






وثلمعه -إ خرج مهمها خرع فأيتض يس يأنع بكلهن الخروج مإ بمس منزلة غركان ال كان 
محبمرمم وكذلك محمرها أيام علي|ا محصب ولر لخرما لأمم عاد حضر ؛إذا بها غيبه ي غهمجا حق 

منهوانقطع يكاله له 'كان بمنح جرء عل صهمه خرج فأبمم أميع م حضر لن أماسها أربمة فكان 
جائربن ثني بن بزي عن امة ن إماهمل عن عينة ابن )اجرنا( غثدْ عن حقه وانقطع غ؛ره حق 
يأقئغٍرهم مال لها ليس اطلوت عند لها مملوكن ّثتة أعتقت امرأة أن اييب ابن عن ُكحول عن 

عنرجل عن ايوب عن الوعاب همد احثرنا اريعة، وارق اثنن فاعتق يم وملم عله اث صل الني 
مملوكيمتة فأعتق موته عند أوصى ثال الأنصارإما من رجلا أن حصن ابن عمران عن االهاب أى 

الدصل النم ذللث نلغ غ؛دءم *إل له ليس يلوكن ٌتة موته عند أعتق ؛ال وإما غمبمم ّني* له ليس 
اربمةوارق إثنن فاعتق ينم فانع اجزاء ثلاثة يجزاهم دعاثم م ثدييا *ولا نه فقال وسإ عبه 

قله ثركا أعتق من I ؛ال وصم عليه الد صف اف رصول أن عمر ابن عن نافع عن ماللث حبرنا( أ) 
العزيزعبد ابن عمر أن الزناد أى عن ذب أبى ابن عن فديك أى ابن امحرنا( ) الحديث فدكر عبئ(( 
منمرجالا عمر فامتثار والصغير الك؛ثر ونيم رفيقه بعتق أوصى رجل ل محي همه تحال الد رصي 

علهالد صل الني أن الحض عن رجل وحدثي أبوالزناد فال يخم فانح ثابت بن زيد ض حارجة 
اعتقمجن ٠ قال وصم عليه الد صل اش رمول ان عمر ابن عن نافع عن مالك اخبرنا( ) ي-ام انع وصم 
عليهوعتق حصصهم ثركاؤْ فاعهل العدل قيمة عليه قوم العبد ممن يبغ مال له فكان عبئ ي له شركا 
ديناربن عمرو عن عيينة اض أحثرنا فال الناقم أحبرنا ( الرمحع فال ) ا محق *إ منه محق فقد وإلا المد 

أحدهمافامحق اثنن بن المد »إذاكان فال وصم عليه اش صل الني أن أيه عن عبداس ن ّالم عن 
٠٠قطط ولا فيإ لاوكس قيمة  ١١قال ورمما ا( ؤيعتق القيمة باعل عليه يقوم فانه مومرا فازكان نصيبه 

أبانبتنم فأنع رفيقه ثلث أمحق رجلا أن الزناد أى عن ذب أبى اض عن فديلث أ؛يى ابن )أحبرنا( 
رفيقاأمحق عئان ان أبان زمان ل رجلا أن الرحمن همد أى ض ربيعة عن ماللث )أحبرنا( ئان عض 
أتبممعل بيمم أٌّه، م أثلاثا فتسموا الرفيق بذلك ع،ان بن أبان قامر غيرهم مال له يكن ل؛ جميعا له 

سمعتمجا احن ذللت، : مجاللت، قال فعتق الأثلاث احد عل السهم فخرج فيعتق ا،ليت سهم حرج 
ضقول *وافق اليب وان حصن ض عمران عن القرعة وحديث ناخذ كله وحدا الغاض( )قال 
الوتعند رقيقه أعتق المعتق أن وذللئ، مجما واحد ق ولا ضما حمر مجيء ل يختلفان لا العتق في( عمر 

علالسنة للن، فقد الحدين، ارتم، فما فهكدا حياته في، بتات عتؤخ أعتقهم كان إن عيرهم له مجال ولا 
فياالويت، بعد فهووصيةكعتقه ممون قبل المريض، يمح لر إذا الموت محي البتات ئن، أن  ١٣٠معان، 
ومجالمجال أمحت، المعتث، أن علي امتدللنا اكالثن، وأرق الثلث فأعتق يمم محبم عليه الد صل ابى أمتع  وهبهأو ثلثم فياع لرجل، الرقيثا لركان غيرْكا محال ورد ماله وصم عليه اش صل النكا فأجاز غثرْ 

الثلثنواكريك اإئالن< له أوالموهوب خصصهم الثالث، رض إذا المشأزتم، فأعطنا أقرعنا م فقسمناهم 
إذاالعتق فكان لشريكه بق ومجا سهمه عليه حرج ُا له الوهؤباكان او المشري ّّهم خرج إذا بالقرعة 

ضماثزك إذا صبيلهم فكان مجللثؤ مجن خروجا والبيع الهثة ءلالثإ'لإاكاننج مجن حروجا يتحرمح، ما كان 
المرض وذلك ممم غثيمنبع لم حبن،صارمجالكا عتقواكلهم مجرصه مجن العتؤ، ولوصح )قال( القسم 
ثلمموامحق مات فمحا كلهم محقوا ثلثه من يخرجون وهم لومجان وكذلك اويعيس مجنه اممون ؛درتم، 
قال،وسم عليه اش ّزا اش رصول أن وذلك يخالفه لا عمر اض حديث مم، مجثل الثكز،كان وأرق 



شتكاؤْفأعطى عدل ممة عليه قوم المد فة يلغ *ال له وكان صد ي له ثقصا أعتق من 
إذاكانالمد ي له الثقص المحق فإذاكان I عس ما منه عتق فقد وإلا المد عليه وعتق >صصهم 

الالاJث،وكان عتق  ١٠منه عتق العوض يدفع لر وإذا عليه عتق ييكه إل ماله من اثموض فدخ *رصرا 
يدمجن يخرج ب العتق أعر إذا لصاحه موافق الخدبمن من وا>د وكل ملكه عل محعه لأ-ثووك 
منهخرج ما مثل فأعش العوض لث/يكه وكان العتق م العتق أبر وإذا يأخذه عوض بلا ماله *'/^٠ 

الأر>اشأءاءأبaلال معان ثلاثة ي ؤيتفقان حال بكل الأمشعاء يهلل الحدين من واحل وكل العتق وم 
عمرانحديث يفرد م مومرا العتق إنكان العتق ونفاذ العتق همرة حال ي العتق بعد الرق ونوت 

وأنوصية صاحبه يصح ب إذا الؤت عند اليتات عتق أن أحدهما ممعنين اليب وابن حصن بن 
وء4اعجم واياليلث ^،.،٧ والعتق للمعتق قرابة بذوي لموا ا،لإللث ان وللث القرابة لمد نجوز الوصية 

منوحةوالأفربن، الواااب؛ن الوصية ٠ وتعال تارك اش فول أن العالإ أهمل بعض فال ما خلاف عل يدل 
فاوزبالوصايالا أن ي الحجة ويذا الثالث إل ردت الثلث جؤوزنا إذا الوصايا والأخرأن بالواييث 

الأنه يعلمه ولر معد عل كبملم عليه اش صل اش رمول أثار إمما يمول أن رجل لوشاء أنه وذلك الثلث 
أوصمرق وارثا يدع م من أن زعم ُن عل لنا حجة *يا ول الثلث اكر٠>، يوص أن له بجوز 
يكليا ثلاثة عل يدل ناخ وحديث معان حمة عل يدل حصن ين عمران فحديث كله مماله 

.عمران حديث 

هجمايالتك ي ١^ اب 

عليضعون م مجتؤية منحوتة يعلونها قداحا العرب فرعي كانت عنه اش رصي ( القافس )قال 
لهكان عليه مهمه حرح فأم بملوم حزء عل  ١rيتجوز م بمركونما م رجل علامة  ١٣٠*دح كل 

ص٠نارارقاعا يقطع ان أرى ف؟ا الحيف عل فيها المع يقدر أن من وأيعدعا إلؤأ القرعة وأحب )فال( 
المتؤية طن بمادق ي نجعل م أمماءمم بمتوظف حى الهم ذي اسم رفعة كل ل فتكتب متؤية 
خضرب رجل ثوب في تلقى م قللا ستجف م وزنت بوزن إلا ذلك عل يقدر لر فان يما تفاوت 

أحرحهافإذا يندفة فأخرج يدك ألحل ؛قال م ثوبه علما ؤيغش النادق ل إدخالها ولا الكتاب 
يكدام يليه الذي الهم عل أنع يقال م عليه أنع الذي ابنزء إليه دخ م صاحبها اسم وقرأ فمت 

أمحقهمفئ رمقا وترك مت مات فإذا صواء وغبره الرفيق ي وهكذا ينفد حى ثيء المهان من بق محا 
أحزاءثلاثة جزوا مواء وفيممم غيدعم له ُال ولا ثل؛نيم أعتق أو الثلث عل بعتقه اقتصر أو كلهم 

الخزءعدا عل أحرج فمل المهام يخرج الذي أمجر م اثتن ل الرق وسها واحد ف العتق ّهم فكتب 
الخزءانو؛في عليه يخرج أن أمر الذي الحزء عتق الخق سهم حرج فإن عيه يخرج الذي ؤنعرف 

خرجفارحم هولا. عل أحرج فلنا م اٌءتارا اثنبزكتنا فكان ينهم يقؤع أن الورثة أراد فإن الاخران 
جزءهاخذ الرمق عل سهمه خرج فاحا اسمحا اثن؛نكتأنا ورثته فإزكان للثاني والباي له فهو سهمه 
واستانفتارة؛قءا بقثا اللذين الثلثثن أخذنا محتلفة حقوقهم وكانت أكر كانوا وإن عليه خرع الذي 

فإنأخرج فنل م رفوا جزء عل أولا الرق سهم حرج وإن متأنقة جديدة قرعة محمم افرعنا م لمهم 
الحزءعتق الثاي الحزء عل الرق سهم خرج وإن الثالث ورق عتقوا الثاي الحز. عل العتق سهم خرج 





أوممانية ازكانإ عذلاث أواتنمت ؛يمهم اختلفت المعة من ايامق البة عل القرعة وا»<ستأمت 
ارمقبمدد لا أنه وذلك أمهم ثلاثة عل إلا أوكروا تلوا ارقغ بتن يمع أن أبدا بجونعندي أكرولا 

يهوكإفهم اعتدلت إذا الأكرحش إل ممنا الأتل أوصم مواء ممهم تكون أن سمم أميع الدبن 
متةعل سمم يميع أن أومحنكة مواء فهم كانت نيم ممكن وتدكان أمهم فلاثة عل سمم أتيع 
بمسوظفحى ض *ن عل القرعة اعاد م اعتقه واحد مهم خرج فإذا الورثة يثن يمع كا اّهم 
يتئأن مجن إنيم أحب مجرتن ايامن الخمسة عل ثمٍع إذ لأنه ارمق إل أحب ذلك وكان الثلث 
إلاثلاث ولا رني ولا مرة ي يخرء لا لأنه اررثة عل صررفما ولا وثلاث مجرتن و»رءة مجرة سمم 

أمهمثلاثة عل إلا ينم  ٤٨ان يمز ل( أمحهم ثلاثة عل يتمم ومحل عليه الد صل الض أمٍع فيا الثلث 
آنفهم اتفقت حازإذا فهم احتلفت ورحازإذا • اعلم تمجال والد وعددهم أفهم احتلفت وإن 

واررثةللخق ارمق بين القرعة ولكن اررثة عدد قدر عل يمع تدرعدد عل ينم يميع 
يلهمم يالقيمة ارتتق يقم كف تاثل تال فإن غيرْ ي اتفقت وإن مجؤبمع ي نحتك ند للقسم 
تلتأ؟ ^^؛٠ بين يمم فيا تمح كف العتق ق هدا فعلت إذا افرأيت ؟ كثءرْ إل ارس القلتل 

ممنوصلين ألف ممن غبي م القيمة مجتاين مجنم سقى مجا فكان فهم احتلفت فان مل ، بالأفة 
مامنأخيه عف رد الواحد عل الأول مهم حرج فان يلمم يمع نيل ؟ رحلان واررثة محماثة 
احدعندي ليس صاحبه قال وإن وحمن مجاثتن صاحبه مجن احد اضن عل حرج محإن محخبن 

الت«معواث تصف يستوفى حى له يي مجا بقدر يدْ ي صار الدي المد ي شميكه وكان العبدين 
وبابأرض مجن أممانه احتلفت مجا قيمةكل وهكذا أرياعه وللاحرثلاثة العبد رع له يكؤن أن وذلك 

إنللورثة قيل وصفت ي قاذاكات فهم تنظر ان يصح احر قول وفما اررثة بثن لدارلغرذلك 
حرجإيكم القيمة فضل من فيه ما رد ارئن ءلكئ٠rر سهمه حرج فائكم وصفنا مجا عل يمج أن أحم 

مجالكم قوم ام قيا: يرضوا لر وان أقرمحا مدا مجعا رصوا فان القيمة مجن ض ومجا أحده ارئن قلل عل 
أوأحبم  ١٠عل تصْللحوا حى فيه مجواييثكم عل نم لاينتم  ١٠لئيم فكانكم القسم ي يعتدل لا 

ذذاارقيق عل بالقيمة تقل ب وك؛ف فيل فان أفول ومدا ايح عل نكرهكم دلا اُس فتقسعوا محعوا 
الرقيقيشبه لا قيل انمي ذللئ، رصي إن للورثة دبما بق مجا وصارعليه كله عتق الكثيراُس محهم خرج 
رقيقانمقه فيه ي عبدا أئرج يموزأن فلا ءالكادا؛لكتم لم ولوكان لهم مجال لا الرمق لأن الورثة 

عمرانحديث لوحالفت، وأنا يمررصاه أيدا لايأحد0 لعله بدين له مالكا وارثا عليه وأحل الخرية إل 
القياسأحءلا>ت، الأّشعاء ي ودحلت وّاام عليه اش صل الني عن اليب عمروابن وابني حصثن بن 

بالهماررثة عل يقم إمما فيل ؟ القول هدا قال مجن يحْلثه فكين، قيل فان اررثة ؛؛ي( أقسم مجا عل 
احتمله ١٠يلمم وفم القسم بمتعل لا فكا يتمم اّ/لث امحخْلوا فإذا برضاهم ؤيزدادون علتم ؤبذاد 

آنغرم ولا رمق مجن مجتداث ي حمح، له مجن، بجر لا وخن بمهلوها بآن يرمحون لهم آمجوال لا والميل بالممة 
فإذايالقيمة القيمة اعتتدلتؤ  ١٠بالقيمة ارقيق يقسم وإمما برضاْ إلا آوبمش مجعه ؤبمش محيتا ياخد 

حمةزكأن مواء قيمهم متة كانوا فإن الثالث، ستؤظف، حى بالقيمة أعتق م بيمم أفئ احتلفت 
حكاسمم حرأنع محهم خرج *إذا محمم وأقلع أجزاء ثلاثة جزتدا أحرارا يخرجون أمحداّهم 

يوسواء حران ارق سهم علها يخرج لر اللذان والخزءان الباقون ؤيعتق واحد عل ارق سهم يخرج 
ارقيقكان إذا •رنه بعد اعتقهم والدين مجان م مضه ي بءت عتق اعقهم الدين ارمق القرعة 

٧



رصهي بمات عتق أعنتهم ند رمق له ولوكان معا المن بمد ععتقن أوكاتوا  ١٠٠بمات محق معتقن 
سبمقل ب فإن احد  ٣٣٠٠يقيلا حى ازن عتق أعممهم يالدين بديء رص بمد أعتقهم وتر>ن 

فضلوإن بمتنهم الرص مدثرين و-واءكاوا احد الجن يد اعتقهم الدين ص بمتق ؛ ثيء الثلث 
ّهمعله ■مرج من فاعتق بمتنهم والدمى المدثرين ض انع ثيء الثلث من عتق؛تات الضن عن 

المدثريني له كان انه بمتنهم دايبمى المدثرين ؛؛ن 'ّؤينا يإيا عدا فل الترعق ي وصفت ال*تقكا 
بمتنهمالموصى حال وكانت الثلث من وخروجهم رنه بمد إلا حرية مم خري لا وأنه ارجمحع 

يصاحيه احب إن ؤيرق ؛اد؛ت بمتق كلتبما لأن محيتا يحتلمن لا صواء حالهم و١لدبرين ثاعياّم 
•له ذللث ممونكان مل بمتنهم والموصى المدثرين ي ولورجع ح؛اته 

الدين•ع المالك عتق ياب 

بمتقولا الرمق محع بماله بحط دين الجن عل فإذاكان : محه تحال اش رصي الغاض( رص 
علالرق ومهم الجتق مهم أجزاء الرفخا جزيء ماله ثبمص بمط دين عيه ولوكان أحد  ٣٢٠٠
مهمعليه حرج فأتم ثيم أمئ م مهمن والمتق مها الدين ثلثاكتب الدين فإزكان عليه الدين فدر 

سئمامئ دسه اكزمن وكانوا حزء عل وثع وإن دبمه محن عله  ١٠موز ماعون الرق فهو-هم الدين 
مالباقي ح ميم الباي جزيء ثيء ت يي فان ب يع الرق مهم عليه امج قاتنم والرق بالحق 

اعبدنم سرا دسه ءن اقل جزء عل الرق مهم حرج ؤإن غيدهم يترك ل؛ القرءتكانه ييبم امحونف 
الرقمهام ي له نيد الثلث آكرمجن دينه كان إن وهكدا دينه يندر له يباع حى م من عل القرعت 

بمنؤم والرق بالحق أقرعت كيف ت قاتل قال فإن الرق يسهم أيدا ؤييدأ حقه ستؤى حتى والقرعي 
فمحاالعتق من أول الدين إن له ؟يل الحق قرعة له حرجت من تمتق ول! الرق زعق عله حرجت مجن 

فرعتهحرجت من يركاء الرق قرعة حرجت فإذا إلا؛القرعة ينم امز ل؛ والرق الحق ي متُين كانوا 
غنمحنبمم للورثة؛اعدتث؛لقرعة والرق الحق ي متؤين يئى س وكان فبمته الحق ٠>، الرق بموت 

دينوعليه امحقه واحدا عبدا رك فان رق الرق قرعة علبه حرجت ومجن محق الحق قرعة له حرجت 
ديناعليه أملم ولر دينه قضاء بمد ولوأمحقهم ثاثاْ ورق مجنه يبقى مجا ثلث تق م بمدرالدين منه ثح 

عليهالدين في وبممم عتقهم رددت حم نحيط دين عليه فلهر م ُلمم فامحقت يه قضيت الدي عتر 
قاثلك؛ماقال فان الدين اغترقه إذا ايدحم ق مجال واحذتكل مجخم الورثة يد ي من اثيع وكذللد 

أولاحكتا  ١٠أن الفناهرمحدنا صار فيا ااغلا٠رمحدنا عل صوابا قلتاكان ؟ صوابا وقدكان الخكم رد 
أحقحكم الخكم؛الذل١Aرلفلا٠ر رددنا وإمما مشب ٠لا٠رالأا٠لن نرد ول! رددناه به حكنا غيرمجا عل ثه 

وقرعةالرق قرعة سئم فاقرعت عدت كلهم رقيقه نحيط لا الدين مجن عليه ء1هر الذي ولوكان عنه 
فإذاالجن دين به بفغي مجا منه أوبمن وبمنه محقه رددت عليه حرج فأت؟م العتق ثقرعه ويدأت الحق 
قيملجمأربمة الورثة إل ودفعت مجاثة قيملجا أرهمكأ؛ىكنتالإمتاثنين بمص ي الحكم حال فعلت 
ثاكنقص فأخرجها االاثة إحراج فاختار واحدأ الوارث كان فان دينار مجاتة الجن عل ثبت م ُاتتان 

الحقو-هم الرق بمهم أفرعت؛؛w م الثلث عل زاد  ١٠محقا اللذين عتق من ونقمك الميت ٌإل 
مجاثةالفناهر ي الجن وثلث نقا الج،ا وذلك الثالث، جاوز  ١٠دنه ارققتا الرق —هم عليه حرج فاتهم 

٨























وصيةأنه الثاني والقول ومالإ عليه اطه صل الني اخوجه كا بمخرجه حى تالمبيرْ من يخرجه دلا صاحبه 
.عندي القولن اصح وعذا الوصية ي يرجع يالالسانّلإا فيه يرجع الوصايا من 

الديرساكيرإخراج 

لهقال وإن ملكه من يخرجه يان تدبهمْ ي الرجيع فله عدْ الرجل دير وإذا الفاض( )؛ال 
مالسيد فقال تدبيري ي رجت ند السيد يقول تبل دينارا خمول عل وللث العتق ل عجل الدير 

محيطدين الدير صيد لرم وإذا التديثر يطل وقد الخمسون وعليه وهوحركله مال عل عتق فهدا فاعتقه 
تد؛عْإ؛ُلال عل ملطا كان إذا محييه لأن رفيقه من بمدير ليس ُن ي؛اع كا ليّه ي الدير يح بماله 

تيه؛باع محا ذلك وغير شه حياته ق وبيعه محييه دين ق بيعه دون حاثلة حرية فيه فليس وعيده ياليح 
لهيوجد لا حكا الدير ي؛اِع دلا عليه نح ماله من المدير يغير يديء دين محييه ولولزم المدير غير العباد 
يوديمجال له يوحد اولأ فيه يرجع التدبثدحكا وهوعل تدبيره ابهللت فد السيد اوبقول ببيعه إلا محاء 

تدبيرل رجعت، ند محيله تال فان تدبيره إبملمال له ديزكان يلزآمحييه ولوب ( الئ؛هم )؛ال غيره دينه 
لريه له لوأوصى لرجل وصيته ق رجوعا مثله يكون كا ذللئ، أصبه أوما نقضته أو أوأبتللته المد هدا 

مجرةومحامع الموصع هدا محا الوصية وعويخاك ذللت، ملكه مجن يخرجه حى لكديير نقضا ذللئ، يكن 
أوعبيا ندم او الهبة ي رجع أو يقبضه لر أو فبقه بتالتخ هبة لرجل وهبه م ديره لو وكذللث، الإبمان 
فهوموبيكدا بعد أدى إن فال أو موته بعد أو حياته ل عليه أووتفه عليه به أوتصدق لرجل به أوصى 

،النصه'.إلا منه مؤنه بعد يعتق ولر مدبرا نصفه ولودبرنممهك١ن باتصاله التدبير ي رجئ حرفهذاكله 
افهلأن فيه عليه يقوم مؤنه بعد له مال فلا نصفه إلا ياحد لر ؤإذا أحذ مجا ثلثه مجن له إنما لأنه دبر الدي 

أوصىم ولودبره عليه يقوم موته بعد له مجال فلا ورنم الدين الأحياء مجللث، إل، مجلكه نقل وجل عز 
ومجاُت،الوصية الوصية صاحي، رد فإن مدبرا ١^،^، وكان به له للموصى الصف، كان لرجل بنصفه 
لإكذلكأوصى الذي النصف ق التدبير أبطل قد اليد لأن المحق إلا العبد مجن يعتق لر المدير اليد 

أووهبباع الذي الصاذا ق التدبير أبعلل قد كان وهوم نصفه باع أو وهوحر نصفه ولووهجا 
يبعأن له كان عبده نصف، الابتداء عل يدبر أن له كان وإذا فيه يرجع ب  ١٠مديرا الثال والنصم، 

اوربعلثخ او ثلثلث، تدبيري ل رجمت، قد قال م دبره إن وكذلك محاله مدبرا النصح، ؤيقر نصفه 
فهوعلفيه يرجع لر وما التدبير مجن خارجا ملكه مجن ياحراجه منه فيه رجمر ما فأ؛هللتهكان نصفلثؤ 

الخراجبمزلة المرصع هذا ل الكتابة إنما للتدبير إ؛هلالأ الكتابة فليس كاتبه م دبره فإذا محاله تدبيره 
مؤنهقبل أدى فان رصي إذا يكاته وكذللثج بخارج وأن يختدمجه أن وله الخدمة مجن يدل والخراج 

الثلث،محمله لر وإن الكتابة مجن عليه بق مجا وبملل الثلث، حمله إن التدبير عتق مجاُن، وإن بالكتابة عتق 
إلاءلكتا؛ته وكان الكتابة مجن بق  ١٠عليه وكان بقدره الكتابة مجن عنه وبْلل منه الثلث، حمل  ١٠عتق 

رجلولودبر ( ل  ١٠)فيكاتبؤ العتق تعجيل العبد ؤيريد العتق تعجله يريد قد لأنه يعجز أن 
أوذهبحأوخرس هذا القائل المدير غاب فان حر وأنن، صين ثلايثح م - لرجل فلأنا أخدم قال م عبده 
ثلاث،فلأنا ؤيخدم الثلث، عن وهويخرج المدبر يد الممون بان إلا ابدا العبد يعتق لر يسال قبل عقله 
أعتقهلأنه أبدا يعتق ب متين ثلاُث، يخدمه ولر بعده أو العبد محيي مومحن، قبل نلأن مامحت، فان محنين 















تدبيرالكاتب

بأداءعتق اليد موت مل أدى فإن عكاته الرجل دبر وإذا عنه تعال الد رصي ( القافص ال ق) 
موإن الثلث حمله إن النجوح من عليه كان ما ويطل عتق يود ولر سيئ المات وان ، الكتابة 

مجزان له مجزكان ان اليد ،وت مل دير إذا ثاء وإن الثلث حمل فيرما منه عش الثلث نحمله 
آلايتممه وب حيرا زاده امما انه نل يالتدييرمن الكتاية تبطل ولا مجال من له ماكان أحد لئيم وكان 
ملمن عنه الكتابة من لثيء التدبيرمنقصا يكون ولا عنه الكتابة وسقطت عتقه حاز لوأعتق أته ترى 

عنهمال اش رصي ( الغافس {ال ر الكتابة مجن يبقى مجا سزنمل وتع ومتى مد عش بالتدبثر له ضر ب أنه 
بحعجز فإذا دينه ز بنجومه ويوخذ ديته ى ولأكتابته المكاتب يع لر مكاتب وله اليد وإذا.مات 

حياتهفى مسميه ويبيعه وصية لأنه فيه يباع الدير ، الدبر يخالف والكاتب رنما وكان لدين اى 
١٠٠احدفدبر اثنين يثن همد ولوكان بمجز حكا موته بمد ولا غثرْ ولا دين ى ّيدْ يبيعه لا والكاتب 

لأنولأوْ وله تيمته نصف وعليه حركله أنه أحدهما قولان فنيه وهو<ومر نميثه الأحر أعش م نصيبه 
ونصفهحر فتصفه معسرا كان وان أقول وبه بيعه وبين البد بين نحول ولا بتات بعتق ليس التديتر 
مىصاحبه فيه يرجع نحاله الأحرمدير والنصف عتق ما إلا منه يعتق لا أنه الئاى مديروالهول الأحر 

ثا،

الدبر•ال 

موتبعد عتق م ّيء من تديثوْ ز المدبر اكتب وما عنه تعال اش رصي ( القا؛م ال قر 
ئيءمجن الملوك مملك وما العتق بحد شيناكبه إلا شيئا مملك لا الدير لأن مؤيده لورثة ل ١٠فهومسميه 

بكباللك وحهكان باى تدبيره ش الرجؤع فبل مجاله جمح قيض ليد وكيلك لسميه ممالكه فإمما 
فعتقمسميه مجان حتى تدبيره عل الدير ولوثبت ذلك غير أو عليه جنيت جناية أو أووصية هبة أو 

القولّبدك،كان مؤت بعد أفدته ولوقال لبده ميراثا ّسمدهكان موت قبل أفاده إمما يقرأنه مجال وبيده 
ماأحدوا أومضه المال عل بنا جاءوا فإن ميله مؤت قبل ملكه أنهكان البينة الورثة لعل بمتنه ح فوله 

الماللأزكثير ؛ساعة مسميه مؤت بعد ذللث، ولوكان له يديه ى ما ن ثباكل يأتوا لر وإن البينة عليه أقاموا 
قيهفالقول المال ذلك مجثل مملك أن بوحه أمجكن فإذا الطويل الزمجان ى ويتعدرتليله ماعة ى يفاد قد 

انهالبينة المدبر فاقام يده ى مال ى دبره مجن وورثة المدبر ولواختلف ( الفاض قال ) ممينه مع قوله 
والقولالمدبر بينة البينة ّبدهكلنت مؤت قبل المال ذلك أفاد أنه البينة والورثة مسميه موت بمد أفاده 

يدهى ولوكان مسميا ممم فهرأرجح ى.يده فىّكينونته ولوفضل والبينة الدعوى ى مستوون لأنه قوله 
بعدملكته وإنما لعيري يدي ى المدبركان وقال -ص وميله يدلأ فى كان انه البينة الورثة فأقام مجال 

أوموممكله يدلأ ش الشهودكان يقول حى يدلأ من أحرجه ولا ممينه مع فول القول كان مؤيدي موت 
أومسيا أوكبيرا المديرصغيرا المدبركان حكم حميع وسواء يدلأ مجن أحرجته هدا عليه أثتتوا فإذا بملكه 
أورحلا.أوا.رأة كازا





سافليس لها ولد ولا تلده ولد تدبيركل ى رجعت وقد ثان تد؛يرءا قال م ، له جارية دير وإذا 
ثيءلا يرجع ثى، أى تد؛ثرفى له يمح ول( بملك ل( ما فأُا نديثر، له وقع خا إلا ثرجع لا لأنه يشء 

اليدموت يعد اليد وورثة الديرة او واجلديرة فثه اليد فاختلف ولدا المديرة ولدت وإذا فيه يرمع له 
الورثةأو اليد قول فالقول التدبير يعد ولدته يل المدبرة ونالت التدبير قبل تيه ولد الورثة أو اليد فقال 
فانقال بما ايلن قوله القول قلت من وعل ، أيدم من ماكه»ا إخراج مدهمة وهى مالكون لأب( 

بينةآوورثته اليد واقام بينة اقامت وإن الفاجرة ابن من اول العادلة البينة ق١لتكاث بما ييتة اقامت 
أيدتمز ضلكٍنوبإ أيد:بم»إ ى مملوكون ( ٠٣١تل مجن رمنإ ولدها وكان أول ( ٠٣؛دءراه-»(كانت؛؛

أحدهمافادعاْ يولد جاءت م فديرايا اثنن بن أمة ولوكانت بينة ومجقيمون مجدعون وهم نهى يالملك 
احدمشيثته لأن شريكه ثاء إن لشريكه عقرها ونصف قيمالما ونصف قيمته نصف وصمن ابنه كان 

ولو-ضقيمة له يكن ب ميتأ ادص الذي الولد ولوألقت له ولد ب وكانت تدبيرها ز رجؤع قيمما 
التدبيربعد فولدت ا.ته دير إذا الرجل ان الثاني والقول يسبما الارش ارناكان لها فاخذ جاية إنان 
فليستوبيعها عتقها ى الرجؤع لصا-ما ؛ارتمه١ لهامجوصى امجته هى مما إ  ١٣١وذلك مملوكون فه*( اولادا 
وأولادهاصاحبه فيه يرمع هوثيء لازم يثيء ليت والوصية لها موصى أمة وهده ثايتة حرية هذْ 

عندينار عمروين عن عيينة اين أخثرنا ( الئا؛هم قال ) الطم أهل مجن غثرواحد هذا قال وقد ؟لوكون 
أعلموتمال بحانه والد الل أمل .ن النعثاء أبى غير هذا وقال مملوكون المدبرة أولاد قال الثعثاء أيى 

يعتقهاولدها يعق ب ولد لها أمة رجل ولوأعتق أحد عندكل للتدبير محالف والعتق ( الثافص ال ق) 
يعنفهم.ان إلا محال 

الطن♦اش دع "ر 

أنإلا ييعها له فليس أمته يهلن ى مجا الرجل دير وإذا ت عنه تعال الد رصي ( الغاض ال ق) 
محالفاأعلم لا لأني ييعها له يكون لا قلنا وإمما يثعها له يكن ب التدبيرولوأ-محقه عن الرجؤع يبيعبا يريم 

يدماكثعص يزايلها لر ما لجا تبعا يعلما ى مجا كان حاملا أعتقت أو وهبت أو بيعت إذا الأمن ن أى 
لأنحامجل أمجة باع أن محز ب يزايلها ب ما  ١٣٠عفوكحكم فحكه يعتقها ويعتق بملكها من بئ 
الولدتدبيري ى الرجئ اردت فقال به "؟امجل دهى مجه ولدها دبر الذي باع دلو كحكها حملها حكم 

مجنلأقل ولدت فان يعلما ى مجا وامتثى امة ولوباع مجردودا التع كان اردم ب اوقال جائزا إلبيع كان 
يومك١نمجن فهاعدا اثهر لمتة إلا تلد ل( وإن اعتقه إزكان وحر دبره إزكان مجدير فالولد اشهر منة 

ضوالآخرلأكن٠نمتة من لأقل أحدهما ولدن ولدت وإن حرا ولا مديرا يكن ب العتق أو ااتد؛ير 
أومعتقا أشهركان محتة من لأقل بعضه فإذاكان واحد حكم وحكه واحد حمل فهومجن أشهر متة 

أشهؤكانمتة قبل فولدت ياعها م أوأعتقه يعلما ى مجا ولودير الحمل ذللث ى معه مجن وكل مديرا 
منممنوعا لماكان أنه ت أحدهما قولان. فقحا أمهر متأن بعد ولدت وإن يامحلل والبيع مجابر أو معتقا الولد 
فيهكان وقت ى لأنه حال بكل .ردودا البيع الحائكان تلك ى فيباع الحمل حال ليعرف البيع 

•ندبتي به يريد أن إلا نديتي هذا يكن ب مجدبر ولد ولدك لأمته ولوقال جائز الح أن • والأخر • ممنوعا 
٢٨



بمضض بمضهم ندبتيالريق د

مشبمص قل أوبمضهم رمقا صحته ش الرجل دير وإذا عنه مال اث رصي ( القاص لأل أ) 
لرجللوأوصى واحدكا عل منم واحد سدى فلا ياهمانم وأوصى.تحقتمو.ؤن مصهآخرين؟س 

واحدوقت ى لهم اوسه نيء لأنه حليما عل الوصية تديم يبدا لر ربما ولاحر صحيحا يوصية 
فإنالوقت ذلك يومكان لهم واثعة الوصية أن وهى واحدة محجة معا الوقت ذلك ى يدلون إمما وكانوا 

يستوعبحى التق سهم له حرج *>، فأعتق يمم أنع يخرجوا ل( وإن معا عتقوا الثلث من خرجوا 
ثلثفاعتق الربمى أعتقهم حن يمم وملم عليه اش صل الني أ؛رع الدين عل ماما ابك ثلث 

•الورثة ثش وأرق الت 

الدبيرش الخلاف 

ماحشحلافا المدبر ى وأحرى الناس بعض فخالفنا : عنه تعال اش رصي ( القاص او ق) 
وصيةالدبر قولك ى اعتمدت ثيء اى عل فيه حالفنا من بعض ل سال تعال الق ثاء ان بعمه 
سعير حا النه قطع الى وسير علثه الله صل الله رسول ستة عل تلى ؟ ثاء محي صاحبه فيه يرجع 
حديثكمى وماب عليه اش صل الني أن ترى ألا : تال . فاذكرهايلنا حجة فيه تعنينا تال علمها 

ماإلا ماله احد عل لايح و-امكان عليه الد صل اذٌ رسول أن ^ل م قلت يعه؟ صاحه بماله وم باءه 
الدىصاحبه ال إياه لتعه ى الخدين احر عليه يدل الذي أما تلت ؟ ؛اعه فثا-رماتال ؟ باره أو لنمه 
فأرادمتاع غير وامجا محتاجا امجا بيعه يريد وكان دبره حن يعه له محرز لا أنه وهويرى يبرم فإنه دبره 

إنوأمْ ساء إذا له جاثز يعه أن عل دلالة يعه ى دكان فباعه وّام عله الد صل النكر فدكر الرجئ 
روينافإنا فاتل فال فإن قال الناس إل محتاج لثلأ ذلك يرى عبيا لئ، فيمبنمه يبدأ أن محتاجا كان 
قالر الدبر حدمجة ؛١١٠٤ امماوسلم عليه الله صل الله رسول أن عنه ائته رصي عل ين محمد جعفر أيى عن 

حديثهيثبى من ولورواه حديثه يثبت علمّتإ ما جعفر أبى عن أحد هدا روى ما له ّثا فقلآ القافص 
فكيفغيره يخالفه لولر المنقطع تثبن لا أنن قالت ؟ هى وما قال . وجوهمجن حجة فيه لك كان ما 

فأذكرهذكره ال وأحتاج محديث ليس قلت ؟ يخالفه فهل فال ؟ الثابت الممل يخالفه المنقطع تثبن 
جابروحدمجةحدث ءد؛رّؤا رقثة وّام عليه الد صل الني باع أقول أن بجون لوثبزكان فال فيه ما عل 

حديثكأن عل لك هوأدل فلت يخالفه انه قلت فإن ( الثافص ر؛ال عل ابن محمد حدث مدبركا 
النصل الني ان جابر روى الدى للمدير قال عل بن محمر إزكان قلى ؟ وكيف قال عليك حجة 

بنمما رقثته باع قال س قلت خدمتهكا وّام علبه اش صل الني باع إنما رقبته باع وسلم عليه 
الديرخدمة بيعه ان أتقول قلت ؟ وأين قال عل بن محمد وحديث حديثنا حالفت كنت والرقبة الخدمة 

سباعه فلعله قال وملم عليه اش صل البى عن رويى ما حالفت فقد فقالت غرر لأنأا لا قال جاتز 
عاممجان يعقوب له يقال معلى عبد ويقول التحام نم س درهم بثانماثة ّءى؛اعه جابر قلت ه نف

اشصل الني أن جعفر أبو روى له وقلت ؟ نفه من أنه؛اعه يوهم فكيف الزبثر ابن ى؛مارة أول 
عددعلما يوافقه وروايته فْلرحته عيد معه رواه وقد رسلا فقلت الناهد ع بابمثن قضى وّام عليه 



حاوي؛اممت وأردت غمم يرواة أحد فيه يخالفه وعولا ثابة ص|ءيءءة أوثلاثة عتملأن حديثان ف؛را 
لهونالت أهاويللث، ;fj، ما أيعد ما وسب عليه الد صل الني عن جائر ب يخالفه جطر أنحا ما رديته 

عو4الد صل الني أصحاب بمص فقال، وصلم عاليه الد صل الني عن يثبت لولر أنه قولك وأصل 
صلالني حدينا سمر خالفما فكيف لها مديرة عاتشة ياعتا وفد لزمالث غ؛رْ فيه يخالفه لا شيثا ؤبملم 

أنوأصحاياك تزعم الييئ ى شينا عائشة عن اعرأته عن امحاق أيى عن روؤن وأنم وملم عليه الد 
والقياسوسب عليه اش صل اش رمول، منة وسها نحاكها م عاتبة احالف لا لتقول غترْ القتاس 

التيوملم علته اش صل اش رّّول ّنة ّرا وصفنا بما همجوج وأنت له محبمت ( اكافس قال ) ءإإلسول، 
تدم،أنلث تزعم فا عانشة يقول مجوجا مجوحاكننا نشته فٍا تكن دلول؛ تركها ى لأحد عذر لا 

إليهتذهب أنلث تزعم فا عائشة بقول ؤمحجوجا بالقياس محجوجا كت ؤول فيه لعائشة يكن ولولي إليه 
يل; ، iJi؟ ،،ى وماقاو أحرى محجة محجوجا بالقياس محجوجا كننا هول، فيه لعائشة يكن ولولر 
أوفولأوضة كاب والأصل فالت لا فال ؟ أمل عل قياس أو أصل عل إلا تقول أن للث يكون 
سواحدا إلا أيدا أصل يكون لا الناس؛ال اجنع أو وّام علته اش صل الد رمول أصحاب بمص 
واحدعل أفتياس قالت لا قال ؟ الأربمة عذْ مجن واحد ز داحل ا،لدبر ى وقولك *لت الأرجة ءذْ 
صيدهومات  vUحمله؛)؛إذا قال ؟ عوقياس 'ٌمح،* أى ي فلت فلا ُئيء نركل قياسا أما فال مما 

قاليباع ان اكرالفقهاء فول يل قلت اكرالفقهاء فهوثول قال اااد؛ر غر نم؛وص؛تهك*تق قلت عتق، 
ادتكدروغرهمواين المرير عبد ابن وعمر وعائشة عيداش ين جابر قالت افلدينة هل ولأ نقؤله لنا 

التامنأكر وفول يييمه من وعندك؛المراق ا،لكين محن وغثرهم ؤبمامد وءلاوس وءهلاء ييعه؛ا،لدينة 
كنتوإن المة ء لأحد حجة لا أنه ع عليك مضى س والأكر الأكر فيه ادعيت ييعه 

أءءت٠لر الدير أرايت، فقالت، نمي؟ فول من ذلك واين فال نفك وفول العبن ما بكل محجوجا 
فارغاتعتقه أل؛ الولد ثاذاكهولأم له العتق لوكان أرأيت الثالث، من يخرج لر إذا وأمشعيه الثالتؤ مجن 
يرجعأن نماحما يكون لا وصية أرأيت فالتح وصية لأنه هذا فعلن، إمما قال أيدا تشعيه ولا المال من 
لهنحمل ولا الرجؤع بمصها ش نماحجا فتجمل الوصايا بن تفرق أفيجوزأن الديرهلت، غير لا فال ف؛اا 
غيربمتفه لوأوصى عد ز يرجع ولا المدبر ى الموصى يرجمر أن عليلئ، فيجوز خيريلزم بلا فس مبز 

اجتمعوافان قلت المدبر ى الوصية ى ومجتفرقون الوصايا ى يرجع أنه عل بمتمعؤن الناس مدبر؛ال، 
نحعللر فكيف فيه وافرقوا غيره الوصايا جمح ى يرجع أن له أن عل وصية التلبيد يكون أن عل 

وصيهأنه ى قوله أصل ترك قد فيه يرجع لا تال من أن عل فتتيل فيه يرجع قالوا الذين قولر القول، 
إذانمد لوقال يقول القول هدا قاتل أن ذكرت ئم ( القاض قال ) سمصاا صواه ما يردم إذاكان 

فقلت،فيه يرجع أن له حركان قانت، المنة جاءت إذا ولوقإل يبيعه أن له حركان يأنت وفلان أنا مجت، 
القياسى هما مجا فقال حر؟ قانت من، إذا قوله ى يرُح ولا هذا ى يرجمر أن له أن زعمتح فكينح، 

وقتز بالمتق لهم أوصى له مماللث، هؤلاء أن فيه الأمر أصل لأن فيهكله يرجع أن والقياس مواء إلا 
أنفيه والقياس اماعا المدبر وأخرجت قال، المدبر ى عليلنأ الحجة فهده قلنا ية حر يه لهم فنثبنإ ر ضب 

فقدفاذكره المسبب، س معيد س أكر أحد قوللت، قال كان إن فيه ات؛عت، غن قلنا فيه يرجع ان له 
يخالفهلا له أقاويل المييط ين معيد عل ترك والأثروأن المنة وحالفته زعمتج القياسَؤا حالفن، 

ىيخالفونلث، ناحيتنا أهل س احتججن، والدين حجة فيه عليلمثؤ لينه أن وتزعم أحد فما 
٣-





؛عد؛،o إمما فإى ثال فإن ( الثا؛هم 1ال ) التونق أمحأل ؤإياْ المسمحان واس ما يبيعه أن حالة أيل ز
الخجتسفذلك قل الثلث س إلا الوصايا تكون ولا مورصية وإى له  JUولا لأنه،ات مدم مت 

لصاحبهفتجعل الوصايا من نجعله أن من وممغ الثلث من يخرج ل( إذا ترنه أن ى نجعلهكالوصايا أن 
ونعتحن ردد~اا ففد قلت ترد؟ لا والحرية حرية فيه إن فلت فإن الوصايا ى يرمع الرجئ 

قدمكاتب وله ر يفارّوقد عممها وينفذ يردما فلا ولد آم وله يفلس فقد ميده يافلاص اعتللت وإن 
ولدآم ى قلت وقد حياته ى به يرقه مما إلا * jyيعد يرقه ولا تنقصكتا؛ته فلا متباعدة نجوم عل كاتبه 

صيدهامجن صارفرحها حن عممها فيه يغ الذي الؤقت فيأُى سيدها بمن ونأ حرة وهى تلم النصراني 
وكدJJ؛،قيمته ى ويمص هوحر قالوا اددير يلع لا مْللقا قالوا بالدين الاصتسعاء ترص لا وأنت ممنوعا 

أفرأيتمجذءبلئا أصل عل قوللث محن استقامة أمد مذ،سمم أصل عل فقولهم المراى ولد أم ى قالوا 
يعب فكيف ديونه من حل يكن لر ما ؤبمل ماله يباع افن بمنزلة عبده أفلس إذا كان إن الرجل 
انتفلرتأرك فلم قيل مجالا بيد فقد قائل فال فان ؟ اقلون بعد ديونه وأحل اطلوت بعد باعه كا مدبره 
ا،لوتحكم وذللث ساعته حكم عليه أحكم إمما قلب فإن بمؤته حالا وجعلته نة ّمائة إل عليه بدين 

أراهفلت عرف يكن لر منه بعد مال له يغلهر أن ايت ى بمكن وفد يإفلأمه مدبره بع فكذللث 
ينسوى ولا ساعته محكم صاحبه إفلاس ى الحياة ى بيعه ولا يمكن بما الوت بعد إرفاقه ترلث 
ارقص يرفه ب جث ب محاجه *ن رجئ ولا إفلاس بغر الاْ محا ارفه وند جاة ولا مت محا 

اثننين العبد كان إذا وقال صاحبه فيه رجع إذا أرنه إمما الحياة ى أرقه محن لأن غءدْ أحد ولا اك؛ر 
أنالتدييرإلأ انتقضن ديره الذي يشره لر وإن مديراكله د؛رْكان للذي صار فإن تقاومجاه أحدهما فديره 
محوزىولا ؛ الثافص ؛ال ) مدبرا ويكون فتلزمه بقيمته دبره الذكه يعُليه أن الرق فيه له الذكا يثاء 
لشربهدبره الذي ويضمن مديراكله يكون أن إلا سيده عاش مجا الدبر يتاع لا علم تعال واس قوله 

لأنهالتديير ينتقضن ان قوله ى بجون ولا لوأعتقه هوعنده وكذللث عتق عنده التدبثر لأن قيمته نصف 
نفضنإذا إزكان المدبر يشر لر إذا التديٍر نقضن له جعل فكيف التدبير نقص المدبر لسيده جعل إذا 

نقمهله جعل فقد نقضه يرد ب وإزكان ذكرناه وقد غ؛ره منمع ز عليه فاثبت له جعله التدييرفقد 
I(يتقاومانه )) و أعرف ما ؟ ممإ واحد ولا التناوم يريدان لا وهما يتقاومانه معي ومجا يريده لا وهو 

وعلمديركله أنه من وصمنؤ  ١٠يبيعه لا من هول، ى كيه والقول، المحان والد العلم من ثيء مح( وجها 
نديبرهنقضن لسيده جعلنا إذا فإنا نحن قاما المدبر يبلع لا قال مجن قال وهكذا قيمته نصف السيد الدبر 
لشريكهفيضمن يعتقه ب لأنه للشريلثؤ الصف رقو3ا النصف مدبر وهوبجالة وصية فتدبتره وبيعه 

عليه.ويعتق العبد قيمة نصف 

الؤحمالؤحمن اه بمم •' الكاتب 

والذين٠ وجل عز اش قال، قال، عنه تعال اش رصي الشافص أحرنا قال ّلكان بن، الربح أجرنا 
((اتاءكم الذي اس مجال، من واتوهم حرا مم علمم إن فكاتبوهم أيمانكم ملكن مما الكتاب يبتعون 
اوكلالصلاح او المال الخر؟  ١٠نمياء قالي انه جريج ين االللثؤ عبد اين الحارث ين اس عبئ احرنا 
إلاحرا أحمب ما قال ؟ صدق، رجل ذكان _UJ يكن ل فإن قلت المال إلا نراه U قال ؟ ذلك 



(الغاض قال ) *اكانت وأديام أحلامم الماوكانة « خيرانم علم إن )ا بماس تال المال ذلك 
انمالخاتوعملوا امنوا الذين إن * وجل عز اش تال حا بالمخاطة ملما ارد محا يرف والخيركالمة 

وجلر الد وتال ياا1ال لا انمالحان وعمل بالإuن الترة حير أنمم سا الهمة« حير هم أولثك 
الدنى لم أن لا يالاحر المنفة الخر أن فملنا ٠ حير ضا لكم اث ثعائر من لكم جعلناها والبدن )ا 

المهمولئالمال لأن عالا ترك إن أنه فعقلنا ا( حيرا ترك إن الموت احدكم حفر إذا )I وجل عز وفال مالأ 
أخلهر،عانيا((كان حيرا فتم علم إن » وجل عز اش قال ظا قال 1( والأقربيث للوالدين الوصية » وبقوله 
يودىفلا فتكب قويا يكون قد لأنه وأمجاة المال اكتساب عل قوة الكاب س به امتدلكا ما بدلإلة 

ىأعلم تحال والد عندي بجون ولا تال يودى فلا الكب عل قويا يكون فلا وأينا أمانة ذا يكن ب إذا 
احدءماممعنين مجالا عبدك ى علمت إن القول ان الفناهر وليس هذا إلا (( حيرا فتم علم إن  ٠١قوله 

المالأن رااثا;ى المال يفيد الذي الأكتاب فيه يكون ولكن فيه لا عدْ يكون إمما فيه يكوذ لا المال أن 
ممخحينثذ لأنه يالكتاية يعد العبد يفيد مما يكاتبه إمما بماله يكاتبه أن يكون فكيف بيده يده ى الدى 

 U^ لأ يكبه أفاد أنه المال الخد أن إل ذهب س ولعل قال الكابة لأيا، العبد دu فيتدلللسيد
أوغيرصنعة ذوى كانا ، مواء هدا ى البالغان والأمة والعبد أولا أفاد لأي يعق يقدرمالأ أنهكم عل 

.والأماة الأكتاب عل قوة نيا كان إذا ، صنعة ذوى 

أمناقويا عده يكاب ارجل عل عب ها 

جريجابن عن الحارث بن عبدالف أحرنا قال عنه ايد رصي النافي أخرنا فال ( الربيه خترنا أ) 
عمروبنوقالها واجبا إلا أراه ما قال ؟ أكاتبه أن خيرا فيه أن علمت إذا عل اواجب لعطا، قالت قال 

الأكتابعل فو؛ا انالزك إذاكان أط الغاض( لا)"قال قال ؟ أحد ءن أتأثرئ لعطا، ديناروقلت 
جمعوإذا سيده عل مكاسه نحب لا أن ى أعلم تعال والد عندي ثك فلا قوى غير أمينا أو امن غير 

كتابةمجن — اش ثا، إن — امغ أكن ول؛ يكاتبه أن لسيده إل فأحب والأماة ساب الاكتعل القوة 
أحداالحاكم؛ بمر أن ل ين ولا ( الفافس قال ) منه بمتغ أن لأحد ولا والأمانة القوه جمع ل ءلول~ 
العاليه عاكان انمد حكم  ١١٢يتحول لكتابة وواجة ارثLد١ تكون أن محتملة الأية لأن مملإكة كتابة عل 
بصيدواأن علهم حم أنه لا بعدالخلأة والثح الإحرام بعد الإحرام ى انحنلور الخيد أبيح َي حثا 

؟وصفت ما غير دلالة فيه فهل قيل فان العلم اهل مجن لقيت ممن عدد المذهب هذا ذهب وقد ويبيعوا 
ضرما بأقل محدود وهو إلا المتعة وجب أوجب'ؤا يقال أن خون هل فكاتوهم قيل إذا أرنت قيل 

لوقالألف عنه لرجل عبدا أن ز علمته أحد يختلف فلا لا قيل فان مجعلومجة لغاية أو الكتا؛ة اسم عليه 
فانآ فعلك٠ا قيل فإذا هذا عل يكاتبه أن عليه خب ل؛ منن ثلاث ى درهم ثلامماتة عل لهك١تبنى 

قيلنم قيل فان ؟ يكاتبه أن خالف يكون أن مجن اليد أيخرج العبد فأي ألف عل أكاتبك البد قال 
ولوكانتيالدين تكون لا والقيمة دينا تكون إمما فالكتابة قيل  ٢١١قيمته عل يكاتبه أن عل نحير فهل 

٠الخ نالكتابة »تل نمم قل فان ٠ والأصل •، سقطا فه ولعل ، بالمخ كدا ، الخ فالكابة قيل ; قوله )١( 
.مصححه كبه ، وحرر 

٣٣الأمممما/ِ- 





وإندراهم أخذ عل محرء لر عرض عل دإزكاته درايم أحذ عل بحره ب يناير عل إزكاته عله 
جتادٌثامحل رل ُن إلُ فأدى دنانيوجاد عل لوكامه ؤبكته نمته أخذ عل محْ ب عوض عل كاتبه 
عنغثرها الخيال ل، ملح لا الأ ملح وعى دُنأا  ١٠وعل علها يقع الخودة اّم لأن اخذعا عل اجره 
إلهفادى منةكذا صرب من ج؛اد دنانيرحدد عل ولوكاسه الخودة امم عليه يقع مما اودراعم يناير 

لراعطاْ الذي  ١٢ينفق.ولا ببلده تنفق شرط اش الدناير فازكانت المنة عبرتالك صرب من  ١٢٠٠حثرا 
وعوصحانيا أيه فادى عجوة يتمر ولوكاتبه والعروض امحر ى عذا وهكذا خيرا وإنكانت عليا خر 
ماعل الفضل يد ويز صفته محمح شيطه من أجود عجوة عل كبجر أحذْ عل بحر ر انمجوة من بحر 

مجا؛4 ينفق ولا ببلده ينفق و آءْلاه ما له يملم ما لغير ثرؤله ملم يكون ن إلا صفته عليه بيم 
.أءطا0 

ا(كم ijTالذي اه هال عن وآم،دم » وجل عز تمترقوله 

ابنعن نافع عن أيوب عن اكفة أخثرنا قال عنه تعال اش رصي الثافص أخثرنا قال الربع أخثرنا 
قالنحومه) اخر من قال أحسبه الأف خمسة عنه وونحع ولأشألف١ يخمة له عبدا كاب أنه عمر 

فيجثرميد٠ بالروف متاع وللمهللقات ٠ وجل عز الق ثول مجثل عدى اعلم مال واش وهذا الثاض( 
محنهأكر عل ب؛؛يثر محاكان شيثا عنه وضح وإذا شيثا الكتابة عليه عمد مما عنه يمحع أن عل المكاتب 

علميهيقع ما أقل الحاكم عنه وصع صغارا فازكانوا ذللد عل ورثته جر عنه يمع أن مل مات فان 
قيلفان به مجتطوعون فهم جارة أمجورهم إذاكانت أوورثته الكاتب سيد زاد وما مجنركتايته الثيء اسم 

كاتبهإذا فانه احتلافها لبيان فيل ؟ يكاتبه أن عل خثره ولمر عنه يفع أن عل المكاتب صيد جرت فلم 
ومايقه مجن يخرء ولر مجاله مجن ممغ لا رقيقا وعوإذاكان مجكاتيا مجاكان دون له أعهلاْ ومجا مجاله مجن ممنؤع 
الكاتبادى وإذا ٢ فال دونه) العبد مجلمكه الكتابة مد المد ملك ومحا لميده مملكه مما فا المد ملك 

عليهمحجورا أو مجوليا وارثه وإزكان ورثته فعل مجان فان ثيثا مجما عليه يرد أن اليد فعل اإكتاJةكلها 
المكاتبأدى واذا به نحاصمهم الأشياء أدنى لاJكاب جعل أُوصيان دين الميت عل أوكان اله جمز 

منيوليه أن الحاكم فعل ول له يكن لر فان المكاتب إل دفعه أحد إل وأوصى محييه مجان م كتابته 
ماهذا مجن الولية فعل أدى وقد ومحبيه الكاتب مات وان الأشياء أفل سهليه أن عل ؤنحثره له رضيه 
آنلهم يكن ب دين المكاتب محيي عل فازكان الكاتب محيي مال من يردوه حى الكاتب سيد عل كان 

بأموالهم من محنه هوأكر مما مجتهلوعين وازكانوا ثيء اسم علميه يغ مجا باقل إلا الدين أهل محاصرا 
لرالأقل أخرجوا فإذا الأشياء أقل إلا يلزمه يكن لر لأنه أ؛يإم مجال من يخرجوه ولر الكاتب به محاص 

عليهيفع مجا أقل محن أكز المكاتب وارثه فأعطى الكاتب محبي مجان وان غيره له ئيء لا لأنه يضمنوا 
مجنباكر له مجمملؤع لأنه والوصية الدين لأعل يكون وكذلك رده الورثة من بقى لن الميءكان امحم 
شيثاصيده لوأءهلاْ قاما لوفلس محييه وهكل.ا غيره دون له ليس مجال مجن الثيء اسم عليه يقع ما أقل 

وإزكاتيهدرهم مجن اتل فكان تمه تل وان عن محاله والثيءكل له فهوجائز محه أووضعه يقلص ولمر 
يعطيهأن ولوأراد فتكذلك دراهم عل وان'كات؛ه حاز ممن له مما أقل أو ذهب حبة فأعهلاه دنانير عل 
لأنمنه اخلم. مما وسهليه يثاء آن إلا قثوله عل البد محير ب عليه ئيءكاتبه من آوورقا ذهب مجن ورقا 

٢٠







الخدمحمل أن محوز لا لأنه أنمها دون عالها أو أنمها عل ولكنا ملوكن كانا إن أمها ولا علها 
غممعن محمل أن نأما رنه يكأك ّبب هى الى ، trدجل عز الق أذن الى الكتابة خلا بشء لميله 

حىمملوكان أنما المد فشرط الأبوان وصملما نحوم عل علما فكابا حرين أبواهما لوكان وكذلك فلا 
واخذالخامدة الكتابان بأداء اماب مق عمماكا عيا الب أديا وان الكتابة نحز ل؛ المال مذا الب ينديا 

لأبؤ-؛؛اولمس انجن ى والمدكالخر الخامدة الكتابة ى وصمث، ويراجعوزكا ملما العتق اليدقيمة 
انفاعممه عل.اثة عدك اعز لونالا ف،ا لمص عتقهاكا عل اعطاه مما البد عل يرجعا ان سما إذا 

ىيرجعا أن محلإ ثرجط أن محا يكن ب فاعتقه يعتقه أن عل له أوصاعا ماثة ليأعهلماه يرجعاي 
محذامحوز ان ابواهما اراد وإذا ( فال يعتقا) لر ما يرجعان الأول الماب ى وكذلك يعتقه ل؛ ما له المان 

محاالأبوين بملك حرين الابنان وكان المال لزممحا فلا فإذا حال أو أجل إل أودين بش اثخمياهما 
ولوعتقا لجا بمدثوا حى يعمما لر اشزوهما إذا الأجنمن أن إلا كلها الماثل مذه ز الأجنيون وكذلك 
غيربالغ أو معتوْ له وابن نمه عل وكذلك بامحللمة الكتابة صغيركاث له وابن ه نفعل رجل كاب 
العبدكاب وإذا هذا محز ب له أمة غير *ن له ولد وما نصه عل رجل لوكاب وكذلك غاب مجعتر0 

احل فإذا محومه من محم محل حتى يعجزه أن للبد يكن ب عقله عل المد غلب م صحيحا ؛١لزا 
حىيعجزه أن للمحاكم ينبض ولا الخاكم يأتي حى محال ه نفعن يعرب لا لأنه تعجزه له يكن 
لمحي لر وإن فضله من عليه وأنفق أداما الكتابة منه ميله إل يودى مالأ له وجد فان مجاله عن يال 

أودلل مال عل فدل أفاق م عجزه فان عجزه ملما علمه حل الذي أوالنجم الكتابة عنه يودى ما 
محاعقله ذهاب ض له الحاكم ولووجد التعجيز يرد ولر ليده التعجز أبعلل إفاقته فل الحاكم عله 

عجزهعلميه ينفق بأن بملئ أحدا ولا نفقة له محي ولمر مجالا ل محي ا وإن عتق فأداه كتابته عنه يودى 
فبلكان لا مجا له وجد فإذا بالعجز عليه يقضى حتى محال مقته اليد يلزم ولا مقته اليد وألزم 

ضوصلت مجا ويبن ( فال ) معكتا؛ته المال ذلك ض بنفقته علميه البد ويرد عنه التعجيز فك التعجز 
عنهيودى لأنه الكتابة عل اللخلمازكان عنه وأدى عقله عل الكاتب ولوغلب ، زاه تعجيزه كتاب 

يعهببهم ل مالأ يصير حتى للمكاتب ذلك قبول الحاكم فعل محمملوعا رجل عنه أدى فإذا حقه من 
لأنالكاتب عن قبوله اليد فثلزم إياه ملكته قد عنه المملى يقول ان إلا قبوله البد عل ولمس سيده 

ردعلمه م فعجزه الخاصى عل ذلك وحفى عنه يقبله أن اليد أبى فإن نمه عن يعرب لا المكاتب 
.علميه الحاكم محيره لمر يعهله ا فإن المملؤع أءْلاْ إن علميه به تهلؤع بما وأخذ تعجيزه 

ايمراضك؛اة 

مجاعل عبده المصرانى الرجل كاتب إذا ; عنه الله رصي ( اكاض قال ) تال ( ٍالرييم حثرنا أ) 
أّامم عيده كاتب فإن أنفذناما إلينا ترافعا وإن جائزة فالكتابأن ءل؛ث ءبده يكاتب أن للمسلم ؛وز 
إنتسلم م يكاتي؛ا أمته وكذلك عليه بعناه العجز ماء فإن يعجزه أن يثاء أن إلا الكابآ، فهوعل الءبد 

،محالهافالكابان محاله نصراني والعبد اليد أملم وإن الكتابة أثبتنا تشأه لمر وإن بمناها العجز "؛•اءن 
عندهمممن له ميء أو ير خنز أو خمر عل نصرانيا له عبدا نصراني ولوكاتب جميعا أملها لو وكذلك 

إثبانمايرد والبد إ؛ءلالا يرد أوالعبد إثبانما يرد والعبد الكتابة إ؛هلال يرد اليد فجاءنا عندنا محرم 
٣٨



أدىقإذا نمرانان وهما الخمرأوالخرير الكاتب يود لر ما وسطالها ( تال ) حاءانا لأمإ أبمللناها 
علمتبما واحد يراد ولا عتق ممد أحدهما حاءنا أو الينا ترامما م نصرانيان وهما الخرير أو الخمر 

يخمرالتمرانية ى ولوكاتبه ، عندهم يع حمر ممن بمزلة النصرانية ى مضى ذلك لأن بقيء صاحبه 
ومومحرأ احد أن له ليس ا1؛<اتةكابم أيطلتا فجاءانا نحاله والخد او؛د أطم م تليلأ إلا فادائ 
،حمرا يودى أن ليم ليس كأنه المكاتبة أبهللنا والخد اليد حاءنا م الخد لوأملم وكيلك ، مز 

لسمليس لأنه الكاتبة أيهللنا احدهما وحاءنا ميإ واحد يسلم لولر وكيلك ، حميعا لوأسلمنا وكيلك 
١٠اليد حمرممبص رمحلل العبد عل يقي وقد أوأحدهما والعبد ألسيد ولوأسم )تال( حمرا يقتضى أن 

وليسقيضها لأنه عليه دينا قيمته يلمح العبد عل اليد ورجع احركتابته يقبضه العيد عتق عله بقى 
ولو، إل4 تأديما لسالم ولا منه قبضها له فليس المالم العبد ازكان وكيلك ، موالملم ازكان ملكها له 
•لدنانحرأودراهمالعبد إملأم يعد محاكانبه فأسلم نصراني عبد له أوكان  yL•عبدا ايتاع نصرانيا أن 

ياحراجليت لأنها اطل الكاية أن أحدهما قولان. ففتها نحل أولا عليه الملمن نحلَةا؛ة أوثيء 
ل!فان عبده من أحده لأنه فهوله منه المحرانى أحد وما رددناها الينا ترافعوا ومتى تام ملكه من له 

أقلالصراى منه قبض مجا كان إن العبد قيمة يفضل وتراجعا عتق الكاتب العبد يؤدبها حتى يرافحوا 
المراىعل رجع القيمة أكرمجن العبد إليه أدى ما كان وإن بالفضل العبد عل رح قيمته مجن 

العبدكانتأسلم  ١٠يعد الإسلام ى له لاممن أوثيء أوحنزير يخمر ولوكاتبه قيمته عن بالفضل 
دفعالدى للخمر كن لا لأنه تامة يقيمة الصراى عليه يع ورّبها عتق العبد أداها فان فاسدة الكتابة 

تحملفم وطثها فان يْلئبما ب مجا الماثل جميع ى هكذا جاريةكانت للنصراى الكاتبة ولوكانت إليه 
عليفي أن لبن العجز بن بالخيار وهى صحيح فأصلكتا؛تاا فحملت وطما وإن مثلها مهر فلها 

العجزآواحتارت وإن تعجز لر محا مكاتبة وهى مثلها مهر فلها الكناية عل الضى احتارت فان الكتابة 
مالكهامجن لأنه عليه سبيل لا ياّلامجها حر ملم فالولد له ولدت فان تلد لر مجا بيعها عل جر عجزت 

مالهاولها الكتاية مجن علتها يقي محا عنها ويبهلل ممونه حرة فهي المرانى فات الكناية عل مجفت وإن 
وإنتمحريتها منه ممتوعن فصاروا حرة صارت م الكتاية مجالها مجن ممنوعا كان لأنه ئيء منه لورثته ليس 

١٠وله تطيق ما له وتعمل حرة فهي مات فإذا إصابتها وبن بينه وحيل بنفقما أحذ وعجزت ولدت 
حاثزةفالكتاية بمل بثيء الملم عبده إذاكاتب المحراى أن ; الثاني والقول . علتهاوجي اكتسبت 

مجالكلأنه ولاوه للنصراني وكان عتق أدى وإذا عليه بيع العجز اختار إذا وكيلك ، عليه بيع عجز ُإن 
للنمحراىوولاوه فهوحر بالاداء فعتق ادى فان فيعتق يود لر ما بح فاسدة كتابة كاتبه وإذا معتق 

عليهوالخناية التصراى عبد وجناية إ قال ر دينا عليه للنصراني وتكون مملوكا العبد بقيمة ويراجعان 
يختلفؤنلا وولده عليه والخناية الملم مجكاتب جناية مجثل إلينا ترامموا إذا الحكم ى مكاتبته وولد وولده 

•دام 

خرشاي 

مجستأمننحرجا م الحرب بلاد ى عبده الحريى كاتب وإذا ; عنه اله رصي القافص، ال ق) 
فعلفإذا الكناية وإ؛هلال استعباده عل قهرا لعبده أحدث المني يكون أن إلا بينها الكتابة أثبت 



يلادو ٠>^^ الكاية أوكازكاتت سم وابد ا>ب يلاد ى مم ولولكب اطة فالكاة 
قهرهم أولكن مم وانمل فاعتق المم إل أوأدى الكاة يه بهمر فهرا السم ك ولوأحدث الإصلأم 

آمما،ا ازلكن تام وعتق إزكازلكزا منه له آمان ااكت١ة لأن حرآ وكان ذللث له يكن ا غساه االسلم 
يعممهمسم من أمانا له لأن ربغا يكن ب الميون مياه م السم بكائه معتق انمدلكزا دلركان ّلكرا 

فالذيمجسم من له أمان لا لأنه رقيقا اللموزلكن قساه أوغيرك١ة أءممهلكر؛كاة ولولكن إياه 
أنفأراد وانمدلكر عندنا عبده فكاب يامان إلينا لحل حربيا ولوأن ٣؛،* ألدر إذا بمزها نفسه أعتقه 

وكانعتق أدى فإذا نحومجه يقبص من ووكل إخراجه من منعته إلينا ونحاكا الخرب يلاد إل به ,بخرج 
منهتوحد ممن كن إن الخزية اواد فاسم الإسلام بلاد ى اكام اردت إن له وقيل للءر؛ى ولائم 

ا>يىولولكب عليك جزية لا مال وإنك لك للأuن الإسلام بلاد فى تشم زكناك وإبما الخزية 
ماتاو فقتل الحرب بدار اليد لحق م مجتامنن خرجا م الحرب او الإسلام بلاد ز له عبدا 

بمنلر ولو أمان له لكن له مال لأنه الحربي ورثة إل دفعت قيضت فإذا نحومه يودى بماله فالكاتب 
ولواليد بمي كتابته تعلل ولر الكاتب يعتق لر الإسلام ببلاد والكاتب سى ولكنه يقتل ول! اليد 
الذيسيده إل نغلرت فعتق أدى فإن مكاتبابماله الكاتب وكان الكتابة تبهلل لر الكاتب سيئ سى 
فاتامرق وإزلكن الدىلكتثه ليده زلاوه به فودي أو عليه أومن صبى جن قتل فإزلكن لكتبه 
أننحز ل( ُإذا لرنق الولاء أجل نحوزأن ولا له ولاء لا ولكن اذكأب وعتق ولأوْ له يكن م رتقا 

امرقبعدما الكاتب ّيد أعتق ولو له ّيد ولا ولد بسببه لأحد الولاء يكون أن بمر لر له ١^١٠ يكون 
إذاالولاء تجعل فكيف قيل فإن بالحرية ولاء له يكون أن يصلح ممن وصار اعتقه قد لأنه له ولاوه كان 

اليدممون م الرجل يكاتبه الكاتب ولاء أجتر قيل؛ا؛تداءكتا؛تهكا ؟ رق وقد له ليد سيده أعتق 
سيثاالين ييع ولو؛ له جائزة والكتابة عقدكنابته لأنه ليده نن بسيده مؤت يعد الكاتب بتق 

والكتابةلكتبه لأنه قيل ؟ سيده استرق حن تبهللكتا؛ته لر فكيف قيل فإن ميثا مملك لا واليت ءيرْ 
عليه،الحجر ولا إفلاسه ولا اليد ممون الكتابة تبعلل لا ّيده'ؤا من لكن حادث يثهللها ولا جارة 

الكتابةالكاتب وأدى قسي الحرب دار إل السيد ورجع الإّلأم يلاد ز مدم الحرنح، لكتب فإذا 
بمللإذا لها مملك لا )٣( لأنه الين من الفيء أتل لحاعة فالكابة رقيقا uت أوقد رفيق وازى 

لهسيده عبد مملكه أن بمن لر مالأ بملك أن الحرية بعد رقيقا صار بان بجز ب وإذا الكاتب سيد مملك أن 
منواحد ى ر؛يقا يكن ل؛ به ندى آو رق عله يمرى نل عليه محن اوسى المد ولوثل له راية ولا 

وإنورثته عل رد مات فإن الإسلام بلاد أوى لكن لحرب ا بلاد ى سيده إل مجاله ورد الأحوال هده 
إليهيدفع قبل مات وإن مكاتبته، إذا إليه يدفع أن أحدهما قولان ^١ عتق م الكاتب صيد اصترق 

أمانهنجلل ، ١١يمز فب أمجاز له مج١للكن لأنه عليه مالكه مملكه لر له موقوفا مالأ لأنهلكن ورنته إل دفع 
ماكاإذالكن إليه >داة الأuنة عزلكن هوفنا مملك، لر إذا دونه سيد ولا رقيقا uكن ملكه ولا 

الأبوانفبالكن الأيون وجل عز اش ورث ءليه'ي ءيدْ ملكها إليه صرب إذا إذالكن مما ممنوعا فكان 
مجلك،فقد قيل فإن ورثا الولد مجون قبل الأبوان ولوءتو، مالكها ما^ بملك لأنه يورنا أن يمز ب مملوين 

هوأومحلكه الرند مال يوقف مجلكهكا بعينه لأحد ليس .وقوفا بزك\0 اليد عتق قبل ائال هذا بعض 
الفيءلأهل الكاب أدى فا الرق عليه جرى إذا أنه الثاني والقول الإسلام، إل يرجع ل( إذا غترْ 

لهبمدث فلم الحرب بدار لحق العبد ولولكن رقيقا صار إذا له مالكا غره صار بان ماله محلكؤإ لأمم 



وببإ الكاتب وأدى الخرب يدار ولولحق الكتابة فهوعل بامان إلينا خرجا حتى به سرته قهرا السيار 
الحربيخرج م فكاتبه يامان وهميه حربي إلينا ولودخل حرا إليناكان وخرجا قهرا الميل له نحدث 

مإليه ادع( لو وكذلك الكتابة بطلت قهرا له فاحدث ععه أو وراءه عبده خرج م الحرب بلاد ال 
ولودخلعبدا له فيكون ببلاد الحر قهر نحدث 'ي له عبدا كان الخرب دار ى معا أملجا م امتعيده 
الإسلامبلاد عل الشزكون أغار محأ الحرب بلاد ال الحربي خرج م هميه كاتب م بأمان إلينا الحربي 

عللواغاروا امازكا له كان لأنه الحربي ملك عل كان الملمون اصتنقده م لحربي عبدا بوا ق
ببلادالحربي عل لوأغاروا وكيلك أمان له لأنهك١ن حرا كان اللون امتقده م فاستمدوه ضراى 
أيديبممى الحربي مكاتب ولوأتام أمانه له كان الملمون فاصتنقده فسموه بأمان دخل وقد الإسلام 

عجزهفان بحجزه ان الحرب بلاد او الإسلام بلاد ى كان إن للمحربى كان بوليه لا نحم به ممر حش 
إذاكانتقاما صحيحة كتابته كانت إذا وهياكله ، الكابة فهوعل يعجزه ل؛ وإن الكتابة بطلت 
صارإلفإذا هدا أسبه والخنزيروما الخمر عل الكتابة مثل حرام عل أوكاتيه يا بشرط فاسدة كنايته 

.الكتابة أفسدوا مولاه فرده الملمن 

وايلإينالااك؛ن س الرند كاة 

ألحاكم؛قن أن قبل عبده فكاتب الإسلام عن الرجل ارتد إذا عنه الد رصي ( الثافص ال ق) 
الحاكموقف فإذا الردة قبل حاثزكاكان فيه فأمره ماله ى صغ مجا وكيلك,كل حائزة فكتابته ماله 
وإذانحزكتايه ب ملكه عل فيكون يتوب أو يثا بومجثل ماله فيضر الردة عل أويقتل ممون حى ماله 

الرندالعبد ولا الرند الميد أحيزكتابة ولا قال ثابتة فالكتابة ارتد م يرتد قبل أوكاتبه عنده الرند كاتب 
علفيمك نط يسلم ب ومن من٠ماكالنصراجم واحد ولاء وبن السلم أحيزكتابة مجا عل إلا الإسلام عن 

عتقحراما أوالرتدكت،بة المسلم مكانيه مجن الرند اليد ولوتأدى إلينا يتحاكم لر ما دينه ز استحل ما 
ىومحقت كا بالقيمة بياوتراجعا عتق مجته تأداها فاسدة كتابة كل وكيلك بقيمته عليه ورجمر 7اا 

ردهكم عجزفللحا فش مجكاتيته وتأدى مجاله الحاكم وقف الحرب بدار اليد ولولحق الفاسدة الكتابة 
عجزوإذا للكتابة الماقد المالك لأنه مجرتدا كان وإن كاب لليي وولازه عتق أدى وض لرق از 

الكتابةمحدد أن والعبد اليد يثاء أن إلا الكاتب عؤر فالتعجيزتام تائبا سيده فجاء المكاب الحاكم 
١٣٠يرثه لر إليه دفعها فإذا نحومه مجن سينا سيده إل يدفعر أن عن محكاب نبي مجاله الحاكم وقف وإذا 

بدارالحربأولحق دارالإصلأم وهوى الكاتب العبد فارتد له عبدا رحلاكاتب ولوأن ، ببا وأحده 
وهومجرتيكانتاليد كاب م اولأ ارتد العبد لوكان وكدللث، الردة بللها لا نحالها الكتابة فهوعل 

ليد.وولاوه فهوحر ابكتابة أدى ذى الحرب بدار لحق أو الإسلام بلاد ى العبد أقام جائزه الكتابة 
،الرند غر الكاتب ى له يكون كا تعجيزه فليده يوله ولر غائب آو وهوحاصر مما نحم حل ومجي 
بداربلحوقه فيثا الكاتب مجال يكون ولا ليده محاله الكتابة أداء قبل مجان أو الردة عل قتل وإذا 

مجالكافيكون أوممؤب له فيكون يعتق أن عل محومنا الكاتب مجلك وما عليه يم ل؛ مجلكه لأن الحرب 
ليدهفهومجالك وهرمجكاتب قتل أو مجان فان الإسلام بلاد او الحرب ببلاد اكتب مجا ؤمواء ليده 



ولوالسلم لليد *للث لأنه ؤكاب أو بخيل عليه ولوأوجف غنيمة ولا ء؛ثا يكون لا اإنىكات؛ه المالإ 
لوأسرموكذلك كله وماله فهولسده ضر أولآ ى فوقع يثيء الخرب يدار ولخق الكاتب ارتد 

قدلأنه غنمة فهوومجاله مى الحرب ببلاد ومورتال نمق ادى فان ( الغاض قال ) لصده ممركان 
لليالوماله عكاتبا قتل وإلا تاب فان أوحراستتيب و،اومكاتب به ظفر إن أنه غيو ماله عل لكه مم 

فبتاماله وكان وقتل وعتق قبضه عل أجرسبيه مكانه مجاله سيده إل يدفع أن يقتل أن قبل عرض وإن 
فانالملم والكاتب الرند اليد ولوكان ملما صيده اذاّكان ليده ذاله'كاله يقتل حى يد؛ع ب وان 

فانمق أدى وإذا للمرتد مال لأنه يء وماله فالكاتب الردة عل أومات اليد وثل الكاتب عجز 
واذاله يعرض لا ؛الكتابة عتق الدى العبد فال يده ى بقى وما فينا يكون الرند فال الكتابة من أدى 

بريءمنه فالكاتب عاليه محجر قبل ءنكتا0 ردته ز قبض فا الإسلام عن ارتد م عده الرجل كاتب 
الوالايراه منه بقثضه اقر وقد الؤإل املم فان منه يثرنه ولا ينجومه اخذْ فللوال منه الحجر بمد تجن دما 

وأملمفعجزه إياه يعمله فلم الجم ذللثا الوال صأله م نجا لردة ز منه نجن إزكان منه الول تجن فا 
هداش انحجور وهويخالف صيده إل دفع حيث عاجزا يكن ب لأنه الكاتب عن التعجيز ألض الرند 

يكنولر يتوب قبل ممون بان عنه ملكوه إن بن اللعل توفبرا كان إمما ماله الحاكم وقف لأن الوصح 
دليلوهذا جنايته منه وتعملي دينه منه ويقضى منه عليه ينفق انه ترى الأ عنه وقفه ض صرروتاب عليه 
ومعهالحرب بدار لحق فان كتابته جازت سيده وكاتبه الأسلأم عن العبد ارتد وإذا ملكه ض أنه عل 
صيءالرند حصة من يؤخذ ولم يقدره الكتابة من وعتق حصته الأنم مجن أحذت الكناية ض اخر عيد 

وإذاعتقوا عتقت ومجي رقيق فولدها عجزت فتى الكتابة ض ولذت فان تكاتب الرتدة الأمة وكذلك 
باذنهالحرب بلاد ض رجل اثزاه وإن يقع لر أو القاصم ض وقع به أحق ميده ملم مكاتب صى 
وإذابثيء عليه يرجع لر إذنه بمثر اشراه وإن قيمته من أكر يكون أن إلا به اثاراه مما ءايه رجح 

وكذلكعليه فهوحرولأكتاية •ما.ننكا مولاه وترك لجا م العبد فخرج الحرب بلاد وهوض العبد كاتب 
عليهمحاكان وعوعل بخروجه بمتق فلا الحرب بلاد ض مسالا صيده فازكان وهومكاب مسالا لوحرج 

ولوبمتق لر لأنه ولاوه له يكن ور ارق ض يرد لر ساعة بمده الكاتب صيد حرج وف الخرب لاد يض 
مواءمجعا ارتدا أو العبد ارتد م اليد أوارتد اليد ارتد م السين• قبل فارتد مخا له عيدا ملجر كاتب 
إلالكاتب رثع وصواء عتق ماله يوقف أن قبل السد إل الكاتب أدى فان بمالها والكتابة كله ذلك 

السين•رجع مواء وكادلك ، حال وكل العبد؛الأداء بمتق أن ض الميل إل أدى إذا يرجع أولآ الإٌلأم 
فاقبضهاءذْكتلأض فقال الحاكم إل انمد ورجاء العبد؛الأداء بمتق ان ض يرجع اوب الإملأم إل 

فانووقفها واعتقه قبضها مجرتا>ا كان فان بنغلر حى بقبضها بمجل ن له يكن لم ارتد فئ ميدي فإن 
فيثاكارالكتابة اردةكا:ت عل آوقتل uت حض يرجع لر وإن الكناية إليه الإصلأم إل ميده رجع 
اله.

نمضيكاب ل4كال4 ويكون فٍكايه تمص لرجل الملليكون 

ارجلفكاتب رجل ونمقه حرأ نمقه العبد ؤإذاكان ; عنه تعال الد رضي ( الغاض )فال 
عبن•نصف له وركان لغيره كلوك غثر بقى وما منه مملكه ما جميع ذللث لأن حائزه فالكتاية نصفه 



باعهلأنه رجل من فااء<كل* بمٌى ُنبتإ وقان باطلة الكتابة علكالهك١زت انمد فكاتب حر وضنه 
ينمه نر وتراحعا عتق الفاسدة الكتابة هده عل الكتابة االكاتب أدى فان ممللث لا وما ممللث ما 

ال*ا عل لأنهكات؛ه فامدة الكتابة ءلمميهكاننs فكاتبه تحفه له ولوكان الفاسدة الكتابة فى وصفت 
فاذاكاتبهأوأكر أوثلثا نحفاكان حاز عتق ان حر منه بقى وما منه بمالك ما عل فاذاكاتبه منه بملك 

ولوكان( فال ) نحفه مكاتب انمد له يكون كالرجل باطلة فالكتاجة منه بملك مما هوأفل مجا عل 
فيهبمدث ل؛ ء،لكه ى أوكان أوأحدمه أحل ال أوأعتقه دبره قد نحفه ولرجل انمد نحف لرجل 

أنعنه أوجزءا نحفه فكاتب لرجل ذكاله انمد اذاكان منعى واغا الكتابة نحز لر شريكه فكاتبه ثيثا 
نحفهأكاتب وإمما كله مكاتبا أجعله أن يموز ولا بالمنة عليه كله فأعتقه بتات بعتق لمت الكتابة 
وإذاكابوحدمجته ماله من سيده منع اذاكؤتب العبد لأن الكتابة فأنفذ بمال مالكه ى العبد فليس 
ينوب للعبدكب يم لر الخدمة قاسمه وإذا مكاتب غير ونمقه وحدمته مجاله مجن مجنعه يستطع لر نحفه 

لهيكن ب الفر اراد وإذا لكسبه فيه بترك الدى يومه وى فيه يخدمه الذي سيده بوم ش اكتسب مجا 
ؤإذا( الغاض قال ) فيه الكتابة أبتللت فليلك تاما كبه يكون فلا بومه سيده بمنع لأنه باقر أن 

يراضاب وإذا مو٠ال إلبْ  ١٢٠٠أدى محا آبطلنايا وإذا الكتابة أبطلنا الكتابة أداء نل إدا تراضا 
علالصف مجنه أخرج إمما لأنه قيمته ينصف اليد عليه ورمع كله عتق ا،لكاتب يودى حى إلينا 

المحقعل الخق بايقاعه عليه عتق الثاني المحق لأن المحق مجن بأكر يرجع فلا النامية الكتابة 
لأنهالعبدكله عش إياها فأء0لاه دينار مائة أعطيش إذا حر نحفك له لحثي تال فكانكرجل الكتابة 

الكتابةبهللت منه يتادى قبل السبي محات بمالها االسألة ولوكاث عتزكله ثيثا منه أعتق وإذا له مجالك 
حرزكذإاككلفأنت إلكدا أدت إذا له قال الدى بمالكه لموا لأنم يعتق لر الورثة منه ولوادى 

فهومنه أحدوا ومجا وصفت ،نا حاالكاتب يعتق لر مجونه بحد الورثة نصها نل المد مات فاسدة كابة 
فلالحلها م السيد مات حى يدخلها فلم حر قانت الدار يحلن إن سيده له قال وهداكعبد له؛إ مال 

فالبيعالأداء قبل باعه م غيرجاثزة عبدكتابة الرجل وإذاكاتب ملكه مجن خرج بعدما دخل لأنه يعق 
،كان مجا وجه باى مجلكه مجن أوأخرجه به نحدق أو وهبه إذا وكذلك ، بامحللة الكتابة لأن جائز 

أومتطوعا يفديه أن ى يخر يكاتب لر فهوكعبد جى إذا وكيلك ، جاثزه فالإجارة أجره إذا وكدك 
•الختاية ز ياع 

أجدهمايكات؛ه اثنن بن انمد 

أنلأحدهما فليس رجلن ين العبد إذاكان تعال اش رحمه ( القابى قال ) تال ؛ الربيع خرنا أ) 
علالدىكات؛ه المحق ى لعبده السيد فشرحل له ياذن لر إذا لأنه ياذن أوب أذن صاحبه دون يكاتبه 

علكابته فتكون مثلها شريكه يأحد حش الخمن ياحد أن له يمز لر يأداما يعتق إبلا حمن 
وعشرينبخمسة العبد يعتق ولا نحفها فلشريكه الخمن أحد وإذا . بماتة إلا يعتق ولا حمن 

أنله أذن وإذا ( قال ) الدىكاتبه لسيده تسلم ا حمسن بأداء يعتق أن بموز ولا بخمسن أعتق وإمما 
لرعووإذا نحفه عن ملكه تزيل لا نحفه يكاتب أن إرادته أن قبل مجن له يأذن لر أن فهومثل يكاتبه 

شتتمجا ناداه له ولوقال محقه وله إلا شيثا منه يتأدى أن الدىكاتثه هوفليس نحفه عن ملكه يزل 

٤٣





وإذاكانمال اش رحه ( القا،س ؛ال ) عليه يقوم و متق •' والأخر • ب الرجئ فله بملك يس 
مجيزءالأخر وأراد بمجزْ لا وأن إنظارْ أحدهما قاراد نحومه من نحم عن فعجز اثنثن لثن 

بانمجزفخها أن ؤللاخر الكناية إثبات لأحدهما يكؤن ولا مهؤخة كلها والكناية فهوعاحز فعجزه 
محتلمةنحوم عل  ١٠٠فكاتباه رجلثن يثن عبئا ولوأن ، صاحبه دون منه نصيبه يكاب أن له يكون لا ي 

عذاولوأحزت فاصدة الكناية مصكانت أكرمن يعصها واحدة نحوم أوعل يعص فبل يعضها فحل 
يأحذعا  ١٠٦٠٠واحد يأحذكل لر فإذا مواء كسبه ى أتبمإ وذللث الأخر دون أحدهما يكاتبه أن أجزت 

إليهورد قيمته يمض عليه ضا واحد ر-حكل فمق هدا عل انيا أدى وإذا الكناية نحز لر صاحبه 
العبدؤإذاكان . صاحبه دون العبد من منا،ا واحد أحدكل ما فضل ز وتراحعا أحده إزكان فضلا 

اذكابمحالف الفا امحاب وادر القي عل الأخر وتال ألف عل أحدهماكاساهتا فقال اتن ين 
كاتثنىفقال والألف الألفثن صاحي، ا،لكاب صدق ولو الكناية وفسخت ألفثن عل الكناية ومدهمر 
علجميعا رلكاتيازى امكاب ولوتال ، يمثن يلأ الكناية فسخت ألفثن عل والأخر ألف عل أحدهما 

فالكايةألفن ادر الدى وحلف ألف عل يل فال ؤإن ثايتة فا3نحا؛ة الألف صاحب صدقه فان ألفن 
يودلر الدى يقبض حى يعتق لر  ١٠٠وصدفاه أحدؤا إل أديما فد فقال ألف عل معا ولوكاتباه مجفؤحة 

القايمحنأن وذللث العيد وعتق بريء مما أبرأه أو قبضها فادا مجما أو؛؛رثه شريكه من خياثة إليه 
الباقبةاالاJة الخمس ى وم مثالها صاحبه يس؛؛وفى ان إلا له تسلم لا خمس،اثة ه لفمجتونؤ الألف 

إلتأ،ادفعها أنه فادر ألف عل ولوكاتثاه ميده، ال يوصؤلها إلا الكاتب يبرأ لا للمكاتب كالرمول 
العبدمن أقر الدى نمحسب عتق حلف فإذا ادكر أحالف الأخر وأنكر المال محمع أحدهما له وأقر مجحا 

إلأدى قد العبد أن فيه يقر لأنه العبد عل عو ما يرجع ولر الخمماثة ينصف شريكه عل ورجع 
منبريء أنه يقر العبد لأن الباى المف عليه يعتق ولا يهللم منه يآحدها صاحبه وأن عليه مجا صاحبه 

نصفهرد عجز وإن عتق الباى النصف صاحبه إل أدى وإن صاحبه عل عتق أنه يدعواه عليه يعتق أن 
رجلتنيثن مكاتبا ولوأن تعال الد رحمه الثافس( ؛ال فعجز) فكاتبه نصفه لصاحبه وكانكعبد رقيقا 

أقرالدى عل ورجع شريكه حلف شريكه ؤإنكر فعتق نمحبحما إلي؛-،ا دفع الكاتب أن أحدهما أقر 
المكاتبأنكر فان فبلها المسالة ى وصفت الكتا؛ة'ؤا من بقى ما الأخذ وناداه يديه ى ما نصف فأخي 

ولوادصمنه يقبضه أقر  ١٠نصف فاخد المقر عل النكر ورجع محلف ب شيثا النكر إل دفع يكون أن 
عليهالمدر حلف مجعا إلينا دفعته يل عليه الدص فقال أحدهما إل الكل دفع أنه هذا مع الكاتب 

؛البريء) حلف فان للمكاتب لا لشريكه الكاتب يرئه الذي وأحلفت أخذ فما صا-حيه ى؛مكه 
منهنصيبه يقبض يأن لصاحبه أحدهما فأذن اثنن ين الكاتب كان وإذا تمال الد رحمه الئافر( 

المأذونامحتوى يكن إن؛ نصفن المال مجن يديه ى محا وفإ مواء مات أو الكاتب عجز م منه فقبض 
منحقه جمح امتوى له المادون وإزكان تعال الله رحمه الفافر( قال الكاية) من حقه جميع له 

شريكهفتصيب فيه فيثركه يرجع ن لشريكه يكون ولا فبفس  ١٠محوز فال فن قولان، فقحا الكتاية 
لليييديه ى مجا فجمع عجز حرفان محنه فنصيبه ممرا وإزكان موسرا إزكان عليه ويقوم حر محنه 

بوإن يه عتق وفاء فيه إزكان الكتاية مجن بقى بما يأخذه لأنه له ذللي جعلت وإمما الرق فيه له يقي 
يقدرريه يرثه نصفان فالمال؛ينبم؛ا مات وإن منه يالباى وعجزه الكناية من بقى بما أخذه وفاء فيه يكن 

يرجمرآن لشريكه ويكون يعتق لا الثاني والقول فيه العبودية بقدر ماله هذا ويأخذ فما الى الخزية 



*بقه*إن مواء وغيواذته له؛المص الخروإذُه عل له الذي ءأ->ذ ممالكه ومولا به له أذن فا نشرى 
 fمضها إذا نحون له ومما مة مى فإمما ركه ت.

 Uالكايةعاليه رز حن
واذنهكالهبالكاتبة وجل عز الله أذن تحال اش رحمه ( القافص |ال ) قال صاليان بن الريح أخرنا 

ممايعتق مكاتبه وأن مكاتبه مجال ممغ السد أن ز الرق حال محالفان ١^١^،، ماكانت ، محل ما عل 
نكرنبان والإجارات اليؤع عيه نجوز مجا عل إلا لجوز لا ا،لكاتة أن بينا كان أداه إذا صيده له شرط 
والجالإجارة ز ايلمن الخرين بن جاز فا مجعلوم وأجل مجعلوم وبعمل مجعلوم أجل إل مجعلوم بثمن 

مملكفيا وصيده الكاتب بن رد والإجارة البح ز السلمن الحرين بن رد وما وصيده الكاتب جازبن 
وأولعثرصنن إل والأعيان الوزن دينارمجؤصؤفة ماثه عل يكاتبه أن فيجوز ذللث يختلف لا بالكتابة 
ولادينارا وكذا العشرالتزكذا مذه مجن صنة انقضاءكل ى تؤدى منةكذا واخرما ّنةكذا المنن 

إذاذللك مجابن منة وى خن صنة وى دينارا ستة ى فيؤدى محتلمة المنن الدنانرز تجعل أن بأس 
لأماعشرٍنن ر تؤلما دينار مجاثة عل أكاتلد يمول أن ز خثر ولا مجنة ذ۴، يودى مك؟ 

ىتحل أوتكون واحن نحم عل تملح لا والكتابة واحدا غإ فتكون المنن انمشر ؛انقضاء تحل حينتذ 
الان عل اكاتبك يقول ان خرفي لا زكذللى اخرما ى او تحل اولها فى يدرى فلا المنن العشر 
ديناركبفماثة صنن عثر ز إل تولى تال لو وكذللث دينار مجاتة ال تولى حى منن عشر ممضى 
ركليودى "حينثذكم يدريان لا انبما وذللث تؤلما حى تنمضى لا العشرالمن غران عليلث يخف 
معالومجةاجالأ لها مى وإن درهم ألف عل او دينار ءل٠اتة أكاتبلث يمول أن ز خثر لا وكذللث وفت 
صنةكل إل تودحا دينار مجاتة عل اكاتبلث لوقال وكذللث الكتابة ثيء أى عل حينثذ يدرى لا لأنه 

يجزمنل( اوعرصزكدا يرمم مجاثى الدنانير بالعشرة صنة راسكل عند إل تديع انلث دنانثدعل عشرة 
دراهمفابتاع دين والعشرة دراهم ؛العشرة ابتاع وأنه منة بعشرينانرزكل وقعت الكاتبة أن قبل 
دينهذا لأن عرضا حلت إذا مناك ا؛تدتا قال إن وكذلك جهاتهكالها من حرام وهذا بدنانيردين دينا 

وإذاونقد وحده بغرض يكامه أن محيموز آخر وجه مجن ماد وزيادة يصلح لا بالدين والدين يدين 
إلإلا أجل إل يشترى أن يجوز لا مجعلومجاكا والأجل موصوفا العرض يكون أن إلا يمر ل( يعرض كاب 
أنقى يكون يكوزكل أن محزإلأ لر الكتابة وإذاكان علها يقام معلومة وصمة معلوم أجل 

كذاوعرضه وكذا كذا محلوله مروى ثوب قال ثيابا العرض فان يختلفان لا صواء العرض ى يسلف 
يجوزأنلا ءل؛هكا الكتابة لجز لر شيثا هذا محن ترك فان مجوض^ركذا ى إياْ يوفيه جيد أورفيق محصفيق 
منكان فان العرض كان ما أو رقيقا أو حيوانا أو طعاما اذرض كان إن وهكذا هكذا إلا قيه سلف 
مجناوقمحبربريء أومحلوال ُر؛وع أمجرد المواد حاللث أصول جنسكذا مجن فراني أمول عبد قال الرفيق 

يريءغيدمجودن جون أو احمر فلأن بى م مجن رباع أد ش جمل فال الإيل من ؤإذاكان ، ^-" ٠١١
قولهيزك أن إلا الكتابة لجز م ثيثا هذا من ترك فان وقتكذا موضعكذا ز إياه ويومه انموب مجن 

آومنفردة عروض عل كاتبه وصواء ذللث يشرط لر وإن العيوب مجن بريء له فامما العيوب من بريء 
أجليإل مجعلؤبما باعه مجا إذاكازكل ونفد بعرض دارا يبيعه أن يجوز لك ذلليكله يجوز ونمد عروض 

•الوقف تحال واش • مجعلوم 



الإجارةعل الكتايه 

فإذاالاجارة مع فيإ تميع إذا البيئ به تملك ُا تملك والإجارة ت الد رحمه ( ر؛لأل
سهيودى ان عليه ؤمحل يكاته حن نه فاحد معلوما يده عملا له يعل آن عل عده الرجل كاب 

العملكان  ١٠عملا له يعل أن عل وازكاتيه جاثزة الكناية كان كان ما مالأ احر نحم ى يعده أو 
فهونحمواحدا ازكان العمل أن وذلك عليه، الكتابة نحز لر ياحده مالأ العمل بعد عليه بجعل ولر 

ويحدعلا يومه مجن له يعمل آن عل وازكاتيه غيرْ ولا مجال ى واحد نحم نحونعل لا والكتابة واحد 
 rij^ أنعل الرجل الرجل بتاجر أن نجز لا لنحن الأوتات من وقت بعد الإجارة نحز ا آخر عملا

وغثدْمحجس وموت مرض من العمل بمعه ما الشهر بعد عله بمدث تل لأنه عملا شهر بعد له يعمل 
بهالعمل عل يقدر ولا يقس مر ا،لال عل يقدر وقد يه يأتي أن يكلف محقون بمال لتس باليد والعمل 

والعرضالارتفاع معلوم درعا له وّءى ءارتأا جمع المكاب وعل دارا له يبى أن عل ولوكابه 
نإلا بجوز لا يدْ كعمله كان والحجارة اللن وتدر اللن من ما يدخل  ١٠وّءى الدار من 

امجتثخارأن مجن وصفت  Ilkإليه يوليه المال مجن ثيء بعده ويكون كاتبه حن ذلك فى ياحده يكون 
جازولوالشهر بعد ثبتا إليه ويودى كاتبه حن فيه فأخي شهرا يخدمجه أن عل يجوزولوكاتيه لا العمل 

عليكون لا أجلا للخدمجة صرب لأنه يمز ا ذلك بعد وشهرا كاتبه حن شهرا يخدمه أن عل كاتبه 
ولوكاتبه، يخدمه م شهرا الخدمة يؤخر أن عل حرا يتاجر أن يجوز لا وهذاكا خدمحة فيه الكاتب 

وكانجائزا يذا شهركان يعد معلومجا أومحلينا أوحجارة لبنا يوفيه م كاتبه حتى شهمآ يخدمه أن عل 
ول!الكتابة انتقضت الشهر ذلك محرض بعد مالأ يعْليه م شهرا يخدمه أن عل ولوكاتخ كالمال عذا 

يخدمهأن عل حرا لوامحتأحر السيدكا ذللئف لوأراد عليه ولا مجكانه يخدمحه أحدا يعْليه أن له كن 
نجومعل ولوكاتبه الإجارة، وانتفضت غثرْ يخدمه أن له ولا عليه كن لر الشهر فى محرض شهرا 
الكتابةكاث ذللث بحد عملا ه ليعمل أو شهرا النجوم بعد ه يخدمأن عل ماة 

وأحرأءهلاْ مجا للمكانب وحب المكاتب يقيمة وتراححا عتق أوعمل وخدم عليه ما أدى فان فاصدة 
ويعملعثرة شهر كل ى إليه يودى أن دينارعل ماتة عل ولوكاتثه بالقيمه وتراجعا له عل فا مثله 

مجاتةعل ولو'كانه العمل لناخم فاصدة الكتابة مجعلومجاكانت شينا مجاعة أو يوما نحم كل أداء عند له 
أوبلدكدا شياه مجن ثنية مجاعزة فقال الضحية وصف فإن صحية ويعهليه عثرة مجتة كل ى إليه يودى 
يصفهاف،م أصحية فال وان الكتابة مجن والثاة فهوحاثز صنةكدا مجن يومّكدا إليه يدفعها فلأن س شباه 

يموزلا يموزهداّلإا فلا فؤتمحا العزوما محن وثنية الضان من حدعة تكون الضحية لأن فاصدة فالكتابة 
ووصفمجنة ى صحية بعدهاَكل فمحبة وعشرين عثرمنن ديناري عانة عل وازكاتبه لبيئ از 

يؤد.آاباق إلا يعتق لا كتابته نجوم من نجوم والضحايا الضحاا الكابة آتمحر بأداء إلا يعتق لر الضحاآ 
زادواوإن موصوفة صممحية إنسان عزكل اهله يلغ  ١٠اهله وصحايا معلوم ثيء عل كاتبه وإن تال 

معلومغ^rرصىء عل حيثي لأنما فاصدة فالكتابة الضحايا نقصت نقصوا وإن الضمحايا عليه زدادت 
أوشهرا فلأنا أرواخدم شهرا أواخدمى الغلام هذا ل علم أو مجوّؤفا بناء الدار هده ل ابن له قال وإن 
يفعلهأن فبل ييحه أن وله بمكاتب وليس فهوحر ذاك، ففعل حر وأنت تو'بكدا أنج أو بلدكدا ابلغ 
فلأناأوكلت حر الدارفأنت يحلن إن فوله مجثل وهذا مملولث فالعبد يفعله أن تبل العيد صيد مات وإن 

٤٧





عتقأو عات ءآ-م ممتا، مدر الكتابة من حمته منم واحل كل سل يامجرهم أبوهم عبيم فكاب 
وبعدالوت نل ولا ممون يوم لا الكتابة عليه تقع يوم يقبمته الكتابة من بندرحصته الباقن عن ونحع 

مننى منجعة ماتة عل فكا أعد ثلاثة لرجل فازكان مال اش رحمه ( الثا،ص |ال ) الكتابة 
مجاثةنمته أحدهم كان وان الثلاثة نمة عل مقومة والاثة حائزة فالكتابة عتموا أدوا أنمِاذا عل 

وضمهامائة نمته الذي المد عل الكتابة مجن اال١ثة فصف حن حسبن نمة والاحران دينار 
ادىفاحم وعشرون ة حمملما واحد كل عل حمرن حمون نمثما الأذين المادين عل اياش 
ستعملهنحن الباقون فال وان الباقن كتابة تتتقفى ولر رنما رد عجز وأم عتق الكتابة مجن حمته 
دونلسيده وماله رنما مات الكتابة من حمته يوحى آن نز مات وأّم ذلك لم فليس عنه وتولى 

وإذارنفا مات لأنه الكتابة فى معه لوكانوا ولده ودون أحرارا لوكانوا ورثته ودون معه ااذينكاتبوا 
زالواو.ُهمءلف٠وكاا عشرين رجل عزكل إلك أدينا فقالوا دينارا ستون محا نحن المد إل أدوا 

ديناراثلاثون حمون عليه الدى وعل حمة ميا واحد  ١۴■^دنانثر عثرة حمرن عالها الأذين 
يصبينا ١٠دون العدد عل بل الاحران وفال يصيبنا مجا فدر عل أديناها سون حم عليه الدى فال وان 

دينة تقوم حى ثلثه ميم واحد فلكل الثلاثة من الأداء لأن الخمسون علها الأذين فول فالقول 
يصيحامجا عل لا العدد عل الأداء مجزمكان اثنان أو أحدهم لومان وهكدا غاوذلك عل يتصادفوا 

العددعل ادوا فان يميبه ما بقدر ميم واحد ادمحاكل وصمنا مجا عل كالهم وإذا ؛بمنمم احتلمت إذا 
نفهإذا لارجيع محا يكن ب يالفضل ملوعنا وفالا أديا فا الرحؤع يصيحا مما أكر أديا اللذان فأراد 
عناديا انما عل واليد العبيد تصادق وإن علها بمل لر مجا عنه بحا ان فلمحا يقبضه نإ وإن اليد 

احذوفد انفها غير عل ثيثا مجيا ياحذ ان للسيد ليس لأنه البد عل به يرجعا ان محا صاححاكان 
كلعل دينارا ثلاثن نجم كل ز إله يودوا أن علهم شرط المد ولوكان غمحُما عن ههنا شبا مجيا 

متجن عشرة مجلمم واحد كل فيؤدى كيلك يودوها ان علهم وكان جائزا كان عثرة محلمم واحد 
مائةقيمته الدى وعل إليه شرءلها الذي الوقت ال دنانير حمسة حمسون فيملما الأذين عل  ٠١١يبقى 

كلعل الباب الخمسة محل واحداكان النجوم محل جعل فان إلها شرطها الذي الوقت إل ثلاثون 
واحديودون سنن ثلاث إل المجوم جعل الاحركانه عل التامة الثلاثن مل العبدين من واحد 
ولوالكتابة أصل ى هدا بن إذا الثالثة المة ى أداه واحد كل عل فى وئ الأولين المتن j عثرة 

محاوكان ^ يكن إ لجمنا عن بالفضل رجع نحن يلزُها أكركا أديا الأذان فقال العدد عل إليه أدوا 
ءاأقل أدى الدى عل زكان ثاءا إن ف أديا الذي الجم يل الذي الجم من لؤ ذلك بمب أن 

الحاكموغتر الحاكم عند إ؛هلالكتا؛ته فليده عجز وإن فهوعاجز يفعل ا فان يلزمه ما يودى ن يلزمه 
فكتابتهكتابته أبطل أنه فاشهد أحده لا فقال إلية يوليه أن وصاله حل غإ أن عاليه فاشهد أحضره إذا 

أداؤهنجا بمب أن مالأ فإن حملها علها ويكون الكتابة من حصته معه اللذين عن وترفع مجفوحة 
عجزفاا الكتابة عن أحذ لأنه له حلال منه السيد أحذ ومجا عيا لا نمه عن أداه لأنه لجا ذلك كن يإ 

ول؛الكتابة مجن حصته عضا رفعك أعتقه ولكنه يعجز لر ولو مجاله عبده ومال عبده مجال مجن محالا كان 
علمايضع ولر ذلككتاىا يفسد ب له يصح منه أحذه ثيء عل أو بمن لوأعتقه و5ذإك بعتقه يعتقا 

مصححهممه ذ: ا( مإ_ا واحد كل عل » أى )١( 
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انميماله 

ابنعن الخرث بن عبدالد أخمنا تال ت مال اش رحمه الثافص أخرنا تال ع الريع خرنا أر 
بجونقال معدعكا عن وعلكا مبكا من حيكا ان يع ى رجلن عل لعهناءكتت قلت قال جريج 

الئافصاخرنا قال ( الريع اخرنا ) ماله يض زعامة وقال عومي ين وّيان لنار ين عمرو وقالها 
لعبدين كابتا نمناء فقلنا قال جريج ابن عن الخرُثج ابن عبداش اخرنا قال تعال اش رحمه 

اللر لعطاء !، LLuجرج اين قال مؤمى اين مال،ان وقالها عبيدك ى لا؛محوز تال عبم،ا ذللثا وكتنا 
انهاجل من محيا لك فهومغرم ثيثا منلث، مملك ب عبدا ر-بمر لوافلن  ١٠٠احدان اجل عن قال محوز؟ 

غفعلن،كنايته وعل محيا خلاهك رجلكاتِج ل فقال له ق،وتا قال مجال ^١ عنك يخرج صلحة يكن لر 
اشّؤاماء إن وهدا إ القافي قال ر العبدين ى قوله مثل وهدا عنه لك مرم لا آوعجزقال ايتف مم 

عييدهالرجل يكاتبا أن غوز ولا تعال اش رحمه ( الثافص فال ) هذا مجن قال ما كل ى عمناء قال 
ولالسيده غره عل دينا ه نفعل يثبت أن إلمكانبج يجوز لا لأنه يعفس عن حملأء يعضهم أن عل 

أنعل نازكانوا وقبض باذنمإ أدبما ٠>، يخرج نيء ولا البد .م ثيء الخالة ذ ولمس لخرْ 
أدىفأتام قٍممم ى ازكان اليديفضل ور-أع فاسدة بكناية عتقوا فأدوا يعص حملأءعن يعضهح 
عبدهيكاتبا أن يجوزلأحد ولا علم رج، باذنم أدى وأتم عيم يرجع م أصحابه عن متظوعا 

اللأنه له مأذون غر أو له مأذونا عبدأ او الرجل حرأكان مزكانه عليه مما رجل له يجمل أن عل 
عنالمكات_ا عجز إذا ثيء الكتابة وإن الناس ديون يثبتؤكسو'نا دين يالكتاية عبده عل لليد يكون 
علالكاو_جكتا؛ة عل اليد عقد وإن ( قال ) عليه الحمثل  ١٢يرجع ذمة له يكن ول؛ عنه بملل أدائه 

فانفاصدة فالكتاية يرصاه حميلأ يه معليه أن عل أو غاتيج أو حاصرراض وفلان  ١١٠حميل فلأنا أن 
يؤدهالم وإن يالقيمة يراجعان أنما إلا وانحن يالخنثج يعتق حركا فالكاتجح الكتاية المكاتب، أدى 

الحميلأراد إن وكداكأ فاصدة لأنما منه نولها مجن بمتغ أن فللسيل أداءعا الكانبح الكتابةؤإنأراد ؛هللن، 
فاراداليد إل له الخالة عن الحمبل أدائ وإذا حر ^ ٠١٥قبله،' فإذا نولها الاعتناع.ن فللسيد أداءئ 

عتقلأنه للصبي قيمته المكاتب، فعل ير"ح لم أو ؟١١ ر"رع وإذا 7ءا اُرجؤع فبه اليد عل بما الرجؤع 
جعلتهفاصدة يكتاية العبد أعتفنج و٠كداكااا العبد قيمة من نماصا منه أخد مجا ؤيمعل فاصدة يكتاية 

يجوزولا مجيئه مجنه أخد مجا الفاصدة الكتابة يومكانتح محن للعبد وحسبت، يلغتج  ١٠بالنة قيمته العبد عل 
عنولا له عبد عن عبده له يجمل أن يجوز ولا عنه له عبد له يجمل أن عل عبده يكاتب، أن للرجل 

يجوزولا آ قال ؤ غرها ولا يكتاية ثايتج دين عبده عل له يكون لا لأنه اجني عبد عن ولا لتره عبده 
عانةعل - أب ثلاثة يكاتب، أن ولا مض عن حملأء يعضهم أن عل واحدة كتابة العبيا يكانبؤ أن 

فإذاكاتب،بمض عن بعضهم مجن هدهكا-لجالة لأن كلها المائة يودوا حى مجلمم واحد يعتق لا أنه عل 
واحديعتق لا أنه عل ماثة عل اثنن أوكاتبج مض عن حملاء مفهم أن عل أوعبيده عبديه الرجل 

مجنتقضةفهي يرافعاعا لم وإن نقضت، ترافعاها فان فاصدة فالكتاية الانةكلها السيد يّتوفى حش ملما 
فهييرافعاها لم وإن نقضن( ترافحاها فان فالكنايةفامجدة إات٦اكلها رده قلليد بالمال العبدان جاء وإن 

آصهدفإذا حا الرضا ؤترك الكتابة نقض عل والاصهاد  ١٠٦٠١؛رده فللبد بالمال العبدان جاء وإن مجنتقضة 
يبهللأن له وأصح عبديه أو عبده مجال لأنه الكتابة غم عل ثاء أ-رما س المال أخد فاله ذك عل 





عتقصحيح واليد الميل فتأداما محولا المكاتب ولوكان . يعق لر عقله عل مغلويا منه فتاداما 
فاصدةاتحول المد لأزكتاية راجعا المكاتب بالقيمةكاكان براجعان وليا القاصى له ووكل بالآكتابة 

.واقع له انمق وإيقاعه عبده من ينادى قاتما اليد عنه تأذى فا 

الكاةمد الذي الشرط 

مجاإليه أدى إذا أ)ه مكانيه أو مكانته عل الرجل ثرط وإذا تعال اش رحمه ( القافم ال ق) 
ولوفاسدة َكله هذا ى فالكتابة سيده نص ز به مما إلا يعتق لا أوانه عتق نمه به طابت 
ييعهليده وكان مديرا كان فأداها سيده موت بعد فهوحر أدى إذا أنه عل بأعياما ؛؛وم عل كاسه 

وإذاوبعدم اداما قبل يعه فله مجوى يعد حر قانت الدار دخلت إذا هذاكقوله إنما ٠دهكتابة ولمت 
لأنهفاسدة فالكتاية منة ى معجلة خممن متها أدى فان منن عثر ى ديناريود-با مجاثة عل كاتبه 

أعتقهاليد ثاء حرفان فأنت أديت فان يقل لر لأنه يعتق لر الأحرى الخمستن ولوأدى أجل غير إل 
يىعل العبد يعتق لر سيده مجون يعد العبد أدى فان كتابة هذا من ثيء يكن ؤم يعتقه لر شاء وإن 

مائةعل لوكاتثه وكيلك فاسدة انيا قلت وفىكلكتاية هدا ى يعه وليده هذاكالخراج وكان سيده 
أداهافان خراجا هذا حركان فأنت أدينبما فإذا يقل ولر سةكدا وكل عنربن ى يودِبا ديار 

أديتإذا قال هياكله ى ومحواء مكاتب فأت دينار ماثة إل أديت إن له لوقال وكدللئ، خر فلس 
سمكتا؛ةولآ الماتة أداء يعد مكانا جعله لأنه بمكاتب فليس الدينار المائة أدى فان يقله لر أو عتقت 
تود-آادينار مائة عل محأكاتب دينارفات مائة إل ائت إن ولوقال وجهن من ؛كناية لمس هذا فكان 

الداردخلت إن هذاكقوله وليس مكاتبا يكن لر دينار مائة إليه فأدى ثلما منة زكل ٌنن لاث ثى 
رجلاأن ترى ألا أسبه ه نفالعبد الميد يبع الكتابة لأن حر فأن دينار مائة إل أدين، وإن حر فأن 

لهيعا داره تكن دن١نبرلم عشرة فأعهناه بمائة، دارى يعتلث دنانرفقد عشرة أعهلتى إن لرجل لوقال 
العبديكون لا الكناية فكدللتؤ يه يراصيان متقبلا يحا محدثا حى يع ؛يم-،ا يكون ولا غثرها ولا بمائة 

.بما يراصيان محدثاكتاية حى مكاتبا 

الخ1رفيالك؛اة

محيالكتابة يفسخ أن لليد أن عل عبده الرجل ولوكاتب، : تعال اش رحمه ( الثاض ال ق) 
الكتايةساء^كات محي الكتاية فسح للعبد اليد ولوشرط فاسدة الكتابة كان العبا يود لر ما محاء 

يخرجولم الأداء دون يعتق؛الكناية لا العبد أن ترى ألا العبد يشرهله لم وإن العبد يد ذللث، لأن جائزة 
نفهعل اليد أثبته شرط الكناية أن ترى لا أو الكتابة. ترك ناء فى تاما حروجا اليد ملك من 

.فسخه لليد يكون فلا دونه لعثدْ 

وانفلرهالمخ، ى الخ!(كدا أدى فإن اأ قوله ;١( 



والكاتبالسد اخلأف 

فاخلفاصحيحة \j*كأيهكت\وة عل وعبدْ السيئ تصادق وإذا ; تحال اش رحمه ( القاض ال ق) 
ا>اناشامان تحالف نحالفاكا ألف عل انمي وثال ألفى عل اJاJكاJتك محال لكاة اى 

انمدوقال شهر قى -زيحا اليد فقال الأجل ى وامحلفا الكابت عل تصادقا إن ^ ويزادان. 
أقائوإن يؤدْ أولر أوقليلا ثيثاكثثدا الكابة ر أدى ا،لكاب وّواءكان أنهرأوأم، ثلاثة قى 

إلاتكن لر أن والند ا،لكاتب وتصادق واحد يوم ى نشهد البينة ار5ا؛ت يتداعيان ما عل البينة حبا 
ألفعل أ؛هكاتبه عل الكاتب يينة لوثهدت وكذلك ذكرت وأحلمترا'ي البينة أيهلك واحدة كتابة 

قبلمن الكابة ورادا وتحالفا المكاتب يعق لر ألفا فادى ألفن عل أزهكاتبه صيده ينة ونهدت فأداما 
معاولوشهدا الأحرى مجن تقبل أن باول إحداهما وليت الأخرى دإكذب البينتن مجن واحدة كل أن 

عاليهدينا فجعلها الفا عنه احر اليد بينة وقالت الخق له عجل اليد ان عل واجتمعا الشهادة بز0 
لصيدقيمته الكاتب عل جعلت م لصاحبه مجلما واحد وأحاإفتكل عليه لاجهاعها الخق له أمدت 
ولوقال اجتمعا حيث وأنفدنمإ تصادقا حيث ءلرحتمه،١ لأتى الألف من أثل أو ألفن من أء كانت 

قدالعبد وقال ثيثا إل تود لر السيد فقال صتون فرت ماتة منها صة زكل ألف الكتابة ان عل تصادقا 
وحلفبينة نقم لر فان البينة المكاتب وعل بمنه ح اليد قول القول كان النجوم جمع إليلئ، أديت 
قدالسيد ولوقال نمجيزك فليدك وإلا الأن نحومك مجن مضى ما جمع أديك إن للمكاتب قيل السيد 

^x،القول كان يقربه لر أو بمال وأثر كتابته فخ يكون ان الكاتب وأنكر كتابته وفسخت عجزته 
الكاتبعل تحوم أو نحم حلول عل تقوم ببينة إلا نمجيزه عل السيد يصدق ولا بمينه ع الكاتب 

آوحاكم عند هدا وصواءكان مجفوحة فتكون فسحكتا؛ته قد آنه اليد ويشهد آداء عندي ليس فيقول 
عبديمن قبضت قدكتت السيد قال فى حرة امجراة من ولد وله عبده الرحل وإذاكاتب حاكم غير 

ولوكانتالخرة الرأة مجن ولده ولاء الكاتب ؤخلر حر فالعبد أومجريص صحح والسيد كلها الكاتبة 
وكذبهموته قبل عتقه ليثبت نحومجهكله١ قثم، قدكنت اليد فقال الكاتب العبد ومجات محالها المسألة 
ويثبتمجان حى يعتقه لر أن ى ايإل ثول القول الأحراركان الكاتب ولد وصدقه الخرة الرأة موال 

قدأنه باقرارميده الأحرار ورثته إل يدفع للمكأتب كان إن مال وأحذ مولامم ولد عل الولاء لهم 
عتقأنه عل تقوم بثينة إلا بمد ولا عتقه عل محولاه يصدق لر رجل الكاب لوقذف وهكذا حرا مجان 

قبضأنه مجرصه ش السيد أقر وإذا مجاله عل يصدق ولا عليه ما عل الكاتب صيد ويصدق بموت قبل 
مجنبئراءة له إقرار هذا عتق ولا بوصية هذا وليس صدق دينا أو الكاتب عل حالاكان مجكاتبه عل مجا 

امتوزقد أنه فاقر مجكاتبان لرجل ولوكان عليه له دين مجن لخر؛١راءة إقراره عل يصدق دين 
علوكانت عتق سهمه حرج  ١٠٦فا-أنع؛ين|،ا عليه ما قبض الذي أبم،ا يثن وب مجان م أحدهما عل مجا 

مجنونبه فرت نجا مجنة كل يودى نجوم عل عبدْ رحل ولوكاب  ١٣٠أداه أنه أثبت ما إلا بموُه الأجر 
النجوميودى أن الكاتب وعل يه ع قوله فالقول السيد وأنكر الماضيه السنن نجوم أديت قد فقال 

ملهمالقول بمالهاكان نجومه أن ورثته فادعى محييه مجان لو وهكذا نمجيزه فليده وإلا مجكانه الاصبة 
أ؛ترمحقوق مجن حق الكتابة لأن لأيحم حق عل أ؟انام تكون أ؟انامكا مع أيهم فول القول كاكان 

لرمحنة ى نجا صيده باستيفاء بينة ولوقامل إياه باصتيفاثه بينة تقوم حى الكاتب آجل حلول يبعلله لا 







ماتحى محسده يمضه يلم سده إل ليدنعه رمول إل االال دفع أو صيده يقبضه تبل عات م ليدس 
لوو5دلااث عبدا نيعته عايه فقتلهكا)ت ليده ابن أو أجنى فربه ليدفعه  Jliأحضر؛لو وكيلك عبدا 
يدفعمن اطلكاتب ولووكل قتاله في ورمرسيده عاله فليده عيدا ومات لتفه لما ?il ^تلهكان صيده كان 
وقال-ص وأيونا الوكيل إليك دفعها قد الأحرار ا،لكاب ولد فقال افلكاتب ومات نحومه احر اليد إل 

أتهغل يينة أقاموا ولو مجاله لأنه ا،لكاتب السيد قول فالقول أبيكم موت بعد إلا إل دفعها ما اليد 
إليهدفعها أنه عل البينة تقطع حى اليد قول القول الأسزكان يوم أبومحم ومات الاثنن يوم إليه دفعها 

مجانالعبد أن ؤيقراليد الاثتن يوم النمس محللؤع قبل إليك دفعها فتقول أوتوقت ا،لكاتب *وت فبل 
دفعأنه ١^١^< وكيل ولوشهد عتق فد فتكون يدلك يينة أوتقوم اليوم ذلك من الثمس محلنيع بعد 

الكاتبمن يقبض بأن رحلا السيد لووكل ولكن شهادته تقبل ب ا،لكاتب موت فبل اليد إل ذلك 
حازتمجان ؛عاومجا قبضها اليد وقال ممون فبل محنه قبضها أنه الكاتب مبد وكيل فشهد نحومه اخر 

الأحرارورثته وورثه حرا أبوهم وكان شهادته ح الكاتب ورثة وحلف عليه الكاتب مبد وكيل شهادة 
•بعتقه يعتق ومن 

ومالهاطنكأب ولد 

ابنعن الخرث بن عبدايد أحرنا قال ت تعال الله رحمه الناقم أحرنا قال الربيع( )أحرنا 
هولليدقال ذلك غم ومجالا وعبيدا له مالأ فكتمه وقاؤلعه له عبدا كاتب رحل نمناء قلت قال حرج 

أحرناقال تعال الده رحمه الناقم أحرنا فال الريع( )أخمنا مدّّى ابن وصبان دينار بن عمرو وفالها 
هوفقال إياه فكتمه مجاله ماله قد اليد فازكان لخناء قالت تال حرج ابن عن الحرث بن عبداش 
مجومىبن ديناروّلءان عمروبن وقالها هوليده قال يعلمه ولر أمة مجن ولدا فكتمه نمناء فقلت لسيده 

؟الكتابة عنه العبد ولا اليد يدكره فلم العبد بولد علم قد صيده إزكان أرأيت له قلت حرج ابن قال 
قال ١٠القول تعال الته رحمه الفاض( قال دينار) عمروبن وقالها  ١٠٠ليدهومحال كتابته ل فليس قال 

مالوكيلك لليد هومجال يعلمه ب أو السيد علمه سواء الكاتب العبد ولد ق دينار وعمروبن ءْلاء 
قبلللعبد كان مال كل أحذ فللسيد مجال وله عبده الرجل كاتب وإذا للعبد مجال ولا للسيد العبد 

مجكاتبته

الكاتبنمي اش 

فاثالصبيه فكاتبه مجال يديه ل تاجر أوغم تاجرا العبد وإذاكان تعال الته رحمه ( الثانم )؛ال 
فإذايعجز حى عليه لليد صبيل فلا كتابته ل الكاتب اكتسب ومجا محنه ميء للمكاتب وليس للسيد 

ولاللسيد فائال العبد يدي ي مجال ق يتداعياها أولر يكاتبا ولر الكتابة تيءاعيا وقد والسيد العبد احتلهن 
بعدأفدته العبد محال الكتابة بعد العبد يد ل الذي الال ق اختلفا إذا ولكن هدا ق للمسالة موضع 
وعلممينه مع الكاتب العبد قول فالقول أودعتكه ل مجال هو قال أو قبلها أفدته السبي وقال الكتابة 

الكتابةقبل العبد يدي ق أنهكان وحلهن أوصاهدا وامرأتي أوشاهدا شاهدين عليه أقام فا البينة السيد 





غيرمحمشراء له أن النظركا عل ثراؤْ له كان حرا لوكان عاليه يعق لا من ؛رابته من يع ولو */بما 
وإنباطل فالخق اشراه الذي أعتقه وإن *ردمحد فالح الطر غير عل همدا منم باع وإذا الطر عل 

بمامم بجدد حى باطل فعقهم لم *لكهم *ن وعتق *ردودا وصغته الذي يعهم بعد ١^١^ أعتق 
زآءسالغامد البيع هدا باع ولو عتقا لهم يمدد أن امزاهم الذي يغاء أن إلا ثماليك فهم جدد فإذا 

أحذْمجن عل بالفل الُاقلة ورد رد الثع ماد علم م بالفل مواليه عل الإمام فقضى حتى م البد 
أحدتمن عل ردت له أوفبمن فقبضها حر حنائه عاليه بالخناية فقضى عليه لوحتى وكذلك ملمم 

فيمفالشراء اثزاهم ومتى والدا ولا ولدا حرا لوكان عاليه يعتق أحدا يشري أن للمكاب وليس منه 
فالثراءيمق حى يردهم لر فان الثراء بببا لأنه فمم ضعن يردهم قبل يديه ق عانوا فان مجمؤح 

عتئنواحدده فإذا العتق يعد شراء لهم يجدد حتى الفاصد ؛الشراء مماكهم لا لأنه عالحم متقون ولا ؛اكلل 
ظراممابشراء له فاليس بيعه له ليس ما اسرى وإذا يعهم له ليس لأنه ثراءهم أ؛هلالت وإمما قال عاله 

مريتهييع فاله له فولد نرى فإن ميده له أذن وإن يتسرى أن للمكاتب وليس لأممانم هوإتلاف 
وهوحرة أت لها قوله بأكرمن فتلد إياها وطره وليس يجوز لا با1لالك إياها وثناه لأن وءلؤ٠ا له وليس 

أنوله ؤيبيعها بنكاح له ولدت قدكانت جارية يشري أن واالمكاب متق لر حرة أنت لها قال إذا 
ابيهله أوصى إن وله فال . نغلرا إياهم شراؤه إذاكان وغيرهم رحمه ذوي محن عليه يعتق لا من يثري 

أنفهمعل بالاكتساب أمرهم مالهم وإذا بمالهم لا أن عابه حم تصدق أو له وهوا أو وولده وأمه 
أحراراوكانوا عتق أدى محن في'كتاته به فاّتعان له مالك لأتمم الال مجن أفادوا وما فضوكبم وأخذ 
فهوالوجوه مجن بوجه ملكه ق وهم ملكوه أو جناية من علمم ض أو مجال مجن لهم كان ومجا بعتقه 

لهوليس مماليك عل فهوجناية متق قبل عب جى وإذا دونه فهولهم العتق بعد مالكوه وما للمكاب 
غيرهمعبيد ق له ذلك يكون لا يكتسبواكا أن مجن ويدعهم الكسب عل يقدرون وهم ءل؛ام ينفق أن 

لهيكن ا العجز ولوحاف الكعب عن أوعجزوا مرضوا إن ءلي|م ينفق ان وعاليه مجاله اتلأت هذا لأن 
عبدهلأن لليد مماليك معا وكانوا رقيقا رد عجز وإن قال( ؤ والولد الوالدون وذللثا يعتق ممن واحد بيع 

يبعأن عليه وكان بثيرء يفديه أن له يكن لر جناية مجبم واحد جني وإن وصفت ما عل ملكهم كان 
إذامتقه متق مجنه يديه ق بق قد ما لأن الحناية قدر مجن أكر منه يع أن له يكن و؛إ الجناية بقدر منه 

فيهمنتقضا والبع الثراء كان بيعه له ليس ممن أحدا أوباع شراؤه له ليس ممن أحدا امرى وإذا عتق 
.فامدة صفقتهكاث لأن يجوز لا 

جوْن ا1لكاب ولل• 

وانالكتابة ل معه ولده يدخل لر ولد وله المكاتب كاب وإذا مال الق رحمه ( الثافم )قال 
بجونولا صيده غير ولا ليده غيره عن بجمل أن يجوز لا لأنه فاسدة الكتابة صان١راكانت عبيم كاتب 
فإزكانتأمحه حكم الرق ق الولد حكم لأن أمهم حكم فحكهم سدكتابته ولدوا وإذا الصغار كتابة 
وإزكانتآوغيره الكاتب سيد آ٠همكان لمالك مماليك فهم مملوكة وازكانت أحرار فهم حرة أمجهم 

عتقتفإن أمهم إليه تصير مجا عل موقوفين يكونوا أن إما ميل فتيم للأب فلمس سيده لغير مكاتبة 



مواءالكتابة أوغير الكتابة ل ععه ليدة مكانة وانكانت ر؛؛ةا يكونوا أن ؤإما ر؛وا رنت وإن عتتوا 
حميلأيكون لا لأنه عتق دوما أدى وإن عتمك ائت إن عيركتابته أمهم وكتابة دونه يامهم وحكهم 

•عنه /، دلا همإ 

سووكْ الكاتب تسرى 

فولدفعل فان بغيرإذنه ولا ميله بإذن يتسرى أن لال٠كاب وليس تعال اش رحه الثافمر( )|ال 

امحمحم ي ُص م امهر منه ص س ت وإن اُويع ام حمحم ي به ءب ا عم  ١٠٠٠امهر  ٠٠١
ولدتام امرأته لأن بها أن فله اشراعا امرأته أو الكتابة ي جاريته للمكاتب ولدت وإذا الولد 

ولاالفاصدكله بالوطء ولد أم تكون لا حال بكل فاسد بوطء والي الولد أم حكم ق تكون لا بالكاح 
ماا1كاتبة بوطء ولدت ولو أوالعض للكل صحح ءللث< ومحقت أمة إلا أمة الولد أم حكم ل تكون 

وإنا'كانالأول بالوطء لا الخربة بعد بالوط، ولد أم ّيدئكانى عتق بعد الحرية'كان بوط، ولدت 
ممغولد أم تكون عوأن لر وعومجكاب إياعا يعتمه عليه نعتق وم عتقها بجز لر جاييته لوأعتق ا،لكاتب 

لوأعتقلأنه صحيحا ملكا ؛عضها بملك الأمة كالحربملآ وليس العتق مجن أصعق الولد أم وحكم يعها 
امجاثهمجن كأمجة فهي الكاتب ولد أم حنت وإذا مجومرا كان إن صاحبه ونصيب نصيبه عليه عتق عدْ 

.رفيقه يفدى فداعاكا ثاء وإن ثاء إن يعها 

أصس الكاب رك 

لهوكان ولدم يبيع أن له يكن لر جاريته محن للمكاتب ولد وإذا ; تعال الد رحمه القافص( رقال 
ولدام حكم ل ولده ام تكن لي عتق وإلا ٠ ٌهه ولده عتق عتق فإذا ثاء متى امجته يبح أن 

إنكتابته ل الأب به واستعان منه عليه أنفق أوكب الولود عل جى ومجا يعها أن له فكان وصفت 
ثراوهمنحز الأحرار؛ مجن بملكهم مجن عل يعتقون الدين أووالدته والده أو ولده اثرى وإذا ، ناء 
٢٠٦؟اوتصدق ؟بم له اوصى او له ولووهبوا ، يعه يموزله محا شراء له يموز إنما للله إتلاف شراءهم لأن 

رقوإن ملكهم له يصح يومجثد لأنه يعتق يوم عتقوا عتق فإن مجعه ووقفوا ُمم أحد يع له يمر لي علته 
مجانولى نحن قالوا وإن رفيقا ردوا مجان م همه عجز درعم عليه بق وإن ، يباعون ولا ليده ر؛توا فهم 
وإن، ه نفعن فيؤديه أ؛د7رم ل كان إن مالأ يأحد أن وللمكاب ، لهم ذلك يكن لي لومجان عليه 

معيمجثل ل لأم-»أ أمالهم أجور ويأحد يعلهم أن وله ياحدها أن فله أرش لها جناية عليؤم جنيت 
أنالمكاتتآv ولمس ت تعال اش رحمه ا الثافص رقال عتقه يم حين عتقوا عتق فإذا ي*تق حى مجاله 
مجممواحدا يعتق أن لليد ولا للبد رقيقا فيكونوا يعجز أن عل مجوفوفمحن لأمم أحدا عولاه مجن يمّق 

وإذا، عتقهم جاز عتقهم عل معا أجمعا فان به الاستعانة للمكاتب أوكبواكان عالهم لوجى لألهم 
Uالكا-ب قول فالقول  Ujuولد؛الكاتب وقال الكناية قبل له ولد اليد فقال ادثه من للمكاب ولد 





تزوجتأو زوج ذات وهي صدما ياذاكاسإ الرأة ونحووكابة تعال اش رحمه الفاهم( )قال 
ماتتوان عتق فعثت أدت فان موقوف فولدها الكاتة ي غثرزوج من أوولدت فولدت سيدها بإذن 
لسدهالها ازكان ومجالها رثيتا ماتت ففد لها مال أولا يفضل أو مكاتبما منه تودي مال ولها ودي نل 

وليسواأمهم تود لولر فيعقتون ودوما حصة عبيم نكون مكاتبة عقد لهم يكن لر لأمم لمحا وولدما 
أمترق لا قال من قول ق الولد أم وبس بمال ترق قد ا،لكاتبة محال ترق لا الي الولد أم كولد 
حتىوإذا ، إل أحب الأول والمحول حرة تكن ب امهم لأن رقيق فهم المكاتبة ولدت ما قيل وقد الولد 
قيمتهأن أحدهما قولان فضا أمه تودي تبل شه عل تأق جناية الكاتبة ق ولدته الذي الولد عل 

أمهولد المكاتب مملك ملك سب يكون فلا ولدئ المرأة مماك ليست قال هدا قال ومن لجيم 
فهوليدهيمتق قبل مات م له صار أو اكتسب، ما وكدلل؛، ، له ملك، ّبب كان ؛ ١١ولده وإزكان 

بتفمتهسيده أحد هدا قال ومآل لها يرنق ليس لأنه ء محي حياته ق ماله من لأمه وليمن ر؛يما مجان لأنه 
الوجوهمن يوجه له أوصار مالأ اكتسب وإذا ، عس عتم، وإن ممالكه لا لأنما أمه به ياحذ ولا صغرا 

الولودعتق وإن لسيده فهومال نعتق قبل الولود مجان فإن أحده لليد يكن ولر ووقف منه عليه أنمق 
يكونولكن ممالكه لا أمجه لأن أمته من الكانس، ابن وبن بينه فرقت وإمما للمولود فهوّال أمه بمحتق 
علبجري لوكان له مملولث حاؤيته ةادن فا جانيته ولدت إذا الكاتسح ومالك لها ملكا وليس حا حكه 
ولدولو وصم، لما الخنق جاز اليد فاعتتهم ولدا ولدن مجكاتيته ولوأن ولده غير كرق رق ولده 

فأعتقهموولده وأمه أباه مجكاتسإ لو.اللت، وكدللت، عتقه يمز لر اليد فأعتقه ولد جانيته من للمكاتب 
أقلأو ساعة إعدكت١بترا الكاتبة ولدت وما مكاتبه مال من ثيء إتلاف يموزله لا ءتقهكا يمز لآ اليد 

آنI الثال والقول . وصمت مما حارج لسيده فهوكلولئ الكتابة قبل ولدت ومحا وصغت فهوكا مما 
فاحتلفن،ولد الكاتبة ح ؤاذاكان ، أثم|هإ والأول بعتقها يعتق لأنه يه نتعن ملكوا مما أحق أمهم 

الثيةوعالها مميه مع اليد قول فالقول الكتايان يعد هي وقالن، الكتابة قبل ولدته فقال فيه والبد هي 
تكنب  ١٠الصيد قول القول وكان البينتن محلمرحت ببينة وصياها هي جاءت وان قبلتا حا جاءت فإن 

المحا وأما مثله ممكن مجا عل اليد يصدق وإمما الكاتبة قبل مثله يولد لا صغر والولود متقادمة الكتابة 
قلولدها ولد فإن فسواء أنى أو ذكر من اإكتابة مد الكاتبة ولدت وما عاليه يصدق فلا مثله ممكن 

حرةوازكاث الأم ليد فهم أمة ازكاث فأمهم أمهم بمنزلة بنما وولد يناما بمنزلة يناما فولد الكتالأ 
وليس، الكاتبة ويقستج تناسلوا ما ولدها ولد وهكذا أمجهم بمنزلة فهم مكاتبة وإنكانتج أحرار فهم 

فولدهاغثرزوج مجن أوولدن فولدت صيدها بغرإذن _jl، فإن صيدها بإذن إلا تتزوج أن للمكاتبة 
أمحكم ي حكها لأن اليد بغرإذن بفجور أوحراما السيد بإذن بنكاح حلالا كانوا ١٠وصواء بمتزلما 
الولد.

.تأمل ٠ إذا الكانس، وأما » ؤيله ٠ ألخ إذا الكاتب، ومللي، * وئوله ٠ له مللث، صبب فكأن ٠ ليه ( ١ ] 
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الكاتة*ال 

وصفتالكابَؤا  Juمن ممغ المكاتبةّي مال مجن ممتؤع والساد تعال اش رحمه الئاض( )قال 
عبيايالحناة مملك عومحاكا ضرحرام عل يوطتإ مملك لأما عاب الحناية من ممغ وطماكا من ومع 

انوهى ومزر علما ولا عليه حد فلا أوكارمة ءلاثعة الذىكاتعا وطما فإن فال مالها من امملك وما 
نكونفلا متكرية أوتكون يالحهالة التعزير عته فيدرأ جاهلا أحدهما يكون أن إلا يالؤط* طاوعت 

النجمجعل نحم علما حل فإن إبيا يدفعه به يوحد مثلها مهر إياها إصابته ل وعليه تحزير هي، علتإ 
فيكوننحم نحل نل يؤمر أن إلا عبا مما هصاصا جعل مفلسا وكان نحم علما بمل إ وإن مّه نماصا 

طائعةنوطا َي الوطء ؤ، حد لا لأنه اوَكارهة وطما طائعة مثلها مجهر لها ان ؤ، وسواء ، به احده لها 
فولدتالكاتبة حملت فإن علما حد لا لأما مهر لها فيكون وتغصب مثلها مهر لها فيكون فاسد بنكاح 

الهرفلها ذلك اختارت نإن والعجز الكتابة عل وتكون الهر أحد بهم، بالخيار فالكاتبة صّيدها من 
يعتن،مجن فول ؤ، ولده أم لأما عتقت الأداء تبل الميد مات فإن عتقت أدت نإن الكتابة عل وكانت 

الولدأم مالهاكال وليس ؛الكتابة سدهار مموعا طظَكان لأن لها ومالها الكتابة علما وبطلت الولد أم 
مالهاوكان ولد أم العجزَكاث اختارت وإن مجالها مجن ممنؤع غير مسدها وأنة مملوكة تلك لأن الكاتبة غير 

مملكمجا مجالها من مجلكوا لأمم مهرها سيدها عن وبملل، موته بعد لورثته سيدهاَكان مات وإن ليدها 
نحيرحى واحد صداي، إلا لها يكن لم أومرارا مجرة مكاتبته اليد أصاب وإن ، نمها ؛تعجيزها اليد 

فاختارتخيرت فإذا اخر صداق فلها اليد فاصائبا فعاد خيرت نإن العجز أو را؛ الصداق فتختار 
اخرَكنا"كحصداق فلها أصا؟را شمم الصداق فاختارت خيرت وما اخر صداق فلها أصايبا شمر الصداق 

نكحهاشمم بالصداق ونمى بيما فرق فإذا واحدا صداقا توجب أومرار مرة فإصابة فاسدا نكاحا الرأة 
مجهرهافلها الكاتبة بنت الحائية فأصاب جانية رجل مكاتبة ولدت وإن اخر صداق فلها اخر نكاحا 

أويعتمها فتعتؤ، أمجها تعتق، إمما الكتابة ؤ، لها حصة لا لأنبا حبلت إذا كأمها فليت وإن عليه 
وإذاذلك ق نحر ولا ولد أم هي وتكؤن رفيقا فتكون الأم تعجز أو ولد أم باما فتعتق اليد ممون 
حملكوإن الأمة عل لوجناها جناية عليه لها يكون كا الأمة مجهر عليه فللمكاتبة للمكاتبة أمة وط؛،* 
قصاصانحعله أن تثاء أن إلا به تأخذه ماله ؤ، حال للمكاتثة و^ي٠ننإا مجهرها وعليه له ولد أم فهي، الأمة 

والقيمةوالهر تحمل لم الهرإن من وصفت ما لنمه الكتابة ؤ، الكاتبة ولد لولد أمة ولووءفي،ء ُنكتابما 
.منه ممنؤع مجال ذلك لازكل حملت إن 

أحدهمااثyنبملو٠ا بن ا،لكاتة 

فعلتحيل فلم أحدهما فوطما اثنهم، بهم، الكاتبة كات وإذا ; تعال اش رحمه الثافص، )قال 
أواختارتعجزت فإن الكاتبة عل محاكان منه ثو_،ء أخد يهلآها لم للدؤ، وليس مثلها مجهر لها الوارء 

تكيكهدفعه وان الواطؤرء شريكه من الهر نصف أخد يطأها لم للذي الهركان تأخذ قبل العجز 
،الصداق واختاره أى، خيرت، فان ٠ وقوله . يخفى لا كا النامخ قلم من زائد لعاله ، العجز او ! قوله )١( 

فتامجل.
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الواطيءعل الشريك يرجع لر اليب إياه دسه بعد العجز احتارت أر عجزت م الكاتبة ال الواؤليء 
دفعوقد عجزت وإذا أوغثرأعرْ باعرصلطان ذلك ومواءكان مملكه و،،ي الهر أءهلاءا قد لأنه بثيء 

يكنلر الوامحليء شريكه دون الهر يأخذ أن يهلآ ب الذي فأراد وضْ نلهر عالا يدعا ي فوجدا الهر إلتإ 
العجزفاحتارت حبلت ولو نصفان فهوسمإ لها مالكا كان ١٠وكل فيكتادترا لها ملكا لأنهك١ن له ذلك 
علالقي فاحتارت حبلت ولو الواطيء عل فما ونصف الهر نصف يهلآ لر الدي لبيعا كان 

عليهشريكه يرُح لر عجزت م أحذته فإذا لها وكان وامحلما من الهر وأحيت عبيل مضت الكناية 
الضىفاحتارت لوحبالن، وعكدا ، للواطى* ولد أم وكان فما يمف عليه درجع الهر محن بثيء 

الولدأم يعتق من قول ل بموته عتقت تودي أن فبل اليد ُات م واًلما من الهر وأخذت الكتابة عل 
ينمكاتبة ولوأن ، ؛ومحلته بعللت الكتابة لأن ماله ق الأمة قيمة ؛مف الين عل الشريك ورجع 
والهرانالعجز اختارت أو عجزت فان مثلها مجهر مجنيإ واحد كل عل كان معا الرحلان ومحلما رجلثن 

أومنة ي وعلما أحدهما ءذتلفنكأن الهران ؤإزكان صاحبه عل مما قصاص  ١٢٣٠واحد فلكل مواء 
لزمجهالذي ؤيرجع مماتة غاثة مجاتتان فيه 4ثلها مهر يالد أو سنة ي الأخر وعلما م مائة فته مثلها مجهر بلد 

نصفويثهلل الصف للجانية مما وحفه الماثة نمق لاما بخمن ء١تتين مجهر لزمه الذي عل مجاتة مجهر 
مأحدهما فومحلما مكاتبة لرجلثن ولوكات ; تعال اش رحمه الفاض( )قال بعجزها عنه الواعليء 

مهريالإصابةّما واحد عل لها يكن ■( عجزت وإن مثلها مهر *W واحد علكل لها الاخركان وعلما 
معا ١٠١^؛جارية  ١٢٣الهركرجلبن؛؛من لزمجه بما لصاحبه  ١٢٣٠واحد علركل مثلها مجهر نصف وكان 

نحبللر إذا وهذاكله الأخر من قصاصا الصقن أحد الهريكون نصف صاحبه عل  ١٢٣٠واحد فلكل 
احدهماولوافضاها ، الهر مجن يلزمه مجا نقصها،ع ارش صمن نقص احدهما إصابة مجن ولواصاما 

أنهصاحبه عل  ١٢٣٠واحد كل فالص أفضيت ولو ، مجهرهاونصف قيميا نصف لشريكه صمن 
بالوطءأحدهما يلزم لر الوطء ولوتناكرا ، ثيء الإفضاء ل لصاحبه مجلجا واحدا يلزم ولآ تحالفا أفضاها 

إذاالدية وفيه الدبر إل الفرج ثق يعي افضاها الريع، )قال ينة عليه به اوتقوم به يقر حى ّيء 
وثلاثونحقة ثلاثون  ١٣٠مجغلغلة والعصا السوط وكذلك اإخهiا عمد وذلك العاقلة عل وهى حرة كانت 
والئاضمجاله ل قيمها فعليه لرجل أمة الرجل أفضى وإذا ، أولادها بعلوما ق خلفة وأربعون جذعة 

أحدهمافومحلما انمن بن الكاتبة وإذاكانت : -مال اث رحمه القاض( العاظة)قال عل بجعل؛يمتها 
يقروكلاهما مجعا دفعاْ او مجعا فتداعياه  ١٢٢٠٠الأخر وط، مجن اثهر لته بولد فجاءت الأخر علما وم 

^١٥٠١فان الكتابة عل والضى ولد أم وتكون العجز بن الكاتبة حيرت الامحترا. يدم ولا بالوط، 
وأحداالأمة وٍل* وبثن يما وحل ُما واحد ابن يكن ب ما ألخقوْ فإن القافة الولد أرى العجز 
الولودكثر فإذا كله ذلك ومحصى ضا نصيحا قدر عل  ١٢٢٠٠؛والإجارةيوجراعا ان محا وكان بنفتما 

نمقصمن مجومحرا كان فإن إليه انتسب للذي ابنا وكان عنه الأخر أبوة قطن أحدهما إل فانتب 
وليسلثميكه بماله فنصفها معسرا وإزكان الولد أم يبع لا من قول ل له أآولد وكانت الأمجة قيمة 
قيمةبنصف الولد به لخق الذي عل الرق فيبما له الذي وهومجعرؤيرجع يعتقها أن باكرمن إياها وعلوم 
يكان إن بفضل الأخر عل أحسهما ؤيرمع مجتؤين كانا إن عنبما ماقطن الصداقان ويكون ١^^٠ 
إليهينتسب لر الذي ؤيرجع أبويعقوب فال الربع، )قال وصفت نصفه'عا له فيكون الصداقثن أحا> 
لهولد أم فصارت مجومرا وإزكان : تعال اممه رحمه الفاض( )قال أنفق مما إليه انتسب الذي عل 
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انمداقتأحد ولر الؤبل به لخق الذي إصابة نل الولد به يلحق لر الذي إصابة فكانت انمحز وا-حتارت 
الولديه لحق الذي عل انمداق تصاف له وكان عليه انمداق ذللث نصهن الولد يه لخق لليي ٠نهكان 
لأنهعنه له ثيء لا والثال ٠ صقط يوم له أنه أحدهما ملأن الولد قيمة نصف وق الخايية نعة ونصف 

الصداقمن عليه ما فق الولد به لخق الذي وطء يعد الولد به يلمحق لآ الذي وطء ولوكام العتق به ّكان 
ؤيضعنوبينه بينه أمة ؤطيء لأنه المهر نحف له يضمن الولد به لتق -الذي صاحبه أن أحدهما قولان 

الأحرله صمن المهركا نمق إلا يضن لا أنه واا؛اني . اخردونه أمة ء ومحلي لأنه الهءٍكله يونحاحيه 
أحدهماولوومحلما ت تعال اش رحمه ( الثافص )قال إليه نمما نصف أداء بعد إلا له أمة تكون لا لأما 

فازكانصاحبه ولد يذكر ول؛ ولده ادص وكلاهما بولد فجاءت بعده الأحر ومحما م بولد اءت جم 
قيمةه نصهنق والقول . لشريكه هيمثما نصف وعليه له ولد ام فهي فيمتإ نصف والى مرمرا الأول 
تكونصقط يوم كله الؤلد وقيمة كله مجهرها وعليه الأحر بالواًليء الولد ؤيلحق وصفت ما منه ولدها 

رحمه( الفافس رقال لالثبأة الولد به لخق وإمما غءنْ ولد أم وًرء لأنه الحارية قيمة نصف من تحاصا 
واحدوادهمركل الولدين ي فتصادفا بوليين وجاءت الأحر بعد أحدهما مجعا ولوومحلتاها ; تعال اش 

الأولمات فإذا بنفقما وأخذا الولد أم أمر وأوقف الولدان يبما ألخق صاحبه ولد تبل ولده أن ممما 
كاناإذا موقوف وولاوها عتقت مجان فإذا ه نفنصيب عل بالفقه الأحر وأخذ نصيبه عتق مجن؛،ا 

بكلموقوف مومرفولاوط معسروالأخر أوأحدنما معسرين وإزكانا ازلد أم يضق من قول ق م-رين 
.أعلم واش ، حال 

ا)كاةصجيل 

إلمعلومة ءبدهكتا؛ة الرجل كاتب وإذا ; تعال اش رحمه القانص( )الإل قال الربيع( )أخرنا 
ثانتفان قبولها محن السيد وامجتغ السنن محل قبل الكتابة للسيد يعجل أن اعاب فأراد معلومة منن 

ببلدولقيه ببلد كاتبه إن وهكذا الكاتب، وعتق منه أخذها عل السيد جر دراهم أو دنانير الكتابة 
حرابةفيه محلريق ق يكون أن إلا حيثكان منه القبض عل جير البلد هذا ق مننثه أقبض لا فقال غيره 
فإذاكانافيه الذىك١تثه بالبلد كونا ل؛ إذا الموصعن هذين ى منه احذها عل محير فلا نب فيه بلد أوق 

بغيرذللث يعهليه أن المكاتب يكلف ولا الموصعن هذين ق منه أخذها عل جير فيه اإذيكاتبه بالبلد 
لزمفما مقامه يقومون فيموت عبده يكاتب الرجل ورثة وهكذا إ الثافص )قال فيه كاتبه الذي البلد 

محنعرض عل ولوكاتثه ; تعال اش رحمه ا القافص )؛ال الأداء من للمكاتب ولزمجه له الكاتب 
يتغيرلا محا وغيرهل والحجارة والرصاص والمحاس كالحديا الخص محلول عل يتغير لا فازكان العروض 

ولابه دفعه أوشرط فيه ااذيكاتبه بالبلد منه يقبله أن اليد يلزم الحبسكالدنانيروالدراي؛ محلول عل 
الوجههذا ق لحملها مونة لا الق وايسكالدنانيروالدراهم مزنة لحمولته لأن غيره ببلد يقبله أن يلزمه 

عليهأجير ب وما المكاتب سيد علية جبرت يأخذه أن الدين الرجل عل له الرجل عليه جابرا وماكنت 
فانبه العلم أهل أل يلا أم أيتغبر فيه شككت ما وكل قبضه عل المكاتب سيد عليه أجير ب الرجل 

اناليد يلزم ل؛ يتغير كان وان وصفت وما والرصاص فهوكالحديد الحبس محلول من يتغير لا كان 
هنفل يتغير مما كله والحيوان والأرز والشعير الحنْلة وذللث الكاتب عل محل ما بعد إلا منه يقبضه 
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لأنهأنفه لا صيده تال م الكاتب يعجزمد أوأكرولم سة فتأخر ثيء هذا من حل فتى بالفص 
كتابي مكتوب هذا تال قضاء ياحذه وإمما حال لأته منه يمنه أن إلا نمه عل جر ونته ر ضق 

ت1لوعإذا ١^١١؛ منه يتعجل أن المكاتب ميل يلزم أن ق بلغك فهل قاثل قال فان . الاحال إل السوع 
جاءْلأض مكانا أن عنه الله رصي الخلماب بن عم عن روى م. قيل ؟ محلها قبل الكاتب حا 

أحسهيقبلها أن أسا أمر م المثداث يريد أسا إن فمال يقبلها فأبى أس إل بمكاتبي أتيت إى فقال 
ثب؛راروى أنه رباح أبى بن عطاء عن وروى أنس فملها المال بيت ي ياضعها احذما فقال فأبى قال 
معبدْ الرحل كاتب إذا مواء مذا ل والمعتوه الصحيح والكاتب أعجبه وكأنه الولاة بعض عن -يذا 
محرما عل البالغن السد ورثة نحبر وكذلك الصحح الكاتب ميد عليه محبر مجا أحد عل وليه مر عته 

قالم اليد يعجزه أوأكرؤم نجاز الكاتب عل تداول وإذا . ذلك عل انحجوؤنن وأوياء السيد عليه 
فهوعلفعل فان وحديظ قدبما عليك حل مجا حمح أد للمكاتب يقال حى له ذالأ^ يكن لر أعجزه أنا 

فهوعاحز.أوحدث قديم ذلك مجن قيء عن عجز وإن امحابة 

وشراؤْالكاتب بح 
فيهفللمكاتب ثي؛ء ف؟ا دارللمكاتب ق مقصا اليد ؛لع وإذا•' تعال اس رحمه ، رقال

الكاتبولوأن الأحنى مال من ممغ كا مكاتبا حيا مجاكان الكاتب مال مجن ممنؤع السيد لأن الشفعة 
مماباع إذا ميده إذن بغير أو ميده بإذن باع الكاتب ومجواءكان النفعة فيه لسيده كان الباثع كان 

قدالسيد ان باذنه امزى الذي فقال الثقص سيده باذن الكاتب باع وإذا )قال( بمثله الناس يتغابن 
لهفأذن مقص الدار ق له كان أجنبيا لوأن ترى ألا للشفعة سليما ذلك يكن لر الشفعة ل ملم 

ميدولوأذن يثضر أن وله مواء وصمته إذنه لأن للشفعة تاليا ذلك يكن ب مقصه يبح أن الدار ي له 
للسيدوكان البيع حاز الكاتب به فباع بمتله الناس يننابن لا بما شقصه يبيع أن للمكاتب الكاتب 

بللشفعة تسليما اذنه محاكان ل أحلفه للمشرى قال فان للشفعة ساليا هذا يكون ولا البيع ل الشفعة 
ولو، البيع بعد الشفعة ميم قال إذا محلفه وإمما يستثير أن له اابيعَكان قبل الشفعة لوملم لأنه نحلفه 

يكنب بالشفعه احذه أنا سيده فقال غيره أو مجتاع أو أوعبد عرض من" فيه مفعة لا  ١٠الكاتب باع 
محوزولا الأحنى بلع فيا الشفعة له تكون كا إلا مكاتبه ؛امه ثيء ف الشفعة له تكن وبإ له ذلك 

وهوإتلاف بمتله الناس يتغابن لا بما بيعه لأن بمثله الناس يتغابن بما إلا ماله من ثيثا يبيع أن للمكاتب 
فامدفيه فالبيع سيده بغٍرإذن بمثله الاس يتغابن لا مما باع إذا وكثيره مجاله فليل إتلاف مجن ممتئ يومئذ 

وإزكان، فقيمته مثل له يكن ؛ وإن *ثل له إزكان مثله مجشريه فعل فلت فان رد بعينه وحد فان 
للمشرىفولدت أمجة إزكانت وكذلك ، وهومردود باهلل فيه فالعتق المشرى فأعتقه عيدا ؛١٠٤ الذي 

المشرىفعل مجات وإن حر وولدها ولدها ّقهل يوم ولدها وقيمة عقرها المشآري وعل مردودة فالامجة 
فعليهنقصت وإن وردها عقرها فعليه الشرى فوهلما ولدت تكن لر وإن ولدها وقيمة وعقرها ثيمما 
إذنهبغير عقد محوزإذا ولا بجز لر البيع إنفاذ السائل هذه ق السيد ولوأراد ممما س نقص مجا ورد ردها 

أوبمثله الناس يتغاين لا نيجوزإذاكان متأنقا السيد باذن بيعا الكاتب بمدد حى بماله ُفوخ والبيع 
الأن أرصي وأنا الح للمكاتب عفوت قد السيد ولوقال بمثله الناس يتغابن بيعا مجيده بغبرإذن يمدد 
٦٦



وممةولد عقروبة من الشرى لزم U وعفوت الح رد عفوت ثد السيد لوتال وكيلك نحز. لر أرده 
الأولس لأن أسل لا تال إذا شكاب ذلك أءفوَْك\0 لا الكاتب فقال الح س فات إن ثيء 
عفوثيءعل جميعا محرا ب أعفوه لا الميل وتال عفؤته قد المكاتب لوقال وكذلك جاثز. غيو فيه 'كان 
يالوك أم ولا عتيقا العتق المد يكن ولر مستأنفا يعها جاز فيه بح إحداث عل اجتمعا فإذا منه 

ذلككان فإذا جاثزا بيعا وحده الكاتب سيعه أو جديد بح عل نحتمعا حتى الأولاد أمهات حكم 
ذلكثمحدث لر وإن الولد أآ حكم ي كانت منه تلد ومحلتا الولد ولأم عتق عتقا للعبد الشرى حدث 

مالكهاطإ ذلك ثمحدث ان قبل مات إن ؤلوؤثته ؛؛يعيا ليدهمامملوكان والأمة فالعبد الخاتن الح بعد 
ياذنالح الكاتب ابمدأ فإذا يختلف لا هدا ي بمله الاس يتنابن لا ئ الكاتب باع ما ، وعكداتمٍ

يإيكن لر معا أوأراداه له إذنه بعد اا؛ح رد اليد أراد وإن جابز فالح بمثله الأاس يتغابن لا بما متيم 
يتغابنلا بما ماله من شيظ يبع أن للمكاتب بالأذن اليد أقر وإن يرد فلا جائزا كان البع لأن ذلك 

البيعيعد ذلك كان إذا فسواء أوكدبه الكاتب وصدقه يعد إذف ق رجعت قد قال م بمثله الناس 
يتغاينلا بما الكاتب ياع وإن الثع فثري البع قبل به الإذن عن برجوعه بينة تقوم ان إلا الع ؤثلزمجها 

وإنامحن اليد وعل الينة المشري فش اليد وانكر اليد بإذن ذلك الشرىك١ن فقال بمثله الناس 
حىالكاتب هبة نحون ولا فهومردود اليد أجازه فإن له نحز لر أوكر تل ثيثا ماله محن الكاتب ومحب 

الالكاتب مال أن هدا قالت ؤإمما الحر هبة نحون جازتّؤا اليد بإذن ايتدأها فإذا اليد بإذن يبتدما 
بماميله بإذن الكاتب ؛؛ع مجانحون وكيلك ذلك جاز همته عل معا اجتمعا فإذا أوليده له إلا يكون 

ثيتايشترى نحوزأن لا يختلفان لا كبيعه الكاتب وشراء قال الهبة س أقل وذلك بمثاله الاس يتغابن لا 
البما شراؤْ فإزكان ييعه ي قلنا قيمتهكا فعليه الكاب يدي ي هلك فإن بمثله الناس يتغابن لا بما 

البما أوباعه ثيثا الكاتب ولواشترى )قال( بيعه نحون عليهكا جاز مبده بإذن بمثله الناس يتغابن 
يالكاتب عتق حى يه يعلم لر أو يسلمه ب أو وسلمه اليد يرده فلم اليد يه فعلم بمثله الناس بمفابن 

اوله مثل لا مما إزكان بقيمته اتباعه للمكاتب ف١تك١ن فإن ممى؛اعه احده للمكاتب مجعاكان الحالن 
فولدتعتق أو فأحبلها بمثله الاس يتغاين لا بما جايية الكاب اشترى ولو مثل له مما كان إن بمثله 

يله يكون ذلك بمالككاك١ن لا حر وولدها ولد حن ولدها وقيمة عقرها وعليه عليه مردود فتها فالبيع 
يردفلم بمثله الناس يتعابن لا بما عبدا لواشترى وهكدا إذن يغير بمثله الناس يتغابن لا مما الحائية يع 

الئافم(مردودا)؛ال الحركان أصل لأن ءيرّهمزللع العتق أءتقهكان م الكاتب عتق حتى الع 
ومبايعهالكاتب؛الخيارأوالكاتب أن ض جاننا وشراء ييحا أواشترى الكاتب ولويلع تعال الله رحمه 

فإذاالكاتب مقام الخيار ق اليد قام الكاتب عات حى الخيار أيام ممض فلم أوأقل ثلاثا ؛الخيار 
شرطيلأ جائزا شراء اشترى آو الكاتب ياع ولو )قال( البيع وإمجضاء الرد فله الخيار للمكاتب كان 

يخترلر لأنه البيع وجب الكاتب مات حى فيه تإيعا الذي مقامها عن وبيعه الكاتب يتفرق حثارفلم 
للثوابالهبة أجاز س لأن للثواب تيب أن نحوزللمكاتب ولا الأول يالعقد جائز فالثع مات حتى الرد 

منمكالرصا وجعلها هبته ق الرجئ للواهمب نحعل لر ذلك وقبل هبته قيمة س اقل الواهب فأثيب 
بمنثكفركفارة آن ولا ماله محن ولا؛كثر بقليل يتملق أن للمكاتب نحوز ولا يه رمحوا ما منه يلزمهم 

ولاماله س ذلك حمر آو مسميه فيه له لوأذن اِب ل الكفارات س شيثا ولا قتل محلهارولأ ولاكمارة 
حينثذلأنه عاله يكفرر أن له جاز يعتنق حتى أحرذلك فإن مكاتبا ماكان يالصحم إلا يكفرذلككله 
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ثيثاعاله من يخرج أن له يكون فلا صياما تكون الكفارات لأن حنايته خلاف والكفارات ئاله ماللث 
نحونلا فك ما وكل حال يكل مال إلا نه يكون لا للادميثن اّتبمك وها والختايات غزيه وغثرْ 

بأو الميل رإجزاْ ا،لكاب عتق حى اليد يرده ئم اليد اذن يمر ففعله ماله ي يفعله أن للمكاتب 
مجنفعل فٍا استأنف ؤإذا العقد يعد تأنى نحال لا بالعقد وأمده ئيء أجيزكف امما بجزلأتى ب بجزه 

اعتقولو ذلك حاز عتقه بعد او محييه باذن من'كتا؛ته يديه ي عو الن امرا او يجوز اوثيئا مة ذللث 
بمدثفم ا،لكاتب عتق حى اليد ذللئ، يرد ف،ام إليه فأدى أوكاته صيده إذن يمر له همدا المكاتب 
علياغ لا العتق لأن عتقا يكن لر للميت العتق محييي فأواد العتق العيد مجان حتى عتقا للعبد المكاتب 

ممغإمما لأنه حائز فهوله ممثله اكاس يتغابن لا بما أو؛ح همة *ن ّيدْ ياذن الكاتب أبتدأ وما ميت 
صغفا فعله م يفعله مل ميده ذللي ّام فاذرا المال ذام، محييه إل فثرجع يعجز لثلأ ماله إتلاف من 
يكاتبحأن له أذن أو فأعتقه عبده يعتق أن لكاتبه الرجل آذن وإذا ( ؛ال ) له للحرجاز يموز ثما مه 

واحدإلا هدا ي يموز فلا يود ب أو الذيك١ته الأول مل الأخر الكاتب وأدى فكاتبه ثيء عل عبده 
0أعتق لن الولاء ٠ فال ومحلم عليه اش صل اش رمحول فان بامحلل والكتابة العتق أن احدهما . هومح، من 

قالومجن له ولاء وهولا بكتابته يعتق من يكاتب ولا يعتق أن يمز لر ولاء له يجوز لا الكاتب فمحاكان 
بالكتابةوالعتق بمال منه عليه يعود لا ماله من يخرج ثيء ذللث الهبات ولا هداكاليئ ليس قال هدا 

عتقهيمز لر لخر إلا يكون لا الولاء آن محالفا نيم لر فانا ولاء حق العتق عل فيه ماله محن يخرج ثيء 
تبلهأومكاتبة الكاتب، عبد عتق إذا أنه أحدهما ; ؤولأ0 الولاء وي يموز ذللث أن ^، ١٠١١والقول بمال. 
ممونحى يعتق لر وإن العتق ال١للث٠ لأنه له فالولاء الكاتبج عتق فان الكاتب، عل أبدا موقوف فالولاء 
يبإذنه عتق لأنه حال بكل الكاتب، ليد أنه والث١ني عتق عبده عبد أنه تبل من الكاتب، ليد فالولاء 

قولق ميراثه وقم، يعتق ما بعد أومكاتبه العتق الكاتب، عبد مات فان ولاوه بعتقه له يكون لا "ص، 
أويعتق قبل مات فان فهوله أعتقه الذي الكاتب، عتق فان ولاوه يومح، وصفن، اليراثكا وقغ، من 

الرحالمجن فلورثته ميتا كان فان مكاتبه معتق يموت يوم حيا إذاكان العتق الكاتب، ليد فالمال عجز 
الثاض()؛ال ولاءه له لأن الكاتب، ليد الثال القول ي وميراثه بنمه أعتقه ممن لهم ذللد يكون كا 

صدقةأو أوهبة بمثله الناس يتغابن لا ببيع كاتبه الذي محييه الكاتب، أعطى  ١٠فأما تحال اش رحمه 
للميد؛١٤ وإذاماء كيف فيأخذه لعبده مال لأنه يه لومنعه حر من له يموز ي ليده جائز فذللث 
إنواحلبا ٠الكل ق لا؛ختلخ، أجنى حر وبثن محييه نح، يمل إلأكا ؛^٠٢١ البج يمل لر مكاتبه 

بماإلا بيما البيع يمل لر لكاتبه اليد باع ما وكدللث، مكاتبته ي منه أخد ما صاحبه مجن باعه 
وإزكرلأنهاليد من والكاتب، الكاتب، من اليد فما اكناين ييما ويموز الأجنين الخرين ب؛ن يمل 

يبعأن لالمكاتثه رإيس برصاهما الخرين؛تبايعان بهم، الح يموز وكا لأحدهما مالأ يكون يعدوأن لا 
والغريمfٍللrثف الرم، لأن حميلأ به واخذ رهما فيه ورم، بمال قيه فضله كر وإن ؛دين، ماله */، شجا 

أنللمكاتبخ وليس محييه باذن إلا ليضارب يجوز ما إلا الدين ي ال٠كاتآإ يجوز ولا يفلس والحميل 
وإمابارئن إما قابضه عل مضمون البع لأن ارعن قبض إدا ثلاث بخيار ي؛ح أن وله أحدا يضارب 
أنوله أدانه للذي نظر وغم له نظر ذللث لأن محييه له يأذن لر وإن يالدين، يثري أن وللمكان؛، بالقيمة 

غيرالرص ولأن ماله مجن محيئا يتنخ، أن له ليس لأنه غيره ولا محلف ي .رم أن له للم، يتنخإ 
لأنمحلعام ي يتسنخ، أن وله يتنخ، قد دين ذالئ١ لأن حنمام م، يسلخ، أن للمكاتب، وليس مضمون 

٦٨



ينهفهومكروه النظر غير عل اليئ من وغثرْ الكاتب شراء من كرهنا وما سلف الذي عل  vaIL؛]؛
٠لسده اكرهه ولا ووالده محييه ولد وبتن 

سالكا

نلأتاه فان يرزله *علوم ء ني عل عبده الرجل واذاكاتب ت تعال اش رحمه الئافم، )قال 
فانله بمل العتق؛ له هعجل صيثا منه عنه يفع أو غيره ثيثا منه ياحد أن عليه فعرفن نحؤمه نحل 

ال^"^١ ذللث يز ب بق البال ٌن يمثه أن عل حالا بعضها يغعليه أن فسأله حالة غير جومه كانتا 
ردالكاتب ل هدا فعل فان بعضا له يفع أن عل منه يعفه يتعجل أن حر عل أجل إل دين ل بجون 
أنعل هدا سل وان منه يثرنه أن له محوز لا مما أبرأه لأنه يه الكاتب يعتق وب منه أحد ما الكاتب عل 

فلتفاّدكا يبع أعتقه لأنه بالقيمة ميله عليه حرؤيرجع فالكاتب له فأحدثه عمما للمكاتب محدث 
لهؤيكون بالعتق ؛طلته لأماثيء الكتابة مجن الكاتِح عل للسيد يموز ولا الخامحدْ الكتابة صل أق 

بثيءمنه السيد ؤيرض بالعجز الكانبا فليرض يا هدا يمح أن أرادا فان وصغت القيمةكا عليه 
بثيءفيه يراجعان لا جائز منه أحد ما عل والعتق فالكتابة؛امحللة فعل فان بعتقه أن عل منه بأحده 
:لأمرين يمز لر يعتقه أن عل العرض قيمة من أفل دنانير يعجله أن فأراد بعرض ولوكاته )تال( 
وعلبكاله لا،لكه من عتق عل مقوما مجته يعجل ما فكان العتق ليعجله عنه وضع أنه أحدهما 

يقبفهان نل عليه له ثيثا منه ابماع انه والثاف • منها واب كل حصة 0<^ فلم بعينه موصوف ثيء 
وهينحو٠هكله١ ولوحلت يختلف لا غيره ثيتا به منه يأحد أن فأراد بثيء ازكاتبه وهكذا منه السيد 
وكانجاثزا يتفرقاكان أن نل السيد ؤيقيفه به يراصيان أوعرصا دراهم محنه بما يأخد أن فأراد دنانير 

فأخيمامهءرصاأوة ازرالجلمدنبريءمما الكاتبا ان عل حراإذانفه 
علللمكاتب ولوكاث بثيء يراجعا ول؛ الكاتب وعتق جاز يتفرقا أن نل ونفى بما يراصيان دراهم 
نحعلأن والسيد الكاتب فأراد حالة نحومجه من درهم ألف، الكاتب عل وللسبد حالة دينار ماتة السيد 
عرضاعليه دينه لوكان وكدللث بدين دين لأنه محز ب عليه الق بالألف قصاصا محييه عل له الق الآتة 

جازممثلها قصاصا محعلكتا؛ته أن فأراد دنانيرحالة محييه عل دنانيرودينه ولوكاتتكتابته نقدا وكتابته 
مجاثةلسيده عليه ديناروحلت، ماتة رجل عل للمكان—، ولوكان القضاء هومثل إمما بتربع حينثذ لأنه 

فحفرالرجل عل أحاله إن ولكن يمز الرجل عل له الى ؛١لائة عليه الى ال١تة يبيعه أن فاراد دينار 
بحغير والخوالة هوحوالة وإمما يعا هذا وليس وييرثه جاز ؛الائة عليه بمتال، أن السيد ورصي الرجل 

نحومهالكات—، عل ولوحلتج الكاتب، عن ا-نجالة نحز لر حمثلأ بما واوأءهلاه السيد أبرأه إذا المد وعتق 
لوكاننؤوكذللد دينا عليه له مما وتبعه جائزا العتق كان فأعتقه عليه مما ؤيزحره يعتقه أن محييه فسأل 

وهدامحاله دينا عليه وكان العتق جاز بماله عايه الكتابة ل دينه ويكون يعتقه أن فسأله أجل إل النجوم 
•أوآجال أجل إل أو حالة كذا عل وللد أعتقق للي فال كعبد 



ورلتها1كاتب ك\؛4 ئ

أنل بجون فلا نحل ل( أو حالة نحوم مكانه عل لرحل وإذاكانت مال اش رحمه ( القاض )قال 
سوإن ب دؤخ قالع احد ٠>، ثاعه فإن أحد من حال أوغير حالا ب شأ ولا نجومه يبح 

عللرحل كانت وإن منه أحده الذي اش الثاتع علته ورد أوفثت مثله رد اصملكه فإن رده الشرى 
بمتمحاب ب i* ثرصى  ١٠أوالكاتب س الأجني فمضها أجنى س ناعها تحلل لأ بجوم *كاب 

ذاالث،كمهعتق الكاتب متق الكاتب صيد وكله عذاكرجل وليس ُاءلل انير أصل لأن اجاتب 
منيبهلل الكاتب كتابة ومحح اليد دون لقسه ياحذه بثيء عدا وعتق بامرمسدْ سله دإنما وكيله لأته 

ئيءالكتابة مجن يلزمه فلا مجز الكاتب أن ترى الخرألأ غيرثابزكدين يدين دين أنه)٣(  ١٣٠وجوم 
الخرللمكاتبكدءة لازمة ذمة ولا الثرى ياحذه أجازغرقيء فقد كنايته أجازينع *ن أن ترى أولا 
لهفصارت مكاتب عل دين يح أنه نل مجن الأول من أمح عليه دخل له عجزكان إذا فال إن وأنه 
قالعيوإلا الثزي أحدعا إن الكاتب م ئ عمد j فال فان ثط الرنة نح وع ملكا الكاتب رنة 
ذمةي الثري ولا اليانع ملم مجالا بع أنه نل مجن حراما كان فلت ولوكازكا محال عدا نل له. 

زعمفان يح للث بدن نمدي أفلس حرفان عل دينا أييملث فال رحلا أرأيت رنته عوأوي الكاتب 
وصغتئا يرد أن أول الكاتب كتابة فبح غرحاتز أنه زعم وإن ي*ام لر  ١٠أجاربح جائزفقد يا *ن 

للييرنما فجعله الكاتب فعجز حاكم *ذا ولوأجاز الكاتب رنة  ١٣الثري بمللث لا أن وأول 
أعلم.وتعال سبحانه واش الفاصد يالبع  ٠٥؟،لا لأنه قضاؤه ورد حرا يكن لر فأعتقه كنايته اشرى 

ويعفالكاب هة 

أوياعه ئٍن مجز حى -ببه ولا مكاتبه يبع أن لرحل يجوز ولا تعال اش رحمه الثاس( )قال 
أعتقلأنه بامحللأ العتق اشراْكان الذي ولوأعتقه يامحلل فالبع العجز أويختار الكاتب يعجز قبل وعيه 
ممسوحاالبع بالعجزكان الع بعد رصي م يايجز يرضى أو بمجز مل لوياعه وكدللد بمللي مالأ 
وأحدبالعجز أويرضى يعجز نل الكاتب الكاب صيد باع وإذا بالعجز رصاه بعد ييعا له محدث حى 

منهله جل مجا فأحد نحومجه مجن نحم حل يكون أن إلا ماله الكاتب عل ورد التع نح له مالأ السبي 
يافال فات فان ءلكتا؛نه فكان المثري يدي مجن الكاتب مال ننع رجل مجن وماله لوياعه وكذلك 

فازكانتبعضها أو الكتابة عليه حلت تكن لر إن ماله ي صيده عل الكاتب به جع ١ المثري يدي 
الذيثاء إن ماء أ-رإ الكاتب صمن يمت ا الكتابة.وإن عل وكان قصاصا كان أوبعضها حلت 

بنالثري يدي ل فأقام قليل مال له أو للمكاتب مجال ولا ولو؛اعه صيده رئاء وإن ماله امتلك 
عليهحلا اللذين نحميه ي ليس ينفلربن أن الكاب فال البيع رددنا م محؤمه مءل نجاز عليه مححل 

أولومرض وكدللئ، بالخبس بتغيره ب أوظالر سلهلان لوحبه  ۴٠١ذلك يكون لا أ-يدهما قولان ففيه 
عل ١٢٦^؛غلبه اللتن التن إجارة قيمة صيده عل محب أن له وكان الباء ولا بالرض ,بنفلره ا متى 
وإنفهوعاجز وإلا فآداه حل مما بي مما اليد عليه رجع وإلا عنهكتا؛ته ذلك أدى فإن نحؤمه من البيع 
أوالعبد ذللئ، ق حامحم وصواء فأحده بالفضل ورجع عتق ءنكتا؛ته فضل النتن من إجارته ق، كان 
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متجمةالكاة إذاكانت عذا وعل بالعجز يوصى أو يعجز نل المع وكان ذلك ونح إذا خاصم لر 
لهالخاص فانكان حسه ق مثاله إجارة أوأكرفعاليه سة فصه عاليه عدا م السيئ لوكاتبه ومكدا 

والقؤلصيده يشاء أن إلا محله يعد نحؤمه من ء بثي ا،لكاتب بنغلر ولآ إجارته منه فاحد عليه رجمي غثره 
لرفهوكمد ناسية الكتابة إذاكانت ويدا ياليع اوحبه حبه إن له السيد ينفلربفدرحبس أته الثال 

•وغ؛رْ وييعه شراثه أحكامه جمح ق بكاتب 

ميلهعل الكاتب •بماة 

فليدهعمدا سيده عل ا،لكاتب جى إذا ت تحال اش رحمه ( الثافم رقال تال ( الربيع رأخثرنا 
فيهليس ما ووارثه ولسيده الخناية محن محبيه مات إن محبيه لوارث ذلك وكيلك القود فيه ما القول 
لرأو جنايته من سيده مات الكتابة تبهلل ولا الكتابة فهوعل أداه فان ا،لكاتب عل حالا الارش القوي 
تكونأن إلا الختاية بهللت عجزه فإذا ثاء إن تعجيزه فله يولها لر وإن الكتابة فهوعل أداها فان بمن 

يلزمهلر أرش لسيلره يلزمه لر وإذا ارش لبده عبدا يلزم فلا الأرش أما القود لهم فيكون فود ما جناية 
منالخنايه أرش أخد ي سواء والأجنبيون فسيده وأجن؛ين محبيه عل احلكاتب جى وإذا محبيه لوارث 

ولزمتهمحبيه عل جنايته أرش سقط عجز فإذا يعجز لر مجا الأجر *ن أدف ممم واحد ليس 
تركهمحبيه فأراد الخنايتن عن عجز فان متهلوعا محبيه أويفديه عجز إذا ما يباع الأجنبيثن عل جنايته 

ولوأنمتهلوعا الخناية بأرش السيد يفديه أن إلا جنايته ل ويعه تعجيزه للاجسين كان الكتابة عل 
فهوعلأداها فان أوتيمته الخناية أرش من الأقل صمن جناية أحدهما عل فجي رجلن بن مكاتبا 

مالكلأنه الخناية نسف عنه بعلل عجزه فإذا تعجيزه فللممض الكتابة مع أداما عن عجز وإن الكتابة 
أومت0اوءا الخناية أرش نصف مجن بالأهل يفديه أن وكان منه بملك فا دين له يكون ولا نصفه 

لكلجنايةكان معا عليها جى االك١تب ولوكان الخناية أرش ي نميفه يع يفعل لر فان قيمته نصف 
نمقؤيسقط فهوعاجز أحدهما أو عجزاه أو ا،لكاتب عجز فان للأخر محا الخناية ل عليه مما واحد 
محخثدكلالإل عشرس وممما موصحة مما واحد جى مخماكانه واحد جنايةم أرش 
ونصفيعينمين منه ماع منه نصيبه يسلم او ؤبصف يعييين منه تصيبه يفدى ان بن ُلما واحد 

وعلموصحة أحدهما عل ولوجي الرق عل فيكون قصاصا مجوصحما أرش أويكون صاحيه فيأخذه 
أرشونصف منه سريكه بملك ما نصف ي عليه للممض ا،لوصحة أرش نصف كان مأمومة الأحر 

.وقٍامحه كله الباب هدا ، هدا فعل محنه شريكه ؟للت، فا مجامومجة عليه للمعبض فتها ااأمجومة 

جنايةا،لكاتبة أو للمكاب عبد أو جناية ا،لكاتب -ض وإذا ; تعال اش رحمه القاض( )1ال 
الخنايةأو جى يوم مما الخال قيمة من الأقل جنايما ل أوا،لكاتب المكاتبة وعل سراء كله فليلك 

صالحفان حالة إذاكانت الكتابة قبل أن؛ذب وله محاله فهومكانب الكاتبة مع أدايا عل قدر فان 
*نئزيدْ أن له وليس ماله مجن زيادة هدا لأن محلها فبل تاديما له فليس أجل إل صحيحا صلخا عليها 

٧١



ينهفها له نحون لأنه الكناية نجوم محل وقبل انجناية تل الكناية يودي أن وله 'بله إذن بض ثيتا ماله 
والدينوكتاية وجناية دين عليه كان وان الأحنى وين يته محا له نحون لا ما الزيادة »ن صيده وبى 

عليهقوما لر U أوضحالة حاإةَس مض والكناية آلكتاية ثل يودبما أن له كان حالان والخاية 
أنهإلا عاله الحاكم يقب لر ما بعض دون غرماته يعص يقضى أن للحر يكون ما١٠^ الحاكم ؤيقف 

ذللثلأن صيده إذن يغير محله ثل الدين من عليه ميتا يودي أن له يكمحن فلا ؛لدين غليه الخر يخالف 
مالهالمال لأن صيده ال ذللث يودي أن وله صيده يغبمرإذن ماله محن يزيد أن له وليس مجاله من زيادة 
إلعنه أدى ماله الحاكم وقف وإذا صيده ياذن غثرحال ماله الأجّي إل يودي أن دله لميله وماله 
مجالل عجزه مداتمه يودي محا عنده يم، ب فإن شرعا فيه وجنلهم ديونجم الناس يإل كنايته صبيه 

عليهحقه ييع أن ّيدْ ثاء وإن الأحشيؤن ذللث ثاء إذا معا والكاتب، البد ذللئ، وإنكرْ الأجمح، 
وصيدهالأحنيون شاء وان صيده يعجز إ  ١٠الكناية فهوعل هم فاصتوفوا حتوثهم الأحنييون ؤياحد 

أويعجزهحقه بمتوى حى عليه يقوم أن متم واحد قثاء والأجتيون صيده أنفلره ومش يعجز إنقّاره؛ 
أن؛تْلوعين صيده الحاكين حتر الحاكم أوعجزه الكاتب، أورصي اليد عجزه وإذا ، له ؛؛'^-٠ 

اوصرته أو غصبه أو متاع نحريهم، منر اببناية جم ف محاكان وكل جنايته أرش منر بالأقل يفديه أن 
منهحكها في، مجاكان وحمع الحناية أهل فاعش علميه يع يفعل ؛ وإن رثه فهوعل فعل فان رمته 

نحاصهحلم أوغثره يع مجن، رجل، إياه أدانه دين عليه وإزكان الأحر عل ميم واحدا يقدم لا حصاصا 
اوبعض قبل يعضه مجتقرثا فيه ياع ان يلزمه ما فعله وّواءكان يه تعه عتنئ ومم، ذمجته ي ذللت، لأن 

حميعانحاصا احر عل التعجيز ويعد رجل، عل، في،كتا؛ته لوجى ؤكدللث ثيء محل ء بثي يدا لا مح؛نمعا 
يستوفواحى يعه كان يعضهم أوقضى له صيده أوصالح الختاية أهل أيرأه؛عقم، وإن نه متي 
صبيهلا؛لكه  ١٠وكل وامجرأته وأيه صيده ابن عل الكاتب، وجناية ينه عل يشتكهم ومن هم يأتوا أو 

لسيدهايتام عل حنايته وكذللئ، ، امالح جمع عل جنايته وكدللك ، نحتلض، لا الاجتي عل كجنايته 
وإزكانتحيا عليه انجما إزكان ميتا مجما عنه يض^ ولا مجمم احد عن يعفوجنايته ان لسيده وليس 
جنايتهمكانه يعفوعن أن فله غيره له وارمث، ولا علميه انحى، وارث صيده وكان ■محلما نما الكاتب، جناية 

جفوإن مجنه غيره يعفوحصة أن له ولمص الأراُثج س يعفوحصته أن فله معه غيره وارث له ؤإزكان 
يدليالأجنبين عل ءايهكجتاية فجنايته حيا عليه اخم، الكاتب، وكان لميله مكاتب، عل الكاتب، 
للمجف،صيده يودي أن حيرمجيده؛هم( أدائه عن عجز فان أوقيمته عليه جنايته أرص مجن، الأقل الكاتب، 

لموان صيده عل رد بفي، وما جنايته أرش الكاتب، ؤيعش فيباع أويلح أوابناية قيمته مجن الأم، علمه 
فالحنايةه نفعل جاءمتط جناية لسيده الكاتب، عل جنا وان ثيثا ئيء صيده له يضمن لم هم،ء يهم، 

السيديرأ م صيده يد الكاتب، قطع فان عقاها شاء وإن رفيقا فمد أويعجزه بها أحده شاء إن لسيده 
؛ارش١^١تث، ح كان ١٠وجه \وض؛اتم، الكتابة ص ميدو أوأيرأه فعش مسميه ال ادكانبح وأدك، 

اواتباءه؛الحن١ية ص له كان ما لورثته السميكان مجان محم الكاتب، يؤدها ولم السيد ملحا يرأ وان جنايته 
معه،الديز،كادوا دون عليه الخناية أحذهمكامت، فجك، واحدة ءويدهكتا؛ة ولوكاتب، ضاع يعجزونه 

رنته،يز أن وبهم( الأرش، مجن يالأم، يفديه أن بتن الحاكم، يخيره أن ت والراد المخ، ل )١(كدا 
تأ>،•
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سبمص محبموأن اليد بإذن إلا له نجوز يعه له لس ممن أحدا يفدي ولا اإلكاب بمنى يعتق بماله 
يفديهأن له ليس أن؛فل؛هكا للمكاب يكن ب المد عال أومل المد عل ض - يعه للمكاب ليس 

عنيع البد يرض لم وإن يفديه بجونأن يفديه بأن الرصا عل عوواليد يجنح أن إلا الأحتسن من 
علبمتق من بمص جى وإذا يرنه أويرق الكاتب بحتق بمتق حى بماله م وأنما بقدرالخناية الخال 

بقدرمنه سح أن فاله رقينه عل يعه للمكاتب ليس من حى فإن الفتل فك عمدا بمص عل الكاتب 
أنك ظيى لوكا-ب والدا جز الذي يكون أن إلا القوي فاله عمدا الخاة وأن؛عغووإزكاث الخاية 

ينالميل خير عجز حى يودعا فم بمائة - االكاب جف وإذا ، لوتله يه شل وعولا برننه والدم بمتل 
الكاتببمعجز حى عنه الكاتب يودي ولا يمنى الكاتب عيال وحكيا الحناء أرش ل أوييعه يفديه أن 

لوإذاكان ، الحناية ل عليه يع وإما فاداه قاما مياه يدي وعول جى يكوزكأنه لئيم فيصبرمال 
مدرمنه ييع أو الحناية عن فضل ما ك فيكون ^٠"^، أن بن اليد خير الحناية عن فضل العيد 

منالأقل ا7؛ّاية ف علثه وكان العتق مضى فعتق أدى حى يودعا فم جناية الكاتب جى ؤإذا الحناية 
ولرالميل فأعتقه فعض بمالها المسالة ولوكاث مولأْ دون عليه يعجز لر إذا الحناية لأن الحتاية أو قيمته 

أدىم أخرى جناية الكاتب ض وإذا ، الخثاية أو قيمته مجن الأقل ميله صن يالأداء فيعم يود 
لعليه أن والأخر فتها متكان أوالحناء واحد؛ قيمة ،ن الأقل عليه أن أحدهما . قولان فشا نمق 
.الخنايةكبيرة إذاكانت وعكدا أوالحناية قيمته مجن الأقل  ١٨٠٠واحدة كل 

كص س و ج٧ 

ابنعن الحرث ين عبداش أخبرنا قال تعال الد رحمه الثافم اخثرنا قال الريع( خبرنا أر 
أنهأجل مجن ■جرج ابن فال دينار بن عمرو وقالها نيره ل ، ١١الكاتب أصبب إذا عهياء وقال جرج 

وعمروءعiاء قال عوكا ت تعال الد رحمه الثافم( )قال نم قال ؟ بمرزماك بمرزْكا ماك من كاتبه 
العملعن الكاتب فعجز أزمنته وإن بمال أخذما لياوْ يكون لا مجاك من مجال عله الحناية دينار بن 

كلهاالحناية فتكون يودي قبل ممون أن إلا ثيء الحناية مجن لولاه يكون ولا وعوزمن يودي قد لأنه 
.رقيقا مجان لأنه لولأء 

•كايهعل والمد صده عل ا،لكاب جناة 

فهينفه عل نأى لا مكانيه عل اليد جناعا جناية كل ; تحال الد رحمه القافس( ر؛ال 
حالثيء عليه ل يكون أن إلا الأجبين من ياحذمحا كا ١٠ءتهكلالكاتب يآخدعا عليه أجني كجتاية 

إنعيارا ومات الكتأية نفه؛_، عل تأل جناية عليه لوجى ولكن اليد بيا قاصه كتابته مجن 
فقطععبده عل اليد ولوجي بمتق م إن عيده عل جناية لأنها بثيء اليد يتبع ؤم يؤدي قيل مات 

يهيعتق فإزكان الختاية ياداء يصيثه  ١٠نفلريبرأ أن قبل الخناية أرش بمْليه أن الوال الكاتب فال يده 

الخراح.ل إلا تكون لا والنا-رر وعقله، أرثه له أي I نيره له ٠ *وله )١( 
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كانتإذا الكاتب يرنحى حى قصاصا تكن لم حنطته من أوشرا حنيا كان فان المكاتب ميل كره 
اذاكاتتقصاصا أن؛بمبها اليد أويرض قصاصا بجعلها أن عليه الي الخنطة من حيدا انحرقة الحنطة 
الكاتب ١٠٠محال بان إلا قصاصا تكون فلا الكاتب عل ل ام الحنطة من ثرا حرق الي الحنطة 
علاليد جى وإن *يا يختلف لم الكاب عل حناية الحنطة مكان لوكان وعكدا اليد عل يرضاه 

علما أوكان الكاتب عل ما تأحر قصاصا والكاتب اليد فجعلها أرش :٢١ لرمه جناية الكاتب 
الكاتبعل فض اليد عاد م يرضاهما أوأكر الكاتب عل مجا مثل :٢١ اليد يلزم جالا الكاتب 

يقتصلا مما الحرإزكاث وارش منه يقتمحن مما إزكانت قماصن فتأا حر عل حنايته ثانيةكانت جناية 
فيعتققصاصا فيكون مزكتايته م الدي مثل عليه يميرلكاتيه يأن يعتق يأنه يعم بانه؛ اعتل وإن منه 

الريح()قال يعتقه يعم ولم عتق■ يعدما فقتله عبدا رجلا علم رجل *ن بمل لا كا منه ذللث ثقل لم 
حردية سليه ياصلامجه يعار ول؛ حرييا لوقتل الث:أةكا مدلومع ولا حر دية  ٠٠٠يؤجذ احرأنه قول ومه 
محلالابمداء عل له حلالا وليس الحريى قتل الأيتداء عل له حلال لأنه الحريى وعويفارق قول ولا 

اليدوعاد الكاتب ولوعتق تعال الته رحمه الفاض( )قال أصح الثاض وقول ( الريح )قال العيد 
حرعل ءليهكجايته وجنايته مواء يعم اول؛ عتقه الخال عب وقد عتقه يعد جناية عبه فض اوغمم 

لهلنمه  ١٠عثل عليه حل قد وكان قيمته نصف فلزمجه يده سلع الكاتب عل الكاب ميد ولوجي 
فآنمياليد عاد فان يه عتق قصاصا والكاتب اليد فجعله بجل لول؛ وكدللث يه ؟تق بجؤعه احر وكان 

وعوحرؤإذاعليه جى لأنه الأحرى اليد عل حريالحناية دية نصف عاقلته لرم فات حهلأ الأحرى يده 
فقالوعتق الكاتب عل جى فالعفوجاتزوإذا الحناية أرش عن ميده ياذن فعفا الكاتب عل جى 

ومحواءالبينة الكاتب وعل الحال قول فالقول مكاتب وأت كاث الخال وقال حر وأنا الخناية كانت 
قيلتوعوحر الخنايةكانت أن الشهادة له .ولاه قطع فان أوكازيه الكاتب مؤل ذللئ، ل صدقه 

حربمائة له قضيت أثيته فإذا معه ماعدا وكلفته ثيثا نمه إل يه يمر ما شهادته ل ليس لأنه الشهادة 
يييعهأن اال٠ك١تب ليس من جى وإذا يفدرالحاية يع أن فله أيوم عليه وجي أيام الكاتب مللث ؤإذا 
الك١Jبك١نتعل الكاتب عبد ولوجي  ١٢٠يأكر.يع ولا الحناية يقدر منه يع أن فله الكاتب عل 

أرشفأراد أوعمدا عقلا كانت إذا قاما يقتص أن له فيكون قصاص فيها يكون أن إلا عدرا الحناية 
علالمكاتب ض وإذا جاعا -؛داية يلا ييعه له يكون الفلركإ عل ييعه له ولكن له ذللث فليس الحناية 

يكونفلا مال فأما القصاص له فيكون قصاص نجا عمدا الحناية تكون أن عدرإلأ فجنايته يعه له عد 
قصاصفيها حنايته فازكاث ا ءلي٦٠فجي أوأمحه أياه الكاتب لومللد وكدللد بمال ميله عل للعبد 

يأحداأن ولا الكاتب مجللي من حارجن غءّ وهما منه ياحداه أن المال احتيار فإ وليس القصاص فلها 
غم'؛ٌابجءناوهما ذالد'كان لأن بمال يعاه أن يا يكن لم وعتق ولوعتنا حْلأ الحناية لوكاتت مالأ منه 
يأحدهأجنى عل ءايهكجت١يته حتايته مجAهك١نت كاتب له ابن عل الكاتب العيد ولوجي ملكه مجن 

يقتصأف للأين يكن لم عمدا كهوولوكانت لغيره مملوك الابن لأن بمبفوعا أن له يكون ولا الابن :٢١ 
الابنعتق حى الأرش منه يأحد ل؛ فان له الأرش ترك للابن وليس أرمها منه ياحد أن عاله وكان منه 

فيه.عليه لأحد مميل لا له مال حقه لأن بعتق لر أو الأب عتق عموعا فله عنه يأحدعا قيل 
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يتتض بريرة أن ترى ألا الوجهن من وا>د في متق يلأ به يتبمم أن فرك حر افأنت يكذا تكالمت 
إلوترجح عاتئة عرصت مما أعلها إل يريرة وتذعب الخق أو الشراء ءاثشت عالها وتحرض الكتابة 
ٌاعل دلل *ذا فكل وبم عله اش صل الد رمول سام فنمها عاتشة وتشرب أعالها عرض مما عاثئة 

إليهفذلك الكتابة أوأبنللت عجزت فد المكاتب قال أوالعجزفتى الكتابة برك يريرة رصا من وصغت 
فهودونك : وإله له ذلك نل بعجزه لاأرصي ميله فال وإن بمير أولر الكتابة عل أو؛،وة مجال له علم 
نحومهأداء من حر وماله وحرفته منه فضل فخذ وأحره واستخدمه كان حيث مالك فخذ مملوك لك 

ملهاخرج الكتابة برك أورصي نفه عم أحد فعجز واحدة كتابة ل أوعبيد عبدان لوكان وكذلك 
عندنمه المكاتب عجز وصواء صيده أوأعتقه لومجان ترفع حمتهكا الكتابة ق معه عض ورفعت 

لمأالكتابة عل أعود قال م الكتابة وابعلل نفه عجز وإن فهوعاجز نفه عجز مجي اونله الجم حلول 
وابعلملنمه عجز وإن سواء صيده عيية ول صيده عند نفه وتعجيزه كتابة بتجديد إلا له ذلك يكن 

الكتابةيمح رصي أو نمه عجز سة؛أه عليه قات م الأول بالشرط فعق صيده إل أدى م الكتابة 
ولوله ذلك مجاحددكتا؛ةك1ن صيده له أحلف أن أحب وإن له حلال منه أحذصيده ومامملإئ كان 

ولاه نفبتعجيز له علم ولا الأول بالض حر أت له ولإل نحومجه احر صيده إل فدفع بمالها المسالة كانت 
عليهؤيرجع علميه يعتق أن الخكم ل وعليه يسرقه أن اش وبئ بينه ف،ا له كان الكتابة بفخ رصاه 

عليهفرجمر وأعتقه؛~ببكتا؛ته له وعومملوك منه أحذه لأنه صيتا منه أحذ مما له نحب لا  ١٠؛ئبتهكل
بسته.

رصاهبلا الكاتب عجز 

عنالكاتب يعجز حى فخها لليد فليس بالمكاتبة والكاتب الميل رصي وإذا الثاض( )فال 
حقلأن فخها الميل يختار حتى بمالها فالكتابة الكتابة فخت قد يقل ولر ءجزّ فإذا بمومه ض نحم 

حقهاليد يرك أن إلا نيا علبه ما مود وعوغم ااكتا؛ة عل يشت لا أن الكاتب حق دون اليد 
ولريوله ولر الكتابة بموم ض بمم حل فى بالكتابة الرضا عل بمتمعان لأم-،ا حينثذ له فيكون بفخها 

لليديكن وطؤيلة؛ فصيره مجده ض الجم حلول بعد أدى فإن الكناية فهوعل الكتابة اليد يبعلل 
لربابلي حاضرا الكاتب وإذاكان يوليه فلا عليه حال بعضر أو وبمم إلا نمجتزْ له يكون ولا نمجتزْ 

قدانه فاسهد عندي لمس اوكرفقال قل ُئيه حل ما فاله حضر فإذا بمفننه إلا نمجثرْ لليد يكن 
وكانمكاتبا يكن لر مكانه عليه مما الكاتب جاء ولو بعللت فقد أوفخها كتابته أبطل أوقد عجزه 
نالهالمانمنان يه حاء فإذا أوغره ّالهلان عند هذا كان وصواء مملوكا منه ياحذه ّعا ءنه احذه لبده 
بمفرأن إلا إنذلاره اللمهيان عل ولا البد عل يكن لر ميده ذلك أوصال نحه إليه يودي مدة ^٠ 
قدومإل يننلره أن للملهلان يكن لر أحضره عاتب ئيء ل قال فان بيمه قدر فيتذاره مكانه يبيعه صيتا 

الدينل الفلره يسال كالخر هذا وليس مجاله إليه يودي ولا بنفسه العبد فيفوت يتهلره فد لاص الغاتب 
بممهفحل غانا فاذاكان عليه مجا بأداء نفه ممغ إمما عبد وهذا رقثته عل صبيل لا ذمته ل الدن لأن 

أنهمحييه عل بينة وأقام غيبته ض حاء فان عاحز فهو فسعخكابته أو عجزه فد أص صيده عليه فامهد 
المكاتبمحبي لوحاء وهكذا الكتابة عل أوأنغلره؛هكان منه أوأبراه به عجزه الذي النجم منه نص 
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uوبملنه غممه من نحم وحلول كناسه عل عدم يثت حى سحز0 أن يتغ لر مج؛زه مأله السلطان 
انحجته عل الكاتب وحعل له عجزه سل ياذا به أتنلرْ ولا له ؛ض ١٠ولا منه نمه ولا عنه أيرأه 

فيهصغ مضى وتد أجل إل نجومه من بمجم أنفلوته ند فقال الساعلان ال حاء وان تال حجة له كانت 
لراتفلرْ لا ان ل ندا احل اوإل اجل ض إل انغلرته ند تال وإن تال حل نحومحه مجن نحم ي صغ ما 

وكيلهإل أديت إن وقال نظرته ل رجع قد صاحبه أن وأعلمه فأحضره لده حاكم إل له وكب بمجزْ 
وكيلليده كان أنله يكن لر امتنفلره فان إليه بك ويعثن كناسك أيهلك وإلا نفه أوإليه 
ذلكإل حاء إن أحلا له فضرب محييه إل تره مقدر أننلره وكيل له يكن ؛ فان إليه يودي حى 

يهمحاوز لا بيعه قدر فينغلره محاعته مجن له يبيعه بثيء مكانه يأتيه أن إلا بلده حاكم ءجزْ وإلا الأجل 
ثيءللغريم يكن لر فإن أيضآ حاصمأ ميثا العريم عل أويبح مكانه إليه يدفع بغريم يأت؛ه أد ذلك 

علاو تعجيزه لليد قلت ومجي عبده مال لأنه ليده الغريم عل  ١٠وجعل وعجزه له حبه حاصر 
قولكي فهل قاثل *ال فإن التٌج؛ز يرد لم المال أحضر م اليد أو السالهلان فعجزه تعجيزه السلهلان 

قالالشافم أ-محرنا قال ( الربع أخبرنا ) وصفت بما مومجعنول قلت ؟ أثر الماكنان دون يعجزه أن لليد 
رصيعمر ين ءداش أن أخثره ناخما أن أب ابن إسممحل عن جريح اين عن الخرث بن همدالد أخبرنا 

قالأمحو'مماّك إذآ قتال عجزت فد إى فقال جاءه ثم ألفا ثلاثن عل له غلاط ِاكاب تعال اذ، 
ابنأو اينان وله العبد فحاعا يعتمه أن وعويهلح امحها إليه فأثرت نافع قال انت فامحها عجزت قد 

عيينةابن أخثرنا افه رحمه ( الثاهى )؛ال بعده ابنه عمر ابن فاعتق قال جانيي اعتزل عمر ابن قال 
يعجزتعال اش رحمه ( القالي ر|ال الرق ق عجز مكاتبا رد شرمحا مهدت قال عرقيه بن محثثب عن 

إلأوأدسه إليك أدسه قد فقال أداءه محييه فسأله المكاتب نحم حل فإذا المكاتب واليلمان اليد 
فانثلاث ينفلره مجا وأكر يومجا وأنفلره تعجيزه الحاكم يّجل لم اليد فأنكر يأمجرك فلأن إل أو وكيلك 

حشيعجل لر الحاكم يعرفه ولر بثامد جاء وإن محامده يه له شهد مما وابراه مجعه احلفه يثامد جاء 
وإلاأوبعده غده أو يومه مجن به جاء فان ؛غيره دعاه يعدل لر وإن معه أحلفه عدل فان عنه يسأل 

من؛ل-ش فيابينة له تكون أن إلا عجزته قد وأي غائبة بينة ذكر أنه أشهد غائبة بينة ذكر وإن عجزه 
حدمتهوقيمة خراجه من أخد بما محييه وأحد كتابته أثبت ببا جاء فان منه له مولأْ إبراء أو محمه د؛ع 
ومرالنجم ذك مجن ؛إبرائه سنة جاءت م الشرمحل مدا عل عجزه وإن التعجيز عليه م •٢١ يات لر وان 
وقيمتهمجنه أحذ بما اليد وأحد حرا مجان لأنه الأحرار لورثته ميراثا مجاله جعل الكاتب ومجاز نحومجه انم 
قدالتعجيز يعد محياه فقال أوالملطان محيله الكاتب عجز وإذا رقيقا مجان فقد نحومجه اخر يكن ب وإن 

فدوفال الأول الكتابة عل مجنه ولونأيي غثوما كتابة له محدد حش عالها يكن لر الكتابة عل أفررك 
لووكن.ك الفاصدة الكتابة ل يراجعان الكاتبكا بقيمة وتراجعا العتق بإثبات عتق العتق ك أثبت 

العتقك أثث الأول الكتابة ك أثبت قوله لأن العتق يدكر ولر الأول الكتا؛ة ك أنت قد قال 
يكنلر الكتابة ك أثبت قد يقل ولر يتأذى ءنهكاكان تأذي م ولوعجزه الأداء عل الأول بالكتابة 

نحمعن فعجزواكلهم واحاد٠ كتابة له ء؛يل>ا وإذاكاتب محنه يأحن.ه تأديتهكاإخراج وكان بالأداء حرا 
وكنءلكمجما محصته ويأحده الكتابة عل فيقره شاء أتم ؤيتْلر شاء أتبم يعجر أن قلبييمم النجوم محن 
تعجيزهفله يزد لر وعن تعج;ّه له يكن ولر عتق الكتابة عل أدى فن بعض يود ولر بعضهم أدى إن 
تعجيزعنله وليس لكتابة عل ثاء أتم ويقر شاء أتم يعجز أن فله ' فعج' عفرقة كعبياكاتبواكتابة ومم 
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عاتيودي نل غيبه ل *ات وض تحجغْ فليده وإلا أدى فإن وحوغاب نحومه نحل الكاتب 
مياوْبافرارُن ميله عل فاصتحقه رجل جاء فان الكاتب نل من أدى ما امتحق إذا ومكدا ، رنما 
حر؛الكاتب محال ملكه من له أوإخراج السيد عليه به أفر مجا الكاتب وجحد الكاتب عل أو عليه 
وقانبمكذا كان الميل اتلفه و؛ل الكاتب عل صيده إل أدى ما اصتحق ولو لااه صيده *ن اتلأف وهدا 

علاليد ّدل لأنه الكاب عل أو اله أتلف لأنه ثاء إن اليد عل يرجع أن اسحقه لليي 
أنتللمكاتب ؛ال أنه اصتحقت الق اليهكتا١ته الكاتب دفع السيدٍحى عل صهود ولوشهد ، إتلافه 

غيرعل له عتق احداث أراد  ١٠باش أحلف عليلث  ١٠اديت قد بأناك حر أنت تلت امما اليد فقال حر 
أوحر هدا قال أنه الظع امتحقاق ونل ا'لكتاو؛ن أداء بعد عليه لوشهدوا وكذلك . مملوكاوكان افابة 

حراحركان أنت تال أنه الكتابة من إليه أدى  ١٠اصتحقاق بعد عليه شهدوا فإن حر أنت له قال قد 
حرهذا قال أو حر أنت قال أنه الكتابة بوئي قبل عليه لوشهروا وكيلك له عز احداث هدا وكان 
وأنالقناهر ق حر أنه ترى ألا له قيل ؟ اصتحمن إذا عليه يعتق لا ب قيل فإن أوبعد الكتابة يودي حن 

بالأداءعتق قد انه عل حر هدا له قال فإذا سواء وتركه حر آنت اليد فول ن و حر بآنه محكم الخاكم 
علصيده يكا-ب هداكانمد وليس لسْ ّلك لأنه الذي؛الأداء بملم إذا؛ العتق بملل الأداء لل مبم 

مملكعليه أحد بستحقه وئآ لليد ّام قد هذا بقيمته المميل بيه ؤيرجع فيعتق إليه فيؤيه ميتة أو خمر 
ل؛ثيء عل بالعتق البد برصا العتق وأوقعنا الكتابة فأمدنا ممالكه أن اليد عل حراما أن غير دونه له 

أنعل إلا يعتمه لر لأنه الخمر ق العبد يعتق لر اليد عل مملك أحد الخمر ولواستحق منه العيد يغره 
حرقانت فلأنا أوصربت فلأنا قتلت ان لعبده ولوقال بقيمته الكاتب عل بع ر-عتق فيا عليه مملك 
فكانعليه بمللث ثيء عل يعتقه لر لأنه بئيء اليد عليه ثرجع ولر حرا فلأناكان أوصرب فلأنا فقتل 
إلالكاتب أدى وإذا صربه ولا فتله له محل لا لن صرب آو بقتل أّره وإزكان عبده عتق ابتدأ ّكمن 
يقضيركا الذل١٠عل اعتقه امما لأنه عتقه القاض رد اصتحق م القاض فاعتقه عليه كاتبه ١٠صيده 

ذقال ولو الأول باللك إل،الكها الدار ند العبد اسحق فإذا بانمد الرحل يمزحا بالدار للرحل 
انتبقوله اراد مجا اليد واحلف رقيقا العبد رد استحق م حر انت عليه ماكاتبه منه قبضه عند سيده 

حتىوعنده عندنا الحكم ق هوحر حركممته أنت قوله لأن الكتابة أداء غير عل له عتق أحداث حر 
ورثتهوحالف رقيقنا رد ادى مجا فاستحق مات م الكتابة اداء عند حر أنت سيده ولوقال الكتابة تستحق 

ولوقالت تحال اش رحمه آ الئافص رقال غيركتاية عل له عتق إحداث حر أنت بقوله أراد علموه ما 
ولورقيقا رد استحق م ذلك فأدى حر فأنت يمنه عبدا أو دينارا خمن إل أديت إن لغلامه رجل 

وهذاالعباو هذا أعملتن إن لعبده قال وإذا ، الكاتب ق وصغت حركانَي أنت أدائه عند له قال 
فصحالثوب وهذا العبد هذا أعهليتي إن قوله معنى لأن رقثقا رد استحق م فعتق قال ما فإءهلاْ الثوب 

حرفأنت زوجتك إن لغلامه لوقال وهكذا حر فأنت كذا إل أديت إن للمكاتب كقوله لكه مل 
لرفاسدا بيعا فلأنا أوباع فباعه حر فأنت فلأنا أويعت حر فات يحتك إن قال أو فاسدا تزومحا فزوجه 

هذالأن حرا كان فقربه حر فأنت فلأنا صربت إن له ولوقال ، الصحة هوعل إمما هذا لازكل حرا 
لأنيعتق ؛ مات بعدما فلأنا حرفقرب قانت فلأنا ضرين إن ولوقال ، مم،كه ثيء عل بعتق ليس 

القربلأن تضربه أن محز لر مات م رجل عل لود؛ع أحدأ أن ترى ألا الأحياء غل ينح إمما الضرب 
رقيقارد أحدهما استحق م فعتق فأداهما نحمن ل سبئن عل الرجل وإذاكاتب الأحياء عل ضر إمما 
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لأنهااوج٠ءن ي جائزة الوصية أن ت اكاني والقول . لضم ومويراه به أوصى لأنه يامحللة الوصية كانت 
•ثه بمول *والذي عندي الئاي القول الريع( )تال الغامد ياليع •الكه من خارجا ولا بمكاتب ليس 

لال٠اكاأبالرصة 

يأوما مت من بالأثل عتق متقه ا،لكاتب مبد أوصى وإذا : تعال اث رحمه الغاض( )الأل 
إذالأنه بخإثة فاعتق خإتة كنايته من عليه بق والذي ألفا كانت نمته كان كنايته من عليه 

مزكايتهويق ألفا ممته كان كأنه عتق فقد كايته فوصع أوصى وإذا وصعكتا0 فقد يعتقه أوصى 
قيئبكتا؛ته له أوأوصى كتا0 محه صعوا قال فان كتابه ثلت عتق ؤإذا بالألف فيعتق ألفان 

اودينا الكاية وصواءكانت أوالكتاية نمته من بالأهل فيعتق عنه وصعت إذا لأنكتا0 يعتقه كوصيته 
ثاءوانحم أي يمهلونه للورثة ذلك كان كتابته من بمجم له أوصى ولو حالة الثلث مجن نحب حالة 

ثثمنحومه مجن نحم أي عنه صعوا تال فان ثاءوا إن فأقلها محتلفة نجومه كانت وإن أومتقدما *تبرأ 
ثاءنجومه من نجم فأي الكاتب إل فذللث *و ثاء نجؤبمه من لجم أي عنه صعوا قال ؤإن فهكذا 

مننحم أوسْل عته صموا فقال نحوم له كانت وإن أومجتأخرا متقدماكان الثلث، من عنه ومحح 
بظاعرمااول مجلمإ واحد ليس الأجل ق واومعلها العدد ي اومعلها محتمل نجومه مجن نحم فاومهل نحومه 

يفأومعلها شم وإن العدد ق فأومهلها شم إن نجومه ُن لجم أوّهل صعرا للورثة فيقال الأحر مجن 
قال ١٠يعلمون مجا الورثة أحلنح عنه وصح الذي غير به له أوصى الذي أن الكاتب ادص فان الأجل 

واحرمااولها نجوم ثلاثة عليه فبت وكانت محالها المسالة ولوكانت شاءوا ا؟ا من الاومعد عنه ووصعوا 
وعوفضاروْ الاحال مجن الأومعل وصح أردم فان المال أو العدد من الأومعل تضعوا أن لكم قيل أقل 

الوحلةالنجوم من الأومهل ونحع فأرادوا أنجم أربعة عليه ولوكانت واحد واحدوبعاه قبله الذي اكاي 
الأخرولوكانتمجن الأوسْل بامم اول واحد ليس لأنه الثالث او الثاف شاءوا النجم؛ن اي عنه وصعوا 

نحمأومعل فلها وترا نجومه تا كانإذا لجمن وبعدم نجمن لأن؛بله اكالحا وهو أومعل لها خمسةكان 
ومنامجاثة ومما عشرة مما فكان المال عدد محتلفة نجومه فازكانن، ن أومعلل فلها شفعا وإذاكانن، واحد 
نحومجهأوأقل نجومه أكر عنه صعوا قال فان . شاءوا أتبا عنه وصعوا لجومجه محن نجا عنه صعرا فقال ثلاثة 

اقلقال وإذا عددا اكريا اكر قال إذا عنه فيوصع العيد إلا هذا محتمل ولا به اوصى مجا عنه وضعوا 
مننجومه أومعل عنه ضعوا قال وإن الؤمعل وموضع المال مرُير احتمل أوسعل قال واذا عددا أقلها 
عشرواحد أربعة وازكانن، أكرض ولا أقالها لا الذي الأومط عنه وضع أنجم ثلاثة وعلمه المال عدد 

شاءواإن عنه وضعوا عددا تجؤمه أومعل عنه ضعوا فقال أربعون وواحد وواحد*ثلأءون عشرُن وواحد 
ايابعذا عذا فعل الأخر من الأومط بامم أول  ١٢٣٠واحد ليس لأنه الثلاثن شاءوا ؤإن الضن 

الوخرشاءوا إن العدد ق ثلث،كتا؛ته عنه يضعوا أن لهم ثالناكتا؛تهكان عنه ضعوا ولوقال وقيامه كله 
وصفتابما لكاتبه ولوأوصى مما عثرة أو أوربعها نصفها قال إنه وكذيك مما قبله  ١٠شاءوا وإن مما 
بئيءله أوصى وإذا للمكام، ذلك كان الوصية المكاو_ا ينل اوأكرولر أوأقل ؛،٢^٧!، من 

قبلالمكاتب عجز فان الوصية حازت بعينه بمال لكاتبا ولوأوصى رة؛تا صار فقد فعجز عنه يوضح 



المحبلأن لورثته ملك ذلك لأن ص لخدم يوصى نحوزأن لا لأن* ئ ب بطك \فب' يقض 
ب•يا ب وإن ؛ح ١^^ ذل؛ودي مكات؛ه قثاء بوْ *كاتي ثا* إن ولوقال فه تدرملكهم عل لهم 

ثكنب عجزت قد الجم حلول قل المكاتب فقال حر فهر مكاني عجز إن الزجل قال وإذا يحر، 
وئءوجدوا يإن ماله يدروا بعاجز يس الورثة ولأل صجزت قد فقال نجومه من نجم حل وإذا حرا 

يزال وإذا عاجزب وكان وفاء لهم بجد مجا أحلف وفاء له يوجد لر وإن عاجزأ يكن ١^ لر بمجمه 
يرص١لث؛اا*جزفإنإلا لاناع نل سارق ان شثت فد ثال يعجزحى فر معو0 مكاني ثاء إن وصيته 

Jli  ؛الالكّابلدإذا ءل  ۵١٢ما ب؛اه يجوز لا لأنه ثاؤللة فالوصة يرض ل؛ وإن 'ذع به رمحت ند
ؤإنمجنكتااته ثاءوا مجا عنه وصارا عله مجا أوبعض صضكب* مكاني عن صاُا مرصه ل الرجل 

واجلح١ل _ ُن ءب لرجل؛٣،* لوآوصى وأولهاكز بجومه احر من عنه ذلك يقعوا أن ولهم فل 
منولمح، ١^١ذب مجز،كتاة ذإلث،كله لأن الاحل «ن ثاءوا وإن الخال من شاءوا إن محه وضعوا 
انلهم وذس نجا عنه يضعوا ان إلا لم يكن لر نجومه أوبعض نحومجه مجن نجا محه ضعوا ولوفال ، الدين 

يبيتا لأن شاءوا ما عنه يضعوا أن لهم نحو٠هك١ن بعض مجن عنه صحوا ولوتال شاءوا نحم أي يضعوا 
عنهأوضعوا مجزكتابته عنه يخفمح، ما عنه ضعوا تال فان مجنه ثيء عنه ؤكر أنه نجا محه يضعوا أن توله 

مجنيجال أوغثرذي مجزكتابته مجال أوذا مجزكاته أوقللا مجزكتابته ءت*كجر\ أوضعهما مجزكتايته جزءأ 
يغتره مجع عليه يثقل وكيلك مجزكتابته عنه يخفف النليل لأن شاءوا مجا يضعوا أن إبيم كتا؛ته'كان 

وضعتونيادة مجزكتايته عليه البانية الاثة عنه ضعوا لوقال وكدللث، وقليلا يكونّممرا وكيلك 'ممابته 
مجنّكتايتهيق أكرمجا عته ضعوا ولوقال عليه ليس مجا عنه يفع لا لأنه شثثا وزيادة قوله يكن ولر ا،لاثة 

مجنيي أكرمجا عنه ضعوا ولوقال مجزكتابته بق أكرما ذللئ، لأن شاءوا مجا وزيادة النصف عنه وضحوا 
إنوعكدا ، عنه وضحوا الذي نصح، ومجثل شاءوا مما الصف، محن أكر عته وضعوا نمقه ومجثل كنايته 

مجعهوعثلة الكتابة مجن عليه مجا أكر عنه ضعوا ولوقال ، قال ما عنه وصح أرباعه ثلاثة ومجثل تال 
ماعنه ضعوا ولوقال ، عليه ليس مجا وصح لأنه يامحلل الكتابة عن والفضل كلها الكتابة عنه وضعت، 

الالثيء من يوًع مجا أن ^٠ ۶٠٠٠لأن له ذالثc يكن، لر يضعوعاكلها أن شئت قد فقال مجزكتايته شاء 
اوقل الكتابة مجن ثيء ز إذا قال مجا محهكل ويوضع ثيء مجنه الوصؤع الثيء مجن، م وقد إلا يكون 

الكتابة.مجن ثيء نإالت، كرلأن 

يكاتبأن سد الوصة 

حاصالثلث مجن يخرج همد يكاتب أن الرجل أوصى وإذا ؛ تحال( الله رحمه القاض( )هال 
لهمجال لا وازكان ذللئج غر عل بجيرالويثة لا مجثله ءلكتا;ة وكؤتب نقدا قيمته يجمح الوصايا  ٠۶٠
لرشتت وإن ثلثلث ن، كاتبنا ثشت، إن وقيل ءإ_،كتابمه الورثة بجبر ب وصية ولا عليه ينح، ولا غثرْ 

المجثله عليه يكاتب مجا عل ثلثهكوب يكاتب، أن شاء وإن فهورألمح، ثلثه يكاتب أن يثا لر فان تكاتب، 
بمالهاالمسالة ولوكانتج رقيق وثلثاه بكتابته أوصى الذي لسيده ولائه فثلث، عتؤي ومجتى ذللئ، مجن ينقص 

وتأمل.. jلأن الشح بعض ل )ا(كذا 
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ومحب!ن زكدلك ميده لورتن فاله مال له إنكان لأنه له ذلك يكن لر بز س أعجل أنا فقال 
ذلكيقبلوا أن عاليم يكن ا سه ثالز عجلتكم شم إن رجل تال فان ميدْ لورثة مجالاكان له رجل 

دينوعليه يكاتب أن ولوأوصى محمله لأ وثلثه بكناية أيديهم من ثلثه يخرجوا ولا عاجلا يموه ولا 
ديناروعويالف فةالكاتبوْ الثلث من ومويخرج يكاتب أن ولوأوصى بامحللة الوصية ء١لهك١نت بميط 

بماكوتبتتكاتب أن أوصى الق بالكتابة رصين إن قيل حمن عل مثله يكاتب ولا عشرة سوى لا 
ذلكيكن 1؛ يكاتب أن سأل م ركها ناحتان الكتابة خثرق وإذا رفيق قانت أوعجزت ترض ا؛ وإن 

عيداولوقالكات؛وا فياخذما يرجع أن له يكن ل؛ بها له يوصى الوصية الرجل رد إذا تركهاكا فد لأنه له 
،أمة يكاتبوا أن لهم وليس ذلك عل وبجثرون شاءوا عيده من عبل أي يكائوا أن لهم ء؛ديكان من 

شاءواإن أوأمة عيدا يكاتبوا أن لهم كان رفيق أحد كاتبوا تال فان عبيدي أحد كاتبوا لوتال و؟دلك 
ولاعبدا يكاتثوا لهم يكن لر إض إحدى ولوتالك١تيرا ، الأمة من الرنق يامم ياول لس انمد لأن 

مثكلأ.إذاكان رقيقه أحد يكاتب أن أوصى إن ولا الوجه هذا ي خش 

الرضي الكاية 

علالثلث من ومويخرج الرض ق عبده الرجل كاب وإذا : تحال الد رحمه الغاض( )؛ال 
الثالثمن يخرج لا كان وإن كتابته مجن اكر بثات عتق وعتقه جاز اعتقه لو لأنه جاز قل ؤإن ء مي 

يفدلر وإن حال بكل الكتابة جازت الثلث مجن المكاتب به يخرج لا ما اليد أفاد فان موقؤفة فكتابته 
وجازتبتات بح ليت لأما الثلثثن ل الكتابة نحز ب مجثله ءلكت١بة وكابه الثلث مجن به يخرج لا *ا 
يكنلر إذا الثلث j جاثزة نكات الثلثن ق بعللت مثله كتابة من اقل عل إذاكانت ومكدا لثالث اي 

أهلحاص وصايا معه كانت فان الكتابة يعللن بماله محيط دين عليه كان وإن وصية ولا دين عليه 
٠علتهم يثدا ؤم الؤصايا 

انميميل إفلاس 

للغرط،زكان الكابة تثقض لر أفلس م ءثدْ الرجل وإذاكاب تعال اش رحمه الفاض( )؛ال 
للغرماءوكان منعه للسيد يكن لر محله فثل عليه مجا المكاتب ولوعجل محله عند الكتابة مجن عليه مجا احد 

ونحوزكتايتهمجاله من فان فهوكا فات فان مجنه أحده للغرماء وكان به عتق ميدْ إل ولوأداه منه أخذه 
مالهالقاصي وقف بعد كاتبه فان نحزكتابته لم ماله الحاكم أوقف وإذا مجاله الحاكم يقف حى له 

لروإن وبح يحنق لر آعتقه إذا وكذلك فبح والعبد ادى مجا واحد يعتق لر ادى فان مردودة فالكتابة 
بلوقال مالك القاصي وقف بعد فقالواكاتبته والغرماء اليد وإذا يعتق لر بدينه وفاء له يوجد 
هذاإمما نفسه إل محرم ميء هذا ل وليس السيد قول القول كان بينة ولا مجال القامي وقف قبل كاتبته 

وقالالوقف بعد الكتابة والغرماءكانت السيد فقال إذاكاتبه وكذلك العبد أدعاه إذا للمعبد أقريه حق 
يعداليد فأقر صحيحة كتابة الكاتب وإذاكاب البينة وءلت٦م بمينه ع العبد قول فالقول قبلها العبد 

حقعليه له الغريم يه أقر  ١٠وكذلك قوله فالقول ماله القاصي وقف قبل شيثا منه قبض انه التفليس 
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أوسعواالسيئ يوليه حف منه انمد يرأ لر ماله القاصي وقف يعد ثيتا منه قمى أقرأنه وإن له فهويراءة 
.حقوقهم الخرماء إل أدى إذا ذمته ق عليه دسا انمد به 

الكابميل ميراث 

أدىفان محالها فالكابة اليد عات م عبده الرجل فإذاكاب ; تعال اش رحمه القاض( )قال 
يصيده ينت تزوج الكاتب وإزكان لهم عجزفهومحيراث وإن لالدىكاتبه ولاوه وكان عتق الورثة إل 

وإنمنه مبراما قدر ملكت قد لأما النكاح مد لأب؛آا وارثة والبنت البد مات م يرصاما سيدْ حياة 
بعدولوأملمت محاله والكاح ثمحالها فالكتابة لأ؛يرا قاتل لأما أو الدينن باحتلأف أباها ترث لا كانن 

ملكولولا مملأك كان مه7ا فلكوا اب مقام الكاتب ى الورثة وقام ترثه لا لأنها الكاح يفد ل؛ ُوته 
أنيعدون فلا يبيعه أنه عنه ورثوْ للذي يكن لر قبل ؟ يبيمبه" لا فلم قيل فان يردررفبفا ا بعجز يقبته 

؟اإدي'كاتبه دون ولاوه لهم يكون لا فلم قيل فان عته ملكو0 إمما لأنهم حاله من أقل ق أو مثاله يكونوا 
بيعهوين العبد صيد بن حال الذي العقد وهو الكاتب يه قام مجا والعبد اليد يلزم الذي للعقد قيل 

ورثةفأي محييه ولزم يالشرمحل لزمجه والولاء فالخق له أدى إذا ولاءه أن العقد ل وكان أدى مجا وماله 
الكاتبيعجز نبل منه أعتق ما ولاء أن قبل مجن عليه يقوم ولر معتقا محنه ميثه الكاتبّكان أعتق الين 

منأوأبرأه أعقه للذي يكن ؛ عجز فان كاتبه للذي ولاوه كان معا أعتقوه فلو كاتبه للذي موقوف 
عيهعجزمم فاذا عيه يقوم أن آخر *ول ويه رئته مجن نممحه عل ز مجن دكان محاء رلجته مجن الكناية 

فإنهالكناية مجن أوبعضهم الورثة ولوأبرأه عبده هذا وأعتق طلت أولا الكتابة لأن ولأؤهكله له وكان 
مكانياالقوم ورث وإذا الكتابة مجن كاتبه الذي لوأبرأه ّعا مجته نصيبه ويعتق أيرأه مجن نميتا مجن يرأ 

أنأحدهما قولان ففت؛ا يعجزه لا أن بعض وأراد تعجيزه بعضهم فأراد يوله ف،م نحومجه من نحم فحل 
مجاقولاه عتق فإذا الكتابة فهوعل يعجزه لر ومجن له رقثق ونميته ءجزفلهتعجثره فن نمبثه عل كلهم 
علأجمعوا إن أنم الثاف والقول لغتره ولاءه لأن يعجزه لي الذي عل يقوم ولا كاتبه للذي منه عتق 
ملن يكن ولي كله عاجزا كان تعجيزه بعضهم واراد عليه ؛؛لمعوا لي وإن الكتابة عل كان تعجيزه ترك 

فلااثتن بن عبدا وكان الكتابة هداكابتداء اجعل تال ان ُذا تال مجن ذهب وإمما تعجيزه ترك مجمم 
وهمملغثدهمم فولأوْ ورثوه وإذا العتق عل فيعتق مجحا إذاكاتبوا وهمم الأخر دون يكاتبه أن لأحدهما بجون 

بميتديولموا الولاء نمي آن ق محقامحه يقومون ولا عجز إن ورقه الكتابة آحذ ل الين مقام يقومون 
تركهأراد مش تعجيزه ق حقه ترك أحد ممغ ولا تعجيزه ق له(؛ حقا تاركون هم إمما عجز إذا كتابته 
أنفشهدا ابنان وله المكاتب محيي ولومجان مقامه يقومون فورمه الكاتب محيي ورنة مجن أحد مات وإذا 

نهايتهاجازت عدلن كانا فان ماءكلههي أو صهنارا أوكانوا الورثة ذلك وأنكر علبه مجا قبض أباهما 
ولزمتهالكتابة مجن حمتها من الكاتب بريء عدلن غتر كانا وإن كاتبه للذي وولاوه حر والكاتب 

الغبرهما يفعل وأقرا شهدا لأما يا ليس الولاء لأن علبما يعتق ولا مما المغار وحصة أنكر من حصة 
دفعمجن الوثيقة الكاتب وأراد الكاتب محيي مجان وإذا موسرين إزكانا عتق به يلزمجها ثيثا فعلا اعلمها 

الكاتبالخاكم وكبارأمجر صغار ورثة للميت فازكان الخاكم يأق حى يدفعها فلا الكتابة مجن عليه ما 
الورثةفازكان وأعتقه الصغار نميب الوال وإل نميبهم بقدر الكبار الورثة إل الكتابة مجن يدفع أن 
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بقدرمنه يعق الكاتب ي يقول كان أنه ■كنه ومحورؤى عنه تعال اش رصي طالب أ؛ى بن عل عن بلغه 
تعالاهد رحمه ( الثافص رهال فيه ثان ين نيئ بقول نقول وإمما ؟ لا أم عنه أنت أدري فلا أدى ما 

يمنهأوأن الكتابة من عليه  ١٠بادا، إلا يعتق لا الكاتب أن العلم أعل من كٍر ومجدعب مذعبتا أصل 
وياءفيه مال وله المكاتب مجان إذا يولنا عرل لر عكدا >ذا فاذاكال واحدا *ومرا وازكان مجته مجمده 

ل!محال مجان مجن لأه رمقا *إن وقد ليده ومجاله انتقضت قد تكوزكتابته أن إلا وفضل مجزكتابته 
فقالعات عبدا لوأن ترى ألا حرا الموت بعد يكون يكون غترحرفلا مجان وتد الموت حاله؛٠١ محل 

الكاتبح وإزكان له محي لر رحل تذقه وإن المؤى عل يسر لا العتق لأن حرا يكن لر *وحر ميده 
ءهمكرق؛قعلم ولدكباركاتب معه وإزكان رقيق فهم عالها يكاتب لر ولده وآم فيكتا؛ته ولدوا ولد 

يرثولا الكتابة مجن عوحمته عليه ؤيكون الكتابة مجن المستح حصة معه كاتب عمن فثرفع معا كاموا 
كتابتهي فازكان محال معه ولاكاتوا كتابته ي له ولدوا ولد ولا أحرار ولد يودي فبل الميت الكاتب 

الكتابةمجن حمته عنم ؤيرفع همدا مجان لأنه مجاله مجيده إحد مواء وأحنسون مجعه بالغونكانوا ولد 
رقيقولده وأم فهم يودي أن قبل فات علها يكاتب لر مجن أمجة مجن كتابته ي ولدوا ولد مجعه وإذاكان 

يعتقلا محن بعتق بمفوا لر بالموت بته ؛طلىكت١ وإذالوعس بعتقه يعتنون كانوا إنما لأبن ليده ومجاله 
مجنحصة له لأن الكتابة فعل برصاء عليه كاب مجن فأمجا أرقوا مجان م وأمجه أباه لومجلملمث وكدللد 
قبلمجان م الكتابة ق أولادا فولدت برصاعا علها فكاتب لليد مملوكة زوجة له ولوكاث الكناية 

فانأمحهم ح الكتابة ي ولدوا الدين ولده ووقف امجرأته حصة وبقيت الكتابة مجن حمته رفعت يودي 
لرلألهم لهم يكن ب فعتق علها نودي ولوقالوا رفوا تودي أن مل مجان أو عجزت وإن عتقوا محقت 

.يعتقواأن محز لر محقها بملل فا،ا أمجهم بعس يعتقون إنماكانوا الكتابة ل يشرطوا 

الكاتبفلاس إي 

انءن الخرث همداش؛ن أحبرنا قال : تعال اش رحمه الناقم أحم؛ا قال الربح( )أجرنا 
محقايتدى، وفاء يدع عليه؛ لاناس دسا وترك مجالا وترك مجكاتي أفلس نمناء يعل قلت"له قال حرج 
ُناحاصءم؛جم امجا لعطاء فلت جرج ابن فال دينار عمروبن وقالها م قال ؟ قبلكتايتي ازس 
فاذاناحد وءآدا مال اش رحمه الغاض( )فال لا ; قال ؟ منة ل عمله قد.لك انه عليه حل نحومجه 
وءاءده لدسد درن ولا أاكظة وبطلت رفيقا مات لأنه اكاص بديون بديء دين وعليه الكاتب مات 

فاuااكتا؛ة بطلت عجز إذا لأنه مال اذٌ ثاء ءجزإ0 أقلص وقولهم عجز إذا زكدللث البر  JUبق 
غمحْمجالهكغريم ق حينثد ومجيده لميده ليس مجاله لأن الكتابة تبل الدين مودي الكتابة عل إداكان 

اللأزه ذاك وءم ءده حناءا اوحناية امنرلكه مجال من عليه لسيده مجا كل طل الكابة يهللن فإذا 
يكونلا لأنه دين عليه ليده يكن لر عجز إذا الكاتب أن عطا، زعم وإذا دين عبده عل ليد يكون 

•الأداء مل بموته تجلل الكتابة لأن بموت أن يخالفه لا فثله مكاتبا دام مجا إلا دين عليه له 



وإرلأؤْالكاتب مثراث 

ابنعن الخرث بن عيالي أحرنا ثال ت تحال ايد رحمه الثافم أحرنا تال الربع( )أحرنا 
ذلأثاسه فرث بموت م الرجل يكاتب الرجل ف يقول أبوك ءلاوسكفكان لابن فلت فال جرج 

قيخالف أن أمحلن ماكنت ؤيقول لها ولأنه يقول فادكان ؟ بموت م يعق م كتابته فنودي ا،لكاتب 
اشرحمه النافي أحرنا فال ( الرح )أحرنا ولاوه لها ليس ملهم من ؤيعجب الناس من أحد ذلك 
مكاناوترك له ابنن عن نوى رجل لعطاء فلت فال جرج ابن عن الخرث بن عبدالد احرتا فال تمال 

يرثانهقال ؟ يرثه من ا،لكاتب مات م المراث ي صارله للذي قضىكتاب؛ه م لأحدهما  ١١٣^١^فصار 
)قالغرمرة ذلك فقال عله فرددنما إلديكاته ولاوه رجع عتناء وقال دينار عمروبن ونالها جميعا 

الساوكؤت م الرحل يكاته ا،لكاتب ل نقول دينار وعمروبن عتناء ؤيقرل نمال اش رحمه العاقص( 
قام ١٠إرقاقه له يكن لر عمدها لما لأنه عقلّممايته لليي ولاءه أن يالكتابة فيعتق اذكاب ودي يم 

إنوابنن مكاتبا ؤييع بمؤت الرجل ي عمناء بقول نقول ولا له إلا ولاوه يكون فلا بالكتابة افلكاب 
محوزلا الكاتب وح ع الفم أن قبل مجن لأحدهما الكاتب يصر حى الين مجال يقتسما ن للأبنن 
عجزقبل اقتسموا وإن يقتمؤه أن لهم عبدا صار الكاتب عجر فإذا الكاتب أدى ما الويثة ؤتقتم 

والد. أيه ورثة وبن فهوبينه منه أحد ومجا بامحلل فالقم أحدهم حصة إل الكاتب فصار الكاتب 
أعلم.

الولاءياب 

أوثقوشرطه أحق الد قضاء ٠ وملم عليه الد صل الله رمحول قال تمال الد رحمه ( الثافص )؛ال 
عل^١٠ يموزلأحد يكن قام (( يوهب ولا يلحأ لا النسب لح*كدصة  ١٠١٧١) وقال قال ا( أعتق لن  ٠١٧١ؤإمما 
أعالإ.والد السلمي. ج،اعة عل وعقله له ولاء ولا فهوحر يعتق لر ومن عتق يتقدمه بان إلا احد 

الأمكتاب من الثامن الخزء الد مد حمم 
الشافيإحريس بن محمد للأمام الكتاب م ويه 

((الني محصر ١) وياJهكتاب 









أوبيه رأمه مض ومح رة مْ دراهمه وهمل قدر نيا يكن وب الإناء ي يدخلمأ أن مل يديب 
بماصيتهمح ونم عاليه اش صل الي ان ؤإحتج اجزاْ رامه شم منابت م، ■"؛'رج ب ٌا بمضها 

أجزاءهمل ما مء ثكل وعم مْ مرة رجيه وغل الرأس من والتزعتان الغاض( )؛ال مامته وعل 
إلاصلاة مال تارك اش شل لا وصوء )اهذا قال م مْ مء تؤبمأ وّلم عله الد مل النم ن • واحي 

ء١لاا٠نام ؛لأنا ثلاثا مخبمأ م رمزا( أجره اش اتاْ متي تؤصأ قالا|ءن *وجزح مرؤآ توصا ي ء به 
تمضمضان تنكه ول وعلهم«)تال( عله الد صل ا؛راصم خلل ووضوء تش الامحاء ووضوء وصوف 

مسحهفيجزي الراس من ولا فيغسلا الوجه من الأذنان وليت نة للمترك اذنيه ويمح ؤيستنثق 
ماعل ولا الرأس 4ن يلها مما الأذنن فوق ما عل يكن ب نا بانه ؤإحتج -صانا عل سنة فما علهكا 

كانتاقرب الراس إل دعر سح الُنق إل يله؛ا ما عل دلا إلهكا الراس 'نهر منابت .ل مما وراءهما 
فصحالرأس تقصير عن حلمها حج من أحزأ الرأس من لوكانتا الزى( )فال أمد الرأس من الأذنان 

مسحكلإلا بجزي ولا الراس مض مح من بجزي ما ين والمرق ( الغاض )؛ال حافا عل منة انيا 
غيرهس دل لا أصل الرأص مض وضح مقامه يقوم الغسل من بدل الوجه مجح أن البمم ي الوجه 

وجههمل ذراعيه بدا وإن فال( عمر) بابن ذللث ي واحتج اجزاء وغسله وضوءه فرق وإن )قال( 
فالومال تيارك الد ذكره ولأءكا الوضوء ياي حى وجهه بعد يكونا حى فغسلها ذراعيه إل رجع 

قرأههكذا ز — الكمن(( إل وأرجلكم برءومكم وامسحوا الرافق إل وأيديكم وجوهكم فاغسلوا  ٠٠
الصلاةوأعاد وصوته س الولاء عل فض رجع ولاء غثي عل بالوضوء صل فان الكمن( إل الزى 

ومحالمعاليه اش صل النه رمول فدأ (( افه ثعائر مجن والروة الصفا إن  ٠٠وعز وجل عز اقه بقول واحتج 
بمهولا الصحف بجمل ولا أجزأه بمي فبل يرى فدم وإن ( فال (() به الد دأ بما نبدأ  ٠١وفال بالصفا 

الوضوءيعيد وأخر الوضوء قدم إن أبوإبراهم( )قال جسا إلا المران قراءة من بمغ ولا محناهرا إلا 
.والصلاة 

الأمتْ|اة؛اب 

صالحأنحا عن حكم بن اشقاع عن عجلان بن محمد عن همينة بن مفيان أخثرنا القاص( )قال 
إلأحدكم ذهب فإذا الؤالد مثل لكم أنا ررإمما قال وصر عليه الد صل الله رصول أن هريرة أبى عن 

والرمةالروث عن ونبمى احجارْ بثلاثة وليتج ببول ولا بغاممل يتدبرها ولا القبلة يتقبل فلا الخاتط 
بيتمستقبل لنمح، عل جلس قد وصيم عليه الق ًل اانمح، لأن الصحارى ق وذللث ( القا،م )قال 

دبرهس أو ذكره س خرج أو الغاتعل س جاء وإن )قال،( للصحارى محالف البناء أن فدل القدس 
مرةبه ُح قد بمجر بمسح ولا عفلمم ولا رجح ضا ليس أحجار بثلاثة وليستهيا ؛الا٠ فليستج ٌنيء 

وإنبشاله ويتنعم الخلاء من كالامتتجاء البول س والاستنجاء باتاء ؤلهره قد يكون ان إلا 
مااجزاه هناللد ما فانقى اث7آه وما الخشب وقطع والأجر الخرف مجن الخجارة مقام يقوم بما استطاب 

ينتشرلر اذا ؛الأحجار يتهليب القديم ل وقال اتاء إلا فيه بجزثه فلا الخرج عدا فان الخرج يعد لر 
فلاوبالعظم نجزيء بيمينه يستطب أن بن والفرق وحوله انيضع ذللث ل العامة ينتشرض  ١٠إلا منه 

أحجاربثلاثة مسح فان بهناهر ليس والفلم ؤلمهارة والأستهلا؛ة أدب عنيا والهي أداة ابمن أن محزكاء 



أنالديؤغ بالخلي باس ولا الماء إلا يخرجه لا لاصقا أثرأ إلا أترأ سق لر أنه يعد حى أعاد ينق فلم 
يستطيبآن بمزيء ولا أنقى إذا أحجار أ-حرفكانكثلأتة ثلأث؛ن له محجر ا<|ستهلاب وإن به سطاب 

وراكعاوقاتا مضطجعا والنوم والول الغائط الوضوء يوجب والذي الئاض( )؛ال محس ولا بعظم 
مضعلجعاأومرض بجنون الفل عل والغلبة أوكثثرا الوم قللاكان الخالوس متوى عن ونائلا وماجدا 

إلمنه بثيء يفضى أن والملأمة المرأة الرجل وملامة الدبر من يخرج والرح مجضعلبمر أوغير كان 
الصغثرور غثره ومن شه من الكف يعلن الفرج وص أوشلها يناما ■،ثل لا إليه أوتفضى جسيما 
ولاالدير مجن نمها الحلقة أوص أويبرأ قبلا الفرج ومحواءكان والأنى والذكر واليت وار والكبير 

*نقل اد دبر من خرج ُا لكل ي تمد دلا لها حرمة لا لأنه :ؤمة من ذلك مس من عل وصوء 
منعل استنجاء ولا وصفت اليضوء'يا يوجب كله فذلك أوغيره أويلل ودي أو أومدى دم أو دود 
ينأس ردى ئا علثه أوجه أن يتن ولا يتوضأ أن قاعدا للمناثم ومحب )قال( ريح منه أو•>رإح نام 

وعنقعودا قال أحسبه فينامجؤن العثاء ينتفلرون ومحلمكانوا عليه الته صل اش رمحول حاب اص ان مجاللئا 
إللوصرنا الثافم قال قد الزى( يتوضأ)قال فلا ويصل قاعدا ينام أنهك١ن ضا ايد رصي عمر ابن 

ينصفوان عن وروى انا قلت الزى( )قال كان حالاته باي توصا النوم عليه غلب إذا النفلركان 
أيامثلاثة حغافا ييح لا أن أومحقرا مازين إذاكا أرنا وّزر علبه اث صل الي كان قال أنه صال 

وملم،اسٍءله صل الني جعلهن فمحا المزني( )فال ونوم وغائط بول من لكن جناية من إلا ^١^، 
ولوقاعدا أو محفعلجعاكان جميعهن ق الحدث امحتوى واحدا الحدث معنى ل ، وأعي مو بأس 

ابانالسلام*ي عليه ولابانه والبول الناممل لأحتلافكدإك النائم حال لاحتلأف النوم حدث احتلف 
٠العينانقال انه ؤصلم عليه اش صل الني عن وروى عيرمفملر ونامحيا مفعلر عامدا الصوم ي الأكل ان 

اومجضعلجعا نوما امحتجمم من عاثثة عن روى مجا ع ٠ الو5اه اّتءللق العينان نامت فإذا اله وكاء 
)قالتوما قاتا او قاعدا نام إذا الحسن وعن الوضوء فعليه مما اّتجاع مجن هريرة اى وعن قاعدا 

كانكيف عليه أغمى من مض ق الننلر ل الثاض جعله وقد الننلر يوجب اختلاف فهذا المزني( 
لأممأو  ١٠وعز جل اش بقول الملامة ل واحتج يتوضأ كان كيف محعناْ ق النائم فكذلك توضأ 
مضمن قريب معود ابن وعن الملامة من يدْ وجها امراته الرجل ملة عم ابن وبقول ٠ الماء 

احلزكممس إذا ٠ ومحلم عليه اش صل اش رمحول عن بمرة بمديث الذكر مس ل واحج عمر ابن فول 
توضأتفرجها المرأة همت إذا قالت أما عاثثة عن روى ما ح بالفرج الدبر وقال ٠ فلبوضأ ذكره 

مجضذ الأمة فكانت علبه« قوم عبد ق له شزكا أعس مجن » قال ومحلم عليه ك صل الي بأن واحتج 
مجنحرج أودم أورعاف يء مجن ذلك محوي من وماكان ( قال ) الذكر معنى الدبرj فكذلك العبد 

غيرمجن لخروجها البصاق ولا التغير الحثاء ق وضوء لا أنه ذلكّي ق وضوء فلا الحيث مرج غثي 
بوجههبرة عصر عمر ابن بأن واحتج حسده مجن القيء أصاب ومجا فاه يغسل أن وعليه الحدث مرج 

انحاجمأثر اغل عياص أبن وعن يده يغل ولآ الصلاة إل قام م أصبعيه بمن فدلكه دم مما فخرج 
انحتجمعل ليس القاسم وعن صل م بموفة انفه فح رعف انه المسبب ابن وعن وحبك عنك 
أنهومحلم عليه اش صل التي عن يوى مما ال١روضوء مت ما ولا المصل قهقهة ى وليس )قال( وضوء 
ومجن)قال( والمهومحواء فهوبالعمد الوضوء أوجب مجا ؤكل )فال( يتوضأ ولر فصل محاة كتف أكل 

بالشك.اليمن يزول فلا العلهر ي محك م الحدث اوامحتيقن الحدث ق محك م العلهر امحتيقن 





وغيرهالخنب ضل لأب 

مالكبن أنس عن طلحه أبى بن عسدالد بن إمحاق عن أنس بن مالك أحمنا ( الثافهمر ال ق) 
منهيتوصوا أن الناس وأمر الإناء ى يده فوصع يالوصوء أى وسلم عليه الته صل ايد رمحول رأيت ناو 

كانت قال أنه عر ابن وعن اخرهم عند من الناس توصأ حتى أصابعه نحت ُن ينع ا،ياء فرأيت 
عاتشةعن ولوي جميعا واحد إناء 3، وملم عليه اش صل اش رمول زمجان ز بموصووا والنساء الرحال 

وأماكانتالخنابة ُن نعى واحد إناء س وسلم عليه اش صل اش ورمول أنا أغتسل كنت فالت أما 
ويعتليتوصأ أن باس ولا الثافص( قال ؤ حاتمحن وهى وسب عليه انته صل الند رمحول رأس تغل 

اءتلكلفقد واحد إناء س وعاتشة اغتسل إذا وملم عليه اذ صل الني لأن والخاص الخنب بمقل 
ىا،لاء مماس أن تعبد إمما ينجس المؤمن ولا اليد ى الخيمة ولبت صاحبه)فال( بفضل مجما واحد 
انهدلالة ذلك زكل بمقلصاحه توصا  ١٢٣•واحد عمرازكل ابن روى مجا وكيلك حالاته بعض 

ويرفقيكفى فلا بالكثير يخرق وفد به الق أرم ما عل إلا والمتوصيء المغتسل به يتهلهر ب توقت لا 
يالدتوصأ أنه وسلم عاليه اش صل الني عن روى ما ينقص لا أن وأحب فال( ) فيكهى بالقلل 

يالصاع.واغتل 

اييمملأب 

الغاثطمحن منكم أحد أوحاء محمر أوعل محرصى وإزكنم ١) وتعال تبارك اش فال الئافم( ال ق) 
وحههمحح تيمم أنه وسب علميه اش صل النثى عن وروى الأية أ( مجاء نحدوا فلم النساء لامجم او 

يدنىما عل يالتمم يوزى ان والدين الوجه عل الوصوء من دلا كان إذا ومعقول فال( ) وذراعه 
والتيممالثافص( قال المرفقين) إل لليدين وصربة للوجه صرية فال؛ أنه عمر ابن وعن علمته بالوصوء 

ياليديعلق مما وغيره وبعلمحاما ومدرها مبخها ارض ُنكل الزاب ومحو الصعيد عل بيديه يقرب ان 
حنقأصابعه ويفرق صربة الراب عل فيقرب الفريضة بالتيهم وينوى نحامحة نخالعله لمر مجا غبار منه 

ذراعهممسح م احرىكذلك صربة يضرب م الوضوء ى وصفت وحههَؤا بيده ممسح م الراب يثير 
يديركفهم مرفقه إل الذرغ ظهر عل ممرها م واصابعها امحنى ظهركفه عل البرى كفه فيضع ادى 

منثيء يسها ل؛ ايض بطزكفه ويكون ظهرإحامه عل ممرئ م إدكوعه :٢١ ثقل م اس بطن إل 
فاناصاسما ين ويخلمل الراحتنبالأخرى إحدى ؤبمح ابمى ى وصفت السرىكا حا فيمسح دْ 

نلبيديه بدأ وإن يصل م التيمم مجن علميه بقى مجا أعاد صل حتى الوضوء علميه ممر كان مما ثيثا أبقى 
عليديه يرى فدم وإن محواء الوضوء مثل وجهه يعد يكونا حتى يديه ؤبمح يعود أن علميه وجههكان 

أم.نعليه يم, ل؛ ابمابة ذكر لو لأنه نياْ للحدك فتيمم الخنابة ولوني ( )فال أحزأه ايض 
يتهلهرأن عليه وإمما منه كان الأحداث أى معرفة عندي انحدث عل ليس ( المزني ثال ) التيمم 

لوتوضألوحب عليه الصلوات أى مجعرفة عليه منهّي كان الأحداث أى مجعرفة علميه ولوكان للحدث 
وإنماحيض من أو جما كانت وإمما الحيض تنوى أمحرأة اغتسلت أو بول حدثه أن علم م ريح من 

ولوكاننعلمه أحد حدا يقول ولا منه تطهر الدى الحدث يعلم حتى منم أحدا نجزيء ب نقاء كانت 



أنأوتطئ جنازة عل أونملا؛ •،صحف لقراءة يتوضأ جارش اا له يتوضأ الغة،ل؛ إل بمتاج الوضوء 
لأيولا الفروض لأي يتوى لا أن أجزأه للفرض يمصا وب الفرض لإ صل فمحا الفرض يه بمل 

ؤإذااغتل اليم بمد ا،ياء الخب وجئ وإذا )كال( اغتل الأحداث لأى ولا وضا الأحداث 
إلبمود أن فطيه الماء رأى م الماء محللب بمد تيممه من فمغ تيمم وإذا توضأ علب ليس الدى وجيم 

(وفال ) الصلاة وأجزأته صلاته عل يى لحوله بمد الماء رأى م الصلاة ى لحل وإن الماء 
وغيريالصلاة ى انملهر مض ما ان ّواءكا وغيرعا الصلاة ى اليم طهر ينفض عندي الماء وجود 
الصلاةى العلهر نفض ما أن ّواءكا وغثدعا الصلاة ز اليم طهر قص مغ الذي ولوكان مواء 

والثاضاجمعوا وقد الصلاة ى الحدث ضره لما الصلاة طهره قض مغ الدى ولوكان مواء وغترمحا 
فرضاديا قد وايا طامران امإ الماء لعدم مفر ن؛ الأحر وبم احدهما لوتوضا رجلن ان معهم 

نرلاكانا فلم ٌواء الصلاة نل الهلهر قض ى انما الماء اليم ووجد المتوضيء احدث الْلهرفإن 
نحص؛ منر عدة أن العالأء جاعه ى قال وقد  ٢١١الفرق وما ؟ مراء ميا الدحول بمد الهلهر قض 

الهلهر__، همر الحيفمر لوحود تتقض الشهور أية حاضت م يوما إلا بيا اعتدت التهورفان 
إذاكانالصلاة نر وإزكان المتونحيء طهر ينتقض الماءكا وحوي الصلاة ى وإزكان ينتقض اليم 

٣.طلبا فريضة لكل بمدد ل فرض صلازى ياليمم يمح ولا ( رقال اول يقوله عندي ومدا الحدث 
الأالمكتوبة تمل لا  ١١عباس ابن وقول الصلاة« إل ذم إذا ٠ وعز حل لقوله الأول الطالب بمد ويما 
الهرانمجود ويسجد الصحف نر ويقرا الحناثز وعل النوافل الفريضة بمد ويصل ( )قال  ١٠بيم 

•يمنه ب ونحوه ذراوة أو نورة أو محمم.زرنخ وإن 

الهمجاء باب 
طلبهبمد الماء وإعواز الصلاة وقت لحول بمد إلا يتيم أن للمسافر وليمر ( القافم ال ق) 

عمراينر وبآتر القران بذلا،ار ذللي نر أوفمرواجج طال مفر ام عليه ضر ما أم، يتيم أن وللمافر 
الماءبمسه إن يخاف مرض منر >وو غورأويه له فرح يه من إلا صيف ولا شتاء ز مريض ييمم ولا 
إذايتيمم القديم نر ( رقال برء لابطاء ولا لشن لا الخوف المرض منه أويكون التلف منه يكون أن 

عليهضرر لا  ١٠غل، ممر دون جسده بمفمر همر وإزكان ( قال ) !^، ٥١١شدة الماء ه مإن حاف 
علقدر إذا وأعاد تيمم غسله إن يخاف دم قرحه عل وإزكان الأحر دون أحدهما يمزثه لا ويتيمم 
إذاويمد يومهء صل خشبة عل أوُر؛وءلا بمس أوموصع حش ى الممر فى وإذاكان الدم غل 
ولاالكسر بمدوبالحباثرموصع ولا واعاد اللصوق تنخ نمرقا التيمم موضع عل انمق ولو ( قال تدر) 

قولانففيها الخباتر آلتين إذا التلف متونحيرء غر الكير حاف فان كالخفن وضوء عل إلا يضعها 
عؤرحديث صح وإن بميد لا الأحر والقول الوضوء عل قدر إذا صل  ١٠ويمد عابا بمح •' أحدهما 

هقلت الحباثر عؤر بمسح أن وملم عبه اُله صل الني فأمره ننديه إحدى انكسر انه عنه اش رصي 
عجز ١٠كق وكدلاث بميد ولا يمزثه أن عندي يالحق فوليه أكل ( المزني فال ) فته اش أمتخثر مما وهدا 

•مصححه كتبه وحرر، المح، ى كدا الخ، الُا،اء ماعت وقدثالفى :را(»وله





نقىلأما لحجارة الأ'سنجاءكا ى الخزف جعل لأنه موله أثبه هذا أنا هلت ( الزى ثال ) الاستنجاء 
صلعمل U حل زي أوأكر إنقاءْ يفي لأنه الأشازكالتراب محل أن ارمه يكذلك إنقاءئ 
الترابص ى الإناء مملهر ز الأثنان »كذلاك والئث القرظ ز.مز ١لإuب j والثث القرظ 

أحبثلاثا ذلك محؤي النجامة من الإناء ويغسل ( رقال بالحجاز تكون شجرة الثث ( الزى ال ق) 
يكنا وان نحه أباJانرما من الماء من والخنزير الكلب مس وما طهر عليه نأى واحدة غله يان إل 

علالنجاصات مجن ذبث مؤثما ما وقاس عليه فقامه الكلب من حالا امؤأ ير الختز بان قذرواحتج يا 
يالماءتقرصه م نحته أن الثوب يصيب الحيضة دم ى بكر أى بنت أماء وملم عليه النص صل الني أمر 

محدثوالخنزير الكلب موى  ١٠بفضل الوصوء جواز ى واحح ميعا ذك ى يوقت ولر نيه وتمل 
Hالس1عكلها أفضلت ؤمما نمر )) قال ؟ الحمر أفضلت مما أنتوضأ مثل أنه وملم عاليه اش صل افه رمول 

عليهوبقوله ٠ بنجس ليت إما و فال وّام عليه الله صل الد رمول أن الهرة ى قتادة أى ؤمحدث 
ماإلا محاصة الأحياء ى ليس أنه عل فدل فامجقالوه« الإناء ى اليباب ّقءل إذا اأ والسلام الصلاة 
ouفان يئكل لا شنبمب وص الإناء فى اليباب وعس ( والخزير)قال الكلب من ذكرت 

نحهمثله ينجه الذي الماء ى وقع إن ( احر موصع ق وتال ) نحه إناء ى نحوهما أو اء أوحنفذباب 
عممانفراده من يه اول معهم وقوله اإعا،ا. بقول اول هذا ( الزنحا قال ) ماتلة نفس له مما كان إذا 

الدوابولعاب ( فال ) مجيتن ماكولأن لأما تنجه ب حوت او ميتة جرادة فيه وقعت وإن ( ال ق) 
ءوتوصى بيعه وحل طهر فقال أونحوه الرب يه دخ بة إعاب وأبما ( قال ) ادم بى عل قياما وعرقها 

قللأنه صعر ولا صوف ولا عغلم بملهر؛الاد؛اغ ولا حيان وهما ن نحا لأما ير حنز أو جلمدكلب إلا فيه 
.سواء وبعده الدباغ 

ينجسلا ؤإلذى ينجس الدى اناء باب 

عبداثعن جعفر بن صاد بن محمد عن المخزومي بزكمحر الوليد عن الثقة أمحرنا الفاض( ال ق) 
أونحا محمل لر قلتي الماء إذاكان )ا قال أنه وملم عليه اش صل الني عن أبيه عن صر ابن عبداس بن 

الفاضمحضر لا باصناد وّلم علته الد صل الّى عن رواْ جريح اين أن الثاض وروى ٠ حبا قال 
الحديثى وقال (( نحسا محمل لر فلتن الماء كان إذا  ١١قال وملم عليه اش صل اش رسول أن ذكره 

It  نقالؤنيثا قربتن أو قربتن تع فالقلة هجر قلأل رأيت وقد جريج ابن قال هجرا( بقلأل
رسوليا قيل بانه الحجازكيارواحج وقرب ( رقال قرب حمس القلتان تكون أن فالاحتياط ( الفاض 

الالماء )I فقال الناس ينعم وما الكلاب لإيوم انحايص فحا تهلرح وهى بضاعة بتر مجن تتوضأ إنك اممه 
اشصل الني عن وروى . النجس يغيره لر إذاكازكثترا فيء ينجه لا ومجعى قال ا( شء يغبمه 

ابنعن؛ روى فا وقال ٠ اوطعمه لمحه غير ما إلا ميء ينجسه لا طهورا الماء حلق  ٠٠قال انه دّآام عليه 
أرع» قال أنه عباس ابن عن وروى عندنا وزمزم نعرفه لا إما فحا مجاه زنحى مجن زمزم نزح أنه صاص 

إزكانفنزحها ظهرفحا الدم يكون وقد وسلم عليه الن، صل الني يخالف وهولا الماء فذكر ٠ يخس لا 
أوأىدم فيه فوقع الحجاز قرب *ن كبار قرب حمس الماء وإذاكان ( قال ) واجبا لا تنغليفا أو فعل 

فصاعداقرب حمس فيه لأن طاهر وهومحاله ينجس ب يبمه ولا لونه ولا طعمه تغبر فلم نحاّةكانت 







لتتظرعدةا ومالإ عليه اش صل اش ؤمول لتول فيه نحياس الدىكا٠ت للوثمت الصلاة ءندمء1؛ركت 
ذلكخلفت، فإذا الصلاة فكدع آصابها U يميما أن اكهرنل س غبضهن الشكاث والأيام الياد 

ذم،إذا م حيض الخيض ايام ى والكدرة والصفرة ( رقال ٠ تصل م يمي، كثفر م فسل 
حمتحاونبت، إذا م الصلاة عن اسكت( به لها لا«مفة باوث1 الدم وإزكان وصلت اغتلت، ذالث٠ 

تركأن بجونلها فلا الامتحاصة من عبيا الخيض ونت، وأشكل ،ستحاصة أنيا امتقنته يوما عشرة 
عشريوماأربمة الصلاة وتقضى تضل أن فشا وليلة يوم وذللث، النساء له نحيض  ١٠أ؛ل إلا الصلاة 

يبلالذي الفاض( ؛ال ) يوط طون النفاس دأكر عنر خسة الحض دأكر الفاض( ال ،) 
.ومصبه فرجه غل مد فريضة صلاة لكل يتوصا التخاصة فتل ينقطع فلا باليي 

واسريدوالأذان الملأة وك ياب 

الشمسزالت، فإذا عدروصرورة وونتا ورفامية مقام وقت، وقتان للصلاة والوثن، ( الغاض ال ؛) 
جاوزذللثفإذا متله شيء يص،رءلليكل حى الفلهرقامما ونت، يزال لا م والأذان الئلهر ونت، فهواول 

غنمثليه بم-ثرءللكل حى مما ١٠العصر وقت، يزال لا م والأذان والعمر وقت، دخل فقئ زيادة يافل 
أدركس # تال وصلم عليه اش صل الني لأن فاتت، أفول أن يموز ولا الاختيار وقت، فاته فقد جاوزه 

المعريحوقتإ فهو الشص غربنا فإذا العصر، أدرك فقد الشص مرب، أن فبل العمر من ركعة 
الاخرةالعشاء وقت، أول فهر الأحمر الشفق غاب، فإذا واحد وقح، إلا للمفربه وقت، ولا والأذان 
المحخلا الصلاة و؛ن، دخول مد إلا أذان ولا اللل ثلث، يدم، حى قامما العشاء وتحج يزال لا م والأذان 

ينادييلألأ )ران لقوله و؛ٌّزا عله الق صل الني فه انعتا ولكن بمياس ذالن، وليس يلل نلها يؤذن فإما 
طالعتفإذا يفر لر U الفم مد مما  ١٠المح وقتإ يزال لا م ٌكتوم، ام اين، ينادى حى واشوا فكلوا يليل 

مإعله ٌد صل بالني، جميل إمامة عل ذللئظ في، فاعتمد ؤتلما ترج فمد  ١٢٠٠)بمة بمل ان ؛ل، الشمس 
أغمىفإذا والضرورة العير الاخرهووقت، والؤنتؤ )تال( ذللئا ي وسب عليه الد صل، اش يبمؤل م، محعى طا 

 ،J،ٍنكعةالشمس مغب_، نل صبي وبلغ صرافي، وأمز ماس أو حض من ارأة وطهرمتإ فأفاق رجل ■؛
ركعةالشمس طلبع نل وكذممتخ ، والعشاء ايرب، أعادوا ركعة الفجر نل وكذللث، النلهروالعصر، أعادوا 
تالومحالإ علبه اش صل الثي يان واحج والضروراُن، العذر ي الصلوامت، إدراك وقت، وذالئ٠ المح أعادول 

الشصممللع أن نل المح من ركعة ألمحك الصرومن، أدرك فمد الشمس مرب، أن نل ركعة ألمحك ءمن 
العشاءوقت، في، والعشاء الغرب، وبنا برقة النلهر وقتا ف والحصر النلهر .هم، جح وانه ٠ المح ادرك فقد 

صلاهماالأجرة وقت، في، الإحرام إدرك إن الثاهم، فال يفد واحد ؤضوران وتبما آن مل فدل ممزدلنة 
جمعةأممها بجدهم، ؤكعة الخمعة أدمحلئ من أن الشافي وزعم بثي،* عندي عذا اي"ر، الق( )فال جميحا 

ادركفقئ الصلاة ادرك،ن رامن ومل عاليه ك صل البي لقول ظهرا انمها مجدة منها ادرك ومن 
االنفيت رتال بمجدهم، الشافي عند ؤإلركعة جمعة صلاحا تفته لر ؤإذا تفته لر إن عندي مله ؤمعن، الصلاة٠ 

يكؤنلا العصر، أدرك فقد الشص تميه أن نل ركعة اإبلآة من ألمحك ٠من اللام عليه مله وكد٥!، هلت، 
عليقضى توليه فأحد الغببا قل ؛إ"مام مجعهاوالنلهر لها مدركا يكؤن فكانا مجدهم، كال إلا مدعآلها 
م■





uوأتل صواش« وآحرْ اش رضوان الوك أول )ا وسر عله اش صل الني قال وقد يالملأة« فأ؛ردوا 
ورضوانخارجا والأفات والثغل بالنيان الخامحلوة ومن محافظا عبيا يكون أن وقما أول فى للممل 

.أطم واش ، للمقمرين يكون أن والموشه للمحسن يكون إمما اش 

الخصإلا زض ولا اكلأ امال ياب 

إلمتوجها إلا جنازة ولا قران سجود نافلة ولا فريضة صلاة لأحد محوز ولا ( الثاض ال ق) 
ابرلطويل راكا الفر ى النافلة حالتنإحداهما ى إلا رويته عل مدر اكان الخرام المن 

ايإالمفر ر راحلته عل يصل ربم«امكان عليه الد صل الد رمول ان عمر اين عن وروى مواء وقمبره 
الراحلةعل يؤتر كان عنه الد رضي ^؛١ وأن البمد عل يؤتر رسامكان عليه اش صل وأنه يه توجهت 

اشصل الني لقول الخص إلا زض ولا بفرض لمس الوتر أن عل دلالة عدا وفى الخام( ال |) 
والخالة(( مملؤع أن إلا لا ١) وسلم عليه الد صل الني فمال غترما عل يل قال حن للأعرابي وسم عله 

وغيرالقبلة عمرمتقبل ابن قال ٠ اوركبانا فرجالا خفم فان ا عزوجل اش لقول الخوف مدة الثانية 
مغيباكان وإن فبالمواب معاينا كان إن البيت إل إلا الحالتن محاتن عير ى يمحل فلا متق؛لي|ا 

فانصاحبه ايظع أحدهما سع لر رجلن اجماد اختلف فان القبلة جهة صواب عل يالدلاثل مالاجماد 
وكانايلمن مجن دله ومن 1خر موصع ى وقال فهوكالأعص رجل عل الدلائل وخفيت الم كان 

القبلةجهل رمن بن فرق لا ( الزى )فال اتباعه الدلائل عليه خفيتا بمبرا سح ولا اتباعه ومعه اعمي 
صواءفها اادلأتلكالأء٠ى عليه حفت من الثافص جعل وقد البصر لعدم جهلها مجن وبن الل لعدم 

الغربإل القبلة رأى ي الشرق إل فمحل اجلمد (ومن الغاض محال)؛ال مشرك دلالة نتع ولا )قال( 
مشمعه صل ما الأعمى وريمي جهما صواب يفن إل جهما خطا مجن يرُثع ان علته لأن اّتانف 

وإنمضى بما وعتد ينحرف ان عليه واحدةك١ن جهة وتللد منحرف انه راى م مرقا وإزكان اعلمه 
نحرففصدقه بك أحaلأ قد احر رجل له قال م رجل به اجمد وإذا ؛انحرافه ينحرف أعمى مجعه كان 

الغاضاحتج قد ( ارني )قال اجتياده قول له مجن يه اجمد لأنه عنه محزيء مضى وما له *ال ■همث 
علمم القبلة لوتاحى أنه وذلك قال بأن محزنه ذلك أن أخهلأ أنه علم ب اج؛د فيمن الصيام زكتاب 
اكلهارةكتاب ى أيضا واحتج عرفة خهنأ ى ذللي بجزيء ءنهكا أجزأت أخهلآ أنه الصلاة ؛عدكال 

فكانثانية يتوضأ أن اراد م فصل نحس والأخر طامر أنه الإناءين أحد ى -اخر إذا فقال انمي حدا 
بتيممصلأيا صلاة ويميدكل ويتيمم مما بواحد يتوضأ لر محر ١١۴١عوترك الدى أن عنده الأغلب 

قبلهوص إلا ناحية مجن ليس لأنه غمحْ ى يراعا م *وضع ز يتأخاعا ولسكالملة متقنا ماء معه لأن 
محعلوم كلف ما أدى لأنه الوصعن هدين ض القبلة أخطا وإن صلاته أجاز فقد آ ا،لزى )قال لقوم 
ضا،لمحل عنه عجز مجا عل القياس ومدا ( االز؛ى )فال الصلاة حال ى عما للعجز العن إصابة عليه 

الابماءمجن عليه قدر ما دون عنه ّاقهل الندكله فرض أن وّةر وسجود ولكؤع وقعود قيام من الصلاة 
حوكوقد اّقءل عنه القبلةكان عن إل التوجه عن عجز إذا فكذلك يعد لر بعد من فدر فإذا عريانا 

وبتوافاستداروا حولت ند القبلة أن فاحيرهم ات أتاهم م القبلة غير إل ركعة قباء أهل صل م القبلة 
خلافاجزاهم ما فرصا إلييا امحول القبلة عن صواب ولوكان قبلة غير إل صلوا انم يقيمم بعد 



رحطلثضرطارففهم أنه امتقن م به طارلخهله ما، بض رصا من عريء لا :لملهم اممرض 
أونيا أربه أوما الصلاة مس من عليه ما عجز من أن اياب *ذا ناص ز لدخل الننحا( قال ) اٌ 
خفيتأو ظلمة ى صل مض ض؛وله باحد؛وله قدروعوأول إذا بمد لا عنه مائل ذللث آن يا 

قدرإذا وبميد أمكنه يصلك؛ف أنه نحس ز محوما أوكان ٩ بمسله ما - بم لا دم آولأ انملأئل عله 
عشرةحس امتكل حى يكله فلم يوم أوصوم يكلها فلم صلاة ذ غلام ولولحل ( الفاهم ال ؛) 

غيراحره عوى يوم صوم ممكنه لا ( ازى إعادة)هال عليه آن يبن ولا ويب- يم ان ا"صت منة 
أنهالروب تبل الخصر ض ركعة أدرك ض أن ترى ألا مصل غثي وما آخر *وش صلاة وممكنه صائم 

القدرةلإمجكان الصلاة فبمد أول ض صومه يتع-ىء أن آخريوم ى بمكته ولا أويا من السر محدكاء 
الخجز.ح تكليف ولا القدرة إمكان لارتفاع الصوم يب- ولا 

كغترذمىؤعددمحجريالمآن _u رأا ^٠٣١ ؤبما امحلأة صفة ؛؛ب 

إلابجزثه دلا  ٠٠١٩ولا نله التكبمدلا حال ز صلاته نوى وحده أو إماما أحرم الظهص(وإذا رقال 
يكرإنولا بمخمر أن وعاليه ااذكر ؤكدلك س بمن لر الأكير٠ان أكرأواس اث ؛ول 
امحيبكفه الأيسر ويأحدكوعه إذا'كرحدومجنكيه يديه ويريع حلفه الصفوف تستوي حى إماما كان 

المثرينض أنا وما حنيفا والأرض سلرالمؤات لليي وجهي وجهت )ا يقول م صدره تحت ؤبملها 
م؛ترذالسلتياا ض وأنا أرت وبذللث ل شريلث لا الخالمن رب لد وممانى ؤمحياى ونش صلأى إن 

الرحمنالد بم ئ» ويتيما القرآن يأم رتلا يقرأ م I الرحم الغيْلان ض بالي أعوذ » نقول 
ندغءالآض(  ٠١الضاءلن ولإ )ا قال فإذا وءد٠اآية القرآن بأم قرأ ومام عليه اش صل الني لأن الرحم« 

عنويالدلألة « الإمام؛امنوااض إذا 1 وملم عليه الد صل التي لقول حلفه ض يه ليقتدى صوته حا 
مجنوليمع اش رحمث ( الثافم هال ) بنا بالخبر الإمام وأمر rا جهر أنه وّثلم مل؛ه ايد صل اش رّول 
وعوقيه فكان اككيرقامما ابتدأ ين أن وأراد  ١٣٠نيغ فإذا سورة القران أم بعد يقرأ م أنمهم حلفه 
آمحابهبن ويفرق رتمتيه عل راحتيه التيرويفع -كاء يتارحثن حادومكيه يديه ويرغ راكا ترى 
جنيهعن محبجاى،رشه مجتوياويكون ولايرلخه ءلهرْ عن عقه ولايخفض وعتمه ظهره ؤبم- 

الرفعمع قول اسدأ يربع أن أراد وإذا الكال أدى وذلك ثلاثآ I الخفلم ريي امحجان ونحر إذا ويقول 
ملءالحمد لك ربتا ا أيما قال قامما امحتوى فإذا مجنكيه حذو ؛ادم ويرغ ا حمده لمن الد هح *٠ 

النيعن القول حدا وروى حلفه ض ويقولها بمد« نى، ض شتت ما وملء الأرض ومل، الوات 
تكبرهانقضاء يكون حى ايتداته ع م،رى التكبرقاها ليسحدرايتدأ عوى فإذا وسب ءل؛ه اُُه صل 

رحليهأصاع عل ويكون وأنفه حهته م يا-اْ م ركبتاْ الأرض عل منه يقع ما قاول جوده مح 
إنحى جليه عن رققته ؤبماز الكال أدى وذللث ثلاثا ٠ الأعل ر؛ى بحان ا مجودء ز ويقول 

نحوأصابمه ويوجه فخذيه عن بطنه ويقل رجليه بن ويفرج إبمليه عفرة يثن ر نرْ يما عليه كن يب 
مجدةويجد ابمي رجله وينصب اليسرى رجله عل حالما بمتدل حى مكثراكذلك يرغ م النبلة 

ىيدم يرغ ولا قامما بمتدل حى ييدم الأرض عل متعمدا نمض قاعدا امتوى فإذا احرىكذلك 
رحلهعل الثانة ى ؤيملمى ذلك مثل الثانية زانكم يفعل م المجود ض القيام ز ولا الجود 

-٧



فخذْعل ابمى يده أصاح وشص المسرى فءذْ عل المر يده ويبسط ابمى وينصب المرى 
نغفإذا ( رفال ردجل لد الإخلاص يالمحة ينوى ( الزى تال ) متشهيا حا يشير المبعحة إلا ايمى 

ذلكمثل ين الأخر الركعنن ريصل تامما يعتدل حى يبديه الأرض عل معتدا مكرا ثام التشهد من 
ابمىوركه عن جميعا وأخرجها جميعا رجليه أماط الرائعة ى تعد فإذا صرا القرآن يأم ضا يقرأ 

المسرىكفه وسط القبلة إل أصايعها ووجه ابمى وضب المرى وأصجمر الأرض إل بمقعدْ وأمضى 
ممتشهيا بيا وامار البحة إلا اصايحها وةثفس ابمى فخيم غل اثبمى ّكفه ووص^ المرى ءل»غخذْ 

النيعل والصلاة التشهد من أقل ويدعوتدرا ؤممجده الق ويذكر وعلم عليه الد صل الني عل يصل 
لرجهر وإذا خلفه من قرأ أمر إذا أنه إلا فعاله مثل ويفعلوق حلفه مجن عل ويخفف ومر علبه الد صل 

حهروإن خلفه من يقرأ قال أنه الغاض عن أصحابنا روى قد اش رحمه ( ارني )تال خلفه مجن يقرأ 
الإمامحلف يقرأ ( القافم {ال ر يقول الريح سمعنا يقولان وإيراهم عاصم بن محمي* ( )قال القران يأم 

معمن اقل احسن ومجن ( القاض ى)؛ ) يقول الريح وسمعت محي قال القران يام محهر ب او جهر 
عليهأر لر يفعل لر فان ايات صع به يقرأ حى الأى بعض ردد منفردا أوصل فأم القران مجن ايات 
الإحابةرجاء والدعا، وتمجيده اش ذكر يطيل أن أكره ب وحده وإزكان ( الفاض قال ) إعادة يض 

يرىحتى (( الله ورحمة علكم الملام  ١١ناله عن م I( اش ورحمة عليكم الملام ٠ ممينه عن لم يم 
ناءحيث وينصرف الرحال قبل لينمرفن قيئت ناء معه يكون آن إلا ير صاعة يثبت ولا حداه 

الصلاةكانت وإن عمر ابن فعله H ارحم الرحمن اش بم  ١٠سورتن يل ين ويقرأ ومحاله بمته عن 
وأمر^ الأولين ى جهر أومغريا الاخرة عشاء وإزكانت حميحها ز القراءة أصر عصرا أو يلهرا 

روقئ المح ص الثابه  'ممن رأصه رفع وإذا ( )تال جهرنيا'كلها محبحا وإزكانت ذء-ا اش 
فيمنوعاش مديت فيمن اهدتى اللهم  ١١ومحوقائم قال ا( الحمد للئ، ربنا حمده لمن اش سمع را قوله 

وإنهعليك يقضى ولا مضى إنلئا قضيت صرما وقى اعطيت ذ،ا ل ويارك توليت فيمن وتولى عافيت 
حدثنا( )قال غثرها ى الرابعة ى كالحلمة  ١٠٠٠والحلمة (( وتعالمي رينا تباركن، والمن، يذل'مجن لا 

أنسين اريح عن الداري جعفر أ!ى عن نعم أيو حدثتا قال الغزى عمرو ين محمد حدثنا تال إيراهم 
شالقنوت ى واحتج الدنيل فارق حى يقنتؤ وملم عليه اش صل الني زال ما قال ماللئ، ين أنس عن 

زثلهم يعد كن، م معونة ير أمل قتل قبل قنن، أنه وملم علبه الق مل المى عن روى بما الصبح 
اللهرحمه ا الئافص قال ) الاحرة الزكحة يحد وعل عمر وقنتؤ سواها ى القتوت ترك م مراما الصلاة 

ويكاتهاش ورحمة المى اتبا عليك ملام لف الهليثات الصلوات الباركات التحيات )I يقول ان والتشهد 
ىمدا يقول ا( الته رمول محمدا أن وأشهد الق إلا إله لا أن اشهد الصالحن الق عباد وعل علينا سلام 

محمدال وعل محمل عل صل اللهم  ٠١فيقول الني عل صل نشهد فإذا صلاته اخر وش الأول الحلمة 
إيرامحموآل إ؛راهيم عل باركت محمدكأ آل وعل محمد عل ويارك إيراهمم وآل إبراهم عل صليت كا 

عنيونم حدثنا قال الكوى الأعل عبد بن واصل ابن الأعل عبد حدثنا ( )قال ا1 محيي حميد إنلث، 
عليهجميل اتانى ٠ قال وسلم عليه الله صل ايد رسول ان هريرة ايى عن القرى عن إلياس ان خاك 

-١١فجهر الرم الرحمن الله بم ينا فقرأ ينا فكم وسلم عليه الله صل الني فقام الصلاة فعلمي الملام 
الريحقال إبرام حدثتا ( )قال قضى م أتمها أخرى وهوش صلاة ذكر ومن ( )قال (( ركعة زكل 

عباسابن نشهد ش أن إلا يعنف، ل؛ معود اين يتشهد أحذ غن مباح ؟ا-،ا التشهد قال الش١فهم أخبرنا 
•٨



بمصإل بمضها تضم أن لها يستحب الرأة أن إلا الخلأة عمل ى والماء الرحال ض زق ولا زيادة 
عملجمح ض الركئ ى لها ذلك وأحب يكون ما كاسر يفخدحا الجود ى بملما تلمز وأن 

ثيءناببا وإن صوما محفس وآن ثياحا تمنها لتلا وصاحدة راك،ة ونحافيه جالباحا تكثف إن الصلاة 
()محال ومم عليه ارد صل الد رمول قال لكماءكإ والتصفيق للرجال اببح نامما صممتا لأما صى 

ئلهرمجمافإن وكغاما وحهها إلا ثيء يظهرمن|ا لا حى صلانما تنرى أن حرة إذاكاتن، ارأة وعل 
ىالرحل يصل أن وأحب أجزأعا ، ^١٠٢٠مكتوفة الأمة صلت فان الصلاة أعادُتح ذاالتs محوي ثيء 
نحزيءالصلاةل( بمر ولا * ٥٤ما يصف محب وكل احزا اوّرارل إزاووس ي صل ؤإن ورداء ذس 

طاولوإن ذلل؛ بم٠ل١ول لر ما بى الصلاة صلمج من شيا نى أو محاجيا تكر أد ّلم و*ر، ٠ فيه 
صلالني لأن اّتأمحا ملامه وبهم، إحرامه بن قعا أوأحدث عامدا أومحلم تكلم وإن الصلاة اٌتأنم، 

ثلأو يديه بن ا،يار دسه مثل قليلا عملا ألصلاة ى عمل وإن (( تحليلها » تال وملم عليه الق 
امحنأحستا حاجة له يكن ئإ فان وماله بمنه عن شاء حيث وينصرف يضرم لر ذلك أثبه  ١٠أوحية 

بأمتضاما النلهر من نيتان م ثع رجلا فات وإن )قال( اليتاس ر محب، الملام عليه ااكأن 
منأدرك وما وقعد ومحورة القران بأم  ١٠قضاركعة مجنما وفاته مغربا كانت وإن فاته كا وصورة القران 

وليسومحورة القران بام يقرأ أول مض ني ازكمة عذْ جعل فد االزذا( صلاته)فال فهوأول الصلاة 
فجعلهاالأول حكم من، عدا وليس بالقعود اجلخرب من الثالثة ُض، مح، وجملها الثالثة حكم •ن مدا 

ىايش -هدا قال وقد احرصلاته عليه قالباي صلاته اول ادرك مجا قال وإذا متناقص وهدا اول احرة 
صلاتهفهواول ادرك  ١٠ان محه اث رصي طالب انح، ؛>، عل، عن، روى وفد الزمح،( فال احر) موصع 
وبمرويقعدالقران بام الثالثة ى فيقرا ارني( صلاته)قال فهواول ادرك مجا تال انه الاوزاعؤط وم، 

علبقائها عليه يفدها لا شه مصل بمذكذ لأنه أصله عل وأقيس لقوله أصح وهدا فحا ويلم 
فكذلكبمضبا الإمام ح فاته فان  ١۴بالإحرام فحا ؛انمحول صلاتهيبتديء أنه أجمعوا رقد إمامه 
والأولصلاة اتحاعةكل ثع مْ صل فد الرجل ويمل الغاض( )قال آحرهاميا عليه الماش 
صلمتؤ«قد وإزكمت، فصل جثت إذا » فال لأنه ومحلم عليه النه صل نبيه بهلاءة محنة والثانية نصه 

دأآ؛ةإذا وأحب اركؤع)قال( •>، أحفص المجود وجمل أومأ ء أن,يرسم، إلا يستنير ب وم>، ال( ف) 
فعلأنه ؤبملم عليه اث صل الني، عنر وبلغنا )فال( والناس يستعيد أن عياب اية أو يال أن رحمة 
محجدالمجدة رأ وإذا عليه تفد ا فحا هو صلاة امرأة جنبه إل صلن، وإن صلاته)فال( ش ذللئج 

رصيعمر عنر وروى شكر مجدة فإنما ٠ ص  ١٠مجدة محوي مجدة عثرة أربعر القران ومثجود • فما 
ّجدتهم،فحا يجد عمر ابن وكان ّجدتين، فحا بان فضلنا وقال محجدتن ا"ني ن، مجد أنه عته افه 

؛ال) ء والنجم  ١١ى وعمر انثمن،« الهاء إذا  ١١ى وملم عليه اله صل المى ومجد )قال( 
صلالمى بأن واحتج بفرض فليت يجد ا ومن محجودا المفصل ز أن عل، دليل وذلك؛ الغاض( 

آنإلا علينا يكتحا لر وجل عز اش إن عنه الله رصي ال>ءأاب بن عمر وتال وترك ّمجا وملم عليه ايد 
لمصلمرة يكون ما البناء من عليه كان إن ظهرها وعل والنافلة الفريضة الكعبة ى ويصل ٠ ثاء 
•الرئة محا ترك ها الرندكل وينمك، المن؛ من، غمثمحاء إل مل( ا يكن، أ فان 



الثكرالمهررسمد سمد ياب 

يضأن سه أرُط أم صل درأثلاثا فم صلاته ى ثلث وس ت مال اث رحمه ( القاض ال ،) 
الهومجدى مجد التشهد من نغ فإذا لطم عليه اش صل افه رصول ؛ال وكذللث امشتن مجا عل 
وطمعليه الد صل الني عن عنه اش رصي الخيري معيد أى بمديث ذللث ى واحتج النسائم لل 

الخامةى أنه ذكر وان ( )قال التلمم قبل مجد أنه وّاإم عليه اث صل الشى عن بمية ابن ؤبمديث 
نمىفان للهو ويجد ويتشهد للرايعة علص فانه يتعد م أو الرامة ى محل يجد لم أو مجد 

صلاتهعل يض م الخلوس إل يرجح فإنه اممصابه ونل ارتفاعه فذكرى الثاية انممة من الخلوص 
ذكرالهووإن مجدتا وعليه لبى قام فذكر الأكل ى جلس وإن بمفى فإنه اء؛نداله بمد ذكر وإن 
ذكروان الثانية نل تم حى للأول فلبجي قاكا امحدل ما بمد أول من لحدة ناص أنه لثانية اى 
نياكانتمجد فإذا عمل الثانيةكلأ ى عمله فإن الأول من مجدة نمى أنه الثانية من ي؛رغ أن مد 
صمجدة نمى أنه الرابمة ى ذكر وان الثانية وّقطت، الجدة -آدْ الأول وبم1« الأول حكم من 
عنكانت مجدة فيها مجد فالإ عمل كلأ الثانية ى وعمله مجدة إلا صحيحة الأول فإن ركعة كل 

الىالثانية خم أن نل ثالثة ى تام فنا ثانية الثالثة زكانت الثانية وبمللت الأول وتمت الأول حكم 
الثانيةخت الثانية حكم من كانت مجدة فيها مجد فل،ا عمل كلأ عمله كان ثالثة عنده كانت 

اللامونل التشهد بمد للهو ويجد يزكعنن فيأتي يقوم م رابمة ءندْ كانت الش الثالثة وبمللت 
ثلثالهوم امتيقن وإن مهوعاليه فلا ؟ لا ام مها مل ثلث وإن ( )قال وقيامه اا؛ابكله مدا وعل 
مهاوإن أحرى مجد مجدتن أو مجدة مجد مل ثالث وان مجدهما ؟ لا أم للهو مجد مل 

ىأوذكر الافتتاح تكث؛رة ّوى تكبير من عنه مها الهوو*ا مجدتا إلا عليه أوأكرفليس ُّهوين 
وانالبدن عز ى للهوإلا مجود محهرفلأ أعرفا أو بالقراءة ير أوجهرفا مجود أدى ركؤع 
حلفمها وس بمد لم ذللث تهلاول وان وّام أعادهما يبا فر ذكر فإن نلم أن الهوبمد مجدي ذكر 
منهقد فإزكان حلفه مجن مجد امامجه يجد لم فإن ععه مجد اعامجه مها وإن عليه مجود فلا إمامه 
علالقياس ( ا،لزيى قال ) صلاته س يبقى لا،يا لإمامه اتباعا القضاء بمد مجدهما صلاته ببعض امجامه 
اتباعهعى مقط يفعل ب فإذا لفعله اناعا معه ألنكت ف؟ا فرصى من ليس مجا معه أمجد إمما أنه أصله 
التالثمالهويمد مجدتا اذاكانت يقول اش رحمه الثافس سمعت ( ؛الزى قال ) نمه عن يصل وكل 

صلاتهطلت عامدا تكم فإذا الثاض( |ال ) الأول أمأْ.التشهد التلم نل كانتا وإذا ل تشهد 
وملمعليه اث صل افه رمول عن روى عنه اذٌ رصي مريرة أبا للهولأن ومجد بى ماميا تكلم وإن 

الملامى الكلام عن نميه س معود اين روى ما عل دليلا ذللد وكان فض ماهيا تكلم؛،_ أنه 
مجودوأحب ( الغاض قال ) العمد عل ذللي وأن الهجرة قبل وذللد الحبشة أرض من قدم ايا بمكة 

طامراإلا يجد إذاكرولأ حدومكبثه دلأ ويرقى الأرض عل والماثى الراكب الثكرويجد 
حنبكر أيو وعجي ش ثكرآ فجد نغاشا راى أنه وّارر عليه الد صل المحا ما يروى الزنحاC ر؛ال 

الخلق.ازقص الغاش ارني( )قال شكراامحامة فتح بلغه 



اكلأةعمل س غلزيء •ا أقل باب 

اشيم _» ؛يتدثإ القران ام ويقرأ محرم أن الصلاة عل عن محزيء ما وأتل ( الغاض ال ق) 
بملمشحى ليجد متدل؛لأمما حى ويريع راكا بملثن حش ويركع احسما إن الرم« الرحس 
ذللث،يفعل حى يقوم م وصغت الاحركاكا يجد م سا جاليعدل حى يرتع م الحعة عل عاجيا 
اللامرا يقول تسلمة وممحر عليه اش صل الني عل ويصل ويتشهد الرائعة ى محمحلس وكعة محاكل 
فصدالقران أم محس لا وإزكان ترك ما ه نفحفل وصع صلاته أجزأنه ذللن، فعل فإذا ٠ عليكم 

محزثهلا ايات سح بقدرما ترأ القران أم غير محض وازكان غيره يزثه لا القران أم مكان ويكره اش 
حرجيدكرحى ب وإن وأممها إليه رحع اوك** وعوش حرنا المآن أم س ترك فان ( )تال ذللث دون 

.اعاد ذللئؤ وممناول الصلاة مجن 

وسمجاالقراءة ؤلول باب 

وىالفصل يعلوال القران أم معر الممح ش يقرأ أن وأحب ت تعال الند رحمه ( الغاض ال ق) 
الحمعةبسورة الحثاء ى يفرأ ان وأحب العناء ى يقروه مما محوا العمر وفى الصبح بقراءة مبتإا الثلهر 

.أثمها وما يالعاديات النرب وش انملول ى أثمها وما ٠ المنافقون جاءك إذا وا 

وغٍهمجد س اكلأة و*واءح بالنجاسة الملأة باب 

يعمرذللئ، ى واحتج يعيدوا وم أعاد بقوم الحب صل وإذا ت تعال افد رحمه ( الغاض ال قر 
فسادمن يفد لا فكذللث، إمايى فعل عى بجزيء لا كا يقول ( الزن؛، )قال والعباس لخلماب ان 

إمامتهيهللتا وقد انصرن، ولا وابى فينصرف محدُن، ان جاز لما معناه إمائه ز معناي ولوكان إماُى 
هميهدش رجل ولوصل الغاض( قال ) طهرْ بانتقاض 'لهارش ولا صلاش تطل ول( له واساك 

{ولاأوقللا وإنكانك؛بأدا يعد ب الناس يتعافاْ وما ابراغيث دم مثل قليلا وكان أوقح دم من نجاسة 
صلمن يعدو ولا ( الزش )قال الوقت وغثر الونتإ ى اعاد ذللث، معش ى وما"كان اوحمرا عذرة او 

إمكانولا يوله ب فرصا منه يل ممز الومتح ذهاب وليس مجود غتر أو فرصه موديا يكون أن من بنجاّة 
والأخرمحياهر أحدهما ثويان ءهه كان وإن ( الغاض قال ) أداه قد فرض إعادة عليه عوجبج الوننؤ 
والأخرمحناهر أحدهما ماء مجن اناءن وكدللئح ؤمحزثه فيه فيصل الثوبثن أحد يتحرى فانه يعرفه ولا تجس 
محزثهلا كله غسله الثوب مجن النجاسة موصع خفى وإن ؤبجزته التحري عل ؛أحدهما يتوضأ فانه تجس 
؛مي،يصل أن ؤمحوز فيه تمل كإ تنقيه حش بالماء قرصته حيضها دم مجن المرأة ثوب أصاب وإن غيده 

وغرهقذرا فيه يعل ب  ١٠أجزأه نصراى ثوب ش صل وإن أهله الرجل فيه جاح الذي والثوب الحائض 
تجسذللد فمحل لحمه يوكل أولا لحمه يوكل مما حك، نحرج ٠>، حرج ومجا الأبوال وأصل مجنه إل أحب 

يولوبن بينه فرق ل يتنحا ولا العلعام ياكل ب محا الصى يول عل الرش من السنة عليه دلت، ما إلا 
عماالد رضي عائثة لأن باس فلا يفركه ول( به صل فان المش ويفرك إل احب كان ولوغل الصبية 





معدأى وعن ساعات التللث ز الصلاة عن وّام عليه اش صل اش رمول ومي ٠ قارتها غربت فإذا 
يومالأ الشص تزول حى المار نصف الصلاة عن وّلم عليه الق صل الق رمول أن الخيري 

أمرمنكم ول >ن مناف عد ض يا ٠ قال وملم عليه الق صل الق رمول أن ابن؛علم جمد وعن الحمعة 
(العاقص قال ر مار او ليل من ثاء ّاءت ايه اوصل الين حدا ؤلآف احدا بمعن فلا ثيثا الاس 
الأماميخرج إلتآج؛رحنى الخمعة يوم إلا التطؤع عن الأوقات ءذْ ى الصلاة عن والخى افول مححدا 

هذْض فتصل فاغملها يملحا اوكان فرصا تكن لر وان مؤكدة ما مجآمور آو أوحنازة فرض صلاة قاما 
إذاعنيا أونام صلاة نمى مجن ٠ فوله ض وّام عليه الق صل الق رمول عن ؛الدلالة الأوقات 

فلمالفجر وكط قال ؟ النى،تان عاتان مجا فقال الصبح عد يصل ا قيراى اللام عليه وبانه ا ذَكرعا 
أصاوأاركارتانكنت< هما ٠ قتال ملمة أم عخإ سألته العمرفبعد ركمنن صل اللام عليه وبأنه ينكرْ 

فأحبقرا وإن ألومها الق إل الأمال أحب )ا قال أنه اللام عليه عنه وثبت « الوفد ءنء-،ا فثغش 
ىالصلاة عن نا؛ه يكون بجونأن فلا الصبح وبعد العصر بعد حناتزمم عل الناس وصل الدوام فضل 

محدهمجن وليس بمكة إلا ثان ذلك موى فا والمى وصفت ما عل إلا علما فحا نس اش الماعات 
صلحى الفجر ركعى نمى بمن قوله حلاف هدا أنا قلت ( الزمحا )قال متلف ميء الأحاليث 

قال) باصله عندي وامبه بقوله اول محيا قبل والدي يعيل لا انه الصبح صل حى والوتر الغلهر 
حاففان حا بدأ الصلاة خارج ذكر وإن قضى م أممها أخرى ص وهو صلاة ذكر ومن ( القافص 

وجهانالمملؤع الثافى يقول اصحابئا قال غ ارى قال ر قضى م حا بدا حضرت اش ونت فوت 
والقمرالشص وكسوف العيدين صلاة وهى عالحا قدر ش تركها أجيز لا مؤكدة حاعة صلاة : أحدهما 

صلاةيكون أن ويشبه الوتر ذللث فأوكد بعض من أؤكد بعضها وصلاة منفرد وصلاة والامتناء 
حىالوتر فاته إن وقالوا النوافل جمح ترك كن حالا أموأ مجما واحدة ترك ومجن الفجر ركعتا م المجد 

واحدةترك ز لملم أرخص ولا يقض ب الغلهر تقام حتى الفجر ركعتا فاتته وإن يقص الصبح؛ تقام 
ل(البلهر صلاة تقام حكا الفجر ركعتا فاته وإن يقص أ الوتر فاته إب ( وقال ) اوجما ب وان جما 

فاغفلهايصلحا آوكان فرصا تكن لر وإن مؤكدة آومجامورحا جنازة آو فريضة صلاة قاما وقالوا يقص 
وملمعليه اش صل الم رمول عن بالدلالة وملم عليه الق صل الق رمول نس الى الأوقات ص فليصل 

يعديصل قيسا راى اللام علبه وبانه ٠ ذكريا إذا فليصلها علما نام او صلاة نمى من » وله قى 
فسألتهالعصر بعد ركعتن صل وبأنه ينكره فلم الفجر ركعتا فقال (( ؟ النكع؛ان هاتان  A١٠ فقال الصم 

أنهوملم عليه الق صل عنه وثبى ا الوفد عما فشغلي أصلحا كنت ركعتان هما V فقال ملمة اآ عما 
صويمفإذا لهم بمال ( الزنى قال ) الدوام فضل وأحب ٠< قل وإن ألومها اش إل الأمال أحب  ٠١قال 
محاءأبيم فلم بأوكد ليس الذي التهلؤغ لدوام الفرص وبن ؛أؤكد ليس الذي التهلؤع بن لقضاء اى 

بأنكدليس الدى أفتقضون ؟ ازكد هما اللتن التاكد ى ظيان اللتن الفجر نكعى م أزكي هو الدى الوتر 
القرمول قول احتجاجكم ومن التوفيق وبالض مشكل غتر القول مجن وهذا ؟ أؤكد هو الذي تقضون ولا 

١٠خالفم فقد ٠ ذكرعا إذا فليصلها عما نام او صلاة نمى من  ١٠التمليح قضاء ص وملم عليه الق صل 
لكانلوكازكذك لهم قيل البعد عل لا القرب عل القضلء فتكون قالوا فان هذا ص به احتججم 

وانمالفجر 'للؤح عن نماما لبعد المار نصف الفجر ركعى يقضى لا ان قلم ما مجعى عل ينغى 
انله ان الفجر عند الصبح صل إن تقولوا ان ينبغى وكان متباعد وهذا القلهر يصل لر ُا يقضى تقولون 

١٣— ٨٢٨٠الأم 





واسربميمهااخماعت محل ياب 

صلا؛٠ قال ومم عله اش صل اش رمول عمرأن ابن عن ناقع عن عالك أمحرنا ( الئا،ص ال {ر 
صلاةعل لدر لن أرخص ولا ( اكاض ،ال ) I درجت وعشرين يسح الفذ صلاة مضل ا7بءة 
والجدعته اجزا صغر وإن مجد ى آو جه ى جح وإن عذر من إلا إتياما ترك ى اياعة 

ىيأرمناديه وصامكان عاليه اش صل الني أن ويوى منه إل أحب اآبءات وحثمت الأعغلم 
وجدإذا » قال وملم عليه اش صل وأنه رمالكم ى صلوا ألا يقول أن الريح ذإت والللة انلثرة الللة 

حضرفإذا قال الخضإ عن يشغله الخاثط لأن أقول فيه قال ٠ الصلاة قل به ئلدأ الخاتط أحدك 
اياعةإتيان ترك ى له أرحهت إليه المنان ثديية نمه وكانت حاجة إليه ويه معير أو ف9لرْ 

فأقيمتانمثاء وصع إذا ٠ قال ثبملم ماليه ا؛د صل الض احرأن ُوءع ى احح لقد ( الزنحا ال ق) 
منيلزمه يما نمه منازعة يشغله لتلا انمي عدا عل فتأوله ( اربي قال ) ٠ يالخشاء فابدءوا الصلاة 

.الصلاة فرض 

هامأرقاعدا هري ،امما الإ*اام صلاة ياب 
اواحم؛غ س وصلاه نجدث  ١٠اربمه 

قاعدأصل فان يستخلف أن الصلاة ر القيام يستطع لر إذا للأمام ؤأحب ( الغاس ال ق) 
نوىالذي مرصه ى ومم عليه اش صل الد رصول نمل وكذللث دإ.ُا*م اجزاته نا*ا خلفه الذين وصل 

يندرلر إذا جالسا يمل أن اريص عل وتمال تبارك اس وفرض الأول لفعله ناسخ الأخر وقمله فيه 
علقدر م نية جالما لمه الإمام صل فإن فرصه أدى قد فكل قامما يصل ان الصحيح وعل قامما 

الالياموتيمه بصحته يعلموا أن إلأ صلامم وممن ه نفعل أمد القيام ترك فإن صلاته فأم قام القيام 
يفدأن فله ماسة علة أصابمه أو القيام عن صعق م يمعة مما ؛١ صل إن يمذللث فيتبعونه لصلاة اى 

قريباالثوب تترإزكان أن فعلتها أعتقت م الرأس مكشوفة يمج أمة صلت وإن صلاته عل ويى 
اناقلت ا اربي )فال صلاتها بْللت منها بعيدا الثوب اوكان تفعل لر فان صلاتها عل وتض منها 

أويصح م يوميء مريضا والصل يأمجن م خانقا والصل بجده م ثوبا محي لا بانا عر المل يمذللد 
قولومومجعى ماكلف عل بقى ومجا كلف ١٠عل حاتز مضى مجا أن محن م القرآن أم محن ولا بمل 

والصلاةالهلهارة ويعلموم أولادهم يودبرا أن والأمهات الاباء وعل ( الثافم قال ) الشافص 
•الفرض لزمجه منة عثر خص امتكل أو حاض أو احتلم فن عقلوا إذا ذلك عل ربوهم ضو 

وصرذلكم نمت اخلأف ؛اب 

العصرينوون خلفه فصالوا قوم وجاء العصر وقت ش النلهر بقوم الإمام صل وإذا ( الغاض ال ق) 
انجبل بن لمعاذ ومم عليه الد صل الد اجازرمول وقد فرصه ادىكل وقد جميعا الصلاة اجزاتهم 

مالقنوت الإمام ع يصل ءءل١ء كان وقد مكتوبة ولهم نافلة له ر بقومه يصل م المكتوبة معه بصل 



الملام أن جاز وإذا ( الزى تال ) العتمة من ركعتن نى تام الإمام ّام فإذا العتمة من  ١٣يعتد 
،ال) التونق وبالي وفريضة نافلغ الممل خالف فريضة الممل ، ^iJUlفريضة الممل خالف نافالة 

قال) ث خالمحة صلاته ولتكن ينتفلرْ لر وعوراكح يرجل الإمام أحس وإذا الد رحمه ( الفاض 
بالصوابأول عندي والأول يانتظارْ باس لا أنه عنه يعضهم رواية ى ورأيت أنا نالت ( الزى 

لأنهيلجن من إمامة وأي ويالعبد بالاعص ويوم ( الغاض قال إتتانما) قصرز من عل حقدي 
اجزاممى وإن'كان دونهم اجزاته الألران ام ى بالعجمية لمقل او احال فان الض محل قب« 

يا'نمولا ألثغ ولا أرت يوم ولا الصلاة فى محنى، قرأ،ا إذا أجزأ أم فإن أوفافا0 ممتمة يه ر إُامة وأ/ْ 
أمفإن بما انم محن يمد ولا للبلع والظهر الغامز إمامة وأ'كره أعاد فعل فإن حش ولا ياُرأة رجل 

والخببمب اثم مجن صلاة أجاز قد ( الزى قال ) أجزأه مثله يه ام وإن القاريء أعاد ينلرأ ممن أمي 
يؤصعط الأك عن اماءْ وصت وقئ صلاة ز والأمي بامى اثم مجن بجون لا فكب صلاة ز لس 

بجزئهولا الغل يزك العاصي خلف يمزثه فكيف تفه عن محصل كلأ أن وأصله الممل عن العلهر 
اشدالقيام وفقد بقيام قاعدا صل وملم عاليه الته صل الني يان احتج يقصروقد ام الدى الطيع خلف 

١القيا( المزني قال ) فنقهم القراءة فقد مجن  ٠أن  ٠٢٠ يمزثهلكافر محبمون وامرأة جب خف مجمل  ٠٣
أصلعل قياسا غءْ عل يفادها صلاته عليه نفد لا لتفه ممل لأزكل بمالهم يعلم لر إذا صلاته 

يطلنوقد الأول من مجدة نسى إذا الإمام ح ركعما الثانية للطاتفة الخؤف صلاة ى الناقص قول 
اجازفقد القران ام ترك \كئ£ن هدا يكون ولا ( )قال ءممْ واجزانهم )لإم عل الثانية الركعة هدْ 

فإن( الفاض ؛ال ) وصفت ما مض وهوش إمامه بها يقرأ لر وإن القرآن يأم محا يقرأ ركعة صل لن، 
إمامايكون والومن، بمال إماما يكون لا الكافر لأن وعزر منه إسلاما هدا يكن ولر أعاد علم م ب؛افر ام 
فأحبعإعة فتقدم الإمام جاء م أوغثره مسجد ض أحرم ومجن، ( الفاض ؛ال ) الماهرة الأحوال نر 
انفرادصلاة يفتتحها آن له وكرهت معه الصلاة ويثتديء نافلة له يكونان سالم ويركعتن، يكل أن إل 
ذكرم الملأة وسلم عليه الله صل الني تهم افتتح الذين، صلاة يخالف وهذا جاعة صلاة علها حمم 

معيدخل قاتل قال القديم هم، وقال حإعة الصلاة افتتحوا لأنمم فأمهم رجع م فاعتل فانصرف 
يكنب وملم عليه الد صل الني لأن أقيس أصله عل عتدى هدا ( المزني قال ) مضى مما ويعتد الإمام 

أيوميقه وكيلك الإحرام سيقوم وقد بهم ابتدأ م لهم إمام ولا إحرامهم وصح يضرهم فلم صلاة فب، 
علعندي وهوالقياس الخديثن بهذين، القول وهكدا آيوبكر به واثم حرم جاُ م الصلاة يكر؛بعقم، 

.وصلم عليه اش صل فعله 

الإهامح المارم  iJfiijA؛اب 

١۴٢١*أمرأة أو مثكلأ خهمر وإزكان ممينه عنخ المأموم قام رجلا رجل، أم وإذا ( الفاض ال ؛) 
وركعانس خالف متمردة وعجوزا انسا ام وّّلم عله الد صل الني ان وروى وحدْ خلفه محنها واحد 

(قال ) بإعادة امره فلم وّلم علبه اش صل _؛، ذلك فذكر النكعة موته أن وخاف وحده أيويكر 
وبن،يبنه معرصة وعاتثة يصل وّام عليه الد صل الني كان صلاته اجزاته امراة يديه ين صلت وإن 

الصفوفتتصل ولر محلرفه ى والإمام المسجد محلرف هم، رجز صل وإن ( )فال ا7دنازة القبلةكاعرام، 



ملأةالمسجد ظهر نوق مريرة أبو صل ذلك أجزأه الإمام بملأة الجد ظهر فوق أو وينه ينه 
اليالمجد يثيء يتصل أن من الناس يعرفه ما وفريه المسجد فرب صل فان ( )فال الجد ش الإمام 
جاوزياذا نحوذلك او اوثالثاتة ذراع ماثى فدر عل ناثه اُ الجد عن مسا فمل دونه حائل 
يصلأن أجزت هذا من أيعد ولوأجزت أحرى ى والإمام والفينة الصحراء وكذلك نحزه لر ذللث، 
أجازالةرب<ند ( ازى ، ١١٠).٢دا أ»وو، ولا علمها مجن الإمام يصلاه يصل أن عطاء ومذهب عيل عل 
دارز صل فان ( القانص قاو ) يخر إلا يدرك لا التافيت لأن اؤل وموعندى نافت يلأ لإل از 

لأمامحال محزيء فلا علوها ز قاما ويما ينه حاثل ولا الصفؤف تتصل يان إلا بجزه لر الجد فرب 
يانكنالإمام يملأه تصلن لا فقالت، حجرما ى صلن نوة أن عاتثة عن وروى المجد مجن ياثنة 
أنقل مجن يمد أن ين لر لفه قام الإم إمامة من حرج ومجن ( القاص قال ) حجاب ى دونه 

فلميذللثؤ وملم ^٠ اش صل الى فاعلم لفه فصل مجعه افتح مجا يعد محعاذ صلاة مجن حرج الرجل 
.؛الإعادة أمره نعاله 

الأممهوصفه الأم صلاة باب 

أمولا أحم، ةْل أحد حالم، صبته ما ماللثؤ ين أنص قال ما * JShوصلاة القاص( ال ه) 
المتمفتم فان فليخفف  Itقال انه اللام عله عنه وروى وّ؛ام علته اش صل اش رمول محن صلاة 

افروهميومهم را وّام عبه اش صل اش رسول لقول واففههم افرويم محومهم ( )قال ٠ ؤألضبل 
الصلاةى به يكممى ما يقرأ إذاكان أفقههم فدم فان واحد ز ذللئ، بمنثع ب فان تحاف الد لكتاب 
أقردمميوم نل وإمما علأ->،با يذان ليقدم فحن، .زمه ثاعلم إذا أزأهم تدم وإن بصن، 

أنقل صغارا يقرءون كانوا يعدهم ومجن يقرءوا أن قبل فيتفقهون كبارا يسلمون ّكانوا مضى مجن أن 
فأقدمهمامجتووا فان القديم ى وقال فحن النم، ذو فقدم امجتووا فان أسم أمجهم امجتووا فان ؛تفقهوا 
ىغاية يلغ مجن أم فان ( قال قريش«) مجن الأممة * وملم علمه الق صل الد رمول قال فته وقال هجرة 

إلارجل يت ى أحد يتقدم ولا ( )فال الحجاج حاف عمر اين صل أجزأ الدين ى الحمد حلاف 
.تاذيه إل يودى ذللئؤ لأن أوغيره رجل يبنه ى ولا أمره يغر ٍالءلان ولاية ى ولا يأذنه 

الرأ)س باب 

العصرينوة صلت، اما عاتشة عن عهناء عن ليث، عن محهد ين إيراهم خثرنا ١ ، الثافص ال هر 
أنهبما اش رنحى الحم، عل؛>، وعن، و-طهز، فقات أمتم، أنما ملمه أم عن وروى و-طهز، فقات 

ءبنما الرأة تصل ان السنة عن قال صلم اين صفوان وعن رمضان ى ياطه تقوم له جاريه يام ّكان 
•وسطهن تقوم 

١١٧



المهرش والخمع السافر صلاة ياب 

تحراتحلأّْ■أن ٌ يائشس ءاد وأربمهم، ط يكون طر' الرجل  iUو1ذا ( 1_ لأل 
... . .II  . - ِءنا/أأاا،،• أا

وأملثّم علب الد صل اش رصول محمر ل ماء القمر ترك وان نمى عل احتياظ أيام ثلاثة من أءل 
ينملرآن وله يتمران فلا والمح اكرب فآما الاخرة والثاء والمر الفلهر ى إلا ينصر ولا ( ال ت) 

ىرمضان ي ومم عاليه آلي صل اش صام وى- أجزأْ صام»يه فإن ويقضى ممره ى رمحمان يام أى 
فإنبيئيا إزكان موضعه ويفارق إنكان ايازل يفارق يقمرحى السفرفلا نوى مفروإذا 

وممعليه اش مجل الغي بان يم أر؛عة أتام فن واحتج وصاح الصلاة أم أيام أربعة فأنام الفر نوى 
ومميقصر ثلاثا ؛ش أتام ونم علب الد صل الى وبأن ثلاثا نسى نماء مد بمكة الهاجر يقم فال 

يومولا مارا فيه كان لأنه فيه تدم اكى اليوم محب بصر؛ب ثلاثا ■ملأ إل حروجه قبل فاتام مجكة 
مقامتاجرا ميم يقدم لن وصرب الحجاز من الذمة أهل اجل عمر وأن مارا فيه حرج الذي الروية 

بنماز عن وروى الاقامة مقام جاوزْ ومجا السفر مقام ذلك يكون آن وصفت ما فآب يام ثلاثة 
أريعاجائز فإذا ( الثاض قال ) أم أربع إقامة أجمع من اب ابن وعن أم أرما أقام من عفان 
قصرفيقصر أوحرب خوف فى يكون \0 إلا صرأء١د وإن أم الخروج عل وهوعازم أومرض لحاجة 
إنا الإملاء ى وتال ر عشرة بان و عشرة صح هوازن لحرب القبح عام وصب عليه اش صل إلى 
وطمعلته الد صل ايد رسول أتام مكثا بجح ب يقصرئ تزال لا انه ؤإبومن الوم بح ثيء عل أ؛ام 

اينعن ومثهور ( الزى فال ) حنن إل حرج حتى يقمر عشرة ممان آو عشرة ّع الفتح عاح بمكة 
النيفمر فإذا ( الزى غدا)فال واخرج النوم ارج يقول يقصر انهر ّتة باذرنيجان افام ا؛ه عمر 
فالحربإقامة وفت عل عزم ولا عم اين م عشرة ممان آو عشرة مع حربه فى ومم علته الق صل 

ىخرج فان ( الفاض قاو مجدهإ) قانركان لوقاله الناقص قال وقئ القياس ى عندي مراء وعترها 
إنيقول لأنه يم ان بقوله اثبه ( الزنى رقال يقصر لم الوقت بعد كان وإن فصر الصلاة وقت اخر 

إذافكذلك تلزمها لم ممكن لم وإن لزمما عليبما أوأغمى حاضت حتى تصل فم الصلاة الرأة أمجكنت 
التأخرله ومع وإنما والإمكان الوقت ياول عنده غب وإنما مقم صلاة لزمنه وعوُق؟أ وفما علته لحل 

فإنالإحرام القمرمع ينوى أن إلا السفر ى ركعتن يصل أن له وليس ( اكافص 1ال الوقن،) اخر ال 
)قالمقم خلف مافر صل ما ركعتن فرصها ولوكان اربع فرصه امجل عل دنوالقمركان ولم احرم 
فريضةالنافلة وبست نافلة خلف فريصة وهومحزصلاة حجة يكون وكيف خجة هذا ليس ( الرأي 

تعالالد رحمه ( الغاض فال ) فرض النكعتن مثل الأربع وش السافرفرض وركعتا فريمة بعض ولا 
والفرالنية هى القصر علة حمرلأن صلاة ان؛صيإ حضرفعليه ى فذكرما مفر ى صلاة نى وإن 
أصللأن أرما بمالها أن فليه مفر ى حصرفالكرما صلاة نسى القصروإذا ذهب الخلة ذهتت فإذا 

زالومومافرفاذا مما قا الصلاة وقت دام مجا القصر ى ل ارخص وإكا ملها اقل محزنه فلا اربع الفرض 
السافرينمجن خلفه وس اربحا اخمها التام نوى م القصر سوى احرم وإن ( الرخصة)قال ذهبت وقيا 

١٨



يدرىلا *ن خلف أد طم خلف أحرم يإن بمصر أن له يكن ب الفر نوى م ركب ز ؤوأحرم 
عمفإن صلاته مدت بمازين ماز إمام احدث وان اربما يم السازان عل الإء١مكان فاحدث 

مسامونوحلفه رعف فان أرع إلا ءزْ ب باك دإن رك*ّان إلا عليه يكن ب ركمن صل انه ١لآ٠وم 
الصلاةميم واحد يكل لر لأنه اربما يصلوا آن الراعف وعل جمبمهم عل منا'كان فقدم ومقيمون 

علولا عليه فليس يمم ولآ؛م يبتلى، الراعف غلط هدا ( ازى فال ) مقم صلاة ى فيها حىك١ن 
ر{الممتم يام ب مار لأنه ركعتان هوإلا يمل لر اربعا حدثه بعد المتخلم ولوصل ايارإكام 

الأبعدملأك فان الأحر ى بمصر ولا أحدهما ز بمصر محلريقان له 'كان ؤإذا اش رحمه ( الئافص 
ؤهدا( ازى قصر)تال الأبعد مالك إن الأملأء وى يقمر لر تصروإلا الأزب ش أوحزونة لخوف 
ولايقصر ان معصية ى مار لأحد وليس اش رحمه ا الثاغم^ رقال مباح صفر لأنه أفيى عندي 
بمقسنمار صل وإن معصية ى صمرء من عل نحفيف ولا اعاد فعل فان المار مسح بمسح 

يمأن فله مار وللث أربما يتموا أن اشمن ويأر بم سلع م ركعتن والسارون بمل فانه بن ومسار 
واحتج٠ الصلاة يم عفان بن عثان وكان الإممام فله ام فان ثاء إن يقصرالصلاة أن له رخص وإمما 

الظهربن تبوك إل مفره ى جمع وّام عليه الد صل الد رصول المفريأن ى الملأتن بن بلع اى 
عباسابن وأن العناء وفت ى والعناء المنرب بن حع عمر ابن وأن حميعا والعناء والمنرب والعصر 

وهوىالثمس زالت إذا الفر؟ّكان ى وّالم عليه ايد صل الد رمول صلاة عن أخركم ألا تال 
وضمحما بممع حكا الظهر أخر الريال  ٠٢ّاز وإذا الزوال ونت مح( والعمر الغلهر بجا جمع منزله 

لأنهيعرفة فهل وهكدا ذللث عثل والعشاء المترب ى وأحسبه ( الثافص قال ر العصر ونت ق الحصر 
ينقطعفلا المفر له لتصل الغرب ناخر يالزدلفة به وارفق الدعاء له لتصل العصر تقديم به ارفق 

انعل وملم عليه الد صل اش رمول سنة فدلت الماس عل الضييوئ مجن ذللثs ى كا للمغرب بالمزول 
وقياعن الأول يوحر ولا ثاء الوقتن، اى ى الصلاتين، خم، وابلخح وصفت اببعكا فله القصر له مجن، 
معنوى فإن الحمع له يكن لر الحمع التسلم ينوح ولآ ونيا أول ز الأول صل وإن الحمع بنية إلا 

مجدى الطر نر ابلحح مح، فوله ُّز، اول عندي عدا ( االزكا )قال ابلع له "كان ابلع التسلم 
المىان واحتج الخمع بنة الأول افتتح من إلا بجمع لا والعشاء والعصروالمترب الغلهر بن ابنجاعات 

(الغاض قال ) مطر ى ذلك ارى مالك قال صفر ولا حواف ضر ى بالدينة جمع وّل عليه اث صل 
مارب ى فجمع ابلع ينو ولر ّام إن عندي والقياس ٢ ا،اززىا )قال الفر ى الهلر؛كالنة ى والمنة 

إلاالملأتن حح يكون لا لأنه اثلحمع له أن يلم،ا ينا فر فصلا ذلك 'كان ابيمع لوأياد  ١٠بمدر ملم 
يمانه ؛يي؛ا مجافصل بملل فلم المتن س فسلم صها ثن كل وكذلك جمع كز انفصال وييي،ا 

فكذلكالخكم ى الصلاة لاتصال قهلعا ذلك يكن ولر فمل وقد وصبر عليه اش محل المى م أي 
بملول.هالا بمقدار إلا ؛يي،ا يهم، اكفر يكون لا ن الصلاتين، جح إيصال عندي 

أرهاس وغءْ الخملأ وجرب اب 

بنمحمد عن الخهلمى الد عبيد بن صلمة حدش قال محمل بن إبراهم أ-محرنا الثافص( ال قر 
ءر،كلالخمعة نحب  ١١وسلم عليه الله صل المى قال يقول وائل بى س رجلا ّءع أنه القرش كعب 



الحى اكرو|نمنم ض عل اسن وغب الثاض( )ص I إو؛لإلك أوصيا ارأة إلا سم 
المرإذاعن خارجا ركان وئلإ الصرالخامع أمل عل غب الحمعت لأن الداء أكرهم بمع 

حىولوتكا ماكة والرج مادثة والأصوات متمعا يأصم لمس وكان صيتا النائي وكان الداء سمع 
منمسمعه ممن الأداء عم إل الميل لهم إذاكان ولكن جمعت الأصم عل كان ما جميعهم سمع 
دايازلالناء بمتمعة رئة وإزكانت الأية ا< للصلاة نولى إذا » وتعال تارك اش لقول الخمهة سلم 
غربالغا حرا رجلا أربعن أمالها وكان حاجة فلن إلا صيما ولا شتاء عما يفنمون لا أملها وكان 

وممعليه الق صل المى ان رالخديث امل يثبته لا بما واحتج الحمعة ءلي|م وخبت عمله عل مغلوب 
رجلااربمون نيا نية ركل تال انه عبدالد ن الد عبيد وعن رجلا ياربض جح االدينت٠ ثدم حن 

امضوام أربعون ومم بئم حف فان ( الثاس ؛ال الزيز) عد ن عم عن و،ثله ٠ الخمعة فعلهم 
لرفان الخلية يبتديء أن أحبت تباعد حتى يعودوا ل؛ وإن الخمعة صلاة صلوا مجكامم رجعوا م عنه 

تكونحى اثنان معه بقى إن أحدهما قولان فضا بيم إحرامه يعد انفضوا فإن ؛لهرا حم صلاها يفعل 
ميكل أربمون *عه يكون حى بمال بمرم لا الأحر والقول • الخمعة أجزأخم جاعة صلاة صلاته 
ارلواحدح لأنه معي الخمعة اجزامم ادان معه بقى إن لقوله لمص آنا قلتا ( اتلزنى فال ) الصلاة 
الاربعنمن اتل عنده الخمهة حم نحب ماعة ولا الخمعة ى التفرد معي فى الاستقبال ى والأتن 

مدامعناه ى وجه لهذا فليس يالأربعن أحرم لأنه ينفه جازت يالأريعن أحرم لأنه ياثن فلوجازت 
صلركعة رجل معه لوادرك متفردازي احرى صل انفضؤإ م ركعة صل إزكان به هوائبه والذي 
ااقياسى عندي به ركعة -رمكاداُم ربة فاداوه به إلا لهم ولا يهم إلا له حمعة ولا منفردا احرى 

ر؛الواجزامم ركعة وحدانا بتوا احدث م ركعة حم صل لو نه فوله من ذلك عل يدل ومحا 
رذاتعالإُام مجودة الإمام قضى حى الجود عل يقدر فلم زحم م الإمام مع ولويكع ( الغاض 

أنله يكن ب الأانية ى الإمام ركع حى الجود بمكثه نلم الأول ز ذلك فإنكان حا واعتد تام 
للعيرمجدوا إنما وملم علته اش صل الني أصحاب لأن إمامته من بمخرج أن إلا الأول للركعة يجد 

يتبعهلا أحدهما : نولان ضا الإملاء فى وقال الأحرى وتشط الثانية فى معه الأان؛ة زكئ قبل 
قال) صواه ما وتبعه به يعتد لر فات ما قضى إن I الثامز والقول عليه بقى مما يهمغ حى ولوركع 
يصلوالإط، حاء إذا له محب إنما الجود ان عل قياما بقوله اثبه عدى الأول انا قالت الزنى( 
الشقضى م معه الأ١تية زكع زكعة عن مها إن قال وقد ارخمع إدراك سقوط ويسقط الركؤع يإدراك 

صلاةى احدث وإن الغاض( قال ) الاومق ويالد دلل قوله لأحد قوله من مذا وى عخا مها 
لروإن ركعتن حم بمل فانه حدثه قبل الإمام ثع لحل وقدكان أوبغثرأمرْ بامره رجل فتقدم الخمهة 

إذاكانهذا يكون أن يشبه أنا قلت ( الزى صارمبتدتا)فال لأنه ظهرا صلأما الكثيرة معه أدرك يكن 
مجنولا مريض ولا امرأة ولا عبد ولا مافر عل جمعة ولا ( الثاض قال ) الإمام. حدث بعد إحرامه 

الإمامانصراف يتأحى حى يصل أن يالعدر الخمهة ترك الن أحب ولا أجزأحم حضروها وإن عذر له 
قبلالخمعة عليه مجن صل وإن اجزايم الإمام قبل علهم جمعة لا الذين من صل فن جاعة صل يم 

فوتأوحاف به منزولأ مآْ أووالد ولد له مرض ومن ( الغاض قال ) الإمام بعد ظهرا أعادها الإمام 
غرمنم اوله غيره له ٠؟^ لا صانعا وكان ذوقرابة له يكن ب إن وكذلك الخمعة ييع آن بآس فلا نفه 



اشمله محللع ومن به عمرلتزول ابن تركها ابلمة له يع أن باس فلا الحمعة وقت ى عنه نغل له 
,يصليإ حى يافر فلا 

ابصلاة ذ غب W والخطة بن انمل اب 

الخمعةيوم من الفجر طلؤع بمد اغتل ومن صتمحر بمتل أن والمنة ( الغاض ال ه) 
اغتلومجن ونمت ف-اا توصأ من ٠ قال دصإ علمه اش صل التي لأن بمد ب الغل ترك ومن أجزأه 

فلا.رغالركمحع انقي فند ا،لذذندن البريأذن مل الإمام وجاس الثمي زالت فإذا ٠ أقفل فانمل 
اشصل والني الجد دخل الغطفايى ملكا أن وروى . فتركع ركع يكن ب رجل ياتى أن إلا أحد 
رىءه،االخيري سمد ابا وان (( ريتن فضل )ا قال لا ت قال (( ؟ اركعت ا) له فقال يخهلب ومّلم مله 

(رقال دّّام مل؛ه اُد صل اش رمول من سمعته ثيء بعد لأدعهإ كنت  ١٠وقال يحطب ومروان 
مريضايكون أن إلا ا خفيفة ة جليينبمأ بجلس خهلممح، فانا الإمام ويخهلب الناس ينصت و٠ 

فإذاالذكر ويستمعون الإمام وجوهه»وإل الناس محبمول يخلب لر ما بالكلام بأس ولا ا جانفيخطب 
الرحمناش بم ار ب ييتدما القران يام الأول ى يقرا ركعتتن بالناس فيصل الصلاة اقيمت فلغ 

النيعل ويصل يتنهد م ٠ المنافقون جاءك إذا وا| القران بام الثانية ى ويقرا الحمعة وبسورة ٠ الرم 
الإمامبملمم أن العصرقل وقت دخل ومي خلفه من يقرأ ولا بالقراءة الإمام ؤيمهر وبر علمه اش صل 

فزمجدة ترك وان جمعة أتمها سجيتن ركمة الإمام ثع أدرك ومن طهرا يتمها أن فعليه اٍلحمعة مجن 
ادركمجن » قال وّام عليه اش صل الني لأن فلهرا وانمها ركعة حسبما الأخرى ام ادرك الى امن يدر 
ركعةوأهلها ركعتن صل تفته لر ومن تفنه لر إن فوله ومض  ٠٠الصلاة أدرك فقد ركعة الصلاة من 

مقامما المراح تل الى الدرجة عل وم عليه اش صل الني استواء الخلية أداء ش وحش بمجدما 
وردىالثاية فخطب قام م جلس م الأول فخطب قام م المؤذنون نخ حى السراح عل وجلس بمر 
انواحب )قال( قوس عل وقيل اعقادا عنزته عل اعتمد خهلب إذا عليه اش صل انه 

علا!بمى بمل يان إما ليديه جده بكن أن أحييك يفعل لم فإن أسبمه ما أو ذللث عل بمتمد 
يرفعأن وأحب ثالأ ولا ممينا يلتفت ولا وجهه قمحا بوجهه ويقل موضعيا ى يقرُما أو المسرى 

الكلاموتقهلح ارممهليط وغير الى يثبه محا بغير معربا محبينا مرملا كلامه يكون وأن يمم حى صوته 
بليغاقصيرا وليكزكلامه بالقصد الإفصاح ترك ولا الأفهام عل فيه العجلة ولا منه يتء  ١٠ولا ومده 

ويوصىوملم عليه الد صل الني عل ويصل ايد بجمي ان •ما خهلبة اِإ عليه يقع مجا واقل جامعا 
بتقؤيويوصى دم عليه اُأه صل الني عل ويصل اقه ؤبممد الأول ش اية وطءتهويقرأ اش بمقوى 

أوجزهمحن وحدا بمص إل وجوه مجن الكلام بعض جمع الخلة أن معقولا لأن الاخرة ويدعوش الد 
وأحبرقال( الصلاة يقطع لا لأ؛أسكا يكن لم فسجد فنزل مجدة قرأ وإذا لقن الإمام حمر وإذا 

نورين يخطبكرح>ته والإمام رجل م وإن ولكم ل الله استثغفر يقول م باية الاخرة ى يقرا آن 
يردولا يشمته لا القديمر ى وقال سنة لأما العاطس تثمين وينبغي فرض الرد لأن بمضهم عليه يرد 

سنةوالصمت فرض الرد لأن لأ أول الخديد أنا ; قلت اش رحمه ( المزني )قال إثارة إلا الملام 
شالحقيق أي ابن فتلة كلم دم عبه الد صل الني أن د*و؛قول وعويقول نة المجن أول والفرض 



تكلمu صلاة الخلة لوكاتت ويقول يعشه فا الرجل يتكلم يقول دم اينطفامحا ُّلثكل لكم الحمية 
قال) . التونق ويالف ، وصمت ما عل دلل هدا وى ( الزاي )تال محبملم عليه اش صل اف محبمول با 

جائزةأمير وغير  jdjعل ومتغالب ومجامور أمجير من صلاها إمام خلخاكل والحمعة اش رحمه ( الغاض 
إلاماجيه وكرت غغلم ممحروإن ى عسر ولا ٠ غنوها ز الصلاة نحزيء ومازكا عد وحلف 

يصلونماظهر هم، فامما يعدها وما الحمعة فهي الزوال يعد يما فدا فيه جح واحا  ١٣٠واحد مجد ن، 
مجنماحدا نعام لا مساجد الدينة وحول مسجده نر صلوا يعده ومن، وصم عليه اش صل الن؛، لأن اربعا 
العثائر.ماجد نر لخاز مجدين ى ولوجاز فيه إلا جح 

ابمةاكك؛رإل ياب 

عنهاش رصك، هم؛رْ أنح، عن، اب اين م، ١^^ م، عينة ُز، منيان أيأنا ( الغاض ال ؛) 
بينةترب فكأمما راح م الخنابة غل الحمعة يوم اغتل مجن  IIوصام عليه الند صل اقل رصول تال قال 
ومحنأزن يا jب فكأنما الثالثة الماجة نر راح ومن بقرة زب فكأنما الثانية الماعة هم، راح ومن، 
فإذافال يضة زب فكأنما الخامة الماعان همر راح ومن دجاجة رب فكاخما الرائعة الماعة نر راح 

إلاتؤتى لا وأن التكثدإلء١ وأحب ( الغاض >؛ال الدكر، بتمعون ا،للأتكة حفرت الأمام خرج 
فانر وملم عليه اُره صل الني لقول اصايعه ين يثبلث ولا وركويه مشيته مجية عل يزيد لا مشيا 

.٠ الصلاة إؤ، بمد كان ١٠صلاة نر احدكم 

الظلباب 

قالوصم عليه اش صل افد رصول أن المياؤر ابن عن اازمكا مر مالك أحثرنا ( الغاض ال ق) 
فاعتلواللمالمين عيدا وتعان( تبارك الد جعله يوم مذا إن السالمهم، معير يا ٠ الخح من، جمعة هم، 

تعاؤ،اش ؤجمه آ الثافص قال ؤ (( بالمواك وعليكم محته ممسر، أن يفره فلا كليب عنده كان وثن 
وصواكجده جمح *ّز، الريح تمثل يقُيع ،١١ وعلاج وظفر معر وأخذ يغز يتتفلف أن وأحب 

اليياصنإل يلمى مجا وأحب قاربه احدا يودى ولثلأ للمنة اتياعا ويأليمأا عليه قدر مجا ثيايه ويسحمن، 
للماءوأكره فحسز، ينج مجا بعد يصخ ولا غزله يصغ مما أميه وما ا!ءز،هوالقْلرى يعصب جاوزه فان 

المح،كان يقال فانه يثري ويرتدي يعم أكروأن الهبة حسري من، للأمام وأحب به وما؛شترون الهليب 
•!رد ويرتدي يعم ومم عليه الد صل 

الخرفصلاة باب 

ركعة؛هلاثفة الإمام صل مجأمحون غر عدد *ّن، الخوف صلاة صفر هم، صلوا وإذا ( اكاءهم ال {) 
علهابقيت اني، الركعة ائاتفة وأخمت القيام وأطال قامما فثبت قام ضا زغ العدوفإذا وجاءه وطائفة 

١٣فيصل، الأخرى ااْلاثفة ونأي، العدو وجاء فتقف وتنصرف تلم م وغنفف وصورة القران بأم تقرأ 



ؤتقومجالما وينت ثصيرة ومحورة القران بام ايانم يعد فإ ؛يقرأ عله يقين اش الثانية التك٠ة الإمام 
Uتدر الإمام ثع نحلن م نميرة ومحورة القران يام عالها بقيت الى >،، ٠٠١لأمها فم الهل١ثفة 
إمامهاح ملهإ واحدة واحذتكل الإمام ح حميما الطاثفتان صلت وقد بم يسم م تشهدوا يعلمهم 

محناثمة*التنم الصلاة لهم قانت لهم وإذاكنت )ا وتعال تبارك الد يقول واحتج *؛* الأحرى أحدت مجا 
يليصالوايملوا لر احرى ءلاثفة ولتات وراثكم من فليكونوا محجدوا فإذا ولاحذوا محعلث ملهم 

(الهائم |ال ) الرقاع ذات يوم ذرللث نحد فعل ؤبملم عليه اش صل ابمحا بأن محإجح الاثة ٠ معك 
ادنربصلاة وإزكانت ءلاتمة من اقل محرسه وان ءلاتمة من يافل يمل ان فاكرواكره ثلاثة والعناتمة 

لأنفسهموأمموا حالما ثبت وإن فحسن لأنفسهم وأتموا قامما ؤثبت ريتن الأول ؛الهلائفة صل فان 
؟مبملم م علها بمي  ١٠تقضى حى حالما يثبت م بقى مجا :با فمل الأحرى اإهل١تفة تال م فجانز 

نايم معه الى تفة ٧٥١١تم حى الثالثة نر اوقامما ال؛؛وة ى حالما فلينتنلر حمر صلاة كانت وإن 
قاعاوثبت رتحة يفرقة نحل فرق اريع ولوفرنهم الأحرى ش وصفت ماكا فيمل الأحرى ١^٧٥^ 

وثبن،ركعة يفرقة م وأتموا قاتما وثبت ركمة يفرقة وأتموم حالما وثبت ركعة يفرقة م لأنفسهم وأتموا 
صلاةوتم فامحدة الإمجام صلاة أن والثاني عليه. إعادة ولا أماء أنه أحدهما قولان لها وأخمواكان حالما 
عاممجن صلاة احروتفسد يعد واحدا ١^٥٧^ له لأن مائعا قبل صلاته مجن حرجتا لأ-بم،ا والثانية الأول 

لرمحا الملأة فى محلاحه يأحذ أن للمصل وأحب ٢ رقال يعلم لر مجن دون يه وائم صغ تما البافيتن *ن 
ولؤمهاالناس حامية ى يكون أن إلا الرعح ياحد ولا أحدا يه أويوى الصلاة س تمنعه أو نجسا يكن 

عويسه لر وإن محالموا للمهوم سجدوا قضوا فإذا ّها انه يفهمون مما حلفه مجن ال امار لأول اى 
حوفاكان وإن الأول ى لمهوه معه الأحرى الهلاتفة وتسجد لمهومحم محجدوا الإمجام يعد هم صوموا 

فتكونأكتافهم يرتموا أن ولوا إن يخافوا حتى العدو ومجْلاردة القتال والتحام وموالمايفة نلالثv من أمحي 
علالأرض ى وهيامجا دوامم عل وقعودا متقبلها وغيي القبلة متقبل أمجكمم فيصلواكيف رعلمم 

عمراين وقال ٠ ركبانا أو فرجالا حفم فان ٠ وجل عز اش يقول واحتج يرءومهم ثومجثون أقدامهم 
ومحمعليه اش صل اش رمحول عن إلا ذللث ذكر عمر اين أرى لا نافع قال وغيريتقبلها القبلة مستقبل 

ركعهصل وإن القبلة مجواجهة أحرى نمل نزل أمجن م ركعة الخوف شدة ى فرمه عل ولوصل ( )فال 
)قالالنزول من أكر والركوب حفيف النزول عمل لأن ايتداء فركب الخوف محية إل محار م امجنا 

؛ال) غيرقارص تقيل نزول مجن لفروميته مغلا وأفل ركوبا أحف القارص يكون قد أنا قلت ( الزى 
الْلعنةأوردد الضرب، تايع أن فإما الهلعنة ويهلعن الضربة الصلاة ى يقرب أن أس ولا ( الغاض 

صلاةنحلوا عدوا ففلنوهم إبلا أو أوجاعه محوادا ولورأوا صلاته ؛هللت، بهلول ما أوعمل لمطعون اى 
لأنمميعيدون لا الإملاء فى وقال أومحكوإعادوا عدو ليمن أن لهم بان م إمماء يومئون الخوف مدة 
العدووإززكان ( الئا،ص ؤ؛ال يعيدوا أن عندي يقوله أميه أنا قلت إ المزني )فال موجودة والعلة صلوا 
صلراوهم علهم حملوا إن ميء يسرهم لا مستوى ى ؛١^٦٠١ والملمونكثيراالقبلة ناحية من قليلا 

يعدقاموا العدوفإذا ينفلرون صف يعص او يليه صفا إلا جميعا ؛ ٠٦٠ومحجد وركع جميعا ؛ ٠٢:الإمام 
مجدتنمجدوا فإذا ؛ ٠٣٠بمرمه صفر يعفن أو صفا إلا أولا حرموه الدين محجد  ٢١١المجدتين 

ينغلرونثاموا الذين سمجد » الأم وعبارة ، المخ ى كذا الخ، صفا إلا أولا حرموء الدين مجد ؛ قوله)١( 



Ju<،jءاا؛4 اش صل اليى نحوصلأة و،دا *U جبا م سالإ م يتنهدون م حرمؤمحم الذثن ّجد وجلوا 
وزيأس صممه؛لا ^١، ١٠١١ؤبمدم الثال الصف ال "يه الذي الصف ولوتأتم ( الئايى ؛ال ) عمان يؤم 

اثصل التي صلاة فهكذا مير م رىا؛تي الأخرى ياللاظة صل م مالإ م ركعتتح، يطاظة الخؤف ي صل 
صلالني لأن نافلت يمحل س خلف جوازيريمحة عل يدل عندي وندا ( الزى *ال ) نحل يش وّب عله 

أنلأحد وليس ( القاض )قال J؛،L^ عاليه اش صل له ونافلت لم فريضة التانية ااْلاممة صل ؤسم عليه الد 
.إلاخامحايصبياكذلك ولا فرض والصلاة مملئ ومحللهم اس العدولأنه محللب ى الخؤف صلاة يمحل 

الخرفصلاة يصل أن ل4 س باب 

دمأراد ومن الطريق وقطاع وص الكفر لأض أوماحا زنحا محاوكان (كل القاض )قال 
انفلمن؛اتلهم فهو'نهد عاله دون قتل من تال محبملم عله اش صل الني فان أوُمممه ماله أو سالم 

لأسشرمحٌومح ولوكاتوا اعاد فعل فان ذللث له فليس له بمل مالأ عل قاتل ومن الخوف صلاة يمحل 
الوالرخصة عاصون حينثد لأ~ام أعادوا يومجثون وكانوا فثة إل متحيزين ولا لقتال غٍريتحرقن أديارهم 

•وركاحم اتدامهم عل عدوا يومجثون صلوا نحوه محيون ولا مل ولوغشم ( )قال لعاصن تكون 

وايارزةاللياس كرامه ش ياب 

فاجأتهفان الدب يأزرار والهباء يالذهب المنموجة والدؤع الديباج لبس وأكره ( القاض ال ه) 
أعلمقد الأبلق يركب أن ولا يعلم أن بلاء الخرب ى نفسه من يعلم لزكان أكره ولا بأس فلا الحرب 
فرّهوثلص ( )فال عبه الد صل الني يأمر وعلى وحمرة بارزصيدة الوازقد أكرم ولا بدر يوم حمرة 

علتعبد ولا للفرس جنة لأنه ونحوذلك وأسد وفيل زد جلد من ير والخنز الكلب محوي ما وأداتهجلد 
الفرس•

الخدينصلاة باب 

بعدالغسل وأحب العيدين حمرر عليه وجب الخمعة حضور عليه وجب ومجن ( الثاض ال ق) 
ليلةى ورائي إءلهارالتكبير-ئءة وأحب ( )فال أجزأه تارك الغسل زك فان المحل للغلوإل الفجر 
ليأخذواالصبح صلوا إذا ويغدون وأمواقهم وماجدهم منازلهم ى وسفرا مقيمن التحر وليلة الفعلر 

هداضر ى وفال الصلاة إل الإمام يخرج حى الغدو بعد ويك١رون الصلاة وينتفلرون محالسهم 
إمامه؛محرم ول؛ صلاة ز يكن لر ص لأن أقيس هذا ( الزى فال ) الصلاة الإمام يفتتع حى الكتاب 

مجاعل الند ولتكبروا العدة ولتكلوا  ١٠رمضان شهر نر تعال اش يقول واحتج يتكلم أن فجائز يخهلب ول؛ 
بالتكمبجهرون السجد الفملرى ليلة بكريكهمون وأيى سلمة وأيى وعروة اب ابن وعن  ٠١هداكم 

٠الخ صما إلا أولا معه صجدرا ^٠٠ ٠٧١معه وسجد وسجد مجعا ورفعوا وريع معا وركعوا ركع م معه قاموا م الإُام 
.مصححه كتبه . فتامل 



بم بمل أن للأuم وأحب ( الفاض تال ) الين يذكرْ حاجا إلا.نكان ^.٢١ للأ وشه 
ملمحم س ؤبمون الماثم ويلسون الناس ؤبمثى ٧*< ويلس الممل إل بمثى وان م موالمحا 

ر|الهط جنازة ولا عيد نر وكب ما ُّام عله اش صل اش يبمول أن الذرى وروى يغدوا أن 
يوانرالذي الوغت، نر الإمام ئموج يكون أن وأحب مركب يضعف أن إلا ذلك وأحس، ( اكا،ص 

اشصل الّءا ان وروى *للأ ذلك عن الفطر همر الموج ديوحر الغمس تهمز حثن وذلك الصلاة فيه 
اثصل انه وروى • واحرالفءلرون'كرانص الاصحمر ءج)، ان ا حزم عمروين إل وّلمكتب عله 
اشصل النمحا عن الغدودردى ^٢، ٠٠١١يوم وبملمم مد محام( ويم جرة ثري يلما وّامكان عله 
المالمونءال،كان ادس_ا ابن، وعنر ويآمربه الفطر يوم الخان إل الخروج بذ يهلم أنهكان وسب عله 

المهخريغدوإل أنه'كان عمر اين، عنر وروى النحر يوم ذللث يفعلون ولا الصلاة بل الفعلر يوم يأكلون 
النثرعل الإُام جلس إذا حك، مكثريالمل المصل ياكا مكثرحك، الثمس محللعت الفطرإذا وم يى 

أنوأحب ( ، ١١٠)المصل إل يغدوان يالتكحرحهم، بجهران أماكانا صالمة وأنج، عروة ؤم، التكم ترك 
محرم؛التكبيرم إثامة ولا أذان بلا |ا جامعان الصلاة  ١٠نودي المملر الإمام يلغ فإذا بمد ما أحمن، يلمسر 
حذومنكسهيديه كا،اكم ويرفع الإحرام تكثثرة موى تكبثدات ّّع يكثر م حذومنك؛ته يديه فثدفع 

نخيإذا وءجدْ ؤمحمده اش.ويكمه قصيرة«راالإ ولا طويلة لا الأ بقدرهراءة تكبيرتن ;يزم وشنا 
يامياذا ويجد يركع م يفراءته ييمهر ٠ انجد والقران ٠ فا ٠ - يقرأ؛ م القران فرأيأم تمجيدات ّح مجن، 
اةتك؛يرسكقدرقراءة بنكل، ويقنا الخلوص ٠>، المام تمجتدة موى تيجثدات اكايةك^رحمس مح، 
الساعةاقر؛تا  IIود القران بأم زأ تكبيرامتج حمس منر نخ *اذا وصمت، ي قصيرة ولا طويلة لا 

وّّامعلته الد ًز، النكا يان واحح حلفه ِ، يقرا ولا وسلم ويتشهد وبجد ير؛ع م ٠ القمر وانشنا 
صلالمي( أن وروى ؛القراءة وجهرواالخلة ذل، وصلوا ا وحمسمعا انمدمح، وء٠رك^روامحا يكر وأيا 
٠القمر وانشنر ساعت الاةم؛متا و٠ ٠ انحيد والقران ٠ ق،  11- والفعلر؛ الأصم، ز يقرأ و؛<سامكان عليه اش 

ويتمعونوينصرن غالبا يروى محذا لأن عليه الناس ويرد يسلم المنير علي ظهر فاذا يحطب م ( )تال، 
يديهيثبنا وأن ثؤرء علر متمي أن وأحبا حقيقة جلة  ١٢٠٠؛؛يملمٍ، حْلبج، تامما ويخطا مجته 

والكمجثناوْ جل، الق إل، واكقرمظ الصدقة ^، وحضهم الد بهنامة أمجرعم الفعلر فازكان بدنه وحمع 
بيتههم، وبعدها العبد صلاة تلر الماموم ينتقل، ان ياس ولا ( ، ١١٠)فيتصرنا ينزل م معميته عنر 

بن،ورافع الساعدى مهلا آن وروى وبعدها الخمعة نؤ، يصل، كا آمجكنه وحسنا وطريقه والمجد 
)قال(والمرأة والعبد والمسافر بيته ن، المنفرد العيدين، ويملي ويعده الحيي قبل، يصليان كانا حدج 
ولا؛الماء يتنفلفن، أن العيدين، النساء حصر إذا وأحبا العيدينر الهيثة ذالنا غير العجاتز حضور وأحبا 
كانأنه وملم عليه الد صل، النير عن وروى والخل يالصبغ الصبيان وتزين، الباب ِ، نهره يلمن 

معلرالعدرس وإذاكان ( )قال و١لا٠وم للأمام ذلك وأحبا ( )قال أحرى س ويرمع طري؛، يغدومجن 
الفطريوم محا الجد سبوف يوم مح، يالناس صل، عمر ان وروى الماجد مح، ان؛صل، امغ غثده او 

والإمامجاء ومن، الصر س مرصع همر اكامخ بضعفة يصل، ص الإمام يامر ان باما ارى ولا ( )قال 
عالمهمأضمر العبد كان وإذا ( )قال يته مح، أو مكانه محير نغ فإذا ؛فيا حهم، جلس يخطا 

منيجوز بما وبخثرم بمد أن الإمام نحر وفت بمب أن ن}، من نحر من عنا وأن يجرون الإمام'كف 
التشريق،وأيام النحر يوم يضحون وأنبمم والغم والبقر الإبل، س بموز ما وبن، يموز لا وما الأصاحم( 

!٢٠



اكممحن الظهر *ن زفة صلاة يكأرخاامم يزال لا م وعظء الحسن وكذللث؛ال ( )قال كلها 
حماساين عن نحوذلك وبلغا يقطع م الصح يعد نكثر التشريق أيام احر من المسح يمل أن إل 

•تع لهم والناس بمي صلاة اخر والمح قال 

الختدثنالمحيل اب 

يدأأن فآحب الصلوات)قال( ى وم عليه اث صل الد اكك؛؟ركايررّول القاهم( ال |) 
ممحي الإمام صلاة س ثيء فاته وس شمحن اش ذكر من زاد وما نما ثلاثا اكبمر الد نقول الإمام 

خلفإلا يكثر لا به أول عندي محيا نل الذي ( الزى ؛ال ) والنوافل النراتص خلف ويكثر كم 
الزوالمل ذلك ء1نكان بالأس ادلألك١ن بأن الفطر ش عدلأن ولوثهد القاص( ول الفراثض) 

ءيرْكريةى يعمل لر جاوزه إذا لفت ى عمل لأته بملوا ب الزوال بمد ؤإزكان انمد بالنأس صل 
)هالالغد بعد ومن الغد من يصل أن ثابتا يكن لر وإن بآ ذكرنه أن وأحب انميام فىكتاب وفال 
ريالأقرب وقتم النلهرأجوزوإل بمد لوجازأن؛ةضى'كان قتال احم لأنه به أول الأول فوله ( امح، 
.التونق وباث دليل عندي فوليه احد صواب عل فوله من ومدا ( الزى 

ؤاهمرالغمعس صلاةكسؤف ؛اب 

الإمامويتوجه الخمرمواء اللمارأويعد نصف ى الشمس خفت ومت أى ى ( القاض ال ؛) 
البقرةبسورة القران أم بعد الأول النيام ز ويقرأ يكثر م جامعة بالصلاة فيأمر الحعة يصل حيث إل 

مائةآيةقراءة قدر نكوص ؤبمل مطيل ينكع م محفظها لا إزكان القران من أوقدرئ بجفظها إزكان 
مناي؛ وقدرماش القران يام يقرا م الحد لك ربما حمده لن اش سمع فيقول يرفع م القرة صورة من 

؛امبرا الثانية ايكمة ى يقوم م مجدتن فيسجد يرفع م الأول ركوعه يل بقدرما ين م ايقرة 
وقدرالقران بأم فيقرأ يرفع م القرة س اية بقدرميعن يركع م القرة من اية وخمن وفدرمائة القران 

فإذااونحرعته هدا جاوز وإن يسجد م يرفع م القرة من اية حمن بقدر ير؛ع غ البقرة مجن راية ماتة 
عباسابن بان ؤاحج المار صلاة س لانبا بالقراءة القس خسوف ويسرى اجزاه القران بام فرا 

مجننحوا فال محلويلأ قياما فقام معه والناص وملم عليه اش صل اش رمول فصل الثمس خفن قال 
محلويلأركوعا ركع م الأول القيام ثبمودون حلويلأ قياما فقام رفع م محلويلأ ركوعا ركح م القرة صورة 

وعودونمحلويلأ ركوعا ركع م الأول القيام وعودون ملويلأ ناما قام م مجد م الأول الركئ يعودون 
الركئيعودون ًلويلأ ركوعا ركع م الأول القيام وعودون ًلريلأ قياما فقام رفع م الأول الركئ 
يخفانلا الد ايات س ايتان والقمر الثمى إن ٠ فقال القس نحلت وقد انصرف م مجد م الأول 
إلكنت قال أنه عباس ابن عن ووصف I اش ذكر إل فافزعوا ذلك رأيم فإذا لخياته ولا أحد لوت 

قدرقراءته ١٠أصرولوسمعه لأنه ( القا،ص قال ر حرفا منه سمعت فا وملم عليه الد صل اش رسول جنب 
إممافقال فخيا نكب م ركمحن رممة زكل ريتن اشر خسوف ز صل تماس ابن أن وروى 

ركعتنركمة وكل صل أنه عمان عن وبلغنا قال يمل وملم عليه الد صل الى رأيت ًليتكا 



يكنب فإن الخانة عل بالصلاة ديء وجتازة واستحياء وخسوف عد اجنح وان ( القا،م قال )
خافوان اخر يوم ال أخرالاستسقاء م انمي يصل م بالخوف وبدكاء بيا ينوم أمرمن الإمام حفر 
آنيضرم ولا وللضوف لنماد يخهلب م الخوف صلاة إل عما حرج م وحقق صلا*ا انمد *وت 

بآمرية كل ى فغرا يحقق الخسوف بصلاة بدآ الحمعة وفت ى وإزكان با الزوال بمد يخطب 
وانالحمعت بصل م الخسوف نيا ويذكر لالجم،ة يخطب م اسمها وما احد الد *و وفل القران 
بدأين وقت فى يه خسف فإن الليل صلاة لأما يالقراءة بجهر أنه إلا كيلك صل الفر خسف 

ليلاالخسوف صلاة بعد ويخطب انفراد صلاة لأمإ فاتا وإن الفجر وتحي محبمل الوتر أبل يالخسوف 
الالخمعة يمل حث وعزويمل جل اش إل دالممرب بالتوة الخ؛دويامجريم عل الناس محبمض دمارا 
أونحل حى يصل م الفر أوخسف أومتجلية كاسفة تغيب حتى يمل ل! فإن الأعياد يمحل حيث 
الثميتطع ب  ١٠المح بمد للخسؤف صل حاسما غاب فإن للخسؤف يمحل ب الشص ممللح 

فيىاوحائل صحاب جللها فإن امموعا فتجلت اواحرم ظعن فإن الشص طبع نل للفرغ ويخفف 
فؤتهيخاف باليي بدأ أحدهما فوت فخاف أمران اجشع ؤإذا جبُها نجل يتيقن الخصوف.حى عل 

رقهاعدى بجون ولا احزاْ القران بام إلا الخسوف من ,كمة كل ى مرا لر وإن الأخر إل جع رم 
منفردين.وامر؛١لخلاة سواما ى جاعة بصلاة امر ولا ومنفردين بإمام لقم ولا لمسافر 

الامسئءصلاة اب 

ومابالماء متنْلفا ويخرج العيد يصل حيث الإمام ويشقى مال اش رحمه ( الغاض ال قر 
أحبتههدا محن للأمام أحسته ومجا استكانة وى توانحع ثياب ى وغثده سواك من الرائجة تغير يقطع 

يؤدىمة باحس والمدثن الحمة ى حرج أنه وّلم عليه اث صل اش رسول عن ويردى للناسكافة 
وأحب( )قال متبدلا قال رواه الدى أحب وقال متواصعا الاستسقاء ى خرج وّلم عليه اث صل أنه 
يخالفمجن إحراج وأكرم ممن لها هيثة لا وس النساء وتمار للأّشتاء ويتتغلفوا الخبيان نحرج أن 

امجنعهمب .تمثرين حرجواوإن دلاك من واتُهم الملمتن متقى ف للأستصقاء الاّلأم 
عزوجلالد إل ويتتريوا الظال! ويخرجوا.>، ثلاثا يصوموا أن ذلك ءل الناص وئامالإمام ذلك .ن 

يصلم ( جامعة الخلأة ر وينادى محل  ١٠أومع إل الرائع اليوم ى حم ويخرج حير مجن اّتْلاءوا بما 
وأيوّام عف اش صل اش رمول عن وروى ؤبمهرفحا مواء ١^,>، ز يمل رخمتنكا الإمام بمم 

الحيةقبل ويصلون الاستسقاء ى بالقراءة محهرون كانوا أخم عمم اش رصي وعل وعمر يكر 
رصيصاص ابن وعن وخمسا سبعا كير أنه عفان بن ماز وعن سبعا*وخمسا الأّتسقاء ى ويكثرون 

يقومم محلس م الأول الخطة يحطب م قال وخمسا صبعا العيدين صلاة يكثرمثل قال أنه عنيا اش 
كثثراويقول الاستغفار ضما ويكر الخْلبتن ز الناس متقبل الاخإ الخطة يقصر فيخهلب 

رداءهؤنحول القبلة إل وجهه بمول م * مدثمإر علتكم انكاء يرسل ٠ غفارآ كان انه ريكم ستغفروا اا 
الأيمنثقه عل الدى الأسفل ومحرقه الأيمن عامه عل الأيسر ثقه عل الدى الأسفل محرفه فيجل 

عاتقهعل الأيسر عاتقه عل مجا جعل ماج عليه وإزكان أجزأه ينكسه ول! حوله وإن الأيسر عانته عل 
اشصل الد رسول عن وروى ذلك مثل الناس الأيسرويفعل عاتقه عل الأيمن عاتقه عل ومجا الأيمن 
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سبماءو"<درواجمان ذللث رايس أوأكرإن |اغد|اثلاثأأوحما ابته غسل لن قال وصم عاليه اش 
ام؛>، إلا بمل م ُ؛ه راحكامُا ا، لكل سكامر)؛ال(ربمل اُد؛ا ام؛كامرا 

القراحا1إاء ع،وه صب وكم الؤبمخ من نحتإ  ١٠يخرج حكا سنج ولا بمري اظازْ بجا  ١٠وينتع اجزاه 
مهحرج فان غساة اثم عند وينميه غساة م^كل يطه صح ويت١ءا٠اt واح^|»ا غلا حسبه السير مد 

باناءغل وان اكغانه يصيرى م ثوب ى ينشف م غسله علية واعاد وصفت يالخر؛ةّلإا اماه ثيء 
دمى( الزنحا )؛ال يرء ل( من الأظغارومم الثعربمر حلق رأكا من أصحابنا ومن أ-موأه م؛ القراح 

انحرميترب ولا ( الغاض |ال المحير) ذلك حسن اش وسأل تليل عن يل يصيرإل، لأنه إليأ أعجب 
اللذينوييه ى كغنوه ٠ ؤصلم غليه اش صل الني لقول رامحه يخمر ولا حتؤهله ولا غي هم، الهليب 

(عليا التيامجة يوم يبث فانه ٥^١ تقربوه لا ا ومحلم عليه اش صل ولقوله ( رأمحه نحمروا ولا ضا مات 
البممرة ابت بقرب يكون أن وأحب ( رفال يا يقريه ولر يخمررأصه فلم محرما وم، لمان ابنا وإن 

(فال ر صرأحيه عن عليه ئا به يتحدث لا محيتا اايت« مجن رأك، فإذا غسله عن يفن؛ حير تقطع 
عمىبنت أمح،اء ضلت ندحها والرأة امرأته الرجل، ليقل، عايه بالمحلا٠ اولايم بغسله وأولاعم 

وقالتاوّام ءا؛ه اث صل اش رمحول بنتا فامحلمة امرأته وعلى . عنه اش رصك، بكرالصديق أبا نوجها 
وليسىا رفال نساؤه الأ وسب عليه اش صل اش ؤمحول غل عا امحتديرنا ما أعرنا مجن لوامحتقيلنا عاتسة 
حنازتهوينع المشركم، من قرابته السلم ويغسل صاحبه مجن له محل مالأ فتبا لأحدهما محل مض للعدة 

.طانجأبا فغل عليا أمر وطم عليه الله صل النص لأن عليه يمحل ولا 
اخترطؤكف الكهن عدد اب 

لأنمامة ولا فس ضا ليس راط بيض أثواب ثلاثأن إل الكفن عدد وأحب، الغاض( )|ال 
(رفال مإمة ولا فيم، فيإ ليّرا محولية بيض أثواب ثلاثة ى وّامكفن عليه الق صل الد رمحول 
بيكافا ويذر الين تل، الك، م علهيا الئانية م وأوّعها أحما سط م  ١٣.يمهم، حك، بالرد محبممر 

فيهفيجغل الحب مربع ؛ْلز، من، ثيثا يأحد م مستلقيا  ١٣٠العليا فوق فيوغح اليتتا محمل، م الحنوط 
حملإذا محريكه عند عنه حاء إن محيتا ليرد ويكر بليغا ادحالأ أليتيه بن يدحله م والكافور الخنوط 
فالالوامع) التبان يشد ٠ي يشد م وعاته ألشه تأحد اyرذv مجنغوفة حرفة عليه ويشهد ونعنع 
عنمحعإ،كالرزْ ولكن، حرمجته به يتناول محا ذلك مح، الحشولأن إ؛لأغ من، فال  ١٠أحب لا الزمح،( 
فإنعليه يشد ذللث،كاك؛ان *وق عن والثداد ألسيه إل يقم م نحتبا فطن ومحقرة ألنته عن، ما النملن 

الغاض(؛ال حرمته) انماك من كرامته هم، أحسن فهدا ينلهرمنه أن ؛، ٢٠ذلك بمنعه ء محك، منه جاء 
وإنمحجوده وموغع وأذنيه وعينيه ومنخريه فيه ض والكافورفيضعه الخنوط عليه فيقع القعلن وياحذ 
الكفنعن السنا ويوثر محاحده وعل، بالكافور ولحيته رآمحه ؤمحنط علتبا وصح نافذة جراح به كانتا 

المياالذتم،؛ليهصغ، عليه يش م رأمحه عند من يض مما من أفل رجليه عند من، منه الذيية؛، بالؤفع 
مار؛السياج يشتمل وّفتاكا الأبسركا محقه عل الأحر الثوب صيمح، يثك، م الأبمن، شقه ط{ 

١٠يرد م وجهه علغ يردم م الماعة حح الثياب عن رامحه عند مجا محح م كلهاكذللث بالأثواب بصنع 
المرادحلوه فإذا عليه عقدوعا الأكفان تنتشر ان حافوا *إن بلغ حيسا إل رجليه ًلهور علخ رجليه علخ 
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اللحدإل وأدنو• خلهر• عل يستم لتلا وأصندوْ يلة رأمحه يرمدوا الأممن جنه عل وأصجره جلوعا 
علهالراب ؛٠١ل م اللض زج ويسد اللحد عل اللم( وينهب وجهه عل ينكب لثلأ مقدمه من 

التمش يرد ان أحب ولا تهال؛الماص م جميعا يديه التراب اشر ثغير عل مجن بمنح أن محالامالة 
عبهدئوصع اناء عبه ويرش شم قدر الأرض وجه عن ويشخص جدا يرم ^ رابه ٠>، أكر 

شاءمن وينصرف اكمل اشرفند هن نغ فإذا كانتا ١٠أوعلامة صخرة رامحه عند ويوغح الخصباء 
أنهومحم عليه اش صل اث رمحول عن وبلغنا ( ناو ) واسع له يذللث ؤورى إذا ينصرف أن أراد ومن 

علرش الملام عليه وانه المصة حصياء من حصياء عليه وومحع الملام عليه إ/اءم ابنه نثر معلح 
تضولا ( )قال مسطحة وعمر يكر وأيى ومحلم عليه اش صل الني تثر رأيت قال القاسم عن وروى تره 

فريضمر وأن الرجل به بمهد  ٦٠باكر وصهد غلهاكالرجل ى وازأة ( فال ) نحمص النورولأ 
غيهاوبأمر• ابمه ش عية أم أمربذلل؛، ؤبملم عليه اش صل الني لأن خلفها فلقن زون ثلاثة رأّها 
أحلمايكون أن وأحب، ( ازأى )قال أثواب وثلاثة وإزار مار أثواب بخمسة وتكفن ( الزى ر؛ال 
وّرنة( ُقاض ءل ) عبه خط م *عها *رة الثاض به قال وتد العل،اء قول من نه رأينا لما درعا 

مومحرالا وٌءلا كان إن أثواب فثلاثة الكفن ى امحتجروا فان وغرماثه ورثته دون مإله رأس من الميت 
ؤإنامحتل إن عليه ويمل المنط ويغسل ( )قال تقصبرا ولا محرفا لا ياد،رورا الختوط ومجن مقلا ولا 

•تكمنه لفافة تواريه اش والخرقة ودفن يكفن غل ل سب 

رملعيه ٍيمل وس الثهد اب 

الخربف؛ؤا ينقطع مدة أوبقوا اسام وأكلوا عاشوا الدين والشهداء اش رحمه ( اكا،ص ال ؛) 
ثاءإن بإ ئوا اش شابم يكفون اشترك ى الثمكون فتلهم والدين الموى من يطسواكغيرهم م وإن 

يملولا يغسلون ولا الناس باس عام ءن يكن ب وما والخلود والفراء الخفاف عبم ومع اوباذعم 
ولرعالهم يصل م انه ومحالإ عليه اث صل الني عن ماللث ين ءأداش.وآنس بن جار عن وروى علهم 

المحنة والصلاة والغل عليه وصل غز المعترك ى يقتل لر لما انه غر شهيد وعمر ( )قال يعلمهم 
ومحم.عليه الد صل الد رمحول اخرجه من إلا ء~|ا يخرج 

اخازةجمل اب 

ينمعاذ بن محعد جنازة ى حمل أنه ومحم عليه اث صل اش يبمول عن وئرى ( الغاض ال ؛) 
حملع؛ان وأن علكاملة العمودين نن عوف مريرابن حمل أنه وقاص أ؛ى معدبن وعن انمودثن 

انحابن -ررمعد عمودي بن حمل انه ءر.رة امحا وعن وصع حكا يفارقه فم مر-رامه بن 
يامحرميفح أن الخوانمؤ •ن حملها محوجه ( تال المسور) مرير عمودي بن حمل الزبير ابن وأن وقاص 

يامنتهالأيسرم عاتقه عل المتيمة الرر يامنة م المؤمرة ياّرته م الأيمن عامه عل الررالمقدمة 
فحن.حمل أين ومن العمودين بن أكرحمله يكون أن أ-بتج الناس كر فان الموحرة 
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؛١٠١كاب 

اسالأيل رض اب 

ثلثأض ن فلأن اتن أد أس ن اض ص همر ن اش عد بن التاسم أجرنا الغاض( ال ؛) 
نصهااش المحدقة زيمة شذ0 الرحم الرحمن ربم الميتة مذء تال *الك ين اض عن الثاض 

محبمنسلها وجهها عل مثلها ثن r؛ وعز جل الد أم الش الين عل وّا،إ عله اش صل الد رمول 
محسايلنت ياذا ثاة حس كل ى الغم دونما محا الأيل من وعشرين أربع ى يط فلا فوتها مثل 

متايلغت فإذا ذكر لون فابن محاص ينت تكن لر فان هماص بنت ففتها دثلامح، حمس إل وعشرين 
حنة ١٠٠٠٠صتن إل واربمن متا يلغت فإذا اش لون ينت ففيها واؤيعن حص إل وثلاثن 
١٢٠٠تعن إل وبن متا يالغت فإذا حذعة ^١ ٠٠وبن حص إل ومتن إحدى يلغت فإذا الحمل 

ij^علزادت فإذا الحل ءلراو؛تا حقتان فغيها وماثة عشرين إل وسعن إحدى يلخت، فإذا ، ائتنا
عند•ولست حذعة صدفته يلغت وعن حنة حن وزكل لون بنت أربعن فنياكل دماثة عشرين 

عاليهيلغت فإذا درهما أوعشرين اصتيسرتزءليه إن ماتن معها محبجعل  ٠١٠٠تقبل فإنما حفة وعنده حذعة 
اودؤمعا صرين ؛إلمحدق ومهليه الخدعة منه تقل فإنما حدعة وصده حآة محده وليست الحقة 
اشرمول عن وغيره ملمة ين ماد جهة من ثايت مالك ين أنس حديث ( الغاض {ال ) I ماتن 
عايااحد ااشك١ن المحدقة ى عمر كتاب نمخة هده أن عمر اين عن وروى وّام عليه اش صل 

،ال) I حنة حن كل وى لون بنت أريعن كل اض قوله إل أوله من العي عدا فحش 
الإلمن حس دون ما وليس بالحول إلا ؛ ١٠١ف ولا ( الغاض |او ) ناحد ومداكله ( الغاض 

حامذكرفان ليون فاين عدء تكن فلم محاض بنت عليه وجت وإن ميء الفريضمن ين ما ولا شء 
أربعنمحاكل أن ؤإبانة موجودة ماض ذكروابن لون ابن يأحذ أن له يكن ب ماض وابنه لون بابن 
لونبنات ثلاث فيها فيكؤن وعشرين وإحدى ماتة الإل تكون آن حنة حن كل وش يون بنت 

زيادنماش ويس لون وابننا حقة فنمها اكمليا فإذا وثلأ'ين ماتة تكل حف ثيء زيادنما ش ويس 
علحش ميء زيادنما ى ويس لون وابنة حقتان فنميا اكملتها فإذا واريعن مائة عل حى ميء 
فإذاكملتهاومتن ماثة كل حى زيادنما ش ميء ولا حقاق ثلاث ففيها فإذاكملتها وحن ماتة 

وثلاثحنة ففيها كملتها فإذا وميعن مائة تكل حى ثيء زادنما ى ويس لبون ينات أريع ففيها 
ىويس يون وابننا حفتان ففتها يلغتها فإذا وممانن ماتة تبلغ حى زيادنما ش ميء ولا لون ينات 

حىزيادنما ى ميء ولا لبون واينة حقاق ثلاث ففثها يلفتها فإذا وسعن مائة تبلغ حى ميء زيادنما 



ؤانالمدق أخذعا ؤو0 بنات حس عن حيرا منها حتاق أربع بكما؛إنكانت، فإذا ؛؟JU Uنلغ 
١^sدىالصنف اثال رب عن أحذ فإن ذلاJت، غير له بمل لا أحن٠ا مجنيا حرا لبون بات حص كانت 

الذيأحذ الأحر عد والر الصقن أحد وجد فإن الميان أيل فيسليه الغفل يخرج أن عليه حما كان 
الإلمحبماثر ذلك غير او جرب او حيام او ممرض معيبن الفرضان كان وان يضة الفر يفرق ولا وجد 

راش المن اد ورددنا اعل ص اش المن *مك احدنا وإلا ؛الصحاح جثت إن له نل صحاح 
عوحير ١٠إلا السام يختار ولا أعش الذي إل درهما اوالثرين الثاتن م والخيار وأحذنا أمقل 
يأحذولا درهما أوأربعن شياه أربع فالخاربن أمقل أو بنن أعل إزكانت وكذلك، المهان لأؤل 

ااعس_هحر وياحذ غترعا عن صحيحا يكلفه ب معيبة وإن'كا؛تكلها صحيح عدد الإل وى *ربما 
وفريمنيامعيبة إبله ولوكانتا يتشع أن إلا عاحضا عنه باحذ أن له يكن لآ جذعه عليه وجست، وإذا 
>نأوثاة مكانيا مملوعا عنيا بعيرا تعش أن ى الخار للث، فيل  ١٣٠بعير من ثمنا أكر وكانت ثاة 

إممالأنه البلد ى الأغالب، ال أنئلر ولا فجذعة أوصانا فثنية ع،زا غنمه فإزكات نجوزأصحة غنمالث، 
دونياّيالصدفة عنه ياحذ لر إ؛لهكراما ؤإذاكانن، الغم محدقة نحوزفى بلدْ ثاء من ثاة عليه أن نيل 

ثيءفلا نقمت، تش منه ياحذ فد الماص عليه عد ؤإذا منياكراعا ناحذ أن لتا يكن ب لثاما لوكانت 
بنإبرامع حادثتا فهوأمن الماص يدي ى مص أو ملك وما الضان سله دسها ى موط وإن عله 

انسبن عدائي بن ممامجة عن ملمة ين حاد عن أبيه عن محمد ين يونس بن حرص حدتنا تال محي 
عثله.انس عن 

العهرالماممةصده باب 

تبيعابقرة ثلاثن من أحذ معاذا أن ءلاوس عن فيس بن حميد عن ماللئ، ،حبرنا ( الفاض )ءل 
تبيعاثلاثن من ياحذ ان اعرععاذا وصي عليه اش صل اش ان وروكا ( رقال منته بقرة اريعن ومن 
وروىحلافا لتينه العي أهل مجن أحد بن نه أعي لا مجا وهدا ( الفاض |او ) ضا منة أربعن ومن 
فأبىذللئ، بدون أى وأنه منة بقرة أربعن ومن تيها يقرة ُلاثن من يأحذ معاذاكان أن ءلاوس عن 
رصولفتؤض فاماله  ٠١٥١حكا ومي عليه اش صل اش رمول من ثيثا ؛يه اّئ ب وقال ثيثا منه ياخذ ان 
اثصل الني فيه يامرى لر فقال البتر ؛و؛ص أنى معاذا وأن معاذ يقدم ان نل ومل عليه افه صل اث 

بنفٍا ولمس ناحذ كله ؤبيذا ( )فال الفريضة يبلغ لر مجا الوفهس ( القا؛ص قال ) بقيء وصي عليه 
ليإحداهما وجد وإذا الأفضل أحذ بقرة ض وهما السنن إحدكه عليه وجبتا وإذا ثيء الفريضنى 

•الإل ض ؛لت، ّحاحكا وفييا العبسا يأخذ ولا الأخرك، يكلفه 

المائةالخم صده ياب 
أذكر ١٠معي النم صدقة ى دُّلم عليه ايد صل الد رمول عن ثابتا اش رحمه ( الظاقص ال ق) 

ىثيء ولا شاة ست|ا يلغما فإذا أربمثن ملغ حى صد؛ة المحي ض ليس وهوأن تعال الد شاء إن 
يلغحى ثى. زيادتها محا دلس ثاتان  ١٢٢٠٠بلغتها فإذا وعشرين وإحدى ٌاثة ميغ حكا زبالتها 
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أريعسإ يلغما ؛إذا أربمإثة تلغ حى زيادما لاثى»ى م ثياه ثلاث فمإ يلغتإ فإذا رثاه محن ١٠
بالخل؛ ين عم ثاو الخلة علتم وس نإ ثيء فلا ماتة عن نتص دعا ثاة ماثة كل ى م شتاء 

ولاارى ولا الأكولة •_ ولا _u ولا الرار -إ يروح بالخلة علتم اعتد لاعيه عه اث رض 
والريى( الفاض |ال ) وختارْ المال غداء ب؛ن عدل وذللث والثنية الخدعة وخذ الغم فحل ولا الاخص 

رمولأن ويلغنا ( الذاهي قال ) للديح ممد الميتة والأكولر الحامل والاخص ولدعا ينعها الني عى 
يخلفلر اولما ;اخذ فمداالداض( )قال ٠ أ.والم نكرم ؛اك شاذ» فال وم عليه اش صل اث 

اعلاُ ى ى إذاكاث اوثشة جذص س اقل يؤخذ لا ان ز وصمت  ١٠ثع علت فما الخم اعل 
الىالن الخار ويخار يطئ أن إلا أعل زخد ولا أضحية تحوز U ارادوا إكا أنم عل دل ضإ 

ازكانتيقبة جاء فان ^ ١١ر-أا خبمر الثنية فوق فإنكانGكلها واحدة الخمكابا اذاكات ك وجبت 
واننحونأصحية لا تقص ما يكون أن إلا  ١٣٠بش يشع أن إلا صانا كانت إن أوبمذعة مجعزا 

تنيلفلا نيا تكون أن إلا أصحية جازت إن منه فبلت عليه وجبت، الش المن عن أكرقيمة كانت 
بلثورا بش دالهرمحران نح نإ بجب أن القرإلأ ذكوروهكذا الخم فرض ى لمس لأنه بمال 

تكونأن إلا ض .كان ذكرانأخذ لا المض حدا الإبل ى ئل وص نح ض خرا إذاكان .نه 
الحولفيل عتمه ءن الخل يكؤن بأن إلا الماثية رب، عل يم؛الخلة ولا آ رفال ذكورا .اثيتهكلها 

بالخلتم حى يالخل بمني فلا انمدفة ب محا الخم تكن ب فإذا فصاعدا أريعن الخم أصل ويكون 
أنفأعكته أربمون ك ولوكانت ( )فال المائية رب، فول دللث ى والهول الحول حا يستقبل م أربعن 

الناشنر ركاة فلا شاة  ١٣٠ثاتت، حش ممكنه ولوب ثاة لخليه أوبعضها حى.اتتا ينعل فم يمدنها 
نحزب ملكته حى أوالوال أعلها إل دخمها ممكنه فم حؤغا بعد ولوأخرجها ثاة أربعن من أفل لأما 
فهيغعنتاجها من فاثدة وكل عله ثيء فلا ؤإلأ رش الزكاة ى.ثك نحب  ١٠بقى فا فازكان هه 

اوينارحمة جديا اربمون وعى المدق جاء م الأمهات ماتت، م الحول قبل اربعن ولونتجت لحؤلها 
صنفأخل عجول بمروهم، أدهم، فمال وحمن الصدق فجاء إل ى هذا أوكان ؤحمة جدى 

وإنتلاثن النقر كانت إن واحدا إلا يمد ب ؤإن ذكرا النقر ومن أش والخم الإل منر وأخذ هذا من 
وإنأحدعا ء؛ل بذكر قانت، ثشتج إن فيل نح ؤوجب الخجول؛ناثا فإذاكانت، فأش أربعن كانت 
لأنالصدفة الصغار عن يعلل ل؛ انه ى الثافص واحتج بالعضل متشع وأتتؤ أش ملما أعلجتج ثشت، 

١^قبل من ولا الأمهات حول ^٠١ حال إذا فكذللمث الأمهات ح الأمهات حكم حكها 
محاخرا دع ل فيل انه عقلت، والثنية الحذعة وخذ الخم الدروفحل وذات والماخض الربي لع ل قيل لما 

فاذاكاتثؤعشر*اله رع يشبه الصغيروالكببروما بن الخيل وخذ ودونه خرمنه عنده إذاكان اخذ 
مالهمة أخذت بل عدلا اخذ فر درهما عشرين نوى ثاة وكلغته درهما عشرين نوى أربعون عنده 

امحرولأمن الأومط أخذت المغيرء أخذت صغير إلا يكن لآ وعدْك؛يرفان صغيرا فلأأخل كله 
سنص١ واكن الك؛ل ءدد ،ن ض ول؛ الحرور منه الح٠رورأخذت ؛لا يكن م الحميرفإذا آخذ 

ومهناuن١ ولوكاث الخدد س نقص ولر ب لر إذا صا.نالن كللك غدنر a الخودْ 

حمالشة فوق ثاءكلهأ أربمون لرحل ؤإذاكاث • التام مذا ز الأم صار؛ I الخ حية حاء فان ٠ وله )١( 
مصححه.اكب الخ كان إن شه يأتيه أن عل الماثية رب المدق 
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ثاةعلب ؤإنحا ثاة وعاثت عشرين ى ■حكيء ثلاثت ين يفرق لا I انمدثة خشية •تغرق بن عيح ولا 
ثاة»اثت له ورجل يثاة ثا؛ ماثة له رجل مغرق بن محع ولا ثاه ثلاث ن|ا ز،تكان إذا لأما 
الميتةنتل أن الماص خثية والخفية ثياه ثلاث ضٍرا جمحا وإذا ثاتان سليها عترهن تركا تاذا 

صواءوعاوما ثاة عليها ولووجت ( )تال حاله عل تركل قاهرأن تكرالمحدقة أن االال رب وخثية 
علالرجئ الشاة مجته الآحوذ فأراد ر؛ى الأخرثاة دغم غنمه عن أحدهما غم عن رأخد« الماص ففللم 

إنعليه وجب ما نمحق بممة إلا عله يرح أن له يكن لر غتميا عن أخذ •؛ نمة يصف خلينله 
يلعأشهرم عسة يده ى فأنامت ثاة اربمرن له ولوكاتت ( ءللمم'رتال الزيادة لأن أوثتية جذعة كانت 

أخدالثا؛ى حوله حال فإذا الأول لخوله ثاة نمحق الأول نميب عن أخذ علتها الخول حال م نصفها 
يكوناولر الزكاة فيها نحب يغم رجل فخالعله الزكاة فيها نحب غم له ولوكاث لخوله ثاة نصف منه 

فإذافيه اختلعيا الدى العام ى الخليعلى ركاة يركنا وب حولها عل مجتها واحد ٠اثيةكل دكت ثاتحا 
فازكانتاخانمنا يوم عن الخول عالها حال ند لأنه الخلبملن تكاة 3ك؛ا هما خالي،لانكا وهما قابل كان 

ونصفامحرم ز ثاة نصف منها أخذ صغر ى الأخر محجول انحرم ى أحدهما وحول ممانن مجاثيتها 
عناالصدق أخذ شاة أريعون اخر ببلد ولأحدهما ثاة أربعون رجلن بن ولوكان صغر ى ثاة 

مجالأصم لأي عشرون له الذي عن وربعها الغابة الأربعن صاحب عن أرباعها ثلاثة ثاة الشريكن 
مجاله.لكوجز\ل 

المدهعله نحب عن ياب 

أوأوععتوعا صغرا الأحراروإزكان مجن الللث تام مجاللئ، عركل الصدقة ونحب اكا،ص( ال ق) 
آوجناية الوجوه مجن بوجه مجاله لزم مجا مجنهم واحد كل مجال محا نجب ذللدكل ى محنهم زق، لا مراة 

رمولعن وروكا الفعلرة وركاة والنبع الماثمحة ى ذللث ومجواء محتاج زمجن اوولد والد عل اونفقة راث 
٠الزكاة تأكلها لا — اليتامجى أعوال ى أوقال آ النم أعوال ى ابتغوا  ١٠فال أنه وملم عليه اث صل الد 

فخارجاألكاب مجال فامجا قال( التتاص) أمجوال ى الزكاة أن عمروعاثثة وابن الخْياب عرين وعن 
ملأْفكأن عجز وإن عته  ١٠من امتفاد فكأنه عش فإن عاليه تام غر وعلكه بالعجز إلا مجولاه مجللث مجن 

صامحه.عن اّتفاد 

اكدقيأخذ٠١ رأين المده به نحج، الذي الرُت، باب، 

فيأخذالخول حلول ح الصدقة أعل ف؛وافى ا،لصدق، الوال، يبعث أن وأحب الخافص( )ثال 
ويآخذعاقال( أوصيفا) ثتاء امحرم عندمجاكان المعاة رأيت وكذا اغرم مح، ذللث وأحب صدقاتهم 

الا»عن اااثية جرت وإذا عليه صدقتها لتؤخذ اناء يوردعا ان ا،لا'نية رب وعل المائية اعل مجياه عل 
نحرجمصيق إل ؤنحمجرعا راعية يتبعها ان عليه وليس وافنيتهم اعلها يؤت محي ياخذها ان الصدق فعل 

.عدلهاعل يأنى حى كذلك فيعدها واحدة واحدة عنه 

ا,

متوا
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اضدهسمل اب 

را؛عأمحا بمار■م بن عطاء عن، أّثم زبد؛ت، عنه ماللث أخثرنا تحاف ارد رجمه ( الثاض ل ء) 
رائعأم تال الميت إل من إل فجاءته بكرا وجب من اّتالف وط عاليه اش صل الد ر«-وو، أن 

لهنحل لا والميت الصدق إل من يقضى لا أنه بمنط الخم ( الغاض قال ) أياما أضئه أن ؛أمنح،  *والذي فبق I ياث الخالق ى ام »وعليه اش صل و*او مالهم من ينميه ما لأعلها للف وفد إلا 
بمتثم ويكفر بمف أنهك١ن وصم عله اش صل الني أصحاب بمص وعن I بمنه عن ولكفر خثر 
نأخذ^٦^١ ( تال، ) الفملريوض تل عنده نجمع الذكا الغعلرإل بميت يبعث شئا عمر اين وعن 
صدتسلخ، ومالإ عليه اش صل الد رمحرل آن يه أول عر ما الونحع مذا ز ينج*!، الزمح،( )قال 

i|أو فرحل وقد إبم دفعه قل منه ، ^dJiلهم الوال تمح، وإذا إ الغاض )قال حلولها؛ل انمام، 
صلاحمالأ ك ياخذ الذي اليم وليسمل، علم ييل لا رثد اعل ضم لأن ماك ى فهوصار يفريد 

لأمماالمهان لأمل أُوال،ا *ن ياخذْ أن فله الحول، قل وماتا فاتلفاه بعيرا ار->لأن ولرامسنملخ، به لا إك 
قدكانا الحول، بعد ولومانا يإلخاْ ل! حول، ى حلنا قد صدق ى يا حق لا أنه علمنا الحولي يبلغا ب ،لل 

يوخذفلا حقها ى لما يورك فاغا إلتما يقع ما يرهما كان فان الحول قل ولوأيسرا الصيت امتوفيا 
أعلم من وهما إلا أذ، ا الحول لأن إلها دغ U ضا أحد U غثو من يرهما كان وإن  ١٢٢٠

مجالعن فوحد الحول قل مال وعللئ، الحول قز درعم ماثى ركاة االال رب عجل ولو الميت 
وىالحول قل الخش ولومانا لخرثواب متهلوعا مال مجن أعطى لأنه يه الرجئ ل يكن، ا عندانمل 

عداى أنفقه أو يه تصدق أعهركا ومجا عليه ^١٠ فلا دراعم حمان إلا درعم مجاها المال رب ييتم( 
درعممجاهم، أفدتا إن محال دراعم حمة فاخرج الركام *ثل ز تجب لا *ال ك رجل ولوكان اكك، 
عليهلمى شيثا محض قد فيكون الزكاة مثله ى نجب، مال ّسب يلأ لمحها لأنه عنه خز ل؛ ؤاما فهده 

ثالثةثاة  ١٣٠احد شاة زادته وقد الحول فحال شاة ^، ١٠مجن ثامح، عجل ؤإذا حول فيه عليه حال إن 
عليهعبذ إنما الحهم، لأن الثالثة الشاة ى عليه الحؤ، الثاتهم، تقدممه يضل ولا مجنه أعطى مجا عنه ؛؛جزك، 

.شاة عليه رد شاة إلا فحا وليس الحول فحال شاتهم( مجنيا أحذ لو الحولكا بمد 

المدهإخراج ئ المن باب 

يرقاولا ورقا عن، ذهب نحزته دلا فرض أنه لمنحز1ْلأتة ركاته إخراج دل وإذا الباض( ال ؛) 
ركاتهفهده مجّالما الخابه مال إزكان طال دراعم عشرة ولواخرج عليه وحب ما غير لأنه ذهب عن 

فرضبهم، مجشركة جعلها إنما خالص فرض قصد بالنية يقصد ا لأنه نحزثه ا مالما مال فكان نافلة أو 
عنإءءلا،ْ لأن عنه أحزأت لهاظة ّالأ يكن لر فان uل١ كان إن الخاب، ال عن ولوقال ونافلة 

الدراهمحبس ل مج١ككان فهللئ، دراعم حمة وهى ليممها ولوأخرجها يفله لر وإن هكذا الخالم، 
ركاةالزكاة مجثله ى فازكان مجال مجن بقى مجا إل رُع تفر؛ا؛ل غثي من، اخرجها الك، منه ولوصاعنا 

ىءزء،ء ^،'^١ أحزأت إليه لمحها هم، نة بلا ركاته رحل، مجن الوال أخد وإذا عله ئمح،ء فلا وإلا 
هنفعن نمها الرحل، يتيل، أن وأحب يتقه ينمها ولا اللهل١ن أو وليه عته يقمها أن لها القمم 
.عنه أدانيا من يقهم، عل ل؛كريا 









محس"ءى يس ئ شء وئْ يؤخذ الأذارولأ ر ولا أومكها دواء إلا أعلمهئوكل لا لأي الرص 
يا.طوس يوجل ب إن ب أورد رد0 عله رطاكان أخذه وإن ويتس وممره نسه وسس ويداس 

لا.ص؛وٍءب من ولواخدم •قاسمةكالح والخثر وشمانه لأخلاق ربا ببعفى بمضه بح أجز ولا 
•وازنةكرمحهمحا ولونه سعه نه ثريكا وكان وصفت يرده،لا أرته ممرأ بمير لا رف أور زييأ 

غرم.عليه يكن ولر له 

اباازدعدأو؛ات
ا،لواببعض ى سخيف م ضحمد يتخرج ؛ره ريع الذرة • تحال اش لجيه ( الغاض )؛ال 

واخوقن، شهرلأنه ودربمد يذرالوم ؤبمكذا الأحرى حمدص ناحرت ؤإن واحد فهوزيع أحرى فتحصل 
ونعحريم، ى محتلمة اوثات ى مرات ثلاثا المنة ى زيع ؤإذا رتال( عتقاها فه وتلاحقه للزئ 

ىاده ما يقم ان ومما غمعا ذ بمفه ادرك بإن متة ى زئ إذا واحد زئ اص مما افاويل ففته وصيما 
ير،اليضم لا محتيف أص وملما الأحرى ز أدرك  ١٠ال صم الأحرى الق ى أدرك وعا واحدة صة 

بذراحدهماؤإزكان الواحد ماكالزيع ّنت ى  ١٠٠٠كحمادهما الزرعان احرؤإذاكان مجوصع ى ( الغاض 
.ضبمامنة زئ ال منة نبع يمم ولا يمان لا زرعان فمحا المنة عن متاحر الأخر ثحماد المنة فل 

الأرضأخرجت فا فيراكده ياب 

مقىما معناْ فولا ل ١٠وّام عليه اش صل ايد رمول أن يلغى ت نمال الد رحمه ( القاض لإل ا) 
مضصر اين عن وروى العشر ففيه أوسماء عن من بغرم مقى العشروما نصف ففيه أوغربه ينضح 
يكتفالعشر٠ام فيه يكون أو٠١ بنمرأوميل عدا ر مقى وما أفول يمدا محالفا ذللته ى أعلم ولا ذلك 

أرباعثلاثة يفيه نصفن حما عاش فان القين ى عاش ما ينثلرإل أن فالقياس و\إ)>وب يسقى حى به 
يهصدفته أكرفيكون ب عاش ينغلرأبم؛ا ؛يل وقئ ذالث، بقدر فيه أكرزيد بالميل عاش العشروإن 

ويأحدسعة المال لرب يكال أن العشر وأحذ بمنه ح الزئ رب فول والقول وصفت  ١٠والقياس 
,أوكرفيحمابه فل محا زاد وما الأرض حراج المثرثع نصف الُامروعكذا الصدق 

الورقصده باب 

سمصن،فال أص أبيه عن المازز بحى عمريثن عن مالك أحثرنا • نمال اش رحمه ( الشا؛هم ال ف) 
الورقر أواق حس دون ما ليس  11وملم عاليه اش صل الد رمول فال يقول الخيري معيد أبا 

عشرةوكل الإملأم بدراعم درهم ماتتا وذلك أواق حمس الورق يلغ فإذا ناحذ لمدا ( )فال  ١٠صدفة 
لهولوكاننر صدفة الورق ض الإملأم ممثقال ذهب مثافيل ّبمة وزن الإّلأم دراعم من دراعم 

لوماكا ركاة فلا غترعا الوازنة عل فضل اولها الوازنة جواز اونجوز اواقل ُمة تنقص درءم ماتتا 
رديثةورق له ولوكانت ركاة فجا يكن لر غتره وّز ماثة من نمة حير ثديي اومق اربمة له كانت 





جباالقولن ى الركام ساليه له بملح لا فا أرصده فإن له بملح لما أرصده إذا هيه ركاة لا قال من 
أصلهلأن بآصاله أثبه وعدا ركاه الخل ى ليس الزكاة غيركتاب ى الشاض قال وقد ( الزى )قال 

ممإالممل ي وليي الزكاة نيا والورق الذعب فكذلك ركاة مما الممل عل وليس ركاة المائية ي ان 
يكآة.

ئدركاةيكون لا U اب 

فلابجر وحلية ومرجان ياقوت أو زيرجد لولوأو من وما"كان ت تعال اش رحمه ( الفاض ال ؛) 
ولاالغاض( |ال المجر) دمره عوثى، انمرإمما ى ماص ابن عنترقال ولا مالي ز ولا فيه ركاة 
.وصغت ما عل والحرث والماشية والورق اللعب حالف محا ثيء م ركاة 

اكجارة^١٠ باب 

أىبن عداش عن معيد بن بحى عن عتتة بن -قيان أ-محرنا : تعال اش رحمه ( كاض ال ؛) 
ادمجةعئى وعل الخلمإب بن عمر عل مررت قال حاما اباْ ان ماس بن عمرو ايى عن ملمة، 
فقالالانرفل ى وأعب غيرعذه مال المومين أمجير يا فقلت ؟ ماص يا ركاتك تولى ألا فقال أحملها 

{ال) الزكاة ملما فأخذ الزكاة ضا وحيت قد فوحدها فحسيا يديه بين فؤصعلما فضع مال ذاك 
لحؤبماالاس دش الحول عالمها حال م الحول ة؛ل ممثاتة فصارت درهم ماش ى انجر وإذا ( الفاض 

مهصرفها  ١٠باع م غتبما ش صرفها وإنما  ١٣٠لمى لأته إلمهإ ربح ما بمم ولا لحؤلها زادت الش والماتة 
يديهى والعرصن الحول بحول للتجارة عرصا بما يغزى م اشهر ّتة درهم ماش بمالي ان ينبه ولا 

المرضىوصار التجارة بنية العرض ى نحولت حبتثذ الزكاة لأن بنتمه أو بزيادته العرض فيقول 
بلغما بالغا ثمنه من الزكاة أحدت الحول بعد العرض ين نتم فإذا لحمحلما عالمها بمب كالدراهم 

بلدهنقد من بالأغلب قوم التجارة عرض عل الحول فحال بعرض لكباره عرصل ولواشترى ( )قال 
بهقوم الذي من ركاته ويخرلج ( )قال برض للتجارة اشتراه لأنه بالأغلب قومته وإنما دنانتراودراهم 

عرصابه اشترى م اّّّهر ّّتة يادُه ز وأقام الركاة قيمته ى لجب للتجارة عرض يديه ى ولوكان 
صاحبهمكان أحدهما وقام  ١٠١٠المالمن عل الحول حال فقد أشهر متة يديه ز فأقام بدنانير للتجارة 

لجباوبثيء دنانثراوبدراهم للتجارة عرضا ولواشترى ركاته ويخرج يديه ى الذي المرض مقوم 
الحولخول حى العرصن يقوم من؛وآٌه؛ المرهم، ذلك يه اشترى  ١٠إفادة وكان الماشية من لصدقة اب 
أوبدراعم باعه م أشهر متة يديه ى المرض هذا ولوأقام الحول بعد يثتمه م المرض م، أفاد يوم من 

افادحهم، من المرض فحول نقدا فاثدته إذاكانت ا الزى أشهرركاعا)قال متة يديه ى دنانيرفأقامت 
أنترى ألا الماشية ركاة ولمىكذللتؤ عشر ربع الزكاة ى والقد للتجارة المرضى قيمة معي لأن النقد 

عشرربع ركاة حوله ى  ١٠إل شاة ركاة حول هم، ما أفيضم ثاة بالحؤل المساممة الإبل منر س حف 
يبضلا وكذلك محتلف الزكاة ى مناعا لأن حول مح، يضمها لر بغم اويقرا يقر إبلا لوابدل قول ومن 

عشرربع ركاته عرض حول إل نحاضر اوبنت لون اوبنت اوبيع شاة ركاتها ماثية فاثدة يضم ان 



ولولكن( القائم قال ) اثزا0 -إ الى نية lilأفاد حن من لا اشراه حن من الرض *ذا فحول 
بمدولوباعه اس نقد من الأغلبج وازكان بدراهم إلا يقوم لر درهم بماثى الرض اشرى 
المضبه اثزى ما اصل لأن الدراهم بقيمة الدنانير وركيت بدراهم الدنانير قوم بدنانير الخول 

ولوبالدنانير قوم وعرض بدراهم ؛اادنانيرواو؛اعه إلا الرضر يقوم بالدنانعرل؛ لواشرى وكدلاث الدراهم 
الدنانيرى ركاة فلا دينار مجاثة او درهم الق حا اشرى م شهرا عشر احد دينار ماثة عنده افامت 

عرضاولواشرى بانمها فيا الزكاة لأن »الكها يوم من الخول عالهأ محول حى الدراهم ى ولا الأخيرة 
ثم'تواْللتجارة ثيثا ولواشرى عليه ركاة فلا التجارة به نوى فان ؛غثوشراء لوملك فهوكا نجارة لغثد 

حىالماممة عن ينصرف فلا علفها نوى إذا الماممة مدا يشه ولا لوصل وأحب ركاة عليه يكن لر لقنية 
الزكاةلأن المرض ملك يوم -ن العرض ممن رش الزكاة طه م لجب ما أفل مملك ولو'كان يعلفها 
عتهمشطت أفل ٍإلخول خول يوم قيمته وكانت دينارا يعشرين لواشراْ أنه ترى ألا يعيما فيه نحوك 
الرفيقى التجارة ركاة ممغ ولا ( )فال به اشرى ف؟ا لا بح إذا ثمنه ؤي فيه تحوك لأنبما الركاة 

طهورم إنما بمال لموا الأحرارص عدد 
مكانولوكان والزؤع النخل 3كاة ^كائ أوورما للتجارة أوزرعا نحلا اشترى ؤإذا الإيمان اسم لرء< لن 

الماشةj كاساء والورق الدهب فى والخلطاء التجارة تكاة زكائ ما تكاة لا غراس الخل 
مواء.وصمت ما عل والخرث 

اب

مانمةبيا فاشترى الصف عل قراصا درهم ألف الرحل دفع وإذا اشتعال حمه ُرالثاهص( ر؛ال 
حىابدا المال لرب ملك لأنما وش'كلها انه احدجما قولان قفعا الفن نماوى وص عنيا الخول وحال 

واشأشبه ومحيا الريح افتسيا ماله رأس له سلم فإذا نمرايا العامل لواكان وكيلك ماله رأس إا؛ه بملم 
علهاحال فان حماتة ركاة ووقفت والخماثة الألف ش المال رب عل الزكاة أن ال؛ا؛ى والقول أعر 

حاحليط لأنه ؤامحا درهم ماتة إلا لهمه سلخ ب فإذا مالأ إنكان ركامحا للعامل صارت يوم من حول 
القولى مجاله راس الاصراى إل يسم حى لز ربح فلا مسم دال'ا*ل محرانتا المال رب ولوكان 

مرما يودى ركاتهّي أدى لمحب له ّثم فان ذلكلكه محصى ال؛انى والقول حولا يربمه بتقبل م الأول 
ركاةالعامل عل يكؤن لا أن عندي يقوله أول الزى( *ال فضل) المال ش له مندكان المنن من ءل؛ه 
قدرنقص م المال ش شركة له لوكان يقول لأنه القراض ى معناه عدا لأن المال رأس محمل حى 

^ل.رأس أداء يعد إلا له ريح فلا ثرك اياش ى له الريحكان 

الدوروالخي«ادنكراء اللمهطة وركاة المدهل •ع المئين إب 

قلالملُنان عليه فامتعدى مثلها وعليه درهم مائتا له وإذاكانت تعال اش رحمه القاض( ال ق) 
عليهولوقفمحا يبأا غرمجاءه محي م ركانما احرج الحول حال حكا عله؛،١^.>، يقغم، وب الحول 

ركاةعليه يكن لم الغرماء يقبضه ان قبل الخول حال م الخول قبل وحدوه حنث مجاله لهم وجعل ؛الدين، 



فيكونللثيء ان|اكالر-ما صدمإ الى واروالمائية الزيع ى ويكذا الخول نل دونه صارلم لأنه 
الديننل الزكاة منه احرج الخول عليه فحال رمن عال وكل ( )؛ال فضله وللرماء نه ماله للم"ما 

تك١ةفلا طها وعليه درذم اثنا له إذاكانت ليل ز ابن اخلأف فىكاب فال وفد المنى( قال و) 
ولوركاته'كالودياة سجيل فعليه أحده عل يندر دين له كان وإن ( مشهور)قال ؛وليه من والأول عليه 

عليهيكون لا أن قولن من واحد إلا نه علوز فلا عله تدر م زمانا فأقام أوغرق غميه أو ماله جحد 
إلاعنه يزل لر ملكه لأن الزكاة عليه أويكون عليه مغلوب لأنه نفه يوم مجن الخول عليه بمول حى ركاة 

فكانركاة »ئله ى يكن لر وإن مضى لما ركاه الزكاة مثله ى مجا ذللث من نص فان المنن من ضى 
وإذا( )قال ض ه رش الزكاة فيه نت إليه جمع إذا U قض فإذا حسه وإلا إليه ضمه ال له 

يكنلر لأنه وحدها الدى عل ركاة فلا صامئا جاءه م يزكها ولر أحوال علنيا حال م منة لقهلة عرف 
ىأو ماله لأنيا مضى الزكاة،٧ عليه أن ى وصفت نإكا والقول صاحبإ حاء حى قط مالكا لها 

بقولهالأمر أثبه ( الزى )قال أكلها له أ؛ح لأنه المنة بمد الملتقط يد ى مقامها ى عنه الركاة سقوط 
غنمهولوضاك الغم صدقات باب ى قال وقئ عنه يزل لر ملكه إن لقوله الزكاة عليه يكون أن عندي 

عليهأن ى قوليه لأحد هدا ى قوله مجن يخلف لر ما فقضى لأحوالها ركاها وحلما م أحوالا غصبإ أو 
دينارمماثة سنن ارع دارا اكري ولو ( الئافر ر؛ال التونق وباش الغم نحوال ى قطع ّي الزكاة 

الخول.اإثا:ىوفى دطر١ وعشرين حة زكى الخول حال فإذا احلأ يثزط ان إلا حال فالكراء 
لثلاثدينارا وسجن ة حمالثالث لخول ا وى دينارا والعشرين الخمن ركاة قدر إلا نتن لحمن 

ولومضى ما ركاة قدر إلا منن لأرج ماثة رش الرابع الحول وش الأولين المتن ركاة قدر الأ سنن 
صداقشه ولا له ملم فا إلا ثكاة عليه يكن ول؛ الكرا، انفح الدار ايدمت f المال الكرى قبض 
منفةسلامة إلا نيء  ١٣٠بمللث لا والإجارة النصف انتقض حللق فان الكال عل ملكته لأما المرأة 

لأنهالإحارات كتاب ى أصله حلاف هذا ( الزى الإجارة)قال مجن حصة لها يكون مدة المتأجر 
عنديأنبه هنا ها وقوله أحلا يشرط أن إلا الملة أكرىك؛من  ١٠ملم إذا الكرى بملكها حالة بجملها 

الحولحال حى الوال يفه فلم ولوغنموا ( الإكاة)تال صرش ما عل لا الملك ى اسما، ؛أقاويل 
اللأنه القمم بعد حولا بإ ستقبل حق ذهب ولا منإ فضة ش ركا ولا عذر له يكن ل؛ إن أماء فقد 

النيصهم عزل وإذا حمسا نيا ولأن بمكنه أن إلا نمته بمنعهم أن للأمام وأن بمينه فيه لأحد مجللث 
بمينه,لمالك ليس لأنه فيه ركاة فلا الملن ينوب لما مجنيا وّّل،إ عليه اش صل 

ومحرمالخار الزكاة ف نحب الذي المال ئ الج ياب 
ومحرذلكهته يض وها الممدق وبع 

فمحاليقبض ل؛ أو قبض أوهما أوالمشرى بالخيار أنه عل صمحيمحا بيعا ولوباع ا الثا٠مإ ال ق) 
الحولالحال حال حى ماكه مجن بخروجه بم؛ لا لأنه الزكاة فيه عليه وحيت الباثع مجللي يوم مجن الحول 

يمالمللش ان الفهلر ركاة باب ى قال وقد ( الزى قال •بالركاة) فيه ينحل الدى بالتغثر الرد ولمشميه 
لكناإذا الأول ( الزى قال وحدْ) المشرى بخيار بم؛ اللك، أن الثنعة وش المشرى بخيار أو بخيارهما 

انهفباعه بييعه لا ان عيده متق حلف رجل ى يختلف ل؛ قوله لأن باصلمه اسبه بالخيارعندي حميعا 

٤٨



علتهعتق ما ملكه أته فلولا الأبدان تغرق يتهرفا لر ما بالخار جبا الشايض أن عنده والند عبق 
علفالزكاة أوالحمرة الصفرة فه ترى أن محل صحيحا طكا نحل رة ور.لك الغاض( لأل عدْ) 
همؤخمحا والج فاسرمحإ  ٢١١يلوصلاحها بعدما ارعرة ولواقري تنهمر حن الأخريزكها مالكها 

بم*عا١•؛^• يلما ان عل صلاحها بدو ، J-iولواشراحا له ليس والأخر له أحدهما عبدين، وباعه لي 
لهدتركها عل النخل رب محر ولا  ٠١٠١فيمغ تقطع أن محوز لا لأنه البيع مخ صلاحها بدا فان 

•ءولأن دءا الثرى وأ؛وا الرك الباتع ولورصي الثرى عل فالزكاة الرك ولورضيا قلعيا ائزحل 
(الزى الركام)*ال بوجوب بملل م القطع اشرمحنا لأنما يمح أن ؤالثاى الرك بجرعل أن : أحدهما 

اّمللثدلو الغاض( ؛ال ) ملها السالة فخ عل ماصا البح يمح أن بقوله القولن عيين فاثبه 
ميتاالمصدق ولوباع بمه مع قوله ذلك ى والقول عثرومعلمها ضن زحل حرصت وفد ممرة رحل، 
الفاض(قال ) عليه فدرت إذا بيعه وأفخ غره غزى لا أمله عل أويقمه بمله ياثى أن فعله 

.أمخه ولا أعلها إل وصلت إذا صدهته صراء للمرحؤر وأكره 

اشدنركاة باب 
منهاخؤج فإذا أوورفا ذما إلا العادن ر يخرج مما ثمرء نر ركاة ولا ; تعال الد رحمه ( الغاض )•ال 

اوورقابمبرذجا حى مه واْ فلا اوالتحصل يالناراوالطحن مالح غرمجتمبزحمر فكان اوورق ذما 
إنبمنه مع فوله مه والقول صامن فالصدق ورألأ أو ذجا محمل أن محل شينا مه دفع فان 

(الغاض ر؛ال ؛عثرْ محتلط ورق أو ذهب لأنه محال المعادن تراب بيع محوز ولا اّتأالكه 
ابسركاز٠مtا أن إل ذب وصدمحم ؛ ١٠١العادن فى أن إل ناحبما أمل بعض وذب 

اواقحسى وازرق،C، ص مه الدب .ؤ مرفيه ؤاة غ النكاة ت تل ب ( )قال 
 ،(٠١( ، L.مامتامه م ز؛ه ^ ٠١١م غرحاقد المعدن ٠انكان اكاي٠ة الأيام ى أصات وضم

ادمإبي أوعاة لخ؛رءدرأداْ انمل، ترك والقطع أوهل له محه ص يقمكر 
ر؟لالإول الأخرإل ، ءنه؛١٢أءاب  ١٠صم العملنه فحقيولرأطع ولوتابع وصم، ما إلا 

رآلري محا الخترق اب.ُاُتهم محا الركام محاق مه اٍنا والذي آخر موصع ى وفال المزني،( 
■جام، مت، ى ض وذي لخوله قاتلة.>/، بجعله أن به قاول اّز، له بم، لر إذا ١^( 

•التوفتمحا و؛اُنه عندي القياس وعو 

منهلن؛اخذهل اكداه أخذ إذا المدق قول  taياب 

(J١اث١ض  ١٠ ) ؛^٢٠من، "خ ١^^٢ صل لمه وتعال محارك اذ، فال : تعال اص رحمه
ءلمُاكلأة ازض( ر؛او ّكنام<إنْلأس طم ب ص,-زمم 

وملهالخصر وعوراد ر اه الأول عالكها مال من امحرة ى فالزكأت ٠ الأم عبارة الخ محا فاسر : توله )١( 
الخامملرب اخذهما فان الزكاة صلاحها يبدو حى ركاما فان )ا الأم عبارة ٠ البح فخ صلاحها بدا ان فر 

مصححه.I(كتبه سأ(ا الح فخنا ضلعه،ا 



يتولأن وأحب يعوله أن اريء صدتت أحذ إذا امال عل قض سمم انمدقة أحذ محي لهم الوعاء 
.i أمت فا لاث وبارك للث طهورا وجعله أعطيت فا اس اجرك )ا 

اسلروكاة ، ujbعن ياب 

علهاث صل اش رمحول محرأن اين عن نافع عن محالك أحمنا : ممال اش رحه ( الغاض ال 1) 
ذكرمحبمد ■م ■^،۴، شمر ثن أوصاءا م من صاعا الناس عل رمضان من الفطر ركاة فرض وملم 
؛ال) I ممونون كن ٠ فال آحر حديث من وّط عله اث صل عنه وروى الين. من وأش 

ممنوالراة فهم ب-عم عل فرصهم وامما لهم مال لا فالعيد ايلمن عل إلا يفرضها فب ( الغاض 
علاج؛رناْ س وذلك منه اكلر ركاة ادى ركها ك يكون لا حى احد مرنة لنت من فكل ممونون 
ويؤدىلها >\م •)وزُجتبم الفقراء الزمى وأمهاته واياته الفقراء انمغارواليجارالزمى ولده س نفك 

وإنالمحاب مدا من ءوصع ى وتال -صام عام إذا رجمم برج ب وإن الحضوروالمحب هميه عن 
منو*ذا ( الزأى )فال القرى بوادي عانه عن يودى عمر؛انهكان يابن ذلك ى واحتج حامم يعلم لر 

ورذقر*بم ورتق حال كل عل أومغصؤيا رعونا كان عمن ويوش الغاض( )1ال اول توله 
ممدقال مسلم إلا يالزكاة بملهر لا لأنه عنه يزك لآ كافر ممون فيمن كان وإن مواء والتجارة الخلّة 

ِمسما رش أموال لم ولايته ى ولده وإزكان فيه منفعة لا الذي المعصوب سمحت قال عاصم وابن 
يوشأن عليه عب، وإمما أحزأه نمه عن فاحرحها ممون ممن حر مملؤع فان عمم نجزي يمملئ أن إلا 

عنهنرش شوال لله الشمس وغابت رمضان شهر من نمارآحربوم من شيء مح، ءم عّدْ عمزكان 
ذللثعامه ى عليه ركاة فلا عبدا اومجللث ولد الشمس غربت بعدما له ولد ؤإن ليثه س مات وإن 
حرونمنه نمقه مملك ولوكان مجته مملك مجا بقدر مما واحد كل فعل احر وبن ■مد.محنه كان وإن 

لأتهالخر نصفه عن النصف أدى ويومه الفعلر ليلة يقؤته ما للعبد فازكان ركاته نصف نحفه ش فعليه 
أنفذهم البج إنفاذ يخر ولر شوال فاعل الخيار له أن عل تمدا بلع وإن يومه ى اكتب لما ماللت، 
يالعيبوعوكمخارالرد له والملك المغزى عل فالزكاة الخيارللثزى وإزكان اياتع الفطرعل ركاة 

يقوللأنه قوله أصل ى غلط عدا ( الز؛ى قال ) المغزى عل الفهلر فنكاة حميعا لمإ الخيار وإنكان 
لرما بالخيار حميعا لأما للمعزى يم لر الملك لأن يعتق أنه ف؛اعه بعته إن حر تملى لوفال جل رى 

؛ال) يما الماس ز فرق لا بوقت خارالشرط التفرقكهوى خار ى فها الأبدان تفرق يتفرقا 
وغثرْالدين عل محدأة ماله ى وعم عنه الفهلر فثكاة رفخا دله شوال أعل حن ولوُات ( الفاض 

وعليهثوال قبل ولومات بقدرمواريمم ركامم فعلمم موال اعل f رمقا ولوورثوا ووصايا بداث مس 
شوالأعل م فات الثلث *ن يخرج بمبد لرجل ولوأوصى ُلكءم محا لأنم الورثة عم لثما لئن 

ملكهس يخرج لر لأنه الوارث عل فهي رد وإن ملكه إل حرج لأنه عله فهي ، ٢٠فإن ركاته و؛فنا 
وسملكوه مملكه لأمم أ؛ءم مال ش الفملر فزكاة تبلوا فإن مقامه يقومون فورتته له الوًك، ولومات 

ل!فإن اداعا وعمم عنه الفعلر ركاة به يودى وما لنومه يقون من وفوت فوته وعنده موال عليه لحل 
يومهقوت إلا عنده يكن لر وإن بعضهم عن أدى يعضهم عن ما*يؤدى إلا لومه القوت بعد عنده يكن 

ولانمه عن أداما زك ى له أرخص لر الفملر لزكاه واجدا ينون ممن أحد فانكان عليه ميء فلا 



سوضبما محاب اذاكان أدا'ما مد يأخذعا أن با'س ولا غيرْ عل مقروصة لأنما عليه غب أن ل يى 
ضلحرا زوجها فان عما يودى أن سه أومكانا عبدا أمته زوج وان واكهلؤع الفروصات الصد٠١ت 

.اليد صل منه منعها أو عليه يدخلها ب يان سيدها صل محاجا فازكان امرأته عن  ٠١٠١الخر 

اكطرركاة *كهل ياب 

عليهاش اش,صل رسول أن عر ابن عن نافع عن مالك أخم؛ا : تعال الق رحمه ( القاص ال ق) 
لبى( اكا،م ؛ال شم) من آوصاعا ممر من صاعا الناس عل رمضان الفهلرمجن ركاة فرض وملم 

ألوتدأى ( قال الركاة) فيه وما الرجل مما؛تتات القل من الفطر ركاة أن رّرا عليه افد صل نته صى 
دمازمحا أد ممرا أد أوثم! أوعلما أوذرة حنهلة الفعيركان ركاة منه أدى الرجل عل الأغلب كان 
ممنلوأدى كان ولوقومت الزكاة تقوم ولا وصلم عليه الله صل الني بصاع صاعا أدى هذا من أدى 
ولاولاصويقا دقتا يودى لا شه الحب الأ ولايودى ( )قال حنهلة اصع ممن أدى ضريع زييب صاع 
الحنظلشان وقئ قوت فالفث قوتا لهم وازكان لأنه أقطا يودوا لا ان البائية الأهل إل وأحب قيمة 

مجنفيودون فما ركاة لا ممرة يقتاتوا أن إلا حم البلدان أقرب قوت مجن يودون أنم فيه أشالث، لا والذي 
لرلأنه إعادة عليم يرى أن ماِمضى قياس ( الز؛ى قال إعادة) أرعلتم لر أسنا ولوأدوا ركاة فحا ممرة 

ولا( الغاض 1ال ) 3كاة فيه يكن لر وإن القوت آومحز ركاة فحا ممرة يكن ل! إذا يقتات ب محلها 
حانلةقوته وإزكان واحد صنم! س إلا شعيرا صاع ونصف حنهلة صاع نصف الرجل يخرج آن بجوز 

لونهولا طعمه يتغير لر قدمما كان فان معيب ولا مجوس مجن يخرجه ولا صع،را يخرج أن له كن يا 
تقممن عل ويممها . أجزأه أخرجه أين وس خيرها له فأختار محتلفة حبويا قوته كان وإن أجزأه 

عندهنحح من عند ء1رحها وإن محال نفقنم تلزمه لا كان إن ذوونحه ال وأحب المال ركاة عليه 
،ل ؛ فقال ؟ اإسلهللن إل يدفعها عمر ابن يكن أم فنال صالما رجل صأل . تعال الق ثاء إن أجزأه 
.إليه يدفحبا لا أن أرى ولكن 

اكْلؤعصده الأخيارش ياب 

أثىعن أمحه عن عردة بن مثام عن عياض بن أس أجرنا ت تحال افه رحمه ( الفاض ال ث) 
ممنأحدكم ولمدأ غى خلهر عن الصدقة خير » يقول وصلم عليه الق صل الق رمول سمع أنه يرة هر 

منبه أول والفرض فرض يعول ُن نفقة لأن يعول ممن م بنفسه يبدأ أن أحب فهكذا ( )قال ، يعول 
شغلشلقد فقالت مجال له وليي صناعا معودكانت ابن امرأة أن وروى ثاء من م قرابته م النقل 
أجرانذلك ز للئ، * فقال ذلك عن وصلم عليه الق صل الق رصول فاك المحدقة عن وولدك أث 

أعلم.والله (( عليم فأنفقي 



المامكاب 
الصومش الطل ياب 

ينوىأن إلا ولاكنارة ذر ولا رمضان شهر من زض صيام لأحد بجون ولا ( ر؛ال 
واحتجالزوال نل الصوم ينوى ان ثيتا يطم ولر اصح ان باس فلا التْلئ ى قاما الغجر نل الصيام 

قالوافان # ؟ غداء س مل  ٠١فيقول ازواجه عل يدخل و'اماامكان عليه اش صل اش يبمول بان للث ذى 
أويتكلكان فد الهلال أن يستيقن حى رمجضان ثهر صوم عليه بجب ولا * صاث»ل إى ا فال لا 

حىتصوموا لا ٠ وملم عليه الد صل الني لقول رمضان مجن والثلالإن الخالي ان فتمر ثلاثتن شمان 
مجاهداننهد وان بيوم الصيام يتقدم عر ابن وكان # يوما ثلاثن العدة فأكملوا عبكا غم فان تروم 
واحدعدل رويته عل ولوشهد الصيام ووجب المتقبلة يهولليلة أويعده الزوال نل لوي الهلال أن 

يوماأصوم  ١٠الملام عليه عل وفال عنه الد رصي عل عن ورواه والاحتياط فيه للأثر أبله أن رأيت 
مجاهدانإلا مغيب عل يقبل لا أن وااقياس ( )فال I رمضان س يوما أفطر أن مجن إل أحب ثعبان مجن 

لأنصومه وأم اغتسل احتلام أو جاع من حناب أصبح ومجن للغي الصيام نية ليلة زكل وعليه ( )فال 
وقدبجب لر الفجر يرى وإزكان ( )قال يصوم م جاع من حنبا يصح وّ«مكان عليه اش صل النص 

سدافازدرده فان لفنله محلمام فيه وى الفجر طلع وإن اعاد عب ولر وحب قد الليل ان اوبرى وجب 
كانوإن كفر وقضى أفد إحراجه لغير أونحرك شينا مكث فان مكانه أحرجه بمامجعا وإزكان صومه 

زواحتج بنملر ب القيء ذرعه وإن أفهلر عامدا تقيا وإن عليه قضاء فلا الريق به يمرى مجا أمنانه بين 
الزمحا(قال ) عيه الق صل الني عن رويناه وتد ( الزى قال ) ب الد رصي عمر يابن إشء 
وغربلةالطريق الغاري مجن الناس غلب ضلرمجا لا أنه الريق به يمرى ما للشافهمر بمضرنر مجا أقرب 

إليصل ذلك س كان ومجا والأفواه والأنؤف العيون ل ذللث س يتهلاير ومجا الدار الرجل وعدم الدنق 
إيراعموحدش آ رقال الريق به يمرى مجا قلة مجن الثاني قال  ١٠فيثبه فيه فيدحل يفتحه حن الحلق 

يصومهصوماكان يكون لا أن الثلث يغعلريوم أن أحب الدى قال الثاني عن أحير الربح ٌءعت قال 
مجنيومجه أن يرى لا أصح وإن C حلاقه)لإل ؤبمتل قبله متطوعا يكون أن عمر ابن مجدعب ؤبمتمل 
فهوالشهر اول فازكان غدا يصوم ان ولونوى وإعادته صيامه فعليه له ذللث امجتيان م يطم وا رمجضان 

علصامجه وإنحا فرض أنه عف يصمه ا لأنه يمزته ا رمضان س أنه له يان فان فهوتطؤع ؤالأ فرض 
وإناجزاه رمضان س انه له بان م ثالث يرم ى رمضان من عنده غدا ان عل رجل ولوعقد الثلث 
واحدهولأكفارة القضاء فLلترم١ عامجدا وأونج امرأته وشء وإن عليه ثيء فلا الفجر ى ثاكا أكل 

اوامجىاكل ى وصم عليه اث صل اش رمجول عن للخثر عليه قضا* فلا ناميا ؤإزكان ونما عنه 



يستطعلر فان ابتداهما نيإ أقبر *إن متا;ض سهرين فصيام يد لر فإن رنة عتق والكفارة ( )قال 
Ulوّب ءاّ؛ اث همل الني بان ؤإحتج وبب علته الند صل التي بمد مكن لكل مدا صتن فإهلعام 
يعرقاى مكينا صتن إشام بجد ولا مجتتابمن شهرين صيام يتطيع ولا رقية يمد لا نه الواًل* ُئمرْ 

(الئاض ؛ال ) به فتصدق اذهب وصم عله اث صل الني فقال ا،لكتل والرق صفيان ( فال ممر) فيه 
يمأن فله ؤهية وجد م الصوم ى لنحل وإن ( الشاهر قال ر مدا وهوّتون عشرصاعا حمسة والكتل 

شهررمضانى ;ا7لءاع إلا ولاكفارة والقوية القضاء فطيه رمجضان صوم ى عامدا اكل وإن صومه 
أوبمحمة ش أو يميه حى يبرعا ى أدخل وإن أفهلرولأكفارة ينزل.فقد حى بامرأته تلذذ وإن ( )فال 
القضاءوءلت(ا أفْلرتا ولدهما عل حافتا اذا واا1رصع والحامل والكفارة القضاء فعليه للصوم ذاكر تلوط 

دأ؛ح ('يف؛ك؛رس ازى حطت)«ال س بمد عكي حل .٣ ■خما ُاحع؛ ُعدثتم 
أنالخا.لكا،ر.ضُكالأزالناص الأكل،أكلُأ>ُفى لريحئ الأكلُالإفطارُلأ؛كرس 

اولاكفارة القضاء فعليه عامدا اصتقاء مجن بالخر٠ واحتج صواء القياس الفعلرفهوى له يباح وكل 
يتلعهاالحصاة ق قالوا وكذا عامدا أفطر وقئ فٍهكفارة علمته العباء س احد عليه بجعل ولم ( اتلنف )قال 

)قالأفضل وتركه صومه ينتقض لر فعل وان له كرعما صهوته القبلة حركت ومن ( )قال الصائم 
بنما ينمى ا؛لكرْ مض ز فتكون بغله أن الأ بمطر أنه اخر قول فيه بمول الربح سمت ( إبراُم 
وعويقتل كان أنه وصلم عليه اش صل الني عن وروى بق الر ب يجرى اذشام ُن فته لمحا أٌانه 
أنماهماس وابن، عمر ابن، عن وروى ( )فال ءووأم، ؛أنح، لإرلأ أملككم وكان عانثة قالت صاتم 

تلذذوان يكفر ولر أفهلر فأنزل الفرج دون وًليء وإن ( )قال للثح يكرعانما ولا للشباب بكرعانما كانا 
ولاأكل بكن وم رمضان صهر من أويومان يوم له ض رحل عل أسم، وإذا بمطر ا فأنزل بالظر 
مراقدا اصح إن وكذللئ، صائم ذللئ، يومه فهون، النمار بعض ى افاق فإن القضاء فعليه صرب 

الثاىواليوم يفق لر أو أفاق صاثم فهوعندي عليه أض م الليل ص نومح، إذا ازني( )فال اسيقظ 
وإذا( الثاض قال ) بصائم فليس مفيقا فاصح الليل ب؛نومح، وإذا الليل هم، ينوم ا لأنه يمالن ليس 

ماكانإلا الصلاة س تعيد آن عليها يكن ولر الصوم تضن، طهرمت، فإذا علها صوم فلا الرآة حام، 
وتأخيرالفْلر تعجيل وأحب، ( )قال الصلاة باب ى وصمن، والضرورةَؤا العير عوونت، اادك، للما وى 

مؤدؤأربعهم، ستة ؟ون مفرا بالرأة الرجل، ّّافر دإذا وّّام عليه الزه همل اٌه لرّّول اتباعا الحور 
أنلأحد وليس أجزأهما صقرهما ى صاما فان أهله و؛أآى، رمضان شهر ش يفعلرا أن طإ كان يالهاشمي 

صلاش رصول صام لغيره ولا لرمجضان عدزْ لر فعل فإن لغثره قضاء ولا دينا رم رمجضان شهر ى يصوم 
()قال ا( فافهلر شتت وإن فصم صنت إن  ١١همه اابٌ رضي لحمزة وقال وافعلر السفر ى وصلم عليه الله 

حائضاامرأته وازكانن، أحد يراه لا حيث كل يا أن له كان مفهلرا نمارا صفر س رنحل قدم وإن 
بعدجدج م الفجر قل، الصوم نوى مجق؟ا ولوأن إل، أحب ذالناك١ن ولوترك محامعها أن له فهلهرتكان 

صامانه وملم عليه الد صل الني عن رومح( ( الزى )قال مقا فيه لحل لأنه يومه يفعلر ا مجافرا الفجر 
معهصام س وأمر أفهلر م معه الناس وصام الغمم كريع بيغ حكا رمضان مح، مكة إل خرجه محا 

وجباوحده الهلال رامح، وس ( )قال وّام عليه ائته صل الني فعل  ١٠غهلره عتوز لا ولوكان ؛الإفطار 

مصححه.كنه فحرر، نحوه أو ٠ نذرا n عن النامخ من محرف ولعله المخ ى كذا (1 دنا » قوله )١( 



بركللممة نفه يرض ولا أحد يراه لا حث يأكل أن له حل شوال هلال رأى فإن المام عليه 
هدا( الزنى فال ) عدلثن إلا الفطر يوية عل أنل ولا ( )فال ايالهلأن من والضة اش فرض 
تالالريع حدثنا تال ايرامحم حدثنا ( )قال عدلن إلا الصوم ى يمل لا أن قولته لأحد  ٢١١بمض 

فالالاحتياط ولأنه ثاسين إلا يصام عوزأن ولا واحد رحل بشهادة يمام عوزأن لا الثافص 
يومهى صلاة فلا الزوال بعد كان وإن العيد صلاة الإمام حم وصل آفعلر الزوال نل صحا وان 

يمللا أنه آحر تول وله ( الزى ثابما)قال يكن ب وإن فيه ذكر ,!١ الغد من العيد يصل أن إل وأحب 
ااو؛تكانقرب ى بجزالقضاء ل! وإذا يومه حازى يقضى لوحازأن لأنه أقيس وهوعندى الغد من 
النومصص ئل لأنه ثهر بمد يوم صحى ى لزم الوم صحى مثل غد صحى ولوكان أبمد بمده فا 

محهرعليه لحل حى عليه وميقدر يمضه فم آومفر رض رمضان شهر من اكوم عليه ومنكان قال 
ممدلمسكن مجدآ يوم لكل ويكفر عليه الذي يعدم مجن يقضى م الشهر يصوم أن علته احركان رمجضان 

عليه)قال(فلاكفارة مجان حى القضا، ممكنه لر وان عه امحلم مجان فإن وملم عاب اش صل اكى 
أونفلافرصا مجي أيام الحرولا يوم ولا المهر يوم يمام ولا إل أحب ومجتابعا متفرقا*أحزأْ قضى ومجن 

حىامجتعط او حوفه إل يصل حى جرحه أوداوى أواحتقن بملعام ليس ما أو حصاة بلع وإن )قال( 
فإنرفق امجتنق وإذا ناميا كان إذا عليه ثى، ولا ذاكرا كان إذا أقهر فمد رأمه جوف إل بمل 

فىكتابأفْلر)دق١ل( لصومجه ذاكر وهوعامد الضمضة ى أوالخؤف ارأس ال وصل قد انه استيقن 
وإحراحهالقس لإدخال فنه المضمضة أراد إزكان قاما ازدرادا بمدث حى يترمجه لا ليل أبى ابن 
الليلش يثلث لا الأكل كان إذا ( ارى )قال منه أحف أو النسيان معلى ى حْلأ هدا بميد فلا 

أنهبملم الماء جوفه إل والسابق صاتم أنه بملم لا لازكنيا أممه وءو؛الاّى بإجلع الفجرضلرأ فيواز 
امتنتوإن الغاض( قال ) بالفعلر أول محيى الأبعد كان ؛الناّى الأشبهز أفتر فإذا صاثم 

الخؤإضوينزل يكتحل أن وللصانم أجزأه بعده ما أو فوافقه رمجضان مهر فتحرى أٍّر عل الشهور 
أعلمولا ( الغاض قال ) اربع من سمعت ومما قال صامما بمتجم عمر ابن محبمتجمكان فيه فيغطى 

عليهاش صل الّى ان اخر وحدث ا الخاجم آفهلر ا حدث الخليتان ولوثت بثت ميثا لحجامة اى 
وأنهبيان فيه وأن ا ١ للأول نا'إخ وءوًاتم احتم محاس ابن حديث فإن وهوصائم احتجم ومحلم 
شهروصوم قال الريق بمبب لأنه الخللك وأكره بمده وسلم عليه اش صل الني وحجامة القح زمن 

أيامبعد الكفار مجن أوأملم الغلمان من احتير ومجن وعيد وامرأة رجل من بالغ  ٠۴^،واجب رمضان 
عنصيامه ينزه أن للصائم وأحب مجصى با ءلتأ،ا قضاء ولا الصوم يستقبلان فإنبما شهررمضان من 

ؤبملمعليه الد صل افه يبمول عن ذللي للخثرش صائم إني يقول أن شؤم وإن والمثاممة القبح الكل 

ممححه.وليحرراللففل.كته I فص I نسخي رى الأصل ى *كذا وليه لأحد بعض ٠ قوله )١( 
أنمالمة فجاءنم وشوال رمضان هلال أى ما ؤإل I الأم وصاية الأصل ى •كذا الخ صحا وإن ٠ وله )٢( 

هنا.ما يع،م و-أا I اه الخ انمي صلاة صلوا اروال نل المة جاءتم فإن البتة جاءتم ماعة اى القهر يوم صاموا 
,هصححه كيه 

.مصححه .كبه فحررحا محرفة انمارة وأظن الأصل ى ١افتحكنا زمن وأنه ، بان فيه وأن )٣( 



ل٤احتد *ن بمد ثوم عزكل يصدق الكمارة وقدرعل انموم يستطيع لا الذي الكم والثح تال 
الهمالراة تال I مكن يام فدية يط؛ةوئبم الذين وعل I وعز جل مله ى صاس ابن عن ولوكا 

الم٠ريني٠وبس وغمْ اكاض( لأل ) سكبا يوم لكل وبمسمن يفطران الهم الكد والثخ 
دلالأة واخر تال ذللث نمح م انموم زض زل حن زلت آما وزعم مرؤعا وكذللث I ليتونه مبا 

افهوخثرمكثن حرآاتزادعل مملؤع فن مكثن طعام ندية ٠ تال عزوجل اش لأن ادُنى يذاعل 
منكمشهد فن ٠ فقال بثن م يطتقه لا من بالصيام يأمر فلا ا؛ال خثرلكم تصوموا وأن ا *ال م I له 

بمستش التنزيل هم، بثن *ذا ( ١^، )؛ال بطا*والقران و*وأثبه تذما هذا وإل، ( الشهرفليصمه 
أحبلما بانممر وأكر*ه وضْ الرطب بالمد السواك الصوم هم، أكره ولا ( الفاض فال ) ااتا'ويإا عن 
الصائم.فم خلونا من 

اكضصوم اب 
سجعاثثة عتمه عن طلحت ين نحى ين طلحة عن محنيان أخٍرنا سال، الد رحمه ( الغاض او |) 
ارد1وكت اط I فاتل حسا للث خانا فتلت وم عليه اش صل الني عل دخل نالت ب طلحة 
مالغم مع بلغ حك، ّنرْ همر وملم عليه اش صل، ارد رمول صام وقئ *ال ٠ نبيه ولكنر إلصوم 

وممانمص محاء ومن زاد ثاء فن *وتمع إعا فمال ذللث ش له فميل انمرمحا م رتحة عمر وركع أفهلر 
يريان؛الإفطارلا وجائرانرإك١نا اش رحمه صاص اين وعن ذللث مثل محه اذٌ رض عل عن يثن 

)فالاحتب  ١٠أجرله معها يصل ول؛ ركعة صل، رجل ز حماس اين وفال بآما المملؤع وم صز 
بمد.لر اا1ام نل خرج وإن يتم أن فأحبا أوصلاه صوم ى دخل فن : نعال، الد رحمه ( الغاض 

الصومئ الوصال عن الس باب 
عننس وّام عليه اله صل اش رسول أن عمر ابن عن نافع عن مجاللث أخثرنا الغاض( ال 1) 

(الغافر 1ال ر ( وأمحقى أطم إى مثلكم لت إهم، ا *ال تواصل إنلث الد رمحول يا فتيل، الوصال 
أموركماور ^٠؛ حفلرعا له أباحها أمور ى الناس وبثن وملم عليه الد صل، رمحوله بن الد وفرق 
عتم.خمغها عليه 

عاخوراءويرم عره يوم صوم باب 

أيىعن نزعه أيى عن وغيره محايور بن داود حدثنا تال عيينة بن محميان أخثرنا الغاض( ال ف) 
عرفةكفارهيوم صيام » وسلم عليه افه صل افه رمحول قال قال قادة ايى عن حرملة آيى عن الخليل 

الأيةمر أن بمد الكشاف محارة ٠ الخ يطقونه الذين وعل، ا وعز جل قوله ى محاس ابن عن وروكا فوله )٤( 
ومحهصوموا لم وينال يتلدرنه أر يكالفونه أك، الهلوق من ضبل بملوفونه محاص ابن وقرأ ا اكهورة ااترا»ة عل 

يهليقونهوأصلها يتهلوهونه بمعى وبمليقونه ويْلتقونه العناء ى التاء بإدغام ويألوقونه يتكلنونه ءاس يتعلوفونه 
مصححه..كه مناما و»لم ^١ I٠٧ ملخصا اه العلوق من وشمل فنعل من انبما عل ديثشو؛وبم 



لهيأحب حاجا يكون أن إلا صومها فاحب تال يكفرسة« عاثوراء يوم وصيام تلمإ اش والمنة المنة 
ليقوىالحج محا صرمه لطم عيه اش صل المى ولارك ماز مضح حاج لأنه رقة يوم صوم زك 

.عرفة يوم الدعا، واكل الوعاء عل بذلك 

الشرقوألأم اهطروالأصحم صإم.مص عن النص لأب 

اشصل الني لإس التشريق وأيام الأتي ويوم الغملر يوم صام عن وأ-س ( الغاض ال ق) 
رجمرم غزيه تال تدكان ( الز؛ى )تال عندنا عته عز لر عديا عد لا متتر ولوصامها علما وّّام عيه 
عنه

الهراءةوطب ر،مان ش المدله فمل باب 

انعن عشة ن عبداث ابن هميدالف عن الزعرى عن سمد بن إ؛رامحم أجرنا الغاض( )فال 
ثبرى يكؤن ما أحول وكان يالخير الناس أجود كان أته ومر علمه اش صل الد رمول عن عباس 

أجودلتيهك١ن تاذا القران عاليه فرض رمضان ى ليالة زكل يلقاْ الملام عليه جميل وكان رمضان 
يهاتتداء رمجضان شهر ى يالخود الزيادة للرجل واحب ( الغاض فال ) اإلرملة الريح من بالجر 
٠مجكامتم عن والصلاة يالصوم ولتثاعلكنير٠لمم مجصالخهم ال فيه الناس ولخاجة 

الاعكافباب 

ملمةأى عن المس الحرث بن إ;راءبم بن صد عن الهاد أي عن مالك أجرنا ( الغاض ال ف) 
انمشرى بمتكف وملم عيه الد صل اش رمول كان تال أنه الخيري صعيد أبى عن الرحمن صد بن 

منصبما من يخرج الى اليلة وص وعشرين إحدى يلة ظاكانت رمجضان شهر س الأوسط 
مدهوأريت » تال انمشرالأواخر« فاليلأكف مص اعتكف سكان )ا وصالم عليه اش صل تال اعتكافه 

وارسو،راالأواخر الثر ى فاأنوعا وطن ماء ى صيحلما ى أمجد ورأيتى  ٠١تال ا< أنميلما م الليلة 
أيوصعيدقال الجد فوكف عريش عل المسجد وكان ١^، تللث س الماء فملرت 0 وتر ل كى 

صسحةى والطن الما. اثر وانه جهنه وعل علينا انصرف وصم عليه اش صل الد رمول صناى فابمرت 
الأواخرالثر ى أنما عل يدل وصلم عليه اث صل الني وحديث ( الئاض فال ) وعشرين إحدى 
حديثوروى فيياكلها ٠^١ ترك أحب ولا وعشرين ثلاث أو إحدى يلة فيه يكون أن بمه والدي 
يحللا وكان فارجاله رأصه إل يدي اعتكف إذا وٌّلم عيه اُُه صل ايد رصول كان قالت أنما عاثئة 
دخلأن 1س فلا الغاض( )فال حاتض وأئ لته فقعائثة وقالت سان الإنلخاجة إلا البت 

ويومالغعلر يوم ومحا صوم بغثر محبجوز حنة منة والاعتكاف ويرجل يغل المب ش رامه اشتكف 
شهرصوم خز ب ممملؤع وإنما الصوم يوجب الاعتكاف لوكان إ الز؛يى نقال التشريق وايام النحر 

للاعتكافيمم لر أنه عل دليل رمجضان ى وصلم عليه الته صل اعتكافه وش تهلؤع بغم رمجضان 



باليلالماثم منه لخرج للمحم مقارنا إلا محوز لا الاعتكاف لوكان اخر ودليل الق حكم يفهموا 
ضرمتفردا نت الصوم مجن نه وحرج ُاليل الاعتكاف من منه يخرج لر ٣ الصوم مجن مه لخروجه 

ولاالخا،راو؛ن ى نذرا عليه لالة''كانت يعكف آن عمر ومل عبه ابق صل الق رُّول م وتد الصوم 
شوالمل ياذا الغروب نل فيه دخل الأواخر الثر يعتكف أن أراد ومن ( القاص قال ) نيا صيام 

خرجتعارض ل عرض إن يقول بأن أوجبه الذي الاعتكاف فى يشرط أن بأس العشرولا أم فمد 
اعتكففان إليإ أحب الخاح المجد ى واعتكافه حرج شاء ض أياُا ينوى ولا يعتكف أن باس ولا 
يسألأن باس ولا بمد وإن منزله إل والبول للغائط ويخرج ( )قال الخمعه إل الخمعه غن يره غى 

وبحيشرى ان باس ولا فراغه بعد شم ولا عبه ثى» فلا فيه اكل وإن منزله دخل إذا ا،لريض عن 
ا،لرصىيعود ولا جدال ولا صباب يمده ولا مجأمما يكن لر ما أحب بما ؤمحدث العاياء ؤخالص ويخيط 

كانوإن اانارة يصعد آن مؤذنا كان إذا باس ولا ( نقال واجبا اعتكافه كان إذا الخنازة يشهد ولا 
صخرج ف*ل فان خيب أن فعليه ثهادة عليه كانت وإن للولاة بالصلاة الأذان وأكره خارجا 

برتهيعد مكث فإن س عنه أوخل بريء فإذا واجب واعتكافه السلهلان أوأخرجه مرض وإن اعتكافه 
استأنففأفعلر يصؤم اعتكافا ندر فإن اعتكافه نقفس حاجة لغير حرج وإن ابتدأ عدر عثر ين شيثا 

أفسدفعل فإن المعتكف يباشر لا والاثار والمن الصيام كتاب مجن له جمعت ما باب ى ا قال وز 
يوجبما إلا الوط، من الاعتكاف يفد لا الاعتكاف ى مسائل من موضع ى ( وتال ) اعكافه 

يفسدلر ص الخاع عن والحج والصوم الامحكاف ى سى لأنه يقوله أته مدا الزى( الحد)قال 
الاعتكافى الباثرة كانت الصوم ى الإنزال أو الحد يوجب  ١٠بم١ثرة^دون ج ولا صوم عنده 

أحييتهمائعا يقل ونأ صهر اعتكاف نفسه عل جعل وإن ( الثادي قال ر القياسي ز عندي كدللث 
الهارنصف ى فدخل يوما نوى وإن ( )قال متفرقا علزته انه دل؛ل، ذالثا ون، ( الزى )قال متتابعا 

قال؛ومهم،وإن الشص غروب إل الفجر قبل فيه دخل يوم اعتكاف عل ث قال ؤإن مثاله إل اعتكف 
لققال وإن ليلة اعتكافه ؤعرز الليل الهاردون نية له يكون أن إلا التاز اليوم مجن، ااش>سر، غروب فإل 
فإذاأومحيوما مريضا فإزكان بقى مجا ى اعتكف الهار أول ز فقدم فلأن يقدم يوم أعتكف أن عل 
اليومذللث مجن مضى  ١٠مقدار يقضى الهارأن أول ن، قدم إذ يكون أن يثبه ( ازنى )تال قضاه قدر 
مضىوقد الشمس لخللهمع الهار أول ى يقدم وقد يوم اعتكاف أكمل ند يكون حى 1خر يوم من 

اعتكافهيكون حى يوما امتاف ولو بوم يم حى قضاته من بد فلا يوم بعض فيقفي يوم بمفم، 
ثاءاU ويتيا واكلا المعتكفوالمعتكنة يلس أن اس ولا ( الغاض )قال إل أحب .وصولاكان 

محااليديبا وغل المجد نر المائدة توصع ان باس ولا ستا م فاعتدت خرجتا نوملها عللث ؤإن 
اللأنه ثاءوا حيّثخ يعتكفون والمافرون والعبد والمرأة غيره وينكح نفه ينكح أن يام، دلا الطشتا 

.علهم جمعة 



اخعكاب 

الكتابدلالة مسلأ إليه امحتلاع يالغ حر كل عل الخح وتعال مارك اش زض ( اك1،هم و{ال 
احدهماوحهان والامحطاعة ( القاض {ال ) غهمبما عله فليس دعرْ ى واحدة ،رة ٣ ومن والسة 

مااش رسول يا نل لأته حالة ويا يزاد الج يبالغه  ١٠ماله من واحدا ببدنه مستفا يكون أن 
التدُه يا مضهميا يكون أن الأحر والوحه وراحاة« زاد ا وملم عله اش صل الني محال ؟ الأ-تهلاءة 

أويستأجرهله طاعته محه بجج أن أءرْ إذا يطيعه من عل وعوقادر محال مكب عل يثت أن يقدر 
لأنمجسمملح انا ارجل يقول ان الحرب لسان من ومعروف قدر الحجكا فرض لزمجه ممن مذا مكون 

قالتحئم من ارإة ان عباس ابن عن وروى يطيض أوبمن يمى7الإحارة ثوبي أوأخبل دارى أس 
عليتمك أن يتْليع لا كبيرا ثيخا أبى أدركن، عباده عل ى اش فريضة إن الد رمحول يا 

؟ذللئ، يضه فهل اش ر«>ول، يا فهالث، ٠ *نم ؤبمار عله اش صل الى فقال ؟ عنه احج أن ترى فهل راحلته 
٠١٠٠١^ومي علبه اش صل الني فجحل مقام( )ءل ٠ معه فقضيته دين أيك عل لوكان ٧^۴ فقال)ا 

عنولعك، يته وسلم عله اش مل الني جح ما ينه غُح أن بق ّكاء فلا عنه الدين ءت٠كقضاما الخج 
عبملمعله اش مل، الني فقال برمة عن لبيك يقعل رجلا ّءع أنه دٌا،ا عله اش صل الله يبمؤل عن ءْلاء 

قالأنه عنه اش رض طالب أبى بن عل عن ومدى فاحجج« ؤإلأ عنه فلبا حججت نكنأ، إ٠ 
.عنكربمج رحلا فجهز نثن إن بمج لر 

المرالا،،سطاعت اب 

قضىءاُتا فإن ا"دع لنمه فقد من؛لده الناس تر مفأمحكته الرجل اّتْلاع وإذا الفاض( ال ؛) 
حدبعام وإزكان يلزمه لر قابل من بمكنه حى يعش ولر منه ودنوالخج داره لبعد بمكنه لر وإن عنه 

ولريلزمه ب للتبيل واجد غ؛ر يكون أن عدوأشه حوف أوكان منه له بد لا  ١٠عل يقدر ور عهلش أو 
الحجةقالا آنبما وطاوص عطاء عن وروكا عله فدر إذا للحج المحر ركوب عله اوجب ان عل ين 

سيؤجر ما بافل والعمرة الخح ش عته فلمتاجر اكاض( وءوالقياس)؛ال المال رأس س الواجبة 
النيص وردى له أجرة دلا عته ض، مح يكن ل( فان ءرة المرض أدى قد ٠>، إلا عنه بمج ولا بقاته 
فاح*؛جيإلأ عنه فلب حججت إزكنن، ٠ له فقال فلأن •عن يلى رجلا ٌءع انه وملم عله اش ًل 
٠ومجنأ ؤبملث، فقال؛ ثبرمة٠ عن لمك ١٠يقول رجلا ّءع انه هماس ابن وعن نقلد٠ عن 

وعليهممملوعا لوأحرم وكدللد )فال( ٠ ثبرمجة عن حج م نملد عن احجج فقال» فاحمْ ا ؟ ثبرمة 
فرصه.اوء٠رةك١ننا فرصه كان حج 



صزاضعل وبجله الخج يرض وك اب؛ان 

علبكر أبا وسب عليه الد صل اث رصول وأم الهجرة يعد الخح نبضة أنزلت ( الفاض لأل ؛) 
أكروغنلف يثيء مشغولا ولا محاريا لا سوك *ن متمرفه يعد بالدية وملم عليه الد صل ومحلق الخج 

يخرجحى الصلاة ترك ولوكازكن وملم عله الد صل اش رمول وأنعاج الحج عل قادرين ايلمن 
وسرعله اد صل بمج ولر عته الخلفون ترك ولا الفرض ومم عليه اش صل اش رمول ترك ءا وما 
اسصل الض أن عداش ابن جابر عن دردى اللدغ حجة وهما الإّلأم حجة إلا زضٍالحح بمد 

إلعله بمب أن بثن  ١٠الحج مغن ( الفاض قال ) حج م بمج ول( ٣، تع بالمدينة اتام وّلم يته 
•بموت ان 

رامرةاي وقت يان لأب 

وذوقوال الحج وأشهر الغاض( )؛ال ؛-؛ ١١معلومات« أثهر الخج وعز» جل اش تال الفاض( )قال 
ط/ان وثعى الخع فاته س مج يوم الفجرس ال يدلكه ل! غن عرفة وعويوم الحجة محر /، وشح القعدة 

و-هلا؛ا-لج جاء رجلا أرأت له تمل أنه طا• وعن لا تال ؟ الحج أشهر تمل يالحج أ:ل داسنل ءن 
ىإلا بمّم؛الحج ن لأم ينم لا قال عكرُة وعن عمرة اجعلها له أمل قال ؟ له ماكنت؛اثلأ رمضان 

اشهرالحجقل بمج ان يجوزلأحد فلا ا)قال( أشهرمعلومات الحج وعزا جل اث *ول أجل من أشهرالحج 
ورشاء ض العمرة كوقت )قال( نافلة فتكون وما تمل صلاة ى دخل ءرةكرجل تكون فانما ضل يان 
ءنشهرواحد ى عاثشة اعمر لأنه ومحام عليه الد صل الد ئموو منة خالف النة ى رة الأ بمتمر لا ؛ال 
•اش محجمهم واس عمر وابن عنه اث رض وعل نمها عانشة خمل وخالف متن واحده منة 

واجLنكايالصرة أن يان لأب 

القرانوأثجه؛هناعر به العمرة يقرن I لد والعمرة ايإ وأمموا ٠ ذكره جل اه يال ( ال ق) 
والذيعباس ابن قول ذللتا وح ايإ نل وملم عليه الد صل الني واعتمر واُبمة العمرة تكون آن 

خلقمجن أحد ليس ثال عهياء وعن ا( ئد والممرة الحج وأكوا  ١١اش ى'كتاب لقرينما إما بيدْ هم، 
وّحعليه الد صل اش رصول ُُّن أا؛مك؛ينا من، غءدْ وتال ( واجبان)تال وعمرة حجة لعلمنه إلا اش 
علبالم صل الد رصول وقال الع ع تقرن لا أن أثمه نافلة ولوكانتا عديا ا-ني ع العمرة ران قى 

الدصل الد رسول الدى،كت؛ه الكتاب ى آن وروتم، ٠ القيامة يوم إل الخج ى العمرة دخلتا وسلم» 
•الأصغر الحج هم، العمرة ان حزم لعمرو.>، وّلمم علته 

الغميركتيهإل أصيف مكة إل ية نضش ومحوجح الأم أصل ى المختصرومثله ى اكذا مكيينا ء مله )١( 
مصححه..>ء>4 



رغ؛رذاكاهران ؛اب 

وإنالّمع ٌن حالا أحف والتارن لمحا يق س الخج ح انممرة يقرن أن ميزته ( الغاض ال ق) 
دارايالخج ولوأزد اليقات من لا مكة من انثاْ 1-^ يتثيء حى بمكة أثام م الج نل اعتمر 
المماتالمنان س يالخج يإحراّه محه نغط ثاء ?ن س أمل م م •>، حرج اجز بمد انمرة 
انمرةإذا؛دم الحج متات بمنط الحلّي دون لما عينات ولا ميتاما عن الواص^ أرب من حا وأحرم 

اصوص عله اش صل الغي لأن ابمراتة عن أن إل وأحب ( )Uj الأخر j أحدهما لدخول نله 
إلالحل رب مماٍدما  ٣٧أعم وم عليه اش صل التي لأن التتم فن ذللث أخطأه فان منيا 

• ١٣٠بمرة يدخل آن وأراد  ١٣مل وض عله الد صل الني لأن الحديين فن ذللك أخطأه فزن البيت 

وغٍرذلكامرة ص ١■^ اراد يان باب 

وّامعيه ارد صل الني أن عندنا الثابت لأن يغرد أن إل وأحب عنصرالحج ى ( الغاض ال ه) 
١٠امرى من لوامتتبلت )ا تال وملم عليه الد صل الشى آن الأحاديث اخلأف كتاب ى وقال أقرئ 

قالهيقول أن يشه الحج أزد إنه ثاو ومجن ٢ الغاض {ال صرة«) ولح*لتآا الهدى مقت امتديرت،٧ 
عضايكون لا أحدا أن ومم عبه اش صل اش رصول وفد ادرك الذي را، العم أيل من يمف ما عل 
أحرموج عليه اش صل اث يبمول أن حدث حن عروة وأحب بمح إحرامه ابمدا مقل إلا حج عل 
الأحاديثفيه اختلفت ما وقال الممر عذا عل حجه نر يفعل، تقمل عاتقة ّءع أنه إل ذهب ثح 
الغلطوإزكان مدا ايسرمنر الاختلاف من ثيء ليس محرجه محا دم عليه اءد صل الد رّول عن 
إلبانمرة انتع أن عل يدل خلافا في4 أم مجالا م النأن م الكتاب لأن مباح أنه جهة من، ميحا فيه 

فنزلالقضاء يتتنلر وم عليه اش صل الد رمول خرج أنه وثبت وامعكله والقران الحج ؤإراد ا"سم 
عملهاأن مدى مجعه يكن، ؤم أمل، ممم مجنركان أن وأمجرأصحايه والمروة الصفا يهم، وموما القضاء علميه 

فن( هاثل، ل ١٠)فإن  ٠٠عمرة ؤبمملما الهدى مقت لما امتديرن مجا امجرى من، لوامتقبلمت را وقال عمرة 
صحةلتقدم ( وفيل رن؟ تال مجن حديث دون وطاوِ، عمر وابن، وجابر عاتثة حديث أثبت أين، 

اثٍز، الك، عنر عاتثة ولرواية واخره الحديث لابتداء صياته وحن، وم عليه اث ًز، الني، جابر 
ومعليه ايد ًز، الني، انتذل١ر وصف من، ولأن مجته عمر ابن ورب عنه حفنلها وقفل وم عليه 

يثبهوانمرة الخح من الد ومجح فٍا الاختيار طلب ا"ني ضٌر، نزول بعد المدينة من، نمحج لر إذ القضاء 
القضاءينتخلر ا"ني هم، عنه حفظ ؛، ١١١كذالقضاء فانتخلر التلاعنهم، همر أنر قد لأنه أحفظ يكون أن 

معارضاريكون حك، رن أنه وم عليه إش صل الخم، م، أنهم، حديث ثبت إن ( الزمح، )قال 
أداءمجن، أفضل، الحج وقت هم، الفرصبن وأداء ، ^٢٠انمرة أن الئاض رل فاصل، مراه للأحاديث، 

الد.ثواب اكرهم، مز،كرءمااهشكان لأن واحد رم، 

مجصححه.ذءرر.كته ، تحريفاالكلام ى وانمل الأصل ى كدا الخ ويد أدرك الدك، : توله )١( 

١٦'



وغ؛رذلكالرايت ؤيان الصرة امحع يان اب 

أوشوال ى يا•ي أهل فإذا الأية ا( ا"ب إل بانمرة ممع فن  ١١وم جل اش تال ( القافر لأل ،) 
دينارعمروين وهو*ول الخج ى دخل حن يصوم ان له فإن صارمتممما الحجة اوذى القعدة ذى 

فى1خراللاثت الأيام مال،ن خر يكون وان هديا نحد لر إذا يصوم حى الحج من يخرج لا أن وعله )فال( 
ايامولا فته صام ولا النحر يوم فيه صوم لا يوم ى ويكون الحج ر •رقة مل ثخرج لأنه •رقة -وم صثا*ه 

وهوحج ى هذا افول ان محز 3ا حل فند محا طاف س وان ِا وّثم عله ٍاش صل الني ي ملض 
عيهالد صل الد رسول نس عنه ذهب مم أيام يصوم تال من يكون وتد أراه وتدكن منه حارج 
نبميهى ّزى وسر عله اش صل الني آن ز خلاف لا لأنه ناس هدا توله ( ارى )قال علما وّام 
مجيأيام فكدلك عته وّام عليه اش صل الني لهى النحر يوم صيام نحز لر فإذا النحر يوم وعن علما 

ماتحى يمم أ فإن اهاله إل رجع إذا السبعة ويصوم ( رقال علما مح؛ّام عليه اُنه صل الني لهى 
ألهدىوجد م الصوم ر لدخل بمن ا فإن حنطة *ن مدا يوم كل عن يصمه فلم أمكنه  ١۶تصدق 
دوناهله مجزكان علهم متعة لا الدين الحرام وحاصروالجد فحسن اهدي وإن الهدى عله فلس 
عهدْاحر ثكن لآ من يرجما لحيريميه صلاة صل إله مافر ومن اإلواق؛ت أقرب وهوحينثذ ليلتن 

.دم أجزأه مساقرأ يصير أن إل ذلك حاوز فإن يعلوف حى باليت العلواف 

ايهوايت اب 

الخحفةمن وغ؛رها وممروالترب الشام وأهل الحليفة ذى محن المدينة أهل ميقات ( الثافص ال قر 
إلأحب ال٠قيقك١ن من ولوأهلوا عرق ذات الشرق وأهل رن ابن نحد وأهل يلملم ابن نمامة وأهل 

مجن؛لد٠كانيأت ونأ ءيرْ مميقات مر وأتمم أوعمرة حجا أراد من تما ممر من ولكل لأهلها والؤإقيت 
نحراأو يرأ مللمثر ومجن سواء والقران والعمرة الحج ى والمواقيت يه مر الدى البلد ذللث ميقات ميقاته 
ميجاوزه عمرة ولا حجا يريد لا ميقات عل ولواى وراما اومن الواقت حدو من ;ل حى تاءي 

ألأهله عن نحرم حيث مجن فيقاته الميقات دون أهله كان ومجن ميقاته وذللث منه أحرم بمرم أن له يدا 
فاهلله يدا م إحراما يريد لا مميقاته مر انه عندنا وهذا المع محن اهل انه عمر ان عن وروى بجاوزْ 

دّبعاليه الد صل ايد رصول عن وروى ، منه فاعل له بدا م أوغيرها مكة من المع إل أوجاء منه 
.راحله يه تنبث حى يل يكن لر آنه 

واكلةالإجرام باب 

ورداءاذارأ ولس ونجري *يقاته من لإحرامه اغتل إلإحرام الرجل أمحال وإذا ( القاض لأل ؛) 
لىراحلته يه توجهت فإذا يركب م ركعتن يصل م نحرم ان قبل احب إن لإحرامه ويتْليب ابيضن 
ياكلأمر ؤسلم عليه اش صل اش رسول أن وروى فيه دخوله عند أوعمرة حجا بنوى أن ويكفنه 
فهيءمْ وعويريد بمج لمحا فإن ( )فال وقاص أنحا بنا ومعد هماك( ابن وتطبب لإحرامه وتطيب 

١٦١الأممااجح_ 



.ردلمحاوإن بممحاء فلس عمْ ولا حجل رد مو"جوإنلم حجا رد بممْ لى وإن عره 
صوتهورخ فهوقارن قنب باحدما لى وإن ثاء ابمإ الخار فله عمره ولا حجا ينو ولر الإحرام 

مصإومن اصحاى ام ان فامجرى الملام علمه حمل اتا؛ى » و—،م علمه اش صل الني لقول بالتلمة 
كلوعل ويتطهرا وجنا ونازلا ورا'كا وقاعدا فامما انحرم ويلي ( )قال ٠ بالتلمة أصوامم أن.نحسوا 

٢١١عند التلمة يستحبون الملف وكان موصع كل وى اآلجاءات ماحي جمح محا صوته رافعا حال 
علوالنيارو؛الأصحارونحبه اللمل امتق-ال وى الصلوات وحاااذا والهبؤط الإشران، وعد اارفاف، اصعيام 

لكواشة الحمد إن لمك للث شريك لا لمك لمك م لمك ٠ يقول أن واكلمة حال)تال( كل 
أنوأحتار علمه يزيد أن يضق ولا ومم علمه اث صل اش رمول تلبيأن لأما ٠ لك شريك لا وادلك 

لملث، ١٠فيقول يعجبه شينا يرك، أن إلا بجاوزما ولا يقصرعما لا وملم علمه اش صل اش رمول تلبية يفرد 
صلالتلبية من فؤخ فإذا مدا غم زاد أنه يثبت وجه مجن عنه يروك، لا فانه ا الاحرة عيش العيس إن 

صلالني عن روى التارفانه ين رحمته وامتعاذ والحنة رصاه اش ومال وّ؛ام علته اٌّ صل، النبي عل 
صوتيانحفض أن لها وأستر المر من يه أمرت ما إلا كالرجل ذلك ض وا،لرأة ( )تال وملم عليه اا؛د 

ضوإحرامها والقفازين والجاربالخفن والراويل والديج والماء النمبس تلس أن لها وإن بالتلمة 
عامدةوجهها حمرت فان رأصها وغنمر نمه ولا عته ونحافيه الثوب عليه وتدل نحمره فلا وجهها 
ديناربن، الد وعد همتد "بن عبدالد عن وروكا تحرم أن فبل للأم_ام نحتضب أن ؛ؤ، وأحب افتدت 

ولاليلا تطوف أن لها وأحب، غفل  ٢٢١وص تحرم ولا الخاء من شبا يدحا ارأة نمح أن المة من تال 
•متخما ض تطوف دلكن، علما ريل 

امسس ادم عل بمع فا ياب 

فليلبسنعلن أزلاعد إلا حفن ولا رنا ولا مامة ولا فيما ا>م يس ولا الغاض( ال |) 
وملمعليه اث صل اش رمول لأمر مراول لبس إزارا محي وإن؛ الكعثن ين أمغل ولشلمأ حفن 
يغطىان وله رامه يغطى ولا الطسبج من ثى، ولا ورص ولا زعفران مه ثويا يلبس ولا كله ذلك 
فعلإن أوحر يرد ثدة من ذللت، ففعل وحفن محيط ثوب ولبس رأصه تغهلية إؤ، احتاج فان وجهه 

فديةلمة لكل عليه ثيءكان يعد ميثا ذلك زق وإن واحدة فدي،ن علمه محكانهكانت، ض ذالث،كله 
فعليهعامدا مملمبا وإن عليه ثم،ء فلا ناميا تْلمبا وإن فدية فعليه فحلقه رأمه حلق إؤا احتاج وإن 

وعليهأحرم محبمد الأرا؛ب، أير ومم عليه اش صل النبي أن والعالر الحاعل بن االتْليب مح، والمق الفدية 
فديةعليه ليس ان دليل مدا ض الزأى( )تال الخريفدية ض يامره ولر الصفرة وغل الحبة يننع حلوق 

عليقع الصانم فى وطر عليه اش صل النبي عن الحديث، فى رومح، ومكذا  ٢١١الخر ى يكن ل( إذا 
مصححي.أك؟به الضم I من ايتعال ازدحامهم أى : ؛، ١٧١اضطام )١( 
ال• ءل ;١٧ ,ندم ءن 0 ي أز /١ من  UUأك، الغاء ومكون ^ يقم غغل زد )٢( 

مصححه.كته الاغة نكتب كدا علامة، ولا عليا أثر 
كبهفلتحرو. ، أونحرما ٠قaلا العبارة ى ولعل الأصل نر كذا الخ الخىين٠ ى ؛؛، JUومكذا ت نله )١( 
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عليهأن وأجمعوا القضاء عبه أن ذكر وب ٠ وافعل أعتق  ٠١وّام عليه اس صل الني فنال اعرأته 
أيئسأدأترب تفاحا أوأكل يا تخذ لا محا الأرض يات ٠>، (واشم الئاض ؛ال القضاء) 

هونححلأنه المدية فطيه طب ضر دس لحته او رامه لص وإن عليه فدية فلا طيب ُمر جسيم 
ولاالرأس ر شعر نإ لس ش الثجاج انحرم ويدس الزى( اكر)؛ال ورجل الدس 

١٢ طيب بض الثر انجرم به يدس حال بكل الزيت له بجور أنه عندي والقياس ( الزى ر؛ال فدية 
الفديةفعليه اللسان يمح زعفران فيه خيص من أكل وما الغاض( قال أكله) مجا طب فيه ولوكان 

لهبقى وان اتر له متى لا يابما يا مى وإن الهليب من ليس والعصفر فيه فدية فلا متإلكا وإنكان 
عندؤنحلص جده عن سيء بمه لآ عا الهليب ويشرى الجعنار عند عطس ان وله فدية لا ف ر

حلقوإن افتدى ذللث تعمد فان غسله طب بيده فعلق رطة أنما يعلم ولا مها وإن نحمر وص الكعية 
ثعراتثلاث حلق وإن فدان ثعرتن حلق ؤإن مد فعليه شعرة حلى وإن فديتان فعليه عامدا وتعليب 

معرانجرم ؤبملق مواء والخْلا فيها والعمد الأفلنار وكدللث مد ثعرة كل ففي متفرقة وإزكاث فدم 
أمره.مكرماشر فعل وإن انحرم عل فالفدية اعرانحرم فعل فان شعرانحرم بملق أن للمحل وليس انحل 
واصت٢ الزى )فال عليه فدية فلا إليه يمل لر فان ;٢١ وتمجدق بفدية الخلال عل رجع او'ناءا كان 
نقالعندي ممعناه أشيه وعدا انحل عل ؛الفدية ليرجع يفتدى أن عليه حط م منه اص مى 

ويحولبالاغتسال بأس ولا افتدى محليب فيه فازكان طب فيه يكن لر ما بالكحل باس ولا ( الثافص 
الديع؛ا  ١٠فقال الخحفة مام عباص ابن ولحل وعومحرم وملم عليه اش صل اش رصول اغتل انحام 

الدصل الد رمول واحتجم معرا يقطع ب ما محبمتجم الرق يقطع أن يأس ولا ( )فال شجا باوماحكم 
تكحفان وفال دللث عن نمى وملم عليه اش صل الني لأن يكح ولا انحرم ينكح ولا محرما وملم عليه 

اضرمويلمس العدة تنقض لر ما مملليقة ظقها إذا امرأته يراجمر بان باس ولا فامد فالكاح أكح أو 
•الأرض ى ونازلا ابل ى زبمظل لكفقة المنطقة 

وموٌوالممر الطراد ريان الإحرام عند يلزم *ا باب 

كذاثنية من ويحل مكة ليحول طوي ذى محن يعتل أن للمحرم وأحب ( الغاض ال ق) 
الحاثضالملام عليه وقوله ؛دللي أسماء وصلم عليه اش صل الد رمول لأمر الحائض الرأة ونغتسل 

الميتمذا زد اللهم ا فال المت رأى ئاذا ( )فال ٠ بالبيت تهلوى لا أن ضر الحاج يفعل ما ف*ل ا٠ 
وتكر،اوتعفلما تشريفا اعتمره آو حجه ثمن وعفلمه شرفه مجن وزد ومهابة وتكلبما وتعظ،ا تشريفا 
الهلوافويفتح ( بالسلام ربنا فحينا الملام ومناك الملام أنت اللهم # وتقول ( )وفال ٠ ومجهاية 

الددّول ص روى اعلم ب لأي يمله ولا ويقلها يده ^٠ ٢١ويستلم الأموي الن؛ن فشل بالامتلأم 
ولاالعلواف دون شيء عل يعرج لر وأته ابماى وامتلم الأموي الحجر إلا فل أنه وملم عليه الق صل 

()قال الفجر أوركعى فرض فوت أويخاف المكتوبة ى الإمام بمد أن إلا الطواف غير يثيء يبتديء 
يرفاء؛كتا؛لث، وتصديقا بلى ابمانا اللهم أكبر واش اش باسم )) والامحتلأم الخلواف ابتدائه عند ويقول 

.مصححه .كبه وانقلر الأصل ى ا(كذا الخ فيه ولوكان ٠ فوله )٢( 
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وحدفإن والمكنة الوقار وعبه الإمام دفع النمس غرت فإذا عرفت يوم الدعا، وأفضل الدعاء عل 
وممعاليه اش صل الني لأن اإ؛ا*مح والثاء ايرب الإمام ُع جح اردلمة ازى فإذا اّمئ زجة 

مفإن >اا وست منبمإ إثرواحدة عل ولا ينبما سح ولا يإفامة إلا مما واحدة فى ينال ولما ب|ا صلاهما 
اشصل الني فدم فيمن ءواسكنت اين فال اللل نمق بعد مما حرج وان شاة دم فعليه ا مت 
فدرحصىيكون للرس الخصى مما وياحذ ( )تال مى إل مزدلفة محن يض أعله صعقة مع وصم عله 

مرمرحجر اسم عليه و؛ع إذا أجزأ أحذ جث ومن ومم عليه اش صل الني رمى بمدرعا لأن الحيف 
٠رةكر٠تهبه رمى ثل ؟ا رمى وإن ءزْ لر اشجه اوما اوزرنيخا اوفهرفإزكازكحلأ اوكدان اورام 
ىوست وإن احزاه الخمى موصح ى فوقعت امتتت م ممل عل حماة فوقعت ولورمي عنه واجزا 
مليغر حكا رح عل يقف م محبمإ ادل محا اسح صيا اصح فإذا بجزم ب فنفضها رجل ثوب 

رماُكا امحا فإذا حجر رمة فدر دابته محرحرك بملن صارمح( فإذا مك، إل يدخ م الشمس محللؤع 
مكيهنحت ما يياض يؤكا حى رمى  ٧۴يديه ويرغ حميات سع الوادتما يعلن من العقبة جمرة 

أمروّلم عليه افه صل الني لأن عنه أجزأ الليل نصف بعد الفجر قبل رمى وإن حصاة  ٠۴ليكم^
وممعليه الد صل يوافيه أن فأحبا يومها وكان بمكة المح صلاة ونواي الإفاصة تعجل ان ملمة أم 

لحممن أويقمرويأكل محلق م معه إنكان الهدى ينحر م الفجر قبل إلا رمت تكون أن بمكن ولا 
النيلأن حصاة ياول الحمرة يرمى حتى التلية يقطع ولا فقْل النساء إلا سيء منّكل حل وقد عديه 
يزالوالر |رمحامد وء|اوس وعطاء عباس وابن وعمر الحمرة رمى حى يلى ؛زل، لروّز عليه الد صل 
اشصل اش رّول، لأن باليت يْلوف أن قبل لحله ساء إن ويتطيب ( )قال، الحمرة رمجوا حى يلون 
الحرالناما الحروبملم يوم الظهر بعي الإمام ويخطب باليت يعلوف أن قبل لخله تطيب وّلم ءل؛ه 

قدمأو رسما أن قل نحر أو يدح أن قل حلتا ومنا الحر مد يومهما محا أرائه لن والتعجيل دالرمم( 
صلالني بأن واحتج فدية ولا حرج فلا النحر يوم يفعل مما نملث قبل سكا أوقدم الرمي عل الإفاضة 

محلوافبالبتا ويعلوف ٠ حرج ولا افعل ٠ قال، إلا احر او قدم ضء عن بومثد ّثل مجا وسلم عليه اش 
إذايرم مح،؟ز، الثلاثة ض ايام يرسما f وغثدهما الماء ثكاء مزكل حل وب الإفاضة وهم، الفرض 

شV محلا،"او محصاتن رمى فإن بح والالة سبع واياتية حميامت سح الأيل الحمرة الممسي زالت 
ىنسمه ومجا ااثا:ى اليوم ى رمجاه الرس مجن ئيثا الأول اليوم مجن نى وإن فهزكواحدة واحدة مجرة 

بميالين، ويدعوا يصدروا أن النحر يوم الحمرة الرعاء رص إذا بأس ولا رقال( اا؛الأا ى رمجاه الثاى 
لليومالأول، النفر وعويوم الغد مد من يأتوا م الحر يوم من الغد من الرمي ويدعوا يلمم لز 

وهوالنفرالحر يوم محن الثالث، يوم الغلهر بعد الإمام ويخهلبا ذللسإ ثومهم لمتانفوا يعودوا م الماضي 
اشبتقوى حجهم يختموا ان ويامجريم له فذلك التعجيل اراد مجن ان ويعلمهم الخاج فيودع الأول 

وإنمى ايام انقضت الشمس غربت فإذا الغد من رص بمي حى يتعجل ب فن امره وابتاع وطاعته 
بأربعأن؛رسم، بجزه ولم الأحر فابتدأ عاد حمم كل حتى الأول ابتدأ مجي أيام ى رميان عليه تدارك 
بمدطعام مجد فعليه حصاة وترك الرص ايام تنقضى حتى ذللت احر فإن واحد مجقام ى حصاة عشرة 
فدمحميات ثلاث وإزكانت لمكينن فدان حماتان وازكات لكن وّّّلم عليه اُذه صل البى 
والدمفدم ليال ثلاث ترك وان مدان فعليه ليلتن ترك وإن مجد فعليه ض ليال محن ليلة البين، ترك وإن 
دونالعباس سقاية وامل الإل لرعاء إلا بمي البين، ترك ش رحمة ولا الحرم لماكن يدبمها شاة 





إذاوبة انيء هما أيام ثلإثة فصام *يا نجد ب فإن ٠ وناد ذللث مض *ثل الأصود لجاربن أيضا عته 
علايوب ابا امتعمل انه دلالة عمر حديث وى ( رتال ناحد فبمداكله ( الفاض {ال ) ( رجمت 
.ءمرْ صار إحرامه ان لا اكمر 

احرملوقئ أسم إذا واللص عتق إذا وانمد بلغ إذا المص ياب 
طلجعقل عرفة وافوا م أحرعوا وتد ذص ١^ أو همد أعتق أو غلام بيغ وإذا ( الفاض ال ؛) 

والندالغلام أن له يبن لا أنه آم منحع وش ( )قال دم وعلهم الحج أدنكوا محي المجر يوم الغجرس 
بفإذا ارش( ديوكازلس؛إحرام)هال، عرفة فل إحرا،ه الكازلأن عل واوحه دم ذلك ى علها 

الكغرع إحرامه لأن دم عليه يكون لا أن فالكافرأحق مسااان وهما دما والصم انمد عل أن عدء ين 
أومنزله فكأما يعرفان الإسلام ح ايآ عليه وحب وإمما قإله محاكان عب والإسلام بإحرام لتس 

علهدم فلا احرم م حجا يريد لا القات حاوز اوكمن احرم م حجا يريد ولا عرفة إل صار كرجل 
معره قل بوطء وازامق اهمق م عرق قل حجه انمد انحل ولو الفاض( ر|ال مول وكذلك 

إليهرفعت امرأة أن وسلم عاليه الد صل الني عن روى لأنه الإسلام حجة س •؛لها تجز ولر أمما احت،م 
إذافالحاج حجا له حعل ؤإذا أحرا)قال( ولك »تم قال أحج ألهذا اث رسول يا محالت صبيا ا بس 

بمرإذنانمد أجرم ؤإذا اكاض( )ص محيى بمد عدى معناه ى وكيلك الزى( )فال حجه أفد جاع 
مطاما والدراهم دراهم الثاء تقوم أحدهما ^؛)٠۵ وفيه حبه فاله يفل ل؛ فإن يدعه أن أحييت صيده 
بقولهأدل ( الزى شاة)فال عله مكون بمتق حى عله شيء والاحرلأ بمل م يوما مد عزكل بموم 
ءل) معناه ى دمجا أيراق أعق فإذا حدمته ومع يغييته صلأه يفلل ولا بمل أن بميمه محيى وأتيه 

مشأن يخزى ملوكا ماكان الصوم إلا عنه بجز م رشه دما فاعطاه يتمغ أن له ولوأذن ( الغاض 
يعدامه عن يتصدق ان سعدا امر وّام عاليه اش صل النم لأن قضاء ميت عن مش مجنتاكا عنه 

صتtا.

^٠^٠صلق محبما أوعمتن محبمثن بمرم أن له ض اب 
أومعا حجاآحرأومرتن عليه ألحل م أوبمج  ١٠٠أوعرتن بمجتن أهل س الفاض( ال ؛) 
يخالولا ( ١الزنى )فال فدية ولا عاليه قضاء ولا واحدة وعمرة واحد فهوم أحرى عنيا ألحل م بمم؛ 

ولاعسمتن ولا حال ى حجتن عل ممل لا أنه أجمعوا فإذا أوحجة حجتن ى يكون ن أس 
.الأحرى فطلت ملها لواحدة إلا مض لا أنه عل دل جال ى صومن 

بهوالرمة اي عل الإجارة ياب 

إلاأوكثده لضعفه مكب عل يقدر ل( إذا عنه بمج س الرجل يستأجر يموزأن دلا ( الغاض ال ق> 
بمرمأن قبل تجاوزه وإن زاده قد قبله فاحرم وفتا له وقت فإن وكدا ^كدا ٠٢س عنه بمرم يتول بان 
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أتهارمإلأ بيع.ارءر عن وّلم عله اش صل اش رّول عمنس ابن وقال داود ر الشك أوص محة 
ينمحول أوقال : لمد ابن نحول قلت نه حديثا الثاض وروى ( الزى الرايا)ilJ بح ى أرخص 

قتال؟ مذْ عراياكم يا غيره ؤإما ثان بن زيد إما ومر عايه الد صل الني أصحاب مجن لرحل لمد 
ولاياتى الرطب أن وملم عليه الد صل المى إل الأنصارثكوا من محاحى رجالا وّءى وفلانة فلأن 

آنلهم فرخص امحر من قوتم من فضول وعندهم الناس ع يأكاونه رطبا به ساعون بايدثم نقد 
يدلمبان وحديث ( القاص •ال ) رطا ياكلوما تم أيا هم، الدى امحر مجن يخرصها ايرايا يبتاعوا 

رمولأن حثمة أبى بن مهل يسارعن بن يشتر عن ممد ين محي عن عينة ابن أحثرنا هدا مثل عل 
امحرمجن بخرصها تباع أن الرايا ى أرخص أنه إلا يامحر امحر ح عن نس وب صه اش س اش 

ذلكفأصح الإكثار وكرهت العرايا ى النافس وصف  ١٠اختلف ازى( )؛ال رطبا أهلها يأكلها 
النيإل شكوا فومجا أن الإمجلأء وى (( الحديث اختلاف )١ كتاب ى قال ومجا الخبر فيه حاء مجا عندي 

القاصر(قال ) ما لهم؛ فارخص قوتم فضإلر من ممر ولهم عندهم نقد لا أنه دّّام علثه الد صل 
أكر)قالنر وأفسحه الخمة ى أمخه ولا أوص خمسه مجن أقل العرية تكون أن إل وأحب 

الجلرءوس محا ادر يع وأصل ثك لأنه أوس خمسة محر اليع يفسخ أن أصله ى يلزمه ( الزتى 
خمسةمن فاتل ييقن وّلم علته الق صيا الق رمول *ته ارخص مجا إلا منه محل ولا يقن حرام يااقر 

ولا( الئافص ر؛ال باكك المن يبلل فلا يقن الخمة ولمت، الخر يه جاء ما عؤر يقن أوص 
وإذارطياكدا الأن فييا العشرفيقال يخرص العرية'ي يخرص بان إلا يالقر العرية يثرى الدى يباع 

قبلتفرقا فان يتفرقا أن قبل بتمرها المخلة ويقبض ممرا خرصها مكيلة امحر من فيدفع يسكانكدا 
والعراياحائطه جمع عل أنر وإن له أرخص محن لكل الحاثهل صاحبا ويح ( )قال البع فسد لفحه 

ولاممرُبما مح، الخرص من وصلم علمه اش صل الق رمول لأن يختلفان امحرلأ من العنبكهى *ن 
تبمإ.الإحاطة دون حائل 

المضقيل اا؛ح ياب 

س١) قال وملم عليه اش صل اش رسول أن عمر ابن عن نافع عن مجالك أخرنا ( الفاض ال 1) 
وسلمعلمه الد صل الد رسول عنه نس الذي أما هماص ابن وتال ا، يستوفيه حشر يعه فلا طعاما ابماع 

(الفاض قال مثله) إلا ثيء أحسب،كل ولا برأيه عاص ابن وقال يكتال حى يثاع أن وهواسام 
فيهللمثرى يتكامل ولر البائع محن ضانه لأن يقبض حى الشام بيع عن وملم عليه افه صل نس وإذا 
بمجا وربح يقبض لر مجا بح لأنه القثص قبل العروض يع علمه قسنا كدللئ، البيع يه فيجوز مجلك ممام 

يابمونكانوا أنم عمر وابن عمر روى وقد موصعه ص ينقله أن فقبضه جزافا ا؛تاعه ومجن يضمن 
موضعإل فيه ابماعوْ الدى ايصع مجن بنقله يامرهم مجن وملم عليه الد صل الني فيبعث، جزافا الهلعام 

وباعطعام ى أسلم ولو ءلٍغيره مضمون غر لأنه يقبضه أن قبل بيعه له كان شاما ورث وُن غره 
يقبضأن قبل الهلعام بيع لأنه محز ب لك أكتاله وقال بائعه ر اكاله س المتزى فأحضر اخر شامجا 

لمثانيهيكله حى يرأ فلا لأنة؛اعك؛لأ محز ب حضرته الذي بالكيل وخدم لمفسى أكتاله قال فان 
يععن نس انه وّلم عليه الق صل الّى م، الحز روكا وكذا نقصانه وعليه زيادته له ويكون 
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وكيلايكون لا لأنه لنمه يشميه طام من طام له الذي يمص ولا ااهب،ان ء؛ه نحرى حى اسام 
إياهاثالمه شام عاليه له رجل عل به فاحال شام عاليه له ولوحل ( )فال متها قابضا لها متوقيا لمه 

فصدقهشاما واواء3لاْ ضْ عل بشام له منه بيع به ؤاحالته بيع له ماكان اصل ان مل من بجز لر 
منهياحذ ان جاز ملفا اشام ولوكان وجد ف؟ا ممينه ح القابض فول فالقول مص فإن غلز ام نركياله 

.بيد يدا ماء  ١٠

المراةبع اب 

اشصل اش رمول أن مريرة أى عن الأعرج عن الزناد أى عن U^، أمحرنا ( الغاض ص ) 
إنبملبإ ان يعب فهو؛خورالنذلرين ذللي يعد ا؛تاعهآ فن للح والغم الإل تصروا لا ٠ ت تال وملم عاليه 

اكاهةأحلاف تريط أن والتمرية ( الغاض قال ) ا ممر من وصاعا ردما محللها وإن أمسكها رضتها 
تمنهاى يد فيز مسميهاممرآ عراه لن لها بجنح حى والثلاثة والٍوم؛ن اليوم الخلاب من ترك م الشاة أو 

أولهعن يوم لتقصانهكل بلبنها ليس ذللي أن عرف أواثتتن حلثة الحلبة تللث يعد حلثإ إذا م لذللث 
اذٌصل الني فجل والأىن المة فى محلفة والغم الإل ألبان أن محيط والعم >ورلكرى ومدا 
مزمانا وحلبها المثزى فإزكانرضيها البقر ؤكذلك ممر)قال( من صاعا واحدا ممنا بدئ ومم عليه 

اللينيرد ولا النصرية للن ممنا كر من صاعا معها ويرد بالعيب ردها فله التمرية عر عيثا بها أصاب 
.بالضان الخراج أن أن قضى ومم عليه افد صل الني لأن ملكه ى الحادث 

اله؛،الرد امح، 

فامتغلهغلاما ايظع أنه حفاف ين محلي عن ذب أيى ابن عن أنهم لا من أحض ( الغاض ال ق) 
صلالني أن عاثشة عن عمرة عروة فأحر وغلته يرده يز العز عبئ بن عمر له فقضى صبا به صاب أم 

يردحمانا ين يحلل وقضى قضاءه عمر فرد ؛الضمان الخراج أن هذا مثل ى قضى ومم عليه اش 
زفكله أمة وولد ماصية ونتاج غلة من الشرى مللث ى حدث محا ناحذ فبهذا ( الغاض رقال الخراج 

ثيباأمة وازكانت به أحذه ما ناقصا يكن ب إن وحده ا؛تاعه الذي ويرد شيثا منها يرد لا الغلة مجعى 
أنعليه يكن لر ناقصةكا يردها أن له يكن لر فاقتضها بكرا وازكانت الخدمة من أقل فالوطء فوؤلتها 
منواحدة صفقة الشميان وبرأصاب  ٢١١\ي1ن من وصحيحان معيبة قيمتها يبن مما ويرج، ناقصة يمثلها 
أن'كلالاضن شرا، فى موجودا لأن محا فذلك الإمساك والأخر الرد أحدهما ءاراد ما محارية رحل 
أويعضهاياعها ولوكان الرد فله مبْلة فوجدما ححدة واواماراءا ارئن ينصف للنصف مثر مجنبما واحد 

إذاالعيب قيمة له وامما العيب قيمة من ولا  ٢٢١بثيء اياغ عل ثرجع أن له يكن ب يالعيب لم عم 
الحائيةالرجلان اثزى ؤإذا  ١١؛ ونصهاالأم صارة عدا من أحن ا< الخ اكميان ولوأصاب  ١٠; ثوله )١( 

آ٠ الخ عسا بها يوحدا رجل من واحدة صفقة 
الناخكت«هزيادة من أولأأا أوتكوزكلمة صنْلا عنا ولعل الأصل ز اكذا العيب يتمة من ولا • ■' يوله )٢( 

مصححه.
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مبك0عنده حدث فإل إو4 به يرد أن اليانع يرنحى لا متب عنادْ حا أوحدث أوعتق بموت فاتت 
حسّهاالمشرى ثاء إن إلا له ذللث فيكون ناثمحة يقبلها أن البائع يرصى أن إلا الأول العيب قيمة له 

يريثايامه لقد البت عل بمينه سمر البائع فول فالقول محدث ومثاله العيب ى ولواحتلفا ء بثي يرجع ولا 
العيبهدا وبه إا؛اوث، وآوصلته العبد هدا ما اش بمحالف إ ازنى نال ) المب هذا من 

يينبغى ارني( نال ) إليه ه يؤبملأن فبل ه يصيبم يريء وهو اه إييبيعه فد ه لأن
حيثما يضمن أنه فبل مجن السب هذا به ا وماه إيأقبضه لقد محلفه أن فوله أصل 

محلفهأ ولو اثجر البعند حيث بما رده للمثارى ومحمل انشمى ال ه دفعفبل ده عن
فنكونالدفع فبل عنده العيب حدث وفد صادفا يكؤن أن أمجكن العيب هدا من يريثا باعه أنه عل إلا 
ىلازم انه وصفنا مجا للث يبن فهدا الباثع يد ق البيع يعد حدث مما الرد له لأن المشترى فللمنا فد 

ىمجأكوله يكون مما اشميت مجا يقولكل الثافم وسمعت ( ارني )قال مذيبه مجن وصفنا مجا عل أصله 
ىوفال مكورا فاصدا وقيمته صحيحا فاصدآ قيمته بن ومجا رده فلك فاصدا ياصيته فكرته حوفه 

صحب؛قيمته بن مجا وللمشرى البائع يثاء أن إلا الرد له ليس أن أحدهما قولأن فيها احر مجونححٍ 
٢٣١يرد لا لأنه ياصله أصبه هدا ( ارني )قال اش بجمع فيرجع نمة فاصدأ له يكون لا أن إلا وفاسدا 
جىوفد عبده ولوياع ( الغاض قال ) البائع يشاء أن إلا مجقعلوعا الثوب يرد لا مكورأكا الراتج 

جنايتهأرش أو قيمته مجن الأقل اليد وعل جائزا العتق يكون جاتزكا البيع أن أحدهما قولان ففيها 
جنايتهالخناثة رب بش وينع الح قرئ ءنقهكار٠ن فى الحناية أن فثل من مفرخ البيع أن والثاني 

الرهنف هدا يكون أكركا جنايته إزكانت العبد أوفة الحتاية يدفع السيد يتطؤع أن إلا أفول ؤيهدا 
انيعإبملال رن ارس ى ّوى - وى للعتق بجويزمثه ج١ئزا العتق يكون ه أنا فلت ( ارأى )قال 

فالهمجال وله عبدا اشترى ومجن الغائص( قال ) ؟ مجثله حائز فالبيع الحناية ى العتق جاز فإذا والعتق 
وماعبده مجال من يبيعه أن جاز ماله من يبيعه جازأن فا سه مجبيعا فيكون المبتاع يششهله أن إلا للبائع 
فالهمال وله عبدا باع مجن )ا وصلم عليه اث صل الثى قال قائل فال فان هدا من حرم ذلك مجن حرم 

ثيثايملك لا فالعبد العبد لمالك العبد  JUآن عل فدل ( الغاض |ال ) الظع« يثتنض أن إلا للثاغ 
فضباذين الدين وصراء الغرر بح هذا بديزكان واصتراه دينا يكون وفد بمهولأ ماله اشترط ولوكان 

البجل  ١٠مجض عل مجْللقا البح ورصوله الد أباح •>لكا ما مجعى عل (( البتاع يشترمحلمه أن إلا » قوله 
تبعلأنه محهولأ وإزكان يثترط محوزان قال الثاض وقدكان أنا فلت ( الزى )قال محرم U عل 

ااداردونأاولاحقوق اءه دون الح٠ل محوزب؛ع ولا ئ الدارتب٠ا وحقوق لهآ ت؛عا \لأو■ محوزحمل 
ورام( امح)؛ال إله رجح والذي ( ارني )فال الكتاب هذا فى فال U إل عنه جع رم 

عنديغلط هدا يقول المنى سمت ( عاصم ابن محمد اش أيوعبد )قال البح به يتقض ولا التدليس 
■؛لي.بت اا؛ح لأ دض لا قال وإذا منتقضا انحرم باش البيع يااتدل؛؛سكان محرمجا امحن فلوكان 

لوا ١ أرأت فامجدا البيع ال٠قدةكان وقعت وبه محرمجا اش فلوكان قممهم ,اثوم ياكدليس غيرأنه العن 
.مصححه •كب اسى الخوز م ت الكسورة والنون بازاء ' اراج )٣( 
محتظلواثزى ٠ الصواب ولل يما نحر انمارة ى ويفلهرأن ، المخ ى كذا ٠ بجارية لوانزاها • ت ثوله )١( 
.مصححه ي ٠ وحرر غانغلر بمازفة« 
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يئسايع بملل؛٠ اذأ-تمام؛رام مذا اع بما دلس؛_ اكزى يدلس يارة اثزا،ا 
مالجب فليس نحرم مميب احدهما من ولوكان جاثر ه نفى والح التدليس عليه حرم إمما كدللث 

مصرممن العصير يع واكره ( الثاس رلال فتفهم الشراء وفد اييع حرم عوالجب ولوكان ال؛ح 
.اييع امض ولا به اث يعمى الخرواسص 

التراءةمحع باب 

اشرخم ع،ان فضاء اليه أذهب قاليي بالثراءة الحيوان من ثيثا الرحل باع إذا ( الناقم ال ق) 
فإنمليدا ٢ ر عليه وقفه له يمه ولر علمه عيب مجن يبرأ ولا يعلمه لر عيب مجزكل يركاء أنه عنه 

اويظهريخفى عيب من _>؛وا فةا،ا ءاباسه ونحول والنم يالمحة يفتدى لا لأنه صواه ،لل مجفارق الحتوان 
ولويرعا ل؛ له نحفى هموب من ييرأ لا أن وغيره ا-لحوان اقتراف من وصفنا ما لولا القياس ى أصح ؤإن 

•أصح والأول عيب مزكل يثرأ أو لاختلافها ماما 

؛اببحالآ»ة
التسلمالباتع لزم ارهن دفع فإذا مواضعه ما ملما لأحد يكن لر جارية ؛اعه إذا ( القاص ال |) 

وتطهركاننحبس حى الس دفع يلزم لا ولوكان غثده إل دْ من ملكه إخراج عل ملما بجثرواحد ولا 
أخدعالصا-ما فيكون العن شراء مجنأراه لا الحارية أن اخر وماد اُس لفح يؤبمت للجهل فامدأ اليع 

حميلأمنه يآحد أن للمشمى ولا أحل إل العن يع محوز ولا معلوما الأجل فتكون الصفة يع عل ولا 
,الشراء فبل التحففل وإمما بوجه ولا بعهده 

راتئنالح باب 

أحطاتفال م درهم مماتة عل قامت وتال واحد العشرة عل مراخة باعه فإذا ( الغاص ال ق) 
ماثةأكرمن علما فال فان الربح من ؤنحصته مجابا برأس للمشتري واحة فهي بتعن عل فات ولكلما 
ولوالرح من وحصثما الخيانة حيلت خانه آنه ولوعلم لها وعومكدبا مجنه يقبل لر ينة ذلك عل وافام 
محرماوقع إمما معا عليها نحرم عل ينعقد لر لأنه اليع أمد ولر يرد. أن للمشرى قامماكان اليع كان 
ىللمشرى وكان محرما ممنه اخدمن وما محرما التدليس فيكون يال٠ب٢ا له يدلس مياكا الخاثن عل 

الخيار.ذلك 

.ي يحور. مريان، اللمظن ولعل الأصل ز كذا ٠ ينتدى ٠ مد وقوله ٠ تتليدأ I : *وله )١( 
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؛الأنه وّب عليه اث صل افه رمول عن بمدث كان أنه معود ابن عن بلغه انه مالك وتال ( ر؛إل 
وصلمعليه اا،ه صل اش رمول محي ( الغاض |ال ) ٠ برادان أو الباتع قول فالقول ساما بيعن مما أا 

ماته؛حوالقرى بألف الباثع قتال عيدا ساما فإذا عليه ا،لدص عل واتحن الدهم( عل لبينة ان 
l_^،قيل معا حلنا فإذا فتحالغان امحن من بأهل الملة دص والثرى ارئن محل بيض ^ ١٠

حكمصاحبه وحيف امحهم( عن نكل فاتبما به تقر لا  ١٠يلرملث ولا أورده بالنا أحده ى بالخيار أنت 
اليعبنقض ارئن ى ومحتلفان البيع عل متمادفان وهما وملم عليه اذٌ صل الني حكم وإذا ( رقال له 

فاتاإزكان اونمته مما ١٠إزكان رده الثرى ضل متنضا القاتم فيه نقص ما زكل الفائت ووحدنا 
أوقامما عده الباتع فياحذ يتبايع لر مجن مض ز صارا يقول ( الزن، أوأكر)ةال اشر مجن أقل كان 
حلافإلا الأ ٠uأعر لا و؛ال صاحبيه وحالف فلنا U إل الحس ن س زجع ( )قال متلفا فته 

القديمح أن الحكم لأن فائتة وهمر تناضاه ممة قا والسلة تناضاه إذا والقول ( رتال والستة القياس 
أحب،قاليي أقبض حى أدفع لا ملما واحد كل وقال يختلفا ولوب ( الز؛ب، )؛ال وسواء وفانن، فقائم 

فإن'ساعته س ش ا دفع عل الشرى، ؤمحر السلة بدفع اياغ بوم أن وصفها أ؛اويل، من، الثافص 
لهيكن لر ؤإن الوقف محه أطلق دفع فإذا الملة وقف عل وأثهد ماله وهم، عل أشهد مجال وله غاب 

(رقال ملمم أحدمحا وعويقدرعل الحقوق بئامون الناسر بلع ولا سلعته أحث( دالتإغ مقلم، فهذا مجال 
البيعانتقض البائع يدي ثع الملة أوتلم1ا المثري( يدي مجن فتلفر بعينه أوذهبا رصا ارئن ولوكان 

.فيه الحلال لامجكان البيع أفسح ولا حرام مجن أو ربا من مجاله أكر مجن( مجبامة أحب ولا ( )فال 

اكاسدالع باب 

فاسدفالبح مملما مجنر عليه حسارة لا أن أوعل يبيعها لا أن عل؛ حارلأ اشرى إذا ( الفاض ال ق) 
حرجيوم ولدم وقيمة مثلها مهر عليه وكان ر-؛ا إل رئيتا اولدها وإن عتقها محن ب فاعتقها ولونبضها 

ماستافان الأول إل ترد حى البيع فسد باعها ولوكان فسواء بعده أو الحكم قبل الولد مجاُتج فان مجلما 
فاسداحصادْكان الباتع عل واشرمحل زرعا ولواثرى أوأم، الفاسد اُءز، أكرمن قيمثماكان خمليه 

١٠وم، فاسدا إردباكان أمصلن، أو إردبا تزيدن( أن عل بدرهم أردب كل، المرة هده ؛ض( ولوقال 
أنعل حازوإزكان  ١٠بغلروفه يزنه أن الممن بيع ن، اشترط ولو فاسد فيه النحوفالبيع هدا س كان 

.البيع فسد التفرق بعد ثلامحا ُز، اكر البيع ن( الخيار اشترط ولو حاز الفلروف وزن عنه يهلؤح 

الخررى لأب 

عليهاممه صل اقه رسول أن الجبا ا؛ز، ِ، دينار حازم؛ن، أبؤر تم، ماللتج أحئا ( الفاض ال ق) 
دمن،بمال بموز ولا اكءل( عب م( م( وسلم عليه اش صل الخم( ونمك، قال الغرر بع م، نمك، وسلم 
أنM( والطلوالخوت الآ؛و، والعبي أمجه ؛علت، مح( الحمل( وبيع عندك لمس، مجا بيع عندنا الغرر بيؤخ 

فامدفالعقد يوكله ولر ارحل، عبدا الرحل، يبيع أن العك، هذا فى، ؛يحل، ومماذللث، أشبه ومجا يصادا 
يمدهأولا يدرأبمده لر إذ فساد عل لأنهكان محزالبيع لر فوحده ايقا اشترى محزَْي أولر اليد أحازه 
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بداو عن ذراع ماثة ولواشرى بجزه أولا االأ٧ثا أغمزْ درى لا سده إذن يضر انمد عشري وكدلاث 
لأنهالفرؤع ى اللن يح بجون ولا حاز مثاعة اذرعا علما ناشري ذرعها عا،ا ولو بالاذيع لخهله يمز 

يعبجون دلا بكل لإ صردعها ز داللهما الغم ظهر عل الصوف بح يكره هماس ابن بمهووكان 
يمنهرام إذا ينميه يموزان ( الزى )تال جلوده وزن مجن وزنه لا.>دوىي بمهول لأنه ناره ى السك 

.جزافاعلل به بحط >نى 

الأعسويراء رالنادة راللأمة الله حل بح اب 

عنوّلم عله الد صل الق رمول أن عمر ابن عن نافع عن مالك أنمرنا ( الغاض ال ق) 
اشتنح م الناقة تنج أن الخزدرإل يتاع الرجل الحا،رليةكان أهل يتابعه بيعا وكان الخبلة حل بح 
نسوقد ايدا سج لا وتد يؤته للجهل فمؤخ هدا عل الع عقدا فإذا ( الغاض قال ) ا مبى 

مْلويايميه الرجل بازى ان عندنا وااللأمسة والتايدة اللأمة يع عن عله إش صل الد رسول 
اللمسإليه فنغلرك الع وجب إذا أنه عل هذا أس«طث، الثوب رب فيقول فللة أوى الشرى نله 

أنعل ثوبك إل وسذ ثوبي إليك أبد أن والنابية وعرصه طوله أو جوفه إل ننلرت إذا لك تمار لا 
ولا( )تال معلوم بثمن إليك أنيده وكيلك والعرض الملول عرفنا إذا سمار ولا ؛الأخم ملما واحد كل 

وكلوإذا يانمغة الل ى إلا يالأون اش ى يخلف لأنه طم مال ذاق ؤإن الأعمى شراء يموز 
عرفالذي الأعمى يالففلة الثاني اراد يكون أن يثبه ( الزى )قال الصفة عل له يمض يصبرا 

يعرفما اشرى من مض فهوى ؛الألوان له معرفة فلا اعمي حلق من قاما يعس ان قل الألواب 
.عليه تغلهل ولا فتفهمه يفده وم لونه ؤيمهل محنممه 

ونحرذلكاقض وبح انحهرل الح؛امحن باب 

أنعريرة أي عن ملمة أي عن علقمة عرموبن بن ممد عن الدراوردى أسمرنا ( الغاض ال ق) 
يقولأن أحدهما وجهان وهما ( الغاض قال ) ييعة ى ييعتن عن نس وملم عليه الد صل اش رصول 

يعفهذا أنت وشتت أنا شئت يابما لك وجب قد منة إل أويالفن نقدا يالف انمد هدا يعنك قد 
لكوحب فإذا يالف دارك سعى أن عل يألف هدا عبدي بمنك قد يقول أن الثاى • فهوبمهول اش 

ذللفى قالع امزى ق،ا ازداده ياع محا •ما واحد كل من نقص مجا لأن دارك ل وجبت همدى 
منوليس حديعة وانجس ( الفاض ؛ال ) النجس عن وملم عليه الد صل الني ونمى ثفؤخ 
الوامييا ليقتدى شراءها يريد ومولا الثيء 7اا فيعطى باع السلعة بمضر وهوأن الدين أهل أحلاق 
ؤملمعلته اش صل اش رمول بثمى ُد فهوعاصن مومه يعلموا لولر يعملون كانوا مما اكر ;٢١ ف؛عُر 
(الغاض 1ال ) ا يعص بع عل ح لا » وملم عليه اش صل وقال النجس غثر لأنه نافد الثراء وعقد 
المغزى*ثكلن ابل*ة يتواجا إن أسمه بع عل يع أن وملم عليه الد صل رالنى نمى مض م وبن 

فيفسخارئن من ياقل ملما أونمرا ملعته مثل عليه ئيعرض بمفرقا أن قز رجل فيأبه نائم أوصر ٠اكaلا 
والبععالما يالخديث إذاكان اش عصى وقد إفسادا هدا فيكون التفرق قل الخيار له بان صاحبه يع 





اريقصرف اب 

ماوكذلك يه امع عتق ومي عبئا ماكان يلزمه لر >اساله بغيراذن انماد أدان وإذا إ الثافص ال |ؤ 
شتىاز لأنه اءرمن1ْ صارحرا وإذا ؛ءلخاْ مثلها ى يقطع حرزها *ن برنة ز ولو جناية من به أز 

فإذاعليه بما نوحرْ ;هكاكسر فاحرتاْ له مال ولا ماله ى للناس والأخر ناخذناه يديه ى س أحدهما 
.ميله مال ى إقراره خز ولر أغرمتاه أفاد 

بموزلا محبما هوؤ؛!ج ئ ى اب 

سعودأتى عن ارحمن تمد ن بكر أي عن شهاب ان عن مالك (أخثرنا الغاض ال ق) 
؛ال) الكاهن وحلوان الض ومهر الكلب ممن عن نبمى وملم عليه اش صل اش رمول أن الأنصاري 

يرمأحرْكل مجن نقص أوضاريا ماشية إلأكلب اiنىكاJا مجن ٠ وصلم عليه اث صل وتال ( الغاض 
بجونولا المى ومهر الكاهن حلوان حاز ممنه ولوحاز خال ممن للكلب محل ولا ( قال ) ق^را٠لان« 

حياتهى مجضة فيه مما ذلك محوي ومجا معتامم ى أومجاكان أومامحية أوحرث صيد لصاحب إلا اكاوه 
منوالمقر والثاهى والباني للصيد يعلم الفهد ذلك من يوكل يكن لر وإن وقيمته ممنه وحل بيع 

منفيه منفعة لا مجا ؤكل حيا منفعة فيه مما ذلك وغير والبغل الأسى وا-لإر الهر ومثل ايية الخوامح 
والد~ فأرى ذلك أشبه وما والخنافس والوزغان والخرذان والقارة والبغاثة والرحمة الخدأة مجثل وحس 

فنمنهمجذيوحا ولا >يا فيه للمنفعة معي لا لأنه قتله مجن عل قيمة ولا يعه ولا شراؤه محوز لا أن ~ أعلم 
يالياٍلل.المال كأكل 

الملمباب 

الشكا ١ كث؛ر أوابن كنر أبى بن عبدالد عن تحح أبى ابن عن محفيان أخثرنا ( الفاض ال ق) 
يلفونوهم اللينة تدم انه وّي عله الد صل الد رمول عن تماس ان عن المال اى عن الز؛ى من 
معلومزكل فليسلف امحلف مجن *ا ومحلم عليه الد صل فقال والثلاث الخن قال ورمما المة محر اى 

بالرهنبأص فلا واللحر ارعن ز وعز حل الد أذن قد ( الغاض قال ) ٠ معلوم وأحل معلوم ووزن 
أحازأنه عل دل فقد رطبا يكون قد وامحر ارالخن فى الخم حاز وإذا ( الفاض قال ) فيه والخمبل 
حينهغير ى بعضها ى ّثيىكان امحلف إذا لأنه فيه يعليب الدى حينه غير ى مضمونا محلفا ارطب 

بالخيارالمسلف قيل فيه أصلفه الذي البلد ى محيء منه يبقى لا حى أوالخب الرطب فقد وإن ( )قال 
النيونمى بمصته ينفخ وقل قابل رطب إل ذلك أويؤخر بمصتم ملمه من بقى بما يرجع أن بن 

ك؛عيبحخيس
انح،•مداس عن ٠ بلفنل جبها الأم سخ ل الذكور الحديث بت الزنى ر الشك : ثوله )١( 

ماولبس ٠ اه نجح ؛5، بن اس تمد عنه روى مولاهم الكناق كجر .ن تمداس ٠ ~ التذمب خلاصة وى (( النأال 
.مصححه ((كنه اى ا( بزيادة ا;ىكثهم بن مدالد اسمه مجن 
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اكمراب 

مأنه عم عن محمد ين القاسم امحارعن صالح ين داود عن الدراوردى أمحرتا الفاض( ل أل) 
صل ذم ءن ذال زس مرا غرارت1ن ديه وين الصل سوق كة أبى ابن محاطب 
محاترغ ان ب دعم زبجا نحمل الطاثف محن شلة بض حدثت لقد عم فقاو بدرعم 
ى IJ»Uاز م ده ءم-ءاصس، رجع ظا ثئت كف ضعه المت زبيبك -يحل أن وا,ا المر 
١^٠اا٠٠علأ٠ل ٩ اردت ءوش* إءا شاء ولا مى ليس؛رممة لك تلت الأوى ان له فقال دار٠ 

ُدى؛ ^٠؛ لس مضى الحديث ومدا ( الغاض الأل ) فح شثت وكيف فح ثنت يخت 
لأنأ»ول وو4 آخرْ الحديث يأول أق وهدا محه روى ر اورواْ الحديث بعض روى ولكنه .الك 
اشالواصع ى إلا يسرءليب ملحا ثيثا ولا يأحدها أن لأحد ليس أموالهم عل مسلطون الناس 

,منها ليس وهدا تلزمهم 

يوزنرها يكال a\ رمحبْد الملف ش الزيادة باب 

زانياء1ن'كان جنه مجن به ياتيه أنه فيه ملهن، ما نول المسلف، يلزم ما وأصل ( الئاض ال ؛) 
مشةمجن شء ز اخيف فإن مملوعا الزيادة وكانت، نضه عل احتر  ٠٠٠سلف مجا له يصلح لما يصلح 

إياهايوفيه آن يليه حط وازكاننإ المنة عليه مع  ١٠اقل إلا له وليس يمله لا ان له كان ممن او 
ءلاأرلحم ولوكان امحرالأحافا يأخذ أن عليه ولتص والثموغءرْ والدروالزوان والقمل المح، *ن، نقية 

لحموإزكاذ عالها لحم لا لأنه المخيين دون من وارجلهم، الرأس الوزن ذ اخب أن علخ كن، يب 
أعطاهؤإن لحم عليه يكون لا حينا من الدب، ولا والرأس الوزن ى ياخد أن عيه يكن، ب حبان 

سوىأن فبل المم يح لأنه محال بجز ب عتره حض أومكان كتلا وزن أومكان وزنا مكازكثل 
وماالوزن فاصله ءليهءو-لح اش صل اث رصول عهد عل وزن ما فكل والوزن؛الحجاز الكل واصل 

أوأوتثرا نحاما فانكان محله نل محقه ولوحاءه الأصل إل، رد الناس أحدث وما الكتل فاصله كل 
يريدفقد أومشروبا ماكولأ وإنكان أحذ. عل أحثرته رؤح ذى ولا مشروب ولا غ؛رءاكول ءرصا 
لأنهمحله فل أحده عل محتره فلا أوالرم، اسق، عن يه غى فلا -صوانا وإزكان حديدا وشربه أكله 
وقيامه.ال؛اب،كله هذا ، هذا ضل وفته إل يتلهى ان إل مرنة مه يلزمه 

رماب 

حنذ لزم حق حق داليين، الدين، مح، ثناذْ.ارس جل اث أذن القاض( لأل ار 
يكونحش للرهن مض ولا ( فال ) ٠ مفوصة فرهان » ومال شارك اش وفال الرهن تقدم وما الرم، 

ولوماتوغم، مثاع ٠>، ومضه محبمنه جاز محعه جاز وما امضا وحن رم، حن الأم جاتز م، مجموصا 
لرفئاته تدايتى أن عل دارى أرهنلئ، ولوفال ومنعه وارثه إل الرم، تل؟ر فللراهم، اافغر٠ M، الرسمت، 

أومعه محوزإلأ لا فال الثاض عن الرييع حدثنا أويعده)فال( الحم، مع الرهم، يعقد حك، رهنا يكن، 





ولاله ولد أم ور فهوابمه الراس وادعا0 لها نمح من الولد عذا أن وزعم رمحلما له أذن أنه ارتس أز 
دراحلها اد اعتقها إن انه الثاض *ول اصل الزى( عله)قال بمن ولا الاصر دش الرتس بمدق 

يكنممرلر وازكان أوأوضاصا مكانيا رهنا وكانت القيمة منه أحذت موممأ ءانّكان مواء رعن 
اذنأحلها لأنه ولد أم الثائر جعلها يلمأ الومر ى وبيعت بالاحال ولا يانمق ارس إبطال له 

بإذناحلها لأنه قيمة عليه تكن لر •ومرا كان إذا غكذللئ) يرس ولست أحلها كأنه تع وم ارمز 
رقيقمنيا وولده حد الرنين وإووءك|ا ( القافر ثال ) فتفهم برص ولبست أمملها ساعكاُنه فلا الرنن 

أملميكون أن إلا الحهالة دعواه منه أقبل ولا مجهرمثالها فعليه أكرهها يكون أن مهرإلا ولا يلحقه لا 
الولدبه ولحق الحد عنه دريء بمهل وكان وجا ى له أذن يتيا ولوكان أثبه وما ناتئة أوببادية حدثنا 
اباحهالأنه عاليه غرم لا والأخر الغرم عليه ان احدهما قولان الهر وى مقط يوم قيمته وعاليه حرا وكان 

تكونأن ينبر لا جوابي هذا مثل ى مضى قد أنا قلت ( الزتى قال ) له ولد أم ملكهاكانت ومي له 
ولدأم له تكن ب ملكها ومش اربح كتاب ى هذا ى الزى وهم ( مد أبو )قال أبدا له ولد أم 

سالرتس تأخذ ولا فجار ناجه ارص بع ى لراص فأذن احل إل ارهن ولوكان القاض( ال |) 
وعوممؤخ فالبيع البح قبل الأذن ى رمع وإن البيع له محبا ولر له أذن لأنه رهنا مكانه ولا ثيثا ممنه 

بمنهمع الرمز قول فالقول الشرط اراص وأنكر ممنه تحطيى أن عل لك أذنك ولوقال محاله رص 
يعجلهأن عل إلا له ياذن لر لأنه بيعه له يكن ب ثمنه يسليه أن عل يبيعه أن له ولوأذن مجمؤخ والبيع 
العيمذرا ى الشافص بقول اثبه انا قلتا ( الزى )قال محاله وهورص به مجفؤخ والبيع محله قبل حقه 

يبيعأن رجلا *رن لو *وله س أن ترى الأ شرط فته يكن، ب اي عقد لأن الجر الشرط يمغ لا أن 
الراهنباع إذا زكذا امحن ى الشرط ماد يصخه لا جائز اويع أن فباعه عشرته له آن عل و؛ى 
انهذا عل البيع نمد إذا وينبض انا ( الزى )قال العقد ى الشرط ماد يفسخه فلا الرنين باذن 

يشرطوب فيع له رفاذن حال محق ارم، فلوكان ( الثافص قال ) أويتقاصان ارص مكان ارئن يكون 
الخراجأرض مجن أرصا ولورهنه ثمنه من حقه وأحد بيعه له وجبا لأنه ينه يسليه أن عليه كان نيتا 

فهوالخراج عنيا أدى وإن فهورهن للراص أوبناء >اس بميا فازكان غيرمحلؤكة لأنيا مفرخ قارص 
فدفعاكتراعا رجل من أرصا اكري بهكرجل قمح بامره دفعه يكون أن إلا به يرم لا ءتْلوع 

وهوقطعفجائز فبلها فرهنه بالخيارثلاثا عبدا ولواشترى فهومتهلؤع الأول عن الثانيكراءعا الكترى 
ملكهله فم الثلأينؤ قبل فرهنه والشترى أوللباع، الخيارللبائع وإزكان العبد ش للبئر وإمحاب لخياره 

قتلفان والقاتل الرند المد ؤمحوزرص غثرتام المد عل وملكه انعقد لأنه مسؤخ قارص الثلاث بعد 
وبالألفما رهنا الأول ارص ؤمحعل ألفا تريدْ أن اراص ماله م برعن ألفا ولوأملقه ارهن بعلل 

■^٠اكترائ م بعشرة مة دارا لوتكارى الأولَةا الألف رها'كله لأنهكان الأحر بجز 1؛ ضل الأول 
القديمى واجازْ انا قلت ( الزى )قال الأول مخ بعد إلا الثاني الكراء يكن لر بعشرين بعيما السنة 

يزيدهأن محوز فكدللئح رعنا الحق ى يزيده ان الواحد بارص الواحد الحق أجازى لأنه وعوأقيس 
ىالشهادة جازت بالفن يده ى ارص هذا أن ارتين أشهد ور ( الثافص ،ال ) حقا رص اى 

اوادر عل جناية عنقه ى صارت قد عبدا وررص ( الثانص قال ) فالا فهومجا تصادقا فان الحكم 
الخنايةولوكانتا عنقه ى له بجق به أول لأنه'كان حقه الحناية رب أملل ولو مجفؤخ قارص ال مى 

ارصبجون فلا الأول بعد رهنه م بجق رهنه يكون أن ص أكر وهذا ألفا يساوى والعبد دينارا ناوي 

١٩٣— ٨٢ ١٣٢الأم 



القولأن أحدهما قولان ضا حا ادعى حاة الرس مل جف أنه أزاراس م شضه ولواربمه الثاني 
فإذاعلم  ١٠ارس بملغا محمل الرس لثن *>، ذءته محأ دلا عبمْ عنق ى بمق أفر لأنه الراهن فمحل 

ولارس انمي أن أحدهما قولن من واحدا يرهنه تبل جف عبده بأن الراهن إزار ش القول حك_،كان 
الخنايةتبل من أح،ءهما لرحلن محقن واحد قيء ى أر إمما لأنه موممأ وازكان شء عاله من يؤخذ 

آوشبه■>ail ازكانت بازارميده رفه ى فالحناية وهوله الرهن من فك ؤإذا الرهن مل من والأخر 
إذاانه التاى والقول »اا يقر 1؛ إذا العبد عل نله يقبل 1؛ ضامحى نيا عمدا وإزكانت لأتماص عمد 
تىيقربان لأنه عله انحف إل نينع الخناية أوأرش العبد فة من الأقل السد ص أحد ممرا كان 
اواواتلفه وهومجومر جى وقئ عدم اعتق وكازكمن إياه يرهنه عليه انحى عل اتلفه حقا عبده عنق 
الرتسض لا عله امحق عل أتلف وإمما خاله وهورهن الخناية أرش أو فته من الأقل مضمن تله 

سخرء عنقهءوإن ز فالحناية ملي وهوى الرهن س خرج وض عقاله نهورهن سرا وإزكان 
واتمهااصحها وهذا انا تلت ( ازى تال ) حناسه اوارش قيمته من الأقل ميده ذمة ففي يح الرص 
ومنغثرْ عل بجز م غثرْ حق يه بملل بما ار ومجن لنمه يفره بما اد من ان بجمعة هووالخلما، لأنه فوله 
عليهانجى ءلمهكان عل الرمز بجلف ب إن قال وقد ، بعدواه فهوضامن حق مه نمره شيثا اتلف 
قيمتهمنه احدت موسرا فازكان الرمز يضر ب اعتقه انه لوان العي حدا الناقص وقدنال منه به اول 

لأل) حر أنه مقر لأنه عتق إليه رجع ومنى ( )قال الرهن ى يع معسرا ولوكان *كانه رهنا فجعلت 
اصللأن رس حاله فهوعل اوغثده بعفواوصيع الحناية من بريء م الرس ولوجنىٍبمد ( الثانص 

الرصحلول قبل يغ قد عتقا له اثبت لاه مجفوحا الرهن كان رهنه م دبره ولو صححا كان الرص 
إنله ولونال مالكه س ا%خمجه بأن التدييرإلأ ى يرجع أن له وليس جاثز غثي والرهن الُتق يسقط فلا 

وصيةالتدبير إن ( القالي قال ر وقد أنا قلت، ٢ الزنى تال ) هكدا ر٠نهك١ن حرم قانت، الدار دحلت، 
الخديد~حرمجاالكاب ى قال وقد نله أصل اكدبيرض ^،j^، ؟ حاثزأ أمحاكان رهنه م به فلوأوصى 

ورحيقبض اولر قبض بتات هبة فهوحراوومه مو'ىكنا يعد ائتما الديرإن ى ولوفال منه سمعناْ 
مالكهس له إحراج بغير تدبيره أبملل فقاد أنا قلتا ( الزنى )قال قوله نص هذا التديثر ى وجمحع فهذا 

للحقبيعه لسيده وليس منه برقبته فهوأول فيه حقا للمرمن أوجب فقد رهنه وإذا يرمته وأوصى لي 
حىله الموهؤبس، يقبضه ولآ أووهبه حر فهو كذا ألتما إن يقول التا؛ير بلل فكيهن، فيه عقده الذي 
هومجن، يد إل يدم محن، يخرجه يان تديترْ بلل ولا نمله فيه حمح، ولا بماله فيه وملكه هبته ز رم 
ى؛، JJشرحتا وقد بقوله أقيس فهذا سه مجن صيده ومجغ دينه محا ينه ومض وييعه منه يرمته أحث، 

أومراحلا يصير أن إل حال فان جائزا حلواكان عصيرا ولورهنه ( الئانص قال ر فتفهمه الدير كتاب 
الحراما صار لأنه مجمؤخ فاار٠ز، يكر أن إل العصير حال فان بماله فالرهن يكركئيره لا شيثا أو 

رصفهو ادى صنعة ض من خلا صار م خمرا الهصعّ صار فان انمد فات عيدا لورهنه ي ييعه بمل 
وقالخمرا يديلئ، مجارى م عصيرا رهنتكه ولوقال حلالا ذللئ، يكون فلا ائس يصنعة صارحلا فان 

البيعى العيس، بمئين، كإ بمدين، لأنه الراهن زل القول أن أحدهما زلأن فقحا خمرا رهنتنيه الرمن، 
منهقبض انه يقر لر لأنه الرمز زل القول ان والثااوا لازم والبيع له رهن، ولا الخمر اراق هذا قال ومن 
مخى بالخيار والرمز يه والحبب، ملكه بمل الذعا العبد ى كالعيبا وليس بمال ارمانه له بمل سينا 
ولهاالخارية يرهن، أن ياص ولا ( قال ) مجيع ااراُز، لأن أبسم، عندتم، هذا أنا قلت، ( الزمح، )قال اليع 







يرههبما الراص امحفاع باب 

عنهمثرْ أثى عن روى يند ( الثاض ؛ال ) ثال الزق أ-محرى تال محمد بن إبرام؟( حدثنا تال 
رصمن أن القول هذا وممى ( )قال ا( ومحلوب مركوبا اار٠ن ٠ تال أنه دّام علته ايد صمحا اش رّول 
ربةى حقا مرض أن الماب ^ا الرقة وأصل ويرما ظهرما ُن ارامن بمغ ب وظهر در ذات 

أنفإلرا٠ن وغيرما الأرصن وزريع اادور مكي وكدللث غيرْ منه يتميز ثما محدث ومجا غيرْ دون الرس 
أومنم-اا إل باللل وتاوى صؤبمها ؤبجز لرما ؤمحلب ويواجرما دوابه ويركب همدْ الرس ى ستخدم 

الرصس حارج "كله ومحلة شجرة وكر مائية ونتاج أمة ولد وكل يديه عل الوصوعة يدي إل 
فنبهاٌأإع و تعتق الأمة ين والمرق كفنه فعليه رفيقه ر مجان وس رمونه ُوُة وعليه للراص ي~ام 

ملكهيزل فلم رص وإذا ملكه غثي ز الولد وحدث ملكه زال أوياع أعتق إذا أنه الرص وبن ولدنما 
وانغيره محق محسة فنكون يواجرها كا لخيره به حبس لحق دونه محول أنه إلا ملكه ى الولد وحدث 
لرالأمة وولد نه ه نفأحل ص إلا يلزم لا والرمنكالضم>ن  ١٠٠٠ذللث ى ولدها يدحل ب ولدت 
للخدمةأحدها للسيد وليس ثقة امرأة يدي عل توصع أن إلا الأمة رص وأنكره نط الرص هم، يدحل 

فهوغيرومحوذلك نمظم واركرة تكر الخارية مثل مما تتميز لا زيادة ص كانت وما محيلها أن خوفا 
اويختته ان صغيرا عبدا او عبيا ينزى ان الراص فاراد محاثية الرص ولوكان رصكل٠ا وص ملما متميز 

للرصفته ما بمنعه أن للمرنمن فليس أوت؛زع تولج إل الدابة أو عرق أوفتح دواء ثرب إل احتاج 
.مضرة فبه مما ؤبمهه منفعة 

الشركرص باب 

فتممهعليه مما أحد٠ما أبرأ وان فجاثز الرمز وقبض بماتة عبدأ معا رهناه وإذا ( الثاهص ال ؛) 
برهفان يخمن ملم،ا واحد لكل مرموز فنصفه ونضاه مماتة رحلن ر ولورينه الرص من خارج 
للييكان أويوزن يكال مما الرص ولوكان الرمن ص خارج فنصفه الاتة نصف منه أوننس أحدهما 

بثيءإلا عبده يرص أن ى لرحل رحل يأذن محوزأن ولا شريكه باذن الرنمن يقام أن نصفه افتلث 
يافتكاكهأحده أراد م له أذن بما ولورهنه ثيء الرص محزص ب بأكر رهنه فان معلوم أدأجل مملوم 
عيدهاملم الخريم ذللي يرد ولول( حقه الخريج( يوز حى مجاله ى وتع له ذلك حالاكان الخق وكان 

عبدهولورص محله إل إلا يافتكاكه يأحده أن له يكن ب معلوم أجل إل له أذن كان وإن الرموز 
صاحبهنل كان ونفه رهنه أن ملما واحد واد-شكل يالرص فبضهكله ملمما واحد لكل وأن رحلن 
أبماولوأكر عله بمن ولا الراص فول فالقول أحدهما الراص فصدق ميا واحد يدي ى الرص ولس 

الذيوصدق أحدهما يدي ى وازكان  ١٠٠أبدبمcا ض لوكان رك4لالثا مجموحا الرص وكان أحلف أول 
يالرصبملك الخيد يديه فى الدى لأن يصدق لا والأخر يصدق ت أحدهما قولان قفعا يديه ى ليس 
نهاحتمع الخقوق ص حق لأنه يصدق ان اصحه،ا انا فلت ( الزى تال ) غيره الرمز بمللي ما مثل 

مقرالراص لأن يديه هوى الدى الرنمن فول القول أن رأت f ( الزى )قال الرص ورب الرنمن إقرار 
يقرآن إلا عليه الراص دعوى تقبل فلا صاحبه عل يديه فضل وله قوله حملة ى إياه أقبضه أنه له 





أواراص يرض بما إلا الخق ءل عند ارس بجاع لا آن ارس عل وراشترط ( الغاض قال ) بجون 
عندحاثل ؛؛١٠٠ لئن يكمحن لا حى فاّدا ارس ذلككان م بنهرآو الحق محل أوبمد كذا يلغ حى 
ارصارصك١ن ى فهوداخل نتجت ما أن عل أوس أممرن ما أن عل غلا وررهته اؤ، محل 
ارصنل واجب بمق ارص إذاكان المانية نتاج ولا الخاتط ممر معه يدخل ونا رعنا وا،لاثث؛ لنخل اس 

ارصمخ الشرط ءي"ا عل لغ إن الح أن غم أخرى يرينه أن عل دارأ رجل س لص ديذاكرجل 
جارى؛ولهدا اخر موصح ى وتال انا قلت ( ازنى قال ) الشرط له يم لر يالخيارلأنه الباغ وكان 
آخرقول ون|ا ( اُيى قال ر ازدود الحارورد مإنجغ أحدما نضب -مدين رهنه جازان اس 

الواتسه ٩ قطع ما انا قلت ( ارى *ال جار) دغم جارا انمفقة جمعت إذا الح يمد يمدّي 
قاذاإياه ال،صبر؛رءاته سا يردنه ان عل لوتبابما قال وقاد شسه ب ثطع باليي امى عدا ى وجواياته 

قدقتال ح؛ن1 إليه وردغ ( الغاض قال ) ارص له يم ل( لأنه الح الحيارى خمرفله ماعته يئس 
لخهلشيء نه إزكان ارص س خارجا نه وما رعنا الحق ورضك١ن ارس ونفه نه بما رمحن؛تكه 
الظاعرسلأن الخق ؤيموزى ف|ا ما دون يتول يان إلا ضا يموزارص فلا الخربملة وأما نه بما ارض 

نحاسأنه الرض عل ولوشرط نيا U يراد وإمما ئ سن لا أن ااخريط؛ن وااذلا،ترس فة له أن الخق 
اوغيرضون س فالرين ودفعه للرس 

الرسضإن باب 

انص اريرى ص ذب أف ابن ص فديك أبى بن إمامل بن محمد أخرنا الغاض( ال ؛) 
غنمهله رينه الدى صاحه من وارص ارص يغلق لا * فال وّآام عليه اُُه صل اش رمول ان المسبب 

سمماه أومثل مثله وسر عليه اقه صل الني عن *ريره أى ص اصب ابن ووصله رمه، وعلمه 
ومامعليه اش صل الني قاو إذ مقول صر أنه دليل ونه ( الغاض |او ) أنة أيى اين حديب 

غرمه!وعلمه غنمه له » بقوله أكده م « صرم من لا منه فض،انه قيء مه فزكان صاحبه س رص ا ٠
الخامفهلك درهما باوى بدرهم خابا رارش رى ألا ونقصانه عمله وغرمه وزيادته ملأم؛ته وغنمه 

س؛رجا اراص دكان ذهب درهمه لأن ارس عل غرمه أنه زعم ؛الخام ارس درهم ذهب فال فن 
وسبعلثه اش صل اث ر؛ّول عن جاء مجا واحال شيثا له يغرم ؤم ارنمن س ممنه احد قد لأنه غرمه 
عدحقه قضاء اراس يدع بان ارض يبقه لا * ارص يانلق لا ٠ وّلم علمه الد صل وقوله ( )فال 
علكإذا لوكان لأنه يارت؛انه نحامحر ولا باحذه صرمتعد وارض رلأ ارص ملك ( القالي ؛ال ) محله 

يكونيأن الارمان رك له حيأ وكان له ولمقة وممال نارك الد جعله وإمما بماله نحامحرا كان ماله بملل 
ولاارض يضمن لا مواء وخس علاكه خلهر وما ( الغاض قال ) غيممه مال جمح ى مضمونا ماله 

مارص ى ما قضاه فإن باكيي الوديعة س فته يضمنان ما إلا ثنتا ارص س ديه عل الوصؤع 
.فهوضار ممكنه وعو عنه فحبه اراص ماله 



امملمسكاب 

ابنعن فديلث أتى ابن أخترنا ( الفاض ؛ال ) فال الزى حمت فال عاصم ين صد حديا فال 
رالثلث » الزرى حلية ابن او ، ١١حلدة عن نافع ين عم ين المر أم حدش قاب ذنب أ؛يى 

وسبعليه الد صل الد رمول نه قضى الدى مدا فقال أفلس رحلا رأى أنه أ؛يى.ريرْ عن ا الزى 
بيانذللث وى ( الفاض |ال ) بمسه وحده إذا بماعه أحق التاع فصاحثه أوأقلص مات رجل أمما 
ىالخدث نل لن وينال الفاض( قال أوأقلى) ات إذا ثا، إن الأول ي نقص له جل أنه 

عل؟ا فحكم ار عل بالضن وملم عليه اث صل الني حكم قد الوت دون الخياة ز الغلص 
أكرمماللورثه ّقدجطم ح؛اته ى عليه حكم ورتتهكا عل منه ى ابلس ى نحكوا ل! فكف ورثته 

أجلولا ( ال؛اءهم قال ) للميت  ١٠إلا له يكون لا أن الوارث وأكرحال ملكوا عته الذي للمورث 
(الزى ثال )  ٢٠٦٠٠به أحق محبملم عليه اش صل الني جمله وفد الين لورثة ولا اش يدفع منمه للغرهاء 

الاسلأقرب حل فقد انحس إل انس أقرب إل رجمر أمال ملالث إذا انحس م وقال أنا قلت 
يدماز بنقمن الملة تمرن وإن قال، ؤ جاثز عندي ومدا للمحبس عيش لر ما حياته ى يانحبس 

منبدم الثضة تنفض ي تركها ثاء وإن اُئن 7؛دمع أحدمحا ثاء إن فسواء أوزادت غءرْ أو بمور 
قدأرروانثناْفيهءرأُءللرنحلا ولوياعه ( قال ) ُرما شا* وإن بجب(رااإن أّ؛ُيا ّا* إن ابإُ  الغرما،اموة ويكون مجاله عن ياحد فإنه مجان أو فلس م جاثحة امحرأوأصابته وأكل يمضها الشرى 

ماحضر قد فيها ممر ثع ولواعها ( )قال اباثحة أصابمه يوم ولا أكله يوم لا قيضه دم ارمر صة حى 
ولوباعهكله أحده مجدركا أصابه م يخرج أولر حرج أرض ح زرعا ياعه أد أوممر داررطب فلس 

لهزرعزلكن قد أبروالأرض قد الخل فإن'كان الثأري بم،لس ما زيع لا أوأرضا ممرنه لا حاُطا 
شا،ؤإن ذللد ض ي اراد إن الخماد ال والزغ الخداد امحارال ونبي والأرض الخل الخارى 

مفوليت أمجة لوباعه وكذللش لم فذللد بقلا والريع الخيال قل الكر ؛ح الرمجاء أراد ؤإن الخرمجاء ع ضمب 
ءلهاذه صل الني لأن حل له كانت حل لكنت وإن للغرمجا* والولد ثاء إن الأمجان له لكنت أفلس 

تدبرفلم ارن ^٢ محا لاممر نحلا ياعه ولو تلد لآ ف٠ىكالخ١ر وير لر وإذا الإيارلكلولادة جمل ومجال 
*لا!ادٌيي بملث لئن النخل له لموت حى اليانع يختر فالإ أقلى حى 

اسقءإذا  ٠٣ا-وءا لكلكرمجف فينشق اكام ز الشجر ممر مجن يخرج لكن مجا وكذللدكل والامحار 
وانكرالإبار فل مجال عن احترت اياثع ولوقال يوبر لر الخل فثل يشق م وإذا ينبر الطل فثل 

*رئرةَةيهأم عن انه.ردي ت لقال خلية، ن عم وماه الخلاصة ي به جزم الزيق، خلية أوان ،وله؛ )١( 
٠»صحح4 













وزالخوالة انتقمت سة ذلك أوقات انحتال صدقها فان ، لغيرهما حقا قويا يبهللأن لأما تثقفس 
أنتل امحال وقال نيا وكل أنث انحل فقال اخالفا f ونحسا درهم الق رحل عل رحل أحال 

أحالشانحال ولوقال مدع وامحال انحل قول فالقول والمان الخوالأ عل وصادقا علك uل أحم 
ولوالمة فعليه علبه محا للبراءة ملع وانحل بمه ثع قوله فالقول عليك بمال نحلى ولر لك لأقمه عليه 
امحالبما أحاله م درهم ألف عليه له رحل عل بما اشللوب فاحاله درهم ألف رحل عل لرحل كان 
الثالث.عل للْلالب ؤكانت الأولان يرى، درهم ألف عليه له ثالث عل عليه 

اسلأب 

وقالزعم« يه يمروأنا حمل يه حاء ولن الملك صولع نفقد قالوا ٠ تاؤه جل الد قال الزى( ال قر 
وارمم ٠٠غارم دالذعم " *ال أنه دّثم عب اش بل الي عن وروى  ٠٠زعم ذلك أ:أم ر»ّلهم وجل عز 
يومحلم عليه اش صل اش رصول ثع ق١لكu انه الخيري صعيد اى عن وروى الكفيل محو للعان اق 

»صلواتال درهمان م فقالوا دين« محن صاجكم عل ٠مل وسلم عله اش صل قال وضعت فلما جازة 
الدصل الق رمول فقام ضامن ايا وأنا الق رسول يا عل هما عليه الد رضوان عل فقال صاحكم« عل 

رمانكوفك حيرا الإسلام عن الد حزاك )ا فقال محه الد رضي علل عل أقبل م عليه فصل وصر عليه 
لزمالين عل كان الذي الدين أن دليل ذلك ول أنا قلت الزى( )قال ٠ أحيك رمان فككغ ّؤا 

نحل*لا قال وسلم عليه الد صل اش رسول أن الصدقات فم ي القافي وروى ضمته يآن غيره 
محرمةالصدقة فكان أنا( )قلت، الصدقة فحلت، مالة تحمل رجلا ذكرنإ لثلاثآا إلا لغي الصدقة 

الفاض()1ال الصدقة له حلن، أن ال الأول معناه من فخرج باُلنحالة الغرم لزُه تحمل ئا المالة نل 
بذلكرجح وغرم يأمْ ضمن فإن صاء أبما ياحذ أن له فللمفون حقا رجل عن رحل ضمن وإذا 
وأجرةدين وكفالة دين ل ضامن وكذذلثأكز أنا قلته الزنى( )قال يرجع ب يالضان مملئ وإن عليه 

عليهيه رجع يامرْ عنه الضمؤن عن الضامن ذللث، أدى فان نفس ودية جيح وأرش عهدة ومهروصان 
فلههوعليه يأمرالذي ضانه وكان يالخق الضامن أحد فان يه يرجع لا متْلوعا كان يغترأمره أداه وإن 

مضامن بآءرْ الأول عن ولوضمن فوله قياس ي أحده له يكن لر بغثرأمرْ وإزكان يخلاصه أحده 
يهأوأحاله المال أصل عليه الذي من حقه الءلاو_ا قض فان فجائز يامجره ضامن الضامن عن ضمن 

الأحرالضامن منه ويريء الأصل عله الذي عل يه رع الأول الضامن من ولوفضه جمعا ترءوا 
ولوالأصل علمه الذي عل الأيل به لرم الأيل الضاس عل به رجع إلثاف الضام، من نضه وإن 

عندالضان لأن الأصل عله يآالذي ولا ثرتا جمعا الضامتن الملللب، فايرأ .بمالها ايثلةكانت، 
علله ولوكان أنا قلت، الزنى( )قال يه مجاحوذ والضامن أصله عل الخق ولكن بموالة ليس الغافي 
علينصفها رجع أحدهما فدفعها صهصه؛أمجرم عن ضامن ساكغيل واحد وكل درهم آلف رجلهم، 
نصفهاضان من وبريء عليه الذي نصفها عنه سقط الالخ، من احدهما الهلالب ايرا وإن صاحبه 

الرجلهذا من ٥ أنه يينة الرجل ولوأقام عله الذي نصفها من صاحعا يهمأ ولر صاحبه عل الذي 
قفىيأمره صاحبه عل لذالئ، ضامن سا واحد وكل درهم بالف منه وفضاء عبئا غانبا رجل ومن 
أناقلت، الزى( )قال الغائ-إ عل بالنمم، ورع امحن الخاضرجمح وغرم بذللته الغاب وعل عله 





















الخمبكاب 

طولاطرفيه بن U يأخذ أركبيرا صغيرا ثقا ثوبا لرجل رجل س فإذا اش رحمه الغاض( )قال 
موصحةشجه او فايماه مملولث عل له جكا او ؤبمفه او اوكيثرا صغيرا كرا شيثا له اوكر وعرصا 
بريءقد ومحروحا صحيحا أو ومكسورا صحيحا الرقيق غير والختوان كه التاع ويقوم مواء كله فذلك 

قاماينفعه ب آو معه لصاحبه الخناية يعد ز ما ؤيكون القيمتين بن مجا ذالثs  ٠٧١١٠مملى م جرحه من 
العبدقيمة مجن أرثها فطي الخناية إل ينظر م الخناية قبل صحيحا بوم المد من عليه جى ما 

دياُن،الخر يأخذ مالك  vZJولوكابلغ مجا ذلك، بالغا ديته من الحتاية أرش مجن الخر معلى كا صحيحا 
زادوإن نقصه  ١٠وقيمة أخذته يفسده فلم عبدي عل حنى إن أنه زعم من غلط وكيف اكا،مإ، ال ؛) 

عفلمحن بالفساد حي فيسقط الخال بملمكه أمسلمه أن إلا حي سقط فأمده تعال اش مهصن الخال 
خلاناالقول وهذا أفسد مجا ببعض بعضا ممللئ، فلم فأفسد عمى حن عل وبمللئؤ صغر حن وشنا 
وخلان،برصاعم إلا ضم  ٠٧؛^لا ملكهم عل ا،لاإكن أن ل السلمن بن تعال اش حكم لأصل 
منواعتناء لسمن او منه بتعلم يده ل فزادمنه مجاتة تساوي جارية ولوغصبا )قال( والقياس العقول 

تكونمجعهاكا وسمانة يأخدها فانه مجاتة تساوي ٍاررءته حى نقمنا م ألفا تساوي صارمت، حى ماله 
الذنولدها ل والحكم الفاّد البح ل هذا وكذلك تسماتة فنقمح، ألفا تساوي وم إياما غمه له 

مجنأخذ المغصوب، امتحقها م المثري فأوليها الغاصس، ولو؛اعها بدما ل الغصسا'كالحكم ل ولدوا 
أحياءمضلوا يوم أولادها قيمة ُنه وأخذ حية إزكاننه وأخذها ميتة إزكانن، وقيمت|ا مجهرها اكري 

لأنهالولد قيمة س صنه مجا نحمع الغامجيا عل اكري ويرجع مثتا ّقط من ة بقيعلته بً يرّولا 
أولدهاهوالذي الغاصمح كان وإذا غيره عل بممه يرجع فلا يتلفه لأنهك١لثيء بالمهر ارده ولا غره 

فانبضة يألء ب إن الحد وعليه ميتا منم كان من وقيمة ولدها وجميع مجثلها ومهر نقمها وما أخذها 
أبلاهوقد قيمته وبن غصبه يوم صحيحا قيمته بن ومجا اكري مجن أخذه اكري فأبلاه ثوبا كان 

إلأننلر وإنما الأمواق مثر إل القيمة ل أنظر ولت دفع الذي" باُءن العاصب، عل اكري ويرجع 
لرأو أكراها أو فكلما دارا أو يشغلها لر أو الغاصب، فثغلها دابة المغصوب كان وإن الأبدان تغير 

،١^١١٧إلا ؛الضان الغلة وليس يرده حى أخذه حن من ذللئ، ُثلكراء ف٠ايهكراء يكرها ونإ يكلما 
الناصب،إن نال مجن عل الله رحمه القافي وأدخل وسلم عليه الله صل الله رمجول ببا له قضى الذي 

وعليهصاس أنه رم فيه فنصب، بيتا أو به فا'ئتور فيصا اكري إذا قوله الكراء عنه ممط صمن إذا 
تكونأن إحداهما مجنزلتن ل إلا للجاع مجعى ولا والمهر الحد فعليه أوحرة أمة ولوامتكره قال الكراء 

النكاحبن ضة تكون ومنزلة مهرها فلها بنكاح مصابة تكون ومنزلة لها مهر فلا محدودة زانية هي 
عوضا.نالهر وئ عالها حد لا أنه فامد ؛نكاح أصسن، إذا أنبا يختلفوا لر فنا المريح والزنا انمحتح 



منحالا أحن يانما نفسها نح لر لأما ابنجاع من عوصا بمهر استكرهت إذا لها محكوا أن انبض ا7محاع 
وحلعر لتل احدهما حكان السرقة ي اش رحمه ، القافم^ قال ؤ عالة اداكانت فاسد بنكاح العاصية 
أحاساأحد ب لأف فقيمته يؤخذ ل؛ فان للادمين مرق ما منه أحذ تعال لف قطع فإذا للادميثن والأخر 
وقلمعر محالفا موسرا دللثا ق أحد ولا قيمته صمن إلا فيفوت أوعدوان بعصب بعينه مجالا صمن 

علوالخد ذلك فائت الهر منه العوض الذي بالمسيس اال٠غتصبة والأخر لف أحدهما حكان المغتصبة 
وملمعليه ٍالش مجل الق رسول فال فعرسها أرصا ولوغمب المارق عل والغرم الحد أتت ي المغتصب 

الغاصبفأراد برا في؛ا حفر ولو الأرض ننمت ما ويرد غرمه يهلع أن فعليه {( حق ظالي لعرق يس ل٠ 
لووكيلك خاله ذلك يرد حى التزويق ننح له كان دارا زوق لو وكيلك ينفعه ا وإن ذلك فله يقلما 
أشههذا غير المزني( )قال أخذط الق با-ذال إياط يوقته حى عما نقل U يرد أن تراياكازله عما نقل 

عنلا أثر فهدا لبنا فضربه محلينل أو دنانير فهلبعها أونقرة ثوبا فتمجه غزلا لوغصب يقول لأنه يقوله 
بقلوبتن لر والب؛رإذا الأرض عن الراب نقل فكذلك الغاصب ذلك ق حق ولا االمانصوب ومنفعة 

وأعوانهبدنه وإتعاب لفقته ماد هدا أن مع للغاصب ذلك ق حق ولا نصوب ١٠لالومنفعة عن لا أثر 
فقالفهلكت حارية غصب وإن اث رحمه القافص( )قال فيه له منفعة ولا أحيه عل مجمرة فيه مما 

فزادفصبغه ثوبا ولوكان ووزنه ءثلكيله فعليه وزن أو لهك؛ل ولوكان بمينه *ع فوله فالقول عثرة عما 
شريكفات نئت وإن نقص لما صامجن أنك عل الصغ فاستخرج ثنى إن للغاصب قيل يمته قي 
فاستخرجهشئت فان يزيد مجال ههنا لك ليس قيل قيمة له تكن ف،م الصيغ محق فان الصبغ زاد بما 

يخرجان وله القصان صمن الثوب ينقص كان وإن فدعه شثت وإن الثوب لنقصان ضامن وات 
الترابنقل ف مجفى مجا نفلثر هذا ( الزنى )فال رك ثاء وإن الثوب نقص محا يضمن أن عل الصيغ 
مكيلتههدا من اءهلا٠ ثاء فان منه خير أو بمله فخلقله زيتا ولوكان الق رحه الثافم، ر؛ال ونحوه 
أخذهالنار عل ولوأغلاه زيته مثل فعليه بان ق صبه أو مجته بثر حلهله وإن نيته مجثل أءaلاه شاء وإن 

ردْعنده فعفن فحا كان وإن فكالزين بدقيق دقيقا حلط لو وكذلك قيمته أو مكيلته نقمحت ومحا 
أييصنومه صاء وإن أخذه شاء إن بالخيار فربه يه فصبغه وزعفرانا ثوبا غصبه وإن نقص مجا وقيمة 

بقلعهأخذ جدارا عليه يني أو سفينة ق فادحله لوحا ولوكان نقص مجا قيمة وضمنه صحيحا' وزعفرانه 
ؤلعامجاغصب ولو يننع ولر الخيط ضمي حيوان أو إنسان جمح به حاط فان ثويه به خاط أوخبلما 
الموهوبعل للواهب ثيء فلا غرمه فان يه الغاصب أخذ للمستحق ا<تحقكان م أكله من فأطعمه 

المزني()قال به يريع لا وقيل الواهب عل به يرُع فيل فقد غرمه فان له الموهوب أخذ شاء وإن له 
فعليهللواهب ولا له ليس ما له الوهوب أتلف وقد لها معنى لا الغاصب هبة إن يقوله أشبه الق رحمه 
القرحمه القافص( )قال بأصله أشيه عندي هدا عليه يه رجع الغاصب غرمه فان به يرجمر ولا غرمه 

أوراويةزقا حل ولو ااذuب أحدئا لألما يضمن لر ذهبا م فوقفا طاثر عن قفصا اوفتأ دابة ولوحل 
فلاأوغثرْ بتحريك ّقهل م فيه ما يدفع لا الحل فكان مستندا ثبت الزق يكون ان إلا ضمن فاندفقا 
ممينهمع قوله فالقول ؛الكوفة هي الغاصب فقال دارا ولوغصبه فيه حتاية ولا قدكان الحل لأن يضمن 

علقيمثما أحد لأنه قيملما من قبض ما ورد عليه ردت ظهرت م قيمثما فادى عن  ١٠٠داية ولوغصبه 
علماجى غ١ثبةكعن دابة تباع أن جاز ما بيعا هدا ولوكان وحدت لما يهلل قد القوت فكان فاسة أنما 

فمحاالن ونتن الماض ذهب م ميا أيس أن بعد أرشها فآخذ فانقلعت صي سن عل أو فابيضت 
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مكأنا الغاصب ولوقال اخر( مصح ل )وقال فيبما ذللئ، الأرش وبطل حقء،ا رمع عادا 
احدىق الغاثب يع عنع اش رحمه الزى( )قال جاثز فالتح إيايا ف؛اعه عربا قد يدي ي وهي 

انهالباتع أقر م الشري وقيمه عبدا ولومحاعه ت اش ر>مه الثافم، رقال الأخرى ي وأجاره ايالتن 
الحامحه1ال عل مدق فلا محقر لر وإن رمحه ال ورددناه البح نقضتا الثزى اقر فان رحل من غصبه 

فانبه له ا،لقر رمحه ال سلمه أن عليه محاس_ه'كان المثري رده وإن قمته فيضمن نفه عل ومحمدق 
القيمةوللمغموب انمق رد ي ممإ واحد قول يقبل ب للمغصوب، أنه البامحع أقر م أعتتقه المثري كان 

الما محاجه أنه أقر لأنه منه أحد مما الغاصس، عل المثري ومحرجع انمق المثري من له أحذناعا ثاء إن 
مفصلاقيمته محن مجا ف،محليه مفصلا الن١فع من لئيء يصلح كان فان صليبا نمراي كر وإن ممليثه 

اللأنه نحرم قيمة ولا عليه ئيء فلا حريرا له أونل حمرا له أراق وإن عليه ثيء فلا وإلا ومكسورا 
محناثري محوميا ارامتؤ فقال مجاله لامإ والخنزر الخمر قيمة له جعل من عل واحج *بك عليه ؛؛ري 

دكانهوهده مجال هدا للث فقال محومى او ملم فحرقها ليبيعها وقدهاكلها م درهم ، مالهنغنا يديلث، 
قيمتهل فخذ عليه الخزية مى وتاحد وأكله يعه عل تقري رحكثيروأننا وفيه ليي ي وحلال عندي 

فكيف،قال للثح حق ولا الخرام ي للئؤ شريكا أكون أن للث، يوجب باليي ذللئ، لس أقول فقال 
؟حرام عندك وهما والخمر الخنزير بقيمة حكنؤ 

*ضرهكب ثلاثة س الخاح من محمراكس 
الأحادثاخلأف ومحن *الك مطأ عل رإ،لاء وص ن بس 

ممموابالرفق واه ، فوله قياس عل فيه أوج؛ت ومما 

قالومم عليه اش صل الي ان ملة واى معيد عن الزعري عن ماللث، احجمنا افه رحمه الفاض( فال 
جايرمنوا؛والزممءن ايمحبا •اللتؤ نحرحدينا من ؤوصله فلاثنعة| الخلود وقمنا فإذا يقم ب ما االشف٠ة 

انرافع ا؛كا ع>، لدى بما محتج واحتج اللئ، محدبنا معنى مثل وسب علمه ايد صل الني 
شفعةوللمقامم بقامم ب الدي للشريلئؤ فاقول وقال ُصفتمح| احق ابار ٠ قال وملم عليه اله صل التي 
يعصدون محعضا \ء0وت فير له قلت، نافدة ءلر؛ق الدار ومحن محبنه لر إذا لصيق غر أو لصيقا كاذ 

أكرمنرحبة وبينه يينلثؤ من وأعهليتا نافدا إذاكان ذراع وبينه ؛ينلئ، من فت يلزمهم الخوار وامم 
لعضآو جار لكل معنبج، إلا محتمل لا بقه بأحق فالخار له فقلتح V نافدة تكن لر إذا ذراع ألف 

للجارالشفعة ان عل دل مم قعا شفعة لا وّام عليه اش صل الني عن ثبتا فا،ا ؛عمى دون ابيثران 
يبهم،والفر مفسر وحديثنا محمل لأنه حديثنا يخالن، لا وحديثلئ، قاسم الذي الخار دون يقاسم ب الذي 

بلقال ؟ ثريكلئ، أم إليلئ، أقرب ارأتلث، م قلت، ؟ الشريالخ، عل الخوار اسم يقع ومل قال انحمل 
تالأعثي قال قلتؤ ؟ وأين قال جارته الرجل امرأة تقول فالعرب قلتؤ ضجيض لأما امجرأي 

ووامقةا فينكنتؤ ا جمة وموموقان القمحلمانلئ، فيل ا ارتنأج
وطارقةتغدو الماس أمور كذاك ة القطانلث، فيل ا ارتنأح

ةارقبرأسلثؤ نوق تزال لا وأن العصا مجن حير البن إن فوبيني، 
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ياثقةلدى تاتى أن بوحنت كلهم الناس لأمي حتى حسنك 
ذاتقةأث ا مثل لخي اة شذاثق دامحا حي فتى لذوق 

مماامحنادا أتت وحدسا اش رحمه الثافمر( )قال الأعثى لطلاق عوافقا الطلاق نزل عروة محال 
لأنهبمامم لر ءن وبن القاصم بن الفرق ي وأغرقها لفذلا حائروأثمها عن عطاء عن الللئؤ عبد روى 

صوءالداحل ي وعليه ييه شايع حقه لأن به أحق شريكه نكون متجزى غير باع مثاعا باع إذا 
وللثفيعساع ق إلا شفعة ولا اش رحمه ( القافم قال ر المنوم ووسكذلال؛ج مقاسمة ومونة مشاركة 
عمثان ثنمه يطلب ح امكنه وإن له فهي مكانه فطلب علخ فان اليح ٩ وقع الذي باش اكفعة 

غيبتهطول يقطعها ولا له شفعة فلا وإلا شنمه فهوعل غيرْ أو حبس من عذر له فان'كان الخللب فأحر 
لهفهي سلعة اشتراها وإن بمه ع المثزي فول فالقول اش ل اخلفا فان فيترك 0ولم أن يقيها وإمما 

نمةبصف علييا رجع الدخول نل طلقها فإن الهر بقيمة للثفع فش ِرا تزوج وإن لعة البقيمة 
فدعشتت وان اكفعة وتعجل اش فعجل شئت إن للشفع نل احل إل بثمن اشتراها وأن الاثص 

نصيبهأحدهما فباع ابنان وله أحدهما فات رحلان ولوورثه الد رحمه ( اكافص )قال الأحل محل حى 
منأصح هذا الق رحمه الزى( )قال شريكان ما لأما مواء فكلاهما عمه دون اكفعة أخوْ فأراد 
لأحدفضاء الأخ عل للم  ١٠اكفعتن بن نويته وى الزى( )فال بنميبه أحق أحاْ إن قوليه أحد 
أحدهماعبد من نصيبن المعتقن ى فوله يختلهن وام الأنمباء بقدر اكفعا، أحذ ز الأخر عل فوليه 

علقوله مجن ذلك قفى موصرين إذاكانا مواء يما منه الافي قيمة علما جمل أن ف الأحر أكرمن 
العددعل يمم أتوهم يأحذْ ماركان يأخذوا أن الشفيع ولورثة اش رحمه الثاهص( )محال وصفنا ما 

فإنالد رحمه ( اكايم رقال ، ايفا فلت  ١٠وكد وهذا المزني( )قال مواء ذلك ل وابنه امراته 
حضرثالثفان ش ا بنصف النصمر منه أخذ ثان حفر فان اش بممح الكل أخذ الشفعاء أحد حضر 
فإنممما نقص للثالث افشاكان الأتان كان فان مواء كونوا حى اش يثلث الثلث يجنبا اخذ 
الكلأخذ إط الماء من هدم لوأصاحا زكذلك الترك أو الكل أخذ إلا لعض يكن ام بعضهم مز 

غيرين لأنه أودع اليوم البناء وقيمة باش فخذ شتت إن للشفيع قيل وبن ولوقامم رك وإما ناش 
ف،ا_ وقد متعديا يكون لا وكيف غلط عندي هذا اش رحمه ا المنأى قال ) ، بى ما بميم فلا متعد 

لأذهاكفعة يتحق إمما اكريك إذكان شفيعا uكان ثزكا فيه للشفيع أن ولولا مشاع شرك فيه للشفيع 
قوالفم غاب اكفيع وهو الصيب وصاحب م يقفكيف مشاع محق والعرصة الدار ق شرك 

ألااكافي عند مواء والعامي ا،لال ل والخطي، متعد غير يف فكيهن له ليس فما وبني فاصد ذلك 
بماءْالافى وبمدم عرصته ياخذ انه رحل فاّتحقها فبناها القاصي بامجر عرصة اشترى رجلا لوان رى 

رحمهاكافم، )|ال مواء مملك لا هما بناء ل ء والخطي فالعامد الد رحمه اكافم قول ق ويقلعه 
اللأما لها ياض لا ب؛ر ي شفعة ولا )قال( زائده أخذ له فزادتك١ن المخل ي الخمص ولوكان اش 

للشممحملة تكون الدار عرصة وأط ما ولا ما شفعة فلا ^مملك الق ائريق وأط المم محتمل 
يأخذاأن انمي وأتى اليم ولؤل )قال( الشفعة ففيه ثيء مجما يع خإذآ منازلهم إل ءلر؛ق وللقرم 

حميعاأنما عل شقصا اشترى فإن أخذائ uلها وليا فإذا يفعلا لر فان غبطة إذاكانت 1يان لن باكفعة 
ملكمن خرج فقل■ ايايع دون للمشرى الخيار ولوكان )قال( البائع بلم حى شفعة فلا ؛الخيار 

وعهدةاش مجن محصما اكفعة يأخذ فانه واحد واش عرض الخفعة ثع ولوكان اكفعة وفيه المانع 



علنإ أحت •سائل وءذْ الق( رحمه الزى )تال الشري عل الثنح وعيده اياتع عل الثري 
لهلكن الثمح احذما م الثقة عيوب من الباثح مآ وإذا الزى( )تال الد رحمه القافي فول مض 

ولولكناليانع عل الشزي ورجع الشزي عل بارئن رجع الثفح من اتقت فإن المثري عل الرد 
باطلوالشفة فالشراء الأول الد؛انور فاستحمت يوزما الثمح اخذما م يدن١نءرباءيا•٢ا اثراها الثري 

دلهاالشفيع عل لكن الثانية الدنانير ولواستحقت فوله ق بعينه العرض مقام تنوم بعتما الدنانر لأن 
النهرحمه الزى( )فال محط أن للشفع ولس له يبة فهي التفرق بعد للمشرى اليانع ولوحط )فال( 

لهمحيت الشفع وحلف نكل فان امحن الكر وعل المة فعليه ثفعة فيه له تمصا اثري أنه عليه ادص إذا 
فلأناأن اليية يديه ي الذي ذللئه فأقام درهم يالف الناب فلأن من اثزاما أنه اليية الشفع ولوافام يالشمة 

أناالشفع فقال ثنما رجل من باعا رجلن ولوان الؤديعة الشراء ؟غ ولا بالثفعة له هيمت إياحا اؤدعه 
قضالكفرجل من رجلان لواشرى وكذلك فوله النتاس ى له فدلك فلأن حمة وأيع فلأن ييع ما احذ 

درهمألف بسا اثزاهه أنالثمي نعم ولو ثاء اتبما حهة أحذ يأن ع للشفي
يرجعولا الشرى عل بألفن له قضى بالفن إياها ؛،عه أنه الية اليانع أنام م بألف الشقي، فآخذها 

اصابم العبد يقيمة الشفع فاخده عبئا اممن ولولكن حقه جمع اّتوفى انه مقر لأنه الشفع عل 
الشفعةب3لالنا العبد امتحق وإن الشقمحن بقيمة الثرى عل اليانع ويرجع رده فله عتتا بالعبد البانع 

اللصيقر أن إلا الشافي فول ي عز لر شقمحن عل دعواه من صالخه ولو نقصه فاخذ اليانع ورمع 
إنأوقيمته مثل له إزلكن الصلح به وقع الذي الحق بمثل الشفعة احذ وللشفع فيجوز يالدعوى عليه 

ثقصأحذ وأراد الدارثقصا هذه من اشرى أنه يينة ءنر-،ا واحد رجلازكل ولوأقام مثل له يكن لر 
لأنهالشفعة يمللت و؛تا توقت لر وإن الشفحة له يالوقت صق فالذي البينة وفتت فان ؛نفهته صاحبه 

مجنبعت فد فال اليانع أن ولو ادعاه مجا عل لماحثه مجنئا واحد كل وحلف مجعا اثريا يكونا أن بمكن 
الألفيدفع الشفع فان الشفع وادعاه فلأن ذلك فأنكر الشقص قيض وأنه درهم يألف شقمحي فلأن 

ّاافازلكنا الثالث م عل اثنان فشهد ئفعاء ثلاة للثقص وإذالكن الثمص وياحذ م ال 
صلمه ١٠أنمها ال محران لأنبما محزشيادما لر ٌاا يكونا لر ؤإن أنفها ال محران لا لأما ثبمادما جالت 

وأقامممنه اليه ودفع الغاب صاحبه من يديه ي الذي الشقمر اثرى أنه رجل عل الشفع رلوادص صاحجا 
فولهذا اقه رحمه الزى( )نال الناب صاحبه عل بالثع الحكم ونفذ بثفعته اخذ عليه ؛ذلك« عدلن 

امحنوقبض اع يانه عليه قضى غاب وهذا غاب عل يقضى لا أنه ى لأصلهم ترك عدي وهر الكوفن 
فجاءوهوثغع ثنصا ولواثري افه ؤحه الزى( )فال للشفيع الشفعة اوجبوا و؛ذللئا المشرى إليه منه وابرا 

انله وليس مثله لأنه له ذلك نصفهالكن اخذ هوبل وقال اولع بارغن خذهالكها الثرى فقال اخر شفع 
الوصحةلكنارش يعيان ؤهما شقص عل  ١٣٠فصالحه عمدا مؤصحة ولوشجه الزى( )فال لضْ شفعته يلزم 

أونصرانيا وكان الشفع قام م خنزيرونقابما أو بخمر ثقصا ذمي من ذمي ولواثرى بالأرش أخذه للشفيع 
وايُلمممحال عنده يا نيمة لا الخمروالخزير لأن مله ؛؛اس محا له ثغعة لا فسواء مسلما يزل ولر قامر نصرانية 
قولقياس هدالكه القمم فيه يصلح مالأ ولا دابة ولا امة ولا عبد ى شفعآ ولا مجواء الشفعة ى والذمي 

■التمحفتق وبالي ومجعناه الشافص 



إ،لاءضراهراض 
سكابذلك ي دخل ومحا 

للأى واين حنتمه أى اختلاف 

ياسه صيررح أنه عنه اش رصي الخطاب عمربن عن وروى تعال اش رحمه ( القافص )قال 
جعلتهلو أصحابه من رجل له تال عندمحا تراصا فجعله بالمدينة فيه فرمحا بالعراق تالفا الذي المال 

Iتعال الذي رحمه القافص، رقال النصف عنى تراصا عالا دفع عنه الد رصي عمر وأن ففعل تراصا 
ربوجعل قارصه وإن )قال( وقيمها للاثياء أممان هي الي والدراهم الدنانير ل إلا القراض محوز ولا 

الثكانالمال لرب وكان فهوجاثز أثلاثا والخلأم العامل وبين ينه الربح أن وشرط غلامه معه المال 
بيوما صاحبه عل درهما أحدهما يثزط ولا المدد من مجدة إل قارصه أن محوز ولا الثلث وللعامل 

الأن يشرط أو صاحبه دون بتيء ذلك ي أحدهما يرتفق أن عل أو ملعة يوليه أن يشرط أو ينبما 
الدوابونتاج النخل ممر يطلب دواب أو أومحلا واحدة بعيما مالعة إلا يثرى أولا فلأن مجن إلا يثري 

ولو)قال( لربه والمال والربح ٌثاه اجر فله فيه عمل فان فامد كله فدللث، فعل فان رقاببا وبحس 
مجنالمال من يكري أن له ماركان وإذا فجائز والصيف الشتاء ي مجوجودا صنفا يشري أن اشرط 
كانتلنفسه بمال حرج وإن بالمعروف النفقة وله العامل يعملها لا اق الأمال من المونة بعض يكفيه 
بالدينوباع اثري وإن الوكيل وكذلك بالعيب الرد فله اشرى وما بالحصص المالثن فدر عل النفقة 

باذنهالمال رب عل يعتق من اشرى وإذا ممينه ع المال ذهاب ق وهومحصدق له ياذن ان إلا فمامن 
لثرح أن له بمل من يشري أن أمره إمما وال١للثا له والعد صامن فالفارب بغيرإذنه وإزكان عتق 
لهمال ولا محالف لأنه مفؤح فالثراء مجسده أبا يشرى التجارة ي له المأذون العبد فكدلك يعه 

الوالأخر جائز أحدهما . قولان مولاه عل يعتق مجن العبد ثراء ق والبينات الدعوى كتاب ق )وقال( 
اشترىله)؛الاكاس(فان ذمة لا لأنه مفؤخ اليع أن به قطع الذي قوله قياس المزني( )قال بجون 

مقاميقوم إنما لأنه علميه يعتق ولا مواء فيه فصل اولأ فضل المال ول المال رب بمال نفه ابا القارض 
باعوفد إلا ربه يستوفيه ولا ماله المال رب قبض بعد إلا للحامل ربح ولا جائز ميعه لغثرْ اشترى وكيل 
إلايبقى لا ولوحرحى له مجشاركا كان ربه إل المال يصير ان قبل محسا الرح من مملك ولوكان ا؛اْ 
أحذربه ثاء ومجي )قال( ناقما ملكه زائدا شيئا ملك من لأن ثريكا يق ما الالك١ن رأس من أقل 
صارالمال رب مات وإن مجته خرج القراض مجن بخرج ان العامل شاء وُى وبعدم العمل قل *اله 

أنلوارثه يكن لر العامل مجان وإن قراصه انفخ فقد وإلا قراصه عل الفارض ترك رصي فان لوارثه 
أوكرفازكانقل مما ذلك وغير الفر أوأداة ثياب مجن مجاكأن مع يديه ي مجاكان ويبيع مكانه يعمل 

فهوصاحبه إذن بغير اخر بالمال العامل قارض وإن ذلك خرازكان وإزكان لوارثه فضزكان فيه 
قولههذا ا المزني تال ) يثقى ما شعلره عمل للذي يكون م الرح شْلر المال فلماحب رح فإن صاُن 

كانفان يصلح بما يثتدأ حى جوز وإن يموز لا فامد عقد كل أن المعروف الحديد قوله وأصل قدمما 
الأولرض للمقل والخسران والرح جائز فالئراء العن بغير اشترى وإزكان فهوفامجد المال بعين اشترى 
القراضل سلعة عل حال وإن القاص( )؛ال قوله قياس ل مثله أجر الثال وللعامجل الض،ان وعليه 



زكاةصا"مهدلأ رح لحب درح المال رأس عل اازكاْ أن أحلما فضا؛ولأن. ربء ويا حول 
حليطلأنع المال ح ركاه رح لاوق\رض صار مم منذ الخول حال فان فاثدة رمحه لأن الخامل عل 

لامالخولها ترم؛رهمها اما الثاف والهول المال! لرب كان المال رأس ال السلة رجمت وان ،رمحه 
يمولأثبه هدا المزني( ماله)قال المال رب إل يسلم أن بمد إلا الريح ق للخامل تيء ولا المال لرب 

دليلوهدا عليه لختق ثيثا أييه من فلومجللث يياُه ل كان رح المال وق أيام الخامل لواشرى لأنه؛ال 
بهلكان ربه إل المال ليع قبل رج ل لوكان اش رحمه الثافم و؛د؛ال قوليه أحد عل من؛ول 

تاضاملكه زانيا ثيتا ّالئا ر لأن ثريكا ي فا المالكان رأس قدر الأ مض لا ولوحرحى ثريكا 
كفدلك القراض س الخروج الخال أراد دض ماله أحد المال رب ثاء ؤض ت اث لحمه الئض( )ءل 
لوذللث عن المنى( )؛ال الممق ويالد وأباّه عل؛ونم يا أحت صاثل وهد• اش لحمه الزى( رفال 
اثزىفان يبن ا لأنه فاسدا ؛اانمأفكان مرؤياأو رويا ما فاشر حذها قتال درُم أبق إلثه دخ 

١٠عل أومضاربة فراصا حدعا تال فان لأزيرأءرْ)؛ال( الح فأاءللكأن باع وإن مثله أحر فجاتزوك 
درهمبألف قارصه فان ففاسد أوأحدهما حهلاه فجاثزوإن ذلك عى فان لفلان الرح من فلأن ثرط 
معلوعهالأجزاء لأن فجاتز للخال وثلثاه المال لرب فثلثه الريح مجن يق وما للخال ربمها ثلث ن عل 
حصل ١٠بيع دنانيرفعليه يديه ق فحصل دراهم آوعل دراهم يديه دنانيرفحملق عل قارصه ؤإن 
أنبمد مات م وءليهحيون مرصه ق قراصا عالا دخ وإذا قول قياس ي المال لرب ما مثل يمثل حى 

الخالوقال عبدا اثري وان مال مجن يي  ١٠الخرمجاء واقتسم رمحه الخال احد وربح وبع اثارى 
يدهق لأنه ممينه ح الخال قول فالقول بمالي القراض ق ل المال رب وقال بمال لنمي اثميته 
ونهلنفسك ل المال رب فقال القراض مال من اثريته اثماز فال وإن اليينة خملته بع والاحر 
محمعالخبد هدا اسريت الخامل ولوقال ^يه ي ف،ا مصدق لأنه كيته مع الخال مل فالقول حسران 
للخالوالثال القراض ق الأول أنقدكان أن ض الألم بمالك الثال انمي الرث م القراض الألف 

قكان وإن بيعه فل اثراه عرض يديه وق ؤيح يشري ان الخال المال رب مى وإن اُءن وعلته 
فالشراءبمينه بالمال اشرى وإزكان عليه والوصيعة ك والرج ذمته ي وارش فهومجممد عثتفاشرى يديه 

الأولعل بما فلماحما هلكت فإن الأول إل السلعة ترجع حى ؤيرادان ةياس؛ول ي باطل 
أوحفتغلطت قال م الفا يمحت الخال ولوقال الدمع ارئن ؤيردان الثاي عل الأول ما ويرح 

بمغاينلا مما ياع و الخال ولواثرى ة؛اس؛ول في رجوعه ينفعه ولر إ؛رارْ لنمه فكذبت مى المال ننع 
فالشراءالش دفع ولد أوام خزيرا أو القراضح٠را ق ولواشترى ضامن وهومال ماطل ممثله الناص 
•قول ماس ي صامن و*ولاال باطل 

لهظس جمعتإ شى وماثل إهلأء هن محهوع4 ايا؛اة 

اا،رلهمنصف أن عل حير أض وملم عليه اش صل اُد رّّول ّافي • اش رحمه الئافم( )قال 
)ءلفل ثم وإن فلكم شم إن يقول م ويبمم ينه مخرص يواحه مجن عداش يمث دكان 

ماتةحرصها اك>لكلهكأنه يخرص أن فل ثئم وإن فلكم شم إن الحرص ي *ول وُض الغاض( 
ممراوسق عانة مما فصحت أوّق عشرة نقصت ممرا صارت إذا أما قدر م رطبا أومق وعثرة وّق 

٢٢٢



حمسبنر تضمتوا ان عل لائه كم هيه  ١٧١^^، لكم لمس ابلي التصهل إليكم دفعتا مثم إن فيقول 
حكياأكون آن فل نتم وإن ثتم رطاكيف وتيمجا تاكلوعأ آن دلكم يبمغه يميه ممر من ممرا وصقا 

علماى وإذا • اس رحمه ( اكاءس )قال ا،لكيلة ،اذْ كم وأصمن نصفكم إل وتالمون مثالكم 
إليهلغ وإذا ومر عاليه الد صف اش يبمؤل ^؛٠١ ّّامحا الم ايافاة مي *ّّلوم بجز* الضيا او النخل 

اليايخابرة فهذه معالوم جزء فله ثيء من متإ اش اخرج فا إله اكفوء٠ يزرعها أن عل يضاء أرصا 
يوصمتا مما جارة فايافاة يالاخرى المنتن إحدى ترد ولر وملم عليه اش صل الد رمول عما مى 

باثنمحع وممرهما بالحرص ممربا صدفه أخد والملأم الملأ؛ عليه لأنه غيرهما دون واكرم الخل 
بالفلرإليهنحاط لا ورق اصهانا ين متفرق غيرهما وممر الاظرإليه إحاءلان ممنع دونه حائل لا ثجره من 
الياض فيه وكان نحل عل صافاه وإذا صنن ايافاة ونحوز واكرم الخل عل إلا المافاة نحون فلا 

غيرفكان ا،لاء ي الخل يشرك إلا صقيه إل يوصل لا زكان الخل عل الدخول إلا صله إل يوصل 
أنهوصلم عليه اش صل الي م، فه الخبر ولولا وحده منفردا لا الخل ح عليه بماي أن جاز *تميز 

بنوصمتا وكان المم، وله والريع الخل من الاممه لهم أن عل خيبرالخل أعل إل دفع 
نبع*كن ضل فال ربه بإذن إلا الماض أن.زبخ الخل ي للماي ولمس ذلك محز ب الخل ءلهراني 

سينآاممرنحلات له أن عل صافاه أوكروإن ، ٧١٥قل معلوم جزء عل إلا الاقاْ نحون ولا غيره أرض 
فيامجثله أجرة له وكان عز لر ممر من صاعا صاحيه عل أحدهما \شزط لو وكذالتs محز لر الحاممل مجن 

صلاحٌسدو قل امحر من بثيء ومحففل يعمل أن عليه يأن الإجارة عل الخل ل ولودخل عل 
وءلر؛قهالماء إصلاح مجن ارممر ل محتزاد فيه ما"كان وكل عمل غ؟ا مثله أجر وله فاصدة فالإجارة 

الخننارصد قاما العامل عل مرمله جاز ونحوه بالخل المضر الخثيس وقطع وإبارالخل الخريد وتمربمج 
•اتحاّل عل شرمله خون فلا ارممرة ي صلاح ولا مستزاد فيه فلمس 

٢٢٣



ايايمنطهم الرزٍق في القرط كاب 

ولامعه يعملون  UUPالخل رب عل ال الميشرط أن ياس ولا الد رحمه القافص( )فال 
ز1ذاأجرتم بأكرس الرمق مفة ولمس علمه ما؛تثارطان عل الرمق ومنة >زال( غعْ ل ستسلهم 

أجبتاثل موهذْ اش رحمه ا،ازني قال ر مقة يغيرِ له يعملوا أن جاز بغثرأجرة للماق بمملوا أن جاز 
نيايعملا أن عل معلومة متن نحل عل لوصاتاه ذلك غن ( التوفتق لبالي وماسه قوله م*نى عل ضا 

معونةأعانه أنه ذلك الالجم؛ءاذعنى ق يعملان القارية شرط عل ماصا قوله م"نى بجزف لر جمبما 
قبجز لر الثلث عل احر حائط ق ياقيه أن عل المهن عل ولومحاقا٠ بمهولة بأجرة الغاية بمهولة 
المفعل نصيبه أحدهما محاقاْ فان عمله ل مثله أجر الفاّاو ق وله ييعة ل قولهكالمعتن ماس 

لهأن عل وصيحال وعجوة لقل مجن أصناف فيه حائط عل ولومحاقا٥ جاز الثلث عل ذصيه والأخر 
حوائطكتلاثة كان صنف يعرفازكل وهما الربع الصيحاق ومن الثلث العجوة ومن المف الدقل من 

غيريقولا ١لءرةولم ثلث للعامل ان عل نحل عل يمزولومحاقاه ل؛ صنف اواحدهماكل جهلا وان معروفة 
غثريقولا ولر الئرة ثك الخل لارب آن ائزطا وإن الخل فهولرب الثالث بعد وا جازا ذككان 

فلاللعامل مما شرط محا إلا  ١٢لر:الخل م أن بحا والفرق نصيه يعلم ب المامل لأن فاصدا كان ذلك 
نصيبيبن ول؛ الثالث لقسه الخل رب ائارط وإذا البال لمن العامل نصبب بعد المسألة ال بنا حاجة 
بنالخل ولوكانت المساقاة مدت الصيب جهل واذا محهول العامل فنصب البال من العامل 
لأنجائزا الألثكان وللاحر الخل جمع مجن الثرة ثلي للعامل أن عل صاحبه أحدهما مال رجلن 

الثلثنولصاحبه الالث للعامل أن عل شريكه ولومحاى ممرنه ثالث عل نصفه ل شريكه محال أنه معناه 
فالالثانربح من الألف ل اش رزق فا نصفه ل صاحبه أحدهما قارض درهم ألف يما يمزكرجلن لر 

ثلثللعامل أن عل ولوقارصه نصفه ل ربمه ثلث عل نصفه ل قارصه فامما الالح، ولماحثه للعامل 
لهومحلم بدل بغر نصفه ل يخدمه أن العامل له عقد ان ذلك ُعنى لأن يمز ب لصاحبه والئلثن الربح 

فالريحالمقارصن او هدا ل الممال عمل فان عوصن ؛غيرّ الحمح نلي يام نصفه ربع مجن حدمجته مع 
محنةييما نحل عل صاحبه أحدهما ولومحاى بدل غر عل عمل لأنه للعامل اجرة ولا نصفن يما 

عملافان ُعنى لماقا:بما يكن لم الثلثن والأخر الثلث لأحدهما أن عل جميعا ضا يعملا أن عل معروفة 
العاملهرب م فأممرن صحيحة مساقاة نخلا رجلا رجل ولوّافى نصفن يما يااثر عملا فلأنفسها 

ذللث،مجن مغ وفادا الخل ل صرقة منه علم وإن مقامه الخل ل يقوم من مجاله ق الخاكم عليه اكرى 
يهتلوعا كان الخل رب أنفق فان محقامه ورثته قامت مات وإن مقامه يقوم محن عليه وتكورى 
وممرهاأحدها ريبما امحؤتحقها ب فأممرت العامل فثبما عمل ولو قوله قياس ل شرهله العامل ويستوي 

اقتسمافان عمل ما بقيمة الدافع عل 'لعامل ورِح عن لا اثار لاما العامل ضا عمل هما عليه للاحق 
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لهااليانع محن أحذئ ثاء وان ١^٠ بمكيلة منيإ واحد علكل؛ رم رببا امتحنها م فأكلاما ١^؛ 
علولومافاه متله باجر امتعمله الذي عل العامل ورجع غرمها الي يالكٍلة العامل عل الدافع ورجع 

عقاللأن فامدا عذا ^٠^،كان ١١فله بالنصح صقاعا وان الثلث فله نمر او مإء بماء مقاعا ان انه 
وماالثلث فله الر ق ري ما أن عل بمال لوقارصه غورمعالوم'ى والعمل محهول والصيب كان الساقاة 

اترةمن إلاجراُ اجرة ان الداخل اصرط فان •ثله اجر له ء٠لكان فان المف فله البحر ل ربمح 
علالنخل اممرت ان بعد لواحتلما عز لر إليه يثمر لا انه يعم لوقت ودي عل ولوماقاه الساقاة فدت 
يأجرمثله له وكان نحالفا الصف عل بل العامل وقال الثلث عل النخل رب قتال صحيحة صاقاة 
ّقطاادعى U عل البينة ملما واحد أق١مكل وإن أوأقل الخل رب به أقرله أممما كان قوله قياس 

الصفل شرطها العامل فقال امحلفوا أرت فلما ماقاة رجل إل نحلا دفعا ولو أيضا كذلك وتحالفا 
يووالمنكروتحالف به أقر  ١٠عل نصفه ق المقر مقاسمة له الاحركان وأنكر أحلما فمدقه الصف ولكا 

الثلثبمنه الأخر نصيب ومن المحق بمنه أحدهما نمب من مرط ولو نمق ل مثله أحر وللعامل 
وباش، قوله قياس j لربه والممر مثله أجر فله ذلك عل عمل فان وفخ عز لر ذلك جهلا وإن جاز 

الونق.

كبثلاث س الإجارة ي الخام محمرس 
ذلكفه دخل وما لإجارة اي 

الرضاعيختلف وقد أجورمن فاتوم، لكم أرصعن فان ٠ تعال الد قال اث رحمه الغاض( )كال 
فذكرانبياته بعض :٢١ وعمل كتابه ف تعال الد وذكرها الإجارة مه جازت هذا إلا مه يوجد ب فمحا 

غمماله يرهم، أن عيا استأجره ومحل امرأته بضع :١١ مللث حجج ممال ه نفوإجارته السلام عليه موسم، 
ياحتلأف ولا واإتا؛عيرن، الصحابة بعض بها وعل المنة  ١٢٠ومضت الإجارة نحؤيز عل بدلك فدل 
مجنصنف فالاجاران تعال اش رحمه الغاض( )هال الأمصار امل وعوام ببلدنا العلم اهل بن ذلك 

والدارالعبد ق الق المنفعة المستأجر بملك وادللئ، صاحبه من منمإ واحد لكل تمليك لأنما الب؛وع 
منفعةفهي العوض صاح-ها  ١٢٠وبملك مالكها من  ١١٠احن، يكون حك، اثارطها الق المدة إل والدابة 
بجزولما ااد؛زا حكم ل العزكات بخلاف حكها ولوكان البيعة فهؤ،كالمنا معلومة عن من معقولة 

بالدينالدين عن وملم عليه افم صل اش رمرل مى وقد بدين دينا يكون حينثذ لأنه يدين كزتما ين 
إلاارممن جميع له وجب ياع ما جمح د؛ع إذا الكراءكأ جمع له وجب أكرى ُا دفع وإذا )فال( 

حّح،السكن انمدم أو العبد مللئ، م فكنه السكن أو فامتخدمه العبد قبض فإذا أجلا يشرط أن 
بكذاقفيز كل طعام مقيتة لوامزى؛ الك؛ريّعا عل بق مجا بقدر ورد له فكان وممر امتخدم ما قدر 

تتفسحولا ز مجا قدر ورد قبفى ما بقدر ارءز، من، عليه كان ال7افي هلك م فاصلملكه بعضا فاّتوفى 
انضرفقد قيل فان ورثوا عنه الذي الموروث باكرمجن الوارث وليس قاعة الدار ماكان احدهما ممون 

غائبامتاعا ولوباع الباتع به ا،تني وقد ؛١^، رجع فانقطع لوقت رطب ق أملم لو قيلكا باش المكري 
بيعبجو.ز وءدا اش رحمه الزنح،( )قال ال؛اغ يه انغع وقد باني، رجع المتاع فهلك اض، ود؛ع بملي 

.٢١فتعدتحر مر بهلن إل مكة مجن دابة تكارتم، وإن الد رحمه ( )ةال*الثاض اخر مكان ي ونفاه الخاتب 

٨٠ ١٥٠الأ. 



سوهميه داره يؤاجر أن وله الخان وعلته عمان إل ،ثلها نكراء م إل ساوه'كراوم1 عفان إل 
عقامهتنوم فورثته يلك التكارين وأي ستة 

وغيرهاالإل باباكداء 

للسروجالدواب وكذظث والرجال والزوامل للمحامل جائز الإبل وكراء اش رحمه ( القافاى ال ق) 
شرمحكإن والعلل والومحناء انحمل وفلوف يرى حى مغيب ذلك من بجون ولا والحمولة والأكف 

شرمحلتإذا أوتكون ترى نلروف ى معلوم أوكيل معلوم يوزن والحمولة فساين يختلف ذلك لأن 
فهومفؤخصفة ولا ية رؤ يغير أوزاملة أومركبا محملا ذكر وإن هذا أثبه ومحا جبليه غرائر مثل عرفت 

ومنفامد أنه فالقياس يصلحه ما أوقال معاليق معه وقال إياه وأراه محملا أكراه وإن للجهل؛ذلك 
بوإن فهوأصح معلوما سيرا فشرط مكة إل أكراه وإن ومهنا الناس يراه ما يقدر له يقول من الناس 
الكراءله.ن أن سمءدالناسكا الأغلب الراحللأناا عل معلوم المر أن أحففله فالذي يشترط 

ذموإن ري 1ءياناا إبلا تكارى فان له ركن أوالضير انحاوزة أراد وأتبما اللي نقد س الأغلب 
ياركاالبعير عن وينزلها الرأة يركب أن وعليه مضربه غير بجمله ما ركب بأهماما تكن ول( مضمونة حمولة 

الوصوءمجن منه له بد لا ولما لص غيرمعجل يمانيا حى وينتفلره للملأ٥ الرجل وينزل الماء ركوب لأنه 
مماالكراء مجن ل ابل رد البعير مات وإن خروجه عد إلا معلوم أجل إل بعينه بعثدا يتكارى يموزأن ولا 

الرحلةز اختلفا وإن غيرها بابل يازى ان عليه مضمونةكان الحمولة كان وإن بقى ما بمساب اخذ 
فلاينقص الزاد مجن العروق إن ولوفيل الزاد مجن يبقى ما يبدل أن والقياس مجتقليا ولا مكبوبا لا رحل 
الإمامفعل ل انب هرب فان اش رحمه ( القا؛ص قال ) أفيسها الأول ( ا،لزأى )فال مذهبا كان يبدل 

مجاله.ى عليه يكترى ان 

الإجارةس الأجراء تضمن 

بلأى واين حيفة أمح، اختلاف سمكتاب 

منواحد ففيه غيرجنايتهم من أيديهم ى تلف وما سمواء الاجراءكلهم الد رحمه ( الغاض ال ق) 
بهأولاجما حذا ( الزى )قال بالعدوان إلا نح،ان لا الأخر والقول الأحر أخد لأنه الخان أحدءما قولن 

قالوقد دابته أويبيطر غلامه يخن أو بمجمه أن الرجل يأمره الحجام عل صان لا بأن قطع لأنه 
منيمواحدا صألت أنى علمت مجا وقال الخناع عن إلقاوْ لنمهم الخان هؤلاء عن ألقوا إذا الشاض 

ولاالد رحمه ( الزى )فال اجثر ولا صاغ عل صان لا قال انه عقناء عن وروى مسم يي-اما ففرق 
ولاالشترك وبين القياس ى عندي بينه فرق ولا بالأجرة المنفرد الراص صمن العناء من احدا اعرف 
رقالمثله القياس ى عندي بالأجرة واثماغ ويبيعه البز من فيه ما بمففل الحانوت الأج^رفى أصمن 

زخبزه كان فان فاحترق فرن أو تنور ى معلوما حثنا له يخبز من اسمتأجر ؤإذا الق رحمه ( القاض 
مجاوإزكان فهوصامجن مثله يموزى لا تركا أوتركه حموه أومدة لامتعارالتنور مثلها ى يخبز لا حال 
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بيخرج  ١٠■بض الأرض امتكراء والحائرة الد رحمه ( الغاض قال ) را؛ع لقول يركناما الخا؛رة 
دلاالظث لا ن عل ااخا؛رْ عن ُلأ محا لطم عيث اش صل الد رّول منة ودلت 

"ب•١٧الأرض محبجوزكراء •علوما إلا الكراء يوز ولا بمهول لأنه الأجزاء من جزء ولا الريع عل 
بجوندلا المد وإجارة النازل يموزكراء ي ذب صفة اوعل الأرض من بت وما والعرض والورق، 
أوأو>يا أوالمرأواليل الخن ر اتاء ذات الأرض الرجل تكارى وإذا إلأعلّة.مروئن الكراء 

يذيبالماء نقب م نائم والماء الخلخن إحدى ررعها وصيف شتاء غلة يزرعبا ان، عل اوالايار هملا 
إننبع  ١٠بجمة الكراء من عليه ويكون له علما الماء لذعاب الأرض رد فأراد الثاية الغلة نل 
سةولوتكاراعا به إلا للزتع لاصلاح لأنه ^١^٤ ا  ١٠حصة همه وّقعلتؤ أوأثل أوأكر ١^، كان 

محمدزرعا ما يزيع آن، ممكنه السنة فازكانت محمد آن يلغ لر ضا والنبع المنة فانقضت فزرعها 
ربيثاء آن إلا الأرض عن ينقله أن وعليه زرعه يثبت ان الزيع لرب وليس جاثز فالكراء نلها 

المنةنل اويستقمسل يتحمل• الزيغ *نا صنفا ن؛زرعها ّرًل وإدا ( الش١ف١يى قال ) تركه الاربي 
منةمن أقل لمدة تكاراعا وإن أيضا فكذللث بلوغه نل المنة وانقضت المنة من وفت إل فاخره 
المدةمثل ش يتحمل• أن ممكنه لا أنه بميلم وكان يستحمسد حى ويركه يبنه ميئا أن؛زرعها وشرط 

سقىأن الأرض رب عل أبت ول( ثرءخم،ا يلم،ا أبت إن أف مل من فاّد مه فالكراء 'كاراها الى 
حشزرعه له ابن وإن يتحصل حى يركه ان النابع شرط ابطلت الال>ْ انقضاء يعل• فيها زرعه 

زرعهإذا أرصه مثل الأرضكراء ولرب فاسدا هال«اكراء فكان الأرض رب ثرط أبهللن، يتحصل 
ّءاءبنطق يقي إمما لها ما. لا الى الأرض تكارى وإذا ( الفاض قال ) يتحصل حش ركه وعليه 

مجاالمتكرى -٠١ يصع لها ما. لا يضاء ارصا إياها يه يكر أن عل إلا كراومحا يمح فلا جاء إن بميل أو 
أكراهفان ينبع 1؛ أو زيع ولزمه الكراء صح ^ا عل وقع فإذا يغرس ولا يض لا أنه إلا سنته ى شاء 

محل.ثاوميل بمهلر إلا نزيع لا انما يعالأن وهما لها ماء لا يضاء ارصا يقل ول؛ يزرعها ان عل إيايا 
الزرعا .زرعها أن عل الأرض يعلو مما وغره المل مثل نمر ذات الأرض ولوكانت فامد فالكراء 
وى-علها قائم والماء تكاراها وإذا فاسد فالكراء غره مشرب ولا يرلها لا بالنيل يروى بان إلا يملح 

إلاالكراء ينحر'كر،ت ولا يحسر  JUiجائزوإزكان فالكراء الزيع فيه ممكن وقت ى محالة لا يتحسر 
انتقضغصت او الأرض يذهب شيء او ميل او نيل كراوها صح ان • ١٠؛غرقها وإن امحاره ؛عل- 

ثاءبالخارإن الزيع قرب زيع ول؛ بعض وبقى بعضها تلف الأرضءان تلفت يوم من يلم،ا الكراء 
الزيعقرب زيع وإزكان لهكله١  JLjل؛ الأرض لأن ردها ثاء وإن الكراء مجن محمته بقى ما أحن• 

زيعوإزكان لهكلها تسام ل؛ الأرض لأن ردها شاء وإن الكراء مجن محمته بقى  ١٠أحن- ثاء إن بالخيار 
فتلفمعلوم •^o صاع مائة الصفقة جمعت إذا وكن.ا الكراء مجن زيع مجا حصة ولزمجه تلف مجا عنه بملل 

كلله يسلم ل؛ لأنه البج أويرد امحن مجن ِمحصلما الخمن ياحاو ان ى بالخيار فالشري صاعا حمرن 
وهذاالكرآء من محمته بقى ما 4زا محص أن له مضها'كان فالميم دارا اكرى لو وكن>للئا اشرى مجا 

امحنيجمع أحذْ بن الخار فله عيب به ح،دث حى يقبضه قام اثراه ء-ل• من يتعض لا مجا بخلاف 
مجروإن كذلك والأرض الدار مجن المكن مجن يتبعض والمكن مجعيب هوغر مجا له بسلم ل؛ لأنه أورده 

عللا الزيع عل جانحة كله •١ ^^ذلك غير أو أوجراد حريق أصابه أو زرعه فأفساد ماء بالأرض 
يضرمجالا زرعها أن فله فحا لزرعها اكراما ولو البز فاحرق للبز دارا •نه اكرى لو الأرضكا 
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وربفهوتي فعل فإن ذلك فلس نإ ض عروق ضربإ،ثل وإزكان إصرارالنم إلا يالأرض 
•ملهاع،؛هكراء أويأحذ القح زؤع ينقصها ما الأرض نقصت وما الكراء اخذ شاء إن بالخيار الأرض 

صرراكرجلالكرى عل وزاد اكري ما أخد لأنه أول الأول يكون أن يثبه اش رحمه ( الزى )تال 
وعليهصكاه اّتوفى فند يالزل ذللث فأر أكر مه فحل منفه محمل ما فيه يدخل منزلا اكرى 

ماامتوى فقد البناء فتقلع اوالخيالين الخمارين فيه فجعل منزلامقلا لواكرى ؤكذللث سمرْ نمة 
ممتعفلا شئت »<ا ازرعها له فال وإن اش رحمه ( الئافص ثال ) يالنزل لخص ما بالتعدى وعليه اكراه 

جاثزرفالفالكراء شئت ما أواغرمحها ازرعها فال وإن فهوغرالزيع الغراس راد دلو ُناء  ١٠زيع ُن 
أولاصاحإ عل الضرر فيكر الأرض أكر يغرس يدرى لا لأنه محيا محوز لا أن يقوله أول ( الزى 

اكوفيقوباش فوله مض محوزى لا ومجا اضول مض ز فهذا يالغرس النقصان س ارصه فتسر يغرس 
ممرنهوقيمة قيمته يعتليه حم غرمه يقلع أن الأرض لرب يكن لر منوم انقضت وإن ( القايس ال ت) 

١٠عليه آن عل يقلعه آن شا. إن النراس ولرب اش رحمه ( الثانم قال ) يقلعه يوم فيه كانت إن 
يزؤعولر وقبضها فامحدا اكرى ومجا مهللقا الأرض ماللد بإذن إذاكان كالبناء والغراس الأرض نقص 

انهالتوفيق وباش عندي الخياس اش رحمه ا الزنى )قال الثل فعليهكراء السنة امضت حى يسكن ولي 
أنالأجل وانقضى منن له عرصة ى يبناء له أذن أو الأجل فانقضى مه يغرس أجلا له أجل إذا 

صاحبمحر ولا أهله عل حق فيه له ليس ما رد فعليه شيئا يعره لر لأنه مردودتان والعرصة الأرض 
تراضعن محارة تكون أن إلا  IIيقول وجل عز واش يثاء أن إلا بناء ولا غراس مراء عل الأرض 

اشرحمه ( الفاض |ال ) الراضي فاين شراه0 يرضى لا  ١٠يشرى أن إلا ؛إله ُغ ند وعدا '؛ منكم 
سأرصا اكرى وإذا اكرى مجا له يسلم ؛ لأنه ءايهكراء يكن لر رجل فغصما نة ّدارا كرى ؛إذا 

يومحقه واتوا » فقال الوتن تعال اش خامحلب الصدقة أحرجت فما فعليه الخراج أو العشر أرض 
أوىموضح إل دابة اكراء ى ولواختلفا واجبة فيه فالزكاة مسلم وحصناي مسلم مجال وهدا I( حماله 

ذ^ككانبحد كان وإن وترادا محالخا والزيخ امكوب قبل كان فإن نحالخا الأرص إجارة أوى كرانا 
ويقلعممينه مع الأرض رب قول فالخول عارية الزاؤع وقال يكراء الأرض رب ولوقال الثل ءليهكراء 

الزى(تال أوغثده) الزيع إبان ز ومواءكان زرعه قلع يوم إل ّثله اإزارعكراء وعل زرعه النابع 
إنأكريتكها بل ويقول آءرتنيإا يقول الدابة راكب ى العارية كتاب ى قوله خلاف هدا اش رحمه 
العسالويقول أجرة بغر الثوب صاحب يقول المسال ى قوله وخلاف ممبنه مجع الراكب قول القول 
كتابى بينته وقد الزارعة. كتاب ى به قطع الدى بقوله وأول الثوب صاحب قول الخول أن بأجرة 

•الخارية 

*نهسمع أعللمه لا بمخهك وصع4 كاب هن الوات إحماء 
العامربه صلح مجا وكل لأهله فالعامجر وموات عامر شيئان الملمن بلاد اش رحمه ( الثافص ال حم) 

مواتشيئان والوات بإذمم إلا أهله عل بملك لا أن فءوكالُامجرفى وغثده ماء ومسيل وفناء لريق 'س 
إلابملك لا فدإككالعا.رلأهله مواتا فصار مارته ذهبت م الإصلأم ى معروفا لأهله عاعرا قدكان  ١٠

بملكلر إذا الخاهلية ى ملك مارة ولا يعرف الإسلام ى أحد بملكه لا مجا الثاني والوات . بإذمم 
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علهالد صل وعملته ء فهوله ماظ أحا من ٠ و<«ام عيه اش صل اش رصول الذي؛ال الوات فذلك 
عامرةثرية جشبا إل مواءكان وصرم ملطان من بمده من عهله من أنت الوات أحا لن عامة وّلم 

سوعدلهم يقال ذي ض من ص الدوريقال وملم عليه اش صل الني ايطع وتد او-صث،كان اومر 
عزاش إن إذن اش اتش فبم » وّلم عليه اش صل ااتٌ رمول لهم فقال عد ام اين ما نكب زم؛ ين 

وصالإعله الد صل الني ا0 عل دلالة ذلك وى (( >ته للسف نم يوحد لا امة يندس لا وجل 
ماأن عل ودلالة العامر لأمل ذك وإن والنخل النازل من الأنصار مارة طهرازى ين يالدينة أقطع 
يرىما منه بممى وأن خاصة يعمره من يقهلعه أن ااساكلان الذي والوات موات منه العامريكون قارب 

حمىأنه وملم عليه الد صل الد رمول حمى ما ودلالة نصا ءرٌّا ُالذى المّلمن لبائع عاما بمميه آن 
وكانوابمم وأصر حوله الواثى أهل عل اللأي صاتت حمى إذا الذي يالواٌع ليس يلد لص القح 

لعامةصلاح وفيه للقدر بماوز "كئيد من قليل وانه وموا'نءم لأنفسهم معة البلاد من مواه فا يجدون 
ومجاالصدئات أهل أهل ّّءان من فضل وما وتمال تبارك اش لبيل العدة الخيل تكون بأن اللمز 

دسهى صارح حسه س' ص حب دجل مستمئُ يبمى 'سمصءر ص ُس سوء جربه 'م 
أعفلمحاصت٠م عن حس  ١٠فكان السلمن متجهي من أوعامة تريب من أمهر يلزمه أومن أونمه 

ينعمر حمى فد عدوهم من وحل عز الد دين حالف من عل وتوة دسم اهل من لعامنم منفعة 
لهيقال له مول عليه وول وّلم عليه اش صل اس رمول يعد الض مدا عل عته اش رصي الخهناب 

والحلبمائة الخللوم دعوة فإل دعوة فإن النللوم دعوة واتق للناس حناحلث صم هى يا له وتال هى 
إليرحان ماثيب تيك آن فانبما عوف اين ونم عفان ابن ونم وإياي الغنيمة ورب المسممة رب 
كأبا لا ؟ أنا أفتاركهم أمجترالومتن يا الومتن أمتر يا فيقول بمثاله يأتيى الغنيمة رب وأن دزيع همل 

إلاالأرض ِ، همس أن للأمام وليس الد رحه الفاض( ؛ال والدينار) الدرهم س أءون والكلأ 
ئدإلا حمى لا  ١٠وملم عليه اش صل اش رسول وتال عليه ماْ مجن عل صرره يتبن لا الدكا اتلها 

إزكانحبل عل بكلب أوى ءذم>ا بلدا انتجع إذا العرب من العزرز الرجل وكان ( )تال ٠ ورّوله 
ماهصوته انبي ؛العواءفحيث صوته منمي يمع من له وأوقف اّتعوىكلبا م يكن لر ونثرإن به 

فرىمعها آراد وما ماثمته لضعفي غره مجن مدا ؤممغ ّواه ما العامة ع ويرص لفّي ناحية ثناكل 
حاصةمن غيره له هممي ئا لا اللمن عامة لصلاح بممى إئ وصلم عليه الله صل اُد يبمول ول فن 

١٠صيرحى وممبملحتم عنه وبعياله به غى لا مجا إلا مالأ مملك م وملم عليه ايد , صإ انه وذك شه 
يءدة واوادح الكرح ى ممبم ى ردودا مته فوت حس إذا وصال اأسى ِ ر، اش طكه 
ماْادي ر ولا يعطى أن لأحد ولص )٠ال( ت٠ال ه ّاءت ،كان،فرغ، JUشه,ولأن ك ّسل 
•■مارته نقضت فعمره اعهليه فان وصلم آ ءل اص، مءل الك مصول، 
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احاءيكؤن U ياب 

بمليى فان سكا إنكان انحيا لثل إحياء الناص عرفه ما والإحياء اش رحمه ( الغاض ال ؛) 
بممعرأن الاؤض حا مملك الى الزئ مارة وأش محغلرة يبى فبان للدواب وإزكان بناء مثله كون مجا 

اوأو؛أرحفرءا ماء عن له وإنكان وزرعها حرما ؤبجمع غ؛رعا من الأرض به تبثن ما محيط ترايا 
فمأونحجرعا أرصا أظ، وص بما إلا صلاحها يكون لا الى مرافقها وله أحيامحا فقد مر؛لءا مجن مجافه 

ضل.ان رايت ناحله فان محيحا من وبن يما حلينا وإلا احييما إن له يقول ان ااساهلان رايت يسرعا 

بموزلا ^^^٧١ ١٠

إلامملى ولا ُضى ما أحدهما صنفان سرق الناس مجن أحد مملكه مالأ الد رحمه ( الثاض ال ق) 
طة١Jواال|؛لاءرة المعادن وذلك غمم نه محعل بثيء إلا فيه المنفعة تهللب لا ما والثاى فيه بتجدثه مما 

بملحالي راكالملح ءل١٠كان ما صنفان العادن وأصل وغهمْ والملح والكريت والكحل والتم الذهب من 
ف؟االفااهررإان؛ات اللمروالماء وهكذا شئ فيه والناس محال يقطعه لأحدأن يصلح لا فهذا الناس تتتايه 

إياْفأفهلعه مارب ملح يقعلعه أن وصلم عليه اش صل الني مال ابن الأبيض وقد،ال لأحد بملك لا 
ؤيتؤ عن هياكل ومثل قال « إذن فلا » فقال العد إتهكالاء له فقيل أوأراده 

منبقعة ولوكانت مواء فيه والناس والكلأ فهوكالماء أحد ملك غم ى فناهرة حجارة أو مومجيا أو 
ضلعهاأن ااJار٠لان كان ملح لها محلهر ماء علبما لحل م أعلاها من ترابا حفر إن أنه يرى الساحل 
,فيملكها الصفة حذْ يعمرها آن وللرجل 

وغيرئ^ ٧٥٥١هرع اب 

مملميكلا إرفاق إقطاع والتاى . مفى ما أحدهما ؛ صربان وااقءلاسر اث رحمه ( الغاض ال ف) 
متأاله يصلح بقدرما لليعكان ملما موصع ى قعد فن المالن *لريق هى الى بالأسواق المقاعد مثل 

حايملكوا لآ انتجعوا فإذا وفسافلهم العرب غيرْكأفنية س منعه له يكن ب فارقه فإذا فيه مهما مجاكان 
•تركوا حنث 

إةهلاعاسنوضرئ

سلأن الأرض إيلماع يخالف أنه أحدهما قولان المعادن إقطاع وى اش رحمه ( الغاض ال ف) 
إلايخلص لا ما او أومحاما فضة أو ذهبا كانت محواه لأحد وليت عملها أو معادن فيأا أرصا أقطع 
١٠١٤؛يقهلعه أن له أن ى هذْكالوات كانت حجارة أو تراب ؛لهراى بن مستكن باطن لأنه بمونة 

محتدتوم كل ى وءذْ إجماوعا ثت مرة أحييت إذا الوات فإن القولن أحد ى للموات ومحالفة 
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مغله يكن لر عطله إن أنه عل محمل تدرما إلا المهادن من يقهلعه أن ولايشض نها ط لتطون إمادط 
فتكوندة ١Jوأنياكالبرنحفرااالمعادن يح له وليس الأرض يع له أن ذللث ى وسحجته أخذ، من 

نزلهمن منه بمع لر تركه فإذا يه *وأحق يالثادية وكالمتزل ماما فمحل الماشية متع له يكؤن ^١ لخافرعا 
فيهعمل سن وكل معا القولن ى الأرض مجللئ، ملكه معدن ف؛اا ننهر م ءأح؛اعا أرصا ولوأقطع 

فيهيعمل أن أحد ممغ فلا العد والماء الخامل كالبر أنه أحلما أقاويل فغيه رجل امتتيه م جاض 
بمامواحى الأحرفالاحر يتع م يبدأ أم ييمم أ؛رع صاق ؤإن معا عملوا ومّمهم فان إله امسقوا فإذا 

فيملكهيقهلعه والثالث ركه إذا مملمكه ولا فيه يعمل الأول المعي عل يتطعه آن للملطان واكاى فيه 
عسهفإمما وغيرها المعادن وإقهناع الوات إحياء مجن وصفت ما وكل مارة فبما أحدث إذا الأرض مللي 

كلهقعامره العجم يلاد مجن عنوة عليه ظهر ما لكل ملؤك عشروعفوه عامره الذي العرب غويلاد عى 
يقعي فهوله مر محلل معدن مجن أحدهم نم ى ومجاكان أمهم حمسة عل اذل٠^ن من عليه نلهر لن 
الفاثمفهوكالعامر ترك م مرة عمر ما العتوة يلاد ى كان  ١٠لكل له مكون بمنطه العامر مة ن ى 

يعمرقطب كان  ١٠وكل أو؛الرثاء الماء نطف عل الأماروعمرا،نيرذللث عليه ظهرت ما مثل اسمرْ 
غيرمجمم يوحد فلا لهم فاكان صلحا العجم يلاد من وما'كان العرب يلاد من فهوكالموات يلادعم من 

الملمونعاملهم م أحرارا ويكونون الأرض للمالم؛ن أن عل صولخوا فإن يإذمم إلا عليه صولخوا ما 
منفييا كان وما الفيء أمل 7لاءة أماصها وأريعة الخمس لأض وحمسها صلح  ١٠لأرضكل١٠يعد 

محوزالعامركا مللي لن مملوكا الموات ومواماكان عامجرما عل الصلع وقع فإن غيره فهوكالموات •وات 
منهحرج فا لغثدْ ملكها ارض محا معدن محا ض ومجن، وجل حازه إذا ايلمن يلاد ٠>، الوات يح 

أنهذا وأكر فسواء فهوله عمله من حرج مجا أن ^، أو يإذنه عل وإن يانمل محبمومتعد فمالكها 
أويردذللي يم أن ى الخيار وللاذن يقبض وب بجز ولر له الموهوب ولا الواهب يعرفها لا مة يكون 

صلالني وفال اش رحمه ( القاض قال ) وقيمه أءهلاْ مما أعرف لأنه رشا مح، يأذن ُدسكاكابم 
(الفاض ؛ال ) (( القيامجة يوم رحمته فمحل الد منعه الكلأ يٌ محنع ماء فضل منع من I ومم عله اش 

.يإذنه إلا أوالشجر الزؤع يه يقي  ١٠ممنع أن وله مجاته فضل من الماشية •تع له ولص اث لجمه 
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يدممحدق؛؟ا يالدى الناس أ؛رب عل ورددناعا أ؛دأ محرمت كانت عاليه -ا1 المحدق امرض ؛إذا 
أخرجما إخراج دما والحاجة الخكا أ*ل ض والتسوية والقيمة الأثرة س ثرط ما عل وص ترجع 

بما ذلك إبطال وله انحرمات غير والمد٠١ت الهبات الخياة ى ا )ومما بصمة إلي|ا ورده بصمة من|ا 
نحلأبوه لالْلفل شفس و له يهى بامره •فنام4 يآنوم س أو نضها فان له وا،لوموب عليه المحدق يتيضها 

يعوالنوممضيه أنلثاكتت وددت قال مرض ف،ا ومتا عثرين جدال علمإ الد رضي أبوبكرعاممة 
.بمن ب ما ايطالها وله الوصايا الوفاة يأد رومنها^ الوارث مال 

ومالكاخلاد كاب من الخمري ؛اب 

عنالدري حجر عن ءلاوس عن دينار بن ممرو عن منيان أخثرنا ت اث رحمه ( الياض ال ؛) 
اشرضي جائر حديث ومن للوارث انمرى جز أنه وّام عله اش صل اش رمّول عن تابت بن زيد 
فهومسلأرقبه أو أع٠رثيت١ فن ترقبوا ولا تحروا لا ٠ دٌر علثه اث صل الد رمول قال ت قال أنه عنه 

بنعمروميان وابن عثداش وجابربن ثابت بن زد وموقول ؛ الد رحمه ( القانص ر؛ال ٠ ايراث 
زعندي الثافص قول مجمى : الق رحمه ( الزى )قال اقول وبه عتم الد الز؛ثررصى بن وعروة بمار 

رقىاو عمرى لك ج*لتإا او حياتك او عمرك لك مده دارى جملت قد الرجل يتول ان اضرى 
مات.إن عنه للمعمرتورث ملك فهي إليه ويقمها 

ولدهالرجل صلة باب 

بنممل وعن الرحمن همد بن حميد عن الزعرى عن مالك أخثرنا ت الد رحمه الغاض( ال ث) 
عليهاش صل الد رمول إؤ، به اى ا؛اْ ان عنه اش رضي بشتر بن النمان عن بمدثانه بثير ابن النمان 
نحلتولدك أكل ٠ وملم ءل؛ه اقه صل الق يبمول فقال ل غلاماكان هذا ابى خلت إمح، • قتال وّب 
وسمعت; الد رحمه ( الغاض هال )  ٠١فارجعه )I وسلم عليه الد صل الني فقال لا قال ٠ ا هدا مثل 

٠؟ سواء إليك الر ش بكونوا أن يرك أليس ر قال وّّام عليه اُُه صل الد رصول أن الخدين دا هض 
الأدبجحسن مما أمور عل دلالة وفيه ناحذ وبه الد رحمه ( القاض {ال ) ا( فارجعه I قال ل فقال 

الما بعضا بضهم ينفس القرابة فان بره س بمعه ثيء الفضول أللب ز فرض يفضل لا ن أض 
أنومنها ا( فارحعه ٠ وسلم عليه اش صل قال ذلك.نا ولولا جار بمضهم إءألاءْ أن ومنها الدى ينفس 
رضيعمرءاص،ا وفصل بمخل الدعما رصي أبوبكرعاتنة فصل وقد ولده أعش يا يرجع أن للوالي 

ال ٠٠ءلاوس حديث اتصل ولو امكال؛وأ ولد عوف بن الرحمن عد وفصل إياه اءهلاْ بثيء صأ،ا الد 
يجبلن وهب غثره واهما ارد ولر به لقلت ٠ لولادْ يهب يا والد إلا وهب يا يرجع أن لواهمب بمل 
وٌامّكانعليه الند صل الش رمول إلا أحد علكل التْلرع ونحوزصدقة آ رقال ستثيب أولا ٌثله ُن 

مجضلأن يد عليه لأحد يكون لثلأ وإما تحؤكا إما حلقه مجن وأبانه قدره س الد رفع ئا ياحذما لا 
فقالبريرة عل به تصدق •ليا ورأى الهدية يقبل وكان ثوا7اا يراد الهدية ومعي ثواحا يراد لا الصدقة 

,ا( هدية ولنا صدقة ولها م٠ 









كيلزمها حق الوفاة ى عاو|1 ليس لأنه أمة عدة الوفاة وش حتص ثلاث وعدما ثلاثا إياعا ؤللاهه 
لنملكيا وأحل رسا ولدم الك١حك١ن عل أقام الخارقان وله حرة الإ؛رارولد بل ولدم وأحل 
لهعب لر ادعاه ومن لنمه محق ار من ان الررا» احمعت الد رحمه ( ااز؛يى قال )  ٠٠٠١ياما له ازن 

بانهاللقيط از ولا اش رحمه الغاض( |او بدعوائ) بميائ ئ فليس يازارط حقوق لزجا وتد بدعواه 
احواله.جمح ى حرأ زكان إزاره أمل ب بمد بارق لخره أر م م U لفلان وفال لفلان عد 

الرماهوس ( الغاض ) س  ٥١٥١٥٠مما اهرامحو امحمار 
ثابتبن زيد نحر؛رو الهراثض ر مدب لأن ، نحر•دمه عل رضح،ه ومما 

لايرثس باب 

أبأم والحدة الم وبنت الأخ وبمت والخالة العمة ترث لا الثاض فول ومومن ( الزى ال ت) 
منمموأبمد ومن الأخت وولد الأم أبو والحد للأم الأب أبو والم للأم الأخ وابن والخال الأم 

ترثولا محج؛ون ولا يرثون لا مولأء كل موته عمى و*ن حْلا أو عمدا والقاتلون والمملإكون والكانون 
نرثولا مقل وإن الابن ولد مع ولا الولد مع ولا علا وإن الخد مع الأم قل من والأخوات الإحوة 
الأبثع يرث ولا ّفل وإن الأن ابن مع ولا الأبن *ع ولا الأب مع سكا'وإ الأخوات ولا الإحوة 

.ومعناه الناقص فول كله ومدا حدة الأم ح ولا أبواه 

الواريثباب 

وللمرأةارم فله ممل ؤإن ولد ولد أو ولد للميت كان فان المحق وللزوج اش رحمه الزى( )تال 
الربحش نزكاء والأره والثلاث والرأتان الش فلها مقل وإن ولد ولد أو ولد للميت ظنكان الربع 

١^٠ر اواثنان ولد أوولد ولد للميت فازكان الثلث وللأم ولد إذاكان ارئن وى ولد بكن م إذا 
فانهوأبوان امرأة والأحرى وأبوان زوج إحداهما زيفتن ش إلا الدس فلها فصاعدا الأخوان أو 

ولينتفللأب بقى وما الزوجة أو الزوج محب يعد يقي ما ثلث للأم الغرمحتن *انثن تى يكون 
يكونآن إلا الأين لمات ثى، فلا الثلثن المنان امتكل فإذا الثلثان فصاعدا وللأبنتن النصف 
للذكربقى ما الابن بنات من منه الميت إل أوأرب درحته ى ولن له بقى ما مكون ابن ابن للميت 

ولبنتالصف فللأبنة ابن بنات أو ابن وبنت واحدة ابنة إلا للمبته يكن لر فان الأنثتى حظ مثل 
يكونأن إلا ضن أمقل إذاكن الابن ابن بنات ونشط الثلثن تكلة المدص الأن بنات أو الأبن 
منمنه الميت إل أوأفرب درجه فى ولن له بقى ما مكون ِن أوأبمد درجتس فى اين اين ٣>، 
لرفان الدكر مجن أممل من وشل الأنثين حفل مثل للمذكر ثيثا الثلثن من يأخذ ب ممن الابن بنات 
١٠ولكن لهن -دص فلا در-من فى ابن ابن الابن أوبنات الابن بنت ثع وكان واحدة ابنة إلا يكن 
ثلثينولا نصف فلا ابن للصلب أوالبنات البنت، ح وإزكان الأنثيين حفل مثل للذكر ولهن له بقى 

٢٣٨





اخلم؛راث ياب 

منأحدا ترك الست، يكن لر إن الأب بمزلة فالحد أب يكن ل! فان الأب مع ثيب لا والحد ( )فال 
امرأةأو وأبوين زوج فرضتن ى إلا اكريفة عالت وإن أيه أمهات مجن أحدا أو الأدنن أيه ولد 

أوالزوج نصيب بمد فللجد بقى ومجا الثالن<كامجلأ للأم صار حد الأب مكان ضإ إذاكان فانه وأبوين 
حديكن لر إذا فكالحد ملأ وإن حد وكل الحد ع ويرثن الأب ح يرثن لا الأب وامجيات الزوجة 

ولابعدن وإن امهاته ءيجب فالحد بعدن ؤإن الحد امجهات حجب ى إلا حال كل ى دونه 
والأمللأب أوالأحؤات الإحوة مجن أحد الحد ح وإذاكان يلدنه لر اللأل محنه موأفرب مجن امجهات 
ثلثللجد كان زادوا فان وأحتا أحا أو ثلاثا أو احتن أو أحا فاصم مى حمفرض له مجن معهن وليس 

دكانابن اوبنات اوجدة اوام اماْ او نعج مص فرض له مجن مجعهن وإنكان لهم بقى وما المال 
اواختا يقي مجا ابد فامجم م الفرانض باض يدان النصف مجن اواقل النصف المسمى الغرض ذلك 

محتلللمذكر والأخوات فلملاحو؛ بقى ومجا يقي  ١٠ثلث للجد زادواكان وإن وأختا أوأخا أوثلاثا أختن 
زادوافان اختن او اختا فامم الثلمثن بجاوز ول( النصف مجن باكر المسس الفرض وإزكر الأنين حفل 

بقىومجا السدس له وكان اختا ولا اخا الحد يقاسم لر الثلمتن عل الفرائض زادت وإن السدس ئلمجد 
عليهيدخل والعول للجد فالدس الفريضة عالت فان الانثين حقل مثل للذكر والأخوات فللاخوة 

زوجوعى الأكدرة ز إلا الحد مع والأخوات الأخوة من لأحد بعال وليس غبره عل يدخل ما منه 
النصفوللاخت السدس وللمجد الثلث وللأم العف فللزوح وحد لأب أو ؤأم لأب وأخت وأم 

تةم مجن اصلها الانثين حظ مجثل للمذكر ذلك فيممأن الأخت نصف إل ميمه الحد يقم م به يعال 
والإخوةأربمة وللاخن ثمانية وللمجد متة وللأم تسعة للزوج وعشرين سبة مجن وتصح بنممها وتمل 

للأبالذين أيدي ى يصير ولا للأب والأخوات بالإخوة الحد يعادون والأم للأب والأخوات 
للأبالأخوة عل زاد مجا فزد العف أكرمن المقاسمة بعد فمساا وأم لأب واحدة أخت تكون أن الأ ثيء 

الإخوةص أحد يكن لر إذا الحد ح والأم للأب والأخوات الإحوة بمنزلة للأب والأخوات والأخوة 
.ثلثاهاالفريضة به مول واكرمجا والأم للأب والأخوات 

الرممتراث ياب 

بانالمرتد ش الثافص واحتج الكافر المز يرث ولا المالمن مجال لبيت المرتد ومبراث ( ال ق) 
ورثتهورث مجن عل واحتج ٠ الكافرابم ولا اٍلكافر ابم يرث لا ٠ فال دّام علته الد صل اش رمجول 

وإمماولده ويرثه ة١لأ يكون أن إلا ولده يرث لا أحدا رأيت عل فقال مجمم يورثه ول( مجاله المسلمن 
اذه(رحمه المزني )قال الأبناء من للاباء المواريث أ-ت حيث الآ؛ا، من للأبناء الوارث الق أبت 

مجانإذا ايه مجن الصمل هذا يرث ولا مجان إذا ابوه يرثه حرا إذاكان العيد نصف ان ااشافهم زعم فد 
إذاالمرام ز ( )وقال يورث حث مجن يرث أنه فوله عل والباص مجنه ورث حث مجن يورثه فلم أبوه 

يرثيالا لأنه يورثيا لا أن يلزمه والذي ترثه لا والاحر ترثه أحدهما قولان فتيا مجريما ثلاثا زوجها ٠للف٠ا 



حثمن يرثون عنده الناس لأن يرما لا ٧ 'وث* لا نكذلك ؛توارثان يه الذي النكاح لأمهلاع بإمنع 
•يورثون لا حث من يرثرن ولا يورثون 

اكهيمةمراث باب 

للزوجوأم لأب دأخوين لأم وأخوين وأم زوج المشركة ى قلنا : الق رحمه ( الفاض ال ؛) 
ّمْلمقط لما الأب لأن والأم الأب بمو ويشركهم الثلث للأم وللأخوين الدس وللأم المحق 

الرجلوجدت عل الحسن بن محمد ل وتال ( )تال معا أم بى وصاروا يكن ب وصاركان حكه 
فيهوحالفنا وأنت نحن ظنا ما م إ رقك ؟ مستعملا يكون فلا أخرى حالة تأتى م حال فى مستعملا 
مجبتدثاويكون نله للزوج فتحل يْللقها م تسنان ثلاث يعد المرأة ينكح الزوج أن من صاحبك 
مضله لماكان لأنه الثلاث تميم تنردمَلإا لر طلقة يعد ولونكحها ثلاث عل عنده وتكون لكاحها 

الواحدةى معي له يكن ل( ولما يه إلا نحل لا كانت إذا تقدمه الذي الهللاق هدم المرأة حلال إى 
نجدفيل مدا لتول إنا ( )فال فنتعه معي له يكن ب زوج مل ينكاح لزوجها نحل وكانت والثنتن 

ورثواقاتلا الأب فازكان الأب ع يرثون فلا إخوة وللأبن ابنه مميت الأب م )تث( ؟ الفرائض ف مثله 
•يكن ب ذش حكه زال ومن زال قد الأب حمحم أن قل من الأب يرث ول( 

اللاعةوك مثراث باب 

لأمهوإخوته حقها أمه ورثت الزنا وولد الملاعنة ولد مجان إذا وقلنا ت الد رحمه ( اكا،هم ال ق) 
أوعربية وإزكات أمجه لموال ميراثا بقى  ١٠ءتاقةكان ولاء مولاة أمه فازكات بقى مجا ونغلرنا حقوقهم 

أولاعرية إذاكات خصلة ى إلا بقولنا ما الناص بعض وقال بن المل^عة بقى مجا لهاكان ولاء لا 
جعلم*ي أمه عصجة عصبته نحعلوا لر كٍاف وقالوا تثبى لا برواية واحتجوا أمه عصبة فعصبته ,لها ولاء

المعممةالمولاة أليس قولكم نه زم م أنم ولا نحن به نختلف م الزى بالأمر )ظنا( V أمه موال مواله 
ىأوياء ويكونون أمجهم موال عمم ويعقل أءتقو*م لولاماكأمم بُا ولدها أنجى ؟ ملوك ممن تلد 

أويزرحونعمم يعقلون ولدها عصبة عصثما أتكون ءر؛ب فازكات ظنا نم ٧^١ ؟ لهم التزوج 
الالأحوال وكان ؛ ٠٦٠١١۶٠ولد ى العصبة مقام ينومون الأم موال فاذاكان ظنا لا لوا ئ ؟ محمم البنات 
؟واحد إليه ذهبنا الزى والأصل قلنا ما أنكرت فكيف أختهم بز ز المقام ذلك يقومون 

انحوسمتداث ياب 

البينأعفلم إل نفلرنا أمه أحنه أو امرأته وينته انحوّى مات إذا ت الله رحمه ( الثافم ال ق) 
الأملأن وذلك أم ياما ورثاها أخا أم فإذاكات حال يكل أب الاحروأطلمها وألما به ا مرثن١٠
الناسيعص ( روئل المسالة هدْ عل فرائضهم جمح وهكذا تزول قد والأخت حال زكل تثبت 
أخنمعها يأن الثلث ص أحجما ىل ؟ أم وهى أخت معها كان فإذا ظنا معا الوجهن ُرن أورما 

٢٤١ج٨~ ١٦٢لأ'



تلنال ( )تال ؟ بنمها لا بنيجا تحال الق حجما إمما لس أو ( )تلنا أحن  ١٣يأاحر وحه من وأورما 
إذاما أورأيت به نمال الد ممها ما حلاف فهدا بنمها تاا مهأفإذا فالنا م ; فال ؟ حلاقها ؤمرمحا 
وهماكاملة وأحتا كاملة أما نم>؛لأا ؟ الكال دون ببعضها تمطحا أن بجون كتم ااكنال عل أُا كانت 
إلامعا امتمالجا إل سبيل يكن لر لما تلمنا • الخقن أحد عطلت فقد • تال ؟ واحل بدن وهدا بينان 

.لأكرهما أصرهما نمطل إلا يمز لر ، وايقول اماب بخلاف 

الأرحامذرى باب 

لوالثاض لم فال الأرحام ذوى ز الأية يؤول فنمن الثاض احتجاج ت الد رحمه ( الزى )تال 
موالصرة بالخالق الاس توارث فلنا ؟ .منائ }\ قالوا . حالشوط قد ذء؛كنم تادثلهاكا كان 

ىببعض أول بضهم الأرحام وأولوا # بقوله ذللي ونمال مارك الد نح م والهجرة ثالإّلأم توارثوا 
لهرحم ولا ذووالأرحام بأحد أكرمما يآحد النوع أن ترى لا معللمقا لا الد فرض  ١٠عل ٠ الد كتاب 

فركمالأحوال دون المال جمع مواله واعْليم الخال دون كله المال الم ابن نمهلون إنكم ترى أولا 
ذ؟.رحم لا س واضم الأرحام 

الإخوةبماّم الخد ياب 

ذلاوآصاكاتأو والأم للأب الإحوة الخد.ع ورث إذا : اش رحمه الغاض( >1ال 
اكزالغراتضفبما ومحه زيد قول ومدا اعطه ضا له خرا الثالث فإذاكان الثالث ٠>، له خرا القاسمة 

بند ز قول مثل فيه قالوا أن؛م عبم اث رصي مسعود وابن وعل' وماز عمر عن القول هدا روى وقد 
اثان با لخمال. اب الخد ان نزعم فإنا : قاتل قال فان اللمدان فقهاء من الأم وهوقول ثابت 
ومداالسدس س السالمون ينقصه وب أبا السب ى الخد فأسمى ا إ؛را*بم أمحكم ملة ٠ محبمال؛ال تتارك 

أحكامهبن تفرقوا أن جاز فكيف الأب ى *ولهم وهكذا الأم بلى بالخد وحج؛وا للأب حكهم 
لوكانلأنه الأب عل للجد ق؛اامم ما أجامها بن بممعوا ل( قلنا؛نمم ؟ ب ف،ا الأب وأحكام 

وإنماوارث وهوغر تلزمه فالأيوة اوكافرا اومملموكا قاتلا اوكان اب ودونه لورث الأيوة بامم يرث إمما 
أفرىالدس من الخدة ننقص لا ونحن الأبوة بامم لا بعض دون المواضع بمض ؛الخ؛ر,فى ورثناْ 
؟مجتفلة ابن بابنة الأم س الإ-مة حجم وفد للأم الإخوة حا بمجون الأب عل قياّا ذللث 

إنماألس وقلنا ؟ بعض دون الأمور بعض ى نحنح الفراممى أن يبن وعدا الأب بمكأ لها أفتحكون 
يدلفكلاهما الميت أبى ابن أنا والأخ الت أبوأب أنا الخد يقول بان الميت اب بقرابة ابد يدل 

يكونقالوا ؟ ه أول اح،اكان ىعةتاك ز الميت أ؛وْ لوكان أزأيم قلنا ؟ الميت أبى بقرابة 
فكيهن،بقرابته ممن؛يليان المراث بكرة أول الأخ كان فإذا قلنا ميس وبدْ أّمداس حمة لأحثه 

أنالقياس كان الخر ولولا ؟ هوأيمد باليي يدليان؛قرابته الدى بالأب عوأول الدى بمجب جازأن 
•دأبوالأخ ابد ابن مات حن ورثناهما ٌءاكا وائد أصهم حمة الأخ بمش 

٢٤٢



ءا4سمع اعله لا بميطه القام ومحح ئ \فٌ\»\ كاب 

اعري،حق امحا مك من وصب عاليه الد صل الد رمول عن يروى يا ه رحمه الثافس( )1ال 
يالموف مجا وبمتمل ٠ عنده مجكتؤية ووصيته إلا ليلتن ييي.ِتا ٠ م<ام لامجريء الحرم ما بمتمل ٠ مجمّلم 

ظهءيرْ له ابن ولا ابنه نمبب ممثل الرجل أوصى *إذا )*ال( الغرض جهة من لا •ذا إلا الأحلاق 
الثلاثهوح الثالث الاثنن ح فله ولدى احد نصيب ممثل )ولوقال( الثالث فاله بجزالأين ل؛ فإن النمف 

ابنوابنة ابنة له ولوكانت امجرأة نميب أعْليته وناء رحالا ولده ولوكان كونكأحدهم حى الربع 
بصيبمجا صعق أ زولوقال نصيبا أ؛الهم مثل أءهليته ورثي أحد نصيب مجثل ولو؛ال، ) مجدمجا اعطيته 

قدفكنت ثالئاتة أعهليته ماتة نصييه كان فان صعقن ا قال روإن مرتن مجثله أعطته ولدى أحد 
مجالمجن أوكثير أو؛ليل أوحظ نصب لفلان )ولو٠١ل( مجرة بمد مجرة بمزلة تصيبه الى الماتة أصعقت 

وقعمجا وكل ركاة نيا كثيرا درهم ومجاتي اليد فيه ٌقأيح دينارقليلا رع ووجدت لكثيرحدا عرفت مجا 
)ولوااقلين قال مجا امم عليه يق، ما شثم مجا اعهلوه للورثة وقيل كثير اسم عليه و؛ع قليل امجم عليه 

أجانواوإن الحصص عل الثالث مم الورنة نحز فلم برجه ولاخر بنصفه خر ولا مجاله يثلث لرجل أوصى 
ثلاثةالرع ولصاحب أربمة الثالث ولصاحب متة النصف لصاحب حزءا عشر ثلاثة عل المال م ق

ألفاناوي وعي لأخر وبداره خماتة ومويساوي لرجل بغلامه ولوأوصى العول ي مواء يكونوا حى 
وللذينصفه الغلام له لليي وكان نصف عول نيم واحد دخل ألف لأخروالثلث وبخمسماتة 

النصففللاحنبي خيزوا فلم وأجني لوارث أوصى )ولو( نصفها حسماتة له وللذي نصفها الدار له 
خرجوافإن أشهر مجتة من لأقل يخرع إذاكان العلن ف وبما العلن ف لما الوصية ونحوز الوارث ويفعل 

دار0بغلة او عبده بخدمة اوصى )ولو( له مم اوصى لن وعم مواء ببمم فالوصية وإناثا ذكرانا عددا 
انإلا ذللث نحز م حياته ق الورثة فاحاز الثلث ام.ن ولوكان حازم محله والثالث اوضربمتانه 

ولومعيب غير أو كان معييا الوارث ثاء ما أعهل رقش مجن راما أعهلوه )ولوقال( مجونه مد بجيزوه 
لهاشروعل أو أعهلوه للورثة قيل مجاله مجن بشاة له اوصى )ولو( الثلث حمله إذا له رأصاكان إلا هلكت 
ولوبقرة ولا ناقة بمعلوم ان لهم يكن ل( ثورا آو جثيا )ولوقال( مجامزة آو صائنة أوَتم>رة كانت صغيرة 

أنلهم يكن لر أثوار أو أجال عثرة ( قال ولو ) ذكرا بمعلوم أن له»ا يكن لر بقرات عشر أو أينق عبر قال 
أوالخيل غن مجال مجن دابة اءهلو0 قال( )فان ثاءوا مجا اسملوه إل من عشرة قال( )فان أنى بمعلوم 
كلأيمن اءهلوْكلبا )ولوقال( سمينا او اعجف اوكبيرا صغيرا انى او ذكراكان الحمير او النال 
فانشاء ا-رإ والل٠واعءلاه للحرب طبلأن وله ملول من طلا اعملوه )ولوقال( ثاء اببا الوارث اءهلاْ 

ولهعيداف مجن عودا ( )ولوقال للحرب الذي إلا بمعلوم أن لهم يكن لر للضرب للهوإلا الذي صلح ي؛ 
لغيرصيآ فان به يمرب هوالذي التكلم به يواحه الذي فالعود وغمى فى وعيدان  ١٢يضرب عيدان 

واععلىجلايف ولا نداف قوس بمعل لم القى مجن عودا ( ولوقال ) المزامحير وهكذا وتر بلا حاز الضرب 
ولاعتق مجنه ييتدا ولا المكاتيثن ق الرقاب ي وصيته ونحعل حبان أو نشاب او نبل قوس اي معمولة 

رقتنأقل وبلغ رقاب ثلاث يبلغ لم فان ترك س حصة صمن نقص فان رقاب ثلاث من أقل ي نحون 
رقبةقيمة يبلغ لا شيثا يفضل ولا رقبتن يعتق حى فا اكر الرقبتن حعل فضل وفضل ممنا نحدجما 

٢٤٣



منحجت ثك بغ فإن الإسلام حجة حج يكن ط س بمج أن وكوما)ولوأوصى( صغ؛رءا ويمزيء 
قولهشه والذي اش رحمه ( ارى ل ١٠ربلغ حث من منه اح^ يلغ لر ؤإن ؛لدم من عنه ا■ح بكء 

رجلاعى أحجوا ولوتال الد رحمه القاص( )؛ال عله دين توله ق لأنه ماله رأس من عنه بمج أن 
تصفباليث له فإلموصى يعينه لرجل ماله يثلث وأوصى فلأنا ثلي من ي  ١٠وأء٠الوا درهم بماثة 

لزوجهابامة ولواوصى ؟اثة رجل عته وبمج الثلث تصف الثلث من م بما له وايصى وللحاج الثلث 
تلدحى ولد آم آمهم تكن دلي عتقوا بل فان اولادا صيد٠١ موت بمد له وصعت حى بملم وعوحرفلم 

ماتفان ء1لثا وطء القبول ووطء نكاح دًُلء القثول تبل الوط، لأن فآكر شهر بمنة أيوله بمد منه 
موتيعد ولدت الذين أ؛ٍام وأولاد لأبتtم أمة ملكوا فامما ملوا فان مقامه ورثته تام أويرد يقبل أن تبل 

قبلايومم مجان لو ( ارز )قال فعلوا  ١٠وكرهت كاليلث كانوا ردوا وان مملوكة وامهم احرار ّيدعا 
علدليل ذلك ول عليه ابكاة ةبلكا;ت م شوال أهل قوله ومجن ممالك لر ما محه مملكوا أن يمز لر اس 

وهبم ومات يمانية ولواوصى )تال( بملك لا ُا ركاة عله ماكانت ذلك وف^ متقدم الملك ان 
ولاله فالخارية الوصية قبل م وولدت الميت مال ممد وم دينار محاتة نوى ؤم دينار مجاتة ^؛؛١^ 
لهالموصى ملك من لها وهب ومجا ولدها يكون أن الأول تولثن من واحد إلا وولدها لها وهب يموزما 

الثالوالقول ملكه ي حدث لأنه لها وهب وما ولدها وله الين، ال ملكه مجن أحرحها فامما ردها وإن 
مممدمملك، هوعل إمما القول لأن يه نقول لا منكر قول وهذا الوصية يقول حادثا مملكه مما ذللت، أن 

هذااش رحمه الزى تال لها وشب ما وثلث ولدها وممن، الخارية له تكون قيل وقل حادث ممللتؤ وليس 
الخناين ومحمد أيو؛وسم، وقال ولدها ولأن، الخارية له تكون أيوحنيفة قال الكوفيى يعص قول 

مجللتهنول عل وولدها لأما الشافم قول إل وأحب، المزني( )تال ولدها وثلثا الحارية ثلثا له يكون 
القبولق الوارث وقام وإناك١نكذإالئؤ متقدم الملك إن الئال يالقول قطع وقد المزني( متقدم)قال 

وينبضالمزني( متقدم)قال سبب حائينا مجللث، لها وهب وما وولدها ٌتقدم بمللث له فاتبارية امحه مجنام 
ولاأيتم عل أحرارا الوارث يقول اولادها تكون وكيف له ولد أم امرأته تكون أن الأول لمسالة ال 

لولدحادثا ملكا لوكان أن عل دليل ذللتؤ ول أحاه الأخ بمللي أن و*وبجز لأ؛ءم ولد أم أٌهم تكون 
اششا. إن يمدْ فتفهمهكذلأثؤ الزكاة فيكتابا قالتؤ الذي المعي بيذا قطع وقد مماليلثؤ له لكانوا الميت 
ثلثهاحتمله إن البال الثلث، له كان ثلثاه فاستحق يعينه ثيء يثلث له ولوأوصى الثافص( )قال ت"ال 

اشسبيل ل لخازين لوأوصى وكذللئ، اللي ذللث ي ثلثه فقم مجاله إل نظر للماكمم، يثلثه ولوأوصى 
بمدوردم نوله له كان الموصى محوت نل رد أو فنبل له ولوأوصى مجاله به الذي البلد من الذين فهم 
مادون وغيرها أ؛وا7أا من ما ثبت وما له بداركات له أوصى ولو غيره او ياييه له أوصى وسواء موته 
نكاحويموز ( قال ) فتيا ثان غير فصار مما امدم ما إلا له كان الموصى حياة ل امدمنا ولو ما 

دينأو عنه يه يتصدق ومال يودي حج ثلاث غيره فعل مجن البن، يلحق الإملاء ل ( وقال ) الريفي 
رسولهيه وامر الدعاء إل تعال اش وندب البت، عن ا"ني وسلم ءل؛ه اُله صل التكا اجار ودعا* يقضى 

ف( وقال ) صدقة من عنه يه تطبع مجا وكذللث، ميتا له حاز حيا الخ^ له جاز فإذا واللام الصلاة عليه 
.كأحدهم أنه فالقياس يثلثه بمصي لا ولن له اوصى ولو آحر كتاب 



الأرحامذري س ممراة مصة 

الأبقل *ن سماُ لأرحام وأرحم لذلي أد ^.٠^، ثلي دلوقال اث رحمه الئاض( )؛ال 
التتالثهد من أمطي اماة'ي بام أعطوا لأم مرا* دأفةر*م دأغناعم وأبعدهم وزم ' م و 

امالشيالة إل ففلر الخامة عند المروية قرابته اعطى ريس من ملة من كان ؤإن الخصور يام 
عدس من نل ؟ اتم فن مناف بنوعد تفرق وتد يقال م مناف عبد س مجن فيقال ابيا ينب 

سم محل ؟ وم فن محل ئن ب'ل م( م محل ؟ أمحتمز>لأ، محل فإن الطلب اين م نن يزيد 
أمحتمغمحل *إن بزيد تمد ابن مد بن بنوالماب م نل ؟ *ولاء أنتض نل فزن يزيد تمد ابن عيد 

محل*إن بنوالمائب عولأء لكل المنى ثلث تماش او وبنوتماس عل وبنو بنوثاغ م محل ؟ .عولأء 
همآللقرابته محل ثاغ رآل فإذاكان صاحه عن يتمن >لأ، من بطن نمركل نل ؟ >لأ، أيتمتن 
وامهبائه ارم اعطى رخ ي لأدم متميزظاعرولوفأل عولا* لازكل وانماص ءل ال دون شافع 
تولي للأخ وجدكان اخ فازكان اوام باب انفرد ممن ارب والأمكان الأب راية جح وام مواء 
الموال.يولأء اول جعك من 

الوصتةي رجوعا يكون  ١٠ياب 

الخبدفال ولو نصفان ى،ا فهو لأخر به أوصى م بعينه بعبد لرجل أوصى وإذا الئاص( )كال 
إلالأول عن رجوعا محيا لفلاذكان لفلان به أوصيت باليي أوصيت أوقد لفلان به أوصين، الذي 

ولورجوعا ؛كن، أوزوجه؛ أوعلمه ولوأجره رجوعا *ذا أوو٠بهكان أودبره ساع أن الآ"ءرولوأوصى 
لولواوصى رجوعا ايضا عجيناكان فصيره يفتقا او يفيقا آوءل>نه بفمح فخلهله فحا به الموصى كان 

.محالها المكيلة ل وكان رجوعا يكن ب بملها خلهلها م بيته ق مما حنهلة بمكيلة 

اسميةنحرزفيه الأوي المرض ياب 
غثوالمرضنحرزوالمخرف ولا 

يمات إن فعطبه عليه محوف الموت أن فيه الأغلب، كان مرض اهدكل رحمه الفاض( )قال 
فهوتعلماولن، إذا م بصاما بدأت حمى إذاكاث محته الخوف ومن فهوكالصحح وإلا الوصايا حكم 
مثلوذالئ٠ محوفا كان وجع معها وإزكان محوفة فغير ربعا بصاحبيا امتمرت إذا فانها الربع إلا محوف 

.ُءما طه مُا •, ١١. ، ^٠ نس .ض« اات،ا:« أ، ت !١^١^ أ، . ال• ;١.-. أ، اأِ ااأ , ءا»•  ١١١، ااِساء 



إذافالأغلب يالج به امتمر فإن ء؛وفا كان اللم أو الرار أو عمله تغير حى الدم صاورْ ومن الصر 
فانفخوف الخراح أنقيته ومن يذيب حى محوف وااء1اعون غترمحوف والل غيرمحوف أنه يه تaلاول 

وإذامحوف فص ؤئرم اتكل ولر صران ولا وجع لها يغلبه ول؛ لحم مونحع ي تكن و؛ مقتل إل مل ت؛ 
إذاالإملاء ي إ وقال ر فخؤف الاصرى متلون مثزين ادي ل كان فإن فخؤف الخرب التحصتا 

بمؤلهأنبه الأول الزى( )؛ال فهموا يركوا أن ممكن لأنه خمحرحوا لر ما محؤف غمس قصاص عليه عن قدم 
فهوالخللق الحامل نحرب وإذا )قال( محوف مرضن كل ومن الحرب التحام من بلم ان ممض وقئ 

•أعلم تهال والد ، وجها وأشد كالتلف لأنه محوف 
الأوصياءباب 

تغيرتفان كذلك امرأة أو عدل حر مسلم بالغ إل إلا الوصية نحون ولا الد رحه الغاض، )قال 
علاحطا فقد غيرمة إل اوصى فان »اعه امن ضعيفا إذاكان إليه وضم يده عن الوصية احرجت حاله 
١٠بر-(ا نم احتلنا اخرفإن مكانه أوتنحرأيدل أحدهما فات رجلن إل ولوأومجى ذلك بجون فلا غبره 
اوصىمما يوصى ان للوصى ولس يقم لا مما الاحتفاظ وامرا نصفن ا؛دبأا ذ وج*ل بم كان 

محنإل اوصيت فقد حدث يؤصي حدث فان )ولوفال( الأحر إله ا،لوصى يرض ر المن لأن إله يه 
إنلل أ؛ى وابن حتيفة أيى احتلأف كتاب ل إ وقال ) ، غيره ممال أوصى إنما لأنه يمز لر إليه اوصى 

الكوفينقول يوافق حذا وقوله اش رحمه ١^( )قال فلأن بركة إلك اوصجت فد فال جاثزإذا ذللث 
.اطليت بنات إنكاح ق للوصى ولاية ولا ( الثافر )قال بموله أشبه فبله والذي والدين 

الياهمرأمال ي يمس أن ؛؛لوزلترمي محا 
الوما وجنايته ماله ركاة مجن لزمجه ما كل اليم مال مجن الوصي ويخرج اث رحمه ( الثاهص )قال 

يخدمومثله خادم إل احتاج وإن زوجه يرشد ولر الحلم يلغ وإذا يالروف وكونه نفقته من عنه به غناء 
فإنللوطء جالية ل ضيق لا لأنه ماله اسع وإن للوطء جاريتن ولا ارأتن له بجمع ولا له اثرى 

حذامن وصفن، احرم1 عذااش رحمه الزى( )قال عليه مردود والعتق ومري .زوج ؛ اكرالهللاق 
أعطىدانتري من وكذا أءءلوْكذا لوقال يقول وسممته منه سمعه أحدا أعلم لا بخْله وضعه أنه الكتاب 

ij;اثنن شاءوا ما أعملوه دانثري من يقل ولوب ( دينا•

٢٤٦



اارد|إاةكاب 

-إفاز عنده محعلها احد يثق ٥^ محمرا فأراد ودمت رجل أوبخ داذا • الد رحمه اكاض( )؛ال 
غيرهأودعها وإذا صمن ئهلكت ماله عل ياممنه أحدا -يا ؛ Iajولر منزله ل دما وان صمن أوبمرا برا 

نيامدى وإن ضمن لر ماله يودعه امنا فاودعها حاصرا يكن لر فإن صمن محمره حاصرعند وصاما 
سما»ا'هق دراهم عثرة ولوأودع الأ•Lنة مجن يالممدي لخروجه صمن فهلكت موصعها ي دعا رم 

يفعلدارْكا j ذلك.٢١ فل من قامر وّماا ملفها وامره اودعه الدرهم ولوصمن ضا رده م درهما 
ولربمنيا ولا ملفها يامجره لر ؤإن صمن داره ي نقى وعي داره غثي إل بمما وإن يقمن ب دوابه 

لزفتلفت كد تكن لر وإن صمن علكت تثرب ولر تأكل لر مثلها عل أتت إذا مئة فمها يمه 
فإذأوسعها ر:آا عل دينا وكون ^١١ النفقة منه يمض من يوكل حى الحاكم اق أن ؤثم، يممن 

انقلفان صمن غيرام؛ن فازكان يقمن م امتن إل الولع ولواوصى فهومتطلع غتدذلك عل امق 
مريرةغثي س فاحرجها الوصع مذا *ن يخرجها لا ان شرط وإن صمن غثداعلة ال ا*لة نية من 

أتهعب النارفان غشتي لما أخرما الودع تال دلو يضن م حرز إل وأحرجها صرورة فإنكان صمن 
ثولفالقول امجرك فلأن إل دخمما ولوفال بمنه ع فوله فالقول دل أوأثر نار الناحية تلك ي ندكان 

ضمنل( حرزيا أوطل أحرز إل حربملة من دلوحولها الودع فول فالقول إلك لقما ولوفال الودع 
صندوقعل يرقد لا أن ولوثرط لمٍضمن أحدها عل رحل ولوأكرهه صمن لها حرزا يكن ب فان 
صمنفهلك امحتودعتنيه كنت نا فال م محيثا تودعي ب ولوفال حرزا زاده فد عليهك١ن فرفل ب مي 
ميماوديعة وعنده هللث، وإذا أحرز ويده ضمن لم فتلفت يده فأمسكها فيكمه يريْلها أن شرط وإن 
ادرولو الغرماء الودمة رب حامحى بعينه يعرف لا ما او دنانير مثل بغيرعبما كان وإن لربها ف،م، 

محياغر ثيثا تدعيان عل يا هوفيل أيكا أدرى ولا لأحدكا عي فنال بعيد او عد مثل الوديعة رجلان 
اويفمفيه يصْللحا حى جميعا لما ذللثج هوووقف اتهما يدري  ١٠باش الوعد احلم، لا فالا فإن ؟ يعتنه 

له.ٍاحيهكان كول ح حلف وأتهإ ييتة أحدهما 

الخاتموقمم اشء لم كتاب محمرس 

منأحذ ما أحدعا وجوه ثلاثة ائال جمل من الولاة يه يقوم  ١٠أصل اث رحمه الغاض( )؛ال 
مشركمال من احذ مجا الاحران والوجهان الفيء لأمل لا الصدقات لأعل قائلك له تطهيرا مسلم مال 

وتعالتبارك قال الغنيمة فأحدهما وفعله وّّلم علته اُش صل رمحوله ومحنة تعال اش كتاب ن( مجبتن كلاهما 
 Iمجا٠ تعال اش قال هوالقء الثان، والوجه • الأية ٠ وللرمحول حمسه لف فان ثي،* من، غنم أمما اعلموا و

انل بجتمعان والفيء فالغنيمة : الق رحمه الغاض( الأية)؛ال القرى* اعل ءزأ رمحوله عل اث افاء 
الارمةفٍ، الأحكام تفرق شمم محواء  ١٠٠الأيتهمي في، له تعال اش ّ،اْ لن حميعيا مجن الخمس مجعا ضما 
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أماسأربعة نم فانه فعله ؤق وسير عليه اش صل رموله لمان عل وتعال نارك افه بى بما الأماس 
وشرض حضرمن لن وابكاب بالخل علها الوجف وم الغنمة نحر محن وصغت ما عل الخيمة 
عربيةزى في وّلم عليه اش صل اش رمول منة فكاثت ركاب ولا لخل عليه يوجف لر *وٌا والفيء 
اشأراه حيث يضعه اليبن دون خاصة وملم عاليه اش صل اش لرٍول أ-يسها أربعة عليه اش أفاءعا 
أموالي عنبمإ اش رصي وعل الماس إلب احتمم حيث عنه اش رصي الخياب بن عمر فال تعال 
عليهالملمون يوجف لر مما رصوله عل اذد افاء مما الضر بى اموال كانتا وملم عاليه الد صل الني 

أعلهعل مما ينفق فكان ايلمن دون خاصة دّلم عليه اش صل اش لرمول فكان ركاب ولا بحيل 
وّامعليه الد صل اث رّول نوى م الد يجبيل ي عدة والملاح ي جعله فضل فا منة نفقة 

صلاش رمول به ولها ما بمثل عمر ولها حمر وملم عليه الد صل اش رمول به ولها ما بمثل أبوبكر فولها 
أكغيكاماإل فأدفعاما علما عجزمما فان ذللث بمثل فتها تعملا أن عل فولمكاما وأبوبكر وط عاليه اش 

ءذْعن بي ما بكرو*وأمضيا أبا أن حش عنه الته رصي عمر أن عل دلالة ذللي وي ( القاص )بال 
يهيصل وّلم عليه الله صل اقه رّول رايا  ١٠عل ومّلم عليه اُد صل الد رّول بيد الي'كانتا الامجوال 

بالملمنأّوة فيه وألما وسب عليه ارنٌ صل للّي ما الفيء من عليه يوجما لر مما يا يكن لي وأنه نيا 
اعمولر وّّنحر عليه اش صل الله رمول عليه ينمق كان س مضى وفد ؛عادهما محن ومبرة ّبرلما وكذلك 

اثرّول حي1اكان الفمان تلك نحعل أن ي خالز< ولا لورثلمر ٥^؛، ان فال العم أعل مجن أ-حدأ 
صلاث رمول فال وأعله للاصلأم صلاح فيه هما الأموال تلك غلان فضول يعل ومّلم عاليه افه صل 

صارفا فال ا فهوصدفة عامل ومونة اعل نمفة بعل ركنا مجا دينارا ورثي يقسمن رالا وّّم عليه الله 
وأربعةومم عليه اش صل اذٌ رمول فسمه حيث فخه عليه يوجما لي يء س الملمبن يدي أل 

إذاأموالهم مجن أحذ أو أرضهم عن وًني جزية س مشرك من أحذ ما وكذلك مايينه ما عل اماصه 
المثركنمجن الولاة أخذه مما عذا اثبه ما أو له وارب< ولا مينج سمم مات أو الملمن يلاد ل اختلفوا 

عوالممىوعذا الخيمة من عليه الوجمه الخص اعل .ن له اقه نمه من عل ثابتا فيه فالخص 
عربيةزى مجن سمح ومير عليه الله صل الد رمول زمان ق وفح السء وتمال نارك اش تاب كق 

حثيمجا مجلما بمبي ولر له اش صغاعا لن ومم عاليه افه صل الني  ١٠فامحصافتحها نل رموله اهد وعدعا 
يريدخاصة وّاير عليه اُد صل اش لرصول عمر زل ومعي دّّادا عليه اُب صل له اليكانت لقرى اس 

عاليهأوجف  ١٠ذلاككخ٠ص خص أن بذلك فاّتالللنا أماص أربعة وذلك للموجفن يكون كان  ١٠
.دسه خالف س مال س دسه أعل عل الد رده  ١٠الفيء وجملة لأعله 

الأنفالياب 

فالللقاتل الق غر ثيء الخص نل الخيمات رأس ص يخرج ولا اش رحمه القاض( )؛ال 
كانتحالتقينا فا،ا فال حنن عام وسم عليه اش صل اش رصول مع خرجنا عنه الذ رصي قتادة ابو 

سأتيته حى له فامتدؤبر قال، ايلمن من رجلا علا فد الثركن من رجلا رأبتا جولة للملن 
الوتأدزكه م الوت ريح ملما وجدت صمة فضمي عل فانل صرية عاتقه حبل عل فقربته ورائه 

اشصل اش رّول تقال رحرا الاس إن م ألد أمر ممن ؟ الاس بال U فقال عمر فلحقت، فارملي 
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وأمليقول جالت لي؟ثم يشهد من فقالت ففت ٠ محق فاله ينة عله له قيلا فتل امن ومحالإ عليه 
منرجل فقال القصة عبه فافتصصت ؟ قادة أيا يا ^، ١٠١١وّام عليه اش صل فقال مرات ثلاث 
اشلأما عنه اش رصي أبوبكر فقال . منه قارصه عندي القتيل ذلالئا ومحالب اش رمحول يا صدق القوم 

صلاث رمحول فقال صله فطيالث رمحوله وعن الد عن يقاتل تهال اش أمحي من أمحي ال يعمل لا إذا 
ماللأول فانه محالة ض ي نحرنا به وائتمن الديع بت فأءْلاسه ٠ إياْ فاعطه صدق ٠ ومحالم عليه ابد 

ألفاعشر اش صله فبغ القادصية يوم رجلا يارزن قال علقمة بن ثبر ان وروي الإنلأم ي تأثلته 
مقاتلامقبلا مجشزكا قتل مجن السالب يمطى أن فيه أصلث لا الدي اش رحمه ( الئا؛م زثال محعد فنفليه 

مبارزاقتاله مجن محرحب محالب ومحالم عليه اث صل الني اعش وقد مارز غني و مارنا قتله جهة أي من 
أوانبزمامنعوا إذا له ليت مونه ممة ١٠والخرب ولقتلها •ملأن القتولن ولكن مارز غم تادة وأبو 

لهقيلا قل رعن فال وّلم عليه الله صل البي أن عل دل ما عنه اش رصي قادة أبي حدث وق القتول 
عندنا)ءلحكم ذلك وصر عليه اش صل اليي فاعطاه الرجل أبوقادة قتل بعدها حمح، يوم ينهء عله 

ويوممتعصرة صربه وإن للأول محلبه فإن قلهآحر م أورجله يديه ففد صربة ولوصريه الغاض( 
ثوبذإا}\ٌ يكون الذي والسلب نمقن يما سله اثنازكان ولوتله للأخر صله اخركان فقتله 
رحمها الئافص رقال ؛د0 مجن أحد ما وكل ممسكه أو راكبه إزكان وفرصه ومحغلقتثه وصلاحه عليه يكون 

بنصعيد وفال يعيرا بعيرا نحد فيل غيمة من وسلم عله الد صل الق رسول نفل اخر وجه من والنقل الد 
مجنوصلم عليه الته صل الني نفلهم القّ رحه ( الشافم^ قال ) الخمس مجن النقل يعهلون ّكانوا السمب 
منوسلم عليه اش صل الي سهم سوى وما إلملن صلاح فيه فما ماله باتر يمغ كان "،١ حمسه 
بازاثهمجن وقل صوكثه العدوواشتدت إذاكر خمد أن للأمام فينبغي تعال الله مح،اه لن الخمس جمح 

قالنقل ق روى وقد يفعل لر وإلا وسلم عليه الله اللهءٍل رسول نة ملاتباعا منه فينقل اللمن من 
يدلوهدا الدس نمق نفل أنه عمر ابن وروى الأخرى ق والرح واحدة ق الثلث والرجعة البداءة 

الاجاد.عل ولكن الإ;ام محاوزْ لا حد للنقل ليس أنه عل 

الممتفريق ياب 

أودار مجن أوكر م ثيء هن الخرب دار أهل ُن غم يا حمل مجا القكل لجمه الغاض( ال ق) 
ثىيأو يفادى أو أويعتل بمن أن بن نحير فصم فالإمام اJالغين الرجال إلا نم ذبلث غثر أو أرض 

وسلمعبه النه صل اش رسول وفادى الغيمة سبيل إؤللاقهم عل ئيء مجن همم اخد او ّبى ما وسبيل 
امامحهلأهلهاماربعة ؤيقر وصفناكاملا محا بعد حمل مجا حمس يعزل ان للأمام وينبض برجلن رجلا 

وغيرالدمجة اهل من حضر لن ذللث من ويرصح البالغن الملمن الرجال من القتال حضر هن محب 
يرصحقيل وقد غيره محن اكر قاتل لن ويرصح لحضورهم مي؛ا فينفلهم والمساء اللمن من البالغن 

صلاش رمحول ضرب فيقرب'ي القتال حضروا الدين والرجالة المرّان عدد يحرف م الحمع من لهم 
لماصاحبه ؟لك؛ إمما محيتا الفرس بمللي وبس ٌٌّمحا وبراجل محها سهمنوللفارس للفرس ومحلم عليه افص 

يعهللر فأكر يغرسن حضر ومجن لعدوه انحاذه إل تعال النه وندب مونته س واحتمل انحاذه س تكلف 
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اشمى من عل الخص أماس ثلاثة رمرق اش رحمه الفاض( )؛ال الهللب وُنى هاشم بمي ض
مهمهمم صنف لكل يمم يوبع م نحمون الإصلأم بلاد ل الميل وابن والساكى اليتاعى عل ممال 

—وا،ي م ؛i،U — وسم عاليه الق صل الق رصول مضى محي صاحه صهم منم لأحد يعطى لا 
لألمعه نمال الق ذكرهم الذين المهان أهل عل يرد تال من فمم سهه ي عندنا العر أهل 

مذهبوهذا معه ّهى س عل رد يوحد نالم الصدئات من سهم له ّءى بن *الوا الملمن رابم—، 
قيضعه ئال من وممم وأهاله للأسلأم الأحتر1اد عل رأى حيث الإمام يضعه ئال من وممم بمن 

ثرأواعدادمد س وأهله الإسلام به حمن أمر ذكل الإمام يضعه احتارأن والدي والملاح؛ الكراِع 
تحزئرل لارئادة إعدادا الخرب لغتي الخرب عند نفلا الإسلام ل اللأء اهل اوإءْلاء اوسلاح كراع 

ؤاعتلالخرب ق ونفل الولمة أعطى فانه وّام علمه الد صلم، الد رسول فيه صغ  ١٠عل وأهاله الإسلام 
ذلكونرى حاجة ، ^٠^١٣وفضل حاجة ايل والأنصار الهاجرن ُن اصحابه من نفرا حنن عام 
تاللل أي ان عن حديظ روى أن القرى ذلي ف البافم به احح يمما أطم دالي سئمه مجن كله 

منالمن أهل حقكم ل وعر يكر أيو فعل مجا وأمي باى له طالت عنه اش رضي علما لمت 
عمرil،؛وأما أوفاناه قد وماكان س أ•٠٧ زمانه ل يكن في الد رحه أبوبكر أمجا عل قال ؟ الخص 

حديثل عمر وقال يثاك، الثافم ) فارس مجال فال او والأهواز الموس مال جاءْ حتى بمطيناه يزل 
ياتيناحى الملمى حالة ي ذجعكاْ حقكم تركم أحبم فان حالة اللمز ي إن احر حدث أو معلر 
أجابمن أحق مجن ألما الفضل أبا يا قالت حفنا ف تطمعه لا العباس قال منه حقكم فاوفيكم مال 
أومجهلر حديث ي الحكم وقال فيمضيناه مال ياتيه أن نل عمر فتوى اللمز حالة وريع اإلؤ٠٠ى امتر 

أعطيتكمثتم فان ئ م يكون إذكرأن علمي ولأييغ حبا لكم فال عنه الب رصي عمر إن الأحر 
سهمق نايع للالد رحمه الغاض( )قال يعطيناكله ان فابى إلأكله عليه فائنا لكم ارى بقدرما منه 
علميينا اش فيكتاب منصوصا اذاكان الثيء ان والحديث القديم ي ، ٣١مذهب المس القرى ذي 

ويتمال الق مجزكتاب ايتن ي سهمهم ثبت يفد قبوله غلها أن اوفعله وّالم عليه الد صل زه لمان 
الغنيا دُّلم عليه الد صل الني إءْلاء ي له مجعارصن لا الثقة بخر وّام عليه اُنه صل الد رسول فعل 
أنبممعل دليل ايللب عامه ماله؛عول كرة وهول ايللب عيد ن الماس إعهئاته ق علمه دين 

الميراثاّت«>ق س وكذلك بالحاجة لا حضرها س الغنيمة اعطى ي بالحاجة لا بالقرابة استحقوا 
القرانفياهر بخلاف هي تقول بان الثاهد ح ابن إبطال تريد ان جازلك وكيف بالحاجة لا بالقرابة 
الدرسول سنة ومعها تمال اش كتاب من ايتن ي منصوصا القرى ذي ّه*إ بمد م له مالفة ولمت 

اليتامىوأسقط القرى ذي سهمإ فاثبت معارصن عارضك لو أرأيت ؟ فرده وّلم عليه الأه صل 
.عليك إلاكهي عليه حجك ما الميل وابن والماكن 

علهغيرالموجف الشء أماس أربمة س أخذ U هريق 

ندس وهم القاتالة ص البلدان ل س جمح بمصي أن للوال ؤينم • الد رحمه ( الغاض )بال 
عشرةحس ودون انحتلم دون مجن وهمم الذلية وبمصى الرجال من ّتة عثرة حمى أواسكل احتلم 

قمثله*إ معاش بمدر مؤنا"|ءإ مجن إليه بمتاجون وما نفقاتبمإ قدر ؤيعرف وكبيدهمإ صغثدهمما والماء سنة 



ومقامكسوتم ي نم ليكمم ما والنساء والذؤة عطاءهم عام كل ي االقاتااة بمطي م يليانهم 
لأنهميستوي وهذا مونته قدر عل يزادكياكثر م ثيتا القوس بمطي دنانير آو دراهم نمته أو طعاما 

بمصق الونة فان فيها الناس و>الأت البلدان آمعار ياخلأف العطاء مبلغر ي ؤيختلف الكفاية يعهلون 
منيكدن إمما ■حثكاث للمقاتلة انملل. أن ي اختلفوا أصحاينا اعلم ولا بمص ي منها أثقل البلدان 

العه1اءي يلغ عنه اش رصي عمر أن وذللئ، يته لنمهالرجل بمطي أن ياص لا ونالوا النيء 
غزىإذا بيغزو بالمدينة الأن، خمسة قال س ومنهم لنفسه الرجل كفاية من أكر وعي الأف خمسة 
لرأنه.>ووإن عل وهداكالكفاية الفاض( )قال المغزى لبعد عليها >ا إذا ألكفاية س بأم وك 

الدينالأءر١ب، ولا حق انمناء ي ليس أن ي لقيته أحد يختلف ول! ا رقال منة كل ي يغز 
بكرأبا فان الناس أمحوي؛_ قال س فنهم والنسس، السابقة عل التفضيل ي واختلفوا انمدقة أهل هم 

ديايبممويجرئا وانمهم ياموالهم الد ميل ن؛، جاعدوا للذين أنحل عمر له تال حين، عنه اش رصي 
بلاغالدنيا وإنحا اش عل أحورهم وإمما ث عملوا ا£\ بكر أو فقال ؟ الإّلأمكرض ي دخل كن 

الذيوهذا ; اش رحمه الفاض، رقال يفضل ولر الناص يعت، عنه اش رصي طالب آيا ين وعل محوي و■ 
الإخوةتكون فقد فسوى العدد عل الوارين، نم تعال اش رأيت أل وذللئ، التوفيق اش وأمحأل أختاره 

ومحلمعليه اش صل اش رمحول ورائنا الون، بعد والخفنل الخيام ق انملة ي الميت، عن الغناء متفاصل 
الفتؤحركون الغناء غاية يغل س ومنهم قوى العدد عل الأخ،اس الأربة س الوقعة حضر لن قم 
علوالسنة الكتاب، وحدن، فالا والهزيمة بالخن صارا وإما نافع غير إما محضره يكون س وممم يدلأ عل 

علالدلالة ولووحدت، السابقة أو النس_، عل التفضيل س أول التسؤية كاننؤ وًفن، ي الشؤية 
قربوإذا الفاض( )قال أّرع ا>ى مع بالدلالة التفضيل إل أومحنةكنت، أرجح؛كتاب، التفضيل 

تفاصلوإن وهذا محعره وغلا داره بمدنا ص بمش ما اتل اععلوا امحعارهم ورخمتا الخيال من القوم 
إذايغزوا ان وعلتهم اراده إذا الخيال ي الفربمين، من، واحد كل يلزم ُا مض عل تؤية الخلية عدد 
المواصعترب إل، أغزاعم ترلأ من، وكرة بمدد محاهده امحتغى فإن رألأ اغرامم ي الإمام ليرى غزوا 
سواحسميج يعهلون قال ص فنهم اللء أهل ونساء الذنية إعهثاء ل اصحابنا واختلف امدهم حمس 

إذاقال س ومنهم الكفاية كال بشم الكفاية بمشم ئم رجالهم تلزآ قرنتهم يفعل لر فإن حجتهم 
الفيءمن يعملون لا الذين، ورجالهم ونسامم ب الأمر ذرية ُز، ول يذللئا فليسوا يقاتلوا و؛ أعهلوا 
امح،ادما محا *اللي عن، الزيري عن، دبمار عمرو؛>، م، عتبة ب>، مضان حدثك، الغاض( )قال 

أيماكمُلكت، مجا إلا حق المال هذا ي وله إلا أحد »،ا قال عنه اش رضي الخهلاب٠ بن عمر أن الحدثان 
سحاجة  ٠١٠بمعك، أحد لمك، نقول أن منها معاي بمتمل الحدينا وهذا ال؛افص( )قال أومنعه أء0ليه 

اولهذا وكان حق انمدقة أو الفيء مجال ق وله إلا يغزون الذين، الل. أهل س أنه بمض، أو الخدقة 
فيهالاحفل ،ا الخلقة في، ومحلم عليه اش صل الد رمحول قول قيل ؟ هذا عل دل ما قيل فان ب معانيه 

وقد( قال ) الهم،. س بمطون لا الأءراب، أن العلم أهل عن أإءفظ والذي  ٠٠مكتب مرة لذي ولا لض، 
بمعزلوملم عله اش صل، الد رمول زمان ف الفJاءك١نوا أهل، أن عنهمأ الد رصي، ماص اين، عن، رؤينا 

لايكوناافى،، في، الواجب والخناء الفاض( )قال الفؤرء أهؤ، عن بمعزل الخدقة وأعل، الخدقة ■م، 
ومحمعليه الته صل اش رسول عل عرصنؤ ءنه،ا اش رصي عمر ابن، )تال( مثله.القتال ؛طين، لبالغ إلا 

محنهعثرة خس ابن وأنا الخندق وم عليه وعرضتا فرئي صنة عشرة ارع ابؤ، وأنا أحد عام 
وثأمإ،اهممس.محاج، أي حاجه• ذي بمم، I للطه ؛الأصل حاجةكدابمم، : تدله )١( 

٢٥٢



الأعمى فإنكلها الغاض( )قال القاتلة بن زق محذا الزيز عد بن عص وثال ءاجازذبم 
علوأعطى القاتلة رض له يفرض لر أيا القتال عل لايقدر الخلق أو*نقوص أبدا القتال عل يقدر 
يرحماطييلأ *رض وإن القاتلة ُزا حرج زمن f سمح رض فإن بالذرية محه وهو المهام كفاية 

الوقتذلك عل والذرية الأوقات من وقت ي  ٢١۶للمقاتلةكل انمناء ويخرج رقال، أpهاىكالماتلة 
يممان قل مات فان ورثته اعمله ءهلاءْ ياخذ ان قل ميت مجان م الوال، إؤا الفيء صارمال وإذا 

انمناياإعطاء من وصمت، يعدمجا ثيء الي* ُن فضل، وإن )قال( ورثتم مهله لر العام ذلك مال الته 
اصتغتوافان الملمون به ضى(  ١٠وكل والكر؛ع السلاح ي والازدياد الخصون إصلاح ي الإمام وصعه 

إالقافص رقال ل الل ذللي ي يستحقون قدرمجا عل ينم مجنه يل مجا رق لم مجملخة كل وكملت عنه 
الفيءمجن وممر )فال( تيء منه عنم بحس لر بلغ مجا بالغا ينم رقه انمناء مجبلغ عن محاق وإن 
وكاتب4ال مجن الفيء أض بأم تام مجن وكل الأيء لأمل والصلاة الأحداث ؤدلأة الحكام رزق 

احدايزد ب باقل امجينا وكان محاءه مجن؛_ وحد فان مثله رزق عنه الفيء لأمل غناء لا ممن وجندي 
أشإلا للم الخاء عن منه يعطى لا اله مجن الم وال مجزلة رعيته مجن الوال مجنزلة لأن محي U أش عل 

مْاوالا عنياكا از، ٠>، معفي، لا  ١٣٠يوحذ مما رزقه الْ-دتاتكان اهل عل ول ومجن عله يقدر ما 
احففللا مجذاهب وذهبوا الفيء قم ل وغيزهم اصحاينا واحلف )تال( الفيء عل الصدقات مجن 

مجعالمجن حضرق مجا ومجاحم حالفه مجن دول المول مجن أحم ما قال أتم أحففل ولا برها تقعم 
ففرقهالوال اِد فإذا من.سعلا٥ عل دل مال لد المال *ذا قال من ذم نسا الفيء ق قال من كل 
قمض عل بعضهم قفل وإن إله بالحاجة اتحقاقهم س ./ى ماقدر ۶!، له ّءى من مح جق 

ومحرممنم صنفا مملى ان بجون ولا حلته مد منم واحد كل يعهلى مجا كان إذا سوية فدلك العْناء 
يعفسإل، ائال يصرف أن رأى المالمن مصلحه ل نظر الال احتمع إذا قال مجن ومنم صنفا 

أرفقوكان إليه يصرفه مما ثيء عن يستغى لا إليه يصرفه الذي الصنف فازكان بعغس دون الأصناف 
حرمهإذا وكان صنفان انال طلب إن انه هذا يقول الذي رل وينبه ضرْ وحرم صرفه الملمن ب؛ماءة 
الصنفعل الاحركانت الصنف وبن بينه ساوى وإن مجمرة حلة عليه يدحل ولر ممامجك الصقن أحد 

مجالصرف إذا قال محن بعض قال م كله)قال( الضرة الخلة ضم الذين آءءلاْ مضرة حلة الأحر 
فكأنهسدها الق اكاحيت دون إياه أءهلاها احر مجال حاءه م الأحرى مم "وقدها 'احتحة إل الفيء 
يعطىقال محنم أحدا أعلم ولا يعد)قال( أوفاهم حى غترهم وأحر الخلة أهل عجل امما أنه إل ذهب 

أضاصابت وإن عنه أحفظ مجءن بعض وتال الفيء مجن محاهدا ولا الصدقات ُءن معلى مجءن 
ققال من ومجنم الفيء مجنعوا عنه استغنوا فإذا الفيء مجن علهم أنفق أٌوالهم فهلكت صتة الصدقات 

بهأرل والذي الله رحمه ( )قالالصدقات أهل مجال بعضن يرد القول هذا الصدقات مجال 
عدومجن نازلة كانت فإن يقم ولكن اجتمع إذا المال يوحر لا أن سمعت ممن أرصي عمن وأحفظ 
الفمحاُأهل، غثيه ءن جمح ض انفبر وجب دارهم عدول غشتم وإن rا القيام الملمن عل، وجب 

الخهلا'ببن عمر عل قدم لما أنه العلم أهل ُن واحد غثر أحرنا الد رحمه الئافم( )قال وغرهم 
وربلا قال ؟ المال بيت يحله ألا المال بيت صاحّا له فقال بالعراق أصيب مجال عنه اش رصي 

وحرسهالأنهلاع عليه ووضعن، الجد ق رصع به فأم أقمه حى بيت سقف محت ياوى لا الكعبة 
عوفبن الرحمن وعبد المهللب عبد ابن العباس مجعه غدا أصبح فيا والأنصار الهاجرين مجن رجال 
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هير  liمتظرا نأى الأعوال عن الأنطاع كقمإ رأوه  ٧٠بيده اخذ أحدهما أو أحدهما يد احذأ 
واشلكته بكاء يوم يو  ١٠إنه أحدهما له ننال نش يتلألأ واللؤلؤ والزيرجد والثامن به الذما 

وحإلا نط قوم ي هدا كر *ا واش ولكن ذهبت حث ذمت  ١٠واش إى سال ومحروو شكر يوم 
»إتمتدرحا أكون أن بك آعوذ ق م و؛او مء إل يديه ورخ اشلأ ز أنل م يلمم أمهم 
الذراضأشعر به *اى ؟ حعثم ن  ٠٠١٣٠٠أين ءل م بملمون لا حث •ن سنستدرجهم مول أسمك 
شالحمد سل تال أكم اس محال أكم اض قل محال ضل ألميا وقال كسرى صواري ءأءطا0 ينقها 
لأنإياهم١ ألسه ؤإءا ءدلح ق ر أعرايأ جثم ن  ٠٠١٠٣٠وألمها هرم ان ّنياكرى الذي 
إلاله ي*ل ول( كرى موارى لمت وثل لد كاف ذراعه إل ونظر لراقه ثال ومم عليه اش صل 

أكأحرلث أنا قائل محال لأ،تي هدا أدى الذي إن ثال م بضا ذك بعض يقلب وجز مواؤيه 
الئا،ص(ر؛ال فرقه م صدقت قال رسوا رتعت فإذا اش إل أديت  ١٠إللئ« يودون وهم اش أمن 

مجطروقع حى مجقامهم ل الرماية أهل عل عنه اض رصي عمر أنفق فال المدينة أهل الثقة،ن وأ-محدنا 
رحلسال عيناه فدمعت ينفلرإا؟مكيهن،يرحلون فرما إلمم راكبا عنه افٌ رصي عمر فخرج ،فمجلوا 

لوذالث ويللمث عته اش رصي عمر فقال أمية يابن ولمت عنك انحسرت أنما أشهد حمفة محارب من 
وجل.عز اش مال من علمهم أنفق امما الخلماب أومجال مجال عن علمهم أنفق كنى 

ولاركاببخيل الأرصن هن عله بوجف ب  ١٠
مميلفسيله ركاب ولا حيل قتال بغم الشنكون عليه صولح  ١٠كل اض رحمه القافم، ؤ$ال 

كلي علمهم وشم يستتر للملمن ومحا فهي ودور أرمحن من ذلك مجن وماكان سمه عل الفيء 
أوشباهكذا الشرك أض بلاد مجن عنه اش رصي عمر ترك  ١٠وأحب )فال( أبدا كذك عام 

انفسوملم عب اش صل اش رمول استهناب فركواهكنا وركاب بمخل علمه فلهر من انفس امجتهناب 
مجنعوصه أنه عنه اش رصي عمر عن عيداش ابن حرير حديث ول حقوقهم فركوا هوازن ّى أهل 
٠إناوسال تبارك اش فال القاص( )قال هلن؛ مجا عل بمتراماكالدليل حقها من امرأته وعوض حقه 

عليهاش صل اش رسول أن الزمري وروى )قال( الأية شعوبا؛ وجعلناكم ونش ذكر من حلقناكم 
للمهاجرينوسلم علمه اش محل اش رسول وجش )؛ال( عريفا عشرة كل عل حنن عام عرب دّام 

للقبائلفثل الألؤية وملم عليه اش محل اش رسول وعقد شعارا)فال( وللمخزرج شعارا وللأوس شعارا 
وغيرهاالحرب ي الناس لمتعارمط هدا وكل لأهله لواء ألؤيةكل افبيلة ق جعل حى فقبيلة فببلة 

والمهموعل علمهم ُونة أريدوا إذا نفرتهم ي لأن الواليكدللث وعل ياجهاعهم ضم الذنة دخْل 
منحفرْ ممن جهل ومن عنه غاب من عل القباوويستفلهر عل ديوانه يضع أن للوال أحب فهكذا 

أهلمن والمدق العلم أهل مجن واحد غر وأحبربي اش رحمه القاص( )قال فباثلهم هن الفضل أض 
علبعضهم زاد وفد بعض س للحدمثا انماصا أحسن بضهم وكان فريس فباثل س ومكة المدينة 
اشصل اش رسول حمرت فال م هاشم ببى ابدا فال الديوان دون لما عنه النه رصي عمر ان بعض 

الهدىل كانت وإذا المهللي عل قدمه الهاشمي ل المن كانت فإذا المعللب وبى يعتلهم وّلم عليه 



عيدبنو له اصتوت م الواحدة التيLإة عْل1ء وأعأالاهم ذللث عل الديوان يوص^ الهاشمي عل تدمه 
تؤهلدون وامه لأيه وسب عليه اش صل الني احوة ثمسى عيد فقال النسب تدم ي وميل شمس 

العنيعيد ابن أسل بى ي الدارفقال وعبد الخزي عد ل استوت م يلوبم رفل بمي دعا م فقدعهم 
و؛تأمكانالفضول من حلف هم بعضهم وتال الهليبن عن أنم وقتم وّإم عليه اش صل ُنى أصهار 

ميلوتيم الدار همد ض دعا م الدار همد بى عل فندمجهم صافة ذكر ونيل وّلم عليه الد صل الني 
الفضولحلف عن انم تم ي فقال ومزوم تم ك اّتوت م الدار نتلوعيد فدعاها زهرة ل انفردت 
مءل.ض فندٌهم بهرا ذم ومحل ّابمة ذكر لمحل وطم عله الد صل الني وماكان واسث 

نميأز بل فقال مدي أبدأ فتيل كب بن وعدي وجمح ّّهم ل اصتوت م يلو"آم ملبما دعا 
سما*دم مل دّهم جمح بن آنظردا دلكنا واحد ّهم سما وآم وآَنا لحل الإّلأم *إن بثاكتت 

كمد■منه اليه حنمت ئا ااوا->اوة ءنتالطاكالدمة وسهم عدي ديوان وكان صهم بى دعا م جمح 
ابنعام دعا م وٌّام عليه اُد صل اش رّّّول، من حْلي إل، وًأإ، الذي ش ايد هال، م حرق؛ليت م١ 
رأىالأ عته اش رصي النهري ابراح بن •مداس ابن هميدة أبا إن بمفهم محايا الفاض( وي)كال ل ا

غنثومك اوكمحر صرت كا اصبر مدة ابا يا فتايا ؟ اُامى يدحما عولأء اكل *ال علته تندم من 
مد*عؤية يقدم تال امنا عل احبت ان فقدملث، عدي وبتو انا قاعا اممه لر نفه عل بم تدمك 

وعدىمهم بى بن وشجر الزى همد بن وأمد مناف همد بى بن ٢( ففصل فهر بن الحارث بى 
فثم)قال(يابقة وجمح مهم عل فهدموا عدي بيى الهدي قامر فافرفوا الهدي زمان ي تيء 
اشعيال الناس الغاض( الإصلأم)غال من لكامم اإمب عل الأنصار بدثت تريثي مجن نخ فإذا 

ربملق وحثر الثما وخام أمجانته ومتويع لرسالته مال اش و%ضرق أقر-آم منيما يكون أن فاولامحم 
يقدمأن رأيت العرب قبائل من الوال له فرض ومجن الغاض( وصر)ثال عليه الد صل ممد العالن 

السافةغيرأمل عل  ٠٥٠٧١أمل قدم اسؤوا فإذا وسم عاليه اش صل اس برمول ؛ ٠٣٠فالأقرب الأقرب 
بة.الغراى مثلهم م ممن 

رجليقويم ٠نكتاين اكدقات محمركاب 

أملمن لمهم حقا أموالهم ل اليس دينه أمل عل ومال تبايلئ اش فرض الد رحمه ( ١لثا٠هم ر؛ال 
لأهلركه الولاة سع ولا ولاته أو إليه بدفعه أمروا همس ه حبيبهم لا إليه انحتاجن البن دينه 

ياخذهالا عاما احرما وّلم علته الله صل الله ُبمول أن نم ول؛ لأهله أحذه عل أمناء لأنبمم الأموال 
عليإلقاتلتم وّلم علته الله صل الد آعطويضؤل مما عناقا لومحنمي همه الله لطما الصديق ابوبكر وقال فيه 

لهمادع أى (( عليم وصل )ر "صال قال والمكةك١ بالأجر له دعي سي صدقة أحدت فإذا ( )فال 
وقدركاة وللورق صدقة وليائية عشرا للثمر أن العامة أفواه عل والأعلب الركاة هى والصدقة ( ال ق) 

أوأومائية ناض مال ركاة مجن مسلم مجن أحد محا صدقة مداكله وملم عليه الد ًإزا اُنه رمول "ْى 
أوإ-؛ماعأومنة بكتاب ماله ز عليه وجب مما أوغثرْ معدن ركازأوصدقة أوحمس فهلر أودكاة زيع 
تقويةمشرك من أحد مجا فالفيء مدا حلاف الفيء ومم واحد ونمه واحد ذعناْ اللمبن مرام 

للفقراءالصدقات إمما  ١٠تعال اقه قال *ي المدقات ونم الوصع هذا غثر موصع وله الد دين لأعل 



م،أكدهاالسل« وابن اش مسل وى والخارمن الرتاب وى مم والولمة عنيا والعاملن والساكن 
ءاأهله عن منه ثيء ولا مهم منآ1 يصرف لا ممانية ّء،ان وهى الأية الد« من زبضة » فقال وثديها 

رصيحل بن لمعاذ وص،م عليه الد صل وقال أهاله ونه بالي عن يخرج ولا يستجفه أحد أهله من كان 
لألر ٠ فمرام عل فزد أغنامم من توحد صدتة علتم أن فأعلمهم أجايوك رافان بعثه حن عنه اش 

اهلانم الميان اهل ؤمحمع ضم وجد من عل المهان أهل من يوجد ل؛ من حصة وترد ( الفاض 
اجتمعوافإذا محتلمة معان امتحقاقهم آمجاب وكيلك محتلمة حاجتم واّباب ملما مالهم إل حاجة 

منموقعا حرفتم ز نفع لا ١^؛>، الضبة الخرقة واهل لم حرفة لا الذين الضعاف الزمجى فالفقراء 
ر؛المتعمما أو ماثلا زمن غبر أو أول كان زمنا الخديد وفى ( )وقال الناس يسألون ولا حاجتم 
زوقال ع؛اب ولا تغنيه ولا موقعا منه نمع لا حرفة له ممن يسأل لا ومجن السوال والهاكن ( القاض 
هدينأعل لأن قال لأنه الخديد ى قاله مجا بقوله أثبه ( اجلزنى )قال ماثل غبر أو كان ماثلا الخديد 

يبدونهمجن بن مجتعفف وصالح معطيم يمل من بن المائل يكون وقد العدم بمض يتحمونما المهمن 
أوعياله يغى مكتب صحح أنه الوال يعلم جلد رجل كان فإن النه رحمه ( الفاض قال ) بعهليتم 

عيالوله عيال يغى ولا يغنيى لما مكتبا لت الخلد قال فإن يععله ب بكبه نمه يغى له عيال لا 
مجنفسألاه وّام عليه اش صل الني أتيا رجلن بان واحتج قوله فالقول قال محا يقن الوال عند وليس 

الصلاةعليه رأى ( الفاض قال ) (ا مكتب مرة لدى لا لمى نيا ولاحظ ثتها إن )ا فمال الصدقة 
أمبان أمحكت؛"لم ولر الاكتساب ح لما يصلح لا أنه فاعلمها الاكتساب ينبه وحلدا صحة واللام 

عبياوااAاملون ( )قال فعلت الكتسب ولا لغي فت؛ا حفل لا أن أعلتك؛ا أن بعد ر( شما إن ١! فقال لا 
للا الدى العقم الإقلهع ووال الخليفة وأط علها معونته عن للوال غى لا ومن نفها الوال ولاه من 

أحدهايليان لا لأيا حق فحا له ممن عندنا فليسا باحدها بالأمر ممن القا من كانا وإن الصدقة قبض 
()قال فاّتقاءه أصبعه فأدحل الصدقة نمر مجن أنه فاحم فأعحه لبا عنه النه رصي عمر وشرب 

واالولفة( )قال الاجارة محعى عل بأحده لأنه  ١٠٣۶٠كان وان الصدقة من غناثه بقدر العامل ويعطى 
فيقوىالهلمن مع ياهدون لاءون a٠أشراف مسلمون صرب صربان الأحار متقدم ى قلؤبم 

مهممجن يعملوا آن قاري هكذا كانوا فإذا غثرهم نيات من يرون مجا نيامم مجن يرون ولا r»| السلمون 
انوذللتا الملمن ح مهامهم موى به يتالمون ما الخص وهوحص وملم عليه النه مجل اذم رسول 

بأن)واحتج( اللمن مصلحة ى فرده وّام عليه اش صل لبيه حالما الهم هدا جعل تعال افه 
يعطولر وأصحايبما والأنع عيينة مثل الخمس هن حنن يوم الولفة أعطى وسلم عليه اش صل الني 

؛ال) وملمر عليه اله صل الني فاءْلاه امتعتب حتى الغناء عقم شريفا وكان مجرداس بن عباس 
منهومام عليه الله صل اممه رمول عل لحل يكون أن احتمل القوم أراد ما أراد لما اش رحمه ( الشافص 

رأىيكون آن واحتمل أعطاهم مجا مجعى عل فأءْلاه والأنصار بالمهاجرين صغ ٧ رغب حنحا سمُ 
اننرى ولا بانملية للتقوية حالما وملم عليه الله صل له لأنه يعْليه ان راى حيث مجاله مجن يعهلثه ان 
لهلأنه الفل وغبر الفل الخمس حمس مجن أعطى فد وملم عليه افه صل فإنه شرفه مجن وضع قد 

أملممن بعض قال مما أحن الهوممة عند فيه فقال أداة اعاره ولكنه يسلم ولر أمية بن صفوان وأعطى 
أولحنن يوم وصلم عليه الله صل الني أصحاب ى الهزبمةكاننا أن وذإلث٠ الفتح عام مجكة أهل مجن 

الحجربفيلثح امية بن صفوان فقال وّسلم عليه ايد صل محمد وقتل عوازن غلبت رجل له فقال المار 
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ىيثلث لا ولكنكأنه نيس من ثومه أملم م *ؤإزن من رب من إل أحب يس ز من رب قواس 
اثصل الني ّّهم ُن بمش أن رأيت هذا مثل كان فإذا ( ال؛ا؛س لأل ر اعلم مال والد للامه 

الدرسول المهم هدا ةاثلكان ( قال )وف دّّام عليه الد صل امجرْ للاقتداء إل أحب وهدا وّام عليه 
بخسيرصهمه من وأعش مرة هدرا ذُل فند يرى حث سهمه يفع أن له فكان دّّام عليه اس صل 

مجنانمي هدا عل الوم أحدا بمش دلا رأى حث يضعه ماله لأنه والأنصار المهاجرين مجن رجالا 
عمهم الغيمة مم ى لمص ورفل بعدم احدا اعطى حلفاته من احدا ان ي؛لغنا ولي الغيمة 

مجنمه أحفظ والذي مهم الصدقات مم ى ولأمولفة ( رقال أعلم واش ميما الم،انكان أهل 
؛ومجهصدقات من الإبل محن ؛ثلامماتة أحبه الصديق بكر أبى إل حاء حام بن عدي الممرأن متقدم 

ألفبزهاء فجاءه قومه مجن أ٠لاعه بمن اقلي ابن بخالد يلمحق أن وأمره بعثرا ثلاثن  ١٢٠.أيويكر فأءءلاْ 
المؤلفةمهم من إياها أعهناه أنه بالأحار بالامتدلأل القلب يعرف يكاد والدي حنا وأبل رجل 

حامبن عدى محن به يثق ما بمثل منه يثق لر ممن قومه من غيره به لينالنا وإما صغ ما ترغيبا زاده فإما 
إنترل ولن نازلة يالملمن نزلت إن انمي هدا مثل ى شم الؤلفة مهم مجن بمش ان قاري ( )*ال 
أيلمن ثوم بإزاء ويكون بمونة إلا الخيش يناله لا منتاط بموصح العدو يكون أن وذللئ٠ تعال اش ثاء 

آنوإما الصدقات من اش مبيل سهم ينووا ان قاري بلية إما الصدقات اهل ءلت٦م قاعان الصدقات 
منقوم مجن عليه أقوى العدووكانوا انتاط إذا وكدا منه يكم؛م ما أو الولفة مهم يعهلوا بأن إلا يقاتلوا لا 

مماَكانوصفت ما مجتل يكن لر فإن عنه ويضعفون محونامم وتقل ديارهم ببمد إليه يوجهون اض* *ل 
احديعش ارآن ب وغثدها اردة عل بالصدقة العرب اكر امتناع من عنه اش رضي بكر مزابي زى 
الإصلأمعل تالفا احدا اع»لوا عمم اش رصي عليا ولا عثان ولا عمر ان بملغي ولر المؤلفة ثهم من 
يتالفمشرك يعش لا ( إلخديد ى )وقال رجال عليه ي<إلنا ان عن الإملأم الحمد فله اش اغى وقد 
صدقاتوجعل اللي امجوال المنركن لا كوض امجوال الملمن حول تعال اش لأن الإملأم عل 

سداعبد يعتق ولا اعلم واش الصدقات إمما حيز من المكاتبون وارقاب ( رقال فيهم مردودة الملمن 
عجزوام معصية وغير معروف أو مملمحتم ز دانوا صنف صنفان ( )والغارمجون ويعتق فبشري عتقه 
ميايقضون عروض لم كانت فإن لعجزهم غرمهم ى فيعملون والنقد العرض ى ذك أداء عن 

زدانوا وصنف أغناء به يكونون ما لهم يبقى لأ م الدين مجن يرءوا حى يععلون لا أغنياء فهم ديونمم 
بوإن م ذللث اضر يعت وإن عامما او حالامم نحمل عروض ولم ومعروف بن ذات صلاح 
()واحح  ١٠٠٠٠٠'-يقضوا حى الغارمن من الخاجة اءل بمش عروضهمكا دنون >لأء فبمش بمتتروا 

نويتها٠ فقال الته قؤملمم عليه اش صل الد رمول فائت بنمالة نحملمت قال الخارق بن قثيمة يان 
ثمالةتحمل رجل ثلاث ى إلا حرمجى المسألة قبيمة يا الصدقة م قدم إذا عنلث غترجبما أو عنلث 

ذوىمن ثلاثة ألتكلم ثهد حش ألحاجة فاقة أصابته ورجل بملحي م يود؟ا حى المالة له فحلت 
عيسمن أوقواما عيش مجن مدادا يصيب حش المسالة له فحلى أوحاجة فاقة يه أن قومه من الحجا 

اوعيش من مدادا يصيب حش الصدقة له فحلت ماله فاجتاحت جانحة أصائنه ورجل الي مبم 
فبهدااش رحمه ( اكالهم قال ) ٠ فهومحّنا المسالة من ذللثا ّوى وما بمالي م عيش من هواما 
أعلمداس بمش « والحاجة الفاقة فى المالة له تحل » وملم عليه اف صل الض وقول الغارمن ى قالت 
امماقل اعم واش يعش « عيش من مدادا يصيب حى I وقوله الغ١رمين لا والمساكن الفقراء مهم من 
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زلأر ه سل لخازز لخسة إلا لخى انمدت ض لا » رب ي اص ض الني ولقول الخا 
المسكنفاهدى المكن عل فتصدق مسكن جار له لرجل أو بماله اسآراعا لرجل أو لغارم أو علت،ا 

الاللام عله أبان ما عل ا-لخالة ى والغارم غنن وإزكانا والعامل الغازي يعطى تك مدا (( للض 
يغزوانه محللب ومن يالمال فوته تعبر حى قوى غير لأنه الملي عن عام إنه الميل اين فول وشل عاط 

حىغارمن غير أنه الماس أصل لأن سة إلا يعمل ب مكاتب بأنه أوعبد غارم بانه طلب وص أعمر 
ذلكجب بان إلا يعهل ب ^^ ١٠س بأنه طلب وس كنابم تعلم حى مكانن غتر والميل غرمهم يعلم 
محيراالصد؛ه أهل الغزومن أراد مجن مجنه بممر وصفت اشّلك مسيل وسهم يه سنحقه أنه وصفت وما 

يدفعلأنه اال؛متىن عمم دفع مجن فيعطاْ عمم الدغ إف بماج أن إلا عيرهم مجنه بمطي ولا أويا كان 
يلدهغيره البلد يريد الدى الصدقه أهل مجن السبيل ابن عندي السبيل وابن الإّلأم أهل ماعه ■من 

,يلزمجه لأمر 

اضد؛اتقمم تغريق بابكيف 

يكونحى عمله ى المهان أهل بإحصاء يامجر أن ا•همر للمينبغى ت اش رحمه ( المقافص ال ق) 
صاررما ؤمحصى إله نحتاجون وما وجالأّبممو وأناببمم مم اب تناهى بعد الخدنان يض من فراغه 

رأيتالعاملن مؤهم جاوز فان يأ'مالم يتحفون مجا بندر العامجلن سهم س فيعزل الخدنان س يديه 
الفيءمن وّام عليه اش صل المى ّهم مجن أمالهم اجور قدر يزيدهم و العأملن مهم يعشم أن 

ا،لوصعيكون المم مال أن ترى ألا صيما ذللث رأيت مجا المهان س ذللث أء2لاهم ولو والخيمة 
لمابقوله أول هدا ( المّأى )قال مه كثثر عل ذللث أنير وإن نحوٌله مجن صيعته خيف إذا عليه فئتاجر 

تعالاله ثاء إن اصف اهلهاكا عل المهان جمح وتقص ( الئافص قال ر اليم مال من به احتج 
سالملاثة سهانيم وكان اصناف ثلاثة وهؤلاء حمسة والخرُون عشرين والماكن عتره الفقراء َكان 

حدر به يخرجون كفافا سهمهم يانرقون الفقراء فانَكان ألف صنف فلكن، الأثل ثلاثة المال جمح 
منهبقؤر ما الوال وقف أتل، الخنر أدنى إل الفقر حد س يخرجهم وإزكان أععلوه الخن، أدنى الفقرإل 

الفقراّم مجن، خرجوا وإذا هكذا سهمهم الخر٠ين وعل هكدا مهمهم الماكن عل قم يم 
اهلهمجنر قلموا غارمجن غثر وصاروا ذممهم مرت الغرم ومن الغي امم أدنى إل فماروا والمكنة 

الزكاةفيه جب أوكرمما ذللئ، أقلر الغى إل الفقر حد ر يخرجه محا إلا الفض يعهر ما ونت ولا ( ال قر 
بكرةوفقيرا الركاة فيه جب له مال ولا غنيا يكون وقد عليه فيه ركاة لا يعطاه يوم لأنه جب لا أو 

اونااح١٠ويأخذ الرجال حال بقدر الماس يعرنا  ١٠والفقر الغي وإكا الزكاة فيه نحب مجال وله العيال 
ديعشالض ه لفبانحد علهم والونة وأمانمم وئامهم كفايمم مثل ى أجورهم بقدر علما 

إذاالولفة وكدللش بلادْ نر لأته وذإلث٠ وكلفته بقدركفايته عليه الماص نحمع ومن العريف 
الخمولةويعطؤر إل أحبا كان سيده إل دفع وإن يعتق أن وبن بينه ما والمكان—ا إلمهم احتج 

الذياليلمد ييلغه مجا فدر الميل، ا؛رإ ويعهن، الخيل، زياوا المال انح وإن والكوة والمفقة والملاح 
سالأعلم، جلدا وكان قريبا البلد وإزكان ضعيفا اوكان بعيدا البلد إزكان وحمولمه نفقته س يريد 
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•اأسمر ويرجع يذهب أن يريد كان فإن حمولة يلأ ونفقته مونته أعطى ابيا الثى غنا لوكان •ثله 
اينععه يكن ب إن أعفك،اه كله المهم عل يأنى ذلك فإزكان التممة من ورجوعه ذعابه ى يكفيه 
علهب.زد الميل ان جم س مهم *اثة س مهم مهم، عل إلا يامحا لا كان وإن ءعْ ميل 

الميلوابن الخامل لوأعملت لأتى اللاغ بمض الميل وابن الكفاية بمض للخامل ويقم )تال( 
دامما الميل ابن امم الميل ابن عن ولا بمزل ب مل الخامل اّم الخامل عن بمقط ب بالأمم والخاذى 

علرد أهاله عن فضل المهان سزووآى الشخوص عل ماكان الغازي عن الاجيازولأ اويريد محازا 
منمديونمم تقضزكل ب وغارمون يستغنوا ب وساكن فقراء بقى المهازكان بقى من عدد من عيد 

تنفدحى مغن المهمن مدين عل مهمهم باز رد الغارهون اّتغنى فإن امهم ثلاثة عل بقى ما 
ردرد ببه الأيمن ص له  diiuلا ا،لال هدا جمل ممال،١١ الأب لأن ذلك ردى وإمما المهان 

الراجمة وصيته ا،لوصىكا؛ت قبل له ا،لوصى مات لرجل :٠١ لواوصى ووصاياهم الأيمن ءْلايا 
مالاش مم ى عندنا به أول أحد يكن لر عهنا يورث ليال محالفا االال عدا كان فما الوصي ورثة 

صبيبق ولر المال هذا له مال اش سمى من جملة من ومولأء المال هذا ك تحال افه م ممن واقرب 
فهوالأحرى الصدقة أعل وأما الصدقة أعل عل يدحلؤن فلا الفيء أهل أما صراه حق وله إلا محتاج 

علميدحل لا فكاكانوا يتحفها مجنم وواحد غترهم عليم يدخل لم فلوكرت صدمم لهم مقسوم 
امتصوان ( رقال شيئا منها يستحق مجن غثدهم محن كان مجا غثرهم عل يدخلون لا فكذلل؛، غثرهم 

محا:t( الناس اقرب إل ميم الفضل بنقل ان ران قفل عنم وغفل لهم مم ما ببض عل اعل 
ممهمفهم غثرهم عجم خالخلهم إن وكذلك المب الحواريون عل ممن المهان ولوصاقنا الحوار 

لوإل فاحج، أخرى ويختلهلون عرة يتمرقون الجعة عند بائية أهل كانوا فإن الحوار عل لفم اى 
مجنقال وإن المسب، من أول فالخوار الحالات اختلفن، وإذا الحالان امتون إذا اكسب، عل نمها 

والخاصريج،  ١٠١١١بن نم الجة ى يختلعلون وصفتا َؤا وهم الماء هذا غير عل فقراء يا إن تصدق 
نحعةأهل  ١٠٠٠إذاكانوا وهذا وكانت،كالدارلهم بينم مم له ألزم فكانوا باديتم من بالعترنح ولوكانوا 

فى)وقال بالدار الحوار عل أنمها فإى ألزم لها يكونون دار لهم إزكاننؤ قاما تما يقرون لهم دار لا 
العدىوإزكان الدى دون يم نأهل عل قمن، وعدى ن~بام أعل القرب ش امتوى إذا ( الحديد 

دىالخءل، نمى الصلاة ه متنمر مفر عل مم شبم ل أهان زكدارأ ضم أقرب 
تقمرفيهما دون نسام اعل وإزكان حفرتم باّم اول لأنم الصلاة تقمرفيه مجا دون إذاكانتؤ 

وكذللئ،الخوار اسم مجن غيوخارجن بايادية لأنم نيم أعل عل نمى منم أقرب والخدى الصلاة 
علنمها مجاله ركاة إخراج الرجل ول وإذا ( الفاض قال ) الحرام المجد حاصرو المنمة ى هم 

والمسئولعلتها انحاسجا لأنه غره يوليها أن إل، وأحبا فحن قرابته فاثر صاقنر فإن مجعا وج،رانه قرابته 
■صالالق لأن ثلاثة المهم أهل ر مش ر وأقل حمر0 فعل من ثك وى شه مجن بمن ض وأنه همها 

امبلده غثر إل أخرجه وإن مهم ثلث صمن الثالث، وهوبجد انمح، أعش فإن ماعة صنم، ذكركل 
تلزمهلا ممن المهان س قرابته أعطى الحمحاروإن ترل- وإن بالأمم أعله أعش لأنه إعادة عليه أن ل ين 

ومنخاصته وكذللث، غيرهم مجن يعلم أكرمما قرابته من يعلم أنه وذللئؤ منه البعيد مجن 7؛ا أحق نةقتهكان 
جداولا أخا ولا زمنا ولأكبيزا محغيِا الولد ولد يعش ولا ووالده ولده عدا مجا قرابته ص نفقته تلزمحه لا 



نإنتاز»ه ممإ لأن زوح4 بمر ولا زض إلا نغمم ظزمه لا لأنه غورز»نى دبملم نمتن جد؛ دلا 
ولاعنم الدين محاء يلزمه لا لأنه السل ابن مهم *ن وكذلك الغارس ّهم من أسمتامم ادانوا 

ممدال فأما والكنه الفقر عن أغتيأء به كانوا ك هزا عن أغنياء يكونون يلأ أرادوه يلد ال حملهم 
الغرونحاتالميثان محن جلون فلا الصدثة عن عوصا الخمس لهم حل الدين وصلم عليه اش صل 
علمنحرم ولا الهللب و؛نى عاثم بى محلية وهم الثعب أعل وهم وغارمن محاجن كانوا وإن 

لهفقلت واللينة مكة بن محنايات من يثرب انه.كان اييه عن محي بن حمر عن وروي اكلئ صدثة 
الهديةومم عله اش صل الى وثل الغروصة انمدثة عليتا حزت إنحا ساو ؟ الصدقة من أتشرب 

أمواللأ غارمون مم ؤاذاكان صدقة لا مملئ بريرة من أنما وذلك بربر؛ عل محدق محدقة من 
أن،، JUyJالقتر*بامم أحمليتاه فإذا اك؛تيمم ياي نمليكم إثما لا والفقرقيل يالفرم أسلنا فنالوا لهم 

جرفجاثزكا وإلا عنه دفعه يتول أن أحبت الغرم بمض أسليناه وإذا حقوقهم ديه ر مما يأحذوا 
اممببما يتفرق و امم بممعمحا فقير والمكن الفشرمكن قيل ؟ ممعنين بمر لا ولر قتل *إن الكاتب 

وغازسل ابن وبانه وغرم بفقر رجل بمش أن جاز ذلك جاز ولو العنين بأحد إلا بمر بجوزأن فلا 
حمعافإذا مجال ولا محرفة غنيا يكون لا آن ومعناه عوالمكن فالفشر كلها الناق بهده فبمر ومؤلف 

فقراأتيهما به بديء الذي الفشر يكون بأن حالها بن يفرق أن إلا محز ل! ببما لمنفن فقم  ١٠٠
قالفان جل الغزوولر ر البعث عليه صرب الغيء أمل من رجل لهم فازكان اللمان موى وكذلك 

وعوردلواحتاج ب واحذ الغي، اعل من صار و>ا واقرض فانءاجر؛دوى اعش ا>وواحتاج لا 
لهذك فيكون الصدقات ال ويعود الفيء من بمخرج حى الصدقات من يأحد أن له يكن لر الفيء 

فانوصفت  ١٠عل اماسا اصهم حمسة عل المم ابتديء غارمون ولا مؤلفة ولا رقاب يكن لر وإن 
احدجل ولا امتحقاقهم قدر عل محنف بنكل ويقم المهان عدد عل قمنا الصدقة صالهنر 

عنهإزكان ضل يرد م بتش حى غثره مهم من يصيه ما وقل حاجه اشممُتا وإن مهم اهل من 
مناثنان فيه اجع او اودر*، دينار او اوناة بقرة او بمثر ر المهان امل ض اجمع فان م ويق
١٠وكذلك به لهم أوصى من جباه سدل؛غٍرهكا ولر فيه بيلمم ويشرك أواكرأحملوه المهان أهل 

إلمنه ننع؛لك مستحق غثر أنه عد م جليه أن عليه أن وصفنا من الوال أعش وإذا يكال أو يوزن 
فيهلأنهكلم( بعض دون لبعضهم لا محنه ويأحذ جليه لن أمن لأنه عليه مان فلا فات فان أيله 

(الزر رقال يممن لا والاحركالوال يضن أنه أحدهما قولان ففييا ائال رب ذلك نيل وإن الغناهر 
^١١٥١١الأموال ركاه الولاة وجلى ( الفاض ؛ال ) يضمن ائال رب أن فى.الركاة قوله يختلف ولر 

لرذلك بعد الولاة جاء فان ضمها إلا أهالها بع لر الولاة يا'ت لر فان والاثية والعين والزيخ ايرة 
ركاةاسلوهم وإن اهلها ر قسمها لقد باش محلفوه آن باس فلا باحد ارتابوا وإن 7اا ثاحذدمم 
يومحقهم العاملن محوي المهان أهل يتحق وإمما الد ثاء إن أجزأمحم والركاز والفهلرة النجاران 

.القسم يكون 



اكد|اتمم باب 

نرإل أو فر من مما أحذ ما كل يسم أن الصدقات لوال ينبض اش رحمه ( الفاض ال ق) 
لدمكتوبا السم والقرو؛بمل الإل ميم من ألطف الغم وميم اذانإ أصول ض الغم ويسم أفخاذها 

أحرلا صعارا أديت لأنما الصدقة لميسم محالف الخزية م وميث فكتب تعال ذ أداها مالكها لأن 
الفلهرض لعمران أّام وتال يسمون كانوا أمم عنه الند رصي عمر عال عن يلغنا وكدللمث فيها لصا■ما 

قلس،ك؛،ناقال , بالإل قْلروما بما ينتفعون يئن أهل إل ندخمها عنه الند رمحي عمر فقال عمياء ناقة 
قتالايزية. تم محن ل لا تك ؟ الصدقة نم مجن أو ية الخز نم أمن عمر تال ؟ الأرض من تأكل 
عندهفكانت قال فنحرت عمر  ١٢قامر قال الخزية ميم علبما إن فقلت اكلها واش أردم عمر 

النيازواج إل حا فيبعث المحاق تلك ى منبا وجعل إلا محلريفة ولا فاكهة تكون فلا تع صحاف 
نقصانفيه فازكان ذللث اخر من عما الند رضي حفصة إل به يبعث الذي ويكون وصر عليه اش صل 
اشصل الني أزواج إل به بث ايزدر تللث لحم مجن المحاق تللد ض فجعل تالن حظها ض كان 
علةالتسم ى اعلم ولا ( والأنصار)قال الهاجرين عليه يوعا فصغ اللحم مجن يقي مما وأمر وصلم عليه 

اثصل اش يبمؤل أمر منه حرج لأنه أءهلاْ الذي يشنيه فلا مجعلؤما الصدقة من أخد ما يكون أن إلا 
نزولالمهاجرون ترك وكا يثميه لا أن يباع فرآْ اش سيل j عليه حمل فرس ل عنه اث رفي عمر وصم عليه 

.تعال ض تركوها لأمم بمكة منانلهم 
اوكتش الأخلاق باب 

الكربعى الند ميل محبهم صهمهم لجعل مؤلفة لا الناس بعض قال اش رحمه ( الفاض ال ق) 
وقالالصدقات يه الذي البلد ض يقاسم مر مجن السبيل ابن يعمهم وقال بن الملثغور ض والسلاح 

العددعل يتمونه ييمم فوضى انه إل يذهب كانه واسعة فهي اكر الحاجة كانت حيث ايما 
وأجدبآحرونالصدقة أهل ممامك إذا قال و.نأصحا؛نامن سها منم صنف أهل لكل لأن والحاجة 

قسمهوجل عز اش مال مجن إلانهداء١ل ذهب كانه الموت عبيم يخاف انحاب؛تاذاكانوا إل نقلت 
إلالصدقات أهل صهان وتنقل يقول وأحبه الإمام احماد عل اش عباد صلاح لمى المهان لأهل 
إرادةمحض عل الصدقات جهدواوصاقت إن الصدقات اهل إل الفيء وصاق جهدوا إن الفيء اهل 

قسمنالمال جعل وعز جل اش لأن القول هذا يعخلأف قلت وإمما ( الفاض قال ) اش عباد صلاح 
اثرسول منة وجاءت ووكدها أصناف رهانية اش قساها ؤلهرة هى الى الصدقات قم ض أحدم،ا 

بجوزذ|افلا فقراء ولغثدهم غدهم فقراء لا فقرامم عل فرد أغيامم من يمححذ بان وملم عب اللي صل 
مهميخرج ولا يستحقها من ومم قوم عن تنقل لا أن من قلت U غر ما يكون أو أعلم واش عندي 

معاموجودين فيكونون أصنافا تعال اش يسمى أن محوز وكيف يستحقه وهو غره إل ُمم سهم ذى 
١٠سبعة مهام جمح واحد سهم ض محعل أن جاز عندي هذا ولوجاز غره وسهم سهمه أحد بش 
وغارمىفلأن بض لفقراء يثلثه اوصى لو يقول ي،حالفنا والذي له يفرض لر ما واحد يعش و لهم فرض 
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ليسوأن ثك مجن بمطون عولأء من صنف رحلآ-؛مإنكل فلأن ض ميل رجلآ-موني فلأن ض
بماحق ذو لأزكلأ صنف من وأفقر أُمج وإذكان صنف دون صنفا الثالث سلى أن وال ^١ لوصى 

Uعل إلا ممضى بجوزأن لا أن الادمون أعطى فا القول عذا فاتل وعد عدنا سا وإذاكان له سمى 
رصولوصن الفيء اش نم وإذا ( )فال أعش  ١٠عل إلا ممضى أن علوز لا أن أول اش فعهياء أعملوا 

ولرمهم وللراجل أمهم ثلاثة للفاُص الغنيمة عل أوجف أمامه،لن أربعة أن دّّلم عليه اش صل الد 
الناسأبلم المارص السلمون يفضل ولر دونه من عل غناء ذا فضل محبملم عليه اش صل الد رمول لُام 

الممابق تعال اش نمها وفد الصدقات فم هما لمخالفنا جار وكنا المم ى جان عل غناء 
أويشركهم؛ ٠٣٠أحوج لأنكانوا عترعم إل إبيا انحتاجن أعلها عن وينقلها يعص دون بعضا نعش 
علأوجفوا غزوكم أمل لقوم فاثل لوفال ( غثره)أرأيت صنف إل ميم صنف عن ويملها أم 

منلأ-ت♦؛ ٌنة عام إذاكان انحتاجن الصدقات أهل عل فافمه عليه أوجفم .ا فاحد أغنياء عدوام 
احوجله م ينل؛ من وإزكان به فهواول بمق له الد فم من آن إلا عليه الخجة مل تعال الد عيال 

ولاغورْ مهم ميم آحد يعطى لا المواريث لأمل وهكدا الصدقات آمل ى يقال آن ينحى ومكدا منه 
عتبرتهمحلأف من انتقل رجل أمما محه اش رضي جبل ن معاذ وقضى لص ولا لفقر مهمه •ن بمغ 
صدفتهجعل انه : احدهما معنيان محذا ففي عثبرته محلأف إل وصدقه فعقره عقيرته ■محالان جو إل 

ثيتتإذا الصدقة أن رأى أنه والاحر الخلاف أهل دون لقرائنه يقل إ عقيرته محلأف لأمل وعشرْ 
جاءفقد فيل فان بدأ يثت وكانتكا علم*إ بتحوله وعقره صدته عي.؛ تحول ل؛ عشثيبمه محالان لأعل 
عنفضلا تكون فقد حا جاءا وإن فها بدر ين والزبرقان يصدقان عنه الق رصي بكر أبا حام بن عدي 
ابنمجن ء وش مضر من معة إل بمتاء من ودارا يا نببمم الناس أقرب بالمدينة يكون أن ؤبمتمل أملها 

معنه الد أيوبكررض  ١٤محبمسلترمتي حق ءءإ لهم يكن فلم ارتدوا حولهم ءن يكدن أن محبممل 
رصيعمر أن بكنا فانه نل فان بكرنمحترإليه أبى جرعن دللي فى وليس المدينة غيدأمل إل يرظ 

سماكن وللمديتة والماشية والناص والريع النخل صدقات فالمدينة الصدقة س بم يش ءتهكان اش 
فعيالالعرب نائل س وغيرهم وبأطرافها  ١٤وءزيخ وجهينة واشجع لهم وحلفاء والأنصار الهاجرن 

؛٠٣جيراوعيال  ١٣آطرافها مؤاكهمر عيال يكون وقد وجيراب؛ عشاترمهأ وعيال بالمدينة المدينة ماكن 
العربس المهان لأمل بممعا والقرى المياه تكون المهانكا لأمل بممعا وتكون  ١٤فيؤتون وعثاثرهم 

محلءنهك١ن الد رصي عمر فان ( قيل ؛المدينة)فان وكانوا؛ ٠٣الناص اقرب إل هقلمها امتغنوا ولعلهم 
سبممل  ١٠عل محمل إمما لأنه م؛A.،* ر أعلم والد هى فا؛ا والعراق التام إل كثيرة إيل عل 

جلةإبلا  ١٣متاع فيمث ية الخز بم عر إل يعث وقد'كان أحدا تحل لا الإل وأم_زا-ض الإل 
وقالواالصدقات مبيل فسيله مسلم س أحد ما أن همر ملنا *ثل الناس بعض عليها)وفال، بًمل 

٠الخمس الركاز وى ٠ قال يحلم عله الد صل ايد رمول أن روينا ما ورووا .د؛ات اك.والركازس.-.ل 
نهشدد لما عاد ب ٠ ركاز فهو ئى* من ابياهلية دفن من أصيب  ١٠لكل الركاز ٌن العادن ا و*ال 

مابعد عليه برئه أن وللموال يكتمه أن تعال الد وبن بينه ف؟ا له فواّع ركازا وجد إذا أنه فزمأ ئ؛طاه 
ولوجازله الذي جعله لن ممه قى اش وحق أحده ى المنة القول حدا أبملل فقد له اويدعه مه يأحده 

اواربعة وجد رجلا ان البعى عن روينا فانا له)قال( جعله لن اممه اوجه  ١٠جمح جازهما ذللث 
وحمسفللث، أماس أربعة أما بينا قضاء فحا لأقضبن عنه الق رصي ض فقال يرمم آلاف حصة 
٢٦٢



بمضابمفه ينقغس الخدين، فهدا اش رحمه ( القافس لأل ر علك ردود والخس فال م للمالمن 
يردءم قيظ رجل ُالا ى للين يرى أن بموز فك؛غا للملمن والخمس فال عيا أن زعم إذا 

أرمةقال أنه موصول يامناد عنه اش رصي عل عن رووا مجتكروقد عل عن وعدا له أويدعه عليه 
عالٍالعل عته اش رصي عل محلين، أثبه الحدين، فهدا أهااالث، فقراء ى الخص واقسم للثؤ أماصه 

وهماث (رحمه الغاض لأل ) مم يقمه أن فاُرْ الهاز أعل من فقراء أعله ز وعلم أمنا علمه 
للرالفليس درعم ماثتا له مزكانن، أن يزعمون أمم أحدهما وجهن من الثعى عن رووا ما يخالفون 

مملوعاالماوقامت، من ولا تعال ايد ّءى مجن بن الشؤمة الهان من ثيتا يأحد أن له ولا يععليه أن 
مواعامال له يكون أن ولعله درعم الأن، أريجه له رجل رئزْ حس له ترك عليا أن يزعمون والدي 

أنويزعمون بموله أحد عل ولا عليه ي*ود أن له يكن ب ماله ى واجبا منه الوال أحد إذا أنه ويزعمون 
أنله كان وإذا اش رحمه ( القاض لأل ) يحوله أحد إل دفعها ولا حبسها له يكن لر هو ولما لو 

ىالسنة النول مدا ايعللوا وفد مواء وأحدها ؤتركها عليه يواجبة فلبسنه إليه يردعا آن وللوال يكتمها 
إلاهذا ميع لا قال فان الهانئة الهاز أعل من له اش قسم محن حق وأيعللوا الخمس الركاز ى أن 
نبعوعشر وماثية صدقة من ذللئ، موى فا ويصلح ازكاز ي بملح لا لئ، قيل فان قبل زكاز اى 

•اعلم وتحال صثحانه والله ؟ ءليالث، إلاكهى عليه الحجة محا وورقا 

ايكاحكاب س الخاح الكاح محمرر 
دانداجهمحبملمم علته اص صل ارض د جاء محبما 

وحيهمن دّلم علبه الد صل رسوله به حمن ايا وتمال تبارك الله إن الد رحمه ( القافر ل أل) 
ثاءإن ما يده لب حلقه عن حققها امي١أ عليه اقرصن ءلاعته مجن ءلي|م قرصن مما حلقه لينح، يبّه وابان 

ماللث،مجن ازكل ذللث، محن لفضيلته وتبيينا كرامته ى زيادة حلقه عل حثلرعا انياء له واياح قربة انه 
محللا ٠ تعال فقال فاحرنه نساءه يخر ان والسلام الصلاة عليه وار نحيتدها عليه فليس زوجة 
الشاهله احل حى وصلم عليه النه صل اش رمول مام، ما ءن|ا الق رصي عانثة قالت،  ١١بعد من النسا. 

تعالوقال الأية ٠ للنى نفسها وهبنؤ إن مؤمنة وارأة |ا تعال قال عليه حنلرهن اللاتي تعنى قالكاما 
عليهجعله بان ومحصه العالن اه نمن به فأيامن  ١١اتقين إن النساء مجن كأحد لسن النبي نساء يا  ١١

أنهوذللث محض دون مض ى أمجهامم قال أٌهاتام وأزواجه أنمهم مجن !ا،لوممحه أول والسلام الصلاة 
دهنيناته زوج قد وسلم عليه الله مجل الني لأن لهن لوكن ؛نامح، محرم ولر محال نكاحهن محل لا 

.الومن احوات 

الخاثعمن ومره النكاح ش الترغيب 
مالكماثل عل الإملاء ومن ، وقديم جديد النكاح كاب ومن 

أرتعال الته لأن إليه أنفسها تاقت، إذا يتزوجا أن والرأة للرجل وأحب افه رحمه ( الفاض ل أل) 
الأميكم أ؛اهم، فاى نكروا تناكحوا  ١٠قال وسلم عليه الله صل الى أن ويلغنا إليه وندب ورصيه يه 
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لمحغارجل إن وبمال ٠ النكاح متى ومن بمش يلمس فطرى أحب من ٠ يال وأنه ا يايتط حى 
()تال مال اش نمادة يتخل ان إل فاحب ذلك إل نمه تق لر ومن ( )يال بمده من وانمْ ؛دعاء 

الالذي والخصور « وحموراصدا * فنال أكومه عدا وذكر « الماء من القواعد ٠ مال اث ذكر وقد 
االرأْيتزوج أن أراد وإذا ( )فال إله بمتاج من إليه الدوب أن فدل النكاح إل يدبس ولر الماء ياش 

مالالد قال اذنيا وبضر باذما متغطة وعى وكشا وجهها إل وينغلر حاصرة ينفلر؛بيا ان له فلس 
.والكمان الوجه قال (  ١٣٠ء1هر ما إلا زينمن يدين لا و٠ 

الكاحيرجه اوكربميرإذن|ا الأب ؤإلكأح الأوياء عل  ١٠؛اب 
المآنوأحكام الكاح كاب جاح س صداما عتقها محبمل أم يتزوج ورجل 

ورمالهاخدث راخلأف ، •الك ماثل عل إعلاء الكاح ؤكتاب 

أنعل واللام انملأة عاليه نيه ومنة وجل عز افه كتاب فدل مال الد رحمه ( الخام ال ،) 
تمموإذا ٠ ■صال اش 'رضا"قال إل ودعون الذح أردن إذا الوام ا>اثر يزوجوا ان الإوياء عل حقا 

أبنوهدم ( رثال بايروف« تراصوا إذا أزواجهن دكحن أن مضلوعن فلا أجلهن نالغن الماء 
نزكالخل أعل مض وقال ( )قال ول مير تزوج أن للمرأة ليس أن عل دلالة مال اش نركتاب اية 
نكاحهاطلب م عدما فانقضت فطلقها رجلا أحنه زوج أنه وذلك عته افه رصي يار بن عقل مش 

عاتثةوروت . الأية مدم فنزلت أبدا أنكحكها لا طالقما م غيرك دون أحي زوجتك فقال وطلته 
ثلاثاباطل فنكاحها ولحا بغيرإذن نكحت امرأة أمما  ٠١قال وصلم عاليه اش صل الني أن عما اش رصي 

لهول لا من ول فانمطان اخلفوا قال أو افجروا فان زجها من امتحل مما الهر فلها مها فإن 
نحدولا مقالها ل؛ ما ب إلا النكاح 0،؛ لا بضما قى ثمكا للول أن با . دلالات ذلك وفى )قال( 
عليهعار ذللث وى نمه يكافبا لا مجن ينالها آن الموضع لخياطة ننلره قفل إلا مض بقعها ى لشركه 

إ)قال الخد ودريء الهر فقحا بثحة إذاكانت الاصابة وان باجازته ؛؛لوز لا باًلل وج بمني العقد وان 
زوجهامنم رجلا امرها زك ثيب امراة نم رفقة الطريق وجمعت يلحقه لا عارعا لوصىلأن ولاية ولا 

وصمعاليه اش ترلالنىصل وق نكاحها والنكحورد الناكح عنه رصىااذم الخطاب ابن عمر فجلد 
 Iالثيببن الفرق عل دلالة ر( ًءاما وإذما نفسها ى تتاذن والبكر ولها من بنفسها أحق لأيم ا

أمهاولاية قى رما والأخرأن الكلام محالفها والى الخمن الكر إذن أن أحدهما أمرين ؤالبكرفى 
حديثهذا ومثل الأول؛اء دون اعر والد الأب ُهّا والؤل الؤل من احق اما الثيب فولأية محتلف 
أنتركه وش نكاحه وصلم عليه الله صل الله رصول زد ذللث فكرهت ثبب وعى أبوها زوجها حناء 

لهامحالفة والبكر حاز مجا لواحازته أما عل دلالة ،( أبوك فعل  ١٠■؛ييزى أن ت~انى أن إلا  ٠١لخناء يقول 
احقانط وصلم عليه اث صل الني لفنل صواءكان ولوكانا وملم عليه اذه صل الني لفظ ى لأخلاقها 

ولحلصتن صع ابنة وانا وملم عليه الله صل الق رسول تزوجي عما الد رًكا ء١ثشة وقاك • يانقمها 
ءالتإاذللث محوز لا أن أشبه ينمها أحق ولوكانت طغت إذا وكذللث لها أمر لا وعى نع ابنة أنا وى 

ملدالامتئارللكر أوبمفو)قال( مقتل يلغ حى فاتله بحس أبوه يقتل الولود ش فلنا يلوغهاكأ مل 
راى ١٠رد لأحد ان عل لا الأمر* ى ا|وشاور>م وملم عليه الله صل لمه مال اث قال متطا؛ةالفس 
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»الكتالثاقد ولوقال قين، قد الزوج يتول أن إل هذا ى بمتاج فلا زوجتكها فد الؤل ويقول زوجيها 
مملالثلا وا>ة الأبدان ب ءقئؤ الصدقة أو الهة وإذاكانت، نكاحا كن i؛ فنل نحوذلك أو نكاحها 
زوجتكهاإل أقرب، للت، أحللما قد فقوله نل زوحتلئ، معناها قيل فإن ؟ النكاح ى الهبة نحون فكيف 
والثتاءممال اش حمد الخلية محوي هلله أمر وكل حْليته يدي بن يقدم ان وأحب )فال( بحزم ويولا 

يفعلأن للط، وأحبا يخطبا م اث بقوى والوصية واللام الصلاة عليه رمرله عل والصلاة عليه 
تسرحأو ممعرونا إمساك من يه الد أمر مجا عل أنكحتلثؤ عمر ابن قال ما يقول وأن ذللئؤ مثل 

باحان

الخاعمن ذلك وغير انمي اخراثرولأبمسرى س ل مبئ 
زوجولها أم يمحل والرجل بل، أى ابن لكتاب النكاح سمكةاب 

عاليهاش صل الّمح، غثي أحد بممع لأن نحؤبما أربع إف بالحراثر تحال اش انتهى ( القاهس ال ق) 
ومالكI( أبمانكم مجلكنؤ مجا أو » نمال بقوله الأحرار عل اما عل تال والأية أربع عن أكر ؛هم، وّلم 
^'١١الأربع فارق فإذا رقال( المال، بملك لا والخبد اذل، بملكون للأحرارالدين إلا يكون لا امح، 
أربعاينكح لا الناس بعض وقال أربعا له امرأة لا لن أحل نمال الد لأن عدمن ى *كا-س تزلج 
لو■زعم قانت، )قلتا( اخن اوى حس ى ماؤه يممع ان اجز لا لأتى الأربع عدة تنقضى حمح، 
حكمين نمال اش فرق وقد الكاح له فأبح ماؤه فنهن بحنمع فلم العدة عبين أن يممن ولر س حلا 

وأين؟)قال،( العدة ى ناقضت م معها يحتد فجعلته العدة وعلنا العللاق إليه فجعل والمرأة الرجل 
؟اانزل، من والخروج اليب، من ايتدة نحتنب، مجا افيجتنب، عالها حعاشما العدة'ؤا عليه جعلت إذ قلتؤ 
منهالد جعلهن وقد وبيما بينه به نمال اش فرق بما فرفت ولا ممعناما العدة ى جعلته فلا قالت، لا قال 

والأجنبياتبعدم تكون وعدة موته أو ومحللاقه زوج نكاح يعد إلا له بمللن لا لأنهن، الأجنيات عن أبعد 
علهايقدر لا حبنؤ ؛اعها وإن لها مهر فلا نفها اوقتلتر امجته المول ولوفتل )فال( ّءاءته من له بمللن 

وؤليءولو )قال، اليد عل ذلل؛، يكن لر ؛يتا معه ييوثها أن محلل—إ وإن إليه يدفعها حى لها مجهر فلا 
أمولا لأيه علكا تكون لا أن فوله ناس المزني( )فال ونمتها مهرها عله فأوليهاكان ابنه جارية رجل 

،فكيهلبقيمة ولد ام حلال مجن يوليها ؛ان، له تكن ب فإذا نوليها أمجته يزوجه ان أجاز وفد بدللثؤ ولد 
ولدأم بحلمها لا وهو أعة ى له ثمكا أمحق مجن معي ز فيكون لها بشرك ولهى حرام بوزء 

علوحرمت، عقرها فعليه محلها لر وإن )فال( ابعد ذللئ، مجن وهذا معسر وهو اجلها إذا للشريلئ، 
نمةولا عليه فتحرم المعدة جاريته بلبنه الرجل امجرأة ترصع وفد عليه حرمنا بان له قيمة ولا الابن 

تباركاش أن دليل ذلك وى الأية (( حاففلون لفروجهم هم والدين » نمال اش وقال ( الغاض قال ) له 
للباتعفاله مجال وله عبدا ياع من )ا واللام الصلاة عاليه وقال ؟الكوذ١ لا العبيد لأن الأحرار اراد ونمال، 

يك إليه u>، وإنما محال مالأ ؟للئ، لا العبد آن والمة الكتاب فدل (( المتاع يثزطه ان إلا 
العبدان، محه اش رضي عم ابن عن روى فقل نيل( غنمه)فإن الراءيى وإل مرجه الفرس إل ضاف 
وإنباعها ثاء إن وليدة إلا الرجل يطا لا علها اش رصي عمر ابن قال حلاقه روى وقد )نل( يتسرى 

٢٦٨



ولامحال الحرية نه تكل لم من ولا المد يتسرى أن محل ولا تال ثاء  ١٠حا صغ ثاء وإن وما شاء 
امررإن ومم عليه اش صل للنى رجل وتال تفح حى ملث أن وأحب زنا *ن حامل نكاح يمح 

عنهالد رصي الخطاب بن عم وصرب ٠ فامكها • تال أحبما إى قال I ءلالةfا I قال لاص يد ترد لا 
•اللام فانح، محمإ بجمع ان وجرص زنا محا واماْ رجلا 

الحاثعوطلالس انمي نكاح 
اكريضؤكتاب ، جديد ؤكاب قديم اب كس 

أبىبن وعل الخلاب بن بعمر ذللك ى واحتج اثنتن انمد وينكح : اش رحمه ( الغائص ر؛ال 
اوشهراشهرين محغى لا والى حمتن الأمة وتمحل ممللشن عريهللق و؛الا علما اش رنحى طاف 
ثلاثالحرة وعدة غيرْ زوجا تنكح حى عليه حرمت انتتن امرأته انمد طلق إذا عمر ابن وقال ونصفا 
عليكحرمت تهلليقتتنفقالا حرة ل امرأة طلقت فقال وزيدا عئان نفح وصال حيضنان والأمة حيض 
مهروعليه فاصد فالنكاح صيده إذن بغير عبد تزوج وإن أقول وبداكله ( القافص قال ) عليك جرمت 

منفيسلى باقجارة له أنهكاذنه أحدءما فولأن. فنسما فاصدا نكاحا فنكح له أذن فان محق إذا متلها 
يفديه.أن إلا فيه سعه أن فيلزمه عنه كالمان والأخر عتق فش وإلا له إزكان مجال 

محسوابع الإماء الخرائروس نكاح س بمل وما بمرم ما اب 
ينهص بمرم ما ٠نكتاب الخاع وغييذلك.ن 

الوصاعوس الإملاء ومن المحديم الكاح ومن 

مجنباصباب والأخر باساب أحدهما ضربان الماء به نحرم ما أصل الد رحمه ( الثافص ال ؛) 
ونمىالاختثن بن الحمع تمال اش وحرم الرًيع ٌن حرم النب من حرا وما رضاع آو نكاح حادث 
الأمعن عنه اش رصي عمر ونمى خاللما أو عملما عل الرأة تنكح ان وّلم علته الق صل الق رُّول 
عانثةذللث عن ونمتؤ م مما أشد ذللث ى محركان أن وددت عمر ابن وفال انحن مللي من وابنلما 
اههصل الني أصحاب من رجل فقال ذللي أصغ أن أحب فلا أنا أمجا الأختن جمع ى عئان وقال 
بنعل أراه الزمرى قال نكالا ذلليٍلخعل؛ته يفعل رجلا وجدت شمم شيء الأمر عن إل لوكان وملم عليه 
فنكاحهابعين وإن أوحاللما أوعملما أحلما علّآا تزوج شمم امرأة تزوج فإذا ( الغاض قال ) طالب أبى 

وإنالانفراد عل منا-،ا واحدة كل وتحل ان ثالأول ونكاح يدخل م أو دخل منؤخ 
ميهمةلألما امها له محل لم ؟ا يدخل أن قتل طاقها م امرأة تزوج وإن ؤح مجففالنكاح  ١٠٠نكحها 
لهنحل لم امحه وطيء وإن ابدا ابتلما ولا امجها له محل لم ؟٠١ دخل وإن الرباثب محن لألما ابنلما له وحلى 

اجتنبذللي فيل اخلما وطي، فان محرمها حش خالثما ولا علما ولا اخلما يطا ولا ابدا ابمثما ولا امها 
ىانحن ومللي النكاح اجتمع فإذا الاخرة ء نمى يحش الؤل نحتنب أن وأحببت أخرأ وشء الى 

انحنبمللي وحرم نعى أو قبل كان اتحن ملك يفسخه لا ثابت فالنكاح خالثما أو وعملما أمة أو اختن 



ينكحولا ملكها ثت ععا ولواشزاهما كاحها انسح  Imولونكحها وجه له حتوئ يثت التكانح لأن 
اصولا يمإ الغرق ر فهذا غورْ أمته ؤممللث غ؛ره ارأته بمللي ولا امرأته عل يشمتإ د امراته أخت 

نبلا لأنه ضبما مجن إذاكانت امأته وابنة الرجل امأْ وبن أبءا وزوجة الرأة بن الرجل محع أن 
•يس 

الغاسثع امحن وس الخاح س اخلأو بمرم لا ١^١ ر جاء •ا 

نحدالحرام لأن الغاض( )لأل Y_ ان يناله الخلال محرم لا الزنا الد رحمه الثاض( ال ق) 
ابدازوجها عل حرمت بثهوة ابنه امراته لوللت يقول فاثل ل تال نحده عل شء بماس فلا الحلال 

ف،مبالكاح ونحوعا نماتكم أمهات حرم امما تعال اش أن قبل من تلت ؟ الخلال الحرام محرم لا هبتا لر 
واحدهمابه رجت وجاعا به حمدت جاعا قاث وجاعا جاعا اجل فنال بالحلال الحرام بماس ان بجز 

الزناوجعل 7أا نافر  ١٣٠ولا؛امراتلث لأم به محرمجا وجعلك حقوقا واوجب ؤصهرا سبا اش وجعله نمة 
موالذي الخلال عل ،ونقمة الدى ا>ام يعفوافشس أن بالنارإلأ الاخرة وفى بالحد الدنيا فى نقمة 
جاعكماعلأنه بالزنا فاحلها زوج بجاع محل تلأثا االطلقة وجدت فاتل للته فلوفال له وفلتؤ ؟ نمة 

١٠وكذلك قيل زوج باصابة أحلها تعال اش لأن غش، إذا قال وجاع جاع لأنه الحلال به حرمت كا 
الحراممحرمه ولا الحلال بمرُه ُنى* أفيكون تال زوج وإصابة زوج ؛نكاح كابه ى تعال افه حرم 

باربعزنى إذا عليه فيحرم خامة النساء من ينكح آن عليه فيحرم ربعا ينك^ م قلنا ؟ به فاقول 
مقلنؤ ؟ زوجها عل فتحرم ترتل وقد ( )قال الحلال بمنعه محا الحرام بممه لا قال الماء *ن ضء 
قى،ثل uiقالت الحلال بجرم ا>ام أوجدتك فقد ( قال ) فيثا uلها وأجمل وأيلها الخلق جمح وعل 

.بثيء ليس وآته مرته ذلك ركن، الله رحمه ( اجلزنى قال ) فلا النساء آ،ر ،ن فيه اختلفنا ما 

الينؤإئء م الكاب رارأمحل جم 
وغثرذلكمحنه، ابثع بميم •ا ومزكتاب لحا،ع اس 

الحدسدون والنصارى ابيود حراترعم كاح بجل الذين الكاب وأعل افه رحه ( الغاض ل أل) 
الكتابس بجلون ما أصل ى يخالفومم أ-رم يعلم أن إلا والصاؤى البيود من والسامرة والصابئون 

فهيك«حها فإذا بجرمون فلا فيختلفون ويتأولون عليه يمامعومم وإزكانوا فيحرمونكانحوص محبمرُّون 
الحيضس الغل عل وجرئ الممزر قذفها فى والحد يتوارثان لا أبم،ا إلا وعنيا ئ ما كاللمة 
المسلمةممح الأعياد'م إل والخروج الكنسة س ؤممنعها الأفلفار وأخذ بالامحستحداد والتنفلف والحنابة 

تاذىإذا بجل ما أكل وس به بتقذر إذاكأن ر الخنز وأكل الخمر شرب س ؤبمنحها الماجد تيان إص 
أملدين إل أو الأملأم إل رجعت فان الكتاب أمل دين غير إل أو بموسيه إل ارتدت وإن ِبمه 

لأنهالعصمة انقعنمتج فند ترجع أن قبل انقضن، وإن النكاح عل فه،ا العدة انقماء قبل الكتاب 
,يبتتدى. أن ؛ميآ 
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أمحهخطة عل الرجل يخطب أن الن|ىا لأب 

علهاش صل الي أن عم ابن عن نافع عن أنس بن مالك أ-محرنا الد رحه الغاض( )لأو 
"إذامس ت لغاية والملاح الصلاة عليه وتال احيه(( خطبة ض احدكم يخف لا  ١٠تال وطم 

ماللا فصعالولث *عاوية اما )ا تقال حطال جهم وابا *عاؤية ان اخثرته حللت  ٧٠ك ١٠ا فاذنيل حللت 
خلافأنبا حطتبمإ عل خطته فدلت I( أمامه انكم عاتقه عن عصاه يفح فلا أبوحهم وأما له 

مجاالماد ول عليه مادا هدا فكان فيه أذنت فد اذاكانت أخيه خطة عل يخف أن محه نس الدي 
.أحدهما ي أذنت أن؛ا أخمته تكن لم وفامحلمة ، أم وافه الإصرار يثبه 

أكروعليه أملم وس الشرك لكاح لأب 
لألخلةاضريض وس'ىاب ، ساس ر{ع أس 

همداشين ّاب عن الزري سرعن عن ينإماه؛م احمل أحب الثقة أخثرنا الغاض( )؛ال 
اربعاامك  ١١وملم عليه اش صل الني له فقال نسوة عثر وعنده مالمة بن غيلان اّم فال ابنه عن 

اّامالديلمي ابن او الديلمي له يقال لرحل فال وم عليه اش صل الني ان وروى ا صارس وفارق 
واحدةفارق  ١٠خس وعنده مجعاؤية بن لنوفل وفال الأخرى* وفارق ثثت ايمإ اخر ٠ اختان وعنده 

أكنأبال ولا أنول وحدا اش رحمه الغاض( )قال فمار٠تآا أقدمهن إل نميت تال I( أربعا وأمسك 
بما الإسلام ي نكاحها يبتديء أن محوز ممن بمسك من كان إذا متفرقة عقد أوي واحده قدة عي 

امرأتاهماأسلمت م نيل أملإ حزاآ بن وحكم سفيان أبا لأن إسلامها اجملع مل العدة تنقض 
أسالام عكرمة وأمرأة صفوان امرأة وأسلمت الأول بالتكاح زوحها عند مما واحدة كل فاستقرت 

مجعاوابنما أمجا نكح وفد أسي فان العاقر( )قال العدة انقضاء فل وذلك الأول بالنكاح فاستقرتا 
الأخرىوفارق نثن أيما أمسك فلتا حا دخل يكن ل( دلو أيدا سما واحدة له محل ب حا فدخل 

كتابق قال وكذا عندي يقوله أول عدا ( اريى )فال الأم ييفارق الابنة بمسك اخر مجوصع ل وفال 
فانإماء زوحان أربع وعنده ولوأسل الغاض( )قال أوأخرا الأم أولاكانت وقال بالخلية التعريض 

حرةيه يتزوج ما محي لا كان وإن الإماء نكاح انفح حرة آوفيس العنت يخاف معسرا يكن لم 
وبنتنلرمواء بعده بعضهن ولوأسلم البواق نكاح وانفسخ واحدة اختار نس حرة ولا العنت ؤيخاف 
الإماءأٌ*لم ولو فنس الخيار له كان العدة مضى قل الزوج دإّلأم إسلامه اجتمع غن اا?وافي إّّلأم 

مجنساختار ولو الإماء نكاح انفخ الخرة أسلمت فان الإماء نكاح وقف حرة ونحلفت وعتقن معه 
ولو)قال( حراثر وعن نكاحه ابتديء كن كن يسلمن آن مل عتقن دلو نتن الخرة ني للم واحدة 

اسلامحهقبل ولوعتقن انتن أمك فراقه يخرن ولم أوكتابيات مسالان وحرائر إماء عنده عيد كان 
فراقهاخرن حن مجن فيحمن الخرائر عدد وعددعن إّلامه بعد لهن لأنه لهن ذلك فراقهك١ن فاخرن 

عددسدهن وإلا فراقه اخرن يوم مجن حرائر عدد نددعن العدة ق دإّلامجهن إملامجه اجتمع فان 
نصرنمعه ا،لقام ولا فراقه يخرن لم وإن يومجثذ من الفخ لأن سمإ الإسلام متقدم اسم يوم من حرائر 
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الثمركطلاق اب 

ءاو4أماله وم الشرك نكاح دٌّم عليه اث مل اش رصول أنت ؤإذ اش رحمه ( الئامؤ رقال 
ؤيثلالنكاح يؤت يثت الللاق لأن الشرك طلاق يشت أن إلا اعم واش يز ي لإملأم اي 

ي^1، محلوتزوجها غتر• نوجا تكح حتى له نحل ب ثلأتا الشرك ل طالقها وند أميا ء1ن سقوطه 
.ثلاثا لوطللتها ولمم له حلت الشرك 

مناخاع س اسل أعل لكاح عمدة اب 

وثنيةمحراي نكح فان الخرب ومهورممكامحل الذمة أمل نكاح وعقدة اش رحمه ااغ؛س( )،ال 
يلدمن ذيحة تحل ولا ( رقال بلموا إذا 'ثسا منه أفح ب أدبميسمه نمرانتة وثى ونكح وبمومية 

لي)و؛ال( حالمة ليتكناية لأنما اسرإ نكاح بمل ولا ووثتتة نمرال من دلا ونصرانية ثى وس 
كاكنبةولمت اكب إل ترمع لأما تحل ب وثنتا وإنكان حالت نصرانيا أيوما احرإزكان كتاب 

انوحب إلينا ولونحاكموا )يال( الشرك يشركه والشرك الشرك يشركه لا الإصلأم لأن ايوبما احد يسل 
ملبنوشهيد ;وف إلا نزوجهم ب ض حكم -كن ب فان أوالزوجة الخال الزوج محrمكان نحكم 
ممافإزكان الكاح بمد إلنا تحاكموا فإذا عالها حكم رويه لأن الخم نوجها رب لها يكن فلولر 
ولوحرام مهر من فضت ما وكذلك الشرك ي محمى ند عقده لأن احزناه الإملأم ي ايتداوْ بجون 

الصمينواينه ابنته إنكاح ي والنصرال مثلها مهر نصف محليه أسلا م حراما الشرك ق نصفه فضت 
كايم.

عدام المل لل اثمن محورهدء الخائض إمحان ؛اب 
التحاءعثمة ؤمزكاب 

فقاكاأراد U عل باكة ءا-ملأكا الحيض ياعترال وممال تارك اص أر اش رحمه الغام( )أال 
تطهرنيإذا الطهر وتركا الدم ينقطع حتى يعلهرن حكا إزارما فوق ؤيياثرما امملها عل إزارب تشد 
اخيضكانملأل؛نلأذى تحريمها وي )قال( أواكيمم الخل الملأة ما نحل الق الطهارة أعم واش بمي 
فلاإماء له ؤإزكان بمود ولا نمال امحثمراش الدم ي ء وطي وان ينقطع لا أذاه لأن الدير برم مل، 

بمد*االي إتيان فتل فرجه لوغل واحب ءال احا ولوتوضاكان لأنتل ان نل مجعا ياتمن ان باس 
.يكذلك. مححلكه جراتر ولوكن 
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المآنأحكام س أديارم ي الماء إيان 
الماءعشمه ؤمزكتأب 

واخرونأحلال إل أدبارمن ي النماء إتان ي أصحابنا بمص ذما اش رحمه الغاض( )؛ال 
تلهاي امرأته أى من تنول الحدكانتا أن ثابتا حديثا من عداث بن حائر عن وروى نحرممه إل 
النيعن وروى ا ثتم أز فأتوحرنكم لكم حرث »ناوكم مال اث يأرل أحول ولده حاء يبرعا من 

اياوي الخرتن اي ي n وطم عله الد صل الي نزال ذلك عن صاله رحلا ان وصلم عله الد صل 
مجنيتي لا اش إن فلا يبرعا ي دبرعا من أم فم نلها ي دبرها أس الخممت؛ن أي أوي الخرزتن 

بضراكاJاJذ قاس عنه أنص بل فه أرخص ك الغاض( )قال أديارعزا ي النماء اتوا لا الخق 
وُاي فازكان ءزرْ عاد فان الإمام دئماْ بمصما الدبرب ي أصابها وإن باس فلا الإل؛مح بن إيلاج 
حجه.وافد الهر اغرمه غاصبا وإنكان حده 

المآنأحكام س ف، دخل الثغاروعا 

الرحلبكحه أن عل الرحل أمرئ تل أوارأة ابثه الرحل أنكح راذا اش رحمه الغاض( )قال 
صداقامجنبمإ واحدة لكل يم ولر الأحرى بقع منها واحدة صداقاكل ان عل أمرعا تل أواالرأة ابنته 
صداقالأحدهما أو فإ ولومش وعومجمؤخ وٌّل عليه اُد صل اش رمول عنه نهى الذي الثغار فهدا 

إنمجهر ونصف مثالهأ مجهر منها واحدة ولكل فامد والهر ثابتا والنكاح عنه النهى بالثغار فليس 
والنماءفاحزناْ كتابه ي أحانه تعال اث لأن فيل مجهر بلا النكاح ثت فند نل فان الدخول قبل طلقت 

محرمجاأحل لر الثغار كاح عن واللام الصلاة عاليه نس ٣ به اش أحلهن مما إلا الغروج محرمات 
فيهأيختاف الشعارولر نكاح احزت الناس لعض وفلحا )فال( وانحرم التعة كاح ق فلنا وبهيا بمحرم 

وهداومر عليه اش صل الي ص نيا اخيف وتد المم؛ن كاح ورددت وصر عليه الد صل الي عن 
علاو خالما عل الرأة تنكح أن ومر عاليه الد صل الي نهى للث فنل عورصتا إن أرأينا تحكم 
)فالمحه الشعارمجنس عند وكذلك نيل محه منس عقده محوزلأن لا فقال فأحنه اختار وعدا عمتها 

الكاحعن نس الشعارإمما عن وصر عليه الد صل الني نس الشافم فول هض اش رحمه الزى( 
.مهر.تلها^ ثابما النكاح لكان الصداق عن ولوكان الصداق عن لا نفه 

اخديثاخلأف رس •الك ماثل عل الإملاء رس رالْللاق النكاح كاب من 

بنمحي ابى والحسن عبداش عن نهابا ابن عن مجالك أ-جمرنا تعال الد رحمه الغاض( )قال 
وأكلالتعه نكاح عن حتثر يوم نبمى لملم عليه الله صل الني أن عته الد رصي عل عن أمحبما عن عل 
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أنمدسمن ثا.ظ صرة بن اربح عن عم بن الزيز مد حديث وإزكان )ثال( الأعلة الخم لحوم 
والمةالمآن وي ( ثال ) الشامت« يوم إل حرام م » تال م اكة نكاح احل ومم عليه اش صل التي 
الأنواجعل اث محرمهن ئم طلضوءن« م الومنات نكحم »اإذا ممال اث فال اكة نجريم عل دلتل 

مكانزوج اصتدال أردم وإن اء تمال وتال  ١٠أوتسريح ممروف ك ١٠٠فا٠ ممال وتال بالعللاق إلا 
والد— سا نكان الأنواج ، jju ١٠أحكام ثع النكاح عليه عقدوا من زنة الألواج إل فجمل نلج* 

ولانه طلاق إحداث بلا يشح نحلم م مجدة إل لأنه والمنة يالقران مجننمؤخ اكة نكاح ان — اعم 
•الالداج حكام اب 

انحرمنكاح ياب 

عنعئان ابن أبان عن ويب بن ب عن ناغ عن ماللث أخرنا مال اش رجمه الغاض( )؛ال 
سىوتال ٠ ينكح ولا الخرم ينكح لا ٠ *ال دّّلم عليه اش صل الني ن عنه اش رصي عفان ين عثأن 

ثابتةعئان رواية تلت ويومحرم عما الد رصي بونة نكح ومم عله اش صل النؤ,، أن لعينا الناس 
وعووثالث وعوحلأل نكحها يقولان عيقها أوابن يمارعبنها بن محبملكان امحما ابن الأصم بن محيزيد 
عنارواية اختلفت إذا انه اعطتتى المس وتلت الثابت عيان حدث عليلث ؤيتفرد الميب بن مابد 
بلتال ؟ يخالفه الذي ؤركت يه تاحدت  oJU؛مجن أصحابه شل ما تغرن وصم عليه الد صل الني؛ 
ولاينكح ولا الخرم ينكح لا عمر ابن وقال الخرم نكاح يردان ثابت بن ؤيزيد الخياب بن ف*م ؛ث 
بالمنرملوف ومحلق يرص نحى حاجا انحرم فازكان الغاض( )قال ؟ به ك لا م محالفا محا اعلم 

فمؤخذللث تل نكح فان ومحلق ؤيممر باليت يهلؤف فحي مجمجتمرا كان وإن بعده آو المحر يوم 
.بنكاح لما المكاح ض والشهادة وارجعة 

ظءطي الخيب 
والْللاقالنكاح وس اهديم النكاح وس الخليل نكاح كتاب عن 

رغ؛رذلك، هالك ماثل عل إمحلأ* 

قالتال أنه اليب بن صعيد عن معيد بن محك، عن ماللث أخرنا ممال اش لجمه ( القلقص )قال 
صداقهافلها مها أوبرص أوحذام جنون وrا اَأْ ميج رجل أمما عنه اش رصي الخهلاب عمرين 

،الخنون ; نسى أن إلا المكاح ي محزن لا أريع الثهثاء أبو وقال ولها عل غرم روجها وذللث 
فان)قال( الماء غ؛رمجما ل لأبا للجياع ا،لانع القرن الغاض( )قال والقرن ، والرص والخدام، 

فلهسلم لر أنه فصدته المس بعد امحارفراقها وإن متعة مهرولا نصت فلا المجص راما؛ل، اختار 
لأنمحا عل دلا يرجع؛االهرمحا دلا مكي ولا عيبا ي عالمه نفقة ولا بالمسن *تلها مهر ولجا ذللث 
بمااجلهر فلها مجها فان باطل فنكاحها محا إذن بغر نكحت الي، ي قال وّخر عليه اش صل الني، 

أولالخيار فيه للزوج الذي الصجح المكاح فهوي غرته الني، وهي فرجهاول(.رده.٠^١١ مجن امجنحل 
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اليي عته اش رنحى الطاب بن عمر ومحي ولتإ يرمه أن بجز ب لها وإذاكان للمراة يكون أن 
الخيارفله حا حدث م الكاح عقد ي الخيار فيه له حطت و،ا ( رفال ا1|هر يا أن عدتما ي نكحت 

نكاحعقد فخ ما وكذللته اش رحمه ا،لزى( )فال الولد وحو ذلك ي لخنه نيا قاتم الس ذلك لأن 
الغاض(رقال النكاح به يمح الدي ادس لأته فسخه اككاح بعد حدث إذا العلول مجن الأمجه 

فامحارتاصا؟ا حى تحم لر فان تة ولا مجهر فلا ايئس فبل فراقه اختارت فان فيه ر وكيلك 
أوتركه وأيبما مكانما فأم،اا■ بمأو؛ا يكون أن ؛٢١ ارتق مثل به يكون والذي العراق ح نلهر  ١٠١٠زانه 

اول( االز؛ى )فال له وليس الفّخ فلها يه حدث إن القديم ي )وقال( له حتار فلا الخمر بمد ورء 
الطأعل نصر ما والترص وابيذام )؛ال( الحديث فبل محواء فيه الحديث'لكَكانا ي محواء إنمإ بقوله 

فهياالولد وأما منه بدللتر امرأة نفى ولا عولأ من يماح أن تطيب أحب نفس تكاد ولا بمدي بالطب 
ولازوج "يق تأدية مما يكون لا والختل دابمون العافية صال اش نمأل ناله ذلك أدرك ّاام فان بم 

منممغها انحوزكا نكاح من ممحها ولولها الفل مثله مجن يكون وقد محرم من اممحاع ولا بعقل زوجة 
لوسم، اباع س بمغ الول مر نل ؟ آوالقرفة الخإر فته يخما حكم من فهل فتل فان غثركفء 

لجببمل ل( فإن امح، يكفار؛ الحننا ي له فأرخص بمنث لا أن اس ءل١ءة غارمجاثمكانت عل "كانت 
متاشرةبرك أكرمتما والخمل وانحتون والأبرص الأجذم بماشرة الضرر بان محيط والعم العللاق عليه 
ولومهر ، نمعنبلا النكاح فح له كان كتابية هي فإذا مسلمة أنما عل ولونزوحها بجنث لر  ١٠ارل 

رحمهالزى( )قال حتدمزكتايية لأتما اليكاح فح له يكن لر مسلمة *ي فإذا أنماكتابية عل تزوجها 
وإذايردعا ان للمثجري فلمس منة  ١٣قاصانصرانية انما عل امة امحارى من ان عل يدل عدا الق 

.يردعاأن فله نصرانية فوجدها مسلمة أنما عل اثراعا 

نمهانهرس الأعأد ياب 
يالخطةاّض وس الخليل الكاح كاب س لخامع اس 

■1لالثصائل عل إ،لاء والطلاق، الكاح رمن المحديم نكاح رمن 

حرةأنما أحدهما أو والوكيل فدكرت أمته بتزويج وكل وإذا تمال اش رحمه الغافر( )قال 
مجهرفلها أصاحا وإن متعة ولا مهر نصهن، فلا الدخول قبل فراقها اختار فان الخيار فاله عم م فتزوجها 

قسنمءإوعليه أحرار فهم ولديتخ فازكانن، به ير"؛ع ولا فم فراقها لأن أقل أو م، أكرمما مثلهاكان 
بمدإلا ءرْ الذي عل :٢١ ؛ع ثر"ولا الأم؛ لتل انفهم حكم حكهم كان ما أول وذلك محضلوا يوم 
رقاليعق حى عليه مجهرلها أحرارولا أتمم عل تزوج لأنه أحرار فولده عبدا الزوج فازكان يغرمها أن 

حىاوبعتق خطا بقتل ءل.رجل شهد من عل غرم لا ان عل يدل لمدا مجعناْ  ijالولد وممة ( الزى 
انإلا اعتمظ إذا يه علها رجع الغارة عي كانت، وإن الق رحمه ( الئافر رقال له للمشهود يغرم 

جنينافالفتح أحد صرحا فان تمتق نحى عجزت فان لأنماكالحناية فيكت١بثما عنيا فترجع مكانة تكون 
تزوجهاإذا الحرة ١لكامةكجنن جنن الغافمي جّل قد اُد رحمه الزمح،( )تال الحرة جنن ف  ١٠٠ففيه 
حرة.نما ا عل 
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ونوجهاعدصق الأة 
وطلاقثكاح وكاب إملاء وس لئيم سك1ب 

»الكماثل عل إملاء 

همإاش رصي عاثثة عن محمد ين القاسم عن رييعة عن عالك أخمنا اث رحمه الفاض( )|ال 
ييثهاليس ان عل دليل ذلك وي ( ulli)دٌّلم عليه اش صل الد يبمول فخمبُا اعتمت يريرة آن 

ا-إهمإ اش رمى عاثثة عن وردى نوجها ي ينعها يعد ؤبم،م عليه اش صل الد رمول خممإ إذ محلاتها 
يبمخلخها بملوف اليه أنفلر كأني مغيث له يقال عيدا كان أنه صاس ابن وعن عبدا كان قالت 

ثنتعجب الأ صاس يا عنه اش رصي لنماس و«،ام عله اش صل الي تقال لخنه عل تسل ودمعه 
موابومما ظ لوراجعته ،اوط عليه الد صل الني لها محال ؟ مغيثا يريرة يغض ومن يريرة مغيث حب 
رصيعمر اين وعن تيه ل حاجة فلا نالت t "نفح أنا إنما ا تال ؟ يامرك اش يبمؤل يا فقالت ا< ولدك 

ولأنلهه مملك لا انمي الحرلأن انمد يثبه اش7لأ رحمه الفاض( همدا)قال تاوكأن أنه همبما الد 
—أعم واش — فلهذا ينيإ *يداث دلا دلأية دلا لولدفُا عليه نغقة ولا منإ ءنإٍوضعه إخراجه للميد 

قولإلا ينع الخيارثيتا تاقت ي أعم ولا الخق بعد نوجها يصبما لر ما أعتقت إذا الخيار لها كان 
قولانفنيا الخهالة فادعت أصابإ فإن )تال( يسهاب  ١٠وّام عله اش صل التي زوج حفصة 
الخي١رفيكت١ينئ بان ظع وقد أنا( إليا)قلت أحب الخياروهدا والأخرلها خ؛ارلأ لا أن أحدهما 

معهأقامت فإن لها صداق فلا مها ولر فراقه اختارت فإن الثاهم( رقال لقولن نيا معي ولا 
علفهي ذلك يعد تزوجها وإن القح ٍللقةغأها عدة ي ولوكات بالعمد لجب لأنه للميد فالصداق 

تكلحى خيارلأمة ولا تلغ فحش صبة فإزكانت مقامها أكرمجن ي؛زجلها أن السلْلان وعل واحدة 
خيارئ.الخيارفلأ قبل ولواعتق الحرية فتإ 

والخشمحدامحوب والخص الخن أجو 
يالخْلةاكريض كاب رمن هلويم كاب من الخاع من 

عنالميب ابن عن الزمري عن معمر عن عينة ين سمان أخرنا تعاف ايد رحمه الغاض( )؛ال 
ؤإلأجاح فإن ذلك ي خلافا لقيته عمن أحففل ولا ستة)تال( الخن أجل أنه عته الد رصي عم 
اوالرجال يول حيث من يول خني اوكان  ٤٣١سمتع بما ما مجته ني ذكره مجن نير وإن سأ،ا زق 
واحدةمجرة أصا؟را فإن رقال( إلينا ترافعا يوم من محنة اجالته فرقته فالت يصيتها ولا غميا يصيب كان 
خيرهايصما لر فإن الفرج ي الذكر من يق أدما الحثفة يغيب بان إلا إصايما تكون ولا امرأته فهي 

فإنلحقها فهوترك معه أقامت فإن دؤنه إنيا لأته محللاق بغير نكاحها فسح فراقه محاءت فإن الألهلان 
يكونوكيف ازتى( رقال لها ذلك يكن ب يوجل أن سالت م العدة ق راجعها م ذلك يعد فارقها 
المهرنصف فلها ومحللق يصبي لر وقالت بامرأة رجل لوامحتمتح قوله وأصل إصاية تكن ولر عدة علها 
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نكاحهاتردمخ لأنها ترك نالتول ندأصبها وتال بمبي ب ولوناك اكا،ص( )|ال ^٠١ ولاءد» 
علدليل وذلك عدولا النماء محن ارما ار-اا بكرا ؤإزكات ينها زق وحالمت نكل فان امحن وعليه 

يزعمتمدما  ٠١٠الخذر؛ أن وذللته مجها أ؛ام وحلف نكك سنهما؛إن رق م ثاءأحلمها فإن صدفها 
سامحوب وغير امحوب ي الخيار وللمرأة الغاض( )|ال الإصاة ي يبالغ لآ إذا -ها المرة أمحل 

علمتتكون أن إلا ذكر له كان وإن الرحال عن ناض والخص أبدا بجآتر لا امحوب لأن ماصها 
ر،العتله بماح أن يلغ ب صي عندي معاء ازى( )فال أحل المبمي بماممها ب وإن خيارلها فلا 

سسول م ؤإزكانت اراة يموج فهورجل الرجل يول >يث من يول خش فإنكان الغاض( 
فأ-هإبتملث أعم أنت له ونل يزوج ل! مثكلأ ؤإزكان رجلا تتزوج ارأة فهي ارأة تبول حيث 
لصاحبهو٠و٠ثكلك١ن تزوج مابما الز؛ى( أيدأ)فال غءدْ للث يكون لا م ءل؛ه أنكحناك شتت 

الخيارلممه.فيه لها الذكران له الخص ي *وله عل *ياما الخيارلقصه 

لنحاس ثرجم اللي؛* الإحصان 
ومرذلكيالخطة الميض اب كس 

يإحصان فهو البالنة الخرة أصيبت أو البالغ الخر أصاب فإذا ٧*،^؛ الد رحمه الغاض( ){ال 
فالمصناكا يكون لا الشرك فلوكان زنيا تهودين رجم وصم عالمه الد صل التي لأن وغثده الشرك 
•محمض غير ومم عيه الد صل رجم نا الناس بمص 

المراقسكاب اباثع ضرس المداق 
رالقافممالك اخلأف ومزكاب النكاح وسكاب 

ال» تعال اث قال ا1لهر ومو كابه ق والأحر الصداق اش ذكر تعال اش رحمه ( الغاض ال ق) 
وأنبالكلام الكاح عقدة أن فدل ٠ زيضة لهن أوتمرصوا تمرعن لر ما النماء محللقم إن عليكم جناح 

واتيمI تعال فوله ول مثلها مهر ولها الكاح ثبت 7مام آو بمجهول فلوعقد يقدما لا الصداق ترك 
وفالالقليل حد اككثيروركه عن الهى وزكه ٩ محرم للصداق ون لا أن عل دلل ىهلارا« إحادامن 

٠الأملون به تراصي رما تال العلائق؟، *وما اس رمحول يا فيل العلائق، *أدوا ومم عليه اش صل 
وصمعليه الد صل وتال أشهه وما الفلس مثل تلت وإن فئة مجاله عل إلا علق امم ضر ولا )تال( 
نمقال ٠ المآن؟ من ثيء مثلث هل ٠ فقال شثا محي فم فامحس حديدا( س ولوحامما اضن ٠ لرجل 
تالومحم عليه اش صل الني أن ويلغنا ٠ القران س معلنا مما نوجتكها قد ٠ قتال كذا ومحورة كدا محورة 

زبيباقثفامحتا ثلاما ي قال عنه الد رص الخناب بن عمر وان امحمحتحل« فقد بدرمم امحتحل ن م* 
قالدرهم ونصفا فال ؟ وأفل قلنا تال درهم رببمة وفال جاز ٌرءلا لوأصدقها اديبا ابن وقال مهر 

أومجبيعالثيء ممنا يكون جازأن فا ال؛؛ا،س( )قال حيلة أوقبضة وحبة نم قال ؟ فأقل لث فلت 
لأمرئ.uاكة ارأة حازإذاكانت لثيء أوأحرة بئيء 
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والإجارةالجل 
ايكاحبماب اضداق سكتاب لخاثع اس 

اممديمالكاح وسكاب امآن حكام أس 

يطمهاأن  ٠٠٢فلونكحها بالقران وسلم علته اُد صل ؛^ ٠٠وإذا ت*الا الد رحمه ( الئافم )قال 
المملمأجر بنصف عالها رجع الدخول تبل 'للتها م يالابق أوجاءما فعلمها الأبق بعبديا أو^^١١ ترانا 

•ثلهأمهر بنصف عليه رجعت بالابق باما لر أو بملمها لر فإن بالابق اضء أجر وبنصف ( الزنى ال ق) 
الثوبفهالك بعينه ثوب خيامحلة عل نكحت لوقال وكذا ( الزى )قال يعلمها بخلوحا أن له ليس لأنه 
.تعليمه ق مله باجر ماله ي رجعت لوعات قوله من أصح وعذا مثلها مجهر فلها 

ؤيقصبدله يزيد *ا صداق 
المليمولكاح الصداق كتاب •ن ومرذلك لخا،ع اس 

قشماثل رس الخدمث، اخلأف ومن 

وعلهانيادته فلها بالدفع وصمنته بالعقدة فلكنه أصدقها  ١٠وكل I اش رح*؛ه ( الئافص )قال 
نصففعلها الدخول قبل  ١٠ءiلقم بأبصرا أوأعمين فكبرا صغبرين عيدا أو أمة أصدقها فان نقصانه 
بأنعبرممأ الزيادة تكون ان إلا إلا له بكون فلا زاثدبن دفعها تناء أن إلا قبضها يوم ةيملم،ا 

فلهناقمين ؤازكانا نملها نصف له فيكون الكبير له بصلح لا نا ؛الصانيريصلح بعيدا يكوناكبراكبرا 
لهيصلح لا لما يصلحان يكونا أن إلا متعه لها فليس ناقصبن يأحدهما أن يشاء أن إلا قيملها نصف 

يد>راي أصابه لما ضامنة حينثد عي فتكؤن بنصفه القاضي له يقص لر ما وعداكله نحوذللث ي الصغر 
والشاةالحبل كابيارية وكانت ذللث له يكن لر ؛ااْلآع نصفها أخد فأراد مجْللعة والنخل طلقها فإن 

نصفهاإليه تدفع آن شاءت فإن حالها عن للنخل مغيرا يكون لا الإطلاع آن ن، لط ومحالفة ا،لاخص 
علامحرة لهازك وليس ِزمه فلا الشجرفيصيرقحاط أنيرقل زكذللدكلشجرإلأ ذللد إلا له فلمس 

إفيؤخريا أن ولوأراد يشاء أن إلا فتوخرْ معجلا حقه يكون لا الشجر نصف إليه تدفع م ستجلها أن 
الزيادةولها طلقها لما وأنه الخداد إل يزيدان والشجر النخل أن وذللد علها ذللد يكن لر امحرْ نحد أن 

بحزلأنه يثيء عندي مذا لمص ا،لزيى( )قال نمته ل وحفه دونه المالكة عي وكانت دونا محولا كان 
مجامؤخرة ولوكانت مسمية للمشتري والنخل بتجنلها حى للبائعر ممرها فيكون أبرت قد الّخز، بع 
يالنصف رد وكان لها وارقر معجلا للزوج نصفها رد جاز لها وااقر معجلة جازن فنا محوخرة عن بيع 

الأرضزكذللك الغاض( الرد)لأل جازي الشراء ن، ذللث جاز فإذا الشراء س بالخوان أحق ذلأث 
فلهغاية لحصاده كان وإن لها منقص بالأرض مضر الزيع ( االز'ى )قال نحربا أو تغرّها أو تزرعها 
الخلنصف فله ببا مضرا الخل ممر وليس لها والريع القيمة أو منتقصة الأرض نصف قبول ل الخيار 

ولمسكداالثوحصاد جداي مجن ٠^١^ لها يفارقان غاية ^ لأن م بشبيه فليس الغراس وأٌا والءرلها 
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ئنمق مطيه أن عليإ ظيس لها فزيادة الحرث وأما ممما نصف فله الأرض ي ثابت لأنه الغراس 
يديهي الأمة ولوولدت ( القا،ص ر،ال التوفيق وياش يتوله أثمه عندي ومحيا نقاء أن إلا ٠اك٠١ ي زاد 
أحدتشاءت فان مالكها ق ث حاو لأنه دونه لها الولد كان حالها عن فتقصت اااشي؛ن نتجت أو 

أولي فوله قياس محيا إ ا،لز؛ى رفال أصدتها يوم ممما أنصاف أحدت شاءت وان ناقصة أنصافها 
أصدفهافان الغاض( )قال أصله عل حطأ ومحيا ومحوفوله الأم كتاب ي الصداق ي حاء ما باب 

وعليهفهوغاصب ذعها محللته فان الكاح وتع يوم قيمته فلها يدفعه أن تبل أوعيدا بعينه عرصا 
تقبضهاكانأن تبل فاحرقت دارا لوأصدتها الخلع كتاب ي تال قد ( ارى رفال قيمة أكرمجاكان 

عبدعل لوحالعها أيضا فيه وقال ١^ مجن بجصتيا العرصة لها أوتكون بمهر،ملها ترُبمر أن الخاري لجا 
قبضتالذي ؛١رمن رجع فات مما لواشتراه يرجع مثلهاكا بمهر عالها رجع يقمه أن ةٍل فات بمينه 
فإذاالسترالك البيع بدل مض ي الخلع وبدل النكاح بدل محل لأنه باصله أشبه محيا االزأىإ )فال 
إذاوالخلع الكاح وكدللث اييللث بقيمة رمح واٍلهللث البدل قبض وفد ينض أن فل التع بملل 
لجعلي؛واليد النخل ممر دلوجل )؛ال( اللهلك الثلكالح وعومهر فلها رجع بملجا بملل 
مجيءمجنه يبق وب مد ننع إذا فاذاكان القوار؛ر مجن ونزعه اخدم لها كان نحلها صقر من صقرا عالها 
لهيكن ب إن أوقيمته مسل له إزكان صقره ومثل منه.ثب أوتأنمحد تأتمحدْ أن الخيارل لها ؛هكان ينتح 
ا'ءرإنامجثل أوتأتمحذ الرب مجن عليه  ١٠وتتنع احده أن ل الخيار لها عند.كان مجن برب ولوريه مثل 
مجاوكل إ رقال محلعه يتغير او الرب يصبه ب الدي امحر ماء يابسا يض لا الرب س خرج إذا كان 

ؤيقولالدحول قبل منه فتلد في0لاها أمجة تكون أن إلا فيه فهوكالغاصب أوعيره بفعله يديه ي أصيب 
شاءتوإن مهرمحا ولها به ؤيلض مجقط يوم عليه الولد فيقوم أدخل حى نممها إلا مملك لا أراعا كنت 

جعلتوإمما له ولد أم تكون ولا قيمة كانت ١٠أكز مجنه قيملها أخذت شاءت وإن لها فهي تسترقها أن 
بهقاصابت عبدا ولوأصدقها قال وقد ( الزى )فال أصدقها يوم حالها عن تغيرمحا الولادة الخيارلأن لها 

البيعي الردكالرد لها أن قوله يختلهن، ب وإذا ا،لزنى( )قال أول بقوله ومحيا مجهرمجثلها لها أن فردته عيبا 
وكدللث،فقيمته فايأ كان فان دفعن، مجا إل رجع وإمما الح ي ردت ما قيمة أخذ غرز فلا باليب 
يردهأنه عيبا يه فأصاب بعبد لو-حلعها الخلع ي فوله ايضا ذللث، يؤكد ومما القانت ءتدهكاابيع البمع 

مجنشتما اصدقها ولو ا القاقم )قال اول بقوله ومحيا وييما يينه ذلك ي فسوى مثلها بمهر ؤئرجع 
بعبديتزوجها الرجل ي *وله واختلف ح؛كهكالب؛عر عامة ي التزؤج لأن مجثلها بمهر الثنعة ففيه دار 

١٠وجمل الأخر ي وأجازْ القومح، احد ي فأبملله ألفا يبلغ مثلها ومهر ألفا زادته أن عل ألفا يمجاوي 
بقولهعندي أشبه ( ا،لززى )قال مبيعا العبد من الألن، قدر أصاب ومجا مجهرا العبد من الهر قدر أصاب 

عبداولوأصدقها بح عقدمحا j إذاكان الكتابة ولا ءقدْكراء ي إذاكان محيزالبح لا لأنه محيزه لا أن 
قال) محلكها مجن إياه إلا؛إحراجها يكون لا الرجؤع لأن نمقه ي يرجع ا الدخول فبل ء1لقها م فديرته 
إذاكانالزنى( )قال أول وعوبقوله ملكه من له التدبثدبغمإخراج قكإب اجازالرجئ ؛د الزق( 
)قالالمللئ، س إخراج إليه نصفه رد أن ح رنته لغيرْ لوأوصى فهوكا ربه له وصية التدبير 

لونزوحهاومحويقول غلط محيا الزى( فته)قال فعليه جرا فوحد عبد عل ولوتزوجها الفاض( 
ابعدالحر قيمة مجاللث، س فهي مملكه ا لأنها قيمته لها تكن ولر مجثلها مجهر إل رجعت فامجتمحق بثيء 
فقالذللثؤ ي أكرمنه،اخالفقوله ؤيعلن الهركذا أن والرأة الول الزوج شامحد ؤإذا الفاض( )قال 
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ر{الوعد ملها ؤبما القود ينظرإل إمما لأنه عندي أول ومدا العلانية غمم ي الروتال *وصع ي
١٠٠٠وءلاوت|،امعايثلاثن الخمعة يوم عليه عقد م الخميس يوم الكاح؛بجثر؛ن عليه عقد وان ( القانص 

تلاالدخول قل اا؛اني ام ي الفواق قولكان أن للزوج اش رس ص( نكاحان)تال لأسا لها 
قدرعل قسمت ألفا نسوة أريع أصدق ولو اكا؛ص( )قال توله ناس ي ونصف مهر إلا يلزمجه 

رجمهالزمحا( )؛ال سم ذر عل شحما اض بكين ملهمة ي اعد أربعة لوانزى ُهدرءنكا 
ممن*ro واحدة كل فنجهل واحد بثض •مدا واحدة ركل نوة أرع ر يثحمي أن ننلثدس اش 

ولواش رحمه الغاض( )1ال أول يقوله الهر وناد نمها مهر مس واحدة كل جهلت ي عبدعا 
الؤلولوتزوج فقبضه له لووعبه الماف'لإا فللأين محللق م ماله من الصداق ودفع ابنه عن اصدق 

الإذاكنت يه ستحل تئيء ولا ئ صداق تلا أصا-أا وإن الكاح محيز أن له يكن لر أمجرولبه بغم علته 
.ثيثايالإصاية عليه اجعل ب ثيثا فبالهها صلعة؛٠شرآtا ف عليه اجعل 

اكممىباب 

ماثل،اللثعل الإعلاء وس ، المليم النكاح وس الصداق كاب من الخاْع من 

الرجليتزوج أن ضيص أنه عرف يه تزوج من الدي اا؛فويض تعال الد رحمه الغاض( )قال 
فلهاأصاببا فإن ثان هدا ي فالكاح مهر أتزوحلث؛غر لها ويقول يرصاها لأ٠ر٠ا المالكة الثيب المرأة 
واستحسنفيها وقت ولا العقدة س بدلا القديم ق وقال المتعة فلها طلقها حى  ١٢٠٠؛لروإن مثلها مهر 

روىوقد فسواء اوماتت مجهرا يمي ان قبل مات فان الزوجهما بقدر الوال راى اوما درهما بقدرثلاثن 
بغترمجهدفاتونكحت واثق بنت برؤع ل قضى أنه عووأم" »؛ا;ى وم عليه اش صل ام عن 

عليهاث صل الني دون أحد تول ل حجة فلا يثبت فازكان ويالميراث ناما بمهر لها فقضى زوجها 
شنم وإن افجع بى بعض عن وّرة منان ابن معقل عن ومرة بمار بن معقل عن مرة بمال وسلم 

يقرصهان إلا يلزمه فلا الهر محللبت ومي )تال( عمر وابن وزيد عل وهوقول المثراث ولها مهر فلا 
مجاإلا يكن ب فارقها حتى ترصه فلم فرصه فان مثلها يصداق يعد'علمها هولها يقرصه او لها اللهنان 

وهومحالفالمروق يالتفؤيضن وليس التفؤيص ق يدخل وفد العقدة ق لوكان فيكون"،١ عليه اجتمعا 
الفاصدكالصداق فهدا أنا أوثثت أنت ثئت مجا ل تفرض أن عل أتزوجك له تقول وهوأن تبله لما 

اثبه.يالتفؤيض هدا اش رحمه الزى( )تال مثلها مهر فلها 

هاكمائل عل الإملاء ؤكتاب الصداق مزكأب الخاع من 

نماماس أمجها وليس عصبيا ناء أض فامما نماما مجهر لها قالت ومي اش رحمه الفاض( )قال 
وادبهاوعسرها ويرها وقبحها وج،الها وحمقها وعقلها ّلما مثل هول محن ومهر بلدها ناء واض 
يكونلا بالقيمة الخكم لأن نقداكله وأجعله عنتلن بذللت المهور لأن أوثيبا كانت وبكرا حلما وصرا 
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يتكجن إذا ساوهأ كان وان وصفت ما ثما ضبا الناس أنب فهر نسب يا يكن ب فإن دين 
٠عشرما ي خففت خففن همثاثرُس 

مي الأخلاق 
المحداقاب كس 

مهرهتلهاولها نحالغا أوبمده الدخول االهرة؛ل ي الزوجأن اختلف وإذا الد رحمه الغاض( ){ال 
تمتما الراة *ول والنول أوأحدهما الزوحن وورثة الكر وأبوالمنة الزوج وعكذا بالرجل وبدأت 
الذي١^١٠ نالت فان الخق اله ومن الخق له الذي يازار إلا يزول فلا الحقوق مجن حق لأنه مهرما 

إقالهر بديع ؤيثرأ ر؛ال( ؛وله فالقول ملكه وادعت بمال أفرت فقد مومجهر بل وفال ،يدة ثمن 
.ومالها يضعها أيوعا يل الي أوكدة كانت صغيرة البكر أ؛ى 

•الكماثل عل الإملاء وس و،نك1االْللأق، المحداق سك1ب 
ليسالألف لأن فالهرفاّد ألفا لأيبما أن عل بألف الكاح عقد وإذا اش رحمه الغاض( )|او 

منعهولها جاثزا كان ألفا أياما يسر أن وعل ألف عل امأة ولونكح إياه له؛اداراءله خق ولا بمهرلها 
يخرجهالا أن أوعل نحرج أن لها أن عل ألما ولوأصدتها ، أووكالة تقبض لر هبة لأما منه وأحدها 

يمثلها مجهر فلها يفعله أن ماله مغ عليه شرطت أو يتسرى لا أو عبيا ينكح لا أن عل أو بلدهل من 
لفادالزيادة لها اجعل ولر الشرط ابمللت الشرط ونائما مهرمثلها عل زادئ قد كان فان كله ذك 
اا؛اإعورصي الشرى يد ي العبد فات حمر ديناروزق بمائة عبئا لواشرى ترى لا بالشرط الهر عقد 

قيمةله وكانت خوزفبهلل لا بما العقد ارممن لأن ذك له يكن لر الخمر الزق ؤيبهلل ال١تة يأخذ أن 
ائوالزوجنفقما ولوصمن رقال( فاسدا الهر الخيارنياكان اوفإ له واشرط دارا ولواصدقها العيد 

كصمنن، لوقال أكروكدك ومرة أقل هرة وأنه عب لر ما صإن محز لر سنةكدا كل ل عشرمنن 
.خهل وما يكن لر ما صمن لأنه علبه ك وجب أومجا فلأنا به داينت مجا 

•الكماثل عل الإملاء ومن اضداق، كاب ومن الخاع من 

ييدْيعفوالذي أو بمفون أن إلا فرصم  ١٠»فمم، تعال اش قال : اش رحمه الغاض( )1ال 
ممالها تجعل مللث، يعفومجن إنما أنه وذك الزوج ابكاح عمدة بيده والذي )تال( النكاح٠ عقدة 
محنالباأيى ين عل عن وبلغنا الصداق لها يم بان يعفو أن له تعفووجعل أن الهر نصف مجن لها وجسا 
المسياابن عن جثيروروى بن وسعيد مرح وهوتول الزوج النكاح عقدة بيده الذي أن عنه الد رصي 
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نحوزئالا غرزعتوهماكا فلا أيوالكروأيوانحجورعله فأعا اث رحمه الغاض( )،ال بماس رم؛ول 
ولوومت)؛ال( أمحل وارءام أوارد ١^ نل ارجؤع ظه ديه ي  ١۶عما اروحن وأي أموايأ مة 

•لكهبثيء عبيا ؛رح لا والأخر ينمغه عالها يرجع أحدهما قولان ٠مء١ بمها أن نل داتها ص ل4 
لملأن،محإلما شفه اول؛ له قومه نفته إذا يرع لا المليم كتاب ي وقال : اش رحمه ارى( )قال 
إنوكيلك )قال( ؟ إليه صار ما علها يرجع ثيء ناي كءدْ رومته إياْ ليسكاصملأكها إيراء 

يمولأن إلا غٍرسا *ولا أعل ولا يرح ل( طلقها م الأحر ادضف له ومت م تحمه أء>لامحا 
•نيه أدل والأحسن ازز( )قال وجه ولكل أعر واش أحسن عندنا والأول لضْ اه؛كهبتاا مها تاثل 

يرجعأن الصف له ومت إذا الإملاء كتاب ي قال ما قوله عل عندي والقياس ياحسن ليس الذي 
تحمهفعليه م امرفا من عيه ما بثيء حالمته وإن اش رحمه الغاص( رفال ي ما ينمق عالها 
غيرالمضيالمداى ي فأعا رقال( وبمى نفت ما ثاع النمطف لأن يقوله أشبه سا ارى( )قال 

كانتعله ردته م النامي ورنفت )قال( تعالإ لا مما أيرأته لألها ياج ذلك ي فالراءة أوالفاصد 
يحزكذامما ونحلله أقل أنه تتيقن ما المرأوبملها معرفة يكون؛*■د أن إلا مثلها مهر ولها البراءة؛١^ 

.إلكذابزكذا مما أكروبمللها أوسلها إلكذا 

المزؤإرخأء الثاب ؤإغلاق الدخول ي الجكم ياب 
اهديمالطلاق ومنك؛اب الماء عشرة كاب و0و ابامع من 

١٢٠الدخول فله دينا فازكازكله االال يعهلها حى بها الدخول له وليس اش رحمه الغاض( )قال 
حىأعلها فيمنعه ابمحاع نحتمل لا صغثدْ تكون أن إلا ثلاثا يجاورحا ولا أمرعا نملح ونحوم وتوحريوما 

مثلهايجامع الق الخال ي تكون حش نممها ولا صداقها دفع عليه وليس صواء وانمداقكالدين نحتمل 
مملؤعفاتبم،ا تدفع حى ندحلها لا وقارا تدخلوعا حى دفع لا فقال يالنة ؤإزكانت ويينه بيخل؛يلها 

فإذازوجها س اتحداق وأخدت فيه يدخلونها وفك عل أعلها أحرت معا امتنعوا فان الأخر أحرت 
فواكانت وإن إلينا اتحداق دفع إذا إليه ندفعها فارا إذا النفقة لها وجعلت إليأا دفعته دخلت 
دبلهالمله تلم فلم أضاعا وإن فتمهل مثلها فيه لا؛ُاثع *رض *ن يكون أن إلا الدحول عل أجثرت 

يوالقول جرحها ي يزد ولر ما ينكأ ل! عاد إن الذي الثرء تثرأ حى بمصا أن منعه ولها الهركاملأ ولها 
منءللقت٠و٠ن وإن » تعال اث لقول الهر نحف فلها ،؛ ?lliحى بمها فلم عليه دخالن، فان فولها ذلك 
الدرصي عمر عن بالأر محج احج فان فرصما< ما فنصف فريضة لهن فرصم وقد موهن أن نل 
؟ملكم من ثانمجز رجاء ذلهن ما عمر قول فن الهر يوجب أنه الر وإرحاء الباب إغلاق ق عنه 

)قال(مرا يرخ ول؛ يايا يغلق ل؛ وإن يالقبمى ارس هاكوجوب نفوين يينه خلت، إذا يمب، فأخرأنه 
حاءقد اث رحمه الزى( )قال نفه ياليس إلا الهروالعدة يجب لا أونمر  ١٠٠٠مقامه محنال وصواء 

•القرآن وهمءلا٠ر الثافم فال ما مض هماس واين مجعول اين عن 
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اكةاب 
وجدداديم الطلاق اب كس 

امإلا ذ طالأة لكل حمم اين و»\ل للمطلقات اكة اش حل اث رحه الغاض( )قال 
كانإذا نوج ولكل طلق 3وج كل عل قاكة )ءال< الهر محق فصما rا دخل دل( ئ رض 

لهامتعت فلا ملة من المراق ؤإذاكان أويفارق أوكللي أويخالح يعللق أن مجثل يه أويم مله من الفراق 
الكاحفهوأمد زوجها من صدما ماعها أمة إذاكانت وكيلك ممهللمة لست، لأما أيضا مهر ولا 

فلوانمن امرأة وأما ف٠يكالمهللقة أمجأكها ثاء إن ولأنه وسما مه ذلك فان اللامحة فأما مه إياما يبيعه 
وناس؛ولهعليه غلط محيي مذآ اش رحمه الزى( )قال أعلم وافه متعة عندي ولجا معه أ؛امتإ ثاءت 

دونه.ملها من الفراق لأن U حق لا 

مالكماثل عل إملاء الهللاق كاب من 

أوأوخان أونفاس إملأك عل دعوة وكل العرس ؤمحة تعرمح، الل الؤمحة اش رحمه القاض( )قال 
أنهل ين ل( ترما دس تريا ي أرخم، دلا علعا بمح الؤي؛ ي رجل الها ص سم3د حادث 

ولاءرس ض اليبمة ترك وملم عله اث صل الني ان أعلم لا لأي الخرص رئ ي ل يبن عاصزكأ 
ولوأول( ٠ الرحم، لعبد و؛ال وممر بمؤيق مغر ي عما الد رصي صمة عل وأول( غيرْ عل أول؛ أعلمه 

لوفعلواحبا ياكل ان بمم وليس وانحرنا وبرك الدعوة احابا الدعوصامما وإزكان ( قال ) # بثاة 
يدهنص م اش بم حدوا وفال يده فد العبام ووصح فجلس عتبما الد رصي عم ابن لص وتد 

ماعمااف1امرة العاصي من أشمه أوما أوالخمر الكر س العصية سما فاززكان )قال( صائم إني وتال 
راىفان عيب، ان له احب، لر عندهم ذلك علم فان بجلس ان له احب ب وإلا عته ذلك نحوا فان 

ياسفلا صورالشجر فازكان باس فلا نوطا وإزكانت، منصوية إزكانت، يدحل ارواح؛ ذات صويإ 
إؤ،لقبلتاولودعيتج ذؤلع إل الوأمدى تال ّلم وُّعليه الزه صل الني ويلغناأن احاْ بجيب أن إحب 

بخلةيوحد لأنه إل أحب كان لوترك العرس ل والمكر واللوز الخور نر ل ( فال ) ٠ لأجبت كربع 
.صاحبه إل احتج غأرْ س فياحد بعضا بعضهم يغيبا قد انه إلا حرام انه يبن ولا ومبة 

الرأةعل وثفوزرجل محمرالمم 
الرجلعل الراة نئوز كتاب ؤبمن النساء عشرة كتاب ؤمن الخامع من 

الإملاءومن القرآن احكام من الخلاق كاب ومن 
)قال؛اا٠روزاn علمن الدي مثل #ولهن وتعال نبالك اش تعال؛ال الد رحمه الغاض( )قال 
بإظهارلا ؤللبه ف الهمنة يجن الحث، صاحب وإعفاء الكروم الروحنك،ذا بن العروق وجاع الغاض( 
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إلوالغر؛ة الخلع حإ ولو؛وما ( ؛ال ) رضاهما بض لبعث ذللث ولوكان الزوجن إلا؛رضا للحاكم لس 
Jltuطإ صلاح انه يريانه ؛؟١ الأجمال الخكن عل صاح<كان من ممإ واحد لكل الأحذ الخكن 

عمله؛عل غلب وأحإ رأن،ا الخكان أمضى الوكالة يمح ول! الزوجن أحد ولدغاب اختلافها ُرفة 
لكليأحد أن حكن يرضيا لر إن الالهل١ن وعل الوكالة بمدث م يميق حتى شبا بينها الخكان ممض 
كتابي روقال( عليه خب بقدرما امتغ إن ايبه رامحا ابما ؤيودب يلزم ما صاحبه *ن منها واحد 

سااش رحمه ازى( )فال، ميما الخكزكان عل نجرهما قائل ولو٠١ل القران أحكام من الْللاقا 
لهمإلا يكون فلا للأزواج الألأق، جل تحال اش لأن عنه اش رضي >، تال، U والقياس الأية فناعر 
سهذللث عل وأتامت ءلامها أن عل مجنبما أحده ثيء عل ولواستكرمها : الد رحمه الغاض( )1ال 

الرجعة.له وكانت هللق ما ولزمجه احده  ١٠رد 
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اسمعكاب 

اا،دةنحل؛4 الذي اارج4 باب 
رغ؛رذلك، والملة الكاب م باع اس 

وخرجالأية * شيظ محاآتتموعن تأخذوا أن لكم بمل »ولا اش تال مال اش رحه ( الغاض ال {) 
؟مذء من ينال بابه عند مهل بنت حسة نوجد السمح صلاة إل وصار عليه اش صل الد رصول 

-صةهذه وملم عله اث صل له تال ثابت جاء  ٧٠لزوجها ثابت ولا انا لا صهل بنت ■صبة أنا فنالت 
واللامالملأ؛ علته قتال محيي اعطأل U ا،دكل رمول يا حية نقالت تذكر أن اش ثاء تذكرما 

االامةازأت تكون أن ذلث وجمالة اش رحمه ( الغاض {ال ) أعالها ي وجالت ملما فأحذ ٠ ملما حذ  ١٠
محالغةومحذء لالزوج المدة فحل له أوكراب حقه تودي لا أن عن محرج اشدبة له علها محب ما 

إلالخق من تمعه  ١٠بمص ل دلو■مرج )قال( الشقاق خوف الزوجن حال نيا تثشه الي للخال 
وقد٠زاأصة الفدية بأخذ لثابت أذن ند وصال عله الد صل الي لأن له ذلك أجزت يالمرب ألحا 

الخلعان عباس ابن عن وروى ض، اادللق أم '^ ١٣٠٧•ثمل ي إلا ملما يأخذ لا يقل ولر بمرب نالها 
بابل وتطع اث رحمه ( اشى )قال شجا مت تكون أن إلا ممللقة عي تال ع،ان وعن بمللاق لثس 

إرادةيشمه،ن أوU الخلاق به ينع بما إلا ينع لأ طلاق الخلع ان اللاق يه يقع الذي الكلام 
تراضعن الفراق ؤإذاكان اش رحمه الزى( )قال نوى فيوما عددا اونوى عددا ّهى فان الخلاق 

تولذلك يوكل ومما طلاق أنه محيي فالقياس عله أصله ي ليس صحح والخقد بالزوج إلا يكون ولا 
عوضاا1نمللقة من اخذ لما ل نل الرجعة ك فاجعل طلاقا ذلك فإذاكان نيل فإن الد رحمه الثافم 

)|الالخلعة فكذلك عليه ملك ف؟ا رجعة له يكن لر ملكه من حرج ثيء عوض ملك، مجن وكان 
٩طابت ما يأكل أن ك حل غثرفراق عل نما به طات ما يأكل ان له حل وإذا الد رحمه الغاض( 

أن؛دينارعل ممللقة ولوخلعها مالك مساثل عل الإملاء كتاب ي روقال( به الفراق  ١٠ؤيأخذ نفسا 
الخلاقمن علمه أج؛ز ولا  ١٠٠والرجعة بملكه دلا والدينارملول الرجعة وله ك لازم فانمللاق لرجعة ال 

اخهولبالبلل والخلع الكاح محعل لأنه أصله قياس هذا ليس الد رحمه ( ازنى )فال اوقعه ما إلا 
لوخلهاقوك ومن مهرمثالها الخلع ي علها وك مجهرمظها الكاح ل لها ومحعل مواء الخامد والشرط 

UU  مثلهامهر وعلها باطل والمال والشرط ثان الخلع ان علها الرجة ول ئ ض ملما ض انما عل
يكونأراد وإن الرجعة ول يعلل االال إن بمال علها محجورا لوحيع *وله دُن اُُه رحه الزى( )زال 

إذاوكذلك تعال اش رحمه الزى( )فال الرجعة ل وكان يائنا تكن ب يائنا مللقة لوطلقها يائناكا 
طلاقالخلة يلحق ولا الد رحمه الغاض( )|ال الشرط يبهلله لا الرجعة له ان يدينارعل طلقها 

واحتجالخدة ي الخلاق يلخقها الناس بمص الزيثدوفال واين ماس اين د*و*ول العدة ي ؤإزكانت 
اشذكر بما لخقها لا الخلاق أن عل يدل بما والإجاع الخرآن من عله الثافم واحتج التابمن يبض 



اشكاب س ايات خس فدلت الزوج يوئ، والخلة وايداث والظهاروالإيلأء اللخأن من الزوجن بن 
موالقياس والأثر القران فخالف الزوجة عل يقع الخللاق اش جعل وإمما يزوجة ليست آما عل تعال 
فانمحللاق  ١٠^؛،لا أته انمللاق ينوي أويتة أوبرية خلية أنت لها تال إن رعم متنامحن ذلك ي ؛وك 

يهللقفكيف محللقت ءلالق أنت لها ولوفال دوما نساوم طالق غثدعا ولا يرما لا طالق ل امرأة ٠الكل 
•امراته غثي 

ارأصعل يقع لا رأا يقع U اب 
كظا Kaسمت رئ الطلاق إ;اح4 وس لْللاق ام 

مءل؛أا فؤفعت واحدة سنة ؤ ق ثلاثا طالق أنت لها ولوفال ت اش رحمه ( الئايس )؛ال 
حالي وصارت منه حالت فد لأنإ طلاق بما يقع لر نحته ومي ستة فجاءت الخدة انقضاء يعد نكحها 

رفالغءرْ نكاح طلاق فيه ضر فلا جديد بنكاح ءندْ صارت ؤإمما يقع ا الخللاق عنيا امحبع لو 
محللاقينقضي حى طاشت تحته وهي صتة جاءت ي نم قوك من ياصله اثبه هدا اث رحمه ( الز؛ى 
أنإما معاذ ثلاثة أحد من سنة كل ل طالق أنت يخلو؛ول ولا الد رحمه ( ١^^، )قال المللث ذللي 
غمل يريد أن وإما يلزمه فكيف غءرْ وحدث بملل فقد الخللاق فيه عقدت النءي النكاح هذا ل يريد 

نلطلأي لا فقول محدث نكاح ق يريد أن وإما يئيء وليس يعقل أحد إله يذب لا فهذا ملم 
.الله او-صذ؛\ فتفهم الكاح. نل طلاق فهذا الكاح 

الخلاقباب 
هظاسممها ض ماثل وس اهامم بن ماثل عل لإ،لاء اس 

حرمديالث إن أونمد يعييا امرأة أو طالق أتزوجها امرأة ولوفاوكل اث رحمه الغاض( ال |) 
رحمهازى( )؛ال فجلل و٠وغترء١للث الخكمكان ل الذي الكلام لأن شء يلزمه م أوملك فتزوج 

القوىيعمل لر فإذا أبمد مجدة بمد فهي تهللق لر الساعة طالق أنن بماكها لا لامرأة ؛ال ولو اش 
للسنةمملك ب من طلاق إل ميل لا أنه وأجمعوا اش رحمه ( االزنى )؛ال بمل لا أن أول فالضبف 

٠ابمد صفة عل أو ببدعة تعللق ان من فهي علحا اتحع 

يلزههالا وها الخلع عن يلزعها بما ١^١٥ ءناءلة باب 
امحامموابن •اللث ماثل عل إعلاء والخلاق النكاح عن 

فهوكقوليرمم ماثة عل فلك ثلاثا طلقتي إن امرأته ل ولوفالت اث رحمه ( الئافم ال ق) 
ايرااو اوابن بش ل اخلض ك ولوقالت الماثة فك ثلاثا طلقها فان درهم مماتة هذا ثوبك بمي الرجل 

القعل احلعى لت ولو٠١ ل سمت ما فله وطلقها الخللاق تريد وهى درهم الق ض و؛١^،^ اض 



1 ألف له كانت  U لهن ني وأنكرنحالفا فلس ألف أوعل ضوى لك صسا ألف عر لت  ١٠بماماءإ0 ؛
فلهاثئت إن الألف عل ءلااق أتت فقال درهم ألف عل وللث طض له ولوفالت •تلها مهر عبيا 

حىاوغاب الزوج رب ومواء العللاق لنمه الخيار وفت ى إياما اعْلته الخالوإن وفت المثيئة 
ايايافأعهلته درهم ألف أعدش ان ءل١لق أنت ولوفال بالألف أيهنات،،ى الخارأو وفت مضى 
اسمعلها يقع قفة يازكانت رديثة اياما ولوأعملته وزيادة درهم ألف أعطته لأما فعليه زاثدة 

فأنتألفا أعهليتش عش«ا ولوقال تطلق ب درامحم اسم علها يقع فان؛ بدلها علها وكان ٠لالقت، درامحم 
ثلاثاطاقش له قالت ولو نيا ترج، أن أعطه إذا لها ولا أخذما س بمغ أن له ولهى ئ فذلك ءلاإق 
إلاعلها بمي يكن ولولر الألف فله ثلاثا محللمها ؤإن الألف ثالث فله واحدة فهللقها درهم ألف وللث 
ضرهزوجا تنكح حى تحرمها أما ى الثلاث مقام قامت لأنيا الألف له كانت واحدة محللمة 
القدحانإلا قوله ى يكره لر الثلاثةكا ح الأوليان إلا حرمها ما فوله وباس اش رحمه اإلز؛ى( )فال 

عللهى وانه الأخر الفقء ع الأول الفقء إلا المانة عينه االفقوءة الأعور م لر وي لثالث اح 
إلاغيرْ نوحا تنكح حى عليه خرمها لر يقول أن يلزمه فكذلك الدية ضلل إلا عنده الأخير الفايء 
اشرحمه ( الغاض قال ) فوله مض ى الثالثة يالخللتة الألف ثلث إلا علها قبس الثالثة ثع الأوليان 

علهاله ولويقين يالاثنتن مت3لوءا وكان الألف( له ثلاثاكان فهللقها يالن( واحدة طلقف له ولوقالت 
إذامثلها مجهر فله نوج بعد نكحني إن واثنتن عبلث ما أحرم واحدة يالم( ثلاثا طلمى فقالت ء1لقة 
نفقتهالخولأن مخي إذا اسراءلا فجاثزان متن عشر ولده تكفل آن عل ولوحلمها فالت ّي  ١٠^،

بماعليه رح مات وإن يكفيه بما عليه رجعت وإلا فازكفى زيتا وكذا فحا ثهركدا كن( ش بعدهما 
ولالنمها ابار وفت ى فضلها درهم ألف ل صمنت إن نفسك فمللقى بجدك أمرك ولوفال بمي 

عيداأءط؛تنى إن الخيارولوقال وقت ى محزإلأ لر إلها أمرما لوجعل الخاركا غيروتمت ى يلزمها 
بهيفع بما ا،لوصع مذا ى يقع وإمما العبد بمللث ولا منالق فهي كان ما عبئ أى فأعطته لق حلل فأنت 

البابهذا ز قال وقد العرض مض ى هذا لأن قوله قياس هذا ليس اش رحمه ازى( )فال الخنث 
تر-بمرأن لها ولا أحذها من بمنع أن له ولهى لها فذللئ( ءل١لق فأنت درهم ألف أعهلتتى ما دض أض 
يعيدخلعها ولو بمهرمثلها علها له فيكؤن مهول العبد غيرأن سواء محتدي والدرهم والعيد لها أعطته إن 

ءلالقفهي درهم ألف وعليك طالق أنت ولوفال مهرمثلها علها له وكان رده عيبا ٩ أصاب م بعينه 
ذللتؤعل فهللتها العللاق صالته ابا ولوتمادقا حجة طالق انت قوله مثل وهذا علها شء ولا 

والخلعمثلها مهر علها له فردهكان هوهروى فإذا مروى أنه عل ثوب عل ولوخالعها ياثنا الهللاق كان 
مثلهابمهر يرجع فانه ا،لولود فات معلوما وقتا ولده ترصع أن عل ولوخلعها اللهلك وص؛تكاني فؤ 

بتمريولا فتسنمريه ويرامها غمْ يمل ولا ثدما ويمل غءرْ عل تدر ولا الولود عل تدر الراة لأن 
طلقتفْللقها صداقها من بريء وأنت طلقها أيوامرأته له ولوفال له نما تهلهي( ولا يرأمه ولا غيرها 

علألفا ملها ولوأحذ الرجعة علها وله ثيثا له يضمى ا لأنه بثيء الأب عل ./ح دلا عليه ومهرعا 
ارتدتام ؛الم( محللقنأ ولوقالتا مثالها مجهر وعلها الألم( ولها ثابت فالعللاق فهللقها صهر إل بمللمها ان 

حىيرحعا لر وإن العللاق يوم من والعدة لزمجها العدة ى رجعتتا فان الخللاق وقم( الردة بعد فهللتها 
يثاءاحى ملهإ واحدة ولا ي3القا لر يألف( صئإ إن ٠لالقان أنها با ولوقال شء يلزمها ب العدة انقضت 

ثن١١علها انحجور غير وطلاق علها الهللاق وقع غلها محجورا إحداهما الخيارولوكانت وقت ى معا 

٢٩٢









ولو)؛ال( الطلاق ى ؛الثلث الحكم يستمل وعولا ثلث زاد وما يفن يالأش الثانية الحال ى الياى 
للمنةالهللاق ويع ينوثمنا ب فان نيته عن صالته أومجا أَكلي أد أوأحن أعدل طالق أنت تال 

أنتؤلوتال للدعة وتع ينوشيثا لر فان نيته عن صالته اصتهه أوما أفصش أو أوأمج أنح ؤلوقال 
نةللمفلأن قدم إذا طالق أنت ولوفال تكلم حن طلقت فاحشة أوجميلة تبيحة حنة واحدة طالق 
تكونيلر إن ولوقال مجكانه طلقت فلأن أولرصا لفلان طالق انت ولوقال للمنة طالق فهي فلأن فقدم 

كلفقال طلض له قالت ولو الحل مجن الراءة عل دلالة لها ممر حى ءنأا وقف طالق قانت حامجلأ 
بنيته.عزلها يكون أن إلا مجالته اش امجرأته طلقت طالق ل امجرأة 

والطلاقبالة إلا بمع لا وما الكلام س الهللاق به يقع ها باب 
الكاحوس'مماب الرجاة كاب عن لحا؛ع اس 

وغثدذلك*الاك صائل إملاء وس 

والراحوالفراق اظلاق أماء بثلاثة فىكا؛ه الخلاق -مال اش ذكر اش رحه الغاض( او أ) 
ارسوبن بينه فا وينوى الحكم ينوش ولر لنمه أومحرحتلك أوفارقتلد طلقتلث أوقد طالق أنت قال فان 

انوعبده امجراته يبح ولا القس حر يريد حر انت لمده لوقال وثاقكا مجن طلاقا يريد قد لأنه مال 
غيرءلٍ ؤبمدمدكلاح السبب يكون وقد رصا أو طلاق أومسألة غضب عند ذللث وصواءكان منه قبلا 

أنبهأوط وثاقلى مجن طلقتلك أوقد أحالاث إل أومحتلك الجد إل صاثرا فارقتك قد قال فان الجب 
إلهلا يقول قد قل مجنه به يخرج تقدم»اتعهكلأمجا طلاقا هدا ؛نحن قدقل فان طلاقا يكن لر مدا 
أوأوباتن خله أنت إله«كانكا>ا7لوقال ولوأزد»لأ أوله عن ين؛خرالكلام >منا ٠^ اذ إلا 

حىطلاقا يكن ب طلاقا الساعة به وأنوى انوطلاقا ولر قلته قال فان أممه أومجا أوحرام أوبتة بريثة 
يريدطالق أنت ولأمجته الخلاق يريد حرة أنت لها ولوقال رقال( عدد مجن أراد ومجا الخلاق ونيته يتدئه 
ىحكم تمال اس لأن الرحعة بملك واحدة باتناكانت واحدة طالق أنت لها ولوقال ذللث لزمجه الختق 

عليهجل له والولاء حرا عليلئاكان ل ولاء ولا حر انت لخبده قال لو والثنتن؛اارحارة'؛ا الواحدة 
البتةامجراته ر$انة وطلق اواثنتن واحدة طلق لن الرجعة اش جل اءّقكا لن الولاء والسلام الصلاة 
البتةامجراته حنطب بن المهللمب وطلق عليه وردها واحدة إلا اراد  ١٠ؤبملم علمه الد صل الني فاحلفه 

ايدرصي طالس، أبى بن عل وقال تبت الواحدة فان امجرأتلك عبك أمالئ عنه اش رصي عمر فقال 
البتةوأما فامجضوه فسنة الخلاق أمجا مرح وقال ؟ أردت مجا غاريلد عل حبللث لامجرأته قال لرجل عنه 

واحدةؤمحتمجل ثيء مده ليس الدى الأذان ؤبمتمجل يقينا البتة طلاق محنحتمل فدينوه)قال( فبدعة 
بانإلا طلاقا يكون لأ بهللاقها ولوكتب قاتلها إل جعلت معاى احتملت فهما يرنحعها حى منه م؛نة 

فانيا'تءا فحي حا٠ككايى إذا فإذاكتب ينويه بان إلا طلاقا المرح حالف U يكون لا ينويهكا 
ولوبه يقر حى يلزمجه لر حهله هدا أن عليه صهد وإن حنركتب مجن طلقت طالق فأنت بمد أما كب 

يريدهبان إلا طلاقا يكن ب طلاقها أردت  ١٠فقال نفسها فهللقت بيدك أوأمرك احتارى لامرأته قال 
بهلاقفليس ترد. لر ؤإن فهوطلاق طلاقا أرادت فان ّثلنا نفى احرت قد فقالت طلاقا ولوأراد 



عنيايقع إلطلاق أن لذلك س وتحدث انحلس ر طريا أن نل مها طلنت إن أنما خلافا أعم ولا 
J^i ، فهدءغيريا زيا ؤإن،ّلك : *الك سائل عل الإملاء ز وفال ٠ إماع ١^ دذا

إذاشى أوطلقت طلقتك فالت ومواء فه وفال رم الزوج ثاء دض ادللاق اوقع ءى ^ ٥١
وامتشيانه ولوطلق ذلك لها فان واحدة فهللقت ثلاثا مها ممللق ان لحا ولرج*ل ^١٠١ ارادت 

سليهطلاق يلأ تحيكها يريد حرام عل آنت فال محلو بلسانه إلا الامتثناء يكن ولر الطلاق لزمه مله 
اشرحمه الغاض( )هال بمن بكفارة فار حاربته حرم وملم عليه اش صل الني لأن بمن كنارة 
ومالهكفروحواريه ارأته يض حرام عل أملك ما ولو٠الكل به محرما ل( بما حلثن فرجثن محريم لأنما 

وكفرآصب فلنا إصابه نوى وإن الإملاء ى وفال ٠ ماله يكفرعن ولر واحدة والخوارىكفارة ا،لرآة عن 
أوأواشق فيك اش بارك طل؛وك الطلاق يشه لا ما قاس ٠ موكا>ام وام كالي؛ن ولوفال 

الهللاقيثبه لا مما النية ولوأجزُت نواه وإن بطلاق فليس ذلك أنبه وما زوديى أو أوأدويى أينميم 
انتلها ولوقال معأ وسن للمنة ثلاثا طالق انت ^ا يدخل لكي؛ ولوفال مسه ى بمللق ان اجزت 

أعلم.ومال سبحانه والد . عدةبلا وبانت الأول وست طالق، أنت طالق أنت طالق 

بالركالطلاق 
وغيرهرالكره وهللاق 

وغيرهماوالأم الطلاق إباخد سكاب 

أوثهركذا فى قال ولو ومحه قبل يارس لر إليه طلق أحل وأي علمه مال الد رس ( الياض ال ؛) 
يلألرايت إذا السهرولوفال ذلك يلأل نيا يرى الى الليلة من المغيب ى طلقت ٠لألكذا رة غي 

الهلالمن مضى وقد منة مجفسن، إذا ولوقال نمه روية اراد يكون أن إلا غيره راء إذا حنث ثهركدا 
يعيياوخمس ؛الأهلة عشرئهراوأحد تكلم يوم مجن ليلة وعشرون حس ممضى حى ممللق لر حس 
ولوقالمحال مضى ونت ز الأن النللاق وإيقاعه مكانما طلقت الماصى الثهر طالق أنت لجا ولوفال 

فالقولغيره مجن مج1للقة الوك ذالئs ى أنماكاث يعلم أن الأ مجته يقبل ل؛ غيرى من مطلقة أنما عنيت 
بابنياتهواحدة عبيا وقعت طاقها فإذا طلقتلث، إذا طالق أنت لها ولوفال ذلك نحول ى مميته ع فوله 

عليكوقع كل،ا طالق أنت قال ولوكان مال اث رحه الغاض( قال ) بالخنت والأخرى الخلأة 
(القالهص قال ر وحديا بالأول طلقت بها مدخول غثي وإزكانت ثلاثا طلقت واحدة وطلقها طلأى 

إيقاعوقت قى الغاض الطف تعال الد رحمه ازى( )فال :٢١ مدخولأ ؛أللقة لوخالعها وكذلك 
ممكنهمجدة لهسكت أءاا٠ك ل؛ مجا أومض أطلقك اب إذا طالق أنت دلو؛ل واحدة إلا يدير فلم العللاق 

اوممونماممونه بمللمها لا اه مم جى محني لر اطلقك ل؛ إن طالق آنت قال ولوكان طلقت، اكللاق ضا 
ول؛محامحه مجن يفعله إذا؛ ا إذا I ى فالزم * إن و» ا أإذا بين الثاض فرق مال الد رحمه ( الزى )فال 
ولوممللق لر أومكريا مجبا يه فقدم فلأن قدم إذا طالق أنن، لها ولوقال أوممؤثما ممونه إلا ٠إن٠ ى يلزمه 

المالمنه فاخذ اليلمان فاحيرء عل ماللئح تأخذ لا ولوحلمه حنثؤ الخال تلك ى فراء رأيته إذا قال 
لروإن حنمث، يسمع حيث فكلمته طالق فأننؤ كلمته إن ولوقال محنت لر أعهليلئخ لا ولوقال حنثؤ 
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كلمتهؤإن بمث لآ مكرمة كلمته وان بمث لر يسح لا أوحث مجبا كلته وإن بمث ؛ يسع 
ىنوى ما دّثل الأول وتحت طالق أنت طالق أث طالق آنت حا الدخول ولوقال حث مكرانة 
ودينالأول ى يدين ب طلأتا أرد ؛ تال وإن أراد ومجا واحدة فهي الأول سن أراد بمدما؛ان اكنز 

ىلكلام امتمحاف يالواولأنما والئانة الأول ونمت وطالق وطالق طالق انت U ولونال لنتن اى 
أنتوكذلك بمللاق فلس تكريرا rا أراد وإن موطلاق طلاقا ما أراد فإن الثاكة ى ولثن الذلا*ر 

الإمجلأ،كتاب وش اش رحه ازى( )تال طالق ل طالق ل طالق وكذلك طالق م طالق طادم 
الزق()فال ثلاث دهم، ا-تتناف ^٠١ ٠١١٥٠نية له تكن ب فان ى'كلمتن اوواوا ا م ٠ ادخل وإن 

ولوفالاث رحمه ( الئاض 1ال ) محال الد وبن ينه ف؟ا واياطن اول الحكم ك، و١ل٠لاهم اُد رحه 
خلاالهللاق يلطه فلا عمله عل ومجغلوب مجكره وكل حنا طلأتا واحدةكقوله فهي طلاقا طالق ات 

عملهعل ُاالخالوب طلاقا ولا فرصا عنه نقط لا الخمر يثرب ايصية سدفان آو خمر مجن الكران 
الخجازلأأمل بض فال وفد الثواب ك مجن عل الماب عله مجن ابماس فكبنمجثاب ■*وسب' مجن 

عليكون لا الصلاةّي فضاء عليه ولا يقول أن الطلاق تحريم علب بجز ب إذا طلاق؛؛از*ه يلزُه 
صلاة.فضاء عقله عل النلوب 

والأٌساءب الحط الطلاق ياب 

بانمنمجقرونة نوى فان اثنتن ى واحدة طالق أت لها ولوفال محال الد رحمه ( الئاهى )،ال 
تقعلا واحدة طالق انت تال وإن فواحدة ينوثيثا وإن؛ اثنتان فهي الحساب نوى وإن ثلاث فهي 

اواويدك اوثعرك رامك فال وإن ممللمتن لكت واحدة ؛نلها واحدةقال وإن واحدة فهي عليك 
بضطالق أنت ولوقال بعض دون بضها عل يقع لا طالق فهي طالق أحزاتك مجن أوحز• رحلك 

قدنسوة لأربع ولوقال واحدة فهي ممللتة محق ولوقال يبض لا والخللاق ممللتة لكت 
يريدأن إلا وأريعا وثلاثا تهللقتن وكيلك واحدة طالقا مجمن واحدة ت3لاوقةلكتكل يتكن أوخمت 

طالقأث ولوقال واحدة فهي اثنتهم، إلا ثلاثا طالق أث ولوقال ثلاثا ثلاثا فبللقن واحدة كل قم 
ولدتقاللكا ولو محال شجا يق ل( فإذا شبا بقى إذا الامتثناء محوز إنحا ثلاث فهي ثلاثا إلا ثلاثا 
عدماوانقضت أخرى وبالثاني واحدة بالأول طلقت بعلن ى ثلاثا فولدت واحدة طالق فأن ولدا 

.الأممان والندوركهوى والعتق العللاق ى والاستثناء ضر لر اث شاء إن ولوقال ؛١لث١لث٠ 

الريضحللاق باب 
الحديثرامحلأف لاك 11ماثل عل الإملاء ومن الخلة رمن الرجمت موكاب 

فمثلاثا مجرض طلق فان سواء والصمصح ض الر وطلاق : نمال الد رحمه ( الغاض ال ؛) 
مجرصهى الرحمن همد من بتور؛ثأا عئان حكم فذّكر الزنح،( أصحابنا)قال فاختلف مجان حى يمح 
٢٩٨



نرمحال اث رحه الثامر تال وقد ( الزى )تال المتن ترث أرأن لر أنا لوكنت الزبير اينر وقول 
1وثٌكيف الاثاروقال ، ٣١بمص إليه ذب وتد بمح تول البوتة ترث لا يأن النول إن الخلة كتاب 
همروتال الني( )تال لقوله وأتيس أصح يدا أنا تقلت الزنى( )قال يزوجة له وليت يرما لا ارأة 

مصهلوأقرمح، ب وتال الزئيرأصحيا اين مذب إن مالك ساتل عل إعلاء والعللاق النكاح كتاب 
وقال. مواء عندي التياس ى والإقرار الإيقاع ى الهللاق وحكم رثه لر ثلأرا صحه همر حللتها أته 

اثرحمه الثافمر احتج وتد الزنمر( التوتة)قال ترث لا لل أيى وابن حشمة أيى احتلأف فىكتاب 
قتالاب ورماكال ماتا وإن ابن محاق مما واحد ك)، ورثه فات ولدا ادعيا إذا قال من عل 

الثداثم منه مجماكها الأين بملوا ب إذا قولهم تناقص فالزمهم ثورتين من يرثون الناس الثاض 
ىاصح د*قا ترثه ل! ؛ه يرماالذي الض ارتيع فإذا يرما حنث ر الزوج الزوجة ترث إنما فكدللث 
الزبير.ا،ر، ونبه رموله منة عن ولا اش مجزكتاب قررت عا عوف بن الرحمن عيد وكدا القياس 

الطلاقر الفك اب 

اشنمه الغي>لان إن ٠ وّلم عليه اث صل اش رمول قال لما ت نمال اش رحمه الئا،ص( ال ؛) 
يقنيزل لر أنه علمنا ٠ يبجا أويشم صؤتا سح حكخ ينصرف فلا إليتته ين ف؛تغخ أحدكم ياي 

()قال باليقن إلا اليقن يزل ب العللاق نر ثلث، م نكاحا امحتيقنر عن حدث يقن إلا حلهارة 
عاتفان يدر للذي ؤبملف يبن حى ورقيقه نسائه عن وقف العتق آوى يالهللاق حنثت ولوقال 

بمللقنب الماء عل وقمت وان المال رأس عن عتقوا الرنق عل الهم حرج فان يلمم أنع ذللث قبل 
يبنحى بنفقم،ا واحد مم،ا مغ ثلاثا ءل١اق إحداكا ولوقال متداثه يدعن ان والولع الرقيق بمتق وا 

بإقرارْمعا ؤللقتا عدم ص يل احتلمات ولوقال للأخرى منه إقرارا بالهللازكان عذْ ارد لر قال فان 
المرهذه لإحداهما قال وإذا زوج ميراث ملما واحدة مزكل له وقفنا يبن أن ق؛ل، أوإحداهما عانتا فان 

حمرارأْ عبياث لمإ وقفنا *والت ولوكان الأحرى لورثة وأحلغناه له وقفنا ها أملها عفير رددنا حللقت 
ممنبلا الأحرى ورثت الأول مللق ؤللق وارثه فقال بعدما عات م قبله واحدة مجاتت فان معللحا 

ثلاثاطلق الر ص الخية أن فحلف الميت عقام يقوم أنه أحدهما قولان ففجا الخبة طلق قال وإن 
لهيوقف أنه الثانر والنول . يصدقه كن غيره بخير أو يخثره ذللث بملم وقد قبله الميتة عن ميراثه ويأخذ 
.يصهللحا حتى عنه ارأة ميراث وللحية قبله الميتة من نوج ميراث 

سكةاينالْللاق من الرجل ;أدم ما باب 

غيرهزوج إصاية كانت التحريم توحب الثالثة الطالقة كانت لما ; اش رحمه ( الغاض ال 1) 
غممنلج لإصاية يكن ؛ التحريم يوجب ما انمللقتن ز ولا الطلقة ى يكن ل؛ ولل التحليل توجب 

اشرحمه الثافمر واحج مذا إل الخمن بن محمد ورُح سواء وتركه فنكاحه التحليل يوجب معك، 
عيرهفتزوجت سما فانقضت اثنتن اَأته طلق عمن ّاله رجلا أن عنه اءد رصك، الحعلاب ين بممر 

العللاق.مجن بمر عا عل، عنده ر عمر قال الأول وتزوجها علما أوعات فطلقها 
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رجلاضرس 
ادللاقس رجلا سكتاب لخام اس 

الالديموس اليد وسكةاب امآن أحكام رس 
أوصرحوسممعروف يأمكوعن أجلهن بلغن فإذا ا اللللقات ى مال اش ؛ال ( القاض ال ق) 

علالكلام مياق يدل ٠ أقراجهن ينكحن أن مضلومحن يلأ أجلهن بلغن فإذا ٠ محال وفال ٠ بمروف 
تقولوالرب القدم بالخللاق فسمح اوتركها إمساكها فله الأجل بلئ منارة فاحدهما اللوغن افراق 

منوللعبد )فال( الأجل امضاء الأحر دامحأ بلغته إذا تقرل كا بلغت فد تريدْ ايلد قاربت إذا 
*ولهاالعدة انقضاء ب ممكن ف،ا والقول أوامة حرة نحته الثتمحزكاث بعد للحر ما الواحدة بعد الرجمة 

علالجد إل ءلريقه وكانت امرأته عمر بن عبداس ومحللق تراجع حى البوتة يم نحر عليه مرمة وهم، 
ملماله بمل لا عهياء وقال راجمها حى علها يستأذن أن الأحرىكرا٠ية العلريق يسلك فكان مكيا 

يكنلر ولما ( فال ) فضلا يراعا لا الكريم وهمد ءهلاء وفال براجمها ؛ مجا يردء أؤم ارنحاعها أراد شء 
أوأوارنحعثما راجمثما فد مول أن بإ والكلام بكلام إلا الرجمة -كون فلا بكلام إلا طلاق ولا نكاح 
مثالهاصداق ولها عاين إزكانا ومنران ضة فهرجاع ي؛و؟ا ادلأ الرجمة ينوى جامعها فإن إل رديما 
رجعةفهي الثالثة تحيض أن *بل بالرجعة تكلم م أصاحا م مٍضتأن اعتدت واركاتت العدة وعاءا 

عدنماتنقضي حى لغيره تحل ولا العدة طلمها يوم من انقضت وقئ برجمة فليست ميعا وإنكانت 
مجهرولها مفؤخ فنكاحها وتزوجت عدنما وانقضت بدلك تعلم ولر رجمثما عل ولواشهد مسها يوم من 

أحق«فالأول الوليان أنكح إذا ر والسلام الصلاة عليه تال الأول ندجة وعى الأحر مجسها إزكان مثلها 
|ال) يدحل أول! حا لحل الأول امرأء عى المسالة عدْ ى محه الد رض طالب أبى بن عل وتال 

رجةفمحا بذلك وأقرت :مرية ولوارنجع الأخر نكاح يمح ل( ية بمم نا وإن اش رحمه ( الفاض 
ولوحلأممييا ح قويا فالقول يعد وهالن، عدتك انقضاء تبل راجمتك ند ولوفال يشهد ان يبض وكان 

يإقرارعاالعدة تعبيا وأنكر أصاس ولونالت رجمة فلا بمجي ع وقالت أصبتك قد وقال طلقها م حا 
ولوه نفبالميس إلا الهر رلكل العدة نجب لا بملل لآ أو مقامه طال وصواء بإفرارْ ملحا له رجمة ولا 
جحدفتكوزكمن ذلك بعد تقر آن إلا صدقثما رجعتك قبل عدزى انقضت وقالتا البوم تربلثأ قال 
الزوجارنجع حك، العدة بانقضاء أحدهما ولا جميعا يقرأ لر إن الد رحمه الزمح،( )فال به أفر م حنا 

بعدارتدت ولو اش رحمه ا ال؛ااؤاى قال ؤ له عليها لثن  ١٠نقصن عندي( لها فليس امجراته وصارت 
مااش رحمه الزنى( )فال التحريم حال هم، تحلل لأنما رجمة تكن لي العدة ى مرتدة فارتجعها طلاقه 

رجعةأنه علمنا العدة امضاء قبل الإمجلأم جمعها فإن موقوفة رجمة تكون أن عندكا بقوله وأثبه نفلر 
فىنقول ارتدت'غا حن مجن المح لأن رجمة لا أنه علمنا العدة انقضاء قبل الإمجلأم محمعهإ لر وإن 

واقعاكان الطلاق أن علمنا العدة انقضاء قل الإمجلأم فجمعها وثنية أو مرتدة طلقها إذا الطلاق 
منالعدة وكاث الطلاق بطل العدة ر الإسلام محمعها لر وإن الهللاق وقع حن مجن العدة وكانتا 

الإسلام.متقدم اسم حنح، 
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ثادئالطمن بان 

بمدمن له نحل فلا ٠ التالتة اللالنت الطلقة ى وتعال تارك اش تال اش رحمه ( الغاض ال ق) 
و،مانمعليه اش صل المى ال اسْ زوجها ثلاثا رفاعة طلقها الى الرأة وشكت ا غيره زوجا تنكح حى 

وذوقعسيلته ذوى حى لا ؟ رفاعة إل ترجص أن أتريدين ا فمال الثوب *دبة ُثل إءا فقالت 
ذاقافقد فرجها ض الحشفة فغب صحح بنكاح أصاحا فإذا الد رحمه ( الثافس قال ) ا عسيلتلث 

محؤبأو مراحق صى من ذللي أوكان أويدعا يده إلإ يدحله لا وصعيفه ا7محاع قوى وصواء انميلة 
وقدأماء أومحرمة صاممة ولوأصاحا وزوجة 3وج ومواءكل غثرالخمى تغيب يغيه فيرما له تى 

عليهالد صل الني ورجم ي لأنه للمسلم أحلها صصح بتكاح ذص زوج الذمية ولوأصاب أحلها 
لرمنبما الُد رجع م احدهما رئة بعد الإصابة ولوكاتت فال محصنا إلا يرجم ولا زنيا حولين وّام 
النكاحفيصح عنده مخا الرند لرجؤع مض لا ( ١^ )فال الحال تللث ف لأخا الإصابة نحلها 
ضالنكاح انمح فقد  ١٣مدخول غير كانت فان نله للزوج إيا*ا إصابته احلخا قد الى ض إلا يتخا 

؟محلها لا فكيم، الردة نل إياعا إصابته احلها فند مدحولأ كانت وإن ؛الإصابة مثلها مجهر ولها فوله 
لهحالت، نعر ولا وأصست، صممحا نكاحا نكحن، أنما ذكرت وبر الد رحه ( القاض ر؛ال فتفهم 

يفعل.لا أن فالوبع أنماكاذبة قلمه ص وقع وإن 

الاعاقف،ِس دخل رمحا والإملاء وجديد ؛ليم الإيلأء كاب س اباع محمرس 
وضرذلكاكللاق إياخد س الماصم ا؛ن ماثل وس •الك ماثل عل 

ففيالأية ٠ أشهر أربعة بربص ناحم من يولون للذين ا تعال اث قال الد رحمه ( الفافم ال ق) 
أوبيعا لوابماع أشهركا أربعة ممضى حى لامرأته الول عل لا-يل أن عل اعلم والد دلالة ناالث، 

بضعةأدبم، بمار بن ّلءان وقال الأجل ممضى حى ميل عله يكن لر أشهر أربعة إل ثيتا صمن 
عمروابن وعاثشة وءؤن عل وكان الؤل يوقف كلهم وملم عليه الد صل اليى أصحاب من عثر 

شيثانفه عل أوجب، ومن حاكفارة يلزمه بيمن حلمإ مجن الول الولي)؛ال(ءلي يوقفون بمار بن ومانحان 
حىالإبلاء بلزمجه ولا الول مجعى فهوى امرأته جاثع إن نفه عل فاوجه أوجه إذا عليه محب 

أولافرجلث هم، ذكري أغيب ولا أن؛كلثا لا والد فوله وذللئ، ًرمحة ص الى ابمع اّ،اء باحد يممج 
فهوالعي مدا مثل فى أو٠١ افتضلئ، لا والد عدراء إزكانن، أويقول أجامجعلئؤ أولا فرجلئ، ض أيحله 

بابكله فهذا أجامخلتؤ أولا أملئ، أولا أطوك لا وافه لوفال القديم( ى )وفال الحكم ز مول 
المحا ينوه ل( ما فلنل الحكم ص و*وءول فهوواحد اياع نفس عن به ا-مكى للجاع واحدكياكان 

احتملوإن مول أنه أجامجعلئ، لا محلفه نيإ فوله وأجمع الحديد ض ونواه النديم ى الحكم ى أمسلث، 
أوأياشرك لا والد ولوقال الد رحه إ ال؛اههم |ال ر أعلم والد الطم بما؛ى أشبه وهذا ببلى أجامجعلئ، 

ولوالحكم ض مول فغير يرده لر وإن فهومول ■^عا أراد فان هذا أثبه أوما أملئ، أولا أباضعلثه لا 
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أولأسوأنك أو ثيء ورأسك رأسي غسع لا والد ولوقال فهومن ديرك ى أجامعك لا والد قال 
ترشواش ولو٠١ل ماعا يريد أن إلا ميا يذك يكون فلا *ذا أصبه أوما عنلثا غيض لتطولن 
مضتإذا قال م أثهر حمسة أقرك لا واش ولوقال فهومول أصهر أريعة أكرمن عى فإن 7محاءك 
ومدرجعته بجد أصهر أريعة ضن فإذا اربح م فْللق الأٌل ي فؤقف ّة أرك لا فواف أصهر حمسة 
يوقفلر أقل أو أصهر أؤيمة إلا المنة من فيه عليه يق لر وقت ي رجعته كانت فإن محبمل أشهر خ؛ 

ملياريكن الشهركله مذا صوم فز فريك إن قال ؤإن الفرج له بجر يوم س أنهر أرمة له أجز لأي 
مجااوصوم عل؛هكفارة صيءكاث الشهر مجن عاليه يقي وقى  ١٠٠ولواصااص يوم صوم فعل لوقال كا 

ماحرجه فإذا ثلاثا طبنا الخثفة وغات فاء فان وقف ثلاثا ؛الق فاتت فربك إن ولوقال بمي 
راجمريوم من اصهر اريعة فله راجع فإن واحدة عليه محللق بميء ان ايى وإن مثلها مجهر فعليه يعد ادخله 

امحنأو محللاق بلا نحربمها يد ير حرام عل أنت ولوفال ثلاثا االلك ذلك محللاق ينقضي حى كدا هم 
الأيلأءيكون لا محللاقكا لأ يقع لر إذا يكفارة فيه حكم ضء التحريم لأن ؟ول فلتس يتحر؟ها 

ظهارىعن حر فغلامي قربتك إن ولوقال بكفارة فيأا حكم لأته طلاق :W أريد ؤإن والغلهارمللاقا 
و*وُلهارى عن فلأنا أعتق أن عل فلله فربتك إن فال ولو يظاعر حى مجوليا يكن ب رت تذل١٠إن 

الدرحمه ازى( )قال بمن فيهكفارة وعليه عن؛لهارْ فلأنا يعتق أن عليه ولمس موليا يكن ٠تذل١٠ر؛ 
اليومعن الخميس يوم أصوم أن عل ف لوقال يقول أنه ترى ألا كفارة عليه يكؤن لا أن بقوله أثبه 

يومفاى لاثع يوم صوم وإن يلزمجه بثي، مه يندر ب لأنه الخمس يوم صوم عله يكن نا عل الدكا 
قالم ولوال ( الفاض ؛ال ) فتفهم لأكفارة يلزمه مض ذك ى للنذر بجعل ولر عنه اجزا صامه 

ولونيا يشرك لا وانجن للأول لزمته انجن لأن صريكتآا تكن لر الإيلأء ى معها اصنكتلث قد لأخرى 
أصيبكلا ولوقال صرح يقذف إلا قاذف فليس هرببا وإن بمول فليس زانية قانت قربتك إن قال 
منأقل وإزكان فهومجول أشهر أربعة أكرمن المنة مجن عله ي وقئ ورء فإن مجويا يكن لر مرة إلا منة 

الواش ولوقال مليا غكؤن يميييا حى موليا يكن لر أصبك لا فواش أصبتك إن ولوقال بمل فلس ذللث 
أوأوممون فلأن يندم أوحى مريم ن عيي يزل أوحى الدجال يخرهح أوحى الشامة يوم إل أزبلث 

محي وقال مونا ءليهكان حلف مما ثيء يكؤن أن قل أشهر ايبمة مضت فإن ابك نفيي أو ممؤق 
أشهرأربعة من أكر يريد أن الأ أشهر أريمجة فل تفهلمه قد لأما مجولتا يكن ب ولدك مطي حى احر 

أربمةأكرمجن حال بكل اخماع منعت بمن أنكل أصله لأن يمله أول مدا اف( رحمه ازني )فال 
مجثلويذا الزى( )قال فلأن ممون حى ممؤل فليس فلأن يشاء حى وقوله فهومجول خث بان اشهرإلأ 

أريعةى اافءلام امكن إذا ولدك ضلمى حى وكذلك الماس ى صواء أوممون فلأن يقدم حى قوله 
اويتاءفلأن يقدم حى فوله مثل مدا اش رحمه الزى( )قال ممول فليس تحل حى ولوقال اصهر 
حىقوله وأما عليه اش محجمة ازى( )قال مولتا يكون أشهرفلا أربمة فل ويشا* يقدم فد لأنه فلأن 
حلفحن من فهومول أبدا أملوك لا واف وعوكقوله أنا أمرت حى كقوله حال بكل فهومجول ممض 

قالفهومل انحلس فى فشاءت مثن إن أقربك لا ُاش ولوقال تعال اف رحمه ( الئاض ال 1) 
الإبلاءتعال اش انزل وقد صواء والرضا الغضب ى انحن تكون ،لل صواء والرضا الغضب ى والإيلأء 

يخرجهاأن عل يقدر قد لأنه ملي١ يكن ب البلد عدا مجن أخرجلئ، حى أقرك لا واش ولوفال معللقا 
•إخراجها محرض ولا الأشهر الادبمة انقضاء فل 
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٠٣س الإيلأء لأب 

يومحفممزلكهن فهرمل أقربكن لا دالي له نوة لأربع دلوقال مال الد رحه ( الغاض ؛ال )
أوبممء حى للبايمحا ويوهما الإبلاء حكم ُن حرجتا أدثنمحا واحدة أصابا فإذا ممن واحدة لكل 
منمو1 ثلاثاكان ض ولومحللق نخز جن حلخ، اللأي الأربع بمجب، حتى عله حتح، لا وح 

ولاالوافي غُاع لأته الإيلأء عنه سقط إحدام، ولوعام—>ا حننؤ ًلأو، واللأي لوجامب لأنه الباقية 
منمول أنه زعم وقد سمل فهوما حال بكل س منما بمن أناكل قوله أءل الزى( )قال محت 
احداسلوماتت بقوله ذللئ، بن م ؟ ميا مما يكوبا ا فكبنحننا ما وحائما ولووحلما ال؛اهية الرامة 
بلآماأن يقدر لا لأنه الرابعة من مليا يكون ثلاثا بملآ حى عله ايلأء لا أنه والقياس الإبلاء عنه سقط 

منكنواحدة أقرب لا واش ثال ولوكان : تعال اش رحمه ( الثاض 1ال ) أول بقوله ومدا حنث، إلا 
لأنهايوامحا محا الإبلاء ِ، خرج بن اصاب ما واحدة قاتما لهن يوفما ف٠ومل وعوير 
ثانية.بايلأء الخنثا يعد لر مجرة حنثا فإذا الواحدة بإصابة حنث، 

الإيلأءئ اكألت نحب س عل لأب 
عنهبمقْل ومحن 

أصهرأربعة بعد الوههن، تهللت، حى لامرأته ولا للول تعرض ولا تعال الد رحمه ( الغافر ال ف) 
حالز لها غمتؤ لر مجا ركن، لاما لها ذللث، ءللتهك١ن م ذللثؤ ولوعمت، بهللق ان وإما يفيء ان فإما 
لأتماعليه إيلأء فلا اصهر اربعة عل حلن، وس معتوهة لول ولا الأمة ليد ذللت، وليس جال دون 

نكحهام منه باننح م أحرك، له امرأة يقرب لا امرأته ؛هللاق، حلهن، ولو امحن س خارج وعو تنقضي 
نكحهام عدثما نهضنؤ ١٠ؤللمها م  ١٢٠٠لوآل آحر مصع ر وفال اش رحمه ارى( )قال محول فهو 

لومحللتهاحال ى ص\وت لأتما الإبلاء حكم عنه يقْل وإمما الإبلاء حكم عنه وصقط حديدأ نكاحا 
حكمفيعود ينكحها م منه لفها أمحللثح تصر حتى ا،لول امرأة تين أن ولوحاز علما محللافه باغ لر 

كاكانته١٢أصاان يكفر بعيما امرأة ى بعيما فاممة ابهم، لأن غيره وزوج ثلايث، بعد عدا جاز الإبلاء 
مملكه س فخرحت اسراما م الأمة امرأته س ولوال الإبلاء الفلهارمثل ومكدا التزويج فبل قاية 

هذااش رحمه إ ار؛ى )قال النكاح اخ لأنفالإبلاء يعد لر فتزوجته اشرته م حرة من اوإلعيد تزوجها 
آنفالقياس محدُنا ومحلهار وإيلأء قول إلا فيه يعمل لر حديث، مللته آو نكاح كل لأن بآصاله أشبه كله 
امراتهمنه قانت نكاحه زال فإذا الحكم س فه U زال الملك ذلك زال إذا فى.لمك يكون حكم كل 
أنترتم، ألا صواء فيما والعبد فالحر لووّتإ ممن والإيلأء ( القافس ر؛ال معناه ى عنه الإبلاء حكم زال 

عقوله فالقول تنقض ام الأشهروفال الأربعة انقضحؤ فد ولوفالتؤ صنت العنن الحر واجل العبد اجل 
يكنا رحذلما ممللث، ولولر ؛رجعها حف، من مليا رجعماكان بمللث، مجعللقة س ولوال الينة وعلما بمنه 
.مواء وذمية وملمة وأمة حرة زوجة كل س والإيلأء *وبا 
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ؤالأفثن إن له وفيل وقف للميل الأشبر الأرمن مضت اذا مال اش رحمه الغانم( رقال 
ولوحاحالضرار من ذلك فيخذج فامما الذر كان ما باللسان ءاورذفى» من إلا ا-لإاع والمنة فهللق 

أكرمن؛وحله ل( اباع ى آحش ولوتال بمنه وكفرعن الإيلأء حكم من الأشهرحرج لاربمة اى 
فاتركانولوفاله ثلاثا اوحله آن ين ولا بمنه ى الحث وعليه الإيلأء حكم من حرج جاع *إن يوم 

ععرمكانهانه قطع فل مال اش رحمه ارني( )فال واحدة اإسلهلان عليه محللق وإلا محللق فان مذما 
امتابةم قال ^١ لازم يخر إلا محب لا والخامت أول بالماس ومدا طلق أن وإئ بفيء أن فاط 

عليهبمللق أن للسلعلان فلت وإمما )فال( ثلاثا فوله مجن أصح فكان ثل وإلا تاب فان مكانه ارتد 
علفدر امتنع فاذا به إلا الفيثة عل يقدر لا كان إذا أويظق يفيء أن امحل عل كان لأنه واحدة 

م)وقال يسبه أن من امتنع إذا عليه وجب ثيء مجنهكل إحذ الْللأقكا حكم ولزمجه عنه المللاق 
لأنأويطلق يفيء حى يالخس عله يضق والتاى إله وءوأ"ما أحدهما  ٠١١قولان فجا القديم( 
1الفاله) أحدا علمت وئ بثي، التاى ليس مال اش رحمه االز;ى( منه)فال إلا يكون لا اطلاق 
وإلاأصبلما فان وفماك نصا أن أمكنك إذا عذر من بلسانه فاء لليي ويقال اش رحمه ( الغاض 

عليهيكن لر بإحلال يأمرعا فلم إذنه بغثر أو بإذنه مجكاما أوأحرمت حاثضا ولوكاث ويما ينك زقنا 
أوجاع ى يفيء أن عله نلهكان من المنع وإذاكان ( إصا؛تاا)فال نحل أو ->ءاءها ممكن حى مل 
اشهرمجتتامةارمة به استوقفت فحس ال احراذا مؤبمع ى وفال باللسان الحبس ومء معذور مء 

جانالرمز ى علثه حسبت *إدا تبما ممتئ لأنه مواء عندي والرنحن الحبس اش( رحمه ا،لزتى ال فر 
أولبدلك فيصيما حبسه ى تاتيه أن ممكنه اذى انحبؤس ا،لوليكان أجل حال بكل ابمحاع عن يعجز 

بلسانهيفيء ان امرناه نا يلزمه مما وكلها ومحلله ائهر برة مويما ينه ولو'كان موصعن ى )وقال( 
عقلهإليه يرجع حتى يوقف لر عقله عل ولوغلب عليه)فال( طلق وإلا فعل فان ممكنه الهاكأ والستر 

أنيؤكد هذا ( اش رحمه الزى قال ) يهللق أن وإما يفيء أن قاما مكانه وقف الأرمة مد عقل فان 
وطشتإن له فيل ولوأحرم اش رحمه ( الثاهى قال ر أوثلاثا يوما ناحره ومغ حبسه مئة عليه محب 
أثفيل الكفارة وعومحي ال م تذل١ر أو م تهلل م ولوال عليك طلق تفيء لي وإن إحرامك مد 

وفاليصبن لر ولوفالت عليك طلق تفيء لي وإن عاص قانت فثن فان نفسك عل افلغ أدحلن، 
أبابكرأ وإزكانت إليه هى الى القرفة به مجا تدم لأما بمنه ع قوله فالقول ثيبا فإزكانت أصثما 
أنبمكن لأنه أحلفها إمما تعال اش رحمه الزى( بمما)قال ع قولها فالقول بكر هى فلن فإن النساء 
أوراحعها م أوحالعها الأشهر الأربعة ى أوأحدهما ولوارتدا فال محالها العدرة فرحعت يبالغ لي يكون 
ولاالفرج له حل يوم مجن أنهر أربعة كلها الحالات هذه ى اّتأنف العدة ز ^ ٢٠٠ارتد من رجع 

.مصححهكنه تامل. الخ رعوأحمما عليه يطلق أحدهما ولعله الأصل ى كذا الخ ومرأحم،ا أحدهما ؛وله )١( 
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تلاكوى والحس والطر الثم بك\لأ:ي اسكا•ت سا ى لأنما الأول الأب ذا يشه 
فحكهالأول بالقد له حل ما أن عندي الماص ( الز؛ى )قال ابمع غير بثيء محرمة تكن با الأحوال 

مثلجديدأفحكه نكاحا محدث حى الأؤل له؛ثدْ محل ب من وأما ممعناه يلزمه والإيلأء اعرأته حكم 
أنالشب ز فاثتا اشل به يكه ما وأتل ( )؛ال لأصله الثبه معناه ى للأيلأء حكم فلا تزوج الأبم 
ولوحامجماالضن أجل أجل اقتصاصها عل لاأمحءر تال فان الذرة ذعاب البكر وى الخثفه يغيب 
أوجنونإجنونه ز فآصاحا جن م ولوال الإيلأء مزحكم حرج صائم أو *ومحرم أو أوحاثضا محرمة 
ىُرفوع عنه القلم لأن وعومحنون أصاحا إذا ثكفر ولر وعوصحح أصاحا إذا وكفر الإيلأء من حرج 
رثالالإيلأء من حروجه ى جنونهكاكأ>ح ى انحنون فعل جعل اش رحمه الزى( )فال الخال تلك 

الكفارةيلزمه ولولر الكفارة يلزمه لا فكيف يالإصاية جنونه ى الإيلأء من خرج إذا اُد رحه الزى( 
وااد.ىكالامتحال الد رحمه ( الفاض 1ال ) الإيلأء ص يخرج لر حانثا يكن م وإذا حانثا uكان 

لوالخزية كاب ى ( )قال واحد انماد عل تمال اش وحكم إنما حاكم إذا الإيلأء مجن يلزمه فا 
الفنعل حكى ذلك ى علبه حكت تغلا٠ر أو مخا أوال محللمها زوجها بآن تستعدي امرأة جاءت 

الزنحا()قال بمكه يرض ب وإن المهللوب عل محكم أن الإمام عل حقاكان يطلب مخم رجل ولوجاء 
وهميد عن الخزية يعهلوا حى  ١١عنده وجل عز اش فول تاويل لأن يه القولن اثبه ذا الد رحمه 

لساناى وآل العجم نة يألالعربي.يتكلم وإذاكان )فال( الإسلام أحكام عليم محرى أن I( صاغرون 
فالقولإيلأء أردت ومحا قلت ما عرفت ما فقال بأعجمية وإزكانيتكلم الخكم ى فهومؤل ملما كان 
الأولالثانية يابمن أراد وإن الإيلأء عليه يعد م والثانة الأول فى حث فان ولوال بمه مع قوله 

بعدبمدثه فعل الفيثة أن الوقمر ى حالفنا ض زعم وقد كفارنم، فأحب غيرمحا اراد وإن واحدة فكفارة 
بغيرأسهر أربعة انقضاء العللاق عنيية أن وزعم معذوربلسانه أويء بجاع الأشهرإما الأدبمة ى امحا 
الأربعةى يفيء لا أن عزم لو أن أرأيت له فقلت ييلما فصل بلا تعال ايد ذكرهما وقد محدثه فعل 

ولاعزم بضر محللاقا الأشهر الأربعة انقضاء يكون فكيف قلت يهللق حتى لا قال ؟ حللاقا أيكون الأشهر 
؟يكن ب شء إحداث 

ذكرهمن بقى إذا فهوكغيرالخصى امجرأك من الخصى آل وإذا نمال اش رحمه ( الغاض ال ؛) 
شءلا بلسانك يء له قيل محوبا وإزكان الحشفة يغيب حتى الرجل يبلغ ما الرأة من به ينال ما 

أبداامحاع يعليق لا لأنه امحوب عل ايلأء ولا الإملاء( ى )وقال مثله محامع لا ممن لأنه ءثرْ عليك 
أولبقوله فهذا الإيلأء سقهل به محنت أن ممكن معي محينه محعل لر إذا نمال اش رحمه ( اُزى )فال 

القامى الخيارمكانما لها نكرْكان جب م صحيحا ولوآل نمال اش رحمه ( الفاض 1ال ) عندي 
ذاقه. ٠١معه 
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علتهبمب لا الظهاردس علته يجب س باب 
رجليغلهارالديم سكةافي 

زiالالأية ا( نمامم عن يظارون والذين  ٠١وتعال مارك الد ؛ال الد رحمه الئافر( )؛ال 
أوذعيآعبدا أو الظءار-ءراكان عاليه جرى بالغ من الخكم عاليه وجرى جازمحللاقه زوج وكل الثافص( 

أورماء او محرمه أو حائضا تكون بأن يقدر لا أو ماعها عل يقدر يدحل ل؛ أو  ١٢;دخل ارأته ول 
يقوله ُعنى يكون أن يبي الد رحمه الزى( )قال مواء ءدالث،'كاله رجعما بملك عدة أوي صغثرة 

فيهماللش محللاقا التفلهبر انح م إوتذلا،ارعنرا را؛ يقول لأنه راجعها إن يلزّه ذلك أن رجهما بملك الي 
بينهطاش رحمه الشافي جمع وتد الإيلأء حكم رجع ارنجع فإذا -رنجع حكا للأيلأء حكم فلا الرجعة 

مجنولوتذل١Aر تعال الد رحمه الغاض( ؤ{ال بيان وصفت ،١١ هداول سشنان وحبنا يلزمجان حينا 
ولازوجة و*ي لزمجته لأما يكفر حى يقرما لا خاله والظهار الّكاح فد اشراها م أمة وهي امجرأته 

والاحرلأيازمه أحدهما قولان ^١٥ ٧١ظهار ذ القديم( ي ّكر)ةال مجن إلا عقله عل ايتلوب .>م 
مميزلا اذا'كان عندي بالخق أشبه يلزمجه ولا يآقاؤيله وأميه أول يلزمجه تعال الد رحمه ( ازى )تال يلزمه 
لارتفاعمجكره عل عنده طلاق ولا الْللق إرادة عنده العللاق جواز وعلة اش رحمه ازأى( )تال 

نمهعل ذللئ، ألحل لأنه تل فان له'كالنائم إرادة لا يقول مجا معي يعقل لا الذي والسكران إرادته 
ولوإرادته وارتفاع عقله ذهاب مجن غ؛دْ عل أيحله مجا مجعى فهوي ه نفعل ادخله وإن اوليس نيل 

نمهسبا جن محن حكم لأختك، غورْ ومجن نفه مجن بته نلاختلامحا الواحد اال٠ى ي حكها افرق 
السكرانيلزم الصلاة ففرض قيل فان انحانهم، بعض طلاق يذللئا نجوز غءرْ ببب جن مجن وحكم 

لوجوبالنوم محللاق بحز فهل الجنون يلزم ولا النائم يلزم الصلاة فرض مل الجنون يلزم ولا 
اشقال بمقل لا لأنه السكران طلاق وكدللت، قيل يعقل لا لأنه لجون لا بل فإن علمم الصلاة فرض 
ؤيريدهايعلمها حى صلاة له تكن فلم  ٠١تقولون  ١٠تعلموا حتى مكارى نم و الصلاة تهربجإ لا ٠ تعاف 

همدبن وعمر هماس وابن عفان بن مال وهوفول وير؛دْ يعلمه حى ظهار دلا له ًللاق لا وكيلك 
بمكران ارتد إذا تعال اش رحمه الناقص قال وقد وغيرهم معد بن والليحا صعيد بن ومحي العزيز 

لأنهأتوب لا لقوله حكم لا أن دليل ذلك وي الد رحمه الزى( )تال فيه يفتل ولر مكرم ي بتب 
ولو)تال( القديم ي تولته فهوأحد يقول مجا يعقل والغلهارلأ الطلاق هوي فكذللئا يقول مجا يعقل لا 

*وليابه هر ١^١ يكون لا له يوقغا عليه إيلأء ولا مجتفلاهر فهو أمهر أريعة من، أكر تركها م مما هر تخلل 
يكفرأن قبل لوجامجع له عاص الظهار ي الجاع برك تعال لد مملع ُهو مجتفلاهرآ بالإيلأء الول ولا 

منأقل لوال يام يأم؛الضراركا أنه إلا مضار أوغير الكفارة برك مجضارا وّواء'كان بالإيلأء وعاص 
ولوتنناهريريدفيه أنزل ما الد حكم محال ولا الإيلأء محكم عله محكم ولا صرارا يريد امهر اربعة 

تأمل.انمارة مئة من ؛ jujابخ٠كا الإيلأء انح م ، ٠٣٠لوان، لعله التنلهرالخ انع م *ما اوتُلاهر • *وله )١( 
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جازامحارابملألu نصه انموم ولوكان : اش رجمه الزى( )؛ال محبمتق اتحرم يدع أن والأخبارله 
جماريدلا غعْ لا وجده إذا زمن يالماء الدصوء ان غيلبماكا لا وجيما وإن زصن والرب اكرصن 

علةزض فلا القدم ممعناه يكون أن من الرمة وجد إذا الصوم ي يخلوالداخل فلا أّرين بن ذللث 
الحقإلا رصن فلا الرب لوجود بملل فئ صحب اويكون رصه وموغثد اثمتق فكف؛منه الصوم إلا 

علهزض لا أن ثت رصه أدى أعتق إذا أنه يختلفوا لر فلما رصه وموغثر مجزته الصوم يم فكبتا 
الحيهمنحكم وثيت الشهور طلت الخيصن حدث فإدا ؛الشهور صو٠هكذندة إبطال ذللث ق غيره 
منم ما يبلل الشهور ي الدخول بمد وجودعا الثهريزكان صوم يبلل ارب وجود ولماكان علعا 

الشامقال وقد النهرين. من بق  ١٠بملل الدخول بمد ارب وجد إذا انه دلل ذللث وي الشهور 
أنعدة وممني حرة عدما ي يكون لا أما العدة ق لحك وقد تعتق الأمة ق زعم الض بمدا رحمه 

بالقياسأشبه ومدا قال م ؤيقصر مقما صلاته بمص ي يكون لا يقم م الصلاة ي يدخل المار وي 
تنلهرتهإن نلهاري عن الماعة حر اث لعبده قال وف التوفيق. وبافه قك  ١٠مض فهذا الزأى( ال ف) 

مته.محبب يكن ولر ظهار يكن لر يتغلهرلأنه إن يزنه ولر لساعته حرا كان 

بالضامالكفارة باب 
وجديدظهارقدبم سكةافي 

صومالكفارة يريد حن يستطع ولر رقبة محي ولر تنلهر فيمن : ممال الد رجمه الغاض( )قال 
مجداممكن مسكيناكل صتن من أقل يزثه ولا بملم أب أجزأه كانت ١٠أوعلة ممرض مجتتابمن نهرين 

بمشمأن بمنته ولا أوأقطا أوزييبا ممرا أو أوسلتا اوأرزا أونعثرا حنهلة يقتات اللي بلده طعام •ن 
أ0أكرمع وغيره أقل يأخد أحدهم لعل أدري فلا يختلف الهلعام أخذمم أوأكرلأن مجدا محتن جملة 
ولادلقا بمُ؛لءم ن يرثه دلا منكفارة به م مجا محاكل طعام •كيلة من إمما ومحلم علبه الد صل الي 

ولانفقته تلزمه س بمْليه آن يموز ولا واصد المغير ممم ومواء حبا يعطيبموه حى يبزا ولا محؤيقا 
مأجزأه ض أنه إمحناثه بمد فءاام القديم ق )وفال( الإملأم دين غثي عل أحدأ ولا •كابا ولا حمدا 
لله نمال الد يفرصه لر مجن أعش لأنه أقيس وهدا اش رحمه الزنى( بمزثه)قال لا أنه إل رمع 
ؤيكفرنمال اش رحمه الغاض( )هال المام ق إلا العمد حكم ي الأمجوال ق هده والخلآ عليه حرمه 

عنومجدا ظهاره عن مدا مجدين مكينا أعش ور ، قبلهاالكفارة معنى ق لأما المجس قبل يالهلعام 
وكلكفر الكفارات أي من كاملة كفارة إلا يكفر أن يموز ولا محتلفتان كفارتان لأبا أجزأه ابن 

ومرعليه اش صل الق رمول لسان عل الد رض وق محتلف لا وملم عليه اش صل الي ممد الكفارات 
يولدلر من ممد يكون وكبنا وّام عليه الله صل الني بمد أنه عل يدل محا وملم عليه اذ صل نبثه ومنة 

الكفرق وملم علبه الق صل الني لحديث نكن لكل مجدآ قلن، وإمما مده أحدث مجدا أو هده عق 
أنأعلمه وقد يه لكفركفر فمال صاعا عشر خسة فيه بمرق وملم عليه الد صل أ;ى فان مجضان رق 

علنقيمها ان س القياس ق أشبه بالكفارة الكفارة وكانت، مجدخاله فهدا مكينا صتن إطعام عليه 
فيهقلنا مجا الاثارعل ان مع فيه اجججنا وقد رطلان؛الحجازي المد الاس بمض وقال الحج ق فدية 

مكينارآعطى أيضا وهافا المدينة أهل مجن حدا أعلم يكون أن لأحد ينبغي ومجا الهجرة بدار وأمالاس 
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وهويوم كل ل أجزأه كن ت اش رحمه ( الثافص )قال أجزأه يوما متن ي مكينا متن طعام واحدا 
شرطان(( منكم عدل ذوى واشهدوا ٠ اش تال قاتل لوتال أرأيت له فنتل واحد *قام ي ليجزثه واحد 
تالفان شيالتان قيئ لشيادته عاد م ئاعد اليوم نهد *إن العدد دون الشهادة اجيز فاتا وشهادة عدد 

فانأجزأه الدمة أنل لوأطعمه أيضا وتال مكينا متن يكونوا حى لا فكذلك ثاعدين يكونا حى لا 
الخريىايلمن أّإتر يزيء لا فلم يالأمبو وتعال نارلث اش أوصى وتد ايلمن غير ي أجزأه 

العلعامقيمة اعطاهم وان اجزا فاثبعهم اكلهم تفاوت وان اوغثاعم لوغداهم وفال إل؛رم والتامتون 
إلاشعهم لا أومن رضي أورجالا صنا -تن فاطم المكيلة من المة نمت U أترك فانه أحزأ عرضا 

فانبقيمما فتصدق رقبة بمتق مجومرا لوكان المكيلة مكان عرضا اءهلي إذا يقول فا الكفارة اضعاف 
وإنماجوزالرض فلم رنة إلا عوز لا أنه زعم ؤإن الرنة عل وعوقادر الإطعام أجاز فقد عدا أجاز 
.الضد إل له وعومْليق الصوم بميل أن هذا فوله قياس ي يلزمه وإيا مهروفة طعام مكيلة السنة 

و؛نميمجديد دان سك؛اني اباثع ءنمرس 
الخديثاختلاف رس المآن أحكام س الطلاق س ليا دخل و*ا 

((أنفسهم إلا شهداء لهم يكن ولر أزواجهم والدين,يررن  ١١تعال اش تال اش رحمه ( الفاض )؛ال 
الزوجأخرج أنه 3،كتابه أعام والد بينا فكان تال الصادقن، من إزكان علي؛ الد غضب Iأن توله إل 
ذلكول به فدفها مما شهود اربعة غثوالزوجة انحمنة قاذف أحرج ر١كعانهك١ المرأ؛ تذق من 

ممللبحى حد الأحنسة قاذف عل ليس القدوفة'لإا نمللب حى يلتعن أن الزوج عل ليس أن دلالة 
إ■؛كاعكانولا منة ذلك عل يدل ول( غتده دون الأزواج من أحدا اش يخص ب ولما تال حدها 
فيهالقول يختلف لا مواء ولعا الفرض لزمجها زوجة وكذلككل الغرض ولزمه جازطلاته نلج 

يكونزانيةكا أويا تزى أوريما زنت قال وصواء وعليه له وقعت لن الخدود ونحتلف الولد ونفى والفرقة 
محملولوحاءت مالك ماتل عل إملاء والمللاق النكاع كتاب ل وقال أجنية قذف إذا مواء ذلك 

وكانوأكر منن عثر ابن كان وإن لمثله يولد لا انه بميْل ال*ام لأن يلزُه ب العشر دون صي وزوجبا 
محبوباكانبالنا ولوكان ولده فيكون البلؤخ نل أوممون يلعان فينفيه يلغ حتى له دكان يولد أن بمكن 

أنإلا فهوقاذف ذاهب وعقل قدفتالئ، ولوقال له بممل لا أنه بميط لا العلم لأن بلعان ينفيه أن إلا له 
وإنيلاعن لا الناس بعض وقال الإشارة يعقل إذاكان الأخرس ويلاعن فيصدق يميبه ذلك أن يعم 

ولفلانلفلانكدا لها فقيل العاص أل بتت أمجامة وأصمتت قال جاز يفهم بكتاب أو لباع؛امما* طاق 
الفرقةوقعت فاكعن عقلها عل مغلوبة ولوكانت قال وصية أما فرأيت ذللث ز؛ع نم أن فأثارت كدا 

فهللبهأمة ارأته أوكانت وليها ولوطلبه الحدود عليه ممن ليت لأما نحد ولا منه انتفى إن الولد ونفى 
للحرةمحي أو يلتعن أن عليه كان ولتها فْللبه تعفوعته أن قبل ماتت فان متهإ لواحد يكن ب ميلها 
منةنصف ونفى الحد نصع، والمملوكة الحد البالنة الحرة فعل اللعان وأبن ولواكعن ويعزرلغ؛د*ا ايالغة 

لرءاٍن فتلتعن حكنا ل ترغب أن إلا اللعان عل أجثرالدمية ولا عليها حد لا لأنه الصبية عل لعان ولا 
رضيتلأنها محدها أن به أول تعال اش رحمه المزي( بمكنا)قال الرضا عل ثبتت إن حددناها تفعل 

تقدرلأنها أبدا حكنا علتها يمر لر عنها مقط به الرضا فأبت عليها بت إذا الحكم دلوكان حكنا ولزمها 
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بوط ي اش صل الي حكم اللذان تدر ولو ارضا ض محر لا أن تكرم U بالحكم رمها إذا 
الكاحل الإملاء ي ( )وتال تحال الد ثاء إن لفعلا ارصا بزك يرجعها لا ان عل الهول من بارجم 

فقدتهازنا ي محدودة امجراته ولوكاث حددناما تلاعن ان ابن إن مجالك مسائل عل والطلاق 
بثاعدينفجاءت قذفها يكون أنكرأن وإن ينعن ولر ذلك طلت ■ءزرإن غيرماكه ل أوبزناكان ارنا 

عدةي ورندفها لعان ولا حد عليه يكن لر بلغ م ورتذقها ه لفإكذابا المدق جحوده ولمس لاعن 
انإلا لعان ولا جد زوجته دم  ١٥١٢^إل نبه بزنا فندقها بانت ور اللعان فمله ما رجعترا بملك 

ألحنتبذي ؟ حمل ظهر.؛ا إذا باتن وهي يا لات م نل فإن فشن أوحلا ؛ني؛هولدا 
بينونتهابعد ولدت إن أنها ترى ألا زوجته لأنهاكانت يينها لأعنت فكذلك زوجته لأنهاكانت اقلي 
الولدكان الفراش زال فإذا زوجة وهي الولد دّلم علته افه مل افه رمول نفى وإذا نحته وهي كيي 

ولولاعن او حد ديرك ي رجل اصابك ولوفال نين ان نل حاله مثل ل او يني ان اول بن يعدما 
أوطلته إذا لأمها وحد لها ذلك يكن ا أمها حد فْللمت مسالمة حرة وأمها ارانبة يت زانية يا لها تال 

اللعانأيى ومحي يلتعن أن إلا أحد يرأ فاذا جلده يثرأ حى حبس يفعل لر فان لامرأته والتعن وكلها 
الأجنبيةيقذف الضربكا محن مضى ف،ا له ثيء ولا رجوعه فبلت ألتعن أنا فال م موطا إلا فحددته 

تلتعنب إذا ارأة وكذلك له ذللئ، فيكون بهم ازى أنا يقول م الحد بعض فيقرب بثهود اى لا ؤيقول 
فاصدانكاحا منكوحة و؛تي بينه لأعنته ، قاتلكيهنوفال فبلنا ألتعن أنا تقول م الحد بعض فقربت، 

وللعامرللفراش الولد )ا وّام عليه ابه ًل الني قال له فقلت ا( أزواجهم يرمون والذين ا' يقول والله بولد 
الفراشهذا م فال ايلهم، أومحللت، المحيح ؛النكاح الإصابة مجالك أنه المؤلمون يختلف فلم الحجر* 

نازلةحدثت، فإذا هلت، م قال ؟ "حد فيه يدرأ ولا مجهر به يكون ولا المسي، به يلحؤر لا وارنا فلتر 
الأشياءبأقرب نقيسها أن صبيلها أليس الفاصد وهوالكاح الصريح ارنا ولا الصحيح بالفراش لمت، 

وإراماترلد إثبات ي صحح نكاح عن اقلي يئتهة وط، عن ارلد أصبه فقد تلت نم قال ؟ شبها بها 
مسلمانحران إلا يلاعن لا الناس بعض وتال باللعان التقى ل ينتبهان فكذللئ، العدة وإمحاب ا،لهر 

ولوكان؟،ن هو وإنما شهادة اللعان بأن واعتل القران ظاهر ؤبرك قذف ي محدودا مجنهما واحد ليس 
شاهدعل كان ولا ارجل شهادة من المهل عل المرأة ولكانت، لنفسه أحد يشهد أن جاز  ١٠شهادة 

العبدانفكذللث، قيل فيجوزان يتوبان ند قيل فان نحوز لا شهاد-هءا لأن الفاصقن التعان جاز ولما ؟ن 
فلزمجهمفيها يختثران مجدة طول بعد إلا يقبلا أ تابا ف والفاصقان مكانهما فيجوزان يعتقان قد الصالحان 

.انحدودين شهادة نحوز لا أيداكا نجوز لا عناهم شهادشا لأن ^^، ٠١١الأعمين لعان يكزوا أن 

اسانيكون أين باب 

لاعنفإذا قال المر عل اروجن بن لاعن أن4 وصم عليه اش صل الي عن روى ( الثاض )قال 
بلدوكذاكل مجده في القدس ببينه أو الممر ف*ل بالمدينة أو والبيت القام نن مجكة ل ؛يُهءا الحاكم 

بابفعل حائضا تكون آن إلا فتلتعن قاخمة المرآة يقم م فيلتعن والرأةج\لة قامما ارجل فنقم وبل؛ قال 
الماجدق تحضره أن الشركة شاءت وإن نمفلم وحيت الكنية ي التعنت، مثركة أوكاننر السجد 

عامهمبعد الحرام السجد يقريوا رافلا نمال الد لقول الحرام المجد تدخل لا أنها إلا حضرته كلها 
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تكؤنأن تمكها ثع >إ وعسى السجد ي نحضرء أن للمشيمة جمل إذا اش رحمه ( الزى قال ) فدا١ 
بمسي ضا لاص إلما تحاكا نا دين ولا ثنين وإزكاتا أول)ثال( ذلك الية حامحاكانت 

الحكم.

وغؤرذلكالأم ؤاخأد الولد ض اليان ضة اب 
الجدثاخلأف رس وقديم جديد لخان سكاني 

رجلاأن عنبما الد رصي عمر ابن ص نافع ص مالك أخثرنا ممال اش لحمه الئايص( )قال 
والحقضا وك عله اش صل محرق ولدعا ص واثش وط عله الد صل الي زمن ي اراه لاص 
ومضممال اش رحمه ( الئاقس ){ال التلاعتن ،؛،< >تلك فكاثت ثهاب وابن صهل وتال بالرأة الولد 
حكم*وتفريق إما الزوج غثدزنة وّام عله الد صل الني وتفرثق )تال( الزوج مللاق يلا زنة ممحا 

علفحكم تاتب؟، ذكا. فهل كاذب أحدي أن راش"مم ومم عله اش صل فال وإذا )فال( 
ندإلا أراه فلا أديعج به جاءت وإن ٠ وتال الحد ص وأحرجها واحدا حكا والكاذب الصادق 

فامحرالي« حكم مجا لولا لمن أرء إن » الملام عاليه قال الكروم العن عل به فجاءت عبيا( صدق 
٥١٢١ص مدء فن وبينها ياافل١هربينه وحكم عاليها صدقه دلالة يستعمل لي أنه ىّلج عليه اث صل الني 
ممالاش رحمه الغاض( بالظانرأبدا)قال إلا يمحي ولا الض هدا مثل دلادق يمل لا أن أول 

منتوم عل الحك امجراة امما ا وصم عليه اش صل تال التلاعنن اية نزلت الا انه ذكرْ دث حي 
احتجبإليه وعوينظر ولده جحد رحل وامما جنته الي يدحالها ولن ئيء ل اش من فاليت منهم ليس 

•والاحرما'٠ الأولثن رءوس عل وفضحه منه اش 

اسانكيف باب 
المانوأحكام والْلاق اليان سك1ب 

اشرصي عمر اين وحكاه حلءاثته ح التلاعنن نهود صهل حخما ولما الي رحمه ( الغافم رقال 
النييريد أمرا محضر لا لأنه الومجنن ص ءلاتمة من بمحضر إلا يكون لا اللخان أن عل استدللنا عنها 
صء|اتفة يشهدها الزنا حدود جمح وكذللث له حاصر وغثره إلا خضره ولا ّ؛رْ وصم عيه الي صل 

وليشهد٠ الزانيثن ل نمال الي تول يثبه وهذا منم أتل الزنا صهادة ل غرز لا لأنه أريعه أتلهم االؤممح 
برتقبلا جمالة وصم عاليه الي صل الني ص اللعان حش *ن حكاية وي ١^٠^٠ من ءلاثْة عذابما 

بماالتلاعنن بن وصم عليه الي صل تأنما؛"عن فيكّا!ه حكاية اللعان نصب لما نمال الي أن عل دليل 
بهرميت ما المادقن لمن إى باش أشهد قل للزوج الإمام يقول أن واللعان القران ي نمال الي حض 

اربعرذلك حى ؛;؛٢^ يعود م حاصرة ؛زكانت إلها ؤيثبر الزنا مجن فلأن ينت فلانة ولوجي 
راهفان الي بالعنة نوء آن صدقت تكن لر إن أحاف إى ؤينول نمال اش ويدكرْ الإُّام ثقفه م ُرات 

موجبةالكاذبن محن إزكتت اش لعنة وعل قولك إن ؤيقول فيه عل يده يفح من امجر آن.يمضى يريد 
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احدندفها وان الزنا من فلانة به رمت فٍا الكاذبن من ازكنت اش نمة ؤز فل وتال ركه أى فان 
اوملأن الزنا من به رميما فما انمالتثن الن انى ثهادة كل ح اواكرتال اثنن او واحدا مينه سه 
أوملأن الزنا من ؛ه رضافكا ا3كاذين من ى إن اث لت ور الالخان محي وقال وفلان فلأن 

اىباش أشهد نهاية كل ع قال منه فانتفى حل أوما فنفاه ولد معها وإزكان وفلان)قال( يفلان 
هذاوان قال حملا كان وان هوش مجا زنا ولد الولد هدا وان الزنا مجن يه رميما فا انمادقن ،لن 

الإمامأ■ح٠لا فان الألتعان من نخ فقد هدا قال فان هوض  ١٠زنا مجن لحمل حمل ما إزكان الحمل 
بمداراة ميد ولا اللعان اعدت نفيه اردت ان للزوج قال اللعان ي اوالحمل الولد نفى يذكر فلم 

مدقهيلتعن و؛ يرحل قذفها وقد أحطا وان الزوج التعان يعد منه فرغت ازكانت اللعان الزوج إعادة 
المآنأحكام من الطلاق زكاب وقال يكن 1؛ إن له حد وإلا اللعان عليه أعاد حده الرمل فأراد 

سسأن يستن وار يالقذف ا،لرأة يرمى الزوج عل تعال اش حكم ؤنا مالك مائل عل الإملاء وي 
للنيوذم المحا، ن شمه عمها أويان عمه يان امرأته العجلان ورمى يسمه لر أو به يرمما من 

وّرعليه اش بمضرصل ولر فالتعن القران أحكام مجن الهللاق ل وقال علما راه أنه وصلم عليه اق صل 
لهولوكان حد قذفه؛امرأته لليي الزوج عل يكن ب الصن إذا الزوج أن عل فاصتدللنا يا،لرأة الرمي 

الزوجله حد أنكر وإن حد أقر فإن ماله ازمى إل ولبعث ومل عليه اش صل اش رصول له لأخذه 
محلهولم محلفه فلم فأنكر شريك١ وصلم عليه اش صل الني ؤبمأل مالك مائل عل الإملاء ق وقال 

أنيزنا رحل رمى إذا للأمام ليس اليان ي باسمه)وقال( له القاذف العجلأل محي ولم غره بالتعان 
وملمعليه اش صل الني ان احد ض نجه فان محوا» ولا *ا يقول اث لأن ذلك عن ماله إليه ييعث 
فكانزنت أما ما أيوالزاي ذكر امرأة فتلك ء فارحمها اعرفت إن ٠ فقال رحل امرأة إل أنيسا يعث 
كانلو وكيلك قاذفها حد أنكرت وإن قذفها عمن الحد ومقط حدث أقرت فان يسأل أن يلزمه 

يكنلم الحد له يزحذ لم بعينه المقذوف لوحاء اكن إذا لامرأته القاذف ولماَكان زوجها)قال( قاذفها 
وحلعز واش المقدوفة محال ؤإمما وّام عليه اش صل ياله وار ليحي يال ان إلا مض التذوق لثلة 

بشهادْبلسانه التعن اعجميا الزوجزكان وأي الزوج يبن ولم تقر؛الزنا لم إن يغ؛١ الذي للحد أعلم 
ورانبالإثارة التعن الإثارة يفهم أحرس وإزكان أربعة لوكاتوا أن إل وأحب ّنه يحرفان عدلن 
كانإن إليه وتثير فلأنا زوم أن باش أشهد فتقول المرأة تقام كم محي لم الخرس يعد لسانه انهللق 

وقفهافرعت فإذا مرات اربع ذلك تقول حتى تحول م الزنا من به رمال فا الكاذبن لن حاصرا 
راهافان أبم١إلئا ي صادقة تكؤي لم إن اش من بغضب نبوي أن أحذري وقال تحال ادذٌ وذكرها الإهام 
وعلقول لها قال ممضى وراها محضرها لم وإن فما عل يدها محع أن أمرمحا امرأة وحصرما ممضى 

امرنوإنما قال فرغت فقد ذلك قالت فإذا الزنا س به رمال فا انمادقن مجن إنكان اش غضب 
أمجروملم عليه اش صل الني أن حم عيا اش رصي عاس ان لأن اش وتذكترءما بوفممل 

تعالاذ ذكر ولما موحة إيا وقال ة الخامف مه عل يده يضع ان ص ءن ألض 
اللعانافتراق حال عل دل االرأة ي والغضب الرجل ف يمن؛؛_ فصل م ارب*ا الثهادات 

أوالقول عل بجتريء بأن عله أوجا من عل موجان الشهادة بمد والغضب اللغة وان والشهادات 
 fللأمامضض اش يدعوبلعنة أن وعل يلتعن أن عل فيجتريء م.زيد بابلأ باش اليهادة ل ء

والمة.الكتاب بدلالة >لا نفلرا انءيقفها جهلا ما ذلك من عرف إذا 
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الرأءوحد ارلد رلش اكره س الزوج اضان بمد يكون *ا ياب 
وجديدقديم س'ىاين 

نحلولا ارأته ناش زال يقاد والألحان الثهادة الزوج أكل ء1ذا ممال اش رحمه الغاض( )قال 
ال٠ تال وسب عف اش صل الني لأن يذا تك ؤإغا تكن أولر انمتت ه نفأكذب وإن محال أيا له 

قالو1لا I غيره نوحا تنكح حى ١ ثلاثا االطلقة ق وقال نماك تكذب حى يتل ولر علت|اا للث مجيل 
بان.زللإلا الفراش عن الولد يني أن بجز ل( زاثا لكانت للفراش٠ واللام"الولد الصلاة عف 

وانأبيه عن ننام أنه بأمه الولد أ-ني إذ وّّام علته الد ًل اش رّول حكم ي *عقولا وكان الفراش 
أكذبإذا الزوج أن المملمن إماع ي ومعتول بنفيه تكدسه عل االرأْ سمين لا بالحانه يمينه عنه نفيه 

وكيفانفيه من وصفت قعا للزوج ايض وأن ه نفي للمرأة *عى لا إذ الخد وجلد الولد ه لخق نفه 
ان*ن العلم ا*ل فيه يختلف لا ما ذللث عل والدليل وإلحاقه الولد ونفى الزوج بمتن ف مض لها ي؛ون 
لأنلحان إلا زاثه عل ولد-ه أنما عرف إذا ثيثا قوئ يكن لر اترته زئ مؤمناك ليس لوقاك الأم 

انترى الأ اينه كان زنا فهومن زنيت بل وقالت ابى *و لوقال وكيلك الأم دون للولد حق ذلك 
الحزإذا الناس بعنس وقال أمحه دون بالحانه نفيه فكدلك أمه دون إليه والاثبات الني ي الولد حكم 

عليهفيحل محدودة ازكات وكدلاك لعان ولا عانيا حد ولا حق لا فالولد زنيت إى صدق الت قء 
قاصفةؤإزكانت منه اصدق ايلمن عند وهي الولد ق واضتا مسالمة عفيفة قذف قاصفا لوكان ان 

قالعنه ينل لا أب له الفاّقة وولد عاره وألزمها له أب لا العفيفة ولد فجعل الولد ينف لر فصدقته 
آنامتغ فان ذلليكله كل حى مض غتر والولد صاحبه ولب اللعان الزوج كل أن نل مات وأتبما 
للفراشوالولد مجرة فيه حد واحد قذف لأنه محل ب ه قدفهأ الذي الحد محللب وإن لها حد الحان كل 

حمالها،٧وني امرأته قذف العجلأي أن وذللث، وّالم عليه الد صل اث رصول به نفى ما عل إلا بتي فلا 
ثيأوكانت أوحر برئ أوي مريضة وم الحان من وامجتثم، الحان ولوأكل بالحان عنه فتقاه اصتيانه 

عماويدرأ ٠ تعال اش لقول تحد م والرد الحر وينفصي تصح حتى تحد لر بكرا كانت وإن رحمت 
رحلعله محمل يلاعن لا الناس بعض وزعم بالحان إلا علما يدرا فلا الحد والعذاب الأية ا( العذاب 

؟مكانه يلاعن لا فلم فيل ل قال ؟ تلاعن؛القذف  uiحمل لص بان العلم لوأحاط أرآبت له فقيل 
نفىم منزله ي معه الدم ي وهي ليلة وثلاثين سعا تركها وصعت فمحا بجملها وهويعلم لوجامعها لزعم 
الحانس حامل وهي وامرآثه مجلاي وملم عليه اش صل به حكم ما فيرك له ذلك معه'كان الولد 
الإقرارفزعممض ي الثيء معرفة ي السكان يجعل منةكان قلنا ما يكن ولولم قلنا ءنه'ي الولد ونفى 

يتكلمولر بالعيب رصي اصتخدمه إذا ينميه العبد وي ؛التسلم فهوإقرار فكت علم إذا لثفعة اي 
إنكارهعن صضم وجعل رصا بجعله فلم والإقرار بالرضا الأصجه إل جاء م رضا جعله ثاء فحيث 
لماتعال ايد بأن اصتدل بانه وزعم ؟ الممنين بحن الفرق فا وثلاثين نع ي ليلةك١لإقراروأباه إربعين 
كقيل الحد لزمه القذف ص مجن يخرج ل؛ فإذا الحد من حا ليخرج الشهادة الزوج عل اوجب 
أوجيحغصب آو مال ي ابمين عن نكل إن قلت وكذلك ثيء من ليخرج احلفته من كل وكذلك 
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ذكروهد الحد من لتخرج نحالفها اك ا،لرآة ق تمل لا فلم تلت نم تال كله ذلك عاليه حكن، عمد 
يالحدكا؛لت ءايإ توجب ل؛ فلم ءرج*منٍذللث، ب فإذا اأ،ذاب، نمها عن تدرأ أنإ محال اش 

أنللمرأة أن التنزُل وي حدا باكهادة يدرأ الزوج أن التنزيل ي ولمس انجن عن نكل ومن الزوج 
حبسيب للث، لوهالن، له وهالح، والقياس المقول يم وعندك عنيتا وعوالحد المذاب بالثهادة تدرا 

نأقمأسل لر فاذا ، i؛]lJالحد من به فتخرحي لتحلي حطئ، أثول ، ١١٠؟ محق إلا نمس لا وأنت، 
منعن،ولا الحد عل افن، انن، لا نللم لحبس ١٠قالت، يقال لا قاو حد فالحيس لت، ١٠لا تال س الحد 
،الخدابتلح، يان قال أحدما عل قياس ولا إماع ولا صنة ولا كتاب ي حسي غد ولن سا حض 

مجنتفة محلل ءدا.مما وليشهد ٠ تمال الد قال وقد ممؤين، أوحى يوم مجاتة ذلك فحكم محيا فهدا الحبس 
ولكنالحدود الزنا ي والخذاب بمد الجن ومجا الحد يل قال ؟ الحبس أم الحد عل أفراه ا،لومجنن! 
والدينقال عياب اسم يلزمجه ذللئ، والصليزكل والدسم، رص والممر قلت عياب اّم يلزمجه قد الجن 

يمتمعلا عليهم اش رخوان مجعول واين وعل عمر عن فيه وروى أبدا يمتمعا لا أن ي يخالفوننا 
.يعضهم وايى قلنا  ١٠إل يعضهم ر-بمر ايدا اللاعنان 

فانيقفه حن لخان ولا حد فلا ض ليس فقال ولدا امجرأته ولوولدنخ الد رحمه الغاض( )؛ال 
تنهدنوة بارع إلا يلحقه فلا قبله نكاحها رف وقئ نل نلج ثن، ولدته أو تلدْ دلر أقذفها ب فال 
وإنويريء احلفناه بيمينه مجالتإ وإن الحمل لأقل نه مجنه تلد آن ممكن لوقتا ل زوحة دم، ولدته آما 

١٠لها لوقال القران أحكام مجن الهللأ3، كتاب ي يلحقه)وقال، لر نحلن، لر فان ولحقه أحلفناءا نكل 
زانيةغم وم صادقا فيكون حملا يكون فلا يخْلواء قد قل، صيا ولر يزانية ولمسحه مي الحمل مدا 
فتكونمجسلث، فتحمل فتدحالها نفلفتالئ، تأحد أن بمتمل قد قلنا حمل أنه استيقنا فى لمان ولا حد فلا 

ولاالاعما لا وقال ولدئ نفى فان لاعننؤ قذفت، فان ولدك يانه صادقه وم نصا لر يانلئ، صادقا 
وقدتلده لر أبا يدم قاتما يمرقدن، لاعنما إذا لأنه لأعلما قذفها وإن الولد ولزمجه غ؛لأعلما أقذفها 
لرعمح ولكنما ية تزن لر ولوقال بغره بمب، فلا اللعان؛القيل، اش أوحي، وإنما ولدص انما حكت، 

حدولا أمجه قذنر أراد مجا أحلنه فلأن اين لمح، مجلاعنة لاين ولوقال الفرقة ووقعته يلمان إلا عنه ينم، 
ًلل؟تإن حرة أمجه إنكانت، حد نفاه الذي، يقريه أن يعد ذللث، ولوقال حددناه أمجه قذن، أراد فان 

يي؛١ ن، للابنه يقول الرجل ل قال قد اله رحمه الزق،( أوأمجة)قال نصرانية والتعزيرإزكانحؤ الحد 
عتهنفينا وإذا قال( أشبه) بقول وهذا حلال إل يعزيه أن ممكن لأص يأل حى لأمجه ليس؛قاذن، إص 

إلافهوولده الثتوتة ولد نسي، ل يلزمجه ما أوأكر أشهر سة من لأم، لولد بعده حاءت، م باللعان وللما 
واحدحملر يكون ولا ابناه فها الأحر دنهمح، باحدهما فاقر بملن، ي ولدين، ولدُن، وإذا بشمان ينفيه أن 

ولومجان،الحد لها فعليه لأمجه يقذفه نفيه كان وإن اش رحمه ال؛ايى( {ال ) واحد مجن إلا بولدينر 

مصححهاللسان.كبه انظر المذاب. مجن ~؛اكءريلئ،—صرب ت الدمي، )٣( 
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حبالزمام يأز؛ه يوم بميم احر ولدت م ؛يان ولد،،اولرض والت الحي عنه ض الص م أحدهما 
حمللأنه يكيف الأوو اكاى وتال ماْ فإن وتف ينمه ولولر قذفها إزكان ئ وحد واحد حل لأنه 

لاعنالأنمان قل أحدهما لوعات الناس بض ( روقال الأخر من يكس حى له ذلك يكن ب واحد 
الست،ورُث، أنه قل س قال ؟ الولد ويلزمه يلاعن فكيهن، واحد حل وعنده عندنا وهما الولدان ولزمه 
شنول؛ الخد صرب الأب فادعاه الولد ومات يبان لونماه ايضا روقال( ؟ يرثه انه زعم وس له قلتا 

(ر{ال وورثه منه نبه ونت أ؛وْ حل ولدا ترك الض الأن كان فإن يرثه ول؛ النسب، 
بدب يه أقر م السب، منفى مات إذا المنفى الولد عدا لأن يركه ل؛ أو ولدا ترك ينه فرق ولا الد رحه 

ابناكون وعولا اكى مض فى المض ابن زكذللئ، ِا ينممل فلا بمال الحياة فارق لأنه السب إل 
الرنست، يه ينمطع والذي منه اضر نما انقطع قد الذي القي يالولد ابنه يكون فكبنا ينمه 
لحقهيه أفر r؛ دييه وقمته ولوقل اث رحه ( الغاض قال ) واحد حكها لأن الين، نمبح يه ينقطع 
مق،املاعنا أيوه كان  ١٠عومنفى وامما ثامن، نمه أن أمره أصل لأن ماله وس دينه س حمته وأخذ 

وعواصايى انه عنبنؤ قالتح فان <<ألا مجالها حبا وطلبا ؛لئ، زنيت فقالتا زانية يا لامرأته ولوقال نفيه عل 
ولاالحد وعبيأ له قاذفة فهي ينكجز أن قل يه زنينح قالت، ؤإن أوبمد ؤيلتس علها ثيء ولا احلفنه زو-أي 

لرإذا ^٨، ؛١١٥ليس لأنه "^١ ئيء فلا قالنح زكاتر أنى أنته ولوقال يالزنا يه مقرة لأما عليه مجيء 
يؤيدقذفاإلاأن هذا يكن ل؛ الناس أوأنى فلانة س أنى أتح لها ولوقال أواللعان الح وعليه محقا به ترد 
زانيةيا خرواوقالت، يا ولحارث ال يا لمالك يقال تر-تمكا وهذا دفا زازكان ا ئ ولوقال ظف١ يه 

تعالاش لأن أوحد لاعن زان يا لها قال إذا الناس يعص ( )وقال اثنن أو حرفا ونادته المذف أكملت، 
بلسانحهل وهذا تعال اش رحمه ( الئافص قال ر نحد ل؛ زانية يا له لوقالتا وقال ا( نوة وقال )ا يقول 

كاناوإذا النسوة وحرج نموة قال مثل مذكرا الفعل كان النساء س ا7محاءة فعل تقدم إذا الرب 
لهحد الحل ى زنات رحل قال لو يقول القول هذا وقال جلسى و قالتا مثل مجوننا فالفعل واحدة 

إلاأراد محا بملف تمال اش رحمه ( الغاض قال ر الحل ى صعدت أنه العرب عند معروفا وإزكان 
زنيححلامرأته ولوقال القذف أراد لقد لحلخمللمقذوف إذا حد بملف م فإن حد ولا الخل فى الري 
محيبلث، أوزني مستكرهة أوقال أوأمة نصرانية وقدكاته أوأمة نصرانية وأنم، أوقال صغ؛رة وأته 

لعانولا حد حلئ، أنزو أن قل زنيت قال ولو يلتص أن إلا وبمزرللاذى حد عليه يكن، ل( مّله يجامع لا 
قلالقذف بمد وطلبته ولاعما لاقها ك؛ تزوجها م ولولاقها توقعه ويوم به تكلم يوم إل انظر لأي 

لأنلاعن الكاح بعد بالقذف طلته م الأول بالقذف الإمام حده حى يلتعن ولول؛ لها حد الكاح 
ألاحل له فقالت، زانية ؛١ لها ولوقال أواللعان الحد زوجته قاذفا وحكه الحد زوجته غير قاذفا حكه 

قالأن حجته وكاتح جميعا الحكن فايْلل لعان ولا حد لا الناس يمص وقال له وجئت لاعما زان 
(الغاض قال ) عليها تعال اش حكم تعْليل منه فأفح نح وما أحدها م يما ألأم، أن أمتقح 

لاعنواحدة بكالمة له نوة أرم ولولأف للاحنبية وحد لاعن بكلمة وأجنبية ولولاقها • اش رحمه 
بمكثهلا لأنه 1كا لا أن رجوت حل الإمام بدأ وأيتهن يان أقؤع تبدأ أيمن تثاححن وإن واحدة كل 
فكذللثهحد واحد لكل ماءةك١ن ولولأف الحدود ى قال رحمه-اش المزني( )قال واحدا واحدا إلا 

يلاعنأن ظه فيه رuu الطهرالذي فى أصاما ولوأقرأنه قوله قياس حافي امرأة لكل يكهزكان لول؛ 
قالإذا الول، ينق إمما أنه ^ ٠١١إل سبا ينس بعض وذهبح قال ءْلاء قول أنه وذكر لها والولد 
٣١٨



الذيمى فالخجلأى مل وكذا مذكذا -٠١ أز لر قال إذا انمجلازى وك ني إل ذهب ا-ترأتااكأه 
الزوجصدق نشت علامة وصم عليه اش صل الني وراى أثيرا ب بمما ب انه لذكر يزمح، بمنه راى 

يلاعنأنه ى حجك فا قيل فان الوجوم *ذْ باجماع إلا إذا الولد عنه لينفى يلاعن فلا الولد محا 
يرمونوالذين » محال الد قال قالت : اش رحمه ( الغاض قال ) ؟ الاصتثراء يدع ب وإن الولد رض 

لأنهتنز رأيما يتل أول! تزى رأيتيا لها الرامي قال نحهبمة رام ضكل؛ الأية فكانت الأية # انحمنات 
وفدبمريويه أوعلمت رأبت قال راما الزوج فكان ٠ أنواجهم يرمون والدين ٠ وفال الراما اصم يلزمه 

\ii.jأويهلثت القذف يعد ولوزنت قال قاعا الفراش كان ما له مض فلا منه وتلد الأستهماء يكون 
اشرحمه ازى( )قال صدقه عل دلل زناعا لأن فيلصن ولدا يض أن إلا ولالعان عليه حد فلا حراما 
يفلرإثما قوله وأصل ؟ زانية صر الخكم ى فيهكانت رماما الذي والوقت صدقه عل دليلا يكون كيف 

لهاحد فلا قذفها م ولولاصها قال قط يزن لر من حكم ى ذلك وعوى يالرمى تكم من  ٢١١حال فى 
فلاالخن فان الحد  ١Jوءلايعنه يرجل عزرولوقلقها عاد فان وينس ثانية بمد لر قلقها م لها لوحي كا 

الحدحكم فحكه واحد قذف لأنه محللب أولأبما يا حد يكن ب وإن له بملل لها الحد بملل إذا له حد 
رجلالسماء وموان  ٠١٢"يرجل امرأته العجلأى رمى وفد واحد أوحد واحد لعان إذاكان الواحد 

ؤضالحكم؛الفرقة لنمها حن لوكانت لأنيا حد الزوج غير ولوقذفها له بمده ولر فلاعن؛؛م،ا مسلم 
عكذافتهما وملم عليه الد صل رصول حكم م تحال اث حكم ولكن الزنا اّم ولزُّها حدت زانية الولد 

رقاليواحد بحس ولا لُان ولا حد ى رجل يكفل ولا بمدلوا حكا حس قدفها أنه عليه ولوشهد 
اورجلكاويالث فرجلث زأ5ا ولوفال الحد عير ى الوجه إث٠اصكفااة عل دليل مدا اش رحمه ( اإلزز^ 

النيفزارة من رحل أى وقد قذفا يكن ل؛ غير0 احتمل إذا القذف يشه وكان قاله ما وكل فهوقذف 
تمالالد وقال قذفا وّام عليه اش صل يمعله فم أصول غلاما ولدت امجرأنى إن فقال وملم عليه اش صلم، 

أومLلاهلان عند إلا اللعان يكؤن ولا لاكصرح حلافا فكان I( النسا، حطة من به عرصم ما عليكم جناح ولا  ١١
السالْلان.يبعيم عدول 

سشاكهاد0شاسن

لاعنيالزنا معا امرأته عل يشهدون وثلاثة الزوج جاء وإذا : تمال اش رحمه ( القاض ال {) 
أكرعند ويكونون يلاعتون لا الشهود لأن الشهود غيرحكم الزوج حكم لأن حد يلممن لر فإن الزوج 
تاحذكث١/مالهأن من يأعغلم نمه ى وترتم قد يأتما ؛ ٢١عم وإذا أريعة نموا لر إذا محيون قذفة العناء 

فلاولده وعنة نحته يزناها نفه العاري من عليه يتى بما الضرب من يشديد تناله أو عرصه تشم أو 
*ّراوانتفمح، ولوفدفها عدوه عل عدو نحيزصهادة لا ونحن هذا تلغ تكاد وبينه ييما ما تصارإنيإ عداوة 
لحقهيكن لر فان الولد نفى أراد إذا فيلتعن تلد حى يلاعن لر زنك أنما فشهدوا ياربعة فجاء حملها 

•تأمل بالرمي الكم حال أوى بالرمي ب تكلم من حال ز لطه )١( 
راصحةوهى الخ« ورنم أنما من تزني رآها أنه الزوج زعم وإذا ٠ الأم عبارة الح باما ءم وإذا *وله )٢( 

مصححه.كنه أ فتامل 

٣١٩



عالتإحد ولا بمد ولر يلاعن لر يالزنا إرارمحا عل بثامدين ولوجاء نال نحد م تضع حى تحد ولآ الولد 
امحنوعليه الحد مدعية لأما مالمة حرة يوم؛دفها انما الينة فشا اومجثمكة امة كانت وفال ولوفدفها 

علاليتة له أن ولوادهمر الينة فعليه رندة أما وادعى مسلمة حرة ولوكانت يلتعن أن إلا وبمزر 
أنهالمة ولوأ؛امت أولاعن حد وإلا ما حاء فان أويومى يوما إلا أوحله لر الأجل مال يالزنا إرارئ 

فهيواحد وفت عل ثهودها ولواحيع مفر؛ان فدفان فهذان صسرة انه؛دفها البينة وافام ةذفهاكب؛رة 
يعنواأن إلا نحزثهادما لر اراته وقذف هدفها أنه ثاعدان عليه ولوشهد لعان ولا حد ولا متصادمة 

؛دفهاوالاحرأنه بالعريية تذقها أنه أحدهما ولوشهد فيجوزا حن وبينه ييمما  ١٠ويرى يشهدا أن مل 
ىالوكالة وتقبل بقذفها القاصي غءرالأخروشلك؛اب الكلأمن من واحد لأزكل عوزا لر ؛الفاؤبمية 

حدودوأما واللعان الحد له أحضراالأحوذ اللعان أوياحذ الحد يقم أن أراد فإذا الحدود عل البينة تثبيتا 
.بالشيا'ت، فتدرا وتعال صبحانه اش 

الولدض ر الوقت 
الأةولد وض ينهه أن ا4 لمس وس 

وجديدقديم يإن نا؛ى كس 

بيناإمكانا له يلقاْ أومن را؛ الحاكم فأمكنه بالولد الزوج علم وإذا الد رحه ( الغاض ال ق) 
تكنب المدة تللئ، ى الثنيع مك وإن الثفعة نه الثقص يع يكون يتف؛هكا أن له يكن ب اللعان فرك 

و،،وصيخا الولد يكون آن جازبعد به يقر حى نفيه له ؛؟ون أى بالولد يعلم آن ولوجاز له الثفعة 
مناش مغ و؛د مذعبا حاضراكان وإزكان ثلاثا نئيه له يكون ولوقال؛اتل الولد احتلأذا معه محتكا 
بمكةثلاُث، مقام ى نكه بعد؛ضاء للمهاحر أذن وصلمم عليه اش صل الني وأن ثلاثا ؛عذابه ؛ضى 
لدجازشالزى( )؛ال نب له يكن ب أويرس يوم ى بذللث جمره ٠>، يشهد إن؛ القديم محا د؛ال 

مااربعتن ى واياه وثلأتن نح ى نمه له جعل لن قال وقد ثلاثة ض ى داربمة ثلاثة جازهما يئس 
له؛لت ؟ مدة وأك، التوفيق)قال( وباش بمعنا، عندي أشبه الثانية أول ى  ٢٣١فقوله الصمتن بن النر3، 

فا؛امفبلغه عاتبا ؤازكان نفيه يتقطع ب اوبمرض منه يخاؤح بما وعومجثانول نفيه عل فاشهد فيها نفيه 
لرفقال حاضرا ولوكان قوله فالقول أصدق، فال؛ فان يقدم م نفيه عل يشهد بأن إلا نفيه له كن يا 

لعله vZJقال؛،ؤإن لاعن بمٌُر، ليس ادرلعله لر تال فان نفاه ولدُتا فالا حبل ولوراعا *وله فالقول اعلم 
لأنهإزارا يذا يكن لر يربه ولر حيرا رد به ولوض. نفيه له يكن ولر لنمه وعبيا فأسترعلى' ممون 

فيهإيأ عهد قدكان محبة أحي ابن اش رصول يا قال صعدا فان الأمة ولد وأما بالدعاء الدعاء يكايء 
بنعبد يا *وللث I وّانم عليه اش صل فقال ناشه عل ولد أ؛ى وليدة وابن ض زمعة ان عبد و؛ال 

.تأمل له  sliilمن؛أمكن لكنه الحاكم يلني أن ممكنه لر أد أتم، )١( 
.ا،و I اللعان أكتاب ى الأم، ٠ حماره من يزحذ يهك١ علمه وجحد أكا )٢( 
•تاٌل اباب• ادل هم، ر لعله )٣( 



أنهعته اش رصي ممر عن يمحى أنه ح زاثا تكون الأ»ة أن قأعم ٠ الحجر دسامّ للفراش الدب زسة 
و1ءأأوأسكوهن مد ؛أرملوس ولد،اا به ألخئت إلا بإ أع أنه بيدجا تحرف ولية تأتيى لا *ال 

ولكنحملت إن وهذا له جارية حمل وأنكرزيد ءثرْ س أنه فاخترته مألها له جارية حمل عمر أنكر 
يننىأن أوالأمة الحرة امرأته ز تحال اث وبين يته له؛؟١ فواّع منه نحل من "|ا من إحامحلة عل 

لهدليلا فيكون الوط» بمد امتراء يدم، أن إلا يه الولد ألحقت عما أعزل كنت ولو٠١ل قال ولدها 
بمدهجاءت م بواحد أر ءإن يقريه أن إلا هوولده فليس يْلوءا جارية لوولدت الناس بمص وتال 
ويتقىويثالث ثانيا وينفى يفريواص أن ءدْ وله يإةراريال؛انى ليس يالأول إزارْ لأن نفيه فله باخر 
لوأنقالوا م سل يدعه ول؛ فهوابنه مات حش يتقه فم يولد بمده جاءت م بواجد لوأنر نالوا م رابما 

لستةيولد جاءت م يلأثا نكاحها عقدة مللث صاعة ففارقها القضاء بملس ى رجلا امرأة نلج ؛اصيا 
اشرحمه الغاض( ؛ال ) اخماع فيه بمكن نط زاثا ومحلكان محل راش عدا نالوا الزوج اشهدلزم 

لخان.يلأ عته منقى فالولد الزوج من ليس الولد ان العم احاط إذا 

الأمماآأجم~



اليدكاب 

والرسالةاارج|ة و*نكاب اليد *نك<؛اب لخاثع اس 
*ال٠ نوء ثلاثة انمهن يممن والطاقات ٠ تعال اش قال ث اث رحه الغاض، ال {) 

اللمانوالأخرى المة عله دلت الذي الكاب : أولاهما دلأكن آعم واش الأطهار س والأقراء 
حديثضر ى واللام الملأة عله وقال I لدتس الشاء طم إذا I محال اش قال ( )قال 

وصلمعليه اش صل وتال ٠ نملث او فليهللق ؤلهرت فإذا يرنحثها * حاض وهم؛ عمر؛•راص ابن طلق لما 
 I( وملمعليه اش فانمرصل شلي الثاض ءدتس« مل اوى عادتس لقبل فْللقوثن الماء طلقم إذا

لأناطاعرا يعللنها وموأن عدتس« لقبل فطلقوس » وقرأ الخغى دون الأطهار الدة أن نمال اث عن 
وصعامم والقرء الخبص بمد *ن إلا عدما متقبلة تكن ا حائضا ولوطلقنا ، عدما تتقبل حينثذ 
لسانمن معروفا كان يخرج فلا بمتس دما والعلهر فيخرج الرحم يرحب دُا الحبمى فا،اكان يس 

منالدم ى العللقة شن إذا 1 وهالن، الأطهار، الأقراء الأقراء ما تادروي< هل I ءنأا رصي عائشة 
منالدم ى دخلت عمرإذا وابن ثابت، بن زد وتال I اعلم -^١ والماء منه فقد؛رنن، اكالثة الحيضة 
.أ> الأطهارواث والأقراء ( الغاض قال ) يرما ولا وص ولا مما ويرى، يرثن فقد الثالثة الحٍضة 

وكانا< معلومات أشهر اي ٠ تمال اش وفال العلهر بض لجي يفد إلا طاهرا يهللقها أن ككن ولا 
ىوليس طهر وبلجن كاملان طهران الأقراء كذللث، الججة ذى وبمض كاملن القعدة وذو قوال 

أوماع تبل ءلا٠را ولوطلقها العدة به تنقضى مض الثالثة الخيمة بمد للغسل المنة ى ولا الك؛ابا 
منعلمناه مجا وأفل يمكن ما أفل ى ةروُ ثلاثة عل وتصدق قرء ^^i، بملرفة بمده حاصستا م  ٠٧٩

الخردالخميمحر زيادة لأنه أول وهذا اش رحمه الزى( )فال وللة يوم آحر موضع ش وفال يوم الحض 
قالر الز ى أصله وهكذا انحل عل يقضى توله من المر فيكون بليلة ؛وما قوله بمنل وقى 

وكذللثح ٢١١قولها فيه القول ءشرحAلن١ خمسة من أقل امرأة طهر أن علمنا ؤإن اش رحمه ( الهاض 
الذيالوتن، أوأكرفازكان أولأثة يوم؛ن ارتفعر م دب الثلاثة ى الدم دلورأت المدق عل تمدق 

فهوحيصوليلة يوما كل حى طهرا تر لر او أؤاكدرة صفرة ورأت حيضها أيام ى الدفعة فيه رأت 
وإنطهر قدر قبله والحيض الدم رؤئما بن يكون أن أمكن إذا فكذللئ، الحيض أيام غيد ى وإزكان 

أحمرأيام فى فيكون ينفصل دمجها كان فان ءليأا ولوطبق حيضا يكن لآ وليلة يوك من أقل الدم رأت 
القليلالرمح، أيام الكمحوًلهرءا انحتدم أيام فحيضها المقرة إل رقيقا بعده أيام وى محتدمجاكغرا هاتيا 

منؤيزخذ اياب هذا ى الأم لكلام ■؛دء دلر المخه ى كدا ا المدق عل مدق ركذللث، I ت قوله )١( 
أه; وحر; الراد ولعله ، العللاق نل اعتادته الدى حيضها مثل أى مثله يكؤي( ما دعوى ى ملجف، أما عيادمأ 

!مصححه كتبه 

٣٢٢



ابتدأتوان الاصتحاصة ثبل مضى  ١٠٠حيضها أيام يقدر حيفها كان ميما كان وان الصفرة ال 
ياثىهلال اول من الخيض حا واصتملتا وليلة يوما الصلاة ركن حيضها ايام نسيت او متحاضة 

ونحويوما وتهلهر يوما تحيض ولوكانت عدما انقضت الرابع هل فإذا العللاق ومع بعد عبيا 
حيضةشهر زكل محن أنمن اباء أمر مجن الروف وذلك أشهر تنقضي عدنما جعلت ذللث 

رالتف ابن يلغ حتى الحض اض س ض حضها دلوياعد الشهود س ؛عديا الق *عى اجد فلا 
وتد. اشهر ثلاثة سفلت ١٠اشهر ثلاثة عدنمن اش جّل اللأي ا،لويسات من بعدها نحى لر بليهأ 
بنحبان امرأة ى وزيد لعل عئان وتال القران فناهر وهويثبه هذا مثل وغثره عول جمابن عن روي 
قالا؟ تريان مجا ; مرض م تحيض لا شهرا عثر تسعة فأقامت ترصع وهى وهوصحيح محللقيا منفذ 
مجنوليت انحيض مجن يتسن اللأي القواعد مجن ليت فإنما ماتت إن ويرما مات إن ترثه أنما رى 

فاحذأهله إل حيان وممرفرح قليل من ماكان حيضها عدة عل هى م انحيفى يبلض ب الأبكارالق 
•وويبمه عيا انوي عدة فاعتدت الثالثة فبل حيان نوى م حيضتن حاضت الرضاع فقدت فل،ا ابنته 
عمرقول ى : الق رحمه ( الفاض قال انهر) ثلاثة اعتدت يشمت إذا تعال التي قال طءي وقال 

بعداعتدت وإلا فدللث، حمل حا بان فإن انهر تعه تنتفلر حيضثما رفعلما الى ى عنه الله رضي 
فلايشن نانما من بلغها مجن التف السن بلغت قد أمرأة ى قوله محمل حلت م أشبر ثلاثة التسعة 
مالهبجامع لا صبى مات وان )قال( عندنا وجه وذللث عنه الد رضي معود ابن لقول محالفا يكون 

أنقبل مضت فإن منه ليس الولد لأن وعثرا أشهر أربعة أممك وعثر أشهر أربعة قل امرأته فوضعن 
لخقهإينزلان والحصى وكان له يبق لر أو الفرج ى يغيب ئيء له بقى  ٢١١وإزكان مجنه حلت تضع 
حىمحيتا ولورثته حيا منعها له الخروجك١ن ارادت زإن الفحل زوجة تعتد زوجتاهماكا واعتدن الولد 

نهربن؛الأهلةاعتدت اواحرم الشهر اول ى الكم صغر من لحض لا من ؤللق ؤإن عدما تقضى 
ولوالثهر مجن فجا ءلاإقها الى الساعة تللك علها يازى حتى ليلة ثلابن وشهرا وعثرين تسعا ؤإنكان 
بعلرفةانقصاما قبل حاضت ولو عدنما انقضت فقد الأشهر الثلاثة انقضاء بعد الهغثرة حاضت 
نساءبمضن النساء مجن به سمعت مجن وأعجب )تال( الأقراء واستقبلت محن ب اللأي محن حرجت 

اواكر؛متة عرين لغت فإن بالأقراء الن هده مجن حاضى إذا فتتعتتد بن لتسع محقن نمامة 
التهرحمه ( اجلزى )قال حلت غرها أو مضغة ولد أنه تعلم ما ولوء1رحت يالثبور اعتدت قعل نحض 
تحيضولوكانك قال أقيس وهزا شيء الإنسان حلق فيه يبن حى ولد أم به تكون لا زكتابن وفال 
انوعدنما به مع٠تدة ليت لأنما عدنما بالخمضن تتقغى وب روجها واجتيها الصلاة تركت الحمل عل 

ووقفتاهيفسح لر نكحت فإن عدنما ما تدري لا لأنما عدنما أوفت وإن االرتا؛ة تنكح ولا حملها نفع 
جعلالله رحمه ( الزنى )تال الكاح بعلل وضعت وإن اماءت وقد فهوثابت الحمل من رثت فإن 

الحيضحدث بالئهورفإذا تعتد تحص ب الى تكون ^^١ يعتد مض لحضها بجعل وب نحيض الحامل 
كلوليس علها ممر الحض وكدللث بعدة وليست علها ممر والثءور'يكات بالحيض العدة كان 
ارتحعهاولو الرجعة فله الأول فوضعت بوليين حاملا ولوكاث عدة شهور كل ليس ءدْكا حض 

مصححه.كتبه . العبارةهو ي للمجبلأب اى ا( له بقى !ا ; ثوله ، ١ إ 
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درأنلظم الطلاق ولواوح . يفارقهاكله حى نحلو ولا رجعة كانت يعضه وبمى وليما يعص وحرج 
والخلومنله حق الرجعة لأن قوله فالقول وكاويته الرجعة فل ولدت رعاو»ا وقع فقال بعده أم أولادما 

الان والويع يتقن إلا تزيلها ولا وجب لأما علما العدة كانت منها واحد يدر ولر لها حق العدة 
فهوالزوج فأنكره صنن أرع من لأكر ولدت حى نكاحا ولا رجعة لها محدث فل ولوءللقه1ا يرنحعها 

عتدهالولد فإذاكان اش رحمه ( ارى )فال الماء له يلد لا الا الخللاق يعد ولدته لأما باللعان منفى 
احرمونحع ى وقال غ؛رالثافم عن غاكنا هدا يكون أن ويشبه يه للعان معنى فلا منه تلده أن لأممكن 

للأزواجوحلن، يالأول جت منة يينيإ ولدين فولدت محنالق فات ولدأ ولدن كانا لامرأته قال لو 
نلزمهيقريه ولر رجمة ولا نكاحا لها محدث لر م ؛ولائما وقع محللاقه لأن الأحر يه نلحق ولر يالاخر 
اشرحمه ( الزأى )فال منه ر النل١٠ى يكون آن ممكن وغثد لعان يلأ عنه منتفيا الولد فكان إقراره 

أنهارأن ولوادعت )قال( أحق يه لعان إل بمتاج لا وبأن أيعد ذللئ، من الماء له يلد لا ،٧ فوصعها 
وكاننؤالولد يلزمه لر الرجمة علما له أن ترى ومي أصاحا أو بائنا إزكات أونكحها العدة ى راجمها 

فوصعن،وأصيبن، العدة فى ولونكح ، عبتا إنكان علمهم عل ورثته وعل جما كان إن عله ابمتن 
أرعلأكرمن ولوكان فهوللأول الأول فراق من سمح، أرع وممام الأخر نكاح من أنهر ستة من لأقل 
فهداالد رحمه ( الزى )قال مثمإ واحد عن ممكن لر لأنه سا واحد ابن يكن لر الأول فراق عن من 

بانقضاءأعه أقرت إذا الولد سف فكيهوك قيل فان )قال( مواء مله والذي فهذا لعان بلا نفاه قد 
بانقضاءفتقر حامل وهم، نحيض أن أمكن 'ايا فتل ؟ إقرارها يعد أشهر متة من لأكر ؤلدت م العدة 
أنأمض ما الأب وألزمناه العدة بانقضاء باقرارعا الولد حق ينقطع لر قائم والحمل مر ١١٥١١عل العدة 
للأزواجنحلأن؛انقضاء لأزكلتحا مواء ذللث فى مملكها ولا ارجمة بملي الزى زكان عنه حملا يكون 
إزكانالأول طلقها يوم من منى أرع لأكرمن يولد جاءت إن والقافة العدتن اج،اع باب ى وفال 

لهمن بى فجمع اش رحمه ( الزى )فال فهوللماى الرجمة لابملث، وإزكان القافة له دعا الرجعة يملث، 
العدتناجماع باب ى نحل ان بتيإ وفرق حا الدخول باب ى علحا له رجعة لا ومن علحا الرجعة 

اعلم.والته 

زوجها ١٢دخل لر اش عل عدة لا 

قالالأية نموهن(! أن نل من طلقتموهن وإن ٠) تعال النم قال النه رحمه ( الثا،ص ال ؛) 
قالتعال الله لأن بعيما بالاصابة إلا عالها عدة لا وغيرهما وثرح عباس اين وقال الاصابة واليس 

أولأكرأمهر لمة بما أيحل ب زوجها قال التي ولدت فان القرآن ظاهر وهذا ( الفا٠هم قال ) هكذا 
لرما ءصس_، أنه عليه حكنا الولد ألزمجتاْ إذا الهر وعليه به نلحق نكاحها عقد يوم مجن الماء له يلد محا 

فهيولد ولا أصابى قد وقالت أصحا ل( فقال ما ولوخلا )قال( منه يكون أن يممكن غثرْ زوجا تنكح 
٠الصداق واعهليحا ماهدها ح احلفحا ياقراره بثاهد جاءت وإن ممينه ع قوله والقول مجدعية 
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غاتبونؤج والطلاق ايت س الدة اب 
يومر اعظنت عم أي أو سة أوطلامح، زوجها مت فص، الرأة علمت ؤإذا : اث رجمه ( اكاس )؛ال 

روىوثل عالها رن وثل لألها،دْ غريا عالها يكن ل؛ اس ممضى حى تحتل ب ؤإن  ٠١٧١ذه ث ك؛ 
وموقولأوالطلاق،( الوفاة تكون، يوم من >اتلأد نال أنه وطر عله اش صل اللهي أصحاب ر واخل غم عن 

والزري.الجب وامح، عطاء 

الأةعدة ر اب 

أحصنفاذا ٠ الإماء ى فقال الزنا حد ى والميل الأحرار بن اش فرق الد رحمه ( الغانم ال ؛) 
أحديخلف فلم ا،لؤإريث وذكر ٠ *نكم عدل ذوى وأثهدوا • نمال، وقال الأية ٠ فاحثة أمح، فان 

ومحنوعشرا أمهر أربمة وش؛الوت أثهر ثلاثة العدة اش وفرض العيد دون الأحرار ى ذللث أن لقيته 
شالخيضة وكانت، وتعدا امحتبراء الخراثر ش ارعدة وكانتا محضة الأُة بّضا ان دٌُام عليه الد صل 
الخرةعدة مف، الأمة عدة أن ى الُام أهل، ٌرا عنه حفظك ممن محالفا أعب ولر ونمبدا اصتثراء الأمة 

محلأن إلا ومره ذكرنا ما الفرق عل الدلال عن وصفنا محا وحدنا إذا محز ف،م معدود نصف له ما 
أقربفيه عدلها فكون نهم، لها مرق فلا الحفة قاما نهف، له ما الخرة عدة نصم، الأمة عدة 

لردكا نمعن، فلا الحمل وأما حمتان. وذللئ، نيء النصمؤ مجن يسقط لر إذا المم، من الأمحياء 
حيفتنالأمة وتمتد ت0لو2؛»ن المد يطلهم، عته اش رصي عمر فال والحر العبد فقط، نصم، للقطع يكن، 

لأنحرة عدة أكملتج ٠فىاا٠دة قل الأمة ولوأعتقتج قال ونمقا نهرا او فثهرن محض، لر فان 
عبدمحت، ولوكانت ؛الحرية عدلها مح، ويتوارثان امرما عامة ف الأزواج معامح، ف وهم، لغ الخن، 

مرجعة لها ولوأحدمحح الأول العللاق من العدة مته وتكل محللاق( بض مخا ذالئ، كان فراقه فا-حتاردت، 
غلطعدى هذا اث رحمه ا،لززا( تمم،)قال ل؛ معللقة لألها الأول العدة عل بننا يميها ولر محللتها 

الالأول يالعقد التقدم معناها ى وصارُت، عدلها يطلت، راجعها لما لأنه الثانؤر العللاق من دلها عل 
عشن،م الرجعان فيه ؛، :jUلا محللاقا ولوكان بها مدنمحولأ محللاتها ابتدأ مجن، معخم، فهومح، مجتهب( بنكاح 

معاىى ليست، لألها عدة ستأنف، تولا لها نمحيار ولا الأول العدة عل تبله، أن أحدهما قولان ففيها 
ىفوله ذللته عل يدللت، ومما يقوله أول هذا الد رحمه الزنى( )قال حرة عدة تكل أن والثانح، الأزواج 

تعتدوهى حرة عدلها يعص ى تكون أن محوز ولا الحض، تتقبل إنما تحض، م بالثهور نمتد الرأة 
أميههذا وقال مسافر صلاة ويمل ش،ا صلاته يعص ى يكون أن محوز لا نال وكذالثs أمة عدة 

صرمهم، لحل محوزلت، لا أن عل مضى عدا *>، احتج؛ه وءا افه رجمه الزمح،( باشاك،)تال القومح، 
أنيالتيمم الصلاة شر لحل لن، ولا بالصيام ويكفر رنبة محي وعوم، بمرم أن رمة وجد م ظهار 
محلوتحتد؛ال~ءودما محغهم، م، عدتما تكون؛5، محوزأن لا نال ويمل؛التيممكا الماء محي م، يكون 
 kفيه ٠٢^•؛لر محا خم، رما المرء فيه يدتمحل ما دن ذللت، ن، اس رحمه الثافمر محوي وقد اقاويله •ن ذالئ

١٠ثع القران بمعهم، وعوأنبه بالنساء والعدة الرجال إل والعللاق ( )فال ذهكالتد؛ر المستقبل ذجعل 



انحمنالخر أن ترى ألا عالها تقام الأحكام أن من هذا موى فا المالمون عله وما الأثر من ذكرناه 
فكذلكفاعليه حال لاختلاف حكه فاحظف واحد مض والزنا حمن الأمة ونحلي محجم ;الأمة يزنى 

نرحهاكان وان أمة عدة الأمة وعل أمة امرأته كان وان ثلاثا الطلاق ى نفه حكم للحر بمكم 
•حرا 

الرقاةعدة 

بمبمنأزواجا ويذرون منكم يتوفون والذين ٠ تعال اش فال اش رحمه ( الئافم )قال 
صللقوله الحمل ذات غير الحرة عل اما ومم عليه اش صل اش رمول منة فدلت الأية ٠ بانمهن 
ثئت«من فانكص حللت ئهرافد بنصف زوجهامدوفاة ووصمت لأمالمية الميعة وملم الدعليه 

عمرإذاان وفال لحلت يدفن ل؛ مريره عل وزوجها لووصعت عنه اش رصي الخناب ن عمر فال 
القرحمه الناس( رهال ومفؤخ صحح نكاح تطهر،,ن أن قل وصعت إذا فتحل فال حلت وصحت 

رحمه( القاس هال ) المٍراث حسما لها نفقة لا الق همد جار;ن فال نفقة عما ١^٠٠ للحامل ولمي 
عنرالهلال مجن مضى الماروني نصف مات فان حاملا تكن لر وإذا الوت انقُيع فد مالكه لأن الق 

امتقبلتم بالأهلة أشهر ثلاثة أعتدت م حففيجا عشرين فازكان الهلال مجن ق ما أحصت ليال 
عشراواستقبلت انهر أربعة أوفت فقد ؛ليالها يوماثلاثون لها كمل فإذ أيامه عدة فأحصن الرابع الشهر 
فيإتانى أن علها وليس عدما انقضت فقد لها مات الى الساعة ال عشرا لها أوفت فإذا ؛ليالها 

ارتايتإن أنما إلا الق جعلها حيث عدة يشهورولأزكل الحض ز ثاني أن علها ليس بحفزكأ 
ترثلا فيل فقد العدة ى وهى مرصه مجن فات ثلاثا مريضا ٠للقها ولو سة الر من نفها امتثرات 

يهقال ش يصح قول احروهذا موصع ى وقال الق رحمه الزنى( )قال فيه الق أمتخير مما وهذا مبتوتة 
إن; ليل أ؛ى وان حنيفة أى اختلاف ى )وقال( للشك إ;ْلال يصح وقوله ُنلث فالامتخارة قلت 

لوماتتيرثما زوج من الزوجة ورث تعال الق لأن القران ءلاهر رممض فوله أول وهذا ترث لا التوتة 
الزوجةحكم مض من حرجت وفاته من عدة منه تعتد لر مجان وان يرما لر ماتت إن فياكانت قبله 
ددثمثادعياه ان من المف ملما واحد كل رجلن ورث ن عل الق رحمه الثاض واحتج لقرآن ار 

فإزكاناالثاض يقول يورثون حيث مءن الناس يرث إمما الق نجمه الثاض فقال الخمبه نله ماتا إن 'لأن 
منالرأة"الزوج رث إنما فكذلك الق ؤحمه الزى( )تال ضمن؛الأ;وْ ير'اا فكذلك ;المرة نمقن يرثانه 
يرمالا أنه أ-؛سوا ول به والوارثة حكه ارتفع ياجاع الكاح ارتفع فإذا النكاح ممض الرأة الزوج رث حيت 

قيلفإن الق يجمه القامؤ( )قال التؤفيق و;الض روجة ليت لأنما ترثه لا ايما ;زوجكانكذلك لمءذ لأنه 
آنمات إن علما الق رصي عيان عل حياته ق عؤف ان الرحمن همد ذلك أنكر وقد قيل عمان ورّاا قد 

رهالقلنا وهو٠١ القياس ؤبمييله اختلاف وهذا مجبتؤتة ترث أن أر ب أنا لوكنن، اإز;هم ان وقال منه يوريا 
لهامخما واحدة 1كلكل وعشرا أنهر أرمة اعتدتا نمق ولا فات ثلاثا تيه امر إحدى دلوْللق القام( 

•حيلهن ثالث 
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عهوالمش بجي ش الطاقة م باب 
وغرهاس •ن'ىاب 

إلايخرجن ولا ينومن من غنرجوهن لا  ١١الطلقات ى تعال اش تال اش رحمه ( اكاض ال ق) 
بوأنه تتل زوجها أن اخترته جن *اللث بننا لفريخ وملم عليه اش صل وتال ٠ مثينة بفاحثة ياتتن أن 

السنةالفاحثة عباس ان وتال (( أجله الكتاب، يبلغ حى سلئ، ى امكى ا كلمكه مسكن ى يركها 
رمولسة هوععى الد رحمه ( الفاض قال ) إحراجها حل فقد يدن فإذا ووجها امل مل مدد ان 
عنجاء ما ثع مكتوم أم ابن ين، ى تعتد أن قيس بنتا فاطمة به أر ت،ا وصالإ عله اش صل اش 

قالا( سلما إل الرأة واردد آلك اتق  ١٠انتقلها مهللمة ى روان إل أرملن، أب عما اش رصي ءاتئة 
بنما شرفحسك بك ازكان فقال فاطمة ندكر ان ءل؛لئ، لا فقالت، ؟ فاطمة ثان بلغك اما روان 
فقال؟ فيس يننؤ فاطمة حدينر فابن له فقتل يتما ى البؤتة تعتد الجب، ابن الشروعن من عيين 

تعتدأن ومم عليه اش صل الني فأرها أجاما عل فامتهنالن، ذراية باما ى الناسكاننا فتننؤ قد 
حدين،يحرفو0 الممسبا وابن وروان فعاثثة تعال اش رحمه ( الئافم قال ر مكتوم آم ابن يتا بى 

أنإل ويذهبون حدثنا مكتومكا أم ابن يبحا ى تعتد أن أرها وّل عليه اش صل الني ن فاطمة 
عاليهاش صل الني أرحا به الدى بس، الكتمت، أنما وغيرْ المس، ابن لها وكره للشر إمماكان ذللته 
ثاءتحينا تعتد أن للمبتوتة أن فيرى ساع ذللت، سح أن حوفا زوجها غير ييت ى تعتد أن ؤبمل 

إذحصها بل ثثح، حينا اعتدى وملم عليه الق مل الكا لها يقل فلم تحال اش لجمه ( الفا؛م ال ق) 
أوالرجعة ممللئ، عدنما تنقضى حى منزله ى الكن فلها طلقها فان أقول كله غانازوجها كان 

منيسعها قعا تنكها إذا ولزوجها المحا الزوج مال وش الطلق فهوعل يكراء كان فان بملكها لا 
عليهيغلق لا والعللاق النكاح كتاب، ى وقال يسعها ما صوى ى يكن أن ويلما ينه ونز الكن 

حىمكلما يع نا دين زوجها عل وإزكان الرجال من يالغ محرم ذو معها يكون أن إلا حجرة وعلكا 
ىكان وإن يكترى س ؟للت، طلقهاكا جن يكفكا ما مكي عليه .لكت، أنماوذللئؤ عدنما تنقضي 

قيمةاقل الغرماء ع فتضربج يفلس أن إلا غيره وعليه إحراجها فلاهله يكترْ ولر بملكه لا منزل 
ومنوصمن، مجا أحدهما قولان ففيرا مجونه ى الماثل هده أيروإزكاننؤ محي بفضله ونتعه  ١٠مكنا

والثاىا( أجله الكتاب، يبلغ حى ستلئ، ى امجكى  ١١لفريعة وملم علته الد صل الني يقوله احج قاله 
قالقاله وس لها نفقة لا لهاكا مكش فلا دونه ملكوا فقد يفعلوا لر فان يكنوها أن للورثة الاختيار أن 
وصفنؤلأنما أماللت، منه يخرجلثه لر مجا ء يتلثؤ ى امكى  ١١لفريعة وّام عليه الد صل الني فول إن 
اناحح وقد حامل وعثر حاملا لها نفقة لا لأنه يقوله أول هدا النش( )قال لزوجها ليس المزل أن 

سان أجمعوا وقد بالون الكش عنه انقطع قد وكدللث، ( الزنى )قال يالوت عنه انقطع قد الللئ، 
صارُثداثاماله لأن والكى لهم النفقة انقعلعتا فات رجل عل ووالد ولد مجن ومكى نفقة له وجثنا 

إذاكانثاءوا حث يكنوما أن ولورسه رقال( ماله جميع يرثون ورثته وماتر وولدْ ارأته فكدللئ، لهم 
ولوله ليس مجن يالزوج يلحق لثلأ ترضى جثؤ بخصها أن وللملطان نمع أن لها وليس حرزا موصعها 

نتهالدىك١ يلما ى اعتدت طلق او مجان حتى يدنما تنتقل ولآ وحدمحها مجتاعها فتقل تنتقل أن لها أذن 
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لهاولوأذن عدتإ وأكملت رجعت م الهاز•ثالها *ام أنات مارة أخرجهأ اانمر*انكان ذللث 
ولاالعدة انقضاء يعد الح^ إل مرج دلا •ماط ليست الزيأرة لأن ترجع أن يلثإ مجة ئ ثارة زى 
أوبلد إل ولوصارت مات نساء ح وتكون الأملأم حجة يكمن إلاأن مم ذى ثع إلا يوم مٍرة إل 

مان إلا فالقول نقلش وقالت انقلك لر فقال ا طمسثم همي ولا انس U يقل ولر اذنه .نزل 
أحدهمارا؛ قولان مقامها وى بيته ى وتعتد ترجع أن علما فيكون تقيمها أدمية للزيارة كان نه أص 
لأناعلها ينتوى حيث البدوية وتتتوى إ رفال غاية إل مغرما س تآم ان لها جل االدةّي إل تقم ان 

البدا،مجن غنرج ا،لرء ان عل المنة دلت وإذا عبطه وظن غبهلة مقام ءو-كنى إمما ايادية آمل مكن 
رغتفإذا يلزمها ما الملطان خرجها يو)هال( اكر او الض ذللث الدري كان زوجها ءل'امل 

بإزاليتطد'ءون كانوا إمما منزلا أكرى مفى ما ؛اللينة أحدا نعم ولا غاب إذا عليه ويمي رئيا 
ركنهحق مضى وما ممللبه يوم مجن لها الكراءكان مللت فان ولوتكارت مجنازلهم ح و؛أءوالهم •نازلهم 

رجعتثامن ؤإن مغن ماءت إن المارة فكاراة معه مارة إذاكاث المقيتة صاحب اراة قاما 
.به فاعتدت منزله إل 

الأجدادباب 
والخليلالمليم امدد *نكا؛ى 

أنالأخر والوم بالي تومجن لأمأْ بمل لا ٠ وملم عليه الد صل ولمافال الد رحمه ( الغاض ال ؛) 
زوجهابمللي لا الى والْللقة هى وكان I وعشرا أشهر أربمة نوج مل إلا ثلاث رق مجيت عل تحد 

عماالتوفي إحدادكهوعل الهللقة عل يكون أن أمجه زوجن ذواى غيد وكانتا عدة ى معا رجعما 
ولوغيره ى اجتمعتا وإن حال ى نحتلفان فد لأنبما عبيا أوجه أن يبن ولا لها ذللث فأحب أعر والد 

الكتابز صا ي اه ب ا،دد( اشاس)قال بملل الدمء ِاءاعكو الأ الناص  ٢٨م
العتدةنحتنب مجا الولد وآم الفامد الكاح ى العتلة نحتنب ولا فيه وفال مواء ذلك ى القديم 

آنومو البدن زينة وترك البدن ى الاحداد وانحا اش رحمه ( الغاض هال ) شنن جث ويكن 
زكله الدس ذللد غن شهرما فيدعوإل عبيا بملهر ًل؛آ أو زينة غءرْ مجن ثيثأ البدن عل تدخل 
يئسبان بتدى انحرم ومكذا مواء الثمن واذماب الشعر ترجيل ى الألمان أزكل وذللد الرأس 

ؤإنللمحرم بآس بدللث يكون لا اإ1ليب'لك إلا باس فلا يدببا مد ومجا وصمت لما ين بز او■لهنته رأصه 
احتاجتإن أفببه وما الفارمى فأما لها خرقته فلا زينة وكل'ىءلكان أمجرما بعض ى انحرم خالفت 

الكحلس زينة فيه مما إليه اصهلرت ومجا وقبحا مرما العن يزيد ل بزينة ليس لأنه بأس فلا إليه 

النتلأ لا زيارة *ذه ان رالثال ٠ فقال الأم ي وذكر0 ثانا له يدكر ط الأصل ل كذا الخ أحدهما رله )١( 
.مصححه وا>فلرْكت؛ه الخ، الرحئ فعبيا مئة 
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اولأ،ات إذاكان اليد لأن للخيضة مض فلا ليال وحس شهرين من أثل إلا موتبما بن يكن لر 
حىليال وحس ثهران يفض فر اولأ الزوج *وت ؤإزكان الخيمة عن به مثغولة نوج نحت فهي 

فقدليال وخمسي سهرين عن أكر يينها كان وإن الخيمة عن الزوج يعدة معولة فهي اليد عامن، 
ميدماأن يستيقن حتى زوجها ترث ولا الد رحمه ( الثافس )؛ال الثافص فال فكا الحبضه أمكنت 

فمؤخنلها نكحت فان محيمة تتمإ يهلوعا والأمة كالحرة الوفاة عدة وتعتد فرثه زوجها فبل مات 
حكتلأتى محال ييعها لا أحدهما قولان وفتإا الوطء ومعته به ألحقته فولدت أمته المكاتب ولووطيء 

اشرحمه المزني( )فال يخفه لر أو العجز حاف بيعها له ان والثال ايوه عتق إن الحرية بمكم لولديا 
ولدط.يح لا ييعهاكا لا أن قوله عل القياس 

الأااااث؛راءباب 
والإملاءالأمحء؛راء اب كس 

حامل!، ٩٢أن ألآلاس مى عام ُإم ء؛ّعليه اش صل اش رمول نبمى افه رحمه ( اكا،م ر؛ال 
ووصبعاتوإماء يتامجن أن نل ص وحرائر ايكارا نين أن يثلث ولا تحمى حتى أوحاتل نفع حى 

فيهخز لر مالك من محدث ململث فكل الد رحمه ( الغاض 1ال ) واحدا ضن الأر وكان وشريفات 
ثقةاراة عن جارية ض؛اع يالملك حل م الللث نل ممزعا الفرج'لكن لأن الا،تراء بعد إلا الوطء 

حرمالفرج آن نل من يسميا حتى يطاعا آن له يكن ب فآفالته امتقالها م اليع بعد وتفرها ونقما 
محيضم يعد.لمكها طاهرا المثري عند تمكث أن والامتراء رفال( الثاني ؛الالئا لهحل م عليه 

تكنلر الرئة تلك أن تع،م حتى أمجكن امترأت وإن فهوالامحتراه منبا طهرت فإذا معروفة حيفة 
يونحعإلا تحل لر حاعل أيا ترى وهى حيض ثلاث حانت لو اسملقة أن فى محالفا أملم ولا حملا 

إلهابثهوة ننإلر ولأ بمباثرما التلذذ الامتراه نل له محل فلا حملا ذلك يكون أن مجن أوالراءة الحمل 
نحيضم تفامها عن تطهر حى له تحل لر حملا وقعت حى يفرقا ولولر لغرم ولد ام تكون وفد 

مكانيةأمة ولوكانت فيه تبايعا الدى مكامإ عن تفرقا حن م إنما الهع أن نل من متقبلة حيمة 
علهاالواجب صؤمها يثبه بالعجزولا أبح م منه الفرع ممنوعة لأيا يتربا حتى ب؛،لماها فعجزن 
محرمالكتابةكا ز ذلك عليه ؤمحرم ويملها ممسها أن ذلك ى له بمل لأنه ذلك *ن نحرج م وحقبا 

الاقراءان عل دل وصم عليه اش صل الني لأن سما تغتل حى حيضة م طهر قلت وإنما زوجها إذإ 
وأمرالنساء لها يطلق أن اش أمر الى العادة فتلك جاع غير من طاهرا عمريهللقها ابن ى بقوله الأطهار 

اسهرطهركاكان أمامها الأول الحيفة فكانت محيمة يسترتن أن الإماء ى وملم علبه اش صل ابى 
الأطهار.إل العدة وى الحيض إل الامتراء ى وصلم عليه اش صل الني فمد فكان الحيض امجامه 
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ارضاعتس بمرم محمرمحا 
الكاحسكاب 

المآنأحكام وس 
وأخواتكمأرنحمكم اللأي وأمهاتكم » القراة مع حرم مض مال اش رحمه ( محفاض )،او 

رحمه( الغاض ؛ال ) » الولأدة ض محرم ما الرصاع ض محرم I ومر عله الد صل وقال ا الرصاع؛ من 
رجلعن علما اث رصي عاص اثن دصثل الأب دلالة نحرم ء بميم الفحل لص أب ابة متتن  ٠٠١

اللقاحلا نقال ؟ الحارين الغلام يتروج عل جارية والأخرى غلاما إحاداهما يارنحعت امراتان له كانت 
وسبيهابالولادة حرم  ١٠يكل مول الد رحمه ( الغاض ؛ال ) وءلاوس عطاء *تله و؛ال واحد 
وعلالخولن لأك)\ديٌ المحة عل بمع جامع امم دالرصاع انحارم ذوى من i* دكان يالرصاع حرم 
الدانزل ب صهاكان الد رصي عاتثة ويالت ذللي ى الدلالة محللب فوجب الخولثن بمد رصيع كل 

الدصل فتوى  ١١معلومات بخمس I نسخن م I بمرض معلومات عشررصعات I القران ى تعال 
الزبثدابن وعن رصعات حص اّتكل من إلا ءلأا يدحل لا فكان القرآن من بترا ما محبمن وّر عليه 
الزى()فال ٠ الرصعتان ولا الرصعة ولا اضتان ولا اكة تحرم لا » وٍثم عله  ٠١١١صل  ٠٠١رمول فال 

يوموكان صه ؤحغفد م ثال ؟ ومالإ عليه الد صل التي الز؛ءوبن ابن افع للثاض تلت  ٠١٠١رحمه 
امرأةأمر وّتم بيه اتل صل الى أن عروة وعن سنن نع ابن وّم ءيه اش صل اث رّرل من ّثع 
ضمحرم الدى أن وصفت ما فدل ( )فال ثس فتحرم رصعات حص 'ّاإلا ترغح أن حذيفة اى 

السارمحنبعض أراد أته وّتم عله الد صل فدل المارق بقطع المآن جاء م رصعات خص الرصاع 
وزنامرفة امم لزمه ض لا بمص دون الزناة بمص جلدة بماتة ا،لراد أن أبان و؟دللث بمص دون 

عليهاش صل الني تال قعا واحتج بمص دون االرصسن بمص الرصاع بتحريم االراد ان ايان وكذللئ، 
ينإلا يا ولمي فضل وآنا عل يدخل زكان ولدا -الما رى نالت -هل،لل بنت لمهلة وسب 
فكانتففعلت بلبنها« محرم رصعان خس أرصعيه ٠ ؛لغنا ماالملام عليه فقال تامرى فاذا واحد 

ارحالض عليها يدخل أن أحبت ممن علما الد رصي "عائثة بدلك فأخدت الرضاعة من إبنا تراء 
نرىما وقلن ال؛اص من أحد الرضاعة بتلك علض يدخل أن وطم عليه  ٠١١١صل الض العإج -؛اثر محاى 

نالتملمة أم أن اث رحمه الغاض وروى وحده —الم ى رخمة إلا ومر علته اث صل يه مر الذي 
العامض محرج فالخاص خاصا فاذاكان تعال الد ;حمه ( الغائي 1ال ر خاصة ٠ول١لم لحدث اى 

وماغاية الحولن فجعل ١ الرضاعة يم أن أراد اين،لن حولنك١٠ا ث؛اؤْ جل  ٠١١١فول ذللد عل والدلل 
يرمنوايللقات ٠ تعال كقوله الغايه تبل الحكم خلاف الغاية مضى بمد فالحكم غاية له جعل 

وى( الزق )فال قعا حكهن خلاف مضها بمد فحكهن الأفراء مضت فإذا ا فردء ثلاثة ياشهن 
نونتنفى ي شهرا ثلاثن وفصاله حمله بتأتت منتٍن ض لأكر الولد ض عل عتدى دلالة ذللي 

يرىلا عنه اث رضي عمر وكان تعال الد رحمه ( الغاض ثال ) حولن من لأكر الرضاع الحولن 
منبمرم لا عنه  ٠١١١رصي أ؛وهم.رة وفال عنبما  ٠١١١عمررصي وابن صعود وابن محيمرم رصاع 

تالالحولن ى متفرقازكلهن رضعات خمس إلا الرض١ع ض محرم ولا تال الأمعاء فتق ما إلا الرضاع 
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ضم؛ ى رصع فإذا كذلك تقطع م ترصع م الرصاع ضلع م ايإود ترمح أن الرصعات لمرض 
إلهعاد م وارث تللأ فليا الثدي التنم وإن رصعة وماكرفيى مته ط؛ل جوفه إل وصل انه يعم ما 

الازدرادبعد ويتنفس يأكل مكون مرة إلا بالمار يأكل لا الخالق يكون كا واحدة رصعة كانت 
وكانحث أكل م أوكثثد قلل يعد محنا سلعا ذلك ظع وإن ًنال وإن مْ أكل فدلك يأكل ويعود 

واحدةرصعة كانت نيا ما فأمد الأحرى إل نحول م الثدين إحدى ش ما أنفد ولو أكلتن *ذا 
حؤفأنه أحدهما قولان فيها بهك١ن ولوحفن جوف الرأس لأن السعوط وكذلك والوجوركالرصاع 

وليسا،لعدة من يغتذى لأنه العدة إل وصل اإدمجاغ'عا إل وصل ما ان والاحر الصائم تفهلر أما وذلك 
عوىفكذلك فافهلر اناء ثرب من مض ى الحقنة جعل فد الد رحمه ( الزأى )فال الحقنة كذلك 
إذاخالخقنة جوف ءندْ الرأس لأن كالوجور العوط جعل وإذ اللن ثرب س معنى ى القاص 
مجاإزكان تال س عل تعال اش رحمه الشافص وأدحل التوفٍق ويايد أول عندي الخؤف إل وصلت 

متإلكاوكان بهلعام حراما لوحلط أرأيت فقال حرم الأغلب اللن وإزكان محرم لر أغلب ياللن حلعل 
فأؤلعمهكانكارضخاللن ولوحن ت اش رحمه ( الثاهص قال ) اللن فكذللث، ؟ محرم أما لهلعام اى 
»أرنحعنكم اللاتي وأمهاتكم *ا ثناؤه جل تعال الد فال الادميات لن محرم إمما المتمة لن محرم ولا 

صبىفأوحرْ ماتت م حامة رصعة مما ولوحلب فال ٠ أجورهن فانوس لكم رصعن فإن وفال® 
مففرق كثير لن امرأة مجن ولوحالب اليتة لن محل لا لأنه محرم لر ُوما بعد ملما ولورصع ايلما كان 

منهحرج ك،ا الثدي ى محدث كالأن وليس واحدة رصعة إلا يكن لر ثلاثة أو مرتن صى محنه أوجر 
اونب س ابنه اوامراة اورصاع نب س اوابنته امه ارصعلما م صغيرة ولوتزوج غثدْ حدث ثيء 

بنصفأرصعلما التي عل ورجع الهر نصف عالمه لها وكان أبدا المغيرة عليه حزمت ابنه يلن رصاع 
ل؛كبيرة له امرأة ولوأرصعلما ، عمد أو ؛خaلأ أمد ما قيمة لنمه شينا أفسد من لأزكل *ثلها صداق 

الرصعةنكاح ومد المدة لأما متعة ولا لها مجهر نصف ولا نماثه أمهات من لأما الأم حرمت يصما 
مهربنصف أرصعلما الى عل ويرجع الهر نصف ولها حال ى ملكه ى وأمها صارت لأما محللاق بلا 

ونكاحالأم نكاح فسد معا الخامة الرصعة ملمن اثنن امرأة فأرصعت صغارأ ثلاثا ولوروج ، مثلها 
واحدةمجهركل نصف ممثل امراته عل ويرجمر السمي الهر نصف ملما واحدة ولكل معا الصبتين 

ذلكبعد الثالثة أرصعت فان  ١١٠يدخل لر امرأة ابتا لأيا الانفراد عل ملما واحدة كز ض وتحل رلما 
حرمت'حنمهمعا الخامة ين الأحر م الخامة الرصعة إحداعن ولوأرصمح تال منفردة لأما تحرم لر 

ىأختن صارتا لألما الأخريان وحرمت معا واحد ونت ز وبنتا أما صارتا لألما أولا أرصعالما والى 
والأولهمر منه بانت بعدما إلا ملما واحدة رصع لر لأما معا محرما لم متفرفتن ولوارصعبا معا وفت 

امرأتهأخت لأ-أا بعديا أرصعتأا الق نكاح ويفد الأول يانت بعدما أرصعلما الى نكاح فيثبت 
وقتإل إلا ذلك ى الشافس ينغلر ليس اش رحمه ( الزنى )فال أخلما عل نكحت كامرأة فكانت 
امحراةبن فرق ولا اش رحمه ( الزمحا فال ) ملما الاحرة برصاع معا وقت ى اختن صارتا فقد الرصاع 
صغيرتح،امرأتن له أرصعت أجنبية وين محعا ونت ى وبنتا أما فصارتا صغيرة له امرأة أرصعت اهك؟يرة 
أخلماعل نكحت كامرأة صغيرة م صغيرة أرضعت إذا تكون أن ولوجاز معا وقت ى أختن فصارتا 

قالتما عل دليل ذلك وى أمحها عل نكحت كامرأة تكون أن فأرصعثما صغيرة حمم كثيرة نكح إذا لزم 
انفحواحدة بعد واحدة اعرأة فارصعثما صبيتن روج لو القديم الكاح كتاب ى قال وقد أنا 
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ولوكانالد ؤحمه ( الغائص |ال ر أمل د'مبموله  ٠١٠٣وذاك وهذا اش رحه ، الزى ر؛ال نكاحها 
واحدهورجع  ١٠٠نكاحهن انمح الصغاركلهن يأرصعن رمحاع أومن عراصع بنات للكمة 

إن؛الكم؛ امأته مهر بمص علض ويرجع اش رحمه الزِنى( تال أرصعت) مهرالى مصف محنض 
الانفرادالصغارعل ويتزوع آبدا التممة ونحرم  ١٠٠٠يناما بنات ح حدة صارت لأنها ثها لحل يكن 

أواوجدبا الكمة امرأته أم فارصعمن ما لحل يكن ولول؛ أدأ جميعا حرمن لحل؛التكتدة ولوكان 
مولودأفلاأرضعت امرأة وثوأن ، غالهاالمالأن ى بنانها ى مهاكالقول القول أحثماكان أويت أحثما 
ولوثلثترصمه لر لأنها الانفراد عل أمها أو ابنتها الأب ويتزوج أباه ازفة ا،لرأة تتزوج أن باس 

بالثلث.لها ابنا يكن لر أوأ؛ل حما أرصعته 

والرأةالرجل لن اب 
ولوولدمٌا)تال( اللن بدللد والرصح يا اترلد واالرأةكا للرجل واللن اش رحمه الثافص( )قاد 

ينكحأن الولع ف له وأكرم ما نأى الذي اين يكؤن ولا فهوابنها مولودا فأرنحعت زنا من ابنا ولدت 
قضىدٌام عليه اش صل التي حكم ل ابنه ليس لأنه أفخه لر نكح فان زنا مجن ولده الذي بنات 
يرهاض يعتة  ٠٠٣مجن رأى منه،١١ نحتجب أن محولة وأمر لزمعة زمعه وليدة بابن واللام الصلاة عاليه 
علأنكر وقدكان اش رحمه االز؛ى( أحاها)فال وازكان مباح رثيتها ترك لأن أحو_ها أنه حكم لفل 
وإزكرعهماح لردة زُعة ابن رثية ان زعم وفد الض مذا دبمتج زنا من ابنته يتزوج فال من 

لقطعحلال مجن بناته زنا مجن ابنه نكاح يمح ولر كرهه وإن نكاحه يفح لا القياس ق فكذللئر 
الاحوةوتحريم الأيو_ة لقطع كرهه وان يفح زنا؛ من ابنته تزوج لؤء القياس ق فكذللد الأخوة 

معنىي فهو الخجرأ وللعاهر ٠ وملم عليه اش صل الني اقأ,ل للزنا عنده حكم ولا الأبوة كتحربم 
مولودافارصعت يولد فجاءت فاصانا عدتها ل امجرأة ولوتزوج الثافص( التؤفثق)قال و؛ش الاجتي 

انفالو_رع الأحرولومات ايوة ومحضلت ابنه ا،لرضع وكان لحق الحق  ١٣١^القافة ا،لولءّد وارى ابنها كان 
الالانتساب عل بلغ إذا حر هوابنهمأ االو_لود فالؤآ ولأ_ لها خرما يكون ولا  ١٠٦٠٠واحل ابنة ينكح لا 

يمجقامه فيقومون ولد وله ممون حى مجنها يلحق؛ؤءاحد لر معتؤها ولوٍكان الأحر ا؛رِة وتتقطع حدهما 
لرباللعان ايوه نفاه ٠والود بالن ولوآرصعت موةر_فا ميراثه فيكو.ن ولد له يكون اولأ احدهما ال الانتساب 

اولبنها وثبك حيض بثلاث عدما ولوانقضت للمرصع أبا وصار لحقه رجع فإن للمرمح أبا يكن 
بلبنها ولوكان الأول فهو_من حمل بها يغلهر وار لن لها فثاب فاصابها زوجا تزوجت، م انقطع 

مجناللن الاحركان الحمل مجن لن فيه لها الذي؛كرٍن الوقت في لن تها فنزل الثاق محن فحملك 
الثالثأحرم فلا الأخر لن خلهله يكون أن مجن ثلث وي الأول لن من علم عل لأنا حال بكل الأول 

رقالأشبه عندي هذا ; عليه اش لحمة ازى( )قال الأحر الزوج بنات تؤق لي, للم/_ير واحب 
قولانففيها الأول ص ممكن وقت الأحرف الحمل حنىكان يب فلم ولوانقطع الد رحمه الئاهص( 

إذاأنه والثال عليه. فتدر دواء تشرب أو اإلو_لو؛ن ترحم بان يثوب محا حال بكل الأول من انه أحدهما 
فالأول فهومجن تلد حى به ترصع الأحرلن مجن يكون لا الأحروإزكان فهومن بينا انقهلاعا انقطع 
اللنبن يفرق لر ومجن حميعا منها فهو ثل وإن به ترصع قيء يثوب ؤإزكان الأفاؤيل هذْ جميع 

٣٣٤





وجربالخة4ص
الطلاقوس يء عشرة وس'ىاب الد سكاب 

،UJUماثل عل  ٠٠٨٠١الكاح رس امآن أحكام وس 
يكرمنلا أى ٠ تملوا لا أن أدى ذللي ٠ دجل م اُّ ؛ال • تحال الد رحه ( الئافم ال ق) 

امححوإن واحدة عل الرص بمصر ان فاحب امراته مقة الزوج عل ان عل دليل وفته ( )فال تحولون 
شححرجل صميان ايا إن اش رصول يا فقالت وّالم عليه إُد صل اُدٌ رّول إل هني* اكروجاءت له 

؟جناح س ذللث ى حم،' فهل يطم وعولا مرا منه أخذت ما إلا ودلدى يكفى ما يسلى لا وأنه 
عاليهاش صل الني إل رجل وجاء ٠ بايروف وولدك يكفيك  ١٠خذي ا دّّام عليه الد صل فقال 
ولدك«عل أنفقه  ١٠آخرثال محلى تال نماك« عل أنفقه ١) دبمارتال محيى اش رمول يا فقال وط 
محيىآخرتال ٠ خادمك عل أنفقه ٠ محلىآخرنال تال ٠ أ،االاك عل أنفقه  ١٠محدىآخرفقال تال 
علىأنفق ولدك يقول الخديث ^١ ١٢حدث إذا يرة أبومر يقول م ٢^'^؛، صعيد فال ا اعلم أنت  ١٠قال 
(الغاض قال ) عراّأو!عى أنفق خادمك ويقول اوطلقى عمحأ أنفق زوجتك وتقول ؟ تكلى من إل 

ىوخدمجة وتموه نفقة من محه بامرأته غى لا  ١٠الرجل عل آن يان والسنة القران ى تحال الد رحه 
الماءعثرة كتاب ى ٢ )وقال يه إلا ومرض رمانة مجن ليما صلاح لا  ١٠عل تقدر لا الى الخال 
خادملها يكن ب إذا أيضا فيه وقال نمها خدم لا ممن إذاكانت نفقة لخادمها عله يكون أن ختمل 

الما عالها ويدخل همر نمنمه لا الدى اسام لجا يصح من عل محر ولكن خادما أن؛**؛لها يثن فلا 
محيامن موخح ى لها أوجب ند ( ارى )قال ذللي خاوزيه ولا يصلحها وما ماء من لإدخاله خرج 

بقولهوهو النفقة كاب ى وقاله انحموعة مالك مسائل عل إملاء النكاح كتاب ى وقاله خادم نفقة 
ومما: اد رحمه ( االز؛ى عالها)قال يفق فكذلك خادمها عن يم أن عليه أن قوله يخلف لر أنه أول 
علالكانس، وينفق ( الئافص ؛ال ) أخرجهن واحدة من اكر علها يخرج أن لوأراد فوله ذللب ؛دىُ 
وولدواحدا ولا واحدة ولمسناكتاب مكاتبة امجرآص ولوكانن، الكاح، زكتاب وقال آمته من وكْ 

ولدم■مل ينفق أن المد عل وليس بمتقها وبمتقون :بمم أحق لألها الأم عل فنفقلهم أرلإد الكتابة ز له 
امة.ولا حرة امراة من 

صراممه:يحكب

ذولمفق I تحال اش قال القر ونفقة الومح نفقة نفقتان الفقة عليه اش رحمة الغاض( ال ق) 
تكونلا أنما الأغالساهسلدمحا إزكان القرلأ٠راتم يلزم مجا فأما الأية ٠ رزقه قدرعليه ومجن محته من صعة 

ىوسب عليه اش صل الني بمد مد وذلك منه أقل عل يدن يقوم لا بما واحدا وخادما عالها محدومجة إلا 
زساكالأوبلائها أدم من ومكه مثله ولخادمها مثلها قوت مجن ما الأعلم، البلد ؤلعام من يوم كل 
لأنهلخادمها ذالثv يكون ولا يكفيا  ١٠أقل ومثعل دهن ل لها ويفرض وصفن، ما يكفى  ١٠يقدر سمنا 

يكىما الكسوة من لها وفرض لثلها ايروف وذللد لحم رمحلل جمعة نكل ونل لها بالروف لس 
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البلدوى أشبيه وعا كرباص ولخادمها أثمه ؤبما والبصرى الكوى القطن *ن ا،لقر عند ببلد٠ا عثلها 
لخارأئمةومراديل ومص المنتن يكفى أللخاف وتجفة محشوة حة س الرد يكفى *ا أتل ايارد 

لهاويفرض عنه بيا غى لا وما وحلنا ومجقغة وفيص •ثلها يديء تلتحفه وكساء صوف حبة ؤلخاريتها 
أدمممن من يدُتج ونز ذللئ، الحا دخ مدا محزما لا رعيبة وإن'كانت ومفعة وملحفة فيصا ، لصيهناز 

زوجهاكان وإن المكيلة كل من يقوما لا فا تزيدت زمحدْ وإن'كانت الحب ى شاءت ومجا للحم 
والشطالدس ى وكيلك المقر لارأة وصمتا ما صعم، واللحم الألم وس مدان لها زم، *رسا 

إليهأملها محتاج ببلاد إزكانت لها ؤمحشى أشمه وما البصرة ولهم، والهروى الغدادى ومعل الكسوة ومن 
وأجعلصرفته شاءت ما فتصرفه تبيعه أن شاءت فان دراهم القوت ى أع|ليآا ولا ومط وقطيفة 

ولاأشمه وما والوامعر البصري وغليظ الكرباس وىكونما لمثلها صعة ذللث، لأن وثلثا مدا لخادمها 
أشبيهوما البصرة متاع غاليغل من ووصاله فراش ولامرأته امرأته كانت ومجن ، كان من بمومح اجاوزْ 

محاالفرض أتل جعلك وإنما أحلفه يل فإذا غليظ أوكساء عباءة مجن أشبيه ومجا ووسادة فروة ولخادمها 
فيهعرفا رمضان شهر ى أطه أصابؤ الدى إل دفعه ى وملم عليه الد صل الني عن يالدلألة مدا 

اشصؤغ الني به أمر ما أكر لأن مدين فرصت أكرما حغلت وإنما مسكينا لستن صاعا عثر حمة 
أنمجعالومجا أن ح هدا اجاوز ولر مدا عن أنحر فلم مجكن لكل مجدان الأذى فدية ى وصم عليه 

الممرولا يالمومع ليس الدى الوممل عل الدى والفرض مجدان أوصعه وأن مجد التوت أش ان الأغلب، 
اليلبون مجا يقدر الكسوة ومن البائية أمل يأكل فا بدؤية وإزكانتج مد للخادمجة ونصم، مد ينيا 
ءليباجر عنيا يودى ولا لامرأته بمس أن رجل عل وبس بايروف ما.رى تدر إلا ذلك ى ونت 

ولاحجام.

محبلا وط امملة ب عب الش اخال 
*الكماثل عل الإ،لاء ؤبمن اسمة اكريض نكاب الماء عشرة صك\ب 

بياالدحول وبن يينه أملها أو فخلتؤ مثلها محاع المرأة َكانتج إذا اش رحمه ( القافس ال ق) 
مجنالحبس كان إذا قيل وتد فىكتا؛ن وتال تبله من الحص لأن صغثرا وإزكان نفنتيا عليه وجبت 

)قال،مجدها ءيرْكان مجن ممرعة لأما ننفق قاتل قال، ولو U نفقة فلا قبلها من ؤإذاكان فعليه قبله 
غمفهي اكخلية ادعتؤ فان هال، حى لجا نفقة فلا وينيا ينه نحل لر اذا 1نما قطع قد اث رحمه المزي( 

ولمستاكااصغيرةنفقتيا لزمجته مريضة ولوكانن، اش رحمه ( الفاض |ال ) منيا ذالثا يعل جى محلية 
منعلا عارض فهدا جاعها عل يقدر فم ولوارتتنت ، ينفقما وأحذ صردمغ شدة جاعها ز ولوكان 

ولومربتؤ، نفقتيا عليه كان ندركفارة أولزمجها اء؛كفتا أو يأحرمن، لها ولوأذن جومجعبتؤ وقد مجنيا يه 
معهاحاصرا وإزكان نفقتيا مجن لها وحب مما يرثه ولا لها نفقة فلا صيدما فنعها أمة أوكانته امتنعت، أو 
لأنياالفقة فلها يعدما او العدة ى زوجها وأمل وثنية أصلمستا ولو ، علييا تقوم يينة أو إترارعا إلا 

دفعهاوإن اي١مكفر٠ا ى نفقة لها يكن لر موالسم ولوكان ، امرأته وكانتؤ أصلم شاء متى عليه محيؤمة 
مأّام فإن القديم النكاح كتاب ى وقال 'بيا تْلوع لأنه له حق فلا عدمل انقضت، حتى يسم فم إلثيا 
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;اش رحمه آ الزى )٠١ل يشخ ب القد لأن الوقف حال ى النفقة ولها النكاح عل فها أسلمت 
(الغاض قال ) ؛ا،تاعها الوذه ممغ لا فكد باياعبما اللهقة الملمت ممغ لأته قوله أول الأول 
إلصيدها احتاج وإذا يتا *عه بؤتت إذا والأمة والكناية الخرة امرأته تنقة انمي وعل اش رحمه 

وإنيده مجا لأن وموفقتر إلا عبد محن ليس لأنه االم١ر مقة ونفقته قال لها نفقة ولا له حدمتؤا 
فهوحرا أعثارْ تسعة إذاكانت اش رحمه الزى( نقال فكالملولئ الحرية فيه تكل ب دمن لسيد انح 
)قالقدرمعته عل ينفق لا فكيف أعثاره تعه اعتق اللي مولاه ويرثه بمللث ما اعشار نعة له بجعل 
الأممانزكتاب وقال الحريةكالملوك فيه تكل لر من الد رحمه الشافص حعل قل الد رحمه إ الزى 

هاالحرية يعفى بجعله ولر الحرية يعفس فجعالهك١در -الاؤلعام كفر عبدا ونمقه حرا نصفه إذاكان 
فدرهمنه والعبد قدرمعته ينفق منه الحر أن من قلنا ما أصله عل فالقياس حعلهكاiعبد يل كالحر هنا 

محنهالرق بقدر العبد صيد وعل ؛لفْلر ركاة ى يقدره منه الحر عل أن الزكاة كتاب ى قال وكدا 
,تعال اش ثاء إن كد٧^، بجدوه فممهموه قلنا مجا فالقياس 

:سممينارجللأءدممه

احمليعولها أن الزوج عل الرأة حق أن عل والمنة الكتاب دل ئا ; اش رحمه ( الغاض ال ق) 
وفراقهمعه مقامها ين نحر وأن يغنتآا من تتزوج يخالها ولا حقها ؤبمعها 7أا يستمتع أن له يكون لا أن 

انيامرهم نسامم عن غابوا رحال ى الاحناد امجراء إل عنه اش رصي ب الخط ابن عمر وكتب 
ابنومثل . وصفت، مجا يشبه وهدا حبوا ما ينفقة بعثوا حللقوا فان يهللقوا او Jتفقوا بان ياحدوهم 

قوليشبه والذي صنة قال ؟ فسنة له قيل بيبجا يفرق قال امرانه عل ينفق محا يمد لا الرحل عآن الميب 
يبجايفرق لر يوم يوما نفقما وجد وإذا وصلم عليه الق صل الله رصول صنه يكون أن نة ّالمبب ابن 
يمدلر فان تسأل أو فتعمل نحرج أن من ثلاث ى الرأه ممغ ولا ثلاث مجن أكر نوحل لر يمد لر وإن 

مماسكلأما نحر لر حادمجها نفقة يمد ولر نفقما وحد وإن القول هذا ى وصفت ي حيرت نفقما 
صداقهايمد ب إذا عندي لزمه هذا قال ومن به أخذته أبر محي عليه دينا حادمجها نفقة وكانت بنفقالما 

بالنفقةيعسر وم بالصداق اعر ولو قال قد الد رحمه إ اذزى )قال ينفئما صبيه لأنه يخترها ان 
)قالصداقها امتثخار ى علها أ'فق إذا بدبجا عل صرر لا لأنه فراقه لها يكن ب مجعه القام فاحتارت 

شاءتذى معه القام ولواخارت ( الغاض قال ر ذهك١لفقة حيارئ لا ان عل دليل فهذا ( ارى 
الأن ولها بالغرم عنه يومجروبمنيع أن بمكن لأنه عصمته ولوعلمت مضى عفوي ذلك لأن أيضا أحل 

صنةيوحل العنن ى حرما إذا فقال محالفه عل واحتج تقبضه حش بصداقها اعءر إذا عله تدخل 
أعظمز معه أقررما فكيف النفقة فقد عل لها صر ولا لذة هوفقد فامما مرة يجاع منه ورصت 

•امغرالفردثن محا محيا وزنت المردثن 

وغهرذلكرجعتإ زوجها بملك لا الى لفقة 

وقالH وحاكم مجن صكنم جث مءن أصكنوهن ٠ تعال افه قال •' تعال الله رحمه ، الغا،هم ال قر 
دلبالحمل نفقة لها افه اوجب فيل ا( حملهن يفهن حتى عبين فاتفقوا حل اولأت كن وإن  ١١تعال 
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عليهأن ى الأزمإج ساف ف رجمها بملك اش أن خلائ ١^ ولا الحل بخلاف لها نفقة لا أن عل 
ءع*امل الأية لهكلخت وثرما رثه وأما علما ينع ؤلعانه وظهاره وإيلأءه محللاته وأن ومكناما نفتلما 

بنتيامحلمة ى وملم عليه الد صل الق رمول منة جاءت وذلك رجعما بملك لا اش وهى الطلقات من 
جاروعن نفقة« عب للث سس » محال وملم عليه اش صل للنى »ذكرت طلاقها زوجها بتا مس 

ى0 الحل التوتة لمسنا ءْلاء وعن (( نحرم لر ما المطلقة نفقة  ١١تال أنه ءنر-،ا الد رصي عيالي بن 
منوصمنا ما وكل ( )تال لها نفقة فلا حل غثر فان'كاستا الحل أجل من عنيا ينفق أنه إلا ثيء 
غيرأو حاملا نفقة فلا مجموخا نكاح"كان  ٠۴فأماصمح نكح ى إلا فلت أومكنى أونفقة مجتا،ة 

،لها مضى ما نفقة فممطى تلد حى يقن ملم لا انه احدهما . قولان الحمل ادعتا فان حا*ل 
بقولا لوأءطن١٠أرأستؤ يقن إلا يعطى فلا غانا له أوالموصى الوارث أوكان لحمل لوأوصى وهكذا 
فإذاقارتها بوم محن نحمى أن اكانى والقول . عليه بجب لر ما ماله مجن أعطينا ند المس أنفس م الماء 

لأنبقوله اول عندي هذا افه رحمه ( الز؛ى )قال مضى ولما نفع حتى علما انفق حل ما الماء تال 
بماولوظهر : الق رحمه الفاض( ثال ) تضع ان قل وحملها النفقة بالحمل اوجبا وجل عز الد 

الىالنفقة منه احذت م الوك به ولحق حال نفه اَكالب فإن عاليه نفقة ولا لاعنيا وقذفها فنفاه حمل 
فجاوزتعلبما أوأنفق حبل حا يكن ل؛ أن علم م حملا بما أن القوال ولوأءأ؛ااها عنه بهللمتا 

يختلنرحيضها أوكان حيض بثلاث فيرتقر الرجعة بملك ولولكن أخذت بما ءلي٠ا رجع سنن أرع 
حكمإذا اش رحمه ا المزني الثلئؤ)قال وآطيح التقن ذللث، لأن الأقمر إلا لها اجعل لر ويقصر فتْلول 

العدةانقضاء ى بالثلث النفقة ولوحازقطع قاممة بالعدة لها القياس ى النفقة فكذلك قاممة العدة بان 
ينفقلا بأن ■جمجة أعلم ولا I الق رحمه ( الثافم قال ) العدة انقضاء ى بالثلث الرجعة لخازااقaلاع 

حكمدلكه أمة نفقة بعض تلغ لا الحمل نفقة للحملكاث النفقة أن ولوزعمنا ، الخال الأمة عل 
بهأحق الأول ت الد رحمه ( المزني )قال الميل عل الفقة ت الأملأء كاب ى )وقال( تاؤه جل اش 

نفقةفلا ممسوحا نك١حك١ن فأماكل ( القافص قال ) حالفه مما أول اش وحكم اش حكم أنه ئهد لأنه 
ليحمحمابذللك لها المسبا يتْلؤع أن إلا احر موقع ى ( )وقال حار غثي أو حاملا مكي ولا لها 

.التوفيق وبالله تحصيما وله ؛تهلوعه لها ذللد فيكون 

الأقاربلعل باب 
كتبثلاثة وس الغمة اب كس 

علأن يان وملم عليه اش صل رصوله وستة تعال اث كتاب ى : اش رحمه إ الفاض ال ؛) 
أندلالة وفيه أمه دون وحدمجة وكسوة ونفقة رقاع من وكء صغار إصلاح ل بالمونة يقوم أن الأب 
مجنا( ذللئ، مثل الوارث وعل ار تعال قوله ى عممأ الد رصي عباس ابن وقال التراث عل ليستا النفقة 

مأوانحيص الحم يبلغوا حتى وكْ عل الرجل فينفق النفقة)تال( عليا أن لا وانمة؛وك٠ا تضار لا أن 
ماصقلوا وان ^٥ ولد وكدللث أنقمهم يغنون لا كانوا إذا عبيم فينفق نمى يكونوا أن إلا لهم نفقة لا 
أنيمز لر وإذا أموالهم ى فنفقتيم أموال لهم وإزكارت علتبم ينفق أن عل يقدر دونه أب لهم يكن لر 

ونمْعليه فينفق له حرفة ولا عياله ولا نفه يغى لا زمنا الواك إذاكان هوابنه فكذللئ، منه ئيئا يضع 
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ولاالعقار نيا بما الفقة عل أجرتاْ وعن أعظم الوك عل الوالد وحق ولد لأتم <«،مالوا وإن ولده ؤولد 
وإذاواحدة ضا اش وأحكام أويمهمة رةكاث ٠٠مو-أولنبت شريفةكانت ولدعا رصاع عل اعرأة نحم 

فليسبمرثيء وحد فان يه يرصع ان الأب وجد بما احق فهي زوجها فارقها وقد ولدعا رصاع حلبت 
ر؛ال.ثلها أحر أعطاعا أرصعت إن ٍاحر عوصع ى ( )وقال بمبه ح الأب فول والقول أجدة للأم 

.* اجورهن لكم ارصعن فان ٠ ناوْ جل اش لقول إل أحبا *ذا اش رحمه ارى( 

باماكأمق امالدين أى ياب 
عاوةب كس 

ميمونةأ؛ى بن ملأل عن معد بن زياد عن عيينة بن صفيان أ•حبرنا اش؛ رحمه القائم( ال ؛) 
وءاواس ايه ض غلاما حم وصلم عله الد صل الني ان عنه الد رصي يرة عر اى عن ممرنة انح، عن 
علخض قال الحرُى مارة وعن ابويه ض غلاما خع انه عنه اش رصي الخناب بن عمر عن جاء 

ىوقال خثدته عدا ملغ بلغ لوقد أيضا وعدا مى أصغر ل لأخ قال م وعمى أم يثن عنه اش رصي 
وموانثى أو كان ذكرا منن صح امتكل ناذا الثافص( {ال ر منن ممان أو صح ابن وكنت الحديث 

دارهماكانت إذا خر منن كان أو صبعا ؛لغ إذاالقديم النكاح كتاب ى وثال حير عثله عقل بمقل 
وإذايبغ حى ضإ الماعون فهوعند مأمون غير أحدهما يازكأن الولد عل محأمجونن جمبما رثانا واحدة 
تأديبهمجن ممغ ولا نفقته أيه وعل ب؛زوج  ١٠بالولد أحق فالأم واحدة قرية ى وهما الأبوان افرق 

منعهله يكن لر أباء احتار فان أمجه إل ويأوي أ٠ل٠ا مجن إذاكان الصناعة أو الكتاب إل الغلام ويخرج 
إخراجهاأمحأا عل اعلم ولا تامحا أن من أمها ممغ ب جارية وإزكانت الأيام ز وتأبه أمه يأتي أن من 
ممغولا تدفن حى نالها أن من الأم ممغ لر البنت ماتت وإن عاثدة يإحراحها فيومجر ممرض أن إلا إلها 
يخترولا لإ أحق فالأم فهوكالصغير محولا الولد وإزكان أبتبما مجنزل ى ممريضها ل أن من رصها مى 

فيهبملك محللاقا ءaلااق٠ا بالزوج منه ولومحنعت حول الأحر احتار م الأبوين احد فامحار حير وإذا ابدا 
قيلفان فهى'يكات ذهب فإذا بوجه محنمته لأما ولدعا ى حقها عل رحمت بملكها لا أو الرجعة 
وكانأسمم من بولدعا أحق تكون أن لأمها ماكان بملل لوكان نل ؟ بملل؛النكاح ما ال تحول فكف 
رصيعمر عل يكر أر محي وقل الأم لحق حقها إمما الى الحدة عن خ أن الأم عن بملل إذا يما 

غمدانوالدان هما ءالأب كحق قيل ؟ ضم الأم حق فا قيل فان منه به احق ابنه حدة بان علهإ ايد 
وا;قعليه احي الأم لأن للارين لا للولد حق ذلك ان عل ه اول الأم ٩قلك١نت لا ف،اكان بالولد 

ربرهماله وأحار أحدهما عند يكؤن أن عل محر ولر رمده أونس إذا نفه ول الغلام بلغ فإذا الأب مجن 
مجامجونةوكانت آبت فان زوجها ح فتكون نزوع حى احدهما مجع الخار؛ةكانت بلغت وإذا فراقها دُرل" 

النماءمجن القرابة احتح وإذا )قال( ا؛وحا تفارق لا أن وأحتارلها يبة ر تر ما؛ ماءت حيث سكنت 
مامجهاما م امجها م الأب ام الخلة م بمدن وإن إمجها امجهات م امجها م اول فالأم المولود فتنازعن 

مللأم الأخت م للأب الأخت م والأم بلأب الأخت امجهابما؛ ب امجها م للأب الحد ام الحدة 
حقولا اول النماء مجن المى فنرابة بام لا باب قرابما لأن الأم انى لأم ولاية ولا انمة م الخالة 
وهنمعه حق لهن يكون فلا بالأب حقوقهن فامما وغيرهن أخواته فأما وأمهاما غيرالأم الأب مع لأحد 





ونحوأوثلاثة أويؤمن يوما يطتق ما لا عليه الدوام بملتق *ا إلا ~ أعم والد ~ يض يطثق *ا إلا السل 
أنله وليس مولأْ عليه أنفق أوومجن عص وإن الين الضرر سدنه يضر مجالا ذلك وجملة بمجز م ذلك 

يغذى ١٠^•يكون أو غيره عن فضل يا يكون أن إلا ولدها مجما ييمغ ولدها غير الأمة يسمصع 
خراجاأمته عل محل أن الإمجام ؤبمعه غيرْ مجن ولدم أم ولد عل وينفق يه ياس فلا يدنه فبم يالبام 

ىمحه الد وصى عفان ين عثان تال الكب يطق 1؛ إذا انمد وكيلك واجب عمل ى يكون آن إلا 
.٠ يفرجها فتكب الصنعة ذ'ات غير الأمة ولا مرق الكب انمغير تكلفوا لا t خطته 

الدوابتنمه صغة 

فانيقيمه بما علفه بعير أو أوشاة الصر ى دابة لرجل ولوكانت الد رحمه ( الئافم ال قر 
والرمئخلاها الرر عل أحدت أويقر أوإل غم يبادية فازكان أوييمجه يعلفه السلهلان أحده اُتغ 

ملقالأرض ق يكن ل( إن هزلا فتموت بحمها ولا أوياعها أوذنحها عممها الأرض أجليت لإن 
ترصلا الى ولسنركالدواب نتحد الأرض ى مجا عل لأما مجمملق يا يكون أن إلا ذلك عل وأجر 

إلاالنسل أمجهات تحلب ولا ( )تال الرواص قيام للجدب تقوم ولا ضعيفا رعيا إلا نحصية والأرض 
هزلا.فيمن  utMلا اولادهن يقم عا فضلا 
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امملكاب 

١٣٣/.اب 
عبلا رس القصاص عليه محب رمحن 

تعالوقال الأية (( جهم زجزاؤْ متعمدأ مؤمنا يقتل ومن  ١١تعال الق قال اش رحمه ( القاض ال ق) 
حدىيا إلا مملم امريء دم بمل لا » الملام عله وتال ا( ;الخق إلا الق حرم الى النفس شلوا لا و٠ 

وإذاتعال النم رحمه ( الغاض قال ) (( نفس بعيو نفس اوقتل إحصان يعد اوزنا إممان ثلأثكفريعد 
منقتل مجنم الميد أو ا،لعاهدين مجن الأحرار أو ايلمن انميد أو الملمن الأحرار من اليمان تكافا 

وباك/ولابالأش محلت إذا والأش وبالأش بالذكر قل اإذمإذا ئم ص عاش، صنف كل 
يقتللا أنه حلاف لا وإنه  11يكافر مجومن بقتل لا  ٠١وّّاام عليه الد صل الني لقول بكاز موُن يقل  ااخرمن الكافرين يأحد يقتل لآ فإذا اللم رحمه ( ا،لزنى )فال ا،لعاهد مثل التحريم وهوى يالتأُن 
بكافرمؤمن يفل لا وسالم عله اللٌ صل المى ءن قائل قال اللٌ رحمه ( الغاض قال ) الأحر يقتل 

الكافرالومجن يرث لا )ا وسلم عله الد صل الني قول نعم قلت ؟ يبت هذا مثل ز سان من فهل حرى 
علولكما لا قال ؟ حلال وأموالهم  ١٠٠٠^لأن الخرب أهل أراد أنه تزعم فهل ا،لومن« الكا> ولا 

فايلزمهم الكفر اسم بكازلأن مؤمن يقتل لا ؤكدللث قلنا . ااكفر.زمهم اسم لأن الكارن جمح 
قتلامجية ن عمرو ان بلغنا قعا روى إنما وحهنا منقطع قلنا الاا؛ى ابن حديث روينا فاتل فال ؟ الفرق 

قدثابتاكنت فلوكان به وّّام عله الله صل الني فقتله رمولأ المفتول وكان مدة إل عهد له كافراكان 
يقتللا  ١١وملم عله النص صل النم رسول وحملة بزمان الفتح بل قل لأنه منسوخا وكان حالفته 

وأنتدهرا وملم عليه ارذٌ صل المى بعد عاش أمتة بن عمرو لأن وهوحْلأ القح عام 'ا بكافر مؤمن 
دياتبلخت وإن قتمته وفيه بعبد حر يقتل ولا )قال( أصحاينا معرفة به للث ليس بعد ممن الخم تأحد 
بالعبديقتل لا الحر أن عل قضاء العبد بيد تقطع لا يدْ أن اماعهم وى تخل النم رحمه ا اظلزُى )فال 

تقصىان وهى اعنلم النفس انموديةك١نت عل الحرية لفضل اقل وهى يده مجن يقتص ان مغ فإذا 
أبدلا أم محل *ن جد ولا إجاع لأنه بولد والد يقتل ولا الله رحمه ( الغاض قال ) أبعد انمد بنفس 

يقتلولا باحثه يقتل الأخ لأن الحد محبراث يؤكد هدا ايتص رحمه الزى( رقال والد لأنه بحد وإن ولد بولد 
حجبى الخدكالأب أن عل دليل هدا وش حده مملك ولا قوله شر أحاْ الأخ ومملك ابنه ابن الحد 

القصاصعليه حرى ومن بالوالد والولد السلم الحر والكافر انمد ويقتل )قال( كالأخ وليس الإخوة 
قتلمحه اذٌ رصي عمر بأن واحج الواحد الخيل ويقتل الحراح ى القصاص عليه حرى لقس اى 

رحمه( الثافص قال ) حميعا صنعاء أهل عليه لونمالأ وقال غيلة قتلوه برحل أوسعة حمسة 
الواحدبالحؤح ؤنحرحون سواء القول ى فاتكانوا واحدا والاحرجرحا جؤح مائة أحدهما ولوجرحه الله 
مجنءاض أو الذكور من احتلم مجن وهو بالغ من إلا يقتص ولا يتجزأ لا مجعا إلأْ جرحهم كان إذا 

.منة عشرة حمس اتيإكان بلغ او الماء 
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انميوجراح انمي اكل صمة 
وغيرذلكقصاص نيا الى 

إذابجده يثق محا أو رمح أومنان خنجر أو بسيف رجل عمد وإذا اش رحمه ( الغاض ال ؛) 
وإنالقول سه منه فات صغيرا أو كثيرا جرحا فجرحه القتل دون واللحم الخلد به رعى أو صرب 
شرابولا طعام بغير ينا عليه حلن أو بموت حكا بالوُط عليه أوواؤا الحنى عليه ناع أو بمجر ثاحه 

منهبمؤت أنه الأغلب مما أوحرونحوذللث يرد مدة ى نوط أوصر'|ه مثاله من ممون أنه الأغلب مدة 
حال،ى صيره أو جوفه ٌر، فأبابا حثوته قطع أو وحلقومه مريقه دلوليع )قال( القود فعليه فات 

ميماحثؤته يقطع لر ما أمعاءه أوحرقا ولواجافه الأحر دون قاتل فالأول، اتم عنقه صرب م الذمح 
ىعنه الد رصي الخْياب ين عمر مجص جرح فئ » قاتل والأخر جامحح فالأول عنقه آخر صرب م مجته 

ولوجرحهالقتل من جرحه الدمحا وبركاء قاتلا الحال،كان تللث، ى احد فلوقتله (( ثلاثا وعاش موصعن 
عليهغقتلهك١ن عاد م الخراحات ولويرات نفا والخراج صار فينحه إليه عاد حى بمت فلم جراحات 

ىالخيح اوحاط فات بم انحرؤح ولوتداوها )قال( منفردا القاتل عل وما منفردا الخايح عل ما 
فالديةمستا لحم ى الخياطة وإزكانت، سن من مات لأنه الدية الخاى فعل فات م لحم 
وعليهفيه قول لا ويوممن الخنايةكائنا لأن قول يكن لر مات م فاملم نصراى يد ولوقطع الخاى عل 
عليقع فلم مها ولوأرمل ممنوعة يده واانصرايى كالحد مجاح قطعه لأن الرند ثش؛ه ولا صلم دية 

ولاكانت، السهم همل؛ة لأن قصاص عليه يكن لر أءتؤ، حى ينع فلم صد عل أو أّلم حك، نمرا؛5، 
الرميةوقئ قيل الحال، كحول السهم ومع قل ينلم الرند والكفارة ممبر حر دية وفيه قصاص 

لوليهمرتداكان ولومات الخادثة للمحال قوي ولا والكفارة فالدية مات م أّام م فارتد ملما ولوجرحه 
المرتدكا عل لملم ولاية لا أن قوله أصل عل عندتم، القياس الزتى( )قان بالحيح يقتص أن الملم 
٢الثافص {ال ر الساوان ول جرحه س القصاص ى الؤل فكدللث للمسلمين ماله أن وي منه له وراثة 
تقصالحتاية لأن دية إلا فيه يكن لر فات فاعتق الإل من ءامحاّن قيمته عيد عيني ولوففا اش رحمه 

قيمةمالك قد اليد ان عندي القياس اش رحمه إ الزى )قال ورثته دون ليده الدية وكانن، حرا ممونه 
موأعتق عبد يد دلو؛ُإع اُّ رحمه ( الثافص قال ) ؛العتق له وجب ما ينقمن فلا عبد وعو العبد 
مالهق كاملة الدية الحر وعل حرا مستأمنا أو حرا نصرانيا أو ملما حرا الحاى كان إذا قول فلا مجان 

فاتيده مدهما وثالثا رجله الحرية بعد ثان داوقُإع لورثته والبامح، قطعه يوم قيمته نصم< مما لليد 
ولاعيدا قيمته ونصاذا الدية ثلثؤ من الأقل له أن أحدهما قولان الدية س لليد وفما حر دية فعنيم 
ولاغثريا جناية ملكه مح، يكن، لر لأنه بعثرا إلا يلغ لا ولوكان صدأ قيمته نصم، من أكر له نحعل 

ليدهأن الثاني والقول بالون تنقمى أما أجل بعثرمحن ماتة قيمته نسو< حرولوكان دية ثلث، نحاوزبه 
قطعوقد ايد رحمه ٢ الزمح، )قال ثالثة جناية مجن مات لأنه حرا ديته أوثلث، عبدا قيمته ثلث، من الأقل 

يأخذب الإل، عترمنا را، شركه وم>، ية با^ بمدولزمه مه الحكومة ما لوجرحه وصعآحرأنه ٠ى 

.مصححه كنه ، الشح ى كذا • شركه ومن ٠ فوله )١( 



عنديوأول قوله أنس مذا اث رحمه الزى( ل )٠١ وموعده وجب؛ابرح الذي المر إلا ابد 
حرجاوزعقل وإن ينقصه لا أن الناس فقي ومؤمله بابرح وجب لأله بمد عل يزده ب وإن ؛أصله 

إذاالقود والآمور بالكوصة التغلب وعل اش رحمه ( الغاض |ال ) عبد وه،و بالخيج له وحب لأنه 
يازكأنمله رجل يقتل سقل لا أوأعجميا صيا صده أم إذا القود السيد للمامحوروعل نارا كان 

مميزانلا كانا وإن ثاتلأن فها صيدهما وبن يينه مم؛زان فكانا لغيره ولوكانا القؤد المد فهل بمقل البد 
أولاهماوم القود عله أن أحدهما قولان فضا رح م نصرانيا مد ولوثل القود وعله القاتل فالأمر 

أنأيان فد افه رحمه الزى( >ةال دينه عل يقر لا لأنه عله فود لا أن والثاى بمز ولمس ءل لأنه 
لوأنه عل دنه عل يقر لا لأنه عنه القود رفع ى فوله دل وفد أحق؛الصواب فالأول أولاهما الأول 

المحراىفإذاكان اش رحمه الزل( )فال ا-ب وإن عيه القود لكان دينه عل يقر نمرايا القاتل كان 
وإنيانمرا؛ى يقاد أن أحق يالردة الدم فاياح يقتل؛١نحراى أصلم إذا الدم الحرام دينه عل يقر إلذى 
الماليدون الزاي بمد ادلثّؤا دون الداح ويبل الد لجمه ( ال؛ّاؤم، الإل ) فناص؛دله محا اّلم 

افممىففقاعا يأصعه عينه ولوعي القود ساليه رأصا أويوضح عضوا يقطع أنه الأغلب مما ولوصربه 
يصرعاذعب حتى واعتلتا تنفقيء لر وإن النفس من الملاح يه ياي ما عل مما يأى الأصح لأن منه 
فانهالمكران إلا عليه قصاص فلا عقله عل مغلوبا الحاف كان وإن القصاص فضا انتجفتا او 

ذكرابنت فان وففنالئ صئنا إن نل عمدا يه وشفر وأنسه مشكل ذكرحنك، رجل، ولو؛ني كالصحح 
للثوجعلنا للي فود فلا أنى ؛نتح وإن الشقرين ف حكومة للث وجعلنا والأنين الدكر ف أهدناك 

معناهف السالة عده يقية اش رحمه الزق( )فال والأنبهم، الذكر ف وحكومة الشفرين مح، امرأة دية 
امأةثفرى دية فللث و؛رأمت، القصاص عن وعفوت أملث يتن حى تقْذا أن تشأ لر ؤإن له يقال أن 

درىلا محا يقص أن يموز لا نل أمح، ولا أعفو لا قلن، وإن الأقل لأنه الذكروالأنبنح، مح، وحكومة 
.وصفنا ما عل ين الأم أحد من للث، بد فلا للث، القصاص أى 

اهماصالخائر ياب 

ّعدأ؛ى بن ممد عن ذنب أبى ابن عن فديلث، أبى اين أ-محرنأ الد رحمه ( الغاض ال |) 
حزاعةض يا أم م ٠ فال وملم عيه اث صل الني أن عنه الد رصي الكمى ثرح أبى عن المضرى 

وإنفتلوا آجهمإ إن ح؛رمح، بع، فامله بمد فبلا قل فن عاهله والد وأنا مذيل من القيل مذا فتلم فئ 
مكذاوإذاكان يورُن،كالال العقل أن ى يختلفوا ولر النم رحمه ( الغاض |ال ) t العقل أحذوا أحبرا 
القاتلوجس إلا؛اجماعهم يقتل ولا الدم ولاية من ضم أحد يخرج لا أوابنة زوجة ول وارن، فكل 
ءفاوائم مقامه وارثه نقوم مموص، او يفيق فحي معتوه ضم وإزكان الهلفل ويبلغ الغانبؤ بممر حى 
فإنالدية مغ، حقوقهم عل ايافون غارمح١لكان عل عفا وإن الدية س حقه عل كان القصاص عن 

والوصاياالدين لأمل يكن ول؛ لهم جازذللث، القصاص عبده أوعل عليه يمنى الفلس وعفا جميعا عفوا 
)فالّيتاكان إن الورثة وعنبة حيا كان إن عله اقض _ إلا بانمد مملاث لا المال لأن تهم 
لماتعال النم يان الدية العفويوجبا أن ى احح لأنه أصله الاعتلال عدا يثبه ليس الد رحمه ( الزى 

صولحإن عفا يقال ان يمز لر 0 ياحان إليه وأداء ؛المعروف فاتباع شيء أحيه س له عفي فن # فال 
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كيكون أن إلا الذي القتل عن عفا غزإذا فم عوض بلا اسرترك لأن  JUعل 
دلا** ri*ا ز ١٠٧يكن ب ثيء له يكن ب عفا إذا ولوكان أوكره أحب القاتل عال ى عال 
^١^إن .>J تراْ أولا ثيثة بلا  JUفهذا اش رحمه ازى( )ئ)، بإحان ينئيه U القاتل عل 

وج*إل فاقرب ;غثرثبة مال ومذا ماله ى نقص ءلوزلأنه لا االال وعفوه عاله ى زيادة لأنه حائز 
مالبض ويقول القصاص من يم_ثه عوأن منه معه الدين لأهل ليس العفوالذي ى عندي قال ما 

التوف؛ق.وباش فيقطان 

الميفالقماص باب 

ثالI 1ّهلانا لوليه حعاكا فقد مظلوما ثل وعن  ١٠تعال اث فال تعال اذ4 رحمه ( الثافمر ال |ر 
أمْوإلا صارأ فانكان سفه إل ينظر من 1ر أن له فشض القال وثل الول الحاكم حل وإذا 

ءزروإناووسط رحل قطع من بماله يخشء لا بما صربه وإن عقه وصرب بائعه م يعذبه لتلا بصارم 
انمقنحمب محسن من يامر أن عل ا'دا'؛م وأجثرْ علته عقوبة فلا أوكتفه رأسه محن الخق يل مما كان 

لهليس أن أحدجما قولان شيا يعم أف نل فقتله الؤل فعفاه به فنص لرجل أذن ولو )فال( لوجثه 
تلهلأنه فود القال عل لبس أن والثاني ص عل ولا عفا علمه U بائد محلف أن إلا ثى، القال عل 
رحمهالزنح،( )فال أثج،ها وهذا ءتْلوع لأنه الؤل عل  ١٣ير"رع دلا والكفارة الدية وعليه مباع أنه عل 

مرصعلولدما يكن ب فان نفع حى الحال تقتل ولا افه رحمه ( القافص {ال ) به اول فالأشبه الته 
رحمهالزى( )فال قتلت يفعل لر فان مرنحع له يوجد ■حى الؤل نفس بطب لوتركن أن إل فأحب 

{ال) فتقتل به محيا ما يوحد حى امه بقتل محله محيى محل لر به محيا ما للمولود يوجد لر إذا الته 
علالإمام صمنه جنبآ ألقت فان ا،لأبم فعليه حاملا ملحا فافممى الإمام عجل ولو اش رحمه الفاض( 

المن عل فض محتارا لنمه اقتص لأنه الول عل ل الله رحمه ارل( )قال القتص دون عاقلته 
الفاض،)قال له ليس وما فأحذه محقه له حكم إمام عن أول أتلف ما فهويغرم عليه له قصاص 
ييلممأقؤع ملحم الأول خفى فان ماله ى بقى ،لن الديات وكانت للأول قتل نفرأ ولوقتل الق رحه 
باليديده سنمت، احر وقتل رجل يد ولوقطع ماله مجن الديات الباقون وأعطى به قتل أولا قتل فأتبمم 
قولفقياس اليد من اقتمن أن بعد الأول يده اكلوعة مات فان اش رحمه ( ارني )قال بالنفس وقتل 

فيه ١٠مؤنه قبل امتؤهمر قد اكلئ لأن قامحلعه مجال ض الدية بنصف يرمع أن لوليه أن عندي الثافص 
أوكانأومعتوه صى ومعه عدا ولوقتله اش رحمه ( الظ؛س ؛يال ) قامحلعه به ؛اقتصاصه الدية نصف، 

القصاصنعليه الذي فمل أجنى ومعه ابنه أوفتل نصرانيا قتلا ونصراني أومسلم عبئا قتلا وعبد حر 
وثبهالد رحمه االز؛ى( )قال عمدا الضرب كان إن وعقوبة ماله ى الديه الأحر وعل القصاصن 

فانالأحر قتل له إن احدهما عن يعفواليل عمدا بالقاتلن الصى دون البالغ س القود اخذ الثافص 
القال فان الأخر عن ازاله عنه الول ازاله فإذا قثل الول بإزالة احدهما عن رال القود عالها وجب قيل 
جهلآقال شركه فان ( )قال غيره لحكم لا ه نفنحكم ملها واحد لكل حكن، فقد واحد فعلها قيل 

القودمجغ ض الحي بن محمد عل واحح عاقلته عل الخليء وجناية ماله ض الدبة نصف ،> ٠٧١فعل 
عمدهماوإن ُرفوع علها القلم لأن القود عنه رقما إزكننا فقال اومحنون صى ثاركه إذا ٠،> ^س 



ممريئلمي الأب ص م لأن الأب ،ع صداثل إذا الأحنى س أس فهلا ء1ةما ض خطأ 
ىأنكرعلم، هما الخن ين محمد اش رحمه الفاض ثدشرك الد( رحمه الزى )؛ال اصللد وعداترك 

يانمدثاركهم من حكم فكذلك واحد والصى وانحنون الخامحليء عن القصاص رفع لأن المالة مده 
الأن أحدهما قولان محاحبه أمر يغير القال الولين أحل ولوقل اش رحه ( القافس ؛ال ) واحد 

اميالقل أحق ول؛زكان أى بمتل مالطانا« لوله فقدجعلنا٠ تحال اش فال للشبة محال قصاص 
ر؛المحده أن له واحداكان إلا عفوا إن أ؛؛آم عن لم الحد منزلة ينزلونه االديتة *ل كر مذهب 

أينمن والقول حصصكم لكم معه للولاة ونل عزر محهل لا محن كان وإن الد رحمه الغاض( 
فالومجن فاتله مال ى القال ورثة 7أا يرح القال مال من لهم اما احدهما قولن من واحد ياحذوما 

مجنمجمجه الورثة محصة صاجبم فال عل المقتول فال ورثة رح الدية القار عن عفوا فإن *ال هذا 
لوتلزمجه إغاكانت الدية لأن أييهم فال القال أتمم مجال ز لهم أما حصصهم ش ال؛ا؛ى والقول الدية 
الأولياءمجن ثل من عل أن اكاى والقول والغرم القتل عله محتح فلا ول ؛تله فإذا كل يقتله ا كان 
لومجاتكا١تالقال ان قوله واصل اش رحمه ( المزي )؛ال القتل عل يتمعوا حى القصاص اييه قال 
قولولا عليه هو عمن ممزيله ولا حقه بمطل ا"مه نمدى وليس الته رحمه المزي( )؛ال ماله ش الدية 

مازفق من ابر ةُلعبا حى يرأ فلم الكؤع مفصل من يده ولوقطع الد مححمه ( القافص ؛ال ) للثمة 
الأولالئنطع ألر لأن يقتلان م المرش مجن الأحر ويد الكؤع مجن الكف قاطع يقطع القوي فعدأءا مات 

ملممفإن مجكم واحد إلا يمله لا لهم بل الولاة تثاح وإذا ( الغاض قال ) الخدكله إل واصل 
ويضربوقتاله حليناه قرعته حرجت فائكم ينكم أقرعنا تثاححم وإن وقتله جاز لأجنى أو لواحد 
.ص/ب وامجد مسف ياصرم 

مرالميفالهماص باب 

نحريهوإن ممون حى النار ى لح ممون حتى نار ى محلرحه وإن الد رحمه < الغاض ل ء) 
عددمجن بما ل؛ إن اصمحاينا يعص وقال به فقتله مجثله حجرا وليه اععلى مجان حى عنه يقلع فم محجر 

حىشراب ولا ؤلعام يلأ امحبوس ز النم رحمه الناضر قال ،لكدا المزني( )قال ياليف قل الضميبا 
نريائيه وكيلك الماء فى، غرقه لو قال وكدا ياليف قتل المدة تلك ى ت لر فان محسرر إنه مجان 
عنقهصرت وإلا مجان فإن يالصخرة الضرب عدد وكذا الأرض مدة مجر را؛ أو المد ى مهواة 

والحجرازر ى قال مموتكا حى والخراب الطعام بمعه أن □ب أول ى -ضى U عل فالقياس 
درجلثهيديه ولوقبع ( القافص قال ر الؤهم، التلف من يه صغ ما إذاكان ممون حتى يالخل والحنق 

ذاتك١نذراجه اوقطع اجافه ولوكان ياليف ءل، وإلا مجان فان ؛صاحبه فعل مجا الؤل يه فعل فات 
نيالحر •وضع ز روقال( وإياه يرك فلا يقتله لا أن عل فأمجا يقتله أن عل يه ذلك ينعل أن لوليه 

عذيهقد فيكون قتله ييع أن يه ذلك فعل إذا لعله محال ذلك من نقصه لا والأخر هذا أحدهما قولان 
يالنارعليه وال ؛الخواثفّلإا عليه يوال أن أ؛وإ قد الد رحمه المزني( )قال قصاص مجثله نر ر لممؤمما 

•دانفلر الأصل، ز الأرضكدا -ده مثل : قوله )١( 
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عليهيوال أن معتأْ عل عندي اشأس ذللث بن ؛مرق كوت حى الخل ذلأث بمثل والخق والحجر 
(الزنحا *ال ) بموت حكا والخن، والنار يالحجر عبه يوال بموتكا حك( عله حا وال إذا بالحوائف 

تاتهمته لوبركاء المماص نه ماكان ازكل جراح س ذلك ى فاكان عندكا ُالحمح، اولأما 
ىتال ما عل ماصا بالبق وثلته أنصه«نه ل؛ ى،تله تماص لا ومجا بالسف ممه وإلا مجان فان 
.بالسيف ويقتله محال، ملما يقصه لا انه الدرنع ولطع الخاثمة ى فوليه احد 

واخراحز القماص ياب 
ارغ؛رذلكاومحلل تقص يه وس والأمان 

شجهفإذا يمط، وطرف يشل، جؤح ثيثان النمس دون والمصاص اش رحمه ( الثافى ال {ر 
راساحذت فان وطؤيا عرضها فدر محديدة ثق م الشاج راس مجن مجوضعها حلق مرك،ء موضحة 

محنهأفص يوضحه فلم ولوحرحه مجنه يمتص جلح وكذاكل، أرثه منه أحد منه ٍّا* ديمحا كله الشاج 
مجنبالرحل والرجل، ياليد اليد وتنطع امجتيمن مما إلا أفد لر أثكل فان ا،لوضحة مجن شق مجا بمدر 

قصيكن م مجا اوادى >ظ افضل القاي؛ كان يالن والس بالأذن والأذن بالأنف والأنف المفاصل 
الضارفاله شلأء وإزكانت اصح ارش منه واحد ب، تهلعن اصبعا ناقصا اليد قاط، فازكان اوشلل 

التويله يكن ب أثل المقْلئ ؤإزكان اليد دية أحد شاء وإن حقه من أفل ياحد بأن اقتص شاء إن 
أرشوآخذ الأصح مجن آتيي كمه فدعت ثأكلت أصبعه قطع وإن شلأء يد حكومة وله أكر فيأخد 

أصبعهقطع ساعة المود ولوسأل، )قال،( أولا حنايته «ئل إل يراى أن به يمتخلر ولر ؛ ١١أصبعا إلا يده 
لأنبه قلته ملما مجان ولوكان ديثما أناس أربعة الحاى عل جعلت عليه انحى ذهبناكف فان أقدته 

رقال،الحث، ببا بالقود مجن حدث مجا له مجممون غير منه والتقاد جنايته من حدث لما ضامن الحاى 
>وى.م ينبت فلم وشعره عيناه محيا فدمت موضحة لوشجه يقول، الله رحمه الشاض وسمعت ( المزني 
شعرهونبت عيناه تدعب ب وإن حقه استوي فمد شعره ينبت وأ عيناه ذمت فان الموضحة من أقعس 

عداالد رحمه ( الزن، )هال، دية لحيته بشعر ولا رأسه بشعر بلغ ولا حكومة الشعر وى الدية عليه زدنا 
حقهاّتوز، فمد ملما مجان فان يقطع انه علما فات يده قطع إذا قوله عل قياسا عنيتم( بقوله اثبه 

فعليهشعره ينبت لر إن اقول، أى غير حقه أحد فقد وشعره عيناه ملما فدمت مقتصا شجه إذا فكذلك 
رحمه( القاص قال ) مجرتهم، مرمجه فلا الموضحة ى داحل فانه انينححة مصع حلا  ١٠الشعرحكومة 

منالحاك، يضمن ب حده ى الأكالة ممشى لئلا الكف فقعلعت أكلة يده جرح من، ولوأصابته افٌ 
ولونمه عل -ض لأنه نصفها ويتعل الحان، علي الدية فنصف ذلك محن مجان فان شيئا الكف قطع 
أصحله يقطع أن المقعلؤع سأل، فان ولورضي الخاك، يد مطع لر شلاوان أصبعان المقعلؤع يد ى كان 

ديةمحكومةكفه ابلغ ولا له ذلك كان الكف ى والخكومحة الأصبعين أرش له ويوحد اكالث القاطع 
الأصبعين،مجنعلهمع القاطع ولوكان ملما أنقهاكواحده يكون ولا متوية وكلها للاصاح تع لألما أصبع 

تقطعلر أصاح ست للقاطع ولوكان تامجتهم، أصبعن ارش يده للمقهلوعة وأخذت كفه له قهلعت 

.مجصححه كبه . فحرر ، واختلاف ضا نحريف عل المخ ى محكيا الخ ينتفلر ونا ؛ فوله ( ١ ) 
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الأصحوحكؤمة دْ قطع لامقطئ كان القاطع م أصاح حمس له اال«ى ولوكان الأصح ازيادْ 
وانحبجعة وزيادة أصعه من القوي يله طرفان لها أنملة له ولوقطع أصح أرش ب|ا ابلغ ولا الزانية 

أكرلأما قوي فلا واحد وللشلؤع طرفان للقاطع كان فان حكومة ولا حا أقيد *ثلبا للقاطع كان 
الومعرم له اقممى تل الأول حاء فان واحد آصع من الومعل احر ومن طرف انمل ولوقطع )قال( 

يضاقيد ولا ( تال ) الدية ولك الطرف يعد إلا لك قصاص لا قل الوصش صاحب حاء وإن 
الغولومال يدمه ألصقه منه ذلك اكليع إن م أذنه أوقطع منه ولوقلع ( )قال بمي بجسري ولا يرى 

لأنمامجيتةثلع يأن إلا مجنه٠٠رة اقيد إذا ثانية يقطع لا الخا؛ى وكذلك يايانثه له وحب لأنه ذلك فله 
لريتشرما الذكرينتشرأولا الشاءكان يأزى لا والدي وصى وحمى شح رجل يذكر ويقاد )قال( 

يقادأن عل قدر وإن طرف ذلك كل لأن الخضى وياني أوينط يشفس أن من بمعه ثلل يه يكن 
قالفان تامة الدية او القصاص فقحا قْلعها وإن منه اقيد الأحرى ذهاب يلأ رحل اُش إحدى ُن 

هذالأن كيته ع عاليه انحش قول فالقول صبح ل عليه انحى وقال و*و*وجهم؟ عليه جنيت ١^^٠ 
أنفهيسقط ب ما الأحرم يأنف الصحح انف ويقاد )قال( لهم يوزكثفه ولا الناس أيصار عن يغيب 

يثرلر منه القشع فإزكان منه قلع اثغر قد مجن صن قلع وإن الأصم ياذن الصحح واذن منه اوصيء 
ولوقلعاقدناه ينبت لا يه الخام اهل وقال ّنه ينبتا لر فإن وبجاما امنانه طرحه يثغرفبتام حتى قول فلا 

ولاعزر ّالهلان يغير حقه اقتص ومن منه فيقاد مثلها للقاغ يكون أن إلا حكومة فقحا زانية نا مل 
ولاعقل, فلا ءالم وأنا عدت وقال فقهلخها يساره فأ■>رزح ممينك أحرج القتص ولو؛ل عليه ضء 

لزمممدي عن يسقط بما القصاص ان رابنا او اسمع لر قال وإن بمنه من اقتص يرا فإذا قصاص 
مجانالخانى ولوقال الخبال حقوق الخد يشه ولا بمنه يقبع ب ّرقة ى ذلك ولوكان اليد دية القتص 

القصاصؤمحضرالإمام )قال( الؤلج قول فالقول غثرهما من مائتا الكل وقال والرجلن الدين قبع ٌن 
حبّثهمجن فيقبع فتقل يم لثلأ حديده ويتةقد مقاة حادة بجديدة إلا يقاد لا حى عاقلن عدلن 

عليهاش صل الني مهم مجن القصاص وياحذ الحدود شم من ؤيزرق القبع يه يكون ما بائر قبع 
فاوالوزان المجال أحر علته الأجري منه القتص خمل يفعل ب فان الحكام يرزق الخ٠سكا ُن وّلم 
•يلزمه 

وغيرذلكعؤت م عليه عفوانحى باب 

موعقل قول مجن جنايته عن عفون قد عمدا علبه ولوقال : اش رحمه ( الغاض ال ق) 
عفوتقا- ولوقال عفا حن وجبنا تكن لر لأما الزيادة من لزمجه ما بجز ولر يالحناية لزُه جازفا صح 
فكانالخناية أرش للخفوونفلرإل القود إل محبيل فلا منيا مايتط م وقود عقل محن  ١٣٠بمديثج ومحا عنيا 
الخنرويوحذنصف فهي موصحة الخاىكأنبا مال ثالث، محن عنه الخفو جاثز أنه أحدهما قولان فجا 

بجالوصية يموزل لا قال وهذا نما صارُتا لأما الحناية بجمع يؤحذ ان الئامحا والقول • الدية ياي 
ولأنهجمثعها بملل بمضها بملل فا لقال وصية نالئ، كل لأن يقول أول هذا اش رحمه الززى( )قال 
البدلسيد وصية لأنه ذلك أجزٌا وإنما )قال( البت ثلثا الخفومن جاز عبئ والخال لوعفا يانه قيح 

؛ال) لُمحقال وصة لأما جازعفوه الحناية أرش عن لوعفا الخهلا قتل ى قال ولأنه الوصايا أهل مع 
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خطأعياية أز  ١٢أوالخكم عاممه عل بجري لا ذب خطأ القاتل دلوكان ت اش رجمه ( ال؛اض 
يردأن إلا الخاممن عن عفوا يكن ل؛ عائة ولوكاننا للقاتل وصة لأنه ، ^؛١٣ ٣٢١ى ٠؛^ 
ئذلك نجوز ءاقلته عن ذلك عفون ند الخناية أرش س أد•؛.زم الخنا.ة أرش ئ ءذوت بملّ 
ولوجي: الد رحمه الغاض( ود ) لقاتل يامحللة وأنما وصة آ"ها آب زل اي رِه ازف( )؛ال 
عرزإلألا الأممان لأن الخرح أرش يخا أف إلا إل؛تع بجز -عفريا( ۶٠٠اض ارش • ي

•جنايته أرش عنقه ذ له دكان ردْ ء؛؛ا به اصاب فإن طوئ 

اسمأنالأيل أضان ياب 
الخه1اانمد يممايشه راكد 

ري*ةبن القاصم عن جدعان ن زيد بن عل عن عتنة ابن أمحرنا ت اش رحه ( الغاض ال ؛) 
منماثة والعصا يالوط الخطا انمي ثل ى ان الأ I تال ومحلم عله الد صل الني ان عم اين عن 

الفلى خطا فهذا : اش رحمه ( الغاض قال ) ٠ أولادمحا يطوما ى خلقة أربمون  ١٣٠مغلنلة الإل 
الإلتغلنل ى نالا انبما علما اش رصي وصناء الخياب اين يعمر واحتج الضرب ى عمدا وإزكان 

نحملما وقل الخال والخلقة ; اش رحمه ( الثافص قال ر حذعة ؤثلاثون حقة وثلاثون خلفة أربعون 
لوزكذلك معيبة تكن لر ما الدية فى جزيء خلقة فيى حماك العاقلة إل من ناقة فأية فصاعدا الأثنية 
اوالُم بمن وص الر بمرزب محا اوالقاه بمج لر صيف اوبمد يشدخ اوبمجرلأ خمف بعمود صربه 

اكغليفلوكذلك الخراح وكذلك العاقلة عل الدية وفيه قوي فلا قات مثله من ممون لا أته الأغلب ماء 
عنهاث رصي عفان ان مان عن وروى الرحم وذي الحرام واللي الخرام الشهر ى والحراح لقس اى 
زالإذا مجاله ى حالة انمد دية أمنان وعكدا )قال( وثلث بدية بمكة وؤلثت امرأة دية ى محي أنه 

فالعامجدللتغليظ الخنا من من منا أعل الغلنلة كانت إذا ; اش رحمه االز؛ى( )تال القصاص عنه 
■التمحب؛ق وياُته عليه صارت إذا بالتغلظ أحق 

وتمممهاالخط أمنان باب 
محمحبماوالخراح النقرس وليات 

مسلمةودية مجومنة رقبة فتحرير محومنا قتل ومجن ٠ تعال اش قال : الد رحمه ( القاض ال ق) 
بمارن ملمان عن وروي الإل من عاثة الدية أن وملم عليه الد صل نبيه لسان عل فابان n أهله إل 

ابنوعشرون لون بنت وعنرون محاص ابنة عشرون الإل من مائة اإخْلأ دية يقولون إممكانوا قال 
العاقلةمجن أحد يكلف ولا ناخذ فمذا : اش رحمه ( الغاض قال حذعة) وعشرون حنة وعشرون لبون 

العاقلةإل فان'كانت إليه ابالدان أقرب ا إلكJف لثلدْ يكن لر فان دونما منه يقبل ولا غترإباله 
فاننولها عل جر صحاحا البت إن قل اوجربا عجافا فانَكانن، إبله من مجنمم رجل ادتماكل محتلفة 

رحمهإ الثافم قال ر عنه الد رصي الخناب بن عمر قيها دنانيرأودرا٠مك١ فقيمما الإل أصزت 
تاوجبمى تقوم ان فاتباعه كذلك قومها فإذا يومها قيمة إلا يقومها لر بانه محط والعلم • تعال اذد 



]لأعوانتقوممه عل مدل والؤل الخاى أوبراصى مه أعوذت وبلل حن ى إلا *ومها بكون لا أن ولله 
أرىفا لإعوازالإل القروى من ذلك وأخدم الإبل خد لأنه الورق ولا الذهب أعرابي يكلف لا توله 
ألطعامأهل ^٠٠ بمخل الخل أُل نما جعلنا والدنانر الدراهم بغير يقوم أن جاز ولو أطم والد 

عشرالقاثنا الورق اهل ديناروعل الق الذهب اهل عل القديم وقوله اش رحمه ( ا،لزيى )فال العلعام 
ُفىافه لحمه ( الثافم ؛ال ر أنبه بالمنة وهو الخديد إل *كنه رغبة القديم عن ورجؤعه درهم 

أوكرتصغرت الأّاء عل لأن|ا بالروي ^؛٤ حى العظم نجمن الى وهى الإل من خمس الوصحة 
لالخابي وتال رأّى من قمقما فال فان موصحتان فهي ينخرق ب ما وسهلها ولوكان تثن أولر قانت 
عليهبينة او إقراره إلا يبعللها فلا له وجنا لاما بمنه ح عليه انحى فول فالقول جنايى من تاكت 

دهماالإل من عنرة خس النقلة ومح، ومثم توصح الك، وهم، الإل مجن عشر الهاشمة فى، )وفال( 
واللصوالوجه الرأس فى كله وذلك ليكم ءغلاءه من فينقل يتثظى حى الرأس عفلم تكر الى 

وملمعليه إلي صل الد رمول أعلم ولر الدماع جلد إل خرق التي وص النفس ثلث الآمومة ض الأسفل 
ش٤؛{إكو الشن ؤإزكان قدرمحوصحة  ١٣ملغ لا حكومة دونها فم،ا بثيء الوصحة دون ما حكم 
اُببما ٠>، ابوف إل غرق الكا وص ( الفمّثلث ضا اباتفة إلا حكومة والوجه الرأس عدا ما جرح 
اجابفان يه ويصاح ويتغفل الدية المح وى الدية الاذنٍن وى جاثمة فهي نحر ثغرة او صدر فلهر 

سمعهذهب لقد حلف به صمح إذا يقنع ولر غفلأنه عند خب ب وإن فوله منه يقل ولر يسع أنه خرف 
إحداهمانقصت فان الدية بصرهما ذهاب وى الدية العيتح، ض الدية العقل ذهاب ض الدية واخذ 

أوممتيقاربوة عل تخصا له وأنصتا الصحيحة وأؤللؤر العليلة عينه أءمحس_ا بان اخترته الأخركا عن 
ولوتالالمحيحة عن مصن، ما تدر عل وأعطيه بينهما أذيع م بمرها ينتهي حى بعدته أتته فإذا 

ينعراته إذا تشهد ان وسعها يبصر كان انه المنة عليه انحى فعل المر ذاهبا وهو عليه جنيتا 
العتوهوكذللت، ، وانقياصها والذكر اليد بانتامحل ا،لعرفة وكذلك ويتوقاه عنه ويهلرف بمرْ الشخص 

الديةاستومحلتؤ إذا الخفون وى )تال( غثرها يعم حى الصحة فهوعل صحيح أنه علم ومي والصى 
مارنهأوء>ما إذا الأنانا ض بقهلعه يال؛ ومحا حلقته تمام ر ذللئ، لأن الدية رع منهما واحد كل ون، 

ونركلاستوعبا إذا الدية الثفتهمي ض اقه رحمه ( الغاض يال ) الدية الشم ذهاب وى الدية جدعا 
اعتر.كليهكلامه بعض ذهبا وإن الدية ففيه خرس وإن الدية اللمان وى الدية نصم، منهما واحدة 
رعمن يأتل فذهبا اللمان رع قطع وإن محايه الحروف عيد من، ذهب  ١٠كان م العجم بمروف 
أوبقيءبيكاء مكه إذا الصيى لمان وى الدية فنصف، الكلام نصف، ذهبا وإن الدية فرع الكلام 

فانبمينه ع الخاى قول فالقول أبكم أكن، لر فال فان حكومة الأخرس لمان وهم، الدية يغراللمان 
اثغرفانقد إذاكان الإل س خس المن وى )قال( ذلك خلاف يعلم حى فهوناطؤ، ناطؤر انه علم 

الثنيةان صرساّؤا سمؤ، وإن ٍر، والضرس نا عقل فلا بت وإن ^نلها م تنبت لر فان به انتغلر ثغر يم 
فإنمواء أصح كل وعقل أصبع وكلايما الخنصر اسم غر الإمام اسم أن وكا ثنتة سميك وإن سن، 

شينايرد لا اخر مجوصع ى وفال اخذ مجا يرد موصع محا فال ارقيا اخذه بعد قلعتا رجل منر نبتنا 
يثغرلر س بن انتفلر ارجركأ بن ينتفلر نإ لأنه عندي معناْ ى أقيس هذا الد رحمه ( الزنؤ، )فال 
انتفلرلأنتذلر'لإا ذلك ولولا ، م قد منها اوالقود عقلها إن قوله من عنيتم، ذلك فدل ؟ لا ام تنبتج هل 

اخرولوقهلعه ثيثا يرد لر صحيحا نبستا م ارشه فاخذ لمانه ولوقطع فوله عل وقتاّا يثغر لر من، بن، 



أونمت الماس ى الن س ام( )ثال الأي عل الخكم أن توله أصل ص  utالأرش شه 
الغاض(قال القياس) له درك ض عقل ئ لريكن نمت اسدإذا ى تكون مراءإلاأن ن جت؛ 

وركلالدية اللحين ض ممن اللخين ى والفل الراس عظم هم، الطيا والامنان اش رحمه 
عقالهام عقؤلها زكتاب إ روثال حكومة ففي|ا مولت  ١٠ولوصبا الإبل ٌن حمس اصناما من محن 

لوءا؛ةّؤا موصعها وصد الريق ورد واكغ بالقطع منسما لأن أؤل الحكومة ! اش رحمه الزمح،( )قال 
وى: اش رحمه الفاض( قال ) تاممة بالتنر منفعما لأن حكومة إلا تجا يكن ب المن باض اصرد 

عقلثلث انمالة وزكل الإبل ر عشر هالك مما اصح ولكل الدية الرحلن وى الدين الدين 
وإنعقلها م ثل وأحا الأصح عقل تصف الإمام أنة ض .فصلان يإنماالإمام أمملة إلا أصح 

الأعرجو؛دم حكومة القدم عل زاد وما حكومة زاد وما الدية نصف الكف ض الدراع من سلمت 
فكانالأحرى يوق إحداهما ذرنع ى كفان لرجل حلقت ولو الدية ماكن كانتا إذا الأمم ويد 

زكدلكحكومة ونيا زا*دة واسما القود ضا الى الكف ر فالفل باسمنا يطش ولا بالفل يبملش 
ؤإنقدآ دية نصف نجاوز لا حكومة فنيا إحداهما قين فان ناقصتان فها اصتوتا فان ماق ى قدمان 
الأحرىعملت فان حكومة ففيأا إحداهما قهلمت ؤإن قدم دية وء٠اوزحا فدم دية شأ،ا را،  ١٠٠سلخا 

الديةالأليتن وى الأول حكومة ح القصاص فنما عنيا بمثى صا،لة ور فسها عاد م انفردت لما 
أورحل س قشنا ومرا، الفخذين اسواء عل أشرف U إل االأكت٠ن النلهرّن عل أشرف -ا وهما 

أعورعلعثن ولا يرى عل بمي تفضل ولا الدية نمق إحداهما ض الدية ضا فلت ما وكل ارأة 
الديةالنمن ى وّال عليه الد صل الغي محي ؤإمما تامة دية محا ينال ان بجون باعورولا يس ما 

علوجراحها الرأة ودية )فال( الدية ففيه الثى يهلق فم صلبه كسر فان الأقطع الأعوركيد دعتا 
وليسالرضاع مضة ضا لأن ديما حلمتما وى ليما ثديما آوكروى فل فا الرجل دية من الصف 

الالى والرتقا، دبما أوعبا إذا ثفرائ وهما إمكتما ور حية الرجل ز فنما الرجل ر ذلك 
والرحلواليد القاتمة اسمن ور إياعا بوحك مثلها ومهر ليما عليه كان ثيبا ولوأمحس مواء ؤضبما آى 

الأذننوى ينبعل لا منقبضا أو ينقبص لا متسءالا فيكون الأمل وذكر الأحرس ولمان الثلأء 
فلايولر تما أوتغمزا تتمكا فلا نحركا أن وذلك الشلل من باليد مجا الامتحثاف مجن بما السحثفت؛ن 

ذلكركل انمغن وآمداب واللممة والحاججن الرأس شعر ور سلوم أرش ب لمس جرح لكل تانا 
عليهمحنيا يقوم م عليه غيرمحي عبدا لوكان أن يسوى انحى ينوم أن الحكومجة ومجض حكومجة 

منكسر.ن ومجا الدية حس فماليه آوالخمس الدية عسر ففيه الثر كان فان القيمتين بين فينغلركم 
حملالفبع ور جمل الر؛وة ر )وقال( مجنه ذب مجا حساب سل معلوم ارش له ضء مل اديبع 

محيااش رحمه ( االزيى فال ) توفيت لا حكومة وصفت فا عمر عن حم،  ١٠يثبه احر ٌوبمح هم، وفال 
قطعوقد توفيت لا الحكومة مجض عل ذلك أن دينار مجاثة القاتمة اّ، ى زيد فول يؤول أشه 

حكومةففيه حأ<رمجتتءا فإذا حكؤثة المن ءذلمكرٌوبح، ركل فقال المر بيدا اش رحمه الشام، 
الوأله وضره بقدرشينه حكومته ى زيد أوعيرذلك أوعرج بمجز جثيهمبا محإن والسين بمدرالأم 

.عا  ١٠سم \ .و. اه وحكوعة النول ^٠٠١ ١٠سل مما سلخا ؤان I الأم ٠ ماره الخ قدم دية زغٍرإ ; نوله را، 
.مصححه 'نحه 



أكرمن١لشءن كان فإن يقي ثينا أورل وجهه فنان دلو*مجه )فال( لوليع اتحفلم دية يه ييغ 
الثىنإزكان )فال( للين يزد ولر يا7لحرح اخذ الشن ُن اكر الخيح وإزكان بالشن احد ا7درح 

علأزد لر شن معها عوصحة لوكاتت لأما الشن ماكان ثيثا الوصجة من نقصت موصحة أكرمن 
فدرعل الخراح وى مجوصحة به يبلغ أن خز لر مصحة مجن وهوأفل معها الشن فإذاكان مصحة 

وىاش رحمه ( الثاض ؛او أوكر) م ما الرجل دية من المحق عل وجراحها ممم والرأة ديامم 
إزكانممنه ولا حرا إزكان الدة -؛ا يبلغ لا التئامه يعد الباى يقدرالشن والراس الوجه غثي ز ايرلح 

ذلكى واحتج الدية ثلث وابيودى النصراني ودية الخاثفة سوى قدرمعلوم الخد ى ليس ولأنه عبدا 
الدرصي الخطاب بن بعمر ذللث محا داحح درهمم كامماتة ايوّى ودية عما الد رصي وعان بعمر 

اوكرواححفل ما الرجل دية ٠>، المحق عل وجراحها مجمم والراة فدرديامم عل لجراحهم عنه 
الكفارفجعل والكافرين الومنن بن ومالإ عله الله محل رسوله م فرق تعال الله بان الكفر ايل يات دز 

ذللثهيصغ وصنفا ذللث غير مجلمم يقبل لا أماد»ا وتوحد يعدون ممم صنفا الومنون علمم فدر مى 
أوحال ش للملن حولا ٠نكان محعل خونأن فلا صاغرون ويم يد عن الخزية يعملوا أن إلا مم 

ولادية ولا دم ى سلم ملكفيثا حالاته يعص ى الخارج كالعبد الخزية يعطوا أن إلا حال بكل حولا 
المميبين معيد ويقول تعال افه رحمه ( القافم قال ) فيه حلاف مالأ إلا مؤمن دية كافر بدية يلغ 

عمعن يردى ويذا ماكانت لممته وممر تلل زكل ليه هن الخر ممنهكجراح هن المد جراح أ؛ول 
تمنهى القطع زاد ولو ممنه ذكره وى حهنا تل إذا العائلة ممنه ونحمل ( )فال ^٦٠١ الد رصي وعل 

ىمحكم ب فلم ثل البعيراذا ممنهكثس أن تزعم فاذاكنت قيل فإن افه رحمه ( القاض قال ) أصعافا 
ديةالحر فهوى الحر دية مثل ممنه فيكون يقتل البعير الحر بجاع فد تلت ؟ ويعفه البعير كجؤح جرحه 

النفسقتل ى تعال الد كتاب مجن يدليل التبيمة دون بالحر ونمته العبد دية والقيمة نمة البعر وش 
مممنقص كل ى وجعلنا محتلفات بيئات والعبد والرأة الرجل ش وحكنا وحكت رقبة وخرير الدية 

معهارقبة لا ممة والتاع البعير وبدل الدية جعل حيد الرهبة النفس ى الله جعل وإنما ورمة دية 
حدعله أن وفى ءولنا فى حرج حرج وإذا قل قتل إذا أنه وفى فيهكفارة أن ز الأحرار العبد فجامع 

والتعبدوالصوم الصلاة من الفراتص عليه وأن الحدود يعص الخرش حد ونحمل الحدود .صض ى الحر 
وكتابوقال المزني( )قال والتاع المانم دون علجم ففته أنبه بالآد٠يين وكازآدمياكالأحرارفكان 

ائبهيقوله الأول المزني( )قال ذ من ابللد U قيمة ترم لا العانةكا محمله لا والخنايان الديات 
قال) قوله من عندي نإالت، يختلف لر ديته مجن الحر ى>و\ح و< مجن جراحه أن و بالحر ثببه لأنه 

والذوْالصبي جناية وقيل الخانى مال و فالأرش فما لأنماص عمد جناية وكل ائته رحمه ( الفاض 
فىالخطأ العاقلة محمل أن قفى وملم عليه اش صل الني لأن لا وقيل العاقلة محملها وحطا عمدا 
عمدبدية العاقلة عل يقضى فلم حالة لأما العمد دية حالفنا منن ثلاث إل ما فلوقضينا منن ثلاث 
أرلر حاثط عن فمقهل يرجل ولوصاح ( الشافص قال ) قوله مجن هوالشهور هذا ( المزني )قال نحال 
عنه ينففالقي يسيف رجلا حللب ولو صمن صيحته مجن فقهل مجعتوها او صبيا ولوكان شيئا عليه 
إلاصهلره لأنه ديته اإهلال٣ا عاقلة صمنت حفرة و قوقع أعمى وإزكان يقمن ب محات يت حلهر 
إذاالولد أم ليد ويقال )فال( غثرْ الخانى لأن يضمن ب فأكله مع طلبه فى له ولوعرض ذلأث 
قوليهأحد مجن يقوله أول هدا المزني( )فال حن هكداكيا م أوجنا؛تآا قيمما مجن بالأقل أفدها جنت 

٣٠٣^٨- ٢٣. ٨١



يهذاالزى( )تال الأول عله ص ال؛انى >مسبمبمبمكمحج إذا اليد أن 
دضغمْ أئ نحى فكد يالحناية الأرش ملك قد الأول عليه اض لأن ثى» يس لف 
دم

عندي

عليهالخرم 

رالممتتنالمارس الهاء 

بوا>د سل سا ;؛ Liداةكامما أى عل الراكإن اصطدم وإذا الفاض( ال ق) 
وإنفات صاحه وجرحه نمه لوجؤح صاحبهكا وصدمحة صدعته عن هات لأنه صاحه دية نصف 
فرعمحعا بايجتيق لورمجوا وكيلك صاحبه داية قيمة نمق  ١٢٣٠واحد مجالّكل ففي الدائنان عانت 

ؤإذا'كانديته)قال( ياي ال؛اقتي عاقلة ويرم حنايته محن حصته فرفع أحليم فقتل عبيم الحجر 
اصطدتوإذا الصادم)قال( عاقلة عل صاحبه ودية هدر فالصائم ياتا الأحر فصدعه واقفا أحدهما 

القاتميضمن آن أحدهما قولن عن واحد إلا نحونفيها فلا فتبما مجن فات آوإحداهما وتكسرتا السميتان 
تصريفهايندرعل أن إلا نحال يقمن أولا صيره سفينته أصات مجا نصف'كل الخال تلك ى •بمإ 

أنهايصرفها الذي فول والقول القول مدا قال عن قول ى يضمن فلا غلبته إذا فأعا يفه وممن ينفه 
فيكؤنعبدا يكؤن أن إلا عاقالته النفوس ضمنت مجال ى النفوس غر ضمن وإذا أوُوج يرح غلبته 
صرفهاممكن أن إلا ضان لا الإحارات ك؛اب ى قال وقد اش رحمه االز؛ى( عنقه)قال ى ذلك 

محالصفيته ى مما ثيثا يضمن ل؛ الصدم حا يعهد أن عير عن سفينته صدعت وإذا الثافم( ال ق) 
منوعل علتإ التلف يه يخافون  ١٠لهم عرض وإذا أهوالهم عل ولا ^-٠١ محتعدى غير لحلوا الدين لأن 
لوقالواوكدللت، غيره عل ّش* فلا مال فاذكان فتسلم نحف أن رجاء فيها محا يعص أحدهم فألقى فتيا 

ضمنهالفينة وركبان انا اضمنه ان عل القه لصاحبه ولوقال ضمن لخيره فان"كأن عتاعك لق ال 
فلامحصته عليه يكون ان هعناه وقياّس غيرمجشكل غلْل عندي هدا الزل( يتْلوعوا)قال ان إلا يلمم 

سرقالفينة ولوحرق القائم( ؛ال إياه) يضممم أن أراد ها أصحايه يضمن ولا يضمن لر مجا يلزمه 
٠مجنأا ذلك نرق ى،أواء.ن ٢ ١ عاقلته ركبانبا ديات وضمن فيبا مجا ضمن أهلها 

ممالم الاائ،ن س اب 
اختلافولا الخاقلة عل يالدية قضى وسّم عاليه اش صل الى أن محالفا أعلم لر ( الشاض ال ث) 

الخاتلةأن ى محالفا ولا سنن ثلاث ى -١١ قضى دّّام ءل؛ه اش صل الني أن ى علمته أحد يئن 
يانطالب أنح، ين عل عل عنه اش رصك، الخطاب ين عمر وقضى الأب قل عن القراية وعم الخصبة 

اشلجمه ال؛؛اءس( قال ) ا؛نأا لأنه مميرا"أم للزبير وقضى >-، ٧٠١١١عبد يستا صفية محوال عن يعقل 
جدهض إل لقما محتملوها لر فان الخاقالة محمل ها فيحمالهم لأيته إخوته ال ينغلر أن الخاقلة ومحرقه 

بمأقرب م ٠>، بمجز حك، أب بك، إل يدفع لا عكدا م أيه جد بك، إل لقمتا نحتلوعا ب فان 

وصححه.كته وحرر. الأم« ٠ ر طم مص المارة ي الخ وصواء : قوله )١( 
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الذمةأهل وععل سه يمف لا *ن عقل ياب 

أناببممشتون يكونوا حى الوية *ن أحد عل عقل *لا نوييا ابانى كان إذا ( القافم ال ف) 
قلمم ولاء له يكن لر فان |وغيرْ أوالقط أسن ملة س رجل نىJاالثكل الإسلام أمل إثات 

إلافهومنه نب إل اكب ومن مات إذا ماله يأحدون وإمم الدين ولاية من وبجمم محته الأ المالن 
الذينعواهلهم ألزمنا العهد أهل عل حكتا وإذا سإع بالسب يدير ولا ذللث بخلاف يينة تنت أن 

أهلعل يقضى ولا ذلك الخاى ألزسا علم حكا بجرى لا حرب أهل ءإنكانوا علم أحكاسا نحرى 
علماله ياحذون لا وإ-م ينم لقطع الملمن عل ولا لايرثونه لأم عمحبة يكونول لر إذا دينه 

.فيثا ياحدونه إمما الميراث 

الخاممدومل عرزوصعه لا الخجرحٍث ومحع ياب 

عليالحجر»وغ رجل صلق حليلة وآخر مملمكها لا أرض ز حجرا ولووصع ( الغاض ال ف) 
بهفات محمل واّثع أوطريق صحراء ى ولوحمر كالداغ لأنه الحجر واصح فل فات الحديدة 

ملكهى وصعه لأنه عليه أسهد وإن فيه ثيء فلا فات إنان عل فوير داره من حائط أومجال إنسان 
فالؤ عاليه قيء فلا إنمان به فات ملكه ى وصعه وما بأركه أماء وفد فعله غير من حادث والميل 

ىمحيي عليه ثيء فلا شاله إنان عل وغ حى حلمه فم أوغيره فيه الؤإل إله تقدم وإن المزني( 
.الثافهمر فول قياس 

الحنىدية باب 

المضغةيفارق أن جنينا به يكون ما وأقل ؛رة بأحدهما أو المريابويه ابمن ز ( الثافص ال ف) 
مواءميتا ألقته فإذا ذللمث أثبه أوما أوعثن أوظفر أصيح ادُى خلق من ثيء منه حى؛r_ والعلقة 

بلأنه ولد أم به تكون لا أن دمجا منه ألقت إذا أمته ان علي يدل هدا الزى( )فال أنى أو ذكرا كان 
وكذلك( الغاض قال ) ذلك من أول عندي وهدا ولدا المكان هدا غير ى جعله وفد ولدا عهنا بجعله 

دونعليه انحى لأنه فات حيا لوحرج تورزكأ أوأمة همد غرة ففيه موما يعد الضرب مجن ألقته إن 
متناوممان سنن ّع دون يقبلها لا ان الغرة له وجب ولن الأم ى لها شء ولا رمة عتق وعليه امه 

فاعلنن العدين ز إلا البيع ى أمها وبن يلما يفرق ولا السنن هذين دون بنفسها تتغنى لا لأما 
إذاكانوفيمما بالخصاء ممما زاد وإن الغرة عن ناقص لأنه حميا ولا معيية يقبلها أن عليه وليس 
أومحؤمىنمراي دية عثر فنصف أومحؤسيا نصرانيا كان وإن مسم دية عثر نمحق مسزا حرا الخنن 

عثرنصف أبوابه أكر ى الحنن فدية محؤميا وايوْ نصرانية أوأمجه نصرانيا وأبوه بمئّية مجه وإزكانت 
حىجيا تبق فلم ذمة عل أو عممتا حى جنخا تلق فلم حال أمت عل ولوجى مراق ؛ثة 

يدغأن أعرف ولا والخايات الديات كتاب ى وقال( ر ممنوعة وعى علما جى لأنه غرة ففته ّلممت 



النيلأن الإبل أنإ الدية ى أصله مض هذا ( الز؛ى )تال فته توجد لا بمومحع يكون أن إلا تتمة للغرة 
اال؛افم تال ر توجد ب ان الغرة فكدلك شمما توجد لر فان >را قضى وّلم عليه الد صل 

لنمهء1رحته حى الضربة من صمنة تزل لر اما الينة قامت فإن )فال( الخ،لا دية يغرم من ويغرمجها 
فديتهمكانه مات م يصرخ ام آوثمك ابمثن صمخ وإن ( )فال وبريء ا7دايى حلف محنة تقم ؛ وإن 
وعامحهالخال قول فالقول مجكانه مات إنه وعاقكه الخاى فول فول فالقول مكانه بمن ب وإن تامة 
الأجنةمجن لأ>د فيه تم حال ى وإزكان تامة الدية فمه فهل حياة لثله يم ب حال ى فكان أشهر متة 

الخياةيناله تم ؛محال لأنه الدية أوجب إذا عندي الكاتب من منهل عدا ( الزنى رتال الدية فُمحه حام 
شلهأشهر متة من لأقل لوكان فال وفد ( الزى )فال حياة ينله تم لا ؛محال اذاكان تسقط أن ننض 
إالزى )قال ّكنا م القود ففيه اليومتن أو اليوم ميس مح؛؛له كان فإن القوي ورنته فأراد عمدا رجل 
فنضربحثؤته منه محرج الجريح أد ؛اُنن يقطع االذ.مح مض فهوش يكزكذلاث لر إن يقول كأنه 

فالمنولوصبا ( الفاض قال ) التوفيق وبالي دليل عندي عدا وى دية ولا الناي عل قول فلا عتقه 
•الحنن عل جى ند انه علمت قد لأي والخنن الأم صمن وماتت يدا 

الأمةجنن باب 
الدنينوعوقول أوأش ذكراكان عالها جى يوم امة عشرقيمة الأمة جنن وش ( الفاض ال ق) 
مميتا جنينا فألقت أمة لوصر-آا قال لأنه تلقيه يوم أمة عشرقيمة أصله عل القياس االز'ى( )تال 

قال) ولورثته لأمه حرة جنن ى مجا الأحر وش لميدعا أمة عشرقيمة احرفعليه جنينا فألقت أعتقت 
ممنعشر من أقل وازكان قيمته فيه أليس حيا لوكان أرأيم للمدتين الحسن بن محمد قال ( الشافص 

فقلتابد رحمه ( الفاض قال ) حيا فيه أغرمم أكرمحا ميتا فيه أغرم فقد أمة قشر منا ولوكان أمة 
أذكرمال أنه عنه يذكر ولر وّلم عليه الله صل الله رمول لها قضى اش الخرة جنن أصلك أليس له 

قالغرة يكن لر إذا دينارا أوحمن الإل من حمسا فيه وجعلنا تجلت قلت ل قال ؟ أش هوأم 
زعمتفإذا قلت حممون الاش وى ماثة الذكر ز قال ؟ قاتا واش ذكرا حين فلوحرجا تلت بل 
غيرهماحكم بن حكها أن هذا يدلك أما بن حكها بن صوبت فلم محتلفان أنمها ى حكها أن 
فعثرأش وازكان حيا لوكان عثرقيمته فنصف ذكرا ازكان فالت الأمة جنن ذلك عل ت مم 

سالرجل عتل وصعق الحياة ش عملها أصل مجن الأش عقل جعلت قد ألمس حية لوكأنت قيملها 
أىأجل س قلت بيما مويت قد فأنت قال القياس نكت إلا أعلمك لا الخياة ى عقله أصل 

الحرةجنن من والأش الذكر بن مرين كا أنمها لأحكم غيرهما حكم حكها أصل أن زعمت 
حيايخرج لر لن الحكم يكون فكيف معتدلا قول محرج فكان 

٣٥٧



ى.ةس

بحتمة أيى ن مهل عن الرحض عد عداش.>، ن لتل ا؛ى عن *الك أ-محرنا الفاض( ال ؛) 
انمحصة قائم حواثجها ى فنفرتا تصر إل خرجا ومحصة عيالي ان توعه كثرا* من رجال اخمْ 

تاحرمحمنومه عل تقدم داكاْ ما قالوا محكموه أنم تقاو حول تأثى عن أو شر ى وطرح تل عداش 
فدما^،٠ عليه اس صل اش رمول ال أخواكول سهل بن الرحمن وعد حويصة *ووأخوه فأمل 

لقدصهل تال ناقة ماثة إمحم فيمث عده من ؤصالم عليه اش صل اش رسول فؤداه كلمن ليسوا قالوا 
وس٠حةوننحالفون وعيره للؤل قال فقد قيل فان اش رحمه ( الثافص ؛ال ر حمراء ناقة مخا ركضتى 

لواحدتحالفؤن يقول ؤمحوزأن الوارث اكول لأتم ذلك قال قد يكون فيل الأولياء إلا تحلم، لا وأتت 
فاإلا تكون لا امحن إن واللام الصلاة عاليه رسوله وحكم وجل عز الد حكم ذلك عل والدليل 

فاداإ الهافص قال ) عتره بما يأخد بمن خوزلحالف ولا ثاهده ع بما أويأخذ ه نفعن ا،لرء يدفع 
علفحا الدية وجعلت بما حكن، بالقامة واللام الصلاة عاليه فيه قضى الدى السبب مثل كان 

;لأنملكاث-تحهمدار ؟ وسلم عليه اف صل الني فبه حكم الدى الجب وما قيل فان عالهم االد-هم 
فوبالعصر بعد عبداش ومحرج ظاعرة وبيخم بن،الأنصار العداوة وكانتا غيرهم يخانملهم لا محمة 
آومحضة قوم دار فاذاكاث الهود بعض إلا يقتله لر آنه هدا سمع من عل يغالب فيكاد الليل قل محيلا 
قائملهم القتيل ووجد قبيلته او للمقتول اعداء الربع وىكتاُث، ضم للمقتول اعداء وكانوا قبيلة 

ازدحاماو حرب ى اوصفن وحدهم اوصحراء بيتا نفر يدخل وكذلك القسامة فلهم قتله اولياوه 
بدمهمحضب واحد رجل إلا أثر ولا عن جنه إل ليس ناحية ى أو بييم وثيل إلا يفرقون فلا حاعة 

علمجخم واحد كل يشت فحا محتمعوا لر نواح من المسلمن من محفرقة ببينة أتى أو ذلك قامه مى 
يعدلواب ممن يكونوا ب فان بعض شهادة بعضهم سع ولر شهاداخم محتواطا قاله أنه رجل عل الانفراد 
وليهاد-م ١^۴ الحاكم عقل عل يغلب هذا من سب لأنكل قله انه رجل عل عدل اوينهد 

قدلأنه غيره أو جيح به وصواءكان حملخم م يكون أن أمكن من وا7بءة الواحد عل يبم أن وللول 
ولالهم انهكان أوإقرار سة إلا الول سع لر لهم يكون أن عليه الميم أنكر فان له أنر لا بما يقل 
يعلمواآن بمكن لأنه القتيل موُير عن غيبا كانوا وإن سموا يقأن القتيل ولورثة الميت دعوى ال نفلر 
 wيعلمما وجوه مجن ذلك وغير عندهم الصدق اهل مجن الحاكم يعلمهم لا لسنة او القال باعترامحنا ذللث

حالفوامجي أبمامم وتقبل الأسثباُتح بعد إلا تحالفوا ولا اض اتقوا لهم يقول أن للحاكم وينبس الغانب به 
القسامةالعبد وليد ديته ووارث دمه ول لأزكلأ ملمن عل ٠شنكن أو ممكن عل مجسالمنكارا 

عجزكانحى يقسم ب فان مجاله لأنه عبده م الكاسب ويقم )قال( والعبيد الأحرار عل بده عى 
متقلر العبد بثمن لها واوصى مات حى سيدها يقم فلم ولد لأم عبد ولوقتل ( )قال م يقان لليد 
٣٠٨



علمالدم أكان إلا ثيء لها ولا لم يكن لر الورثة يمم ب ؤإن المد ممن لها ولكن ورض وأمم 
التامةب الإر«،<لأمكانت إل رجع ولوكان زء ماله ٍلأن القامة ايهللن فات رجل ولوجيح )؛ال( 

بقدرماالعتق الأحرارولسيده لورص القسامة ب وحت حرا مات م فعتق ومحوعبد ولوجؤح للوارث 
الدية؛إنوقتؤ فأمم ارتد حى الؤل يقم دلولر النفس دون ى القامحه نحب ولا جراحه ى مملك 
ممىالختبق جميع ز وض الخقوق ز لها محالمة الدماء ى والأممان نثأ ثل'لكنت وإن أحذما رجع 

فالديةحهلل يل فقال عمدا أياه فتل أنه ادض ولو العمد كتاب ل وقال كينا حصون الدماء ول 
القويله زكان عمدا كله الدم حلف نكل فان محلل إلا بماله ما محلف أن يعد بن ثلاث ى عليه 
)|اوامحن ورد الكوو ى وغيرهما والخاق العللاق ى أقاويله عل الماس هدا ازى( )قال 

امحجورغير يلزم ما ماله ى منها ويلزمه عليه انحجور وغير عليه امحجور النكول ز وسواء ( الفاض 
اينلوان تقولون قام فيل يعلمون لا U عل محلفون ءاثلك؛ف قال فان والشراء الح حلاف وابماية 
الشرىيه قاصاب صاعته من فباعه يالغرب ريء منة مجاتة اين عبدا اشرى ؛المشرق ريء منة عشرين 

علمهمح فئ هلنا والدي يه له علم ولا العيب هدا يه ومجا إياه ؛اعه لقد البت عل محلف الباثع أن عيبا 
.وصفط مما 

همنكيف الماهة له الذي ْن ياال«اه أن للحاكم يتمم ها ياب 

فالنم قال فإن ؤحده قال فلأن قال فان ؟ صاحبلث قتل من له يقول أن وينبض ( الفاض ال ق) 
ؤإنذلك عل أحلف القصاص مئله ى مجا وصف فان ؟ العمد وما سأله عمدا قال فان أوحهلآ عمدا 

ثلاثى عاقلته عل والخنا عاله ى والعمد عليه محلفه لر القصاص فيه محب لا  ١٠العمد س وصف 
اننل ولواحلفه يعرفهم ب إن اوعددهم الفر يمي حى محلفه لر معه ونفر فلأن قتله قال فان منن 
القيلوارث محلف ( الغاض قال ) الأممان عدد عليه أعاد حطأ ولا عمدأ له يقل ولر هدا عن سأله 

أكذبوحاصرا أوغاسا وصغيرا اثزكيرا ترك فإن أوزوجة زوجا أوأنى ذكراكان قدرموارييم عل 
حمس؛نفاحلق مئت فان ممينا ين يخمإلا الدية س ميتا تستوجب لا له قيل الأحرامحن وأراد أحاْ 

١٠٠؟حمبن فيحلفان ممينه تقبل وارث معك محمر حتى فلع امتنعت وإن مورثك الدية من وحد مميتا 
مناكر ترك فإن ابمن كر علت،م محر ممينا عشرة مع ملمم واحد كل حلف ينن ثلاثة ترك فان 
قاميقم أن قبل الورثة س مات وس الأممان الكسرس محبر ممينا ميم واحد ۴^ حيف ابنا ين حم

افاقم عقله عل ولوغلب القسامة وارثه ائتيا مات حتى القسامة يم ولول؛ بمدرمواريلمم مقامه ورك 
.لحميعها حلف نه ألض 

بمقطهاأولا الأخلاق س الماهة بمقط U باب 

أباهثل أنه انحلة هده أهل س رحل عل الابنين أحد ولوادم : اله رحمه ( الفاض ال ق) 
ىإليه يصل أن ممكن لا يبلد فيه فتل الدى الؤقت ى كان بأنه قله مجا وهوعدل الأحر وقال رحدْ 
والثاى. الدية نصف ويستحق كينا حمين يقم أن للي*م أن أحدهما ٠ قولأن ففيها الؤقت ذلك 



بهالذي السثب أنت ثن أن نوله ناس الزى( رتال وارثه يثرنه رجل عل بمم أن  ٠١لمس أن 
Uام وأنكر دين لابجا ناسا أحدهما لوأتام الاحركا إنكار ذلك س بمجه ُلم حلف الماة 

القامةالمب ع للمدص كدك وسحق ابن الثاهد •ع للمدص أن وأكديه أحوء العام 
أنإلا والامتحقاق ابمن واحد كل ح يوجب لأنه يوله ض واحد بمض والثامحد فالمب ويستحق 

حاليبن عبداش أبى ثتل أحدهما لوثال ولكن ( القائم {ال ر ؛ن ضم وم كينا خمسن لدم اى 
محوزقد لأنه ض حلاف،١١ فهدا اعرفه لا عارورحل بن زد اى الأحرهل وتال اعرفه لا ورجل 

قالولو القامة ى  ٠١٠٢^واحد حق يقعل فلا الأخر عرفه عوالدى أحدهما جهله الدى يكؤن أن 
معقل بالذي وليس عيالي عرفت قد الأحر وقال عبداث ثع ثل بالذي وليس زيدا عرفت فد الأول 

.الدية من حصته ويأخذ عليه ادص الذي عل القسامة واحد لكل يكون أن أحلهما ؛ولأن ففيها زياد 
يلعقد الزى( )فال واحد عل دعواهما نحنح حتى يمم أن  ١٢٣٠لواحد لمي أنه ؛^، ٠١١والقؤل 
ثعمحالفان الدم ى عده الشريكن لأن أصله عل وعوأمس مذا نل الذي اياب ى الأول بالقول 

الخقى صاحبه اكريكن أحد أكذب فإذا الخامد ح محلفان المال ى عنده المبكاكر؛كن 
صاحبهحلف الدم ى صاحبه اكريكن أحد أكذب إذا وكذلك وامتحق الخامد ثح صاحبه حالف 

أحذتوقد باقرار أو المبب إمكان ممغ مما البينة قامت ومجي ( الئافص |ال ) وامتحق لمب اح 
.الدية ردت يالئامة الدية 

علهوالدهم، الدم بمن»دهم يابكة>ف 

وماالأعن خاثتة عام *و إلا إله لا الذي باش حلف قامة لرحل وجت وإذا ( الغاض ال |) 
حالفمعه آخر عل ادم وإن غيره هاله ى .؛L^،  ١٠ثلمه منفردا يلأنا فلأن يل لقد الصدور محقي 
زادالخراع برأس أنه الخالي ادر وإن غيرهما فيه ثاركه،ا ما بقتله منفردين فلأن مج*ه وآخر فلأن كل 

اعانولا فلأنا قل ما حلفكذاك عليه الميم حلف وإذا  ١٣٠مات حى فلأن جراحة من برأ وما 
يرمىقد لأنه دنه س ثيء ال وصل ولا حرحه ثيء فعله سب ولا فعله من ناله ولا قله عل 

الحجروبمح البر محقر قد لأنه فلأن منه مات بيثا أحدث ولا فيقتله أصابه الذي فيطر ثيثا فيميب 
باش.الأممان المتلاعنن بن حعل تعال اش لأن أجزأه باش حلفه علي الاكلان يزده ولولر منه فيمؤت 

يمامهفيه الذي المصع ي الدم دعؤي ياب 
فلاأومحرق أوممجد صحراء أوي ضمم يخابلهم قوم ملة ي قيل وجد وإذا الدا؛هم( ر؛ال 

لأنممميتا مميا فيحلفون ألفا وإزلكنوا ببه أنموه س إلا محلف لر انحلة أمل عل وليه ادم وإن قامة 
الدمولاة حالف نكلوا فان وبريء ممينا خن حالف واحد إلا ؛ ٠٣٠ي؛ق ل؛ فإن خمن عل يزيدون 
ختنالكن إن منن ثلاث ي عواقالهم وعؤغ عمدا لكن إن اموالهم ل الدية واستحقوا مميتا خمن 
مجالهي يلزمه بالخناية إقراره لأن مواء وض. وانحجورعليه تدرحصههم عل الحمل ديات وي )قال( 

لأنفحا يباع لا فانه فحا قصاص لا محناية إقراره ي إلا العبد وكذلك واليع الخرا. خلاف والخناية 





ؤيقبلعدلأن إلا الزنا صوى والخدود انمد وجراح القتل ي يتبل دلا اش رحمه اكاض( )ءل 
وصىملأو0 من عاليه ؛ود لا •ن وجناية الخاثفة مثل شه محاص لا فا وثامحد وبمن واراتان ثاعد 
أقبلب أوماعوماز عائمة الخراج فإنكان مال ذللث لأن ابن عل وأب عد ءلكا؛روحرعل لصم 

وزيادةموصحة لأنيا سلت عوصحة من القصاص له اخذ أن أراد إن ثج الذي لأن ئاهدين من أقل 
قالاوإن قاتلا وجعلته مليا مكانه ومات دمجه فائر قالا فان و؛غيا سم نحريه أنه ولوشهدا )؛ال( 

ولوبعييا ا،لوصحة عدْ أوصحه يقولا حتى جارحا أجعله ب ماثلا رأيناه يل لا م دمه أمر ندري لا 
مقامي مهاديا وكانت قتلاه أنما الأولن الثاعدين عل الأخرادا وشهد قتلاه أنما رجلن عل شهدا 
وجعلتنشهادنما قبلت أولا مهدا اللذين صدق ؤإن الشهادة أبعللت معا الدم ش صدما فإن واحد 

١٠بثهادنما يدفعان لأنما شهادنما أيهللت احرا شهدا اللذين صدق وإن دافمن؛شهادنما الأإرiن 
عمداولا خهيأ يقل ولر إزاره عل والاحر عمدا قتله أنه إزاره عل أحدهما ولوشهد ^*،١ يه شهم 

الديةوكانت، عمدا قتله ما أحلمر خهلآ قال وإن القصاص فعليه عمدا قال فان نله والقول قاثلأ ■بمالته 
والأخرببن، أحدهما أوقال عشية الأخر و؛ال غدوة قتله أحدهما ولوتال منن تلاث مضى ي اله مي 

والأخرأنهقتله أنه أحدهما ولوشهد الشامة يوجب *يا ومثل نمامه مكذب ملما واحد فكل مما 
أنهسا ولر ياثنن فقعلعه ملففا نحريه أنه ولوشهد للفعل مالف الإزار لأن لجزشهادنما ب ريقتله 

مسلفلا والمال القود عفا أحدهم أن الورثة أحد ولوشهد حٍا نحريه ما وأحلفته قاتلا أجعله ب حأ كان 
ممنكان وإن الدية مجن حصته ؤيأخذ المال عفا  ١٠عليه الشهود وأحلم، مهادنه نحز ب ؤإن النول إل 

ولوالدية عن حصته من ويريء والمال القصاص عنه عفا لتي شهادته سر القاتل حلف شهادته لجوز 
فانالدية يثهادته فيستوجمؤ نفا يكون قد ا7درح لأن أقبل ب اوحهلآ عمدا جرحه أنه دايث شهد 
بمجهمي، مات م حكت ولوكنتؤ محرحتته وارثا صار ح؛ى أحكم ب فإن ملته بمجه من وله شهد 
قدلأنه فضرأ ؤإزكان أقيل ب يالخيج عاقلته من ولوشهد نمه إل يمرما لا ح؛ن ي مضت لأما ورص 
قوأجازه اش رحمه ( المزل )قال يلزمه ما بشهادته نمه عن دافعا مكون العتل وقت ي مال له يكون 

عوتبعد إلا الغرم إليه لا؛خلم، حى العقل يممل *ن النسب رب ي عاقلته من احرإذاكان مؤبمع 
إليهيدفع لر القود فإذاكان أوخهلآ عمدا القتل عل الينة تبيت ي ولجونالهالة )قال( يوأرب الدي 
مجناقتص أوقطعه رجل بقتل اوالألان أمجر وإذا )قال( قتله له مكون بقتله أويوكله بمضرالول حش 

المأمور.ؤمزر يغعل عكدا لأنه اددلان 

بجرهعل العامرإذا ي اخكم ياب 

عذاأعمل أنا قال فان محره عن مثل محات رجلا محر وإذا •' تعال اش لجمه اكا،هم( ر،ال 
أولياؤهأنم بمن، ولر عنه مرض قال وإن لادية ففيه عمل من مات وقئ وأصب العتل فأحشء لأقتل 
.زيا به قتل به قتله عمدت وقد به انمول يقتل عمل قال وإن الدية وكانت، انمل ذللى من لمات 





ضدس مخي كإ الختؤق مّم وأخذت الخدود علم أنمت علم ظهر م متأولن الحال عد• ي
حىالامتاع بمص لأ هي الذي بموصعها مثلها تك؛روبمغ جاعة الض لأهل وإذاكاث التأولن 

منوامتنمتج حكا وأنلهرت اماما ومت واعتمدت نكايته تكر حى إلا ينال لا «ثلها أن بمرق 
أنننض هذا مثل فعلوا فان نلها ذكرنا من حكم مارق الي اياهمة الغثة لهذه العادل الإمام حكم 
الإمامءلاءة مجن فارفم ،١١ عودوا فيل ينة يذكروها لر وإن ردت ينة مغللمة ذكريا فإن شوا ما بمالوا 

فعلوافان الخكم من تمتنعوا لا وأن واحدة الشنكن عل اش دين أهل وكلمة تكونكلتكم وأن العادل 
انإلا ؤثا؛لروا يدعوا حى يقاتلوا ولا قوتلوا محبوا لر فان بجرب مؤذنوكم إنا نل امتنعوا وإن مجمم نل 

القتالعن الرحؤع والمثة الد رحمه الثافص( )|ال الد امر إل يفيثوا حى فقاتلوا الناظرة من بمنعوا 
قاتلوإئ قاتل أمرأن لأنه قتالهم وحرم فاءوا فقد القتال ب حال-مكوا أي للقتال الرك أو با>ممة 

نائي.نائيئتلوْ لا اقتلوه فال فإنما قاتل ل؛ ر فاظ فاتل ان بالإّلأم حرم يقاتل ل( فإذا يقاتل من 
صفنيوم عنه الد رصي عل وأنى حرح عل يذفف ولا مدير يتع لا ألا الحمل يوم عنه اش رض مل 

قاتةصفن يرم والحرب مسله فخل العالمن رب الد احاف إى صرا اقتللث لا عل له فقال ياسر 
فحكهممتنعة ح،اعة تكن لر إذا وأما أقول ذآذاكله أومتعليا منتصفا هكلها أي١٠ل حادا يقاتل ومعاوية 

وقتالهالقتل عليه ورأى خمثالوا فلا قتلم إن لولده وقال محسه قامر متأولأ عليا ملجم اين قتل القصاص 
ولاقتاله أنكر غا وملم عله الد صل الني أصحاب مجن فئة الناس وف عنه الد رض عل بن الحض 

علالتأؤل عل مجثلها الممتنع اخماعة فتله من أبويكر ولا المتأولن القتال ول وقئ عل يقل ولر أحد عايه 
مأقرم ين وثان محصن ين عكاثة طاليحة تتل قد تايوا إذا ؛ارتياد وإزكان الكفر عل ولا وصفنا ما 

قطاعحكم فحكهم المال وأحذت قتلت متأولن غر ممتنعة ماعة قاما قودا ولا عقلا يضمن فلم أّلم 
علمموصع ما هناك الزمجهم لأنه الردة أهل قتال ل قوله حلاف هذا اش رحمه الزى( )قال الْلريق 

ونحنبواالخوارج راى اظهروا قوما ولوان • اش رحمه الثافم( ز؛ال بالقياس عندي انبه وهذا ههنا 
قلته إلا لأحكم يقول رحلا سمع عنه الق رصي عليا أن يلغنا قتالهم بذلك محل لر وأكفروهم ابنجاعات 

اشماحي تمنعكم لا ثلاث علينا لكم باطل  ١١٢أؤيد حق ءنهكلة النم رصي عل فقال المجد ناحية 
زثاليقتال نبدوكم ولا أيدينا مح أيديكم دات مجا الفيء تمنعكم ولا النم اسم فت|ا تذكروا أن 

الإماملحكم محالفا حكا أويفلهروا إماما ينصبوا أن قيل غيرْ أو والهم ولوقتلوا • الق رحمه ( الثا؛ر 
ءلإلهم فارسل قتلوْ م ، ١۶قل س علهم والل وأطاعوا سلموا قد القصاص ذالئ، ق علهم كان 

فارإلهملا قالوا عليكم محكم فاستسلموا قال قتله قالواكلنا لأ تختله قاتله إلينا ادفعوا آن عنه الق رض 
مراهقغلام أو أوهمد مجمم امرأة قاتلن، وإذا : النم رحمه الغاض( )لإل أكرمحم فأصاب فقاتلهم 

فحبسالأحرار الرجال س بالغ اّر ولو الإمار ف ويختلفون ملهم لألهم مولن وتركوا مشلن قوتلوا 
ياثعدإب ل~اع اُرأة دلا الأحرار من غثر؛اغ ولا مملوك بحس أن بع ولا بح أن رجوت يائع 
أمجرذمبحس فلا ا>ب تخضت إذا  Uiعلهن جهاد لا ضن الطاعة عل  uITالإسلامعل الماء 

ضمالضعف العائلة الفئة عل حاف وإن بم يرجوالإمام مجا عل باصا ار ب ينغلروا ان سالوا وإن 
قتلالعدل أهل قتال عل الحرب يأهل الم أهل ولواستعان علهم القوة تمكنه أن ال ناحرهم رأيت 
فقاظوا^ن لهم فلوكان العدل أهل قتال عل فأما الكف عل إلا أمانا هذا يكون ولا وسوا ا>ب أهل 
إزكانواوأرى قال للعهد قضا هذا ليس قيل فقد ذمة أهل وإزكانوا لأمالهم تخفا العدلكان أهل 
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اخا؛٠ودكاب 

عليهوالنهاية الزنا حد باب 

محصنةعمر ورجم زنا تمولين محمنن وسم عليه اش صل رجم • اُإن رصه الفافص( اد ق) 
امغبمد الخرة أصت أو الخر أصاب ياذا أ»ول وبذلك عاما وغربه اة بكرا الملام عله وجلد 

دبجوزويدفن عب رمل يغل م ممون حتى الرجم فحلم مما زى ز أحصا ففد ٍصءح بنكاح 
لأنحد مرة ولواقر بالمة بلده عن عامجأ وغرب مائة جلد بممن ي فان ويزلئ رجمه بمفر ان للأمام 

أباعنه اش رصي عمر وأمر رجمها اعرفن فان امرأة عل يغدو ن سا أنيأمر وسم عليه الد صل الني 
محضرهب وان الخدود الإمام يقم يموزأن أنه للميل ذلك ول اراره بمدد يامجرا وز ذلك بمثل اللي وافد 
الريصعل ولا حل عل الحلي حد يقام ولا )تال( يقع ب او الحد بض به و؛ع رك رص وُتى 

تكونأن الأ ذلمكر كل ق انحمن ويرجم التلف أساب ل ولا محفرط برئه أو حره يوم ل ولا المدنف 
صربتلف بالسيف صرب ان نضوالمخلق البكر كان وإن ولدها ويكفل تمح حى فتزك حبل امراة 

وانيانواللواط الزنا عل يموز ولا مثله ل ذلك وصلم عليه اش صل الى لفعل اتباعا النخل ؛اثكال 
الزى(تال ر المكحلة ق الردود يحول منها ذلك ق حل يد منه دلك رأينا يقولون أربعة الأ ال؛انم 
ترجمحس ق الطهارة كتاب ل ولا زنا اتثان النهايات كتاب ل بجعل ولر انا تلت اش رحمه 
تمحللر الثهادة تمام بعد رجع ومن واحدا الزنا اذاكان مجتفرقن شهدوا وان ( نال ) وصوءا المثمة 

فانسألته أحدهم رجع م أر؛عة بنهاية رجم فان بمدون نذفة فهم أربعة الزنا سهول تم لز وان غتره 
غيرهأو القتل عليه أعم ولا شهدت فال وان القود فعليه ليقتل غري مم بزور أسهد أن عمدت ؛ال 

نوةأربع وشهد اربمُة بالزنا ءلت١ا ولوشهد الباقون رجع ان وكذلك والحد الدية رع عليه وكان أحلف 
—والأمة العبد وحد مثلها ويجهر دونما الحد فحليه الزنا عل أكرهها وإن حد فلا عدراء أنما عدول 
اشامحتخير احر موصع ل ( وقال ) جلدة حصون والحلل الحر حد نصف — حصنا إ أو بالزواج أحصنا 

وهداأنا قلت، اش رحمه إ الزى قال ) صنة نصع، ينز بأن احر مجوصع ل وقطع سنة نصفر فثه نل 
الرجلوبجد اش رحمه إ الئاهى رقال الزنا عقوبة من الحر عل بجب ما نصف عل قياسا أول بقوله 

.(ا فليجلدها زناها فتثن أحدكم أمة زنتا إذا  ١١وسلم عليه الله صل النمحا لقول زنت إذا مته 
الدمنحد ي ح1ء U اب 

حكنافان أوندع نحكم أن فلنا إلينا تحاكموا وإن الحدود وكتاب افّ رحمه الثاض( )قاد 
عاماوغربناه مائة البكر وجلدنا زنيا تمولين رجم وسلم علته اددٌ صل الني لأن بالرجم الحصن حددنا 

عزاش قول من وصمت، لما يقيمه أن فعليه اش حد ق جاءوه إذا له حثار لا إنه الحزية كتاب ل )وقال( 
وهم ١١تعال قوله معنى أن زعم إذ به قوليه أول هدا اش رحمه المزني( )تال صاغرون!( وهم  ١٠وجل 

•وإياْ تركهم فيه الإسلام حكم أٌر يكنا ب  ١٠الإسلام أحكام علتمم جري ن " صاغرون 
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الطريقممع ياب 
ولرمحلوا وإذا وصلوا خلوا المال وأخدوا قلوا إذا ائريق سلماع ق عباس اين ص الغاض( )قال 

إذاونمام خلاف من وأرجلهم أيدحم قطعت يقتلوا ولر المال أخذوا وإذا ولر.يصلوا قلوا المال يأخذوا 
الذينهم الطريق وسلماع اثول نهذا الغاض( )قال الخد عالهم مقام يوحذوا حى يطلوا ان رثوا 

٣١٥۶١يكوني ب إن المر ل وأراهم ماءرْ الصحاري ي المال يغصبوهم حى القوم ياللاح مرصون 
ومحيالسارق ي السنة عل قياما دينارفصاعدا رع اخذ ٌن إلا ضم يقْغ ولا واحدة فحدودهم دنيا 
كتابي وقال تعذيبه ّلهكراءية قل قله والصلب القتل عليه وحب فن فعله يقدر بم رجل كل 
يكفنونهاهله إل ودفع ثل الصلب دون القتل عليه وجب ومن ( قال ) يرلث م ثلاثا يصلب انمد قل 
لحمن، م اليمرى رجله م بالنار حمنا م ابى يدم قهنمتا القتل دون القطع عله وجب و*ن 

أنصوجرح قل وس وحس عزر ردءأ أوكان هب أو وكر حضرِم ،^ j^• fواحد مكان 
ومنله الخراحك١ن عفا ومن وضرها الخراح ي الآد٠ي^ن حى الد حق بمغ لا قطع م الخرح لصاحبا 

انقز مجن بم تاب ومن القتل جنايته بلغتح إذا قله الإمام عل وكان دمه بذللث، محقن ؛ النفس عفا 
قوقال بالتوبة ش حق كل يشل ان ومحتمل الادمجين حقوق نقط ولا الحد عنه صقط عليه يقدر 

بمتاعنا وأخذوا قالونا كا عرصوا هؤلاء أن الرفقة مجن ماهدان ولوئهد ( قال ) أقول وبه الحدود كتاب 
بموأخذوا وكذا كذا حم ففعلوا لهؤلاء عرصوا أن يشهدا أن ؤيسعها خم،لن لأنها محزثهادما 

حارودرجل عل اجتمعن، وإذا رقال( ذللثا غثر عن يثكفها أن للأمام ولهى ننغلر ومحن، لكذا كذا 
يدمقهنمن، برأ فإذا جلدة مجاتة الزنا ق حد برأ فإذا حص م جلدة ثمانن القذف محل بديء وقذف 
ورجلهمجعا اللمريق وقطع للسرقة ابمي يده وكانتا الملريق لقطع خلاف مجن ايرى ورجله ايى 
ديةمجاله ول كلها الحدود عنه مقطتح الأول الحد ل مجامحتح فان قودا قل م يده مجع العلريق لقطع 

اشى.

بوالخد الأشرة باب 

محيولا الخمر عل قياما الحد وفيه حرام فقليله أمكركقرْ ثراب ايكل رحمه الظ،س( رأال 
فيكريوونفر إناء من أويثرب يكر مجا شربتح يقول أو به عليه أويشهد الخمر شرت يقول بان إلا 

أوخمرا شرب يأحد أوق لا قال طاب، أبى ين عل يأن واحتج مجكر الشراب أن عل فيدل بضهم 
الحد.جلدته إلا مكرا سذا 

الخمرحد عدد باب 

ادلْلانوحْلآ الإمام صرب س بموت وهن 
أققال أزهر ين الرحمن همد عن الزهري عن مجعمر عن الثقة أخثرنا ايد رحمه الغاض( )قال 

عليهوحثوا الثياب وأطراف والنعال بالأيدي فضربوه ٠ اصربوه ا فقال بشارب وسب عليه اش صل الني 
٣٧٢







اكحلصوو كتاب 

بمي بمْلأع وس وحرممه هه عن الرجل لج ياب 
عاليهيكن لر شاله بقتاله إلا دسه عل يقدر ولر رجلا الفحل حللب إذا اش رحمه الغاص( )؛او 

القرمول قال محير أنه بالضرب فقتاله يضربه إلا دسه عل يقدر فالم بالبق سالم عليه لوحمل ءرمكا 
بجونمما نفه عن دسه لأنه الأم عنه ّقط فإذا فهونهيي« ماله دون فتل من ٠ وصالم عاليه الق صل 

ذللت،كان العاض ثنيتا فندرت يده قامع رجل يده ولوعض ( الثا،ص ر؛ال أمّقهل الأقل كان له 
وأمير٠ فحل ي ي تقضمهاكأنما فيك ي يده »أدع قال وملم عالب الق صل الي بأن واحتج سرا 
رامحهيمع آن له داْكان تنله فلم قفاه عمى فإن الأخرى يدم لحسه فك له كان ولوعفه )قال، ثنيته 
لهكان بفيه ص؛هلا غلبه وإن ومجنحدرأ ومصعدا ورائه إل يرأسه عليه التحامل فله يقدر لر فان فيه من 

ورسرصمن جده يعص ل صربه أو يده عينه فقأ أو بكن بْلنه يعج فان يرسله حتى بيده فيه صرب 
آويقهر فرمته نفها عن فراودعا رجل فايعها نحتهلب جارةك١ث عنه الد رصي الخهلاب ين عمر إل 

علوجدته فقال رجلا رجل ولوفتل )قال( أيا يودي لا والد الد فتل هذا عمر فقال صخرفقتلته 
امحرألح وجدت إن أرأبت الد رسول يا ّس فال قتل يينة يقم لر فان وائم بالقول أفر فند امرئ 
رصيمحنالب أل بن عل وقال |ا نم )ا والسلام الصلاة عليه فقال ؟ شهداء يارمة اي حتى أعهله رجلا 

أورمحاهيمد فطعنه نقب محن رجل إليه ولوتهللع )قال( يرمجتته فليعهل شهداء ياريعة يأت ب إن عنه الد 
إلينغلر رجل إل نفلر وُّام عليه اُد صل التي تان واحج عدر فهي منه فذهبت اب٠ها اومجا بمصاة 

أول تنغلر أنك لوأعلم ٠ واللام الصلاة عليه فقال رأسه يه بمك *درى ويلم جحر ّن •؛ته 
فلهيخرج فلم بالخروج فأمحره بيته ولولحل المر، أجل من الأّتثن«ان جعل عينك؛نما ي به سنت 

العاضمجن يتخلص ان يقدر ف،م رامحه عنى الذي الد رحمه ( ازنى )فال ه نفعل ازى وإن صربه 
.ه نفعل ذلك أى وإن ه نفعن ودسه بضربه اول 

الماثمعل الضان اب 
حامملآدخلت للراء ناقة أن محيصة بن محعد بن عن؛حرام الزعري من مجالك أحثرنا ( الثانم )قال 
فهوبالليل االو١ثى افسد-ت ومحا ياللمار حففلها الامجوال اهل عل ان الملام عليه فقضى فه قافين 

مجنافات محا أحدهما وجهان. ١لااثم عل والفمان ; الد رحمه الغاض( )قال أهلها عل صامجن 
محاراكبا الرجل كان إن اكاف والوجه . يفمتوهب باليار افدت وما اهلها صمته النبع؛الليل 

الخالتلك ق متعها عليه لأن له فهوصامجن أوجؤح نفس مجن أوذنبها أومها أورجلها يدها اصات 
هوعليهالذي بالمر اشلورة الإبل ذكذلك أوقائدا محاتقا إزكان زكذك أحدا به أتلخت U محنكل 

محاإلا يضن ولا الرجل نحى الدابة أصابت ما نح،ان نحوزإلأ ولا يوقها الإبل ذكدلك U قاد لأنه 
النيعن روي ما وامحا تحكم فهذا رجلها عن يقمن ولب يدها عن صمءن من فامجا فوطثته عليه حملها 
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يأوممي رلوأنه )تال( عكذا بمفنلوْ ب الخفاظ لأن حاوفهوحطأ الرجل أن من وسلم عله اس صل 
ألحالةعقورا دارْكلا ي جعل ولو يضن لر ملكه ل ولووتفها صن مه يفقها أن له ليس موصع 
له.ياذن أول! الل-؛مل ل له أذن محيي ومواء ازنى( )قال ثيء عليه يكن لر فقتله إسان فدخل 

المركتاب 
الواديكاب عل ؤإملأء الكاب، أعل ي والخكم ا:محوة، كب، خمسة محن 

والأورامحشمة ا؛ى اخلأف علكاب ؤا،لاء مر، غزوة عل ؤاملأ، 

الخهادمحرض أصل 
علفحا اش أم مجرته من مدة وسلم عليه الد صل بالني منت الا اممه رحمه الغاض( )؛ال 
تعالفقال الخهاد علم الد ففرض نلها تكن نر يالدد نوة اش عون مع لها حدثت باتاعه ماعات 
ودلالخبال فرض ذكرته  ١٠مع ٠ الد ميل ق وقاتلوا ٠ تعال وقال  11لكم وعوكره القتال عليكم »كب 
ولاأش ولا ؟لوك عل الخهاد يفرض ا أنه وسلم عليه الد صل ميه لمان عل م وجل عز اش كاب 

للمملؤكمال لا أن فحكم الق(( ميل ق وأنمكم بأموالكم وجاهدوا ٠ تعال اش لقول يبلغ لر مجن عل 
عليهاش صل الني عل عمر ابن وعرض الذكور امم عل فدل القتال« عل الومنن حرض اأ وقال 
نةمعشرة خس ابن وهو الخندق عام عليه وعرض فرده منة عثرة اريع ابن وعو احد يوم وصلم 

٠٧٠٠٠١وأٌهم لهم فرصخ غثربااغ؛زا اء ونمحيي غزوه ل وسلم عليه الق صل الي مع وحضر فاجازه 
الأن  ١٧٨فدل الأحرار الرحال من القتال نهد لن تكون ابما الهاز أن فدل بالغن وجر"ما أحرار 
•الخهاد ي صرهم عل رض 

الخهادبرك واسمر واضرروالزهانة عل٠ربالضعف له من باب 
الخزيةاب كس 

السيلءلرابما وثال الأية األرضىا عل ولا القفا، عل ٠ليس تعال اش تال الغاض( )قال 
الر.صعل ولا حرج الأعرج عل ولا حرج الأعس عل ليس » وقال أغناء٠١ ومحم بمتاذنونلث الدين 

عممالخهاد وصح ف نزلت وقيل الواحدة الرجل عرج أنه والأغلب القعد الأعرج فقبل حرج٠ 
قدرماإل نفقته تلزمه من ونفقة الخروج اهبة علد لا قؤيه البدن ّالم فازكان غيره نحتمل ولا )قال( 

إلابجامد ولا الفرض ؤيدع بالخروج يمملؤع ان له فليس ينفق  ١٠بجد لا فهومن غزوه ل لمدته يرى 
ءُاهدفإبما ضردّه عل وإزكانا مين إذاكانا عاليه ورضا لشفضا ايؤيه وياذن الدين اض بإذن 
يأثالث ولمت وسم عليه اث صل الي عع ريعة بن عتة ابن جاهد قد عله اٍا طاعة تلا دضا أهل 

اقهصل الي مع أي بن عبدالد بن عدالته وحامد ؤبلم عاليه النص صل الي مع لخهاده أبيه كراهة 
ممنغزا ومجن )قال( أ٠لاءه من يخذل د#أحد(( وسلم عليه الق صل الي، م، متخلف وأبوه وسم عليه 

يخافمجوص^ ل أويكون الزحفان يلتق لر ما الرجؤع عليه عذركان الخروج بعد له حدث أو عذر له 
رردْرجل مجال مجن يغزويجهل يموزأن ولأ امحه نتل الحرب م وتوض يتلف)قال( أن رجع إن 
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االموسغئذيل منه ظهر ومن )ثال( ■حفه من ء بثي يرو لأنه السلطان من أجرته ؤإمما به غزا إن 
ووامعله سهم لر غزا وان عليم صرر لأنه معهم الغزو الإمام مغه عبم عون او  ١٠٢؛يإرجاف 

بميمن ب؛اود الملام غزاعله ُى" مجنفعه للملمن نه إذاكانت يغزومعه ان ياذن ان للأمام 
المشركيعش لا أن وأحب )تال( مشرك وصفوان الفتح بعد حنينا صفوان معه يدرويهل بعد تينقاع 

أغفلفان وسلم عاليه اش صل الني وموسهم بعينه له عالك لا عال عن احارة ؤيتأجر ثيثا السء من 
الكفاروبالأحوفمن يليه من بقتال الإمام ويدأ وملم عليه اش صل الني سهم من أعش، الإماآ ذللث 

وأقلغرما محوزق لا ما فحا بجون الق الضرورة مض عل به يدأ أن بأس فلا الأ-حوزا الأبعد فازكان 
بكونرلا للملمن النظر حن عل أوسراياه ه غزوينفمه وله إلا عام لا؛اي أن الإمام عل  ١٠

•محم من إل اشءكل؛وم اض وري عذر من إلا عام ذ معطلا الجاد 

والرماهالخزية كاب عن الضر، باب 

يستويلا )١ وقال !( أمحاعيابا يعدبكم تنفروا إلا  ٠١تعال الد تال ت اش رحمه الغاض( )؛ال 
القاعدينوعد ٣ ء الحض اش وعد وكلأ ٠ قوله إل وانحامدون(( الضرر أول غير مجن القاعدون 

اشقال ما واصتوحوا نحلم من حرج بالنفثدكفاية يقم لر فإذا الكفاية عل النفير فرض أن دل الخض 
جميعهموعد تعال اش لأن تحلف مجن يام لر معهللأ النفير يكون لا حى كفاية مم كان وإن تعال 

بمرجلر الكفاية فيه مجن بدك قام فإذا ونحوذلك بالعلم والشام ا،لرنى ودفن الملام رد وكيلك الحض 
.اجمعون حرجوا وإلا الباتون 

المثلجاع 
مناستحسن ما عبد أومن أوثان أمل محمم كان فن حكان \ذثويوأ ي الحكم الفاض( )فال 

وقاتلوا٠ وتعال تبارك ايد لفول يسلموا أو يفتلوا حى ومتلوا الحزية متم تؤحذ لر الكتاب أعل غير 
اليقولوا حى الناص اقانل ان ارن  ٠٠وصلم عليه اش صل اش رصول وقال ٠ وجدمموهمم حث الشركن 

ل؛فان صاغرون ومحم يد عن الحزية يعهلوا او يسلموا حى قؤتلوا ا*لكتاب مم ومزكان اش٠ إلا اله 
لاقاتلاللباأأ(ا بعد فيثا ذلككله وكان وديارمم وأموالهم ونماومم ذرارتبم وسبيت وقتلوا قؤتلوا بمطوا 

طبحنن يوم قتادة أبا نفل وسلم عليه الذ صل الق رسول لأن يقله أولر الإمام ذللث قال لأنفال اي 
بدريوم ونفل حبير يوم مرحب سالب مسلمة ن محمد ونفل الحرب تقضي بعد إلا إياه نفله وما قبله 

فقتلقهل محضرا حضر وملم عليه اش صل علمته وما قتلامحم أصلاب أورحلي رجلا أحد ؤيوم عددا 
رصيوعمر بكر أبو وسلم عليه اث صل التي بعد ذلك فعل وقد صلبه نفله إلا الأقتال ي قتيلا رحل 

مندون الوقعة حفر من بن امإصه اربعة م ونقلأهله حمسة السلب بعد يرضر م قال( ر عنبا الد 
لليرذونويهم ( قال ) * الوقعة سهد لمن الغنيمة ا قالا ءم-،ا الن رضي وعمر يكر آبا بان واحتع بعدها 

والعبدوالمراة يبلغ لر لن ؤيرصح واحد لفرس إلا يعطى ولا سهم وللفارس صهان للفرس يسهم كا 
الحربدار قط الغنيمة وتقسم قاتل إذا للتاجر ّهم ويالمشركن من به امتعن ولمن قاتل إذا والمشرك 

بهاحتج ما واما وحنن المصعللق بني حرب دار ومي غنمها حيث وسلم عليه اش صل اش رمول قسمها 
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أنهذلك عل الدليل و؛وله اللينة قدومه مد يدر غنائم مم وصم عاليه اش صل الني ان أبويوصف 
اليصم عليه اش صل اش رصول نة مخالل فقد تال فازكازكا يدرا يشهدا ولآ وحللحة لعإن اصهم 
ممما ( الثانص )؛ال قال وبسك\ دارالخرب ق عليم مددا يقدم ولر الوقعة ينهي لر أحدا مهر 

صلالني أصحاب تثاح يدرفالإ من قريب الصفراء شعاب من برشحب بإلا بدر غنائم الملام عليه 
اشقاموا والرسول لد الأنفال قل الأنفال عن سئالوك » وجل عز اش أنزل غنيمما ي وصم عليه الد 

والأنصارالهاجرين من نفر ممانية *عهم وأدحل تفضلا له وهي يمم قممها ٠ يتكم ذات وأصلحوا 
بهمنعلمه ولر يدر  JOuا( ولاjرصول حمسه لد فان ئيء من غنمم أمما واعلموا )ا نزلت وإمما با>لهينة 
الأرمهعن لا أءْلاعم عاله قن ؤصرهم الولفة من أعطى ومجن الأية نزول بمد الوقعة يشهد لر لأحد 

كانتيدروليلك قبل فدلك الحضرعي واين جحش ين عبدالد وقعة مجن يه احح محا وأما الأنلأس 
وليس(ا فيه قتال الحرام الشهر عن بالونك  ١١نزلت حتى صنعوا فإ فتؤقفوا الحرام الشهر اخر ل وة*مم 

فانالحرب دار ل لوا-م ؤيعلفوا ياكلوا أن ولم الثالى( )قال ثيء ل الأورام فيه حالف مما 
المجا أو محلب فيه كتم من كان ومجا الإمام إل صره ثيء يده وي الحرب دار من ممم أحد خرج 

أوشجر من الإسلام يلاد ي مباحا مثله ومحاكان يأوعيته وانضر أبملل شرك فيه وماكان يع فيه مكروْ 
حكمذحكه ينبت لر فن يلوغهم أشكل فإن ملمم أم ومن أخذه لن فهو خر أو ير j صيد أو حجر 
اهلعضواويسم ولا يد قطع يلأ يقتلهم ان الالمحياإ٠ماويثن ي والإثإم باخ فهر اب ومن ًلفل 

برفهمأو الملمن محن يأمجرى أو ممال أويفاديم عليهم كن أو الكتاب اهل ابزية ؤيودي الأوثان 
فقتليدر اهل وصاب عليه اش صل اددٌ رّول اسر الخبية ّبيل فيله مالأ ممم احد او اصاربم فان 

يوموقاتله فاحفره يقاتله لا أن عل الحسم عزة أبى عل ومن الخرث بن والنضر ُعيط أل بن عمة 
إسلامهوحن أّّلم غ عليه فن ا^ني أثال بن ممامة أصر م غثره أصر فا يفلت لا أن عليه فدعا أحد 

رقواالأمر بمد اسلوا وإن رقال، الثرين مجن يرجلن اللمز مجن رجلا الملام عليه الني وفدى 
منز ٠>، ٠> عاص ابن فال الأدبار يولوهم فلا والخدو التقوا وإذا احرار فهم الأم فل ا-دوا وإن 

الأمنمجن فرالواحد فإذا التنزيل مض عل هدا الفاض( )محال فر« فقد اثنن فرمن ومن يفر فم ثلاثة 
يونيته فسواء عنه اومبينة نحضرته اوكرت قلت الملمن من فثة إل اومتحيزا لقتال تحرفا إلا فاقل 

حفتالعي هذا غر عل هريه فازكان الله صخهل من الخرج المتش للقتال ليعود والتحيز التحرق 
علومم عليه الد صل الله رسول ونمب ا قال ر الله محن يسخعل ياء قد يكون أن بمفوالد أن إلا عليه 
وشنوحرقها النفير بى أموال وقطع والولدان النساء فيهم أن نعلم وخن عرادة أو منجنيقا الطائف أهل 

ومويالهناثق النضر يعد وم ؛خيم وةا؛لح والتحريق بالييات وأمر غالين الصْللق بى عل الزارة 
فلاوالولدان النساء مجن يدللد أصيب وئ أقول مداكله قتالا مها لق الملام عليه قط >ائ >وة آحر 

ممما عليم النصب كرهت مجستأمنون أو ملمون أساري دارهم ي فازكان عمد غير عل لأنه يأس 
نحرمأن يبن فلا م؛احة الدارإذاكانت أن وذلك يئنا مما نحر له محرم غيد احتياطا والتغريق التحريق من 
أنلهم رأيت ذلك يفعلوا أن التحامهم يتكامن فكان لوالتحموا دلكن دمه خرم مسم فما يكون بان 

غيرمحلتحمنولوكانوا عدوهم نكاية والأخر أشبم عن الدفع أحدهما لأمين مأجورين وكانوا يفعلوا 
رأيتممسلم ولوترسوا يكمإ قيل وقد العلفل بممد ولا متم الترس يضرب فيل فقد ؛أطفالهم فترمرا 

ملحاالحال هده ي أصاب فإن جهده المم ؤيتوى الثرك فيضرب ملتحمن يكورا ن إلا كف ين 
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سلماعله إنكان الكتاب *ذا اخرمن موقع ي وتال رمة أعتق الكتاب أعل حكم زكتاب تال 
الخممع تتله كان إن يقول ولكنه ممختلف عندي عدا ليس اش رحمه الزى( )تال الرمة ح ،الدية 

داري لورُى الثافم تال وليلك الدية دون ؛الرمة الطم امحبمر فإذا الرمة ح فالدية الدم محرمٍ يانه 
الرسإل غيرمضير رماه م ككانه عير ولوكان رنة إلا عليه فليس يقصده ولر متامتا ،اصاب الخرب 

يدحإلاأن ئيءملماولاعقره لآبجل،تل أو،اثيثمم أيديناخيلهم ولوأدركوناول ودية. رمة محليه 
فوجدناختلهم مل لوتاتلونا ولكن أؤلفالهم يقتل ءتُلهم ٌلبا بقتلهم لبلهم ولوجازذلك الاكله 

ينصفيان يايى الراهب ين حنفللة عقر وقد لقتلنا اداة نحلمم لأما محلنا حم تحقر بان *تلهم إف ثتل ال
إليهفرّبمر ثعوب اين فراه ليقتله صدره عل فجلس عيا مقط يرمه يه ،انكعث أحد يآم حرب 

لأياتباعا الرهبان قتل ركنا وإمما الكتاب أهل حكم ف'كتاب وفال نحه محن صفيان أيا واستنقذ فقتله 
الممةين دييد تتل والرهبان والأجراء الثيؤخ ؤيقتل الير كتاب ي وفال عنه اش رصي الصديق يكر 
قتلهبمكر ئم وسين علته ايد صل للني ذلك فدكر الخلوص بمّتْلح لا ّّجار ي ّّنة ومائة خن اين 

خلافعنه الثه رصي الصديق 'ذكر أيى عن ولوثت صواء والساكن والصواح الديات ورعيان ( ال ق) 
الحربعن الصوامع عل ؛اإلقام يتثامن ولا يقاتلهم من قتال عل يالخد أمرهم يكون أن لأب هذا 

روىوي حرام الحصون آهل قتال أن بالعدووليس الكاية يستحق ما -٢١ ؛المقام يشغلون لا كالحمون 
سعل يقير وّام علته الد صل اش رصول حفر قد لأنه ولعله الثمر الشجر فطغ عن نبمى ه عنه 

منفعتهلهم بقى تشه فرك الشام بقح وعدمم وٌام عليه اش صل الني ان ُءام يرك محجصرْ النضير 
لأنكفرجميعهمبالحق عندي القولن أول هدا اش رحمه المزني( )قال سلعه ترك لهم واصعا إذاكان 

أويقاتل اوعيد بالغ حر ملمم أملمم وإذا فال واحد الناص ي بالكفر دمامم صفك حل وكذلك واحد 
بذجميس صواهم محن عل يد السلمون  ١١وٌّل علته اش همل تال جار فالامجان امجراه او يقاتل لا 

بجورمجن يعرفون لا لأمم ماُمم إل ردم - كان معتوه أو صى ن ١٠١إلينا ولوخرجوا ٠ أدناعم 
إلت|إانلموا فلما ص،اها جارية له أن عل قلعة عل ملن دل علجا محورولوأن لا ومن لهم أمانه 

يقالأن قاري الخ١رية تلك أهله فاذا ففعل أهله وبن بينه ؤيخلوا لهم يفتحها أن عل القلحة صاحب 
عليهصالحنا ما أعطيناك القلعة لصاحب قيل أييت وإن بقيملما عوصناك اتحوض رصين إن للدليل 

اوالفلفر قيل اصلمت كانت فان وقاتلناك إليك نبينا تفعل ب وإن عوضناك صلمثما فان محهالة غيرك 
للما الأءامكرهته أمجر يغير طائفة غزت وإن أملت إذا ي«ن الموتكا ق ذللث يبن ولا عوض ماتت 

ضيعةفيقتلون هلاكهم يخاف حيث فيعييم علمم الخير وياتيه ومعرفلمم يغزوهم معرفته مجن الإمام إذن 
الحنةذكر وبم عليه الق صل الني أن وذك عبيم بجرم ذاك \ءلم ولا الد رحمه الثافس( >؛ال 

قالالحنة« فلك  ١٠ال نV محا صارا اش رّول ا مبقتلت إف الأمار مءن رجا ه لفقال 
وصلمعليه اش صل الني ذكر حن عليه كان درعا الأنصار مجن رجل وألقى فقتلوه العدو ل فانغمس 

عليتقدم ان للمنفرد حل فإذا قال وملم عليه الق صل الني يدي بن العدوفقتلوه ق انغمس م الحنة 
رصولوبعث الإمام إذن بغر والرجال الرجل من ألانفراد ق أكرمما هذا يقتلونهكان أبم الأغاو_ا مجا 

فإذاوحده ّرية انيس بن عبدالض وبعث  ١٠٠وحدصرية الأنصار مجن ورجلا القمري امية عمروين الق 
القصبيل ي يقتا,ا أو بالحيلة ويُام غرة ليصيب واحد بمسرى أن ؤصلم عليه الق همل اله يصول صن 

حضرالغنيمةعبد أو حر من الغنيمه ص صرق ومجن قال غنيمة السالمون أوجف  ١٠أن تعال الق فحكم 
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كانوإن يقطع لر أواينه أيوم أهلها وي الخيمة من مرق ومن لنمي ؤيرصح للحرمهيل لأن يقير ؛
وماتال يقطع ب امراته من مرق إن المرنة وفيَهاب اش رجمه الزى( )تال تطع اواعراته اخوْ 

الخربدار ي يبض يضهم السلمون محل وما ايلمن من احاها لن فهي موات ارض من افتتح 
ي)وتال( لسر حقا ولا اش ج عتم الدار تفح لا لإمامهم ذلك جمل إذا جمناكانوا حكه لنمهم 
تإلخهب الثركن من أحدا أعلم ولا تال الحرب دار من يرجموا *ض علم الحكم ليوهم المع كتاب 

تلاالدعوة سلغهم ب والمخزر الرلث حلف الثمتكن من أمة يقاتلون الدين حلم يكون أن إلا الدعوة 
.الدية تتله من محل ذلك نل احد ملمم نتل فان الإممان إل يدعوا حتى يقاتلون 

ايانمنس الشزكرن أحرزه ما باب 
دبمهلأهل الد أباح بمال ايلمن عل أحرزوْ ما المثمكون مملك لا اث رحمه الغاض( >|ال 

ناتةزوا أُم ند أيدا ذلك من ثيء ي الملمن يساوون فلا وأموالهم دذرار:أم دضامم أحرارهم مللي 
وجملهاميثا واللام انملأة عليه الي لها يمعل فلم الأنصارة متم واحرزما وملم عليه ش صل الني 
الملمونعلهم أحرزهما م الثمكون فاحرزهما فرص له وعار عبد عمر لاين وأيق  ١١٠٠ملكه أصل عل 
حالفأحدا أعلم ولا ويعده القسم نل يه أحق مالكه محه اش رصي الصديق أيو؛كر وتال عليه قرئا 

اختلفوام ة نيبلا أه،؛^١٠ القسم نل عليه أوجف وتد فادركه لمالإ عدأ أحرزوا إذا الثمكن ن أي 
منمهمه مثل صهمه ي صار مجن يمض أن الإمام وعل بقولنا تاثل مجمم فقال القاصم ي ماوتع بمد 

هوعيرنا وقال والإماع والسنة الكتاب يوافق وهدا وملم عليه اش صل الني وعوصهم الخمس حمى 
فيهلرب يكون فلا فينم مشرك مال أو يغم فلا مسلم مال يكون أن بمءلومن ولا ثاء إن بالقيمة به أحق 
يتحكمقاعا صواهم ما ومملكون الدبر ولا الولد أم ولا الكاتب ولا الحر مملكون لا أمم زعم ومن حق 

مالهنجمع الحرب بدار تتل م مالأ وترك وباع فأولما إلما؛أمان الحرنجا لحل وإذا الغاص( )؛ال 
محييهذا اش رحمه الز؛ى( رقال امان له مال لأنه ورثته إل مردود الكاتب فيكتارسا روقال، مغنوم 
حرجومحن قال بمابته فيه فوارته أمان له مجال لأنه الإصلأم دار ي مجاله بمم لا حيا إذاكان لأنه أصح 

فاحرزمعية ابنا فاصلم قريغلة يى وملم عليه اش صل الني حمر ولده وصغار مجاله احرز مجسالإ ضبم إلينا 
اواوارلما دارا ُمم »\شرى سلم ولودخل وغرu الأرض وموا، الصغار واولادهما اموالها إّلامجها يا 

والتاعوالرتثق يء والدار الأرض وأبويوصف أبوحنيفة وقال للث.١ري الداركان عل نلهر م غيرها 
وأراصممالهاجرين بن فخل عنوة مكة وملم عليه اش صل ادلٌ رصول فح إلأوزار وتال للمشري 
كمرههذا ل وصلم عليه اش صل الني وليس عنوة ولحلها عمم عفا لأنه بويوصف وقال وديارهم 

وأذنقاتلوا والدين صلحا إلا لحلها وما محوة وصلم عليه الد صل اث رصول لحلها مجا الناض( )هال 
حالياأن فادعوا يقع ممن محرهم وأما إليب عريوا دارإمما ممكة لهم وليس خزاعة قتلة ينونفاثة لهم نل 

ومجنثيء عل لهم يخلهر ان تبل اصلموا م بدءوْ امم حالي والهم؛ الأمان لهم ينفد ولر بالقتال بداهم 
ومنفهوامن صلاحه القي من ٠ واللام الصلاة عليه قوله من تقدم بما الأمان قبول إل صار يسلم لر 

فبنخاصة له وماكان واللام الصلاة عليه صغ بما إلا يقتدي ولا يم مجن غال ٠ فهوآمن داره لحل 
مسلممال يم ؟ين يء غير وبمفه فيثا الملم مال بمفر بمعل قويا خوز وكبف والمنة الكتاب في، 

وحول.هدا في، الشاتم — واش — احن قد اش، رحمه الزن، )قال بمال 
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أىوذللث، علم إل •مرون بفلن إلا السواد أرض ي أثول ما اعرف ولا اش رحمه القافص( )؛ال 
أحاديتممجن أحادث ووجدمن، يان مه ليس المواد ق عندهم الكوفيون يرويه حدث صح وجدت 

ويعضهصلح المؤأد يعص ؤيقولون عنوة المواد إن ؤيفولون صائح المواد إن يتولون نم  ١٠٠٠ءناكه 
الثقةأجرتا القافص( )لأل فيه عندهم حدبن، أنن، وهدا ١^؛^، ء؛داس ين جرير إن ؤيقولون عتوة 
رعلهم الناس'كم رع محلة ثال،كانن، حرير عن حازم ايى اين نس عن -محالد اى ين إسممل عن 

ومجصعنه الد رصي الخْلاُآ، ين عمر عل تدمجنؤ م الثافي ثلثح سن اواريع ثلاث فامتغلوه المواد 
لرممكممثول فاسم أى لولا عمر تال اسمها ذكر نحضرى ولر مجاها ند •مم امجرأة فلأن بنت فلانة 
فيهحي من وعاصي حديثه ي وكان ( قال ) الناس عل تردوا أن أرى ولكي لكم نم مجا عل 
تعهلييحى اسلم ولا سهمه ونتا القادسية ايى شهد ند فلانة فقالت، حديثه ل وكان دينارا ؤممانن نيفا 
منعوضا حريرأ أعش إذا دلالة الخدين، هدا فق الد رحمه الغاض""( )قال إياه فأءْلاها وكذا كذا 

فجعلهمجنه حقوقهم فركوا عليه أوجفوا الدين أمس اّت1لارب، أنه عل أييا سهم مجن عوضا والرأة صهمه 
جاءتهم الوجفهما بهم، الأماس الأربعة وقسم هوازن دٌّلم عليه الله صل الني ّص وقئ للمسلمن ومحا 
وسلمعليه اش صل الي نجرهم مجنم احد مجا عالهم يرد وان عالهم ممن ان قالوه مجسلمن موازن لمد 
حقهوسلم عليه الله صل التي نرك أحاينا فتحار ؤأمجواكا أحساينا ين حيرتنا فثالؤا والي الأموال ؛ها 

بيم حقوقهم له الأنصارفركوا وسمع؛دللث، حقوتهم له فركوا الهاجرون بدللث، فسمع يته أهل وحق 
م،بق، ٠>، بط؛ب'ابم، امق تال م واحدا عثرة علكل فرف فار والأنصار الهاجربن، y، قوم 
حابسابن الأمع إلا أنمهم بملب فجاءوه فال ذكره ونت إل الإبل ِ، لكدا كدا عل فله كرْ 

يعدركا حنيكاناهما ذللث، عل وّّاام عليه اُد صل يكرما فلم عوازن ل؛عثدا ت؛ا بدرفإلها دعمحبة؛ن، 
الأرينأول وهدا تال حفه عن نفسا ٠لاب٠ مجن حق الملام عليه لهم وسلم حقه عن عية خلع بان 

ولويفوتفدره لكر عمر اَ عن إلا نم يكون آن لا؛نبهم، عنوة إياكان وفتوحه السواد ي عندنا بممر 
عوضمجنه له كان  ١٠له نم لمن لمس القسم ولوكان سهم، تلاث نمه عنه بميب ان ابض ُا علته 

فرينلةحيروبى وّّامل عيه اش صل صغ وهكذا أءامكيم،كان واش الغلة يردوا أن علهم ُلكإن 
يعلهاأن للمسلمن نظرا للامجام فجار حقه عن ا نفمحناب، فن لأهله أماس أربمة عالها وجنا أش 

بمالهفهوأحمح، نفا يهلب لر ومجن الإمجام يرى وحث والميتة الفيء أهل عل غلته تقسم علهم وقفا 
ومجلايدبمم مجن احدها لأحد فليس حراحا فيها يودون لأهلها ارصها ان عل صلحا فتحتا ارض واى 
هذهين فرق وإمما مشرك مجال مجن ضء لأنه المدقات أهل دون الفيء فهولأهل خراجها مجن، أخل 

أنيرام أفليس الأرض رقية السلمون مجللث، فقد مجشرك مجن كان وإن ذللث، أن نلها والمالة المسألة 
وقفح،س احدها الموقوفة فمرلأتهكالصدقة ولا غق ولا ضء صاحب، ولا صدقة صاحبا مجته يأحذ 
صلالني عن جاء الذي والحدث دواحم يكرى الصلحكا أرض مجن المي يكرى أن باس ولا عيه 

الخزيةهويراج إمما الحرام السجد يدخل أن لشملئ ولا الخراج يودى ن لسم يبض لا وٌام عليه الد 
وهداكرا
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الأداءعل أو ، ييرب لا أن الخهد عليه الأم؛ريرخد ياب 

أنإلا يلادهم من يخؤج لا أن عل الدتكون فأ-حالفه السم أمر وإذا اش رحمه ( الئافص )|ال 
لأنموأنمهم اموالم ي خالم أن له ولمس مكره بمن وبمنه شم أن سعه لا أن فله يخلده 

إلعاد يفعل لر فان ونث إل فداء عل ولوخلوه وءو*طلقم ولوحلف منه امان ى فهم امنوه إذا 
عنهيعشم فلا يعهلٍرموْ مال عل إلا نحلته من ولوامتنعوا يعود ان الإمام دعه ولا يعود فلا امرمحم 

إبيماداؤ0 إلا له بمل لر مجلمم أخذْ ثيء عل ولوأءْلاهمو0 حق بغتر دفعه عل أكرعوه مال لأنه رب 
الثلث.إلا ماله من له بجز لر ليقتل فدم وإذا )فال( عله امتكره ما عنه امحلرح إنما 

الأديازكماعل ض اب؛طهأردين 
امحة

وروىالثزكون« ولوكره كله الدين عل لغلهره را تعال اش فال تعال الد رحمه الفاض( )؛إل 
فيمرفلا فيصر ^، IL،وإذابعده فلاكسرى كرى هللث إذا  ١٠فال وّام علته اُد صل الّى ان مسندا 

وصمعليه اث صل الى أيىكتاب ولما )تال( الق، سيل ى لتنفقنكوزمما يدم نفى والذي بعدم 
ىووصعه كايه تمرأكرم أن وحفغلنا تال ٠ ملكه ممزق ٠ وصي عليه اش صل فقال مزقه كرى إل 

عاليهالد صل الد رمول ووعد اش رحمه ( ال؛افهم رقال • ملكه يثت وّلم عليه اش صل فقال مسلي 
وصامعليه اش صل ابكا لقول فتحها من ثقة عل الشام ايوبكر فأغنى والشام فارس فح الناس رُي 

القرحمه ( الغاض قال ) وفارس العراق عنه الق رصي عمر وفتح عمر زس ى فتحها وم بعضها ففتح 
ومجاالخق أنه بعه س لكل أبان بأن الأديان محاتر عل ومحي عليه إلف صل لته دين الق ًلهر فقد تحال 

صلالني فقهر أمين ودين الكتاب أهل دين حِطن الشرك ماع بان وأءلهر0 فباثلمل الأديان س خالفه 
بعضهمدان حى ومي الكتاب أهل س وفتل وكرها محلوعا بالإسلام دانوا حى الأبن وسم عله الق 

علنلهورْ فهذا فال ومي عليه اش صل حكه علهم وجرى صاغرين الخزية بعض وأعهلى بالإسلام 
١عل دينه وينلهر ويقال فال الديزكه  تال() اش ثا، مجي وذللث به إلا ث دان لا حى الأديان تر ٠ 

الإمحلأمل دخلت فايا العراق وتاى منه معاشهم وكازكثرمن انتياباكثرا الشام تنتاب فريس وكانت 
فارفتإذا والعراق الثام س ؛التجارة معاصها انقطاع س خوفها ومحم عليه الق صل للنى ذ'كرت 

ومحيعليه اش صل فقال الإمحلأم لأهل والعراق ابثام مللي حلاف ثع الإمحلأم ى ودخلت الكفر 
II  هللثإذا ٠ وتال بعده أمجر له لمت كرى العراق يارض يكن فد * بعده فلاكرى كرى هللث إذا

نالوابجوما عل واللام الصلاة علبه وأجا-رم بعده قيصر الشام بارض يكن فم K بعده تيمر فلا نمر 
شوتال بالشام بعده تام وتيمرومن وفارس العراق عن الأّكاّرة الد وتطع اللام عليه تال وكان'لك 

يصدقمتفق هذا وكل الشام عن ملكه وتنص اليوم إل الروم بلاد ملكه له فشت ملكه يشت فيصر 
.مصا بعضه 
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بمونولا امأْ ر يؤخذ ولا ويرد حر من يكن فا أو فىكناِسهم أو منانلم قفول من وأثن.ٌتفلمم 
قزمهمة عشرة حمي أوملغ أوبمي ثإبه نحت اضر ينت حى صبي ولا متق حى مملؤك ولا يفتق حى 

وأيوهمحوب أمه أو محوص وايوْ نصراسة وأمه يلغ ومن والزمن _>، الشخ من وتمححذ الخزنةكأصحايه 
أوماتأفلس فأم غثرذللث أنظرإل لت الخزية عله موالذى الأب لأن أمحه جزية فجزمحه تحرامح، 
ؤيشرط ١٣٠مجفى يندر٠١ منه أحذ النة منى مضى وقئ أملم وإن غرعاته ثع يقرب غريم *الأمام 

أوملمة أوزني ينبض لا مما الد أودين وسر عليه اش صل أومحمدا مال اش ذكر'مماب من ان عليهم 
المالمنعل دلالة الحرب أعل اوأعان الطريق علته قطع أو دينه عن أوقن.-؛،ا نكاج ياسم أصانها 
واللامالصلاة عليه رصوله وذمجة مال الد ذمة منه ويرثت دمه واحل عهده نفض ففد لهم عينا اواوى 

وإنناقوس صرب يمعونهم ولا عزيروالح ز وهولهم نركهم لبن السعموا يلا ان ءل1م ؤيثزط 
بيظهروا ولا لملأتهم بممعا ولا الإصلأمكسة اممار ى بمدثوا ولا الحد م يلغ ولا عزروا خملوا 

الملبسل عيتنهم ين يفرقوا وان الملمن يناء يه يتطولون بناء بمدثون ولا حنزير الحال ولا حم حمل 
خمرامالإ يسقوا ولا مجدا يدحلوا ولا اوساطهم الزنانثدعل يعقلوا وان المسلمن عيان وبن وايكب 

ورفعوحنازيرمحم حمرمحم محا لهم نتعرض ب مجنفردين بملصا فرية محا فانكانوا حز.را يطعموه ولا 
ذللثسم للملن يكن ب المنن لبناء محناثل بتاء آو افلمنكن؛سة بممر لهم كان وإن بنيانهم 
وشرمحلعنوة فتحوه او احيوه للملن المر كان إذا وهزا مثله احداث ومموا وجدوا  ١٠عل وتركوا 

أنبجون ولا وإياه حلوا ذللث تركهم عل بم صلح عل يلادهمم فتحوا وإزكانوا الذمة أعل عنه هذا 
ديوانى وحلاهم أمحاءهم الإمام ؤيكتب ذلك ما بمدثوا الإّلأم يلاد ينزلوا أن عل يصالحوا 
عليهأنكل وإذا إليه رفعه إلا غيرهم من أحد فتهم يدخل ولا مولود متهم يلخ لا عرفا، علهم ومرق 

محنه ٠٢الحزية يافل افر فن صلحهم عن بالون م ضم المالخون فجمع فىكل؛لأد يث صيحهم 
يبنولا خالا الحجاز يسكن آن عل منهم احدا يصالح أن للأمام وليس غيرما يلزمه لر يزياده افر وُن 

النيامر لأ-مالا مسافر مقام وذللث ليال ثلاث من اكز بها يقم لا مجارا بالحجاز ذمي ممر ان بجرم ان 
منأحد وإن  ١٠مالما لقوله الرسل يدحلها أن باس ولا يسكنوعا لا أن عنها ياجلامم وصلم عليه اش صل 

الأيام ثلاثة تاجرا منهم المدينة فدم من أجل عنه اش رصي عمر أن ولولا الأية اا اّتجارك الشرمح، 
بصلحكاك١نإلا دخلوما يزكوا ولا بمال دخلوئ لا ان عل يصالحوا لا ان لرايت ثلاث مد لهها يقم 

الإملأمبلاد يدخلون الحرب أهل يرك ولا المدينة دخلوا إذا أموالهم مجن ياخذ عنه  ٥١١١رصي عمر 
أفلأو عثر منهم يؤحذ أن عليهم وشرط يامان دخلوا فان غنموا رمالة ولا أمان بغير دخلوا فان نجارا 

دخلؤأإذا الملمن يعثرون كانوا وسواء سيء منهم يوحذ ب علتهم شرط يكن لم فان أحذ أكر أو 
يؤخذلر الأفاق من افق إل الملمن بلاد فى ايجروا وإذا لهم يعرضون لا او يحمونهم او ;لألهم 

منخلهر مما يزخد ان كب انه العزيز عبد ابن عمر عن ذكر وفد كالخزية مرة إلا السنة ى منهم 
أخذهعنه اش رصي عمر أن ولولا الحول ُن مثله إل ;راءه لهم يكب وأن الملمن وأموال أموالهم 

منعمر أخد ما مجنأم ؤيوخد )فال( مره إلا سنة ى أحد مجن أحذ أنه يلغنا ولر أخدناه ما منهم 
االمزن )قال أخذ ما عل له اتباعا العشر الحرب اهل ومج>ن الحشر نصف الذمة أهل ور العشر بم ١ لمن ال

أنهالإسناد صحج حديث ص عنه اش رصي الخمحناب ن عمر ص اش رحمه الثافك روى قد ; اذ رحمه 
)فالالعشر القْلنثن وص" المدينة إل يكرالحما أن يدلك العشريريد نضف والزيت الخغلة م' البط م أخد 
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الىسمع أنه محه افد رنحى حام بن عدى عن الثعى وذكر نمه عل أملث مما ظ تأكل يلأ أكل فإن 
اوغمبماالعقاب أر أوالصقر الباني جمع وإذا ( نال ) * تأكل يلأ أكل فان ٠ يقول ومم عليه اش صل 

أكلوإذا فكل ثل فان فهومعي مرة بعال مرة فيحبس فبطرؤيأحذ ويشل فيجيب ص يل أن يميد مما  إمماءوصفه الباني لأن كالكلب الباني ليس اش رحمه االز؛ى( )فال كالكلب أنه القياس فل 
الْلمري ذلك ممكن ولا أدبا يضرب والكلب الهلم ترك عل يؤدب والكلب الصيد يأخذ وبه ؛انايم 

عليهاش صل الض ض أكل إذا الكلب محل ما .وكل ولا أكل وإن الباني ثل U فيوكل محلفان 
الميلأن يأس فلا نمى فان تعال ا،د يسى أن له أحبت أرسل وإذا الفاض( ذلك)قال عن وّلم 

وإذايركل فلا فقتلا أو طائرين أد ّتفرفن كمحا محمحوس تم ولوأرمل الق امم عل يذيح 
أنممكن لأنه يأكله لا أن والقياس عباس اين عن فالض فتلا فوجدْ الصمد عل أوأرّلكلبه رمى 

وماتراه وأنتا فتله م_ما أصمبنا وما أمميت، ما ودع أصمسن،  ١٠ءباسكل ابن وفال غيره تله يكون 
ولرالصيد أدرك وإذا يعده حدُت، ما يضره فلا الذح مبلغ منه يبلغ أن إلا فقتله عنلثف غابح ما أمميت، 

يكنأولر به يذح  ١٠معه يأكلكان فلا يفعل في يدنحه أن فامجكنه الذبح يبلغ  ١٠أومعلمه صلاحه يبلغ 
اشوّءى اوصهمه وإوار؛لكله فكل مالت، حى تفرمحل ولر به تدكيه ما ومجعلئؤ تذخه آن ممكنلث، لم فان 

وإنغثرْ أصاب وإن ونواْ صيدا رأى أنه فبل من بأكله بأس فلا غيرِْ فأصاب صيدا وعويرى تعال 
بعينهنواه مجا إلا بجون لا ولوكان ترى عن ع إلا النية تعمل ولا يأكل فلا ونوى صبيا يرى ولا أرمله 
بعينهمنوي غير المصاب فالواحد واحدا فأصاب أوكلبا قلى ماثة عل سها لوأرسل أن بحط ال*ام لكان 

وإنأكل وفتل فاخذ فاستقل فانزجروأملأه فزجره صاحبه غثرإرمال من الصيد إل الكلي، ولوخرج 
،الصيدصرُس، وإذا ذكاته نجوز من غثدْ أرو صاجمه استئلاه وسواء يأكل فلا الأول الأم غثر بجدث لر 

اواذنا او رجلا او يدا منه ولوقطع الأنمءى من اقل القهلعتن إحدى كانت وإن اكل قْلعتن فقطعه 
كانما أكلكل يرميته يعد فتله م مما أكر مده أو ساعة بعد يعيش أن ذلك عل يزد لر لو يمكن ميتا 
فهلعهيعد وحتى ص من عضومقْلوع لأنه الحياة وفيه يان الذي العضو يأكل ولر أعضائه, س فيه ثابتا 
؛كابتؤاللحم بمي أن باس ولا لكله ذكاه بعضه ذكاة لأن  ١٠٠أكلها الأول فطم من مام، واو_ 

وأيأداة ، ١^١٣وإمما المرسل حكم الحكم لأن ملم بكلب الجومى صاد مجا اكل نجوز ولا الجومى 
وليست،جارية كانت، إن ينكح ولا النكاح كتاب ى وفال ذبيحته توكل أرى فلا محوصيا أير؛هكان 
قلته ١٠قءكل ولا الشرك يدكه والدرك الشرك يثزكه لا الإملأم لأن أيرِما أحد يسلم كالصغرة 

مجقدورأمجاكان أحدهما وجهان والذكاة . أحد بغيرفعل ذكاة لأنيا يكن ؛ أو ملاح يا الأحبرلأنكان 
سعليه به فدرت وا انمي او وحثي مجن ممتنعا ومجاكان بان؛ذَش إلا بجل ب اووحثى انمي مجن عليه 

مجاالأ فكلوه عليه اش اسم وذكر الدم أنم مجا ٠ وسلم عليه افد صل وقال ذم به فهو الملاح أو الرمي 
عليهاش صل الني عن وثبتؤ الحبش محيى والفلفر الإنمان مجن عفلم المن لأن محلفرا( او صن من كان 

ممتنعابجل؛١ا٠قرuكان الوحشي ولماكان فال امتخ إذا الوحثى ذكاة مثل الإنسي ذكاة جعل أنه وسلم 
بهبجل مما حل ممتعا محاركالوحشي إذا الأنمى الإنىكانكذإك يه بجل U إلا بجل ل؛ فدرعليه فإذا 

احرور*اْ جناحه أوفبع فكره صيدا ولورمجى فهوكالصيد وطعن ير ى بعثر ولووقع فال الوحشي 
المنى()تال ممهلوعا أو مكو_را  ١٠٠رماه الى بالحال قيمته الأحر الرامي عل وكان حرامجا كان فقتله 

بلغاو رامه فقطع رماه لأنه ضلوعا قيمته >انرم إمما انه ذلك ى محيى الثافص قول معي اش رحمه 
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أوفرة نحرت خ1ذا ؛^ ١٠٠٠٧١محاثع امفل المة الاخيارى ى الدح وممحح اللة ى المة الاختارى 
■رمقأن الأنفس نمجلوا ولا عمر وزاد والية الخلق ى اادكاة ماس دائن عم ب٣!د٠جاثذءال ذح 

ذح»ان مم إلا وجل عز اش إل ثما يتقرب الى المتاسلis يدح لا ان واحب (٠ ءل ) النخع عن دنس 
ُنوصى حائض امأْ ُن ١^!^ أطاق ر وذبح وصفت لما مذأءض أجزأ }ذ نحو مشرك 

السكرانذبيحة وأكره الأخرس بذييحة باس ولا و١لتاودى البراى ذح س إل أحب السلمتث 
وأحبل(  ١٠عمر) وموقول العرب نصارى ذبيحة نحل ولا حرام آما ولا جنونه ل خ ى وانحتون 

صلاس رمحول عل الصلاة اكره ولا الك باسم ذ؛يحته عل الرجل لنقول الملة الل الديحة انيوجه 
منتال أنه ذكره جل اش عن جريل أخض واللام الصلاة عليه تال بالي إممان لأما محبمالإ علته ايد 

أكرههتلا دعاء هدا بأس تلا ش فقبل ؤإللث منك اللهم تال *إن عليه)تال( صليت عليك صل 
اشذكر بعد أحدهما ش فقال بكبشين صى أنه ف لا وجه من وسم عليه الته صل الني عن وروى 
ذمحهافاذا إ رقالمحمدا( وأمة محمد عن اللهم ١١الأخر وى محمد(( وال محمد عن ،اللهم 
راداوكل ُإلأ،1 أكلت ارأم تطع بمد نحركن محاق؛إن م رلدذب ذكا ض ب هي 

بأوجببا فإذا لها إمحابا ما يضحى أن والنية شراؤجا وليس أصحية هدْ يقول كبموأن أصحتة أوجما 
محكانباقيمتنا بممح يشرى أن فعليه بالع فاتت وإن مفؤخ تاييع باعها وإن بمال ييدلجا أن له يكن 
ضجأخرى يلغ لا نيتا وزاد أصحية بلغ وإن مما بدل ممما لأن اشتراهما أصحيتسن بلغ ءن 

أنفعليه اصحية عن مص وإن به تصدق لو إل وأحب الأضحية مسلك الفضل وأمالك يأصحية 
ذحالأضحية ولدت فإن محتلها أضحية يلزمه مجا فأقل للمحية •ستراااك لأنه أضحية يوفيه حى يزيد 
محزولا إل أحب ولوتصدق؛،'كان لحمها يملث ما ولا ولدها عن الفضل إلا لما من يشرب ولا  ١٣

يومإل هياكله ى انغلر إنما اجزا النسك وبلغ نقص له عرض م وعوتأم هديا اوجما ؤإن صؤفها 
فلااوجما ما بعد ولوصلت محنه ولر ذمحه ناقما اوجبه وإن له جعله ما إل مجاله من ؤيخرحإ يوجبه 

مضتاوقد وجدها ولو بدل عليه يكون ولا فيمؤب صاحبه يوجبه اكْلوغ هدى ّن باكر وليمت يدل 
علاوجه وما قابل إل واحرها العام هدما لواوجب الحركا ى يصغ ماكا صغ اكحركلها ايام 

صاحبهاضحية سا واحد كل ذح مضح؛يرن ان ولو الامحاب يهلل ونا الوقت فقات لونت نمه 
فإذاوهديه ضحيته منرا واحد كل عن وأجزأ ومديوحا حيا ذح ما تيمة يهم( ما مما واحد ضمزكل 

بهوالمبادلة محنه ثيء بع وأكره وادخاره وإط؛امحه أكله ش مأذون نسك والضحية أجزأه ليلا ذبح 
عليهالله صل رسوله م فة وجل عز الله أذن محا إلا مال\كه إل يعود لا أن وجل عز افه أخرج ما ومعقول 

شأنه النسك أصل عل البح ومنعنا وسب عليه الند صل الله يبمول م فيه الله ذن  ١٠عل ؛ح؛انتصرنا 
أوالضحايا ى أوبقرة دنة سبعة نحر وإذا مملكون لا لأمم ولل م ولا ولاكدير لمد الأضحية يجوز ولا 

مهدياوبعضهم مجضحيا بعضهم وازكان يجزى وذلك فسواء أوشى واحد ين أهل من اددىكانوا 
لجا- بنصيبه يريد بعضهم لولكن وكذلك متفردة شاة محقام يقوم مجتهم واحد كل سبع لأن اجزا اومفتديا 

عنالبينة الحديبية يوم وبملم عليه الته صل اءدٌ ربول-ا ع نحرنا عيدالته جابربن ؤتال هديا ولا اضحية لا 
وأيامالحر جائز؛وم والأصص قال( ز شى وهم • اُّ رحمه الئافص( رالإل سمعة عن والقرة ٌُجعة 

نعل اخثرنا والخن عمناء وهوقول الد رحمه الزى( ل ١٠رنمك ايام لاما الغيب إل ٌنىكلها 
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الخجامكبا باب 
جاش ض الى ض ص  Liمل فإن الخجام بكب ولا ; الد رحه ( الهاض او |) 

انوعو واحد إلا لث معي لا قيل ؟ وناصحه رقيقه يطعمه ان ى وارحاصه مركبه الماثل وسب 
الىالكامب لكرة الدناءة عن نفه تريه له فأحب دنيثا الخجام فكازكب ودنيثا حسا االكا؛ب 

أبوحجم وفد عليه نحلبما لا له سإ رقبه وبملعمه ناصحه يعلفه أن أمر، فيه زاده فاا،ا منه جمل أر 
ولوكانحراحه من عنه يخلفوا أن أمحله وأمر ممر من بماع له فأمر وملم عله اش صل اش رمرل يآ 

أنروى وقد ملكه ولآحذْ اءهلاؤْ بجل ما إلا يعطى لا لأنه ومم عليه اش صل اش وو رم يعطه ب حراما 
لومحإزكسكم فقال أوحجامن حجام غلة فذكرله معاشه عن فسأله عليه قدم لمان قرابة رجلاذا 

.تشمهااوكلمة ليلء او لدنس آوقال 

لأب
غيركابمحن اتة سهلرمحن بجرن رمحا 

قيلفان به وستصبح ببعه ولا فأرة فيه ماتت زيت أكل بمل ولا تعال اد لجمه القاؤر( ال قر 
ولاالخرب دار ى بالعلعام و؛نتني يسعها ولا بالتة الضعلر قد؛نتاح قتل ؟ سعه ولا ينفع؛ه كيف 
ىبه الأتفاع وأباح الكلب ممن عن ومم عليه اش صل الني نس وقئ قال الحال تلك ا مب 

إلااية من بجل ولا قال الحال هذْ ى يسعه ولا بالزيت الرحل ينتفع فغيرمستنكرأن الأحوال يعص 
ىالاصطرار)قال( من به نخرج ه نفيرد ما إلا اليتة من الضطر ياكل ولا وساع بالدباغ إمحاما 
حلالالثى، أن نل من عو؛المن وما نه )وتال( أنول :مذا ا،لدينة وأعل حنفة أبى اختلاف كاب 
لأنهغيره ولا شح محنه بجرم لا أن بمتمل فقد حلالا وإذاكان شيء منه بمل ب حراما فإذاكان وحرام 
فهوشيثا وجل عز ايد حرم إذا يقول لأنه بأصله أشيه الأول قوله الد رحمه الزى( )قال فٍه له ماذون 

لهليس أن أعاله حلاف ولا االز;ى( الإباحة)قال زالت الصفة زالت فإذا بصفة منه أباح U إلا بجرم 
مامنها أكل فضطرفاذا نمه عل حانقا ممضطرفاذاكان ليس لأنه الثح وعوبادى التة من ياكل أن 

ارتفعتوإذا اش رحمه الزى( الإباحة)قال هوعلة الدى الاضطرار فارتح امن فقد الخوف يذهبا 
يسمن عل التة وجل عز اش الاصطراروهونحريم نل الحكمكاكان ورجم( حكيا ارتفع العلة 

وهذاحكه بمدث ولا الاصرار بجدذ أن حاز حكه يرتح ولا الاصطرار يرتح أن ولوجاز بمنحطر 
بأماأر لر أوزؤع بتمر الممطر مجر إن منه سمم أعلمه لا بخهله وصعه ف،ا إ اوقا،ر قال و) الهران حلافر 

نلهعل أعان يكون أن وحمتا عته فضلا منعه نماحبه أرى ولا قيمته ويرد جوعه به يرد  ١٠ياكل أن 
أكلمحرم ومحو وصيدأ ميتة المضعلر ولووحد ; اقل رحمه ( القاض قال ) الموت بالغر عله حاف إذا 

وهوالإحراملضره محرم الصيد اش رحمه المزي( )تال مذمحبا و؛فتدىكان الصيد ياكل ولونل المٍتة 
برلثنفسه فإحياء نحربما أغلظ فهي وحرام حلال علركل لغثرهل لا لمما همرّة دالثتة محرم لغيي وماح 

ىوالكوز "'ى الا؛الشافعي وحالف التونق. وبائل الأغلظ ركوب مجن به أول الأيسر وتناول الأغلظ 
ذللت.من بثيء ينتح لا فقال وشعرها الميتة صؤف وى الخنزير بشعر الانتفاع 







الناسبالإرصال أحدهما طول وأن ووتره ويله مكان؛وسه أبدل أداته اعتلت ومجن ح الر ر عاصف 
طريقمجن فلمتمب أوأخ1لأ فأصاب رمجاه الدى الهم ى صنيعه حن أويني الراّى يد تثرد أن 

مجمامجلدى الشن عن مجمججلأ لا الناس ترص ١;،^ له ونل له ذلك يكن ب أنومدا ب فمال الخنا 
الكلاميْليل الرا*ى ولوكان قال صاحبلد ض يالخسس الضرر لإدخال مجطا ولا وإرسالك ونزعك 

الغرضمجن للأخر م شاء مجقام أى ز يقف أن وللبديء يفهم ما تحجل ولا تحلل لا له قل والجس 
أننحون ولا مجعروفا  ١٣٠٠ولمتموا يفزعوا أن نحون فلا وثلاثة ثلاثة اقتسموا وإذا ساء مجتام أى الأخر 

صنهقرعته خرحت فأبمما يفزعا أن عل ولا أسض أن عل ولا أسى أن عل أختار الرجلن أحد يمول 
سأو رامجيا تراه مجعهكنا مجن فقال فقسموه الغرض أهل يب الغر حفر وإذا نحاطرة من"ا لأن صاح؛ه 

علفمالك اطرح لصاحبه قال وإذا عرفوه من حكم فحكه الرماة ومومجن غثررام نراه علهكنا يرمجى 
مجقدعافلأن يكون أن ولوشرطوا قال جديدا صنا يستأنفا م يتفامخا بأن إلا نحز لر ميتا به أءْللأا أز 

الاخروزكدلكويقدم ماءوا مجن يقدعوا ان حزب ولكل مجفوخا بق الكان ثان وفلان مجعه وفلان 
جاثزةوالصلاة عليه الهم ذلك رد أوأخهلآ فأصاب عاليه المبدأ فبدأ المتناصلمن لأحد البدء وإذاكان 

عداما لحمه يؤكل لا مجا حلي مجن أومديوغا لحمه يوكل مما ذكيا حكءهما إذاكان والأصابع لمضربة اى 
ببطونكمهيفضى أن وإيىآمجرْ واحد لمض أكرمه أنى غثر يالد؛اغ يطهر لا ذلك فان دحزيرا كنا 
وتحزنه.فأكرمه تشغله حركة عليه يتحركا أن إلا والمرن القوس مجتنكب يمل أن باس ولا الأرض إل 

يادخل محبما والدور ضرالأبمان 
ممظاسمما قض مائل رمن الإملاء ومن المام كاب ص اس من 

حلفوس الكفارة فعليه فحث افه أماء س أوباسم باش حلف مجن ; الله رحمه ( القاض ال ق) 
بابيهمحلف عمر سر ومجلم عليه الد صل النثى لأن مجعصية تكون أن وأخشى مجكرومة بمن فهي الد بمثر 

ولاذاما بعد ببا حلفت U واش عم فقال آباثكم« تحالفوا أن يخماكم اث إن ألا I اللام عليه قتال 
حالفوس طاعة عزوحل ث فماكان إلا حال عللإ الأممان وأكره : اش رحمه ( الغاض قال آثرا) 

عليهاش صل اش رسول لأمجر ويكفر *وحتر الذي يأى أن فالاختيار مما خيرا غيرما فرأى بمن عل 
أولويأتل ولا ٠ نمال اش بمول واحح وكفر أم يكن ول( كدا كان لتل واش قال وس بدلك وملم 

ينفعهأن اض فأمره رحلا يضر لا حلف رحل ل نزلت ٠ المربى أول يثنوا أن والعة منكم القمل 
وبقولالكفارة نه جعل م ٠ وزورا المول مجن منكرا لمولون وإبم ٠ الغلهار ى ثناؤه جل الد وبقول 
عامدابالحنث أمره فقد ا( بمنه عن وليكفر خثر مو الدى فليأت # وملم عليه اش صل اش رمجول 
َ  I ١ I. . أ أأ ؟ I َأأ

٠٠٠٠•٢  ٧٠٢ي ر،  ٧٠٦— :t -ر-' ر.ب بّرا  ٦٣ ٠٦ب ٦ أسى  ٠٦

سانلكولخفاوأستا موعدا حا اراد وإن بمي فمحا بما  Vtاراد فإن باش انم ؛ال فإن بتم؛ن فيس 
فليتبمتا يإ يرد ب فإن اش نمر ؛ال، وإن ، بمن هما الإملاء وى اهد رحمه ( الزى ؛ال، ) صاحلف 

نيةأولا ممينا  ١٢٠نوى بمن كله فدلك اش أووفدرة افه أوو"جلألا أووعظمته ايد وحق واو؛ال ، محمتن 

٣٩٧

















أوعرض وله Uل ماله حلف ولو إليه يرسه ع إن بمث أن حثست، نية له يكن ب ؤإن إليه ريه بجب 
فجمعهامحوط ماثة عده ليضربن ولوحلف ( )فال بجث فلا ذللد غ؛ر نوى يكون آن إلا حث دين 

بمثلر ثلث ي؛رؤإن ب £\0<كله\ لر أنما أحاط وإن ير »امتهكلها أنما العم محط فإزكان ٣، محريه 
ولايه فاصرب صغظ يدك وحد ٠ دجل عز الد يقول الثاض واحع الولع ى ؤبمث لخكم اش 

إذاأله غير بممؤع ثيء وعدا الزنا ز النخل ياثكال وصام عله الد صل الد رصول وصرب ا نحث 
فلأنيثاء آن إلا لوقت ليفAلنكiزا لوحلف فوله حلاف مذا اش رحمه ( االزيى قال ) ماّمه بما صريه 

محثفكيف ثلث، يمربه ركلامحا الد رحمه ( ازى فال ) حث الوقت ،ض حى عنا أوعى مات *إن 
يقلل؛ ولو ( الغاض |ال ) بالثلد ازلامحث عدى قوله فناص الأحر؟ ز بجث ولا حدهما ار 

اونحلهعله فتصدق ب له حب لا ولوحلف صاريه لأنه بمث لر إياه صربه صرب فاى ثدييا صريا 
علهحس إن فتها رجع ثاء فى إ؛اءا مملكه لر عارية ر فامما أمكنه فان فهوهة أوأعمء 
؛الر إله مضاف اسمها إمما له لت لأنما بجث لر العد دابة ركب العد داية يركب لا ان ولوحلم، 

اشرصي عاتقة غذهب الأممان ى  ١٠٠عل صدقة أو اش صيل قى مال قال ولو اش رحه ( اوفاءس 
حنث،من وقال بمن كفارة عله ان والقياس وععناء وٌّّام عليه اقه صل الني اصحاب من وعدة علما 
Uإلا تكون الثرلأ أعال أن ومذيبه بمن نناءكفارة قول أحدما قولان فمه اش ين إل لثى اى 

ندرأحج أن شفانى إن عل فه يقول والمدأن ( اكا؛هم ؛ال ) وجل عز افه يه يراد أوتجيآ اش زض 
الزى(»ال الندور) سال لا الأممان ساتى س فهدا الد ين، ال الثى فر حقلي أقملي لر إن فاك 

غيرى قال وقد والقياس وضب عليه اث صل اله رمول اصحاب من عيد قول يانه قطع قد اش رحه 
عزاش به أريد ما الدر امما شيء عليه يكن لر فتاء فلأن شاء إن ندر عل ئد لوقال انيثر عدا 

•غثدالناذر داكاي العلق معاني عل لس وجل 

النذورباب 

يقدرركبلر وإن المثى عل قدر إن لنمه ايد ينؤ ال ممثى ندرأن س الته رحمه ( الئاض ال ؛) 
يكونأن إلا اش ي—ؤ إل أحد ممشى ولا عنه ّقهل شيثا بملق لر إذا أنه قبل من احت؛اءلا دما وأعراق 

مثىماثيا يعتمر أن ندر وإذا يركب م ساء النله بمل حى مثى ماشيا ا-سم ندر وإذا أومعتمرأ حاجا 
نابلحج وعليه ماشيا حل الحج اويقمرولوفاته ؤنحلق والروة الصفا ين ويم بالست، يطوف حى 

لسلأنه عليه شيء فلا ينوشينا لر فان يرا يكون حني الثى عليه يكن ب أمثى أن عل ولوفال ماشيا 
بتاوإل المدينة مجد لوندرال واحبإ الحرام السجد مثل اانمد؛روذالث، غيدمواصع إل لثى اى 

مساحيثلاثة إل إلا الرحال تشد لا ٠ وّام عليه ايد صل اش رمول يقول واحتج يمشى أن القدس 
إلالثى واجا أن ل يخ، محبإكا أن ل يبتن ولا n الأقصى والجد عدا ومجدى الحرام الجد 

إلبمش أن ولوندر نافلة هذين بإتيان والم فرض وجل عز الد ين ياتيان الر أن وذللت، اقه ينح 
حنثإلا بجزنه ب بغمحعا ينحرْ أن ندر ولو بجزته؛غيدها ب بمكة ينحر أن ندر ولو عليه حب، ممرل؛ مجد 

يأزىأن فعليه راكبا أو مائيا الحرم من موهمع ال يأى ندرأن وإذا اللي ذللئ، لماكن وجب لأنه ندر 
حدىأن ندر ولو يلزمه لر الحرم س يبآ قر أو منى أو مرا أو عرفة يآ;ى أن ولوندر معتمرأ أو حاحا الحرم 
راوبجعله الين عل مرا يعلقه ان نيته فازكانحؤ الحرم محاكن عل يه تصدق آن إلا عونه لر »تاءا 



ممنهمأسى ذللث والدورباع الأرصن من بممل مالأ حيى ندرأن وإذا ؛واه حنث جمله الين طيب 
مننح بمد لر فإن نية نقرة بينة يمد لر وإذا يمنى والحمى أوثنية ثز إلا يمزثه لر بينة ندر ومن 
ولوندرعددقيمتا١ إلا الغروالخم من يمزثه لر الإبل مجن بينة عل نبه ؤإزكانت صحابا نحزى الخم 
الفءلروثوم لرمغان يصومه فإنه رمضان إلا صامها ميخا ستة صيام ولوندر اومجتتا;عا متفرقا صامه صوم 

ثنال ؤإن  l٠الأيامكلءدْ قضى عيخا مثر ندرصتة وإن فيبما عليه قضاء ولا التشريق وايام والأصمى 
أوخطرض يه حدث ؤإن عليه قضاء فلا ءدوأوصلهلان وبيته ينه فحال مذا عامي أحج أن عل 
صومفلا ليلا فقدم فلأن فيه يندم الدى اليوم أصوم أن غ لته ولوفال قضاه توان أو أونسيان عدد 
بمتلندروقد لأنه ؛ضاؤْ عليه تْلوعاكان صاثم موفيه مارا ولوفدم صبيحتنه لوصام وحب عليه 

(الزى فال ) عن.ندرْ صامما فيه يكون بان يصلح لا أنه قبل مجن القضاء عليه يكون لا أن القياس 
مجفدمجهبمد إلا صوما عليه أن أن إل سٍيل له يكن ول! الفجر نل بتية إلا لدره صوم لا أنه بض 

عزالق فرض موته قيل أمجكته إذا الحج وكدللث، ( ازى قال ) به أول عتدى قضاؤه الزى( ال ق) 
سفمدة ٠ افه قال الق رحمه ( ارى فال ) ممرضه عته بعجزه يشل فلم بعينه رمجضان صهر صوم وحل 

واحبعنده والذر قضاءه عليه أن نه يهقل فلم الشهركله عليه أغص لو أنه وأجمعوا ٠ أحر أيام 
ولو( الغاض ؛ال ) آخر موضح ى القول حدا قطع وقد واحب وقته ذهب وإن أمكته إذا فقضاؤه 
أنولوندر فلأن لقدوم لصحمجه ويعود لدره لمومجه يعود أن أحببت مدا غير ندر من صامما فيه أصح 
يكونأن إلا يتقبله اثتن كل يهرم أن فعليه الأتبن يوم فقدم أيدا فلأن فيه يقدم الذي اليوم يصوم 

(ارى قال ) القضاء عاليه الصوم كتاب ى وقال يقضيه ولا مومجه فلا أوتشريق فهلرأوأصص يرم 
نذرصؤمجها ندر ؤإن لخيره ولا لفرنحن عنده لموم يؤقت ليست لاما بقوله اصبه قضاء لا الته رحمه 

صامجهامجتتابعن ثهرين صوم عليه ولووحب ( الغاض قال ) ندرمعصية يقضى لا وكذلك معصية 
صومعليه وحب بعدما نفسه عل أيحله ثيء هذا لأن رمجضان صهر يثبه ولا فحا اسن كل وقضى 
كالرحلفهي ارأة الناذر ولوكان ه نفعل أدخله بنيء لا عليه افه أوحيه رمضان وصهر الاثتثن 

نذرتلأنها ثيء يلزمها فلا حيضي ايام أصوم أن عل ذٌ ولوقالت حيضها من علما ر  ١٠كل وتقضى 
القرحمة ( الشاغص ر؛ال مجعصية نذر يقضى لا أن عل يدل هذا الته لجمه ( اإلزنى قال ر معصية 

ولويوم الصوم وس ركعتان الصلاة من يلزمه مجا فأقل ينوعددا ولر أوصلاة صوما الرحل نذر وإذا عليه 
دونالحالف عل فامحن فحلف ممينلث ى مميى لأخر رجل ولو٠١ل أجزأه أعتق رنة فاى رنة ندرعتق 
عمروحفصةواين زيد عن بمن المثىكفارة ى معبد بن عل ل فال الق رحه الزى( قال صاجمه) 

الحسناين محمد عن ورواية الخوزى عر بن وعبداقه والحض محمد ن والقاسم مهران ن وبرن 
عنوذكر ذللك يقول وسمعته ونريلك وععناء أصلا عليه كفارة لا السبب اض معيد وقال والحض 

حانثاقال الحميدى حدثنا ( ا،لزأى قال ر لاكفارة قال فانه سعيد إلا ذالثكله ى بمن االسث،كفارة 
مالهجعل لها عم ان ان شيبة صفيهءت أمجه عن الحجى الرحمن صد مجنمورض عن عيينة ض سفيان 

الحميدىوحدثتا امحن يكفر  ١٠يكفرها ممن ص عانشة قاك فقالت الكعبة رتاج ى أو اش يل سز 
ضعمر أن السبب ض معيد عن ئعيب عمروض عن الصباح ن الثني عن رواد أى اض حدثنا قال 

الثافموسمعت الحميدى قال انحن يكفر  ١٠يكفرها بمن اش سيل ش ماله جمل فيمن قال الخطاب 
•د*وقوف الحميدى قال • به يفتن؛ان وسفيان 



المامس ك؛اني 

يكونوأن حجاب دونه يكون لا للناس بارز *رمع ى القاصى يقضى أن أحب ( اكا،ر ل ء) 
ملالتهتمئ لا أن وأحراها يه الأماكن اريق ى الخصوم يٍن والمثاممة الخاشية لكرة المسجل• ير غر 
ؤبمامعلمه الد صل الد رموو قول ى ومسول ( الثا؛ص قال ر ١^٠ المجاد ل الخد لاثامة وانا  ٠٠٠

محكمجن القاصى يكون أن أراد أنه 'ا غضان وم اثنتن بن القاصى يقضى ولا الحاكم بمكم لا ٠ 
اوحلقهعقله تضرما علمه اتت حال فاى بنمه اعلم والحاكم عقاله ولا حلقه  ١٠٠٠تغير لا ال حى 

وانحكم الُقل واجثلع الطيعة مكون ما إليه صار حاذ دأى يذهب حكا يقضى لا أن ل انبض 
بالزيادةانحاياة حؤنط والشراء اليع ل وأكرم ترك أوملالة أونعاس أدجؤع ألمح أدحرن *رض غيره 

و؛عتد«ر؛^رككلأ أن وإما كلأ محمجح أن إما الؤبمة عن يتخالم، أن أحب ولا ( )؛ال غيره ل و؛تولإْ 
الخمنأحد س ل يان وإذا الخائب مقدم ويأى الحنائز ويشهد ايصى وبمري اكحلتل وبمالهم 

عزاش ويشاورقال يتوحبه  ١٠ذللث ى يكون أن إلا يضربه ولا محبه ولا نجرم عاد فان *٢١٠ ليد 
إنالحس قال ٠ الأمر ى وشاورهم ه وصلم عله اش صل لب وقال ٠ يمم شوركا وأرهم ا وجل 
يثاورإذاولا يعده الحكام يس أل أراد ولكنه لخنيا مجثاورت٦م عن ومن علمه اش صل التي كان 
وإنيبل ولا الرب ولمان والماس الناس والآثاروأءاو؛ل والمنة بالكتاب ءا،لا إلا الثكل يه نزل 
الانه او عليه يدلألة او فيه الرواية محتلف لر حيثا مجن ك لازم ذللي ان حى؛ع،مكعلمه صه اعم كان 

رموليعد لأحد ذللد الد محعل فلم يقلده ان قاما ت اش رحمه ( الغاض {ال ر منه اظهر وجها بمتمل 
يكنلر وإن يعضن عل يعلمهم وليكشْت!s لتقصيه شد لأنه الختلفن ؤمحح قال وٌالم عاليه افه صل اش 
أنلأحد ولا يقضى أن ينعى قلا م؛ز0 الأ-محلأزا سمع وإذا عقله القياس عقل إذا ما قله عى 

ناصانوالقياس الدين ى بممئ أن لخاز ذللي ولوجاز بغثد؛؛اسم، يتجن أن له بموز ولا بمتقلميه 
منالثى، النيء يشه والأمأن خلافه لأحد خل لا الدى فذلك الأصل معي فى يكون أن أحدهما 

الصوابومجوصع غره باصل الأحر ويشمه الأصل :إدا هداضنبمه غثرْ اصل َا الشء ويشه اصل 
ىأش7اه باليي ألحقه حملة ز والأخر حملتن ى أحالهما أشب،ه فإن ينظر أن عندنا للثا ذى 

لولاالحز قال ا وعانا حكا اتينا وكلأ صبيان  ١٠فقهنا٠ وصفان داود ى وجل عز اش قال الخمالتن 
رسولوقال ؛ا-جتاادْ هذا عل وأتى رصوابه هن>ا حمد اش ولكن هلكوا قد الحكام أن لرأيتج الأية هدْ 

قال) I أجر فله فأحط ١•؛^!،- وإذا أجران فله فأصاب الحاكم اجتهد إذا ٠ وصم عليه اث صل اث 
علأوورد حتنأ اجتهاده أن رأى م باجتهاده فقضى الحكام س اجتهد من : اد رحمه الغاض( 

إليهذهب مجا محتمل وإزكان رده هد.ا معي ى أوما أوإجاعا أومنة حالفكتا؛ا فا فسواء غيره قاض 
حكميتعقب أن القاصى عل وليس ءند>ه هوالصواب باليي اصتأنمر فا وحكم يرده م غره ؤمحتمل 

أعجميإليه محاكم وإذا • وصفت  ١٠عل أوأنفاذ«ه فرده فيه نظر نله عله'ممن محكوم تقلد ؤإن نله من 
حلبةالقاصي عنل• الثهود صهد وإذا لمانه بعدلنيعرفان إلا عنه الزجمة تقبل م لمانه يعرنا لا 

وعنل إزكانت وكنيته صناعته عن وصال له إزكانت ولاية أو ل إزكان نبه ى ورفع رجل كل 
انعقول ّا«ة لهم يكن ل؛ إذا ؤآحبح ; الد رحمه ( اكا،هم قال ر ومجملاه بياعته موصع وعن مسكنه 

٧







أصولعل ثبوا تلت أدم ش دارا يقم أن طلوا وإذا الشم احتمل ما وكل واسام واشاب 
ملوقل لمكم وللها لكم بمطها أن ضا حاكم'كان إل رفعت م قولكم لوفما لأي حقوقكم 

وصفت.يعجض،٧ ولا إزارهم عل قسمها انه ويشهد يقم 

والشهودالخصوم ر القاصي عل ْا باب 

والأسماعللحكم عله الدخل ق الخهمن ينصف أن للهاصى ينبض الد رحمه ( القافص ال قر 
واحدايلقن ان ينبض ولا ئاهدا يتعنت ولا يمرهما ولا حجته تنفد حى ملما واحد لكل والإنصات 

وينبضأحدهما يبتديء حى أوبكن تكبا يقول أن حلس إذا ياس ولا شهادة شاهدا ولا حجة ملما 
يقبلولا خصه دون الخصم يضيف أن ينبض ولا المطلوب تكلم حجته أنفد فإذا العنالب ييمديء أن 
زانك1نومقيمون ازون محضر وإذا خصومته تنفد حى ذلك تبل إليه تبدى كان وإن هدية منه 

ماوواحى فإزكروا البلد يامل يفر لا  ١٠بقدر يوما لهم بمل وأن م يبدأ أن باس فلا قليلا المارون 
محاإلا بملك، محا محنة يسمع ولا رجل، مله جاء رجلا يقدم ولا حمحا ولكل م أماهم  ٢١؛اللي أمل 

لقراطيهشجا القاصى رزقا سر بمل ن للأمام ويبض بعده الدك، ودعا اقامه نخ فإذا واحد حكم 
خصومتكوكتاب شاهديك مهالة نيا بصحيفة متت إن تال يفعل لر فإن العلال_ا يكلفه ولا 
محضرغير من الشهادة فبل فإن شهادته وأنى يلاكاب شاهد لك يشهد أن أقبل ولا أكرهلث، ولا 

ويعلردهم وأنسا أماءهم سخه وينعليه يه شهدوا محا عليه يقرأ أن حفر إذا وينبض بأس فلا خصم 
محيغوب ءزرْ بزور عنده شهد أنه محقن أو بازاره رحل من علم وإذا عليه حكم به يات ب فإن جرحهم 

ضوقفه ميل أمل من وإزكان فيه وقفه المجد أهل من زانك1ن أمره وشهر موطا أر؛عهم، ير بالم 
ضفوله اختلف اش رحمه ( ا،لزيى قال ) فاعرفهمْ زور شاهد هذا وحدنا إنا وتال موته ض أو نيله 

بهبمكم أ؛؛ والاحر شريح قال وبه أنهكثا٠د أحدهما ; زلأن ضا فقال اقاضى عند يقر الخصم 
عليهأقضى الرمالة زكاب قال وهكذا الشهادة من أثبت الإزارمحته ماعه بآن وقطع ( اللزنى ال ق) 

ُبمنوبثاهد ؤيمن شاس من وهوازكا وامراتن ويثاهد اوبشاهدين شاهدين من وهواقوكا بعلمي 
منالقفا، يول أن له بمل أن رحلا القضاء ول إذ للأمام وأحثج قال اتحن النكولورد من وهوأسمكا 

إلايقبل لر فلأن عل لفلان قضتا تدكته فقال ولوعزل حكه فيجوز أطرافه مجن ااهلرذا ض رأكا 
حكه.رد شهادته له نحون لا ومحن ووالده وولده لنفسه به حكم ما وكل بشهود 

.مصححه هناكتبه وهوالراد ةامىس اه اصوة به أّويه يقال بم أماهم ; قوله )١( 



الهجش اكهادات 
المآنأحكام وس والقهادات الخكام اخلأف محن الخاعع محمرس 

كظا•ناه شى مالل وس 
أحدهماين أم ثناؤه جل أره فاحتمل (< تبايعن إذا وأنهدوا » رحل عز اش تال ( الثافمى ال ق) 

ناحداليين الدين آية ى وجل عز اش أم فيا يركه تني من مصي حنا والأخر تنكه ماحا يكون أن 
علدلالة الأول أن عل دل (ا امجانته اوممن الذي فليؤد مما مضكم أمن فان .٠ فيهاوقال بالإشهاد 
الاطلوت مد ١^ براءات من ذللت، ى ولما باكسان او يالخحود ااتظالم مغ مر الإشهاد نر الخظ،٧ 

الدصل الد رمول عن حفظ وقد ركه م ت متاض لا الذي فهوالخر إليه الق ندب اَ وكل غير 
تركهُا حنا فلوّكان إشهاد سلمما يكن ولر التاففن مص بأم فجحده فرّا أعراييا باح أنه وّام عله 
.و،ّام عليه اش صلر 

الماءغرزف4 لا رح؛*مخ الئهؤد عدة باب 
بالظامالهاصى غرزوحكم وحيث 

عليهجاءوا لولا ٠ لقوله أرمة م أقل الزنا نحوزفى لا أن عل تاؤه جل الق ودل ( القاص ال ق) 
بارمةاى حى امجهله رجلا امانى ح لووجدت ارات الق رمول يا معد وقال d شهداء ياربعة 
جلالق وقال الرابع يقم لر لما ثلاثة عنه الق رصي الؤهناب ينر عمر وجلد I ا( م  ٠٠فقال V شهداء 

منقبله دل مجا عل ودل شايدين إل فانتبمى ٠ منكم عدل ذوى وأشهدوا ٠ والفراق الإمساك همر تاؤه 
ايةى ثناؤه جل اش وقال رجلن يكونا أن إلا بمتل لا لأنه معهم اء نلا رجال إلا فته حوز أن نفى 

امرأةالرجعة ولا الفراق ولا الزنا شهود ى يدكر ولر  ١٠وامأتان زجل رجلن يكونا لر فان  ٠١الدين 
ماللا تحليل ونشيت خلتل بعد برم والرجعة والهلاق مال لا حد عل يشهدون الزنا نهود ووجدنا 
انهى خالف العم امحل من احدا اعلم ولا مجالا له ان لا إليه به اوصى بما قيام إليه انمي إل والوصية 

ذلكوقالوا تناكرالزوجان إذا الرجعة فى ولا الخللاق فى ولا قال وامءم الرجال إلا الزنا بجوزى لا 
والدينعليه ويقاس يمارإليه الأموربان أول زكان ظاهرالمآن عل ذلاككال١لألة فكأن الوصية فى 

إلافيه نحرز فلا ذللث عدا وما الرجال ع النساء شهادة فيه جازت لا ما له الشهود به أخد فا مال 
٠واَأتان زجل رجلن يكونا لر فان ٠ ومال تارك الق تول وى ت الق رحمه ( الغاض قال ) الرجال 

إلانحزن حيث النساء تحوزشهادة لا أن عل دلالة * الأخرى فتدكرإحداهما إحداهما تضل أن ٠: وقال 
أممالرجال بلغها أشياء عن بس قمر أنه النساء وأصل فماعدا ارأتان إلا منس نحون ولا الرجل مع 

ألأن فالأصل ذللث وضر يونس الخيمة م المهان لم وأن ؤمحاهدين وحكاعا علتس قوامن جعلوا 
الهللاقى الخسن بن محمد أجانس وكيف الوصع ذللث نس مد لر مونحع ز أجزن فإذا نحزن 

وبالزنا عل محزن لا ان عل إجاعهم وى : اش رحمه ( الثاض قال ) الخدود ز وردس والخاق 
شاميينس الإعواز ى بتتن لر إذ الوصية ى نحزن لا أن عل دليل الأربعة س الإعواز ى بتنن 







مu الخراح ز المحسان شءادْ تحوز ثال س إبمنال،ول عل دل رجالكم« س يهتدين » ومله 
صصولا دلالكن مملوك تحوزنهاية ولا ردعا)؛ال( صاص الزمحفا؛ن ان اجازعا تال فان يم؛وا 

مولهممحب فكيف عبيم ناص لا المحميان وأن أمورهم عل مملكهم ُن بجم المالتلث لأن بمال 
علالكارين«عكن-وم محوزثهادة محوزش٠ادت٠م؛كبل لا اللمن من يالكذب ُااعروءون زض 

الخاص.اص اشجلوءز)ةالازيى(

الأسوامحعاسكاب 
ذلكرغم الخديث اخلامحا س j* دخل ؤبما 

مسعن لجان بن صيف عن المخزومي الملك عبد بن الخرث بن عداش أمحرنا ( الئا؛م ال ؛) 
الناسثع بامحى قضى ومحم علته اش صل اش رمول أن حماس ابن عن دينار عمروبن عن صعد بن 

حباتحن قضى ؤبملم عله الد صل الد رصول أن *ريرة أبى حدث من ورواه الأموال عمروى قال 
الثاسمم بانجن قضى ىٌّام عليه اشٌ صل اش ؤمؤل أن أبيه عن محي بن جعفر حدب ومن الشاس 

قضىأذا : الد رحمه ( الغاض ثال ) وشرح العزيز عد ابن وعمر ينكب وأبى عل عن ورواه 
وقالالأموال ى ءالحدث روى وهوالذي عمرو وقال الثاس ع بابن دّّلم علته اُد صل الد رّول 
غثرماز  ١٣يفضى.لا أنه عل ذللث دل مال والدين الدين ذ خالد بن ملمم رواية من ممد بن ■بممر 
سةدلالة ى والسنة ! الد رحمه ( الثافص قال ) . معناه أومثل وٌّام ءلٍه اش صل اُد رمؤل قضى 
العددناقصة وبينة معها مقيمها محالف لا شهود بعدد هى بيةكاملة بينتان وّلم علته الد صل الد رسول 

يصبرحى غيره مالك مجن مجاللن ال يتحول مال مجن محاكان فكل ( قال )  ١۶١٠مهيمها محلف لمال اى 
الاوتل "مح من مال به وجب ما وكدللثكل ابمتن مع فيه؛الشاهد قضى معناه مثل اوى مثله ف؛ه 

فلأناأوأن حقا فلأن عل لأبتؤم أن بثاس قوم ولوأثى المال يوجب مما أوإقرارأوغترذللث فته قصاص 
ذ؟مكان وإن محلف لر من دون أووصيته مورثه استحق ثاهده مع لجم حلف فن لهم أوصى قد 

أخيستحق ولا ويستحق فيحلف مقامه وارثه فيقوم ممون أو فيحلف يعقل حى حقه وقف معتوه 
ابنعله من بمال أول وازلكنوا ئيء ز الوارث مض من له الموصى ولا الغريم ولمس أخيه بجمن 
لوظهرأنه ترى ألا الزمني حميده نفقة محن الوارث يلزم ما يلزمهم ولا مقامه يقومون أ"أم وجه من فليس 

لرالذي المال ذلك مجن يعملوه أن للورثة كان عليه احلف للتريم يقال الدى ماله سوى مال له 
محنمتاعا له سرق أنه ثاسا ولوأفام الميت بمال أحق فالنرماء الورثة حلف وإذا قال الغريم عليه محلف 
قالكرجل بمال ليس الخد لأن يقطع ولا واستحق ثاسه مع حلف اليد فيه تقطع ما يوى حرز 

فيحلفثاس بغصبه عليه له فيثبد العبد هذا فلأنا غصبت كنت، إن حر وعبدي طالق امرازى 
أقامولو ( قال ) المال حكم حمر الحنث حكم لأن عتق ولا طلاق عليه يشت ولا الغصب ويستحق 

الولِام لأن باقراره ولده ام له؛١لخاريةك١تت وقضى حلف منه ولد وائما له انما جارية عل ثاسا 
آحِز،وصه وقال : الد رحمه ( المزي قال ) ابنه أنه عل بملكه لا لأنه بالابن له يقضى ولا مملوكة 















القهردرجؤح الخيري عل الثهادة اب 

كلأنم ؟ ئ أزى م الهم بالزنا رجل عل نهدوا وإذا : اش رحمه ( الفاض او ؛) 
الفرجوتغيب الزنا روية شتوا حى بمد فلا زنا الامتمتاء يعدون ولعلهم بميمة عل وقوعا الزنا يعدون 

ولوتال ب بمد كالزنا البؤمة إتيان أن الخدود كاب ى أجاز وتد اش رحمه ( الزى قال ) لفرج از 
إذاالثهود حد وعن ءلٍأ،ا حد فلا غثدْ بثت ى علخم واثنان بيت ى  ١١٢زنى أنه مم اثنان ربعة نهد 

ؤحمه( الثا؛ص )؛ال بمدهم مرصع غير ى قطع قد الد رحمه ( الزنى قال ) حدهم أربعة تموا ي؛ 
ولاعليه مشهد من وجرح عليه الثهؤد ويطرد الحد أتم عدلوا م يعدلوا ان قبل الشهود ولوٌات اهد 

ؤيمرحونبعضا بعمهم وتكفم الأمواء ز للاختلاف به يمرح ما تر بتفإلا الخارج من الخرج أقل 
ولوبمرق ل؛ لعله يقول إن له يعرض ان رار؛اما بمد الخهالة اهل من رجل عل ادم ولو بالتاويل 

احدهماقال او عشية الأحر وقال غدوة احدهما فقال لفلان كبشا البيت هدا من مرق بانه شهدا 
أنهاثنان ولونهد ثاء أبم،ا شاهده ع ؤبملف يمتمعا حى يقطع لر اصود الأحر وقال أبيض الكبس 

ديناررع من أقل قيمته وأن بحينه الثوب نالئ، مرق أنه احران وشهد دينار رع وقيمته كدا ثوب محرق 
منبشهادة يمكم لر وإذا الرم ش القيمتن بأقل وياحذه الخدود به تدرأ مجا أقوى من وهذا قطع فلا 

الحكميعد حاله تغيرت م عدل وهو  ١١٢حكم وإن ردها شهادته به نرد ما ُنه بمدث حى عنده شهد 
بثهادته.الحاكم يقطر يوم أننلر إنما لأي نردم لر 

القهادةعن الوجئ باب 

منيتلف بثيء رجل عل كانت فان نحربان الشهادة عن الرجئ ت الق رحمه ( ال ق) 
فيهاكالخناية فهي بدلك عمدناه فقالوا رجعوا م ذلك منه فاحد اوقصاص ضلع اوينال بدنه 

قالواوإن الحد دون وعزروا أغرموه القصاص فيه ذلك من يكن لر وما بز ذلك ى واحتج القصاص 
ىهذا ولوكان الارش علتهم احتناناكان ولوقالوا العقل ملمم واحذ عزروا عليه بمب هذا ان نعلم لر 

قيمةلجا يكن فلم عليه حرٌوثا لأنم نإ يدخل أولر  ١١٢لحل مثلها صداق للزوج أغرءن؛م ثلاث محللاق 
غيرمن غلألا هذا يكون أن ينبض الد رحمه ( الزى قال ) أء٠ل١u U إل ألممت، ولا مثالها مهر إلا 

1ال)  ١١٢لحل يكن لر إذا مثلها مجهر بنمغؤ ذلك ضم يْلرح أن العروق قوله ومعي الناقص 
يعاقبؤإالزورول؛ شهادة عل عزروا عثرْ ال يديه ُرا دارفاحرجت ص وإزكان I الله رحمه ( الثاغم^ 

بالاحرعدولا يكونوا ولر الحكم بمم فأمضينا بالأول عدولا جعلتم أنى قل من أغرمهم وم الخْنأ عل 
تقبللا شهادة وهمكمبتدت\ن ضم فانتزعه لأنفهم شثثا يأحذوا ولر يوحذ لا شيئا يفيتوا ول( الدار فزد 
•غثدهم ايدى ش اقروْ ما ا>مهم فلا سم 

















الثضةى وقلطه محن أن الثقة ى ميه لأحد يتضى مذا ( الزى تال )  ٠٧٠ولا اللك 
أنداا؛ام، انمق النول؛ول أن أحدهما *ولأن ضا انمد فة ى احتلغا ؤإذا ( الغاض قال ر مواء 

مويى الغاض ئع ؛ئ ( الزق، ؛ال ) ثريمحا بما إلا  ٠٠٠٠٠ملكه يخدِج لا المحتب رب الغول؛دل 
يتوللأته قوله أم من شرحت  ١٠عل أصله عل وأقيس بقوله اول وعدا الغارم ؛ول النول بان احر 
تالامحن هنكرفهليه والغارم الينه فهليه للزيادة ملع اليد ولأن الغارم قول القول أن أتلف مجا يمه قش 

لهالذي وقال أوابق مارق عو ولوقال الغارم قول فالتئ، كذلك ليس الغارم وقال جوحيان ولو؛ال 
ىقال قد ( ازى قال ) بمالإ حى انمب ر الراءة وعوعل ثع؛ينه قوله فالقول ليسكداك الغرم 

رالخاز فيقول يدْ عل الخرخض ى فوله عل والقياس اوغائلة داء به ان قوله القول إن الغاصب 
مبماتا محتا نه الذي رصه ى له با اح وإذا ( الغاض قال ) الغارم قول النول ان ثلاء 

منها،لوت يمجد يعتق لر بعينه عيد مجن تصيب بعتق ولوأوصى مجاله فيركل ثاا؛هكاك«ءح ى تك١ن ١٠
•به أوصى  ١٠إلا 

اممتاس يخرجون لا انميد عم ر باب 

أ•راءثلاثة حزما غيوعم له مجال لا امن عنا له مملوكن متة رجل ولوأعتق ( الثام^ ال ؛) 
للوارثأربعة وأرق الت ثلث اثنن واعتق *تلهم ز وملم عليه الق صل الني أنع ؛ي-امكا وأقيع 

بينموّتم علته الله صل الد رمول إ؛رإع ى لأن ّعاثة ولا بيمم أفؤع الثلث ^؛؛٠^ لر مجا وهكذاكل 
أ؛ىين معد وحديث . ثابتن حديثن للعاية«ن إ؛ْلالأ عتق  ١٠منه عتق فقد معمأ اذكان قوله وض 

.منه أحففل وهما امتماء فيه يذكروا ولر جميعا وهشام ثعبة وحالفه صعيف العاية ز عروبة 

وغبرهمالمالك بن امص كفة باب 

صغاررقاع تقطع أن عندي الخيمؤ من وأبعدها انأ القرعت أحب الد رحمه ( الغاض ر؛ال 
مستويةمحلن بنادق ض جعل م أماءهم يستوخلف حى المهم ذى اسم رتعة زكل فيكتب مستوية 

مثوب عيها ويغش المندق ى إدحالها ولا الكتابة محضر لر رجل حجر ى تلقى م نتجنا م وتوزن 
انعالذي الخزء إليه وديع صاحيبما اسم وتريء فما احرجها فإذا بندقة فا"مج يدك الحل له يقال 
ىوهذا تنفد حى ئى» المهان من بقى ما وهكذا يليه الذي الثاني الخز، عل أنع له يقال م عاليه 

■مواء وغثدهم الونمحا 

بالحقوائده وانم^ن الحق ئ انمد بن الإماع باب 
-ءمّوا،  ٣٠٦٠إذاكا;نح 1.^1، ئ ثم أمحق أذا اارنق رعزأ ص(  J^jر
ّهمءب فإن،خرج ب ابزُ ج ءف أرج -فال م اثنن مح، ارق ومها واحد ز الخق 
رحزإل ارج ض م رق ارف ٣ الأول الخزء عل خرج وان الأخران الخزءان ورق عش الخق 



اختممتؤإن الثالث عتق ءلٍه الرق مهم خرج ؤإن الثالث ورق عتق الثأى الخزء عل اكق ّهم 
اثتنوفة *اثة واحد ممة فكان ممهم تفاوتت فان متدلوا حى امحن ار،ن؛ليل صم فهم 

وامنمامجن واحد فة كانت فان القم عل يتمم امئ م أجزاء ثلاثة جزامم *اثة ثلاثة وفة ماتة 
ال١لجمع من وعوالثلث منه منه عتق الواحد عل الحق مهم خرج فإن بن خمحتلاثة ، حسبن 

سهمهخرء وأبمم والواحد الثلاثة ببن القرعة أعيدت م عتقا اتبن مهم خرج وإن رمق والاخرون 
الثلاثةاو الإبمن عل المهم حرج وإن غيره ومن منه بمي ما ورق الثلمل من بمي ما منه عتق يالخق 
أجزاءثلاثة ؤخزءون الثلغ يستكل حى كذلك وأ؛رعأجزاء ثلاثة جزتوا  ١٠١٠يخرجون لا فكانوا 
مفدراليين عل الرفيق حزيء رقينه يبعض محبل دين عم وازكان ثلاثة اكرمن من عندي اصح 
ذلكمد دين عب ظهر وإن الدين بمد ثبمم لبمتق انع م يبموا الدين ّهم علته خرج فا;ام جزثوا 
يخرجونُال له ظهر م بالقرعة ثلثبن وايبمت ثلثا اعتقن فإن دين عليه يبمى لا حى عتق هن يمت 

أردتالرقيق واى إياعم اااللئا عتق بمد بوا اكت ١٠إليبمم ورفعت اؤفما من أعتقت الثلث، من معا 
انهنا عللمت، الهرعة وقعن، فان العتق وقح يوم فته فإمما أومات أونقصسنؤ فته فرادت لخنقه فته 
يومعمما ملمم لأحد احدثن، القرعة ان لا حرة ولد وولدما حرة ا-اا علمنا فولدت اولأمة حرا كان 

فإنهمات م حر ياد ون حر وغانم حر ّالم مرصه ر ولو٠١ل يالقرعق ا،لوت حثن التق لجب إمما وقمنؤ 
تدبيرمحن فيه يرجع أن للوصى ماكان فأماكل يتات عتق لأنه الثلثف احتمل  ١٠فالأول، بالأول يدأ 

عبداأعتق أنه وارثان ومهد الثلث، وعو وصية ءبدْ أعتق أنه أجنيان ولوُنهد ( رفال مواء فكله وغرم 
عتقثبن، فقد الثهادتى أجاز إذا ( الزنى فال ر نصفه مما واحد ُنكل أء٠ر، الثلث، وعو وصية غير 

حرمالناأحدكم له أعبد لعشرة ولوقال القاض( )قال . بيب يقمع أن المتؤ؛عناه ثلثا وهما عيدين 
.أوأكرهم ممة أتلهم كان أحدهم واعتق بيمم أتمع نعم لا نالوا فإن الورثة 

نمقإلا ولاء ولا المائة عتق ذكر وفه اللك يمق س ياب 

ولدأو أوولده أوحداته أوأحيائه أوأمهاته ايائه من أحدا ملك مجن اش رحه القانص، ال قر 
وإنخال ٌءيت من موى عليه بمتق ولا ازلود ألترب الولد منه  ١٩ملكه بمد عليه عتق وبتاته بتيه 

وإنمعمرا كان إن باقيه ورق مومرا كان إن بقى مجا عليه قوم مراث بغير ممم احد مجن مقصا مللث، 
ولهله ملك ولا به له أوصى أو عليه بمتق من لمى وهب وإن عليه يقوم ولر عتق مقصا منه ورث 
١٠عتق ا،لوصر عل لأن يقبل أن له يكن لر محومرا وإزكان عليه وبمتمح، كله عدا تنول علته كان وصى 

عليه.يقوم ولا انمي ملك  ١٠يعتق الوصايا زكتاب وقال فردود مله وإن بقى 

الولاءش باب 

رسولعمأن ابن عن دينار بن همداش عن بمقوب عن الخن بن محي أخبرنا ( الثاض ال ق> 
قولهوى ( الغاض 1ال ) (( يوما ولا ساع لا النسب، لحمةكلح٠ة الولاء  ١١تال وّام عليه اش صل اد 

يديهعل المرانى أملم والدي نخنق إلا ولاء لا أنه دليل ا( أمحق ش الولاء فإمما  ٠١وملم عليه اش صل 
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علمما واحد لكل ثان نالولأء  ٧٠٠نصراني أو نمرانيا مز ولوأعتق له ولاء فلا ممعتق ليس 
جلاش ثال النسب يقطع لا الولأءكل الدين اختلاف يقطع ولا الدين لاختلاف يتوارثان ولا صاحه 

الولاءنكادلك الدين ؛اختلاف النسب يقطع ؛ iiلأيه« إيراعم قال وإذ ٠ ٠ اينه مح ونادي ٠ ثنائه 
لروإن ولاؤهم فله له ول، ام عن اومجات عليه يعق من ورث ومجن الولاء وله فهومجخق ماسة اعتق ومجن 

أل Ja-isiايضن مجض ق سا مجن أكر وم محعق الماسة واشتق أعتق مجن ُض ى لأمم بمتنهم 
لأنهله ولاء لا بان الشرط وأبطل طاعة لأنه الحق له ارiه أنفذ ثد مانة ظنمق ( )ثال ولازم له يكون 

أهلأخذ وإذا ( الفاض قاو ) (( أعس لن الولاء أا وملم عليه الق صل اش رسول وتال مجعصية 
ثلاثةولوترك اشتق للموف بمي ما كان الصلب نل مجن ترابة عصبة لهم يكن ولر زاتحهم الفراتض 

هاللثم مجواليه وولأء مجاله وامجه لأبيه اخوه فورث ومجوال مجالا وترك لأم الاثنن احد فهللث لأم اثنان بنن 
أخوهوقال أحرزه أبى ماكان أحرزت قد ابنه فقال لأيه وأخاه ابنه وترك الول وولأء ا،لال ورث الذي 

بنعان ؛ذلك وقضى الوال بولاء اول الأخ ( الغاض قال ) فلا الوال ولاء واط المال احرزت إمما 
منأول والأم للأب والإخوة اطلوال بمراث أول الخصبة مجن فالأقرب الأقرب م عليه الق رحمة عفان 

الأخقال مجن فمم ذلك ى أصحابنا اختلف فقد لأب أو وأم لأب وأخ جد وإزكان للأب الإخوة 
اعتقنمجن إلا يرثن ولا الولاء الماء يرث ولا سواء  ١٠٠قال مجن ومجمم صقلوا وإن بنوالأخ وكذلك اول 

اواعتق٠ناعممن•

وقديمجديد الدبوس 

همداشبن جابر سما النبع أبى دثناروعن بن يرو عن محنة بن شان أحجمنا ( الفاض )قال 
مجي؟اافائ،راهينميه من H وّّلجا عليه اش صل الني فقال غيره مجال ل ليس غلامجا منا رجل دبر يقول 
؛والزبيرالزبيرزاد ابن إمارة ز أول عام مجان فبلى همد يقول جابرا سممتا عمرو فقال النحام بن نم 

وقالادنالث المدبرمن عمر ابن وقال محرما لها مجدبرة عاتشة وباعت ( الثانر قال ) يعقوب ل يقال 
وقالصاحه دين فى مدبرا يز الخز عبد بن عر وباع ساء مى صاحبه فيه برجع وصية الدبر بماهد 

محررأو عتيق أوأست، مدبر أسنا لخبدْ الرجل فال فإذا ( الثافم قال ) مجدبره ى الرجل بمود طاوس 
ستدبثدبخرج فهذاكله فدخل مجرى بمد حر فات الدار دخلتا أوض مت أوس موز بمد أوحر 
تدبرفهذاكله فدخل مجؤأى بمد حر قانتا مشتا إن ولوقال محضر حى غاسبا مال فى بمتق ولا الثلثا 

فهوقثاء ت مى حر فأنت شئت إن ولوقال محضر حى غانيا مجال ى بمتق ولا الثلثا مجن يخرج 
الأوأحرها اكيثة قدم سواء فثتت إن من، إذا حر أث أوقال حر فأث فثنت، مجن، إذا مجدبرولوقال 

ولومجممأ الأخر بموت إلا بمتث، ب حر فأنتج متنا مجي عبد ى شريكان قال ولو يشاء أن إلا حرا يكون 
مجنيخرجه حى للتدبير نقضا ذللت بكن، لر أبمللته أو أونقضته تدبرك ز رجعت قد الدير مبد قال 

بمضأولآ قبفى بتات هبة فهوحرأووهبه ُوتىكذا بمد أدى إن قال إن اخر ُومع ى وفال ملكه 
وذلككلهمجلكه من ل إخراج بغير التدبير ز رحؤع هذا ( المزني قال ) التدبير ى رحؤع فهذا ورجع 

ضفلث،أوى ربمك أوى تدبيرك ى رجعتا فد لوقال القديم الكتاب ى وقال الخديا لكتاب اى 
باصلهبقول اشبه وهذا إ الزى وقال ) محال مجدبرا نحه يريع لر التدبيرومجا ى رجوعا نحه رح ُا كان 
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شباب 

الرجؤعفأراد اأُأن إلنا دخل فان والحرى ( الغاض قاو ) : ( ازتى ال ف) 
ترجعوإن؛ عبك بعنا0 تديترك ى رجمت إن للحربى فلنا المدير أسلم فإن تمنعه لر الحرب دار ال 

يباعانه اخر فول وفيه فهوحر مت فإذا وكله من إل دفعناْ خرجت فال خدمته ومنعتاك لك خارجناه 
إلاله محب لا لرجل يه أوصى همد مجعى فهوى وصية اإتدبيرّ لأن بأصله أشبه يباع ( المزني ال ق) 

له.عدوا بالإسلام صار وقد بدله مشرك ملك ى اّالم إذا ركه محوز ولا محاله وهوعبر اليد ممون 

يخط بمقل ئ اب 

فالر انحجورعله وكذإلث\ الفلر عل عبده بح ولوليه تدبيره أجاز وصيته أجاز من ( الغاض ال ق) 
تحوزلا وصته أن حياته ش عممه ولا نحزهبته ولر همه رفع لما ١اقام أن الصبي ى هدى القياس ( المزني 

العصية.عل ويأم اإهل١ءة عل ويؤجر مكلف لأنه عنه انججور ١^١^ كيلك وليس وفاته بعد 

محمراماب

علممإن فكاتبوهم أممانكم محلكن مما الكتاب يبتغون والذين  ١١ثناؤه جل الله تال ( القافص ال ق) 
نال(عاقل) بالغ عل إلا نحوزالكتابة ولا انحانن ولا الاْلفال من الابماء بكون ولا فال ٠، خيرا مم 

إذاءنكتا؛ته بمغ لا أن فأحب الأمانة مع الاكتساب الكتاب بدلالة العبد ز الخير معاني وأظهر 
نحونولا الكتابة ى رد ما رد ومجا الكتابة جازفى والإجارة البيع ي المسلمن بآت جاز وما هكذا كان 
واخرهاكدااولهاكدا منين عشر إل والعبن الوزن موصوفة دينار مانة عل كاتبه فان نحمبآن مرن انا عل 

أوحر فأنت كدا أديك فإذا الكتابة ى يقول حى يعتق ولإ فجائز كدا ُما سة كل انقضاء ز يودى 
إلاالخللاق يكون لا حركا فأنت أديك إذا أنك عل معقودا كان كاتبتاث فول !ن ذك يحد يقول 

عليكاتبه أن بأس ولا كاللمم موصوفا يكون حتى العرض عل نحون ولا النية مع يب ما أو بصريح 
مجنبمنعه ما بمدث فد لأنه يمز ب الشهر بعد يخدمه ان عل كاتبه وإن النهر بعد ودينار شهر خدمه 
البعلأن يمز ل؛ شيأ باعه إن عل كاتبه فان بمثله يأل أن يكلهل بمضمون وليس السهر بعد العمل 

لكنسن عشر ى إليه يود-؛l دينار ماثة عل ولوكانبه رقها شاء محي تلزم لا والكتابة حال بكل يلزم 
لأنهبمهول عشرة ستة كل ز إله يودى وكدا ( المزي قال ) أواخرها أولها أى يدرى لا بمهولأ النجم 

قال) معلومة الجوم فتكون عشره منة انقضاءكل ش يقول حى أواخرها منة كل أول أش يدرى لا 
والمائةجائزة محقواكانت ادوا إذا انم عل منجمة مائة عل واحدة كتابة ثلاثة ولوكاتب ( القالي 
عاتيودى أن قبل مات  ٢٠٦وأ;؛رق عجز وأتلم عتق حصنه أدى فأتم يومكويوا فتممم عل مقسومة 

فهوالقم عل الاخرون وقال العدد عل أدينا قيمته قلت محن فقال ولوأدوا ؛كن ل؛ أو ولد له رقيقاكان 
أدىفان الرجوم له يكن م فعتفوا تطؤع فان الرجؤع له كان غيره من أحدهم ولوأدى أثلاثا العدد عل 
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يخرجمالأ اليد أفاد فإن ونفت الثالث، من يخرج ولا مرصه ز ولوكاتبه الثالث، ش مح، أودينا حالة 
ثالر ثلثيه ى نحز ولر مثاله اذاكاننؤكتا؛ة ثلثه كتابة جانبت، يفد لر وان الكتابة جانيت، الثالث، من به 

يقرفهوكالدين مرصه ى بنبفه أقر وما عبده بعض نحوزكتابة لا قوله حلال، هدا الله رحمه إ الزُى 
اخرامتوفين، قد عزولوقال ب غيره وعليه أوثيتا دراهم وعليه دنالإد عنه وصع وإذا صحته ى بقبضه 

.اصتثناء لأله عز لر فلأن أوثاء اش ثاء إن كت١بتالث، 

يكاتبأن للمد الوصية 

علوكوتس، الوصايا أهل حاص الثالث، من يخرج لا له عبد يكاتب أن ولوأوصى ( الفاض ال ؛) 
رقيقوالثلثان ليدك ثلثالث، وولأء ثلثلث، ثنتإكاتبنا إن قيل غيره له محال، ولا وصايا تكن ولولآ مثله كتابة 

لآعبيدى أحد كاتبوا قال( ولو قبله الدى ٌثل قوله أصل خلاف هدا اش رحمه ( الزنى قال، ر لورثته 
عبئالخيارقى لهم كان رقيقى أحد قال، وإن حنش ولا عبدا يكاتبوا لر إُاتح، إحدى ولوتال أُة يكاتبوا 

اوحنثى.ا;ا قلن، الزى( امة)قال او 

الكاتبميل هوت باب 

أوديم-،ا لاختلاف إما وارثة غير وابنته ُات يرصاها مكاتبه له ابنة ولوأنكح القافم( ال قر 
مجندفع فان بعضه زوجها من ملكت، لأما الكاح فسد وارثة وإنَلكنتإ ثابت، فالكاج قاتلة لأنما 

بوصولإلا يعتق لر وصايا أوله دين وعليه وارث اوإل، والمحا اوأحد الوصين أحد إل عليه ما الكتا؛ة 
•وصى إل أو حاكم بأم بديع ؛ إذاحفه حل، ذى وكل أهله إل ".>، ١١١

عجزالكاتبباب 

نحصرتهفسخها له فيكؤن، نحم اداء عن يعجز حنش كتابته ينسخ ان ليده وليي الثافم^(  ٧١٠ر
واحتجأوغيرْ ساكنان عند ؛هلالت،كان عجزهقد أنه فاشهد مال عندي ليس قال وإذا ببلده إذكان 

إلاينقلوه أن للسلطان ولا عليه له يكن لر نحمه إبيا يودى مدة بنفنره أن سأله فان عمر بابن ذللئح زش 
ى-أن سيده فأشهد غيبته ى نحم عليه حل فان بيعه قدر فينقره المدة إل مكانه يبيعه ماله نحضره أن 

قالفإن نحومه مجن نحم حلول عل بينة تثبتؤ ن ١ الا لسانمنان ١ يعيزه ولا فهوعاحز كتابته أوفسح عجز 
لرفان وكيله أوإل إليه يود ب إن وأنه فأعلمه بلده حاكم إل الساكنان لكت_ح وبدا أنفلرته قد 

لهيكن لر عقله عل ولوغلبط بلده حاكم عجزْ وإلا جاُ فإن صيده إل تره قددمأنفنره وكيل له بكن، 
نحدهلر وإن عنه أدى وجده فان ماله محن يسأل حى الخاكم يعجزه ولا الحاكم يأزى حتى يعجزه أن 

نفقتهسيده عل ورد عنه العجز فالت، التعجيز قبل له كان مالأ، له وجد وإن بنفقته السيد وأخي عجزه 
عرصات، وكانالكتابة ولودفع وأبرته معه أحلفه بشاهد وجاء إليهَكتا؛ته أوصل أن ولوادعى كتابته مع 

,رققت،وإلا مجكانلئؤ اديت، إن له قيل استحق م وعتق بصفة 









ارمالرحمن اه بمم 

الخايإلونذكره عن غفل محمدكم عل وصل الذاكرون ذكرْ محمدكم عل صل اللهم 

الوضوءكاب س حرج ما ياب 

عنأنس بن مالك أخمنا عنه اش رصي النافس ادؤيس ين محمد أبوعيداس الأمام أخبرنا 
عدض وموس بردة أي بن الغثدة أن الأزرق ابن مزآل رجل ّلة بن معد عن ملم بن صفوان 

ياقتال وّاأم علمه اش صل اش رمول رجل مأل بمول عنه ض رصي مريرة أبا "؛ع أنه أخبرْ الدار 
فقال؟ ال1م بماء أفتتوصأ عطشنا به توصأنا فان اناء مجن القليل محعنا ونحمل الحر نركب إنا اش رسول 
ابنمحمد عن بزكثم الولد عن الثقة أنبانا ٠ مجيتته الحل *ّادْ موالعلهور  ٠٠وسلم عليه اش صل اُد رّول 
اذاكان٠ فال وملم عليه اش صل اش رمول أن أيه عن عمر بن عبدالد ين عبدايد عن حفر ين حماد 
عنهاش رصي محريره أي عن الأعرج عن الزناد أبى عن مالك أخثرنا ٠ أوحثا نحسا محمل لر هلتن الماء 
أخبرنا• ران ّح فليغله أحدكم إناء من اإكاو_ا شرب إذا * فال ومحالإ عليه الد صل الد رصول أن 

عليهاش صل اش رمول أن عنه اش رصي مريرة أى عن الأعرج عن الزناد أبى عن عينة ابن سفيان 
أسين أيوب عن عينة ابن أنانا . ٠ ران سع فليقله أحدكم إناء ى الكاو_، ؤغ إذا n قال وّام 
ولغأ،إذا قال وملم عليه الد صل النم رمول أن نحه اش رصي مريرة أ؛ى عن سمين اين عن نممه 

عنعيينة بن سفيال اخثرنا  ١٠؛التراب اخرامن و أولاهن ران ّح فنمله احدك، إناء ى الكلب 
فقالالثوب يصيب الخيمة دم عن وملم عليه اش صل الني مالت نالت أمإء عن فاطمة عن منام 

ينصفيان ثنا الباب أول ى الناقص عن الريع أخثرنا  ١١فيه وصل رسيه م بالماء اقرصيه م تيه ح» 
بكرأيى بنت أماء حدى سممنا النيرتقول بنت فاطمة ارأته سمع أنه عروة بن هشام أخبرنا عيينة 
عنعروة بن هسام عن مالك أخمرنا . مثله فدكر الخيضة دم عن وسلم عليه ٍاش صل الثى سألت تقول 

يافقالت وّام عليه الله صل ايد رسول ارأة سألت قالت بكر أيى ابنة أماء عن النير ينت فاطمة 
عليهافٌ صل ايى فقال ؟ تصغ كيف الخيمة من الدم ثو-٢١ أصاب إذا إحدانا أرأيت الد رسول 
أخثرنا ٠١فيه محل م ؛الا. لتنضحه م فلتقرصه الخيمة من الدم إحداكن ثوب أصاب إذا ١) لها وسام 







يتأتملأرتم أض عل أثق أن لولا ٠ تال وٌب عله ايد صل افه رمول أن عنه ايد رصي ريرة 
عاثثةعن عشق أى ابن عن إسمحق بن مد عن عينة ابن أحرنا ٠ صلاة عندكل والسواك العشاء 
عنمالك أخرنر ٠ للرب •رصاة للفم *علهرة السواك ٠ تال وملم عليه الد صل الني أن عما الد رصي 

منأحدكم امشمفل ءإذا تال وسم عله الد صل ايد رسول أن ريره أبى عن الأعرج عن الزناد أنى 
الزنادأبى عن سميان أحرنا I( يدْ باتت أين يدرى لا فانه وصؤثه ى يدحلها أن تل يدْ تليغل منامه 

تلامامجه من أحدكم اسقط ءاذا وسلم عله اش صل الني تال : قال مريرة أيى عن الأعرج عن 
امماالأصم( أبوالماس )تال يده٠ باتت أين يدرى لا فانه ثلاثا يغسلها حى الإناء ى يده يغص 

ذكره ٠٧١٥تل عنه اش رفي السافايى لأ حدة عل سفيان ؤحدبث، حدة عل *الك حدين، أحرجن، 
ءنأثيب عن، علة وابن نثد بن ماد عنخ حان بحي؛>، أحرنا • مالك حديث لمقل عل حمعا ضا 

وسمعليه الق صل الني أن عنه الد رض ئعة بن الغرة عن الثقفي وهب، عمروبن عن سمين ابن 
القصل الق رسول أن عتياء عن جرج ابن، ۶^، بم أئمرنا • وحميه مامته وعل بناصيته فح توصأ 
علعن محمد ين إبراعم أحرنا • ناصيته؛االاء أوقال رأسه مقدم وضح فحسرالمامة توصأ وّّام عليه 

محوسلم عليه الق صل اش رمول أن عنه الق رض ثمة بن الغرة عن سيرين ابن عن بحى بن 
بنلعداش قال أنه أيه عن المازى محي عمروبن عن مجاللئ، أحر؛ا . باناءرأسه مقدم قال أو ناصيته 

بنعيالي فقال ؟ يتوصأ وسلم عليه الق صل الله رسول تر؛يكيفكان أن تستْليع هل الأنصاري زيد 
ثلاثاوجهه غل م ثلاثا واستنشق ومضمض مرتين يديه فغل يديه عل فانغ بوصوُ فدعا م ت زيد 

 fم>؛ن'رمحا يديه ذ غ ،jم رأسه بمقدم بدأ وأدبر تأءا زا'ذل محليه رأسه مح م إل ^_؛w.ذعب
أبوهاشم-ب؛ي سلم بن بمي أحرنا . رحليه غل م منه بدأ الذي الوقع إل ردهما م قفاه إل 

بنيوفد اوى النتفق س وافد كننا ; قال ايه عن صبرة بن لقيتل بن عاصم عن بزكثير إمكاعيل 
بقناعفاتتثا عما النه رصي عاتشة وصادفنا نصادفه فلم فاتيناه وسلم عله النه صل النه رسول إل النتلق 

علهالله صل اض حاء أن نلح، فلم أكلنا م فصنمن، بحّ؛رْ لنا وأُرت غأكفا البق والقاع ممر فيه 
فإذاغنمه ارار دفع أن نلن، فلم ; م فقلنا ؟ ٠( بئى. لكم آم هل ؟ ثيثا أكلم هل  ٠٠فمال وسلم 

وقالإل امحرمح، م شاة(( مكاما لنا فاديح قال ببممة )I فال ا( ؟ ولدت مجا فلأن يا ميه  Itفقال تيعر مخالة 
؟٦٠<الراعي ولد فإذا تزيد أن نريد لا ماثة غم لنا ذبماها أحللئ، س أنا نحبن لا يقل ولر تحسبن لا أ ال 

هلت،H إذن ءللقها  Itفقال الداء يعي ثى، لماما ش ١مأة ل إن اش رسول ؛١ قلن، ا< شاة مجكانأا ذبحا 
فلعينتلثتضربن ولا فتقبل حير بما يكن فإن عقلها ; يقول غرها ٠ قال صحبة ولها ولدا ملما ل إن 

وباغلالأصاع بين وبل الوصوء »أصغ قال الوصوء عن أبمق الق رسول يا تلتا أمتلئ،it صربلثح 
بنانس عن حللحة ابي ؛ن، عبدالف ين إسحق عن مجاللثؤ احبرنا ٠ tf صامما تكؤن ان إلا الاستنشاق 

اناصوامحس العصر صلاة وحانت، وسلم عله النٌ صل النه رسول رابنا قال عنه الق رصي ماللثج 
أنالناص وام يده الإناء ذللن، ى فوصع بؤمحبموء وسلم عليه الله صل الق رصول فإمح، يمدوه فلم الوصوء 

أحبرنا٠ احرهم عند س توصووا حى الناص فتوصأ أصابعه نحت، من ينبح الل، فرأيت، قال منه يتوصووا 
فيحللخنازة دعي م برأسه وضح ويديه وجهه فغل بالسوق توصأ انه عمر ابن عن نافع عن ماللئ، 

بم،اسلم بن زيب م، محي بن الزيز همد أبحرنا ٠ محا صل م خمه عل فح ي نمل المجد 
زيده فادحل وسلم عليه الله صل الله رسول توصا قال علما اُد رما عباس ا؛ر، عنخ بار ؛ن، عهناء 
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ر؛ديه عل وصب واحد؛ رة وجهه عل وصب يد، ألحل م واحدة ر؛ و»فص فامتتثق الإناء 
أننيد ين عداش عن أيه عن محي عمروين عن •الك أحمنا واحد؛ رة وأذنيه رأمحه ومح واحدة 
فأزيل؛Wينئيه رأمه ومح رنن *رمحا ليديه ثلاثا وجهه فغل توصأ وصلم عليه الد صل الد يبمول 
أ-محرتارجليه. غسل م مه يدأ الدى المكان إل ردما م ئاْ إل ؟؛ا ذب م رأمه بمقدم يدأ وأدير 

قالم ثلاثا ثلاثا ؛المقاعد تؤصا عنه اش ؤصى عون ان حمران عن ايه عن عروة ين شقام عن محميان 
ؤيديهوجهه من حطايا٠ حرجت هدا وصؤى ترصا امن يقول وملم عليه اش صل  ٠١١١رمول ّءعت 

أمحامةيسارعن ين عطاء ص م ين نيئ عن نس ين داود عن ناغ ين عيالي أخرنا . ورجله«
مالتامحامه تال خرجا م لخاجته فذعب وبلال ؤمحلم عليه اش صل اش رمحول دخل فال نيد ين 

ؤبديهوجهه فمل توصا م لخاحته ذهب بلال *قال ؟ وصم عليه اش صل اش رمحول صنع ماذا بلالا 
ينهماي عن شهاب ان عن جرج اين عن انجد ومد مم أجدنأ • الخمن عل ومج ه يرأّح صم 

غزوةومحم عليه الد صل اش يبمول ع غزا أنه أحبرْ ثعيه بن ا؛لض؟ أن أحيرْ الممدة ين تمّوة ان نياد 
رجعالفجرفانا نل اداوة معه فحملت الخاتط لل وّام عليه اش صل الد رمول فتمز ال'همة فال سولث 

م*ّراُت ثلاث يديه وهويمل الأداوة من يي؛ث عل أعريق أحدت وملم عليه الق صل الق رمول 
حىالخبة ز يديه فأدخل ذرامه عن حته فضاق'كثا ذراعيه عن محرجته ذب م وجهه غز 

الممدةفال أنل م خمه عل وصح توصأ م المرفقن إل دراهمه وغز ابمة أمقل عن ذدامه أبرج 
ومحمعليه اش صل الني فادرك لهم يصل عوف بن الرحمن عبد قدموا ند الاس نحد حى معه فانلت 
عليهالد صل اش رمحول تام الرحمن همد ٌُلم فا،ا الاحرة الركعة الناس ح وصل معه الريتن إحدى 

اقلصلاته ومحم عليه اش صل الني قضى فا،ا التسمح واكروا السالميرن ذللث فاقنع صلاته وام ومحلم 
وحدشمهاب( ابن )قال لوقثما الصلاة صلوا أف يمهلهم »أصم(( قال أو I( أحنم )I قال م علتم 

فارينالغرة قال عباد حديث بنحو الغرة بن حمزة عن وقاص أبى بن محعد بن محي بن إسمعيل 
وركرياحصن عن عينة بن مفيان أخرنا :« دعه ٠ وملم عليه اش صل الني فقال الرحمن تمد تاحم 

علأمسح الق رمحول يا قلت قال شعبة بن المرة عن الغرة ابن عروة عن الئعى عن ؤيونس 
نحلدابر الهاجر حدش الئآض الوعاب تمد احترنا •' رت١ناا ٠ل١٠وهما ادخلمإ إذا *نم فال ؟ الخفن 

بمجأن للمسافر أرخص أنه وسلم عليه الد صل الق رمول عن أييه عن بكرة أى الرحمن!>، تمد عن 
أتيتقال زر عن بأدلة بن عاصم عن محميان أخثرنا . وليلة يوما وللمقم وليالتس أيام ثلاثة الخفن عل 

العملعنالب اجتأحتأا لتقع الملاثكة إن قال العم ايتغاء قالت ؟ بلد جاء ما فقال عال بن صموان 
اصحابمحن امجرءا وكنت والول الناثط بعد الخمن عل المح نعى ى حاك إنه قلت يهللب بما رصا 

ذللدل وملم مليه الته همل اللمه رمول من سمعت هل أّأللث فأتيتلث وٌام عليه اللمه همل الد يبمول 
خمافنانننع لا ان اومحافرين محقرا إذاكنا يا«رنا ومحلم عليه الق همل الله رصول مكان قال ؟ محيتا 

زينبعن أيه عن عنام عن ماللمث أخثرنل • ونوم ويول غاثط من لكن جناية من إلا ولالءن أيام ثلاثة 
فقالتومحلم عليه الق صل الني إل ءلال«>ة أبى امرأة ّليم أم جاءت قالت محلمة أم عن ملمة أبى بنت 

رانإذا م » قال ؟ احتلمت عى إذا غل س المراة عل مل الخق من يتص لا الق إن الق رمحول ؛١ 
ااخهل١ببن عمر مع خري قال أنه الصلمت ابن زيد عن أبيه عن هثام عن مجالك أخثرنا . (( الماء 

احتلمتوقد إلا اراتى مجا والق فقال يغتسل ولر وهمل احتلم *وتد فإذا فنفلر الخرف إل عنه الد رصي 

٨٢ ٢٩٠الأ. 



























دينارين حازم أي عن أجرنا'الك • التشهد ز يختلفان الزيثدلأ دائن ماس اين حمت يترل عطاء 
ليصلحعؤف بن عمرو بني إل ذما وصلم عليه ادد صل ارد رسول ان الماعدى معد بن ّهل عن 

ومرعليه اُّ صل اٌ رّّول وجاء •؛ر أبر فتقدم بكر أبا الرذن فأمحا ابصر الصلاة وحاننا يم 
يبمولنأى الشنه التمفيق اناس أكز فلما صلاته ى بمج أبوبكرلأ زكان اسق امالناس 

فحمدأبوبكريديه فرفع ٠ أنتا أزكا ا وملم عليه الد صل افه يبمول فأثارإليه ّمحإ ّوعليه ؛؛ ٠١صل اُد 
قضىفلما لسير عليه ايد صل اش رمول أمتاخروتقدم م وملم عليه اش صل اش رصول أم؛ه ما عل ا؛د 

إليهالتفت مح إذا فاته فليسح صلاته ز ثيء نابه ص التصفيق أكرأم رأيتكم مال ٠ فال صلاته 
رصولأن عنه اش رصي عريرة أبى عن ملمة أبى عن الزمى عن مغيان أخثرنا ا للنساء التصفيق قاعا 

بنزيد عن عنة بن سفيان >دونا ٠ للنساء والتصفيق للرجال التمسح ا فال وملم عليه  ٠١١١صل  ٠٠٠١
عمو؛نبكا مجد دٌام عله اي صل اش رمول دخل قال عمإ اش رصي عمر بنا ءأداش ن ع٢ 

الدرصول كان كيف صهيبا فالت عليه يسلمون الأنصار س رجال عليه ولحل يصل فكان عؤيا 
عنّيان أنح، بن ع؛ان م، محنة بن مضان أحثرنا • يشثرإلم لكان ١٠علم يرد وّثم علب اش صل 
رمولان محه الذ رصي الأنصاري قتادة اى عن الورى ّليم عمروين عن الزبير بن مدام بن عام 

قاموإذا وصعها مجد فإذا با زينبنتا أمامة حامل وعو بالناس يصل كان ؤبملم عليه اش صل اُد 
إلأقط يقروها عمر حمت ما قال أيه عن الد تمد بن ّالم عن ثهاب ابن عن صمان أخثرنا . رفعها

فوقيصل يرة هر أيا فال التوأمة مول صالح عن محي أ؛ى ابن أخمرنا . اش ذكر إل فامضوا فال 
بنمحي عن حزم عمروبن ين مارة ين محل عن ،الك أخبرناالإمام. بصلاة وحده المجد فلهر 

مالتامراة ان ملمة ام عن عوف بن الرحمن عبد بن لإ؛را*م ولد ام عن، التما الحرث بن !براعم 
اشصل اش رصول تال ملمة أم القدرفقالتج المكان ى وأمثى ذيل أطل ارآة إل فنالت، ملمة أم 

ّليمبن عرو عن الزبثد بن مدالد بن عام م، \ض بن مالك اخثرنا ا بميم ما ريطهرء وٌلم عله 
أمجامةوهوحامل يصل كان ومم عليه الد صل الني أن عنه اش رصي الأنصاري هتادة أبى عن الزرى 

رفعهاتام وإذا وضعها مجد فإذا وملم عليه اش صل اش رمول بنتا بنتا وهى العاص أبى بنتا 
فافتتحالعتمة ى ثومه أم محاذ أن عبدالد بن جابر عن دسار عمروبن عن عيينة بن سفيان وأخبرنا 
اشصل الني فقال وسلم عليه الد صل للنى ذللئ، فذكر فصل خلفه من رجر، فتنم، ايترة مرر؛ 
حدثناأ؛وااز؛مءن-با؛رسقيان أخثرنا ٠ وّورةكذا اترأ؛سورةكذا أنته أفتان أنث، أفان ٠ لمعاذ ُصالم عليه 
هونحولعمروفقال ذالث، فدكر'تج مفيان قال اخر حديث، ى وتال وٌلم*مثله عب ارد صل رلّءا تمتا 
عليهالد صل الد رمحول أن عنه الد رصي هريرة أبى عن الأعرج عن الرناد أبى عن ماللتؤ أخثرنا عذا 
لنفسهيصل وإذاكان والمبف المتم نيم فان فليخفم، للناس يصل احدكم إذاكان  ١٠قال وسن 

الزيعوذكرا؛ا!، الاممة ام ةالكنن، ءْلاء م، جريج ا؛ز، عن حالي .>، سلمم٠؛حنننا ثاء ما فيطل 
انحيدعبد بن الوهاب عبد أخثرنا للجة للمجد إن حى امن خلفهم س ويقول امهم، يتولون بمد ومن 

الفرى عم.>أ ا؛ز، تالكان عمر ابن صل نافع عن الخيال ة غيأبى بن أيوب عن القفي 
الرحمالرحمن اش بسم قال علها أى فلما القآن بام فقرأ ٠ الأرض زلزلل، إذا I الخة ى فال أحسبه 

.ء زلزلتا إذا )ا فقال ٠ زلزلت، إذا )ا فقالت، ثال الرم الرحم، ايد بم الرم الرحمتا اُد بم 
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الإ،ائدوسكاب 

ريرةأى عن الأعرج عن الزناد أى عن •اللي أخرنا الشاض أخرنا الريع أخرنا الأصم أخرنا 
محيهاعر أن هممت، لقد يدْ نفى والدي ٠ تال وصلم عليه الد صل التر رمول أن عنه اش رصي 

يوتمعالجم حرق فا رجال إل أخالف م الناس نوم رجلا آمر م  ١٢مؤذن ;الصلاة آر م نيحتْلب 
عنمالك اخرنا ا< الثاء لثهد حتن اوعرماتن سمينا عظا محي انه احدهم لومي يده نمى والدي 

والمحالثاء شهود التامحن وبن يننا  ١١ثال وّي عليه الق صل الذه رمول ان حرملة الرحسءن عبد 
صلالد رمرل أن عسما اش رصي ععر ا;ن عن نايع عن عالك أخرنا ٠ محومدا٠ أو بتْليمنبمإ لا 

أىعن اأخرناماللث درجة وعشرين القدبمح صلاة عل تفضل ابياعة صلاة ٠ وصزتال الندعليه 
أضلايإعه صلاة قال وسلم عله الد صل الني أن عنه الله رصي *ريرة أى عن الأعرج عن الزناد 

صبمإاش رصي عمر ابن عن نافع عن ماللث أخرنا . جزءا وءثرين خسة وحده أحدكم صلاة من 
وصاامكانالدعليه صل اش رسول إن قال م الرحال ى الأصلوا فقال ردوريح ذات ليلة ى اذن انه 

عنأيوب عن عينة ابن أخرنا (( الرحال ى صلوا ألا )I معلريقول ذات بارئة ليلة إذاكانت ا،لوذن بأمر 
اكيرةالللة ى مناديه بأمر كان ومي عليه الله مجل الله رسول أن عما اش رصي عمر ان عن ناقع 

عنأيه عن عروة بن هشام عن مالك أخرنا I( رحالكم ى صلوا ألا  ٠٠ريح ذات اياردة والليلة 
اشصل اش يسول سمعنا فقال رُبمر م لحاجته فذهب يوما أصحابه يوم كان أنه الأرقم بن عبدالف 

عنعروة بن هشام عن الثقة اخرنا ٠ الصلاة قبل به فيدأ الناثط أحدكم وجد إذا  ١١يقول وسلم عليه 
وقالرجلا وقدم الصلاة فأقام يومهم فكان قوم فصحبه مكة إل خرج أنه الأرقم ين 'همدارله عن أيه 
اخرنا( بالغاتط فليبدا الغائط احدكم ووجد الصلاة اقبث إذا n وصلم عليه الد صل الُه رمول قال 

قالوأنه وعوأعمى قومه يوم كان مجاللث بن عتبان أن الريع بن محمود عن شهاب ابن عن مجالك 
الدؤبمول يا البصرضل صرر رجل وآنا والسيل والعلر الفللمة تكون إما وّّلم عليه الد صل النه لرسول 

فأثارI ؟ تصل أن محب أين  ٠٠فقال وّآام عاليه الله صل القّ رصول ذجاءْ مجمل أخده مكانا ى يى 
عنشهاد ابن عن معد بن ابرا*م أخرنا • وّآاام عليه النُ صل اٌُ رّول فيه نحل البيت من مكان إل 

عنءارااد٠نى عن عينة ابن أخرنا وهوأعص. قومه يوم مالككان بن عتان أن الربع ان محمود 
انحيدعبد اخرنا • وصْلا فقامتا امجمن اما عما الد رصي سلمة ام عن حجرة لها يقال قومه من امراة 

أمعاثثة ياتون أنمك١نوا ملكة أى ين ائته حميد بن حمداس أ-محرتا جريح ابن عن الزز ابزهمد 
عاتقةابوعمرومل نومهم وناسكثرة محرمة ن والمسور عمم ابن هووصيد الوادي باعل المومنن 

،لعروة يكر أيى ين محي بى إمام وكان ( قال ) ؛عمح، ب جيثذ غلامها عمرو وايو عما الد رصي 
فاجاعة اجتمعن، عميريقول بن حميد سمعن، قال عه1اء احرى قال جريج ابن عن انحيد عد اخرنا 
سرجل فتقدم الصلاة فحانت، قال الخح وى ههنا الوادي أعل ش قال أنه ■حبن، قال مكة حول 

مرفهفلم الخطاب بن عمر نلمغ غمْ وقدم محرمة ين الموِ فأخره قال اللسان أعجمي السانب، أبى ال 
كانالرجل إن المومجنن |ُثر يا أنُلريى المسور فقال بذللتح عرقه المدينة جاء فايأ المدينة جاء حى بثي، 

هنالكفقال سجميته فياحذ قراءته الحاج بعض يسمع ان فخثيت، الحج ى وكان اللسان اعجمى 
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الماعدىمعد ين صهل ديتارعن ين حازم أيى عن مالك أخ؛رنا . أصبت ند م فتإل ؟ -إ ذمت 
وحانتينم ليصلح عوف ين ممرو يى إل ذم_ا دّام علته اّّ صل اش يبمول آن عنه الد رصي 

فجاءايويكر فمل نم قتال ؟ فآمي للناس أتمل فعال عنه اش رضي بكر أ؛ى إل الوذن فجاء الصلاة 
(قال ) الناس فصفق الصف ى وقف حى فتخلص الصلاة فى والناس ومم عليه اش صل اش رسول 
وصمعليه الق صل الد يبمول نأى التفت التمغيق أكرالناس فمحا صلاته ى يلتغت أيوبكرلأ جان 

أمرهما عل الد فحمد أيويكريديه فرفع  ١١مكانك امكنا أن ٠)  JLjعليه الد صل الد رسول فآثارإليه 
فصلدّّم عليه اش صل الد رسول وتقدم أستأحرأيوبكر م ذلك س دّ؛لم عليه اُُه صل النٌ رسول به 

أبىلأبن مجاكان أبوبكر فقال ٠ ؟ أمرتلث، إذ نشت أن يعلئ، ما بكر أبا يا » فال انصرف ف،ا بالناس 
مال٠ وصم عليه الد صل الد رسول فال م دّم عليه الد صل الد يسول يدكا يمل؛_ أن نحافة 
التصفيقوإنما إليه التفت ّح إذا فانه يليسح صلاته ى ثيء نابه محن ؟ اكصفيق أكرتم أراكم 
انهإلا معاد وم الوصح هدا ى الخدين، عذا احرحنؤ إ الأصم يض الماس ابو فال )  ٠٠للنساء 
بنالرحمن عبد بن معن أحرنا فال محي بن إبراعم احرّا • ونقصان زبالة وفيه الألفاظ محتلغ، 
صاحبإلا يومهم لا ان السنة س فال معود ابن عن الرحمن صد بن القاصم عن مهود بن عبدالذه 

رضيالخويرث بن ماللئ، أ؛و،ّال،ان حيلنا هال هلابة عن أيوب عن الثقفي الوعاب عيد أحرنا البيت. 
الصلاةحضرت فإذا أصل رأيتموى ي صلوا )ا وملم عليه اش صل الق رّول لتا فال ت تال عنه اش 

أقيمكفال نافع آحرى تال جرج ابن، عن، انجد صد أحرنا ٠ أكركم ولومكم أحدكم لكم فليؤذن 
ذلل1،وإمام يعملها أرمؤ السجد ذللث، س تريبا عمر دلأين، المدينه من ؛هل١تفة مجد فى الصلاة 
فقالالصلاة معهم ليشهد حاء عبداس سمعهم قلل قال، ثمة وأصحايه الول ذلك، ومجكن له مول السجد 

الول.فصل مى مجدك ى تصل أن أحق أنتا عبدالد فقال فصل تقدم السجد صاحبا الؤل له 
والحجاجالزبر ا؛ز، قتال مح، بمك، اعتزل عمر ا.ز، أن ناغ م، ج جر ا؛رإ م، حالي لم؛>، مأحرنا 

والحسنكاناالحس أن أبيه عن محمد بن جعفر عن إماعيل بن حام حدثنا . الحجاج فصل،ع ؛ض 
عليزيدان uكان١ واش لا فقال ؟ منازل إل رجعا إذا يصليان uكان فقال قال مروان حلم، يصليان 

وملمعليه اش صل اش رمول أن أيه عن ّالم عن ١^٠^٤، عن معمر عن الثقة أحرنا الأنة. صلاة 
مفيالأجرتا مثله. عمر عن أيه عن أملم بن زيد م، مالك أحرنا وعمر. بكر وأبو ركحتنحا بمي صل( 

صاسالإمام ٠ قال وملم عليه اش صل الأم( به يلخ يرة عر انج، عن، صالح ا؛5( م( الأصم، حدثنا 
ديناريقولعمروبن سمع أنه صينة بنؤ سفيان احرنا  ٠٠للموذنهم، واغفر الأممة فايثد اللهم مم، والوذن 
العتمةأو العشاء وملم عليه اش صل الني مع يصل حبل ؛ن، معاذ كان ■' يقول عبداش ينر جابر سمعت 

فصلقال ليلة ذات العشاء وّام عليه الد صل الامحا فأحر قال ة سليف ف بقومه فيصلجا رجمر يم 
قالليلة ذات العشاء وسلم عليه اش صل النبي فاحر فال ملمة س ى بقومه فيصليها رجر م معه معاذ 

لهفقالوا وحده فصل حلفه س رحل فتنهم( البقرة بسورة فقرأ قومه فأم رجع م معه معاذ فصل 
العناءأحرت إنلثؤ اش رمول يا فقال فأتاه وملم عليه اش صل اش رمول( آتيؤ ولكل لا قال ؟ أنافقت 

نحنوإنما فصلبنؤ تآحرت ذلالث٠ رأيتؤ ظا البقرة بسورة فافتح ئ٠نا رجر م معلثؤ صل معاذا وإن 
معاذيا اث افتان ا فقال معاذ عله وملم عليه اش صل اني، فاقبل بايدينا نعمل نواصح اصحاب 

فيهوزاد مثله جابر ■م، أبوالزبر حدثنا سفيان أحرنا ا كدا وسورة كذا بسورة اقرأ ؟ معاذ يا أنت أفتان 





























أوالنول من وصيم عله اث صل اش رصول زض ومحا الؤم. يه تزل القول مني ركي عتق ءلاوس ابن 
عمرن عيالي عن ناخ عن عمة ن مو-ى عن عياض بن أض أ-محرنا الوحي. به نزل فإمما انمدتن 

ماةحس زكل الخم الإل ءن وعفرن آؤع زكل ٠ نه الميتة ءذا'مماب أن علما الد رض 
الذلك فوق وفا ذكر يون فان ءناض بمن يكن لر فإن محاض ت وتلاثن خص إل ذلك فوق وفا 

وبنحس ال ذلك فؤق وفا المحل حلروفة حقة متن ال ذلك مق وفا يون بنت وأربض خص 
علزاد فا الفحل ءلرومحا حقتان ؤعاتة عفرن إل ذللث، فؤق وفا يؤن ابمتا نسس إل ذلك فؤق وفا جذعة 
عشرينتبغ أن إل أريض إذاكانت الغم صاممة وى حنة خس وزكل يون ابنة أربض كل فني ذلك 
ضك{ذلك عل زاد فا شاه ثلاث ثلامماثة إل ذلك فؤق وما صاتان مامحن ال ذلك فق وفها شاة وماتة 
ولاعمزق ين محمع ولا اكيق ثاء *ا إلا ض عوارولأ ذات ولا ممة الصدقة ى يخرج ولا ثاة ماتة 

الخفرإذاؤيع الرقة وى يالوية يلما يزاجعان فإلما خيهلن ر وماكان الميتة خشة بمنح بن بمرق 
عنيايأخق اليركان عنه اش رنحى الخطاب ن عمر كناب نسخة عده ( أواق خس أ-حدءم رنة يلغت 

عنحن ن ّنيان عن الخم اعل عن الثقة اخما ناخل. و-رداكك : عه الد رض إ الثماض ال ؛) 
لينسه عر اين ادخل ادرى لا وصم ٠ اث صل اض عن ا؛ب عرعن ن عداث ن مال( عن الزمرى 

يخالفهلا الض *يا *ثل الإل صدقة ز لا أم حن ن -قيان حديث ى عم وصم عيه اث ض الني 
الآم إلا عكنا والرثة والخالطاء الغم صدقة وى الخدث محح حدث إلا ك ^ إذ أثلي لا ل أمله ولا 

رجل ن *عاذ ان طادس عن دينار عرين عن عتنة بن مفان احرنا • حديثه j الإل إلا أحفظ 
امجا والوفص ت ٍعنه, اش رض الغاض( بثيءر؛ال وصم عيه اش صل الني نه يأرى لر ايقرفقال بوفص 

بمرةثلاثن ر أخذ حل بن معاذ أن امحاى طاوس عن مس ن حمد عن مالك أخرنا الفريضة. يبلغ 
الدصل اش محبمول مجن أسمع م وتال ميتا منه ياخق أن فأن ذلك دون مما وأي مستة أربعنيقرة وعن سعا 
أخرناحل. ن معاذ يقدم أن قل وصم عيه الد صل ٍاش رمول مى ٠أ٠انم ألقاه حى ثيئا فه وصم عيه 

علعبدايد ن صفان ابا اصمل عته اش رض عم آن أيه عن عاصم بقرن أخرنا عتنة ن ّنتان 
عيناععتدا إنكنت ل فقالوا ملمم يالخداء يأخذ ولر يالخذى عليم فاعتد مصدقا فخرج ؤبمايفها ال٠الاد٠٠ 
علهممحل تظلمهم انك يزعمون امم اعم : ل فقال عنه الد عمررض ش حى فامسك منا فخيم بالخذى 
اللم وقل دْ عل الراش ما يرمح بالحلة حى بالخدى ض فاعتد عم ك فقال مجيم تأخذْ ولا بالخدى 

وانجةوالخدعة الخناق علمم وخد الخم فحل ولا الأكولة الثاة الدرولأ ذات ولا ا،لامحض ولا ارن عنكم آخذ 
صفتانأبى ين عمرو عن أب ن إّاعل عن محي ين إبرا*؟؛ أ"؛م-ُا • محيمحارْ ال١ل غذى ض ءدل فذلك 

الدصل الله رصؤل ان فقالا رحلان جاءمحا قال عدى بى ا"؛ى مر عن اش ماء صعرإن ان ّءاْ رجل عن 
إنوقالا عل فرداثا وحدت ما اقفل خضا ١٠شاة فا فاخرحت قال الناس اعوال نصدق محنا وصم عيه 

أخمرنا. فاخداغاالخم ؤيط من شاة فاعدلما قال الحل الشاة نأخذ أن مانا وصم عيه الد صل الله دّّول 
عمرونعن مجالك أخرنا • الحول عيه بمؤل حى ركاة مال ز نحب لا قال عمر ان عن نافع عن ماك 
عطاىعنه اقض عه الئٌ رض عنان ن عئان حثت إذا كنت قال ابيا عن قداعة ابمة عاتثة عن حن 
لأدفعقلت ؤان المال ذلك دكاة ءط١يى مجن أخذ م قلت فإن ؟ الركام فيه وجبت عال عن عندك *ل صالي 

نعه اش رض رافع أى عن بمار ن عطاء عن أمم ان زد عن أنس ن عالك أخرنا عطاى. إل 
إياهأنقب• أن فأرني الصدقة إل من إل فجاءته يكرا رحل عن اصتالف لصم علته اّه صل الد لأّول 
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م«الحارءارممحين عن 'اغ ين أخئاصداث I صده أوس خسة لون  ١٠٠يس I ٣ عله م مل 
الكرموكاة ى قال ؤبمير عيه اش صل اش مبمؤو أن أمحيل ين عتاب عن اليب ين محمد عن مهاب اين 

اشلإلصل رمحوو آذ وامحنأد• I غرا الخل ركا؛ ودي نساكا ولكنه تولى م الخل يخرص »يخرصك١ 
صردنحمت ت ءءة؛ال ن أخهمنا-ماز • دكارمحم الاسكرلأهم عل ريخرص يبث وّامكان عيه 
يسI تال ط عيه اش صل الأى عن محه الد رمحي الخيري معد أى عن أيه عن بمث المانى محي 

عيهاش صل اش أن اييب ين محمد عن محهاب اين عن »ااك أخمنا ا صده أؤز خسة دون ما 
اشرمح>ل قال؛كان ٠ لمحتكم محننا اُءر أن عل اقه اركم -ا أركم * "مر أفتح خ؛ا؛ر*حنا للأ *ال محمحالإ 
فكانواا ل محثم ؤإن فلكم شم إن ٠ قول م عالهم فيخرص يواجه ين عداش يبث وّلم عيه اش صل 

يبعثرمحلمكان عيه اش صل اش محبمؤل سارأن ين -*بان من شهاب اين عن لمالك أخم؛ا . يأخذونه 
صداسان نافع عن عنة ن ممى ص صاض ن انس اخرئ حول. ؤين سه نخرص ثواجة ين عدائي 

أوملأ عنه غاكان أوّلنا أومعمما أوزرعا أوكر-ا محلا ماكان اُءارواإزروع صده ت يقؤل عمركان ين 
نمقفمه يالمح يض مه *اكاءن داج ءشرْ اليرركل بالطرففته أدعميا يالض يمرأوبقي بقى 

الخديىمعد ابا فال انه ايه عن المانى نحى عمريين عن مالك اخم؛ا واحد. عشرين الخترز 
عمروينحدثنا مفيان اخرنا I صدق اواق خص دون ما يس ٠ ؤمحالإ عيه صل؛٥٠ افه يبمؤل فال ت يقؤل 
عنأيه عن صعصعة أى ين الرحض صد ين صدالف ين محل عن عالك أخرنا الخدث. حذا المانى محي 

الدلقر أواق خمس دون ما يس ٠ فال وّلم عيه الله صل الد يبمؤل أن عنه الق رصي ابحديى محعيد أيى 
؛ناتتل أخاكانت عما الق رصي عاتثة عن أيه عن القاسم ين ايحمن صد عن مجالك أخرنا . ١، صده 
عاثثةأن مجيكة أى اين عن الوعل ين صدالد أخرنا الزكاة. عنه محرج يلأ الخل لهن حجرما ى بما،ى أخيا 
ععرأنهاين عن نافع عن عالك أخم؛ا . ركاته محرج لا وكانت ؛الذهب أ-ما محل؛نات علماكانت الق، رصي 
رحلابالدينارسمحت عمروين عن ّغيان أخرنا . الزكاة عنه لايخرج م الذهب وحواريه يناته محل كان 

'ممر.: جائر فقال دينار؟ الق يخ ؤازكان فقال لا جابر: فقال الزكاة؟ انه الحل عن صداس جائرين 
لسفىالثمحركاْإمما*واسعلمءاانه؛ال رصي عاص اين عن أذينة دبارعن ين عمرو عن ّفان أخرنا 
نهإزكان الضرقتال عن مثل أنه عباس اين عن أيه عن ءلاوس اين عن محقان أخجمنا ايحر. دمحره ثيى» 
عنالرحمن صد ين محلمة وأي الجب ين معد عن الزرى عن عينة ين محمان أخرنا الخمس. فمه ثى، 
الزناداى عن محميان اخرنا ٠ الركازالخس وى فال،ا ؤمحام عيه اس صل التي ان عنه اس رصي ريرة اى 
اينعن عالك اخرنا ٠ الخمس النكاز ى فال وم عيه ك صل الني ان يرة عر اى عن الأعرج عن 

عنمحميان أخرنا (1 الخمس الركاز ى ا! فال ؤبملم عليه اس صل الأى أن ملمة وأيى اليب اين عن مهاب 
ىفال وّام عيه ك صل الى أن جده عن أيه عن نعيب عمروين عن عمنا، ين محاورومفوب ين داود 
حريةى وجدته ؤإن صرفه عبا، محيل أوى مكونة فرية ى وحدته إن ٠ حاهية خرية ز رحل وحده كنز 

خالدأى ين إسمعيل ثنا تال عتبة ين محميان أخرنا (( النكازالخص وى شه غيرمكونة فرية أوى جاعلية 
بالسوادحربة ى درهم وخانة الغا وحان إى فقال محه الته رصي عل إل رجل جاء فال الثما عنا 

فضاحرى فرية خراجها ولى فرية ى وجئتما إزكنت  ١١ينا فضاء فيا لأفضى اعا صه الد رصي عل فنال 
الخمسولنا امامحه ارمة فاك اخرى فرية خراجها تولى يس فرية ى وجدتما ؤإزكنت القرية تلك لأعل 

اياهان ماس ين عمرو اى عن محلمة اى ين عيداس عن محعيد ين محي حدتا محميان اخدنا « لك لخمس ام 
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تؤدىألا عته اش ينحى عم فقال أحملها ادمة عقى وعل عنه الق محبمى الخطاب ن يعر *رمحت فال 
قفعمال ذاك فقال القرظ ز وأمة ظهرى عل الى عنْ ض عال الؤبمتن أص يا فقاك ؟ خض يا وكاتك 

حدثناعنة ن صفيان احميا . الزكاة ملما فاحد الزكاة فٍ|ا وحت فئ فوحدعا فحما يديه ين فؤصعلما فال 
حدساعية ن عسدالد عن الثقة أحمم)ا مثله. أيه عن خمض ين عمرر أى عن الزناد أى عن عجلان اين 
ناغصرص ن همداش عن الثقة أ-جمدنا • مثل أمحه عن ماس عمرون أى عن الزناد أى عن عجلان ان 
عنأض ن مالك أح؛رنا • التجارة به يراد أن إلا ركاة الرض ى لس فال أنه ضا اردٌ عمررصي ان ءن 

ممافخد ايلمن ر لد ر أنظر٠>، أن إله الز.زكب عد ن عم أن حكم ن رزئق عن ن-ابل بحي 
فاندسارا عشرين يلغ حق مصايه نقص فا ينارا ينارا ارمن ركل اكحارات ر اموالهم ر ظهر 

نءٍان ان يزيد ن الساب عن شهاب ابن عن مالك احمرنا • ثيثا مخما تاحد ولا دينارفدعها ثلث نقصت 
قولونأموالكم نحمل حى دنه فلول دين عله فزكان ركاتكم نهر هذا يقول عنهك١ن اش رصي عفان 

عاثشةعن محمد ين امحاسم عن حبان ين محي ين محمد عن معد ين بمي عن مالك أ-خرنأ الزكاة. مجلما 
حافلاشاة ما فرأى الصدفة ر يم الخناب ين عمر عل مر : فالت أنما ومالإ عله اش صل الى زوج 
الطاتحون وعم أعلها عدْ أعش مجا عمر فقال الصدفة ر شاة فقالوا ؟ الشاة هدْ  ١٠عمر فقال ضيع ذات 
ينمحمد عن معيد ين بمي عن مجالك أحمرنا ٠ الهلعام عن نتموا الملمن حزرات تأحدوا لا الاس تفتنوا 
فيقؤلمصيفا ياتٍم الأنصارىكان مسالمة ين محمد ان اسمع رحلان.ءل احممى قال انه حبان ين بمي 
ينعبداش عن ؛، Jillأ-محرنا،. قبلهاإلا حقه ر وفاء ما ماة إليه يقود فلا ماللث صدقة إؤأ أخرج المال لرب 
أ-محدناالزكاة. مه تؤدى لا الذي ٠والال فقال الكنز عن وهوسال عمر ين عبدالد سمعت ; قال ينار 
ركاتهيود لر مال له ركان يقول انهك١ن هريرة اى عن ال،ان صالح اى عن دينار بن عبدافه عن مالك 

أيىين داود عن مفيان أ-محرتا أناكتزك. يقؤل ممكنه حى يطله زمحبان له أفيع شجاعا القيامة يوم له مثل 
اتاكمإذا ٠ وّلم عب الد صل اش رمول قال فال عنه الله رصي عبدايد ين ثر جر ■ثن الثعى عن هند 

ال١ءدىحميد أى ١لزبممءن ن عروة عن الزهري عن ممان أخمرنا ٠ رصا عن إلا يفارقنكم فلا الصدق 
قدمفلما الصدقة عل اللتبية اين له يقال الأمد ر رحلا وّثم عليه الق صل الى اصتعمل قال عنه اش رصي 

يعصعل نبعثه العامل بال ما  ١٠فقال التمر عل محّلمم عليه الله صل الى فقام ل أهدى وهذا لكم هدا فال 
يدهنفى والدي لا أم إليه أحدى فدظر أمه أومحت أيه محت ز جلس فهلا ل وهدا لكم هدا فتقول أبمالنا 

تيعرخوارأوشاة لها أويقرة رغاء له إزكان؛عيرا رنته عل بحمله القيامة يوم به حاء إلا ثيثا ملما أحد يأخذ لا 
عنعينة بن مفيان أخمرنا * بلغت عل اللهم بلغت عل اللهم فال م . إبطيه عفرة رأينا حى يديه قم رم 

اللهصل افه رمحل أذى تمع بصرعيى قال عنه الد رصي الماعدى حميد أى عن أييه عن عروة ين هشام 
ءنعروة بن هثام عن الخصى صفوان بن مان ين محمد أخثرنا . مثله يض ثابت بن زيد وسلوا ومر عليه 
.أعلكه« إلا مالأ الصدقة نحالخل لا » قال وصام عليه الق صل الق رمول أن علما الق رصي عائثة عن أييه 

فقالعمياء ناقة النلهر هدا ى إن الخياب ين لعمر قال أنه أييه عن أملم ين زيد عن أنس ين مالك أخمرنا 
عيينةاين أخمرنا • ايزية بم عبيا إن قال الخزي؛ن نم مءن أمبر فقال ؟ الصدقة نم ؟ ٧٠أم ية ابحز نم أر 
اسفقال الصدقة عل الصامت ين عبادة ؤسلم عليه الله صل اللم يمؤل استعمل قال امحه عن ظاوس ابن عن 

يافقال ماج تيعرلها خوارأوشاة لها بقرة أو رغاء له رقبتك عل تحمله القيامة؛مر يوم نأى لا الوليد أيا يا 
قالا( اس ُحم ر إلا يده نفى والدي أى  ١١ء؛ّام عليه الله صل الله يبمؤل فقال V لكذا ذا ؤإن الله يسؤل 
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يارعنن صمد عن عجلان ان عن ءٍة ن صفان أخمنا . أبدا اثتن عل أعمل لا بالخق بمك والدي 
عد•ن U يالْ شى والدي ا يقؤل ؤصم عاله الد صل القاصم ايا سمعتا عنه؛ال اش رصي *ريرة ا؛ى 

دى ضعها إلاكأمما طب إلا الماء إل بمعد ولا ءلم1 إلا اش شل ولا طب ركب بمدقة يتميق 
اشإن ; زأ م القلع اغل ■لثل دأُآا ااق؛ا*ة يوم لتأى اللقمة إن حى خلوه أحدكم يرى  ۴٠١ميءا الرحض 
رص*ريرة أى عن الأعرج عن اازناد أى عن صفتان أ-محرنأ . * المدقات دياخد حمائم عن النية عوشل 

عنأوحتتان جبان علها رجلن والخلكم؛ل النفق مثل ا كبمالإ عليه اش صل اش لصؤل قال قال محه اش 
أرادؤإذا وممفوأثره بناته نحن حى أوعرت اادرع عله صغت يتفق أن النفق أراد *إذا تراما إل ثدبما لدن 

أ-محرنا. ( تتح ولا فهويؤصعها أوترمته تأخذ؛عنقه حى عؤصعها حلقة ولزعتاكل قلصت ينفق أن الخل 
إلاعثله ۶^! الد مجل الى عن يرة عر أى عن ءلاوس عن سلم ن الحس عن جرج ان عن صفيان 

بكرقالتأى بنت أماء أمه عن أيه عن عروة بن هثام عن أخهمناّفيان . ولامع فهويؤبمعها قال إنه 
ا.م I اصلهاقال وّلم عليه الله صل اش محبمول مالت نرعهدقريش راحمة ا*ى اص 

ائلاقإياخ وسكةاب 

صلالد رصول نعان ى حاص وهمر امجرأته محللق أنه ضا اش رصي عمر ابن عن ناغ عن مالك أ"م؛ا 
حىيسكها م فلعداجما ٠مرْ فقال ذلك ص ؤمالإ عليه الذي صل الد يبمؤل عمرمألت قال ؤبمير علته الد 

لهلطلق أن ص أهر الى العدة فتللث بمس أن نل  ١٠^،ثاء ؤإن أمسكها ثاء فان طهر م نمى م مملهر 
عزةّول أبمن ن الرحض مد أبوالزممأنم أخض جرج ان عن 'ّالم ن وصمد ٌلم أخحمبما ٠ اباء 
محللقعمر اين فقال ؟ حانقا اهراته محللق رجل ز ترى فقالك؛اف الزبميسح وأبو عمر ين حمدالد يسال 

قالأونمك فليْللق صيهرت فإذا  ١٠٠٢١^عرْ وّلم عليه الد مجل الى فقال حامحا امرأته عمر بن صداش 
أولقلءرترن||الثاضءد:رن نل ى فللقوس الماء محللقم إذا الني أ;آا ؛١ I روجل اش حمروقال ابن 

عنهالك احمنا . يقروعا"كذلك كان انه محاعد عن جرج ابن عن ّالم ن كصميد مسلم اخدنا ا صلت، 
ينعالك احرنا عدتن. لمل نحللقوعن الماء طلقم إذا يقرا انهك١ن عمر بن عداش عن دينار ن عداش 

١^رجل طلق قال بكم ن إياس ن محي عن ثؤبان بن الرحس حمد ن ضد عن صهاب ان عن أض 
أننرى لا فقالا عباس ين وعداش يرة عر أيا نال يستفتى فجاء ينكحها أن له بدا م ما دخل أن قل تلأثا 

مايلك هن اؤصالت إنك عباس اين قال واحدة إياعا طلأى إمماكان فقال غمك للجا ّذدج حكا تنكحها 
حماسأى ن نمان عن الأثج ن عيالي أخرنا'الكءنمحىنّمدءنمحن محل• ٠>، للت، كان 

أنقل ثلاثا امرأته طلق رجل عن الخاص عمرون ن صداش بمال رجل جاء بمارقال ن ^١١٠ عن الزيق 
تسنأاالواحدة قاصي أنت عمروإنما ين عبداش فقال واحدة البكر طلاق إنما يسارفقلت ين ءءلاء قال بمها 

•صرم نوجا تنكح حى خرمها والثلاث 

اصواكام وسكاب 
وصمعليه اش صل اش رصول أن علما اش رصي ■عم ن عبدك عن دينار ين عبداش عن هالك أخمنا 

العدةفأكملوا عليكم غم فان تروم حى تفعلروا ولا الهلال تروا حى تمؤعوا فلا ؤحمنرون نح الشهر ا فال 
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بثتقاطمان أمه عن عئان عمون ن ع؛اواس ن محمد عن الدراوردى محمد ن الرين عد أخما ثلاثن« 
أنالناس وأم تال وأحسه فصام ر٠ضان علال ؤدة عل عنه اش رض عل عد ثهد رجلا أن حبن 
مدلامحوزعل( الثاض ؛او ) رمضان من أنحلربجما أن مجن إنأ أحب ثمان س يوما أصوم وثال بمومإ 
أنحلرىالخناب عمرن أن أسم ين خالد أمحه عن أسم ن زيد عن مالك أمحرنا شاميان. إلا رمجضان 
طلختم الؤمتن أس يا محال رجل يحاءْ الثمس وغابت أمي ثد أنه ورأى غكر ذى يوم ى رمضان 
محمدن مهل _ دينار ين حازم أنحا م، مجالك أخرنا سر. -الحطب ؛ الخْلاب ين قال.عمر الشمس 

اخرنا. H النعلر عجلوا يخرما الناس يزال لا ٠ وسب؛ال عليه الد صل الد يبمؤل ان عنه الته ينحى الماعدى 
ينفرانحنا المبب يصليان وعيانكانا عمر أن عؤف بن اليحمن عد ين حميد عن ثهاب اين مجالكءعن 

كانأنه عمر اين عن نافع عن مالك أخرنا رمجضان. ى وذلك الصلاة يعد ينملران م الأموي الليل ال، 
وجبوموصاثم تقيأ وس محه الد رض ( الئاس قال ) تال اريع أخرنا . ذلك ترك م وموصاتم محجم 

اثرض عمر اين عن ناخ عن مجالك اخ/نا الإمناد ندا عليه. محام فلا الْيء ذرعه ومن القضاء عليه 
اشرض عانثة عن عائثان ِوس.ل اى عن معمر ين ارحمن عد ين عداش عن مجالك اخرنا . عنبمل
اشلمول محال الصيام أريد وأنا حشا أصح إى سح وص ؤبمم عليه اش صل ءالد رمؤا تال رجلا أن عما 

لتإنك ارجل محال ٠ اليوم ذلك اصوم م فاغتسل الصيام اريد وانا حنا اصح وانا ١) ؤمز عليه اش صل 
لارحوإى والد )) وفال ؤبمبر عليه اش صل الد وّول فضب ناحر وما ذنك من تقدم  ١٠■لك غفرالق ثد مثلنا 

إنفالت عاثثة عن اييه عن عروة ين هثام عن مجالك احبمرنا ٠ و أنش مما وأعلمكم لتل أحثاكم أكؤن ان 
ينزيل عن ماللث اخرنا . تمحك م ومرصام انواحه مض ليقبل وّلم عليه اقل صل الد ;مول كان 
امحدنا• للثاب وكرعيا للثيخ ما فايحص للصائم الملة عن مثل عباس ابن بماران ين عمياء عن امم 

رمولفامْ رمضان مهر أفطري رحلا أن مريرة أى عن ارحمن عد ين حمد عن ثهاب اين عن مجالك 
فأيأحد لا إى طال مكينا متن أواطعام متتايعن مهرين أوصيام رقبة متق وصب عليه اش صل اقه 

مجيأحؤج أحد مجا الد ;مؤل يا نقال يه فتصدق هذا حد قال ممر مرق ر؛ّاام غليه الق صل الق حبمؤل 
نحرموكان عنه الند رض ( الئاس ؛ال ) ة١لكاله م ثناياه يلت حق ومالإ عليه اش صل اش يمؤل فضحك 

عليهاش صل اقل ;بمؤل إل أعراي أى فال السيب بن معيد عن الخراماى ءْلاء عن مالك أخرنا . ؛بجلخ 
فال؛٠ ؟ ذاك ومجا  ١٠ؤمبر عليه اش صل الد ;مول قال الأمد ملك ويقول نحره ويضب ثاررْ ينتف ومم 

فال(( ؟ ;ثة متق أن تسمملع مل # وسب عليه الد صل اش ;مؤل له قال صائم وأنا ;عضان ى أمل أصبت 
ممرمرق وّب عليه الد صل الد ;مول فاى فاجلس؛ ٠ فال لا فال ٠ ؟ بينة مدى أن سمملع فهل ١) فال لا 

مطاءقال (( أصت ما  ٥۴٠يؤما ؤصم فكله )) قال مى أحؤج أحد مجا فال ٠ يه فتصدق سا حد  ١٠قال 
ينهئام عن مالك اخرنا . عشرين إل ءسرصاءا حمسة ين مجا قال ؟ العرق ذلك ى معيداكم فسالت 

وكانالسفر ى اصؤم الد ;مؤل يا قال عمروالأملس ين حمزة ان عما اقه رصي عاثشة عن اييه عن عروة 
حميدعن مجالك أخرنا .  ٠٠فانملر مثن ؤإن فصم مثن إن اأ ء؛ٌام عليه الُه صل اٌُُ ;بمؤل فقال كثرالصيام 

يعبفم رمضان ى ؤمام عليه اش صل اش ;مؤل ح ّافرنا قال عنه اش رض مالك ين انس عن الهلويل 
عنطلحة ينت عاثثة عمته عن محي ين طلحة عن مفيان أخرنا . الصائم القهرعل الفعرولا عل الصائم 
إلاما ١، قال حسا لك حيانا إنا قالت ؤبمام عليه الد صل الد ;مؤل عال لحل فالت الؤبنن ام عاثثة 
• ٠٠رمحه ولكن الصوم أريد كنت 
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الهامككي وهن 

اشأن عيا اش رض عاص ان ص عاص ان ءن/ب،ول عب ن إ؛راميم عن محنت ان أ-محرنا 
؟التؤم غن ايلحن فقالوا ؟ المم عن  ١٠ر٠ال عالهم فاز ريا لقي رالرو>اء فاياكأن هل وسب عله الد صل 
1تمواأكت قتال -ح؟| ألهدا محل ئسؤل يا فقالت ءغ،4 عن لها صبيا اعرأة الٍبم نفعتا ك وّوال ت فال 

يبمولأن علما اث حماس7ض ان عن صاس ان مول ءنكر.ب عمة ن إ.راما عن ءالك ص أجرا 
بمضييفأ-حفتا وماز عله اش صل اث ر،ّول مذا لها فمل محميا ى وص اا.رأْ عر وّلم عاليه الد صل الد 

أىعن عغوو ن مجالك عن سالم ان سميي أ-محرتا أجرا( ولك م )ا : قاو ؟ حع ألهذا فهالن، ععها صهمركأن 
ثملغاُت، أعله ُه حج كالؤك اعا لكم أقول  ١٠وافهعوا مولؤن مجا أّءمى الا؛س أتبما هماس ان قال الفرفال 

فقديدلك أن نل فائتا أمله به -ج غلام وأمما فل؛*ءع؛ج ممكن أن نل عتق ؤإن حجه محي فقد يش أن 
عاصان يارعن ن ّلان عن محدث الزهمى سمت *ال محنة ابن اخحمنا *لهجمج بلخر محإن حجته ؛فحما 

اتح(ادركتا ء؛اد0 عل ا"ني ى اش فريضة إن فقالتا ؤبماز عله اش صل الني مالتا حتم ثن امجراة ان 
ؤبمالإعليه اش صل الد وّوال فقال ؟ عنه مج أن ترى مل راحلته عل ستمسك أن يستطع لا ثيخ١كأ١إآ 

بمارعنن بان عن الزمى عن دينار عمد.ن أخمنح، الزعرى. س حفنك ءكذا -شان فال I م ن» 
دينعليه لوكان مَلإا  ١١فال ؟ ذلك يضه فهل اش )بول يا فقالتا ف؛ه وزاد *ثله ؤبمز عليه اش صل الني 

عباسن الفضل قالكان عياس ن عبدالذد سارعن بن مل،ان عن الزمرى عن عالك أخمنا نفعه« فقضيته 
فجلوتنفرإلمه ينفلرإلها الفضل *جل ستفتته خئم -ن امرأه فجاءته . وسر عليه الد صل الد وّول رديما 
ا-نيى الق فريضة إن الد )ّود يا الأحرفقالتا الثق إل الفضل وجه مت ؤسالإ عليه الته صل الد دّوض 

حجةق وذلك م : قال محه؟ أفأحج الراحلة عل شتا أن يتطح لا أىيحاكرا أدزكأا حماله عل 
ابنسارعن ين صيان حدش سهاما ابن قال قال جرج ابن عن الزغى حالي ين مز اخرنا الودلع. 

فريضةالركب قد اى إن ؤسلم عاليه اقه صل اش لئسؤل قالت ■؛'٠^ *ن اراة ان ءآاس ين الفضل عن عباس 
عمروينأىسلمةأخرنا ٠ عنه فحص  ١١انبمتؤىعلءلهر؛مْقال اُيجوهوصح'يرلأيملع الدى 

عنامحه عن حكا ن مل ن زيد عن الخزوك الخرث ن الرحمن همد عن محمد ن الزيز مد ما 
ضوكل  ١١قال وسلم عليه الد صل الد رمول أن محه الد رض ٠لاJا ز ين عل راغءعن أى ن محدالد 
ولاالخج ى حماله عل الله فريضة وأدركته افني قد شيخ أى إن حنمرفقالتا مجن اعرأه جاءته ؛ مجنمحر٠ 
سممت،قال حنفللة عن ّالم ين سعد أخرنا ٠ نم ' قال ؟ عنه أؤدييا ان عنه بجي فهل أداءما يستطع 

٠أمجك عن حص  ١٠فمالط حج وعالها مجات أعي إن فقالتا امجرأة ؤصالإ عليه الد صل الى أتتا يمل، ءلاوسا 
اضفقال فلأن عن ليك يقول رجلا وّاب عاليه الد صل اض سمع عتناء عن جرج اين عن ط أخرنا 
يزيدين ايراهم عن ينّالم سمبد اخرنا .  ٠١فاح؛ج ؤإلأ عنه فلبا حججنا إزكننا ا كسالإ عليه الد صل 
عليهاش صل افه وّود رجل ّال يقؤل قمعته عمر ين حمدالد إل قعدنا جعفرقال ين ماد ين محي عن 

٠١والج العج * قال، افضل؟ الخج أى الد وّود يا احرفقال فقام  ٠١التفل اكعثا  ١١قال ؟ الحاج *ا فنال، ء؛ّّلم 
ءلارقعن الثولثما سفيان عن ّالم ين سميي آخرنا (( راحلة ءازادوا قال ؟ المميل ما الد يسؤل، يا احرفقال فقام 
بمجلر الرحل عن سألته قال أنه وّلم علمه الد صل الني صاحبا أوى أى ين حمدالد عن الرحمن د مهن 
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ماله رجلامالهأن ءاس ان عن عظء عن جرج ان عن ومعد صم أخبنا ا. لا » نال ؟ للج أبممرض 
محسنالم اأولثلث نم ماس ان قتال أجر؟ ال اياّلث مجهم يأنملث القوم سأؤاجرنمى ؛تال 

عليهاش صل التي ّءع تال عءلاء عن جرج ان عن خالد ين مسم أخبرنا ا الخساب، صرع واث ءاكسوا 
فاحججؤإلأ عنه قالبا حججتا ازكنتا ٠ وّلم عليه اش صل الني له فقال فلأن عن ل؛إلث يقؤل رجلا كبمالإ 
ل؛اكقول رجلا تماس اين سمع ثال نحلأية اى عن أييا عن مفيان أخمنا عنه«. اجم؛ج م نفك عن 
لاتالقال ؟ نصك عن احججت، له فقال له فذكرزايأن تال ؟ ؤبمازير.ان ؤبجك ع؛اس اين فقال ثعر»ة عن 

لطالماأتبماقالاعطاء عن جريج اثن من ثناخاك ^ ٠٠أخمنا • ممة من احجج م شلث عن فاحجح 
جارنسمع أنه •ءْلاء اخجمى فال جريح اثن عن وعمْ خالد ن سلم أ-محرتا ائال، رأس س الماجة الخجة 
ممافال I ,مل؟ يا أيللتؤ يم * ومي ، ulfالد مجل الني له فقال معايه عته اش رصي عانأ قدم فال عدائي 

سرأخبرنا . حديا مل له فامدى فال V انن، حراماكا فامدوا»كث، ا| ثال ؤبمي عاليه اش صل الني يه أعل 
فالومي عليه الد صل التي حجة عن جائروعومحدُثا عن أيه عن محمد ين جمر عن جرج اين عن 

يديهين وراجل راكبا يبن س يممى مد فنظرمحتا بالداء إذٍا'ىإ حكا كبملم علته الد صيا الك، مجر خرجنا 
وسبعليه الد صل افه ئسول يقول }{"؛] jAiأن يلمس يه يام أن يد ير ورائهكلهم و*ن ماله وعن ممينه وعن 

مجهيكن لر من الناس أحا فال الوة عتل فكنا طفنا فيا العمرة نمنا ر؛لآ غبره نمنا ولا الحج إلا ٣^، لا 
عدىمجه يكن i من فحل أمدينا ما امتديرتج ما أمرى س ولوامتقبلتا عمرة وJجرالها فالمحلل مدى 
يكرأتح( بمن أّاء عن ثية بمن صشة عن الرحس تمد *محورثن عن جريج اثن عن خالد ين سب أخرنا 
علفليقم هدى مجه بنكان را ؤملجر عليه الد صل الني فقال ؤمل عليه اس صل الد ؤمحل ع خرجنا فالتا 

أخبرنا. محلل فلم مدى الزيم مجر مكان فحللتا هدى مص يكن ولر I( فليحلل هدى مجه يكن لر وس إحرامه 
وممعليه الاه صل الني مع خرجنا قالت علما اش رنحى عاتقة عن عمرة عن معيد ين محي عن تم؛نة ابن 

لرمن وسب عليه الله صل المى امر  ١٣٠اوفريا بمف ^؛'^١ الحأ إلا نرى لا القعدة ذى من بقبن لخمس 
عليهائد صل اذ4 رسول ذح قالؤا ؟ مدا ما يقرفقالتا يلحم آتيتا بمي عمرة مح١رلها أن هدى مجه يكن 
مالكاخبرنا . وجهه عل ؛الخدين، وافه جاءك فقال محمد ين القامم يه فحدثن، محي قال ساثه عن مبمي 
القاصمين انجمن تمد عن صفيان أخبرنا . سناه ؛خالخ، لا صميان حدين، بمل والقاصم عمرة عن ثمحى عن 
إلانرى لا حجة ى وصي عالمه الته صل اش رصول مع خرجتا فالح، أنبا عنبا اش رصي عاثثة عن أيه عن 

فقالأبش وأنا مبمام عليه افه صل ارلٌ يبمؤلط عل فدخل حضنا  ١٣٠فريا أو يمنا إذاكنا حى الخج 
مملؤضلا أن غم الحاج يقضى ُا فافصى ادم بنانج عل افه أمركبه هدا إن فقال نم قلتؤ ؟ أنمسن، اك م٠ 

ؤإبراممطاوس ابن ثنا صفيان أخبرنا البقر، ناثه عن وّام عليه اش ًل، الق يمؤل وصص قال!، ٠ يالبينإ 
حجابمص لا المدينة من وصر عليه الله صل الله يسؤيا خرج يقمل طامبما سممإ حجم ين وهشام ميرة ين 
مجهيكن ولر أهل يان.٠^٠؛ س أصحابه قامر والمروة الصفا وهوين القفاء عليه فتزل القفا، ينتظر عمرة ولا 

ممقتإرآمى لبدنه ولكن الهدى مقنؤ لما امتديرتؤ  ١٠أمرى س لواّتقبالن، وقال عمرة مححلها أن هدى 
قومكأنمافضاء لنا اقض الد رمول يا فقال ُاك بن مراقة إليه فقام هدى محل دون محل ل فليس هدى 
ودخلقال القيامة يوم إل ا-ني ى العمرة دخلت، للأي يل قال ؟ للأيي أم هدا لعامنا هدْ أعمرتنا اليوم ولدوا 

إهلالرلماوس عن احدهما جال 'ا اهللتا بم را وصير عليه افه صل الني له فقال امحن من عنه الق رصي علي 
عنحازم ١^٠ عن ماك أخبرنا . وما،ر عليه الق صل الني حجة للت، الأخر وتال وصلم عليه النه صل الني 
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انأّم؛ • ٠ المرايل لمس ازارا محي ب ؤإذا الخفن لس تحلن انحرم يد لر إذا ٠ وهويتول يخطب وّلم 
؟الماب ر انحدم يلمس  ١٠ماله وطر عله اش صل الى أى رجلا أن أيه عن ->الم عن الزهري عن عتنه 
JUi  ولا ٣ ^ اارس ^ ١^٠< ^ س دس لا ٠ اهiijl _ ءدإر ءإن ١^، ^ ان إلا
اثرض ءم ان ءن ناغ عن مالك أ-محرنا . الكمن(( عن أمقل يكونا حى ولقييا خفن فللبس نملن 
يطرعيه الد صل اث محبمول فنال ؟ الشاب ٠>، اخرم يلس عا وط عله اش صل الى صال رجلا أن علما 

__س لا ١^١ إلا الخفاف ولا الرانس ولا المائم ولا الراويلأت ولا القميص اخرم يلبس لا » 
ءطاش ع٠ررض ن ءداش دينارءن ن عداش عن مالك أخرنا . ٠( الكمن من أمقل وليقيها الخمن 

يدب ®غن د؛ال ورس أو .زعفران مصوغا ثويا اخرم يلس أن نمى وطر عله اث صل محل رمول أن 
نعم فال "بمفر أبي عمروعن عن عينة ابن ؟خرنا . الكمبنء من أصقل وليقيها محقن فللس تحلن 

نفقال ؟ اكياب هنْ ما فقال وص'مرم مفرجن ضن جفر ن عباداش عل عنه الق رصي الخطاب 
عنّالم ن أ-محرتاصمد ٠ عته النه لصي عمر فسكت المنة يعلمنا احدا احال محا عنه اض ؤصى طالب اى 
الشابوتلس الطب ثياب الرأة ظيس لا يقول سمعه أنه محه اش رصي حائر عن الز;.حم اى عن جرج ان 

إذاالماء يفي كان أنه أيه عن -li؛ عن الوهرى عن عينة ان أحرنا . طيا ايمنر أرى ولا انممرة 
أحبمرنا, عنه فانمى يقطعن لا أن الماء نفى أما عانشه عن صفية أحرته حى الخفن مضن أن احرُن 
الوما ك يه شرب ولا جلأيا من علما ممل تال حماس ان عن ءْلاء عن جرج ا.ن عن ّاب ن سمد 

عليه فضمئب محليم لا فقال الخالباب من خدها عل ما اثارإل غر اراة نحاي، خامارل'ي V يه تقرب 
قملفهولا به تقرب ولا تقلبه ولا هومسدولا وجههاكا عل نسيله ولكن عبيا يبقى لا الذي يدلك وجهها 
علحزم لقد بايت بحم، عمر ان رائت تال ط'وس ص حمر منام.ن _ جرح ا.ن ما ّبد اجرنا 

غرزإنما عليه المب عقد يكن لر عمر ابن أن أخره ناسا أن أمية بن إسممل عن صمد أجرنا . بثوب بْله 
محنأحالف محال مجعه وأنا عمر اين يسال رجل جاء تال جندب ن مسزإ عن معيد أءرنا - إزاره عل طربه 
اينعن 'آالم ن صعيد أحرنا • ثيثا تعقد لا عمر ين عيداش قال ١ محرم وأنا أعقده م ورال ٌن ثبي طرف 
صعباحرنا ٠ اا"رتن الحل اننع ء فقال ايرق بحل محترما رجلا راى وسم عليه اش صل اش رصؤل ان جرج 

امحراةحاءتيا إذ عانشة عند اما صيبة ينت صفية عن ملجر ين الحس احرنا فال جرج ان عرن 
ىحبيا بس لا ان حلفت فلانة ابش إن ازمنن ام ا لها ثالت مملك ض يقال الدار حمد ينف اء فر 

ينصعيد احرنا ٠ حليلئ،كله لمسنإ إلا عليك تمم اجلؤمنن ام إن لها مل حميا اش رصي عائشة فقالت الوتٍم 
وهومحرمرمد إذا أنهكان عط ك رض عم ان عن ناغ عن موصى أى ن أيوب ؛المساينحرجص 

ابنغررمد ومجن يطبب يكتحل لر ما رمجد إذا باىكحل اخرم يكتحل وأنهكان أضرإقهل١را حميه ز أتْلر 
اناعلما اش رصي عانتة قالت ثاو عبدك ن ّالم عن دار ن عمرو عن عيية أبن اخرنا- . القائل عمر 

صلاش يمول ؤمنة ّالم قال (( ؤإحرامه لخله ٠ الأملأء وكتاب وقال وطر عله اض صل اش رّول حلت 
رضالحطاب بن عمر قال قال ؛ iuدينارعن عمروين عن عينة ابن نينا • ثع أن أحل وطر عله اش 
بنالرحمن عد عن مالك أحرنا والهلب. النساء إلا علكم حرم ما لكم حل ففد الخمرة رمم إذا عنه اش 

آنقبل ولحله خرم ان قبل لإحرامه اش لمول امحلب كنت قالت علما اش رض عاتثة عن اييه عن الفاصم 
وقدعلما اذٌ رصي عاثئة سمعت قال ابيه عن القاصم ين الرحمن عبد ص صفيان احرنا بالبيت. يعلوز 
أنقبل ولحله أحرم حن لإحراُه هاتن بندى ؤبمام عله اش صل اض رمؤل ًلمت أنا تفؤل يدتإ بطن 
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اشص■ل اش ُبمول ءل؛؛ت نالت الدعنإ ؤبمى عاتقة عن عروة عن الزرى عن مفيان أخمنا . الت يطؤف 
نعئان عن عينة ؛•ن *شان اخمنا . باليت بطؤنا ان نل ؤلخله احرم حما لحرمه ماتن بيئي وسب عليه 
ؤلخكلحرمه وسب ءايه اش صل اش يبمؤل طيبت تقؤل عما اش رنحى عاتقة سمعت يميا اى سمعت ثال عروة 

مفانأخممزا . ض إلا الحدث هذا هثام روى ما ماز تال الطيب ياطيب فهالت ؟ الهلب ياي لها محلت 
العليبؤييص رأيت نالت علما الد رض عاتقة عن الأموي عن إيراهم عن المائب ن ءطا» عن عيينة ابن 
عيداشعمرين عن جزج ان ص ّّالم ن أحجمبماصعيد • ثلاث يعد ء؛ّام ءل؛ه افه صل الد يبمؤل فايق مى 
صلالد يبمؤل طينت نالت أما عما اش رصي عائشة عن يخممان وعروة محمد ين القاسم سمع أنه عروة ين 
بمنعائشة سمع انه صءلأن ن محمد عن احرنامفيان • والإحرام للحل الوأ"إع حجة ى ييدى ؤملم عليه الله 

*الأبته عن زيد بن حسن عن مالم بن سعيد أخ/نا . والذريرة ا-حر1مهِ-ادك عند أى طيبت تنول صعد 
أمحاءن جرج امح، عن ّالم .>، سبي أحمنا • الخالة ٠>، الرب  ip-رأسه عل ؤإن محرما هماس ا؛ز، رأيت 

وعم عن مفيان أخرنا لا طال ؟ والعليب والدهن انمحان الحرم أبشم ّّثل أنه عنه الله رصي جابر ١^؛>؟-^، 
جاش صل اش رسول عند ٠الكنا أبيه عن أمية ين عل ين صفوان عن رياح أى ين ءهلاء عن دينار ين 

'؛السأمأُممت إمحا اش م؛ّول يا فقال يالخلؤف متضمخ وهو جبة يض مقعلعة وعليه رجل زاتاْ إبموانة ؤمحلم 
القطةهذْ اننع ^الكنتا « ؟ حجلث، ز صاما محاكنن، )t وملم عليه اممه صل اش رسول قل عل وهذه 

«صوك ى ناًغه حجتك; ى صاما فاكنن، )ا وّلم عليه الله صل اش رسول قل ١^؛، هذا وأغل 
أنء-'ه الته رص«ى ماللث، ين أس عن صهيب، بن الرين عبد أحجمى علية ياين يمف الذي أخرنا 
محاما جرج ءف.ان ن'ّالم وّبد بم أ■؛ءممنا يتزعفرالرجل، أن ض، وّام عله افه صل إلنه رسول 

حامبن، مم احهمن١ • لا فقال ؟ الحج اسهر نل يالحج اتل الرجل م، همداث.سال جابر.ن سمع انه الزبم 
وذوغؤال يسمى نمركان هل V الحج اسهر يمي عمر ين عبدايذم اسمعن، يافع قال؛لتا جريج ا؛زإ عن 

.ميثاذلك، ى منه أسمم لز قال ؟ نلهن يا-ب إنسان أهل فان لناخ هلن، قال وذوالحجة القعدة 
ر~ولّمحا ُا قال '،W اش رصمح، همدالد جابر؛}، أن رقيش ؛>، الرحمن، همد سبي؛ن، م، محمد ين، إبراه؟ا 

اناُإه آّصو, عمر اين عن ناغ عن، مجاللثا احميا ٠ عمرة ولا قهل حجا تلثته ل وّلم علته الله همل النه 
ال؛،وانمة الحمد إن لملئ، للئ، شريلث، لا ليلن، ليلئ، اللهم ليلث، وسلم)ا عله اش صل الق رسول تلبية 

يديلث،ى والخم ؤسعديلث ليلثا ليك ءا فجا يزيد عمر ين عبدالله وكان نافع فال (( إل؛جصرياك لا والمللئ، 
الغرض هميك ن حائر م، أيه م، محمد جعفر؛>، م، الخم أهل .صض أخرناوالخمل؛٠ إلك والرغاء 

ا-ب;سدإي، ليلثؤ ، JLUصرلثؤ لا ليلث، اللهم ليلث، رر نالتؤحيد أهل وسلم عله اش محل اش رسول أن علما 
عنالم١جثون ءأدافٌ العزيزين همد وذكر نحه اس رصي، ( الثا٠هم قال ) ا( للئج مريك لا والمللث، للث، والعمة 
وّلمعله ض صل افه رسول نية من، نالكان عنه الله رض هريرة أى م، الأعرج عن الفضل ن عبدالته 

اشق١لك١ن أنه محاهد عن الأعرج حميد أحجمي فال جريج ابن عن معيد اخرنأ ا( ليلن، الحق اله ليلن، ١) 
للئحوانمة الحمد إن ليلث، لل؛، مريلن، لا ليلن، ليلنا اللهم ليلنا  ٠٠التلية مجن، يفلهر وملم عليه اش صل 

فجافزاد هوفيه محا أعجبه كأنه عنه يصرفون والاس يوم ذامحنح إذاكانت، حف قال (( لك فريك لا والمللث، 
نالقاّم عنا ّمد أخثرنا • عرفة يوم ذلك أن وحسبن جرج ا؛زإ قال  ١١الاخرة عيثي العيس إن يلثؤ ل» 

وهدآخه بك، مم، وقام، أنح، ؛)، سعد سمع قال أنه سلمة أمح، ينؤ هميك عن عجلان ين، محمد عن معن 
عليهاش صل ك رسول عهد عل نلى هكداكنا ومحا المعارج لذو إنه ؟ المعارج سعد فال الحارج ياذا يلى 

٤٨٩



همدأى؛كر ن اللك مد من حزم ن صر ن محب ن يكر أى ن صدالد ص الاث أخهم؛ا . ٢
تالؤط مب4 اش صل اش فرربل أيه عير الأنصاؤى الماب ن خلال عن مثام ين الخمث ين ارحس 

يوداويالاعلأل يالتلة اصؤاتم يرضوا ان س او*ن اصحاى ار ان فارق الملام عله جمل تاى اا 
محّدعيه ه مل المي أن النكير ين محي عن حمد أم ين محي عن ص\ب ين سعد أمرتا I سهما 

رماض صرأنهكان اين عن ناغ عن عم ن عداش نّالمعن -عد أمرنا يكرر كان 
ايهعن ثان ين خوص ين مارة عن زاثدة ين محي ين صالح عن محي ين إيرام اخرتا . وضعلخا ونازلا 

النار•ر يلآص؛ه واصتماْ والحة رصؤإنه الد سأل تبته ر فئ إذا كان أنه ؤملم عليه اد صل الني من 
يتيضاعة عر وم عله رالد صل الد د؛-ول أن أييه عن عري؛ ين عثام عن عية ين عميان أخرنا 
أخرنا٠ حبش حث ص أن واصرر حص ٠ لها فقال ثاكة إى قفاك ٠ الخج ريدين أها ا قتال الزير 

؟افول ماذا لها فتاك ؟ حججت إذا سى ،ل عاثثة ل فاك فال ايه عن هثام عن عيينة ين عميان 
عاكأخمنا ا صرة فيى حايس حسي ؤإن فهوالخج يمنه فإن عمدت وله أردت الخج اللهم I فتاك؛ل 

عصنعتا صنعتاكا المن عن صدئت إن فقال معتمرا النتنة زر مكة ال خرج انه صر اين عن ناضر عن 
عليهالد صل الله يبمول ح أحللنا أحللناكا يض عنه الد رصي ( القالي ؛ال ) وسب عليه الله صل اُد يبمؤل 
المندون حس ر ءال أيه عن عدافه ن ( iuعن تهاب اين عن ماللئ، أخرنا الخديبة. عام وعلم 

ينّل،ان عن معيد ين نحى عن مالك اخرنل والروة. الصفا وين ياليت بملثف حى محل لا فانه ممرض 
أنومءرم ُكأّ طريق بمص صئ وأنه الخزدك حزابة اين أفتوا الزبر وابن صرد٠ردان اين أن بمار 

امر؛ا. و-أدى قائلا عاما قج ان عليه وكان إ"مامه ر ضحل اعتم صح فإذا وبمتدى منه يد لا بما ي؛نداص 
محالفيقف الخاج الحرس لبة ادرك ر فال انه خمر اين عن ناغ •_ ممة بن مس ءن ماض ين اض 
ايحفاته فقد الفجر يْللع ان فل ؟١١ فيقف عرفة يدرك لر ور ا"ني ادرك فقد الفجر يبع ان مل مإّة 

عديهمعه وإزكان ثاء اويقصران لمحاق م ميعا والروة الصفا ين ويهلؤف سبعا يه فليثل الين فليات 
*ابلايإ أدركه فان أهله إل لرجع أولمصرم فلحلق ؤعه محلواض ر نغ فإذا محلق أن نل فلينحرْ 

.امله إل رجع إذا ؤعسعة ا-ني ى أيام تلاثة عنه فليصم عديا محل لر فان يدنة وبيد ام«تْلاع إن فلحمج 
منبالبادية إذاكان حى حاجا خرج أيؤيب أبا أن بمار ين ّل؛ان أجلى فال معيد ن محي عن مالك أخرنا 
يمغاصغكا له فقال له ذللي فذكر الحر يوم الخطاب ين عم عل قدم ؤإنه يواحله أصل مكة ءلر؛ق 
عننافع عن مجالك اخرنأ . الهدى امتيرس ما وأهد فج قائل الخج أدركت فإذا حللت قد م العتم 
يغتسلأ؛هكان عمر اين عن ناغ عن مجاللئ، أخرنا . يكرة ينحر وعمر حاء الأموي ين مار أن بار ين صل؛ان 

رفعالبيت رأى إذا وّامكان ءايه اُلٌ صل اُد رمول أن جرج ابن م، 'ّالم بن —عند أخرنا • مكة ليحؤل 
تشريفاواعتمره حجه ثمن وكرمه شرفه ر وزد ومهاية وتكربم١ وتحطا تشريفا الين هذا زد اللهم ا وقال يديه 

عنالحرث ين عبدالف مول منم عن حدك قال جرج اين عن مال( ين ممد أخرنا ويرا« وتحطا وتكر؛ا 
البيتو؛ذاٌرىء الصلاة ز الأيدي ترفع  ١٠قال انه ء؛ّام ءل؛ه ايد صل الني ص همها اٌُُ لصي تماس ابن 

صممد ن محي عن تمتنة ابن أخرنا الت؛٠ وعل الخمرتن وهمد ثمحثع عرفة وعثتة والروم الصفا وعل 
الملامومجتك اللام انن اللهم  ١١يقول الثبت ال ينغلر حن ١نهك١ن الميب ين معيد اييه عن محيي ين محي 
وملمعله اش صل افه رمول ئادخل قال ءهلاء عن جرج اين عن ّالم ين معيد اخرنا ٠ ؛الملام رينافحينا 
أنهمعود بن مدالذ عن مروق عن وائل أيى عن متصور ءن مضان؛ن.تمثنة أخرنا بمرج؛ يلوول( ب *كة 



•لكثما خاشه فمل التام أى إنه م أربمة ومثى أطواف تلاثت نمل بمنه عن أحذ الخجرم فامت،م دأ واْ 
أدغممجبا الطؤإف يفتح حن الجمر يلى قال حماس ان عن بمامحي عن نحح أى ان عن سمان أ-جمرنا 

شلرأّه مدا المدية يوم حاء عباس ان رأِت قال جمر أى عن حرج ان عن سمد أحجمنا مثى. 
ملنمناء قك *ال حرج ان عن صعد أحبرنا . مرات ثلاث عليه صجد م ناله م عليه مجد م الرش 
نحائر رأت نمر فنال أ أيديم قبلوا اصتلموا إذا ؤبمل عليه الد صل الله ؤصؤل أصحاب عن أحدا رأيت 

؟عباس وان قث أيدتم وقإلرا اصتلمؤا إذا عم الله رصي محريرة وأيا الخديى صعيد وأيا عم وان عيداقه 
عنممد أحجمنا ؟ إدا أمتالمه فم فال ؟ يدك نتبل أن امتلمت إذا أت تلع مل تلت وحتكم_ا م تال 

الأركانيمح وماام'كان عليه اهه صل افه يبمؤل أصحاب من رجلا أب يزكٌب محمد عن عيية ن مؤمى 
ىلكم لمدكان )I يتول عباس ان وكان (٠ مهجورا منه شء يكؤن آن تحال افه ليت ييض لا ٠ ويقول كلها 

علوحدت إذا قال عاص ان عن ء8لاء عن حرج ان عن ّالم ن معيد اجدنا . I( حنة اموة اممه رمول 
انحان سمذ عن حن اى ن سمد ن عمر عن 'ّالم ن معتد احمنا • تقف ولا فامرق زحاما الركن 
فقالتبا ءاjيرا فدحلن، الؤمنن ام كسم عليه اش صل التي زوج عانشة عند انأاّكانت امجه عن صليان 

الهاحرك لا اذٌ احرك لا عاتثة لها فماك اوثلاثا مرتن الركن واصتلمت ميعا بالبيت طفت الؤعنن ام يا لها 
انأن نّىب محمد عن الربدى عبيدة ن مؤمى أحجمى معيد أحممن١ ؟ ومجرلب الأ'كبب الرجال تداضن 

أناممه لبيت ينبهم( لا ويقول الأركان'كلها بمح الزيم ان وكان والحجر اباتح، الركن عل بمج هماسَكان 
نمعيد أحجمنا . ا حنة أموة اقه يمؤل نر لكم لقد'كان ٠ يقول عباس ان وكان مهجورا منه ميء يكمحن 
التيسمع أته اناثب ن عبدالزد •_ أيه عن الماتب مول عيد ن بمي عن حرج ان عن القداح ّالم 

حسنةالاحرة وهمر حنة الدنيا هم؛ اتتا ربنا )I الأصول والرهن، جمح ؛ك، صك'ن ين ما يقول وّّلم علته اُدٌ صل 
أقلوايقؤل عمر ان سمعت يقؤل سمعه أنه طاوم، م، حننللة عن ّالم ن معيد أحمنا . النار(( عذاب وقنا 

انحلف طفت قال عمياء عن جرج ان عنف ّالم ن معبد أحمن١ . صلاة مح، أنم فامما الهلواف هم( الكلام 
احهمىقال جرج ان عن ّمد اخبرن١ • ُلوافه ءن مخ حى متكئا ُنبما واحدا حمت فا بماس وان عمر 

عليهاش صل اش ؤل ر طاف يقول سمعه أنه ء-رما النم رصي الأنصاري عبداينه ن جابر م، الخم؛ أيوالز؛مم 
أحرناعتوه الناس إن لهم وليثمف الناس لراه والروة الصفا وبن بالبيت راحلته علي الودلع حجة هم( ؤمم 
افهرمول أن ضا اممه رصي عباس ان ءن، عبدافه ن عيدك عن، شهاب ان عن ذئب أتح، ان م، معد 
ذنبأتح( ان م، ّالم ن صعيد أحجمنا . بمحجنه الركال وامتم راحلته عؤ، بالبيت طاف ومم علته اُّ صل 
جر.جان ءن سبي أ■حممنا • بمله ومم عله افه صل الني عن بماس ان •/، صام، ان مول شبة عن، 
الاأ قال V ولر فقالت راركبا والروة وبالمفا بالبيت طاف وصم عليه اممه صل، اش رصول ان ءهلاء احجمتحر قال 

بمؤيهلؤف ، ٧١١٠ن أنس رأيت قال حكه ن الأحوم، عنح مفيان أجرتا ركعتن. فمل، نزل م قال '٠ أدرى 
امروصم عليه اش صل اش رصولؤ ان ابيه عن طاوص ان عن عيينة ان اجدنا مار. علي والروم الصفا 

ويقبل(قال أحثه ممحجنه الوكنر يتم يإحلب ءعل ليلا ناله في، وأفاض( بالإفاصة باجروا أن أصحابه 
اّمرعنه افه رصهم( الخiاب ن عمر أن مليكة أى ان م، جرج ان م، محي أجرنا • انحجن، طرف 
لأّعتيكاذلك عل وافه V الإصلأم افه اظهر وقد نراى ومءن، الأن.نا'كبنا نبيي لن قال م بك الزكن 
مالحجر إل الحجر من، يرمل( انهكان عر ان عن ناخ عن عر ن عبدالذه عن ّالم ن صعيد اجرنا ِهم. 

اشرسول أن عطاء عن ج مجر ان عن ّالم ن سمد أخبرنا . وسائر عاليه الد صل اش رسؤل ضل هكذا يمل 



روالرابمة الأول ى ردوْ أنم إلا والروة ويالصفا باك الأؤع عمرهكلهن ى مس ومم يه اش صل 
أطوافثلاثة سمة عن رمل ؤمل عاليه الد صل اش ؤمؤل أن عطا، عن جرج ابن عن عميد أخمنا . الخديية 

إذحج عام عه اش يكررصي أم سس قال عطاء عن جرج ان عن سمد أجرنا • ض يس لس ■؛ما 
جرجان عن سمد اخرنا ت سمزكدك جرا هب والخكاء عٍإن م عم م وسب عبه الد همل الني بمثه 
أخمنا, والروة انمفا ين ولا يالبتت صص النماء عل ليس تال أته عم ان عن تاير عمرعن ن عبداش عن 

عنعمر ن أخرعبداش بكر أى ن محمد ن عداش أن عمر ن عيالي ن عن ثهاب ابن عن مالك 
مإعلعن اثتصروا الكعبة بنوا حن مبك أن تر أل!  ١١تال كبملم علته اش صل الد محبمؤل أن عاثشة 

بالكفرنوعاك حدثان لولا » تال V اللام عايه إيراهم تواعد عل تردها أفلا اش رّرل يا تقك « ؟ إ؛زاءم 
أرىعا وسارٍ عليه الند صل الق رسول من هدا سمعت عائشة كانت لثن عمر ابن فقال ا( مجاكانت عل لرددما 

ايراهٍرقواعد عل ي؛ ب البيت أن إلا الحجر *يليان اللذين الرين استلأم ترك ؤمالم عليه الق صل الق يبمؤل 
الح»معنقال أنه عباس ابن عن قال أنه أحب ما طاوس عن هشام حدثنا عيينة ابن أخرنا الملام. عليه 

الحم.وراء عن وّام عله الله صل النه رّول طاف وقد (( العتٍق بالثبت وليطوُوا ٠ عزوجل الد وتال إلمت 
عمرإل معه فجثت زهرة بل مجن شخ إل عمر أرمل قال أى آخمى ينبئ آيا بن أخرناثازحدثناعبيدك 

فلأنفراش فعل الولد وأط فلأن دن الطفة أط الشح فقال الحاهلية ولأي عن ولأي عن الحجرفاله وهوى 
فقالعمر دعاه الشيخ ول فهما للفراش بالولد قصي ؤسام عله ه صل ض رّول ولكن صدقت عمر فقال 

عمرله فقال الحجر ى بعضها فركوا فعجووا البيت لثناء تقؤت هريثاكانت إن فقال البيت بناء عن أخمى 
ضرسول ان ضإ ه رصي صاس ابن عن حماس ابن مول ءنكرِب إبراهم عن مالك اخدنا • صدقت 

بعضدفاحذت قال وّإم عليه ك صل ض رٌول هدا لها فقيل محفما ى وْى بامراة مر وّلم علته ض صل 
أىعن مغول ين مجالك ص مالم بن معيد أخرنا . (( أم ولك نم  ١١قال ؟ م ألهذا فقالت معها صيركأن 

قيلمحات أهله به حج مملوك أمما لكم أقول ما وافهعوإ تقولون مجا أسمعوف الناس أحا عباس ابن قال قال المفر 
فقديدرك ان قبل فات اهله به غلام وامما فليبج مميت ان قبل عتق ؤان حجه قضى فقد يعتق ان 

قال٠ حائر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن يز العز وعد مجالك أخرنا • فالمء*؛ج يإن؛غ حجه جه ؛؛حما 
علتهك صل ك رمول أن ضا ض رض عم ابن عن نافع عن عمة بن مجوسي عن عتاض بن أنس وأخرنا 

يصلم أربعة ومتى بالبيت أطواف ثلاه سس يقدم مجا أول والعمرة ا"سم ى باليين طاف إذا رمامكان 
رضعباس ابن عن طاوس عن الأحول سلمان عن عيينة ابن أخرنا والروة. الصفا بن بملوف م مجدتن 

حىالحج عن أحد ينفرن لا  ١١وّام عليه ك صل الني فقال وجه مجزكل ينمرمن الناس قالكان ما عك 
يكونأن الناس أمر قال عباس ابن عن أبيه عن طاوص ابن عن عيينة ابن أخرنا . بالبيت« عهده يكوزآحر 

اشرض عمر ءن عمر ان ر ناج ءن مالك اخرنا • الخاص للمراة رحم انه إلا باك عهدهم احر 
بالبيتالطواف لئ< اإنعهده احر فان ، بالبيت عهده احر يكون حى الخح عن أحد يصدرن لأ قال عنم 

بحدمحمية حاضت قالت أنما علما ه رض عاثشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عد عن عتينة ابن أحرنا 
قدإنما ه رصول يا فقلت ا( V ص أحابتتا  ١٠فقال وملم عليه ه صل ه لرسول حيمما فذكرت أفاصن،  ١٠

عنعيينة ابن أخرنا نحوه. القاصم بن الرحمأن عد مالك,عن أخرنا ت  ١١إذا فلا  ١١قال أقاصي مجا بعد حامتا 
صلللنيى حيضها عبا ض رصي عائشة فذكرت النحر يوم حاضت صفية ان عانشة عن عروة عن الزهري 

أخرنا IIإذا فلتنفر  ٠٠قال ذلك بعد حاضت م أفاضت قدكاث إنما فقلت II  Yأحابتثا  ١٠فقال وّّالإ ليه عض 
٤٩٢





امحركواب به نحكم ان امتك إبما عنه اش رض صر فقال واعد الؤبمتن امّ يا ش تم اث فقال نه ارثي 
صعدأح؛رنا . نه فدلك عنه اش محبمى عمر فقال والشجر ١^■* جمع هد جدا فيه ألي أريي* فقال ٠؛؛^،، ان 

نناغ ءن خصفة أى ن طلحة عن الداري بزكم عداش عن حن أى ن صرن'-جئ نّالمءن 
يستقربأن وأراد الخمعة يوم ى دارالندوة فدخل *كة عنه اش رنحى الخْلاب صرن ألدم تال الخرث حمد 
حةفانمزص يأطارْ ا-ل،ام مذا طر*ن عله مغ المن ى واقف عل رداءه فأش المجد إل الرمحاح منإ 

اليؤمصت0 ثيء ى عانأ احكا فقال محه اش رصي عفان ن محمان انا عليه دخلت الخمعة صل فنا فقتلته 
عليهفق الؤافف مدا عل رداى فألقيت المجد إل الرواح ، ٣٠أمتقرب وأردت'ش الدار ءدْ دخلت إى 

قممهحية فاس٠زته الأخر الؤافف هدا عل فق عنه فأطرته لحه بيممخه أن فخثيت اخمام هذا طرعن 
ترىعفازكيف ن لمان فقلت حتفه فيها عوقةكان إل امجنا فيه ٠نزلكان عن أطرته أى نفى ى فوحدت 

عنمعيد أخرتا . عنه اش رصي عمر فامجرحا ذللث ألي إى فال أ*بدالوآمح عل بإ تحكم عفراء تزثنية عى 
فقالذللث له فقال حماس ان فجاء ح،اعة له ان محل حمد ن اش حمد ن مال ان عطاء عن رج جن 
عنسعيد أخرنا ، م فال ؟ مكة مام أمن نمناء فقلت جريح ان فال  ١٣محملق ثاة تذح حماس ان 
الأحارىوكب جل ن معاذ مع أنل أنه أخره مار اى ن حمداش أن *املث ن يومف عن جرج ان 

ررجل به مت نارثصطل عل ويب الطريق يخن إذاكا تى بممرة المماس محت من محرُن أناس 
عمعل القوم دخل المدينة فدمنا فا،ا فالقاهما إحرامه ذكر م إحرامه ونى محملها جرادمحا فاخد جراد 
يايدك لعللث يدك وعن عمر فقال عمر عل الخرادتن قصة كعب فقص معهم ودخلت عنه اش رمحي 
دؤهمانبخ قال يلهمن قال ؟ نملث ى جعلت مجا قال الخراد حمدتحب إن حمن ان فال م فال كحب 
انمثل يقول عهئأء سمعت قال جنح ان عن معيد أخرنا نفك. ي جعلت مجا اجحل جرادة ماثة *ن خر 

فانالقوم ر اورجل له قلى  ١٠١فال هه ونس لا فقال الخرم ف الخراد صد عن عما اش رمحي حماس 
ماصان عن عطا* عن جنج ان عن مجسمحر أخرنا يحلمون، لا فقال المجد ذ محتؤن وهم يأخذونه قوعلث 

جرجان عن الحفاظ روى اصوحا وعسلم ت عنه اش لصي إ القا،م رقال مجتحتون قال أة إلا مجئله 
عندحالما يقؤباكنت القاسم سمعت فال عبداس ين يكر أخربي ءال جنج ان عن معيد أخرنا منحنؤن. 

فضةوليأحذن ؤلعام عن نضة ما حماس اين محال محرم وهو محلها جرادة عن رجل مأله حماس اين 
ولووقوله؛ القبة فحا إمما جرادات يقضة ولياحدن قوله : عنه الد رمحي الفاض( )قال ولكن حرادات 

قالتحثح ان عن همتنة ان خثرنا • عللث أكركا أنه أعلمتلث يعدمجا عللي ٦كرمحا فتخرج نحتتامحل يقول 
مفالقيلما محلة احدت طال رجل ؤبماله صها اش رض حماس ان عند ق١لكنت مهران ن ميمون سمعت 
تبتي.لا صالة تللث علما اش رض عباس ان فقال أجدها فم طلبما 

وهوا( الخ ظسآ راحلة رجل فأوطأ )ا العرب لمان ى الخدين لففل الخ عنا رجل فأوطأ قوله؛ت )١(( 
•تال واصح 

٤٩٤







اشرصي عمر ابن عن نافع عن مالك أجرتا • ٠ التاع يشرط أن إلا للياغ فتمرها توبر أن بمد نحلا 
يثارطان إلا لاباغ شرها ايرت فد نحلا باع مجن ٠ فال وصب عليه اش صل اش ببمول ان همبا 

أنايروف ذلك ثال حماس ان عن جبتر ؛>، ممد عن •رمى بن ملمة عن ممال • ٠ الباع 
اشصل اش رّول ان ايه عن ّالم عن الزمحرى عن مميان ا"صنا لنام، وبعضه ملعاعا بعضه ياخذ 
اشرمول أن عمر ابن عن نافع عن مالك أمحرنا . يبدوصلاحهاارئارحى ىيع نس وملم عله 
عنصفيان أخرتا والشرى. اياثع نبمى صلاحها يبدو حى ارئار بح عن نمى وملم عله الد صل 

حميدعن مالك احرنا . بنحوْ يعي وملم عليه اش صل اش رسول ان عمر ابن عن دينار بن عبداش 
حىإياد بع عن نس وّام عيه الد صل الد رّول أن عنه اش رصي مالك بن أض عن العلرل 

إذاأرأيت را وّّام علته لد صل اش رمول وفال نحمر١١ حى ١) فال ؟ تزص ومجا اش رمول يا فيل تزهى 
عهاش رصي مالك بن أنس عن حميد عن الثقفي أحرنا  ١١أنمه مال أحدكم ياحذ فم اُءرْ الد مخ 
•تحمر، ١٠فال V رعو وما تزهونل حى الخل ءرْ بح ما نمى دّام عيه الد صل الق رّول إن 

تنجواكارحتى بع عن نمى وّام عيه الد صل الد رمول ان عمرة عن الرجال ا؛يى عن مالك احرنا 
بنصدالف عن مرآت بن عيالي بن عئان عن ذب أى ابن عن فد.ك أبى ابن أخرنا • الخاعة ٠>، 

عمانثال العاهة تذهب اُءارحتي بع عن نمى وّلم عالإ الد صل الد رمول أن عيا الد عمررصي 
عنأفله معبد أبى عن دينار بن عمرو عن سفيان أخرنا . الريا طلؤع فقال ؟ ذاك متى لعبداس فقلت 

صعيداحرتا . ربا غلامه وبن بينه يرى لا وكان ؛ْلبم ان فبل غلامه محن ارم يثح انه'كان حماص ابن 
محعص مى وب صه اش صل الد رّول أن ألد شاء إلي جابر عن ءْلاء عن جريح ابن عن ١؛؛،^ 

نرى'كلولا المخل بل فال V أوارئر الخل جابر أخص فقلت جريح ابن فال صلاحه يدو ارمرحى 
حتىاُءر يباع لا يقول عمر إبن كع أنه ًلاوس عن عمرو عن عتنة بن ممان أخرنا مثله. إلا ارم 

حمبدعن عينة بن سمان اخرنا طعم. اُءرحنى ساع لا يقول انه حماس ابن عن وسمعنا بدوصلاحه 
بعم نص دّثم عيه الله صل الله محبمول ان عنه الله رصي جابر عن عتغ بن ّيان عن نس بن 

عنسميان احرنا . عثله وصلم عليه اش صل الني عن جابر عن الربثر انج، عن صفيان احترنا ■ المنن 
بحوعن ز.مدوصلاحه امحر يع عن نمى وّام صه اممه ^ل أيه عن مال( عن الزهري 

.العرايا بيع ز أرخص وملم عليه اممه صل المى أن ثابت بن ليد وحدثنا حمدافه ؛ال . بامحر اُءر 
إنوس بمائة نحل رووص ز ما بعت فال أوغره الشبانى إسمعل عن دينار عمروبن عن ممان أخ؛رنا 

أنهالأ هذا عن وملم عله اش صل اش رمول نمى فقال عمر ابن فالت فصم نقص وإن فالهم زاد 
عنمالته رصي ثابت بن زد ءن عمر بن حمدالد عن نايع عن مالك أخرنا • العرايا يع ز رخص 

بنداود عن مالك أخرنا بحرصها يبيعها أن العربة لصاحب أرخص وصلم عليه افه افٌ.صل رسول أن 
علتهاذ مل اش رسول أن محه الله رصي هريرة أبى عن أحمد أبى ابن مول صفيان أبى عن الخمن 

عنصفيان أخرنا . داود شك أوصق خمسة ر أو أؤز خمسة دون ما العرايا بيع ي أرخص وملم 
عليهاش صل اش رسول نمى يقول حنة أبى بن صهل سمعت ثال سار بن يشر عن صعبي بن نحى 
صفيانأخرنا . رمحلبا أهلها بأكلها ممرا بحرصها تباع أل؛ العرية ز رخص أنه إلا بالممر الممر بع عن دُّلم 
الزابنةيع عن وسلم صه الد صل الد رسول ءنه'ان افه رصي جابر عن ءهلا» عن جريج ابن عن 

عتيقبن مل،ان ص ض ين حميد عن صفيان أخرنا . اتحراياى , رخه_أنه الثربامحرإلا يع والزابنة 
٤٩٧ ٨٢٣٢٠ن. 





ونغص؛ال ثثم ؛طلكيف يا باتر والملح باللح والم ؛لر والشم بالشم والر يالذ*ب دالورف 
يطرىعلبه نحرب م اين.سمين عن أيوب ;؛، ١٥^،'الأصم انماس أثر ثال الملح أو امحر أحدهما 
عياشأبا نيئا أن صفيان ين الأمد مؤخل يزيد ين ماللثءزعداس أحمنا الريح. ثض ءالثتخ '؟تاب 
الييضاعفقال ؟ اضل اتبما صعد له سال بالسلت السضاء عن وقاص ايى ين صعد صال انه احمْ 
اشرمول يقال بالرطب النر شراء عن سأل وملم عليه اث صل الد رسول ؟ت *ال ذلك م فلمي  .ذلل؛، عن فمي نم، فقالوا ؟ا، سس إذا الرطب »أينقص وّام عليه اش صل 

ارهنوسكاب 

اشصل الد رصول رمن فال أييه عن محمد ين ج*فر عن الدراوردى محمد ين العزيز عبد أحثرنا 
ذبأى ابن عن فديك أيى بن إسممل بن محمد ^^١ • التاودى الشحم أبى عند درعه وسلم علمه 
منالرمز يغلق لا ١٠فال وصم عليه الد صل الق رسول أن الجب ابن ممد عن صهاب ابن عن 

ملاكهوغرمه نيالته غنمه عنه ايد رنحى الغاض( )قال غنمه« وعليه غنمه له رهنه الذي صاحبه 
اثرضي مريرة أى عن المجب ابن عن ثهاب ابن عن أسة أبى ين بحى عن الثقة أحمن١ ونقمه. 

يخالفه.لا معاه مثل أو مثله وصلم عليه الد صل الني عن عنه 
الواحدالثاهد •ع امحن رس'ىاب 

سعدبن محس عن الخما ملمان بن صبنا عن المخزوى الملك عبد ين الحرث ين عبداي أحمنا 
ثعبانجن تفكا وسلم علمه الق صل الد رسول ان علما الق رضمحا هما*/، إ؛را عن دينار عمروبن عن 

الرحمنهمد بن معاذ عن عان بن رببة عن محمد بن ابراهم أحثرنا • الأموال عمرومح، تال الشاهد 
رسولان وّاتم علمه الق ًل النك، اصحاب س اسمه ذكر محفرزى فلا ماْ احر ورحل هماس ابن عن 
عنالمهللب مول عمر أيى عمروبن عن إيراهم أ-محدنإ الشاهد مع يانجن نفى وم عليه الته صل اممه 
العزيزعبد احرنا . الشاهد مع بابمن تنحى ىٌٌاام عليه اش صل الد رسول ان عنه الله رصي المسثب ابن 
بناٌرماا عمروبن بنط ّمد م، الرحمن همد ؛؛5، بن ربتعة عن الدراوردكا همدة أبى بن محمد بن 

عليهالق صل اش رسول ان صعد كتاب ز وجدنا تال جده عن ابيه عن عبادة بن صعد ين صحيد 
عنعمر بن سمد عن الطلب ين الزير عبد وذّكر قال الثافص اح؛رنا ٠ الشاهد ع بمن يا قصي بصلم 
أمروسلم عليه اي صل الد رسول أن عبادة بن صعد ينهي عيادة بن صعد كب ز وجد؛ قال أيه 

الرحمنهمد أبى ؛>، رببة عن محمد ن العزيز همد أحبرن١ . الشامي ثع بامحن يقضى أن حزم عمروين 
قضىوملم عليه الد صل اش رمول أن عنه النه رضي هريرة أبى عن أيه م، صالح أى ين صهل عن 

حدمتهأتى ثقة عندي وهو ربيعة أخثرتى قال لسهيل دللث فدكرت الزير عبد قال ، الشاهد ء باين 
حديثهبعضن ونمى حففله يحهس ألهبت علة سهيلا أصاب وقدكان الزز عبد قال احفغله ولا إياه 

صلالنثى أن أبيه عن محمل بن جعفر عن مالك أحبمرتا ٠ أبيه عن عنه ربيعه عن محدثه بعد سهيل وكان 
الخكمسمحت محمد ين جعفر حدثمى قال خالد ين صملم أجرتا . الشاهد ح باين قضى وسر عليه الد 









انماتمفظ وسم عليه الد صل الد رسول ح صازنا تال عنه الد رصي أنس عن حميد عن اكقة أ"؛مُا 
عناخيد عيد بن الومحاب عبد أتمرنا • الصاثم عل المطر ولا الفطر عل الصائم يعب فلم الفطر ومنا 

عاليهاش صل اش رسول اسراصحاب تال حصبن بن عمران عن الهلب ابى عن تلأبة ايى عن ايوب 
فقيامومم عاليه إلي صل الني اصحاب من رجلتن اسرت ند ثقيما وكانت عقيل بى من رجلا وّام 
هثامعن الطم أهل ثقاة مجن •مرواحد اتمرنا • ثميف أّربا اللذين وسلم؛اٍلرجايرخ عليه اش صل الني 

أحدنايأكلجاح إذا اش رسول يا قلت قال أ؛ىَتحب عن الأنصاري أيوب أ|ى عن أبيه عن عروة بن 
بننحى عن ماللث أخثرنا ليمل« م وليتوضأ منه الرأة ص ما يغل  ١١وصلع عليه اش صل الني فقال 

عتهااش رصي الؤمنثن ام عاثثة اى عنه الق رصي الاثعرى مؤمجى ابا ان السبب بن صعيد عن صعيد 
بهأصتقبللث أن لأعفلم إى أم ز وسلم عليه اش صل محمد أصحاب اختلاف عل مق لقد فقال 

قالتينزل ولا يكسل م أهله يصيب الرجل لها فقال عنه ملي أملث عنه ّالأ هوماّكنت محا فقالت 
أمحرنا. أيدا بعدك أحدا هدا عن أصأل لا أبوميى فقال الغل وحب فقد الخان الخان جاوز إذا 

عنأمحه م زيد بن خارجة عن ثابت بن زيد بن نحى بن محمد بن إبراهم حيني محمد بن إبراهم 
الثق؛نأخثرنا بموت أن تبل أبى ذللد عن ُزع م غل ينزل م ُن عل لس يقول كان أنه كب ن أبى 
بعضهمووقفه ا؛ىكمب عن بعضهم قال الماعدى معد بن صهل عن الزهري عن يزيد بن يونس عن 
مجسإذا بالخل وأموا بعد ؛للب ترك م الإملأم أول ز شجا الماء من الماء قاركأن صعد بن سهل عل 

اشرصي الأشعري ُوتٌى ابا ان الميب بن سعيد عن نيد بن عل عن صفيان اخثرنا . الخان الخان 
إذا)) وّلم عليه اش صل الق رسول تال عاتثة فقالت الختانثن المماء عن عما الله رصي عائشة صال عنه 

إ؛راهمحدثناءل؛نزيدبن اسمعيل أخثرنا . الخزر( وحب فقد الختان الختان مجس أو الخثانان التقى 
بثنقعد إذا ١) وسلم عليه اش صل الني قال قالت عما الله رصي عاثشة عن السبب بن صعيد عن 

ينارحمن عيد عن الأورام عن الثقة أخثرنا الخل(( وحب فقد اسن الخان أرق م الأب الشعب 
الخلوحب فقد الخانان التقى إذا قالت عائشة عن القاسم عن سعد بن اونحى ايه عن القاسم 

عبدعن مالئي اح؛رنا . فاغتالناوّل عليه الله صل والني انا فعلته علمها تعال النه رصي عائشة قالت 
بعضى وّام عليه الته صل الني مع قالتكنا علمها الته رصي عاثشة عن أبيه عن القاصم بن ارحمن 
1ةمزك ماء معهم وليس ارءاّه عل وصم عليه الد صل الد رصول فاقام ل عقد فانقطع أصفاره 
قالعنه الد ياصررصي ماربن عن أيه عن مداس بن الق مد عن الزهري عن سمان أخثآ • الشمم 
بنالق عبيد عن ارهرى عن معمر عن الثقة اخثرنا ٠ المناكب إل وملم عليه اس صل ابني ثع تيممنا 

ايةفنزلت صفر م وسلم عليه افه صل الني ثح ق١لكن١ عنه الله رصي ياصر بن مار عن أيه عن بدالته 
عيدالخؤيرمت ابى عن محمد بن ايراهم احثرنا الناكب ال ؤصلم عليه الند صل الني ثح فتيممنا التيمم 

فتتمحوهويول وسلم ءل؛ه اٌُُ صل بابي مرت قال الصمة ابن عن الأعرج عن ُءاوية بن الرحمن 
عنعروة بن هشام عن ملمة بن جاد أمحانا حان ن نحى الثقة أخرنا • وذرامه وجهه يمم بمدارم 

بالناسيصل بكرأن أبا فأم وجُا وّمحركان عليه الد مجل الله رسول أن عما الله رصي عاثثة عن أيه 
بكرأيا وسلم عليه اس صل الني قام بكر أ؛ى جنب إل فقعد فجاأ خفة وّلم عليه اس صل الني فوجد 

ابنعن معيد بن نحى عن اتحد تمد بن الوهاب تمد أخثرنا وهوقائم. الناص أبوبكر وأم وهوقاعد 
الوهابعبد أخثرنا . يخالفه لا معناه مثل وسلم عليه الله مجل الني عن عمر بن تميد عن مليكة أبى 

٠٠٣





يفتاق انما٠ة أجل من منتكم ءانحا وملم عليه اش صل اش رمول قتال ثلاث بمد الضحايا لخوم 
رمولأن مرة بن النمان عن معد ين محي عن ماللث، أخثرنا ٠ وتمدقوا وادخروا فكلوا الأصمئ حضرة 

الحدودتنزل أن قبل وذللث ٠ ؟ والسارق والزاي الثارب قى تقولون ما ا قال ومّلم عليه اُإه صل اُُه 
الرقةوأسوأ عقوبة وفيهن فواحش عن |ا وسلم عليه الد صل الق رّول فقال أعلم ورّرله الد فقالوا 
عنعبداس ن عبيداش عن ثهاب ابن عن مجاللت أخثرنا , الحديث صاق م ٠ ؟ صلاته يِق الدى 

منحق اث زكتاب الرجم يقول عنه الق رصي الخْياب بن عمر حمت قال أنه حماس اين 
عنم أخثرنا أوالأج. الحل أوكان اينة عله قامت إذا والماء الرحال ر أحمى إذا زنى 

تإلكواأن إياكم حمه اش رصي الخهلاب بن عمر قال يقول اييب بن معيد حمر أنه صعيد بن محي 
وصالمعليه اش صل اددٌ رسول رجم ففد الله كتاب ى حدين محي لا قاتل يقول أن الرجم اية عن 

زنياإذا والنثخة الشخ )) ٥^١١ اش زكتاب ير زاد اواس يقول أن لولا بيده نمى فوالدي ورجنا 
عنعبداس بن عبيداس عن شهاب ابن عن عيينة وابن مالك أخثرنا . قرأناعاقد فانا ا< المة فارجموهما 

القرسول فقال رجل بامرأة زنى ابنه أن ذكر رجلا أن وتبل سفيان وزاد خالد بن وزيد يريرة أبى 
عليغدو أن ألما وأمر عاما وعريه مجاثة ابنه فجلد ة الله بكتاب بينكا لأقضن را وّّلم عليه الله مجل 
عنالحسن عن يونس عن الوهاب عبد أخثرنا فرجمها فاعرفت فارحمها اعرفن فان الأخر امرأة 

زناش جعل قد ٠ عى خدوا عز خدوا n قال وّام عليه اث محل الى أن الصامت ابن يعي حمادة 
أنالثقة حدش وقد (( والرحم مائة جلد بالثيب والثيب عام وتغريب مجاتة جلد يالبكر البكر ّبيلأ 

مزكتاىفرك ؛ينأ،ا الوهاب عبد أدخله أدرى فلا الرقاُنى حطان عبادة وبثن بينه يدخل الحسزكان 
عيينةبن سفيان أخثرنا . عى غاتب الكتاب هدا كتبت يوم والأمل أولا الأمل وهوى حولته حن 
.فاجلدوه{( الخمر شرب من » قال وسير عليه الق صل الني أن ذؤيب بن قثيمة عن الزهري عن 

بنماز عن سهل بن أمامة أبى عن سعثد بن محي عن ماد عن حسان بن وعومحي الثقة أخثرنا 
إحدىمجن إلا مسلم ء امرى دم محل لا )ا قال ؤسلم عليه ائته صل اش رسول أن نحه الله رصي عفان 
عنذنب أبى أبن عن الثقة أخثرنا .  ١١نفس بغير نفس أوقتل إحصان بعد زنا أو إممان بعد كفر ثلاث 

سالرجلا ان الخيري سعيد ابى عن العدوى الرحمن عيد بن عثيداش عن أو حدثه عمن حميم الثقة 
عليهالق مجل النبي فقال والحيض الكلاب فتها يضح بربضاعق إن فقال وملم عليه اش صل الد رسول 

عنامحه عن ماز أبى بن مومى عن الزناد ايى عن عينة ابن أخثرنا  ٠١شء ينجه لا الماء إن  ٠١وسلم 
مالدانم الماء فى أحدكم يبولن لا ١٠قال وّّلم عليه الله صل اللمه رمول أن محه الله رصي هريرة أبى 

عليهاش صل الله رّول أن ذكره محضرنى لا باساد جريج ابن عن خالد بن ملم أخثرنا  ١١منه يغتسل 
رأيتوقد جريج ابن قال هجر بقلال الحديث هدا وش (( محا محمل لر فلتن الماء كان إذا أا قال وملم 
الأعرجعن حبان بن محي بن محمد عن مالك أخبرنا . وثيثا قربتن أو قربتن سع فالقلت هجر قلأل 

الثمستغرب حش العمر بعد الصلاة عن مى  ١٠وصلم عليه الله صل الذه رسول أن هريرة أبى عن 
انعبا افه رصي خمر ابن عن نافع عن ماللتا اخثرنا  ١١الثس تهللع حش الميح بعد المحلأة وعن 
اخبرنا ١١غروبما عناّ ولا الثمن محللغ محي فيصل احدكم يتحرى لا )ا قال وملم عليه الق صل النثى 

قالوسلم عليه الله محل الله رسول أن الصنامحى عبداليه عن يسار بن عهياء عن أسلم بن زيد عن مالك 
فإذافارقها زالت فإذا قارنها استوت فإذا فارقها ارتفعت فإذا الشيْلان قرن ومعها تعللع الثمس )Iإن 
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نالكى الصلاة عن وط عاليه اش صل ايد رمول ونس فارقها« غرت فإذا قارن؛ا للغروب دنت 
وسالمعاليه الد صل الد رّول أن عنه اش رصي اليب اين عن سهاب ابن عن مالك ا-محرنا المحاعات 

عزالد فان ذكرعا إذا فاليصالها الصلاة نسى من )ا فال م الشص طالعت بعدما فصلاعا الصبح عن نام 
رجلجمدعن ثن ناغ دينارعن اثن عمرويض عن -مان أجرنا لذكرى« الصلاة ارأنم فول دجل 

آلا٠ قتال ّفرفعرس ى ؤصالم عاليه الد صل الد رصول ؛١لكان وسلم عليه الن صل الني اضحاب *ن 
راحلتهإل بلال *\ص قال اش رمول يا أنا بلال فقال الصلاة؟(( عن نرقد لا الليال،ن يكلزنأ صالح رجل 

((بلال 1)يا وسلم عاليه اش صل الق رسول فقال وحوههم ى الثمس نحر إلا يفزموا فلم الفجر ُإّّّقل  موسم عاليه افد صل افه رسول فتونحمحأ قال بنفسك أحد الدى بشي أحد الق رسول يا يلأل فقال 
بنعبدالد عن افش الزببر أبى عن سفيان أ-محرنا الفجر. صل م شئا اقتادوا م الفجر رتحى صل 
ولمن مناف عبد يف يا ا| قال وسر عاليه الق صل اش رسول أن عب اش رصي *علم بن جمر عن باباْ 

أحمنامارا أو ليل من ماء ساعة أى وصل البيت حذا طاف أحدا بمن فلا صيمحا الناس أر من مجنكم 
المماه اومثل مثله وسلم عليه الق صل الني عن عطاء عن حرُج ابن عن انحيد وعمحد حالي بن ملم 

عبدالقعن سفيان اخرنل مناف( عبد يف اويا عائم يف اويا العللب عبد بى ريا عطا، وزاد يخالفه 
الصلب*ياكّثدبن ااانيرّإذ؛ال هُوءل مينا ا،لدينة معاؤية قدم قال سلمة أبا سمعت قال لبيد أبى بن 

أبوقال العصرا بعد النكمن وسلم عليه الق صل النتى صلاة عن فسلها اجؤن أم عاثثة إل اذعب 
أمتقول ما فاسمع اذهب سال مجعتا نوفل بن الخرث بن عبدالض عباس ابن وثعث معه فذهبت ملمة 

معهفدعبت قال فسلها ّلة أم إل اذهب ولكن ل علم لا عاتشة له فقالت خسالها فجاءها قال ا،لومغتي 
فصلالعصر بعد يوم ذات وسم عليه اش صل الله رسول عل لحل فقالت عما ا؛د رصي سلمة أم إل 

فقالتصالييا أراك أكن إ صلاة صليت لقد الق رسول يا فقالت يصالحا أراه أكن لر ركجن عندي 
هاتانفها عنبما نثغلؤى أوصدقة كم يف وفد عل قدم وإنه الغلهر بعد النكعتن أصل كنت ٠إ؛ى 

اثرمول أنى فال مس جدْ عن اليس ايراهم ثن صد عن مس ابن عن -شان أجرنا ا< اصان 
باى فقالت (( ؟ قيس يا الريمان هاتان مجا ر فقال الصبح بعد ركعتن اصل وانا وملم عليه الق صل 
ابنعن حالي بن مسلم أحبرنا . وّاأم عليه الق صل اُإه رسول عنه فكت الفجر ركعى صليت كن 

منصل من حاطب؛اعتق نوش تال حدثه حاطب بن بحى أن أبيه عن عروة بن هثام عن جرج 
ثيباوكانت بملها إلا ترعه فلم تفقه أعجمية؛ وهي وصامت صالت قد نوبية أمة له وكانت وصام رقثفه 

الحافأرسل ذلك فافزعه بخير ياي لا الرجل لأنت عمر فقال فحدثه عنه الق رصي عمر إل فذهب 
وصادفقال تكتمه لا بدلك سل هى فإذا بدرمّن رعوش من نعم فقالت ؟ اجلت فقال عمر 
وعبدعل فقال فاصطجع جالسا عئان وكان قال عل أثبروا فقال عؤف بن الرحمن وعبد وعئان عليا 

علأمر فقال أخواك عليك أمار قد فقال عئان يا عل أشر فقال الخد عليها وقع قد عؤف بن الرحمن 
بيدهنفى والدي صدقت فقال علمه محن عل إلا الحد وليس تعله لا تخل؛هكاما اراها فقال انت 

القرصي عمر ابن عن نافع عن مالك أجرنا . عاما وغرحا ماتة عمر فجلدها علمه من عل إلا الحد ما 
سفيانأحرنا ا محرمه ولا باكله الست فقال الضب عن مثل وّام عليه الق صل الد رسول ن علما 
عنشهاب ابن عن مالك أجرنا نحوه. وسلم عليه الق صل الني عن عمر ابن دبنارعن بن ثبداٌ أما 
عنمالك أقال أثك : محه الق رنحى الغاض( )ثال حماس ابن عن حنيف بن سهل بن امجامة آتى 
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رب؛أبر عن محعد أ؛ى سميرين عن ،الك أخم!ا I اش ماجد الد ا«اء نموا لا * نال و<اام عاو4 الد 
أنالأخر دالوم يائي ٢^ لارأة محل الأ قال أنه ومم عليه اش صل اش رمول عن عنه الد رمحي 
ماصاين عن مجمد ا؛ى دينارعن عمريين عن ممتاز اخ؛رنا ء محرم ذى ثع إلا وللة يوم يلة مساير 

تسايران لأماْ محل ولا ياُرا؛ رجل يخلمحب، لا " يمول يخْلب مح؛ٌام عليه اٌّ صل اش يبمول سمما تال 
انطلقت^٠ ٠١٠٢٠١وإن وكذا غزوة،•١ ى اكستا إني الد رسول يا تقال رجل قتام محرم(( ذو ومعها إلا 

عاثثةسمع انه صالمة ا؛ى عن صعيد ين محي عن مالك امحرنا ٠ با،راتالث ناحأج انتللق ٠ فمال حاجة 
سع؛ان.يأى حى أصومه أن أسممليع فا رعضان مجن الصوم عل ليكون إن'كان تقول عما الد رمحي 
جاء»من قال وصم عليه اش صل اث رسول أن أيه عن ّالم عن الزمحرى عن عية بن صفيان أخثرنا 
صعيدأ؛ى يمارعن بن عطاء عن ملم بن صفوان عن وّفيان مجالك أخثرنا # فليغتسل الحمعة مجنكم 

محتم((كل عل واجصا ابلعة يوم غسل ا تال يمم عليه ايد صل اش رمؤل أن عنه الد رضي الخيري 
مإلالناس كان نالت عما الد رضي عائشة عن عمرة عن معيد بن محي عن عيينة ين صفيان أخبرنا 

ينناقع عن الفضل ين عدافه عن مالك أخثرنا لواغتسلم. لم فقيل بؤثمم يروحون فكانوا أنمهم 
بنفممهااحق الابم ا قال وّتم عليه اش صل اش يصول ان عما الد رضي عباس بن عبدايد عن جبير 

أيهعن الماصم بن الرحمن عبد عن ماللئؤ أخبرنا . صماما(( وإذما نفسها ى تستأذن والكر ولما من 
وهيزوجها اباها ان خذام بنت خنساء عن عمه عن جالية بن يزيد ايى محمحمع الرحمن همد عن 

منعروة بن هشام عن صفيان أخثرنا . نكاحها فرد يمم عليه اٌ صل الى فأتت ذلك فكرهتا ثيب 
وأنابى وبى صح بشتا وأنا وصم عليه الد صل الد رصول تزوجى قالت عما الد ريي عاثثة عن أيه 

منهتقمعن محبمم عليه اش صل اش يبمول يأين فإذا يأتيني جوار لكن يالبنات ألب وكنت نح بتت 
أنضا اش عمررصي اين عن ناغ عن هالك أخثرنا • إلى يرمن وصم عله اش صل الى وكان 
إيىعن الجب ابن عن شهاب ابن عن صفيان أخثرنا النجس. عن مى ومم عليه اش صل الى 

أبىعن ومالك صفيان أخثرنا ا( تناجثؤإ )الا ومم عليه اش صل الد رّول قال قال همه اش رقى هريرة 
ابنعن أيوب عن سمان أخثرنا ش وصم عليه اش صل الني عن هريرة أبى عن الأعرج عن الزناد 

رصيعمر ابن عن ناخ عن مالك أخثرنا • مثله ومم عله اش صل المى عن هريرة أتى عن سمين 
وصفيانمجالك أخثرنا (( يعص بح عل بعضكم يع لا ٠ تال ومم عليه اش صل الد رصول أن عمما الد 
علبعضكم يع لا ٠ قال ىّلم عليه افه صل اش رسول أن هريرة أبى عن الأعرج ٍءن الزناد أبى عن 
اشرمول ان عته الق رضي هريرة ايى عن اليب ابن عن الزهركا عن صفيان اخبرنا . بعض(( بح 

عنّءرين ابن عن أيوب عن صفيان أخرنا . أخيه(( بح عل الرجل يح لا » قال وصم عليه الد صل 
انعنيمأ اش عمررضي ابن عن نافع عن مالك احرنا . مثله وصم عليه الد صل الني عن هريرة ا;ى 

رصيجابر عن الزبير أبى عن صفيان أخثرنا ■ ٠< حاضرليال يع لا # قال وصم عليه اش صل الد رصول 
سبعضهم الق يرزق الناس دعوا لباد حاضر يبح لا D قال وصم عليه اش صل الد رصول أن همه الد 

اشصل الد رصول ان عنه اش رضي هريرة اى عن الأعرج عن الزناد ابى عن مالك اخبرنا بعض، 
الرحمنعيد بن حميد عن صهاب إبن عن مالك او صفيان اخبرنا ٠ ٠ الح تلقوا لا ٠ قال ؤصم عليه 
عليهاش صل الد رصول إن( به أزى أباه أن بشير بن النمان عن محدثانه يثير بن اليمان بن محمد وعن 
محلتولدك #أكل وصم عليه اذه صل الد رصول فقال ن، غلاماكان هدا ابني محلت إى فقال وصم 
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عدجان،يا أبوانماس( رقال I فارجعه ١ ا،درعليه صل اش رمول فقال لا قتال ا ٢ *ذا ثثل 
ممين الخس عن ■؛رج اين عن خاك ين صب اخرتا يالثالث. حك فلذللثؤ »الك اصحايناكلبم 

.I ونمْ س الوالد إلا و*ب ما يرجع أن لواب بمل لا ٠ فال كبمّم علب اش صل الني أن ءلاوس عن 
إلفقالت يريرة جاءني قالت انما ِا ا،د رصي عاتثة عن أيه عن عروة ين مقام عن أ-؛صنا«ألاك 

لهمأعدعا أن أملك أحب إن عاثثة لها فقالت فأعينض أوقتة عام ، ^،٠۴أواق سع عل أعل كائن 
عندس غجاءت علما فأيوا ذللث يم فقالت أعلها إل يريرة قدهن ضلت ل ولأنك ؤيكون عديما 

لهمالولاء يكون أن إلا فأيوا عالهم عرصت إى فقالت جالس دّّلم علب اش صل ايد ورّول أعلها 
رسولئ فقال عاتثة فاحممه محبمالإ عليه اش صل النثى قالها ؤبملم علب اش صل اش يبمؤل ذلك مع 

عمااش رمى عاسة ففعلت ا أعتق ش  ٠١٧١فان  ٠١٧١لهم وانزش خذما ٠ وملم عليه اش صل اش 
رجاليال فا يعد أ«ا ٠ ق؛ل م عليه إثكا اب فحد الناص ى وصر عليه اث صل الد رمول ام قم 

كان«اثةوإن فهوياّلل اش كاب ى ليس ثرط *ن كان  ١٠اش كتاب ى لمت شروءلا يشتررْلون 
عمرةمعيدعن ين محي عن أخثرنامالك • ا أعتق ش  ٠١٧١ؤإمما أه وشرٌله أحق قضاءاش شرط 

عنهاث محصى أنس عن صيب الزيزين عد عن علة ين ايراعم ين عل ١٣١أ-محرتا • ئله عائشة عن 
عنحمياد ين الرحمن عبد عن منيان أخثرنا • أملحتن يكبنتن صص وملم علب اٌه صل الني أن 

العشرلحل إذا ٠ ىّام عله اض صل اش محبمول قال قالت عما اش محصى ملمة أم عن ^اليب ين عيد 
فديكأ؛ى ين إسمنيل ثيثااأخثرناممدين بشره ولامن شعره س فلابمس يقم أن فأرادأحدكم 

عاتقةمع خرجتا قال المري؛ن مول ملأن مال؛ محرزعن ين يشير ين عمران عن ذنب أيى اين عن 
أمحاين، الرحم، مد فامح، فال ب بميا حكا نحرج؛امح، لكانت مكة إل وملم علمه اش صل الني محعج 
سمعن،فإل الوصوء أمخ الرحمن تمد يا ؤبملم عليه الد صل الٌكا زدج عائشة فقالت يوصوء يكر 

اينعن مميان احبمرنا . ٠ القيامة يوم اكار من للاعقاب ؤيل ار يقول دّلم عليه الد صل الد رمول 
أمحالرحمن نمد قالت، أما عما اش رصي عاسة عن ملمة أيى عن معيد أيى ين معيد عن عجلان 
•المارا من، للاعقاب ؤيل  ١٠يقول وملم عليه ايد الدصل رمول سمعن، فإل الرحمن همد ا الؤصوء 

خلج.>، راغ عن لهد ين صول عن »تادة ين عم ين عاصم عن عجلان اين عن، ممان أخثرنا 
قالاو ٠ لاحوزكم اعنلم نلالث، فإن انمح امغروا » قال وملم علمه اش صل النك، ان همه الد رصي، 

إلؤمناتمن ناء كن قالت، عما اث رصي عاثثة عن عروة عن الزعرتما عن، ّفيان اخيرنا • للأجر 
صاحد بمرقهن،  ١٠ا*لهز، إل يربمن م ممروطهن، متلفعات وم، وملم علمه الد صل الممح، مع بملهم، 
عليهاش صل الد رمول رأيت قال همه اش رصي أييه عن ّالم عن الزعرى عن منيان اخثرنا . الغلس 

الركئمن، رأمه يرخ دبمدما يرخ أن أراد دإذا *ّنك؛لأ بماذى حك، يدلأ ري اتحلأة افتح إذا وملم 
ينوائل حدثك، يقول أنح، سمعت فال .>،كبب عاصم عن سفيان اخثرنا . الجدمح، ب؛ز، .رفع ولا 

ويعدجع وإذا حدومنكسه يديه يرفع الصلاة افتح إذا وملم عله اش صل اش رسول رآينإ قال حجر 
يز.دم، ممان أخثرنا • ال؛رام، مح، أدبمم يرفعون فرأيبمم الشتاء مح، أسلهم م وام، فال رأسه يرخ  ١٠

الدرسول رأت قال همه اش رصي عازب بن الثراء م، لل أنح، ؛ن، الرحم، تمد م، ولأل أمح، ؛)، 
اخدمؤفسمعته يريد فلمت الكؤفه قدمجت، م سفيان قال لأ"يه رخ الصلاة افتح إذا ؤبلم عليه الق صل 

خدنيعد سمعته م محدثه يزيد سمعت، مكذا سفيان قال لقنوه انبمم ففلننت، ئمي لا م فيه وزاد حا 



ياى يزد يغالط أن إل منيان وذب محه اش رض الئاهص( ر|ال مود لا م نه ؤيزد يكدا 
أخمنا. كذلاث يابظ يزد يرى مغيان يكن ولر فكه الأحر الخرف جذا لقن وينولكأته الحديث 

نوقف؛ىالخد أي ين نياد بجدي أخذ تال بماف ين حلال عن أظنه حمن عن عينة ين مضان 
جذاأخمى فهال سبي ين وابمثة له ينال وصل عله اث صل اش رمول أصحاب من يارتة ثح عل 
أخمنامد,الصلاة. أن ءأ»ره وحدء الصف خلف يمل رجلا رأى لصم علب ارد صل اش رمول أن 

دعتملكة حدته أن عنه اش رصي مالك ين أض عن طلحة أ؛ى ين عيداش ين إصحق عن مالك 

علهاش صل اش رمول خلف يتتا ي لتا ليم آنا صليت يقول ماللث ين آض عمه سمع آنه طالحة أيى دائم
النيمع صل عمن خوان ين صالح عن يومان بن يزيد عن مالك امحرتا . خشاملم وآم ومم 
محلالعدو وجاء وطاممة معه صنت طائفة ان الخؤف صلاة البيع ذات يوم وّام عليه الد صل 

الأخرىإل٠لاتفة العدووجاءت وحاء نحفوا انصرفوا م لأممهم وأمموا قاعا ثت م ركعة معه يالذين 
وأخبرنات الأصم تال . >رم ّام م لأممهم وأمموا حالما ثت م عله يقين انى >،؛، ٠١حم نحل 

ينصالح عن محمد ين القاصم عن ميدايد اخيه عن يذكر حفص بن عمر بن عداث سمع من 
مالكاخبرنا يخالفه. لا معناء مثل ومام عله اش صل الني عن حير ين خوان عن ميل - ين خوان 

رمولنحل الشمس خسفت قال عنبمإ اش رض ء؛اس ابن يسارعن ين عْلاء عن أصم ين نيئ عن 
رانفقال خطعم غ ركعتبن ركعة كل ى ركعتان صلاته أن ءأاس ابن فجش ُ؛ٌام ع- اٌ همل اٌّ 

إلفافزعوا ذلك رأيم فإذا لحياته ولا أحد الإت يخسفان لا وحل عز اش ايات *ن ايتان والقمر الشمس 
عنمالك اخبرنا . علما اش رض عاتقة عن اسه عن عروة ين مثام عن *اللث اخبرنا . اق،« ذكر 
علهافه صل النثى نحل الشمس خسفت فالت عما الت، رصي عائشة عن عمرة عن صعيد ين بمي 
ينكثئر عن الزمرى عن معمر عن الثقة أخ؛رنا ركعتي ركعة كل ى ركعتن صل أنه فحكت وٌام 

ركعةفى'ّم ركعتتن الشمسي فى؛كسوف صل وسب عليه اؤدٌ صن، اش دٌوث أن الطلب عبد بن عباس 
الأنصاريمعود أى عن حازم أى ن نس عن حاك أى ين إسممل عن ّنان أمحرنا ٠ ركجثن 

انكسمتالنامي فقال وسب عاب اااتٌ صل اش ر؛سول ين ايراهم مامحثا *همم المعس انكسمت قال 
الائته ايات من ايتان والقمر الشمس رإن ومالإ عليه اش صل الني فقال إ؛راءيم لؤت الثمس 

عنمنيان أخثرنا . الصلاة« ؤإل اش ذكر إل فافزعوا ذلك رأيم فإذا لحياته ولا أحد لوت يتكنان 
متزمزم صفة ى ءآاس اين ينا نحل الثمس خفن، ؛قول، طاوصا سمعنإ يقول الأمرل ٌلءان 

أبىعن الأنصاري معمر ين الرحمن عبئ ين عبداش عن مالك أخبرنا . سجدات أريع م ركعات 
ؤجووٌلم علب ايد صل اُأه لرصول ؛ال رجلا أن عما الد رهمكا عاثشة عن ابجنن أرم عاتقة مؤل يونس 
عاليهاش صل اق، محبمول فقال الصوم ألند وأنا جنبا أهمئح إمحا اٌ يبمول ؛ أسمح وأنا إياب عل واتق 
انحامول ما م، مالك اخترنا • * الوم ذللث واصوم فاغتسل الصوم اريد وانا جنبا اصبح ءوانا وّثم 
فذكرالمدينة وهوأمير الحكم ين مروان عند وأبى أنا يتوإ،كنت الرحمن عبد بكرين أبا سر أ؛ بم 

إلهن 'ن الرحمن عبد يا عاليلثؤ ا؛لمت، مروان فقال اليوم افهلر جنبا اصح محن يقول هريرة ابا ان له 



حىععه وذمت الرحس عد نذهب أيوبكر ينال ذللث عن يكالمما سلمة وأم عاثثة الؤمتين أس 
لهيذكر مروان عند إناكنا ام ا فقال الرحمن عبد عبيا مار عما اش رصي عاتثة عل دخلنا 

الرحمنعبد يا ابوعريرة تال ا؛سكا عانثة فقالت النوم ذلك افطر حسا اصح من قال عريرة ابا ان 
فأثهدعائثة فقالت واش لا الرحمن عد تال ؟ يفعله وسب عليه اش صل اش رمول ماكان أترغب 

متال الٍوم ذلك صوم م غبمراحتلام جلخ من جنبا لمح إزكان وصم عليه اش صل اش رمول عل 
فخر-محاعائثة قالت  ١٠متل فقالت ذلك عن مألها علما اش رصي ملمة أم عل لحلنا حى حرجنا 

لاركنمحمد أيا يا عليك أقسمت مروان فقال فاحتره هالتا ما الرحمن عد له فقال روان جننا حى 
عريرةأيا أتينا حى معه وركبت الرحمن عد فركب بذلك فالتخرنه عريرة أيا فلتأتن يالباب داش 

محم.أمحرنيه امما يذلك ل عر لا أيوعريرة فقال ذلك ل؛ ذكر م صاعة الرحمن عد معه فتحدث 
»التكانأنما عامة عن الخرث ن الرحمن عب• ن بكر أبي عن بكر أبي مل ّهم( حدثنا مفبان أجرنا 

حاليعن الوعاب عيد احترنا . يؤبمه ؤصوم فيغتسل وعوحنب انمح يدركه وصلم عليه الد صل الني 
اشصل الني سمر كنا تال عنه اش رصي أوص ن شداد عن الأثحث أ؛ى عن تلأية أيى عن الحذاء 

أفبلر ١٠ييدى وعواحذ فقال رمضان من حلت ليلة عشرة لئان محتجم رجلا فرأى الفتح زمان وصلم عليه 
أنعلم؛ا اش رصي عباس اين عن مقم عن ز؛اد أيى ن يزيد عن مغيان أ-محرنا . وانحجوم( الحاجم 

ثهاباين عن دينار عمرون عن صفيان احترنا • صامما محرما احتجم دمر عليه اش صل اش رصول 
لاينفقلت عمرو تال ويوحلأل نكح وصم عليه اش صل اش رمول ان الأصم ن يزيد أحض فال 

دببن محه عن موس بن أيوب عن ّشاف أحمنا • ؟ هماص ابن إل الأصم ن يزد أتحل ثهاب 
ولاينكح لا انحرم » تال وملم عليه اش صل اش رمول أن محه اش رصي عقان عن عثان ن أيان عن 

عثانعن ءفان ن أبان الار*ارءز، عباد بى أحاد دب ن محه عن ناح عن مجالك أحهمن١ • يخْلبء 
أخترنليخيب؛ ولا ينكح ولا انجرم ينكح •لا قال وّّام عليه اش صل اش رمجرل أن عنه اش رصي 
رافعايا يعث وملم عليه اش صل اش رمجول ان بمار ن صبان عن الرحمن ينٍءأد ربيعة عن مالك 
ملمةن معيد أح؛رنا . ؛١^>^' وص1م عليه اش صل والني ميمونة الأنصارفروحاه من ورحلا مولاه 

ميمونةؤمم عليه اش صل اش يصول نكح  ١٠فلأن وعل ل ١٠اليب ن صعيد عن أمية ن إّءعتل عن 
أمامةأحمش يقول عباس ان سمهن يقول يزيد أبى ن عسداش ّع أنه صفيان أحترنا . وعوحلأل إلا 
أينن أيوب عن الوعاب صاد أحبرنا • ٠ الميتة ى الربا إمما * قال وصم عليه الد صل الني أن زيد بن 

أنعثة اش رمحي الخامت ن صالة عن آخر ورجل بمار ن مسر عن -برن ن محمد عن مميمة 
الثعيرولا بالبر التر ولا بالورق الورق ولا بالذعب الذهب بيعوا لا ا قال وّّاام عليه اش صل اش رصول 

والورقبالورق ؛ياواالذهب ولكن بيد يدا بعن عينا بسواء صواء إلا ؛١^ ا،للح ولا بارقر ارم ولا بالتهثد 
أوارم أحدهما ونقص I ثث؛ا ييدكبل يدا بارم واطح باليع وارقر بالم والشعثد بالشعم واإ>ر بالذهب 

بماربن صعيد عن غم ابى بن موس عن مالك اح^رن١ ٠ اربي فقد اوازداد زاد ارمن احدجما وزاد الملح 
؛اكر٠ماكينار؛اكيتاروالدرهم  ١٠قال ؤملم عليه اش صل اش ؤمؤل ان عنه اش رصي هريرة ايى من 

Iلاقال وٌالم عليه اش صل المى ان الخيري معيد ا؛ى عن نافع عن  ٠٧١مااخترنا . ييلما١٠ لاففل 
بمثلمثلا إلا بالورق الورق تبيعوا ولا بعض عل بعضها تثقوا ولا ممثل مثلا إلا يالذهب الذم، تيمرا 

أبىبن مجالك جد. عن بذنه أنه ماللئ، أحبرنا • بناجزا مجنما غائبا ولاتيمجوا يعص عل يعضها ولاتثقوا 



ولا؛الا"بمارين اادينار تب؛ما لا ٠ وسب عليه الد صل اش رمول تال تال عنه اش رصي عمان عن عار 
الرحمنعبد بن سلمة وأي السب بن صمد عن شبماب ابن عن مالك أحهمُا • بالدرهمن* الديبمم 

الثقةا-محرزا . ٠ ثغعة فلا الخدود وةعن< تاذا يقم لر ما الئفعة » تال وسم عاليه اش صل الد رمول أن 
علهاش صل اث رّول عن علما الد رض مدالد بن جابر عن صلمة آبى عن الزعرى عن معر عن 

جابرعن الزبثر أنح، م، جرج ا؛ز، أجريا ّالم ممد؛ن، أجرتا • يخالفه لا معناه مثل أو مثله وّام 
فلاالحدود دقت فإذا يقم ا ما الثغعة » قال أنه وصلم عليه اش صل الني عن عنه اش رصي 
أنحرعن الث/ئد بنر عمرو عنر مرة بن لبراعم م، أجرم ّنيان فان قال الثافمر أجرنا . ٠ ثنعة 
بنعبدالد عن أنس بن مالك أ-محرنا . ء ينبه الخارأحمح، ٠ تال وّّام عليه الد ّؤإ اش يصول أن راغ 
الن،ان عمريقول بن عبداس أن وذكرنا علما اش رصي عانثة سمس أنها عمرة عن أبيه عن بكر أى 

عليهاش صل اش رمول ِ إمما أوسؤر أخهلآ ولكنه يكدب ا انه أما عاثثة فقالت، اخمر ببكاء لذب 
همدأجرنا • ٠ قرعا هم، لممذب يإنما علها لمكون »إلمم فقال أبا ي يخم، دهم، عل،:لاديه ومم 
فجثنابمكة عفان بن لخ؛ان ابنة توفين، قال مليتكة أبى ابن أ-محرنؤر جريج ابن عن الزيز عد بن اتحد 

الأحرجاء م احدهما إل، جلت يلما لخالي ا؛ى فقال عمر وابن حماس ا؛زا وحصرما نغهدما 
وملمعليه اش مجل الد رسول فان ؟ البكاء عن تنتهي ألا عئان بن نمرو عمر ابن فقال إإٍ، فجلس 

حدثم ذللت، بعض يقول عمر قدكان عباس ابن فقال ، عليه« أماله ببكاء ليعذب الت »إن قال 
شجرة'قلل نحت،بركب إذا باليداء إذاكنا حمر مكة صر الخ؛لاب بن عمر ح صدرت قال عباس ا؛زا 
ارنحلفقالت صهيب فرجعت ادعه قال صهيب فإذا فدمتا المكب مولأء من فاننلر اذهب قال 

ياعمر فقال وصاحباه أحياه وا يقول ومو يبمر صهيبا سمعتا عمر أصيبا فما الؤمتهمر بامير فالحؤر 
اقالعليه ببكاءأمله لعيب الن، إن ٠) وملم علبه اش صل اش رمول وقدفال ؟ صهيباأنيرعالي 

عاليهاش صل اش رسول حدث ما واش لا عمر اش يرحم ; فقالتج إعاثثة ذلك ذكرت عمر مات فالا 
الكافريزيد اش ان ٠ قال ومار عليه اللم ًز، اش رسول ولكن، عليه أمله ببكاء االؤِه يعدب اش أن وسب 

عباسابن وقال ٠ احرك، وزر وازرة تزر لا ا القران حسبكم عانثة فقالتؤ I عليه أماله ببكاء عيابا 
■مو،ء من عر ابن قال ما قواس ماليكة أبى ابن قال ٠ وأبش أصحك واش I ذلالث، عند علما اف رض 
اضعن عنه اش رصي الأنمارتم، أيوب أبى عن الليل بزيد بن ء8أاء عن الزرتمر عن سفيان أحرنا 
الشامفقدمتا قال غربوا أو شرقوا ولكن، بول أو بغاممل القبلة تستقبل أن نمى أنه وملم علبه اش صل، 

عنسعيد بن بمهير عنر ماللثا اجرنا • تعال اف ؤنتغفر فتنحرنا القبلة قبل بنيتا قد راحيمس فوجدنا 
إنيقول انهكان علما اش عريض بن عبداش عنر حان بن وامع عه عن حان بن بمي بن ممد 
لقدعمر بن عبداش قال القدس بيتؤ ولا القبلة تستقبل فلا حاجتالث، عل تحدت إذا يقولؤن ناما 

القدصيبنا مستقيلا لينتهمر عؤر ومر علته ائته صل اش مصؤل فرأينا كا ين ًلهر عل امتقين 
عنهاش رص مريرة أبى عن الأعرج عن الزناد أبى عن الزعرى عن عيينة بن سفيان أحرنا . لحاجته 

،تمرء منه عاتقيه عل ليس الواحد الثؤببا ي أحدكم يصلين لا ٠ قال وملم عله اث صل  ٠١٠١يصول أن 
وسلمعليه اش صل الني نوج يمونة عن ندال ين عداش عن إمحم، مفيان أبئر عنر سفيان أحرنا 

احرنا. حامى وانا عليه وبعضه عل بعضه رط ى مل ومحلم عليه اف صل اش رصول قالتاكان 
ضض ض سم تالكنا عنه الد رض عداث عن، واُل أنح، ص النجود أل مح، عاصم عن، مهمان 



أرمنُن رجما فا،ا الصلاة وعوى علينا فيرد الخبثة أرمحن نأُى أن قبل الصلاة و٠وفى دّّام علتم اش 
حىفجلست بمد وما مب مجا فاجدُى مؤا ثرد فلم عليه نلت يصل فوجدته عليه لأمحعلم انته الخيه 

تكالموالا أن افه أحدث مما وان يثاء ما أمره هن محدث ثناؤه جل افه ان ٠ فقال أتيته صلاته قضى اذا 
عنهافٌ رضي هريرة أى عن مترين بن محمد عن الختيال أيوب عن هالك أخرنا . I( لصلاة اى 
رّّوليا نميت أم الصلاة أقصرت ذواليدين فقال اثتتن من انصرف وملم عليه النه صل اذٌ رمول أن 
صلافه رسول فقام م الناس فقال ء ؟ دواليدين أصدق ٠ ؤسلم عليه اهتم صل افه رسول فقال ؟ افه 
مثلفسجد كبمر م رفع م أمحلول أو سجوده مثل فجد كم م ملم م أخرين اثنت؛ن فصل وسم عليه افه 

قالأحمد أ؛ى بن مول صفبان أ؛ى عن الخصبن بن داود عن مالك أحيرنا . رفع م أطول أو سجوده 
ىنلم العصر صلاة وصلم عليه الله صل الق رسول لنا صل يقول عنه ائته رضي هريرة ابا سمعت 
عليهالله صل الد رسول فأقبل آ ائته رمول يا نين أم الصلاة أقصرت فقال اليدين ذو فقام ريتن 

مجنبقى ما وصلم عليه الله صل اذٌ رسول قام بم فقالوا (٠ ؟ اليدين ذو اصدق ا فقال الناس عل وسلم 
عنالحداء حالي عن الثقفي الوهاب عيد أخرنا ٠ التسليم بمد جالمى وهو مجدتن سجد م الصلاة 

ىوملم عليه الد صل الني سلم الوهاب عبد قال حصن بن عمران عن المهلب أى عن قلأبة أبى 
رسوليا نائي اليدين( بيط رجل ) الخرباق فقام . الحجرة فدخل قام م العصر مجن ركعات ثلاث 

صلمم ترك اليكان الركعة تلك فصل فاخر مال رداءه نحر مغضبا فخرج ؟ الصلاة أقصرن الله 
 fإلاض لما قال انه امحه عن محمد بن جعفر من العلم اهل بمض اخرل سلم م سجيتن جد س

الركعهمن راسه رفع كنيا ليله عثرة حمن أقام معونة بر اهل قتل وسلم عليه النم صل الته رسول 
كرم طؤيلأ دعاء فد'كر ا( افعل اللهم الحمد للث ربنا حمده لن ايذه حمر  ٠٠قال الصبح من الأخرة 
اللهمجل النتى ان عنه النم رضي هريرة ايى عن الميب ابن عن الزهري عن سفيان اخرنا • فجد 

هشامبن وسلمة الوليد بن الوليد أنح إللمهم ٠ قال العبع من الثانية الزكعي محن رأسه رفع لما وملم علبه 
كسىسنن عبيم واجعلها محضر عل وطأتك اشدد اللهم بمكة والمتفعمن ربيعة أبى ين وعياش 
;قال يقله ب وربما أبيه عن قال وربما عبداس بن ّالم عن دينار بن عمرو عن سفيان أخرنا يوسف؛ا 

قالوالطب الماء إلا عليكم حرم نيء لكمّكل حل ففد وحلقم وذ؛يم الجرة رمم إذا عمر قال 
رمحىان بعد ولحله نحرم ان قبل لإحرامه وملم عليه الق صل النٌ رسول طببى انا ماتثة وقالت ّالم 

.نتع ن حق وسلم عليه الله صل النم رسول وسنة عنه ادنٌ رصي ّالم قال البيت يزور أن وقبل الجرة 
اذهلرسول أهدى أنه جثامحة بن الصعب عن عباس ابن عن عبيدالله عن الزهري عن محالك أخرنا 
رأىفنا وملم عليه النم محل اهتٌ رسول عليه فرد أويودان وهوبالأبواء وحشيا جارا يسلم عليه الله صل 

بنوسعيد محسام أخرنا . (( حرم انا الأ عليك نرده ب انا ا! قال وجهه ش محا وملمم عليه ادنٌ صل الله رسول 
قتالهانح، مول ناقع ءن، التثممح، عثيدالنٌ ؛>، عمر محول النفر أبى ءن محاك وأخرني جريح ابن ص مال( 
طربقبعضن اذاكان خى وسلم عليه اننه صل المى ح انهَكان عنه الك رضي الأنصاري، قتادة اى عن 

أنأصحابه فال فرّه عل فاستوي وحشيا جارا فرأى محرم وهوغر محرُيرن، له أصحاب محع محلف مكة 
المىأصحاب بعفن منه فاكل فقتله المار عل فشد رمحه خد فا فابوا رمحه فساهم فابوا سوطه يناولوه 
هيءانما فقال ذلك عن ّالوه وسلم عليه النم ًلإ النم، أدركوا فل؛ا' جضهم وأبى وسلم عليه الب ًز، 

ىقتادة أبى عن يسار بن عيناء عن أملم بن نيد عن مجالك أحثرنا . (( تعال اش أطعمكوها طعمة 
.٥١٣- ٨٠٣٣



محل)ا ثال وسب عليه اش صل اش رمول أن زد حديث ى أن النضرإلأ أ؛ى حديث مثل اخمارالوحثى 
حطبين المهللب عمروعن أى عمروين عن محي ين ايرامم أجرنل ؟« ثيء من لخمه من معكم 

ىلكم الصيد لخم ٠ قال وملم عليه الد صل الد رصول أن عما الد رصي عبدالد ين حائر عن 
أمحابن عمري عن، بمدث يلأل ين طان ّءع من أخثرنا لكم". يصاد أو تصيدوه لر ما حلال الإحرام 

عنالدراوردى محمد بن ايزيز عد اخثرنا • عكدا وصلم عليه اش صل الني عن الإسناد عمروب|ذا 
وملماش.ءليه صل الني عن محه اش رضي جائر ز بة ض من رحل عن عمرو أيى ين عمرو 
•بحمح، أمح، اين ثع لطان الدراوردكا من أحفظ محي أيى واين عنه اش رصي الفاض( )قال مكيا
يخطبالا ٠ قال وسم عليه اش صل الد رمول آن عنبما اث رصي عمر ٍا؛ن عن ناي عن مالك ا-محرنا 

عنعنه الق رصي مريرة أيى عن الأعرج عن الزناد أيى عن مالك أخرنا ا اخه خطة عل أحدكم 
عياليعن ماللثا اخئرنا او؛اذنا< يرك حى ٠ انحدث؛ن يعص زاد وقد . مثاله وسلم عليه اش صل الني 

عليهايد صل الق رسول أن قاطمان عن الرحمن عبد ين ملمة أبى عن صفيان ين الأصول مط( يزيد ين 
وايامعاؤية ان اخرته حللن، فل،ا قالت I فاذش حللت فإذا ٠ زوحها طلاق( من عدنما ى لها قال وصلم 
فلاأيوحهم وأما له مال لا فصعلوك معاؤية »أما وصر عليه الق صل الق رصول فقال حهل؛ايى حهم 
فيهالق فجعل فنكحته ٠ أمامجة انكص ٠ فقال فكرهته قالت، (( أصامة انكص عاتقه عن عصاه يفع 
عن،ثهاب ابن، م، علف ؛>، ١^٠>، عد ابرامم؛>، بن معد ين، إ؛راهبم أخثرنا • به واغتبهلنا خثرا 
رأيتموهوإذا فصوموا الهلال رأيم إذا ٠ قال وصلم عليه الق صل الق رسول أن عنه الد رصي أييه عن ٌّّالم 

؟يتقدمه صعد بن لإيراهم قيل بيوم الهلال قبل يصوم عبدالض وكان له(( فاقدروا عليكم غم فإن فافهلروا 
قالعلما الق رصي عباس اين عن جمر ين محمد عن دبمار ين عمرو عن صفيان احرنا . م قال 

حتىتفهلروا ولا تروه حى تصومجوا لا ٠ وصلم عليه الق مجل الق رصول قال وقد الشير يتقدم م، عجنا 
أنمحه الق رصم هريرة أبى عن ّلمان أبى عن عمرو بن محمد عن محمد بن العزيز عبد أحرنا تروه(( 
يصومهصومجاكان ذلك أن؛وافق، إلا يومغ، ولا يوم الشهر تقدمجوا لا ، قال وصلم عليه الق محل الق رصؤبا 

عنملمة أيى ين عمرو أخثرنا • ثلأث؛ز،ا< نعدوا عليكم غم فإن لرويته وأفطروا لرؤيته صومجوا أحدكم 
رصولقال : قال محه الق رصي هريرة أبى عن أبوصلمة حدش كثر أبى ين محي حدش الأوزاعى 

صومجايصوم كان رجل إلا يومهم، ولا يوم رمجضان بى؛دك، تقدموا لا ٠ وّام عليه الق صل الق 
مجنرالثلث، مريرة ايى عن صلمة اى او اليبإ ابن عن صهاب، اين عن صفيان اخثرنا . فليصمه،( 

عييتانابن صفيان أخثرنا وللعاهرإلحجر(( للفراش الولد ١١قال وصلم عليه الق صل الق رمول أن صفيان( 
القصل الق رصول إل، اختصا وصعدا زمعة ين عبد أن علما الد رصي عائثة عن عروه عن الز*رمح، م، 

ابنأننلرال أن مكة قدمنه إذا أتم أوصام الق رصول يا صعد فقال ذكره زمجعة امة ابن ى وّام عليه 
بيناصمها فرأى أبى فراش عل ولد أبى أمة وابن أتم زمجحة ين عد فقال اض فإنه قابضه زمعة أمة 

عننافع عن مجالالئأ أحرنا ٠ صولة يا مجنه واحتجى للفراش الولد زمعة بن عبد يا موللنا  ١١فقال بعبة 
اخرنا. يارأْ الولد وألجق اجلتلاعنن بهمآ فرق وسلم عيه الق صل الق رمول أن علما الق رصي عمر ا؛ر، 

شخال عنه الق رصي الخْلارآح بن عمر أرمل قال أيه عن يزيد أبى ين عبيدالض عن عيينة ين صفيان 
الفراشأمجا فقال الخاهلية ولأي مجن ولأي عن فاله عمر ال، معه فدهبن، دارنا يكن ز٠رةك١ن بش من 

صلالق رصول ولكن صدقتح عنه الق رضي الخهل١ب٠ ابن يعي عمر فقال فلفلأن العلقة وامجا فلفلأن 



حديثوذكر معد ين مهل عن مهاب اين عن معد بن إبراهم أجدنا بالفراش. محي وسلم عله اش 
عظمالينثن أدعح أمحم به جاءت فان ارأبم/ؤبما وصم عليه الق صل الني تال فال ا؛لاعمحأ 

عليه فجاءت . إلاكاذبآ، أراه فلا وحرة أحمركأنه به جاءت وان صدق فد إلا أراه فلا ألأليتن 
اكىأن عبمداهد ين وعييداش الميب ين صعيد عن أييه عن معد ين ا؛راه؟أ أجرنا ٠ الكروه النعت 

فهوللييجعدا اديعج به جاءت ؤإن فهولزوجها به"اءيازر'ب؛لا جاءت إن  ٠١تال وصلم عليه اش صل 
عنعروة عن خفاف بن محلل عن ذب أمحا ابن عن ّالم ّعد-بن أ-محرنا • أدبمح به فجاًءت .به« 
ينصام أجرنا ^ ١٤٠٥١١؛الخراج أن  ١١نحى وّثم ءليه اس■ صل■ الق رسول رأن الد,عما رصي عاسة 
الخراجا فال وّّام عليه الد صل الد رمول أن عما الد رصي عاتشة عن أيه عن عنءمثام "؛لد 

علهاش صل الني أن محه الد رصي يرة عر أبى عن عن.الأعرج الزناد أبى عن مالك■ أجرنا ٠ بالضان 
رصيهاإن بمالها آن بعد الننلرين بخير فهو ذللث بعد ابماعيا فن والغم الإبل تصروا لا ١> فال وصل 

مريرةأمح، م، محمين، ص؛؛>، أيوب م، سفيان أجرنا . ممر« س وصاعا ردها سخطها وإن أمنحها 
أجرناسمراء« لا ممر من وصاعا )اردعا فال أنه إلا •تله وطم عاليه اش ■صل الني عن محه اش رصي 
حىيبعه فلا  ١٠١٠١٠ابتاع من  ١١تال وملم عليه الق صل 'الد رسول أن عمر ابن، ■م، نافع عن ُاللث 

وّامعليه الله صلي النك، أن علها الد رًكا عمر ابن، م، دينار ؛ن، عبدالد عن ماللث أجرنا  ٠٠ستوفيه ي
اينعن طاوس عن دينار ين عمرو عن مفيان أجرنا يقمه(( حى يبيعه فلا طاما ابتاع مجن  ١١فال 

يبلعان الهلعام فهو)ا وّام عله الق ًز، اش رسول عنه لهكا الذي امجا • ءلما'ةال■ الق رصك، صام، 
نجحأمحا ١؛>، عن، ّفيان أجرنا • طه إلا ش* كل أحب ولا برأيه ءهماك، اق وفال ء سومح، حك، 
وممعليه اث صل الني قدم قال علها الد رصي حماس ابن عن المال ابى عن بنكثير حمدالد عن 

ّالم،مجن  ١١وملم عليه الد صل الد رسول فقال والثلاث والمتن المنة ارم ش يسلفون وهم ا،لدينة 
يوسفعنا أيوب عنا الثقة أجرنا مطوم٠٠ أجل أوإل مطوم وأجل، طوم ووزن مطوم محاكل( فبلق 

أجرنا. محيى( ليس مجا بح عن وسل عليه الق همّيا الد رسول ناامحا فال حز.ام ؛را حكم عن، مجاهلث بن 
عليهاش صل اش رسول أن والخن ؤبماهد قال حبه وطاوس ءaااء حسين،'غن أبى ابن 'م، مجسام 
قالجحيفة أبى عن الئعى عن مْلرز، عن سفيان أجرنا كافرا( مجومحن يقتل ولا  ١٠القح يوم فال وسلم 

الحبةفلق والدكا لا فقال الهران ّوى( ميء وّام عليه الد صيا الق رسول ُر، عندكم عل عليا سالمتا 
العقلقال ؟ الصحيفة ى ومجا قالت، الصحيفة ى ومجا كتابه ى فها عبدا اش يعز أن إلا السمة وبرأ 

الزهريص سمان أجرنا • بكافر م*>، يقتل، ولا آخر ءوصع ومح، بكافر ملم يقتل، ولا الأبد وفكاك 
فلممحه ضاه الهجام كب عن وسلم عليه اثلم صل الهي مال محيصة ان محيصة ين معد ين حرام ^، 
معدين حرام عن الزهرك( عن مجالك أجرنا . ا( ناصحلث، وأعلفه رقيقك أمحلعمه )ا قال حى كلمه يزل 
يسألهيزل فلم محه فنباه الحجام إجازة ى وملم عليه اش صل الهى امتاذن أنه أبيه عن محيصة ين 

محهالله رصي أنس عن حميد عن مجالك أجرنا . (( ورقيقك ناصحك اعلفه )ا قال حى ويستأذنه 
مجنمحه يخففوا أن أهاله وأمحر ممر مجن بصاع له فأم وّام عليه الله مجل ايد رسول أبوؤليبة حجم •' فال 

افهرمول احتجم له قيل أنه محه الد رصي أنس عن حميد عن الثقفي الوهاب عبد أجرنا . حراجه 
»ىت.ه يحققوا أن مجواليه وأم صاحمن، فأعطاه ا( محليثة أبو حجمه نعم  ١١فقال ؟ وسلم علته الله صل، 

ءمV تعا ولا العدرة من لصبياكم اإبحرء، والمهل الحجامة تداويتم'به ما امثل وإن وقال صريبته 
٠١٥











عليهاث صل الني أن عنه الد رنحى أض عن حميد عن الثقس احترنا • ا المر أجل ر الامحتتذان 
٠محطعنه أن يال ل؛ يتأخر لوب يد.هكأنه ى محثشس له فاهؤي عليه اطح رجلا رأى يته ى و؛اامكان 

اينهحذف تادة له يقال مدلج س عن رجلا أن شمب يرو.ن عن سمد ين بمي عن مجاللئ، أح؛رنا 
ذلكيذكر الخناب ين عم عل جثم ين مراثة يقدم فات جرحه ى ينزى ماته فأصاب سيف 

عمررصيفدم ظا عليك اندم يعترحى وعانة عشرين قديد عل ل اعدل عنه اش رصي عمر قتال له 
مافال ؟ احوالقتول اين تال م حلقة واريعن حذعة وثلاثن حفة ثلاثتن الإل نللغ من احد عنه الق 
اٌءعيلعن مجروان أحترنا .  ١٠ثيء لقال ليس ا تال يسلم عليه الد صل اد رّول فإن حدها تال ذا أنا 

يالجوداتصموا اليون غشم فمحا حم إل توم لخا تال حازم أتى تن نس عن حالي أتى ين 
عندتال م  ١١لصلامم العقل نصف اعهلوهم ٠ غقال وملم عليه الد صل الني نلغ بمضهم فقتلوا 
اخترناناراهمااا تراءا لا  ٠١تال ؟ ل؛ اش رّول ؛١ ؛لواثرك(( ع سلم كل عن إى؛ة،، ألا » ذلك 

معالأتنام ى ترفع شخا'كمحا امحان ين حديقة أيو قالكان عروة عن الزهري سرعن عن مْلرف 
يامحيافهمفتومحقوه الملمون فايتدره الثمكى ناحية مجن فجاء للثهادة يتعرض فخرج احد يوم النساء 

ارحموهو لكم اش يغفر حديقة فقال تتلوه حى الخرب نغل من يسمعونه فلا أيى أيى يقول وحديقة 
اينم محعد ين الليث حدثنا حان ين بميى احبمرنا . يدينه فيه ؤبما؛م عليه الق محل الني فقضى الراحمتن 

ارأة-صءت ز قضى وملم عليه الله صل الني أن عته اقه رصي هريرة أيى عن الميب اين عن ثهاب 
صلالني فنفى توقت بالغرة ءلٍاا قفى الى انرأْ إن م أمجة أو عبد بغرة *بتا صقعل لحيان س عن 
انالمكدر ين محي عن محميان أخرنا . ^^^١ عل والعمل وزوجها لمنيا متراما بان وسب عليه اُد 

أنيريد وانه وعالا uلأ لأيي وإن وعيالا uلأ ل إن فقال ومحلم عليه اش صل النو، إل رحلا.؟ا، 
ينمحميان أخرنا . ا( لأيك وعالك أنت ا| وملم عليه الق صل النيى فقال عياله فيطعمه عال يأخذ 
صلالى ر عندكم هل عنه الق رصي عليا مالت قال ححيفة أيى عن الثعى عن مطرق عن عيينة 

زفها عبدا انه يؤ;ى أن إلا الممة ويرأ الحبة فلق والدي لا فقال ؟ المآن محوي ثيء ومحز عليه اش 
أخرنايكافر. مُن يقتل ولا الأمم وفكاك العقل قال ؟ الصحيفة ى ومجا قلت الصحيفة وعا القران 
اللهرمحول اادىك~ه الكتاب ز أن أيه عن حزم بن عمرو بن ممد بكربن أبى بن صداش عن مالك 
بناحمل اخترني • الإل« ٠>، عشر هنالك مما اصع كل دش  ١٠حزم ثممروبن وسمحر عله اش صل 
احثرناا( عشر عشر الأصابع ى 0 وصام عليه اش صل اش رصول ثال قال مصي ابى عن يإضناده علية 

وسلمعليه الق صل الني الكاب ز أن أيه عن بكر أبى بن عبداش عن أض ين مالك 
ينعمر أن اب ابن عن الزهري عن سمان أخثرنا . خمس« الموضحة وى  ٠١حزم بن لعمرو 

أنمحفيان ين الضحاك أخره حى سبا زوجها دية من المرأة ترث ولا للعاقلة الدية يقول الخط١بك١ن 
اللهرصي عمر إليه فرُح ديته من الضبابي انم امرأة يورث أن إب وّامكتب علمه الد صل الره رسول 

أن)) محفيان ين الضحاك ال كتبؤ لم وّعليه الله صل النثى أن شهاب ابن عن مالك أنمونا • عنه 
عبدعن عالك أخرنا . خهيا تتل أثم وكان شهاب ابن قال  ١١ديته من الضبابي أثم ارأة ورث 

فكاتحجرها ى يتيمن ل وأخا تلمى عما اش رقى عانثة قالكات أييه عن القامحم ين الرحمن 
تالعنه اش رنحى الخْلاب ين عمر أن دينار ين عمرو عن سفيان أخثرنا • الركاة أموالنا من خرج 
كانأنه عمر اين عن نافع عن أيوب عن محفيان أخرنا . الزكاةسالكها لا اليتاعى أموال ى ابتغوا 
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الخز؛وبمن'مماب 

ابنإل نمْكتب أن معز بن د يز عن أيه عن ممد جسربن عن محمد بن الخزثز مد أخرنا 
تدكانل ؛ ٠٠؟ سهم لهن يقرب كان وعل يغزويالنسا، وسب عليه اش صل اش رصول ٠لكان تماس 
مذيندلكن سبمم لهن يضرب يكن وب ^ ٨١ميادين ي>ويالناء دّلجر علمه الد صل اث ثمبمول 

مكميكن اإن الأية هذه الأنزلت قال عياس ابن دينارعن عمروبن عن أ-محدنامفيان ت الغيمة محن 
الأفI مال اش فأنزل ال١كن محن العشرون يفر لا أن ءال؛|م فكب I محاممن يغبوا صابرون عشرون 
عالهموكتب علهم فخفف v *ائين يغيوا صابرة ماثة يكن فان صعقا ؛؟م أن ُءام عنكم اش خفف 

عنيل أنحا ين الرحم، تمد عنا زياد أمحا ينا يزيد عنا عية اين أح>رنا • ءاص ما بمرُاتة لا أن 
الناسالدوفحاصن فلقوا صرية ى ءّاام عليه اش صل  ٠٠١١يبمول مثنا فال علها الد رصي عم اين 

.٠ فتتكم وأنا الركارون أنم بل ٠ يال إلفرارون محن اش ؤمحرل يا وقلنا باحا ففتحنا االد؛تة فأتينا حيصة 
الدصل الد رمحول ان عنه اش رصي *ريرة ابى عن اييص، بن محميد عن الزعرى عن عينة اين اخترنا 

؛يد>ْنفى روالذى مد>ه قيصر قيصرفلا هلك وإذا مده فلاكسرى كرى هلك إذا ٠ قال ىّثم علته 
أبيعن ملة أبي عن محرو بن محمد عن محمد بن الزِز عد أمحرنا ٠ اش سيل ى كنفقنكتوزما 

قالوافإذا الد إلا إله لا يقولوا حى الاس اقاتل ازال لا I قال وطر عليه الد صل اش رمول ان هريرة 
عبئعن صفيان أخثرنا . ا الد عل وحسابمم بمقها إلا وأسمالهم دمحاءهم محي عصمؤإ فقد اش إلا إله لا 

صريةبعثا إذا كان وّثم عليه الد صل الني أن أيه عن عصام ابن عن مجاحق بن نوفل بن اللك 
ينعمر ان صهاب ابن عن صفيان اخثرنا ، ٠ احدا تقتلن فلا محرذنا اوٌءام،ا مجدا رايير إن I قال 

الاسأقاتل أن أرت ا ؤبملجر عليه اش صل الد رمول قال أليس بكر لأيي تال عنه الد لما الخُلاب 
قالا ؟ اش عل نصا-هم محقها إلا وأمحوالهم دئءهم ض عصموا ي فإذا الد إلا لاإله يقولوا حى 

لقانالهممحبمل عليه الد صل اٌ يبمول أعهلوا محا عقالا لو*نمى حقها من هدا عنه اش أيويكررصي 
بكرلأبى عمرفال أن *ريرة أبى عن تمداقه بن عيدايد عن الزعرى سرعن عن الثتة أحترنا • عبه 
بنّلءان عن رثي بن علقمة عن أبان بن محمد عن حان بن محي اكقة أخثرنا . أومحماه القول هدا 

أخثرنا. الحديث وذكر أمحترا علهم أر حثا بعثا إذا وصانمكان عليه اش صل الني أن أبيه عن بريئة 
ىأصغ ين ادري  ١٠فمال انحوس ذكر الخaلاب بن عمر أن أيه عن محمل بن -بمفر عن محاللث، 
بمصنوا ٠ يقول وملم عليه اش صل اُد ّول د؛ٌلمعت أثهد عؤنا بن الرحمن تمد له فقال ؟ أرهم 

العزيزعد بن عمر عن حكم أبى بن احمبل أخثري فال محمد بن إ؛راءيم أخثرنا • ا الكتاب أمحل ثنة 
محنقته أو منة دياراكل محتكم إنسان ^۴، أن » ابن أهل ومكب.[ل عله اش صل الض أن 

أنهغير أحفظ لا باصاد يؤصف بن وهغام محازن بن محعلرف أخثرنى . ملهم الدمة أعل بمي ا اشافر 
بنلتلرف ست منة ديتاراكل ابن اهل محن الدمحة آهل عل زض وممحر عليه اث صل التي ان حن 
.عدنا ثابتا النماء س أحذ ومم عليه اش صل الني أن ليس فقال أيضا النساء وعل يقال فانه مازن 

لهيقال بمكة نصراني عل صرب وصم عله اش صل الني أن الحويرث ابى عن محمد ين إبراعم أخثرنا 
وأنمتة ديتاركل ثالئاثة أيلة نصارى عل صرب وّّام عليه اٌ صل الني وأن منة دينارأكل موعب 
٠٢٢



عياليين إسحق ن إ؛راءم أجرتا •  ٧٠٠يغشوا دلا ثلاثا الملمن من م مجر *ن بمبوا 
محمدبن إيرامم أ-محرنا سة. دبماركل ثلثاثت يوعثذ وسلم عله اش صل الني علم ضرب ثلثاثة ثومجثذ 
رضعم أن الخْلاب ن عمر *ول معيد بن عياذ آو اباري ّظ عن دينار بن ءا-اش ءن 
اويسلموا حى بتاركهم أنا وما ذياثحهم لنا نجل دمجا كتاب بامل الرب نصارى ما : ثال عته اش 

منيأخذ الخءلابك\ن ين عمر أن أيه عن عن شهاب ابن عن عالك أخثرنا آعناتهم. آضرب 
القطنهبمن ويأخذ المدينة إل الحمل يكر أن يذللث يريد العشر نصف والزيت الحنهلة من النط 

عتةبن عبداس يع عاملا كنخ ث قال أنه يزيد ين الماب عن شهاب ابن عن ماللث آخثرنا العشر. 
الثر.النط من يأخذ هان عنه الد رصي الخناب ين عمر زمان ى المدينة مرق عل 

JAJ  عبإالد رصي والثاض *الك اخلأف كاب

قالوسم عليه الد صل الد رمول عن بجريرة أيى عن الأعرج عن الزثاد أ؛ى عن بمالك أ.محر;ا 
عننهاب اين عن مجالك اخثرنا ء جهم فتح من الحر شدة فان الصلاة عن الحرفابردوا اشتد ذا إ، 

وقاممحلى فم قام م ركعتن وصم عليه الد صل الد رسول لنا صل : قال محيتة ين عبدالد عن الأعرج 
بمالكاخثرنا التسلم. قبل وبجوجالس سجيتن سجد كثر تسليمه ونفلرنا صلاته قضى ٣ معه الناس 

ىوسم عليه افٌ صل اش رمول صل : قالت  ١١٢اش رنحى عاممة عن أيه عن عروة ين مقام عن 
جعلإمما )) قال انممف فهما اجلسوا أن فأشار قيامجا قوم خلفه وصل جالسا نحل وبجوشاك يش 

عنبمالكر اخبرنا ٠ جلؤسا نحلوا جالسا صل محإذا فارفعوا رفع وإذا فاركعوا رغ فإذا به ا؛ؤتم الإمام 
يصلومرقاتم بكر آبا فاى مجرب م خرج وسم ءله الد صل الق رمول أن آلأ عن عروة بن مشام 

صلافه يسول فجلس ا( أنت أزكا ار وٌّم عبه الد صل الد يبمول فأثارإليه أيوبكر فامتأخر بالناس 
الناسوكان وّّلم عليه اش صل الني بصلاة يصل أبوبكر فكان بكر أبى جب إل وّّلم علته اُُه 

أيهعن عروة بن هشام عن ملمة بن ماد عن حسان بن محي الثقة أخثرنا بكر. أبى بملاه يملون 
أخثرنا. قامما جنبه إل أبوبكر صل وفال منه وأوصح يخالفه لا مجعناه ممثل صها اش رصي عاتثة عن 

عاتثةيض كأنه الثقة أخض : قال عمير بن عبيدة عن بمليكة أيى ابن عن معبد ين محي عن الثقة 
ينبجثام حديث مض ممثل جانبه إل وأبوبكر ومالإ عليه اش صل الني ذكرصلاة م  ١١٢اشرصي 
إذارملمكان عليه الد صل الد رّول أن أيه عن ّثالم عن شهاب ابن عن ماللث أخثرنا أيه عن عروة 

زذلك يفعل لا وكان رفعهاكذللئ، الركؤع مجن رأسه رفع وإذا حدوبمنكبيه يديه رفع الصلاة افتح 
ابنعن نافع عن بمالك اخبرنا . هذاقبل ممثله الزهري عن منيان حديث ا؛والعباسكتونا قال الجبل 

ذللث.لئن رفععا الركئ مجن رامه رغ وإذا حذومنك؛يه يديه رفع الصلاة ابتدأ إذا كان أنه عمر 
انمحه الد رصي بجريرة ايى عن اخثراه انبما ملمة وا؛ى السب ابن عن شهاب ابن مااك'ءن اخبرنا 
بماله غفر الملاثكة تأبمن تأبمينه وافق مجن فانه فأمجتوا الإمام أمن إذا » قال وملم عليه الد صل اث رسول 
بنمجسم أخبرنا • امجن  ١٠يقول وٌّّ؛م علثه الد صل الد رمول وكان شهاب ابن فال ا ذيه من تندم 
خفهمومجن ءآمجن« يقولون يعده الزبتدومجن ابن الأممة أسمع ؛،^، ١١٠ءهلاء عن جريج ابن عن خالد 

ايىعن سفيان ين الأسود بمؤل يزيد بن عبدالد عن مجاللثه اخبرنا للجة للمجد إن حى ٠ مجن ا٠ 
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اذرمرل نقال اعرآته عل الرحم وإمما عام وتغرب ماثة جلد ابى عل آن ■؛مدى اكلم أهل مالت 
.Iإلك زد وجاريتك غنمك أما اش بكتاب ينكا لأيمن يبده نفى والدي ٠ وملم عله اش صل 

فاعزنرجمها اعزفن فإذ الأحر ارأة اى أن الأمحيى أسا وأمر عاما وغرمه ماثة ابنه وجلد 
أحمرنا• زيا :>؛•._ رجم وسلم عله اث صل الني آذ عمر ان عن نابع ص ُاللث أحرنا • نجمها 

الخطابن عم ّءع أنه القارى عد ن الرحمءب همد ءن الزبثر ن عروة عز نهاب ابن ص مالك 
اللاملن الصلوات لن العلبات الزاكٍات لن التحيات « يولوا فول التنهد الناص وميعلم ادبر عل 

أنوأنهي الق إلا إله لا أن أنهد انمالحن الن عباد وعل علينا اللام الن ورحمن الم أحا عليك 
القاليهمد بن الرحمن هما ص الزبثد ن عروة ص شهاب ابن عن ُاللت أح>■.ّنا ٠ ورمرله هميه محيا 

علالفرقان محورة يقرا حزام بن حكم من هشام عه؛قرب الذٌ رصي الخهناب بن عمر سمهن قال 
مانصرف حى امهلته م عليه اعجل ان يكدن أنانيها وملم عليه اللم صل الني وكان اروها ما غر 

الفرقانمحورة يفرا هدا سممّنs إل الق رمحول يا فقالت وملم علته النم صل الم يه فجئت داثه إء لبته 
رمرلفقال فرأ سمعته الى القراءة فقرأ انأ ومحمحلم عليه النٌ صل الدٌ رمحول له فقال أرأتنءا ُا غم عل 
انزلالقرآن هدا إن أنزلت هكذا ا| فقال فقرأن انأ ل قال م M أنزلت هكذا « وملم عليه ا؛ن صل اذ 

أنههمم ابن عن محاعد م مص بن حمد عن هالك أحرنا " ضه بسر ما فازءدا أحرز بذ عل 
وعهدناإلينا وملم عليه اثنه مجل نبينا عهد هدا ؛؟'ها قفل لا بالدرهم والدرهم إلدينار الديار * قاب 

أحرلهماص ابن عن عب بن همدالته بن ب-اذٌ عن الزهف م همبة بق صمان أحرنا • !بكم 
منفيصاب يبيتون الثمكن من الدار اهل يهال وسلم عليه اش صل الني ّءع انه حثامجة بز الصمه 
الزهريعن دينار بن عمرو وزاد  ١٠ ٢٠٣٠هم  ٠٠وصلم علته النه صل النم رّرل ينال ولداركم ام 

عنهالق رصي عمه عن مالك ن ابزكمب عن الزهري ر عيينة بن منتان احبرنا اباكم' مجن م هأ 
عنالك امحرنا والولدان الماء قتل عن مى الحمق ابى اض إل بعن، a ومحلم علته الق مل الى اف 

الجدوملم عليه الق صل الى أصحاب ر رجل يحاب قال عمر ي عياذ بز ّالأ عز الررى 
مناقلبن الومنن أمير يا فقال V هدْ ماعن أية عمر فقال يخطب، الخؤناب ر وعم الحعة يوم 

النرمحول أن علمي وقد ١ أيضا والوصوء عمر فقال ترمحان أن عل زدت ما الداء قمعت انمون 
معيمثل أييه عن مال؛ عن الزهري عن معمر عز الثقة أحرنا ؟ بالغل يامر كان وملم عليه صل؛لن 
بنمفيان اخرنا عنه. النم رصي عفان بن عمان غل بغم الحمعة يرم الداحز وسمى •اللئ، *دن، 

أنانل يصل المح بعد طاف خمر ابق رباح أبى بن وعطا، أُا رأين : قال دينار بى همرو ر بن 
بىصفوان عن رباح ا؛يى بن عطاء عن نح جر ابن عف القداح مام بن معتد احرا . النمس سلع 

لقال : قال أنه عنه النه رصي حزام بن حكم ص محتفى بن محمد بن عبدالنم عف أحره أنه ♦وهب 
قالالعلعام نح أك — ذللت ُن، ائته شاه أركا ~ يلغى أل؛ أر أنبا ألر " وملم عابه الن صل، اض رمول 
uوستوفيه تشريه حتف محلعامحا تبيعن لا » وّّام عليه اُنه حل اش يسول فقال اس" رسول يا ل ؛حكم 
بنحكم عن عصمة بن عبدالتم عن ايفا ذك ءهل١ه أحرز جريح اض عى ّالم بن سمد أحرنا 
عبدعن عجلان بن محمد عن الدراوردى احرنا • ومم عليه النم محل الني عز منه سمعه انه حرام 

إن ٠١قال وملم عليه اش صل الى عن الأمحنع ى وا'اة عن المرى الواحد عبد عن بغن، ض الوهام، 
عدأحرنا ٠ أبيه غر إل ادر ومن تريا لر ما النام ز به أرى ور اقل لر  ١٠قولي ر اقري ازى 
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الرحمنعد >دث عن يالنأس رجع إمما محه الد رصي عمر أن ساب عن ثياب ابن عن مالك أ-محرتا 
بناسمحاق بن معد عن مالك احمنا .  ١٣الطاعون ومع _4 الشام إل خرج حن يعي وف عن 

النيإل جامت  ١٣١اخرما منان بن مجالك بنت القرعة ان كب بت نيب يته عن عجرة بن كعب 
حىله احمد طالب ى خرج زوجها فإن خدرة بى ى أ،ملها إل ُر"؛ع أن سأله وم،م عليه الد صل 

فانأهل إل أرجع أن وّّام عليه اس صل الد رمول مالت فقتالوه لخقهم الملوم بهلرف كان إذا 
إذاحى فامرنت « م |ا وملم عله اش صل الد رمول فقال فالت مميكه مسكن ى بركي لر زوجى 
القصةعاليه فرددت (ا V ف فقال،اكبف له فدعيت أوأمريى دعاى الجد أوى الحجرة ى كنك 
فيهقاعدين فاك I( أجله الكاب ملغ حى بتك ى امكى ٠ فقال زوجى ثان محن له ذكرت الى 

بنصميان أحا؛رنا . به وقضى فاتعه فأخرته ذلك عن مالي أّر؛لي عئان فمحاكان وعشرا أشهر أربعة 
مومىأن يزعم البكال نوه إن عباس لأبن تلت تال جبر بن مهيل عن دينار بن عمرو عن عينة 

قالبزكعب ايى اخرنى عدواش صامركذب ابن فقال إمرانل بى ءو-ى ليس الخضر صاحب 
محومىان عل يدل بثيء والخفر موس حديث ذكر م ومسلم عليه الد صل اش رمول حطنا 

سألأنه أخرم ًلاوّا أن صعب بن عامر عن ج جر ابن عن اجل وعبد مسلم أخرنا الخضر صاحب 
محاكان٠ عباس ابن فقال ادعها محا فقلت طاوس قال ضا ااعمرفنأا0 بعد اركعتن عن حماس ابن 

عنصفيان أخرنا . الأية ٠ أُرعم من الخرة لهم تكون أن أمجرا ورسوله اش قضى إذا محومحنة ولا لؤبمن 
عليهاش صل الني ان خلج بن رافع زعم حى باما بدلك نرى غنابرفلأ ة١لكتا عمر ابن عمروعن 

معاويةان بمار بن حمطا، عن املم ابن زيد عن مالك اجرنا . ذلك اجل من  ١٠يزكناصها نس وصلم 
اشصل الني ٌءُت أبوالدرداء له فقال وزما محن باكر ورق أو ذهب من سقاية باع صفيان ال ابن 

معاويةمجن يعذرني محن ابوالدرداء فقال ياما  ١٠٨٣ارى مجا معاوية فقال مدا مثل عن بمس وصلم عليه 
أنمملا من أخرني • بارض أماكنك لا رأيه عن ويخرى وٌام عليه اش صل اش رسول عن أخره 

عيبعل محنه ظهرت م فاصتغللته غلاما ابتعت تال حفاف بن محلل أخرني ذنب أيى ابن عن 
فقالفاجرته عروة فأتيت غلته برئ عل وقضى بريم ل فقضى العزيز عبد بن عمر إل فيه فخاصمت 

أنهذا مثل فى قضى وّم عليه اُد مل الق رسول أن أخرني عائثة أن فأخمْ العثية إليه أرؤح 
فقالوسلم عليه اش صل الني عن عاتثة عن عروة أخرى مجا فأخرته عمر إل فعجلت بالضمان الخراج 

صلاس رصول عن صنة فيه فبلغي الحق إلا فيه أرد لر أنى ملم والد قضيته قضاء مجن عل أيسر أا عمر 
انل فقضى عروة إليه فراح وّام ُطيه ايد صل الله ؤسؤل صنة وأنقد عمر قضاء فأرد ؤصالم عليه الته 

ابنحيني قال امحانى الفضل بن ّ،الث بن أبوحنيفة أخرف له عل به قضى الذي من الخراج آخذ 
من» الفتح عام قال وصلم عليه اله صل اٍش رسول أن الكعى محريح أبى عن ١^^، عن ذنب أيى 
لأبنفقلته أبوحنيفة فقال (٠ القول فله أحب وإن العقل أخذ أحب إن ين اسمر فهوبخير قتيل له قتل 
أحدثكوقال مز ونال صياحاكثرا عل وصاح صدرى فضرب ؟ الخرث أبا يا حذا أتأحذ ذنب أبى 
الذهإن سمعه من وعل عل الفرض وذلك به احذ م ؟ يه تاحذ وتقول وسلم عليه الد صل الد رسول عن 
علله احتار ما واختارلهم يديه وعل به فهداهم الناس س وسلم عليه اش صل محمدا اختار وجل عز 

ممنينحى عى وماسكن قال ذلك محن لامٍ مرج لا ين داخر أو محياتعن يتبعوْ أن الخلق فعل لسانه 
رجلاأمحر وسلم عليه الد صل اش رسول ان ثهاب ابن عن ذب أبى ابن عن الثقة أخرنا • يكن أن 
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أىن عداس عن دينار عمروبن عن محمان أمحرنا . تت لا الواحدة فإن امرأتاك عبك أمك تال 
أجرنات للمعلف قوله مثل للتوأمأ قال عنه الد رصي الخناب ين عمر أن يسار ين منان عن ملمة 
ىكان قالت انما وسب عاليه اث صل الني زوج عاتثة عن محمد ين القامحم عن رييعة عن مالك 
عننايع عن مالك اجرنا ■' زوجها ى فخمت اعتمت اما المن إحدى ى وكانت صن ثلاث يريرة 

حيارفلا مجسها فإن بممها لر ما الخيار لها أن ضتق العد نحت تكؤن الأمة ى يقؤل أنهكان عمر ابن 
زيرا،لها مال كعب بن عدى لض أن،ولاة الزئير بن عروة عن شهاب ابن عن مالك أحمنا . لجا 

عليهاش صل الني زوج حفصة إل فأرملت قالت فمقت يومثذ أمة وعى عبد تحت أماكانت أجرته 
زوحكبمسك ب ما بيدلث أمرك إن ميثا تمنص أن أحب لأ جرا صرتك إى فمالت فيعنى وصال 

عندهذكر أنه عباس ابن عن عكرمة عن مميمة أيى بن أيوب عن صفيان أجرنا . ثلاثا ففارفته فقالت 
أجرتا; وعويش الطريق ى يتعها أنظرإليه فلازكأى بنر عبد صنيث ذلك فمالك١ن بريرة زوج 

زوجان علما اش عمررمحي بن عداس. يسارعن بن عداس عن حفص بن عمر بن عيالي بن القاصم 
انعلمإ اس رنحى عياص ابن عن ايه عن كلب بن عاصم عن عينة ابن اجرنا : عبدا ؛ريرةك١ن 

وقالالخامة عند فيه عل يده ينح أن أمررجلا التلاعتن ين لاعن حن دّّام عله الله صل الني 
صلالني عند التلاعنن مهدت قال صعد بن صهل عن صهاب ابن عن صفيان حدثتا ٠ مجوحة إما 
ّالربن صعيد أجرنا I  ٠٠٦^إتقان يتقنه فلم الخدين ساق م صنة عشرة حص ابن وأنا وٌام عليه اس 
رّولإل جاء رجلا ان هماس ابن عن محمد بن القاصم عن حدثه ممد بن محي ان جرج ابن عن 
إذااما وعفارعا قال النخل عقار مند باعل عهد مال والد الته رصول يا فقال وّاام عاب الد صل الد 

مصغرازوجها وكان قال رجلا امرأتي ح فوجدت الابارفال تني؛*د لا يوما أربض تحفر توبر كانت 
صلالد يصول فقال مجسما قْكلا حهدا السواد ال حيلا يه رميت والدي السعر ّبل الساقين احمى 

معدبن إ؛راءبم أمحرنا • به رمت الدى يب برجل بء لاعن؛؛W م ا بن اللهم ٠ وٌب عله اش 
ىايلمن أعغلم )ا قال وملم عليه الد صل الني أن أبيه عن صعد بن عامر عن شهاب ابن عن 

ابنعن عينة ابن امحرنا * صالته اجله من فحرم محرما يض يكن ب ثيء عن صال من جرما ايلمن 
ابنعن مالك اجرنا • معناه بمثل وصلم عله الله صل الني عن امحه عن معد بن عامر عن شهاب 
علهالد صل الني آى اليائية أعل من رجلا أن همه الد رصي *ريره أبى عن الميب ابن عن شهاب 
قال٠ ؟ إبل مجن لك عل I وصم عاليه الد صل اكى له فقال أصول غلاما ولدت امرأى إن قتال دّم 

((؟ ذلك ترى أتى » قال : م قال « ؟ أورق من فما عل ٠ قال حمر قال ؟ « ألوانيا ٠١٠ قال : نم 
مهابابن عن صفيان آحثرنا عرق« نزعة عدا قلل ٠ وصم عاليه النه صل الني قال نزعة عرق ; قال 
وصمعليه الد صل الني أى فزارة ض مجن أعرابيا أن عنه الد رصي *ريره أبى عن الميب ابن عن 

م: لأل « V إل من لك عل وصم« عاليه الته صل الني فقال أصول غلاما ولدت امرأتي إن فقال 
أتائفأنى ٠ قال : لورقا نيا إن ذ ٠ ؟ اورق من ما عل I قال ِر ألوابما فا I قال 

مالكاجرنا . ((عرق نزعة لعاله وعدا )I وصم عاليه الد صل الني فقال عرق نزعات لعله قال « ؟ ذلك 
أنقيس سن فاية عن الرحمن صد ين ملمة أيى عن مقتان بن الأموي مول يزيد بن همداش م< 

مجالكواس فقال فسخك بنعم وكلها إلها فبعث يالثام وهوغائب البتة ءللقها حفص ءدرون ا؛ا 
آحثرنانفقة« عاليه لك ليس  ١٠فقال له ذلك فذكرت وصم عليه الد صل الني فجاء ضء من علتنا 



رجلطلق ; ثال الكير بن إياس بن محمد ص ثوبان بن الرحمءن عبد عن نهاب ابن عن مالك 
عريرهأبا مال له أمال •،عه فدمن، يستنض فجاء ينكحها أن له بدا م -ما يدحا أن ما ثلاثا امأته 

طلأىكان امما قال غيرك نوجا تنكح حى تنكحها أن نرى لا فقالا ذللث، عن عباص ن وعبداس 
اشرصي ( الغانم ؛ال ) محل من للث كان ما يدك من أرملن، اك عباس ابن فقال واحدة إياها 
بكيرعن معيد بن محي عن مالك أخبرنا ثلاثا. يهللق أن عليه أيوهريرة ولا عباس ان عاب ما عنه! 
رجلصروتمل ن عداث يض رجل جاء سارثال بن عطاء عن الأنصاري باض ن لمان ام 

أم،نما ا عمرو بن عبداس فنال واحدة البكر طلاق انما فتلن، عطاء قال بمسها أن قبل ثلاثا امرأته طلز 
لهيقل ول! عنه. الق رصي ( الظ؛س ر؛لأل غيره زوجا تنكح حتى محرمها والثلامح، تما الواحدة قام 

أىابن عآل أخبر0 بكير عن معيد عن محي عن ماللث، اخبرنا ٠ ثلاثا طلقت، حن صنعت، بثما عبداش 
البكيرفقالبن إياس بن محمد فجاءهما عموقال بن الزبيروعاصم بن عبداش مع جالسا أنهكان عيا'م 

لأمرطهدا ؟فةالا!نالز;همإن تريان فاذا rا دخل أن نل ثلاثا إ طلق المادت ض > زجلا إن 
فذم،فاخبرنا امحنا م فسلها عاثثة عند ركما ٥^؛، هريرة وأي عباس ابن ال، اذهب، تول فته لنا 

تبماالواحدة يرة أ؛وهر فقال معضلة جاءتلث، فقد هريرة أبا يا أفته هريرة لأنج، عباس اس در م ك 
عليهيعيبا ولر ( الثافص الأل ) ذللث، مثل عباس ابن وقال غيره زوجا تنكح حف حرمها واِتلاث 
يقالعدى لبى مولاة أن عروة عن شهاب ابن عن ماللثه أخبرنا • عمم اش رصي عانشة ولا 'لثادُث 

فآنالّثؤفدعتى حفصة الؤأ خاؤملته قالت، فعتقث، يومجتد أمة وهى عبد نحنح أماكانت، اخثرته براء زذ 
قال) ثلاثا ففارقته قالت، نوجلث، ممسلثخ ل؛ ما يدك أمرك إن نيتا معي أن ولاأحب، خبرا محرك إى 

بنأنس أخثرنا • ثلاثا تطلتى أن بجون لا عما اش رصي حفصة نا تفل ولم I اش زحمه ( السافر 
اثرصي مفيان أ؛ى بنت -صبة أم عن ملمة أبى بنت زينب عن أيه عن عروة ن هشام س ■؛يام 

عاليهاش صل اش نمول فقال ؟ صفيان أبى اخى؛نت، ى للث، هل اش رمول يا ت، قالايها وع•'  ٠٦ع-
نمقالحح ٠ ؟ ذللث، أومحثن ٠ فال ! نم قالت، ٠ ؟ أختلث، ، قال تنكحها قالت، ٠ V ماذا ف،فعا ا. وملم 

لقدواش فقلت، قالت، ا( ل محل لا فابما » قال اخى خير ى شركى محن واحب بمخلية ك لت 
ريبيكن لولر فواش ٠ تال ت نم قالتإ ٠ ؟ ملمة أم بنتا ٠ قال ملمة أبى بننا ؤ حطأك أخبرت 

ولابنانكن، عل تارءس فلا ثو.بة وإياها آرصعتى اارصاءة من آخى لابنة إنما ل حلنا ما حجرف فى 
اثرمول أن عنه اض رصي هريرة أي عن أيه عن عجلان بن محمد عن عينة ابن أخثرنا ا؛ أخوا'كط 

علواختلافهم موالهم بكرة نلكم مجن هللئ، إنما فانه مكتكم  ١٠ذروتي )ا تال وصالم علته ا'ش محل 
ايىعن عيينة ابن أخبرنا فانموااأ عنه نم؛تكم وما استطعم ما محنه فاثتوا أمر من به امركم فا انبيا؛-م 

عهرويناعن، ممال اخبرنا • معناه بمثل وملم علته اش صل الني عن هريرة ابى ص الأعرج ص اا>ناد• 
.ك دعوا بعدك س فعاش ولد ولدك فال تزوج حفصة له فقالت، ينكح لا أن أراد عمر ان أن دبنار 

منكمالأيامى وأكحوا را تسخثما منسوخة هى قال أنه اليثج بن معيد عن بجي عن سفيان اخبرنا 
٠زاية إلا ينكع لا الزامحا '٠ قوا؛ يم، الشن ياُمح، ممل فهل،  ٠٠وإمائكم همادكم من والصالخن 

هوحكمالأية هدْ فى قال أنه العلم هل، بعغس عن يزيد !ى، بن، اض عبيد عن مفيان أخثرنا • الأية 
علليةكانت الخ١٠بغايا فى نزلتا الأية هل«ْ أن محاهد ص ج جر ابن عن خالد بن ملم أخثرنا يلما 

عاتثةالزيرعنا ؛>، عروة .سارعنا ؛>، ّلان م، دينار بن عداش عن ماك اخبرنا . رايات منازلهن 

٠٤٠— -٨ .٠٣ \لأ. 



أ-محرنا( الولادة من بمرم ما الرصاعت مجن بجرم ٠ قال وملم عليه اش صل اشٍ رمول أن •^•١١ اش زصى 
*الدّثم علب الد صل اث رمول أن عنه الد رصي ريرة أي م الأعرج ص ارناد أى ءذ مالك 

II  ر ازحاّنمه لاnj ،عنالنامحم بن الرحمن عبئ عن ماللث احمنا ( وحالما اراة بن ولا وعمما ازاة ,؛
يقؤلان ا النساء حهلية من به عرصم ف؛ا عليكم جناح ولا ار تعال الد قول ز يقال لك؛• انه ابيه 

إليكياثق اث ؤإن لراغب مك واى لكيممة عال إنك زوجها وقاة من عدما ز وهى ليراة الرجاى 
تزوجعؤف بن الرحمن عد ان انس عن حميد عن محميان احيرنا . الفول مجءن هذا حو او وزننا نمرا 
ومحامعله الد صل الد رمحمحول أن عنبما الد رمحي عمر ابن عن نانح عن مالك أخرنا . نواة وزن عل 
عنحان بن بجي بن ومحمد الزناد أبى عن مالك أنمرنا (( انمه حطة عل أحدكم يخطب لا  IIثال 

أحٍرناI أحيه حطة عل أحدكم يخطب لا I تال ومحاير عليه اش صل الني أن يرة م أبى ■fJ الأعرج 
بنتفاملمة عن الرحمن عد ين محلمة اى عن محميان بن الأمحود مول يريد ين عبئاض ٠عن مالك 
اناخرته حللت فالإ نالت I فاذنض حللت فاذا ا لها ثال ومحلم عليه اش صل اش زمحول ان مءب 

عنعصاه يغثع فلا أبوجهم واما له مال لا فمعلؤلئ معاوية أما ا| فقال حطانى جهم وأبا معاوية 
احميلاحسبه ال؛تأن أ-محرنا . به واغتJطن٠ حما ي؛ه اث فجعل فنكحته ا زيد ين أمامحة انكص عاتقه 

أمحمحلمالثتنى ملمة بن غيلان أن عنبما الد رصي أبيه عن صال؛ عن الزهري عن معم عءن إبراهم ان 
عنمالك أنمرنأ ا ّاثرعن وفارق اريعا أمسك ٠ وملم عليه اش صل الني له فقال وة نعشر وعنده 

مدن ّهل بن انجد مد عن الزناد أمح، اين، عن أصحابنا بعض أنمرنا • غلان حديث الزهرمحا 
أطمتضخمسنمو؛ماكقال الدبل معارة ين نوفل عن الخرث بن عوف عن عوف بن الرحمن 

مجدعاقر عدى افدمهن ال نمدت ( اربعا وامسك واحدة فارق ا فقال ومحلم عليه اش صل الني 
■مراماأمحا ءن الجثافي وب أمحا م، عدائي ؛>، إمحمح، عن بحمح، أتح( ابن، أخحمّا • ففارنما منة متن 

أنفأ،رمح، ومم عله اش صل التي فالت أخان ونحى أمحلت قال الديلمى ابن أوعز الديلمى عن 
عيامس ين بان م، جريح ابن، م، 'ال( ين،ممد أجرنل • الأخرى وأفارق ثنت أمك 

امجراةامما ٠ قال انه وّالم عليه اش صل الني عن علما اش رصي عاتشة عن عروة عن نهاب ابن 
اثتجروافان فرجها من امتحل مما الهر فلها أصا:أا فان ثلاثا باًلل فنكاحها ول؛ا إذن بغم نكحت 

الدرصمح، عاممة م، امحه عن، عروة مح، مقام عن عينة بن ممان انمرنا له« ول لا من ول فالبنان 
نحبتت وانا بى ديكا منن مع بتت وانا وملم عليه اش صل اش رسول تزوجني قالت انما علما 

ابنتهيوارأم أن أرنعها وملم عبه الد صل اث رمول أن جرج ا؛ز، عن، خالد بن، ميم أنمرنا • منن 
وهىارأته بج١شرالرجز، هل يسألها عاتثة إل أرمحل عمر بن عداش أن نافع عن مالك أنمرنا . فحا

باغ.عل؛ن، محي؛ن، ء.ءا أخثرنا • ماُ إن يثامرعا م أمفلها عل إزارها لتشدي فقالت V حائض 
أحيحةابن فلأن عمروبن أوعز ابلاح بن، أححة عمرون عن، الماثب ن، عل عداش؛)، أنمرمح، 

ؤمحلمعليه اش صل النم، صأل رجلا أن ثابت بن خنيمة ء0 شككت أنا ( الثافم قال ) الحلاج ؛ن، 
Iحلال I وملم عليه اش صل التك، قتال دبرها هم، ارأته الرجل أوإتيان أإد؛ارهزا مح، النساء إنان عن 

أوىالخرزتن أى أوهم، الخربتن أى هم، ؟ قلت قتال،اكنف فدهم، به أر أو دعاه الرجل، ول فمحا 
الالحمح، •>، بمتص لا الد فإن فلا دبرها نر دبرها من أم : فم قبلها ز دبرها أمن ؟ الخصفض، أك، 

بنوعداس ثقة عس قلتج ؟ j\تتول قال : عنه اث رصي ( الفاض قال ادبارهن«) ى النساء تانوا 

٥٤٦



ىعالي ثلث، لا ممن وحو؛ة محرا عله أش أنه بإ انحدث الأنصاري عن ممد أح؛ريى وتد ثقة عر 
عنذادة عن عروبة اى اين عن علة اين يض إسممل امحرنا عنه. انس ل نه ارخص فلمت ثقته 

أحقفالأول الوليان أنكح إذا  IIتال و<-اام عليه الد صل الني عن النم أصجاب س رجل عن الحس 
طالبأي بن _ أن المجب ابن عن الزعرى عن محنان أخثرنا • ا أحق فالأول الحنان باع وإذا 

ىالخالثت الخيمة من تشل حى ورج»ذااا فهوأحق ارأته الرجل طالق إذا ٠ تال عنه الد رصي 
رصيطالب ابى بن عل ان الميب اين عن صعيد بن ثنى عن مالك امحرنا ا الاثنتن وى الواحدة 

فليعطشهداء باربعة بات لي إن ه فقال اوتتلها فقتاله زجلا اراثه ع وجد رجل عن ّئل عنه اش 
محاسهن رجل لا الماء نهاية نحون لا فال أنه ءْلاء عنه جرج ابن ■م، خاك بن صم أخهمنا • ؛رُءاا 

بماسابن عن ُلكة أنحا ابن عن دينار بن عمري عن -مثان أخثرنا عدول. أربع من أقل الماء أمر 
اشلأن عباس ابن عن مليكة ابى ابن عن جرج ابن وزاد نحون لا انمسان نهاية ى علمإ اش رنحى 
أمحاالرحس؛>، عد عن عمثر بن الملك عد م، محنة ابن أخثرنا الشهداء٠ من ترضون م، ٠ يقول 
يقضىلا أو الحاكي بمكم لا  IIتال دمّمحي عليه اُد صل اش يبمول أن محم اٌه رضي أبيه عن بكرة 

مامحه اش رصي أبوعريرة قال : هال الزعركا عن محنة ابن أخثرنا ا وعوغضبان اثت؛ن بم اا؛اضيى 
تعالاش وقال ( الثافس ؛لأل ر وّّاام عليه ايد مل اُد رّول ُّن لأصحابه اكرمجشاورة احدا رايت 

يؤخذالرجل، كان ت فال أدم، بن عمرو م( دينار بن عمري عن ملمان أخثرنا ٠ يم شورى أمرعم و٠ 
تزرلا ان ٠ وش الذي وإبراعمي ٠ وجل عز اش فقال وملم عله اش صل إيراه؟أ جاء حكا غثدْ بدب 
•( الناقص حدثنا ذللث بعد ويقول الناقص أخثرنا الربيع يقول عنا إلما ز ١ أخرى وزر وازرة 

وغنيمريش ومحاتل الأشرة وسكةاب 
الدرمول أن بينه أنه شهاب ابن عن ذب أبى اين عن فديلثا أبى ابن حدش الناقص حدثنا 

أبىابن يثلث (( تعلموها أو تعالوها ولا منها وتعلموا تقدموها ولا ينا تر قدموا » وملم'تال عليه اش صل 
عبد؛عزِزبن عمر سمع أنه حك؟؛ ابى بن حكم عن ذنب، اتحر ابن عن فديك أش ابن أخثرنا فئت. 

أحثرنا٠ عزوجل الق أعانه قريشا أعان من ٠ لملم علته اُد صل اث رمول فال • يقولان نهاب وابءن 
عليهاش صل افه رمول أن بلغنا قال أنه الرحمن عبد بن الحرث عن ذنب أبى ابن عن فديك أبى ابءق 

ابنعن فديك ابى ابن حدثنا . وجل،(( عز اُد عند لها بالذي لاخثرما يس قر تجلر ان لولا " فال وسلم 
فالثبملم عليه اش صل الله رمول أن يسار بن عمناء عن كر أبى بن عبداش بن يلد نر ءى ذل أبى 
٠يدة الحر هذه تلحا يتلحوزم عنه تعدلوا أن إلا الحق ح الأمرمجاكنم ؟أدا الناس أول أنم يتءذ لم 

بنايد بن إٌءمز، عن خث؟إ بنا عثان بن عيالي عن ملمي ين بمي اخثرنا . بد؛اى يده جر إل يشتر 
قريشاإن الناس ايأا ٠ نائي وّنج عليه اللمه صل المى آن رفاعة حده عن اييه عن الأنصاري رفاعة 

عنمحمد بن العزيز عبا اخثرنا • مرات ثلاث يقؤبما ا لمنخريه الد كبه الراثر بمناعا وص امانة اها 
مكينال فكأنه بقريش وير اليمان بن قتادة أن التيص الحرث بن إ؛راع؟ا بن ممد عن الهاد بن يزيد 
ياياو رحالا  ١٣٠ترتم، لعللتؤ فانلث، قريشا تش>،ا لا قتادة يا مهلا ٠ وّ«اام عليه الد صل اش رمحول فقال 
ض*ر تُلض أن لولا رأيتم إذا وتبلهم أفعالهم مع وفعلك أمالهم ح عمللثا تحقر رجال مجنبم 
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ايدرمول أن أحفظه لا يامحناد ذب أ؛ى اين عن خالد ين مالإ أخمنا • ا الد عند لها يالدى لأحم"؛ 
•ا خارشرارالناس شرارزيس ٠ لقال • الخ؟ولأأحفظه بئاس ذريش قال لطم عله اش أمحل 
اشصل اش رمحول نال تال محه الد رض ريرة ايى عن الأعرج عن ازناد اى عن شان -ب 

عمىاخبمرنا . ٠ فقهوا إذا الامحلأم ى خيارهم الحاعلية ى فخيارهم •عاين الناس نحدون * وّام عليه 
تبوكثنية عل ومحالإ عليه اش صل اش رمحول ومحا تال الأزرى القاصم ين ابن عن الماس ن بد 
أخمنا, ا،لدينة جهة ال ييدْ وأثار ( بمن ههنا وما ا الشام جهة ال وأثارييده ا شام ههتا مجا ا فقال 

إلالدوّى همرو ين الطفل حاء ثال عنه اش رض عريرة ايى عن الأعرج عن الزناد اى عن شتان 
فامحتقبلعالها اش قالع وآبتا عمتا ند لوصا إن اش رمحول يا فقال وّاام عليه اش صل اش رمحول 
وائتدومحا اهد اللهم ٠ فقال لوس ملكتا الناس فقال يديه دريع القبلة و-ّام عليه اُد صل الد رصول 

 tf: انعنه اش رض عريرة اى عن صلمة اى عن عمر بن، محي عن محمد انحزيزبن مد اح^رنا • ٠
أوواديا سلكوا الناس ولوأن الأنصار من امءأ لكنتا الهجرة لولا ا، تال ومحلم عليه الد صل الق رمحول 

الغسيلاين حدثى الخرجانى محمد ين الكريم صد أجرنا ٠ أوشمم الأنصار والى للكت شعبا 
مجرصهى خرج وّلم عليه الد صل الق رمحول ان محه الق رض مجاللتا ين انس عن مجاه رجل عن 

مجنفاقبلوا عليكم الدى ويقي علهم الذي قضوا الأنصارقد إن » قال م عليه وأثى الق فحمد فخهلط 
اغفراللهم ٠ قال وملم علته الد صل اض إن حديثه ى الخرجاتى وقال ا( ملهم عن ونحاوزوا محلهم 

قالوملم عليه اش صل اض ان حديثه ى وقال الأنصار« ايناء ولأبناء الأنصار ولأبناء للأنصار 
عليهاش صل الني أن حديثه ش وقال ٠ الأنصار أبناء ولأبناء الأنصار ولأبناء للأنصار اغفر للهم ا٠ 

أ.حبرنا. ا،لقالأنهذه فقال خهو_ا م لم فرق الأنصار س والصبيان النماء إليه -ش حرج جن وصلم 
أفثدةوأرق قلويا ألن هم امحن أمل أتاكم قال مريرة أيى عن الأعرج عن الزناد أى عن محميان 
مريرةأيى عن محلمة أى عن عرو ين محمد عن الدراوردى أجرنا . ٠ بمانية والخكة بمان الإبمان 

(الئافم 3ال ) ٠ برأمحتفى عل أننع أنا يئنا ٠ قال وملم عليه الد صل اش رمحول أن عنه الد رصي 
اىاين فجا. اأ وّام عليه اش صل اش رمحول قال وص الأنبياء ورويا الرم ى يض عنه الد رض 
ىاّتحالت حى فننع ١إخ٠لاب ين عمر جاء م له يغفر والد صعق وفيه اوذنوبن ذنوبا فننع نحافة 

•٠ زيه .>ى ارصقرثا فلم بمطن الناس فضرب ربا يدْ 

الأشرةكي وس 

النهصل الني نوء عاثثة عن الرحمن صد بن محلمة أى عن الزمرى عن عيينة بن محفيان حدثنا 
عنمجالك أجرنا . ا( حرام فهو أمحكر محراب اأكل ومح،م عليه الق صل الك رمحول قال قالتا وّام عليه 
التععن وملم عليه اش صل اش رمحول محتل قالت ما الله رصي عاثثة عن محلمة أبى عن شهاب اين 

القرمحول بمارأن ين عطاء عن أّام بن زيد عن مجالك أخثرنا . ٠ حرام فهو أمكر محراب اكل فقال 
مىأمحلم بن زيد قال مالك قال علها وض « جوفيبالا  ٠١فقال الغثراء عن محثل ومحلم عليه افه مجل 

قالوّام عليه اش صل اش أن؛رمول علها الق رض عمر ابن عن نافع عن مجالك أخثرنا الكنكة. 
تمداشبن إمححق عن مجاللتا اخثرنا . االاخرة ى جرمها  ١٢٠٠يتبا لر م الدنيا ى الخمر محرب س ا 
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انملريقجمعن، تال خالد ن عكرئن آمحرى تال جريح اين عن محبمعد صب أخ؛رنا الغلام. فأي 
عنه|ش رنحى الخلاب» ين عمر فجلد رجلا فزوجها ارعا منم رجلا فولت بب اراة مم رقة 

عمرأن •عد ين الرحض عبد عن دينار عمروبن عن عينة ابن أخثرنا • نكاحها ورد دالنكح الناكح 
عمرو*ال قال جرج ابن عن انجد وعبئ ملم أخثرنا ٠ بمدول نكحنا ارأة نكالمح رد ب اش رصي 

مضرسين عبداش ين عمر ممامحة أيى بم، لها مال كنانة ين يكر ٍز من اراة نك1ءت« دينار اين 
بغيينكحتا وإنما ولها إى ١^-^ *ووال الزيزإذ عد ن عمر إل الحواري علممة بن علقة فكت-ا 

عليهاش صل الني لأن لها نكاح فلا وبيا إذن بغير نكحتا ارأة فاى فال أصاحا وفد عمر فرده أري 
اشصل الني ؛4 لها قضى بما ملما أصاب، بما •ثالها صداق فالها أصاحا ؤإن I ياُلل فنكاحها I فال وّام 
عنابن عن قتادة عن عروبة اى ابن عن علة بابن ايرونط إيراهم بن إسممل اخثرنا • ومم عله 
.( أحق فالأول الوليان أنكح إذا ا قال ومم علته اش صل اش رمول أن عنه الد رصي عار بن عنبة 

عثمااش رصي عاثثة قالك١نح، أييه عن القامم ين الرحمن عبد عن جرج ابن عن الثقة أخثرنا 
تللا االرأ٠ فان نوج أعالها لعص قالح، النكاح عقدة شنح فإذا فتشهد أملها من ا،لرأة إبيا يخف، 

تنكحلا قال عنه اش رصي عريرة أى عن مئين اين عن هشام عن عينة اين أخثرنا . النكاح عقدة 
ينعبداش عن جرج اين عن يسعد خالد ين سإ أخرنا . ها نفتنكح امما اليم فان اظلرأة ا،لرأة 
يثاعدىإلا نكاع لا تال عب اث رصي عباس اين عن ؤمحاهد جبر ين معد ص خم ين ماز 
رصيعمر ازى فال النيجر اى عن مالك اخبرنا . خم اين مجن سمعه ند مسلما را-يب رثد وول عدل 

فيهتقدمت ولوكتتؤ أجيزْ ولا الر نكاح هدا فمال واراه رجل إلا عليه يشهد لر بنكاح عنه الد 
٠حمنج 

بالخطةاكريص وسكتاب 

الندرّول قال ثال عنه اش رصي هريرة اى ع• المسبب ب ا احؤآِنى ألزهرى ز صفيال احترنا 
أنحاابن، إّْمل بنا بد أخثرنا • " إخته حصة عا أحلك يخضب ولا  IIوخر عليه اش محل 
يخلبأن نمك، وّلم عله اش صل الني از ب اذ زصى ءبِ ار ءى الخناط مسلم ءن ذب 
عاليهاش صل اش رسول أن ثهاب ار ■S' ك ٠، أح-'ِىا . ِزك او سى حتى احيي حصة عل الرجا 
.٠ مائرهن وفا'رق أريعا أءك ' نوة ءشِ وعنده اصر ثقيس ٠.' لرجا قال ومد 

والرجعةالطلاق كتاب ومن 

جمبن ّمد م، الخزرى مالك ن الكريم همد ن يذط ص حان خى.y أحَُا 
قاليدلك تعم ولر رجعنما عل ينهي م ارأته طلق الرجل فى ت اش رقى ط'ف أيى ن عل ءذ 
الرم؛ن،عن، القرخم، رفاعة الور؛ن، عن *اللتا أخثرنا • يدخل ب أو الأخر -إ دخاذ الأول ارأة هى 
ومؤلمعليه اش صل اش رّول عهد ى ومإ بننا مميمة اراته محللق رذاعق ان الزيجر ن الرح«ن 'همد 
ينكحهاأن رفاعة فأراد ففارقها بمسها أن يتطع فم علما الزيرفاعرض ين الرحمءب همد فنكحها ثلاثا 
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يارأنين صبان عن أسم وزيدين نافع عن مالك أخهمنا . م يرثت ففد الثالتة ألحضة •ز 'لد• ر
ولامنيا ويريء منه يرثت فقد الثالثة الخيضة من الدم ى امرأته دخلت حن ;الشام هايان الأحرم 

طمتإذا قال ثان ين زيد عن سار يين مؤل،ان حدش الزيرى عن صفيان اض'ا . يرِاا ود ترثه 
إذاقال عنبمإ اش رنحى عمر اين عن نافع عن مالك أخهمنا منه. يرثن فقد اكالثة الخيضة ر الطلئة 

.يرما ولا رثه لا  ١٣٠ويريء منه رثت فند الثالثة الخيضة من الدم ى فدخلك امرأته الرجل طلق 
ورالأنصارية ضللق وأنصارية عاشمية جده عناد أنهكان حبان ين محي بن محمد ص مالك أ-محرنا 
عنهالد رمحي عثان إل فاختصموا أحم؛ لر أيثه أنا فقالت نحمحن وار هلك م منة  ١١٢مرت ترصه 

يضرحدا ۶^١ هوأثار عمالث، اينر عمل عدا فقال ع،لن الهاخمية فلامت ؛الميراث للأنصارية فقضى 
بكرأمحا بن ارجمن مد عن جريج ابن عن ّالم بن سيئ أضبا • عنه اش رصي طالب أي ن ءل 

فكنتابنته ترص^ وص وهوصحح امرأته 'للمي منقي ينر حيان له الأنصاريقال منر رحلا أن أخيره 
أمهرأومماتيةسعة طلقها أن يعد حيان مرض م تحص أن ارصلمع بمها تحص لا مهرا عشر سبعة 

امرأتهشأن له فذكر إليه فحملوه عمان إل احملمؤى لأهله فقال ترث أن تريد امرأتك إن له فقلت 
ويرمامات إن ترثه أما نرى فقالا ؟ تريان ما ع،ان يا فقال ثابت وزيد؛ن، طالب أتحر بن، ض وعنده 

يلغزلر اللازى الأيكار *ن وليت اتحص *ن يثن فد اللام، القواعد مجنر ليت قاما مات إن 
فقدتفلما ايثه فأخي أهله إل حيان \نكؤوؤح قليل من، ماكان حيضها عدة ٣، ص م انحغم، 
عدةفاعتدت الثالثة نحٍثم، أن قل، حيان نوى م أحرى حيمة حاضت م حيمة حاضت الرضاع 

رزئيصمتي ن بحمح، عنه مالك أ-محرنا . باياء حان ص tjالأصم تال ؛* OJUنرجها صإ التوش 
طلقتامرأة أمما عنه الد رضي، الخياب ين، عمر قال قال أنه السب ا؛ز، عن، قسٍط ين عيدارد ابن 

ؤإلأفدلك حمل ما يان فان أمهر تسعة تتتثلر قاما حيضة رفعما محر أوحيضتن حيمة فحاضن 
طاوسعن م أى بن ب عن جرج ابن، عن سئم أضا حلت أثهر؛ ثلاثة اكعة بمد اعتدت 

لهالتم، بمللمها م يمها ولا فخلويا الراة يتزوج ارج}، محا قال انه عتبما الد رض مام، ا؛ز، عن 
فنصففريضة لهن، فرضم وقد تموهن ي، نل من طلقتموم، وإن ٠ يقول اش لأن الصداق نصف إلا 
عبداهدم، يسار ين ّلءان عن طلحة ال مل ارحمر، عيد بن محمد عن مفيان حدينا ٠ ٠ رتحم ما 

الأمةوتعتد !طبقمن ويءللو، امرأتهم، العيد ينكح فال أنه عي اش رض، الخْلاب ين عمر عن، عمة ين، 
عمروين،عن، صفيان أخثرنا ثقة. وكان صفيان قال أوصهآونصفا فثهر؛ت، نحبمي، تكن ب فان حمتتن 
;يقول عنه اش رضك، الخْلاب صرح، سمع أنه ثبف  JAرحل م، الثققى أؤم، عروين دينارم، 

أخثرنا. عنه اش رضي، عمر فسكتا ونصفا صهرا فاجعلها رجل فقال ونصفا حيضة لخعلما لواصتهلعت 
عن،ماللئ، أخثرنا محضة. تعتد قال صيدها عنيا يتوير الولد أم هم، قال صرأنه ان م، نافع عن، مالك 

عن،دابوعريرة ماما ا.ن ّثا، ت فال الرِز، تمد بن، ملمة امحا عنا بما ّجد.>، ليه؛ن، تمد 
جلتفقد ولدت إذا يره أبوعر وفال . الأجلهم(احر عياس ا؛ز، فقال حاط، وهم، نوجها بما الوهما 
صسعةولدت فقالتا ذلك عن، مالها ومم عليه اش صل النم، نوج ملمة ام ٢، ايوصلمة ، ٢٠١٠

الثابإل فخيت والاخركهلم، شاب أحدهما رجلان فخْلحا مهر ينصما ندجها وفاه بد الأملمية 
اشصل اش رصول فجاءت حا يؤثروه أن أهلها جاء إذا ورجا عييا أهلها وكان نحلل، الكهل؛ فقال 
ا؛ز،أن سار ن ملمان ينر بممر م، ماللث، أخبرنا I مثن من، فانكم، حللتؤ قد ٠ فقال وصم عليه 



أبووتال الأجلن اخر ءاس ابن فقال بالمال نوجها وفا؛ بمد تتمس الرأة ر اخلنا ملمة وأبا ءأاس 
انمتيل فحواكرسا ملمة أبا بمي أم ابن ح أنا ؛تال أبورير؛ فجاء حلت فتئ نمت إذا ملمة 

وفاةبمد الأملمية مسعة فالت اما فاخبرعم فجاءمحم ذللث عن بمالها مالمة ام إل عأاس 
•،الكاحبرنا ( فانكص حئت فئ I لها فقال و>ا<ام ءب< اش مل الد لرّول ذلك فدكرت بالمال لوجها 

ياللوجها وفاة مد نمت الأملمان صبمة أن ممة بن السور عن أ؛ب عن عروة بن مسام عن 
اينعن نافع عن *الك أخرنا . لها فأذن تتكح أن ش فا*ا؛اذنت4 وصالإ عليه اش ًل ارد رّول فجاءت 
حالنافند حملها وصمن، عمرإذا ابن فقال حامل وص لوجها عما يمض الرأ؛ ص ّثل ممدأنه 

بصريره عل ولوجها لوولدت ; فال عنه اش رمحي الخ٠لاب، بن عمر الأنصارال ر رحل فاخره 
ليس: فال أنه محه اش رمحي جابر الزبثرعن أي عن ج جر ابن عن اتحد همد أخرنا لخلن. يدفن 

المائةالرأة ى فال أنه أيه عن *ثام عن ^٠ ١٠أخرنا الميراث. حسيا نتنة لوجها عنبا للمتوض 
أيهعن هشام عن جرج ابن عن اتحد همد أخرنا . أعلهاثتوى حث تنتوى أما لوجها همها يتوض 
بكرأ؛ى بن عبداش عن عالك أخرنا , يخالفه لا •عناه أوعثل مثله عنة بن عداش بن عسداش وعن 

الأحاديثسْ أخرته أنبا ملمة ر بنتا زبمسا عن نافع عن حميد عن حزم عمروبن بن محمد ابن 
أبوصفيانتؤض حن محآٌام علته اُد مل التي نوج حثية أم عل لحلنا زيب لتا ١٠ت الثلاثة؛ل 

واشفالت م بمارضيا محن، محر جارية منه قدمننا أوغيره حلؤق صفره فيه بملسبؤ ح؛؛أة أم فدعتا 
باشومجن لامراة محل لا I يتول وصم عله اش ًل اش يبمول سممته اى غير حاجة من باليبؤ مجال 

دحالمتؤزينب، و٠١لتا أثهروءثرأأ أربمة لوج عل إلا لتال ؟دث فوق ميت، عل محي الأحرأن والموم 
من؛الد_، مال قالته م منه  sZmiبيصح فيعنا عداه احوعا توض حن جحش بنتؤ زينب، عل 

واليومباش نومن لامرأة محل لا * البر عل يتول وصم عليه اش محل اش رمول سممتؤ غثرأى حاجة 
أمأمي وسمعت، زيتي، قالته ٠ أصهروعشرا أربمة لوج عل إلا ليال ثلاث فوق ميح، عل محي أن الأحر 
علماتؤض ابٌكا إن اُّ رّّول يا فقالمسح وّلمم عليه اش ٍل اش رصول إل امراة حاءت تقول صالمة 

ثلاثاكلأو مجرتن ، لا ٠ وّام علميه اش صل اش رصول فقال ؟ أفنكجلمها عسنما اصتكح، وفد لوجها 
علبالبرة ترمى الخاملمية ض احداكنؤ وفدكات وعثرا أثهر أربمة ص إنحا ا فال م لا يقول ذللته 
المرأةزين_ؤكات فهالح، ؟ الخول رأس عل بالبمرة ترمى وما لزينبه فقلحؤ حميا فال I الحول رأص 

تشم نة مبأا تمر حى ثيثا ولا يا نمس وب شرباحا وبت حفثا لحلمنا لوجها عخا توض إذا 
تراجعم فرمى بمرة فتسلى محرج م مات إلا بتيء مغن فتمحا به تجغن أوّلثد أوشاه جار يداية 
منالدليل المغير الينؤ الحض : همه اش رنحى الغاض( ؛ال ) غيره او ًيبا من شاءت بمدما 
الأحنوالنص اصامها ؛أؤلرانج موضعاالداة مجن تأحذ أن والنص وغيره والتاء الثمر 
الدرمول أذ حفصة أو أوعاثمثة وحفصة عانثة عن صيد أيى بت، صفية عن نافع عن ماال؛ه أخرنا 
إلاليال ثلاث فوق مست، عل محل أن الأحر والنوم باث توُن، لامرأة بمل لا ٠ فال محّلم ثّلته اش صل 
يلبحتاران بض وسلكان المببا ابن عن شهابا ابن عن ماللمثؤ اخرنا « اشهروعشراايبمة نوج عل 

زوحهانحربح أو الخطابؤ بن عمر فضر->اا عدما ض فنكحح، التة فهللمتها الثقفي رثيد مححح كانتؤ 
عدنماى نكحت، امرأة أمما )ا نحه اش رضي الخهلمابه بن عمر هال، م يلما وفرق ضربات ؛المخفقة 

دكانالأول زوجها من عدما بقية اعتدت م يلما فرق بما يدخل ل( تزوجها الدى لوجها كان فان 
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عنأمحلت م الأول الزوج من عدما يقية امحدت م ينها زق ما دخل وإزكان الخطاب من خاطا 
عنير "م عن حمان ين نحى خمُا • مما امتحل بما مهرعا ولها صعد تال ، أيدا يتكحها ب م الأخر 
انهءد;اا ى تزوج الى ى قضى انه محه الد رضي ر عن عنر اى زاذان عن الماب ين عطاء 
الأخر.من وتحتد الأول عدة مجن أمدت ما وتكل رجها •ى امتحل بما الصداق ولها سمإ مرق 

يصلحلا : يقول أنهكان عبدالد عن محدالد ين مالر عن شهاب عن جريج ابن عن اتحد عد أخثرنا 
ينمحمد ين العزيز عبد أخثرنا يما ى إلا أوطلاق وفاة عدة ى اذاكات واحدة لٍاان ست، أن للمرأف 

كانشيء أى ى علمتؤ فقد فاطمة يا اث إق كاننذتقول عاثثة أن ابرايم ين محا عمروعن 
عنالرحمن عند ين ّدة ابى عن صفيان ين الأموي ميل يد يز بن عبدالد عن ماللث، اخثرنا ذلك. 
فيهوتال الخدين، فدكر بالثام غامإ وهو البتة طلقها حفص بن عمرو أبا أن تيس بنت فاطمة 

نمتدأن وأمرها ٠ نفقة عليه >؛، ١١ليس ا فقال له ذليثه فذكرت وّإم عليه اش صل اش رمول فجاءت 
أعمىرجل فانه مكتوم أم ابن عند فاتحدى أصحابي يغثاها امجرأة تاللثؤ تال م شريلئ، ام ن، يى 

الدبةقدمنه قال أيه عن مهران ين ميمون عمرون عن محي أبى بن إ؛راهيم أخثرنا I ثيابك تضعن 
نوحهاينف ى نمتد فقال ادتو؛ة عن نالته ايستف ين >>ايد إل فدفعن، أهلها أء،ام عن نالت، 

وكانالناس فاطمة فتنت، وقال يخيظ أنه فوصف،  ٥١٠فقال ؟ قيس بننج فاطمة حديثؤ فأين فقالت، 
امابن يت، ى تمتد ان وصلم عليه الته صل الته ؤيول فامرها امإما عل فاصتْلالنج دراية للماما 

بنمحي أن يذكران سمعها أنه يسار بن ومل؟ان القاسم عن مهنا بن محنى عن أخثرنا.اللمثؤ مكتوم. 
فاؤملتهعاتثةالحكم ين الرحمن عبد فانتقلها البتة الحكم ين الرحمن عبد ابنة طلق العامحن بن صعيد 
فقاليلما إل الرأة واردد مروان يا افه اتق فقالت، المدينة وهوأمجير الحكم بن مروان إل علما افه رصي 
فاطمةثان ؛ا،نازثإ اوماالقاسم حدين، ى مروان وقال غلمى الرحمن صد إن ّلان حدينا ى مروان 

Uالشرفصبالث، يالئؤ إمما إنكان فقال فاطمة شأن تذكر لا أن عللثح لا عائشة فقالت، ؟ نس يننؤ 
البتةفءلالقه١ عبداش محي كانت، زيد ين معيد ابنة أن نافع عن مجالكر أخثرنا الشر. من هذين بن 

اازمحعز،أنح، عن، جرج ابن، م، انجد تمد أحثرنا ءنأا اث دض م ابن، عبإ فأنكرذللث، لخرجت 
.، J^^،lقطع؛حرمت، فإذا محرم لر ما المهللقة نفقة يقول سمعه أنه علما اش رصي صداش بن جابر 

علمايّما ان إلا شيء ى منه الخل؛ التؤتة ليستإ عطاء قال ت قال حرج اين عن انحيد عبد أخثرنا 
منموربنم، عوانة أمح، عن، حان بمي؛ن، أخثرنا . لهانفقة فلا غيدحل فاذاكانت الجل أجل ٠>، 

امرأةى قال أنه محه اش رضي عل عن الأسدى عبدالد ين عباد عن عمرو ين الملمال عن معتمر 
٠١٠١رصمح، عل عن، الحكم بثيدعنسمارأى هثم؛ن، م، حان ؛>، بممح، أخثرنا • تتزدج أنما؛٠ الفقري 

نحر.ولا امالث، شاء وإن طالق شاء إن امراته هى امجراتم تزوجحإ وقد قدم إذا المفقود امراة ى عنه 
وكاماحفصة مكن ى وهى امرأص طلق أنه علما الد رضي عمر ابن عن نافع عن، عالك أخثرنا 

.راجعها حى علما يستأذن أن الييوتكرا٠ية أديار من الأخر ااهلريوc يسلك، فكان المجد ال طريقه 
تنقضىأن قبل ارمحعها م امرأم طلق إذا الرجل كان قال أيه عن عروة بن هشام عن .اللنه أخثرنا 

عدنماانقضاء شارفت، إذا حى فهللقها امجرأتم إل رجل فعمد مرة ألمؤ طلقها ؤإن له ذللئ، عدنماكان 
فاماكمرتان الطلاق » نمال اش فانزل أيدا نحلن ولا إل لأآويلئ، والد قال م طلقها غ ارنحعها 

•طلهم، ب د*>، طمح، بم ءز،كان جديدا الطلاق الناس فاستمل باحان« اوترح بمروف 
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اضعل واسل امص كي دص 

محمدأبى عجلان عن الأثج ين عيالي كثين عن عجلان بن ممد عن عينة بن مشان أ-محرنا 
بالمرقوكسؤته ءلخ1مبم للمملؤك D تال وّام عليه اش صل الد يبمؤب ان عنه الد رصي ريرة ايى عن 
لهبأمحا ن عمة بن خداص أي ن إيرام؟ر عن عينة ابن أ-محرنا • ٠ طق  ١٠إلا انمل من يكلف دلا 
Iتلسؤن مما والمسويم تاكلون مما امحنموهم ا الممليمن ى يقول عمإ الد رصي عأاس ابن ّءع انه 

إذا٠ قال ٣ عله الد صل الد رمول ان ريرة ابى عن الأعرج عن الزناد ا؛ى عن مفيان اخثرنا 
أويثهايانا مناوله لفة له فل؛ر؛رغ أبى *إن فليجيسه فليدمه ودخانه حرم طعامه خادمه أحدكم كفى 
.مجماعا هذا أوكلمة ( اياعا 

ارصاعوسكةاب 

نعجعما اث رصي عاتثة أن الرحس عند بمت عمرة عن بكر أى بن همداش عن عالك أخرنا 
رحلصوت سمهت واما عندعا كان وملم عليه الد صل الني ان اخثرما ومم عليه الد صل الني 

الديبمول قتال ببلث ى يستأذن رجل هدا اش رسول يا فقلت عاتثة نالت حفصة بيت ى يستأذن 
لعمهاحيا فلأن لوكان الد رمول يا فقلت ٠ الرصاعة مجن حفصة لم فلأنا أراه )ا وملم عليه اش صل 

١I^١۵٠ نحرم  ١٠تحرم الرصاعه إن نم ا دُّلم عليه الد صل رمول■اش فقال ؟ عل يدخل الرصاعة مجن 
رصيطالب أبى بن عل عن ععدث السب ابن سمعت قال جدعان ابن سمحت قال عيينة ابن أخبرنا 

فقال؟ فريس ى محاة أجمل فإما حمزة بنت عملث بنت ى للي مل الد يمول يا قال أنه عته الد 
أخٍرناا النسب من حرم ما الرضاعة من حرم الد وأن ارصاجة من ض حمزة أن علمت أما )ا 

ابنةى وم عليه اش ص الخى عن ضا الد رصي عاممة عن ابيه عن عروة بن هثام عن الدراوردى 
عنّتل هماص ابن ان الشريد بن عمري عن ثهاب ابن عن هالك احترنا سمان حديث مثل حمزة 

الغلاميتزوج مل له فقيل جارية الأحرى وأرضعت غلاما إحداهما فارصعت ارأتان له رحلكانت 
عماالد رصي عائثة عن عمرة عن سعيد بن همى عن صفيان أحبرنا . واحد اللقاح لا فقال ؟ الخارية 

يدخللا فكان مرمن حس إل صبرت م مرُن معلومات بعثررضعات القران نزل تقول أماكانت 
الخجاجعن أيه عن عروة بن منام عن صفيان أخبرنا . رصعات خس امنكل من إلا عاتثة عل 

منامعن صفيان أخمرنا . الأمعاء فق ما إلا ازبا ٠>، بمرم لا فال مريرة أنح، عن أظنه الحجاج بن 
المةنحرم لا I قال وملم عليه اش صل الني ان علما الد الزبثورصى بن همداس عن أبيه ءن عروة بن 
عنهاش رضي الزبير بن عروة عن صهاب ابن عن مالك أخثرنا ا الرصعتان ولا الرصعة ولا المصتان ولا 
ففعلتبلميا بمرم رضعات خس صالما ترصع أن حديقة أبى اَأة أم وصلم عليه ايد صل الني أن 

بنعروة أحثرنح، فقال الكم رضاعة عن صثل أنه صهاب ابن عن مأاللثا حدش . اينا تراه فكانت 
بدراصهد فئكان وصد عليه الد صل التي أصحاب من وكان ربيعة بن ممة ين حذيفة أيا الزيرأن 

بنزيد دّنم عله اش صل ا،د رصرل بى حذيفةكا أيى مول ّالم له يقال الدى صالما تٍنى قد وكان 
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حديفمحمد بن إبراهم احبمستا ٠ (( وصل الدم عنك محاغل محيرها ذهب محاذا الصلاة محاترش الخيمة 
حنةامه عن طلحت بن همران عمه عن طلحة بن محي بن ابراهم عن عمل بن محمد بن همداش 

اصضيهوصلم عليه الد صل الني إل فجثت غيبية حيضةكبيرة امحتحاض محا جحش بنت 
واتىبد عنه عا لحديث وإنه حاجة إليلث ل إن اش رّّول يا فقلت زينب أخي بت ى محوحدته 

فقد١ ما ترى فا شديدة كبيرة حيضة امتحاض اعرأة إى محاك ٠ هوياهنتاْ محا ٠ محال مجنه لأمتحى 
(الدم يدهب فانه الكرعؤف لك أنما إش ٠ ؤبملم عليه اش صل الني فقال والصوم الصلاة منعتي 
محالذلك من هوأكر محاك I فتلجمى ا ونب عليه اش صل الني محال ذلاJث^ من هوأكر محاك 

II  ,محامحدك i IjJ  اس ه1ا اك تال مح1 أثع اتما ذس م• أكث نالت L.ملي ٠ علهL أساد• أم

فىكلت٠ركاأقل وكدكه محزثلث فانه وصوعى وأآعها ليلة وعشرين أوثلاثا وأيامها للة وعشرين 
ّالانعن عم ا.>ا سمل ناغ عن -؛، ٧١٠أخثرنا آ دطهرعن حضهن باهمت، طهرن لي الماء غبص 

اشصل الني عهد عل اك، نمراق ا٠راةكات ان وملم عليه اش صل الني ذوع ملمة ام يسارعن بن 
الشوالأيام الليأل عدد لتفلر I فقال وماز عليه ارد صل اش رمول مانمة أم لها فاّتفتن! وّالم عليه 

خالنت؛فإذا الشهر من ذللت، محير الصلاة فلترك  ١٢٢اصاالدى يصحا ان نل الشهر من محيضهن كاث 
عاتقةعن عمرة عن الزهري اخرل فال عينة ابن احترزا ا لتصل م يثوب وكتثفر فسل ذلك 
وممعليه اش صل اش رمول فسأك منتن مع امتحيضتأ جحش ؛ننا حييية أم أن عيا اش رصي 

ىونحل صلاة لكل ممتل فكاك وتمل تشل أن وأمؤعا يالخيمة تا وليفقالاإءا٠وءرق 
رصي؛، ٧١٠ين أنس عن زة بن سالية عن أيوبإ بن ابمد عن علة ابن أخض • نعلوالدم ايكن 

االقا،ص رءل عشرة إل انثمى حتى أييع أد ثلاُث، ارأ؛ حيض أو؛رء ازأة محرء محال أنه عته اش 
محمداحترأف محمد ين ابراعم اخترنا • الحدين، يرف لا عرابي الخلد علية ابن ل فال عنه اش رصي 

عليهاش صل الض أن وملم عليه اش صل التي ؤوج ملمة أم عن رافع ين عداث عن عجلان ين 
.I فيه تمل م تترصه؛ا،لاء م تحه ٠ محتال الحيض دم يصيبه الثوب عن مثل ومم 

الرأعل محال ومحنكاب 
نملءسمد؛ز، زد؛>، بن ب عن عوف بن عداش بن طلحة عن الزعرى عن عينة ابن أخثرنا 

جمرعن محمد بن إبراعم اخثرنا ا فهوشهتد  ٧١٠لئن ءل من ا فال وملم عليه اش صل اث رمول ان 
إمارهوأحسنوا وامقوء أمحنموْ صربه يدما ملجم ابن ى فال عنه اش رض عليا أن أبيه عن محمد ين 

.كثلوا فلا ،ةتلتا<ومح منه ؤان اّتتدرتا ثثنه ؤان ثئتر إن أعفو لص ول ؛أنا عثت محان 

الشيمنيال وهزكاب 

نمىومم عليه اش صل اش رمول أن عمه عن عالك ين ابنكما عن الزعرى عن مغيان أخرنا 
يضاش حميد عن الزهري عن ءدان أءم؛ا والولدان. النماء هل عن الحتيق أيى ابن إل يمثؤ الدين 
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إقنحدءكب رمزان ن يزد عن أيه عن محي ابن حفريض عن إّاعل بن حام أخرنا •  ٠٠آدم 
ر^[١ الخروريت يكاتب عباس ابن إن يقولون ناما إن عباس ابن نقال خلال عن ياله عباص ابن 

علهاش صل اث رمول كان هل فاخرنى يعاد أ*ا إليه نحدة فكتب إليه أكتب ب عيل أكم أن أخاف 
بمتلكان وعل ؟ بمهم لهن يقرب وسلم عليه اش صل اش رمول كان وهل ؟ يالناء يغزو وّام 

أنكعبا اش رض حماس ابن إليه فكتب هو'ا لن الخمس وعن ؟ التم يم يقضى وض ؟ الضان 
الرضفيداوين يغزويض وندكان ؟ بالنا، يغزو وملم عله اش صل اش رمول ج ض تالي كتت 

الولدانبمتل لر ؤبملم عليه اُّ مل الله رٌول وأن يسهم لهن يضرب فلم المهم وأما الغيمة من ؤبمذين 
هتلوالكافر الومجن بتن فتميز قتل الدى الصى الخفرمن علم ما مبم تعلم تكون أن إلا تقتلهم فلا 

الأخذلضبب وإنه لخيته لتثيب الرجل إن ولعمري ؟ النم بم ينقضى متى وكبت االؤ*ن وتدع الكافر 
عنساش وكبت . اليم عنه ذهب ثل الناس ياحذ ما صالح س لمسه أخد فإذا الإءهلاء صعيف 

ينموس عن ماض ين أض أخثرنا • عيه فمحثرنا قوُنا عتا ذلك فأيى هولنا نقول واناكنا الخص 
اانضءرد"مقبكا نحل د؛ع وصم عليه الد صل الني ان ب الد رصي عم ان ص ناغ عن عمة 
ييأموال ■حرق لصم علته اُُه صل الله رصول أن مهاب ان عن معد ن إيراهم أخرنا • البويرة وهى 

قار:فقال الضِ 

معلمالؤلرْ يحريق لوي يي بء عل ان وه

عنعري؛ عن محدث مهاب اين ّهعت قال الأزهري جعفر بن حمداش عن أصحابا بعفآب أخرنا 
أخترناوأحرق أبى أهل عل صباحا أغتر أن وملم عليه اُله صل اُُه رسول أُرُى قال زيد بن أمامه 
ماررمرلرجلا الختارأن بن عدى بن حميداش عن الليى يزيد ن ءْلاء عن فهاب ان ص مالك 

ىهويتامره فإذا وسب بيه اش صل اش جهررسول حى به ّارْ ما ندر فلم وملم علته اش صل اش 
بلقال I ؟ اش إلا إله لا أن يثهد أليس » ومم عليه اش صل اش رسول فقال النافقم من رجل قتل 
I يمل أليس و قال له نهاية ولا  V ) أولتك٠ محبملم علته اش صل النتى فقال له صلاة ولا ل قال

نفاقمن شهدت قال زيد بن أمامة عن الزهري عن مميان أخرنا . قتلهم« عن اش باني الدين 
ابنبلغ لما فال عكرمة عن نممة أبى بن أيوب عن عيية ابن أخرنا محاض. ثلاث أبى بن حمداش 
رموللقول ولقتلهم أحرقهم أنا؛ لوكنت فال أواإزناد٠ة المرتدين حرق عنه اش رصي علبا أن هماص 

الI محبملم علته اش صل اش رمؤل لقول احرقهم ولر  ٠١فاقتلوه دينه بدل س ار وملم عليه اش محل اش 
ؤبممعليه اش صل اش ؤبمول أن أملم بن زيد عن محاللث أخرنا ا؛ اش بعداب يعذب أن لأحد ينبغي 

القارىحما بن عبداش بن محمد بن الرحمن حمد عن ؛، ٠١١١٠أخرنا . (( عنقه فاضربوا دينه غيِ مجن  IIنال 
الناصعن ماله موّى أمح، نل من رجل عنه اش رض الخلماب مح، عمر عل قدم نال أنه بته أص 

قال؟ به للم فا قال املامه بعد كفر رجل م فقال خر؟ مغربة ص فيكم كان ها نال م فاخره 
وا»ستبممو•رغيفا يوم وأءنمتموْكلي ثلاثا حبتموه فهلا عنه اش رصي عمر فقال حممه فضربنا قدمناه 

نالأنه الثاض أخرنا . بلغم إذ أرض امرؤب ولر أحمر لر إ؛ى اللهم ؟ اش أمر ويراجع يتوب لعله 
عنهاش جابريبمى عن ابيه عن محمد جعفربن عن وهوثقة الثقفي روى له فقلت قال ناظره ص لمعصِ_ا 

الناهد.ع بابن نمى ومم عليه اش صل الني أن 
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أ'؛م؛اأمامي. ض ^^٠٠ ٠ مكيا واحد شء ر؛تراد1ااب بتوماشم امما ،ا وصر عليه اش صل إش 
مطم ن جمد م اررى م عن.رض ايارك اين الحارم ارحض عد ن داود أحب 

بنممد ص شهاب ابن عن امحق بن صد عن ال؛تة احميا . صما• طل ومر عل4ٍ اث صل الني 
عنياد رمحي ( او؛اض 1ال ) ،ماء طل وٌلم عله اث ًل الني ص م -معربن ص السب 

؛الالجب اين ص لهاب اين حديث لويا امحق وابن يوص أن مازن ين لطرف ذللث فدكرت 
علص قاغ ين رر ين محي عما احمحنحا •  ١٠٠عجا لوا• ثهاب اين فلخل وصغت سركا حدثتا 

و؛كاعاشم م، ض زق م اث لن » وزاد م عله اش صل اث يبمول ص الخبز بن 
اشٍل اث رمول مم تال *علم جمون ص السب ان ص ثهاب ابن ص الثقة أحهمنا « الهللب 

ضولا شس عبئ ض من أحدا طه يط ولر الطلبv وس ماشم بى بن التربي ذى مهم وّام عله 
صعمحة .>، اجا عن يسمهكلاهما ب ورجل الوراق سملر ص محي ن إيراعم أخثرنا • نيثا رفل 
١٠وأسم، أتت ياي له فتلت الزيت أحجار عنى عنه اث رمحي علتا لمت فال لتل أي ن الرحمن عد 
ثكنأيويكرفم أها . عنه اد رض  Jpفتاو ؟ الخمس م المن أمل حقكم أ؛و؛كروءمهم، قل 
والأمواوأوءاو<الموس مال، حاء، حم، بمل؛ناء يزل فم عمر وأها اوفاناء فند وماكان أماص مانه زى 

قتالالأحر سملروحدث حديث ى قتال عه اش رمحي القاض يض املث أنا قارص فال أو الأهواز 
منهحقكم فأوفيكم عال بانينا حش ١^^، حلا ى يجطتاه حقكم تركم أجمم ؛ن حلة لميبن اى 

ودفعالزئى أمر أجاب من أحق ألما الفضل أبا يا له فالت حقا ى تث لا انماس قتال 
مطروالأحرحديث ى الحكم وفال فغضجتاء مال يائه أن نل عنه اث رض عم فترى الين حلة 
أار؛ى،بغدر«ا مه أعنليتكم شثم فان  ٠١٥٠٣٥يكؤن أن اذكر علمي يلغ ولا حق لكم فال عم إن 

مجاللدص الزعرى عن دينار عمون ص مغتان أحرنا . يسليناكك ان فأي إلاكك عليه فأبينا لكم 
ملكتما إلا منعه أو أعهليه حق اثال مدا ى وك إلا أحد ما فال عه اث رض عم أن أوس ابن 

نحوءعنه اث رض عمر ص أوس ن ماللد الكدرص ن صد ص صد ن إبراعم أحرنا • أبمانكم 
ابنص نافع عن عمر ين ميداس ص عيينة ان احرنا بمروحمرحنه الراص عثت لثن وفال 
صنتعشرة اريع ابن وانا احد عام وصم عله اث صل اش عل عرضت فال عيا اش رض عم 

؟^١فحدثت نافع فال فألخز؛يى منة عثرة حس ابن وأنا الخنين، عام عليه عرضت م زلي 
عشرةحس لأن يغرض ان ومحب والدرية القاتلة بن زق مدا فة4ل، الزيز عبد ن عمر الحديث 

علن حمفرمحد أبى دينارص عمرون عن صفيان أحرنا الدرية. ى يلغها لر ومن القاتلة ى منة 
يلدفالأرب يالأزب أيدأ ك فقل أبدأ؟ أن ترون ممن فال الدواوين دون ل، عنه اث رض عمر أن 

وملم.عليه اش صل اش يرصول فالأزب يالأزب أيدأ ل فال 
رطمعاو4 اد صل م نبمى صيإد رسكاب 

ؤك؛اب

إنيقول عيالي جايرن بع أيوالزيرأنه أحمنح، جرج ان ص اتحد لعد خالد ن سم أخثرنا 
وملمعليه اث صل اض وان يبرمه ص فأعطه نطي غلام ل ءدرةكان بش من رجلا مذكور أبا 

هنفح فلمدا قفل ك فإزكان بنمه فلمدا فقرا احدكم إذاكان وهال،ا انمد ناع انمد بدللد سمع 
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٠به ٠ ابديث ى فاك ين رزاءمم ٠ مبمم مل محلاهسق ذللث بمد لجئ 
اءءقرجلا آن س آد جا؛ررض دبمارم عمون م زد ين ماد م جمان ن بمص اخميا 
هدرا«I ٢ ض يغميه *ن I ؤبمب مائه م صل اش رمرل ؛ناو غم• ال ك يكن ديرم عن له غلاما 

ديتارهمردن م ت مادين م جمان ين يمص أب اش س يرمم ميادي؛اءاُة ين تحم 
الايثعن حان ين بمم آحدنا م• ُ-لم ۶ اه صل م عن صبما آد رصي مداد جائرين من 

ديرن؛غعن عدا ^٠٧٠ يص من دجل أح تال عنه اث جائلرض اازيمءن أمحا عن ّدة ين دماه  وءاث،ف صل اث يبمرل هال لا قال I ؟ محي، uل أللي I قال ض,بمم اث صل اش ذللي 
وممعله اش صل الض بيا فجا• يرمم ب،اءاثه الدُى صدام ين م فاثارا• I ٢ ض ي؛؛'؛ه ن ما 

شءمحل »إن ؛لأعلك ثيء شلى عن ضل فإن عبيإ همدق يقلى ايدا I قال م . إل4 فلمحها 
اينأخرنا . وماللد محنك عن يريد I ومكذا فهكذا قرائنك ذوى عن ضل فإن ؛رايتك فليلى 

غلامامتا ديررجل بمول ب اد رض عداي جائرين الزييرحما اص هiن١ردءن همروين عن عتتة 
عمروفال انمام نم فاثزا• I ؟ ض يغميه من ا ومم عله ام صل التي قتال ^؛j• مال له يس له 

ر|البمنؤب له الزئيروزادأ؛وااز؛ءو؛تال اين إمارة ى أول عام صدابلتا*ات جايرآيتول فئت 
لهغلاصا منا رجل دير ز،ك؛ا؛ى وجدت م يعرى عامة منه حمته مكيا عنه ام رض ( الئاض 

لخديثأ-حغفل جريج فاين مغيان من فإنكان مغيان من أوخلآ مزكاص ■محلآ يكون أن فإما ؛ات 
ما؛يخليه نحديدا الحديث وأيوالزبيربمد وغير• الليث حديث جرج ابن ومع يخان الزبيرمن أيى 

يتللوقئ وحدء منيان صرومن لحديث احغغل وغير*، ملمة ين ي ح زيد ين ^٥ ديرء الذي 
وهماالزيم أمحا عن داليث جرج ابن حديث هم، وجدت حما باهل حيه من الحديث حفظ عل 

هم،ءن غيرواحد ض لقد زد بن ماد لأرا• عمردكأ عن برويه عمدوغيرماد عن ماد حديث 
ىوجدت أز أخرته حغ، بمضهم وعجب مات حديثه ى يدحل يكن أٌه؛ هدبما عينة بن منيان 
هه.حغغلتبا مه أوزلة عنه عدا ولمل قال مات كتايى 

امملمىوسك؛اب 

عمربنعن حزم عمريبن ممدبن بكر؛>، أمح، ب>اّجدعن بحمح، عن ض ب>، أحمنامالك 
رمولأن م اش رض ريرة ز عن هثام بن الخرث بن الرحض صد بكربن أد الو.زءن عد 
عبداخرنا . I يه فهواحق بمبته ماله اارجر، فادرك افلس رجل ابما ا دّّلم؛ال عليه اُد صل اش 

حزمعمريين بن، محط أيوبكر؛>، أحممح، يقول مجد ؛>، بمي، كع أنه القض( اتحد صد ين المحبماب 
عريرهأبا ّهع أنه حدثه عشام بن الخرث بن الرحمن عبد بكرين أيا أن الزيزحاثه صد بن صر أن 

فهوافلمى فد رجل محني بمبه ماله ادرك من ا دّثلم عيه اُد صل،  ٩١يبمول *إل يتول عنه ام رسما 
رائععمردبنا أبواكم؛ن، حدتك، ذب؛ال أنحر ابنر عتر فديك ز ابن أ-محدنا • ا غيرء من، به أحث، 
عداهال اقلي فئ ن صاحب، ى عريرة ايا جمحا فال انه ادريتة فاض وكان الزرى حلد؛ انح، م، 

إذابماعه احق التاع نماحب، اوافلص مات رجل اكا ا ومم عليه اش صل اش رمول فيه نحير الذي 
.I يعينه وجد 



ؤالناتالدعؤي و،نكةاب 

اشرض عداث ين جائر عن الخكم ن عم عن زلة ر ين إسق عن بحى أ؛ى اين أخرنا 
اشصل اش رمول حا يقضى شجيا دابمه أنما المان ملما واحد مكل، دابة مماء؛ا رجلن أن عنه 

عمإاش رض عمر ابن دينارعن بن عداه عن بمي أبى ابن أخثرنأ يديه. ش ر للذي و-ام عله 
عليةابن أخرنا . الكراء عداش بلع أن نل وذللث يمعا لا أن أرصه يكريه الذي عل يشرط أنهكان 

عنامحه عن هشام عن محاض بن اض اخرنا التاه له دعأ له ابن ذ ثلث انه اض عن حمد عن 
ندفقالوا القافة عته الد رصي عمر له فدعا ولدا تداعيا رجلمث ان حاطب بن الرحمن عبئ بن بمي 

بنميان عن معيد بن بمي عن عالك أخرنا . شثت أيبما وال عنه اش رصي سر قتال فيه اشركا 
بنعروة عن الزعرى عن معمر عن مازن بن معترف أخرنا . معتاه مثل عته ام رض عمر عن يسار 

عنجرج ابن عن بن'-إم ب صب أخثرنا • ب. عثل محه اث رض الخiاب بن صر الزبثدعن 
•ربع ٌن أم يجررنه لا النساء أمر من الشء عل النساء شهادة ى هال أنه عهياء 

وصالإعله اه صل أرض صغال وسك؛اب 
رضوهسب امحمروطأ والولاء 

الفإى دي؛ا مل الناس يمكن لا ا وصب؛ال عنته اش صل اٌُ رّءول أن ؛إ"ُّادْ بة اين أخثرنا 
عنمام بن وصعيد ملجر أخرنا علم. اس حرم مجا إلا علمم أحرم ولا لهم اث أحل مجا إلا لهم أحل 

عثربضعة عن فانمالخوا -واثب انحن من أيان أمل أعتق الرغ بن ^ أن عهتاء عن حرج ابن 
شككتأنا ٍتارق أوورثة ٠ل١رق ال أدفع أن ٠أءرنى عنه اش رصي الخ،،تاب بن لعمر ذللث فذكر ألفا 
•*كذا لحدث اى 

الارمحبننكراء ا1زارع؟ن و٠نكةاب 

اثرض عبداس بن حائر عن عتيق ن ملمان عن نس بن حبل عن عينة بن منان أخثرنا 
جابرعن الزبثر أبي عن ممان أخ؛رنا المحن، بح عن نمى محبملمم عله الد صل اش يبمول آن ■مخما 
نميت: يقول •يداش ن جابر سمع دينار صرو.بن عن ممان أخثرنا • مثله وّلم عله اش صل الى عن 
معلوعة.الخل يع عن الزبثر ابن 

وأبوابكمرةالمرعت ش القطع وس'كةاب 

عاليهاش صل اش رسول أن عما اش رض عاتثة عن عمرة عن شهاب ابن عن عينة ا.ن أخثرنا 
أنعلما اث رض عمر ابن عن نايع عن ماللمث أخثرنا •  ١١فصاعدا دينار ربع ى القطع  ١٠قال ومخمر 
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أىن عداش عن «الاك أخهمنا . دراهم ثلاثت قيمته محن ز سارقا قطع وصلم عليه اش صل اش رمحول 
عنهاش رصي ع،ان عهد ى رجة ّرق ّايبما أن الرحس عبد بنت عمرة عن أبثه ءن حزم بن بكر 
اشرصي •"اللث قال يده ؛دينارهنطع درهما عشر اثى صرف عن دراهم ثلاثة فقوت عئان 7را قامر 
أنسيسال قتادة سمح أنه اللويل حمد عن عيينة ابن أخثرنا . الناس ياكلها الى الأرجة وهى عنه 
يسرىما شء ى مارقا قطع عنه اش رمى الصديق بكر أبا حفرت أنس فقال القطع عن مالك ان 
النطعI قال محه اش رصي ر عن أيه عن ممد ج*فربن عن واحد غني أخثرنا • دراهم بثلاثة ل أنه 
بنراقح ان حبان بن محي بن محمد عن معيد بن محي عن مجالك اخثرنا « فصاعدا دينار بع رز 

.ممرولاكرI ى قطع لا ا يقول وملم عليه الد صل اش رمول حمر انه اخثره عنه اش رصي خدبج 
بنراغ عن *ماز بن واّح عمه عن "مان بن بحي بن محمد عن سعيد س بمي ص مضاف أخ>رُا 
أنعداث بن صنوان عن شهاب ابن عن مجالك أخثرنا . ممثله وسلم عله اش صل الني ص خدج 

فجاءرداءه متؤمدا السجد ى قتام المدينة صنوان فقدم هلك -•باجر لر ص له نيا اعية ن صفوان 
يهقام وآّام عاب اٌّ صل التي ال به فجاء المارق صفوان فاحد رامه حت س رداءه فاحد مارق 
ؤسالعاب اش صل اش رّول فقال صدقة هوعلته هدا ارد ب اتى صفوان فقال يده تقص اش رمول 

II  به تأتيني أن ناب فهلا M . وصمعليه الد صل المى عن طاوس عن عمرو عن عيينة بن سفيان أحرنا
النيعن شعيب بن عمرو عن حثن أبى ابن عن مالك أخثرنا • عنه اث رصي مالك مثل حديت 

عنمجالك اخثرنا . « الاظع ففيه الخرين اواه فإذا مجعلق ممر ز ند لا  IIفال انه وسر عليه اذ محل 
مجكةال عما اش رصي عاثشة خرجت قالت أنبما الرحمن عبد بنت عمرة *م* بكر ابى ب عبدالته 

عليهخيط قد مجراجل بثرد المولاتثن مجع فبعثت الصديق بكر أبى ن عبداس لأن وغلام مجرلأتان ومعها 
ظإعليه وخاط وفروة لبدا مجكانه وجعل فاستخرجه عنه ففتق الثري ااغالآم فاحد نالت خضرل خرقة 

فكلمواالرد فيه محدوا ولر اللبد فيه وجدوا عنه فتقوا فل،ا أهله إل ذلك دفعتا المدينة الولأ'ان قدت 
القطع٠ علما الله رصي عانثة وقالت يده فقطت وّاٍإ عليه اش صل الميى زور عانثة فكلعتا المولاتآن 

ابمناهل مجن رجلا ان ايه ص القاسم ن ارحمءب عبد ءب مالك اخثِنا  IIفصاعدا دينار به رز 
الليل.ن يمل وكان ظله امحن عامل أن اليه فشكا انمدز بكر أبى عل قدم والرجل المد أقطع 

امجراةعميءس بنت لأصإء حليا افتقدوا ا-م م سارق بلثا ليلك مجا واببك عنه اش رصي بكر ابء ل فيق* 
فوجدواالمالح البيت هدا أهل بيت ممءق علتك اللهم ويقول ؤعهم يطول ارجا فجعا بكر أ؛ى 

عنهالله رصي بكر ابو به فامجر عليه شهد او الاقي Uعنِز به جاء الأقط وان صائغ عند الخل 
اخثرناصرقته س عندي اصد ه نفعل لدعاوه واش عنه اش زصى بكر بر ب وف ى اد يده فقطعن 
وصلبواقتلوا المال وأخدوا قتلوا إذا يق الهلر فهناء ز ك ت ان م الءأمة مول زل ص إبراهم 

سوارجلهم ايديم قْلعت يقتلوا ولر المال اخدوا وإذا يصلبوا وم فتلوا المال ياخدوا وم قتدا وإذا 
عبيداثعن شهاب اس ءب أحرنا الأر.زب. .ن نر' ،الأ اخدواولآ بتاب ؛لوإدا خلاف 

وكتابالرجم ٠ يقول عنه اش رصي الخناب ن عمر *ممعن ; ذل أنه عب'م آبز ء عبداذ ا;ن 
vالأعراف أو الحبل أوكان البينة علته ئمت إذا أحمءن إذا ا، وانل ج ال ' ٠٠ى • ■ ٠٠عل حن اش 

اشرضي الخطاب ن عمر أن الليش وافد أبى يارعءى ن لهان ءب سميي ن بمي ءب *الك أسمِن،' 
أباعنه اش رصي الخعلاب ن عمر فبعث رجلا امرأته مع وجد انه له فيكر الشام وهو رجل أناء محه 
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والذبائحالصد وْنكتاب 

أنالفلجة سمعد ابن او عمر عول الفلعجة سمعد ■م' دينار ين عّاسالذه عء■ نيى ايى بءن إبراهم أخرنا 
أناوما ذبائحهم لنا نحل وما كتاب باهل العرب نصارى ما ثال عنه اش رصي الخطاب ن عمر 

عنالمحانى عبيدة عن سمين ابن عن أيوب عن الثض أجرتا أءنا؛ذهم أوأصِب بميوا حتى !تا;كبم 
بشربإلا ديمم من يتمسكوا ي فاتم تغالب ض نصارى ذبائح تأكلوا لا نار أنه عنه اذ ومحي عر 

ذ'شوالخراد النون تال أنه أيه عن محمد بن جمفر عن أوأحدهما والدزاوزدى حاك أج'ا . ااحِ 
صلاش رّول تال ت تال ب الد رصي عمر ابن عن أيه عن ٢ بم,و يد ر ن ارحز ب أجِنا 

الكبد)ا تال أحبه A والدمان والخراد الخون التتان ويمان ميتتان لآ أحلت  IIومر عليه الند 
بنرا؛ع عن رفاعة بن ■مائة عن أيه عن مروق بن ممد ابن عن عينة ن صمان أح'ِنا >ا والخحاس 

؟بالليط أندّش مدى معنا ولت العدوغدا لاقوا إنا الد رمول يا قلنا ت قال عنه اذ ;محي حديب  أوفلغرفانمحن مجن ماكان إلا فغزا اش امحم عليه وذكر الدم أنمر ما ٠ ومحلم عليه اله صل الجى ل ث 
ابنعن الخرث بن وعبدالد اتحد وعد ملم أجرنا ١ اتحش مدى والظفر الأسان ُءب عظم 'ر 

أصيدالضح عن عبداث جابربن محألت : قال مار أى ابن عمتيعن بن يد ن عدافه عن حريج 
مقال ؟ وس،م عليه اش صل الد يمول من اسمعته قلت نم ; قال ؟ اتوكل قلت نم ؛ فقال ؟ ص 

الحجاز.عر لذما وصفيان ^١ ١١٠لولا ; يقول عنه اش رصي الثافص سمعن، يقول الريح سمعنا 
محنهعن وصتل رجب من احريوم ى وماما أربع منة ءّه اش رصي الثافص مامحتا يقول الربع سمعنا 

عليهاش صل الى أن جابر عن ءْلاء عن جرج ابن عن صفيان أجرنا • صة وخمسون نيْذج فقال 
عنالدري حجر عن 'لأوس عن دينار عمروبن عن صفان أجرنا فهوله« صيتا أعمر من » قال وصمحر 
عمريينعن صفيان أجرنا ٠ للوارث المعرى ٠ قال لملم عليه اي صل الد رصول أن ثابتا بن زيد 

لهفقال أعرايى فجاء، عمر بن عيالي عد كنا : قال ثابت، أيى بن جسبا عن نحنح أ؛ى وابن دينار 
حديثهى نجح أبى ابن، وتال ثناتجن وإنما الحديث، عمروى قال جانه ناقة بى بعض أعطينا إني 

^،أبعد فدللث قال عله •٢١ تصدقت، فال قال ومؤنه جانه له ر فقال واصعلرين، أصننؤ وإنما 
بنبحي أخثرنا ثمنه. ش المد عقل قال أنه اليب ابن عن الزعرى عن عيينة بن صفيان أحثرنا . ممحا

الحرينهكجراح ى العبد عقل قال أنه اييجإ بن صعيد عن الزعرى عن صعد بن الليث، عن حسان 
مقامعن عل بن محمد عس أجرنا ■ ّادة يقوم يقولون صواه رجال وكان صهاب ابن وقال يته دى 
يسمعهأن إلاكرامية ذكر، من بمنض  ١٠فاستحسنه. الحديث، لأسمع إى : قال أنه أبيه عن عروة ابن 
ندبه أثنا الرجز، من، وأسمهه به أثن( عمن حدثه قد به أثق لا الرجل مجن أسمعه به فيقتدى سامع مز 

أخثرنا• التقاتر إلا وصلم عليه الد صل الى عن ^•٠>؛، لا  ٢٣٠١بن؛^صعد وقال به أثق لا عمن حدثه 
إناله فقيل صيثا فتها يقل فلم مسالة عن عمر بن لعيدالد ابنا صالت قال صعيد بن محيى عن صفيان 
ذللق،من والد أعظم فئال، عر فيه عدك ليس أمر عن نمال هدى إمامي اين مثالاك يكون أن لعفلم 

ثقة.غير عن اواحر عر به ل، ليس ما اقول ان الد عن عقل من وعد عرمحإ من وعند الد عند 
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واهماصالديأت وعك1ب 
أحمْالري طريف ين غطفان أيا أن الحمن ين داود حدتنا •الك أ-محرزا الخض ين محمد أخرنا 

ضخس ب عثاس اين قتال ؟ الفرص ى محا ياك حمإص اين إل أرمله الحكم ين مروان أن 
لولاأنكا؛نعلس ااغمئلالأضراس؟هال صزضموانإلاينحماستالضةدم 

أنعل دللي مما مدا : محه ه رض اكام( ر،او مواء عتالها يالأصايع إلا ذلك ممر لا 
اينعن فديك أ؛ى ين إّءمل ين محي اثاراخهمنا يا مؤي الثغمن ى جاء وتد مواء عقالها الثنتن 

تالوّثم عليه اش صل اش رمول أن الكص مرح أى عن القرى ممد أ؛ى ين معد عن ذب أ؛ى 
معمرعن الثقة أخمنا ا القول ظهم أحوا يإن الخقل ظهم أبوا خرصنإن يى قل؛أمله له ثل ن م» 

ادض كبملم عله اث صل الني عن عته اث رض عريرة اى عن ملمة ا!ى ينا!ىكمحءن بحي عن 
ينالرحمن عد النكيرعن ين ضد عن ضد ين إيراعم أخمنا الحض ين خمد أخ؛رنا ٠ معتاه مثل 

وملمعليه اش صل اث رمول إل ذلك زغ الن«ءة أءل ض رجلا ايلمثن؛تل من رجلا إن الأ؛زامحا 
الريحين مس حدثتا الحسن ين صد أخمنا هل. يه أمر م ا يدمته أوى من أحق أنا ٠ فقال 

أنعن عاشم يى مول عداه ين حمياه عن بون ين الحض عن مملب ين أيان عن الأمدى 
أملمن رجلا هل اسن من يرجل عنه اه رض طالب أى ين ر أق قال الأمدى الحنوب 

أو،دلوك فكلهم فال عته عمون فئ إق قتال أحو• لجاء فاريمطه السة عليه فقامت ثال الدمجة 
ذمتناله مزكان أعم أنت فال رصين رعوفحق ض مل يرد لا هتك ولكن لا أوزعوك؛ال رزك 
عنحثن ين مفيان أخمنا يريد ين ضد آخرنا الهن ين محهد أخثرنا ٠ كديءا ؤديته كدمنا فدمه 

فأرمحه اث رض عئان ين عئان إل رغ الثام أساط من رجلا هل الخداس ثاص اض أن الزعرى 
ألفديته فجل فال قتاله عن ؤمالإفمؤء عاليه اه حمل اه يمؤل أصحاب من الزيروناس فكلمه يقتله 

مسمديتارأخترنأ ألف عهدء ى *ماعد ليهكل ؛ السيب؛ال ين ٌمد عن الزعرى عن ويه دينار• 
عامخطته ى فال ومم عله اش صل الص أن والحسن ؤبمامحد وطاوص سمتا. عن حسن أتحر اين عن 

بمارين صد؛ة عن ميتة ين منيان أخرنا • نم ؛لت ؟ مرمل ثذا فقال يكارI مسم لايقتل ا الأم 
عتهاش رض عمان ين ع؛ان فيه قض فال اياعد دية عن نسأله السيب ين سيئ إل اؤملنا قال 

(القاض {ال ) ماز،آخرا الدين عم ( الفاض ر|ال فحبا ول قاله فن فقاكا فال 
فيل؟ الخافالة عل فض؛الحمح، ومم عليه اش صل اض الخريان U قار قال فإن : محه اث رض 
عنالسب اين عن مهاب اين عن سمد ين الليث عن حسان( ين وعوبميى الريح تال التتة) أخرنا 

عليهاث صل اض عن طاوص عن دينار عروين عن عينة اين أخثرنا عنه. اه رض •ريرة أى 
فهوخملآبمصا أوصرب يالسوط أوجلي ضبمارة ييمم تكون رميا ى عميه ى هل من ٠ *ال أنه ومم 
صرفمه يقل ولا وغضبه اه نمة فماليه دونه حال فن يدء فهوزد عمدأ قل وض الخيأ عقل عقله 

عمين عداه عن ريجة ين القامم عن جدعان ين زد ين ر عن عينة ان أخٍرنا . I عدل ولا 
اكصاأو يالسوط الخيا انمي قتل ى إن ألا I قال ومم عليه اذ صل اش رمول أن حمتها اش رض 

إيراعممتصورعن عن عٍيتة اين أحرزا I أولادعا بملوما ى خلقة أربمون  ١٠٠٠مانالخلة الإل من ماثة 
عالتاش صل اث رمول ثوب من الى أرك قالتكشك ب اث رض عاممة عن الحرث ن همام عن 







مبرالواقدىعل المر كاب رس 

رعلهم شم الناس رع محلة ثاوكانت جرير عن نس عن خالد أى ابن عن الثقة أمحرنا 
ومصعنه اش رصي الخْلاب بن عمر عل قدت م شككت أنا منن أرع أد ثلاث فامحتغلوا السواد 

لولاعنه اش رصي الخْلاب بن عمر فقال اسمها ذكر بمقرني لا محاها قد ملمم اعراة فلأن بنت فلانة 
رصيإ الثافص قال ) الناس عل تردوا أن أرى ولكي لكم ٌم مجا عل لركتكم مجوول قاسم أنى 
امحرنيهعكرمة حدث هوعن إنما ذبائحهم إحلال ى عباس ابن حديث مجن يروى والذي ت عنه اش 
عنمثل أنه ضا الق رصي عباس ابن عن عكرمجة عن الدبل ثور عن بحى ابى وان الدراوردى ان 

صاح؛ناولكن I( عمم فانه منكم يتولهم ومجن  ١٠وتلا هوإحلالها حكا قولا فقال العرب نصارى ذباثح 
أيوبعن هما أو الوهاب عبد أو محمان الثقة أمحرنا . عباس ابن يلق ب وثور عكرمة امم عن صكت 

ذباتحتأكلوا لا !ا عنه اله رصي محنالب أبى ن عل قال ت قال ال-ا،ا'ى عبيدة عن ستلين ن محمد عن 
الشافصمن الثلث tt الخمر بشرب إلا ديمم آومجن نصرانيم، مجن يتمسكوا لآ فامم تغلب بى نصارى 

ينعمران عن المهبا ايى عن قلأبة ايى عن ايوب عن الوهاب وعد بيان احرنا عنه اش رصي 
واكاقةا،لرآة فكانت وملم عليه الق صل للنى وناقة الأنصار مجن امجرآة فآصابوا أغاروا قومجا آن حمن 
إى; فننالت وملم عليه الد صل الني ناقة فعرفت المدينة فآتت الناقة مكبت المرأة انفلتنؤ م عدهم 
قالوّام علته الد صل للنى ذللث يذكروا حى تنحرها أن فنعوها لأنحرن؛ا ■عبيا الد أنحاى لثن ندرت 

مجعاوقاد I ادم ان بمللث لا ف؟ا ولا اش مجعصيت ندرى لا تنح0ا أن ^؛!١ الد لميالث أن  ١٣جز؛ ١٢٠؛٠ 
مجنصورعنعن عياض ن ففيل احثرنا . ناقته وملم عليه الق صل الني واحد الحديث ى احدهما او 

وىدرمحم آلاف باربعة والنصراى الهودى ى قضى الخطاب ن عمر أن البب بن صعيد عن ثابت 
عنناله السب ين صعد إل أرملنا يسارقال ين صدقة عن عيينة ن صفيان أخثرنا بئانماتة. انحومى 

,الأف باربعة عنه افه رصي عفان ن عيان فيه قفى صعيد فقال والنمراى الي؛ودى دية 

مجاع كاب وس 

إ.راءمن محي عن الهاد ن عيالي ن يزيد عن الدراوردى •مد أى ن محي بن العزيز همد أخرنا 
عليهاش صل الد رمرل ّءع أنه العاص همرون عن العاص صرون *ول نس أى عن معتد بمرن عن 

نقال؛زثد أجرأ ظه فأخْلا فاجمد حكم يإذا أجران فله فأصاب فاجمد الحابم حكم إذا ٠ بمول وّلم 
*ريرة.آى عن آيوصلمة حدثى هكذا فقال حزم صرون محمد ن بكر آبا الحديث هذا فحدثت الهاد 

وسكاب

لهنقال ؤصم عليه اش صل اش محبمؤل أن عملية أم عن محمين ان عن المختياى أيؤب عن للي ١٠أخبرنا 
الأخرةكافوراى وصدرواجعلن بماء ذللك رأين إن ذللي أوأكرمجن أوخما ثلاثا اغسلما  IIابنته ل غى 
ىغل ؤصلم عليه اش صل اش وّود أن أييه عن محمد ن جعفر عن مجاللد أخثرنا ٠ صنكافور ثيتا أو 
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ب'فجعن وخن المرة فصاح n الريثه اُا يا علك غلبنا  ١١وتال رمز عله اش صل الند رصول فامزجع, 
يا١^٣٠^ وف دال ا' باكة  jSjوجب فإذا لعهن  ١١وسر عله ك صل افد رسول فقال يكس عتك 
بمتحلمة محا آو عل م محي ن ازن م دينار ن يرب عن سفيان أزرنا • ار مات إذا  ١١تال V اش محسؤل 
ءنالزنادكالآ*هم' واى سمتي ي حثي عن مميان ا-خءسنا . زنت لها جاريه حدت وّام عليه الند صل الند بسي 

٥١م ا ب قاصا معل جدار عند مقعدكان الأخر وقال احدهما فال رجال ان حنيف , م'سهل ن أمامه أى 
بومحا المحل باثكال فجلد أحدهما قال به ومز عليه الله صل اش رسول قامر فاعترف مثل به زمجتت حل 

اءرأته ٠٠•-وجد ء لما يا رجالا أن المسبب ن سعيد ءث سعيد ن حثي عءن مالك أنمرنا . المحل باثكول الأم 
همسالهعنه اش صى ١ عليا ذلك عرن له يسال ياي الأنعرى ءؤمى ا|ى ال معاوية فكتب تتلها أو فقتله رجلا 
اشرصي عل فقال فانممد لتسلح علك عزمت اق الع بارص م ما لخيء هدا إن عنه الند رصي عل فقال 

يسءطادر ابى نم" الزهرف ع' عيينة V سفيال انمس'ا ٠ برءته فليعط شهداء باريعت يات م إل ايوحسن انا عنه 
علمحايعول  ١١ل ففا محل ف وسد علته الند صل الند رسوب  ٩٠كنا قال عنه اللي رصي الصامت ن عبادة عن 
ميتادلك ءن أصاب وم■ اش عل فاجره دنى وز م' >ا وقال الأية عل-ج وترا ،٢ سبابالني تشركوا لا أن 

٠،r عدمه شا، وان ته غم ثاء إن اند |ز فهز علمه انك مء شتتا ذللت ُز أصاب وص له فهوكفارة فعوقب 
عم،م■ محمد م" يك اد محمدم عر■ عم V عدالتي ■ء■ عاءاش •ء' م الم عد ع' محمد م* اداهء ١حمنا ِِّ>ب ر'ب • ى •ب ب ر *V • •ب • ب •W رإ ،♦م 

-خافواا! فال ومر عليه الند صل اهلك رصؤل ان عنأا الله رمحي عائشة ع' اارحيّء' عبد ؛ث عم٠ عن زم حن 
ويقولالحدث هذا يعرف ر العلم آهل هن ٌىت يم ادر ن محمل قال ! ،( عزا-م عرن الهيئات لذوى 

بت■عمرة ر أمه ر الرحال أى ءن مالك أتمنا . حدا خ م عا ءثِذه ص الهيئة ذى للرجل يتجاز 
روتوفد (٠ الرم ن محمد ثال n والمختفية المختفي ض وسلم عليه اش صل الني أن الرحمن عبد 

.لاضلماعيارمحاها وتوقيلما العقوأت و وملمم عليه اش صل الني عن عرصلة أحاديث 

الث1فهمحدنا ذلك جمع ز الربع بمؤل الأْافي من ا"ني وسكتاب 
عمات ■م:، ناغ ص عب ن مم عن هماض ن أس حدثنا قال اكاض حدثنا قال الريح أحرنا 

الحداءوحاك مميمة أى ن أيؤب عءن الثقفي الوهاب عبد حدثنا . القدص بيت مجن أهل انه ءم-،ا الند رصي 
Vشرمة وما ويللثؤ فقال شرمحة عرن ليك يقول رجلا سمع أنه عبإ الند رصي عياص ابن عن قلأية أى عن 

عنهده فاجعل قال لا قال V نمك عن أفحججت قال به قرابة فدكر الار وقال ض قال أحدهما فقال 
أنأيه عن أب ن بمل ن صفوان عن عطاء عن حرج ران ب أحرنا • شممُة ءن احجح م بمك 
علوهذا احرمت فقال صفرة أثر ويه حة قال وإما فيص قال اما وعلته وملم عليه اش صل الني أى آعرايا 

زمعل ما عمرتك ز وافعل عك الصفرة هذه واغل ١) جبك قال ؤإما فيمك قال إما ا( اننح  ٠١فقال 
اشرصي هماس ا.ن عن جر ن ممد عن حم ن عكاز ن عيداش عن ملم ن محي أحجمنا • " حجك 

 Wأاموتاكم ما وكفنوا أحياوكم فبلمها ابيا'ض ثيابكم نص من  ٠١قال وللمم عليه اش صل الني أن ؟.
همناش رصي هماس ان عن أوكلاهما أحدهما وعطاء محناوس ديارعن همردن عن عينة ن ممال أحرنا 

ءكرمةعن مميمة أبى بن أيوب عن ثخى أى أنصرناابن ومحومحرم. احتجم وممحر عله اش صل اش رمول ان 
انصرنانيئا باوماحنا اش يعبا ما وقال محرم وهو بالححفة وهو ماما لنخل انه عمإ اش رصي هماس ا.ن عن 
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إمحرلأ•الكومومحرم. ااراْ طرى علماأنه ك رصي عم ان ءن ذاغ ءن مّى ن أثوب عن ّغإن 
بالقياطء'ا ى له يمرا يقرئ الخلاب ن عمر رأى أنه الهدير ن عبداش ن ربمة عن النكير ن محمد عن 
ومايداء عرايا ير»ى عم ان رايت تال مار اى ان عن دينار ن عمرو عن ّضان احرنا • محرم دءد 

عرصحت تال ريبة أى ن صاش ن عداس عن سمد ن محي عن الثتفى الوهاب عد امحرنا محرم. 
عدعن عنة ن محميان أ-محرنا . رجمر حى مطاطا ضْلربأ رأيته فا الخج ز عنه الد رصي الخلماب ان 

أ-محرناأوحفرة. محقر الميئ ى نفى أنه أيه عن معود ن عياله بن حمية أى عن الخزرى الكريم 
هنمحلان حن ام ى قص عنه اله رض عفان ن عان ان الفر اى •_ طريف ن ّطرف ص سمان 

اثصل ك رمحول أصحاب أن علما اث يكررض أى ين عدالأه عن يمحى ن إراءم ضنا • الخم 
انعن إيراهم ن معد ن إيرامم حصا • محرٌون دهم يالسيؤف مقلدين القضية عره ز تدموا ومم عليه 

رّولاسأن يزعدينوث نالأّود عدالرِ ن١لخكمءن روان عن ارحس همد يكرين اى ص شهاب 
صلالق رمحول أن أيه عن عروة ن هثام عن إ؛راهم أخمرنا ٠ حكة الثعر من إن ٠ *ال دّام عله الأٌ مل 

اينالخن ين الرحض عد حدثتا . I وفجهلكسحه الكلام -صنهكحسن الثعركلأم ٠ قال يّلم عليه الأم 
تقدمفجعلت فتدلت ومومحرم له راحلة ركب عته الأه رضي الخناب ين عمر أن أيه عن الأزرز القاسم 

:ثعر محه اش رض عمر فال افكه (( الريع تال » احرى وتؤحر يدا 

مملثارب أو به ندك إدا ة ممروحغصن راكبيا كان 

مائةقل قريش عن غلاما أن عطاء دينارعن صرون عن صميان أخثرنا أكرلإ أكراش اش و ال تم 
عنالنص أنحا عن جريح اثن عن خالد بنا سمحر أخحم■ن١ • بناة عنه يفدى أن هماس ابن قامر مكة حام من 

اشصل وانه مالإ■طلآل إياهم واّرْ وسب علته إ همل النم حجة وذكر عمإ الد رمى همدايد ين جائر 
نحهاس رض جابر الزيمرعن أى عن مجالك أخرنا ٠ تأهلوا راتحن مى إل توجهم إذا رر لهم قال وسلم عله 
ينصميان واخبرنا . صمه عن والبقرة صمه عن البينة الخدييية عام ؤصالم عليه اثٌ همل اُذٌ رصو ح نحرنا قال 

حمرحمرإلأ لا قال أنه عان اين عن دينار ين صرو وعن عباس ين عن أيه عن طاوس ابن عن عتنة 
عنعمياء عن حرج ان غن ّالم ين ومعد حالي ين مسلم احرنا الأن. الحصر ذهب احدهما العدووزاد 

فلمُكا إل جح من أردفه ؤملم عليه الأٌ صل الأم رّول أن عباس ين الفضل أحمى قال عباس بن عدائي 
حفانممريلى محه هماس اين عن محاهد عن نجح أى ابن عن سمان أخرنا • الخمرة رمى ■حك، يلي .زل 

يفتححف انمر يلى قال هماس اين عن عْلاء عن جرج اين عن وّمد ملم اخرنا الكن. يستلم 
يملعم ابن سممنا قال الأندى عل أى عن ■صهم( أى اين عن محقان أخثرنا مستلم. وض ضستزا الهلواف 
ينعمرو عن محنيان أخرنا رالأيسر. حانه قبل الأممن جانبه س أحذ قصر ؤاذا العفبم ايلغ غلام يا ال٠ءااو، 

امحااين، عن عتنة بن سفيان اخآّنا • الأتن باينثا ايدا فقال عباس قصراين انه حجام احمى قال دينار 
القاسمعن سار ن صدقة عن محميان أخرنا مهرعمرة. زكل قال عنه الأم لصي عليا أن محامحد عن نجح 
فقال؟ أحد عبيا ذإلئ، أعاب فلت فال عرارا أوفال رنن محنة ش اعتمرت علما ائته رصي عاتثة محمدأن ان 

مح،أمحمر أنه عمر ان عن ناخ عن ممة مومرن عن عياض ن أنس أخرنا • فاستحيت المومنن أم القاسم 
عبدسمعتا قال الثقفي اوس ان أخجمى يمل دينار عمرون سمع أنه محنيان وأخرنا . راراأوقال رنن سنة 
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عانثةأعمر أل وسب عليه اش صل اش رمول أُرفي يقول عنبما اُب رصي، بكر أبي بن ارحمن 
اينعء■ خالد ين ملم ا-محرنا . الخصبة ليلة الحدث ل ءيرِه او م نال التم ٌن فاعمرِاا 

مفبله مبدا الأموي اركن أتى عباس ابن رأت نال حمر ن هماي بن محمد ءب جريج 
علماالك رمحي عم ابن عن ناف عن مالك حدسا عليه. مجد م ه نبلم عليه سجد 
فاله وأحبطلحة بن وعئان هووبلال وّثم ه علياش صل اش رمول لحل فال 
عنعمودأ حل قال V وصب عليه افه صل اس رصول صغ كيف بلالا مالت حرج ئا وأماعة 

عيينةابن أخمنا . أعمدة متة عل يؤم البيت وكان صل م وراءه أعمدة وثلاثة ساره يعن وعمؤدين بمنه 
ق١لك١نء؛اس ابن عن طادس من ممة مكان نجح أى ابن حال صز أى بن وهومل؛ان اضرل ّلان عن 

عهدهاخر يكون حى أحد يصدرن لا ٠ ؤمام عليه اممه صل الاه رمول قال وجه لكل يمرقون الناس 
عنّنيان أخجمنا يسحر. عرفة 1يى عباس اين رأى من دسارأخجمى ين عمرو عن سفيان أحرنا . ا( بالمن 

نزحعل يكرواقفا أبا رأيت قال حويرث حؤبربن عن بن؛ر؛وع ارحمن همد ن معد المتكدرعن ن محمد 
خالدين صب أححمبا • بمًجنه بعممْ محرش مما فخده أنخرال فكاي دفع م أسفروا الناس أحا يا وهويقول 

املان  ١١قال وّلم عليه الق صل الد ثمؤل خطب قال محرمة ن مس بن محمد عن جريج ابن عءن 
ومنتغرب أن قل وجوههم ى ارجال يماتم كأنما الشمس تكون حن عرفة من بدخمون كانوا الخاهلية 
تغربحى عرفة *ن ندفع لا ؤإنا وجوههم ز ارجال مائم تكونكأنما حن الثمس تطلع أن بعد اردلفة 
سفياناخرنا . ٠ والئرلئ الاؤثان اعل لدى محالف عدينا الثمس تظع ان قبل الزدلفة من وندفه الثمى 

انيعد الزدلفة ومن الشمس تغيب ان قل عرفة •ن يدقون الخاعلية اعل قاركان اييه عن طاوص ابن عن 
يزيدأى ين عثيداش ّءع أنه سفيان أخمرنا . هده وقدم هده فاخراس نغم لمممك؛ا أمرق وتقول الثمس نطلع 
إلالزدلفة عن أمله صهفة من و؟إم عليه الد صل الله ؤبمؤل قدم فيمن كث يقول هماس ان سمعت يقؤل 
ءروْن هشام ءن الدراوردى محمد الو.زن العطاروهمد ارحمن همد ن داود عن اكاف٠يى حدننا • من 
حىجح من الإفاصة تحجل أن فأمرها النحر يوم ملمة أم إل ؤملم عليه الق صل الق رسول دار قال؛ أيه عن 
ءروْن هئام عن المشربن من به أتق من أحجمي • توامه أن قبب بومها مكان المع :١١ فمحل مكة تأل 
اجرتا٠ مثله وسب عليه اش صل الني ُعن علما ايد رهمى ّدة ام عن سلمة اى بتت زينب عن ابنه ع»ن 
يومالخمعة يوا وافق فال يناق ن ملم ن الخن عن العزيز همد ن عمر ن الزيز همد عن محي أى ان 

انالناس قامر الكحثة ؤمالإ؛فناء عليه الله صل الند يبسؤل فؤقف ؤمام عليه النم صل الند رسول زمان ف الزوية 
•ميء رإفامتن أذان من بعرف فلت والذي فال ( الثاض حدثتا ) الخلهر بمي فصل وراح مي ال يروحوا 

•به ض وطر ي اش صل الني عن عداش ن جا/ عن امحه عن محمد ن جعفر ص محي انح، ان ؛^٠١ 
يدهاناثه ترفع فم المزدلفة من وّلم علمه الق صل الند رمول دفع قال ايه ر طاوص ن ممان احمرنا 

بنعبدالله ين قدامة أخمى قال نال ن أبمن عن القداح مالر ن معيد أحرنا • انجمرة رمح، حك، واصعة 
طردولا خمب لمس صهباء ناقة النحرعل يوم الحمرة يرك ومر عليه اش صل الني، رأيت قال الكلأى ■مار 

انعن الأمج حسان أمح، عن ثادة •م، معد عن، الخداء ّالم ن سعد حدثنا • إلك إلك بل، وله، 
صجرج ان من سلم اجر؟ • الأِءن الشق ابعرمحا وضم علب اش مل المحا ان ضا اش رصي عباس 

يقولهنا إل ) الأيمن الأيسراوى اشعرى الثمن اى ى يال لا انهكان همبما النم رصي عمر ان ص ناخ 
.( همه الق رصي الئاض حدثنا اربيع 
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الكّبرمحمراخج ومزكاب 
جريجاثن عن ّالم ن وسمد خاك ن ٢ إ-؛صنا • عنه الد رصي الئاض أ-؛صنا الربع فول نا هس 

مىإل جمع س أردفه ومم عله اث صل الني أن حماس ن الفضل أنمتما قال عإس اين عن عطاء عن 
الفضلعن هماس ابن ص ءنكر.ب حرطة أمحا ن محي ّمانض أ-ضنا • الحمرة رمحا حف يلكا -زل فم 

يؤعاأن ثقة ولكن محزوم بى ُوإ، زياد عن سلمة ن ماد عن الثقة أ"؛منحا • ُثله ؤبمم عليه اش صل النك، عن 
؟واحد جزاء أوعفاكان جزاء ما واحد فقالوا حزا، علكم عمر ابن لهم■ فقال صدا أصابوا حرما 
بكمم.ز،عن ا؛ر،جرج م، وسمد سم أجرنا • واحد جراء عبكمكلكم ل عمرانهينرربكم ابن فقال 

وثالطام عن شصة بمدق فقال جرادة اصاب محرم عن ربلآُماله ان عناس ابن عن القاسم عن عبدالف 
نممون عن نحح أى ان عن مميان أحهمنا . رأتم(ذلك ۶، ولكن حرادات بقشة وJأحذن حماس ابن 

الشمعدا وعل أحرمت فقال مجته ثعرا أطؤل أررجلا لر رجل إلته فجلس حماس ابن إل جلت فال مهران 
قلةرأت تال مك نى ثال بامرأى لت امرأة نلت قال ث الأذنن دون ءل'«ا اشتمل حماس ان فقال 

عنمحس ن الرحس همد ين عمر عن الخائذك، ُوبل بن حمداش احميا • لتش لا■ الضالة تلك قال فْلرحما 
;الدارقالن، حمد بى نساء احدى نحراة أي بنت أحمش قالت شيبة بنتا صفنة عن ؤباح أ؛ى ن عطاء 

واالروْالصفا بن ومحومص ؤسم عله اش صل اش يبمؤل حان'طر'إل أى دار قريش مجن نوة مع لحلنا 
عزاش فان امعوا )) يقول وسمعه رتمته لأني إى لأقول حى المص شدة لدورمرل مئزرْ ؤإن يم فرأيته 
أمحاايز، ءز،ّالمءزاابداح ّالم بن سبي أجرنا • لأفول إل حتما اا'ةرأ'الر؛ع المحا علتكم كتب وجل( 
يسلمعله اش صل النكا اي؛ عتما ايل يبمكا حماس ابن عن حمداش بن اش عن\حميد ثهاحم، ابن عن ذثب 

عليهاش صل الني أن أبه عن ءلاوس ابن عن سفيان أ-تصرنا بمحجنه. النكن مسثم راحل، عل بالينا 
قالطأفلته بمحجنه التكن يستلم بالينا وطانا للأ ناثه ض وأفاض بالإفاصة ت؛جزوا أن أصحابه أمجر وصلم 

مسلموأحممنا ت عنه اممه رصي ( الغاض )قال أيه عن ءلاوس ابن عن سفيان أ-محرنا انحجن. ؤنمحا ويقبل 
عليهاش صل الى أن الض ص واجتمعا الأحر عل أحدهما زاد محرمة بن قيس بن محدم عن جرج ابن عن 

الثمستهللع أن بعد اردكة وس الشمس تغيبا أن قل عرفة من يدفعؤن الخاهلية أمل اأكان قال، رسزإ 
وأحرالثمس تطلع أن قل الزدلفة قدم يعي ء هده وقدم هده وجل عز اش فأحر نغم بثدكا دق ويقولؤن 

م،يريهمع بن الرحمن، جد بن، سبي عن المتكدر بن محمد عن سضان أ-ميا . الثمس تغيبا أن إل عرفة 
أيباأصبحوا الاس ١^٠١ وهويقؤل، مح عل واقفا عنه اش رصي الصديق بكر أبا رأينا ت قال الحويرث أتح، 

أومحي أبى ابن الثقة أحمنا • بمحجنه محرش؛مرْ مما فخيم فرأينا يقعر م أصبحوا انس أتيا أصبحوا الأس 
:ويقول، محر ص محرك عنهكان اش رصي عمر أن ابه عن عروة بن هثام عن أوهما سفيان 

ديماالصاوى دين محالفا ؤصيتيا تغدوقاقا إللئ، 

ركوملم عليه اش صل الني رأى أنه عنه اش رصي جابر اإز؛ممءن أمح، عن حرج ابن عن مسام أحممنا 
عنالتمى الحرث بن إيرامر بن محمد عن مص بن حمبد عن ممان آح/نا الخنعط. حصى الح،لرمثل 

محنا١^٠؛بمي الاس ينزل، رمامكان عليه اش صل الني، أن مجعاذ أوأبن مجعاذ له يقال، م بى س قؤمه من رحل 
ازاعمر ان عن نافع من عمر ين حميداس عن ٌلبم ين محي احرنإ . الخذنا(( حصى ممثل ارموا اأ وهويقول 
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انعن أخمنا • س يال بمكة سنوا أن محته أش من المقاية لأمحل رخص وممحر عله اش صل الني 
اينعن طادس ءن الأحول بان عن -شان أ-محدنا ّقايم« أجل س عمياء» لراد ئك عطاء عن جرج 
.الخائض للمرأة يحص أته إلا باليت اخرعيدعم يكؤن أن الناس أمر قال عباس 

الإملاءس الكاح وسكاب 

نهمد ن اياثب ن ثاغ ن ماز ن الماس ن ادرس ين محي الثاض حدثنا قال الري أجرتا 
مدن غالب ن لمحا ن مرْ;زكب ن يزكلأب ض ن همد-ناف ين الْللب ين ماثم ين همديزيد 

المعن عل;أن ين سد رارين ن ضر ين إلاس ين ين،ددكة ينخنممة النضريزكناة ين -الك ين 
خالدين سب ؤحدتنا عمر. ان عن ناخ عن أض ين عالك أجرتا ؤبميرتال عليه اش صل اش ؤبمؤل عم ين 

-الكالنغاروزاد عن نص انه عليه}٢ الق صل التي عن حايركلاهما اإز؛ممءن اى عن جرج اين عن 
اينعن همتنة ين شان أخممنا  ١٠اينته يزوجه آن ز اينته الرجل الرجل يزوج أن والشنار ٠ ديثه حز 

وإماإماكرا ثيثا منبا يكره خدح ين راتع عند ملة ن محي بنت ^١لكانت المسيب ين معيد عن شهاب 
أوتثوزا ملها س خاغت امجراة ؤإن ٠ ذلاوئ> ى فزل آحللك وأنا ممللض لا فقالت طلقها أن فأراد غيره 

أصرأن الويهر أيومقؤب إل كب يقول بان ين الريع سمت المنة. بذللش فضت قال الأية I( إعراضا 
يتمئلأن يكر يقول همه الته رصي الغاض أحمر أزل ز فإى حلقتك لأمل خلقك وأحن للخرياء نفك 

تؤنسالا المح، النقم، تكرم ؛كرمونأا لكي، شي لهم أما 
ومنهم،مت منة ثعبان س للنص،نا الأرماء يوم الثاض كتاب ملغ س فرغنا الأصم أ؛والعباس ال ق) 

.( عليه قراءة الريئر من، إلآخرْ أوله */، سمناه و-امن 

الإملاءمن الكاح ومزكاب 

أنله اعرأة ّأل الحكم أم ان أن خالد ن عكرمة عن جري اينف وّبد،C خالد م؛ن، أجرنا 
ىثلاثا نكح أويضربه حقاك ينقص ر فيه عليك لأدخلن، فنال فأين عرضه ز منه مراما س يخرجها 

ذللتجإنكان ّالم ن معياد قال عروان. ن عد؛_؛، دسارفاجازذك الم، مجمن واحدة اصدق،كل عرضه 
فلت.انحا؛اةكا j وفال الزيادة اكزردت كان حازوإن عثلهن صداق، 

محههح ب الذي الوصايا كي وص 
يقولخالد ءكر-ة؛>، حمر دينارأنه ءعرو؛ز، عن، جرج ا؛ز، عنخ أجرنا-بد عنه الله رضمح، رلثاض ئال 

وأصدههننوة ثلاثة عاما نكح فابن مرايا س اعرأته يخرج أن شكواه ى الحكم أم ينر الرحم، عبد أراد 
قولهدا ( الريح قال ) ام، مح، يلمن، ونرك مدان مح، الملك همد ذلك *اجاز ُلمزا اماْ ديناركل الق 

صداقس اكر ولوكان عثلهن صداق ذللئ، ارك، عنه اش رضي ( ؛العنه) الق يضى الغاض 
الوالوصية الوصية حكم ف لأنه ذك رضه س مات إن م؛لهز، صداق ض زاد  ١٠و؛هلل، النكاح حاز مثلهن، 
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الصبعن حماس ان عن حمداش ن صيداش عن الزهري عن عية ين مفيان أحرنا الأهلة. الخمر لخوم 
عنمحمد ين العزيز عبد أحرنا  ٠١ولرصؤله ش إلا حمى لا )ر تال وسب عليه اش صل الق د؛ّول-، أن اينجثاٌة 

صمهى يا رر له فقال الحمى عل هض له يقال له مل اصمممل اإخهلاب بن عمر أن أيه عن أمام ين زيد 
اينونم ؤإياى الغنيمة ومحب اإص/ممة ؤب وادخل محاية ، ٣١دعوة فإن ا،لظلوم دءوْ واتق اا~اس جناحك 

بماله-ش وهمبة التجة رب ؤإن ونبع نحل إل يرجان ُاشيا •بمث إن *ابا عؤف اين وم عذان 
وائموالدراهم اادنانهم عن عل أمن والكلأ فاناء أيالك لا أنا أفتانكهم ا،لؤمنى أس يا انينن اس يا نمل 

ديارن همرو حم( عينة اين، اخهمنا • برا يلادهم س اللمهم، عل حمت ما اش ميل ى ذلك لز والد 
زهرةيى من م - الدورنهال الناس اظع االد؛نة ؤسلم عله اش صل اش يبمؤل تدم لما تال جدة ين نحى عن 

إن؟ إذا اش ابغش فبر ١) ؤبملم علته الق صل اش لمول تقال حمد أم اين عنا نكب زهرة ين ينوعبد لهم يقال 
اشصل اش يبمؤل أن ايه عن عن عمنة اين أحرنا .  ٠٠حقه فجم للضبف يؤمحد لا أمة يميس لا اش 

فريبوالشق ؟ التقهلمن أين وقال أحح العقيق أقطع الخلاب بن عمر وأب، الزيرأرصا أقطع ؤبمالإ عليه 
عليهاش صل اش رمول أن محه اش رصي هريرة اى عن الأعرج ص الزناد أى ص مالك احرنا اددينث. مجن 

عنهثام عن مالك( أحرنا .  ٠٠القيامة يؤم رحت فضل اق مجتعه الكلأء يه يغ ااا» فضل *غ س  ١١تال ء؛ُّزر 
اينعن مفيان أحرنا . ا( حق ء؛لالم لحرق وليس فهوله مواتا أحيا من  ١١تال وسام عليه اش صل الّى أن أيه 

مولرّرله لد الأرض وعادى فهوله الأرض س مواتا أحيا من ١، تال وّلم عله اش صل اش يبمؤل أن ُلاوس 
أياسميانأن صلة ن علقمة عن أيه عن الأزرى القاّم ين حسن ين الرحمن حمد أحرنا .  ٠٠مجي كم لص 

اعرفلا اى الاّلمى فرم اين زعم اسناما لها إن الأرض سنام وقال حله م فضمي( دار0 فناء قام ايزرب 
محهاش رصي الخلاب بن عمر ( i^sفبلغ ^،١ ؛؛ز،كلا ماوذ موائها وله الروة ياض ل حض من حش 
وصأومحاط؛الحيران أوحفرا زرعا يكون مجا الوات إحياء إن حدرانه عليه أحاطتا  ١٠إلا لأحد لمص فقال 
صأيه ص ءروْ ن هشام ص عتنة ين سمان أححمبما نحجر، ما ُثل به يعم ما اكحجريض إبمناله م؛ل 

أّتفتيهأمجر ى أفتاى الله أن علمتا أما عاثثة يا )ر قال وسب عليه الد صل الد يمول أن عما الزه لصي عائثة 
أتاىولا؛١^، اباء يأى أنه إليه يخيل وكذا َكدا مكثؤ ؤمالإ عليه اش صل اش محبمؤل كان وقد  ٠٠؟ فيه 

؟الرجل يال ما رأسي عند للذي رحل هد الذي فقال رأّى والأخرهد رجل محي أجدهما فجش رجلان 
نحتاومجناقة مشعل ذكرى طلة حن ى قال ؟ وفم قال أعصم ين لبيد قال ؟ حلبه وض قال مطبوب قال 

أريماالذي هذه )ا فقال وّام عليه اش صل النم ؤبمؤل فجاءها قال ذروان بمي ى الريح أوراعؤنةسك راعؤفة 
فأحرجوّام عليه اش صل اش لامول ما فامحر ا( الحناء نقاعة ماءها وكأن اكيامحلن رءوس محلها رءوس ثان 

وأكرهثفاى فقد اش أما  ١١فقال عائشة قالتا تثرت نعى ّفيان قال محبجلأ اش يبمؤل يا فملنز عائشة قالحا 
عمرو■مل سفيان أحرنا . لعود ^،j( - زريق بز مجن رحل أعمم ين وليد قالت، (( شرامنه الناس أبمرعل أن 
سواحرثلأرثا فقتلنا قال ؤماحرة، ماحر اقتلواكل أن محه اش رصي حمر يقولاكت؛ج محالة ّهع أنه دينار ين 

.محرما لها جارية قتلتا وّب عليه اش صل الني زوج حفصة ان وأحرتا قال 
عنهاه رمحي القاض س سح ب الذي الوصائل ؤمحزكتأب 

واشانحج نل يانمرة نا'َ لهَكذا نل أنه محاس اين ص ءلأوس حجثرص ين مام ص -شان أخرنا 
الؤصيةقالوا الدين تبل أوالؤصية الؤصية قبل الدين إن تنرءون فقالك؛م( ؟ (٠ ش والحمرة ا-ني وأمموا  ١١يقؤل 
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اكتديمأن يض عنه اش رصي ( اكاض ءل ر فهوذلك فال يالدين قالوا ؟ ندءون ف؛أت1ا فال *^؛، ١١١فل 
مليرثه ولر و٠لالب عمل ٠لالب أيا ولأث إ،ا فال الخسن ين عل عن يهاب اين عن عالك أخرنا جاتز. 

أعلمن أوءءْ الحس ين محمد أخرنا فلت القاض( قال ) • الشب •ن صيدا تنكا يلدUJ؛، قال جض ^١ 
بماجم ن عداث ايتاع ألأفال عن ءروْ ن عن.هثام إيراعم ثن ثخوب عن أدهما الحدث j الميق 

يطشى شريكك انا جمرااز؛يرفةال اين ذللث فأعل ءنلث يلاحجرن ع؛ان لأتن عنه اش رنحى عر فقال 
•الزيع شريكه رجل عل أحجر مان فقال شريكه الزبرأنا فقال عذا عل احجر فقال عئان عل فأق 

ال؛اههمس الرج سح ب محا ؤصداه ص اخلأف وأنكأ>اب 

عتهام رض عيا رجل مال فال زاذان عن V عمون عن شب عن علة ن أخرنا ( الغاض ال ق) 
الحرويلم عرفة ويوم الحعأز يوم قال هوالغل الدى الغل فقال شتت ان يوم اءت>لكل يقال الغل عن 

رضعل توصا فال الأ عن خر عد ان عن الرداء اى عن عينة ان آخرنا الغاض( اافهلر)-؛ال ويوم 
أنلفكن فلهرقلميه عل يمح ءبمّام عيه اش صل اٌ يبمؤل رأيت أى  ١٧وقال ظهرقلعيه فغل عنه اش 

رعن ن'ىب ناحة •عن إمحاق أى عن ب عن امحة ابم صرن عن الغاض( قال أحق) ؛اطن1ءا 
عاتانه قلت ٠ فواره اذهب I قال مجان قد اتحر إن واعي اث ياي اش دٌوث يا قالت قال عنه الد رض 

عرقلةن ثيب عن عية ان اخرنا . ا( فاعتل اذهب  ٠١قال انته م فواريته ماره« اذهب » قال مننكا 
أييدفا قلت فكل ادن فقال يطم فوجدته سمص أى يدير وهويمكر ما أتيت قال الحرث ن حان عن 

عنثب عن عيه ان أخرنا الصلاة. أقم التتاح ان يا فال نخ فالا فأكلت فدنؤيت، أريده وأنا قال الصوم 
وللىركعت للث اللهم » فقلت رممت إذا قال ئ الد رصي عل عن نمره ن عاصم عن إسض أى 

عنالحذاء خالد عن علية اين أخرنا . ركوعك م فقد * تنكلن وعليك اعنك ويلد أسلمت ولك خشعت 
اعفرلاللهم I الجدتن ين يقول انهكان ءه الد رنحى عل عن الهمداى الحرث عن الحرث ن عيدالذه 

أنعته  ٥٥١رض هريرة أى عن ممد عن الزهري عن مغيان يدللد أخرنا * واجض واهدز وارحض 
نيماش عثام ن الولدؤبملمة ن الولد أنج اللهم  ١١فال المح ى قنت وّلم عله اش ادصل رمول 

ثلاءالوتر محه اش رض عل قال عيالي ين حيان عن الموى هرون اى عن علة ان اخرنا . ٠ ربة اى 
حىبمتن رمحن ويمل يركهة يثنمها أن قثاء امتقفل إن أنورم الليل أول *ن يؤتر أن شاء فن أنويع 

ن'لجان أخرنا• وغرعا اللل أوترآخر ماء يإن يمح حى ديتن رتحتن صل ماء يإن يوترفز م بمح 
r،بمحل وب بجت م الرآة يروج الرجل ئ عته اش رض ص عن حر عد عن اباب ن ءْلاء عن عينة 

عنخالد أى ين إمح،اعل عن مفيان أخمنا . لهاولاصداق العدة وعلها ايراث لها أن صداقا لها يفرض ول! 
ناءععتا وليس وّلم عليه الد صل الد محمول نغزوء معود؛قول-اكتا ان سممك فال حازم اى محس؛ن، 

الزهريأخجمنا ن مفت أخرنا يالشء. أجل ال االراْ ننكح أن كا محخص م ذلك عن لهانا محصى أن قارئنا 
عنسفيان أخرنا • اكة نكاح عن وسب عليه اش صل اش محبمؤل مى فال ألأ ّهمْرءن ن الر؛ح حهميا 

.فردهأندجا لجا فأخرأن عدىجامحنة ن عاصم هن اشرى عؤف ن الرحس مد أن مبة ى النهمكاعن 
قالوّلم عليه الد صل الشى أن هريرة أى عن معيد أى ن معيد عن سمص ن أرب عن ٣؟ أخرنا 

زناها؛لحليهالجن فزنك عادت إن م علها يرب ولا الخد فليجلدها زناها لجن احلكم امة زنك ذا إ» 
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عنصفان أخهمنا الخل يض شرم من ضفمد ولو فنها زنايا كن عادت؛زنت إن م عبيا يمب  Vjالخد 
•ظفاتالتاء فنتممف الصح يمل ؤصلم عليه اش صل اش )صؤل ءااتكان عاثثة عن عرؤة عن الزمي 

عنعلة ان آخرنا مثك عاقة عن عمْ عن -جد ن بمي عن هالاث أخدنا • الخلس ٠>، •ا.مش مدطهن 
عاليهالله صل اش رصول صلاة يصف سمعه أنه الأصلي يردة أ؛ى عن المال أبى ّلامت ن ّيار عن ينأ 
ماللئ،أمحرنا . ا،ااثة إل يالتن يقرأ وكان جاليه متا الرجل يمف وما .ٌسمنى م الصح بمل ةةالكان ؤالإ 
.والثاء الترب ين الجونحح يه عجل إذا وسب عفر اش مل اُد لأّأل عمر٠الكان ان عن ناخ عن 

ينمحثع وّزإَكان عليه اممه صل ك رصول ان جل ين ذ ١١٠٠عن الهلفل اى الزيتيعن اى عن مالك اخرنا 
أنعهر ان عن دينار ن وهمدالد ناخ عن مالك أخدنا تجئ. إل فىمغدْ والعناء والرب والصر الظهر 

؛٠٣١وصالإاصلاة عله اش صل اش رصول فقال اليل صلاة عن وسب عله اش صل رصوداش رجلاصال 
دينارين عيداش عن صفيان أثمرنا و صل ند  ١٠له تؤتر ؤإحدة ركعة صل المح أحدكم حش فإذا مثى مثى 
يقولوّزر عاليه الد صل الى سمت تال أيه عن ّالم عن الزمي عن -مثان أخرنا • متله عم ابن عن 

طاوسديتارعن عمرون عن ّغيان أخرنا ٠ أوتر؛واحدة المحح أحدكم خثى فإذا مثى مش اللل لاة صا 
ينعيداث عن مس ين داود عن عتة ن مفيان ِأخهمنا مثله وم طه اش صل التي عن عم ان عن 

ياضفرأيت صاجدا غرة من  ٤٥١و؛ّإم؛ءل؛ه اُد ًل اُد محبمجا رأيت أمحه؛ال عن ايخزاك أزم ن ء؛داانه 
الدصل الني ءالت|ا'كان أما ميمونة عن عمه عن الأصم يزيل أنى ن عدالق -حدثنا صفيان أخ؛رنا . إبمله 
دينارعنءمو.ن عن محنة ابن أخرنا • يماي مما رن نحته رمن أن بة لوأرادت مجد إذا وملم عيه 

علمكة من وعازا'كله ، جدة ؤإل الخللممو< ؤإل عسفان إل الصلاة تقمر ثال أنه عياس اين عن ءه|ا. 
فقصرالص_ا ذات إل حرج أنه عمر اين عن ّالم عن ناغ عن مالك أخرنا ذلك. وتحومن برئ أرمة 

الأنهكان مطرد اين عن حيش زرين عن عدة عن ءية ان أخرنا يرد. أرمة وص مالك فال المحلأة 
النيعن هماس اثن عن عكرمة عن ايوب عن محنة ان يرتل • نى تؤبة ص إمما ليقول يى»ص» بمجد 

عناكعى عن عند اى ين داود عن عية اين اخرنا • ص«» ض ض -جدعا انه وّلم عيه الد صل 
ينصهيل عن صهاب ابن عن ماللث، أ-محرزا . عدد ولا ونت لا الخنازة عل الصلاة ى عبدالد عن علقمة 
ثهاباين عن مالك أحنينا • أيبما النجامى كبرعل أنه ومز عيه افه صل الني عن *ريرة أى عن ايب 

عنعروة ين هثام عن صفيان أحبرنا . الحج وسب عيه اهه صل اش وأرد فالت عاتقة عن عروة عن 
حي٠ فقال شاكية اى قالت (٠ أ ا-ني تريدين أما ٠ فقال أمجرصباعة ؤصالم عليه الد صل الكا أن أيه 

احشاين يا ء\ثثة ل ك ١٠»ال اييه عن عروة بن هثام عن ّفيان انمرنا ا حبش حث محل ان وامزز 
فهوالحجيمنه فان عمدت وله أؤدت ا-ني اللهم ٠ فل فالت ؟ أقؤل ماذا فلت ؟ حججت إذا تتثى عل 
همداسعن الأموي عن إيراهم عن بون جمزة أيى عن عيه اين أخرنا ا؛ صرة ض حابى حسي يإن 
القرانأن يزعمؤن وهم شعلؤصفر سما واحد لكل يكون أن أحب كان فلت تال الحج يإزاد أمر أنه يض 

اكقةعن ثاخ ين عل ين محمد عمى أحض المآن. يكره وءداسك١ن امضتاهم يفتون.ن وه آففز 
ى؛الخاية له مال ى عثان ع آنا ؛ينا قال عفان ين لمان مل عن اوغيرْ الحسن ين عل ين محمد احسبه 

لوأقام؛المدينةعدا عل  ١٠فقال الخر الفراش.ن مثل الأرض وعل يكرين يوق رجلا رأى إذ صاتف يوم 
ميكرين يجق يريانه معما رجلا أرى فقلت فنفلرت ؟ هذا اننلرمن فمال الرجل دنا م ؟ يرؤح م يندد حى 

ايابمن رأمه فأحرج عئان فقام اتينن أمتي هدا فقلت الخلماب عمرين فإذا انظرفتفلرت قتال الرجل دنا 
٠٨٤













عشرةتكؤن محمرجاوملكانتامراياه لي كن ا،تع قاتلواوعن *طتض،ئمض والرين واغش والمرية 
تقومالخجة أن زعم *ني يخٍبمم محبمرجا ّراياه واراه ه*،اذ جاءه ض أن زعم فان ؟ لا أوأكرأم مرأدأم 

عضالخامة حم أتم عذا يكن ب قال ماز امل أعفلم هد حخة علم نتم لر أن نبمم ؤإن الواحد بمض 
النحى م يالأملأ؟ علب ه ض يائية ى يمل كبما وانماهة ئمالخامة بج ؤمارال ؤبمننا 

أوذم.ه أوآحك ثيتأ حرم و0الم ؛، •،IJ ٠٥١مل التي أن عس؛أخ؛راه ًادتان مهما وأيؤآ تتمآ ضبماه يادم 
محالفامه أعم م مما لا•مرج تال محان محب ص م ؛ال ءز ٢ خ؛رما شول ب طبما وكدن لث 

سضانملمأنلأبمإلأطوثسر
عليهك صل الش يعن عرزأن ولا الانحراد يمل ؤمم عك محل ٍل التي مال ض وغدهما |بمفي م ير 

-كفل( أن ش الخمر ض ر ءنالغا ُلمأءب اش إب بمث ض محبمل ١^ محمد لن لب ٩ قوم بما إلا 
ثباأن ورمد يماك ض نم أوأ ُرماي ؤمم عله محل ًل  ٠٠٠لاؤل ءاّل إبن بل ؛أط  منةب اش لرمول بمم ءا.لر يه أعره ي1موه.ف؛ا أن ^(١ ملن  ٠٠حكم عا يرد أن ^١ ءاي4 غب أك أعله 
مضمنذ الناس أعم لر م واجد محل >بمول بمث ض نكل اد؛م تمم؛٠ بما إلا يبث لا محل يمؤل لأن نحالته 

بقوليقضى عدل واحد عولاه ض ولمس المرواحد وقاض المرلهم محداف •خبميم آن اخلدا وج ءد 
أوأنهفلأنا قذف أوأنه الإبلأم عن أوأ;ه,,ار;د لأ;ا هل أنه يلان ض عدلأن ُما وفلان فلأن عممي مهد 
بأنهيكتب بعدل يمف حايمم ^١ ؤصيه  ١٠عله ينام جازأن إلا ماعدان ؛رزمه ما احشة فر 

ضئى، ولا ووارثه فلأن اض يأنه لأحد سمءحكذل'ولأ ى ُيالدارالى انال ض يكذا فلأن عل لفلان محي 
ر؛لدانببلد حاكم إل يكب؛4 ^١  ٠٠١٠٠؛جاء حاكم نكل إله ١^^٦٠ الحاكم أتفذْ إلا الناس حمق، 

شىالذي الخاكم إادبمول مم ك ل؛،س أجي عند مه ولمس له أنفذه إلا أحد خم، لأحد؛١ لإٌلأم اض 
القاصيدلك يو إلا يمنيه شهد أنه ذكر الذي الفاض عند مهد أحدأ أن إليه الكمير المحاكم عتل ^١ يه 

أمض ومحب وما الملل والوال الخيفة فكذللث الناس أحكام جمح ى ■ص. واحدهدأجانداوالقاص 
أعملر أق ح تممُجرالواحد انمادكلهم يكممه لر الذي الحكم ى الحجة أن مل دليل *يا ى يختلمإ لر 

ىالخطاب ن عم وكان الواجد حم نؤل عل يدل  ١٠إلا والة١يMتي اش ممؤل أصحاب ض عته حمر أحدا 
نوالهاجر بمكة الهاجرئن ئزايل لر وأنه الإّلأم *ن وب له وصب وسافرا حامحمإ اش محبمول لزمحثه 

وأنمملهم الامتثارة وكرة والرأي الخم ى عسم عقيم وأنه مفرك ى متم عاعة يزايله ولر والأنماراليية 
والأموالاليعاء ى الناص مل يتقد حكم فوله أن بمم إنه يه جاه ض كل هن بنله علموا بما يبمءونه 

الىدز عشرا عشرا والوّر ابة ض الإل عشرهن محس الإمام >، أن أقلهرمحم نح، بمكم والفروج 
وحدكابعلهجى واكاص زعانه ى محه مرحش ذلكفضرعل الخمحرّتا ؤتحر لخمرنما ال 

الناصقمار الإل عشرض عنالك مما أصح محدكل ب حزم نمرون اث يبمول حزم'ي عرون عندآل 
مانحكا المحا والإحام بمن صر ما ضمح، المحا الخمر نحا وّحوا وصفت محا عمر ته نححمر  ١٠وتركيا إله 

ض،ى ضل ^١ ٠٥١ماء إن يه هاحكم ورك لت؛له علمؤه صركا ولوعلمه علهم هذللثاهب عشره رخمس 
الدصل  ٠٥١رمحول عن اخامصادفر ءونم فرك عويفول غدعاكان ومر علته اش صل المر عنر له عم مما 

المحيس مله ض ذلل؛، ومل ذلك ض فال مما فال أحسه ولا ( القام فال ) عله عب، وكذلك ومم علته 
رلخمبنر الد ى ضمح، وٌب عله اث مل اش محبمؤلى آن علموا فد ؤإيامم انه إلا وغدعم ءا؛ه والقصمحا له 

عنكن، ولول( خما بممنا ٣، وجايا فدرهنائها عل ما فاجئي أءلراف الدخمة لكانت الإل 



زالإ-إم ممه الخمرلا أن وعلمنا أب صرأوعا تال U ال مرتا عشرا أصح كل ى أن اش مبمحل 
ولاغير0 إل محاج ولا بقسه ستغى الد ايمرص ان عن تلت »ا عل دلل ،يا وى الضة ولا ايال 
ناحلا »تمع »إه والخrJءبم اله الخاخ يالناسكلهم وان غءْ خالغه إن ولايو،0 نوة وام إن غءْ يزيده 

يرقواوان اث وّود الخلص ال بمحمدا أن الأس فل يخالفه إزكان اش رّود أصحاب بمص حكم إن 
علودبل يخالفه •1 يركوا وأن وصب عيه اش صل اش مبمؤل ص الم إل بمسمدا أن ض ودا؛ل يخالفه ثا 

الل،؛؛•آن يفمى ااخ٠ااب بن عمر ؤان غمه ملمه الشء الخم الواّع المحة القدم عل بمزب آته 
أثمارأ؛ أن إيه ا،دكب ;بمؤل أن مفيان ن المحاك أمره حى ندجها دية س الرأة يومحب دلا 

عالهاش صل الم عن عم عع، س الخناب ن عمر ؤبمأل تال عم إله ز-ع نوجها دية س الفاى 
إناالخباب ن عم نال بمرة فته محي ؤمم الدعيه صل الم ن،الليأن جمل قامر، الخن ى ومم 
يملأه عل دبل مدا دذكل بمتدعدا نه لمحينا *ذا نمح لدلر أوفال يرأيتا عدا *ثل ى مض أن كدنا 
يتؤلان الخ٠لاب ن لخمر جاز محال عدا رد ولوجازلأحد احموه س عند صادتا إذاكان الواحد حير 

إلاولرتمحإ• ك رمول تريا م تهاة أل س رجل أنت مالك ين محلولخل أعل س رجل أنت للضحاك 
واحدوأنت أنت وعامه جاعتا ص فذا عرب والأتمارتيف االهاجر؛ن س س دس *عه أزل ولر فيلا 

ندجهادة س الرأه توريث ترك ى رأيه ص والرجؤع امحامه الخق رأى ؟ل وتض تغلط أن نك ككن 
ابمنإزكان يرى بمير٠ك١نه فه نحى ثبا فه التي ص يمح لولر حضرانه ص امم بما الحمح، ز وقضى 
كيكن تم نه يان ر ثاء ؛،ا والخق تمد، اش ولكن ب فلارء با ؤإزكان الإل ص *اثة حب؛* 

يالميقبمرقه س ض رد• ولا اث محبمول الخرص ض الرأي ص ثبا ولا ؟ ولاين ؟ لر إدحال لأحد ولا 
دارانحوص ص ايزثة احد هما ءثف ن الرحص مد حم المحياب ن عم وفل واحدا ؤإزكان فه نى 

أنلا يكن ار أعلك؛ا'ب ثكونوا ب ؤإن نماءعم ونتكح ذياتحهم نأكل أن ّ أ٠لكابك١ن لوكامإ يثل 
بمرقانه وذللد ح/ه ص يالاص ورجع اكتاعون ى مف ين ارحمن خرمي وفل بم الخزية ناحذ 

•لبتاثل؛ند تال فإن اش محبمؤل ص المايق حم حلاف عندنا ^١ عتدء محوزك ولا ارجمن تمد صيق 
نتلو-لم ي ه صل الم عن  ٠٠٠نحرا'ترغم• ومم عيه اش صل الم محيص ص الخطاب صرن 

إلاض، محرمحوا ثع بمللب أن عيه بجون لا ب ر يدل الانفراد ر واحد الخم صر مل ن ك 
كشهد قد ارجل مال الخاكم يطلهر وقئ أترى مم ولا ره يواحد عتده ^م الخجة أن لا اّتفلهارا 

عمرجهلكؤن أن أو إله أحب فركان ؤإن اكاعدن يفرتل فإن شهؤد زياد؛ الخدلأن القاعدان عندء 
ارملص مل لا وكذلك جهلتاه حمس تل لا نحن وكذلك جهك حمس بمل لا اش شاء ادخيروعُإن 

ممكثجأرماأن اللام عليه الم أن عفان ن ماز ماللث يتت الفربمة ارخمإ■؛مبم وصل يالميق لخرقه 
وارحيالثلث الأرض خمرخائر ان لكان ه وقى فأتبمه أجله امحاب يلخ حى ءما مض وص با يف 
بملالم مع ثابت ن زيد وكان راتع بمصر ذللث ترك علما نس الم ان راتع فأخٍره ياما يدلك يرى لا 

تماسان يغالفه اريارة خمإف بمد ايدلع خماف بمي ( يابيت بميف حى الخاج ص احد بمدين لا ٠ 
أم«دةدأفا ٠۶٠ماس ان قتال ماص ان ر ل زدن ذلك غعبمافأنم دون الخاتص نمير و؛ال 

قتالتماس ان إل فرجع صيف تمدررلأ ان ى ال٠ء١ثض امحص وّلم عبه اث صل الكا ان ^■؛٠^ 
قتال•عاوية باص ى عن نس واللام الصلاة عله الم أن مجاوية وأحهمأيوالدردا٠ فلت الاركآ وجين 
الرأيه ص ويخض اش ُبمؤل ص أح؛ره مجاوية ص بميلي ص أيوالديداء قتال يأّا حدا ألي ها *عاوية 

٠٩



ولول؛الني عن -محرم منم ينل لر إذ ماكنته يسعبم يره ولر معاوية ولاية •ن أيوالدرداء يخرج ارض أماكناك 
التايحنمن أحدا أعم ولر صيقة عليه مجاكنته أن رأى ماكان يخرم الدؤداء أى عند عليه تقوم الخجة تكن 

وحلمممد واى وحده ريرة اى نص ينل اب فان إليه واش به واش واحد حر مل إلا اخرعنه 
ءدن مى ز ذلك بمغ م عاثثة ى ذلك يصغ وموة منة ؤمحعله وصإ عله ايد صل الني عن 

عنالناري همد ين ارحمن وصد عمر عن أيه عن ارحمن همد ين محي حدث محي حاطب ين ارحمن 
بالمديةالتايعن وجمح ومالم القامم ذلك وصغ منة ذلك وشناكل وسم عله اش صل الني عن عمر 

عنو>دْ عباس اين وعن اللام علته الني عن مححده جابر عن الخر فقبلوا ممكة محمحامد وطاوس وعطاء 
حبرغمم0مل زكذك منة محيه الى عن ضرس ين عروة خر فنل الثعى ذلك وصخ منة محيوه الني 

ذلكوصغ -محرغرْ وكذلك ّنة وسه الني عن صداش عن عالقة حر شل المض ذلك؛يرامم وصغ 
حدتالطال. يعضه رذكرت ما عنه مذا روى وثد إلا منم أحدا أعم لا لنا نمن مرن واين الخن 
نعمر أن عمر ن عبدك ن مالي عن دينار ن عمرو عن سفيان أما؛ا ثال الشاض أ-محرنا فال اريح 

يدياش رصول طيت عانثة فقالت سال؛ فال الحمرة ويعد الين زيارة مل اتجب عن ش الخطاب 
جدهفمحل ّالم فرك ( الثا٠هم قال ) أحق اش يبممحل محسنة ياليت يهلؤف أن نل ؤلحله ترم أن فثل لإحرامه 

وذلكأحق اش رّول سنة وأن سنة ؤحدها حرما أن حدثه من واعم ؤحدها عاتشة حر محمل إمامته ى صر 
دينارن وعمرو معيد ن محمحى مهاب ان مثل القدمج١ن التايمز يعد الذين ذلك وصح عله محب الذي 

منحمد منة محختعله ومم عاليه اش صل الى عن واحد عن واحد حر شن إقينا٠مكلهم والدن وغرمحم 
العالمز التقيمن من العدد يذا مدركان ز كتمت، ما معال عامة فحكبمتا حالفها من وعابر يعها 

العمأهإِر مذم، هذا واجدأوثارا واجد منم حالن، محا وايقول والقياس الناس واخلأف والمنة ؛الكتاب 
مبيلمغارثا همدنا كان المذم، هذا فائق غن ومذهبنا التايمز محياص وايايعن اش محبمؤل أصحاب مجن 

العمأهل إلا؛ملخ زى لا معا وثارا الخهالة أمل من وكان اليوم إل يعدهم العم وأمل اش رسول أصحاب 
 jءالأأ؛الأنإل الميل هذا يخالف ض أوأكرمم وجاوزوا الميل هذا حاف من نجهل عل للدان ا
منومذهبكم مجذهسا أصل حالفوا الذن الطبقة هذه مءنر فان العم أهل من وصفتا ممن لعدد وقالتا أحكيه لا 

ءلأنالقرمحءربيوالأحادث;كلأمءربى
UبLهاداندكاخالفه■اولتهءا اإلم١نوالآأحرجممامحت٠لهاللان فا-اولكلأءلطمحتمل 

اشمحلمث١اظاهرآإل أن لأحد وض وعمومها ظاهرها عل فيه والأحكام وصفت، ءربى'ي القؤآن فقالت، 
اويامحدنعام دون حاص انه عل تدل اش رمول منة تكن ا فان اش محزكتأب إلادلالة حاص ال عاما ولا 

محالأن الحدين، وفحازفي وهكذاالمنة. منة ولا لامحهارونكلهمكت١أ الذن العبا، عامة من ظا٠رأوإ^ءاع دون 
ذهب،لأحد يكون ولا المعاى من عددا محتمل أكرالحدين، محث٠الهك١ن ياطن معي إل طامره عن مه شء 

يدلألةإلا وعمومها ظاهرها عل لأنما واحد ما الحق ولكن غمْ مض إل نهب، أحد عل حجة ملما مض إل 
اليهًرفتا إذا إذاكانت، ظاهر دون وياطن عام دون حاص عل يأما العم أهل عامة فول أو اش يبممحل عن 
منعدد عن ويلض أصحابنا متقدمى من عددا وسمعته ( )قال معناْ ى للدحول محتملة ظاهرها عن 

»،<عينا أن امآن س نصم لما خلافنا أن مراده ولعل التح ى ١لخكدا فأتأول ثوله إل زعم لما خلاغنا إن ؛ مله )١( 
■امل.. الخ فاتاول عرى ^،١٢ فالقرآن حجة 
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إلاوالنساء ارجال عن والأحرارؤايالك الخامة عل أما عل ودل وما ما والخمل وموانما الصلاة عيد عل 
الصلاةإل فم إذا ٠ ثناؤه حل اش وتال الخيفى عن مرفؤكة وأما وصمتا الى الخاى مما ٠أاان الختص 
اشيبمؤل فذل الؤنحؤء الصلاة إل قاتم أزكل عل الأية ظاعرمج وكان الأية (٠ وأيديكم وجويكم غاغ؛ؤإ 

واحدةيوضوء وصلوات صلأتن صل لأته حال دون حال ى الصلاة إل القاكن عل الؤصوء فرض ان عل 
٠^تام وتد  أثياءعل اش )مؤل ودل التوم من الهاممن عل أنما إل يالقران الخام أمل وذهب ملمن واحد  ٠۴

أنعل فدل الخمن عل الد يبمول فح المدمن غل اش ير وذ الصلاة إل تام عن عل الوضوء توجب 
تطهرممصديت اعوالم مجن حذ ا| لمه تاؤْ حل الته وقال بمص دون افوصتن بمص عل القدعن عل الخل 

بدلالةالخاص يه يراد عاما يالركاة الأية ٠لاءرمحرج فكان ا< اوكاة وآتوا الصلاة وأنموا » وتال ٠ حا وتركم 
وزنايلغ حى الزكاة فيه لامحب مجا الزكاة نه مما عيا وان ركاة فيه ليس مجا اعوالهم ان.ن عل اش يبمؤل منة 

وٍنيتايكيل يؤحذ ؤبميثا يعيد يؤخذ مسا الزكاة عن أن عل دل م الزكاة فيه ;الخه'كا؛ت فإذا عددا او أوك؛لأ 
٠>،الت ُح الناس عل ولد ا الد وقال بمدد عثروثيء وعثرورع حمس ركام ءا مخما وان يوزن يوحذ 

بهيخرج وما فته يه ييمحل ؤما الخج مؤافيت عل رم>اام عليه الد صل اش محبمؤل فدل الأية ٠ ميلا إليه اّتهلاع 
الزانية>ا وقال ٠ أيدتبما فامحلخوا والسارقة والساؤق ٠ ثناؤ0 حل الد وقال والخروج اليحول ين فيه يعل وعل منه 

أرادتاؤه حل الد أن عل الد ؤيمؤل فدل عامجا هدا محرج وكان ٠ حلدة عانة مخما واحد فاجلدواكل والزاي 
محليهماولر المن الزانين الخرين ورجم ٠ فصاعدا دينار لع ى اليد تنطع ٠ يمول مارقن البعص حدا 

صارقابءو0 فزني بمص دون الزناة بمص والخلدعل بمص دون المراق بمص عل القطع أن عل المة فدلت 
علفوجب عانة محلل فلا ثيبا زانيا ويكؤن يتطع دينارفلأ رع  KijMتبلغ لا ربم١رقا يمط، دحرزفلأ ضس 
وينبكتايه فرصه أحكم الند أن ى اش كتاب ع التام مدا قامجت إذا الند ؤمثؤل منة ان يثلث لا أن عانر كل 

والخاصكاثكذالثالخام يه اراد مجا ؤمير عليه الند صل نيه ثان عل وابان نبيه يان عل فرض  ١٠كيف 
فنامراّتسلنا ؤإلأ ره ءل١٠وافقت فان القران عل النة تحرض قال *ن قول وأن محتلف لا مجومحع وكل منته 

معهالنا ان لا إلحا ننمى بان علينا فرض يصوك من ان لنا النه فايان وصفت لما جهل الحديث وتركنا القران 
قولعن موائ U وازكل با شء عل ولا قياس عل نمرض انما ولا واتاعها لها الملم إلا الأ.رشيثا .ن 

الناسواخلأف والاثار والمن بالقران الخام أمل عن الخدد هذا عن قلت مجا فدكرت قال لها تع الادمجين 
فقلتالخم أمل من عنه لنا ؤحش لقينا ممن ;ضينا .ن جمع ومذهب مدمنا قال فكلهم والخقؤل وإلماس 

ىعندنا الخق أن وأنت محن نعمنا إذا أيأيت علمت ف؛ا عمل وأكرمم محجة عندي منم حمت من لالحن 
فقطعالقران ءلا*ر وامتعل الأحاديث رد من عل حجتلث وحجتنا قلت لا قال ؟ محوزحلاقه ضل امر 
واحدفاجلدواكل والزاي الرامحة ا يمول اش لأن الرجم وأبملل يلزمه الرقة امم لأن شء كل ى ^، ٧١

المدمنتحد اث لأن الخفن عل بمح لا وقال  ٠١۶ح الحديث بمص امتعمل عن وعل ٠ جلدة ميا.اثة 
اجللا قل I الته لقول القران ى محرممه ينزل لر رؤح ذى احلواكل الفقه اعل س احرين وعل اومح بغل 

عنعاقلنا مما قال وقالوا V خنزير أولحم ممؤحا أودعا ميتة يكؤن أن إلا يْلخمه ًلاءم عل محرما إل محك هما 
تحلةأى عن ثمة يخمّمز( الملع س ناب ذى فحرماكل تحلبة أ؛ى من به عوأعلم س اادٌ رّول أصحاب 

ؤمؤلحديث رد أحد ى ولا الد ؤمؤل ع أحد ى حجة ولا حجة حا وكفى حجتا هذه نم قال التي عن 
ى.ثله ليس عن ملمه منته عن الثيء ائته ممؤل الخالم عل يخش وقد افٌ لبمول عن مثله حديث يلأ افه 

علالمسح وترك الساع من ناب ذى كل نحريم ترك ى صلكوا فقد الحديث ببعض أخذوا ؤإن  ٠١^؛الخم 
٥٩٦













ءسصولإ،امدسمجءء؛ومج
أنجناح علكم فلس الأرض ضمري |وإذا تناوم جل ك ثال الفاض( ر|ال ؛ال ارج حدئا 

الخؤناومالمغري ي للهصر ان اث كاب ي يتتا وكان القاض( ر|ال الأة انملأة( من صروا 
صدكاب ى يتا وخاكان بمؤعن أن نل من طالتؤمن أن اث من ح؛ا أن لا اش •ن محمة  ١٠٠٠المف 

 I١٠٠٠٠٢إل ٠ ا؛اثكم أويؤت يؤتكم •ن تأما أن جناح علكم س ملI  Iحممحال اش أن لا ؤحمة أوأثتاتا
والمفرالخوف التمرد دإذا'كان أضاتا ولا جم،،ا ولا م يون س ولا يتم ت يمحوا أن علم 

بمنةم اش تحركاب والمفر الخؤف محرى فن حلاف الفربلا التمرى ٌدكازكذللث ّحمة،ن 
،إنعباد، عل حا تملق اث أمرأن اث وّود إن المنة ّنريلأمف،مربض تحرى ن ؤواش يبمحل 

ضتال -مي ان اينيزعن عد ن انحد لعد سم أمر؛ا محل ؟ وصغت ط عل فأين تال؛اثل 
ر|أنصروا اث الخ|ابإمما،ال نمرين أمة؛ال؛لت ن عنبمل يايا، ن عدصد مارعن أى ابن 

الديبمول مالت ت عجت كا عجنت عم الناص،تال أس فقد الذيزكغرواI فتتكم أن حغم إن انملأة 
صد،ةيلأحؤف الفر اصرنر أن ض اث وبل فدل I صدض فاملوا علكم خ اش تملق صدفة ٠ فقال 

المازوأنثاء إن حؤف بلا الفر بممرنر أن ض ودلت يقمموا أن اش هن لاحم ؤحصة واكد،ة الد من 
أمرتاارج( )حدتا الفروقمر ى أم وسب عله صد صل اش ؤبمؤل فل ذلك،د فالت؛كل عاثشة 

،الماص ان عن ُّحمئن بن محل عن الخناى أ؛ريا عن اتحد عد ين المحبماب مد أحميا ؛ال الثالى 
أمرناالقاص حدثنا ارع حدثا . عمن فمل اش إلا يخاف لا  ١٠٠١ايديتة إل مكة عن اش مازرسول 

الفرو ام اش رمول قل ند ذلك عاتقة،الت'كل عن عطا، صروعن بن طحة عن بحي اى عن إبراهم 
وعصر.

(ذلك ر الخلاف  ٠٠٨)

لأنصلاص المغرمين ى أم عن الناس بمص ل قال عته اث رض الغاض( )قال ثال ارع أمرنا 
أويدركللملأة ذلكك١لقني نكوب مش ى فدرالتشهد عطس أن الأ القرنيان ى الصلاة رض أصل 

انعله،ولك صححت ^١ يم ان للمار ،اك  ١٠ل؛ يقال فال فيم منيا سم ان صلاص،ل ى به يام ءف،ا 
حلفيصل دان أكان نافلة سما اثتان اربما'كانت صل إذا المار ركان ارات قلت قالكف-آ ضر 
حالخلأص أحدهما وجهين صلاص،ن فين إلا أيدا هتم حالف يصل لا أن قولك ى يرمك لقد'كان V منم 

وا،لاءأرمالإمام وأية االا٠وم صلاة ميت والماموم الإم ية احتلمت إذا تنول انك والاحر مريقة نافلة عندك 
ياصقلت رصه حال االقيم حلف لحل إذا اقول إز قال الصلاة عيد وذلك الأشياء اكر ف محها محلفة 

المارإذاأن اداص ض إملع قولأ قال ؟ رصه بجول أين فن مومارقلت ل أوهومارقال بمِ،م،ا 
عدايدلك أن منة ^١ ثاءكايا إن يم أن للمار أن ى و،لم رلر أن ينبض وكان قالت أم همم حلم صل 
سض ى جلس إذا الممل،النم ارابمت قلت *و؟ وما قال محالا رلأ فته قلت له وممن يم ان له اذ عل 

الملأ؛يمد الذي أوانمل الكلام أو الملام إلا لاولايممها قال ؟ صلاص ذلك أقطع قدراكهد صلاص 



أنحال ى"كل انملأة ى لحل حنن وريؤبجا تدرالتنهد •ش ى حلس المسارإذا أن نعت ظم قلت 
يسمأن له ٠الكان ؤصالهأ وتد نافلة والاحرتن الفرض الأوكن أن إلا صلاته نمت أيمأ صل ؛رما يمل 
أنعل زاد علمته فا ياللأم إلا حكه ى يكؤن أولا ملما ٢ من حكم يصبره له وتوللدكان تلت ملما 
انفزعمت اؤما ؤصل مى ى نحلى فالإ مها إن صيقت فقد فلتا مد قالت إن عاب اصيق قاما قال 

أنعل زدت ؤبما صحيحا هياما ولا ماصما ^١ وافقت ؛؛،،^، ٠١۶فا يفرضة نافلة يخلط لأنه تفد صلاته 
*؛؛؟!،S3يصل أن له أبل قلت ؟ رك*؛تان فرصه إن أنت تقل لر ولكن هذا فيع قال محالا أحدثته قلإ اخرعت 
أنوله رحليه يغل أن له الخفهم، عل المح ى قلت المفركا ى رك*؛تير، يصل أن عليه حقا أن لا يالرحصة 

ماأؤل قالت عاثثة عن عروة عن الزمى مر سفيان أحمرنا قلت عاثمثة قالت فكيف قال حقيه عل بمح 
عائثةثان فا قلت الزعرى قال المر صلاة الخمرواةررت صلاة ى فزيد رييمن، رييمن الص-لأة قرصن 

أملقلت ؟ عاسة قول ى تقؤل فا فقال ال؛اضا رقال عقان تأول ما تأولت إنما قال ؟ الصلاة تم كانت 
إنتك"مح عل أقرت المسافر صلاة أن قلت ؟ م*ئ؛اْ وما قال علما ؛الدلالة أردت صرما عل عندي معناه إن 

تأؤلما تأولك إنما عروة مل فا السفرقال ى أنمى إنما قالت عندها مجعتاه هدا آن عل دل ومحا قال ثاء 
التيعن يعين وما الني عن يؤت ؤكذللث الإممام وتقصرفاحتايئن تم أن فا أن أتأولت أدؤى لا قالت ؟ عقان 

قالإليه ذهب ما أءرز١ وما غيرهدا إن( ذهب ءروْ لوكان إليه ذهبت أنما عروه مل من  ١٠٢أؤل، بمثله وقالت 
ومجاحاثف يقصرإلأ لا أن ماز تأول يقال فقد حكاه ؤإزكان علما حكاه علمته فا قلن علما حكاه ؛لعله 
تقمرمور أما لل؛مهم، تزل ع قلى ١^٠؛؟!، أم أنما تأولى فلخلها قال صحيحا خرا عقان ناول ما عل تقف 
ليستاإن أما قال وأغن اش وٌود مد قمننا وقد مواء القصرومده قل ا،لؤمنهم، أم أنما ى ؤحالها مد أنمت 

إلتذهب ؤإنلث حجة الد ئسؤل مع أحد ى ليس أن إليه وندما إليه أذم(  ١٠أنحل بأن مسالة عليلث ب( 
أنأحسن، دلكم ذللث عل حهم،  ١٠قلت المنة ن، يدابملى 3^•^، حم لا القصررحمة أن المآن قرض أن 

لخمحأوهن فتكؤن الطريت، ذللثا هم، أحطات إلا الفر صلاة ى حزيقا ّلكنر أرك لر أى من علم عني تكون 
عبتاله فتين، فأم منزله ن، أصحابه فمحل وتام فلت بمك، إنمامه عئان علي مجمود ا؛ز،  ٠٢١۶فقد قال قولك 

وماقال عليك بما احتجاحلئ، من، وصفن، مما وهذا قلت، م شرقال الخلاف قال وأيمن الإنمام ن عقل عل 
اينيكؤن أن نحون وما فال ؟ له ليمط الإممام وهويرى يم ٌعر>ئكان ا؛ز، أن أترى قلن، ؟ عل مما هذا هم، 

عابمن، له قلت، الإنمام معود ا؛ز، عبما مم، ما احتارالقصرولكن، ؤإن له عنده والأنمام إلا آم معود 
عنرغة المح ترك فيمن نقوو القولكا يه له نحون فهوموضع الرحمة عن رغب المم أن  ٠۶الإنمام 

انهاللام عليه التي، اصحاب، سذم، عن قد إنه امجا قال علما غاررغ؛ة تزكه فح، لليث، نقول ولا الرخصة 
أفرىتفد لا صلأنمم أن من، معود ا؛ز، عن، ما  ٠٣فهذا قالت، معه وصل( عقان الإنماموأيها عاب 
صلاتهافتقد قلت، علم هذا نحون ما قال ؟ مهم؛ ن، نحلون لا ايمكانوا عقان ع صلأتمم هم، انمم 

فقامالاغاملومها همر به اثتبموا إذا أوتراهم ركعتان زعمن، فرضه ؤإنما أريعا يصل أنه ملمون يأنمم وصلأنمم 
فيهيلزملث، انه علمتا م اولأ قالته قد قلت، هذا امل، ان ل نحون ما قال ويسلوز، مثهم، هم؛ فيجلسؤن يخالفونه 

حلافمن ٣^، أضيث، وحلاقها والمنة الكلأب وهوحلاف( أولا قوله  ٠۶احرأت وقد عته فأمكن هذا 
الفرضأصل، ؛الإخمام مصي؛وذاأتيم منر وصفن، ما قلتؤ ؟ ماذا فتقول قال حلاقه تعضر أن منر امتنعت، مجن، 

يرغبرجل يم أن إلا الإغام لمب مبمع لا وأن رحمة همركل، أقول الرحمةكا يقول يالقصر ومصسون 
•الرحمة قبول م، 

٦٠٣











حذومحارالخان إذا ءك ؟ ا١خ١تي امماء فاذا قال الخاتان الض إذا الخل تومب. لأنا1 الغل إياب 
توامحاإذا يض إنما أوس الفارّان الءى مل إذا نمأرأت هلت ؟ الظناء لهدا ذئال ثاو حاط لر ؤإن الخان 
أحدهمابدن جاوز إذا ؤيقال صاحبه وجاء ارجلتا احد نمار دوابها ا'واحظاهت الأحر وجاء أحدهما ضار 

رازب اللقا، وبمض اللقاء ازب لأنه الشا س إذا رقال قلت يل ؟تال القاري حلف قد صاحه يدن 
قالحثمة تغيب أن ببذا يراد فإنما المم-، لمان جارى صحح ويداكله قالت ليقولونه• الناس إن قال بمص 
.المب لمان جهل ر *ذا ي،ل ^٠٠١ الرأة حنوحنان الخثفة حلف الد-ى يصبرالخان حى الغرج 

(اكمم اب ي) 

لعاتثةعقد انحل انمعللق يى غزوة ى اُذءر اية نزلت عنه اش رصي ( ثاض ا؛ رقال *ال الريع حدثنا 
التيممايه اش فانزل ماء مجهم وليس *اء عل ولمؤا عليه اش صل اش ؤل دّ ح الممامه عل الناس ؛اقام 

نالرحمن همد عن ماللث أحهمنا ؛ال الثاني أخرنا ٠ وغيجم بالنازى ح ال اعل *ن عيد بدلك أخرنا 
فأقامل عقد فانقطع أّفاره يعمر ى ؤمالإ عليه اش صل اش يّؤل مجر قارزكنا عاثثة عن أييه عن القاّم 

عنصفيان قال الثافهمر اخرنا ٠ الممم اية فنزلت ماء *ّآهم وليس امحاّه ل ء ثبمالإ عليه اش صل اش محبمول 
)قالالاكا إل اش يمول مجر فتممنا ياصرقال مارين أن أييه عن محبة ين حمبداس ين عيداش عن الزيرى 
عنُعمر عن الثقة اخرنا ٠ التيمم اية تزلت حكا عليه اش صل تيمم محا خرّكل بنمي اعم ولا ( القافي 
فزلت-غر ى بر ي اش صل الني ع ياّرءالكنا مارين عني أيه عن همداث ين، همدك م، اس 

مارتيمم يكون بجونأن لا فبركان الثاض( )قال الناكبط إل وّلم عله ا،'ئ صل انير مجر فتيممنا انيآ اية 
حن،كان تيمم أول مدا أن أخر مارا لأن منسؤمحا اكزلكان مجر للأم I عليه الى يام إلا المناكب إل 

أخرناالريحر أخرنا . له فهوناّخ محالفة ؟رع<ْ ؤمحالإ عليه اش صل للنى ، التيممكاد فكن، المحمم اية نزلت 
قالالممة ان عن الأعرج عني معارة يني ١^٠>، همد الخؤنرث أنج، محمد؛•م، ين، إ؛رامءا أخ؛رنا اإثافر، 

وبموالممة وا؛ز، ( الئافص قال وذراعيه) وجهه يمم م بدران نح *ويول اد وّلم عليه الد صل يالنى، *ررت 
ولوكانثقة الخؤيريث، وأيو والأعرج منه ومكان الإسلام هم، غناء وأ*ز، وأحديود، .درنرن •'*رومن الممة 
يهيؤحذ أن أولاهما الممة اين حدينر نخهك١ن أنه ين غر ياسر ين، ءبار حديث محالفا الصمة ين حديث 

نفىالخيمم ذكرم والرحمح، ازأس ومسح ارمحن إل والدين الوجه يغي الوصوء أمري ثنازه -؟)، اش لأن 
وعلوالدراهمن، الكفهم، عل يقع اليدين امم زكان والدين، الوجه تيمم والرجلثنوأ.ر.اآن الرأس م، ثناؤه جل، 

لأنوارفقنحا الذراعكا همل، *ن الوضوء مح، اش فرم، مما يه يوحذ أن أول ممر يكنه فم وارفمح، الذراعغ، 
مارانم، ولوكا اكام،( )؛ال عنه الدل مح، ه -ا؛ؤنح، عل يه إ؛لا؛^، والدل الوضوء ٠>، يدل التيمم 

عندالني، مجر تيممهم ذكر مارإذاكان بجوزعل فلا فال ومميه وجهه م أن؛يم أءرْ كبملم عليه اُد صل الكا 
أمركبملم عليه اانٌ ًل، النك، أن يثى إذ عده منؤخ أنه إلا النك، م ٌم، كان إن المناكب إل الأية نزول 

الصمةاين رواية فتكؤن همه يوايته فاحتلفتا واحدا تيما إلا همه يرو ل؛ يكؤيا أو والكفن الوجه عل يالتثمم 
أونحتلفتين، ؤؤينا اللتين، الروا؛تين، •/، اش لكتاب أوفق لأما ما يعحذ أن ل فأي نحتلم، لر فإذا أبن، نحتلم، لر التي، 

ذللثلأن الند اسم عليه يقع ما غاية عل قاما واحتاؤلؤا فتيممؤإ الصلاة حضور محي التيمم اية سمح إنما يكؤن 
ممام، المحمم *ن، يمزت1م أنه أجريم الني مسالة إل صالوا فيا 'الؤضوء ى لوفعلوه يضرهم لا يفرهمكا لا 

٦٠٨





عنءردة عن الزمى من ذب أى ان عن فديك أى ان أخ؛ونا الثاض؛ال أ-محرنا الريع حدثنا 
احمنإثال الثاض أخمنا تال الري حددا . ؤيأربميا^ عاثوراء يوم بمجم اش وّول ٠التكان عاثمشان 
الخامةئ زيش سمه بجبا عاثوياء يوم )، is'cJu؛أنماعاتثة عن أيه عن عروة ن هثام عن •اللث 
ثلمدرك *والغريقة رضازكان يرض  ٧٠وا٠ربمي١٠ه صام4 الشى *دم  ٧٠الخاملة ى يصومه الني ؤكان 

عؤف»الن الرحمن عد ين حميد من الزمرى عن محشان أ-محرتا ركه تاء وعن صامه ثاء فن عاثوراء 
اينثعريقول 4ن نمة أحرج وتد اش االنيرهن/مبمول محبموعل عاثوراء يوم محميان أيى ن ععاؤية سمت 

انحذماحن بنوإمحرايل ملكن، |إءا ؤيقؤل مذْ مثل عن ييى اش محبمؤل ٌءت ؟ المدية أمل يا ءإ\ؤكم 
الثاضأحجمنا ا< فليصم منكم ثاء فن صاتم اإى اليوم مذا عثل ى يقول افه رمحول سمت فال م ٠ ناومم 

ياالنيرموJ، وموعل "ج عام ععاؤية سمع انه الرحس عد ين حميد عن شهاب اين عن عاللث احمزا فال 
صيامهعليكم اش يكتب ولر عاثوراء يؤم مذا ٠ اليؤم لهذا ينؤل افه د؛ّول سممت ؟  ١٠٠٧۶أين المدينة أجل 

نايعن محعد ين الليث عن حسان ين محي اممة أحمنا فلغهلرا ثاء وُن فليصم منكم شاء فن صائم وأنا 
انمنكم أحب فن الخاملة أمل يصؤبه يؤبا أكان الني قتال عاشوراء يوم الد ذكريبمؤل عمرهال اين عن 

يمولعباس اين سمت يمل ينيل أيى ين عييداس سمع أنه محميان أحميا . I فليدعه ر*نكر*ه فليصمه بمحمه 
ر،العاشوراء يؤم يض اليؤم مدا إلا الأيام عل فضله صيامه يتحرى يؤما صام الله يبمؤل علمت ما 

منؤصمت ومومما عاتثة حديث ز ذكره شينا إلا أعم والد عندنا محتلف "شء اٍلأحاديث مذْ من ويس 
يوميصوم الق يصول ء١سهك١ن عن ذنب أيى اين فحديث بمض دون يمي انحدث ;٠١ يأى إلي الأحاديث 

عاتثةعن ايه عن هثام عن وذكرماللث فرصا عاشوراءكان ان نلمامره لوانمردكان يصيامه ؤئامرنا عاشوراء 
لامحتملالئاض( ر؛ال عاشوراء وزرك اافريضة رمضازكان نزل فهما وامربميامه الخاملة ق صامه الني ان 

رمضانشهر أن لهم ين الله كتاب أن علمنا إذ صؤمه إمحاب ئرك إلا يصح مض عاشوراء مك عاثثة مل 
عمراين حديث لأن عندنا الأمور وعوأطا صؤبمه إمحاب ؤترك الد يبمؤل ذلك لهم وأيان صؤبه المفرمحض 
أنهك١نال ذمت إزكانت عاثثة ولل الناس عل عاشوراء يوم صي يكتب ب النم أن اش محبمؤل عن ومعاؤية 

أمرهترك نسخه م فرصا صؤمه وأمر؛مو٠هكان صامه لما اليى رأت تكؤن أن محتمل لأنه قالته سخ م واحا 
موافقمو الأول لأن الأول الذهب إل إلا ذمت ولا مدا إل ذمت احسءا ولا صومه يدع ان شاء فن 

وسبعليه الد صل الني عن •صرومعاؤة اين حديث ودل شهررمضان أنه فأيان الصوم فرض الد أن القران 
صامالنم رمول علت  ١٠عياس اين مل وكيلك رمضان إلا المؤم ى فرض لا يأن الهران مض مثل عل 
.يصؤمه ااتْلوع ى فضله يتحرى يذعب عاشوراءكانه يؤم يض ال؛وم عدا إلا الأيام عل فضله يتحرى يؤبا 

امالطهارة اب 

ىوفال (( حلمهوراU، الطء س ٠وأنزلنا محال الد فال : محه ايد رصي الثاض( )؛ال فال الريع حدثنا 
الثاضأنمرنا الريح حدثنا الْلهارة؛الماءكله. أن عل فدل فتيممؤآصعيداياء ماء نحدوا رافلم الهلهارة 



أىعن الخدؤى انحس عد ن عبداش أوعن حدثه عس عده الثقة عن ذب أى ابن عن الئمة حدثتا 
والخيصالكلاب نيا يهلمح بربضاعة إن فقال محّإوإ عليه الد صل اش ؤبمؤبا سأل رجلا أن ااخد"رى معيد 
بنء؛اد بن محي ينك؛حمعن الؤلد من أصحابنا *ن الثقة أحمنا . شءا ينجه لا االاء ران الني هال 

ب؛كن الماء اذاكان ا وسب عالٍه الد صل اقل وّود ءالٍءال أبيه عن عمر بن عداش بن ع؛دالد عن حمر 
صلالد ر-ول أن زرة ءننيءنأ؛ى ي0 أبى بن __ عن الزناد أى عن -ماز أمدنا . نماI محل 

أنحام، الأعرج عن الزناد أمح، عن رم ت« يمحل م ألذاتم الماء ى أحدكم يود »لأ وسب؛ال عب اش 
حدثنا. ( *ران ّع فلمه أحدكم إناء ى الكلب خ إذا 1 قال وّلم عليه اش صل اش رسمود أن ريرة  حرuاك١ آن ^^'ضاشءثال4إلأ 
الكلبؤغ *إذا قاب، الد نسؤل أن عريرْ أى عن سمين ابن عن أيؤب عن صفيان أمرنا . ثمب ؤ عكاز 

نا'حدالأحاديث،كلها مذه الفاض( )قال ا( بالراب أوإحداس أولاهن •راتء فل؛اسالهج احدكم ناء إى 
يايْلرح واّاةكان الماء بربضاعةك؛يرة فان بربضاعة حذنن، أما واحدا غنذنا يخالف واحد ملما وليس 

برنتؤضأعن وّلم عليه اقه صل للنبي قيل ؤيح يا له بملهر ولا ؤنما ^١ لوز لها يغم لا *ا الأنجاس من 
ماءمحتملاكل جوابه ؤكان ا ض،* ينجسه لا الماء ٠ بحر أملم واش الني قال ؟ ماكذا بريهلتمح وص بضاعة 

الكلبولئ من الإناء يخل أن الني عن أيوهريرة يوك، فمحا علها بحثا مثلها'إذاكان الماء ز أنه وسنا قل ؤإن 
برحدين، يدل ولا وأكرملما مثلها عل أنه الخلم وكان عالها بربقاعة ى اش ينؤل جؤإب أن عل دل سعا 

وصحافاصحؤنا ص إنحا صغارا الناس انية وكانتا ينجس لا الماء من ذولها  ١٠أن عل ؤحده ؛ضاعة 
ىفكان فيه ؤيحي، نحلي، مجا انيلمم وير ؤيتؤضا ويسرب فته محلته محا ذلك أسبه ؤما الخجاؤة ؤمحاضب 

٠١٠قدر أن عل ليل ٠ مراتر صح فلبمله أحدكم إناء ى ااكاو_ا ؤبغ اإذا الني عن ريرة أى حدينا 
يبلغا ؤإن محاوزه ما أن يان فيه يكن ولر لونا ولا رمحا ولا حلما لر ؤإن النجاصة ممخالتلة ينجس الإناء 

١٠و؛،ن ينجس  ١٠بن الفرقا ز علمه س عل الخجة به قامتا الذي اييان فكان ينجس لا بربضاعة ماء قدر 
عليهالد صل الني نك؛همأن الوليد حدينا ى الثلث، يه وانقطع حاله j؛__ لر الذي الماء من لايتجس 

عنحالي بن سلم اخرنا قال الفاض احرنا قال الربح حدتا نما| محمل ض'لم الماء !إذاكان قال وّام 
الخدين،وى لجسا( محل لر قلقن الماء كان اإذا قال اش ؤصؤل أن ذكره محضمى لا ياصناد جريج ان 

وقئباالفاض( )قال ؤثيتا أوهربج، زض نح هتجرفالقالة قلا رأينا وقد جنج ان قال عجرا ابقلأل 
هجربقلأل قلخان وذللتؤ نجسا محمل قربكأارلم حمس الماء فاذاكان ما الماء وحد؛ثاكارلخز الحجازقدئ 

القكنلأن لجا محمل ياغةلمح،فاكرلم  ١٠أن إحداهما قكنلممحملتجا«دلأكان الماء البي»إذاكان قول وق 
قكزحملمجن اقل إذاكان انه الثانية والدلالة بضاعة ير حديث، حملة يوافق وهدا آكرملما لر نجا لر إذا 

دونوئ النجاصة حمل كذا يكن لر إذا أنه عل ديل الجامة بمل لر الأ،كذا إذاكان قوله لأن اتجاصة 
الاسانية أوأكر القؤم وانية فيه ااكل-ا ثمب من الإناء يمل أن هريرة آبى حدينج جملة موافق القكن 

يخلم الداثم ا،ااء ى أحدكم يود »لأ عئان أن ن مس حدينا فأما قربة بمض تع لا صغار ايوم 
ؤغ»إذا ولا نجما محمل لر قنن الماء إذاكان ولا بمر؛ضاعة حدين، يخالفر شء عل فيه دلالة فلا فيه(( 

فهو.ثلالجاصة محمل اللك، الدائم الماء به يض إذاكان لأنه ( .راتا ّع فليغسله أحدكم إنا. ى الكلجا 
نك؛ممالوليد حدين، ى السنة دلتا دائم ماء كل ؛ه يض ؤإزكان هر؛رة واى كثر ن الوليد حدينا 

اذرا،أن عل الاختيارلا عل يكؤيا أن يشبه دائم  ٠١٠زكل الؤل، عن نمى اكا أنه عل بربضاعة ؤحدينا 



انسيه يتأذى ل الناس العا 1وى الى والواضع والفلل ص بمثوط أن الرجل ينس 
منهالمب تذر نامحر ماء ى سؤو رجلا رأى س وم مم النمط أن ولا ثمؤعت الأرض أن لا لك ذس 

نالولد وحديث يرضاعت حديث يماد عئان اى ن سمص حديث جطث *ان ثاثل ثال قان يه وامنحؤء 
ؤبماثال فان ؤبممت مما الحجة ح إرى حجة محلك نل داثم ماء تصكل الؤلى أن عل كثتدوجه 

لهونل داثم الحرماء  ٠١٠نل لا ثال ؛إن ؟ الحر  ٠١٠ايتجس؛واه الحر ى يال رجلا ارايت نل ؟ ر 
الحروماء تال الحرفان ماء عله دخل م تال محإن داثم . ١٠فيى لل لا تال فإن اعار؟ الماغ أفتتجس 

بثثث  ١٠الما. يلغ إذا فنل له ساك؛يرنل لا قال ؤإن المنة خلافه ح الخاصة مل خالف فقد ينجس 
نلينجس تلت فإن  ٠١٠يمدح  ٠٠٠أتل كان فإن لك لل التجامة هن يخرج  ١٠يأتل حددته فإن ينجس 
نمىبخرلازم إلا الأم أحدهما ينجس ثيتا تضءنبم،ا لا واحدة نحامة غنانملها هاءان يكؤن أن أيدا نمل 
محسدون  ١٠ينجس أن وصغت،ن مما الى عن والخد الى يخرعن ألا يكون لا لذلك يامحاعه الماد 
بي ٢ ٠ س ض ش ءن  iSxi^ iSr•شء ءأ٠ا مٌا فا زب محس بمص دلا أرب 

أواناء ممرمحلم ؤادا إماعهم فتع يختلخؤن فلا الناس بمح أن إلا ينميا ا ارؤهما ينجس ^١  ٠١٠ينجس 
اخرمطإ منه ريذما حى كم  ٠١٠عله أويم، يتنح حى أيدا الماه بملهر لر يخانمله بمحرم رخه أو لونه 

أوالما. طب  J^uإذا أزه س تلت و«ا نحامت4 ذمت، *لهورا بها اش حإله الى خالا لخال ذمإ فإذا ورمحه ولوثه 
الخا،ةومحومل الحديث، أعل »ثله شتؤ لا وحه س ؤمم عليه الد صل ابى عن يرؤى نحسا أولونهك١ن ربمه 

ا>امأن وذلاثح نحا الماء صز.نهكان لا ^٠ j جزءا إذاكان الحرام أن ومقول اخلاظ نه سم أعم لا 
الماءى *وحويا يكؤن محزأن ل! الحسد ى يوحؤده نمله عليه محس، فإذاكان فله فعليه الحسد س ١٠إذا 

فإذاحانملتهالحارى وعواراكدفأ*ا الدائم الماء ى وصمتج  ١٠وقل *وجؤدنه نائم والحرام ّلهورا ١^١١٠ محكمحن 
أوجمحأولونه أورمحه الماء تسطتم ؤإذا ينجى. لهولا التجامة محانمله لر  ١٠يعد فالأتما فجرى الجاّة 

١٠زكل عدا وصماس وما يه ينجس فلا غعرم؟ فأ*ا يانجرم ينجس إمما ينجى لر حانملته يلأمحاصة ذللت، 
ؤمايالمنة امتدلألأ ؤصمت، غير٠١ نعه رمحاصة؛ر؛دإزالما صب فإذا يريدإزالألما الاجاصة عل بمب ب
Uطهرؤازكان يالماء ودلكت، ثلائ الماء عبيا محب الجامة أوالدن التوب أصائن، ؤإذا ءن١لفا فيه أعم لمر 

مماصمالونحس لأنه المب عن إزالما يه أؤيد إذا الجاصة ممامة الماء ينجى فلا تللأ الماء س علها صب 
والماءفينجى نحسا ماء مماس الئاى الماء ى بمك١ن الماء نحس الأؤإل الشلة فل إذا بملهروكان ب الحال باذْ 

الأنحاسيزيل الماء لأن تلته  ۶١٠٠^الماء ^١محوزى وصمنر مما مملهر ولكما نتجى نحا  ٠١٠مماس ادالث، 
ينجىالماء أن ؤصم عليه اش صل  ٠٠١١أخهمدبمول، اش الحال ى إلا ينجس نحده ^[١ هاّه  ١٠ ١٣٠يهلهر حى 

إناءj الكنح، غ أإذا تال الني أن الجاصة يه المغول الماء حكم اث؛خلامح، رصول عن والدلالة بما 
مالماء يترصن الحبمة يدم أم الى أن وى  ٠١٠ندح *ن يأتل صبا وعويغل مات( ّع فليغسله أحدكم 
محالالماء ينجى لا فلوتلتؤ الماء ى ؛وللئ، ند'حممت، قال س يعفى فقال ؤينفح قيل بماء وءو؛همم، يغل 

يهلهرالذي الماء أن زعمتخ ولكن، رده أحد لايتهلح ^(١ الأنحاسكان ينيل الماء أن وصفت  ١٠عل للتياس 
كاث؛التسلم يثاعق إلا فيه لأحد ليس الني اش ؤصؤل مل، من يالمش نعمته إل ك هلت، يحضه ينجى يه 

وصنتإ ١٠عليه فادحلتؤ I فيه يغتسل م الدائم الماء ى احدكم لايولن I ماز اى ين سممي حديثا فإدخل 
فيهعنده يكن فم الكاروالحر المصاغ  ٠١٠ومن إليه،نه ذم، مجا حلان، عل علمته فها الاس إ-ملع .ن 

ولقدقياث ولا إجاعا ولا صة الماء ى انم علمتكم U ك وقلت، القاض( )ءل قال الرق حجة. 
٦١٢







ّس.•ن عل لايثكل *ا السرواللأتة أموأ ترك *ن رد محي  ٢١١الأ■تحادو٠ويخاضا ادر أن وزاد نمه 

امحلأةي تكره اش او1عات  ٠٠٨

أمحار الأعرج عن حإن ن بمي ن محمد عن ّالك أجدنا *ال الثاض أجدنا الري؛ال ^•٠^١ 
تطعحى المح بمد الملأ؛ وعن القص مرب حف مو بمد الصلاة عن نس الد وّود ان 
عاو4اش صل التي أن عمر ان عن ناخ عن مالك أخهمنا تال الثاض أخمنا تال الرح أخمنا ، الشص 

الثاضاخجم؛ا تال الريع اخجمنا ' غروبز، عند ^١ الشس يللؤع عند تيمل احدكم يتحرى لا ٠ تال ؤبمم 
تبعالنمس |ان تال اث يبمؤل أن الصناض يايعن ن عتياء عن أٌام ن ند عن ٌاللث جرنا *ال 

تإذاهانا الم؛رب دنت *إذا فارما زاك فإذا تارما اّترت فإذا فارما ارتنمت فإذا الشطان ترن ومما 
نإمحاق عن ولعي الساعات تللئ، ى الصلاة عن وسب عليه اش صل اش يبمؤل ونس فارما،١ عريت 
القصتزول المارحى نصف الصلاة عن نس اش رمول أن *ريرة أى ص صمد أى ن ّبى ص عيالي 

أنبمد فصلاعا الصح عن نام الد وّود أن اليب ان عن ثهاب ان عن مالك أخجمنا ، الخمعة يؤم إلا 
،I لذكرى الصلاة انم * يقول عزوجل الد فإن ذكرعا إذا فليصالها صلاة نمى من ٠ تال م الشص ثللخت 
مارجل عن جم ن ناغ عن دينار عمون عن ٌنتان اجرنا قال الثاض اخرنا قال الريع اخدنا 

اااJلألاكلونا صالح رجل األا فقال ممرفمس ى الد محبمؤل قالكان وسب عليه اش صل الني أصحاب 
ي4زمافم قال الفجر وامحتئل راحلته إل يلأل فامتد قال قال اش رّول يا أنا بلال فقال الصلاة( عن نرقد 

أخدالقي ينفى أخذ الد يبل يا يلأل فقال ( يلأل ايا اش يبمؤل فقال وجؤمم ز النمس ثر إلا 
الئاض(الفجرر{ال مجل م ثيثا ;واحلهم اقتادوا الفجرم ركش صل م الد يبممحل فتؤصا قال بنفسك 

»ءنالتي عن احلما ررد الني عن حض ن وهمران انس حديث س متصلا الني عن يروى محبمذا 
أمدناقال الريع حدثنا ماكانت( حى رأي الأحر ؤيزد ذكريا٠ إذا فيصلها عما أونام الصلاة نمى 

ثىءا تال الد رمول أن طمر ا؛اْ ن همدالد عن ولأواذي أى عن سفان أحترنا الثاض 
أوليل س ياء صاعه أية ؤبمل ابيت يمذا طاف أحدا بمن فلا ثي؛ا الناس أر منكم محإل مجن مجناف عيد 

أياعهتاء وزاد لايخالفه معناه أومثل مثله الني عن  ٠١٣عن جرج ابن عن اتحد ؤب• صيم أٌّ؛رنا ' "اارُ عنمفيان أخم؛ا قال اكاض أخٍرنا قال الريع أخرنا • مناف( بى ياثمأويا بى أويا اكللب عد يى 
الصلتiاكمحن قال ااك؛رإذ عوعل محنا اكيت؟ن •ماؤية قادم قال سلمة ايا سممت قال ليد اى ين عيالي 
أيوصلمةالعصرفقال مل الركعتن محّّلم عليه الد صل الني صلاة عن فسلها الإبمنتي أم عاتقة إل اذهب 

قالالو،متي ام تفؤل مجا واستثع اذهب فقال معنا نؤفل ين الخئث بن عيالي صاس اين ؤمث معه فذهت 
فنالتصالة أم إل معه فذبا هال ملها سلمة أم إل اذهب ولكن ل عم لا عانثة له فقالت مالها فجاءها 

لتلاث نصؤل يا فقلت يصليا اراه اكن لم يمتعا عندي العصرفصل بمد يؤم ذات الق يبمؤل عل لحل 
أوتمم بى ؤفد عل قدم وأنه الخلهر يعد يمتن أصل كنت اإى فقال تصليا أراك أكن لم صلاة ٍالت، 
قيساين عن صفيان امرنا قال الثاض اخرنا قال الربح اخترنا • الركعتان٠١ هاتان فها عما فقغلؤى صدقة 

•وتأمل الخ ذ كذا )١( 



الصحبمد تكمن أصل وأنا ومم عله اش صل الى و\و تال نس جيم عن اض إ؛راهم ن صد عن 
علهاش صل الني عى مكنا الفجر ركش صلت أكن لر إل فقلت (( ؟ نس يا ؛jlA 0محا )I ل فن، 

فملعبمض عل دل الأحاديث عده بمص ل الخدين ى اخلأفا مدا بد وليس الثاس( )قال وصم 
تئتدوحى عا وسد الثمي تطلع حى المح بعد الصلاة عن اعم والد و>4ام عله اش صل الني مى 
النهارنصف الصلاة وعن يمبّكلها حى ؟ضها مغيب ولأي الثمس مرب انعصرحى لأي الصلاة ؤعن 
الصلاةتكؤن أو الوجوه من يوجه انمل لرمك صلاة كل عل لس الخمعة يؤم إلا الثمس رُلا حى 

الصلواتمده عن واحدة فاذاكانت فأعقلها يصبيا الرحل صلاةكان أو فرصا ;كن لم ؤإن فأر؛٠١ ركلة 
واانم«رالمح بمد الخناتز حمى الصلاة ى الناص املع م الد رمول عن بالدلالة الأوثان عذْ ى صلت 

اونامصلاة نمى امن فوله ى نل ؟ اش رمول عن الدلالة زائن فاتل فال فان أص رحمه الئاض( رقال 
اىوصل بالهن طامحا احد بمع لا ان وامجره لذكرى{( الصلاة آفم )١ الديقول فان (( ١٥ذكرإذا فلصالها علما 

امحىأن عن ملمة أم ؤقت ؤف؟ا ا القا،هم رقال الصروالمح بمد حنارمحم عل ن اللم، ؤصل ماء ّاءة 
كانالخصرلأنه بمد ءصلأم1 بالوفد علما فثغل الغلهر بمد بمالها الخمركان بمط ركمن يما ى صل 

بمدركلأن بمل رآْ النؤى أن نس بن ممد بن نحى حد نس ولوي تال علما الظهرفثغل بمد بملها 
نؤهيكؤن أن فلايونإلا ماموربما عوكدتان الفجر ركش لأن الفجرفأقره رينا بألمءا فأحمحه فاك المح 

مالهاكان صلاة قاعاكل تلزم لا صلاة كل من وصفت عا عل علما نمى الى الماعات مط الصلاة عن 
نمىنكون والك«وذا الفجر فرصاكنكش تكن لم ؤإن أكيت صلاة نكل علما أوذ-ناا فأغفلها صاحبما 

ونصفالخصر ؤبمد المح مد الصلاة عن واللهى تحال اش رحمه الفاض( )قال نابما هدا موى ما الني 
الهيٍلاشو٠ذامثلنمى فال واحد نمى لأنه فيه اخلأنا وبرزلا الثمس حاجب غاب إذا ابياروعثله 

للجممةالهجغ الناس ثان *ن الخ٠عةك١ن يؤم إلا الثمس تزول الهارحتى نصف الصلاة عن وسب عليه 
رمضاننل الهم صام ءن وّلم عله اش صل الني نمى ى الحديث ،ثل ومذا الإعام خروج إل والصلاة 

.بمؤعه رجركان صوم ذللث يوافى ان إلا 

الخابءان،ا ى الخلاف باب 

الخصربمد الخنائز عل بملي فقال وغممهم ناحيتنا أهل بمص فخالفنا الفاض( )قال فال الربع حدتا 
عمريمهابن عن ؤواه بثيء ذللث محا واحج الثمس لخيم لم محبما ممللع ان الشمس نقالب لم ط الصح وبمد 

الثمىطلبع عند فيصل احد يتحرى ان الهي الني عن سمع عمرإكا وابن الفاض( )لإل فال ما بمص 
الهيان إل عمر ابن فذهب الصح بمد الخصرولا بمد الصلاة عن الهى عنه يمحى اعلمه ولم غروؤحا وعتل 

ويمدالصح بمد علها وصل( الوفتن هدين مح( صلاه الخناتزلأنما حمى الصلاة عن ن،ى ثيء كل حم، معللي 
عننمك، اانءا أن علم نمير فن الفاض( )قال اياعات هده ى الصلاة عن الهي روى تحلمه لم الصرلأنا 

مىإنحا انه عن قلى مجا بملم آن لرعه غروبها وعند الشمس طلؤع عند علما  iS؟ؤاثمصري الصح بمد الصلاة 
وأفرماءلم،ا الغلهرفثغلر  ١٩بمالهما الخصرركمزكان  ١٩صل، النؤى ان فمي ؤدى ومن يلزم لا فا عما 
وماالقافلة صلاة عن امحاد ما علما اارجر، ينه ولم لايلزم ما علمل نمى يقول ان لزمجه المح بمد ركمن حم، 

الخصروبمد الشمس تطلع حى المح يمد الصلاة عن نمى الى آن وعم عليه هدا ذهب وس ملما يأكل 
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علتحول لا وأن نوتا< فدلك وّبر عله اش صل اش رمول عن الثقاة رواه إذا الحديث أن ومم وصغت 
يخالفهعملا اش ؤمؤل أصحاب يعمط عمل لأن• يرد ولا الق ؤمؤل أصحاب جض واققه ان لشن ا حدي
محاح أءاو؛ا]هم عن نيتا أن لا ات؛اعه وعالهم الق ؤمؤل أم إل حاجة والسالمزكلهم الق ، J^yياصحاب لأن 

اتياعهاالفروُض قوله لأن الثقة عنه روى  ١٠يوس اقاويلهم ُن خالفه ولاثيثا شدة ثوله يزيد ووافقه عنه لوي 
ألهمقاتل قال فان ت الق رحمه ( الئاس هال ) الق رسول •صر بشر قول هكذا وليس الناس ومل علهم 

لأنلخلافه أصحابه يعص عن الحدين، يلهم أن له جاز أصحابه بعض خالفه إذا اليى عن اركى الحديث، 
يزب الى من، ثرد.ْ ل( قولا ملهم قال ور اله بمار أن أول الى عن روى ما بما إن سا خاصة محعى كلأ 

عنهنذكرْ أن يز وب قوله بعض بعضهم عن يعزب أه ر وصفتا لما النه رسول عن قاله إمما يقول ان لأحد 
عاليهالق صل الق ؤسؤل قول أحد نمارصن؛قو3ا ان خز لآ محكيا فإذاكان الق ؤمؤل عن يقله لآ ما له رايا إلا 

رولس ايصع هذا وصعه ر خلانا له محل م الق رسول عن إلا يكون آن بجون لا فاتل؛ دلوفال • وسم 
قولز محوز ولا الق رسول اصحاب ر صرم لقول« وترك قوله ر اخذ وقد إلا الق رسول بعد احد الناس 
ياله ءٍل ■١ فيه وصفت محا عل يدل محا هذا ف ل فاذكر قائل؛ قال فان صره احد لقول يرد ان الد رسؤل، 

والفصلالمنزلة ز واالقالم المالمن إمام الخطاب ين عم ان ومنه وجملة طرقا وصرم الباُبط هذا ز وصفتا 
كانيزم حكم قوله لأن عنه والكاثف ياله أن قل بالز والبتويء والبن، والفقه والولع المحية وقدم 

إليهأوكتب، أخره حى ثيثا زوجها دية ر ازأة ترث ولا لاتحاةاة الدية أن والأمار ا،لهاجرين نح، يقضى 
وكانقوله وترك عمر اله فرُع ديته ر الضاى اسم اراة يورث ان إله الىكت-ح ان سفيان بن الضحاك 

وىتسعا الخمر "ل الى وى عشرا عشرا والمبحة والوسعر عشرة خص الإ:أام ذ ان يقضى عم 

عاليهالق اوجبح الذي وذلك وّام عله الد صل المى لأم نفه فعل ترك انه و ه نففر ر عر فعل 
محكمكان حاكمهم أن عل دلاله هذا وش : تحال الق ;حمه ( اكاهم قال ) خلقه جمع وعل ومنيم 

علخاص الأحكام خاص عم أن عل يدل وذلك أكزمحم يعلمها وب يعلمها ب سنة فه اش لرسول ف؛ا يه ير 
فزىالق لش آيوبكرحى م وق: تعال الق رحمه ( الغاض ؛اد ) الفرائص جمل ء١مكم١م لا وصفن، مجا 

 >yj. غمم والسامة بالنمبح وفضل المني فاش عمر نم م لها ولا يسابقه احد يفضل؛؟ن ولر الحروالمد
وعزجل لف وامما فته يختلفوا لا أن وأولاه وأعمه الخلفاء يل محا أعهر وهذا الناس ين ومري العبيد فاش عل 
١٠أحذ محن أحد بمتغ ولر لها الأممة فاختلمح الصدقة وفم الغنتمة وفم الفيء فم أقام ثلاثة لمال از 

وإنرأيه خلانح رآب^م وإزكان لحاكمهم يسلمون أم عل دلالة هذا وش عل عمرولا ولا أبوبكر اءْلاْ 
مجاعل يرد محا وفته  ٢٠٦الاجنخ،؛جهة مجن أحكامهم جمح أن لا آزا*'اإم بخلاف بجكم فد ■؛كمهم كان 

لورأواأن,م نل ص رأيه راوا وقد الأ يكون فلا عليه يردوه ونز أظهرهم ض إذاكان حاكمهم حكم أن ادر 
انهذا ش عليك فيدحل له قيل بعده حلاقه راوا م حياته ش راؤه قد قائل قال فإن بمده خالفوه ا فيه رايه 

عمرقم عل محمعوا م بكر أى فنم عل يمعوا ان لهم اذاكان عندهم حجة يكون لا إجاعهم ان قلتا كا 
 fواحد وكل عل نم عل معوا جب p-* آخراولا أولا عندهم بمجة لهءب إذآ غإمأعهم صاجمه يخالغح

Yتقول فكف ; قار قال فان حجة. بعدهم ص عل يكون أن حجة عندهم خ ب إذا يجوز لا وكذللئ، 
عمروال فعله بكر أى إل فينبح فاعله ال منه ثى، كل ينسب ولكن ؛۶؛ هذاٌأن لثكاُ يقال لا قلن، 
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ولا*اتل مل ماكنر إل ينب ولا -الق ولا لهم *واش منم أحذ ممن لمهم بمال ولا يطه يمؤ( ؤإل محك 
الأحكامخاص فىك؛حم*ن الإجاع ادعاء أن عل يدل ٌا يذا لمح، دعه إلكل؛وله ينب إكا عا*ل همل 

وأيلالأعة صغ ما أنهر لأنه به يدأنا إنما هلنا ؟ عذا *ّثل أفتجد ت قاثل قال فإن • يدعيه ٌن بميل ل؛سكا 
ممعه الإخوة ملح م أيا ايد يكرجل أيا أن ذلك *ن نحدكثمدا ونحن الخاُة خليله لا وأن لهه يخلفوا لا أن 

باولكوحسهم وسما فداء الرئة أمل يعفى عل رأى يكر أيا أن ذللث ومجن وعل وماز عمر نه خالمه 
أح؛رناقال الر؛ع حاسثنا . منه ؟يا ؤيكتفى عنه مكننا مما هذا غم ح فداء ولا صى لا صروقال ^٠٠١ ٠١٠

حدثه»الحاطب ين نحى أن أيه عن عروة ين مقام عن جرج ان عن خالد ن سلم أخرنا قال الغاض 
حتنقه ب أعجمية ور وصامت صلت ثد نؤيية أمة له وكانت وصام رهبه من صل من فاعتق حاطب تؤق 
نأزعهيخم ياي لا الذي الرجل لأنت عمر له فمال فحدثه عمى ال فذمب ثيبا وكانت محملها إلا ترمه 
قالتكتمه ولا ذللي سل همر فاذا يدؤهمن مرعؤمحى من م ت محاك V أحالت عمرقال الها فأرمل ذللد 

علمحال فاصهلجع حالما عرن وكان فال عل اثمموا طال عؤمحل ين الرحمن وعبد وماز علتا ؤصادف 
فالانت انرعل طال اخواك اثارعليلد فد قتال مان يا عل اثر قال الخد علما وخ قد الرحمن وعبد 
١٠يده نمى واذى صدتت صدنتح عمر قال علمه من عل الأ الحد وليس تعلمه لا ؛هكان|ا نؤ اراما 
محدماح الرحمن وعد عليا فحالف ( الغاض قال ) عاما وءرب|ا مجانة عمر فجلدها علمه مجن عل إلا الحد 

منملمم احد يروعن فمحي عاما وغريبما مائة وجلدها محال محيها لا ان عيان وخالف وموالرحم عندهما حدما 
مجالاينضريقول بمص وقال فال فعلة قل التقدم إلاضلهم له يعالإحلاقهم حرزولر إياها حده يعد خلافه 

علوحراة يا اشحهالة رمول اصحاب إلا؛اجاِء ليجلدها ;كن ل حاطب*كدا عمرمجولأة حد تل إذا له 
وعلممعنه محلئ, لر مجا الأحكام من حاص ق أوعمله رجل مل أن يقول ا'ن عل را' اجزا وس بمام لا ما قول 
ن،عمر وقضى وموه عل وخالمه الأولاد أمهات تباع لا أن عمر وقفي ( الغاض قال ر يعر ب ما عندنا قال 

وايوُوّكامعود وان وعل صر وقال الإل ن حص,، محا منا الضرس فجعل غعْ وخالفه محمل الفرس 
ىطحنت إذا محال ءهمهم وخالفهم الثالثة الخيمة تطهرمجن حى الرجعة امجراته عل للرجل وغرهم الأشعري 

اللفقاتل ان عل ذللث فدل وصمنه ا'كرمما اشياء مع علما رجعته انقطعت محي الثالثة الحيضة من الدم 
ثيءيروعنه لر الذي يب فلا ثيء يه قال قعا غره عآن يروى ولا ال يرأيه ويقول غمه لفه ب و يرأيه يقول 

ولكزكلأحلاقه إل ينب أن جاز مراقة إل ينب ولوجازأن قوله يعلم م يقل لر إذا لأنه موامحته ولا خلافه 
اليعضهم أن عل دلل هدا وش قولا يقل ب إذ يعرف ما بمال أن إلا فيه الصدق ولا قوله ^ لر إذا كذب 

إنقهل يذهبوا لر وأ-م والمنة الكتاب إلا اللازم يرون لا وأمم خلافها رأى إذا تلزمه حجة يعفى قول يرى 
وأمكانواالفراتقى وحل والة الكتاب عل الأحكامكله١ خاص أن؛؛<ون إل اش خاء 
يعلموالر ما قالوا إذا زكذللد يختلفون محا محمل U ناولوا فإذا سما واحد كل اتبعوا اوسة وجدواكتايا إذا 
لمىالأحكام نكل الإج،لع دعوى أن س حجة وكفى : عنه اش رصي ( الغاض ؛اد ) اختلفوا سنة فه 
الفرامىجل محوي ما الإجاع ييع نإ انه وجملته اكرمجنه له ونفلاتر هذا من وصمت ما ادر *ن ادر كا 

يلوممالذن القرن ولا يعدهم من الدن القرن ولا النابض ولا اش رمول اصحاب من احد العامة ال؛ىكالفترا 
لمبمعى فه تال قاتلا فان الزمان من حثنا إلا عم إل العامة بته نأحد ولا الأرض ظهر عل علمته عالز ولا 

•نار ■ الخ دجل قول ر فول أن ر ; لعله )١( 
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درى الخم أعل من عامة كان ومجي اطاك مجنم عدد عن حطت وتد عرفه الير أعل من أحدا أعر 
رلأته تزعم ولا يه وتاحذ محالفا لم تحم وام ويلانكذا فلأن عن محفظ نل نلهم وعامجة ثيء عل ياJاJاJان 

منمو عذا من وصمن، ومجا تال اوعنه منه سناه مجن إلا الاس ناله.ن من نمق لا لأنا الاسكالهم 
وامتياطاناع وجهن من والخد : عنه اش رنحى القاص( قال وامتدلألأ) نصا الخم أعل من عنه حففلت 
يماسيكن لر محالفا»ان د نحم لا مالما 4ن عامجة قفول تكن لر فان ننة يكن لر فان ات؛اع'كاب والأتياع 

علفقياس يكن لر فإن محّام علته اش صل الله يبمؤل سنة عل فقياس يكن ل؛ فإن دجل م ايد كتاب عل 
يقولان و"عكلأ فاخلفوا القياس له مجن ناس ؤإذا الماص إلا عرزالقول ولا ك محالف لا ملفنا عامة فول 

اعلم.واش يخلافه اجلمادْ إليه ادى ف؛ا ضم ات؛اع يسعه ولر احماده بملغ 

اكبأكل باب 

عليهاش صل اش رّول أن عمر ابن عن نافع عن مالك أخرنا فال الثافص أخرنا فال ( الربح حدثنا ") 
ابنعن دينار بن عبداش عن عنة ين مفيان أخرنا ار مرُه ولا باكله لت # فقال الضب عن ص؛ل و'ّا،ا 
قاد) ■هماس ابن عن حنيف بن مهل أماعة أى عن شهاب ابن عن مالك أخرنا . نحوهالني عن عمر 

اياالولُ ن وخالد هماس ابن اوعن الوليد ن خالد عن هماس ابن عن مالك فال  ٠٠انك  ٠٠القاص( 
النوةيعص فقال ييده اش نصؤل إليه فامبجا محنوذ يفب فال ميمونة يئن ء؛ّاام عليه اش صل التي ع دخلا 
يدهاش رمول فرفع اش تمول يا عوصب فقالوا ياكل أن يد ير مجا اش رمرل أخروا • ميمونة بيت ى اللأي 
اشورمول فاكلته فاجررته خالد تال ا( أعاقه فاحدى قومي يارض يكن لر ولكنه لا n تال هو؟ أحرام فقالت 
منامتنع اش رسول ان عمر ابن لحديث موافق عاص ٍا؛ن ؤحديث ( الئافص قال ينظر) وّام عليه الد صل 
العافها ولخله يكلمه جميل لأن ح الر ذوات القول أكل من امجسع وفد حرمه لأنه لا عافه لأنه اكب أكز 
انهعاص اين ين وتد نفه يعي  ٠١ياكله لت  ٠١قال وملم عليه اردٌ صل الى عمرإن ان وُول لها خرما 
وإذكانينا محاص اين ممعى فجاء قال ٠ محرمه ولا ٠ قال دّائر علته البه صل الى عمرإن ابن وفال عافه 
أصامهاذا ٠ حلال الق زأك، م تقا( اكله ألمت امجا ح , المر مجه أح لت )ا قال منه أض عمء ام', , مجعن 

يثكل.صيد ^؛؛٠ فداْ اخرم 
واشرانحمل باب 

جثثالثمكن فاقلوا الحرم الأمهر الملخ فإذا را وحل عز اش قال ( الفاض قال ) قال الربح حدثنا 
يزالخز عبد أخرنا (( ش الديزكله ويكؤن فتنة تكون لا حى وقاتلوهم  ٠٠ثناؤه حل اش وقال الأية (( وحدمموهير 

الناسأقاتل ازال لا  ١١قال ايى أن هريرة أي عن ملمة أى عن علفمة بن عمرو بن محم،- عن ممد بن 
حدظ(( اش عل وحا-م محقها إلا وأموالمر دنءصر ُنى عموا فقد قالوط فإذا اش إلا إل لا يقولوا حق 

قالعمى أن *ريرة أبى ر عداش ين اش عبيد عن مهاب ابن عن الثقة أخرنا قال الثافص أختلنا اب؛ع 
فإذااض إلا إله لا يقولوا حى انس أقاتل أزال لا اش« رمول قال قد ألمي الصدقة مجغ فيمن بكر لأبل 

يضحقها س هدا يكر أو فقال ا( V اش عل وحءا-رءإ محقها إلا وأموالهم دماءهم مى عصموا فقد قالوها 
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؟*ذا ٠>، ذكرت ما غى وصفت ءا ص دلل ر مل قال • الخزية مم وعر وأبوبكر اش رمول آخذ 
*نمخذ لا أن عل دلالة ذلك و أما الكتاب أوتوا الذين عن ية الخز باخل اش أم اذ أيإت م ت مالت 
szJiيخالفه.الذي الصف ِ يغ فقل صفكلا عن -حاز ثيل إذا لأنه يل : فقال ؟ الكاب يؤتؤا لآ الذين 
أنالجرم الأنهر اسلح إذا وأم ئد الديزكله ويكون فتة تكون لا حى الشنكؤن يقاتل أن اش أم حن أرايت 

خلالزكاة واتوا الصلاة واقامإ تابوا فان َصد وشدقبكآ ؤبمه/؛را ويئخذوا وجدوا الشركؤنحث يقتل 
الفرضوأن الأوثان أ> دون الكاب أض الخز؛ةس تؤخذ أن س أم ى أن عل دلالة عذا ى ا-ا "-يلهم 

 jقال الأوثان؟ ض ى غترْ الكتاب > أ W عل فيل امآن U لهوقلت ( القاض )قاو وصفت
يكونأن نحتمل ففد الجزية إعطاء إل بلعوا بال عام بريئة ابن حديث إن *ال؛ا؛ل؛ فال • المنة وكذلك 
إلهلا يقولوا حش الناس أقاتل أزال لا أا قال الى أن هريرة أى وحديث له قلت أوحمره وش مشرك عقكل 

ينلولا غمحْ ولا ركتابى الجزية مشرك;فلأ'ُخذ علكل *و بل جامل فال فإل الخرج م * اش إلا 
حديثال وادك بريدة ابن حديث حملة إل ذهب من عل إلأ'ك،ى عليه الحجة مل اوالقتل الإٌلأم إلا 

الحديثان.إلا يكن لولآ مئله لصاحبه إلأكا ثيء الحديثن ى م-اما لواحد مجا قال ؟ له نامحح يرة هر ابى 

الجزيةمنه تؤخذ محآ«ن الخلاف ياب 
المآنثزؤل محل الكاب أهل داردين ؤفن 

دانومحن الكاب أهل مجن ية الخز تؤخذ ؛ فقال الناس بعض فخالفنا ( الفاض •ال ) قال الربح حدثنا 
بمفزخد انمجم فاك الأوثان أهل دين دانوا إذا حاصة الرب مجن تزخذ لا أنما إلا الأدثال.اكان أعل دين 
أنال ذهبى قال V هدا قلت أين ومجن القول هذا يقول مجن لعض فقالت قال الأوثان أهل دين دانوا ؤإن 

؟الخزية مجلمم أتأخد الكتاب أهل دين دانوا إذا العرب أفرأيت فلت المب بملمجوا حى بقتالهم أٌر الدين 
أصلركن فقد قلت م ; قال الكاب. أهل ز نزلت اش الأية مجض ى ويدخلون قلت نم ت فال 

حىيقاتلوا وأن الخزية وترك الجزية أمل أقدرأن فلا قال النب عل لا الدين عل الجزية ف وزعمت هوللث، 
العرببن الفرق ال أولا ذهبت فم له فقلت الخرب بعض مجن الجزية الى أخذ وفد النب عل بملمجوا 

دعاس حمإؤ الجزية تئحذ فال مجن أصحابك مجن فإن قال ؟ منة ولا زكتاب ٍذالئ" ب ولمى والخجم 
قاتلمجن آم آن وذلك لا ت قال ؟ هذا قال مجن قول أحميت ك فقلت اوعرى اواعجص اوءءْ وش إلها 

أصحابكمجن وإياك خالفنا لن ومآقوم الكتاب أهل دين دان عربي مجن إلا الجزية يأخذ فم المب اش رٌول 
توكلولا الخزية ميم توخي أن ى يختلفوا ع اللمجن ورأيت اخوس مجن الجزية أخذ الني إل فأقول بقوله 

دللهدا وز نساؤهم وتنكح ذباحهم توكل الكتاب وأعل الني عن هذا وروى ناوعم تنكح ولا ذياثحهم 
مجتهورعنل؛ا'هلكتاب لموااخوس إل فلت ت له فقلت ( الغاض ؛اد ) ؛أ٠لكت١ب لموااخوس أف عل 

الأن س وًفتا مجا إلا لا قال ؟ كتاب"كالخرب باهل ليسوا أن ى حجة س فهل أيدتم ى باق الخامجة 
يعهلواحى اش قول أن عل دل الني يكون أن أنكرت فكبت قلت ذباحهم. تو؛ل ولا نماوهم ننكح 

بزنساء إحلال ا3ىاب أهل نساء إحلال يكون وأن الفرقان نزول قل الكتاب أهل دين دان مجن الجزية 
بقتالك أم والذ؛اح'ي النسا، محتالفنو الجزية ف مجتوين فيكونون مواهم الكتب أهل دون إمجرائيل 

يدعن الجزية يمجطوا حى  ١٠الكتاب أهل بقتال وأم  ١٠لله كله الدين ويكمحن فتنة تكؤبا لا حى  ١٠الثيحخ 
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بملمءزأن■زوجحفبجند١أمواسولصلأأمكفىفضكان 
يكونلا ذلك لأن اوبمل فمواوصالح الولد سلخ حق  ٩١٠محس ايوه يقتل ازلود ى ئنا مهاكا نى 
أوالكريالخا ام الأب روج إذا رصأ له كون حق أيب ءا-ل ثل يوما له أم وعرصملا يأمْ إلا 

ثملثلت  ١٠مل سأر« » الى »ول أن عل دل فا نل فان ستأرعا لر وإن الكاح لنمها اضإذنا1 صمم 
نوجهاإذا لها أم لا ممن ور ما عله اش صل اش ودخول لها أم لا وهمر عاثثة كاحه ر وصغت ما 

؟ذلك غى يلان ر فهل نل فإن ■>\ئض ذلك أن أحد يخالف لر ؤإن الصغارنيئ الأياء ؤإكاح \>وط 
أحواما ءلاءت4 علم زض يل أَا سنا لأحد«ع اب بمل وام ٠ الأم ى محناورهلم  ١١لب الد *ال م ءلت 

يالثورةيسن أن وعل أنمهم اس؛ْلا؛ة عل يكؤن أن عويب أعام واس مل ؟ ذلك مض هما مل فإن أوكر*وا 
ائتهالحام ن م 3وج م مل ؟ ءمحْ دلل ر فهل مل فإن مه اس لرّول ما له بس من بمده من 

للأملس أن اختلاف ولا يكرا ابنته وكانت (٠ بنامن ز اموس  ٠١فنال اس رمول فات أمها ذلك فكرعت 
•إلا.ولثإ نمها إنكاح من ولا منفردة ولو'كات أب،ا ح اينما إنكاح من شء 

النجسباب 

مجلاش رمؤول أن عم اين عن ناغ عن مجالك أخرنا فال الثافمؤ أخرنا فال صبان ن الربع حدثنا 
اينعن نهاب اين عن صفتان أخرنا فال الثاني أخرنا فال الريع أخرنا المجس. عن نس وّلم عله اس 

أىعن ومجالك صفيان أخرنا ٠ تناحئوا لا !ا ثبماير عله اس صل اس رصول فال فال هريرة أى عن اليب 
الملحنمحضرالرحل أن والمجش اش رحه ( ؛ال ) مثله الني -ءن ثرة هر اى عن الأعرج عن الزناد 
صومهيسعمجوا لولر يمجهلؤن اكرمماكانوا  ١٠٠نمجهلون الوام يه لتقتدي الشراء يريد وهولا الثيء ما بُنى ٌ؛؛ع 
صاحبيام غيرْ نحس وند اشرى ومجن عنه اش رصول بنس عالما إزكان بالنجش فهوعاص نحص فن نال 

عاليهنحش رحل معصية يفسده لا جائز الح لأن عليه ينجس لر من . يالزم الشراءكا لزمجه اوغرامْ اللمعة 
فعلإن الح يفد فلا الملمعة غرصاحب ر الناجيِلأن اللمعة يارصاحب ولوَكان غرالمحش عقده لأن 

يالمجسالملمعة صاحب وام غرهما يفعا التابمم، عل يفسد فلا التبايمن غر وهو عنه ّآى مجا الناحس 
الحفجاز وصالإ عليه اذ محل اش رصول عهد ر يزيد فيض ع وند قال معصية التاحس وض منه معصية 

.الثراء يريد لا ض زاد يكون أن يون وند 

أخهعدى الرجل بع ر لأب 
وصبعلته افه صل اس رصول أن عمر اين عن نافع عن مالك آخرا ( الثافى قال ) قال الرع حدثنا 

أنهريرة أي عن الأعرج عن الزناد أى عن وصفيان مالك أخرنا . ا( بعض ح عل يحصكم ح لا  Itقال 
ابيباين عن الزهري عن صفيان آخرنا ؛١ بعض ع عل يعضكم ع لا )ا قال وملمم عاليه اش صل الق لبول 

ايمحبعن صفان اخرنا  ١٠امحه ع عل الرجل يع لا  ١٠نال وّام عله النه صل الد رسول ان هريرة اى عن 
رحلض اشرى إذا الرحل فزس اخذ لأأدا ( الفاض قال ) مثله الني عن هريرة ابى عن ّحمين ابن عن 
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u أم اللذان والكمال ثال أعم واش المنة دلالة عندنا ذلك وعل ؛رءثبمكم  ،،JLm  محثع،فصلمن اثمف
عوامفذب ( الفاض {او ) ّءن كب حىكما واجتمع أثرز، ما تسىكل والرب والقدم الماق 

يغل.مما والكمي ا،لرايق وأن  ٠١الرامح، إل وأيديكم ٠ ءكقوله الكمهم، إل وأرجلكم ار الد مل أن ال*لم *أيل 
نعمران عن ذب أى ان عز, نديك أبى ن إ-اعل ن محمد أخهمنا قال الثاني أ-؛صنا تال الريع حدثنا 

يصلحى باى نحرج فكانت عكة ال الني نوج عاتثة ع "مرجنا *ال المرض مل ملأن ماب يشرعن 
عليهاش صل اش ثمؤل ّءعت فاى الؤبمؤ؟ أمخ عاتثة فماك بؤصؤء يكر أى ين الرحض عبد فأل بأا؛ال 

عنعجلان ين محمد عن منيان وأ-حصا ( الفاض ؛ال القيامة«) يوم النار من للاعقاب ويل )ا يقول ومم 
ستفانح، الرجمن، عبد يا مضوء أّغ التحما لمد أ؛ا؛الت عائشة عن ملمة أبى عن ممد أ؛ى ين معيد 
أنإلا متؤصثا محزتم،، فلا الشافي( قال ) النار، من للاعقاب ويل ٠ يقؤل وملم عليه اش صل اش يبمؤل 
ولدىظهورفدب عل مح اش رسول ان يوى وتد ( تال معا) ونمه واعقاب وبملولما ظهور؛دبه يغل( 

مسحمحزكاء لا ف،م قاتله تال فان قال الإسناد صالح وجد من، الخديثن واحد ظهويمحا عل رش اش ممؤل ان 
يكنول؛ الخمن عل المح أجزأ قدميهَخإ غل الني أن لحديث مضادا يكون ولا رمها أو من القا ظهور 
غليفاد علعإ المح ينال ان يرن فلا القدمن دون حائلان الخفان له قيل ؟ المدمن لغل مضادا 

غلء التوخي عل بواجب ليس أن زعم فند القدمجن ظهور أورش مجح قال والذي وموغرهما القدحم، 
اشصل اش رسول قال وقد ولاكميه عميه غل ولا أصايعها غل ولا أصايعها ين نحلل ولا القدمجهم( يهلن 
وغسلهاالنارإلأ *>، محا ويل، بمال ولا النار'؛ ٠>، للمراقب ويل، " وقال النارا؛ •>، للاعقاب ويل أا وّز عله 

((القدم يملن القدم يملن  ١١يتوضأ لأعص اش يسؤل ونال الواجب ترك علت يكؤن إمما العذاب لأن واجب 
أل(الأحادث هذه جعل فا قائل قال فان البصر غمى الني يسمع ولا القدم يهلن يغل الأعمى فجمل 

لوانفردبالحديث العلم أهل يثبت مما فليس الحديثين( أحد أما قل ؟ ورسء،ا القدمجبن( ظهور محح حديث مجن 
هكذاكانؤإذاكان وأتت،نه أم يخالفه والذتم( ثبت ضفردا ولوكان الإساد فحن الأحر الحديث وأذ 
العامة,من الأم وهوترل وصفت القرازكا ظاهر حالفه الذي( ومع أول 

بالهجرالأسفارواسس باب 

قتادةن عمر ين عاصم عن عجلان ن محمد عن سفيان أحبمرنا تال الثافم، أحرنا قال الريم حدثنا 
أوقال" لأجوركم أعفلم ذلك فإن يالصح أسفروا  ١٠تال اش رمؤل أن حدج ن را؛ع ما لتيا محمود.ن عن 

ناءقاككن عاتثة عن ءروة عن الزهرتم، عن سفيان أحرنا قال الئاض أ-؛صرنا قال الريح أحرنا ا( للأجر ار 
قالالغلس من أحد يعرفهن ما أهلهن ال يرجعن م ممروطهن متلفعات وهن الني مع يصلن الزمنان من 

الىعن الاءدمح( سعد ن وسهل ء١للئ٠ ن أنس مثله وروى هذا يوافق  ١٠الى عن ثابت ن زيد ويوى 
يالصحفالتغليس معرضا وبان الأحر الفجر ز الشك انفُغ إذا فقلنا ( الق١٠هم قال ) وسلم عليه اش صل 

اشصل اش رّول عن محتلفان حديثان ورؤى( قال إلينا أحب بالفجر الإسفار الناس بعض وقال ٠ إلينا أحب 
لوقال، قال بالناس أرمحر لأنهكان به أخذنا وقال حدي ن رافع حديث وذكر بأحدهما فأخذنا وّام عبه 

أهلمحي وأثبلما ك كاب ممض أولاهما التغلمى لأن قالت التغليس؟ إل صرت فم محتلفن ادكانا أرأبت 
اشقال قالن< ذلك فاذكر قال العم أهل محي وأعرفها وّام عليه اش صل الني ّر( يجمل وأ'باها الحديث 
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د4م، 

اهعإذا صال اله<لأة ز الدين رخ ز الناس بمص يحالذا ( الفاهم ؛ال ) قال الري حدثنا 
؛زدنلوا• بمدثث واحح الملأة زشء٠>، لابموديرسما م أذب بماض حتما -ديه رخ س إتحلأة 

انحإذا ٢ عله اش صل الني ران عازب؛ال ن الداء عن لل انح، ن ارحما مد ص زإد امحا 
*ظننت؛يمد لا م نه وزاد مدا محدث مم ما يزيد ظقينا الكويت يلت م مضان يال يد؛بم يرغ الصلاة 

٠١٠١٠٠أن؛إل، منيان وذب تال بمود لا م نه ليزيد *كذا محدثه يزيد سمت مكذا مفيان تال كوْ انم 
ياللذلك يزيد؛ا-زاةظ يرى منيان يكن ولر الأحرظغنه الخرف مدا لقن ويقولكأنه الحديث يدا يريدى 

حدبثأم يالحديث، الخم أبل عند أست، أيه عن عن الزمها أحدين، القؤل، عدا يقول س لجض محلتا 
أبومنم اش رمول أصحاب، س رحلا عثر أحد الزعركا فع تلت، وحده الزهمكا حدينا ل تال يزيد؟ 
ألءشرجدي؛؛ا ؤثلاثة ؤصمتج مما ؤبمام عله اش صؤا الني عن حجركلها ن دائل، مححديث الماعدى حميد 

يكافتهحديث، ومينح واحد. إلاحدين، ععنا يكن لولر أنه وتوللتؤ تولنأ أصل ور واحد رحديثا ستا أن 
يكحذأن أطا حديثتا الديزكان لرخ بمود حديثا محي الدين لرخ بمود لا أن حديثلثح ز فكان لمحه اى 

نهلنا والحجة حديثا ورتمتا حديثك ؛ل، صريت، ، فكبنحا.ي؛ك صاحب، محفظ لر  ١٠حفظ زيادة نه لأن يه 
ثال٠ برئ لا م ٠ لقن يزيد أن يرون الحفظ أعل يان حديثا ليسكاماد حديئك إ،سناد وبأن حدا عللتؤ 

ولوكاتك ؟ وعيالي عل ر حجرأعم ين واثل أتركا وتال حجر ين واثل أذكرحديثا انمض إيراعم فإن 
ذللثاأن إل ذب ولكن لا ت حجرتال ين واتل ردك، ءا حلاف الني عن لويا أتما وءا>اش عل عن ايراعم 
ابرامرعن فخفي تلتا لا ت تال ؟ نما الد وعد عل عن إيراهم ءدٍا افروكا ؛ تلتا ؟ اوصلاه ردياْ لوكان 
فبماويوياه عنه فم، خملاه ند لخما فتدركا تلتا ذللثا تمر اثلئا ما تال ؟ اومحلأْ وعدالته عل دواْ شء 

أوعنه فصر ضلأْ ند لخالها فتدلك، فلتا إيرافّم رداْ ٌا جمع أفرأبمت، تلتا بكن ذللثا إن '' فال يسمعه 
عنألوام ؟ لحرم يه *أح)، يه فأحذ إيراقّم ْ لع ُا جمع أفدايت تلتا بكن ذلل-، إن • فال يسمعه فلم للياء 

يأتلر ما غمما عن عووغيرْ يأحل. وتد وعبداث ذكرعليا بأنه احهججته فم  vlJi*لا ; قال ؟ وعيالي عل 
أصحابار عدد محال ث؛ثا الني عن لومحمحكا ممة حجرإذكان ين واتل أن وهوللث، قولنا ور سما واحد عن 

لوإيراعم أن هويا وأصل يكن ب تال الذك، ر يقوله يؤحذ أن أؤل، ة١لك١ن الدك، روكاكان ما يكن لر الني 
ملضا ثقة فيكون وسلما يته س يمي أن إلا سما واحدا يش لر لأنه منه يمل ار وعيالي عل عن يوى 

قلترعلمه فانمله ; قال وعداث عل قول فيه إيرامم ٩^ لر يان الني عن حجر ين واتل يوكا ما إ؛هلال اردلتا 
هورويتهيقول أن يلأ رواه أنه سمعه ر توهم أن تريد فإنكنتا رواْ بان حجة نه عندك يكن لر ولوعلمه 

فقالحجة فيه عتيك ب علماحلاقه ولومحوي علمنا ءلمف؛همالم؛قلإتا يروانه ٠الم /؛؛و نتوهم ان جازلنا 
ينهمد عن ويعكا •؛ذم إ؛رام،ا ردك، حتم، منجاب، ين محبمهم وفزعة الضى فرثعا افرايت، قلت، اعراى وائل 

فاهزلأء ر واحد وض يالمحاية عندكم ومومحروما حجر ين واتل ام ِم يروكا ان امحق اهم نضلة 
المحايةص رحل حديثا ترد فكين، حجرقلتا بن وائل بل : قال ؟ ولاثيء محديثا عندكم معروفا زعم 
سظ ب ٢ ب \ق ض \ش ص .yj ب ذه ءدد عن اليدين يرغ قلنا امما ومحن دونه عض وتروى 
لروىانه ناحتنا اهل يعص عن وقيل الغاض( ؛ال عته) يمل ان اهل ووائل حجر ين وائل غثي سم اكر 
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المفصلاة عز، ليل متإ ينمحذ U عل يرجد الى الخظلئت اب 

لمفأفت نم ؤإذاكنن،  ٠١ال|>ردا صلاة ى ناوه جل الد ثال ( الفاض ؛ال ) هال الرج حدسا 
■؛ماتن صالح عن يومان ن يزياد م؛ مالك احمنا تال الثاض احم تال الريح حدثنا . الأية ء الملام 

يالذينوجا٠اسووصل ٠صماطائفة صمتس ازطاثنة الخؤف صلاة ذاتالرثاع يوم الني ع صل عض 
نمل-مالأحرى الطاتقة الدووحامت وجاه وصمؤإ انصرفوا م ركعة لأنفسهم وأمموا مما ١٠تت م رتحة  ٠٠

تالالثاني أحمم؛ا تال الرج حدثنا . بم سم م لأنفسهم وأمموا حالما ثت م عليه 'مت الى ايك؛ن 
صالحعن محمد ن القامم عمرعن ن •مداس احه يذكرعن حفص عيالي سمع ءن داجرنأ 

الخؤفصلاة ى بندا وأحدنا ( القاض ؛ال ) خالفه لا معناه عثل الني عن حم ن حوات عن حوات ين 
مرعنن ولمحي تال للقران ومافقته الني عن كوته غمم٠ا٠ونن اوحهما القه جهة غم الخلوي إذاكان 

العدووجاه وءل١تفة الني ع صمت طاثفة أن رؤى الصلاة عده نه خالف ثمنا الخؤف صلاة ى الني 
يازاء١لىك١نت اإهل١تفة العدووحامت يازاء فوقفوا الصلاة يتموا ولر امتأحروا م ركع؛ن معه الى ضل؛اا٠ل١ثفة 

فان( الئاض قال ر لأنمهم فأمموا مجعا ااه1ائفتان وقامت انصرفت م عليه يقين الى النكهة معه العدوضلوا 
وأنالقران موايقة أحدهما •نحني نل عمر؟ ان حا"ث دون جم ين حوات مح>ث أحفت قاثلٌك؛ف قال 

«وافةةفأين قال فان السلمن من غرة الثتكؤن يصيب لا أن وأحرى الهلاثفتن ين عدل أنه فيه 
الأية« وأملحلمم  ٠٠ال معك« منم طائفة فلتقم الصلاة لهم فأنت نم ؤإذاكنت  ٠٠اش قال قلت ؟ القران 

١٠مجدوا إذا يكؤن آن فاحتحل  ٠١مجدوا فإذا  ٠٠قال معه الاؤف الءلاثفة صلاة الد فذكر ( الفاض ال ؛) 
أمواش مجعانيه أؤل فكان سا من القران احتمل  ١٠عل المنة ودلت وراثم من الممدكله"كانوا من عيم 
^^١نماء الإمام عل ^١ الهلاتفتى من واحدة عل يذكر وار الصلاة من الإ*ام؛الْلائفتتن ■مريج الد وذكر 

أنمجعلؤما غأرًلأة^كان الأدوفى يازاء يالوقؤف مأمورة الأول اكلاتفة ر؛لاكانت جبموقال ين حؤإت حدث 
والمصالإنالإمام عنه نفهمه جاءه إذا وُدد.ا الخدووإرادته حركة *ن يرى مما يتكلم صلاة غبر ى الواقف 

ر؛ثالفهممعجلا لا مجهليلأ ءسلاته عل فيفم علهم ما حؤمحا لا حركة حركمم أن أوبملمونه أويقطع فخفف 
آنفكان مصليا الخارس من أقرى غيرصلاة ى والخارس غيوصلأة فير وهمر أويعضها يازابم الى ١لهلاتفة 

قدالأول تكؤن أن منر أشه خمو والخارمّة مصلية ًاربى إذ الأؤل حرمت إذا الأحرى اكلائفة تكؤن 
فى،معا ال3لاتفتان فيه تكؤن صر - ين حوات حديث يخالفه الدى والخدين تعهلها ا مجا الاحرة من، أحلمت 

اباعةوالهناتفة الأحرى اكناضهمرمحرامة إحدى اش أمر ؤإمما وحده \لإم إلا حارم، ليمريا الصلاة يعض 
جبوو'ؤاينر حوات وحديث دينه أهل، منر غرة الشتكؤن يصيب لا أن اش أراد ؤإمما قال الواحد الإمام لا 

قانالدلائل، مذه ( الفاض ءال ) يخالفه ادى الحديث من ايلمر لكل، وأحسن الكنية من، أمي وصفا 
صبرالني ان ُثله يالحديث ادالإ اهلر يشت لا حديث ييى وقي• ( الفاض ر؛ال جم ينر حوات عديد 

ؤإمماركعة واحدة وعلكل، ركء؛تا0 للأمام فكانت مالموا م ركعة و؛ءلائفة مالمرا م ركعة ؛ْلائفأن قرئ يى 
عل، ١٠مثل، الصلاة عيد من الأ٠ر٠يرا عؤر أن عل محتمعة الخؤف صلاة ن، الأحاديث جمح لأن تركناه 
يعصن، لثى،ء مثله عتدنل اجت لا ولأنه اك،د ن، واحد الناك، عل الصلاة م، الفرض، اصل، وكذلك الإمام 
النيأن لوي جائرا أن ج1روذلك ين حوات حا-يد تمال لا أحاديث الخؤف صلاة ن، وليي قال اّناده 
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اشيبمول عن أوس ابن ؤبماع ( الثاض ؛ال صامما) محرما احتجم ك رمول أن عباس ابن عن شم عن 
حجةم اش "حجاٌة حماس ابن فذكر الإّلأم حجة قل محرم بمب ول( محرما يوط يكن ول( الفتح عام 

؛ال) سما الإٌلأم حجة قل ممان سنة النتع ى )ا وانحجوم الخاحم افْلر ٠ عشرؤحدث ّثن الأملأم 
ؤإستاد( قال ) من~وخ  ٠٠وانججوم افطرالخاجم ار وحدث نامح عباس ابن فحدث ثابمن نإزكانا ( القاض 

ولتلأاحتياطا ل أحبا الخجا٠ةكان رحل مق فان امنادا أعس عباس ابن ؤحاديحا مشتبه معا الخديثن 
محجملولر مما يفطره ما بعدما محديثؤ أن إلا الحجامة تفهلره فلا احتجم فيفهلوؤأن يضعف أن صؤمه يعرض 

أنإلا جد من يخرج شء من الفطر لس أن القياس حماس ابن حديث ومع ( الئاض ؛ال ) فهلره ففعله 
منهويخرج ويتؤضأ ويعرق صومه يبطل فلا يلذذ ضر ينزل فد الرحل وأن متقيثأ حوفه س الصائم يخرحه 
اوالتقيؤ؛ا"اءإع التلذذ او البدن الحال من الفعلر ؤإمما صؤمه يعلل ويتنورفلأ ويعتل والثؤل والريح الخلاء 
اثرمول اصحاب يعص عن احفغل والذي فال فيه إدحاله عمد مءن ثيء احراج هداعل نكون 

يالحجامة.احد يفطر لا انه الدنين ؤعامة والتا؛ما 

اخرمنكاح باب 

يزيدأحمى تال نهاب ابن عن ديانار حمروين عن سفيان أحمرنا تال الثافص أحبرنا تال الربيم حدثنا 
ابنإل الأصم يزيإ أصل نهاب لأبن تلت •' ممرو قال وهوحلال ميمونة اش؛كح رٌول أن الأصم ابن 

قالاش رسول ان مان عن ماز ين ايان عن ومج بن نيه عن مومى بن ايوب عن سفيان احبرنا ؟ عباص 
عبديى أحد وهبا ين نبيه عن ناغ عن مالك أحبرنا قال الثاض أحبرنا . I( يخطب، ولا ينكح لا نحرم ا» 

ماللثأحمرنا (( يخطب ولا ينكح ولا انحرم ينكح لا » قال الق رسول أن عنان عن عثان بن أيان عن الدار 
الأنصارمن ورحلا مولاه رافع ايا يححح اله رسول ان يسار ين سلمان عن الرحمن حمد اى ين ربيعة ءن 

ينمعيد عن امثة ين إماحمل عن مسلمة بن معيد احثرنا الثاض اخبرنا : بالمدية والى ميمونة فزوحاه 
الىأن ميمونان قرابة بعص لتي وقد قال( ) وهوحلال إلا ميمونة الله محبمؤل كح ما فلأن وهل قال اليبا 

أناش رّود عن ثابتا يكؤن أن الأحاديث، أمثه فكان ؟ التأاءهم قال ر محرما ميمونة كح وّّارر عليه النه صل 
أنعن النس الني م عئان عن روى قيل ؟ أثيما أنه عل يدل مجا قيل فان حلالا ميمونة نكح اله رمول 
الذيالسفر يعد إلا يصحثه لر محرما نكحها الأى أن رثى ومن الصحية متقدم وعمان ينكح ولا انحرم ينكح 
اؤلفيه ملئ، لا الذي فالتصل الحديثان احتالمط ؤإذا له وقيل القضية عمره قبل نكحها ؤإغا ميمونة به نكح 
فيلفان اتصاله متصلا يكن لر بإن يوافقه ما عمان حديث، ومع نفسه فيه إلا الحجة تكن لولر ثبنج أن حمدنا 

الكانذللئ، الأصم بن يزيد أتما ولإ؛ن قيل نكاحها يعريا قرابه محرما كحها الله يبمؤل أن روى ين فان 
يارعبن ؤبملمأن الأم، ين يزيد فاذاكان نكاحها يعرنط أن سابه الولاية محكان سارمن؛ا ين ولل؛ان ما 

قالمن يثبنؤ أن ى العلة ذهست، حلالا نكحها يقول اليبؤ اين وكان حلالا نكحها يقولان ما مكا-أا 
حيثيت أن أول امحااه ى سلن، لا التصل بالإسناد عئان حديث، ويأن القرابة وهومحرم؛سبب، نكحها 
عنعليه افه صل الني مى من وصفت بما مفؤخ فنكاحه أوأنكح نكح محرم فاى ؤصما ما موافقة 
•امحرم كاح 

٦٤١الأمما،جا/— 



المئد اوادة س ارا د ثكرْ م ياب 
عاسان حمت يمل يزيل أى ن عداش ّءع أنه صفيان أخمنا ؛ال الثاض أخ/نا ؛ال اريع حدثنا 

ولدى( الثاض ؛ال ) ٠ اكسة ز الرثا إمما ٠ قال وّلم علته اش صل الني ان زيد ن امامت احمي يتول 
امايل يا بدرهمي يرمم ى ولا بدينارين د؛نار ذ يرى لا هماس ابن فكان يوافقه  ١٠مدا غم وجه ءن 

الملما الز؛يررأيا ن وعروة صعتد عن حماس ابن فول عثل يروى وكان أصحابه عاعة وكيلك النسيثة ى ويراه 
مميمةأتحر ن أ؛وبم عن الؤماب حمد أخمميا • الكين فؤل ومدا ( القا،هم قال ) اش محبمؤل عن حم|،ا خفظ أنه 

وطعله اث صل اش رصول ان الصات ن حمادة اخرعن بمارورجل ن ملم عن سمين ن ممد عن 
اللح؛اللحولا الءريالءر ولا باضر الشمر اار؛اليرولأ ولا بالورق الورق ولا بالدمب الذهب سعوا لا  ١٠فال 
بالمدااهمواكم بالشم دالم بالذهب والويق بالويق الذهب  ١۶١؛؛ولكن بيد يدا بما عينا بمواء صؤاء إلا 

*أرى فقد أوازداد زاد س  ٠٠أحدهما أوامحروزاد ا،للح أحدهما ونقص ٠ صتم يدكبل بامحريدا واللح ؛١^ 
انمريرة اى يسارعن بن صعيد عن ممم اى بن سممي عن ا-محرتا«ااك قال الثاض احممزا فال الربع حدثنا 
معيدأى عن نافح عن مالك أحرنا * يلما لأصل بالدرهم والدرهم بالدينار الدينار I فال اش ؤبمؤل 

علبضها تثقوا ولا ممثل مثلا إلا بالذهب الذهب تبرا لا ه ثال ؤصالإ عليه الد صل اش محبمؤل أن الخديى 
حدثتاا( ؛ناجز ُلما عاتيا نبوا ولا بمص عل بمضها تشفوا ^١ ممتل مجثلأ إلا بالويق الومحق ت؛ثموا ولا بمص 
;ثال عفان بن عيان عارعن أبى بن مالك حده عن بلغه أنه مالك أحجمنا قال الئاض أحمن١ قال الربح 

الأحاديثبآذْ ،اخذنا ( اكافى ر؛ال ؛الديهمن( الدرعم ا الديتار؛الدينارين لا ا اش محبمؤل فال 
يخالمهاءلامه إذاكان زيد ين أصامجة حديث وركا تبا أحذنا ى حجنا وكانت عيادة حديث توا،ق الى 
أصنوعيادة مان زكان الأ،ل س محفلوا أن أتيه لأم أطيب الأم حديث ض الض إن ر،ال ؛ول 

ثالفان . أصامجة س علما فا الني عن آلإحفظا وأيومعيد أبوهريرة وكان أصامجأن س صحية تميم وأصد 
فانرفان،ال وصفنا فا دونه فيها فالخجة خالفها إزكان فيل ؟ أحادديم أصامة حديث يخالف فهل ; قائل 
يفضةذهب محتلفن صنفن ى الريا عن يسال اش ؤصؤل ّهع يكؤد أن ختمل فد أعلم واش فل ؟ هذا ترى 

سعند منه أدى ما فكان الاتل سألة يود ؤب الى فول فادى فحفنله السيتة! ق الريا إمما ٠ فمال وممربمطة 
النسيتة.ى إلا ريا لا 

كعاد م •رلت أرع ضء ر حد عله أقم س ياب 
عبدبن الخرث عن ذنب أى ابن عن إّءمل بن محمد أخمنا فال الثاض أخرنا فال الربح حدثتا 

الحديثوذكر * فاحلدوه وذكر، وصم،ال عاليه الد صل اش رصول أن هريرة أى عن صلمة أى عن الرحس 
سأحد عن أحفغل وب حان أحاديث وعنده ضل الرحمن عيد بن الحرث عن بلص وثد ( الغاض ال ق) 

عروبنوجه س ممى وفد اولأ الحدث محفظ هلركان ادرى ولا ذنب اى ان إلا محه بالرواية ام اهل 
م( صككت أنا الربع فال ) *ران أوثلاث •ران أرع شء ى حد عليه أقم •ن  ٠٠فال الني أل ثعيب 

يهأق م مرات أرع حد عليه أمم من الز؛يراأ أى حديث من وؤدى اوحلع« قل أوالخامة الرابعة به أى 
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فحلمالخامة به أى م ران أرع الخد عاله أم يرجل؛د ؤبمّم علته الد صل ايى أق م  ٠١ثل الخامة 
النيعن ؤدى مل الني الأحادث ءذْ صر شء فازكان ت اش يحمه ( الغاض ؛ال ) متله ولر 

أخمناقال الثاض أخيرنا قال الريع حدثتا . مملا ونسخه مثلها الش عن لتي الزمحو؛د ؛5( بمدثث نسخه 
قائلقال فان فاجلدوه« ي إن )ا قال وسم عليه الد صل المى ان ذوب ينر قسمة مر الزمي مر صمان 
صهلن أم أى صعيدعن ن بحى عن ماد عن الثقة أغم-ُا ; م محل ؟ وصفت غمُا مداحجة محا مل 

سدزنا أو اممان سد كفر ثلاث إحدى ص إلا ^ ٠٠دم نحل لأ ٠ ثال اش وّول أن عءا0 مر حنق ينر 
قيالخدث العام آمل يثلث لا حديث ومدا الد ؤحمه ( القامأ 1ال ر (٠ مس مم نفسر اوقتل إحصان 

أرمتلهصر و؛كرذ حاصن عل محيا يكون أن نحتمل *د *اتل ثال فإز وسم؛ال عليه الد صل الني عن ث؛ويه 
لهنل للأخر نامخ أحدهما أن عل يدليل للأخرإلا نامخا أحدهما ولا متضادين يكونان قلا أره يتمر فقتله 

أوصائمةخامة يه أى م ران أينع شء ق حد عله أقم ض أن ق يخالف الفتنا أعل ِ، أحدا تحم فلا 
دلالةأن مع فهومنؤخ ثابتا كان إن الني عنر روى ما أن عل دليل عذا وق بمل ولر عليه الحد ؛؟وذللث 

فلامحرزموصعا والخلد موصعا القتل ومحع الق إذاكان نل ؟ الفران دلاله وأينر قال قاف ينة وصمت مما الهران 
نامخ.ولا له محالف لا التي عن ثابت بثيء إلا الخلد رصع القتل يوصع ان اعم والد 

اضحايلخؤم اب 

صلالد ؤصؤل أن عداش حابرينر الزمحءز( أى عن ماللث أخجمبما قال الثاض أخرنا قال الريع حدثنا 
حدثنا. (( وادخروا وتزودوا ذللئاكلوا مد )ا قال م ثلاث مد الضحايا لخوم ءز،'؛أاٌكل نس وصم عليه اث 

قالأنه ع؟داش ين واقي ين عداش يكرعنر أى ينر عداش عنر ماللث أخرنا قال الشاض أخرنا قال الريع 
ذللثفذكمن يكر أى ين ء؛داش قال ثلاث يعد الضحايا لحوم أكل عن وسب عليه الد صل الق !ّول دض 

فقالاش يبمؤل زمان ق الأصص حضرة المائية أمل مر ناكر دف تقول عاتقه سمعت صدق فقالت لعمرة 
ينتفعؤنالماكر لقدكان اش لرّول هلتا ذللي يعد فاناكان قالت ٠ ض مما لثلاث'وتصدقوا ادخروا )ا اش محصؤل 

أو؟ ٠ ذاك وما )ا وس!؛ علمه اش صل اش نبمؤل فقال الأصقية محما ويتخذون الؤدك منها محملؤن صحايامحم صر 
أحلصر ميتكم إنما ،ا اض رإسول فقال ثلاث يعد الضحايا لحوم أكل عن بيت الد محبمؤل يا قالوا قال كا 

عناش يصؤل نس إنما يكؤن أن فشه ( قال ) ٠ وادخروا وتصدقوا فكلوا الأصحمر حضرة لفت الى الياقة 
يثبهقلت ؤإنما الغرفسر مض عل لا الأخيار مض عل الياقة كان اذ ثلاث يعد الضحايا لحوم إمساك 

الىالمدن ق الأية ويده ٠ واؤلعموا منها فكلوا حنو-آا وجين فإذا ٠ البدن نؤ دجل عز الد ل؛ول الأخيار 
انهمحييه ص ؤمذ عليه الد صل الني اكل يإ ب1ا يتطؤعؤإ ان قيل علثبمم وجبت الق لا اص*حابأا يما يتْليغ 

ركاتهص مر يأ أن له لايكون ثيثاكا منه يأكل أن لصاحه فليك، الهدىكله ص وحب مجا فأما ملوعا كان 
علمهوحب محا يخرج فام يضه فأكل شي؛؛ مجاله من يخرج أن عليه وجب إن وكدللث يثإ صركفالبه ولا 

وقولهالسم٠ الماتكر وأملعموا مما فكلوا )ا اش لقول الفقم الماتكر بملم أن نافلة أعدى ش وأحب يكاله 
أوأكرفهوواحدا ، ٠^٢١٠ص أؤلم فإذا وقت وا"لار؛لأ الزائر وايم محوالماتلر الياغ  ٠٠وايم القاغ أمحلعموا و# 

هذه, م'والضحايا ثاء حث يه ؤحط ويدحرثلثا ثلثا و>ردى ثلثا ملم أكرأن ما إل فاحب ايلعمنر ِإ 
صأكر هديه صر ولا أصحت، ص أحد يدحر لا أن محمصة الناكر ق كانت إن وأحب أعلم والله السيل 
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ماءهد أوأصحة تطئ سى من يطم أن رجل ثرك ءن الداه ى كبمالإ عله اص صل لأر؛ض ثلاث 
وإ0*خ عؤصامما لكؤن قمثي؛؛ا أوعذرأوانس ؛اغ جاء إذا بملم أن وعليه للضحة يرد أن عله وليس 

اكسطمع بمد نه بمل أن الإ،ام ككن الذي الوك ثمل صص در ؛ال( الأصحم() زام غم ز كان 
لووكذلك وقائم يحر س متم لأن الؤم الإمام امحرمحا ال أنفلر ولا آعاد بمص ان ثممغ؛اراد ويتكئ 

بمعهاالىك١ن الني تدرصلاة ق الوك إمما اعاد رجل محص الثس طلئ ثمل محل الإمام ثدم 
.رصعها

غياسمو\ه\ص

١٠٠القبيات ونسخت الخدود نزلت م الخد يتزل أن نل ادءاًى ى ايبمؤيات (كاث الغاص ال {) 
ؤبمؤلأن رة ين اكان عن معيد ن نحى عن مأللث أخمنا الخاض؛ال أخمنا ؛ال الر؛ح حدثتا الحدود نه 
قتالأعم ويبموله ايد ٠قاترا الحدود تتول أن لل وذلك V ؟ والذال والسائق اكاوُس، ل مولؤن ما ر تال اش 

يامض ومئل هال الحدث صلأه|ءمايى يمق الني واصواالمرنة اامرءوا"حشومنطواات اش محبمول 
فإزثهاوايأمكر،رنمنكم أؤمة علم فامتثهدوا نسائكم من الفاحثة ياتهم، واللأي ٠ قال اش تاب كي 
اازُاةعن *ذا نح م الديا ى لازا'ين الضة أول عدا فكان اخرالأة إل ٠ امن يتوفاس حى يتمحت ال 

واحدفاجلدواكل والذال الزانية ا محال المد>تي الحرين البكرين اُد يماد والثيب والبكر والحبل الخر كلهم 
عتةين عيداش ين عييداش عن ثهاب اين عن مالك اخيرا الثافم، اخيرتا اليج حدتا ٠ جلدة مائة مجمإ 
مناحصن إذا نل من مل اث فىك؛اب الرجم الخطاب.قول ين عم حمت نال انه حماس اين عن 

ٌءعأنه معد ين نحى عن مالك أ-محرنا أوالأعراف. الخل أوكان المنة عله نامت إذا والماء ارّجال 
اشكتاب ل حدين أجد لا قاتل قول أن الرجم اية عن ملكوا أن عمرإياكم ندل يمل اليب ن معد 

اكيخ٠ لكتيما اش كتاب ل عمر نإد الناس قؤل أن  ١٧يده نمى والأءى ورجنا اش ؤبمؤل رجم فقد 
واينمالك اخرنا تال التاض اخرنا تال الريع حدثنا . تراتاعا قد تانل (( التة فارجمؤهما زنيا إذا واكيخة 

ذكررجلا أن ومثل منيان وزاد خالد ين وزيد مريرة أى عن عدالق ين عسدالد عن ئهاب اين عن عينة 
اأنيوأم عاما وغريه ماتة اينه فجلد ٠ الد يكاب يكا لأضى ٠ اش يبمؤل قال رجل يارأ؛ نل ابنه إن 
اينهالدكان رحمه ( القاص ر{ال فرجمها فاعرفت I فارجمها اعزفن فان ٠ الأخر اراة يغدوعل ان 

عمرتال  ١٠مثل عل ذلك فدل الزنا ق والثيب البكر حد اش عن اش فذكررمول قال الأخرلما وارأة يكرا 
فعلضفاحثة أتن فان أحصن فإذا ٠ الإماء ل ثناؤه جل اش قال ( الغاص ؛ال ) الزنا ل الثيب حد من 

إلاالتصق يكؤن لا لأنه حى صمب الإماء عل أن الد عن سلنا ( العذاب من انحمنات عل  ١٠نمق 
.الحجارة من يعدكثم إلا كوت لا وقد حجر يأول بمب فئ االرجوم لأن له نحف فلا الرجم فأُا يتجزأ يا 

قالؤمم عليه الد صل الني ان انحامت ين عبادة عن الحسن عن عبيد ين يونس عن الوماب عد اخم_نا 
والرجم،مائة جلد يالثيب والثيب عام وتغريب ماتت جلد يالثكر البكر مبيلأ لهن الد ج*ل قد عل ذوا خ٠ 
أليي^١ الرقاثى حْاان عبادة ؤض يته ييتل الحزكان أن الثنة حدثل محقي اش لجمه ( الثا٠هم ال ؛) 

غائبالكتاب مدا كبت لاوالأصل.ي أم الأصل من حولته حن مزكتايى فزال يما اإم_ماب عد أدخله 
١٠فيه وكان فٍرا نزل حد وأول وأذاهما الزانين حس من نح ما أول مذا فكان ( الغاص ؛ال ) عل 





نكحمإذا I التكؤحات ى وتال ممن علك أو بنكاح إلا النماء فمم أممانم، *لكت •ا أو أنداجهم 
jوتال الطلاق إلا محرمهن وا الكاح التحريم بمد إحلهن * ممسوس أن نل س طلشوس م ومتأت 
لعجثكان لعج اّتداو أردم ؤإن ٠ وثال ٠ باحال أوسرح ممركف *إماك الطلاق،رنان ٠ الطلاق 

نكاحيكؤن ان أعم واش أته ينا ة1ن ايكاح علته انعقد *ا زثة الأزواج إل فجعل 'ا تتْلارا احداص وانتم 
نكاحهايتمخ م مدة ا،رأة ينكح أن اكة نكاح لأن ؤصفت اتا عنه المى ى والسنة بالقران منؤحا اكة 

والهللاقالإسالث من الأنياج إل اش جعل مما وصفت ما إرْلال العة نكاح وى ُنه طلاق إحداث بلا 
اك؛انقضت إذا واكان الظهاروالإيلأء ى بها اش حكم الى النكاح واحكام الزوجن بن اياربث وإبملال 

.الهللاق إحداث نل 

؛ابذا:دا>و

لأل

وايقه

,  ِ ِ٢٠٠^-
إنأمْ الأحرمن ى والخجة *عله بمد تركه الني ص حاء فقد واي٠ماكان مملوله أن لهاكرايية فقام الني عل 
باسفلا ماحا ؤإزكان هلأحر٠والأم١ب امابا ؤإزكان امْ;امخ فالاحرمن واجا الأول 'كان 

عمروبن وافد ص معيد بن محي عن مالك احتلنا اش. وّوث فعل الأحرس لأنه إل احب والقعؤد القيام 
ىيقوم اشكان رمرل أن ٠ل١اب أى بن عل ص الحكم ين معري ■مدص بن اغ وص معاذ بن معد بن 

صبمجلس.

اسةز ياب 

بنمّلمة وأبى ابب بن سعيد ص ثهاب ابن ص مجاللتا أخرنا فال الثاض أخرنا فال الرمحح حدثنا 
فالالثاض أخرنا . I ثفعة فلا الحدود ومحت فإذا يقم 1؛ ف،ا الثمعة ٠ فال اش يمحل ان الرحمن عيد 

و؛هيخالفه لا معناه أومثل مثله اش يبمول عن جابر عن محلمة أى عن الزهمى ص معمر ص انفه أخرنا 
أنهومم عله اش صل الى حابرص ااز؛يرس أى ص حرج ابن ص ّالم بن معيد أخرنا الفاض أخرا 

ممما لاثفعة فنقول نأحذ ؤحذا الثاض( رقال فلاثفعة( الحدود وقت فإذا يقم ب ما الشفة ٠ فال 
احدهمامملك فلتس  ١٢٠٠نميته أحدهما فيع رجلن بن مشاعة الدارإذاكات أن وعلمنا اش يبؤل لسنة اتياعا 

منهبه أحق الشريك ال«حلكان مذا للتاغ الشريك عل المشرى يحل فإذا نصفه إلاولصاح؛ه ثل ؤإن ثنتا 
ؤإنلحاره شءمنه ى نمسالاحظ باع نصيه أحدهما ناع الشريكان فإذافم اكزى به اتاع الذي ُااءن 
اشؤمةالدار ض شريكي الملريق ى يثتأكي؛ا يكونا لر ١^٠^١ ض الهلريق لأن واحدة طريقيا َكانت 

كنإنياصنفان ذهب حديثان ؤثدلأيي ما بشوقن دارليسا ى ثمعة والطريق لايؤخذ؛الشرلإلئ فكذلك 
بنإبراهم عن اخرنا عنة بن صفيان فإن أحدهما أمجا مذمحينا حلاف عل منها واحد هل العم إل ينمب 
ىوزاد للثاهس( قال ) ٠ بمبه الحارأحق  ٠٠فال اش محبمؤل أن رافع أ؛ى ص الشريد عمروبن ص مسرة 



يهأمطتن " ١٠يهال ^٢١^٠ عليه الين *مض داررجل ى ين راخ لأي حالما عن سى حديث، 
lJukأتأول خالفنا الدى محال الغاض( )قال (( يمه الخارأحق  ١١يمؤل الد ؤبمؤل سمعت ولكن مماغاثة 

ييتهيكن لر إذا لاصق أوض لاصقا شفعةكان وللخارا،لفامحم شفعة يقاسم الذي؛ للشريك يأمل الخديث 
دارْى يته للنى اكم٠ة يرى ايوراخ يال يان دا"ُج مايلما بمد محإن نافذة ؤلريق يعت الدارالى ليهم، 

؟ؤيف I ثال صغ ؟ا عمملؤع عنه ما.يويت أيوراخ له فقلت ( القاض ؛ال ) ملاصق لأنه شوم واليت 
ل; فال ؟ ييعه حى الشفعة له تكن اول؛ يعه ثل يشء الين بمط؛ه أن را؛ح أى عل ٠لك١ن *لت 

ؤبملءلت، م ثال اLلثزى عن يالثفعة يأخذ أيوراخرفامما ياعه فان فلت ايورافع يتبمه حكا الثفعة له ليست 
أنأنعام طالت، م تال ؟ شيثا عنه ممنه عن يفع ان راخ أى عل أن ولا ال؛اغ لاينقصه ٩ اشراه الذي امحن 

لهيئن ى الثفع؛ّ رأى محإن فقلت له ين ى الشفعة له إى قد ت قال ؟ تا؛لوع كله رافع أى من ؤصمت، مجا 
فلارجل رأى فأما الامح، عن محدث بمارض إمما اكمح، حديث ل حديتا عارض ضء ذلك ف عله ماكان 

ثال؟ الد ؤبمول عن حن تسمعه ألمتر ثلتر اش محبمؤل عن سمعه فلعله قال؛ الى حديث يه بمايض 
الشفعةله لايرى ولعله هلت، الى عن حكاته مكذا ل ; ثال ٠ نفسه عن أعش مجا لا شه لخارأحق ا٠ 

علرأى قد نل عليه يراه  ١٠أءاهلاْ امما أنه عل حملته فان عليه ليس مما له يممليع يرىكا لا مما له فتهلئ 
نرىفإ شفعة له أن عليه أؤى ولا تلت مدا يرى أراه لا ت قال يه أعهل مجا ينصف يمه لر ينا يسليه أن نفسه 
محمللا يسقيه« الخارأحق » الى مل، أبر تعالإ وأنن، نعي نحن له وقلتا يفعل أن أحن ولكن أعي. واش 
الشفعةأن أراد يكون أن أكرط يخل لي مالة عن أحاب، ءلت ؟  ١٠٠فا قال . محاثالم، سذلا إلا 

عاعاحرج الى مل، أن عل يدل فلابجوزأن الم، *يا فازكان بمض دون الخدان بمص لكلجارأوأراد 
٠ف،انم لاشفعة أن  ١٠اش رّوإ< عن ثبتا وقل العي أمل عن أوإملع اش ;بمول عن خاصاإلادلالة أراد٩ 

حملةاث ريسول عن راخ أى حدين، له وقلتإ القاسم الخار دؤي، يقامجم ب للجارالذي الشفعة ان عل فدل 
^^١أن ; قلت، ؟ الى مل، محتمله الذي التاى العي فا ت قال تأويلا. بمعل لا موص الى عن وفلنا 

ممازلا خديثنا تهؤل، لا وأننؤ حالم، مز،كلي دارا ا"بممحارأرلآو؛؛ أن تزعم جواروأنت امجم لزمجه من لكل الشفعة 
يدلكوذلك أحد حذا يقول، لا أحل : قالت، أحد حذا يقول ولا : قال , العاى كدم ولا حدي؛لث، عن تأولتا 

اصمأنقع قال • يقاسم إلابمارل( نكثن لا وألما بمض دون ايثدان لبمض الشفعة أن أراد اش مبمؤل، أن عل 
؟الشريك باسم يتفرد فالشرك قال اللاصق ض ؤعل اللاصق وعل نم ; قلته ؟ الشريك ايؤارعل 

اّمعليه يقع أن عخما واحدا ذللث، ممغ ^١ الخوان عن مْ دون اللاصقة باسم ينفرد واللاصق أجل فلتج 
يقعهرينئث، ش الى نوحتدثه قلتا ؟ الشريكر عل الخؤإريقع اسم ان عل يدل  ١٠افوحدى : حوارقال 

:الاعش وقال صرتن يض ل، حارتن .ن كنن،: النابمة ين عاللثر ن حمل قال ايمحار. امجم علهل 
١ومجومؤنة ه القطاك فيني ا ايتنأج هؤواعقا فين>ئنت، ٠ 

ارقهوطدو تغاس النأعور كذاك ه القطاك فيني أح—اؤتت—١ 
هارقيرأصلثر ؤوق تزال، لا وأن العصا عن خد البن ان فويني 

هاتقيلي لأتى تأن يوخفت صاحب، ل كمنى لا حتى حستلئ، 
قالؤسي عليه اش ءٍل اش !، ٣٧أن جائر عن  ٠١١٥۶عن الللث، عيد عن غيدنا ولعي ا اكا؛س ل ء) 

 Iقالأن إل، المرين يعص وذمج ا< واحدة الهلريق إناك١تإ غانيا ؤإزكان حا ينتنلر يثفحته لخارأم ا
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انمارثريكان)االكاض(اقنم،ا انمارو1ن دون >ق اثولكى إذا وهما اسلأ-كونإلأيك 
-بمكح ل، الدارنل دون الطريق ى الداريان؛ال دون الطريق ى أو الدار ش الشريكأن له »غال 

ماداراهما لوؤع الدارأرأت غع والطريق الُلريق ذ يالث/إث يثريتمن ما لما اش الدار ى الثضة 
أوقالدار ق الثضة أتكؤن طريقها ولا ما لأمك •ضبما أخرى دارا *عها الثراء ق وصم شريكان 

الصفتةجمميإ إذا ثشة ذ|ا نحل ^١ أللت الشرك ح صمت الى الدار دون الثمك ق ل ت ثال ؟ الثمك 
فضاوقسمه  ٠٠١٠غرز؛مما وص الهلريق يعت إن تقؤل أن فكذللث؛لز*لثا قلت لا قال ؟ ثضة إ>لاهما وإل 

الخماعل بمض سمما مل نمه الخدين إل قه ذمت فامما تال فان ; الدارفال من نح فا ولاثضة ثشة 
عبداسن جائر عن رواْ إمما تلت ؟ أين و*ن قال محفو٠لا الحدث هذا يكون لا أن غرأف يقؤل يالخدث 

إبوI ثنعة فلا الحدود والخن فإذا يقم لر ف،ا الئضة ٠ قال اش ر؛سول أن *فرا جائر عن أيوصالمة يؤى وقئ 
عدؤيى *ا ويخالف ملمة أل مل يوافق *١ جائر عن الحفاظ محبمو*ن أيوالزيثر واأى الحفاظ *ن ملمة 
ألفكان الكتاب أول نر جملته ؤصفت ما القامم وبن الثريك بن الفرق •نر ؤفه ( القاض {ال ) الملك 

الفاصمبن الغرق نر واعرفها الني عن لفْلا وائما إصتادا اسما لأنه اعم واش عندنا يه يثخد ان الأحاديث 
القاصم.وغر 

يابدبما-شعلادت

أيهعن بكر أبؤر بنر عداش عنئ ، أنمؤينر عالك أحرنا قال الثافهمر أخرنا قال ميان ين الريح حدنا 
عاثثةفقالت و المغ ييكاء لميب الميت إن  ١١يقؤل عمر ين عيداش أن لها ؤذك عاتثة سممن أما عمرة عن 
أهالهاعلما يمر وص مؤد؛ عل ؤصم عاليه اش صل اش ؤمؤل م إغا نسى أو أخهلآ ولكنه يكنب لر إنه أما 

اينم، انجد مد أخرنا فال الناقص أخممن١ قال الريع حدئا • ٠ قجمبما ق لمنب وأما ا؛؛كرن إمم ٠ فقال 
عمرواينر عباس اين ؤحفرها نشهدها فجئنا ممكة لخثان ابنة مقيت قال مليكت أبى اين أخمل قال جرج 

لخمروينء؛انألأتاىارأفقالا؛نءمر فجلس جاءالأخر م أحدهما إل جلست، يمإ لخالس إل فقال 
مضكازعمريقول قد عباس ابن فقال ؟(( عاليه يكاءأهاله لمدب اين، ارإن قال اض رمول فان البكاء عنر 

ركبإإذا ؛البيداء إذاكناحل مجكة •نر الخطاب ين، عمر ح صدوت ; فمال عباس اينر حيمث، م ذلك 
صهيباإل فرجعتا ادعه قال صهيبا فإذا فذهبتا ؟ الركبا *ن فانفلر اذهبا قال صجرة قلل نحتا 

عمرفمال صاحباه وا أحياه وا ; ويمؤل يخمر صهيبا ءمرسمٌتا أصيجؤ فانا الؤمئن يامر فالحق الخل فقلت 
ذكرتعمر مات فالا قال ؟ أا عاليه أهاله يكاء لمدب الستا إن  ١١اش ؤمؤل قال وقد عئ بؤ صهيبا يا 

ولكنرعليه أهله يبكاء الين يطب اض أن اش دّول حيث *١ واش عمرلا اش ممحم فقالت لخاتغة ذللم، 

٦٤٨



وزرنزوإزر3 ^؛١ ٠ الهران حسكم عاممة ونالت v عاليه أعاله ييكاء عذايا الكاير د يو اش إن ٠ ه؛ال يبمؤل 
ءمر»نابن ♦ال U راش أى،اليكت اين و؛لال وأيش« أصحك واش  ١٠ذلك عند حماس اين ثال أحرى« 
دلالةوٌلم ًلب اش صل عته يكؤن أن أثمه اش ؤبمؤل عن عاتشة مت و*ا ( الثاهى ؛ال ّّىُ) 
كأن٠ دزرأُ؛مي تزركازرة ^١ ٠ مزدجل قوله ى نل ؟ الكتاب دلالة فأين نل فان المنة. م الكتاب 

وبلهI يره ثرا ذرة عثقال يعل وس ٠ يره خرا ذرة عقال يمل فن  ١٠ورله مص،( ما إلا للأنمان ليس 
اىاين ص عاتئة عن احنقي كعمرة •' محال اش ؤحمه القافي( رفال ٠ تمص مما نفس كل تجزى لا 

التيمل س •اليكة اص اين ؤيى غمرما عل الخديث فازكان محفؤظا يكؤن أن الخالين أشبه كحديما *لكة 
ييكؤنيالكفرؤهؤ/رء نمفب شيرسلأما إل بماج لا فهوواصع ٠ محرحا ى لتذلما ؤإما عالما لييكؤن إمم  ١٠

فانأعل الكازعازايا عل لأن فهوصحح مليكة اى ان روا0 الحديثكا ؤإذكان فيه ص ما يديون ^١ 
مر,عاليه زيد وما صه اعل س ادى عذاب تل«نكاز*ن وعا استوجب فا عذابه ى زبال عنب؛دؤنه 

يزيدونل عاليه، أعله يكاء عذوا يزيده غل فان عليه يكاثه ض ■صره يذب لا نامتيجايه العذاب 
افيبمول ؛ال ؛ ؛يل ؟ المنة دلالة أين *يل فان . يكامم عذب أنه لا مسا يكاوه ويكؤن يعمله امتوجب 

اضأعم  ١٠مثل اض ;مول '^ ١٠« عاليه ض ولا عليك خض لا إنه أما )١ نال نع : قال (( ؟ هذا ابمك )ا لرحل 
عله.ولا لخره لا له عمله م عليه امريء أن-بمائةكل من 

الملأ؛اباّمال 

أبجبأى عن البش ينيب ن ءْلاء عن الزهري عن مفيان أخرتا ثال الثافص أئمدنا قال إلربع "ًلثنا 
الثامفقدمجنا أيوأيئب تال غريوا أو شرقوا ولكن بول أو يغاثط القلة تستقل أن مى الني أن الأنصاري 

أنمحور عن مالك أخرنا الئافص أخرنا اش. ونستغفر ننحرف القبلة نل س بنيت قد مراحيض فوحدنا 
إ'.ه'و'ناما ان ' فؤا أنهكان عمر ين عبداش عن حبان ين واسع عمه عن حبان ين بمي بن محهد عن معيل• 

-r'-' ١١م لنا يئن '"■لهر ٠ م ايبمت ■ ٨٠١عمر ابن قال القدس ين ^١ الهبالة تستقبل فلا حاحتك عل فعدت إذا 
ذملا م', ولكنه احتلايا هذا يعد وليس ( القافم قال ) لححته القدس يئن مستقبلا عل اش يبمؤل 

'ل,اهمءموممرمن المحا;ى ى محذاهبم عامة إمما عريا القوم (كان الئافص قال ) العد مجعى عل تدل الى 
دام'"برم داس بقرجه المل امتقل اوامتديرها الءلمثلة امتقبل إذا لححته الذاهب فكان يسزهم فحا لاحس 

أءالهرُا؛؛ن غاذاكان االص«ماء محالمة اليئن، وكانت ؛ذلك! قامروا أويغريهمإ يمر؛وا أن ى صرورْ ^١٠١ يكن 
منيكن لا متضايقة النازل ين الذاهب وكانت عليه أوأشرز، يحل س إلا يراء لا مستزا فيه س كان 

وهوالقدس يئن امتقباله س اش رمرل ر رأى  ١٠عمر ابن ذكر فا الصحراء ى ممكن  ١٠فحا التحرق 
قال) النازل يؤن الصحراء ى وامتديارها الكعبة امتقبال عن مى امما أنه عل دل الكعبة مجنتدير حيتثذ 

القدسيئن امتقباله من عمر اين علم مجا يعر والر اش يبمؤل محن المى الأنمايى أيوأيؤب وخ ( الثاض 
عليهبمب وهكذا الكعبة يستقبل لثلأ وعون الكعبة مستقبل ٠رح١ض عل يملى أن ى المام فخاف لححته 

اممقثالعن نس س فانكرعل ذجته القدس ين مستقلا محنزله ى عمرالنى ابن وراى غره يعرف ل؛ إذا 
لمرأيا فراه ملمم سمعه ولعله حلاقه الني عن يروله لر أو غره يعرف لر إذا عاليه هب وهكذا لححته القثله 
الحللأن يينرا وفرق  ١٠٠امتحمليا يستعملا أن مح٠ا^ن وراهما  ١٠٠الأمرين عم ومن الني إل يازوْ لر لأمم 
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»ئلرم الخاص عم م وما التلل عد لايوجدإلا الخم خاص أن خمر يدل وعذا ها بما نيا  ٠٣
احطامص عن كبمرام ن ٌبة هدلص لجنيي؛إن؛ل، محام خالغه جالماوالمم انملأة هم، الص حدث 
ولوثتشمته لا الحدث زعل مخمر عذا ا4 يل ٠ أويؤل لخاثط يملها أن اش يكرم؛لا أن صم ركل 

لوحالغه؛ازكانيته يثت أن الإمحنادأل صتدحس الني عن عم اين ؤجدث أيؤب أى كازكحدث 
عنأيهر أى حديث أعم واش ّءع ؛إمما ا بمتملهل أن اش ثملة يكرم أن صم ركل احق ءلاوس ءل 

ابيتض أيوأمب حث كا ٠٥١٠٠٠٠١١همر والحال ثم أن أر ور التلأ إكرام ر ذلك فأنزل المر 
قحجارة نحط ماجد ااتاسكاتوايتؤن إن و؛دأيل ( الفاض {ال ) يختلفان عمرلاانيإ ان كاحعث 

؛_والؤل، الخاثط إ؛كرن أوسند اياحد ى «ءنيءلا نكؤن أوالؤل، للغائط تمل أن جير ايلر؛ت، 
Iاللاعن اثنوا 1 قال يان ؤيغهم؛، الحدث بإدا عته جى اامح<حاض، نر وعذا ^؛،4 ُ؛ةأذك، إبيا المل 
؛لهرالرقوض والثجروالحجار؛ الجدأوالمحن ؤللأل من ءلر؛ق ى نررالناس يتغوط أن وذلك 

•المروالنزل هما التاص حاجة محبمواصع 

شءالرءم رعام يس الميه ر امحلأة ؛مي 

اشمحبمؤل أن عريرة أمح، عن الأعرج عن ارناد أي عن ممان أحمنا ( القاض قال ) فال ارج حدثنا 
اربمص وؤدكر ( الفاض 1ال ) ٠ شء O عا"ض عل لس اياحد المب ى احدكم جش لا ٠ قال 

اتزربنحا3، فإن الصلاة ى يالميا يثتملر ان اراحد الميا ى بملر ارارر الك، ^٠جائران اللينة 
وخمرامرأته محب ر يالدينة وعويقدر شء منه عامه ر ولمس بملر أن إجازة مبمذا الغاض( ال ق) 

امحاعن عتنة ن ّنيان اح/نا قال الثاض احمرا قال اريح احيرنا عانته. ض بملمجه والشء المامة 
مرطى بمل اش محبمؤل كان قالت ء؛ٌلم علته اش مل، الني نعج بؤنة عن ن ء؛داش عن إمحقا 
ونسللاحر محالفا الحدين ءذ؛ن س واحد ولمس الفاض( قال ) حائص وأنا عليه ؤبمضه خمأ بمنحه 
احتيارلأأعم واش ّك،ء منه عاتقه ر لمى الؤإحد الثمحب ى ال'جل، بمل، أن وّثم عليه اش ٌز< اش لأّول 
بختر ؤبمضه عليه بمنحه مبمونة مرط ى ًز، جا؛روأنه ء؛ّلم*بمديث عليه اش صل، عنه بالدلالة فرض 

قاعايمضه ى الملام عليه الى وبمل «ض3لج«ان سرعا ما منه عيا ما فأقل عنيا إذاكان مجرعلها بمض لأن 
ان؟كن فلا وبتنtا محنه بمنحه ويتمطل جالمه بها نحيط قيكؤن قاعدة مار،ا او وسنها سنه بمنحه ويتسلل 

محبمح، ممكن ولا الإزار'ماء من الحال ءذْ ق الوتزرين ءام، ر ولمى اتزارا يه يأتزر أن إلا أيدا يسره 
ؤيىوكذللث اليوم الدنيا ى مي، ق عذا ممكن وقيا سرعا م أوأحدهما عاتقيه عل يرده م يأتزب أن يعرنا 

قالفالياُتزربماا١ كفه ام فإن ب فلمثح الؤإحد المب ز أحدكم صل إذا را قال أنه الالم علته الني عن 
واركبهالمرة ولمست، وهبته محمته ين مجا وعوؤته صلاته أجزأته عويته يؤايمحا ما الرجل صل يإذا ( الهاقس 

•الخورة من 

الملأةئ الكلام ;اب 
عثداشعن واتل أى عن النجؤد أيى ين عاصم عن صفيان أحرنا قال الثاض أحرنا قال ارج حيثما 

وهوىعليتا قرئ الحبشة ارض ناي ان قبل الصلاة وعوى وسر عليه اش مل اش محبمؤل ر سم قالكتا 































عنتميإ أن أؤى اش الطريق إل نه ؛وب أّءطوث، كاكركا ذلك وض والراية الرايا و؛، عل 
الأستار»نمةإل نيا تذب ولكالث أعم واش الاحادث ين الخلاف اتثار تضاد ياما النص ًلرثق 

.الخديث خلاف عبك يمب ذللث؛ن أن،ال ى يصر لا لطه من عند الخديث خلاف 

(امحان الماج ) الم/اة ؤب 

نءردْ عن خفاف ن محلي عن ذب أمحا ان ■/، ن'ّالم ّمل أ-محدنا القاض أ-محرا تال الرمحع حدثنا 
دّوثأن عاثثة عن أيه عن هثام عن صار أحمنا ٠ يالفان الخراج ا تال اش يبمؤل أن ءاّّة الز;يرّءن 

ماناأن اش ثاء إن أساك لا ل را-صءا ( القالي ز،ال I بالضإن الخراج ٠ ثال، ؤصي عليه اش صل اش 
يانمبيرده اش وّول له فقضى عتب عنا ُنه ظهر م فاسمممله عدا اذاع رجلا ان فذكر الخدث نص 
الأعرجعن الزناد أيى عن مالك أخرنا . I يالضان الخراج ٠ اش يسؤل، فقال اّتعمله فئ عيه القضى فقال، 
ءط؛أاان بمد فهويخرالفرين ذلك بمد ابماعها والغمم، الإل، تمروا لا ٠ فال اش يبمول ان ريرة امحا ما 
أىعن سمين محيين عن أ؛ورب عن ممراأخرناسمان سخطهاردعاوصاعاعن أسكهاؤإن رصعاإن 

يالضانالخراج وحدث ( القاص ؛ال ) I *ءرا» ممرلأ ر وصاعا ردعا ٠ فال أنه إلا مثاله الني عن *ريرة 
الخراجحديثا ى ليس ثيء المراة حديثا وى معناما فيه اجنح فما متفقان ؤهما واحد المراة وجدبثا 
الذهمح،ظاءروءوغممءماكالأرفى محا أوناتة لشاة باع محراة الناتة أو الثاة باع أن وذلك تال ؛الضان 

حالبهفإذا الباغ ^٠ ى ؤكان محبموصواما الشاة مع مجٍح والمح، حلبه شاء إذا المح، وكذلك نحلعه ساء إذا اليتم، 
سيءذلاJث٠ لأن فته من أوأفل فته اومركان ممركر١^، من وصاعا ردعا التمرة بمبب، ردعا راد أم 

محتلفانوالنم الإل أيان أن بحط والعار والغم الإل بن تثه جح أن بمد ثبمار علته ارتٌ صل اش يبمول وفته 
ايتاعالذتم، رض *إن قال( ساط) ز القرلأنما 3كذلالئ، ض والم الإل ألانكل وأن والأثمان الكرة 

ولاردعا يالب ردعا فان الصرة غر عيبج عل نلهرسما م زمانا حابنا م التمرين بمبب ممسكها أن الصراة 
حدثا،وتاعَخا ^٠ ى حادثأ وإنماكان الباغ ^، ز يكن لر لأنه التمرة مح، بمد حالبه اادك، المح، يرد 

ومابمبنه ا؛تاعه فإنما الُ؛د ايتلع ؤإذا الئانر( قال فقط) التصرية لأن نمر من صاعا ويرد ماكه ى الخراج 
العصفقة عليه تغ ب ءاك4 ى حادث لأنه فهوللمشرى أفاده أومال أوخراج خدمة مجن يده ى له حدث 

مفتنتج يشمحا الماسية نتاج وكذلك يختلف لا مجشرتاا ملك ن، التمرية مح، بمد الخادث الشاة فهوكلن 
للخاتطلوأخذ وكدللئ، أوأويارا أوشعورا أصوافا لها لوأخذ وكذالئ، النتاج دون فردعا عيب عل مما يفلهر 

^١يردعا يعيب ضا له للص فد الثيب الأمة وطء وهكذا أفضل أو أخدها يوم خالها يردها يوم إذاكات عرا 
ولنثمرة وأخذ الوطء ينقصها لا ثب_، وطء من وصمت، ياكرمما ليسا والخدمة والخراج الوط. ى عليه ثى، 

لهيكون عيب عل ِا يفلهر م فتانلها ستاعها الدار كرا. وكذلك والأمهات الشجر ينقص لر إذا ونتاج 
كلى له نحل أنه ٧، ألا حال يكل ياليع له نحل ضان الكراء يه له ^١!، •،، ٨١١والضان يالضان الكراء 

علهمفتقع المالتك وبمتث، ماله ُر، نيلك وت|اك ؤبمت بمنته بمسكه أن وصفت مما يعيب فيه له دلس شيء 
حعلوإذا ردْ ّّاُ إن به له دلس ما خيارا وّز علثه اُدّ ًل اُنٌ رٌول له جعل الاالثا تام ماللتؤ لأنه عتقه 

إن ١٠فقال اكراه الشاة ى  ٠٧٠١؛أن له أن اممه ؤصؤل أيان فقد ممكه أن شاء إن له جعل فقد رده شاء إن له 
قاما( القاص |ال ) ا( رده ماء إن  ١٠يقوله الأول إيانته ح ٠ غر *ن وصاعا ردعا صخْلها ؤإن أسكها رصعا 
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محلحى اللأزمك؛ف القؤل ؤلوجازى •توعا لا تعا ملهم يكؤن الأ-ين الأيمن مل ى كؤن إغا وينؤ 
ولكنالماس بملل إلها يلهى غاية له يكن م ؤإذا إلها يلهى غاية للقول يكن م عقل اومحلتة ناس ءل 

والقول( الريم ثال ) الغاية القول شه ذهك؛ف يقال مع وقول • ذهك؛اف يقال لا فرض مل ت فلاما القؤل 
الخراجومحالإ عاله اش صل اش مصول ففا، ى محام هل ; له فلت الفاض( ؛ال ) والمنة الكناب الغاية 

لهيكن ولن الباتع "ّلاك ز يكن ُلم البد بمسل حادث الخراج إن قلت ؟ هما ما فال اثتن إلا مض يالضان 
وّلمعله الد صل واته للمشتري إلا يكون ان الثترى ملك ى هكذا كان عرز،١١ فلا امحن من حصة فته 

؟خالفت وأين فال مجا بمص.ماهما خالفت زعت فإنك،١١ فالت لا قال ؛ ١١صححا طكا مالك يه محي 
اجللكوجوه أوغمْ»ن أوكزوجداه أووصية بحة ملكا وما وحدميا والأمجة البد حراج أن زعمت قلت 

فإذاالخراج غ؛ر حراج بلا البل ملك وما والخدمة رده وله بالبب مه له ودلس اشتراه الذي لميله يكؤن 
عنبشغله ولا عمله بض يكؤن له وهب ومجا بمسله يكؤن والخراج الخراج ؤبموغع له ذللث نجل ب لك ؛؛ل 

وأثتاحهااألاذية ألبان أن وزعمك الع صمقة عليه اتحمييى مما لمي ملكه ى حادث لأنه فهالت ؟ خيمته 
المدمءن لهى والخراج ثيء"•لها هذا لأن الخراج مثل يكون لا النخل وثمر ا وصوفه
الشمىملك ى حادث وكلاهما ملما والشمريؤخذ والصؤف باللن االاثية نمب اكرمجن يالخراج *^" ١١ؤمحب 

فقيللا : قال ؟ الإصابة تقصها أو له فقيل ردها له يكن ب فاصاما جارية إذاكان الشترى أن وزعمت 
قال؟ يلما زقت فلم فقلت جه. ى حادث نكلأهما اليد فليآخدف دبمارركازا ألف أكرأوبجد الإصابة 

قال؛وجده. يأخذكزا لر أعته أنما ^[١ هلن، ل ; قال ؟ يردها حن أعته أولمت فقلت أمته ؤ؛شء لأنه 
أبتتلت عل عن هذا فروينا ت قال ؟ يردعا حى أمته وعنيك عندنا ور أعته وطء مض فا قلت نم، 

ذللث ij*أونجأ عشرا وذكر عمريردما عن فروينا فال لا الحديث أعل من حضره من بض فقال ؟ ض عن 
؟قاله لوكان عمر نحالف وأنت يشت لر مما تحج فيف قلت لا حضر. من بمص قال عمر؟ عن أبت قلت 
محبمولله ج"ل فإذا قلت لا، ■' قال ؟ لوباعها أيقح تلت • بالملك ومحلما قد جارية يرد أن يقح أفلتس فال 
فكيف ١٠؛هلألر ١٠الأمة ترد وأنت البد مثل وعنيك عندنا والأمة ياليب البد رد و؛أ،الم عليه الد صل اش 

وهوملما يه انتفع مجا قال رةأوءرتن؟ ٠٠٠نشراومحما إذا يردها لا ينقصها وهولا خاصة الؤطء نر قلت 
ثيياإذاكانت ومحكي إذا الحارية يرد أن عل وافقك عنر أصحابنا فن قال مجه ويردها وصغت مما ملما يتفع 

عليك.الحجة عليه الحجة فقلت الماشية نتاج نر ؤخالفك 

اخجام؛ابكب 

أنهممة بن  ١٠٠٠بن حرام عن الزمكا عن عينة ين منيان أحرنا ( الغاض فال ) قال الربح حدثتا 
رنقلثأبّه  ٠٠له *ال حكا يكلمه يزل فم عته ف-أاْ الحجام عزكب ومالإ عليه اث النيرصل ّأل محيصة 
ءلاش اّتاذن ك أيه عن معد بن حرام عن شهاب ابن عن الزهري عن عالك أخرنا ٠ ناصحك وأعلفه 

*ورق؛ةك ناصحك اعلفها ٠ له قال حى رب بماله يزل قلم علما فلماْ الحجام إحارة ى وطر عله لش 
فارلهالد رمول أبوية حجم قال: أنس عن حميد عن الك أخرنا الشاض أخرنا قال الربح حدتا 

ض.مقط. الكلام ي بتكون أن إلا م( قال» لله )١( 
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أضعن حميل عن امحد عبد ن الوعاب عبد وأخمنا . خراجه عن عنه يخففؤإ أن أهله وأعر ممر عن بملع 
عنعته يخفوا ان عواله دام صاما فاعطاْ ايوطة حجمه ، م ت تال ؟ الله رّوإل احتم • ك ؛؛ل انه 

يالخمزأتحدبؤعم ولا العذرة عن لصببإنكم البحري والمط الخجاهة به ؛؛^ ١٠٧مجا اعثل ان ا وقال صريبته 
عنبرْ ن إيرامم ■ما ّغتان احصا • ع؛ام، ان عن سمن ان ءن ايوب من الثض الوعاب حمد اخرنا 

سْعن شء ى ليس ( ال؛ا،س ؛ال ر ٠ اثكوه )ا وقال الله ؤبمول احتجم •' قال ءلاوس 
 vر؛؛قهويهنمه ناصحه ملفه أن محصة أيحص قد أنه أحمدنا  ٠١٠فهم ولاضخ ناسمخ ولا مخيلف الأحادي-ن

منورق؛فه ر؛؛قه يْلخمه ^١ ناصم يعلفه حراعا بملك أن محصة أعلم وافه النم ء؛زوّول ب حراُا ولوكان 
أنله محل  ١٠إلا يسل لا لأنه إلا أجرا الخجاعة عل حجاعا اممه يبمول يعط ولر والحرام الحلال فرض عليه 

اثيبمول نس ُما فا • قائل *ال فإن • فال أكله إياه أطسه ولن له حل مجلكه لمالكه محل ومجا يعطه 
فكانؤصنا دنيا الكاسبح عن وهوأن واحد إلا له عض لا نل ؟ والرنق الناصح يهلعمه أن ل ؤإرخاصه 

يعلفهأن أءرْ قيه زاد فالا. أجمل همر الى الكاصثه لكرة الدناءة عن نفه تنزيه له فاحب دنيا الحجام كستا 
قرايةذا رجلا أن لعقا وقئ • عنه اقه يبمى ( اكافاى قال ) عليه "ترعأ لا له رنمه ويهلعمه ناصحه 

أوقاللؤمحح إنكسبك فقال ز، أوحج١٠vحجام وكب مام غلة له فذكر عحاثه عن فسأله عليه قدم لع،ان 
ذلك.تثبه اوكلمة لدنس اوقال لدلء 

والساتاللوعؤي باب 

اثنعن ملكة أف اثن عن جرج اثن عن حالي ين ملحر أحهمنا فال اكاض أمرنا قال اريع حدثنا 
قالاصته ولا واحسبه ( الثاس قال ) ا( المدر عل البينة » قال وملم عليه اش صل ايذه رمحول ان حماس 

يناصري ءن سد ن محمط هم، سبان ن سمف عن الحرث ن حمداش امرنا  ١١عله المدر عل امح، و» 
حددا. الاعوال عرول قال الشاهد ع يامح، قفى ث؛ّام علته اض صل اش رمحول ان حماس اثن عن ديناي 

الخيمىالرحمن حمد ين ععاذ عن مان ين رييعة عن محمد ين إ؛راه؟ر أجرنا فال الغافر أجرنا قال الرثح 
القصل اش دتّمول ان ؤبملم عليه الد صل الى اصحاب من اسمه احفظ لا صاه احر ورحل عباس اين عن 

نبمي عن المحبماب عبد احمبما تال الثاقى احمنا ؛ال الريع حدثنا ٠ الثاهد ح بانجن محي عليه 
فتفرقاحم إل، حرجا سود ن ومحصة سهل ن حمداش ان حثمة اى ين مهل بمارعن عن.٣^>، سعد 

صلاش دّول الم، معود ين ؤحويصة احوالمقتول الرحمن هووحمد فانْللق سهل ُن عبداش فقتل لحاجمإ 
كيناحمسبمن محلفؤن n ىّالم عله اش صل اش يبمؤل خقال سهل ين عيداش قتل له فدكروا ومحلم عله اض 

ؤصالإعليه اض صل اش وّو}< محضرفقال ولر ننهي لر اش يمول ؛١ قالواء أوصاحبكم قتيلكم دم وتتحقون 
عليهالق صل اش رّول، آن فزعم ةومكف١ر؟ اممان ننبل اضكٍغأا يبمؤل، يا قالوا  ٠١ممينا يخمن تمول ترثكم ف٠ 

(الثانر ر؛ال لنا عريي ى الفرائص تللث، ص قريضة ركضتى لقد سهل قال يشر قال حمده ص عقب وّلمم 
اقتصاراو العرب لسان سعة وس يعص عل يعضها يدل الى الحمل عن ور ناحذ كلها الأحايين، و؟ادْ 

يريدخاصة النفس ى الذي محمي ئيثا أحد عل ادر فن ععا أوهما يعص دون يثع مجا يحض عل انحدث 
أوالزنا دون مجا عل ساهدين أقام فإذا ادر  ١٠عل ينة يقم أن إلا فقط محال يدعواه أخذه له يكن لر أحذْ 

إلاثدص  ١٠عل يقم لر وإذا محنته ع محلف أن عله ُكن ولر بدعواه له قضى الأعوال عل وامرأتن شايدا 
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ثي؛اوكانيه يط درءءّءال؛ الذي ؤإزكان المال وأمش ثاءدْ ح مالأأحلف ثامداواحداءانكان 
عا؛4اش صل اش رمؤل سة دلالة ز المنة : عته اش رنحى الغامر( ؛ال سنة) يأت لر •ن نحر - عه 
ؤبمىتال، ر  ١٣شمها قطف اليد نا؛صة ؤينة  ١٣*قيما محالف لا اكهؤد ملئ يتةكا«الة يتتان وّلم 

منهالمر الذي يأخذ ب نكل محإن يركاء حلف فان عليه الدهم( أحلف ما يبمذ محنة علته يقم لر ثيثا ادض 
٠١والاكان؛يلأيتة بالدعؤي والخكم ( ثال ر عليه اللص نكؤل ع فياحذي*ينه دعواه عؤ، محلف ثيتاحى 

مالأادص ؤبمن قال ضادا واحد شء لانبمإ به يقاس لا وسب عليه ا،ب صل، اش ؤبمؤل لمنة يالينة له محالف 
يعيل،خمر ؤإذاكانت اليماء ّوى ما محلف ءل؛هكا المدض أحلغنا ادءواْ إلا دعواه عل للحلكم دلالة 

الشامةنيا هقفى وّلم عليه اش صل الق ؤبمؤل نيان محا دءواهكاكلألإ'انج(كات نحلق دلالة اللص 
منةى بهم( ؤصنت  ١٠نكل تال( ) دعا يتمحقون ولا المقؤل ذية واتحقؤإ ممينا حسهم( المدعون أحلف 
وجههعل  ١٣٠شء أن؛ضكاكل احتطن إذا وأنما محتلم لا أحكامه يإن نحا كبمد علته الق صل اش ومول 
منل ؟ هذا يثبه  ١٠محال( الق زكاب فتجد هام( فال فان الأحاديث عده وعكدا محتلمة تجل، ولر أممي 

يرمنالذين ى و؛ال ٠ منكم أربمة علهن فامتشهدوا ناثكم *ن الفاحثة يأتهم( واللأي ٠ وجل، عز اش فال 
وتالثهداء يأريا،ة إلا الزاي عل الخد يثت لا أن الق ٢ حك فكان ٠ شهداء ياربعة علته جاءوا  ١٧ ١٠يالزنا 

الحدودى يقل وكذلك يانتهم( الؤصية تقبل أن حكه فكان I( منكم عدل ذوا اثنان الؤصية)ا ى نمال( اش 
رحلهم(يكونا لر فان رجالكم س شهيدين وامتشهدوا  ١٠الدين، ن( وفال الزنا غى ن( اثنان الحمق لجمع 
علمحتلف هذا •ن لشء يغال ولا وارأتهم( أوثاعد يناعدين يقبل الدينر هم، حكنه فكان أا وامرأتان فرجل، 

المدعؤنيقم لا فلت ؤإمما : فال غيرًاحه منه واحد أزكل، عل محتلف يمال ولكن، ل*ذمإ نامخ سه أن 
أءدى،*ن الأنحاركاتت أن وذللن( ثبمالإ عاله الد مل اُنه يبمول نة ّ*نروصفت استدلالا؛،ا بدلالة إلا الدم 

مجغبنل، العصريرجئ بعد حمدالض وقمل ؛لادعا عنقؤإجلأما رجالها وفتلها يما إمْلع4ا'*اكان للحود النام( 
يقتلهلر أنه علمها •نر دلاثل، وصفت ف،ا فكان غمدعم ضا لايخلطهم محصنة ودارعم منزلهم هم، فتيلا السمسر 

أنعالهم فعرضر فأبوا ويستحقوا محلفوا أن الأنحار علي وّلم علته الأه ًزا الكا فمم( لبضهم تلا إلا 
أومعناه نر ومجا هذا مثل هم، فاذاكان تا؛لوع عندنا وذلك عنده منر فؤداه فأبوا ممينا فيملهم؛خمسهم( -رودن محلف 

ماأعله واّتحز، فيه القامجة فتلتهكانت أوبعمها القتيلر ضا اني، الح،اعة أن يعلمه من، ^، يغلب مما أكرمته 
ؤسالإعليه اش صل، الق ؤسؤل هؤل، لأن ون يم* م ؛ينا حمسهم( عليه ادعؤا منر لهم حللنا أبوا ؤإذا الدم لا الخفل، 

وضمعلهم فيدحل، البيت اتل،اعة تدحل، وأكرمته ُذا و*ثز، بالإممان يرءون أنم عنا يدل ا، تلأ فتممثكم  ١٠
وعندهآواليم( بالدم الثياب متلطخ بالفلاة الرجلر يوجد او قتله بعضهم او الهم العلم مل فتغلب القيل( 
انهحره بممع *ن، ز يغلب اوإح؛ارمجن، قتله انه هذا علم من، علي فيغلب عن اثر ولا عهمؤ قربه لمك، القتل( 

هم(الكافر أحرى *ن أوصك، أحرى س وامأْ جهة واحد./، وأمح( القيل( محقرة ذلك إذاكان يكنب لا 
لرفإذا الممر عذا همر وماكان هذا يقتله لر فقالوا ^;٥ فايوا وغيب قتله هذا فقالوا رجلا كلهم واثبت احرتم( 

محوز*/، ضم لسم، واحد وجه *نر جاعة وكان ٠ قتله فلأنا أن الميت أولياء فادص المعامح، عذه *ن، واحد يكن، 
متفرقةوجؤه مجن، جاءوا الذين، يكؤن أن بمكن( لا ما القتل( بمد اإ؛اًلزا خما تواًلووا ثكونوا أن بمكن، شهادته 
•ويثرءون علهم الدهم( محلف مامه فيه يكنر ل؛ قتله إنه يقولوا أن عل( فتواءلوُا اجتمعوا 

•مححه.كب< صحح. أصلر •ن وحرره . روتم،يدناكا انير يالنمخت كذا الخ. والأممان ية بلا ; ألوله )١( 



الأسرم سه م( 

لمدالأ-يادث ض ذ الأس بمي د؛اكا س ه رض اسل( رص : ارج؛ال يدلا 
ربم>كتتء عاله ا1دمى عل وامحن اللص مل الية ا ٌض بمص ؤحالف الثاس •ع امحن حديث حلاف 

ت؛ارإثاش قال . ل ١٠أ0 اكاس ح امحن ؛4 رد كا ؛كأن بمضها الكتاب مدا ى احصمت حججا نيا عاليه 
نحريمالأية مده ل أعم لت ب *نالت، ٠ وامأتان زجل رجلن كرا ل! فإن رجالكم *ن ثهيدين ا رمال 

نالممتؤ،تله ؟ ثامدين س عرزا؛ل لا ان ر دلالة ضا ءك فإن : فال محال ثاعدين •ن محوزافل ان 
ثهادهأمؤت فر ملمان،لث حران عدلأن ؛ال ؟  ١٠٠•تاؤه مل اش أ«ر اللذان الغامدان فن قنيممه؛لت 

:،ال ؟ للقآن ر ليلاي، ممن أجازط عليا لأن تال ؟ وحدط النائلة ثهادة أحزت م وممن ؟ الفة أمل 
أنالخديث من شء ى بجون له وفلت ؟ القران حالف ثامدين •ن ام حكم س أن زعت فقد ممن لا 

إلتمومن« أن فل *ن هللشومن ؤإن 1 محال اش تال للث فيقال ممت، ؟ ممته فإن : *ال ؟ المآن يخالف 
 Iوفال 1- نصم  ١٠صف ف I محتدونما عدة •ن علهن فالكم نمومن أن ثمل س ءلل؛ضوس م Iرعت

لهامهاكان لر بان بمادهان ؤمل صحراء ى ما اوحلا مرا وامض يايا محاغلق يالواة خلا إذا الرجل ان 
نملهلر نالا ؤاذا ف ثان،ا ن وزيد الخناب صرن لا،ال : لأل القرآن ،خال؛ت الخد؛ اضروعلها 

وموأمدفيه مدا تملؤإ أل! تمال اش عن الين وٌب اٌ صل اش د؛ّول م ليي فا فلت حلافا للقران 
تامينقال وجل عز اس أن وقلت ■ضهما له وذمت الابمن •اتن *ن القران لظامر حلافا يكؤن أن من 

أنحرم أته لا ممن التامين أقام س عل يكمن لا حى الشهادة يه تم  ١٠عل دليل نحيه وارأتن هامدا 
يكؤنيالمامدنكا عرالخكم فهوحكم  ٠٠نحلف حى يثيء له نحكم ام يثامد جاء ومن ضنه بمكم؛اهل 

حلفإذا ُمحدتا عته نكل  ١٠عمك فيلزهه امحن عن عليه االدهم ننكل الخق الرجل الرجل؛،ل يدص أن 
اشصل اث مبمؤل أن الناهه وى ضا علكم نيحل فإنا ت فال جاعلين ؤممن غرمامد فهوحكم اللص 

الاسأتي إذا ءامنم'فات يل قال ؟ أوعام خاص القول فهذا ممن I اللص ض ابنة ٠ قال وّزر عليه 
الديةوغربم مميتا حمن أملها أحالمنا محلة ى وحد محيلا لوأن تزعم أنت فلت ؟ وأين ت فال حلافا له 

((عامقلامضالدم عل الهنة ٠ ممل عليه اش صل الهي قول ان زعمت وقد ينة يض الدم كف واءهبت 
علوامحن  ١٠ؤملم عله افه صل الد محبمؤل مل ى أن زعمت وفد ممم دلي انحلة أعل وأحالمت يينة إلا أحد 

أحتجفن ممن يه قضى صر 1ن مدا قلت فإن عليه ادهمر محا يريء حلف إذا عليه الدر أن ٠ علمه اللص 
اننصت ثبملم عليه اش صل اش يبمؤل يقضاء احتججت فقد فلت يبمالإ عليه اش صل اُُه د؛ّول يقضاء 

إذامما تقول أن ن اتت فم مما مويعام •ا قال عام I عليه اللص عل وانحن اللص الهنة؛ل  ١٠فوله 
؟حلاقه عليلث يرحل عنه إداكثمتر مما وقلت ؟ يه تقؤل أن ءلLث أن عل يدل  ١٠أعهليت عته كشفت 

شءزكل تامن التامين جطهأ وكذلك غثده ى ناقمة شء ى تامة الشامي ثئ انحن جطهأ فقد ال( ق) 
ناقصةتامجة؛يبم الذمجة أمل شهادة وحطم الخدود ى ناقصن ا،لال ى تامن واهراتن رجلا وجطم الزنا إلا 
يضاعهلهم قال يان المائة ى واحتج قال غرما ى ناقصة النساء ء؛رب ز تا،ة الراة بهادة غثدعم ين 
ي،دون؛ائل١٠رفقد قلت ملجن لا  ١٠عل أحاشلمم قال يأن واحتج مامحك ى أعهلت فكذلك قلت يينة 

اءرالأرام -كلما نحكم؛ادعامم ولا يثة يلأ عتدعم القال ؤإرار ثهادمم تقل ولا يصدقون الاحارممن 
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حسان اثزى فإذا ءكولأعمئك؟ئل:لأئت آذانم أوحمرا ابم رأوا U الخم : ثال ذلك 
؟نحك فكف أنه'لكنآاقا اتاعه الذي ئادهمر باعه م سة وماثة حمى من بالشرق ولد عبدا منة عشرة 

الأى تحم وأنت البة عل وتحلض بلدي غر وسلي ثل ولد مدا فإن تفللض لك مول فال المة عل : تال 
ؤإدمثلتفال فه أير لا إى مم عا عل نحالفى فأنت لك يقول فلتا يسأل قال ؟ عابا قط يأبق لر بان أحط 

بلحضره عن مض تال م : تال مم أن بل مال ماعته عن فغي أبوه قل أفرحل تلت تحلف أن ومعك 
علوامحن ممكته والخم الخم بعد إلا محلف أن نأعره لا ونحن الشامة عل بمنه عت فقد قلت أ؛و0 قل عن 

حالففقد فال وصمت الدى الخد عل بجلف ر؛لت؛رأيك ؤمم عليه الد صل الد رّول عن نة ّالشامة 
النيعن أحاديث احتلمن، فتقول عيد وابن صمد نحدينا أفأحدت  vZJiبجيد وان اليب ان حييتكم 

ؤصمعليه الد صل الني عن ؤيى عا حالفنركل فقد قلت لا ; قال ؟ احدمحا فأحذات، ؤمم عليه افه صل 
بهيؤحذ أن أل والنمل عو.نقطع قال ؟ السيئ، ابن محيين، تأحد لر فم تلت، لا ؛ قال ؟ لفامجة از 

نمحتين لا ئت ؟ محل ابن محديثؤ احد لر فكبنؤ قال غهمبمم صاحم.ن بجدين، أعم والأنصاريؤن 
أوبينة عن إلا؛الإبث، الشامة نجب لا قال صاحكم فإن ت قال دونه مهل حدمثؤ إل صرنا ذ١دا مهل حدين، 
فيهنقضى أن إل وصرنا أصحابنا عل ركناه رأيتنا قد قلنا وًمنا مجا بغر اللؤيث، وصهنج م ُينإ محن دعؤى 

ىوأعطم؛القاعة قال غرععناه ى بثيء لا ومم عله الته صل اله رمول به قفى الذي الض ممثل 
محالفةالخراح قال ؤمم عليه الد صل الد يبمؤل أعص حثؤ حا أعهلينا قلت، الخراح ى ما مهبرا ولر النقص 
قلنانم ت قال ؟ ذللث، البت، يتى ولا ذللن، عمل عل.ن ويدل جرحه •ن بمن قد انحرؤح لأن قلت، للنفس 

ءلوامحن المدر >، المة ما خاكوا اش دالشة القس j ما اءْلا ز ءا ب i( ذآذا 
لقدءوًح؛راءة ا!بمن محبمّد عله اش صل اش رصول جل يإيا يرمبمم ولر انحلة أيل أحلفوا مم المدرعله 

تركوهإلا شء ى الخجة ادعؤا رأيناعم وها الكتاب، غرهدا ز مماكبناه غرذللئ، ثع هدا ى الحجة كبا 
عنحيب ين عمر وعزكتاب، عنه الله رصي الغاض( ؛ال أكرمنه) أو مثله ى لحلوا إلا ثيثا عابوا ولا 

يىاحد ض ين، بحد ين، الرحم، عد م، اليم، الخرث ين، إ؛راعم ضد;>، حدثي قال إّحمحإ ضد؛>، 
مكذا ١٠والد قال عته أمن ولكتهّكان منه باكرعائل مهل ما'كان الد وأيم إراهم ابن يض ضد حارثة؛ال 

إلوهنهكب، به لم لاعم ما عل احلفوا ومم عليه اقه صل افه رمول فال عا أوهم مهلا ولكن الثان 'كان 
كيعلمؤيا ^١ قنلؤه مجا بالي بجلفؤن إليه فكتوا فدوه أساتكم بن قتل وجد الأنصارأنه حيرحر،'كلعته حول 

احذأن ممتيثه  ١٠; قاتل ل فقال ا القاهى 1ال ر عنده عن وّلم عليه ايزه صل ايد محبمؤل فوداه قاتلا 
صلالك، ٠>، كع مح، ب محاذا دّم علته اث صل الني م، م يمد امح، أعم لا ؛لت ؟ يمد ابن، حديث 

لآءعؤمم عليه الد صل الكا صحب صهلا علمته ر؛د الرّز نشحؤ إياك ^١ ولمنا فهوعرمل ث؛ّثم عله الد 
فهاب،ان بجديثؤ احد أن مثعلث، فا قال وصمتؤ ئا به فاحفت، الأسان إلا يشته لا مياقا الخدين، ومحاق منه 

بنعمةعندنا ُللث، إذا'كان'كلثقة غرهم ُن، يه يالُم بالخاية أط، والأنصاريون أنمايبج، والقتل عرمحل قلته 
.ثقة مال ائته 
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شن؛ضهالا الى الخكأت لأب 
تذرعله أوكان ئج ولر ات مس 

عنعتة ين عدك ين عبيداس عن شهلب اين عن عالك أخمنا ؛ال الثاض أخممنا ثال اريع حدثتا 
فقالدر وعبيا ماتت أ*ى إن خال و؛ّاام عليه اش صل اش يبمؤل امتفى عبادة ين ماُل أن عباس اين 

أنؤصلم عليه اُد مل الق ؤبمؤل من عنه اش رصي ( القالي قال ) (١ عما امحه ٠ محبمالإ عليه الد ًل الني 
زضوكان ذرْ عض الحج نذر يمي أن كبمن ءلالراحاة يتلث لا أن يلغ عض بآ زيضة تمحى 

دزوالزاد الركب الميل ز وصم عليه الق صل الد ثمبمول ومن الميل إليه وجد ن عل الحج ز تحال الد 
غثرالحجيدلا ارُب ن الله محل ؤم الين عن يصدق ان وسب عله الق صل الني ؤمن االال عل منة عذا 

ضاءهت عن لأن عما يقضاثه فأره الحج در يكؤن أن فاحتمل معد أم در ماكان عباس اين يسم وام 
نإنهعات م أوصلاه صياما در 4ن فأما ٢ فال ر كاؤيج وانمرة يرصدفتك١لكللك ولوكان ايت عن 

مجا: قائل فال فان ( الغاض قال الصلاة) ى يكفرى ولا عه يمل ولا عه يصام ولا الصوم ى عه يكفر 
الحجمال اش فرض قلت ؟ وأين تال فإن ; يلما مال اش فرق قل ; قالت ؟ والصلاة والصوم الحج ين فرق 
ولامال الق محل ولر بمج، ب عمن ينحى ان وّثم عليه اش صل الق رمول ومن ميلا إله وجد من عل 

أومريضا محنكم افزكان قال الصوم مال الق وفرض يدلاغمالخ^ الحج ٌن وسب الدعيه صل ثمبمرله 
وآمرمكن طُام يوم ركل سلم عه عجزوا م يطقوهكانوا؛هليقوه نل ٠ مساكن » قوله إل ٠ مفر عل 

وقالالصلاة من ركن ما علما ينحى ولا الحائض تنحى لا أن وسب عله الد صل الد رمول ومن يالصلأة 
صلاةعن سة ولا وام كفارة الصلاة رك ى عملوا ولر عمله عل الغلوب ولا امن عوام 

الر*عمل والصوم الصلاة وكانت لنمه امريء عمنركل وكان أحد عن أحد يه يقوم أن ولا صدقة من كفارة 
الصلاةيخلأف ؤبملم عليه اش صل اش ؤمؤل لسنة اتباعا الرحل عن ابج بمل وكان غيرْ يعمله لا لنفسه 

النمرمول عن افروى قبل فإن ( الغاض قال صلاة) ولا صوم ى ذلك ولمس ائال عن سه فه لأن والصوم 
عليهالله صل الني عن هماس ان ، ٥٧م.■ نل: احد؟ عن يصوم ان احدا اعر انه وّلم عليه الد صل 
اشصل الني عن هماص اين عن همدافه ن هميداس عن الزمكا حيث نل ؟ يه تأحد لا فم فتل فان ومم 
ءباسان عن غممْ حاء فيا عباس لاين عجدالد محالة ومحلؤل الزمكا حفغل ح يسمه وا دردرا ؤمم عليه 
اينعن يغلهل الحديث حدا حاء ادى أتمذا قيل فان محنوه يكؤن لا أن أثبه عبيدالد حديث ى مجا يغم 

سه*>، ااز؛ثدحل ان الز؛مم لأن انه؛لأل هماص ان عن همان ان اصحاب للمح، : نم : نل ؟ هماص 
عونةكر علينا ولست ( الغاض قال ) فاحش غلط ومذا الماء عتمحة أما عباس اين عن فروكا،ذا الحج 

العمj والصفة يالخديث العم أض عل مزتة ولا وصفت ،يا محلفافلن أو اخلف إذا الثابت لخديث اى 
الحديثى الاس من صنفان عارض وقد مثله يثبت لا الذي والحديث غانميا يكؤن أن ضه الني يالحدث 

تبهللؤناتفة مخمم فسألي يثبت، فلا يدلألة صاحبه غالط ادى والحديث محدثيه مضر بمال عثله بمن لا الدك، 
يرده ١٠الحديث من يوحد يان والأخر حدبه بمن لا مر الحهالة أحدهما يضرين الؤصع مدا عن لحديث ا ر

عدلثلاثة عنده تهد إذا الحاكم أرأيت محلت معنانا ز• وّرم جازنركله منه واحد جازى إذا فيملؤن 
شهادةويقف انحرؤح شهادة ويزك العدل شهادة يجيز المس وعدله جرحه يجهل ورجل يعرفه ُبمرؤح بمرقه 
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