




هضى Uj، الغاس ثع انجن و4 يقض لا *ا اب 

لهتقهدان يأتحر الرجل!الأل عل الرجل ادهم، محإذا • تحال ايد رحمه القاهر( رقال 
عزنلا إذاكن الما، أن ب u_ ؟ ب الخج U : نائل تال فان الا،رأتن. ثع بملف لر حقه عل 
قالفان يشهد. رجل سها ليس امرأتان فهاتان الرجال يراه لا ما إلا الرجال سر إلا الحاكم عند 

بالة>را بمش ت فيل يمينه. بمش فقد • -، ١١٠فإل، • غيرثاعد فالحالف بمالف رجل سها ت *اتل 
ومنتعال اش رحمه إ القائم ر{ال ثمحلف لآ لنمه ولوثهد لنمه يشهد لا والرجل ثامد انه ليس 

نوةأرع لوشهد يقول أن عندي ولزمجه رجل ح إذاكانتا قيل ؟ الرجل مقام تقومان امرأتان فال 
ولوأنرتال( القول ءرذا يقول أحدا أحب وامجرأىولا وثاهد يثاهدين ياحده أحدْكا بمق لرجل 
ماأحالفناه وإلا احر بثاعد ائت ونيل شامدعا مع نحالف لر ءلالقأا أنه ثامدأ أنامت رجل امرأة 

عبجلف أن له يكن لر ومجهر وشهود ورصامحا يول امراة نكح أنه عنر ثاعدا رجل ولوأقام ٠للقلد، 
لهأبح إمما الملك وجوه من وغثرْ بالبمر الأموال يملك الرأْكا رقية يملك لر الرجل أل، وذلك شاءدْ 

ىفتقوم با ِئك الزوج ماكان شأتا س ^مملك المرأة ولأن نله عليه محرئ ضءكان يالنكاح  ١٢٠.
حارجايافها الماله ملك يملكها يكن ل( ه نفوالزوج بمفه آور اره ركل محا الزوج هتام نمها 

لأنأعلمم. تعال واش عندي الشاعد ع بانجن وصلمم عليه اث صل اش رسول له حكم من سنى من 
أووهبه بيعه نه له يكون مالكا به له حكم  ١٠مملك لمن ما حكم إمما ومحلمم عليه اش صل اش رصول 

الزوجهكذا وليس غيرْ مل م يملك محيما غترْ عليه ملكه  ٠١٠محا الوجوم مجن برجه أومجلمك رق سلطان 
ميدهأن عل ثاهدا عد ولوأتام الكاح نل محرما سيءكان إباحة ّلهلان ءالء١ ّلهلانه إمما والمرأة 
سيدهلأن مجالكه ميده كان  ١٠نمه مجن بملك لا البد أن وذلك شاهده ع بجلف لر أوكابه أعتقه 

الملكيثن إمما ه نفعل للعد الرق من سيء يثت ولا نفه ى للمد ذلك وليس ومته له؛بمه كان 
ممللقوالمرأة بمتق المد مثل نفه ى له للمئهود الحق فإذاكان فلا نفه عل فأما غيره عل لإنسان 

بهيملك ف؟ا الشاهد مع انجن أن فبل من الشاهد ع يمن بجوزفيه لا فهداكله أويبلل ينت والحد 
صلاش رمحرل به قضى والدي الوجوه من بوجه يملك فد مما غءرْ يدْ شيناكان شاهد. ع الحالف 

إلينتقل أحد٠٠ا هومجلك بل عاليه المقضي وغم له المقفى غير والمال مال ذلك من وّام عليه اش 
ونفهبملكها وهولا ه ينفله يقضى امما كان عتقه عل بامحن له يقضى أن يْلاو_ا الدي فالعبد الأحر 
تحالواش عندي وصلمم عليه اش صل اش رمول به حكم  ١٠سنى مجن حارجا هذا فكان حميره ليست 

فلأنعل له أن أشهده رجلا أن يشهد بشاهد ولوأتىرجل •' اشتمال رحمه الشاهر( )قال • أعلم 
أنليس له شهد أنه عل حلفه لأن بجلف لر ل شهد لقد أحالف تال بشاهدآحرفان إلا يقبل لر حقا 
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الاوماكتبا محون لا أب ولى له ثإ أوصى فإن وأيل عوكأحدعم بممؤن لتوم لفلان بإ تمحصي 
ؤيسهلا1و؛ة  ٠٠٠نحف أمر ا وعن ; تعاق اش رحه ( اكافص رلأل النصف ؤلهم النصف فاله بجصؤن 

منعل الصف وجعلنا الصف اعهليناه حبرا او ماما يصح ؤلوكان عذ0 مالتا نر الخواب  ٠٠٠
عليهحا تصدق إذا الصدثة كانت إذا  ١٠٠٠القياس أرى لا ولكن بمضي لا ثمن معه عليه ُه تصدق 

حلففان الفقرا• أمرة فكن فاحلق ثثت إن له يقال أن إلا  ٢١١جاثزة بمصون لا ومم المقراء وعل 
أونقصواذلك بعد الفقراء زاد فإذا عليه فا ص حاص م الصدفان ى معه من وأحلف ذلك أعفاه 

فقممكزكل الكي شرط اذاكان مل وقد : تعال اش رحمه الغاض( )؛ال مجمم حاصfمكواحد 
){العليه يضيق من عليه يدخل بلاأن مم واحد يمكزكل قال التصدق إزكان يكفيه  ١٠تل أى 

اإغااانمثل الكي أن ، أقول وبه أعم تعال واللب ، القول هدا من وأصح ؛ تعال افه ؤحمه إ الثافص 
وإذاتميع. فيه وكلهم محاجه عل بالكن ملمم واحد يوثر وب أوأكروا اصعللحوا الكن صاق فإذا 

وقدالأبر• يعطى مما اتل م-ام واحد يعطى فلا ذللث تل وإن الفقراء مجن بن قعا اوشء غلة كانت 
منهاإلاحون االال حران  ١٠يعa؛لاالل الصدقات عل قياما قرابمه فقراء فهوعل نيلة فقراء يمم ■ا إذا نيل 

م،احانت فان صدقته حيران ترابتته كان إذا اقول وبه تعال اش رحمه الثا،ص، رألأل الصدقة 
رءلالصدقة فجبران بمد لر فإن االتصدق قرالأ لذوى كانت بعض دون انحران لعص الأثرة 

ؤولدعاولد أم غميه أنه وحلف رجل عل شاهدا رجل أقام ولو تعال الد لجمه الغائي( 
ى*ى الذي رق من ؤيخرج ابنه الابن ؤيكون الحالب له للمشهود ولد آم فتكون يده من فيخرجان 

١نهكانيزقه عيد يديه ى رجل عل شاهدا لوافام وكذلك ت تعال الد رحمه الظ،م( ر؛ال يديه 
فعلتعال اث ءالاكا،م(رحمه ) له مول هدا وكان حلف العتق بعد إياه غصبه م له'فاعتقه عيدا 
هوالعيد لأن اعتقه انه ميله عل شاهدا يقم العبد هذا ى يدحل وليس وقيامه كله الباب هذا هذا 

لهالشهود فيه يتنانع الذي الدين ى آلثاهد ع وانجن الأول الناب ى وصفت الخصومةكا فيه الذي 
ؤازكانتنفه غبر مئ منفعة يصبراصاحت|،إ ميان والولأء والنصب منها ُاح^| لا عاله والمسهؤد 

.نفه غبر يثيء ينتح لا والملؤك ه نفغبر ى للخصم منفعة فهي مملك لا 

العاهد•ع انجن ي الخلاف 

اشصل اش رسول عن نو"|ا ع الشاهد ح انجن ي فخالفنا ت تعال ايد رحمه ( الثا،م )|ال 
نردهب رأيكم من حقا تراه لا مما لوحكم فقال نقمه عل فيه أصرف حلافا الأاس بعض وصم عليه 
لأحدبمل ولا به تقول أن يلزمك الذي رددت لبعضهم فقلت رددناها الشاهد ع بابمتن حكم وإن 
لورديماكانتالي اراءنا واحزن بسم عليه ارد محل اش رسول سنة لأنه حلاقه ءٌدُا الطم ايل ثن 

:تعال اث رحمه القاض( |ال باثياء) نردها ونحن الد حلافكتاب إنما قال . ي عليك أحف 
قالردهاأن من بعص به مماكلمني الشاهدفكان مع اشن رد ي به كل٠وبي ١٠أنقصي أن جهدت وقد 

.يتنبه ، الخ يقال أن إلا العتول أرى لا ; أي ، بالقياس متعلق يقال أن إلا ; يوله )١( 
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واخذالقوى أيري ورت ما وعل عمر عن روى ممن وأعرف أوثق وطم عله اش صل الد رمول عن 
الأو نحيزه فأتت منه أتل نحون أن محرما يكون أن يالناعيين يعدوالحكم لا له وتلت ؟ منه بأصعف 

مجواصعهل ذلك بعض بينا وتد ، منه أتل محوز أن محرم إنه بقولك محشء فأنت ذلك محرما يكون 
واش، ينا مما بأقل لتقوم الحجة وإن سن لر ما ينا بما اكتفاء ينا اكرمما يكون أن عزكثثولعله ومكننا 

اعم.تعاف 

عيهلأض الدر 

؟عامة أهمر عليه ا،لدص عل وابن -هم االااعل المنة ل تقول فا تال تحال اش رحمه ( الغاض ال ؛) 
١٠جمح ؟ا يبملل حى قلت عامة إما أنول فاى *ال الأسياء؛•ون؛مض يعص عل خاصة ولكما لا، تلت 

الت أمرت الى الية فا قلت وأن قال بمك ي U عامة مك إذآ قالت ذلك؟ قلت فإن قال علته خالفتنا 
يةأقم فر محلة ي قتيلا وجدته ل مؤل ى تقول فا قلت وامرأتن أومامد قالٍ؛ثاءدين ؟  ١٣٠باقل تحش 

وملعائم بالدية نقضى م ممينا خممن رجلا خمن ممم نحلف قال ؟ قتله أنه بعينه  ٢٠٣٠أحد عل 
أوثابثامحدن *ن باقل يعش أن محرم اش كتاب أن زعمت لك فقالوا قلن، منن ثلاث ل ءرائه»| 
أوعدلأن شاهدان وهم؛ بالمنة إلا مجلع يحش أن تحرم وّلم عيه الق صل اش لمول منة أن وزعمت وامرأتن 

ابنان عل تدل ه علياش صل اش محبمؤل سة أن وزعمت ان وامرأند شاه
؟والسنة الكتاب قولك جملة هم؛ فخالفت ترثنا ولر وأحلقتنا شاهد بلا أععليت فيف حلف لنر براءة 
محالفاالحكم هذا لكان عمر م، ثابتا لوكان أرأيت قلت الخْلاب ن عمر م، وهذا أخالفها لم قال 

عمر١^لأن لا قال ؟ عله ١^•■^، عل وابن الدك عل ابنة أن مجن عمر قال ومجا والمنة للكتاب 
أنمحرم الكتاب أن دعواك أن عل خاصة الحكم هذا أفذلك فلت قال مجا وسف والمنة بالكتاب 

أوناعيين من باثل مه يعش أن عن حكم محول أن محرم المنة وأن شاهدين مجن ياش أحد يعش 
إمماولكي بعام ليس م قال ؟ تلت الأشياء'ي جمح عل بعام ليس يرأ لا م أحد فيه بملف 

أوباراثنا الناهد ح ؛اببن، قلناأفرأبتنا قلى عمر عن بالخر والمنة الكتاب جملة من هذا أخرجنا 
عليهاش صل اش غررمول الممرعن من، ولك لنا ألزم وذلك وّام عليه اش صل اش رمول ؛١اخبرءز، 

الفر (٠ ا،لدص عل الثينة )٠ وّدرعليه اش صل المى قال إنما انحله أهل لك قال إن أرأبت وقلت وملم 
وكأنكمقلنا ؟كأنكم قال علينا أفدص عمر ذللث، وقال عليه ١^-^؛ عل ابن وقال ينة هذا نج 

أحلفتنافكيف علينل وطرحه قتله غرنا يكون أن بمكن، وقد قتلناه أنا يزعم لا القتل، ول هذا أوبقن ظن 
وإذاعلينا يدص لا الدم وول نجعلنا ولر فقالوا قلنا عبيم كالمدص فأحجلكم قال علينا مدص ولما 

_>فتضلم، فا قلل فأحلفناكالنا فقالوا فقلنا زكلكم فقال ؟ أوكلنا عليه مدص أفضنا جعلتنا 
أتحالفنايرما علينا لوادص فقالوا ئنا خبن دوذم إذا كلكم أحلفكم فلا قال وتلزس عنا الغرامة 

أحلفتاإذا وتنللما عليا مدص نكلنا كلنا نحلف ب إذا القتيل ول م اتت فقالوا فلنا م قال ؟ كلنا 
احلمتاكلاثنن لوكنا إنسان عل واحدة بمن؛ عل تقتصر ولا خيارنا وتحض؛الفللم علينا ملص ولما 
منركانحلف مجنر الأبمان وإمما ممينا خمن أحلفته واحدا أو ممينا وعشرينر خمة منا واحد 
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عنذا ;ويت تال ؟ لك مذا جاز ةك؛،و« وتغرمنا واحدة ( ؟؛rjعظم وإن عندك هذا سوى فا 
تتمألا عمر عن التيء أتت روت فإذا لالث ينالوا تلت عنه تحال اش رصي الخطاب ابن عمر 

الكابأن أزعم أن بجوزل لا فال ؟ عنه محبماجاء والمنة يخالفه ءلا٠رالكاب بان وتركه عنه ايمين 
غلطإنه تل فإن يلت وقولهكذلك والمة خاص عل الكتاب أقول ولض يخالفه قوله ولا المة ولا 
علوابن ١^^٠٠ عل المة هوشه والةُوقواه الكاب فنار لا'يخالف عم عرلأن عن رواه من 

لهذاخاص عل عم وفول والمة الكتاب إن أقول ولكي به أثق من أتم بجوزأن لإ فال عله الدر 
فلمفلت يعص بعضها أبملل ولا صلا اصتمالها إل وجدت الأمحاراذا وأستعمل فيه جاء فا اء جي 
أجزتU نحزن ولر خاص الأن قلت م عام والة الكاب أن زعمت اكايد ثع أشن قن إذا 

فمالفقالت ءوثا؛ت نم قال عم؟ عن ثابت اذث أيدا لك ئل إن أرأيت له ؟'وتلت نضالي 
؟فيه عمر وقلدت الخملة أصل ى خالفه إن ثيء إل تلتفت ولر عمر به قضى ما عل به فقلت للث 
بنصفيان اخرنا قلت ؟ واين فال عمرفته عن الخديث خالفت للث فقال له فقلت وعرثابت نم قال 

أنووداعة خران بن وجد محيل ى محهكتسا تمال الد رضي عمر أن الشعى عن منصور عن عيينة 
فأدخلهمبمكة يوافوه حتى رجلا خمرن مما إليه أخرج أقرب أتبماكأن فإل بمن القر بن ما يقاس 
عمركذللثفمال اعوالأ ا؟اننا ولا ابماننا اموان وفت ما فمالوا بالدية عيم قضى م فاخلفهم ابجر 

يهللولا دماءكم بأبمانكم غمرحقنم قال قال الثعى عن الأحول عاصم عن عيرصفيان الأمروفال 
وعندممليله وعشرين اثنن يوة جممجن قوما يرفع أن اليوم أفللحاكم قلنا الحديث ومحكدا قال ملم دم 

ليلهوعرين امنن يرة جمعمرمن رفعهم فقد فلنا ُلأما يرة جممن ولا لا تال ؟ خوزحكه حاكم 
يخرجالحاكم إل يكتب أن أفللجاكم قلنا مكة من ١^٠١ أقرب هم أحكامهم نحون حكام وعندهم 
انحافعمر فلنا الدم ول إل بل فال ؟ رجلا خمسن ُمم يختار الدم ول إل ذللي آوإنما رجلا خمان 

فثدفممبتخ؛دهم يامجرْ و؛ الدم ول إل رفعهم بجعل وب زعمت فرفعهم خمن برفع الحاكم إل كتب 
الفعم قن محكم حيث ومحلفهم لا قال الحجر؟ فى محلفهم أن للحاكم آو قلنا الول باختيار الحاكم 

أنميخر فعم قن لا قال ؟ شلهم أن محلفوا لولر للحاكم أو قلنا فيه أحلفهم وقد الحجر ز محكم 
ألعمر فيها نحالف أربعة أحكام فهدء محلفؤ لولر يقتلهم أنه عل يدل وهدا ؛ابمانبمم دمتاءهم حقنوا إنما 

حكاعنه وتقبل فما خالفه علمته أحد وصر عليه اش صل اش رسول أصحاب من نيا لعمر محالف 
محعللر وصلم عليه الد صل اش رصول لأن الشامة ى وصلم عليه اش صل الني حكم بعفس يخالف 

اثصل الني عن وله عمر عن رويت ءا يعص افتاخد بخم -هل بن همداش وجد وفد دية :أدد عل 
منءثدْ عن ولا وسلم عليه اش صل الني عن له نحالف لا ما عته رويت ما لأرك نحالف ُّام عليه 

رواهإنما لا قلت ؟ عندك هو أفثابت قال ؟ هذا قولك من أبن جهل فأي أحكام أربعة أصحابه 
وصيرعليه الد صل اش رسول عن روى ونحن محهول الأعور والحرث الأعور الحرث عن الثعى 

يكونلا أفتثرتكم قال فإذا بمينا يخمن -بود أفتنبرثكم قال بملفرا لر فانا الدعن  ١٠١أنه؛الثات لأمناد ؛١ 
دالقمحلالهول عل بجعل وب وّام عليه اث صل الني وئام أبمام الأنصاريون يقل لر ولما غرامة علهم 

جميعاوهذان ا،لدعن عل الابمان لدوا م علهم ؛الدر بدا انه عمر عن ويروى صيثا اًلهرهم بن 
دامجرأتنوأنصاهد مجن أفل يقبل لا أن عل يدل الكتاب أن زعمت إذ له وقلت عنه رويم  ١٠يخافان 

وإنمامجني الولد هذا ولدت مجا لارأته قال رجل ى تقول فا يينة إلا أحدا يععل لا أن عل تدل المنة 





فلن حه و؛ نحن نقول وكذلاث ؟ ينر-،ا نجعله ل؛ لم الخيارمعا يتداعيان الرجلن أورأيت الرجال 
عالكاللن وأنصاف الشط  ١٠١٠٠يليه من أن عل هذاكالدلألة فقول ؟ اللن وأنصاف الشط معاند 

عذابمعلأ بأن إلا الشم يعتدل فلم النزل اتس،ا يكونان وقد  ١٥^!بتاء الخيار الرجل يبى للجداروتد 
الرجلأورأيت ، انزاه،،كذاأحدهما ويكون ؟ اللبن وأنصاف الشط معاند إليه ليس لن الخيار 

؟الين لصاحب البناء تجعل لر فب بناء والرفاف البيت رفاف ى فيختالغان يبتا رجل من يتكارى 
كانتوإن البيت لصاحب فأى الخيار ى ثابتة كانت إن الرفاف أن أنت زعمت نقول وكيلك 
الخيارى لها فيحفر رفافا الماكن ويض ملتصقة رفافا البيت صاحب يبز وقد للساكن فهي ملتصقة 

أثرثابتعل فيه تعتمد ولر الدلالة أصعق فيه وامتعملت بينة بلا ى،ذاكله وأعهليت ثابتة فتصثرفيه 
عزاش فول وإزكان قياس ولا ضة ولا اش كتاب حلاف إل نفك تنمب لر م الناس ر إجاع ولا 

أحديعش أن محرما ٠ وامرأتان فرجل رجلن يكونا ب فان رجالكم من شهيدين وامتشهدوا » ب وجل 
انعل دلت المنة آن من ادعيت ما عذروحالفت بلا وحالفته مدا مجن باقل اعطته فقد هذا من باقل 

أنبلغي فانه قال فيه قولك ركلث عليك ومجبن منه هداكاف مما غورْ ض فيه مينة إلا أحد يعطى لا 
حالفهوإن فلته فانا وافقه فان الئرآن عل فاعرصوْ عق جاءكم مجا  ١١قال وسلم عليه اش صل الك رصول 

اشيصول عن والعروق دّّلم ءل؛ه اش صل ارلد رمول عن عندنا معروف غير فهذا له فقالت ٠ أقله فلم 
ومجشوحاونامخا وأدبا ؤزصا وماما حاصا أراد  ١٠يعرف وليس هذا حلاف عندنا دّّام عليه الد مل 

قالتبينه والمنة الهمصن نحكم الكتائب فيكؤن ٩ وجل عر اش امْ ما محبمل عليه ايد صل بسنته إلا 
بنفقد  ٠١فانثموا عنه ماكم وما فخذوه الرمحول اتاكم وما  ١٠وجل عز اف قول قلت ؟ ذلك عل دل وما 
تتعال الد رحمه ( الئافص كال ر ءلاءته الناس عل ايره وفرض يس قد الرمول ان وجل عز اش 

رمولقال ; قال أبيه عن راخ أبى بن اش مبد عن النضر أبو صالم حدثي قال عيينة بن سفيان أحبرنا 
أوأمرتمحه نميت مما امرى الأمرمن يأتيه أريكته عل متكتا أحدكم ألفن لا  ١١وصلم عليه الد صل اش 

لوله وقلت ; تعال اش رحمه ( الغاض {ال ر  ٠١اتبعناه الد كتاب ى وجدناه  ١٠ندرى  ١٠فيقول به 
منهنحضرنا  ١٠بعض منصف وب وصفنا قعا قدتركته ثابتاكتت به احتججت الذي الحديث هذا كان 

عدلذوى  ١٠وجل عز الد ذال الشاهد ح اين ى يخالفنا س بعض ل وفال تعال. اش شاء إن 
أنيل الم ز يكن ل( لما به فتلت ؟ هذا من أقو أجزم فكيف ٠ رجالكم من شهيدين ا وقال منكم« 

الحق-بما ويوحذ الزنا غير ز ثامن الشاهدان يكون آن محتملا يل التنز وكان شاميين من آقل نحون لا 
الحقلصاحب الشاهد ح ايلن نحيز ومحلم عليه الد صل الله رسول وجدت م عليه بمن ولا لبه لط 

الملمنوعمل المنة دلت •٢١ ويعملون شاهدين س أقل شهادة نحيزون الملمن ووجدت حقه ويأخذ 
نسألكأعلم تعال والد منه أقل محوز أن محرما ليس  ١١رجالكم من شهيدين  ١١وجل عز اش قول أن عل 
وأنقولك عامة ترك أن لزل حالفته وإن الشاهد ح ابمين إل ترجع أن لزُلث قولنا بمثل قلت فان 

قالمنا القران ى الخملآ س نحالتنا مما أول وأنك قلت  ١٠غبرعل ولجلتنا هن"ا محن قلت  ١٠أن لك تثن 
سيغثربمن الخق يه نحوزندنحذ أن قال * رجالكم من سميين ٠ محا حكم ل'كل( حد فقلت ض، 

قال؟ رجالا س الشاهدان وما قالت منه؟ بأقل الحق ِؤحذ أن محريم وفيه قال وماذا قلتخ اإ٠لالب 
زعمتما إلا محور أن ومحرم محرزان وصمت ي عدل ذوى يالاثعان له تلت عدلأن مسبان حران 

أمإينتان والأيتان يمم فا الدمه أمحل أحزت فلم تلت نم ت تال ؟ الكتاب ر شرطوا أمم ومحبمنت 



فاالذمة أثل شهادة نجز لا ونحن يتأول خاصة ا،لومنن الأحرار ى ؛ ١١تلت وإمما الومن ى
.املرزثهادْ لا فقال قون إل بضهم زجع I تحال اش رحه ( الغامر لأل ) يينم 
فاحجة علك، يكن لولر ؛ له *قلت إجازما عل أكرهم ُأتام تلم ما عل يدل القران ; وتال 

تلمما أحد عل تتأولوا أن لكم ليس محجوحن الدمنكنم أنمل شهادة إجازة إلا الأيتثن نر ادعم 
آيهالذمة 1عل شهادة أجزا فإمما تال غركم. من تأولم ما فنار خلاف أول وكم حالفتموه لأنكم 

منأوآحران منكم عدل ذوا اثنان الوصية حن » وجل عز اش ثول يال ؟ همر وما هكا أحرى، 
ليستتال ؟ ;٢١ منسوخة آو • رجالكم من لئهيدين ٠ عندك الأية عدء أنامحخة ; له فهلته ٠ غركم 

الميونالأحرار إلا نحون لا إذأ فقولك قك :ب فانزل كل ولكن منموخة، ولا بمامخة 
تال، نالت غرما ب يقؤل أرصي من ّءعت يل يه أنول لت ت تك ؟ حدا تقول فأنت فال ، فلت 

مشركلأنكلهم وغرهم الأوثان أهل الثمكن جاعة فى هى فتل فقلت المتمكن فى هى ننول فانا 
فالإن أرأيت خاصه. الكتاب أمل نر همر تال فن قلت لا : قال لض، يعضهم وأجزثهادة 

علوحدوااباءهم إنما يدلواكايا لر الأوثان أعل لأن الكاب أعل دون الأوثان إعل شهادة أحز تاثل 
عندمن هدا وقالوا الكتاب؛ايدتأم وكيوا وجل عز الد يدلواكتاب قد الكتاب ؤأهل فتيمهم صلال 

وحلعز اش فأحرنا جائزة ثهادخم تكن لر اش عل الكذب عمدوا الكتاب أهل، أن لنا يان  ٧٥اش. 
إلاأعاله ما له نقول »اذا أول هم الادمينكانوا عل بالكذب الشهادة نطل وإذكنا أنبممكذ؛ة 

زعمتاوومّلك م>ام وصية عل الذمه اهل شهادة أفتج؛ز له قلت ، منلتهحجة وأقوى مذما أحن 
فلت(( منكم عدل ذوى )١ بقوله هال بماذا تلت منسوخة همر قال ول؛ قلت لا : قال المآن؟ همر أنما 
إذالقران خالفت أنلث يلسانلث زعمت فقد قلت م قال نخه يالذى وعمل يه يسل ب سخ وما 

افتثتفيه نزلت انما زعمت نسختٍفءا وإذا واجزتكافرا ؤسب خونإلا لا ان ث/ءل ادزه ان زعمت 
أجازها^١ إن قال الذمة أنل شهادة إجازة نر الخجة محا قلت لا : قال ؟ فيه نزلت رمجا غى 

٠رجالكم مجن شهيدين أو» I منكم عدل ذوى ٠ وجل عز الد يقول منسوخة أنما تزعم أنت له فقلت 
فهلقال إذا مشوحة هى تقل فلا قالخ : ض اعلم ,^١ فإن قال . هذانحالف م المومجنن يض 

هىاش الحجة اُش ومحاكتاب ولجيهما حرم وابن الّيب بن صمد نمر I قلت ؟ غبرْ شمنحا يخالف 
لأسل،إنر قال مثله ءنااز< فيه له ولا كتاب فيه ليس ف،ا ^١ أنتج نحالف له وقلت هذا من أقوى 
أجزتفقال ؟ نفك لرأى قوله تلع وأت ءنالز٠ فيه ماله وعل الكتاب عل به تحتج وكيف له تلت 

فاحقوقهم يطل م ض ل يهلن •محنمم نحزيهادنمم ا إن حقوتهم تعلل لئلا م للرمح، شهادنمم 
إلا^K، ا أحكامهم مح_ر دخولنا أرادوا *إن أمرهم ى ندخل لأ  ٢٢يراصون يزالوا لر حكام لهم يييم 

لتلاحم يالرفق اعتللت إذا أرأيت I له وقلت، اللمن, من أمرنا مجن إجازة مجن به تمال اش أمرنا بما 
تهول،مجا ; له قك، ؛اللن. الرمح، بل ( تال ) ؟ م أوالومحا أوجب يالمين ^٢، حقوقهم بعلل 

اودم محا لعم، يعفهم فشهد مجال حققي عؤر او صناعة محٍر بموصع ٠ا٠وننك١نوا عدول عبيد نر 
يخااْلهملا الأحرارالين والأعراب الحر أهل ز تقول 7»ا قلت نحوزثهادنمم لا قال ؟ uل 

تحوزلا قال ؟ مال أو دم نر لعض يضهم فشهد العدل أهل من يعدلهم مجن نحد لر إذا غرهم 

تامل.ا< الخ خاصة ا،لزمنتن ;ض -ن ' الأحرار ى وإنما؛لت ٠ لعله )١( 
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;قك ، بل قال غيره مال ورد عاله فأنفذ غيره ومال ماله ممتق أليس محتة المجق أرأيت تلت ؟ أين 
نمقال ؟ نصيه حق له من فاعزكل نم فيه اثزك إذا مجزأ ما والخق بمجزءون المة فكانت 

يتجزءونفانميد ; قالت نم. قال والسيف، الواحد انمد مثل مم ؛ *تجرأ لإ فا فإذاكان قلت 
يخالفهلا حا؛ر إل ومحلم عليه الد صل اش رّثول عن الختر أفرد وّلم عليه ابد صل اب رمرل فجزأهم 
لرفلم : قلت . حاء مباكا واحد أمضىكل بل قال ؟ حاء منا٢اك١ واحد ممضىكل أم حال لكل 

مالأالخكم ى يخالف يتجزأ ما لأن يخالفه ما عل رددته حن حمن ين عمران حديث ى تفعل 
الامتسعا.وحديث للقوي الضعيف طؤح للاحر أحدهما فنْلرح محلفن يكونا أن حاز ولو يتجزأ 

ىوللث لنا يكن لر أوغرثابت متسوحا القرعة ى حصن حديناعموانين يكون ولوحازأن صهيف، 
قالواوما قال الخدين هدا مجن احر معنى ى حالفوه قوم عل ولا حجة الثلث عل بالوصايا الاقتصار 

ىوقال ٠ ترك  ١٠نصف فالها أحن وله ؤلد له ليس هللث، امرؤ إن ا وجل عز اش فال قالوا ، هلتا
غيرهم*وت بعد غيرهم؛الراث يمث كان ١٠الأحياء الد قاتما انمي هذا مثل ث ا،لوار جمع 

أنمن يخلومال لا لأنه صحيحا أو ريما ومراءكان ماله فهوماللث حيأ ا،لال مجالك كان ١٠فأما 
أوهبةعتق؛تات بملك ما جمح أووهب بملك *؛ جمح أعتق فإذا ءيرْ لا مجالك وهدا مجالك له يكون 
الأذلك من له ليس قال ، ZUUووهب ب أعم اش الحال فى لأنه ات وإن والهبة حازالخق بتات 

متةأعتق رحل ش وملم عليه اش صل الني حديث قال ؟ هدا عل دلك ما لك فقال قلنا الثلث، 
قالفان تلنا اربعة، وأرق اثنن فأعتق يمم وّّلم عليه اُد صل التي فاةرع 'بمترهم لهٌال لا كلوكن 

صعيفايكون أن إلا عندك الحديث حكم يكون أن بجون فلا يخلافه رصا  ١٠٠الحديث كان إن لك 
نحكمب الشهادة ى صعق إذا الشاهد لأن فهومجروك الحديث مجن عندك صعيفا ومجاكان له ؛العارض 

يكوناو المعي ذلك ز عندك الحديث يشهدوا لر من مجعى معناه وكان فيبما صعق الى بشهادته 
شتركه حازلك فكيف لك قال فان قلنا منسؤخ ولا هوبضعيف ما قال يكن لر فاانسوخكا منسوخا 

واحدوحكم واحد هولفظ فقال قلنا ركتهكله، ما قال ؟ ركهكله نحوزلك ولا فيه به حكم ما نفى 
لورأبت أو بدلالة واحد بمعى وأحيت معانيه ظاهر جمح تركت أنك ع كله كآركلث، بعضه وركك 

صنع،ما يرد أن وترك تركت التي بالقرعة رحل وأحد ، ثيثاوترك ء بثي منه فتأحد تبعضه أن لك حاز 
القرانمجن ثمة إل ذءب يكون أن أول هدا أماكان ؤبمفى التي بالحجة الثلث إل مجاله ى المريض 
ومجاحاز بماله ولواحاط ماله ز لأجنى به اقر مجا تقول انت قلت القياس وابن تال منك والقياس 

،به له نحز ب مجاك وهوغير ولوأتلفه وهومجالك أتلفه لأنه يرد ا صح م غير0 أو بعتق ماله مجن أتلف 
أحلإل بالسلف وأذن عندك ليس مجا بيعر عن وملم عليه اش صل الني مى حن أرأيت ي وقلت 

فإذاقال V عندك محتلمان فهذان قاتل قال فان قلت بل، قال ؟ عندك ليس ما هويع أليس مى م
أطؤحأن س ى أول عندك ذلك وكان جميعا ثبمإ محرجا ممإ واحد لكل ووجدت الحملة ى اختلفا 

عليهاش صل التي مى فقلت محلرحت الذي ويثبت ثبت الذي يهلؤح أن لغيري فيكون يالاحر أحدهما 
والسلفقلت ، نعم قال . ص،ان بلا العن و؛ع بملكها لا الض يع عل عندك ليس ما يع عن وّام 

نم.; قال يالاحر تْلرحه ول( ممإ واحد فأنفذُتكل عليك مجضون ببح أليس عندك ليس وإن^كان 
قالإن أرأيت : قلت لك حجة هذا مجثل يكون بنحمنأولأ عمران حديث ى هذا فلزمجك ; قلت 
وبناتوخالاتكم وأخواتكم وبناتكم أمجهاتكم عليكم حرمجت ٠ وتعال أبارك اش فال • فاتل 



وربانكمناثكم وأمهات الرصاعة من وأخواتكم أرنحمكم اللأي وامهاتكم الاخخ وبتات الأخ 
وراءثا ^٠؛ واحل علكم اش #'محاب قال م « دخلماللأي سائكم من حجوركم ى اللاتي 
أنباس فلا حرام ^١، سوى ما أن أزعم فلا وراءهن ما أحل م حرم *>، اش ّءى قد فقال ٠ ذلكم 
الكتابي أجد ولا الانفراد عل نحل ملما واحدة لأنَكل حاللما وبن ويلما وعما ا،لرأة <_ الرحل بجح 
تلناعته نمى وملم عليه الد صل الني لأن حرام ينما والحمع له ذللث ليس تال ييا الخمح تحريم 

عنوحده عنه تعال اش رصي مريرة أبى يخر وسلم عليه الد صل الني نمى أفتشت للي قال فان 
عليهاحمعوا قد الناس فان قال الكتاب بغل١هر نومنه ولا اياحته عندك الكتاب ءلاAر وى يلما الخمع 

يهتحتجون مجا ممثل عليه بجتجون ولا عنه ا،لبر يتمديق الواحد حبمر عل أجمعوا الناس "كان فإذا فالنا 
نحالفهأن للث جاز فكيف منه أقوى احر حبمر جاء م وملم علية الد صل اش رصول أمر فيه ويتبحون 

عليناوتعيب مرة وّام عليه الد صل الٌى عن بالسر وصمنا مما فيه اختلفوا ما تثبت أن جازللث وكيف 
حضرإذا عليكم #'كتب وجل عز الق قال قد القول مدا يقول من لبعض وقلت منه موأقوى ما نتنا أن 

لوارثالوصية تحوز قاتل للي قال فان (( بالحروف والأقربن للوالدين الوصية خيرا ترك إن الوت أحدكم 
معامحن حديث أم أثبت لوارث الوصيان تحوز لا فالحديث قلنا وملم عليه الد صل الني عن روى قال 

قلنامنسوخة لوارث الوصية أن ى يختلفون لا الناس ولكن الثاهد ح ابن حديث بل قال الشامي 
الدصل الني عن خثر جاء م الخثر نول عل بجسون الناص فإذا"كان ت قلت يل قال يخر أليس 

فقدقرابة لذي إلا الوصية تحوز لا قاتل للث قال إن ارايت قلنا خلافه لأحد جاز ,ا منه اقوى وملم عليه 
قرابةولا للماليلد عمران حديث ى وملم عليه الد صل الني أجازها قد وصية العتق قال طاوس قاله 
اشلرسول سنة فيه ليس ما إل بلك نمير له وقلت أخرى .وتركه مرْ عمران محديث أفتحج قلنا لهم 

.عندك الكتاب ءلاهر فيه ونحالف به احتججت  ١٠جمع مجن نحرج ترجدك حتى وملم• عليه الد صل 
فنصففريضة لهن فرضم وقد تمومن أن نل من وإن » وجل عز الد قال قلت وأين قال 

فلم« تعتدونما عدة من علض غالكم موهن أن قبل من طلقتموهن م را عزوجل الد وقال (( فرخم مجا 
وقدالعدة وعلتبا المداق'كاءلأ فلها مها لر انه يتصادقان وهما مرا ائتي او بابا اغلق إذا انه زعمت 

إلالها ليس قال عباس ابن عن طاوس عن سلم أ؛ى بن ليث عن جريج ابن عن خالد بن مسلم أخثرنا 
بنوعل الخهلاب بن عمر قاله قال الكتاب وهوظاهر دللى يقول وشرح عالها عدة ولا الهر نصف 

قالالكتاب ظاهر عندك ومعها وشرح عباس ابن فيه وخالفها هلتا ، علما تعال الد رصي طالب أى 
قلتفكيف الفتن مجن عدد ومعها بالكتاب ءال١ن وشرح عباس وابن قلنا مجنا بالكتاب أعلم هما 

ذللىى واحتججت الكظب ظاهر يوافقون فيه الفتين نحد قاد مجونحع ى الكتاب ظاهر بخلاف 
عنجاء  ١٠نحالف ما أتلى تثِءم وأنت غيرهما يخلفها وقد اللام عليه الني أصحاب س برجلثن 

طاعتهالله ألزمنا الذي وهو وملم عليه اش صل الد برّول الحجة وتركت وسلم عليه افٌ صل الد رسول 
وجلعز اش قال قلنا ؟ أين وس قال الكتاب حكم يخلف ليس الشاهد ع ابن س عنه جاء والذي 

دلالة؟ون أن محتملا هذا فكان (( منكم عدل ذوى وأشهدوا # ا( رجالكم س شهيدين استشهدوا وء 
ول(منه إقل يموز أن تحرممل لا بمن الدعي عل يكون لا حتى ، الشهادة به تم  ١٠عل وجل عز الد من 

اشدم أن يكون فلا منه أقل يميزون قد السلميرت وجدنا وإذا منه يموزأقل أن تحريم التنزيل ى يكن 
عليناعبك فلم قلنا القران معي تبن السنة تكون أن ننكر ولا قال السلمون فيجيزه منه أقل يموؤ أن 





تإلهلت ؟ وأين ؛ال ملم تركت م اش كي يوافق عم وابن الرجمن وهمد خمر مل أوجدنك إن 
أنهعل يدل الهران وظاير خهلآ تله من بجنيه *لم فلم الأية ا حرم وأنم الضبي تقتلوا لا ا وجل عز اش 
اوط\و4قد تلت ظ؛ي1 آومحلتا رجلن ى الرحمن وهمد عمر عن بمدث قال عمدا قله من يمنيه إمما 

وحكمواحد يمزاء صيد قاتل عل الرحمن وعند عمر حكم فقد هكذا هلت، مذا فإذاكان عامدين 
امثاللا واحد والثل ٠ الم من تل مجا مثل » وجل عز اش وأبإل واحد بجزاء محبي تله عل عمر ابن 

النفرعل القتل ى يالكفارات ثمته قال أمثال يعشرة جزوْ صيدأ قلوا لو عثرة أن زعمت وكبل 
لكولومحل رب منم واحد كل عل يكون لك فال دمن فلتا رب منم واحد كل عل يكون الذين 
أرأيتالقياس أيضا ءذْاىء م تقيس خمربأن وابن الرحمن عمروعبد وقول الكتاب ظاهر أخلع ذلك 

إذاكانالصيد أفجواء تلنا يقيمته إلا لا قال موتت الصيد فجزاء تلت م تال أموقات الكفارات 
يكنفلولر واحدة دية إلا عليم يكن لر رجلا لوقتلوا محلك غانة ;الكفارات أم أثبه المقتول بدية تيمته 

زعمتفلم يعاق الأرب وى يمفرة الحمبلع ز له عمر حكم له وفل ّب يالدية كان القتاص لا إب 
صحيةبجور لا وقلت هديا يكون لا هذا آن ا( الكمة بالغ هديا أا الصيد جزاء ز يقول تعال والته 

الدقال له وقيل ثاة عندك والضحية يدنة يكون لد الصيد جزاء سيل الضحايا من ليس الصيد وجزاء 
عمروابن هماس وابن وماز الرحمن ومد صر وحكم ٠ الم ر قتل ط طل فجزاء » وجل عز 

حاكمهمفحكم الم س بالمثل نتى وأزمان محتلمة يلدان ز أحمعن ءليأم مال اذٌ رضوان وعترهم 
بكبشالضح وى بقرة يسوى وعولا يقره الوحش جار وش بينة نوى لا والمامة يدنة نمامة اى 

سناقالأرنب وى ودونما ومثلها أصمافا  ١٣٠ممنا أكر يكون وتد منز الغزال وى ؛سوىكبثا وهولا 
يقتل ١٠أقرب إل نفلروا إمما أنم عل يدل فهذا أبدا جمرة ولا نحاتا يريان لا وُما بمفرة اليمحبؤع وش 
ىيقتل مجا أمعار لاحتلأف أحكامهم لاحتلفت بالقيمة ولوحكوا بالقيمة لا بالبدن مما الصيد من 

يدنهتنفلرإل فلم ثاة به يعيى ولا الأمد محزاء فقلت محتلنا قولا القثمة ش فلت م واللدان الازمإن 
لقال بمججه ا"ني شر مكتوب وهذا شاة أكرس قيمته كانت إن قيمته ولا الشاة س أعغلم لأنه 

عرييالقران بخلافه ليت م قلت القران حلاف هى الثاهد ح ابمن ى قؤل على تنكر أراك 
وازرقI وحل اللعن قول .ثل قلت اذا مثل ذلك قال الخاص يه يراد وهو اإذلاهر عام فيكون 

يارمالرقة امم فماكان I حلدة ح سما واحد فاجلدواكل والزاني الزانية ٠ ايدحا فاقطعوا وازرقة 
ولافرجم تزى البب وكانت دينار رع س اقل مرق حرزوس غر س مرق س هثل يقعلعون لا ّراقا 
دونالزناة بعض حذا أريد امما أنه عل دلالة هذا ى كانت بالمنة حمن فيجلد يزنى والعبد بجلد 

احتملكلام كل فكللالث وجل عز الله لكتاب حلافا هذا وليس بعص دون المراق وبعض بعض 
الللقران .وافقة منة وللمث بما امتدللنا معانيه س غيره دون معانيه أحد عل تدل منة فوحدنا معاى 
قال، جهل عام دون خاص عل القران أن عل تدل منة فيه جاءت ما القران حلاف وقولك محالفة 

موصعنس أحهلآت قد فقلت . للقران محالف وحاولما عجا عل المرأة نكاع عن المى أن نزعم فإنا 
؛ال) !٠١ الشاهدتثبت ع ا!،ن كانت تثبت القران محالف منة تكون لوحازأن ! قلت ؟ هما وما قال 

الدصل الني أصحاب قول فوحدنا محتملا المآن وكان منة تكن لر فإذا : تعال اش رحمه ( الثانص 
وقولهموجل عز الله بكتاب أعلم هم قلنا بعص دون المعاني بعض عل يدل العلم أهل وإجاع وملم عيه 
عليهاش صل الى أصحاب مل ولا صة فيه يكن لر وما اش ت١ءالكتاب اش ثاء إن نحالم عثر 















عزث عاصيآ اعرأته أم ناك رجلا فلوأن عيإ تحال اش رمحي هماس ابن قال وكيلك ، الخرام الخلال 
علمهحرمت محهوْ زجها إل أونغلر اعرأك أم قبل إذا الماص بمص وتال اعرأته علمه نحرم لا وجل 
ظامرله فقلما زوجها عل حرت بثهوة ابنه ملمت اعرأك ولوأن ا*رأتم أم لأما علمه ص وحرت اعرأته 
قلتلا قال ؟ الحلال بمرم الحرام بان سمنة عندك فهل هوبالمكاح إمما المحريم أن عل يدل الأران 
هداوقال زان فيه لمي ثيء ى عنه رويته ص لوقاله حجة ممثله يقوم لا صعيفا شيثا تدكر قانت 

فقالحجتك ممثل ععارض لوعارصك أرأيت قلنا تحؤكا أثل له فارام الحلال حرمه ما فان موجود 
حىبمد ص له تحل فلا طلقها فان )ا الخللاق ص ثالتة زوجها طلقها الى ز يقول وجل عز اش إن 

لأنله ذلك ليس قال ؟ طاقها الدى لزوجها حلت العقدة والمكاح نكعمحت فان (< ض؛ زوجا تنكح 
الور يكون المكاح فان للن، فقال قلنا ينكجها الدى الزوج خهامعها حى تحل لا أن عل لأل المنة 

إممافالمض قارتها الدى لزوجها بملها الزوج جثآ ن عل تدل المنة فانَكانت بملها وظاهرالقران تحل 
بمكاحجاععها إن وكيلك ، حلت بزنا رجل جامعها فإذا فارقها الدى زوجها غني غهامعها أن ى هو. 

قدلمس او I قاتل لك قال فان قلنا زوجا هذين ص واحد وليس لا قال حلى الولد به يلحق فاصد 
حىلا قال اطاع كان أين ص يضرك فلا يالحاع حلت فامما ؟ تحل لا وهى موجودا المزوج كان 

؟الحلال ابمحاع عل قياصا الحرام ابليلع بملها ولا قلنا صحح نكاح جاع فيكون معا الشرطان بجنح 
وإنقال حلال جاع فهدا قلما لا قال ؟  Ujl،-قاصاماندجها فطلقها امة ؤإزكانت قلت لا ; قال 
حرمفامما قلما الزوج ؤمحاععها زوجا يكون أن بمنمع حى الأول لزوجها تحل لا يزوج فلمس حلالا كان 
زعتأين فن ٠( المساء من اباوكم نكح ما تنكحوا ولا ء وقال (( نسائكم وامجهات )١ فقال بالحلال اش 
فيمجمازوجها يفارقها والأمة زوجها فارقها انأْ ى ذلك وأبيت الحرام حكم الحلال حكم أن 

وقالا( بإحسان تسرح او ممعروف فامجساك مجرتان الهللاق )ر وجل عز اش قال قد له وقلت ؟ صيدها 
إذاالزوجة حكم فمحاكان قاتل لك قال فان ا( غورْ زوجا تنكح جى بمد ص له تحل فلا طاقها فان ا> 

بفجوريميعا اعرأة ص بالهللاق تكلم رجلا فلوأن غثرْ ووجا تنكح حكا علته حرمت ثلاثا ؛للقن 
I أصدللحرام كان الحلال حرم إذا بالهللاق الكلام لأن ضْ زوجا تنكح حى عليه حرت فتكون أ

انهزععت فم قلنا لا، : لأل ؟ الحرام حك؟ الخلال ث وش قلما له ذلك لمس قال ؟ نحرط 
ىمحرم الكلام لأل ؟ القياس ش قلما قياما ذلك أفول فال صاحبا فان فال ؟ وصفت ف،ا عه 

أنالصلاة تلاك عليه حرمت الصلاة فى تكلم فإذا أضا وهذا مما الصلاة حرمت تكم الصلاة'فإذا 
هدافلوقاص قلنا يستأنفها أن وعليه أفسدها ولكنه لا قال ؟ فيها بكلامه غيرها صلاة أوحرمت فيها بمود 

هذاالفقه ى تكم لك بجل ما له تقول كنت لعلكر ؟ له تقول ثيءكتت أى صاحيك غير القياس 
لهفقالت اعرأة جاعع رجل وذلك نيا تكلمت إذا عنك تحزى لا لأنما الصلاة امتانف له قيل. رجل 

وهذاأبدا يصلها أن عليه حرام غيرها صلاة أن تزعم أن يلزمك فكان أبدا غيرها أحرى عليك حرمت 
أرداَلإايصلها أن عليه حرام أما تزعم أو ؟ عبيه تحرم فآحما قلته وإن الملمن ص أح- به يقول لا 

ارأتانالصلاة تشه ولا هذا اقول لا -لأل ؟ أيا عاليه حرت اعها فرج إل نظر إذا اعرأته أن زعمت 
الله وقلت حلال بنكاح فينكحها الامجرأتن ص واحدة زكل بمود له قلت بالصلاة لوسعلها تحرمان 

صاحبناتامه قيءكان فال الأمجورمجنه وهوأبعد به فته فلوزعمت مما الصلأتن ر واحدة ى نماد 
تحسها>ام خالطه فإذا حلال ئ،لا، قال صاحبا فإن وقال ثنا صغ U لا قال ؟ قيامه أفصدت مما 
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؟فكيف فال شينا فيه منع لر صاحباك ؛٠< علمت للث تبن لما أنك زعت الذي عثل آيضا ومدا فدا 
بيازى الى بدن افتجد ذلت م فال ؟ أيا يتميز لا منه فا.لخلأل محلهلا الماء ى الخرام أجل ؛بت 

الأسر لأحد الخرام حالطه إذا أبدا بمل لا الماء ونحي قك لا، قال ؟ سزمه لا ايتبما -ببدن محانملما 
أمهاعاليه وحرام له حلال هى أو ينكحها أن عاليه حرم باعرأْ نى إذا الرجل فنجد قلت م تال 

قلتلا قال ؟ الماء عل قياما أقزام قالت م قال كيرْ حلال فها قلت له حلال ص ل تال ؟ وات|ا 
نكحهافإذا  ١٢٠فزنى امرأة ى وجل عز اش بممى إذاكان سرا يس مذا ى حطأك أن لك سن أفا 

ولوطلتهاضا تعال اش وعمى بيا زى الى له كحل له نحل لر ابنما نكاح أراد وإن يالكاح له حلت 
تحالاش بمص لر الى ابما عليه ونحرم الأزواج عل إلا يقع لا الخلاق لأن ؤلأقا ذلك يكن لر ١ ،^
إلنغلر من مجالعون يقال فانه قال بامجراص لت عندك وعده امحراص بنت عليه حرمت وإمما رعا اى 

علعزوجل الد أوعد وقد طرن ابما زج ثر وم تارأْ نحا س لل أدرى ؤبما قلت وابما امأْ رج 
قلتلا قال احتن رج الما نظر من ملخون له فٌيإ، ءل؛ه بمرم ؛ا مّتثا انح، ُزا ملخون الناروكله الزنا 

أصحابهقول وعاب قولا إل بمضهم رجع امرأته عليه حرمن ا٠رأتم بآحت زنحر إن أنه زعمت فكيف 
إلموالخلاق النماء عل رامن الرحال وجل عز اش وجمل تحال اش رحمه ( القائم ؛ال ) ذا هى 

بثهوةقبالته وقالت ابنه قبلت زوجها اراة فاذاكرجت إبيا الخلاق ما٠رتك١ن إذا اراة ان هم رعموا 
غيرمحللق من علمته ذلك ى يختلفون لا الناس وجمع وهم نحن وفلنا الها الأمر فجملوا عيه فحرمت 

احتلمتإذا فقلنا قال إيلأء ولا نلهار يلزمه ولر ثيء ذلك من يلزمها لر مما تفلا٠ر او مما ال او امراص 
ماأصل عل يدل ومدا يامرأة له ب لأنما الطلاق يلزمها لر عدنحا ى م روجها من ارأة 

ىالخير بمد ءللقها وإن عب له رجعة لأ منه احتلمت إذا الناس يعص فقال يخالفه لا إيه ذهبنا 
وحلعز اش قال قد له فقالت الخلاق يلزمها لر الخدة انقضاء بمد ءلااقها وإن الخلاق لزمجها الخدة 

صيظاهرون والدين ا وجل عز اث وقال الأتن ا>لآتحو أشهر« أريعة ترص نامم من يولون لذين ل» 
مانصف ولكم ٠ وتمال تبارك اش فال وقلنا ٠ يماما أن قيل مجن رقبة ير كر قالوا لما يعودون م سامم 

رايترصفقال الوفاة ى الزوجة عل الخدة وجل عز الد ورض « ولد لكم يكن لر إن أنواجكم ترك 
ملاوتذلا٠ر الخير بمد الخدة ى ملما ال إن الختلخة ى تقول فا ٠ وعشرا اشهر اريب يانمهن 

ولرقلت لا قال ؟ الخدة ى يرما هل اومجاتت ترثه مل مات فان قلل لا قال اوالخلهار؟ الأيلأء يلزمه 
وجلعز الد وفال الأزواج ن، هذا يلزم وإمما زوجة غير فهي اعتدت وإن لا قال ؟ منه نمتد وهى 

أيلاعلماالخدة فى الخالعة رعى ؤإذا الأيه I أنمهم إلا مهداء لهم يكن ولر أزواجهم يرمون الذين، وا 
إلايلزم لا الخلاق أن زعمن، فكينر قلت نم قال يزوجة لمت أما سن أفبالقران ; قلت لا قال 

اياتإن تقول وأنت يلزمها الخلاق أن زعمن، م غيرزوجة ؤعندك عندنا تمال اث يكتاب ومذه زوجة 
أفيكونقلنا ماس بمدين هذا روينا قال ؟ يزوجة لمت أما عل تدل وجل عز ايد مز،كتاب 

قالاإذا فها قن الثعى وعار الخص إ؛رام؟ر ذلك فقال قال به م لأ قلنا لا قال ؟ ببت مما 
ولخله،اكاناالقران فنامر وهويوافؤ، رلنا عل بما بمتج فهل قلنا لا قال ؟ حجة غيرهما يخالفها ب وإن 

قلنا؟ بقولك أحد قال فهل قال ؟ الميراث ييلممل ؤإلخلهارؤيمعلأن الإيلأء فيلزمجانه الرجعة علما له يريان 
الزيثردابن، هماس ابن، م، ^١٠ ٠۶م، جريج ا؛ز، م، خاب ين، سلم أجرتا وقد ذللي من، !لكّابَئف  رلإلا هذا ى يكن ب ر له قللت بم، طق لأنه الخدة فى الطلاق المختصة لحق لا قالا أنما 
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-إيحل ولر ١^^ لها مرض لر الرأة متعة وص اللطان عبيا محر معة عتعتان التعة أن زعمت 
اتحننعل حقا كان ما أن زعمت فكيف ا( انحنى عل حقا ٠ نيا وحل عز الد قال وإمما قطفها 

عامةإحداهما أن زعمت فكبت ؟ خاصة الأيتن من واحدة وكل الأية هذْ ى غيرهم عل حق 
دلالة.مذا مجعالث هل ؟ غيرهم عل حقا يكن ل؛ لر التقن عل حقا هذا كان فان ؟ خاصة والأحرى 

اشرحمهم أصحابما قال عكدا قال أن نر وصفت أكرمما رد علمته غا ؟ أوأرأواملع أوسنة كتاب 
إلشنكننر وسلم عليه الق صل لمه وحل، عز الد قال وقد مال اش رحمه ( الغاض ؛ال ) تحال 

اشأزل مما ينم احكم وأن « وحل، عز الق وقال الأية ضم« أوأعرض ينيم فاحكم جاءوك ان ف٠ 
ن،سيلهم بممل واماءهم ا إلتك الد انزل ما بعض عن يفتنوك ان واحذرهم اعواءهم نتع دلا 

النهصل نبيه عل ائته أزل مما ضم بمكم أن يأمر عته نمى فقد وأبماكان حوون ُا ؤبمتمل أحكامجهم 
حكمالنم وحكم وحل، عز افه بمكم يلمم حكم الكتاب آهل، ين الخاكم حكم إذا فقلنا وّلم عليه 

ثهادةإلا يلمم بجين لا وأنه اللي بن حكه يلمم بمكم أنه بمكم ن قل وأعلمهم الإّلأم 
ارحالكم مجنر شهيدين واستشهدوا را وقوله ٠ منكم عدل ذوى وسهدوا ٠ نمال افه لقول اللمن 

وذوى٠ رجالكم من شهيين ٠ يقول وجل عز وافه ول( فقليا محلمم يوزثهادنمم اباس بمقل فقال 
غيرُنأجزت فكيف غيرهم من لا العدول اللخن الأحرار من المم فى نحاكنا لا وأنت منكم عدل 

فقدله فقالن، |ا غيركم مجن، اخران أو منكم عدل ذوا اثنان » وجل عز الله بقول تال ؟ لأ نمال الد أُر 
بمدمن ضونما ٠ وجل عز اممه لقول ذللي عل يدل اعلم نمال وافه والتنزل بلتكم غر مجن تل 

بهنئزى لا ارتم إن باذه فيممان ا! ونمال يارك اش وبقول للمدا؛ن المؤقتة والصلاة  IIالصلاة 
ُنام وٌعله اش صل المي( مع كانوا الذين اللمن بن القرابة وإمما ا؛ فربى ذا ولوكان ممنا 

اششهادة نكم ولا ١؛ ونمال مارك الله وفول الذمة أهل وبن يلمم لا الأوثان أهل، وبن يم أد المرُبث 
صنقول فانا قال الذمة أمل لا الملمون للملمن الثهادة كهان من يتام فامما (( الأكن لمن، إذا إنا 

من،ديننا أهل، غير شهادة أفتجيز قلت وأين تال ناولت ما ترك قانت له قلت دينكم أهل، غير عل 
يلزمحر أوى الأية عذْ ى نجد *ل ديننا أهل غير وهم وب قلت لا قال الكتاب أهل غير الثركن 

قدأراك قاتل للث قال لو رأيت أو جارة غير غيرهم ونهاية جائزة الكتاب أهل شهادة أن مثله 
عاليهوجدوا بما صلؤا لأيم الكتاب أهل، غير شهادة فأجيز بمص دون المتمكن بمص حمحمت 

بدلواكتابهأنمم أخثرنا وجل، عز الد لأن الذمة أهل، شهادة وأرد أيدثبم ن، يبدلواكتاباكان ونا اباءهم 
عل،محتمعون امر، ف١Jقال يكدبون لا قوم الأوثان أهل، وفى، قلنا يكذبون لا قوم وبم له ذللي ل؛س تال 
أمل،شهادة يردوا لر أصحابنا مجنر معلي ؛يءهم با"تحج الذين قلنا الأوثان أهل، نهاية خبزوا لا أن 

فانالذمة أمل شهادة ردوا وبدلك معها والأية ء منكم عال ذوى )ا وجل، عز اش قول من، إلا الأوثان 
عيزوافالم القران اتبعوا فقد فاتبعهم أصابوا كانوا وإن معك الخهلثهم، باجاع تحج فلا أخهلثوا كازا 

من،غبره ثممحا وخالف له فقلت، الذمة اهل، اجازشهادة ثممحا فان نال الإسلام دين، خالم، من، شهادة 
نحالفوأنت وغيرهما حزم بن وأبوبكر الميب ا؛ر، شهادنمم إجازة فابوا والنصرة والهجرة المنة دار هل، 

يلزملت،؛ فإذا هلت، قوله يلرمى، لا لأنه قال و؛ قلت لأفعل، إى قال برأيلد فيهكت١ب ليسر ف؟ا ثكبما 
شه١دترمأحز ل فإذا قال يلزملثؤ لا أن أول الكتاب خلاف فيه فما فقوله كتاب فيه ليمر فما قوله 

وإذاحكامهم من ممنعهم ولا محنمم ذللثح يزالويألون ولر حكام لهم -م تضر ل؛ أنى قلت، ثبم أصررت 
الأمم-احي



ومو»؛يفل أمل هميدأ أرأيث له وتلت اللمز. ثهادة إجازة محن اث محكم إلا محكم لر حكتا 
اوصيجهرجل ارض ش غثرهم يخلطهم لا تلت نجوزثهادتم لا تال لض بمفهم يشهد وآعاتة 

دإئابطلها ب تال.فانا وحفرتهم دُادهم بطلت ثهادتم ردت وض دغترما وحقوق وطلاق قتل تيم 
عدلهميممحا لا موقع أءرابكئ؛رفى ومكدا قلت اللمز العدول الأحرار ثهادة ياحازة أعرت 

الشوالأموال الدماء أنعلل يعدل أحد *ولاء ولا مولأء يخالخل ولا عدلهم يعرف لا مجن اعل وهكذا 
الدمنأهل ولا تلنا اش ثرط محن ليسوا لأنم نم قال ؟ غثرهم يخالطهم لا ملمون أحرار وهم يمم 

ولوأملمغد من شهادتم حازت لوأعتقوا عدول صيد محن الد شرط ممن أبعد هم يل ؟ الد شرط محن 
منأوراحران محنكم عدل ذوا احتججت إذا له وتلت إملامحه محتبر حى شهادته نحز لر ذمي 

ماايتنسح قلتا محتسوحة لأنها لا قال ؟ وحل عز الد ذكريا حيث المر وصية عل افجيزها صنكم 
فيهاقلنا ما ل قا شتمه إل جوابه من نحرج آن '^١ كنت غيرك هدا لوقال ؟ غيره ى وتثبت فيه نزلت 

وأهلالأعراب والأحرارمحن العدول اسن انميد الرفق ظنا بم الرفق واريتا قالوْ أصحابما أن إلا 
حمرهمالشهود ى اش شرط لأن حم ترفق فر الذمة 1هل الرفق مجن للث وألزم بلث أول الجنكان 

للرفقااسلان ى نحاوزه واب حم للرفق الذمجة أمل ى تعال اش ثرط جاوزت فكيف الذمة وصرأهل 
اشرحمه ( الثافص قال ) رجمناه ثيب محنه زى وقد إلينا تحاكموا إذا العي هدا عل أيضا وقلت حم 

:rودينرجم وّام عله اش صل الته رصو.ل أن عمر ابن عن نافع عن أنس بن مجاللث أجرنا ت تعال 
ذللثلأن زنا إذا أرجمه،ا وقال القول هذا إل بعضهم فرجع ت تعال الق رحمه ( الغاض ثال ) زنيا 

محكمعلتم نحكم ابملة ى جميعا وقالوا زنيا إذا يرجمها لا أن عل بعضهم وأقام الإسلام حكم 
همدناحرام لأنه الربا أرد قال ؟ حلال عندهم والربا ييمم فا أربوا إذا أرأيت لبحصهم فقلت الإّّلأم 

غايديك بتن محخم محومحى اشترى إن ارايت ممن لا قال ؟ إحلاله من هميهم ما إل تلتفت ولا ممن 
فقالاوءىّى صب عليه ف*م.قها يعقبا وبقى بربح *ّوفوذا لها فباع ليتثعها ^٠١كلها م بالف 
واليايبريح بعضه وبعت يديلك بن محنه نقدت وك ليي ى وحلال محيى ذكاته وهذه مال هذا 

فهومحلك حلال لكن وإن قال فان ممن ثيء عليه للك فلمس قال ؟ هذا حرقه م بريح باتعة كنت 
أوأبيعهاكله أن عل تقرى فأنى ئل فان ممن عليلك فهوحرام عل حراما ومالكن عل محيى حرام 

الذيهو ليس عليه فإقرارك عليه أقررتلك فان قال الخريه عليه مى وتاحذ الإسلام دار ى وأنا 
لهأوأهراق حنزيا له قتل إن تمل فا ممن به للث أحكم إن ثركا للي أصير أن عل للي يوجب 

ظنحرام ل قال ؟ غثرحرام أم عليك أحرام قلت لب محال لأنه قال ول! ممن تمنه يضمن قال ؟ جمرا 
فحالأن بئمخا له يقضى أن اول لل٠يتةلكنت اليتة وين الربا وبتن ينه فرق محا الخرام بقيمة له أفتقفى 

Iتعال الد رحمه ( الثافس قال ر محل مجا محدك الخنزير ى وليس له فتحل فيدبغها يسلخها ك أهبا 
اومسل الدباغ قبل عليه الخلود تلك فحرق ليد؛،نها ميتة جلود ملخ اوذمي مسلم ى تقول  ١٠له ممن 
ىحرقت٧٠ لأنها قال يعها ؤمحل مالألكبرا تسوى فتصير تدبغ وم ول؛ ظن عليه ضان لا قال ؟ ذمي 
لقال ؟ اوهذه شر والخنزير ظن اضنها لر حلالا فيه ليست الذي الوقت ى اتلفن فالا وقت 

؛ممن معا والمعاهد الملم ءلام ل قال ؟ وحده المعاهد فللم أم أعفلم والمعاهد الملم ففللم ممن الخنزير 

•تامل ٠ ب نحل لا لت ز ٠ لعله )١( 
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حلالمبمتر ؤتد الأب يس للمسمحر تقض لر جن أحدهما أد وإالُإس اللم ظلت إلا أٌءعلث قلأفا 
لرجن انماهل وظلت إليه ردعا عليك وكان له نحل لر إنمان إياما لوغمسه مال له الساعة وص 

رحمه( الغاض ؛ال ) الخروالخرير من الخرام ممن أعطته حن أوظلمته ميتته وممن ممزأب تضمن 
؛ال) مال اش ثاء إن نكتب لر مما ييان وفإكتبتا محمرمنه هذا طويل ولهداكتاب ت مال اث 

الريعزأ I والهاكن للفقرا، اامدjات إمما » : ومال تبارك اش تال وقد : مال اش رحمه ( الغاض 
ءاأعطرا البل واين والغارم والرقاب والهاكن الفقرا، وحد إذا وحل عز اث قال بما شا الأة 
ىثان منهم واحد كل حق لأن بمدهم صنفا ؤبمرمها ممم صنفا يض أن للأمام يكن وؤم كلهم 
معهبقى من و؟غ واحدا صننا مط،ا ان فله موجودين إزكانوا الناس مض فقال وجل عز الد كتاب 
صنفى وضعيا إن فاقل قال أحففله لا ااعاام إل ينب س فذكربعض ؟ مدا أحدت عض له مل 
لكيكن لر ازم مما هدا عنه حكت الدى هذا قول فلوكان مما أ-؛وأ0 الأصناف وعوبجد راآ واحد 

١٣٠صنف يوحد ب إذا الناس قال وإنما أجزأه موجودون والأصناف وضعها فان يقل لر لأنه حجة فيه 
معهىكتا؛ه اش ذكره ممن يه أحق أحدا نحد لا عزوحل اش مال س مال لأنه معه س عل حصته رد 

غيرهمإل فيصرفه يأحدْكله حازأن محيا عرزولوجاز لا ماله مضهم فنع موجودة والأصناف قاما 
ءلكتابتحج ليف اش هذاكتاب ى يكن ولولر فوله يلزم تْل القول هذا قال أحدا نعلم لا نا أع 
علالحجة ض تركنا وقد •' مال اش رحمه ( القافص فال ر بن آمر ولا عبه بمنح آمر ولا يضرمنة الد 
وقدوالعصمة التوفيق تعال اش ونال مجاكتبنا ببعض اكتفاء أكرمماكتبا ابثاهد ع ابمن الف حض 
يابمنقضى انه وّام عليب اش مل ابى عن الحديث إبءل١ل ى بمتجوا لر أمم مال اش ثا، إن ينا 
النيعن ■مديب بلا القران حالفوا أمم بينا ؤتد إلا القران فناهر بخالق أنه زعموا بثي. لشاهد اع 

اتاناما ناحذ ان مال اش آمرنا وتد وصلم عاليه اش صل اش رمول بقول قالوا فيكونوا وّلم عليه اش صل 
النيأصحاب مض قول ومعه المران ظامر ^^١ أمم وينا ذللث بعده لأجد يممل ولر ماتا ما وتنتس 

يثيءبمتجون توم يكون أن ض أين جهل فاى أيما موصع غثي ى القرآن ؛ظامر وسد عليه اش صل 
•الدفق تحال واش أ ؟ علهم لغيرهم ججة يرونه لأ منه أكر 

الئاس•ع امحن اب 

فكانتمال عليه ادص أو شاهدا عليه فأقام لا ما ادض س : تعال اش رحمه ( الغاض ال 1) 
المقامبن أحلف بمكة الحكم نكان تصاعدا دبمارا عشرين كان فان المال قيمة ى نفلر بمن عليه 

؛ال) وّلم علته اف صل اش متثررسول عل حلف بالمدينة وإنكان عليه ويدص يدص ما عل واليت 
اذاكاناصحابظ بعض فقال والبيت المقام بن محلف لا بمن عليه تازكان : مال اش رحمه ( الغاض 

إلأقرب ويكون المقام يمن عن أحلف الحجر ى ممن عليه كانت فان الحجر ى حلف هكذا هدا 
ومجدالحرام الجد ى أحلف دينارا عشرين من أقل عليه محلف ما وإنكان المقام، س البيت 

صنفى جعلت إن ثال » الميثان نم ك\ب ق ومارته هنا المخ ى الأصتافكذا وعومحد يوله )١( 
مصححم.ركب محا بما عليه الإمام ورد اجزا واحد 





لهيكون أن *ثل وذلك الت عل نمه عليه وفا الت عل ه نفحق ى الرجل ؤبميف •' محال اش 
ماعليه لثابت ويسميه الحق هذا أن باس فءاإ،ب الراءة منه الوجل فد•ش الرجل عل الخق أصل 

ولاأحد عل منه بثيء ولا به أحال ولا بامره مقتص له منه ثجا ولا اثضاْ ولا منه شيتا ولا امحضاْ 
اشنهده حالفت يوم إل اثا؛ت عليه وأنه الوحوه من بوجه منه ثى* *ن ولا منه عليه الشهود فلأنا أبرأ 

علمما أبيه ى علمه وعل وصفت نفصه'ي ى البت عل أحلف أباه فورث عليه لأبيه الخق فازكان 
عليهله شهد فازكان أحده م الوجوه من بوجه منه ثيء من ولا منه أبرأْ ولا منه ثيثا ولا امحاه أباه 

بهشهد مجا عل عليه ثابت لخق فلأن ابن فلأن عل فلأن بن فلأن به له شهد ما إن انجن ى فال ثاهد 
وحثتهوؤإن إلا إله لا الدى واش قل له فيقول محلفه الذي ويتحفظ لك وصفت ابمتزكل نمق يم 

أوانجن له الذي بدأ وإن فيه محلف الدى الوصع ى فسواء  ١٢٢برأ أحد أوعل 7أا ياحذ لرجل ابمن 
أنللحاكم يكن ل؛ عليه وادض ادص ما عل انجن مونحع أوى الحاكم عند فحلف عليه هى الدى 
فالحجان؟ ذلك ى الحجة مجا قاتل قال فان أحلفه عليه أو بامحن الحكم له خرج إذا ولكن بمنه بمل 

 Vهمد.زدهممربن بن نافع عن الماتب ين عل ين عبداث عن اخثرنا عل؛زشاغ ين محي ن ا
امجراىمحللقت إني فقال وملع عليه اش صل اش رسول ازى م التة امراته محللق يزيد صد ين ركانة ان 

فقال؟ )ا واحدة إلا اردت ما واد )ا وملم عليه الد صل اد رسول فقال واحدة إلا أردت ما والد البتة 
صلالني ييع فئ الحكم خروج أبل ركانة حلف فقد قال إليه فردها واحدة إلا أردت ما والد ركانة 

حروجيعد تكون إمما انحن أن عل دلالة ذلك ى فكان به حلف ما ممثل أحلفه أن محسلم عليه الد 
وصلمعليه الد صل الد رسول حلف وإذا صاحبما عل ثانية نمد لر الحكم خروج ؛*د فاذاكانت الحكم 

أولهالأرث عل انحن وإذاكانت غثدْ ى هى ى انحن أن يدل فهدا الخللاق ى ركانة 
علكانت فان يعص يفهم ولا كلامه بعص ويفهم خبل بلسانه من عل كانت إن و؛لاك احلف 
عنهيفهم ولا يفهم لا فازكان وعليه له وأحلف إليه أشيد  ١٢٢عنه ويفهم يالأسارة بمهم فكان أخرس 
وإنوارثه فيحلف ممون أو فيحلف يفيق حى حقه له وقفت له انحى فكانت أومحبولأ معتوها أوكان 
لكذللت، ليس له قيل حفي وآحد أحلف بل قال فان ؤمحلغ، يفيق انتذلر.حى لدعما قيل عليه كانت 

انفقال امتثى مميته من نغ ظا رجلا الوال أحلف وإن يردها وحولر انحن رد إذا لك ذلك يكون إمما 
ينف،ا الناس يستحلف ان مجن وصفت ف؟ا والحجة ( رقال يستثنى لا حى أيدا انحن عليه أعاد الد شاء 

يعدمجن محبونثإ )ا وجل عز الد العمرقول ويعد وسلم عليه ايد صل الد متررسول وعل والتام الين 
فشهادة٠ التلامحن ى وجل عز الد وقول العصر صلاة هى اشرون وقال I بالي فيقس،ان الصلاة 
٠الكاذبن مجن كان إن عليه الد لعنة أن والخامة ٠ الصادقن لمن ياش شهادات أرع أجدهم 

يعدانحن فيه نمظم الذي الوقت ى الحالم( عل انحن تأكيد عل وحل عز الد بكتاب( فامستدللتا 
ومحنة٠ الكاذبن مجن كان إن عليه اد لعنة أن ١) وقوله انحن بتكرير اللعان ى الحالهنح وعل الصلاة 

يانحنوملم عليه الد صل الد رسول تة وبلعفلمه ممينا يخمن الدم ى ومر عليه الد صل الد رسول 
٠١٠مجالك ذسمو\ ت نمال الد رحمه الشافس( )فال ا يلدنالهر وأهل اصحابه وفعل النر عل 

نهثام رأ الطئ الوط ي يغ عتانا( ن هاشم ن هائم — الخلاصة٠( )٠ ى الذي عتة بن هاشم عن : قوله )١( 
فتنبه.، نحرم( وهو محبة« ين هثام 
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داير؛>، ج-عن نمطاس همداش؛>، عن وقاص أبي بض محة ض اثم معن 
سماه—يا بري عل حلف من » ال قوسب ه عبض محل المي أن 

ضالفحاك ءن ا وأ-محرن: تعال اش رحمه الئامحى( )قال ادار« ض ضده ؤآ بص 
أنأبويكرالمديق إل تاوكب أب أبى ال،احربن عن الخاّرى ساحق بن نوش عن الخزاص ءلإ0 
آاو-ام ؛1p aاش ءل اش ر-ول ض عد مميتا حمن فأحلفه وثاق ى مكثؤح بن نفيس 1ئ ابعث 

بf، اج ا-نمن ن داود عن مالاث احهمنا : ممال اش رحمه الفاض( 1ال ) دوى ذا ؛ ١٢١ثل 
دارءقصى ١^٢ ن موان إل مطيع وابن تابت بن زد احمحم تال الري طريف ن غطفان 

مق١طعءد إلا راث لا ءروان فقال ءك1نى له أحلف زد ننال اكر عل ثابت بن زد عر بالين 
ليث؛المل المنأرذبملمروان عل محلف أن ويايى لخق حته أن محلف زد فجل الخقوق 

اشرض ااخط١ب ؛ن عم ان و؛كنى ; ممال الد رحمه ( الفاض قال ) صراتحن زد U^،كره 
١٠١٥١٠ادرءل ادن ءلمه ردت ماز وان رجل وين بيه حصومةكا'ت اكري عل حلف محه 

ءلواتحن : نمال اذه رحمه ( الثاض قال ) سنه ل ١٠٠٠قدربلا. ع\ؤق أن أ:ءاف ب و\ص 
,علته حدث ولا تديم ز محدتل فه اخلأف لا اكركا 

الخلأففىامحضمح
محتلفوكيف فنال الناس بعض اكر عل انجن علينا فعاب ; نمال اش رحمه ( الفاض ال ق) 

ولابمكة ليس من يمغ فكيف ؟ والعام الين بتن بمكة ومن اكر عل بالمدينة من فيحلف الأيمان 
القولمدا يقول من لعض فقلت تال ؟ اش بيت ولأترب بر غير عل محلف أم إبيا أمحلب المدينة 
واحدةيمينا امرأته لغير القاذف وأحلفت لامرأته وعوقاذق وحامة أيمان أربعة الملاعن أحلفت كيف 
احلفنوكيف ؟ واحدة ؟ينا اللعان وغير غيره الحقوق ى وأجلفت، حمن الدم ى أحلفت ا وكمِ

اتماقال غيره؟ فعل علم وما فعله عل القامة ى أحلفته م غرفعله عل محلفه ول؛ فعله عل الرجل 
لهفقلت ; نمال الد رحمه ( الفاض قال الفقهاء) تول بعضه وى اترا بعضه وى هداكتايا عض بى 

بلدنا^ ٠١١أعل ُاجماع أصحابه عن والاثار وٌّر عليه اش صل اش رسول وسنة الكتاب اتبعنا ومحن 
صاحينافان تال ؟ علمت ولا قلت ما المامة ى إحلأفلث مجن *وألزم  ١٠اساع علينا عن فكيف 

منكتابي ى كنت ما له فذكرت زيدا وحالفوا مروان عن النثر عل ابمتن المدينة أعل أحد إنما ؛ال 
نمالالد رض وماز بكروعمر أبى عن روى وما ومد عله اش صل اش رّول وسنة وجل عز اش فول 

علمكان إن نماحيلث له فقالت اكر عل اتحن أنكر زيا إن وقال بدا صاحِا يدم لر فقال عيم 
أعلأرم من زيد له فقلت يعلم أن نل عجل فقد يعلمها لر كان وإن ينصف، فلم عنيا فسكت سنة 

الدرحمه الشاقص( قال ر توله إل مروان ويرجع اراد  ١٠له يقول ن وتراهار *روان ءل المدينة 
فالأاسقال باش اعوذ مروان فقال ؟ الربا بح امحل فقال مروان عل لحل زيدا ان ماللمث احثرنا ت تمال 

فلوبتمال اش رحمه ( الفاض قال ر يردوما حرّا مروان نعث يقبضوما أن نل الصكؤك يتابعون 
لزيدمروان عند ولكان البر عل يميى تنهر وكف على *يا ما لمروان لقال عليه ا؛ءيرن ن زيد يعرف 

ممححم.كنه نحرر. عله نعر ذادض"ول( ٠ أحرى لمح، نخة، مح، )أ(كذا 
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أنزيد حلف فم نال عئ عذا وس زيد لقال ممضيه أن عل لوعزم عليه ليس ما عليه ممضى لا أن 
تالؤتشهر ممينه تصبر أن كره بمنه شهرت فادا ستحلف عيرأن من الرجل بملف •ا أو فلنا ؟ لحق حقه 

وهمرفكيف حجة عليه زيدكانت حديث من يه احتج ما إلا حجة صاحك عل يكن ولوب قلنا بل 
بالأمصارمنر بجلف فكيف فال ؟ أب عنيم تعال اش رنحى وعئان وعمر بكر أبى عن يإلختر بالمنة 

ابنأم دكا ٠ الصلاة بمد من تحسونبما » وجل عز اش قال العصركا بمد قلنا الأم من الفلم عل 
اشبمهد يشمدن اثذين إن  ١١عنيا يترأ م المم بمد الحاوية بحس أن ثق  ١١٥١١؛مليكة انجر أبن عباس 

ا؛ز،عير مؤمل، ابن بدلك أحمنا : مال اش رحمه ( الغاض قال ) فاعرك صل، فليلا« نما ذأبمانمم 
•ماس ابن عن خمكة أنحا 

امحنرد باب 

ينالرحس تمد بن اش تمد بن لن، أمح، ابن عن ماللث أسمينا ت مال الد رحمه ( الغاض ال ق) 
*الوّلم عله اس صل اش رّول أن قومه ءنك/اب رجال أسمره أنه حئمة أبى ابن سهل عن سهل 

إقالميول فتحلق ٠ لاقال قالوا # صاحيكم دم وتستحقون رامحلفون الرحمن وتمد ومحمة لحويصة 
بماربن بشني عن ّمد بن بحك، عن عينة وابن الثقهم( الوهاب عد وأسمرنا مال الد رحمه الغاض( 

ئدكمحالمؤا لر يالأ الأُصارين بدأ وسب علت—ه الد همل اليد رّول أن حتمة أنجا بن صهل عن 
بمال؛>، بمءّ عنط سمبد بن بحمح، عن *اللث وأتمرنا تحال الد رحمه الغاض( قال ) :،ود« ض الأ؟ان 

ابنعن ماللث واخرنا تعال الد رحمه ( الشافعي نال ر مثاله وسب عليه اهد صل البى عن 
أم—عفوءليء فرما أجرى د معبن لث بني مجن رجلا ان بمار بمن ّلءان عن اب نه

فأبوا؟ م؛اا مات ما ممينا حمسبن محلفون ءليأم الحمر عمرللذينر فقال فات فتها فركا حهينة من، رجل 
رسولرأك، فقد مال الد رحمه ( الغاض قال ) فابوا أنم احلفوا ؛ ^^jjفقال الأممان ص ونحرجوا. 

:يايمءون ابود عل حو؛دا بملفؤإ ؛ فمحا تما بمتحقهمن الامحماريثن عؤ، ١بمثن ؤبملم عليه الند صلر الق 
ٌنبمن نجويل، هذا فم،  ١٣ينجمون.الخهنجا عل حولها أبوا فمحا  ١٣يثرءدن.اللمحا عل( عم ورأى 
•امحر رد مح، قلتا ملنا العلم اهل عليه ادركتا وما فمدا يخالفه الدى انيتحع إل مه ريننا قد ممع 

عل؛"■،■اعر فإن ٠' وجل، عز ارد وقال بالي« ف؛قءان الصلاة بمد س بحوممأ را وحل، عز الند قال وقد 
أدركتاوما فمدا ٠ ياقم فيقمان الأوليان عليم امتحؤر الدين، س مقامها يقؤمان فانمان إى امتحقا 

دماالدعوك، فاذاكانت امحن يرد تلنا وحديثا قدتما رحكامجهم مقتحم عن محكونه ببلدنا العلم أهل عليه 
حلفوافان القول ز،'مماب مكتوب وهدا القامة به غب مجا كان إذا المدعون يبدأ أن فيها فالنة 

والقامةويغرمؤن بملمن ولا برئوا حلفوا فان ءل؛رم المدحم، لكم بملف بل الأيمان أبوا وإن استحقوا 
الدهم،أحلف مالأ الدءى،، وكانت عيردم الدعوير وإزكانت المدعون فييا يبدأ مواء والخهتا العمد ن، 

تاحدْحقلدكأ 0 إقراركأحذ الكول ليس للمدهم، قيل، امحن عن نكن، وإن ;رك،ء حلف فان عليه 
إياثلثعن ّألالث محلف أن أبيت فان حقلث وحد فاحلق يمن بغير حقك  ١٤فتاحد بينة بالإقرارولا 

أءءايتالثبه تتم، ؛ثىاء جثت فحم، تركنالث وبينه بينك معاملة أوتدكر ببينة تأزير أنلث ذكرب فان 
بمد محللجما فان يمينك أبعللت احلف لا غيرأتح، لشيء ذلك اور لا قلت فان حلفت به تأت لر وإن 









أعطاهدخل.٢١ واذكان  ١٠٢يدخل لر إزكان طاش فهي نكحتما ازكنت انك أثهد ك ويقول دعواها 
عاليه١^^٠٠ ذلك يقبل ولر القاصى ذلك ترك وإن رجمها بملك ولا واحدة يطلقها ان عل تلبلأ ثبتا 

لهاخدث حى أختإ نكاح له محل ولا لغيرْ محل فلا حق دعواها أن والرجل.بمالأن وارأة النكاح 
نمهامعه عى ولها الخد عليه يقام زانيا يعد أن من خوفا إصايما له نكره غثوأنا زوجان وهما فال طلاقا 
وانالحبل خوف بالكاع لها يقر حق نمها ومنعته إلجا ذلك مالم فان واللهقة الصداق إعطاءها لركه 

الحالى يؤخذ ان عل مإر هوإذا محاافةًحاله ذلك ز حالها لأن تعال اش ثاء إن لها زانيةكان تع،. 
حالمحالفة وحالها محاو زانية غيره باصاية أو ياصائنه تعد أن الحمل محاق وهى يخف لر فيها يميثها الى 

البحالشرى فيجحد والدار البيع فيجحل. البعيريباع ى والقول يزور عليه ثبي وفد أطلق لر يقول الذي 
يفعللر فان ألمخ اقبل وللباثع انير افخ له يقول أن للرال وأحب الخارية ى ومحلفكاإقول 

حفالدار إجارة فله انهكالفلس من الأخر يالوجه بممل ول( يفعل ا فان القح يقبل القول لك ذى 
مالالدارأدالبمرمن ين وجد ثالبمروإن بمغ وكيلك وارثه أوإل إليه تمليمها عليه م ثمنها يتوى 

المكاحى وتياّه هذا مدا فعل نمه أخد إدا إليه ياعه محا سابر وعاليه أخاوه له المثزىكان 
وفرقأنهماكاذيان يعلم الرجل وكان ثلاثا امرأته طلق أنه رجل عل شاهدان ولوثه،• ذلك وغير ؤإلبيع 

محهدهاوتذر منه الامتناع سعها لر أنهاكاذيان تعي فدروإزكانت إذا يصيبها أن ومعه القاصى؛ي-أءا 
أنعليه شهدا الدى الزوج ترك سعها ل؛ كدبا أم أصدفا تدرى ولا تشك كانت وإن زانية تعد لثلأ 

وكدبهمايصدقها اثمالر وليها والله تنكح أن لها جاز مدهما وإن النكاح عن الوقوف لها وأحببت يصيبها 
مجاأخن. يمعه ب أخطا القاصى ان يعي فآكان لأحدهما القاصى فحكم شيء ز رحلان ولواختصم 

راهفان يال حتى يقف أن أحببت عليه ذللي يشكل ممن كان وإن يخطثه علمه ؛عل. له يه حكم 
وليسأحل.ه مجن خير وهوله ركه لأن يقف أن فالوبع فضاثه ى مشكلا الامحر وإزكان أخل-ه أصاب 

أحببتعليه أشكل وإن حبه ومعه عاليه القاصىرأحطأ أن علم إن له للممضى بمال عليه والمضي له 
وهداوقياسه البابكله هدا هاوا فعل عليه أخمنا القاصي أن يعي حى ه حبيعه ولا محبسه لا أن له 

وإنأحدها ومعه قها صل. فان الوارث ؤمححل. بالف له وأوصى نوى فلأنا أن رجلان يشهد أن مثل 
ةن.فهفلأنا أن يحلان له يشهد أن هن-ا مثل وى الوقوف له أحببت شك وإن أخن.ها يعه ب كذبها 

غابهما وحاله يقف ان له احبثّتا شك وإن محده أن يعه ؛ وإزكذييا محده أن ومعه صدفها فان 
لرمزاح بأنه صا.قه فان مجزحت قال م يعرفه لا محق رجل له ولوأقر هكذا به له شهد ما كل مرن عنه 
لهأحببت شك وإن يه له أقر ما وأخن ومعه عنده الأول بالاقرار صادفا وكان يهكن• وإن ا احا.ه له محل 

.فيه الوقوف 

القاصي؛لماء ر الخلاف 

الأمورمحيل قضاؤه فقال القاصي فضاء ى الناس يعص فخالفنا تعال افه رحمه ( القالي ال 1) 
ففرقيزور شهل-ا أنها يءلان وهما امرأته طلق أنه رجل عل يثهلءا أن عمدا رجلن فلوأن عليه ى هي 

عليهويدخل تعال اش رحمه ٢ القافي قال ر ينكحها أن اذٌ وين يبنه هما أحدهما ومم بينهما القاصى 
لهفحكم ابن له يكن ل( او يقتل ل( ابنه أن يعلم وهو ابنه قتل فلأنا آن بزور رجلان له شهد لو أن 
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علاللمز من فالكذاب قال V يكسون مما لم وويل أيتم مماكنت لهم فويل ممنا يه لينروا اش 
مننص اللض وأد؛ى تأويل ضة بلا اش عل الكذب العاقل من ذنبا الكذب ى أخف الادمين 
واث؟ منه أعفلم يكذب شر ومم وتقبلهم يكذب موخيرمجلمم عن شهادة علمم ترد فكبهن التمكن 

اعم
القهادات

وتعالتبارك اش قال قال ت تعال اش رحمه ( الثاض أخيرنا ) قال ( ملكان بن الريح خثر أ) 
واللأيى٠ وقال  IIالكاذبون مم اش عند فاولثالث يالئهداء يأتوا لر فإذا نهداء ياريعت عله جاءوا. ولا ل» 

يرمونوالذبن  ٠١وجل م اُّ وقال ٠ منكم أربمة علممإ فاصتشهدوا باثكم من الفاحثة ياتن 
أنىعن أيه عن ّءتل عن مالك أخثرنا ٠ جلدة ممانن فاجلدومم شهداء ياريعة يأتوا ب م اخصنات 

؟شهداء يأريعة از حى أمهله رجلا امر_أنى ح وجدت إن أرأيت اش رّول ؛١ قال سعدأ أن عريرة 
يدلانوالمة فاماب : تعال اش رحمه القامز( قال ) ٠ نم »ا وصلم علبه اش صل الد رّول فقال 
والإجاع( قال ) عدل غثي بجونشيالة لا أنه عل يدل والكتاب أربعة من أقل الزنا يموزر لا أنه عل 
زناكان  ١٠زنا أى وّواء ( قال ر عليه يشيد عاقل،يا بالغ حر عدل شهادة إلا نجوز لا أنه عل يدل 

بمعا اوعنيا رجل اوعل بالزنا امراة عل اربعة ولوشهد زنا كله لأن اومتمكن اوهمدين حرين 
الاريعةالثبهود يمهل حى اتمحلع دون ما عل يقع قد ُنا اسم لأن الغهادة يقبل ان للحاكم ينبغ 
الخثغاننقب حش قاسوه المكحلت ز الروي دخول ملما ذللث ى يدخل منه ذللث رابنا قالوا فإذا الزنا 
فلافيه دخل انه يشت ولب فرجها عل فرجه راينا قااو_ا وإن جلدا او رما اي مجاكان الخد وجب فقد 
علشهدوا فان القبل ى الحدكوجويه وجب فقد يبرما ى دخل ذللي ان عل شهدوا ومزرفان حد 

اوعذراء أنم1 عل عدول حر.ائر اربمجة مهد فإن النساء ارتأا أورتقاء طءراء أنا وقالت فأنكرت امرأة 
أناقبل من علمهم حد ولا الحد يوجب الذي الزنا هكذا إذاكاث يزن«أا لر لألما علمها حد فلا رتقا. 
دونفكا الزنا يكون وقد النماء بنهاية نحلهم لا فانا علمه محزن ما عل يرين فكا النساء شهادة نلنا وإن 
وجبفقد المنور أرخيت إذا قال عنه تعال الد رصي الخناب ين عمر أن إل ذاهب ذهب فان هذا 

الصداقفآخثرأن نلكم مجن العجنّ جاء إن ذنبن  ١٠وقال بلغنا ما ذللث عمر قال فقد  ٢١١الصداق 
خلتإذا أنما إل وذب مجستس يكن ب وإن المز بارخاء ؤيمب صارا أرض يكن إ وإن باليس بجب 

وعولوi؛_ يه محب الذي البيؤع ى ذللئاكالقبض وجعل الصداق لها وجب فقد نفسها وبن ينه 
بيها عليه يسهد ولر بالإصاية يقر ولر سنة وتلت ثيابها تبل حى  ١۶٠٠واقام مترا وارض بابا علمها اغلق 
علرجل عقد فلو بالعقدة بجب الصداق بسبيل الصداق من ليس والحد احد عند حد عليه يكن 
مضمن الصداق مجض وليس يرها لر وإن الصداقكا.لأ لها أو٠اتتك١ن مات م نكاح عقدة امرأة 

أهلإل الذمة ودفعت الملم حد يذمجية زى أنه محصن عل أربعة شهد وإذا ا قال ؤ بمبيل الحدود 

أحدهمانتاس فلا ر_الخد الصداق بن الفرق إبداء الإُام وغرض ٠ ذهب فإن ٠ فوله هوجواب هذا لمل )١( 
مجمححه.كنه فتأمل. ;الأحر، 



نحد.هايرضوا i أو رضوا علم نحكم قال ر  u'uيرضوا أن إلا عليم محكم لا ر تول ى دييا 
انهرجل عل اربمة شهد وإذا ( تال ) فالرجم يا وإزكانت عام ونفى فاثان يكرا ازكانت حديا 
ذلكى ولا؛كثفان قولها تالخول جاريى هى أوقال ذلك وقالت ارأزى هى فقال ا،لرأة ءذْ ورء 

ادعياما يخلاز  JUأويقرأن؛اكهاده عله وتبت قالا غيرما من بمفرهما أن إلا فيه بملفان ولا 
وبكحهاغ؛رما إل  ١٢:وينممل غربة بلاد ا،لرأة بكح قد الرجل أن قل *ن وصفت ما إلا يموز فلا 

علأمتاء التاس فنكون فنيبون وببينة بينة بغير الخارية ويشرى ؤمموتون فتمون والثلاثة ؛الناهلين 
نقولأن محوز ولا كاذبن نعلمهم لا ونحن لهم تحال اش أحل ما أتوا أنم يزيون وهمم بمدون لا همذا 

هذهفيقول القاسمة الفاسق يأحد وند أوشراء نكاح عل بينة يقم أن إلا يماثع وجدناه من بمدكل 
يدلكوتقر زوجته اما يدم رايناه جترانه يقول بان القاص عن ادرا فازكتت جاريى وعده امرازى 

ويقوليينة يغير يشمحا قل لأنه جاريى هذه يقول الفاضل الصالح عن درأت نكاح أصل يجلمون ولا 
ماادض إذا بمر لا ؤكل الفاسق مجن قوله يقبل أن أول كان م الوجوه هده أحد عل امرأزى همذه 

قلاذلك يغير قاما محرم الفعل وأن بالفعل ءلتأم تشهد أويبمة بإقرارهمم إلا بمدون لا والناس وصفت 
الخاملى ذاهب ذهب فان تحد ب أوإكراها تزؤيما فادعت حاملا لووحدت وهإكذا ( قال ) نحد 

قامتإذا زنا س عل حق وجل عز الق كتاب ى الرجم الخْناب بن عمر قال يقول أن إل محاصة 
معكان إذا يالحبل يرجم أنه بالخم عنه بالمان مه عمر مذهب فان الأعراف أو الحبل أوكان الينة 

.الحد .٢١ يدرأأونب نكاح ادعاء أوغر يالزنا إقرار الحل 

انحدودشهادة إجازة باب 

إذاالمعاصى جمع وى القذف ى انحدودين ثهادة وتقل نمال اش رحمه ( اكا٠هم ال ؛) 
إلاليثان الحال من يالأنممال اصهريخرما بمرة إلا مه١دتم تقبل فلا فيه حد محرما ازى من قاما تابوا 

غرمحن وغره الثم موضع عل محصنة قل-ف من وأما أنى الدى الذنب عن والعفاف الحسنة الحال 
عنوالكنف الحال أحن إل الانتقال ز المدة هده يختر حى صهادتم تقبل فلا الشهادات مواضع 
يقولناعة شهد يوم عدلا فازكان الشهادة تم فلم بالزنا رجل عل شهد انه ز حد من واما المدق 

ألاالقدفة مجعاى ى يكن فلم القاذف حد حددناه وإن لأنا مكانه سهادتم تقل نفسه وكدب تبت قد 
أنالقاذف شهادة تبول ى والحجة حددناهم شاتمن أربعة ولوكانوا  ٢٠٠^؛"إ أربمة إذاكانوا أننم ترى 

ىوالأّتثناء يتوب ان إلا له استتش م فاسقا وماه شهادته تقبل لا ان وامر يفريه امر وجل عز الله 
حرذالث^ ين يفرق أن إلا الفقه أهل إليه هب ين. ما جمح ى واخره الكلام أول عل الكلام سياق 
شرحعن إلا خر عنه الفسق اسم محلرح عل هى إمما له الثنيا وان شهادتم تمل لا انه زعم عند وليس 
لرحلقال بكرة أيا إن قال أن حجته س فكان يعضهم وقدكالض أنمهم لرأى مكيما يخالفون وهم 
هنأهكنتإلا حجة ءليلثs تكن ل؛ لو له فقلت فسقونى المالمن فان غيري استشهد يستشهد٠ ان اراد 

الىالشهادة تلك س ثاب هل يكرة أبا أرأيت قلى ؟ وكيف قال نفك عل الاحتجاج أحنن قد 
قال؟ يالتوبة له اّثش شيء فاى الفسق اسم عنه الملمون يطؤح فلم قلت ؟ نم قلت فان قال :١١ حد 
حناذاكان وته محا قال ■^ ٥١۶'؛تقبل ار يتب م س أن ى نخالمك لا فنحن قلت تب لر قلنا فإن 

٤٧



القرآنثع نحتاج ما تلت حر؟ هذا ى فهل تال الثعى صاحبكم قال ولههَي اكذابه قلت الخال 
ونهايةتاب إذا الخم ى وامحدود والقاتل الزاني شهادة تتبل كن إذا القياس مع ولا حر إل 

ثاهدشهادة تقبل لا تاب إذا والرجل اليد واشلؤع الطريق وقاطع أسلم إذا والشرك تاب إذا الزنديق 
تقول cfُه ّّأمإن أحرنا م قلت أثر؟ عندك فهل قال قادفا فجعل الشهادة به تم فلم بالزنا 
الحطاببن عم أن أحره الذي مى م لأحرنى وأشهد نحون لا القاذف شهادة أن العراق أهل زعم 

فذهبمنيان قال شهادتك قبلت تبت إن أو شهادتك تقبل تب بكرة لأتى قال عته تعال اش رصي 
قال) الميب بن هوسعيد قيس بن عمر ل فقال حفرتي مجن مألت الزهري ّ،اْ الذي حفغلى عل 

أشكلر أحرنى فل،ا فيه شككت أى إلا م قال ؟ فهوسمد لسفيان فقلت مال اش رحمه ( القافهمر 
بجزنهايةآلهكان عباس ابن عن وبلغي تعال الد رحمه ( الفاض |ال ) حفظا الزهري عن أثبته ولر 

علثةابن أبجرنا ؟ شهادته تملون ولا نويته اش أيقبل فقال القادف عن الثعى ومثل تاب إذا القاذف 
قال) ومجاهد وطاوس عطاء يقوله وتالكالنا شهادته تك تاب إذا القاذف و نحح أى ان عن 

وصفتحى؛توب'ي شهادته تقبل لا محي حن •ثله محي أن قبل والقاذف ; تعال الله رحمه ( الئاض 
بجرالذنب عنه يكفر ما فهويعد للذنوب الحدودكفارات لأن محا حن منه حالا شر محي أن قبل هو يل 
محلمالأ باعلأنه رددت٠ا وإنما شرحاليه ى وأحيزها حيرحاليه ش شهادته أرد فلا عنه يكفر أن قبل منه 

آومحاباة الحاكم محيه فلا الحاكم عند يالزنا الشاهد فأما القاذف ا وهذ علما ينتقل حنن أقبلها فلا له 
القذفة.معاني ى ليس لأنه محكانه شهادته قبلت ه نفأكذب م شهد يوم عدلا كان فإذا شث؛ة 

الأعمىثهادة باب 

لأنشهادته قبلت وهوأعمى شهد م وهومر فاثبت الرحل رأى إذا • تعال ادُه زحمه ^٠^( ٧١اما ق) 
وهوشهد فإذا شهادته رد ق علة ولا يصر وهو ميء عن وهواعمي ين انه إلا وهوبصر ٥^٧ إنما الشهادة 

الصوتيشبه الصمب لأن شهادته تحوز فلا آلخس أو بالموت ثيء كل أثبت كا أثبته قال ئيء عل عمى 
اتواإذا؛ الأزواج غر القذف ق اممص حد انما قاحل امرأته يلاعن فالأعمى قائل قال فإن اض يثبه والحس 

الأزواجبن ففرق بالألتعان يخرحوا بان إلا الأزواج وحد الحد عن رجوا ;■م جاءوا فإذا شهداء ياربعة 
وسواءأوبينة بالألتعان ببثنة يأت ل؛ إذا معا محدوا أن ل ي-إم وجمع العي هذا ل والأجنبتن 

ذلكبن فرق لا زانتة أوهى تزل رأيناها الأحنيون يقول أن مواء ر؛قلهَؤا او تزى امأي رأيت 'ازوج فال 
الصممعرفة امرأته يعرف ل وإن الأعمى لأن الشهادات يثبه لا أمر فذلك وجاريته أهله الأعمى إصابة قاما 
معرفةمعي عل الفللمة ز امرأته البصر يصيب وقد الصر معرفة هى وتعرفه 7؛ا يكتفي 'عرفة يعرفها فئد 

شهادةمن يوجد وقد والفجم امحة معرفة عل الفللمة ل أحد عل يشهد أن له محوز ولا ومح~تاا مضجعها 
علغوليس صررا عليه ندخل لآ ل فمر ه نفل شهادته ايهللنا فإذا عمى غر الناص أكر لأن بد إلأع٠ى 

أبدايبصر ولا هذا , أكرم■محي لا لأنه محل الذي اثفاَء ال فهومضهلر نفه صرورة وعليه غره ضرورة حد 
صرورتهل لخره محل لا ما لتفه صرورته ق له محل وهو شهادته ال مجضهلر غر ولا الشهادة ال ممضهلر ول,، 

محوزلا أنه ترى أولا اليتة له تحل إ صرورة؛هكضرورته لا من ولوصحبه الثتة صرورته ل له ضز نه ترف لا 
فالحديثالحديث عما روى ومن عائشة قاما زمانه أهل من غمْ ل اجماده له محوز ولا نفه ق الجآادْ له 

.ر
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الحديثل نتبل أنا ترى ألا سل الثهادات ر ولمس القلب عل الأغلب وعل المم صدق عل نل إنما 
فلأنالمت أشهد يقول حى فلأن عن فلأن حدثي الشهادة ي نقبل ولا فلأن ن ن ١١٠عز ءادن حدثي 
انمدحدث ونقبل ثيء عاى وحدها شهادما نقل ولا ؤحدها ونحرم ما تحل حتى الراة حديث وشل 

غمفالحدث مرق فٍا شهادته ونقبل الحدث يمحثط ل؛ إذا العدل حدث ونرد شهادته نقبل ولا الصادق 
.الشهادء 

ثهادة

وانبناته بق ولا بنيه لبز ولا لولده الوالد شهادة تحوز لا عليه تعال اذه رحمه ( اكاءهم )قال 
وهذالبعضه شهد فكأنه عنه بنيه وأن هومنه لتيء شهد وإنما اياثه من لأنه يعدوا وإن لاياته ولا تملوا 

لأحد لا لأف وزوجة رحم وذي أخ ُن منه لس من لكل نهايته يعد وبجوز خلافا مه أءرف لا مما 
لأنهلزوحته شهادته لورددت واف معقولا ولا ناما ولا محرا شهادته ب؛ا أرد علة الأخ ق ولإ الزوجة 

ورددتحال ي يرثه قد لأنه ولد له يكن لر إذا أممل من الولإْ شهادته رددت حال ق ونرثه يرما فد 
غرفيكون ماله ؛، JULولا؛،امرأته مال ممدك أجده ولب أب ماثة وييمم يبنه وإزكان لعصبته شهادته 

لاينرددثيا بالقرابة لأحيه شهادته ولورددت أحنه ق أحده وهكذا عما يدفع ولا بشهادته نمه إل 
حىذك فوق الذي الحد لأي ولئيما يله الدي جدْ ياين ورددما الأد؛ى جده ان لأنه عه 

تبلتفجرحاه نمحق أحد عليه شهد أو محق لأخ أحوان ولوشهد قال أكر أو أب ماثة عل أردها 
أنهوهومملوك له لوشهدوا وكذلك )قال( الأحرى ق لرددبا الحالن إحدى ق  ١٣ولورددثهادتبما 

أومردودةمقبولة تكون أن الشهادة أصل لأن نلمم محي عليه شهدا شاهدن لوجرحوا وكيلك أعتق 
حراصار إذا المراث أنمهم ال محرون فقد فاثل تال فإن ثيء ذكل قبلت للأخ مشولة فاذاكاث 

لهولد ولا مات إن يرثونه قد المب يعبد عم ان إزكان أورأيت أحرار ولد له ازكان أفرأيت له نيل 
منبملح يدفعونه الحد ي له شهادنمم أتري اكب مرانى العشرة أهل من رجل كان إن رأت أو 

ممايعرون فكانوا حلفاء ازكانوا أفرأيت قيل نم قال فان يعتقه أو عليه شهد ممن حرحه عل شهدوا 
عشيرةمن وكان صهره بعد وان صهرهم أصاب مما يعمون فكانوا أصهارا أوكانوا حليفهم أمجاب 

رد؛ن أوغثرْ علم من معا ويمدحون معا بمايهمن واحدة صناعة اهل إنّكانوا أورأيت الأدى مجهرهم 
أبهللهااق العلة ونيا أحانها فقد هذا ق أجازها وإن فيم هذا يكون أن من الناص يخل لر شهادتم 

العدول.البالغن الملن الأحرار غر احد شهادة تحوز ولا )فال( "أا 

والكافروالخد الخلأم شهادة 

قبلوالكافر يعتق أن قبل والعبد يبلغ أن قبل الغلام شهد وإذا ; تعال افه رحمه الئاض( )قال 
انميبلغ فإذا تكلف منه و،أ،اعها سمعها أن عليه ولا مح؛زها أن للقاصي فلتس بشهادة لرجل بملم أن 

بحلةوالني العبد ي نردu لر لأنا شهاديم قبلت ما فشهدوا عدولا زكانوا الكافر وأملم المبد وعش 
لأصارددناها إنما قبلناْما مح١ل١ وهما عما لوانتقلأ أنفسها ي سئة محال ولا ولاكذمإ أءااٍا ق ّخط 

مواءتلك مافإ ل ومكاتبما شهادي،ا أن ترى ألا شهادنمم احازة أمر الذن الشهود شرط من لما 
الأ.



وأنيير ؛ محيا أن ي ثه1دترا تنبل لا أن ي جرحيا مثل عدلماكأن ولورقنا عدلما عن نأل لا وأنا 
فاذابقبوله أعرنا الذي الشرط من ليس أنه الزورق شهادة عل مامونا كان وإن الكافر وي مملوك محذا 

الملما> فأما الخال -لك ق إلا يشهد م ؤكانواكن ععا نبياهم مبوذ أعرنا الذي الشرط ال صاروا 
عندناكان لأنه ياطالها حكنا ند لأنا نقبلها فلا  ١١٢فيشهد حاله نحن م الثيء ق شهادته ترد البالغ 
اوكدبميء يعمل فييا محروح انه احتبمرنا حتى سهادمم يقطع الدين الشهود معال ق شهد حن 

أوغترعدولا أولثلىكانوا الكافر ولا انمي ولا انمد محكيا وليس نحيزئ فلا شهادته فامحرزددنا 
تعالواش ، فوله او عمله يختبمر بان إلا الشرط عن وهدا الرط مجن ليسوا مم ا علة ففثهم عدول 

امحق.

اكاء^٥٠ ٠٠

علللرجل بمب مجال ي مجوصعن ق إلا النساء شهادة نحون لا : تعال اش رحمه القافص( )؛ال 
معانمن مجن اقل بموذملمن ولا شاهد رحل ومعهن إلا وإذكرن ^ شهادتس من يجوز فلا الرجل 
يشهدشاهد مجع فيه أجازهما الذي وجل ص اش شرط لأن مجعها وبملخا اثنتن نحبز ولا فصاعدا الرجل 

لنفسهبملم رجل فامجا ٠ وامرأتان فرجل رجلن يكونا لم فان  ٠١وجل عز الد قال لغيره شهادما بمل 
مجنالرجل يرى لا حث الثال والومحح الثامحد ع ابن كتاب ق مكتوب ومحيا يموز فلا فياحد 

اشحكم عل قياما انفردن إذا أربع مجن أقل مجني يموز ولا منفردات فيه يمزن فانس النساء عورات 
شاهدااو شاهدين الشهادة وجعل رجل مجقام رجل مجع تقومجان اثمن جعل لأنه فض وتعال تبارك 

عطاءعن جريج ابن عن مجلم أحبمرنا يقول ءْلاء وهكذاكان أرع شاعدين فقام انفردن فان وامجرأتن 
ولاالوصية ولا الوكالات مجن ثيء ف ولا الحدود مجن ثيء ف يموز ولا تعال الد رحمه الثاهص( )؛ال 

الخقق يموز ولا شاهدين مجن أقل النساء مجن الرجال عليه يهللع لا وما المال من وصمح مجا عدا مجا 
رددتكل فان ويشاهد شاهد يضر ثى. زكل والخاق والحدود الطلاق j عليه المدر وبملف والولاء 

وبنمحيا حكم يثن افرق ولا شيثا له احد ب اليتم، بمالهن ب وإن بمقه له واحدت اليتم، عل ابمن 
الأمجوال.حكم 

القاصيشهادة 
الاقراركان بثيء يديه بن رجل فاقر عدلا القاصى كان إذا •' تعال اش رحمه الثافم( )قال 

عندهوالإقرار بزور، عنده يشهدوا أن يمكن قد لأنه يشهد مجن كل عنده يشهد أن من أثبت عنده 
يمورواأن إل سمتلأ لهم أجعل أن rداماجغ أنكم أن أحب فلا الوم القضاة وأما ثلمك. مه لمس 
•الوقف تعال واش ، الناس عل 

الهلالرقة 

بشهادةإلا يصومجوا أن الناس الإمام يالزم ولا ؛ تعال اش رحمه السافر نال المأما( رٌب 
إنالصيام ق عبيم مجرة لا لأنمم العال بشهادة لوصامجوا إل واحب يفطرون لا وكذلك فاكر عدلن 



نعل الصوم الفطرلأن ق مذا لهم أحب، ولا >< يزجروا أن رجوت يكن لر وإن أدوم رمضان من كان 
ستفاطمة امه عن عثان بن عمرو بن عبداس بن محمد عن الدراوردي آخرنا عمل. ترك والفطر 
*لألررة عل عنه مال الد رصي طالب أي ين عل عند شهد ثامحدا أن عنه مال الد رصي الخسن 

افطرأن من إل أحب شمان من يوما أصوم وفال بالصيام الناس وأمر قال أحبه ضام رمضان شهر 
بثامدينإلا يصام لا قتال بعد الثاض ر-بمر الريح فال الثاض« اثك أحمه رمجضان مجن يوما 

مضسل الصوم الناص أمر : محه تحال اس رضي عئ كان إن : ممال الد رحمه الغاض( )قال 
اعلم.تهال والق الإلزام، مض عل لا الثورة 

المسانثهادة 

ممنلموا لأنم الأحوال من حال ق الصبيان شهادة نحون لا نمال الق رحمه الغاض( )قال 
جنتداAا شهادص فبما وُن نرضى من ئهادة شل أن عزوحل ايد أرنا وإمما الشهدا، من نرضى 
ان*ل شهادذه ٣، من مكان آعرف ولا حال كل وق وبعده فيه  ١٢؛يشهد الدي ا،لومح، ي -٢١ يشهد 

لدريلا *ن ش،ادة نقبل آن لنا أجاز غن هكدا الشاهد عمل أن علمنا إذا مؤنقه ؤيفارق ومحرب يعر 
ت؛ل انزان ، ٢١٠فال فان : قرصن عله ولمس الشهادة j عليه اسمه ونمال تيارك ماس 
ملكةأنح، ابن، دعن عمر عن -شان أخرنا يرضى ممن لمرا أنم عل يدل والقرآن ردها عباس فابن 
•ءاس امح، م، 

الشهادةعل الشهادة 

الرجلشهادة عل يشهد خلونأن ولإ الشهادة عل الشهادة خرز تعال القر رحمه الثالى( )قال 
لذلك وإزكان رجل ثع نماء مجنبما واحد عل يشهد أن خرز ولا رجلان خلوزإلأ حث ا،لرأة ولا 

اصلؤإذاكان امراة او رجل شهادة نشيت، عل يشهدن إغا المال اصل عل يشهدن لا لأنس مال 
نهاية>، غبزشهادتم، أن غزلنا م الرجال لا.راْ فا أو مال ل إلا الماء شهادة لابمز أنا مذبنا 
•امراة ولا رجن، 

الخراجعل الشهادة 
فيهنماص لا مما عمدا أو حط جرح عل شاهدا رجل أقام إذا مال اش رحمه الفاض( )؛ال 

يتبلولر محالهل لر بمال نحاص فيه عمدا وإزكان الارص له وكان واحدة ممينا شاهده ح حلم، حال 
الخدودل وأحزناها القتل ق أجزناها القصاص ق الشاهد ع اتحن أجزنا ولو شاهدان إلا فيه 

أوحؤححر فتله حراونمراي فتله عبد ق ذلك ومراءكان فيه توضع لر الذي الوضع ووضعناها 
ولارجل ع جاتزة بمال فيه قصاص لا عمدا وقعاكان الخراح من حْلا كان فا الماء وشهادة فال 

القامةأن يقول أن إل ذامب، ذهب فان را؛ وحدس معهن الحق لْلالبؤ بمن ولا انفردن إذا يمزن 
L

.وتأمله المح ل كذا الخ ذهب فإن مله )١( 



رغم ولا البينة من الفؤت او اكتول دعوى عنده غب فالقسامة الدم ول فيقتل النفس في مثاهد نحب 
ولامميتا حمسبن وغسلها ؛القامة فيه فيقضي النفس مثل القود ف؛ه الذي الخؤح أن ثزعم أن إلا له 

اشحكم فأصل النفس ق إلا تكون لا القسامة أن أويزعم بمال النفس ي القسامة وبن بيته يفرق 
عندناوملم عليه الق صل اش رمول حكم وأصل اإلال ي وامرأتان أوثاهد شاعدان الشهادة ي سال 

علبماز لا أن إلا ينم فلا فال ممال بس والقصاص الأموال ق الثاثد مع يامحن حكم أنه 
انهدا يقؤل من ابى فإذا النفس مثل قسامة يا ان الحراح ي تاثل يقول ان إلا ناميان إلا القصاص 

.إباء أثدا ؤثاهدا ممينا يقبل لأن يكون أن ينبض يقتصك١ن م وامرأتن ناميا يقبل 

الوارثقهادة 

وجاءبالثلث له أوصى أباه أن لرحل وموعدل وارث شهد فإذا مال اش رحمه الفاض( )قال 
الدارعل شاهدين احدهما يقم الرجلن فهومثل بالثالث له أوصى أباه أن له يشهدان بشاهدين أحر 
وبنهدا ق ويمن شامي بن سوى أن رأى فن ييخما اختلاف لا له أبا شاهدا الأخر ؤيفم له يأما 

حىم لر الشهادة لأن ذلك ير لر ومحن نصفن ؛يم-؛ا الثالث وجعل شاهده ح هدا أحالف شاهدين 
اداكانالوارث شهادة وأبهلل الشاهدين لصاحب الثالث حل محلف أن عن متغنا له الشهود يكون 
ولوآنفال معا القولن ق نصفن بيمإ الثلث كان أوأحنى احرنحوزشهادته وارث معه ولوكان وحده 

الثلثوكان شاهده مع حلف الأخر مدا إل وصيره له ^^ ٠١١وصيته عن رجمر أيام أن شهد الوارث 
رجعأباه أن ؤيثت ثبا ما يثبت وهذا محتلفان الأول المالة ل لأتما الأول المسالة يخالف وهدا له 

وصى؛٠ ن لرجل الورثة أحد شهد م يقتسموا أولر فافتسموا عددا بنن وترك رجل ولومات تال فيه 
ثلثاخذ عدل غير وازكان حميعا آيدتيم محن الثلث وآخذ شاهده ح حلف عدلا فإزكان بالثلث له 
منأوعشرا الورثة من امرأتن الثاهد لوكان وهكذا له وأحالفوا شيثا الاخرين من يأخذ و؛ يديه ي ما 

الشهودمحلف ولر يقر لر ممن ■صرهن عل نحزشهادبن ولر أدبس ل ما ثلث أخذ رجل.معهن لا الورثة 
الدينعليه الذي فشهد الوارثن أحي■ عل دينا وألفا نقدا ألفا ترك المت ولوكان فال شهادتس خ له 

وأعشالميت ٠حراث من لأما عليه اق الألف ثلث أءهلاه عدلأ فإزكان بالثلث له أوصى أنه لرجل 
أفروإذا مال  ٠٥١رحمه الفاض( )قال س كان وإن < ١١حلف إذا أحذ الق الأك ثلث الاثم 

يعدوإنلا الوارث لأن الأحر والإقرار الأول الإقرار فسواء بعده يدين عليه أفر أ؛يه'بم غل بدين الوارث 
لوأقروهو نفه مجال ق به أقر مجا يلزمجه أ؛يهَي ميراث من يديه ق صار ف،ا يلزمجه أبيه عل إقراره يكون 

يفرلر لأنه ماقهنا إقراره أويكون مجاله ي ؤيتحاصان ذللدكاله لزمجه ألأخر وغ،وا بدين عليه لرجل اليوم 
وكانوارث معه ولوكان معا لازمان ءما ل علمته أحد يقوله لا مما وهذا منيا واحد يلزمجه فلا ه نفعل 

لما دون ديه فما ذلك ؤيلزمه الأول كالمسألة .لأكانت محليكن ل؛ ولو شاهدهما مع حالفا عدلا 
ممينه لرجل أنه الميت تركه عبل■ ل الورثة - أحل فأقر أوورثة وارثا وترك رجل مات وإذا قال غمحْ يدي 

لوقال الوارث عل غرم ولا ثيء فيه للأخر وليس الأخمفهرللأول هولهدا ل فقال عاد؛عل■ 

•تأمل ما  ١٣*له الوصي اسممحق وتد عتل■، الميت مال ض لأن مفلسا الأخر رإزكاذ أي )١( 

٥٢



يصدقفلا غيرْ مال حنتذكامفي أنه وذللث مبا للأول ل مولهذا فقال الكلام وصل 
ممللدلا مما شهد الذي القاعد معي ل وليس ، اخر إل يخرجه بان لأخر قطعه قد إزار إبملأل عل 

بدينلرجل أحدهما قشهد ابمن وترك الت مات وإذا تال لأخر به مشهد الخكم مل يرجمر م لرجل 
لهالمشهود حلف إذا جبيا الوارثين يدي ل مما افال رأس مجن الدين أخذ "نهايته نجوز مل فازكال 
شهادتهلوجازت منه يأحذ مدرماكان دينه من له الثاهد يدي من أخذ لجوزشهادته لا ممن وإزكال 

أعطهولر القر من فاعطيته حق الخاحد يدي وق حق ا،لقر يدي ف له إنما انه شهادته ق *وجودا لأن 
اشنفهلكتلوترك ترىأ;ه ألا يزك، ل؛ ذالأكا المن مال من عللث عذاكا وليس الخاحدشجا من 

الألفثلث اخذ بالثلث وصية لرجل ثبت لو وكذللث الألف احذت الق دين عليه وثسن، إحداهما 
يديهمارق مما وارث الوصيةكل وأعل الدين أعل انع اله الورثة ولوقم يزك م الهالكةكإ نكانت 

يفلس.لر من يدي مجن ليم الدين اعل فاعش ولوايلموا لهم، صار مجا بقدر يديه مجن ياخذوا حق 
المنولوترك قال عوازبه إمما بنيء اخيه مل ابدا ثرُح لا النامي وهذا اظس مجن عل به ريع 
للأخرشجايضمن ولا فهوللأول لهذا بعد به از م بجبه العبد هذا له ان لرجل فاز واحدا وارثا زجلا 
بهاز م الأول إل دفعه إذا انه ولوزعمت بيما زق لا يدفعه اولر الأول ا،لقرله ال العبد دفعر ومواء 
قبلمجن  ٢١١يدفعه ب لو قلتكذللد الأول إل بدفعه املماكه قد لأنه العبد قيمة للأخر صمن للأخر 

قأزرت الأخر؛إزاركنت إل الأول يدي مجن ذللث أخرج أن أردن م الأول إرارْ أجزت إذا أبى 
أولاشهادته تجوز ممن بالميراث منفردا كان إذا الوارث وصواءكان لذللث صامجنا أكون فلا غييي مجال 

قالإليه مجلكه مجن وخرج لرجل به أز قد ثيء ق شهادته أقبل لا أن مل مجن اياب هذا ف تجوز 
قداى قبل من قوله اقبل ب لهذا به اوصى بل فال م مجاله بثلث لرجل اوصى اباه آن ر لو وهكذا 

اولااتحقه للذي حصا جعلته غيره إل إخراجه اراد فإذا إليه ابيه مال ثلث يديه محن اخرج ان النجته 
بشهادةاووصية دين الميت لحق م الورثة ولواقتم قال له، خصم هوفيه قعا شهادته اقبل فلا بارارْ 
الممعل وتثبمون دبه هذا عل نودوا ان تُلوعم إن للورثة ويقال مراء فذللثإكله أوغيروارث وانث 
بقدرمضم واحد ءلكل نع ولر بجكم المم ونقضنا الميت ترك مجا أحضر ق لهذا بعنا أبتم وإن فذللث 
اعهلينادينا وزك ودراهم وثيابا ورمقا وارصا دارا زك لو انه زى الأ الوصية، بقدر ولا الدين 

مجنله وبعنا كله الميت مال له نعر ولم يباع غائب عل ه نحبول؛ الحاصرة الدراهم من الدين صاحب 
إوصيته او دبه بقدر الميت مجال 

القاصينكاب اكهادة عل القهادة 

حقكل ق امحاصي وكتاب الشهادة عل الشهادة وتجوز : تعال افه رحمه الثا٠هم( )؛ال 
الوالأخر تجوز أبا ; أحدهما ; زلأن وتعال تبارك لله حد كل وق قصاص أو أوحد مال من للادمحيمل 

شهادةعل واربعة بالزنا رجل عل شاهدان فشهد تجوز قال فن ت ١٣^١١؛الحدود درء قبل مجن تجوز 
الزناروية عل الشاهدان ويثبت واحد وقت وق واحدا زنا يصفرا حتى الشهادة تقبل ل؛ بالزنا آخرين 

,فتنبه , الضإن لز تعليل هذا ( ١) 



ويكذاكل)ثال( الخد عليه يقام م ذلك مثل الئامدين عل الشهود وتثبت الفرج ي الفرج وتغيب 
انإيصفوا وا فابمموا ثهدوا فإن واحد زنا عل ما يشهدوا حتى ما فيجد الخاكم شلها لا زنا شهادة 

بامم فبل من بمددهم ولر بمدده لر غابوا أو أحدهم غاب أو أوماتوا أحدهم مات م واحدة روية 
الحدعليه انم القول هدا ي ارمة عل مماثية لوشهد وهكدا )تال( الحد عله يوجب ما عله يثنوا 

فليسانهيا يا يقل ول؛ درهم ألف فلأن عل لفلان أن أشهد يقول الرجل الرجلان سمع وإذا )فال( 
فيكونالشهادة يصرعهم لر لأته  ١٠٠بمكم أن ااق١نحي فليس ما قاما فإن الثهادة بمدْ يقوما أن ءل؛اما 

الوجه آو*ن إياها وعده درهم ألف عليه لملأن أن أشهد يقول أن يموز وفد عنده ثابت بمق شهد ا مما 
إلاليفعل يكن ب القاصي إل يؤلما من أوباض القاصي إل *ودما فإذاكان ما غٍرمجأحوذ لأنه بمب 
لهر أين من يسآله حى الصحة عل وازكان محنه هدا يقبل لا أن للقاصي وأحب واجبة عنده وهى 
\مرصع اإقاصيكان بماله ولر هدا تال فإن أجازه أوصلف حفرته أويح بإقرارمنه تال فإن علب 

آنفعليه غثره شهادة عل شاهد أثبد وان )تال( المحة عل  ١٣شهد امما أنه نل مجن حائزا ورأيته 
بماللرجل بمر الرجل الرجل وإذا غمحْ)فال( معه يكون حتى شلها أن للقاصي ولبس .ودحا 

يقبلهأن القاصي وعل يودحا ان له فلازم المقر يشهده ولر يصف لر أو بح أو غصب من ذلك وصف 
لفلانان اشهد يقول الرجل الرجل سمع وإذا )قال( علميه الأمور أصدق نمه عل إقراره أن وذلك 

يكؤنأن إلا ذلك مجن ثيء يلزمه ولا يلزمه لا عليه غثرْ وإمّار يه يقر لم لأنه فلأنا يلزم لم حقا فلأن عل 
عندهوهي  ١٣يش أن قاما شاهدا أويسرعما الحاكم عند بما بموم أن عليه والنهاية عليه شاهدا 

٩شاهدا يكن ولم إقراره غثده يلزم ولا غيره عل به أقر ما أن بن فهدا سرءتإا ولا منه فيسمع كالمزاح 
يصفاول( المال فوصفا لرحل مالأ صرق قد أنه رحل عل الشاهدان شهد وإذا شهادته)قال( غيره فيلزم 

عليهتطع لا صارقا يكون قد لأنه عليه قطع فلا المال يصفا و؛ سرقه حيث من أووصما مرقه حيث محن 
لرغابا آو الناهيان مات يإن دLِر ربع من أتل أوبمرق حرز غثي من بمرق أو يختلن أن وذلك 
فيههما الدي البلد قاصي إل ويكتب بمضرا حى حبس عابا فإذا بملمف أن بعد حل ماتا وإذا ، يقطع 

بالمرنة ف القاصي( كتاب يقل ب ومن الرقة j( الش١صي كتاب قبل من ذلك يقل نحم ءيسها 
الزنانهود شهد وإذا )فال( يقطع ول( السارق أغرمها الحرز يمنا ول( الرقة وصفا وإزكانا ، يكتب 

اوا ١ غاريوا حى يفعلؤا ب وإن الخد أنم فعلوا فإن وصفت الزناكا يصفوا حق الحد يقم لم الزنا عل 
حىأبدا عليه الحد يقم ولا صبيله حل أحدهم مجان فإن يصفه حى حبس أحدهم أوغاب ماتوا 

عليهالشهود الإمام بآل ف؟ا ويكون ويخليه بملفه أو الحد ممثله فيجب واحدا زنا يمحقون أربعة بمتمع 
بمواحك( أيدا نحلم فلا زنا الاصتمناء بعدوا أن ولعلهم ميمة عل وقع الزنا يعدون قد لأمم يامرأْ أزني 

الرابعفقال قاسوه يالزنا رحل عل ثلاثة شهد وإذا )قال( الزنا مثله ل عب فما له ويبينوها الشهادة 
ءدولا الثلاثة بمد أن الفتن أكر ،ذهب ؟  ١٣٠ذلك ق مه ذلك أغاب أدني ولا مما نال رأبه 

بقاذف لأنه ملهم ؤ، بمد أن انبض القول هدا قال شما  ٢٢١زان أنه أشهد قال الراح ولوكان الراح 
بفلم؛نتأ.ا ا،لرأة هذه عل رأيناه فقالوا أربعة لوشهد وهكذا ، بمدوا ولر الحد مثله ق الذي الزنا يثبت 

•علبه المثهود ميل حل الوصف نل ماتوا فلو إلا تامحر عن مقدم لعله ماتوا أو ؛ قوله)١( 
تامل.أا ثالوا م لعله» )٢( 



؛الشهادةيخرجوا ب قذفة لأمم ؛الهذف حدوا شتوا لر م ا،لرأة حدة زنى ولونالوا ، محدوا ولر بمد 
؛طعجحد لو أته وذلك الحجة يلقنه أن للأمام يكن لر بالرقة المارق عل الشهود شهد وإذا )تال( 
بمضرةملحا يكون بان إما بالحد الحهالة أمل من فكان بينة عليه تقم وم المرنة عليه لوادعيت ولكن 
لعلهيقول بان له يعرض بأن أربأسا ب جفاء أهل بيادية جافيا يكون أن وإما حرب مجن؛لأل جاء مرنته 

مرنةعل الشاهدان شهد وإذا ! تعال الد رحمه إ الئافص نقال فلا اجحد له يقول أن فأما يرق لم 
أوالدار هده من مرته بل الأحر وقال لفلان الداركيشا هده من مرق أحدهما فقال الشهادة ق فاخلفا 

أحدهماأوقال عشية الأحر وقال بكرة أحدهما وقال الميت هدا من مرقه معا وقالا  ١٠٠باروية شهد 
الأحروقال أقرن مرق الذي كان أحدهما قال أو وهوأموي مرقه الأحر وقال وموأبيص الكبس مرق 
يجتمعاحتى به يقطع لا فهداإحتلأف نمحة الأحركان وقال أحدهماكازكيثا أوقال أقرن غحّ أجم 
قالعصاحبه يكدب هدين من واحد كل منه للمروق ويقال القطع مجئله ي بمب واحد ئيء عل 

كبشامرق الأحر وقال بكرة ووصفه كبشا مرق أحدهما قال فان شاهدك ح واحلف شتت احإ شهادة 
وإن، فات إن ثمنه أو وأحده ما، الكبشى أي عل حالف إلاكبشا المروق ييع فلم عثية ووصفه 

واختلفاواحده الرقة أن وصفا يكونا لر إذا وأحدكبشين  ١٢٣٠واحد شهادةكل ثع حاف اد-همركبشن 
أنهماهد عليه لوشهد وكذبك رقال( ويأحده  ١٢٣٠واحد كل مع بمالهن سرقتان فهده فمإ صل 

لووكذلك، ، الثوم غم أمن أن قيل من بمد لر أمحس حمرا مرب انه احر وماهد النوم حمرا ثرب 
علحد فلا غره بيت ل حا زنى أنه احران وشهد كذا بيت ق بفلانة زى أنه شاهدان عليه شهد 

رجلاقذف أنه رجل عل شاها شهد وإذا ، حدهم أربعة يتموا ب إذا الشهود حد ومن عليه الشهود 
،واحد قذف عل يشهدان اثنان م ليس أنه قبل من بمد فلا أمن قذفه أنه عليه احر وشها النوم 

أنتاليوم لها قال الأحر وقال ءلااق انت أمس لامرأته قال أحدهما فقال بالطلاق عاليه لوشهدا وهكذا 
الأنبه يقع الذي القول ابتداء عل وشهادب؛ا اليوم غ؛رطلاق امن طلاق ان نل من طلاق فلا طالق 
مهمضى ء بثي اقر انه عليه يشهدان ي هذا وليس الفعل عل كشهادتر-،ا العتق أو الهللاق أو الحد 

)قال(ثيء عليه يكن ولر استحلفته الشهادة عنه أبعللت إذا هذا مجن ثيء كل ي وبمالهن )قال( 
قالأنه أشهد الأحر وقال فيحلها الدار يحلمن إن طالق أنت لامرأته قال أنه أشهد قال لو وهكدا 
غربهللاق عليه يشهد مخما واحد كل لأن امرأته تهللق لر ركبما الدابة ركبت إن طالق أنت لامرأته 
وقيمتهكلاكذا ثوب أنه اثنان فشهد أربعة عليه فشهد الرقة السارق مرق وإذا قال( الأحر) طلاق 
الوالأحرى القطع فحا بمب الشهادتن إحدى فكانت كذا وقيمته بعينه الثوب ذلك أنه الاحران وشهد 
بالأقلونأخذه الحد به يدرأ ما أقوى وهذا بالتمة الحدود ندرأ انا قبل مجن عاليه قطع فلا القطع بما بمب 

بالفنوالاحر بالهن رجل رجلان عليه يشهد هذاكالذي وليس الرقة لماحب الغرم ق القيمتن من 
الذيالثوب ذللئ، ين إلا له يكون لا وهذا وجه مجن وألفان وجه من ألف لذلك يكون قد أنه قبل من 

إذاالأليمة عل الواحد الشاهد ح واحلفه المقمن شهود من اول الزيادة شهود وليس عليه اجتمعوا 
فلاالشهادة ت؛ فلم الزنا بغر رجل عل شهد ومن ( قال ) القبمتتن أكر عل شهدا اللذين شهادة ادص 

معليه يشهدون مما جهلهم أو عبحم حثي إذا الشهود بن القاصي يفرق أن باس ولا الشاهد عل حد 
حفرمن وعل والقولكي،فكان ألفعل وعل فحا يشهدون اق المامة وعل عليه شهدوا  ١٠عل يوقفهم 

ابممهمإذا وهكذا )قال( مجحهم شهد مجن وشهادة شهادبمم صحة عل يه يستدل ما وعل معهم ذلك 
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نلهأالشهادة صححوا يإن له أوالخنف له بحهدون ش والتحامل عليه الشهود عل أوالحيف االت«حامل 
مماكان حد أي عل الشهادة الشهود أنت وإذا )قال( ألخاها الشهادة يمد اخلأفا ما اخلفوا وان 

الحديقام أن فل ^١ م عدولا لوكاذ ُوءكدا الحد، عله أنم عدلوا م يعدلوا أن تل أوط;وا عابوا 
عليهالمشهود أحلرد الحاكم عند عدلوا أو عدولا الشهود وإذاكان عموا)قال( أو لوخرسوا وهكدا أنم 

الناسافضل شهادة نرد لأنا ذلك ي الناس بن زق لا الناس من مزكان عل منه ونلها ■جرحتم 
انحروحالحاؤح به محيح ما بتضر إلا الحارح من الخرح مل ولا ِا والدفع نفه إل والحر بالعداوة 

ومحرحونببمضا يعضهم ويقلل يعضل يعضهم ويكفر والأهواء بالأخلاق محرحون قد الناص فان 
منوصفت لما غثرفقيه أو فقيها الحايح نحر-حكان هومثله يرى ما بنص إلا الحرح يقبل فلا بالتاؤيل 
اولرعبيد هم عليه المشهود فقال مجاكان اوحق مجاكان محي رجل عل شهود شهد وإذا رقال( التاؤيل 

عندهتقوم ببينة او بم منه بخرة عناه يشت حى منم احد شهادة يقبل لا ان الحاكم عل بض يقله 
ماحاء فان جرحمم أؤلرده م عليه الشهود أحر عنده هدا محت فإذا عدول ملمون أحراربالنون أنم 
الناسمجن وليس تعال؛ اش رحمه اكا،هم( رقال به شهدوا ما عليه أنفد بما يات لر وإن منه قبلها 
مروءةترك ولا معصية مجن يئيء لا؛خلهله،ا حى والمروءْ المناعي بمحض قليلا يكؤن أن إلا نعلمه أحد 

علالأغلب كان فإذا والمروءة الهلماعت مجن بثيء يخلْله لا حى المروءة ؤيرك العصية ممحص ولا 
المعميةأمره من الأظهر الأغلب كان وإذا شهادته نك والمروءة المناعان أره ش الأظهر الرجل 

مجنوكل وأحدفلانحتزشهادته حد فبما معصية عل مجزكازمف،ا وكل شهادته رددت المروءة وخلاف 
زوروإزكانبشهادة جرب من وكذلادكز نحزشهادته، لر غيرمتريه مجفلهره الكذب متكشف كان 

مجنوكل اممكذاب يلزهه منه؛ مرج دله الكدب به يقلن إمما ومجن'كان الشهادات ل غيركذاب 
الدينعته حمل ممن أن ترى ألا بدلك شهادته ترد لآ يكن لر أو حد فيه مستحلاكان شيثا فاق ناول 

ونللئامعاة يدراهم أياما المرأة الرجل ينكح بأن فنفى اكة يتحل قد من البلدان ق علما ونصب 
عندناوذللث بيد دنانثديدا بعترة الدينار يتحل مجن منهم وان محرم الفقه اهل مجن غيرنا وعند عندنا 
منأعنلم ثبتا نعلم ولا الدماء سفلئ، فامتحل تأول يد من محبم وأن محرم الفقه أهل مجن غيرنا وعند 

وغيرهحرمه مجن عل وعاب الخمر غير مسكر كل فشرب ناول مجن ومنم الشرك بعد الدماء مغالث، 
غيرهعند محرمة بيوعا احل من ومنم محرمه، وغثره اديارهن ل الماء إتيان احل من ومنم محرمه، 

ماءل؛ام ترك وقد عرفهم عندمن وناعة دبمم ق ثقة أهل أشحه ومجا وصفت ما ح ٠ ٠؛- فاذاكان 
الأهواءأهل جمع كان الاستحلال وجه عل مجخم إذاكان الخهنأ يعغلم بجرحوا ولر فيه فأحْنأوا تأولوا 

حالااخف له وإزكرهناها وبالحإم له وإزكرهناها يالشهنرنج فاللاعب هكذا فاذاكانوا النزلة ده هق 
لووكذلك شهادته يدلك رددنا أو؛الشتزج رجل؛الحإم قام إن يقدرفأما ولا محمى لا بما هؤلاء مجن 

استحلاباص من احدا نعلم لا انا وذللش اويناصله يسابقه او إنسانا يعادي ان عل فقامحر قامر؛انيرْ 
خبناأخهنأن قد له نل الختل وي الرمي ق بق مجتاولاكالصبقا فحا لوجعل ولكنه تأوله ولا القار 

واناحد عل هذا ل غفلة لا انه وذلك له يبين بعدما علبه ؛ي حى بذللئه شهادته ترد ولا فاحتا 
الملنمن أحد ين زق لا لأنه ، ١١الشهادة مردود الخمر ويانع قال محرم هذا أن عل محتمعة العامة 

.مصححه كب . نائل ٠ ذلك نم أو خلاف لا ت سه ( ١ ] 
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يثارد4كإفيإ محاعه الي الخال فهوف عصيرا فباعه عنبا عصر ٌن فاُا محرم بيعها أن ق
منالبيع أفخ لر فعل فان حمرا يتذه يراه ممن يبيعه فلا التوق بمن أن له إل وأحب العنب يأكل 

أنهقيل من بدلك شهادته ترد ولا الحلال نحرم لا فته ادم إحداث ل صاحبه ونية حلالا باعه أنه قبل 
حلالايتخذ قد وكان بيعه في؛ا ؛محل حلالا فيها باعه الق الحال فاذاًكانت خلا ويتخذ ريا يعقد قد 

وإذاملم)تال( وبكل الخرام من به أول الخلال ل الحلال ر ر به ياول الحرام فليس وحراما 
ولاعليه لحكم نإ ّهأدسأم ييا ترد حال للسهول نحدمحا حى الحاكم يه محكم تلم يثيء الشهود صهد 
حالهمتغيرت م عدول وهم ثهادمم لوحكم ولكنه عليه همكم يوم عدولا يكونوا حتى عليه همكم 

علالشهود صهد وإذا رتال، يم الحكم يقطع يوم عدلهم إل ينظر إمما لأنه الحكم يرد لر الحكم يعد 
عليهأنفد وإلا ؟٠١ حاء فان يقاربه وما به مو الدي بالمر حرحمم ل احل حرحتم فادص رحل 

واصتأجلبأني؛شاهد أن مل خرحهم محا ببعض حاء وإن الحكم عنه لر؛ود بعد جرحهم إن م الحكم 
رقال،عليه فيحكم ذلك ويمزْ بجرحهم حى فيه عليه يوّع آجلا له يضرب آن رأيت همر ال 

يكنلر نيا علهلت قد أل ل قديان قال أو فتها فشك الحاكم إل رجع f بشهادة الرجل نهد وإذا 
لقدله وقال هدا مجن هواعفلم في؛ا ادم بي عن موصئ الخطا لأن بعقوبه بتاله ولا بقدها ان للحاكم 

وهوالأول عليه الشهود عل غالخلت قد قال فان علتها تثبت أن فبل الشهادة ل يتثت أن أحب كنت 
لرلو ولكن فغلط مهد قد أنه عل أطلض قد لأنه الأخر عل أجزها ول( عن'الأول طرحتها الأحر هذا 

كاناإن وأغرمها مضى وقد الحكم أرد الحكم؛ مضي بعد يرجع م -٠١ الحكم بمفي حى يرجع 
عليهنشهد ان عمدنا قال وإن عليه احهنا قد لانبما حالة اموالها ق القعلؤع د دية قطع عل ناهيين 

قصاصاييتما يقشر أن صاء إن الخيار للمقعليع جعلنا عليه صهدنا إذا صيقهلم أنه علمنا وقد ليقنير 
عنهتعال اش رصي عل عن النعي عن مْلرف عن صفيان أح؛رنا ء يده دية منها يأحذ أن شاء وإن 

ديةنمق يقمن الأول ق فيهكاإهولي فالقول الحكم مجفي بعد واحدا ماهدا الراجع وإذاكان رقال( 
أعاقيمافأل قصاص فيه ليس ثيء الزورل ثهاد0 يعمي أقرا إذا فأما هو يده قطن عمد وإن يده 

اختبارهماإل بمتاج منها حادثا هدا وبجعل يختبرا حتى بعد شء عل نهايتها بجون ولا الحد دون 
لرفتها شككنا قد فانا شهادتنا تنفد لا قالا م لوشهدا فأما عليه صهدا من عل أحهلا أنما بينا إذا بعده 

شهدوإذا قال، ر أحهلأنا هوقؤلط ليس شككنا قد قؤاما لأن غيرها ل مهادتها ينفد ان له هكان ينقدها 
بعدله يكن ئأ له الشهود الشهود فأكدب غيره أو مجال أو قدف أو قصاصن ل محق لرجل الشهود 

الحكميتهلل أن وأحرى نفه بمق وهوأول يه له شهدوا الذي ذلك من بنيء يأحد أن مرة إكذايم 
وقدرجعوا ولكنهم الشهود يكدب لآ ولو أصدق ه نفوهوعل شهدوا له وإمما الشهود أكدب إذا يه 

الشهاداتعن الرجئ تعال الله رحمه القاض( )قال ء بثي له يقض لر غيره أو يقدف به شهدوا 
أوجلد أو قطع مثل ينال أو بدنه من يتلف بثي. رجل عل الشهود أو الشاهدان شهد فإذا صربان 

فهيكالحنايةبشهادتنا منه نللئ، ينال أن عمدنا فقالوا رجعوا م به ذلك وفعل أوجؤح قتل ل قمحاص 
قصاصذلك من فيه يكن لر وما العقل ياحد أو يقتص أن بن جير قمحاص ذلك مجن فيه كان مجا علبه 
منمموأحد عزروا عليه بجب هذا أن نعلم ولر الثاطل عمدنا ولوقالوا ، الحد دون وعزروا العقل ف؛ه أحذ 

يكنل؛ أوشككنا أحه1أنا ولوقالا منه يقتص لا ومجا منه يقتص غا الخْلأ يشبه عمدا هدا وكان العقل 
ولو: تعال الله رحمه القا٠هم( )ثال الأرص فيه عليمم وكان قصاص' ولا عقوبة هذا من ء شل 
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إنعظها صداق الخاكم أغرمهم رجعوا م الخاكم ينبما محرق ثلاثا امرأته طلق أنه رجل عل شهدوا 
إلابة لها يكن وب علته "حرموبا لانبمم ّثلها صداق نصف غرمهم -jI دخل يكن ب وإن تما دخل كان 
وإذا)تال( فته له فأحل عله أص U إل التفت أوكرإمما تل أع٠لاU u إل ألممت ولا مثلها مهر 

شهادةعمد عل ءافرم غيره إل ُشهادمم يديه من فاخرجؤ؟ ممللث بمال الرجل عل شهيدا إنما كانوا 
icدارتاعل شهدوا نك1نوا الأحر قولهم لوقطن أى مل من اغرمهم ول؛ الخطأ عل آعامم دم الزير 

سىتال وقد مالكه. مالك من أحرجته قد يعينه قامما شيأ أغرمهم أن عز ب إليه فرديتنا أحرجت 
منمعنا وإنما  ٢١١أولا يديه من أخرجها الذي ال الدار فرد هياكله ق الحكم ينقض إنه الهمين 

لللأخر جعلنا نقفنا٠ إن أنا قلرمضيه يرجع ول؛ الحكم يه فامضينا عدلا؛الأول جعلناه إن أنا هذا 
رجليدي *ن خرج إنما يوجد لا شنتا اتلف يكن ؤب الرجئ عل شهادته فنجيز عدالة مونحع غثر 
يأخذكبموب نجوزشهادته لا رجعكانكم٠تدىءشهادة الفلاهرفا؛ا ق حق ذلك أن الحكم فكان شيئا 
أغرمهفلم غعره به انتفع بئمأ،ء شهل وإنما أفاته من يه بض، لا شينا يئن وب يديه من فانتوعه لنمه شيأ 

حرالعد هدا آوأن صده أعتق أنه رجل عل أوالاثنان الرجل شهد وإذا رفال(أ غترْ محيي أفر ما 
محلحرلأ أقرانه لأنه ممإ له المالك أوعل ضا عس أوأحدهما طكاه ب ثهادتبما زيين الأصل 

لأ؛ى أعتقه قد لأييه لحبي لوقال وهكذا إ رقال ياطل أولا شهدت يقول أن منه أمل ولا ملكه لأحد 
رقال(بالحرية له أقر قد لأنه ثيتا منه مملك أن له يكن ب كذبت قال م الثالث من وهويخرج وصية 
أوأحدهماأومجأ؛مكان عبدان أتما بعد عر م القاصي فأجازها بنهاية رجل عل الرجلان شهد وإذا 

رقالالناهد ح ابمن محرزفيه كا وكان عدلا أحدهما وشاهدازكان بيمن يففي م الحكم رد فعليه 
أوأيدام،ا ف ين جيج من عدلن غير شهداكانا يوم أنبم،ا لوعلم وهكذا ت تعال اليه رحمه اكا؛هم، 

بئيءفاذاكانوا الحال هذه ي شهادة ملما لواحد ليس أته ي فرقا العبد وبن بيلما أجد لا ديانما أل 
القضاءكان حا فقضى بثهادنمم القضاء ابتداء محل لا أوكفر عبودية أو فسق من أنفسهم ق ثابت 

بشهادةالقاصي بل غيره عل ويرده نفه عل القاصي يرده أن ينبض أحد كل عند بينا جهنأ ه نف
٠منكم عدل ذوي ))وأشهدوا قال عزوجل اش أن وذلك العبد، بنهاية القاصي من حملآ أين الفاسق 

حكمحالف فقد بثهادته قضى غن هذين مجن واحدا الفاسق وليس الشهداء« مجن )اترضون ممن وقال 
ولوكاال*ام أأٌل بعض وامحاع ين ليس هوتاؤيل إنما العيد شهادة ورد قضاته رد وعليه وجل عز الد 

قصادقان لأنما ثيء عبيا يكن ب له بان شمأ القاصي فأنفذه أوقطع بقصاصي رجل عل شهدا 
للمقضىفيكون عاقلته نحمله القاصي مجن حْلآ فهذا شهادنما يقبل لا أن القاصي عل وكان الفناهر 

أنهوهويعم عمدا ذلك جاء أقرأنه فان ذلك جاه اذاكان يده أرش القطغ أو بالقصاص عليه 
الوارُا ابنا وترك الرجل مجان وإذا ( )قال محمود وهوغثر قصاص فيه فكا القصاص فعليه له ذلك ليس 

.إليه دفعنا أوأكر أبيه مال ثالث وهي الرجل لهذا الدرهم الأف هذه ان فاقر غره له وارث 

.وتأمل الشح. ل كذا ٠ ء؛رْ يدي ٠ قوله إل ٠ منعا رإمما ٠ ؛ قوله ( ١] 
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الخدودباب 

غشيه.fKمن تنكيل من أراد وتعال،!ا مارك حدش حدان الخد ت تعال اث رحمه الثافص( )؛ال 
علتعال اث أوحه وحد حق هدا ي للأد٠مأن وليس يه هوأعار محا ذلك أوغير يه مملهيرْ من أراد وما 
تياركاش حد أصل فأما أصل اسمه وتعال تبارك اش لتاب ي ومحا إلم فدلك الأيمن عن  ٢١١أتاه من 

تياركاش فاحبر ا رم ٠ فوله إل ٠ ورسوله اش بماربون الذين جزاء إبما ا وجل عز فقوله فيكتا؛ه دتحال 
فايذكره ولر والسرقة الزنا حد ذكر م ! ^-٦٠يقدر أن فل من يتويوا أن إلا الخد من علم مما اسمه 

يكوزكلأن واحتمل حاصة انحارب ي جعل حيث إلا الاصتثناء يكون لا ان ذلك فاحتمل امتئى 
عليهاش صل الني فال حن احتمل كا عنه صقط عليه يقدر أن فل صاحيه فتاب وجل عز ش حد 

بالسرقةاعرف إذا السارق اا*ام أعل عند كذلك يكون أن I( تركتموه ألا ١) *اعز ف اازُا حد ي ومم 
يهل«ا فال هدا تال ومن عنه سقط الحد عليه يقام أن تبل عنه رجع م الشرب اعرف إذا والشارب 

وأحذالدنيا ق وتمال نارك اش حد عنه سقط عليه يقدر أن فبل صاحيه فتاب وجل عز ش حد كل 
القطعفيبثلل القتل عنه فيسقط الاّلأم إل يرجع م الإسلام عن يرتد Jاالرتد واحتج الادمين بمقوق 

ممافاحدناه للادمين والاحر وحل عز ش احدهما يثيثن اعرف قد لأنه االال ؤيلزمه السارق عن 
هوجعلحيث إلا ليس انحارب ل الاستثناء أن إل ذهب ومن وجل عز ش  ١٠عنه وأسقطنا للادمين 

الأيدا فتقام وغيرْ القذف مجن الادمين حدود قاما تقادم وإن عليه تدر مى اش حد أتى من عل الحد 
انهاخلن الذي وحده للمحارب التوبة ق الأّتثناء تعال اش رحمه الشافص قول الريع(( )افال تسقط 

ماعزخاصة امحارب ق إلا يكون لا الأّتثناء أن ي عندي والحجة ا( الريع فال )ا إليه يذهب 
لرهاعزا أن نثك ولا يرجمه وسلم عليه اش صل الي فأمر فأز.يالزذا وخر عليه اش صل الني أق جن 
ذللئ،دل الحد عليه أقام فا،ا يأتيه أن قبل وجل عز اش إل تائبا إلا فيخبره وّام عليه اش صل اش يأت 
السرقةعل الثاهدان صهد واذإ ; تعال اش رحمه ا القاض )|ال حاصة انحارب ل الاسقاء أن عل 

بانهناهيان عليه قام قد لأنه اداع المروق ادص إذا المارق قطع وكدا لهداكدا مرق هدا ان ونهدا 
لهانه ادُش إذا سواء هذا مثل كان هدا يئن مجن سرق هذا قالا ان عل يزيدا ولوب غيره متلع سرق 

أنمجعا الحالن ق ادص ولو )فال( يديه ق محا ييته ل ومجا يديه ل مجا له اجعل لأف المارق قْنمتا 
ألاله حص،ا أجعله لأل أسلعه ب أحده ق له وأذن له أووهثه إياه أوباعه هذا عليه غلبه مجتاعه الماع 
ولوأقامإليه دفعته ينة عليه ولوأقام إليه ودفعته يالرقة عاليه المشهود أحلفت ابمن عن لونكل أنه ترى 
الحدوابهللت يديه ق اضع للذي المتاع جعلت متاعه أنه يينة المرؤق فأقام الأول المسالة ي بينة عاليه 
الحدادرا وانا له يه اقض لر وإن له انه البينة اقام قد ما اسلعه فلا له انه ببينة جاء قد لأته المارق عن 

أذنأنه متاعه وأحرج سه نقب أنه المارق عل البينة قامجت بعدما مجنه المروق ولوأفر ، هذا من يافل 
أنّقط إذا التهود فأكذب شهود له لوشهد وكيلك أسلعه ب له متاع وأنه ويإحذه يته ينقب أن له 

علوالمهادة يديه مجن أحرجه ولا له يه أقضى أنا ثيء ي أسلعه لر له المتاع يب ياقرار المتاع أضمنه 
جاعكلأ لأن منم أقل محا يقل لا أربعة الهائم وإتآن اللواط 

■تأمل • حقرمم مؤمن الأيمن لأجل أي )١( 



شهادتهنجز فر أدغترْ أونماص بمد رجل عل ثبي وص : تحال اش رجمه الغاض) )لأل 
الزناشهود إلا عقوبة ولا عليه حد فلا عدلا يكن لر بآن وإما غءرْ معه يكن لر بآن إما العال من بمض 
لالثهادة بن والفرق بمدوا أن النتثن أكر ؤثول عمر عن فالأثر يتموا لر فإذا بالزنا مدفون الدين 

الإمامعند بما يتكلم إكا الثامد يكون أن أوبمد الثهادْ ادص مجن فبما يعزر الي الثاتمة وبن الخدود 
اللوحكاعا الثهادْ تلزمه ما يسأله مفت أوعند ثبادته عل يشهدمحم شهود أوعند الحدود يقم الدي 
يمللر حا يشهد ان اراد م الثم مض عل فالها إذا قاما علها الإشهاد مجض عل ولكن ٣ مض عل 
القاصيإل القاصي بجوزكتاب ولا رفال( تمزيرآ أواكزيرإزكان حدا إزكان الحد ما عليه وأة؟ا منه 

علللناس إإ؛هكالمكولئ وكتابه ؤمرفانه عليبمإ القاصى يقرآْ بعدما شاهدان؛الكتاب عليه يئهد حى 
كتابهدا أن الثاعدان شهد إن وكدللث حق فحا ما أن التهود شهد وإن محتومة أقبلها لا الناس 

الم ؤيقريه وهوسمعه عليهم يقرا حتى افيله ب فلأن إل هداكتاي ان اشهدوا وفال إلينا دفعه القاصي 
عددوشهود فاض مجن كتاب أتاه قاصيا حفرت وقد )فال( فأقبله .يكن ل؛أو خام عليه كان أبال 

فلأنإل ٠داكت١بي ان اشهدوا وقال إلينا دفعه فلأن القاصي هداكتاب ان نشهد الشهود فقال عدول 
إليهوكتب عنه القاصي فوفق يخالفه معه بكتاب وجاء فيه ما عليه المكتوب فأنكر وفتحه فقبله 

وهوفدفعه ٍمح مكانكتاب ل وصع الأخر وأن صحيح أحدهما أن إليه.يخرم فكتب ؛نختبما 
ألينغ لر هكذا هدا أمكن فإذا اعوابه أو قبل من ذللث أن عليه المشهود وذكر إياه أنه يرى 

قاضإلأكتاب يقبل ولا ت نمال الق رحمه الثافص( فيه)؛ال ما عل الشهود يشهد حى مشولأ يكون 
لووكدللث ا رقال يقيله أن إليه للمكتوب انبغى أوعزل مات م عليه وأشهد الكتاب وإذاكتب عدل 
Uأصل تحال  ٥١١رحمه الغاض( )قال يمله أن بعده الوال القانحي انبغى إليه الكوب القانحي uت 

الخصمكان إذا عداوة موصع الخصومة لأن حصمه ءل حمم شهادة نجيز لا أنا إليه ندهب 
شهادةأحز لر عره بمد أو بزنا عليه فثهدوا أوجاعه رجلا قدف رجلا أن ولو نقال( بشم يُلالأه 

ولوكانواقدفه غرمن بشهادة بالقارف عليه المشهود وحددت القذف محللب ل له حمم لأنه ا،لقدوف 
حمحعاءله يكونوا أن فبل لأماكانت أنفدما مجاكان الشهادة كانت قدفهم م القذف قبل عليه شهدوا 
(الغافم رقال حص،اء له أزكانوا بعد لأماكانت الزيادة أقبل ب القذف بعد فيها مليه زادوا لو ولكمم 
قذفقبل أعتقه ميده أن شاهدين فأقام عبدا المقذوف وكان رحلا رحل قذف وإذا : نمال الق رحمه 

حرجناية عليه والحناية جنايته هوكانت جى أو عليه جى لو وكدللث قاذفة حد أوأكر ساعة هذا 
يومالعتق إل أننلر إمما لأل حر هللاق ومحللاقه حر حد حده كان هوحدا لوأصاب وكدللث، )فال( 

البدأعتقه يرم أعتقه سنة العتق مبده ححده ولو الحكم به يقع يوم اليه أنغلر ولا الكلام يكون 
إذاالعللاق ل نقول وهكذا امتخدمه مما مثله باحارة البد عل ورددته الحريومجثذ بأحكام له وحكت 
القرعةل نقول وهكذا الحكم وقع يوم مجن لا البينة قامت يوم مجن الهللاق بينة به وقامت الزوج جحده 

يومجثذلأنه العتق مجان يوم قيمتهم الثلث مجن عتق فيمن نقول وهكذا العتق يفع يوم فيممم العبيد وفم 
تكونيوم إل ينفلر إنما أنه مرة فيزعم متحكم يتحكم أن فأما الحكم ومع ال ألممت ولا العتق وقع 

مافيجعل  ٢١٠له؛خلأفقواه يقول آن فاثل فلوشاء الحكم ضر يوم إل ومرة الحكم يغ يوم لا البينة 
يومجعل ما والأصل ثلآ ب ولمل الأصل ل الحكذا المة يومكا)ت جعل ما فيجعل ؛ قوله)١( 

تأمل.العتق، أوكان الينة كان يوم الحكم يومكان جعل ما وبمحل الخكم يومكان العتق أوكان المنة كان 



ثنالخكم يكون أن من ئناْ ما إلا ب بجون ولا حجة عيه يكن لر انمق أوكان الينة كانت يوم جعل 
ازانهانه ؤثاعدا جاؤية غممه انه رجل عل ثاعدا اتام وإذا )تال( الينة نامت كيوم العتق وتع يوم 

أنماأحدهما لوشهد وكيلك ( قال ) وياحدما ثاهديه أحد ح ؤيحلف محتلمة ث؛ادة تهذه إياعا غصبه 
حاريةرجلا غصب أنه رجل عل شاميان شهد وإذا رقال، إياما غصبه أنه أقر انه الأحر وشهال له 

وومحلمإغمما أقرأنه قان رقيق وأولاده ومهرما ثملما نقص وما الخالية فله أولادا له وولدت وحلتما وقد 
الولدبه ؤيلحق عليه حد فلا يباحلل عليه شهدوا الشهود وأن له أنما زعم وإن ' الولد به يلحق ولا حد 

يثهدوااب لأمم عليه الحد ل مالمة ا ر غمما أنه الخاؤية ي عليه الشهود شهادة ق وليس ؤيقؤمون 
وقدقيملما يعرفون لا جانية غصبه انه رجل عل الشهود شهد وإذا ، بغصب عليه شهدوا إنما يزنا عليه 

أنعل أثم إن اشهبُ• لهم ليقال بما عل يبتوا حى صفة بقيمة عليه يقمن لر الخابية ملكت 
شتواو؛ مارا فان عالا به نحيهلون لا ي ووقفم غمحا به أحْلم بما شهدم إذا تامموا دينارأوأكرفلا قيمثما 

وأحلفثمنا وأقله الحواري مجن يكون  ١٠شرين يكون أن بمتل مما ثيمثما ي شتت مجا قل للغاصب قيل 
فلايفعل ب وإن فهوله فعل فان واحلف ايع للمغصوب قيل لا قال فان منه أكر عليك وليس عليه 
وكذلككلإليه بردما عليه قضمنا له مي يقولوا ولر جامية يده مجن أحد أنه ولوشهدوا رقال، له ثيء 

علشاميان ولوشهد )قال( غره مجن يديه ل مما أول لأنه عليه برئه عليه قضى يديه من أحد  ١٠
عبدامجاكان له للمغصوب يعيلما ببا شهدوا الي فاللحة ومجيتا حيا الغرهاء عليه وقام بعينه يغصب رحل 

ولابلع يعلمونه ولا زادوا له أنما دابة عل شاميين رجل أقاآ محإذا )قال( دراعم أد دنانثد أو ثوبا أد 
إندلكته ملكه من رج ول( بمب دل( نع ل( دم- إلا ك بما يشهدوا ب بمم بما لٌ قضيت أولا ومب 
رحلأقام وإذا )قال( الوجوه مجن بوجه منه حرجت مجا مجلكه لي أنما له أحلفته عيا عليه النهود دفعه 

بسنةله قضى أحد عل وليس بميراثه له قضى غءّْ ثه وارث ولا أعتقه له مجول اجلبن مدا أن شاملين 
يهفيت0لوع له االقضى يساله الحكام بعص إليه ذهب ء ني ل الكفيل إنما كفيل مجته يئحد أن له تقوم 

أنهعل بينة هدا بمد رجل ولوأقام  ٢٢١)قال( لأ له قضى بكفيل يأت لر وإن إزكان لئيء احتياحلل 
موأكرميإومجن نحوزشهادنمإ شاعدين اذاكانا وأكرمواء شاميين البينة مووكاث أعتقه مولاه 

غيرل مكتوب زكرومذا أعدل همر ام ا-بءة بثهادة أحكم مديزكا بنهاية أحكم لأل وأعدل 
مجرمهي له عيدا اعس ئ.جلا ان شاميان شهد ؤإذا ت تعال اش رحمه اكاير( )قال اطلوصع هذا 

إذاكاناوارثين غير او وارث؛ن الشاهدان فهوحركان الثلث من وعويخرج بتات عتق فيه مات الذي 
فيهأعتقه الذي الوقت عن مثلا بات عتق أعتقه أنه الأحر فشهدا أحنبيان ولوجاء )قال( عدلين 

وإزكاناالأحر وأبطل قدم اولأ العتتزكان فاي فيه العبد أعتق الذي الوقت عن الاحران والشاعدان 
وصيةعتق والاحر ذات عتق أحدهما كان وإن بيخما أهؤع اولأ كان ذلك أي يعرفون لا أوكانوا مواء 
رحمهالغاص( )قال بينما ؛،^٤ مواء تدبيرفكله أوعتق وصية عتق جميعا فازكانا أول البتات كان 
لعبدوارثان شاهدان وشهد الوصية ق وموالثلث أعتقه أنه لعبد أحنبيان شاهدان شهد ؤإذا ت تعال اش 

يستوفلفما عل شهدا إذا الوارثين لأن والوارثان الأجنبيان مواء وهوالثالح وصية ل أعتقه أنه غيره 
.ممححه كتبه تأمل ٠ مكه )ا لعله ( ١ ) 

الخاحكم لأي وأعدل الأول أكرمجن ولوكات 7اا له بجكم لا أي الخ بتنة عدا بعد رجل أقام ولو •' قوله )٢( 
•فتدبر 





ييمنإلا ياحذ لا أنه والناس ممن يضر  ١٠٦.ياحذ له المشهود أن ااثاسين حكم يال؛الثكان له أوصى 
صاحبمن سما أقوى أنه قبل من ااثاسين صاحب يسلى أن بمنمل ؤإشاس محنكن حكن وكانا 

تحشكا وبمن يثاس اعطيت إذا ينال أن محل وقد ممن يلأ يسل أنه وذللئا وابن الناس 
وثاسانشهود اريعة قاعا وبمن يقاس يسلي فما الشاسين مقام يقوم وابمن الناس قاحل بثاسين 
القاهص،ر؛ال ممن يلأ واحدا عطاء نا نطي أ؛ قتل من مواء وأعدل وثاسان أربمة وأكرمن 

يرجع انه لأخر وارثان ونهد ؛الثلث له أوصى ميتا أن لرجل أجنيان شهد وإذا تعال الد رحمه 
إذاالوارثن شهادة أن هذا ؤأصل للاحر والثلث جائزة فشهادمإ لفلان وجعله لفلان بالثالث، الوصية 

القرحمه ( الفاض ر؛ال عما به يدفعان ولا أنمها إل محران لا ف،ا الأحنين ثهادة مثل عدلن كانا 
للاحربه وأوصى منه انتزعه أنه وارثان وشهد بالثلث لرجل أوصى الت أن ثاسان ثهد وإذا تعال 

المنه المنتنع الأول حعلث، ضهما لأخر به وأوصى الوارثان له ثهد الذي من انتزعه أنه أجنبيان وثهد 
بنهايةالوارثان له شهد الذي من أيضا انتزعه م للأول الؤصية ي رجع أنه الوارثن بشهادة له ثيء 

نشهدلواحد الشهادة ثبتن،  ١٢محكيام لاحر ية وأوصى به له اوصى الذي من انتزعه أنه الأجنبين 
ميتاان لرجل ثاسان شهد وإذا تعال اش رحمه النافس( ؤ{ال احر وأعطاه عنه انتزعه أنه احر 

ولاأحدهما عن رجع ااستإ أن ثاسان وشهد لاحر به أوصى أنه ثاسان وثبي بالثلث، له أوصى 
فغلاميقتلته إن قال فلأنا ان ثاسان ثهد وإذا قال نصفان ومحو؛ينرمإ باطلة ٠وفثهادترا من يدري 
يقتلانه زعم عن قياس ففي قتل بضر موتا ماُتإ قد انه عل واحران قتله عل رجلان وشهد حر فلأن 

اثبتواالذين، اجعل لا قال ومحن اقتن اكر به يقول قياس وهذا القال ويقتل للعبد العتق يثبته قاتله به 
وأجعلقتله محن يمته من محهنا لأن بقتله القال ولأ1حذ القال عن القتل طوحوا الذين عن أول الفل له 

اويهذا صفري ي من، إن رجل قال وإذا تعال ايد رحمه ( الفاض ر|ال العبد يعتق لا تباترا البٍنتهم، 
البلدانس بلد أوي الأوقات س ونت، ي انيت فحفري وكزا أو؛لد'كذا محذه أوصني محذا مرصى 

رجعةولا وصب محدث ان قل بمد ومات البلد ذللئ، ي ولا الوتن، ذللثر ي بمن، فلم حر فلأن فغلام 
رحمه( القاض قال ) يعتق فلا الشرمحل يكن فلم شرط عل أعتقه لأنه العبد محذا يعتق فلا العتق ذا حمي 

غيدهففلأن شوال ي مت، ؤان حر ففلأن رمصان ي مت، إن قال، رجلا أن رجلان شهد وإذا تعال اش 
أنثزعم من قياس ي منبم  ٢١١شوال ي مات أنه ؤاحران رمضان ي مات أنه شاسان فشهد حر 

أجعلهاقال من قول وي ، ثانيا ممنؤ ؛ أولا ازن ثبن، إذا لأنه للاحر وتبعلل للأول الشهادة تثبت، 
تداسوإذا تعال الد رحمه ( القاض )كال معا لواحد الحق يثبت، ولا معا الشهادتن فنبهلل ماترا 

ُرصمحامن، برت إن قال الأحر حروقال فأنتؤ هذا مرضى مجن محت، إن مام قال أحدهما فقال عبدان 
شهادةمتضادة فالثهادة برثه بعد مات أنه والثال مجرصه س مجان انه الأول فادص حر قانت، محذا 

الورثةشهد وإن قال الأحر ورق عتق بدعواه لواحد شهدوا فان عدولا كانوا إن >آواء وغ،رمحم الورثة 
يعتق، الوارُث له شهد الذي أن إلا أولا وصفن، مجا عل فالقياس لواحد الأجنبيون وشهد لواحد 

اشرحمه الفاض( )فال عليه له رق لا يقرأن لأنه حال ضبمل مم بالعتمح، له شهد محن، نصيب 
منمات العبد فقال حر فاننه هذا مرصى من مت إن قال صيده ان لعبد شاسان شهد وإذا تعال 

فتأمل.ءلار واراد مضل من بخلو ولا الخ مح، )١(كدا 



عنمات أنه سنة انمي يأق أن إلا مميته ح الوارث ؛ول فالقول منه ممن ب الؤإرث ؤثال ذلك عرصه 
•الرض ذلك 

الابماني والدور الابمان 

لأفعلنواش قولك وهما أمرين مجن الكفارات إن مول إنا فقيل القافي مثل فال ( الريع خثرنا أ) 
فعلهمحوز لا محا كان وان وتدعه تكفر أن وي فعله حاثنا كان إن ذلك فعل ي مح؛وا فتكون وكذا كدا 
قولكوالثاني عليهكفارة تكن ذلك؛رولر من نحونله  ١٠را، فعل الثروإن عن ؤينس يومبالكفارْ فإنه 
لونحيرا فعله لك بجون مما إزكان الكفارة وعليك ذلك فمل ق محيرا فتكون وكذا أفعلكدا لا واش 

ؤيكفربفعله فيؤمر وجل عز ش محناعت عليه حلف ما يكون أن إلا عليك ولأكفارة ذلك ترك عل الإقامة 
أواش وقدرة أو اش وعزة أوفال باش وأعزم ؛اش وأنم باش وأشهد وناش باش فوله أن ونقول بمنه عن 

اوباش يقل ولر اثهد قال إن إنه ونقول واش قوله ق عاليه مجا مجتل ذلككالهكف١رة ق عليه آن اش وكمياء 
حثلا أنه ذلككله ق بمننا به أراد يكن ل؛ إن انه اش أوتال باش يفل ولر أوأعزم يالد يمل ولر أنم 
اّاُ*ن باسم او يالد حلف ومن تعال اش رحمه ( الئافص رقال واش توله فثل بمنا يه اراد وإن عليه 

وكداوأي والكعبة الرجل يقول أن مثل وعز جل اش غير يثيء حلف ومن الكفارة فعليه فحث اش 
فهياش بغير بمن وكل عليه كفارة لا لعمري قوله ذلك ومثل عليه كناره فلا فحث كان ما وكذا 

ومنباياثكم تحلفوا أن يماكم اش #إن وّالإ عليه اش صل اش رصول تول بل من عما ممى مكروهة 
تالأيه عن ّاب حدثنا قال الزهري حدثنا تال عنة ابن أخثرنا ا( ليسكت أو باش فليحلف حالفا كان 
عمرقال  IIباباثكم تحلمدا أن يماكم الد إن ألا # فقال بائه بجلف عمر وُّلم ءل؛ه اش صل الني ّءع 

تعالاض ؤحمه الئانص، رقال اثرا ولا ذاكرا رأ؛ ذلك بعد  ١٠٠حلفت مجا واش عنه تعال اش رصي 
إلاحال ءلكل بالي الأبمان وأكرْ محصية بمنه تكون أن وحقين له اشكر،لن، ا،ُير حلف من فكل 

علحلف ومجن تعال اش رحمه ( الغافي رفال ذلك أشيه ومجا الخهاد عل اليعة مثل طاعة ش ف،اكان 
عليهاش صل النمح، لقول بمنه هومحيّول؛كمرعن الذي إق أن واختارله له فواٌح مما خثر فرأى بمن 
حلفومن بمنه(( عن وليكفر هوحير الذي فليأت مما خثرأ غيرها فرأى عل.بمن حلف من را وملم 

وأما،أم وقدكازكنروقد uكانكذا واش أو يكن ولر زكذا لقدكازكذا واش فقال لذكذب عامدا 
النيتول أةر7اا نيل ؟ اياطل عمد وتد يكفر أن ق الحجة وما فال فإن باطلا باش الحلف عمد حيث 
عزاش وفول الحنث يعمي أن امجره فقد ة بمنه عن وليكفر هوخثر ؛الذي فليات ٠ وصلم عليه الش محل 
ينفعلا أن حلف رجل ل نزلت  11القرى أول يؤتوا أن والسعة منكم الفضل أولوا يأتل ولا را وجل 
جعلf ٠ وزورا القول من منكرأ ليقولون وإنبمم » وجل عز الد وفول ينفعه أن وجل عز اش فأمره رجلا 

اشرحمه ^( ١٠٣١)فال الكفارة فعليه وحدْكاذبا م صادق أنه ومويرى حلف ومن الكفارة فيه 
فليتباش بمنا قدمما حلفت يعي كان فإن باش أقسمت تال فان يمتن فليس أنم ارّجل ونؤل تعال 

مصححه.كته تأمل. نحون!! مالأ ،ا ; لعله )١( 
.غانفلره لان"العرب من يوحد ضّيكا عن ;٢١ محرا ولا شي عن  ١٣.*تكل،ا أي )٢( 



أراد*إن بائد أفم تال وان بمن نيئ بما -ها أراد وإن ماصه بمن ص *وخم وإمما حادثة يمن 
أو"مأحلف كقوله ذلك وإنما يمن ظسسن، يافد ّيمم أنه هوعدا بها أراد ؤإن ممن مي محا إيةاِع 
غيرنحتل لأما يمن فليست امحن يرد م وإن بمن فهي امحب,ا أراد فان اش لعمر فال ؤإن أحلف مؤذ 
كلهحذا يرياد اش وندرة اش وحلال الد وعفلمة اش وحق فال فان عولخق إنما تحمري ؛وك لأن اين 
ميمركل واحب الد وحق بمتمل لأنه يمن فلمت ابن :V ثرد ل( بمزٍوإن مي ك V أدلا ابن 

أوياش تال وإذا يا ينوي أويأن شنا ينوي لا يأن بما يكون ؤإءا بمن أنه لا عايه ماصية اش وندرة 
يكنب وكذا لأف٠ُلنكذا واش ، ١١قال وإن نية ل تكن أوب يا نوى إن وصفت فهوكا ممن ي تالي 
ابننوى فان باش أشهد تال وإذا يتؤيه يأن إلا بمن لا ابتداءكلام محيا لأن بما ينوي بان إلا يا 
لرأشهد تال ؤإذا ، اش بأم أشهد بمنمل باض أشهد فوك لأن يمن فلمت ينويا ب وإن بمن فهي 
إنماباض أعزم فول لأن ين فليست، ك ولانية باض عزم ولو؛ال علته فلاّي* بما رى وإن يا ثكن 
للرحلقوللث، هومثل بمه لا لماحيه واميحلافه وكدا علركذا الد بعون اواعزم الد بندرة اعزم *ي 

يردلر وإن فهوبمن يا مدا المتحلف أراد فان بالي، عليك أوأعزم باش عليك اقم أو ياش أمالك 
وكاولكبمن، فهي يا باض أوأمألك باش أوأنم باش أعزم بقول أراد فان علته، ثيء فلا بما يه 
أنإلا يمن فنس حنث، م وكفالته وميثاقه ازد عهد عل تال وإذا عليه ثيء ينوفلا ل( وإن  ١rنكي إن 

عليهاش أن نل من مثيء يمن فليس بما يتؤي لا بما لوتكلم يمن لمت، وكدللث، مميتا مبما ينؤي 
.والكفالة الذمة ؤكدللئ، وأمانة؛ذللث، ميثاق؛دللئ، عليه ش وكذللئؤ فراثفه، يودي أن عهدا 

الأ-اء1ءفيامحى

إنأنه اض شاء إن وكذا أفعنركذا لا واش يقول الذي ي نقول فانا تعال اض رحمه للشافص( يل ن) 
اضلقول ذللث، قال وإى التيا بذلأئ، يرد لر وإن فعل إن ولأكفارة عليه بمن فلا الخيا ذللث، أراد كان 
الفانه أواّتأتارا سهوا ذلأنؤ قال أو ء اض يقاء أن إلا غدا ذللث، فاعل إني لثيء تقولن ولا اأ وحل عز 
الثتيانز بمه محن فؤخ ئإ حك، إن وأنه تعال اش رح،ه ماللئ، وهوقول حنثؤ إن الكفارة وعليه ثنيا 
تباعاحا نقا إنكان فإنه باين الأمشا، يصل ولر بمه انقضاء بعد انجن'؛الأثاء اوممارك حا 

واشقال مجن تعال اش رحمه القالي( )قال ك اّتتاء فلا ص،ات ذللثؤ بين وإزكان اسشاء له فذللثج 
موصولااش ثاء إن فال م ب نمه عل أوأوجبا غيره أو عناق أو بمللاق ماكانتا يمن أوحلم، 
ينهوإزكان نمقا يكونكلامه آن ؤإلوصل حنث، وإن ابن من ثيء عليه ضر ولم امتثى فقد بكلامه 

فهوالأسشاء وصل م انمون انقطع أو أوالشى الص أو لنذكر الكلام بن الرحل 
يكنأو غمم أو بمي او أم مجن ابن، من لمى كلام ي يأخذ م محلم، أن القطع وإنما مصول 

واشفقال حلف فان الامتثناء له يكن لم امتثى ر قطع فإذا قهلعا يكون أنه يبن الدين الكائن، 
اوحرس او فان.ات فلأن ينا، حى الثيء ذللث، ضل ان فاله فلأن يشاء ان إلا زكذا لافعلزكذا 

يثاءأن إلا الثيء ذللث، ضل أن له نمس فلأن يثاء أن ؛لا زكذاكذا أفعل لا قال وان ضل لم غاب، 
.مصححه كتبه تأمل ايتداءكلأم قوله سراب يالرفع'لك يقرأ أر إسقاضا بالواووالذالا٠ر المح ي كذا ( ١ ) 

٦٥الأمم0جب_ 





زنيدخل أن مل عام صدهة الماس من سلف وسب عليه اش صل الني أن ذللي وأصل أجزأهمم 
uiiذ عل متا الأمان ل الق الخقوق فبماكا الفطر يكون أن الفطرمل ندقت ودز\ ند المالمي 
الوالموج الوثت مد إلا نحني لا الق مامااكالصلاة مد إلا نحزى فلا الأبدان الق.عل الأمال 

لأمإالامحلأم حجة س الصض ولا البد خزي لا الذي ا"ني الوقت مد أومحاء الوقت ي إلا خزي 
•محا هب ان بمل حجا 

عليإموج إن ارأته طلاق حلف من 
تهللقةفهللمها عاليلث تزوجت إن طالق أتت لامرأته قال وس ت مال الد رحمه الثافص( )أال 

لامرأتهالرجل تال وإذا أوتع، الذي والطلاق يالحث طلقت المدة ى عالها تزوج م الرجة بمالي 
نهيعالها يتزوج ول؛ زوجته وهى الوقت ذلك جاء فان وقتا نمى عللث اتزوج ل؛ إن ثلأ؛ طالق انت 

الثالثةالتطاليقة علهأ ونعت عدما ل وهى الوقت ذلك جاء م اواثنتن واحدة طلقها ولوانه ثلاثا طالق 
محتلا الأبد عل فهدا عليك أتزوج ل؛ لأvإن طالق أنت فقال محالها المالة زكانت يوتت ل؛ وإن 
من ١٢:حرج همها أولا همها امرأة مجن ي تزوج ومجا ي يتزوج أن قل ممون أو ممون حى 

فلمسفاصد تزوج قاما يشت صحح ررج إلا الحنث من يخرجه ولا يدخل ل؛ او rا لحل الحث 
إذاالتوتة يورث س قول ف ترثه ل؛ *وورثته *-ات وإن يرما ل؛ ماتت وإن الحنث س يخرجه بنكاح 

)قالالنبع ابن وهوقول ايتوتة ترث لا مد •' مال الد رحمه القاض( )،ال ارض ي العللاق وخ 
منالزوجات ورث إمما وحل عز اقه أن أجمعوا أم الزبمموذإلث ابن قول إل صارالثافص الربح( 
أنل يكن ل؛ قذفها وإن عليه ظهار فلا ظاهر وإن إيلأء عليه يكون فلا المنة مجن ال إن وأنه الأزواج 

الأذوإجمجعاف مجن الأئياء هذْ ل خارجة أنما فمحازعموا يرما مجاتت؛ وإن الحد مجن مجن يجمأ ول( يلاعن 
ا،لوفق.مال والله نورما ل؛ الزوجات مال الله ورث وإمما 

كلهاي الكفارات ي الإط،ام 

منوملم عليه الق صل الى بمد مد انجن كفارة ف ويزي ت مال الق ؤحمه الئاض( )قال 
أوالأرزأوامحرأوالزبيبالذرة يقتاتون بلد أهل وإزكان ولا-رقا ينقا يكون أن محزى، ولا حنطة 
صلالني أن هذا يجزيء قلنا وإمما وٌلم عليه اُله صل الني بمد مجد هذا مجن واحد جنس كل مجن أجزأ  عثريقدرحمسة فما والخرق مكينا متن يهلخمه أن وامرْ رجل إل ممرفدفعه بعرق أى وسلم عليه الق 
صلالني أى الجنب بن مميد قال ففد ت قاتل قال فان • مد مكن فلكل مدا متون وذلك صاعا 

أوورع مد المسبب ابن قال مجا فاكر قيل صاءأ عشرون أو عشرصاعا حمسة فيه مرق وملم عليه الد 
والكفاراتعشرصاعا ة حهيقدرعل كان وصفت والخرقك١ الميب ابن أدخله ثك ^ذا وإمما ثلث 

ثيءق قرصن الخبال عل وجل عز ارلٌ فرض ما مواء كلها والبلدان والضروان وممحر وبنجد بالمدينة 
قيمةس أكز وإن'لكن دراهم محزم أن أرى ومجا الطثام مكتلة إلا ذلك ف يمزيء ولا قط واحد 

يكنل؛ وإن أنط مد البالة أهل ومحزيء مد منه أجزأهم ميء من اللدان أهل متات وما الخلخام 
٦٧



اشرحمه ( القافص )قال اليم أثرب قتان مما مدا أدوا اللخم موى طعام من ثوت بلل لأهل 
والزوجةوالولد الوالد عدا من وهم قرابته من نقمته تلزمه لا من و١ازلكةكل الكفارات ؤمهل ; تعال 

الثافص()الأل أعطاهم متطوعا عبيم يطق كان وان غثرهم من ما أحق فهم حاجة أهل إذاكانوا 
واحداكانوتما سعة أطم وإن عشرة من أتل يْلبم أن ياطعام كفر إذا له وليس ; تعال الد رحمه 

يكسوأن بجرته وهولا أويكوهم عشرة يملم أن له جل أنما لأنه أويكوبمعة عاشرا يملئ أن عليه 
دلوآنت تعال أش رحمه اكاض( )قال ولاكاهم عثرة أطم لا حسد لأنه واحدا وطم سعة 

أ:؛اعن ينوي ولا إلكفارة ينوي وكما وأطعم فأعس فما فحنث محتلفة اممان ثلاثة عليه رحلاكانت 
أوأوإطعاما عتقا يكه أن ثاء وأحا الكمارة بنية أحزأة الكوة أ-را عن ولا الإطعام أيها عن ولا العتق 

أيعن ونواْ أكمله الإطعاءم بمنكل ول؛ وأطمر وكما أعتق فان بجنيه الأول فالنيه يشأ لر وما كسوةكان 
تكنلر يوىكفارة أن أراد بوالكفارة؛م ولر وأطعم وأعتق فكا محالها المالة ولوكاث ناء الكفارات 

يمنيهلا فهوتهلؤع النية نيل عمله مجاكان وأما معها أوتكون الكفارة ثل النية يقدم حى نحزته لا كفارة 
ابامورأومال من عته يكفر أن الرحل الرجل أمر وإذا ؛ تعال الله رحمه القافص( )قال الكفارة مجن 

دفعهلأن مقثوصة هبة وهده الكفارة عنه أحزأت له فأذن ماله من عنه يكفر أن الرجل الرجل استأذن 
عنهفاعتاقه هبة فهي عق أعتق قال إن وكدللث، ، له وهّأا لهبة وكيله بأمرهكقبغس الساكن إل إياها 

فلملواشراه لك القبص مثل العتق وكان العتق قبل ملكه قد لأنه عنه للمعتق وولاوه له وهب ما كقيفه 
عتقأو أوكوة ياطعام رجل عن فكفر تطئ رجلا ولوأن الشص، مثل العتق أعتقهكان حى يقمه 

•بب1إ ما مملك لما هوالعتق لأنه ه نفعن العتق وكان عنه يمز لر الخالق من أمجر ذللث ق يتقدم وب 
ولاملما بوصية ذلك يكن لر إذا له فالولاء الموت يعد أبؤيه عن يعتق الرجل وكيلك ، فتشب نمره 
عنأحد يعمل لا أنه وذلك عنه الصوم بجزه لر يأمره رجل عن صام رجلا ولوأن ، أموايا من ثي؛ء 
يالخروالعمرة الحج ليس غثرها يعمل ن علما بجزي فلا يعجل تعبدت الأبدان لأن الأبدان عمل احد 

المبيلوحد؛^٠٢١ من عل فرصها الله وأن نفقة فث،ا وان محبملمم عليه الد صل الني( م، جاء الذي 
يالمال.والميل 

الكماراتس يطم لا س 
فإنمحتاجا محالإ حرا إلا الاممان كفارات ي يُءلتم أن يمزيء لا • تعال الد (ٍرحمه الئافم )قال 

لرمن حكم حكه وكان ذلك عزه لر محتاج رجل أوعيي محتاج ضِ م~اا أوحرا محتاجا ذميا محنما أطم 
لووهكدا ، يعيد أن عليه كان غناه علم م يعر وهولا غنيا لوأطم ومكذا بمد ِأن وعيه تجا يفعل 

عنهينش لا مكن لة ومزلكن : تعال الثه رحمه القافهمر( )؛ال أعاد علم م نفقته تلزمة طمٌ>، 
وحاجةحاجته عن يفضل مكن له ولوكان والزكاة والصدقة امحن مجزكفارة أعش وحائم هووأهله 

يعهل.لر محيا ممثله يكون الدي الفضل اهلمه 

الكماراتي الكسوة محن بجزي محا 
^٠١٠من كرة اسم عليه وقع ما كل الكوة محن يكل  ١٠وأفل • تعال الله رحمه الغاض( )قال 
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رجلاولوأن ، كوم اسم عليه ضر ذللئ٠كااه لأن والرأة لارجل وغترذلك أومننمة اوازار أوسراؤيائ 
قيكفيه ؟٧ يتدل ان لخأرْ جار المساكن كحة عل الكوة عن الصلاة فته نحور بما يستدل ان اراد 

٠٥٧٠١وإذا مدا عن بثي، عاليه محوزالامتدلأل لا ولكن الكوة مجن المر أوي الصيف أوي الثتاء 
رأيت.صب وهولا غنيا كسا وان يكسوالصبيان وكيلك ونساء يكورجالا أن باس ؛لا فهومطلق ايد 

٠الكسوة يعيد ان عبه 

إلانحزه لر العتق عليه وجب ثيء أوي ابمن كفارة ي ولوأعتق ت مال الله رحمه ( القاض ال ق) 
أنالعجمي عل الأيمان اسم يه يغ ما وأتل والحمراء والسوداء والأحمر الأموي با ؤيعتق مؤمنة رقية 

لأنمؤمنا احدهما أو ايواه كان إذا المغير فيه ويني مومجنا به يكون م يصفته أمر إذا الأيمان يصف 
بانمليفر لا بعيب نقص ذي كل وكيلك ، الزنا ولد الكفارات ي ويمني الإيمان حكم حكهم 

نهويمني بنا صررا تقربانمل لا الي الخصروانموب وقلل والعور الخفيف العرج مثل يئنا صررا 
الأصمويجزي باسها الدين ولا باسها الرجل أُئل ولا الاعس ولا ا،لقعد يمني ولا الخفيف المج 

اسمهوما والبل الفالج مثل زمانة محرض به ليس الذي الربض ويجزي انجوب وغثر انحيوب والخمحى 
يفاعتمها نوجها اشراما م زوجها ر حاملا الحاؤية وإذاكانت : تعال اش رحمه الثاض( )؛ال 
لستةووضعها إياما ثراثه يعد ولدت إذا الولد أم بج لا ر قول ي نحزي لا وإمما عنه أجزأت كفارة 

وسكاتت)فال( ولد أم به تكون فلا ذلك نل محاكان قاما ولد أم بذلك تكون لأبا أسهرءمحي1ءدا 
أنيجوزله ومجاكان عته، نحزي فلا عتق بغتر مجلكها إذا عليه تعتق رنة يشري أن فأراد واجبة رقبة عليه 

أوعولودونكلهم والدون صقلوا وإن والبنون بعدوا وإن الاباء إلا عليه يعتق ولا عنه أجزأ بمال يملكه 
اثريوس ت تعال اش رحمه الغاض( )قال ووالد ولد لازكلهم والبنن البنات فبل من ذلك وسواء 

عتهيمزي ولا الواجبة الرقاب ي المدبر ويجزي )فال( عليه واجبة رنة من عنه نحز لر عممها يشرط رنة 
حالص أصعق ي وهو سنن إل العتق ويجزي العجز بعد فيعتقه رفيقا فيعود يعجز حى الكاتب 
يانتامة لرنة ويعود ماض فالعتق الواجبة ارفاب ي يجزي لا وموثمن فاعتقه عبدا اثري وص الدبر، 

معيباؤإزكان امحن ر ومعيبا صحيحا ينه مجا قيمة منه ياحد عليه عاد بحيب له دلس باعه الذي كان 
والصحةالعيب بن محا بقيمة الذي؛اعه صاحبه عل وعاد عنه أجزأ الواجبة الرقاب ق مثله يجزي عيبا 
ماله.س مال وهو الباتع ص أحذه إذا العيب بقيمة يتصدق أن عليه يكن وإ 

الأيمانكاو\دبى ق الميام 

وجلعز الد كاب ي بمثروط ليس صوم عليه وجب مجن كل ت تعال الله رحمه الغافم( )قال 
أياممجن Iفعدة رمضان فضاء ي وجل عز الق فول عل قياسا متفرقا يكؤن أن أجزأه متتابعا بكون أن 

متتابعاالصوم وإذاكان ت تعال اش رحمه الغاض( رقال ولاء لا صوم بعدد يا'بي أن والعا،ة أحر، 
تستأنف.لا فإنما الحائض إلا الصيام استانفا عذر وغير عذر مر•, والصاممة الصائم فيه فأفهلر 



امحنالميام ى لا م

منأوالخق أوالكسوة الإءلء1م الكفارة من عله غب والذي ت محال الد رحمه الغاض( )|ال 
وليسيصوم أن يله المدية من يأخذ أن له مزكان قاما شيتا المحيية مجن يأخذ أن فلص.له غنيا كان 
يكفرأن له يكن ا عته غانا ماله وكان غنا وإنك1ن عنه أحزأ لبل فإن يض ولا يتمدق أن عليه 

.عتق أو أوكرة اطام إلا المال يذب أو ماله يحضره حى بمرم 

أهمرم مبمرا أيسرأوحنث م معبمإ حنث عن 
أرىولا يصوم أن له يكن لر أعر م موسرا الرحل حب وإذا ؛ تجل الد رحمه الفاض( )قال 

فيهمحث الذي الوقت إل عذا ي أملر وإنما أيركفر فإذا يمحرم أن احت؛اءلا وامرته عنه محني الصوم 
أبريكفرحتى ل؛ أنه نل ر يصوم ولا يكفر أن له أيسرأحمت حى يمم ب ٍم سرا حث■ ولوأنه 

إنماأنه احر بول الريع، رتال الصيام حث حن حكه لأن عنه جز ور.خف صام وإن 
)نال(بمس أن ■^٠ مؤبراكان كان وإن يصوم أن له معسراكان فإذاكان يكفر يوم الكفارة ينذلرإل 

يملحولا يوم ولا رمضان مجن يوم يإبجاب الصوم من عيه وجب ثيء ي ولا امحا كفارة ي يصام ولا 
•الأيام ٠>، ّواعا ما وصام ال؛شريق وأيام والأضحى النمر يوم مثل ممملوعا صومه 

الكفارةصام ي محاما شرب أر كل أس 

ماوالذر الجارة وصوم رمضان وصوم التْرع صؤم ؤيفد ت تعال الد رحمه الغاض( )؛ال 
عامدااوثرب اكل ومن علب قضاء فلا ناميا اوثرب فيها آكل فن ذللت، بن حلاف ولا انمو.م امد 
يجامح عض وّقوًلها رمضان 'ي جاح من عل الكفارة وجؤب ي إلا يختلف لا عيه الصوم أند 
الصياماستأنفا وضعذروالمحاممة عذر عن المحاثم فيه فأفهلر الصوم.تتاما فإذاكان أوواج؛ تطؤعا غهمْ صؤم 

إلا

اشرائم يكفاره وسسق ريالزكاة الابمان كفارة الرصة 

رمتهاو حج رمه أو مال ركاة ي للماكن حق رمه ومن • تعال اش رحمه الثاهس( )هال 
مثلهي يكي  ١٠اتل ذللث ي عنه ؤيخرج اكاص ديون يه بماص ا٠لال دس ض هذللدكله بمن كفارة 

الثلثءى محه أعتق الحق ثلثه صل - فإن اسام إلا المال رأس ل يكن محر كفارة ل بمس أدًيى *إن 
رهالرأس س محه يعلم ا الثلث س عنه اعش وإذا المال رأس س عنه أد م.محمله وإن 

مأمله إل فدفعه ذلك ادمّى م أوبالكسوة ابسام ارجل وإذاكم. • مال اهه رحمه الغاض( 
•إل احب ذللدكان عن جاثزورتتزْ فاليع مجنمم اشرا• 
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الخدبمن كيارة 

وإنثيظ مماللئ، لا لأنه الصوم إلا عزيه فلا انمد حث وإذا ت تحال اش رحمه ( )قال 
منيديه ي يكنرمما أن عليه وكان الصيام بجزه ل؛ لنفسه مال يديه ي وكان حرا ونصفه عبدا نصفه كان 
انميحث وإذا ؛ نمال الته رح«ه إ اكاهى قال ؤ صام لنمه مال يديه ي يكن لم فإن بمثبه ما المال 

حكهكان حنث يوم لأنه عنه احزا ولوصام مالك حينثذ لأنه عنه احزات حر وكفركفارة تق عم 
الصيام.حكم 

رجلعز اه محت إف بمثي أن شر مل 
تدرإن بمثي أن لنمه دام ا الله بت إل بمي أن ندربررا ومن ت نمال الئه رحمه ( الثاهر ر؛ال 

عليهيكون لا أن نذروابمياس ندركل بما يأت لي لأته احت؛اءلا دما وأثراق يقدردكب لر وإن المئي عل 
ناعياؤيمل عته نسقط الصلاة ي القيام يطيق لا ءتهكض ثل ثيثا ملق لي إذا انه تبل من دم 
الخجأمر أصلحوا الناس أن والصلاة والعمرة اب بن زيا وإمما مضهلجعا ء؛صفي القعود يطيق ولا 

ولا: تعال الد رحمه القا،ص( بالصلاة)1ال إلا الصلاة امر يصلحوا ولي والملي والصدتة بالصيارم 
تولتمال الد رحمه وللثام الربيع( قال ُنه) له يد لا اومعتمرا حاحا إلا اش بيت إل احد بمي 

انحنبدللث أراد إن ذللث س بمريه بمن فكفارة فحنث الخرام افه بثت إل بمي أن ■حلف إذا أنه ا"حر 
سعوتول هزا فقال ،؛،،؟ ١٠١٠۶أيا يا قوللث هذا فقال رجلا بدلك أفي الثافم وسمعت الربيع( )فال 

حلفوس : تمال اش رحمه الثاض( )؛ال رباح اي بن عهياء قال هو؟ وس قال مى هوحثر 
اكللس بثيء حلف س ازكل ءهلاء قولِ مض معقول احدهما نولان ففييا ايد سن، إل بالمثي 

أنومذهبه صوم ولا عمْ ولا حج عليه يكون ولا حنث إذا بمي، كفارة أوعمرةأومج صوم 
فلاالاممان غلى عل فأما يه. الند ير؛اء أوحمرا عليه افٌ فرض من يوليه بفرض إلا تكون لا الرفه أمال 
محمرانذره إذا عليه يكون المثىكا عليه • غيرعْناء قال وقد الخلق نمر التمر يعل وإمما تمرا يكون 
أوممره من فلأن قدم أو فلأنا الله مز إن عل لت، يقول أن والحمد بال اُثه رحمه الفاهم( )قال 
إلالمثي فل حقلئ، اقضلئ، لأ إن قال إذا فهوالتمرفاما ندرا له ا"ج ان اوكانكن-ا دينا عي قضى 

هذاالندورمجن ^١ ١٠٠ي ءهل١ء قول معقول واصل النذور ^، ١٠٠مجن لا الأيمان ^، ١٠٠س فهدا النم بيتا 
أنوذللئ، المنة يوافق فهذا ولأكفارة شا، عليه يكن، لر افه معصبة ي نذرا نذر مجن أن إل أنه؛دم، 

يفعلهأن له محل لا الذي الأمر س أفعلكذا أن أو اض أنحر أن فلأنا أوثقي إن,شفاف عل لت، يقول 
لأنباوالماثبة البحيرة ف النذر وحل عز افه أملل وإمما الماثبة وق فيه عليه ثيء فلا هذا قال فن 

ولأكفارةز لا ان وحل عز ئد معصية نذر من ان عل دلالة فيه وكان ذللثؤكفارة ف يذكر ولي معصية 
عبئبن طلحة عن ماللى احثرنا هال الشافم احثرنا قال ع الربيع )احيرن١ المنة حاءيتإ وبذللد عليه 

حبعل *و عندها أبواب ل الثاف الخزء أداثم ل الباب هدا س جمل البلتثي نخة ل تقدم فد )١( 
.لهاتبعا فأثبتناه الوصع -ّآذا الأصول ق بهامه ولكنه منه مخءئ ترك مم المنامان 
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سناف؛، رطم -»ب 'ش صل 'اسم؛ أن عما تحال أفر رصي ءائثة عن صد بن ألفاصم عن الأيل 'بنث 
عنتلأية ا؛ى عن ايرب عن صمان احمنا ٠ يمه يلأ الد ندراديمي ومن  AftiaJiاش بطح ان ندر 
آدنمد-، وكاث الخاملة ل لشق حمماء عميل بنو قإاا'َئزث حصن ين صرال عن ا،لهنب أبى 

ثلناقته وكانت له ناقة ومعه عمل بي من رجلا أمروا الملمين إن م السلمين من رحلن أّرت 
ترتعمجزلكد ممغ I الخاملة ل الحاج مجنت إذا النا؛ة وكانت مرة وكدا الخاملة"كذا ي الحاج ممفت 

احدتلفم محمد يا فقال وصلم عله الد صل الي به ^، ١٠قال نه تئميع حوض من تمغ ولر فيه 
ممرحث وحبس قال ثقيف!٠ حلفاثلئ، بجريرة ا، ومم عله الد صل الض فقال ؟ الحاج مّابمة واحذت 

النيفقال ملمر إ؛ى همط يا فقال ذللث بمد وسلم عليه الد صل الي فر؛ه وملم عليه اُد مل الني يه 
صلالني ه مر م قال الفلاح« كل أ؛لم، قد كنت، أمرك ممللئ، وأنت، لو ٠ وصلم عله اش صل 

عليهاهٌ صل الّمح، فقال فامني ويلمان جاغ إل محط يا قتال أغرى مرة وّام عليه افه 
ثهيم،اصرت اللذين الرجلن لأ ففادى له بدا ؤصلم عليه اش صل الني إن م ا؛ حاجتلث ٌلاك  ٠٠وبم  ،يا الناقة فوجدوا وسلم عليه الد صل الي محرج عدوفاخذوا الدينة أغارعل إنه م اكاقة وأممك 
ليلةذات ا،لرأة فجاءت عغاء الم يربمون وكانوا أصروما قد المسلمين من امرأة عتدمم وقدكانت، قال 
قدمتافا(ا فتجنإ عبيا فاستوت مخ فلم إبيا ،!]، ٧١حى رغا يعيرإلا إل غيء لا فجعلتا الم إل 

ؤمولقتال انحرها أن علها أبجال اش إن ندرت إى الرأة فقالت، الحضساء العضباء الناس قال ا،لدينة 
همدأحبرنا ٠ يزآدم بملك لا ما ولا الد معمية ل جزيسماولاوفاءلنذر بما  ٠١وّام عله اش صل اش 

اممهرحمه الفاض( )قال حمين ين صران عن اال٠اJج أبى عن قلأية أبى عن أيومحب عن الومابا 
نقال،تكفر دلا تتححرها أو تتحرمثلها أن يامر*ا ونا ناله وّّام عله اش صل الني فأخذ ت نمال 

نقولو؛ذإلث، عنه فالنذرساقط مماللئ، لا نذرفٍا فهذا غبرْ ينحرمال أن نذرتمرا من إن نقول وكذللث، 
مماممللثؤ لا فهوكا بممله أن ممللث، لا لأنه الذرهمه ّقءل بمال يمله أن بملؤ، لا نذرمجا س عل قياسا 
مالنماء له بجل حى ُحٍ، مائيا بمح أن الرجل نذر وإذا • تحال ايد رحه ( الظ؛هم ر؛ال مواه 
الصفابن ؤيمص بملوف؛المحا حتى مئي ماشيا بمتتمر أن نذر وإذا هذا مثآ وذالئ،كال بمد ركب 

مائيابمج نذرأن وإذا نمال الد رحمه الفاض( )قال مذا عمرة أويقصرُذللث،كال وبملت، واالروة 
عليهيكون ماشياكا نابل حج وعليه حل ماشيا واشوة الصفا بين وسبمى بالمتج فْلازا الحج ففاص فثى 
حجةعليه أوكاث له ناذرا أو يا"ني متهلوعا لوكان حكه أن ترى ألا الخ^ هذا فاته إذآ قائل حع 

يمريءولا يسقعل أن را؛ حكه فاذاكان صرة ولا مج س ا"ني هذا يمزيء لا أن أوعمرته الإسلام 
القرحمه ( الفاض )قال والعمرة الجج ل موميثة إمما الذي المثي يمط لا فكيف، عمرة ولا حج مجن 

ممثيفلا ماشيا نذرذللث، فازكان بمتمر ولر ثح ولر بمتمر ان اونذر بمح ان الرجل نذر وإذا • تحال 
ؤيعتمربمج ان وعليه وعمرته الإسلام حجة مشى فامما مشى فان وعمرته الإسلام حجة جميعا لأ"مءا 
لروإن الإسلام هوحجة فامما وبمج بمتمر ل؛ إذا وعمرة حج من الرجل بممل ما اول ان نل من، هاشا 

بمودان وعليه وعمرته الإسلام حجة فهوكله اوتهلوعا غيرْ عن اوحجا نذرا يه ونوى الإسلام يتوحجة 
فإذاكانممئي يضرممن لا المني كان إذا هذا الريح« اقال اوغثرماش ماشيا نذر فيوفيهكا لذرْ 

إتأمل ٠ مائيا اعادتم يلغوبحب، لا أي المثيI يمط لا ٠ وتوله ويلغو يبلل أن أي )١( 
٧٢



صومهيم أن اصراثيل أبا لصب علته اش صل الني أم ّا *ثل عل عليه ء مي ولا ؤوكب به مضرا 
وذي؛هل ض لاحاجة لأنه نمه _J_، عن وماْ يضربه الرولا له بالذي ءأمْ الشمس عن ؤيتشص 
اثرحمه الفاض( ){ال عاليه ؛يء ولا رك4 يضربه له مذيأ القي بم؛مإذاكان الذي ؤكذللث 

ثيتانوى يكون حش مجثى عاليه يكن ل؛ أمشى أن عل فلأنافلله اث ثنى إن ثال رجلا ولوأن : مال. 
الغاض(بر)؛ال الم غير*وابر إل الثي ي ليس لأنه عاليه ثيء فلا يتوبا لم فان برا مثله يكون 
ئيءعليه يكن لر الباليان من أوغيرهما أوالراق افرشة إل الثي عل فقال ولونذر : تحال الد رحه 

اليرفيه يرنحى الذي الوير إل المثي يكو.ن ؤإنما البلدان من ّيُ إل الثي ل ٠لاءة لد ليس لأنه 
اكءصبيت مجد وإل بمثي ان ١^•^ مجد إل بمي ان لونذر إل واحب الحرام المجد وذلك 

الحرامالمجد ساجد ثلاثة إل إلا الرحال تشد »لأ فال وط عاليه اذه صل  ٠٥١رمول لأن بمثي أن 
وملمعاليه الد صل الني مجد إل المثي أوجب أن ل ين ولا االفد<سأر بيت ومجد هذا ومجدي 

اشبيت بانيان الر أن وذلك ارام اُره ين إل الثي أوجب أن ل يبن كا ا،لقدس يت ومجد 
إلبمثي أن فالاختيار له نية ولا اش ين إل بمثي أن نذر وإذا نافلة هذين باتتان والم فرض مال 
إلبمثي أن نذر وهوإذا الد ينؤن الماجد لأن ينؤيه بأن إلا علته ذللث بجب ولا الحرام الد بت 

يؤحدي هدا ولمس عليه يجير ولآ به بالؤفاء امرناه ير ولونذر إليه بمثي أن عليه يكن إ مصر مجد 
ندروإذا بعينه ه نفعل بايمابه إلا يلرّءه لا وجل عز الق وبن ينه ما عمل هدا الادمين ُن للادمتن 

بغيرهاينحر أن نذر وإن بر ءكة النحر أن وذلك بمكة ينحر أن إلا بجزم ؛ بمكة يتحر أن الرجل 
نذرأنلأنه بر غيرها التحرق ذ وليس أوجبه وإنما يصدق نذرأن حث إلا ينحر أن بجزم لر ليتصدق 
رقالعيم يتصدق ان فمليه بلد مساكن عل يتمحدق ان نذر فإذا البلد ذلك مجساكن عل يتمدق 

أوهدا يومي أوف هذه ماعى ق يدول أن إلا حر ءلأ*ى الرجل فال وإذا مال الد رحمه القاهر( 
أويشاءهدا يومي ق طالقا -كون لا أن أظء أن إلا طالق امرأته أو حرا يكون لا أن فلأن أويثاء أثاء 
اشرحمه الغاض( )قال طالقا ارأة ولا حرا البد يكن م مشيتته امتئش الذي أوتا، غثاء فلأن 
أنإلا بمنى أن وعليه تبدتبا أن فعليه نذئإ أمثى أو نذرا الشاة هذ0 أهدى انا الرجل نال وإذا مال 
أنالزجل نذر فإذا لغيرإيجاب ناله وهوكا ذك يلنبه فلا مح-أهدتبا أوأنى نذرا مأحدث أى اراد يكون 

أوأومرا عرفة ياي أن نذر ولو معتمرا أو حاجا الحرم ياق أن فعليه راكبا أو ماشيا الحرم من مجوضعا ياق 
حجاالرجل نذر وإذا طاعة غير ف نذر هذا لأن شء عليه يكن ل! بالحرم ليس الحرم من قريا موصعا 

علبهفليس فلأن ثاء إن نذرحج عل قال وإن ثاء مش الحج اشم. ف به بجرم حح فعليه وقتا يم ولر 
وإذاالناذر غير مشيئة ولا الغلق عل.عاق ليس به وجل عز الد آريي ما النذر امما فلأن ولوناء ثيُ 
اويتصدقيأديه ان إلا محرم ئإ متاعا تيدى ان نذر وإذا تهديه ن إلا يمز.ه إ النم ِا شجا تهدى ان نذر 

جعلهالبيت طيب ي بجعله أو البنت عل ءا يعلقه أن هذه ف نيته ئانت فان الحرم مساكن عل به 
نذرالذي ويل ممنه ناهدى ذلك باع والدور الأرضن مثل بجمل مالأ تهدي أن نذر ولو نوى حنث 

بجزهل؛ بينة بهدي ان نذر وإذا له ذك يل ثقة يه آويوكل به ونهيه البيت عل وتعليقه يذك الصدقة 
يمدم وإذا إل أحب ممنا ؤأكزط والخصى ااذموالأش ذك ق ومواء أوثنية الإل من ثى إلا ضها 

جذعاأو معزى إزكن فصاعدا ثنيا الغم ُن مبعا أهدى بقرة يمد لر وإذا فصاعدا ثتية بقرة أهدى بينة 
البقرمن مكانها تهدي أن يمنيه فلا الثقز دون الإل مجن بينة عل نبمه وإزكانت ضأنا ازكن فصاعدا 
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أعدىوما ثياة حيى أن إل فاحب يوثيثا ولر اقوي سم ولر محييا ؛ذرالرجل ُإذا بميمبا إلا والغم 
رصبأجديا بأ«ة به ونوى مدتا ;،دي ندرأن وإذا عدى عدا لأزكل أجزأه مزله أوما مد,حطت مجن 

نذروإذا تحال الد رحمه ا القاهى ر؛ال عدى امجم عليه يقع محيا وكل عدية الهدى مجمجى إمما أهداه 
لأنإل احب تامجاكان ولواهدي امحداه اصحية بجون لا اوما عرجاء او اوعمياء عوراُ ثاة تهدي ان 

اممن محل مجا مثل فجزاء مسدا مكم محله ومجن )ا وحل عز اش قول إل ترى الأ هدى هدا كل 
ترىأولا بمله بجنيه وإيا وأهمس وأرج وهوصغثر الصيد يقتل فقد n هديا منكم عدل ذوا به بمكم 

ّهموتد قبضة ولماله بقيمته والعصفور بتمرة الخرادة فيجزي الصيد من والعصفوروهما الخراد يقتل انه 
ندروإذا أهدى الخرم من يقمه أو الجرم إل هدى هده الرجل قال وإذا هديا هياكله اشًتمال 

عددالرجل ندر ؤإذا اجزأته فته ينحرعا الأرض من مؤضعا ّءى فإذا بمكة إلا بجزثه لر يدنة الرجل 
فااشهر ندرصيام وإذا نمال اش رحمه القافص، ر؛ال متتابعا ثاء وإن متفرقا ثاء إن صامه صوم 
عنصام بالحيل صامه فان وثلاثن وعضن تسعة إزكان الهلالن بن مجا عددآ صامه ؛الأهلة مجنباصام 
الفهلرؤيوم لرمجضان يصومه فإنم رمضان إلا صامهاكلها بعينبا منة صيام ندر وإذا يوما ثلاثن شهر كل 

ولانذر عليه يكن ب الأيام هذه يصوم أن فندر لوقصد ءليهكا١ قضاء ولا التثريق وأيام النحر ؤيوم 
أنعل ش تال وإذا كاملة منة صوم يوى حى كلها الأيام هذه قضى عينبا بضر سنة نذر فان محا، 
أومرض وبينه بينه حال وإن علته قضاء فلا حابس ملطان عدوأو وينه ينه ل قط هدا عامي أم 
مجننحاءكان عاليه يكون فلا بعدو فيحصر ياي^ تهل أنه زعت إذا قضاه أوتوان أوسيان عدد ^،١ 
إنوهكذا فاحصر نذره إن يقضيه أن أمرته القضاء فعليه أحصر إذا أنه زعمت ومجا مثاله بحينه حجا نذر 

فامتأمجرانحصرقاثل قال فان يصومها أن له لس الي الأيام إلا قضاها فرض يعينها منة يصوم نذرأن 
بالهدىفامحره نحرم لر وهذا الإحرام من للخروج به امره ; قالت، ؟ هذا به تآمر ولا بالهدى أحصر إذا 

أوواجبكفارة أوصوم أونذر رمجضان ي أوشرب الماثم أكل وإذا تمال اش رحمه الغا؛م( )قال 
قبلافهلر او يعلم وهولإ الفجر بعد تسحر وإذا عليه قضاء ولا تام فصومه ناميا تهلؤع او الوجوه مجن بوجه 
وإذاستانفه أن فعليه متتابعا صومه فازكان بدله وعليه اليوم ذللث ي بماتم فليس يعلم وهولا الليل 

لأنهايوم ذلك صبحة صوم عله فليس ليلا فقدم فلأن مه يقدم الدي الوم أصوم أن عل الد قال 
الصومنذر الذي أفهلر وقد نبارأ الرجل ولوقدم لوصامجه إل وأحب النهار ل يقدم ولر الليل ل قدم 

أنفعليه يأكل ب أو مجتهلوعا اليوم ذللي وهوصائم المجر بعد لوقدم وهكذا اليوم ذللث قضاء فعليه 
إلأن القياس نحتمل وقد احتياط وهدا المجر قبل صيامه ينوي أن إلا يمنيه لا والنذر ندر لأنه يقضيه 
حاثنآأن والاحتياط قلنا وإمما نذره عن صامما فيه يكون أن له يصالح لا أنه نل من قضاؤه عليه يكون 

قأصح وهذا فضاؤه عليه فقلنا فلأن مقدم بعد صومه عليه ؤإمماكان الفعلر هوكيوم وليس يمام أن 
إصوءهكنذرهيعود أن أحبت رمجضان أوفضاء ندرغعرهذا محن صامما فيه ولوأصح الأول من القياس 
صومعليه يكن لر أوالتشريق النحر أويوم الغعلر يوم قدم فلأنا ولوأن فلأن لقدم لصومه ويعود ومحاته 

اممهولوقال فيه ءل١ءة لا  ١٠يقضي ولا طاعة الوم ذللد صوم ل ليس لأنه قضاؤه عليه ولا اليوم ذللي 
فلأنفيه قدم الذي اليوم قضاء عليه الأثن^نك١ن يوم فقدم أبدا فلأن فيه يقدم الذي اليوم أصوم أن عل 

أوأياثأوأنحمٍر فعلر يوم الاثنن يوم يكون أن إلا محاه يستقبل ف؟ا تركه فان استقبله الأثن^نكزا وصرم 
رحلالوأن رُضانّي س وصامه يقضه ب رمجضان ق إزكان وكذلك يقضيه ولا يصومه فلا التشريق 
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يوميموم أن نذر ف ^^٠ قضه ولر بالذر يصمه ولر باكريضة ن رمقا صام رمضان بموم أن نذر 
صومعاليه وجب وير الأسن يوم يلان وتدم نحانا الماله ولوكاث افضق أوأيام أوالأضص الغعلر 

علأدحاله ثيء حدا لأن رمضان شهر حذا يشه ولا نيا اثنن كل وقضى صامجها متتابض شهرين 
شمهعل أدخاله ذي» لا محال اش أوج؛ه ثيء رمجضان وشهر الابن يوم صوم عله أوجب ميعا نفه. 

ارأةقاك وإذا •حيفتها مجن علها م ما وتقضي فكالرجل اعرأة اكاذر وكان بمالها المألت ولوكاب 
وهيصاممة تكون لا لأبما قضاء ولا صوم عالنا فلس حيضي أيام أو حضت كالا أصوم أن عل لد 

يومالصوم ومن ريتان الصلاة من يالزمه ما فاقل ينوعددا ولر اوصلأة الرجل.صوما نذر وإذا حاض 
واحدةرية يمنيه احر قول وفيه الربح( )فال الوأزّ إلا والصوم الصلاة مجن يكون ما أقل محيا لأن 

عثرريانبعد برية اوتر دّالم عله اش مل اش رّو_ل وان ؛رك*ة تنفل انه صر ما ثردى انه ر؛للث 
رممةفصل ينوعددا ولر صلاة يصل وندرأن صلاة رية فزاك١نن١ ( الريع فال ) بركعة أوتر عثان وأن 

أعتقرمة فأي رمة عتق عل اهه وإذا؛ال تحال الد رحمه الغاض( )؛ال ذ'كرنا بما صلاة ركعة كانت 
.اجزاه

بمكمادارلا محكي عل حلف فن 

وهوبالدار مده مكن يلا أن حالف فيمن مول فانا له فآليل تمال اش رحمه ( الثافم )ّبل 
ينية له يكون أن إلا وليلة يوم من أفل ي حنثا عله زى دلا ■حلما ّاءة من يالموج يوُر أنه مجاكن 

منزلااجل حى اعجل لا ان نؤيتا اويقول وليلة يوما افام إذا حاننا فانه وليلة يوم قبل الخروج تمجيل 
اكنالداروهوب يكن لا أن ارجل حلف وإذا تمال الد رحمه الفاض( ت)؛ال ذللث فيكون 

١٢۶٠٠٠ببدنه مما يخرج ولكنه حث  ١٣٠الخريج وعوممكنه ماعة نحلف فان مجكانه الخروج ي أحد 
ارجلي ن،نوو( فانا قال بكن ليس ذللي لأن أهله وإ'؛مِاج  ١٣٠متاعه حمل عل يردد أن يضرم ولا 

لهاأوكاننؤ مجاكنه يدحله يمت، مجتاصيركل لها ليس واحدة دار ق وما ارجل ياكن لا أن بملف 
منمنصورة أوي  ١٣٠بينا ي عليه انحلؤنا ع الخالق، وكان مجاكما مما عقصورة يكزكل معاصر 

حنخانه يخرج أنه البينؤ ي عليه انحلوف ومحاحبه البيت، دون اال؛نصورة ححرة أوي عقاصرها 
باليكاننإ اكمورة ي ياكنه أن له ولص ثاء الدار ؛؛وين، أي إل الثيبت، ي ساكنه لا أنه حالف 
والأحرىالبيت، دون مجآنصورة ي أوكان متصورة أوله مجقصورة له وليس الثبت، ي معه وإزكان ابمن 

ذللثؤمن أقل أقام وإنا حانثا وليلةكان يوعا ا،لقمورة أوي الثيت في، أقام إن أنه الهصورة دون الببت، 
اذٌرحمه ( الثاغص ر؛ال ثاء ومجناصيرها الدار بيويتا اى إل حرج إذا حننا علبه يكن ب الاّكنة لغير 

أويخرجكانه مجنبا يخرج ملها كالمسألة قيئ معه وهرماكن ارجل اكن يلا أبا حلما وإذا نمال 
بينبافجعل ببجا في، وإنكانا حنثؤ عنه يتحول ان آكنه بعدعا ماعة جميعا آقامجا فان عانه الرجل 

يكوناأن والماكنة دارواحدة ي وإزكانا مساكنه هدْ ته فليياب الحجرتين من واحل حاحزأولكل 
رهالماّكنة فليتؤ والحجرتان البيتان افرق إذا قاما واحد ومجدحالهإ حجرمإ يبتن أو يتؤ يي 

منهابن حرجن، إمما له نية لا حاف إذا الأممازكلها هذه ق حوابنا وإنما نمال اش رحمه الفاض( 
فانامتاعي وترك وعياله أهله نقل إذا نقول فانا قال نوك، ما عل فابن ينية ابهم، إذاكانت، فأمجا نية بلا 



فلاخلْهكله أو صه شأ خلف وإن متاعه من شنأ يخلف لا وأن يمح«تاءه يمل أن له 
ال-اكنهم ^١١ حلف الي والساكة مل ماكن لأنه فهوحانث  ajjjyأمله خلف فإن عليه حث 
دوناودن ءل والساّكة والقلة تعال اش رحمه القايص( ر|ال اممه لا أن حلف لن عياله ومن 

وإنب، ٠^- و*اله وولده اهله وترك يدنه فانتقل لتقلن رحل حلف فإذا والتاع والولد واالال الأمل 
إذارابت او الفر آمل من ؤيكرن الصلاة أيقصر مافريدنه إذا أرأيت نل ؟ الحجة  ١٠قائل قال 

زاذا؟ دم ءب ,كن ل؛ ءتما أن الدين الحرام المجد حاصرى من أيكون يدنه مكة إل انقد 
^ج تال؛ ^اع عل ولا ولد عل ولا •ال عل لا الدن عل والخك؛ فإنحاالقلة نل نم : فال 

بعدلمه قد لأنه حانثا تراه أنا امحين بعد عليه فركه ومولائمه الثؤب هدا يلبس لا أن حلم فنمن 
حانأ)ئلوإلأ'كان مكانه زل فان وموعلكا الداية مدْ لا.مكب حلف إن نه نقول وكيلك بمه، 

منيزعه ؛ إن الأولن الثلتن فثل ومولأيه الثؤبب يلبس لا أن حلف إذا تحال اش رحه ( القالي 
حنثوإلا مكانه نزل فان وُورا'كرا دابة يركب لا أن حلف إن وكذلك حنث نزعه أمجكنه إذا »<«اءته 

أملؤمومن له نية ولا ينا يكن لا أن حلف نمن نقوِل فإنا ؛يل الصنف مدا محن ثيء ومكداكل 
أنمثل حلم له الذي بالأمر عليه يتندل مض بينه إزكان فانه الثعر يؤت من ينا فكن الحضارة 

نيةله يكن ب شهروإن ين في سكتا0 ي عليه مي■* فلا ُرا؛ه فصهم بيت عليؤم امدم بقوم ٌءح يكؤن 
والخروجالمملؤح ق ١^^٠ وإن محتجبة الشص إن له قيل آنه بمنه وحه إنحا وإزكان ، حلف حن 

القائم()قال ذم سم-ن صكن إن حانثا نراه فانا ينا يكن لا أن فحلف ويرْ معبمحة ال؛ير_ت محن 
فأيله نية ولا القرية أمل أو البائية أهل ؤمومن ينا يكن لا أن الرحل حلف وإن مال افه رحمه 
فيمننقول فانا قال حنث مدرسكن أو حجارة أو ين اّم عليه وتع أوما أوحيمة أدم أو شمّ ين 

لهالداركلها ازكانت وكدللث بمنث أنه احر رحل وبن ينه دارا فكن دارفلأن يكن لا أن حلف 
ول؛لفلان دارأ يكن لا أن الرحل حلف وإذا -مال اش رحمه الغاض( )قال حنث ينا مما فكن 
الداركلها-كون حى بمث ولا بمنث لر اوأقلها له أ'مئكان شرك نإ له دارا فكن مياما ينودارا 

واحرفلأن فاثرى فلأن ائزاه ٥^١٠١ يأكل لا أن حلف وإذا مال اش رحمه ( الفاقم )قال خاصة له 
اثزاهحلمعام مجن يأكل لا أن حلف فيمن تقولون أكم بقولكم أقول ولا خنث لر له نية ولا محلمامجا معه 

ونعمموزعنا بقتماه أن نل منه أكل إن نحثثونه أنكم واخرمعه فلأن اشراه ًلهام من فأكل .فلأن 
١٠عل فتها والقول حنن، عليه يكن لر عليه محلف ب لليي صار محا الحالف فآكل اهتما٠ إن أ"اا 

عقدإزكان أنه فلأن فباعيا فلأن دار يكن لا أن حلف من نقول فانا قال المالة صدر ق أحبتك 
نميتهوحعل الدار عل بمنه عقد امحا وإزكان اغير.ْ وص ّكما إن خنث لا دارْ لأما الدار عل بمنه 

)قال-كنؤا إن حانثا فأراه تزرقها فدمب اطلزوفة الدار مده ثوله مثل صفاتبا من صفة صاحبما 
نيتهكانت فان فلأن و؛اعها ميما مده فلأن دار يكن لا أن حلم وإذا مال اددٌ رحمه ( القانص 

خرجتإذا خنث لر لفلان كان  ١٠نبته كانت مووإن مالكها وان محكن|ا وجه باي حنث الدار عل 
.مدهفلأن دار قال إذا حنث نية له يكن ب وإن ملكه من 



حالهسرعن اليت ^^١ ٠٧١مده يدخل لا أن حلف فن 

حىفهدمت الدار هدم يدخل لا أن حلف رجلا لوان نقول فإنا مال اش رحمه إ للشافي )مل 
ثيءعل به يستدل ب يمنه ل ازكان أنه وحائن ذامن فجا الناس يذما أوخرية طريقا محالبتا 

نيتهس ثيء عل يه يستدل مبب لدلك يكن لر وان يه اصتدل ما عل جمل نمينه ل أراد ومحا يته نس 
هدهيدحل لا أن الرحل حلف وإذا مال ايد رحمه الغاض( )الأل لحولها ق حظ عليه نرى لا فإنا 

الوالد فال فيكن نقول فإنا يدارقال ليستا لأما محنثج لر يحلها م طريقا صارمتج حى اادارفامد»متا 
رحمها الثاهص رقال حانث، إنه امحدُث، هدا ياحا س فيحل ياحا ف1حوإا الدار هذه ياب س الحل 

احرمونحع إل ياما فحول له نية ولا الدار هذه يايا س يدحل لا ان ارجل حلما وإذا ت مال اش 
الغائص،رقال محنا لر الوصع هذا ل الدار هذه يابح ص فتؤي نية له وازكانن، محث، لر محنه فيحل 
هذايلبس لا ان حلم، فيض نقول فإنا نقال( حنثا الدار يدحل لا ان نوى ولد • تحال افه رحه 
الأنه عل حا يستدل نية له تكون أن إلا حانثا نراه انا أوحبة اومراؤيل فياء شلعه وعوفيص الثوب 
فيماضبه وهورداء ثوا يلبس لا أن الرحل حلم، إذا : تمال اش رحمه الغاض( عليه)قال حنثا 

فارتدىأوفيما فاتزرما مراويل يلبى لا أن أوحلمح، أوتبايمن قلانس أوفهلمه يه أوارتدى اواتزريه 
إننيته عل إلا محن، لر نية له فإزكانن، نية له تكن لر إذا هذاكله ل وهومحنث، لبى فهذاكله يه 

يلبسلا ان حلف ان وكذللئح محث، لر به فارتدى القمص تلبس القميص يلبى لا ان حلم، 
وفدكانت،١^١^ ثوب يلبس لا ان الرجل حلمه وإذا محنثإ لر فيما فلبسه الأردية تلبى الرداءكا 

أنغلروإنما أبدا بمنه ّبب إل أنظر لا أن عليه أيى ما فاصل عليه من رجل أوثوب عليه بالثوب ٠^، 
مدهامحدثة والأيمان متقدمة الأسباب أن وذاالثإ محرجها عل أوأبره صاححا أحنث، م ١؛،،؛^، مرخ إل 

محرجعل وأحنثه بمنه سبتخ عل أحنثه لر هكذا كان فلما مثالها حلان، وعل مثالها عل محديث، فقد 
إنمحنثه أمجا ليضربنه فحالهم، ل مجا وهبتلث، آوفا دارى محلتلث، قد لرجل فال رجلا لوأن أرأيّتا • ضنه 

امرأتهلثوب الثوب هذا يلبس لا أن حلم، فإذا له تال مجا سببا بثبه ليمرينه حلفه وليس يضربه لر 
نقولفإنا رتال، بلبسه إلا أبدا بمنثج ولا بمنثؤ لر به او١؛>^ ثوبا بثمنه فاسرى أوباغته له قومته 
الثا،م،رقال يلهرها ص يحلها لأنه بمنثح أنه يبته ظهر عل فرق فلأن دار يدخل لا أن حلمح، فيض 
أنأن لحوله وإنما يدخلها فلم فوقها قرى دارفلأن يدخل لا أن الرجل حلمحا إذا ت تمال اله رحمه 
فلأنست، فيحل فلأن ست، يدخل لا أن حلم، فيض نقول فإنا )قال، عرصما أو مما بيتا يدخل 

)قالفيه ماكتا دام ما بيته لأنه محنثف أنه يكراء البين، نللئ، ي ماكن فلأن وإنما عليه انحلون، 
محنثحب بكراء ببته ق وفلان فلأن بيحط يدخل لا أن الرجل حلمحه وإذا ■' نمال افه رحمه الثافص( 

عليهفيحل فلأن مكن يدحل لا أن حلمح، ولو فلأن، مكن أراد يكون أن إلا فلأن بين، ليس لأنه 
داريدخل لا أن حلم، فيض نقول فإنا قال، ) بملكه له مسكنا نوى يكون أن إلا حنث، بكراء مسكتا 

حعن،إنكان عليه حنثح فلا بزاخ ولر ذللئط عل غلبه إنكان فإنه قهرأ فأدخله إنسان فاحتماله فلأن 
)أخررناحانث، هذا فإن خرج يُخرج أن ولد"ثاُ أقام إن قاما ماعته ض خرج الخروج عل فدر 

فأدخلهافحمل فلأن دار يدخل لا أن حلف، إذا قال ; مال ^ ٥١رحمه الثافم، أخرنا ) قال الربح، 
أنبالهللاق حلمح، فيض نقول فإنا )قال، يراخ لر أو يرائي يدخلوه أن عوأمرهم يكون أن إلا خنثا لر 
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ممينهي عليه إزكاتت أنه عليه نرى أنا شهرا ونؤت أدخلها لا أن حلمته امما سال فلأن دار دخل لا 
)؛البمنه ثع منه ذللد قل بمنه ي عليه ينه لا كان وإن حث دخلها وان بنيته يصدق لا فانه بينة 

شهرآنؤبن سال دارفلأن يدخل لا أن طلأق.ارأته الرجل حلف وإذا I تعال الق رحمه اكاض( 
)قال(ضيٍءلالق دخلها فم الخكم ي فأما اتحن وعيه وحل. م الد وبن ينه ما لهوكذللث أويوعا 

معهاقام إن حانثا نراه إنا بتا ذللت، فلأن عاليه فدخل يبا فلأن عل ادخل لا وافه تال فيمن نقول فانا 
آنإلا انحالمة به يراد ولكن الدخول مدا مثل ي بانجن يراد ليس أنه وذلك عليه دخل حن لين اي 

عليهحنث فلا الأخر عليه دخل م اولأ اليث عوي وأنهكان عليه يدخل. لا أن حلف يوم نيته تكون 
عليه؛عدالداخل مو عليه انحلوف إذاكان حثا عليه نرى لا فانا حلف يوم نيته مكذا مدا وإذاكان 

عليهفدخل يتا رجل عل يحل لا أن ارجل حلف إذا •' تعال الد رحمه الفاس( )؛ال دخوله 
فلأنعل يدخل لا أن فيمن.حلف نقول فانا إ رقال عليه يدخل ب لأنه محث لر معه فاقام الأخريته 

كانومحواء عليه داحل لأنه خث انه جاره يت ي عليه اال>لوف فلأن فإذا يته حارله عل فدخل ييتا 
االناقص ر؛ال ممينه المحيل نؤي يتمن أن إلا خنث ب مجدا عليه دخل■ ان وأنه أولخيره له البيت 
ذللييجد ينا غثرْ رجل عل فيحل ينا رجل عل يدخل لا ان ارجل حلف إذا تعال اش رحمه 

قولوللثافم الربح( )قال دمخل ذلك عل ليس انه نل من نحنث لر البيت ذللد ق عليه انحلوف 
غيرهعل بالدخول قصد قد كان وإن حلف يتاكا عليه دخل قد لأنه عليه دخل إذا نحنث انه اخر 

غيرعل نحنث من قيل ي حنث عليه البيت؛لحل ل أنه علم وإن ت تعال الند رحمه ( الئافص رفال 
.نحال نحث ب الجد عليه فدخل ينا عليه يدخل لا أن حلف إذا فأما ااخهلأ يرفع ولا الية 

أحدهماصل ضليا أولا ضله،ا أن ين أم عل لف حس 

أنإلا حانث أنه أحدهما فكساما الثوبن عيين يكوامرأته لا أن حالف فيمن نقول فإنا ( ال ق) 
حميحافيبم،ا لها حاجة لا لأما أو أحدهما إل لخاجه جميعا إياهما يكسوها لا أن ممينه ى نوى يكو_ن 
الأن الرجل حلف وإذا تعال ايد رحمه ( الناقص فال ) نيته له فتكون فعلت إن محتالق أنت فقال 

منأوكسائ الثلأث؛ن أوأحد الشن أحد فكسائ الثلاص الأثواب هده أو الثوين هدن امرأته يكر 
لرنيلا إلا فأكلها القرصن هدين 1كل لا أن لوحلف زكذلك نحث لر واحدا وترك اثنن الثلاثة 
الأثوابهذه من يكسوها لا أن ينوى يكؤن أن إلا علما جلف اللذين الثيتن عل يأزى أن إُلأ نحث 

هداماء ولا الأداوة هده ماء أصرب لا واش قال وإذا ، فيحنث محيثا الخلخام هدا من يأكل أولا شينا 
أنإل سل ولا الأداوةكله ماء يشرب أن إلا نحث ولا صواء هذا فكل البحركله هده U، ولا المر 

اضرهدا ماء مجن ولا الأداوة هده ماء من أشرب لا لوقال ولكنه البحركله ماء ولا اضركله ماء يشرب 
واشقال وإذا ، نيته قدر عل فيحنث نية له تكون أن إلا حنث محيثا منه فشرب البحر هدا ماء من ولا 

وكلالزيت محوي الخم. مع أكله ثيء كل وكذللد نحث لر ولها خبزا فاكل وزيتا ■تحزا أكلك لا 
١٠فكدإلئاكل وب زيتا اكل لا لوقال وكيلك نحانث ليس فانه الخبز محوي الزيت يه أكل ثيء 
إنحرة أنت أر ءلالق أنت امرأته أو لأمته قال الن نقو_ل فانا ، قال ر الزيت ّوى اللحم ع أكل 

قانتتدخلهما ر إن تال وان حانث أنه الأخرى تدخل ولر إحداهما فدخلت الدارين هاتن دخلت 
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الألر حث فلا إذ)ه بغير الرفس غير إل ذمت لأنها محث لر ذللث غير إل فخرجت عريض 
يأذنلا أن حلف مض نقول  ٠١١فإنا فال ع،وه حث لا إنه أفول ذللث مثل تعال اش رحمه ( القاص 
(الثافص لأل ر غ؛رذللد أو مام إل لها ياذن غيرأن ض فخرحت مريض نمادة إلا ؛الخروج لامرأته 
أومكان إل حرجت إن أو ياذى إلا ■؛رجت إن طالق أنت لامرأته الرجل قال إذا  '•تحال اش رحه 

يرفد لأنه محث لر فخرحت عادت م فخرحن مرة لها اذن فان مرة عل فانجن ياذتى إلا موصع إل 
مفخرحت لها فاذن للش اذن ان إلا حرجن إن طالق انن لها فال إن وكاوللد ثانية محث فلا مرة 

ومنكل ى طالق أو إلا.؛إذني خرجت طااقكا،ا أنت لها فال لو ولكنه بمتث فخرحى عادت 
اتلها واوةال فهوحانث يغٍرإذنه حرحترا حرجة فاى خرجة كأ ئ هذا بإذ'ىكان إلا خرجن 

أنالرجل حلف وإذا ؛ نمال الق رحمه ( الغاض لأل ) واحدة مجرة عل هدا حرحزكان ض طالق 
بمالهاوالمسالة بمن ب ولو حث فيحلها إذنه عل حلن، الذي محات له يأذن أن زلا فلأن دار يدحل لا 

فيمننقول فانا ا فال ؤ مجرة له أذن قد لأنه بمني لآ رجوعه بعد فدخل الأذن عن رجع م له فأذن 
رحمه( الشافص لأل ر يضربه حى حنث عل لأنه يعه وبن ينه بمال أنه ليضربنه غلامه بعتق حلف 

ضتمال افه رحمه ( الثانم لأل ) ير عل لأنه يعه وبن ينه بمال ولا ثاء إن ييعه I نمال الق 
فلاالمكاتب ز إلا فتإمكلهم بمنث عبيد مجن وأنقاص ومديرون وأءهاتاولأد مكاتبون وله بعتق حنث 
فيهداحل بمعى ملكه عن خارج مكايه أن الخكم من اافiاعر لأل مماليكه ش ينويه بأن إلا فيه بمنث 
ولاالمكاتب مجال ركاة علمه يكون فلا علميه ابياية وأرش واستخدامه مجاله أحد وبن ينه لهوبمال بمعى 
أموالهمأحد له . ملكه ز داخل أولثلمث مدبروْكل ولا ولده أم هكذا وليس فيه الفطر ركاة عاليه يكون 

يقولأن إل ذاهب ذهب فان ماله لأنه أموالهم ى الزكاة عليه وتكون علمتم الخن١ية أرش أحذ وله 
بكلعبدا لوكان لأنه حال دون حال ى عبدا يعنى فامما درهم مجزكتايته عليه بقى مجا عبد المكاتب 

الدرحمه ( الثانس قال ) منه وينه ينه بمال أنه ض وصفت ومجا مجاله وأخذ يعه عل ملطا حائكان 
لأنبمني فلا اشآراه غد مضى فايا الوم فباعه غدا ليضربنه غلامه يعتق الرجل حلف وإذا ؛ نمال 

،ال) الحنث عليه يعود ولا عبه يعتق لهولا مجرة حنثه وقع ند وهذا تانية يعد لر مرة وقع إذا الحنث 
رءوسأو رءوص.الحيتان وأكل الر؛وص يأكل لا أن الرجل حلف وإذا نمال الق رحمه ( القاص 

الذيأن قبل ض بمنث لر أوالأيل الم أو البقر رءوس يخالف ثيء رءوس أو العلمتر رءوس أو الحراد 
ّوقكالها يكون الأجساد ض متميزة تمل الى الرءوس أنها الرءوس يأكل خوطوا إذا الناس يعرف 
فتعمل'لكرءوسها ص لحمها ؤمميز الأنمام يكرلحم ويكركا صيد لها يلاد فازكانن سوق للحم يكون 
إنوهكذا يها حنث فحلف حدة عل سوق وللمحمها حدة عل سوق لها فتكون الأنعام رءوس نممل 

علوير حنث، نية له كان فإذا نية للحالف يكن لر إذا هذا ى والحواب ، يالحبان يصخ ذللي كان 
يضنفأما والأوزوالنعام الدجاج هويض وصفت كا والبيض محاكان رأس بأي بمني أن والولع نيته 

حياوياثضه مأكولا فيكون ياتفه يزايل هوالذي يحرف الذي الثيفى لأن بنية إلا يه بمنث فلا الحيتان 
يأكللا أن الرجل حلف إذا إذا : نمال الله رحمه ( القاص قال هكذا) يكون فلا الحيتان يض فأما 
ولااللحم دون اسم له ليس لحم كله لأنه والعليركله والوحوش والغم والمر الإبل بلحم ث حش 
مصححه.تأمل.كنه النول، مجتول الكلام من أوثل بالقمر موله لعله )١( 
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اللحمز دخل كان وإن الخوت عليه فالاغلب اسمه غير اسمه لأن الخ؛تان بلحم الخكم ى خث 
أولايأكله محوينا يثرب لا أن ذرحلف وإذا عنه اش رصي ( الثا،م فال ) يه الوئ ز ؤبمث 
أنحلف إن وكذلك متله واللن يفعله لا أن حالف الذي يفعل لر لأنه خث ب فشربه فاثه تمنا يأكل 

فأكلسما اكل لا أن حلف وإذا -مال اش رحمه الغاض( {ال فأكله) يشريه أولا فشربه أكله لا 
يكونولا يضرم يوكل إمما يوكل لا مكذا المن لأن حث بالمريق أو ؛الخصية أو بالخز الممن 

اثرحمه ( الئافر ر؛ال متفردا حامدا يأكله أن عل فيقدر حامدا يكون أن إلا ينيْ إلا ^١ ١٠
بقىوإن أكلها فد لأنه حث امحركله امحرفأكل ى فوآنمت امحرة عدْ يأكل لا أن حالف وإذا : مال 

زوهدا أكل فإ أبا ينيقن يكون أن إلا محث لر واحدة امحركله من هلكت أو واحدة امحركله من 
ولاالدقيق هدا اكل لا أن حلف وإن أكله إن نقبه حث إلا ثيثا منه أكل لا أن والوبع الحكم 

أوأوحزها الحنعلة أوؤلمحن فاكله أوعصيه الدقيق حز وإذا حث أويفيقا حنهلة فأكله الخنهلة هده 
سهب حال فد ثيثا أكل إنما حط؛ن ولا دقيقا يا'كل لر هدا لأن بمث م مويقا فجعلها تلأئ 
لحمايأكل لا أن حلف وإذا : تعال اش رحمه ( الغاض قال ) منبما واحد اسم عليه يقع لا حى 

غيرصاحبه. ١٠٦٠٠واحد كل لأن مجبا واح، ى لربمث لحما فأكل ّلي يأكل لا أد ثما فأكل 
برافأكل بلحا يا'كل أولا رطا فأكل برا 1كل أولا را فأكل رطا اكل لا أن حلف إن زكدلك 

قالإن وهكذا ُاًحدا أصله وإزكان غترماحه محيا من واحد لأزكل فأكل.؛لحا ياكل.طكا أولا 
فيهمحإلك انحل لأن عليه حث فلا حل فته مرقا فأكل حلا أكل لا أوقال لما فأكل لأTكلزيدا 

يالذوقنحنث لم يملنه ولحل فذاقه ثيثا يثرب لا أن حالهل وإذا I تعال اش رحمه الثافس( ال ث) 
وهوقوم عل فسلم فلأنا يكلم لا أن حلف وإذا -صال اش (.رحمه الغاض قال ) الشرب غير الذوق لأن 

يعزلأن إلا نحنبثا أنه أعلم احرما قول ول (( الريح فال ار علتم سلم فيمن ينويه بأن إلا خنث لم فتا-»أ 
وهوعليه فسلم عليه مر وإذا : تعال اش رحمه ( الغاض قال ) خاصة عليه يسلم لا أن ش بقله 

عنوعزوصع حل الد أن إل يذهب خنثه،انه فلا ءهل١ء قول فأما قولان ففتها يعرفه ومحولا عليه للملأم 
إليهأوكب إليه,رسولا فأرمل رحلا كلم لا أن حلف فإذا خنث غيره قول وى والميان الخنا الأمة 
ىيكوزكلأما وإزكان الكلام غير والكتاب الرسول لأن خنث أن ل ين ولا نحنث أن فالويع كتابا 
وراءمن أو وحيا إلا اش يكلمه لمثرأن وماكان اأ قال وحل عز اش أن إل ذهب حنثه ومن حال 

القل ٠ النافقن ر يقول وحل عز اش إن وقال الأية ٠ يثاء مجا بإذنه فيوحمر رسولا اويرسل حجاب 
جميلبه ينزل الدى بالوحي نامحم؛احارهم وإمما أ-؛ماركم« من اش شانا *د لكم ومن لن تحتذردا 

إنقال نحتنا لا قال ومجن اش بوم وسلم عليه اش صل الني ويخرهم وسلم عليه الد صل الني عل 
كانرحلا رحل محجر لو ترى ألا باجلواحهة الادمجين كلام تعال اش كلام يثبه لا الادمين كلام 

هجرتهمن هذا يخرحه لم كلامه عل ومحويقدر إليه أوأرسل؛ إليه فكتب ثلاث فوق عليه محرمة الهجرة 
رفعهإلا زكذا كذا يرى لا أن لقاض الرحل حلف وإذا : -صال اش رحمه ( الغاض قال أكأ:ها) الى 
قبلرآْ ولو إليه يرفعه أحد كم ليس لأنة بمنث ؛ موته  Jjuالثيء ذلك فرأى القاصى ذلك فات إليه 

القاصىإل يرفعه لم لأنه يثر لم إلب فرفعه ول بحده قاصيا ولوأن حنث، مارن، حتى إليه يرفعه فبم مؤنه 
خلفالدى القاصى إل يرفعه أن عليه يكن لم القاصى ذلك عزل إذا وكذللت، إليه لرفعه أحلفه الذي 
ذلكفرأى قاصيا إزكان إليه لرفعنه نيته فإزكاننؤ القاصى ذللئ، ولوعزل عليه انحلوف غير لأنه بعده 

٨٤











ععهمساء لا رحال ذلك إلا نحوزنه أن نفى من نله ما عليه دل ما عل يدل ركذلك يه بالأحد أمرنا 
الخللاقى بالإثهاد وحل عز الد أمر فاحتمل رحلن إلا يكونا أن محال محتمل لا ثاهدين لأن 

أعلمجن عنه حفغك محالفا ألق ؛ أى مجن وصفت مجا ودل المع ى الإثهاد أم احتمل ما والرحعآن 
تركهمجن به يعصى فرض لا احيار دلالة أعلم تحال واش أنه عل بينة بغير آ بما أن حرا*؛ أن العلم 

الهللاقاحتمل ما عدا من الرجعة عل الشهادة واحتملت موضعه ى فات إن ، أداؤه عليه ويكون 
المرأةأنكرت وإن الرجعة تبت العدة ى الرجعة عل تصادقا إذا لأبإ معناه مثل ى تكون أن وينه 
غيرهوى مدا ى والاختيار قوله فالقول الرجل أنكر وإن يبك العللاق عل تصادقا إذا قؤلهاكا فالقول 

.الاثهاد ثيء منه النفس ى ليس والدي بالنهاية فيه امر مما 

الدينر الئهادة اب 

(»اَكثموه مسص أجل إل بدين تداينم إذا ٠ دجل عز اش فال نمال اش رحمه ( الفاض ال |) 
فرجلرجلن يكدنا م فإن رجالكم من شهيين دامتثهدوا » سياقها ى وفال بعدها والى الأية 

وجلعز اش فدّكر الأية ٠ الأخرى إحداهما فتي'كر إحداهما تمل أن الثهداء من ترضون ممن وامرأتان 
الزناشهري فوجدنا اماة معهم يذكر فلم الوصية شهود وذكر والرجعة الْللاق شهود وذكر الزنا شهود 

لمال لا محلميل ونيت محلل بعد تحريم عل يشهدون والرجعة الخللاق كشهود مجال لا حل عل يشهدون 
الان ى خالف العلم اهل مجن احدا اعم لر م وصى انه له للشهود مال ولا الؤصية وذكرشهود مجبإ واحد 

ىذلك وقالوا الزوجان ظ/ إذا الرجعة ولا الخلاق ى ولا قال \كئم وعلمت الرجال إلا الزنا محوزى 
الوصيةى ذلك وقالوا الزوجان تناكر إذا الرجعة ولا الخلاق ف ولا فال ص من حكيك U زكان الوصية 

يماراليهأن الأمور اول زكان وجل عز ك فناهركاب موافقة عل دلالة اقاويلهم من حكيت U نكان 
ماعل والأم عليه المشهود مجن مال اخذ الدين وكان النساء فتم فدكر الدين نهود اش وذكر عليه ويقاس 

نفسهابالشهادة منه يحد لا فكان أحد عل به نهد  ١٠ينفلركل أن الشهادات ى الأحكام من ينه الد فرق 
مالغم به يتحق إبما لنفسه مجالا به يتحق لا وكان لرجل يه أوثهد مجال غم حق -|ا يلزم إنما وكان مال 
ماوينذلر'كل امرأة محوزفيه لا الرجال ثهادة إلا محوزفيه لأ أشمه وما والخد والقصاص والوكالة الؤصبة مثل 

محيى لأنه ، الرجال ح الشاء شهادة فيه يتجوز مجالا عليه المشهؤد مجن له المشهؤد يه أحد مما يه شهد 
خالفوس ، أعلم تعال واش محوزءممْ فلا القؤل عدا يختلف لا قياما فيجوز ، فيه افه اجازهن الذي انيع 

خمولا بقياس فيه حجة خالفه لأحد أعلم ولا ، القران معي *ن يلزمه أن ينم ما عندي نرك الأصل هذا 
تضلأن الشهداء من ترضون ممن واَأءان فرجل رجلن يكونا لر فان را وجل عز الد قول ُفى لازم، 

محوزولا رجل ع إلا تجزص حك الناء تحوزثهادة لا أن ض دلالة ٠ الأخرى إحداهما فذم . إحداهما
•رجل ثع إلا اش بن يام وب اثنتن ر اقل منن م يب وجل عز اش لأن فصاعدا امراتان إلا منن 

هدائ الخلاف باب 

فقدمعيا حلف لرجل اِأتان شهدت إن فقال أحد حالفنا وإن تعال الق رحمه ( القانس ال ث) 



اصلى ويلزمه رجل يخر الماء أجاز ثبمدا وغثرهم الدية أهل من ذلك عقم أحفظ عيد خالفه 
قالفان الكتاب دلالة من وصفت ما خلاف نكون ميمه عل حقا سلى أرما محز أن مذمه 

يستحقوالذي شاهدا أقامت إن امرأة بملف لا أن فنيبض رجل بمن ح أنما سهادنما أجزت إمما إى 
حرولا عبد ولا مشرك خلف لا أن ينبض وهكدا يلما زق لا الخق الرأة به تستحق هوالذي الرجل يه 

يغلطأن لإيوزلأحل قول وهدا أعلم مال والد الكتاب دلالة مجن وصفت ما خلاف انه ح عدل غير 
لزمناالذي وصلم عب اش صل الني يالخرعن فدلك بشاهد أعهلى انجزكا أعش إى فال فان إله 
وهوالرجل أحلفنا  ١٠الثهاداب حهة مجن ولوكات الشهادات حهة مجن أنه لا به حكم بما نقول أن 

ولاكازعبد ولا امرأة بجلف أن حاز ولا حازلغيرعدل  ١٠هدا ولوجاز لفه نهايته أحزنا ولا شاهد 
بماكافأءْلما وسم عليه الق صل اش رسول :٢١ أعش بمن نل ؟ ص فا قاثل قال فان عدل غير ولا 

والرحلالرأة ذلك ض فاحلقا عليه المدعى ض سنة وسم علبه اش صل ولكي التلاعنن ض بما كانت 
بسبيل.الشهادات مجن أنيا لا والكاز والعبد العدل وعير العدل والخر 

الثاسثع امحى ياب 
وكانالشهادات مجن فىكتا؛ه وحل عز اش ذكر محا حكيت وقد تعال الد رحمه ( الغاض ال ق) 

وكانتالشهادات تلك له عل«نكانت بمن يغير اش رض ما عل  ١٢بمكم؛أما عل الكت١بكالمليل 
محالفاذلك ض العم أهل مجن ءته فحففلت لميته أحد بن أعم الاثارومالا f الغ دلالة ذلك عل 
والخراإحالقتل تمكان انمن والومحب والرجمة الْللاق ض وذكر اربمة الزنا ز دجل م وذكرارد قال 
وآنالزنا شهود عل تقاس آن فاحتمل ثبم يقطع الدين الشهود عدد فما يذكر ب اش الخقوق من 

إلارالعم أهل من لقضه محالفا أعم لر م مجها المعننن احتمل فاا،ا معه سمينا وما العللاق شهود عل تقاس 
يقالأن أول العم أهل مجن مجن أكر غليه الذي فكان شاهدان الزنا سوى فكا بجون أنه ض واحدا 

قولهالقياس احتمل وإن فوله خلاف القياس احتمل إذا متقدما له أعرف لا واحد به انفرد مما به 
عزاش فان قاتل قال فان القذف عل الشهادة وكذلك ذلك وغير الخمر عل الشهود شهادة وكذلك 

رياتوام انحصنات يرمجون والذين » وقال الأية  ٠١شهداء يأربعة عله جاءمحإ لولا ٠ القذفة ض يقول دجل 
بارمةالزنا ض حكم اش لأن وجل عز اش قال هذاَي له قيل حلدة« ممانن ذاحلدوهم شهداء بارمة 

شلعبينة عليه يكون ولا زان ينة عله يقم أن إلا الخد مجن يخرجه لر بالزنا رجلا رجل *ذق فاذا 
مجنفيخرج الزنا عليه يثبت أن بالأربعة أريد وإمما بمد فهوقاذف أرمة يتموا ب ومجا أربعة من ؛ل 

الالزنا عل شهادات لأمن الزنا شهود حكم مجعا وحكهم المقذوف عله الشهود ؤبمد القاذف ذلك 
فكانالقذف شهود عدد يذكر لر لأنه حد رجلا قذف بأنه شاهدان رجل عل ؛ام فإذا القذف عل 

علالزنا يثبتون شهداء بارمة إلا له بمد أن مجن يخرج ولا وصفت مما وغيره العللاق عل قياسيا 
.الموفق تعال والد الaلاهر ض صادقا هذا ويكون فيحد المقذوف 

الشاهدع امحن 
وضأربعة الزنا ض الشهود من وجل عز الد جعل  ١٠فاكر ( الفاض قال ) تال ( الربيع حرنا أ) 



منوجل عز اش حكم ما عل التهادن بن روجل الق بق تفر فكان وامأتان أورحل رجلان الدين 
مااراد يكون آن ؤإمرآتن آوثاهدا شاهدين النهايات من الد ذكر ما آفل اذاكان واحتمل مقرنة اما 
الممينه دون بالتهادة فيسر النهاية يكال أر إذا ممن له الثه؛زد عل يكون لا ممض النهاية به تم 
ساتل بجون ان بجرم ء وامامح.لأنه اوثاهد شاهدين ر باتل احد لإيعطى ان حم وجل الدم ان 

مالسنة دلالة عاليه لأن نقول و-آاوا تمال اش رحمه ( الفاض قال ) وجل عز الد ركناب نما ذلك 
;فملنا ؟ ملما رويت ما مائل فالنا الشاهد ع ؛انجن يفضى فقلنا والقياس الإ"أكاع وبعض الاثار 
انابن.هماص دأنايعن عن سد بن مس عن بان ين بق عن الحرث بن همداش امحرنا 
فال( الريع احمنا ) الأموال عمرور تال الشاهد ع يامحا قضى وّام ؟ليه اش صل اش رّّول 
ابنعن الرحمن همد بن معاذ عن عئان بن ر.بة عن محمد بن إيراعم ا'؛م.ذا تال الثاض اجرنا 
اشصل الني ان اٌءه احفظ لا مإه وّلم عله اش مل اش رمول حاب اص مجن احر ورجل عباص 

عنحالي بن مسام أحرنا فال الناقص أحرنا فال ( الريح أجرنا ) الشاهد مع يابن قضى وّلم علته 
عيابمن وملم عليه الق صل اش رمول أقفى آى يسال عتيبة ين الحكم سممت تال محمد بن جعفر 

الدينر حديثه ر ج*فر وقال مسلم قال ضوك؟ بن عنه الق رصي عل 7اا وقضى م فال ؟ الشاهد 
فيهحكنا ومجا مواها ما دون الأموال ر الشاهد ح يابن فحكنا تعال الد رحه ( الئافص ال {) 

فيهنحز لر الشاهد سمر باين فيه نحكم ا كما الرجال ثع النساء شهادة فيه أجزنا الشاهد سمر يابلن 
,هذا قبل شهادمن ر وصفت الذي وجل عز اش بمٌى'كتاب اصتدلألأ الرجال ع النساء شهادة 

الئاسثع امحن ر الخلاف ياب 

الشاهدسمر ابمن ر الناص يعض فخالفنا تعال النص رحمه ( العاقص قال ) قال ( الريع جرنا أ) 
لقيتمجن لأعل فقلت المآن حلاف لأنبا  ١٢حكم من حكم أرد فقال ه نفعل فيه أمرق حلافا 

وجلعز اش من حقا ان يفيه فقالت م يقال ؟ وامراتن شاهد او بشاهدين اله امجر ءاا،ا بما حالفنا ممن 
ونحيفقالت نالته فقد فقال فقاله له تلت ؟ نكه فان فقال وامرأتن أوشاهد شاهدين مجن نحونأقل لا أن 

مابدون حكم و*ن قلت عدلأن بالغان مسيان حران فقال  ١٠٦-وجل عز افه أمر اللذان الشاهدان مجن 
قالوجل عز اش حكم حالفت فقد زعمت كا كان إن له تلت م تال ؟ اش حكم حالف قلى 
وأجزتبجوزشهادمم أن وعز جل اش شرط الدين غتر وهم الذمة أهل شهادة أجزت إذ قلت ؟ وأين 

بغرتهادةأعهليت م الشهادة جهة من  ١٠٦٢أععليت وجهان وهذان الولادة عل وحدها القابلة ثهادة 
اممهحكم بخلاف ليس الشاهد مع باين القضاء إن أقول قلت ؟ ماذا نقول قال وغرها لقسامة اض 
قبلتافه فعن رموله فاتعت رموله محناعف اش ففرض الشاهد سمر باين حكت اش بجكم بل دجل عز 
ولهذافرض امره اتاع ان من وصفت الذي المعنى عل وسلم عليه الله صل الد رصول عن قيلت كا 

أمرم قلت ؟ القران ص نغلرا لها أفترجدل قال وأكرنا وتلنا فيه قالوا قد مجته محتمر هذا محلويل كتاب 
عزالله وقول بالسنة الخمن عل ومحت فحنا محيا أو المدمن بغل الوضوء ض وجل عز اش 

عزاش وقول بالمنة الباع من ناب ذى وأتكل نحن فحرمنا ا( محرما إل أمحجى فا أجد لا قل  ٠١وجل 
وبنوعملما المرأة بن نحمع أن وأنت نحن فحرمنا « ذلكم وراء  ١٠لكم وأحل عليكم اش *كتاب وجل 



وازاىاازا0 » وإلأل ٠ أدط ض\ وازرتة و\ّ » وجل ر اش تال بالة وخاما الرأة 
ؤبجلديعص دون الراق بعض قطع إمما أنه عل السنة ِودك ا( جكِة ماثة ملما واحد كل فاجادوا 

عزالد عن البن لطم علثه اش صل الق رمول وكان به وأتت نحن تقلنا يعص دون الزناة بعض ماثة 
كنتفان هذا لزمني حيث من تلزمك اكاهد ثع ابن فكذلك وعاما خاصا أراد عا مض وجل 

وإزكنتالثاهد ح ابن يرك محطثا تكون أن مجن تسلم لر الهران ح السنة مجن وصفنا ما باتباع مصبيا 
ذىبم"كل نحر وترك ايخفبن عل التح ترك عليك يكون أن من تلم لر الثاهد ح ابمن يرك مجميبا 

الناميح امحن فبر ووافقنا العلم اهل بعض هذاكله نر خالفك فقاد مارق عكر، la٠والسباع مجنر ناب 
معابن من أنت هى وّلم عليه اش صل الني عن أحاديث خالف من وفم . أصحابنا من عوام 

لنافإزكانت الشامي مع انجن رد من حا امحل علة ركل أضعف لعلة ثابتة ابمى وإزكانت الشامي 
.الأحاديث من، خالف ما عليه خالفناكانت منر عل حجة -يذا وله 

*عهنلارجل الماء شهادة باب 

النماءشيادة أن نر لفته محالفآ \ءلم ل؛ مما النماء وعيوب الولاد تعال اش رحمه ( الغاض لأل ؛) 
شاميينمجن محوزأقل لإ أن عل دلاله القرآن ى أن زعم من عل حجة وهذا ممن لارجل ارة جب 

علدلالة ففيه محهلوْ ولا حكا يخالفواش أن العلم أهل، ماعة بجونعل لا لأنه وامرأتن واحد أوشاهد 
معبايمن والخكم الشاهد ع به جاء من عل ممن لا حكم وامجرأتن شاهد أو بثا*دين اثه أمر أن 

قال( الربيع أحرنا ) الماء شهادة ى اختلفوا م غرهما لأنه للشاهدين محالف لا بالمنة حكم الشاهد 
النماءشهادة يموزفى لا ت قال أنه ءهااء عن جرج ابن عن حالي بن مبم أحرنا قال الشاض أجرتا 

قالفان نأخذ ؤبيذا تعال اش رحمه ( الفاض ؛لأل ) عدول أريع من، أم، النماء أمر ن، مسمن رجل لا 
فى،رجل مقام يقومان امرأتن فج*ل الماء شهادة وجل عز اش ذكر لما قلت ؟ به أخذت فكيف قاتل 

التح،الشهادات فير رجلن 'الرحال عدد مجن إلء انمي ما أتل وكان فيه تعال اش أجازهما الذي الوصع 
اجازإذا اعلم تمال واش يمز لر وامراتن شاهدا او شاهدين له الشهود معها بجلف ولا الحقوق حا تثبت 

٠وجل عز الله حكم مجعى دلك لأن عدول ارع إلا ُمن بجون ان موك^ ى النماء شهادة الملمون 

الماءس أرع س أقل إجازة ش الخلاف 
الخمى يموز وحدهاّؤا امرأة شهادة نحون اإنا<أءرر ؛عض، فقال تعال اش رحمه إ الثافص ال ؛) 
١٠إلا اجز ب اجزما الشهادات قبل من وإزكان اجزما الشهادات قل، مجن، وليس عدل واحد شهادة 

قال؟ الشهادة من الخر وأين، القول هذا يقول مجن لبعض فقيل وامرأتن شاهد أو أرع من ذكرت 
عن،فلأن احرتا فيه وتقول واحدا ورجلا واحدة امجراة قلت الخركأ ن، تقل قلت ؟ يفرقان واين 
حلالمجن، المخروالمخروالخامة فيه امتوى هوما والخم قلت لا فقال ؟ الشهادات ن، هذا أ٠تقبل فلأن 

قلتنم قال عليه المهود تلزم وإمما والخامة خليا ملما الشاهد ماكان والشهادة قلت م قال ؟ وحرام 
عن،الخرفلأنا ن، قبلت إذا قاتل، لك لوقال أفرأيت قالت فلا هذا ن، أما قال ؟ هذا يشبه هذا أفرى 



اشأقف حى سا أنل ولا ثال ؟ \إوم هذا ولدت رجل ارآة عن ارآة نحرك أن ز فأمل فلأن 
ثلتفلا هذا ز أما ثال الخر؟ منزلة وأنزلته قك تاطع بأمر نهايته تحوز من عالها ينهل أو شهان0 

غيرثيء ى نمه ولر الخير بمنزلة هو تلت ان تمذا عدوت هل ؟ الخير منزلة اتزلته نيء اى نفى 
منأتل نحون لإ تال من أصحابك فن ناو لشك الأصول نفع إذا زأسك ؟ قالت الذي الأصل 
أقولمالأ ل ذكرت فكبف ك لا قال ؟ به تقول لا قولا لك أذكر رأيتى هل له قالت امرأتين شهادة 

ذمتما ال ولا نهاية لا حر أنه من اليه ذما مجا إل ذهب مجن  ٠١١ذهب شيء أى فال قال ؟ به 
قولكعن تنتقل أن له فقلت قوله يلزم مجتندمجا له أعرف ومإ الذه كاب مض عل به تقول أن مجن إليه 

أنتولا نحن نكلفه لر أمر فهذا غبرك قول ذكر من بك أول محه تتقل أن عندي فيه يارمجك الذي 
شيءعل شهد فان قال قوك حكاية تيع أن شب-أا حاكككنا من ونحطثة قوك برفع عرصك ولولا 

رحللا الماء شهادة من عندي اوثق وتكون الثهادة أجيز قلت وامرأتان رحل او رحلان ذك مجن 
فادللىقال المز غبر الشهادة قلت ؟ ثهادثم نحيز ولا فساقا بالنهاية تعدهم لر وكيهن قال معهن 

أربعةعلهن فاستشهدوا اتكم نمءن الفاحشة ياتن واللاتي )ا وحل عز الق قال قلت وصفت ما عل 
*م ا تال شهداء باربعة حنىآ'ى أمهله له تال لعدحيث وسلم عليه افه صل اش رسول نال <ا منكم 

كانشهادة إقامة لغر الفلر فلوكان محرم إل الرحل ومن محرم إل الرأة مجن تفلروا الزنا عل والشهود 
البمباح إلا وسلم عليه الله صل الله رّول م وحل عر الله يأمر يزأن لر نهاية لإنامجة فل،اكان حرامجا 

كانعامدا شهادة وغر التلذذ نظر ومجن محرح فليس للناس أو له شهادته لينت نغلر مجن فكل بمحرم 
.عنه اش يعفو ان إلا جرحا 

ثهادتبممهيل الذين شرط باب 

وحلعز وقال ا( منكم عدل ذوا اثنان أا وحل عز اله نال ! تعال اله رحمه ( الثافهمر ال ق) 
II  ا(الشهداء مجن ترضون ممن وامرأتان فرجل رحلتن يكونا لم فان رجالكم من شهيدين واستشهدوا
الرضيونالأحرار به اريب انه 7اذا حومحلب مجن يعرف الذي وكان ت تعال اله رحمه ( القافم ال ق) 

بالدينوبيلهم بيننا الولاية اله لقطع المشركون لا ديننا اهل نرصاه ومن رجالنا ان قبل من الملمون 
الوأنا أمورهم مذكؤوص بملكهم من يفلهم الذين ممالكنا لا أحرارنا والذين.نرض أحرارنا ودجايا 

حومحلبإنما لأنه البالغين عل إلا ي،غ ولا منا العدل عل ضر إنما الرضا وان محنا المز اهل نرضى 
لرممن يقطع انه اب يتوهم ان خز لر بما ليقْلع الشهادة فإذاكانت يبلغ ا من دون البالغون بالفراتض 

أنهاحد يتوهم أن محز لر ببا ليقطعر الشهادة فاذاكاث يبلغر لر مجن دون البالغون الفرائض أكر يبلغ 
ولربشهادته فرصا غره 1زم لم نفسه ى الفرائص أكر يلزمه إ فإذا الفراتض أكر يبلغ لر ممن يقطع 

منأصحابنا من ان غر لم معل شهادة كل ى العدول الأحرار بما اريد أنه ى لفنه محالفا أعلم 
الموقول . عنده لهم سهاد نحز ب تفرقوا فإذا يتفرقوا ب ما ائلحراح محا الصبيان شهادة بجيز أن إل ذهب 

إليهأن ذهبن، مجا إل ولا الواحدة فيجيز إليه ذمنا مجا إل ذهب ما أى . الناب  IIما  IIعن محرفان « س  II(لعل ١ ) 
•مصححه كبه تأمل ، أربع مجن أتل بجز فلا 





فنالتنقوله وقالكاا،1 شهادته ملت تاب إذا ى.القاذف تال انه غمح أى ابن عن ايرايم بن اماعيل 
.وبماس وطاوس عطاء تال ؟ عن 

الهذففهاده إجازة ر الخلاف ياب 

نحزل؛ تاب م الخد صرب إذا فقال القاذف ل الناس بض فخالفنا ; مال اث رحمه الثاس( )؛ال 
مضمن ذكرت محا له فذكرت شهادته جازت يوفه ولي أوصربه الحد يضرب لر وإن أبدا شهادته 

هالقاصفون محم وأولثلث أيا شهادة لهم تقبل ولا » وجل عز اش تول إل ذمنا فانا والاثارفقال القرآن 
الأحكامنحد أو مدا لقاثل فقلت شهادة لهم شل ولا القز امم علمم نطرح فمما ٠ تابوا الذين إلا 

علالاصتثناء ى عندك الأحكام آم اللففل ى ذمتم ميما فيكون وصفت ما عل يتش فا عندك 
سالك الحل ولا ايدا اكس لا والد لوتال رجلا ارابت قلت ل مدا اوضح فقال ؟ وصفت غتدط 

مالافه شاء إن ثوبا أكوك ولا عندي لخرحميد وإنك صفرا معلث أخرج أّلأ شاعا للث اكل ؛.لا 
؟قال الكلأمكله اوعل محيى غيرحميد مد مجا عل أو (( أبداقوله» مد ما عل واسا الاصشاء أيكون 

هوالذي محيا فى وأوقض عل الأية ى الامثا، توغ لر فكف قلت ١^٠٣^٠ عل بل 
بكرةأبا إن الحسن بن محي قال ( الئافص قال ) قال ( ارّ؛ح أخمنا ) الكلأمكله عل اببمن ز أكر 

مناصتغ وصمت الذي فالرجل قلت فقوتي الملمن فان عمى اّتسي. اصتملأده اراد لرجل فال 
مجاإلا هذا ز لنا يكن لر ولو القذف من يتوب أن امتغ من وهكذاكل عليه وأقام القذف من يتوب أن 
عنهبالرجؤع القذف من تاب ممن نحدك الرجل إزكان قلت ؟ وكيف قال عاليلث حجة كان ين رو 

انعل دلالة قال وف،ا القز اصم محه ّقءل تاب إذا انه تزعم وانت فسقوه انه اللمٍن اجرعن فقئ 
اصممحه أصقطوا ويد إلا شهادته محيزون ولا قلت غمّجاثزة ونهايته إلا المز اصم يلزمونه لا الملي 

تفرقي عنه الأصم بقومحل شهادته وإجازة بالتوبة عنه القز اصم إّقاءل بن يفرقرن لا لأنبمم الغق 
القاذف.٢١ حمصن فكبف تاب إذا الردة من والتناب والزاني القاتل شهادة تقبل وإذاكنن، بينه 

قلت،صريح قاله قال لساناك عل نؤهلآ تاولكؤ قلتؤ القران فيه اولتؤ قال ؟ غيره من ذنيا أبر ومحو 
والأكلوغيرهم سمين، ومن ماص وابن الخطاب بن عمر وقول اش ءلَمماب حجة ؛٣^١ أفتجعل 

تقبللر بالحد طهر وإذا شهادته قبلتج بالحد يْلهر ب إن زعمتؤ ؟ وكيم، ؟ ومكة المدينة أهل محن 
•اعلم مال والله الحالم، ى تانا كان إذا شهادته 

الثهادةش اكحفظ اب 

محهكان أولثلئؤ كل والفؤاد والبصر المع إن علم به ، ٧١ليس  ١٠تقم، ولا » وجل عز اله قال 
(الثانص 1ال ) قال ( الربح أجرنا ) ٠؛ ملمون وهم بالحت، نهد من إلا  ٠١وجل عز الق وقال ٠ مسئولا 
أيكمإل ارجعوا  ٠٠قال، أ0كبيرهم فحش لهم ينمى دهادتأمكا أن وصفوا يومف إخوة أن وحش 

شاهدابح ولا ( قال ر (( حافظن للنيبؤ وماكنا علمنا مما إلا شهدنا وما صرق ابنلئؤ إن أبانا يا فقولوا 
محافيشهد سمعه ما وملما ، ؛العاينة فيشهد الشاهد عاينه  ١٠ملما وجوه ثلاثة من والعلم علم بما إلا يشهد أن 



ممضوتئبت انمان أكرم ى يمكن لا الأخارمحا ُه تظامت ما ومنيا ، عليه الشهود من سمعا أثبت 
علمعان إلا نحز لر به اثر او فعاله انه رحل عل رحل به شهد وما الوجه بيذا عاليه فينهي لقلوب اى 
و؟ااواالفعل يكون يمرحن ابات ح سمعا يثبته يكون أن والاثم بماينة يثبته يكون أن أحدهما ين أم 

لأنفتجوزثهادته عمى م وسمعا معاينة أو معاينة نيتا أثبت يكون أن إلا الأعص نجوزشهادة لا قلت 
صاحبهوجه وعويعرف سمعا أثبنه الذي أوالنول الناعي يراه الذي الفعل يكون يوم تكون إمما الشهادة 

لروعوأعمى والفعل القول جازوإذاكان العمى يعل له حافذلا عاليه ثهد م يعمى قبل ذلك فاذاكان 
أنلأحد نحل لا أن أحرى الكتاب عكذاكان عذا كان وإذا انمرت يشبه انمون أن قبل مجن نحز 

٠٢أنوعل الدار *الك انه الإخبار نظار عل الثوب أو الدار الرجل ملك ز والشهادة عله يشهد 
سمعهإذا النسب وعل عاليه النهاية فيع القالب ز ذلك فيثبت والثوب الدار ى له منازعا يرى 

عثنعل سهد وكدلاك ب|ا يزناب دلالة ير ولي دافعا بح ولآ سيه إل ينجه عيرْ سمع او زمانا ينتسب 
يع1مّؤاشهادة وعذاكاله رة يعد ويراهامرة فلانة يانيا يمحيق أخبارمن له تفياعرت إدا بيا ونانلرأة 

وغيرامحن رد وى شاهد ع يه أحذ ما الوجوه هذه ياحد يعلم  ١٠عل الرحل نحلف وكذلك وصفت 
اطلوفق.تعال واش ذلك. 

الأص ٠٠ر الخلاف اب 

يكونتجوزحى لا فقال الأعمى شهادة ى الناس يعفى فخالفنا تعال اث رحمه ( القاص ال ؛) 
حجةص فهل فالقاهم روية عل شهد إذا سمع لر وإن راى او وسمع راى ع,رم شهد يوم يمرا 
انإل احتجنا إنا قالوا ان فيه حجيم وكانت لنا شيئا ذلك مجن يذكروا فائر يلزم اثر او منة او َنحاب 
ولرعاليه الشهود من القول أوّءع الفعل ؟اين يوم يرى يكون ن إل احفجنا شهدكا يوم يرى يكون 
أوالفعلالقول يكون يوم أليست الشهادة أرأيت له فقالت الأخرى من به أول الخالن مجن واحدة تكن 
بهشهد م مثبت سميع وهوبمبر والفعل القول فإذاكان قلت يل قال ؟ بدر ذلك يعد 7؛ يقم وإن 
عليشهد أن أفيجوز قلت يأرين إلا نحون لا الأول بغثر فأقول قال شهادته تجز لر أعمى عاقلا يعد 

وهوغائبعرآحر بالشهادة وينوم الرجل يرى وهولا بالشهادة فيقوم الرجل ممون م ص رجل فعل 
بصيراأثنيا إذا نحتزئ لا ولوكنت حالميا إلا حجة لنفسك تثبت علمتك أا قلت م قال يراه؟ لا 

ميتعل بميرا نحيزها لا أن لزمك عندك حق ذلك لأن عليه الشهود يعاين لا لأنه أعمى 7أا وشهد 
وهولاتجيزها فأنت يلد الغاتب وأما الدنيا ى يعاينه فلا الين أمجا منيما واحدا يعاين لا لأنه غاب ولا 

منعليك وهوأشد الين ى أفريع فقلت عليه أجيزها لا فقلت الغاب ى رجعت فان قال يراه 
أهاكينبت أثبزكا إذا حال بم الأعمى نحيزشهادة من أصحابك من فإن قال لا قال ؟ الغاتب 

فأتيعهيلزم أثر فيه قالت.ليس ؟ به تقل ب فلم قال انمواب محن لك فهوأبعد صوابا هذا إزكان فقلت 
نحونأنولا سمع وإثبات أوعيان بعيان إلإ يكون لا ما الثهادة أن من وصفت مما والعقول القران ومعنا 

وذلكقلت الكتاب فى ويخالفونك قال انمون بشبه انمون لأن يعيان يثبت لا س تجوزشهادة 
أذكرولر كتاتحر لوعرفت ل نحل لا أنه ويزعمون متتاقص نه وقولهم عله الشهادة تجوز أن من أبعد 

وكتا؛ىكانعليه أشهد أن حرل ميت كتاب عرفت إن أنى ذاكرويزعمون وأنا إلا أشهد أن الشهادة 







بنالخن ء1و ٠ وعالا حكا وكلامنا مال،ان ففهمناها ٠ ثاهدين لخكهم ويا امحوم غم ب نفثت 
هذاعل وأتى لصوايه هذا حمد اقر ولكن هلكوا قد الحكام أن لرأيت رلاية هذه لولا الحض أى 

عنالهاد بن يزيد عن الدراوردى اخمنا قال ( الثافص احبنا ) ت قال ( الريح اح؛رنا ) ياجماده 
سمعانه الخاص عمروبن عن الخاص عمروين منا نس ا؛ى عن سعتي ين بشر عن إيرامم ين محمد 
ف١جتردحكم وإذا أجران فله فأصاب فا.جمد اذكم حكم إذا ا يقول وسلم عالمه اش صل اش رصول 
عنابوية حدش هكذا فقال حزم يكرين يا الحدين، ■مذا ،ذ1حدتن، يا- يز قال أجرا فله فاخْلآ 

علفرصا فيكون الأخلاق، فيه ويسعه الاجتهاد فامماكالم» مم، عل ينهي أن أم ومن ثرة *ر أى 
يكونلا زمانه'لك أهل من أحدا يقلد أن لأحد ليس أنه وبتن ءأرْ يرأتمف لا ه نف؛رأتم، محمد أن ابتهد 
الوصعذللئ، غثرك ى انها راى إن غثرْ يقلد ان مؤصع ز انها يركا إلشلة إنا علم؛التوجه له لأحد 
قياماةوالقياس )قال( لأحد كالمط راء محوز لا قياس بغثر الأسان أن من الأج٢١د كلفوا وإذا 

بالتيءالثيء يثبه أن قياس م حلاقه لأحد محل لإ الذي فذللت، الأصل معي مثل ى يكون أحدهما 
(الغاض كال ) غيره بالأصل غيرْ وشه الأصل .:هذا عدافشه غثرْ الأصل من والثيء الأصل من 

اثبهان إليه صيره شهه اول كان فا-را يتغبر ان ~ اعلم تعال واش "" ءنا٠ن١ فيه الصواب ومونحع 
مالحكام من احمد ومجن حملتن ى هوأثبه بالذكا ألحقه حملة ى والاحر حصلتن ى أحدهما 

غيريسعه ولا رده هذ>ا معي مثل ى أونيتا أوإجاعا أومنة حالم،كتابا أوقد حطأ احماده أن رأتم، 
مغيم،عل احتهد من عل أن ذلك مجن يرده ل؛ غترْ ؤمحتمل إله ذهب ما محتمل محا كان وإن ذلك 

فرأىأيصر م البيتا فتأض لملأ مكة جال من جل عل ولوصل الرجؤع علثه الخلآكان فامتيقن 
الأولالرة ز رجع أنه قل ض يعد لر يراه لا بموضع وإزكان أعاد ابيا صل اش غثرالحهة ى الين، 

الخمرجاع » زكتاب موصؤع ومدا مغب إل مغيب من يرجع الرة مدْ دمومحا بمن إل مغب من 
محكممحكون الماس يرك ان محل ولا واحد الاسكلهم فى والحق القضاء وكتاب » والسة الكتاب من 

إنماواحدا حكهم يكون حى معناهما ومثل أوشء أومنة فيهكتاب غ،ا يختلفون اذاكانوا بالدانمم 
•وجه له يكون وأن الأجمال ممم واحد احّملكل إذا الأجمال ش يتفرقون 

وغعرهالجكم ش الضيت باب 

ينبأفامق حاءكم إن امنوا اان>ين أتما يا  ١١تعال اش قال ؛ تعال اش رحمه ( الئافص ال ق) 
مجناش قام : تعال اش رحمه ( القاض قال ) « فتيينوااش مميل ى صربم إذا » وقال الأية (( فتبينوا 
ىوّام عليه اش صل اش رمول أم م بمضيه أن قل مجتبينا يكون أن عباده مجن أحل- عل أِه بمضي 
التسناقلة أحل-هما ين. أم عل محوف الخفيان لأن وهوغضبان الأكم محكم لا أن خاصة الحكم 
غضبايكن لولر عليه يتقل-م يكن ل؛ ما عل محاجه به ويتقد؟ العقل معه ي؛ُُم قد الغضب أن والأخر 

الرحمنعبد عن عمتي ين الللث، عزعبل■ عيينة ابن أخرنا قال ( الثافص أخرنا ) تال ( الريع خرنا أ) 
بنالقاصي يقضى أولا الحكم محكم لا  ١٠فال وملم عله اش صل اش رمول أن أييه عن يكره أيى ين 

وتأمجل.الخ، ز لأحدكن-ا محوزكلف لا ؛ ؛وله)١( 







تينهعل امتوجر ل أو-ي سعه أم أوأجير أوالمياغ أوانمال الخاط عناد الثوب بع إذا * تحال 
ثيظالأجراء من واحد نه محن ول؛ أوصرق حرق أو غرق من  ٠٠٠صاحب وليس أوتينه معه وصاحيه 

أحذمن أن أحدهما ثولن من واحد إلا نه محوز فلا كله ذلك مواء الضيعة وجوه من ذلك غير أو 
نيالمنفعة العارية صمنت امما وفال نفس العارية عل قاصه هدا قال ومن نه حمُش* عل أجرا 

إنله يقال أن هذا تاثل عل يدخل وقد لكلسلف وهى ؛السلامة يودحا حى لها فهوضامن للمتعير 
لكمأذون غير وهذاكه وهىلكلملمف العير منك أحده عوض بلا >أا الانتفاع ر للث مأذون العارية 

بكراءالدابة تمطى وحدتك وقد العارية هذا يشبه فلا فيه تعمله ثيء ز منفعتلث، وإمما يه لانتفاع اى 
ثريحالقصار نفين إل ذهب وقد يديك ى عهلبت إن تضمن فلا منلئ، يوحد بعوض مما فتنتاغ 

كنتيته احرق لو ارايت ثريح فقال ؟ بيى احرق وقد تضنى فقال بيته احرق قصارا فضمن 
ونصه( الثافص ر؛ال حذا عنة اين عنه احصا تمال الد رحمه ( الئانس قال ) ؟ أجرتك له ترك 

اخذيجلوما ولا اجرا ثيء عل احذ من يضمزكل وان هذا إلا الصناع ضمن إذا علوز ولا نمال الد 
فلامصونا يكون لا أن الأحر والقول حال بكل ضامن والمضمون مضمونا يكون أن من الأجر عليه 

اىبن عل ان مثله الحديث اهل يثبت لا وجه من يروى وقد محال الوديعة تضمن لا محالكا يضمن 
إبراهمبذلك اخرنا ذلك إلا الناس ملمح لا وقال والصباغ الخال صمن عنه تمال الد رضي طاب 

مرعن ويروى ذلك تال عنه نمال اش رضي علما ان امحه عن محمد بن حمر عن بحى ابى بن 
ابىبن عل عن روى وتد ين با واحدا نمد ول( يدا مل اصعق وجه من المناع بعض نضبن 
تعالاش رحمه ( الئانم قال ر مثله يثت لأ وجه من الأجراء من أحدا يضمن لا لكن أنه طالب 
الأجراءأيدي جنت ما فأما أجير عل ولا صانع عل ضٍان لا قال أنه رباح أبى بن عطاء عن وثابت 

احدعن تبلل لا والحناية يده جنت  ١٠المتويع يضمن ي ضامنون وهم فيه مسالة فلا والصناع 
إلاالصناع عل ضان لا أنه رأيته فأ الثافص إليه يذهب الذي ( الرمحع تال ) صمنوا لوتعدوا وكذلك 

.الصناع س خوفا يذلك يهمح يكن ولر أيدبم»إ جنت ما 

الخمايامحا 

أبافان المثزى وأعتقها ناعيا الحارية الرجل اغتصب وإذا : تمال اش رحمه ( الغاض ال تر 
الما وأعتق مملك لا ما باع لأنه غرز لا باطل ضا والعتق الح يقول كان عنه تمال الد رصي حنمة 
الدرحمه ( الفاض قال القيمة) الخاصِح وعل جائز عتقه يقول ليل ائ ابن وكان ياخذ ؤحذا مملك 
أوفاعتقها فاصدا شراء أواثزاض أعتقها محن باعها أو فاعتقها الخارية الرجل اغتصب وإذا : تعال 
الأولاا(الك مملوكة وهى مالك غير لأنه المتاع عتق عو ب الح بطل وإذا باطل قالع أعتقها محن باعها 
فاليعلكهالأول اليانع يعتقها ب إذا ثاء أيم فاكرإعتقها مشميا ثلاثون ^^^١٠٠^٠١ فاصادا ببما الياح 
محوزفلا بمكها لا الذي فياعها فاصدأ الملك الصحيح الأول المالك بيع إذالكن لأنه ويرادون اؤ 

بجزب بمللث لا ُا اعتق ومن به مملك ب فامدا إذالكن والبح عنه الملك باع من بج دلا بمال ضا يعه 
ابافان له اليانع للمه ؟١١ لكن عيب عل القرى اطغ م فوعلما ابيارية الرجل اشرى وإذا • عنته 

طالبأى بن عل عن بلغنا وكذلك ااوءلء بعد يردها أن له لمى يقلل ءنهلكن تمال اش رصي حتٍغة 





لهيقال م ارع م يوم لأنه 'M؛، من الشرى مضها يوم وممما تسمن *مما ائمب؛يمال ؤتإ 
اثزامحاوإزكان مثرين رجع بماثتتن اثزاما اوكر*إن ش »اكان اJاغكاتا عل مثرتمنإ ارّح 

للمس/ىنقال الثرى عن ياحذه ثيء يلأ ممبة ياحن>ها أن البابع يثاء أن إلا يخبة رجح دء>مان 
عساحا *وجدا جارية الرجلان اشترى محإذا بقيء. ترجع دلا ءأمسكها شتت ؤإن شتت إن علمها 
ممالواحد ليس يقول كان عنه مال الد رمحي حتفة أيا الأام؛إن يرض ولر يالبب أحدهما زضى 

الأحررمحي وإن حمته يرد أن لأحدهما يقول ليل أيى ابن وكان جبا الرد عل محمعا حكا ثرد أن 
عنواحدة صفقة الخارية الرحلان اشترى وإذا تحال الد رحمه الغاض( ر،ال يأحد وبه يانمب 

اتاكارملث أراد وللذي الرد الرد أراد يللذى والاحراتلش الرد أحدهما فأراد عسا بإ فوحدا رجل 
لولوباءهَعا واحدكالكل لكل فالنصف المحق مما واحد كل باع أنه الاثتن بح ى *وجودا لأن 
باركندالرجؤع النصف رد مما واحد لكل هماكان بإ وحدا م تصفها وللأحر نصفها لأحدهما باع 

نحلفيها أرصا إلرجل اشترى وإذا صاحٍه. رد وإن بملث، أن مما واحد لكل وكان منه أحذ الذي 
ذكيشترط أن إلا للباغ اركر يقول كان تمال اش حن؛ةه''رحمه أبا فإن شئا يشترط ولر ممر وفيه 

مويرممر له نحلا اشترى من يقول كان أنه وملم عليه ايد صل اش رمول عن بلغنا وكذللد المشترى. 
ذكيشترط أن إلا لبائع فاله مال وله مدا اشترى ومن المشمي ذبك يشترط أن إلا للباتع فثمرْ 

النخلممره لأن يشترط لر وإن للمشتري ا'كرة يقول ليل أبى ابن وكان يأحد وبه المشترى 
أنإلا لاباع فتمرتإ أبرت فد النخل الرجل من الرجل اشترى وإذا تحال الد رحمه الفاض( ال ث) 

الاباروفت ى إلا منكشف غر ممرها لأن للمشتري ضرب وبر ل؛ كانت وإن التاع ذك يشترط 
أمهملك من مملكه أمه بعلن ى ااءرف٠وك١لحنن ز الأنكشارا ياي ب ومجا سدوالانكشاف والإبارحن 

أوأوتيتا عنيا اشترى فان المنة مض ى ومحياكله أمه زائل فد الأنكشافكانك١لخت^ن منه بدا وإذا 
ىدونبا حائل لا متكشفة أما وذك للباغ فاركرة أوكبترا صغيراكان محللع بعدما ممرمجاكان أى ممرا 

مثلوهذاكله البتاع يشترط أن إلا لياتع، فاله مال له عبدا باع إذا وهكذا الوبر، النخل مض مثل 
٠يخالفه لا ممعتاهأ اوشييه نصا المنة 

الخيبءش الأخلاق باب 

أوالثوب أو الدابة أو الخارية الرجل محن الرجل اشترى وإذا ت تمال اش رحمه الفاض( ال ق) 
بفان البينة المشترى فعل الباثع ذك فأنكر به العيب وهذا بعثي وفال هما به المشترى فوجد ذك غير 

أبافان عليه امحين أرد أنا اليانع فال فان به العيب هذا ومجا باعه لقد باش امحين الماغ فعل بينة له تكن 
اشرسول وصعها الذي الموضع عن بمؤلها ولا عليه ابكين أرد لا يقول كان عنه نمال الله رمحي حنيفة 
إذاأنه إلا نمال اش رحمه حنيفة أبى فول مثل يقول ليل أبى ابن وكان ياحذ وبه ؤعلمم عليه افه صل 
قالعليه) وقضى منه يقبل لر محلف أن أبى فإن وردها احلف فيقال عليه ابكين رد المدص امم 

بهالمشترى فوجد كان مجا يع أى أو أوالثوب الدابة الرجل اشترى وإذا • تمال الد رحمه القافهم( 
مثلهمحدث يا فازكان عندك بل المشرى وفال عندك حدث البائع فقال والبائع المشترى فاحتلف يا 

علالمشترى ياي أن إلا به العيب هذا ومجا ياًه بجد بائد البت عل ممينه ع الثاغ *ول فالقول بمال 



نمهب أو اممناه المسزى عل امحن رددنا اليانع نكل وإن ا؛بمأن *ن اؤل اليينة فتكؤن ، ببينة دعواه 
فنطصاب بمكول نط وب عله نرددما ايسلم عن نكل وإن( يالبب الية عل رددنا حالف ؛إن 
رمولمحي نيل ؟ ذكرت ما عل دل *؛ا قائل قال فان ، بمنه النكول ح إذاكان ؛التكول ن«رهالاه إغا 
حولعل الأممان ِورد فتكلوا صاحيم ئ، ما يستحنؤن يالأممان للانصارين وبما،ا عله الد صل اش 

بإبحمردن الدم علم الدر عل الأممان عنه محال الد رمحي الخهلاب ين عم رأى م حا يمءون 
ومايرعليه الد صل اش يبمول ومنة الأممان رد حى قينا يالتكول سلهم ول! ا،نمءان عل فردعا فنكلوا 
التيوفول عنه تمال ألد رضي الختناب ين عمر فول وكذللث الحمالة منته عل تدل اشرة النصن 
الدرصي الخناب ين عم فول م I عاليه ادوهمر عل وابين اادهم عل المنة » وسب عله اش صل 
علمما،لدهم ياشن يعدو لا قال والدي مخا واحدة كل حكم نص عالما دل حمالة ذلك عنه تمال 

اكايعنين وامحن االأض؛ة فىك؛'اب مذا وصعنا وفد فيه ليس ما الحديث فيكرؤبممل خذا يخالف 
عنهتمال اش رصي حنيفة أيا فان عيب مزكل فبريء ييعا الرجل باع وإذا ب، مائعا ما البت عل 
لوأنه ترى ألا ماكان كاثنا بعيب يرده أن الثارى يستهلع ولا حائزة ذلك كل من الراءة يتول كان 
أنحاامح، دكان ياخد ومدا رحة ُنكل بريء المريع من ولوأبرأه شجة ، ،oXبريء الثجاج من أيرأْ 
رقال، علمايده بقع أن يذكر ولر بامحاما كلها العيوب بمي حى ذلك من يرا لا يئلول ليل 

قالييالعيوب مجن يال<راءة الحيوان مجن اوثيثا العبد الرحل باع وإذا عنه نمال الد رصي اكا؛ص( 
ل؛عتب مزكل بريء أنه عنه تمال الد رضي عفان ين عان تحاء - أعلم تمال والد — إليه نذم، 

منمعي فيه وأن ت؛ناليدا مدا إل ذهبنا وإمما عاليه وبقفه الباغ ه يولر علمه عيب من يثرأ ولر يعلمه 
ونحولوالنم يالصحة تندى فكان الحياة فيه أن.اكاث وذلك محواه  ١٠الحيوان فيه يفارق، االعا؛ى 
وقعمحا عليه يخف ب فإذا منه يثرنه أبرئه البائع عل حْءا فإذا بملهر أد يخفى عيب مجن بثرأ  ٧٠محلباتمه 
ينفهان إلا منه يرثه فلا ذلك عل التسمية ونفع ويكثر وبكرويصغر يمل نقمه مجا عل البوب امم 
بهءيبكان محن يرا لا لأن غيره الحيوان تفريق من وصفنا وما التقاليد لولا القياس ى اصح وان عاليه 

اواودارا اوحائما داية الرحل اشرى وإذا ، وصفناه بما اول وصفنا وما التقليد ولكن صاحبه يره لآ 
المشزىيستحلف أن فأراد ييتة دعواه عل للمدص يكن وز دعوى رجل فيه فائهم( ذلك أوغير ثويا 

١٠يالد البتة عليه انحن يقول تعالك١ن الد رحمه حنيفة ايا فإن دعواْ عل اياع ذلك يديه ى الدى 
قال) حقافيه لهذا أن يعذ مجا ياش محلف أن عليه يقول ليل أ؛ى ابن وكان ياحد وحذا حق فيه لهذا 

حقافيه لهذا يعلم يكن م إذا ذلك ويعه حق فيه لهذا ما يالبت عليه امحم، ممال الد رحمه اكاهى( 
أنعل( أو بالخارثهرا اياغ أن عل محعا الشرى اثزى وإذا والنهايات، الأممان عامة ومكذا 

فوقالخيار يكون ولا فاصد البيع يقول كان عنه تعال اش رصي حنيفة أيا فإن شهرا بالخيار المثزك، 
ينالنفلر لهويخير محفلة شاة اثزى من يقول عليه؛سإ١نهك١ن ائته صل ايد رسول عن ايامبلختا ئلاثة 
الدرصول فول عل الخاركله شعيرفجعل من اوصاعا ممر من صاعا معها ورد ردما شاء إن أيام ثلاثة 
الثا؛ى(يأحذ)قال ويه أومحنة جائزشهراكان الخيار يقول ليل أنح، أبن، دٌّاموكان عليه افه صل 

أوهماالمشترى أو يالخيار البائح أن عل اشترى  ١٠صلحة أوأى العبد الرجل اشترى وإدا نمال الد رحمه 
عحن،يهلرفة ذلك مجن اكر كانت وإن جائز فالبح ام، او ثلاثا المدة فإزكانك يصفاخا مجدة إل معا 

عنالخثر لولا فيل ؟ ثلاث أكرُر، خز ولر ثلاثا الخيار جاز وكيف قاتل، قال فإن منتقض فأكرفالبح 



اشصل اش رّرل لأن ماعة التايض مرق الخاومد يكون جازان ما وسلم عليه اش صل افه رمول 
ودفعاياغ إل ماله يديع أن بجلن لا دجلا أن وذلك يممر؛ا أن الغارإل يا جعل إمما وّام عليه 

ولوزعمنابجاريته ينتفع آن للمشتري إلا ملخه بمس الأُّفيع للباغ يكون فلا للمشتري جاريته إُ؛اإع 
محوزأنلا أنه مذمنا أصل عن كان فإذا رد يرد أن أحدهما شاء إن عالها أن زعمنا يتفعا أن يا أن 

ولايصلحشبا الملك من نقمته محي هذا عليه شرطت إذا لأي صاحبر١ ميعها لا إن عل ابارية أيح 
عليهحفلرته حى الملك الخياركل بشرط نقمته قد تام عليه ملكه ما إلا منه احذه يمض املكه أن 

٧٠ذكرت مما منه يآثل البيع نفد لأنا فامدا يكون أن ينض الخركان لولا الخيار عل البيع وأصل 
انهؤالملأم ءليهااصلأْ عنه وروى البيع بمد حيارثلاث الصراة ى وّام عليه اش صل الله رُّول شرط 
منوٌام عليه الله صل افه رّول يه آمر  ١٠إل الهينا ابملع ما ثلاث خيأر منقذ ين لخبان  ٢١١حعل 

يكونأن يشبه يه أمره أن ولك وصم عليه الله صل الق رسول يجاوزه ب إذا يجاوزه ولر الخيار 
يشكلا حى يومهن وى وليلة يوم ى حلة اول بمد تصرخا تعرف ند المصراه ان نل محن لغايته كالحد 

طالممراه ان|ا يط الخيارحى له يقال ان اشبه التصرية عيب اّتبانة هوليعلم اإخي١رإءا فلوكان لها 
حيارحبانأوتمحرولوكان ذللث طال وك بلا علمه إذا اب الخيارفى له يكون أومحركا ذلك 

دهراالأّتثارة ييع أن فيه وأمكن ساعة وبمده مقامه ى يتشٍره أن أمكنه ضره لاّتثارة إمماكان 
عندناكان جاوزه ومن يجاوزه أن لنا يمز الخيارفلم غاية أنحى خيارثلاث أن عل الخردل فكان 

فا؛الاكالمشترى وقبضه يالخياريوما الباثع أف عل يبما الرجل اشترى وإذا ( فال ) فاسدا ييعا مشترطا 
ياحذولأ يع عل احذه لأنه بالقيمة محامن المشترى يقول ءنهك١ن مال الق رصي حنيفة ابا فان عنده 
فهوعنده فهللث للمشتري الخياركان ولوأن فيه عليه لاشيء ذلك ى ٠وأمأن يقول ليل أ؛ى اين وكان 
بالخيارالخبل الرجل ياع وإذا ت مال اش رحمه ( الغانم {ال ر فولمإ ى لأ اشتراه الذي بممنه عليه 
لرالبيع أن عنه تممته أن ممنا وإمما لقيمته فهوصامجن المشترى يدي ش الخبل فات ونبضه أوأ؛ل ثلاثا 

البيعيجعل فلا عوصا به المشترى من يأخذ بيع عل إلا يأخذه ب أنه عنه الضإن نْلرح أن ومنعنا فيه يم 
عاحلةمننمة به ولاينضر مملك لا ما أمينا الرجل يكون إمما فيه أمينا يكون لأن وجه ولا مضمونا إلأ 
كانذلك ى ومواء مال الق رحمه ( الئا،ص ؛ال ) نفه لمنفعة لا ربه لمنفعة بمسكه وإمما اجلة ولا 

و؛نممها فبيع الحارية الرجل اشترى وإذا ، مات حى فيه يم لر اييح لأن أوللمشتري الختارللبآثع 
يقولءنهكان مال الق رصي حنيفة ابا فان له دله اليامر فدكان عيبا بما وجد الأحرم اانصاف يبمر 

فلاوإلا أخذما الحاريةكلهاكا رد وبقول ، الخيب نقصها مما ولايرجع *خا يفي ما أن؛ئد لايتْليع 
مممابقدر ايامر عل  ١٣٠يده ى ما يرد يقول تعال الق رحمه ليل أبى ابن وكان يأخذ ولإ لك حق 

منالرجل اشترى وإذا عنه تعال اش رصي الغاض( بيع)؛ال ولكل الشاب ز ممحا كذلاث َو
لهيكن ب الياغ دله عيب عل مخا ظهر م رجل من نصفها فباع آوالسلخة آو.الثوب الحارية الرجل 

ارئنأصل من الخبب نقص من بثكعء عليه ولا.>وح ايايع عل ارش من بممتة النصف يرد أن 
أوأعتقتالخارية ماتت إذا الخبب بنقص يرمع أن ل يكون وإمما احبس أو هى ردهالك ك ويقال 

.كتبه ، رعوحهلآ • صعد بن حبان I الئالث الخزء ى رميم ، الوحدة البام رصد المهملة الخاء *وبقح )١( 





بانمي عن موصئ الإكراه لأن عالها أكره عمن طرحها الى الإكراه معاى عن *ذا يكون ولا عته 
التغبش عله ويعلى ألتغيب يعاد له يفلهر كان ناد إكراما مدا وليس الخكم وى اث وين يته 

لأنهرصع له يكن لر له فنلهر ونياكذا يله ظهرل إن ااهل١اب ولوقال . يغب ولر عته عاب أنه ويقلن 
ذكي مول كان تعال اش حنيآوسه أيا فان العطاء إل بما الرجل الرجل باع وإذا ما>ة. عطة 
الأجل إل مح لكل منا حال جاثزوا،نال انح مول لل ز ابن دكان فا-د. الح 

نقمهما ورد رده عيم.، يه حادث وإن حنيفة أيى يول ز القيمة فعليه الشرى اممالكه فان يعرف 
مذاكلهز له ذللي جاز انال للث أقد زأنا الأجل أريد لا الثزى قتال بجإ فامما كان انب,؛إن 

المهناءإل بما الرجل الرجل يلع دإذا ت تعال اقه رحمه ( الفاض {ال ) يأحذ وبه حنيفة أيى ول فى 
الدّءى اش بالأملة ا،لوآث والمى مى مأجل إل بالدين أذن وجل عز الد أن مل ُن قامد فالح 

وماا،لرافت مجعروفة والأملة ( واُبج للٌاس موافت همر قل الأملة عن يسالونلث ٠ يقول فانه عزوجل 
(حولبنكا٠ان ٠ يقول فإنه والسنن ٠ معلومجات أيام ى ا يقول فانه العلومات الأيام مجن مجعناها ى كان 
يتقدمإلا أيدا يكون أن نرى ولا علمت ف؟ا قط يكن ب واا٠هااء يتأحر يتقدم-ولأ لا الذي محيا لكل 

امحرناقال الثاض امحرنا ( الريح امحرتا ) والتاحر التقدم ليحله جهده غاية الإمام وبماحرولواجيل 
الأندرولأإل ولا انمناء إل تبايعوا لا قال عباس اين عن عكرمة عن الكريم عجل عن عينة بن مميان 

معلومء؛ر أجل إل يع وكل ويتأحر يتقدم هدا لأن قال كل وهداكله ( الفاض ؛ال ) الصبر إل 
غيرمعلوماحل إل ايتيعت الى السلعة ملكت فان ; تعال الد رحمه ( الفاض قال ) فامد فيه فالح 

أنااكرى قال فان العيب نقصها وما ردها يعيب يديه ز نقصت وإن القيمة رد اكري دي يى 
لأحدهم١يكن لر فا-نا او؛ع انحقد له^إذا ذلك كن ز بالأجل اكرط وأبطل ح١ل ئمن اكحة أرص 

فانصلح فى فاسد البع أن زعمت إذا أرأيت جنيفة أ؛ى قول تال ش وبمال الأحر دون يملحه أن 
فان, باغ السلعة مجسر'ورب هدا مشرأوإمما يانعا يكون أن فلهذا له قيل شرطه هدا صلح؛إبملال قال 
قيللا، ; قال فان ؟ الأول البع غير بما السلعة رب احدث فهل له قيل ياغ السلعة رب بل قال 

مالكه.يبيعه أن غير من بما يصير بع فيه يصر اب حىي فاسدا ييعا ان تزعم مجتتاقفى فقولك 

يدوصلاحهاأن امحارقل بع ياب 

كلهاالغلة أصاف من يبلع أن ض را الرجل اثزى وإذا ( الثاض قال ر ثال ( الربح )أخ^رنا 
لوأنه ترى جائزألا الح فان يبلغ أن امحرإل ذلك ترك يشترط ا إذا قال تحال الد رحمه حشفة ابا فإن 

حنالخللع من ثبا اصترى ولو قال ؟ جارا ذلك كان يلغ أن قل دوابه عل بمصله ضلا اشترى 
فاذنركه ى صاحبه استأذن ^ذا يقعلمه أن فعليه ركه يشترط ولي اشتراه وإذا جاثزا فةعل٠هكان يخرج 

يلغحى ذللث من شيء بع ح؛رفى لا بمول لل أيى ابن دكاب ياحذ دبه بذللت باس فلا ذللث محا له 
اشرصي حنيفة أبو وكان أجل إل ركه الباغ عل يشترط أن بلغ قد ذللث من شيتا اشترى إذا باس ولا 

أصنافاالرجل اشترى وإذا : تعال الق رحمه ( الفاض قال ) الشرط هدا ى خثر لا يقول عنه تمال 
يبدوالئارحى يح عن نمى وسلم عليه الند صل الشى لأن ءاسد فالح صلاحها يدو أن الءارمل مز، 

ميشترى إمما لأنه فاسدا فيه البيع يبدوصلاحهكان أن قبل تركه ولا قْلعه يم وب ولواشتراه  ١٠۶٠٨٠'،



أنعل بمبه ثراء ثبا منه يشرى أن إلا يبدوصلاحه حى منفردا يعه ئمحل ولا ايانه يبيغ أن إل يزك 
الضمن هذا ئيس بالأرض موصوعا كان إذا ياص به يكون لا ياسكا يه يكون فلا مكانه يقطع 
يدلحى ناع أن ادة عن وطم علمه اش صل الني نبمى إممإ عنه وّل عله افه صل الني نس الذي 

ومزعليه الد صل الني نس وقئ ٩ أخيه مال أحدكم يأخذ فم امحرة اش مغ إن أرأيت وتال صلاحها 
إمماوكذللئ( دوما الغ يكون مجدة إل يزك مجا امحرة من ممغ وامما العاهة نجومن حى اترة يح عن 

وإذا، يالأرض بوكالوصؤع مكانه يقطع مجا فأما دوما العاهة تكون مدة إل يترك  ١٠عل العاهة نأى 
عنهتحال اش رصي حنيفة ايا فان الحمل ولا البخل يذكر ئم حمل نيا نحل ضا ارصا الرحل اشترى 

صلاش رمول عن بلغنا . المشترى يشترط أن إلا لياع واسمرة للأرض تبعا للمشتري النخل يقول كان 
اينوكان يأحذ وبه ِاا المشترى يستثنيه أن إلا ^ ١٢٧فثمرته ُوبرا نخلا اشترى مجن  ١١تال أنه وصلم عليه الند 
ضاأرصا الرجل اشترى وإذا ؛ عنه تحال اش رصي ( الئاض قال ) للمشتري ارثرة ; يقول ليل أى 

للمشتريبالنخل والأرض فهوللمشتري يوبر لر وإن أير قد إذاكان للباثع فامحرة ممرة النخل وز نخل 
غثدأرض من أجرية عشرة أو مقسومة غ؛ر دار من مكرة ذربع مائة الرحل اشترى وإذا ( ال ت) 

مجايعم لا بجوزلأنه ولا باحلل البيع ذالئ،كله ى يقول تمال ائتي رصي حنيفة أبا فان منومة 
رحمهلل أنح، ابن وكان • الداروالارض من موصبخه ورن الأرض هومن الداروتمم هومن اشترىكم 

ثاءفالشترى؛الخياران ذراع مائة تكون لا الدار وازكانت يأخذ وبه المح هوجارى يقول تمال افد 
اللهرحمه ( الخافص قال ) ليل اى ان قول ى الباتع ض الدار نقصت مما رُع ثاء ردءا"وإن 

جاتزقابع جميعيا من سهم ماثة من أسهم اوعشرة ريعا أو ثلثا الدار مجن الرجل اشترى وإذا : تمال 
اونصفثوب آونمق عبد نصف لواشترى وهكذا الئافمر( قال اشترى) ما بقدر فحا وهوشريك 

تكونقد الاثة أن قبل مجن بامحلل فالبيع الدار أذيع يم ؤلر محدودة دار مجن ذولع ماثة ولواشترى خشبة 
الدارمن قدره ُعروذاكم محسوب ولا محدود غبر ثيثا اشترى قد فيكون أوأفل ربحا أو ثلثا أو نصفا 

معلومسهم مخما هذا ان قبل مجن حاثنا ذراعكان مائة مجلما اشترى م الدار جميع ذئ ولوّءى فنجيزْ 
الداراى من اخذها ذريع مائة مجنك اشترى ولوقال ، مماآمهم من مها شرائه مثل وهذا حميحها من 

حنيفةآيا فإل رجل فاشتراه ّءالث ضا حفلر وقد محفلورة الاجام وإزكانت ٠ فاسدا البيع شثتكان 
ال ١١قال أنه عنه نمال الند رصي معود ان عن بلغنا محوزذلك. لا يقول كان عنه نمال النم رصي 
وإبراعمعنه نمال الق رصي الخلاب ن عمر عن بلغنا وكذلك غرر(ا فانه ادء ش السمك تشتروا 

بنعمر عن بلغنا وكيلك به يأس لا جاثز شراؤه هدا ى يقول ليل أى ان وكان يأخذ وبه التخى 
محظورةأوأجمة جل أومجا را، ير ى السمك وإذاكان ; نمال اقم رحمه ( القافص قال ) العزيز عبد 

ياْللفته فالبيع يصاد حى يوحد وهولا بعينه يراه منه أوشيثا مالكه فباعه يريانه والمشتري الباغ وكان 
كوتأن بمكن وقد فيدفع ُباع حن علها مقدور عن بيع ولا مضمونة صفة ببيع ليس انه قبل مجن 

ممتنعلا ماء عن ى لوكان ولكد نبضه ى الحارة موته ى مشنيه عل فيكون يقبض أن تبل فينس 
الدنف الرجاط حبس وإذا ، الأرض عل فوصع أحرج إذا بجون  ١٢٠٠٩جاز؛مكانه ياليد ويوحد فيه 

الدرصي حنيفة أبا فان هبة وهب أو بصدقة تصدق أو وأعز واشترى السجن ى فباع القاصى وفلسه 
.مصححهكب ضب. الكف الثجر والأجمة واد أو جل أصل ز ما، كل : الماجل )١( 



ترىالأ ثيء التفليس بعد وليس الدين ى ماله •ن ُئيء يباع ولا جائر مداكله يقول كان عنه تعال 
عضولا شراؤه ولا بموزييعه لا مول ليل أى ابن زكان ^الأ غدا وبميب اليوم يفلس قد الرجل أن 
قولمثل تعال اش رحمه أيويؤبمف وتال الغرمحام ويقضيه ماله ميع التفليس بعد صدقته ولا هته ولا 

أبدانيلاصولأمحزباّوىسسس 
م١لهك١نى احدث ما وجميع الرجل ؤبجوزيح ت تحال اش رحمه ( الغاض ؛ال ) دينه يقضى حكا 

فشتعليه امتعدى فإذا الدين ى عليه يتعدى حى وفاء أوغثرذى وفاء وذا دين أوغثدذى دين ذا 
أقفىحى عليه حجرت قد ويقول مكانه عليه محجر أن للقاضي، انبهم، ء بثي، منه أنر أو شء عليه 
البيعفيه القاضى ينفد م به شوم من وأمر الملوم ز محبمد بأن وامره مجاله محصى م وفلسته دسه 

ىمحوزله أن إل وعاد عنه الحجر فاؤللق أحضره دين عليه يبق لر فاذا دينه فيقضى يقدرعليه مجا باغل 
عليهفتها حجر الى الحالة ى ماله من ا'سترللثج وما غيره دين ى عليه يستعدى أن إل صنع  ١٠، ٠۴٠١١٠

ولابالقد م يولآ يبيعه متاعا الرجل الرجل( أء،ر، وإذا فهو٠ردود ذلك أوغم أوصدقة أوهة سح 
ا؛لانحا ابن وكان ياحد *وجارويه يقول تم١لك١ن اش رحمه حنيفة ابا فإن ؛النيئة فباعه ؛النستة 

الثزىعند مجن ارئن حرج فإذا التاع لرب يدفعه حى التاع لقيمة ضامن والمامجور حائز التع يقول 
غثييقمن، لر الممة من، اهل، كان وان اداع رب عل الفضا، ذلك يرد فإنه القيمة عن فضل وفيه 

تعالاش رحمه ( الغاض قال ر اعلم تعال والد ء بثي، التاع رب عل البائع ثع يرّولر الماضية القيمة 
نسيئةاو نقد مجن رايت بما ولا بنسيئة ولا ينقد يقل واب بعها فقال مجالعة الرجل إل الرجل، دفع وإذا 

فإنينقد إلا يبيع ان وكل مجا ياش محالهل ان يعد البح نقض له بنسيئةكان ؛اعها فإن النقد عل، فالح 
عليالباغ يرجع لر اياتع صمن، فإن ضمنه المثري يضمن أن ثاء فإن لقيملما ضا٠ن فالباثع فاتت 

لرلأنه يه اساعها ء،ا السلعة رب أحد مما بالفضل البائع ^٠، المثري رجع الثرى ضس وإن المثري 
البيعاناختلف وإذا ( قال ) يم لر نيا البيع اةاَكان اتلخها اش اللمة فة مجن لنمه U إلا منه ينحي 
ءنهكانالله رصك( حنيفة أبا فإن حار للث يكن، ولر يعك، المثري وتال ؛الخيار وأنا يحتلث اليائع فقال 
(القافص قال ) ياحذ ويه المثري قول القول يقول ليل، انج، ابن وكان بمينه ع اليانع تول القول يقول 

بالخيارانج، عل، بعتك الثاتع فقال اختلفا م البيع يعد وتفرها عبدا الرجلان تباح وإذا نمال الند يجثه 
للبائعيكون آو البيع فسح ى ؛الخيار الثرى وكان محالفا خيارا تشرط ولر بعتنج، المثري وقال ثلاثآ 

وننفضهاُءز، هم، اختلافها البح نقص محن ارئن هم، كاختلافها آعم— تعال والند — وهدا الخيار 
القولالخياركان المثري لوائهم، وكيلك بخيار. إلا بالبيع يقر ب وأنه الخيار له يكون أن هدا ؛ادعاء 

الخم،بالحارية أحدهما وجد م با واحد وقبخر،كل، محارية جارية الرجل، باع وإذا ( تال ) مكيا فيه 
ويهانتقفس قد البيع لأن جاريته وياحذ يردعا يقول كان • نمال الق رحمه حنيفة ابا فإن عيا قيضا 
والحيوانالرقين، جمع هم، قويا وكيلك صحيحة قيمما وياحذ يردعا يقول ٢، أمح، ابن، وكان ياخد 

وجدم ونقابضا محارية جارية الرجل، الرجل، بايع وإذا ؛ نمال الد رحمه ( الغاض قال ) والروض( 
جميعوهكدا ييممأ البيع وانتمض حا ياع الخم، ية الحار وأخذ ردها عيبا بض الخم( يالحاربة أحدهما 
هم،ابمارية ت ١٠وإن العروض من، عرض أو دراهم إحداهما مع إزكاتت وهكذا والعروض الحيوان 

الذيامحن هى لانبا اكة الحارية فة واخذ ردما الحان بالخارة الأخريا فوجد الرجلن احد يدي 

حنيفةأبا فإن عيثا به فوجد بامجره لغيرْ بيعا الرجل، اشرى وإذا ، دخ الذي الم( وياحد يردعا مخ 



بممرأن الثزى نكلف ولا لا الأمرأم أحمر نال ولا الثزى خابز فول كان عنه تعال اش رصي 
يتولليل ا؛ى اين وكان ياحذ ويه يانمب رصي ند الأم اياع تال إن عينا الشرى عل ثرى ولا الأم 

ولو'كانيانمب رصي ما فيحلف الأمر بمفر حى البب حا الى المالعة يرد أن الشرى يستطع لا 
حنغةأيا فان الال يذس فٍرا يتجر يلادا أى ممارية مجال معه الرحل وكذلك ، البلد ذلك يغير عاتبا 

الآُررص عل يستحلف ولا يرده أن ظه عيا به فوحد ذلك ر اشترى ما يقول كان عنه تعال النه رصي 
رببمفر حى ذلك من ثيتا يرد ان الضارب المشترى يستطع لا يقول لبل ايى اين وكان بالعيب 

متاعاله ف؛لع رحلا اِ رحلا ارايت غاتبا وإزكان المتاع ير لر وان يالعب رمحي ما فيحلف؛اذٌ المال 
أنترى الأ المتاع رب الأم بممر أن أونكلفه ذلك ى اليانع أيخاصم عيبا يه المشترى فوحد أوسلعة 
فهوله فاشترى أمرء إذا فكذلك ويينه يينه حصومة ولا الأم بمفر أن نكلفه ولا ال؛غ هذا فى حممه 

حيارحىله يكون لا ام راء إذا الخيار للمشتري أكان يرء ولر متاعا لواشترى أرأت بالبيع أِْ مثل 
أنله أماكان فيه ل حاجة لا فقال يقبضه أن تبل اعمي فوحده حمدا لواشترى ارأيت الأم؟ بمفر 

وإذاعنه تعال اث رصي ( اوقا،هم |ال ر بمفرالأم ولا يردء أن له يل ؟ بمفرالأم حى بمذا ثردْ 
بهافوجد لجارة به فاشترى فراضا مالأ إليه اودفع اومؤصرفة يعيما ملعة يشترى ان الرجل الرجل وكل 
المالرب رصي ما باش بملف أن عليه وليس المشترى لأنه المال رب دون ذلك يرد أن له كان عيبا 

باشترى بما أرصي لا لوتال المال رب أن ترى ألا المال لرب اشترى ما المالك مقام يقوم أنه وذلالث^ 
الماللرب التياعه وكانت البيع ينتقض ب فيه فحايى شينا ولواشترى البيع ولزمجه ابتاع ما ختار له يكن 
ادضفان المال رم، دون اليانع عل للمشتري التثاغة تكون وكيلك . منه المشترى عل لا ااوكل عل 

ص،كل َابمة ثوبا الرحل باع وإذا البت. عل لا علمه عل حلغط رب رصا ألمشترى عل البائع 
"صيغةايا ذرن , الرابمة ى عليه وزاد ائرابمة ى خانه ند الباتعر وحد م الثوب المشترى فباع مى م

وياحديردء ان له المبك١ن عنده ولوكان الثوب ياع فئ لأنه حائز اليع يقول نحهكان تعال اش رصي 
ويهالريح من وحصخما الخانة تلك عته نحط يقول ليل أيى ابن وكان شيثا بمله ولا شاء إن نقد ما 

وحدم فباعه مرابمة ثويا الرجل من الرحل ابتاع وإذا : محه مال اش رصي ( الغاض قال ) اخذ 
ويرجعالربح ص بمصما الخيانة عنه نحط نيل فقد الس ى خاذه فد مرابمة يامه الذي الأوا اليانع 
ؤيمعلهفامما اذاكار يرده وأن اوع افاد من منعنا رامما يرده أن له يكن i فابما الثوب رلوكان به عليه 

فإنب ص عل محرم ض انذر وأتما مما عالهإ محرم عل ينعقد لر اليع أن فات"ا اذاكان بالفة 
فيكونانمب للرجل الرجل يدلس تل غار؟ فيه واياثع بمال الثح يموزفيه مما مذ•' يشه ما فاتل فال 

فيهفاصدا الثيع يكون ولا محرما الخيانة من أحذ ما كاكان محرما تمنه محن أحذ وما علميه محرما اكدليص 
لرلأنه اليع أوقح له ّى الذي بامحن أحذء ش الخيار للمشتري وفيل رده الخيارش للباتع يكون ولا 

عندبمآول تمن إل يرد لأنه البيع مد المشترى به يرض فلم حمره وجد فإذا مى جمينمن إلا ينعقا- 
ايام"■، اص ان بل همب فغلهرمحا ملعة للرجل الرجل اشترى وإذا ، اليانع به يرض ل؛ المشترى 

ليلاى اين وكان احد وبه العيب عل البسة أتام إن يردم' أن له ; يقول كان عنه اض رصي حنيفة 
الرجلاشترى وإذا ( الغاض قآل ) ادفن ينقد حى العيب عل شهودا أتبل لا ت بقول تعال اش رحمه 
اردفله عليه آويشهد آويرى الياح يه. يقر همب عل •٣' ظهر حتى يفده أولمر تمما ونقف وقبضها السلعه 

ولاعيرحاجه ُن مر. اومتاعا وهركردارا ابنه عل الرجل باع وإذا ، النقد مد الرد له الفدكا تبل 



بموللثل أي ابن وكان بأخذ وبه ابنه عل ذللث بجون لا يقول ممالكان الد رحمه حشفة أبا عذر؛إن 
شباعليه أبوه فباع نمه عاله يل الرجل وإذاكان : ممال الد رحمه ( الئاض ؛ال جائز) عله يعه 
ومباطل قالع بائه نزلت أوحاجة غيرحاجة نر سوى أو؛غير*ا أصعافا نسوى بأكركا ماله من 

ساجنك U زكذللث بايروف عاليه ففق محاج أن إلا اله ى له حق ولا عليه الى j كالاجنى 
يقولعنهكان نمال اش رصي حنيفة أبا فإن حانحراكت والرجل لرجل *تاعا الرجل باع وإذا • ماله 

بالبيعإ؛رار مكوص يقول لٍل أبى ابن وكان يأحذ وبه بالح ازارا ّكويح وليس عليه ذللي يموز لا 
حادتأو ثوبه البيع والرجل حائط أو لرجل توا ارجل باع وإذا نمال الق رحمه ( الفاض ال ،) 

اممابالع رصا صمه يكون ولا اليع رد يسلمه؛له ولآ الح عن يمه ولر الباغ يوكل اب التع حاصر 
أوأوربعا تلثا يم ولر داره من نميا الرجل باع وإذا ( )كال فلا الرجل البكروأما رصا الصمت يكون 

وفالالوجه هذا عل الح يجوز لا يقول ت١الكان الد رحمه حنيفة ابا فإن  ١٠٠٠٠وكذا اوكذا ذللث غ؛ر 
اشرحمه ليل أبى ابن وكان ترك ثاء وإن أحذ شاء إن علم إذا الخيار له تحال الد رحمه أبوييمحف 

بأسهاكثيرة وازكاث يم لر وان النصيب بيع أجزت أوثلاثة اثتبن بن الدار إذاكانت يقول تمال 
بعتلثلرجل أحدهم فقال ثلاثة بن الدار وإذاكانت نمال الد رحمه ( اكاهس 1ال ) يمي حى يمز 

سهمألف من سها يكون قد مما النصيب أن قيل من باطل فالح نميى يقل ولر الدار هذه من نصيبا 
عرلر نصيبي ببتك ولوقال والشرى اليانع عند معلوما يكون حى يموز فلا الدار أكر ويكون وأفل 
اشرصي حنيفة ابا فإن شراء عل الرجل حم وإذا ، الح عقد قبل نصيبه عرفا قد بانبما يتصادقا حى 
اشرحمه ليل أبى ابن وكان ياحذ وبه صلمغ يقول جى للح ل؟ا بتذللث ليس يقول ء،كان نمال 
شراءفيه بكتاب الرجل اى وإذا عنه نمال الد رصي ( الغاض )هال للبيع ند ذللث يقول نمال 
بيعوإذا بالكلام الإقرار يكون إنما بإقرار ليس فالخم يكتب ولر يشهد ولر يتكلم ولر عليه وحم باسمه 

فإنعله غلومحم فئ رنفهم من اولمحق بن اللمتاع من وعومتاع الخوارج همكر ر والتاع إلرمحق 
ميقول ليل ابى ابن وكان ياحذ ويه اهله عل ويرد يموز لا يقول ءنهك١ن نمال الد رصي حنيفة ابا 

قولهمى أهله عل رد يبيعوه أن قبل الخوارج وقتل بعينه قامما والرفيق بعينه فامما التاع وإزكان جاثز 
فباعوهامستحلين أموالهم فأحذوا قوم عل الخوارج ظهر وإذا : نمال الد رحمه ( القاض 1ال ر جميعا 

 fمنه،اشترى من عل باش ورده البيع ونح يديه من أحرجها يديه ى ر من عل الإمام لهر ي
أبافان المحارى من بينة عنيا نصرانيTحر٠وأقام ظدءاu انمرانى من الدابة الملم الرجل باع وإذا 

ابنوكان الملم عل بذللث يرُح أنه محل من بجون'نهادمم لا يقول كان عنه نمال الد رصي حنيفة 
(ايئاض ؛اد ) يأخذ وبه بشء ٣ عل يرجع ولا انمراى مل جارة ثهادم يقول لل أثى 

يكوناأن الناهيان يح حى الشهادة يور ولا الإٌّلأم خالف أحد شهادة نحور ولا تحال الد رحمه 
علولا لأحد ولا اللمين ولا المركيز بين فته يىثيأان ما ظنيتين عير عدلين بالعن حن ملين حر 

اليقول كان نمال اش رحمه حنيفة أبا فإن مريص وهو ورثته بعض من بيعا الرجل باع وإذا أحد، 
رقالياحذ وبه بالقيمة جاتز بيعه يقول ليل أبى أبن وكان مرصه من مات إذا ذللمث بيعه يموز 

الناستنابن بما أو قيمته بمثل ورثته بعض س بيعا الربض الرجل باع وإذا نمال افه رحمه الثاض( 
كبيروولدْ لولده مالأ الرجل امملك وإذا فثري، وصية ولا هبة لا والتع جائز فالح مات م به 

اىان وكان ياحذ وبه الأب عل هودين يقول ءنهكان نمال الد رصي حنيفة ابا فإن غى والرجل 



(الفاض لأل ) نه عليه صان فلا لأمه ثى» من أيوه امتإلك وما أب، عل دين له يكون لا يقول ليل 
الابزكاعلب رجع الأب من حاجة غتر من ماكان مالأ لأبنه الرجل اسملك وإذا تحال الد رحمه 
،الاللئا غثز عتق محال بجون فلا امملأك غير والعتق عتقه بجز لر عدا له ولواعتق الأجتى عل ثرجح 
عدالخارية عانت وقل عيبا بالعبد وجد م درهم ماثة معها وزاد بعد جارية رجل اشترى وإذا 

الحارينوقيمة درهم ماثة منه ويأحذ البمد يرد يقول كان عنه نمال الد رصي حنيفة أبا فان المشترى 
علالعبد قيمة ونم الخارية رد العبد مات وقد العيب يما وجد التي عى الحارين فازكاتت صحيحة 

قيمةمن العبد أصاب مجا  ٢١١ويرد الدرهم ا،ياية أصاب ما له فيكون الحارية ممة وعل الدرهم المائة 
صحيحاقيمته وأحد رده عيبا بالعبد وجد إن هدا ى يقول ليل أ؛ى ابن وكان ياحذ وبه ية الحار 

بعبدجارية الرجل اشترى وإذا نمال اش رحمه ( الفاض ؛ال ) يديه ى هى الى الدراهم وكذلك 
الماثةوقبنس الحبي رد فله عيبا بالعبد فوجد ايارية ماتت م فممابضا درهم مجاتة الخارية ح وزاد 

قاممةلوكانت أنما قبل من القابض عل نمنما جعلنا وإمما دفع التي الحارية وفبمة دفع التي الدرهم 
ردعاالعيب بالحارية ووجد العبد مات إن وكدللئ، الدرهم والماف عى العبد ممن لأنما بعينها رددناها 

بماابتاع *ن لكل مقامه تقوم فممته فات فإذا لأحده قامما لوكان لأنه قيمته وأحد الدرهم والماثة 
واحدملك وةثفتمحا رجل من ثوبين الرجل اشترى وإذا ممنه، ى أعز مما ورجع رده عبثا فأصاب 

القوليقول نمال الد رحمه حنيفة أبا فان الهالك قيمة ى فاحتلفا رده فأراد عيبا الأحر بالثوب ووجا 
اشرحمه ( الثا،ص قال ر المشترى قول القول يقول ليل أبى ابن وكان يأحد وبه ممينه ح الثاتع فول 

ممنى فاحتالخا عيبا بالاحر ووجد يده ى أحدهما فهلك واحدة صفقة ثوبين الرجل اشترى وإذا تمال 
قدامحزكله أن قبل من الباثع قول فالقول حمة قيمته المشترى وقال عشرة قيمته الثاتع فقال الثوب 

فلابأكرارئن به رجع بالعيب الرجئ أوأراد بأكراُبمن زده الثوب أراد إن والمشتري المشترى لزم 
منهالماحوذ انه قبل من المشترى قول القول ان للثافهمر احر قول وفيه إ الريع فال ) الزيادة بقوله ُ*ُل؛ه 
واحدةمحققة ى أوشيثين ثوبهما اشترى وإذا نمال اش رحمه ( الئافر قال ) القولهما أصح وهو الم، 

واحدةصفقة اشتراهما لأنه العيب بقيمة ويرجع سبيل الرد إل فليس عيثا بالاحر ووجد احدهما فهلك 
.ينقضها ان له فليس 

الضارةياب 

ريحمجن فيه مجاكان أن عل يبيعه ثوبا الرجل الرجل، ١^، وإذا تعال الد رجمه ( الغاض ال ق) 
نمالاش رصي حنيفة أبا فان نصفان ييلممأ أجرنما أن عل ويواجرها يثنتها دارا أءهل١٥ أو نصفان فبينما 

ربعل مثله أجر الدار ولباني الثوب رب عل مثله أجر ياع وللذي فاسد كله ذللت، ى يقول كان عنه 
بجعليل أنحا ابنا وكا.ن نصفان يلما والربح والأجر هوجار يقول لل، أمح، ا؛ز، وكان ياحذ الدادوبه 

الالرجل دفع وإذا نماب، اش رحمه ( الثافص قال ) للمحاملة والنخل للمزارعي الأرض بمتزلة هدا 
بينماوالكراء يكؤتها أن عل يبنيها بقعة أو نصفان يينما فهو زاد فا يكدا يثيعها سلعة أو ثوبا الرجل 

مصححه.كتبه تأمل ، العبد قيمة من الخاوية أصاب ما لعله )١( 

^١١٣-  ١٧٢٨١٠٢٠





أوبالهريإلممة يأ-حذ وبم متإ للثمع حاكم يحل أن نل لوطلقها أرأيت نكاح عذا إمما ثنعت نه 
ينصباارآْ الرحل تزلج وإذا ( الفاض قال ) جميعا توقا دارز من بنقص احتلعث إذا وكذللث 

-؛Iيحل آن نل ولوطلقها مثالها مهر بقيمه احذما الئفعة ايزوج شريك فاراد مقومة غير دار من 
عيوندارولا من ينقص لواختلعت وكذلك الشفعة ممن بنصف الرحؤع للزوج تامةكان الشفعة كانت 

علنزوحها فإن الصداق من علمت قد مما نتزوحها محسوبا مجعلومجا يكون أن إلا بنقص يتزوجها أن 
النكاحنشت محهول مهر لأنه ثنعة نه يكن ولر مثلها صداق لها كان معلوم ولا محرب غير ثقص 

اشترىوإذا تعال الد رحمه ( الغاض قال ) مثلها صداق لها ويكون ربه إل ويرد الهر وينفخ 
يقولكان عنه تعال اش رصي حنبة أيا فان ؛الشفعة يعللما الشفع جاء م بناء فحا وبى دارا الرجل 

للشفيعالءارولأبناء بجعل ليل أبى ابن وكان ياحذ وبه النقص الناء صاحب الدارويأحذ الشفيع يأحذ 
(الثافص قال ر له ثفعة فلا والأ البناء صاحب به اشتراها الذي الدار وممن البناء نمة عليه ؤمحعل 
لهنل ؛الشفعة الشفع طلبه م وبى فيه قاسم م دار من نصا الرجل اشرى وإذا عنه اش؛عال رصي 

_لأنه هذا إلا له يكون لا الشفعة فيع شنت وإن النوم الماء وقيمة به اشتراه الذي اُءن فأد بمئغ إن 
تعالاش رحمه ■حنيفة أبا فان دارا او أرصا الرجل اشترى وإذا بى مجا هدم عليه يكون فلا متعد غير 
أىابن وكان يأحذ ويه له شفعة فلا وإلا الشفعة طلب فان علم حن الشفعة الشفعة لصاحب يقول كان 
الدارمجن شقص ح وإذا تعال الق رحمه ( القافص قال ) علمه بعد ايام ثلاثة هوبالخيار يقول ليل 

منامتناع أو مرض مجن عذرا فدكر الْللب أحر وإن الشفعة فله مكانه فهللب عالم حاصر والشفع 
آنإلا ذلك فى ونت ولا شفعته عل العذركان من اشعه  ١٠او ملهلان حبس او الله1ان إل وصول 
فدكهوفالقول غاتبا فازكان فه لحقه ركا ولا للشفحة بافلم رصي ذلك ترك  ١٠انحن وعليه ممكنه 

وإذاشفعته انقعلعت ذلك رك فان حابس له يكن ول؛ التوكيل أو الخروج أمكنه إذا الحاصر مض زى 
الحهدْيقول كان عنه تعال اش رصي حنيفة أبا فان ارئن ونقده المشترى مجن بالشفعة الدار الرجل أحذ 
وتحتالشفعة لأن الباثع عل العهدة يقول ليل أبى ابن وكان يأخذ ويه المال أحذ الذي المشترى عل 
مجنبالشفءة الشقص الرجل أحذ فاذا عنه تعال اش رصي ( الثافص قال ) للشفيع المشترى اشترى يوم 

نبضنمجن عل العهدة تكون إمما باثعه عل المشترى وعهدة مجته أحذ الذي المشترى عل فعهدته المشترى 
ولويثرأ ل( اش من الأخذ؛الثفعه ولوأبرأ ممالك لمس الأول المائع أن رى ألإ المع منه وتبص المال 
ردْله ؛الشفعةكان اخذه ؛عد التشفع علم فان المتثضر به يعلم ب عيب مجن منه المشترى إل تثرا ّكان 

اخذهاوصى له فإزكان الشفعة له له يقول تعالكان الق رحمه حنيفة ابا فان لليم الشفعة وإذاكانن 
فليسعلمه مد الشفعة الوصي يطلب لر فان أدرك إذا شفعته عل كان وصى له يكن لر وإن ؛الشفعة 

شفعةلا يقول ليل أى ابن زكان ياخذ وبه حيا أبرم كان إذا الغلام زكذلك أدرك إذا شفعة لليم 
ثامجمالذي للشر؛لئ، بعده وهى يفامم ب الذي للشريك الشفعة تعال الق رحمه ابوحنيفة للمضوقال 

شركاءفهم مواء التصاقهم وكان الحثران اجتع وإذا اللاصق للجار بعده وهى بيخا واحدة والطريق 
الأن يأمره المومنن أمير أبوالعباس إليه حنيركتب حنيفة أبى بقول يقول ليل أ؛ى ان وكان لشفعة اى 

يقاسملر الذي للشريك إلا يقضى لا وكان ، بذ١٧فاخذ يقاسم إ الذي  ٠٧للشر؛إلا يقضى؛الشفعة 
(قال ) را؛ عما تعال اش رصي عباس وابن عل عن بلغنا وكذللمثؤ الحجاز أهل قول وهذا 

;نصها هذا زيادة هنا النسخ يعص ى ؛١( 





باجنينا فألقت ممطح را؛ الأخرى إحداهما فضربت ل جارتن ؛؛ن النابغةكنت بن مالك بن حل 
;لامراى، الاعثى وفال بغرة وبم عله الد صل اش رمول نه فقضى 

٠طالمة فانلث، يف جارتنا ا٠ 

اشصل الني عل بدلالة فه تأت ب مص دون الخيران بمص عل يوخاص فلت إذا فأنت له فقتل 
خالفمإوفد اكن احد إلا بمل لا عيرة ن إيراه؟ر الخواروحديث اسم لنمه عن عل بله ولر وسب عليه 

نافذةطريق قعا يكن لر فأكرإذا ذربع ألف ما دأصة الرجل دار دين ويما تيع الدار أن زعت م مجما 
لابمدالثضة فجعلت الثمعة قعا نحعل لر ذرغ عرصها نافذة طريق يا ؤإزكانث الثضة ما نكون 

دارااربمون وداره داره بن ركان عل وصته ممن لخرانه اوصى عن ان وزعت افرحا ومتعيا الخارين 
الذيين.يرة إ؛رامأ ؤحديث حديثنا حالفت إذا الؤصة عليه ممن مجا عل الثمعة نحل لر فكبف 

إذبمد يضرنا ولا نم فلنا ؟ وّلم عله اش صل الى أصحاب محن أحد بقولكم فال فهل فال ؟ به احتججت 
عنهالله رض الخطاب ين عمر فتل ؟ به فال محن فال أحد به يقول لا أن وسلم عليه اش صل الني عن ثبت 

اشمىؤإذا ، وغيرْ عليه تعال الد رصه العزيز عند ين عمر اكابن بمص وفال عنه تعال الد رصي محمان 
حنيفةأبا فان ذلك يدون أخذبما أنه ذلك بمد علم م الشفع ذلك ضالإ يه أحذما أكرمما وّش الدار الرجل 
يجمهلل أى ابن دكان يأخذ دبه باكرعن ملم إمما لأنه نفعته عوعل يقول ءنهكان تعال الد رض 

ابنعن محامد عن الحكم عن مارة بن الحسن أخمرنا ورصيأ؟، صلم فئ لأنه له شفعة لا يقؤل تعال الد 
حمردنءن ارءلاْ ن الحجاج يقاسم ■ا كريك إلا ثقة لا فالا آما عل عن محي عن الحكم وعن حماس 
ابوماكان« بقه احق الحار )I ومذ عاليه اش صل اش رصول فال فال ابه عن الشريد بن عمرو عن شعيب 
الحار» وسلم عليه اش صل اش رسول قال قال مجالك ن معد أوعز مرم؛ن السوربن عن أعية أى عن حنيفة 
فسلممائة احدته فقال الدار الضيب،ن الرحل اشرى ؤإذا ت تعال الله رحه ( الغاض {ال ) ٠ بسمه احق 
إمماثفعته يقاطع تسليمه وليس الشفعت حينثد فله ا،لاثة عن بافل أحده أنه بمد الثفح عالإ م الثضر ذلك  يكنب ه ملمه الذي اكرعن ١^١ أن مد ولوعير يالثفعة الأخذ له ٠ودونهكان ها عم فيا ءل'عن عله 

•به مه ين الأكرأؤل ّده؛الأةلكان إذا أنه قل شفعة.ن له 

الزارعتاب 

أوالثلث أو يالنصف عزارعة أرضا الرجل الرجل أعهلى وإذا : تعال اث رحمه الغاض( )؛ال 
عنهتعال الله رصي حنيفة أيا أوأكرفان ذلأك هن أوأفل باؤنصف معاملة أوشجرا محلا أوأعض اربم 
كانأليس ميء ذلك مز، ي١مع لوب أرأيت يقول محهول بثي* اعتأحرْ لأنه ياطلأ هدالكه يقول كان 

انهومر عليه اش صل الق رمول عن جاثز؛ناننا ذللدكله يقول ليل ايى ابن وكان احر يغير ذلك حمله 
عمرخلافة وعامة عنه تعال اش رصي يكر أى ؤخلأفة قيفى حى فكانتكذلك يالنصف خير امحل 

ولايالصف مضارية عالا الرحل ي*ض الرجل أن ترى ألا الأثر ع عندنا مذا قياس ؤإمما يأخذ ويه 
اه.الخل* عمود ت كسير الطع )١( 

•النسخ عن الونحع عذا ل الأسانيد عذء ر؟،كذا 

١٧





دعواهس المدعى صالح م عله المدعى فأنكر دعوى الرجل عل الرجل ادر وإذا ن تحاف اث رحمه 
سالمع به نحون مما إلا الصلح تحز لا أنا نل ر ياطلأ الصلح يكون أن وعومنكرفالقياس ثيء عل 

عوصآهذا الانكاركان عل أحاز س وعند عدنأ هكذا هذا فإذاكان الروية الخلال الأممان 
هذاي يكون أن إلا والممصى المعوض عليه تصادفا مما إلا العوض يكون أن يملح ولا ممن وال٠وضكله 

:تعال اش رحمه الغاض( رقال عتله يلزم أثرا فيه اعلم ولت الماس س الأثرأول نكون يلزم أثر 
عنهتعال اش رصي حيفة أبا فان والمهللوب،تغيب المطالوب عن اللمالب الرحل صالح وإذا أفول ويه 
عنمتغيب المهللوب لأن ردود الصيح يقول ليل أيا ابن وكان يأخذ ويه الملمح؛ائز يقول كان 

القاص(رقال لك وصمت ما عل حميعا ملإ كان وهو،تغيب عاليه دينا لواحرعنه وكذلك العناب 
وهوالحق صاحب أوأنفلره غائب عنه والصالح الرجل عن الرجل صالح وإذا عنه تعال اش رصي 
الإكراهمعاني مجن ليس يذا لأن الحضور ف اجتزه ُنيثا بالتغتب ابملل ولا جاثز فذلكَكله غاب 
ذلكعل مهه اله!الب ان البينة فافام بدين افر او بيعا اوبيع الرجل الرجل صالح وإذا ٠ ارده الذي 

ابنوكان ياخذ ربه اكرهه انه ستة منه اقبل ولا جائز ذلككله يقول ت٠الكان اش رحمه حنيفة ابا فان 
الإكراهإذاكان تعال الد رحمه أبويؤمث وفال عليه ذلك وأرد الإكراه عل اليتة أمل يقول ليل أى 

فقالسيفا رحل عل لوثهر رجلا أن ذلك ونفير الإكراه عل البينة فبلت الدم فيه أبملل وصع مي 
اثرحمه القاض( الإ»رار)ةال ذلك عنه وابملل الأ/اه عل البينة مأه اقل فقال اولامحلنك لتقرن 
وهوكله ذلك فعل أنه البينة المكره أقام ثم صدفة أو إقرار أو بع عل الرجل الرجل أكره وإذا تعال 
لهلا،انع الق y يكرهه الق الحال ل الكره س أقوى محنكان والإماه عنه مداكله أبمللت •كره 

مغلقبيت ل او صحراء ق اورحلا اوحارحيا اولما مكناناكان هوبنمه ممتغ ولا إكرإهه من فٍا 
عندس قاما بعدما صاحبه محق احدهما فاقر القاصي إل الرجلان احتصم وإذا منه، عراقوي س عل 

حاثزذك يقول عنهكان تعال اش رصي حيفة ابا فان ذلك وهوبجحي ينة بذلك عاليه وقات القاصي 
)قالعدي إلا فإ صلح ولا عندي إلا خاصم لمن إقرار لا يقول ليل أى ابن نكان آخذ ويه 

محلسي القاض عند أحدهما فأقر الءانحي إل الرجلان اختصم وإذا ; تعال الد رحمه القاض( 
فيهفالقول أوبعده الحكم مل حق الأخر عل لأحدهما ثبت فان القاصي أوعلم محله أوغم الحكم 
مجاأن الفناهر ق عالر أنه عل بثاهدين يقضي إمما لأنه يعلمه القاصي يمضي فال س قولن من واحد 
علمهق بثك لا لأنه ونهودكثيره ُناهدين "نهاية س اول علمه وكان 7اذا قضى "شهدا ؛هّؤا شهدا 

شاهدايكن نر بيلما حكم إن فال الناس س كرجل القاصي قال وس الشاهدين شهادة ل ؤيثك 
قدمرح فول وهذإ يعلمه ولي شيثا سسع ب س ام س كحكم حكه وكان غيره شاهدين الحمم وكلف 
قاللك اقضى ان تريد ازكتت بثاهدين ائتي فقال به له يقفى ان ماله حقا له يحلم رجل جاءه 
ان ١٣٠١١تمد وجل عز الق إن تال هذا تال ومن لك *اشهد الأمني إل فاذهب، قال حي تعلم أث 

علالحاكم وليس يبا جاءوا إذا نهلل ولا مما بأقل تؤخذ فلا بينة بحيل محاحدوا إذا الحقوق مجمم تؤخذ 
العددم وما يقبل فلا أرش عددا ملما هوأقل ما يكون وقد شهدي-، البينة"م به شهدمت، ما أن من يقيث 

محعللر يعالمه'ؤا ياحذ أن للحاكم محعل وب العدل اسم أدنى عنيم وي إذا فيقبلون الركام س أنقص 
لوعلمه لتفمحكم أن له يكى لر واحدكا أمر ي ^"^١ شاهدا يكون ان ولا غيره واحد بعلم يأخذ أن له 

تأديةس أكأر علمه لأن بعلمه محكم أنه الثافم اليه يذهب الذي الريع( )قال حق حقه أن 



وإذا• الناس ا-رال فذهب غثرعدل القانحي يكون لئلا إظهارذللث وإنمامْ ابه النهاية الثاسين 
ذلأثإل فارتفعا القاصي لرأى محالهن، بهضاء يلما فقضى يلما نحكم حكم عل الرجلان اصهللح 
ألخكموستقبل حكه يعلل أن امحاصي لذللت، سم يقول كان تحال اش رحمه حنغة أيا فان القاصي 

اصعللحوإذا تعال اض رحمه الئافص( )لأل حائز عالها حكه فول ليل ايى اين وكان ياحذ ويه يلما 
ف^رتفعناالالقاءيالأحر عل لأحدهما فحكم فيه يتنازعان ثيء ي يلما الرجل همكم أن عل الرجلان 

حميعااصعللحا إذا يكون أن إما من؛ولهم، واحد إلا هذا بجونف فلا يلما الحكم يرى ما حلاف فرأى 
ماإلا حكه من يرد أن للقاصي يكون فلا أوحالفه امحاصي قضاء ذللئ، وافق القضاء بت، حكه عل 
يكوي،أن وإما معناه ق داحل أوذي،ء أوإجلع أومنة كتابا حلاف من غتره القاصي، حكم من، يرد 

محاكملر مجن بن يتدته يلماكا التفلر القاصي متدي،ء ثيرء ملما واحدا يلزم فلا يلماكالفتٍا حب 
احد.إل 

مهريامن له أوركن، أوتصدغن، هبة لزوجها ا،لرأة وهيت وإذا ت تحال اش رحمه الغاض( )؛ال 
وأمجفييلها أيل، لا يقول تمالك١ن الله رحمه حنيفة أبا فان يينة ذللث، عل وجاءُن، أكرهي، الن، هم 

صتمن،ما وأيعلل ذللث، عل يلها أهل، يقول تمال الد رحمه لل، أنج، اين، وكان ذللث س فحلنا مجا علها 
سأو مهرها س له أووصعتا بثُ،ء زوجها علي ازأْ مدقنا وإذا ت نمال الد رحمه الثاض( )1ال 
علماذللت، أبهللنؤ القهرللمرأت مصع مح، والزوج ذللئؤ عل أكرهها أنه البينة فأ؛امتؤ عاليه U كان دين 

جارةاوكاننؤ النفقة واعظم بناء دارف؛ناها و،ني له الوهوبا ونضها هبة الرجل وهبا وإذا كله، 
يرجعلا يقول ءنهك١ن تمال الق رصي حنيفة أزا فان وأدركت، مبتا حتى صنعها أو فأصلحها ًغيررة 

في،فيها ^٠>^، فد أنه ترى ألا . حيراًاحمأا عند زاديتج هبة يكل، ولا ذللته س ُّ،ء ي الواهب 
يرجعأن للوام، ولداكان الحارية ولدمت، إن أرأيته ؟ الوام، مللئ، ي يكن ب قيء له ا،لوهوبة مجلل!، 

وفكله ذللته ف يرجح أن له • يقول لتل أمح، اينر وكان • ياحذ وT٢ذا ؟ ألط بملكه ونأ له تهبه ولر فيه 
في،الحارية فزادُنه دارا آو جانية للرجل، الرجن، وهجه وإذا • نمال الق رحمه ( الئافص )قال الولد 
أيالحارية ل يرجع أن ذللته يشرط ولر للمإب وهجه أنه ذكر الدي للوامج فليس الدار أوبق، يديه 
ءلالق٠ام يدببا ي فزادص، جارية ا،لرأة أصدق، إذا له يكون لا ي أونقصتؤ حمأ زادُته ءاك١نته حال 

•بدمهولا بناءه يعلل أن له يكؤن فلا بمللثج ما يك، إمما البا؛؛، فان الدار فأما زائدة بنصفها يرجع أن 
فتباينز الثفعة في، وءاول؛ج لل؛، يكون كا والبناء الدار نمهن، أحييت، البناء قيمة أععليته إن له ويقال 

مبشغير منه أكرقيمة مثنيا لأنه بنصفها يرح ب فينلها دارا لوأصدقها بنصفهاكا يرُئع ولا صاّما 
الخراجكمباينة ملما بائن ملكه ق حادمث، لأن له للموهوية الولد كان ولدمت، الحارية ولوكانته 
بنصهن،ورجع للمراة الؤلد كان الدحول قبل ءلامت، م الصدفة الراة يد في، لووليلت، لهاكا والخدمة 

اشرحمه حنيفة أبا فان عياله وا؛نهكأيروُوفي، لاينه جالية الرجل، وهبا وإذا ، ذللثا أراد إن الحائية 
وأنأيه عيال في، الولد إذاكان يقول ليل أبى ابن وكان ياحذ وبه يقبض أن إلا هموز لا يقول نم١لك١ن 

وإذانمال اش رحمه الغاض( )قال لامرأته وهبؤ إذا الرجل، وكدللثؤ جائزة اقة فهدم أدرك فد كان 



الابنيمضها حى تامة الهبة تكن لر بالتا الابن يازكان عباله ق وابنه جاؤية لأبنه ارجل وما 
مالالد رصي الخطايا بن وعم وعاثئة بكر أى عن روى وكذلك يكن ا أو عتاله ل. ومواء'كان 

محرزلهملا أته عل يدل وهذا صغارا ماكانوا لولده محوز الأب، أن رأى أ؛ه ا ع وعن ايالغتن ل عم 
محرمة»هيكالهاغير وصدتة ونحلة هبة وهكداكل : مال الد رحمه ؛طافص( الصغر)؛او حال ي إلا 
أولوجلن دارا الرجل وم، وإذا ايطى، بمص إلأ تم ولا عوض عيإ يمحذ لا الي ايطايا من 

الهيةتلك نحور لا يقول تعالًكان التٌ ؤجه حنيفة ابا فان جميعا فقيضا٥ م يقمما التاع ودلك متاعا 
اثنانوما وإذا ياخد وبه جاتزة الهبة يقول لٍل أبى ابن وكان حصته مما مما واحد لكل يقم أن إلا 

الرجلوما وإذا ت مال اش رحمه اكاض( محواء)قال هما ابويومحما جاثزوتال، فهو ونص لواحد 
محرزحائزة'لإا فالهبة الهبة جميعا فقبضا يشم لا اوعبدا اوثيابا اوء1عاما تقم لا دار بعض لرجلن 

وإذاالهبة، جازت وقبض رجل أوعدا تنقم لا أو تنقم يما دارا اثنان لوومر وكذلك الح 
ين،كانمال اش رصي حيفة أبا فان له ه يقولر لصاحبه حصته احدهما قوما رجلن الدار 'كانتا 
معلومةمقسومة إلا الهبة نحون لا تال أنه ذلك ي حجته ومن ياحذ نحوزوبه ولا باطلة *ذا ل الهبة يقول 

جذاذعنما تعال اش رصي ا،لومنن أم عاتثة نحل أنه عنه مال الد رصي بكر أبى عن بلدا مقبوضة 
هومالوإنما قبضتيه تكول ب إنك لعاثثة فال ١^^ حضره فا بالعالية له نخل من ومحقا ءحرأن 
وكانيأحذ وبه مقبوضة إلا نحوزالهبه لا يقول ايراهم وكان نضته تكن لر لأما اررثة بن قمار ارايبج 

وهذه]لهبة منه تبض فهذا نصيبه لصاحبه أحدهما قوما رجلن بن الدار إذاكانتا يقول لل أبى ابن 
اشرحمه حنيفة أى تول ل فهوحار فمضها رجل دارا ارجلأن ومر وإذا جارة وهذه معلومة 

الداربنواذاكانت ; تعال اش رحمه الئاضر( )لأل ياحذ وبه لاثنن أما'كانتا الهبة يفد ولا تعال 
يديق كانت تكون أن والقبض جارة فالهبة الهبة فقبض نصيبه لصاحبه أحدهما فوهب رجلن 
اليكون حتى وبجما ينه ؤيخل رما أويسلمها فما معه وكل لا له الؤبموبة يدي ي فمارلتا اراما 
ماالبيئ ي كالقبض الهات ل والقبض نبضا هكذاكان هذا فإذاكان له زكيل مؤولا دوما حاو 

وهبوإذا ، الهبة ل قبضا يكن لر البع ل قبضا يكن لر وما اب ي قبضا كان البيع ي قبضا كان 
حيفةأبا فان اراما وتبض عوضا مما ذللثا بعد عوضه م أرصا أو دارا ونبضها الهبة لرجل ارجل 

وكانالشراء بمنزلة هذا وليس ياحذ وبه صفعة فيه يكون جارولا ذلك يقول ءتهكان تعال الد رصي 
أنالوام، يستهليع ولا العوض بقيمة بالثفعة الشفيع ؤياحذ الشراء بمرلة هذا يقول ليل أ؛ى ابن 

الرجلارجل وما وإذا ت تحال اش رحمه إلقاس( )لأل جميعا ملإ ي العوض يعد افة ل يرجع 
لثوابوهبتها قال فان اراما محتل اراما فقبضه محيثا له االوءو؛ة عوضه م تقبضه دار من ثقصا 

لوهياكله الهبة كابتداء ١^١٠١٠ وكانت محفعة فيها يكن ب لغثرثوابح وبما قال، وإن الشفعة ما كان 
فليسالهبة ي يشرطه لر إن للؤام، ثوابح لا قال من قاما أردتم قال إذا الثوابح للؤام، قال، من قول 

فالهبةالثواب وامحرمحل وما إذا ؛ احر فول وفيه ار؛ح( )قال منه الثدابا ولا وجه محُ في ارجيع له 
ليرجع آن له فليس اخلوهوب وقبضه الثوابا لغتي وما وإذا مهولا عوضا اصرمحل انه قبل من باطلة 
لهالوم؛ قبضها فلم رفه ي بة لرجل ارحل وهب وإذا ، الثاض قول وهومعنى وبه ثيء 
يأحدوبه نحؤز لا باطلة هذا ل الهبة ; يقول كان تعال اش رحمه حنيفة أبا فان اراهب مات حى 

منجارة هي يقول ليل أى ابن وكان وصيته ذكر ل ذلك يكون أن إلا وصبية له تكون ولا )قال( 







أنقل •>، ينمخ لا بماله والرس أمانته لمنرصوا الدين الورثة س لمْ ارس مللي نحول كد ارس 
بك\0كذذكأن له ليس الراص كان فإذا  l^uارامن ■■له الرس.الكن س ^١ إنما الورثة 

أجرهام دارا ارجل ارنمن وإذا ارص، طل ب تربم ^١^ ١١غثرارص به والإكالة ارارث 
أنله أذن حن ارس من -حرجت قل يقول لكن عنه تحال افه رصي حنيفة أبا فإن اراص بإذن 

لور:ينوالخلة حالها عل رص عي فول ليل أيى ابن ؤكان احد وبه الخارق بمنزلة وصارت يوحرها 
الرنسإل ودسها دارا ارحل ارح]، رص وإذا : عنه نمال افه رصي الفاض( )؛ال حقه س محاء 

مثمناوإمما ارس من بأذا نخرج ولا الدار مالك لأنه لراص الكراء فاكريتلكن بكراما وأذن عدل أو 
لوباعهأنه ترى ألا عوا،لرعون ليس والكن مكن الكراء أن الدين س أوقصاصا رعنا الكراء نحل أن 

يكنلر الدارثيئا أصل س ورأحذ للمثاري والخلة الكن ؛عيبلكن ردعام أوامتغلها مكنها دارا 
إنماالراص فمحاكأن الح أصل ليس والخالة والكراء اليع أصل الدارس س أحد U لأن يردئ ن أل 

الكراءس امحاء كون يجزأن لر حقا فتها للمرتس شرط أنه إلا لراص الدار رنة وكانت الدار رنة رص 
)ilJذلك حينه j الرنة الالك للمثزي والم الكراء كالكن الرنة المالك للراص إلا والكن 

حازانحاتزط فالرص الرص ونص داراورمها ثلث ارحل ارنهن وإذا : نمال ا،ذه رحمه الغاض( 
أودابةدارا ارحل ارجل رص وإذا ارس ف ونفا رمتا يكون أن جاز التح ي ونفا بيعا كون 

لإحراجا عدا يكن لر :٢١ فانتفع الدابة أو بالدار ينتفع أن الدار أو الدابة رب له فاذن الرمز فقبضها 
بملكهثيء لأته الرص اصل ي لبت لراص منفعة هدا وإنما ارص ص وإحراجه لهدا وما رس ار 

لربما الانتفاع j له أذن م الأصل المرتهن فقمن الرص ي يدحل ل؛ ثيء وإذالكن المرتهن دون الراص 
•لراص المد الداروحراج ازكراء ترى الإ ارص ينفخ ب يرص 

ا-مالةرالكهاهفيانمينياب 

أبافإن رجل عنه به له فكفل دين رجل عل رجل وإذالكن : نمال الد رحمه الغاض( )قال 
ياحذأن له يكن حوالة؛ فإزلكنت ماء أبه؛ا ياحد أن إاكل١لب يقول عنهلكن نمال الله رصي حنيفة 
فيهماالأصل عليه الدي ياحد أن له ليس يقول ليل أبى ابن وكان يأحد وحدا أبرأه فد لأنه أحاله الذي 

بهفثدُح الكفيل فل نوى فد المال يكون أن إلا المال ص أبرأه م الكفيل منه فل حيّد لأنه جمثما 
قواماق ماء ايهما ياحذ ان له ًاحبهلكن ص متهماكفيلأ واحد وإزلكزكل الأصل عليه الذي عل 

أنالمال احرفلرب به وكفل المال الرحل عل للرجل وإذالكن نمال افه رحمه الئافم( جميعا)قال 
فإزلكنتالكفالة.عللقة إذالكث ، JUيستوي حى ضهما واحد يثرأكل ولا مم،ا واحد زكل احذهما 
حوالةولولكنت له يشرط لر ما دون له مرط ما عل الكفيل يأحذ أن لاغريم كان بشرط الكفالة 
ماعليه يعود آن عز ب رجل ص نحوك فإذا غيره إل رجل عل حق تحول انها فما معقول فالخوالة 

صارجل أحذ وإذا حال، بكل انحيل دون عليه انحال ؤياحذ عليه عودته بتجديد إلا عنه تحول 
كفيلان ١٠٠يقول ايدلكن رحمه حنيفة أبا فإن بنفسه احر ذلك بعد منه أحذ م ه بنفكفيلا ارجل 
ر؛الالأحر الكفيل أحذ حن الأول الكفيل بريء قد يقول ليل أ!ى ابن وكان ياحذ وبه جميعا 

الأوليثريء وف بنفسه احر كفيلا منه أحذ ء بنفسه كفيلا ارجل ص ارجل أحذ وإذا ( العاقص 



عنهتعال اطه رصي حنبة أيا يإن ممى ض ,يدين للرجل الرجل كفل وإذا ' ينمه كفيل فكلاهما 
صمنلأنه ذلك ل الضان عليه نحون لا يقول ليل أيى أين وكان يأخذ و7ادا ضامن هوله يقول كان 
وماقيء عن عله امحاصي به لك قضى ما اضمن للرجل الرجل ثقول وهوان غمحمسس محهولأ شئا 
تعالاش رحمه القافص، ر؛ال مهول فهو هذا اثبه وما الشهود يه شهد ومجا حق مجن عليه لك كان 
هذاأنبه أوما نهود عليه به لك أوشهد فلأن عل القاصي يه لك قضى مجا للرجل الرجل فال وإذا 

فلاله يشهد ولا له ؤيشهد له يقضى ولا له يقضى فد أنه فل من لثيء ضامنا يكن لر ضامن له فأنا 
الضامنعرفه مما الضمان يلزم ؤإمما صمانا هدا يكن لر هكذا هدا ءاكان يوجوه له شهد مما ثيء يمه 

ولاوفاء الت يرك ولر وماْ موته يعد مجت دين الرجل ضمن وإذا ، الخاؤلوة فهومجن بمرقه ؛ ما قاما 
نوىقد الدين لأن الكفيل عل ضان لا يقول تءالك١ن اش رحمه حنيفة أيا فان ولأكثثرآ فليلا ولا شيئا 

صمنشيثا ترك ان ; تعال اش رحمه أيوحنيفة وفال يأحد ويه ضامن الكفيل يقول ليل أيى اين وكان 
اشرح،ه الثانص( )قال ، لأ تكفل ما لحمح ضامن فهو وفاء ترك كان وإن ترك ما يقدر الكفيل 

او1؛ثيئا اليت ترك لازم له هوفالضمان ش ويعرف بمرقه يعدما الين دين الرجل ضمن وإذا • تعال 
لأنماياؤللة يقولكفاإته تعالكان اش رحمه حنيفة ايا قان التجارة ق له المادون العبد واذكفل ، يرك 

وإذا، التجارة من لأما حاتزة يقولكف١لته ليل أيى اين وكان يأحد ويه المعروف له نحون وليس معروف 
انحالممون حى أحاله الذي عل رجع لا يقول تعادكان اش رحمه حنيفة أيا فان عليه امحال أفلس 

رحمها القافص نقال يأحد وحدا إذا*أفلس يرح أن له يقول ليل أيى اين وكان مالأ يرك ولا عليه 
العبدكفل وإذا ; تعال اش رحمه الثافص( )قال يرجع أن له فليس حق نحؤيل الحوالة تعال الد 

أنممنعه واذاكا  JUلاكب  JUاجلأك الكفالة لأف ئلكفالة؛اءiلة بكفالة التجارة ل له المأذون 
وكلوإذا أوكر، تل نيتا ماله مجن فيغرم يتكفل أن نمنعه فكدلك أوكر مر شنئا ماله من 

ليسيقول تعالكان اهه رحمه حنيفة ايا فان غيره بدلك يوكل ان الوكيلر فاراد في.نيء رجلا اإرجر، 
يوكلآن له يقول ليؤر آير ابن وكان ياحد وبه غيرْ بدلك يوكل آن آمره صاحبه يكون أن إلا ذلك له 

وكيفتعال الله رحمه أبوحنيفة تال قلا حاصرا صحيحا إذاكان يأما أومرض يغيب أن أراد إذا غيره 
اشرحمه الئافص( )قال يخصومحته رضي وإنما غثرْ بخصومة صاحبه يرض ولر غره يوكل أن له يكون 
أولم؛رمخالغيبة أراد أو الإكيل مرض غمْ يوكل أن للوكل فلس يوكالأ الرجل ارحل وكل وإذا تعال 
برضاله ذلك كان رأى من يوكل أن وله قال فان غيرْ بوكالة يرض ولر بوكالته رضي له الوكل لأن 

أنوكله الذي صاحبه عق أقر م القاصر عند الوكالة وأثبت بخصومة رحلا رجل، وكل وإذا الإكل، 
ءنهك١نتعال انته رضير حنيفة ابا فان القاصؤر عند به اقر يخاصمه الذي لصاحبه حؤر الحصؤمة تلك 
منو؛ثرج باٌلل فافرارْ الشهود عليه وشهد القاصي غثر عند أفر وإن فال يأخذ ويه جائز إفرارْ يقول 

باطلإقراره يقول لينه أيؤر ابن وكان عليه حائز غره وعند القاصر عند إقراره أيوييٌّف وقال الخصومة 
يمعليهبأن نكله أنه الزكالة ق قل وم ارجل؛^؛١^ انحل نكل وإذا تعال انك رحمه الفاض( )قال 

منفعل فا فعل فان يصالح ولا ب ولا يحميء ولا يقر أن له فلص مب ولا يحميء ولا يصالح ولا 
أوحدقصامر ق رجلا رجل ولكر وإذا ، يوكله لر ما وكلأ يكون فلا يه يوكله لر لأنه يامحلل ذلككله 

حنيفةابا ان ابويومان وروى ياحذ وبه وكالة ذللئ، ل تقبل لا يقول عنهكان الله رضي حنيفة ابا فان 
نحضرحى القصاص ولا الخد أقم ولا والقصاص الحد ل الدعوى ق البينة اركيل مر أقبل قال 



لل؛؛رلأى اث ُكا.ث محلا ذلك ي أيل ولا ص س الأ الم؛ أنل لا أووت ُءال 
أرله حر بملل ارجل ارجل نكل رإذا : محاد اد ب الفاض( ر؛ال اؤالة ذلك ي تنل 

اقتصروع احد«ه لر والقصامر الخد حضر وإذا ، الينة ميت عل الوكالة تبلت رجل عل له نصاصر 
القصاصفيعلل البينة ؤيكدب الحق فيبطل له يقر قد انه قبل من، له واكمر له انحدود بمفر حمر 

لرجلفلأن ;٢١ وكلى يديه ل هي الذي فقال رجل، فادعاها دار رجل يدي ل وإذاكانت ، ؤمفو 
سنةذللث عل ان؛ا;و، إلا اصدقه لا ; يقول تاأالكان الد رحمه حنيفة ايا فان عليها له اقوم غاب 

وجعالتهيينة منه أقبل لر أيضا  ١٠٢٣٠كان أن بعد اش رحه يومف أبو وقال ، يأحد ويه حمحما وأحعله 
خضرطس|،ا صل ولا وأصدقه منه أمل يقول ليل أى اُرا وكان أعرتير شهود يأز أن إلا خما 
حمحماجعلته البينة يقم لر فان اانكالة عل البينة صالته ابمه إذا يقول ذللي يعد ليل أى اين، وكان وكان 
يديهل هي، الذي فقال رجل فادعاها رجل يدي ق الدار وإزكانت تعال اش رحه الثافص، رقال 

المد■/،*>، كح الغاب ءل تضمح، م، وكل ذ|ا أوأنا كراء عل أوهم، وديط يدي ذ هم، ي لمت 
علتهااقام لليي ;٢١ قضى يثبتها لر وإن علمه قضى وكالته اثبت فان يديه في، هي الذي واحمر البينة 
يقم،لر ومنا له لمت  ١٢٠افلأن وزعم خضم فكا بمفرنا ولر 7اا قضيت إنؤ، القضاء ي وكتب، البينة 
لرأووديعة بكراء يديه ف أ-!ا عل rا جاء فان يقول ما ^، المنة ؛ا-يه في، م الذي مأل الغاثب، عل 

اشرحمه الثافم عنر وحفنن، ( الريح )قال . حمحماجعلته الوكالة عل بالبينة جاء فان ■حمحما يجعله 
بقبضهوكلي قد فقال رجل، فجاء مال الرجل عل للرجل وإذاكان قال ، الغانبا عل ففي انه تعال 
انعل اجره يقول كان تمال الته رحمه حنيفة ابا فان ، صدقن، المال عليه الذي فقال فلأن منلث 

أعلمأنن، وأقول عليه بينه يقم أن إلا ذللته عل أجحمْ لا يقول ليل أبى ا؛ز، وكان يآحذ وبه إياه يعهله 
مالالرجل عل للرجل( كان وإذا تعال الق رحمه الئاض( )قال فاركه ثئن، وإن فاعمله ثثن، فان 
أنعل أجمْ لر المال يديه ل الذي وصدقة يه وكله المال صاحبا أن فذكر رجل، فجاءه عنده وهو 

لووكذللث، يذللت، ييتة عليه اوتقوم وكله يانه المال رب يقر أن إلا المال من يرأ لر دفعه فان إليه يدفعه 
وذللت،إياه يسليه أن عل المال يديه ق الذي بمم لر المال رب عل دينا الزكالة ادهم، الذي هذا أدهم، 

أيافان ثير. في( رجلا الرجل وكل، وإذا ، غثره عل إقراره يجوز فلا غعْ عل إقرارُنه به إياه إفرارْ أن 
انح،ا؛زا وكان ياحذ وبه يخمم ُّه ياي ان الأ وكالته تثبتا لا يقول ءنهكان تعال افه رقى( حنيفة 

إذاتعال الق رحمه ايويوسم، وقدكان حمم معه وإسرر له ونثبتها الوكالة عل بينته نقبلر يقول ليل( 
وكالتهوأثبتتا ذللت، قبل، فيه يخاصم ل حق و{كل وكيل هذا فقال يغيبؤ أن يريد عرفه قد رجل، جاءه 
الرجلالرجل( لكل( وإذا تعال الله رحمه القامه( قال ) عليه وقضى وكلأ له وكل( الخصم تغيبا وإذا 
وليسبمفر ار أو حمحم معه حضر وكيلا وجعله الوكالة عل بينته القافي أبتا سي،ء القافي عند 

وقد'ثي،ء الخصم يلزم ولا الوكالة له تثبت، وقد الوكل، عل، الوكالة له أثبت، وإمما بسبيل، هذا من، الخصم 
،الموكل، ^، حقا له تثبتج للخصم نهاية هم، إمما الثهاده تلك فتكون الموكل، عل للخصم يقضير 

للأنه ييعه يموز لا يقول كان تعال اش رحمه حنيفة أبا فان وكشر قلل بكل( رجلا رجل( وكل( وإذا 
يوكله إذا يقول لثل أنح، ابن، دكان ياحذ وبه جاتز فهو ٌي،ء من، صنعنا ما يقول أن إلا بالح يوكله 

انهلرجل ارجل شهد وإذا اش رحمه الغاض( )قال جارا اوغهمنللث،كان دارا فباع زممر قلل كل 
القليلريبح ينكله قد أنه قبل، من، جاثزة صر هذا عل، فالنكالة هذا ٣، يزد لر له وممر قليل، وكله؛كل، 

١٢٦



س0بممل ظاكان غعْ لا والكتم القلثل ينع ؤينكك ضْ لا دالكم الملل :ممظ ؤيوكله والكم 
أوأو■كالم أوحصومت أووديعة أوشراء يع من الوكالات ين حي وكيلا يكون يزأن لر وغثرها االعاف 

أقللا يقول اشك1ن رحمه حنيفة أبا فإن حاصرة وهى بالخصومة وكيلا الرأة وكلت وإدا ذلك، غير 
اشرحمه الغاض( )1ال ياخذ ويه ونحيزه ذلك نقل يقول ليل أيى اين وكان الخصم يرضى أن إلا 

عهاش رصي 'نالب أيى ين عل وتد'كان العذروغثرْ ق والرحال الماء الخانحرمن مجن الوكالة وأتل 
يوكلوكان عنه اش رصي عئان ذلك فقيل حاضر طالب انج( ين حعنروعل بن عبداس مان عند وكل 
اشرضي الخهناب بن عمر عند إلا يوكله ا'ه"كان احسبه ولا طالب ي ا بن عقل جعفر ين عبداش نز 
عتهالتع رصي طالب أبى بن عل وكان الد رحمه الثافص( رقال عنه التع رصي بكر أي عند ولعل عته 

.محضرهاالشيطان وإن تما للخصومة إن يقول 

ياب 

فانبعيما معلومة غير وديعة عنده وكان دين الرجل عل وإذاّكان تعال الد رحمه الفاض( )؛ال 
وبهبالخصص الوديعة وأصحاب الغرماء فهوبن الرحل ترك مجا يقول تعالَكان النم رحمه حنيفة أبا 

خاصةله فتكون يعيما وديعته يعرف أن لا ئيء الوديعة لصاحب ليس يقول ليل أى ابن وكان ياحد 
لهايعلم لر أنه ترى ألا هلكت قد ا،لوت قل يقل لر  ١٠ماله ق دين هى تعال التع رحمه أبوحنيفة وقال 
عندوإناَكان تعال اللم رحمه الشانص( ر؛ال ياحد وبه امانة اصله مال وكذلكَكل فيه ذهبت مبل 

بغيرولوّكانت ضا الغرماء عليه تدخل لا الوديعة لرب فالوديحة ديون عليه وكانت يعيما وديعة الرجل 
قلالين التويع يقول أن إلا الغرماء الوديعة رب حاص يعينه يعرف لا وما دناترودرا٠م مثل عيما 

فيهمجان الذي مرضه ق الرحل أقر وإذا ■ أمن لأنه قوله القول فيكون الوديعة هلكت قال ممون أن 
يبدأيقول َكان عنه تعال النم رضي حنيفة أبا فان وفاء له وليس صحته ق بشهود دين وعليه يدين 

ترىألا بالحصص ق أقولهم للذين ثيءكان ففلزعنم فان صحته ل الذي العروق 
وبهله إقراره فكذلك اكين من عليه لما فيه نجوزوصيته ولا ثيثا ماله من مملك ليس أنه مرض حن أنه 

)قالمواء والمرض الصحة ل له أقر والذي يه أفر ما هومجمدق يقول ليل أيى اين وكان يأخذ 
أوامنرلكه قيء أو أوحنايات بيؤع مجن معروفة ديون الرجل عل وإذاَكا'ت تعال اش رحمه الثا؛هم( 

يقدملا مجعا ؤيتحاصون مواء فدلك'كله لأنمان محق فاقر مرض م الصحة ل وهدا'كله به اقر ميء 
اطلفافراره مرض إذا رجل ثقول أن أو أعلم تعال واش هذا إلا فيه يقال أن بجون ولا الأخر عل واحد 

يبدأأن وذلك نحكم فهذا ءرُاوْ يه بماص لا م يلزمه إقراره أن ثزعم أن قاما انحجورعلته كافرار 
وإذامحامحى لر ببينة يكن لر وإن حاص ببينة المرض ل دين عليه فان'كان الصحة وإقرار الصحة بدين 

فهداحقه هدا باخد حى يورث ولر وصية له نحز ل؛ بالبينة المرض ودين الصحة دين أهل الرحل نع 
وروحهاالمراة استدان وإذا به. محاص لا صار إذا دين وغير والوصايا الوا^1>، عل يبدا مرة دين 

رجعم غيبته ق مثلها نفقة زوجها عل لها أفرض يقول كان عنه تعال اش رضي حنيفة أبا فان غائب 
لهايفرض لا ليل أبى ابن وكان خاصة عالها واكين أنفقت فيا متهلوعة وهى لها ثيء لا فقال ذلك عن 

الرجلغاب وإذا اذٌ رحمه الفاض( )؛ال ياخذ وّرذا ثرح عن وكذلك؛لغنا يتقبل ما إلا نفقة 
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أنحون ولا أنفق أن إل علتإ اٍلسة ترك مذ عضي  Ulالسأن عاليه فرصت عاليإ يطق فلم امأم عن 
ديناعليه لها محل ولا التفقه أوبمنعها عما يغيب م ماله ز لها ويعنا نففما الزمناه حاصرا لوكان يكون 

يزعمالغيبة ي مميا عليه يفرض أنه يزعم والذي حقا يقعلع لا والفللم الثايت الخق يقطع إذا ^ ٥١١لأن 
اليافيدفعؤا ماله من فيخرجها غائب وهو مقما عليه يقرصن فانه روجها إلا عاتب عل مصي لا أنه 

بركحقا يطيح وعولا عله تقم لر إن يغتته يهلرحها م هذا ل *رة الناس حقوق ُن أؤكد فجعلها 
الخقمن غثرحروج والرك حديد ابق ؤيقول الحنانة ي اصحابنا فول من ؤيعجب عليه القيام صاحبه 

بنعييداش عن حالي ين م~ام أحرنا تال الثافم أحرنا قال الريح أحرنا • النفقة ق الخيانة عل جبم 
غابوارحال ي الأ-محاد أمراء إل ■،<كب الد رصي الخ،هلاب بن عمر أن عمر ابن عن واقع عن عمر 
الثافص،رقال حبوا مجا بتفقة بعثوا محللقوا فان أويهللقوا ينفقوا بأن يأحدوعم يان فامرعم نالبمم عن 

حالفواوقد وملم عليه اش صل الني أصحاب من الواحد ؛خالفون لا أن|م يزعمون وعم اش رحمه 
وإذاكان. متناتضا قولا فيه ونالوا تركوْ وتد القياس ترك أحد ٌن يقبلون لا أنبمم ويزعمون عمر حكم 
وكانياحذ وبه هوفصاصن يقول ءنهكان اش رصي حنيفة آبا فان مثله عليه وله محال رحل عل لرحل 

لدلكمحالف مال صاحبه عل لأحدهما فازكان به يراصيا أن إلا قصاصا يكون لا يقول ليل أبى ابن 
ولهمال رحل عل لرحل كان وإذا اث رحمه اكا٠هم( )قال حميعا قويا ق قصاصا ذلك يكن لر 

إلاقصاص يكن لر محتلفن فازكانا فهوقصاص معا حالن وكانا عدد ولا وزن ق يختلفان لا مثله عليه 
الدينبدلك وفاء نصيبه ول يدين اقروارث وإذا البيئ. يه نحل بما إلا حارا الراصي يكن ول( يراض 

لأنهنصيبه من ماله جمع ا،لقر الوارث ذلك من الغريم سوق يقول ءنهكان اش رصي حنيفة ابا فان 
بقدرالدين من عليه يدحل إمما يقول ليل أبى ابن احذ وبه الدين يقضي ض له مراث لا 

والشاهدالثلث عليه يحل ثلاثة كانوا وان النصهل عليه يحل له وأخ هو فازكان ايراث من نصيبه 
إذاكاناجميعا ميا ل ابيراث جميع ي ثهادته،ا جازت اثنبن وإزكانا افلقر ؟نزلأن وحده ممم عنده 

)قالليل أبى واين حنيفة أبى قول من فسرنا  ١٠أنصبالهاعل ق ذلك عدلزكان يكونا ب فان عدلن 
فقدبدين اييه عل احدهما فاقر عدلن غير ابني وترك الرجل مات إذا عنه تعال الق رصي الئافر( 

الأحربه لوأقر يولأ ق مما يصيبه اإديكان مثل اطلمر من يأحد أن له القر للغريم أصحابنا بعص قال 
رجعالأحر له أقر فتى هذا مجن ماله جمع يأحد غيرهم وتال يديه ق مما دينه مجن النصف وذلك 

قيقرض الرجل كتب وإذا • مواء اليراث ق يكونا حى فيقاسمه معه الوارث عل يديه س الآحوذ 
علوإقراره به احذه يقول اشكان رحمه حنيفة أبا فان مضارية كان أصله أن بينة أقام م حق ذكر 

وهومضاربة عليه وأجعله عنه أبهلله يقول ليل أبى ابن وكان يأحد وبه دعواه مجن أصدق بالقرض ه نف
أيابالبينة جاء م صلفا درهم ألف عليه للرجل أن الرجل أقر وإذا الد رحمه ( الغاض )قال أمن فته 

السالفعنه ايعللتا صامتا له يكون ٍأن أردت مقارصة هي نم قال فان اللف له الذي مثل مقارصة 
ديناعلته له حلفك١نت فإن أحلفناه له الشهود والعام المال رب ؟آدا يقر ل( وإن مجقارصة وجعلناها 

أصلهاويكون فيه صدقوا يكونوا أن بمكن قد بأمجر له شهدوا شهود مجن أول نفه عل إقراره وكان 
ةالبينالرجل عل الرجل ام أقؤإذا ، كذبوا يكونوا أو فضمن ما دى تعمن—ارصة 

قدأنه أقر قد وأنه ربا س أنه البينة الدين عليه الذي فاقام جائز ثيء *ن حق ذكر ف بمال 
منهأقبل لا يمؤل كان ه عنالد رصي ة حنيفا أبان فجاتز قيء مجن حق ذكر 'تحب 
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ذللثعل المنة ت شل لل أى اين دكان ياخذ حو.ه ثيء تمن أنه يإزارْ المال ُازمه المخرج 
درهمالق المنة الرجل عل الرجل أ؛ام يإذا تحال الد لجمه الغاض( )قال المال رأس إل ويردْ 
هلالألف له الذي ّثل ربا بح أصل عل المنة ثهدت فان ريا س أما المنة الألف عليه الذي فأقام 
الوجومم وجه *ن علته حق له ولا قط ليا بح ؤبجنه محنه يكن لي قالوا فإن  ٨١الى من لمح! ١٠محا كان 
مإلهرأس الأ ورددته محاكان الرياكاتنا وايْللت عاليه البينة قبلت صحح يع س وم الألف عذْ إلا 

لأنهنالها المالة عض عقل ي وهي الألف الغريم لنت حلف فإن له أحلفته حا يمر أن س امتنع وإن 
مجنحق ذكر ل ممال الرجل أفر ؤإذا . ^٠١ ألف له ؤيكون الألف ي عليه أربى يكون أن بمكن قد 

يننولكان عنه اش رصي حنيفة أيا فان يمضه ييتة عليه تشهد ولر ايع أنص لر ذللث بملّ قال م بح 
ال،لاو_،ال حى اإلال من ثيء يلزمجه لا يقول ليل أيى اين وكان قوله إل ألتفت ولا لازم له المال 

أيعنالخق له الذي أمجال اش لحمه أيويؤمجف وقال الخق ذكر عليه يه الذي المتلع نرس قد أص باليينة 
الماللزمه ثيتا أمه لر الطالب فال فإن مجتاعه وفيته ند أنك عل البينة فأقم قلت نم قال فان ؟ هذا 

أومظع ممن مجن درهم ألف عليه أن رجل عل ؤييثة حق بذكر جاء وإذا • اش رحمه ال؛ا،هم( )؛ال 
اونضه قد انه يينة الخق له الذي انفهكاjفc ولر المتاع هذا باعي إنه البينة عليه الذي فمال مجاكان 

منأ؛رأتم م ممنه الألف هذه الذي المتاع نبضت  ١٠الخق عليه الذي أحلفت بما يأت ب فإن بقبضه أقر 
مجنهاثارى ما الباتع يتسلم عته علبه فيجب الثو،ء الرجل ُن يشري الرجل أن وذللك الألف هذه 

إليهالمالعة يدفع يأن إلأ للثمن داسا يكون أن يلزمه ولا يقبضه أن قبل الثيء ملأك اُءن عنه ؤيسقط 
منهاتسراه متاع ممن س درهم ألف عليه أن يشهدان وبثاهدين حق بذكر أنى الألف له الذي ولوكان 

إياهيمه متاع ممءن ص الألف هذه قال فان بالألف له المشهود مثل أقبضه ب عليه الشهود ال قم 
يالألفل أقر ند قال وإن تبلها الهالة ق نياكالخواب الخواب وكان قبضه أنه عل البينة وقبضهكلف 

ألفالرحل عل الرجل ادص وإذا ' عازه المشهؤد دعوى عل وأحلفته يه له أحذته ياقراره ل فخذ. 
عتهالد رضي حنيفة أبا فان يألفى الأحر ؤمهد يالألف شاهديه أحد فشهد بالبينة عليه وجاء درهم 

حاويقضي درهم ألف ذللث مجن عيز ليل أى ا؛رؤ وكان اخلفا قد لأمث،ا ل ثهاده لا يقول كان 
قوامأق جاثزه الألف كانت وحماثة الأحريألف وشهد يألف أحدهما ولوشهد يأحذ وبه الهلااب 
ماثةحالأحر وقال الفا حميها الشاهدان ٌءى ند يقول كان لأنه أبوحنيفة هذا أجاز وإنما جبا 

درهمألف الرجل عل الرجل ادهمر ؤإذا اش رحمه الغاض( )؛ال الألف من مجفصولة هذه فصارت 
أوبإقرارْ عليه ما شهدا أم،ا نما فان مألمما يالفثن والاحر يألف أحدهما له شهد يثاهدين عليه وجاء 
أخذهاأراد إن بشاهدين الألف عاليه بت فقد الألف وأثبن الألفين ي محّلث أ؛ه بألف شهد الذي زعم 

اختلفاكانا وإن شاهد ع بيمين أخدها واحد شاهد علبما له الي الأخرى الألف أراد وإن مميز بلا 
١٣شهدت يألف عليه شهد الذي وقال قبضه عيد ممن ص عليه بم،ا شهدت شهد؛الألفين الذي فقال 
فانمجمما واحد ثعكل بأخيإلا"بيمين فلا محتلف الحقين أصل ان بينا فقد نبضها ثياب ممن س علمه 

الدرحمه الغاض( )1ال قالا مجا ادر إذا الأحر وترك أحدهما ثع حلف أحب وإن  ١٠٢٠حلف أحب 
شهادةعل اخر وشهد رجل شهادة عل الرجل شهد وإذا ' وخماتة ألفا أو ألفن ومواء • نمال 

وامله.المخ، ل كدا ، المع اخر إل يكن لر نالوا فإن •' فوله )١( 
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نبالةعل ثاعد نحوزثهادة لا يقول كان عنه الد رنحى حنيفة أ؛ا فإن أربج أوشراء دين ي نفه 
اخذربه عنه تحال اش رضي طالب أي بن عل عن بلخا وكذلك ثاعدان 'إلا عليه شل ولا شاهد 
رقالوإ؛راءم شرح عن ؛لغنا وئ«للث، شاهد شهادة عل شاهد شهادة أنل يقول ليل أبى ابن وكان 

شهادةإلا شاهد كل عل انل لر شاهدين شهادة عل شاهدان شهد وإذا نمال اش رحمه ( الثا،هم 
إلاالخاكم •ما بمكم لم شاهد شهادة عل لوشهدا الشاهدين أن نل من ( الريح )تال *عا شاهدين 

امالأول شهادتبما إجازة أنفها إل جرا إنما الأخركانا الناس شهادة >ا شهدا فمحا آخر بشاهد 
مجانلفلان أما دار مل النهود شهد وإذا شاس، ^،۴، شاسين شهادة نحزإلا فلم الخاكم أبطلها 
وارثاله يعلمون لا أنم شهدوا إن يقول ءنهكان اش رنحى حنيفة أبا فان وفلان تملأن بن مراثا وتركها 

وارىله نمل لا قالوا إذا نحوزشهادثم لا يقول ليل أيى ابن وكان يأحد ويه الشهادة حازت هؤلاء غثر 
ايراثي مجعهم أيحله يبينه غيرهم وارث وإذا • غيرهم له وايث لا نتولوا ذلك بموا حى عولأء غع 

دارالدار هدْ ان الشهود شهد وإذا عنه اث رضي الغاض( )|ال مائ ي الأولثن شهادة تبلل ولم 
مجنالشاهدان فازكان شهادتم القاضي نل وفلان فلأن إلا وارى له يعلمون لا  UVوركها ات فلأن 
أهللوحاء وكيلك عابم أدحلتم غثدهم ورثة جاء ثإن باليراث فل ته؛ضى الباطنة المجرفة أهل 

هلفقال المعرفة أهل مال القاضي احتاط بالميت الباطنة المعرفة أمل غير مجن فازكانوا أودين وصية 
فانعليم ٢فقسمه نم،امكم حى الميراث نقسم لا فانا بلغنا قد نم قالوا فان ؟ غيرهم وارى له نملمون 
ولوفالبكفيل أن ب إن خيره ولم إليه ودفمجه بالمال بكفيل الوارث القاضي دعا ذلك يشت أن مملماول 

مجنمصوابا هدا يكن لر الإحاطة عل ذك ولوقالوا نملم لا مجمجنى عل نبلته غثرمم له واُث لا الشهود 
قديمٍأوزنا عل الشهود شهد وإذا العلم. إل تؤول البش عل الشهادة لأن شهادتم رد  ١٠فيه يكن ولم 

لأنهالمهر ي ويّ؛لر بالمال ؤيقفي ذلك ي الخد يدرأ يتول ءنهكان الد رضي حنيفة أبا فان تدممة مرنة 
قومأيما فال أبه الخْياب بن عمر عن بلغنا وكدك مجهر مجن بد فلا بالوطء الحد يقم ب فإذا وش. فد 

ابنوكان يأحد وبه لهم شهادة فلا نحمجن عل شهدوا فامما ذك حضرة عند يشهدوا لم حد عل شهدوا 
وإنعليه حد فلا مكران وهوغير به أى فان السكران فأمجا الحد وأمجفى ثهادتبم أقبل يقول يل أيى 
الدالعال أد الشرط يدي ي أنه إلا عته السكر ذهب حى الوال إل يرم فلم وهوصكران أحد كان 
عزش مي. فيه أوحد للناس أو ش حد عل الشهود شهد وإذا ت اش رحمه آ الناقص ؤالأل بمد فإنه 

حالل بلوغه يمجد أنبا عليه المنههمد عل الثهادة وأنتوا الخمر وشرب والرقة الزنا مجثل وللناس وحل 
قيامالد  ١٠عنه ويضل للناس مجا فيلزمجه توبة بعده نحدث أن إلا الحد ذك الحد عليه أقم فتبا يعقل 
لدحد مجن غاكان الأية أا ءل؛رم تقدروا أن فبل مجن ظ؛وا الذين انحاريبن،اإلا ي وجل عز الد فول عل 

الكلامأثمه ومجا القذف بالكلام،ثل ذنبا ثماكان والتوبة عنه سقط عليه يقدر أن فبل مجن صاحبه باب 
يخترمجدة الفعل فبرك أشبيه وما الزنا مجثل بالفعل ذنبا ثماكان والتوبة عنه والنزؤع ذلك عن بالرجؤع 

نياللشاض الربع( فيه)قال به لحل الذي يرك الثيء مجن لخرع وإنحا همجروفا ذك يكون حى فتيا 
إنياته لر بالحد فاقر وملم عليه اذٌ صل الني ال حاء الذي لأن لأب وإن الحب علب يقام اخرأنه مل 
إلاوجل عز لد الي الحدود طؤح وليس برجمه وّام عليه الته صل الني ام وقد  ٢٧إلا تمال الله شاء 

الديةأوأحذ قتلهم ي محيرون الدم فأولياء قتلوا إزكانوا فامم للادميتن •اكان قاما خاصة نحاربن اي 
عندالشهود شهد وإذا نمال الته رحمه الغاض( )،ال مجمم اخذ المال اخذوا وإنكانوا يمجفوا اوان 
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امتوجرواأنم الينة وأم أجؤحهم أنا وثال يزور شهدوا أنم عله الشهود فائر يثهادة اا؛اصي 
ابنوكان ياحذ ور4 *ذا عتل عل الخؤح اقبل لا يقول ءنهَكان الق رصي حيلة ابا فإن ماق قوم وانم 

جباالخيح هذا ؤ، يقبلان فها أوهمد أو قذف ي محدود من ذللث غتر قاما يقبله يل ؛ى 
اءدرصي الئاض( )قال به وأثق أعرفه من شهد إذا الخيح يقل بمد فال أنه يوسف أى عن وحفظي 

المشهودعل لأ شهدوا ومحا يمتم ان للقامي انبحما فعدلوا بشهادة الرجل عل الشهود شهد محإذا عنه 
جرحتبممل ويقبل الخق عله أض  ١rيأت نا وإن ملها بمرحتم جاء فإن ■مح،م *>، دممكنه بمه 

يهنحرح بما جرحتم ؤيقبل عدولا كانوا وإن عله نيا شهدوا الي الخال ل مهاجرين له يكونوا آن 
مابازمحزا إلا الخرحة ِم يقل ولا جرإحنم عل الشهود يقف أن ؤبمي وغثدْ القز مجن الشهود 

يقبلفلا مثله ل جرح لا الذي وبالامر بالتاؤيل بجرح من الشهود من فان جرحا هو يراه مما يه يمرحون 
للوارثالوصي ثهار وإذا أوفضل، فقه ي يكون أن شاء من الخايح هوجرحاكان يراه ما بمتوا حى 

محورذلكلا يقول الذكان رحمه حنيفة أبا فان أومراء اومحبة دار ق أوصدقة بدين الين عل الكبير 
فأوصىالدجل مات وإذا تعال اش رحمه الغاض( )قال ياحذ وب هوجابز يقول ليل أبى ابن وكان 

فشهادتهغيرالوصي يله أووارث أوأجنى رشب وارثكبير ُن أمره يل لا لن الوص فشهد رجل إل 
همدعل الوصي شهد وإذا اجني، عل امْ يل لا لن شهد إذا دكدللث له ترد ثيء ضا ويس جاتزة 
شهدإذا وكيلك ١لغافهما )؛ال جمبما قطا ق جائزة فثهادته محاصة له الكيٍربثيء للوارث الين 

هوواحروشهد حقه عل ثامحدان له فشهد مت عل دينا رجل ادص وإذا اجني، عل امره يل لا لن 
يضرالنرم لأن جائزة شهادتم يقول كان همه اش رصي حنيفة ابا فان عيه لرجل ودين وصية عل 

بعضهمالوصايا اصحاب ثبد وإذا محوزثهادته لا يقول يل ابى ابن وكان ياخذ ولأ بشهادته نفسه 
المواء والغرماء الوصايا أصحاب أبويوسف وقال ينم الثلث الوصية ل شنك١ه لأنم نحز إ يعص 

ممت عل بثيتة دين لرحل واذا'كان همه تعال الق رصي الفاض( )قال يعص بمضهم نحوزشهاية 
-باانفسه،ا ال محرا بان ترد مماتردلهابماضا ثيء ولا جائزة فثهادتر-،ا بوصية لرجل معه هوواحر شهد 

يمضهمالؤصايا اّحامآا شهد وإذا تعال اش رحمه ا الشاهم قال ؤ 7اا أنفسها إل يمرا ا وهذان 
اشرصي حنيفة أبا فإن لامرأته الرحل مهد ؤإذا ، يمم الثلث الوصية ق ثمكاء لأنم يمز ب يعص 

شهادتهيقول يل أبى ابن وكان يأخذ وحذا شح عن بلغنا وكذلك لها مهادنه نحون لا يقول همه'كان 
قبلمجن بمدوا وإن وآحداده لوالديه الرجل شهادة ترد عنه تعال اش رصي ( الفاقم رقال جائزة لها 

الرجلشهد وإذا ، محال ولا عم ولا اخ ولا زوجة مواهم لأحد ترد ولإ مفلوا وإن ولولده وامه ايه 
محوزلا يقول تعال'كان اش رحمه حنيفة ابا فإن بصره غذمحب عمى م ايمر وهوصحح شهادة عل 

وكانهميه شهد أعمى مهالة رد عنه اش رصي هنالب أي بن عل عن بلغنا ما شهد إذا تلك شهادته 
رحمهإ القافم رقال عليه يقف أن بمتاج لا ؛يء إذاكان ياخذ ولأ جائزة شهادته يقول يل أبى ابن 
يُا أكر أن فل من شهادته جازت وهوأعمى الشهادة أدى م بصر وهو الرجل شهد وإذا اش 

الاحتجنا امما قيل يشهد يوم فيه ليسا قاثل قال فإن شهد يوم فيه وكلاهماكان والبصر المع الشهادة 
بصيرايأكن لر إذا ولورددنامحا بصيرا أثبته قد ثيء يمكم عاد هي فإنما تقام يوم قاما يوم'كانت الشهادة 

الشامحدلأن غاثب عل ولا عبت عل بصبر محيزشهادة لا أن لزنا يشهد حن عليه الشهود يرى لا لأنه 
البصيرشهاة محيز بصيرا أثيما وقد العمى بمد شهادته يمتز لا أنه يزعم والذي الغائب ولا الين يرى لا 
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رحمهصفة - أبا فان القاصي عند واحد مقام ي •ران أرع بالزنا الرجل أز وإذا ، واكاب ايت عل 
الدصل اش رمول عن بلغتا باخل وبه مذا في عله حد ولا واحدة رة بمنزلة عندي هدا اشكانُيقول 

فأناكاكة أتاه ء فرده عنده فاقر اكاتية أتاه م زده بالزنا ءدندْ فأقر أتام مالك ين ماعز أن ومم عليه 
ويهفرحم به فأمر لا نالوا شيثا عقله من تنكرون هل ثومه فال عنده فاقر الرائعة أتام م زده عنده 
تحالالد رحمه الفاض( )؛ال واحد مقام ي مرات أربع أقر إذا الحد يقم لل أيى ابن وكان احد 
فبه أ*ر *ووالذي مواء مرات أربح محلس ي الحد توحب الق الصفة ووصفه بالزنا الرجل أز وإذا 

قعليه يقم لر فالذي شهود اريعة عل أبابا ُرات أرع بمر أن إل اججنا إنما إزكنا متفرقة بمالس 
أنيزعم لأنه قوله أصل ترك محنفة مقامات ق مران أرع ي عليه وأقامها واحد مقام ل مرات أرع 

الإقراريقول أن له ينبض فكان حدهم ولوتفرقوا )قال، واحد مقام ل إلا بمبلون لا الأربعة الشهود 
ماعزحديث فليس ماعز بجديث أحزت إمما قال فان مقامات أربعة ي منه أثبت مقام ي مرات أرع 

قإقراره نول ءاَكان مرات أرع متفرقة أمكنة أربعة ي أقر ماعزا أن وصف ولوكازكا وصف كا 
جميعاقالا الامركا وليس اللفظ إل نظرنا إمما انحالس نفلرإل م لأنا لهدا حلافا مرات ارع محالس 

عليهاش صل الني قؤل إل ترى ألا رجم حتى عليه يبت إدا الحد يوحب الحاكم عند مجرة وإقراره 
ردهانه حنة ايه مثال حن يدل ماعز وحديث ا فارجمها اعرفن فان هدا امراة إل انبس اغديا I وصلم 
الدرصي حنيفة أبا فان مرات أرع غرقاض عند بالزنا الرحل أقر وإذا ، عقله لإنكار *ران أرع 
الشهودعليه قامت إذا يقول ليل أيى ابن وكان يأحد وبه بجده ولا ثيثا ذلك يرى لا كان عنه تعال 

أنللقانحى فينبض بالزنا غثرقاض عند الرجل أقر واذا : عنه الد رصي الفاض( أحده)؛ال بذلك 
القولأصل فاذاكان رحوعه فيقبل فيرجع برجمه ؤبمفي عنده يقر أنه وذلك عنده يقر حى يرجمه لا 
رجمرمى لم يقول أن لرحم به بعث إذا ويبي عنائه يقر حتى يرجمه أن ينبغ لر هكذا لإقرار اي 

بعدإلا ؟« ركتموه فهلا ماعز)ا ق وملم عليه اث صل الي قال ومجا وة؛لها الحجارة ومع يعد فاركوه 
عنهاش رصي حنيفة آبا فان يها صاحبه رجم وقد بالزنا شهادته عن الرجل رجمر وإذا الحجارة، وقئ 
أربعممرجعوا فإن أقتله يقول ليل أبى ابن وكان ياحد ويه الدية رع ؤيغرم الحد يقرب بقول كان 

كلوغرم الحد صريوا ت تعال الق يجه حنيفة ايى قول ل ثلاثة رجع فان الدية نغرمهم ولا قتلمم 
فرجمر*رجم بالزنا رجل عل ربعة شهد وإذا ■' الد رحمه الثافر( )؛ال الدية رع  ٢٠٣٠واحد 

علمتالماصي له قال يزور اشهد ان عدت قال فان رجوعه عن القاصي ماله شهادته عن احدهم 
عفواشاءوا وإن وقتلوا شاءوا فإن القتول اولياء إل دفعه م قال فان ؟ قتل غبرك عر شهدت إذا اُك  ولاشهدت قال وإن هياكله ق الحد وعليه الدية رع عليه لهم كان الدية ونآحد القتل نرك قالوا فإن 
معهالشهود وهكذا والحد الدية رع عليه وكان القتل عمد ما أحلف غيره أو القتل عليه يكون  ١٠علم 

فكتبأحرى بلدة وهول ووصفوه وحلوه عيد عل القاصي عند الثمهود شهد وإذا ، رجعواإذا كلهم 
العبدإليه أدفع ولا ذلك أقبل لا يقول كان عنه اش رصي حيفة أيا فإن ذلك عل ثهادتم القاصي 

لوكانتأرأيت له كتب الذي القاصي إل به يأل حتى بالعبد وهوينتع، الحلية توافق قد الحلية لأن 
منويأخذ العبد عنق ي يم لل أيى ابن وكان ؟ معه ما أبعث أكنت غترأمن والرجل جميلة جالية 
فإنالشهود دعا الثاق والكتاب العبد جاءه فإذا القاصير ال به يبعث م كفيلا بالكتاب جاء الذي 

الكفيلمنه أحذ الذي القاصي إل بذلككتايا له وكتب له أنه وقضى.بالعبد أبرأكفيله عبده أنه بمهدوا 
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غاثةداية عل لرجل الشهود تهد وإذا الد رحمه الغاض( )؛ال اخذ وبه يبمريءممله حى 
الخاليةتثبه هاو الحالية أن نل من يادنمها أن الدابة صاحب يكلف لا أن قالتياس وحلوعا يوصنوعا 

منصماما أن زعم فإن عنده الشهود الءناصي إل حا وبعث عنقها ق عوببلده الذي القاصي حم وإذا 
نميرالذي البالي إل مشذلما عنه وشْلع ضاما من يمنه ولر يديه من اخرجها فقد يديه ل م الدي 

منفجاانقطعت • iiكان إليه فردت البلد ذللث إل تمل أن فبل ماتوا أو الشهود عليه يثبت لر فان إليه 
عاليهوحل له الدفوعة مجن ضاما ج*ل ولو له مضمون غير تلفا عوصت إجاؤة لها يط ولر عنه 

اىابن ذهب وإنما يتعد لر وهذا التعدي يممن ؤإنما ضانيا الرم فد ردتكان إن مغيما ي ا كإءه
أوالئهود إل ما يؤتى بأن إلا الدابة هذه أحذ إل مسل لا تال أن إل مذهبه ذهب ممن وغثرْ ليل 

ولربأخف يالدابة والإتيان بلدامم من الذهاب يكلفوا أن ابمهود عل وليس إلما بالثهود يذهب 
العبدوهكذا عليه يننحق لر بثيء الخروج يكلف لا أن من أنمهم ل للنهود ما مثل الدابة ل الدابة 

تاصيما وكتب بمكة بعدل ثهادة الكوفة اهل من الرجل نهد وإذا ، الحيوان وجمح الدابة مثل 
تومفثهد الكوفة قاصي إل بذلك وكتب هناك ورش بالشهادة غيرمجصرْ مصر ي ممر قاصي إل مكة 
أنهعليه تقبل لا شهادتبمم يقول عنهكان اش رصي حنيفة أبا فان فاممق الشاهد هدا ان الكؤبمة أهل من 

يتبملا عنه الد رصي ابوحنيفة وفال قولهم ُيقبل شهادته ترد يقول ليل ا؛ى ابن وكان ياخذ وبه فاسق 
رهالتاب قد ولعله أحدث ما يدري فلا منن الكوفة عن غاب قد لأنه ذللث يفعل أن للقاصي 

إلمكة تانحي وكتب بمكة فعدلا مجصربثهادة آهل من الرجلان شهد وإذا I عنه اش رصي ال؛اءما( 
اوغلتةيعداوة جرحها فازكان جرحها عل بشهود ياتيه مصران قاصي عليه المشهود مصرمال قاصي 
اللالمدة ننلرإل أنفسها ي حال بسوء جرحها وإن عنه وردهما منه ذللث تبل العدل شهادة به ترد أوما 

بمصرهمالوكانا الذي التغير مجثلها ق الحال تتغير مدة كانت فإن مكة إل ما وصارا مصر فتها زائلا فد 
وتدمقدم الخؤح لأن الخؤح إل يلتفت ولر شهادما القاصي قبل شهادتها تبلت إليها فتغيرا محرؤحن 
إذاشهادتها فيها تقبل مدة علما آتت تكن لر وإن غممحروحن ما صارا الخؤح بعد حال لما حدثت 

ساول ص لأن بلدهما اعل اوس غرمحا عدمحآ ممن ما اعلم بلدهما اعل دكان الحرج علما نل تغيرا. 
ممن،ا وقال ر( منكم عدل ذوي اروأشهدوا وجل عز اش قال ت اش رحمه إ الثافم )الأل التعدل 
انحاابن عن خالد بن مسلمر اخهمنا فال الشافص( )ا'ُماا فال الربح( الشهداءاا)اخثرنا مجن ترصون 

ؤإذاالأية معي عذا ان ق محالفا العلم أعل من أعلم إ م ظان حران عدلأن فال أنه محاهد عن نجح 
وأنالخن عدلن مجسلمن حرين الشاهدان يكون أن بارح إلا تم لا الشهادة أن زعموا فقد يختلفوا لم 

هذازعموا فإذا الأربعة الشرومحل أحد وهي الحرية ناقص بأنه نحزشهادته لر عدلا مسلما لوكان عبدا 
حمعتالي الأية هذه أن زعموا فان الحرية نفمس من الشهادة معه نحون لا أن أول الإسلام فنقمي 

فقدابنتمعة الأربعة الخم؛ال هذه فيه مجزكاث إلا الشهود من محوز لا أن حم الخمبمال الأرح هذه 
غيرمجانعةوأنها دلالة أنها زعموا وإن محال شه١دةكافر أجازوا حن الله معنىّكتاب ُن زءمو.ا ُا حالفوا 

أعلفكان ممألتهم وقد العبيد شهادة أجاز مجن محللموا فند الأربعة الشروحل هذه حع غيرمن محوز أن 
فقالالعبيد شهادة ثريح أحاز وقد ثرُح . بعض عل بعضهم الذمة أمل شهادة أجاز أنه زعموا مجن 

شرمحايخالف أنه دعم فان وإماء محيي مواء فكلكم قم فقال ؟ عبد شهادة عل أنحيز علبه النهود له 
الأيةق لها محتملة وم الحرية بيان يعيما الأبة ق فليس الحرية شرط الأيه ل أن التفسير أعل اقول 
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نحوزشهادةولا الأضية كي ق مذا وتاوكبا أبرى وخالفه •/؛ ثرخا وامح( الإمحلأم؛؛؛ شرط بجان 
تحوزولا عدلا مالأ حرا عانلأ بالخا يكون حى أحد عل ولا لأحد الدنيا س ثيء ي أش ولا ذكر 

منرجل عل الهول من القاعدان شهد وإذا . الوجوه مجن يوجه وصفنا ما خالف مجن ولا ذم شهادة 
يتولعتهكان محال اش رنحى حنيفة أيا فان الهود مجن رجل عل الضاري مجن وشهدثاعدان التماري 

مزنلأنما ؤيقول ذللت، عبز لا ليل أيى اين وكان يأخذ ويه واحدة مجلة الكفركله لأن جاثز ذللث 
الكفربعمهمأعل ؤيفول الهودي من والمرال المحرال مجن الهودي ثورث أيوحيفة دكان عظفتان 

)لألبمقل من بمصهم يورث لا لل أنح، اين دكان يأخذ ولأ مللهم اختلفت ُإن بمقل من 
مجنمجزكافرولاكافرا م-اا يورث ا يتمم فحكا إلما الملل آهل خاكم ُإذا تحاؤا الد رحمه ( الهاض 

ملةالكفر ونحعل الهودي و١لنمراني اليحرال الهودي فتورث بمض، من بمصهم الكفار محدرثنا صلمم 
الكوفةفانحي محي الثهود شهد وإذا أوكفر، صا£\0 إنما الأصل لأن مجلة الإّلأم جطا واحدةكا 

ليلأى اين وهال، له أكتب، لا قال، تعال اش رحمه حنيفة أيا فان لرجل أنه ووصفوه وحلوه عيد عل 
حاءالدي ين يلده ل العبد الذي القاصي فيجمع العيد فيه الدي اليلد قاصي إل شهادمم اّهنم، 

حاءالذي الرجل ح يالبد بحث وإلا حجة الحيي نحده لليي فازكان العيد محده الذي وين ؛الكتاب، 
قاصيفيجح أذلالث اإماتي،ءرواب،كتايه إل ؤيكتب، بقيمته كفلا ت وأخذ محقه ي ءث؛وءا بالكتأب، 

الذيكاناليلد قاصي ال يه جاء الذي ح يردم م بمتنه عليه يشهدوا حك، العيد وبهم، الهنة بتل الكؤخة 
رحمهأبويوسف قال، ياحذ ويه وي؛رأكفيله القضاء عاليه ممفي م حممه و؛هم، يينه محع حى المد فيه 
علفاشهد الوين، فحضره المسل الرجل مجافر وإذا ، العلام مجن أوأمريسريبم ممة ء غي لر  ١٠يال اش 

يأخذوبه نحوزثهادنما لا يهول، كان تحال الد رحمه حنيفة أيا فإن الكتاب، أهل مجن رجلتن وصيته 
الثا،ص(حاثز)|او ذلك يقول، ليل أبى ابن وكان مجنكم، عدل، ذي وأشهدوا ٠ وجل عز اش لقول 

وحلعز اقه شرط محن وصما لما نقبلها ب ذميهما وصيته عل فاشهد المسلم مجافر وإذا ; تعال الد رحمه 
إنصوقه إل به يبعنإ غثرأنه مجاهدالزورتحريرا يرىءؤا لا تحال اش أ؛وحتيفةرجه وكان الشهود ن، 

هداوجدنا إنا ؤيقول الملام يقرنكم القاصي فيقول العرب مجن كان إن فومجه مجد وإل ّوة؛ا كان 
٢،أنح، اين، دكان شفيح عن، القاّم عل أيوحنفة ذلك وذكر النام، وحذروه فاحذروه نور ثاس 
بهأيلغ ولا أعزره الله رحمه أيويومجف فال ّوءلا وّبعهم( خمة ؤيضربه به ييعسا التحريرولا عليه يتول 

رحمهالغاض( ّوءلا){ال ومجبعن حمة به أبلغ ذللث، بعد أ؛ويوّانه وقال لأ ويهلاز٠ ّوءلا أربعتن، 
أربعتنبه ييلمغ ولا عزره يزور شهد قد أنه يقينا القاصي، عد يزورأو شهد ك يأن الرجل دإذارأفر اٌ 

ُإزكانبلته ي وقفه الملة أ*ز، •>، وإزكان المسجد م، وقفه السجد أهل مجن فازكان ؤيشهريأمره 
يكونلا أن بمال أمجكن وإذا واحذروْ فاعرفوه  jjjشاهد هذا وجدنا إنا وفال مجوقه ن، وقفه ّوفيا 
شهدوإذا يعزره وب إبان بمد إلا شهادة عل تقدمجن لا له فيل مثله يه يغلط ؟ا عليه ندراومجيه ثاهد 

ولرثهادتبما ب، حقه أبململ لأنه شهادلها ردم، له المشهود فاكذبما خن، رجل عل لرجل قاعدان 
والذيصادقتن يكونا أن فقد.ممكن الأولان فاط الكاذب أبما ندري لا لأنا لها واحد ولا بمزرا 

ندريلا أنا قبل مجن ممما واحد يعزر لر الأنم. ؤيكدب أحدهما بمدق، أن أمكن، فإذا آكذحاكاذب 
يعزراب ادهمر باكرمما ر_جل رجلان لوشهد وكذللث، نمال اش رحمه اكاءس( )١١ل الكاذب آبما 
حنيفةأيا فان فيه شهدا الذي الوض، ؤا الشاهدان اختلن، وإذا ، صادقتنريكؤنا أن ممكن، ند لأنه 

١٣٤





وغمبع م لك ذكرت ما جمح ي عله عل عله امحب'.، قول لل أى ابن وكان ياخذ وبه الواث 
عن، tjLدعوى ما رجل ^٠٠ ٥١٠أوغمبما دارا الرجل ورث وإذا اش رجمه الثاض( ذللث)ءل 

وانأبرأناه م حقآ ف؛إ له مالإ *ا علمه عل الؤارث أحالفنا إطليت يدي ي ثي؛آكان ادمي فإن دءواْ 
كانوما الت عل يديه ل ماكان كل ي نح،لفه المن، عل أحالفناه الوارذ يدي ي شيتاكان فييا ادص 

أىم ذلك عل النامي فحلفه دعواه عل عليه االدما امتجلف ؤإذا الخد عل فورثه ءيرْ دي يي 
عمربنعن بلغنا لأنه ذلك منه يئل اشك١ن لجمه حنبة أبا فان الدعؤين تللد عل ذللث بعد بالمنة 

وبهذاالعائلة المنة فن ترد أن أحق الناجره ا؛بمتي يقولان أنهاكانا وشح عنه اش رض الخناب 
اشرجمه الغاض( القضاء)أال فمل ويعد انجن يعد المة مجنه انل لا يقول يل اى ابن ولكن ياحد 
افلدرجاء م فحلف القاصي وأحلفه بسنة عليه يأت ولر الدعؤي الرجل عل الرجل ادم وإذا تحال 
الفاجرة.بانجن تها بالأءْلاء الملمون حكم الي العادلة المنة اعغ ول؛ حا له وقضيت مليا ييينة 

الوصاياياب 

فإنأوأفل ثلثه وذللث، أوأرض بسان أوبغلة عد دارأوبخدمة بكم للرجل الرجل أوصى وإذا 
والوقتذللث يوز لا يقول ليل أ؛يى ابن دكان ياحذ وبه جائز ذللك يقول كان عنه اش رض حنيفة أبا 
الرجلأوصى وإذا ن عنه اش رض الفاض( مواء)ثال لل أي ابن فول ل الوقت وغثر ذللك محا 

تمحملؤالثالث، عبده بخدمة له أوصى ؤإذا جائز فدللث، بممله وال؛لمث، أوممره؛سانانه داره بغلة للرجل 
أوصىوإذا بممل، ما؛ ورد الثلث، حل  ١٠منه له جاز المد الثلث بممل ب جامؤإن فذللك المد 

حنيفةآبا فان مجونه بعد ذللثه ردوا كبارم وعم حياته ي الورثة فاجازذللث ثلثه باكرمن للرجل الرجل 
مملكونلا وهم أجازوا لأُأم يردوعا أن ولهم الوصية تللك ضم جوز لا يقول كان عنه اش رض 

وكانيأحد وبهيا وضح عنه اش رضي صعود بن عيداش عن بلدا وكيلك، االال مملكون ولا الأجازة 
منه،مبعد ولوأجانوعا  ١٣٠ثيء ال يرجعوا أن بتهليعون لا علم جاره إجازيم يقول لل بى ابن 

يا،لوضع عدا ي جاتزه إجازيم وكانت لهم ذللث، يكن ب الوصية تتقد أن نل ما يرجعوا أن أرادوا 
ذللثفأجاز ماله ثلث بأكرمن للرجل الرجل أوصى وإذا تحال اش لجمه الفاض( جميعا)؛ال ؛ومحا 

ولومجانيملكوا ب مجا أجالوا لأيم يم جاثي فدللك مجان أن بعد نه الرجئ أرادوا f وعوم ابررثة 
فإذاملكوا ما أجايوا أيم نل من لجم ذللئ، يكن لر المم نل الرجئ أرادوا م مجونه بعد فأجازوعا 

الخالني لائم ارجئ لجم كان اوصحيح مجريض وصاحجم الوصية كانت، موته تبل ذللث، اجالوإ 
يردلاحر ،الهكاله و لرجل مجاله رجل؛ثلث، أوصى وإذا )؛ال( يملكوا ل! مجا أجالوا مجالكن غثي جميعا 

لا؛ضر>آإنمقان ييلما الثلث، يقول كان عنه اش رصي حنيفة أبا فإن ، الثلث، إل كله الويثة ذللث، 
يضربأمهم أربعة عل ضا الثلث تول لل أيى اب>، دكان المال، مجن الورثة ■محب الجح صاحب 
اثرجمه الغاض( ر؛ال ياحذ وبه واحد بسهم الثلث، صاحّإ ؤيضربا اصهم بثلاثة اال١ل صاحبإ 
علالوصية أنم الورثة عوذللثؤ ولآ ؟١^^٠ ولاحر مجاله، بثلث لرجل الرجل أوصى وإذا ؛عال؛ 

الوصيةي ومعقول الفراتص عول عل واحد؛ياسا الثلث، ولصاحجح ثلاثة الكل لصاحجإ آمهم آربخ 
بواحد.وهدا بثلاثة هذا اراد انه 
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اياييثاب 

؛إنوجيم وو لأيه سمْ وترك الرجل ب محإذا محاد: اث رحه كم( ءو)؛ال ارى( )أمدنا 
أىعن يكأ وكذللثه سمبش، كل ي الأب بمزلة وم للجد قولا>لالكااه تuلكان افد وحه حتبة أيا 

أنمعم مال الذ رصي الزيم ن عبداش وعن الو؛مح أم عاثثة وعن هماس ين همدالف وعن يكرالصديق 
ييقول لل أبى ابن \0 وكأب ه ليكن لر إذا الأب ة بمزلالخد قولون انوا ك

ثايتين نيئ قال الصف وللجد الصف للأخ عته اش رصي ، ٣١١١٠أي، ين عل يقول الحد 
جيموترك الرجل حلك ؤإذا ت مال الد رحمه الفاض( ){ال ايزلأ س0 ل سمود ين وعبداس 

عنوروى مسعود ين وحمداش وعل ثان ين نيئ تال وعكذا نصفان ييمإ ٠اإلال وأيه لأيته وأخاه 
وابنعائثة معه وقاله للجد المال فجعل عنه الد رصي الصديق أيويكر وخالفهم همم الق رصي عنان 

أنبمموذلك الفراتض j الكلام أمل وموض همم الد رمحي عنة ين ااز؛يروصداش واين هماص 
إماتر اشاس ٠>، ابمد بالحد الأخ طرح غثيان بماص المدمحا س واحد دلس الماس انه ثتدهمون 

محتمعونأنم حصال لألاث يالخد الأخ محلرحنا إمما المذهب مدا يدمب س يعص هال وتد معه الأخ 
الأبمنزلة وكيلك الدس س تنقصونه ولا الأب منزلة وكذللت، الأم بى يه محصون إنكم علءا *عنا 

علقياما لا خمأ الأم س يه حجبنا إنما قلت تعال اث رحمه الفاض( )؛ال أيا تسمونه وأنكم 
منزلةوافقت وإن وهذه محتملة اين اين يبتن الأم ض نحجب نحن قلت ؟ ذاالثا وكيف قال الأب 
محضق وافقه وإذا غيره ل الأب مقام تقوم تكون بأن وأنت نحن لها نحكم فلم الدًح *يا ف الأب 

الدسمن الحدة ننقص لا ونحن خترا ننقصه ب فإنا الدس س ننقصه لا ان وامحا غيرْ ق خالفه وإن 
ادموبن بيننا من نلزم وأنت فنحن الأبوة امم وأما ُمنى ي وافقته أن الأب مقام أفناها وإياك أ؛رأيتتا 

مالماوالموروث لوكازكافرأ وكذلالثا يرث لر منه أقرب أب أحدهم ودون ذلك ؤإذاكان الأبوة اسم 
ورساشل الأبوة يامم ورثنا إنما فلوكان مملؤكا والأب جرا الموروث أوكان مقتولا والموروث *اتلأ أو 

قلت؟ بالقياس أمبه القولن فأي قال بالأمم لا مرا ورثنامم اخم1 ولكنا مءنا،دمكلهم - الدين هؤلاء 
والأخالحد ارايت قلت ؟ ذلك فاين تال والعقل القياس من ابعد اخرت الذي والقول تياس نيا ما 

الحديقول إنما اليس قالت ذلك وما تال ؟ غيرهما بقرابة ام انفمها بقرابة ايدليان الميت مجتراث ٍللبا إذا 
الميتإل معا يدليان الميت أبى فبقرابة تلت يل قال ؟ انيت، أبى اين أنا الأخ ؤيقول المتن أ؛وأيى أنا 

امداسحمسة له لأن ابنه بل قال ؟ اوايوه ابنه ميراثه بكرة أول ابما هوالميت الميت ايا فاجعل تلت 
لوكنتالحد ص ميراثه بكرة أول أب مات إذا والأخ بابي الأخ حجت فكيف قلت الدس ولأبيه 
مجضلا قالت ؟ فيه القياس يكون وكيف تال بالأخ ا7دد تحجب أن انخم، بالأخر أحدهما حاجيا 

أمياسحمة الخد ع مناكان أيدا للأخ "بمل أن ان؛م، مما له بجوزدلوكان معا ضا للقياس 
اشكتاب ي للجد فهل تلت م ل تا اش كتاب ي الفرض مشي ا الإخوة أرأيت و؛لت الدس وللجا 
الواحد وجه س الأ فرصا السنان ق للجد أعلم ولا ب محشتون هم السنة وكذلك قلت لا قال ؟ فرض 

أقرتوإذا ؛الأضعف. وجه سكل الأقوى >حى إلا أعلمك فلا الشن الحديثكل أض يثبته 
نعهليهيقول ءنهكان اش رضي حنيفة أيا فإن لأب بأخ العصبة  ١٠٠٠ورث وفد وأم الأب وهي الأخت 
يأخذوبه نصفان فهوبينيا منه يدعا ل فاكان نصفان بينيا الالكله أن أنرت لأما يدها ؤ، مجا نصف 
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أبالمة صه اين نأتام الرجل يدي انمارفي وإذاكاث : محال اش رحمه الئاض( )قال يمان 
ولرهما بمر دارا ا 17الدارينكرتضيت يديه ذ والذي ذللث أكرمن ينة تقل ولر أبءا أبى دارجدهما 

اوورثة ب لخل ادري لا لأي اباهما ورث ومن جدهما ورث من عل المة نشت حى يبا اممها 
يكونونولا غيرهما ل وارث لا ميداى وركها جدهما  OUثالوا إذا المة وأقل أوو>ا دين أصحاب 

النسبعل الغلا،اركثهاد-م عل يشهدون انحا كلث عذا ل لأمم بملعون لا ما عل شهودا 7ءذا 
انإلا وفلان فلأن عثر وارثا نمم لا نالوا إذا املهم ولا الخيل عل زممهادتم اس عل ؤكشهادثم 

للوكان وارث علتم يخل لا أته مجمم الأغلب يكون الذين عليه ؛الشهود الخرم أهل من يكونوا 
الخمعل نلتم هكذا فاذاكاوا غرم أو بجوار حرة أو أوحلهلة مودة أو قرابة ذوي يكونوا أن وذلك 

متاعاييته ي وترك امرأص ؤيرك الرجل تول وإذا ، الت مض الُلم ومض العلم مض الت مض لأن 
فهواكاع مجن للرجال كان ما قال أته إبواهم عن ماد عن بمدث لكن عته اث رصي حنيفة أيا فان 

صأوالرجل اارأةكا;ت ملما فهوليال واس للرجال ^كان فهوليرأة للنا، ^كان للرجل 
يكونلا ذلك بمد قال م وأبويومف أيوحنيفة يأحذ وبهكان العللاق ي الزوج والبال ًللق إذا النوء 
أوصانع أو بجارص مجن النساء متاع عنده تاجر رجل يكون لأنه كله ذلك ل مجتلها يه يمهن مجا إلا للمراة 
إلاالرجل متاع الستكله تتاع أومحللق الرحل مات إذا يقول لل أى ابن جان رحل عند رهونا تكون 
وصفتما عل امرهما دارهاكان ي ولوهللقها دعواه عل بينة لأحدهما تقوم ان إلا والماروني١ه الدئ 

١٠آوبمد يتفرقا أن قبل سكناته البيت متاع ي الزوجان احتلف وإذا الفاض( )قال جميعاولحا قي 
الينأوورثة مونم،ا بمد ورثما ذلك ل واختلفت ممونان بمدمجا أو الرجل أو للمرأة البيت كان تفرقا 
ومنفهول ذلك من قيء عل الينة أقام فن ذلككله فسوا، الزوجة أو الزوج الثاو كان والبال ملما 

فهومعا أيدحا ل التاع هذا أن الإجنع عل عنه ياثمفلة عندي يعذرأحد لا الذي يينة،القياس يقم لر 
قالفان الاممان يعد نمقن ييلما فيكون جميعا يايدحا ا،لتاع ق الرجلان يختلف نصفان'ي ييلما 
؟والدبع والرمح السيف للمرأة ويكو0 والخمر والدرؤع والخلوق النفؤح للرجل يكون فكيف قاتل 
النسا.متاع عل الينة الرجل أتام لو أرأيت الرجال مجتلع والنسا. النساء *~اع الرجال بملك قد قيل 

١٠أمحس محل يل تال فإذا ؟ الينة عليه أقام مما ءل يقضي أليس الدجال متاع عل الينة والرأة 
۴قيل يل قال فإن الصف؟ لكل تثبت التنازعن يدي ل الثيء كينونة أن الناس وزعم زعمت 

الفلنونءلتأم امتعملت فان أيدتبما ق ؤهى هكذا الزوجن ُ؛ٌاُل ز فب محل يل قال فإن البثّة له تثبت 
زعمكفان  ١٠٠تداعياه ااد؛اغ ومتاع عطر أيدبما ل ءهل١رود؛١غ ل تقول فا ذلك الغلا٠رقيل وتركت 

موسرغثرمومرورجل رجل ي تقول فا قيل الخهلار؛ن متاع والخهنار الدياغن متاع الدياغ نمش أك 
زعمتوإن الخامة مذهب حالفى معا وهو؛أ؛دترما للمومر بجعله أنك زعمت فان ولولوا ياقوتا تداعيا 
والرأة)قال(الرجل متاع ل تقول أن ك يشم فهكذا الغلن عالها تستعمل ولا ييلما تقمه أك 
نمالاله رحمه حنيفة ايا فان ل وارث ولا مجان م وعاقده ووالده الرجل يدي عل الرجل اسر وإذا 
عنهالله رضي الخهلاب ين عمر وعن دّّام عليه اُّ صل الله رمول عن ذلك ل؛لغنا محراثه يقول كان 
أنهالثعي عن معلرف شينا يورثه لا لل أيى اين دكان ياخذ هذا عنه اش رصي عود مابن وعن 
الخطاببن عمر عمن عن المنعال الأشعث أبى عن ملم أبى ين الليبي نممة لذي إلا ولاء لا قال 

فلمتأيى وإن فهوله مالأ ؤيرك فيعوت الرجل يدي ض بملم الرجل عن مثل أنه عنه اش رصي 
١٣٩



Jlli ) الأرضأض من رجلا أن مروق عن أيه عن محمد بن ايراهم عن ملل اش رحمه أبوحتينة
اشرحمه فالثافص( )قال له ماله سال ذلك عن معود ابن قالوا محالا ورك فات له عم ابن وال 

م؛ارل صل إلي مل نل من ميراثه له يكن ب *؛ت م ووالاه رجل يدي عل جل ار أّل وإذا تحال 
الأته والأخر أعتق لن إلا يكون لا الولاء أن أ"حد^ٌا مٌمح عل يدل وهذا * أعتق ش الولاء مما فا ء وّام 

.الولاء كتاب ق مكتوب وهدا اعتق عمن ١^١٠ يتحول 

الأوصاءي اب 

فإناخر إل فأوصى إل؛ب الوصي فات رجل ال أوصى رجلا ولوأن • اقه رحمه ( ااائا٠هم ريال 
عنبلغنا وكذلك ي١-؛٦د و؟ردا جميعا الرجلن ووصى الأخر هذا يمول ءنهكان تعال الد رصي حنيفة ابا 

وصيايكون ولا إليه أوصى الدي وصى الأخر هدا يقول تحال الد رحمه ليل أنجئ ابن وكان إبراهم 
اشرحمه أبويوصف وثال حميعا وصيها فيكون الأول يؤصية إليه أوصى الأخر يكون أن إلا للأول 
الأحروصية أويذكر ثيء كل ق إليك أوصيت ند الئإل يقول أن إلا للأول وصيا يكون لا بمد تحال 
وولدْمماله فاوصى الوفاة الوصي حفرت م رحل إل الرجل أوصى وإذا : اث رحمه الغاض( )ول 

وصياويكون للأول وصيا الأوط بوصية الأخر يكون فلا اخر رجل إل إليه أوصى الذي ووصية 
اصعيفوالوصي بعده الذي ايجانة يرض وا الأوسط بامحانة رصي الأول ان وذلك إليه الوصي للاوصط 

وكلهبالذي غثره أن.يوكل للومحل يكن ب بثيء رجلا وكل رجلا ولوأن الوكل من أمره أَكر ي جالا 
إلإليك به أوصيت مما توصى أن لك أن الوصي إل أوصى الأول الين ولوكان الخق ليتوحب به 

قديمول حشر للأول ؤصيا يكون ولا للأول ؤصيا يكن لر نفه بركة رجل إل فأوصى رأبك عن 
مضاربة.أودفعها بامجوالهم لهم نحر لأيتام وصيا ولوأن له وصيا حينثذ فيكون فلأن بركة إليك أوصيت 

أبىاين وكان الخص ابراهم عنر ذلك بلعا ولهم هوجا؛ز'ًلت،م يمول ءنهكان اردٌ رصي حيفة أبا فان 
أموالهمق الزكاة التاص عل أيما ليل أبى ابن وقال لدلك فامن والوصي عليم نحون لا يمول لل 
ترىالأ يؤغ حى زكاة يم عل لس عنه الق رصي ابوحيمة وفال فهونحامن علمم الوصي اداها فان 
ومحياالرحل كان وإذا عنه الد رصي القاض( )قال ياخذ وrدا عليه فريصة ولا عيه صلاة لا انه 

تعدياتكن لر وإذا تحديا عندي ببا التجارة تكن لر حا لهم يتجر أن إل أحب أموالهمكان يل ميب بركة 
عاثثةوكانت يلبه كان يم ممال عنه الد رصي الخطاب بن عمر أنجر وقد تلمن إن صامتا كن يب 

الزكاةمحنها ونودي وتليهم أمام وهم الجر ل بكر أبى ن محمد ض باموال يضع عما نمال اش رصي 
فاالبالغ الكجّ وبن بينه زّف لا ه نفعن يودتبا ٠الهكا جمح ف عنه الركاة يؤدي ن الثم دل وعل 
صلاحهمحنر له اونفقة لوجناها جناية محن، لنمه محا اليم مال من ان؛*ثر النم ول عل ءلثا،اكا بجب 
أنىبن أثوب ءن راني بن معم عن ال'ر.ز صد بن انجد صد أخثرنا ت مال الله رحمه ( الغاض )قال 
قدليم مجالا عندنا إن لرجل قال عنه افد لصي الخطاب بن عمر ان بثيين ين محمد عؤر تميمة 

مجفاربةقال إما تعال اش رحمه آ الثافص )قال فيه يتجر رجل إل دفعه انه وذكر الزكاة فيه امجرعت 
الفطرزكاة وعليه الزكاة زرعه وق اان١ضرإ اليم مال ل ركاة لا الأاس بمض وتال بقاعة تال وإمجا 

يمطعنه الصلاة صموط لوكان وانه عليه صلاة لا بانه واحتج محاله ُز، تلزم الي وجناياته عنه تودي 



الزكاةىي1 ق هذا وقدكب الزيع الفطرونكاة ركاة عليه أن زعم إذ مله فارق قد الركاةكان عنه 
عقارءن عقارا باع بثي، يوص ولر الت عل دين ولا وصغار ورثتهكار ب وصى اق ولو )تال( 

ليلأى ابن وكان رالكيار الصغار عل جار يعه ذللث ذ يقول تعالك١ن اش رحمه حنيفة أبا فان الين 
علبيعه تعال اش رحمه أبويومهن، وقال منه بد لا مما ذلك كان إذا والكبار المغار عل محوز يقول 

يكنلر العقارإذا بح من ئيء ل الك؛ار عل محوز ولا يكن ولر بدأ مه ئيءكان كل ل الصغارحار 
ماترجلا ولوأن ت تعال افر رحمه ( الغانص قال ر دين عليه يكون أو فيه يياع بثؤاء أوصى الين 

الوصيبع لثن عليه يكن وا يوصة يوص وا وصغارا رئي أيل بالغن ورثة وترك رجل إل وأوصى 
الف؟ا عي؟ خ كان فان إلمغار عل يعه ل ونظر باطلا الكبار عل يعه كان الين ترك مما عقارا 

الوجهنمن واحد ل يع لر وإن جارا بما غبطةكان يع لهم طرا جم اوباع به إلا لهاشهم صلاح 
هوحيرالذي العقار به لهم يشري آن الناض د0 ق اذاكان امجرنا0 وإذا مردودا بيعه لزمهمكان امر ولا 
العذر.من وصفت  ١٠ببعض إلا المقار يبع أن له نحز لر الناض من لهم 

وغيرهوالخق الشنك4 ي اب 

درهمألف ولاحدما مجفاوصة شركة الرجلان ائزك وإذا ت تعال الق رحمه العاقص، رقال 
يأخذوببذا ممفاوصة هذْ ليت يقول كان ت تعال الله رحمه حنيفة أبا فان . ذللن، مجن أكر وللاحر 

وشركةتعال اش رحمه ( الغاض )؛ال نصفان يما والمال جارة مفاوصة هذه يقول ليل أى ابن وكان 
بكوناأن إلا باطلة المفاوضة شركة تكن لر إن باطلا يكون الدنيا عن شينا أعرف ولا باطلة المفاوضة 
الل\دثرك* وهذء بة باس لا فهذا الربح واقتسام فيه والعمل المال؛المال حلعل المفاوضة يعدان شريكن 

العشهدا عندهما المفاوضة أن وتشارطا مفاوضة اشركا فإذا عنان ثركة لها المشرقين بعض يقول 
أوكتزأوأوإجارة محارة من معا فيه اشركا الذي المال هدا غتر من أحدهما رزق وما صحيحة فالشركة 

بوجهأفادا مجا كل ل ثريكن يكؤنا بان عندهما المفاوضة نما وإن صاحبه دون فهوله ذللن، أوغير هبة 
يشركأن 0 أقل أو هذا ي إلا المار أعرف ولا فاسدة فيه فاإشنكة وغره المال ؛سبب، الوجوم من 

يتخالعلماغيرأن من هذا عل لوتشارطا أرأبت، سم،ا فيكون كنزا أحدهما فيجد درهم بماثي الرجلان 
مماواحد يعلمه لر ومجا للمههلى ولا للمعر يكن لر ما عملية لأنه محوز لا قال فان محوز كان بمال 

أوهبة له وهب رجلا أرأيت محوز لا يكن لر ما فبع بما عدوه فان يما اشركا درهم مائي عل أفتجتزْ 
هذامن أقل أنكروا لقد ؟ شريكا فيبما الأحر أيكون هبة أو عمل من مجالا قافاي عمل ي ه نفأجر 

حنيفةاي قول ل للأخر الخيار وهومومركان نصيبه احدهما اعتق رجلن يثن، عبدا ان ولو )قال، 
فيكونقيمته نصم، ق العبد امتطى شاء وإن صاحبه أعتق كا العبد أءتذ، ثاء فان عنه اش رصي 
ؤيكونالعبد عل ذللثح من ضمن مما الشريلتؤ و/ثع قيمته نصف، شريكه ضمن ثاء وإن يلم-،ا الولاء 
هويقول تعال اش رحمه ليل أى ابن وكان ثيء السعاية مجن عليه بق مجا وهوعبد كله للشريل؛، الولاء 

يخيرولا الولاء وله العبد عل ببا رجع ولا القيمه كف ضامن والأول الأول أعتقه يوم كله حر 
حنيفةأى قول ي الخيار مجعمأكان العبد أعتق الذي ولوكان أويشعيه العبد يعتق أن ق صاحبه 

أعتقي أعتقه ثاء وإن يما والولاء فيبما بمص قيمته نصم، العبد ضمن ثاء إن الأحر للشريلث، 





يإزكانحرا منه نمنه الأداءكان نل يكاتثه لر الذي المحق مالك ولوأعتقه يا مملوكا الأداءكان 
وانناميا الكنايةَكان عقد لأن انمي أخير ولا ياؤللة نه الكنايةكانت لأن الباي نصفه صمن مومحرا 

ولوريال؛ محددعا أن انمي ماللث، يشاء أن إلا يامحللة يما الكناية وكانت عتق ما منه عتق معسرا كان 
نهدخل لما سعه أن للأخر ليس يقول ءنهكان اش رنحى حنيفة أيا فان أحدهما ديره انمن بن مملوكا أن 
فانميراثا ألتفاوصن أحد ورث وإذا ، حمته يح أن له يقول ليل أيى ابن وكان ياخذ وبه الخق من 

وكانذلك ننس إذا المفاوصة وتنتقص تال ، ياخد وحدا خاصة عوله يقول اشكان رحمه حنيفة ايا 
فديرهرحلن بن انمد وإذاكان تعال الق رحمه ( الثافم )قال نصفان *ويما يقول ليل أيى ابن 

لمكتوب وهذا يييعه أن ديره للذي وكذللث، وصية عندي التدبثد لأن نصيبه يح قللاخر أحدهما 
القيمةنصف المدير اليد عل أن برعم ان لرمه الدبر بيع أن للدبر ليس انه نعمر وُن الدبر كتاب 

حالبكل له يكون عتقا هذا جل إذا العتق ي هذا يلزمه مد؛راكاهكا ؤيكون مومرا إزكان لشريكه 
الرحلمنين الحائية ي تزعم فأن نيل مكانه وا؛ع عق القيمة نصف فيه ألزمته الذي فالعتق فال فان 

مدةمد هوواتع إنما مكانه يواتع ليس عق وعدا القيمة نصف وعليه ولد أم انما فتلد احدهما يهلوها 
حنيفةأيا فان البتة الأحر اعتقه م أحدهما فديره اثنن بن العبد كان وإن ، مدة مد يع الدبر كعتق 
تيمتهنصف ي انمد امشس شاء وإن أعتق ثاء إن بالخيار دبره الذي ت يقول تعادكان الله رحمه 
يلماوالولاء العبد عل العتق يه ويريح مجوصرا إزكان مديرا قيمته نصف الخق صمن ثاء وإن مديرا 

موممأإزكان تيمته لنصف صامجن حاثزوالعتق والخق التدبيريامحلل يقول ليل أ؛ى ابن وكان نصفان 
أحدهماديره إذا أيويؤمف وقال للمعتق وااولأ.كاله العتق عل يرجح م العبد فيه مص معسرا وإزكان 

مالاش رحمه القاهر( قال ) فيه لامحوز باٌلل الأخر وعق بته نصف صامن وعو فهومديركله 
وعليهكله حر فانمد ا »رس كان فإن يتاتإ الأ'>ر وأعتق نصيبه أحدهما فدير اثنن بن العبد ؤإذاكان 

المديريبع لا أنه زعم ومن مدير نريكه ونصيب حر منه فنصيبه معسرا وازكال ولاوه وله قيمته نصف 
والخق-كتق الأول تديمز لأن مجوممأ الأول المدير كان إذا مجديرأكله وخعله الأخر الخق يبعلل أن فيلزمه 
المدير.يبيعوا لِ ١^ القياس أهل فال وهكذآ قال الأخر ص أول الأول 

الكاتبي باب 

اشرحمه حنيفة آبا فان نقبه عل المكاتب الرحل كاتب وإذا • تحاإا الله رحمه الفاهم( )قال 
المالله اذكانب يقول ليل أبى ان زكان اخذ ويه ذلك الكاتب ضِط إذا; لمولاة ك يقول كان 
للمسيلفالمال مال انمي ويد عيده الرحل وإذاكاتب ت تعال الته رحمه الفاهم( )قاف يشترط لر وان 
قالنصا او,ة مجعى وهذا يالشرط له فيكون مجاله اليد عل المكاتب يشترط أن إلا للمعبد مجال لا لأنه 

لمكابو١ يم،• ولا ادتا"ء يشترط أن إلا للباثع فاله مجال وله ءبد>ا ياع مجن  ١١ومالم عليه اش صل ائته رمول 
غيراويكون المال وملحر عليه ا؛ش صل اُله رمو,ل له حعل وتما ياثع المكاتب قرب لنمه مشتريا يكون آن 

قبللمولاه مالأكان مولاه عف مملك لا أن أحرى فن>لك كالمعلق معه فيكون مولاه ملك ص خارح 
لومجانلأنه العبن. داء انمد لمال مالكا يكون أن أول ألعبد ق ماله أعمر الادي والمشتري الكتابة 
وكسرعجزت قد الكازب قال ؤإذا ميء يلزمه i لومجان الذي المكاب س مجاله مجن مجان مكانه 













رصيوعئان المع بعد هممكلهم اش رصي طالب أنى بن وعل أبوبكروعم وم صه اش صل الد 
.\رك>و* بالصلاة مبق من ليدرك وقال المع عل القنوت تدم م إمارته بعض ل عنه ايد 

الخرفصلاة اب 

مكمونطاثفة معه وتقوم الإمام يقوم ت الخوف صلاة ى يقول اش رحمه أبوحنيفة وكان ( ال ت) 
نأىم العدو بإزاء يقفوا حى يتكلموا أن ض من ننفتلون معه ويسجدون ومجدتن ركعة الإمام مع 

ويسامومجدس أحرى الإمامءركعة 7ام يصل م التكبثر فيستقبلون العدو باءنا'■، ااىكا'ت الطائفة 
موحدانا ركعة فيصلون الأحرى العدووتاى بازاء ُ؛فوموا يتكموا ولا نلم غثر من عم فينفتلون الإمام 

عنبلغنا وكدللث، 1ا مجعالث فاليصلوا يصلوا لر احرى ءلاثفة ولتات ٠ وجل عز الق لقول وذلك مؤن لي 
العدوإذا'كان حميعا والطائفتان الإمام يقوم يقول ليل أبى ابن وكا.ن اكخص وإ؛راهم هماس بن عبدالله 

الصفويقوم الأول والصف الإمام ويجد حميط ويريرن وثر؛ع ويكثرون فثكتر القبلة وبثن بثمم 
فإذاا-لوحر الصف وسجد وناموا رءوسهم الأول الصف رفع الإمجام رتع فإذا العدو وجوه ز الأحر 
الأحرىالنكعة الإمام يم فيصل الأول الوحرويتاحرالصف الصف تقدم م قاعوا مجودهم من فرغوا 

الدصل اش رمول عن عيالك بن جابر عن رباح اى بن عطاء عن ليل اى ابن بذلك ؤبماث كذلك 
القبلةمتقبل معه وصف الإمام قام القبلة دبر العدوى كان إذا يقول ليل اى ابن وماممكان عليه 

الذيالصف بجد م جميعا ويكعون ويركع جميعا ويكرون ويكثر العدو متقبل الأحر والصف 
الإماميبم ويصل فيجدون الاحرون ؤبجيء العدو فيتقبلون ينفتلون م مجدتن الإمجام مع 

الاحرونؤغيء العدو فيستقلون ينفتالون م معه الدى الصف معه ويسجد جميعا فركعون الثأنية 
فرا ١٠٠الخوف صلاة الإمام صل وإذا ( الثافر ثال ) جميعا وهمم الإٌام ؛ّام م ويفرغون فيجدون 

النكعةلأنفسهم وصلوا يقرأ قاتما ثبت م ركعة بطاثفة العدووصل وبن بينه أصحابه من طائفة جعل 
العدوبإزاء كانت التي الهلائفة العدووجاءت بإزاء وقامجوا انصرفوا م وملموا وتشهدوا ءا7ام بقيت الى 

الى\}كط فصلوا قاموا التشهد ى حلمى فإذا عليه بقيت ازكأنت ازكمة ببم وصل لأنفسهم فكروا 
النيصل المعي وتان*ا مم ملم تشهدهمم قضوا قد ان الإمام راى فإذا فتغهدؤا جلموا م علهم بقيت 
وهذاهذا خلاف الخوف صلاة ى عنه روى وقد الرقلع ذات يوم الخوف صلاة وملم عليه اش صل 

حائللا القبلة وبن العدوبينه وإذاكان ت تعال الك رحمه ( القاهى ؤ؛ال الصلاة كتاب ى مكتوب 
المنه بعيدا وكانوا كشرا وأصحابه مأمونن قليلا العدو وكان النبل يناله لا وحث مرة ولا وبلهم بينه 

ركعفإذا باصجبهكلهم صل والامجتنلع امكوب إل يصيرِوا ان قبل عليه الغارة عل الجود ى ؛قد"دون 
رفعفإذا قياما رأسه عل يكونون صفا إلا سجدواكلهم سجد وإذا رفعواكلهم رفع وإذا د؟عُاكلهم 

بقعودهوقعدوا بقيامه قاموا م فسجدوا اتبعوه مشى ى قاعدا أو قاتما فاصتوى الجدتن من رأسه 
ىحالي وكان القبلة وبن بيته الوليد بن وحالي بعنان الحديبية غزاة ى وسلم عليه افه مل وهكذا 

صلوالهي شم ولا جل لها لهى ياء صحراء ز وملم عليه النه صل الني من ملهيا فارس ماثى 
بخبرهميأتي طليعة واكاكان بقتالهم يهلع نرى فما خالد يكن وم وأر؛مائة ألف ز ّلم وٌّعلته ارُه 

حنيفهأبا فإن عمدا ؛القراءة بجهرلها لا صلاة ى الإمام جهر وإذا ت تعال افه رحمه ( الغاص ال ق) 



ر،الالصلاة -م يعد يقول ليل أبى ابن وكان تامة وصلاته أماء ند يقول كان مال الله رحمه 
ظيساوالعثاء الرب ى اوالعصراوخافت النلهر ى الإمام جهر وإذا : تعال الم رحمه ( الفاض 

حسفةأبا فان ما يسلم ولر بالليل ركتات أربع الرجل صل وإذا ، عمداإزكان أصاء وقد إعادة عليه 
كلى بلم حى له ذلك أكره يقول ليل أى ابن وكان بدلك بأس لا يقول كان تعال اش رحمه 

كلى بغ مواء النافلة من والمار الليل صلاة تعال الك رحمه ( الغاض 1ال ) يأحد وبه ركعتن 
امليثبت حر عنه يروى وتد الليل صلاة ى وملم عليه اله صل الني عن الخبر جاء وعكدا ركعتن، 

أنالليل صلاة فى وملم عليه اش صل اش أمررمول إذ كان يثبت المارولوم صلاة فى الحديث،ثله 
ولاواإنافلة الفريضة بن الفرق أعي تعال واش أراد أنه عته الصر ش معقولا ركعتنكان كل مجن يسلم 

ومكدا( قال ر رصولأكلها والمارلأما الليل فى المكتوبة نحلف لا والماركا الليل فى اكاظة تحلن، 
ومارع ابناثز عل والتمتر تعال الأٌ رحمه ( الفافص قال والمار) الليل ى النافلة نكون أن ينبض 

أبوحنيفةوكان أربعا أنهّىرإلأ مثله يثبت وجه مجن وملم عليه اش صل النبي عن حفظ أحدا علمت 
الصلاةض ؤبجهر ( الفاض قال ) الخناتز عل حمسا يكر لبل ابى ابن وكان اربعا الحنائز عل يكثر 

حهرمورا زكمة ض جمع فان اش؛عدها الورة ونل القران ام نل ا( ارم ارحمن اش بسم ر ا؛ 
اشبم ٠ بمهر؛• أن يكرم تعال اله رحمه أبوحنيفة وكان ق؛ز،كلمورة ٠ ارُمم ارحمن الأٌ بم ،ا ■؛

عنوذكر )قال( فحسن أخفيت وإذا فحن جهرت إذا يقول ليل أى ابن وكان (٠ ارم ارحمن 
هووحدثض٧ قال الخمن نئ م حدث من حقيه عل ومح توضأ رجل م، لل أى ابن 

يمللا قال أنه إبرام عن حاد عن تعال اش رحمه أبوحنيفة وذكر إبراهم عن الحكم عن بذلك 
محقيه عل مح وقد ارجل صل وإذا ١شتح١ل رحمه ( القاض قال ) يأحد وبه رجليه يغل حى 

أنعفواحتملن، عن انتقضن، إذا الطهارة لأن ارصوء ، ستانهنيحتى يمحل لا أن له أحببتؤ رعها 
إلوخرج توصأ أنه عم ا.ز، م، روى وثل أحزأْ رحليه غل عل إ.زد فإذا الأعضاءكلها عل تكون 

بعددهايلفظ ولا عقدا يعدها إمما وإزكان إل أحب كان وصل حقيه عل فسح لخنازة دعي م السؤق 
انتقضتلصلاته وهوذاكر وثنتان واحدة فقال إفذلا ذللئط من ء بثي لفغل وإن ميء عليه يكن لر إفغلا 

غسلقد  ١٠جف حى يته ب م وضوئه بعض ارجل توضأ وإذا قال الأستثناف، عليه وكان صلاته 
أبىابن وكان ياحد وبه مضى ما عل يعيد ولا بقى قد ما يم يقول تعالك١ن اش رحمه حنيفة أبا فان 
نالئ،غير عمل ض أحذ قد وإزكان بقى ما يم فانه الوضوء ض أو الماء حللب فى كان إن يقول ليل 

علنسقا متتابعا بارصو، جاءوا الملمن ورايت ; تعال اش رحمه ( الغاض قال جم،) مجا عل اعاده 
ومحللبهالماء انقعلماع من عير لغثر يقهلعه ولم بهكدللئ^ جاء فن وسلم علميه الأٌ صل الني به ترّصأ ُا مثل 
إلفأحب غثره عمل ض أحد أنه معروفا فيكون ذلك يتْلماول عدرحتى بغير قْلعه ومن وضوئه عل بز 
قالانه حماس انح، عء:، جمد معيد؛>، عن، الحكم عن، لتل انح، ا؛زإ • اجزاْ بقى  ١٠ام وإن بمانف ان 
إبرامعن حاد عن أبوحيفة يأحد، وبه ويسلم يتشهد حى الصلاة ض التراب س وجهه بمح لا 

بدلكيرى لا تعال اش رحمه أبوحنيفة وكان يلم ان قبل الصلاة ض وجهه م، التراب بمسح كان انه 
كانيسلم حى التراب من وجهه مح الممل ورزك تعال اش رحمه الغاض( قال ياحد) وبه  ١٠با

عليه.ثيء فلا فعل فان إل احب 











الخرمتراب ر يخرج أن أنماكريا عبم مال اش رنحى عمر وابن عاص ابن عن رباح أبى بن عطاء 
عدالدكببن عل أن عاس بن عبداس بن عل مول روين عن شح وحدسا شثا الحل إل وحجارته 

حيرلا تعال اش رحمه ( القافص قال ر عليه يسجد مصل يتحدها الروم من بقطعة إله يبعث أن إليه 
منمراها ما ما باين ثت حرمة له لأن الحل إل قيء ترإيه ولا الحرم حجارة من يخرأح ن أز 

بميرأن إل اللدان به باين الدى الوصح من يزيله أن لأحد حاثنا أن أعلم تعال واش ارى ولا البلدان 
الأعلعبد عن أيه عن الأزرق مم ١٥١١بن الحسن بن الرحمن عبد أحثرنا وقد ( الخافص قال ) كغيره 

حاوقعك  ١٣٠^٢١٠شيبة بنت صفية قاتما مكة حدآل قال أو أمي ح قدمت قال عامر بن عبداش ابن 
فدكرمنزل أول فرلا بما فخرجت الركن من بقهلعة إلحا فارمك به أكافثيا ما أدرى مجا صفية فقالت 

الحرممجن القطعة هده أحرجنا أنا إلا أتينا أرانا ما أوحدى أمي فقالت قال حميعا وعلم *رصهم من 
حرمهز وصع وعلا حل اش إن لها وقل فردها صفية إل القطعة حده انمللق امثلهم وكن ل فقالت 

أنشطنامما فكا الخرم دخولك نحينا أن هوإلا محا ل فقالوا الأعل عد قال مه يخرج أن ينبض فلا ثيثا 
الحرممجن يخرج أن ينبغي لا العلم أهل محن واحد غير وقال تعال اش رحمه ( الثافص قال ) عقل من 

قيمتهعلته يقول ادكان رحمه حنيفة ابا فان الحرم مام من ماما الرجل اصاب وإذا ، غيره إل ثيء 
أىن عطاء عن الحرم مام ز فول لل أبى ابن وسمعت شاه عليه قول ليل أبى ابن وكان ياحد وبه 

اتثاعاشاة فعليه مامجها من ماما بمكة الرحل أصاب وإذا تعال اش رحمه ( القافم قال ر شاة رباح 
وغرهمالمسيب وان وءaلاء عمر ن وعاصم الحرث عبد ان ونافع عمر وان عباس وان لحمرؤمان 

رسولأصحاب من واحدا يخالف لا أنه قيمة فيه قال الدى زعم وقد أجمعن عبيم تعال اش رصوان 
انحرمعن تعال اش رحمه حنيفة أبو ومثل ، ُكة مام ى أربعه حالف وقد وّّازا علميه اش صل الد 

محنىما إلا الصيد هدى ى محنى لا فقال ذللئ، أوشيه أوجفرة عناق فيه عاليه فيحكم الصيد يصيب 
مامحنى لا ذللئ، فوق محا والإبل والبقر المعز مجن أوالثى عطما إذاكان الضأن مجن الخدع المتعة دى هى 

انوسألن، ا( الكعبه بالغ يا هد رر الصيد جزاء ى كتابه ى وجل عز اش قول إل ترى ألا نلل؛١ دون 
ىبالأثر أحد اش رحمه يوّفإ أبو قال حملا أو عناقا كان وإن به يبعث فقال ذللمثؤ عن ليل أى 

تعالاش رحمه ( القافص قال ر يأحد وبه قيمته ذللثإكله ى اش رحمه أبوحنيفة وقال والحفرة العناق 
الدىمثل والثل  ٠١مثل )ا يقول وجل عز اش لأن صغيرة بشاة فداه صغيرا صيدا الرجل أصاب وإذا 

انمحوز لا قال من اعلم ولا صغيرا كان صغيرا يفدى الدى وإذاكان فإذاكازكبيراكازكبيرا يفدى 
أنيزعم وإذاكان والعقول، والقياس والأثار القران ؛، ٥١٢■إلا الغم مجن يصغيرمثله الصغير الصيد يفدى 
الوحشبقرة وتفدى قيملحا وقلة لصغرها ممرة من أوأقل بتمرة الحرادة تفدى أنه فزعم كله محرم الصيد 

قالوقد بكبر والكبد بمغير الصغير فدى وقد بالصغير المحمر يفدى أنه يزعم لر فكيغؤ لكبرها يقره 
ولابنمرة يفدى فكثع، عنده بالمثل وحفص رفع وامما (( العم من قتل ما مثل فجزاء رأ وحل عز اش 

انحرمأصاب حن الصيد حزاء قياص راه هل الصيد وجزاء المتعة وهدى للمحايا وما بعناق يفدى 
القال بأن جرادة انحرم أصاب، حن قاسه أو المحمر أو المتمع يكفى شاهَؤا يكفيه قال بأن البقرة 
اشقال المحييكا جزاء الأن قيل لا قال فإن ظة إلا والتمتع الضحى محزى لا إلا ا>م محزى 
الحفرةعن أضللئ، محا قيل نعم قال فان المصاب قدر عل أوكبيرا صغيرا ٠ المثل * واغا مثل وتعال، سارلئ 

الاقضية ى وحده عنه تعال اش رصي ااخهلاب ن عمر تقلد وإنكنن، أصيم،  ١٠مثل إذاكانتر 



أصحابمن وغيرْ وايمول واشاس القران ومعه حالفته فكيف تقلده الأ منيا ثيء ى لك حجة 
ومحيبجمرة المحثؤع وى الأرب؛عناى ى عته اش رصي عمر نحى وقد ؟ وسير عله اش صل الني 

مالأوجمرونحى يفره المم؛وع ف عه الد رض رسول اثن ونحى والشجر الماء قدحْع يدي لضب اي 
عنتمتدة اثى عن الخذرى حصيف عن وذكر حملا يعي الخم من بملأن حبن إم ى عنه اش رصي 

وسمعتمثله عامر عن هد اى بن داود نمه اخرم يصيبه العامة يض ى قال انه معود بن عبدايد 
قال) ممنإ اث رحمه أثوحشفة وتال درهم المضة ز رباح أثى بن ءهلاء عن ينول لل أبى ابن 

فتهففيه المحيي من بيضا او -^م بيض أو نعام بيض انحرم أصاب وإذا تعال افٌ رحمه ( اكافم 
•الم س ئل ل يكن م -ا وعل الخيالة عل ماّا 

الداتاب 

فانصغاروكبار ورثة وللمفول عمدا الرحل الرجل قتل وإذا ت تعال الد رحمه ( الفافم ال ق) 
ليسيقول ليل أبى ابن وكان ثاءوا ان صاحبيم يقتلوا أن للمكبار يقول تءال'كان الله رحمه حنيفة أبا 

بنالحض أن "بمفر أبى عن رجل عن أبويوسف حدنتا ، يأحد وبه الأصاغر يكثر حى يقتلوا أن لهم 
|الر صغار أولاد محه اش رصي لعل وكان أبويوسف وقال بعل ملجم اض قتل عما اش رض عل 

فليسغيب اوّكار وكبار صغار ورثة وله عمدا الرجل الرجل قتل وإذا ؛ تعال الق رح،ه ( العاقص 
اوام او زوجة من ميراتح ص سهم له من ؤيمتمع الضب ونحضر الصغار تلغ حى يقتل ان مجمم لأحد 
هداوإذا'كان يقتلوا أن لم يكن ب يجتمعوا لر فإذا يقتلوا أن لهم كان اجتمعوا فإذا القتل عل حدة 

المقتولمحن بقدرمبراثه الخاتى مال مجن الدية مجن حصته ي1أحد آن الخصور البالخن مجن ثاء فلأييم هكذا 
حالقد القتل لأن الدية مجن حممهم لهم ياحدوا أن المحغار أولياء وعل الخيب لأولياء ف*لكان وإذا 

دونهدا إل ذهبت كيف قاتل قال فان أحده أمكنه وقد يدعه أن الصغير لؤل يكون فلا مالأ وصار 
بمزلةفانزله الأحرون عفا وإن نتل به تام الدم ولاة أى الخير أعل بعض قال وقد الأقاويل من غيرْ 
سفلرونولا الولد يقتل غمْ وتال ينتْلروزٍالصغار ولا البالخوذ يقتل الخلم أهل من غيره وقال الحد 

الإجاععل والقياس المة معنى مثل أوى نحالف أن ينبض لا الى المنة أنه إليه ذمنا قيل ؟ الزوجة 
إن•؛متن بن فاعله ثيل له قتل من ٠ وسلم عليه الله صل الته رصول قال مل ؟ له المة فاين قال فان 

لولأةان عليه الذٌ صل افٌ رمول حكم س فلماكان ا فالدية أحبوا ؛■إن القصاٌس أحدوا أحبوا 
ايراثممغ ان لوارث يجل لر موروثة الدية ان اللن إجلع وكان المال ياحذوا ان ولهم يقتلوا ان الدم 
فن٠ وجل عز اش تول ى الهران معي وعدا الميراث من ه نفبمغ الوارث يكون حى مه ورث من 

مجاووحدنا الديات زكتاب مكتوب وهدا ٠ بإحسان إليه وأداء ؛ايروف فاتبلع ثيء أحنه من له عفي 
إذمتناقضا قولهم ذللث مع ووجدت بخلافهم المنة ر وصفت الا فيه حجة لا الأناوبل من حالفه 
سواحدآ أن فلوزعموا مجال لا دم عليه إمما لأنه القاتل س الدية ياحدوا أن س امتنعوا انيم زعموا 
شاءالورثة اى به يقوم هوكالحد قالوا الدين قاما نقضوه ولقد قولهم لزموا ما مالأ الدم حال لوعفا الورثة 

انهويزعمون القتل عن الخفو للورثة ان يزعمون اّءم اجل من الحد وين بينه خالفؤإ فقد غمْ عفا وإن 
لوأنيم ويزعمون ذللث حاز الدية عل القتل ى اصهللحوا لو أنيم ويزعمون الحد عن لهم عفو لا 





الرجلأصاب وإذا سال اش رحمه ( الئاض قال ) يأحن وبه القصاص يما يقول ليل أبى ابن وكان 
أصابهوإذا القصاصن هيه ذلك من فات الخالد موران فيه فار بمور أوبثيء ممرر محددة الرجل 

العفةرالخشة ال'فليم بالحجر نحريه كان إن ثيتان فأصله السلاح موران ممرر مالأ أو أو•؛محجر بعصا 
أوخاصرته أو جوفه -ما أويضرب رأسه -؛ا يثدخ أن وذلك مثلها مجن يعاش لا انه مما الأغلب التي 

انالاس عد الأغلب ما ضربه من يلغ حى ذلك أخمامن بثيء الخمب عليه أوحمل مقاتله من مقلا 
بالحديدالقتل لأن بالحديد القتل من أثد أنه وزيادة القتل عمد هذا وكان يه فتل مثله من يحاش لا 

الخْلآفهدا مثله من يماش أنه منه الأغلب الدى الضرب أوالحجر السوق أو بالعصا ضربه وإن أوُص 
ستافقلع يده المعضوص فانتنع الرجل يد الرجل عض وإذا فيه فود ولا مانلغلة الدية ففيه العمد سيه 
أنله فدكان لأنه المن ى عليه ضان لا يقول تعالك١ن اش رحمه حنيفة أبا فان الخاض أسنان من 

قامعرجل يد عض رجلا 'ن وسل عليه الد صل الد رسول عن بلغنا وتد ياحد وبه فته مجن يده يننع 
نالفحل عص أخاه أحدكم أيعض  ١١وتال وسلم عليه اش صل الد رسول فأبعللها ثنيته فتنع نحه مجن يده 

فىسواء الخد ز محي محا ذلك سوى ما يتفقان وهما المن لدية هوضامن يقول ليل ابى ابن وكان 
قامعجد0 بعض ٍاو اورجله الرجل يد الرجل عض وإذا تعال افٌ لجمه ( الفاض قال ) الضان 

انللمعضوض لأنهكان عليه ثيء فلا اوكله ينره بعض فمهل العاض ى مجن مجنه عض ما اسوض 
ىوسلم عليه الد صل الد رسول فنحى وفد فيضمن متعديا يكن وب العاض ز مجن يدْ يتنع 
صفوانعن ءه1اء عن جرج ابن عن حالي بن ملم احمتا تعال اش رحمه ( قال ) هدا مثل 
اوسينه فق2لت الخاص ز دم الخضوض فانتنع رجل د عص رحلا ان ايه عن امجه بن عل ين 

(فُ*لإ ى ، ى تقضمهاكاما فيك ى يده اييع وفال  ١١وصلم عليه الله صل الله رسول فاهدرها ثنيتاه 
لأنهصاح-آا عل ضان لا يقول تعالك١ن اش رحمه حنيفة أبا برقان توهى يرجلها الدابة نفحت وإذا 
هويقول ليل أبى ابن وكان ياحد وبه  ١١جبار الرجل  ١٠تال أنه وّام عليه اش صل اش رمجول عن بلغنا 

١٠وراكما وساتقها الدابة قاثد يضمن تعال اش رحمه ( القاقس قال ) أصات ،١١ هذا ش ضامن 
ميتامملآ أن عل محملها أن إلا سيتا يضمن ولا  ٢١١هدا إلا بجون ولا ذنب أو رجل أو فم أو يد أصابت 
يقمنولا يدها عن يضمن نقؤل أن فأما  ١١٢جى أداته من حينئدكأداة فنكون فعله من وهئآها لأن فيضن 

بمولأن فتغى ؛ا-*ا يرى اذاكاز-ائنالأ فهو رجلها يرى لا فال فان محكم فهدا رجلها عن 
صلالله رسول عن روى ما نأما بقول مكيا وليس اليد عن يقمن ولا الرجل عن يضمن لماس از 
أبووكان ، ثكذا ؛يغلوا لر الحفاظ لأن غلط أعلم تحال والد فهو جار الرجل أن *ن وّام عيه الله 

للأبى ابن وكان يأحذ وبه القاتل عافالة عل قيمته إن الخد فتل إذا الرجل ش يقول الق رحمه حنيفة 
حالابلغ ما قيمته القاتل وعل الخافلة تعقله لا هومجال فقال ابويوسف رجع م الخافلة تعقله لا ; يقول 

فيحر حابه تعقل إمما لأنما عاقكه عقكه انمد.^1؛ الرجل ثل وإذا تعال الد رحمه ( الئاض ال ق) 
أسبهفهوبالنفوس حال بكل الحر ز تكون الكفارة'ي ضا ويكون فال القود فحا يكون فا محرمجة مس 

مفارقفهو ذلك سوى  ١٠فأما نمته لته أن ز الأ مض ى الأمجوال يمامجع لا هو بالأمجوال منه 
التوفيق.تعال وبالله أحكامه أكر ى للنفوس بماثع للأموال 

,تأمل ، الخالة سه فى إلا يكون لا صانه أن أى نيله للضان تقييد هذا الح شينا يضص ولا ! توله ( ١ ) 



ايرهاب 

دراهمعشرة تساوى والسرتة ة واحل مرة يالسرتة الرجل أنر وإذا تعال اش رحمه ( القافم ال ق) 
ى^ ١٠١^دينا عليه جملته اةطُه لر ان ويقول اةطاره يمؤل كان تمال اش ؤجمه حنيفة ايا فان فصاعدا 

؛ال) حنيفة أى قول إل رجع م اخذ رمدا يقرمرتن حى أتهلعه لا يقول ليل أي ان وكان الدين 
فيهتقطع مما وكانت الإزار عل وثت واحدة مرة الرنة الرجل أز وإذا تعال اش رحمه ( الئاض 

شاهدانعليه شهد فهوإذا إلا؛شاهادين أتطعه لا تال أوأكرتإن رْ إزادْ وسواء تطع الناي 
ةاثل^هكذاقال فان يقعلعه لر رجع م مرة مائة عنده أروهولوأر لوكان رجوعه إل يلتفت ولر قهلعه 

رجموامما عليه فشهدوا عادوا م عليه الشهادة عن الشهود لورجع نل نقطعه، إ النهود لورجمت 
واكف،البدء ى للثهادات نحالف فالإزار منه أزقبل م رجع م ولوأر شهادتبمم، تقبل لر عنه 

ليلأ؛ى اين وكان يأحد، ؤحدا أقْلعه لا قال تعال اش رحمه حنيفة أيا فان عاتبا منه المسروق وإزكان 
كانوإذا تعال اش رحمه الغافس( قال ) غائبامنه المسروق كان وإن مرتن أد إذا اقْلعه يقول 

القطععنه يسقط ممخرج له ياتى أن لعله لأنه منه المروق بمفر حى السارق حيى غاتثا منه المروق 
يقولتع١لكان اش رحمه حنيفة أيا فان دراهم حمسة ناوي الرقة وإزكانت والضإن، أوالقطع 

قالواأنم معود ابن وعن عنه الق رصي عل وعن وسلم عليه الله صل الد رسول عن بلغنا ما لإتطع 
ولادراهم حمسة ى اليد تقطع يقول ليل أبى ابن وكان يآحد ؤحدا درامم عئرة ى الأ اليد تقطع لا 

بنوّّميان حفص ين عمر ين عبدالد عن الثقة اخرا تعال الته رحمه الفاض( قال دونما) ى تقطع 
القطعاأ قال وسلم عليه الد صل اش رسول أن عما الد رصي عاثسة عن عمرة عن الزعرى عن عينة 

مجنحنيفة أيو إليه ذهب مجا فأما ; تحال الله رحمه ( القاض قال ) نأحد ويه ا( فصاعدا دينار بع رى 
ماوامجا ، لوانفرد مجثله يثبت وجه مجن ليت فانما هذا نحالف الى وسلم عليه الق صل النثى عن الرواية 

أعلمهولا حجة وسلم عليه الض صل التي ح أحد ى فليست مسعود وابن عته الد رصي عل عن روى 
مالكين أنس يسأل قتاله سمع انه الهلريل حميد عن عيينة بن سفيان أح؛رنا وتد مجلمثإ واحد عن ثاذا 

ماسيء ى سارقا تطع عته اللي رصي الصديق بكر أبا حمرت فقال القطع عن عنه تمال افم رحمه 
قاكأنما علما اش رصي عانشة عن وثبت دراهم يثلاثة ل أنه يرى  ١٠أوقال دراهم ثلاثة بوى 

رجلعل الشاهدان شهد وإذا ( قال ) الرقة كاب ف وهومكمب « دينارفصاعداربع ز القطع )ا 
عادأسامنه والمروق الشهادة انل لا يقول كان النم رحمه حنيفة ايا فان عاتب مجنه والمروق يالرقة 
الثهادةأنل يقول ليل أ؛ى ابن وكان يأحد وبه السارق أقطع أكن شيثا مى يرق لر لوقال أرأيت 

منهوالمروق رقة يرجل عل شاهدان شهد وإذا تعال النم رحمه ( الئافم قال ر السارق واقطع عليه 
اعرفوإذا ( )قال منه المروق يقدم أن إل القطع وأخرت الشهود عن وماك الشهادة قبلت غائب 
ندرأيقول تعالكان اذٌ رحمه حنيفة أيا فان ذلك يعد أنكر م مرات أرع ويالز؛ا ُرمح بالرقة الرجل 

عندهاعرف حن وملم عليه اش صل النم يسول عن يلغنا وقد الرقة ونفمنه جميعا ما الخد عنه 
فهلارا وسلم عليه النه صل الله رسول فقال الحجارة أصابته حن هرب يرجم أن به وأمر مالك ين ماعز 

اىاين ؤكان بأخي ويه رسام عليه اش صل الني ال يرفعه النم لجمه ابوحنيفة ؛دللت، حدثناا( سبيله خليم 
أوبالزنا الرجل أز وإذا ( الفاض قال ) الحد عله وأمضى جسمعا ما رجوعه أنل لا يقلل لل 









بإيتقون أيدتم لهم وترك يز التم وى قياٌا الحدود ى الرجال( وتقرب ت تعال( الد رحمه إ الثا،ر 
رباطويلن ينكثفن لثلأ ويربعلن يابس عيس وتضم جلوما الماء وشرب ممدون ولا تريط ولا 

القول( ت٠ُالاكان اش رحمه حنيفة أبا يان ءسنا رجلا الرجل *ذق وإذا ، امأْ منس أوتيه يابس 
الأخأيضا ياحد يقول تعال( اش رحمه يل أبى ابن ياحدُوكان و-ردا أوالوالد الولد إلا الجن( محي يأخذ 

،مزكانوا وعميته ولده الجن( حد يأحد تعاؤا الد رحمه ا ال؛ا،ص ؛ال ر فلا عولأء غير واما والأحت( 
يقرل،Jر١لكان اش رحمه حنيفة أيا فان ومومححد بدللئ( الثهؤد عب ومهد امرأته الرجل قدن( وإذا 
الحدضربته ج(>د إذا يل؛قول، أبى ابن وكان بأحد  ١٠٨٢٧يلاعن حى حبه حيره الإمام إل ريع إذا 
رجلعل القائدان ثهد وإذا ; تعال الد رحمه ( الثافم قال ) جحد إذا متما اللعان عل اجبره ولا 
لروإن الحد عن حرجتا لاعننا إن له قيل ثهادلجإ وجحد لها محي ان وهلبن( مالمة اعراته قذف انه 

حددناك.تلاعن 

النكاحياب 
مجنعثليا مجهر لها فان ثبا فيحل مى جممجهر يخثر الرأة تزوج وإذا مال اش رحمه ( الفاض ال ث) 
احدويه عمها وبنات أخواما باؤها I تعال الند رحمه حنيفة ابو وتال شطط ولا وكص لا تساما 
*لهاrا *دخل مهر بم الرأة الرجل( روج محإذا الغاض( )؛ال دخالأيا أمها ساوما ينول لل( أبك( ا.ن وكان 

يكنلر إذا الخالات ولا الأم ولهى الم ؤبنات الأخوات عميجبما نما، ونماوئ نان,ا ر مجثالها صداق، 
ومالهالجا وق بلدها اعل مجن مجثلها كان مجن بن علها يعير اللأن( ونماؤها الرجال( مجن ءصتأا ;مات 
صغير؛وهى ابنته الرجل زوج ؤإذا الحالات هذه باختلاف يختلم( المهر لأن وصراحما وأد7اا ومجالها 

الخيارجاثزوله النكاح يقول( كان ; نعال اش رحمه حنيفة آيا فان حجره ى يتم وهوصغير آخيه ابن 
إذاوتال( ابويؤممر رجع م يدرك حى عيه ؛؛لوزذللئ( لا يقول( يل أ؛ى ابن وكان ياحد وبه أدرك إذا 

ولاالرجال، مجن المغار نكاح محوز ولا افه رحمه ( الشافص قال ) الأب وهرمثل جبار *لا الول زوج 
^١^١٠مواهم أحد زوجهن وإذا آباء لهن يكن ب إذا والأجداد الإباء يزوجهن أن إلا الماء من 

انتبل ولوهللقها يلها ويفرق، الهر فلها فاصاحا علها دخل فان كثرا وإن فيه يتوارثان ولا مجفؤخ 
الرأةالرجل( تزوج وإذا • *ط زوجة تكن، ب لأيا إيلادْ ولا ظهاره ولا محللاته يقع ؛ ءالكاح ّخ يف

فعلانه جعفر بن عيالي عن نإلئ( بلغنا هوجاثز يقول( كان ت تعال النم رحمه حنيفة ابا فان ابثيا وامجراة 
يلأبى ابن وكان ، جميعا وابنته عنه النم رصي عل امرأة جبمر بن عبدالذه تزلج يأحد وبه ذللئ( 
ينبضفلا صاحبيا نكاح لها محل ؛ رجلا إحداهما لوكانن، امرأتهم( كل وقال( محوزالكاح لا يقول، 

من،وابنته رجل، امراة بجمع؛هم، ان باس لا مال الد رحمه ( الغاض قال ) بييا بجمع ان للرجل 
اذٌرمول( ايوبكر زوج قيل الصغار يزوجون الإباء أن زعمن، لر ■قاتل قال، فان ( القاض قال غيرها) 

نمعبنت( وهى وملم عليه اش صل الني 7اا وبى اوميع صمن( بنتا وهى عاتثة وسلم عيه اش صل 
وانغير وزوج نفها *ى أرلها لا ثمن صغيرة وعائثة والدخووكانا الكاح لجا اللدازكاي( فالحالأن 

ولرللأبا* أجنت,*؛ا *إذا ؛إُل قال فإن صم* ابنته وّلم عيه اٌّ صل، افه رّولا أصحاب من 
الكاحأصل لأن الخيار لها يكون م نكاح صغيرة حرة عل يعقد يموزأن لإ أنه ى القياص إل تلتفت 

بمقلن يموز ولا حالهن، نحول لا ♦الحراتر حالهن نحرلت، إذا الإمجاء ض إلا خيار ب يكون أن يموز لا 

١٦٣





نالاش رحمه ( القاهص قال ) مهر لا سمة منه به لها ثؤهد ما بان أزن القد بعد الرأة أن يشهدون 
يزوجهاممدها فان الأمة ى إلا والناكح النكوحة ورصا عدل وثاهدى بول إلا النكاح يون ولا 

وإذاإ )قال الكاح زكتاب مكتوب وهدا يزوجونم الاباء فان يؤغر لر ومن يزوجها أباها والبكريان 
التكلحيمز لر ذلك إذاكرهت ؛ يمول تءالكان اش رحمه حنيفة ابا فان أدركت وتد ابنته الرجل زوج 
انه؛٢ عليه الد صل الد رمول عن ؛كنا ، ذلك عل تكره فلا امرها ومالكن ادركت قد لأما ^;٠١ 
وبهتتامجر ا ذلك عل اجثرت إذا'كرهت، فالوكانت، ٠ صماما وإذما نمها ز تتأر البكر ٠ فال 

إنكاحممال الد رحمه اكاض( قال ) وإنم٠ت عنيا جار النكاح يقول لل أى ابن 3كان يا'حد  ،،^Jipاش صل اث رّول زل ذلك عل والدلالة بالخة وغتر بالخة البكر عل جار خاصة الأب 
وسلمعليه الد صل الد رسول ففرق  ٠٠نمها ى نتأمر والبكر ولما من بنمها أ؛م، الأ؛م ر' 

أنروى لأنه النمس امتهنابة عل تكون ند واالوامرة بالوامرة هده ى وأمر بنمها أحق الأيم فجمل. 
الأُر٠١ى وشاورهم ٠ عزوجل الق ولقول  ٠٠بماتس ق الساء وامروا  ١٠تال؛ وسلم عليه الد صل الني 

كتابى بمججه متقصى وهدا'كل أحق؛تمميهها والبكر الأيم لمال واحدا فض الأُر ولوكان 
الندرحمه حنيفة أبا فان بينة وليس؛ينر-؛ا ما الهرفيحل ى احتالفا م الرأه الرحل زوج وإذا الكاح، 
،ادعن،  ١٠لها فيكون ذللث، من أتل ادعن، ما يكون أن إلا مثلها مجهر لها ؛ ذالث، ى يقول نمال'كان 

أبويومعنطتال م يأحد وبة ذلك غير ثيء لها وليس الزوج لها ٌءى مجا لها إمما يقول ليل أبى ابن وكان 
الدرحمه الئافص( قال منه) يقبل لر وإلا منه تبل منه اوزيا مثلها مهر بكون مما الزوج از ان بعد 

اقلمثالها'كان مهر ئ زكان نحالفا الهر فى uحتالفا يدخل اول؛  ١۴دخل اراة الرجل روج وإذا نمال 
يردمما الكاح فى الخفي رد لا أنا إلا القانتة البيؤع فى أوا'كر'كالقول الزوج أربه مما أوأش ادعن، مما 
فيهيمكم وهدا بالقيمة فما بمك، القانتة البيؤع لأن القانتة البيؤح حكم ل ونحكم اليؤع ى الخفي به 

حرفانوزوجها الأمة اعتمتخ وإذا الملخة، مثل قيمة البيؤع ى هى مثالهاكا مهر فيه والقيمة بالممة 
زوجهاع اقامنإ ثاءن، وإن نمها اختارات، ثاء>ن، إن الخيار لها يمعل نمال'كان الق رحه حنيفة ابا 

ومنعدا زوجها كان يقول أنه زيريرة لمل أبى ابن حجة ومجن لها حار لا يقول لمل أبى ابن وكان 
صلاش رسول عن وقد؛لخنا نكاحها ولا نمها ممللثؤ لا الأمة إن يقول أنه ذللتؤ ى حنيغة أبى حجة 

حراريرةك١ن زوج ان عما اش رصي عاتشة عن وقد؛كنا عتمنإ حثن بريرة حثي انه دّّاام عليه اش 
كانوإن المار فلها عد نحت فازكات الأمة أعتقت وإذا ت نمال الق رحمه الئافس( ال ق) 

روجت،وإذا المكاح كتاب ى مكتوب وهذا عبدا ٨يرةك١ن زوج أن وذللثؤ حتارلها فلا حر تحت 
اثرصي حنيفة ابا فان الأول نرجها جاء م الأحر زوجها مجن فولدت إلما نص قد غالمإكان وزوجها 

أنهوملم عليه اش صل الد رسول عن بلغنا وتد الفراش وهوٍاحءإ للأول الولد يقول كان عنه نمال 
والخاهرماهر ليس لأنه للأخر الولد يقول ليل ابى ابن وكان ٠ الحجر ولكاهر للفراش الولد ا! قال 

رحمه( الئاض قال ) ياخد وبه عنه الد رصي ءلال-ا أبى بن عل عن بلغنا وكذللئؤ متزوج لأنه الزاني 
فخحيا النص زارج٠ا جاء م أولادا فولدت نكحت، م فاعتدنح زوجها وفاة الرأة بلغ وإذا نمال الق 

حلألأىنكاحا نكحها لأنه للأخر الولد زكان ص الأولك٠ا 3دجة زكات الأخرواعتدن،نه اوك'ح 
أبيهعل حرمت ألخارية الرجل لمس وإذا تعال الق رحمه ( الغاض قال ) الفراش حكم حى ااتلا٠ر 

,اللمس دؤأ، يالمنلر وابم'ه أبيه عل حرم ولا وابنه 









اكريكنأحد انمي مف أعتق وقد ■حرة وهى امرأته عثد ومو ارجل ثدف وإذا ، هذا غير بطلاق 
عاليهض ما عد م يقول محهكان محال اش رصي حث ابا فإن نمته معنا ى للأخر وهويس 

لووكذلك ، يأخذ وبه اسان وعله حر هو يقول لتل أ؛ى ابن وثان انمد حد وعليه السعاية من ثيىُ 
انمدؤخد I نمال اش رحمه ( ال؛اءس لأل ) لثل أ؛ى ابن وأجازها حشفة أبو أبمللها ثهادة شهر 

فهومهم ألف مجن مهم ولوبقى الخريه حبا نيا تكل حش والأمة اليي• حد ثيء محاكل والأمة 
يسجلحق حرح مجن له يقص ولا الخرية نه تكل حى له بمد لا وكذلك ( الغاض لأل ) رنق 
أنحامل ز حد صه يكنا ا بته نصف مح، سص اان*مح، الماد هذا رجل ولوقذف ، الخربة المد 

يدانمد مذا ولوثطع ، يأخذ ويه ليل أنجخ ابن ثول ى الخد ثاذفه عل وكان انمد بمنزلة لأنه حنيفة 
القصاصعليه وكان انمد وهوبمنزلة يأخذ وبه حنيفة أى هول، ى القصاص عليه يكن لر متعمدا رجل 

أنح،*ول و*رما ذلك غثي أد أوشهادة أوكثثرأوحد قلل الحرمح،كر، ديويمزلة لتل أمح، ابن، *ول مح، 
اوجرء مجاثة من جرء لراعتق جميعا ملما هومح، وكذلك قيمته من درهم عليه دام ما المد بمنرلة حنيفة 

عبدزوج ولها اثنن بين امة كانتا وإذا ، تعال الله ناء إن كتابته مجن جزء مائة من جزء صه بْتما 
حىحنيفة أبى فول ى النكاح ف خيار لها بكن ب للأخر بالعاية ^;١١ وقضى ُولتاا أحد أعتقها 

ولوطلغت، باحذ وبه علها الخم، بمع يوم ليا انح، ابن فول المارمح، لها دكان وتخم، السعاية من تفئ 
ابىابن ى وطلاثها عدما وكانت، امة ومحللاق امة عدة حنيفة ابى هول، فى ومحللاقها عدما يومثذكانتؤ 

لهالن"ةا يأذن حى ذللئ، لها يكن ؛ تتزوج أن وأرادت زوج لها ؛كن، دلوب حرة وطلاق حرة ءا"ة إ؛زا 
(الخاض لأل ) ا>ة ممنزلة ليل اى ابن فول وى الأمة بمنزلة حنيفة اى فول فى فهي العابة علها 

بتكل فنوم الحرية لها تكل حى الخيار لها يكن، لر عبد نحتا أمة كانت، وإذا ت نمال اش رحمه 
ثيءكل ى وحكها أمة عدة عدما كانتا الحرية ب تكل ؛ وهى طلقتا فان الخيار فلها الحرية 
هوأومسن،أجي يدرمح، لا غان—، وفلان فلأن ثاء إن طالق أنتخ لامرأته الرحل هال، وإذا ، أمة حكم 

ياحذؤمذا الهللاق علها لا ؛قول، تمالكان الله رحمه حنيفة ابا فان ، بذ١٧علم  ١٠متت، اوفلأن 
،JU) فلأن يثأ ول؛ الهللاق علها يفع وين، أيوحيفة ، Jliالهللاق عنيا بقع يهول ليل أى ابن وكان 

أوذللئؤ نل ءستا وفلان فلأن ثاء إن ءلالق أنتف لامرأته الرجل فال وإذا • تعال اش رحمه ( القاهس 
حياحاضرا فلأن لوكان إذ الطلاق •مذا أبدا ءلالقا تكون فلا يشاء أن ونل ذللئ، ثال بعدما فلأن ءاُت، 

نليشأ ول؛ أبدا يشاء لا أنه علمنا يئاه أن نل ^، ١٠فإذا بمشيته العللاق يم وإمما تْللو، ل؛ يشأ ول؛ 
يلاعنيقول كان حنيفة أبا فان وهويمحي الهنة لها وقامت، امرأته الرجل هذن، وإذا ، بمئيثته فتهللؤ، 

لهفقال مولاه إذن بغٍر انمد تزوج وإذا • الحد ويقرب يلاعن لا يقول ليل أبى ابن وكان يأخذ وبه 
هدايكون فكيف، يفارقها بأن أمره امما باثراربالكاح هدا ليس يقول حنيفةكان أبا فإن طلقها مولاه 
انمدتزوج وإذا ( الغاهر لأل ) بالكاح إقرار هذا يقول لل أ؛ى ابن وكان يأخذ وبه بالكاح إقرار 

اجازهان يمول من فول ى مولاه مجن بالكاج ؛إقرار هذا فليس طلقها مولاه له فقال مولاه إذن بغثر 
نكاحعقدة أزكل إليه ندم، ما اصل لأن يمز ل؛ اشئا له فلوأجازم قويا فى وأما يموز فايكاح مولاه 

أجازهاومن يمدد أن إلا يميزها لا فاصدة فهي فسخها لأحد أو ب يكون أن بمل لا داتلجاع وفعتؤ 
أنهعل االرأْ الرجل ينكح أن يميز أن عليه لحل مفوخة كانتا يمزها ل؛ فإن بعدها أحد ياجازة 

امرأتهالرجل طلق وإذا . الههمع يموزى الأكاحكا مح، بموزعنده بالماروالخارلأ أما بالخاروعل 









ابإل يقول نعلمه أحد ولا إيامم ولا ولما تعال الد رحمه القاض( )لأل ذلك فعل علما أن الختحمى 
قعه اش رنحى عل عن الحتري أى عن اياتب بن عطاء عن ااوا-طيى عيالي بن حاك اصن ءن 

ؤؤينامما فقول نحن أما بإدا نقؤل إياهم ولا ولما قال حى تمح تال البرفتموت ي تقع الفأرة 
عشرونمنإ يتنح مملون عم وآما ٠ نحا بممل ب تلتن امء إذاكان ا وسلم علمه الد صل اش رمول عن 
ثالعه الد رض عل عن بنكعب ناحة عن إسحاق أى عن ثمه عن ابمم بن صرو دلوا ثلاثون أد 

تالمشتكا مجان إنه فقالت فواره(( اذهب )) تال مجان ند أبى إن وأمي أنت بأيى اش رسول يا قلت 
عزرلمس أنه يزعمون >م ا بإل يقولون لا وهم فاغتسل« اذهب )ا قال أسه م يرو< (( فواره ذهب ا٠ 

عياليعن ■مدة أى بن إبرا*م عن الأمس عن الهم عمريبن دصوء دلا غل منرئ متا ص مخ 
هذايخالفون وهم مثله عبدالد عن محنارق عن محارق عن ثعبة عن الوصوء ونيا اللمس من القبلة قال 

الأعمشوعن وغره عمر ابن ذللث وقال الوصرء القبلة ل بان نأخذ ونحن القبلة من وصوء لا فيقولون 
بإوانقول إياهم ولا ولما القاض( )لأل ا،لاء من ا.لاء قال انه عبدالد عن امحه عن الجمي إبرام عن 

رلألنسخ م الإسلام اول ق كان القول وهذا الخل وحب فقد الختان الختان مس إذا نقول 
يقولونولموا يتيمم لا الختب قال عبداش عن شقيق عن الأعمش عن ماؤية ابو أحرنا ( القافس 

يتيممأن الحنب أمر أنه وبلم علته الد ًل( الني عن نردي ونحن به ■؛ول أحدا تحلم لا ويقولون بهذا 
وسلمعليه الد صل الي عن حصن بن عمران عن رحاء أبى عن عوف عن علة ابن ورواه 

عنزالحرثإسحاق أى عن سفيان أحبمرنا ا القافص رلأل ويصل يتيمم أن حناية أصابته أمجررجلا أنه 
وليسواغسلا له يعيد فلا بالخهلمى رامه الخنب غل إذا يقول مسعود ابن سمعت قال الازمع بن 

رأسهغسل قاما محضا الاهلهورا،لا» العلهورإمما الماء حالئلمه بْلهوروإن الخلممى ليس يقولون :^٠١ يقولون 
.وحده يعلمهر فلا الخطمى قاما اوقبله الخهلمى بعد بالماء 

المحلأةأبواب 

محمدبن عبداش عن الثوري، سفيان عن ّآالم بن معيد أحرنا • تعال الله رحمه الثافص( رٌل 
قالومل عليه الد صل الد رسول أن أحبرْ عنه تهال الله رصي عليا أن الحنفية ابن عن عقيل عن 

 I( التسلم وتحليلها التكبر وتحريمها الوصوء الصلاة مفتاح )ذا اtيالتكهرإلا بالصلاة محرم لا نحن نقول وب
إلاالصلاة تنقضي لا وقولنا قولنا إل صاحباه وربع باشح التكبر بغر :٠١ محرم صاحببمم وقال 

يكبرإلأن بن فٍا لا أفسدها فقد يسلم أن يكرإل أن يبن فا الصلاة يفسد مما عملا عمل غن بالملم 
صمرةبن "عاصم عن إس*طق أبى عن ثعية عن علية ابن أحرنا الثا؛م( رلأل التشهد قدر محلس أن 

رعافاأو قيثا أو رزا بطه ق صلاته ق أحدكم وحد إذا قال عنه تعال انته رصي عل عن 
منينهمنا يقولؤن ببذا ينولون ولمرا صل بما احتسب يتكلم ب وإن الصلاة امتقبل تكلم فإن فليتوضأ 

وإزكانوا•يشتونيعصه ي ؤيوافقونه قوله بعض في، ؤيحالفونه تامة فصلاته الرعاف مجن انصرف الرزوإن 
أصحابمجن غره الرز ي يخالفه لر لأنه اإرعاف ق يقولون مجا الرز في، يقولوا أن فإزُهم الرواية هذه 
ايوحدثنا قال حصن عن هشم حرنا تحال اش رحمه الثافم^( رلأل علمته وملم عليه النه صل الني، 

قامفإذا الصلاة فيقول الصبح تباشير إل ننغلر ونحن إلينا يخرج عنه الله رصي عل كان فال قلبيان 
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اشرحمه ( الئافص ر{ال الصلاة أممت م ركجن صل الفجر محللع ؛إذا هدم الؤتر ماعف م الناس 
وممعسكرمحه الد رخي علتا أتت »ال الخرب ن حنان عن ءر»لة ين ثيب عن عية ابن أخمنا 

ةأّكااتفدنوت أريدْ وأنا فقال الصوم أليد إى فقلت فكل ادن فقال بملم فوجدته مص أ؛ى بدير 
يغلسأنهكان يشت ءنهكلأهما الد رنحى عل عن ■محران ؤعذان الصلاة أقم اين.اكياح يا فال فئ ئا 

ومحوبه بالتغليس نقول ونحن الأسفار أشد بالفجر يسفر ف؛قولون يخالفونه وهم التغليس غاية يافصى 
امحرناتعال الد رحمه ( الظءس )قال التغليس ي وملم عليه اش صل الني حدث من رؤينا ما يوافق 
يإلا الجد لخار صلاة |لأ فال محه الد رنحى عل عن أيه عن النم حان ابن عن وغمم هم 

الأن له عير لا ش محب نقول وعم ونحن ايادي أسمعه س قال ؟ المجد حار وس قتل المسجد، 
رحمه( الغاض )؛ال الفضل مصع ترك ند أنه إلا عنه نحوى فصلاته صل فإن المجد ص يتخلف 

سيضل ■محهكان اث رصي علتا ان ءن,زاذان مرة عمروبن عن الأعمش لي.عن اخمنا تحال اش 
بنحكم عن فليان بن عمران عن >ثووك أحبرنا ( اكاقر )قال ^،١ نقول إياهم ولا ولمنا الحجامة 

الأية٠ مللث من الدين وإل إليلث أوص ولقد ا عنه اش رصي لعل فال الخوارج من رجلا أن ّعد 
وهموعورأكع يوقنون(( لا الذين يتخفنك ولا حق الد وعد إن »قاصر محه الد رنحى عل فقال 

ايىعن صعية عن علية ابن اح؛رنا ( الئافص رقال فاسدة فصلاته الخواب يه يريد عدا فعل س يقولؤن 
وللثركعت للث اللهم ٠ فقلت ركعت إذا قال محه الد رصي عل عن صمرة ابن عإصم عن إسحاق 
الصلاةيمد ءندعمّكلأم وهدا ركوعلث م فقد توكلث، وعليلث امنت وبلث اسلمتا وللث حشعتا 

نامر,ونحن به شيه دُّلم عليه اُد صل الّي عنخ محوي وتد حض كلام عندي وهدا هدا يكرهون وهم 
عنالحرتحا بن عيالي عن الحداء حالي عن علية ابن أمحرنا الثانص( )قال يكرهونه وهم ته ؛القول، 
وارحمىل اغفر اللهم I الجينز بن يقول كان عنه تعال اش رصي عل عن اله٠دابي الحرُثا 
يقولونولا عدا يكرهون وعم إسناده ونى إّحاق أبى عن ثعتة عن علية ابن وزاد I واحميٍا واها-ني 

وم،بمنه عن بميم عتهكان اش رنحى عليا أن رزين أبى. عن مغلة عل هتم أنمينا ( الغاض ؛ال ) به 
أبىعن الأعمش عن سعبة عن علية ابن أنمينا العاقص( نقال علتكم سلام عليكم ملام ماله 

رقال(( وزكاته اش راورحمة فيه ويزيدون يه ياحدون ولموا سواء مثله عنه الد رنحى عل عن رنين 
عنهالد رنحى عليا أن بزمعقل ء؛داش عن بنمل ّية عن -شان عن مهدى ابن أنمرنا الثاض( 

علتاأن ؛ ابن؛٠٠٢عن رحل، عن، هتم "آمن فتكاوأثياعهم قوم؛أمابمم يدعوعل الغرب 3، فت 
يفدونوجم نفرا عد حى I وفلانا بادثا فلأنا العن اللهم I يقول قوم عل فدظ بم قنت عنه اث رنحى 
رؤيا ١٠يثبه لأنه صلاته نمد.إوا لا ونحن باسمه م،اْ رجؤ، عل اودعا باسمه لرحل دعا من صلاة 

رضيعل عن الحرث عن إبحاق أى عن ملمان عن الخإب ين زد وّذٍ عليه الد صل الني عن 
صلاتاكتمتج قال نم قال ؟ والمجود الركئ أتممتؤ قال أقرأ ولر صبتر إني قال رحلا أن عنه الد 

الدرصي عل عن الحس عن منصور عن ه؛م الصلاة إعادة عليه أن ويزعمون :،يا يهولون لا وهم 
يأمجالنفسه يقضي ما يقرأ إمما يقولمحن بأدا يقو.لون لا دهم الإّام٠ ح أدركته ما اقرأ ٠ فال عنه ثمال، 

يسمعلا قراءة يقرا والإمجام الإمام حلما صلمتا صلاة نقولكل، ونحن علته قراءة فلا الإمام وعووراء 
إمامي عنه تعال الد رصي عل عن الحرث عن إسحاق أبى عن حجاج ءنر ؤيزد هثم محا زأ محأا 

عفانبن وعئان الخطاب عمربن ومارؤيناعن للمنة وعدا-وافمح، يبدولايمدون بمدوضوءقال صل 
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أمح،بن إّامل عن ماللث أخمنا عنه تحال، اث رحه القاض( )قال عم مان( اش رصي عم وابن 
مأثآرإلٍم م ال،نااوات عن صلاة ق 3ح؛و علته اش صل اش رمول أن بمار بن عطاء عن حكم 
*ول-زيد بن مداس عن نني أّاُزبن عن، وتجع أخثرنا الفاض( )؛ال اناء أر جكْ لعل( رجح 

وطعليه اش صل الي عن ريرة أ؛ى عن ثوبان بن الرحمن عد بن ممد عن مغيان ابن الأموي 
اسصل( الني عن بكرة أبى عن الخض عن الأعم عن.ننال سلمة حائض أخرنا ال؛إض( ر؛ال نحمحم 
علهاس صل الني عن مرن ابن عن عدن ابن عن علة ا؛ز، أخرنا الفاض( )؛ال تحلم وّم عله 
عنإصحاق ابى عن إّرامحل عن لكح أخثرنا الفاض( )؛ال فست جضا كنت إل لقال خوْ وّلم 

صلاتهممتؤ  ١٠٠السجدة بعد صلاة ي احدث إذا ، jjiعنه تعال اش رمحي عل عن صمرة بن عاصم 
اشرمول عن رؤبماه ايىلي للحدب ياكاو؟ا الصلاة انقصاء فقول نحن أط تمدا نقرا، إياعم ولا ولنا 
بجبيأوأن التشهد بعد حدثاكان إلا الصلاة يمد حدث محم؛يقولوزكل وأما ءليه.محبمام اس صل 

أبىعن إمحال أ؛ى عن أصحابه عن مثم أخثرنا اكاا،س( )1ال الصلاة يفد فلا التشهد مقدار 
نميقللت -بحانلث انث إلا إله رلأ قال الصلاة افتح إذا محهكان اث رصي عل عن الخلل 

منأنا ومجا حنيفا والأرض المؤات سلر لليي وج،ي وجهت أنت إلا الذنؤيا مفر لا فانه ل فاغفر 
١^^^٠من وأنا أمرت وبدللد له شاريلث لا العالن رب لد وممال ومح؛اي ونش صلال إن المشيمن 

إذاالكلام مدا يقول أنهكان ومر عليه الد صل الي عن محه الد رصي عل عن حديتا من رؤها وقد 
قالالريح( )أخثرنا والأدصن الممؤإت فهلر لأيي وج،ي وجهت • يتول ابتدأ وثمدا الصلاة إفتح 
المميلبن مدالد عن عب ؛ن م-ى عن جرج ا.ين عن خالد ض ملجر اخرنا قال الثام اخثرنا 

وملمعليه ألد صل الد رمول عن محه تعال الد رضي عل عن رافع از ين عبيدالد عن الأعرج عن 
تالا 'لربيع راخثرنا و'بجمدلثكلأم اللهم مسحانلث إن يهولون بجرف منه يقولون ولا يخالفونه ومم ثثله 

إذامحهكان تعال عن الحرث عن إمحاق، ايى عن الأعمش وكع.ص عن الثافم اخثرنا 
كثثرممكلام فيه ى اش رصي عل عن لدى وقد تمدا يقولون وليسوا وبالي" الش يم  ١١قال تنهد 

تمدعن الماءى عن مفيان عن مهدي ابن أخثرنا قال الشافي، )أخثرنا قال الربع( )أخ؛رنا يكرصه 
وهمالأعل زيي مبحان فقال الأعل، ربلد ١"—م دءّح المح ل قرأ عنه الد رصي عليا خء.أن 

؛٢،١١ الربيع رأحرنا شمه ٌيء وّلجر عليه اُد صل الد يبمول عن ولعي يتحبه ونحن مدا يكرمن 
جنونل الصلاة كره كنه اش رصي عل عن الخن عن منصور عن محتم اخثرنا تال الناقم أخثرنا 

دبغتإذا الثعالب جلود ل بالملأة بأس لا وإيا*م نحن نقول بل  ١١١٢نقول إياثم ولا ولنا الثعالب 
رصيعل عن جم ن معيد عن ايوب عن علة ابن اخبرنا قال الناقم اخثرنا قاد الربع.( )اخثرنا 

االربيع اخترنا ز علمته احد ولا تمدا ننول إيامم 3لأ ولمنا صلاة لكل تعتل التحاصة ل عنه الد 
الأجيجابن وهب عن ملأل عن منصور عن سفيان عن مهدي ابن أخثرنا قال الناقم أخثرنا قال 
تصلواأن الأ الصر بعد تصلوا لا 1، دال وصم عليه افد صل اش رسول عن محه الذ رصي عل عن 

العمرُعد الصلاة حميعا نكره ل ؟!يا يقول ناه علأحد ولا إياجم ولا ولدا ٠ مرتفعة والشمس 
لمول٠الكان عنه الد رصي عل عن عاصم عن إسحق أيى عن سقيال عن مهدتما ابن نافلة والمح 

الأولالخدين، ؛خالخ، وهذا والصح العصر إلا ركعتثن صلاة دبركل يمل وسلم عليه الد صل الد 
بنعاصم عن إّحق أي عن معية عن مهدي ابن أخبرنا تال الناقم أحثرنا قال الربع، )أخثرنا 
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ذلأثأخمنا (( له فيل لا من ول فاللطان اثتجروا فان باطل فنكاحها  ٤١٧١ينكحها لر امرأة أمما  ١٠
علمامال الد رصي عائشة عن عروة عن شهاب ابن عن مومى بن -٠لءان عن حرج ابن عن الزنحي 

الربع،ر ول غم وإزكان النكاح حاز مثلها صداق وأحيت الزو-حكموا كان إذا وهمٍفولون 
امرأةتزوج رجلا أن حنش عن حرب بن ماك عن سفيان عن وكح امحرنا فال الناقم أح؛رنا قال 

ولاولمنا الصداق نصف واءهلاAا الخد وحليه يلما ففرق عل إل فرفع  ١rيدخل ان قل حا فزمحا 
عنممان عن وكع أحبرنا قال الناقم أحبرنا قال الربيع.( رأحبرنا ثمذا يقول علمناه أحد ولا إياجم 
إذاقال أوبرص أوجذام جرن نا اءرأْ موج رجل ف عنه تحال ارد رصي عل عن النعي عن رجل 

ميمولون وهم أمك شاء وإن طلقها ثاء إن امرأته فهي، بما لحل كان فإن يلما فرمحا 7اا دخذأ إب 
هثمأخرنا فال الثافم أخبرنا قال الربيع( )أحبرنا أمسك ثاء وإن طق شاء إن حال ^،'^، ا٠رأيح 

لزما 7آا موأحث، قال امرأته نملم \مر\في ؤ، عنه مال الد رمحي عل عن النعي عن مهلرف عن 
الثافيأخبرنا تال الريع( )أخبرنا ٠^١ يقول علمناه أحد ولا إياهم ولا ولنا الهجرة دار مجن يخرجها 

يردجالرجل ف عنه تمال ايد رصك، عنا 'م، ختل عيد 'م، المائب بنر ءْلاء عن مفيان اخبرنا قال 
نقولوحذا لها صداق ولا العدة وعبيا التراث لها أن صداقا لها يفرض وم بما يدخل وام ممؤت م الرأه 

وشمعلمم الد رنحك، ثابت بن، وزيد حماس دا؛ز، عم ا؛ل، عن، رمحيتاْ وقد بريح حديث يشت ان إلا 
عنعباد بن محي أخبرنا قال القافي أخبرنا قال الربيع.( )أحرنا  ١٢نا■صداق لها ؤيقولون يخالفونه 

ملماواحدة فاهديتكل اخمح، روحا اخؤين ان الوصك، انح، عن، مجيرة ءز، بديل م، ملمة بنر ماد 
علبه يرجع لجعله صداق ملم،ا واحي• و ض عنه اش رصك، ض فاصا:»ا؛هضك، لوجها أم، إل 

)اخبرنابالصداؤ، يرجع لا الثافمر يقول وبه بالصداق يرجع لا ؤيقولون يخالفونه وهم ■مّ® الذي 
عنالأمدي عاصم عن عسى عن حازم جرربن م، علية انح، اخبرنا قال الناقم اخبرنا قال الربيعّ( 

إياهمولا نا ول ١١٢محبموآحؤ، فواحدة زوجها اختارت الخيارإن ي يقو,ل حمه اش رمى عل م، زاذان 
علماتعال اش رصم، عاثشة عن ؤيروى ّياُ فلا زوجها اختارت إن فنقول نحن أما القول بال"ا نقول 
أخثرناقال ارّ؛تع( )أخ؛رّنا طلاقا ذلك يعد فم فاخرناه وصم عليه الد صل الد ئمحول خيرنا نالت 

الخليةي تال عنه تعال اش رصي عليا أن إم.اهءم م، الحكم مجنمورعن عن هثم أخثرنا قال الشا؛م، 
عننوى فهوما الطلاق نوى إن فتقول نحن اما ٢^٠١ نقول إباهم ولا ولنا ثلاثا ثلاثا والخر.ام والمنة 

واحدةنوى إن فيقولون هم وأمجا الرجعة فاثنتبنومملك اثنتم، أراد وإن فواحدة واحدة إزكانت الهللاق 
عنعلية ابن أخبرنا فال الثافم قال؛خما الربيع.( )أخثرنا اثتتثن يكفين فلا اثنتن نوى وإن فواحل*ة 

الريع،)اخبرنا -مدا نقول إياهم ولا ولما ثلاث الحرام هم، عنه اش رصك، عنا م، النعي عن داود 
ءنالشحي( م، إماعثل م، وغرهما حميد ؛>، وصد ريل مح، صد اخرنا قال الشاف/< اخثرنا قال 

-رن>'نقول إيامم ولا ولنا ثلاثا البتة جعل عنه اءد رصك، عليا ان اشهاس قال الاءلام( عدي بن رباش 
عنالشعي عن الثيبال عن عيينة ين وصفيان هثم أخبرنا قال الناقم أخثرنا قال الربع، )أخثرنا 

هئمأخبرنا ءال أخبرنا ؛لأل الريع، )أخثرنا ا،لؤيا وتف الدعنه رصي عليا أن ملمة عمروين 
عنهمال. الد رصي عايا أن رل أيى بن الرحمن هم؛• عن محامحا- عن الأخض ؛كم؛ز، عنرني ١١rلشم، 

شهل-مروان عن محامل• عن ليث ص مفيان اخم.إا قال الشافم، اخيمّنا قال ( الربح )اخبرنا الؤل وقف 
ونيدوماز عيروعاثشة وابن عمر ص رويتا •اا وءوما؛.افم، نقء.ل وهكغ'ا الول وقف عنه الله رصي عليا 
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يخاكونهوهم امل ومموا أنمم وطم عليه الد صل الد رمول أصحاب من عشر وبضعة ثابت بن 
عنعيد بن بمد أحمتا قال الثافم أخبرتا • منه باتت. أشهر ألبمة مضت إذا يؤتف لا ؤيقولون 
قالارمحع( )ا-محرتا بمقلد لا عما التوى يوجل عنهكان اش رضي علما ان الثعي عن إصاعل 

تعالاش رضي عل نقل تال الثمي عن ناس عن مميان عن مجهدي ابن آحمزا قال الثافم آ-محرنا 
انمالك ابنة زيعة محدث نقول -١دا نقول إياهم ولا ولمنا ليال سع عمر محل بعد كلثوم آم عنه 

قوهم مدا نقول وض أجله الكتاب يبلغ حى  ١٣٠؛ي مم\ذث أن أمرعا وّام عليه اش صل افه رمجول 
(الريح )أخثرنا عمر س عدما ف ابمته نقل أنه عنه الد رضي عل عن يردون وهمم والثتوتة عما التوى 

عنناجي بن ربيعة عن صادق أبى عن الخكم عن أثعث ءن هثم أخرنا ثال الثافم أخرنا تال 
تالالريع( اخرنا ر يقولنا ؤيقولون نقول ومدا بمللق او بموت يوم *ن المدة تال عنه اش رضي عل 

علعن ناجي ين ريعة عن صادق أبى عن محدث الخكم سمع عمن هثم أخرنا قال الثافم أخرنا 
هداؤينكرون حدا يقولون ولموا ال١ل جمح من النفقة يا عما التؤى الحامل قال ءٌه تحال اش رضي 
الأعمشعن أبومعاؤية أخرنا قال الشاتم أخرنا قال الريح( )أخثرنا حدا نقول ما قيقولؤن القحل 

ولمواالاجلثن ياخر نمتد زوجها عما التوى الحامل تال عنه نمال اش رضي عل عن المص ايى عن 
سلمةأبى عن سعيد بن ربه عبد عن مالك أخثرنا قال الناقم أخثرنا قال الرح( )أخثرنا يقواون.مدا 

الأحلىآخر عاص ابن فنال حامل وم نوجها ءن|ا التوى عن عريرة وابا ماس اين سألت قال 
فقالتذلك عن مالثما سلمة أم عل فدخلت أبوملمة قال حلب فقد ولدت إذا أبوهريرة وقال 

صخوالأخر ثاب أحدهما رجلان فخْلحا شهر بنصف زوجها وفاة بمد الأمجلخية مجييعة ولدت 
فجاءت ١٢يوثروْ أن أهلها حاء إذا فرجا غيبا أهلها وكان محلل ؛ الكهل فقال الشاب إل فخهلم1« 

فيهبقولنا يقولون وهم نقول فعذا ا، شثت مجن فانكص حللت قد ٠ فقال محبملم عليه اُد صل اش رّول 
رضيعليا أن ا_لنعي عن مسلم بن صالح وعن ؤيخالفونه، عنه الق رصي عل عن روى ما ؤينكرون 

عدةالأخر من ونتأنف الأؤل مجن عدنما مجن بق  ١٠م قال عدما ف موج الي ي قال عنه اش 
عنروى  ١٠ثينكرون واحدة عدة عب يقولون وهم عمر عن رؤينا ئا ومحوموافق نقول وكيلك جديدة 

ومحمدوأ؛ومماؤية هثم أخثرنا قال الناقص أخونا قال ( الرح )أخثرنا ؤيخابمونه عنه اٌه رضي عل 
شهرق حاضت قد انما فذكرت امراته محللق رحلا ان مريح عن الثعي عن إماعتل عن يزيد ين 

يشهدونآهلها اط\وة مجن يبينة جاءت إن فقال فحا قل عنه اش رضي عل فقال حيض ثلاث 
فيقولبعضهم أمجا ، ؤيخالفونه حدا ياخدون لا وهم أصبت وقالون؛الرومية قالون عل ك فقال صدقت 

فيمنالعدة تنقضي  ١٠أقل الناقم قول ( الرح قال ) يوما ثن وخمأربمة من أقل ق الخلة تنقضي لا 
١٠أقل بمضهم وقال عشرةللة خس الملهر وأقل وللة يوم الخمن أقل لأن يحيا وثلاثون ثلاثة نحمى 
روىما موافق لأنه محه الد رضي عل عن روى بما فنقول محن وأما ؛١؛ يوماوثلاثون سعة منه تنقضي 

تنقضيلا إنه I تعال الد رحمه ( القافص ر|؛ل ومحا للحيض محعل ب انه وسلم عليه اذٌ صل الني عن 
بنمنام عن مجالك اخرنا قال الناقص اخثرنا قال ( الرح اخثرنا ) يوما وثلاثثن ثلاثة محن اقل ل عدما 
عليهالق صل الله لرمول حبيس ابى بنت فامحلمة قاك قالت عيا الد رضي عاتشة عن اييه عز عروة 

ولبأمجل.المح ق )١(،! 
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 ^Lفإذايالخمة ولمت عرق ذلك إمما ١١وسلم عله الد صل الني فقال ؟ الصلاة أفادع أطهر لا إى ؛؛
اشصل الي يوقت فيم وصل(( الدم عنك فاغسل "فيرما ذهب ناذا الصلاة فامم الحصة أذ 

عنوروى ، أدبرت وإذا أقبلت إذا فال ولكنه يوما وكدا فيقول'كدا الحيصة ي وقتا لها وسلم عليه 
ال؟!يا نقول ولمنا الخق هوالوأد قال العزل ق مسعود ابن عن الثيباق عمرو أبى عن المص ٍلإن 

أنه'كرمعنه اله رصي عل زرعن عن عاصم عن ثب عن الهم عمروبن عن وروى باسا بالعزل ثردل 
عليهالنم صل الني أصحاب من عدد عن نروى ونحن باما بالزل يرون ولا :مذا يأخذون ولموا العزل 
يروعنعن منيان أخرنا تال الثافص أخرنا تال الربع( نميا)أخرنا يذكرعنه فب عنه سئل أنه دّّلم 

أخرناتال الثاض أخرنا تال الربع( )أخرنا ينزل والمران نعزل جا؛رقال'كنا عن رباح أبى بن عطاء 
اكتمواتال عنه الد رصي عل عن صمرة بن عاصم عن إمحاق ابى عن الاثعث بزهاؤوزعن يزيد 

يبلغاصغيرح؛ى طلاق لا ونقول ^"١ نأخذ ولمنا العتوْ طلاق الأ جائز طلاق فإن'كل النكاح الصبيان 
علياأن الحز عن حميد عن مالمة بن ماد عن ويروى ، النائم ولا المرمم ولا االعتوْ نحيزطلاق ولا 

عنقتادة عن وماد جائز، المكره طلاق ويقولون هذا يحالفون وهم لمكره طلاق لا قال عنه اش رصي 
خىالثاهدين وامحتكم رجعتيا عل وأشهد وراجعها طلاقها عل فاشهد امرأته طلق رجلا أن خلاص 

الشاهدينوعزر رجعة عالها له محعل ولر يلهما ففرق عنه الق رصي عل إل ذلك فرفع عدلها انقضت 
داودعن هشم أخبمرنا قال الشا؛ني أخثرنا قال الرع، أخثرنا ؤ ثابتة الرجعة ومحعلون هذا يخالفون وهم 
حىأربما لا والد فمال أخيه ابن ترضع وهي أخيه امرأة تزوج أنه الأمدى عهلية أبى عن ماك عن 

فلااخيك ولابن للت، الإصلاح تريد امما إنكنت عل فقال ذلك عن عنه الته رصي عليا مال تفهلمه 
أعلم.واث الغضب، ق uكان الإيلأء وإمما عليك ١^٠ 

اكة

تالحازم أبى بن مص عن إماعل عن ممان أخرنا تال الغانم أخرنا تال الرع( )أخرنا 
نحتمي،لهاناأن فأردنا نماء معنا وليس وّاام علثه الله صل، الك، ُع نغزو كنا يقول معود ابن سمعت 

عنروى *ا ويخالفون ثمذا يأخذون ولموا بالثيء أجل إل المرأة ننبمح أن لنا رخص م ذلك عن 
وعبدالدحن حدمى قال الزهري عن ملهيان اخثرنا قال الشافم أخثرما قال الربع( )اخثرنا عيدالد 

عليهالله صل الله رسول أن عباس لأبن تال أنه عنه الله رصي عل عن أبت،-،ا عن عل ن محمد أبنا 
قالالثافم أخرنا قال ارع( )اخرزا خير زمن الأهلية الحمر ولحوم المتعة نكاح عن وملم 

عتهالد رضي عل عن ا؛تءما عن عل ن محمد ابني والحز عبداهه عن شهاب ان عن مالك اخرنا 
قالالشافم؛ أخرنا قال الرح( محير)أخرنا يوم الماء متعة عن لهى وّام عليه الله صل التمح، إن 

نمىوملم عليه الد صل الله رمول أن أبيه عن مرة ن الرع أخرف قال الزهرمح، عن صفيان أخرنا 
ايراهمعن مغرة أخرنا قال الشافم أخرنا قال الرع( )أخرنا الشافص يقول وحذا المعة نكاح عن 
قلتإذا قال انه عنه ويروون عبدالد عن ايراهم مرمل يثبتون وهم طلاقها الأمة ح قال عثدالد عن 
يعيكون لا ؤيقولون هذا الد عبد بقول يقولون لا وهم أصحابه مجن واحد غم حدش فقد عبدالد قال 

أءتقلمام زوج ولها اشرلها علها الله رصي عاثشة أن بريرة محدث ونحنح نقول وهكذا طلاقها الأمة 
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باثتد وكانت للخيارمعبي يكن ب طلاقها يمها الخيارولو'كان وسب عليه اش صل الني لها فجل 
أخثرنا■ طلاتها الأمة تريا.محع ب أما علف ن الرحض وهمد عان عن ورئينا يالشراء زوجها من 

جاريةعدي ين عاصم من اشترى عوف ين الرحمن مد ين ّدة ايى عن الزهري عن ممان يدلك 
عنثعية عن الهم بن عمرو احترنا قال الثايمي احبمرثا قال ( الريح احترنا ) ردمحا روجا لها ان فاختر 

يزالانلا قال يتزوجها م بامرأة يزى ارحل i، معود ابن عن أيه عن الخعد ءنمالم؛نأ؛ى الحكم 
قالوقد زانين غم تناكحا حن الخلال ومصيبان زنيا حن اعان هما  ١٠٨١٢نقول اياهم ولا نا ولزايثن 
عنحصبن اأى عن شريلث أحرنا قال الثافم أحرنا قال اربح( )أخثرنا خوهداتماس واين عمر 
لأهلهاو٠م١ا أو ;أهلك اسيحي لامرأته ارحل قال إذا قال مدايد عن مروق عن وثاب بن محي 

تطليقهأنأا ؤيزعمون يخالفونه وهم العللاق أراد إذا نقول ومدا ما أحق وهو تطل؛قة فهي فقبلوها 
يكونلا قال عيداش عن علقة عن إبرامم عن طلحة عن ليل آبى ابن عن موس ن مداس . باتنة 

الهللازكلهفتجعل نحن وأما بانتا فيجعلونه الهللاق عامة ق يخالفونه وهم أوإيلأء حلع إلإ باتن طلاق 
واحدةأنأا ألبتة ي عمر وعن وُّام عليه اُب صل اش رمرل عن وروى الخلع طلاق إلا اشجعة بملك 
بنعبدالذه عن عل بن محمد عص أحرنا قال الناقم أحرنا قال اريع( )أخثرنا ارجعة فما بملك 

عليهالزه صل اش رسول له فقال ألبتة ارأته طلق أنه ركانة عن عجثر ين نايع عن اباب بن عل 
قالالنافي أحرنا قال اربع( رأحنيا إليه فردها واحدة إلا أردت  ١٠والد فقال ٠ ؟ أردت ما  IIوسلم 

ألبةامرأي وطلقت عمر ل قال قال الهللب عن ماد بن محمد عن دينار بن عمرو عن سفيان أحرنا 
واحدةنمها وطلقت امحليك ل ثابث ابن زيد عن وروى تين اراحدة فان امرأتك عليلئا أمك 

عنخالل• أبى بن إماعل هثم'ءن أخثرنا تال الشافي أخثرنا تال اربح( أمحثرُا ) ارجعة بملك 
نقولوهكدا  ١٢٠وهوأحق فواحا-ة نفسها احتارت إن الخيار ق عبدالد عن إيراهم عن ومعيرة النعي 

عنحفص أحبرنا قال الناقم أحبرنا قال ( اربع )أخثرنا باتتا فيه الهللاق ؤيرون يخالفونه وهم نحن 
أيومعاؤية ١٢٣؛؛فيفرقون ؛خالفونه وهم نقول ومدا صواء يدلئ وأمرك اختاري ف إيراهم عن الأعنز 

يدييدك الدي الأم أن ر روجها نالت رأة أن مروق عن إيراهم عن الأهمص عن وبمل 
مفقال ذلك عن عبدايد عمر فال ثلاثا نمها ضللقت إليك الأمر جعلت قل. فقال نمي طلقت 
واحدةإلا أرد ل( تال م الأ/إلأا جعل إذا نقول ومدا ذلك أرى وأنا عمر فقال ما وهوأحق واحدة 
قالإ اريع )أحبرنا بانتة واحاوة فيجعلونها هدا يخالفون وهم ارجعة بملك تهلليقة وهى توله فالقول 
يدحمن فال رجلا أن الشهكا عن حثان وأنحا الحكم أيى سمار عن هثم أخثرنا فال الشاض أخثرنا 
ولاإباهم ولا ولنا النكاح الد فأجازتمد القوم مجن رجل لهم فدح ل تولد ينت اول وأزوجه شاة للقوم 
قالإ اربح )أحبرنا نكاحا هدا يكون ولا مثله أجر للداح بمعلون حذا يقؤل علمته الناس من إحد 

اعرأتهارجل ؛علأ أن يكره قال ممد ابن عن إيراهم عن منصور عن هشم أخثرنا فال الشافمير أخثرنا 
ويعدهالفجور قيل ها يهل! ان ياص لا ؤيقولون بماذا يقولون لا وهم مشركة وص يطأمحا أو فجرت إذا 

يعبدالد عن اكعي عن ليل أبى ابن عن هشم أخثرنا فال الناقص أجرنا تال اريع( )أخثرنا 
الميراثوجبؤ الميت مجان إذا  ١٠٨٣•يقول احد ولا نا ولمالمال جمح من النفقة لها عما التوز الحامل 
أعلم.واش لأهله، 
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u المعي جاء

رصيعل تال تال هميدة عن الثعي عن إم\ءل أخثرنا تال الثاض أخرنا تا الريع.( )أخثرنا 
حياتهعمر به فقضى عتيقة اما وهو أنا نأيت الأولاد امهات يع ل خمر امتثارز همه تعال اش 

اخرتاؤ تباع لا صر يقول ننول 7يخا نقول إياهمم ولا نا ولرة؛ق أنز وليت.ريت تا،ا بعده وماز 
راشد-صروبن عن ذعلوق يرين نعن سمان عن ميدي اين اخثرنا قال الشاتم اخثرنا تال الريح.( 

رصيعل ال اذهبا تقال عمر إل فاخص،ا نيا فرغب ثنياها ؛ ١١واشترط نحيبة باع رجلا آن الاشجم 
وليسواثبا من ثنياها حاب فاعطوْ ثبا أنمى بلغت فإذا السوق إل ؟٠١ اذهبا عل فقال همه اش 

اشصل الني أصحاب من هذا ق محالفا له نعالم ولا عليا فخالفوا فاسد بيع عندهم وهو -؛ذا يقولون 
لهليس لأنه )ه يقولوا أن فيلزمهم يثبتوها فال همه اش رصي عل عن الرواية هده يشتون وهم وّام عليه 
مالعن عالية ابن أخثرنا قال الثافم أخثرنا قال الريح.( )أخبرنا فاسد هدا نقول وض عندهم دا؛ع 
الباتعاستحق إل يقولون بهيا يقولون ولموا بالخلاصن قضى عنه اش رصي عليا ان الحس عن الخما 
منأحد عن هذا حلاف يروون ولموا ذلك غتر ولا بثمن يخلصها أن عليه يكن ولر قبض الذي اش، 

(اريع أخثرنا ) يه يقؤلؤا أن تولهم أصل ق هذا يتوا إذا فيلزمهم وسلم عليه اش صل المى أصحاب 
علعن صرة بن عبداش عن الخراسال ءهلا» عن سالمة بن ماد اخثرنا قال الثافم اخثرنا قال 

باساالحجام بكب يرون ولا ب؛ذا ياحذول ولموا المحن من الخجام كب قال همه تعال اش رصي 
لرسحتا ولوكان أجرم الحجام أعملي أنه ثسلم عليه الذه مجل الش عن ونروكا ياسا يذلك زى لا ونحن 
اينعن الحجاج عن وغرهما وحفص هثم أخثرنا تال الناقص أخثرنا تال ( الريح )أخبرنا إياْ يسله 
إلدرهم الأف ياربعة بالذهب منسوجة درعا نحه الق رصي عليا باع انه ابيه عن حريث بن عمرو 

احثرناقال ، الربيم احثرنا ؤ أجل غبمر إل لأنه مجفؤخ بح عندهم هذا ؟بذا يقولون ولموا العهناء 
اشترىممن ى ايد رصي عل وعن صر ين خلاص عن تتادة عن سلمة ين ماد اخثرنا تال الناقم 

أحبمرنا) أحذه باش أخذه أحب ؛الخياران جاء إذا صاحبه إن يقولون هوجاتزوهم العدوقال أحرز محا 
عبدايتدعن ابيه عن التئمي إ؛راهيم عن الأعمش عن معاوية ابو امحرتا قال الثافم احثرنا تال اريع( 

اللهرسول عن رويت الي ؛الأحاديث نقول 7،ذا نقول إياهم ولا ولما بالدرهمن بالدرهم يأس لا تال 
وفدممثل مثلا إلا بالذهب الذهب وعن ممثل مثلا إلا بالفضة الفضة عن نمى انه وّنج عليه الق صل 
بفاعلهأنا وما بأسا به أراى ما قال رجع فا،ا ضوْ وُّلم عليه الأه صل الني أصحاب لقي عثداس كان 

مسعودابن عن ماز أبى عن التئمي ّلءان عن مثم أخثرنا قال الشاقم أخثرنا قال ( اربح خثرنا أ) 
وهمالمنة مضت وباذا نقول وهكدا طعام مجن وصاعا ردها فاء إل بالخيار فهو مصراة ابتاع من قال 

،الناقم أخثرنا ! قال ( اريع خثرنا ) سيثا مشا أخذ قد لأنه ردها له فليس حلها إذا أنه يزعمون 
ئميبمءن تعتق الول أم ق قال أنه عبدالد عن وهب بن زيد عن الأعمش عن أيومعاوية أخثر,إا قال 

ساداتسمات إذا الأولاد أمهات أعتق أنه عمر محيي—، نقول بهذا نقول إياهم ولا ولمتا ولدها 
عنعلية ابن أحثرنإ قال الناقم أخثرنا قال الريع( )أخثرنا ، ا،لا,ل رأس مجن تحتف جميعا ويقولون 

.مصححه كته ٠ وأرجلها رأسها له أن اشترط اي والقوائم الرأس الخزور عن بالضم الثتيا )١( 
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يامحايرون لا حذا يقولون وليسوا وييعها اكساحف ثراء كره أنه عيالي عن علشة عن إ؛راهيم عن ماد 
أ-محرتاثال الريع( )أ-محرنا يعها نكره ونحن ، ياماسراحا ترى لا من الناس وس دثراما محعها 

حذايقولون وليسوا مطوخا إلا الثوم اكل بمل لإ تال عنه الد رصي عليا ان وقح انٌترنا تال السافم 
هذْمن أكل »من تال أنه وسلم عليه الله صل الني ع0 ليروى أحد حذا يقول ما ؤيقولون ينكرونه يل 

,يه نأخذ الذي وهذا (( القوم يريح يؤذينا مساجدنا يقربن فلا الشجرة 

الداتاب 

إمحايهعنأيى عن الثوؤي سفيان عن مجهدي ابن أخثرنا تال الثافي أخثرنا تال الريع( )أخثرنا 
حفاقثلث الضخم والخجر يالخشة العمد ثبه الخْلا قال عنه الد رصي عل عن صمرة بن عاصم 

نحاضبنت وعشرون خمس الخطأ وق خاشة كلها عامها بازل إل ثنية بثن محا وثلث جذلع وثلث 
صلالني عن نروى ونحن لون بنت وعشرون وخمس جذعة وعشرون وخص حقي وعشرون وخمس 

حقةثلاثتن به نصي أنه صر عن وروى أولادها يعلوخا ل خلفة أربعون العمد شبه ل وّلم عليه الد 
الضخمرالخثبةالخجر ق ؤيقولون هذا خلاف يقولون وهم نقول وحذا خلفة وأربعن جذعه وثلاثي 

الئاقمأخثرنءا قال الريح( )أخثرنا هوخهلآ يقول بأنه صاح-رم مذهب ؤيعيبون القود فيه عمد هذا 
عز،محي ق١لكت مروق عن الثعى عن ايى'ات بن حيببا ين همداش عن الخلنامي اخثرنا تال 

فقضىعرتوه أحم الثلاثة ض الاثنان وشهد صبيا عرتا أخا اثتن عل فشهدوا ثلاثة فأتاه محه الق رصي 
احدولا ولسنا الدية اماس يئلاثة الاثنن عل وقضى الدية يخمي الثلاثة عل محه الد رصي عل 

الثافمأخثرنا قال ( الريح زأخثرنا اكناثفتم إحدى عل يدض أن الدم لؤل يقولون حذا يقول علمناه 
أولياءأراد إن تال الرأة شل الرجل ي محه الد رضي عل عن الثعى عن مغثرة عن حرير أخثرنا قال 

لالقصاصى يلما يقؤلؤن حذا يقولؤن وليسوا الدية نصف يمْلوإ حى لهم ذللث يكن ب يقتصرا أن الرأة 
أخبرناقال الثافم أخثرنا قال ( الريح )أخثرنا يقوله أحدا ما؛عام ويقولون القول هذا ؤينكرون النفس 

يقولونوهم ألفا عشر اش بالدية قضى عنه الق رصي عليا أن الحسن عن هشام عن هرون ين يزيد 
النعيعن بمالي عن زاثدة أيى ابن أخثرنا تال الناقم أخثرنا تال الريح.( )أخثرنا الأف عثرة الدية 

فقرصلماحانية ركبن، حائية والواقصة والقارصة القامصة ق قضى انه محه تعال الق رصي عل عن 
بهالخكم ؤينكرون حذا يقولون وليسوا أثلاثا فجعلها عنقها فا؛•ق انحمولة فوقصت فقمصت جارية 

(الريع أخبرنا ) العاقلة عل ديلما وأن ثيء ا،لوتوصة عل ليس أن ويز,ءمو.ن أب هذا يقؤل ما ويقولون 
رنحىعل عن حلأس عن ثادة عآمرعن عمروين عن الوام ين عاد أجرنا قال القاص أجرنا تال 
فكسرخاثنيته قاصات حذار الأخر وقال ، حذار أحد«هما فقال يملة يلعبان غلأمبزكانا أن محه الق 

قال( الريح )أخثرتا فيه رووا ما ؤيخالفون هذا يضمنون وهم يضمته فلم محه الق رصي عل إل فرفع 
شلان عيده الرجل. أمجر إذا ت تال. عل عن خلاص عن قتادة عن حاد أخثرنا تال السافي أخثرنا 
الشافيأخثرنا قال الريع( )أخثرنا السجن ق العد وبمص الول يقتل أوصوطه هوكبفه فامما رجلا 

محلكمهل محه اذ رضي لخل قلت قال جحيفة أيى عن الثمي عن مجعلرف عن صفيان أخثرنا تال 
وماالقران ل فها عبدا الق يؤق أن إلا لا ; قال ؟ الناس أيدي ف مجا عثر وٌلم عليه الق صل الني ٌن 
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يخالفونوهم بكاز عومن يقتل لا وأن الأسير وفكاك العقل ناي-، ؟ الصحيفة ي وما تلت الصحيفة ي
وسلمعليه اش صل الي عن عنه اش رصي عل عن رووا ما ويخالفون يالكاز الومن شل ليقولون *؛•ا 

القعقاعبن عبيد عن حرب بن ماك عن سلمة بن ماد أ-محرنأ تال الشاض أحرنا ناو الريع( )أخرنا 
فجنناعنه اتل رصي عل إل فرفعتا معنا كابت بمدية فتهلاءن١ الخمر نشرب اربعة رابع كنتا ؛ قال 

فقالوا؟ تقولون ما القوم عنه اش رصي عل فسأل الباتين من أقدنا الوفين أولياء فقال اثنان متا فائت، 
علبن الحز وسأل أدري لا وأنا قال ندري لا قالوا صاحبه قتل أحدهما فلعل قال تقيدهما أن نرى 

مالأربعة قياتل عل القتولن دية فج*ل ذللث ممثل فأجابه القوم مقالة مثل فقال ضا تعال الد رصي 
عنم،اك عن ّلة بن ماد احرنا قال الثافي اخميا فال الريح؛ اخرتا ) البامحن جرانح دية اخذ 

وتعلقبرحل فتعلق رحل ما فردى علتها الناص فازدحم لأمد برا حفروا ناّا ان المعتمر بن حنش 
علفقال السلاح أحدوا حى ذلك ق فتشاحروا فاتوا منها فاستخرجوا الأسد فجرحهم باخر الأخر 
وإلارصيم إن ؛قضاء بينكم فلنقص تعالوا ؟ اربعة أحل مجن ماثتن تخلون ب عنه تعال الد رصي 

الديةنصن وللثالث الدية ثلث ^١^؛؛، الدية ربع للأول قال وّّام عليه ايد صل اش يبمؤل إل فارتفعوا 
يرضب من وممم رصي من سم الر عل ازدحموا الذين ماتل عل الدية لجعل كاملة الدية وللرابع 
بكذاقضى عنه الق رصي عليا إن وقالوا القصة عليه فقصوا وسلم عليه الد صل الد رسول إل ذم؛اٌرا 

الثافيأحرنا قال الربع، )أخرنا بهذا ياحذون لا وهم عنه تعال اش رصي عل قضاء فامفى وكذا 
المنق تنوى والنساء الرحال جراحات ق عيداش عن شقيق عن الاعمس عن سعية احرنا قال 

الربيع،أخرنا ) .ّيء كل من الصف عل فيقولون هذا يخالفون وهم الصف فعل خلا ومحا والموضحة 
الذيعل قال فيموت منه يقص الذي ف عبداق عن إبراهم عن معشر أبى عن سعيد أخرنا تال 

فعللأنه اكص عل ثيء لا وهم نحن نقول بل بهذا يقولؤن ولمؤإ جراحته بقدر عنه ويرفع الدية منه اقتص 
.يفعله أن له فعلاكان 

الأقضيهياب 

اللهرصي عل عن الثعي عن الأجلح عن صفيان أخرنا قال الثافم أخرنا قال الربع.( )أخرنا 
ثمكاءأنم فقال فأبوا لبعض بعضهم يز أن فسألهم ولدا يدعون ثلاثة ناس إليه احتصم عنه 

صلللنى ذللث فذكؤ. الدية لي بعليه وقضى ّهءه خر.ج  ٢٠٣٠لواحد فجعله بسهم اقؤع م مجتاكبؤن 
سالمةعن سعية أحرنا قال الثافم احجمنا قال الربيع، رأحرنا وأحسنت أصبت فقال وملم عليه الد 

يدرفلم ءلهر ف اثركوا نفر ثلاثة أن الخلل ابن آو الخلل أ!ى عن محدث الشعي سمعت قال بزكهيل 
يعطىأن القرعة أصابته الذي وأمر يقرعوا أن فأمرهم عنه الله رصي غل إل فاحتصموا الولد لن 

عليهالله صل الني عن عنه الله رصي عل عن هدا يثبتون وهم بهذا يقولون ولموا الدية ثلي للامحرين 
ولويخالفه أن لأحد فلتس. وصلم عليه اش صل الض( عن يشت ما هم يقولونه والذي يحالفونه وهم وملم 
ابنهفهو بأحدهم ألخقوه فان له القافة ندعو نقول ؛نحن به قلنا وصلم عليه النه صل الي عن عندنا ثت 
ولاشاء أ-رم إل فيبنتب يبلغ حى ويوقف له يكون فلا بأحدهم يلحقوه لر أو كلهم ألخقوه وإن 

تالالربع( )أخرنا مم _J وهو ويرثونه يرمم هوابمم يقولون وهم الإمنلأم ل أبوان له يكون 
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لهيقرب نحارا امحتأجر رجلا أن الأبرص بن حميد أبى عن محالث عن ثعة أخثرنا ثال الثاض أخثرنا 
ولاهذا يخالفون وهم مكسورا درهما أعهله ءق1ل محه اش رصي عل إل فخاصمه ئتكسرابر مارا 
فانالعمل يم ب إذا ثيثا له محعل وب الممار قيمة صمته الأجير صمن ومن يه نقول لا وخن به يقولون 

مثلهأجر فله فاصدة الاجارة كانت وإن صححة إلإجارة كانت إن عليه استأجره مجا فاله لعمل ام 
موّىعن رفح ن ١^.? همد عن ماش ين أيويكر أجرتا قال الثام أخرنا تال الريح( )أخثرنا 

درهموفيلث أمجي لا ؤتال به فاصرط ، ل المال يئن محه اش رصي عل دخل تال الأمجدي طريف بن 
وهمسحت ولكنه ثاء إن فقال عوصته لو الناس فقال الليل إل ه فتامجد بني من رجلا قامر 

علعن يروون وهم محت عل تال يقولون وهم القسم عل بالخعل بأس لا ويقولون هذا يخالفون 
محللا كا السحت مهر أن لأحد محل لا نقول وهم ومحن وهوسحت أعطيته شاء إن عنه القّ رصي 
(الريح )أحترنا تحال الد ثاء إن سحتا يراه ثيثا يعش عنه الق رصي عايا نرى ولا ياحده أن لأحل 

اضض ءل أف تال الص م خالد أى د إّ،امل ص ية اد اجدنأ تال الئاض أض، تال 
إذاكانويقولون هذا يخالمون وهم لرددته صلح أنه ولولا جويإ إلا أراه ما فقال الأم بعض ق محه 

غترجاثزفهوردشء عل اصطلمح من أن و-ام عله اش صل الني عن نروى ونحن *ردود  H* bj■*؛
عنالخكم عن لل أ:ى اين عن حماث بن حفص أخثرنا تال الثافم أخثرنا تال الربح( )أخثرنا 
يينتهح احدا يستحلفون ولا هذا يخالفون وهم البينة ع الخلف راى هه اش رصي عليل ان حنش 

افهصل الني أصحاب س أحد عن يروون نعلمهم ولا الينة مع استحلف أنه مريح عن روون وهم 
.خلافهاوملم علبه 

اممهطهاب 

هذيلأسمعت فال قيس أبى عن شعة عن رجل أخثرنا قال الناقص أخثرنا قال الربع( )أخرنا 
وهذا-!ا استمتع فقال يعرفها من أجد ولر عرفما قد فقال محتومة بصرة رجل اتاه اش حمد رأيت يقول 
عليهاش صل الني عن الثابتة السة وهكذا حا يستمتع أن فله يعرفها من خد فلم منة عرفها إذا قون 
عبداشعن ابيه عن عام عن حديثا ورووا كله هذا حالفوا وقد يالسنة اشبه مسعود ابن وحدينا وملم 

قالم الغرم وعل فل فازكره صا-ما عن اللهم وقال بثمما فتصدق صا-ما فذم، جارية اشرى أنه 
الذيمعود بن عبداش حديث وحالفوا فينا حجة لا الق اللقعلة ق السنة فخالفوا باللمهلة نفعل هكذا 
يعينههوفيه ما يخالفونه وهم عام عن الذي ا ا"لحديببذا واحتجوا ثابت، حمدهم وهو السنة يوافق 

.جاء مجي  ١٠٢٢صايا؛ى حى نحبه ولكنه بثمما يتصدق أن للمشرى فليس البانع ذهب إن يقولون 

الفراتضباب 

بنعداش عن َْ عمروبن عن شمة عن رجل أخرنا قال الناقص أخرنا قال الربح( )أخثرنا 
٠مصححه كتيه , اللسان انغلر ٠ منه وصخر يه استخف أي ( ١ ) 

١٨٨



أمحا^٠١ ُماون ويسرا مادسا يكون حى والإحوة ابلي بن يشرك أنهكان ■كنه اش رصي عل عن مالمة 
ا1قاّءةماكانت الأخوة قامم زيد فول قفول ونحن هم وأما الإحوة فيطؤح أب الخد فيقول صاحيم 

)أخمناأحد هدا يقول ما ويقولون عل فول ينكرون ويم اطئال رأس *ن الثلث ص يقص ولا له "مرا 
وعبدالدعمر كان ت قال ؟؛ ١^١٥عن الأعمش عن معاؤيه ايو أ"مرنا تال الناقم أ"مرنا فال ( للربع 

يقولون^ذا يمولون ويسوا ذلك ف أشدهم عنه الق رصي عل وكان )٣( الوال دون الأرحام يورثان 
لهسمت من غير أحدا نورث لا نحن ونقول االوال ورثنا عمة ولا مجس،اة فرائض أهل يكن م إذا 

قولالقول وقالوا أموال تكن ب إذا لهم مى حمولا يعصبة وليسوا الأرحام يورثون وهم أوعصبة فريضة 
الثعيعن لل أنحا ابن عن رجل أخرنا قال الناص أحرنا تال الربح.( )أحرنا والقياس.عليه زيد 
)أحجمبما؛فويا هدا ف ويقولون بعض من بعضهم نفرا ورث أنه عنه النه رصي عل عن الحرث عن 

ءا"افٌعن هذيل عن قيس أبى عن الثوري مبان عن رحل أحرنأ تال الشافحم، أحرنا قال الربح( 
أنإ؛راهيم عن مجنمور عن صفيان عن لكح أحر؛ا قال الشافمر أحمنا قال الر؛حبم( أحر؛ا ) يبمرك لر أنه 

الثافصأ-مرنا قال ( الربع )أحمنا نشرك لا ؤيقولون يخالفونه وهم بشرك نقول ونحن أشرك عبداممه 
ابنوبنات ابنتن ق عبداس عن مروق عن خالد بن مجمد عن الثوري صفيان عن رجل أحرنا قال 

حللأب والأخوات الأخوة ق قال وكيلك اينان دون الابن فلبي بق وما الثلثان لينتن ابن وبني 
بقومجا الثلثان اوالأخوات للبنات الماس يقول إنما ب؛دا يقول علمته احد ولا ولمنا وام لأب الأخوات 

قال( الربع )أحرنل الانثين حظ مثل للذكر الأب س والأخوات الإخوة أو الابن وبنات الابن تيمح، 
الإخوةح الخد يشرك عبداش قادكان إبراهم عن الأعمش عن ابومعاوية أحبرنا قال الشافمر أحبرنا 

منننقصه ب الإخوة مع إذاكان إنه فنقول نحن أما -بدا يقول أحد ولا ولمنا الدس أوقاه فإذاكروا 
أخرقال الربح، اخرنا ) يقولون وبدلك للخ- ا،لال ومحل الإخوة فكان.يهلرح ؛عضهم وأما الملث 

ممانيةس الأكديية محعل عبدافد كان ; قال إبراهم عن الأعمش عن أبومعاوية أخرنا فال المافم 
ولكممب،ذا يقول أحد ولا ولمنا أسهم محلاثة وللزوج أسهم ثلاثة وللاخت سهم وللجد سهم للأم 

أمهمثلاثة وللاخت سهم وللجد سهان للأم تسعة من بعلها ثابت بن زيد عن روى بما يقولون 
قافالربع؛ )أخرنا الأنثبن حظ مثل للدكر بيمإ فيجعل الأخت الخد يقاسم م أسهم ثلاثة وللز.وج 
أخرناقال الربع( )أخرنا إ؛راه؟أ عن رجاء بن اسمعيل عن الثوري عن رجل عن الشافي أخرنا 

مهموللأم أسهم فللاختثلاثة وأخت وأم جد ل يقول الثعي مسر عمن صفيان أخرنا قال الشافي 
أريعةوللجد أمهم ثلاثة للأم تبعة من بمُلها زيد بقول يقولون إمما ثبيا يقولون ولموا ّهان وللجد 
عنالحكم عن صعبة عن رجل أحرنا قال الشافم^ أخرنا قال الربع( )أخرنا سمان وللاحت أسهم 

زيدبقول يقولون ؟٠^٠١ يقولون وليسوا يورثون ولا بمجبون والمملوكون الكتاب آهل قال عبدالف عن إ؛راهيم 
هشمأحرا قال الشافي أحجم,نا قال اريع( )أحرنا بمولنا هدا ف يقولون وهم يرثؤن ولا بمجبو.ن لا 

الأعمسعن الثوري سفيان أخرنا قال الشافي أخبرنا قال الربع.( )أخرنا سترين ابن عن :ونس عن 
ءفيعتق ماله س بشري قال وارثا بلع ولر مملوكا أباه وترك مات رجل عن ّثل عبدالد أن ابراهم عن 

ا،لالبيت ق ماله نقول ونحن يورث ولا الملوك يرث لا يقولون -^١ يقولون ولموا ترك محا إليه يدفع 
•به يوص نإ إن هم يقولون وكيلك 
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الكابلأب 

علياأن الثعبى ر طارق عن مضاف ص مهدى ان أ-حهمذا ثال اكاض أخرنا ءا'ل ( الربع )أخرنا 
ثيءعليه بق ما موعد ثان ن وزيد عم ابن و؛ال محاب منه يعق الكاتب ق قال عنه تحال اش رصي 
تمالاش رصي عز عن رووا الدي يخالفون وهم معنا يه ؤيقولون نقول وبدلك تجب ع٠ردن ذلك دردى 

الحارثعن أيه عن امحق أبي بن يونس عن حجاج أجدنا *ال الئانى أخرنا *ال الربع( عنه)أجرنا 
إالريم أخرنا ) مدا يمولون ولتنوا أدى ؛مدرٌا ييرث أدى ما بمدر الكاتب ُن يعتق عنه اش لصي عل عن 
:»لل محه تعال اش رصي عل عن خاص عن نتادة ءن حاد عن رحل اخرنا ثال الثاض( )اجرنا قال 

علتاأن وحدثنا رنق فهو عجز إذا ننول إنما 7أدا يقول الناس من أحد ولا ولموا العجز بعد الكاتب تص ي
ض;-(يا يقول الفون مءن أحد ولا ولموا حم ل غإ يدخل حى الكاتب تحجز لا قال عنه نمال اش رصي 
ضوالناسيمؤل وكيلك الأخر النجم يمحيزه ينتنلر ولا خهوءاجرنق محي نإ فان لجومه حلت إذا نقول وهم 

yيوص عن الخياط خالد ن ماد أخرنا فال الثافم أخرنا نال ( الر.ع )أجرنا مه يختلفون أعلمهم لا 
ءننروى وحن فهوم قيمته الكاتب ادى إذا عبداس فال فال الاحوص ابي عن ايه عن امحق ابي 
٠مؤل ومحه ثيء عليه ير ما عبد انه وعانثة عمر وان ثابت ن ريل* 

الخدودلأب 

أنالثعي عءل بزكهل ملمة عن ثمة عن رحل أخرنا قال الثافم أخرنا فال الربع.( )أخرنا 
وأرحمهاالق يكتاب أحليها وتال الخمعه يوم ورحمها الخميس يوم مراحه حلد عنه نمال رصي عليا 

البكرنحلد أن الثابتة والمنة نحلد ولا ترحم يقولون يمدا يفؤءلون ولمحٍا وصلم عليه ائته صل الق رمول نه ي
لأنسوقال خلده وب عزا ما ؤبمز عليه الند صل النم يبمؤل رجم وقد نجلد ولإ الثيب ؤترحم ترحم ولا 

)أخرنافرحمها فاعرفت أنيس فغدا ارحمها، فاعرفن ان فهذا امرأة عل انيس ا يءاعد 
علياأن أثياخه عن امحق أى عن صميان عن مجهدي ابن أخرنا قال الناقم أخرنا قال ( الربح 
أعلمهمولا الفتون يقول وكيلك ، حديد ل نيل يبع وعالها الزنا ل امجرأة حلد عته نمال النم رصي 

عنصفيان عن مهدى ابن . المرة ال نفى علبا ان اا.ثعي عن الثببال عن هنم . ذلك ف يختلفون 
الانه ؤيزعمون -^١ ياحدول ولموا البصرة إل نفى عنه تعال اش رصي عليا ان اثياحه عن امحق ا؛ى 
(الربع أخرنا ؤ الثابتة وصلم عليه اهتٌ صل النم رسول لمنة مجوافق لأنه به فاخذ نحن وامحا احد عل نفى 
بنوزيد ءر؛رة أبى عن النم عبيد عن ثهاب ابن عن وصفيان مالك أخرنا تال الناقص أخرنا قال 

وجلعر النم بكتاب ينكا لأتضبن n إليه اختص،ا اللديأن للرحلثن قال وّّاام عليه الله محل الني أن خالد 
انالثوري خليي عن ذعلوق بن نم عن صفيان عن مجهدي ابن ا( عام ونمريب مجاثة حلي ابنك عل 

هذايخالفون وهم يماكم حى اصربوه فقال هوفابى مجا يخرم أن عليه فجهد محي عل عند أقر رجلا 
هدهمجثل يثبتون كانوا فان هذا خلاف الني أصحاب من أحد عن يروؤن أعلمهم ولا به يقولون ولا 

قالالشافم، أخرنا قال الربح( )أخرنا حدا يقولوا أن فتلزمهم عنه نمال النم رصي عل عن الرواية 
تالعنه تعال الق رضي عل عن جميلة أبى عن الأعل عبد عن ؤإمرايل نجن عن مجهدي ابن أخرنل 





تالالشافي أخمنا ثال ( الريح )أحجمنا والقدم الساق بن اكمل ب الذي الكمب من الرجل تقطع 
فخرجيزنادثة آى عنه الد رصي عليا آن غفلة بن مرد عن حمن ابن عن عتاثن يوبكربن اب 

المقولون هدا يخالفون وهم نحرتهم؛النار الخفر ل بيم رص م فقتلهم حفرا ذءفر.دم السوق إل ببمم 
فقيااش بعذاب احد يعذب ان -بمي انب رمحلم عليه اش صل الي *ما رويّا ض اٌا احد يايار محرق 

بعدتنصر رحلا أن الئسال عمرو أتى عن المحمي ملمآن عن علية ابن • ميتا ولا حيا نمرق ولا به 
أنينهي أنه غير تقول ما أدري لا فقال عليه يحرصن فجل عنه ممال الد رصي عل إل به فازى إسلامه 
عنهفكفوا كفوا فال م يهلووْ أن الناس وامر فومحلته عنه ممال اش رصي عل إليه مثب ايد ابن اليح 

باليف.إلا يفتل ولا النية مذْ أحدا ينل لا يقولون ببمذا احذون لا وعم  ouعوقي فإذا 
بضإمحم فخرج قوم دار ل امراة عل لحلوا قوم ل المْ أتى عن عاصم عن هماش بن أبوبكر 

علفمال إليه فرفرهم عته نمال اش رصي عل إل عثاثرهم جاءت وفد فأصبحوا فقتلوهم الدار أعل 
فتللصوصي قال م لطن فلهرا فقلببما بيده وفال ليلا واحدة دار ق عولأء جمع وما همه تحال اش رصي 

بنفسكأعلم أنت فقال الدماء هذه أصمن أنا الجن فقال دماءهم أهدرت فقد قوموا بعضا بعمسهم 
فثلفقتله رحلا امرأم ح وجد رجلا أن ءّه الق رصي عل عن فروى ض أما ^ذا يقولون ولموا 

بنمحي عن مجالك بذلك اخبرنا برمجته فليعمل شهداء باربعة يات لر إن فقال عنه ممال الد رصي عل 
إلينخلر فيقتله رجل دار يدحل اللمز ف يقولون أمحم إلا وهم محن نقول وحذا اليب ابن عن صمد 

القتلالقال عن دريء باللصوصية يعرف كان وإن القال قتل باللموصية يعرف يكن لر فان القتول 
الئساقعن صفيان عن مهدى ابن عنه نمال الد رصي عل عن رووا ما خلاف وهذا الدية عليه وكانت 

أمعل احتلم أنه يزعم هذا إن فقال برجل عنه ممال اممه رصي عليا أتى رجلا أن أصحابه يهمن عن 
قالالثامحم أخثرنا قال الربيع( )أحرنا حذا يقولون وليسوا ظله واصرب الثمن ي أفه فقال الأخر 
تواعدكان رحلا ان رؤح ابى بن شيب عن بثر عزابي ملمة بن حاد عن هرون بن .زيد حدثنا
أثتعمرفقال فأتى علم م فوطما جاليته فحسببما فانته بذلك جارية فعلمت خلاء ق مكانا له جانية 

الحدالرأة ؤعل رقبة ونمتق خلاء ق الحد تمرب أن أرى فقال عنه نمال اش رصي عليا فسال عليا 
الندرصي عل عن رووا محدكا ارأث ق فنقول محن قاما الحد؛الشّهة عنه يدرأ يقولؤن ببمذا يقولؤن ولموا 
سفيانعن مهدى ابن أحبرنا فال السافم أحبرنا فال الربع( )احبرنا تحلم وهي زنت لأخا عنه تمال 

إنفقالت امرأة فأتته عنه نمال اش رصي عل عند قالكنت عدي بن حجية عن بزكهيل سلمة عن 
زناهلأن نأخذ وثبمذا بلدك تكولكاذبة وإن ترجمه صادقة تكوف إن فقال جاريي عل وفح زوُص 
يخالفونوهم حلال ل أنيا أرى كنت ويقول يعذر؛الحهالة ممن يكون أن إلا تحيرعا امراممكزناْ محايية 

برقدعل يتق رجلا رأيت قال شعيب بن عمر وعن • اوعالما جاهلا الحدكان عنه ويدرءون هذا 
مفصلمن تق2ني ؤيقولون هذا يخالفون وهم عل فقال ؟ قهلعلثا من فقلت إببمامجه وتركت يده قهلعت 
ابنأحجّنا فال الغافص أحمءنا فال ( اربح )أحيرّنا وّلمم عليه الق صل التمحا عن ذلك ؤيروى الكف 

الخمرق الوليد حلد عنه نمال اش رصي عليا أن المنذر بن حصن عن عبدالله بن سعيد عن علية 
الوليدحلد أنه عنه نمال اش رصي عل عن نروى ومحن ءانين بجلد ُيقر.فن هذا يخالفون وهم أربعن 
أخثرناقال الشافي أخثرنا قال ٢ الريع زأخبرنا نقول وبه ثمانون فذلك أربعن طرفان له بسوط بالمدينة 
)أخبرناعنه تمال اش رضي عل عن عل بن محمد عن دينار بن سرو عن عيينة بن مميان بذللث 



ابنأراه يزد عن \فإد بن القاصم عن ذب أى ابن عن رجل أتمرتا تال الثافم أتمرتا تال اربح( 
محصنغير او محصناكان ال1وءفي ترجم تاحذ د:أذا لوطيا رجم عنه تحاف اش رصي عليا ان مجذكور 

٠رجعبمص ب اد احمن اللوطي يرجم ان ادنة نقول اليب بن وممتد عباس ان *ول ومحيا 
علهاش صل الني عن صاس بن عن يرميه وعكرة أحضن ند يكون أن إلا يرجم لا ننال ٠ الثاض 

ممنلر ما عبه غل ولا إحرامه يمد ب د*ومدم دلوتلوط حد ١^^٠ عل بس يقول وصاحبمم وّلم 
١)!^؛يكون ولا بمصن ب إن ويجلد أحصن إن يرجم الزاي مثل اللور خالمه؛سر٠اصحاه٠ةال وتد 
والاحرالتكاح أحدهما ؛وجهن النماء جنع *اباع بيتبما نبما وجل عز اش بثن و؛د الزاي *ن حالا أثد 
احثرنانال الثافم احثرنا تال الربح.( )احمحنا يثيأان فن؛0 الوجوم سكل عدا وحرم ا؛مح بث 

صرتتإى محال محه اش رضي عل إل رجل جاء ئل ابنه عن الرحض عد بن القاصم عن الأعمش 
عدايخالفون وهم رنن نملي عل صهدت انك وتال دء فقطع صرتن انى تال م فطرده، 
اشصل الني لأن الشهادة بمزلة الأعراف تقول أن محن ترثا وإكا رامت؛ أرح يول منه ويقو,ترن 

ولوكانران اربع يقل ولد رجمها اعرفت فان اراة عل يغدو ان الأملمى انسا ار وملم عليه 
الزايمحي لا الزنا ي يقولون ومحم الحد عنه بملل رجع م ران أرع لوأز كان الشهادة يشب الإقرار 

السرقةق ويقولون عنه تحال الد رصي عل عن رووا ما ويخالفون الشهادات عل قياما أربعا يقر حى 
ومرعله الق صل الى عن ورؤينا عنه الد رضي عل عن رووا ما ؤيخالفون وأكرموا، َة اقراره 

يكرأبى بن محمد أن محادق بن قابوس عن ّ،الث عن الثوري مضان عن وكح نه. الماص ؤيدعون 
أمحلال الصرانية وادفع السلم عل الحد أتم أن إليه فكتب بنصرانيه زى مسلم عن سال عل إل كتب 
عنايوب عن مرون ين يريد ٠ الخديث هدا ويخالفون النصرانية عل الحد يقام ايصا يقولون وهم دينيا 

دهمجمثعا عل فقيها صاحبه أحدهما ياع حرين ي عنه اش رصي عل عن حلاس عن قتادة 
قالالكاهل عار عن أبوحصبن حدثى فال عثاش بن بكر أبو ، فته القول ؤينكرون هدا يخالفون 

نحتوحدناه الوعنتن أمير يا فقالوا ؟ هذا ثان ما يقال برجل أى إذ عته الد رصي عل عند كنت 
محسيالهكجل عدرة ي فرعوه فيه فرعوه مثله س إل يه فانعللقوا نن عل وجدكوه لقد فقال ارأة فراش 
عنصفيان ، ذلك ي يختاكون لا اكين قول وكيلك ويرّل يضرب ؤيقولون هدا يخالفون وهم 

،عقرا ولا حدا اراته وليدة بمجب الذي عل نرى لا يقول انهكان معود ابن عن الشم، عن مهلرف 
حاؤةأصاب أنه فذكرله أتاه رحلا أن عبداش عن حراش بن رس عن متصور عن ثب عن رحل 
أهلمن كان إن فنقول نحن وأما يعزر ؤيقولون هذا يخالفون وهم تمد ولا اش اصتغفر فقال ارأته 

،الزال حد حددناه عاالا وإزكان وعررناه الحد عنه ندرأ فانا ل حلال أنها أرى قدكتت وقال الخهالة 
عليهاش صل الد رمول أن مرد ابن عن الثعي عن عزة أى بن عيي عن شان عن مهدي ابن 

يدراهم وحمة دينار ربع ي نقطع أنا الأ ^١ ٠٠ناخذ ومحن دراهم حمسة قيمة ق مارقا قطع وّّلم 
عشرةمبر أقل ل قطع لا محيقولون محيا يخالفون ومحم دينار رع من أكم. وُّلم عبه اُّ صل الني عهد 

وجُه مداث ءن أبته عن الرحمن عد ين القاسم عن الأعمش عن شمة عن رجل لئام، 
فقالعنه اش رضي عمر إل ذلك فشكوا فدمحثوا حن فضربه فراشيا عل لحفها ي رجل ع ارأة 

محيابالتعزير ملغ أنه إل يذمون وأصحاينا ذلك أرى وأنا قال ذلك أرى لأي قال ؟ ذلك فعلت لر 
روواما فيخالفون أربعن ثيء ي؛إغ؛اإتمّبجّفي لا يقمحلون ومحم بقدرالذنوب ارءازن دون ما إل واكرمنه 

١٩٣؛^٧—  ١٣٢الأم 





وكذللئؤوالعصر;عرفة الظهر !بن محع الإمام أن يزعمون والعثاء اينرب إلا؛بن بجمع ب لّطم علته اش 
جعفرعن إّاعل ن حام ذلك وري وقئ وطر ي اش صل اش عن جاءت ام للمنة ض موله 

مفخف الشص زالت حن يوم,عرفة وّام علمه اش صل اش فراح فال حام عن أيه عن مد حمن 
ا،لوءلن،ذللث غير ي الصلاتين ينر جمع وملم عليه اش صل الني أن ورؤينا معا والعمر الظهر صل 

اجلغرب!بن يمح المير به عجل وُّلم؛^١ عليه اش صل اش رّول فالكا0 عمر ا!ن عن نافع عن ماللد 
كانوملم طه اش صل م ان جمل ين معاذ عن الطفل ا!يى عن الزير اى عن ماللد ، والعناء 

عنحالي ين عتيل عن اللمنا أحبرنا ، يوك إل مغرم ل والعناء الترب وين والعصر الغلهر ين بجمع 
احرالنص تزول ان تل ارنحل إذا وملم عليه الد صل الني كان فال ماللى بن انس عن الزمي 

عنعجلان اين عن الأحمر ائوحالي احبرنا ،  ١٠٠فمنيا ينزل م العصر وقت اول يحل حش الغلهر 
الدرمول صلاه عن اجمكم الأ تال انه حماس ا!ن عن حماس ان مول عزكريب عيالي س حسبن 

حمعا؛ّزل وعوي ُلشمس زالت إذا وسم عليه اش محل الق رمول الغركان ل ومحلم عليم اش صل 
العصروءذْوقت ي يميها حى الظهر أحر الزوال قل ارنحل وإذا الغلهر وقت ل والعصر الظهر ين 

عنايوب عن علية ابن ، جمع وليلة عرفة عثية غبر فيها وملم عليم الق صل الني جمع ند •وامحلن 
أنإلا بجنيه ولا مول ويهذا الكتاب !مانحة الاحرتبن ل يمرأ كان معود اين أن عجلان ين محمد 

محمدعن حميد ين محمد ، سمح ثاء وإن مرأ لر ناء وإن قرأ شاء إن مولون وهم اعاد نى فان يمرأما 
ممينهعن احدهما فاتام و؛عاافمة به صل عبداس أن أيه عن الأسود بن الرحمن حمد عن إمحاق بن 

معهمونحن ؟يا مولرن ولموا وّّلم عليه اُته صل الكا يفعل كان هكذا وتال يساره عن والاحر 
الدصل الني أن أنس عن عبدالف بن اسحاق عن م1ا"لالث، محديث فنآحذ نحن فأما الإمجام حلف يكونان 

عليهالش صل الند رمول عليه فقام كاء فنصحته حصثر إل فقمت (( لكم لأصل قوموا قال؛ وّام عليه 
ابنعن محاللث أحثرنا ، انصرف م ركعتثن بنا فصل ورامحا من والعجوز وراءْ والنم أنا وصمفت وملم 

وراءهقمعت سح فوحلته بالهاحرْ عمر عل لحلك قال أيه عن عبداث بن عبيدالد عن مهاب 
ا؛راءيمعن الاعمس أحبرنا ، وراءه فصفقنا ناحرت يرفا حاء فل،ا بمه عن حذاءه جملي حى فقر!ي 

فخيبهيثن فجعلها بنكمه طق ركع فل،ا بتا فصل داره ل عبدالذه عل لحلنا قالا والأموي غلقمة عن 
أحدناوأقام فخذيه بين وّم عليه الق ًل الد رمول أصاح اختلاف إل أنفلر كال قال انصرف فايا 

عنالقعيان محي رواْ محدخ فنأحذ نحن أما نحن ولا بهذا مولون ولموا يار. عن والأخر بمنه عن 
عدةل سمعه أنه الماعدي حميد أبى عن عمناء بن عمرو ين محمد حدثى قال جمفر ين الحميد عبد 
إذاوّم علته الش صل ايد رمول كان يقول ابوقتادة أحدهم وملم عليه الد صل الني أصحاب مجن 

بنءحلادبمي بن عل حدثي قال إمحاق ين محمد عن علية اين أحبرنا ، ركتيه عل يديه وصع ركع 
فضعركعت إذا را لرحل قال وملم عليه الق صل الق رمول ان رافع عن رفاعة عه عن ايه عن الزيق 
بأصحابهعيداش صل قال ملمة ين حمدالد عن مرْ ين عمرو عن شمة أحبرنا • ار ركشلث عل يديلث 

وملمعليه الق صل اش مجل أحد به يقول ولا 7اذا يقولون ولموا عليكم الحر حشيت صمئ ابيمعة 
عنشمة عن حماد بن بحي أحبرنا . الشمس زوال بعد جمعة كل ل يعد والأممة وماز وأ!ويكروعمر 

عنمفيان . اوسع بخمس يوتر انهكان عبداس عن الأموي عن المض ابراهم مجهاحرعن بن إبرامحم 
يقولونولموا ميعا أو حما ولكن وتر ثلاثا يكون أن يكره أنهكان عبدالله عن إ!راءيم عن الأعمس 



وأماثلاث من أكر الوتر يصل لا موتملأت ثلاث قاما الوتر إلا منى مثى الليل صلاة يقولون بإدا 
الدرصول مأل رجلا أن عمر اين عن دينار ين وعبدالف نافع عن مالك أحرنا الئابتة يالسة فنقول نحن 

فإذامثى مجثى الليل صلاة )ا وّّام عليه الد صل اش رسولي فقال الليل صلاة عن وسلم عليه اش صل 
ايندينارعن ين عبداش عن سفيان أحرنا ٠( صل فد ما له توتر واحدة ركعة صل المسح أحدكم حثي 
يقولوسلم عليه اش صل اش رسول سمعت فال أيه عن ّالم عن الزيري عن سفيان أحرنا مثله عمر 

عندينار ين عمرو عن سفيان ٠ يواحدة فليوتر الصبح احدلم حثي فإذا مشى مثى الليل لاة ص٠ 
اينعن واحد وغر علية وابن وايو«عاوية مثم مثله وسلم عليه اش مجل الني عن عمر اين عن ءلاوس 

ولمواودم فرث يطنه وعل صل أنه عبداس عن ا:>اراطه ين بحى عن سرين اين عن وعاصم عون 
نعلمولر يعد لر أفل كان وإن الصلاة أعاد الكبير الدرهم مقدار بطنه عل إذاكان يقولون ثبدا يقولون 
لرأقل وإزكان الصلاة أعاد الحد،فدارالدزهم عل أو الثوب j الدم إذاكان قال ض ممن أحدا 

اللامفقال رجل به فر ركع معود ابن آن الصالت بن حارحة عن حصبن عن مثم احرنا يعد 
راعلثالرجل كان له قيل صلاته قضى ئا ورسوله اش صدق عبداش فقال الرحمن عبد ايا يا عليلث 

ءلرةاالمساجد تتخد حى الساعة تقوم #لا يقول دّلم عليه ايد صل اش رسول سمعن ا؛ى أجل قال 
ممثلتكلم إذا للصلاة نقض عندمم ومو :^٠١ يقولون ولموا ٠ للمعرفة الرجل عل الرجل يسلم وحى 

وسلمعليه اش صل الني أصحاب مجن أحد عن مدا حلاف يروون لا وهم الخواب يه يريد حن هدا 
منعنده مدا ولوكان الصلاة ي الكلام عن نبمى أنه دّلم عليه الد صل ابي ص روى عول جموابن 

الأمويبن الرحض عد عن امحق بن ممد عن مون بن يزيد أحهمنا به ؛تبمر ب عنه المى الكلام 
وهوّاذا نقول ونحن يرده. حق رالتزمجه ومويمحل رجل يديه بن مجر إذا مجعول ابن رأيت تال أيه عن 

الصلاةينقض مدا إن يقولون واحتبم به ياحدون لا وهم وسلم عليه اش صل الي عن رؤينا مجا يوافق 
وعوعبداس قول ؤيدعون وّام طيه اش صل اش رسول أصحاب من أحد عن مدا مبم يروون ولا 

إذاتال عتداش عن الأحوص عن.أيى إصحق أيى عن الأعمش عن معاوية ابو أجرنا المنة موافق.
عواتقلأنه نقول وحدا أربما فصل الركئ فاتك وإذا أخرى إلميا قاصف الخمعة من ركعت أدركت 

الخطيةيدرك لر إذا أنه فزعم يمضهم هذا خالف وقد وسب عليه الد صل ايد رّرل عن روينا ما مما 
وإنالصلاة مجن ثيء ي الإمام أدرك إذا يعضهم وقال قولنا مجثل قال أن إل بعضهم رجع أريعا صل 
ينالسب عن الأعمش عن رجل أجرنا قبله والدي الخديث هدا فخالف صل جالما كان 
وليسوابارافق حتى فاسجدوا للسجود ابنرآدم عظام هيئت عبدالد قال : نال عيية عامرين عن رافع 

عبداشين عييداش عن قيس ين داود عن مميان فأخهمنا نحن قاما حدا يقول أحدا نعلم ولا حدا يهولون 
ييانحنفرأيت ساجدا ممرة مجن يالقاع وسلم عب اهد صل اش رّول رأيت قال أيبث عن الغرام أفرم ين 

ميمونةعن الأصم ين يريد عمه عن الأصم ين يريد أ"كا ين عبداش أجرنا قال سفيان أجرنا إبطيه 
أيوخال مما جرت نحته من نمر أن ي٠ة tTارادت لو سجد إذا وطم عليه اش صل المي كان ٠ قالت أما 

لييكفقال المسجد ي خبطة بيده الخصا عيداش خبط قال إ؛راهيم عن الأعمش عن معاوية 
همدالذهعن يزبد بن الرحمن همل عمه عن الأسود بن الرحمن همد عن الشاق عن رجل ٠ ومعديك 

بهحاطت الكلام مجن ثيرء كل فتقول نحن رأمجا يكرمونه الصلاة ي كلام أم غ،ا عندهم وهدا نحوه 
أ؛ىعن السب بن صعيد عن الزهري عن حدثنا سفيان لأن وذلك به بأس فلا به ودعوته وجل عز اش 





ابنعمر، وعن ومر عله الد صل الي عن وووابما معود ابن عن روايتم فحالفون الإمام سجل 
نىندية ءي إئ رمدل اص« ي لابمجد معودأنهكان اين عن حيس زرين عن عدم ءت عية 

يخالخوندهم -جدها أنه دم عله الد صل الني عن بماس اين عن عكرئ عن أيوب عن بمنة ابن 
قبمدالته عن عشة عن ١^، عن هند أى ين يائي عن علة اين واجة، م ومولدن معود اين 

صليقول ين"صش زر حمت تال رجل عن شمة عن رجل عدد، ولا وقت لا الحناثز عل الصلاة 
،اللث، ا;ه'ىرار؛عاومم ج اش صل م عن نروى ونحن حما عليه نكر مت رجل عل بمداس 

وماربما التجاّي مذ ي ه وسم عله الله صل الني عن هريرة ايى عن ممل عن شهاب اين عن 
علالتكبتر وبول يهولون؛ولنا وعم أريعا إلا ميت عل' كر أنه ومم؛ط عليه الد صني( المحا يروم، 
عنمثم أخرنا ، ؛روايتناهذاj( وقالوا معود ابن فخالفوا ينقص ولا ضا يزاد لا أربعا أربما الحناثز 

لكرسا اللهم ٠ تال، الوكئ من رأمه رفع إذا كان أنه عبداس عن جحيفة أبى عن زياد أ؛ى بن بنيي 
لأنهبه ونقول هذا سنجب ونحن بعدا( تيء مجن مئتا  ١٠وملء الأرض ومل؛ الموات ملء الحمد 
يؤمفبن إمحق أخرنا مييدة، عداكرامة يكرهون وعم ومم عليه الله صل الني عن روكا  ١٠ُدامحا 

الراكبيّم ما قدر العمر صل قال بمدالد عن علنمة عن إمحق ا؛ى عن منيان عن الأزرق، 
الشمسيدخل لر ما رووا ما فخالمون فرمخا الراكب يسير ما فدر العصر تؤخر يقولون وهم فرصخن 

العصريصل وسثمكان عليه الد صل الي أن رؤينا لأنا وقتيا أول ايصرل يصل فنقول نحن وأما صفرة 
منرجل عن الحس عن منصور عن هثم • متة والشمس؛يضاء ف؛آسام قباء إل، الذاعب ذهب يم 

وأماالخناثز عل يقرءون ولا هدا يحالفون وهم ا-ذاثز ق الكتاب بفانحة يقرأ كان معود ابن أن هذيل 
ينطلمجة عن أيه عن معد بن إيراهم بذلك أخرنا ، الكتاب بفانحة الإمام يقرأ نقول 7اذا فنقول خن 

أسمعاحى وجهر ومورة الختاب بفانحة فقرأ جنازة عل بماس ابن خلف صليت قال عوف ين عبداش 
بنمعيد عن عجلان ابن عن علية ابن أخر؛ا ، يحق منة فقال ذالئا عن فسألته يده أخذت ميغ فر 

،منة أنيا لتعلموا فعلت امما ؤيقول الحاتز عل الكتاب خهربفانحة عباس ابن سمعت قال معيد أيى 
التكبيرتال عبدالق عن الأحوص أيى عن إمحق أيى عن الثورمح، مفيان عن يوسف ين إمحق أخرنا 
ممحافقد المهد مقدار جلمى من ان يزعمون سآدا يقولون ولموا اكاو؟ا وانقضاؤها الصلاة نحريم 

عنماروين\ يوافق لأنه اكساام وانقضاؤها التكبير الصلاة نحريم فنقول نحن وأما عليه ثيء ولا صلاته 
عنعمل، بن محمد بنا بمدافه عن المرتم< ممان عن مام ين ممد اخرنا وصم عله النٌ صل الني 
التكبيروخرممها الوصوء الصلاة ُفناح ٠ قال وّّلم عليه الله صل الني عن عل عن الحنفية ين محمد 

حدجمل وّام عليه الد صل، المحا لأن يُم حى الصلاة من يخرج لا نقول وهكذا ا( التسلم وتحليلها 
منلأن يفيدها فهو التسلم إل التكثير بن فما الصلاة د يفكان حدث فكل التسلم مجن الخروج 
عنهثم تفد ولا يبدها ما فيعمل صلاة ي يكون أن بجوز فلا صلاة  ١٣٠الغردج إل، فت،ا الدخول 
قأترع أن مجن إل أحب الرصف عل أجلس لأن يقول معود ابن سمع أنه اليم أخرفيا قال ■حصن 

يالرجل ُرتك ُن سمد بن يكرْ ٌا نكرء ونحن الربع الحالس صلأي-قيام مولون ومم لصلاة اي 
عنالأعمش عن معاؤية ائو خرنا • انملأة ي الريع ويتحبرن مسعود ابن يخالفون وهم الصلاة 
الندصل الني ء صليت عبدالند فقال أربعا بمي عيان صل قال يزيد بن الرحمن تمد عن إبراهم 

فحدثيالاعمس قال الطرف، بكم تفرقت م 'ركعتن عر وثع ركعتمح، يكر أيى وثع ركمحا وّام عليه 





ملأنه يصم عيب اش محل الني عن غسرى نحن وأي بإلا يأحدون وليسوا للصاثم الملة أنهكرْ عداش 
وإسحقمهدي ابن أخثرنا اكاثم يقبل أن يأس لا وتول أصحابه *ن واحد غير وعن ومحوصاثم 

صنصل رجل جاء أذال الأحنف ين اشتوردين عن صدة عن الثوري صفان عن الأزرق 
تئنإن تال ترى؟ فاذا ل غؤمما أتقاضى اسلركتت، ولا صاثم لا اليؤأ ءل؛ت إى فقال الفلهر 

عنالأعمش عن الثوري مغيان عن وغيره المرى بن بشر رحل احثرنا اضلرت تثن وإن صت 
الوهم فصام الثمس زالت بعدثا له يدا حديقة ان الرحمن عيد اى عن عبيدة ين ٌعد عن محليجة 

الأعمشعن أيومعاوية أخثرنا الزوال تبل الموم ينوى حى صامما بخرن لا أنه ويزعمون عل*ا يردن 
نحنوأ-ا أويشرب لم.يأكل يالختارها أحدكم تال عيالي عن ين.زيد الرحمن عد عن مارة عن 

والتالفجر فبل ينويه ان فعليه واحب صوم عليه من قاما الصيام نوى ثاء متى بالصوم اكلئ فتقول 

ينطارق عن صلم بن فنس ص الأعمش عن أيومعاوية أخثرنا اش رحمه ( الغاض ال ؛) 
رصولأن ويزعمون بدلك ياخدون وليسوا عمرة فتبا ليس معلومات أصهر اّب تال عبداش عن صهاب 

الييأصحاب أن ا فرؤيننحن ا وأمالخج أشهر ق والعمرة الحج زن وصم عيه اش صل اش 
ممغمن ومجمم العمرة مع الخج زن من ممم حجته ف معه حرجوا الدين وصم عيه اٌ صل 

رصيعاثثة مجن عروة عن شهاب اين عن مالك بدلك اخبرنا الحج ارد من وميم الحج إل بالعمرة 
اصهرا*نيى بالعمرة باس لا فالنا فمدا ا"ني ؤصبر عيه اش صل ايد رسول وارد فالت عما تعال اش 

عبدين إيراهم عن سفيان عن مهدي ابن أخثرنا علمنا ما الحجة تلك شهد فيمن مسعود ابن وقدكان 
مجاعيلث ولد شرطت مجا للث فان واشزط ج - أعية أيا زا عمر ل فال فال غفلة بن سويد عن الأعل 

روىما موافق لأنه الشرط وله يشترط فنقول نحن وأما شيثا الئرط مون ولا هدا يخالفون وهم اشترطت 
عنصفيان اخبرنا عاثنة عن روى وما بالشرط الزبير بنت امجرصباعة انه دٌام عليه اش صل النكا عن 

((؟ الحع يدين تر أما  ٠١فقال الزببر بنت أمرضباعة وملم عيه اش صل الني أن أييه عن عؤوة بن هثام 
عروةين هثام عن صفيان أخثرنا ا( حسنش حيث محل أن واشترر حص  ١١فقال شاكية إى فقالت 

اللهمتل قالت ؟ أقول uذا قلت حججت إذا تنش هى أحي ابن يا عاثثة ل قالت قال أبيه عن 
عنعينة اين أحثرنا عمرة فمحا حام، حبك، وإن الحجإ فهو برته فان عمدت وله أردت الحج 

وليسواباليت طاف ما بعد عمرة ى الصفا عل لى انه عبداش عن مروق عن واتل ابى عن منصور 
العمرةى النيئة يقطع فال من فمم عندنا الناس اختلف وإنما ثبدا يقول ناه علالناس س احد ولا 
اخبرنانقول ومدا عباس ابن وهوقول النكن اصظم إذا قال من عمر^٠٢ ابن وهوفول الحرم دخل إذا 

يلىفلا باليت العلواف بعل قاما أيما *م يهولون وبه صاس ابن عن  ٠١١٥۶عن جريج اين عن رجل، 
تلبيةقالكانن عبداش عن يد يز بن الرحمن عيد عن إسحق ابى عن شعبة عن مجهدي ابن اخثرن١ احد 

((للث والعمة الحمد ان لبيك للث شريك لا ليك لبيك م ليك  ١٠وصم عليه اش صل اش رصول 
اليومال السلمن م يسلم عليه ايد صل اش رسول تليية لأن فخالفوه هدا يقول علمناه أحد دلا ويّبوا 
إصحقأبى عن الفوري صفيان عن مهدى ابن أخثرنا ٠ للث شريك لا والملك  ١١التلبية ءدْ عل زيادة 
٢٠



عنبنا ل :!ذا يملأ، ولمرا بجمع وانمثاء الغرب بن تنفل اش عد أنا يزيد ين الرحس عد عن 
عنذب أى ابن عن مر أن الولد أ-محرنا شنا ينبما يمل ول! صلاهما أنه وميم عله اش صل الشى 

دلايبا ي؛طدع وب واساء الغرب بن جمح محمي علته اث صل اث لمول ألتا أمحه عن ّالم عن الذرى 
عنالأّود عن إيراعم عن بونا جمرة اى عن علتة ابن اخهمنا مول مآأذا *•W واحدة اثر عل 

يفتؤنويه أقمل القران أن وممروعويزعمون ثعث ممؤ لكل يكؤبا أن إر أحب نكان قال عداش 
عنعمحدة أ؛يى عن الخزرى الكريم مد عن محمان أحمنا القرآن يكره كان وعيالي مضام اس 

الذيالوصح ى بقيمته فيه نحكم ويقولون يخالفونه وعم أوجفرة جفرا الحميؤع ى حكم أنه عداش 
محنفيخالفؤنه أصجية. يكؤن  ١٠فصاعدا الثى إلا ؟د ب جفرة عتر يكون أن ولويلخ فيه يصاب 
عنروينا  ١٠مجثل لأنه به فنقول نحن وأما اللف من أحد بقول عدا ملهم ى علمته يقولون ولا وجهن 

أعي.والد • فقهائنا عوام وهوقول عمر 
محبمإاه رصي والغاض عالك اخلأف كاب 

مالتقال ممال الد رحمه الثافص صاحب الوذن الرائي مابان بن الريح محمد أبو احترنا 
ىالخجة هذه كنت فد فقال ؟ محٌتم عبه اُله صل اُد رمول عن ابتر تثنت ثيء باى الثافص 

الثاضفقال الوصع هذا ى فيه يكول أن تال ولإ مذهيلث هذا مجن أعد فقلت العي« ح،اع را َئاب 
صلالد رمول عن فهوثات وٌتم عليه اُد صل اش رمرل إل ينمى حتى الثقة عن الثقة حدث إذا 
وإذايخالفه حديث اش رصول عن وحد حديثا إلا أبدا حديثا الد لرصول نرك ولا ومي عليه الٌُ 

بالتامؤفمحمل ومننؤخ ناسخ حا يكون أن أحدهما وحهان ^١ فالاختلاف عنه الأحاديث اخلفن 
تكافاتافان الرواي؛تن اثبت إل فتنمب النامخ ا-را عل دلالة ولا محتلف ان والأخر النسوزغ ونرك 

يعدوولا محنته من الحديثان فيه اخلف  ١٠محوي ما نبيه ومحنة اش يكناب الحديثن اثبه إل ذهبت 
الروايةمجن الأثبت عل يدل مما أوغره هذا فتأءا يوحد أن ومحي عليه اش صل الني عن اخلفا حديثان 

حالفهما إل التفت يخالفه؛ حدث الد رمحول دون عمن يروى كان وإن بنفسه متغن ومحلم عليه 
محنتهومحلم عليه اش صل الد رمحول محتة حلاف روى من ولوعي به يوحذ أن أول اش رمحول وحديث 

ىمحريه ال*ام بمص ز م قال ؟ الذهب هذا صاحبنا أفيذهب للشاقى فقلت اش ثاء إن أنبها 
أبىالأممة يروعن ل؛ مما وسير عليه اش صل التي حديث من صاحبنا إليه ذهب  ١٠فاذكر قلت بمص 

١٠عل يدل  ١٠اش شاء إن ذللث من محاذكر م فقال يوافقه ثيثا عل ولا عئان ولا عمر ولا بكر 
أثبتليكون يخالفه  ١٠الأممة بمص عن وفيه الد رمحول حديث من إليه ذهب ما وأذكرأيضا وصفت 
حالفه ١٠له وممعون غيره دون الني عن بالحديث مجرة فتستغتون أقاويلكم اخلاف ى عليكم للحجة 

انهذللي و.ن. ت نمال الق رحمه ( الثا،س رقال يخالفه حديث بغير احرى عرة الحديث دعون تم 
عنماللث واحنرنا ن *ال ماس، بن مدالد عن بمار بن ءهلا» عن امحلم بن زيد عن ماللد احترنا 
وملمعليه الق صل الني فصل حسنت الشمس إن قالا عاتشةكلاهما عن عمرة عن محعيا ن محي 







النيعن جاء بما يكممى ل سفر ى جمع منم أحدا أن شبتج وب وحاجا غازيا وماز وغأزيا حاجا 
ولوبميم به صل ي؛دن أن *وة ثزيدْ ولا بعده يه صل أنه بمفظ ب أن يوعنه فلا وصم علثه اش صل 

داودعن مالك احميا ( العانس {ال ) حالفه عا دون عته روى ما الحجت وكانت أؤعنه ملما ئملف 
مهاث صل الد رمول لا صل تال ريرة اى عن أحمل أى ذ مفيان،ول أ؛ى عن الخصن ان 

النيتقال اش؟ رّود يا نمت ام الصلاة تممت تغال اليدين ذو فقام رهجن *ن مم الخصر صلاة وّلم 
الدرمول فأغ م ،قالوا ذواليد,ن؟ااراأصدق فقال الأس عل أفل م يكن« ل؛ ذلك »كل ومم عله اش صل 
غيرناوحالفنا -مدا وانم نحن يقلنا وهوجالص سجدتهما ّجد م الصلاة من بمي ما ؤبمال عليه لأل صل 
تكامم أكمل ند انه المصل ظن وإن الكلام يقيها وكيلك يقهلهها عامدا الصلاة ى الكلام قتال 

محاؤإن ساء ما أمره من نحدث الد إن ا ثال وصر عاليه اش صل اش رسول أن سعود اين عن وروى 
اوكلأم u'uعامدا الكلام عن نس حديتنا يخالف لا عذا فقلنا ٠ الصلاة ى تكلموا لا أن اش أحدث 

يالمدينههريرة أيى وحديث الهجرة نل بمكة سعرد ابن حدث أن ذلك عل والدليل عنه ينه فلم صاهيا 
ولاعم ولا بكر أبى يروعن أ بأن الخديث هدا وانم نحن نوهن فلم بزمان صعود ابن حديت يعد 

رسولعن ئت ؛الخ١رل١ واكتفينا ل جاز مدا مثل فعل من نالوا ولا مدا مثل فعلوا انم عل ولا عئان 
ابنعن مجالك أ-محرزا ا الثافس ؛ال ) غمم بعدم به يعمل أن إل نه يخ دلر وّّّلم "ًلثه اُد همل  ٠٠١١١

وصمعليه اش صل اش رمول ٧ صل قال نحينة بن عبدارد عن الأعرج الرحمن تمد عن صهاب 
وهوسجيتن فجد كم تلميمه ونفلرنا صلاته ^، ٠٠ظا معه الناس رثام بملس فم قام م ركعتن 
التسلمنل الصلاة ر النقص للهوى بجد وتلم وقلنا ِ|دا وأنم نحن فأحدنا التسلم نل جالس 
مجدهمامالك عن احتح من فقال بروايتنا واحتج التسلم بعد تجدان وقال الأس بمص فخالفتا 

اللامقبل النقص ى ومجدهما فسجدنىامملك اللام بمد الزيادة ى وسم عليه اش صل الني 
واكتفينايوافقه ولا يخالفه ثيء فيه الأعة مجن أحد عن يرو ب بان مدا نومن ولر كيلك مجدب 

ابنصالح عن رومان بن يزيد عن مالك آحيرتا ( الغابص ؛ال ر وملم عليه الد صل التي نحديث 
معهصفت ءلاتفة ان الخوف صلاة الرقيإ ذات يوم ومم عليه اش صل الني مع صل عمن حوات 
الخدووجاه فصفوا انصرفوا م لأنفسهم فأمموا قامما ثبت م ركعة معة بالدين فصل الخدو وجاه وطاتفة 
ّلمم لأنفسهم وأمموا حالما ثبت م صلاته من بميت التي الركعة ثم فصل الأحرى انمل١ثفة وجاء 

عنعمر بن تميداض أحبه عن عمر بن  ٢١١عبداش عن أصحابنا بمص أمحرنا ( الفاهص ،ال ) بم 
نحن؛احدنا ما<ناْ مثل وملم عله اث صل الثى حبيرعن ين خوان عن خوان بن صالخح عن القاسم 

الفقال قولا بخلاف فيه فقال الأس بمص وخالفنا عليه عرصنا  ١٠غ؛ر عنه ٧ حش حى وعو 
منوكان ؤمم عليه اش صل  ٠٠١١١يبمول عن ثت مجا عليه حجتنا فكانت اليوم الخؤف صلاة تصل 
أباأن نعم وم وصم عليه اص صل الني عن الخوف صلاة ى الأحاديث اخلفن قد قال أن حجته 

والصلاة.٢١ أمروا ولا الخوف صلاة صل منم واحدا أن عل عن ثت ولا عئان ولا عمر ولا بكر 
يثبتحديث حلفائه عن يرو ل( وبان غحمْ حلف لم>ت،ى القمل ى وسم ءلياٌ الت، صل التي حلف 

خاصةوّلم عليه اش صل للنى كان أنه عل يدل فهدا زمانم ى ومحاربا محاربن يزالوا وب بصلأما 
.مصححهكته شه, الم. عبيداس أخه عن انمرى عاصم بن حفص ابن أى )١( 



يكونلا لأته دلالة إلا فهرعام وّام عليه ايد صل اش رمول عن ثت اذا هذا أن علته حجتا »كا;ت 
عنث يالخل اكتفيا ؤإلأ حاص أنه أواملع أرمة ٠نكتاب الدلالة ناسنا حتى خاصا فعله من ثيء 
٠قبله فا فلتا يعدءكإ ين وسب عليه اش صل الني 

اضدآلأتش جاء •ا ياب 
الخيريمعيد أيى عن أيه عن المازل نحى بن عمرو عن أض بن مالك أحهمبا ( القاض او ؛) 

أواقخمس دون فا وليس صدتة أوّز خمسة لئن فا ليس ار فال وسلم عليه الد صل الني أن 
الملامعليه لبيه ؤبمال تارك اش تال • قتال الاس بعغس تيه وخالفنا تمدا وأنم نحن فأخينا صدقة(( 

عزالد يخصص لر الشر(( الماء منت ما  ١٠وملم عليه اش صل الني وقال صدتة« أموالهم من محل  ١١
فهدامال دون عالا الحديث هدا ش وملم عليه اش صل اش رمول يخصص ولر مال دون مالأ وجل 

ماوكل فيه صدقة لا واخر صدقة فيه مال يكون لا وقال عليه والقياس اش كتاب يوافق الحديث 
عليهافه صل اش رمول أن عليه حجتنا فكانت الشر ففيه بقل حزمة وإن نيء من الأرصن أخرحت 

الدرمول عن والحديث يرد لر ما دون الأموال من منه يوخل مجا أبان إذ أراد مجا معي افه عن البن وّّام 
مجنسمعت وقد الئافص( ؛ال ) الحملة عل يدل واشر حملة الماء مقت ما وّّام عليه الأه صل 
وعلوع،ان دعم أبوبكر وملم علته اُده صل الثى بمد بإلأمر قام فد به يد ير كلاما فيقول عنه بمج 

ليسقال أنه منيم واحد عن ولا عمم روى فا ُلويلأ وزمانا عاما أخدا البلدان ى الصدقات وأخذوا 
عنرواه وما مما واحد ى هدا مجا عهود ومر علثه الله صل ولكي تال صدقة اوصق ة خمدون ما 

لمابه انحدث أن طيه حجتتا فكانت ا الثافس قال ر الخيري أبومعيد إلا وّلمم عليه ايد صل اكى 
مثلهالأممة من أحد عن يرو بانه؛ ولا غٍره يروه ب بأنه ولا بتأويل نرده ولر بخرْ اكتفى ثقة كان 

يلناو علتها يدخل إ ينة مجنصوصة إدا'إكانت  ١٢٠وبادونها ٧ وملم عليه الند صل الند رمول بسنة اكتفاء 
توليوافق أن نحتمل جملة حديث تأويل ولا الكتاب ممض أعلم وملم عليه اش صل المى إذ كتاب 
يكونولا له موافقا يكون أن أول المعنيى احتمل إذا وكان ويحالفه المنصوص وملم عليه الله صل الني 

(الثاقص قال ) ثقة إذاكان وملم عليه الد صل الني عن واحد إلا يروه لر أن يوهنه ول؛ فيه محالفا 
فثمرتهاأبرت قد نحلا باع من  ١٠قال وملم عليه الق صل الني أن عمر بن عبداس نافع عن ماللث أخثرنا 
فالمّْوبر نخلا؛ باع من أته عل دليل عدا ز وقنا يهدا وأنم نحن فقلنا  ١١المبتاع يشرط أن إلا للبائع 

للباثعأبرت إذا بالئرة وملم عليه اش صل الني نفى إذا فقال هدا فى الناس بعض فخالفنا للمثزى 
ل؛مغيبا الحمل يكون ؛غلهركا ل؛ تجره ش مغيبا يكون أن زائل فقل أبر إذا علمناه المبتاع يشرط أن إلا 

المش^رىحملها حاملا تباع الأمة ى تقولون هكذا وقال فهوللباثع يوبر ل؛ وإن زايلها إذا وكيلك يظهر 
فكانتتعال اش رحمه ( الثاض قال فارقها) فقد الخلة مجن خرج واإءرإذا لناتع فولدها فارقها فإذا 

ول؛به أمر وملم'ي عليه الق صل الله رمول أمجر اتبعنا وبمده الإبار قبل الممرة إن قلنا أن علبهم حجتنا 
علمنة نميس ولا الأمة ولد عل نقمها ول؛ فيها فلمهرا إن ينهمأ ونوى الأحر عل قياما أحدسا نحعل 

دلابماس الحديث هدا نوهن ول؛ إمضاممها إل المبيل وحدنا ما وجهها عل منة كل ممضى ولكن منة 
ولامل عل ولا عئان عمرولا بكرولا أبى عن يروفيه ل؛ وإن فيه هدا اجتمع بان ولا وصفت مما ميء 
.مواهما فيه ومم علبه الُّ صل الى عن بالخر وامتغنينا يوافقه آمر ولا حكم 



١٥١

عليهالد صل الد رمول أن عمر ان عن نافع عن عالك أخمنا I مال اش رحه ( الثافص ر؛ال 
عنُاللث اخميا الفاض( ؛ال ) والقرى اياغ نبمى صلاحها يدو حى امحار يع عن نمى وطم 

تزهىحى امحار يع عن نمى وٌلم عليه الد صل الق رمول أن مالك ين أنس عن الطويل حميل 
أخيهمال أحدكم يأخذ فم ارممرة اث مخ إذا أرأيت رثال نحمر حى قال ؟ تزهى ومجا الد رسول يا فقيل 

يدوأن أحدهما ممنين عل يدل وّّإم عليه الد صل الني فول وتلنا وأم نحن الحلث ب|دا فأخينا قال 
مجنممغ امما أنه أخيه مجال أحدكم ياخد ثم ارممرة اش مجح إذا قوله وأل الصفرة ومجتلها الحمرة صلاجها 

نحدحى تركها فله صلاحها يا قد ممرة ايظع مجن فنلناكل ائتلف مجثلها ى يكون مجدة ال يرك ما ارءرْ 
مجالكأن وذلك تربا له يكن لر صلاحها يدا قد ممرة اشرى مجن فقال هدا الناس"ى بمص وخالفنا 
حصةبمرق لا لأنه يشرمحله ان محوو ولا ومجاءه نحله ستبقى للباتع النخل صلاح به الدى واناء النخل 

اشمجغ إذا وسلم عليه اش صل الني قول أن عليه حجتنا فكانت الإجارة حصة مجن اشر مجن ايره 
مكانهيتعلمه أن مشميه عل يكؤن  ١٠لا يرك مجا ممغ إمما أنه عل يدل أخيه مجال أحدكم ياخد فم ااءرة 

يكرولاأ؛ى يروعن ل؛ يانه علينا لواحح المنة عليه تدل مجا وترك المنة ترك قد فيه خالفثا من أن ورأينا 
خوصلم عليه اش صل اش رمول عن يالخم استمثيثا هذا يوافق قضاء ولا قول عل ولا ماز ولا عمر 
انسنيان ين الأسود مجول يزيد ين عبداش عن مجالك امحمنا ت جال اش وحهه ( الثابى ؛ال ) سواه 
يععن نمى انه وسلم عليه الند صل الني عن احرم وقاص ا؛ى ين سعد عن اخأْ ماش ايا زيدا 

صلالد رسول أن عمر اين عن نافع عن مالك أخمنا تمال الند رحمه ( الفاهس قال ) يارغر الرمحلب 
الغاض()الإل الكرم؛الز؛يبكيلأ ويع ارممر؛ارمّكيلأ يع والزابمه الزائنة عن نمى وسلم عيه الد 

عليهالند صل الند رسول تابت-ان ين زيد عن عمر اين عن نافع عن مجالك اخترنا ت بمال الند رحمه 
لهاوحدنا حن وأنم؛الأحاديثكل٠ا نحن فأخذنا قال يخرصها ييعها أن الرئة لماحب أرخص وسلم 
ينقصالرطب والرطب؛امحرإذا'كان كلأ صفه مجن يثيء كله الخزاف يع الزاخ فتلنا محرجا كلها 

وأحللنابالأرض مجوصوعا إذاكان وذلك متويا إلا ي«اع أن حرم فقل أوخهول مجتنفاصل واحد صيء 
هذاى وخالفنا مجعا وجه لما يارهرإذاكان والرطب الزائنة مض ى داخلة وهى ممرا ؛خرصها الرايا يع 

حديثانوسل عليه الند صل النص عن روى وقال يالحديثن وردها المرايا يع محز فلم الناس بمص 
لنافرأينا يكيل اُءر؛ارءرإلأكتلأ عن الخمى ذ نته يأشه يه أخذنا الذي وكان ؛احدهما فأخذنامحلفان 
رحمه( الثافص قال ر مجعا فيه  ١٠٦؛^؛؛؛وجها للحديثن وجدنا إذا خالفنا مجن عل قلنا مما ثاذنة الحجة 

وقدالاختلاف إل فتشببم،ا هكذا الحد؛ئن'يكونان ى عليكم حجاذكانت لنا فإذاكانت ; تمال ايد 
ولايكر أبى يروعن لر يأن ولا محديئثا غير؛ا حجة من وصفنا بما ندعه فلم معا فيه بمم؛ان وجه لجا يوجد 
:تمال الق رحمه ( الغاض 1ال ) وسم عليه الق صل الى عن يالخم وامتغتينا عل ولا عثان ولا عمر 

قالوصلم عليه الق صل الني مجول رافع أبى عن يبر ين ءهل١ء عن أّتم ين زيد عن مجالك أخترنا 
صلالق رسول فأر؛ى أبررافع فقال إيل فجاءته يكرا رجل من وّام عليه الد صل الند رسول ملف است
إياءأعد فقال رياما خيارا جملا إلا الإبل ى أجد ب فقلت يكر، الرجل أقضى أن وّتم عليه الد 

وأنالولاثد إلا الخوان يتلف ان اص لا وهلنا وأنم.^١ نحن فأخذنا قضاء أحمم الناس خيار فان 



فهسالف ولا الختوان يستسالف لا عذا ى الناس بمص وخالفنا هذا عل قيامحا الخيوازكله ى سلف 
رشم وطر ي اث صل الني أصحاب س ءعْ وعن ب الد أنهكرْ معود ان عن وروى 
مض( الريح ناو ) وسم عليه الد صل اُد رُّّول *ول ع حجة وملم عليه اش صل الني دون واحل 

نجوزالمد قاما 0 أحل٠ا له لأن  ٢١١خاصة الأمن زض عها عه نس الذي هزا ى الثاض ؛ول 
.الشادي »ول هدا وقال 

الامحة

الدصل الق رمول أن أييه عن محمد جعفرين عن مالك أخأرنا ت تعال الق رحمه ( الثاهص ال ؛) 
أخذتاوامما ه وأنم نحن فأخينا ; تعال الق رحمه ( الثا،س ر{ال الشاهد ع ياتحن محي وملم عليه 
ىاحح فا الناس بمص مه وخالفنا صحيحا مؤملا ا1لكين حدث مجن يويناه أنا قيل من يه تحن 

محوزلا أن عل يدل القران أن *زعم معه ماثل ثلاث وش فيه حججه أكرمن علمته كل منه ثيء 
اعلب الدش عل وابن ٠ وطم؛ال عله اش صل الني أن وزعم أوتاحدواعرأتن ثاثدين من أتل 

ثهاببابن واحتج مدع محلف ولا عليه اددص عل إلا بمن تحوز لا أن عل دلالة مدا فكان عمر وناله 
يكرأ؛ى عن خفظ لر يأن واحتج النكرة غاية أنكراه نما-بما ى واالدينة مكة رجلا وهما وعروة وءهلاء 

رسولاصحاب س واحد عن ولا محدْ يمح وجه س عل عن ولا يوافقه ثيء فيه عئان ولا عمر ولا 
ىاحلفنا ويانا اكرالتابمن ولا القامم ولا الميب اين عن ولا يمح وجه من وسم عليه الق صل الق 

ىوجدناه أنا الشاهد ح يابن أخدنا إنما فال الرحمن عبئ أبى ن رييعة وأن غثدْ ز، نحلف ولر اال١ل 
رقالالقاممة الأحادث وتردون كتاب ى وحدنموهما بأن وشاهد ييم؛ن تأخذون وفال سعد كتب 

وملمعليه أ،ش صل الم محبمول عن الرواية تلت أن عليه حجي فكات تعال الق رحمه ( الئاهص 
عروةأنكره أن يدفعه وم تران معه يتأول وم عتدء عند يوجد لا أن يوهنه م الله رّول عن تت وما ثايتة 
حجةل'ا يدا الإنكارورأينا ى الخرلأ ى الخجة إنما الإنكارحجة ى ليس لأنه وءْلاء مهاب واين 
قال) منه يوهه ما عليه يوحد لا أن وأول وأحرى مثله فعليلث حجة لنا يكون هذا مثل فإذاكال ثايتة 

ينعدالته عن وقاص أبى بن عنة بن ماشم ين هاشم عن مالك أخرنا ; _ااش ^٠* الغاض( 
إي*ينهذا منرى عؤغ حلف من ٠ تال مح؛ّّام علته اُد صل اٌ يبمول أن عيدالد ين جائر عن سْلاس 

يجنرعل ثئف لا امرءا أن عل دلالة ئيه وقلنا الحديث بردا وبم خن فأخذنا الارا ص مقعده سوأ اممة 
الحكامالأبمن محيرالناس.ءل وإنما حا متطوعا لا انجن عل محورا إلا وملم عليه الق صل الق رسول 

بنوعدالق يالحفثل يالمشهور ليس ماثم ين ماثم قال بان فيه واحج هدا ر الناس بمص وخالفنا 
وسرعليه الق صل التي أن فته وليس رددخموْ هدا بمثل علتكم ولواحتججتا يايروق لى ذعلاس 

وميستحلف ولر وعناق يطلاق فيحلف يتهلئ النمّتما عل فيحلف الرجل يتهلئ البروتد عل أحلف 
بانوحتح غره ولا عرم ل مبر عل أحدا احلف أنه غيرْ ولإ محبمام عليه الق صل الني عن تحففلوا 

اللهصل الله رسول منم عل ١نهكاد( محلث وإ اللعان فحش الزوجن بثن لاعن وصلم عيه الد صل الني 
علالأبمان تكون فكيف ؟ ييلدأنم أوخلفون اللينة إل أخليون البلدان أهل أورأيت وقال وٌُلم علته 

مصححه.\دي > الراد يطم دنا كانت إذا اخ؛وان صفات ى الثالث ايزء بمراجعة )١( 

٢٠٧





عبهاش صل الد رمول من احذم  ١٠عم رديم اإذ1را أن وذلك أجده ئم بمذربإ حجة الطم 
أنلكم بجؤذ فلا دتّلم عيه الد صل الد رسول حديث من تركم ما عم رديم ُاإقين دٌنموم لّطم 

يموان إلخلط أهل من نأخذ لا يقول أن لغيركم بموز فقد ينلطون فد فلم فإن مممون هم تقولوا 
غيوْيخالمه ان انحدث غالط عل يدل اغا يقول ان لغركم حاز بعض ى بنحفنلون بعض ى مغالطون 

غالطصاحبه )ساأن عليه اش صل الني عن يه لايخالف فيه يلم فان أوأكرمه مه موأحفظ ممن 
وحازغلط انه زعمت حيث وحفظ حفظ انه زعمت حيث غلط يقال ان عليلث حاز وحفظ مجرة 

(الئاس ،ال غرهم) حدث من العلم ونهللب فندعه الغلط محمل كله يقال أن غرك وعل 
ثيءيترك فلا يقبل أن إلا فيه غوز ولا الصدق أهل حديث من إلا يوحد لا وهذا تعال الق رحمه 

الدصل اش رسول إل الحاجة وبالناس نفسه الني عن روى مما إلا وسلم عليه اش صل الني عن روى 
ىل أرب الشاضءلأ فقال شينا روى فاذكرمما للثافص فقلت امره اتبنع س اش ألزمهم مما ؤبملم عليه 

حملةأعهليتلث وفد فوللتف ى نفك أنت حبيتك ف،ا الحجة لاوصح فول عن صألش وان ذكره 
حلاقهاش رسول عن يازى ان إلا ايدا حديثا وّام علته الد صل اش لرسول تدع لا اُّ ّّاُ إن تغنيك 
سكرهت ١٠مسألتلث أريد فلت للقاض فقك اخلفن إذا الأحاديث ى لك قلت مما فيه فتفعل 
•فل فال الحجة ب ل توصح أن أحب أمجر ى أّأللث، ولكي أحد ذكر 

uulخص وصلانم لط حط االأ*وص *رما إذاكان الأمام صلاة باب 
فقال؟ قياما أو قعودا أيصلون وراءه يصلون وكيف حالما الناس يوم أن للأمام هل الثاض مالك 

محنيةومجلاته صلامم باماكان حلفه وصلوا حالما أمهم وإن إل أحب م فيمل يقوم يامجرس 
عليقدر ا من خلفه ويمل قاعا صحيحا إذاكان الإمام يصل ا صل وكازكل مها عنيم 

يصلصحيحا رحلا مرض إذا الإمام يوكل ان احرث وإمما فرصه مجل كل فيكون حالما القيام 
حالمابالناس صل نعلمه لر وإنا كثيرة أ؛اما ومLلمكان عليه اش صل اش رسول مرض أن مما فا بالناس 

والصلاةم التوكيل أن عل ذلك فدل اش لقي حى علمته بعدها مم يصل لب مرة إلا رصه مى 
رسولأن حفغلت فهل للثافص فقلت أكرمنه بأمره غيره مع صلاتمم وكان معا عنده حائزان قاعدا 

ءنفغ حن امرهم م اتحدوا ان الم فاشار *؛اٌا مم وراثْ وصل حالما مجل وسام عليه الله صل افه 
عنمالك آحيرنا ( اكافس |ال ) نم فقال ؟ أجمعون قعودآ يصلوا أن قاعدا الإمام صل إذا الصلاة 

شقهفجحش عنه فمميع فرّا ركب وسلم عليه الق صل الق رسول أن مالك بن أنس عن شهاب ابن 
فإذابه ليوم الإمام جعل إمما اجلموا أن إوا|إ فأثار قياما قوم حلفه وصل فامدأ بيته ى فصل الأممن 

عنابنه عن ■مّوة ابن يض هثام عن مالك احثرنا ( ؛ال ) جمعون ا جلوسا فمالوا جالما صل 
قتاماقوم حلفه وصل جالما فصل وعوشاك بيته ى وملم عليه الد صل اش رسول صل قالت عائشة 
فارفعوارفع وإذا فاركعوا ركع فإذا به إ؛ؤ؛،إ الإمام جعل إمما » قال انصرف فيا اجلموا أن إليم فأثار 
منؤخهدا فقال ؟ به تاحد لب فكيف هدا رويت فقد للشاض فقلت « جلوما فصلوا جالما صل وإذا 

انعل يدلك لك ذكرت الذي الحديث فقال ؟ نخه وما فقلتؤ وّام عليه الد صل الد رسول بفعل 
صلالق رصول صل فقال ؟ نسخه فا فقلت وملم عليه اش صل الته رسول مجرعها مجرعة ى هذاكان 

٢٠٩— ٧٤^ ١٤٢الأم 





ه،ذانل لك ييا قد الثاض فقال ؟ وّّّلم عليه اش صل الى بمد أحد 7اذا بمهل ب تلت *إن للثافص 
عنيالض امتغناه بعدم لأ بممل م وإن وملم عليه اش صل الني عن الحدث نشت وأنم أنا نرى ما 

احدمذا ؛وللث تال فيل للثاض فقلت ااعادته لنا حاجة فلا مواْ ما وسلم عليه افد صل افد رمول 
حديثمأفرأيت للشافص فقلت صاحباه ويخالفه بقولنا فيه يقول أبوحنيفة نم فقال لمشرقين؟ اص 

عالهابه احج الذي  UUأعلم اش قال ؟ به محجوز فم فقلت لا فنال ؟ يثبت فى،ذا عندهم 
ضفةموء فهدا فقلت محه الرواية عن الناس يرغب رحل عن ولأنه يرسل لأنه يثبت لا فقال عنه 

عوثابتالذي محويأآم تمندون لا حن نمفة منه أسوأ وأنم أجل تعال افد رحمه ( الئافر ال ه) 
.أعم وافد عنه له مالف لا وصم عليه اطه صل اطه رسول عن ردتم ُا ونحالفون عندهم 

الملأةر الدين رغ ياب 

ثلاثرية أول ى يدب المصل يرفع تال ؟ الصلاة ر الأيدي ترفع أين ااشاف٠يى سألت قال 
حذومتكييهالافتتاح تتميرة سمر الصلاة يفتح حن يدلأ يريع *رنن مرتن الصلاة س سواها وق،ا مرات 

تكمةولا الرمع من رأسه ترخ حن ٠ حميم لن افد قوله)ا وعند الركؤع تكبثرة عند ذ"إلئا ويفعل 
النكؤعر راّه رير عند حدته لن اش حمر وقول مع تكبير زكعة وفىكل الأول فى إلا للأفتاح 

سالرعن شهاب ابن عن أحرنا مالكا أن هذا ى والحجة صلاة كل ى الموصعن هذين ى يديه فتري 
رأسهرفعر وإذا حذومنكبيه يديه ر؛ع الصلاة افتح إذا كان ومم عليه افد صل افد رسول أن اييه عن 
سنياناحرنا تعال اش رحمه ( القاص ر؛ال السجود ى ذلك يفعل لا وكان رفعه،اكذلك المع عن 
إذايديه يرفع وّتمكان عليه اش صل رش رسول ان ايه عن عمر بن عبداش بن ساب عن الزمرى عن 

هذاوروى فال الجؤد ز يرقع ولا المع من رأسه رفع أراد وإذا أن؛ر؛ع أراد وإذا الصلاة افتح 
عنسفيان أحرنا تعال افد رحمه ( القاص ؛ال ) رحلا عشر بضعة وسلم عليه افد صل الني عن 

عنديديه يرسر وّلم عليه الأه صل الأٌ رسول رأيت فال حجر ين واثل عن أيه عن كليب بن عاصم 
ترقمنفرابم الثتاء ز علتم فدمت م تال اليجع من رفع وإذا يركع أن يريد وحن الصلاة افتتاح 
إذاأنه^كان عمر ابن عن نافعر عن مجالك احرنا تعال افد رحمه ( الشانص قال ) البراش ش أ؛د-آم 

فاناللثاض فقلت ذلك دون رفعها اليجع من رأسه رفع وإذا منكبيه حذو يدلأ رفع الصلاة ابتدأ 
تركونإذا فانم تعال افد رحمه ( الفا،هم قال ) لرفعمحا بمود لا م الصلاة يفتتح حن يديه يرفع نقول 

رفعرويم تكونوا آن إلا عيإ  ١٣١٠١"لوب لكم حاز فكيف عمر ابن عن م افد رسول عن مجالك روى  ١٠
صلالى فاتبمم صرمرتن ابن وعن ؟ اوثلاثا مرتن وسلم عليه افد صل الني عن الصلاة ز اليدين 

لرحلالأحرجاز دون يه أمر أحد يتيح أن جاز ولو الأحرى ز اياعه ومكم إحداما ى وسلم عليه افد 
علمهلأ.محوزلأحد ولكن اتبعتموه حيث ويركه تركتموه حث وّام عليه الأم صل الني امجر نتع أل 
فقال؟ المع عند اليدين رفع معي محا للشافعي فقلت ساميا أو ناسيا إلا يركه أن عندي لملمن اس 

الصفاعل اليدين رفع وسل افد ثواب لها يرجى متبمة ومنة لأم نشا الأفتاح عند رفعها مجض مثل 
فتتخذونهصيثا عمر ابن عن تروون كتم إذا ارايت ! تعال اش رحمه ( الشاض قال ) وغرُما والمروة 
النيعن روى مجا مجرافق وعو عليه فركتموه الصلاة ى ميتا يفعل عمر ابن فوجيم عليه يبن أصلا 





إذارر فى سجالوا أن القراء يأمر أن بب ن محي أمر الزيز همد بن عمر أن ِهاالئ،ر عن أصحاينا 
ىالحجة وما فقلت مجدتان با فقال اي^ صورة ش الجؤد عن الشافص ؤمالت H انثقب الماء 

أحمنا( الثافص قال ) صجدتن ايإ صورة ى عمرصجد اين أن نا؛ع عن مالك أحميا قال ذللثِ؟ 
إنفال م مجدتن الحج صورة ى سجد الخلاب عمرين مجصرأن أمحل من رحل عن نافع عن مجالك 
إحدىالقران مجود أن عل الناس اجت،ع نقول فإنا للثافبمى فقالت سجيتن فضلت السورة سْ 

إلاالناس احتمع تنولوا لا أن عليكم غب إنه الناقص فقال ثيء مما الفصل ى ليس سجدة عشرة 
 aقولهمأقل زكا0 م قالوا عله اجموا أنم قام ما عل الناس اجمع لهم فقل الم أعل ذاًلقى إ

وأهلاياس اجنير تقولوا أن فاك عليه إلناس اجتمع قم ما محالخا م أهل من طر لا يقولوا أن للي 
١٢٢النظر اّانم فأمران عله اجتمعوا أنبم زعم ما عل الناس اجتمع ُا يهولون معكم المدينة 

قولكمرد إل الناس ا-بممع قولكم سمع لن الميل نحعلوا وأن الحديث ض التحفنل ى لأنفكم 
عليهاش صل الني عن تروون وكم وإياه اش رحمه مالك علم عل معضدون ام إمما كم إذ ولاميا 

أعرانه العزيز عبد ين عمر عن تروون م قعا سجد مريرة أيا وان انشقت« الماء اأإذا ى مجد آنه ومم 
الماصرل س العزيزاصلأ همد ين عمر *ول بلون وام فٍإا)قال( يسجدوا ان يامجرالقراء ٌن 

عاليهاش صل الني فركم؛ول محالعلة يكون؛ينء،ا أن إلا عبته للمدص الرجل محلف لا فتقولوزكان 
إذا» ى بالجود يا'ُر عمر محيون م عمر لقول عله« الدعي عل وامحن الدعي عل البتة ٠ وم 

أحدا•تسموا ولر فتركونه هريرة أيى ورأى وّام عليه اش صل اش رسول صة وّعه ا انشقت الماء 
عمرم الضحاية ى أيوهريرة م لبانه ش وسلم عليه الق صل الني لأن الم عندكم. وهدا مل-ا حالف 

أنهدا ى عليكم يوحد محا وأقل وحده عمر يقول عندكم يكون والُمل التابمُن ى يز الخز همد ين 
ينعمر وأن فتأا يالجؤد أُر عمر وأن ٠ انشقت الماء إذا ٠ ى مجد هريرة أيا أن زعجم يقال'كيما 

١صحاآامجن وهدا الفصل ص مجود لا ان اجتمعؤوا الاس ان نعمم م ء النجم  ١١فى ّجد• الخطاب 
آنقولكم ى بن قام ما عم. فيه محكون لما الناس اجتمع قولكم فيقال النايعن ءا،اء محن وهدا الد رسول 

مخلافه غمْ عن تروون لا م ء الثجم ص» مجد انه الخطاب ين عمر عن روم م قم لمزكا 
انوتزعمون واحدة إلا ما ليس وتقولون مجدتن الحبإ صورة ى مجدا ء٠ر١نءم١ عمرواين عن روِتم 
الوهدا تهولون ما حلاف تروون وام الناس اجمع تقو.ترن م واحد'ة الأ ما ليس ان اجمعوا الناس 
سمعهإذا يحتل آحد عل يخفى لا مما فيه لما عليه موجودا يكون آن أحد يرضى ولا محهلمه يآن احد بمدر 

المدالناص أممه عن تروون وأم القمل ى صجود لا أن عل أجح الناس أى لكم قتل إذا أرأيت 
آنٌن بخم آول سجودا الفصل ى آن آجع.الناس تقولون أليس حلاقهم عن؛أم تروون ولا فته 

اجمعوانقول ان اجمعوا نعلمهم لر إذا غلوز لا قلم فان ؟ القمل ى مجود لا ان الناس اجمع ٌفوأوأ 
يسملر كانوا آحلق عندكم الناس س أدرى ولا قول؛م الاممة س واحد عن ترووا ول؛ آجمعؤ؛ قم فقل 

فأحسنواا-؛مإءهم إلا الاجإء جعلنا وما المدينة أهل فول س إلا عليكم يالحجة ذهبنا وما ْبم واحد 
«ن٤ءالمابالمدينة يكون لا حتى بالمدينة الناس أجمع تقولوا أن محوز لا أنه ؤإعلموا لأنفسكم النغلر 
حلاقهألمنكم عل يوجد مجا فتدعو؛ الإجاع تدعوا ولا احرناكدا فيه اختلفوا ما قولوا وم الم أهل 

الناساجتعع قول ذان إن ارايت لاشافص قلت س-ا س اقبح علم إل نب احد عل يوخن- اعلمه محا 
يخالفكمس قال إن أفرأم اانا٠ص فنال محتلفير'ا كانوا وإن المدينه أمل ص رصن س أعي عليه 

٢١٣



وكانصادتا تازكان صادتا أيكون الناس أجمع بقوله أخذت من مل خالف س قول ال ويذهب 
سإجاع فبالدينة بالتأويل معا صادقن كم فان قول عل الناص أجح يخالفكا ثالث قول باالدي1ة 

قلتباس نه خلاف لا إلا،يا اجاع قال قلا الخلاف عوضد الإماع قام وإن محلنة وجوم ثلاثة 
يوجدومولا اختلاف فيه بالدينة يوجد لا ما إلا ابدا الأملع تدعوا ولا تفارقه فلا انحفي الصدق هذا 

ماإلا الدينة أ*ل البلدان أمل يخالف >ا فيه عتففن الخبم أهل عند البلدان خمع لجد إلا باكثّة 
كافياالباب مذا عل وصمنا  ١٠واجعل تعال اش رحمه ( القاص هال ر يمم المدينة أمل فيه اختلف 

اختلفواوإنكاتوا قفله فيه يختلفوا ب فازكانوا الناس اجمع تقول ان اردت إذا مراه  ١٠عل دالا للمث 
.غمْ ى الصدق فان مله فلا فيه 

سةوصياب 

صلوإذا واكافالة المكوبة فيها يصل فقال المكتوية الكمة ى يصل الرجل عن الناقص وصألت 
بقىكان إن فقال ؟ ءل٠ر٠ا فوق أفيصل فقلت الكعبة س أفضل فيه يصل موصع فلا وحده الرجل 

يسريناء عليه بقى يكن لر وإن والنافلة المكتوبة ؤلهرما فوق صل مرة يكون ئيء البناء س فليرما فوق 
عنماللث أخرنا فقال ؟ ذكرت ما الحجة فا للثافص فقلت البيت ص غرثيء إل يمل لر المصل 

ضخالفك فيل للثافص فقلت ل.الكمه صل وملم عليه الق صل الى أن بلال عن عم ابن عن نافع 
البتض صل موإذا نفلرفاذا \ض فقال طلحة بن وماز وبلال دخلسم.ة م فقال ؟ غرك مدا 
ولآالييت نوا"ما ل فكثر لفلهرْ البيت محن ّيثا ييع ان فكره لفلهره الين هن ّيا ترلث احية نش 

حجتكفا للئافص فقلت ، العلة وهذه الحديث ب٠دا الكمة ض الصلاة تصلح لا قوم فقال يصل 
بقولفأخذنا بشاهد ليس يصل ب قال وس شاهدا صل قال س وكان صل بلال قال فقال V علتم 
لأكلمتوجيه *وصح منه يستقبل إمما البيت س خارجا الممل ان عندنا الثابتة الحجة وكانت بلال 

عليه*ثشلأ البيت كان ومن جدرانه لأكل متوجهه موصع يستقل ؛ُله ي الذي فكذلك جدرانه 
سأقمل الموصع هذا ى محتوج4هكان *رصع منه الخارج يستقبل ءتوجهه'ي موصح يستقبل فكان 

؛ال) المكتوبة فيه يصل ولا النافلة فيه يصل مول فانا للثافص فقلت كان أين منه الخارج موصع 
اكافلةفيه تصل لا خالفا س قال إزكازكا الحيل ى غاية القول هذا : تعال اذه رحه ( القاص 

المكتوبةتصلح حيث إلا تصلح لا الأرض ى اكافالة فان روثم كا كان وإن المكتوبة فيه تمل ولا 
الوافلومؤلم عليه اش صل اش رمول فتها صل التي الموامحح أورأيت النافلة تصلح حيث إلا والمكتوبة 

وإنمكتوبة هنالك يصل أن أبمرم مكتوبة هنالك يصل ول؛ وبانحمحب ومكة المدينة وبن المدينة حول 
•فثه المكتوبة"؛ُوز الصلاة أن عل تدل الأرض محن محوصع ى النافلة صلاته 

واحدةالوقر;رية ش جاء ما باب 

أنأختار والذي نع قال ؟ شيء قبلها ليس بواحدة الرجل يوتر أن الوترأبجوز عن الثافص مالت 
المنةفيه الحجة فقال بواحدة محوز أن ض الحجة فا للشافبمى فقلت أوتربواحدة لما ركعات عثر أصل 





منالمازني صعد ين صمرة عن عالك وأخبمرنا تال اش رحمه ( القافم ؛ال ) ٠ النائمون حاءلث إذا  ١١
ومالإعليه اش صل الى ين؛ثيرءاكان النمان صال نس ين الضحاك ان عتبة ين عبداس ين الد عبيد 

ر؛الا الغاشية حديث أتاك هل د٠ يقرأ كان فمال ( الخمعة صورة I أثر عل الخمعة يوم يقرأ 
أنعتبة ين عبداش ين عبيداش عن المازى صعيد ين صمرة عن عالأك أمحرنا مال اش رحمه ؛ الثاغص 
والفطر؟الاصجى صلاشءلهوبِمابمفى اذاكأنالني الليش لأقد ايا الخلمابمال سربن 

ثرأمحبورة ياي نبال لا فانا للثاس فتلت ٠ الماعق اقترن و» اخيد« والمآن ق  ١٠ب يمرأ كان فمال 
إذرأيم أو فقال بجريه لأته فقلت ؟ ومحلم عليه اش صل الني عن روايتكم وهدم تبالون لا ولر فقال 
لوفال؟ وصم عليه اش صل الني بار اقتداء ذلك وغير المس ى والصلاة للاعلأل يالخل أرنا 
إذااورأيم ؟ عليكم إلاكهى عك الحجة مل بواجب ليس لأنه نفعله لا أن نبال أولا نمتحبه لا قار 

لوالرب محا ويخفف وص انمبح محا يطل، وان المغرب بمد الفجروالوروبحن بحا اتمن١ 
وتركجهالة أبال لا قولكم تقيل أن إلا عيه الحجة >، شجا سا /، أخمل لا أبال.أن لإ تا.'ل تال 

.حال يكل اش رصول صغ ما تستحبوا أن ينبغى ؟ نة للم

والخثاءالطهروالمررادب بن الحمع باب 

ابن،عن، جم بن، صمد عن، الخم، النم أنح، م، •اللي أجرتا تحال اش رحمه الغاض( ال ق) 
غيرى حمما والعناء والغرب والخصرحميعا الغلهر وصلمم عليه اش صل اش رصول صل ت فال عباس 
وملمعليه اش صل اش رصول أن فزعم ( الغاض لإل هعلمر) ى ذللث أرك، ماللث، قال صغر ولا حوف 
أنمنعمم م مهلر ى ذللمثا أن إلا عندكم وحه ل ولر؛كن، واثمثاء والخصروالخرب النلهر يالمدينة جمع 
؛الالخلر) الغلهروالخمرمح، بن بجمعون ولا جاح بلد دم، ؛المدينة واثمشاء الخرب ؛هم، نحمعون أنكم 

محرعلتلا امحتم عل توصعة ؛المدينة جمع فال ِ، فمم *؛ذاهب ثذا محا الناس ذهب وإنما ( الغ١٠هم 
لأنهذا نوعن قرفة وقالت فيه ليس  ١٠الحديث، ى يناول ان لأحل وليس بمال جح إن احد *مم 
أنفردوا الراقبن، أر من رووا لما حلافا هدا *كان الصلاة ى الواقيت، وئن، وّانم عليه اف صل النيى 
لزمنالوثبتناه وقالوا منه عوأفوى  ١٠حالمه وقالوا تشينه ُنر وامتنعوا أوءثرْ سلر الحمرمحر محر أحد يمثع 
أنأراد الحديث، حمل *ن قال ل ، غيره ولا ععلر ذكر الحديث، محر ليس لأته بجمع تال *ن، تول *٢، 

منوًفنا الدك، الدم، •ذهبكم ذمبإ ومن فدجم تحال الد رحمه ( القافس فال ) امته تحرج لا 
ىالخمع ز حالضوه م الخلر ى *والحمع الحديث وجه الق المهروراكا ى الحمع ى الاحتجاج 

م،بجع ولا المهر مح، والخمر ص نح، بجح نار؛}، لكم تال إن آرايم الطر مح، الخصر وص 
يبعضهيوحد آن يمز لر الحجة فيه إذاكانت، الحديث، ان إلا عليه الحجة هل المعلر ز والخثاء الخرب 

نحدُقاا،ا والخمر الفلهر ق يمح ولا والخثاء الخرب ض يمح فال *ن، عل هم، فكذللتؤ ؟ بعض دون 
والخصرالفلهر يح، جع أته دّلمم عليه الد صل الّ؛محا عنا رديم إذا أرأبم المكان وائد يصح فولا لكم 

تعدونهل والخثاء الخرب ين الحع مح، الحديث، ؟!يا حالفكم *ن ^٠٠ فاحتججم والخثاء والخرب 
النلهربن الحع ترككم مح، حجة فيه خمليكم حجة لأ لكم كانت فان حجة مدا لكم يكون أن 

عناءولا مغرب ولا عصر ولا ظهر ض نحمعوا فلا حالفكم مجن عل حجة حدا لكم تكن لر وإن والخصر 



إذأورأيم المسنان والد ال٠نجكلها أهل مذاهب م*انى ومن الحديث من خارجون وأنم يوزغثدهذا لا 
فيهجاءت الأحاديث أكر لأن والعناء المغرب بن أجع ئم تاثل'ي لو؛ال المر ى الحمع رويم 

رخصةالحمع أن إلا عله الحجة المارهل من أهول المارواللل ش لأما م وا. الظهر بن أجمع دلا 
.\نم واش عليكم هى فكدلك بعص دون بضها من أحا، بمغ أن عتون فلا فيها 

الإ|ام•ح الكترة إعادة باب 

قال) معه يصل قال الإمام ثع الصلاة يدرك م يته ى يمل الرجل م، الثافص صألت 
بنر بله يقال الدبل ض من رجل عن أملم بن زيد عن مالك أجرتا تعال اش_ رحمه ( الئاض 

فصلاش رسول فقام بالصلاة فأذن وّّام عله الد صل الد رصول ع محلس فى أنهكان أبيه عن محجن 
يرجلألسى ؟ الناس ح تمحل أن معك  ١٠ ١٠وملم عليه اش صل الد رمول له فقال محله ى ومحجن 

إذا)ا ومّلم عليه الد صل الد رمول فقال امل ى صليت فد ولكي الد رمول يا بل فال ٠ ؟ يسلم 
عمرابن عن ناخ عن مجالك وأجرنا ( الثاض ؛ال ) ٠ صلبت ند وإزكتت الاس مع فصل جث 

نقولفانا إلثاف«ى فقلت ، يعدنجا فلا الإمام ع ادركها م اوالصبح الغرب صل من يقول انهك١ن 
النيعن الحديث رويم وقد ( الئاض ؛ال ) ممعا صارت لها اعاد إذا فانه الغرب إلا صلاة يعيدكل 

وهوأيلهرهماأحدهما وجهن إلا الحديث بمتمل فلم صلاة دون صلاة فيه يخص لر وٌّلمم عليه الد صل 
روىوفد والانفراد ا؛لإاعة أجر يوفيه أن اش ^ ١٠٠٧ؤصلم عليه اش همل النتى بملماعة صلاة بمدكل أن 

السائلوقال الإعام ثع لصلاته يعود أن يته فى صل مجن أمرا أنبمإ المسيب وابن عمر ابن عن مالك 
امرانه الأنصاري ايوب ا؛ى عن وروى اش إل ذلك إنما ؟ إليك ذلك او فقال ؟ صلازى اجعل ائتها 

حديثأن من وصفنا لما بمدا قلنا وإمما جمع ّّهم مثل أو جمع ّثهم فله ذللث فز من وفال بذلك 
يحوياان الرجلن وسلم عليه الد صل الني مر الى الصلاة آن بيننا وانه جملة وّلمم عليه الد همل الّمحا 

ُنراواحدة بعد نافلة لا لأنه فا يعد ا الصبح أو العصر أدرك إن رجل أويقول الصبح صلاة لها 
وحلافالوجهن من وسلم عليه اش صل الني حديث فخلاف قلم  ١٠وأما الشر؛ين يحص قال فهكدا 

وقدقفعا تصر فكيف شفعا صارت الغرب أعاد إذا وقولكم ؟ الحمل وابن المسبب وابن عمر ابن 
إذاالعثاء أوترىكدلالث، وترا العصر أو ثفعا اينرب بحدما اا٠صرحنصدك أترى بلام بينها فصل 

ام'كليعدهما أو قبلها الغرب بأن وترا تصبران الغرب قبل أو بحد ركعتن أوتري الغرب بعد صليت 
فيكونيرىُة ويثمعها للمغرب يعود قلم ولوكنم ؟ وبعدها قبلها للصلاة مفارقة بسلام فصلت صلاة 
.وجه له فليس قلم مجا فأما مذهبا كان بأربع تهلئ 

اضربش الهراءة اب 

أبيهعن مُلم بن جبتر بن محمد عن مّهاب ابن عن مالك أجرنا تعال اش رحمه ( القافص ال ق) 
أجرناتحال اش رحمه إ القا؛ص قال ) الغرب بالهلورى قرأ وسلم عليه اش صل اش رسول سمعت قال 

الحرثبنت الفضل أم عن عباس ابن عن عتة بن صداش بن عبتداش عن شهاب ابن عن مالك 

٢١٧



ٌءما*ا لانحر أب الررة *ذْ بمراءتلد ذمش قد بى يا فقالت ٠ عرفا وارملأت I يقرأ سمم 
بالهلورايرب ى يقرأ أن نكره فإنا للقاض فهالت، ؟ ايرب نر ببا يقرأ ؤبملم عابه اش صل الق رمول 

ومالإعاليه الق صل الق رمول أن لئيم  ١٠تكرمن وكف فقال *-بما يافمر يقرأ ونقول وارسلأت 
أورأيم؟ الأخرى عل الروابمن إحدى ناخرم يخالقه وسالم عاليه الق صل الكا م، الأُررديم أ فطه 
مثبا كبمبر عله الد صل الني عن ترددن أنكم إلا ثيء زكل مذمكم صعق عل أمتدل لوب 

أحنأف إلا أعم لا وطم عله الق صل الني عن صدم احرم إنكم فأقول غتره ترووا. دب نكرهه تقوين 
.الذهب صعقا، !؛ ٠١١فليلوا أنكم حالكم 

ابمسمشصس
ذلكأحب الثاض فقال ؟ تسر الأمحرة ايكذن ى المآن أم الإuم خلف أتقرأ الثافص اك 

الللثعند بن ّّلان مل صيد أبى عن مالك أخرنا فقال ؟ نيه الحجة وما فقالت عليه يواحب وليس 
نرالدينة فدم انه اJصناس عيداس أخرنؤر يقول الحرث بنر فيمير سمع أنه أخره سى بن عبادة أن 

منرومورة القرآن يام الأولين ^، ٠٠١ى فقرأ ايرب بكر أبى وراء نمل الصديق يكر أبى حلافة 
القرآنبام قرأ قمعته تيايه ض لخكاد ثيانجر إن حى، مه فدنوت التالثة ااءك٠ة نر قام م ضارالفصل 

فقلتا الوهاب آنت إنك رحمة لدنك من لنا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تنخ لا ربنا # الأية و!ادْ 
فقالسؤر، الثالئة اركعق ى القرآن أم أثر عل يقرأ لا العملر عليه ليس ونقول هده نكره فإنا للئاض 
لعلإزكتت فال الصديق بكر أي عنر -^١ العزيز عبد بن عمر سمع ئا عيينة بن ممان وتال الثافهمر 

عبدبن وعمر عمر وابن بكر أنجر عملر للعمل ركم فهل قال به فأخذت ببدا سمعت حتف هدا غثو 
يقراوحده صل إذا انهكان عيداس عن نافع عن مالك تحال؛:صرنا الق رحمه الغاض( )قال العزيز؟ 

والثلاثبالورتن أحيانا يقرأ وكان تال القران من، وسورة القران ام ركعة زكل جميعا لأربع اى 
الركعتنى يزاد لا ونقول هذاكله نحالف فإنا لكاض فقالت الفريضة صلاة ى الواحدة الركعة نر 

بنعمر وخلاف روايتكم س عمر بكروابن أبى خلاف مدا الغاض( )لأل القآن أم عل الأخدتن 
سعمر ا؛ز، خلاف ص الألين الزكتن ش الورتن بجمع لا وهولكم صفيان رواية من العزيز صد 

بسورةفقرأ قام م فيها فخد بالتجم قرأ عمر أن اخرم لأنكم روايتكم من عمر وخلاف روايتكم 
هداز الصلاة ى القراءة نر رؤيم نراكم ما اإ٠مز، فان غتدئم رواية مجن غمحُمجا وخلاف اخرى 
فتبنونمجرة الثهمرء احد عنر تروون إذاكنم نعرفه ممعير قلم اراكم مجا انعم فن خالفتموْ إلا ميتا اياب 

عروةبنر هثام عنر مالك أخبرنا نمال اش رحمه الثايصا رقلل ؟ محتممنر أزتحالفوهم أيبعكم عليه 
نخالفإنا للشافمر فقلت . التكعتنكلت١هما نر القرة بسورة نيا فقرأ الصيح صل بكر بإ ن بثه عن 
عنمجالك اخترنا الئاقس( )قال النا*/،، عل تثقيل هدا لأن هدا مجنر باقل الصبح نر يقرا نقول هذا 

ضافقرا الصيح الخياب بنر عمر وراء صلينا يقول ربيعة بنر عامر ن عبداث سمع انه عروة بن هثام 
فقلتاجل. الفجرقال يهللع حن يةو.م إذا لقدكان واش فقلت بعليثة قراءة ا"ني وصورة يومجف بؤرة 

محاللث،أخثرنا ا الناقص رقال تثقيل لأنه هذا بقدرنصف ولا 7ءذا الصح نر يقرا لا نقول فإنا للثافم 
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صورةأحدت U تأل الخطى عمير ابن أوالفرامحة ,;، ١٠٠٠^حمد أ؛ى ابن وربمة سمبد بن بمي عن 
نقولفإنا للثاض فقلت يرددعا محاكان كرة محن الصخ ى اياعا عفان بن ماز ثراءة محن إلا يؤسمف 

يقرأأنهك١ن عمر ابن عن نافع عن محالاث أحرنا تعال اش رحمه الغاض( تمثل)،ال سا ببدا يقرأ لا 
يقرألا نقول فإنا للئافهمر قلت محورة، ركعة كل ز الفصل من الأول بانمثر الفر ى لصح اى 

محاكل الصلاة ى القراءة ى حالفم فقد تعال اش رحمه القاص( )قال تثقيل هدا المفر ى بهيا 
خالفمما يخالف شثا ترووا وم عمر ا.ن م عئان f عمر بمايىُكربم وملم عله اش صل الني عن محويم 

وتدالتخفيف وجهة الثقيل جهة جهتن-من من حالفتموهم ؟ العمل فاين اكاص محن علمته احد عن 
مجمماحد عن رؤيتمؤعا رواية بلا بالمدينة الاممة عن رؤيم  ١٠جمح وٌُّلم عليه اش صل الني بمد خالفم 

الأممهحالفم فقد حجة فيه عندكم يكن وم حالفتموْ م مدا رؤيم إذ مدهيكم صعق يبن محا هدا 
مبر طه اذه صل الني عن يروى قط حلقا الد حلق محن نحدوا لر انكم عل دليل هدا وفى والخمل 

لا-وأنه حمركم يخالفه م ثيثا واحد أمحر ى ولا الصلاة ى القراءة عمرى وابن وماز وعمر بكر أبى 
فرضالدى ومحلم عليه الد صل اش رمحول عن رويم  ١٠حلاقكم م محنكم المدينة لأهل حلافا آثد خلق 

لأهلمعاندة الناس أشد أنم قاثل لكم فلوقال محتلهم نحدون لا الدين الأممة عن يعيم وما ءلاءتاٌ الد 
عليكمالحجة م عنكم دفعه عل تقدرون لا لمانكم عل لكر ذلك يقول أن إل المميل وحد المدينة 

حالفموهمم غيرَكم دون واتباعهم بعلمهم القيام ادعيهر لانكمر غ؛تكم عل ب اعفلم حلاقكم فى 
فيكمإن اشكم س ءليك.«إ حفى هدا فلثزكان ادعيم محا ات؛اعهم س ييع ب من به حالمهم بآكرمما 

مممن حمدكم عل وتْلاولم الفتا تكلغم قد واراكم المتعان وافه حالقا تفتوا آن معها نحونلكم محا لغفلة 
محنكم.مدهما وأحن أقصد 

اكءاص4باب 

أنأحدهما وجهان الامحتحاصة إن فقال دهرها الدم عليها بملبق المتحاصة عن الثافص محاك 
عددنفلرت هكذا وإذاكان كله رقيق وامحا نحزكله اما ينفصل لا محنتها دمها فيكون المرأة تتمححاض 

ازكانتفنهن الصلاة فركت أصابها الدى يصيبها أن قبل الشهر س تحيمهن الىكانت والأيام اليال 
كإحيضها أيام مضى محي اغتسلت م أوله مجن حممما الصلاة تركت الشهر أول من خمبا تحيض 
ولوأحرى مرة الخل تعيد أن عليها وليس وتهل صلاة لكل توصأ م ؤلهرها عند الحاثض تغتل 

الالمرأة الثانية والمتحاضة محيى عليها بواجب ذللث وليس إل أحب طهركان ؤلهرإل مجن اغتسلت 
إلرقيقا الأيام تللث بعد يمر م محتدم المواد إل أحمر ودمجها الشهر من أيام ئ فيكون الطهر ترى 

لوكغسلها اغتسلت مضت فإذا وكرته ومواده دمجها احتدام ايام هذه حيض فايام محتدم غر الصفرة 
؟هذا س ذكرته فيا الحجة ومحا للشافص فقلت ، وصلت صلاة لكل وتوصآت الحيضة س طهرت 

أبىبنت فاطمة قالت قالت أنها عاثشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن محاللث أحرنا الحافص فقال 
وليسعرق ذللي امما » ب عليه اش صل الني فقال ؟ الصلاة افادع اطهر لا إى اش رمول يا حٍش 

)قالوصل« عنك الدم فاغل قدرها هب فإذا الصلاة فاترش الحيضة أقبلت فإذا بالحيضة 
اشصل الني زوج ملمة أم عن يسار بن ّلءان عن نافع عن مجالك أخرنا تحال اش رحمه ( الغاض 

ملمةآم لها فامتفتت وملم عليه الق صل الد رمول عهد عل الدم مراق امجراةك١نت ان وملم عليه 







ينجسازنغ تقولوا أن قاما يذكر لر لأته ينجس لا الونخ فاجعل ينجس لا والكلب الفأرة غير الJواب 
•القول هذا بجوز فلا أنرى ينجس ولا رْ ينجس الكلب أن وتزعمون ناما نه حير ولا 

الختامر جاء ها ياب 

؟١"^ و*ا له فقلت أمتماا اشرفنال وعل الغاب الت عل الصلاة عن الغاض مالت 
اشصل اش رسول ض فال هريرة أ؛ى عن الجب بن معد عن مهاب ابن عن مالك أخمنا تال 

)؛التك؛ثرات أرع دم فصف ابل إل م وخرج ب *ات الذي الوم التجائي للناس وسلم عله 
صلومام عليه اش صل اش رمول آن أعامة أبى عن مهاب ابن عن عالك أ-محرنا اش رحمه الثام( 

يلد*دم عل صل دّام علب الد صل الني آن عطاء روى وفد فال الليل من توفيت مكينة قم عل 
اٌصل الني عن رليم فقل■ فقال اشر وعل غائب مجت عل الصلاة نكره نحن للثاض لت تم 
دمب عل صل انه وسلم عله الد صل الني عن ورؤيم وهوغائب اانجاثى عل الصلاة وسلم عليه 
اشصل اش رمول عن حفظ ولقد وملم عليه اش صل اش رمول نل  ١٠فكيفكرم عاب لقبر اى 

عنواحد وغبر آح؛آا قبر مل عائشة وصلك نور عل صل أنه وجوه من موصول باساد وملم عله 
وهوإذاليت دعاء الصلاة وإنما ماللث غير الثقات حدب عن وملم عليه الد صل الني أصحاب 

يذللثالم وهمفى غاشا ندعوله لا فكيف علمنا بوجه ندعوبالصلاة نما فا عليه يصل ؛يننا ملننل كان 
.الوجه؟!

اكلأةعJادتداسثاب 
قالتأنها اإلؤ،ثن أم عاممة عن اش صيد بن عم مول الضر أبى عن الك أخبرنا الغاض( )ءل 

نكرهفانا للثاض قلت المجد، ى إلا بيماء بن صهيل عل ومل عليه اش صل اش رسول صل  ١٠
فيهالأمر فكبزكرمم الممجد ى عمر عل صل أنه عذا ارؤيم فقال السجد همي الين عل الصلاة 

الأخرعل الخديثثن أحد فاخرم ومم عليه اش صل الني عن خاب أذكرحد؛؛ صاح؛كم ذكرْ د*د 
النيعن رؤيم  ١٠تدعوا آن بجون فكيمآ محال الد رحمه القارض( علمناه)؛ال ثيثا فيه ذكر ُا فقلت 
عننرى لا لأنه عليه محمع عمل عندكم بعمرومذا فعلوه أنم الني أصحاب وعن وملم عله اث صل 

ميءبغير عدا فركم حنازص عن فتخلف عمر موت حمر أحدا وسر عليه إش النىٍصل أصحاب 
أخبرنار محيت عل فيه يمل يجوزأن ولا طريقا الحنب فيه وكر السجد ى ينام أن جزم يكتف رويّموء 
وكانعله، وصلينا وكرأربعا بنا فصف معه وخرجنا الؤيطى أ؛ويعقوب ٌءرج ّّمد ُات إلرى( 

.بالماوما علينا ذللث الناس فانكر الإمام ايويعقوب 

مفى>تالخح
واليتالنكب عل يشت أن يقدر لا عمن بمج م فال ؟ أحد عن أحد بمج هل الشافمحا ّألت 

ينالفضل أن عباس ابن عن يمار بن بان عن شهاب ابن عن -اللث أجرتا تال الحجة وءا *لت 
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فريضةان اث رصول ا فنالت خثم من ارأة فجاءته وطم علب اث صل اش رصول رديف انماسكان 
وذللثI م I فال، ؟ عنه افأُح الراحلة عل يشت أن يتهلح لا ثيخاكرا أبى أدركت، الحج ش الد 
جعلرجلا ان محمين ابن عن ايوب عن ماللث، احمنا ممال اش رحمه ( الفاض )ءل الوداع جة حى 

منرحل نلغ معه به وحج مآ إلا ؤيقيه فيشرب، فيحلبإ الحلب، ولده من أحد يلغ لا أن ه نفعل 
إنالخبرفقال فاحبره وملم عليه اش صل الله رصول إل ابنه فجاء وفدإيرالثم الشيخ فال الذي ولده 

ر؛الانمر)ا وسلم عليه اذه صل الد محبمول ممال ؟ عنه افأمج يمج أن يستملح دلا كتر قد أنج، 
ازىرحلا ان هماس إبن عن مممين ابن عن ايوب عن اوغيرْ وذكرماللث نمال اش رحمه الفاض( 

وإنالبمر عل ُري|ا ان تستملح لا عجوزكمة ا*ى إن الد يبمول يا فقال ومبر عليه الق صل الني 
فقالالجمل هذا عل ليس نقول فاتا للثاض فقلت ا م ٠ قال ؟ عما أنا■ح كوت أن حمت ربملما 
يروىطالب أيى ن عل غثدكم وس.رواية روايتكم من وطر عليه اث الني عن رويننر ما حالمحر 

هذْءض مثل وّلم اش.ءليه صل الني عن والحس الميب وابن ؤبملم عليه الد صل التي عن هذا 
الرجلم، الرجل بمج بان متون بالمدينة وريعة شهاب وابن المسيب وابن هماس وءلوا؛ن الأحاديث 

أصحابمن علمته اذء حلق مجن أحد لغرفول فتخالفونهكله عملا عندكم مثله يكون ثيء أنبه وهذا 
الجأ*ل س وانجن والمشرق مكة أهل ٠>، المدينة أهل عدا من وجمع وطر عليه الد صل النه رمول 
أنهفال أنه القول هذا تال مجن بعض حجة من فان للثافص فقالت ، الرجل عن الرجل بمج بأن يفتون 
الصيامُعنى ى الحج فجعل أحد عن أحد ولا.يصل أحد عن أحد يصوم لا عمر ابن عن روى 

احدلا عمر اين لوتال ارايم تال وجه ُز،كل بتن فيه الضعْنإ فول وعذا الثافص فقال والصلاة 
الدرصول ع حجة أحد فول ى أحدكان عن م أن أحدا وّام عله الق صل الني أمر وقد أحد م، 

التابمثنبمنى ولرأى مثلكم ولرأى أنفسكم لراى عمر ابن، ؛ول تركو,ن وأم ؟ وبلم عليه الد صل 
مأنمكم لرأى نحالفوه لر حجة فوله ى ترون لوكتم لأكم ّّثبم إذا قؤله ف حجة لا فتجعلونه 

ومانياما الحع عن المى مجن فيه ليس مجا قوله ز تدعون والاثارم الستة به تردون مقاما فوله تقيمون 
إنأفرأيم اليدن عل عمل لأنه يثت٠ان ند تلم فان مريعة وهذا شريعة هذا ؟ والصيام والصلاة للحح 

امرأةمحبملم عليه الق صل الني أمر و؛د والصوم الصلاة مض ى ابع أن تزعمون أنم قائل "لكم ؛ال 
تقاسلا أنه إلا عليه الحجة مل عنه ؤيصوم الرجل عن يصل ان الرجل آمر فانا امحا عن نحج أن 

فكيفمنها تقاربا موأشد مما السنة ينه فرنن، ما اورأيم . عليكم الحجة فكذللث، ؟ مريعة عل شريعة 
الزائنةعن، يارغرونص الرطب بع عن وم ثه اث صل اش ض، ك هو؟ ما م ^ن 

ينبمافرقنا أجازها فا،ا ، يجزهابارقرلولر الرطب بع ز وداحلة المزابنة ز داخلة وز المرايا يع وأجاز 
امحرفكان بالأرض وضع إذا ذللث نحون ولا ؟ بمزاف ؤكيل بمر رطب ور المرزا نحون وتاكا بالة 

رسولبه أحله مما حلال بعضه  ٢١واحدا)ميء بانه ينه يفرق لا أن أول فهذا معا الأرض ى والرطب، 
قرائناالشرقيبن بعنس هد،ا حالف وقد اش رمول عنه بى مما همه مج؛ى وبعصه وٌّام عليه الق صل ايض 
عليهاش صل الني عن وأنمروونه احد عن أحد ان بنصه عليكم فالحجة حجة حذا عالهم لنا 

بالصومتقيونه وكيف، نمال الد رحمه الفاض( )قال حلاقه اصحابه س احد عن زوون ولا وملم 

.مصححه كته تأمل. الخ فضه )ا(أىوى-زقينه 
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بمجلا أن من ما؛لم فخالقم ؛ذيلث أوصى إذ أحد عن أحد تح أن تحزون إياكم أزأيم دانملأة 
فإن؟ عنه يمام او عنه يمل ان اوصى لو 1فحوو المنة فيه رديم ما مثل واجزم احد عن احد 

والصومالصلاة يمن فرقم فقد بمتزوْ ل؛ وإن لغيرْ احر صل ثكون ن من فاكرجم لحلم فقد أجزءوْ 
'أعلم.والخج..واش 

سممالخجا|ة اب 

فقلتنحرورة غير عن وبمتجم ثعرا بملق ولا بمتجم فقال للمحرم الخجامة عن الثافص مالت 
وصلمعليه الد صل الني أن يار بن ّّلان عن ممد ين بمي عن مالك أخمنا فقال ؟ الحجة ومجا 

ءْلاءعن دينار صرون عن صفيان أجرنا الئاض( )ءل حمل بلص وعويومئد وهومحرم احتجم 
فقلت، محرم وهو احتجم وسم عليه الق صل الني ان ءواس ابن عن اوكلاهما احدهما وءلاوس 
عنمالك أح/؛ا اش رحمه ( الظ،م )،لأل فرورة من إلا انجرم بمتجم لا ت نقول فإنا للثاض 

ذلك*ثل عالك وقال منه بد لا مما إليه يضعلر أن إلا اخرم بمتجم لا يقول أنهكان صر ابن عن نافع 
عليهالد صل الني حجامة ى يدكر لر انه ومم عليه الد مجل الني عن مالك روى مجا الثافهمر قال 

ولعلبمرمه وأ ذك ءمركرْ ابن ولل صر ابن عن رواه الذي من بنا أول صرورة غتره جوولا وصلم 
برأيهفقال الله ثاء إن حالفه  ١٠ولوسمعه وّلم عليه النم صل الني عن هذا سمع يكون لا أن عمر ابن 

وانمعمر ابن لتول عنه ّءعت ما بخلاف قلت ؟ وسم عليه النس صل الني عن هذا سمعت إذا فكيف 
عمرابن قول تركون وأنم لغمْ يكره لا ما نفه ى الرء يتؤى قل إلناس صركرهه ابن أن ثبوا تم 

يباحدكأ مج؛احة تكون أن عن أتعدوالحجامة ضرورة مجن إلا الحجامة إزكرهم أفرأيم أنفكم لرأى 
عليه'كحلاقمحفلورة الثعرأوتكون يقطع لر إذا احتجم سالكي،ن، فلا والشرب والأكل الاغتسال له 

افتدىضرورة مجن ذك الثعرأوفعل بملق فعله فهوإذا لضرورة إلا له يموز لا قاليي ؟ وغثدْ الثعر 
عليهالنم صل الني عن حاء  ١٠محالفون قاتم وإلا يفتدى أن ضرورة من احتجم إذا تقولوا أن فينض 

.مجتناقفا قولا الحجامة ى وتقولون ومحلم 

الدواب*ن امحرم فتل ها باب 

عليهاهه صل اش رسول أن عمر ابن عن نافع عن مجاك أحرنا ت تعال الد رحمه القافص( ر1ال 
والقارةوالعقرب ، والحداة ، الخراب جناح فتلهن ز انحرم عل ليس الدواب مجن حمس  ١١قال وّل 

فكل.االمالة عل حواب وهوعندنا تاحد و-مدا ت تعال اش رحمه الثافص، رقال الخقوره والكلب 
اشصل الني لأن اغرم فتله مضرا يكون وأن الإحلال ز اللحم غثرمباح يكدن أن اللحس من جح 
لحمهيوكل لا  ١٠٢إذكانت ضرها صعق عح والحدأة والخراب الفأرة يقتل أن اخرم أعر إذا وّّام عليه 
قدقلت ، الإحرام ى عباحا قتله يكون ان أول ضرها ُن أكر وفره لحمه يوكل لا أن جمع ما كان 
عليهالنم صل الني فول كان اصحابه بعض وقال سمى ما ضرإلأ ما الطر من انحرم يقتل لا مجاك قال 

قتلهز اغرم عل سواهن ما أن عل يدل حناح« قتلهم ى اخرم عل ليس الدواب من حمس » وسلم 
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الدصل الني يل لأنه نحالفونه لا عندكم انمل مدا يكون أن ينبى فكان الحدسيان أهل وأصحايه 
صداشن جا؛ر عن ثمري ثن سمان أحترنا اكافم( )لأل أصحابه من وأربماثة وألف وط عليه 
قالالأرض ختدأض النوم أتم وّام عليه اش صل الني لنا و؛ال وأربمائة ألفا الخديثية يوم كنا ت تال 

فاذاالاثياء بمص ز حجة وسله الواحد تول نحعلون وأنم البجرة مبمع أبصرلأري؛كم لوكتت جابر 
نملؤهأن عليكم تهوأوجب وسلم عليه اش صل الني أصحاب من وأربماتة ألف وسل المنة وجيم 
حجه.

مد امحع ياب 

صلالني اعر ذللث سل وقد يجكروْ غير حن فقال اي إل يانمرة اُءع عن الثافص سألت 
بجونولا للتمتع غثدكراعتة أقرئ دّّام عب اش مل الني أن ثت لأنه الإفراد ا•؛ضنا وإنما وسلم عليه اش 
١٠٠الحج؛ن ومجا للثاض فقالت، مكروعا يكون أن وسم عليه اش صل الني بأمر امحتع سل كان إذا 

افرحمه الفاض( )لأل بمضها عالك حدثنا وقد وجه غير من الثابتة الأحايين، قال ؟ ذكرُت، 
أبىمعدن سمع أنه نوفل ن ا->ن، بن صداش ن ممد عن شهاب ان عن ماللئ، أخرنا : تحال 

الح^إل بانمرة امحر يتذاكران وهما سفيان أبى ن ؤيأن ١٠١٠ج - عام تيس بن والضحاك وقاص 
الضحاكفقال اض ابن يا ك، شما سعد فقال اش أم جهل ص إلا ذللئ، بمغ لا الضحاك فقال 

عاللئ،قال قد للثاض فقالتؤ معه وصنداعا اش رسول صنعها قد سعد فقال ذللث، عن نبمى عمرقد فان 
رلألسعد مجن وسلم عليه الد صل ائته برسول أعلم وعمر سعد قول من إل أحب، الضحاك قول 

روىإنما سعد قال مجا يخالم، ثيثا افه رسول عن عمر قال وما اض برسول ء١ل١ن ؤصعد عمر ا القافس 
غيرى يعتمر أن وعمرته أحدكم يآ أم فانه وعمرتكم حجكم بن افصلوا قال أنه عمر عن مجاللئف 
شهابابن عن مالك أجرنا الغاض( )لأل أدهرا-ذج ز انمرة عن نس أنه يلوعنه وب الحج أشهر 

أعلمجن ومجنا محج أهل مجن فنا الوداع حجة عام اش رسوبا مجع حرجتا قالت أما عن.عاثشة عروة عن 
عننافع عن مجالك أحبرنا الفاض( )لأل بعمرة أعل ممن وكنن، والعمرة الحج جمع عن وعنا بعمرة 

عمرتكمن اننؤ نحل ؤب حلوا اإناّرا سان  ١٠وسم عليه اش صل للنى قالت اما حفصة عن همم امح، 
صدقةعن عالك أحبرنا الفاض( )لأل مدى أنحر حى أحل فلا هدى وهلدُت، رأّى لدمت، إى قال 

ذكاى الحج بمد أهم من إل أحب وأعدها الحج قل أمحم لأن قال أنه عمر ابن عن، بمار ين، 
مجنسعد قال مجا موافقان عالك حدين، مجن الحديثان فهذان I تعال اش رحمه القاهس( )لأل الحجة 

أنهذا ترؤن وأنم جاز_لكم فكتما الح^ أشهر ى كبملم عليه اش صل اض يبمول ثع بالخمرْ عح، نه 
وسعدعمر حلانا عن وادعيم وصفته فما وملم عليه اش صل الى عن تبون وأنم نه المسمم تكرهوا 

اشصل المى عن جاء لما نحالم، غ؛ر احتارصيثا إنما وسلم عليه اش صل الثى عن سعدا يخالم، لر وصر 
عليهالد صل الني عن حاء الاحيارلما عن هوأم وحبم* احتياره عمر عل أنم تركون وقد وسم عله 
حازفإذا لهولكم تركونه م وسم عليه اش صل اش رسول أصحاب من رجل ض جاء لما مرم,نه م ؤسم 
ومايخالفها وهولا حالفها أنه تدعون وأنكم المنة عل بقوله تحتجوا أن لكم يئن .فكتف هدالكم 

احتياره.ونحالفون رُيم ما حلامإ فادعتم يخالفها لا انه عل يدل، هه رليم 
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للمحرمالْليب باب 

قلوالخلاق الخمرة ر،ى ومل الإحرام بمد رمحه يقي مما الإحرام نل البب عن الثاني مالت 
عنوالأحبار محبملم عليه اُد صل الد رمول عن قيه المنة لشؤت اكريه ولأ وأحبه جائز فقال الإفاصة 

أيهعن الهامم بن الرحمن صد عن مالك أحمنا فقال ؟ فيه الحجة ويا فقلت أصحابه من واحد غير 
أنقل ولحله محرم أن قل لإحرامه وملم عليه اش صل اش رسول أطيب ق1إتكتت أنما عانشة عن 

قلالإحلال وبمد الإحرام قل العلب ونكره للمحرم العلب تكره فانا لكاقى فقلت بالبيت بملوف 
تقولونما تدرون لا أراكم إ؛ى الثاني فقال ااخعلاب بن عمر عن ذلك وتروى بالبيت بملوف أن 

رواهعمر ابن 1ن عرفا انما أليس قاله عمر أن عرفنا ثيء بأي وأنم نحن أرأيم فقال ؟ أين ومن فقلت 
وكلاهماقال بل فقلت عاثثة بخر تعلب وملم عليه اش صل المى ان وعرفيا فقال بل فقلت عمر عن 

واحداعليا العلب عن نمى عمر وأن تعليب وملم علب اش صل الني بأن عالما فإذا م فقلت صادق 
اشصل الني عن جاء ما يترك أن يقدر الطم أهل من أحدآ أحب فلا معا علما الصادنن *وحثر 

حدثناكن وملم عليه الد صل الني وبتن يننا من بمص عل الغلعل يلمم أن جاز فان اغيرْ وّام عله 
عليهالق صل الني تعليب عاثثة عن روى من ل حدسا ممن عمر وبن ينا من عل ذلك مثل جاز 
بنوالأموي وعروة دإلماّثم ّالم عاتشة عن روى العلب عن عمر نمى عمر ابن عن روى اكرممن ومل 

لراحطام وإذا اصثم اين مجن تعقلوا لر اصبم إذا فاراكم تعال اش رحمه الغاض( )؛ال يزيدوغرهم 
ألمنتكمعل حاء مجا ترسلون امما أراكم ل مدهب إل ذهبم تكونوا بان فتعدروا إبيا تدعبون منة تعرفوا 

النيحضر أنه العليب عن نمى إمما للمحرم العليب كره من تقولوا أن إماكان.؛نحم معرفة غم عن 
الصفرة.وغل الحبة بننع فامره وجلوق جبة وعليه أحرم أعرابي، ماله حن بالحعرانة محمام عله الله صل 

ب-اقاله ازكان قال هدا قال من عل الحجة وما هدا اوإمما حجة :آدا لنا افترى للشاض فقلت 
ىوملم عليه اش صل التي حضروتعليب مما فقال تعليب وملم عليه اش صل الني أن عليه ذهب فقد 

إباحتهءتلفأان'كان فلوكانا ممان منة ى بنتبن ذللث قل الأءرا؛و، اأُر عثر منة الإملأم حجة 
(الغاض )قال الرجل يتزعفر أن وملم عليه اش صل الني نمى إمما ممختلفن وليا لمنعه نامخا الممليب 

اشصل الني ان مالك >، انس ءن، صيب بن الر.ز صد م، علة ابن احرنا ت بمال الد رحمه 
معدتعليب وتد عنه الزعفران يغل ان الرجل وامر الفاض( )قال الرجل يتزعفر ان نمى وملم عليه 

)؛الالرب مثل، صام، ا؛ز، مفارق فى رى العالة وكانت للاحرام صام، وا؛ر، وقاص انح، بن 
منعم قال قال عبداث ين ( iuدينارعن ء٠روبز، عن صنة ابن أحرنا : بمال اش رحمه الغاض( 

القصل ايد رمول طيبت عائشة قالت مال؛ وقال والعلمب النساء إلا عليه حرم ما حل فقد الحمرة رمى، 
؛تعال الند رحمه الثافص، قال ر تتح ان احق ؤبملم عليه إلته صل اش رمول ومنة يدي وّام عليه 

ذلكوترك لغمها المنة ترك مجن إليه تدهبون مجا قاما العلم أهل مجن الصالحؤن يكون أن ينبم، وهكذا 
تقولونتبصرلما بلا احدون مام  ١٠منه وتدعون مثم ما منه لأتون إليكم إذ فالعلم أنقمكم لرأى الغني 

بعديقي لأنه الإحرام قل العليب كرهم قلم  ١٠هل المنة حالفم إذا أرأيم فيه رؤية حن ولا 
تقولواان إلا لقوزكم وجه فلا الإحرام بمد يقي إذاكان فاذكرمحموه حلالا العلب وقدكان الإحرام 
فىالعليب كابتداء كان يبقى فا محرم فبل تعلمب فإذا يا يتديء ان ممنوعا محرما كان إذا وجدناه 
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؟م وما تال الثر ؤئرجل الثعث وذعابه لمه يقي مما انجرم يدس بأن نجزدن ؛أنم ؛لت الإحرام 
ولوبه الألمان يساوى، ان للمعرم م،ح لا هدا قال وغهمْ والثمق الزيت مثل نه طب لا ما قلت 
ىيبقى يثيء يدس لا مولوا أن ينض كان وامما وعندكم عندنا االتهلمِا كفارة عاليه وجبت فعل 
إلايقال لا أن انبض تبر منه هدا ى يكن ولولر الإحرام نل إذاكان الهليب تجزوا أو ماعة لينة رأمه 
•القولن مدين س واحد 

امرىش ياب 

أءهلا٠االدى إل ترجع لا يعْياها لليي هى فقال ولمه له عمري أعمر عمن الثافص مالت قال 
وملمعليه اش صل الني عن مالك وحديث الناس حديث س الثابتة الستة فقال ؟ الحجة وما فقالت 

عليهاش صل اش رمول أن حائر عن الرحمن عبد ين ملمة أيى عن ثياب ابن عن ماك أححم؛ا قال 
عطءأبى الدى ال ترمع لا |ا ي٠هلا٠ا لالدى هى فامما ولمه له عمري أعمر رحل أمما » وّام.تال 

أهلوأكابر ا،لديتة بغير الأمصار جمع ى العلم أمل عامة ويأحذ نأخذ وثبا قال المواريث فيه وقعت 
للش١فمرإفقلت ، بلم عليه الله صل الني عن ثابت بن زيد عيداش بن جابر ع هدا روى وقد العلم 

أنفيه حجتنا إن فقاك وسلم عليه الق صل اش رمول عن تروونه وأنم أغلاافونه فقال هذا محالف فانا 
القاصميسال الدمثقى مكعحولأ مهع أنه القاصم ين الرحمن عبد عن معيد ين محي أحمنا تال مالكا 

ىشروؤلهم عل وهم إلا الناس الركن مجا القاسم له فقال فتها الناس يقول وما العمري عن محمد بن 
انإلا اخبرْ وما بثيء العمري عن القاصم احابه ما تعال اش رحمه ( القانر رقال اعطوا وف،ا اموالهم 
زالناس صرط فقد جائز فتها والشرط المال س العمري يقول ان إل ذما فان شروملهم عل الناص 

للباتعوالولاء يعتقه ان عل العيد يشرى الرحل نل ؟ مى ومجا قائل قال فان لهم تجز لا شروٌلا اموالهم 
تدلوالستة قلمنا الشرط هذا إبهلمال عل تدل المنة قال فان باؤلمل والشرط للمعتق والولاء فهوحر فيعتقه 

قصدبه قصد لوكان القاصم قول ؟ رة وتركما رة بالمنة أحزت فلم العمري ى الشرط إ؛هلال عل 
وّامعليه اش •صل الني عن الحدين، به يرد ُا محذا فى يكن لر يا شرومحلمهم عل إنم فقال العمري 

وكذكعنه الرحمن عيد عن بخربحى إلا هذا قال القاصم ان نعلم لإ محن نل ؟ ول( قاتل قال فإن 
صلالني ص جابر ص ملمة اى ص شهاب ابن يخر العمري ف وملم عله الق صل الني قول علمنا 

روىممن أرمح وملم عليه اش صل الني عن هذا روى فن حإراأصادق^ن قبلنا فإذا وغبره وملم علميه اش 
قالهمما به يقال ان اول وملم عليه الله صل الله رسول عن بت ما ان ( ٤١۶يثلث لا القاّح( عن هذا 

فاننعرفهم لا لناس وأمم ميء عنه بلغهم ولا اش رسول من سمعوا يكونوا لا أن ممكن قد يعدم أناس 
للمنيمحهلون لا العلم اهل اوص اش رصول اصحاب س إلا.لماعة ازص قال القاصم يقول لا قاتل قال 

احمياله ؛يل المة جهة من إلا محمعون ولا الراى جهة س ابدا بجمهون ولا سنة وُّلم علته اُذه صل 
صانكملأهلها فقال لقوم وليدة عنده رحلاكانن، أن محمد بن القاِ( عن صعيد بن محي عن ماللمى 

تهللميقهإما والناس القاصم قول تركون لكم نل فإذا ثلاثة أما تزعمون وأنم تهلليقة أما الناس فرأى بما 
ىعليكم حجة والناس اإقاّ»إ قول يكن ب فإن القاصم عمم هذا يروى الذين الناس من ندرى لا قلم 
لعلمهحجة كان ولثن أبعد حجة وملم عليه الله صل الله رسول عل يكون أن عن لهو أمكم رأى 
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انتعلتالزوج سلم أن نل االرأْ عدة انقضت فإن الدة انقضاء ونغلرما ءسلإ ملما واحدا كان 
العصمةانقعلعت ،،ي ^ Ljأن نل ا،لرأة عده فانقضت المسام الزوج ولوكان وكذلك ييلما العصمة 

أملا ما عل ينال ؟ سا ى اعتمدت علام له فقلت ذلك. ى وارأ؛ الزوج بن اختلاف لا يلما 
وعكرمةصفوان امرأة وأن امرأته نل أّإم صفيان أبا أن بن اخ؛لأفا *ذا ز الم؛ا،لغازى *ل ثن 

أحاديثونه ارأة عدة انقضا، نل أم إصلأما اخرمم أن وذلك الكاح عل اصتقروا م نلها أسلمتا 
صفوانأن شهاب ابن عن أحرنا مالكا أن وذلك مرمل حديث ملما حضرى وفد ذكرعا بجضرنى لا 

مسالمةوامرأته »حنك\  ٠Jوالعلاىاحنينا وشهد وم عليه الد صل الني أنى م الإّّلأم من رب أب بل 
انأرأيت له فقلت شهر نحومن وامرأته صفؤإن اصلأم بن فكان شهاب ابن قال الكاح عل واستقر 

لرما الكا-؛ عل فها الزوج أم م نحرج أولي الدار مجن حرجت زوجها نل أسلمت إذا مثل تلت 
اشلأن تم فذ الإسلام عالها عرض إذا يلما القرفة ونمت ارأة نل الزوج أم وإذا العدة تنقص 
حلافأم واممه عليكم يدخل إذا الغاض( )؛ال الكوافرء بعهم تمسكوا ٠ولا يقول وتحال مارك 

من؛ولنواحد إلا زوجها نل والرأْ امرأته نل م رجل ى القول وما والقياس والأحاديث التاويل 
تمسكوارولأ اش قول تاُولم فإذا المآن بتأؤير فرددتموعا أوعرخموعا الأحاديث فيه تعرفؤا لر قوم أنم 

يلماالعصمة أنقعلعت الزوج أم إذا أنه وتعال تبارك بقوله أردم تكونوا أن تحدوا ب الكوافرار بعصم 
وقدفأبت الإمحلأم الزوجة عل عرض إذا يلما تقطع إمما العصمة أن ونعمم ببدا تقولوا لر وأنم مكانه 

هذاى تقولوا ولر الأية ؛غلار *ياوأكرفليس سنة بعد عالها ويعرض ّاءلما من الإسلام علها يعرض 
ماعلمامجن الإملأم علها يعرض قالت فإن فقلت لازم بخر إلا الأية ظاهر بغر يقال آن محوز ولا بخر 
إٌلامجهموضح عن غاثبة إزكاث أورأيم ؟ ينما يفرق مل إسلامه بعد يقم أفليس الغانم( )؛ال 

حبالهى أقامت فند -٠١ ينتنلر قلم وإن العرض تركم فقد ممللق فلم فإن علها أومغس تكلم لا أونكاء 
علمتموهنرفإن تعال الد قال مثالها المتعة م والأية : تحال الد رحمه القاض( كافرة)1ال وهى 

؟ضا >تبم ولهف ينأا موى لهن* ضابمون ولا لهم حل هم، الكفارلأ ترج*ونم،إل فلا >ُنات 
دينااخلف إذا أنه عل تدلان تكونا أن الأيتان تعدوهاتان لأ تللث، معي ى الأية *دْ الشاهص( ال ؛) 

اليكون أو يلما العصمة انقعنمتج فقد الدينن لأخلاق زوجته جاع للزوج بمل •لا فكان الزوجن 
ملماالإصلأم عن اكحلف م ولر مدة علها جاءت إن العصمة انقهلاع ويهم الخال تلك ى له محل 

لرأويوم أشهر ستة مجدنممأ لوفال رجلا لأن بجريلزم إلا المدة تكون أن يصلح لر المعي *ذا فإزكان 
امرأةى وم عليه الق صل اش رصول من فا اللازمة الاحار جهة بجونهما إنما ى ار من،.مل *يا بجز 
مبقتله وأمرت تم م حرب دار وهى بمكة مقيمة هند هموأمجرأته أم قد بوسفيان وكان سفيان إي 

من-الإّلأمأمية ن وصفوان جهل ايى بن عكرمة ورب النكاح عل فاستقرا أيام بعد أملمت 
فذكرفيهمعا أوهما شهابحمل'أحدالحديثن ابن زكان الدكاح عل فاستقرا أسا م زوجتاهما وأملممت 

عنالمتخلف يسلم آن قبل العدة انقضت إن الزوجن بن العصمة  ٤٧٥٥١عل رذلك دل العدة توفيت 
رقاليم حن، ممنوعا الفرج ؤيكون مسلما أحدهما يكون أن ص العصمة انتعياع أن لا مجي<ا الإسلام 

موالمرأة المرأة قبل م الزوج بن التفريق إل يذمح من لعض شل ت تحال افه رحمه ألّاضا 
أباأن علم W قيل برا إسلامءا بن الذي ولكزكان لا قالوا ؟ سلمان أى امرأة آنحهلمون الزوج نل 

أوليس؛قين،نل بل قال ؟ النكاح عل فاستقر أسلمن، م الكفر عل هند أفان وقد أم قد سفيان 
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ضأنه عل الكدارر سم مكثا ادلأ الأيه س ئدكان ّائيلبل أّلم لقب خمإ بمدنه  نمكوا»لا وإذاكان ا0المنتفىسعلمئمحبم وعلمم وثولكم الأية خالفم كم؛د رنت ح٢ 
إذاوأم الفاض( ض)؛ال بمضر.>م نحوزإلأ لا قالية نيا ■ب ؛ ت؛ خم جاءت لكواز" اح 

نلالنكاح انمخ يأبمه الإملأم علها عرض ياذا فتاباْ الإيلام علها ص رق -طخ.ب لا ع 
سخارج وهذا الإسلام علها يرض لي وإن النكاح إنفخ عدنما انقضت *إذا ذابة ب؛لأد 

ترضض دْ س محرجها أن انض نبها الإوج بمز أن انمسة ش؛ع إنكان دانمول ١؛■^ 
اقْدة.وأنم محن إلها نذهب اش قالية بمدة ذلك وإنكان الإّلأم 

داراخوبأهل ر ياب 

علبمص عل بمضهم ليملك الدير متسمون الخرب أض الدارس أمل عن الغاض سالت 
لهسفقال الإصلأم لم عل ؤمحممه المم ذلك ينقصن ان يمضهم يريد م ؤيالمؤن المم ذلك 
أرأيت؟•ثاو ذلك وأين ممن والمة الإجاع يمض الأ-تدلأل ؟ قال ذلك ى الحجأن U ممن له ذلك 
أهدرتألحوا م بعضا بمضهم لقتل بمضا بمضهم وغمحب بعضا يعضهم صى إذا دارالحرب أهل 

الإسلامنل علهم ملكوها لأنم والأُوال لم رمق وهم ألحوا س يدي ى الأرقاء وأزرت الدماء 
والاسرقاقالغصب مجلك س ملكه يغت،لن أن وأول يأحق الملك ذلك فا ابباهلة م بفملكوا فإذا 

ؤبملعلميه اش صل أش رّثول أن بلغى *ال أنه الليل يزيد بن ُور عن هالك أخثرنا إنه ثح جرا لمزكان 
لمإالإسلام أدركها دارأوأرض وك الخاهلة نم عل فهي الخاهاو،ن فى مت داراوأرض »أu قال 

.معناه بمثل هذا س اثبت حديثا فيه نروى محن القالي( )؛ال ا( الإسلام قم عل فهي مم 

اليئياب 

ويزيدْمضروبة بدنانير الفراب فيحهلها الضرب دار إل بذهب يانى الرجل عن الغاض سألت 
عنتمم أبى بن عومى عن مالك أخثرنا قال ؟ الحجة وما ممن العجل بمينه الربا هذا قال ، ونما عل 

؛الدرهموالدرهم ؛الدينار الدينار قال وصب علثه اإدٌ صل اش رسول ان هريرة ايى عن يار بن صعيد 
ألقال عمر أن عمر ابن عن نافع عن عالك أخثرنا ت تعال اش لجمه ( ال؛اههم ؛ال ) ا يتنما لاففل 

بمثلمثل إلا بالورق الورق تثبموا ولا بمض عل بعضها تثقوا ولا بمثل عثلأ إلا بالذهب الذهب تبيعوا 
النبيعنه نبي الذي فهذا قال ببذا يأس لا أنه نزعم فإنا. للثاض فقلت ، بعض عل بعضها تثقوا ولا 

يباعأن يأس لإ أنه ى.اللحم قولكم صرب من هدا فال ؤ أجزمموه فكيف بمينه وّلمم عليه اش صل 
مثلاإلا عنه نس الذي الْلعام س اللحم فإن'كان موانين ليس وحث البائية بغيروزن ببض يمضه 

ممرابالبادية تحزون لا وانم البادية ى وتحزونه القرية ى نحرمونه فلم منه يكن لم؛ ؤإن أجزمموْ فقد بمثل 
بغروزنببض بمصه ساع فىالخزأن هدا وآجزم مكيال البائية ى يكن إ وإن بمثل مثلا إلا بممر 

•أضه محبما الهض وفى وايادية القرية فى محرى إذا 
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ومسرا أوغد اوغ4 مل مضه عل أر عله نأى ند الأة لأن أوالصفرة الحرة »ه ثرى أن وصلاحه 
منومقتا بما الحرة مه ري؛ت إذا يريانه كاكانا والثرى اياثع ظاريراء  ١٣٠مى اش لخال از 

ؤيتضجتزر حى أيدا ساع أن بمل لا *تله رة أونقصت4كاضكل ؛نيته ربماكاتت الاقه أن مض 
٠٠٠يرى حى وعظم ظهر وإن المترين ولا اكاء يح بمل لا بما يالخملة تلم ه سا ُبأدا ذللي  ١٣٠

بمخرجل(  ١٠بجح النضجكان فه يرى دالم؛زص اكاء يع بمل ب فإذا بما الغاض( )؛ال الضج  نتول؛ا؛ا للقافص فنلت يكدن لا لمله يدرى ولا يخلق وب صلاحه يد ؛ لأنه ؤالمخريزأحرم القثاء من 
هالقاهر( )هال أصله بت ما القثاء مجن خلق وها تللث ممرنه تباع آن حل القثاء •ن ظهرثيء إذا 

؟مد يخلق لر ثيء يح أحزم فم يلوصلاحه امحرض ى عن ومم عله اش صل الد رّول نس 
محابجدر أنه فإن.زعم س اُءر يع المن ويع المنن بع عن دّم عله اش صل الد يبمول ُنأ5ا 

وإنالوحهن مجن وسم عليه اش صل الني عن روى  ١٠حالنم فقد نابلا ممرنه أن المام ء1ابت اذا اكفل 
عنالثافص مالت، والخرير القثاء فى تقولوا أن ينبس فكدلاثكان بمل لا تأت لر ممرة يع أن زعم 
يثيءمحنه ثيء ياع ولا لا فقال يقبضه أن تبل ييعه أن ك^ريه أيكون يشرى والمجل والخرير القثاء 

عرابن عن نافع عن  viJiL•ا-محرنا فقال ؟ ذلل!، ى الحجة وما للنافص تلت يد يا •تفاضلا عنه 
يديدا مص عل مضها ش بالفضل باس ولا ينبض حى ياع لا تلتا نقول'لإا فانا للثاض فقلن، 

ومجنتلته القول مض ر المنة حلامح، عذا ساإا اش رحمه القافص( )قال نسيثة فيه خير ولا 
حكمز وهدا نسيئة بعض مضها ياع لا أنه وزعم يقبض حى يباع لا أنه زعم فال ؟ أين 

حكمخلاف وهذا يد يدا مض عل مضها ى بالفضل باس لا أنه نعمم م زالحنُلة ارغر •ن العلمام 
تباعأن عندكم يأس فلا اسام من خارح،ن تتمون أن امجا الاس من أحد من يقيل لا قول وهدا النلمأم 

منباى الفضل خون فلا ^١٠١ آوتكون نسيثة صنفه مجن منرة واحد  ١٢٠٠وياع تقبض آن تبل 
يبد.يدا صنفه من الأخر عل 

الكلبكن ر جاء *ا باب 

؟ذلك، ى الحجة وئ فقلم، رم عليه ليس فقال للرحل الكلم، يقتل الرحل عن المافص الت 
مهودأيل عن هثام ين الحرث ين الرحض عبد بكر؛>، أى عن شهاب ابن عن ••الك أجرنا فنال 

وإنحامجاللته قال ازكاهن وحلوان البض ومهر الكلم، ص ض وّلم ي اش صل المى أن الأنصاري 
رهالالكلم، كن عن وّلم عله اش صل الني لنس الصواري وغير الفوار؛، الكلاب يع أكرم 

عليهاهه صل الني نس يبعها أن له نحيز ولا الضوارى الكلاب يتخد أن الرحل نحيز محن الفاض( 
أنمحل م ومم عليه اث صل ام لأر اتثاعا فيه امحاذف محل الى اذل ض لما حرمجنا وإذا وتم 

هداالشافص فقال ممنه له غرم كلبا لرحل رحل تل او نقول فانا للثاض هلن، محال ممن لها يكون 
تفنرمجوْأن محوز كنا قولكم أصل وخلأما عليه والقياس وّّم عله افه صل اممه رمول حديثه خلاف 

قالفان لما ؛< ينضرأن محل الم الحل ض ممنا له عملون لا وأنم نفه فحا تفوت الي اذل ض ثمنه 
ويردونحيا يعه خيزون اثرفاولثلث، فه كثروى ممنه محه قتل إذا انه زعم مجن المشرقين مجن فان هام، 

المارين محل ي ينه محل الملع مجن محالعة الكلم، أن ؤيزعمون ممنه عن النس ض الذي الحدين، 
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عليهاش صل الني وأن ربات بخس نسخن م رصعات بعشر الرصاع *ن محرم أن كتابا أنزل اش 
حسّالم يرصع امربان انه دبلم عله اش صل الني عن ،_وروى القران• من يقرا محا وعي توي ومام 

بنورويم وخالغتموْ عائشة رون عا مثل الومنن أمي وحغمحة عاتثة عن وررم  orمحرم رمنات 
وأنمالسب ابن بقول حفصة ورأى وراحا عابثة رواية فركم تحرم الواحدة المة ان الميب ابن 

روتما مثل وّلم عليه الد صل التي عن روى أنه مع أنمكم برأى رأيه السب بن صعيد عل تركون 
)لألالعمل عم يكون أن لكم وعكذا عريرة أبى رأى ذلك وواز الزير وابن عانثة 

اشصل الني النبران بن عيالي عن أيه عن عروة بن عثام عن صاض بن أنس أحرنأ الغاض( 
علهاش صل الني من الزبثد ابن اسمع للثاض فنلت (( المتان ولا الصة نحرم لا )ا نال وّالم عليه 
•نهما ّتع ابن الني توي يوم وكان عنه وحفنله تم ! يقال ؟ وصلم 

LioU  الولأ،ي جاء

رصولأن عاثثة عن أيه عن موو0 بن هشام عن مالك أ-محر؛ا : تعال اش رحمه الغاض( )؛ال 
لداربن عداش عن مالك احسا الغاض( )،ال امحق* لن الولاء رانحا قال وصلم عاليه اش صل اش 
الفاض()لأل عنه وعن الولاء يع عن خى وّام عله الق صل الد دّول ان عمر بن صدالد عن 

يعتقاانمراني وي ؤلن للمولاوه المانة ق نمول إنا للشافص فمك أ؛ول وحذا ت تمال الق رحمه 
البواليه أو يالتقْله أو إلرجل يدي عل يسلم الرجل ف وتقولون القالي( )لأل لللن ولاوه المسلم 
تعودونم ال".ب مقام يقوم والعتق يعتق ب مولأء من واحدا لأن ولاء هؤلاء من لواحد يكول 

أعتقوإذا ولاوه له يكن إ مائية عبده الرحل أعتق إذا يتقولون وأصل؛ولكم الخدين مجن فتخرجون 
صاثةءثدْ المعتق يعدو ولا ت تعال الله رحمه الثا،ص( ر؛ال ولأوء له يكن لر المسلم عبده الدمى 

الولاء)ا وصلم عليه الله صل اش رمول يال فقد عتقها بجون مالكثن يكونا ان مسلما عيده يعتق والنصراف 
الولاءوأحرج وّام علمته الد صل اي رصول عن جاء ما حالف فند لهذين ولاء لا يال فن ا( أعتق لن 
الإذاكانا العتق له نحون لا من حكم ل مخا واحل" كل أويكون الد رصول له جعله الدى العتق من 

اللأنه حرا مما واحد يكن لم لما مسعبده النصراني أو صائبة عبده الرجل أعتق ماذا الولاء يا ين 
قالانه عمر عل تركلهم فقد تاحذون ما ولا تركون ما تعرفون لا وإياكم يعاننا والق وانلهم الولاء فا يبت 

فزعملهم f معتق ض شرؤل ولا تبمة يزول ولا لمعتق إلا يكون لا الولاء وقلتي ولأوْ له الرجل يدي 
يت؛مركانفيه أصم ما فلوأخدم يا ولاء لا أن معتق وعر المسلم يعتق النصراف ول محتق وله المائة 
فرقم؛يماكانوفد أعقه إذا لانصراق والسلم أعتقه لن الساتبة ولاء : تقولوا أن أول والنصرال المائية 

اثارافيه لأن تتبعوْ ان اول ا( اعتق لن الولاء )ا وصلمم عليه الته صل الني حديث حالف لما حالفتموه ما 
فه.أن لا مما 

٢٣٧



ثهريبمهانالإساري ؛اب 

عنالرحض عد بن حمد عن ثهاب ابن عن مالاث أخمنا : تباق اش رحه الغاض( ر{ال 
آوصامرمة بعش يكفر أن وصلم عله اش صل اش رصول يأرء رجاز ي أيطر رجلا أن عريرة أ؛ى 

ساخذ ٠ له محال بعرق وملم عليه اش صل الي ض أجد لا إى محاو مكنا متن أواطمام ثهرن 
دنحى وّام علمه الد صل الد رمول ضحك مى احلج آجال ما رمول.الد يا محال به* ضيق 

اءراساان المب ن مد عن اJخراماني ءألاء عن مالك أمحرنا الغاض( رالإل كله تال م أنيايه 
سطحعل * الد رمول محال صاثم وأنا رجان ي أعل أصت محال وسر عليه اش صل الي إل جاء 
اشصل اكي ض ا فاجبس » فال لا ثال I بينة نملي أن بت،اني فنل رمة؟«تاللأةالأ تعش أن 

وجدءاإذا غير٠ا يزيه لا رب يعش نقول ٢^١ اش رحمه الغاض( رٍ،ال اياء فا'سملاء بعرق و،-،م عليه 
تروون-ا العنلمكي،ذاش صبحان يا باطعام إلا تكفروا لا أن أح-ا_إليكم أن ونعمم الظهار وكنارتهكفارة 

قطاحدا رادا ما اش حلق من أحد فول إل محالفون ولا محالفونه ثيثا وّام عله الد صل اش رسول عن 
عليهاث مجل اش رصول خلاف لأحد ا أويدا ئل تال أنه محه باشا ولا ملكم غرب ولا رق شي 

•وّام 

سفياسأن
جاءفإذا أومعسرا مومراكان ثا. إن يأكلها م صنة يعرنها محال لفعلة وجد عمن الثافم ماك 

اشصل الد رصول عن عدا وروى الثابتة المنة فال ؟ ، ٧١٥ي الخجة وما له طلن، له صميا صاما 
وبعدونل يومثد الناس ماّمح ض وآبى بأكلها وملم عله اث صل النمح، وأمره بزكعب أى وملم عله 

موليزيد عن الرحمن تمد ابى بن رمحأة عن أنس بن ماللث، احثرنا تحال اش رحمه اساض( )قال 
اللفعلةعن مأله وّام عليه اش صل اش رصول إل رجل جاء فال أنه الخهي خالد بن زيد عن النيعن، 

الغاض()،ال « -٢١ فثانك وإلا ًاحترا جاء فان ، منة عرفها م ووكاءعا عفاصها اعرف ا! محال 
توممزل زل أنه أخمْ أبام أن بئر بن عيدالد بن معاوية عن مّى بن أيوب عن ماللئ، أحرنا 

ايوابعل عرفها ععر له طال الخْلاب بن لهمر ذلك فدكر دينارا كانون فيها صرة فوجد الثام بعلريق 
اليعن فرويم الغاض( حا)؛ال فشأنلت، ابنة •غن، فإذا منة الثام س يقدم واذكرعا،لن الماجد 

أكلنكره ^ ذللئ، خالفم م أللقطة أكل منة يعد ناع أنه عمر عن م وملم عليه اش صل 
عبدالدإل فجاء لقطة وجل رجلا أن افع عن ، i^Uأحرا الغاض( والمكن)قال للخى را؛ اللقطة 

قدتال زد تال فعلن، ند تال عرفها عمر اين له فزال زى؟ فاذا لقعلة دجدٍت إى فنال عمر بن 
ونتاالتعريم، ل يوفنا عر؛ فابن الناقم( رقال تاخذعا ب ولوثننؤ تاكلها ان امرك لا فال فعلح، 

عكدابس وأنم أومحبرا غنيآكان أكلها اللقملة وجد لليي عمركره وابن منة التعريم، ق توقنون وأنم 
يلأحذما له تكرعون لا وأنم بما يتملق أن له عمركره وابن أخذعا له عمركره وابن تقولون 

.صاعن، ركها لو وتقولون تتحبونه 
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يالمسح ق القرة سورة يقرأ يكر أم I قاثل لكم ل ١٠إن أزأبت ٌال يثتل *ذا لأن *ذا س
أ؛ىزاءة عن رغت فكيف *ذا تكره وأنلد الرنمن ي قسمها أنه أمْ وأتل ععا الركمن ي روايتكم 

أنصاوقد مويه الذي يالوصح وأعله والاعلأء من بكر وأم وسم عليه الق صل متوافرون وأصحابه بكر 
عمرله فقال البقرة بسورة فقرأ انميح بالناس صل بكر أبا أن أنص عن ثهاب ابن عن عينة ابن 

وكرهتهاالقراءة مملؤيل عمروعثان عن ورويت غافلن ■؛دنا ب لومحللعت فقال ممللع ان الشمس فربت 
أجرمنى بن صالة أن ا،لللث عد بن صنان مول صبية أبى عن ماللث اخرنا الغاض( )قال كلها 

بكرأبى وراء فمل بكر أبى خلافه ل اانمي«ة فدم أنه الصناَ؛ عبدالد اُ أخمبي يقول قبسا "يع أنه 
الثالثةالنية ل قام م الفصل قمار س مورة ، ومورة المآن بأم الإولن الركعتن ي فقرأ الغرب 
يجدقلوبنا تنخ لا ربنا ٠ الأية وعنْ القران بأم قرأ فسمعته ثيابه ممس أن لكاد نياي إن حى منه فد-مت 

غيرأميثيء الأخرى والنية الاخرتن الريمح، ي القراءة نكره فإنا للشافم قلت الأية ٠ هديتنا إذ 
وروىكر أبى عن يويتره وفد فكبنا؛كرمنه الناقم ل وفال نمر فقال ؟ أنتا تتمه فهل القرآن 

وقئ; اث رحمه الغاض( 1ال ) به أخذ بكر ابى عن بلغه حن العزيزأنه عبد بن عمر عن عينة ابن 
و:بمثعمحبمورة القرآن بام الأ-؛جرتن ١)^! ل يقرأ كان أنه عمر ابن عن نافع عن مالك أخثرنا 

عنعمر ابن عن آرؤيم فقال نكرهه مما أيضا ف،ذا للشافم فتلن، الواحدة \وىة ل السور الأحيان 
فتلت؟ معا وخ١لنتموما هذا فكبناكرمم أخرى مررة فقرأ قام م نيا فسجد يالجمز فرأ أنه عمر 

وأفعله.نم ; قال ؟ هذا أنت، أسمحي، للثافم 
اار{ةي جاء  ١٠ياب 

هلت،الد ذكر س يعزنا وما اث بكتاب الرجل يرى أن باس لا فقال الرنة عن الناقم مالتح 
لالخجة وما فقلت، أوذكراش الد سكايا يعرن، مما رفوا إذا نم فقال ؟ ايالبن ااتىا١بح أهل أ؛رفى 
عمرةعن معيد ين بمي عن أخثرنا مالكا فان وصاحبلته صاحبنا رواية فأما ، غيرحجة ; قال ؟ ذلالث^ 
ألمحار؛كتابأيوبكر فقال ترمحا وجدية تشتم دما عائشة دخلٍءل بكر أبا أن اارحج>، عد بنت 

أعلمكمولا بكر أبى عن هذا تروون وامحر ول؛ فقال الكتابه أهل رقية ني فإنا للشافم فقلت، اش 
اهلمحلمام ذكره حل الق احل وقد حلاقه وّاام عاليه الق صل الي اصحاب، من غيره عن تروون 

.أوأخم، هذا مثل الق بكتاب رقوا إذا الرقية وأحسب، ساءهم ونالكامح، 

ابهادي ياب 

وبمرقونهالثمر الشجر ؤيقهلعون العامر أيخررن الخرب بلاد يدخلون القوم عن الشافي مألتؤ 
شجرس فيه رؤح لا  ١٠أمجاكل ت تعال الق رحه الغاض( )قال كله ذللئ، أويكرم والمهاتم والخل 

ماكانإلا مء  ١٣٠يقتل فلا الأرواح ذوات وأما ؤيقعلعونه وحدمجونه فيخرونه وغيره عامر وبناء مثمر 
أويقطععامرا يخرب أن المديق بكر أم وقدكره ذللئ، ق الحجة ومجا له فقلته ليوكل بالذبح بمل 

انمعيد ين بمي عن ماللثج عن بدللث، أخبرتنا وأنته لآكلة إلا أويسرا ماة أومقر نحلا أوبمرؤ، مثمرا 
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أولادبمد حدث م جارة يولد■ م إن تالئ م دعوة-حاد'ة إلا بمال الأمة ولد يلحق لا أنه م.زعموا 
ولكنايلحق لا ان القياس ثالوا أن مدا ي اعتدوا الدي وكان يه لحقوا ينفهم ولر يدعهم ولر ات مم 

والقياستاّوا حث القياس ترك نمرهم ممدكان يجانلهم القياس ركوا إذا الغاض( امتصا)|ال 
يلحقلا وإما قولنا إما قولن من واحد إلا الأمة ولد يجوزي يجوزوما لا عندنا القياس وترك ركوا حث 

ياعرافيينة تقم ونأ مات م عنده عشرة يعد ولدت م يولدهأ واقر صّرية حمن لو فيكون يدعوة إلا يه 
٠عنه معا نفوا بم 

ماظأرصا أحيا فن باب 

الأمأض ٠>، أجا غن •الك للموات يكن ب إذا فقال مواتا أرخا أحا عمن الثاض ّأإت 
وإعطاءأءهلاْ ومطم عليه اش صل الي لأن يسله لر أو اJالعلان إياه أءهلاه أيال ولا غره دون فهوله 

١٠قال ؟ قلت ما الحجة فا فقل ل ١١٥٧١عْلاء مجن أءءلاْ يم،لن أن أحق وصّام عاليه اش صل الي 
مثامعن مالك احرا الغاض( )قال اصحايه يعص وعن وسلم عليه اش صل الني عن مالك رواه 
)قالحق* لعرق؛!١!؛ وليس له فهي ميتة أرصا أحيا قال،امن ومالم عليه اش صل الني أن أيبه عن 

ميتةارصا احيا مجن قال ااخء؛لاب ين عمر ان اييه عن ّّالم عن شهاب ابن عن *الك احهميا الثافر( 
معناهمثل وّام عليث الذٌ صل الني عق هدا غر يامناد وغره سفيان واحرنا الثاغر( نقال له فهي 

منله اكر له اما ٌواتا ارضا احثا من ومبلم عليه الله صل اش رمول وعهلية ناحد ومدا الثافر( ال قر 
الغاض()قال الوال ياذن إلا بة أرخا الرجل بمي أن نكرم فانا للنافم فقلت الوال، عطية 
يعدهماوعمل منة عندكم وهدا وعمر وّّام علثه الُه صل الني عن رويم ما حالفم فكيف اش رحمه 
ياحدان "حرج احد عل ولا ماله بمنعه ولا له ليس محا احدا يعطى ان للوال وليس يعش ان للوال واثم 

تاحدلا احده وله عنه دافع لا ما للرجل فيقال ِا دافع ولا ماله احد ففد ميتة ارصا احيا وإذا ماله 
وهومعهالأ يكثف ف٠ولأ أمره يكثم أن للسلطان بد لا فكا للرجل ، ١١فاتل فال فان "لطان ياذن إلا 

إلردها دونه يتحقها مجن جاءه م رجلا، أءهلا٠ا فإذا لها .الك لا أنه عنده والغناهر حمحم 
إذالوكان معي له إغاكان معنى فتيا للسلطان أثبم فلا إذنه بغثر وأحياما لوأحدها وكذج متحفها 

إياهااممنان إعهناء يعد لوامتحقها لأحد ماكان قاما يديه مجن أحدها اصتحقها لأحد يكن لر أءهلا٥ 
العلمق التحكم وهذا الغافر( )قال لنمه إياها الرجل أحد بمعى إلا له مجعى فلا يديه من أحدها 
افهصل الني اصمحاب مجن علمناه أحد يجالفها لا وعمر وصار عليه افه صل الني عن تروون  ١٠٠تدعون 

١غرنا هدا ل حالفك فهل فقلت ، هدا من أوسع غركم عل وتضيقون لرايكم وّام علته 
اراكمفال حنيفة ايا إلا عنه هدا روبم وعثرُن غثركم هدا ل حالف الناص من احدا علمت ما فقال 
)قالالستة يخلأف حنيفة أيى فول وعاب قولتا مثل فيه فقال أ؛ويوسف ولقدحالفه به فقلم فوله ٌءعبم 

وعمنوٌّلم عليه الله صل الني عن ف؛ث رويم ّا فيه حالفم مجا ُُنى ف ومما • تعال اش رحمه الثافر( 
وصلمعليه الله صل الله رسول أن أييه عن المازني بحي بن عمرو عن أحرنا مالكا أن له محالف لا يعده 
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الغاض()|او الصداق وجب التورمحد أرحت إذا أيا ا.لرحل يتزوجها الرأة ي محي الخناب 
وجبشد التور فارحت يامراته دخل إذا تال ثابت ُن زيد أن تهاب ابن عن •اللث، احمنا 

أحدهماأو ؤاحتجا بالمس إلا صداق لا أن وشرح عباس ابن ■ص وروى ( القام^ ر؛ال المحداق 
إللفت لا فقالوا الفقه أيل من ئاس -هدا ثال موهن(( أذ فبل من ءلك٠وهن وإن » تعال اش بقول 

بإغلاقالمهر عب غبرهم وفال الزوج مل اليس ق والقول باليس المهركاملأ محب وإنجا الإغلاق 
منالعجز حاء إن ؟ ذنض ما تال عمر وان الخْلاب بن عمر عن ذلك وروى السنور وإرخاء اياب 
وتعالتبارك اش قول وهما الأيتن تأويل من إلته ذما وما وشرح هماس ابن قال ما فخالفم نلكم 
ءنعبين فالكم موص أن قل ص سوس ارم وقوله موص٠٠ أف نل ص صوص »وإن 
الثالوتصفه يالعتد ؛بمب الهر نصهما أن وذللث وريد صر عن رؤثم ما وخالفم و تجدونإ عدة 

قفهوكالقبفى -إ واخل نمها وبن ينه خلت إذا أنما غيره له وجه لا الذي مما ووجه بالدخول 
يدعب وإن بالمهر يمفمح، م بدين وصر يى إل يذجا دل( الأخر الهر نحف وجب فقد الييع 

تيع!ر إذاوالإرخاء بالعلق الهر محب لا أنه رخمم شمأ فتلمكم ص العجز إزكان ذنض *ا لقوله التيس 
حىمنة حا امتمع اذاكان م الخ،اع ودعوى اض فأبمللم م.عدم محب'باباع وإمما جاعا المرأة 

السنةفبل الثياب بليت وإن ؟ الثياب إيلأء لكم حد ومجن ؟ صة لكم حد ومن الهر وحب تياحا نتل 
وفالشهرا اخر وقال اخريؤمن وقال يوما حا امتمتع إذا إنسان قال إن أرأيت الهر؟ محب ب فكيف 

اللذانوهما زيد ولا عمر يوقه ب توقيت هذا يقال ان إلا فيه الحجة  ١٠منة اوثلاثن سنن عشر أخر 
جمعمن خروج أُه إلا هدا من تقولون لما أعرنا فا أنم فهكذا يلزم بخبر إلا يوقتا ولا مليا إل انميتا 

يوجلامما قلم فان المتُان فائق به مبقكم أحدا علمت، وما والحديث القديم ق العلم أهل أقأول 
ولوأقامالسلطان إل امرأته ترافعه يوم مجن منة يوجل إمما هميكم والعتن بعنن ليس فهذا منة العنن 

.دهراذلك قبل  ١٠٠٠

؛ابفياكط.ةوالمل

مجالكبن وعراك يسار بن صليأن عن شهاب ابن عن مجاللثؤ أخبرنا تعال اش رحمه ١كا٠هم( ر؛ال 
فقالفات ميا فنزا جهثنة من رجل أصع عل فوْلء فرما أجرى لث بن معد بى ص رجلا أن 

الأ؟انمحن وتحرجوا فابوا ؟ مما مات ما ممنا خمن بالي اتحلفون ءل7ام ادهم، للدين الخْلاب بن ممر 
الغاض()قال العديبن عل الدية بثعلر الخهلا>-، بن عمر فقضى فابوا انم احلفوا للأخوين فقال 

مجنواحد محلف لر إذا أنه نعمم ل المدعون يبدأ شلم الخطاب ين عمر ادكمكله هذا ي فخالمم 
١٠إل ذ٠بتم فانك؛ ممال اث رحمه الغاض( أكر)ilj ولا أقل ولا دية شطر فيه فلس الفريقى 

بفانا عبيم المدر عل الإممان رح خلفوا لر فل،ا الدءين، بدا وملمم عليه الد صل الني ان من إله ذهبنل 
وجيمأمجر كل ي عليكم محب وهكذا ذهبنا هذا فال شيثا علييم لم محعل لر مم أمما المدعون يقبل 

ومجاالاثباءكلها س حالفها ما دون الله رمول منة إل صيروا آن منة به وّتلمم مليه راش صل اش لرمول 
ندوأنه غيره مجن أشهر هذا في، الحكم لأن هذا مجن عمر محكم فيه تأحذوا ان أول الأشياء من مجيء كان 
مجافنتع عمد دم وملم عليه الله صل اش رمول فته حكم والذؤ، خْلأ دم هذا تقولوا أن ممكنكم كان 
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واحدوليس الخطأ ي حكم يمركأ به حكم وما انمد ي حكم و—^؛٧ علمه اش صل الي به حكم 
عليهاش صل الي ضبرإل؛ول قامة إنبمإ غضعان أنط مولوا ان إل صرم الأ"؛مفان حلاف مما 
عليهاش صل الني عن جاء ما يخالخا حدث من يتوجه فاكان.لا انمي عل نامطا الخطا ونحل دّائر 
نحتلمأن ينبم ولا وملم عليه الله صل الد رمول حكم ال فيه تصيروا أن أول حلاقه عل إلا وسلم 

أقاوُلكم.

واكغوالم؛وة اكرس ي اهضاء لأب 

مولأّلم عن جندب ين مسلم عن أملم ن زيد عن ماللث أحهمبما تعال افه نحه ( الئافر رقال 
القاص()قال محل انملع وي محل الزهوة وق محل الضرس ل عمرشى أن الخناب ن عمر 

يمبجم الأصراس j عم تضى يقول الجب ين سعد سمع أنه سعد بن نحى عن مانلث أ-منا 
قضاءل ننقص فالدية الميب ين محمد قال أيعرة محسة أيعرة بجمة الأضراس ق مجعاوية وقضى 

فقلت٠ محواء الدية فتللمثؤ بعمين بسمين الأضراس ل  vlJL^،أنا فلوكت معاوية شاء ل وتزيد عمر 
معروفحكم الضلع ول الترقوة ل ليس أته وتزعم محس حمى الأضراس ز نقول فانا النا؛م 

حسالأضراس ق فقلمر عمركله عن أٌٌمحر ين نني حديث حالفم يقد قال باجماد حكومة غيبا وإنما 
فهذاتال محنا الضرس نيسرركانن، الض ي ومحلم عليه اش صل الني عن جاء نقول،؛ا وهكذا حس 

منأنل مما حمس الن ي ومحلم؛ال عليه اند صل الني يكون أن نحتمل وقد نلها الآلة ل قلنا كا 
اشصل الني حديث إل ونذهب محن الضرس نقول يأن حجة ولك»إ لنا كانت فإذا محن اّءه مما الفم 
حلافيكون لا أن لخيره توحه وان وّام عليه اردٌ صل الني ا حديلغياهر غيرّه ونحالمل فييا وملم عليه 
أيدامحيثا وسلم عليه الله صل الله رسول عن نضك لا أن لنا ينبض فهكذا وسلم علته الله صل الني ترل 

عليهاس صل التي قول وتركوا مرة وطم عليه الله صل الني لقول عم قول تركوا ان قاما ضم لقول 
الترقوةل عمر وحالفم قال اش. ماء إن لأحد ليس انه عالر نحهل مجالا فهذا مرة عمر لقول وسلم 

واحديخالفه لر لأنه  ١٦٠فيؤا عمر يقول أقول وأنا القاص، )ثال محوقت ثيء فثط ليس فقلم والفيلع 
القاص()قال وأحالفه رأيي إل أذب أن أر فلم علته ب ومحالم عليه الله صل الني أصحاب مجن 

نطوقال ايرة حمة مجماؤية وعن يعير يمر الأضراس ف عم عن روى انه سعتي م مالك وروى 
منإليه ذهبنا  ١٠إل ايضا يذهب ولر يخالفه م محبثا عمر عن يعرف محعيد كان فإذا رعثِين بعترين 

عنإلا يه يقل لر قولا قال إذا صعيدا أن تدعون ما فأين محعيدا نحامون م عمر نحالفون وكم الحدث 
الخلم؛المدينةكالوراثةأن مجن زعثم ما فأين وضْ عدا ل نحالفونه و٠اأنم ّيُ ل بفؤل ونحتجو.ن ءا،إ 

انماالأشياء لكر ف غعيمم حكاية فكذللئ، اختلافا عنم وحكيم حكوا إذا وحكايمم فيه يختلفون لا 
إجلععليه يكؤّن آن الصلاة بعد الناس علم آول وآن ضه»إ عند فيه الإجاع يوجد ما عندهم الإجاع 
وصدقاتعقل ص ومحلم عليه اش صل الني به قضى مجا اييه عن قال طاوس اين لأن الديات ؛المدينة 

وحالفمالدات ق حالفتموه فقد الناس من يه هو الذي بموضعه الامحلأم من وعمر الومح يه نزل فإنما 
احدكمومجا هذا عمر عن قبلم اراكم وما ادعيص كا ادروث دعواكم أرى ولا ف2أا يعده الميب ابن 

أفكم.عن إلا الخير شلرن 
٢٤٨



النكاحي ؛اب 

ببنكاح أتى الخطاب بن عمر أن الز؛ير أبى عن عالك أخمنا •' تجال اش حمه ' الغافر( )فال 
رقالرجت فيه تقدمت ولوكنت أحزه ولا المر نكاح هذا ؛فقال ومرأْ رجل إلا عله يشهد 

لرجمب لوتقدم وعمر عمر فخالفم عليه حد ولا مفؤخ النكاح ُ؛لم هدا خالفم وتد ( الشافص 
تقدعي.بعد  vJUiمءو فيه لرحت ذلك يعريوا حى وامرأة بقاعي النكاح يجوز لا أنه الناس لوأعلت 

اضأني جاء *ا ؛اب 
بنعمر عل يحلن حكم بنتا حولة أن عروة عن شهاب ابن عن مجالك أجرتا الئافص( )قال 
وهالفزعا رداءه خر عمر يخرج مجته يحملن مولدة بامرأة امتميع أمية ين ربيعة إن فقالت الخْلاب 

ومجدمبالأول ل ؛وله يثبه تعال اش رحمه ( اكافص قال ر لرحمت، ي2أا تقدمت ولوكنن، اكة عد0 
نكاحاسم وعو جاهلن أو مجتحلن يفملونما الناس وكان عنده محرمة كانت إذا التعة أن عدا ي عمر 

رحمهميفعلوها محرمة أما حكه أن يعلمهم حى فتها تقدم لوكان أنه ؛الاستحلال عمم ف؛درأ 
بيديدا بالدينانين الدينار يوم يتحل تال كا حرم مجا مما يستحلون لكنوا وان حكه عل وحملهم 
وامرأةبثاهد نكح س مل حد لا : وءالتم معا الساكن ي عمر فخالمنم حراما يراه مجن علمهم فيمخه 

بنبمي عن مجالك أحثر؛ا تعال الد < رحاالغاقم( رقال فيط زعمت متعة'ؤا نكاح ني من ولا 
اوحدامحنون وما امراة تنوح رحل ابما الخناب بن عمر قال ; قال انه السبب بن صعيد عن سعيد 

لزوجهاذلك يكون وإنما مالك تال وليها عل غرم لزوجها وذلك لكملا صداقها فلها مها برصن آو 
عليهفلمس وإلا مما ذلك يعلم أنه يرى أومن أوأحوئ عوأبوئ أنكجها الذي إذاكان ولها عل >ءا 
للغافمفقلت ، مسها إذا به استحلها ما قدر لها ويآرك نمها صداق من أحدت مجا الرأة وترد غرم 
علالمهر وأن باليس المهر لها أن عمر حكم إنما فقال ذلك ي قوله عن وسالت مجالك بقول نقول فانا 

عليه؛ع يرُالمس حر انه يعلم ولر عبدا باع رجلا ارايت نغرم يعلم ب او علم : والنار غار لأنه ولمها 
يرجم؛ألا رده فاختار الخيار لمشريه أولكن البح أومد فاستحق نمره او ه لتفمتاعا باع أو يقيمته 
فلووصفته بما فيه وخالفتموه عمر عن الحدث ورؤيم قال ؟ يعلم ب او علم غره من عل غرم ما بقيمة 
قدلأنه ول عل ولا عليها الزوج به يرجع ا للميس ممنا المداق إذالكن فقلم يعقل أمر إل فيه ذهبم 

وعوحلافبمذهب فليس إليه ذمم  ١٠ ١٠١٠مجذما هذالكن إل المشرقين بعض ذهب البسّؤا ذ خا 
لامرأتهفال رجل j العراق من الخهناب بن عمر إل ي أن مجالك أخثرنا الثاقس( )قال عمر 

لقيهإذ بالبيت يهلوف عمر مينا المرسم ل يوافيي مره أن عامجله إل عمر فكتب غاربك عل حبلك 
هذهيرب أنثيك عمر فقال عليك أجلب أن أمرت الذي أنا فقال ؟ أنت مجن فقال عليه ملم الرجل 

Uالمكان غثرهذا ل لواستحلفتي الرجل فقال ؟ الطلاق غاربك عل حلك بقولك أردت هل الميت 
دلالةوفيه نقول فبهذا تعال الد رحمه الغافر( )قال أردت مجا هو عمر فقال الفراق أردت صدقتك 

بوإن فهوطلاق طلاقا أراد فاذلكن قاتله يسأل حى طلاقا بجكم؛< ب الطلاق أمبه أزكركلأم عل 
عمرفخالفم الأغلب غثر احتمل رجل عل الكلام س الأغلب نستعمل ولر طلاقا يكن ب طلاقا يدل 
اراد.عا بمال لا وانه طلاق انه فزعمم دا عي 
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جلاش لقول — اعر واش — نرى فا وذلك مالك فال باليت الطواف النسك اخر فان بالبيت يطوف 
اشرحمه ( القافر رقال الخنق الين إل قضاؤها ا ■ الثعاثر حل ؛  ١١الخنق البت إل ملها م  ١٠ثناوْ 
الينولع يكن ب الغلهران مر من رجلا رد الخطاب بن عمر ان معيد بن محي عن مجالك امحرنا تعال 

قريبايكون آن إلا ثيء عاليه يكن لر بالت الهلواف ءهدْ احر يكون أن جهل من مالك وقال ( ال ق) 
ناولوُا عمر *ول انعم انم ولا بعد ولا قريب مجن تردونه فلا بالحهالة عذركوه انم فلا فثرجع 

نكهمن نى من I عباس ابن قول وهو دما عليه فيجعل نكه مجن الوداع أن الهران مجن صاحبكم 
فبيرقنيتا نكه مجن نى من ٠ وحدْ عباس ابن بقول كثيرة مؤإصع ل يقول وهو ٠ دما ٠لتارق ثثثا 
.القران من تاولم وما عمر ومعه وتدعونه شتم حث تركونه م  ٠١دما 

الميلش جاء •ا باب 

ممثلهجراه ثيثا الصيد دواب من قتل من فقال وهومحرم ثيثا الصيد من قتل عمن الشافص مجالت 
الصيدلدواب إلا بكونا لا والثل  ٠١الم من *تل ما مثل فجزاء  ١١يقول وتعال نارك اش لأن *ن,الم 

اشرحمه ( الثافص قال ) ثاة للاثار اتباعا مجكن حام ى أن إلا قيت ومثاله له مثل فلا الطم قاما 
بكيسالضبع ى قضى الخهلاب بن عمر أن عبداش بن جابر عن الزبيرحدثه أبا أل، مالك أحبرنا تعال 
زعمر عن روينا ما نحالف فإنا للثاض فقلت محقرة الهمبؤع وش الأرنب؛غاق بعرض الغزال وى 

اشكتاب وحلاف البن الخهل محيا ( الفاهش قال ) بعناق ولا محقرة يفديان لا فيقول والير؛وع الأرنب 
شليس أنه مع محنكم اش كتاب ؛عانى أعلم وهم معود وامحا مفايا بن عئاي، وأُر صر وأمر عندنا 

يعدمفليس الم محن ممثله الصيد ش حكم إذ ثناؤه جل اش لأن تأويل إل بمتاج شء الكتاب تنزيل 
بهفدى البدن ش ثيبا -بما اقرب المكان باى قتل إذا الصيد ال ينطر ايا الم من ُُل له ابدا ال؛ل 
اكرقينبعص قال كا القيمة الثل يكون أو بالمغبر والمغير ؛الكث^ر الكبير فدى كدا كان إذا وهدا 

شوتزعمون الاثار من وصفنا مما خروجه مع ممما خارج هو بل البدن من الثل ولا القيمة لا وقولكم 
القيمةمن مثل م ثنية دون مجا جاء فإذا ونحفضون فرفعون الم مثل انه فمحا؟دا ثنية فيه محاكان كل 

قيمتهالقدر نامما فدى مجا وكل محالمها وقد فكيف الاثار يخالمر لر لو أحد من يقبل لا فول ومدا 
البقرةش صحبة نحور الى النية نحاوز فكيف متناقضة نيا وأقاويلكم وكثيرة قليلة تكون والقيمة 
إلفتصيرون ا الثافش قال ر الثنية بصغيردون تفديه فلا الثنية دون صغيرا صيدا يميد ويكون فتفدثبا 

وتصبرون،وسلم عله  ٠٥١صل الني عن روى ما مه وتركولتا الإحرام نل الْلب عن البمى ز عمر *ول 
نخالفونم وملم عليه اش صل الني عن ترووما س محن وصفت ما لقوله وتدعون كثير ى *وله ترلء إل 

صلالني أصحاب محن معه بل التابعين ولا وملم عليه اش صل الني أصحاب مجن له محالف ولا عمر 
أحدأن جهدت وقد ؟ الثافص قال ر وأصحابه ع1لاء التابعين ومن معود وابن عئان وملم عليه اش 

أحداوجدت والأرنب؛ا الريوع ش عمر عن رويم ما ترككم ى ذمم تيء أى إل يخحمى أحدا 
شتحالفون ايمحا وانم ( الئافم ؛ال ) فو*ه فا والثى والبدن الضحايا قال عمر ابن ان عل يزيدى 

فأتمهدا خازكان فوقه فا الثني إلا والبدن الضحايا من محيز لا ؛كون، ءمرلأ'يعدوأن ابن فول لأن يدا 
دونه ١٠ذلك يسع ولا وفاء فوقه فا الش أن عمر ابن قول وإزكان صحية الضأن من الحذعة نحيزون 
٢٠٢



ر{المثله ى لحلم ُا غثركم عل وصيفم وجهه غثر عل عمر ابن مل تأؤلم ففد صحية يكون أن 
عنهيعرف •نكح أحدا نحد ما سل والبدن الضحايا مض من الصيد ج*ل من أ■>aلا وقد ( ال؛اءص 

عمرعن والأثر القران معي من وخروجه به مذمكم لضعف محكيه أن لأحد محوز ثيء ذا حمر 
أناش مجعاذ تلنا ضحايا الصيد فجزاء تاتل عال قان تناقضه م وايقول والقياس ممعود وابن وعئان 
مماوأحفص فارفع محتله بقرة يكون ما منه يكون والدل  ٠١١الصيد مجن بدل الصيد جزاء ضحايا يكون 

فانذلك بن يكون  ١٠ومنه ببينة يكون ما ومنه بتمرة يكون ما الصيد جزاء مجن أن وذلك وارمتن ممرة 
أكرمنفت؛ا أحد عل أيكون الضحايا أرأيت نيل والبدن والضحايا الصبي جزاء بن فرق فا قاتل قال 
قتلبل قال فان ؟ حج اد ياقوحب أوثثثا أودرا نملوعا أليت البدن أفرأيت قيل لا قال فان V ثاة 

عليهيه اش وحكم الخال تلك، ى القتل محرم بانه قتله من وغرمه *وغرم إمما ألثس الصيد جزاء أفرأيت 
رحلعل الصيد لمالك تحكم فكا قيل يل قال فان V الكعبة لحاضري ا للماكن الكعبة بالخ، هديا 

فانشاة فتيا كانت وحثي اوبقرة بينة فتيا نعامةكانت قتل فإذا قيل م قال فان ؟ منه بالبدن لوقتله 
قيليفرقان قد قال فان الحج أوإفاد البدن أو التهلئ أوكالهدى هذاكالأضاحى أفرى قيل نعم قال 
قالفان ؟ القرواكزال زكدلك المثل من الأشياء أقرب لأما بينة فما كانت نعامة أصيبت ذا إر 

أنل يكون لا لر فيه الضحية أكرر أغرم أن عل فكان أتلف لشء بدلا هدا فاذاكان قياى نم 
قالفان ( الئافص |ال ر ؟ ممرة الخرادة ر فتجعل ل ذلك جعل قد وأنت فيه الضحية دون أعطى 

بدلايكون شيثا ان للت، قال غن مل ضحية يكون ما دون القيمة كانت إذا القيمة عليك أجعل فامما 
هومما منه قتل ف،ا نحزى الضحية نحعل ولا فاعل ضحية ماكان المثل قتله ر عل فتجعل ى، نص 

صحةمحوز لا لأنه امحن ر ممثل عل نحعله بل عنى مملرحه 1؛ الضحية دون نيء وإذاكان  ١١٠٠أعل 
فكانمر قيل ؟ وضحية ناقصا هدا يكون أن أفيجوز قال فان الضحايا مجعانى ر لتسرب قولك فهوفى 

إذاانه زعمن إذ احطات قد محزكنت ولولر هديا ودرهمان ودرهم طعام س وقبضة ممرة يكون آن بموز 
وافياعل يقوم تقل ول؛ ناقصا الحال تلك مثل ءل'فى قوم منقوصا او اعور او يضا مر صيدا اصبت 

قومإذا أنه أحرى وزعمت تامة دية فيه فيكون منقوصا يقتل بالأنان مرة الصغر الصيد فثلت 
قيمتهبن يفرق فلا الحر الأنان عل قياما كان إن يختلهل قول وهدا مفوصا قومه المقتول الصثا 

علقياما ■كان وان وافرا صحيحا كهيثه ومنقوصا مريضا يقتل الأتان لأن وكبرا وصغرا منقوصا 
ُعنىمجا قال فإن تعال اش رحمه ( ؛ال ) يغرها لا فيها أتلف اش بالحال فيقومه يتلف المال 
رمحرجها اليهكالهدية فصاله أمرت من ال مالك من فصلته شيء الهدى قلت |ا ه،ءيا  IIاش قول 

الهديةامم عليه يقع ومأكول ممرة ركل بيما ومجا وبحر ممرة عل الهدى اسم فتقع غرك إل مالك 
تتصدقان محوز كا نمٍ قلت V بما فتتصدق الغم ٌن صغره تدبج ان افيجوز فال فان وكز ماقا عل 

ليتوالضحية أنمق ما مقام يقوم والبدل بدل الهدى الهدى غر والضحتة الضحية غر والهدى بتمرة 
وغرهماعود موابن عفان بن عيان الخناب عمرين >ع هدا قال وقد ( الشافم قال ) ميء ص بدلا 

عبدعن سفيان أحرنا ( قال علمته) الأممة مرل ساف س ولا منلمهم احر قول غم ال فخالنم 

مثلهبقرة يكون ما منه والبدل ٠ العبارة أصل ولعل فته ما يخفى ولا النخة ز الخكدا يكون والدل ؛ قوله ( ١ ر 
.مصححه كتبه . تأمل الح وذلك ٠ الخ وذلك وارزتن ؛^،٠ إل ء~1ا وأ"ُففِا وأرير 



فقضىفقتله لوعا ير فأصاب جوالقا ألمي محرما أن معود ين عبدالله ين عسية أيى عن الخزؤى الكريم 
ابنأن بماهد عن نحح أيى ابن عن عية اين أمحرتا ( الئاض |ال ) محقرة محقرة مجعول اين فيه 

أنالفر أبى عن معلرف عن صفيان أحأرزا ( الثافص |ال ) أوحفره محقرة الثدؤع ى حكم صمد 
فالءل١رق عن همارف عن صفيان أجرنا ( القافم ؛لأل ) الغم من.محلان •حين أم ى قضى ماز 

;عمر فقال أريد عمرذاله عل فقاء٠نا ظهره فقرر صثا يد أر له مال مجنا رجل فاوطأ ججيجا خرجنا 
ول؛فيه محكم أن أمرتك إمما •' عمر له فقال وأعلم ~ االؤُنين أمجتر يا ~ حثيُنى أث •' فقال فيه احكم 

ال( اكاس قال ) فيه فذاك عمر فقال والثجر ا،لاء جمع فئ جديا فيه أرى أريد فقال تريى أن آمجرك 
وروىوتك^ الوفاة عدة تعتد م االفقود اعرأة توجل عمر عن رديم مجدهكم مجن أصعق مجدها علم 

فقالزوجها عما ينوى ا،لرأة عل الوفاة عدة اش وجعل موته يقن يأنيا لتمبرحى عل عن الشرقيون 
الىعل إلا ذلك ه محل ط ضا ذك اث جعل عن إلا الوفاة عدة تعتد أن محوز لإ - الشرقيون 

الوأم اش بكتاب ءالم وعل لكم قيل فإذا اش مم٠نىكتاب أعلم عمر فقلم يقيا زوجها عبا نوش 
موتهعل تقوم بيينة مات أنه تعلموا حى الوفاة محكم عليه محكون ولا ورثته عل عال؛المقود تقسمون 

ولا؟ ولاكيف ؟ م عمر عن روى لما يقال لا ثلم ؟ شل اعرأته ى الوفاة حكم عليه حكم فكيف 
وعهياءمعود واين عنان عمر وثع الد بم٠نىكتاب الصيد ى يقول عمر وجيم م القران مجعه يتأول 

قال) التعان واش صعيف متناقض لقول أنفكم إلا الناس س لهم محالف لا فخالفتموهم وغثرهم 
ظىولد اصاب س قال انه ءءلاء عن يج جر ابن عن حالي بن ملم اجرنا تعال اش رحمه ( اكا؛م 

اومثله بمنقوص فداه منقوصا او مثله ياعور فداه اعور صيدا اصاب وإن مجثله شاة يولد فداه صغيرا 
قريربن الملك عبد عن ماللث أجرنا ( القاهى قال ) يواف اوفداه إل وأحب ممريض فداه مريضا 

نستبقفرمن وصاحبي انا احرت إ؛ى فقال الخهناب ين عمر إل جاء رجلا ان بن.سنيين محمد عن 
وأتتأنا محكم تعال جنبه إل لرجل عمر فقال ترى؟ محاذا محرمان ومحن خليا فاصبنا ثنية ثغرة إل 

أحثرنا( الفاض قال ) عوف بن الرحمن تمد هذا تال عمر أن الحديث ش وذكر بعنز عليه فحكا 
قلتمحيى الثعلب ى لخكت حاكم مجص لوكان تال أنه شريح عن مجتينن ابن عن أيوب عن الثقفي 

؛لأل) . نقول ^^١ بعنزين علينا حكم فلبيا أصايا إذا الرجلن إن ت يقول صاحبنا فان للثافص 
إلغتركم رواية ش عمر وابن روايتكم ى عوف بن الرحمن وتمد عمر تول حلاف وهدا ( الغاض 

قولنج*لون فكيفا محاكوهم أن لكم جاز فإذا وسلم عليه اش صل النبي أصحاب س أحد غير قول 
القياسفاحْلانم تقيموا أن أردم م قال ؟ أنمكم عل حجة محعلونه ولا السنة عل حجة ممم الواحد 

واحدعلكل فيكون النفس شلأن بالرجلن نهر القياس أمحلآم قد أحداكخر خالفم تكونوا فلوم 
العباى وامحن الحر ى وموالدية والبدلكامحن يدل احدما ثيثان القس وش رقبة عتق ملماكفارة 

قيمةأو دية إلا يغرموا ب عبدا أو حرا رجلا قتلوا رجل مجاتة لوأن وعندكم عندنا فتيا يزاد لإ والأبدال 
تل؟ أين ومجن تال فان والدية بالقيمة نل الكفارة أم أنثه والدية بالقيمة يقتل فالفلى نائل تال فان 

فتيايزاد لا ثيء والكفارة والمنخفض المرضر العبد قيمة مثل وهدا بتمرة والخرادة ببينة العامة تفدى 
ثناؤهجل اش لأن القران معنى الرحمن وعبد عمر وقول عتقا أو أوكسوة هلعامجا إزكان ملما ينقص ولا 

واشاش ~ قول حالف فقد مثلن فيه جعل فن المثل فيه فجمل  ٠٠الم محن فتل  ١٠مجثل فجزاء را يقول 
(القانص قال ) عوف ين الرحمن عبد ومعه أنفكم لرأى عمر فول رد مجن ممتنعون لا م ~ أعلم 



ر؛الواحد جراُ باصا تال صدا مرأصايوا عطاءى عن جريج ابن عن حاك ملمبن أخرتا 
١^^١نفر عن عإس ابن مثل تال *،-■م بى سل مار عن ملمة بن ماد عن الثقة اخبرJا ( الغاص 

رزاءكلكم عليكم ل بكم لرر إنه ثال ؟ جزاء سمم واحد كل عل نيل جزاء عليم تال صدا 
اعلم.وائد واحد. 

الخربدار لأعل الأمان باب 
كانجيش عامل ال كب الخطاب بن عمر ان بك ا؛ه■ عالك أخرنا تحال الد لجمه )؛ال 

يقولمرس الرجل له تال وامتغ ايل محا أمد إذا حكا ^ ٠١١بمللب منكم الرجل إن بل"كا نه بمثه 
قالعقه صرت إلا ذك فعل احدا ان سلدى لا يدم نمى والدك، واز ثتله ادركه فإذا نحلمج لا 

الغاص(•ال ) uك بقول نقول فانا للغافص فقلت به شل ولا عليه انحنمع بالأم سا ويس uس 
علمناهحلاقه ومحلم عيه اتل صل الني أصحاب عن أحد عن رؤوا عمروب عن رويم ما حالفم قد 

يوافقهولا يحالفه نيتا يروك، وعولا اجماع عدا مثل ى فيس عل، انحتمع بالأم جدا يس توله وإما 
^بمل لا  ٠٠قال وب عيه اذه المى أن إل ذب كان فان ؟ فيه رواة لا ف،ا الإماع فابن 

مايرك أن أما  ٠١٥١١٢ ١٠أن؛رككل وسلم عاليه الد صل الني عن ثيء جاء إذا وهذاكافر^٠١، بكافر(٠ 
•لأحد بجون لا فهذا أخرتما ويلزمه مْ وملم عليه الد صل الني عن جاء 

وجههءنمراخرم ر وخالمه عفان بن عإن عن •الل؛؛ روي  ١٠باب 
أجلهعن يصطاد انحرم عن ومألته ؤأمه يخمر ولا نم فقال ؟ وجهه انحرم أيخمر الثاتحما مالت 

عنمجاك أخرنا فقال ؟ الخج، ومجا فقلته علمه فديه ولا أماء فقد أكله فان يأكله لا قال الصيد 
صاتفيوم ش بالرج عفان بن عكأن رأيت تال ربيعة بن عام بن حمدالف عن يكر أبج، بن همدادد 

تأكلألا كلوفقالوا لأصحابه فقال صيد بلممحم أى م أرجوان بملفة وجهه غش، لقد محرم دعد 
ويكرههللحرم الوجه نحمر نكره إنا فقلتط اجؤ، من صيد إغا كهيثتكم لت إ؛ى تال ؟ انك 

(الغاص •ال انحرم) يخمره فلا الرأس من الذ؛ن فؤق  ١٠قال أنه عمر ابن عن فيه و.روء، صاحنا 
ثاينبن وزيد عفان بن عثان أن أيه عن القامم ين الدحض همد عن ملمان أحهمنا تحال اث رحه 

نحمثرفى اخلفا عمر وابن عقان أن ال ذمت فإزكنت محرسمن ومم وجومهم يخمرون وموانكانو١ 
منأقوى هو وما وروان ثايت بن زيد عئان وُع عمان تول دون عمر ابن بقول آخذت فكيما الوجه 

دونرامه عن يكن أن محرما مات بمتج وّام عيه اف< صل الني أم تال مو؟ وما تلت ؟ مداكله 
محمتروجههللحرم أن عل ^■٠ فدلت ضا مات اللذين ثويه مح، ويكفن شا يقرب ولا وجهه 
بالعملآثبه هذا يكون آن عندك ينبض فكان ِوان ومجعيا واحد عمر وابن رجلان وزيد وماز 

وسرايباع العبد ض عمر وابن عثان اخلف وقد بعدهما موان م وزيد الخليفة وعكان السنة ويدلألة 
اكرؤان عمر ابن رأى وقد علمه داء به ماكأن بجلف أن عمر ابن عل عثان فقضى العيب ض صاحه 

قضاهعن را؛ الخليفة عقان يقول مجن أصحابلث من عمروسمعّتا ابن قول فاخرت يعر لر علم مما يرنه 
.مصححهكتبه وحرر. الخ ينر قفاه قد وأصله محرف ولعله نقط بدون النسخة ز )ا(كدا 

٢٠٠



uمعه اذكان فمان عم ابن من يتع أن أول بإواكله وقوله عامتم فول والأنصاركانه المهاجرين بتن 
فولانه مع فوله يصارإل ان اول ومروان زيل فول ومجن المة دلالة من وجهه غلمبرامحرم ى وصفت 

يكونأن ااثافمرِسس فال الرأس من الذقن فوق ما نقول فانا لكافس فقلت ٠ بالبلدان المفتتن عامة 
فقلتروية يض تكلم أن تكر أواك فإ؛ى منه نمق حى الناص كلام تمع حنن الممن شأنك من 
ىالرأس حكم حكه أن أتض ؟ الرأس الذقن.من فوق وط يقوللمث ممى وما فقال ؟ ذلك وما 

قاللا *قلمت نحمررأصها أن للمحرمة فان ذقما فوق ما انحرمة المرأة أفتخمر فقال م فقالت ؟ الإحرام 
ماشعر من ياحد أن عليه أفيجب فال م فقلت ؟ تقصيره أو حلقه رأمه لبد إذا الرحل عل أفيجب 

اغسلوافقال والرأس الوجه حكم بتن اش وفرق الناقص ل فقال لا فقلت ؟ وجهه مجن الذقن فوق 
فكان٠ برءومكم امسحوا  ١١وثالٍ الوجه س الذقن وأن الرأس دون ما الوجه أن فعلمنا وجوهكم 

بمبأنه يكاله نحمترْ إباحة دلا يكاله الوجه لتخمبر لاكرامة وفؤللث، تال نمم فقالت الوجه غ؛ر الرأس 
أراكلا مسل وسه يعلم لا بما يتعلق ولا يقوله أن تل يقول مجا فتعرف يدأ أن معا،ا ه نفوصع من عل 

مالقول يقول أن مذملئاٍإلأ ذهب مجن أدب أرمجن ولر علم بغر تقول أن عن وامسك الد فاتق تعرفها 
٠به أمثل صمت أن بما إلا غرم بمناظرْ شجا بمنع لا انه يعلم  ١١نؤى ما قال ٠ أنه وذلك بممت 

جلاش لأن فقال ؟ فيه يغرم لر منه فأكل محرم أجل من صيد صيد أى تلت' أين غن للئافص قالت 
مجنقتل ما مثل فجزاء متعمدا منكم قتله ومن  ١١وجل ءزّ فقال قتله مجن عل غرمه اوجب إنما ثناؤه 

يكنلر مساا منٍأجله فءاجنىنمْفديةكالوقتل انحرم عل يكن ل( محرم غم الخل فلماكان النم« 
كانولما قال أحرى وزر وازرة تزر لا أن قفى 'اش فإن قوي ولا ولأكنارة عقل أجله من المقول عل 

هزلر أجله من صيد بآن فدية فيه عليه يكن لر صيد أجله ومن أكله عن اخرم فأمسك مقتولا الصيد 
وإنمافداه واحد أكله فإذا ءالٍرم فدية لا بشر ويأكله قتل حن فيه فدية لا مقتولا صيدا يكون أن 

يوجبقتلا بعدما بمدث لر لأنه فدية تكون أن يمز لر فدية ولا القتل فإذاكان بالقتل فيه الفدية نقطع 
ميتةأكل يموزللمممّم لا وكذلك قال لدلك أمرته؛الفدية وإنما للمءمّم عترجاتز الأكل إن قلت فدية 

تكونإنما الصيد ى والفدية بالأكل وهوآم هذا من شيء ض عله فدية ولا محرم ولا حمر شرب ولا 
اكلمن ان زعم غتركم علمت.احدا ما فقال ؟ غترنا هذا ى حالفك فهل للثافص فقلت ٠ بالقتل 

أءلعم<لغره مال لأنه اكله أن له قال من المشرقين من أن علمت ل فداه أجله من صيد صيد لخم 
عليهلتا فازكانت فخالفناه الحدث حالف ولكنه قوله عندنا القول لكان فيه الحديث ات؛اع ولولا إياه 

ولمعندنا زل وإن يقول ما ويويعرف بعضه بخلافك عليك لنا فهي الحديث بعض بخلاف حجة 
حرقتل عل ليقويه سلاحا رجلا أععل رجلا لوأن أرأيت تقولون محا كثيرا تعرفون وإياكم يعافينا والد 

وكذلكقالت القال بتقوية مسيءآم ولكنه لا قال ؟ أوفود عقل العش عل المععزكان فقتله عبد أو 
اناول عذا ترى افلأ تعال اش رحمه ( القافص ؛ال ) نم قال ورصيه قتله عل يمناية له علم ولا لوقتله 
العقلجعل إنما قلت فإذا ؟ فأكله يعلمه لا صيد أحله من قتل ممن أوكفارة قوي أو عمل عليه يكون 
الرجلقالكان الأنصاري أيوب أبا أن م أحرنا الغاض( )؛ال قال غير فهذا بالقتل والقوي 

.مباعاة فصارت الناس تباص م اعله وعن عنه الواحدة بالثاة يقص 







الخجةu له فقلت بإ كبمواحق واحدة وهى مله القول كان ثلاث ى لا واحدة ر أمرعا مالكتأا إمما 
انهثان ن زيد بن حارحة عن ثابت بن زيد بن مل،ان ين معيد عن محالك احمزا فال ؟ لك ذى 

مازيد له فقال تدمعان وعيناه عشق أ؛ى بن محمد فاتاه ثابت بن زيد عند جالسا كان أنه أحره 
أحقوأث ؤاحدة ر فامما منك إن ارنحعها زيد له فقال ففارثش أمجرها امرأى محلكن فقال ؟ مانك 

بنومجروان عمر ابن عن بذلك '؛_jl وروى يناكرعا ان إلا ثلاث عى نقول فانا للثاض فقالت ، حا 
زيدفول دون وروان عمر ابن فول إل ذمم *إن حالفم من مالون أراكم ما ( الغاض ؛ال ) اُبكم 

أصليكون أن ثلاثا مسها طلمك إذا أمرعا امرأته يعدوالملك فهل إليه ذجم وجه نأى 
إحراجيكون أولا مناكرما تنفعه ولر لزمجه نمها فإذا إبيا طلاقها من يده ى ما جمح إحراج 
فلوالزوج فول القول ؤإذاكان فيه فوله القول فكون والعض الحمح لإخراج محتملا فتكون جميعه 
١٧يغفر والق " اخرم إذا واصمعكم واحدة إلا تطلق أن لها يكن لر تلأثا نفسها فهللقت واحدة ملكها 
\ءلم.والد وصفت. ما إلا فيه الناكرة موصع وما الاختيار مجوصح كيف تحرفون لا ~ ولكم 

الأعورعن ز ياب 

ضانعن الأثج بكثيبن عن معد ين محي عن مالك أخمنا تعال اش لجمه ( الغاض ال ،) 
ليسمجالك دينارفال مماثة يخقى اوفال اطفتت إذا القاعة العن ى محي ثابت بن زيد يساران بن 

كثرحىبنمااك أنس أن مجالك أحجمنا ( ال؛اض ر؛ال موقن شء لا الأجمال فما إنما العمل حذا 
مالكأح؛رنا ( الئاض ؛لأل ) بواجب عليه ليس فقال مجالك وخالفه يفتدى فكان الصيام يقدرعل لا 

١٠كرم كيف فقال عدا كره إنا فقلت فيص ى يمل كان انه حزم بن بكر ا؛ى عن ربيعة عن 
بنكعمرة عن الرحمن عبد بن محمد الرجال أبى عن مجالك أخمنا ( الفاض 1ال أبوبكر) ابحب 

عنمعيد بن محيى عن مجالك أخجمبا ( الغاض 1ال )  ١٣٠ونتش ممارعا ميع أماكاث الرحمن مد 
فالتطليقه أما الاس فرأى  ١٣شأكم لأعلها فقال قوم وليدة عنده رجلاكانت أن محمد بن القاصم 
ثلثوبن بينه مجا منه يستش أن بأس فلا حاتهل عر  ٤٧؛إذاالرجل أن عندنا عليه انحتح الأمر مالك 

ولوالامتثناء حد علما يرو ولر الامقتاء وعره القامم عن يروى أيضا ( الغاض بماوزه)ءل لا اُءر 
عداعل لكم اجشع من أدرى واكرولأ أعشاره ليجوزتهة مهم ألف من ّء،ا منه تش ب أن جاز 

شءعل وامحا الح يكون آن إلا الامتثناء محوز ولا ( ال؛اءص ر؛إل مول مجا خلاهما يروى والذي 
خارجاانمف فيكون غنلة وكذا إلاكذا حاممل ممر أبيعك يقول أن وذلك البح محن خارج والتش 

أخثرناإ ال؛أاهمإ {ال ر الح •ن حارجا امتش  ١٠فيكون ثلثه أوإلا نصفه إلا ممره أوأ؛يعلئ، الح من 
فذهبتمعب إل سلت باعل مص واضت اضن إني فقال التامم اى رجلا ان ربيعة عن مالك 

فال ١٣وقعت م بامنانى رأسها معر مجن فأخذت بعد معررأمى أنحرمجن لر امرأى فقالت لأدنومحما 
نمرإذا القامم قال وعداكا ( القاض ؛ال ) بالخلمن رأمها مجن فلخاخذ فرض تال م القاسم ضحك 

الألر نفه لقول القاصم وخالف دمجا حريق مجالك فال الخلمن من عما اجزا بامنانه رامها مجن 
مجنقال ؟ العقبة جمرة يرص القاصم أين مجن القامم بن الرحمن تمد مال أنه مجاك أخمنا ( الغاض 

•احد عن حلافا يروفتها ول؛ الميل بملن مجن إلا يرمحا ان احبا لا مالك قال نير حيث 







راخاما7كأ، خمل انمل اب 

تكنلر U الرأة يفضل ياس لا يقول ( jlS'Ajiعمر اين عن نافع عن مالك أ-محرنا ( الغاض لأل ؛) 
يقولتقول اث لاثافهمر ئت والخاتص، الخب يفضل يغتل ان ياس لا *اللث اوجنا؛ال حاثضا 
صلالوإ لأن تركته إكا حجة دُّام عليه اش صل الني تول ح أحل *ول أرى ولت نم تال ؟ مالك 

وأنمصاحبه يفضل يضل ممإ واحل كل معاكان اغتسلا فإذا وعاثثة يضل وم«امكان عليه اش 
عمراين عل تركتموه كم إن عليه حجة أحرى سنة وُبمإلؤن المنة عل حجة عمر اين تول نج*اون 

.عرفتموهيثيء إلا عليه تركتموه تكونون لا هلخلكم 

اكممياب 

نزلبالربد إذاكانوا حى ابرف عمرس *ووابن أنل أنه ناغ عن هالك أخثرنا ( الغاض ل أل) 
عجلاناين عن صفيان أحثرنا ( الغاض ،ال ) صل م ١الر٠قن ال ويديه يوجبه فح صعيدا تتيمم 

يعدفلم مرتفعة والشمس ا،لدينة لحل م العصر وصل الغم ممربد تيمم انه عمر اين عن ناتع عن 
قبلتيمم فان الوقت احر ى إلا يتيمم فلا يا،لاء يملح السافر إذاكان نقول فإنا للفاض قلت العمر، 

محيا: تعال الله رحمه ( الغاض الأل ) ؤأعاد توضأ الوقت ذئاب تبل االاء وحد م وصل الوقت احر 
مصالح شء الوقت من وعليه عمرولحل اين به تيمم وقد الديننة بملرف اطربي عمر ا؛ن قول حلاف 

حالفهم يقوله فلوقلم بخلاقه قال مثاله أحدا أعلم ولا معا الأمرين ى حالفتتموه فكيف الصلاة يعد 
أنإل عمر واين الصلاة ى أيضا نحالفه م مثله فؤل لخر عمر ابن نحالف تقولوا أن '؛'؛؛!١ كم غثركم 
عليهصلاة يدع ان إل بنه اقرب عليه ليس  ١٠يمل 

الوثرياب 

ابنفخثى متغيمة والمإء بمكة عمر اين ع كنت فال نافع عن مالك أحبرنا ( الغاض ال 1) 
نحالفونوأنم ( الثا،س هال ) يواحدة فثضر ليلا عليه فرأى الم انكشف م فأوتربواحدة عمرالمح 

عنتحففلون اعلمكم ولا وترْ يشفع لا اوتر ومن بواحدة يوتر لا فتتولون موضعن مح، عذا من عمر إبن 
،يوتربركعة عمرانه ابن بقول *ال ؟ هذا ى انت تقول ما للشاض فقلت وتره يشغ لا قال انه احد 
عمرلابن انهكره عباس اين عن روينا قال ؟ فيه حجتك وما فقلن، لا فقال ؟ وتره يثفر افتقول ممن، 

إلاتقبلون لا أنكم زعم وأتم تثفعه ولا وترا تعد ولا احرم من فاشح أوترت إذا وقال وترم يشاغ أن 
٠عمر ابن حلاف صاحبكم حديث من وليس صاحبكم حديث 

الخرئ راو1فلأد ص الملأة ،اب 

فإذاأريعا ؛ض الإزم وراء يصل كان أنه عم ابن عن نافع عن مالك أخثرنا ( الغاض ل أل) 
٢٦٢





















اليأصحاب عن رجلن عن رؤيم لأنكم انمل عندكم يكون عذا وعثل محداكك وخالفم تول كله 
أنإلا بالمنن الم بجون لا وتلم الأخر ر أمن أحدهما ابابمثن •ن ورحلن ونم عله اش صل 

ولوكانيكيل إلأك؛لأ يصاخ لا فذللث، امحريارم عل ناما  ١٢٠أردنم فيجوزفإن وبجا،٦٠١ رحلمإ محلف 
اخمانبض نجزون وانم شنت اسام *a بثيء اسام ٠>، قيء بملح دلا الأخر من خعا الءر..ن أحد 

فولافته لقلم غتره عل ناما نحعالو0 ولر سميت ممن إحازته عنه رليم من فيه تبرا فلم نيثة يبعضن 
الرحلتي عثله ؛ال٠ءرين العثر حرم إن نمري وايمول والقياس والاثار المنة من خارحا متناقضا 
اازيادة ١٠عل ناما ولوحرمتموه خالضوه وتل احلاله عل يدل والخم خيرا محرم يعدوان ما واكجاية 

يموزامحردلس يرام وزيادة مثله اب٠عبالمين وأ-حزم خامحرالماص لقد الربا ض عل غه مبل 
وّامعليه اش صل الد رمول حاب اص •ن احدا علت وما الأشياء *ن ميء ولا دراعم ؛اُءرونيادة 

يخالفهاالاثار س بخارج تولكم وإن قولكم حلاف والأمصارلعل بمكة اكن عامة وإن قولكم فال 
مافيه يستدرك فول لأحد حاز فكيف وايمول القياص س خارج غيركم وروى مما رليم  ١٠كلها 

اينعن مالك أخ/نا ( القا،هم ر؛ال المستعان فيكتيرواش بل فوله من فليل ي يستدرك لا م وصفت 
يبعضكانت إذا حى اش ت إل مثى علما ل حدة ح حرجت قال أذمنة ين عروة عن شهاب 
قالعجزت حيث من محس م فالركب مجرما عبدايد فقال عمر ين عبدالد فسألت عجزت الهلريق 
فا'صا؛نيمتى عل قالكان أنه معبد يز محي عن ماللث أحمءا الغاض( )؛لأل الهدى وعليها مالك 

الديغقدعن فيا هدى ءليلث« فقالوا وغمم رباح أبى بن ءال١ء قساك مكة أتيت حى فركت حاصرة 
أنهعمر ابن عن فرؤيم الغاض( >قاو أحرى عرة فشيب عجزت حيث س أمثى أن فأمجروي ماك 
أعرمال فخالفم بهدى أمروما أمم عمم ترووا 3ا ؛المدينة مال عمن ذللث ورؤيم ممثى أن أمرعا 
روايةي فخالف بمثى يامروْ ولر مدى امروه وغثرْ عطا* ان درليم إملع؛المدينة عندكم ومدا حدى 
يدامه الإحاع زن ولا قولكم من تدعون الدي انمل أن أدري ولا والدنين عمر وان عطاء نفه 

فولإما قولن من واحد إلا مدا يموزس وءا عمروغثرْ ان عن غ؛ركم رواية وخلاف رؤيم فا خلافها 
أوعمرة■يآ جا.* فد لأته عودة عليه يكون لا أن ؤإما يتمون؛ال~يىكله حى ركب ما بمثى صر ابن 

عليهيكون أن ينبم وإنما معا الأمرن كلفه فقد وحدى بمثي أن وإُا ركوبب مكان مدى وعليه 
اعم.واش احدهما 

الكفاراتياب 

عتقفعليه مكيها بمن عل حلف س ٠) قال عمر ان عن نافع عن مجالك أ-محرتا ( الغاض )؛ال 
تراكممساكن عثرة إطعام فيه يمنيه مواء وغثرْ التوكيد فقلم عمر ان فخالنم الغاض( )؛ال ا رنة 

أوعمر ان فول وافقم إذا رأيناكم أنا غثر مدميا لكم نعرف وما بمال عمر ان خلاف من تستوحشون 
اشصل اش برمول وأحدث العلم ل ميعا أمد مم قلم التابعن من أوُن؛عد؛دم المحثحابة من ءءرْ 
محالفونأمفكيف بهم القتدى وأممتتا يعملون بما إلا قول لا أن فأحرى عهدا وأصحابه وملم عليه 

حلاقهيكون أن منه وافقكم س حلاف عليه عبم ممن خالفهم س ولعل التعغلم غاية حاطمم وثذلمم 
يسمعولا مثلهم الناص من أحد فول لغتر خالفومم م علكم لضيق تعرفوء ب *ثلهم عن رواء من لأن 

عندكملغتيكم جائز غير مدا مجن صنعم وما تركم  ١٠ولا أحدم فا حجة لغير ئتم ما وتركون روايتكم 
٢٧٢













فالمس ٠ وصم عله اش صل الني ؛لت؛ول ئيء فه عه محك فم حلفاثه من بمده من عل وود أنه عالت 
الناسالخشرس باخل القاعن كانوا لانم حالفائه جمح عل ورد قد أن أشك لا n صدقة أوس خمسة يؤن 

اا1وءع*ذا ض ل ةلكت؛نا*ا اعثالك؛يرة وله قالت ين *ذا صادفى قال ثيء ما منم واحد عن خفظ ولر 
صلالني الخرعن فنصبوال يخالفه عنه الخم علنا ؤيرد خلفاثه بعض عن الخم علينا يرد إذاكان فنالت 

ماالة أن أمم وصالإ عاليه الد صل وصوله وصنة وحل عز اش الخام'ئاب وغاية غاية لكل لأن وصالإ عليه اش 
واحدغم عن يرد قد انه س اجهل مالأ ذكرت سمعك وقد م قال ؟ غمعا عن حا متغى موجودة كانت 

فهذاصارابيا مده س وجد*ا فان بخلافه المنة توجد موله القول ومحالإ عاليه اش صل الى صحاب أس 
ثلاثنمحومن ؤبملم عليه اش صل الني أصحاب س وبالمدينة سوا*ا •؛إ المنة استغناء س ذكرت ما عل يدل 
والاثننالؤإحد عن القول تروى إنما م ستة عن واحدا ؤولأ عنم نروى لا لعلك يزيدوا لر إن رجل ألف 

ضعله قالت افه رحمه القاس( )|ال الإجاع فأين التفرق والآكار أو:ين فه •تفرمح، والأربمة والثلاثت 
متفقنقالوا وسالإ عليه ائته صل الني أصحاب من نفر خمسة كأن نم قال الأكرمثالا إذاكان لقولك 

إجاعاتعده أن أمحوز وجد ؤإن يوجد ما هذا فقالت ينع أن فالأكرأؤل لفهم محالفا ^؛١ ثلاثة وفال عليه 
رماررسعليه اممه صل الني أصحاب فاذاكان قلت الأكرمحتممن أن معي عل نم فال ؟ موافقة نفرقوا وقد 

الأكرعؤافقة دلالة وسلم عليه ائته صل اليى أصحاب من عنه ترووا لر فنمن فهل وصفت ما عل العدد 
تدرىلا وافقهم عن الأكرن الأمن فيكون الأقلن الثلاثة أومافقة موامحهم وس أممدد*م فيكونون 

١٠قال الخم ل يقول ان له ممن وموكلهم عليه افه صل الى واصحاب الأقل اين تدري ولا متفرقون تحلهم 
قاكانه احد يقله ب ثيثا احد يقؤل لا ان ابدا فيه والصدق قلى يقولوا ان لهم وإن لوقالوا ملهم ادرى،كبف 

قلتبالصمت خالفوا ولا وافقوا تقؤل ان الصدق ليس ولا فال خالفوه يل غرك فال بضهم وافقوا ولوقلى 
كوقلى الثاض( )قال الخام خاص من قيء ق العام لن يصح الإجاع ادعاء فرى قلت الصدق هذا 

الدنياافاق س بأفق ^١ بالمدينة علمت ما قلى ؟ أنل تقول وكيف وقال وتا؛مالتامن يعدهم الت١بامن ؛هكذا 
إجلعفيه الذي ذلك حدثنا إلا الخ،م س وخاص بالفرض إلا  ٢٢١الإُ؛كاع طريق ادص اتحز أهل ُن أحدا 

الخلأهل س قول سمع من جع عيه فأنكر المشرقين أصحاب عض ادعاه ولقد يلد يكل الاجلخ فيه يوجد 
اذصل الني أصحاب من نفر عن روى شثثا لوأن مجنم ذلك قال أومن وقالوا ادعاه حيث الإجاع دعواه 

مميروعنه ب ر إجاع عل دل  ٠١٠راغمم ولا حلاقهم ئلهم يروعن فم التابض نفرّن عن م وسم عبه 
مممواجمع رجل ماثة اللف من بيتنا لوكان يقؤل عمهم ؤسمعى لوقالوا مفرقؤان ام محتممن يدري لا لأنه 

إذاالأمورولوجازلنأ عض ق يختلفؤن خد*أ وقد معهم محتمعون المعن أن ندر أن برز مل عل عشرة 
أنخالفنا ممن لخيرن١ جاز موافقته ندم أن يوافقه ولا يخالفه ^لأ غبره عن نحفغل 1ا يه أخذنا قيثا قاتل لنا قال 

اشؤجمه إ اكا،هم رقال ّيء فته يقل لر ما احد عل يدر ن بجون لا ولكن لنا ومحالفته ك موافقته در 
والركاْالصلوات س جهله سع لا الذي الفرص ل يصح قلى V إجاعا تقؤل أن يمح فكيف ل فقال عال 

مجنالخؤإص عند علمه إنما والذي الخوام عل جهله يقبر لا الذي الأحكام ق الخاصة عم وأمل الخرام دمحربم 
ملمهملا ف؛ا اختلفوا علمهم لا نقؤل قولن من واحدا فيه فقول *ذا س يوجد ما وقليل الخواصي خر سبياط 

عليهيوجد م ؤإن والمنة والكتاب أقاؤيلهم أثمه فأخذنا واحأإدرا اختلفوا ذِه اختلفو غ؛ا ونقول فيه اختنقوا 

تالالخ  IIأرحاض أأكان؛الفرض أصله ولمل الخة. ل )١('هذا 
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للثليس تبلك ،11 الغ -مذا أؤدت امما عداش إل فاممل أخته ينت هم؛ امما له نحل محبمل لرموله فقلت للكلية 
ملف1ر،|سفي باخؤْ للث فليسوا غمماّاء الز؛همُن ولد من وماكان اخؤتلث فه، ابء ونمت وعا انا باخ 
الرصاعةإن لها فقالؤإ الؤمنن وامهات متوافرؤن ؤّم ءل؛ه الد صل الني واصحاب مالت فاؤسلى هذا عن، 
عبئأخمنا اش يحمه ( اكا٠بى رقال هلك حى؛ عده تزل فلم إياه فأنكحتلما ئسا تحرم لا الرجال فل *نر 

مولخلجكان ين، رافع أن خلج ين، رافع S مض عن عشة عمروين ين، صد م، ضد الخنين.>، 
صرونن محمد عن محمد ايزثزن مد واخبنا الفاض( )قال شثا محرم لا الرجال نل من الرصاعة 

يساران ملٍان وم، الرحم، عد ين ملمة وءنٍايى اب اين عن نيط ين عدك ين يزد عن عشة 
عنهصد ينر الخنين عد واحممزا الئا٠هم( )؛ال شيتا تحرم لا الرجال i؛J، منر الرصاص ان يسار ينر عطاء وم، 

الخزيزلخد قلت ثيتا تحرم لا الرجال تل، عن، الرضاعة يرى الللث،كان عد ان الخل اتحر ينر ع،ان ين، مروان 
نلئيمة عن يلأل ين 'ثل؛ان من صد ين الخنين تمد اخمبما الئا٠بى( )؛ال مروان اين فال ؟ الملك عد من، 
كانوذللث، الخزيز بد قال شينا تحرم الرجال قل، من، الرضاعة يرى لا ء؛ام،كان ا؛ز، ان انجمنر عد انج، 

رجلحديث و؛ال واحد اللقاح j تماس اين عن اكمد عمروين وأيويكرحدث فقهائنا ورأى ريمة رأى 
فاخلافهم الزهري عن روى أنه إلا فدا ي يثلث أحدا اأنمينة أهل، فقهاء من، رأبت وما الْلائف أهل، عن 

قالتعائشة عنر عروة م، الرهتري عن عنة ينر سميان احمنا الظ٠تي، )قال واعام اكر ^؟(١٠ إليه التفم 
صلالني، جاء فا،ا ل اذن فلم الخجاب مانحري، يبمد عل يساذن القسم، انج، ا؛زا افلح الرضاعة عن، ععى جاء 
^^١٤هذا فليسر ؛مأرضعته أنج، أم حديما هذا ق وما فقال ك فأذونوا لث ع إنه فقال أحمته ؤبمير ليه عك 
والتايمنك يمؤل أصحابث وكان ركن مجا ممهمر ارعلم عائشة لكانت الرجل ، ٢٠منر دلو؛اب الرجل *بل من 

عنههوأقؤي لما إلا قي؛ا يدعؤن ولا منة خلاف علي يتفق ^١ قلنا  ١٠عؤ، أوأكرهم عتففمر أدركنا ؤبن، 
خلافهعاثثة ؤأى أن فيه وبجتح مديدا دفعا ؤيدضه القسم، أمح، ينكرحدث محمد القاسم؛ن، قدكان قال 

تحريمترك عن، أكرهم عند فناهرا عانل يكؤن أن أؤل الخاصة عالإ عن، أتحد؛اكينة ك فقلت ( ر؛ال
وم،،مكاكلألةعليه ك صل الني من الخمر ي تحد إذاكنا يقؤله بمج ومن ويركتموْ ركام فقد الضحل، لن 
واصحايهو؛ٌام علته ايد همل الني ١ذءااج ٌن سميتا ما المتصل، الخام هذا مك افيجوزلأحد نقؤثا ما عؤا 

كًز، التهم، عنر حديثا خالف إذا يالمدينة عنه ؤؤى أكرمن، عط، أبدا يق؛را أن بالمدينة يمدهلم من والتايعن 
عن،ترك فقد قلت، لا تال ؤبماير؟ عليه اش ًز، الني، محديث، لخلهم الخديثا هذا من، ليم، نصا ؤمام عليه 
مجاالرضاعة من أنه،ابمرم ومل عليه ك ًز، التهمر عنر ثبت  ١٠إلا ركه ي حجة ك أم ولا هذا يقوله نحج 
عنرثبن، إذا أنهر_، لا أنه ي قئ، ك يغمة يختلف لر فأنا م فقلت تؤته؟ فلذلك ى فقال ٠( الولأد منر بمرم 
حدين،يتأول أن ؟؛j( وقد ، ۶٠٠١١لن ي حالفنا مما أمر لأكرأو أدعه أن إل ميء وسب عليه ه صل، اإتُا 
وركمياطن، نه أعكن، ؤإن معانيه يانلهر فآخلمنر الرجال دون النساء عن، إداكان عليه ك صل، الهمر 
ماىّثم عليه ض صل النهم( م، الواحد حر الأكرمحركي إل ولوذهبن، عنه؛المدينة رؤى الأكرم، فؤل 

سعداللبثه؛ن، حديث، وًمنإ وقة، الئاض( القح،)؛ال لم، بمرم لا أن الدنين، الأكرمن، فال  ١٠عدمحت 
ليقولونناما ؤإن الزهري وقال ديته الخرؤ، ءنهكجراح j( الخبد عقل، قال أنه المسيبا ا؛ز، م، الزهري م( 

وهذاذللت، جمع من، صاحبكم فخرج خالفه ؤعن، ايييإ أ؛ز، المدينة أهل، مل، جح قد فالزهري سلخة يقؤم 
ادمبق، واقاؤيل، الل؛المدينة اهل قول من، حارجا ۶^٠ وقلم بالمدينة إجلع عندكم هودونه ما ءتدكمك١لإجأع 

موالنقلة والمامؤمة المؤضحة ؤ، ديته الخرفي، ءنهكجراح ؤ، جراحه السيج، اين، قال *ji،] قلم أنكم وذللتؤ 
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رهال ١٠٣٠واحد ؛ول ممحفوا ٠،^ مصه ضا مكؤن سلخة ينؤم فقلم أنمي اليب ان ؛ال  ١٠حالغم 
النيإل حطب رحلا أن الساعدي معل ن سهل عن دينار ن أى.حارم عن أحمنا«اللئ، وفد الئاس( 

وحفظناحديد٠ من ولوحامما اُص )ا صداقها ق يصل عليه الد صق الني له فقال ارلْ وسلم عليه اش صل 
نأيؤب عن عينة ن ممتاز وأ-محرنا الغاض( فهومجهر)قال زبيب ر ضان فلاث ي قال عمر عن 

عليهالد صل الى مد لأحد ا1لريرة نحل لر قال أنه الميب ان عن منهل ن عتداس ن يزيد عن ممى 
بهتراصي ما قال ؟ الصداق أقل ربةكم مأك قال نحى أى ان أحرنا ، له حلت ّوءلا ولوأصدقها ؤملم 

أوحفلة قمة لوكان قال أقل ؤإزكان قالت درهم نصف ؤاذكان قال ؟ دورهما ؤإزكان فقلت الأنلون 
رمحبمةلص الب ان عملص وحرص لطم عب اش صل الني ص تا.ت حدث فهذا قال حطة حة 

دينار؟رع ،ن أقل الصداق يكؤبأ لا ي١مينة أحد قال هل الدراوردي مالت وقد ، عندكمكالإملع وعدا 
فقدقلت حنيفة، أى عن أخدم أرام الدراوردي وقال م نل قاله أحدا علن  ١٠وك لا فقال 

قولانحل أحدا علمت U الثافم فقال المدينة أهل قول إل إلا الخلم j أذهب واكنت ذ/ت U فهت 
مماورقاكثرأ يه أملأ ما عليكم أعد أن ولوثتن منكم المدينة لأهل حلائا أسد المدينة أهل ر الخام أعل 

فقلتاش، ثاء إن وراءه  ١٠عل دلك  ١٠للث ذكرت وما علتكم عليتها المدينة أعل ر كثرا فيه حالفم 
الأمدب عندنا عله انحتثع الأم وب اجتمعوا الناس ان ذكر وب اناعه إل صرنا قد لناكتايا إن للثافم 

يكؤنأن نحون لا غرها ول ;المدينة الإجلع ادعاء أن عل لكم يد ٌا لكم أوصحنا فند الثامؤ( )قال عندنا 
لكمعثلت شم وإن فيه محلف عليه اختح الأر قلم وألكرما اختلاف الإجاع ب ادعم الذي القول وف 
أنالناس اجتثع قلم أنكم تحرفؤن تال ذلك فاذكر قلت منه فرغت مما تحفنله أن وأحرى وأقهر أجمع شت؛ا 

انهعريرة اى عن رؤيم و؛د ( الئافص رقال م قلت ؟ ثيء مجما الفصل ف ليس عشر احد القران مجود 
مملمة ن محمد أمر الخنين عبد ين عمر وأن فيها مجد الني أن وأحرهم  ٠٠انشقت الماء إذا ار ف مجد 
قعمرمجدا ان عمرو وان م قلت النجم ف مجد عمر وأن I( انشقت الماء إذا # ق يسجدوا أن القراء 
وأيوعمر وّلم عليه الق صل الني عن الفصل ف المجود رؤنم فقد قال م قلت ؟ مجدتن ا-ني مورة 
إنايش الذين الأممة وعولا* الفصل دون المجود عل أجمعوا الذين الناس فن العزيز همد ن وعمر عريرة 

مجاأوثلاثة اثنن أو رحل عن ولورواه الفصل ف مجودا إلا أحد عن ذكتايكم وأنم نحن حفغلنا  ١٠أقاؤيلهم 
أمللا قال ؟ ّجود فيه الفصل أن الناس أجع أنت فتقؤل قلت محلفؤي( وهم الناص أجمع يقول أن جاز 

أنهأحد يدفع لا حيث إلا الإجاع ألص ولا الصدق وذلك قاله س إل ذللث أعزى ولكن اجتمعوا 
قلتأبدا لكم يصح ئيء  ١٣٠القمل ق لمس عشية إحدى القران ّجرد أن الناس اجنح قولكم أفمي 

مجدتنالحج مورة ف أن عل وأكرأصحاينا مجؤدا المفصل ي إن عل قال ؟ أكرالفقهاء اي؛ي* فعل 
إلاالحج ف نعدون لا لأنكم الناس اجنح قوله ق الحل مما وهذا عمر واين عمر ص ذللث يروون وعم 

لمجدا انها عمر عمرواين وهويروىعن محتسون الناس فاي ذللي عل اجتمعوا الناس ان وتزعمؤن مجدة 
فقلمبالقران عليكم احتجوا وقد خالفه عل.ن الشاهد امحنع ق احتججم أنكم أوتعرفون مجدتن الخج 
جمهواحد فحلف اللص عل اببمن رد نحلف لر فان ! لهنحلف المى الخق الرجل عل يدص الرجل ارايم 
وأنه، ااشا٠^٠ ع بامحن فليقر أقر.باذا فإذا البلدان س بلد ق ولا الناص عن أحد عند فيه شلث، مجالا هدا وقلم 

إنذللث هن أشكل مجا تبيان فهذا الصواب، وجه يمف ان نحب الأسان ولكن المنة تبؤت عدا عن ليكو 
بمايقولؤن الشاهد ع امحن ف خالفنكم الدين أفتعرمن الفاض( )قال نقؤل وهكذا ل قال تحال ١ ثاء 
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؟ض - أحذ حالف فان ا،لدهم عل امحن رد تكل »إن عله، بمقرن أتمنوم *ال ؟ كاذا ئت ؟ ئم 
امحنرد أن يزعمون وأنم أبدا امح، يردون لا أنم تحلمؤن وأنم إ نمال اش لجمه القاض( )قال لا *اث 
تمقالت ينولؤن مالأ علم لئيم فقد فال ل ؛لت ؟ الخق منه أخد امح، عن نكل إذا عله االد'ما وأن •يطأ 

حازؤإن الاسكافة عن م الناس عن الرواة ي أونحوزلزلل تمال الد رحمه الثاض( )؛ال زلل لعله ولكن 
يزللم إذا لأنكم الزلل مذا أكرس عله انحتمع وقولكم عله انحتمع ^ وما الأقل الأكرحازل ي الزلل 

ثعانجن ي وقولكم الغاض( )؛ال اداسكاهم مجن أفل لابم الدينة ض فل عامة الناس ءن رمحوا أن 
ضاولاترؤون •ننهلخا أيه عن جمر إلاحدث ضا لاترؤون وأنم علكم حجة المنة يلان مما نكي الثامد 
وعطاءيالوية سكرانما وعروة والزهري وّام عليه اش صل ايد رمول أصحاب س أحد عن يمح برظ 

أننحفغلؤن لا وأنم وسب عله اش صل الني أصحاب حدا بممل فلن المنة تثن فازكات بمكة ينكرها 
يالويةالتايعن ياملع سموها فانكتم الشاهد ح بامح، عمل محبمم عله الد صل الى أصحاب س أحدا 

غرس قال سخا فأت قالت به تشما أن أؤل الحرالنمل كان يخرمقطع بنمؤما ؤإزكتم نيا اختلفوا فقد 
مملإلا نشت ولولر إماع ولا و4 يعمل لا وطم عله الد صل الني عن محصل محدث ثبموها الدي الطريق 
ماأثكل  ١٠أن وزعمت اكا٠هم( )قال وسنة يمران عنيا بمتجؤن وعم نشت أن س يميدا كان ؤإجلع 

الشاهدمحع اببمن ي يخالفونكم والدين فه يخالفؤن لا الباليان ي اخم الاس عل يثيم ما به احتججم 
غرمنة وهذا عيا نكون ولا ممن ذكر الهران ل ليس اعهلينإ فبالمنة امحتي عن يالكول أعهلنا نحن يمولون 
اوشاهديثاهدين إلا الشهادات حهة س أحد يمهر لا ان ر يدل القران أن زعمنا وغرالشهادات القران 

إمماالمتمان واش حجة فه عليم ليت علهم يه احتججم والذي الشهادات ممى ل ليس والكؤل وامرأتي 
أشكلمجا يبان لا الحجة س يان مجا فهوإنكال يغرحجة احممحجم واذا يه احممحجم غرمجا ي علهم الحجة 

ينمالك عن عبدك س سممه أكن لر إن الحرث ين عبدك عن الثقة أحرنا الغاض( )قال ملحا 
لقضيا عفان ين وعيان اإخْلاب ين عمر ان الميب ين معيد عن ثمسمْل ين عبداش ين يزيد عن أنس 

نيزيد عن الثوري عن جرج ان عن خالد ن سلم أخحمُا الغاض( )؛ال الوصحة دية ينمق اللهلاْ 
عنيذكر نافع اين سمع س وأخري الغاص( )قال مجناْ مثل أو مثله وعنان عمر عن الهب اين عن معل 
الحدثل ولا القدم ف الاممة من أحدا نمير ل؛ أنا ص عل وقرأنا الغاض( )قال مثله الإستاد مدا ثاللث 

دونقضى حديث آو قدم ق الأممة س احد يكؤن أن فتقيم ا القافس رقال بثيء الؤبحة يؤن ما فى 
دونما قضيا أنبم،ا عمروعثان الملن س عفليمن إمجامجن عن تروون ولكم تحفرلنا واش وأنم بثيء الؤصحة 
يسكتأن عله ومحا التتمان واش إله ذهب وجها يوايتنه ع هدا قال ش أعرف ولمت مؤقت يثيء الؤصحة 

يكؤنأن ينبض ولا وذللئاكثممفيك؛ثاإه يركه أن رواه ءنده'ُا يكن فئ رواْ أوإذا هذإ س لدى ما يواية عن 
لهحاثزا ايصrحةسيءكآن مايؤن تركففي ثيثا الدنيا س وال لووجدكل أرأيت علمه أنه أحر قد ما علم 
معقضيا انبمإ الالم^ن اممة س طمن إمجامن عن روى وقد بثيء لها قضى الاممة س احدا تحبر ب يقول ان 
ينؤيد أن يلينا وتد نحد ولا بثيء الوصحة دون ما قضى أن ترك أمجر ولا امجام الناس س أحد يروعن ل؛ أنه 

ثبتمجا جميع أفرأيت واحدا حديثا فيه رويت قال فان الدامية ل حى الؤضمحة دون ما قفى قد ثاب 
علمننامجا يقؤل أن ٍله يكن فلم واحد محدث يشت يكؤن أن يتمم هل' واحدا حديثا فيه رؤى إمما به أخذ مما 

أيس الثافي الت قال ، واحد حدث س وثن ؤؤيت مجا عامجة تيع أن فينبض واحد محديث ين أولا 
أوذلمسها أو امرأته يقيل أو دير أو ذكر س محدث أو مضجعا الرحل ينام أن س قال ؟ الؤضوء محب ٌيء 
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إلاؤبمالإ عايه اش صل الد دّول يثاهد أ ممن أوبميك نلك أوأحد ؤبمالإ عله اش صز، الد رمه أوار 
أنعل أوحس، الق أن عل دلي ^^^ ٠١١إلا ذلك احد لا أن ي وإن رمرٍ عله الد صل اش محبمه بالمدعن 

فاذكرمهة1ل و،نؤحه الران نامخ ي هدا يلنبمك أضا له و؛ات ؤبمالإفال علته اش صل اش لمق عن أ؛ل 
وفالوالأءرين« للوالدين الؤصة حترا رلئ إن ا،لوت حضرأحدكم إذا عليكم ))كب ممال الد ثال كلت ميتا 

فلأمهأ؛واْ ؤدرئه ولد له يكن لر فإن ولد له إنكان ترك مما اللص ٠^٠٢١ واحد لكل ^١^^ ٠ لفراثض اي 
الفراثصاة ان وسب علته اُله صل الد ُبمه عن بالخم نزعنا ٠ الدس فلأمه إحؤة له كان فان الثلث 

نحدمل اافرائص سخت الؤصية فاثل فقال المر ينل لا ممن فلوكنا والأ؛رين للؤإلدين الؤصيه سخت 
انثاية لك والخجة والخكة يالكاب مسه محيا فال ؟ وصم عليه الد صل الد  JyMjعن بممر إلا عله الخجة 

ومالليطن،١١ لازم الخم ني أن إل ًمت ولد كبمالإ عليه اش صل اش محبمي المدعن مي علينا 
الخجةيات إذا غمم إل أرى -مإكنتؤ اءلهارالأ!تةال من أمة تد>ني ولمت اش كتاب من معانيه ثل مي 

عاماجعلته المرازكبل ل للعام أرأيت ولكن الخق رأيته ما إل أمي يماكنت الوحئ عل بأن أتدين ل فيه 
لمغلهال مهمر الخاص يه ٧> عاما يالثيء نتش وفد وامع الخرب لمان ك فلت اخرى، وحاصا رة 

فالأحرى المنة وي ِْ القران ل نن القراذ ي أنزل وكذك لازم، بممر إلا بممر ذلك ل أصم ولت 
إنا)ا وفال الخام يه يراد عاما يالقي نحرحا فكان ء(( مي خالؤركل الرد )ا وحل عز اش فال فلت ئيثا مما فاذكر 

مننحلوفة تنس فكل أنهاكم« اش عند أكرمكم إن لتعارفوا وناثل ثعؤيا وحعلتاكم وأش ذكر من حلفاكم 
الوحلاقها فالتقوى ٠ آماكم اش عند آكرمكم اإن وفال الخصوص وفيه العام يه يراد عام فهذا وآش ذكر 

منتدعؤن الدين إن له فامتممإ مثل صمب الناس أتيا ))يا ؤفال عقؤيم عل الخلؤين عثر لليالخن إلا نكي 
عليه؛٢الد صل اللي رّي زمان ي الناس أزكل ال*لم أحاط وفد له'ا ولواجتمعوا ذبابا بمٌلقوا لن الد دون 

وأمالم IIوفال سك1ن،)كذا قد فامما عاما الكلام ونحرج اتين مم لأن ٌّّإ دونه *ن يدعي ب؛كونوا 
كوذكرت دوما اعلها نه الخالين ان عل دل المن١١ ل يعدون إذ الحر حاصرة الىك١نت المرية عن 

يهأؤيد أنه اش كتاب ي يوجد لا الني الخام بزل ولكن كله فلت هوكا فمال فيكتابي مماكتن أثياء 
؟مجته نحرحات الخيص ونحل قلت يل فال ؟ عامة الناس عل ئراو،را ألت الصلاة الله فرض قلت حاص 

الؤصيةونحي قلت ; ل قال ؟ ملما نحرجا الأمال بمص ونجد عامة الأموال عل الزكاة وتجد وقالت ; نم قال 
الملمييورب ولر عاما والؤلد والأمهات للاياء انجاريث وفرض قلت نم قال ؟ بالفرائض منسُخة للوالدين 

علذك فا فقلت حدا يعصّر مول وتحن نم قال يالمنة قتل ممن قاتلا حرولا س رعدا ولا ُثم س كافرا 
اثفرض لكتا؛ه نمال اث أحكام ل ك بان محي قلت قرآن نص فيه ض لأنه المنة قال V يذا 

نمفال ؟ و.نوغط وناصخا ؤعامجا حاصا أنزل ما عنه الإبانة من يه وجل عز اللي وصعه الدى والوب^ي ؤصوله 
أحدمدمن أناص فيه ذهب ولقد المذهب هذا ذهب س حملآ ل يان حى هذا بخلاف أقي زلت وما 

سقال الأر س عنلم ال عظم يه أفضى قال ؟ لزمجه فا قلت اليان اش كاب وق خرا يقبل لا الفريقن 
ركعتنولوصل دك ق وقت لا عبه ما أدى قد ثكاة امم عليه يقع  ١٠وأقل صلاة اسم عله ينع مما جاء 

فيهماكان غرْ وقال فرض فيه أحد عل فليس اش فيهكتاب يكن لر ما وقال ايام نكل أوقال يوم نكل 
منهاوقريب الأول عل لحل مجا عليه فيحل قران فيه ليس قعا قوله ص يقريب قال الخر فيه بقبل فران 

عاماولا خاصا ولا منؤخا ^١ ناسخا يعرف لا أن إل وصار ردْ يعد الخم ني صارإل أن عليه ولحل 
أني حجة س هل ولكن مخما أقول,؛واحد لت واصح الذين هذين ق الضلال ومذهب قال والخلما 
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هداي المالة يع حصره من يعمن فقال هدا مؤي عندي تلزمه اشاء فدكرت رعمت ^^ ٥١عل كله 
فالما غير للث أحدث فأنا فال كله عليه يدخل ولا عليه أدحلت كثيرمما عليه يدخل ند أنه وعندنا 
slii  حملُئل رّوله وعل اش عل يه أثهد عامة عن عامجة مشه مجا منها وحوه من اذز قال فاذكره

فيهفيختلف التأؤيل محمل كتاب ومما ، أحد فيه ينازعك لا الذي ااافدم العلم هدا قلت الفرامحن 
عليهالناس من ياماع إلا احتمله وإن أيدا باطن إل يصرف لا وعامه ظاهره عل فهو نه اخلف فإذا 
بوإن عليه الاجماع ملهم عمن وحكوا عليه الملمون احتمع ما ومجنيا فال القناهر فهوعل مرفوا فإذا 

عنيكون لا إماعهم أن وذلك عليؤا اختع السنة مقام عندي يقوم فقد صنه ولا يكناب هدا يقؤلوا 
يعلمالحجة تقوم ولا الخاصة علم ومما فال بعده ما ل فصف تلت فيه تفرق إذاكان الرأي لأن رأي 

الثيءمنه يقاس ولا القياس هذا اخر م الغلط فيه يوهن الذي الوجه من نقله يكون حتى الخاصة 
مضق فيكون صواء ينقضي أن إل ييتديء أن يئن يا ومجمرفه ومجصدره مجبتدوه يكون حى ء يالمي 

علالعامة نحتع حتى أصؤلها عل والأُثياء العلم مبيل من وصفت مما صيء ي التفرق يسع ولا الأصل 
مجنذكرت مجا اما فقلت قال الخهلا فيه ممكن لا لأنه ثيء كل عل حجة والإجاع اصولها عن إزالما 
نحتمعبل العوام فيه نختلف لا قلت الذي الثال أفرأيت قلن فكا العوام عن العوام نقل *ن الأيل الطم  أءمكساالعوام م، ينقلؤن الذين العوام أوتعرف فتصفه أتعرفه عليه جماع فتلها صن وتحخمئ عليه 
غيرالإملأم ي يالنا أحدأ نحد ولإ العلم إل ينب لا ومن العاياء فأولثلث الفرانض حمل ي قلت 

هذاغير هووذ بل قال ؟ هذا غير هووج، أم أريع الظهر أن ايد فرض أن يشك عقله عل مغلوب 
دومميابلم متفردون لأمم فيه اناعهم بجب له عاير لا من دون العا،اء إجاع هذا فال فصفه فلت 

حجةأحد عل مم تقم ؛ افرقوا وإذا له عُم لا مجن عل الحجة حم قامت اجتمعوا فإذا عليه بمتمعؤن 
علللتي ؟ ما وجدمم حال فأي عليه اجتمعوا مجا عل القياس إل يرد أن فيه تفرقوا فكا الحق وكان 
رنمزكل بمتمعدن الخم! أهل مجن ملهم ُنكان أن علمت جهة مجن بمتمعن إزكانوا نلهم من حال 

قرنمزكل متفرقين قبلهمك١نوا مجزكان أن علمنر مجممرقين فازكانوا جهة مجن بجتمعون لا ؛ ١١لأتمم 
إذاوصواء لازم يختر إلا يممهون لا أمم للأمبدلأل ختر غير أو بمكؤيه خثر •ن اجماعهم ومواءإكان 

فأمجاءل.موله أجمعوا مجا أ-تحارهم.إلأ مجن أبل لا لأف محكوم ب أو يعضهم وافق بما حرا حكوا تفرقوا 
نحؤيزهذا له فهالت، قال الغلط فيه ممكن ياهر حجة تقم فلم فيه ممكن الغلعل فان فيوله تفرةواٍفي مجا 

افراقهموأن فيه يكن ح^رأولم فيه حبكان إجاعهم أن زعمت لأنك الإجاع الأخياروإثبات إ؛ْلال 
حجةقامت؛اماعهم آحمعوا إذا الذي العلم آهل وس له وقالت فيه يكن خثرآولر فيه غيرحجةكان 

أجمعواإذا الذين الفقهاء فثل قلت حكه وأبلوا فوله رضوا فقما البلدان مجن بلد آهل نصبه مجن هم قال 
يكينأن اجتمعوا إذا سعة التأنحعل يتكلم ولر أوحضر ؤإحد فناب عثرة كانوا إن أرأيت حجة كانوا 
أنللتسعة أيكون عقله عل غلب أو أحدهم مجان إن, أفرأيت قلت ؟ لا قلت فان قال ؟ حجة قولهم 
فأيقلت لا فلت فان فال ؟ يقول أن للواحد أوسعة خمسة لومات وكذا ؟ م قلت فان قال ؟ يقولوا 
البلدانأكر ي تث٠رين ٠٠الكلام أهل وجدت فقد قلت هذا فُح فال متناقضا كان فيه قلت صيء 

يايدخلون وصمت الذي الوضع وتضعه قوله إل تنزي س ميا تنصب منمم فرقة كل فوجدت 

مجمححه.تأزي ٠ جهه مزكل بمسرن ومم إلا جهه ب. محمون لا ٠لأتم الأصل ولعل صنط انمارة ي )١( 
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متملإ-جاءهم ءل ا0سدلل..!ا وإمما علمته محلى ي نط. محت»حوا لر أم زءست>ا قلت نم تال هؤلاء عله 
>أانالوا أم عل امتدللج منة ولا نياكنا؛1 نحد ولإ الأثياء ق بمولون وجيم فا وأنلث عم الخبر 

وتلتتلت هكذا تال حو( أنه العالإ أهل عله أجمع اللي الثابت الطم ١اميا٢ٌا فقلت ، ٣٣١ج|ة م'، 
ونالوايذكروه لر يرون ؤبما يذكروه لر وان منة ولا كتاب ق أنن نحده ب عا قالوا يكونوا أن ممكن . ٠١٠له 

أمولا ذكره ب علموا أم م أظن فلا علم أمكن ؤإن هذا إن ناو القتاص دون يالرأي 
لازمالقياس أن إل ذه؛وا أم عل تدل أتاؤيلهم وحدت لأنلث له فقلت القياس جهة ْن إلا نالوا 
تالمحلك محله عندهم محل لا الباس قلل له وتلت عليم نحب الذي لأنه ءكت4 ثيء هدا أوإمما لم 

متوهم القياس جهة من نالوا امم من عنؤم رؤيته الذي هذا له فتلنا للي وصفت ما إلا ارى ما 
ءيرِمن تلت ؟ يه إلا يقال لا ان ومنعت انى القياس احذت اين فن قال حجة التوهم جعاك 
فٍاقالوا أّلم عمم للئإ نقلوا الذين أرأيت ؤتلن الوص^ غبرهذا ق وقدكتبته مما أحذته الي الغلرق 

علفهوادلل ثيء عل محتمعة أفعالهم وحدت إذا وقالت قياما قالوه أنم فنؤمن حترا فيه أنت نحد 
النيعن هريرة أى عن السبب اي فروى المنفرد الخبر جهة من قالوا أمم عمم إليك. أنقلوا إجاعهم 

ثيثاالصمف ي الخيري معيد أبر وعن الأمة مجن محالفؤن فيه وله يه وأحذ ثيثا ومر عليه اٌه مل  قوّثم عاليه الد صل الي عن عبدالق اين جائر عن عطاء وروى الأمجة من محالفون فيه وله يه فأحذ 
وملمعليه افه صل التي عن عبدافه عن عاشمة عن الشُُي ولدى محالفون فيه وله يه وأحذ ثيثا المخايرم 

القصل الني ثن رجل عن الخن وروى الهمم وفل الوم الناس من محالفون فما وله ما احد اثياء 
يقولونعاشوا انمم علمم لك ورووا اليوم ونل اليوم الاس من محالفون فما وله ما احذ اثياء ومحلم عليه 

ممهذا رووا قد نم قال ماتوا حى ذلك عل وكانوا صاحبه قضاء فييا مت؛م واحر ؛ح١لفكل باقاؤيل 
بهالأحذ العامة لزم عاليه محمعا فعلهم مجن وجد  ١٠أن وزعمت ااا»ين ل أممة ■بمتم فهؤلاء له فتلت 

عبتم الاحتلأف ي وتومعهم الانفراد الخبرعل مبم واحد قبولكل وذلك مى مننا علمم وروين 
الاختلافينبم ولا الانفراد عل الخبر قبول ينبض لا فمالت فيه وحالفتم فيه ثك لا عاليه اجمعوا ما 

فوللمثأن يعرف مما إلا يقول ولا القياس ييع أن لأحد محل لا أنه فزعمت قاموا أمم ءلتام وتوهمن 
أحديقل إ مجاتوا وقد علموه ثيء عل يسكتون لا أمم زعمت وبانلث حذا الاجلخ حلاف الأملع 

يرور انه الإجاع عيب كفاك ما او ادعيته حيث لوكان العلم اكر والإجاع علمناه الإجاع قْل مم 
اهلعن إلإ احد فيه يختلف لا ف؟ا إلا الاجاع دعوى وّا؛ عليه ائته صل الته رمول بعد احد عن 

أنال صرت فكيف قلت لا قال منه ادص ما افحمدت قالت ؛عضهم ادعاه فقد فقال هذا زمجانك 
نحسولا الإجاع ادعاء هوترك الأملع أن ؤلريقك من تستدل ألأ عبت أكرمما ق ذممت فٍا تدخل 

هذايكون أن ، اش مجعاذ لك يقول مجن التمر أهل من مواك فيوجد إجاع هذا فلت إذا لنفسك النغلر 
البلدانأهل س عنه لنا محش أكرس أو بتد ل وجه مزكل اختلاف إجاع أنه ادعيت فيا ل إجاعا 

ومجاقال هذا من وللث لنا لزم يما السالة إل يك نصبر ملمم الكلام هذا حفر س لبمض وفلت فال 
الذيالأول القول اقول قال ، تثبت ثيء ياي وّتم عله الله صل اش رمول منة افرايت I قلت هو؟ 
مماالأول فاذكر قلت ، وجوهثلاثة أحد محن تثبت أنما زعم قال هو؟  ١٠: فقلت ، صاحبناللث قاله 
المما هذا فقلت نم، قال أرع؟ الفلهر أن مثل الأول أكقؤلكم قلت العامة عن العامة خبر قال 

ممااقل الأخبار تواتر ل حدد له فقالت الأخبار؟ تواتر قال ؟ الثاي الوجه فا علمته احد فيه يخالفك 



جطتمالذين بمرللارمة ،ولاء ومدت إذا نم تال ومول يقول ما لطم مثالا له الجمرواجمل بمن 
علامتدلات شي؛آ أوأحل بمأ حرم وّلم عليه اش صل  ٠٠٠٠١محبمول أن روابمم يثيق واحد يرمحون مثالا 
لآمحن الي؛ اداه من محه وماله صاحه محه ناله الذي غير عن الل نل منم وازكل يلدانم بماين انم 

يإممكن لا ياسل وصم عيه اش الدصل رصول عن تفق عذا اذاخماتت يوايتم أن صاحبه عن يقبل 
اللييكون حى يلد أعل عنم نل إن ولا بلد ي أرمة عن الأمحارعندك تواتر يكون لا له فقلت فال 

١۴.ض رو الكوي ءن دالكوي اتجري عن وانجري الم عن يروى والم الدف ءن يروى 
وخسراصاحبه عته ئرى الذي غير محبمم عليه. ااقُ مل الي اص*ئب من رجل إل بمديثه منم واحد 

واحدبلد ي إذاكانوا لأنم نم *ال وصفت الي للعلة ومنم علته الد صل التي عن الرواية عل جميط 
محنعل به ست لبسا له فتلت محلفة يلدان ي إداكاتوا نم ممكن الخترولا اكوايلوعل نم أمكن 
رحلالولمتا ارايت له فقلنا فيه عل يدحل  ١٠فاذكر فال ومنبنا ايتدات إذا دينالئ، ي إماما ح٠رلته 

عليهاش صل اش رصول عن حرا فأحرك قكب* عليم مال اش أش ومن القدمؤن بئروعم أهل مجن 
حريكون لا أن أول مدهم من المم كبمنت ئا حجة حبرْ عليلتا يكون ولا حجة تلفه لر وصم 

؟وأكرمنه عوحرمتم فيمن آمكن  ١٠مم ممكن وأنه فضل ناكل عمم لنقصهم مفثرلأ ممم الواحد 
ينحائر ّءع انه للئ، يروى يالدينة ملمة آبا فاجعل الرواية صحة من تثبتا ما أفتحكم فقالت، ل قال 

لكئردى الذري واجعل جابر وفضل سلمة اى فضل ي وي صه افه صل التي عن يروى عبدافه 
وملمعليه اذه صل الّءدا ٌءعت يقول الخيري صعيد أبا أو عمر سممت يقول السبح ابن سمع أنه 

بنالراء سمعتح أحدهما يقول اليمي إ؛را*م "يت أو المعي ٌءعت يقول اك؛يال امحق أبا واجعل 
الحسعن يروى أيوب، واجعل يميه وّام عليه الد صل الني أصحابا مجن رجلا ّءعت أو عازبا 

التيسممتا يقؤل وملم عليه اش صف الني أصحابا من غرم رجلا أو ءر؛رْ أبا سممتا يقول البصري 
الذريي أبمكن، لن فقلت م فال ؟ حج؛ بإُا أتقوم له أونحرم .الما،ء يتحلل وّّلم عيه ابه صل 

علوالحسن، الحسن عل يعلط أن أيوب ول فوفه من عل المبب وابن الميب ابن، عل يغلمل أن عندك 
وممنلقينح ممن الغلهل فيه ممكن ما عل الواحد حر تثبت، أن يالزملثح فلت م فلحح فان فقال ؟ فوقه من 

الىأصحابا من الواحد حر وترد وصلم عليه الد صل الني أصحابا دون فوقه ُءن فوقه من عودون 
الغلهلفيه ممكن الخربان فرد بعدهم ممن، حر وملم عليه اش صل الني وأصحابج ومر عليه اس صل 
لأنكلالفضل ي لم يعد لا عمن وتقبله الناس حر وعم وّّام عليه الد صل الد رمول آصحابا عن 

علتهاش صل النه رمول الخرإل ينتي حى فوقه عمن ثبتا فوقه وس فوقه عمن ثبتا عولأء س واحد 
القلته ؟ *كدا *ذا أععللث ا إن أرأيت. ةلته.ولكز، إن هكذا هذا قال عبتج الي الطريق فهذء وٌلم 
سأنل لا فلتج فان فال أنح واروغان والأنقهلاع بالروغان الخوابؤ أوترك عته بالرجؤع إلا هذا يدفع 
اربعةعن إلا وصلم عليه الد صل الني عن اقبل لر مفرقةكا وجوه آربعة س إلا خرا عليه نشت واحد 
فقلتاقال أبدا هذا يوحد لا . به نقول إذا ت قال ؟ به أفتقول ؛الزملث، فهذا له فقلت، قال، متفرقة وجوه 
أصحابهمن الرجن، م، رابعهم الذري ثلاثة ولا الذهري م، أربعة يوجد لا أنه أنت وتعلم أجل 

دونأربعة س أنل قال س له وهلت، قال، *ذا دع ولكن أحل قال، وّاام عله الد صل اش رسول 
وسءل؛ه _>li،  ١٠ّبعتي س آحر قال أو حمة س إلا أتبل لا رحل لك قال إن أرأيت ؟ ثلأث؛ن 
لماتظهره فلا تعرفه أو قلتج لا قال ؟ مه يقبل س أفتحي قلت .ثتم ٩ قال ؟ !لارمة يك وقت 
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ضوسا  lJuأض لا تال واحدا ضلا أوينملوا تولأواحدا أوأك؛زهم مولوا أن أممي ؟ جاْ U وّام 
ععارضمنم بمارصه وار وصام عليه اش صل التي عن الخدث منم واحد حدث إذا ولكن *وجود 

ولامحدث ند أوليس ثت قال تال،نهَؤا مجا أن علموا وأنم به رصامحم عل دلالة فذلك بخلافه 
انحدثعل وامما قال ما حلاف وأته قال تالكا ما أن منم حديثه ّءع الن عب ولا ومحدث يسمعونه 

أصحابمن الأممة ؤلكن قلث مجا عل هدا ممكن قد قال ردم له فليس حلاقه يعلم لر فإذا سمع أن 
طم؛1؛<"^عن إلا معارصته فيدعوا بأم محلم محياث أن أبدا ممكن فلا مح؛ّام ءل؛ه اش مل اُد دآّول 

يقيمواأذ عليم وكان الحق فال ما بأن منم فهوعي يناكروْ فلم حاّممهم فإذا؛>كم فاقول وفال فال 
يصدقهاالقاعدين شهادة قلوا الفلاعرّي ل بصدقه صدقوه يكونوا أن أفكن فلت فه حكم  ١٠عل 

إليهوالخوا عمالواحد مالوا بأنمم فيه الدلالة عالهم ب لا قالت إذا فتلت ؟ لا قالت فان قال لذلار؟ اق 
فممولقال عليك محب مما حاملا كنت ممكن لا مثله ممكن فما قلت وإذا قالخا مما جاعل أنك علمت 

مولاؤيكون به غيرعلم عن يكون وقئ فال مما علم يكون فد العارصة عن صملهم إن أقول قلت ١ ماذا 
محزكانقوله سمنوا فما عنم واصتدلألأ قلت، لاكا سمعه لر أكرهم ركون عنه وقوف عن وكون له 

فيهفسوى مجالا مم إمارته ل بكر أبا أن علمت هل لعضهم قلت مدا فيع قال ستا صادقا عندهم 
نمقال ؟ حياته ي الخد ق يعارصوه ولر المم منه فنثلوا قلت قال؛م ؟ ايا الخد وجمل والمد الحر ين 

ففضلعمر فجاء فال أقوله ولا نم قال محالهن، وله أن؛كم أراد فهب فلت حياته ل عارضوه ولوقالت، 
قلتنم قال ؟ والإحوة الخد بهم، لشرك الفم ُنا الميد دًلرح والسابقة النسب عل القسم ل الناس 

نمقال عندك ثلاثلمم غن العامة أحبار عل فهدا قلت نم فال القسم ي الناص فسوى؛؟j( عل وول 
إذاصنة ولا نصكتاب فيه ليس  ١٠إن افول فلت ؟ مجاذا انت نيا فتقول قال احبسن، مجا ضا فقل قلت 

قلت،ما عل لا حقا راه مما ؤيقول يفعل أن تعال الد شاء إن كلأ رمع انحمدون فيه بالأحمال ًللب 
المثله يكون أن ؤإلثالث الثال للعمل يبي يالزُهم'كان الأول العمل ' فر لثن فال شئت مجا أنت فقل 

احمادهله ممضي له أن عل ليدحل حياته ي محمله عل يكر أيا رافقوا يكرا لر بل قلت وش يخالفه 
الخامجةعن تنقاله العامة أحد حى أبله ولا ِم هدا أًءرف لا قل!، •؛ن قال أحل قالت حالفهم وإن 

أحدعن رؤى ولا مدا ل شلث، أحدا نعلم مجا له فقلن، بكيا قبلهم مضى ممن ماعة حدثنا عمم فتقول 
أنهنصنف مجا حمح ي عاوضلد إن أحد عل حجتلث، فا ثابتا مدا مثل يكول أن نجز ؛ ؛لثن خلافه 
فدممناهالاحتلأن، عل ذم وحل عز الد فان ملمم حضر ممن "؛إعة فقال محلت ما مثل يقول بان إجاع 
منأتوصع قلت فل قال فأّاالئ، قلت، حكم محال ؟ حكم أم حكان الاختلاف ق له فقلن، 

وقد lyuاو عاشوا افتوا الدن الملمن اعلأم .ن ادزكن، من افمحر قلن، لإ فال ؟ شيثا الاختلاف 
مماقالوا قلت، فان قال شثتؤ مجا نيم فقل قالحج I نم قال ؟ فبلهم عض محكون أمور بعض ل يختلفون 

فانقلت، نم قال القياس افيسعهم قلتؤ مدا فيع فال اجل فال اجهاعهم خالفت فقد محلنا يعهم لا 
نصم؟ثيء اي إل فيقولون قلت، ؟ لا محلت فإن فال ؟ القياس عل ممضوا ان سعهم فاختلفوا قاصرا 

قولونفلا قال ؟ قال مما القياس هدا وراى تلت ئ القياس فرات فعالنا قد قالوا قلى القياس إل قال 
ولوأمجكنمحتمعوا أن ممكن فلا قلت ؟ نم قلت، فان قال ؟ الأرض أقهيار محن قلنؤ محتمعوا حتى 

ينبهقال الأّكر؟ احتغ إذا فكيمح، فاحتلفا اثنان احتمع قد قلت، . يختلفوا ب فلواحتمعوا قال اختلفوا 
يعقلت، فان قال القياس ناله الدي ان المختلضن ض واحد كل فزعم ففعلوا قلتا بعضا بعضهم 
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إذاكاناماعا يكون فكيف إماع عندك وهدا عندهم يسعهم  Lcإلا ؤيفتون بجكون لا وعم محأفتوا فيه 
اعم.واش ؟ الأخلاق اسالهم ل .وجودا 

محالايد زائض يان 

أحدهماوجهن من فىكتا؛ه عزوجو اش فرض ( الغاض ثاو ) فال ( صبان ين اريح محر؛ا أ) 
فرصهأحكم أنه الضوالأجر وعن التأويل باكر.ل.عن مه اّتض حى بمضها فرض لهكف أيان 

اشصل اش رمول فرض  ١٠فرض أثبت م محبمم عله اش صل ليه لمان عل مى ويهماكف يكتايه 
تياركويقوله ا( فانموا عنه ماكم وما فخدوْ الرسول اتاكم وما  ١١وجل عز يقوله فىكا؛ه وّم عله 
وماكان» وجل عز ويقوله I( نايا  ١١إل مجر؛يترم« فكا بمكوك حى يؤمنون لا وريك فلا  ١٠اسمه 

القران.مداى اية ضر مع را أمرهم مجن الخيرة لم يكون أن أمرا ورصمحله الد قضى إذا مؤمنة ولا لؤمن 
اشرحمه ( الغاض قال ) فبل وجل عز اش نفرض ومم عله اث صل اش رمول عن فيل فن الض 
موجل عز اش فرف بما شراتحيا تفرقت م عليه فرصت ما عل ثايتة أما ز نجتمع فالنراثض تحال 

علمريعة نع يقاس فلا مما جمع مجا ض لتجمع  ١٣٠فرق ما ين فتفرق وسم عليه الد صل رسوله 
عقولهمعل النلرين غيد الالغن عل 'ايتة نجدها فتحن الصلاة الشراتع مجن به نبدأ ما وأول غيرها 

زالدحول يموز لا أن ز. محتمخن وايافالة مما الفريضة نجد م حنقهن أيام ا-دضبى عن ساقطة 
معدوماا،لاء الفروإذاكان ر أوالتيمم موجودا ماكان والفر الخضر ى اااء يهلهارة الأ ممما واحدة 

ونحا.هماالعلة ى زيادة أو العضو ى تلف لخونا الوضوء يطيق لا مريضا الرء أوكان الحضر وى 
وإذا ١٠٠ولجديالأرض ونازلن الحضر ى ماكانا الكعبة إل متوجهن إلا معا يمليا لا أن ش بمتمعتن 

١كانا  يوميءدابته به توجهت حسثا يتوجه أن راكبا إزكان تهلوعا للممل فيكون حافإ تفرق ين فر ٠ 
نحبصلاة المحل ونحي الخوف من واحدة حال ز إلا أيدا بمال فريضة للمصل ذالتا نحد ولا إبماء 
ونحيجالما يمل أن له يموز اكفل ؤنجد قامما إلا الملأ؟ عنه تجز القيام؛ ؤبمكته بمليق إذاكاز عله 

إنماجدا مجضعلجعا اياها يقدر ر فإن جالما أداها يقدر ب فإن قاتا الوقت، ى فريضة؛ودتأا المل 
آومافهلةثابتة إلا تكون الزكاة نحد ولا ونحالفها الصلاة تجامع فرصا الزكاة ونجل يقدر. لر إن قدرومجوميا 

احتلمتبعدركا نحتلف لمستا متويا الحالات جمع ز وجن ما أداؤها إلا نيا يض لر ثثتتح فاذا 
زالترمثاله دين عليه وكان الزكاة فيه حاصرتجب مجال له إذاكان الرء وص اوقاعدا فاكا الصلاة تائية 

أءلاiهايودعاَي حال ز تزول لا والصلاة الحال تلك ى سيء  ١٣٠عليه يكون لا حى الركاة عنه 
فبلمن يؤلما الزكاة فعليه مثلها وله دينارا عشرين دين عليه احرإذاكان فول وللثافهمر ( الريح ال ق) 

لووهماالعشرون هذه كانت س (( حا ^^٦٠؛ تعلهرهم صدفه اموالهم من حد )I فال وجل عز اش ان 
أنماعل تأول أحكامهاَكلها كانت فيا منه كانت ولوتلفت صدقته جازت  ١٢ولوتصدق هبته جازت 

(الغاض قال ) الأية أموالهم« محن حد  ١١ونمال تبارك اش لقول الثكاة ضا عله وجن ماله من مجال 
وكذلكالزكاة عنبا تزول ولا جمحها أيام فى الصلاة عما تزول المال ذات المرأة ونجد تعال اش رحمه 

عقله.عل والمعلموب الصى 
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الموماب 

الصومنحد م يونت زض الصلاة أن ُوتتكا نصا الصوم ونحي تعال اش رحمه ( ال ق) 
يرخصلا الصلاة هكدا وليس ونته يعد يقضيه م وثه ق له وهومهلق يدعه ان للمسار ي مرحصا 

أنمحا ثرخم، تجاكا المحرم قمحرمن أن مح، ثرخص.ك دلا غرم يلم إل دمإ عن الصلاة أجر تى 
ىحاح إذا ونحيه والصحة ارض ش حالاته ياحتلأف محالفا صومه يكون ولا الصلاة من يقصر 
ولرامتغفر الصلاة ى حاح وان يدنة نحر ا-ني ى جا؛ع دإذا وأعتق يعوداجي رمضان شهر صيام 
منهشء ى يكون لا ص ■ميأ^ يكون م محرم كلها الخالات مذه ى وانحاع كفارة عليه تكن 

عليهيكون آونلهارفلأ محل اوكفارة رمجضان ثهر قضاء ى عليه واحب صوم ى ءها«ع نحده م كفارة 
أفاقفإذا صلاة ولا علتها صوم لا والحائض عليه انمي ونجل هياكله ز البدل( عليه ويكون كفارة 
ولمىهلْ وحض هذا إغاء أيام ى الصوم من مضى مجا محاء محلبمأ الخاص وطهرت عليه اكى 

ا-نييرحدت ، قولنا ى الصلاة قضاء عليه ايص عل ولا احد قول، ى الصلاة قضاء الحائض عل 
غترهز ويخالفها ثيء مح، الصلاة محامع ا-ني وجدت م مبيلأ إلية وجد خاص.وهومجن عل نصا 

صلاةيستأنف أن عليه ويكون( فيها ممضى ان له يكون أن فتها له بمل الصلاة فان فيه يخالفها مجا فأما 
والحجويقتدي يبدله م غيرذلك له يكون لا فاصدا فيه فيمضى حجه يكفرويفد ولا منها يدلا غترها 

يد-؛زيأن مجامجورين وجد-بما م الحج عنة بجز ل( ى.وده رجل أخطأ زا.ن وقب ز والصلاة قت وش 
عنهأجزأ ,الوقت قبل الحاج دخل وإن صلاته عنه نجز لر الوقت قبل اكل دخل فان وفت ز اكل 
يميعا ١٠عل إذا ووجدته التسلم وأتمها التكبير أولها فرحين واحرا أولا للصلاة ووحدت حجه 

أحنائهاحر م الإحرام فأوله يعده أجزأ م واحرا أولا للمج محوجدت أفسدهاكلها واخرهأ أولها يهم( ف؟ا 
حاصةالنساء مجن إلا المنة ودلالة ى إحرامجه جميع مجن( خرج هذا فهل فإذا والحر والحلاق الرمجى 
قبلالنساء أصاب إذا الحال هذه ش وجدته م والصيد والهلمب الماء مجن إلا ب فول وى 

ثيءوكل الماء له حل يهلوف حتى المساء يصب لر وإن لحجه مفسدا يكن ول؛ بينة نحر له بمللن 
حلالاهذا يعمل والوداع انجار ورمجى بمي المنونة مجن حجه مجن نكه عل مجعكوفا الحج عليه حرمجه 

محامجامجورا ووجدته عليه قاثم الصلاة وإحرام إلا الصلاة ى شبا يعمل وهولا الحع إحرام محن، خارجا 
ىومجأمجورا وحجة والصدقة والصوم ١ك٠١ء من يالكفارة البدل ف؛أا عليه كان تركها إذا يأشياء ١■^ 

نحز؛هكف١رةولا صلاته نتقد •ما لثيء تاركا يكون أن إمجا وجههمر من تعدوواحدا لا بأشياء الصلاة 
لفضلتاركا الصلأةكان ٍاو_، غير من يه مجأمجورا صيتا ترك إذا أويكرذا الصلاة اصتتناف إلا غيرها ولا 

بهله محل اليتم( النحر يعد يالمت، وهرانملوان، احر ونت، للمج ب عليه ولأكفازة عنه بمزية والصلاة 
أحبوإن .ومجهم( مح، _؟}، أحب إن النفر مح، وهريبر الثدلع كا مجك، مجن النمر وهو لهذاآخر م الماء 
الدصل اش رصول عن ياصناده عيينة ابن اخيرنا ( القالي ؛ال ) قال ّلءان ين الرمحح اخثرنا ناخر، 

Uإلا عالهم أحرم اث.لا أحل U إلا لهم أحل لا فاى بثيء عل الناس يمم آلا قال انه وصم عليه 
اشرسول عن ولوثبنا طاوس فقه نعرف ونحن منقطع هذا تعال اش رحمه ( القالي هال )  ١١اش حرم 
(بثيء عل الناس بمسكن لا ار قا,ل تحال اش شاء إن وصفتا  ١٠عل أنه فيه فبئن وملم عليه افه صنا 

اينأحبرنا ( الئا،م قال ر يدللئ، وجل عز ايد وأمر عنه بمسك أن أمجر قد بل عى ممسكوا لا ؛ْل، ولر
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والمارقتوالسارق ٠ وجل عز اش وتال منه وخذ  ١٠ووقت وكم الوكاة منه مخذ ااال وأي ؤبجتنب 
إلفلوصرنا I جلدة ماثة سإ واحد فاجلدواكل والزاي الزانية ا ذكره عز وتال ا أيدبما فاتْلعوا 

ربعى التي تطع ^١١ جلدة ماثة زنا اصم لنمه من وصربناكل مرقة اصم لنمه س تينا الهران يناعر 
أرادإنحا وجل عز اد أن عل اصتدللنا بجلدهما وب البين الخر.ين ورجم منه أقل ى ولويقطع دينار 

علالمح يخالفه لا عدا ومثل بمص دون الزناة وبمص بمص لئن المراق بمص والخلد بالقطع 
واصجواارافق إل وأيديكم وجوجكم فاغسلوا الصلاة إل فم إذا ٠ وجل عز اش قال الخفي 

أنعل امحتدللنا الخمن عل وسب علته اش صل الني مح فمحا ؛، الكمن إل وأرجلكم وبكم برم 
رجليهأدخل لن المح وأن يض دون الموصئن بض عوءل إمما القدمهم، غل وجل عز اش زض 

عليهوالفرص يمح لا لأنه وّتم عليه اث صل اش رمول سنة امتدلألأ الهلبارة يكال لخمن از 
بجلدأن عليه والفرض الزناة بمص عن الماثة وجلد المراق بمص عن القطع يدرأ كا.لا القدم غل 

صبققال أنه ؤام وّّعليج اش صل الني أصحاب بمفن عن يروى قد نه إل ذاهب دعب فإن قيع يو 
زعمفان قبله والمائدة تبوك غزاة بالحجازى المثت المح قبل نزلت فالماتدة الخفن عل المح الكتاب 

بعدهوصرء وفرض كيّلم علته اّه صل الد رمول فيه مح الذي الوصوء قبل وصوء فرض كان انه 
مجحأنه زعم وإن واحدا إلا الؤصوء فرض نعلم لا فإنا القران ى وصوأين يفرض فليأتنا المح فنح 

كتابنأى وصؤء إلا قط كانت نعلمها ولا وصوء بلا الصلاة أن زعم ففد الوصوء عليه يفرض قل 
كاكانوملم عليه ايد صل اش محمول سنة الاستدلال من وصفنا ي المح الخمن عل المح مبق 

المارقمن وصفنا محا عثل وتعال تبارك الق فراثض من وملم عليه الد صل اش رمول من ما جمح 
الموفق.تعال واش القران، نحالف أبدا ث تكون ولا الثاض( قال وغيرهما) والزاو 
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الاممصانإطاو كاب 

وأنله شريك لا ومده اش إلا إله لا أن وأشهد له تهمر وقإ يوأعاله مما نمه جمح عل لد الحمد 
حميدحكم س يل م حلمه س ولا يديه بجا من اياطل يأته لا يز عز بكتاب بث ورصوله عده ممد 

يكونلثلأ خلقه عل الحجة ؤأثام عليه أم مما وصلم عليه الد صل نييه لمان عل م بكتابه فهدى 
وقال٠ رحة وعدى ثيء لكل سانا الكتاب إليلث وانزلتا ا اإرّلو؛ال بمد حجة الد عل للناس 

فقاللهم رصوله ومن عله أنزل ما اياع علم لنص ٠ الهم زل ما للناس لنجا الدكر إليلث أولنا و* 
الدبمص ومن أم*م من الخثدْ لهم يكون أن أمرآ ورمؤله الد محي إذا مؤمنة ولا لؤمن كان ما وا 

صل,لرّوله ؛ال وقدللث اساعه إلا لهم بجعل ولر رّوله وأ*ر أمرْ زك ر معميته أن فأعلم I ووصوله 
صراطإل لمدي وإنك عبادنا ص نشاء س به مدى نورا جعلناه ولكن ا قتال ومم عليه الد 

اإليك ألّك، يالدى فامتمسك ٠ فقال اتواعكتا؛ه س بمازص بيه ماأعلم ح الدا صراط ٠ متنم 
وجلعز فقال ديمم لهم أكمل أنه وأعلمهم * أمواءمم نتع ولا الد أزل بما ييمم احكم وأن ا مح؛ال 

وجلر اش وابان (( دينا الأملأم لكم ووصيت نمش عليكم وآمممت دينكم لكم أكملت ليوم ا٠ 
وعلانيمم ّراثرهم واقتت مراثرمم من علم  ١٠عل عليه وعالهم ب؛م فا الخكم مل انه لخلقه 

إلا٠ لبنه عن فن فيمن وتعال مارك فال م مزكمربه عزكل يالسراترفأحبط جزامحم وإما حالفما 
علوتلؤحم >كرعن إذاكانوا بالكفر والمأم أ'^لهم حلال ء-ام فُلرح ٠ يالإبمان مجْلمس ولهه أكرم من 

يظهرواحك، وعز جل ذللث وأبان يومتوا حى الكافرين بقتال وأمر الكفر وخلاف بالابمان الهلمأتينة 
وقال٠ النار س الأمفل الدرك ى المافقن إن » فقال جهم نار أمروا إذا للمافقن أوجب م الإممان 

•لكاذيون المنافقن إن يشهد والد لرّوله إنلث بملم والد الد لبول إنلث نشهد قالوا جاءكراإلنافقون ؛اذا 
أحكامالدنيا ى علمم يزل وم القتل ُن ُنعهم القتل من أعلم تعال والد يم،  ٠٠جنة أ؟ابم أهمدوا 

بالإبمانلعلأنيتم وخلافها براثرعم الناريعلمه من الأسفل الدرك لهم وأوجب وامنه أظهر ثما الإبمان 
واحدوالعلانية بالسر علمه أن شيء ى أحد كتله ليس بأن الحجة من علهم أقام ما مع عباده فاعلم 
٠الوريد حبل س إليه أقرب وبن نمه به تو؛موص  ١٠ونملم الإنسان خلعنا ولمد ا ذكره تمال فقال 
(. الناقم قال ) الكتامب س أخر ايات ثع ٠ الصدور همفى وما الأعين خاتنة ٩^ ا وعلا عز وفأل 

بمطونس أخرجكم والد ٠ وجل عز فقال علمهم ما إلا عم لا أن كتالأ ى خلقه جمح فمف 
صم ( الغاض ؛ال ) ٠ شاء بما إلا علمه س بثيء بميعلون ولا ٠ وقال شينا« تعلمون لا أمجهاتكم 

القصل لبيه وقال عدهم بما إلا غثرْ يتولوا لا وأن عله وأمرعم؛الاقتصار العلم مءن بم١آتا٠م علهم 
وجلعز وقال (( الإيمان ولا التمحاب ما تدرى ماك>ت أمرنا س رؤحا إليك أوحينا وكيلك ء وملم علته 
مجاقل » لبيه وقال الق« يشاء أن إلا غدا ذلك فاعل إني لثى. تقوض ولا ٠ وملم عليه الق صل لبيه 
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•f[يطل ولر جارة غير باقتل النتة وكانت حلالا الشراء اهكان قتل أن شراثه ونوى ميما اثزى 
لواشترىوكذلك عكذا رجلاكان به يقتل أنه يراه رجل من ميما البانع باع لو وكذلك تال ، اليح 
وتالحمن ١^٥١^، لولا نوى وما لتاتها إلا مماثة ما والد م ينال عقوقا يراها وبجو فرما 

فيهايثارط ولر الفرس عل الح صفقة اقعدت إذا التبة -تزه الح فد لر العناق  ١٣.اردت  ١٠الثاغ 
رجلاأن لو رى ألا يكون لا أو أيكون يدرى لا ما يع لأنه الع فد القاق  ١٣٠اشترط ولو العقاق 
واحدينو لر أن عل الوجهى ى فصادتا أعجميا دنيا نكحت شريفة أو أعجمية دنية نكح ثريفآ 

إنصحيحة كانت عقدته ظاهر لأن النية بمفْ النكاح ثمحرم لر ليلة من أكتر النكاح عل يثبتا أن  ١٢٣٠
إمماالعقود آن عل الإملأم حكم عامة م المة م الكاب دل فإذا طلقها ثاء وإن حبها الزوج شاء 

الآن أول مجيجة الغيامر ى عقدت إذا العقود العاقديزكانت نية يمدها ولا عقدها ؛الظاهر يثبت 
•أعلم تحال والد ضعيفا توهما اذاكان ّءا م غانيها عل عاقدها غير يتوهم تمد 

الاستحسانإبطال باب 

أذكرi ما منه ذكرت بما اكتفاء عنه وساكن ذاكر أنا ما ع وصفت ما وكل ( ألئا،ص ال ؛ر 
أنامتأهل محوزالن لا أن عل دليل السلمن حكم م دّّلم عليه اي صل رّوب حكيإ م الق حكم مجن 

نالهأوط المة م الكتاب وذلك لازم خر جهة مجن إلا فتى أن ولا بمكر أن أومجفتيا حاكا يكون 
يكنب إذ ؛الامتحان يفتى ولا بمكم أن له بجون لا هذا يعص عل أوقياص فيه يختلفون لا الخلم أهل 

إذايستحسن ان محوز لا ان عل يدل فا قاثل قال فان اال*ايى هذه محن واحد ى ولا واجبا الاستحسان 
أثمحسب٠ وجل عز اش قال قيل ؟ هذا فى'كتا؛ك ذكرت مجا ع ااع١يى هذه ش الامتحان يدخل لر 

ينسولا يؤمر لا الدى الدى أن علمت ما بالمآن العمل أهل يختلف فلم (( صدى يترك أن الإنسان 
؛؛ركهلر أته الد أعلمه وقد المدى مجعانى ى يكون أن لتفه أجاز فقد يه يومجر نإ بما ألحكم أُكا وٌن 

مشاجفخالف المن وش هدا ى بخلافه القران زل ما وادص شتت بما أقول قال أن ورأى مدى 
التبيعنومج؛أاج القران مجن ذكرت مجا فأين فال فان الخالمن مجن عنه روى محن جاعة حكم وعوام السين 

إليلئ،اؤص مجا اح ٠ واللام الصلأ عليه ليته دجل عز الله قال قيل ؟ إجمعن ؤبملم عليم اش صل 
عننالوه قوم حاءه *م الأية « أهواءهم ثح ولا الد أنزل بما بيلمم احكم وأن I ومحال « ربك من 

ولا» وحل عز الد فأزل ابكم م جميل أمأل يض غدا أعلمكم فقال وغيرهم الكهف أصحاب 
تشكوإليهالصامت بن أوص امرأة وجاءته الأية ا1 الته يثاء أف إلا غدا ذلك فاعل إى لثيء تقولن 
العجلأىوحاءْ « زوجها ى تحايلك الى قول ايد ّءع قد ا1 وحل عز الد ازل حى بمجا فلم أوما 

وقالوحل عز الله أمره ؛يب؛اكا فلاعن دعاهما رل فيا ااو*ص وانتفلر فيكا ينزل لر قال * jUيقذف 
بنفاحكم الأرض ى حليفة جعلناك إنا داود ؛١ )ا وجل عز ومحال ٠ الد أزل بما يتمم احكم أن  ٠١لنبيه 

اشعن إلا محعلوما الخق يكون ولا الخق علم وقد إلا محق بمكم أن يؤمرأحد وليس الأية را بالحق الناس 
إحدتنزل فليس وملم عليه الد صل نبيه منة م كتابه ى الحق اش ج*ل فقد ايد مجن دلالة أو نصا 

وأحلاتل حرم ما الص قيل ؟ والحملة النص ومجا قال فان أوجملة نما ^١ يدل والكتاب إلا نازلة 
والدماليتة وحرم مواهن س وأباح معهن ذكر وس والحالات والمات والحيات الأمحهان حرم نما 
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الأية(٠ وأيديكم وجوهكم اغالوا » نقاو بالوصو، وأمر يطن وما ملما ظهر ما والفواحش ير الخز ولحم 
مامحل V الحملة فا مل يان له أثباه مع مه نزل ب الاسدلأل عن هذا ى ياكزيل مكتفى فكان 
ووتلماوعددها الصلاة كيف وُّام عليه الد صل الد رمول فدل ومج وركاة صلاة من الد فرصن 

فيهوالعمل الحج وينكف قدرها وكم هى وقت أى وش هى المال أى وى الزكاة وكف ما والعمل 
؟اش عن قبل للأول قيل 'كإ لهدايقال فهل قيل فان ( القا٠هم ؛ال ) منه يه يخرج وما فيه يدخل وما 
سهطام }ض اش بان اش عن ضيم ونل جملة لكلامه اش عن مل ؟ نل زن م مل ئن م مل 

أطاعفقد الرمؤل يطع مجن ٠ وقال ٠ فانلموا عنه كم ١٣ومجا.الرمول.فخدوه اتاكم وما ٠، وجل عز فقال 
صلاش رمول ستة فهل وصفت الدكل عن مقبول فهدا قيل فان رصوله طاعة من فرض  ١٠ح ٠ اش 
انعن هو '٠ الربع قال ٠' طاوس عن خالد ن ملم أخترنا ٠ أ؟ام اأُه مل ؟ يؤص وّّاام علته اُّ 

زضوُا ( القاض قاد ) الوش به نزل العقول من عنده'ىااا أن أيه عن طاوس ان عن جربح 
اق،رمول ال وحيا يكون  ١٠ومنه يتل  ١٠الؤص فن يوص إلا قط ثيثا وملم عاليه الله صل اش رمول 
ينالمطلب عن عمرو أيى ين عمرو عن محمد ن ,ز العز صد أ-محرتا ٠ يه بان ومام عيه اش صل 

ولايه أمرتكم ود إلا يه اش أعركم مما ثيثا تركت محا )I قال وّام ءا~ه اش صل الد رّول أن جنطبا 
حىنفس ممون ر أنه روص ى ألقى قد الابن الروح وإن صه نمبكم وقد إلا عنه نماكم مما شجا 

روعهى جميل القاه إغا قرانا يتل ب  ١٠مل وقد ( الثافص قال ) العللب« ى فاجالوا رزقها ستوش 
وأطبمن ن. متي صراط إل ت'اادى أنه من به له شهد لما إله الد جمل وقتل إلته محجتا فكان اش يأمر 
منتهاتباع عنيم وفرض لهم ّبن ب أمرهم من الختدة لهم خعل ول؛ خلقه تعال اش ألزمجها فقد كان 

صلاش رسول أمر لما قيل V عليه الناس اجتمع ما قبول ى الحجة فا قاتل قال فان ( القافص ال ق) 
أنمعقولا وكان جاعمم قول لزوم إلا ض جاصم للزوم يكن ا الين جاعة بلزوم وملم عله اش 

ماوأما خاص ى إلا يكون لا الحهل وأن عله.وسر اش صل لرسوله ولا لف حكا محهلكلها لا جاعلمم 
قبليلم عليه اش صل الق رسول سمنة فبدلألة جاعلمم قول قبل فن الحهل مه يكون فلا عليه اجتمعوا 

الناسيوجد ولا ّتة ولا كتاب فيه ممض لر ما أرأيت قاتل قال وإن الذه رحمة ( الثافس قال ) قولهم 
جمالتهقبلت م قيل ١ الق عن تبل لهدا أيقال منة أو علكتاب نياما يوخد يأن فأمرت عليه يجتمعوا 

دليلالكتاب ى أفيوجد قش فت والة الكت١ب عر فيه الأجتاد ق؛ل' ؟ جمك U ق؛ل فوز اذ عن 
مجنعل فكان البيت التوجم'ال الاس عل وفرض القدس ين قبلة اش نح نم قيل V وصفت  ١٠عن 
الجدنطر وجهه يول ان البيت محه غاب من عل الق وقرصن ؛البان إليه يتوجه ان البيت راى 

ممنالبيت فصد والتوجم ؛المعاينة البيت أصاب يأنه انحيمل فكان الحرام الجد ى البيت لأن الحرام 
إحاطةعل فهو بدلالة متوجه والأخر الإحاطة عل وأحدما إليه التوجه معا الق عن قابلن عته غاب 

يكلفولي البيت صواب مجن البيت يرى الدى كاحاطة إحاطة غير وعل كلف ما جملة صواب من 
لكمجعل الدى هو H تعال الق قال قيل V البيت ال يتوجه فم قيل فان ( القاض قال ) الإحاطة 

العلاماتوكانت (( حتدون هم وبالجم وعلامات )ا وقال ا( والبحر الثر ظيات ش بما للمتدوا النجوم 
علمجها:أا يعرفون ورياحا الفللث من يعرفون مما ونحا وفرا ا ونمالأرض س مواصعها ي٠رمن جالا 
ومجن!ا فقال الخرام المسجد شطر عل الدلاثل طلب عبيم فجعل الحرام البيت قصد عل تدل الهواء 

معقولاوكان ا( مهلره وجوهكم فولوا كتم مجا وحثي الحرام المسجد شْلر وجهلثا فول خرجت ' حب 
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فام بل بالأصول م م لا لأم ممم يان ؟ عاذكم س قالوا a إبانت ونمن فولا 1وز وعم 
المولأعل عل حمم عل ؟ اصل عل ماس رلأ أصل بلا ألم إذا بالأصول علمكم ز حجتكم 

أكبكموعل يرفون لا مما يمرا أن محسنون فلا الأصول يرفون لا أمم أكر*ن بالأصول الخيلأ 
لأنسكم القول لهم حاز تركها لكم حاز فإذا ؟ تركها لكم أوأجاز علتم القياس بالأصول علمكم 
علقالوا إن الصواب عل أحمد إلا أعلمهم لا م أوالخطأ ءاو؟ا القياس ترك علم يخالف U أم 

بالخ1؛لأوأعذر فركوه مثالا يرفوا ؛ لأّم غ؛رّثال عل يقول أن عل محمد أحد لوكاف مّكم محثال غير 
علالقياس من ترقون ما ركم إ منبمم وزرا أعغلم إلا أعلمكم ولا بملمون لا فا أحْلاوا وهم متكم 

حقاالقياس فإزكان قيل بالأصل جهالة عثر عل القياس رمحا فص قلم فإن محهلون لا الى الأصول 
نصموإن الملم ى تقولوا ان تستاعلوا ل! حهكؤه إن ما المام ص ذللث ومحا به عامحا الحقا محالفم ؛الم 

مسامعكموامتحنته أذهانكم وحضر أوهامكم ى مح مما والقول القياس ترك لكم وامعا أن 
الوما بعر إلا يقول أن لأحد أن.ليص مجن الإجاع عليه يدل وما المنة م القران ص وصفنا مما حججم 
إذاللمحا'لم يكن ب عيبا تياماه عيي أو ئؤب ى رجلان عنده لوتداهم، الحاكم أن ص فيه محتلفؤن 

فإنهوعبكا عل فيه تداعيا ما فالهم به الملم يدعوأعل أن عليه وكان فيه محكم أن مشكلا كان 
وإناليوم بسوقه جاهل إى وعا دينا أفضلهم فلوقال قيمته عن بالهم فات وفد فيه عيب قيمة تطالبا 
بحمقص فول وقبل يومه بو3، محهالتنه فوله يقل أن بعه م فيه أفول ولكي الموم فل ما عالما كنت 
وكانمجصى ما عل وفومأنه باع مما بغتره هدا قست إذا فقال يومه موقا مرق ص ولوجاء يومه موقا 
محكمان إلا عليه ؤحرم امتحانه يقبل أن له عيره؛بمل امتحن ولكي علكدا القياكي دلى عيبه 

ىمثلها صداق، يقالكم فاصد ؛صداق، أصست، ارأة ى هدا وكيلك يومه ى مثله قيمة إنه يقال مما 
أودرهما نزيدها أف نتحن دينارولكنا ماثة فلوقيل والأدب واللب والشباب والصراحة والمال ابمحال 

الزوجوعل لك ولا لم، ذللث ليس أوأنقصها أزيدها أن أمتحن يقول الذكا وقال ل محل ب ننقصها 
فيهيوّع ولر منه أحد ص عل رزيتنه نقل، الدى المال ى هدا بمثل حكم وإذا مثلها صداقا 

يقيسونما يعلمون لا لأمم فيه قياسا الحهالة لأ*إ، ؛؛ُءر، ول( به العلم وأُر، ااج؛أم، ف؛ه وألزم الاستحسان 
الغافص(1ال ر والفتن الخكام يلزم أن الأمورأولم، وعفلم والفروج الدماء ص ؤجرامه اس فحلال عب 

يزعمان د فلا امتحن وقال قياس محرولأ نص فيها ليس المازلة ى والمفى فال.الحاكم إذا افرايت 
الشيءى فيقال يستحسن مما ومقت بلد ى حاك كل فيقول حلاقه يستحسن ان لخأرْ جائزا. ان 

ماءواحيث لمحكوا أنفسهم أهملوا فقد عندهم حائزا هدا فإزكان والفتيا الحكم ص بضروب الواحد 
مجااتباع الماس عل بل القياس ترك ممم يرك، الدك، قال وان فيه يدخلؤا أن محوز فلا ضيقا كان وإن 

هذاغيرك عليك ادص إن أورأيت ؟ اتاعك الماس عل كون حى يءلاءتك أر ص له فيل تلت 
أراثلن الطاعة وإمما أحد عل لك طاعة لا فكذلك ؟ بطاعته أرت مجن إلا أًلح لا تقول ام أتفه 

أوبدلائل استنباطا أو نصا عليه ورسوك الد ودل ورموك؛ات؛اعه الد أر فما والخق رسول؛هلاءته أو 
يهللببالأ-حتراد إلا يتوجه أن ل جهل هل التوجه عن وهومغيب البيت مل الد؛الموجه أر إذ رأيت 

غٍوْص الخيل يعرف عل غيرها يقبل لا أن عل فدل الخيل بشهادة أر إذا أورأيت ؟ عليه الدلائل 
بأنإلا ^١ أن أر عل الصيد فى بالمثل بالخير أمر إذا رأيب أو ؟ عدل عل الدلال بطلب إلا 

الحكمفى وسلم؛الاحلماد عليه اث صل الني أر إذا أورأيت وقياص اجهاد هذا فكل ؟ بنظرْ محكم 
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لأنالماس وذلك عنيا الدلائل ياساع إلا يكون لا ال*ءث وطلب عن طلب غم عل بم-ادأ يكون عل 
سلثى، طاب كون لا عليه والامتاولأل باحشاله رش شءش طلب ز اجتهد قال ان محالا 
مضهوى ذكرت مما أكر الماص ترك من بزم وإنه ( الغاض ؛ال ) ُنه بماله آومحْلر وهمه عل سنح 

ييعآن للوال ولا يمل أن للجاكم وليس التومق خلقه ؤلخعح ل تحال الد واصال الحجة عيه م ثا 
ومنسؤحهنامخ، وعلم امحاب علم عالما يكون أن محمع مى إلا أحدا يفش أن للممفش يبى ولا أحدا 

وعالماوحديثا الخم؛يمما أهل وأقاويل وّلم عليه الد صل اش رمول بمن وعالما إليه وعامه وخاصة 
أنله ععل لر الخمال عذْ من واحدا عدم فإن القياس وبمقل المشبه بن مميز عاقلا العرب بلسان 

قسلرحل يقال أن عر لر عوالمع الدى للماس عاقل غثي بالأصول عالما لوكان وكذلك ناما يقول 
لهيقال أن محز لر مما أوثيء الأصول لعد ومومضح للقياس عاقلا كان وإن القياس يعقل وهولا 

باركعن وكدا ممثنك عن اج*ل'كدا له وصفت لأعمى قس يقال محوزأن لا ٢ي مجالا عل قس 
يسرعاقطولر بلادا مر أويقال ويسارا مميتا بجعله له قيل يصرمجا وهولا متيامنا فانقل كدا بلغت فإذا 

مثالغير عن فحا يسير لأنه يفبطه سمت قمحي فحا له يثبت ولا يعرفه علم فيها له وليس قط يآما ولر 
كذاصفته من عبدا قوم له يقال أن منة عنه حفيت م زمان مجند ملمة بوق ل٠الم يموز لا وي ؛ويم 

الجهل الدى والغني صنفه غير وجهل النجاران محن صنما بعض أبصر لرجل ولا محتلف السوق لأن 
الناءانفلرقيمة لخياط ولا الخياطة انظرقيمة لبناء يقال لا قومكذا'ؤا عب الذي علم يعص عليه دلالة 

كثيرافرأيت وفتياهم أحكامهم رأيت فقد قيل وصفت  ١٠بجمع لر من وأفي حكم فقد قاتل قال فان 
االتُانتعال والد وفتياه حكه ى صاحبه يخمرء يقن الفر س واحد ورايتكل متباينا متضادا مما 
نعالواش عندنا فيه يموز لا قيل ؟ اش عند فيه الحق انحمدوزكيف فيه اجمد مجا أرأيك قاتل قال فان 

السراترلاستواء واحد وأحكامه ولحل عز افه علم لأن واحدا إلا اشكله عند فيه ابق يكون أن أعلم 
أومنةءلكتاب فيقيس بجمي أن له مجن قيل فان سواء ثناؤ؛، حل واحد بكل علمه وأن عنده والعلانية 

لبعضهمأو محلثون أو كلهم محمحببون اختلفوا إن لهم يقال أو ؟ الاختلاف ويسعهم يختلفون هل 
وذهبالاحلماد له ممن كان إن اختلفوا إن منهم واحد عل يموز لا قيل ؟ مصيب وبعضهم محطيء 
ولآفيه وأصاب ف؟اكالف أطاع قد مجمم واحد لكل يقال ولكن مجمللقا أخهلآ له يقال أن محتملا مذهبا 
سعاليه أدل لأمثال مل ثيثا هذا س ل غثل قاتل قال فان أحد عليه يطلع لر الذي الغيب علم كلف 
والنمسوالرياح بالجوم عالمان يالهلريقن رجلازرمآ( راجمي فإذا واستقباله الحرام المسجد عن الغيب 

علصاحثهكان رأى حيث عن منحرفة القبلة أحدهما ورأى منه متيامنا القبلة أحدهما والقمرفرأى 
إليهاحتاادْ صاحبه ادى  ١٠غيرإل ا-ماده اداه إذا صاحبه يتبع ولا يرى حيث يصل ان مجما واحد 

عليهبالدلاثل إليه التوجه س ماكلف أدى وقد يراْ لا لأنه البيت عن صواب مجمإ واحد يكلف ولر 
كونلا البيت لأن فم البيت عن حطآ إط فلا ماكلف أط قيل الخطأ اسم أحدهما فيلزم قيل فإن 
سكلف لما بالصواب معليحا يكون جاهد مثل هذا قيل بالخهلآ ممليعا فيكون قيل فإن هتن جر 

حهلآعليه يكن لر صوابه يكلف ب فإذا عنه. العن الغيب صواب يكلف لر إذ بالخلمآ ام وغير الأحمال 
بنيز العز ء؛د إخثرنا • نم فتل ؟ وصفت ما عل تدل منة أفتجد قيل فإن عينه صواب عليه بجعل لآ مجا 

عمرومول قيس ابى عن سعيد سربن عن إبراهم بن محمد عن الهاد بن اش حمد بن عن.زيد محي 
الخاكمحكم إذا ٠ يقول وملم غليه الد صل افه رسول سمع أنه العاص بن عمرو عن العاص بن 
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uمال ٍاش رحمه اكا؛هم( رثال عيه وردما داحدة الأ أراد *ا فأحلفه وطر عليه اث صل 
زتوله القول بأن الإيمان أظهر محص اش حكم القول؛ولهّةا جل واحدة إلا يرد م لأن محتملا كلامه 
ّءعمن عل ملب وأنه أظهروا غثوما عل ّراثرمم يأن واعلم اهمن ويوارث ا،لومنات قنكح الدنيا 

امرأزىإن فقال فزارة س من رحل وحاءه الخللاق مجن له غاية لا الذي الإيتات يريد انه البتة طلاق 
فال* ؟ إل من للث مل ٠ وّلم عليه اش صل ابى له فقال يالقدف مرض فجل أمول غلاما ولدت 

نزعهلخاله قال ٠ ؟ أتاه فأي ٠ قال نم تال أورق، من فيها فهل » قال حمر قال ألوانها« ما » قال نم 
أنمحتمل ند لأنه يالقدف يهمج م إذ لخان ولا بجد عليه محكم ولر ا عرق نزعة هذا ولل  ٠١تال عرق 

ورموكوجل عز الد احكام أن ح القدف أراد أنه مامعه عل الأغلب كان وإن قدفا أراد يكون لا 
عليهل وإزكاتت بالفلن. محكم أن ،! ١٥٠١١محوز لا أنه مجن وصغب  ١٠عل تدل وملم عليه الد صل 

وكابالأمرالض أوإناومنه علته الدهم، عل تنوم بالمنة الد أمره من،.حث إلا بمكم فلا نية دلال 
وإزكانبالكفر الدم أباح لأنه حكه فعليه أقلهر  ١٠أن حكم كذلك حكه فله أظهر  ١٠أن الد حكم 

بالدلائل.باافiا٠رلأ إلا فيه بجكم ان الخياد بهم، الأحكام من شء بجوري فلا قولا 
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اخضين صد عل الرد كتاب 

الداتاب 

تعالايد رصي ائوحنيفة أخمنا ثال الناقم ادريس بن محمد أ-محرتا تال ّامان ين الريح أجرنا 
أيلوتال بة وزن درعم ألاف عشرة الورق أعل دبماروعل ألف ال؛عب أنل عل الدية ي عنه 

الخن؛نمابن محمد وقال درعم الق عشر اسا الورق ايل د؛ظرونمل الق الدما اعل عل اللينة 
الأفعثرة الورق اعل وعل الدية ي دسار الق الذهب اعل عل زض انه الخطاب بن عمر عن 

وعلوزاد الخطاب بن ععر عن الثعي عن الهم عن عنه اُّ رصي ايوحنيفة بذلك حدثنا ، درهم 
الرحمنعبئ بن معد اجري قال لي الم ّلهيان اجرُا ، ثاة الق الم اهل، وعل يقرة ماتتا البقر اُل 
الديةأهل وقال دينار. ألف الذهب أنل وعل درهم آلاف عشرة الورق أعل عل قال ، الثعى عن 
الخنين محي وثال عشراكدرمحم اش الورق اعل عل زض عنه اش رصي الخطاب عمرين إن 

احمعفهوالحق عذا غم ق السلمون قال ما ال اقرب الروابمن اي وانظر عمر عن ردى الفرثقن كلأ 
منأفل ف لنص أن العراق وأعل الحجاز أعل كافة القولن ي يمم اختلاف لا جعيعا السلمون 
دينارلكل فجعلوا صدفة الورق ر يرمم 'اثي س أفل ف ولص محدقة الذعب من دينارا عشرن 

فكيفالصدقة ي عذا فرصوا فإذا يلمم نه اختلاف لا فهذا هذا عل الزكام ففرصوا دراعم عشرة 
أنينبغي إمما عثردرهما دينارياتى أويفرصواكل دراعم يعشرة دينار كل الدية يفرصرا أن لهم يشم 

مسعودن وعبدالد عه اش رصي طالب أبى بن عل عن حاء وقد الزكاة علبه يفرصون مما الدية يفرصوا 
هذافعل الدراهم العشرة بمزلة اليسار فجعالوا دراهم عثرة أو دينار ي إلا اليد شيع لا قالا أيا 

درهمماتة له لوكان ترى ألا ذلك ي ينفلر لر أونقص معر زاد فان عذا مثل ي فرصوا ما الأحرى 
دراهمعشرة عل دينار وجعل ركاة ملما صنف كل ق وجعل الزكاة ذلك ل وجب دنانثر وعشرة 

فإونحن ونحوها الزكاة عله فرصت ما عل إلا فيه الدية يفرصوا أن لهم ينم ليس واصح أمر فهذا 
لأنالدبة اهل من دراهم الدة فرض حن عه اش رصي الخطاب ن عمر بفريضة اعلم نظن 

اللهرصي عمر أن الدية أعل صدق وقد العراق أعل الدية يودي كان ؤإمما العراق أهل عل الدرامحم 
الثوريأ-محرتا ، متة وزن درهم ألف عثر اثنى فرصها ولكنه درهم ألم عشر اثني الدية فرصى عه 
مماثةبعم والكيجركل الصغير الإبل فجعك الإيل الدية كانت قال النخم ابرام عن الغيرة عن 

السلمبنمجن رجلا ان عبدارنٌ ن لشريث وفتل )٣( درهم الأف عشرة فذلك منة وزن درهما وعرين 
وجههعل فكبه منا رجلا فأصاب العدوؤصريه مجن رجل منا رجل فأتى أبوإمحق قال ثريل؛' فال 
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ألفعثر اش عه الق رصي عفان بن عثان مه نقضى وصدرد ولخ؛ته وأنفه حاجيه عل وثع حى 
منوعدد نعيب بن وعمرو مكحوو روى القاض( )قال ّتت وزن يومئذ الدراهم وكانت درهم 

الحجازينعن فيه خالف احدا ؛الحجاز علم ولر يرمم آلف عثر اثى الدية فرض عمر ان ا"دجازين 
أعمولا وعانثة وأبوريرة عاص ابن درثم ألف عثر ا'ذا الدية قال وممن عفان بن عقان عن ولا 

قضىأنه وّلم عليه اث صل الي عن عكرمة روى ولقد حديثا ولا مما قد ذلك ق حالنا أحدا ؛الحجاز 
فقاله«من ورصوله اش اغناهم أن إلا نقموا وما ا| فيه نزل أنه عكرمة وزعم درهم ألف عثر اش بالدية 
لوقال درمحم عئرة'آلأف فرض أحدهما ق تال محالفن حدثن عمر عن الحسن بن محمد فزعم 

متةوزن لرم ألفر عثر اثنا الدية إن أفتقول الحسن بن نحمد قلت منة وزن ألغا عثر اثي الأحر 
أهلمجن لأنك الحجاز أهل من زعمت فكا يالدية أعلم أنكنن، زعم، أين من فقالت، رأ، لا فقال 

أقرويقالت، نحسٍون تكونوا لر قال به مضى لا يميء فيها قفى عمر ^ن قلما عمر عن ولأنلتح الورق 
وزنيالدية تقضي وكن، يه قفى يمنا لا عنه تروى من أن تزعم قانتا الحكم ل أصلا نجعاب نيتا 

وزنفحا ليس دراهم تسمية وحاء القطع فيه جعلتإ مما ذلك وغر الركاة فيه جعلتؤ ما افراينؤ ممعة 
وزنالدية يفرض لا عمر لأن ميعة وزن لا منة وزن عل هي بل قائل ال؛ج وقال مسعة وزن ولا متة 
وزنعل فهي جملة جاءت إذا الدراهم إن أقول قال ؟ تقول ما مبعة وزن مواها ما ؤيفرض ستة 

مميعة وزن عندك الأملأم وزن كان إذا الأملأم وزن من الدية اخرحن، فكيف ; قلنا الإسلام 
أحدهماسقب، إمماكات الدراهم أن يا وزعمت أهالها من لأنكم ممم يالدية أعلم أنك زعمنؤ 
لكفلوقال الإسلام دراهم زياد ضربا حتى ستة وزن دراهم عثرة والاحركل مثقال وزن الدرهم 

اخربوزنوقال! الثقال فهويوزن غرذاالتإ أو القطع أوف الدية أوي الزكاة به جاءت درهم قاتركل 
)؛الالدية ف تقول أن للتؤ يتيم فهكذا له قيل الإسلام)٣( فهوبوزن درهم احركل محبمال متة 

إنادمداني إسحق ابى حديث من خرجت قد قاتل ، ٧١قال لو ارابتا قوله لقائل قول ي( 
فيهاتروون ما يذكر ا لأنه درهم الأهم، عشرة الدية أن السعي حديثخ ومن متة ورن عشرألفا اثنا الدية 
لأنالثا؛يل وزن احرون وّال  ١٤فهوأول متة يذكروزن إمحق أيا لأن أبوإسحق حدث ّتة'لإا وزن 

عمروإمما ممم بالدية اعلم الحجازامم أهل عل محمد فائي الإسلام وزن بل قال فان ما الأكرأول 
اولممم الحاكم كان هن ممم إذاكان منه بالدية أعر أمم لهم محعل ولر الورق أهل من الدية قبل 

فالزكاة السلمون فرض الحسن بن محمد وقال بالحاكم وقع إمما الحكم إذاكان منه بالدراهم بالمعرفة 
الزكاةفرضوا انم اخرلث ومن له قيل فان دراهم بعثرة دينار كل درهم وف دينارا عشرين كل 

فان؟ ،^ ٠١١عل البقر أقاسوا البقر من ولأث؛ن وق الغم مجن أربعي ق الزكاة فرضن، إذا أرأينؤ ؟ قياسا 
س'الترمحثلامح، فقيمة أوبالقيمة الخم عدد من أتل البقر وعدد عددا إلا يصلح لا فالقياس قاموها 

مماواحل قيمة قيمتها ولا مجتها واحد عدد عددها لا الإبل ص خمس وهكذا الم من أر؛عر، قيمة من 
الذهب،والترموى فتها زكاة لا والإيل البقروالغم سوى الدواي، ولذلك،كانن، قفا بقياس الزكاة U قال 

أنزعمت فكيف، قلنا نم قال يرم عل قياس لا ه نفف أصل منها واحد وكل فيه ركاة لا والورق 
فأنهاالأحر عل نياس أحدهما أن زعمننؤ فان الذهب، عل يقاس والورق الورق عل يقاس الذهب، 

■فليحلي خربما عنا الكلام ل ؛١( 
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وهمب.  ٠٠٠التأس قل اياس وي اياتلة ز لا الأب •ال ألاي الدين نجل لا وأنت الأجض تع 

فيءماارا^

علونمها جراحها جمح  ٠٣إن ألرأة ٣، ي عته اش رًكا أيدحنمة ؛ال الثاض( )ءل 
بنعل عن ايرام عن ماد عن ايوحتفة اخثرنا وكذلك الأداء جمح ي الرجل رض إس 

الديةأض ينال ددنما دفا القس( ي الرجل  ٠٣•>، المحق عل الراة  ٠٣فال انه *يالب انح( 
ياذاو*وضحب\ىوسث4 ؤبمماكه نأصعهاكأصم الدة ثلث، إل، عقلهاكمك 

الدسأنأعل ثال، الذي روى وك الخن ين محمد تال، المخ، عل اكلئ،كان أكرن أو الثلث، كان 
ايوحيفةأحرنا م ما النمغ، م الثلث، إل، الفل ن، واالرأْ الرجل، يسوى ؛ال ثان ين ليد عن 

ال،العتل ي وارأة الرحل سوى ناله أنه ثابتا ين ليد عن ايراعم عن، ماد م، تحال اش لجمه 
بنعل هول، ناله أنه إيراعم عن،  ٥٢•عن نمال اش رحمه ايوحيفة وأحبرن١ .ض ما التمعنا م الثلث، 

عرن،ماد م، أيان ين "محبي وأحرنا نيئ مل ُر، إل أحبا عدا م، عنه تعال الد رنحى ءلالسإ أيى 
علالرأة عبمل نالا أنبميا ضا تعال الد رض محنالبا أيى ين وعل ااخْلاب، ين عمر عن إيراعم 

يضرميؤخذ ان ينم فيم، *ذا عل لثل عم اجتمع فند دونا وما الضمي ي الرجل، دية ٠>، المحنا 
تؤوي تاء1عها عل وجبا ح>أالا اصبعها ههلمن، إذا االرا٠ ان عمروعل تول صوابا علخ يه يستدل ومما 

وحج،أصابع ثلاهمث، تطع تان الدية عشرا عله وجبا أصمن تطع فان الرجل دية عثر ١^^؛< أعل 
العقلتل الخراحة عظت فإذا الدية عشرا عله وحبا أصابع أريع تطع فإن الدية أعشار ثلاثة عله 

آننرى فإ احد به يخشء ولا يعقل احد يدفعه لا الذي القياس تعال اش رحمه ( القافص رالأل 
صغرما يكون أن يشم ياثْ في، *ا محن، يدعا وفي، الرجل دية تحم* الدية س نيا إذاكان ا،لرأة نمص 

ابنوكان الرأي جهة ن با يخشء أن لإبجوزلأحد الأمر.الف، ٠>، عذا فا،أكان عكذا جراحها من 
عقلهانقص حرحها عغلم حهم، له ؤيقال عشرون أربع وفي، ثلاثون ارأْ أصايع ^٠-؛، ن، يقول المجبؤ 
علتكون م الرحل دبه ثلث، إل الرحل تعاتل الرأة أن ثا؛ن، بن رد عن يروتم، وكان المنة م مقول 

حهةن يكون إمما الخهلآ لأن الرأي جهة س الخهلآ عدا أحد ء يخش أن محن لر عقله س الماذإ 
لناتٍاعا إلا بمثله يخشء أحدا أحسب، فلا هذا فأما رأى س أصح رأى فكؤن مثله ممكن ما الرأي 

أوعزوّلم علثب اش صل الن؛و، م، يكون أن أشه نة العي المج، ابن فال، فل؛ا عنده محوزحلاقه لا 
فندنائل تال فان الرأي بمبمله لا لأنه الرأي جهة م، *ذا يقول أن نيئ يثيه وب أصحايه ن عامة 
كانولوثت عمر م، ولا *j، م، ينت فلا حلافهنمح، عنه اش رض ءل١ل٣ه أنح، ين، عل، م، يروى 
أنقيل من علم قلة يكون فلا غره يقول أن لأحد يتبني لا الذي الرأي جهة من قالاه يكونا أن يثبه 
فايكون ولا دوما  ١٠والدكازكذللئ، نفه عقل مغ، عل النفس إذاكانن، نالا ما يعقل أحد كل 
نقون،وقدكتا اعلم تعال واش نرك، ما اتباع علم عن إلا والعقل الماس محالف، إذاكاننؤ المنة معيد قال 

الم المة يقول، س متم محي أرقد نل س الغرة تعال اش وأمأل عنه وقفن، م الض هذ1 عل به 
عقلس ، اكصعنعل ضا بما اول فالقياس وملم عاليه اش صل الي عن بانما نفاذا المنة لقوله محل 

.أعم تعال واش ، محه اف رض ءلالمإ أيى ين علط عن ردكنوته عن ينم، ولا الرجل 
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الضوق ٠ وّلم عليه اش صل اش رمول قال إذ ثالخا ؟ المة وأين قال فإن المة قيل وهدا؟ الحجة 
الدرصول جل فانما فلتا عينا تال فإن عينن أو عينا الأعورأصاب عن المحح أصاب فان ا( خمسون 

قالفإن ومحلم عاليه اش صل اش رسول خالف فقد الخمسين أكرمن فتبما جل فن خسيرا لعن اف 
قيل؟ نيادة ففتها قال فان لها تع دونما وما الغاية مي المنة أكرمجن لا تلنا هدا أكرمن حجة من فهل 
فاماتة فتها معاكانت فقثتا إذا فاذاكانتا ماتة العيني وق خمسون العثن ي إذاكان المنة ق وجود مم 

فتهاالأخرىكاتت ذمحاب  JU)إ-حداهما فقئت وإذا خمسون منها واحدة يكون معا فقثتا إذا ؛ايا 
والرجلعناليد أقطع رجلا لوأن أورأيت ينإ-،ا الحناية مريق خالف أو عقلها ي الخاية مرق أزاد مائة 

نزدوب المنة ووافقنا بْلشه ق  ١٠جمح ل جعلناها فقد خمن فيه جملنا إن ألمس الاة؛ة يدْ تْلعت 
عنروى  ١٠وخالفنا نحن لر  ١٠عليه جعلنا قد الألكنا مجن مجاتة فيها جعلنا وإن جنايته غر الحاف عل 

٠أعلم سبحانه وافه ، اليد ق وسلم عليه الله صل الني 

مخرمأرش فه بمب لا ئ لأب 
نافدةكل وق قطعت إذا الئلأء اليد وق فقثت إذا القاتمة العن ي تعال اله رحمه أيوحنيفة قال 

أيوأخرى عدل حكومجة نللثكله وق مجعلوم أرش ذلك مجن ثيء ق ليس أنه الأعضاء ضومجن عق 
الأخرسواللماز العرجاء والرحل البلاء واليد القاتمة العن ق قال انه نراهم عن حاد جمفة-عن 

نرىقال أنس بن مجالك مجنم حنيفة أى قول ممثل الديتة أهل يعص وقال عدل حكومجة الخمحى وذكر 
الأعضاءعفومجن مجن نافدة وكل دينار ماثة فقئت إذا القاتمة العن ق بعمهم وقال الاجتهاد لك ذق 

ؤيبقىأنثياْ تقطع الرجل ذكر وكيلك الدية ذكرالخصى وق القاض( العضو)قال ذلك دية ثلث 
قالفإن ض اخرلازم دية فته الدكرإذاكانت ارايى قيل ؟ الحجة U قار قال هوفان  U'UL-ذكره 

نحللا لأنه ذال فان الجر؟ خاذم فلم نيل لا تال فان غرخصي ذكر أنه اللازم الخر ففي قيل نمر 
الضعيفا حلقا الخلوق أو النساء أمر عنه انقطع قد الذي المح أو ذكره بقطع الصبي أفرأيت نيل 

مجاأسد به بمامع الخصى وذكر به نحاع ولا نحل لا ما جعلوها فقد الدية هده ق أل زعم فان يتحرك 
منأثد ومآعه قاتمان وهما آباع النول نحرى إلا منفعة نفه الدم ق أعلم ولا قط الماع كان 
وجلم الد قال الصلب من يخرج أش هو إمما الدم من ليس فثيء الولد قامر الخمى غر جاع 

إنزعم أنه أ؛ى_حنيفة قول أعجب ومن يكون ولا فيكون ؤلخرج والرائب(( الصلب ين مجن )ا؛خر^ 
قطعم قبل الأنثيآن محلحت وإن الدية الأنثين وق الدية الدم فق بعد الأويان قهلعت م اولأ يخ 

الانثيافذهب الد/إذا ق الد؛ة أبطالنا فا'تما ق١لوا فون عدل الذ/ثكومة زف الد؛ة ١^^، ,الدكرتف 
نقلأ، ق١لوا' الد/»إن اداة غ^رأن٠ا أو-؛ال منفعة الأنئين, ق فهل الأنثيان ^١ أداة لأن 
قأن زعمخر لر به فتحل امرأة فرج ال يمل ثيء منه يبقى لا أنه فعلمنا استؤصل إذا الد^كر أرأيم لهم 

إلاجال ولا فيها منفعة لا لأنه دآ فتها يكون لا أن الدمأول أداة إذاكانتا الأنتيان إذ الدية الأنين 
لهالدي وهو منفعة وفيه الدبة فيه ،^،؛ ٧٥باللع منفعة فيه والدر الدر ذهب وقد للدم أداة تكونا أن 

الذيالئيء ذهب بأن بهللتا وقد لغرهما أداة هما واتما فيها منفحة لا اللتن الأنثين ف وأثبتموها الأداة 
الأماءعل جعلناU فامما قالوا فإن منه وتنال به نحامع لأنه أداته بذهاب يبطل لا والذم له أداة هما 
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مظثئت  lJukأي ،احل يامحيز يما مق إنما فانكتت اكتمث من نميران دالرياعتتان الرباءتمح 
نلالفم ي ءنااو،ة محمعة والتفة ابيإل يائية عذل١م م لا ثاو فان اوأكرمنه اقل غيرْ ي واحكم 
وينصروومحش ومسجحة إمام من الأماء ممحابمة كف ي بمتمعة الاصايع وعكذا الاصراس وعكن«ا 
التبنر الآكول ي أنح والضرس مشما تاين ثع الاصابح ءع تل ُن يما امتوى f( يجمر 
غيرحجة فيه تكن فلولم الحز ين محي إله ذاب  ١٠قاما الضرس من اللسان إمساك ق انفع واكبان 

أنإل غنم فلوذب هماس اين عن ردى ما فأما حجة عنده ثكلوا ب والقعي وابرابم شح *ول 
حجة.عم يتتلد له وعلب إلا هماس اين بقليل حجة علب ءلكا'ت يخالفه عمر 

الخدجراح ياب 

أومتتلةأوعوضحة أوصن أورحل يد من المد يه يصاب ثيء كل همه الد رضي أوحيفة فال 
منمعلوم أرش أدكمرك قلل الخرفيكل من مقدارذللث عل مت من فهرس ذللي غثي أد أدمأمومة 

بتهنمق ده وي بته عشر نصف أرثها مصحته فق ذللث موى وما واالوضحة المن الخر 
يالويتة أهل وثال بتته عشر ونصف عثر متتا؛ته وق بأنه ثلث والخاثفة المأمومة وي عينه وكذللث 
واحادكل ق وحاثنته ومأمومتته ثمنه الشرمن ونصف عشر مجنملته وي ينه عشر نمحق انمي موضحة 

فالينه س نقص ما ذللث مؤي ما وقالوا الأريع الخصال هده ي حنيفة أيا فوافقوا ينه ثلث  ١٢٣٠
بنس الأريع الخصال هذه فيخاؤوا هذا ي يتتحكوا أن اإكيتة لأعل جاز الحزكف ين محي 

نزيدثلاثفإنا الثام أعل وفال أحرينن حبملتن تزيد فتحن قالوا البمرْ أعل لوأن أرأيت ؟ الخصال 
منفلت مجا ؛قول فولوا فتقول يتحكم ولا الناس بنصف أن فبتم علتم يه يرد الذي أخرما حمال 

هذهبن يه أثريغرفون مذا ل عثاو*م وليس له اثرفتتغاد هذا س قالوا ما المدينة أهل يأل أن إلا ثيء 
بكونفإما•أن الأنصاف مجم هذا يكن ب فإذا اثارهم من حمنا ما يه جاءونا عندهم فلوكان الأيياء 

كلهذللث ق فيكون واحدا ثبا الاثياءكلها تكون ان ؤإط الاثياءكلها ق ائوحشفة فال U عل هذا 
عنعينة بن مميان أحممجا الغاض( بته){ال مجن انمد مجن نقص  ١٠أوغ؛رعا الخصال هذه من 
ابنعن معد بن الليث عن الثقة أخثرنا ثمنه ي اشد عقل فال أنه الجب ين صعيد عن ثهاب ابن 

لفقال نقول الميب ابن ويقول القاض( ر1ال ينه ي الخيل عقل قال أنه الجب ابن عن شهاب 
ذللينقول حراح؛تهكا ي مجن ^١->< نقمحت فا انمدمجالة يقوم نقول ب يخا١٥^٠ س بعض 

والتاعالمريقتل ي *كدا نتل ز فم بلغ مجا بالخا ثمنه ي انمد عقل أن تزعم اذكتت أرأيت لمتاع اق 
؛قدرد؛تراجراحها وان الرجل دية نمانؤ المراة دية ان زعمت مجثله يلزمجلث ما ثمل س فلته قلت ؟ حللي 

وانمرايالصودي دية أن تزعم أنت أصحاينا ثمن يخالفنا ثمن نمره وقلت ديته قدر ق الرجل كجراح 
نحنفياكنا ديته الحري كجراح ٢٠١٠لياي جراحهم آن تزعم م يامماثة إنحومجي ودية الملم دية نمحق 

باختلافالخراح نبلل م لأنا هكذا إلا جراحه ي يقال أن عوز يكن ام خثرا ثمنه المد دية نقول وأنم 
بماسمرا-در وهكذا قيمته وم ثمنه ديته م قلنا ؟ بشنه رنته ي المروالتاع يماسمر فهل فال ، الديات 
الحرعل فته ولر ؟ بيمما فرق  ١٠قال فإذ ، قيمته البرذون ي ولكنه الحر دية مجثل ثمنه فيكون الثرذون 

إلمجلة بدية  ١١٥٠•؛تقتل النفس ي الد قضى اث عليهكاب يدل محا ب تحالفنا لا بما قلنا الداة دون 













اثعن براءة ٠ وجل م اش تال م هلتا ؟ أوصة بكتاب عذا عل مدل تال عومن ومدا الأمان لخهد 
أمناءكانوا بمنة أمناء يكونوا ولر مجدة إل عهدا لم فجعل ٠ اش معجزي غير أنكم ٠ قول إل ا ورموك 

عندهكان من بأن ى الب رصي عيا دّام عليه اش صل اش رمول وبعث العهد باسم ووصفهم بعهد 
فقدفاكا الأبد عهد المهد أن إلا ندهب مجا*كنا قال مدته إل فعهده عهد ومم عليه اش صل الكا ثن 

أحدوإن » اش وقال وسم عاليه الق صل الته رمول وسنة وجل عز اش لتاب ل مدة إل العهد أوجدناك 
الدم،اعكلأم إل العهد له فجعل ٠ مأمنه أبلغه م اش مح؛كلام يحى فأجره امتجارك اكركن مجن 

له-هاكاث امحتقام ما نمه العاهد إل مدة هوإل إمما الأبد عل وصمت الذي والعهد مأمنه و؛لوغ 
العاهدتقد ولر الثمك إل فيه العهد الذي العاهد فأفدث والال الدم حلال محاربا علماكان ننع فإذا 

لوأفرأيت معاهدين عندك وائال الدم ممنوعا' الخالن ق حمبعا هما م بملم محدة إل العهد له عقد الدي 
يقتللا الأملأم حكم بان وجاعل وا،لال الدم كنئ أنه نل من مدة إل العاهد اء؛د قاتل ةال"لك 
مU عل الخهد رض فقد به ب يقتل لا أن م الإيلام بثلاد القم العاهد أقيد ولا الؤمن.؛ه 

صلالتي أن او؛زاني ابن حديث من روينا قد فانا قال ؟ مجنلث، حجة أحن يكون ألا ذلك عليه يرصه 
فروىرواه ممن الفلن بممن النقطع نبت وأنت نحن لوكتا أفرأيت قلت بكافر مجوما قتل وسم عليه اش 

رواهمجن عرفنا وتد نتتاه الذي نشته ان بنا اول ا-م،اكان بخلافه متصل والاحر منقطع احدهما حديثان 
البيالأيابن وحديث متصل فحديثنا فقالت متصلا ثبتناه الذي بل قال ؟ بالنلن ثبتتاه أوالذي بالصدق 

لهقتلكافراك١ن أمية بن عمرو أن بلغنا فكا اليمحاف ابن رواه ما وإن حْلا الما،ال ان وحديي" منقطع 
حالفتقد أنت كتت ثابتا ولوكان به وّّاع عليه اٌ صل الني فقتله رسولا القتول وكان مدة إل عها 

بزمانالفتح وقبل النضير _ قبل امي،ن ن عمرو قتله والذي )٣( اليا،اني ابن حديث معا الحديثن 
منسوحاكان تقول فلوكانَؤا قلت، الفتح عام دكافر(( مسالم يقتل لا  ١٠وّام عليه اس صل الني وحْلبة 

التهصل اش رسول يعد امية عبروبن عاش قلت ؟ هوحهلا وةلت< هومنؤخ وتقول به ٌٌبرغ ب فلم قال 
اثننقتل وعمرو أصحابنا معرفة مثل به للتؤ ليس بعد من العلم تاحذ إمما وأث طؤيلأ دهرا وملم عليه 

يإرجلن قتلت ٠ قال أن عل ممرا وملم عيه اش صل الني بزل 9ا وّام عليه اس صل الن؛ى وداهما 
رجلاقتل سيبان بى من رجل ق صركن بان ذكرنا مجا مع هذا قلت، فامما قال لأديلما(( عهد مجي 
ولروقتل اقتلوه أن لوكشث، أفراين، قلنا تقتلوه لا ذللث بعد كتب م اقتلوه أن وكت—V الحيرة أ'ءل من 

أنحاللث فأحصن قلنا لا قال ؟ حجه وصلم عليه اثني. صل اهنه رسول ح أحد ق يكون أكان عته يرمع 
عليلثؤالحجة نقم ثيء ؤسالإ عليه الته صل التثى عن فيه يكأل إ لو أرايت حجة بغثر حتججت ا تكون 

قولهمجن هوأول 'يلغه علم عن إلا عنه يرجع م بمكم بمكم عمر أكان عم قال ما إلا ب< يكن ولر به 
؟إليه تصير أن أول راحعا فوله فيكون قال الذي من به أول إليه رجع الذي أن يرى أن أو عليلث فهذا 
تا\.االح،.يث ي هذا ليس قال يقتله ولا يالقتل يخيفه ان أراد فلعله قلنا بالدية يرصبه ان أراد فلعله قال 

إزكاننصرانيا قتل ملم ق ّ.ا ءسمكتّان ديار عمرو؛*ن عءن روبم فقد قال الحدي، ق معت، ما وليس 
ولاهوثابنر فقل ثنت، فان رويناه قفل• قلنا ولا فذروه قتال غير كان وإن فاقتلوه قتالا القاتل 

 vبماتحتج فنمعلث، قلنا فيا ولا قال ف،ا تتبعه لا قانت، قال صركا فاتبع قلك ؟ قلآه فان قال فيه ننازءلئ
اومنقعلعايك ا اءحاديوهذه حرن ولا لا قلت ؟ مي*■ هذا ل ء٠ر عن عندكم فيثبت قال عليلثا 

أمجرعته النم رصي عفان ن عثان أن فيه رويتا فقد قال جميعا واامعم< الأنشلاع بممع أو صعان، 
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ذكرالذين والكازين والماء)٣( الرحال الوس بمت،ل و>مةكا >ءنا محل >ما فإن والحرية 
لأنههلت يل قال ؟ سالمة ودية رنة يعتق كفارة فيه عليه ألمس الحنثن يقتل رجل أورأيت ب منفردا 
أورأتالرنة وممساوو( دينارا حمسون ديته أن زعمت فلم قلت نم قال *ومن؟ مض ي داخل 
قال؟ نمته أوهي دية ففيه قلت يل قال ؟ مؤمنا قتل لأنه رقبة تحرير عليه ألمس المد يقتل الرجل 

دياتميودي أن عليه وكان لزمجت إذا الديات قرى أوأكرقلت دراهم عشرة وازكانت نمته ي هل 
قلمتالا قال دياتم بن ماوينا وأدناهم أعلاهم فيه مواء مجمم واحد كل ل رنة يعتق وأن أضم إف 
تسوبنولر دية يودي أن فاتلها تلزم وأن الدفتة ي اُّّديا إذا والسلم الكافر بن نوى أن أردت فد 

مدهب،يذهبج من يعص فقال ( الثافص )قال الكفار من بيمم ترى أن أول هم ألدين السلمن 
افهقول إحداهما فقال إحداهما فاذكر مما اتن بالمد والخر بالكافر اخلزمن به قتلنا مما ان الاس بمفى 

علبه حكم انه وحل عز انتم أحرنا ومجا قلمت، ٠ بالنفس النمس أن ن|ا عليهم وكتينا I كتابه ي وجل مر 
تكونأن بجز لر (( يالفص القس  ١١قال فهما عنا نسخه قد أنه يبن حى نم قال ؟ بيتنا حكم التوراة أ*ل 
منباكر علملمؤ نحتج أن نريد فلمنا قلنا تقتل أن محرمة المقتولة الضى إذاكاث نمى بكل نفس كل 

حميع vIjuفخاحامعا مادما وحكا مقرئة أحكام حمسة فيها أن فزعمت، عامة الأية هدْ إن قوللئ، 
الحرف مونحعن ل جاعما والمادس الخامس )٣( والحكم الأول ارلحكم بعد الي الأحكام الارمة 

العبدانف ولا ؛انفها انفه ولا العيد عن ولا بعيما لمس عينه ان فزعمتا المراة يقتل والرجل المد يقتل 
وقدالعبد جريح ولا بمرؤحها جرمحجهكله١ ولا المد من ولا بما منه ولا المد اذن ولا باذما اذنه ولا 

يقتلالرحل ان فزعمتا بعفن ل ووافقته بعمحن ق فخالفته به احدت انلئ، زعمنر باليي اولأ بيات 
ابم1اقال محرمة نفوس هدْ وكل به تقتله فلا المستأمن ويقتل به تقتله فلا ابنه ؤيقتل به تقتله فلا ءبدْ 

بنمز»ت ناولت •ا غم عل إذا فالكتاب، قلنا لا قال ؟ الك؛ابا الأثر فتتا؛؛C قلما أئرأ دا هل 
الأحرىؤالأية قال كله فهويلزمه هدا لع حفره من بعض قال ؟ تأولتا مجا عل وجل عز اش أحكام 

ق؛سرذا فلا  ١١فقوله ر( القتل ل يسرنا فلا ساْلانا لوليه جعلنا فقد مجفللومجل قل ومن ا وجل عز اش فال 
قبعينه الكلام ذللث عليلث فيعاد له قيل قاطه يقتل آن فلوليه منللوما قل من آن عل دلالة القتل« 

محرحلت،فاذكر قلمته محرج هدا محزكل فل فال الملم يقتله والمتامجن ميده يقتله والمد أ؛وْ يقتله الابن 
قلنانفه بمتل أن له كن فم وليا الأبج الودكان إل ص جعل لما وتعال تبارك اش ثاء إن تال 

فلاقلم، أفعل لا قال فتله؟ أن للابن وتحعل الولاية من الأب، أنحرج بالغ ابن له كان إن أنأت 
وكانيقتله لر لو ووارثه وهووليه محله لرجل عم ابن ي تقول فا قلت، لا قال ؟ الولاية من بالقتل تحرجه 

قالوهوقاتل وليه وهدا اين ومن قلنا نم قال ؟ الأقرب، يقتل ان للأبعد افحعل منه هوابعد عم ابن له 
منالأب، نحرج لر فلم قلنا نم قال الولاية من يخرج؛لقتل والقال قلتا الولاية من بالقتل يخرج القال 
قالقلى U خلان، عل يدللث فالأر الأثرقلنا الأب، ل اتبعت قال ؟ اليراُث، من تحرجه وأت الولاية 

حران له يكون فالعبد قلنا القران فيه تأولتؤ  ١٠حلامحط عل يدللد فالاجاع قلتا الإملع فيه فاتبعت، 
فالمتأمنقلى لا؛الإجاع قال ؟ مولأْ يقتل أن لأنه ركون الولاية من القال أيخرج مرلأْ فيقتله 
حلامح،عل الإجلع أفيكون قلت، بالاحيآع لا قال قله الدي الملم يقتنز أن له أيكون ابنه ممه يكون 

لرله وقلنا عزوجل اث كتاب، ناول ل آمحنات قد أنلث عل يدللئ، إذا فالإجاع قلنا لا قال ؟ اكتاب، 
المؤمنيقتل ولا بالمد الحر يقتل لا أن مدهبه من إلا يمده الرجل يقتل لا أن عل أحد مهلئا غيح 
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أعم.واش ؟ اله ذمحوا U أصل ي أ->طما أنم نعت وتد حجة إجاعهم جطنا فكف الكافر 

خاصةالرجل عل المل باب 

دونوماكان ذلك فؤق فا والس الوصعحة الخنايات من تمل عنه اش رصي ابوحت؛فة فال 
ييرحى ذلك من ثيثا الخا؛اة تمل لا اس أعل و؛ال الخائن م لا الخاي  JUفهوي ذلك 

الحنن محي وقال الخاقاة، فهوعل الثلث عل زاد U زكذلك الخاقاة عقك الثالث خ فإذا الثالث 
ليالإل *ن حسا الض لي الإل من عقرا الأصح ي وّام عله اش صل اش رمول ■بمل فئ 

صلاش رمول الك؛اب ي وذلك عاقك أوعل الرجل مال ي ذلك فجعل حما ا،لوصحة 
رمولمرق فم والرجل دالتي" والخاثفة واالآمو٠ة والأص الخينن ل محتمع حزم لخمروبن ومم عله اش 
افراقهذا ي لوكان ا،نموة أهل عند ذلك افرق فكيف بمس من ذلك مضي دٌّم عليه الد صل اش 

ولكنهكذا الأمر ليس عله وحب  ١٠الرحل مال ي وأوجب عالها وحب ما الخائة عل لاوجب 
دونوماكان الخائة عل ذلك فجعل والمن ا،لوصحة ومحم عاله اش صل التي فيه فرض ثيء اد؛ى 
صربتاللمحا ي و"ّثم عله اش صل اش رمول عن يمنا وقئ مال يء ابلياي عل فهو ذلك 

علمرة ذلك ذ قضى ومم عليه اُد صل اش رمول أن مجيتا جنينا فألقت الأحرى يُلن إحداهما 
ومثلاملهل ولا تطق ولا أكل ولا شرب لا ندى،ن كيف الخائن من القاتلة الرأة أولياء قتال الخاقاة 
رسوليه قضى فالحنن ٠ الكهان إخوان من هذا إمما ا| وصم عليه اش الد؛مل رّول فقال ؟ بملل ذلك 

ذلكفعدل بغرة الخنن ي حكم وإمما مالها ي به يقص ولم الرأة أولياء عل ومم عليه اش صل الد 
جعلوقد الدية ثالث من الخجازفهذا"اةل أهل وين العراق أعل بتن اختلاف فيه ليس دينارا تن يخم

ابواخرنا ، فيه القوم اختلف مما قيه  ١٠لك يبن فهذا الخائة عل ومم عليه اش صل اش رصول ذلك 
االوص|حةدون ماكان إلا الخيأكله الخائة تعقل المخي؛ل إ^را٠يم عن ماد عن عته اش رصي حنيفة 
القال ؟؛ عن؛^١٠ماد عن القرثى صالح بن أيان ين محمد أخثرنا معلوم، أرش نه لمى مما والمن 
ابانين محي اخبرنا ، عدل حكومة نفيه الوصعحة دون ثيءكان وكل الوصحة دون ثيتا الخائة تعقل 

رمرلفقضى وماتت ميتا جنينا فألقت معلاءل يعمود صرلها يهلن صريك امرأة إ؛راهمأن عن ■^د عن 
الخائةفقالت الخائة عل أوأمة عبد بغرة الحنن ق وقضى الخائة عل يديلها وصم عليه اش صل اش 

ومحمعليه اش صل اش رمول فقال بملل مثله فدم املهل ولا أكل ولا ثرب لا فيس الدبة أتكون 
رمولفيه قضى قد فهذا I أوأمة عبد غرة فيه لكم قلى أوشعركثعرهملك ابياعلة كجع ع مس٠ 

مشهورمعروفحديث وهذا الدية ثلث ُن يّرأل أمة أد عبد بغرة العاقلة عل وصم عليه افه صل اش 
عاقلتهدون الخان، مال ي الخمد فعقل عقلان الخقل ( الثافص )فال ومم عليه اش صل اش رصول عن 
ئلفإن الأقل الأكر>م >م من أوكاولأن الخقل ذلك قل الخان، عائة عل الخطأ أو'موءقل قل 

حكمأصل إذراكان منه أولاكاف يبمفى ما ز،تم ل نل ؟ وصمت ما عل بدل ثيء من فهل قاتل 
مال،الأكرن( ؤ، الخه1أ حكم أصل أوكرثم'كان قل فيه أنه ن، أحد يختلف فم الخانء مال ي الخمد 
قيل؟ وسم عليه اش صل الني عن نص -محر من فهل قال فان الأقل j( يكون أن يسعى فهكذا الخائة 

مضاذ هذا غير حير عه يكن لولر محوز ولا يالدية الخائة عل دّّلم عليه الد صنا رمول ضى قم 







































عاموّلم عله اش صل المى لأجازْ الأوزاض تال هذاكا فلولكن المقاتلأ ى عاله إل إلريزفكب 
إلاوسب عليه الد صل الد رسول أسفار من صفر ى ولد له ولد والأنصار الهاجرين من أحد ومجا أحد 

واشوالفتيا الأحاديث هذه من فثبت الاصلأم حجه ز الخليفة يدي ولدته ء أمل يكرفان أيى ين محمد 
اشرحمه ( الغاض قال ) والأولاد للماء يتفرغوا أن مجن مجدة أفل ف؛هلكن ومجتامجهم غزومحم أن أعر 
لهمبمهم ولا للخاؤان يرضخ الد،ة وأمحل الماء ى فبل المألة ى اب ّئل هدا ى الحجة : مال 

دارى ايلمن يعسكر يلحق م يلم الشنكن من رجل ى آيوحيفة تال ويرنحخ للماء بهم ولا 
دارى أسلم مجن الاوزاعى وتال مجعهم نقال تنالا الملمون يلقى أن إلا لهلهم يضرب لا أته ا>ب 
أبووفال إصهامه الملمن عل فحق غناممهم يقتسموا أن قبل الأسلأم أهل محإل اش إل رجمر م الشرك 
مدداالحرب دار ى لحل الملمن من حيس ق أفي أنه ترى ألا الأوزاض تول ى فكر يوصف 

والحيتيغنموا يعدما أّام وإنما أشركه هذا ى وتال الغانم ى يثمكون لا أمم فحا الدى للجيش 
ويشركيشنكومم لا وعونا لهم ردءا وكانوا صعقهم مجن وتووا ظهورهم شددوا الذين الاد الملمون 

نصيبه.فاحد اصلم ذلك راى فا،ا عليه اش اعان حى وقوته بمهده الغنيمة عن ودسهم قاتلهم الذي 
أنهالملف من أحد ولا وسلم عليه اش صل اش رسول نعلم ومجا والهول الحكم هذا أشد ما اش صبحان 

اشرسول ي؛لغنا*ءن ولر وامجوالهم دماءهم فحقنوا يفلة تر بى مجن اسلموا رُهلا ان ويلغا هذا لثل اسهم 
غيرعند معلوم تعال اش رحمه الئا،ص، قال ر الغنيمة ى مجمم لأحد أسهم أنه وسلم عليه اش مل 
الوقعةشهد لن الغنيمة إنما قال عنه تعال اش رصي يكر أيا أن العلم؛الغزوات أهل من لقيت كن واحد 
عنمسلم ن قيس عن الحجاج ن شعثة عن المهنان صعيد ن بمي عن أصحاينا من الثقة أ-محرنا 
؛ال) الوقحة شهد لن الغنيمة إنما قال عنه تعال اش رصي الخaلاب ن عمر آن شهاب ن طارق 

روىمجا يثبت شيء فيه وّام عليه اش همل النكا عن روى وقد نقول و!'؛ذا تعال اش ؤحه ، الغانم^ 
اللمزمع أولكن الخرب دار من فخرج أسلم م قتالا شهد فن حففله بمضرز لا وعمر يكر أبى عن 

وإنالحرب تنقضي حى يأت لر ومحن العنيمة ى شرك حاء حيث مجن ذ'1ء فأعتق أوعبدا فاصلم مشنكا 
يشركأن ولوحان القتال حضر لن إنمالكنت الغنيمة لأن الغنيمة من .ِىء ى يشرك ب الغنائم نحرز لر 

بلادقارب لن بمهم أن حاز ٌعهم غازيا القتال لأهل ردءا ويكون القتال بمضر إ مجن لغنيمة اى 
ائوخيفةقال الملمين من الحرب يلاد لحل لن الغوث عل محموعون هم الذن الملمين محن العدو 
أملمقد الحرب أهل من الرجل فما ويكون وهوملم الحرب أرض ى التاجريكون ز تحال اش رحمه 

لجقهايعد قتالا الملمون يلق لر إذ فإ بهم لا أنه الغنيمة يصيبون يعدما ؛الملمين حميحا فيلحقان 
الذنللجند بهم ولا لهذن بهم وكتف تعال اش رحمه أيويؤسف وقال نجإ يهم الأوزا*رإ وقال 
عليهاش همل آش رسول عن يلغنا لر أنه أش لعلم أ ؟ القول هذا احتلأف أشد مجا ؟ ومجعؤنة لهم ردء هم 

اضرحمه الئا٠هم، قال ر لهم يهم ممن عندنا وليسوا لهؤلاء أسهم أنه الملف من أحد عن ؛ وصلم 
يلقياان إلا ملمإ لواحد بهم لا ؛الملمين يلتقيان الحرب يلاد ى بلم والحربي الملم التاجر ى تعال 

هذاقال إذا حنيفة لأيي ينبغي وكان الأول قولما مثل وهذا الملمون غم ما فيشركان هالا الملمين مع 
مجن؛الغنيمة يخرج ب ما الخيش بنكون ادد أن فزعم حلاقه المدد ى قال فقد الاد ز يقوله ان 

يعدالإسلام يلاد أقصى مجن ينبعثون فقد هذن عل يكن ب عناء أولثلث عل قال فان الحرب يلاد 
بهويولوجعله الغنيمة تقم لر ما جعله يالعناء ذلك لهم فلوجعل سيثا لهم يمحل ولا باعة الوقعة 
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قتلارجل ى أيوحينة قال عتناثص.  Jyفيذا الوسة شهود إلا محله لر الأولن ى حطه اف***'؛] 
عننة المفت الأوزامر ء1ل الغيمة مجن صار لأنه إياه يممله أن للأمام ينض لا مله ويأحال الرجل 
أثود؛ال الوم إل ؛عده أممة به وعملت مله فله عالجا محل من وٌارا عله اش صل اش ومول 

فلهفتلا فتل من فقال أصحابه الإمام مل إذا فال أته ايرايم من ماد من أبوحشفة حدسإ يوم،ف 
والخيمةأحد رئين أحد بمقل فلا هذا من ّسا الإمام بمقل إن؛ دأُا الفل وهذا جائز فؤومستةيم مله 
الُمأهل ّن أجد فيه يثلثا أن من وأتن اوضح وهذا الماصم عله وفت  ١٠عل الخد جمح ينز ما 

عموبنم، صمد بن بحي عن ُالبد أنمرنا • مله وأفول الأؤداك فال  ١٠محا النول ( الفاض ال ؛) 
يومفال وملم عله اش صل الد رصول أن محالة أى عن محالة أي مول محمد أى عن أفلح بن كشر 

ثابتجأ حديموهدا مال اش ؤممه آ القاهى قال ر I مليه فله بينة عليه له قيلا قل من ٠ حتثن 
اشصل الد رمول أن عل دلالة وفيه وصلم عليه الند صل رصووالد عن عالمه له محالف لا صحتح 

يديه*ن ^٢١ ١٠دجل يدي ى ثادة أبى فتيل مليا وجد لأنه الخرب تقضى بمد فاله إثما وصم عليه 
هذايقل  jlوصم عليه اش صل الني أن عل يدل الحديث لأن حتتفة أى فول حلاف عل دل وهذا 
الحربى مقبلا قل لن فالق : الد رحمه ( الفاض ؛ال ) الحرب تقضى يمد فاله إمما اّلترب فل 

صنهمن وصروحكم عليه اش صل اُُه رمول عن حكم وهذا يقله أوب الإّام فاله غترمارذ أد مادذا 
بن^أمحرتا"عيان • الأممة من بميم مجن فاله وقئ يوم وّم عليه الد صل اُد لبول فاى فد بميم 

القادبيدم رجلا بادرصا فال علقة بن بشر بص قومه من رجل عن فيس بن الأموي عتبه.عن 
فيفضلالخف ياحذ الرجل فى مال الد يجمه أبوحنيفة وفال ّعال فتفلنيه ألفا عثر اش صلبه فبلغ 
ممنقل كانت وإن فتيا اعاده تقم ب الخيمة فازكانت الإصلأم بلاد إل يخرج بمدمجا شء معه 
إلوالْلعام الخل>ر_، بفضل الحرب أرقن مجن يخرحون الملمون الأوزاهمك١ن وقال بثمنه خمدق ُاعه 
عاليبميبه ولا إمام ينكره لا بمص ال بمض ، ٤٠١٥وبالقديد أهلتهم عل يه ويقادمون الإّّلأم دار 

القمةبعد باعه وإن الخيمة ى ثمنه ألقى الخاتم تقم أن مل منه ميتا باع منهم أحل• ؤإزكان 
احتاجف؟ا تثدد قولك اختلاف أمد ما عمرو أبا يوصهن أبو وفال الخيش. ذللث عن به يتمدق 

إلاالسلاح عن ونمى الخيمة من إذاكان والثياب والدواب السلاح من الحرب دار ى إليه الملمون 
إلتهديه م الإملأم دار إل الخيمة من والخلف بالهلخام يخرج ان ى وترحص القتال عممة جمى 

والقليلبيومم ش وهم لهم هذأ واتمع إليه الملبن حاجة ح الأول صاق فكيف محتالخل هدا صاحبه 
محللا  ١٠فال أنه وملم عليه اذء صل الد رٌول عن بلخنا ؟ المى اشل■ عته بمهى والكثتدمكروْ هذا من 
الخيطقادوا يكم مردود والخص الخمس إلا بسر"" من.صنام وبرة وأحذ ~ هذه ولا فيثكم ن مل 

إلمدا هب ثعرفقال من بكبة رحل إليه فقام ٠ القيامة يوم أمله عل وشنإر عار الخلول فإن والخبل 
وقدبلغناضا ل مدافلاحاجة بلغت إذا فقال فهوللث منه نصيي أما أدبرفقال بغيرل برذعة أحبل 

؛البه) ينضر والخلف الهلخام أ؛وعمروفى يرخص وكيف المروفة اخفومحلة الاثاروالسنة هذامن محومن 
أبافإن انملخام ى ويوّع اللاح أبوعمروى يوّفبميق أبى فول أما مال اش رحمه القائم( 

الومجا المنة مجن اخذْ امما اعي. تمال واش نرى ما رايه من والهلعام السلاح بن الفرق، ياخذ عمرو؛ 
ملاحعل قدر لأحد وليس اوفقبرا غياكان ياكله ان الخدو بلاد ى العلخام جواز من فيه اختلاف 

قالالدى فان الإمام وعليه الستة مضت هذين وبكل السلاح يتلح ولا يركب أن عنه غى وكربع 
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محنالماوطم عليه الد صل الد رسول عن الحديث جاء ند يكذا مفسرا مذا مثل ى أدناهم لهم يمد 
عاليهالد صل الد رمول منه ذلك يقيل ظم مسلما يدرا؛<كان امارى ى دم رجل. ادهم، الثقة هم، لهذا 

الدصل اش رمحول وتال الفداء من له بمب ولر انميعة ز معه ماكان وا-؛ط> الفداء عليه وجرى وصير 
حالهممانر الد رحمه ( الثام ألأل ) « علنانكان أمرك من ظهر  ١٠أما بذلك أعمح؛ اش وّام؛ عله 
أننل أ.نرم ند امرأة أو مسلم رجل تال فاذا ءلكو-بمم ميما حالهم همالفة السالمون بمهم ن قل 

سلعل الرجل شهادة تمل ولا مامحم أدى مب، ءرجهم شهادة هم، فإءا الدن ١-^ محا 
يهمأصري يصبروا أن نل أممم اللعن من امرأة أو رجلا أن فشهدا شاهدان قام إن ولكن نفه 
ملكلا أن زعم وقد ؟دكه أن له يكون لا ياطل ملمم فحقه أملمم الدى شهادة أطلتا وإذا أحرار آمنون 

.أعير ماؤ، واش عله. له 

الدرولهمهاظون الطلس حال 

أطفالمعهم صورهم عل الخدو يقام عدوهم اللؤن حصر إدا مال، اش رحمه حنيفة أيو قال 
يدلكيتعمدون ولا الحرب هل يدللث يصدون والمتجنيؤ، بالنبل يرمجومم قال حم يتممون اللحن 

يتولوجل عز اش فان رءوْ مخم برزأحد فإن رمحم هم، المسلمون ؛كم، الأوزاهمرفال اللعين، أطيال 
منيرونه لا مجن الملعون يرمى ، فكيهنالأية من نخ حى « مومجناُناونماء مؤمنون رجال لولا و٠ 

المشركنرمى بمرم غترولوكان هم، الأية هده الاوزاحم، تأول تعال، اش رحه أبويومف فال المنركين، 
نسفمد ونماوهم اءلفالهم معهم إذاكان مخم ايفا ذللثا لحرم الملين، اءلف١بي معهم إذاكان وقتالهم 
عليهاش صل اش حاصررمول وقد والصبيان والامحلفال النماء قتل عن وملم عاليه اش صل اش رصول 

وبالغناعليه قدروا ما أشد بالغنا فها ^٦*؛ الملمون وأجلثإ والنضير حييروقريظة وأهل اا>لامح، أهل وسلم 
يؤركان إذا الثركنح، عن الكم، الملحن عل بمب فلوكان المجتيق الطاثم، أهل عل نصت، أنه 

نحلولا وحموخم ٠داتنرم لأن قاتلوا لر قتلهم عن وّ*ام عليه اش صل اش رمرل لخم، الأطفال ميداخح 
محفوفدوغيرها ااهلات،ن، أمر مجن وافاجروهدا والأسمر والصغير الكبيرالفالممخ والشح والنماء الأٍلفال من 

منالصالح ه والثالهنالمدور< يرل نا م ، ومييته ومالم عليه اش صل اش رمول صنه من مشهور 
مخمأحد عن يبلغنا ب ذلك عل هثلنا الأعاجم حصون ى ومحالم عليه اش صل محمد أصحاب، 

لأل) ُثمم ظهر لن، فتله بمل لا من ولكان والصبيان النماء لمكان القوة من غيره ولا برمي حصن هم، 
نسومن والرهبان والنماء الأطفال وفيه المثمنكين، قتل من به اح؛غ ما أما مال، اش رحمه ( الغاض 

اعلم، ومثل، تحمهم هم، غاليت، المطمح، م، عله اغار وّنم عله اش صل، اش رصول فان فتله عني 
لأماالدارمباحة أن وّلمم عليه اث صل يض مخم هم يقال وذرارحم نمامم مت، فيصابر يبيتون الدار 

وقداودارإصلأم دار,حرب هم، الومت، ؛الإبمازكان الدم بمرم وإمما ، مجباح الشركين، وهتال شرك دار 
يعتدبعقد اودارامان دارإصلأم إذاكان، الغارة مت، الدار ونمع الكفارة قتل إذا فيه تعال، اش جعل، 
طاالدار عل غارة بغير دمه حل من قصد يفصد أن وله عالما يغير أن لأحد يكون لا الملمون عقده 

ممزعيولا ابائم إملأم ولا باصلامهم الدماء ممزعي لا ثلهم عن خك، وإن والنماء الأطفال كان 
إذاباعياخم فتلهم فصد عنر نمم، إنما وٍام عليه اش صل، النك، أن عل استدللنا الدارممترعة بان الدماء 
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فسنالخرب بلاد بوني أن اييات عل يخاف بان *كروم نه لوكان أولا بالماء والغزو نماثه 
؛٥^١ي ازكان ولد مزق عبيا يغلون الخرب بلاد ي ملكه ق اصارجاؤة رجل من بمع أن أول 

منومزكان ايالأت نساءهم السامون اصاب قد الأورام وعوكأ؛ال ايويمحبماف *ذاكأ؛ال ولمن 
اللالغارة وازكانت بالماء يغزوا أن بأس فلا عيش قوة أهل غزوا فإذا إلاكهم نساؤهم وما محسامم 

الغزوبالماءركضاكرهت ؤيتج؛ون غرة ينالون إغا بلائهم مجن فيغنمون الكثير عل القبل فتإ ينثر إمما 
صغرْمن السلمون عليه أوجف مجا كل ي الخس فان النقل من ذكرأيويومحف مجا وأمجا الحال ذا هل 

وأمامحل. ش وسلم عله اش صل اش رمول جعله الذي الإنال ي لاقاتل الملب إلا الد محكم وكثره 
عنسألونك ٠ وجل عز الد وقال وسم عليه اش صل الد رّّول الأنفال بدرفإنماكانت أمر مجن ذم مجا 

منصرفهعليه نزل م الملمن عل وملم عليه اش صل اش يبمول فرئيا ا والرٌول ش الأنفال قل الأنفال 
الخسمعه سمى ولمن له اش فجمجل ٠ وللرمجول ه حملد فإن مجيء مجن غنمم أيا ؤإعلموا ا بدر مجن 

أصهمثلاثة للفارس بالحضور الأماس الأربعة أوجف لن ىٌإم عليه الد صل الد رمول دج*ل 
•-هم وللراجل 

الجربدار ي المم بح 

يزل؛ الأوراك قال الإسلام دار إل يخرجها حى سعها أن أُْ مال الد رحمه أبوحنمة قال 
أبوغ؛وّنقال الوليد فتل حى اثنان ذلك ل يختلف ولر الحرب أرض ل المايا يتيايعون السلمون 

يزلل؛ U فأم هدا عل الاس يزل لر يقول أن هدا بمثل وا>ام الحلال ل الحكم ل يمحي لمس 
الدمحبمول عنه مى قد مما العامة عليه وابهمته لحرقه لك لوقمته مما ينبغي ولا محل لا مما عليه الناس 
أصحابهمجن الملف وعن وّام عليه الد صل الد يمول عن بالمنة هدا ل يخن إنما ىٌام عليه الد مل 
رمولنم القاض( )ثال بحد محرزها لر لأنه سحها فكدلك مكروها وحلوها وإداكان فقهاء قوم ومجن 

لهويم ، :»ود إل ودفعها غهلفان وهم ثرك دار مجالها ومع بمر تصر ا*وال وسلم عليه الد صل الله 
ومجاالمصعللق بى مجي وقسم به وأنفسهم ىٌلم عليه الد صل بعده بمنعوما لأمم بالنصف مجعاملمة صلح 
المىم يقحى غزاة مجن قفل وسلم عليه الد صل الد رسول نعلم ولما الملمون داركفرووطيء حوله 
رقيقبيع الحرب بلاد ل محرم ولا الفم مجن أحف والإبم؛اع وإصابته ُا؛تياعه بأس فلا المى نم فإذا 
•ءثمحْ ثيء ولا '،لعام ولا 

وحدهيغم الرجل 

أرضي الصرفأغارا أومن مجن.المدينة والرجلان الرجل خرج إذا تحال اُُه لجمه أيوحّتفة فال 
عاضاثاء فإن الإط، إذن بغر خرجا إذا الأوزاعي يخمسءال ولا فهوليا ما أصابا فا ا>ب 

محااسارى المدينةكانوا اهل س نفر هرب وقدكان بخإ قسمه م اصابا مجا حمس ثاء ؤإن بجرمها 
أبويوسفوفال الخص بعد به حرجوا مجا العزيز عبد بن عمر فّبلهم أُرالهم متا لحرب؛٠ل١تفة ا أرض 

المةوأن سله فله محيلا قل س أن اونحأب هدا أول ق ذكر بعضا بعضه يناقض الأورام فول 
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حتدثعه ليس الذي الواحل ومذا بم تك عل مبجا إمما والخنس الخند ثع وم ذلك جاءت 
وارعذا ح نتأ يخصى وكيف يخس أن أحرى فالأول أصاب ما اغاريخس مولص امما جيش 

فامنم يصول عل اش افاء #وما كتابه ي وجل م اش فال وقئ ركاب ولا بخيل اللمون عليه يوجف 
فجعلK وللرصوو فلله القرى امحل من رصوك عل اش افاء ما ا وفال ا ركاب ولا حيل من عليه اوحنم 

معهليس فهرك أصاب حى وحل؟ ذهب الذي هذا وكذلالث، اللمين دون  ٠١^؛الأية هذْ ل الفيء 
حرجواالسالمين من قوما أرأيت أممِي العزيز عبد عمرين فول حالف وتد حمى ولا 'ثو؛إث فيه 

أرأيت؟ لهم ذلك يسلم فهل بغنيمة وحرجوا أيلم من انفلتوا م دار^الحرب ي فأغاروا الإمام أمر بض 
منانفلتوا م ألخرب أمل فاصرهم أولخاجة أوسنا أويتميدون بمتهلون السلمان مجن توم حرج إن 

فان؟ لهم تسار هل الحرب أهل ياصرهم أن قيل الغنيمة يتلك فلفروا وإن ؟ لهم تسلم هل بغتيمه أيدتم 
بعثتعال اش رحمه ( القافص رقال العزيز عبد بن عمر حالف فقد لا تال وإن فول نقمى فقد به قال 

عبدالدوبمث وحدهما الأنصار،مئة مجن ورجلا الضمري أمية بن عمرو وصلم علنه الد صل اش رّرإا 
منمنه وأكر وحدْ يتسرى الواحد أن محبملم عليه اش صل اش رصول من فإذا وحده ممية أنيس بن 

عليهأوجف ما بأن اش وحكم اش ممل ي فيعطب يعهلب أو بالحيلة غرة العدو من ليصيب العدد 
قليلفسواء لا٠وجفتي أمامه أربعة أن ؤصلم عليه الثه صل الد رصول وصن الخمس فيه السلمون 
وصعهحيث بعده والحمى محلمم قل واللب،لن عليه أوجفوا ما أماس أربعة لهم وممثرمم االوجفن 

الإمامإذن بغير عليه أوجفوا ما وسيل الإمام إذن بغثر الكثثر إل القليل يخرج أن نكرم ولكنا اش 
زعمناالسارق معي ق الإمجامكان إذن بغير حرج من ان ولوزعمنا الإمام بإذن عليه اوجفوا ما كجيل 

العدوجاءهم لو الملن من حمن اهل وان مراقا كانت الإمام إذن بغير حرجت لو جيؤثا ان 
الدمييل ق انحاهدون لد اإل>ليمن هؤلاء بل براق  ٠٠٦^وليي مراقا الإ٠امكانوا بغرإذن فحاؤيوهم 

الدقول مجن به احتج ما قاما والفضل الخم نافلة والمتناولون والحهاد النفير مجن علتم اقرصي ما ١^^ 
ركابولا بخيل عليه يوجفون مالأ أن ل الد وحكم ا( ركاب ولا حيل من عليه أوجفم فا  ١١وجل عز 

؛،نفقاتلوهم النضر ض باالدينة قاتلوا ثوم اولثك فامما معه مهى ومجن ومذ عليه الد صل الد لرصول 
لرصولالخمس وكان صالحوا وإمما عنوة يفتتحوا وار #ونة يكلفوا وار ركاب ولا بخيل يوجفون لا محومم 

الخيللوأوجفوا اللمز تكون الي الأماس والأربعة ذكرممهم ومن وسلم عليه اش صل الق 
أنعل السلميرإإ أئ أ'جأع غ ماله بمع حيث يضمها حالما ؤمار عليه الد صل الد لرمول والركاب 
صلمقامه بعده يقوم لا حدا ا لأن السلم؛ن فهولحإعة ذللث  ٧٢٠وسلم عليه الد صل الله لرسول ماكان 

كانركاب ولا بخيل يوّحفا ر ألما مارق؛ن يحلا اللذين ، Jlيومف أبى حجة ولوكانت وصل عليه الد 
موجفينغير أم-،ا زعم فان مجوجفان لأمإ فإ الأمإس الأربعة ونبون أصابا ما يخص يقول أن ينبم 
صورةق وّام عليه الد صل الد رسول *ع ذكروا ألمم زعم أوالذين السالمن 7اماءة هذا يقول أن امض 

مشركمن تصير غنيمة كل ي أثبته عزوجل الد فان الخمس ق بكتاب ولا ناول مما قال فا الحشر 
•يوجف م أو ملتها أوجف 
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المنسةنه كان وما لضررْ صرر نه كان ما يقتل أن أحدما الأيواح ذوات اماتت أحل محل 
الذيغيرالومع ي الثمين غم ذمحا فإذا الأكل مشة تضرض لا الي تمدب أن وحرم منه للأكل 
ينتوىأن ي نثلث فم وجلودما دءوء٠ا يضن ومم كعرمس قل قبو قه لخومها أكل إل فه مل 

يما لهم للمشة قطع ذبمها في فال نإن فونمم س ذبمها أن أراد وإمما ذمحايا حن الشنكون حا 
قطعما فل؛سكل اوذبمنا*م والرمان وشيؤحهم لوذبمناعم يابنامم عم الشة تنقطع قد قيل الخياة 
اوبمرمبمل انه فيه فككنا وما تنكناه علينا حرم وما سلتاه منه لنا حل فا يا حل غينلهم ويلغ الضة 
علنقدر ب إذا لهم اثياء لور5نا علينا بمرم فليس ءل»ءامنا من لواطمناهم لنا بمل ؤإذاكان ركناه 

وكنالهم محيا نرك ان مياحا فإذاكان نحرتها لا آونخيلهم مساكنم نرك آن علينا ممحرم ليس حملها'بآ 
.لخرمشة ذبمه إذاكان تني أن بنا لأول بالأكلكان ال٠شأن إلا المأكول الروح ذا شل أن محوعن 

أشجارالخلوقطع 

عزالد لأن ذُلث لتحريق لتحتلهم الثرين فم بقطع باس لا • تحال اش رحمه أبوحنيفة فال 
يتأولبكر أبد الأورام وفال ا الد فبإذن أصولها عل تاممة ركتموما أو لينة من قيم  ١٠٠يقول وحل 
عنأصحابنا مجن اكقة أحرنا أبويوسف وقال المسلمن أممأن به وعمل ذللد عن نبمى وقد الايان هده 

دورهمدارمن عل غلبوا إذا قريظة محاصروبى وهم أ"مكانوا وسلم عليه اش صل الد رصول أصحاب 
نحلاالسلمون وقطع اللمن بأا لر*وا حجارما ؤياحذون متقضوما يخرحون بنوقريغلة فكان أحرقومحا 

ليةمن ضم »ما وحل عز اش وانزل الومننء وائدي يايديم ي؛وترم لايخربون وحل عز اش فانزل نخلهم من 
حاليأبوبكر بعث لما قال نسيط بن عيداس بن يزيد عن عن إسحق بن ممد وأحرنا قال (( أوتركتموها

مانالهم حى أذانا سمعت إن عما فأملي غثيلما دار أو واد أي قال تمم وبز طليحة إل الوليد بن 
أياأن نرى ولا وحرق واقتل النارة علهم فثن أذانا مجما تسح فير عثيما دار وأي ينقمون وما يريدون 

مالدللث عنه فمي لهم ذللي ؤيض علها سيغلهرون السلمن بان لطمه إلا ذللك؛التام عن نبمى بكر 
مائةعن أشياحثا بمص حدثنا . توجيههذا محو من ولكن بمل لا وتحريقه ذللت، نخريب أن لا رى 

بلباحيلنا من حسر U ياحدون الروم إن حل ين لمعاذ قيل انه م ين الرحمن صد عن نى ين 
وأمحلرقكم غدا هم إمما منكم ينقموا أن ياعل ليسوا قال ؟ حيلنا من حر ما أفنعقر ءلتأا ويقاتلون 
وأنالنلفرعليهم ي يشكون لا لأن٦مكانوا عدنا الكراهية إمما مال اش رحمه أبويوسف قال ذمتكم. 

ميذبح أن الخيل بمبر نأمر فإنا وامتعوا سوكتهم اثنين إذا قاما الفتح مجن رأوا لما أيديهم ل الأمر 
)؛الذللدمثاه لأن أومقره مذلأ أن بثيءوأكره منه دلايتقوون به لاينتفعون بالنارحى لحمه بمرق 

يكرأبى أمر ولعل ملها كالما'لة فيه روح لا مجا وكل وبمرق النخل يقطع : نمال اش رحمه اكاض( 
الثامبلاد يخرأن وّام عليه الد صل الد رمول سمع *ولأنه إنما مثمرا شجرا يقطعوا أن عن يكفوا بأن 

اشرصول قطع وقد للملن نغلرا الرك احتار ؤيرك يقطع أن له باحا ف٧ك١ن لمن المعل تفتح 
لنقليفلوامتبقيتبما الد وعدكها قد له قيل النخل ل أّمئ فمحا الضد بى يوم وصلم عيه ارد صل 

بالعلماتفقطع م قيل النضر بى ف ترك قد فال؛ فال فإن محرم القطع أن لا امتقاء القطع فكف 
قتالا.ما لي غزاة واحر كله هذا بمد وهى 
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لووكيلك الأول النكاع عل فها عدتإ انقضاء مل مسزا مهاجرأ زوجها قدم فان الهللاق عدماكعدة 
أحدأس،و ولو الأول الكاح عل صال«ةّك1)ا عدنما تقفي أن قبل خرجت م قبلها زوجها ■مرج 

إوَكاناأنم؛ا ترى ألا هذا ي الإسلام ودار الخرب دار بن فرق لا فكذلك الحرب دار ق وهما الزوجن 
اارأةَكتاايةتكون أن إلا الأخر يسم حى لصاحبه ميإ واحد بمل لر أحءهما أسلم وقد الحرب ار دي 

علدل ما قائل قال فان ُالكاح'مماية سدى، أن ؛ jLjLi ^،ajلأنه النكاح عل مكونا السم والزوج 
اصلأمدار وهي خزاعة دار وهي بمر حرب بن ابوصفيان امحم قتل ؟ مواء الدار وغبر هذا ق الدار ان 

صلاش رسول فأقرهما العدة ق هند أسلت م ذار'كفر وهى بمكة مقيمه ءتثةّكافرة بنت هند وامرأته 
أميةبن صفوان امرأة وأسلمت إسلام دار مكة وصارت مكة أهل وأسم النكاح عل وّارم عليه اش 

بجوز؛ابن البمجرين ناب إف زوجاهما وهرب الإسلام دار ق مجقان وهما جهل آبى ين عكرمه وامراة 
الأولالكاح عل ومم عليه اش صل الق رسول فأقرهم العدة ل وأزواجها فامالأ رجعا ذار'كمثم وم 

ينقضيحى تنكح لر ملمة الحري ولد أم خرجت وإذا بعضه يخالف حديتا يروى يكون أن ولا 
دارإل خرجت فإذا مملوكة الولد أم لازوجة محالفة الولد وأم حيض ثلاث لا حيفة وهي امبراوها 
عبيدمن ءثإ"ا عسر خمسة ومم عليه اش صل الد رسول عتق عتقت فقد الكفر دار مجن الإسلام 
عتقا،أولتك » فقال وّلم عليه اش صل الق رمول أسلموا بعدما ساداثيم وسال ملمن خرجوا العنايف 

مجن» قال وّلم عليه الذ صل النبي أن زعم من أصحابنا مجن غ؛/أن . منم يعوصهم ولر يردهم ولي ا( الد 
منوممم الرق عل اجهلهم يقل لي وإذا اعتقهم الإمام ذلك. قال إذا فقال فهوحرا( همد من إلنا خرج 

ولوّثقت، ١٠حرة فهي الولي أم خرجت إذا نقول القول وببمذا يقله لر أو الإمام قاله يعتقون قال 
يماما انفاخ محن اكر الحرية بعد وامرقاقها امتومجيت البية حال رق محن نحرج لأنها الحرة سيدهل 

قوّتم عليه اش صل اش رسول أمر وكذلك . علتيا الأول لزوجها سبيل ولا خيفة وسترأ زوجها وين 
بجوزفكيف حرة فتمر مملوكة نحرج الأمة أن ترى أولا غرها ولا زوج ذات عن يسال ولر هوازن مبى 

.الرق بعد تعتق وتلك الحرية يعد ترق هذه محتلفن اثنن بن ح مبن 

حازوم فزوج دام اخرمحة 
فتزوجتحاملا الحرب دار مجن جاءت الق المسلمة الرأة إذا'كانت تعال اش رحمه حنيفة أيو قال 
أحفأزواجهن أن المنة مفت الاات'فقد قاما المبايا ى ذلك الأوزاعى وقال فامد فنكاحها 

علهذا حنيفة أبو قاس وانحا فامد تزوجهن إن تعال الد رحمه أبويؤمف وقال العدة ق أسلموا إذا 
فكذلكقال يضعن« حتى اليء من الحبال توملآ *لا وسم عليه اش صل الق رسول قول عل السبايا 

خرجتوإن نفع حى باللك توطأ لر حاملا الرأة سبيت إذا تعال اش رحمه القا؛م( )؛ال المانات 
ماكانتحا فهوأحق تضع أن قبل زوجها خرج وإذا مفؤخ فالكاح نفع ان قبل فنكحت مسلمة 
الأول.المسالة مثل وهذْ معنية وهذه العدة 

ياملوتحريف واضح ممهل ب الغ، محا اخ انفامن قوله إل ، الحرةصيدها رلومنتا قوله ]١( 
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٠٣خمس ؤعتده يهب الجري ي
نبم عقدة ي نسوة خمس تزوج الخرب دار أهل من رجل ق تعال اث رحمه أبوخيفة ثال 
ثاءأيس قال أنه تلغنا آلأدزام ينال وبيس تينه بمرق إنه ؛ الإسلام دار إل وحرجوا جمعا هووهن 

قالما هدا من يلغنا وقد قال فهوكا وسر عليه الله صل الف رسول قال ما الق رحمه أبويوسف وقال 
الأربعنكاح إلا بجل ب وسال تبارك اممه لأن يه يؤجد لا الحديث من والثاذ ناذ وموعندنا الأورام 

كلهذJالئ، ي مواء والأخت الأم ونكا؛ح فالخامة كتابه ق اش مجن فحرام كله ذلك فوق من كان فا 
مالنكاح عقدة ل اختن تزوج و ابتكاح ض دعمها أكنت وابمما آما نزوج حربيا ن فلر حرام 

ولوعقدة ق الخمس فكدللث، بالأختن أو والبنت بالأم دخل وقد النكاح عل أدعها أكنت أملموا 
عنعمحة بن الحكم عن مارة بن الحسن أحرنا الاحرْ وفارق الأربع نكاح جاز متفرقات عقد ق كن 

تعالالق رحمه ( القانم ر؛ال الخامة وبن بينه ونفرق الأول الارع نثبت ذلك ق قال انه إبراهم 
أنأبيه عن ّالم عن الزهري عن معمر عن فالثقة علية ابن يكن لا فإن علية ابن أحبه الثقة أخرنا 
وفارقاربعا امسك )ا وّاام عليه الق صل الق رسول فقال نوة عشر وبجته اّلم ملمة بن غيلان 

معاويةتن نوفل عن عوف ين اتحد عد ص ازناد أتى تن الرحمن عبد عن الثقة أخرنا سانرهنا٠ 
وفارقأربعا ممن اخر ءا وملم علبه الند صل الند رسول فقال نوة خمس وعندي اسلمن قال الديل 
الثافم،رهال فهللم؛ا ّنة ّتن أو خمن مجند عندي عاقر اقدمهن عجوز إل فعمدت ا( واحدة 
قنت،الديل معاوية بن نوفل حديث مجن وأعفنا الزهري حديثا عل قائلكلمتا ل فقال تعال الق رحمه 

أوالحديّث، ق وبجده قالت، الأواخر وفارق الأواثل أمحك له قال يكون أن بجتمل فقد قال فافعل ذاك محا 
سباباكن إن أربعا أمحك له قال يكون أن وبجتمل قلن، بجتمله ولكن لا قال V منه دلالة عليه بجد 

علالحديث، ولكن بجتمل وهو إلا كلام كل قل قال القباب وفارق العجار أماك أو العجاتز وفارق 
قالقوللث، أصل أخهنأت قد كنت، حديث، فيه يكن لر ولو قلم  ١٠خلان، الحديث، فظام قلنا ظاهره 

أنفلرفتقول امحام ق وتنظر العقدة ق تنفلر أك زعمن، فان وئام عقدة صيثان النكاح ئ، قلن، ؟ وأين 
١^٥م الإسلام ل دكان وإزكان فأجيزه أجزته الإسلام ق فإزكان آلشرك ق مضى نكاح كل 

ونماؤهبوني اليس غيلان افرايت، قلتؤ قول امل انع ولا اقوله فانا قال قوك اصل مكّته قارئه 
أبجوؤوثنى ول أو وثنين شهود فتزوج الأسلأم ق فلولكن قلت، أجل قال V وثنيون ونهوده وثنيات 
نروىأنا »ع رددته الإسلام ق الكاح فيها لوابتدأ حال النكاح ق حاله فأحسن ت، هاللا قال V نكاحه 
إنقلتؤ ما امجا قولن مجن واحد إلا الشرك آهل ق جاز وما العدة وق مهود بغير ينكحون قد قد آم 

وبجعلهالعقدة إل تنفلر لا أن وإما الإسلام ق النكاح يبتديء بأن ونكلفه لكه فنفخه السنة خالف 
مجنالإسلام أدركه مجا إل وتنظر والتباعات وألدمجاء الشرك من محته أعفلم هو مجا لهم عفي كا لهم معفوا 

وإذكنأربع أكرمن يم، الحمع بمل لا الأكرلأنه بفراق امرته أربع أكرمن عددا فاذكن الأزواج 
قدفتكون وبيمن يينه قرنته همارم ذوامت، وإزكن ابمع؛؟W بمل لا لأنه إحداهما بفراق امجرته احتن 
أقررتهالإسلام ق نكاحه يبتديء أن يملح فازلكن ممن الإسلام أدركه مجا إل ونظرت العقدة عفوت 

اممهاتقوا ار وجل عز اذ4 قال اغرم مجن أدرك فا ورسوله الله حكم ّي رددته يملح لا لكن وإن معه 
عليهالله صل الله رسول ووصع يغللمونا( لا وهم قوله)ا إل الأية مومنن(( إزكم الربا مجن بقى مجا وذروا 
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الختيمهس يسرق المد 

:تال ؟ أمطع الخيش ذلك ل وبرم الخيمة من يرق الخد عن مال الد رحمه أيوحنيفة مثل 
الىذلك من ثيتا لوأعتق ميده ولأن جيء الخيمة من له ليس انمد لأن يقطع الأورام وتال لا 

رقيماقطع أنه عنه ساق الد رمحي طالب أبى بن عل عن بلغنا وقد باطلا عممه نصيبكان فتم وله 
عنمهران بن بون عن أثياخنا بعض حدثنا ذللئ، ق يقطع لا أبويوّف وتال الإمارة دار محن مرنوا 
يبضه اش مال وقال يقطعه ح الخمس مجن مرق الخيش مجن عبدا أن وسب عليه اش صل الق رصول 

محالالق رمحي طاف أى بن عل عن النابغة عن حرب بن ماك عن أشياخا بمص حدثنا بمص. 
فيه.يختلفون لا فقهانا عامة عدا وعل ابويومف وتال يقيه فلم الغم من مغفرا مرق رجلا ان ؟نه 
وملمعليه اث صل اش رمول أن الزعري عن أشياخا بعفن حدثنا فقد الغم، ي له حق لا توله أ*ا 

انمدعن اللحم ابى مؤل عبر عن اصياحنا بعضؤي حدثنا , بهم لهم يصرب، ولآ الغم ي للميا رصح 
فأعطالفتقلدته الميهن، هدا تقلد ل فقال تال يناله حير يوم وملم عليه اش صل النثى أل الذي 
أبوحنيفةقال ما القول نمال الق رحمه الئافص( )قال الطع حري *ن ومّلم عليه اش صل الد رمول 
لرشينا الغم حضر أحد مرق فإذا للخيل ورضخ للاحرار؛المعان وسلم عليه اش صل اش رمول صرب 

مواء.والكثير بالقليل الثمكة لأن قلها عليه أر 

محهمفما لأمحه الخيمة س بمرق ارجل 
أحوهأو الحد ذلك ي أ؛و؛، وقدكان الخيمة من يرق الرجل عن تعال الق لجمه أبوخيفة مثل 

وقالهؤلاء مجن واحد يقطع لا فقال الحد ي وزوجها خالئ٠ مجن مرقنؤ امرأة أو محرم رحم ذو أد 
أرأسنؤمواء ذلاJث^ ي والعبيد وعولأء يقْلمون لا أبويؤمم، وقال عم الخد يبلل دلا بمعيرن الأورام 

واحدضيع ليس ؟ >لأء من واحد بمط، *ل نوجها من والراة اوامراته احيه اد من.ابيه بمرق رجلا 
هدايقطع فكيف لأييلئ،( ومجاللئه انن، ٠ وملم عليه الق صل الق رمول عن الحديث جاء وقد مولأء من 

يقطعولا ثريلئ، لأنه يقطع لر الغم شهد *ولاء من المايق ازلكن ت تمال الق رحمه القائم( )؛ال 
الأخأو الخيمة زوجها بمفر الراة قاما فيه ثرُك لأنه أوأبثه ابنه مال من مرق ما أبوه ولا الرجل 
قينه.عليه يأتمنه لر شينا صاحبه من لومرق مجن واحد كل لأن مراق مولأء فكل وءثرْ 

بموتم بمص الخص 

وهوأبوه مات م رجل مهم j وقعا وأبرهكافر بمي انمي عن نمال الق رحمه أبوخيفة متل 
بالإملأميقر ٍلم أ؛يهلأنه دين وهوعل عليه يمحل لا قال بالإملأم بكم أن قل الغلام رمان م كافر 
لولاهلكان مستأمنا أبوه وحرج أ؛وْ معه لولر؛كن وتال عليه يمل أبيه من أول مولاه الأوزاي. وتال 

لحلإذا أيه من يييعه ان لولاه ليس ءسلما أ؛و.كان معه بمب لر إذا أبويومف وقال ايه من يييعه أن( 
هداقل مسألة ق الخرب دار إل ؤيرد المى باع أن يأس لا أنه الأورام تول وموينقض بأمان 

٣٨٥الأ'ممْأجم\_ 


























