






اذاالمحرميدى
للمهأبأط

مالكعنيكيىحدثني
الخطابفيعرنةبلغهنها

وأباطالبأبىبنك
جلعنسئاواهريرة

بالحجمحومدوعلهأصابأ
مالوجهففاراينفذان

صكللهماثمماحجمياليفحنحتى

قاذوالهدىقابقخش
طالبأبىبئعلىوقال
عامممأبالحجأتظواذا
يقفمياشخرقاحتىفابل

حجهيا

يملوحىاحينأامحاوالمجمم

هألاللمحاباذاالمحمااهد

أصصالمجاطلاجلواشساوأباهريهرةبىآبىبنلحلىدرالخدالببئعراربلغهأندهماكص
طاالالقلللىاقابلبعحالمهماهاثميقخياحجحتىلوجيهيافقالواينفذانبالحجحهـمحرميه

أصابالذالتفولهكماألاقاخايقعنحياحجتفرقابلعاممنأهألبالحجذاواطالبأبىابن
يماطاسدحتىلفاابماطفىلمالخماانويدنمايراينفذجاطما13طلفىاصايديرأهله

الىااشآداواهايقفياحبحتىشفهعاللهقالوارضىولذلكالصحيحالحجكانايمانحسمبما

دتدلعحرةوالحجاوأتموالىثعاذلقولهفىاألصلدلمعهوداالحج

أينأفسدإهاانىلحبم51فشايريدونوالهدىقابلعايماحجحمموقولمفصل
أبعدمنباألولاصهيموأناالبلألولأحرمكاحيثمنبهيكرمقالعالكهبالفضاايكرم
ميقاتهمنأبعسدمنمأصكالفانمالئافىاوقاللميقاتااالمنيحرمأنفأليلرمهميقاثهمن

ايزمقضاءماكاافيفأللجزمهالميتناتينأحااكألأتودليلنابنهالقضاءاالصامفيفيلزمه
زوجهتكونأنواليخاومسحاالالزمانجميقاتذلكأصبلطاتهعلىئدااألداءزافىمنه

كاكرولأرأالوحاتكونتأنيخاوفألزوجهنتفانوجةالىاألهلالفظأوأمتمواألظهرمن

مسمئلية4تالذالافىالنماطوشدىالحجيفخمىأنواحدمنهياعتعفعلىصطانتفانكا



لم3

علبهاأتلفهكاالدى3ولنفقةامنالخيايدزمهاعنهاجمهمىومللهمنيححهاأننعليهاكرأنمان
فألاوئلزبهاثختصالتىبداناألمأحمنفانهابعفممههادلرقوأمامبائعهاحملهعليهفوص
أبقلهنتوانمسئلةأالقضاهوضلمهاةالكافاعليهلكقإوأفسممدصومهاكاااعنيحله
ئمالكسيمعنلقاابنافالهحجهاذختىاأهاالووطؤءاالاكرلحأساالعمهاجمبدىجمجهاأنجمليه
اللسمطجعاالمالكانهذلكووجهعنهاواليصومعمدالمالبنتيآرادصوالموارالعاتبيةفى

اكوجنحالفسعيمهمنحقهباسقاطففدرضىبوطهارضىاذااحرمنالوهويملدتاالمتناع
رفهاالصاقثةالادفا

بناوهوفوليالشافىالبووبدنةمالقالصفةالىصكتاجىالداالدىواهـلهموةفصل
هوأبرالحسنمىلقااقالليهـعالكاماماذةلىوالدلييشاةتجزللهأبوحمحيةوقالعباس
فيممداوطئانهقثياساجهةمنودليانالهملفوالنحاتهـنهمارضىبخأعباواعروعلىفول

بدنةلياقحنيفابفدظبشبعدالوقوثفمواذلداأصلبدنةابهخشوجبهأنجماما
لملبدنةثاناكلىلفدرامعمجبعندىطذالحمنبواأضىلقااقالفرعدخمايلحجهوالينس

لوأخرحانهتىمنصوصالاوتقاللهأععنهذااليخرجقالنهشامجدلمفايبهدفجقرة
أنعلىيدلالحسنألىافاضىقولمنفهذامنهدعرهعلىأجزاهالجدنةعلىايدرةمعشاة

االسبابنمارمح11
قالبويقضإحجهماتفرقاحتىعاهاقابلمنجأهالباطذاواكلنهارضىعلىهـلوفصلي

والعباسبنواعقولمانقولهعلىوالدليليننرقاانعإلماليسأبوحخيفهوقاللشافىا
لفهسادفيالمحالتصرعامنقدظهرمفماانهلمعنىجهةومناعابأفدؤاسامنالماافا

بنههايفرقأقفهلزمالوطءتسليسنواجبالقضاالقضاءفيمثلىعلههاماحمكافإوطبالعبادةا
يرمالقضاءمنالعتبياتفترقافيدحجفيمالكففلخاللكاذاثاتقمسثلةللعبادةاحتياطا
علىوالدلعلولاألحجحيشأفسدامنترقانممايفافئلئمماالوآعباسبئاقالبهومجرمان
لجاعاذلعابعدموضعأصليفترقافالأنفيدزمهيابالجاعاالصاهاتفسدمنةهيمذهاقمانعوله

هذعنكلنهمارضىبةالصماحاوبتكنهاأبوالوليدرضىضىلقااقالاألولالحجفي
ألطعلىبدلوذلكأوناسياالوطءعامدانهلالسائلاولملسأثاواطالفهاعومالمسشقكلى

الولمحكلىأحدقولعهقىالئسافىوقالاقهرحميعذاماقالعالكالفسادوالمدىحدفىولمحكمهها
منمهشئمنيلللماصامالحصعادفوطهذاانمانقولهعلىلدلعليااليغسمدالحجلنسياناوجه

يقولعألوونالمسميبسعيدبنانصمعسعيدبنسصيعنهاللثيغعسدكالعيدصأنفوجب
هـمحرمولهباميرجالوخسعيدانففالشعأالفوملهيقلفلموطومحرمبامرألهوفعرجلفي

لمسيبابنلسعيدفقاقابلعاملىاابيهمايفرقىاسلناففالبعضذلمثنلمدينقيسألالىفبعا
لمدىواالحجفعليهماقابلحجكادفانمافاذافرنكارجعافسداأالذىفليماحجكيالينفذالوج

جيعايهديانقالماحجهمايقفمياحتىيتفرقانوأفسدالذىاجهاحيئماهألمنيهالنو
يقصديفعلكامهيماحععلىالمسئلةمذهابمكنالالمسيبسععدبنسؤالالشبدنةبدنة
علمعندهمبهمناماالمعنهالفوموساكوتلمسائلاعلىوتنبههموتدريبهمابهاختبارألةبذ

يهاألمراوصرفبرهفىوالمبالغهأفىواتعظهأوالكههنجذلك

يكيىلفنماعنوحدئنى

سعيدانممحعسعيدابن
فاالمسيييقولعبئا

وهوبامرأثوقحرجلىفي

شيألقومالهيقلفلممحرم
رجالغسعيدانفقال
فبعمماوهومحرمأتهباهي
ذبتأيسألمنلمدينةاالى
يقرثاسالنضفقال

فقالظلمالمابينهها
لينفذاالمسيبسعيدفي

بمفمافليماحجهنالوص

رحمافرغاذاظأفشداه

آبكحجماأدصمفائأ

والهلبهالحجفعلبهما
يهثنأهألمنويهالن

افسداالذىمججهما
ممياحتىويتفرقان
يهديانلكمالمحجهما

بدنتدئةجيغا



لدحيىقال
لهميرجل

الليالحهماليمه

لحزىعرفمن

يحبب

قالفابلظ

نجعدأهل

أنعليه

وليس

ا

لهاالنكارسبيعللمسيبكللىاسعيدبنهحقابلالطكالمبيهمايفرقلناساوحولبععفصل

ألمجلنبيخمافبليفرقأنفيوالفائدةبالحجسجرمانحيثمنيهوننماترافهمافاأنولذلشبين

والفاردةدياواليوجبيخمااليافعمدمحمهحاحجاالعامهذاوطأءثاأفسداالنقطاالحجةمن
فالمعنىيمؤالخحأللينانماالففها4لقضاامججاالعواموقبلمنهبةثيابعداالحأللفرقأفي

البذثللتفريغط

ايربرأنيبهوزلههاولااثذومعىالباحةابذلكيديرأنيحتملفرنجارجعاافاذوقولهفصل

سكالييمافيهيبهموضعالىيرجعاذلئمانومعنىوباوايريدبذلكأنملومنازلهماالى
منهحراماال

االحرامخههايستأنفافاأعبمواللهيدبروالهدىالحجفعايهيالمحابلماعامأدكمفاوقولهفصل
حجهويغاألولمهحرااعلىسفيأنلهفاالحجفاتهمنلألثاألولهاالصالبقاءعلىابهوزلههـاوال
واهـمسئلىفاسداحموامالنهقفاءعديهتمبأناليجوذلهطأفسدحجهوالذبمصعاحرامالنهغليه

قابلألكبمثمبعمرةيتحللوسدفاحراماعلىقابللىايقيمأنلهالينبنىمالكفقدقالوفاتأفسدحجه
لففاءاعليهيخمأنسداليجوزلهلفاااالحرامأنمنكرنالماذهذا

لالمصلعامااالفىيموناللهدىاأنيفتضىلهدىامافعاجممقابلعامأدركهياوانوشولهفصل
أشهبيةوامنمالكعنيةزلمواواامتبيةافىبهذلك

لقضاهالفسادفبلياهدىيالماجشوئماؤجمنبئلملدعبدالمحالعفقدافضااقبلجملهفانفزعإ
اءأصت15قهغلمحتماالشضاءصرححهرأزبهوالعناأحعواناكانئهعرنه
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كناذاوهذاسمثلكالفواتبعوفةبالوقوفيؤصفوجبانالقفيوجباأنعنى

ابناأروالفردقديوممنالشعحسوبكابعدغيفانالشعسغروبالفرفبليوموطؤه
يوموطئمنبمزلةوليسلميفسدحجويفيضيهرأنلفرفبلايوهامنلغداؤطئهإلفجنبكن
فدلفللاانلكقوجولعقبةاجمرةومىىمخرلمااخرهنوملىلوطئهىيطلىعرةوعثيهالفر

وحروجهالرمىبانقضاءوفتحميل

عليحنيوليسكدىويعاترساعليعأالجرضابعدرمىميلىصابتعاكانتوانفولهفصل
االفاضحقأليخاوأنيهونقبلفانكانبعدهاأواالفاضةقبلاليخاوأنيهونلرمىبعداهلوطوابلقا

قالاليفسدحتجهأنهرعنهلمشهووافيمقىامالكلفرفقداختلايومكانفانبعدهلفرأوايوم
وجهلشافىأبوحنعفقوابثقالضقواالفاأيضايفسدقبلوفدقاللصحيحوهواالحسنألقاضىا

بعدكلووطئيفسدبذلحجهلعفشفلملقاءاواالباسلهحلبعدأنوطئانهالروايقاالولى
أنفوجبالحجألجلالوطءمنالمنعصالالفرفىيوموطئالهوايقالثانيةالرووجهالطواف
وقالوعدىعرةيلزمهفانهفاذاقلضااليفسدحجفرعالوقوفقبلوطئكلويفسدحجه

فياالفاضةبطوافيأقأنديهاقمانقولهعليلدليلواممرةلعهالمجبلشمافىأبوحنيفقوا

االبحجاالحرامفيأليهونلطوااألنمرةلهاالبايهووذلاللوفىانقصعايبدخلنسئمم
يخاوأنفألمىلىااالفاضئيقلبعدوطئفاسشلةلعمرةاالحبهكليثفدزهتهنهاقلناوفدأوعرة

بنكنانةيالفاسمابنافقالبنافياأختللشرفقداايومفانكانبعدهلمرأوايومذكيهو

نهالفاسمابنافولوجيفسدحجهوهبنأشهبواوقالالدىااالعليهاليفسدوليسوأصبغ
انهأشهبقولوجولطواافبلووطئالرمىكلؤلقذميفممدحجهلماليفلمفدوجدأحما

بعدوطوهنفانسئةلطوافاقبلوطىكالوففسمحجهالرمىلفزفبلايوموفى
يفسدقالعااللذىصالدىيراعلعالشنأصبغحبيبكنبناوىفقدرالفريوم
فقامالحلىلميهنوانيننالختالتفاهامرةلهأواالحجحىالهدذللثفىعليهيبهبحتىمزةأوالالحج
افقهاءدمنبمذكرشيئاحتىمباشحرقفامارجلمنكاناذاالدافقلماءاأيضايوجبذلكوقال

وجهأىالتقاءالختانيمليوالعمرةيفسدالحجالذىانكاقالوعلذاكماليمشيثاأرصفال

لفسياناوجهعلىنيغلختاعلتتكااأحدفوليهفىفىلشااوقالبعالكمدحذاعدأونسيانمنوخ
أوالحجالهدكيلكبذبهبحتىلعمرةواجيفسداطالذىتقذمءكرهبرقولهلىوهاليفسدالحج

ثاأحدوجدفىاالفسادأنلعيرةبمأوااطفىقولهمعنىأنيمونمماأحدهعنيايئصحتمللعمرةا

يهيريدانميهبانهوالعانىلفضاءدكراأبذكراالفسادعنفاجغقضاوالهبىبذاليخمب

أفسدحجامنجبكلليارهنهماوذألنفسدهوالقضاءمميالذصرةلهواالحجدالمدبذلك
اا5لقضاايهدعفىوييقفثمفعهودخللزههاكانماكليتممحتىهاأفسدمنادعفماالأوعره

اجهةدتمودليلنامنوالعمرةجإطوأغواتعالىيهليلناقمبالتهـسادالحجعنيخرجداوقال

لفواتاالصامعنبهصنوجفلمالققابهجممثمعنىانهلقياسا
لمبهنوانيفسدالحجظتانين51لتقاايريدانهامدافقطنلموانينالختانالتقاءوفولهفصلإ
الحدوجربووالصومافسادالحجمننايئبالتقاءالختايتعلقفانهبالوطيتعاحمصاألناؤأ

االحكاميرذلعنوغوالمهر

اطجيفسمدىلذامالكقال

ليهبهبحتىهرةأواله

الحجمحالمدىذلكفي
الخمانينالتقاءأوالعهرة

فدقالابأمديمنلموان

الماءأبفماذلكوبوجب
ميطكاثاذاالدافق

ذكبىفأهارجلبباشره
مابانهجمضشيئاحتى

ليمشيأأرفألافقد



رجالولوأنمالثال

نسجمنولمامرأتهفبل

عليهلميهنفقادلعاهذ
قالالهدكمااالالفبلىفى

الئىالمرأةعلىمالئليس

محرمةوهىمرجهايمهازيع

مرةأواجاطلفواامي
مطاوعةذلكخغلهوهى

انقابللوحجالهدىاال

نياربمالججفيأصابها
ممافاالدهركاأمابها

اكالعصهفضاعلمها

لهدىافمسلا

6

لماابانزاليفسدالحجيريدازالمباشرةامنكانذااالدافقلماءاأيضاذلكيوجبووقولهفصلي
شعأمنهافثمااليفسدالحجلئمأبوجضيففواوقاللفرجالوطءدونالكاذالمباشرةمنفقالدا

والوالفسوقفألرفثالحجفيهنفرضكنألثمهرمعاوماتالحجتعالىفولهمانقولهعلىوالدليل

الرفثليلىآلصياملمأحلتعالىقالولذلكنومباشرالنفمماءوالىفشاتيانالحجفىجدال
جهةمنودبيلنالمخاعنهادفسايقتضىنهىوالحجافيهنفرضلنلمباشراعنائيافنهىنمعالى

ذاللوطءأصليفسدالحجفؤجمعأناالنزالالىيفجىاالسامألجلمحظورعلانالقياس
الفرجفى

هرفوللهظاانأرصمليضيئافقمافألاملىمضصاعنهرحتهطكرشيئاذاألمارجلقولهفصل
أنزلذكرشيئاحتىاننهافقاللغايةابلفظلىأألندينزلقلبحتىحكلىوترديدلتذيهرامةستداا

اثمالعناطسنأضىلقااصعليهالشنانهوقدقالويهرريمايستداماالاليسععملوذلك
انهيةلموازواالعتبيةفىمالكعنلقاسمابناوىرىاواوايتينرزلأنحتىفينكررالتذكر

قصدمعنىانهايالممادنوايتهلىوجهوالدىااالعليهليسأشهبعنهىوروجقدأفسداطا
أشهبوايةووالمباشرةذكصللجمأنزلاذايفسدحجهفوجمبأناالزألالىبهيتوصل

الحتالمهافقصدانالمنهالحتألقصدهاذالدهفكذجسددثولموجمابمكلىزللوأطمعنىا

حمدقافسدحجهفاليتذكرشيئافأتزاهتبيصنوابةالموافيمالكعنلفاسمابناوفدروى
ولوأنمالكقالرفصدصغمنفابالكراعلىأححرىدالنهومعنىوجميحىميسرةبنا

ألنكاقالوهذاكطلهدىاااللفبلةافيعليهبهنلمفقاذلمامدمنيهنولمأنههيارجألقبل

الهدىبهالمحاوجبواالهدىإالبهامجبلماالنزالالىلمتفضفاذاالحرامممنوعقطرمقاالقبلة
مننسكهيبهتأدخلمابذلكرلمالهدىفلزمهاالستمعاعمنأئاهبمانقصاذمحهعلىادخلألن

قفباالستمتاعدىالنيقوبدنةمعديهانمالكالموازعنبناىومحدرالنقص

المحرمحققىممنوعفانهااللتذاذبالنساءمننوعوكامافيهمسئلىهالوطكهدىبدنة
لمسكفهامثلولغيرلذةذةاليفعلنوماحالطصلهدصكاففيهلقبلةالللذةااليفعلكافا

قالصلغيرلذقغباحكانمااالذقفمنوعوجهعلىممههذامنتىافيجسدأمنأو
ذلئحطأوعةفيلهوهىأوالعمرةالحجقىاراعرمقمروجهاوهىيصيهالتىالمرأقاعلىمالليس

التيالعمرةلماعليهاقضاءفماعهرةافيوانكاخأصابهاالحجأمابهافيوحهقابلالهدىاال
علهالشىفانهاراميعرمةيبهازوجهاوهىيملتىاالمرأةانكافالوهذاشالدىواأنجسدت
والحجهدىبهاليجبفانهابعدلئانئاوأمابأولوطهادليبهبقالدىواقابلاالحج
انأبوحصهوقالوفىأءيهفرحتىالتاالوطءفبلاالولالوطءسوابهفرعنوالعرة

فليسولاهالوطيهنكفرعنلموانلتاقءالوثانيكلنكفارةفعليهاالولهلفرعنألوط
انيجبكليمكنصوالثاقولناأحدهماهثلولمشافثاقوالنثاقثانيقلوطءالةعليابهفا

الئانىالوطانعاكاليهادهبةعلىوالدليليهفراالوألولمدفرعنسواكفارهوط
االولىأنيهفرعنثانيققبلاذاوفىأصلهبهفارةيوجفلميفسدنسلمالقللقبلوطء

كمهاطكللهاوانالطمدلمكرهةأخامنهذاقبللمابيناهمطاوعةذلكفيوهالهوقولهفصل
يأماجفوقلمالاحقؤقمنمايلزمهاصكهايمهلالنهعليهااالنفاقاكرمنأملىنيرالقضاا
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معنعدلتاالعضاءادااا

أ

كرصادوآلهدمدبمتملىفققرةأااإجنمنماممونيهافساقفلرخمأنباقوده الهدطمرةاعأا
لسىاعلامرضعدالهفيالوطانكااألماالقفماءوالهدىادمحفيهائماللمجنثذيلزمهلسى

لالجبمظثهصيمنلعرقالتفسدافا
هالكعنبحيىحدئتىالحجفانهمنهدى

قالسععدانبزسكيىسكنصاحاحماالنصارىأيوأبايسارأنبئمانساأكأبرنىقالسعيدأنبنمجيىمالككهأ
لسارىنسازلىاخ

األنمآ10االأالشرفذكريوهابالخطابرلماعلىةوانهواحلهرأضلممةطريقبالنإزيقنكاناذاحتى
ريربواهدنفاحججقابألجاطأدركأقدحالفاذاالمعتهرثممايصنععراصنعلهفقالذلكله
كاناذاحتىاعواحلهرأضليطريقماكةمنبالنازيةلماكانأيوبأباانقولهفالالهدىإستيسربنما

أنآللقفدكأطاحلهرأضعليقدروبطلبهادشغلالنهاماالحجسببفىاتأللئهكانالالحذكرفواتمن5ديقتفهاب
ولمتقديرهعفيمفأخلحجابدركنهلمدقمافدرفياامنبنذلمنمحتىإلحبهفتعابعيدركإني

فقايوللرالخطالئلةالفرجمرالوصولبمنهبهافلميتوصلكنالىرواحلهبعدمادالحجالوصوفيواماالنمكجيتدركها
بعدالفواتيا

المعتمرننعكيصنحعرايفقايصلولمفيعلعهيريدانمفدملفرايومالخطاببنلىعرفوانوفولهفعمل
أدوككفاذاورحالئماضأللهاجرعكليحانعذكرلهالخطالمجيههملبنلعمرفذكرذلكفيعالحجبرفتيدرك

واهدحججقابألالحجبهحكمانمايتعدقالناصةدجبفواشاهيخبىأنصكهملذلسببنهاشحجمووانواحلهد
المجياستيهرمىماغيرالعدوكانيبأىأولمئمغكأوأللبنفاأوأوبكرضيىررجمبهظأءلملىلهفمنالنسببهبرودن
بناواهوغيرهمعذلسواسممةقابألوجمهدياهللبيشومججااإلفحكممماخدالصحلهالم

بياروهوهادونالمجكنهلزالهمماذبمثنألحجتهظؤاسهتلةهالدالموازعن

عندمالكلهأففعللفللوالمحقابلاماصايبثىغلييأبويهدصوبهاجمرقيقللمملهيغأنبين
شأعلموايريدبعتمزبمفدعقابايصنعاصنغنتانتسرضىالخطابنحيطولفصلةإ
الحبهمللوظلنبخعالتمامالكللولذكالبغيتهايفلكفهاوسعيهابطواعلةبعهرةنيأا

فيصيراصامينقلبأبويوسوظلأبوجتيفقوالشافىظلبواالطوأظؤسميابعمرضستان
أنهانقولهعلىللمليليافاشةاورصماالمقلعمرةامنفصمالووحفموسعيبطواويهوعرة

ءسمنمابرمفهمعونجإلخالقعلبموألفشخنفمممخعاوفعقدانكانعرةلوينفلبمبمجاصا
بصرةقيالمحبركللوأصمبنسئالميمهنعقداصاامنلقياشجهقامنليلنمار

ميةهبمماسواهنهمايفولهكليهلففهاوجوسايقتضىقابإلفاحمبجالحجظأدركأفعل



ناقعمالكلنوحدنى
يمبمارانبننسلعن

يومصااالسودهباربئ
الخطاببنوعرالفر

أميريافقالهديهيفر
العدةأخطأناالمؤغين

يوماليوممحأخطاكناؤ
عراذهبالىفقالعرفه

معكانشومنفطممة

فعمانكانوامخرواهليا
أوقصعرواأحلفواثم

عامكانفاذاواربخعوا
لمواهدوافنلحجواقابل

لحجائألئقأياالفيجمدفلمعيام
عذاراوسببه

181

يفدمأنلهمالولميسقالذكفبلواليشرقابلعامفىايرهاىالداأنقتضىس001
القاسمابخماقالذكالمولتفبلضافوانالقضاءحجةفبلواليقدمهقابألفهديهمججحتى
لقوالاوجهنهميأنموتهبعدزيهيهكايجزعزلمرجوتجأنفيفخرهلكذرقبلعتهولوا
جنسهنالنالقضاءخجمونأنبوجبلهبروالهدصجىاالولالحجمنالففماءبدلاناالول

الفضاقبلفاذاقلنااليخرهفرعبهاخغماالقايبمفياوجعقولوالقضاءلبعضهعنىبو
مانساعننافعمالئنصيبهزيهلعاالهابعضالثالصبهزهلمفعلانخأصبفقدقالففعل
أهيرالمؤهنينيافقاليفرهديهاظطاببنالروعرصاءيوهاإالسودبنباريسارأابن

معكأنخومنفطفمحةالىعراذهبفقالعرفةيومالبومصذااكنازىالعدةأخطأنا

واهدوافنلحجوافابلكالمكايارجعوافاذاأوقصروااحلقواثم3كانانواهديايايحر
رالفءيوماإلسودبخاهبارأنقولهشوسبعفاذارجعالحجفىأيمثألثةيجدفصياهالم

اظطاببنعرأنمعالبمماذكرصلعردعنواسشنىيريدجاءمقيفرهديهاظطاببنوعر
عرفةيوماليومذاارىكنالعدةاأخطانالمؤبنايئأميرايافقاللراالبكلنىايوماليرهديها

يومهلفواتبعرفهالوفوففاتههمعرفةيومالريوماقفظنواالعدوةأخطؤاماوذلك
جيعوكنهاىراظطالبابنعرفلماوجدوالفرايومرفةالمحمتوجهيغمنىيردوامال

يومبعرفةثموفوففلموسنماأهلولوأخطأالوقوموفالعلةاأخطؤااضهمعلموانىبالحاج
يتاضابغدومنمديفرووثمكاعلىفمبرنيماسملفاافياعنيحيىبنحيىوىلمرفقدرا

والبملىافدفاتهانهلفجربعدالزايوهاصكلرفةألىمنانوالخألفيهممجزيوماوطهبماطعل
بعرفةلوففواملمواأهصلعرفقولوأخطأيومغيرفيوفوفييعتفدأنوبعزفقيقأنلهمجوز

وىوقدرعرفةيومبعرفةالوقويعيدوالفاسنمابنعنحيىبنيحيىفقدروىيةالترويوما
والزمنهالوقوفيفتلمنهالفاسمابناقوالفيهـوجهوبئسحهفولختلانمادالبافيأبوبهرا

دتهعاالمكلالف
مبظروجيأضولممحةلىامعكومنذهبأنتاالممكنهرضىطاباظبنعوقولفصل

أنيهؤخاحرمالحجالذصفاتهوالصكناوالحلمننبالحجمهحرااأمكلمدانمغىيقتةالحللىا
سنهرجفإلبدأنالحللىاينهرجأنلحهفبلاوظلمنممةخاحرمفانالجلكأومنبللعن

منأتلعإقدمناهوجمقزلموابناقالهمجلولعمرتويسىطوفهالمحثةيدخلليهئما
يخرجأنلىمهالمحالحلينرجممقولممنأحربمفنكلنىافىوالحرملاطبينالجعالبدمن

بعندلياخرجأنيدزملمالحلمناحرميانكالحرمواالحلبينلجعنىكعامحليطعخ11
للحبمفدفاغهمامنلتحللاالعمرةيعيدهماالبدأانهوالسىانطوافبايئوبيموالفرقلفواتا

لحلااظروجالمنذواليفعللذعناتها

لؤيذلموامعلسىابدمنواللطوافباكلنلتاوضىمرهمأمعكأنشوفنوطوقىلهفصل
علىفليفرهلهدىاقدساقمننهمكالنهـايدايرمعمانكاهديامخرواواتجالبمبعهنصنتراالماعلم

شعروهأقلدوهئماهوهداخبسبيللفواهدمحامقليسجبوهذاأوواتطوعمنليقساما
بلطجالجماماحايئ

االيصرنلواواليقأنكلليهبمبدأيررجوأواأوفصرياحلقواائمضأدترضىوفولهفمعل
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لىشاءاللقعاإنذابعتمايأقعلىأففمليأنخالحألهواختابىمنهمأراداوتقصيرلمنبحأل
بالفضلواألميلرجوعاباحقاجهةمماهوعلىواوالوجوبجهقااللىامعلىيمنلمارجعواثمرقولها

لشقبغرذلكوالوأهيمواليهمألحالىاجوعااالاليخهمانهصالهمنصنلتاماعاممرضىأيكللى11
لهملمباحامراألمنعالههمافاعدعيهم

الحجالففاءعليمبريداندببهبعدواواكالماقابأللحجواكاواذاالتمكلنهرضىهـلهودصلاا

لمفنبهأحرموامابغيرلخللوالغواتاالجلالدىاكليهايبهوأونافلةشرالنهحاسوابملذكافاخهم11
فلمإلمحيلزمماخراجهعليعوجبمنكلوتذاحمذارجعاوسبعهالحجفىأيامئألئةيبهدفصيامإ
ومنمالقالصرهبيهماغلوبينهكحونحيربلبألزمفليساألذىالجزاءوفديةماطدىفايبهدهاا
دييطديايهدعولعمرهواالحجبينبالويقرنقاححجأنفعليهلحجافاتهثملعمرةياجاطفرلأ

فغمانهوالعمرةالحجفرنبناعنالاوهلىشالحجمنومحييالمافاتهالعمرةعالحلقرانهاا0
لحجامعرةلاضنهوالنسقطلقرانامنصعفمعهوعلىلذعفاتهالحجاكلنقابألففاجيمعليمأنفان

الفللتلداليصحالنحجهامعقرالتىبالعمرهتلدليستالنبهاتحللالتىالقضاءبالسرهفيا

لقللعرقامماعىالعمرةبألوعذهححعهبمافرنهاكمنلقالاجااالهحثماملهااالغاموالمنها
بحجهاقزلتىامغلهضبرالللاعزانفثبتمنمبعمرةفاتحللثماطجأفردمننأالزى

حجةفىيهدنهيريدالحجاوعلديالفاالتنهلقراهدياعلديايئجمدىولتصضهاوضىوقولهفصل

هدىفيالخالطرلمبذكرحكههلعاماوعديالخواتهفىلعامذلدافىلقرانطديااءهديانا
عنهأويسقطفيهلدخولايدزمانكانعمرةوالحجاآهفيالذعفاالماضىلعاماعنلقرانا

يسقطالقراندهاانضلىمايدللقاسمابئاعنزيدأيةرياالموازمنبئاوفيكتاببالفوات

يتحدلانهاالولالقرلوثهاليسقانههالكعنلقاسمابئايةواومنمرةبالهلمدلشوابالفوا

قازالفدزممحمنمأصملثانيقاااروايةووجهمفردةبعمرةأصملقرانكلذىاميلزمعلىفلمبعمرة
قرانهكاألتمالدهخالطلقراا

يانيضأنقبلطيلىأصاأمنىمد

رجلعنانعسثلعباسبئللهعبدامحكلنرأبىبئعطاءضنلمصرابالىأبمالكلنص

فبلبمنىمللباالذعوقعفيقولهشبدنةينحرأن5فأهييفعضانقبلفيوهوهلىباأوخا لنحرابعديومأولعقبةاببمرةرلىبعداانيمومذهبمالضلىيقتفىبدنةيخريفيضن
حجميفسمدمذحجالدانكلورمنلمةانفقدتقدملنحرامابهاقبلصااااضقوأمااالوقبلا
مغلهامحلهدىاعليهاننهوصقمروانكاقا

ذلكوأرفحشاةوبهرنبقرةلمدمحتديهونااللهدكطارقعلبلمنقابدنةينحروقولهفصل

بنعكرمضوداعنيدالديامىزبنثورعنهالكصبهاقمالعطبمثابابدنةوخحعلبمة11
ىيهدويعإهـأدينكيضفبلأملهالذمحيصيبنمقالاعباسبنللهاعبدالعناأظنهالقالعباس

ممالدقالعباسبنمقكنقولككىمثلذدفييفولكلدارحمنأبنبيعةرهعماالف
قملمافلناهمجيليفيضانقبلأهلهالذمحيصيبقولهشذلكلمحفىاحبمادممعتاوذلك
ثاكعوقولىيهديعتمروقرلهذكرهتفدمالتفسيرالذىعلى5بعدأوالرىقبلأنيمونهذا

كهنتتى2

فرنوشمالكقال

لحجافاتهثممرةلهواخاط

أوقابالتيأنفعلمه

والعمرهجاطبينيقرن

همدياهدييندىوجم

العموةمعالحجلقراظ

لحجامنفاتهلماوضديا

أضلىأصابمنطدى

يغميضأنقبل

مالكعيتبحبىحدننى

ضنلمصبيراالىأبىعن
نكنرباحأبىبنضطا
نمسئلاعباسبئللهعبدا

وهوباعلهوقعرجلعن
ههيفألفيضأنبلبمنى

وحدئنىنحربدنةتأن

بدزبيطثورعنالدلضن

عكرهقمولىضنلديدىا

اظنهالقالعباسابن

تجباسبنلتهعبمااالعن

اعلهيصيبالذىاقاانه

يعتمرينيضأتقبل

عنوحطثنىوبهدى

أبالبنبمعةرسععمالك
لدذفىهـليقىلرحمناعبد

ابئعنضكرمةولمعل

وذلكقالعانثضباس

ذلدفيلىاأحبماصععت



عنمالكوسئل

حتىاالفاضةنسىرجل

الىورجعممةمنخرش
لمحقالنرأفقالبألده

فايرجعالنساءأصاب
أصابوانكانفليفض

ثمفليفضالفااءفلبرجع

لهواليخبنىليعتحروليهد
يهةمنتركلعديهيهثمأن

لمانولكناؤيخره

حيثمععمنليمافهجمن

ثمبمةاعتمرفليشتره

فليسقهالحلالىخرجه

بهايفرهثمكةلىامن

لهدىاستيسرمناما

مالثعنصكيىثنىحأل

محمكلنبنجعفرعن

لبطاأببئعلىتأبعص
استيسرمنهادتولكان

عنوحدننىةعنالهدىا

عسداللهانللغهنهأكما

109

فهواسكلنقصاأدخللمانةوذالكنالترضىعبالىبنعبداللههورعنوعوالممئلتارحم

أنواليصاحلنقصالكذهنهاصالىسايقضيعبطوافأنعليذكانلوطامنبهأممابمافاضةال

جحتىاالفاصنةنسىرجلنمالسئلصأوعرةحجاالفىحرامافيالطوايهون

النساءأصابكانوانفايفضفليرجعالنساءأصابلمبهنانأرىفقالبألدهالىجعمكقومن
لمجمنانثنوهايخرهكقومنعديهىلشترأنلواليدحليعتروايهىثمفليفضفليرجع

شيمابالادخرهئمديهةامنهفايسعهالحلادايخرجثمبمةترهحعشاعاترفليشساقممعحن

لناءاعيبيحأنتبليذكرذلكأنفأليخاوادبلدهرجححتىلطوافامىننأدكاقالوعذا
أفشبزوالافادجاطامكألالرجوعامنبدلنساءفألايمبلفانكانأصابعدماو

لماردنهالعدياللذكسئفالوتطيبلسدقدنكانومسئلةلحجاأركانمنكنالنهلدما
مسمنلةصيداابأوانكانوالتعليباسفألفديصكلليهلخللالعتكبقفقدوجدمنهاصرة

ممتيصمأنالنحرفعليهوبعديومدارىباالفاضةقبلئناوفأصاسالنساءوانكا
واهـكانرىاهـطءويبانقصامنههحرااصئماأدخللماعرةفىيقفيهثماالفاضةطواففيطوف

تموركعلطوافاأعادتجطةندانكانانانخنةاالمدؤنكنفىالركعتينوفبلبعدالطوافوطؤه
عنطعيسورواهدكاسمحيثكانالركعتينفلميركعهباالىخرحوانكانصدىيمومتمر

لمملقاابئ

ينشسأنالالهدىااليصاحنألابريداجموينحرهبمةمحمديهىيشرألهوالينبئوتولهلفلم
وديغلحلالىافيخرجالحرملمحافيأويشترلحرمالىافيساقلحلاأييشزكدفىلكودوالحرملحل

لىاردهثمالحلالىأخرجهثمبمكةالهدىىشترلواعذاوكافيشرفعالحرملنحرفىالمحموضع
الحلدارجهصألققبلاينحرهصمبمةيهألشيشترذمنيمنعيذى1واأسحزأهبهاكقفنحره

أومنايقاتاناعرتهكااعتهريريدانثحبمنمعهسادهيهنلمانولىكنهوشولهفصل

بالجحمنالنسكبدفىالانهمن15لماندهةلحلامناجماالحرامأنيمونحسبمايبهبعلىلحل
لحجانجأللحلمنالاالهلأنيمونلىمالحرمفيجميعهصرةلامملنولماوالحرملحل

الحرممنبهمرمزأنفجالحلافىبعرفةاموقووعواارمعظمه
معهىلىاالدانهلمعا5فحفيمكةالىسقهفلهالحلالىلشوجه3نمكةفديشترهوقولهفصل
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اللهدسماهاوثاةالمىافىبهفمامجمالكعبةبالغحديالىتعاقولهلىامتعمدامنمقتلهومنصم
أوببعيريخصمغأنالشئحلىكذفيأحطثثكينامكلنهدتختالفاالالذىهدياوذلك

شلينهساطعامأواميافهوكتارصمنبئمماةفيصحمأنومااليبلغفيمبشاهفالحمبفرة
الدىارمناستيمطذاتفسيرماأنيهوأحدهمامعنيينمجتملةشاالدىاستيسرمنامافوله

اشتيسرنفاالحجالىبالعمرةغتعفنالمرادبقولهذاأنيهولىوالثاومقعضاهومعناه

وسعتعملالمغةمقتفىفىبالشاةاالسمهذاصختصأنودبالدليلذلبالتوقيأوالدكافعلما
هديامنملذواءبهسحمبقولهعليهيسهدلإزااطبلاعايمبعرفيقعانهفاذاقلناالخطاب

عالناوانى5مدسماعليههايقعأعلنهاالشاةاعلىواقعلهدىااسمانذلكمعنىالنلكعبةابالغ
مجزانلماللغقبالشاةفىالتحتعصالفظةانمشمذهفانأوالدديللتوقياجهةميتبداللةددذ

الهدىلمستيسرمنااسمالنلكعبابالغهديامنمعدلبمذواصحمتعالىبقولهذلككعهكلي
يقولذلوأمامنمنيمنعواللمىاسمااةلاعلىاليطلقمنعلىاإليةبهذهمماصحعجواعليهاليقع
فاصولهعليمبعموممماصكتجااآليةيبهذهعلتجفأليغيرهاالهدعينطلقاعليهايكلياسمان

بئاعقوسطاروىوةبقرأيشمأوبدمنمابناولهفىصكالملبداظالدعولتستيمصرمنا

فىالداستيسرمناخماالقولابهذاحتضىفابقدريسارتهكللهدىاستيسرمناماقامجباس
مزستيالفاشصاذاثبشق1فسئلةةلشالفقيرااحقوقىلبقرةمالنهحوفيلمدنةالغنىاحق

صفاتمفاهاأفللىالىلثاواالدىاصأجناأفللىابهيثمنبراأحدهمامعنيينصكقملالدىاميط
نهعرابنللهعبدافهوماروعكلنمنهاجنسصصفاتأفلوأهالشاةفهوالهدىاعىأجناأفل

ذكقى4نعدوالخأللشاةامنلأدفعنسدهفهذالبمرةدوخالبقرهلبدنقواالبدنقدونقاال

يهمىانلبقرةأوجدالبدنةاايمفعنعربنعبداللهاتلمسئلىاطذهالخألكانوانما
لبدنةاوجودلشاصمحبهميالواجدانيطلقنهالفكنهيقوغيرهأومغكرايمهاهنعتحرالشاةا

الدكماالمستيسرمناالنلهلخرجالمستيسرهنمكلىاالدصيقتضىااستيسرمنهاولفظوالبقره

الىينصرفوالغنىالىذلينصرفؤقيهوناخراجهتيهمرلهانالخرجصالإغايعودالى
المسئلةمحذهفىواالظهرأظهرالمستيسرفيهفلفظواالقلاالدووأماالعناولوسولةاقكن

مصحلىتعابقولهاةاعلىينطلقالدىااسمانانلتذاانهمنبصالكماتعلقفيكلىيفولأن
لهدىاسماآليةعذمافىاوشالشاةاأناالتفاققديغدكعبقوانهاهديلبالغهنمعدلبذيا
خراجنميهوزاالدصواسماعليهوغيرهاكايفعلشاهايتناولالدىااستيسرمنفالىتعاقولهفان

ذاضايعوسهلالخرجمألليسالعلىيقتضىستيسرافاتعالىفولهالنيرغاوجودغمعالبثماة
منهلفهمماثيسرعليكافعلولرقاتالنساناليسيرلفوزعنواالقفيفقىانمايستعملالمفظ

فالقالذلكيردعليعولولموهاعرأسهلهذاباختيارهوثعليقلفعلاسماعليوزعنصايقعان
أعلملتوالهدئادمني

شفىوكلأحئفذيشككلشاقعلياالتمئعااوندسمىعنللهاإشرضىاماونممل

لىتلداللةايقتفبىبهدىشيهمجمقلمالاومااليبدغبشماةشيهبقرقألحمأوفيببعيرجممإناليبلغ
اوطذجهااقعازايدبلصافىمأنبلخذااالنهلشاةاعلييفعالهسايمماأحدهماهعنعين
شيبهدعولحذاكخلمفيصشاةيحمالصيدأنيبلغلماذاانهلثاوايتناواالالدىااسماطتضى

هتعمدامنمقلهحرهاومن
مقهاقتلثل4فجزا

منبمعدلواذبهسكملضما
أوكفارةلكجاسيابالغ5

أوعملينكمساطعام

لهدىافيبهصيامافاسبم
عليااوقدسماهاشاة

ف5ااصالالذىوذلك

يمئمدوكيففيثطندنا

شئوصذلكاصد

صيمببعممجمأناليباغ
15بفهيخفاخمبفرةأو

شبمجمأنيبلغوماال
عيامعنضارة3وبثساة

ينكهساماطهأو



عنصالئهعنوحدئى

بئعبداللهعنمالكعن

لعمرهموالةأبثبهران
يقانجاالحمنالىعبددت
اخرجتابرتهأرقية

حميتبنشطبداعرةمع
فذخلتقالتكةاني

وأناويةكزايومممةجمر
بينوصمعهافطانبا

دخكئموالمروةانمنا
أمعلتصنتالمسجدفقا

الففالتففلتنمق

حىانمشتهفالىأكسيفا

منافأخذتبهجئت
فاماكاترأسهافرون

شاةبحتالفرذيوم

مالكعنيحييحدثنى

المصيسافيعدقةعيت

نالأهلاخرجلألمن

عربناللهعبداكا

أباايافضارأسهووقحصر
قدمتاقالىحمنعبد

لهفقالمفردةبدهرة

لوكنتعرفياألةعبد

ألمرتكسألتنىأمعك
ارالتئ

لتملمدلدكالط

معرخسدنطا

يعدصئالت

وحدثقبفرةأوبدنةالمىااسنيهصرمنا129يفوكممركانفياللهعبىالط

اةاعلىمكاينطلقاائسمانعندهذلكالمحائضىوماهودولاليتناالدىامماأنيقتضى
يقبقرهأوددنةمكاارمزاستيهايقولكانعبنعبداللهاننافععنمالكص
اشاةاوانلبقرةابدنةباغتصفالوادذانيقتضىظاهرهبفرةأوالدكابدنةااستيحمرنها

لشاةاعألقعوالهدىاسماانمااذاواعندهجللداجهةواماهنالغةجهةامامنباآليةدةايرميغ
اللهعبدنماللصلعمومابحقاآليةتتناواالنئسقمواوانالوصفيتناولهاانوجب

عبدبنتعرةحسهاخرجتااخرتهلهارقيةيفالعبدالرحمنبنتمرةلهموالةبهرانأرتا
خملمروةوالصغهـاابيخابيشوباوأنامعهافطافتيهاكرايومممةممرةقاالمشفدخالتدممةاحمنهـا

خذتهـبهجئتفالتهستحتىيهاتمساااالؤلتانامعكلتالمسدفقاصقةدخلت

فطافتيةولترايومبهةاكهادخلتقواالششاةرذنجتلايومكانافاالرأهـقرونمن
هقلمراغيرامايفعللمعبهطلىودؤسعتللوفتعاشبالحبهنطااأنتكمودقكلسوسعت

أحرمبالحجثملخاليافصرثاثممرلهوسعتوطافتخبعمرةمااماتهعةتكونانمجتملو
متعتهاعنلرشاةوذتجهايردذلكابعمظهرلتقضيرواوهذاادهنىوخرجتيهةسن

امتطتعقفاخغكاااذلكسولانهصكلىليلالباباسيشقىاطالتمطذاهالرحمخالواد
أنمجتملاوفدكانلهداسعيسرافاالىتعبقولهادةمىلشاةاانعليئمتعهاعناشالاباااصش

واليوصفطأذكلطاماطةقتضىضايوالميذلكلىيذكرحاجقالمنهااالاالذىالماطتهافديةانهقلى
أعللهواىألذباهاطقانمابوواالالستعاصكرفقىلفرونامنباالخذا

اهدىخط

وؤدضفرعرفيبداللهاءالمحنالأهلرجالمنانصايساربئكةصدالئعكنماس
لتنىأوسأمعلعرلوكنتبنللهاعبدلهفقالمفردةشبعمرةفدنىالرحميناأباعبىياأسممال

لتدففاوارأسكيرميتعرخذمائطافيللهداذللففالفدكاننىالافقالقفرنأتكأمي
أجدعرلولمبنعبداطةفقاللشماهديهقاهديهقالحمنلىأباعبداياماهديلعرااأهلنأةص
وقدضفرعربناسألاسانلاانفولهشأصومأنمناكأحبكااةشاأذجاأل

خعارأنيهونواحلقممرانبئللهاعبدفكرهتبعمرةبقاذشقاكلتاجيدامنوهونوعأس
يبهلقووالحجلعمرةانببههعألنهكانتقرنأنألمرتكهعكلوكنتفقالجاطفيلهالق
حجهقىحلقهشعراواليبهدمرةلافيرأسهمجلانمنليهاالحبذنفحدةواةص

قالالحجوليردويقصشالمجلقيةوالترمعتمرايومقدمفيهنالختصرهالفىطمنتدرو
ليرأفضلتقصالرأىنحرفاذابوملشعرهامجلقهامنلهليبقىذلكنماقالىأبوبهراتميخ
لطوافاامدافاالردمحلبفواتلغرانايريدانمقدفاشأهيذلكندقدبمالهالوقولمل
انهفاوالسععافدالذلكملوايذكرولملتقصإيرعيراثئبعربئبدالتههيأهيلمولذلكلسى

هذهفىمايراهبافضليشرعليأنااليبقفلملسئوالطوافادلطأانمفدكانلىالاهامنسث
لقراناقدفاشفيهالتىاالل

وطذالتفمفبرالشعرعنامنيدماعأليهبرأسلطماتطايرهناحلقكربناللهعمإواقولفصل
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مطلماعلىشعرهمنخذيأخذمازادحبمماضفرمنهبنقصهقدأهيلعلهولكنهلحألفياااليبهزئه
وعندهالدالمتهعربأخذبعضصبهوزالتقصيرفعندهظاهرهعلىحملانوامايرالثفصمايبقعهأوعلى

شاءاللهانموضعهفيحكههبيانوذكرهوسيأتىهغبرمجزى

منمججوهويريدأنلحجأشهراعتمرفياالنهقعحابدحدىيرأنحدمجتملواوقولهفصل
مجزثلكعهلميهنوانثرصايفدرعايكبألتقميرامنهأميأنيهونتملصكلمتعقوافلزمصدىعام

عرنهأنملعتبيقفجنافيمالكوقدقاللمجزئلتقصبراأوالحألقامنأخملماالدىلباذمح5أمي
هفيقماصدعرامرأةالتففاقضعصاهدلذلمعدىيفصرفعلعفلمذكراثمبالحجأصمثم
لجلةافىذلكبمثلأنىمنهدىعنئسألهأقأحدهمافيأحدأهيقولهاصحتهلالىحمنأباعبديا

لذىالخعيارهلحواباكلنفتوفوصابهرديسامملقىمةالرجلاهدمحذلكعنتسألهألثاوا

بالشاةيفنيأنلذلفكرهاللتسعيدهأنلرجلذالالمنفدرأىولعلهلبقرةأوالبدنةراليساا
ماالنهاالجوابعليهثعينلسوالاعليهكررتفاصالبقرةأوالبدنةاعلىيقدرمنبذلثفيتعلق

أوالطعافنفسهاضاصةفيذلكهثلأولعلهافدكمهالحماهذاتعلجهاهثليجبممنلمرأةارأمحان
منأحباكنلشاهأذجأأجدااللولمففالماحكصهيعلمأقبلومغعبعكنصنلجاهنىشافوا
وأحبومامنلعهاأحبنهيرذاشوادكلملمنذلكمملقماالامجؤازذجفصرحأصومأن

لصوماالىالصبهوزاالنتقالانهسلىالوجوسباالتفانظاهرهاالسقبابلفظلفظهانكانهاهنا

هوعندمأقلكالمنعوالففميلةافيلتشددبذاليريدأنمجتملولهدىامنهامجزئالعندعدا

بهوجعلتقصيرمناوالالحألقيقدرعلىلميقنالموازوقدقالمالمنئأعلميااليادلذىالهد
نمابوبهرالمشيغاوسبعقوقالأيامنألثةصامصبهدلمبهدفشاضانلمفانيبهدفبقرةلمفانبدنةفعلعه
يجدلموجدكنذاابالبدنةيأقأنلكاالساكيفاسقبوأنفعالدىاأفضعللبدنةهالألقالق

هعنىسالعلىالسبابوبهراأمميخلاماقالهعلىفلكيمعنىلهدىاأدنىلكوذةصشامجدلمفبقرقفان
نمالصأعلمعروالقبناقولحملأنيمنعذاكلىلبدنةاعنلشاةاالمجزئانه

رأسهافرونتأخذمنحنيتمتشطلمذاحلتا41لمحومهالمرأةيقولعركانبنعبدالتانناقع
لماذاحلضالمحرمةالمرأةقولهشتفرمديهاحتىشيأشعرطلمتأخذمنوانكاخاالهدى

نسكهااذابلغمنأحدهماوجهايئاذاحلتقولهمجتملرأسهاقرونتاخذهنحتىتثممطت

مننوعالجارفانهبركطاذاحلتوالثافىوالعمرةالحجقىاالحالاللعقصيريطذايهونموضع
أنومعناهرأسهاقرونتأخذمنحتىتمتشطأنعنفنهاهابالحغنحتصحاللاذااالحألل

غونتقصرفأليخاوأنأنفبلاالمتشاطهنمنعهاوأهاشعررأسهاقرونتقصرفتأخذمن

يغسللمعتمرأاالحرمليسلموازيةافيالفاسمبئافقدقالمعتمرةفانكانتانجةأوهعتمرة
لدقفاجاطوأمافيلسىابعدتمامقيصايدبسأولديابامنشيأيقتلأومجدقأنوأسبفبل
يكلقيريدأنكاحينوالخطسولرأسمبالغايغسلالشأخألموازيقومنافيمالكقاليممثروع
العتمرذكمماكرهواسكلأنقبلولحيتبهشارويأخذمنهأظفاهـتنوصويقصأوالبأس

أيبتدأفيهبالعفشواللقاءجمههايقنلالتمقصيرآوالحألقال
إالفتصارعلىلشبالتفصيردوناستيعاجقرأسهايقتضىقرونتأخذننحتىوفولهفصلإ
تعالىق51شاانكرطعدطنماذيموالواجبكلندممالوسيابعضمروبعفتقضيرمنلا

مالصطنعنوحدثنى

عركانبئاللهكلباناقع
اذاالمصهةالمرأةيقول

خذتأحتىتمتشلمحلت
وأساوانقزونمب

نخذمتألمىهدخاالكا
ترطديهاحتىشيأشعرها
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الحألقعلىلخرمقدمايدأنتفرمدديهايرحتىشعرهامنتأخذلملهاهدكافانكانولهوفصل

بعضماالنصمعصعلهالهدىيبلغحتىوالشحلقوارؤسعمعالىقوذلكفئواالصل
قولىالشبدنةواحدهنهصابدنةلهدصواحدةبدنأتألفىواهىالرجلاليشركيقولالعلمأطل

يقدوالمشروعغيرمجزئذلئاكنوعأنرعناالخباوجهبدنضحلىقىأشهميوالرجلااليشترك
أتهمياشركدأجموزلهلرجلاذلالنمنأتمبالمنعهواالرجلوانماخصذلكفيطزسناتقدماا
فىأتهاهيأنليشركرجلبهوزاالانهعلىانصأجنبيقفايعثركأنصبهزلهلمواناالضحيةفيا

الهدىبايئالعفريقمنذلكمافىمعأولىاالجنليةفىذللثاهتناعانلحاتنبيهديهالهدىكانئئءناماللشانهوس

اعادتهعنبمايخطذكرهوقدتقدمالحمهذافىواالضحيةايقولالعمأهلبعضسمع
حطىكاوادىواذلمهحكمهقىحكحهيايريدأنبدنةبدنهحدمنهماياليهدصوقولهفصلمرأةواالرجلشكثال
واحدصبهبهبأنايتئردمااقلاخممذاذلئثتنبيعطافهاوفىركةالممئهامنلمةساابدنةكاملةشليهدصواحدةبدنةقى

هذاذلدانضىقتاحدةكاملةواواسعلىلكلأباحئمتراكااللمامنعالنهالهدىثاجمنهمامنوسئلبدنةواحدبدنة
فييبهوزاالشزاكانهظانوغيرهالعأليظنالبدنحماالنفرادبالهدىانأيفحابينوالهدىاللأبهدىبعشمعهعنماك
حبمفىديفرهييعبعثممنماكفلسحيقالصكأواللهنمالةيبهزفيلمالبدخوانمهلىمحجفىيخرهـ
بلعزلمففالهؤنويحلخاطفىماينحرهيؤخرءأهااذاينحرههلىبعيرةوهومهلحلياذايحرهلعمرق
يقتضىحبمفيليشرهبخسعصدىعنقولهشعرتههومنويحلجاطفىينحرهحتىيؤصوهفييفرهحتىىكىأم
أومعتهرفاخبعثاجخجمهديهليبعشالرمالوقالغيرهفىمخرهمننحتأثاليراالحجفىلبعثهانعرتههومنسكلدالحج
بالوجهمماتعلقوالهالحاملبنسكالتعاقماللهدىذالنهومعنىؤأسكلنبأساوأبهغيرهعتمرلمأرمحبهتكرهوءحتىيؤبلفقال
نهاأيامقبلنحرهلئألثمعممابعشبهفالحجافىلينحرهدىبعشمعمفنعكلديذبحأنألهيالذعرتههومنبهلالحجوفى

معهالذكلألأرسلذالسمبهجسنتصوهلفعلهوالتزمبكالعاهدعلياالولهفدلىشوأاا3ةعليهعمائموالذىمظل
فعلىادالنأبحجذلكلمحايتعاقانماضاوعندكلأرفيهإدالوليدلمأالقاضىقالالناسبمبأوالصيدأفتلفينابالمد
مالكولذللتالجمجأولمحهطؤبكلنىلنحرايومالناسهحينحربمبعرفقويقفهأنلمهدالحامليغقىدىعليعيبهب
بعمرةيريدانرخلعرتههونمجلوقالبحجهذلكيعاالحهولالينحرءاالفىالمسئلةهذهفىيهونالهديهشانذلد
لهلىولوأهباعشاسمظمالحجفيينحرهأنمعمكلىأزسلنماامعأرسلىالدىاكندكتبااللهكاقالاالبمكه
ووجمذلئهمالكمحدعنورياهالحجفىينحرهأسوحتىرصةأأممجمنوجفىحرلهالكعبهبالغممياوتعالى

لهأوجبعفيمادراصااناالحبمذلوالغاليرهذامنيمنعلمالحجالنحرفىعلىوجبفلدوالماانهالدكطمنابهوأقاهاعدل
عليماننصعرثهأخألينحرفىحكمهمتمتعالكنودخلالحجينحرمفىأنعلىمحلوقلدهالصدفقفاخؤلكأمالصب
دالحفتلعليمبالهدمممقمجمماللوالذىقالحيىقالصحجهفىيخرهحتىيوخرهبغيرممخمشأحبيكو

الكعبةياباصدوتعااآلمتبارككاقالاليرخاالفيديهغيبرذلفاخمثقممعايبهبأوفعلهأخيفعلىصاحب
يفعلهبغيرمحخيأحبصاحبمأنطونذلثفانلصدفةاألصيامالهدعمنابهفأهاماعدل

نهالهدظفأمااوصيامأواطعادهالعسيدئألئقأشيابدلوفالنكاقالوهذاشفعله
هنيمنعههناهرفولهالظاأمبكلنىينحرهأنمجزئهكببقوهللاهديابالغتعالىلقولهالينحراالبمة
لكعبشنهيراهديابالععاتباركبقولهستداللةايقتفميهكذكبمةصعهاضصاذلويقتضى

حهوففيبمقولوساقهنحرهاللومعترأساقمانلهداياامنرهغالدصحماهذاحمأن
ددانلكمالووجهقعنالقاسمبنواأشبمقالهمنىأيامفياالبكلنىيفرهمجزمأنلمعرفةفىبه
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دأنأرابمأوئىنحرهفااقسعلىأالمتعةمنىكهدىايامينحرفيفوجبأنعرفةفيبهوحف
مالوبهعنأواحسنالقاضىحثفعازذلكمذالليينقلبأنالحلكينمسامنهميط
خمذاهدمحجزاءامانفولهعلىلدليلواالحرمالفيايفرقهالمجوزأنشاشاوقالبوحنيشةقاأل

بالحرفقدصاروأيفاالحرمهفىااذادقعذلكأصلمعراءالحلالىيصرشازاعيدأ
الحرمبأهلاختمافبطلطعاما
أحبحعثبغرمحهذلثوفاصدقةلمعاكأوااالهدصمبههاعدلوأهاوقولهفمل



بعرلةاوقوف

لوالمزدلفة

مالكعنمجيىحدننى

اللهرسولأنبلغهأنه

قالوسلمعليانتهعلى
ممهاموقفعرفة

عرنةبطنعنوإرتفعوا

موففممهاالمزدلفة

محسربطنعنئؤاوارتة

سقابوالشيخاظاط1
وجبلسهلكلعوفة

فمابانلموفاعأفبلي

نعمانقطرينلىيقالتلعتا

وماحصننياتفضىلتىوا

الىكبكببنأفبل
اءعرفه

6901

فليحلالحجبرضقفأتهأحصرآومنأمسئلىلكسلاذلكأصلبالشرظبآليخرجفانهشرط
أبوحنيغمةقالبوأبوالحسنلقاضىاقالهأومنىبمةاالهحواليبهوزذالدىاوعليهالعمرةبعمل

لبدنواتعالىقولهمانقولهعلىوالدليلأوصمحلكانفىأحصرحيثينحرهالشافىوقالا
أححمرسملعالمحفانوقولهعتيقالبيتاالىثامحدثمصولهفهاخيرالىلمشعائراللهمنلمجعاخاها

فىقالالنيهةلىابإلغهوهذايقتضىمحلهالدىاخيبحتىوالمخلقوارؤسهمالدىابرمناستيفا
لعتيقالبيتالىاظهائماالوكآليةا

رضىمرعلىرأسمفأفىوامأوئأذعبشعرهنايريدرأسهلىأشاراحسينانئموقولهفصل
ذلئفىواالصليفتدىومجلقأنرأسأذهـنبهمندكلانوذليقتخمىشحلقبرأسعنهللها

وردوفدأولنسكأوصسدقةصياممنيكأسمففديةميقبدأذىأويفاهيمنمئعالمحغنكانقوله
ئعالىشاءاللهانهذابعدوسيأقىبتفسيرذكلمجرةبنحدلثكعب

يمرهاجائذأناألذىوأقاهافيوفديةسايغلباصمياوكلوموضععنمبانسكثموفولهفممل
اأنواليشعرواليحتاجاليقانمسككالطووابيتبالهائعلقبهدعفيثونيستاالعموبول
ابيعظفيلشرعاورددمذااذلكمحلىوالدليلشاحعثمخرهفلهوالحرمالحلبايئلهجح

اأصكلىفيمخرهابعيرالذىاانيدجوزأروالمواألضميهلعقيةكابالحرمنجتصفملنسكا
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عرنتأأأخدتطزنذمجتنلبعانهواعن3ضليوااصلىلهلفا
قالنهشممهاموقفضرفةولهذالعمتنناءمماممممبخونعرسمعمنا

لدحذولؤلعدمحذالرالىااحمماشاضلىعرنةتااللطموحمفممهاعرفةوسلماتمتمه اصعلى
افييتتايلىعئثابالموضعالموففأنجمونمتصرعلهغيرجهشكرنةضرفصنضدأكلمللولتأ11
وانسائرالحهامحرفحنصليمىيصتزطكاااداستشاانداحتاجعلىفلكفدذاآلحنإ اصم

فيكرنسيهااولماواليتناضرفةيسنعزلتهتكونأنمجتملوبهوزاوثوثالهنانعمكنا

وهافربعرفةعلىالحمشاقصرتمعىعلىعزلةلبطنصعواصكنوار3وضليهانتهصلىمعزألهـلهبأ
وادعرنفصويمطنالموازفيالعانكعرفعوةوربصنفرععرنةبطنضنرتتعوااتال9منهاولذا1اا

عنمالدعنحدثنى

عبدعنعروةبنامه
كانأنهبيرالىبئألته

فتهكأدوايقول

عرنةاالبطنموقفمميا

هوفممهالنثةلمزداان

ماكمحههزعظلالبطنا

وقعالىتباركافتهقال

فسوقوالرفثفالأحبيأتابئوفدرواالفيههلمعقطلوسقط5حدعلىكهسجدعرفقالقبحائطهانعرفيقالفى
الحبمفيجدافيوالاوبطنعنباالرتاعوسمكليهاصعلىالنبىأهيعرطالذىبطنولحومافىوعرنةالحلعرفتفى

ابنسااصابةفارفثولكنعرنةبطننجقنبالمحدصتوقمنالموازيةققالىفةبخشيصالوأدمحالذى

افتممباركعلموالتطأاتهالجالبنابوالقاسموقدروىصحسنلهالوفوثليصىالقاسمبئالوماالهامبقربثفلال
ليلىنمأحلوتعالىةقاألصبغتجكلبدالحبمااتدأدسكطوهالقالسعدحتىصعلفانلبعرنببطنوتلوهاكبزئال

طسائمإرفشاالصيامالناسهععرفقولكنجبالطلىيقأحبأنالقالمالكعرنةبطنمنورآهلهالحمج
عافسوقيظلالعأويلمنمجملذلكمئمحصرعلىبطنمعوأعنواكممهاهوقفةلمزدواوصولهفصل
وراعؤهواابللراالموازكنابئلوعرنةبطنوارتفعواعنهاهوحعرفةوسلمعليهاللهلىولهفيمتتتم
وتعادأوفعسقاالتمقباركحيثاالمامويقحببابنوقالاالهاميقصدعلعابخالجبلعلىالوفوثبونيسالناصيما

ظبهإللهلغيرأهلأالجبلينمابينحببناقاإماجعاالالويقاالمزدافهجبلىوالمشعرهاجمهقزحمحالىالمنارة
انالحجفيوالجدالمسئآفهوهغامىبمنإفيماالمزدلمقثالمنهامحسرفىبهننجيهعاأبىبناالموف
عندنشققفحفريشاااغاألعفالقاسمناالموإزعنرومحابنواالمامهعبالمزدلنةاهـتوايسبأشهبلدوه

تالمزدلخةالحيامالمشعراالنعالمبسفرجسالأدبعدالفجرفامقأمامنمعهاووبهاباتمناالمامبعددفعبالمئعر
ابهرفةأاغالوابيرأنهكيقولإكبنعباللتعنضروةبنهشاممالنىالصاالمامدقع

العربوكالصبعرحاانمجرفةااءقولهمحسرالشاالبطنممهامرقوالمزدلفةعرنةاالبطنممهاهوفف
لخايقفورنبعرلقولقكاعإفاعرنةاالبطنوشلهيينهفيذوالمبالغهالحمهذاتعيماالجتهادقىسبيلغلىعرنةالبطناهوأل
استثنامولذالالمزدلفةومحممزمنعرفةعرنصنتكونوأنلعأويلينأحدافىأظهر

وبانحنهؤالغيرالجنساستثناممنيهوأصبهوزعندنافقوالمزدلفقوقدعرمنلهالوقوبهأباحجقعاهن
طمخفقاهظايقيل11للثوازأظهرظؤإةلناااللملاناالفةالمزدمنوعسرليسغيرعرفةعركنفعكون

صوببةعرفقالصبيزالوئرفبممنقىعرنقكبطنأال01فعنالجنسغيهاستثناءمناانهوخملناسكللىا

فنسجلناأمةؤلكلمالكطلضةرعكلرعرفمنأحمافربهرأنقحذيرامنمكدبدالمكالوفو
فالنأزعنكناصكوهبماظالفارفاصابقالنساموافدماعلمالحجفيرفشوالفسوديالجدالعالمحفألظاللتمثبارك

ربكالىوادعاألصفياقصاسواللهلملوالفسوشالذجقالنسائمارفشالىالعيامليلةنموتعاالأحلالتممباركقال
سمتقبمهدىعلىانئبهنسبقفسكندفريشااالحجفيلجدالماظلبهدتهلغيراهلوتعالمحاكسقاتباركالتقال13

الفالحفطهىالحهفهناولمؤالءبعرفففكلرايمادلبريقفونشالمحرسينهبربالمزدنفتقزحالمشهعرالحرام
قد3داشأناسكوكألمكاأمخعدنامألكلعالىباركفقاالأصوبهؤالءمخنأموجويقولغمن

وتشأعلمواالجدالفالحنيفيمافهذاهدصمسعقيملعلىنكاالمحربكدعيااالهيفيينازسنك
لتبنمتى3



لعلماأهللعنقبعم
وهوالىجل2فوف

وفوفهوخيرطاهر

بعهادعلى

يقفهلثلكستل

لفةيرباكأوبعرفهارجل

يسىأوبخاراأويرى

وهووابروةالصفابين

أمربهاللجابلزفةغبي

أمرمنالحائضنب

وهونعهظلرحييعفلحح

اليخبرنثمطاهرغتنر
ولكمنلكفدقنمئئبمله

الرجلأقمميهؤنللنئل

ولطاهراطهطهفلمحث

دقلكيتعأيئيرلمة
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فأماالعلمأطلنجاعههـلحوةاآليةيلتأوفىقآلككذالنوىكمالعلماأعلسععشذلعن
وافيعباسبنعروابناغنمحدلكووحدرالعاالنساءيريدبذلكبةماااتههالكفقالارفث

فقدقيلبمالنساءوأمافىآيذاطامابةلكوماايتهفىرفثاأنوالخالفالصوميةذلباماللسطلى
أتسعبالابننطاوسوىورحعثثماالقولمنومادونهالجاعوعطاعوقالانهالجاع
النمماءبالجاعلتعريضوطوااالغراءبهالحجآلالرفنئيم

أهلأوفسقاتعالىبقولهذاصكلىالتدلوايأللصابالذجانههالكفقدقالالفسوقمايأفصل
بوقلفوماسعبابناوقاللمبابالفسوقاقالالتهأنهعررحميهبنامجاهدعىولمرولغيرالتعه
ألناالستداللبالدثرانالىاللهمماقصدمالرهمهواروالرقوللنهسوقابيعةوقدقالرالمعاصى

الدماءلخصواراقةالذجفيهكاشرعوالحجنصابلملىبمالذوالمرادبهفيهالفسوقفدوردلفظ

عندىواليمتنعللهالوليدرحمهاأضىلتمااجمقعظلصىلمعااعنذللشوانكاخقدخهىعنبالنى
ذلكجملةمننمابراوالذجصىلمعاامنبههايفسقصاآليةفيالفسوقأنيهون
ممربناوقالبيعةقالربدهوعرفةيومالموقففىالالجدسهالمحأالكفذهبلجدالاوأمافصل

عدطوبئلقاسماوقالتغفمبالحتىصاحيلثتمارىأنعباسبئزاداالمراءالجدالباسىبوا
المعنىذااالختألفشخصميصالىمالكلمحاذعوالحهنهدايمبعغوقولليوهااالحجفولبعضهم

اطجأميلجدالامنلمنعاالحبىفيوالجدالتعالىقولهحملألنهالجدالوجوهنهرممندو
وكالجاعالرفافيكونالخصيصعلىالدليليدلأنإالكالعواآليقطلىجملواليمتنعخامة

ممنوعافىممموانكانفهذامنهاءممنوعميكلمعصيقوالجدالكلوالفسوقهالكليهنفب
لحجافي5كدأمريمأانهاالغيرإلحج

بتهادوقوفمكحوهوغيرطاهروالرجلفوه

لمروةالصفايابينيسيثاوالجارىزدلفقأوربكأوأحدبعريقفمالملسبئلقاليحيىص

يمونالوحوضبهرطاهرثميصنعفابرجلالحجأمرهننضالحاأمرتصنعهصلرطاهرفقالوهوغ
يتعهدذلكأنلهوالينبغىطاهراممهذللثفىوجلاابيهوناففبلالياكيرفيأئملكفيقىعاي

لحائضالمينبمفيوكلوشكيماليطاهيفعلهفأفىتجكأمرألخجمقالحالضقتفعلشئكلفولهثن
وألجنبهـفعلةالمحذثأنعلىدلذلكسازالمناسكهإلائاتةفيبعلتراالنجأفبابهبزأجميثخدثا
الطقارةماهإلديثببمترطوأالطوافمنالحالضألتفبلهمحتدهألظيأز4تئالثمترظماأبمليتل

لةئهالجاففعلوةلمروابنهفاابثننلشىانجازأواارمىلفةاأوبالمزدأوالوفولمحبعرفتمهنفئ
برهريفعلىإتجالاقالنأغيرانةيصهنهمافعلهبوالجنلمحدقثاأنعلىدليلاحدمحعزاؤحكهالمحا1

يريدأحدهأويدهايرأنتملالجنبوعلىيقعالمحدشوعلييقعللفظايطفاطاهبرغ
قضاءوالبربئأنبجتملوليميريدبذلدالقضاأنمجتملأعليهالوقولهفصملإ

ويتوضأحاجتلسمعآلليقضافيبولأونكائخفزهمنمالكحبيبصكيطبنوفدرومحاجبران
ذللوتوضاممنوأحسنكلليهاعادطفالعفمادسعفىأحاللثمنيةلعتاوقالعااللمقسعيهتجبم

بالجلىآشجينعوسعوأجزأروانركوعابعدآةهبمااضتبئامالكعنونحأشهبروسبعوتمم
11أكهاهافلتالخديثحائمئمقرضىذفيواإلصلفطلطواالطاهرماخاليفعدهاغيراندجأفغايا

ارسوؤصلىلىاتغالفشكولمروةلصفاواالنجينيالبيمشلىلمأطائضبمقوأناتجلقدشت

لم
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تطهرىبالبيحتىالئطوويرأنغلحاجاكايفعلفعلىافقالولسلملميهللها
فيهنماشرعتلهألأففليريدانهذلدممهفىطامحوارجلاأقبهونيفضلواوقولهفصل

الجارىولرلتطهيرللسثاالعاالءاهالواستحببعضوهبسنبناىواستحباباوقدرةاطهاا

الجعةكغسلللتنظيفمماطوغسلالعسلاوهذاعايفأللفئيخعللمومنيفةومزدعرفةقوثوا

والاالمحفاءفاثذاقالنظافةمعلمناسكالهذهوعةمشرهارةااأيقوىولكنهتةدخواوغصهل

لماجشونابئاوقالهغيرطهارةعلىوفافئمدايفأنلهالينبنىآىدذلكيتمألحدأنينمنى
يقفبلفقالكباوايقأمأينزلكببعرفقالمراالوسوفعناماللوفلسحياقماجملص
وجهكباضرايقبليقولهشبالعذرأعذرفالتهبتصكلةبداأوبهأنيهوتإالكبارا

طلىوقانهايوسلمالتصعلىلنبىاعنوىمارذالأواالصلاحلةلىاعلىالموقوفاالسباب
لقوةأحدهماطاتجاذلمعنيايئلصكتوالحارثتلففلاحديشأممندتفدموةهـيره

دالسفركاحهااوقطعبالمالتعلولهالحجتوعمشراالننكاقأنلعافىالدعاءواواإلستظهاوعلى
لالركوبأايريدوالتعأعمبالعذرأشمذرفالتهضبتابداأوبهأنكوناالولهوهفصل
كرمنعهعاقجفاناالسبامعنهامماهوعلىواهـحذالوةفيشرطانقيلموانحلةلراابصاحب
اذائبتمسملةاالدونعلىمارهفتواخبلمسهازكهرتعذوفهوبتبداأوبهلعذركاخا

الشيخوقالهالكقالهفاجلسفاذاعيىقاثمالمكالءولمحوفهكبفلميكنيرراوتفنذلك
والرغبةالتضرعفىأبلغانهذلكوجوبقدرطاقتهكلصحاأوقاثمايقالماشىأبواسحاق

شدعوتذهةفاذاحبيبابنقالهسئألاالتهأبلغالحاكفتبرالراوأماوعوالخف
الخهيداكجيواوالتكبيرلعلباالذكرةوكثروالتذللملتواضىوابالخشوعلقبلةافاستقبل

يئواالسمغفارولوالهكالءلنفسكواوسلمكليهامعلىبىلنصكلىامألةواتظيمواتسبيحوا
كلاطدوهوصكلىولهكالملهلهعريكالئوحدهقهااالالهالنموليهثرمزأبواسحاقالشيخوقال

عرفةدعاءيومالذعاأفضلقالأنوسلمعلميللهاصلىلنبىاكخوممارلىاذطبوأراهقديرشبئ
الشريثلهوحدهلتاااللهاالتبلىمنلنبيونواأناقافهالوأفف

بعوفةالحجفاتهمنوقوف

يطلحأبلالعقلمزداليلةبعوفضنيقلميقوالمننبريمبنللهعبداأنشمنااشكماص

هـلدعسعل

ييركةهـل
قاكمالق

يهوكمايق
عدلتهكللىلت

ألحبمفاتهمنوقوف

بعرفة

مالكعنيحيىحثنى

برينللهاعبدأنقعناعن
لممنيقولن

المزدلفةلعلةمنبعرفة

افجرايطلعأنقبل
وقفومنالحجفصالظل

المزدلفهليلةمنبعرفة

يطلعاتقبلمعفأ
الحبمأدركفجرفقدا

مالسكنعنموحدئنى

بيهأعنعروةفيهمنمام

الفجراداربههينأنمقإل



يعنقماالعبدمألئفىل

ذلكبعرفننالموففافي

حجةمننهاليزئ

يمونأناالاالسألم
أنبعدنجمرمصرم
تلدميتيقفثميعتق

لفجراأنيطلعتبللميلةا
عنهذألجزألفهظن

طاعحتىيحرملموان
فاتبمامنالفجركنبمنزلة

الوقؤفييدركادابالحج

الفجرطلوعفبلبعرفة
ويهونلعالتالمزدلفةمن

االسألمحجةالعبدعلى
يففمها

03

الليللنهاردونابحزأمنوقمنانذلحيقواونوأجزأالليلجزأمنوتومنأجزأهانهار
النبىأنابرحديثمانقولهعلىوالدليللنهارفالهاعديهادونجملاالسزأهنفوةومنملخيملى
نهكابحليارحلصفرترااوذلشمسابتغيحتىففاوايهفلفلملقبلةاستقبلاوسلمكليهاصلى

خذواونلمالتصليهصلىقالوالحجالسمافىاوجوباعلىوسلمكليهاصلىيأشعالهالقرص

أصلوفلوالفرضمحالبهنخلمصمومهيكمحمنهذانانلقعاساةصمنلياناودعنممناعنى
كمرثملواالحلهروالبافىاكيصلىأناوامنفالمسبذاثبذلكاسثلةارلرااوذاذكإ
دخلمثمستجمافاذاغرثمسالغروالالىبهوحوفهقيتضلفالموةالىالىبذلكيتصلا
ففىكتابلغروباالبعداعرفمنيحرجلمنهاااللغروبافبلئجدفانلنكلرضواالنفلبينوقدجعا

لفجراطاوعقبلعرفةاكدجعثمهـوبلاحبلعرفةمنخرجنولهدىلممامااللالموازعنبئ11
وتركليألبعرفةوقونالدىاواقابلحجوعليجماطفقدفاتهيرجعلموانالحجفقدأدرك

ركنايمنلموانبهوجووهذايقتضىالدمعديهسملفاألواالشيخوىنهارانحتارافقدرالوقوفا
أ

عنهاليبهزئذلكفانبعرفةلموقافىلعبديعتقافىمالكقالرصبانفرادهجاطأركانمن

يطلحأبلليلىاتلدهتبعرفةيفيعتقماثمبعدأفجرممجرملمنمايهوناذاالسألمحجةمن
لوفوفايدركلمذااالحجفاتهمنلةبمنزلفجركانايطلعحتىيحرملموانذألجزأهفعللفبزفان11

وعذاشيقضيهاالعبدحجداالسألملكللىوبهونقالمزدفةليالنهجرمنطاوعبعرفقتلا
لفرضامنحجيكحنيملمالنهنفالحجمقدوفئفانرفهالفىجباطاحرماذالعبدااكاقال

عشيصهـرفقاوبهأءمبعدانأعتهتفانلنفلامنانعقدغلمههاعلىحجهقمرقمفاغالحالفى
قولفىافرضالىافألينقلبنعقدنفألحجهاالنفىضمهبهزكأعنالحجهبعدثافانوافبيا

لصألةوالصومكاحرضانهاالتنقلبنتهـألفانعقدتاآلدعباصمالدالن

يطلعأنقبللميلةاكثمنبعرفةيقيخقاشمبعدأنفجرنممجرملمأنيهوناالوفولهفصل
بالحججمرمأنركفأدأعتقتهماحألالبفيوبالحجحرمأيهنلمانيريدأنهمجزئهذلكلفجرفانا

انعفدبنيةمهاصاالنفرضهثمجبزئثحجهلنحرفانالعلةلفجرمناطاوعقبلبعرفةويق

انعفدنفالفألمهاحرافانيعتقأفبلمنكانويدزممكالفيفرضانهيصوهوكنالفرضا
يلبىقالمالكالتلبيةيقطعفتىبعرفةالمعتقأحرمفاإسئلةانجالىههأداءالفرضنجزئ
لعفبةاجرهيرحتىلماجشونمايلبىابناوقاللتلبيةايقطعثممهحرااحا

لفجبراطلىعفبلبعرفهالوقوفظلهمنلةزلفجركانايطلعحتىمجرملموانوقولهفصل
واليحأوجلحالنحرففدفاتهاليلةلفجرمنايطلعبعدعتتحقصحرملمانانهيدنيلفةالمزدليلةمن

يريأنمجتملولمستقبلافيالسألماالحجقاعلمهفالشئنجحرملمفانمجرمأوبعدذلكالمجرمأنأ
يكرملمبعرفةالوقوفقدفاتهانهلمارأىانهتأويلبعرفقطلىلؤشافاتهمنلةبمربقولهكانهذاإ

أحرماننهاوقيعلمفىالنحروكااملفجرمنالهذاطلعابهمجرمأنلصوالبإالوموابالحج
انمألجمنهمتيقنحجفىدخلالنرفةالمحالوصعوللفجرقبلاعليهطلعأ

لمالنهامابعرفةالوفوفاتهاذايقضيهايريدانهاالسألمبدحجةالعلىوتكونوفولهفصل
لباقمقالسألماحجةفانبعرفةالوقويمنهفلملعتقابعدأوأحرملعتقاقبلأحرمأوالنهيحرمأ

وأحمأعلملتيامماتفدمابشئوجوطبراليسقعنهاليقضها
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والصبيانافساءتقديم
بنساهانغديم

برانواويقدمعركانبنأباهماعبداللهعوأنفيعبداللهاينىوعبداللهسلعننافحنمالم
لدماعنيحيىحدئنىقولهكلناسايأذأنقبليرمواوفيلصبعايصلواصتىمنىنيلفقاللزدنعبيانوأطهـلة
روسالمعنناقععناالفجربهابعدصألةوالوقوفلمبيشبالمزدلفالسنقاادمنىالمزدلفنوصببانهأحليقدمنض
عراقبنعبلمالتهقالقهاهكاولالنزفيالمبيضشوالفرضأمسصلةالتقعالىشاانبعدهذاوتفسيرهؤكرهماياعلى

أالءأوقالهلدنةووالدمالموازعليهنمااقالفدلى2اماولالرمنعحنفنمقامانهمقدارمايرمماوالمقام عركاألبىعبداللهأ

منعمبيانهأهلىدماكاوالشبهزدالموانيبناأوصاحألفقدفالاالفجرأوالعاملىعنهافبلارغلبهائمؤلوانمالك
حتىمنىالىةالمزدنوانالدمدعالموازيقفىأشهبفقدقالصاممابعدالفجرعالفامامناطوهذالمنسمئلةا

ويرموأبثنىامجالواطلىعالفجرفبلبعدطلىعجاءهامن3القاابئوقالامبيانواانساعالياضعفقالرعن
اسايأقىأنفبلالنزولنوانالنزولبالمزديدةوقتاهابعدالفجرفجعلعايهيفنوبهافقدأدركفنلثعسال

عنمالكسثئداركنالمىةدالمزدالوقوفتمذلئعكندعايوأبوالوليدالقاضىبهامقالالمبيتعنغوى
عطاعنسعيدفييحيىبعدألىوالدمقابعبتركبعرفتنجمبتىالويقوفوةلمالدماالبقركهمجهبالحهولمأركانمن

موالةأنمرباحأبإفياالففملفدأساعوفئككاوانالمبيتعنأجزأهالفجبرفنل
صبرابتاليمماهنؤلدواالمجقبلالتقدمانيقتضىبكنىالصخيصلىحنيأهلهيقدمكولهنجمل

محجمتقالتأخبرنههبذلئنساهمماخصبهاواوالمبعسصألةفضفلدأوفبلالعبمةلضألبمقدارمايأتوخمنى
متىأبىجمعرابنةماءاعليهاللهصلىالنبىحسمعباروعكنعلىجمهملرفقفارادبفلنزحمقالناسعمبيانملضع

افقلتقاكبغلسالوقوفاالففيلةيبقولممقدوجدمنهمالمبيشبالمزدلةوفرضهالذخالععريسلطؤللمالوشلم
بغلسمنىجئتدلفاكلناكماصايأقأنفبليرمواوبقولهذلكوفدباقعفهمذلئلففيلهتمفرخصاالماممع
ذلدنمغقدصفقالتأهأالشجئحأبىبرأنجرتدثاليمماءموالةانرباحأبعطاءبنعهـتسعهدبئسكييمعن

هوخيرمنكءمنمعمىخيرمنخذلكفقالشقدكنافصنعبغلسمنىلهالقدجئتقالشفقلتبغلسبنضابىبمربتى
انهمالكعنوحدثىالغجرطاوعقبلؤلجبهانيحتملبغلسطرمنىأمماءبنتمابفولهاجئشمغالشمنعك

عبيدبنرحةأنخهااللهافالتبهرسولعائشفأنواالظهرولذللئزوعالفجربعدطلوعنريدبهانممتهلو
نشايقدالغكانالوقوفااناعلمتنجلساشانهامتىيانكراالمشكلليهابفلسالعمعيصلىمهمكلليالتصلى

المزدلفةمنوصبيانهامماعندهافىأساذلئفاعفيالحاججماعةنحالفتهاعلهاتكرتاالسفاواالبالمزدلقة
عنثئدمتىالىهونجرمنمعهذاففالتكنانصنعبهنرفقاالتفدملحالالنسامرالضعفقدأرخصذلهوأ
أهلسعبعضأنهمااكانالحديمسنداومجتملفاهذاوعفقدهمعياللهصلىإفبىانؤيدنجلكيكعشهلمنك

الجررىممرهلماراأرادتولعيانهمارضىوعماالخلفاءأبابهروعرمنسلميموسمالتصليبعدالنبىتريدبهن
وصبيانهنسايقدمنعبيداللهفيطلحةاماالنملغاصالتسنهليررضىبذللصار

مجرينخلاالفريطلعمناحمالغقدوقتبيغثلمالمزدافةوجميانصنهنسايقدمقولهكانشالمزدلفقادمنىمن
حرالهإاأنيهونمجتملحديشأسماكوفيماتقدمعلىنىبفيصلواالفجرإلقبفدمهمأنيهوفمتهل

منؤأيهنلمانجلىلفجوالنهاقبلفيتقدجمهمأبلغجمهملرفقااااللوفوفاوقبللفجرقدمهيبعدا
العلماهلبعضماالنمممعصوالتمأعللمالناسئضايقيرموأوقيرافبسلويصلىامنىا

سهحفولهالشالفرلهفقليالفرومنيومالفجرمنيطلعجرقالعقبقحتىجمرمر
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كنمالضنوحدثنىأل

سكفعروةبنهشمام

المنذربنثصةفاط

نرىاكانتاأخبرته

لنكلةبالمزدبىبهرابنت5اسما
االيصلىالذكاتأهي

الميكملىالصبحوالصابها
النكجويطلعحينحالمب
منىفتسيرإلىقىكبثم

والتقف

لعةالفيإسبر1

مالكعنيحيىحدثنى

عنعروةبنامهعن

بناسامةسئلقالانببها

معهكيفالسنازيدوا

ملىتاديررسولكا

حجةوسلمشلبهالت

قالكندفعاكحانالو
نجوةفاذاوجديسيرالعنق

شامقالتالمالكنض
فوقوالنصعريقافي

العنق

وناكحوجههقكلىكارالرهذهايومتطجركلايطاححمىهئبةاجمرةركمايهرهلعلماأعلض
دلتدلعاااليادتالاوندبالرىاالياموصحمتكولذايلاواقلنهاردالرداوقتانوذالمثاالجزاء

ىيبهوزالىافألالاتلمعدوداراجلاتمسدودابااليامانوصشتتمعدودأيامفىاطكرواذوا

لدللواجزأهايلاابعدنصفرلىمنانفثاشااوقالبوحنيتةاقالبهوأعادليلرىفنباليل

وهويرمهاراحلتالرسكلىيوممنوسلمعايللهصلىايارأىجابرانماروىءتواعلى
اظودامدعاكاعداألتكالمالالالأدرالداسمكمخاعنىخذوايتهـولوثصطيئاحعمثل
االوللنصفكاوتتاللرتيمنلمخةدعرالموقوثتوليلاتآلخرسلنكفاانلقمياساجهةمن
وقالشافثاواقاألبوحضيتحهبلهوبعدهيجوانانكجراانداليبهوزقبللتااآلإ

الذبمنيهبهووحثهذاانامانقويهعلىوالدنيللئشمساطيوعالببهوزقبلوالئورىاشافثاا
لشمساطاوععبعدلىالىزفيهفجا

كلكالكراا1لراطلىالرىبمتصديفتضىلر41ادصلفرىومنقولهلف

لكحمايموللحلىابهيدبرانأحدهانمعنيضىيقترافي1ادفونولهلتمجرابعدله

الخقديهممنسالمةعمحراامنعاريةاباحةلهيمفدأانهبذلليريدانليحوبحهوقذقدحل
وسلمكلليلتاصلىنبىافعلمنوهوالمحنهوظالذبمعلىمفدمىالىاناوذللماهومرتسطايعلي
لىاازحرفثمذقلاجمرةووسملمكايهلتاصسلىللهارسولأنأنساعنذلماروفىالصملوا
نرسأسمانتكااارأخبرتهالمنبنتامةفاانعروهبنشاممالدمحنرهاصفلبدنا

لبترئمالفجريطدحنحصبمالهميصالجاصاامحالوأليصاللهاالذىتأمربالمزدلفةبنأدبهر
ابهالهاواليصلىالذىأبىبهزتأميأسماءسازىنتانهاكافولهاشوتقفمنىالىفتسبر

يشتاوكاأحدرعاالوالنساءهنزؤماناذاليبهوزلهابهاامامايصلىاتنذتيريدأثاكانتجا
منمههاكانيهونكنمافانخذتلامنبهاأصاكانأولمااهالضعفهالموقفالىاوضااعايها
عةلىاضلبذلفتدوكبهميصلى

صألهدمنتشاكاافجرتريدااخحييطاصجالهمالذمحيصانهاكاشاتأهيوفواالفمل
والدعاءواليضيقالوقوفنليتكنوابالمزدلفةوقلمنالسنةذهافجرواطاوعأولجال

وهوارخرالمعفااصألةاتفدمنتكاثاااالعلتفرالدعاءواطولمنعايريدونهالوقوفوفت

مازبدئهـمعكانولماالذكطقكروالتزاحملتفايقاقبلةخلىفىالرؤيمنهامنىاالتقدمممنها
جمهاقدةاتاذاكانبالمزدافالوفوفؤركادمنىالدفحبذلكتفمدمالتسنرفكانتمن
لتوفيقابالتو

العةالدمميهىال

بدزبئأساههئلسقالانهأبعهعنعروهماقهشانمالص
قالكانفمدحإعلودحمجقافىيسيروسلمليهلتاصلىلتارسول
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يئاألمرذلفأخبرعنشاعدأسامةيهوأواليمنععباسفيلفضلاأردففانهلفةلمزدامندفع
وسؤالفياألهييرمكنغفيقوأخبرماعرفةمنلدفعااالخبارعنمةأشاعنوىدانعلى

هلمالتمكليمصلىالنبىسنةوحفظبأمرالحجلناسااهتبالعلىمقاالدلعلأساوحنهظلسائلا
منازلهأوضعوايفماعحواهـاعحيأسعصفقمشيهحفظالىابلحتىذلكفي

لهأحواقلىومنا

همذاامنومخرزابالشديدرفقابالناسلسيرليساضربامنيريدلعنقسبرانةوقوله3فصل
لناسجماعقاولموعذاماكادبعضأذمن3بعكزمجالتروبعشعلىبعفهمرفقبالفىواوليتشد

رلسافياسرعيدانهيرأحلنصفيهاليسيريداألرضلفرجضناوهىوجدفجوةفاذاامهموز
لملنعبعضهننمايمسئيااالهـاعالدفعفيالممثىسنةأنوعذايقتضىلساليرامنأرفعالنصالن
وىرلوقاروامبكعنةبالأميانوسلمدتمسلعهصلىبىلاعنوقدروىمسئلةرهأوغزصاهامن

لمالتمكلليعوسلتمصلىاوانرسولوسلمليهالىللهارسولردينبخاعباسلفضلنجلدا
ذألنومعنىناتتهثعنقوهوكافباعلعمدفعواحينالناكجمعةوغداعشيقكلرفةفيقال

حدعنالذمحاليحنرجثىلمافيالهـاعاهانأاليفاعجرياالىلسكينضواالوقاحدناليحنرجواص
فىلثاواولتجوفاوقتتبيدينفيأحدهمابابانعذاوفىغيرممضوعوعلوقارفاخذلرا

لدفعابياخوقت
الوقرفوقتبيانفىاألؤلالبابا

نذلكواألصلالفجرطلىعأولفيالصجلفقيصلىلبانضبالمزدافاالوفووصتفأمابيان
لمغرسبعدمايأتىاسألةوقتيههاعجموالنهماصألتانقالانهمسعودبئاللهحديكلبى

مننهذالومعنىيفعلهليموسلمالتمصلىلنبىارأيتقاللفجرابزغيلفجرحايئوالنكةلمزداسلناا
البناءبيالفجرمجولالتىالقواعدفىاالصألةالفجرقبلصألةيعجلذاللموضحفىكا
الوقوفواخروقضمسئلةالوقوفتعجيللمايرادمنوالثايربمعحتىبالمرتقبلهو

ثمببهحملىعرشهدتانمقالمجوبنعرووتدصومحكلنمثمسبىاتطأأنأسفرقبلاذا
اللهصلىلنبىايانبرقأويقولولثمعساتطلعحتىونكاؤااليفيفلممثركيناافقالوق

لمثمساتطلعأنقبلفاضأصملفهمضاعليموسلم
ممالدفعوقتبيانفىالعاالباب

دأرافانلشمسائطلعأحدحنيواليبتىمتصألبالوفولمذكورراالسفاافهوعندلدفعاوأماوفت
حتىبجمعلوفوفبيرااكبئعروأخرابنالكذوفدفعلقبلهقعدلشمسىاتطلعأنيؤضحتىاالهام
حرودفعبئاهليقفدقعلجااأهليمنغإصنعأيريد5الراعرابئايدفقاتطلعأنلشمساكاد

معهلناسا

فأليمفعلنجرمسنونبعداالوفوفانووجمؤللثلفجرقالصالكاأحدفبلواليدفعفصلإ
قىلىالىندجكوكانضرورةفانالحاكسألمةهعوهذافبلهفإليدفحبمقتديياالماموفتهفبل

يفبطنمجركبىاحلهعركانبهطعبدالمتهاننافعهالطنالفجرصفبلدخالوفوف
رسوالللهكاالمزدلفةوادفربعسرهوبطنبطنفىراحلتهمجرككانفولهشمحصر

البهفوفدقااللكدىاوابطنوعوفدربحجررميةقددفيهناقمهصركمموسلمما

مالكلنعنوحدئنى

عرابناللهعبداننلثع
فىراحلههيرككن

محسرربطن



ألخاطلفرفىاماجاكثق

مالكعنصحيىحدثنى
صلىرسواللتأزابلغهاظ

بمنهامذاقالوسلمالتمطليه
ارمفروأليابئوكاالمفر

المفرهذاالعهرةفي

فجاجوكلالمريعى
مخراممقوطرا

أل4

دابتهكباواحركمحسركوهافيطنالمانتىالموازويسىفيااطقامحمصربطنفىالحاج
صاجتبماالرفىفىطاءفا

فىحررقالكأرواحذابمنىقالسلموهضلالمهصلىالمهدسولانبافانههالثالص
بنضليهـوسلماللهصلىقولهكما9وطرقهامركةوكداهخجاجالمروةقالمراعلهمرةل

نكرهدموضعأشاراولعلهرليهراأشاالذىلموضمعاالناأشلميريدوالمهمحرمنىشروكلاا
يخحرلمجهعركانفيضبداطهانوتدروىفصيلىشيهوصايهلتاصملىفبىهمرااألنففبذلث

مىدهسجدكأااالورةهوعنداوميلمعليللهالىنبىخرالعموادقإساريصدهو

صهالختصابالتمضيلةنحصوصاطذالدوانكانيىئدامخرمنىطاكلليالوصااصلىوقوأفمعل
لمراجزئرأيفامنىجميعفانا3أاللنهكأالمطارذلدمنأواوسلمعايهللهاصلىبخره

بالشرعلىتصمحندنئنحصوصبموضعلراختماصاقعضىيذاوصمايالتممسلىوشولهبه
يكونأننيهلثاوادبعرفةبالهديوقأناحداطانهابلريبهزالمصنهـةاامكدمتانهاتثأللثل

شجزالفرلمفاتلهعاذهمتابمتىحبهعاخرفىاأنجمونلعالثةواالتمثريقااأيامرفىا
ترطولمبشأجزأهبمةمنيأياملمدعلؤمحرالمقأبواضىلقااوقالمالكلموازعنان51رواغيرطاب

صلىخفذكرامحلهلهمىاحتهايثخؤسعموالتحلقواتعالىقولهاألؤللقولاوجهبعرفةوقوف
فئبتبغيرهايوولملنىلحبمافىهديهوسلمكليهقاصلىنبىوهخدمخرامحالالهدىاوسلمعابللها
بخغامالثاابقولاووجهالوجوبخنلىاللهككاليموسلمصسلىأفعالهالنالحجالمنحرفىاأ
مخيرهاداالندابمنهطأنبهونلحاجاهدىفيلسنةاكرغيرأنافىاألملخثةامنوقأبواسضىلقاا

ذاثبخذلكامسئلةنجفةينحركانأفعباسبئاعنوقدروىموضعذللثرأسضحل

ؤأللمحالحومادامنىسماعليهماوفعانذلكمالووجهعنحمد5روالعتمبةصامنحراالماخاالهاثنى
يختصحمتثصريقمافكللىلعقبقليااوندبمنىلمبيتسبهوزاالذالثودمنىومتهىلذعالعقبةا

أعلمواللهماألحذلمنلنحروشهـبرواكالمبيتلعفبةاادوننلهالتعلبكنئ
لهاالتعلقاللهالقولجمياالمروةخصالمروةالمنحريعنىطذاهـةالعهفيوقالوقولهفمسمل

فجاجكالقالمأصكلملهاواللهلمصيصابيلسهحرعلىالمنهذاوقاللمروةالىفأشارابكلنىواللهديها
يكبزىفىطرقهاومواضعهاسافانذلثبففميلىختصتاوارهلاأنكقوطرقهاهنحرينى

بمةفاندالينحراالذكرناهااشالثالثادتالصفااصفضنلعدمبنمخوهمااليصحفكللنحرفيهاا

أعلملتوالةصيرمنىثدالمنحرالالنه
دينارببنعدمالوسعلقاليهلناسازالممنامنابيومعهإومايلىنفبخضكةلمنحراوتولهفصل
هلجزىوالعنأنجنهعوروممطأهأصنممكةفجابممخرقىمنفقالطويأوذىممةفجاجالمنحرفيعن
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ابنتكلبدعرهبرتىأسعيدقالبنبحيىعنهالكصأعلمواحاضرعالمسمدالحرام
ليالظسديعوحلمبتالتمصلىارسولمعتقولؤجنالمؤمنيناقأمعمائةاألىحمنا

لممنالتعطليعوسلمصلىدنمررصولكقأدنؤالمنفاالجأنماطاالوالفىىلقعدةاذىمنبقين
فحراعلبايوحشدخلائشةقالشلمروقأزجحلوالصفاابلمضوصىباطااذاسعدىيمن

سعيدبئيخيىقالواجهأعنوصلمكلليهامسلىالتانحردصولبقرفقلشمالحذاففابعما
معوجظفولهشجههويكلوالتمبالحمحدففاألتعكبنالحديالناسمعذافذكرت
اآلهاللقبللمدلةامنخروجهمبدحينيرأنمجتملالحجانهاالالفىىلتمتايعوسلمافتمملىارسول

لهمامللهافعكونالحجيردفمنحتىمرقالمجلبالهمنهمأحرهمناماانبهيديرأنسحعملو
بدبمجميعهمأءمضليميعلمالالقحلياحالبرسولانيريدبهوإلعأنمنهمااالحأللجميعا
أهلمنصااعردحجقاعام3كليمولتافنمصليرسوالمعلشخرجناعروطئهاضنهاروىفقد
لناسكانرافيافذكرتأمججةالتمهلعموسلمالتعصلىرسولاهلتالحوأعلمنومنابعمر

الذيئأمامحلألحلتعهرةنقالمفاطئمعاصةبعمرةألحلمنمنهموانمختاكةأحوالذلبهلى
أطلتجهأنمنثرعذاينألفرايومحتىكانيكملوانممغلهواالحجبوهواوبالحبئأحلوا

يحللمروةموالصفاابينضويمىليبايطوف

ذاطافاهعحدىيهنلممنكيوملماصلىللهارلولفكتأميفمادنؤيامنوسوكفصل
مجلحىوالمجلنعحرةالحبهكللىهايردأننمميؤميأظنعنابهيديرأنمحمعليحلوسكألن
افيكونبطجمجرمثمعزلهمنمجلأنالناكطعنلماهذامنسعدىلميهنمنأميمفما

اأحجهليمرمقمعمتدمحفدقلدمأوأشعرهمنكانالمعمعدىلىممنبذلئمنغاخصمانمعاوا
االهدكمكلألكنكانيبلغحتى3والتحلتوارؤهاقلقويفرعديهحىاليحلصأنعنى
الىممنومحلهمديهيبلغأرأصمفبللنالمجلعرتعلىالحجوأردفمهاصاعليدعبفيهع
النعفردلحجهمرتمماتملهأمالندألفضلاللحجهألغاللانفستأاثمعرتهمنخدعحلهعه
فلدلكبالعهرةأحممصعوالذىمعمتدلىبمنشأخيهونيكتهلوبعملىاسمكالينامنحدواص

احأتمميؤيدهناحجهسمجللمفلنلكمججأصممععكلدىلوصبمعرتههنلأمرأن
ذلملعهرةهااطجمعوبهأثلتكوأهامنلحلبعمرةأعكوخوفولهافامامنلمتقفماحديعروة

لخرايومكانحتىكلىا

التصلىررسولوامخفقافقلشماحذابقربلحملخراعلينايومفدخلقالتعكائشهصولهفصل
وحذاأبرألوليدلقاضىقاال5غيرفديفرعنااللسانأنلبخريقضضىانساثهعنليعهلما

ثونمجرىأأحدهمانوجهوهوعلىبيتهأعلهنالجاتعنيخرالىجلأعندمحيقتضى

عليهمأضاحيالمنىأهل01يردلمركألصيقوعدنماوجبشباولميقلدوايويقمألمجرمحا
العقليدبويكبربمايباعهميخرةحملكلعلىوعوباقعهمويثعريقلدهأنلئانىلوجعاوا

لمانآيكوفهذاالمتعييههفيأنصؤرإالاالمجابمبلغلمتبلغاالمجباسوانيقتبلاألمجرصقعيين
البقرولمبعاعنأفراجكليعوسلماصلىدتهذاءالوجمولذلظلوأنحررسولليلضطوا

قدأنهعلىاالشتراكظاحذاألولعدواألظيرمنألقاضىقاالواحدمنهنرعنصمك

كليمهسماكالشماذجمرسواللتمعلىعائثمةعنعرةعنشيابابئحديثمفسرامنروى
فثمنتقى

مجيىنثماعنوحدثنى
عزأخبرنتىظلسعبدبئا

إصععثالرحمنبلشكلبدا
تقولالموهخيقأمعاقة

افشمليرسولخرجنامع

ليالظسيو3ا
فىىذقولقصاذمنبقين

منادزلخأنمالحجاال
ابتهرسويالنمملىأميممة

معهيهنلممنوسلمعليه
بالبيىاذاطافهدى

والمروةالمخاببهاوسى

كالئئعقفدخللتوليكلن

بقرالفريلحمضلينابرم
فقاالنحرفقلعاهنذا

التمضليهملىاقهرسول

صكيمقالجضنأزواوسلم
اذهىسعيدفذكرتابن

محدبنالحديللقاسم
يافآجمالحديثأشتكفقال
وجههعلى
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إسوالدىاكمففيهنااللثمتراكمنهيخعماالذماوااالبقزياحدةالودلحجةمحدفيعنآل
لثبالحذامن

حدةوابعاشمامخرغنصلبقرولماجهواأعنموسلمكلاصملىللهاسلمخررلواالوؤفصل
نمانحرعنمطمنتعليمبهدخلالذىالحماأنضلىليلدنهفسألبقربلحموردعإلنط

ذاحمسيرأنخحرخافيهاصبهوزأندصكلىالذجفيهامالكختارداوةفرلنحرللاأإفاعبلىوذالث

برلمرثلىداراوىذلستوىالماانهليكتهوالذجووردبلفظالنحردبلفظالحديو
ومرضالنحريامرخالذجممنمفعبرأالفظايئكطباكاةالذعن

أعحدحنظعنخباراواشديضاوجههعلبالحديثوالتكأتسملفااوقوللف

عربنخاواالساهالدلمغدحهصلىللهااللهصبهوصىاديىألىاقاأالملؤلمئايئأأءضعبطهالهنافعهالكعندىيرحد رءةحعرعنبهطعباللتهعن

اللههـللرسحفحسةقمىلكأمخرتهاحلاؤلألمديىلمدتشرأسىدلبداقالعرتكاقالشلرسولاالمؤمنينأنم

ناعناتاالءنحدآلدفالهإاقىضفآسحذأقضدتلطامجالأءنتاآالكاالبيآلىنآلفممإلفالنجلمالطماوسلمليافتلىالئفج
والؤسكصدالكلمنصوحسحضعلحانسعاكوافعافىماواحدنمكانكلأحدهماالآلخروانلمتحللحلواالنآسشأن ءاقعزتئففالمقاتت

دتليوابقولهطعامؤااضتقدتماتذلكطرإفقالخلىمكانأنهاعتقدتوأيحتهلورأحفصةددوقلدلدلطرأسى
نياكاللىحالوذلكمنهالتحالصنهصحراماالارماأمخراندىحتىأحلفأليىوتسبىررامخحتىعلافال

إلجلعرقيلالممحبخإنعهخدامائخاقدرأأرسرولهشاوحينلبدلهسملمعييهحرحلتهسهولهقلدصلىنمليهسمالحجالفرفيابعهك
رجامهاأنوذلكحذفارمالفىأن3أواللهدلكمعنىوانجخثماحجةيردالقلبيدوألتقإلرأنمالكعنمجيىحدثنىة

إمدنىبويخحردهمحالهدىلأنللدفيقاليماكفيلمألجالديهوةيىررأسليانهمحمدعنجعفزبئعن
لقكأنيلزمهواءاطيردأنوزلهصسالفانهاإكاصكلوآمرتهاحرهأوأمامنمحجتهكابطاأبىبنعليعنابيه هـافتهصلىاللهأشرسول

وذلكاالغيرتأخيرالحألقعالقدعرةضلىالحجاألاردفىليسشاءالنهاناللحجمحرممممحللون
بعنهاهديهمخرعليموسلم

اءلدلىلقصركؤولمالثقاالقاللقرهاظطثالحألصاإهااناوالسماتأبالعتمرأإلنعهئحلقآابعفهومخرغيرة
قىكعنوسلمالتمطليهلىصىتسألهلموحتعصةاألمرفيبينخفجاطقلحويويرشعرهالحألق
أءلمواللاتصالافيفىكألتهوانماسالحألق

رالفىملال

نحرلمكليموسهالتالتإمعلىرسولأبىطاإلىبنعلىأبيمكنمحدعنابنجعفرمالكلص
يقتضىمديهبعضنحرلموسليهالتمصلىاللهرسولأقولهشليرمبعضهومخرغهديهبهض

ذلكنجباشرالرفياميتراألظأنإالينحرمالمنأمراذابدنهنحريقالنوانصلكشرتماجماء
يثولذسةاثلمرمامخليهاأفافبثادأراأنهليلذلدةبعفومحرغيرهذلبقولهالسماوقدبين

واحذوقدلفظفىلكلالجعليهاأضافهنجرماغبرهولوأرادأنبايفظلميباشرهبافيبينعوفرق
وألنهلنسكابمامالتيانضعوالتوااميطلمافئطكبنحرمكطأهمنثرةمبااإلففعلأنثفذم



لثاا

فيهبةاالستنالصفقانبهذماكانعاأفىبرالخألبالبدنبالمافولهاتعلالتىلفزبامق
كالحجممنوعة

بففيلةفأعالناذلكوتههبائفستناجوازاتبيينيربدبهأنبعفعصصمونحرغيهوقولهفصل
عبدأننافعماالئعكنصرهذلدمنبماولىبةوأعافنامجوازاألستنابثباشرتهالمباشرة

ادحربومنىبأولبيترا1يخعرويشعرهاثميينيقلدحاوبدنقفانهنذرمنالقاتهرفيالله
منقولهشحيششاءأوالبقرفلينحرطاالبلمنرانذرجزوومندوخؤلكلهامحلليسق
لبدنةاالاالستيعزفوفىالهدىاالسكلالينطاقلمنةالفظأنيقلدهايقتضىفانهبدنةنذر

يلنهمافيراففرقنذرجزووهنيقددطأكمبدننذرمنانولذلقالأهدىمااالبلمن

لننروابهدىليسبمارنحتصاوالجصموانحتصابالهدىلبدنةااسمومارعدهالمعنىثرقاقىفالمالمافظا
إدتةاباسمننرحارفانوالجزبلمينذرطولبداباسمينذرهاأنأحدضربايئللربلدعلى
لثوالئاالدىاينوىأنهـلثاياالحنوصطدياوالغرهنأحدثيأوجهئألثةعلييخوظخذلك

بئللهاقولغبدالظهرمنهـاولهمىالهاحمأنفاالظهرعضدىينوشيثالمفانلهدىأخينولمجدرا
علععوانصحملأنفوجبالدىبامختصلبمنةالتظوألننيقوالغيرهاالبدنةفيترطيشعرألنمم

بموفعلكدذنذانأنهإالنوىمالىةيهولكنوكليرذمحنانلهداعوجوبفئبغفوأىلىازى
لبدنةاسوقليهيتكلفابموضعوانكانبيفحرهأننذرصازلهبموضهحنرمحةغنحصوص

عندمحفىفاونهلتالوليدوضىاألفاضىايرمحيقالغالىئمنناقيبهزأفبموضصولممخرها

منإليمنحألنهوينحرحاهناكنذرغرحابموضعيشهتريهاصؤؤعندعأالمعينفوأماغيرالمعينتن
لمحعرممةالبدناسوىغامنعحنايخمبهبكلوضعصذفتةخهصاصا

باسمنذرهمنيريدأفلينحرهاحيشثماءالبقرأاالبلهـجزورامننذومنوفولهأفقعل
نذرمنهلىكنالهدىعلىلثصرعجهصكلرضامنالدعوإلينطنقبغيرانحتمنوهولفظرولجؤا

لنذرانماطوااعندممطاوحفقالالصدقةهعلىوجلزالثاالىبهيتقرباونجمفهوحلهذا

لدماءققاراابإلألنلنذرغيرمععدقانممويخمبكندطلدمققاراااكأماكيغلمعنمااطعامافي
بذلكالختصاغيرممةالىفأليساقاالذىلفدبةمرةأوالالحجقىتىبأوبمةاالالتكو
بهاالجزأفتصدقمنحورةيهانرربفيركجشونذرمخرالجزمنولوأنكذالالضحيةألمكان
فياولذلذكرهانالمذلكالقرفيمنليسألنهالنذربهااليمعاقاراققدألننحدي
هدياوالدمايقلولمرالجزوحربايمم

لبقرةاأعدالىممافابغيرهثاذبىاليتعلقلاإتقمأنونلبقردااالبليقصدبذكزولمفصل
البدنةالسبهزصلشاةاوابقرةيبهدهافديعنحرنجدنقفلمنذرئقالفجنانبدنقولذغنشوب

لبقرةاللئسكلنذلىالتجزيجبانو

اطألقفاننذرجزوراأنيهونأصمعنيينشبايخعملفلينحعرهاحيثوفولهآفصل

نذرمنأنيالئاقكصوصبموضعونذرالهدميتعلقمبرضعحدوبموضعالننراليتعلقهنا
المواضعنحيشالوينححنذرسوفمباطلفانالمواضعمنموضعالىورمعبنجزسوفي

شبدفورإماينحرباهكانةأعريةبنامهممعالفحكنلقرنجاصيهالاسوفهاليهكنتىا
فتنحرمنهانفارايخانإالااليدىفعامامصفوفهلسنقخرهااهذامثلفيملكافدتقدم

ععالكلنوحدنىي

بئاللهعبداننافع
بدتنذرمتقالعر
نعلنهادعلتطافانه

مجنديعحرهماثميشعرهاو

الضربوماوفيايبيت
زللثدونلهامحلابس

لاالمنورازنذرومن

حيثحفليفيأوالبقر
لدماعنوحدننىةشا

أباهاخروةبنهشامعن
فيامابدنهيفركان



كبوزألحدأنالمايكل

يفرحنيوأسهسكعلق

يفرحدأنألهديموألينبنى

الفرالفجريومفبل

المريومالعملممهواتما
والقاهالثيابولبسالذبم

يهونالوالحألقالعقث

قبليفعلذلمنئث

الفربوم
الحألق

ععالككيىئنىحا5

بنللهعبداعنسعاعن
التمصلىرسولرأ

اللهمظلوسمكالبابت

فالواالمحلفبنارحم
اللهيارسولوالمفعربن

المحلقينادحمانمقال
يارسرللمقعرفيواقاال

والمفعرفيطلالله

1831

قالصاللهشاانذلكفىاخاطرابثإخنىأوكيأيمعقولةاذلثت5الذىالوجهعلى

لنحرايوهافجراقبلينحرألحدأئطواليؤئديهينحرحتىرأسهحمكاقؤألحدأجوالمالك

يومتبلذيمن4شنوالالتفوالحإلققاواالثياببسالنحرالذءويوهاملممهالمهواغا

قبليفعلأنالذجسنةوذألنينحرهديدحتىوأسهلقزألحدأناليبهوقولهشنحراا

رسوللذلوصمحلى6داخحمتىوالتححلقوارؤسكمقوالتعالىذلكفىاألصليالحإلهتج
لنحرفالائبلالحألقفقدماولمالفنذكبعدحلقثممخرهديهبدأفيوامملمعليهاللهصلىالله

ابنواهعليمرلخطأوجهألفألشئقفانأوقصداوعداوجهألخطأالحالقيقذميخلوأنا
أبوبدقاليولهذىاعليهلماجشونابنوقاالاثمذعبمادمنكلولمثمهوموالقاسمابئاعنبب
اصلىفقاأمخعرأنقبلألمقتأشعرلمللهااإلرسولقارجألأنىواالؤاهارلفولاوجهحنية

يطلقالحرجماألنعليهائمالمعنهماذلئأنلماجمئمون1بزاوقالوالحرجمخرايعوسلمالت
وجبفلوالسائلبهبلىلماهذاموضعتغاانيفولأنلقاسماوالبنالهدىدونمااالثمعلي

اسكلموالتمنهاهخاوشئيرولمطرقمنيثذاطعطذاووقدراليناولنقلبههألميالدىعايما
صالىلحلقيبوزثفديهأظابوالحسنلقاضىاىوفقدرلعملوجماعلىكانانوأهامسئلة
مايكمملل4وأمستعبوعممثروالترتيبنحاالمذءبطاهرمنواساؤاقالبوقالألنحر

سشباباالحجهفيملموللتمطليهاصلىلنبىافعلعلي
رقانهونحنسككلأنذلكوجهاخرايومالفجىرقبليألألحدأنوالينبنىوقولهفصل

اسمابذكروتعالبقولهذلكللىداستديماوةاكارباوكلمماواباليلمنهشئقال
انهذاتلمناواعادتهعنايغنىلليلبراالمجزىانهقىالكرماوفدتقذممعلوناتأيامفيالله
ليهمرتبألنهلفجرافبلزالىمىجوافجرفألالفرقبلوؤاال

ثنياكوالوالحألقلتفثالفاواالثياوللسلفرالذجابومممهلعملاكالواولهوفصل
الفوجبأقزضلهيردررمثلهفالمىالىعايهيتقدمشكنهيرذالومخرفجرانعؤبل
يتاكررمثلهفاناالفافوأهاطوذاللقاءالتفشوالحالقأعلرالفيومفبلجمبوزفعله
ابوبمانهمالككبرفقالاالاطجيومفيالناسوقداختلفهسئلةودالوووهوطواف

يؤذنأبوبهرفجنبعثنىقالأنههريرةأبىعنىوذلعارعلىلدليلواعرفةيومانهقوموقال
الممركبريوماالوالحجبالبيشكريانواليطوفهشركبعدالعاماليكجأنىبالفريوم

4الحألق

لمحلقإنارجماا13اغالليعوسلملتالتمصلىارسولعرأبنللهاعبدعنناقعمالش
فيلمقصرواقالفتايارسوللمقمرواقالوالمحلقيناارحمللهماتاللتايارسوللمقصروا

لتقصيواعليلمحالقتففعيلبالدعاهوتحمميصمفم4لمحدقيناارحماللهمديهوسلمالتمفيفوله
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لتفمبرواالحألقحكمهمنفياالوللبابا

واليكلىكمممناوقالخفثهـاعةقحلقوسلمالتمكليصعلىلنبىاوذألنحااللحألقللرلاالفم
كلليوسعمالتعلىوهوانالحديالمقدهااخرمنليلودلندبأواوبالوصمنذلكفىفعله
الحألقالقدرخلىفمرمعفنالحألفياظهادالففميلةوكررذلكبالدعاطمالمحلقايئخص

حلومنسئلىومقمرينؤسممحلقيغلىؤتجتالتعاعليوالشنئمنمأجزأهليئوا
حألقهنمججفليفصرلمبدأنيرولحجاأيامتوتأنالاففألهلحالفالحجأشهرافىممرتهمن
بلدألقالنسكينالذصهوأفضلالحجتخصيصينمايرووجاللئالموازمحدبنقالالحجفى

النىعنوفدنهىالنساصألفيمنحجمبنعلىليسحبيبيئاففدقالالمرأةوأمامستلة
انعرفهوانحبيبافيوهوالذمحرواههثلةىوقالأوممرهححفىلمرأةاليموسلماصلى

غبومعنادالنصالقمثلالمرأةحالقاللقعوالصمجلعاالءقولىانصناالاسناالصيحا
صبهلحيتموشارلىجلعألوما

يالعقصيرالحألقفةفىاالالباب

رأسعبالخطبىأجسللشأنامنانالحاجفىمالكلموازعنابنافقدقالالحالقأماصفة
عابنيرمجدقانولحيتتبلبهشاريتنورويقصأنوالبأسقالحاقيريدأنسولحانلغايا

أويلبسالإلواشيأمنأويقتلمجلقهأنفبلرأسهالمعتمريغسلفيلقاهمابئاحكلنالمواز
اختلفواغالقاسمامالوابننالحألمعنىعلىيساوذلكاكرهقالسىاقيصابعدتمامإ

فدالحاجاسنهماوالفرقالعمرةحمفىمتلقاسمابنواالحجحمفيمالكاتكمفولهماالن
ويبالآمسعلةتحللاظألفوالمتمراليوجدمنئبلولحوالرتحللالحالققبلدمنأ

حبيببئاقاالاللحعةالصدغيكلندمنيىفىالذلعظمايئاالىبهويبلخنااللشقامنالقباطا
ذالنعلىوالدليلاثمامكنوغإرأبوبهرلشيئاهستيعابصاوندالرأسحلقواليبهزئا
التقصيرفأليخاوأنبهونوأمامناسمكممءخذواعتىوقالرأسهحاقوسلمليهالتصلىالنبىا

شعرهأطرامنيأخذأنلرجلتقصيراليسفقدقالمالكرجألكانأطانميأيارجأللمقصرا

أبرالئميئقالبويبزواخذمنمفقدأخطأويجزهلمفانلرأةامثلوليسصبهزذلجىاكنو
رأسهشعرمنليسيريأخذابانذوليسلتفصيرااسمعليهيأخنمنممايقعذالنبهرومعنى

لذىيالمرأةاذلعاتفعلىمنيفعلأنقدمنعباوذلكمذاعندمحنظرلقاضىءبوالوليدوفىاقال

لتقصيرلمااسمعليشعزاليقعألجرايأخفعالذكطولوكانلتفصيراسماعليهيقعلمرأةاتفعلى
لننىلحداابهيبغسهانسقبااالوجهفأللطلىلغةلمباادأرامماوامجزنهامالكوفدقالمجزه
االحرأمأرادتاذاافاالمرأةوأمامسئلىبالجزيومالذىوهذاالشعرصولامنيالر

مواضعتيسرفيذالنىوالموازافيقالهفصرتفاذاحلتالتقعرفرومنأخذت
قالمقدارانهجمرافيومحكلنمقدارماتفصربممسثلةجمععهاالخذمنالتقصيرليتمكن

وروصمنبقليلأودونهذلبقليلأوفرقفدراالنملىفالكحبيبكنابنوىوقدظةأ
والبلأجزأهامنهأخنضمامعلوعندناحلذلكايسقالهالكلعطريففدرامجزهاعانشة
نفبانرأستهطاعبأدةذالعلىوالدليلوقيعيرهطوييهلشعرممهبالعقصيرائمامن

لوضوافىطلمعاالستيعاخكمهافيه
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علىالموضعينذينوالمقعيرقالحلزممايتعلقواكةالعمرةوفىهفىالحجفىالحنألفيموضع
لطوافاقبلبمةيذكرالحإلقكااكالفىاوفدقااالسقبابسبيلغلىوالمشروعما

وىوقدجزأعنهابهةوحلقيفعللمفانيذيضثمحاقمىالىوليرجعاليطوقضةلال

منىأيامفىجلقاذاصميأعليهأرىالمىأياملحلاقىحلقفجقسملفاابقا
لتقصيروالحألقاتوغفىابعالىلبابا

عثيهماعومقدهابفعليوقتانلىلئاوايوقباكمانانأحدهاوقتانفلهلتقصبرواالحألقاأ
تد2خرثافقدروىوأماالعقبةهـاجمرةبعدلنجرافبعمطاوعقفامائوقيتمبالىهانالىتبفي

حلقبعدهاذكرلقياعليهشئفأللحلقمنىأيامذكرفىايحلقأنفبلأفامقهالفجنعن
قبلفيوعوذسلذلحدواوليس2االفاضاهديشبعدذضداتباذاسملقاابئاوقالىوأهد
ابالوأماتوقيتهاسئلىآتعالىاللهشاانبعدمطذاوشنذكرهلفيض3قمجلحتىفليرجعيفيضان

بعلذكلقيحشممعهانكاننحعرهديااذاردالرلفجرصالىااطداذفانهاالفعالترتبكلليصني
لرفبلايوممحلقالجمنحبيبابنفقدقاليرلىأنفبلحلقومنالفاضةيطوألهثم

عظولوقتالكذفىلحاياللسحجدمنهيوانلقبكحدقاذلكوجهداألذفديةفعليالئايمه

لسىالممةنبموسواالحجأفردفنيناوهذألذىالذلفديةفدزمهتحلليوجدفيهلماصاملحق
حمهانسالككورمنحفالمثلفااوأهاممةمنجباطلمحرمأواردالواهقلمراأوأخربم

ويسىيطوفحتىلىبعدالىالصكلقالقارنانالىالجهمفيأبوبهروذهبالمفردذلغفي
فأخميفيضئمفجلفيرجعفقيلفعهختلانهالخمصرافئالحألققبلأفاضومنأعلموافته

شاءاللهاناوسنذكؤبعلعلىعلعهوالشئمجلقثموقيليفرهعليهئيفضفأل

ماالحبهمامنفيمايتعلقالخاسىالباب
فقدفاذاحكصاصافانكاقأومعتمراصاطلمحرمااليخلىأنيمونفانهماالحبهمامينأمامايتعبق
وقدتقدمالخيطيلبسوبهشارويقصيدهيتأنالقاءالتفوصازلهعليعمنشأصمحإكل

انهبماااالكاشئلهفقدحلاحلقذانهواالحألققبلبالرىلهكامفدحلاناللكفوليمالكمظا
وهنمسئلةاختالفلطيباوفىحمبيبفياقالممةالىمئمنضوالطيبوالصيدحتى

ومجبهاللثعنالقاهمبنرواماأوعرةحجفىالمدىكانأويقصرففدلىمهبكلانفبلوطئا
نمتدبئلهدطفلزممايحلقأنقبلوطىثمللرفاضةوطافىانهلحجاذلفىمعنىأقيهو

أنلطيبقبلاممىوميطلةمسثلتقصيرامنمفاأومايقوموهوالحالقلقللاعليعبعض
انجاحتهفعفافينحتلصايوهذهقدوجدمنعخللانهذلكووجهعليهوالدمأساالحجمفدفيبكبق

وفديقمزالوطعباحتىنياباواليمسممعيمفأليلبسنطوافمكلالمعترفاذاوامامسثل
لىووجهقعليألشنمالبئخبييناففدقالفعلفانكزهذوفدتقدمممهذلمثكرفعا
فقباختلفيملقأقبلفاضثىمسئلةغإللرالتحللمنهاشنعلعهلبقولمكرتهأندكل

لوخهاعليماالظيسىميوفالأضىعرهليهمرقالاتوازعنهفياروآبةنفولدمالئفيه
ذللسازاوطاأنيفسدأصلوجبفيهوطئالنسئفاذااهلىفييوجدمنقكدللمنهالويااجمولط

وطئافاةنجدلةلطيبلمتجسمليفيعاقوقلوممانهنعةالتاالروايةووجارىتبلاا
لتقلتااافىوايةووابعمرةفهلئمامذبكلوأنيمللقبليانمايلزممالمليالوطئسدمموبملى
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العهرهليمثفىبجسلمفاذاوطئايمفديةسغلمالمنيمالطيبولبسفةلوسىوثانه
لتماعلموالحالقاللسهابعدذأعل

للأهونسكهللسادسلباجاا

االصامبعدالحظريمغعمباحقوآلخرانهولهالشافمماثوأحدقولىالحجمناسكمنأنمنسكلنا
يثابأنمنسكعلىوالدليلالثيابولبساألظفاروتقلمدلحألقسهثحريزااالصامفاذازال

الممممدعدخولاآليقفوماللهشاهانوامالمسجدالتدخلنتعالىقولهفعلهصاحبعكلى

بلبسهمدخولهميمبهكالمدخولماومنسمكامقصودايمنولولمبهفبماوعداصفةاطذه
مكلنهكنىالنسلئالمفيهنولولممرةأوالالحجلهكنايعكناثانووجهوالتطيبالثياب

نثالثاقالفىئمالتمالمحدقايئقالرحمالتممديمرسلمانمصلىتالحديالمتقدملممتاجهةمنليلناود
لتقصيراملىإلحألطأظهرتففيلاثافوالمادعالهعليشاعلهفعأليثابيمنفاولملمقصرفيوا

لثيابامننوعلبسليسانهلتفصيركاامنأفيهملكانلمابؤعلعهمنففعيلةلهنسميهنوولم
ليألمحهيدخلانجعمأنهكانعنالقاسمبنعبدالرحنهالئحنصغيرذلكلبسمنأفضل

إلىإليعودولكنهقاليصبحصتىويؤخرالحالقلمروةالصفاواابينوبالبيتووحوهعتمرفيط

شلانبيتواليقرباسجدفأوزفعهادخلريمطوقالرأسهمجطقبمحتىالبيفيطوف
فذلثبمالعأخرووحىيصبحالحألقأخرليألوسىاوطاهـممضعتمراذادخلاانهكانفوله
عليهيدخلأنكادمىلنسكمقاسألتعجيللمافيععنلسىامنلتصالةبالفوالسنتتعجيلىاالن
مالكوقمروعكلناألغلبفىلحألئعذرابالوقتحنلتأخيرلماينعلقازاومأوغيرهوطنقصمن
إصمافضلذوتعجيلقاللمبحاالىيوخرالحالقألطبأفالالميلوصثالعهرتممنطافجن

عرتبفطالقهنيقللباليشحتىاليطونهكانايديرلبيتالمحااليعودولكنهوقولهفصل
مالثوقدولمهانجلألقحنليتوعرتهبالبيعشتنفالحتىيهعلأليطونعتمرأسنقامنالن

ليشواليقربهاواليدخلبطوااليتنفليصبححنيالقفأخراطليأللعمرتهوسطاففجن
البيشحتىواليدخلقالعاالثعليهفالشئفعلالعتبعقوالموازيقانقىأصبغقاصحاقحعا

وهايتبعالثيابالشعرولبسحالقلقاءالتفشماالقالصفذلواسعملةفايكلق
لجمهاقأنالرخمقفىيافينىالحألقنممىرجلعنمالكسئلصحيىقاللدذ

االسعحبابعلىفيالحالقانماتقدمعلىوهناشلىاأحبفيلحالقصعياذلوا
مخرهديهوسلمطليهالتصسلىننيافعلجمذلكتعجيلهوقدشرعمتمللمألقبهاواطلحراال

نممىالندجغنالوجوبماوعلىعلىوسلمعلعاللهصلىوأفعالهمخرهديهبافىفيراسهوحل
انفيمكندنااختلالذمحألقالماالألميبهاصحلقمنىأيامفيبهرذلكرأسذحا

عليصتىمضىمنوالصكلسانكاياديفرحتىشعرهواليأخذمنرأسبهلقالأحدا
اشمحلىالهدىيبلغحتىوالعيلقوارذسمقالؤتعالىتباركاخالتهالفروذلديومبمنىسكل
ينحربلنافذمنامعهدصحنىممنكىشعرهمنواليأخذاحداالمجلقاعوماتقدمعلىطذا

يبلغحتىؤسنمتعالطوإلنحلقوافولهمالمنباخغماذلكفيواألصلهـالحألقطبعدالنعأنمن1
عبقومعناهالمابالمياتعالمحطدالنحرالنمقدقالمعناهفانالبالعبلفظانكاذايمجلهالهدى

لصيدما3ااجزأعنينحرلممعاأنقبلبهاانملوماتبدليلبهاعووت

منماعنوحبنتى

عنمملفابالىحمنعبدا
ممةيدنينإنهأبيه

يألوهوهعتمرفيطرف

لمروهالعمفاوابايئبالبيشو

شحشحواطيؤو
افىيعودالولكنظل

حتىبهفيطوفالببت

بررظلسهريحبلق
فأوترنجيبماالمسددخل
ظلاليضيقربوال

القاءالتفمخألقمالك

المياسوماولبهبىمعرالئ

صكيىول5ذلثسح
بىجلعنمالكشل

لحبئابثنىالحألقذمى
يحلقزضتظلههل

لحالقواسعلوابمتتالؤ
هالكمقالاحبالىبد

ااختالثألالذكاألهي

سكلتبالأخدانفيهكلندنا
شعرواليأنجنعنرأسه

إببههىاحتىيفرطيا

مجليهبرمشنمنوالمجل
ابفريرمبمنىحتىيل

يقعابىتمنباركوذالخال

بؤصممتتختتيراوالقاك
بيكلاحتىيملغ



الهقصبرل

مالكعيتيىبكحدننى

عرفيللهعبداانناععت
رمضانطرمينأاذاكان

خذيالوطويريدالحج

لحيتمهـسيأمنسموالرأمن
يثامجهقالمالكحق

وصدئنىبلناساكللىاذ

مبدانافعمالكنعن
فىحلاذخاحربمبئللها

لحيتهمنأخذأوعرةحبم
عنوحدثنىربهوشت

لىأبئبيعةرعينمالك

أقرجألانعبدالىحمن
اذأمحدففالمالفا

شثأمنمنحالنيخآليريدانهالنحريوميخلعالجضحرمشئمنواليبهلوقولهفمل
لحروطذاايومفجرمناطاوعلواليكاقماالجرةاليرلىانهقمناالمرولذلكيومتجلاالحرام
مرمخوذلكالحلىألفاضىوقدتقدمافجرالحطلوقبلاليفيضانهيقتضى

التقصير

دأسهيأخذمنلمالحجيديرمموورمضانفطرمناذااكاعبنعداللهانناخعنمااكص
سهرأخذمدتالدكانفوأدهشلناساسكلىذلوايسقالمالكمججشيأحتىلحيتهوالمن

عندحجهفىلكذخذمنيريدتوفيرمايأنهكانالرمضانلفطرمنابعدجاطنوىاذاولحيتعشيأ
وفيشرهالحجبتربكاناذاالصكلقلعتمرأنستحباولذلكمماذلمسثواالحألق
ولذاداهللفحلرلاعندألخذمنهذلئعداركينعريمفيبداللهولعلالحجفىللحألقى

يدلهاقبلبثامنهاألخذقىكيوقتلم

وجهتهـاذمثلاكزاماخاساعلىاليبهبنايريدالناسعلىنلفذوايسوالوالمالكفصل
لفماعلىيردمايؤيدهلمشهالواالسبابالندباوجهعلىعايهمليسنهيريداأنيكتملووجودتا

طويلةبادةهاحرااالبلشعغاالخذمنامناالمتناعحملتشعشوتقداطولمنمافيهولاللهرحمه
الحيتهنأخذأوعرةحجفىاذاحلقنعربمقضبداللهاننافحماللصنصأعلموالت
11نهمايقصانهكانيريدبهوشمارلحيتهمنأخذأوعرهحجفىحااذااتكانقولهشبهشار
لجالانلخلقةرااليغوجهعلىاألخذمفهماالنللهارحمهماالالسبذاوؤدرأسحطع

االىويؤذىلخلفمنهسامايغيرايقعأوأنالاستئصامنفنعالمرأةرأكطممالالمامئلىإاالستمصال اةبمذءءأتاةاثاهلقاةثاآلشاالحدحدالحالمازالدمنهاوخربمءوأمالمثلى



ا

شعرهاهنأخذهانمكللماأصمطمافيأميسمتعلشعرهابالحلينمنملفلعاخذفيؤكألهلا
بأنهمىفأاإلستيعااالبزئلنهييانوشعرهابالتقصيركلتماستيعاسجيعالبأسنانه

يعتقدانثيزئوحوأض2وجهاتملبههماويحلالستيعاباممايمنالئههيقصربباالية
لعقصيروأمالبهلعقصرعتيداالحسديدالذكطاعناالماوإلبفيرهاالشيربالسنيذنعنا

بلبلينلقصاهقاميقلىبمتهظبالضرأس

الهتحثمامعقبللئساتمالأصاساامافعماهيهريقأنحطعاامثلفيحصسماالؤولنجمل
فيعادتهافيبنااأاخعدكافدالحالقفعالفاضقفبلطويضافالدمحكلدعمابلطالفاكا

الوطءذاغيهاافكيبوجولمجالهمىا

ذللثاجمكللىحهادمافيهرقنسكشيأمنذمىعباللمنآبنكلبدااكالوفولهل
معنبولمهاليذأنزلهفيهشييريدبمأنمقوالفدأنتمليكعباسعبداشبنبقول

دهابهريقكلليمانكااذاأوالنهفلسواءوالعهدعندمفىلنسيانااذلئمتفىالجتهاثو01

ابقرلذلكاحتبهكلىولمااولىوالجيللعمدذلكلليمفاثوفباعذرالنسيانسيانححفي
اذلكوفيلدليلاولهيتناااللمكلندمنسكاالحألأنجمونىافتضنسكعشيأمنذمىمنعباسابن
انمهكممشيامننهمىالخمنلهدىوجوبمايقتضىعباسبنعبدالتخروذالخماظلهوجم

لكنهامايستحبفيمالهدىفكانلهدكطوانوججمليمالجارففدماأوعلبيتبالمزدنفة
للهالنهمتنالندببماتعلقالمعنيينعليشعمللندسوااالوبخوبعباعىبنافبىلابجتمللم

قولحنأنميستحبايبهابصكيمويكوناسعحبلهبقولهيريدوجميزأخيهونطللئرحمعالته

صفتمأعلمواجباالقولهذاكللىالهدفيكولميوجبهمنقولمناوجدذألحماليه
ولممجلقءيقصرصالمجبرفدأظمقيقالهرجألمنعرأتنصبفانافعنعافشن

الرجلشلبيشفيفيضاالىيرجحيقصرصمأوفيحلقيرجحأنمحيدالتذلفأميجفل
الخطابعربنبنوحمنعبدابنعروهوعبدارحمنينعبدالتأخىالمجبرهوابنللهالذكظ

فيحلقيرجعفتمأناعبدهفأمييلزملككنذانولميقضرجهلولممجيلقجمالمجبزفدماظض
ههيفألقاللمحمىاجمالىجوعميولولمفيفيلحالقاموفعلىالرجوعثاذايقهمىأويقعر
بفيرنملقيمنهافهمفيفيضالبيتلىايرجعثمفيخلقيرجعأنهأميولماوليفيضحمحلقا

بيتغيعيداايربمثمفيحلقمنىلىيتمادمحامأعيفأعنىلامنصرومنىلقيبيثةممئئولعلى
عليهثئصكلوالينحروقميليفيضثمفيحلقجعلختعرافيعففىخعلوفمافساالظضتطبرا

بصالميفهتألضمفباوجباالنيانافدمظفاعيتباناخهمامخالرنفوحهانيعيداالظفمةفمافلنا
رمىمبلالجربعدومىسنااحهعامعنيانالمانىالفولهوالعقبةجروصىكللحالوفته

الظفتظناظخقلنايعيدفرعلذجكلحلواالعادآلضاليوجبااعلىرفتقديهأحدهماالجا
امدعايموملئعافدمناذالووجعليهذلئفألشئزكبختمرمنااالشحباسوفيذفئكلى

حلوأهدىمقواشقكربعدطيهحلوالشنمنىأيلكرفيماالشذذعنلمواابنوالو

ثهلتأخيرأبيصحالجواالذلحدحذهدصوليساشقباعمذلئبعداالظمعقلقاسمامابن
ئرههؤوفدققد3أوالهالنانىالقولوعلىبلكادقاالظضةاالهيفيالفولبجيعاالحالؤحكلى

منبموانجذشارفقصدعابلبلينيدمأرادأاذفتابهاعبدابقسانابلغماماالص

لثمنمى5

مالكعنوحدثنهه
ا

عيدعنعناعن
رجعرانملقبئاللها

المجرفدلهيفالمناهله

ولميقعرملقوبلأظض
فتهكبدالئفأميزجهل

يقعرلظوفديرججأن
اضفيفيضالالىبرجعئم

نهماالعنبرحدثتى

للهعبدالمسابلغعا

يحرمأنأراداذاكلن
شاريهفقصبالجليندعا

وأخنعن



يركبأنفبلحيعه
محرمايهلأنوفبل

الئلبعد

مالثعنيحيىحدئنى

بنعبداللهعنناتمءج
الخطاببنممرعرأن

ضفررأسفلجلقمنقال

وحدثخالتلباوالنشهوا

بنحيىيعنمالكى

المسيبسعيدبنسنديدعن

قالالخطابفيعران

أوضعفررأسهعقصمن

عليهفقدوجبأولبد
فلنيا

وفصرلبيتافىالسالة

الخطبةوتعجيلالحألة

بعرفة

11مالكعنيحيىحدثنى

فياللهعبدعننافئعن
صلىالترسؤلبرأن

دخلولمشلمالدعليه
بنوأسامةولكعبة11

انيثىرباحبنبالليلوز

افاغلقاطتحقالحجيبنا
عبدفيهاقالوعثعليد
حينبألالفسألتالله

اللهرسولهاصنعجض

ففالوسمطيهاآلصا
يسارهعوداعنجعل

وثألثةيكينعنوعودين

لبيتان5راممدة3

ئمأممدهستةبومئذعلى
صلى

4

ولحيتهيوفرشعررأسهنهكانعرادناعنىورفدشتحرمايهلأنوةيلبركبأنلحيتقبل
يحتهلرأيموذلشخالقىعبداآلكراىبنلمعماأنيهونفجتملخحررمفانمنآجاطداأاذا

وحكمهماالحجفىذاثعريتلبنعبداللهوكانمرةلافىذلكيمعلمماكانالمسهـاأنيهون
يحرميدأنيهرلذىافىهاكعنلمجوعةاقىىوحدروفيهيختلتهـاثملشارباوأماسصنحتلفاعند
يعقألىاحبفأماشعربىأسواسحرميتنورعندمايريدأنوأظفارهويقلمبهشاريفصأن3أاألة
والرأسحيةواثادبالجندىنخرقوامحفللهارضىأبوالولطضىقااقاليوؤرالشعشو

نوفيراللحيمةأنلىقوالعاواوأسشعراذلشبطولواليلححقاالذبطولهياحقهاشارباان

شعثاهصاليفيدنوفيزاليقصرشعرهأندبشمااواليتثهـعاتشعيالمالرأسوا
جملةمنهكنىذاأنعلىيدللأنوقبليركبأنذلقبليفعلنهكاناوقولهفكلل

فاذابهكلذللثأكلفاذالغسلبافىامليأفيجبلرحرامغسلابعوتوالتفيف
حرماحاتهرا4ستوت

تلبيدالاأل
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بهلبيشوانجالقالدخفيلبيشبعضةطلحقابنؤعمانبأللمقوهووأسنادخلوبلمفمطقا
اوانماصالفدلكنعةحضرتهولمنكروالضألةوالذللدعأهدلياالففرالهأثلمنذلكبئجواعلىدليل

اأوذالنمايهونبهالطوامقصودهالنعليهفقفلمنكنوعالنهلمساجدانجألالبيتفي
اجةطوفتبذلفبهافيينفردالحدأنفهافليسالصالةلمسماجدالمقصودمنهااوسافىضارجهفي

الهالناسا

آلثارةوافتفائهالعلمعلىحرصهعلىدليلخرجحايئبإلالفسألتعبمأدقهبرقولإفمل
اعنعودجعلباللفقايلهعاغاجمنهوشؤالهماشاهدمنهاكيخنكظةوسلملتهـتليهاصهـلىلنبى11

ااكلىولبيتافىلصالةجواؤاعلىوذلدلعلصلىصموراءهأممدةوثألثةينيصوعودلمماده

اوانالدعاءدونالمعهودةالصألةاقتضىالمثرعفىاطدقاذاالمبألةلفظفالجهورالفقهاءالنا
افبهالتىالصألةاعلىالفظةاهذهستعمالاححرممطفىلشرعارفأاالعليهينطلقلصألةاسماكان

روىكذاذلكغيرعلىدلملبدلأناالذلكعلىالفظةهدهحملممودفوجبوالالركوع
لتصلىرسولذاعرفقيلبئ7صاففالوروايحامدناقعوايةمن5نهيرالحديثعالدهذا

وأجدبألالقائمافدخرجكايموسلمالتلىلنبىوافأفبلتعربناقاللكعبةادخلوسلمضليللها
اللتينالساريتينبينكعئينقالنهملكعبهاقىوسلمايالقمصلىلتمفقلشملىفسالناساين
سالمشهاجحنبناعنمالمثصلقبآلركعتيناوجهفيفصلىخرجئماذادخلتاركيعلى

عرفيفيللهكلبدالالنجاأنيوسفبنالحجاجلىاوانمقبنكلمادقالكتهأنهلتعبدابنا
بمكلندفهاحمعوأناثعسلالتزاممرحايئبخهللهحرفتعاءمطبدايونفاالبمقالأمرالحجمنثمئ
ولالرفقالرحنأباعبدافقالمالياوضليصلحففمعصفرةالحجاجهذالخرجمكديهقماينهـاد

عبداللهليفأخرجماءثمعكإفيضحتىفانظزهـالغقالجملسااأمذهلسمنقفقالايدقىجمنتا

فأفصرلعوبمالسمنةتصيبايدأنقىانكنثففلشلهبىأينبوبينىوفسالحجاجاخرجعرحتىبنا
ذلككدذلمنعفاالرامايمممععربئعبداللهلىينظرالحجاجالصألضجعلاوجملظطبةا

اقرارالحجأهيعرفىبناالتخالالمددالحجاجقولكلبدشلمساصدقعرقالبنللهاعبد
حينلحجاجالىاعبداللهومضىوقعأهلبهيقتدىأنمجبالذىزمانهفيلفدوةاوانهبذينموعاله

ثرهونلعلمامنماعندهانباتعلىوحرصاومعونصكليهالخيرلىاعرفشسارعةيوملشمسىالتزا

اليومذلكلصألهاتعجعلمنلمايلزمهوالسنةالشعسىلتزاليعحيناوتوجههبهالناسنتفاعيا
أهلمثمساغتاذازاحتىجافىوسلمليالتملىلنبىاحديثمنعبداللهبنكرصابروهضدذ

تعجيلفالسنةكرالحديثوذلناكطانذطبالوادىبطنأتىلركبحتىفرحاتلهبالقصوى
أوقبلثعصىلالتزاذاايبدأبالخطبةحبيببئادقالوةولواليتعجلليومادلكفيلصالةا

اذحيمبئاقولبومحدوفىاالثميئقالالمثمسدزالتواظطبهمنرمايفمرغبيسيرقداكوال
لظبهراأنيهونماقدصاالوليهداظطبةصكبزهلمالىوالخطبئبلذاابهفىكعاأشهبقالنظروقد

علىأغرهماالىفبهقدعادنظرالنمحدفيهبئألشغامنيلولتأاومذازئهيدبعدالىوالفبر
فاتالنمقدلصألالخطبقبعداليععداأنهممايريدأشهبلظهراالىفداكونأاالوقولهحبيببئا

والذىذلنيهاتراطالشفألمعنىالىوالقبلالتجزئاأففدعالصالةوأمانافلىوققاوهىا
وأشهبالزبرالباظطبصبليؤأيرىحبيببئاانوأشهبحبيببئابايئالخألفحققامن

مالكعنوحدنى

سالمعنشهابابنعن

قالكتبانهعبداللهبئا

الىواميبنكالمعبد

اخأليوسفبغالحجاج
عرفياللهعبدتالف

قالالحجأضمنشئفى

عرفقحاءهيومفالكن
لتزاعرحينبنعبدالله

بهوأنامعمفصاحالعثمس

لخرجحذااقفدهـاعند

وعلعصلحفةلحجاجاعاي

ياأبافقالعالمفرةم

الرفىفقاليعبدالىحمن

لممنقفقالايدقىانكنت

قالنعبمقالالسامحهأ
عليأليضحنيفانظرق

دفنزلأخرجماءثم

جاجاطخرجحتىالله

رفقدأبينوبينىفسار

تعيبيدأنرانكنتله

فاقصراليومالسعة
فجعلالكالةوجملالخطبة

للهضبدلىينظرالحجاجا

هنهلكذسعيخايهعر3بنا

العبداللثذسمعفاال
لمساصدق



ثم

الىوالالثكوخاالبعدالصالقوالصالةيفوشبفعلأاذلمافعلالمنيركالعادذلومنيمنع

لصالالمبيرحمولذلكالحاجتعلمهىغاواليسشللصألةاظطبةغاجازذلالقواحالكلعلى
حكممهاوانمامنلمنالةطوشوفتهاوفشاأقشرطهامنيمنلهافلماالذاولميتقدمالجهرفى
لتماعلمواةإمالبالهاثصاامنلماشرعلكذ

ألذن01اثمالميظروجهأسعليكونكلندسرادقهانماصمعرفيعبداللهولعلفمل

فرةمكليلجفتالحجاجوجوضلوفوالمحعجيلاالسراعامنادأكأداالعليعهذا
يقتدىممنطجاجاليسدتال3للالئمةمماكروهالممبؤغاكانواننيرمفدمةتكوأنيحعمل

المصبوغرآصهلبسبفلمنذلفيغترفىبه
لتعجيلالسنقاأعلممانأنهانمبعداكواالالزبدالسنقيقتضىانكنتحالىولهوةفصلإ

حتىاوقتذفانوالؤشيعتفدتأخيرالصألةانهكاعلىليلالساعقلىأهذهالحجاجوفولت

علىأفيملىحتىانظرلىالحجاجالوفشفمافاللهفلكفيلتعجيللسنقااعرأبئأعالمكلبدالله
لطاعهاوعوناعلىبهرففاانتظرهبالناسيومعثريكاالسيمالمنليومذالفىسللفاءوكاا

فيلوبلسنقالراالحلهيارياأنيهوزأعلىمجتملأبىنودينىوسارسالموفولفصلا
منكرذوفدىتقدمليوسلمتالعلىالنبىكفعلكباوحبهراراحلةكانشلهلمنذاللموطن

فدمكلليموسلماصلىلنبىاسنقاالظاهراليوملسنقازيداانكنتالهساهـلوةبراحديث
المسئدفييدفيكرلهبنعهداللهبثصديقوإ

يربمطباالماماليخئهايطلفوبئقيوقلعراابنااأالوفوففاقعراظطبقوجملوآلولهفصل
لعالطينقلهاالجعقواليخبرحمجمطبتابالصألةالخطبتعلقمنبهلمايأقىليسنهذالعرفتومعنى

جميهدذليقولوعرفةيرمالماميخطبالشافىاكالقاألبرحنبفةبهذالقصروالجهرواا
فمابخطبقلدمألةاالخطبقحماليجعلىماااليخطباالهاميفولونبفوالمدنيوالمغارابناأأ

الىواذفبليخطببعرفةنماظلفيحبيباايهوواليبعدألتعابمالحاحمننمايبهعلىوانذكره
نطبإصالةبالثصللوفشوقدافيتركايشنللصالقرجبأولوكاةليستللصألثاال

وممامبينفقاالنماتااللعطيمةوالييههرلهابالقراهفعردئزطبفعهالهفقيلفيهابالقراءةهرنم
فااللوجبأشيؤذنلخطبتللعالةانثظطبتولوالبغداااليؤلمؤاليسشللصألقانأكا

إزبخااظلنهمامجلسبخطبخطبعينلسنقأنماهذحبمومنصبهئلةلجعةاظطبة
الىوالفبلوفيللمصمبالحرامالظهرفىبعدصألفايوميولترايومفبلولهنثالثهيالحجوخطب

الظيزبهاوصإلكهمهتىانيوءوبهمهناسكهمالناسوسطهايعمفىاليجلسىواألولفولناأ
جملسلثايختعرفةواظطبقارذللمنفاوغوهمعرفقوفبربموالععروالمنرلمجوالععئمابوالصجإ

ةبمؤلذبهاودفعهوهبيتهمبعرفقووقوفهمصألمنمناسكهممنمابقالنتعيموهىببنها
ظطبةالظفعقهوالنحرواوادقلعقبئوااجرةمنررلدفعيلحرامبالمشبروؤوفهمبهاماوصال

الللظيربعالوهىليهايبلسحدقالرصوفعالخطبتواايهوأواليامبيوبملنعراثتبعإليوبملعاا
لشعااالظعنقواوئعبيلبنيرمفيلهعجيلامنومالملفوبرمكيشموووأقطلهالرىالناس

اظمابطهاناظطبمقشنفيصألتهقلىبالقراوإليجهرصنىلياييمنىلميتوتةاتأخيرهافي
فيضبللتألشبانمكبيركاألعياثويمبرظطبالماجممثموشوتفتهذماابئمطرنجنواجمبظل



م

حبيببناللظهرقاليوذوصىمسئلةخطبتينكلوسطهافيصخطبسئويجلمميي

يوميوذنمالكعنلقاسمابئاروايةلعتبعقهناوقىالخطبتينجميناالهامفاجلساالظهريوذبئ
افرغفاذلمؤذناوأذنلمنهـبراخطبعمفعدعلىمناالهامفرغالمدونقاذاوفىيكئطبحبهرقواالمام

لعصراةصأللهاواهايقاملظهرواةلصأليؤذنوفرعبالناسفصلىأالهامفولألقامأذمن
لهاوجهيقاملعصروأليؤذهولماجشافياوقاللهاطاويفاملمدونقيوذافيسمأبوالقافقال

لةانترويومئبامألاكالصألتينواقامةأذانواحدقمفمالكلفكانبينهمايجمعبئإلتافهـمالامملفاباافول
لوعرفةئمنىيالجعةالسفرأوالمطرفىيجمعا

مالكعنصكيىحدننىلوعوفةفيوالجعةثرويةاليومفيالصأله

راالىرانكافعجمنثمنىبعاءوابىوافربمعرياثريماارعركارملىبئكلبداللهانافعهالكلنص
13وانعشاالظهروالعصروالمغربانهكاخيمسلىفولهشعرفةانياذاطلعشالمثعسيغدو

اصمااةوممنىلمغرئمبلغاالهوالمعبحقايابنثرالعمنوهوالثامنمىوهويومنرويةالكأيوممنيخرجكانيريمأنهفيوالمبح
ادعرفةالمثعسطلعتحركأفبلفانادمنىوإفيكعيقفطبالبيشسبعاواتراليوممناصالمثعسحبيباذاما
الذويألهيمالكقالفاذاالظهربهانقدرمايصلىالزويةيومكةمنماليرجالموازعنوركطافيفلئفألث

انعندنافعهالخعألفمبحاأنيصبهقعصلىالىبهايبيتالعشاءصمالمغربالظهروالعصربهاصلىالمحمنىوصل
عليدليللتدسفاذلملأواالوجوبالقرسملىفيوأفعالهاآلككلليموسلمضلىالنبىفعلوكذللث
بالقرآنربحالاالماميدركهايأنلىحتىوايريومفيرقامالظوكرمسئلةانندبعلىىالوجوسبئانتفاه

واةعوفةومالظهرفييصاواأيهمفعأربغقاياماام7باب3خرفيقالفىيرهأدنمالميتانؤويةيومفيوقشالجعة
عيوائياالمسافرفانفأفابغأقاللصألااتمذميلمزمممنانهمعناهالقاشمبناجخرجواقالأفبلالجعه

افقتظهرواقأمماهىاكخرومحدوأحبالىقاللففيلىآلممممدالحراميصلىمرالمحأالجعفوألىويشاجاث
الوقتأخطحنييفعللمعنلكماثملعمزوانمالظهرابهاليدرك

ظهرولكناطفاغاالجعةكانالموازابنهرووةواقعرالىمسالمهاذاطلعتيغدووفولهفصل
السفرأجلمنقصرتهوأأسوول4بتهاأووااالمننععرالىاذاطلعشالمثمسنناساالمامويغد

ألجلكلوفي11أجميابنقالايهيميسلملىالنيبفعل4االفممامنلمافدمناءـلككلوالمثعسطلىعتجبلي
ممدنبرعلىالمثمستطلععسرحتىفأليبهاوزبطنلمثمسطلىالمحكىفقفبلمنىغدامنونن

أمخعبعضأاقآكاشيمعرعدطنانينهمامنالمحكلرفتاالصكروجهانكاطوفألمىخممحسرفيبطنماقبلذالومعنى
الثمالصبههرساالبامانفعمكندنااختألفالذطواألهيقالماللثصالهثمسمحممربعدطلىع

االيامتلىمنثنلىيانظهرهىعرفتانماليومالصألةكلىفقمانيوالناسينطبو6دهعرفةمالظهرفيإلقر3ن
اذاوافقالحاجاملمفيمتالمالكالسفوأجلظهرولكهافصرشعنوافقشالجعثفانماهى

فولهالشمنتلداأليامشئفيكبمحالانهالتهثريقأيامبعضالحرأويومعرفقأوالمجقيوميوم
مناهفدلمافيهاالتأثيراالظطةاوذالعرفقألنهاظهريوملظهرمنافيبالقر3نكبهرالاالمامان
النبموفعتجهيعستليكلرفةوانمألدقصرللسفروليسشبصألهتجعقألظكاظهرأيضاوافتطذاوا

فالاقامةستيطاشوالبدارفراصوالبداراليستاستيطاوناقاهتوعرفةيمياالبموضعالابمعيخ
الجعةحةفىشرطيقوهتفيهافرليسافاأوأحك



ذكمنشئفىمجمعلمالتشريقأياهابعضلفرأوايوميؤاعرفتأوالجعةيوموافقذاوافصل
االمقوالاقاوالسثيطانواابدهبنيقفليستوانكانقريةايخاوأمامتىالفدمناهعرفقأمافى
فهاولوحمبهيعفالمجوزأنبةلمثاابهنمهكانوماضاصةمنىأياملناسااوانمإمكنهانويستوأهل

أصكلمللهواييعلافيلبألدزاساحكممهاحمستوطنلكانواسكنت
دلنةالمرصالة

سكايمهوسلتاصلىللهارسولعرانبنللهعبدالتمكنعبدافيلمسالبكلنشهابئامالطنص

والعشاالمغربصلىالتمكاليعوسلمصلىانهفولهشبالمزدلفتبهيعالعشاواالمغربصلى
نياحدةواصلىكلقوانكانلمنههابالمزدواحدةصلىكلانياللفظجهةمنصحتهليعافضبالمزد

لفةلمزدبابإنهمالجعاجيعايناألمييقتضىألنهوهواالظهربيهماجعحررنأنمجتملومنفردة
اسامةضمباسالهصولىنكرفيمولىماللطنصسنقالجعبيفماعلىوالجع



اثم

فبلصلىبمزيمنكلمحبيميعيدبثىبئاففدقالعذرونلفتلىلمزداياقأقبلصليفنفصل
اشيببثسوقالقاألبوحنيفةبهوأقامامكالصلوسمعلياللهصلىالترسوللقولوالالى

الشاشبمقالوأبدافيعيدالعئمماءوحدعليامغيعمالشفقفبليصايماأنإالكلليهاعادوالفاصنع

ؤلثيئيلنهمافلمالجعسنسألتانعاتينبألهواحتيأبوالحسنالقاضىوهوالذمحنعره
مسثلألبعرفةوالعصرلظهرابايخاكالجعاالستحبابسنىعلىكانواغاماصتشرطافي

لمزدلفةاانيجملالصألقلنحبيببنافقدقاللشفقامغيبللفهلمزدالىكاأسعبرمن

اوسمكلليالتصلىوجمذلئقولهوالشفقيغعبحتى5والغيرالالمامالشفقمغعبقبل
11لعألهتعدمفيبهذماوقتأالمعنىجهةومنلشصفقاعقبعدمفيبصألهابالمزدثمامامكالصألة

وىوفدرأخرتعضلمالشفقافهبصبللهاوفتولوكانبهافبلهيؤتىفألمجوزألشفقا

معوفممنعذرنهلهاألمامنخرفقبعدد6منوأماهسئلىمسعودبنللهاعبدسكلن
عذرلهوقالهالنيهنكالوقنهاصألةكلفليصلبعداالهاموفالموازمنبئاففدظلاالمام

اللؤتاعأللهيإيقتفىوحذبيفمايبهمحلصألتينالشفقاغابذااملىأنماالماممعيهونيمنعع
فليؤخرلليللخثالفةلمزدايأفأنوجاانبعوفقبعداالماموقفجنلقاسمابئاوقاللمكاناوند

لمنلفةلمزبالصألقالىالموارتأخبرابنالوقتهافجعلصألةكللفففاالصلىالمزدياقحتىالصألتان
لخمارللصألةابالوقت3لقاابنعتبراوالمكاناووخغيرمواعترمالبالوفشدداالماممعوقف

الختارأولىوقهااعاةفيكنعتبلرالمكانابطللختارالوفانراتضاففانلمكانوا

فانههواالستفااالولوضوؤهالوضؤانكاسبغفأتوضالفةالمزدصافاالوفولهفمل
أقلافمصرفيصكلىالحدشكليرأنهبالشعبوفهو4وانكوضوؤهالحدهفاوضويريدبالضوم

لهأحواأمملىبتياناههناغسباجبفالنالواا

مغيبنماهواحلىلهاألنولمبوخرهابدأبالصألةبريدانهالصألقفصليأقيتثموفولهفممل
امالكنجمبتقدجمماوصدسئلاوفدوجداالميلفةالوصواللمحالمزدمعالشفونمغيبالشفق

فألبأسالخفيفارحلفقاألماراحلتهعنمجطيؤخرحتىأملبانصألة6والمزدلفقأيبدفجن
وقالراحلتهمجطنموليبدأبالصألتيندذلكأفألملاالىالمحاملوأمااصالةافبليبدأبأ

بعهبدالمانجلكمنطرألىلىماأجمالىالمغرببعدأخيصلىلهوحطهرحلهكعابملوحطأشمهبق

للهاصلىلنبىاذللئعلالنهمثروعلصألةاتقدبمذلئمانوجولعذراأولفييذلمنفثقلامن
أدتوفأولعذركناذالصألمالسماالوصولوابينبفاصلليسيريساهلالهغيرأنعليعوسلم

لفةبالمزدوسلمالتعكلليهعلىالنبى

تعجهلأعلملتيدوابرفعمألهاشالهاقجتأثمشبعيرهنسااصأناخلمغربافصلىوفولهلف
الوفتالمفرسائسعفلماصلىولهؤنساشمانأخيعيدأوفبليكندالصوللمغراصالة
بدوسلمليالتمصلىلنبىاوتعشىب5ناختعيرواولهففمكاننساشالمجئعيينافذهبكلللعثما

الراحلتهعنلقفيفيااناخقبعيرهمناليهمامجتاجانسامسعودليتممصفيايةوارذالشكلى

فيمبينخذلتريبالتفاوتبهانقلجمنلمشاءوانراحلعمبعدالمغربمانعنأشهبيعل

فيهموسعغاعومباحوافيعترلصألنينابينوعمشرذلبعملوليسلصألتا

لتهعبماعكلنووندرلفهمايتنعلمبدأريخهابرصلولدفصالعاالعشايمتأثمونرلهفضلإ



مالدعنوحدثنى

عنسعيدبنمجيئعن

االنماثابتبنعدى

يزيدبناللهعبدان

أباانأخالبرهالخطحه

نهاأخبرهنصارىلمأيوجا

صلىالترسولخصعلى

حجةفيوسمكلا
والعشاالمغربالوداع
جيعاموحدثنىتلةبالمزد

عهدانالفعلشكنماعن
لمغرباملىلنلىمحيملتمبنا

جيعابالمزدافةوالعشا

منىصاله

أهلممةفيمالكتال5

حجواذاابكنئبصلىناكم
حتىكعتبقكعتيغ

ممفيوحدئنىالىينعرفرا

هفعهامللئحنماعنبحي

أنأبيهعنعروهابئ
عليهاللهصلىاقتسولهـ

نىبالصالةلىوسلم
صألهاأبابهروأنكعتين

عربنوانركعحينبثنى

كععينبكلنىصالممالخطاب

تىبصألمانضيوان

صمامارتهشطركععايئ
عنوحدثنىأغابعد

عنشهابافيعنمالك

عرانالمسيبسعيدفي

1041

أنيصلىقحلدكااطأشهاليتعثمىولعشاءاملىثمتعمثنيشمكععينلعدالمغرضلىألداا
05مسعوابىا فيهوانكانخفعفاعشاؤهانكانلعشاءايصلىأقبليتعثمىثملمفرباوليصلخفوانلمغرب

فيبمقفودليسهناكالجعأنيهونطاويحهمليالعثبماءأحباقىيصلىحتىفليؤخعرهطول
ليساليسيرالعيلعاأنيهوتهلصكوالشفقالمحبعدصغيبالمقصودتأخيرالمغربنفسعوانما

المغربجمعلتصكلليعوسلماليلنبىاعرأبناوربرأشهبماقالعلىلجعاحممن2الهايمبفاص
يقصدأنوهذامجتملمنهياأثرواحدةوالعلىبينهياولميسبحعصنهعانافلىبراحدلىلععئماءلجمعوا

يدبخافياللهخكلباىاالنصاربتثابنمحدىسعيدعبئيحيىعنمالككالوفشوالتمأعلم
اعالدحجةفىكليوسلملتاصلىالترسولهعانمحلىأخبرهاألنصارىأيوبهأبااأنجبرهالخطعى

لمغرباعركيصلىنللهاعبدانناخعنمالكعنوحدثنىلفخيعابالمذدعشارسواا
الصالتيبالمزدلفةصلىانهأحدهمامعنيايئعمليأللفظاذشوالعشاءبالمزدلفقبهيعا

لهماوالئنافيهالحتهالهأوالوجهينعلىاللفظماوحلببغلجحاحمعليصألهابالمزدلفةانهلىلتاوا
أعلملتواعلعمادللىاكالفيغغيرذعلىليليدلدأناالبنهما

المنىصمالها

هاخقاينصرفهـىاكعتالةكعهالةحجواذاابمنىيقعآومقيألآأهلفطألالمالكص
أباوانكعتينبمنىلصألةاصلىعلمععوسلماللهصلىدتاوسولأنأببهعنعروةبىهشامعنمالك

صالهابلنىعفابنعمانوانكعتينفيصالهاالخطاببنعروأنكعتينبهرصالهافي

3يريداحجواكعتينذاايصلونمابمةأهلفيفولهنيبعداأئمشطرامارتهكعتين
والماقصرعرفةسفرهممنتهىممقولوكانالىورجوعاعرفةالىذلبلوخئهاافتضىاذاحجوا

محرمابالحبهفالبلملهعزفةلىايهةمنخبرجمنىءالنلموابالذهابلسفرامذاحتسبفىوالصألةا
البارنجوعافيهلذعدخلاعلىدئمأناليصنحنهالفيهخلدلذىااالصاممجمعةلىالرجوعامن
منهىفىيقيمانولهايرجوعاليلزمهفانهىءلمحيروالمسافعهنوىنحمارفانسافىاالسوأهاممةالى

أنحجااذاخرجواممةاهلعلىالواجباناكفأخبرماسواهموضعمنمالىفبسفؤأو
نويصلىلعودهوالبدأةافىكعتيناأنألملىاصكقوذليقتضىالىينصرفواحتىكعتينشكاوا

لمالتلنقوضيرءكاوالمزدوابعرفةإككذ
أنمنفوجمكلىاحتجكعتيهأممافيملىشليموسلمالتصلىاللهرسولإنودولهفصل

وقدأتمثمخالفعهبعضعنهماوعثهاقهأبوجمروعررضىوكذلفعلالعقميربمنىالمحلىحم
سفرفىعضراجماالنلهاليقحعنالافرأكابهةأعألشحذانهكانافقعلماتمامعنىفيلناساخعاف

فيبيزبواليبهوصعرينااوهومنيعبتلمادكقوهتالعودةاوقفقددعاوجممقبالخرش
اهاحىا1030اااءأصءااءالالضأدااتجماط



الخطاببئمحرابيمأنعنأسلمزيدفيعن11مالدعقوحدئنىىشيالمقالأنيبلغنالم

لناسنصلىلتالخطاليرضىابنعرانأبيمحقأسلمفييدككلعالكلنشيئاالمالايبلغناولم
كعتينالخطابفيعرلىثمسدهـاناقوهفالتمممقاغواأهلقالياصرفالفاالكعتينبمة
اآلدميريدأنهجميهركعتايئصلىممةقدمسحينلخطالابنممرأنفولهششيأالمقالأنيبلغناولمفي
اأصملمقامابنعةانكانلصألةابهمأقامكللهمنابلدردوذاااالماموكذلديفعللهمفملىمعاماأيام

اقصروانكانصااردوأنهرتميقتخىلاوظاطرمساقلسحلرقصرءاابنيسةكانوانصألةا

لصألةااالتممدغمنيالىفيهيخرجيوموهوويةاقىايوموردئقفالنهدمنأنهيقتخىللذفانإمألةا
اوالولهةفىمكةأعللىاراجعالفميركنيألهمقالأنهيبلغنابرلمكعتايئبكلنىصلىثمولهوفضل
األيستاألأملواللهاذكرصبهرالمفلممنىأطلوأماجرعذكرمالذفيهممألشيالهمقالأنهيبلغنا

لمامماواالمنتقليناالعرابليهامنحوايفيممنأحدفانماينسبلهاانجمسبوانواقامةبداراسئيط
أاالغاممهحكانلماكفباالنمامهموأهيموحدلذلتقصبرااممحنضلماباالتمامميأهي
اأهلعنهالكوسعلالقصرصفياتباعهفئكعلىالقصرفنبافىحكههيخالالذى

اسلظاأيكلىيهةأعلمنالناكانباميرالحاجوكيفبعأرأمكعتانأبعرفةمصألكيكة
أعلففالماليصلىاقامهمفىبنكةأهلصالةوكعكععايئأوركعاتبعأسبعرفةصروال

مالكقالالمحقكةيرجعواحتىلصألةاونيقصركعتايئبهماكعتايئأقامواماممقبعرفقهمنى

أكناأحداساوانكانظلمالكمنىوأيامعرفةممققعرالصألةأهلهنأناكانأيفعاوأهيرالحاج
ةبهالكألةاذليتمفانامفيماكنابعرفةأحدساوانكانبمنىالصألةذليتمفانهقمابهابمنى
لكوجعلىوعرفقوفدبلنابنىلمسالةيقصرورالكةأهلقولماألمنفدتقغشأيضا

ةوالرجوعإتمادىمنيلزمألنه5غيرذلحمفىاالميروحماالسفارلسفرلغيرصالتمقطذاومخا
غهرهمايلزم

ليستاألعندفىغبرمعاوعؤلفليلأبهايقتضىمقننبدنىكناساأحدكانوانوقولهفصل

سافركل3هنألنلصألةابهايتملمقمالشفانذفقاتانأنهإالمناذكرهمافدعلىداراستيطان
ةوأثلبمنىمنىأغلولذألتم5نيراتمادىالعهكافيعواتالصالةيتمفانهبلدهفىبصلى

أعرفقبعرفة

ومنىبمةصألقالمفيم

منىلىاممةننجرجحتىلمألةايتمفافبالحجالحجقفأهلىالاللقمحةفدمعالعنظص
مكةقدممنماقالياعلىوهنشلعالبعأركثرسأمقامعلىخدأجحانهوذفيقصر

يتممدةيصذهمينلثاااليومفىمماهوامنىلىاوجهـاظألنأيامسبعةبمةمالحجقفانماذىلهأل
اتمامحكمهكانبعقأيامأريةولترايومبايئوبينهوردللووكاموضعاقامتهافينوىمينألصألة

نهظتعجليلمانفانهالفريومبدنىالحاجهذاعلىواليلزمفيقصرمنىالىسخرجحتىاصكةا
اعألتهينممئأيامبهاالمقيمفيلفلمخرهواسفرهأولبينيغصلمفلشاأيامبعةأرنجااليستنهمل

لتشريقاثكبيرأيام

ارزحالمرحيىيومالغدمنجالخطابفيعرأنبلغهسعيدانهبنييمعيطمالدض

لغداجالخطابنممربلغمانسعيدانهبنمجيىعنكمنتتى6ا

اصدفيكشبمةالناصرصلىج

ممةلأتياقالانمرف

تىمفاناصألتمأتموا
عركعتينلىصصمسسه11
ا

لهقالأنهابولمنىبا
لتقمماوسعلاشمأ

مصألكيفحوللأ
ارجمعامأكعتانبعرفة11
ا

انكانيرالحاجباكيصأ
هـالظإلكلىممةلأمنا
حأروالعحربعوفسةأا

وكيفأوكعتينركعات11

قماقائمافيكةلأصالةا
المأليخلىفتثالمالك

بهياواأقاماومىةبعرفي

ياقحرونركحعهنركعخينا
الىيرجعواحتىالصألةإ

إجاطسوأتالقالهالكممف ا

أضلكاانإمناذاأيفاا

بعرفةألةوكرالكممة

ماشكقالاموأيام
اكتساأكانماوان

يتمذلكفانأبهامتبكلنىا
أحدكانوانئهاالكألة

أبهافانكنابعرنضضسا

أيضابهالكحألةاذلدصه

نىوبمكةالممبمصالقإ

مالكعنمجيىحدثنىإ

لهأللمكقلممنقألان

فانهبالحججثفامحلاطذىإ
خرجحتىالصسألةيتمإ

شيقحروذلكمكقلنىمن

مقامخلىاندقداجمعا
ليالأرلمجكرشأ

لتشريهاياماالبتكب
مالدعيتمجيىحدثنىالا

ارنفعنالعرحيومندمن



124الغماوفميأفكبرإ
ألنهارفكمبرفكبربعدادثغاعممذكافاليخنخسجصمجمرهررالناسوهبراك6ارشيأبتكببرهلناممفكبر3
يتصلحتىبتكمبيرهلناسفكبرفكبراالشحمبىزاغثالثالثقحيغخرجثمبتبهبردالناسبرمنالثأنيةثمخ

االوقاتفىاظطابعربنخرجالشحافيخرضعرابئالبيشفيعلماالتكبيرويئاثاراارتفاعذلبعد
اللهصلىالنبىعنلماروىتعاالذكراللهصوتنيههمكبرالناسئذمعىالتهببرعلىالمذكورةالناسفماكرفكبر

قاثهأكثرأفىالناسوضافالخينالجصتعادحرلتوذوفربأكلأيامااقالانوسلمعليالثالثةبمصئمبتكبيره
دقالولكبذبالتكبيرمذحاللناسويعاننجرتعالطصثندتذكرعنلمةةإالفخثللتشا01فكبرلثمساغتزحين

سوناممرأنالجارلحتيلالراالهتعهرالخاسداكواالحبصبمنىاذاكبرنعريمانهالك5بتكبيرالناسفكبر
يديزناالولعلهاألذأنلويعسالةاهافبلرالجاراذكانلرمىلناسيقصدذلدليتأهباويبلغرالعاكبمليتحتى

اصالرارخوبمممرتىانالناسالتاكببرادكفممعلميتصلحتىاكوالبميهناالعألنفيفدعرن01فيعلمالبيت
بركتهثنابمنهمارجاءانالناسعايئالدعامسييغتنونئرالتمئعالىحعنئذذفعتذكرونمالداالصلظىفي

كماالهلينبنىناحبيباقالطالتشريتاااياهاسيوهأولذلمثفىعركلوئارويآفصلأيامفيذأخالتكبرعند
أتلعروأمالفعلاذاباالمثمسئمازالتاثمعاراا6ادخمالأوابىأنوغيرهمبرالصلىاتادالتمثريق

وفذلدرالجمخألللىوندبرالصاواشويهإروفىلمصلىإخروجيافقيميرهـاقاآلتكبنراالمامذلكواول
ينصرفونيرمودئمابعالىاليربممفالىوالالىالساعاتكلفيبهيبههرونوالحجاجدبرصألةمعهوالنات
عندنااإلميقالاللكالتكمببرصعظهربالمحصبثمايعداحتىير6يىباخوالحرو3بومتالبهرس

الظهركطبرصألةوالناكامعصقائقكبيراالممامواؤلاتدبرالصالتثريقأييفيالتكبيراوالناسذيفكبيراالمأم
يقطجئمالتمثريق3خرأياهامنصمخامعمدبرصألةوالناسممامالمروآخرذلتكبربوئمفىالصبحصإلةفععوبهر

فيعقاويحدهجمامنكفىلنساواللىالىلتمثرياآيامفيلتئهببرمإلوافاللخاكبراثجرءلنثافيأيام3
وانقىاذادجعوامالبالنامممابدتئالحاجاماخاذللئمالناسممايأسموااوباآلفاقممهاواحبمالكعهالتكبهر
أيامئلاالفيبهماليأشغصامافانهلميكنفامامنالحلفىحتىيمونوامئلهمالتحواجمهمماالأيامفيوالتثبير
ابعدالسألمسهوهفأحممديريدمتصألبالسألمالتثريقأياملىالتكبيرفولهلقتشرجمق01الرعلىالتعثشيقا
فالهالقفماؤكالمبعدالسالميكبرنهظلصالةافائألبعضسجودانسهووممنيهراالبعدالسألمفألفيكانمنوالنسا
أومأمحومنلألةالببعضكرهاذإمأتةالصألةمنللابعدغامثمهرعانذلكووجأشهبفيأدحلواوتجاعة
اراالبعدالشألمالتكبيهرافألالمهجبرااغامواتماواجتكلهاباالظق

المدونندونفيبادعمائازفيعلىرواهتاظسلملويريدلصاواتدباقولهفصلباالمنجلدفيباشهالناس
واجبفعظبهالهاوالنهذسلذلصاواتاهذهشخصيمىفىالنالهابعالعضخالافانجلالخهمبثنىوبالناسالحاج
االجهجعيهاالصاواشبامنفتصأخفوجفوائقضىرجزااذا

عقفثكببرشره3والفريومالظهرمنعقبصألةنطوفرالوإولذلتكببراالماأفصلحىجمهمإثتمرااالصام
يومالفجرصألةالنبخىالناسمنألةذمهإلةزالخومعتىربقالتث2خرأياممنالمجصألةفاهافيألحلالمبهؤالمثا

ئمالجالىاطاجلمحايرلىوابثنىالتصلىالتمثربآ3خرلياالظهربالمزدلفئصألةلىالعراغاماناليأتمماطنيئلمبن
الظهرسألهالشافىجمرفيوقالططريفمنمالعنالةأوحيشادرالظهربالمحمبينمفرفيملىأيامببرثكفياالجمهم

خههءااأال30مالكقالالتشردق عشرهخسفيكوذل3أبالقاتجااللشيفولطللشنافدمئاهوودصريىيمحرمنء
فياؤفىكتابالئثصريتامنمخرأيامالمبحو2خرهاصألةالفزبرمالظهرمبعألقأؤلهاصألةأيامالمعدودانااليامة

التتهببهزلهداالنفيمعنىإفألئاكبيرعليهالنشريبعدأياممنصألةففىفجنسعنينألحشريئ
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العكببرنسيفنمسعلةمعدوداتأيامفىاللهكرواواذتعالىلولهاأليامبهذهاختصاما
قربادلكفىالمراىاناالولالقولوجهضليفألشئلىتباتوانقريباكانكبرانالصالةبألرا

يماقعدفكبرقىنرفانالتكباالماممىنقولمالئمانمنلمدؤلةاوفىلصالفىاالىمفافالنه
لحالااعاةميلىلثاالقمولاووجهوافليكبرجاوسلقومواولمبهبرعبذوانضلعهتباضدفألشئوان

علميهفألشئفارقهافاذالصالانعلميهايفلمللىة

وضيرهموالعبيدىدلبوااوأطلوحدهصلىومنلمافرونوالناسويهبرالمدؤنةاقالفىفحل
يلزمهاكنالماةايخاألولالقولوجهبهبرالناءدبرالملىاتالختصروالفىوتالالمسامانن

بعداءاالمرأةحقفىيثبتفلماالعألنحكمهسعنىالماقالولاووجهاالحمرامكالرجل
الصلىاتهالدالعكردلمزالدعنملىالمحوعفىقالو السبهيرصئهـهمسئلهانكلال

واللههااالأكبراللهكبراللهأكبراقهأالتمالكالختصرعنوفىكبرأاللهركأاللهكبراللةا

تكبيراتثألثقتمسعلىاكاشوانوذلستالقاسمألشيخاقالالحدوللهكبركبراآلكأأ
الضكبيرفىنسقشنومخنالمجوعةمالفىيادعنؤطحلىوولأففواألؤللياشإصؤأهمتوا

قالصأضلملتثألئاياكدفيهطلماشهبي3ألفابئاوروىفألحرجزادأونقصكنتألنا
متيلىأيامنألثدىولراأياماشالمعدوداااليامششعريقالمأيامالمعدوداأليلمماال
سميتعلوفيهاقتعثاالفاحىلحومالنثريقلتصعياقيللتشريقاأيامىلفرابومتلى

تعالىقولهبذلكوصفناحالتىاهىاتلمعدودااأليامانوكايدلشلىنغيرئبيرفيأشرقلقولهمبذلك
االفتهعليصعناهائمفالتأخرومنضلعهائمفأليومايئفيتعجلفناتودمعدأياملتصاكرياذا

وممهافييفيأنمغايومايئفىيستكمياوإلتعجعلتأخرحنيومنمنهايومايئفىتعجلفينآعلما
ينفرفيهثمىالىفيصنبماشرعليوميناصمنهافمألثاوهوالنغرايوملفروهوأولهاسما

بمالصدرفيأقايوملشوعولئاالعومالىايعملتاخيرأنلشوالمااماليوافبلصدتعجلياكون
ريصدحملرىانيحننصر

والمجطالمعركطصألة

بذكماالتىأناغبالبطحاهؤسلملتمكللياصلياللهرسولحرأبئعبداللهعننافعماللشكلنبر
لمعرسوزاصبهاألحدأنقالهالالينبنىلكذعريفعلبنللهعبدانقعناقالبهالحايفقفصلى

انبلغنىالنهالهمابدصلىثملصألةاتحلحتىفليقمصالةوفتفيفيبهمرفيموانيملىحتىقفلاذا
لتىلبطحاطثواالمعزسشبهعرأناخبنعبداللهوانبهعرسوسلماتهكلليهمصلىارسول

فيرحلهبموحطزلاذابالمكنالرجلرسوليقاينزلاموضعالمعرسالحايفقومعنى2بذ

وسلملالتمصلىفبىافعهفيمولماعلىزل3ليعالتصلىلنياالنلمعرسالموضعذلشافبممى
وابفرأميوسلمعلياللهملىلنبىاأنىوأنمرمعصألتهبلوضعفيتبرلمسالةمقباف

انكلهادمفيلاالحليفقببطنذىمعرسفينودممطوهوأنهوسلمعلعهللهاصليممرعنهفيعبدالله
مباركة4ببطحا

ذلبالقفولوخصفبهيصلىحتىنجعلاازلمعرسزاصبهاوألحدأنوفولهالالينبنىفصل

لىارسولبرأبئنكلبداللهورففولهفىإنمأأناخمماكليعاصلىلنبىاعأورلألن

لمعزساصألة

والمب

هالئاعنجميىحدثنى

عبداللهعننافععن
اللهرسولأنعرافي

أناخوسلمعليهاللهصلى
بذىاقابابطحاء

ناخقالبهافصلىالجلعفة
عرشاللهعبدالن

مالنضقالذلكينعل

وزصبهاأنالحدالينبنى

يعلىحتىفنلاذالمعرسا

غبرفيبههيوانفيه

حتىفليقمصألهؤت

علىنمالصألشحل

أنبلغتىالنههابداله

اطمكليهعلىفترسوال

كلبدوأبهعرشوسلم
بهعرأتاخبنالله



مالكلنعنوجدثنى

عربنعبداللهأننافع
الظهريصلىكات

والعشاوالعمحروالمغرب

ممةيدخلثمابالمحصب

بالبيضفيطوفأللبلمن
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اور4نحلىاللهرشولوأالمعرشطريقفىيدخلوثمرةلابقطرمنحنرجايموسلمكانالتم
دصغكاحتىدلوااببطنالحليفةرمليارجعواذلشمرةبمممجدالمكقيصلىاكذاكانوعليه

لذككللىواحتيمابدالهيصلىشمالةلماتحلحتىفليقمنجيرصالةفيبههيوانولهوهفمل
ذلكيحلكانعليموسلماللهصلىالنبىأنصعنابيدالتمكلنبواروفىوسلمعاياللهصلىافبىا

لسمامذافىليهاالسماذدأوحىبركتهكادجىبهمنمواالفعدالفعلارذالتاكرعوهذايهدل
لكثرةاحديريدفىفيهلمايملىوليسذلفبهابركةصايقمدبالصألضعبافهباركةلحاببثأنه

علملمطيافالحدلهالكثرةاأمالفلةاحدقىفهذاكعتاوهولنافالهامنذلالماثصرعلوألقلةوا
أياعتمرحجفجناماعنسعيدبنوداأبودىرووفدأوعرةحجقافألمنكانلمنوانماذك

بالمدينهأهلألالىرجعثمأشبمؤلكأوهافيشهربهافأقامصاهألبفريتهفرففلثمالمدينأهلمن
مالنصأعمواللهصدرهفيلىأالىتوجهمنوانماذلسلىالمعركيأتىأنعليهليس
الليلممقمنيدخلثميالمغرسوالعشاءبالمحصبرالعصرالظهريصلىعرفيبالتهعةأننافع
وهومققبطالقبببانةارجمنهامتصلممبأعلمونحعالمحصبالشبالبيتفيطو
أنيقهضىبالمجاملىااهذهايصلهوقولهمالعنلمواابناواهراالبطحلهيقالالذى

أئصلىوسمالتصكديصلىلنبىانبمالطأنسوذللشمارفيواالصلعندهوعثرذلم
بسنةليساقالمالمحعبعيامممتمأعنىورورقدرفدهوعبباوالعشاهوالمغربئالظهر

نحوهعباسبناىوروظروجهاسمحليكووسلمليإتماصلىالترسولزلهفلانمذهوه
ولكنىباالبطحأزلأنالتمطايعوسلمصلىلنبىاقلميأميقالرافعأبريسارعنسايمانىروو

ولالنزألسفباماالنمقالالمواؤعنابنىودلىولقففجاهفيهافبتتهافضربتتي
مالئمانعنوهببناىوروفألبأسصللىوانالرماعمدرأيممناالماماذافىغالمحصب

رسولبهأناخصهبسنةبولعرالنزابنوقدقالبواجبذلكوليسلرصالوالنساءضلحسن
جبوايرأنفىماقايوالخالعلىذاوالخلفوعثمانوعرأبوبمروسلملتممليالتصلى
يترلواحتىوهزأناليبهاوبيقتدىاسقبالئمقوكمالكؤتقالاالسقبابفىاظألإغا

يقتدىومناألئمةصكلىفتعينوالخفطوسلماسكايهصلىلنبىافدفعلهأهنذاالخحقهماخذلى
الموضعذوللمنزويموقجملالفعلهذالئاليتركبهامنتعوالقيامالعياحياممأهلمن4
بةلقراوجهبمكلىؤلزالزاليكجوبلبهولللزاللنفعهلةولبسازالمواضعلزابم

لقصيباأعلمفاليومايئفىتعجلفأهامبنلميتعجللمقاخؤلكلترولفلنايسقبافاذافصل
فىتعجلنلمالحصبةباشهاابنعنذنبأكطابنلموفدرهالكعنحبيبابنرواهالهكلود
افتعرعلىفأمامنهيمهاكلأاعلىو6لىالعبادةاستوقىانماهولمنطاذالنوجهويين

حكمهلقصيبمفنامنكد2ولجارالذمماورمىفيالمبيتنرفيبوئعجلالفضيلةونالئزشهاد
لنفرايرمالجيةيوموافقذاوكذالالقربفىيرلتأخاهـهةاليقوىالذاخمعيباعلىأليتلىما

ممللجعتبأايصلىلصلمحصببااليقيمأنألحبالمامدقالما
مضى5شادىانبالمحمبويسقببهعاليأمرحبيبكابناقالبالمحصبفقدلميقمومنفصل

يدعألحدأتالينبنهأأنهبأليمسىحتىبهالمفامصثقويدعيأوالعمرحتىالظيبربهاصلى
لعصرأولظهرابهاممقفصلىألىهوصتىبمومفىبهينزلفلماونمبىجهلبموأمامنبسعر
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أنصسفبمنقاقدمناهجمذلثووحبيببناقالةأغيرولدمفعأعليحنقمفالممألميبطرة
مسئلةبوأجبصنلألنملمعليفألشئفىكهومنأفضلبمأحوطألخذاسقبافينحتلف
بهنزلاالبطحأوأدكتفاذحيثلصألةاصلىكانداالبطيأأنفبللصالهوفشاأدركاومن
فىنحعلوالزولباالبطحوجربهنلىوفهامعففيةاداءانصؤألووجحبيصابنقاله

وقتهافىاءالصالةاليفوشبأدأنههعبهاسقبا
الفاضقفيدخلفباطواعليكنلبيانكانبافيطولليلابنقفةيدخلثموفولهفصل

بمةيريدالمقامكانوان4الودلطواففيدخلالفاضتوقدطايريدالىحيلممننلذللشوانا
موالتشاءأخرالطوافوانشامطافوانفقذصل

منىليالىبمةلبيتوتةا

المنىليالىفيلبيتونةاراءومنلناسايمخلويبخرحالهكانالخطابنجمرأننافغانتالزممواعمالكص
مألكعنصكيىحدننىمىليالىالحاجأحلهناليبيلىالخطابغالبنعرعرأنعبدالتبنعننافعهالمن5بعقبةا

أنقالزعواانهنافععنمنىليالىفييريدوراءالعقبةمنالناسيبعرجاليدخونكانفعىلهشودعامالعقبةمن
الخطابكانيبعثبنعرانععبهقالبهابمادوفاثميتبلقفيتعلقحبهموصبهاهعثروعكالمقاممىليالىبمقالمبيتأل
الناسنبدخلىرصالثمبمقاكرليلتههاقامالماجئمموابنعنيبحبمالوابنعنعبدالحبهمابننفرؤفدقالبم
وحدثقلعقبق51ورامنالموازأشمنابنوىومفعديمبمليبيشليلةعديحتىفألشعئبهاحأصعفأقامالمحمنى6

عبدنافهكنمالفعكنعنالنىأذلثفيياالصلعلعهبيلىقالثنباشبعضاقديارامالعفبتلهلوليلىوجلباشليلهم
بنعرعرأتبئاللهفىلدلوهاالسقايةألجلبمةالمبيتفيالقيأسيارخصمنىلعاقفيبلليموسلماآلمملى

أحداليبعتغقالالخطابيآلئمقبعدكمذلشبفعلوفدتأارحاصدونولغيرهذلئالمجيرؤللعباسواالذيهنبهأنممأمور
هنهنىليالىالحاجمنمسثألالخالفلعدماجماعوراءالعفبقوهذاعرالمبيضبمفعصمليرسلماصلىالنبى

وحدكطالعقبةوراهيومالناسيرههاالتىعنالصلرةالعقبغالنيىارككراهطخشماحدوعرأمنعوابعقبثالتى
بنهثامعنمالكعنمنىاليالىباشورامومىقالوقالعالكالمبسوطمالفىعنناقعابناركأالفرممايلى

الفىأييعاعوومكنبتركلالدمدزمافيوعيهومبيتحعثرمنىليانيباشبغرمنىووجهفالنهليفالفبية
منىليادبمةاثبيتوتةيساقمالوهوهدظالمدىالمسئلةهذفيفولعالكفىالفديةوهعنىبالمزدلفةلمبيتع

اليبيقأحدإالبنىبهاباتوبمةفرعقزاوالبيتمنفيمالكعنالمبسوروكللىوكنكالحرمالىمالحل
بنهشامهالمشكلنصإلضرورةمعلكفأوجااللحرمالحكمنمدجمسوفهعلي

بككةالبيتوتةفيتولهشأحداالبمقاليبعتنمتىبمقليالىببيؤلةافينمظلأبيععنعروبئا
كاناللهبنعكلبداوالعباساالمبيشبهالمارأمحأمملساثلاانماخصأحداإلفيعاليبيليا

صوىوفدكرهذمألسقدمذلشكفيليوسلملتمانتمملىلهمارسواالأركضمنىبمفلياتاني
بهاؤيظلبنىليالىبمةبرأخيبيشالرجلالبأظلنمكلكرهقانهوصواباحقذلككلباساعن

وفمروىلناسفىابذلسالسقايتولميرداأجلنحبيعبمإنماذلرخعبنظااللجاراذاصما
فيخباتالقعيعةعليماشىبممتاعكشللرجلاذاأنقالأويلالهمبافمايؤيدهذااعن
االطألقعلىبمباحذلئليسأوهذايفتضىابلشذلفبالعذبمقفعلقعندبيمتافألبأ
ليهامذهابالثوالذمحيقمفميهيخصهذلئعكذرالنماللدزمعلىهلعليليلهذادبئولي
ىلمدعليمابمقأنفباتصقميخبسفمنفينابنومحكلناحسبمالهدصكللىا
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الالجاررمى

ليحتىلجألوقوفاطواالوليينلجرتيهماداتياقفالخطابكانبئعربلفمأنماالنألص
يدائألكانيأليروفوفاطويداألولتينيرلجرتينانديقاظطابكانفيعرانقولهلفياما

لفياموالقياماىالمنهبقيالقيامايدليألحتىاطوالذكروقودعاالىالىندهمابعديق
والذكرصعندهمالدعاالقيامطولويممفبمشروعبازرحممانانجرعندتينكالرلاار

ويسجهجمبراللهطويألؤمىفااألولتهنلجرتايئمحنداعركانايقفبناللهعبدأنتافعنمالكمالدضنيكيىحدكط
اللتاناألولتايأماعندالجرءثنيقفقولهالعقبةةعندبهىواليقفالتويدعوومجهدهاظطاببنعرانبلعهانه
سمدتليالتىاواألولىالجرةمنىانثايبدأبالىالنألاألوقإناوانماسميتاسمداظيفيلياناصلرتينعنديقفكان

لىاألعندالوتجوففشرعاقاتدالعقبةىوبالقصوىثمتليهاالتىوعىبالوسطئئمالخيفطويألوفوقااالوليين
أمامهايتقدمأناالعنداألودوموضعالوقوفالعاقبةجمرةردوعنداآلثرعبولىوالسطوحدئنهماالكائمبملحتى
ثمسكويدشمالمسيلبثلنفىثيلالخهـهاذاتيفرصمدالوسطىفيريتفدمثمويدعىيقثمبىاخنافعصنمالكعن
فىعبدالحمابئارواهكاهىأيامكذلشيفعلعندطواليقفالعقبقفيرميهاجمرةالىيتقدمدمحنيقفعرحالنقالله
سمدتلىالجرقالتىوسبمكاخاذارممعليهاللهصلىالنبىأنوىلماووجعلىهالمثكلننحعصرفوةناألولينالجر
رافعايدعواكانالقبالستقبلاماههافيقفيتقدمثممجحساةحصياتجمبركارىابسبعفيمنىمبهديحولبراللهطويأل

ارااتيخحددثميكبركاركامجصاةححممالتفيمارسيهابسبعالثانعةابرهيأقنمالوقوفيطيلوالتهيدعوالومجممهو

ايهابحمبعرالعفبقفكامحندااصلرةيأذثميدعىرافعايديهالقبلةمستقبلفيففالوادىممايلىالعقبةبعرهدتيف
يةبممنوالتأعلمذلكأنبهونتهلويعاكنواليقينصرثثمحصاةحصيالجإلعندكلعهـتهالكعنوحدننىء

ضيقهـضعها9العقبةوأباصثرةيرىولمنلمكالءلمسقلقعامفيهاألولعينينالجغموضحأنالمعنىعرفياللهبىاندتافع
بقهطرعلىالينصرفيرميهاالذىولذلكيريدالرىمنمحالرىعندهاللدعاءالالمتناعلوقوفاصبرةرمىكانجمرعند

الرمىيأذمنلمغلكقطريقمنانصرفولىالجرةأعلىمنوانماينصرفوحدننىبحصاةاركط
والقميدوالتسبللتكبيرانماهوالجرطاوقوفمطندأنعبداللهحديثقىنهوفصلبعضممعماالثهعن
أنناصععنمالكصموطاالناسفوةقدروذلكيلىافيهاسفبوالدجماصلذلكالذىالححىيقوللعلماأهل
عريهاليكبربرعبداللهأنفولهالشكصاةكارمىالجرةعركاخحبرعندرمىفيعبداللهرهعوحمىابئبهكاير
التماكبيرممثروعاعندالرمىنجانايتبهررعندكاناذاوذألولمجماةرمىكاالجرةعندرمىبهروأيقايهااظذ
االكنمنالالنتقالكررمحلىبتيعمكررفانهلتكبيرافهاشرععبادةكلرميقيذلككلاأجمباللتلذمن

فيألواالحمصاةيمبرمعصهالكوفدقالدتموتكنيرتغظيمواضعوشعارالحلصألةاكالت
لتبهيراوخصمسئلىحماهانهكانيهبرمغكلوسلمالتمكلليهصلىلنبىاذلئصاسوكططن

بنفقدقالسغفالقلصألةاكاخصتوسلمالتليهصلىلمبىالفعلالذكرسازألفاظبينمنبهذا
ألهعندىلذىلتصكنمواالوليدرضىأبوالقاضىاقاللتكبرالسنةواماممعفيمشيأسملقاا

اكرانمذذلكومعنىهومجزئولميكبررمىفجنالمبسوطقدقالفىالقاسمافيالعليهالشن
يفولالعلمهلابعضماللئمانصمعصكارواألدعيةكساثراالذمالحبملمحأنناثروعم

شلىاأجمبقديألددذكبرمنقالعالوأالخذفحمىصالرمتلابهىفيلذىاالحصى
حصىشلرميهالمعثروعالحعىانيريداظذفصىحممثلالجاربهىفيالذىالحعىفوله
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بصنهافدومايرمىلجارالحجارهـوابهافهامايرمىبذلباسمصميتمىلىالموضعاسلجرةواابخذ
لسبابةابينعلهاالبوجهلعرسطلىابهلصغوفترمىاالىمائلوهوحصىالخذحمىمثل
عنهىلناوسلمالتمكليصعلىلنبىاوممطكنوفدلنىابضنتقذفعبالسباثمليسرىامنامواال

ليالتملىالنييثيبلغعحىلانهيقعضىاكذلتليرأحكبرمنوفولعالوأفصل
وجهمنليموسلمالتعصلىلنبىيشاحباهولولعلماأهلبعضالقولاذلولذلنسبفيوسلم
اللهصلىالنبىرأيتيرعنءابرقالالىروعأكبرمنهوالسمفبماهوأرهغلمالسبمالىج
اللهصلىلنيحديابلغهانهيحتهلثاالنهووجهآخرالخذفحمىبثعللجرةارهىوسلمعليه

ثالثووجهبأليسرزوأخذااللجواذللشتبيعنافعلشليموسلمالتصلىلخبىبذلواأنمرمىعليموسلم
اللهصلىلنبىابههارمىمئللباليقعرعنذالحتياطاانمافعلانهشيوخنابعضكرهوماذ
ذلكيقصرأحدعنأنثكرهالخذحصىبمئلرمىوسلمليهلتاصلىلنبىاكاناذاالنهعليعوسلم
ضثلىوميكبرمناأخذمرهالخذفحىمعلتحرىوهنلخذفاحصىاهوأصغرمنفيرهى
يزيدفاسقبمماألنوسلمالتمكليعلىلتاسنمرسوللذىلضقديرااببعضلأصغرمةوهي

دروىوهنهشئواليقصرعنليموسلمالتصليلنبىابهجمأرمىرمىنهاليتيقنلخذاووحكى
تدرلوكانبأيسرالنسأيفماوهذااظذحصىكبرمنبأيرمىأنهكانمحدبنلقاسماعن
عليهيادةالىهنيمنعخذلكلمنهبمثنالمجوزاالخأللالذىلخديدامعنىعليالخذفىح
خذيأأنولههسعلةوأحقأولىليعوسلملتاصلىلنبىاجمافعلألخذابينأألولالويا

فانهالعقبةاالجمرةبهوهىقدالذىىانهالميأخذهاأوحيششاءبكلنىخلهلجارمناحصى
والوجملذلكالتمكلنهالوليدرضىأضىلقاقاالحبيببئاقالهالنةلمزدايسخهأخذصن

ذلششيأالنواليقدثكلىلعقبقفيرمهااعرةيقصدمنىداخلالدادبالجارالنإالستعدايغعندى
بالوصولرميهملأنيعنهدمعدةهجاأنيمونمبرحلهمجطأنقبلبوصولهرمعهيتصل

الجارفاغابرمبهافىمنوأماغبرطوكسرهالجارمارميمووصولهبينفصلمعدةلمتكنان
بماقدلجارامنىوالفيهسئلةعدادهاوالجارلطلمماالوفتلهفيتعوالبعدالىلثااليوم01
يأخذمنحاقأنهسقطشمنمالفجنوهبكلفياوفوالمدهبهنهذاهوالمشهورىر

الحصاةاأتيقنماالنعنلقاسمابناوورقاسقطتانبهامافيرمكاموضعحصاه
أخذمنهانالتقيظوافبهاومىقدلتىلجاراامنأيخأخذليكرهنهواامنمفليأخنسقطتالتى

فجثطأشعهزعيطالموابقاخفيفاوقدروأنيمونفأرجسقطشعناكأممهانوهوالحصاة
اليغيرهاعنالجاررمىمناألؤألنوجمالقولبهنرئهالأنهافرمىعندالجرهمنفقدحصاة

التاقالفولوجويدهكتفلعبهافيرميهاذلعينيمنعفلمفيهايمنلمفيهاهعنىوالمجديئلماط
ماتقذمفهاعلىلفرلامبنىواألطهرأكالهدىفأليمزعقكرارهابهاالعبادةبهاأديتأنمقد
بشلهغرمنيقولعركانبنعبداللهأننافعنمالصإلوضومبالماءثكرارمن

منقولهشالغدمنالجارىفيحتىفألينفرنببهنىوهوالتهثريقأيامأوسطمنالمثصهى
ربقتماأياممنلتاقوهرالنفرالمتعجليومبريلالتشريقأيامأوسطمنثمسلابلهسنهو

لغيبجممانوهابينمهلنعجيلاغالهانهوذتايتعجلأنلهيهنفلمجلسلفراأالموالثالشهن
لبدالىاهنبههاوالمقاملممبتفقدكههالمثمسابشلهفالطكلرفيوهويومذللشامنلعثمساله

مالكدطوحدئنى

حربئلحهاعبدأنسحناعن
ضكربخامنيقولكن

أوسطمنالمثمسله

فيوهؤالتشريقأيام
يرمى7حتىاينفرنفأل

الغدالجارمن



هعاللئكنعبدن

ليهأسمعنعدبنروح
رموالؤالنللننىكؤا
ببنلطرسشواذ

لبومنلدجمعال
يخأبفباناس
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افعافهيونحأارانيرمأللععجيالوهوهاجمهحتايععجينالثأألفضلظالجارثنيرهه
طاحجعلهاوأماحممسصوماذللهلثمممىتغوجاأيخوقلقمتريلهاهين
هووجعفروإمايهـأعيمألحمللظهلعجبقفحمااللحأأالماعؤتمبظهطالح
والفسكالعيدحتاواالقأأدنمسدواسقمعدسدألقعالكلدمفضدردوادتئبهقتالكلم
مسثلةطوألشيخأيرايئاتهليهقيأمححممتايضمافعسقعيالهاعيئاأ

فروىفعهولحاالفقمالخعانغهكفمثيميرعاطوخكلعافالصنلىأثميمبلمطمطمالعن
ندلعلسماينهأوشضىضيهدرصقوهعآمبالأخثوتمللمعلىصمأظالأرفعدأييآعضما
ماللهقواالفآوحرأجهلقاسمابهةماالآلظقاموكاالبأكابعوذغبلالكخ
رالصدأنهولايالعولدآصلتلطهخماهالافالهاتخاآلدعجلذصلد
ألمدسكاكهعلجيرإوقواعلرفقالمارجورولالفماليمعكوملمعجالالتقرمحسرعتالهل

اكبثاغفانحوهماآلظثاوأمااطلهويعااللمسفه3مجهوالطولمادسغونولشغاالثالةتأ
يلفذيأخبملمتارهيآلمشهوالتعجصلافيتهآلاأأماصمملىلتهاليرلرقاطا

ناالبمثعرطمرالللمالوليقالالطمكأاوابيأحييالملجمشونفبهـةوفدط7طعواكأيبد
ضضديحةغفعاثميرمايهفىقعجلكختعدفودفقولماالوجطالثافاومففيالملحتواقييه
االتمكديعو3صلىللديالشهاللنيبيأنعيموحميةبلكأضاروومنجهقافدالمءيىوا

لهينادمممبهافأرهرجالظيهاثمصتافيفالعليهماكفالئيرهلجلفنهىيتلىالجم
ضؤانخهببتهوفدالىالمكهيربماوالماجبناخعاالماالقولوجوالناسفي

فيفالكدتالسغرسرعااحتجاخاالتحجاليبهوؤلهتبكاكعلعهيمقهعلعهنهيرالمس
مقدلمحعنىاققثمفبدتبككولمبربماميةأهلقعجلخنلماجمثمونابنانلبقوليفئفبرخ
الحشثفهيرجبحلععحالهـتركوكليدزمطلمبرمهنشلليماللهافكلمبمابنح
العدمنلرهوثعالترك

الجارههـأصرمهريعفهـاتمللىممالغدأهالجارحتههيرههفاليتفروقولهلإ
لللاليزولىوهـعنصاللثصسريموولقمقذللةالمقلهبالنيارجلهاالمجممألغا

أنسجيهالللةعةلحمعبطلصروكمابيةوذللةجرمنوالعراالشريتاهأيإآ
يعنىيهايربمرفةالهرجوأنكونهخعيفافاظحفعلكالهتدايؤجعالفرلجطودض

اوغيرذللئالنفأوصالةطوانيبشئغيرمعنيشولمعىاالطعنترجعاطواأندلطا
افناسأعناأييهمالقاسييةعبالرحمنهاللئيهنصءممهذللةميةهاقعلالىرجوع
فولهشسفمانبنأبىلبعساقىذلمعنكوراجهثوارمشواذاهبافياذارمواكف
المحالصالمالمهعمدغانراجميماليهاواهبإلكامشريمثمنواذايعظيامالجاريراقارهواعزا

افشأنالمبسوطعاللئنظلوقدكباعيرههارايأقطاراجمرتالعقبقظخاراأهارمى
الفرفكنمكيروأهادوابهمكللىالناعمآجمؤتلعقبقراكياهالفوكلنيرما

سافىودموأمافىرهععآلجمرقالمحقبةيرهاعنامعأنهذلالئافدفيواالصلملشيافييقول
فاقثبئ2تضلناسبمافلىلجرتينالدعامكلنعومجتاعالىاالياآظالمتالمعاتطضح

اميللناصيمبريعيآلئخوجمنلهأبضفامللبنبهدهعاويةوأوالمنحولهصل
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أومشىيقلئشراأيامكبفيهنلمبسوطاوفدقالمالفىرلعلىآيفماكبيةومعاولعلالحج
جرهيرمىالقاسعمأفيكانمنلفامماسألكلبدالرحمنماألنهصعديهالفرالشئيوم

وهواليسرأسفلهامنمعنهاهقالمالكحيشتيسرمنفولهشحيتيسرمنالعقبقففال
الرحمنوسكلبذلعارواالمعلوضيقهألموضحوجةرمشقأصكلألهادنيهفهاألشرميهامن

فقالفوقهامناناسايرموانأباعبدالرحمقياادمحففلشلابطقمنلتهعببارقالبدفيبنا
ودورماهامناباالساعلىومهبقرةارةسوأنزلكلديالذىمقامهذا5غيرلهصالذكماالب

يسارهوككنينيعنمئعلالمفبقفاجرةرمىوامسئلهمبسوطامناأجزأهأعاله
صبسبعلكبرالجرةارمىمسعودفرآهبنامعيزيدأنمحجبنعجدالرحمنىولعاذفيواالمل
لبقرهارةعلمععسوتزلالذمحآهقاممذاقاليمينهعنومنىيسارهعنلبيتاوجعلحصيات

عنففيكبريىمىحينلمريضايمرونمفقاللمريضوالممبىايرماعنلمالئسئلص
باوجوعنعوأحدىرمىلذىاىرفريقلتاأيامفىلمريضاصحدهافايطيهريقماومزلهفىوهو
المشىمنهمااسهطاعفنالمريضذلكورهككاويزمالرهىيلزهإمياأنذلثوهعنىش
بهمايومرم3يةاصبىاانكانبنفسهلرمىيباشراأاليلزمفانهيرهغيحملهمينلهأوكاالي

أامالكعنعبدالحمورومحابئالمبسوطفىماللدشاعنمعنىسروىوذهنهوكاخعالمريض
المفاصنثريقالتاخرأيامالىىفليوخرالىنمثريقاأيامقىيصحأالمريضارارهنحعفى
قوالواحداوذالنهأنيهونأحدهاوجهينهذاعضدحنلوواحمىعنذلدىيرج

ورصامجملهمنلهيهنلموانالرىوجملمضىؤلكويطعمجصلىمنلهانكاانهأوإلعلىلنص
انحهرىلهمنيكنلهذلولميرجلمممدوانأخرالىثريقلتابقيقأيامفىذلكيطيقأن

اذلكأفربرلىاأيامفييفيقاأنرجااناأحدقواللقذالفي7خروهوأنيهودطوجهاومجتمل
أالهمنفحمايرجوهالينظرانهالثانيةوايةوالىسنهيرمنأميذلكيرجانعنماحديرهسلم
ةاصنهواالرمىومياعلىاستطاعؤللشفاقيوهوالرمىوفتوانماينظرفيمايطيقلنشريقاأيامق

انظوىألاانعبدالحكمابنبةرواوجاتشريقاأيامبقيهفييرمىأنيرجووانكاننميره
والنهوأولىالوتفييرمىرصأنفانتعالىشاءالتذالنبيانوسيأقفأداءووقشقضاء4ا

ومهولكلالرىوقتانلقاسمابئاروايةووجبنفسهيرىيرجوأنعنالنهيرهرمتى
ذاكفىاستنابيومهنىبنفسسيرىأنمنيئسافاذعنأخرهمنعلىبرلذللميهبالدمنفسا

11تيمالختارالوقتادراكمنيثسمنخيموااوضوكاجوازاالستنابفوهذااتفقناعليصنط
اذلكقىيرجعفانهعبدالحميافقلنابروايةفاذافرعلضرورةوتاالىيوخمرالضيملم

أالىووجودهعدمهفيكاليرجعاالءوهوكالعادمقالأبوبمرلشيخاقالهومالهبنفسأثطمايظن
الفاسمناروايةعلىصكهلهمنلهيهنولماسيراالمريضلميطقافانمسئلىنهظايفلبك
يامألامنهضىاليرفانهثريقلتاأيامفىصحنمنهفرقعثريقاأيامالركمفىاليعيقانهطن

لسى

مالكعنءوحدثى

الرحمنعبدسالأنه

اعنأمنالقاسمناة
لعقبةاجمرةيزىلقاسما

تيسرحيثمنفقال

مالعلسئليكيىالقال

يضلمراانصبىعنيرمط

يضويمرعالمرفقاينعم
فيكبرعنهفيمىحين

دمابهريقومترلههوأشا

أيامفيالمريضصعفان
الذىرمىثريفالت

وجوبادىوأعنهرمى



علىأرىالهالكالط

يسىلجارأوايرتاالذى
وزوالمروةانصفافي

ولكنعادةاغيرهتوضئ

وحدثنىذلثالستعمد

بدأخنعناعنمالكعهـت
يفولحركانبنالله

االيامالجارالءكا
تزولحقالثحألثة

لشمسا

051

مماواالهدىعليهايجبفانهذلكومعذلثاليطيقانهفيهووالشكيرهاليثسكمجالةالنمفديهون

أولمعذرهسواءئيقنالهدىلزمهالحجسسننشايأمنزكالعذرالنصنتيقنوانلهحعايعامجب
اليتملتىااألركانمنمثللهيسوهذاؤيهافممزدلمجيتالعذرأولغيرعذدكترككذشيقنكان

ووجهبذلدمواليجبللعذريسقطفانودالمواألركانكطوافطمنمثلوأهامالهإالبهاالحج
أدركفاذابالدممنيبهبرلمبدلاعننقصبدلاوفيعنهوهورممدغيرهبدللهالرانأشبمقول

ذاثبشذلسفأل1سمعلىعنهفسقماوىافقدجبرنقصبنفسشرهفباتمثريقايامرا
أوالبالرءيبدأفانهنفسهأوالعنرىيهنلمنفسمفانعنرىقداالمنيضلمروالياعنيرى

ووسجهمالكعنأشهبورواهلجاراأولمنلمريضاعنىيبدأباهـصملثالثنفسعبالجاراعن
رلىومنزمسئسكيرهيوالمحكلنثمنفسهعنليواأنفلزمهالرىفيمشروعلتوالىاانذلك

اليقففقالفيمقولهاختلاندهالقاسمبئاالموازعنبنارولجرتيهمانحايففهل5غالزعن
حهررصالةكاانماهوادعاءواللستناورفمهعندالجرتينالوقوفاناألوللفولوجماوقالهـق
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منأيميومأداءالردلكلأولفاذائبشؤلداسمئلةذلكيفثضىتؤخرلمعتىأاال
بفعفأيامالىشمسهغريبالقفاعمنتووالشمسغروبوآخرهمنهثمسالزوالثرلالتا
الجاراكرعاداالبلرىفيمالكعنذلماروىيبينالفضاءوالفاوسواءفىاللعلالتثصرإ

وجباذمجبفاحتىشئاليقضىالنهقالالذعبعدهليومالفراالفيابومعييليالالهوماالبرمو
أعمللهلواذبعدلقضاانومضى

ممارارىفيصةالر

عدنحأخبرهبنعاصمبنلبدلاأخأباأبيهحزماعنفيعروبنأببهربخأللهعبداعنللثهاص
يرمونمتىعنلبيتؤمعارجينافياالبللرعاءسأرصولمملمعليهللهالىدتهأرسولأنأبيهعن

عنسععدبنسحيىعنمالكلنفرايومهـنفيمبئلغذليؤبعدالغدومنيرموخالشرثمايوم
قالعالكاالولاكمانفييقولاليلبايرموان1المرعارخعرايذكرأنهطسمعهاباحرأبنعطا

وفمانرىلىارمىتأخبرفيبللرعاءاالوسلمتليهلتاسلىفىلتهفيوسوااللذمحارخصياتفسيرالحط
النفربربملغدوذلكامنرموالرايومالذمحيليليوممضىفادالنرايوميرمونأنهماعلموالت

ذافدصججكلليهأحدشيأحتىاليقفىددالنههاذسيوبرمونئممضىلذىاليومارموناالواف
معالغدرموألىاواوماقاموالنفرفقدفرغواالهمبداضانبعدذلالقفماوهضىكانوجأعليه

ااإلبل4لرعاأرخصليموسلمالتصلىللهارسولطاقولهشلنفرأآلخرونفرواابوملناسا
االفمارخصقألتستعملالفظةالنمنههذاخصبنحهناكايقعضىمنىعنضارجينلببتؤلةافي

والرساعذنههيالبدمنلظهرالذىامعلبهونافيثذواعكالوذاللمعذرورلممنمجغعس
بلدلمتاكونواالىلمأنقاومخمللىوقدتالتعابعيدالبالدلىافاالنصفيلظهرلمحاجقالحابه
لمعنىافذاالذلمبيحفأنفسألاقالثايبالة

أيامأولماذصرصالكعلىىمنكلنيفيبوثمنعقبةايريدجرةلفمايوميرمونوحولهفصل
يتعجلالذليوميوحوالتشراأياممنىلثااليوماكانسفاذالنايوميلىوهوالذلتثصريئا

الرمىماعلبهامنبرمىبدؤليوميناعنرموالمعجيلايبهوزلهإمنألتعجيليريدالنفرمنامي
ليومافييرمواماالولليوماكلثااليومافيمماومواوافففموهلتهثريؤاأياممناالولاليوم
بعدوجوبموخروجممايفضىوايهوشيافبلقضىاليأنهالتعنزتلماقالمماللثعنهمااالول

ذلثبوههالعنايرمىأنازلهلمايومأولفيؤىلشنلىلثاامنلتااليوماهـهعولذلأليرثافي
بفممعلهكرورمشمقةاعنمفتلحقهفرمىلثاااليومفىيأايدزملثااليوماصقدوظ

ليومامىوااالولقفليوماديعؤىقدوجبنيكرنلثاانيوملمحالتاخيرااابيهلهالظهز
اءذأدلتاا

يألوقعهوالينيرعندخصةبهلنحراليتعلقايومرميهملنحرأخبرأايومبرمونطولهفصل
ئرمقدليرملغدبعداومنلغدايرموففاللليومينىفييدانهفدبىايرمولمحيرهثماامماف

كروقتولىذوثانمهمالنمثريقاأيامأوللغدوهمابعداولفرايؤملغدمناوهىلهاىفيلتىااأليام
ففالالفظافيهمايجعولذلدالتمثريبعداكوالأيامعنطالثاليومافيلهاوانمايرمىالرمى
ئرهذهفبمموفدفسرذلمالئكللىليومين

اطاركارفيةزخهثا
مالكمنمجحدئنى

بأبصصعبداللهعن

أنأبعهعنحزمأبن
عاصمبنالبدلأبا
أبيهعنأخبرهعدىبنا

اللهملىاللهرسولأن

لرجماهأرخصسلمظيه
ضاوجايئلبيتوتةافيبلاال

الفربومبرمونمنىعن

بعدومنالغديرموثم
برمينثملعومينالغد

وحدئنىالنفريوم
بئمجيىعيأمالكعن

نىبئأعطاعنيمععيد
لرأنهيذمعهأباحر
يرمواأنلرعارخصأ

ارهانفييقولاليلبا11
سيرتفمالكقالياالوااا
الذكدأرخعقالحديثا

اللهضلىافتهرسولفيهاا1
االبلرعاوسلمعليه
فماالجاوروىتأخ

لم

أحمهمأعلموابتهنرى
االفرظقيوميرمون
يوميلىالذاليوممضى

الغدموأمنالفرم

االوليالنفريوموذلك
الذصمفهـهاليومفيرموا

ذلكليوههميرمونئمالح
النمأليفضىأحدشيأحتىبم

مهنأذاوججكللبببكللبال
بعدالففهاكانومضى

النفربدالمفاند لكس

مواأوابئففدفرغو

الناسالغدرهوامعالى
ونفروااآلضالنفرم بوه



مالمنعهـنتدو

أبباعنناقعبئبهراب
لعفيقبلشأبىأخابنها

بالمزذلفةنفستعبيد

وصفيختىففلففى

غربتأنبحدثمثامنئ

الفيريوبمهنالمتعس
كزفيهماغباللألهيفا
أنعاالجرهخذزميان

اهماشولمبرجمل

يرموزليومايئيرهونمايريدأنأحدهماوجهيهأمجقمللنفزايوميرهونتمولهوفصلأ

لنفزفسيرايوميرمونثمقولهالولفيكونلنفراابومالنهرههملنفروحويومايوميرموقثمولللل
لىالثاليومابينئمليومايئيىمونبقولهكراالولذعناستغنىلهكايرمىالذيناالحداليوما
لمناالوللنفرايوماطديثفىرالمذكودايوميهونهذااالولوعلىليومبذالنهمافعلمإ

حتىيهمللعاذالليوميرمىبهوزأنالنهلنفراايوهمونيرثمقولهةفائدويهوكجليأدأرأ
مهكلبهذايباقأنبعدالفدليوهينالغدويرمونيريدبقولهأنلعاقاوالوجاالولىاليومرمهإ

وطوالثالثنىالنفرالثايومفالهرادبقولهتعجيليرداللمالنفرلمنيوميرهونئمبقولهاستأن15
يطلثااليومااذاصيثنىفانهالتعجيلأدادومنفعمرمالئااللحديثهسفافعلىقلتشاأالمام م

ذلكوأجزأهتعجللثانىاالولواليوما

بهمأرفقالنذلكلمأبيحانمابالليلالىهىللرعاءفىحديشططاءأرخصوؤوقولهفمل
لوفتالذقثرفيمووالتنتالبلافيالقىعطوفتلليلاالالبلارىولونإمنفيمامجاوأحوط
ليلةهذافىعلىيرمواأنإضالومجبهفألبأسهارورموابالليلالموازاخرعوابابئوتاال

مشقةلمهمذلفىانكانظىوالرممطوجهعلىاالبلحفظذاللوفتحنفىالستغنائهم
أعلموالتلجعالفارمنبارميمحكمعباللهل6نيموخرميهم

هذهأولرماالنهعليعوسلماللهصلىالنبىزمناطألفهاالوليقتضىالزمنفيوفولهفصل
عوفونجاشالفيكوعطاركهأدزمنأولبهيديرأنمجتملوسلوهيهذالمثريعقفليا

لفةعبيدنفسشبالمزدنشأبلصفيةبنقأخاانأبيعننافعفيأبىبمرنماللصأعلموالله
أنحربناللهماعمدفائيلفرايوممنلمثانسباربعدأأتيامنىوممفيقحهىفتخبةنجي

مرركرهذلمابنشأخمهاشخافتصفيقوانفبزلهشيرعليهماشيأجيظدياولمالجرةيرميا
أنهذاوفىالرىفاخههابعدأالفرأويوممنهسىالمةبعدغروبفأتيامىهاللشأخنفاس

بذلبعدضلمانهيبفيهالدلذىواعرفياللهعبدبعلمكانبنقأخهاافيقمعمقامأنتاألغل
لعذرنحتمابابنةاوانكانأخهابنةافيقمععلىينكرالمقامحكمهمافلمعنجميفماوفدسئل

هذهبمثلاالنفرادفيوالهالككلليمالفعياعخيالمنهذامبامثلثوناواليبعدأأخيهادو
لمثمجركاذومعبالمقامالهنجاتموصالحوترجىدهنفرابالهألكمليماخامنمحيقيمالحإأل
يخمييعهاياهويعطيلعطمئىامنلمالكاغيرهملىامعموالمماهلمنجممجبرازاكجمر

وفتفدأدربهتاما7ليايريداحيغالجرةيرمياممرأنهماعبداتجنفأهيؤهـلهفصل
طلىعلعقبةابهرةمراداؤتوأولألى5بففعاهمايدوكاوفشاداءالردفأميلمالرصواناهف

لتشريقا2خرأياملقفماوأوالوفاليومالذمنلشفقاوقشعغيبضهلمرو2امنثيوملفجر
الرىففماءسواءفيوالنهارلعلأخاوقدتفدمبالليلجوازالرعلىاتيادليليرمياحأنتجوله

والوفوفلسىشوالطوابالميلكافجازفعلالحجافعالذالنممنعلىإلدليل
اوأماالمبسوطفيوفدقالماللثلمبرعاليهمادماوالغيههانهولمبرعدبهماشيأيفتضىوفولهفصل

ووجاللكالذمالهثمسكابتحتىفيمالفرولميومالصفيةشلقصإلمنكاالفأصكطبهلى
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أيامفينمرتيلعثعسابعدغىوبماهانواعليلفرفألشنايوممنلعثمسينهزوسامبطفهو
ذافاتهعديرافألنمئاالداءوفتأدركافاذامالووجمفلكتالهالدمييثهنريأولياليمنعلي

فىلدمولىمعايقضلمأتهوافضىالقفاوقتالفاخأدركدصملىكلاإمبنماالدبزكبئ

القالمالاليفسدحجمأميفسدفهللئمثريقاأيامتنقضىدمهاحتىلماواذفرعالويهين
يبطلونلماجابئكلمبداوقالورأصاسهالكالمدمحوذكؤميطفدمهألوعليخجه

لحجيفاعرفقفلمبيومفأليكتصلحجاأفعالمننهااكوالهدموجعؤوبألومجلعهالحبئحب
منذلثأصلطرأعليممايفسسىلددجاطفواتأمنمنخرانووجه3وفعركبسائرالرلىفىئيفو

هتىلووجهاالفاضةبعأخيربهطوافلحبمااليبطلبعرفةبعدالوفوفعل3أنصووجهآزمى

لقللبعرفقواحجهكالوفويفوتوجبأنفاتهفاذافبمينسلمحجهمعلوطائمهعئفبدابل
أنمنهافألفيحصاةنركومنسشلةالوفتالبكضىبالفظانمايفعالماجشوثنالفي

اوحلةتلدالحصارمىلمثمسمفيبانبلذكرطبعدذلفانأولثمعهنىمغعبايدبهرهاقبل
نسىعنمالكسئلمجيىقالشرطهامنوليس5ااالدوفتجععهافيفدرمىنهغبرهاووجمذالعليمانحيعمتأنشرمىألس

بعضفيالجارمنجرةيرهتأخمنالختارأفضلوستهافيمنهامافدرمىرفأاالهاوسحقبافيممبررعاوانكنبلواالة
قالهمىيحتىمنىأيامذكزابعدمغيبفانسشلةهعهاالجعوجهعلىالمنسيةذكرالحعاةلناؤفشالذصفي

ذكرمنساعةأىراللانهثممىالكابتحنيأوحصاتينالعقبخصاةجمرةمنقىكمالدفيهنعنالمبمموطففىالمثفنهى
يملىكاارأوليليومالعقبةجمرهمنذكرحصاهفاينالقاسمابئعنالموازبةوفيواليعيدماؤىماقىكاصحىا

ذكرهااذانسيهائمالصالههذاقدذكرانالمبنمموطووجروايةدمابهريقوثانيةمىيعيدالىالغدانمناففرفذيهرذلك
كانظناراأولياليرمفيئرهاذاذذالأصلماذكردوخمارمىىفيأنخمليهنىفيروفتالجرقفىفقص

فيذلئابدماصدصوهووالوجهالفريومئاقالفجرمنطلىعلى41ونشاالدابماأنأحدهماهذاوجهايئويمتعل

منهافعلبهعاسخرجأوبعدبعدالواالهمناليعيدمارمىالفرلكنهيوممنمسفالمحكروسالوفشاالداهيعتقداانالثا

الهدمحواجبوالرمىالمرأداءيومالرمثقاالموازيةووجمروايةاءالموأالتونقاداموالوصقفانقطاع
والمفردباآللففعاواالمفرداالدابينرعتمواخااالفضاءواالدبايئلموأالةوالتععبراجمؤلئقفامله

فىالجامنجرةرمىنممىعنماللثسئلصوالفضاءكذلثببعضلفاالدامبعفعبرا
ذكرهاثمذانسيهاالصألةااركيصلىأوليلساعتذكرمنأىليرمقاليمهمىحتىمنىأيمبعض
وهذاشجبوالمدالمعهصخرجمنهاقبعدمابمتأولبعدمامدصوهونكذاراظليألأو
بمغيبوقشاالداءيفوتهحتىالتشريقثيامفبعضالجامنجرةرمىنسيمناتكالمل

هذاوفيالوقشفماتفدموقدبيناحمالقضاءوقتفيالجرهقانفيقفميهاهاداميومتاكمنسالش
والبابكاهلةجمرةنممىفيهنالناقلبابواالجارحعاممنرمىنسيأحدهافجنخسقأبرأب
الرمىصفةسفىاظالبابواالرمىممهنممىفجنالرابعلبابواجماربومرمىذمىالئالشفجن

لجاوامنحصاهرمىذمىمناألولفىلبابا

منغاليرهارمىبعدأموضعهاوذكرهافاخرهاعنلتشرزقالمجارأيمنحصاةرىنسيس
يرمىوحدهاثمالحصاةتلدىفينهلمذهباالمشهورمنؤلفايوممنلثمساتغيبأوقبلإلجا

اجبطاليبهوزأنيلجارافيلالترتيبأخاأحذهمافصلينعلىوذلمبقلجارابعدهامنمارمى
علحتىيهملطلركعةلصالقالينتقلا3ىكركعالطآيجرحىيهملجرةؤفيبمثرع
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فئالالرمىكاناذاالؤىةفىليسشبمثرطالمواالةانيالعاوالفصلقيلهاالىكعقالئى
الحصاةنسىلتىالجرةارمىمرالئانيايستأنةلمدنيهاقىفيكنانةاقوليقتضىعأصحزأوااالدوقث

تهافىشرطوالمواالةذثزالهالذىلترتيباأناأحدهفصلينيفتضىوذلكحصياتمنهابسبع
وعلىالرمىةفىبشرطليساألولالقولفعلىالمواالهفىاالتولبنهذفيباناظألفمصل
مارمىيعيدرمىيرمهاثملغدفانهامنللثكرذذاذوامسئلةقافىوشرطبئكنانافول

أحدهمافعليهةعلىمبنىوذلكقدرماهاانكانكرطافيهذالذممطايوميرمىيوههاصمبعدهامن

رمىبينواألولليومارمىبانلترتيباانلىلثاوااألولالمومرمىلقفاوقتالثانىانيومان
نسيهامنلتىالحصاقايرمىوسكلفرعلعانىالليوملرمىاءاأدوقتيفتلمواجبلعاقاليوبما

رمهابسبعأشمهبيستأنفلموازغنابناكتابففىشبعجمراكتومىيبتدئفأوالجرضا
القاسمبناالمدنيقكلنوقىاصةىنلتىماقااطيرمىمالشابنانغيرالموازيقوفيخصيات

لجرةتلدارهىستأنلغداامنذكزهاوانخاصقومابعاالحصاةكيوموكأتمنذكرهاان
علعهفلميهنغيرطامناضصلكراالبعدانذاانهبافرادالحصاةووجمقولهورماهابعدهابسبع
فضميلقافانمأميمنمنعوانتهاوالففحيلنهااليمنحللنسيانلتفريقاأنعلىمبنىوهذااالرميها

ئولناووجأعظمالوقتولفضيلىمميتماالتلجارالارمىمناالبعداالنفصالاليستدرك
وليسكذلليمثملهاذلكرةلجاجميعيمونلمحوجمانالحماةالذهفضاءمذاانهالجرةايرمى

لغدلكاناقمنضاالحصاةولوؤكالجيعهااءذألدالنيفردهابالرمىفانهيوهكرهامنذذاا
فانهسئلةحمهايختااليبهوزأنالنهالمجوزلبعفهاوذلكاضيالجرقامؤديالبعض

ممهابسبمعلجرةايرمىأوالحعاةتلثيرمىفانهلىلثاااليوممنمىالشكابتكرحابعدأنذ
قدكانانالمالثجماراليومىواليعدريومهابعدهامنمارمىطيرثمذلكنىاالختألعلي

قضاءاءبعفمموجمتاذاوجبففوانهاليتبعضفضاءيومأنأحدهافصولعلىرماهاوذلمبنى
لرمى41أداوفضايفوتبعدههارمىبايئوماوجبقضاءنرتيببينلاوانلتاقوجيعه

ؤتمأداثهالثالشاذابقىواليوماالوللليومالرهىبينالترباليفوتأنهلثوالثاالذعبعده
اأدوقتأحدهاأوقاتنألثةللرمىلحصلنىلئااليبرموااالوللليومالرمىبيننرتيبلاأوا

وقتأولوهومنقضائهوالثاذوقتاليومذلكاءانقفالىتلدالجرةرمىوفتوبنالرمى
ففميلةوهمماسعدراكوالوتخمالثاكالتشريقاأيامالطانقضاءالتشريقأياممنلليومازمى

بعدأنذكرالحصاةوهنمسئلةأيعادللترلمجاالذىلليوموهووقشأداءالرمىالهـترتيب
يذكرذلأوالاليخلوأنمظيعلىوملقضاؤهاعليفليسلتشريقاشحرأياممنآلشمممقغابشا

منآضأيامالشمستغيببعدانأولتهثرياأيامفىولكنهفيهلشسىاتغيببعداأويوهفي
فواتبعدالقضاءأووقتفىاألداءأووقتفييذكرالحصاةاليخاوأنذلبانهويعبرعنالثهئريق
هذهفىأروامالالهدعمليهعنلقاسمافياىوفقدرااألدوفتفىلكذكرذلقفعاءفانوفا
عليصدىالقاممبناالففدعلقضاهاوذكرهافىوانمسعلةالقولاالذخالفاالمستلة

انكانوقالبلهرذلكيايذكرهولمممىماهابسبعااألدوقتفىدرهالذاعنمانهالمدنيةوفي
وفتفىالرمىاالوألنمتدفاتهالقولوجهفوالثانعاأنيهوقومجتملىهفعديلنساأضابا
ويتمكلورهاهافييدزممدفلملجرةارمىقدأنهلثاقالقولاوجهوبهفاءألنقصالدنمففدزمهاألدا
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تدانوبجهذلخألنافيوإلنعلملدمنعليمالقضاهذكرهابعدنجوأشاواذامسملةاألداء
لدمفعليمالرمىاثه

كامآلجرةذمىمنفىلىالبالمجالتا

واقعليوالشئويعيدمابعدهابرميهافانهغيرهارمىبوممبعذاملةفذكرهافىكاجرةذمىمن
لرهابفدفراتقواوفشأدائهدهاممايدوكمايرمىيرميهاو4فاوفالقفاءذكرهافي

لمنسيةاالجزة5اأدخذكرهالمحوفتاهاثققمعلىفلئيقرجلدمقديعاعديمفألرمىالقفماوفت
كرهاوانعديهلدماأعنألخاللقعنااذبهرهابعدفواتيالمجمجكلديهالدمأنفالخأل

ئعالىلتماشاانطذابعدمانذكرهملىوايتارعديلدموجوسااففىففماوفئفي

الجاربرمرمىنسيمنفيالباسالثالثبخ
نانوتبتعوسنتهيرميصكلىفانهاألداؤفتكرمفذلتهثريقامنأياممليومكارمىذمىمن

كأدكابعدهوااليامفيفبلهكرمىماأعادرهىثمرتبتهمرماحكلىلقفعاوفشافىبخرذلك
جسبعاتقذبمصكلديمطلىلهدوجوساواختلفجفولمالفىائهأدؤت

للجاكلهااذمىمنفيالباساوابع

االوللليوميرمىوالفانهاكلتشريبعداخوأيلمفيآلزذلثفذهتىأيامفيالجاعاذمىوأمامن
عنحيبافيرواهسنههلطلىالثاللليومىفيثمالسنةعلىالناقللبوميرمىنمسننهعلي

الفكذالشفىالألداءطنرتيبلىنامنذلمالدزموجومالكعنالماجعنمونوامطرف
لبهدانوهـأمذكزالقضاهالفيمعلمكئماألدال5فيلتربامنلصألضالىهافهاابمكاالفف

سمتلالتمثربئخرأياممن2الضثستنيبأنذالذاذكرذللشتبلأوشبلمنىنفرمند
عليهوهلليالهوالسبيلالرمىمن3خرهافقدفاتهلمثمسبثغيبامنىبخرذلبعدانقضاءأيامنان

الدمعديظلفرهفولمالفيهاختد5الففوفافيروستىفي2خرأيامكرذلككلانالدم
بعدانفرفعادبردروانعليهالصدرفألدمفبلرمىاحبيبابنوقالعليهتالعالدموص

اليالأنفألهدمكليخنهمىواالدعطنعمدفعدوهبانبئاالوقاهإلدفعديلقععاافرمفوفت

عنبتأخبرالرءىعلىالنفصالهادمنعليمماتقدمالدمبوجوبداوجمفولناالرمىيفوته

فلموقشالرمىفيىانمقدرمناتقدمذلبهقلقرلبنفىاوجهواهالقغوقمتمالىوفشاألدا
نفرعنمنأومابعدهالنفرايمافبلبلتفريقاوجوااألدوفتعلورهلمدميكيب
ومنمنهااليلزممئئأنهمععقدااماناسيااامامتعهدمتىسكمناجميحوالرمىفقدنوصاطرأحهنى

شنفعلركإستداذادمعدييمنافلمفاأواأداحمبلدفابخاتحطلىلمينفرعقمافيكا
لقوالنسذوريالناسىاالمناسكنسثمنتركبتعمدهلمنعمدآثماأابثالقوفيالهوجمنها

لتماعلموالنظراطريقمكللىأيردالكمالمتقدا
لىمىافةعفيمسلخاالبابا

كرأسفلهاوقدثقدملعفبغهنجرقايرمىأعألهماومنالوليينالجرتيايرمىئصفتمأنالراما
بسشحصياتبثانوعليمجزهلمفعلفانمتفرقهجمرةكلذلوالبرههاجمتععقإليرهى

بعددالرمىاالعتبارأوجمقومالكقالهواحدهبكصاةاالولالسبعهنويعتدممارمى
نواليبهزكمسئلىالرمىاالبفدرعددالحمىلميبتدمنلرمىابعددأخكظذابعددالحمىو



الفاضةا

هاكعنصحيىحدثنى

بنابتهوعبدناقععن
عمفيللهعبداشكلئدينار

اظطابفيعنرأن
بعرفةالناسخطب

لمموفالالحجأغيوعالهم
فنمىجئنمااؤيظل
لهحلففداصلىسةرى

لنساءاالكاالحالحاماصم
أصديمسالالطيب

رالطيباحتىنساء

بابيتبطو

يرميهولكنلممجزئهفعلطرصافاوكذللشأليطرحالمدؤنةقىالقايممبناقالهوضعاالحصىيضع
كليوسافتصلىالنمىوهوالمرومحكىذلبااظاوردفيالشرعأنووجعؤلكرميا
ظريوالمحذلوالينضن2فعليهامرسبعيرصيهافىانهفاذافلناإءبسئلةالوجوبلىوأفعال
شروعقفهامةاللموااألنحصاتينصبيغ

األوقذكرهارهيهاعناليوخريريدأذ4ارأوليلدساعتذكرمنأليرموفولهافص
مالالحتياولذللبلفرخطافضائهكصالةتعجيلارنماداوفئفاتبوقفاذاياتعلفعلبادةص

نسيهامنذكرهاشلصالةاتعجيلبثايدزمارأوليلطوقشؤكرذلمنأافعناتعجيلعلى
راأوليلمن

ماصدريريدبعدىلهدفعليمانهاعايكنرجبدكاووهودرذلبدماكانفانوتولهفصل

لتشريقامنآخرأياملثممسغيبابلرلىيفوشوقشاأنالولاوجهينعلىلثونوذمنىس
الفاثصنلهدلرسفانماعليماافاشوقتانخذلبعدفانكالرىايفوشوتتأنلثاشمعلوا

بناقولمنوقدتقدملرمىاعليحنمافيفيرسيرجعأنفعليهرمىاوقتلميفتنوانرمىا
وجوبيريدبيانأقمماأحدولالوجهينلنفروقولماليهقبعداألنمرمقعديعالدهأنلبح

والكرالفواتبذولذلفيجعأولمفيماقىكلهرجعسواءيرمىأننفرتجبلمقلىالهدص
اخكلليهلفضاشوقشالفوالمابىاصدروفاتهمنايريدبذلكأنلثاواواالدراكالرجوع

وأحمأعمللهاعليعوااصطألهدلميفتمذمنوانالدىا

لناساخطبالخطابعربنأنعربئعبدافتهعندينارفيبداللهيناقعهالطنص

االالحاجضلىماصملهفقدحللجرةاوهىفنمىذاجشغانيماقاللهموتالالحجبعرفتوعالممي
بعرفةالناسخطبقولهشبالبيتطوأحدنساءوالطيباحتىوالطيباليمسالنسا

يريداتمأمرالحبموعدالولذللشالحاجلتعايمنماهىواعرفقوخطبتمايعملصالةيديومبر
بعمدبههاوارقوفاءكاوالعالمغربجمعوبالمزدلفةالمبتمنمايستقعبلىنهمهأحمنعلمهم
طوافثمالحالقاوالحرئمالذجصملخراالعقبقيومجرةورمىمتىالىهفالفجروالدفعاطلىع

لتأخيروالتعجيلاثريوحلتالجاراياماورمىابمنىاحمأوتأخيرهلمأرادتعجيلهفةأال
فىالنفروالقصيب

اننساهاالالحاجعلىماصملهفقدحلالجرةرمافنمىاذاجئتمنهالرضىوقولهفصلي
وغيرلثياباالقاءالتفشولبسبهااسخلرماكاكنةلعقباجمرهرمىلخللاأوليريداإالطعب
حتىيطوفريمهنتكبقافىفألخالالنسالطعبنأماواالنساءاالاالصاممحظوراتلئصن

مرفزمالوأذامناباحتصنعلعاالءفىافاخعلفطيباوأمامسئلةاالفاصةلوا

النمفدوجدمنهعندماكليهفديفناتطعبفألفاذانبترمنعهمهسعبةكرهذثمتفافي
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فصرأوحلقثماجصرهأنالمذههتلىوالخاللحرمصهققدونعامنماالحرامفقويمنعاالظمابنهمتباعبطواعلى
ماكانعليهلهاحلفقدلكخكلليهطواهاالفاضةتجلالحلاسالميدفيواالحلفيالوفتفلكفيالصيدممنوع

حتىوالطيبالنساءاالعرعرأنبنعبدابتهدينارعننوعبداللهناقعمالمشصابخالقاسمبهفدقالجزاؤه
بالبيتلطوفعليهماحيملهدحمعمانكانحرهدياقصروأحلرأسهثمالجرهرممهمنقللاظطابا

ممةالحائضدخولالفرسمالعقبقيوميذجيهالجرةرثمنفولهشبالبيهتيطوفحتىوالطيبمالنساةاال
حدهفالىتبتنهيرالفرمقدالفرعلىاللفظفىالحالقدممعهانكانحلرأسموفصرومخرهد

لثحمنآلىعحدعنكاليبمالطيبواالنساءواللإلىتإلىافافقالخروالحالقانرقبتفاعالنااليقتفأخالوا
عيطأسهعنالقاإالحراممنالقللايةالنهضةاالنطوافذلك

المؤضينأملشةعيالممةلحائضادخول
رسولهعاقالؤجناا

عاموسلمءييهالهلىااللتهرضجناحأخهاقالتالمؤمنينعائشقأمأبيمكنعن3الفابئبفالحمنعالكلنص
فأهالنالعمرةالوداعححةخععهجميمالتمكليعسلمصلىالتقالرسولثملنابعهرةفأهالولحجةعامعليهوسلماللهسلى

لأطففلمئضقالنقدهشثتوأنممنهماجيعايحلحتىلالعثمهرةلهاعبللهدمحفل
افتهصلياللهرصلعلمهرأسكاالنقضىاليهههلمافتمالتعلىممرسولفشتهوتدالالصفاوالمروةبافبيشوالبايا

سهطدىكانشسلمنتمكلمهالتمصلىارسولرسلنىلححاقالشففعلشفلماففعينايبمرساودبلبعوأهلىمتمئهطىوا
هغالىمحبالحجبديهدلفطادالذيئعرتكظكلهمرشفقالهذامكانالعنعيماأبجمرالعديقرحنعببمعوصم

كةحمعقامحللىحنيفقدعلامنىمنعوادفبعدأن2خرطافواطواحلقبراهنهاممثمالمروـهيالصفاوباهألابالعهرمبالبيض
اللتأطفوأنآحاءمالكعناحدااطوافافاغاطامروالهالحججعواأهلىإبالحهأوالذبئكافااهابخجهب
مآلصأنصكتملبعمرهنافولهافأشذلكبمئلجمائشةرعنرالىعروهعنشهابابئعن

ايرذالمبفادفععصنهوتأأوطانفقاشارشاليهمامعلجسنكانأنقىمجتهلوكلهرسلمالتصلىالنبىوإجازبذللثتري
الكليمو3التاورصاومنهمبعمرهاهلمنمنهبمأنكرذافالالتمكليمموسلمصلىصالمجالنيعهاترانواليصح

رأسئوااجالعيرقؤأطبينجعمن
الىمتثمإمزوولهمىلحجمنهمايكلحتىالبكلثمالعمرةمعبالحجمعمفليهلمنكانالتمكلليموسلمصلىوفولهفعلي

فضافلماففعلتقالتباالصاماالهأللعنداذلكقاعلعموسلماللهالتمملىخرصلأنأحدهينوبمقلى
ابلهرسولأرسلتىالحجاويهونجوازالقرانليينشاسفالعايمأخيقرشانالمنكاخمععهدفقاخوالفيهوال
فليقلدهيشعرهيدأنيقلدمويروهوآلااحدعاهنكانينهنممععمهدمحأجدوجهمعق

رعمداألبكراالقهصلىامممهأناجمهييهوأوجدثمنهمنوالوجعالثافليهوبلئوقشالنجمتصأصممعزاذاويس
دقالفأدكأمرتلتعيماطاأومنصفتهحذهمنعلملمدمحدلعلههععالمنكانلعامزالالحهمنعلىندقؤاللحضصيخ
فطافممرئكنطذامأنعلىمخرالهدىشالهدمحنفصالجلمرهالهفعلاالفئعارعلىالحجنررعلىالعزمبعفهم
أءهزباأهلىالذيئعليهوسلماللهعلىلنيأنيهودظالثاوالمعنىجرازالقرانمافيسنعاسؤلئمحفيفمحيقر
ءالصفاوالمربايئواللبيتنكلوأنحجتهمأشيفربمعلىاشعارهوبعدتقليدالهدمرةاللهامبعداالبذلثأهن
طافواطوافاحلوامنهائمثمايفرئميةالتريومبالحجصكرممقلدامشعراحتىوهديهحألاليبتىثممحةالىعولهعنلهمرته

عهرةواالحججمعواوأهلىاباطمجنراالذيربموأمالحجهمهنىهنأخرجعرابعدآضكمنتتى8
يمئطفلكببرعنعائشةلابنضبروةعنشهاببناليهينماعنوحدئنىحدافاواطرطافوافيكا
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واقارنينويعودلعمرةاعلىلججاأنمايردفواوصممكليهاصلىلنبىاهملخرفأميايومبكلنىهديه
يبلغحتىؤسعمحلمقواروالفعالىفولهكنوعكاوذللثدبقاءامعالحالمنلهمالمنعذلثومعنى

فالديىرأحماوقلددلبمتلمتقدماحديحشصةفىوسملمطيهاندهصعلىوعولهمحلهالدىا
توفىاوجهااإأللىقاالذلالوصلمضديهللهاصسلىفياكذلدألتيهونيفتفىمحروأتهطأحل
مرةلهضمداالحخافاردفيهيهن

لعمرةامنقخلااليبمايحلدالنةذمنلمنعاصقلىنصأنهكضملسمانيكلحتىالجمحلنملهؤفصل

دالحلممهمجلحتىثمأهابلقنحوامرقاللمألقاطتفنعجباطحراماالعلىلبقاءامع
الهدى1بقاحلللامنإخابذلكدايستئالبلامنلمنعاعلىاندنصححضملولحجامنلعالا

العمرةصناليشالاناوحكمالهـانالئسىمثمليعاطالذكنصأنبهونصكتملوتثكلليدهعلى
ندوانلقرااععلىباقنهبئاكصاالمالعمرةانكليبقولمخكهاالذىملبالهنلقااأنو

فيكونجاطحخايهمللحجاققىثؤالبتكاحرةلاحففىثابتاالحراممنعليهمالبقى
مالناللا

ةلمروالصفااوالبايئلبيتباأطففلمعائضشمكقوأنافقدمياكناقرضىولكائئفصل

لصالةنحتصقإليتكادةعباالنهرةلطهااشرطهسالنلحائضاقفئممنوعوافلطاوذال
بينسعلمفهطوالميصحاالبعدمغناليصحبالبيتلطوااعلىمرتبلمروةالصفااببنوالسى

فطافثطاهرادخلتمرأةاواهـأنلطهارةاشرطمنليسبينههالسىايانكالمروةيصفاواا

بينهمالسىااألفضلوانكانلمروةوايمفاابينتسىأنزلهاماضعشباحملىيهعتينابالبيوصلت
غيرطيارةعلىسىمنكلىعاداالنهالكفوامامنوفدثقدمطهارةعلي

يايمعاقشلمتكناايقتضىليوسلمالتصلىالترسولاوفولهافشكوشؤلكلفص
اكعبالعبرةإعدىالاونحلهيمبممنكانتادوالعحرةالحبهكلىايردفأنأمنممننتكاوال

تخيهنثملمروةالصفاواوتسثممابالينبالبيتتطوأناذادخلتسكةحاكمهالنفكنجالمحاط
حيفعتهافشكتأجلمنعليهالسىوالطوالتعذرااعزاتمامبمكنهافلمبلطجئستأناثمعر

وسلمعلياللهصلىاللهذاللمحرسبرلى

ذفهفيلمااباحانهبيوالتفاعبمهيكمتئمطىواشعركنقضىاوسلمالتمكلععلىوقولهفعل
نأطئإالمهبلهامماأالحلكأوغيرذهوامةروحمألشغكلليهاؤكالدىمهاأاطولمنكهاالذمحأد
فيبكاممجبيهاوهذاممتنعالجالقالناألذمحمنهالةزااذلمنفىكالماوأسهاونقض
حمرلتقصاالصيرحابالتكلميولميالالحكمطكنبحرةبنكعبمإالنماعاأذاذ1بالحألؤزة
فيميبئشعرجالماونغفهاباالمتشاطأميكالوإماطقاذىافيوالحألقأذىهاطةافيهليس

ألذكعااماطةا

القامحيحلحهكلىثاأيئتردمممكلليماصلىيريدلعهرهاودىلخجباوأهلىؤفولهفصملإ
بهامبنمهااصاقعفاهاهاعلىبهانللهادىللعمرةودىوسلمآليكليالىفولهومعتىبها3متفدأ

حضابالحيكأإتعذوذلئبكللاذمرهلىوالسىالطواىليريدبذأنوجمشلافرادطا

حداياوسعيااحدفاواطوالعمرةواللحجونسىلطوف

إلئهالجحملطبسكايطنجمبطإلةهايغعلالولنمطجاقفكرتالحبئوفولهافاالقضيهتفصلإ
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الجارمادولمزدلفةبعرفقوااهـقوابعدذلشمقلونلنساهمهمآتركوالستىالطواف
فلذلئطضطلىاالفاضهجملفسلفلنامنخحرمايفعلوهؤابالحجوممايختصوفيؤالمبميت

ففعاءالحج

لعيرةباحراماالانيقتضىفاعتمرتلتنعيمالىبىبهاالرحمناعبدهحأرسلنىوقولهافصل
فألبدمنالحرمفيممهالعمرةوعلهـمواطالحلبايئاطعيقتفنىلئسكاالالحلننيهونمماا

لبيتالىاالحلأتربىملتنعواالحلمناالحرام
نملعملبامفردةممرةنهاابهيديرأنصكتملعرتككانملمآلككاياصلىولهوةفصل
2لماللعفراحعجمملفىخلتودلكذعلىتكملهادلملعملباتفردهاأندتأراقااالولمحاعرتك
عاليهبهاحرمتلذمحأااهـجهاعليمهاتماامن

عندفواطامحاوازيدائملمزوةوالصفماابايئبالبيوبالعمرةأهلىاالذيئفطافوصواالفصل

دفعواابعدخراطافواطوافاثمقالتثمعربهمعلىكلحاوالماصموسعوالهامرةالمورود
حموهذابعرفةلوقوبعدااموسعنهمفتأخرطواكةمنجباطحرمواأكهموذاللحجهممىمن
ثوجمنلذىالطوافاالنمنىمنيعودلحجحتىوسعمفيتأخرطواممقانمنبلدجأحرممن
الذلطوافابقىوسقطورودلميهنالورودفاذاواماطاالفافهقهوافبمطواأرمن

لعقباجمرةبعدرىومولحجانمأركنهو
يدواللهحداقىاواطوامماطافوالعمرضاوالحجاجعواأوبالحجأهلىاالذفيوقولهاوأمافمل

افزلوكاؤالرفاضاحدياوطوافحدللورودواغيرظوافيطوفوالمخهماأماأحدوجهين13
أنيحهملواالداضةموطوافهاحدغيرطوايطوفواأردفوافلمؤادخولثقوانفبل
صفةلىفهمطواانلىلثااوالوجهفاطوايسمىالماسعياواحداوالسىسعوامبذاليريد

طإفبلوسىبطوافلعمرةايفردلملقارناانوذكلمتلرداطواطلىفيلقارنايزدلمواحدة

ذلكفينلقاا3انفىفقهواليعهمالئومنقهاذهبافيوهذانصللحجلمفرداكاطالهما
وفدبهاجاعقأفعلعليهنىأنيهنوالوسلملتعكاياصلىلنبىامعذاثلمقردوفدفعلىااحم

هذاواحدمنهماليعلمأنفىيعوتبعينهوتعاجميعهميتفقأنيمنوالعحجابوراعالتهكليالشقعن

الغاصقاكوقبيينوتعاجمولذالحمذلكالنباليهمماخرجمااالذىلموضعذالقىإلحم
بكممناعنىخنواوسلمعلي

الحجأوأردفواجمهماجميعاأهاواأنيهؤلواالمجاولعمرهوابماطجمعواالذفيوهؤالفصل

فيلهماطواجمهمافقدطافواأهلكنكاؤافانبذلكليموسلملتماصلىلنبىاهمذأهياهرةلاعلي
الحهكلليأردفوأملهنبعدهسعواولمالفاضةاذلطوافلهمابعدطافوائمبأفىهوسعواودلوا

وأمافيهلكرماوقدتقدمبهماأهلهنحمفحكةلىالوصوليافبلكاخأردفمرهألاناله
لصفاابينواليسىاليطوهبالبيتفانهبالطوافالتلبسممقوقبللىبعدالوصوالأردمن

اللىوطوافعليفليسممةمنبالحجحمرماكقومنبالحجمحرمالنهمنىمنيرجعحتىوالمروة
يخراألفعالغرذلشمنوالفيليرودافيبرتهمنالتأثيرلمأللفدمممةبالحبهنأصملمالمردافهذا

ااعائشةأبيمكنعنلقاسيمابنالىحمنعبدالئحنصأعلموالتللقرانوجوسالدم
صلىالتفشكوخذاللمحرسولوالمروةلصفااوالبينبالبيتأطفلملشقدمشثقوأناحائفظ

عنمالدعنوحدئنى

القاسمبنالرحمنعبد
عاثنممةعنأبيهعن

وأنامحةافالشفدمضأ

بالببتاطففلمائفر
وإلمروةالمبفاوالبايئ

رسولالىذالفشكوت

صلىالله



افعلىففالوسلمآلكطليه
غيرأنالحاجفيلما
والبالبيتتطوفيال

حتىوالمروةالصفابإآل

فيمالكقالتطيرى

هرةبالىلالتىالمرأؤ

مرافيةممةخلذثم

حائضوهىللحج

انطوافالتسنطيع
خشيهتاذاثابالبيت

بلبمأهلتاتانف
منمثلكانتنىوأ

حزأؤأهرةواالحجفرق
والمرأهواحدلواعنها

قدكانتاذاالحاتض

وصلتبالبيتطافت

إنصفابإنتسىافا

بعرفةوتقفوالمروة

اصالرووقوالمزدلفة

حتىاالئفيضأ3غ

حيفقاتطهرمن
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حثىوالمروةالصفاوالبينبالببثغيرأنألتطوفياجاهايفسعلافعلىففالبلمولابتحليه
طوافتريمانالصفاوالمروةبالببوالبانأطنموأناصائصكةمتقواالفدشثطهرى

لمارلدأنهاهيطعليموسلماللهصلىالتالمحرسوللكهنمهيقهافشكشقلعيرقصنحا
بعرفةالوفوفممهامنالحاجأفعاللفتلعحرةاجكللىاطيردفأناالذليهووالالحاج

الماوالبالبثالتطوفاوغيرذلشطإرألصروالجارااورىلوفوفلفقيالمبيبالمزدوا

كراخالحيضتطهروذذلمنهاحتىواليصحبهاليحتاقبلهلطوااالالصفاوالمروةبيغسىا

منأعلمماواذلكاعالتاصالحامنصكلمقدالنهالعألةمنباعبهرامتنايذولملطواامنيثنع
ضوافيةتمخلثمبالغصرةتهللتىاأةلمافيقالمالىصلماعالهيتقدمبمالملطوافاحم
نتوأهحلىشاهلشبدجلفواخشيشااذاكهاابالبيتلظوااالتسعطيعصائضوهىالحج
بالبيتكانقدطافتاذالمرأقالحائضواواحدوأجزأعنهاطوافهرةلواالحجفرمنمثل
االجارغيرأوصلمزدلفةبعرفقواوتقوالمروةاصفاابينتسىافاتحييضأقلشفبلو

تطوفأوالتستطيحعضعاترةتدخلالتىفىقولهشحيفمقاتطيرمنحتىإللفيض
يةنرالصاءيومفساظيدالحجاقىوذلئمادفواشالحجيريلفواتاذاخشياااحيفمقاأجلمن

خاسبحفوامخنافلتىاطحيضفاانمادعادمنئعلممنهوقتأوفيالمحأولهالاماورأشحيفمهاتدوم
بعرفةالوقوفايفؤحمتىالنمفديمادعحيفمهاحهضقائطهرمنفرادعرتجاحتىااننمادشملى

العهرةعلىفتردفهبللجتحرمأنتوميلتىاالحهفهذهاافاكرمنمخلأنفحللممخرمفان
الحجمنبذلمألديدهفتصيرقارنقفتددك

بنشسثلقاليريدلقرانهاوأهدتالفوالماهلبالحجاذاخشيثااهوقولفصل
منبهماألصهضاأنمرقااللهواالحجفرنجتلتىاأحكامهاشلافيزيدلعمرةوااطجفرن
نبالحأصمتاالاليلزحماذلدبمةلحجأردفالتىاوهذهالورودعهمايلزمهاطوافمعقا

عبرنهطوافعلىوندنمايطوواأيضاللثقاليلزملمعتمروالورودالمحهطواواليلزمهالحرما
وعزثاحدلحجهاهاطواايبهزنهأمنهأللقدمحدعلىواطوافوأجزأعنهاوقولهفصل

وانكانتودوالفاضتواليلزكألطوااحدوهوطواوااطوافيبهزنهيريلمعأنمجتملو
ولولعمرةنحااطواوانمايلزوروداطوافشكلرمقبعمرضأليلزأنهادخلمحرمقاالوردت

كاضةللروطواودلوطوافانطواوقارنقللزمهااكلفردخلشكلرمد

بايةنهائسىمخيضأنلشفبلطافشبالبيوفدكانتاذاالحاثضلمرأةواؤشلهفصل
أنبذلسفبلأتتفاذالركوعبالبيوالطراهوالطهارةاشرطةالذمحعنااليريدلصفاوالمزوةا
رةلطيااشرطهنليسلألدهذمنإليمنعلحيكهالمروقالنوالصفاابايئتسىأااليضكانتح

أوادظمنفاليععذرعبهايثهـأكااذلكظانبحجهابعدذلمثتحرممفائمكلاعرعكللىفنظد
كزالذلماتسىأنقبلصاضوانوالركوعلطوافابعدالحهفعتهالحجسكنمرةلهاانجراد

حثمنهواليمنحغيرطهارةمميصهنذلكيدانيرالجاربعرفقؤرفوتفهـلهوةفصل
المرؤبمكنالذصالالحيضتعذرذلئنذفاطهارةكلىيسقباالتيانوانبمالحيض
تطهراالفاضختىبطوااالتأيربداالميضابمميهاالثيانازآلتمصحمنموال
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لحائضفافقاا

اضتبنخيىيقاصأنينلمؤمناعائشقأمعنأبعهعنسملقاابئعبدالرحمننمالص
شاذافألاقدأفاضعشففالاففيلهىأمابستنافقالليموسلمللاصعلىدتهفلكرشذللرسول

ذلكفذكرتمحرمقبالحجمافمشوهىوسلمايالتصليلنبىازوجوهىنحيىفهضانفولها
أفعالفاتمنعهابعضيفتكونأوتحوفتمانىاستقدلماعلموليهالمملىالتئلرسولثه

ذسأجرىولعلهعاالتعامهلمعمؤاللبوااكثيرةنتذلثعلمتعلمأندتألراأوجمميعهالحجا
قداعائشتاكرحافأخبرتهذوسلمكلليهلتاصلىلنبىاعروقأنبئحديمشاممافىصفيشلى

حيفحهابرطمافأصاالامنالنرذاثفدسأعليموسلمللهاصلىلنبىاافيشأولعل
بوجبوجاطأفعالبعععالحيضانيقضضىأصابستناهىوسلمليالممصليوقولهفعهل

االلفعلاذلكلوقدعيافىليسرانكانذحيضهافيكنهافعلقطيرمنأنلبقاءعليعالىا

منهيمنحالذىانوسلمالتمكليملىسنتمنبذإكبرهأهنوعلمذلكرعمنقبلانجمضأنه
عييهاللهصعلىذايريداألفقاافدأفاضاحاصعقولذللقالتلهلطوافاالحجمنأفعالالحيضإ

لمرأةامجابسلحيضاانفاقتغىمعهامنيهووالتحبساالئبقىفدأفاضهفانتانكااأوسم
كرهذوسيأمعهاالكرىصحبسأمرهاولذلثيلزمهمعهاكنمنومجبسلمثكافاضتاذا
الكرىنأماالىنفةالكرعيذوالمحرمعيهامجبسوالفىسعئلةثعالىشاءإدتانذابع

فانهوأماذوالمحرمئعالىشاءالتانبعدهذامايأقعلىلدم1النساكثرهاصحبسأهاعدفانمجبهس
ليومايئواليوماااهقاماالنكانلرفققواالصاجففدقالالسفروأماايمنهاعليهاحتىيكبس

ووجهاالكريهاوحدهمجبعهىلمذلكثرمنكمعموانكأأشبمذليخملسكريهاومنوما

بهحبسوقحقاالعليهموالبيفاعقدوينهموليساطلجسالمشققبطولالرفققتلحقهمذالن
مهمتبهدالعوضوهىلطريقافيواالصطحابالمرافقةمضرملعنىبهاالهقدارماالثلحقهم

أنلهنبتمملعبعقمفليسحقنجلهاعليهالكرىوأماالتنقطعمونةلمأالطريقافانبعدمدة
االرفققمايفمااليلزمالمقامنفلزمهعليودخلفهمعتادقكوحقبحقهايذوتركهاا

لوأوادتالمرأةفاناوأيفهالمحنهنقلهفليمهلهيرهدوبوتعلقينفهحقهاقدتعظن

يهنلمققممأولوأرادتالكالسميرمعهامجقمكندهامنيطلبهاالكرمحأنمالمقاماال
بنتعرةنىأبيعنبحزمبنبىجمرللهعمداكاماضبوجهدللشقلمرفقققبلهافي
صفيةانالتيارمولوسلمليالتصلىلتلرسوالقالتاالمؤمنينعائشمقأممجنعبدالرحمن
بالبيضمعكنطافتلمتاكنانلعلهامخبسناوسلمالتمكليصلىارسولفقالاضتمقدبنخحيى

ماثشمةالرحمقاعرقبنشكلبدعنلرحمناعبدمحدبنلرصالألمجالئسنهـماقالفاخرجنبلىقدن
بعدحضنفاالفرفأففمنيومقدمنهننمجفأنومعهانسامخافاذاحجتالمؤمنينكانهأم

اللهقرضىائمثافولهاشلقدأففمناذاكنحيضوهنتنفربهنتنتظرهنذلغتكن
انيهنوجهيأحدهماذلكللىفىثوالخوبحفنأنلحتاحجشومعهانسااذانتكاعنها

الحيضمليهنفأليخاالمحيضمنيئسنالمرأيمنلمحيضيبللمممنفاتكنضنسكهفئ
كالاحراينقضىاتمادصطهرهامبةكالدحيضفامنوقطيرهاقربأنيهولئاوالؤجما

ضلحاافاضة1
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صلخر
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نوأنمأنقدنحافقالحيكهالطوافجلةفالمقدمالحيضافأملمناليبتىعليهاانقضافتل
وأملمنيلحقمفسادلمواننقصقصنيلحممادمماأبالحرامفلمعملفعنيقالمبادرقبتسليم

زانلجوااطوافاثمديمفبلهازوخوطالحرامايلهاهلةتنففىانزماخيرطاثحيهوط
ؤالهداوورودههوهاكرحيصتهانشألتأمنتقدموانحيعنمياملينالفعكادكاعنيأ

لفرنحافةافييومممنغللطوامدمياقاممنكنافىلالخالفاهنىلعادياطظزلمأليلز

ممهلحيكهالحههايمنعاعلمنواليبقاصكلهاههااصاهليكمالعلهافكلفمتقمعياللطوالحيضا

نئاذبتقديميأخذعاانوطاللماكرىلحيضالجاروذلألينافىاورمهكتىالهبيعلهاغايبتىا
مايبقىلنجيعاليديرحيضوعلننتنفرمعظرعنتنهاذبعدظزثضنوفولهافمل

حميوابتمأعمبهنذللئمففرتطنأظذاحعضتصالفىظضشفعلنهاالحهبعدطوامن
كديمو3اآلصلىاآلاتيرسواللمؤتايهاأمشةعيأبيصكنكلروشكنمالئكلنههئمامص
واابستنافقالعدهاديعوسمافتصالطصتفقالرسوالاقدفقيلمابنخيىكرصفيمقذ

قىعااللمشامالمالمذاافالالتسكليععوسماتعحلىارسولفقالافطافتاقتطيلرصولي

ولوكنياففاذلئمالينفعينالنانممنساالنانجلمنذكرذالفموغنهةئمهعرو
الحلبثفىفولهاقفالفعمنسئضممهناهاعيال3ستهأكثرمنبكئألصبحيقوو

ابأرزيننئمسيييكنؤاسكعهلفيتبنضحيئركليكوسمفتالتمصلىااويرسول
طهيعنمأذخفىطااللئنذعنسألطصدولعلى

مننكرعلىااليفعهنانكاننسامهملحاسايقدمكنهافمالشترفىوئئلفععل
سقبولولللتفقاالوداعطواالبدأنيبقإلنكللىنظنفعهنققطهاالظشقأليايفول

لمرلطوافامفايوممنلنسااتقديمعلىلناسألتفالطواابتقديمبالدهنالىبرجوعا

ومعنمقهلدستكفاايرمطوافهنتقديمفيالناالظصتولكرإيقتعروشكللىتأخيرالطوا
نياجعلمالأنتتكاحاضميأانلناسالماعلكنحلهنهنيتقلوسزهنعنمعهايلز
منشااضكللهموكاالحيعنتكلفو6نفمالمشفةجللعفرفياطواواخهـنقمرعلىبلدها

فاضناممعهنفبقاا

اهياال3ستةكثرهنابخيقولوخألصبحاخاولوهااقائعشقرفىوفولعقعل

لفههاءبمقالجلاهناالظضقلكثرهنيقمملمينفعهنتقديمالنساضجمرعلىتايريدائض
اهعبالمعذلئولماعمماالظضةطوامنمافدحنينفعهنولورلمداطوأعلىالحيض

اظيدزمهاجمععههاعلىمنذلئاتفاقونبانمصحلعالقاوكرالدينبأميالىمانالنسامفؤ
انذوفياركالحجمنكنضقالنهاالطوأعلىلمقاماواغايلزالعدرطوامقاثك
فولبفعهابلىأصوانكنفظتسنلععواواظهاصوجالمسئلةعلىشالكرمعيملمتعئ

هعلكهافالنعرائبجضلحياظضقفبلااحيخبرسفيقبنشموسمفتمملةاصلىلنىا
ابانابيططرعنبناعبداللهمالثحنبعماألرصالمعىبياذأضافشالىذالث
ساضتوقدوسلمفتمكليهالتصلىاستفتشرسولابناتلحاامسلمانأمرلرحاخمبداساله
انقولالشفخرجتيميملماشافتصلىالرسولالحرفأذبعلمااظضشيرماوولد
بعمماللمصتلفرايومستاونفاصكتهدليموسلمالعملىشنضرسويااسلميأبم



ذنلبيفآبالطواااحتىيمونآخرعهدفىللقاممنيلزمهاأولخروجاهنجموزاالفييشتفتتها
سضلمرأةواامماقالصئمأفافمتلماكانتلخرجوسلمكايهلتالقمصليالهارلسول

ضقفتنصرفاالقدأفاضتءاضبعدذلوانكانتبداالمنالبالبيتتطوفحتىتفيمبمنى
ةلمراااضتوانقالالحائضوسضليهللهامعلىللهارسولرخكقعنذاتفىقدبلغنافانادباسطا

انمتمبلغنىقولهشالنساءالدمكركاصكعبسأعاليههاكريهامجبسفانتفيضأنقبلفي
ذلئرخععقكوسمىسايمالمبهأذنوماحديشصفيةفيععلمقمتلياصلىلنبىامنذاترخكةفي

خروالمعتموأنيهونمالحاجإالمرفىردجمألنحوعقفاهاومنرةواضرأسحغفهاءفحمااعرف
رخصةسمىائضاطذلدمنصمتعتىوالبيتباطواااعههدول

لرأةبفدرمايحمعايهاسحابسفانكرجمهاتفيضأنقبلتىبلمرأةااصتوانوئولهفصل
الحائضمالتفممبتكنبوناقالورجعتوطافتضتساتالهاباألساضةحمفاذائضبانها
مهاد4يسااكثرمايكبعسأنفسااوتفعملحيض1نسااثرمايكبممىأك

عايهاوليسأوالسلمبكعملهاوسواءعلمبمالكمنعامماهذافانكربهاصحبمسوقولهفصل
ثرىااذاثبشأنسسئلةيةوالموازلعتبيةافيمالكعنشهب51وابذلك5أنتحبر

ذائبشذلكافرعلعافافهساءفيالاتعينهلأدرواللعتبيةافيمالففدقالاعااليحبس
هذاوأمافياالمنكانازاريهاعلميهاحبسمماااخهاوفدفيسلعدفيأبوبهرففدقال

اللهرأبوالوليدلقاضىااقال5لكراايفصمخورةضرونطريقهفيالوفشحيشأليأمن
ذاوافرويسالطريقايدخلأنطهـهـتاذايمنهووفاقمجدااالمنوؤأنكلندىذلوجو

أبوالفاصىالمشمقفدقالفهلقوالمبةينتظرالقوافلأنيحتاجوذلثجمنلمالخوفكان
عاالرفقةفيمماينرجوالهاالمحرمالتيالمرأةهداعندصوهثلتعاداللهالولبدر

داالنتظالالىفقتاجوفتكلودذلكوجمألنصاكاألأافهذنساافهاالتىرنفةأوالمأمونةل

غيرحيضعاشنذلواليكبعهامنئممئلىانأليحتاجمونلمأالطريقاممالمحرماتوأملذ

لطيرحسملدصي

لعيرلعرممسىلصمعفصىلحطادعرليرلممصدكلل
علىمممشلصحعلحطا

نخعضوالمرأةفالعالك

تطوفحتىتقيمبمتى
يالواذمنبدلمااللبيتا

صتءضشغافافدأنت

فلتنصرفبعداالفاضة

فيفمبلفنافانهعاباالى

رسولمنذلئرخصه

وسمعليهاللهصلىالله
ضتالوانقاثضالحا

أنتفيضقبلفيلمرأةا

عايهابكبثهفانكريها

النسايكمبعىأكركا

أصببفديفما

والوحشلطيرامن

مالدعنحيىحدثنى

بنعرأنربالىعنألى

لفهبعافففىالخطأب
بهنزالغزالوفيبهبش

وفىلعئاقاالرتفىفى



عنمالدعنحدثنى

عديرعنش7كلمعبدا

اءرجألأيضارينسإا

اظطاسففالبنعرالى

نيحبوصانايأأإف

ثنيةثغرةلىانسنبقفرسين

محرمانونحنظببظحبنا

عرلىتجلقالعفزذفا

أحمحتىتعالجنبهالى
لحكهناظلوأنتأنا

وهوالرجلبعنزفوليعلي

أميرالمؤمنينهذايقول

فىيحمأفاليسعطيمبم
مجمرجألدممافاجماحتى

لرجلاعرقولمعحمعن
تقرأهللهثفدحكاه

القالقالالمامدةسورة

الىتجلىطذاتعرفهل

الفقالفقالمإلقعحملذا
تفرأانكلوأخبرتنىفر

الوجععكالمارصةسورة

ركتباللهان1قاباثمفر

حمبهفىكتايقوللىونعا
حديابامنمعدكوابمؤ

لرحمناعبدصاةوكلثعبةا
عوفافي
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والدليللمسنابدونحموالقوالعنصيدببهفرة1جزافىاليكمالمبسوطقىوقايماكصيام
ذاققيدلكعبةاخلحديابامنمعدلواذبهحملنبمامنماقتلفجزاءهثلئعالىفولهمانقولعلى

ليلنامنوداآليةتضمنتهالذىالجزامنليسالظدىذلماليسيافيخرجأنصعفألبالهدىا

رصغاراذاثأصلالنعممنبدللهيهنفلمهديابدلهيهونالحيوانذاأخلقياساجهة
بئاكتابففىبوعرلاوفىاالرنبفىبناأصااختلففداذائبخقاسمملىوالحشرالتما

اطعاماااللظبىاونايصثاؤيمادعبدالحمبئاعنهىوروواحدمنههاعنزصنخهالدهعنحبيب
وتدمورةواالفدرجهةمنصيدجزاءافىالمصليرامماكاللاأنهحبيببناقولوجهاصيامأوا

لقدركايشعلاجههمنليهالمشلايطلبأقربفوجبأنرهلصواجهةمنالمثلبوعزلاوجدفى

بكالنعامصغيراكمناقىلقدرايراعلمرةصواجههمنمئلكاخلهلمافانهالوحشصنارفيذلكة

الصفهأتعبدالحمبئايةواروجهولقدراتنهاوخمابإنههافىمعالدنةوهىبهبيرهيخهم
جهةصنيقرمبهلنوارةلصواجهةمنلمئطبميقراكانفاذاالجنسيرإعيافيأنصبهبلقدروا

كابكلثلفيهاليحموجبأننساجملةفىلفدرافىوتذاتفاوابالمثلحكمنافياطنسفىلقدرا
رةوضراجهةمنشبهاالنمامثلصغارمالهاحذعلىواليدخلالحنئراتلجرعفارافيمال

رجألحاءالىأنفيسيرمحدبنيرعنشبنكعبدالمهالطنصالجنسوالفدرقدوجدفي

ومخنفأصبناظبيانأيةنغرةلىانستبتمافرسينلىحبأناوصاأحويتاففقالالخطاببنعر

لرجلابعنزفولىعلعهفحشاقالأناوأنتأحمحتىجنبتعاللىاعرلرجلصفقالتراذفامحرهان
ممرفولفعممعمعهيكمدعارجألحتىظبىفىمجمأناليستطيعلرالمؤمنايئأموهويقولطذا

فقالالمىحمالذوالىجلاتعرفهلقالالقالالماثدةتفرأسورةهلايهفدعامفسأالىجل
بأليحمفىكتايقوللىلتألتعااااقابائمضرالوجعتكثدةلماارةتقرأسوأنكرتنىلوأخعرفقال
ظبياأبرينافأصبناقولهشمعوففيوعاعبدالىحمنالكعبةخممياباهنمواعدلبمق

عتفدااذاعليهالحمطاباأصحعملمستفتياوأنيهونبكتهلىفاذاقىمحرمانسو
لكذفىحديصححكعهلواأخا

بهيحكمتعالىلقولهمتعالامعهيحبهمأنجنبهلىاالذىالرجلالخطاببنعرستدعاهوافصل
زوالمجوفىلشااقالبهورجاليئمنأقلفيهيحكمؤأنالمجوأنهوهومذهبمالكمنكمواعدلذ

ههناعادتدهاعنبكايغنىفيهلكلرماوقدتفذمأحدهمالمحكوهاعليهاأنيمون

االنعامأقربادجمهاالعزعايمدولذلحملمعلاختارايدأنهيرعايجعزفحوفولهفصل
فغيتفىالحكمعنلعجزهعهيحكممنستدساغاالمحكوماعليمأنهامفطنبالظباراشبهاو
سهللحكبمستدعاهالذىالرجلاايهايعينمحنيامفرد
الحكمملماكانالكابالمرفىاالماثدهرةسوصالمائدتفرأسورةهلعرلهوفولفصل

الذىالرجلئعرفهللهوسامنموإعدلذبهيككمتعالىلهوهوالعممورمننيرهاوإداف
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انكانذكاالقبلهموالتثاآليةفظرفىاعنأضركطكانلقرآناناثمتأوالعراضمكنالحم
كالملحاعندموافعضثلوهضديعذرالجاعلبهمعناهاحاإلعتبالعيهماليخفىالذيئلعربامن

تلطهاروالصلىاتواليتكررغرراحكميسضبنا

لكعبقوهذااحديادالىمنمياسدلفيبعحمكتافيئعالمحيقولالتانابعدصذهـلهوفصلا
الحمافيلهضوقلرحمنخدااركةضليصوجطألذأاللمعنىعالهالهاعوفقعدالرحمنا 10005

لساشلافانكانعوفيلرحمنعبدامعهحملذىاأنأضاههثمضدلواذدهكمبانلىتعا5وهوأبر
أيسرفىندذلفابلبذكرطخاليانلتهضداذلفقعدعيفقبللىحمنكرعبدابذفدسمع

3كلىمحواتفيعبدالرحمنوحذالهقالولذالضتهارعاموامامفوالتهبعدافبراليساوفتإ
االخبارضنواوأرادنهليساكرمأوبدلشهرتدوعلوذصدسمعيهولقأنلسائلايمنالذىايمعها

ضدلوطذالفالفقنتعدا

لمالكنماخعالصهدوانماقتلعافتليباشرالمنكاناولجزاءاممرعليهماوأوجبوقولهفصلة
زلمواابئاوقدورىبهفقتألهأوحجرامياسهمامالويىبمنزلةنترهاباختيامحولةنشخعيما

اكذللوضرجزاؤهأونهارفعليليلفىأصابتاهااأوكهاأوساقهابةداقادمالنجنعن

عليهفألشئوالكوبغيرقيادوالسياقىمنأورجلهابيدهابتأصاومافقتلتهصيدابتفضر

لظباءامنلشاةاوفيبقرةلوحشالبقرقمنافىيقولدقأباهانعروةبنهشامنمالص
بهايةوشاقمنيريدبفرةشاةالظباءمنالشاةوفىبقرةالوحشالبفرصمنفيقويهششا

مثلاالنعامبهايةمنلشاةاوااهـحشىلبقراامثلاالنعامبهيةالبقرفمنانفأخسبرااالنعام
اعادةؤلمنولكنكاوفدرابهماصورةاالنعامأشبهالخهماعوطؤلمحعيللظباءاالشاقعن
كانانهالمسيبسعيدبنعنسعيلىفيحيىمالدعنصمحرمأحدهمااعابذاافيهياالحم
بذلكنحصوصممةحمامانبربدشاةفتلذاامحةحمامفيفولهششاةفعلذااممةحمامفييفول

حامفشاةكلفىيكوأيقتفىكانشاقالخذلكبوعليرافىيهونأنكدصمتموحذايمنعلعا
فبأنشاةبوعليراواداودمحيكرطاخلققوأواعظمبوعليراكبرمنألحامالفدرالراإعتإاذا

ولمصيامأواالطعامغيرايالحرمكغرحماملحامانسافىمجبأولمحوالحمامصفيلكقيحبب
عادتهاعنبمايغنىكةحمامفيملكللاأولمحوفدتقدمبوعليرافىصبهبالمدصفبأنذلفيصجب
عليهاكقفيغلقحماممنفراخبيتوفيمرةلهباأوبالحجيحرممحةهلأمنلرجلافيمالكقالص
بيتقىلفعكاتكوذألنومعنىشماةفرغبيفدمحذلفهكلنصبأنففاالرىفتهو

مثلهافيلفراخخهلدامدةلتغيبمنهوابيعابنهلفافتضىأوحقاعهرةأصمفاذلالر

منحيوانكلصغارالونشاةفرمحنهاكلءليفا11ابالشبعبواالوللهعذرو

بكاالحرمفىلحاافهلالنوذلكيرمحرمذلوهوغفعلمنحموحذاكفارتهمافيالجزاءمثل
عهلولوسافرعنسبمبهغيبهكانمسئفيالالخاصامهكرنامفىاذبالمحرممماخصمواالجزابه
انأسمعوألزلقالمالكصذلكعليهابابمفهلكلوجبكليصثلوأغلقيخماصامفي
جنينفييهونكالبدنةالنعامقكمثزنمنبعفسقاالمالألرمحفىبدنالمحرمذاقتلهاامةلنعاافي

ولمقولهشأشىديةوذلمخسوزرشمارافرةأووليممقالعالوفجقاالحزغرضكبد

لذلكبموقولملعاالاكلقوفتوىاألتتهررحمقديمشاخلكززايريدبدنةلنعامةاقااألممعأ
كمنعقا9

عنمالدعنوحدننى

كانأبااعروةبئهشام
الوحشلبقزنافييقول

الظباءمناشاةاوفيبقرة

لدماعنوحدئنىةشا

عنسعيدبنصحيىعن

انهكانالالمسيبسععدفي

فتلممفاذاحمامفييفول
الرجلفيوقالعالكشاة

بالحجمجرمممةأهلمن
فرلديتهوفىاوالعهرة

علهافيغلقكةحماممن
بأنأرىفقالموت

فرخعنكليفدوولك

أزللممالكظلبنشاة

إفاالنعامةفيانأيممع
قالعالكبدنةلمحرمافتدها

النعامةبيفعةفيأوعأن

كايهونبدنةاعمثزكلن

عبدالحرقنهرةجناقفي

الغرةوفيةأووليلمة

وذلكديناراخسوق

عمثرديقأ



منثأوكلمالكيلى

أوالعقبانالنسورأو

فانمصيدأوالرخمالبزاة
الصيداذامميودىيردى

فدىشثىطوالمحرمفتل
نيهماصغارمعثلففئ

ذلكوانمامثلفيكباره
الحرالصفردبةمنل

دزلةبمفهماوالنهبهير
سواءواحد

منأصاسشيأمنية

وهومحرمإلجراد
عمالثمجميحدتى5

رجألأؤيدباسلمعن
اظطابعرفيالىجاء

لىاالمومنهـينأميرفقاليا

جراداشبسوطىاصبت

ممرلهفقالمبرإناك
طعامبنفبععةأطيم
ععالطنوحدتنىه

زجألسعيدأيبيى
الخطابعربناكجاء

لهلهاجواداتضبنفأله

عبرففالعرموهو

مخمحتىتعاللكعب
فقالدرالكعبفة

لقدانكهمرهـكعب

منرخقمرةالدراهم
بوادة
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ئرالنهيهالجراديطأببعيرهالمحوموأماعندعرالحمتساوىعلىذلفدلبياسموالهفىكا
قىلناساعلىليساكماحنيبناعنلمواابناففمروىالرزمنهجمقفالالطريقفي

لكزلهاالحترازمنهاليستطاعالنبابمحنذلوقمسئلماللمثليتعمدواوقالمالمذلشئ

لضرورةااعبدالحمبنوهواختيارالاألالقولوجهيطمفيقتلهضهبهعلىيمشىالمحرمفبها
كانياذاالفتلييمواالممعيمافانميسقطلغلبقاكثرثااحزارجميلمكانكالمآاذا

اذاالمحرمانالئاالفولووجهالسباععاديةل15ءبهبهصالفدسقلطالعمومعلىمباحاالقتل
بذلكوجبومتىمسئلةخطأاوفتلهكاالشرزمنهيغدرعلىلمالجزاءوانالصيدلىفهأعاب

اللهرحمهأبوالوليدالقاضىقالذواعدلبهقاالمحدمجمجموهةمجوزدونفهلاالطعام
سطنلمجؤعونإشلىذأشوجفاننحمالحتىاممرلكعبتعاقولمعنىهناأنوعندى

ذلكأصلالحكمايئاالبحماخراجهصحيفلمهـاءالجمبهالمحرمهذاكايلزمذالنهو
جزاءالصيد

لتسامحهعليهراانلتدالدراانكبدرجمالجزادةمجمصاؤاأرادأنلكعبمالهـلهفئفصل
أيفالصيدجزاءافىهالحمدينشوثادراهمهكثرتمزغيرموضعهافعلوايكبابهافىبالدرا

بأفلالحمككاينجبااكثرمنبأعواطمحلتسااايزلوبهمجتهدفيهامجمدويرمجبأن
دةلجراامنممهاآلمثهاوأننهعأفحنلاالعزبهزئادأيربرادةخيرمنممرقرةقالثممنه
أنيبهبوواحدمنهماتىليلزماختافالماذاينالحنهذاوقىأرادبيعهالمنكرثمناوأ

الجرادهخيرمنرةالانقولهفيكنهاعررضىمواشقةلىاقدرجااكعباولعلالحميستأنف
عرأولعللكعبلنثةواتماعونحابافرةذلحمفىاليساخيرهعرافولالنبذكحثم

عدالتهعلىدليلمعالحمكعباعنهاللهاستالعكاءعررضىاهعهفداستدحمماغيركعبالحم
بهببمكتايقوافيلىتعالتهذاوامثلفيمجكمهلماصازأنكدالعنديهنلولمعندمألن

منمعدلواذ

يفرأنفبلحلقمنفرية

أنهجمرةبغعنكعبليلىبنأبلرحنعبدالجزصينىاإلثبهايمدرعبدامالسنص

ليهالتمصلىاللهرسولفأمرهرأسهفىلقمل151فأذمحرهاليموسلمالتدانتمصلىرسولمعبهن
ةائوانسكانسالكلهذفيمدينكينمساستةطعمأوائألئقأيامصموقالرأسيحلقأنوسلم
محرمايريدانهكانوسلمليهاملىالترسولمعنهكانافولهشأجزأعنكذلفعلتأئ

أنايموسلمالتالتمملىرسولهفاصرأسهفىلقمل51الحديبيصنأذابرةفىذلككنامعمر
أنفقدعتهلاالباحقأمراوالتكولندبأواالوجوبيقتضىانكانرأسمواألهىمجلق

نفسهعنأذىاالنسانىفقدلهاألفضلورثهالمحذلكندبهوسلمكليالمصلىالنبىيهو
كرهالعباداشولذلكفينهكالبااالنسااليطيقهاالتىالمؤذيةالعادةققاظارجقكنالمعئؤتحمل

ماتطيقونلعملامنكلفواأوسلمكلليالتصلىوقدقالاليلالتمامتويتيأنبنتالحوالءمن
يفعلأنفيلهيرلخباوجعلىكيأوالسلئبشاةعستقسماطمأويامثألطصموقولهفصل
مدههناوالنسئلىافلتذلشئتأئكسلملياطصلىبقولهذلكبينذلشاءوأئ

حافامنفدية

ليخرأنقبل

مالكعنصحيىحدئنى

ماليملكرعبداعن
عبدالرخنلطنالجزر

بئعنكعبليلىألىافي

دسولمعانهكانجمرة
وسمطليهالتصلىالله

رأسهفيلقمل151محرمافاذ

التيمصلىرسولفأمره

سكلقأنوسلمليهالتم
أيامنالنةصموقالرأص

مدينكينمساستةأوأطعم
أوانسانلكلمدفي

لفعلتذقأئنسئبنمماا

أفيأعنك



مالدعنوحدئنى

عنقيسبنحمياعن

عنالحجاجأبىبراهـد
عنكعبليلىابابى
التمصلىرسولاقجمرة

لعلدلهقالوسلمليهابت

نعمففلتكمواأذاك
رسولفقالالتيارسول

وسلمعليهاللهملياآل

نالئةوصماحلرأسنث

شتئسماكبنطبمأياأيم
موحدثنىبشماةأوانسك

عبدبن5عطالكلمعما

قالانهالخراساقالله

البرمبسوفيشغحدننى
فيلعبعنبالكوفة

رسولنىماهظلنهامجرة

وأناايموسلماآلكصليافآ
بىفمدرالصاأنفنهنت
طيبئرأسى4وفدامتال

تالحمبهبهىقالفأخذ
الشعروصمهذااحلق

سعةواطعمأيامثالثة
رسولهساكيونيكا

علمملهموسلمالتالتمملى
بهعندثطعاأنسبنليسانه
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الحديهثكلىفىنصوقدىبقرةأوبدنةينسكيبهوزأنالموازقاالبننهييهادواألنعامبهيهةمن
علهيدأنيىأناالحرمالىحلمنواليشعرواليساقينسكواليفلدالمحماببهزىلئدأدقالالشاة

كلىسمكلكلمديرمدينواالطعامهسئلةبهالدىاحكمحمويهونذلكلههديادا
لبلداعيشمنسمكينلكلكالصليصداناالمدونةنماوقالمالمثفأليقصرعةالحديثهاوردفى
مايبهزئهنظرالىذرةطعامهطعامحيننذوانكانالشعيرانكانيبزثهالموازبناوقالرشعرأو

الشعيرضندمعناقذايووجالشبعاجزاءالحخطتافىكبذحقايبلغالفرةزيدفىالقمحمن
كانتامنلمامنهماوالماضزاالضلبالضأنعنمنهكاصرجأخرجتوطفاكانالفيحجنسثا
حمبعنهالكصالجنسمنيهنوالغيرمالمالبقواأحدهماعنضرجواحدوالجنس

شليموسلملتاصلىاللهرسولأنجمرفيكعبعنليلىوأفياعنالحجاجلمجاهدبنضنجمممهبنا
رأسئوصمحلاليعوسلمتالتالتدصلىرسوليارسوذاطمفقالفقلشنممكهوالعلدأذاكقال
مكهوااذاكلعالىوسلمالتمكللعهصلىفولهشوانسلشبشاةكارطستضساأواطمأيامنألثة

سألهاالتمتليموسلمكئرملىالثسولدفامارأببهسدهالختصاالنسانفهوهواميريدالقمل
اهاتقدغلىالدبوجهعلىذكأنمايهونصكحتيلأسكاحلقفقاليلهبذلكفأعالهتأذببهاعن
وهذايدلملىلفدبةاوهىرأسهحدقفيايدزمهأعالهحماالباحةجهعأنيهونحتملو

لستيرأسعهابمئسطيأمرهياالفقدكانديةيقابهوممايبهبكنوعاالنعسانرأسعنلقملالةازاان
حالفىلنهابازاغاغباالنهيناالميتبيحلضرووةاكانتلماشعرطكن5بقاهعيلهافيمايقتلهاو

حموهذامستلةلمألقباطهأهحةمندمقورايدوأبموالفمايرهـأفرسقناوحدةوافديةحدةوا
وفيفيهوالشمالجسدمباحأخذالفدالمنانالشافىوقالمنهالمنعالجسدفيعنلفملاازالة

االذىلطوأرارأسهمنلهوامبأخذاقىفهالنهولكنلقهلةاالجلالفديقبشئاارأسأخذهامن

ديهبمجبذلكمنممنوعافكنلغيرضرورهحبسهامنأزالقلةذاامانقولهجمليوالدليل
لتهازايقصدلمفأمامنلشعراقصدازالةلمنوهذامستآلرأسهمنأخذهاذالذاأصلفدية
فينمحدروىتلحيتمأورأسألفديقيهشعرمنسبهاتسافطنفعآلخرفمماقصدالىوا

غتسلأوالشعزالنأوالهشعرةامنهالحيتمفتسافطعلىهتاعمأوجزيدهشعردأسثممأطلهنسقط

ذكهامجرمنصولوامتنعيقصدازالتهلمانهووجهؤللثشعركئيراليئأعلههمنتبردافتسافط
اهباحمةكافاذالوجاومسحوالركولغسلواوضوواثرالتصرأهنالهعنحويسببه
عنمالدصبذدئسثئصاسقاالنبهاالشعرلمعتادتساقطاليهااورةالضرلعمم

الالمجرةبنبالكوفشكلنكعبالبرمشيهشموقاحدثنىاااظراسانىعبدالتعطاءبن
فأخذقأليايتىرأسىمتألاؤتحقدرألصاأنفخوأناكليوسلمالتبلىالرسولماء

قمكليهاحلىلتخرسوالوفدكاكينستسماأياطمأياثألثإلومملنعمعرااهلىحلققاالبجبهتىثم
أنحتملوسلمالتصكلعالتصلىرسولحاءنىفولهشبهأنسكماعندىليس3أنهوسلم

بهصايارغزمنلمتواضعامايفعلصكللىقصدأنيهونمجتهلوالمرئاطريقهفيبهعييهون
ممايبهبويأمرهضرويىتهحالليحققلذكفقصدهالوامامنبهفدبلغممابلغولعلهوتفقدأحوالهم

برفيأفانلمحخدتهماهسارعةبهالقدرالالنفهحتاجمرةبنكعبوللوتنافقوعليله
لدكرصاروقدذلنارشعوهالهبعاحالأضاوانذلكمنالمحرمتغعواليالرفقاءجزيلخدمة
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ووجهعليهالشنلنارانهاالبشعرهلتنورفأحرقافييدهغقدرأوأدخلنفخفايقنبسوطافي
كزداهفلماذ

بذلكوأخذهشعررأسهجبهشنيدماعلىيرلشعراهذااحلقوقالفأخذببهبهنيوقولهفصلة
يدخللجوزأنشعررأسكحدقالوقاللهالنهالشكالابذلرقعدأراولعلهلهنيسلتااسبيلعلى
مفصوراعلىءلرحةالرأسسمالجوزأنيهورأسكشعراحاقلوقاللكاذيرشعرالرأسفي

الذفديةفيمالكقالاالشكلفأزاليرهغلوجلقبعكااجهعلىالرأسسماتتكمايدخاكصوصمأويثعدصدلك
راا1االمراررأسهوهوشعحلقهلهمايبكالىأشارلهألن

يفعلحتىاليفتدنؤدبمقالالنسكيذكردلموالصيامباالطعامهأهيأنهاالالحديهـنايذكرفيولمفصل
وأنعليمالفديةمايوجببنولءلمبالنسكهيأميلملذاكيدانهيربهكأناسندليسأنهعلموسلمكلليهاعهلىالرسول

تكونافارةانحتملوانسئبالشاةاعلىومحاحدانملصالجزرىصمحديهبدالكمومنقدموقدهماله
ضاحهاعلىلعدوجوبهاأحدوخاسينختعيدلةباحلندوياحمنجاهداالكريمفاخكلبالحديثينبايئجح
حبأفدشهيفمعوانهصلىأخالنبىأراكعبأنحويحتملإفسهضاصقىجمرةبنأمرجمعبعابدالتبنعطا
أوآوالصيامالفسكشاهوعندهمنحمبذكليبايئلسكاذكردحمأناالبهأنسلحاصكندمحماانهقدعسلمعليالت
منأوبغيرهابمةالصدقةانلفدينليامايوجبيفعلحتىأحدااليفهدىانفماألذمحاخاألهيفديةالعالقاص

مالأليعلحقالالبألدصدضةأصيامأنسكحيماشافديتيضعصاحهاواتهجوبهاعلىانماتدكوخبعدالكفار
شعرهمنأخينتالمحرملمتببيمطهدفااللماالذاماطةعنمماهىاالفديةانذلكوسنىشالبألديرهـامنحأددن

واللقعزوالعلفهشمأاوزالميفاتمخفبلالدىابهافألصجزىءعنهكاالببهزىءاخراببوجوفديئوالوجدعلي
فسادهافبللصومافيلكفارةاوالداالفساوالقبللفواتاقبلالحجقى5والبالقفاأمباال

أذىاألخيصعيبهلصكحتىأحدهماينوجحتيلذاثصاحبهابهاعلىودوبمبانمائكونالكفارةوانوقولهفصل
أهيبملىفعدمألدمآللهألعاافأليبهواريألرىفدانيديروأناواحافيلييااالذعفديةفقاسالينيريدكفارةأن

والظفاره6حمألمنالفدلةوانالكفاراتحععذاحمأعلىلذلكفنمهاوحواخرأحهافمل

لنيمتليلىحيايعلمدفبلهنالكفارةاخرلجمنعروابةفهذامطردعلىشبهبحتىوزاخراجهااالكفاراشفألمج
والحالوالمنإالرفيوجدسببهالمالفديةانكفارةبيهمالفالفرقإنهالفارةفيذلكاصاذةروايةوأماعلىالحنث
فافديةنفواكاالستثناثاللحللكفارةامماجعلتوافدوجدسببهاوهوالمجهينؤكفاؤا

المحرمطرحهالوبهمنواالواوالصبهزد4فاد4يينأنيهفرقبلالياألذصعيط
فليطمثوبهمنجلدزاسظاهرلألدارهاهنكاوحوةأوأوصياملنسكفديتحيماشاءاصكبعلووفولهفصل

ارافةفيالنرضفاالنصكالبألدفأمماذلحيشالحهنمنثعنأىامحرلأنيقهضىالفظا
فلذلحازأنضاصسةبالفعللمحايتعاوانيموالبوفتلهفألتعايسهعحقمنالىكهدمموايصال

العقيققفايقرااألفارقتبهذاونبوفشوالمجهاخراااليتعلقالزكاةكشاةيذخكليألونهارا
شيأشعرهبنيلتفأنالمحبرمإصاعقالمالالصبوفشومكانلهدصمعدقوابوتمتعلقة

أنلهواليملحتعاالتهأميصيةفديخرأسصفىأذاالا2جملحتىرهواليقوال
طرحهافانئوبهوالمنجلدهوألمناالرضلىارأسهمنواليطرحهاقلةواللقتلأظفارهيفلم

ينتفأالمجوؤالحرماالنهكاوهذاشطعامحفنشنمنوبمفيجلدقاومنمنالمحرم
وفدقاللحألقلحرامكاامنيمنعكاوذلكماطقلهلشعرواألذعالةزااواليقمرالنهشياشعرهمن
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هأهيكافدبةمدفطرأسمفعديهبقاليألأفىئجممهلهدىاييدخحتىسؤنمالشحدقوالىتعا
أونملطأوصدفهصياممنيةفنثدبمافكضهـأههوأيضاهيهنمفنكانلىتعايمقولهيرتعالىلتا

جهأوحعوتهمنحلفاذاأوحجهمرظهنيحلحتىاالحرامجميحقىصالهوهذزسش
لشعروقصهاونتالحألقلهحل

من4الاالحرامممظوراتاالظفارمنتفليميدأنيرأظفارهيقمأنواليصلحلهوقولهفصلإ
لشارسالنوالرأسامنشعروقصهامحلمقلتهبازاالشنظيدةالااذاآلماجرتلتفيضلفاءاا

لشعرامملقلنسكبااالحراملحرمهممنوعالنهلفديةاذلفعليمنشيأفعل
طرحهافانبهثووالمنجلمهمنوالالرضلىالىاسهرأمنواليطرحهالىواليقتلوقولهفصل

عنلقملاطرحمنوممنوعالحيوانومنشئقتلمنكنوعوذالنهطعاممنحفنةفليطم
علىثوبيهونوالعنوالغإرهرأسجسدهمنشئلجسدفأليطرحهاعنادوابمناالجسده
جسدهطزحهاعنزةافيلشافىادليلناعلىوقدتقدمقتلهبابذلئمنالنكايابسجسده

اوانمجسدهعنطرلهفاوغيرهجسدكالهلدوابمغلميهنطنافأمامناعادتعنبكايغنىنهفومنمالليقال5

ولوجهلاألذىاهاطمبلغلميبلخابرانهماطرحلفلةالقملىقتلفيطعاممنحفنةوجبليابطهأوبنأنفهمنشعرا
حمفنقاوفانميطموقألتتلهماقتلاذوأماالخديةليهلكبذلكينهفححتىأوثوبرأسفئتىابنووقأوجسدهاواطلى
الكثيزالقملنفسهعنأزالمنؤالنووجحبيبابنقالهأجرأهأطموماطعاممنحمفناترأسهفيشجةعنيكلق

مجرفيدعبتجصةفيوسلمكاليهلتاصليلنبىاالننفديةامنمنعليهمجينتىولتبازاالذمحينتفعففاأوبحلقلفهرورة
سفاذىنفعنأزالالظبالفديةاهوأهالحألقمئثأباعلهوادوذيئففالالهوامكلليلمارأهومحرمالمحاجملموضع
عايصنههايبقىةلكثرلتهبازاوالينتفعلعلىبهستخساليلفىليسيراااالمنهفيللماذاوأماالوام01فتلمنأنعلأوناسيا
أنفهشعرامننعومنقالمالكصيزألذاهلمماذكرالنهشأعلىاطعامفيماالعديفليسفعايمالفديةذلليشيأمن

المحاجملموضحففاهمجلقأولضرروةرأسهفىشجةعينلجقأوبنووةجسمدهابطمأوطلىأومنلهوالينبنىممهلكلم
لقيحأنلهوالينبنىالفديةكلذلكقىذلفعليههنشمأفعلمنانهالأوناسياوهومحرمالمحاجمموضعمجلقأن

ليهقصدااذاوكثيرهييرذاليريدأابطهأومنأنفهميطشعرانتفومنفولهشالمحاجممرضع
مثلوازالةلمهبازاباووفادةواجبرتوهاالذىاماطةمن4اللفدبةكامابذلكتحبب5سوا

معهفعتقلعأنفهمنيابسنحاطيدقىعيرأنرذلمئلغوانمايقصدالىنتفهمااليقصدانيماو
علعهاللئنلكعنالمبسوطنجفىشعراتي

بنعفجسدهلشعرعنالتزاابينالفوقالنهكرهماذعلىبالنورةجسدهأوطلىوقولهفصل
فقدقصدازالةبنورةجسدطلىومناداؤالفداقاكناذاأوغيىذلكأوطالءنورةأوحلق

فديةلمنمعرفكانشكلليا
فماألالةالف14لهاشصحاةعلهمإلفدلثاقلدأنومحاجمهممواضأوجلقوفولهالفصل
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لنسياناحمأنمنمافدمماعلىلفديةاحاهالفبليميألوناذلكمنشيافعلهنانهـلهوةفضل
بمالغنىذلكعلىوفددللناهاساالءأاالحمراعظرراتوالىالعممايعودالمحاماطقاالذكا

عادنهاعن

لكمجلؤأناليخبنىنهاحدهماكاوجهانمجعملجملمحااموضعمجلقأنلهوالينبنىوفولهفصلا
لمتمعرفياحلقرألعايالفرورةاالفدىيانالتفعلهاطتاألذىاالاالللفبرورةلرحفام

الثص3دوالظسائىشعرالجحمجماتمفأخبرانبرشطذاواالمرممحظوبىعلىالجلة
رأسهوواقجهلمنانالكاومذاشرىابلرةايرمىأنفبلرأسهلحلجهلمالومن

جمرةؤىلفللمعياوالحراامنشيمنيمللأنفبلحلقالنهيةلغطافعليهلجرةايرمىنفبل

جهلومنقالمالكلكاذالحاقفألمجوزلهمخدليوجدمنهلميرملمذامراحراامنمخدلارماهافقدوجدمنهاذلعا

برىأنتجللحلرأسهفبهمالكللىحلوقدتقدمثمضحرهاليهثالعقبجرةرانهوسلمالتليهمليالنبىعنروى
فهدىالجرةاعادتهابمايغنهثكلن

ذمىمنمايفعلأكممنمىنمنهللألما
شيانسكمن

مالكعنمجيىحدثنى5نمبىمنقالكلباسنمبداللهجبيرانسععدبنمنجقالعمختياتأبأيوبمالطناص
ئمعهأببنأيوبعىالشكنهرضىفولهالشأونسىنركأدرمحاقالالحاأليوبدهفليهرقأوقىكهنسكمشيأمن
سيدبئعنالسختيانىنألثةنسكهوذالشالنسلئكلىفيوعدهايريذكاهوممثرأؤشيمفليهرقنسكصثعيأهنفىكمن

كباعبداللهجببرعنماالالحجيفىالعمرةفيوالسىوالطواوهواالصامأركانههنكنوضرجأضرب
نمعممنذمىمنقالالماجئسونوزادعبدالملدبنالمذالمشهورمنعلىنجعرفقعذاوالوفووالسىوالطوأف

الدهةأؤركافلعهرفيشيأدمنهبهزئموالشكلليعاغامهيصهنسكشيأمنمقىكالفرفهذاهنيومالعقبةجرةرمى
إوقىكظلأدرىأيوببههيالميقاشلنمنأؤكانهكالحراممنبريهنوليسالحجطدهـموجباتثانوضربوالغيره

كناهالفساقاثسيالمعئمهورعلىها3الجاورمىوالمبيبالمزدلفقالحاجالورودلغيرالمراطقوطوفيداللنسكهيا

طونفألطمازلثمنبثنىوالمبيتالماجشونابنمذهبمنماتقدمعلىالئمثريقأبلمفىالجارأيزمىبالمنعمن
ذدداالبمثوماكمنوفمايوجبذدوقدتأولمالفىالحديثهذافيبقولهعباسبئأرادعباللتهالتىفهذهمنىلهالىاا

حيثفهويخوننسكاوالضرسالثاكالتشعال5شاابيأنهكاسيأقىطذللثلمجروالطيبومامجرىالباكطاالفديشن
أحبصاحبالنسكالندسواالسقبابكظروجوجهممالمشروعتيمطلىأحمنوانماثىالحجواجباتمنليست
ثمبهاعرالمبيتلمغرسوالعشاوالععربهاوصألقاالظهروصألةإلىوالويقفبلتراليومالمحهنى

الذجمكلىعقديمالذجعلىالرمىوتفديمحتىيمنيبالمزدلفةعزكمالمقاميومبهاانصبحصالة
ممهالفهذمجرىوهاجىىاهـكلنهثاوالوقوأعألولمناألولمجننلجراورمىنارر

والذلدمفيعليهوليساالففملأونسمهافقدقىكقىكهاليهافنبهامنموسااالتيانهمثروع
فهونسمكاذلكمنبمقوماكانفأليهوخاالذلطديامالئحاكعنظلغيرص

منبشنأخمارنميريدذلهسديامنكانماقولهكللنسكأحبصاحمباجموخحيث
ياالتكونلهدااألاالبمةيهونفألهذالحديثبلفيتفسيرهمأللقدممحملىالىمنذلك

وماوفولهمتقدمعلىفيأواالبثنىجفرمدياأليجوزاالكعبعديابالمالقيتاظلكأاال
االذيمئفديةلناههنابريدبقولهلنسكفسكفهويهوخعيثأحبصاحباذلمكمنكن



الفدبةجامع
مالدعنيحيىحدننى

شيأيلبسأنأرادفابن
الينبلهلتىاالثيابمن

أووهومحرميلدسهاأن
طيبابمسأويقصرشعره

الجسارةكليرضرورةمن

قالعليهالفديةمونذ

يفعلألحدأنالينبنى
فيهأرخصذيشواغا

فعلمنومحلىرةللضرو

وسئلالفديةذلك

لصياالنلغديةاهالكلن

النسكأوأواللمدسة

ذكبالخهارفياساحبه

الطعامتجاخنسكوما
لصيامامدهو9بأو

ألمذمنيؤخبرشيأوهق
قالذلثفورفىيفعله

للهاشأفيكتابكلمالك

اأوكذاالكناواتكذفى

أكالذلكفينحيرصبهفصا

ذلكيفعلأضباث
فشافسكاوأمالقفعل

وأمافمالثقأياميصياماوأما
سنةفيطمالطعام

مسكينلكلسماكين
لنعامداالولالمدمدا
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مريفعاشكمنفنلتعاوحدتالالدىاحكميئبشلهلماذا5بححيششايذانالذكمالصاحبألنه
االذىفديةعلىيقعأنيصحانصكاسمواأونسلطدسأوصيامنففديرأسمنأذىبهأو

بهلمرادالكنلعمرةوالحججملىآعلىويقعلعيرةوالحجاأعالحدمنواكلوعلىلهدىاوعلى

اسمانسكالمماشهـايهيقحأنهحدمماذكرناواكلالنديةلهاوجهعلىلدمفقاارالموضعاهافي
وجهعليولمايخرجالهدوهوابهيختصسمكايههدىممهذلكيملنسكاسماوانكانبهنحعص

لروغدمأجمارامنختصسماذكزالعالتىافىاالفعالولسالفديةوهوابهجمتصسمألفديةا
تأؤلأنهصثلىوهذايدلحيششاءعلهأنلهاقالولذلكلفدبةاههنادمنسكأدادباأنهذلك
منصفةأؤركالحجأفعالشأمنأوفعلسكلمناامنشنزكأرادبهشيأنسيكمنفىكمنقوله

بهابهبلتىاشاالحراهامحظورانلطيبوغيرذلدواالباسمناالمتشاعوهىاالحرامصفات

وأحكملمالتوامهاحراصفاتمنبصفةفأخلكهنسمنلثيأنسىمنقولهوكذلمعتىلفديةا

لفديةاءإمع

يقصرأووهوعرميلبسهاأناليلبنىلتىالثيابامنشميأيلبسأدأرامالفيهنقالص
ذكيفعلالياكماالحدأنقالليهلفديقامونةيسارةرةورضرغمنطيبايمسأوشعره
دأنأرامناماقالعلىاوهذشيةلذالميأفعلوعلىللضرورةفيهرخصوانمي

فانهقعالهأولكثرلقلتهالفديةاستسهلوايفتدىورةغيرضرومناالحراممحظوراتمنشيأيأتى
ؤاالذمحالذىرةلضرواذلبمثرطلهممايبهوواحرجثموهو2رةوغرضرمنذلكالمجوزله

صياممنديةرأسةمنأذىبهوامايفاهنابهملمحغنكانتعاذلفولهفيواالصلعتادبليس
فيأرخصطولذلشقالدمالوانماواالذرهلضروااستباحقذلقىفاشترطأوصدفقأونسك

لقهلابنقعابهوقدرأىكثرجمرةبئلكعبوسلمليهلاصلىلنبىاقالوكذلكرةوذاللصر

مبالفديتفعلقرأسوأهيحلقاالهقاامبممفاالفالواأيؤذيفسألهب6أذاهكذوأ
االباحضنعلةجعلوسلمكلياصلىلنبىاألنذلكزاالعليفالمجوصبالهوامبالعأذباحقذلكا

أعموالتواالذالحظو

واللباسالحلقكانجموانأرادمرانهاافديةاذلثفعلمنومحلىالتوقوالعالرحمفصلإ
بالحظوذلوالينرجفعلمنلفديضجبسلىافارةلغيرضرورةلمحظراالمعالتطيبمنوا

نعهداكذللشقانللكفارةدياالغبلغموسابجينلفالحاكانلفديقواناوجوبعنواالثم

لفديقليظهروأوجبكليمعذالرةوذللفرمنشئفعللهأيعانثاألهاليريدبهأحتمل
لغبرضرورةفعلىنبلفديقفكيفاذلكوأوجهبكليممعلضرورةابمثرطلهأخوانماالمنعاخليظ
لنسكاذللشومافيأصاحبمبالخيارلنسكلصدققأواأوالصعامامنلفديةاعنمالكسئلس



أهال

ابكالفأاألذمحفقطبفديةعنمماسهألهاائللساالخاعنهكرمماسألهأعنجواسلبممائلذلك
علهابديرأوبالجوابالممائلسسعلةيخصأنإلسؤلشوذلهـهائغالكفارارهامنغوعن

مجرصلفهيوكناأهلمنلسائلاكافاذانلكلىااجتهولسائلافهمصمنوذلبقدرماير
هاالالىوارشادلهلعلمامايطلبصنلىلالنمكوذلكممنأامماسألركةأجيببالصلماعلي

عنهالذلمجيسأللحمعايمالماتعلقتقريبافيولعللعلمالكثيرمنلهوجمعلسوالطنالىايهمدى
نهحاسألبهجوامععلمادهفقدزا
لمييراراحيترازاكاوردلغيرالقيلىبأوانالكفاراتمنالتمتعالىمافيكماالوقولهفصل

اهىيانللمخميرليستناأوفانأوكفوراثماامنهموالتطعتعالىفولههنغيرالكفاراتفي
آوأماللدبهاالتخييرأيضاواغاهىليستيدونفيأوالمحمانقألفوأرسدناهلىتعأفولهوفيالمساواة

وجزاءااليكالنوزدشفىكفاراتوكذلكللشييرلقرآخفاغاهىاالكفاراشحيشوردشفىافى

ىاألنصيدوفديةا

عنهاأخرجانصنيرعنموقدفذهناصبهوزالتقصاللذىاايريدالنسئفشاةاوأماوقولهفصل

كينمساستةفيطماالطعاموأمافثالثقاياملصياماوأهاوقولهأجزأهبقرهبدنقاوجهجقاألنعامش
وسلمليهلتاصلىلبىحديافىماتقدمفعلىكينهلكلمدينمدبن
لمدفياأطلقومتىلمثرىالمدافألنهوسلملتعاصسلىلنبىامإللمداالولبامدانتىلهوفصل

لشربعةاومذوفشانباتلمثرعامماحبالنهوسلملحمكليهاصليذلدمذالنبىقتضىالشرعا
صلىنبىعهدافيبهرىالذيكانومذهشامقبللمدينةمدايدانهفيلمداالولاانهمالكؤنىل

شيأشيأفأمابالمحرميقوالذاؤىلعلماأهلوششبعضقالمالكصوسلمليالتم
لمبردهافيصيسصيدشيألحرمافىىفيالحالليذلكيفديأنعليهانفقتلىيردهاولملصهدامن

بردهلممعداامابفنقولهشسوفيفيشلةذلكمدوالخطأفىلهاالنيفديهأنهليانفيفهله
عنهبرلفقهااقالجهوبهويححمسرالةشذلكفيظلعمدواااليفديهانكلدعافقهل
اعادتهعنبكايغنىفيهملكلاوددتمدمصيداخطأأمابمنالفديقكلىالفاناألصبهافودا

فههـاضفيعميدفعليهليامةلعاقاورلفرالمحرمالتدعوامماالمحلمفغلوماتسببعمنمسئل

ذلصعدفعطبفعليمجزاءفوعفيسبعفيهليقعيكفربئراوللميمثهبمينصبأمممكبزا

منزلهحفزفيكلزآلمنفيلماوقحصنامظنفاصيدلذلشبانألنصبهافيقايممابئاذلشكلن
عليهبهنلمثرهأوصيدفيهفوقعولوحفراالءعليهبزاءهفاقفيعتبرالساالساصفوقعبئرا
عديهندالشنلعيداافعطبفيهالهحفرعرمابئرافجنسملقاابئاولذلقالمئ

يفدبهعليعأنانفيقتلىبردهلمصيداشيافيصيبالحرمفييرلىاذاللحاللوفولفصل

صدمناهماذليتفرعوصلى5ذلسوافيوخطأهعددنواالصامذلحمفيالمجرمبربدائماحم
أرسلومنمسئلىالحرمفيالحأللفعلمنذلكمعلتسببذااالمجرمفعلمممايتسبهجن

عليهالثئأصبغلموازضنابنايىفقدرنقتلهالحرمفريبامنالحلصيدفيعليالحلفيممبه

حملهليساطرممنعافرباعلىمبنىاالولفالقولبناعايمالجزاهاأوقدقالسوطالموفي
القولووجهالمحالورفهومباحمواقعةمنلتغريرفاذاسلماجهةاالمنالعميدمنالمنعفيالحرم

كركتهوينفرلحربمامافىبمكويسكنماألياللحماحكممجمهوضعناابهخغاباايئانئ
لثمنتتى01

متالمالوسععشبعض

اذارمىيفولالعلمأهل
منشيأشيأفأصابالمحرم

انىففتلبردهالصيدلم

وبهذلكيفديهأنعليه

شيأالحرمفىبرىالحألل
فيقتليردلميبصيدافيم

ألنيفديهأنعليهان
ذلئفيوالخطأالعمد

سوابمنرلة



القومفيمالكقال

جميعاوجممالصيديصيبوا
قالالحرمفىأويامحرمم
ساناننءلىكلأرى

عيهمحمانفياءهمنهم
نانساكلفعلىالدىبا

علهمحموانىهلىمنهم
افنسانلىكلبالمصاءكأ

ذلكومثلياممنهمآدل
الرجلننجفتلىالقويم
لكذرةفعكونكفاخطأ

انسانعلىكلؤبةعتق

شهرينأوسياممثهم
النسانكلعلىمتتافيد

رمىلومنماقالمنهم

رميهبعدأشصادهصيدا
لىأسهإلقيرلرةإ
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لصيمفلاملفقاالحلفىبهفأماالحرممنببافالحلفيصيداالحليمنوئأمسعلة
فذألىكنوانأصأئفذمقاتلهلسهماكانفانزالفديقكلليهالموابنافقدقالفعهفاتالحرم
فدكانكانشقفانالحرملمسيدفىااصابةمنانمقدسلمالفديقكلنوجحسقوطولميؤكلمقاشله
فيالماجشونبئافولعلىومجئلمبؤصالحلفىيملوانكلأمقاتلهبانفاذهالحلفيللت

فيصيدالحرماهنرومنسمثلةالحرمحبهممحمهـمطعاقردبمنالاليوكلبسوطا
فيالقاسمبئافقدقالطالحرمفأنفذالىسهمهأناألالحلفىصيداالحلمنرىأوفأمابهالحل

القاسمفياوجتولالمسئلتايئقىعليهوالجزاممهيأأشهبوقالوعايجزاؤهكيهاليأالمسععاليئ
لصيدفىكاخااذاذكأصلالجزاءبهفوجببهزأممهفلمحرمقالحرممنيخلصهذامعيدلمان

الصائدكاناذاذلكأصلحامبااصطعادهنفالحلدفيذاأشهباقولوجوالحرم
الحرمفىدركهفأللبعمفأالحلفىصيدعلىالحلبازهأوممبهأرسلومنمسئلةلحلافي

ببعدسلهأكانالصيدوانواليؤصفعايعجزاؤهالحرمبقربلىأرسكانانالمدونةففىفقتله

اليؤكلمامالئافولهنلمدونةاففىالحرماالفىيدركهفلمالحرميدخلأنهمجيشاليظنالحرممن
لمالثانيةإلمسئلةوفحاالجزاءشكررلعايهاالودادئلفانهوجمؤاثوليهوالصحزامابديذلك

أرسلومنسمئلةفاليؤصالحربمفىالمشئلعينفىلصيداؤفأصيبمشليهفالجزايغرر
اليؤكللصيدفاالحلفىفقتلهأخرجنملحرمالكباوأدخلهلحلايدفىعليالحلفىكبه

المدوئةؤىلقاسمابناقالهبعدهوالحرهقربمنعاتقدمالجزاوجوبوجمويعمرفىكلعلى

عليهلفاممابئافقدقاللحلاصيدفىعلىالحرمطبصنأرسلومنمسمئلةماتقدموجهو
الصيداكااذاالحليصيدفىعلىالحرممنممبهيرسلأنلهلماجشواابنوقالواليؤصجزاؤه
افيقولووجلصيلاوانمامجرملمائداالسحرهالحرمالسكؤبهالناليسكنالحرمبعيدمنبموصع

لصيدجممعاوهماصيبويلقومافىمالدقالصالصاميمنعلصائايمابمنحلحرمأنقاسما
امنهماانفعلىصبالهدىعايهمحمن51جزامهمانسانصضلىآنىأرقالالحرمفىأومحرمون
خطأارجليقتاونلقوماذاثومثللصعامامنهمنساناعلىصبالشياخاكانضايهمحموإنحدى

انسالطكلهتتابعايئءلىينثهراوصياممنهمانسانصلىرقبذلشقكفارةفتكون
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لمومندواطافالنمحذاواقالالتمتعالىالنلصيدالأملىليماخلميفضرأسيرانه
بدليلمخالهيكملفلميفضلممنانكاقالوحذشيبالنساءوالطعليمسىفقدفييفض

للهاقاللقللادبعدااالصأبيهلهمماااالصطيادالنهلهلطعبفالمجوزالتساءامنممنوعانه

لحرمةطعاداالبهزلهلمالحللىاخرجبعدفانلهمخيهممللموهذافاصطادوالتمذاحتعالمحوا
حلقبناالساتعاعدواىمنإلسكاالفديةبهمامجبالعقبةجرةبروانمايعنمتباحمهاا

دوأالنصنلطيبذالمنمماخصوادممطبالمجبالذىالفشوالنباسالممنعروالفا

منطعفماهالمحرمعلىلفسقالمالكصحقهفىبعدممنووذلكالنبههواالسقتاع

علىليسمالكقالسكليليسبىفولهكماصنعبئسوفيعبشئعليانأحداحميبلغناولمشنالحرمفىالشجر
الشجرمنفمافطعالمحرممتفيهافظعالمحرمعلىليساحداماقولهذكرفيممسئبتيغالىآخرالفصلفمافطعرما

انيباشاودشنالحرمفيمسئلىبذائوتخاقذمنادععلىقماصغىوطوالثايخققولهيكأالحبرمفيالشجر

نيمبشنئعليحمأحدافهوشئبهاليبهبانهاالودفيالمسئلةفأماغرهؤمميزممنحطعالشجرالممنوعثالثقوهىتبعين
قالماصسنعبئسوذامعنىاالقالفعاسودليلنامنالجزاءبهيبهبحليهأبوحنيفئوالئممافىوقالمذمبسالك

بههلالذىفيممالدالدوابذجأصدهديبناءيبهبلمالحرمالحأللفىأتدففاذجبكديهـبؤالمالحلفيلوأتدفمالمحرم
أيامشألثةصيامأوينهىحنيفةوألىفهومذهبمالوالشافىشجرالحرمفطعمنالمغفىالثانيةالمسئلةيأمامسئلة

ديافأليرضأواسفىأسفلىآندثمصرهاواليخالهاحسلىالالانهليموسلمالتمصلىالنيذلماروممطكفيصلوي
بلدهيقدمحتىايصوفجراإلديةمامحوسمنالممنوعفانمماهوممنولحؤممييزهشجرالحرمايستباعثطعصنوأفالبيين

واالوجدعلياليهدانقالالمجرىوهاجرىلسعدانواطرهلوادىكالطلحاغيرمملينبمنبأنالعادةبرتغالباولىااليا
لهأفيأيامددألثةصمقالنهاوسلمللمماصلىعنمماروىذافيلمسحروداالذاالالحسيشاعكذلئسافىأذل

يرلثذسدممبعةصلىلعاغعناوقبورنافقالانهلتايارسولاالذخرااللعباساواليعفعدئحرمافقالخألهاالصنتلي

لعهانيفضلمانهأرفيمنصاولممخلهوالسناعندىكلنهاالوليدرضىأالقاضىقالاالذخرءاالاقعكليبوسلم
دتهذاللمجدلجزاهينكرهولمالتداوىسبيلالبألدعلىالىفيليؤخذوينقلهاليامقوالفلمالحاجابناغيراال

واذاقالوتعادتاركوملكهواتخذبالعملمنهوأماماغيسأعلهحمعلىننفسمنىوهذافيمايثبتمباحانهأحدفصح
لمومنفاصطادوالتمحااليجوزالشافىوقالحنمفةوهوقوأللىأبراولعدفعندعانمجوزأخذهالقاضىقالدائعامل

سىعليهقدبقىضوأمافرعمنهاليمنعالحرمفانالوحمىمنمايأنسلةبمنزانهذلكلندىاباحةذلووجه
لنساءالطسبواضهرممنوعفانهأشبهوثاوماوالجوصواظوخرمانوالويعملكالخلويغرسيبأنهالعادةماجرت
ويرمحذلكلىأمعلىنهدطاأوبصنعبنفسهوسواءنبتالبقوليخذمنكانوكذلعافطعه

قالصتوحشوانالحرمصعطيادمفىامناليمنعفانهالعأنيهبىخاعلهماكامجرعالحيوأن
قالبلدهيقدمحتىافأليصؤفيهايرضأولحجافىأيامثألثةصيامينممىأوبههللذىافيمالك
حمكلتامالرحمنصشذلكمهبعقبعدأهلىفيأيامثألثةالفليصمطعياياوجدليهدان
جهلأنيهونأحدهاوجهينأوجهلفولهصحعملجمواطفيأيامئألثةصيامأونسيجهلمن

معنهطانقلنافانهناتعمدجيلمعنىفعكونماالسبهوزفعلجهلمعنىأنيهونلثاياالخم
مدلعاكراذقىكفانهالحملمبعلمجهلمعنىقلناوانسىلنامدوالعاالعمدفقداسعوعبحمجهل

جهللفظةجعلأنواألفضلوتغايظالحكيهماالفعلهعظالالخطئوالنايمىاحكممحموانكان
لهماالحمالهالوجهيناعك
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اثيا

كزبذلينلتااليستوعبأقساملمرضاعلىفيهمانصيرضبدزللشأووفولهفصحل
عدسصاموجدهدياوانايهدىبلدهفدماذالغالهبنانهرالعمدلمعذمدلغيرعذروالهوالنسيانا

نوانالصوممجزهلماإىالياألداءواجدالكاناءفاذابحاياالداالعتباأمنلالتفدمعلى
الصومالهدعأجزأهكالدمااالداحينمعسراوانكاالوجوبحمايئ

طألمجدالذالمتمهعصيامانمنمأللقدمالحبمءسبعقبدذلعفيأيامئةظصاموفولهمةإ
عادمابلدهيقدمجتىلميممفنوسبغقبعدالرجوعثألثقأيامالحجفىليهابهاألهيانمأللوجهالدىا

لهاعليهالتقديموابمةلسوالثألثةابايئافصلاذلكوسبعقبعدذلومعنىثألثةءياماثدفانميضوم

معىهنوتقدملنيةافىلرتبه1افلمتبقفاصلللعلاالمعلاحمدبئاقولمنبقوةيىتقدمالرفي
وشلهبهوجوترتيبقدسقطالانعلىمالشمايدلقولومنتهافىثرطذلاقوالصبغ

فانصسشلةنالمبئومسئلةهامسقبجبوالالترتيباماواااعلييدلناوسبعقبعإلذلك

التشريمقأيامفىمهوزصيابعدمفانهلوقشأوالترتيبلتوالسبعةوالثألثةابينلفصلاممطئيهمايرا

ذلألاوغيأيامعشرةمججصيامنمالوقاالزتيبفىأوانفصلافيهخوماالبراقرالمععقوااعده

مناشئجوزصوماللهفااألذىفديةصياملممثىالعاشرعنواالتهثريقافياليصامفانهلصومان
لتشريقاأياملفىث



يحا

النناعليهماالمنصؤصالمسثلتينعنوالتأخبرهشئإلحرجمففقديمذلرفعنىالمهثروءاليقع
فيهفأليدخللساثلسؤاالنىكااغابهجوااليوذلكفيسئلطفعهـأغيرهماأالوررمحنى

لتماعمبهبفععواولمعنهيشللمكاجمنهيرذلكوالرمجلنحروالفولهفىغيركايدخل
مالدعنوحدثنئغزومنكاذاففلإقمكللعموسمصليالترسولعربنعبداللهعننافعمالكلنص
اللهعبدعننافععناالتموحدمالئصريكاالالهيقولطألثمثألثخكببراتاألوضمنيثرفرعلىكلطاوعرةأ
اللهرسولأنعرابنإلتهصدقبناحامدولرساجذوقعإبدوهـبونتيفديرآيبونشئبمالحدوهوعلىالملدولهلهله

وسلمكنالتمكلليهملىاذاقفلوسلمكليامليالترسولفولهشىاألحزاسوحديهوهزمنصرعبلهيصه
غزوأوحجأومنافاففلهواالياجواليسمىوالقفولاستيطانمرمقامةابخينضوضعالمحايريديرجعأوغزوأوعرةحجين

شرفيهبرعلىكلعرةااذارجعوسلمليالتملىاقرسولفكااليهبذلمالرأجعبلدظفألوانمايمممىالمتوجبن
ثألثاالرمقمىأفكنأوحرةوأوحجؤالمألثالوجوهفيأحدهذهاغاكنشالسفارةسفرالمدينتنا

إلهاليقولثمتكبيراتايخصمملكانواواظهادالكلمتكرهذدتمهمواظبتكللىتعظيياالرفيمنشعرلجبرعلىكل
الشريئاللهوحدهالتبذألوالمايرىيسقبأشيفعلفعليعبصرهاالرفينايقعمنيرضبذاللهثرظ

اطدوهوعلىصولهكالمالذكرعناالعالفيهماثرعوالوالتعظيمويستقبابالتكبرممامغعالممكليهاالرضمن
تيرسبونفسديرايبينشئالمطهئغغصيصوفيكرذالظهارالذفىلهلبهقالألذانرضإابلكلالمنألحق
لربناساجدونعابدونترالتسضيسعناالرضبمن

وعدهالتصدقصامدونبهواستدامقلريمانبهماظهارللعوحيدواطبااللتهإلهاللممعوسلماملىكولهفصل
االحزابوشمدهؤصوفجعلالحدمنهماالجنسفىصواللاأللالناطدتخحعهبالملدوايىلهالملدلهوفوله
مالالعنرشنىويحدزوجلالحدلتمجميعوجعلااللهالحقيقةالهلدالحدعلىيوجمععمحتعالمحالنهالماجنس

عنعقبةبئابراهيمعنمجمدأناللهأصالحقعقضهواموانمايحمدغيرصالخاحدااليسقالحدعلى
بئتهعبدامولىكريبامنبهيعدهمماكانوالقديرعلىانفدكماعألمشنعليكلوسلملياليمحوفصبل
أناعىاعنعباساليغاصهنوانهقدرتمتعالىعظيمبممنيمبمماخبرمياذكارلمالإليئعليياظهارهنصرعبله

كلعافتملىالترسولاربهنعرموالينمرمن

وهأهباومعصنبهنومانعليموسلماللهيهريدصلىتائبوفىلعموسلم3يبونالتليوفولهفصل

شولفقيلصلهاثذامحمتهاسواهمنوندبدونالهكالنحىمانكلتعالىدتتاثبوسفرهممن3يبونلكامبقالصحاا
يعلمءايقلىليهالسفروالعوخفيالنصريالتأييدوالحفظمنكلليهمبمماتفضلعلىهدونسطساجمو

صبىكانبفعبىفأخذتجميعهوالتوفعللصواسفى
حجاالذأقالتةثالىسولهوعدهفيالصادانهقأعلمايرالتموعدهصدقلعوسلمالتصلىشلهل
كواؤمقا4زالاريريداألحزالمجوحدهزمورصلهوونصرعبدهالناسبنصرمهأييمموعصمخنلععهلمافآه

أححريريدبهأنومجعملاألحزابوضلبعدوكانعالمحالمنفردباعزازدينعواطوسلمالقعكلليملىأ
بنعبداللهمولىعقبقطنكريببنبراحيمامالكلنص3بتمأواوالمواطنائىاأليمفيا
االحذارسولمحفتهافقعلفيىبامرأههيلعوسلمالتلتمصلىارسولأنعباسبئاعنعباسأ

ولثلغفقاالتيارسولحجلهذالشةفقامعهاصيكانشبفعبىفأخذليمهسلماصليالتاا
حجةؤاللتعفتهاذكافىرهىأباماهيتايموسلمالتصلىالترسولاقولهشأجركلإ
ينتعرولمولمترهبهنتخاينآمنفقدكاتليرسلمالدلتمصلىالهامذارسولفقيلالوداأ
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بهألخبرتفلذ

ممايامنصذءالعممادةتصعكنانكانالصبىحمعنسؤالألهذاحجالصبىوقواالفيفصل
فيأعلمآلأجريريدواولكاالنمواالسقبالمجولذلقاللندباسبيلىعلىوعالمشربمالحجأرادتأ

لكوضرلجصغرعنبههايؤهيجمهمفبرببايئضرعلىلصبيانوامسئلةذلدعونمكلى
اليبمكماكنبرهببنواالموابنفروصااالولفاماعنهعاخهىوالبهىبهمايؤهيفألبفهم
كمالصواماوألىنمبهأصمواالسقبابأنماهوعلى11وهذفنموخسسنينلعأربنوأطاياسضيع

لملجمطنموالكنصغرهمنيتبهمالذىلصبىافىلمبسوطافيفقمتالجدااليفهمصغيراكانيان
واليثتعلاليفهمضبيعالىانوجاللكلندىوفهومحرماالحمرامبفريدهونودىمجردفاذاجرد

فانمسئلةحراملمشققباالاممنمايلحقمععلعهمىلمنكاعنثفخهىبرعاوالفيدبهمايؤمر

أوالتهلفمعفهلثذاليسعطععوانكانبنفسهاباشرذلسسىوالطواايستطيعكنكن
لطوافهقتفعامامننبمإياهوألىمناهمهاصرازناجوذااناذالوجوبهحجمنبهعطافاليف

أفعالالحجمناسكأنوذلكذلمسائلوفيبمنهيرهوالبدأنيحوفذلكاليطيقكانلسىوا
االفالفلهمناالوللقسمافاماقسحينالىلسىاكاينقممممايئفمالىفتنقسماالفعالفامماوسى
أحدمنكبيرواليفعلهبةلنيااليدخااللقسمالفجرفهذااكركعتىطهارةلىبألبيضويغتقراتعا

انماهوالحجاقاذاقلنإالنناالحجالمسمأتجرعلىهذاعلىواليلزمكسازالصاواتواليفعلهوالصغير
أحدبصنذلغمافىفلشىنفسهعناتماجمعلمصلىافاننفقتهالمسضأبرعنفانمالمباشرقلهاحج
أفعالهلىمجعحفيهخللمادشرللحبملمبااأيحنعاالنفأليلزمنالمحجوجمنالحهكناانقلناوان

نهيرلصيداعناالمساكيدزمهوالحجاشعالوغرذلصناالسامجمهاولذليدزههوهوالمطاوب

أحديفعلهأوالعيرةالحجسكمناواحدمنمنسكممرمنافيوانمااالصاممحظوراتذلشمن

والبلهومحرمنبغيرغيرماوعنيفعيالمفردهالحجاسكمنامنيرذلكأالقىصاأحدعن
لقممماوأمامسئلةالفرقنجينهمفبانبدجنفسعنهوعرممنأحدأحدعنمججأنيصع

بظحرورةلنيااالجارفهذاتدخلهبالبيتكرلىلهوالتعلطهارةفأليفتقرالىاالفعالمنلئاقا
يفعلهولكنلمستنيبفعألواحدااوعننفسهعينلنائبايفعلهمجزأنلماالفعالهنلماكاناثانه
حدعنواالينوسفيمفعلانهأحدهمافصدانهليمفىملكلوائانيةلمستنيباعنيفعلهثمنفسهعن

والدليعلغيربنيفعأنقبلنفسهلنائهبكنافعليعفدمأنبانوالثاقصىجلينعباد
وجههنفسهكاهألعلىعنلفعلااقدلىمممذلنألباانرجليننسكحدعناالينولمجفعلانهعلى
نفسهكنفطاثاوماقدرمهنفسعكلىعنحينئذاليفعاالنهغيرهفعلينوسكلنيبهزأنفلم

لفرصقبمايقضىحدوافعلزأنيمونماسبهووالتطوعغيرهكلنالفعمقدلىممباحرانهالفرضلى
تعلقولهلطهارةالىيفتقرااالوللقنبماقهممينلىاينقسمفانهلسىاوأمامسثلةلتطوعوا
فعجلةعمنيئوبواليبهوزألصغرهجمزعنهفيالنسانايفعلهزأكبوافهذلطواكالبيتبا
درعؤؤلهطلابابذللسمناللقبهيفعلهنماجازأنوالصألةكالطهاوةالىئعلقابالبيشويفتقرالهال
درغنفسصيفعيكنوالمجوزأنلباباهذامنفعهكباللعذرفالحلرااالنسايفعلهأن
فاليبهوزاخيؤدىجفعلقدلزمرفوألنهلطهارةالىافعفارهوالميتحدلتعلفبماواطوفى

طهابةنجالبيشواليفتقرالىلهالتعلقالسىمنلثافىاوالقمممإمسئلةاحدفرضاويتطوج



عنهالكعنوحدنني

عنعبلىأبىبنابراهيم
قكرللهعبعدافيطلحة

اللهسلىنتهارسولأ

ماسؤىقالوسلمعايه
هوفيهيومايطانال

أحقروالحرأدوالصغرا

عرفةمفىمنهغيظوال
هـرأىلمااالوماذاك



عنماتمنلمفنىح

عرفيتهعبداقع
اذاحتىمنحملفتل

منثحامهيقديدكلثا

فالخلكأقرنجحةافيين
عنوحلثنيهبتراصاه

بكئلشهانيأغنمألى
كلنمالىحلثذفم
عروبنبنمحمدعن

بنعدعنالديلىجدحآل

بيهاالنعلرصاعزان

هعبللاآلعدلاف

محصنمزلوأتاعرابن

فقالبمطريقفيسرت

بهبمنشثنعاماأت
فغمالظلهااردتتفق

فقلشالماغيرذللثهل

فقالمبددألذاقىلى

فتهقرصوالربنتها

اذاوسمفاتحليهاض
مناالخشبينينبلنت

قلممبونفهبيدنجوامنى

لهيقالوادياهنكظن

سرشجرهبهوالببش
ياجمتحتهاسبعون

08

هفلقفاخيهرخنهرمحرمقيبعااهيأحلىلمغعمريقمضىراعهوعليلتتحمححكاهدخاملم
وسمممديهللهاوعتنمصلهقدراصيعمنهلهدكدنأحوأبرألنعهرألوعابلدغافررأص
ديعوسملتماأكبالنبىصلىمالكيراصدخوالمكقأنوصعاالنهاضضئعماالداحدتمطضتهاا

طاتميألنيهووقدعمحرهامنىاتليموصلهـ9االتعصاالدإرسوكنالفمولمهاظفولهذ
ثالثقأضرلمجأنطمتلودخولمحرمابههخللىدوثممأففمموالمحفالكوماتألدمحارأسه

لميقاشمرمحرمئمزاومحرماظخنجاإالنييدخلهامجوزاالااوممرضهلىحجمقىاللنسلحإللهايرلجمال
بينلحطااجقاقمكروايممخلهانوأيالففسإلوميبعافمأخيمخلهالقرجاوالمحعليضماصم

متىإمبالكانضمقلحقههالخعمرورالهاألدخولهاخيرعرمفهوالءصبهوزلهمالتعاكهوأحاب
ممالتعكرراجتعوطامدخلهاأخمريدالمالتوااألالمحدخولهالتكروذاحتاجوا

اوالكلليعدهفيدخلهاغيرمحرمهموافالالضررضليماصامحرمااليحخلهاألهفهااليبهوز
ساءالشئضلمعوصدأحبأتهلمذالظاهرمنا

بئلكحبتاسعارابأهتعلقبخاخطليفقعالطيأرسولمماجاعمرجلهلمغخرافناقىعوسولفصال
صمتمألنوازالدالمشرضنرأسهئنارفعحيفحعميأنجموتخطلبنالتحوعبدخطل
بهارةسماالكعبراستابأخطالبناتعلقرموكاخباوالرجللمغنثرمجاعاافئكفقواطو
نعالحاالتىاتنكامنلتمتملععوسلماصليلنبىاممليماصليلمبىايؤذكممننظنه

خطللتعبنالتجدااسكميارأادودخلي

لماوجبفعاسخارتمبالبيشوالحرممتضلىأخالعلىمدليلشلعميلمبتاصليولهوفملأ
الجرمفىيقتلاوغيرهوججكلليصفئدمملقمماصكامنامعوثكذسخهنلمحكلليمتعاا

منعرأقبلبننافعأخكلبداللهنمايئشاءافتصعاالصلحناياشاندكرموكعاساوسيأ
شهابيناوحدئعايكلنأمنجرافدخللمديتفرجعاجرمنهدبقدكاذاامحمشح

قديداهابينأليريدالمدينهاتعنمحيحتملهنعرأقبلبنشبدافتهأقولهالشذلدبمثل
اقمضىثونايقتفىردعليهلذمحولخبراالثدلمدينقوذارهنبغديدخلمدينتوردضليهمحموا

الىممتلخرجرجوععااقتضىيهوناوصحتملالمدينةالىمحقألمعناءصولهلىرجوعع
يمنيقدههأوليقدحمالماسعصمبهيمنأطيستعحعبالمعلهايمنتىكان3لصفتاغبراالمدينقكللى
فيهمومايدزمابمداحرامكبغيرااخليالدكراذقدتقدأمضبعمرافدخلوقولهفعل

كرهااولقصتلىللجقنسيهااراجعافيهناملكرماصبهوزمنبغيراحرامعاالحراماصن
فبطاهنعندععثسلاذافااصنهرعصمبداخانسعهنمايرايدفسبهوالمقاماوهوالير

عرانمحدبئعنبخاحلحقالديلىممرومحدبئعنماللثصرجعثمالداعطوأ
اقىلئافقالخشسرجقبطريثةوأنانازعربنتهالمحكلبداعدلأنمظلكلكلقابيهاألنصار

زبئللهاعبداالذلفقالهالغيرذلفقلشألمالقىلنىفقللشظلهارحتفقلشأردلممخشحمذما

ناكلمشرفافاخنحوابيدهونفحمنىصنألخعمحبيناكنشلفااكللععوسلمبتامليققالرسوال
نانعروأنابئالططبدابلهغداقولهكفبعابعصرحتسرمختهاسبعوالسررواديايقالله

هننهخكااحربئللهالممكلبىالنماعيقماالمثمرةلعهرحقااتحسرحتبطري

تعليمعليغتنامالربروحرصاؤلئمابماعضلمفيعمهلظلاأوأقىلهرانكالنذألقىلهلمتالعبم
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ةكلممنكلندهكالماشدحاكرالتالبهاوذاوصولبالعبركذالعرقدقصدمعبناولعلاللم
اأنرجالعلىأوهاقلثفيمثاثالعدمتلاانههءوامعينقكلنىالسرحكانتانففلها
3أللهوالبعينهارصطلمنمااالعندممرانيهون
فاماقالذلدفياالنهارىلسرحقاختباوالماعندعراناهذهمختأفئلكهاوقولهفمل
عشدهابرجىممالشئأومعرألبهاقبركخرمناغىضبذلكترنفااقك7ستاظلهاأودت

لونواهقمدفيلمنمرااأليهاحتفانه
يدلاوههلجبألنالألخشبانمنىاألخسبينصننبكنتذااوسلمكلليهلتاصعلى4وحول
أوالنهامصراةأوالنامنواردانماالنهاسنىكلكاممةأومنممةلىخاعراطريقأقعلي
لجهةاتلىلمدينقكلىايقصنطرجعل

أشارحينبهلذىكانالموضعالبعدعاداولعلهيريدأشابيدهحووفولهفصل
نبياسرحضمرمختهاسبعونبهالسررواديالقاللهناكفافوسلمليهالتصليوصولهفصل
ظهرادفيهاوسلمالتمتايهصليبانللكالآءلموااثذالممررممىيالوادىأنيهونسكشمل

مالكعندهاصةالرزلوالدعاءصابةااوراجميلمندرعندهاالذلففعلأعلموالت
وهـلمجذومةأةباهيهئالخطابعربنأنمليبهةأببناعنحزمبنأبىبهربئعنممبدالله

بعدذلكفزبهارجليستليتئفجافىلوجلستاناساشاذالتؤللهاأمةلهاالففالللتؤ

حمه

عنلذماعنوحدلنى

بنبهرأبىبنعبدالله
انألمجملمكةبناعنحزم
أةباهىميالخطاببنعر

وهحاتطوفلمجذومة

اللهأمةيااالفقالبيثبا
لوجلعستلناساالتؤذى

كافبعالسشفربيتكفى
فقالذلكلعداص



نهالماعنوحدننى

عنشهابابنسأل

فقالالحجفيستئناءا

نكروأألحدذيصنعاو
هلمالكسئلذلك

منلدابتهاركلصصتش

الفقاللحرما
محرمىبغيرذلمرأةاحج

رهلصرواقالمالفى

لممخهفطالنساءالتىمئ

ذولهايهنلمإناا

أوكنمعهاينرجمحرم
نرجأنيستطعفلملهت

نريضةالتركاامعها

خرجوالحجفىايهايتكا
لنساهاجاعةفي

38

الىخرجمنالعمليأتنفأنمنبهأخبرهكاكرماذانذلكويقتضىأبوذوعرفهفاالد3ه
كأليرهالصحنرجالحج

االبرعندهوثحقيققولهونباشطلىبماجرلهكرتذححثضكألمجذرهوانمىلوةفصل
عنشهابابنسألهاألنهصبمةفعاكانكافذلدالحجعلىبتكررهلوهبيطا

يشترطبدأيرالحجاالستئناءفىفولهشذألحدوأنكرذلكأويصنعالحجففالاالشثناءفي
اصيهتشلالصملصكثرالعاالءوأجازعندماكوذلنهي2حيأصابممايللأتا

بتموالنغراطوهالداأحدفىاليحتشكاشاالنوهذاشىالشيأفقالالحرممنبقلدالرجل
واألصيفذاشيشالحجمعواالحتشاشوسمالتمكليصليالنبىأباحهاالذخرالذاالذلك
وريثالنبيمنايبسغلىواخألهاواليختلىاليعفمدشمرهاممةفىمهصمكااصلىقوله
السناعليهوقدلمحيساالذخحراالفقاللصاغتناوقبورنافانهانآيارشولاالذخرااللعباساففال

لشافثاعليهاوقالفالجزاءعليهالحرمفىاحتشومنمسئلىكاالذخرالعهلعامةالحاجقا
اأناالحتشاشبينوبلنهوالفرقالحرمفىاإلبليرعطأنوالبأسكرهذقيقوقمققدما

االحترازمنهيمنبتناوللذلئطوهذاالليسلرىلهاحممارسالواالحشيشفطعولتنااالحتشاش

وأ3لتمأعلموالقرمنموامتناعالرافععلتعذلمفاموالحرمافيلسفراالمتنعهنهوأومنع

محرمبغيرذىالمرأةحج

أوتعهاصنهرجلهاذومحرملىممنانااقطلمتحجلتىلسماءااالصرورقمنمالفىقالص
جاعهفيولتخرجالحجفيكلليهاالتفريفحةانهاالتتركمعهايخرجأنيستطعكطافلم

اجتمعتاذافرضيكللهاالذىالحجعنهافرضلىقاليسقطالمرأانكاقالذاشالنساء
خرجتجاعقنساءيخرجمنمعهاواذاوجديخرجمحرمذىواالداءبعدمالوجوبشروط

بينلينهاويهونأاالعرماالههذىأبوحنيففألترجوقالالشافىقالبهولىههاذلومعهن
هنجمالبيتالناسكللىتعالىقولهمانقولهعليوالدليلبلعالهاأيامثألثةمنممقأقلي

لدليلااالهاخصهعوهعفيحهلتعدملتئاوقىمحرمتبهدذالتىافىوهذاعاليصمبيالاستطاعا

جودفيرحمفطعهايجوشرطمنمجبقطعهافميهنذصسافةالقياسجهقامنودليلنا
وأهاحجةلفريضةحجقاعذاحماذاثبذلفاسشلةليلتانممةبايئبينهاولوكان

بنووجيروأيقالغريفمةحجقاخألفمحرمذىقعماالمعالعنرجحبيبفيصاومنمفرلتطوعا
يرمةتسافرسسيراآلخرأواليومبالتهتؤمنأةالميالمجلسعيحالخدرىحبيبحديشأب

ذلسااصليذكامحرماالمعليهامخرجفلمواجبوهذاسفرغمفاعرمذىوليقاالهع
صوجيألابهايكرجذانبشذلشفقدكرمماألنامسئلةنوالتوالتجباالسمفارالتى
لعداواشونلامبمنمالبشللربلووجاللكلندكلالوليدأباالماممنهاكظلربموانكاخذا

ولعلهسئلىآالذكرطةعلىلحرصوالشتروامنماالشفاقاللهفالمجصلاالغلبلمراعاقفىا
لطرقالعظجقوافللقواامافأوالعدداليسياالنفرادعالانثاعوفيابناأكرطعضالذئطذا

املاالميأجكنفارفانالسواقافهالتىيهوالبالداهشلعنيهـطاهونقفالمأاةلعامياشنركةا
ىاالوزاصالعنوفدروأةهي11اومحرملهادوخذى



هدىل

سماصحو

لى

الحد

المجو

لهاح

اخمماي

كرنمأ

صياخمتع

لمنالصيامكالتعققولانهاالمؤمنيهماأمعائشةبيرعناكفيشثروةشصهاجتنابنعنهالدالص
عالكمنىأيامصاملدصمفانعرهخةيوملىأجباطيهلأنينديجمطديامالملمنلحجالىامرةبالتمتح
ائشفرضىفوالذلثلفىيقولعرانهكانفيللهعبدامحنبداللهبئلمسماشهاجسبناعن

جدهديامارفيلمنالحجالىهرةاباعمالمنلكيااعهاىتعااللهقواالرضىشعنهالىظقا

لصياماحازلهصدمهفاالهدىفقدلرمهبمباطأهلذااانياعاوالتتريدعرفةيوملىارجبامهلان
أنيهكأليبهوزلهعلصبهبأنقبلأدألصومفأليوزلهىلياماسجبولمجباطيهلأنقبلؤأما

حينئذغلعايشرمدى
لىالثالثةاإتمثريقاأياموهىمىأيامعرفغصاميوهالىايصملىفانعهاللهاوتولهارضىفصل

لعبدأقواعرفةيوملىالمتمتعابالحجمجرموقتمناصومااغيقتضىللفظالشروهذاايومآلى
ابراالنراقبلاميامافيتفديمواهاالنالقضاءوقتمنىنأيامصاالداءومابعدذلكوقتامماالنه

ممنومىأياموصياميريدانصوملمنالرمباحيوممانبلمبانوأمابههأموراذمثوذاث
تعمادمعثااللفولهاحجهفيصومهلمكونذلكقبليصملمنالضرووةفيهااصوماممايباحفا

مقاالداءالخهابعدأياموجهعلىاصوماالذامحلألفايسىنىدأياموهابالحجأياهاقىنألثةفصيام
لقضااوجهمماعلوعلىامنىأيامصعياماناشافثمااابأمحدقاللحجافيفيهاومااليهون

سهفيالذىاصالةأفضلكوفشالحبلهااصومخاواناالداجاكانالمذهبالرمناواالن
أيامنواليئاأللهومايئااليصومنهاوفدتقدمفرعأعلمللهواخره3نأفضلأولهوانكااءدللى

ألشفالثااليوماوأهاالحجفيصومهيقعأناضرورهالدىألصكبدالمتمعالذىااألاتشريقا
بكخفههالمفامالحاجالنمتديتوكبالحجفقألاالئااليومانيابينوالفرقنذرهنيصوم
المبيةالمايتركأنحجاليجوزلمنففققاخبالحجاليوماداألوالنأهاأوالمبيتالرمىويقرك

بحهداألالحجتمكمتابوالتمأعمماحدكمهترقفافلذلكنىمافبإلفامواالرمىيتركأنوال
وعؤله

للمتمتعايام

مالكعنمجيىحدثنى
عروةشهاسكبناعن

أمعائشةبرعناكابن
تفولكانتاالمؤمنينا

بالعمرةتمتعلمناصياما
هدياصبهدلملمنالحبمالى

الىبالحجيهلأنمابين

صاملمبصمعرنتنانبوم
عنوحدئنىمنىأيام
شهابمنابنعنمالد

عبدعنعبداللهبنسالم

يقولعرانهكانبخاالله
عيمدشةفولمثلذلكفى

عنهالىتعاللهارضى

لرحيمالرحنالتابممم
يالفداكتاجا

يالضمااعنهمنماينهى
لمنماعنكيىجدثنى
عبيدكالحاربنعرو

بنراهالفيروؤعنافي
صلياللهلرسوعازسا

ماذاسئلوسلمليا
فأشارالفصايامنشقىث

صالنبعاأروقالبيده
وورقولبيدهيشير4لبرا01

رسوليدأفصرمنيدى

وسلمكلليالتصليالله

هاالبيهةالعيماء
عورهاالبيغوالعوراه

ضهاهيلبيندضقاوالمر
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لسألهشئمنهايتتىنهايعلمولولبعفهابعضهاواليتتىيتقصفاتعندهللفحاياانعلىليلافعحايادا
االجزاهبمكسدميتعلقضرببايئضرلضحاياعلىامنيتقىالوالذىأهلفسحاياشئامنيتقىهل

جهةمنتتتىلتىالىمالصامعةإصفاتوسعليهاللهكرصلىلمذوألكراهةبهتتعلقوضرب
عنهجوالمجماسألحفظالسائلعلىليسهلصنماتعأربفيذلكجمعولسنةجمهقاومنفصا

لنسيانامنومنعلهتذكرةذلثفىليكموبيدهوأشار
ضرببايئضركلىالعرجأنعلىظاههادليلاءالبينالعراوللمعليهاللهصلىوقولهأفصل

العرصاءالبايئتعريفهفىأبوالقاسمالشيخقدقالاالجزاءمايمنعمافااليمنعهوضرباالجزاءيمنع
ليلنادتجزىءأبوحنيفةوقالالتجزىلتىافهذهلغغاهعقالتللتىالعرجامقلثمطيهداظلعهاهى

اءغثىحراأقوالشكاالرجاءايخاعروسبمليالتكلفولهالحديالمتقدمذلكعلى
يفعةياكهالقياساجهةصلمشىاصسفاترجمنالالقفيهاعرجاءفأليقالثىالنملتىاوأها

فهوالعرجاالجزاءاليمنعالذىالعرجوأمامرضعهاالبايئالمريضةأصلىفوجبأخالنجزى
التيحوذلدلقمأختساليرسيراهايكذاذالماستخفهاانهمالكحبيبطنبناروىالخفيف
خينئذعرجماخفيفاواغايهونببينليسههنىعرج

حدمكيعالمصراذهيتىااعلمتوابدعيرهايرينيالعوراءالبوسلمانتمكللعصلىوفولهلفعإ
اذااةوانعياءيقالوالوراءويقالبهاذاذهبصرهارتوممتعاالعينعارتفال

لسالمةاحلعنخلقهابعضلحهاوانمانقصمنذللثالينقصابفاينيهامعاحدععورث

الفحاياهاكانيتفىأنفينبنهاطهافيبمنفعةذلكلغالباليعوداطارىءعلهافىبمعنىوافام
طفاقىيعدبمنفعةلمافاذهامنافعهاوجممالينقصضربافبنألثةالخلققطلىذلونقصانبمعععئى
أوالعيديئبصرالعايئالجسمكذهادوالمنافحينقصوضربرجلبدأاالجزابهعدممنع

ابنافىاالجزاءوألجدنمااليكلنعفهـهووالجنونلعهىواوينكالتأثيريزفاكارلهلمأوذهاجا
األذنوطرفلصووالقراالمناخكذهابوندلفهونقصاخالجسملئاالضرباوأماالجنو

االجزاءبمنعاوجماقجزأمنينقصأوالخلقةيشوهأوكاالمرضبابمنوالذشبغاكان
نتبصنراأنيسيرااليكلنعهاوكاالتاظركللىفاوكايتياضاألبعانكاياذافرع
لكمونهكثيرأيةؤالىمنعهاانوأماماككتابمكنفىلمواافياعرواهاالجزافحيالناظرلمغيرعلى
الموازفيكعابهبنطاوروفرعكثربصرعيفاألوذهبالعوراءاذلكلندالناظرفهىعلى
لشرقااوأهااالجزاءيمنحفانهاألذاستوعبأواالذنيفاقاألذنفيلعمباوأهايمنعالجدعان

المممنةأذينهرقالتىهاسقاواظاالذنالمشقوفىوالمثرقاوالمدابرةوالخرقاءوالمقالجة
أبوالحسنضىلقااافقالمؤخرأذمنيطعلىاىبرلمدااواأذطرفطعالتىبلةهىلمقاوا

يراناالطالعلىفدقالهاجوهناالسقباغأللحنحاالجزاءوااللحنعاعهدىالصفاتوهذه
أنالمبسوطففىاألذناالجزأصاليسيراليخعيوأماشقيمنععالكمئيرشاانعلىالمذهبمبنى

الشقانالوليديالذصكلندىأالقاضىقالاليسيرمنهكالمممقونحوهافييوسعكنمالكا
فقداذانبذلكفرعأعلموالتةالخلةصدشوهالذالمبلخاألذمنيبلغأاالااللجزاءاليمنع

دىلنصفواكتابهمحدقىقاللكثرواالقليلبينمجدحداملمماالعنالقايممصوعافي
أحعفوليهفىإلليةوالذنبوااالذقىأبوحنيفةوقالاالجتهادطريقهانذكفىصلواالركثإ
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وهولقليلحيزاندمفىلثاشاانلىلثاالقولواحبيببناأوردهومومخوكاالماثعذكثير2
أبوالوليدرضىضىلقااقالواالليةواالذالذنببايئسموىنهااالاالذفىزلمواابنامخوفول

ئلشاالذنذهالبانشاءاللهانوهوالصيحابناأمذهبذلكلتدىواألظهرفيكنها

فيهليسواألذنوعصبوعظموطملذنباالنحزاالكثيرفيلذنبوذهاسئلضاهمماليراكزافي
وأهامسئلةأعلملمهوالجالكثيرهاينقصلكنبهبقطعمواليستضرلمجلدالصصاديخأعيرطرف

وأماعندمالكجزئفهىصساءاوهطهاسمافياقالاالذجمنالصغيرةانهاالمحونةمففىالس
التىوهىءبالسحافالالقاسمثميهأاوقالذلكفيفألخألبغيرأذنايئخلفتايتى

مناألذنانكانانهذلككطفىعنسدوالذىاللهحمهأوالولعدضىلقاقالياخلقشبغيرأذنين

فياقالالثرماءوأمامسئلىيكعاالجزاءأنهالتشوببهويقعمعهاظلفةمغالصغربكيث
امنأسناسقطتانالموازيةوفىبهؤئهنكبرأكسرفألاأسناسفطتالتىوهىحبيب

النففصالمبسوطفيقالبهافاليفحىغيرذلكهنبهاوانكاأوحفيفألبأسانغارأعرم
بهافصارعيباداءترلسناخهامنأممائسقطالفتيفاانالذهبأبرايحقاقاضىقالخلقهاهن

يفمعفمعنىالرمااحبيببئاووجقولمعثاديثأميأسنانهامنكبربهايالهرمتسقطت
يمنعاالسنانطابذاقلنافادافرعكالمرضيةاألمنعاالسنانأسفطفاذاالحيوا

أوأسنانسمناالسفطاذاالمبسوطوفيحدةالوالسنذلذهابمحداليمنعيقففىكهاباأل
خلقهامننفصانانهبهاواليفمىهوعيب

اناأحدحذللملعانهنفاألواطضهاهيالبينوالمريضةوسلمعايالقهملىولهوفعل
ثمنهاينقصوالثاالنهالنفستعافهحتىسدهيفدانهوالثااطفعنقصبدئهاكالمرض
بهايخحىأبمنحلنفسافىحدخؤلكغرضكلسأنبهونفلكرماذعليلمعااوهذه
يمنعوجبأنالبينحمالمرضممهذلكمىكابلغباءالجركذلكالنبهزئالبمثمةوهىوالخرة
الكبيرةبرةلدافىقولهومعنىسملقاابئاقالاالبلبرمنلدواليبهوزامالكقالهسئلةاالجزاء
انصنلكلندقووجالوليدأضىلقااقالكبيرابوماانكانلهالمنزلمالمجروجمتفأرى

أوصغيرااليضرباإلفحيهلجرحاكانذاواتدلىلقرنالمكسوراالجزابميمنعاذىالمرضىا
جزاءالالكذيمنعفلملمرضابابمنلهدعفليسبا

فاذااليوجدفيهاشمبمانهيديهرلثمحماففياالتمتىلتىالعجتاءواوسلممليهاصليوقولهفصل
كالوالطيبطفىالمنفعةلمعتادالنهالحداعنخارجةاالفانهاالتبهزىلهزالاألحدمناطلىبلغت

يالنيتسنلمالتىالخحاياوالبدننيتقىنعربنعداللهانناخمالكءثصلمريضة
حاياوالفالبدنمنيتتىكانقولهشالىأحبعاسمعتوذلكمالكخلقهاقالمننقص

مالمقيهاؤهواتفاالحجفيهامعنافىوملادتضدهفئأوأنثىكانذكرااالبلمنأهدىمالبدنا
اذالجيئفالأسنفيقالبهيماقارالهرمفيشكاللبايستعملالنظوطذااالجزاءسنيربدمالمتبلغئسن
نكاوانئىلضحاياتجزاأنواعمننوعلثنعقمنصاانالخألفذلهناالنهيردولملشيخاسن

منمسنةأوتكؤنلمتبلغلتىايهريدبذلكأنسحتحلواالثغارمماهوأولوانلاحدتمائملمتبلغ
خعألفاسبحيتأشحريسيراضلىأويسبرايتعدمصازأنوانكثرمايعتبرذلبالسنينوأالبقر

بنالجذعحبيببنافقالفعهلتمفهاقداختلشاالحنأنمنفالجذعالمعتادمتقاربالخلققولكن

ععالمعنوحدثنى

فربئعبدألمةأننافع
الضعاالمنيمتكلن

فوالمئسنلتىلبدخاوا
لكعالخلفهامننفص

الىشاأحبساوهذا



لفحيةبخاعنالنهى

ىاالمامانصراففبل

عمالكجميمتق

كاسعبئاجميممن

ةفيرأخأبابخبهمابنممبر

فبلفعيمهفياوذبما

لبنبهوسواللتمصلى
الضمىايومهكليمو3ا

لىافتمعلرسولفزهم
أنهاميفشكليموسم
تاللىضصردبنمعن

االجنميماآلجدأبربرده
وانولاللهيلرسول

ئجاالجظانجمد
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المغزقاففىأبوعبيدوقالهكثرالناسأاملىؤأشهبوعلىناقعابئوقالهسنةابنوالماعزالفمأ
اسحنوخمنوىروأشهرعشرةابئاندوهبابنروىوعالثانيفجالسنةهوئلفعاوا
فقالالثنىوأماشهرنيتثطوقيلظلشعبانبئاوظلهشهرستقاستكملهومازيادفيتى

االبلمنالجذعحبيببنافقالاالبلوأماننيةواألنثىالتالثةفىدخلشتينبنحبيبهرابنا
ألفاذاظاهسقفهوجذعأتهشكلليهاذاأبوعبيدةوقالسشسنينافيوالثنىسنينخسبنا

ابئوالعنىثالخسنينفيالبقرامنحبيبالجذعافيقالالبفرفقدوأماالسادسفهلىئنىفيثنيته
أبوجمدالقاضىوقالننىثمجذعثمتبيعةواألنثىسنتبهعهوأولمحاالبوعبيدسنبنبعأر

3ألعبعدواأبىوعوأشببقوللثةلثاافىوفددخلسنتالبفرمالهامنلثتىا

االهامانصراففبللضحيةذجماعنلنهىا

يذجأنقبلحععهذبمنيادبنأبابردةأيساربنبئسيرعنسعيدبئحيىهالص

يعيدمرأبتمكليموسلماصلىلتارسولأنفزعهىاأليوماقمكليموسلمصلىالتسول
انوسلمظيللهاصليلتالرسوللتمفقااأجدإالجذعايارسولا5بردألبوبضحمفاشوتحفقا

وسلملياقصصلياللهرسوليذجأنيهعقبلقذجماأبابردانفولهشسبهدإالجذعافاذجلم
يهمجزلذىبكماذأنجمونأخيععديقتضى5أمروسلمكلليهدتصلىلتادسولأنفزعمألضىايوم

فاماوفشذبمالناكطفالشذبمليترتجمكلىوقهشذجماالماميلزمأنذلكمعويلزمأالهامبعدذبم
9إالبوجنيفةبومجزهلملصألةاذجمفبلفناألصىالعيديومصألةهنبعدالسألمفهواالمام
كبنالذبمللعععفقدصازاعحههاوتمابقراكعتينمايصلىبمقداالوقتممناذاالشافىوقال
عازبمراءبنلحديشالمارصعنأضجماهاهانفولهعليوالدليلالصألقافيأهحينئذفبلذ

فنمركنفىجحثمنصلىأحنيوهنافيمانبدأبهأولفقاليخطبكلليموسلمالتصلىلنبىسععشا
فقالأشفيلنسكامنليسألحلهيقدمذلفانماهولحممخرفبلسنتناومنفقدأصابهذافعل

اولنهاجعلهافقالمسنةخيرمناجذعةيكندأمليأنالتمفبليارسولذبحتأبوبردة
انناقدليناالمعنىجهةيفلئحنوالخألفموضعفيوحنانجاينأحدبعدكعنأوتوفيشبزئ

رفعلهااالبمقدلصالةابفعلفوجباخيعترلصالةافعلالوفشبقدريذهبمنالبعدأنااليذانه
الطوافكعتىذلبفعلفياالعتبارالطبرافكانكعتىعلىلمارتبناالسىذلثأصل

لناسايذجأوالنميذجاالماملصالقفانبخعداالفانبشاادمسثلةلوقتامنالبمقدارفباال
وقبلذجمبعدالمألةأبوجنيفتنوقالوغيرهالموازوامافيديمبزهلماالهامفبلذبعدمغن
اللهزسوليذبمأنذجمأضيتعفبلنعارفيأبابردهوهوانالحدشائذكورأفيأهءليلنااالهام
ليلنامااخرجصسلموديقأضوىيعيدبأأنوسلملعالتبتفصلىفامهمرسوالوسمالتمكلليصلى
وجالبالمدينقفنمهبقهملفرامجمهمصلىلمليماصلىلنبىابتماعبدابنجديشجابرمبن

أقنحرفبلهمنكنليمحمملمالتصلىلنبىافحرفأميالتمكلليعوسلمصلىلفبىأنماففرواوظنرا
اضزبيأحدعالمفمحونفرعالتمكلليموسلمصلىلنبىيضرايعيدبفرآخريأليمرحتى

يظهرغعرأفأليخلىاهامابناالماممجفرةنفأماميطبمواآلخهبغيرحضرتهاالماممجضرة
اليجزئهنهماالفألممثهورعنفبلهذجبازالصألقغنيعهأجاليظهرذلفاشاظهمأوأضيته
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بالمصلىاالهاوقشلوذجفيفبلهيتأذجمرجلمحداففىكهاباضيتهبريظهرذمأمن4
بعدذلمعهوذجكنبالمصلىالذجاالهامركاذاىمصعصوقاألمجبزهلملكهذإقدذبهعده

فقدخطبةصألضكيداليصاونالذينلقرىاأهلمئلاهامبهليسبموضعوأمامنكانجائئ
فنتحرصؤلفأخطأفذصهـقبلبحهوذلهمااألممةأقربةىونهاليمرعنالقاسمينومحار

وأنكرمالدكلنالماجمعموبنوامطرفيورواهمجزيهانقاسمفيافولالمدونتنففىذمجه
وقدفقالادرهأبومحدفيونقلهمالخألفهعنوعأشهبفغالقسدرلتايهفيالموازذإلفي

فينماالغاهىواجماشهبحنراوفرفيللينااوهوأحب3جزيهممالالعنوعأشهبز

3ألتافأخطأفذنجقبلىبعدهيذجأنامخرفجنسملقاافيايهوارواالمامذجعمفداعلمذمجكلي
لخطأفكاتيفناليمنهمكائبحنهمأهيلقرصفىوافرضههاالجتهادانملقااابئجمفولو

ينغيرمعذورثممهباوجمقواليثواعالمهالقبضداالشتبامفىاامؤضوعاعفئمإلخطأفي
هذامثلكاوهالذثقبلىبلدمازألهلبالياالذصلوأخرأالماملتأخيراكللىودرالخهمظ

لصالوالصيامالوففىالقراليشونحفيما

فيرهإهاأللمنعابمحميتعلقلجلىعاأن3قلىأنعلىليلالجذعاداأجذالةبردوفوألبفصل
جكتمنكانتثاامازبماطقاللبراءحديهشاصفىوفدروهنهأنجضلنهرهأوألونمجزى
جمبزىلذىالفصيلاواللممملةزاالتحجوأنهالخألألقهوتأفيرفيه5أتعاعبالولالنسانالمعز

والدليلفافؤلعتىوانبقراواالبلالمعزومنكافوفهالجذجالضانلفحايامنافىاالنساعق

الوسمبشثليالتبصلىاسولقالقالابرحديثمنأضجصسلممالضاامنالجذع5أاعلي

لمعزمرراالجذعأنعلىلدليلواانالفجذعئنىافتذبكبألأنيدصربمليماالهسنهئذبحىاا
خيرمنىجذممةنافيعبهنانيارقلفيإبابردةلبراءأحدياومحفىهاراليجزى

وغرهالععأالفرئحبينافافاشتيلطكلنأحدبعدكمخجزولنقالنعمتجزعئفهلظمشاتئ
بئوعاروهوأنمفدروجه3ومنهأصمحبالمثريعقوالفرصابينهمانصالفرقلهفيل

تضربوالفعتئنىاالبعدأتالتضرسفحولتهاواالبلالبقرالمعزانظلأنهبىاالعرأ
فياواهدالجذعلمحعالمنأحياالفانمنذائشمذلنجالثنىفرعأجثتإذالخولتها
انااالمسنقاجوأإلألظوسلمألياشمليلنبىاومحمنوجضالمئحاروهأددعنالموأز

وفيالخااللمروىحاعنذلؤوفىأنالمعنىجهةومنالمنانبكواجنمكشنفاذيشرعليم
سعيدعبنصحيىمالمنصوالتماعلمالجلىعبةهاهفملوعلهالجمممامالتنىأيضامنند

بتمصلىسوالللىوأنبذكرذالضىايوميغدوأقبلضيتأشعرذجبنيمرىفيثميمأدعبا
ىااليوميغدوأفبلذيمراكليافولهشيعيدبفميقاخرىماواهيوسلمليالتم

ولوأرادذكرهبذلئحنظستغنىضىايوبملمعتادفيلغدواواألتالمقلىلىاتغدويريدقبال

الغدؤيمنوفتفييعدصكمدشفراوهوأنيدبهقبليرأنيكقلوالغدولبينهيؤتجنف
للذبمفبافىمليسموسلملتاصليلنبىأخبرمالذكزابذلولعلهليموسلملشاصلىلنبىفالاضبرا

ضميةاثكناالولىأنعنىبىيقاضيعيدبضكلليبماوسمأاصلىلنبىاهفاميلعألضأللقدما
اعزبة

اد

و

ماكعنوحدنق

عبادعنسعيدجميىعن

بنعؤبمرانابخأغبم
فبالنفمينهأشعرذ

وانهاالضحىبوميغلو
اللهذلئلسوليذكر

ميهفأ3وبتمكلياعلى
اضيةبفيعيدأن



اهه

يالفعااثمايسمنبمن
مالكعنبكيىحدننى

حربنللهابدنافعأمن
قالقبللدينةمرضى

نرىأشأننىناهيناييم
ثمألرنكبشالحبالله

فياالفمىيومأذجمعه

ناقعقالالناسمصلى
للهاعبدلىاحملتئمففعل

حيغعلراسهعزبئا

يفاهينلكمبشبخا

الناسمعلمبشهدالعيد

ابتهعبدكانتافعقال
حالفيليسيقرلعربئا

منعلىجببوالىاس

عربناصاوفدفلهت

لصاياامنهايسب

كبشالهىزأشأمرفأنافعقاللمدينةبامرةعرضحىبنللهعبداأنقعنالفعكنماص
فحلقعربنللهلمحطبدااحمكثمففعلتنافعقاللناسامصليفياالفحىيىههصمأذصمفحيالأقرن
عريفولبئللهطبداونافعقالكلناامعلعيدلميشهدامريضانلكبشىاذجرأسحين

بالمدينةمرةضحنانهقولهشعرفياوقدفعلهضحىمنليبواججالرأسحألقليس
يروغلمصلىلذجمباارمنمصاغيراالفىماليتأكاحألنكثاليرالمدينةبامنهوفئلفعلاطذايريدأ
هوأميمامنةشناسفرفىىشترأنماعنهلمحاودروةرهأسفالمدينفوبايفىنالفقدواذلك
المقيمزوههاالسافرالزمةاالضيةماللثانزعنالموبناوىوقدرعنهكهابذ

فنقربانألنهافيهيعوفيياممامجبأدقلفحا1خماساممطلهكبأشترأنلىميفأوقولهفصل
لتلتىامنذلأللسوقايردحتىسواقالالىأمنهامايبهلبلهافاليشزىأسواقبلدهكفى

اضحىظنفىعأضحيضهدكطمنوجلزالتالبهمايتقربعنيزهأنعنفجبىالمن
اضهلمالوواألولىلحملخرواليباعاأيامفىيبدلاعليهمىعيقاللتلتىاترصفىشابما

كلمنيبدلهاعليهنفلهادملكهلفسافضيلفاأولمتنممخبزهفلمعنهالمفىالوجهعلىفدوجبت
بةلفرابحهابذقدقصدحمهاألنبيعيحبزلهيبتهاولمففتكامأوليدركاالضمية
االضميةأنحداهاامساثلخمسفيهأفرطلهكبشافحيالأشترأفأهيوقولهفصل

لورهاذوالثالثقانالفماياأجناسأفضللضأناوالعانيقأاالنعاميههغيرمنالتكون
االجممناففسلاالقرواظامسقأنالخصىمنأفضلمنهاالفحلأنوالرابعةاانامنأفضل
ولوضربتالبللبقرصأوالغماالنعامجمهجقاالمناالتمكوناالضميةأنفيلمممئلىآالولىافأما

بهااليفحىأنهبناأصااتفقأبوايمحقلشيخافقدقاللبقرالوحشيةاناثالبفواالنسيةافحول

أنذلوهعنىذلثصازةابهأقبرلوالذىالوحشيقاتاشاالنسيةفحولبتذاضرافواتوا

بناامنأذلبالمنعمنلمحاهنعواممايختافنذلفولدآدموالحموالجنسافىالمهولدخكل
لافمأمننجيةلثاالمسئلةاهافأبسئملةاالباحةالحظرعليليغلبوحشيةلفحولانتاذا

فياواضلفلمعزامنأففملالضانبمأنبتموشافىاصافهومذهبعالرحممالفانااألفاحى
لقاسملشيخأبواصوحاالبلاالفعنللشيهابواشمااىوفرواالبللبقرابينالتففميل

لغخالبقرثماأفضلثماالبليلثممافىأبوحنيفقواوقاللبقرأفضلااهعونتأبومحدفيضىوالفا
نوسمانهليلتامليلنبىاوصكلنمارلطاهالمنتففميللياماذهبةعلىوالدليل

النبىاومععلىمليهيواظباالفمااليستعملالفظاهذاومئلإملحينأفزاليئمينيفمىبهبئ
ناليحصاألظلمعنىأنجهقاومناالفضلىإالعلىاصتهظبفىاليروسلمليقاضلي
لمسئلىاوأهامسئلاالضميةفيغيرطلهامزيقكلليأنوذليقتضىلضأنااالمنمجذع
ذللفيواالصلبهوأصاهبمالكنالمفهومذلمنلجنسأففذكركلوهىأالتالثة

لمقصودمناألمعنىجهقاومنطبشينو3كانيضمىاطمكلليلىلنبىاألمتقدمالحديشا

النعجقنجكافياجماففيلغوانمالحممنأففملالكبشلحماالخألالجمإالفحيطيبا
وائاثذكوبىالمعزمناففمليالاناخافاواالناثدبرزالذوأمالهوانلودالجنسذذلئف
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اقبعارالمسئآلاوأمامسئلةحىاالضصاطؤلمقأجناسسوماذكوومنلمعزأفضلا

ليهدتمصلىألنياوعأمارفياالصلحبيببىاقالهالخصىمنلضحايأففسلامنالفحلي

االجممنافضلاألفرانفىمسةالخالمسئلةامايمسئلةفحيلأفرىبهبشوسلم
جيةومنفحيلافرنىجمشوسلمليلتماصليللهارسولالمتقملحديشاذالفىألصلوا
خلقةأتمنهالمعنىا

يةاالستناوجهكليتأبذجموالهنافعاأميلناسامصلىفياألحىومبككذاشموفولهفصلإ
دايااعلىالفياسجوازهفيلواألغيرضرورةمالشمنكرههوهرةجاثزالضرووذك

ببنبمكبدابلهاستناغاالداياوفعهكابةاالستنافصحتبةقراسبعلعلىبكهذشرغالنحيوان

التممليهعلىالنبىاأنسوصمنلماريتورربكهابنفسهأنفدرعلعهلمنياألفضلعربهرف

ستنابابقفااالستنازفيهصجوتلناذافافرعبيدهصحهياذملحايئأقرنياىبهبشينوسلم
لكبذولوأميالمدؤننيعيدافيلقاسمابناقالاللممجزلهبيافهلتنابئكتاياوانأجزأهسماال
منمفيةالكنرالتصحاتالقايممفياوجعفولمجزلهقالانأشهبعنهوىوراجزأهسمال

يقوكانشذيمةألمتكنبىالكتايقفربقفاذاذبحهاواالاالسثنابةنيةمنهتوانبةالرإ
بةواالستنافرعيةكالمشلمللىمجهيفصهقلغراألذبحهصحانأشهبولووجهمبماجة
قصىاييضيدلشمنفىلنائبافينوىعنهـأضيةبذبحهاهايأفبادةلعاأوابالقصسجقها

انبفيراذنىعتىذبهافيهنالقاسمبنالمدومكناففىالعادةوأهاصحهالوباشرذالمفمىينوبه
بئالموازعنافيدامجرمزاغيرذلئعلىوانكنأجزأهليدكفيفذمجهالهعيافيالولىمثلكن

بمحتىوثقازيدأولصداققلبنهيازادأبوذلكلنهمليحممنعيالهفيمنبعضأوالقاسم
بعضعنهأولموابئؤهـكعيالهفيولدهبفولهلهملفاابنايدبرأنبكهاعنصحعملدنهايصدف
ذلكلنهمجملممنفولهمعنىويهونيتهأقىلداررباليدخلىمنذالحكلنهمجملهنلهعيا

فولويهوخذلمعتىجمعأحوالهمفىهيفألقياماليهاليقدفوضالولدبمايريدأنومجتمل

فولهمنايالفاسميدعنزبو51واوأماماليكفيهجمهافيذعيالهولدفياالمذونةفيالقاسمبنا
وقدبأمورهالذلمجيقومبمصميقهيريدأنيحتملبحياعننملىيصدقماحتىبهواأوصديق
لقولينافلهذيئغيرهعنمجهالمحاذوانفصمهبحهاعنيذطمصاصهيكدحتىأمورهجميعفىليهاكلض

لظاهزهنظلصدافةدابمجربحهاعنهليعوانماذالمفوضانمنهيرابهدأراوانكانماتقدموجصكلى
حاعنبذلمتعدىافيوايةذارأنيهوخافمنماضحنهلوشاءأالفمتعدبهزالأك4لمذلمجاا

المجزفهالموازيةشههبئوقدقالضعفهوجمكلىفلىزليردصاحهاتفعينلماقماحبها
جمميعأمورمفؤيثوالقائمبهمورخنهبرمأكااذاأعلملتوابريدمنوضاعيالهفيممنوانكان
ةواحدهنهمابافعلكلنهعنوحلمذمجزالمصاحبصنهلطايةأذجمنفرعوغيره
اآلضوفلزمهواحدمنهمامتعمكللىاصةصلشانووجسمقالمدونةفيمالكظلهفعهاهصاح
اقضمنهالناتكوسبهزالمتعدعألالذاجملمسعواءواذاضقهالمالالخطأوالعمدفيااالفما

منللماكاشلكاالخثبدبوحتلمتجزأيضاالنبهاهذرضىاويالميفمنماواقفمنهاله
وذلبعدالذبمليرمحالتفعينالتاميحالصالماحالمامنالىمماعادتوالهالمتعدثفماظ

مخىالبنفلدمنالموازيةمجزىفيمالكعنوهببغواابالقاسمدىىرويالوكاخ

كمنتتئ29
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بكعمالىذفيكتاجفدوجبابالتفليذفالائلقاسمافيايةواروجمامالألتجزأشهبوىرو
يتعينلمولنفلدمالجزأمحنففرهرجلفوجدهلمدىالوفلنهذالعلىيدلقلدهنبنيقتص

فدوجبكانوانلهدااأشهبيةرووجوبهااالضهقمنجرصاحدلفىولوفعلعاحبهله
بكايمنعقاذاذيبهزمفكذللمانثلوماتلدليسلبهاالنجزاءيتعلقوعدملفسادبالفليدفاظ

اليناوأنيهونلذاجاألضيئاسبزىءفيوهلفرغفلدهمنغيريذجموأنطهاالجؤا
نهابايهالذاجمأالشبهزىاالذاتججتهافالخألفيفمنلميهاضفاينضعها9أجمهارضميهااه

منهمااحداالتجزىءهاكعنلقاسمابنايةاومنيةالموازضعنماياهاففىوانصاحبهاكمعلى
افابهافأخذقجتهااءأولدهارجلثموكذالمةسقشبعدالذبماالذاجعاأشهبتجزئوقال

لقيةاوأدكمجهاغلطاذااللحمأجزأخسنبعدفواتؤلثعرانحبيببناوقالولدبذلئأم
بضعلهحهاذابهزعنلمةلشااتجةأخدوانبيعهفلهللحماخذانحيرفاافرللحبمالميفتواق
وثرخيأرلصاحهافيهاالشاةهلكفقدعايئالحبماؤلبعدنوااذاعرذيأنهووجديا

ماكفىيناأوأخذقايتهاوهذاأخذهافييرانحبهافرالحمافواتلقبلقعرانفلذلشأجزأته
عنهمطاجزاايمنعولذاخكفاا

بحهافىيذبانمماأمييااالففملنهألاالضىيوميتهأبذجحزالحعااهقلمحيوافصل
وقدذالحياءسنتهافياظهاوهاالنلمسنؤلففاالفضلامةاماالقربااالضيضنالنخلسدص
عايلزمصنهاشنهاهللجاايعرفوتعرلصباالضيةاالعالبميسمقبحبيبفىكتابناقال
عرارادقإنبناأخية5ويقولفذلسوقافيحملهامهيأمرغالبتاعأضيتاذمرابئاو

بهايعلن

اااليومذببهاثمإهأميلتىلصفقااعلىلكبشالهشمزاففعلقايعنىناخوقولفصل
سيلفهاعلىذكيقواليتعيهأاجمهاموجبالكوليضحشراءاالضيةمىوليبالمصلى
االوداجفرفاوقبلايمقاأالقاضىقالبابتداءالذجالوجوسبيلعلىواغايتعايئالوجوب

وابقولبالنيةشيوخناتعينمنوححاءةأواسحقالقاضىوآلدقاللنعقوالفعلالنمقدوجدهنما

ىلهدالتقلعدفىواالشعارذلفيهافيكموكامجببالذجبذلكبهبوالصابا
لعيديشهدالميضاميوكاقلكبشاذجرأسمحينروولمقبئللهعبدالىحملثميقؤلهفصل
امتنحولعألكانالكبشذجحرأسعبداللهعرءلمقبنعبداللهالىحملالكبشيربدا
يرذلكلمسهاناالسقباوجهعلييضحئدألعمثرحبنإرااأولمنشعرمنرأسمؤئحلقمن
دنمسخبلنأراالحسنبؤاأضيلقابريهرياألشيخاروئلحديوقدكرفىآخرماذعلىجباوا
قاالواليحرميفمىحىواليفلمأظنكارهشعرهمناليقضألححةارأمحهاللذىااذيفغىأ
لحلقعليماجمرمسقأحمدواسوقالسقباالكذفيبوحنيفقليممقأوقالفىلشاافالبهوكليللدذ

ئقةلبلىامسلمبئسلمانحدثنابوعبديلرحمق51مازواجؤلكسقبااعلىليلوالداألظفاوتمايم
عيطمسمبئالئمكنماانبمرصأخبرنمثهعبخناخيرنابيققحعىليسارىالحفسملميوسانجان
انفأراالحجةذلرأصطقالننبتديعوسماصكفياشهالثثنأملمسيبمناسعيدن
عابنمسلمبمحرحقأبوغهاباقالىيضىحسىأظفاؤوالمنشعرهمنفأليأخسذنيفعى

خهيهذاامنهالدليملفوجوهومدقعرعرووفيلففيلامعةفياختدفدديقةاا
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قىلمتقدمايشكالئشمةحدلوجوبانفىعلىليلناودهيلكرااعلىحملصملقرايقتضلماذاوالهى
علطصرمفلمبىأبلبعثصمبيدىوسلميهكداصلىقهاشقألئدهدصرسولأنابماطاب
وسلمكليقامسلىلنبىاوالخألفأنمىمخرأختىقملهأشىأحلهوسمليهألىادبول
لعاماذلدفيى

صألةضصنعههيأنيقتضىلناسالعيدمعيشهداليضاعرميبئللهاعبدااكاوقولهفصل
يمنعهولمكرهذوقدتقدمواظهارهالفحيةاذجمنمماشرعبمنعهاولموزلبرادلناسالعيدخا

حملذلوذألنيتسعمالهلمالعتقواةلصدةكابةقرهىصالهفىلححيةذانفاامنصعههي
القاسمبناعنعيعىوقالبةلموازرواالختصمالفىقالهتورشكلنههالهكهاحمذألصيققبل01

وتباعئورشكلنهمالهحمحكيهاأناذاثبتفرعيئطغمداأخذهالعتبيقولغرمائهأ
اليفحىأشهبعنالحسنعبدالملدبنروىوبحهاذيسخبلووثتهسملقاابنافقدقالهفرما
ذلكانفاذفاشصلورثتهبةقراوجهكأخرجمالانهالقايممفياقولوجهميراثوهىبهاعن
باخراجهاعنهيأهولميوجبهالمانهأشهبفولووجبداالاخراجهاببينهاكرملهاستحبلهكا
ففى5قلدبعدأنهدعنولومافرعلهفهىكسائىمايأوقشوطولمفىليوجبهااممالكدموا

أبوضىلفااقالوردعتقهأعتقمابيعكالهمبيعهالغرماءسملقاابناعنمىعييةواالعتبيقمن
مسئلةبنااأمنرأمحؤلكهنمذهلىلقولسبايبهايقبعداالألاعندممطحملوليدوهذا01

حلعتبيقبهيماتى5وروادينهفيوالشباعلورثتهرهىالمفىهالمثفقدقالأخيتنجدذجولوما
لقرقوافرعثااهـأكاالىلمممهاحمقىوصارذلدانهافاتشبالذجووجسمالقافياعن

هافؤالفلثقفاألنحيهبهوالذجمتفمنالهدىلهاليفمنالتقليدانلهدىهاوتفليداكذينب
لماجشونابنوامطرقالممهاألورثتهفانلذجبعداكلنتوراألضيةانفاذاقلنافرع
ملياانتقلممااالنهلبععامنالمنعقنعالهبناأبايئوالخألفثالحبيحهالينهواعنعن
وابنمطرفروايةمنمالكأجازذيدففوأمافمهمثهاالمفحىكانماحسبعلىمل
لفجبيعاصيرالندفقالمحدفيكتابمنهومنععنهثطيقكيروامنسملقاابنواعنهلماجفمونا

بيعأوئميبزحهىطلالقسمةفيبهانمالكقولاختألفذلكفىالخالسببأنيهون
وجهعلىوقعتذاوايةاألبيعافلمغزفيوجهكانتعليلقسمةاوقعتذااايدأيرأنيحتمليو
فأصامناألصيقبالميراثليمحمانتقلامنحموهذامممئلةفيهازذلكتميزحقمافجمانتكا

شاانذددبيعلعطىأصبغررالحدودعنفىكتاحبيببناأيصصدققفقدروىةليجهباانتفل
بهافاذةلصدايةاالفىبةالقرنهايةاناألولالقولوجهبيعهلهمالدليسالموازعنبئاوحص
الىالثاالقولووجهوغيرعككاةبالبيعفبهاالتصرفاليهصارتلمنكانمحلهابلغت

دقدكاؤالىكاقفىأخرخدأمامابالميراثليانتقللبيعكاماايكنعيةاالوجهعلىلنسكابهابا
لتحرؤالعهانئقلالمنفلذككانمدكحاالخردجعخيفتقلأنلىاوخكيرهلبيعبافيهلتصرفاله
الدكامنهاشئوالببعيتبيعألهليسلمخحىاأنعلىمبفطوعذامسئلةذلكبثملفيه

11أخبرهحكنهلتارصىلبطالىأبنلىأنءليلىبىأبنلرحمنعبداحدعنمحاشيمماروىواالصل
يجأللهاؤوجاودعالهالحوكهاابدممغكانبدنهأنماعوهاعال5أهىوسلميهالقصلىالنى
اقاضحدنامننعطيهلمجاحطخنعنلكريهاهنهاشيأزادعبداجرافيواليعطكينالمسا
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منحبيبنافقدقالشيأأصجتهمنباعفافرعوإلغيرهمجلديةجلدأواليباعمالث
يتهجلدأباعسانلممنونعنىوربهيتصدقأنوضلمهبالنعيتجهألفاليذجلدألج

طعامفىحماالثمنببهعلوأوطعامماعونفىالجادنواالجعلفسخأدركانطكالأوشيأمين
وحذاكليرءأامساكبثنصاشاءمنيتمفليصنعجلدأباغمنعبدالحممحدبنوقالطهيأ

االنتفاعحبيبقافنعمنعهفتفقاعلىوأمابيعهبعدفوانلهالمبيغنثحمانماهوفيلألقالىا
ستصلتىااتاالفىويصرفمايتولدوبهخماينتفثلنهئحريفحنصنوجوزلباثمن

يةالاجلدبيعفيهشبهوفىحنيفةأبىقوللىاعلبيذأنلمفيدلحمبخاعبدااوأماقولباالئمان
فاتاذاعندهقلاحماذيرأنهكافصلبيعامنعنهاواالظهربهويشفعايعاالدراسوىبمط

أبومحديريدلشيخاقالطلميتةوجلداجرجدداالحيةيؤاأنولرجلمسئلةأعلمواللهلبععا
تمنعولمبيعهممنعفانهبهددالميتةالمباحةلمنفععهمارثهاغنعلمبيعهمامنعاذلديوجهبعدالدياغ
تعدففدقالأوأينهاصبفمانهيدزمنعصاعفشئلهتاومنمسنلىحةلمبابالمنفعهاجارته
فياوقالبيعارآهانهشيأاليغرمأاسبالفرقفيأضيتهشرؤسسغمنالفاسمافي

اناالؤىيستهأويضيحالجلدكذلقيهةاماشاءويصنعلقيةأخذالهوأصبغلماجمثمونا

أوطعاممنلمستهلدماشاءاالحبمايأخنمنأنولهأخذقجتهلهاغاصببمفغصبهثوخلقمن
ىالمعاوضمنايتوعالتاخذاالقاسمبناقولفوجالبيحذلفىزوالمجوحيوا

أشيبمحدعقوىرفقدبحهاذبلجغفاناألخيةوأماصوفمسئلةيةاألفيممنوعة

وجمفولعالكالتجزالموازيقوالعتبيةفىمالكعنلقاسمافياوىورالذجمجزهافبلأنأخله
ازالتةتجوزهعنىانهأشهبووجمقولكالدمنهاأخذشئفىالمنعيققدأثرللىتعيينهاا

فيهافانذاثبشذلثافرعايجابهالمهاقبأطذذلكلهزفجاهضرةدونالذجقبلمفا
ببيعهأرىالسحنونوقالواليليعهبالصوفينتفحيتموفدأساءوتجزيمسملقاابئافقدقال
ابنقوليخحتلالذجتجبفبللمعاشاءالنهابئنيصنعوبيعهأشمهبلهوقالثمنهكلبأساويأ
علىأقدمفاعينهأالتىالميئةبذبحهاءلىيتقربحتىجزهمنكنوعانهأحدهماوجهايئالقاسم

اقزنبمواجزهاعلهانفىفاالوجهيائهابايعهكسافىأجزامتعلقلمنحاحمالنذلفأليبععه
لحالمفنعكالوالدةبهفاليتعلقرةوغيرضرمنضهابعااتفريقحمجزمفىأنااليةاألحمب

اسحنونمياففولوجةواكلداليبالعكااليباعانهاللتفريقجازاالصوففىتأثيرةلذضبهن
ابئضيقألنهأجزاأصانيبذليتوصلالنهلمنهبععموأصجازاليؤصكاتلمالصوفا

وىفقدريةاألنقتذاوامسعلةجزصوفهفلهفأهابعدالذفرعمنهاالمقصود
سناناالولالقولجهأمسنخبحهذماالوقالولدهاذجاليجوزأشمهبمحدعن

االبصمفتهادينيعتبرألمعفانقبحلعاقاالقولاولسمخلىافىومعدويضعتبراأل
األخيقواليبهوزلبنشربفقدقالمالئلهاألصيةوأماإلنمسعلةللبنوالعموفكاصفته

والبدنقفدوجبمقاألضيقمتجببهدووجمؤالفصيلهاعنوالماففملالحدىلبغشربله
احيابقابالمقليدمع

فعلوقدىمنكلىجبوالرأسقاحمألقليسيقولعبىفيدتهعبدكانناقعوقولفصل
فيعبداللهولعلعربنللةوفدفعالكبدارأسهمجلأقسمنلىبوأجبليسنهلجمايرعرفيا



نىأماعنيكيى39حدثنىلحىالفارلحومخادا

سقبابااليمأوفعلىاجتاعرقدفع

حاألضعالحومارإد

عننهىوسلمكديهاوسواللتصليأنعبداللهبنبرجاعنالمصبرالىأبىنهالسص
لتهرسوالأقولهشؤادخروااوزؤدهـاوتضدةطواالبعاألثملضحايلبعدشلبهلثالحومأص

والمفحىصحهامفاذاكليأأيريدانمنالضحالجبعدئألثلحوماأصعنىوسلمكلليهاصلىأإ
األخيقؤصرمنفيهااألصاألياماباعلثألئةافيلذجاأباحلماالنهلذجاأياموهىبهابعدثألثةأياما

ويحتملمنهاكلخرهاواليتعذرعايماألاالىيؤخرالذبمبانالمضعىليعهكنعليهاكلاباحقاأل
كلاألبعهلهفأالذج2خرأياهفيىوانيعهوفتمذبخأمنأيامبعدثألثةحلىألباحقايدايرأن

تفعييقاةليسيرالمدةأوامنهابعدالعومعمفىالنمقافيهذلفسقدارهايأصليكونأيامبنهانألثة
لكنسخجماثملرايقتضىلنهىابعدواأعنىووسعةمنتفعمممعنهاثالثقأيامأوفىعلي

قهعبدامالكصلسنقبالسنةانسخمنوهذابعدثألثقأيامضارهوادممموتزؤدهبابلخقا
لمحاياالحومكلأعنوسمكليهاصلىالترسولهىالوأقدأبنعبداللهبىبهرجمنأا

سعشكالئشةلشصدفيفقالرحمنالعمرقبنشكلبذلكبهرفذكرأبربناللهعبىظلبدثال
اللهرسولزمنفيىاألحضرةلباديةاأهلمنناسوسلمتقوفدفملعالتصلىلنبىاوجز

قالفاالفيبماللعألثؤصذفواواادخروشلمليهلتالتمصليافقالرسولوسلمكللياصلى
منهانمجملىوبفحالجممينتفعولناسالفدكانوسلمليهلتاصلىلتالرسولبعدذللشفيلكا

عشنىقالواالأوكاعاذاكوسمكليهاصلىللهافقالرسولاألسقيةمنهايخذونوودكا
دفتلتىافةالداأجلمنيتمممااوسلملمكلياصلىقهارسولفقالالضمخايابعدنالومط

ىقولهشنةالمديقدمواكينفوماهسابالدافهوتصدفواوادخروايعنىفكلواعلعم
عليحملهيصحؤصملخراهرهظابعدثالحىاألضاومطعنوسلمكليهاانتمصليسول

النسخوانالريمعلىقومفتأؤلهيلهتأوفىالناسوقداختلفوجدابدليلبمكراهية
يحنلومنسوخةالكراهيةتكونأنويحتمللكراهيةاعقومشوحملهباباحتمطرأبدذ

وردواقالمحذكثافيكونلعدوارتألعلعلثبثإخاحمأنكونيحعملوبافعةأنتكو
التمتمليهصلىبانةاالولفتعلقالولالىذهبفأمامنبدليلالخصوصمحوالعلىالعهومبلفظ
وردتواذاوادخرواطواؤنرؤدوابعدذلكقالبعدثألثاألضاحىلحومأصمكنخهىوسلم

كناالضحيةعهاقالتاكناالتوضىعيادمثعنوىروالنسخيالباحتعدالحظرفهوحقيقة
وليستاالثألثقإيلمهنهكواالتألمدينقفقالاوسمليقماصلىلتالمحرسولابهنصلهنننقلم

علىكنممابدلالبرضىطاأبىفيمحعئيوقدرأعملتوامنيملمأرادأننوبزيمة
بلطنمفصلىالترضىبىطالىأبئضلىالعيدمعشهإلتقالأبوعبيدوىروالمنعمغااستذ
فوقنسكملحومممواتأأننمنهاوسلمعليهاللهصلىلتاسولانفقاللناسانجطبثماظطبه
غكلندهمنسانمنهيروهذايدكءلىليعماوالهىاألوملناسخطبتفذكرذلفىثألث
منعممالاوسلمعلياللهصلىأنيهونؤجمتمإلاالمعناعذلفىممرمعنىفيعبداللهعنوىوقدد

بالذاقةوادخرؤايعنىوئكدقوافكوادفكلليملنيااندأفأجل

نصابرعنباصبيرالىأبا
اللهرسولأنعبدالله

ىوسلمكليهاصلى

حاياالفلحومأصعن
قالبعدصمثألثجد
وزودواوتصدفاالطوا

عنوحدثنىألواعرواد

أببئاللهعبدمالكلنا
وافدبنعبذاقهعنبهر

ارسنولخمهىقالانه

فيوسمعلعهاللهصلى

الفحإيابعدلحومكلأ

أببنعبداللهقالظألث
لعمرذكبهرفذكرت

نقابتالرحمنبنشكبد
يمعتبكليهلشقونجصدفي

وشلمبهليهاصليفبئا
أهلمنسنادفتقول

االحضرةالبادية

صلىابتهرسولزهانفي

ذرسولفقاعمبلمليهلتا
مودمائفكلعهصلىالت

وتصدفوالنألثصووااد

فاالصالنقالتبمابقى

اللهلرسولبعدذلهخل

لقدوسلمعلعهاللهصلي
ينتدهونالناسن

ويخملونبضحاياهم
منهاويخذونالودكهنها

للهاارسولفاقااالسقية

وهاذلكوسلمكليهاملى
عنيتقالوالأوكا

ثألثبعدالفحايالحوم
اللهصعلىاللهفقالرسول

منمماعهيتبماعايموسلملح
المدينةقدموايمشأتوماسمانة



أعنلدماعنوحدننى
عبدالرحمنألىبيعة

انهلخدرىسعيداأبىتن
ليهاففدمسفرمنقدم
أنانظروالحاففالأهله

لحوممنهذايكون
حىفمافيا
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كنةاأهلمنقوميومالحاجقلؤزلتالوأنأوجبشذجةاطآطفوأندلتىفقاالداألجل

ظهـةالتالألجلقوانبممنسوخحمأوالالن5االظهرباقدمناأنإالمساموالتاسالزم
ممواساالناسيدزمبلكاناالضاحىبلحومذلكاختمبالمجاعقالالألكاعلعممنوماخيف
بهاوبغيرها

فىأببهكلنلمحنوبناوىواديةالأهلمنناسطنهادفالترقىوقولكالئشمةدصل

فنهاهمعايملفاثحولقاقومافةلداافقالتضميرذلكوهبمنبنعبداللهسالانهلموطااشرح
ايدخرانمالممفافلمواالذينفجنعومااالضحاحىهـمواطضويدأنوسلملميهاللصالاللهرسول
بالشديدليسالجاعقتسيرسيراافهوالدسحنودقعدبنقاللقادمايئاماخوالىبذلسعوا

دفيفافونيدمليقا
لثالثيهنىمااالضحيوممنهيمسكأنىيقتخبمابقصدقوالخألشوئواادخروقولهفصلإ
وفيمابعدهالضحىايومفالقىايدالنغفاعابهيقعلذىواولكذبعدبمافييتصدقئم

االسقيةويخذونمامنهاالودكمهانلىوبخحابإهمفاينتفعو5الناسانوقولهفصلإ
المنعأنيهونفقيهبلمتقدمالمنعاجاودهاألجل3اشخاذاالسفيطمنمتنعواامايريدكانان
االضميةولبهيعيتضالفظىووقدرالحماانمألشاوألصالمصخالنللتقدماللفظهذامنبأعم

فأليضمنمنمفحىمنليعوسلمالتصلىاقهقالرسولقالكوعاالبنةسوىوهومار
منهليتفمئفيوبعدثالثة

فكلواعصدفواحايبمدلتىفةاالاالدالحلنمانههممماكايوسلماصلىوقولهفصلإ
علىالبأسمالكلموازعنابئاىوراالباحةمعناطاأنمايفتضىكواقدرلفظةواخرواد

فهوأعظبمطهأفحيتلمبلتصدقواالنوادرأندقالفىنهوعروبدنتهمنيأصلمانالرجل
ماللوطكنورحبيبفياأنوذلكواالسباللندبللفظةاههذأنمحمايدلرووالبوه

يايةوجيرنحطئاكانشيعامنهالستغنائمكنمواليأصممهأضحيتهبلحميتصدقأنأرادرجل
بهأوتصدقذلمانذرهأصليمنهكليؤمرباالفلمبتهلقراوجهعلىمجرجحعوانلموازأنهافيا
شروعامناالصكنوحالمشربةلقراوجهلىيذبمحيوانأظحبيببناوايةروو

واجبوهوفولمنهااالصقاليأنهكطلناابعضأبومحدعنضىلقااوقدحصالدىليهكاابامندو
شاذبععد

الخألأبومحدالنهالقاضىقالهالوجوبدوناالسبابفعلىفتصدشواوأماقولهفصل

أوالوجوبيقتضىواالهالحديشوتصدقوافىقولهفيهواالصلذلكالفئهاءفىبايئاليؤم
ولوأخرجالمالكعنىووقدرالندبعلىحملانمفاءالوجوبعلىاالجماعالندبناذادل

وقالنهاممهاولميطعمكالوأكطئامنهاشبألكنكليأفاولماالستعنائبأضحيتهئمدق
اذافرعماحازلهمنهبشئيعصدقأضحمتمولولممببعضيتصدقأنالمواريسبلهبنا

كاعافعلوالمايأصمنهامجدمايطعمعبمحبيبناىورفقدمثصروععةالامنالطعامثبشأخا
ولوقيلمابتىلقسمواالقلكليأواالختعارأنسملقاأبوالشيخازادببهزىكوذألوكمرمنفل

عنعبدالىحمنآلىبيعاتبنرعنمالكصأعمحسناواللهكانالعاثبنالثلويقهمميأصأ
الصعاحىالحوممنهذاأنيخونانظرواسركافقالملىألياسفرففدممنفدمأنهىظدرسعهداأبىا

حعحعنخت
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منانقدكانفقالواعنهاىنهوسلمليالتعالتمصلىرسعولأبوسعيدألىكنهوشهافتكالأفقا
اللهذلفأخبرأخرسولوسععدفسألعنأبأمرلخرجبعدكفيهاوسلمماقافتصلىارسول

عهيممواخروادصدفوابعدثألشفكلوحىاالضالحومعنخهيتمقالوسبلمعلياللهعلى
يعنىاهجراوالتقووعاروالقبودفززيارةعنوخهيتمسمكرحرامفافتبذواصاالنتباذعن

االضعاحىلحوممنهذايكونأننظروااالحبماليعاسععدلمإقدمأبىقولياكسوأالتقولوا
انصرافمهنفيكلاليأعرأنهكانبنعبداللهنطورلىلديندواالحتعاطالقرزهعلىإ

ينهبىوظلبهبذالمنعمقاستدايعتقداكانالتىاالضاحالحومخوفامغاريتاالهنىا
االغلبعليحملصاؤأنشاذاكانثرالمحظورفاذايصشانكيسألوأا

هوماملمااللالمحمممصهليلمبزعاجهولآدتهصليبرضعاابخلحوابامنلمابعدكرلماإنكافصللتالديمها
دأناالمرفأرامعنىلهوافسراأنيهؤتمليحأميباالباحقوقولهملحظراهناعلمنسعنحد

أعلموأفهمهوأفقهمنبقولأوعليعوسلمللهاصليلترسوالسمعمهنبنذلبقولفىمجتاط
اللهعلىلنبىاقدحدلئيمنلهقيلحنلوبذلك5أخبركنوسلمليالتمصلىلنبىافوليلبتاو
للخرجمساالباحةيفتضىبأنصعنىأخبروانكانذالالمرذألمرولميفسرلهفىوسمعلي

االضاحىلحومعنيتمقالوسلمعلياللهصلىلنبىاوهوأتبهفأخبر5ذالالمروتفسيرعن
لثألثبعداكلااللهمطلقبربدأظوادخروأبعدئألشفكلوا

فيكتابيأقمسكرحراموكلىاالنتباذفانتبذواجمنوخهيممليعوسلمالتصلىوفولهفصل
وإلتقولوااروالقبورفززيارةعنيتمووسلممليهالتصليوقولهشاءاللهاالشربقان
قالالهاءالهذيانبفتحوالهجرقاألبوعبيدالهرومحالهجرالفحشإلتفوواسوأهجوايعنى

مايمصفطوتقووألعويللحرسهاوالويلبااللخحكواهجراالتقولوالموطأاشرحفىسنويئمحد
هجراواالئعراعدوغيرنايقرسموأقالماالتقوهجراالنقووايفكلىوارمحدفىبتمخالا

لبدنةالبقرةتنجهاوعنملفحاياالشركهفيا

لذباخفيكتاسالتمتعانيعاشاانبعدهذاوسيألبدنةاوتيريدلبدنةوالبقرةاتذكنمفوله
التذكيةحدافيوالمعتىاكالذجمالابلفظلبقرةاتذكيةعلىلبدنةاتذكيةولمكنطف

الممكديهالتصلىرسولقالرنامعانهعبداللهفيجابرعنبيرالمصالىأبعنهالدص
4الىارسولالمعمخزفولهالشسبعةكنوالبقرسبعةالحديبيقالبدطكنعمعام

عميأتىلبقرتفروالبدااسبعقيقتضىلبقرضكقواسبعةلبدنقكناالحديبيةعامعليحمملم
عةسبعنذلكمناحدةذجماهاذكرمنوأماتعالىالذبائحاخشاءالتبعدهذاتفسرافىكتاب

يشتركأحايالفاوالفيالواجبةالمايااوهذلمجاالنالمجوزفىتأويلهقىفقداختلشالناس
فأماهدىهتهاأويفايذمجوثمالمشنركلبدنقفيشروثابافناالضحيقأوانثجاعقفى

لكقثماانمرومحالحسنألقاضىاوحصجاؤيرمفياالالثتراكانفالمشهودعنهالتطوع
فيمومنةأهلوعنكهاعنهواحمدفيذاالضحيقلىبئقيهوأويبهوزعنالمجوز

واالضحبةالهدىثمقسبعثيسزكبثيجوزأوقاألبوحنيفةسبعةثيرهنأيزبمعيالبمادا

اففاألبوسعيدهؤوافقا

للهاقصمليرسوالالميهن

فقالوعنهاكىوسلمعلمي
اللهرسولمنبهنانمق

بعدكوسلملتمكاياصلى
بوسعيدفسأللخرجمأهي
رسوللناخرأذشكن

وسمقاليهالتالتمصلي

حىالضاالحومعنعتم
فواوتصدبعدنألشنكلوأ

عنوكهيممواوادض
سمكمروكلذفانتبفوااالنتبا

يارةزعنوغهيتمام
لفولواوالوهاولعبورفئا

التفوراسوأيعنىهجرا

لفماياوعنايهققىا

الاليقرقوالبدثةتذجم
مالكعنصكيىحدنى

عنبيرالمبمالىأعن
قالعبدالتمانهفىصابر

اللهرسولمعمخزيأ
عاموسمعليهاللهصلى

سبعةعناليدنةالحديبية
سبعةعنلبقرةوا
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يدزمأكانعتبرجؤههامحتلفثهلبكموانذفىبةلقرقحداحدمنهواكانعلىذااايذبحوم

نمماوابةلقرااليقصدمنمنهمدانكنهميتطوعيريكأذعوأللخرفديةاويلزمصيدحدمجزا
انلشافىاوقالواحدةبةالقروجوتكونحتىزفىالصكبزىهوقالذلكيبهزهلمفصدالمحم

فصلينفىبتناوبينهمسبعقفاظالفثرمنكأعنبهزيئالانهعلىواتفقواوجهعليكليبزثهلك
نةكصرالبأقميهوزعنمنااوافازخوزعندهمونانلالرقبقفيجوزاالشتراكالانههاظ

هييئفتلهومنتعالىفولهمانقولهعلىوالدليكاليبهوزذلكوعندهمسبعهكرمنأعنحدةلىا
االيةمنالدليهلفوجمهالكعبةحمديابالخمغذواعدلبهيحملنمامنماقتلجزاءمملعمدا

مثليخرجبدنقفلمسبعجأعبئومناحديابالهثلىخحراجااصيداقعلمنكلىأوجبحتعاله

معماهمثممئركيمله2لشاظيهوببهؤأفمطدىذاأسىلقيااجهةاصيدومنامنافتل
بعةسنلبدناالحديليةعاموسلممللتافتصليارسولمعمخرنالمنصوصابالحديثصرفوله

روهملالىحديثطأطذابانطنفمأحأاطممنأباالقاضىانوالجوابسبعةعنإلبفرة
صلىالنبىيكأصحتمليانهثابوبهرمجوابأبحترشالشيخوجوامبعةعنالبقرةكره

رقبقالهمىفياالشتراكممغانمالؤمحقلهجميعهالههتئكانحرعنهنمهوالذىمسلمعديبته
منيفححلموعنذاعنىوقالضحاالتعكليفوسمصلىنبىاكروصانقاالوهذاإالفمية

ممهملمساليئالخاوعنأهلهعنهوجلاأعلمكايإلجواللهذافأبواسماقانقاضىقالسني

بههبمشترااهبطالنكلروىاسبواحقالوأزواجماطاخهملهمهوأبوسلمكلليهالتصلىلنبىامل
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داالخبارومحاوقمسدالراحدواوعنخسةوعنسبعةعنالدىرابيفأهلليمنمواممبعقوقوم
انبدليللناسمادايقعداالخباوعن3بذلولمفأخبربقرةأوبدنةشتهمئرجمددمخركأعق

صلىلنبىاكاروعأنوحذاهحلميعفيصابربذاثصخبرولمبدنةففمهنحرعنوسلملتمكليهاملىلنبىا
لمفيصىحسبعهمنأقلعنبقرةيرلمنهالحديافيوليسلبقرائهنساعنذجوسلماياآل
والعندءمبيتأمحلوأشعرشكقدنملدتبدنةالترانعندمالقولدذاقيلفانتعاقاهذا

فيالروإيةهذهفييجزذلئمالكلمممااىفالجوالبكنأوأقلسبعةتفرءقنيبهوزأفكيف
رقبتموأمامالمكهمافىتنزااوجحققضىعلىجماعةشعرعنحدأوقدمواواوأشعرعنقلدهدى

فافاأويهوناالحيةيجركامجرىفانهانحرأوالذجوجببامماشعارواابتفليدوالايجاببهيسبف
حبهماضلىالدعباتيةاجةاالجرورفياالشنراكسبيلعلي3جميععلىحدوقمأوجبهلواملك

الحجستقدحفىكتابيجوزذلوفانهلهدا
منسبعةاعلىدهازااسبعةكرأعنلرجلاهابكيذةياالانعلىلدليلاوأماافصل

ذا1مسئلةسبعةمنأقلنواكاهـكاعنهيفحىزأيتعفجابأيدهيرأنيصحأوممنلهعيا
أحلمنكئروألسبعةعغالجااعنيجزئذالواجدمنصلبدنةوالبقرةوالشاةانبذاشفان

عنهمفيسقطجممعهمصحياعنيذأنندىلمشقووممالكعنالقاسمفياوااألفسيةإلمجيشفى

واهـأرادأنهايريدشاءحمممنيعطىحتىملكهعلىباقشاةالحمؤلكمناألضيةبذلحم
دىيجوصىاالشنراكبقوالماالنقلنافاذافرعذلكهنعممنلهمنلمبجميعهيتعد

دىاالنهمالفرقاليجوزذلفانهآلخرااممالكبقولقناذاألضمقبايئوبينظألفرقلتطوغا
النفيهاالشزاكلمنعهشابحهذانفاذقملاالشتراكمننوعيجببالتقليدواالشعارفثبشفيه

بيتعىازأهلفيهايشركأيذمجهاأنقبللهبداصميقلنفمممهمحأشزامنانهأالقىىهاالنيقإلتوج
ههاأوجهابالقولفااألضيقبالفوليجبوهامالمالقاسمبئاالموازعنبئ51صواذللممله

صإدانبئرةعالمالعنصأعلمللهواالذمحقدوجببالتقايدالهدىحميجبأنيهون
عنهجللىاكهايذحدةلوااةلشابانفمىكناقال5ألنصارمحأخبروساأأبانرهيسارأخعطاه

يذبكهاالواحدهبالشاةقولهكنانفمىشالناءرلجعدفصارشهباهاةثمتباهىبيتهوعقاهل
ليهاحهاذأضماولذمالهمناخراجهايقناولنالرجلانيريدبيتهأهلعنوعنالرجل
حجةيفصاياألمنسكديهمبذلماتعاعنهمويسقبهاثوافىبيتهأهليمثركولكمف

لتمكللعهاصلىلفبىالزمنيريدبذمماانفعلبكناأبىقوألالنلبيتاأهلزذلمنجواعلي

عىلدعحدلى

صياالعطاعا

حيرلعا

ىكمام

محاحلحد

ليفهلععمه

قعدلصاتعى
سا



أحسفهاللثقال
البهـدنةفىماسععت

لىجلاأناةلوالبقروا

بيضهأهلوعينيفرعنه

البقرةويذجالبدنة
هوالمواحدة3والشا

عنهمويذبكهايملكها
أنفاهافبهاويمثرلمحم
أوالبدنةالنفريشمترى

تركوناطشلشاأالمقرة

والفماياشكانفيهافي

منهمانسانكالفمرج
لهنمنهاويهومنحمسة
ذلكفانلحهامنحصة

الحديثوانماسععنايهره
النسكفيئركاليشانه

أهلعنيهونوانثا
لببشالواحدا
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الأفميتهفييشركهأنيجوزلالنسانفجنلىالثاالباب
نفقتمفليالأهلبيتههلبأيعنىحدةلواالشاةبيتمباأهلعننفسهعنأبدبضحىنسثانيجوزلللى

وعنعنهالىجليذبحهاحدةالواأيوبكنانضمابالشاةذللخديثمابىفىاألصلواكعرااكاؤاا
بلغأضميتصنفىيدخلأنحبيبولهبئاقالينلمقيراوولديههالدلموازعنافيادزابيتأهل
فرجماأخاوابنأخمنثفقتهالىفمهنكذلكإلتهونفقتهفيكاناذاغضياوانكانولدههن
ابنقالالقرابةوالثالثكنقلهالمسالىوالعاعليهاالنفاقأحدهانجمألئقأسبابلظمحفأ
كنقواالنفاقالمساالنمافدمناهذلكووجأفحيتهفىزوجتهيدخلأنلهمالكلموازعنا

قالعالفىودحمةضودةبينموجصلاللمتعالىقالالقرابةمنكدوجيةالىموجودان
والنذلسمافدمهـناهوجوأجزأبقيؤفيهلهوهنولدهأمأحيتهفييدخلشاءأنانيةلموازا

لةمسشأعلموارقعليلهموجودفجنالوللموسببهأمفىبتوهؤاللسمباممحمةالوالحمة
عألصانبلجموالجدةياينأخوناكاوانأفحيةفىيتجينبايئواليشركيتأفىيتجهخلواليد
منذلهاعسدموجواألصانبمنوالرفيقوالشريكحبيببئاقالصالكلموازعنابناقاله

ذللحازعندكعاثفدمعلىناولوكاظفقتفىليسالجدوالجدةايريدانلئالثةالشروطابعض
ألقاربافي

عنهيفمىيلزممأكزمنذلفىلثاالبابا

واليلزمهعلهمماقاالاكمهأوالدوعننفسهعنيفحىأالرجلمالشيلزمحبيبكلنبناوىر
رقبقيةفيهلهمنوالموجتموالوفيأزعنىيفأ

يريدأففعلللهكابماوالمباهاةحبيبقاقالهباهاةفصارتالناستباهىثموقولهفصل

مايقدرأففمليكزجأنيسقجلهولذالتقللامندأففملذاخلصلتمتعاذلدافييادةأشا
األضيةفىنناسمالئغالمحاأشهبكرهقالالعتديةوفىالمتعارفعنصكرجكثرثمنامالموأعلي

مشقةلناساعلىيدخلوكرهأبمائقاويئممتريهبعشرةيبدهانفاهالناسثراءاىكويشتر
دردالخمنافستأرادمنعلىويشقلمباهاةفصدامنلمتعارفاعنروجذالظومعنى

والوجهوهذايهباهبالمععادوغاليرهأحدهماقصدالمباهاةوجهينمنذاللكراهيةفيكعمخل
هميتلبهراهيةابهالعددتهعلقفىذلكوالمغاالةلشذوذفييالعادةاعناظروجلىلتاا
لثاقانقلهلمقاوالهيادالىوتقيمهمنانسهانيضكلنصافيالمعتادمنوفيلمباهاةا

ذاالمباهاةاافيصنلمذلئعذموماقفأليقالبناألميمنفاذاسلمنعادةاوالخروجمنلئممذوذا
لفظانعليانناسبايئالتفاخراذلكمينعنهاللهرأيولمجرضىألماذمواالتمتعالىوجهبدبهأر

ماسمعتسنماألحقاليقصدهذاصمنالمفاضةفىممايستعملاظرالنهدفيهالمباهاة

الواحدةوالشاةلبقرهايذجولبدنةابيتأهليمرعنمرعنلرجكالشاقأنوالبقرةالبلفقمافى
أوالشاأوالبقرةالبدتةالنمفريشترىأفاهافيهاويمثركهمعنهميمالكهاويذبحهاوهو

لحهاحصقهنوتكوودلهغفامنحصةمنهمنساقاكللفمايافجرجوالسكافيهافييشنريهون
البيشالوإحدأهلمنممايهوواالنسكفىاليشالتركالحديانهوانممايمعتذلشيهرهفا
وائيننسلطلفماياواافىلبقرةنتأوالبداقىاكااللشتىقىفداختدفولناساوهذاكاقاالنك

بيتهوعيتأهلعنهجهافيفةوشابقرغأوكانتنةحإللدلوملكهاذألنمايهونماسعفيأحسمن
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بذلولذلكبيتهيعلمأهللوانتهذيبنيينهاوعندىلقرحممالوليدبواأضىيااماليةأ
منادىبقدرممامغالجزحدمهمواملدصكقدمانوأمانيتهالتصمنولدهصغارفيهامنخليى

وهوكاالبجوزذلنيبدلهانذاكيبيغسبعطالكالنسكانووجههعندهذلثروهثكنهافاا
شهاببئمالئنصأولىيتبعضاناليمحلذىامبدلهالصجوزفيفبانيتبعضانيصح

قالحدةوابقرةحدقاوابدنقاالبيتأهلوعنعنهلموسليلمماصعلىاللهبمامامخررسالالان

اهليكنعنهوسلملتمكللياملياللهرسولمامخرقولهكطابشمبناأتهماقالأدرىمالدالإ
زاالقتصارعلىوجواكزالهماذعلىذلكفىاالشزاكيقتضىحدةوابقرةإوحدةوابدنةاالبيته
لعدمماعامذلدفيفعلايوسلملتاصلىلنبىاأنيهويحتملوبيتهوأعللمرجلحدةوا

علهمالكفانحريابإقإكجوازصثرخهاليبينذلشصعفعلأنيهوالداياومجتملاوااا
عليهاللهصلىرسواللتهىاألملمرألوضابطنعافيالفحية

بيتهأهلوعنعنهوعملمبنعلىعنبلغهانههاكإالخىلومبعاالحمايومانعرقالبئانءبداللهناشعمالنىص
بقرةأوبدنقواحدةاالاالضسىيومأنديراالضسىريوميوماساالؤولهياثذلكالتمكنععملطالبرضىلىأ

قالعالدألدرىحدةوالمورىاانالوالجمهاالذصوأياممنديسبعالراليوماوانبعدهليوماناثمالذبمأواليوم
شهاببئاأيتهماقالالقاضىستلوؤسا5بعدالتشريققأياموثألفرالمبعةأزالذبمافثطأيامالوقالحنيفةوأبو
بطنعافيالفحيةقالامجمهجعاالمنمارزقهمعلىمعلوماتأيامفىاسمركرليذلىتعابقولهذالفىأبوالحسن
وذكرأيامالمرأةرمعاوماالخرفيومثألثفبعديومالمعدوداتوااليام5بيوهانوالخويومالمعاوماتوااليام

اإلضحىمعاومبانهوصفنالهوفائدهمعدودغيرمعاوميالرابعمعدودانبعدمصعلىماناليوهاشكهرسدود
مالكعنحيىحدئنىأيامفياللهكرواذدواالتمتعاوفدقالالرىيامامنانهودهبانهلهفناووفائدةالذيخأياممنانه

ربنعبداللهناقعأنعناررريثالسنةجهةعليمودليلنامناثمتأخرفالومنللعهصمافأليومينفىلعجلهعدوداتخن
بعديوماقاالضحىقالاالصاحأاطومعاومبعدذالاالضاحىلحومأصعنىلموسلالقصلىالنبىانالمتقدم
وحدئنىاالضمىيوممنيأصأنذاللعومقىذجمنعلىقدصمصنهالكنابعلر11لعوااالذجماوأياممهافي
علىأنمبلغمكنهالدعنمشلىآالمسىاذجكااأياممنيهنفمالنمرفبلهممثروعيوماالقياسجهةودلملنامنأصيت
ذكمئلطالبأبابئقولههؤووينهيرهازاافيقالهالريرمأواالوحونلهاافنالثقفاانجأياماناذاثبت

وأداءالعبادةالمسارعقالمحالطاعةعلمواذلكومعنىبىبم9مدهغغرةالىتعالمحوسارعوا
بن51واركبزهلمذلكفعلوالهدمحوالعقيققومنأصهفىالذجزمنمناليلاوليسسمئلى

روىوأبوالحسنلقاضىقاك3لعألإالصيةتذجوالشافىأبوحنيفةوقالمالكحبيبكلن
معاوماتأيامفياللهاسموادليذكرئعابقولهذلفيستدلمالكواجزأهاذلفعلمللدهنعن
الذيمةعلىلتمممبةاأعلمواللهبذلكأرادالحسنألقاضىقاالاالنعامبهيهةمنزقهمماعلى

لخطاجيقالابدليللقولامنهانعتقدهعلىلىاليااويتعلقهبهادأنفوجباليامبذالوخص
انوذلكطابالعلبابمنليساآليةبهذهلتعاقاوعندمحاناللهأبوالوليدرضىلقاا

غيرلهالطريلشرعاوالذثباالوقاتلفراتعلقوطريقنحصوصزمنفيوردبالذبمالمثرع
عليهللهاصلىلنبىبفراومعاوماتلمحفايامتعافولهنحصوصبوقتبتعلقهلشرعاردوذلشفاذا

وتجدطلبنااالبدليلاليلاالىنعديهصبهزأرلمالنهاعالناجوازذلدفيأصيتنهارايذبحهوسلم



هالطنعنوحدثتى

عربنأنالكلبداللهنافع
بطنفىعايفمىاكن

اضميةاقالمالكالمرأة

براجبةولشمتسنة

فوىالحدبنأحبؤال

تركماأخيثمهاعلي

ا

لدليلاابغلممبابهاالستدالمنفهذالموالطلبامعفلمئحددليألولوكالنالوجدناهلمثرافي
السبحةومخلثعساأنماتطلعلثالشالىوالىالثااليومفييتهيؤحزأأويسقبفرع
عافبلالكقووجمالثحبيهسنبن51روااالولليوماقىاالهاميئتظرفدرصألةهمأعاوليس

ادألثعمساذاطلعتواالخالمنالخروجفيستحباليلاانصنفيهنحتلثمسلاطاوع
للهاعبأنفاقعكاهاصلقصدلهابذلثكاالذمجكندطلوعهانلخألصدوعهاكن

ليسيريدانهالمرأةبطنفىيضحاعاطنلمقولهشالمرأةبطنفيعاعىيعرلمجمنفيا

يةوااللوصيةابحملهواليحماليرشواليورثنهاأالترىصارضابعدالوالدةيستهلحتىلحىاحمله
قالهسئلةلميتيهةاأبويهعنلرجلايضحىأللئاليعجبنىماعنمحدروىوفدىاطمأحمن

يضعىأأخيشاالاوالغيرهاولدأمالسيدهمقوالعلىأبقيؤقفيمنعليوليسحبيببنا
ينافيقالىانمؤلكووجسنهوالهمأمالهمنبذلكأويأمرهمأحيتهفيأويدخلهمعنهم

السيدباذنلعبداهنتبهالمتقربدمنفعقابمكائدقاالقرهكانشطذالالوابةقرا

تىيضصفعديعأأولميضحىلنحروقداأياممولوثفىولدلهومنمسثلةاككاهبنهألف
وخ3نمالشمسغروبوهوالىاووقشأدايقاالكوموقتأقووجعذلكحبيبابنقاله

حفهفىثبتالوفتذلكفىثركايئالممنأوأسلملوفتذالفىمولودولدلهفنلتشرياأيامثاق
أنثمنهاعلىفوىالحدهنأحبوالاجبةستماالثألضحيقسنقوليقالصيةاال

كيدهتأمامنصسفةبلغوبهكداستحباأصابنافيماتأيستعملهاالعبارةوهذهشيزكها
وقالالوجوبمعنىوهذاأشمقىكهامنالمدونةفىلقاسمابناوقدقالفعلهيبهبلماالستحباجوان

الألؤركهاخطيئهالسننواجباتمقىحبيبابنوقالموجبةسنةبمفىكتاالموازبنا
وهذاموكدةسنةاابذلدممايريدونجبقماايااابناعلهاأبعضأبومحدأطلقلقاضىا

الوجوباالفانهاالمخعملكهاتابؤثمانالذيئحبيببنوالقاسمابناغيرقولاالفوالمنمحتل
أهلمنفصاباهالثمنعلىياجبةىأبوحنعفقوقالالشافىقالبهوالمذهبفىأشهرواالول

علىوالدديلوالخادمالمنزلبعدهمشادوذلعيالنصاباليمددالذىالمسافروالمقيموناالقامقلى
ذىهأللرأيمماذاقالوسلمليهلتاصليينبىاأسلضأمعنيحهفيمسلمأخرجههانفولهما

ليموسيمالتصلىألمنهالدليلفوجهوأظفارهشعرهعنفايمسكيضحىأالحجقوأدادأحدم
بيحهذذشاكالقياجهةهندتمودليلناارالىيفتقرالمجباواولوكانلىاذلبارادةعلق

لمسافراأنأويسبأصماعيلاعنالمبسوطلعقيفقوقىلمقيمكااعلىتبهبلمسافرفلماعلىإلتجب
ذا1مسئعلةأعلملتوامذهبمالماتقدملمشهورمنواعيدعليعصالليسالنهعضكليهأال

كورذلرهمكبمغيرحبيبصفياقاللناساوجميعاآلفاقأعلهشكللىاالنبشذلفابئ
فيالحاجمظصةاالهـصوأذللمسافرفئوالمقبمياوغيرهاهنىأهلارمنلموازاالابناقالناخهموا

اهقكلىنتعكفلمفيوضةاغيرالىكاةمنالمالقىبةذألنمقرووجلبميقأالفاحهمبينىذلك

ىهدالجاجبعحةحبايبنابنقالاحأضغايمفليمهنبمنىالحاجماالفطربخكزكاةاوجدمن
وهونسكمشعاباكالمالحاجأنووجمذلكلضحاياابهكوجوبوجووليسعةبأوليست

اوسلمالليضلىلنبىأذلثفيالصلالتقايدواالشعاروهواشعارانسمدكمبالذبمكانلتلبيةا
أناليتيموصىيدزموسشلمنهضهشنحدياولموجعلهحجموعرتهقىةقلدوأشعرهاسا



جهلعتليةلدعشهسصلساليىلطمالهةيتصجكممول
دسمجتملهدلمفدصلتهملحقوقهذصء

لمفدلنه

ءصلتهدمم
لعقيفةكتا

لعفيفة

لرجمالرحمناالتبسم
لعقيقةاكتاب

الالعقيقةفي8ماصا

مالكعنيكيىحدثتى

رجلعنأسلمبنيدزعن
نهاأبيعنضجوةبئىمن

صليتهارشولسئلقالي

لعقيقةاعنوسمطليهالت
العقوقأحبالفقال

وقالالسماكرهتكالانهالن
أنولدفاحبولدلهمن

فديفعلولدهعنينسك
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زمالأليباونحبيبابنوىرولعقيقةاوقتذلشفقدفاتزجاوفانالئالثذلف

صنماوهباابنوايةروجأقيهىالثاأبوبهروالفوليالشيخقالالسابعاليوهابالعفعقة
التامنليوماكانلماانهلثانيةاالروايةوجهوثألئذأيامكاألنحيةمنأقلبحهذوفتيهننسئفلم

واليجوزسمئلىأولىبعدهاليذبمفجافعمفباناليذجذلكمعصمابعدهادحاالىأؤعنمالكعنوحدئئ
أنفديسءإيهمبعالساقبلالصبىنماتاالمبسوطفىالثقالالسمابعقبلالعقيقةتقديمأبيهعنمحدجعفربن

فاخأدركالسابعاليومهناهـالويخشالمذكووهاتبوشحكوقتانذلكيذجمواعمنفاءتضىبنضوذنفاطصلانه
ماللمكلنصوأحماعلمحكمهوالتطلذلبقبلواخماتثبحكمهاالوقتذلكالصبىلميهحاللهصلىاللهرسول
وحسينشحرحسنليهوسمالتصلياللهبنشرسولمةوزنفاطقالانهأبينعمحدبنجعفروحسايئثمعرحسنوسلم
محدبنعنالرحمنكبىأبندبيعةعنوحدثىفضةذبزنةفتصدقتزينبوأجمثوموفتعمدقتممثوموألزين
ساسهصدفتشعرحسنكايوسلمالقصلىاللهاطمقنتصشلىوزقالانه6ينبنوحدئنىءكءمفضذبزلة
أبوالقانههلهذلبألزموليسفعلىلمنمذاحسنكنهاافاطمؤضىفعلشثفةفينتبنربيعةعنمالكعن

أووذهباشعرالمولودنرالتصدقالناسعلىليستفريعهفىأبوالقاسمالئسيخوقالمحدعنالرحمنأبءب
أءلموهعناموانئهدذلكلميموهاأرالناسعلمنماذاثالعتبيةفىهالكوقالبهفألبأسفعلهالحسينبنعلىبنعؤ

بلفالنكيرفيالزمادذلثيرابهداءكاغيرأنذلكفعلومنوالبأمرممثروعبألزمدليسابنتفاطيةوزنتطقاان
هوأالسحاقالشيخوظلحبيبابنقالهسئابعهيومشعرالصبىيحلقأنويسفببرهونجعلكليهاصلىالترسرل
لألذىأشيطواعنهليموسلمالتصلىالنبىقولمعنىوحسينشعرحسنسم

فضةبزنتهفمصسفت
ممالعقيقةفىلالالعقيفةفيانعمل

نإياهاأضطاهعقيققاالأهلهمنأحديسألهيهنعرلمبنطبداللهأناقعمالفنصمالكعنصحيىحدئنى
أحديسالهبرطنعرلمبندتهأخكلبددقولهشلالذكورواالناثعنشاةشاةبولدهورقاعنعربنعبداللهاننافععن

منشروعقوهىلعقيقةاعرالبنعبدالتفعلنكاخذمااياطاهااالقيفةمنأهـأهـللنأحديسألهلمجمن
اليهوأصابهليهأعاناالبراالمعؤلقكأهلىأحدمنأالالينوايرلإياعالاعطاهاالعقيقة
أبروقالمذهبسالكهذاواالناثالذكورعنشاةبشاةولدهعنيعقووفولهلوبشاةولدهبعقماعنذ
فشألالخعائشةوصكحبيبرابنقاليقبمئماةالجاروعنبشاتينمالغلعنيعقحنيفةالذكورواالناثشمنشاة

حديهمابنهاذهمبماليصالكصةعلىوالدليلأحدثهلمنوذلحسنالجاريةعنوشاةالغالمعنمالكعنثىوت
واليفعلكبشاوألحسمينكبئساالحسمنعقعقليوسلمالتصلىاللهرسولأنالمعقدمعباسعبدالرحمنأببنبيعةر
الشاهانوعندالمالففضليؤيذلشانهذاثبتوفاواظبكلىملاألاالوسلمليالمصلىبنبراهماحدبنعن

دفيلمالذكرسموبظذابخعقربامانقولهودليلناعلىالغألمهعجمحزليسترةاءاقالأنالعايىالحارث
بنابراهيممحدبنعنأبكلبالرحمنبنبيعةومالكلصحيقوالهدىألصواألنثىبيستمبالعفيفةيمسشا

ورالعقيقةيسقبفولهالعقيققولوبعصمورالشيسقبأبقالممعتانهالتمىالحرثولوبعصفور
لعقيقةسقباساوانماأرادبذلقيالعصفوريبهيزصايريدأنليسحبيببنقاالبعصفور

والالطيرمنمالأليعبمثئعنعبدالحموفدروصابنالنفقةفيهاتعظملموانالئتركوأن
بىألضحيقوالهدنعاجمهايقاألغيرمنيجزفلمبيتقربنسكالعقيقةالووجفالوحش
والضأحأفضلهاحبيببناقالظصالكوالبقروااليلزلضأخواإالوالقيمسمل
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منبمثئاليعقأواسحاقالشيخيقالوالبقراالبلمناذالمعزأحبثمالمبسوطفىقالعالك
اناالولىيايةالىوجهمالكعنالعتبيهفيوهووالماعزبالضأالعفيقةمماواالبفروالاالبل

صليلنبىأخاالتانيةالريايةووجهالدىضحمقوامدخلكاألابقرفيواللدبلنهذانسئف
الوجوسامافيعلىوسلمليالتمصلىوأفعالهبشاخثاةوالحسينالحسنعنعقليموسمالتم

اةمالكعنوحدثنىجنسىكللعفيققمنايبزعفىالذىلمسنوامسئلةلعيناتعلفببهنسوامافيلفعلاوجوب

حسنعنعقانهلجغهحبيبمالئتايابنعناقاسمالشيغواهحايارالفنكايهزهـفىاهوالمسنااألنعامأجناسمن
بابعلىبنىاوحسينقالمالكوالنحيرذلكوالسنفيجنممىفأليراىالطعامبههايهرواماالنسكشاةفيذا

مالكعنوحدئتىطمالبسالفلىرهملمحوغاخواليإلاأدعويدأنماأرلليلافذمجتحنقيقةولدعنذمجلمبسوطافي
عروقاخأبابىهئشامفيمالئمانهصالبيتأهلمهاكلوأفأهديتسنهاللجيرانالعقيقةذبحششاةىكن
يعقنيملالىبنعروةوالحسينالحسنعفعقفولهشلطالبأبىفيعلىابنىوحسينحسنعنعقبلفهـأنه
الثواالالذكوربنيهعنالمعسيراليهاوانكانيلزملتىفهوالسنقاوسلمايالتمملىلنبىافعلمنانممنألنهسنةأنهيفتضى

ألهيماكقاشاةبشاةثبتأفرعليهذاوالحسولالحسنطلهنوسلمالممكلليهعايهعلىالسخفىهذاكثلهغفعلمن
منأنالعفيفةفيعندناروالذبنيهبركايعمنالىفيوةعرأباهأنبخمروةهشاممالكلنصجوازه

ولهعكنيعقممافاعقالذكرربينالمساياةيقتضىثماةبنيمالذكوربشاعنفولهيهحيعقششاةواالناشبشاة

الذكودواالناثشاةبشاةيلنهمايشركوالبشاتينياحدةابنانجشاةعنفيهاواليفمىاالشتراكويقهضىذلكواالناشفى

جماجبةالعقيقةلمليستفيهنراكفأليبوزاالشذألنمنسكووجهمالدعنالقاسمالشعهأاهوقدبىياحدةصفي
جمهالعملولكنهايسقبابشاةياحدمنههاصمالثحبيبكنبئافقدروىنوأمينالمرأةواالضصقواذاولدتكالهدى

يزللمالذىاألصمنوهىالذكورشاةبشاةولدهعنممايعقفاعقمنالعقيققأنهفيعندنااالهيوقااللكص
عقعندنافنعايعالناسالناسبفيللمالذىاالهيمنوهىبهاالعملبقوريهنعيسقاوليسشالعقيقةياثالوا

بمنزلةفانماهىولدهعنوالممسورةيااليجوزفيهاعوراءوالجمفاهوالفماالنسكبمنزلىطولدمفاعنعقعندناكن
اليحبهىزوالفحاياالنسكاويتصدقونأهاللمنكليأطهاثموالجلدهاوتكمرعظامهاومنواليباعوالمريفةلقرن01

والواللمجفاءعوراءفيهاعنهسمولدضانمايعقعنيعقأرادأنمناعثالوهذاشادمنبعثئاصبىامنهاواليلس
القرخوالمريضةممسورةالفحايافسئصنالةبمرولدضاغاهىعنعقفنوقولهذكرهؤدثقدملعقيقةسنقاألنهبشاقشاة

والطهاثهعنمنواليباعألفووجونالفحاياحمالعيوبسألمتهامنفىمحمهاوالجمفاءيريدأنيخهاعوراهالتجزى
اويهسرعظاجلدهاأنيإهاومنفرعاياالعيوبعنألهقفياشرعشيبهممقربنسك

طهامنأهلهاكلويأفاتيفشوقتهايابدلهامالمأنحلزمأبوالوليدفعندىالقاضىقالاماجزايبايمنعذبحهاهعيبق
والبصمنهاويتعدفونااجزاوجدبهإمايكنعأضحيقبههاثمطمطهاحممويهرهعليهوفتهافألثعئ

دمهامنبشئلصبى01كئرمنأكلماسنىمنفعهااليبقىألنبعدانجوالجلدهااطمنشئواليباعوقولهفصل
لشيخوقدؤكرذلشامنهافألشيثايبيعأبهانسكعدأنيجوزأنظعالتصدقابهااالنتفاع

يعهنفرفيسملقاأبرا
اعقوااكانراالجامليةأهلألنمالكمماقالهاحبصابنقالوثكمعرعظاههاوقولهفصل

صاالسالمفأمفصلالىهفصلمنالعقيقققفمسلكانتمماالعظاهاوايهسروالمالمولودعن
بألزمليسمهاانكسرعظالجلةاوفيفقهملماواذمنثايصنعونألحدأحبذالنفيبالرخصة

فعلفقلمحابةلهابئكانبماروالغماشانممذلكفيلعقيقةمنمواالمتناعغااليجوزمخرعايا
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الرحيملىحنااللهبهمبم
لذباغاكتاب

التمسييقطلىفىماماءاللر
ةالذب

مالكعنيحيىحدننى

عنعروةبنهشامعن
رسولسشلقالاتهأبيه

وسلمليهالتصعلىالله
اناللهبلوسوللهفقيل

ديفيأتوننالباااهلمنناسا
لىوالندلىبلحكان

الففالأمعليهااللهسموا
ليهالتملياللهسثمول

ثممموااياالتسمواولسلم
أولفىوذلككفال

سألماال

هليةلجااأهل

نهاذبيحةفاللحهابهامنالتاسكاأماأصنهاهـنطهاويتصدةمنأهلهاكليأووقولهفصل
كلباالالبأكط3القاالشيخوفسدظلمنهاالتصدقلدوجهبئاالضحيةكشترككةممثر
غيرحدمنواالطعاممئها

اهليأصمهاولكنطعالىالناسعندنادعاءالشأناليصلعتبيةافيفهااالطعامةوصةفصل
ليهأيمكوأنالمحناماقالحاالجيرانمنهيغرفمياابناالموازعنبئاوقاليوأبسليضا

ليهادعوايدأادبحشعاوذولدىمكقعقصلمبممموطافئمالكوفمقأللفخراكرهأفاالرحال

أهلمنهاوأصعنهالمجرالعقيققفأهديتشاقاصحشصعحىذسمطعامهميأتينيرهمخوانىا
وجدهالئفنقالممواوأممنافأيرانالجاليهاثافطبخشفؤالعظاممنوامابتىالبيشوا

بناالعلللانحامنهاوءذوليطعمليأصثمعقمقةيجدفليذجلممنهذايفعلأفأحبسعة
األصمعهمهؤافىلناسمنعايطعملعقيغقأستنقاأقيقعضىومالقالهللشبالفخرفىمنالنعلقاسما

فألبأسبمارأوصديقيخصصنليحنيدعواثانوأرشعئهنهافضلىفانبىكاالالضحيةنسلث
أرادأنكنلعقيقةاالضحاياوالسنةمنارفليساالعذالعنمعوأماطعامالضعحيةبذلك
قالعمالولوسنتهانجلجرهاعلىالعقيقضافتصرعليومنالعقيققفليفعلمسنةبعبأداذلكلفعل
التقاللهممىوااالضحيةفمهابسنهأخيعملوأحباكبذلمئأسااأرأبههالعقيقهصاحباآن

اآليةموامهاوأطوافالى

بطنهصكفعبونالجاهليةفىاأخهمزكمعنىثاممنببهئالصبىوالبمسلهوقالفصل
نجألدوقامالدمكنيجعاواأتثوعدالفورأسهمعوهاعلىالصسيحدقواافاقالعقيغةيوم

أبومحمدلقاضىاوقالعليةالجاهقااتكاالدمبدالمنلصبىارأسباظلويخلقفيسقبأن
وأحممكللمانتوالصباحمليقوذلجاالهنخلذىالدمامنبدالاظاوقالبأس

اليهالرالرحمناللهبصم
الذباخكتابأل
لالذيفةميقكلليالتمءفي

لهففيلإلؤسلملتاالتمصليرسمولسئلالأبيعأنيقكيعؤبنهشامعنمالكص
رسولفقالالأمليهالتاسمواليوالندرعبلحمانيبادىقياتوينااأهليمنناسااقاللهرسولإ
فإيارسوليثاالسالمأولممواقالمالوذللئثتابامآلماسيوالتصكليعهسلمالتمملىا
عليعوسلمدتصلىاللهرسولالوافرارأمكلهاااسممطلىوالنلبلحمانبأتونعااساانا

يئولولمالذبمفياعتبارالتشميةةعلىليلبهنجهمبماجاومابيلبتهومجاوالسوالهذاعلىلهم
والطبئالعجبناأيسصراسوأءكاأولمسموالهـتسميهمنوياعايملفاليمذلحمفيلتسمية

وفداختلشأوجهذالوقىكهفعلممدنالمرالبخبنلمهارفألتأالتسهيةبهنلملماراعةوالى
الئيمميالطفميطتعيددركلمدؤنةامالفىمكلرالقاسمبنافروىيعةالذبفيلتسميةثيراتافيلعلما

والقاقيأبوجمدهذازهبالمثايخأبؤبهرأبهوالىلهاناسيارفاذبمتهتؤكلالذبحقلن

لقأفياواالجيمبنأبوبهرقالسمفاذلئمأألشيتركاأشههطؤيهماوقاليأبرجنيفهبمألالو
ص



01لم

أؤالسياكهلمكامدامنلشافنىاوقالوالتحرمالذبجمهئالدكزمأععانداانقىكهاشنابوا
والتأممؤاتعاكالذكرقولهالذبحفمعصةفيالنرطدماميةوجوجالتليلناعلىوالوض
فوجبأنيهونبأنمفسقآنشوعوردمعنىنةاناياساجهةمنليلناودليلتايذكرأيممسالم
ذانبتمؤلكامسمئلىالخروشربوالىلمحصئاتاقنمنسافىانفسوذلثأصلصاما

اللهولوقالبسمحبيبفياكبرقالأوالتاللهزيقولبسملمواابناقللمجةالتهمننجالذعيستعمل
مميقأجزأهغيرتمناالباوالفوهإوالحولبتهاشماأئهااالله1أوكبرنجقطأوالتثااف

دقمتعالىهذاذكراووجمذالنأفضلالناسعليلمامضىوالكنتممعيقدآكتعالىكللكبركذ
يفالأنكرهلعبمالممميعانئأنامنايناتفبلبخاضحيتهرذانياداةافيااكولا

اعتقذااوفالاليفالنلكلكاهيقنيوشدداليئفمابوامنكللهما
بقهميشنداالميبهيريدأنمجتملطواثمالتمنعالىصعوأاآلككلليموشلمصليوقولهفصل
هـ5فآلغيرعانهممنمرغتيىالهذجالتعمميشكليوأماالتكيفمنعليهيادقالخفلكاألص

مالدعنوحدلىأنغاللهاخهـعليرطدبهأنملوخألفهايقبينالححتحتىلحأنلوانمايستكليفمكليهمافيه
عيدغياساطهمجيىبنأنتانذيحتهنصحكنالذاكاناذاالأمعايهأذكرأيممىهالتعركاصأبهاآلخفتستبيحون

أهىالخزوىربهعةألىبهزوجلامجى
ذبيحةيذجأنغألمالهالذأبكايئانالحديثهذافيشةحديهئحاهكدالقلمااالسالممالوذلثناوللفئإنجصل
لهيذبكهاقالأرادأنفليليهالتصلىالنبىشرعيهمبعداخيبلمهذااليعالوإهئلمايصعأنعهدبإلسعالمفاحديثىلم

قلىالغالملهفقالاللهبهفقدجرتاآلنوأماكالدةبالتجرلملماعنهغنلةأداهذاالنسياخالثلطثرمنهموسلمأوم
اللهصملهففالطمتهالكصذجدالثرومحقاخالتممميقمذلالنبهدأحدااليعلمئركيدذاجالحتىالعادة
ءأرادذبمتنااليذجأننألمالهأمرالخزوىنجيعةبئأبربكياشبناللهكبىسعيدأيئيحيىعن
اشفقايكلهقاعمدافديميمعبدلهالتمفقامييتةلهمجئفقاوالتلعممقصميشفقالأمالغلفقالالتيمماللهيذبكهاقاأن

أبداافىفهاالواللهمنعنأخيغفلكاخالضافتاذااللهللفمقولهشأبدامهاالطهوالتعياشبندتها
لغألمايسمعلماوأرادأؤجسعذلمنالالتقديمعىبأنلهلغالبخبارايقشعطساصلمذلو

وفيالذيصةكالاليأأنافسمالذنتهمميقباعلاموفعبذلوظتاخبارهقتصرعلىيالتمصميهه
وروىقدمعىانهأخبرالذاجاذاالناسطلىدقأصكالالحديعثاتفسيرهفيالمدونفظلعالد

لورعافيقاهى41ياكماعلىافعليهوهذاوعليمثلهمالدمنهطرحبيبنىبن
وأمأأنليهااصامحعاأوأعطاهابهاأؤعدقعأكهالغيرقدأباحولعلهنفسمبالحوطعةافيالخذيا

وتدورىاللطعافسادواباللذالضاعةفيوالصجوزاطراحهاالنوزذلكاناليكاايكرمأ
ورعكافناهالكلظمعيشااعميلمحينلغإلماقالمالوحنسبشانهأثمبهفيكتاحبيببئ11

عنعروةبنحديشضاممثلالرخمفيخاالخمهمقفيهاواداسدجمفألباساثنمحاسورعت
التلهاسموالصخالنمرأتوننابلناساانففيلمسلماشكلياقعسلينجفسألدسولأبيعا
نلتمعميقابتعهدزك5غبرمااللنامينأوالافيكرهلمالئخالعنالذعروىالوهذاأم

أممهامنواالمتناعبمعهاطرلاالحوطفانبكارلهاالمعويقصيهبفلكيرضىنعند
شاعلممامنتممميثبفبمااخبرواليصمق

لثمنهتئ41
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الذكاؤبهوزمنما

الضرورةحالعلى

لكماعنيىسكحدنتى

عطاهعنأسلمبقيدزعن
منوجأليسارأنافي

كانارثةبنىارمنااللي

بهابأحدفأصالضحقلهبرفي
بشظاظفذكاهاالموت

اللهلتممليارسولفسعل

فقالذلكعنوسلمعيه
فكلوطابهابأسليس

ضوورةااالعلىةلذكاابهوقمنما

لقحتليرىكالطصارثةربنىاالنصارجألمنيساراتبنعطاءعنأسلميدبنزاشكنما
مىفقالليذلكعنموسلالتحليهصلىلتارسولئلفسلموقطذكطابشظاظاانأحدفأصا

بهالموقشصلانالمرضيماتيقنمنأمابهايريدانلموتافأصابفولهشمموهادأسبها
يمنلذىاأوالسكينالرمحصفقسنانعلىطوذلمجدداأملقضكودولعوهىشمظاظثافذبرد

عمفةصفىوالثاالمايرصسفةاحدهافيأبأربعقأمالذكاةوفيبحدتهيخنرىبمئالالطا

صفةفياألولابا9أماالذكاةصبيانفيعوالرابلذكاةلفصفقاوالثابهمايذص
شاءاللهازثنبيأعياحديشافيمستوعبالذافسيردبعلآلمذ

لبةصففمايذسفيلثانىالبابها

اجأفيلفرىارلجضايأفيحنبانهارالدموالمفاتلاذنفاابهن5دمحدصبمفانهامايذأ

وتيمالكلمواقعنابئاقالألبهالجيواقللكفادفىاطائفضلىكااليختصمايذج
بللعصاوااوشقةلمزوةابريدوقالالشعظاظارةبالحجةالذوسلمليقماملىارسولأحا
بهكايذصجبيببناوقالمحدوهوهذهمبيالثوالظفرقاللسنااالفضرالدمأماوكل

افيوعاولعصااالقصيوالشحطيرفلفةفلقةوهىاليطةواالحجرفلقةوهىضررجعالضرار
بئوقاياحافئفانهيفرىأوثنأؤفرفارأوعظبممنشيصضعانكلالمبسوطفيمالكوهبكلن

لحصلالدموأالحمااذابضعأوغيرذكانذكياالعظمبفدقسةيذبمأنالبأسر
وفدانجعلفالظفربالعظمالذنهةفىدنامبعدهذاأومابايئالموازرفياروايةرينالحإلف

انهمذلمجلىمالكالظاهرمنكتابهفىمالحسنأالفاضىفقالذلكفيالعرافيونابناأ

الالعظمومباعنصكروهابعاأشيوخنامنلبعضتورأيلظفروالذكاضالسنااليبج
واحدهةهيفىبهالحلقومفطعيمنحتىواثطفركذلكدداكلريضااااللسناوعندعان

أوممااليوكاطهلحهنمتاممايؤصمتصقأومنغصلىشوابملعظامائوكذلسابهةالذصحفان
نعصاليأانكاناأبوجنيفةوقالماياعناألولىةالروايبذلمثلالتجوزالذكاةلشافىاوقال

الىأبأبرإلحسنلقاضىايهانسإلتىيةوالروابههاالذكاةتمنفصاليئناوانجمهماةالذتصحلم
بههاالذجيمنوالظمرمزوعيوعظماحتىالسنكانواذاقالواضحتهفىحبيالبنحنيفةي

اكرابمومصأنوالاوالتصليمهسحماصلىلنبىاعنوىمارلمنعايةفوجمروابذكبأسفأل

ودلعلنارعالحبشةالظفرموامافعظملسبناأماعنهلظمفروسأخهركوالسناليسفكلكايا
عانهئراثبوققرثماآللةرممفهولكتبالذاجاةةليردباعيتباقدولشرعاانلفياسجهقمن
وردمعنىهذاانيرهحرصفقاالكةمنعنهفكذاللئياممهىالذةيمنعالذاجصفةمنعنه

ةاالوايةروالذابملهذللثمعنحنىستبمالمأكمجزافلمالذجفىباعتبارصفتهلعثرعا
بهـنذجالذىاذاوزروجدمناألوداجفرىوالذكاةجميماإلماذاسمعاكاأومالىتعافوله

فجازالذاجاأليلىيفرىمعنىداهـانلقهاسحمهقاومنذبمتهتؤكلأنوالظفرفوص
لظفرالمععملينوالسنضالذكاغوقالحممناأضىلقاافقدخاللذانبتذ1فرعكالحدبد
لظفروالسناعليإنمحملهلثانىواهيةلماكرااكلىانمححادهماأحبينببهواصدديثاوأحاسك
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التجوزالذكاةانهاأحدثألئقاقواللمسعلةافىحذاملىبههمااجاألودأطحتحعالالذينينلصغيرا
وعلوالظاهرمالكعنأبوالحسنلقاضىاحاحلتىاولةالرخاولحىوالمفوالظشرمتتلبسن

روايةلظاعرمناوهذاومتحاليئمنتحاليئجمهمااندتجوزالذكاةنيةلثاايهواوازلمواتابناوايةرن

هماجمالثالثقتجوزالذكاةوايةوالرسناطأبىلقاضىخنياراوعوالمبسوطافىمانمثنومحببئا
وايةوالىأبوالوليدالتهاضىقالحبايببئاالفكلقالهذاومتكلهمالذكاةاوالزجوكأنتصحمايهت

أنبهفقمايذفىقدشرطالحهمهـنأباالفاضىورأيتإمسعلةتلمأوالتالدىغاتاالولمحأ
دفعاتاالفىودجواطافومااليفرىذلكمنناوماقالحدةوافعةدفىلحاغوموااجوداالايشرى

للمضافىقدقالحبيببنارأيتومنهلمنعناامحينامنوجدخذاوإوقاالاحألدجوزالذكاق

زليدلالجهاابهرعدتذاالثمسفرةايتطعياقطعلهاواليردالنهبلهلذكاةاالخيرفىلمخرسا
ضىلقااولعليدهمايضعوليجهزاواكنعايردثميدهيرلمحعانديعنىدوالهيولهحبيببئاوقال
األغلبفىمنهبدللذاجفالرنخضيرليدمنايدفاماتردعذادقدأرالحسناأبا

ةالذصغةالثالشثتالباب

خذبعدكوتاممثرقرأسهااأليسروحقهالىخبعبرفقلثاةاأخذلسنةابهكتامحدفىقال
ندفىااوضعوالبثمرةتتبنهافتمدءحكطبالصوفاالسفلالحىامنحلئمهاجلدةاليسرى

والتخعقىفعيدخمشكاليزردمنمجهزامدالساكايئؤممدالىلتألتعاالمممىئملجوزةاحمثغونلمذجا
والتجرهاعنقهاعلىلرجوالتجعلاالرضتجاوالتضربلكذشفرتلشبلحددتلىوةدوالفىد
ليهاصلىالنبىأنأوسبئثمدادلماروىبهأموروثرامالرفقانلكوجمقوبرجلها

تركفانسمئليمتهوليرشفرتهولحدأحد3الذجحسنوافاذتجمواذاقالوسلم
لمتوضذلكالمداقىكانبخماحبيباوقالماصنعبثسمنهاوكليالمدؤلةاففىلقبلةالىالتوجيها

مجهاكدوذبحةدالذفساوذدداليقتضىالذجصفةمنالابامندوصفةزكانهاالولىوايةلرابرج
تعمدالتسميةزكبئكامدافأشبهلقرامنكاةالفىماسنانصدزكنيةالثاوايةالىووجه5بيهصر

يجهزأنلقيدهرفعومنمسئلىآلتهأعلملعمدياايقتضىصاصنعبئسوونةالمدفىوظاهرقوله
إلذبجهبذجوبذهبانقبلفورالذجفىرجعانحبيببناقالفاجهزرجحثمذبمتهعلي
وتأولبعضنهمرجعاالنالتؤكلاسحنونقاتؤكلتباعدلمبعدانرجعواائزفذلك

وانممهانوصفافأنمهافورهفىرجعئملذكاةافعتملختبرأوليرجعيدهكارقعانسحنونبناعناأ
فقاشابشيئلرحمناعبدفيقاالبوبهرنوصلمفأتمهارجعثمالذكاةمقدانهعلىبدهرفحكا
هالذأمأنهعلييدهرفعاديالجتبرلمتؤصيدهرفحاذفاممسبامراأليأنيهونسناطأ
لشيهابرالحسنابهالضوصوأ

الالذكاةمحلبيانفيابعلىالبابا
اناالمروضرسيكبوبئفيبالذجيختصوضربلفرباصفتصضربنألنثاضربعلىالحيوان

وألرألحدالبلفرااومحلوشجبهابهاراكتهاعهاأنواعلىضاصهيالفرفاالبلفلماسختعا
إلحيوأنجيعبالذجمفهوصختصفأهاماثرمماذكزالهلفرأافياجماضعتىذكرهيبنااأمنا
وحمميسالجوامناعياأعلىلبقرفهواناالميوأمامالجوزفبوالبقوراالبلنالمذا
اوفدئيرالكبشرحهفيأبوبهرالشيخوفدقالأكليااشتباحلمنالذكاةالبقرفيجمالخيلا
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لفرواالذججميعااناالمرازفيهالبعيراكلعقوودةلشااعنقفوقكانلبقرقالاعنقانفيل
منالدموجلبعدضلبعيرافىأكأولميجزالذجلفرفيهوابالذججوفهامنلدماوجصرلقرب

قالوالنحرفيأخفألمهيادقفىوزذددتعذيبهفىأبومحدفيكورادالقاضىجوفهابالذج
قالقصعرعنقملنحرخاوجلدمفصثبعظمهباالنتذاعمخرالبأاذالدافىأبوبرنهحا
أنعشيهصالهواتحلقهموضعلغلظواليمكنلهالعنقانهىكنهذلوجهألوالولعدولقاضى01

لعدهااةلالشحوفيمجزالملكاذأبوبهرلشيخاقالفيهذكاتهنتمنحرفلهنوصميذ
منضاصرتهافاليهنلنحرمناموضعولفربأبومحدلقافىاازادذاللبتةايخالنحواتمكن
لدفالذمجكندماالذائبتذ1صسملةجوفيافىطعنؤيهوننجوفهالىابمايصلاالمخيوط
تعالىاللهالننعمالبقرفبئسمخرامالدمنعنأويسأبىبناسمعيلوىورالبقرفىأفضل
الوجوبلىبدأنيهووالبانبمأحينهالكووصقمربالذجفأبقرةسكواتذأنيأمرماللهانقال
شريعةفبلناثصريعقعنانبقولمنقولعلىبهلتعلقاكاليايهـذالنداالأحوارأقللندبأوا

لمافدهعاهتوصنحرتانفقدقالمالكصالصوعلىنفسهالقضعةويامغلنايتمايئانااللنا
تكمونالجوؤةونوهومادلحلقافىالذجذلفانانإتذ1سمعلةفيهايتهعانبناألميانمن

ممايقطحواهلمقوماطفأنداليقطعذايغعللمانوقالحبيببقلموازواافياقالهالرأسلىالجوزة

لقافىاحفالذىالجسدلىاالجوزةوتركعليغلمفانفرعةالذبلحىالمتعلقةالجلدة
لعتبىلموازراابناروىوكذلكحقأبوالشيخحبيبوابئاقالبهواالتوضالمذهباأبومحدع

مالدعرعنعدبنورواهععبداطبنعبداللهعنوضاحبئ51ورواالقاسمبئينهيرهماعن
برأبىالحمعبدومحدبنأشهبعنكذلدروىاتؤكلاوغيرهلعتبىعنماوهبفروىبناوأما

ابنأيامفىاالفيهابهميهولميهاشعألمالدظمجلموضماحابنوقالمعاويةبنوموسىمصعب
الجوزةالذاجمنوفيانمنحبيبوغيرهبنشيوخنابهاخغمالمنعاوجمروايةبهؤؤلتعبدالحم

بهموضعتتعجلفىالحلقاذجممننتاالثانيالروايةجهولذكاةومحليالحلقومفىبعال
فرعحبزالرأسفىالجوزةكانتاذاذلكأصلكاةالذالذيمقفصحخفيهويسهلءلىكاةالذ

فقدقالالىأسبعضهاقىالجحممدوفىلغلصدةاوهىالجوزةاريعضفانلمنعايةيابرذلكذاقلنافىا
يبتىأناانهاتؤصاظاتمفدرحلققامنهالرأسافىنمابتىايةالراهذهركياساعبدالحغمحدبن

اختيارصاللينطعليةالذلفاناثلتذامسئلةمااليستديرفألئوضمنهاالرأسفي

شيامننقلوالحلقوهغنصانالودالذجومحلللبةارااالختيارفححلفأماحالصرورةالو
يذبمأوبكهيفرمايجبؤأنمعلغيرهفىكاةلذماهومحللىاينفلهانوفأليخعلهذلكلن

كاةاذماطومحلالىينقلههـأنوولاألولالوجهفأماكاةللذممحلماليسالىينقلهمايجمبنرمأو

وجهأشهبتؤوقالأوعامداذلكفعلساطياالتؤكلمالكلموازعناياففىكتابغيرهفي
طبنذاذالأصلبهالختصةلمعهودةاكاةاالبالذفاليستباحمقدورعايحيواناطذاقولعالك

ذيمتملهفقدصارالبعيرلغيرضرورةاذاذجانهبصناحتيأشهبعاقولووجضاصرنهفيا
التهاضىأبووقألمخرتاذالشاهالكاذواليطزحممهيخموزأالحرجوذهبموضعرةضعزو

منهمنعمنوئهمهيةمنهكرامنحمنقهموجهينعلىلمنعايةروافيملفواأمحابناالحشينالن
يبزجملقالوجهاثالثاوهوانهبنبميرذالذادقىأبوعدولقاضىاقالحبيببناظلبهغعرياوا
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غاعفلمخرواوموفعذجموضعلبعرلهاجمذالونحرشقالذااةلشاابخوالتؤكطاذراالبع
مستلةاالعنلطالافيكونضاصرسلبهايقرموضعالنلتعذيبهكاأقلالخرلمالىا
نجلنحيببنفقدقافاوالقفالعنافييذبمأنبوجصثلكاةالذغيرمحللىاكاةلذانقلانماو
فيزفجيأذجلمواابناللمذصهـومثلىغهرافيالنالجتوضأأرىالحدةلوالصفحقااأوفيلقفااقى

الحلقومفييذبمدأقأراوأمامنلقفاافيماذبماليؤكللعتبيةامالقبئأشهبيكلووالقفا
أولأنيهبرشرطهامنةالذانلقفاافئماذجكلمنالمنعاوجفانميؤكلفأنجطأفانحر
القفاففدفيذبمومنجةالذموتويهوخؤلسببوالودجينلحلقومامقاتلهافطعباشفسذمن
الودجينفوىدوالذحهموتلشسببفكقالمفاتلوهومناخاعاوفيهلعنقابدآبقطع
كاتمتؤكلدقفاإخطأفامخرناننجقألهيةوأمالرواقسأبوالقاضىاقالهوالحلفوم
ذلمبجفالقاعافطعفبلوالحلقومالودجينسمتوعبمماانوذالنهادتفصيلمختاج

ذلدلميستودتإنواقبامخرافهالجادشقماؤادمنفأليضرهكاةالذبشروطأيذيمقألن
بناقولمعنىوهوعندىالتصحتمعندذالعنشأنبفطعلقابعدفطعواستوعبهمج

ضربينلىفانهالضرورةاالوأمامسئآللمئوضحقةالوالصفحةاقىنجحبيبان
بذكماقتلاليؤصلىفانهبرميقاوطعنةاالابعبرييردفأليفدوعايهمنهافكنمننجنعضرورة

فرعلمفدورعديهلفركاأواالبالذجافألتؤكلاألنعامبهجةمنذهامانقولهعلىلهلوالد

البقروأمااليهزجعحتىئىلتوحافيأصللمايساذاجوالدالغغحمفافاخلكاذانبش
ندىستوحششحلضافاذابقرالوحهئىأصالمنلماانشكلندىالوافيحبيببنافقدقال
والخلقفيراالنسيفرالئشبههاالبلليسشبالوحشبقرافيمنظرالنالذمحقالهومذابالصيد
أصأللبرىلماعزااوالالحراالنسيةليسشبأصلحرالوحشااناالسمكافىوانمايتفقاصورة
الظباءواألرانبواالياييلمنالتوحشلهأوماالمحرمحمبينهيافىولذلفرقاالنسيةللغغ

بنايقالليعاقيبواالوامامالدفىوقالهبالعسيدامخلفاثمتستوحشتتأنسوحمرارجش
كرمماللصانالممونةوفياستوحمماذاواالوزاالنسمةركواللبيوثاحماهوكذلكالماجشو

مماصاجوالداالوزأصلوليسإقالصلدوااالوزيذجأنوالبأسلمذللفراخالروىالجامايذج
بلدهفيلهليسمالدانهقولووجم1وحمثىكاأصلاالوزلهفىلماجشونابئاوجمتوللطير
لميستطعذاالتانيساخأصلهكاذاثبشذلفا1فرعبذلكواالعتبامماواهستوحشأصمل
يبلغلمذابذلدابأساالبالعقروالأخذهالميستطعذاألماجشونافياعنلوانحةااالبالعقرففىأخذه
ايعمعيلوروىالذصأخذبهفهذاقالتذجثممؤلةمأأشبههافهىومالعوفبةامثلالمقاتلنهاالعقر

أنالعدوفاليستطهعأوضفيبقرةايطلبجللىافيمالكعنلمبسوطاقىأويساا
انهكرههامالكوهبمنبنامماعاوفيإصاوالآفقالألمجهايذثميعرقمهااالباننخذها4

مرهذاثلالكرمذلككالامالامجتملومالوجشونلماابابيناظألفيحتملوذلك
سادبثاالعدورأرضفيفيعوالغازىلغةلمباوالذلكواللمحادرعليماالبعدالعقرالسبهوزاالفيالا
موتالسرعةسببابهونمايوااطذلمنوقميبلغلهولةالمحااؤبلعاهدرةالمكللكلمقرا
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لصيدالناهذاعلىواليدزمجهأودافرىقبليتلهفىرتأعرقبتهلعلمسعاخناالندرىفيلمؤولا
نمايجوزوااالنسانفعلمنليسذلكالنوالنطيةلمزديةااذثلىالكيدواليلزمفيماحذلك
اللهصلىلنبىامارومحكحملايهونفسهضهباواليسرعكايحبسهلفحرورةعداذلكمل

بدوابدكاأوابلاالالدهانوسلمطمكليهاصلىففالمبسمرجلبعيرانتمغبسهالذكارىفىوطيلمضايه
االبلنفيهاتوجشيمامالكعنأويسأبىفيسماضملاوقدروىا4صاةافعاوافاندالوصث

فانماكاقوجهايئمجضملوذلكاليؤصوالرماحأوالمزاريقاالبالنبلقاأليدركوالغغوالبخعر
امحراطلعابمعنىالتؤصوقولهمماتقدمالوسكلىالعرقبقملأفىنهابالرماحلطعنوابالنبلىلىا

تمنعلتىارووةاوأهامصمثلرصماعلىالئؤصافقولهمقاتلتتاذابذلكبلغكانوا
ممفعوالاكاموضعذالىالوصولتمنعأناحداقمصيهاضلىىفيالذكاةموضعالىالوصول
األوللقسيمافأماجملةكاةذموضعلىاالوصولتدنعأنلىالعالقسموامخرماموضعاالوصول
الشاةمذجالىالوصولأوثمفعمذمجهلىاالوصولمنوالتمنعلبعيرمرالىاالوصولممغأنفثل

حينئذبالنحروالبعرتؤصلشاةاانهـضعغيرصفىإلكقدثادإهفهذامنحرطالىاصولهـااوالتمنح
موضحالىأخيصلريفلمذاافأمالىسمضإهااألاجمتاجمفىكاةذعذهذلدانووجهبالذجيؤص

فانهابخروالمذبمأوغيرذدمنهاكالسفذعاأيجنبهافىنفىعلىلمحايفدرواببيكاهد
بفيركهأيستبعفلماالنعامجمهجنهذهانمانقولهعلىوالدليلافىمالخألفاللثقالهالتؤكل
هواممفساللماماطمبةدالىفرعيفاالنعامكالمغمدورعليهبفىالمعهودةالذكاة

أونجيرهاءثالدهشئالىاحتاجمنفانأشبههاوماوالعظاءةوإلحرباوالفمأرةاالرضكالحيصة
معصيدتانذلكوشببالرمحنلطهوالسهمواىلصيدبالىكاالذباغلحلقكسااافيفذكا

لهفاسائلةنفسمالهانذلكووجمالكعنحبيببئاذالثلتصيدروىيالتذكيةافىيةلتمها

ونلحلزدلجراثماسائلىنفعوأماماليستلهمسئبالشركاالنعامأواالبالذجاليستباح
والحلملسوسواوافلوالذروإليعسوبلقرنباواونبورواردانوبناوالخنفساءولعقربيا

يالذىاالبذكاةذلكالىاحماجلمنبهوالتداوىطهفأليبهوزأوالذبابوالبعوضوالدود
منوأرجلهاثاؤسربهكقطعموتهايتعجلهوهعماالتعيشايفعلانداهـاقفىالذمنصبهزي
ةدوتحتىواالبربالشوكأوتبفرونالجرادوالحدزفىحبيببناقالماععارفيالقاأواذهاأندا

التؤصثبأشوقاللعالتوضفقاأوأرجلهافقطأجتهايشوعفأماقطعأولجرأدايلقأو
مالككدكلنوروكامالحمارأفىألقيتوانالتؤصسحنونفقدقالماءباردفىألقيتوان

هبنىأشهبوقولفيهاذكاةنهامعهكاإلتعيشخمااعلىمبنىمالكفقوللوجهايئافىتؤص
أخذهوأماقاالبذكافايسبوتعذبابصؤحرومايتأاموهجلبماتلذكاةامماغوناأنهعلى

والدليلالمسيببنخألفالسعيدلهذكاةيهونالأنههبالمذرمنالمشهوأهاالةدضالبهونف
ذاثبتافرعلطيراأصلههدحهلمجردأخذجنفةصيديفتفراورضمذاأنمانفوالعلى

منيموتواالبرحتىبالشوكيغرزأوبالسلقممالذكانهقالالجرادحمونيزاطلحمذلك
أبوبهرالشيخوقدقالالجرادؤسرقطفمعاعندكايذلكعندلىتماأللهقويمعهذلك

شاءاللهانبهايتداوىئمرؤسهاالتداوعدشيأمفافليفطفالىاحتاجساءمنوالخنفالعقربإ

اريةمعاذأنأوسعدبنسعدبنمعاذاالنصادعمبنرجلعننافعمالطنصتعالىا
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اللهرسولكهافذكهابكجرفسئلفادسنهافأصيبششاهبسلعلهغنتقىىصبمالكلكعب
ثزكعاالالكعبيةجارأنقولهشبهافكلوهاالبأسفقالذلعنوسلمديتماعلى

الملدظاهرهاافةماالضبنالىكعبولذألضنافهاالمماوكةفيذءالمفظةالعوسملتستعمل

يحتمليمنهاصببششاةلمدينقفااجبالمنجبلمالبسلعغمالكعببنقىىيةرلجاكلنشمما
فتابذصأحدهكالبابانوجوالجاريلمحفذكهالتمتعااأصبهاذلمننزليهونا

وسياقوهوالدينالذكاةفيةالمؤصفقالذابملمحفىالثاوالبابذبهرهوقدتقدمالحجارةجمعن
الصالعبدعكاةفقوزذالذكاةفييمؤفىفليسالرقوأماشاءالتمتعالىانبعدهذاذكره

ورةغيرضرلمرأقمنوالصبىايمةذمالتكرهلموازعنابنفنىكتاساواالنثىلصغيراوامما

الذبمأطاقاذالصبىابذكابأسوالرةوغيرضرمنالمرأةزذكاةتجولقاسمابنلمدؤقكناوفى
زالمواابنروايةوجأوغيرنحتوناصبىاكاننحتؤياحبيبقاالبنمالككثرمكناوو

لمدؤ41واروجوالمانةيالبلىغواوالذكورةفاعتبرفيماألفىئةلدينيعتبرفيفامعنىططاأ
بهراصةفاذافلنافرعوالثصراءوالطبخكالبيعيعتبرفيعاألنوثةفاليعتبرفيمالرفبمعنىأن

يذكركراهيتهيلمديمتهتؤصلشيهأبوايمحفياحصىتكرمذيمقاظفهللمرأهذيمقا
أنهعندىواثووجطتأفعلفانعقاظمىاألحبهتبيةامالاأشهبنىوور

وهمببناذالميعقالرواهاالمجنونوالالسكرانوالتجوزذبجةفرعالقماعلمغمواالنوثة
ووجهلصألةااليعرأجممىوالذيحةالمبسوطفيهالكوهيكنبنزادالمبسوطقىمالكعن

يأحملمحأعلمعاواحتهافيلمعهبرودةكاانىفيبةلنياهنماحدمنهماالتصحواصذالن
والتؤصقالحبيبين51وانيواأونيهوديةلىزيدااالمزدايمهذوالتؤصفرع
وكذلكقالازلدادأنهلىابذلكاوغاودقبالتهاويعريضيعهاوالذيحقصنلصالةايدعذيمتهن

عبدعنزيدابديلىبغثورعنمالكحمطجميعهفىنهاسعالمنكاشفشمنألىقال

4فامنمشوومناآليةوتالهذهبهاالبأسفقاللعرباخصارىباغذعنستلأنهعباساللإلبن
ؤباغفاطنصارعالعجممجرذلكفىأجرإعلمبهاالباكىالعربنحارىذباغفىقولهشنهم1
لمالىكهاسحلأوتوالذفيوطعامتعالىبقولهلنامباحةالكتابأعلمناننصارعوغيرهمأ

أوتواالذينوطعامبقرلهوسمليلتماصلييتعلقولممباحقأيضالعربذباعصارعاانفاعلم
فيعامةتكونأنتملعامةاالقىلبعدأولمتكناآليةاعذهانأهالملكتاجحلا

لتعاقفأظهرااألظهرعومهاوانكانلعجمافىضاصةمخونأنحعملوالكتابجيعأهل
انهآليةاعقتمىاعرباوكالمناففوناومااليةبهذهخنوطبأوفبهفلعربافىبماهوخاص

يجباآلبةبهذهالخاطبينالكتابألعلالمتولىالمنهمفانهالعربمنالكتابيتولمحاهليمنأ
يهؤلواأوذليوجهبمهمبانهتعالىفحملعجمامنذكرهملمعقدماالكتابهكؤلوايخأهلأ

نتوغرهافاذاالذباغالكتاسفىاحمأعللحاكمهمأنيهونوذليقتضىابلامنآهل
فيالتؤراألنساباللعربامنلكتاباأعلباغقحقكذلمبالعجمابعنلماكتاازبائحاهل

كللمعتقنألتأايستبعحممننهةلنصراادينهمنانعالتذواسشلةناألدياذلوأغائؤوفهه
لصحتوالمسلماوجعلىماوقععهذمنانمايستباحووجمذلدانهحهذذبمنعاالماشاهدتمن
وجباالمتناعكلهأليبيهأالذالوجهعلىالحيوانبكاحتلانص3وهذاحكمدفاذاهؤيمةأ

كانثمالكبنلكعب

فاصيبتبسلعقىسكلنهاله
فذكفادكهامنهاشاة

التالرسولحجرفسئل

عنوسلمعليهاللهمملى
31الباسففالذلك

عزوحدثتىفكلوها

بزبنلورمالت

بيتعبداللهعنالديلى

ءذباسئلءنانهغباس

3بأاللعربفقالرصازمما
ومناآليةوتألهذهبها

نهمفانهمنميتولهم



11أ

لمايتوفبملصحةوجفاكمنموجدذكاتايعلمأاالإلحيوأنمنيدهعلىمماماتمنأص
بياإوصذميانسواءمالدقاللرباحةالمنافيالفهلوجهمنلىذلكحاوليهونأ
بنزاثاأوألعيادليأولجبرمىأولعيبيايئللكتاصحواماذكرصالكمحدقالفرعأ

النصبوماذجمكلىلىتعالالقولفجرملؤصنامماذجوأماأوللصليبمميأغيرمخريمحبيب
القاسمبئادقالقاالوقلثمركهمتعظبمسهمانإثألعيادمادنيأصفيحبيببناوقال
شراثعهتعظيمذلمنفىلماشراؤءالسماليحلفيباعللكنيسةمالهمنثئبيوصىدثبراانفي
بصنفىكماللهمماذكرممهأاليستبجوليهودكااصهذاوسئلةسوءيصسلمسزوما

والنموحمرالوحشاالبلهلحبيببئاقإلذعظفراصحرمهادواالذفيوعليتعالىفوله
الذكاةاذلكوخهوحهمبذممهأصلالقائمقفهذااوالمنفرجاظمشقوقوماليسياألوز
وماصمهسئلةاليستباعبالذكاةمكلندالللئحضاليصضلقصدبرهموالنيةلمحاامفمقوة
شحومهماحرمناعليهمموالبقرافىلىتعاوذلقولهالذصيستيحؤورالحيوانشحوممنعليم
لصقوالصعموهوشوالكشاءالثروبمئلاظالصةلةالمجالمثمومهىحبيبفياقال

إالمماحملشظهورهماتعالىوأماقولهموالبعظبملمشختلطالتىالمحضةالشمومنوشبههابالغطنة
إلحوايافحاوأممابلحهأوعظممنهاختلطومامائىالجسسدالظهرعلىالمثمممنالحماهايغعثى
االستثناءفيداخلالشحممنذلكفكللمرائماتميهالعربواللبنالهابناتويقالالمباعر

يهنلمنموماثأصبعينيوالكاألنافأليمحللتنزيليامحرمابنصهذامنكاقحبيبمابناقال
قولمالكوهاقالثمنهوأصممهأوهكرفااوشههلطريفامثلالتزيلامحرماعلههفى

عندمالكوهةبمرلهمإلمحرمقالحهودشحومانأبوجمدالفاضىصوحابهأوبعض
هباحقيرهىوالشافىأبوحنيفةوقالمالكنرومحوهيىوائهاالقاسحمبنعنداومحرهة
بعفهافوصهومخليلبعضهايميعتقدمباشرهامخرذكاةطذهاالتحريمروايةوجطةممري

ووجهالدمدونالمحمستباحةايعتقدلممايعتفدمخحريمهكادونامايعتقدتحليلهيستباحأ
يفالطووأهالملىطكلماذكمفجازألحمأصبهورهذامذكانالتحريميقنحروا
القاسمبنافظاهرلفلاليؤصأقوأرىلقاسمابناقالئمكرههممهيزأبهمالكالمدونةفى
حكامالخاغاستباحقأقصدالىانووجمجوازذلكلمابعدالتحريمعليزولوحملجمالمنع

ايةوجروباحتهالىاقصذهفصحلذكاةااالبعدغاماليظهرطهأمنله2لمااالوجهعليصن
يةلساميوكاذيحقاوماالثقالكامرميرهكمنهافنعثرعبالالذاجمنهامنعهذمذبمةاالمنع
يردجزاصيالمنالمثراهعنونالمساوفرعبالبعثاليؤمنوهـدلياعنصن
أصتاالشرأؤهسوءواليفسخورجلؤلمسااليئامنمنهمشترىامنهيفنالبيعلهودعناىو

حبيبعكنبن51ارصالعلىصفيضغممؤلهاليأممابهوشالطريفمثلاليهودمنيشترى
المجوسذبلهخيمكخربكراوليسلصابئهناذبيهلحوالتؤصمسئلةلماجمئمونابنوامطرف
والنععرانيةالمجوسيةبيناخمهميلوةمنساوبمحذبامخهمجبيروسعيدبنالحسنوقدصم
فقداختلفعهاسحعذاالسولىولوأهلكتابوليممواالمجوشذبإلحالئوضسمئلى

سحهااذالسمإذاقالطرمامماالموازابناقالوكرمذاللحسنوعطاءساليريغبنازهافأط
ص5وإخاعمعالغيرائئمنهافذلكليأصبذبصهافأمرهبصسلملصننافأمالوئفميفأناينا



مافرىقولهشكلصكوهاألوداجمافريعباسكبفولالئفبنبىكانببفةمإالفر
هذهعلىآلالتاكمنماابهافيقوليبحيذالتىاآللةحدهماصفة01معنينيحتملاألودافي

لىاكائهذمنماباغبهيريدأنلعااوالمعنىوهذاظاهراللفظةالذبهالصفقوجممانتممتباح
فيلمعاومانلماذكرالحلفومقدقىكولعلىنجاحتهوحصلثفاتهقدكلشذنهاجالودبزعا

تفوصالحلفومايالذكاةلمحونةافيمإلىوقالالحلقومبعدفرىاالاألوداجالمرياألغلب
لمفطبحقيقفااحعدةلذنمانملودجيناوندلحلقومأوالحلقواولودجيداطعافالودجوا

علىوالدليلبالودجينواالعتبالىوموالبلعوموالمرىءالحنفومتقطعالذكاةوتالشافىوفال
ؤهجراالدماراوانكللتاموذكرالدمأنهراماقالطانهلمعليموسلتاجصليعهوىمارمانقوله
هومجرىكالواالدمبكلجرىفديسالمرىوأمالدممجرعااالاألوداجاالبقطعاليكونوذلك

بنللهعبداأنىهارواأيفليلناودراالبهالمجصلرالذىيسااالالدمفيصنوليسيهلطعام01
ودليلناقالباعتبارالمرىءمنهموالنعلمأحدابةلمحاامنلهلوالنحاباعتبارالودجمايئقالعباس
صاقودوالحيواناكلأخموتاالنهأسعفريهكافرععاعلىمبنيةةلذيماالمعنىجهقاعن

اخرلهمدخلثحدالفبمنجقطعالمحااويفضىلطعامالمرىءهدخلااللمرىاذيشهنفيأسرع
الورصلمالوهمامجرىنجمايتهياخملىتالجسمفانحاالودوأمانفسهقىبمفتلفليسبفيرساالول

ذافىوالذكرإلرىدمابيئتشخبأوداجهاالذفيولذليقالمقعلعههابعدانقطاعهيافق
قلىفانلمذنياومنوسفسالفافبجيىالحلفوموأمافرعاتباعاوتطرامأولىلنايمافك

مالدعنحدثنى

بنعبداللهأن

مافرىيقولحمالن

فكلوهاج



عنمالكعنجدثنى

سعيدعنسعيدبغيحيى

يقولننهايبالىبنا

بأسفألاذابضعبهجما
اليهاضطورتاذابه

بيحةالذمنيهزهما

الذكاةفى

ماكعنصكحيىحدثنى

أبعنسعيديجميىعن
بنألىعفيلمولىميء

برةأباهرسألانطابى
فمركدبكتشاةعر

هايأأنهفأهياابع

ذلزيدبنعنسألثم
لممتقلتنمركاائابشثقال

وسئلذلكعناءو

قىدتشاةعنمالك

فادكهافتكسهرت

فسالفذمجهاعاحمبها
ففالتقركآمنهاال

كهاذاذاكىمالك

هىونفسماصبهوى

افليأنطبر
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أافالبأساذابضعبهماذجيقولكانأنهالمسميبسعيدبنعنسعيدبنحيىعنمالمث
صفةعلىتكونيبهبأناآللةأمنماقدمناهعلىاذابضعبهماذجفولهشاليهاضطررت

لمفرسالمجلكايركاوالتكوندوخحدهبقوهإجاألودخهشمكاتكسرأووالتكونتبضع
عكإذالحديداوأهاغيرالحديدانمقصداالخبارعنعلىدلعلاليهاضطررتاذاوتولهفعحلإ

ددورراديدالنلشبراطالذجفىورةلضراوانماشرطاالختيارصالفىبهيذجلذىهوالاطاهذه

أثديستعمليمالبانهلناساأحوالمنلمعتادااخبرعنفانهألماوأيخاوأقلتطعاأسرعالمحم
هعوجادالمبذكلمايذجاانهنافعابنغنالمدونوفىأضلمواللهدالحداالعندعدمذلكمن
عنعشىواهزولشفراوجودمعذجافادوجدتاذااذأحبلشألسةامالكعننةبنكنااوقال

الفاسملمنماا

الذكاةقفىبالذمنيهرهما

شاةكنيرأباطرسألنهالبطاأببنيلمولىمرةأبىكنسعيدبنصحيىعنمالطص
اهولعتحركاليتةاانفقالثابتذلزيدبنعنسألعهانمياأنأمرهبعضهافتحركذمجت

ولممنهالدمالسالحهاصاحبهافذهخأدكهافضكسرنفىدتشاةنمالوسئلولذللثعف
شاةعنقولهألشافايأتطرفوهىشبهرىممهاونفذمجهاانكاففالمالكتتحرك

بهاذكأصايهسورةاوتكوقيحةتكونأأحوالثألئةبعفهااليكلومنفقركمجتذ

فأمافعوجكالموتليمالحيضياويمونبعفمهافعوجلخبالذجمفعحركالكممر
فىيرأوثوالنىالحياهسعجهعةوهىقدصادنهاالذاجنفاقبهاشئليسيحةانكانت

أصابهااقوأمامسنلةهالدممهاوقالهأواباحهكاتهاقذفينعالهفألخلىفالذكاة
بحهافطرلمحطعدافذحيافيصنمماييأسوشبههحدالموتالىاأصاكافانهتكسرأونحوه

ابنفروىابنافيهأفقداختلفبرجاثاأوكضتذنبهاأوحركتنفسهاواسنفاضابعينهاالذج

وعنمالثنسلقاسماإبنروايةالمحتصرمنفيوهواكهالوكاوأصبخالقاسمابنعنحبيب
القاسمبغافولوجيهالكعنعبدالحمبن51ورواالتؤكلعبدالحمبنواالماجشونبنا

االتعالىقولهلىالممنقةوابهلغيراللهأهلومايركزاظوطملدملميتقوااليمصمشلىتعافوله
القشهلسبعاأصوماأعلمواللهلمعنىاالنكاتهذكتأدماممهذلدمنفاستثنىماذكيتم

أبواضىاالوةررورءوالصامحأللافيهفاليقالفقدفاتمسمكينهجيعهلسبعاكلأما

ذكيغمالكنكيمذالماالىتعاقولهومعنىفيهلذكاهالفواتلسبعاأصساحمتحرلمعنىالمحقا
القر3نانزلناعليكماطهتعالىكقولهوهداقالكاتفدمباستثماوليسالسبعممممالميأ
للهاأبوالوليدرحمضىلفااقاليكشىئفديرصلكلىنذكرقللىسكنشىلمناالنذكرةلتشقى

بقياتنبهااوكاأدكيذهفهانلمعنىاجهةومنأعلمللهواأظهراالولالوجهأقوعندى

هذهنصرةأبوبمرفيالشيخبهاخغماعبدالجمبناوجيروايةوكلريضةممهاافجازأحيا
الغنهماعنمإتتالتىدبعمولوأرائلملتىالنطمةوالمترديةالمرفوذةوالمقنفةامعنىانيةوارا

خأمامادعفتايذصحمتوهأدااالكيعمأاالورقولهلميتقوأراداصمشكليمتعالىذلفوله
ومنبياةبرالحكمحمأطلبعحياالنظاوكأدواناألغلبفأليذفيحياتهألترجىأ
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بيهذهفالوالفرفيمفائلهزلماأنفذتفلمتجؤنيلمأصلحيالالرجىناشاتىجهقا
لمزديةاهاالتحكنواورعبدالحمبنفوالأبوبهرلنصرةلهثميئاالمريضتفيحكهبينؤ
يفلبكللىأأفألسشففسهاالناننافظةكالذاأفالنعملموتاالغلبمنهالنطمقطرأعليهاماوا
منأجلهبهاويظنشئاليطرأعلهانهيفبشاللمرلذالبهاويسهاقىلنفسهافاتالذخآلظنا
افاهرةاظاأدكشحياذالمحيحقوكذلئاففسهاأفألشةالذاالظهرالموشظكدقا

ألأاحيابفاممايرجينتسوأءئؤكل

ثألئةنيبردمصريؤدعاكنذاالزدىافىدشفنكسرتشاةنللمالسائلوسؤاالفصلأ
غوأالتهاسمبنيهوعندااعأانقطاععالخسثمتفىانثنفذالمفاتلأحدهاأحوال

لظهرلعنواففاراوسطالذمحياألبيضالشجمالععبيةفيمالكعنالقاممبئايةوارومالمأمن
الحئمموةانتثاروالخاسىالمعرانإنفعاقوالرابعفرصاألوداجوالثاكانتتادالدماغوالثا

مالثكلنومطرلماجشواافروىعهغايرانفطاعغمنالعنققاندبنافيواختلشاصا
فهذخاعهنفطالعبمايقرنحتىبمقتلليههىععاالنهالفايممبناوىورالمقاثلذلمنا
لىاماوعلالنظهرشحيانمبعدالذجوان5لذأشبهمنقدناشماأوماهققىدحملممتىبعانىا

عندفواتبههومخلميتاضطرأابابرانماصحمسبعدذلعقهحياتدوامالحبفقداسقالهذا
غببارامرجىسوامحيابفايرجىؤوينكسرهنهاعفقانلثاوالحالببعمئلففسه
لمكالتىاحياترجىاالاكاجوازفياأيفالخألفهنامنهأويئهمقاانكسقما

التبتىانهفيااليشكمبلبلشذللشفدمعااإاللثقينفذمقاتيالثااوالحالمسئلةتنكسر
ولهذامأللقدمعلىاقذفيبهاوألمشمسيهاقولمماختلاطذاذلفافيأوشمكاحياخ

الزيدقاولذلكالمستلةذهانماسهالفئابولعلهمابنوزيدسطريرةاختلشجراععنىا
عهاعندأملهالجملدفشحياةكاوصالذاالميتهفنافاذابريدمجندهولميتقلتفركاا

شاءاللهابابافيمهشفردلهكالخالفذوفمتفدم
بهجواففالهالفىولمتمركهنهاالدمذبحهافسالكسرشاشاةفيممائلالوقولأفعنإ
اذبذاليديرانأحدهماوجهينمجتهلذلكممهافليأتطرفونفسهانجرعوهىسحهاذا

لدمأولمامسالسواحياكةالدراةلذادركلمقونفسهاتجرمحوعينهاتطرفيالذادكها
لثانىاوالوجدمهالميسلكاشوانبااضهطرذااالمريفعةفينةبنكااممالقابئاوقمتاليسل

ونفنهاغبريهاذبكذااسالدمهالتىاامعنافيكونالسائلسوالبصبنعاعليجواأنيهون
وعلىالحركةمهادوسيالتاناألميفيهاجتمعالتىالذبمةفجاوليكنعهافلياوهىتطر
لتىاالمعاعلىنتمونحنالحياةادراكوفدتكلمناعلىاحيامنيعتبراليأسفالوجهين
ينههاقالعبدالحمبنواالماجشوبناحبيببناووفدالحياةادراكعلىبهايستدل
لنفساوبريالعيبالطروابدماعالماشسيالنجسبهاوهىيستلملقمالماتلحيا

ولمتقركمالىمقفنهبهافهبمالإنتظنالدمظماسيألبالرجلوالركضالذنبومخيريل
لذكرفالمعنىدمهاوآليسيللعححتانجمركاعشدصفىواليمنففدتالعالنؤص

وعينهاصبهرىونفسيهادمهاسالىلتىأراداانهحملنافولمالخلىفاذالمكسووةاوأمامسمثلة

وليلدركةبامنلعيناولمرلنفسايابرالنوالحركةلدمابربيغفليأممهافجهحتطو
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الهاالناليبهوذأنهاابناأأصولعلىألظهرعندىانصاألحابناأرفيهلمالدمبألنسنفردا
فانهلدماسيالنفىلسائلاشؤاللىابهضافقجواالسائلاسستلةفىبهببواأرادكانانمالىكا
نأعرمإنهفلناوانلعايئأوطرفمماصحمهابالنفسبذلكوتقترفدمهايسيلاالباهاأاليج
فيهاتأنيرعندهلهيكناللملدابسيأللميعتبرفانهلجواباواستأنفلدماسيالفيلسائلاسؤال
سعألنوندالحوكهقتففردأولشهيألنالالدنمقاتصفردالىكسوبىةااصقألتؤكلالحركةورا

بناايئبالقيتقدماظالفنجائحتيلوعندىإللهاأبوالوليدرحمهاالمامقالأرفجيإدالمالدم
احياكاةكبالذأداذلولكمنهفىأوحمكاجا5بقامنيئسلتىافيعبدالحمفيياسملقاا

المجوزانهالحمعبدبناايةرلمريضقويفالمليكاممهايبهوزأانهلقاسافياروايةلىفيقال
كتوفيمهاسالداذماالقفقدقاليفلمراوأمامسئلةبكالتقدميضةلمرابينلينهاويفرقممهاوأ

لعيننلبيهماواالنفسبينتاالحعاةهنهاتحكوقأاالقؤصلمذلكلىكنوانلذكالنهاتؤصبعدا

الحياةدليلوجنوللحركةاوالالدمسسيالنلميهقذلكلىكنانبقولهأرادكانفانتطو

هالدمسيالندوناألصقعذاعلىالدالةنمالحركةافيبايئافهذتطرلعايئالمترددأيابالنفس
تمركولمههاادسااندمهاوأمالمبسلمموانأبتاضطراذأنةفيكناوالقاسمابناوفدقال
فاثهاتعرفركطوصنفسهايضقفانكنلمراوأمااتوضحقئامحدفانكانتكتابفئ

محدقالالمسيبثابتكلسعيدبنيدبنزقالهلنعبواالرجلحركةذلكمحدويعرقالتؤص
منهامنذميكانماكاهذماطفانرهاأوبئجوفهافينفسهاأويستفيصتطرفلعينوا

لصمدقتؤكلاوانحالفقللصيمةالمريضةاالفظافظاهرهذاجمحلقهافانجاتؤكلالشفرة

لشيئافطوعطبعاألرذهأحدبهايفتينلذلمحقالتوضةلمريفاضاصقوانلدمابدجأل
انمذافقعليهتأولناهالذىلوجهاحملهاعلىانعلىليلدبعضبعفهاعلىاألقوالأبومحاللذه

وأماوأحكامهاألحياةأسبابمنركةاطالنلدهااسيالنمنبقاءالحياةطفىأقوعندهالحركة
بعضمنبمأحؤاءالجنفصالبعضفاكالدمسياال
نفسهاترددحكلىحسبجريانمعنىتطرفوهىونفسهايبرىهابكذماالنوقولفصل

لماكالسائلوسؤاكلنفساجريامنعندالموشفليسالجسدجممنالرفأماخروجلتنفسا

صتهاكاقاليمنحالذبعدتمامالحركةعدمانصابهكلمالظاهرانفاالذكاةبعدغاملحركةاعدمعن
نهدينارابنالرحمنعبدالمدنيشكنكطفىرومدةالذحاننائطرفوعهنفسامجرىصادفتذاا

لمبحهاذمنفلمافرضتطرفىهنفنبتهافاستنقذتهاشاةعلىحملسبعافلىأننافعالبنيل
الناانقولهانممهافبانبأفالبأستطوبحتهاونفسهاتبهرصهىاذاذفقالمنهالثئيقرك

لتىالعايئواصجرىالذىالنفسمنبماذكرهيانمايعتبرجغيربعدالموتبلطركةاالسكلتبار
أوأوالعيئطرفالذنبأالرجلبهةبكالحياطعرفانحبيببناوفدقالالذبمالتطرف

علىلشفرةاعندهيمهابعكاناالرالحركاىهذهفانخرهاأوجوفهافيتستفيضلنفسا
اتوضيضقالمرافيلدماسيألنمحيدحلفهاير

يمةلذابطنقمافيذكا

اكافىبطنهالنافقفذكاقمافىااذانحرتيقولكانعرانهبنعبداللهعنناخمالئحنحمط
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لكماجوفمنملدايرجحنيآمهـقبمبطنمنخرجفاذاونبششعزخدقهصمخفدكاذا
الذبهفنمافىةذيقولنهكانالمسيباسعيدفيعناليىاقسهطبنلهعبداعنبئأسلمزيد
قفذكاةلناامحرتذااالعكلنهارضىقولهششعرهونبتخلقهقدصمذاكاناأمهذكاةفى

وحيننذهوكالهةذكاأمهفاخذكاةشعرونصالجنايئخلقذاضمانهادلكمنىبطنهاذكاثهاومافي
احاححاديابسشبباذكفىبناأعمادتعاقوهاليؤكلالوجنعفةوقاةبالذيؤصأنصح

الجنينفيياثتأنفوجباالمفىئبت3اانالفياسجهةمنذلكعلىوالدليلوالتثبت
االلبحاةةالذكاوالتكونبحىشذلداالنضمعرهيأبتلمماهذاعلىواليلزملبيعوالهبكا
اردليلاالشهانبناأحامنأبومحدوغيرهضىلتكالاوقاالشعرهينبتلموانيؤكللشافىاوقال
والدايلعربئاوعومذحبالذكاةلمأليتياحبعدهمجىفديسشعرهينبتلمفيموماوحالرلغخعلي
مهاتالاأيسةيااطعدمحخيهملالتةالذفانالبالذاطهأمتباحمااليالصاولهبئماعلى

خياذسخوجاتهافانصالأوفىحالاديهالامنيخرجفأليخلوأنذلكذاثبتامسئلة
صيةباحياقوجحا4فانمنهييأسذللشأوفىأويغكاؤهـكةالحعاممافىجالهفأليخاوأنيهون

سملقاابناعإحماعن5رواحياتهفىعكلحذالمثتخصهةاالبذاليؤصمالكلمدنينافى
امماحياتهولمترجخرجفانتخصهةاالبذالمولودفأليؤصحمفىهـاانذالومعنىالمدنيفى
كماقاالكلىأهـماضعحقوضهـشليذجلمسكمفانيستحبذفانعيفةحياتعصأوالنفدماتالن
سخرجامااليؤكلأنذكيتلتىافىاكلمديختهأحبافىردينابنعيسىوقاللعتبيةلمدنعقواافي
تهكاضذلحذاانيذاألولىلروااووجهمالكزعنلمواابنروصاؤمحوهةاالبذبطنهاحيامن
بالحياةينثمردوعهابالوالدةكاينغمصلكانأصكضاكياولمانكعضومنفسجمهاحىالنأبهةبذ

بنعنحميسىفتهمروىذلكفىالخالمرإعاةلعانيةاالروايةووجهةالذبامباشرتهاسقب
ماندعنوطبفيىوقدروأمهكاهذبعدخروجهيموشقبلأناالممهأسحلالرىسعيداالنما

عراممياابهفنحاالأكرهأنابنفسمفأمسبقمفمانسفبذبحهايتحركوجذااإبسوطافى
نقتفازاأمهةاحصالفىخرحانأوأطمسعلىأعلمللهوالخإلفقموعلواالظهرلمافيه

وندتخلقهدتمةكناذا

بطنمنشعرمفاذاخرج

لدماتهمايصنرؤجأم
عنوحدئنىفهجمن

للهعبدايدبنفيمالطن

سعيدعنالليثىيطقن

بقولنالمسيبانهبئا
الذبهةبطنمافىكاةذ

شمقلضالنذااأصهذفى

ثمعرهخلقمونبت
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لالرحيمالرحمناللهبممما
لصيداكتابإ

والحجرالمعرإضماقتلأصقىك

طرحهافاحدهمافأمافأجمتههابحجروأنابالجرفيئزقايرميشطاانافعالشكلنثعاص
لتهفطرحعكبديذكيهأنقبلبفدوهفاتكيهذبباآلخرفنرإإمابنللهعبدا
ومجحتملتصيدهحالمتصعدافىماهمافيخرجيموأنيحعملينرميشطافىفولهشأيضا

للتعيدلخروجافأمافرفاهماككنين3هماشأنحتىبعضأومهصرفافيهقعدافيصالسأنيهون
إتخذهوأمالنلصالهاوعنلتذكراعنياالنصعنىبضقدكرههـعالكذالنتذااوجلىفانكا
لعتبيقعروايةاوفيمالكحبيبحكلنبن51وابفالباسأوفقيراكانغنياالحمالىاأوفرممحسبا

قولووجذلكعيشهمالذينالحاجسةالهلمالالرصالحدصيدالبراالعنعاصمبنحسينالرحبمالرحمنالتبسم
نصعدمنبمثناللهلعبلوئمتعالىلقولهالصعدوذلمباحومخصيلانمافصدالمحمذامالئالميداحمالص

ابنقالعليمأسهكنمماهـلهالىهكلبينالجوارحمنوماعالمئعالىوقولهورماحمأبدجممتنالهالمعراصماتمعلقىك
فيكالغرضههالصيدوافيغرفالصيدتلذذافليسالىيخرجالذىوأمالمبماصدنصبعناهإطجرل

واللهلمافدمناهممنوعوذلكباننبيعهأوأكلفيحمباالنئفاعقداونضاواألخذلهاللتذاذبطلبامجعالكجمحيىحدتق
الباديةسكنلمنالصيداسقانهمالثعنالماجشونوابنمطرفحبيسكلنقاالبئأعلمرميتلاولنافععن
الالبصجروأنابالجرفيخطافى

اواظعقيصالسفهاليحنضووجهمالحواضرورأىهلبهماعنمالرههغىوأهلمنهمويقولأحدهمافاتأماولؤأ
سهنفهفىبهالمحمايأخذاالنسانمتوباألولمالىالفولمالكمنعافدمناغبرضادج

رفالظايقعدايذهأراداصازالصيدوللمانهانقولهمعلمصيدعذرالناسفىالئاوالكلرمكلربئعبداللهفبرحه
محفيمذلكيندرالحواضبىوأهلذكفأليغنهمومعتادوخلهادذلكمحتاجرنالباديةلنأعبدإلتهاآلضفنحبوأما
منبكايدعىنهفأليعذوونإلحواضروابازرادمميأبدونبماالههاجتهموقآلنتفاعهمابهفبلفاتبقدوبمليهيذ
القاابنعنعاصمبئحسيقروايةمنالعتبيهوأهاصيدالحيتاخفنىصشلةأعلموالتمقصدهمعبدمطرحهيذكيهأن
بأشابهاليرىرأيترصصيدالمنوالمالالمرو3اوعندصأضلذوىيدالمرواالانأيفماالت

بقماصااحدوقعدالىروامججلطاؤينارىأنيهويكعملصكجررهيشطائرينوفولهفمبل
فولههعنىاآلخرفيكونبهصرىلذلحجرامججرصكيراحدمنهماوايىكلثوأمجتملبمو

أحدهافأصابهبهرىأقيهوتملويكويصادبهممايريالجنمىاذمججرأعربيشطاؤين
لسألحاصفةأحدمحمافيكابواببعهأرطذاوفىبهفأمالىالطيرالئابهاخذذاللحجرفزى

صفهفيافثاكوالباباوالضربالرمماصفةفىلىلثاوالباسابهأويعرببهصىالذى

الرميتوالضربآفعلهنمهىفيواباسالىابحالمرمىأوالمضروب
لصفقاآللةفىاالولالباب

أحدككوالسكانأوالسايوالسهمكارهححدأحدهامالهضربينالسألغكلىمنمايصادب
تمماالحمملهنبرذلىالحدلهفىلبندفقوالحجراواطلعراضلهعاالحدلثاواالذكابهتحوز

إكاالحدلهأنيهونومجعملحدلمالهنافعبهطيالحجرالذكلرىأنفيحتهلةبثالذالمجوز الهالحجرنولوماكاذكيدلمحانلطاؤيناطزحممرمنفيدتهفعبدوهواألظهرلما
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ابئوقمزياهكاخهماذلمتدركالطاؤوانأصبمكاتلدذنتلوجرحلهمعأصاسي
ولصيدارأسفقطعيذبمطمثلهبالحجرالذالصيدهىدافيسملفاابئاعنأصبغكنحباي
فمايهوأمجتملوهذالصيدبعرضارأمماالحجرفطعذلعلاطهاليعجبنىأظلطيادهاينوى

ممهألجازله5بمبهدطأعااكولوكاكاذاليثيقبنالنممهألبمافليسهأميشئغيصن
لضربأواىصفقالرمقىقلثاللباساا

بههافقتمغوعلىكانهكنتحوزذإةللذفموزأنتكونكاةالذمننوعمالكظشسكلند
بسكينصيدارمىماللشفجننلممونقاوفيداالصطيالضاربأوامىالراأخينوىفيححاجالذءطة

ووجمذلكممهتمفاليأبرمةدهصطياينوالمنوانممهبأرأسعوفدنومحاصطيدضألبأسفقطع
كذلكلعباداتامنلصألقوغيرهاوالوضوءوالذنجيتهفانمعتبرفيهلفاعلعتبرفيضفةااعاا

بعدهأصابالذىونمممأبعدهوأصاسنيرهولوأصابهعهأصجزلهدافأعابينهيرصعلوؤى
أعلملتذلواننيقفئالمعئ

أوالمضروبلمرفقاالعالشفىالباب

بصفقاالينكناالمنناعهنأنيهونلىلثأالتوحشيماواأنيهونهااحداصفعانفيوهذايرا
أىفعلىلصيداآليةامنبشئلتاليبلىنملىالتمئعاذلفولفىهلفاألألولىلصفقاافاماكاتذمن

ثمأوتأنسأصسلهعلىمتوحشاكانءوسوالدليلاالماخصهلنامجلصجمبمانوجنالتدوملحنا
كتنعالجنسذامستوحشأذلكعلىوالدليلفيعماقدمناهوالوجذلكبعدتوحشالب

مقاالمتناعوهىلتانيةاصفقاابرأمامسحلىفطنسىلميعأىكبالرمىيذسفجازأن
اآلأولىالجرلباثفانمنلصيدولمتمكنافىقالباحقماذكراقىلعدةافيمفهىلمعهودةاةالذ

مؤفىتانالصفتانوهانانكدمتقداالمعناععلةألناالنسىبهاالبمإيذصبهزذكاثهلمنهيرهاأ
لنعةادونبهاينفردلغملاألنلنيةاالفىلعملافى

لضربةلرميفواافعلمنتهىفيبعلراالبابا
الذكأوهوعليثافقدكلشفيهاأنفذفاناأوالتنففلمقاتلتنفذاالنحاوأنبةلضرالرميمأوا
نجزففانبهامبانفانبهاشنأليبينأوالثاجزءالحيوانبهامنيبينأنكاأحدضربايئ
فثالشااالوأونقصالرأسهحالذىلنصفادناجيعهؤصفاندلصيدبنصفينانمافطعاكا
لثاهانالفخذأصاممايلىلثكاقطعوانجهعامملىأاوأسىكايلىلثلثاقطعانأبرحنيفهوقال
فاذاقطعيفصلأوهذاينبنىالحسنأالقاضىقاللبافيالئالالرأسءيؤصدلعانالذان

منهيعيعثىأيعوهملرأساسوىمنهقطعلذىافانكانلةألنصقتولالمحالجيعاآصلىأسا
للراليدأافانأورجألايدأنتقطعهعلفيلبااويؤكلاليؤصمفهطبانالذبعدقطعشان

وقالنهيرهأالعقراالامناتسوالباقىاويؤصابعلممالجيواعيشألنمتوهمالتؤكل
حرمامرميقأخرىبريمضمنعوانكنوهابانجميعهكللعقراالوألاماتتحنالشافىا

أبوالحنسنضىلفااهالذعنىهذارجليدأومنصنمواليؤكامابانكاالحيوانفاندصؤص
صيدافأبانىفيهنوصالكبيعةرعنلموازابناقدروىأنهغميرهوالقياسالمسئلةههفى
وىوفدبعدهيعيشأممااليتوهمرسهـفايهبايؤصمنهمابالنافانداليؤصلهففذمعركيو

الجوفالىتصليلممذولوأباجيعهأنايؤكلىوركيهلأنداذاضربدفالقاسمبناعنعيسى



نهألماعنوحدثني

بنمدالفاسمأنمابات
لمعراضايهرممافملي

وانبندفه
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لعجزفماراعلىضربتهذااأنكذكعنىوحبيببناقالمالبتىويؤصلىمنهأبانمافأليؤص
وتفسيرلقاسمابناقولفعلىوسهقطعتنك6فجوهفمنوقدقطعتحيزاالسفلفىجمزه

اصبوفمنادشنلقطعاصلبأنليوذلكينبنحهالقطعهنىفىسألقيهوكاليرااحبيبابن
أنالحسنأبلقاضىاتعليلوعلىحيزاالسغلفىاالكرنجمأنيرازلمواابناجوابلىو

مسملىلجيعهنذكاهفبتمتاكبفرومفاتلهنمدأزكمذفكأونطلىحيامسماالتتوسطح
ذكمعنىلحاندونهابقاءالحيوانيصحالتىاالعضاءأشبههامنوماليدالبائنة1القؤاذاثبشأنه

بيسسبرمنبالجلدأومايمتعلقاحبصبناوقدقاللبائناحبمفىأويمومنهلمقطوعايبينأن
مزغيرأنالمواابنقالومخعوهيؤصفانهيئتهلىوحلرامماصبهرعفيهوانكاتدلأليؤصعما

الجسدجملةهنفانهليعمناويسرىئعلقايحياصحياتهبهذاتعاقاأنهلككلىوجوحمايذكريسيرا
ئهبذاليذصالحياضانهبهليهمحاالتصرليسيرالذىالشناالبالجلدااليتعاقلمذاابذكاتهيذص

لميفعليذكيمفانأنيسخبلهفانهيبقمامنجزءولمأنفذالمقاتلاذاوأمامسئلةكالمنفصل

بيانهفسيأفاذالمينفذمقاتلهوأهامحددالسألحهنبصشلىبمايذصطيهالذللطهحازأ
شاءاللهانذابعن

فهذاقدكهادراأوتبلالضربةبنفسيريدأنمماتفطرحهأحدهماكاتأماوقولهفصل

بهأصالألايئبشلهحدفلمبمجرلهأوبحجرالحدلهبهأصانهامنلزالهماذعليالذكاةفاثفيه
صابهالكدقاوةانألاليؤصيذأنفبلفاتيبهرحهمجدالحجرفلمبهاذللوأصاجمكده
اعذاهذاعلىكلموسواأشهبيؤصوقالوالمجرحهفيقتلىالصيمبالسيديضربالذفي
فاتشفيهةلذكااثمالقمقاونفذتألموتشبافا

فطرحاليخلوأنيهونيذكيهأنفبلفاتيذيهمبقدومللهابدهبآلخرفذاوأماوآلولهفصل

ظيهالذضمنيقكنطنلالنهفاتأويهونمنتعجيلهامحنالمعلئأخيرذلككاتهفاتت
أءينفذهافألفانفذمقاتلىهافدمناهحجرعلىبعرضضربهكانللتأخيرفاتلسرعضوتفان

تعجيلهنعندللتاخيرمعوفاتينفذهقاتلىفلمبهدالحجرولؤضرموقوذةءالنهيجوزأ
ولوماتكاتهكاالنهمىمبغيرذكاأذكاتصأليستباحعلىمقحدوراالنهكانكهزألمفعهلذكاةا

فانفذبولوضعرالنمشيرمقدورعليهممهوالتأخيرلجازأخكيرتفريطممنذكامنقكيطافبل

لسالحامحددمنبصثلهبمايئسفيهالذكاةللبىزأجالميفعلوانيذكيأنسخبلهالمقاتلى
ليماتلمجفلهتعالصيدالمحقولهامنلتمبشئاليباونماونم7نيذلاالمحياتعاذلقولهفيواألصل
نمايذصثعدورعليمواهواأيدينالهماتنااآليةاهنهرعتدلظاالتالوليدرحماأالمماماقال

ضمطمنورعليمفذلمقدمالونجيرارماحنالهتنالذىواكالذمنلمتمكنورعليثالمقدابهبمايذص
سكتهلهذافعلىبالمعراضبابمعاقتلفيآليةذكرامنشئاوسيأذبعدهذأشمههاومالسالجمالرماخا

محايهنبئسملقاابلغماننهماالصأعلموالتينأمرالطائىعرفيبنلتهعبلمافعلأوليهأن
النهيريدبعرضمواللهأعمالمعراضمافتلفولهكانيهرهشلبندقةواالمعراضيهرصاقتل

والموفوذةلمرديةاةلموفوفيالىئعاقولهلىافيعقاحرمشكليمتعالىلهذلقوفيوقيذواألصل
بعهاللمصلىلنبىالمتقالسأثماتمبنعدىطكليآبمارولكوقدبيقالحدلهبمابةلمضرواهى

مصافالمعراجدعرضمفهوالوفيذماأمابحدمفكهأصابففالعااضصيدالمععنسلم



جبعرضهأصاومايؤصفانؤكاتهفهووجصحدهأصنابلصيدكاابهالممائدايرطرفهاحديدتى

اعددبهبأنيهوننهامنبهمهـفقعابرمىفيلماقمتاه4ذكاكتدأناالفاليؤصوورذفا
ماىيرأنمثللبندفةواضنلمعرااقتلفىمحتهحاهابهيريدأنلبندنقيهتملواوقولهفصل
بهسواءأماأيهماماخفهذااليؤخلىمنبتإلنمعاشأواليعلمالضرمنانهحدفيعلمواوتخفىجيعا

مسث



بعدهالصيدحياةايهو

هععالىكايقمولوقال

وانصعداكلبأالبأس

اذاهحرعهعكعكاب

أوطبكمنأثرابدوجدت

يبتمالمسمكنهكان

ممهافاذاباشفانهبهره
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ليمسكا5غيرلكمائدطالصيدهاأعاناذاانهكالمحالنماوشللمعدحعادبعدهاليهون

اابئوقالاكسدذلئماكلبهزألمالمعابفعلأوهنالكائدفعلنانصاتيدرللحيدفلملةكا

إااكاةكالذاةواآلالغماضلصشةةصيلهوقىإىكاةكاتذنيةالىصحعاجالكميدانذلكووجهنحوهحبيب
ففديهد3لقبقاتلهدأنتذهعصفانكانصيتافوجدفتردىقنتاعلىصيداىرااارىفاذ

أمناليدرفالنالممهيبهزألمبرميقهمقاتلهيننكذلمانكانبعدذلكقىديهذكاتالفالمجرمهكلت

انذلكحسبماءفعلىفىسقحابمصهمرماهواهـسئلةمالكقالهقىديدنأوكلماترميت
لةباالماءوليسمماقتلهالعليبهزأصطهلمذلكفىضمكوانجافئنهوبرميتهمضاتلهذالسهمانداتيذت

اللهحثسلىالمبىانصاحمبنمدىواذللسمارفىواألصلمالكالموازعنانولمحاذلالرالكميد
لماءافىوكتنماتكوتاأضلملتواذلكمعىحملشالتأخرقماءىرميسكوقتذااقال3وضلي
يراعلممقاتلمسماواهـأرنيلموتابمعنىناتلغرقاالنكرقاعهءهـاولذلكرميضقاتلهاتنذاولم

مصيدابسمرىتوسسشلةيرسلهخرلماطالحيداممبعكلىلوأعانوكذاأعلمواللهالموت
اممهأمنضلىوأخاثآلضلطلىأعاصملالحلاليؤكليةوالموازلرتليةاثمالكفقدقاهسعوم
حدةواضلةثمبتذفقدتلهمقماأنتمذنفىلمماغاتلال4ينتحذلماذضندىاهـليدوعذاأاالمامقال

حينئذأنبهوفاممهغآلاحفنحاوهئانيةعلةبقيتوالسمهمصتلهعلىيعانأنوعوخوفه
الكيداكلأعلىواليتفئتؤمنيتىاطوملانكلنيضتلذهافانأولملهمفالسهمأنفذاكليأ

صالبئاأصللىتونيالننلرلضاسمانجاوايذاهـطلىممهوجازألعلتاناففدارتفعتلبقلةبمئمع
مجزلمثيصقاتا4أننذصمالماءفىصمقطوانالماءنممايسقطآقبللمتكاتل31ينفذالسأنمراطله
كأبأوالبأسينمولمالوشتقالصالمسئلتينفىملكلىمذايخررافعلىهضندمأ

فانمكرهباتافاذيابتلممابمسهمكاكانأطبكمنأفىابهوجدتذاامصرعهاعنلعكالبوانلكيدا

الذلكوتنهكيلتقسمالىصكتاخوهذارعهمحعنكنهابالصيدواكابأالبأسقولهألشطهأ
فقدصنهوغاالمعدمخاملئمامائدااهنةممالصمدأنغذمفاتلاذاكأوالسماإلدبان
للهارحمهدماللأراالذىاوعفلحسناألقاضىاقالوالهبيتهعنهمغيبهذلكفىفأليؤركاتهذ

أبوضىلفاافقدتحالميتهاوجدهثمعنهغابحتىمقاتلألبلاوالينفدالسهملموانشآلص

ثمضيهاغلتوإنممهأزفانأليبهوالحالةهفهوجدحكللىالطلبحتىفىلمجداكانإذالحسن

بناعنصحيىبنيىوممايكروأصبغعنحبيبابننحوهوحممهفاندالصبهوزأميتاوجده
فتللذىانمااكمكهايصيدبالقربيرلمانفدقتلهوجدهةلكبالصيدسعارىااذاسملقماا

مملعهأرسالىنهصيالينالذللمأنومعنىشطفأليوضوأنأللفانضايأرسلغيرالذكط
ذكزالهلحيدوهااعايئفىشكوهذاعليهلذممطأرسلافتلفيبهثبكلصيذهايامنبالموضعويهود

المذبوعلىالمجوزغيرحمفىوهوعينهعناذازاللشافعيةاوقالبعكافقفهلهفىأوالشك
المعلمبهبكأرسلتاذاقاللموسالتمكلليهمسلىالنبىعنهاروىمانقولهعلىوالدليلممهأ

فكلرقتلكلزوجلافذكرت

أوأفىعبهكانذالغالعراايريدانسهمكبهنوامنممبكفيمأفىااذاوجحوتولهفصل

أانبهبدثهمكبقرصيدوجودمنعليمئمكيدخليمالمعلأرسلعدالذىالكاابهسهمهشيهوجد ماتفدمعلىحينعذممهعليمفأليألفكألرسلسهممنهيراأأفىممبهفيهلذىا
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فانسهمأبجارحاصطادهأنيهوواليئكلأفاذاباشكلنهكرهتلميبماوقولهفعمل
البوضنهمذهماالمنهورنكابغالمثبعدألجوابىحوقعاتعاالصيدعنهفباتكاشبلبار

سواعنهباتوايؤكلانهلصيدبالكبامالفىعنأبومحدالقاضىوجصبتااللثمافىو

قديانكانممهأحلينقطعلمصاحبهانكانوقاألبوحعيفةأواليطدبهحبعيطابهصاكن
فاذااليلطشاراباالحعواناابناأهطصاذكرأاالمتناعنوجهممهأيحلمعنهتشاغل

وانكانكلأفألمجوزمممهدونفتلهبالليلينهبرطلسباعاماينتمثرمنيثونأنزمنجوبا

لبدونالغافالحمبالليلويهثربالنهاريندرنهالنهازاالكثراعنعأعكاببالنهاراذاهذامثليبهوز
مسئلةأصالمفيبعالنهاراباحتهلصائداليمنعالصيدعنامغعباننيةلعاايةالرواوجهولنادرا

أوغبرصادبمبماوسهممالأليؤكلعنسملقاابنومحاصلىفالذفباشكلنهمعادبسهمانوأما
أثرالبازىوأماممهفديألهمقاوفدأنفذتأثرسهمهفوجدفعهعنهاخباتوقاالصبغذلك

فوجههاالثانيةيابةالريأمااالولىيابةالىهوتتقدممقعالوانكانالكلبفاليأص
للمعاالتصيدااءفيسالمعدارميتياقالليموسلمالقممعلىاللهرسولأنحاتمبنعرحلميثمنلبخارىااخرجها

مالدعنيحيىحدثنىلمعنىاجهةومنكلفألتأالمافىوخفافكلأفىسمكاالفيهليسنيؤأوبعديرمفرجدت
بئفتهعبداعننافععنيوجلمذاموضمفييوجدالسهمانوالجارحلسهمبيازالفرقااابوعدالفاضىماقاله

فىيقولعرأنهكاتصارالتتيزمنهافالسماعمنيرطثارث7كاثارحا2دانالجوارحوأماهنههاتانهفيعأثرغيرمكللم
أسكماالمعلمكلالكبأوممبصيدبسهمسومافاتأندؤكلالحممبنأبىالفاضىوايةرواياترالمسئلةتألثهذهفى
يقمللموانقتلانعلعكصيدممالماباتيؤصبغأوقولبأوبسهمسواءصيدهاباتاليؤكل3القابئاةواور
4ماألعنوحدئىلمأتفتهياذلماميدبكبارحمنواليؤكلبسهم

أنيءابدأاسعأعرصيدالمعاناتماجاءفى
كلألياانعلمكأمسكهاكلالمعالكتفيوليعرأنهكانبنعبداللهعنناخعنهالكص
كأكهـكللميأوانكلاواعرقالضبدالتألبننايقولناسمعهاالنهلميقتلوانفتل
منوماعامملىتعافيمقولهواالصلللميديدالمعلميرأمسشلعكهاصلمعلماالكبفىفوله

المقاادأوسلمضليهاللهلىالنيعنوىومارتلعهااصمواذكرواالمحفولهمكبالجوارح
هذافىوأسعبمخلعكمافكلاللهاسموذكرتةالمعابلكلاأرسلتاذاحاتمبئلعدى
منهلمعلماصغةفيرلئاالبابيابهدطيااالصيححالذىالجارحةعتفيأحدحاوابنألثقا

الصالداالمساكءلىمعئالثالشفىيالباب

لجارحتاصةفىاالوللبابا

بعاالرذواتمنادتعدبمبمبأنيمنارحفهوكلبأليمادأنالذعيسحالجارحفأماصفة
ابلعوانيقعذلئواينلثاتواشقىلباوالصفروالطيركالبازىانمربرمنلفهدياواكالكب

وكطروعباسبناومذمبووالثافوأبوحنيتةمالكوقالهثاءالذكهـحذاعامةلىواوغرذ

افالويرلطيرامنارحمىاصاوأهاصيدلكباالصيداالمجلقالهاعرأبنعبداللهعن

بدقالواالسودالهيمباالصيدالشنمجوشصيدكلىسالبسناطوقالصيدهايحل

يريبينالجوارحمنوماعاءنمتعالىقولهماناتولهغلىوالدليلبدراهووأبنحبانوابنالضى
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ليعلملضائداالىوأضافهمسلطينمكلبينهعنىألنوغيرهاالكلربمنفىصءدرحاعاميدفه
ئعلعمالتكليبمسدةبنالفضلوقالحبيبابنظلهوالتسليطوهوالتعيمفعلهنذلكأنأ

بهكالكبكفجازاالصطيادلمعلياوحالجوامنثذاأرالقياسجهةودليلنامنالصيدلكربا

المعلمصفقالكلبفيلىثاإلالباب

بهاعندمالوأاليأصرطةأنثمنواالشالءوليسبمالىيفهمفهوأنلمعلملكجاحمفقاإأأ
أبىسعدبنلفاركأانسألاقالاالوالبالقولولشافىحنيفقماعندأبنعامهسطيطفئ
دفكواتعابقولهذكشسيوخنافىوفذاستدلوأبوهريرةعربنواأدطالببنيتلىاص

لأنالفياسجهةودليلنإمنعليناأمسكنفهوكالبعداالكتىقالوافابعليمدأ اكامسهح

وىبماذلكمنعمنوتعلقاذاذجذاأصلمنهممهافأليفسدبأكاخفسدالصيدالجارأ
كرتوذالمعميبكأرسلتذااوسلمقاللميالتعصلىللهارسولأصاصمعدعبنعنلشعبىاعن

فاالخذبهحيحالحديثوثذانفسعلىمسكفاكيفالتأصفاخأصقتليانفكلللهاسما
فةصارعلىفانمفدمنهفأصلمدملجرصأوااهيتامنكأدىلذاعلىفشملهكامجبنهرأنوا

أهسكماالتمكليعوسلمضلىقلمقالأدهالمأويلطذاعلينايبإناالمسماكوالاالرسالبهااليتعلق
قبهحأةالذبمومعنىذكاةادالخاخذماوالحديشوانكاةلكلبملىأخذانفكللجك

بالمنبهأصثمعلوذجممالصالى5روغكلأمنمايجدبعدذلكفأليفسدهـلمذساكلأ

كادونمنصكيرمجردااليوجدأنإالفالثأصأصفاليعرسلملتاصلىبدبقولهبرأنصكتمل
الحإليثكزالكاففىأعلمواللهمقطوعاكاقبلهفالتأصأصفاقولهويهونصائدلهاارسال

ملىلفموانمانآيلنحالمعالأعرفبينابنالففمالدنحاأنكرعلىرمنالنيلهوتأوجو

جلىوقياسصساوجه
الاالمساكمعنىلثالشفىاانباب

أصولناوعليلنابارسايمسكأن5خمعنااأبوالحسنضىلفااعلينافقدتالاالهساكأمامعنى

يمسكباقكاالعتبارعليناكااواذواغايتصيدبالمتعيمامنمميزهذاليصحالنيقلهلكلباألقبايئ
قاذالههوهييخةلهوجبالتيتميزذيدبنعقعنبذديخهـتاالحمنؤنفسهأوعلىإعل

كاأسمكنتعالىقولهحنيفضصنىأوقاليمسئليهفلميرسلهواذالمعليهسكفقدأأرسلها

فالدبارساللصائدوصاالمبرسلهذالكبااذلئغانذائبت1مسثلىلبهمكامدنعاليبهم
اللهاسموذكرتالمعلميبكأدىسلتاذاعليعوسماللهصلىذلؤلهفيواألصلتلمايؤصا

فألؤفدقتلىهعهأخذهيانيهوغئممباغيرأوممبكبكعكلوجدتوفيممافكل
هبنفالكلبانشلىواذامسثلةعالغإلرهنذكرهلمعبكحلىالتاسمفانماذكرتكلتأ

الفاضىظلالشافىوطوقولاليؤجملىالمدؤنةمالفىلهائحباالشألعفقالاشمأعانهالعيدعلى
لبأاالععبارأنليااللقولاوجأبوحنيفةقالبهويوضأنمالكعندروىوالحسنأ

ذلئحنلماهنحأءمجوسىصيدفانبعمتذلفاممباعلىسملمذأللملوأرسلعلىيدلنبعاثها
الثانىالقولووجهابوالحسنالقاضىقالصيدهأصمالمسأغراشممجوسىولوأرسلىمم11
ألنعمبهنبهذلشفأليضبرقبلبريمنأنليطرعاكانفوجلصبداعلىتمادىباشألئهأ

أبوحنيفهمحاليؤكالمفقتلهغصادغيرصيكلىأرسفانمسشلةقاصدأرسلهعالقكدا



منانبعثاذاكامأصلهصحآلعديففلميرسلصيدلمطماأممانقولهعوالدليلالشافىيؤكل
عةجايعتبرذلفىزأيجوبالنيثفانهيعتبرأنلصيدجمتاجاأنذاثبت1مسثلةرسالغإليرا
كالغارفيهاالغلهبفىبغرماالئحختللىبموضعصرشيئاهنهاومخأواليرىيرصبعفهالصاندأوايراها

وقاآلشهبابهمالوأمذهباهوالمئممهورعنمافهعؤيضومحجيعصارحهالصيديرسل
منصرواليممنعكااللموضحاكاذا51لوأمامااليرااالرساجينمايراهاالعليسالهااليصح

ومنعأصبغهافيهاعلىففدجوزاالرسالاالوضمنبةلفيهـنثوالجوليهنعيداامنيىهدخولنه
أضرسوأقوالثألثةلىلمسعامالوهذهقولمنلقوالنايقرجولقايبعموأشهيابنمنعا

لزاجمامناهنذامااليراهععيبهوزاالرسالسمأنهلقاافيبافذهبءذائالثهاعليأصابناف
مافىلىلزاالرسابهوأصبغومذهبكالغياصقذلكمنيالمذازاصبهوواللغايهغيور

ومذعبليهكالغاراأوممااليصللغياضكاصيدغيرهافيهاليهااكايصلنتجهقمعينقسوابم
صيديرسكلىصأنمثليغاليرتعيينلكاالرساوأما5مايرااالعلييرسليزأنأليبهونأشهبا
صيدفىونوىكلكالوأرسلهلتعيينامجوزلعدمالذلكابلمنافىيديمفألخألبينيقوم

ألولمينوشيااا
أخذهذااذكاةماتفدمعلىقتلىالقيؤكلفانقتلوانيديرلميقتلوانفعلوانوقولهفصلا

قتلهانوأمامقاتلهأوأنفذصاحبهمنغيرتفريلىعنبرحفلشعنلمعتادفجرحهاألخذا
ويروأبوحنعفقالبهواليوئيلمدونةالثقماعنسملقاابناوىفقسدرلضغطأوابالصنمم

صمتلىتعاقولهقولمالكوجهفيأحدحوليهفىمالئوهبوافياقالبهوشهبيؤكلاعكنمحد
آلنىانلمعنىاجهةومنعهافالمجوزألمتذكنطحةهويئاالمماذدفولهلميتقااسفيم حدلثأةءاةااء

أنهمالكعنؤحدثنىا

اأببنسعدعنت
عنسثلأنهقاص

ميدفعلذااالمعلمإعب
تبقلموانسعدكلقال

وحدثنىالبفعقواحدبئ

بعضصيانهمالكممن

دقولونلعلىالكل



والعاقابىابافاى

ذااوماشبثذكلعمقروا

بالكللتفقهيالءحكاف

مابأصبأسفكلمهالم
ذكراذامماصادتققات

اللهارسااعلىللهاسما
ماسمعتوأحسنمالك

الصيدلصيالذىفى

أومنلبازىابىنحامن

ابهبصهـيدحمال

ممهأالمجلأنةفإلوت

كللدىالهاالثقال

فىهـوتصحهذعدماقدهـ

فىأوفىالبازىبنحال

صاحبهكهفيخلبالى

ئمجهذعدوهوقادر

بأوالمحىاصازايقتلال
مالكقالبمممهأحلولفانه

لذلمحااذلك
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المعالقفالباسلكلرباهـفقهمعااليفقكانايلىاندؤلثأشبوهالصقويالعقابياىزلباافى

لصقراوالعقابىالبازفىفولهكتارسالهالىالتاذاذكراسمكاصادتمافتلتبأص

ثفهملتىالجوارعاجميعانماقتلشوقدتفدميؤصالمعدآلبلكللىامعاماينعقهكالففهكاناذاا
جمهوفئولشليمفيئمملىفجيبتدعوهانطبااتعيمحبيببئادقالوةماقتلتيؤصلتعيما

أشليشواذاوتنشلاذادعيتتجيبفاقيالعقبانوالصقرالزاةوأهاالفهودوكذلكفيزدصأ

افييقالغاسمكافيباجشونابئوابععةرقالهافبمنالذلالنذأرجرتتزدجرااا
يوزرولسارالحيواادجرمنوأمامااللمجقهاكجرلنداءوتفقهاعندامحياكالكلربااةلبنااأ

وىرونافرفىهإلكحبيبكلنبناذلكوىركاتهذتدركأنلصيداالامنماقتلأص

محاجركاالشيهأبرأسققالبمصيدهفأليوضاليفقانكانلمدنيةافىسملقاابناعنىعي
مايفقهجنسأذللوجعرسبئأواسنورايانكانجارحفهوبكركايصادمجرعماذ

افرالذصجنسهمافتلاليجوزأصلطفباماقتلزأصاليجومعلمنيرمنكانذاالتعليما
أولىلتعيمااليفقه

ااالصطيادكنيصادوجيريدماتناولتلىكاصادتماقتلتكلبأالبأكطوقولهفصل

لصيدبالشمالءالمتتبعأثهاوذلكاالصطيادوجهيقعلءلىبرسلهالوأرسلهافلمضكيرأنمنأشليثذاا
وجهليساهنىفانلقاسمافيامذهبعلىأونطحاأوقتلتعصدماشمتغلبغيرهوارجعكنهبل

المعتاداالصطياد

فىالتممميقئرطايقتضىاللفظإاالظاهرهذارساتعالمحكللىالتكراسماذاذوقولهفصل

اتنتنياللتركمنالمدونةفىلقايممابناوفدقالعكاةالذحةفىشرطاالصطيادكاعىة
افربمقؤلمققذمفىمألنقدلخالالصعدمينااتهمميققاقىيجرىوصيدهيؤكللممداصكاالصيد

علعمكاأضشاكنفكلولىتعاقولهلبابابهذاوممايكتصعادتهاعنمايغنىلكدمامنلكهنا
لسنةجهقاومنالوجويقعضىصيدواألهيلتاعليلتعابذكراللهايمفأمراسماواكرذوا

وكذلككلالفالتأيالفكلذاتاحاتمبنلعدىانمقالوسلمعليهللهاصلىلنبىاعنوىمار
النالجارخرسالافيمايلزمنععةلتامنفيهيلزمبالسيفلفربوابالرمحلىوالسهمارسالا

فىماظهالكبكلىارسالحينمعقتحلزملتافانذااذاثبتسشلةمنهنتقلتالذكاقا
ذلؤكالهفيمكربماقتلرانهللثوجمقوععدارسالهاعالىاسمكراذذااقولهفىموطئه

غيرنصاذلكأرفيولمأيفاذكانهعنديممعىأنلعهكا4ذكامضهولكذلصيلبعدارعلىفدفان
التههعيةنفالبواليعمالقتلقدتغعبحايئالنهماقتلكاةبتحاءذطوالكلارسالاأن

فدزشماعادةلمعهودةالذكاقاالىكالهذنتقلتالميقتلفانالرساليانلتسعيتماحينئذفمثرعت

مماهوفعليذللبعديعلصائدافعلنهاللجارحارسالاعندميقكمتلتمافانقمميقوأيفاا
فقدتغدحكلليعفعلأخذولميقعلطباذالىاوففتلدونينولصاثدأناوحيئذيدزملكلبا

فالمالكصأعلملنيقواللهبديداكلزمظمميةاعادةافدزمتأخرىونيةةلذكاواآخر
انهثجوتببضيترلمجائماقىأومننبازالبنحالصيدميئايقلصالذىفىماسمعتوأحسناا
كبفعتركهالفىوفىلبازطلبانحاوهوفيبكهذمافدرعلىكلوكذكمالكقالممهأالمجلإ
ذاللذكلقالحاللمكلاليمألأوالكبفانهالبازىيفتلهحنيذبكهوهوقادرعلىصاحبها
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انكاقالاذشكلأاليحليموشفانهحتىحهذفيفيفرطهوحىنالهلمميدهاير

لىقدردانأواليفدركانهذرعلىأنفأليخاوالماصاحبصمدكهلميدفأدأخذاذااالجارح
امائدالىالذكافاانعقلتؤللثأونحتهالىماأفوإهفيكيهيذينئزعصنمفيذيهيمأوالذكاضان

صارمفدوراعليحانكنامنانؤلكووجممهاليمعوذأفانهؤسممهاتهاقتلتهذلكمعللىنظ

أذكاتعاخرلعنوكذللوشللمفدورعليهاكالمستأنسالجارحبقتليؤصفالصبهوزأضله
سئلىآمفدورعلههالنهطهبهوزأالفانهرحلجوااقتلتبيهحتىههنتظارمتممافىأواعهنتالساكإلهنا

وىلشااالويؤكلعليممتلتمفابلمحكلىاأوغلبعهنفسهفاعتتألسعتىبمذلميقدرعلىوان
أمسكعهكايعظعديمأسمكنممافكوالىتعاقولهمانقولهعليلدليلوااليوصوظاألبوحنيفة

ذااتمطبنلعدىقالانيسمعليهاللهصالنيلسنقمارومحكلناتجهةالجؤارمحكلليناودليلنامن
حيوانانهالقياسجهةمنودليلناقلنوانالتمفكلاسمكربئؤذالمعالةرببنبرأرسلت

حعاكهيدلملذىلصيدكاالةكانمبعقرالجوارعاوآشقغيرمفدورعايعفهسثبرحشن
الصحلفانهيموتمجحتىذفىفيفوطىوهوبمالصيدفينالهيرىاكذلدوقولهفصل

ينفذمقاتلهفلمبسعأوضربأودهحلصيدبسهيمارااذرحلجوايدالشحمذفيكمهوممهأ
ذلكفيقرطفانكيهيذندأصاالفعاهمافدانعقلتالذكاةعلععفانمنصقدورالمحانالوصار

قالعالكصممهألوإليككاتفقدفاتشذماتحتىلرهممافدمناكبمثئأوتافيأطئبماغل
معاالكانذااانهطفصادأوفتللفارانجوصىأرسلممباذااالمسلمانعليصكلندناالمجتمعاألهي
المويمىيذجمشفرةالمسلمذلئحثلغامثكاالمشلمكهلميذمانبلمالبأسالصيدحلذلكفأص
كفالوهذاشطهبأالبأسبيحتحأللذلوفيبهافصيدهفيقتلبنبلىبقوسمأؤأويرلى

محلىوالسهمإليملةالنه2المنملمبينممبوبينالفرفيمعاالفانهكانذالمجومىطبباالن
ممبءررفيلمرسلصغتاايراواسلىعيوالصفةصفتالكموالصفضعالهفيهافيير

لمرسلواطيادبهفقدأرسلممباببهوزاالوهومعممىالمجوطبالمسمأرسلفاذاوالرمحكالسهنم
فيارعوانمايععيريالبمرسلليسالنههىالمجوذلهاكيؤصقنصطيادهصازامسماكنلما

ةوندالذجلة3الذجموصفةفيممفةيراكالذجاصقوذلكلجاؤيالمرسلفقاالصيد

فأخذضانهصيددعلىانضاالمسلمالمجوسىممبأرسلذامالواقالصاعلممالكهاوالت
اىفيرالمجوسىيأخذماونبلالمسلمقوسدلمثلممامعكوايذصأنإاللصيداذلكاليرض

كاقالوهذاثىذلكهنشئكلأفألصكلالمجوسىيذجمهاالمسمشفرةفيلةوالعيدفعقتلى
لكلبامعاالالنالكبكانوانممهأصحلالصيدفقتمفانهعلىلمسلمالباأرسلذاالمجومىا

منالنوقدعدسشثروطهالصيدفيثعتبرصفاتهممنسلهمفانالصيدفيهوانحمتشروط

وأنشألعاوأنبهونسماالأنيهونمنهافيهتعتبرصفاتوللصائداليبهوزصعدهكاتهالنجوزذ

بنافئدروىألهاصيدالكعابىلماحىاالعافلالمسلمجوازصيدفىصاحعاوالخأليهون
بناقالاباحتهوهببناعنحبيببئاىورممذبيحتهأواأليؤكامععدهمالكالموإزعن

لىنعابقولهالمتفدمماللقولهوافيانهكذبائحهملفعاسوايمغيرتحرنكرهسنحميبومخن
فىلكتاباكرأهلبذولمورماحمأيديمامميدننالهامنالتمبشئاونمليالذبىمهنواأبهايا

المفافبرىقولمنعلىاآلبةبهذهاالسعداللووجذبائحهموهىطعامهمالصيككاذكراباحة

وهوفيصالهالصيديرى

ذبحهفيفيفرطحى

حطالفانهبموتحما

األمرمالكقالطهأ

انعندناعالعهالمجتمع
طبأرسلاذاالمسم
فكالدفارىاالمبمطى

اماملناذاانهأوقتل

حأللاميداذلككلفأ

يذكهلموانبهالبأس

سنلذلككالمثلواالمسم

بوسىانرقابيذبخلمسلما
بنبالأبتثوأويرى

دلدشصيدهبهافعقتل

الباسحاللوذبجضه

المجرسىأرسلاواثبأ

ضلهـالتنارىلملمممب
أليؤيهلفانه5خأاصيده

سبئانااللحميدذلك

يرمعلكثممامثل

ياخذءونجلىالمسلم
لتمدحيرحمابهاابوصى

لمسلمصعرلةفهحئالوة

فاويصقىأكوايذبم
ذاثمنشئحملأ



صيدالجرثفىماطء

مالدعيتيحيىخدثنىي

كعجدالرحنانعناعن

عبداللهسألريرةأبى
اجرالغظعرمماابخما

ناحعقالطهأعنفهاه
فدعاالتضبدنتهلبئم

لمأحلفضرأبالمرسحف
قالوطعاسهاجراصيد

بئضبداللهفأرسلنىادع
أبىبندطعبدالهلىاعر
طهبأ3البأانهيرةهر
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قصرهؤالىذللدلالموهنونوهمالخاطبينلىااهـماحواااليدىأضافصرفامادابابمن
اوأماصيدمصصعلةالكتابكلذجمنفصحتكاةاذاولمجهبئالهوالووجهمعايالحم

أهلطعاملنالىقعافدااباحنماسوالكتااأهلمنابسالنهبيحتهالتبهوزذبهوزكانألالكالمجوسىا
أؤتهمولمجوسىلىجمةكتاواذاتولدصبىلكتاباأوتواالذبنتعالمحوطعامبفولهالكتاب

والفاليؤكماصيدءالمجنونوأصامسئلةشاءالتدتعادانبيانالوسيأذأبيهبالمجحاذا5

أحدهمالنيقمنانيقوالتصحلىالصيليهتاجاالقمالكلمواذعنابن51روالسكرانالكوتذذبيحنه

صحيدالبحرماطءفى

عقفحهاهالبحوالفظعرعابئللهعبداععالهريرةأبفيلرحمنعبداأننانعلفنماص

فأرسلنىنافعقالهوطعالجرصميدالماحلفقرأفدعابالمصحلتبدااثمحمعنامممتهالأ
مصرخهىفيعبداللهالقولهشكهباالبأسانههريرةأببنالمحطبدارحمنعربئعبدالله

اعتفدهعتالماأدتيافظههـوالثاحميايلفطهأناأخدينضرالبحروذلطاتظكالممالنأعن

مهوطعالبحاصيدنمأحلفيهافقرأعادنظرهفأكراآليةيذلضظرأويعيداألعهظهراثمريمه
االفىطونالتصيدوذلكدوسكلمامايقناولوالحلعامالمتناعهاصعطيدشهماعلىلصيداذمل
ؤذلكنسمهاستوصفمادسلىماتناوالموتهسلصاللعلىلىلغااوحهـوفىالذكاقدمماتلطا
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اصبهرزأكهعانجيافيأحدهماباباهذاففىلكاذانبشقالذكاةرفعهالئعتلحوشفوجبانلفي
االبذكاةهعاالمجوزأبيافىلىلئاالبابوابغيرذكاة

لممعبغرذكاةمامجوزأبيااألولفىالباب
حميانهوضرلتفىلماغيرافيحياتهالتبقفربولضربينطليبودواالحيتانلمالحمنامافي

اذايقاوالدواالحيتانأؤاعجميعوسكلعصغيرالمابمفىتهحعالالتبقىفأماملماهيراغفي
بهوزنهالمذبافىدألخألالبراالنىالموخوالئصرلهااوعاحيالماءلمتبقامنخرجت

فقلسرطانوالمملحثاةواضفادعالربمفىحياثهإلوأهامالبقىوالسببزلدكطبفبرذكاةأص

فىهمأيكامماالفاسمفياعنىعيىوروواللمملبغيرذكاةمنباحقأممهامالكلمدؤنمكلنا
االبذكاةاليؤفىبرفانهاالتودمستفر5واأاكانابرافىيرممطوانكانرذكاةبعيؤكلفانالما

وهوبذكاةاالاليؤكللفسمينارفىديابئهبمبهراامحدبىعنلمدنيةاوفيلماافييعيشوانكا
وتذكاةكاطلىاكتاجفألالماحيوانمناعذفولمالدانوجهوالشافىحنيعةقرالب

لسمكاسعلىآدمابراكليواكاةبذاالمجزأممهرفلملافىيعيعثىحيواننهالثاالقوالووج
لدليلوالحسنبراميخلثافالبطهارتهوأممهيىعررطاوقاالبوجنيفقفىلشاابالونجعس

جهةدليدنامنممومهعلىفيحملوهذاعاموالدمالميتةصمشكليملىتعاقولهمانفولهعلى
لدماءزاكسانجممافوجبأنيهونسائلدماهذانلقياسا

االبذكاةممماالبجوزأبيافىلثاالبابا

الاظشاشوأفاعماتاالبرمنفييكولطومافهوكابخرادوالحلزونذكاةلىاهاجأماما
فيافىكتابمماكعنىففدروسائلةليسهشاالنفسلنيامنعضدىأبوالوليدوهىلفاضىا

زصاحيقفقدأصطيدتاهاتشبغرسبببعدافابذكاةالوغيرمادلجرااجمزأكلشلمالموازويخرهـا
ممهاأمجزعندهمالمواووجدشميتةأخذهاذكاتهاوقاليماباحراببنوعطاءالمملأبنسعيدهاأ

ووجقولالشافىالولحمعبدامحدبئوقالهحبيبكلنهبئايةرواصنازذلمطرفوأ

مجبزأممهلبرفلماحيوانمناهذانلمعنىجهقاميتقومنلميتقوهذهاليمحرمئعاكفولهمال
التعتبرفيهرعلمهمقدوحيواناالطصذمطرفقولووجلراؤحيوانذلساأصلبغيرذكة

خهاالفىكلافيبراداحمالحلزونوحمفرعلحوتاأصلهثعتبرفيمؤكاةالخصوصمقفلمالذكاة
كيرهأولدواالخئمحاشمنثمئأيلىحتاجامنيقولاوغيرهعالكحبيبكابناقاللمجةاال

والحندبوالعقرباندانوبناولعقربوادكالخنفساهالجركايذصاذاذسبهفالبأس

طلكأشعبمدلالسوماوالبعوضوالمودواوالحلملسوسوافلوالذرواليعسوبوالىنبوريا
عرعنبنللهعبدالتنشالسأاظطابابنعرمولىلجاسعداعنيدباسلمبئهالسميط

فيعروفيسألكلبداللهسمدثمقالبأسجمهاليساففالصردأوتموتهابعفابعفيقتلالحيتا
ولحوكاممصبوزأعرداأوماتالحيتانمنبعضبعفامانتلشذددفقالمثلالعاصى

حنيفقأنحيرنعندأثرطهمنصوليمهىالنمماشببفمىبئمماعليصالوأبوحنعفرااتفق
ألمحسبباحتاجوماثدأينهبرفعلهلصاافعلمنماشبمببمتىمجورأكلثدبللصاافولالسببمن

فيأبوجمرلشيذللضاعلىوفدنصقاصعدالمحذلكفعلمنلسببيكوخاأنفانميتاجمالعند
لفاجملصفقامنبعمبرفيهوهلثابفعلماتتهيفمسدادابأنذكالسائلىآنفسلهملليسمكل

لملثمنتقى71

ؤيدبنعنوحدئنى

مولىرىلحااسدعنأسلم
قالأنهالحطاببنعر

عربنألشمبداللهب

بعفهايقتلالحيعانعن

صردافقالأؤمموتبعفا

قالعدبهاالسليس

بناللهعبدسالهتثم
فقالالعامىعروبن

ذكمثل



لىناابىألئنماعنخدثنى
بأساالبحرلفظبما
عنمالكعنوحدثنىلمحأل

بخماةساأبارنادعنأب
منناساانالرحمنعبد

فسألواقدمواالجارأهل

اينظدعابئانمي
بدباسليحسبحرشقالان

يدبنرالىاذعبواوقال

هريرةوأبثابت
ثملثذعااهـفاسآ

ماذافاخبرؤلىائتؤلى

فسألوهماافانويقوالن
وانهيفأقاببأسالفقا

قدوانميفقالوهفاخر

بأساللكقالمالبمقلت
يصيدطالحيتانبأص

اللهرسولألنىالمج

قاللموسعليهألتهصلى
لطهورماؤهليصهواافى

اذلوامماقاليخيتتلحلا

فأليضرهلميعاأص

حمادهمن

ذىصكلحمهأتحر

لسباعامنناب

مالكعنيبهيىحدئنى
أبىعنشهابابنعن

عنالخوإلقادريس

سرلأنلخشنىاثعلمةأب
وسلمليهالتصتئالت
مننابذىكلصأقال

وحدثنىفصامانسباع
بنسماعبلاعنمالدعن

بئعبيدةعنحيهمأب
عنالحضرتسفيان

لتبصلاأنلدسولبرةبطأ

يرياألكاناالماانثابتوزيدبنريرةألمجعنعبدالرحمن039بنسالةأسند

قتلهاانلجوادلمجوسىعدااليجوزلكماعنيذأشهبووامنلعتبيهاالفىأملذكاافىمايعتبر
أوأوأجضثهارؤسهاضندقطعلتسميةاوعلىآخذماعبدالحمبئاقالمحيةتؤخذمأقاالبغعله

عبدفيسمةأبىاكنادعنأبىعنمالكاالصكاةذاقولأنضلىاليحلادقتلهاوتمماشيرذلث

الزنادعنأبىلتنمابأسالبهرالذظبمايانالالبركاخهماابتثابنيدوزعريرةآبضنالرحمن
لبحرفقالالفظعاعاطبنمروانافسأالجالىقدمواأهلمنناساانلرحمنعبلمابنسامةلىأ

ماذاوفاخرائتؤلىثمذلكاعنلويرطاسأرأثابتفييدالمحزدهبواالمأعبلبألعى

مالقاللمخدقلتنومرفقالوهفأنحإلوانمروابعهسأالباسفأتوهمافسألوهمافئمااليقوالن
لطهورحرموافىقالوسمصليهالتصلىالتدسولالنالمجولمىيصيدعاالحيتانبأصالبأس

باراأهلمنناسان1فوشلدهصامنميتافاليفرهذككلاذامالواميتتعالقالالحلهما
لمدينخينثذاأمإلالنهكاناسألووانوالدوابالحيتانمنلمجرومعناهايأظعافسألوهوانهأ

ابأمنبئنأعلمكانامنهاالقيوأباعلرئابتبئزيداوايسأأحمأهيكممهبأفتافأ
الوقتذلكغابلملافىكهمايشامنكانولعللوقتاذلكفىيةبالمدوسلمايدقمهـلىلنبىا
يقوىوأرادأناحذقبلالحمهذالىلدهفقتهمامواقدعلمالنهاماورخههالمعنيايئابمسستظيا
رادأنطذلكقولهمافىلميعلمالندهوامالالمدينةونقهاءبةلصحاااءعابهوابئافيلسااأنفسفىذل

لىفقاخوافامالبهحابأعاليزدظهرانكانوقولهذاثفىمنالويعمهوأعلممنببهوابيستظهر
هينلساامنداأسبوهريرةاوالزيدوالوانهيوللشألبهأفتاهامهنفحفىوقوىقولهمخفقذلك

منذكرهماقتمناحدعواذلكفىعندمالحمالنأوهيتاحيارماهطلذللجرمناعارماه
اعلمدتوحسبهعلىسيكلتامنالجوابوكانعنهاواسأدفيهعاطختدفقولعالدودوا

لسباعامننابذىصكلأيمتحر

صلىلتارسولأنالخشنىنعلبةأبىعنلىلخوالادريسثاابىأشهاجسنبئانمالشص

عبيدةعنحكيمبىأسماعيلامالطنحراملسباعامننابذىكلكلأقالوسلمعليهالله
مننابذىكلكلأقالوسمليهلتاصلىلتارسولأنيرةهرأبىنلحضرممطاسفيانفيا

كلكلأعنوسلمسليهالتيمصلىشاألمرعندناوهوالمالكحيىقالماحراالسباع
لشرعاوجدفىاليلبدهيةلكرااعلىجمملأنزصبوولريماظاهرهلسباعامننابذى

اعليعهاعندهانهاعنهالمالكيايئمنالعراقيونفروىالسباعتحريمفىالعاالءواختلف
ابنادينارعنبنبدالرحمنلووفدرلمحونةاوهوظاهرمافيوالتفصيلغيزممييزمنإلىكراهية

عنذلسوىكانومااليؤكلفهوكالحماكليأولسباعامنمايفترسكلالانةكنا
ابهنذافماالقالممافيعنعيممىقالحهىيأشفيهفلماألرضبنباتوهايعيشاألرضدواب
كيينالمالمنالمدنيونوأمااباسبأوليسالمحمكلوتأاتفنرسالطيرفافأماالسمباعمن

لكلبوالذئبوافو1األسدلعاديةالسباعالحومنحريمفىلمدنيونانجتلفلمحبيبفياففدقال
بمتكردوناأكرهفيواالنسىالوحشىوالهزبعوالثعلبوالفكالذئبلعاديةفأماسنهبرا

علىندنوالةافىلمنعاالكللىوبلغهأونةبئكنااقوليباخلمولعلهلماجشوامالواقاله

غندنامالوهواألهقالصامالسباعنابممنذىكلكلأقالوسلمعليهالله



لماثيم

المالكيينمنبةمغارالوأهالكرافيةاوجعلىكنوعيمنهالخريموجهعلىممنوعمنهضربين

وهةلوالثعلبوالمرممروالذفدمحرمقبالسنةوالفوانمرالسبعماكلموازعنابنالتاقى
قييغالعراوايةرمثلالكراطمهعلىطهذلكامالكووايئصكنولقاسمابناقولوقديوجدمن

أنيهونالطعمعاعيذطاغلىعرمااكأوحىأجدفماالقلئعالىذلئبقولهفيشيوخنابعدلا

أثاآليفنرجبكاتفمنتهلسباعافليسععدومرجسفانهيرخرأولحممامسفوحالودمهعة
والثعلبكالفعبعمحرمايهنفلمسبعهذاأنيلفعاعجهقاودليلنامنمحرمااليهون
التحريمفيوهذانصحرامالسباعناجمنذىكلكلوسمأطليالتصلىوقولهفصل
اكهرمححدسأبوىوقدرالحفظمعاومغسفيانبان5غيرمالجبنالمجكلنأبوبهروقدأ

فىأخرجهمالالناالعزاضمبممحجهذاعهوللتحريمايذكرلفظفلمئعلبثاظشنى
حديثلفظلفةنحاوأمايلوذلتأفىعندهأنيهونالمملهلزاوالهئصحمهيدلطكللىوهذاموطئ

لفظأبوثعلبةونقليمالعحريظنقليرةأبوهرأنيهونؤصيطواباعتراضفليسلهلىهرى01

يطعمهطاعمعلىمحرهااكأوحىمماأجدالفللىتعافولهابناباأبعضئاجاسوىالن
اآليةماالتتفمنهيممخرعلىليلديدلأناالآليقخريمه1تفعنشماشكإلرمحرمفنقكلاآليثطم
تحياجماالسمعاثماالفيوحديثطوماآليةهذهذلبكنموابمهامخرظرعليا3يةكادك

علىؤعملهالسباعلحومبمتحراحديثنهصواعواآليئكلىقمملكلأكلعلى

بعمومالتعلقمنأولىابعيزالععاقنبهمحتهامنطوعاآليةالألولىقالمحرمين
محزمقكلوحشاثرلحوموسالسباعالحومفافاثدقكصيصالمحيفانكراظوهوعوممظنو

لفتاونحابهلبافياإلحاقجمقمفىجيعطدونالجنسكامنصباناليمنعنهافالجرابلمحرمينا
من5وانكاخنيرحملفرابذالكوخصلسبالحانالمجمنذىللكلأكاعنانئكايفولونله

كانتاللذكرلماالسباعلحوماخصداوانهوثانميوجوابينصءلمماساالحعواخكلندم
زلتهابمكانتاشباحثومهالمافىبيجقاألنعاميعتقدانهابمنرلةابثداءاشألفتلهاالمحرمبععك
عليمأممكنثعالمحفكلواكابخولهيثالحدحصأنهذافيعندىواالصلقتلهاإشباحةفي

خاصيشالمجهريرةاالمساكقىاصةوالحيوانفيكلعليعفاآلتكامةاللهاسمواذكروا
اآليةخصوصبدلهلالمشضهاونحهحكلىالحديثوننصبينهاخمعاالأحوافىوعاملسباعافى
معاومةاآليةانماأحدهلمعنييناآليقهـالحديثتنصمصأولمحمنذاككاأمسئكللينافما

تخمعصدخلهالحديشهشدوعومنخصيصبدخلىاألشمعوماننىلثاربمعاومليسرلحديث
االعاديقاالسمباعهذهمناألغلبالنوجعومافىوعندالنعندنالشلبالفمبعفي

أنجمنالذىفيذالهاأحوأمناألغلبلىلحديشاممهالخوجإالبعدفواتيذمفاكناليتم
لمربمافيوهونصريرةأظيرلحديشابصبملحرامالكومحطنرمنيةواروذلدفييقال

عنفهىاحلاخمالأحسبمبسوطهفىسحاقأبواالقاضىقالوقدالسباعخاكفى
ابىومحرسفعبيدهالنخاصةاأعنالنهىعليالسباعمننابذىكلكلأ

لىففصساالنمحمرلسماعاناسمنذىكلكلأقالوسلمليلقماعلىالترسولهريرقا
أنالمذكاةببهلىدالسباعالبأسفقاللفيراآلكلطإلالتذبهيةاواكلباألنحتصالىان

انماللثعنحبيبفياوىففدرلعاديةاالسباعلحوماذاقلنابخريمسهئلةعليهايعلىا



امنبهرهما

الدوابكلأ

هالكعنيهطحننىحاكلم

لخيلاسعفىماأحصسنا

الااوالحيروالبغال

تبادكاللهألنتؤكل

لبغالوالخيلواقاللىوتعا

وزينةطيراكركبوهاوا
فىوتعالىتباركوقال

ومنهامنهااكركبوااإلنعام

تباركوقالتأممون

اسمليذكرواوتعالى
منممارزعاىالله

نهامفكلوااألنعامباليهة

والمعزالقاصصهـواوأفى
أنوسحعتهابكقال

وأنالفقيرهوالبائس

مالكقالفىواراالمعئر

والبغالالخيلفذكرالت

ينةوالىنلركوبطيروا

للركوبإالنعاموذكر

سلقاوالكاالصتجالعاوأ
اهوالفقبرأيضا

لم1ا

فيصكتدفلممالكقولحبيبفالفبناماقالهضلىوهذابكلحرهةليستنفبعواالدجوالععلب

التىلعاديةالسباعافىقولهاختلوانمالفبحوالثعلبوالهركاغالباباألذىالتبدأالتىلسباعا
فيكنانةوامالقابنااعنويمارالكراهيةعنهوىورالريمعنهغالبافروىحدأباألذى
يريدبهأنمجتصلوصمالخريريدبألأنمجاتلمحتلطهاليؤكلاللحمكلويأمايفرسانكل

واألظهرللهالوليدرحمهأبوااالمامقاللقردالحماليكلحبيبفيالقردفقدقالااوألىكراهيا
اهيةساكرافانكاكراهييماوالمخرمايوجبيردفيهولماآليةموملرامجمكليحيطأنهعندى

محوهبهروهتأبوحيوقالعندمالككباحالضبأصوأمامسملةأعبمدتهولعاالءفعهافألختألف
أنعامبهيهقاالمنليستاممهاالأكرمماأبوبهروالشيخاقالهوالعقربحيةوالتؤصسمئلة

أالسباعومأكاطكاكرهأكاثافكرهالسباعمعنىفىتكموصجوزأنوقدطكالعوالالطيروالل
وجهالعلىالكاهيةوجهعلىلمفحاعلىذلفنصعلىيقملمالدليلصاؤالنافغيرفامامخر
نحافصكلىالسممنمالمافيهياأأنبهونكرهتملوكرهماذيئاذالوجهينالريم

ءفألدأسوجأذاحاوعرفمنأمناذاااقداوهعلىذلكمنكالئئأصوأصاممها3ط

سمئلىآاسهمنطهاسالمةوعرفأذاطأمنلمناالفاسىلحوممنمافيهمحياقلتراأصأيعبموله
مانقولهعلىوالدليلمحرمةهىفولهمافيحنيفقهالشافىألبىممريعقخألفااألرضتحشر
ومنكرالحشراتفهاذوليساآليةيطعمهطعاممحرماعلىالىأوحىحماأجدهالقلتعالىقوله
الطيرأصوأحازمالكمسثلةكطعاتالغيرضرورةأفكرهالهوامامناالمعنىجهة

لطيراهنشيأأعمواللهدهدوالصردابأصالبأسقالماكنحللهنحلبومالميمنلهكانماممه
ابنوقالهاطيفالخطبأصالبأكطالمسقرجةفنىالخطاففىمالكقولواخعلممهأيهره

لشافىحنيفقوالىوأظهرخالفاألكثرأواألولكاثانهكرمأامالكيادعنزفيعلىوروىصملقاا

الىأوحىفيماألأجدفلتعالىقولهمانقولهعلىوالدليللطيرامنكلبذىقولهمااليؤكلكلفى
عومهعلىفخملهعاموهذاخنزيراآليةأولحممامسفوأمعتةأنيهوناامهايططعامحرماعلى
كبرهنحلذىبينولملفرقعليمأمسكنكافكلواالجوارحفيتعالىوقولهالدليلاالماخصه

ياألوزصاجكالدحراماثذاطازفلميهنانلقياساجهةليدنامنود

لالدوابأصمنمايهره

قالوتعالىباركاالناالتوضطيراوالبغالوالخيلافىماسثعأحعناناهاص
وظلممواتأمئهاولتركعوااألنعاملمحفىععاركتباوقالينةوزلحيرلتركبوهاوالبغالواوالخيل

والمعتر2لقاامنهاوأطعموافكوااألنعامبهجةمنثممارزكلىااسمليذكرياوئعالىتبارك
والبقاذظيلاكراللهمالفذقالئروالىاكرلمهاوانلفقيرهوالبائساانوسمعتهالكقال

ثنأيضالفقيرهوالقانعمالواقالكلواألكراألنعاهاللركوبوذينةوالىطيرللرسبوا
المصاننجأحدهماوجطمنبأآليفوذلكثرواطلبغالواظعلالحومأكلمنلمفعاعلىمالكستدلا

واظهارعفينااالمتنانلكبذهينقوفوالىهـكوبامماخلقهااانهأخبرئعالىنهوذلكالحصربكلعنىا
إنعامليبينكرهامنفعقكيرهالذنشفهاأباحطنامغاولوبمماانحيعذلئحلىلعنافدلااحمسانهإ
التحربئإنجيععلىدلعلالمعنيانخلقهالهذاتعالىخبارهالينافاناأوليظهراباحقؤلكعليناا
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كروذينهوالزلمركوبانمخلقهالىبرتعاطيرفاوالبغالوامؤكراظبلالثاوالوجمهالجاعئا
دلكلذكراأليرعنلبغالياطاياالخيلفىفاالعملكلونأمنهالزكباخلؤاألنغلمظخران

عندفاظيلااثبهذذ1مسشلةبالذكرلخصيصافائدهافىنحلقهالذلواالبطاقحؤلخ
بهوحةمباهىفىالئاقوقالأبوحنعقالبوالطألقاطروهقوليسهآبكحرمقوالمباحقطليتالئ

لشريماافاليملخممهاأةكرافىنحعلفلخيلحبيبابناوقاكالحسنومحدبنأبويوسفظل
ذوصافرلىحيوانذااودليلناخثلىكراهيقالقولينأحدافيمئلهافجلهامباحةراذفيلا

دتهعبدبنبرحاعنعليبنمحدوىبماباحقذلكارأىمنوتعلقكهرواكاننغالصاهباممهأقميهن
كراطوأمامسئلةالخيللحومفىطروأرخصالحومخيرعنيومليموسلمآلامليلنبىانهى
بومحدأضىلقاكرذالممروهضنيرمحرمغذوحيلمجزةنهاافقهلفيهالمانيتلفشالرياظض
ثعابقحرمأبوعكنماصملقراعلىلدلعلواةهيطصلكرااووايةابوالحسنكرالقاضىق

ولمجذيحيوانذاالثافيتهايةواالىووجهالحراألطليةلحوموسلممليهالتصلىالترسول
بينهامتولدةاالهـاطلحكمهاحملبغالاوأماكاظيلجمروهاانكنمحرمايهنأفرفلمح
محرمةلبغالهـمحرمقفااطانقلناممروهقهانهـممروحقفالبغالاطاظفلنااظيلطيينو

ويقتفميهالتفسإيروأهلالعاالءكرهزكاذيالمعترهوافالفهـيرهثاالفاعوانوشلهلف
لطالبوالفنوعحاالوالقانعلبؤسجلىآوالفقرمنالبؤسوجدبهمنلبائسايذألإفئ

بماسنهضىابئا

لمعتةاجاودفيحاهها

مرقالأنعباستعبداللههسعودعنبئعبداللهبئعبيداقهشهاسكفياعنمالكنجض
أفالوسلمضديهللهاملىلنبىاصوجموالصلجونةاعطاطكاخميتةبشاوسلمديلتاصلىلتنرسؤال
شاااصماوسلمايلتماصلىللهارسولميتقفقالااللهايارسولمجلدمافقالوانتفعغ
كأعطاهاانهيريدموالقلجؤلةعطامااكاميتةمربشاةليوسلماضلىاللهوسولانفبرله

لموإلةالظطألقاالنجةمحتاالصدقفلكؤاسبيلماعلىايامااعاتشياألعطاهالخيةب
3لتمأواعتقهاأعهقشوسقطشنفققاحناافديخفيالا
بكيتموطأفألذأحدهمامعنيينببهلدهايحتملانتفقملمعوسلمأالالتموفولمصلىفصليأ

االنتفاععلىوسلمليلقمامليبهلدهاحفعامنهفانتفشمأفألسلختموهاوالثااصكبلدمظئئفة
نهانوعبكلواالنتفاعمنهامنمفعومافيهاويسيرهاافسادفاقليلمنزلهاومنعهاوالبإلئؤإل
فسادالمالااطاجقفاومواساقاهلاللهشبيلالىعنهواستغنىاألهبرالمنسافضلؤعن

ممثروطاالنتفاعوهذافزعبرلدكلعبشواااالمجردبهماينهفعطراحافيميدمفيموالمنفعةال
فيالقاسمفيانارعنديبنعيممىسواهالدباغبهافبلوإلمجوزاالنتفاعالدباغنبققدمنطأ
والعليهيأليطحناليفترشبغوأالماجشونبنوامطرفطعنحبيبوعابهطؤهنيهتت

لعتبيةامالفىعنسملفاباالجكنبوزوورمحأيدبخحتىلمنافحوجوماغيرذلشفييخممئببل
علىلدليلوالجبغحنيبالينتفعلقاسمافياوظللىاأجبالدباغلميتققبلببهدالمااالتتفاعصك

ألينمفعراأوسلمليالتمصلىاسرسولكتاقرأعليناظلناعكيمبنعبدالقمننمفو

جاودالميتةماحاءفي

هالكعنمجيىحدثنى

عبيدشهالمجكلنبناعيط

عودسبنللهعبدابئللها

عباشبنعبداللهعن

رسولهيقالأنه

وشلماتجمكليهصلىالله
أعطاهانبممعمةبماة

النيزوجلميونةموالة

أفلوشلمالقعكلصلى
فقالواببهلدحاانتففمء
إنهاهيتقفقالاللهيارسول

افمكلبهالنثحعلىرسول

ممهاأانماصموسلم



يدزلكلنماوعدتتى

وعذابنعنأسلمابئ
بنعبداللهعنالمعرى

لتمصلىرسوالداعبا

بغداقاالقوسلمفتمخمليها
طهرسفقدالهاا
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وجعلبالدكاةتطهيرهليهالتوصلافيببلدشرطاالنتفاعأنعلىفدلوالبعصبباهابلميتامن

المبدلنهاذاعدمالبدلدونفاليجوزاستباحفذلكبدالوهوالدباغالعطهيرعندخكدمهلذللث
استباحمنهافألمجوزبدالوهوالتيممةاطهاوجعلهمتاشرطافيالطهارةجعلتصألةكا

هالكعنوايةارلوبالمنبهثرمناألالماهوالبدلالذالتيهماالمنهالمبدلدمىر

دباغايشئرطولمببهلدهاانتفغهالبظاهرقولهالتعإقذالثوجهويهوناالسقبابذلطلى1أ

فيتةاعالوامخريمببهبإلالمعتخيناالنتفاعمن3منعلذىااظهارللوجميتةااوقولمفعملما
اأصعحرممنهاكلذلكوانمقدسومصبهلدماوغإرذلمنهااالنتفاعمجرملكأدنقفاعتقدوا
لميفتبهااالنتفاعأنعالهاوامنهالماحمرماتبيايئأانماحرموسلمعلياللهصملىوفولهفصل
المحديمنكابالدباغكهاستدرابلمافديمنالماءالصألخندعممالمحدثكالميفتابفو

افهواتجلدالميتةالحديشتصرجمبطهارةهافىوليسبالتيهملصألةااستباحةستدراكا
جلدالميتةطهارةالحايخطلىهذامنالثمافىابوقداستدألبهاجوازاالنتفاعاالخبارعن

بكمنهاألكلماعداأوهذايفتضىممالمحصروااأمماصهااديوسلمامليلفولهبالدباغ
وانماكرسققوالللنجايجبرللطهارةلمألنهبعميحليساالباحقفهاوهذاعليمهنكانماعلى

للقظاباحقمايقتعىاليمفىاجعااراأغاصماقولهطونأنبهافمبزاالنتفاعسكطؤكرجوا

بهماشئدأليئعلقمجرلهماذكرفاسقفلموالالطهارهفأمامنهالمنعلفظاهايفتضىومنعابمعصنه
إليهااللفيرجعفلمكرذصبرلهوازالتنهالمعليهاكالمبفاهكانرهوالغبكصرالمفظمن

ليهيرجهافلمبهااليتناولهاالنتفاعلفظألنبععهااليجوزانهبهمابناوأاكزاأولذلقال
اأانماصالتمكليموسمعلىأنيموخفولهويكتملاأانماصمكللعمرسلمالتصقىله
ابنظهبهأليهيطعههبمبانأبوبهرينتفحالشيخوقالأيضابلحههاوفدينتفعالشاةالىراجعا

يدبنزنمالصلكلألبصبالميتقالمحااليهاواليأطألبهيذصفانهلكإلموازاذاشاس

اإلهاببئيبمذافالكليموستاصلىبتارسولأنعباسبنللهاعبدلمعرصكلناوعلةفياعنأسلم
لبعداكتهاالهاسففدطهرتعرجمطياذادبغوسلمكلديهالتفودصلىشففدطهر
تعوطهارةالخركمللطاهرهوتعيدالعمينسقبهلةلمااترفعطهارةبينضركلىوالطهار

مذهاباللرمفلمشهوالميتاقكللىلدبانحجلداحمعطهيزاسةلفااملمزفوانبالعيناالنتفا
فأهاطإلبغامالحنتمعلصالةاستباحقوالتيههفىالحدثنرفعالوصوومجرممطذلكرى

الشينهأجمظلاثدهافىنعمهفيهنجيالخالبقاءنجاستهمعبهاالفتفاعبمعنىالبانحجلدالميتةا
اليابيمنالتفيلاستبهازصبهوغصوعةطاهرطهارةوبعدهنجسالدباغجلدالميتققبلسمقاا

ااإلعلاختطهازتثفقالعادةيسعجلةنجوفحعنىبياماوأماتطهيرلمائعاتانموحللمااوفي
يوخئاوربرصئالفاسةتدفعالتىذاللطهاوةومعنىبالدباغاليطهرهاللشأنهننجيعفرو

11ألببنبراوهبانجنووفولاالجدداظنزيرباغبالداتطيرايقأضواكلعالرفيولعراا
عكيمأظاترئعبداآلمبنعنبماصوىذللثفيواستدفأصابنالشافىأبوحنيفقواظلبو

الحبيبةوهنااوالعصبالميتقبهابالينتفعوامنأولبملمالتعكلليالتصلكتاسرسواعلينا

لالذمحالصبؤقلمياليخالفؤالفيوبملدباغلميعتبعناصبهددتفاعااللبمإلئااللمحنعحفلمجناااليصح
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أصلقئابدنجاستهبالموشفوجبأغبمهىلميعةانأنجزالمعنىجهةودليدنامنالدباغنجفقبل

كديهاصلىلنبىانومحبمارسةلمااتدفعلتىالطهارةاأئبتذلعنستدلفىواالحمذال
االستعالباحةوالتنظيابمعنىتكونلطهارةاأنلجوابواطهرفقدالهاباادبغذاظلأنهلم
الزابوسمىطهارةلمثرعافيفدسعىلتيمماذألنعلىيدلارةلطاهوجبحاكملمزفعان

فكذلكلصألةابغاتستباحلحدشواموجبموهوحبهمأليدفعوانكاالماهكيمممىووا
فىويصربيسعمتعفانسةنبهاحكماليدقعالدباغافدنافانفوجمسئلتنامملهفي
واليستعهلبالينتفعحنبلبناوقالوالعليهباليصلىغيرأنينكيرهلطعاماعليهبلشيغرمداالجا
صليوفولهاالهاسففدطهراذادبغوسلمعايالتصلىقولهفولناعليوالدليلحامدوالغيرهفي

اأمماصماوسسلمعلياللهصلىوفولهببهلدهاانتفعنمأفألعباسبنحديافيوسلمكليالت
منومنع5نيرهنلماءولمبمنعافيستعمالهاصتمافيالكلمائعاخثانهكرافيلماستعاوأمافرع
أبوبهركرمالشيخوذمذهبمالدمنهسذاهوالمشهورالمائعاتمنيرذلكغفىلهاستط

وشقاللهنوفربةالسقاءإالءمنهايجعليأنالبأسحبيبابنوقالمالكالختصرعنثعهرحفى
اليسيرمنهاستعمالطرهكاليا5ايغيراالالنجاساتمنالماءالينجسذألنوجويتالى

فيويأخذباالفضلمجتاطفكانلطهارةاكعابفىاهالىكرأحكامذفيماتقدمعلىالخألف
ليسيراتنجسفاوأماسائرالماثعاتطهارتهعليالذليلمنفيطاقامفاساعلىضويوسعضا

وايةالرهذهمجرمهاواليجوزعلىدلينجسهاوفيهاألنلميجزاسععمالهافلذلكيغيرهالموان

ابنوايةوأمارلعمنهنجساماكنبيعاليجوزألنهالمدنيةفيهالكعنلقاسمابناواهرنجيعه
لطةنحامفالتنجسلمائعاتأزيرىمنقولعلىفبنىيتوالىفيافياستعمالهفيحبيب

غنعطهاوةبالدباغيطهرنافدناوالىفرعوةالطافىذكرهوفدتقدميرغبماسقااللنجاا
ابنواهوهبوربناقالهبيعاويجوزلمائعاتافيويسععهلهكليهبنجاستعفانيصلى

بيعهيجوؤالمذهباظرمنهولمواتبينانبثصرطلكبيرالختعرافىمالكعنعبدالحكم
فينافععنالموازبناقالالدباغنبمايطهروسعالهشيهيصلياليجوزأنمعكونه
للثرببهينتفعالذلتاماالدباغيهوقالفسادوااممايمنعهفقطبالماحدباغهطرنالمدنيقال
رهـطفهرلهأوشرظأؤملحدفيقمنجلدالمعتةبهعمادبغسعيداالنصابنصحيىوظليكيره
لىموالدباغذلبالدباغفعدقطيراالهاسفقدذادبغامموسلمعااللهصلىفولهلقولهوالدليل

ثمهلرطومماهوتبهفيفااأللممقيقوغيرهافىبهالنتفاعالدباغااليبافحممماغيرهمنوأماهليفعل
بالذكاممهأطيستباحجلدفهذاحماذاثبشؤلكمسئلةالثمعسفيبخفيفهصحضلوهذا

يرهكظنزيمتحرلمعفطلىامافأوموممرومحرمكرهذنموعدتقدأضرجمباحثالثةعليوآلحيوان
علىوالدليلوالغيرحاكاةبذحلالالنهودبغذجوابهددهخأبوبهرالينتلشيخافقدقال
فيهواظنزيرالتعملكيماالماذخراآليةافيقالثملميعقوالدماحرمكليمتعالىفولهمانقوله
أبراءالحيواتمنوغيرهاللحمفيتعملالذكاةالنباغالديرمنلتطاىأفوعفىالذكاة
يرفبانلخزجدماكاقالتؤكرفيلذكاناافاذاالختالفتكللىلعالجانمايعسمالفىاوالدباغ

ممالميتةاجلودعنمالكسئلأويسأبىبنممعيلاعنلمبسوطاوفيأولمحوأصىاليؤفىالدباغ
أبرإلقاسملشبئاوقالعليهاواليصلىوالنباعبهاثعانالبأسىفقالومااليؤكاطهطيؤكل
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مالكعنالموازبئافقالالسباعجملىديمهئحرالخالفىوأمامأللقدمهسئلة1منواممذلك
جألدحبيبقىبناوقالغسلتذااتدبغلموانذاذكعتافيهاوالصالةلسباعجاوثاببيعالبأس
اقفاهافولذلكدبهافجاسوينتقعوذكيتوانوالتلبسهاعلواليصلىالتباعلعاديةالسبا

ويحجويمالمروايقنيئرطلىفحوزأنبهوللوازبناايةوأمارالحريميايةرحبيبفعلى
لثعلهتوالهراللعدلتىاالسباعوأماتحريمانحتلفافعهنلمالخريماوايةرعلىيهونأ

التطهرالشافىوقالكعتذذاافهاامالةواولباسهابيعهاحبيبمجوزابئفتهدقاللضبعوا
مانقولهعلىوالدليليرالكلبوالخنزجإلغيربالدباغوتطهرلفحبعغرابالذكلةجلىدالسباع

ودليلناطيرمحرماعلىفدلللذسفاستعنىاالهاذكيتمالميتظدفولتعالىصمليمتعافوإ
وأمامسئلفمبعلحدداةبالذكاطهرأفوجهجلديطهربالدباغثذاانلقياسجهقامينا

وفدفيلصسالةببيعمواالبأسحبيببئاوقالودبغؤجوابهؤاليصليلموابئافقاللعرسجلدا
بئنالحهلمكروهابرلدالحيوانانهذافيقرجمنومالمحربمطرانجلدحيوأناتفقناعلى

يعةركاتهاللذذكرهلمحااانهمالدعنواذلمارومعنىوالثباغبذكاةلهستطالمواؤاليستباعا

فقدوأهاجلودالسباعوالوجوداللعينهاالتكررنتكعيرةالفامننعالحوالمحأص
طوتصنانفلمةموجودلحومهالمزعنلمالكوذلمتدبغكهشوانذذاابهالصألهوابيعهااؤأ

يعةالذرجاودهالماضافظيلاعندبهراهيضطومكدتممهافتأااجاودهاذريعةاستيل

الحدفيشرعثمظرلميتقوكاايرمحرمممحملخزالحمثريعةفانلاهذافىمملممفاواليمتنحالىإ
كفلمالملخؤيرالحمأصواللميتةاأصالحدفىبشرعليهالذصرعااظرلماخيشر

لحهمرمحرمانمكذلكومعنىفيلصألةببيععواالبأسجلدالفرسحبيممفىابئوظلهاالالذمرع
فقدلبغلواارماجلداطمحطئلةالتعدولتىالسباعجملىداطاهراجلدهفجازأنممون

الىيعهاللذبىذكرهأمالكوتالوذجدبغوانذلكهنببهلدشئالموازاليصلىابئتال
لقولايهوحبيبأنبئاتوجيهعلىصحتملولكراهيةاعلىاعندهاوهذايقتفىلحوههاكلأ

فوالواحدادهاممنوعاجدأنيهونفجبالوموايةرولماضلىجلدالفرسكالقولفىفها

اليمسوقاألبوحنيفةافثاالقالوبهبالموتيجسالعظمفانذلكإذائبتهسئلةإ
ولميطلىفيهواالدحانلفيللمعتقواابعظماالنتغاعنفهىمالالمواؤاوعابئوقدربالموت
لماجشونابنازذلكحبيبوقدأبئاقالجمهااالمتثماطأجازاشهاببئبيعقوارجماالنعر

كالدباغياداعياتغديتهابالماءوجعالذددفاوحبوأصبغفيافاماصبخوهبألفيواومطر
وايةرفىأرمالنملموتعندمابايحسانهعلىيدلوعذاكايظهرالجلدالدباغفيهايطهرها

حنفىواررالبوحرغادللماجثونابئوامطرلثاكذلفيهاىالموازعنمراابئ

وبئوايقارغيرمالمواألصلالذصآلهاوعلىصكلىأولالعظملواؤأنعلىمبنىالمسئملة
سوانهوعبهلهالرانعلىوإرليلباغيطيرئاووحارلهمماتحهاجعألهفاغوأصب

بالمولططهايمسانلقياساجهةليلنامنوداآليةرمعموهىالعظاممجيىمنلعالىبالموشقوله
ميبالموتيهفممنهالحيوانلمنيقانمجزماليأالناوايةواوجولكلبواظزيرظمهكابيمس
ختالفلللىذلككرهنماواوغرهلفيلابانياباعاالنقفرميكلملشعخوظاالالشعرذلكأصل

محعوانمافيهوالدسمعليهاللحمالنهوحدهبالنابلفيلاعظيممننمابنعفعبيعهروقالاموفى



ا

جيتعالعفضنهتكوجابخاحبيبجذافويمفيسمليلجتطاجمي
دمالطنيثهـشكلعاللحمكاالطهارتوانماخسانكمالفعضاوهالسنانا
واالتيابقروتواقهواافممهيشاقفمانللىوظدعلوترحض
ألثنرجمهـحميباجمكواالثلفملليعغبخمافيمابهربالصفيحمهنيحرو
الماجعتمينعنماجمحبيباحدالليتتعظاولعاييعفرحكلممعةتلرفولفو

عالفيملالمبتاءذقئعكندفائعافاقمعالبيعظعهوردادثيأفخفيركلسعما
جرىثجركألالميعقوعظامالفيلكظااجتنابفنمععاظابرحكمبلدوغرها
عمجوزبيعبيعهاايعمبناذإالخهفيبرحبيبمغرفايدمهدابهافاليمئعطاللحم

ميالرضكوقمعيابالنالفسهمدوارقلشنكيباعوظكحبفبشهلجؤالميمممطغل
صابناقولهنمميدليناآمهلبيعمفسوعغششعلعالملمجهوكيهاتي

معتلىلحبررفموتوالارحطلوبيدلخللتاضماروحوتجليايلولمالماع
عقامينواأوعدوسوطوبتلوالليورثهاسيريمنمعنهفلعظهالطاهر

عنثكلنهعاقةوالشينهأبوبكزيختفعكقظافاهاوركصيابانفييااحميعلهيعرهاالبا
بنوبباتربزرثبخغمناذاذكيتفاههايييعهزألشفاعهااعجاليعكفمصنغربإغجملىدالمبا

كلبلزحمنمحدعنحعابهظماىبيامامرفوياسأويمعغنعألائجمطمنيوكرفرح
عنعامهابنثربنهلخالنسأبربهرانثاكؤذقئوازالنئهـسالماالططهياطزمماحئر
صىعللئعقزوعالنبميبعنحسيبلوتؤاداوالعوذورالوبراليفالنمرستلةرمميائئهيفسهزطقد
رمولهأبئوعديهاقهسلنهمشرالكباأبحنيفخاياووضههنياكنجألسننهفافماريهفا

وجمعديهصلىااقتهنونجفسمنعلكمللوتيحسرءالتاشاتالفثاضقتوليفزيرعو
يحلىسعممعأقاميايهموتثلمقفولفلمنجلىداوجيلمتعالىنوويانطيطمعثلتولهاووعالسحد
امصاايعتيهفرقعومهاأللمعندظالسمعلحايغوبمالماطهاظععمالغولهطعنمو

الشعرفمعنالماقطالشعرسببالاجالثهلعاهنجهالودلمععيارعلمائع
يأللومحينعوتبهديىيراللرنطهـازتجشعراقىظالشهينهابربهزسجمزصى
تهحثيميزيدعاللئمصوجمعوتعوطممعالحهياثةبيؤضنيللشنيبجمق

وصماقبىصعلىاآلمكلوعابعنعنمحتأههثأعبدارخنعىمحمدبخطهـسبا
سسوالقهقوداذالبسهألشبحلىبليتتعحععتعلعيبلبرجماقمقالرس1

بجحكلىايحمثلذاثبتثعدنايعبحبالميمهيبجشيبهأهلمسالف
لىاقهكاقعالتالنالنثومايعلحلزجقدجمالشقاجمهفاثهعنطغ
يحملقلويلجعليتولزنئمهمصهجهـاالملوزئالشناضالكأعنتطبهعسعمتد
علىحميعهثبرحكألرضجريخلعلهتجربمئئثحريمقىكللىجوب

عاضيوطتاأحعثيخناينهمجهوقدالطعييبلئاببعصجمعدنكيك
اكأستظمايعماتامثيييوزبقيرببهعيفاللجضمهـصنا3لبرال
نعلفهابعاالبلبملعيابثهنعميةفىبمكلىنعيمجعثاطبنالفمااليي

ءئظلفيفيحاشيجمثهاء



يفحطرهاصاءفعن

كالالميتةأكلالى

مالكعنصحيحدئنى

فيمالميأحسنات

الميتةالىيضطرصلالر

مبعينكامنهاحتىبأإنه
وجدعافانهاودويتز

وسئلطرحهاغ

يضطرالىجلعنامالل

هنهاوهوكليأيألميعةاالى

أورعاأولقومنمرايجذ
مالقالذلكنهغنما

لخراذلكأهلانظنان

نونهيمدلقمواأررعأوا
رقاسااليعدحتىضرورتهب

أترأيتيدهفتقطح
وجدأعذلكمنشليأ
ممهصبهملوالجوعوها

منالىأحبئماشيأ

هووانالميتةكلييأأن

واقاليصدفوهأخشى

منأصعاببمايعدسمارقا
رخالميتةذلكمفياكل

الميتةكلأفيعشمكلولهله

أقسعشعلوجهاحمذاعلي
وعادممنأخيعدإخاف

يريدالميتةلميضطرالى
لناسازمأخذاموالسصا

بذلكوثمارهمىعفموز
لكالمارضطراابدو

صمهثماأحسمنوهذا
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يريداستعماالعاماأنويحتيلهثلهاالمعهودمنلاالستيمجانلبهاأخيساتتعوقولهفصل
نحصوصوجهشايكلىولىانتخاعمماعواوامحضكالثدليسنهاالعمنتاعلشظواالظهرهن

عندالقالاليئالحباغافبلاالستعاعذلكيمنعوكتاعاالساباحةفىشرطاذادبغتوتولهفحمل

لدباغابهاقبلاالنتفاعمنعفيبنااأقولمنخدتقدموبهاليقولممنمغيروندالخطاببدليل
تمأللهوا

الميتةأصيضطرالىماصاءفجن

ودهنهالزوييشبعمنهاحعىيأصانهلميتةالىلمضطرااالرجلفىماسمعأحسنامالكص
طهافاليجوزأصالميعةحرمالتقعالىاقوذاثكاقالحذاشطرحهاحدعنهاغنىفان

ميعافاليجوزأصبذامانكانغيرالمذعلىكالينطلقفالشرعافىأطلذااالفظاوعذا

والعمعةاالخايارهعممهاوهذاأعليممأعمواللهلمعنىواالميتةليادحرمشهلقوالميعة
أجدالقللتعافولهذلكفىواالصلمنهاكيأجازأنلميتةاأكللىضطرااركناالضمطراوأمامع

وقولهغفوررحعمفولهالىأودماهسفوطميتأنبهوناالمهيطعمطاآلمحرماعلىاأوحافما
زلهيرالخنزأوطملدمأوالميتهاأصاضطرالىفناآليةاالثمانفرمنحصقناضطرفىفنتعالى
المذكورةووجمذالآليةذلك

اليقتصربذلفانهستباحتهاعهاواأضطرالىاوديريدايزويشبعمنهاحنيكلييأوفولهفصل
فيلمباحالطعاماهنكايثتنعهباحقلهاودالويتزلثامالشبعامنهايشبعبلمايردرمقصنهاعلى

لثبعدقكلاليأنمرهقهمنهامايقيمكلانمايأحبيببناوقالالههباكانلماوجودالعلعامصال
انووجثذلوابنهالماجشونبنفيعبدالعزبعقالاألولمحوصالهالىلضرورةاحتىيكيرمن

فكانفسالفازاداللتناوللحفظالشبعيوجدفمادونوذلكلنفساانمأللثبهفظاالباحة
وليلتهيومهعليهأبوجمدمحرمةلقاضىاهوحالماجشونبنابقولفلنافاذافرعممنوعاهنه

اذلئهعلىمفىدبنفسمفوةانلكذبعدصمبعدهاليومليلتعتلدواكرمشكاليهالىتعثىومن
وتعلتىسفرويحهضفىهايردنفسههنهاكليأأنببمازلهلموشأوهثثازاوضاضعدخلهوا
زجالتىانقدالليثىواأعطيقكنبنحسامماعناالوزاعنوىبثاذلكفيحبيببنا

لماذاالميتتقلللناليتحكتىالخصةتصيبنافيهابأرضانانكوتوسلملتمكايالتمصليالرسول
واالغمباقفداهاعبدالملديعنهاباالصطباحقالبهابقألشأنممختفواولمتبتبقواولمتصطمؤا

أونجهتبقلدمتعليالمنلميتتأااليأكلانهعلييدلوذلكالوألبقلاعجعلعشاءواالحتفاا
دثؤمنهاوهومجيضطرألطالميتتأيأكلالرجلنمالسئلحمطويؤمنمالموتنفسهبمسك

يصوئأوالنرأوالىرعاذلكأهليانظنانقالعالكفلكنهنماأرعاأوالقوم
حميمنمهجوعبوالوجإيردلئأصؤمنلليأطىأيتمأنيدرقافتقطعاليعلمساورتحتىضرب

أصابممنواخيعصارقابمااليصدفوهأنهوخشىوانلميتةاكلأخيأمناكلئاحبوذشيأ
يعدوعلدجمناأضاانىالوجصمعقححمنالميتشكلىاكلأفيولهعندىلميتخيرلهافاشأكلللطذ
5بدونداضطرارلكفيوثماوهمروعهمولناساأخذأمواليداسقازةيرالمعتةصعطرالىلم
لميتقفوجدهاووابرللاضطرالىأمنانذاكافالشماسمعتأحسنوهذالكما
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أوممونومخوهلقاحمارعلىيلمعلقفعهكافرامماالفطعيخالوأنيهونفألليهاولالوملاليمن
روايةمنكاماقدقاورعمالكانالحرزفانافيكاللسرقةاوجأخنحكلىذاالقطعاممافع

وهواليعديصسدفوهأنظنلقومأوغمارعاأووجدثمراانمايسنهذلئفليأخذخفىانمحدعنه
لهخيأنلمعلقفراافيولمسعلىآألولىافىصرطلميئقفامنالىذألخبمنكلسارقافليا

ذلدفيزصحزأنمماالتموابينفمابينموذلوالشفيعليهصماالنهاأخيعلمهاأحدذلدلمعنهين
لضرورةامنبثابدعيهولميعذربهعلمانباعنيفاأوضرلمجفرأوذئئافرلنفسالخلوقينمن

لىاىروأالذىالىرعصزهالىهتدآيفرالذىافىوحويصدفوهاآلخرألقسمافيوشرط
ولميدهبمائقطعوانهولذلقالالكعابمسئلةأرادفىالتىوهىصؤحافيالىنموالصزه

ممافايعافمجكليصالقطعوالذبلتستراوجعلىأخفهذلاللهيخفىأنترطولميشيصدفوه
االشرارهيعلىأخذهلىاذلفأليتعوضلميعلموانيمدقؤلهمأعلمانصعااليأخذأنيكبب

االستسرارفذلاليرجبوجالعلىافرالمعلقوالذمحيأخذمنيدهفطعلىايؤدىلثقال
يدفطع

مايردمشهكليأفانهيمدنونأثمظنانلغيرهنموالافرواكرعمننماصبهدهوقولهفصل
ويتزؤدقاليشبعالميتةالميعقففىكاممنأبينهذاومنطهأبينوفرقشيأمنملجوعمواليك

اللهنبلقفهوممنولغيرهذامالاخووجمذلثيتزؤدكردجوعهماهذاياصفيوقال
هنوعةشاهىواو9يرهبثاللميتقيستاومفموأمابهالبقدرمايرداخذمنهيأأنلهفليسلكولحما

الفرورةمواضعخصففيهاالىتبهاوزتلضرورةاستيدتاذاقعالىالتالتقعالمحوحقوقلحق
فياالموطأورياروايةعلىلفرقاوهذالضروسةالحاجقوامواضعدالتقاوزاآلدهينروحقوق
دينهمامالفألفرفيلئانيخنايةالرواحبييوهىبنأروايةوأماعلىالموأز

لعينامباحإفرأوالىرعمنطهأعايريداالميتةكليأأمناكوذألحبوقولهفصل
صاحبهذاففدلىنماستباحقالميتةالىالضزورقمنهواذابلغتالغيرهنملحقهوكنوعواغا

أخذافاثلنهنانكأويبيعصنغنعندهلىممنانرمفهبعايرديعطيصنأافرأوالىرع

فدلىنمانهجهةومنئفهسهفيجهتانصباحالوجهينصنمنمباحالهكلنبحفهبقدرذللشففدبلغ
ومباحالذالطعامهذاكلنفسهافكافيباحةبالميتتليعستوأهااليهتساجهصاحبه

نفممأولىفي

بديرعندىلهرلميعخاكلوقاظاسايعدوهوأوهاليصدأهوخعثىوانوفولهفصل

فأصلفطعبذللشاليهالحرزيخمبإالستعارمنوجهلىسارقابأخذمايايعدواضاانانه
برفيهلماثاالنهاللمحرأيموفتواهقوأضايدهلمابوجبفطعيتعرمقألهحلواللميتقأولمحا

مفبلههلعلما1أفوالمنرهختاوالنمفوال01لنيرنضا
أموالاسقاؤأخذيريدالميتةكلأممنبربضطرالىأيخعدوعادأضافىامعوقولهفمل

لضرورةامنذايعمايدعأوهى3ىاكذلهنأظهرلمنعهبذلكوثمارهمروعهمولناسا
لمحأخذالعدواوالظلمالئسبباهلهذالناسولوشرعاألغلبقىبقولهجهتمواالهنالبعلمأمي

البابفوجبسدمذاورةلضراادعوابهموظفرفاذاظهرعلهمؤممارهمروعهمولناسأمواال
لوفيهيغأاليظمنالنىالوجلهناواليتعرمقالميعةكليأالمعنطرأهذاووججلى
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ادسالذىهذاصدقيعرفواليعرفكذبهبصادقفهوليسبعنهبرهفيعلتسببصدق
يحرزأنلمسثلةاهذههالفىطخصوامسشلةوثمارهملناساررعكأللمحاالضرورةا

المضطرينتفعجنسهامنأوهاكانهذهالناالموالأؤاعسافىدونيافروالماثعيةالىرع
ممهاأيمنهالفيهاالنهفالمنفعتيوالعايئلثيااالموالمنغيرجنسهامنكانبوجودهاوأهاما

الثياباصمنهتريشنصبهدببموضعكانوانبهدعادهيتقأولمسواهاهشيأيأخذأنفأليبهوزله

يظهرأيبهبكلديةبل5أخسذهاليروالالميتةأصلماحازلهيموالدراطعدمابالدنانيريبيعهأو
لةبمنزلهمقتاواالصازلهئركلندهانكاهنبيعأوثمنعندهيهنلمانبفانويسألفرورته
فجاعالسباعمنضافهالعنعنوهببناصوىالمبسوطووالموازافيمنكتي8منصالما

االأهوالهمكنوليكفنهملميتاكليااالبرضاهميتضيفهميفميفوظأافعيفقومافأ
فبينهاإيراداحسناالمسئلةهذهحبيببنوقمأوردابطعامماليسيدبأموالهميىفيهماالفطع

يمنهمسمفيممالنوهونفسهمنهاعليضافمحصةبهقىلتطئمعنقالواخهحرهافقال
والئميهفمنهامايردنفسهكلفيمفليأالفطعلقلارؤسفارفيامنكانفابهامنهاأل
كاخمنصاحبهاومااالباذنمهاكلكواليألميهاكلصزخفليأفارفطانتالميعقوانكالليا

لمفانوجدميتةإذاعبدالملدومذاقالمنهاشيأكلالميتقاليأكلالغيرافارفانهمناالموال
المالصاحبحفشواالمسممالطؤلوجدمنأمندليأمازلةأنالموتافويجدها
كلاايصلحتىيقاتلهلموخأناافمنعمفجافئلذىفانمنهللاألفيخلهياذعليمأنلحق
أنلىااللجنكوأنىللفشندذومعنىلتهالوليدرحمبواأضىلقااظلفرعبففسههايرد

لهوايسلعهقاتبأنوأعالهأفانألمجالممتطعمهفانورتبضرمتعويعرفذفيلثنصبيسن
بدلذمقاالنسانانذلكووجأبومحدلقاضىاقالبذلكقاللمناخألبغيرعوضبتدااآخذه
كلأواذافرعهنههايعاضفكذلكاالبعوخيأخذمحبهزأنلمماللهنولوهالهمن
فيماعليهالضمانوقيلويضعنمنكليأ3لقاأبواالشيخفقدقالمحنهيراالميعشالطرالىالمف

لمضعلرفانكغيرانشكلليمفجتنفسعفلمنفعة5هااللغيرأتلانهاالوللفولاوجهاضطراليه
اتالفصنصازلهانصالالئافىالقولووجهعوضهإسقاطدوممهيععلباباحتاانمااضطراوه

وجدميتقوصيداومنمسئذالحدعليهكالمالذىلمباحذالأصلضمانهيدزمهفلمغيراذن
وقاالمحدفيمهاصاالمحرموقتلهميتةبذكالهيهوالنلصيدايذكالميمقولمكلأوهومحرم

لتهلوليدرحمماأبراضىلقااقاليراميقوخنزوجدتلصيدواناممتذلأللؤالبىعبدالحم
الضطربوجمواليبهوزاليستباحانهمحمعتةالنهيرلخنزامنيمتنعوالميتةكليأواألظهرعندصأن

نفسهلحفظفتلىلهاليبهوزمنانمانفولهعلىوالدلعلالشماخماخألفاضافطوانمد3ىنبلحمكلا
المعطرللطعامالعادمفانذائبذااسشلةميتالحهكلأأصلهطهكلألهالسكبوزفانه

وأمافيحبيبابئوقالهكزداهماذالسفروالففرعليفىذلكثرمايهوكالميتفاكلأا

أوسفرامحرماأوسفرهبلماسفرايهونأذلواليخاوالسفرمنفديسألفىلمدنإلحواضروا

السفرالمحرمالمعتقوأماكلفيمباترخصيأتمجوزلهفهوالذىالمباحالسفرإفأماكريما
سفرألمعصيةفىوانفطرالقصربينوبينففرقذلكلهالمجوزمذهحاالنههنفالمفممهوز

رمضانفيلمبالقويفطويقعرسفرهفيلعاصىاأمىاألنبلعبدالىحمنبنومحزيادوو
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مفالميعةأكللهاليجلكحبيبوطناوقالحنيقةبوفوفوابقذلىفيهؤئكن
الخألفوالنهاآليةأنفسماوالئفتلىاثعااالويقولهالقولوجئيافىالظلبهوةضرو

نالوجوسومنوجهعلىكلباألمورمأوانهاألكلعننفسمباالسماكفتللهاليبهوانه
فكذلدبهااالذيانيلزمبلامألةواامومامنالواجبةوضلفراعنهاليسقطبعفرمعصيةفي

لمماحفلحاجمةاالسفاواعلىوالعونالقفيفالمعاهذهاثاقاالفرلىاوجوماذكزداه11

خببببنقاالنفسهيقتلالمحاطسبيلولهالمعاصىبهاعلىيسبعينألهاليهافأليباحاالنسا
اضطرفنتعالىبفولهذلكحبيبفىابنوفدتعلقتوبتهالميتقبعدالحميتناولوذلئباخيتوبثم

لمسافرعليواباغعايهوالأرةلميتقلضرواحةستباافيترطفاشاآليةعليإثميانحوالعادفالغير
ذا1مسئلىلتماعلموااالباحثرطيوجدفيمومتعدفلمباغإصملبأوطارحمبقاوفطعولمحااوجه
لميتئفهلاكلبأأخينرخصلهزصجوحيثأوعطشظرلجرعااضطرالمحثعربلفنئبشق

الشيخقالبألعطئمماتزيدهوانبهااليمثرالعتايةماللشفىعقافاسمومحابنريمثربهاأله
يضانوأمافجمايقالجوعمنوالتننىميأعطشاالزوىظرالاثرحاليمثربفيابويهر
ابرحميبكرعنالنوادروفيكالميتةعتمالضرودهبهاايثراأأؤدوصفألبأسثشمع
3لقاابناعنمغصأرولفرجأبواوقالهسيسيغهاباظألهالفسهوخاغصفين

مسنلةوهببناوقالهاالبلصوالواليقربلميتةاكلبأوظراواليهثربلمضطرالدميثصرسا
صوحهوىبداأنالباسسحنونبناوقالذلثاليحلنهالمذهبانالمشهررمنلتدأواوأما

منكهأمااليحلواللبعظمبرخأوخزنساابعظمأوميتةبعظامبهووالبدالمذكاةااألنعامبعظام
فأليصلىح3أوقرحةفيجعلالميتئانعظامنالمرتأليمنعفيماكالعتبمشنوفيالدواب
ؤسخعففنهألنياسفلعاربغاصسلىكنبهنلمبهصلىانحميببناوقالينسلبمحق
فالفرفيدةالضرواستمالمابهاويجوؤوىالئدازالبجوانهفاداقلنايصلىاالماجشوإبن
أنيكرفلمبهلبرهاتفنالوىلتدااوذالنرقماقالهوالفعرلممربواكلاألينبدولئدااببن

ستعمامازابمملذلكرلايتيقنالنهلعطشوااجوعلشرواكلاألوأماطودفيهابسنعمل
نألنةيحفلألةالعمنمهعمعلمينةاعطاممنالمرنكوالئدافيالعنبيةوظاهرفولهالثي

طاانهالئاوالوجورةإاللضراستطااليحلبماالتداوىفيوايتكنهاكارماأحدأوجه

نباتفيماالخألفوأماذلئطاهراجعلالماجشونبناالوالخألفافيهدلفيأباح
مالكنجوزهالبدخارجصهتطاافياظألفانماو2لثاالنهاوالوجهذلفيهزفأليجو

الميطعظايملنارئطهراخاحبيبالنوقرلالوجهينعلىيخمرموأماثربهسحهونالنمنع

لىحبماالئمالىحمنلممم
االئصربةكنابا

ائرفيالحد

مالدععنوحدئق

النننيالبغنشهاباب

همرانيدايماضبرهفيفيا

علبهمكالخطابابى
ففال
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جلدتهبسكرفانكق

همراضدتالفبده
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مانكانيسكرجلدتهعاشربلطألءوأناسائلاانمفصرابفزعمشزابجفألنمنوجدتا
وجدتاففقاكلمسااليئايريدعععايهمسؤجلخطاابنعرانقولهاثلحذتاماعرافجلده
وجدتافلحديشفقالاذاالرهرطسرعنوبنمفراانهذايقالوفالخشرابرفألمن
عبدمىيمصممهمبنينثالنةلهكااألوسطصكبدالرحمنبنهاانهحواأللتمرجمثرابعبيمامن

الخرالمجاودفىوأبوشحمةوالثاوسملعالتصليالنيأدركانيقالأكبرهمالرحمن
المجبربنعبدالرحمنجدلوهوأصعغوهملتاوا

مشروسسمكرعلىكلجهتالمغةمنالشراسمنطلقاسموجلشرجمثدرابوقولهفصل
رجهوهليلهلمجولميتييزثرايملشارسرانممنلتاالخطاسرضىبنوانماوجدعريرهوغ

وقدأوالسمكراكاانعنهيسالأتاجاحمععاكرلماثرابرجمانهلهولوتميزرهسعكرأوغ
منلىيجبلحدااابجماعقأصالومافذعبلحدبالرائحةاوجوبفيلفقهااخملا

ماذهبعليوالددعلالحدعليهوقالأوحنيفقوالشافىذددمنومنعالمسكروجدفيعرج
صبهلدرجألوجدمنهموالخطاسوبئحفرعرنيزيدابنئبافنىعاروكلدبوأصاماللليا

تشحهركقوكانذاحالخطابنعرأنكذلسنلدليلفوجماالحدنامافجددهشرابرج
جهةمنودليلنااجاعانهفثبتكلليهخالنفلولىاآلفاقالىبهاوئقليقدثووتنشرفضاياه
الحدالمحاثباتطريقافوجبانيهونوجنسهالمكفبهماشرصعفةبهتعلممعنىذااالمعنى
بهااليعلمؤيةلرااليةؤلرايمنلممثروالطفيأقوىغحةالرابللماشعربهيةؤلرذالأصل

نججناألوللباباائألثقأبوابهذذاثبذلففىامختبراذلكممايعلمالواساءمحرهوأمالشرا
ثغيهالثاسالبااممدتهبشهايثبؤلكفيهنالثانىلبابالفيهالمجبقكنهاستنكسبهب

أوأشكلتلمسكرغقاذاتيقنشراذالبفىك
لههشمججافيهناألوللبابا

أصبغوايةرمنالموازيةفنىالسكرانشبأوممثىفولفىتخلعطامنهالحاميركابانوذلك
فاذاالنحقيقفاليسعهلحملمحااباخفدالنهقالهأمرباستنكهنهرأمحؤلدذااانهسملقاابئاعن
ينكرهامنهمنمجفترله5أوأخالبرينكرهاوائحةهنهكذلشلوشممسئلةالحدأقامهئبت
الهبهايناكرصفةعهالالهومخقيقهستنكاعاينقدتعانهفعندىأبوالوليدلقاضىااقا

يظهرفاخممسثلةاعموالتثىوالمالكلدمفيليطهكاالوئحققاختبارهيخمب
مالقابناعنأصبغ5وارلميستضكمههوالممئىالقولفيلتخليطيريدااألحواللحذهسنصئعأمن

الناسأحوالعاعنوريبقوالضيرلمألنهقوجوعليهوالشجسسقالوالموازتلعتميةفى
ريبةرغمنقموالببهوزآلتعرضالمبتادة

ليصبشهادتهيثبشقفبنلماهلىالباباطر

أبولقاضىافأماعمفثهمافقدقالوعددهمصفقمسرفةلىايحتاجفانهدتهبشهاانبؤمامنفأ
حالكفرهماامافىفتبهاؤخرضرطوناكنثحقأنالراعلىلشاهديئمعغةانبهكتافىلحسن1إا
وهذاأبوالوليدضىلقااصحهامقالبرلخرالعرفالكؤالممتاباحتى3مهمافجحلداسألااللحافىأوترأ
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الذىؤددكايعرفهايعرلخرحتىامخراعىاأبهاقدشرمنلمرةلرقبعدااعنهانجبرهقصة
اذلكعمأوفعلىالشهودباالستنكهاأميبملحاالعددفاونجلوأنيهوناوأماسعئألقدشربها

اديئثمامييأسخبأناأصبغأنهحبيبكلنبئاىففدرولفيحمأهيلحامااقكابتهـواا
الفألصبهزىأثمأنخلمنكلواذالوداانوأماالحدبهاالواحدوجبيهنلمفان
حداالواالحاممغلميهنانأنهمالكوعلبكنبنولمجاوقدرلشرباعلىدةلشهااثنلمن

أفلذلكبعامهجممإلحامأنعلىعندىمبنىحبيبمنأصبغبن51واومارهوفوقهمنلىافايرفعه
شاهدانفيههعنيشحتىذكبهرئالأناستناجواالفقدمجبمنعلمجازدشد

ءاالستنةجببشرافبمانثالثاالبابجم
أاامميقنيهماكافاكينأوشالراصحةهتيقنينلشهودايكوفأليخلىأناالستنكادةأماش

فانذلكفىسختلفواحقنيرمممكرأوراالممكرأوعلىمخقارااأعلىيتمقوالرائحقفألسكاوأ
اااثفقواعلىفاداوجونرلىبخألفافىالمنفيراغضسكرفألنعلماغيواثففواعلىأ

رامحةليسضحروناوقالهحارائحقهسكربعفهمففالختلفوااالحدواليهمخضسكروجمجرا
دةدةالثسهاذألنووجهمكرحدأكارامخقسضلىائنامنهمجتيحاذااحبيببنافقدقالمسكر
كالوشهدهقعضاطافىمننقذلكفىكرفأليؤثرمخةاراأعلىشاطدينشباجتماعجماقامت
شهودفىاشكفانمسئلةخمرالميشربخراناشاعدانوقاليشرجخرارأيناهشاهدا

مزنوانالسفعنكلأطلمنفانكانلهمحامختمسكرأوغرمسكرنظرتراهىليئحقالرا
عرفمنأنذلكوجهومالكيقكلنوالموازبيةالتفيسمالقابن1حسبيلهخلىالعدلمل

اكبإلانشبهأحرعنبزأنعايوجبمماصميهوشماشففيهأوخيفلخلععافصرسوابالسفثوا
ازفرعالريبةفتبعدعالعدلأهلنوأمامنكاناظهارمعصيةألىبذلىالئأليتطرق
لحاق11الفمازالشرابجوالفطرمنابهبثايقعلحديهعلقثخذلناخا

هـهلدلوالمحققديتيقناظطافيعرأنعانطألءدلعلالشصانهءد4اةاأل

ضنمالكعندننىو

برأنلديلىزيدافيتر

فياستشارالخطاببئ

فقاللىجلاكالخريشر
ىابطاسكلدبنألى4

ذاافانهانينةأنتجاده
سهاكرهذىذاسعكرواشرسا

الألهـ



419

مفدارافدرئهيضربكانكالواعنهليموالينقصبقوييعيمراحدامجدنيهلمأفبمةعلموعا
مينقالماأنهعنهللهالبرضىطابىأبنعلىعنىوذلئلمارلضلىيدتتكلديرهفيختاشواوابةلصحاا

للهادسوكالنيتهفيصيماتاننهلرلمحااالشارباضنيأهنهنفممىجدفىهشأكاتاطليمحىأفترجل

لحدوهمنهلنقصوافيهيادةالىويمغمجصرهبقول5حدلمذألنهمحعنىيبينهلموسلمالتعكليهصلى
منبجريدثإلمخوالخرفجلدهاقدئصرببرجلوسلممحايللهاصلىلنبىاأثأنسوىرودباجتها
بهمرفأالحدودثمانونأخفعبدالرحمنفقاللناسستشاراعراكانأبوبهرفاالوفعلةبعايئأر

فقاسمهفترىاحذاذاعواذاسكرملىسكرواثصرباذاأنعقاللبطالىأبنغلىقولحروهصدتقدهامن
وقالخمرئمانوناشارحأوأبوحنيفهذهبهالحذادذلخكمهاأنسعدلواىشراعلى

لتاصليلنبىامنلميكننهاعلىلدالةحاديشاالامنىوهارهانقولهعلىوالدليلبعونأرلشافئا

بنعرزمنفىذكفىاالجتهادغاوخذلكعلىلناسانمخديدعلىذلكفينصوسلمعليه
ألنهفيهلتصاعدعلىلدليلاأقوديدوذللشعنثحعلىنصولميوجدعندأحدفهملخطابا

والالخطأعليجماعاهنهماكانيهوذلكألالمةامحبعكلييذحكمموباقفععنصأنيهواليصح
فيهالحدولميعمهألهنهماعلىبذلكوحملحدئمانواأواتفقواأجعواصماالمةلطلىيجوزد

محدانانثدمنأقليهنفممعصيةذاحدفيألفياساجهةمنودليلناجماعاأنهفثبتلفةنحا
لىنىوالفريةا

جلدفولهملمفهوهامنوهواحدجيعهاأناعلميريدوالتنيغظزممااقىفجلدعروفولهفصلأ
انوالجؤابيراتعزبعايئانماجلداألرانهفىلشااابأبعضوقالنايئثمالفريةاوفيمائةازفى

اآلشنكلرضىكللماوردجواايبثكيبراالبدلعليعنفأليعدللظاعرماذكبرناها
وقالاانهاحديقعضىيقوذالفوحداوقاسمكلىبثمانانالحدفأصابهعرفمايببكلليعهنسوال

ضربانهايقتفعأوحفبفوفيفأخذعراضالحدودغانوننالترضىحكلىعبدالرحمنله

وقالثألنينوزادهلخزلمحانينامثفىجلدقداالخطافيعرلموازانابنوقدروعاااحدنينكاكاا

التىصفقالشهادةفىاألولاالبسبوذيشخسقوفىغيرتأويلهكلىالكتلبتأويلحذاله

الىالثالشفيمايضافلبابوافبهفربمايوصفةلضربمفقافىالثاوالبابالحدبهاطبت

الحذفمايسقطلبابماظاسىاوالحدتاكرافيبعلرالباواالحد
نمئمهالهصفقافيساألوللباا

بهباحرارهينقذألوالمساكراضابخطانفسربثلشاهدانيشمفهوأالحدبهايثبتلنيالشهادةاأما

اليقيئهاحتىددالنهجمميليمااءخمياولوشهدإنماتقدممنمكلىرائحقذبشمنفسعأوعلى
ثرنيشهدشاهدانفانمسثلىآأناالخطاسرضىعربنمخوهذاعنوىمحديشربها

إخههاووجمذلكالععييةفىالقاسمابئعنأصبلغ5ارسمكراجلدالحدخمراوشهدآخرانفصرب
شهدافاذسمكرحرامكاأنوعضدناسمكراالعليلخراليقعاسمامسكراالشرنهاشهدافد

انهوعلىشحرسخرانهعلىفقداقفقاثمبرسسهكرانهاصوعلىوشهدآبثرليكراانعليأحدما
األلفاظبخالفععبارافاللمعنىافياتفقاسمكرخرفقدىخركرعلىثرجسمكراالنص

البهصفقالضرسومايفربالثاالبا

وروكطسكينصاللراهنوسطرجنلولكنالحدفوعوالضعيمضرباليتولىلهاالموفيومحا
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لعدلاتارلهانعأسمعكعتلكماوقاللموجعاوالبالخقعشإئنينينضربانيضربامل
االيربطقاعدالمحدودويهو5فىاألضضاسادونوالكتفينهراعلىضربالموازانميبئاوىو

جسدلحاالمرأضايسنرضلىويزكالضربجلصبهردالىولعتبعةافىمالثقالهيداهلهواليمدوغيل

بدأبوزقالاالبالسوطلخراحدواليقاميهتسوطنبسوطيضربومسعلةالضربواليقيها
حدفالانهاألولقولاجهمابهنباوماموأجزأهظهرهعلىفرسبالدرةفانالقاسمابئعن
التمكليمهماللمصليرسرلماروعأنالثانعةوايةووجمالىالذناشذلمأصلاالبالسوطيقام
لنعالدابالحريكنلرافيفرب

الحدالىفيمايضافالعالثالباب

الرافيأةهياوالرجللعتبياليكاقامالفىعنأشهبروىالأملىأساليعحاقايعنافهل
واليتهطحاقيدزمطيدزأذلكفلمضبرجنسلجدمناخبهلىبلدوزغثيللرأساحاقألنلقذفاالأ

ولمفربةزواصاوافيفدحىبذبعدهلصماواوسلمعايللهاصليلنبىاوالناقثيلوجوهلمنغير
بهاليطافحبيببئافالظرااربلشيطاولحلمسئلةودبالمانسثلأحدنهمعنبرو

أشهبروىذلدومثليففحوبهأخيطافبأسفالبالفسقلمئمهرراالمعتادلمدمناالنأليعمه
البئحيفأنفواجبوالفجورالفسقادمناطمذالغاذابذالنهووجالعتبيةمالدفيعن
لئعاينيالففلاأهلأحدمنبهفأليغقركالهعألمالالسفماهوفيعواذالاللهواذللردعالهفي
بالفسأنكورظراكالمدكنسشبمالكواحبيبانفخدقالالممإنوأماوالغيرهنكحفي

فليلالحدودماكامنلخرأوغبرهعليحداأفيممنتبيةلافيالماجشونبناوقالنلمصلزم
الناسعناالذاهدابانكالميفتنعالهلممبنامهالىأاشالمالكةوجهواليسجنسبيلى
جيعالحدفيانلماجشوابئاهئىلووجهلغضلوالدفياوأملأذمحالناسصىبالمعاعالنهافىإلن

أونجرهعانعلعباممايجبها4فاليجبذالعكيحةمحنلالزنافاماهـأوااظمليعبكليجشرب
3ألتوالفممقباالعالاش

ممغررالحدفىالرابعاالب

وأصابهبالكقالههلمذلكممخآلخربلشرحدفانواهـلىمعحدناشربلالرنذاثكررمن
فاغااراهيزقئعالمحفانصنللهاوحفوفيفىالحدودساحمناوذلئأنابيهمذلخالفيالنعلم
ذألوكثرلفعمندزجرعاتفدمخاطلحدالاعليهذألفعمذربعداحدنمعليحدواامكق
اورسأئمأفيمعليمذلكفاذاتعالىلتاصىمعاعنالحدودموانعالنلممتقبلافىمثدعنئمتنع
منهماأالىجرعلىمنكتاجاراالنهأوميمرةلحدابعدفعوا5سرانعةلحدثااعلييعامألتطكم
جنسمنسببهانتىلحدوداشاااثبتذ1سئلىلحدادبلأناهيسننبمااحهاجامامثلعدالحدا
عدنلرحدمثلجنسبسببمامنالحدانانكالقذصلروحدالىناوحطاخلعداواحدتتد

صاواااوصانعددارررأنيمونفألبنلوأوحسالىفلقةاحدالمحفذ

غعمافهقاودجعذلئاأوافجئمعااوسوالفاسمابنلئقالماالهخأليتدافانههالفذروحدافا
روهماكيااوأمااحداسبهعاكرصيتداخألحدفوجبمانوجفسههاياحدلكلددما
رهماعناكالماجشييجزئبنافقالختلشاصابنافيهففداويفذفبزأننثلشمكل

الماجمثمونابنفولوجمإقامتهماوالبدمناآلخرأحدهماعنالفاسماليجزىابنوقالأظهعا
لىمنضفلث91



عنمالكعندثنى

عنسئلانهشهابابئ

الخرفقالفيحدالعبد

حذنصفليهابلغنى

بنعروأنانلرفيالحر

عقانبنوعثمانالخفاب

واعرقدجلدبندتهكبا

الحزحذنصفمعبمف
اخةسفي
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ءوواحطاعذذهماكاناداذلكأصليتداخالحدفوجفأنواسجنمنحداننينأخاأ

ننحعلفجنسينمنناعلوخألنادفالتهماعدديختلفهذينجدانانسملقاابناقول
اظرشاربالحدعنفمايسقطالخامسالباب

رواهالحدعليهذلويقامفىاظرفألعذرلهمخريميعمواالسألمفىدخلالفكاألجممىكاتا لميقرالذىحوىالبناذاانهنهابازبدرولمجفاوهببنااالابهوأهالمثالموازعنبن

االسالمبأتهاللنلكفيواالموابناقاليعذرالمجدوفانههذامئليجهلوولميعالهلتعابا
فالنحأللايخراظسالمسكرمنفىلتأومنمسئلةالحدودمنشيأأحديجهلوالقدفشا

أهلمقليصىفجبنغاهواهذابمولعلامالوألموازعنابنا5لحدرواذلوعليمافيلهعذر
صالسانيساكزخموفدالاالحدعلينهبمالصوانالعلموادإالجتاأهلمنكاندوأمامنإالجتها

الحدأحدفهمعلىأقامصافالنييذمبااشربيرىنهىبمنمةإألمنطوغيرهرلعواسفيانمالك
ردعليناماوالماالوصطنيوقدرفيهمومناظزوتظاهرهمبهبشرافرارهمليصعاوالدعا

فهيفاايقتضىلنبيذوطذااثرباليأعلىصوممافارفنئنهآامااىلئؤراسفيانمثلثرفىم

عتقدانهماالقالهنيلصواباوجهوتبافيفيبمالهمناظزلهلمألمحررتولكنهمذاليذلفيل
انالشافىكلنورودؤبتعاطعنهتسقطلمتابهـثماظثربومنمسئلةربهودثاليعا

كلليهاطرفقالمحلغنىالعبدفىحداعنسئلنهاشهابفيالفحنطالحدصعنهتوبتتسقط

فعبيدهمعرفدجلدوافيوعبداللهعفابئوعثمانالخطاببنعروانلحراسفيحداطنص
حدمنهلىإلنألجلدةلبعبرجمدأرناالحرفىحلعبدلصاعانقولهلثنهـرالحرفياحد

هـنشرلبلمنفكذبعينصبهلدأروثمانينلقذفاصبهلدقىلحراالنيةلفرلخانونمحداا

جلدنصمعبيدعرفبلذوابنخوعبداللهعفافيعثمانلخطاباعروانوقولهفصلي
الحدعلىأقاهاونايأنويحعملعثمانوكذلكميىرالموهضاظطاسأهبنوعرلخرالحرفي

االعبيدلكللياطيتمعرنمبنقهوأمامجدااالمامةبحقذيثلهفيكولاماركهسيافىعبيدهما
عليهيقامفتنقلثاوالحدايقيمصفقمنمنهمافىاألولذللئبابانوفيبملكطم

لحدايقيمصفخنألولفىالبابا
يدىبايئالحدودليضربوأحبالىعبمداطممحدبئقاللسلطاناألحراراعلىيقجه

اسلدكااذاالحدشمدهعليهيقجمأنبلفالبأسالوأماالحروهذافيلئاليتعدصفيهاالقاضى
السيدجمالنوهـايرسسيدهشاهداشهدعديهذالراحدالمفىوكذلمثمالوأصانيظلهجلدا

لحالىكنالحداذاعلعهايقيمصاذالسيدأنانكانشامةفامابهرالعبدذكاذااوهناأوأنثىكاا
واغمامملهاللسيداقامقالحرعاإلسخافقدوبهاعبدكانكوجهاغيرعبدهزونجأكالل

ههمبافيقواولدممفايبتأوعسيوجملرلطرمقافي
لمحدودصفقاقلثاالبابا

الحربهالفيهحبعذاالبعونأدلىاانكانجكبدثمانون4دبراانكنانهفدشفدم

وهواليعرمملقاافيانافقدقالسكافياربشافانكامسثلةلقلنىبعهنممداأر
نإنوجعبئومكرهممافيبهفليضراللهحقيأتيعفيعشفاعققبطلأنخشىنوانسكراق

افانبهنمسمثلفيبردجفاليههوعلميأليذكربماببهرىلسبهروالزجروالخدبردع
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اليعجلمالكقالحاملااتدالمرأةاذلكيفيقأضحتىايفميقوان5جلدجمل

تضعأضخحتىبهاطاقكانتبينلحداعليهاأقبماحملأليسافانتبينهاأمييتبينعليهاحئى
خرأوأوشربتذفكأمنأفافيلحدايهامالوأقيمعدلهانيرضعهستؤجرلولدهاشا

لفحفأأياالرمواالكإدراولماامنهابرؤفىاالووافرسزيرجىعانهذانلكووجمقفمماص

بنسحيىعالكلصليهاوفشيوخرونالكاقتهمذليههىمالمئيلدواليؤخراقالالحدحملعن

فولهشحدايهنعنصالميعفىالتمأناالصحبشئماسنالمسيبيتهولهـمعسععدبنسعيدات
لحدودايريداأنأحدهمامعنعايئيحعملحدابهنمالمعنهيعتىأناللهصحباالشفةمامن

والوجهلسترلهاموالنعفوعهامامزلللىالمجفانهثهرطمنمهمقايقومأبرمنابلغاالمامافى
فقدمحدالقذفاالماملعفوعنهابعدبلىغهاازلصاحبهالحدودماالمجواانبنبفلكيريدانئماقأ

قالمالكصئعالىلت51شااتمبينااحدالقذفدفىكتابذلوسيأاخثصقولعالفى
كايعمذشالحدعرفقدوجبهكليبخرأوللكراشراباثربمنانصالسنقطندنا

مطبوضارعنبأومنعنبكانتمقلمسكرةاعنوألامنننوعأىمسكراشربمنانظل
أهلب5مفىايسكرهذولمسمكرألحدامماطوجمدفقدكلثيراآمنماشربوغاليرمطبوكلعالكخا

حرامكثيرهفقليلىلكرمواالفلمنجفقمانبأللماأللشافىاقالبهوالمدينقعالوغيره
غإلرمنفهوجأللامحرموالخلامنمايخرجعداثلثمومايبؤويذهبثلثاهوطخعانطبجعلىها

فيهالمناظرةاونوأليريبهحدونهاحنيفةأبىابقدكادأصاآللىاوهذهمحرملمساكرمنهاااالطبخ
األدلةاألمدووصوللطولماوذلكبيخوالتولئشنيعاالىيذهبكالاعنهاالسائلانويقولو

ذلكفيهاليسبألفاظكتبهمفىايدؤلوذكخانهماالمافيهابلمعليمقبانررهاوتمال
انباتأحدهماطريقانلمسئلةاهحفهفىولناعندعمهاأهياخفأوجهعلىاولؤيتأوالمعر
هالدمذفاناألولفامامسكرشرابيمصتحراثباتاثلثاواهسكرالخرلكلاسم

الخرانماأبوحنعفةوقالبرءغأومنكاعنبمسكرمنشرابكلعلىالخريفعاسمانوالشافى
عربئاوعنىمانقولهماعلىوالدلعللمذكوراالطبخالميطبخاعصيرالفبالمسكرمناسم

خمسفأشياءمنوهىهـاظيممخرقىلفقالعايموسلمللهاصلىلتاهمولمنبرعرعلىخطبقالان
عراناظبراثملىمنالدليلفوصقلوالخرهاخامراللموالهوالئمعيروالحنطةالعنبوافر

فاوانفرداللسانأثلمنالخطاباألكصياءوعريلخسةاهذهمنكونالخراانالخطاستالا

المسالينوسالعجبموالعربواقريشوقدخطببذلبكفرةفكيفبقولهالخغلقولابهذا
نهاريااظمىفالميمالعقللخرماضاميواقالخرحوانهاوجهوجماعاانهعلعمفثبتيهرذلكفلم

لميسرواهـاظمماامنوااالذينأيهاتعالمحياقولهرمحرمسمانصعلىوالدليلخرابذلستمممى
علمفرجسنهالمحقالتعاندالةأدآليةامنفلنااونهنأنتمفهلقولهلىاالزالمياالنصاا
يفتضىواألميذلكباجتنابهيفأنبوهفاجتقالىتعانهالىلئاوالمحرمفقاهتولثميطانا

اظرمنوهوالباءفيالغعألحوأوكانوءهـالبقاءذلمشبالفالحوممدعلىئالشانهووجهالوجرب
المؤشينبينبانهاتو2وصفهاتعالىانهرابعوجهوالوعيدوجهالذاكاناليجتنبهالماهناب

ؤعدتعالىانهضامسوجهولمحرماتااصانةدوهذامالةتندتذكرؤمدعنوالبغفماهوةلغداا
ودبملنامحظورمحرمواليتوعداالعلىاوعيداغايةوحنالاونمنأتمفهللىتعابقولهقعيهامواعلي

عنمالدعنهثتى

سمعانهسعيدبنيحيى
يقولالمسيبسعيدبن

أناللهحباالشثىمامن

صذايهنبالمعنيعنى

لسنةلواقافهاسحيىقال
شربمنانكلعندنا

فسكرأوبرمسكراراباث
لحدعايعايسكرنقدوجب
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قالرسولقالللهضبدابنصابررعنلمنكمدابنمحدعتلفراتاأبىعناللىادوىلسنقماراجهةمن

شدفيهذاشرابالقياسرانجهةودليلنامتحرامفقليلهكثيرهأحهالموساللهءلميملىاالة
أءلمواللهلعنبيراععأصلهحراهاقلعلأنيهونفوجببةمطر

ينبذفيهأنتماين

ماللعنيحيىحدثني

بنعبداللهعن2ناعن
صلىاللهسولعرأن

لناسخطباوسماليا
فقالمغازبهبعضفي

برفانباتبنعبدالله

أنفبلفانكرفغوه

فقيلقالالهافيفسمأأبلغ
الدباءفىيخبذأننهثا

عنوحدثىدهوالمزفت

عبدالعألجنعنامالك

عنيعقوببنالرحمن

أنهريرةأبىأبيعكن
ليهالتصلىاللهرسول

باهلداقىينبذنألدأنوسلم
والمزفت

5خيهينبذأفىغماث

بعضفىسلنالاخطبوسلمليهاآلكمسلىاللهرسولعرانبنالتعبدعنناقععنمالك
ينبذأننهىقالفقميلالعاذأبلغعفساأنقبلفانحرفمخوهفبلترفابنعبداللهففالمنازيه

اللهسولاونيرةهـأبىبمنأبيهعنيعقوبفيلرحنعبدابنلعألءاعنمالكالدباءوالمزفتقى
خطبوسلمالتصكلليهصالنبىانفولهشاوالمزالدباءفىيدذأنىخوسلمامالتصلى
المغازىفيعايممامجبوتعيممليماماالحلقاهامنمليألصاباكانططلىلمغازابعضفى

ليهممعليهاأفلنهايديرمخوهقبلتفاللهعداوقولذلكلىاجةاطمنمايرىحسوعلى
التمنهمرضىبةلححااحسبذاثكانتوعلىعنهينهىوبهومايأمرمايعامهتحعلموبهماصطب
ؤاهيهواجتنابمتثاألياماهاالىومسارءةواالخذعنهمنسااالفتحرصاعلىتفعل

عرفسألفياللهيبلغصكلبدأنخطبتمفبليدعنيروسلملقعكلعهاصلىلنبىافانصرفوقولهضل
حضررهفاتهلحينذلموتلئأليةاقالماذبهماخطبعلمأومنحخرخطبتهممرهنبنللهعبدا

يذكرمنممرأنبنلتهعبمايحتيولملمزفتوالدباافىينمبذأنعنوسلممحليهلقاصكأىنهالهفقيلا
لةعداقىالخالفانهمعليهاالديئنفلبمكلىيثقذاالفياليأخىثالانعلملماصدبذلكبرهأ

األئمةهنلهمن3منيبهبأنيمونلككذاسيلبرازاالخذجوافىواللخقبةلصمااجميع
بكديمهيكتياالعناليرسلأنه

وهاطلىلمزفتوالقرعحوالدباالمزفتوالدباايأبذفىأنعنوسلمكليهاصلىونهيهؤسل
بناقالتغيرماينذالهالعأليعجلاعنمماالصلماأحلقالحبيببناقالوهوالفارتبالىف

أقولبهاوالىأحبليلاوابحببناقالوالمزفتنبيذالدباهخذمالكبهراهيةجيبفا

ىلالدباءوالمزفشوافىينبذأنوسلمكلليهالتصلىواالنتبادوحيمومللاهنعوايةألمنعوج
فوجبلنبيذويغيرهاشدةيعجلهحنىاذانلمعنىاجهةمنليلناودهيأوالكرابمالريقعضى
بكاذلكوتعلفىمنسوخانهحبيبمازبماليمافيبماذووجكالخليطينممنوعاأنيهولق

سقالنبيذاالفىاعنخهعتمكنتقالوسلممديهالتلتالصلىارسولاناالسدىبدةبركنروى
مباحأنيهونفوجببةطرشدةسشفيهليشرابنهالمعنىاجهةسهكرومنكلواتقوابوفاشر

اجالترأعلىفيياكنذاالنتبامنقلنابالمنحفاذافرعلسقاءافينتباذهوفرادهاذلكاالننباذأصل
مسئلةجمهاعليحئركرململهاجالترأعليهاوخااظرمنسكركقديللىمالنبيذثربمايصازأذلك
الىقاقفيذاالنتباباحةهاالعنأشهبفقدروىالىقاوأماغيرالىقاقاناهلمزفتاكاذااوهنا

ذازفتانهاجمىكبفيتضصبوزاالنئباذفيهامنلتىالظروفامنارغوبانالىقاقبايئيفرقوالمزفتةا
ولملمزفتاوردعاماعنلهىايرهاالممشقاقاوخوذاثالمزفتيمنعياالظهرأنسينليسلمجعا

قالابسأرأهدزنبيذنهالئهاعنشهبأىرورفقدلجرااوأهامسئلةغإللرطمينزقاقايخص

بنعبداللهعنروئوقلىتماطيضنلعارراراايديرأنعندىمجتملوأبواوليدثلفاةا
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نبيذاليعجلمعنىانكألماجهةورنبيذالجرافيرخصلموسنهليهاصسلىلتبىاإنهسعود

نبعذعننهىليموسلملقاملىلنبىاعرانبناذكاالسقيقهصاروعطننتباااليمنحبقفلملمطرألشدةا

حبيببناىفقدروتملحتاوأمامسملةعلملتمالمزفواأوابالحفتمطلىلذىايديهرأناللجرارفدها
أبوالوليدالقاضىقالكلرصمالرعلىمنالأبومحدالمنعقاضىاىؤدروفيهارخصماالنهعن

فىالمزفشواالصلحدمماااساعمنالومرحدثالمزفتبئعللمنهالمنعنابهندي
انانأتيكففالواوسلمالتمكليهصملىالنبىأتوالقيساوفدعبانمجباسبنعبداللهعنماروىذلث
فزالشهرحراماالفينأثيكنلفارمضروالنمتطيعمنالحىلحذابينكبنناووشفثعيدةمن
بالتموحدهباالبماهمهيبعأوعفىاهموربعبأالجنقفأميبهخلوراءناندنبصنخبربأمي
قامياوسلمتليهاالقمصلىرسولامحديأقللهاالاالالأندةشفابرحدهبالتهاليماناماتميونهمل

طلمزفورواوالحتمالدبعنعماونملمةاقظساوتعطوارمضاومومالركاةلمبألقوايعاها
بنقاالبموراامنبوابررأاحفظوهاوسملياصليقالااللمقيربمألورلنقيراليالراوصا

اليهتاجيحببناقالهالذىوهذااوأخفرفخارابيضمننماوهوصابخريالحنمبجب
وهويرهعالىحاجمنلمعمولابالحتملفخارامغماطلىالحنتمممافخارحنماكلالنمايمبىملئأ

لنقبرفهواوأهامسئلةالججرحموحكمفألطللىدلفخارالذىاوأمابالعئرقىالمثندةيعجل
انهاألولىوايةالىوجهلمزفتوهوعندهكرطهماالنهحبيبصدروصابنوالعؤدالمنقوو

االيميةاالننباذفيعنيثمكضتلحديثاوردوةلمزفوالدباءمبلخلهغجعلاهمنإليبلغ
األنتباذفيهيمنعفوجبمأنبهئغييرماينبذيعجلهذاظرلثانيقانالروايقاؤقيهانجاذبذوا

أعلمللوالمزإوامملدبل

جيعاينبذايهرمأنماجم

ينبذأنعهىكلليعوسلمالتصسلياللهرسوليسارأبنعطاءعقبنأسلميدمالكلنص
أنالتمكاليعوسمالتمصلىرسولىنهفولهشلواقوواربيبجيعاالبمببروازطيجيعاا

الفاضىقمالالمربموجهذلدعليمنالمنعيقمضىبيبجيعاوالرطبجيعاواقروارةنجذالبطمبر

ختاهنلميسكرفهوممنوعماماوأيتحوفيكلندهلمسكرفألخالاحدبلغاهااذإئونحنا
انهلفريمووجماهيةمنعكافوبموقالهوهنعمخريممالمنمفقالفومهنعاضابنافيتأويى

انهلمعنىاجهةالمنلخريمايفتضىوللهيجيعالرطبواابسرينبذاأدتعكلليموسلمأنصلىخهى
االنتباذذالصلهيبدغعرماولمطونأنفوجبالبثرافىبةلمطيرالشدةاحذاثايفجلمعق
االنتباذفيعنكنشنهيعبمويبملياتماملىتجولهبملفرابمنحابقبرلووجهالمزفتاظنتبمأل

بةهطرلمغدلئععشدهذايئرإبانتلمعنىجهقاوسنسهكر3أمظنتبذواوصنألفيمجية

كرذففدتقدملمزفهتواإلحتماالنتباذفيوأهاأفزدأحدهاباللتباذاذاذلأصلابهامجرميخ
مايعجلفيبهليينحالبلفوالنايهوكسلثثندمحأوأبرالوليدلقإضىاولإظالفطفهها
ارطابفرولميبدفيهمنمرهاقدأزهىلبلظاذاثبتدامسثلةالمطريةللعئمدهحمو

فهجبجميعهاحملبسرفياكنلنبذاجههمامنمنعاذسوااالرالىلبسرااجداومنافدثهوار
ذهنئيجمبززأئأل

ينبذاجيعاالأيهرأما
مالكعنيكيىوحدننى

عطاعنأسمبنبدزعن
اللهرسولأنييساربنا

أنعهىوسلملتمكللعاصلى
عالىطبوالبسرينبذا

ديبجهعاوافروألز



عنماللثعنوحدتق

بهيربنعنعندهالثقة

عجدعنشجاالبنبتهعبدا

الحباببئالىحمرر

فتادةأبعنىاالنصار
اللهولردأنىاالنعمار

أننهىوسلمعليهللهاصلي
ليبوالىاتجربهثربأ

والرطبواكهوجيعا

ألصلوهواماجيعامول

لعلمايزلمليهأهللملذىا
لفذلكانميهبرهببلدنا
عليهاللهملىااللهسرلر

عنهوسلم
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جسكانامنوانكنيانينبذأنمنلمنعاخلىلعلدلرطبوارينبذالبمأنىثوفولهفصل
لشربعندامجنلطانأولكينبذانكذلخلمطيناحبيمالمجوزئصرببناقالصفرديهتحدينبذانوا

لفقاعااالماكعنهىؤسفقدبيبزسثلجأسأومنبيبوزعنبثلحدواجنسىكانامن
حدواالنكلأنمايهووكنوعايبهبندفامخايتمبالعسلناليسباأصبغعنحبصبئافئهدص

لجعايمنعسرأنفالقيااحدينبذمفردواكلعيرلمثأوالقمحامنلغمقاعاالنامفردمغماكاينبذ
سملقاابناوقدروىلحريرةأواجينلاظعفيهتطرحلعسلافىختلفمالقداشولبيزاماغيرأن

اخهماحليطاناالوللغولاوجهاكوهوأحمهبهبأسالوقدقاللقاسمابئاقالانهكرهههالكعن
القولووجهبيببمبيذلمروزاوخلطهفيهمانجزذلكفلمالسكرالىواحدمنهماينكهىجسكل

لشعيريالقمحاذالناالنتبابابمنليسلكذأنلعسلافىتطرحلعجايئاقطعطرحروموانلئاا

وونجهيةالعتفىالقاسمفياقالهبفألبأسوشرجمهماوالمبنسلوأمماخاللالوجهطمذاعلىالرنبذ
النيلىفروشرابالوردكشراببينومشرخلطهمعنىوعلىممافىوابانتباذليسهذاأنذلك
لى011منحدواكايغمضىكلتالهماالخليطيناأنشرطناديسكروهأناليفضىلهناانثانووجه

ضبداهـنمبناوىليللوجماعلياالنتباذلكنلغيرصبهوزخلطهمالمسثلةراالس
بفلكالبأسوفذقالقاليسواذللثواالنتباذفىليلوالللخلذلكفىالخيرقالانهمالكعن

نبيذعنوسلمعلياللهصلىلنبىاخهىبعهوملتعاقأبوبهرالشيخاهاقالهاألولىالروايةوجهللخل
بههاوولثانيةاايتهالريوجهيعيرخألولمشمنبيذايصيروالنهرهواللعفألمجوزذلظلاظايطين

ذللثبعدطولثمنبعذابدأنيهونالانهوقدقالالخلكاللقصلمبهوالنايذااليقصدبذلكأنهعندى
يفسدعصارنبيذالشرسفاذااالفسدهوالنبعذيعجطلخلالنتعجيلخالفأليضرمعايعجله

3مبةالمطرلمصدةاحدئتفانفقدأسانبذالخليطينكنلكاثاتذذاصشلىارافعهودمه
هسذافاقهضىالوجهكرغإرهذايذمالميسكرولممحديبهوزشربهأضىلقااسحدشففدقاللموان

ولمببلغذلكشرلمجماقدنبذهنوانحدافوالواذاالنتبايممخرقاالنتباذافيفولهمنهاتقدممع
عناالشجفيعبدإدتهبنعنبهبرندهالثفةعنهاللثقوالواحداصمباحيسكرأن
أنفهىليموسلملتمااآلهصلىرسولاالنصاركدأدةقتاأبىعناالنصارىلحبابافيلرحمناعبد

للماعليبأهليزللملذىاهيواألقافمالولرطببهيعاواواكهوبيببهيعالىقرياايمثرب
اقريشرببماأئهىفولهشعنهوسمكلعهاصلىالترسوليهرمذلشلنهىانهببلدنا
قكاناىااولاالشاسيههعافىأوهمانبيذامعيسأنهنهافدمناهيلمجيعاعلىواك

دانمأظلوفدقدهضاذلكالهىفقدتناولهماخلطاعندالهثربئمنأالشرسفاذانبذاهفنرعتده

وموبعدذللشفيهماكلنلذىالوجماباعلىأرادأنهـيشرانماانهطباقبيبلعلميمثربماقروالى
الطحقبعدالمعتادالوجهومعنامكليلشعيراكليأنالحنطقونبهلألنجألكيقالاالنتباذ
لطبخالذجمياالوجمالمعتادفمهامنعلىذلكومعنىاالنعامكليآوفالنجمدياظوالعجن
بيماكسلهىاذلفىفيوالرطبيعاجعوارهوليبجيعالىقروااأهيمتربوفولهفصل

لبإذلهنلمتعاحدفثبهشبذللواجنسليطبوهماهنووالىبالينلجعابيبوهماجئساندوعنلىوا
كاتاييألذللئسواءوبهعهماتعجعلرأفردباالنتباذالمحاالساذابنهماواحديفضىبهلئينشه

ابنؤذضالنبيذانأوخلعلللونتباذخلطااذااونيمسئلةأجنسينمنواحدأجنس
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سفرجلنبببأوولصبرابماطبهنوالبأسرلعصانيعحلىالنبالمرىالبأسجبيب
االحدنهمنكلواناالنتباذيفصدبهلمعذاانذلكووجهذلحألالبهعليومكاناذاوغر
علىإالنتباذبلوجهغيرلتفاعكلىوالسفرجلامعلعميراستعهلاالنانتبذاالسكراذاالىيقهى

ليستالصناعةكتفانالعصيرمنالمرىءيعملوكفللثالفسادعنهلمنفعهمورفعوجماالعتقاد

حملهيصبرألىذالأفضىفانعاومةلماعملمطاوافعلمفاهنوجهابهاممايقصدواجاالنتباذوعلى
وعذالتهالوليدرحماألقاضىاقاليملخلمنهالمفصودلىااهـصرلأيمنعلمذلكأننانبعذقىا

امدذفييفالمجوزأنأيضافانذلكمنلمغايةروأماعلىلجنسيناتليلباحةايةوراعندمحكللي
لمركمااوفيمنهفلذلمنعمباحمقصودبيزاماشكرضلجعواالجنسايئتخايلقىليسالنهانمعباح
علمأللهوابمنونلئممفلذممامحقصودغرض

اانرآلمخريم

ليمهمعلملتماصلىلنبىاوبخعائشمشعنلرحمنعبدابنسالةابعنثهاببنامالمنص
شأسكردنهوحرامبشرففالصلبتعاعنوسلمكلملقاالتمصلىلشهـمثلمارسولاا
يستفهمونهكاؤاحسبساعلىلبتحاعقوسلمليلتاصليلتارسولشلتمشهاارضىفو

يؤمكنفسأإكجبأوغيزذواأووجوبحأللأوتحليلحراممخريممنممايشكونلؤدهويسا

فسأواعاالمكعاببنصواتحرجماالخروعلتحريمترلالهوذلكالعسملثرابوهوالبتع
ولهإمابناببعفأوكموصنعومهعلىعوللكدمنالذمحوردأنليعالوااالسمهمذاعلييقع

اذسعبتالعربلمأسألتاالثيربقهمن5وغيرالبتععلىيقعهـاظايمملوفيلفاقالفظا
يسألأالنمحانلأحدهماوجهايئمنيمنهفالجوابهواظرلبقعاالالبخعابخرعنثحريم
أنمثلخاصباسمالخرتحريمبافلنبيذأوانحريمواشبلغهالخرريمغلمبباتذلمنعن

بلدمنكالباعلىالرامننوعيهونألثانىاوالوجهفرخراخرالعنبأومخريميبلغريم
بآلخرفىلبوخرالذربلدآخرفرخكالبطلىوخراعلثبلدماخراقرعكالبافجكوبئالبالد

اسعطلكثرهلكثزلهفماهواألغلبكلعدهمأظهرذاللبلدكانمافىأطلقاظراذانجيكوخالفظ
ندهمرماهواألغلمبعغإعنبلدصفيسأقأهلعندهمبهاهومعدوم5ينهفيمدواالسمهذا

الحمهذالثالثمانيهونوالوجمااألغلبكلندهـصاعلىمقصوراالحملقوفيليكيد
أنالرابعوالوجشببهعلىمفصوراأنيهونلماجوزالسائلذاهسببنجظنؤرثاوإلعلى

العهومحمانكانليعلملبتعاعنفمصأللمصيصالخرفجوزعليهايمرفلعيأسمعمخيسالمق
التمطيهوسلمصلىالترسولاهثنىذلفقاعننمسثلهىمبرأنوصوفذراالالفيلج
منئزاليبهونفلشلبتعااومقاللمزروالبثحاأثمعزبقيقااللنابهاالتمانفقلشيارسولنالخ

سهاكرصامصالشغيرففالمنريهووابئفعسل

ابأانهمحلىدليللبتاعنؤدسئلشراساساكرحرامكلوسمليهاصليوفولهأفصل
ولمبسألطنلبتعاعنسئلأحدهماهانهوجيينمنممنمقدارماصملشراسالعناجنممنعن

عنهسئلعاحبوالهنهواالكاالجذسبمكلنذلجواافتضىلسوالاصابرسنىمفدارمننلما
أقوجفالجنمسالسهؤاليتتضىلسوالوكاامنلماتقدمجوابانهنازعليمواذاققمنهير

اللىاثحريم

لكهاعنمجيىوحدئنى

أبعنشهابابئعن
عنعبدالرحمنبنسالة

صلىالنيوجعائشقز

قالتاخهاموفلاطمنهلي
اللهريمواللتمصلىسثل

فقالالبتععنوسلمعلي
اسكرفهوصامشرص



نمالعنوحدثنى

بئعطاعنأسلمزيدبن
التمههـليوسولييسارأ

عنشملوسلمعليالله
الخيرفيهافقالالغبيياء
لثلنسأهاعنهاقاليونهى

براءالغبهااسلمزبدبئء
االسكركةهىففال

ماللشكلنعنوحدثى

ممربنعبداللهعننثع
اللهصلىلنهرشوالأن

شربمنقالوسلمعليه
بطلالدنياثمفياصلر

اآلسومنهاصمهافى
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لبمآلهؤهلبثرجنسعنماغاستلالثاوالوجبامنهأعممثلإلوانكانالجوابيهون
أيقتقيلبتعاعنلسؤالحمخافالومامجرممنلمايكللقاديرضمومفابعااعنولوسألحألل

لمأسبهرنرابوسمصليابتبمصلىوجواجنسهعنسؤالانهنبتجيعهعنالسؤال
الحمعلقوسمعليللهالىوالنمؤالالمبألهقاليكونبثرلاأجناسعنلجوابايفتفى

ولوأراداالخبازعنغيرباعنموعنذلجوافكنمكرجرامأشعرابكلفقالسبئاحمك
أسبهرهاولقالكلأمكلورأسكرامقدلقالكلوبعضهاحأللصاممقاديرهبعضواأبعاضه

الجنسعلىفعبطلشراااسمأنالخألفالنهبلشرايظعادتهاعنتغنىوالسهامننهوحرا
مرلقدوخادلجنسقبفارادنهرالظاانولميعلقمبالفدرلجنعمىباالحمعاقذاديرخطمقابعضود
شمللكلليموسلمافليالترسوليسارأننعطاءعنأسلمبئدزعنمالكصأعلمللهوا
كةاألسىمفقالغبمرااماأسلملزيدبنمالفسأكالعنهاونهىالخبرفمهاظل5لفبيرااعن
وصفتهاحالهاانعفدعلمعهايقتضىىهاؤالخيرفلغبيراءقالاعنلمستلفيوسلمقمكلياليفولهش

لمافدهناوسلمكبيهااجصلىذالعنوانهجنسهاعلينلسؤالياأعليماأيفيدلاوخفى
طمعنفانمإشأبونهنوأمأالمااذاسأوأءقالمعهادانعربممرممنوهوالمعروف

عنالذاسألوافىلقليللىكثيرمنمدوخاامطوالعنماليوجدلحاطقطرضنهطمالعنجنسه
نسألومبلنكليفرابمررابأواذاجنسعنالسؤالماغايقجأنافحهوبةاألشرمنبثصر

مامحششمقداوادوألعقدواأرصنسمواذامنعمنعمايةبكبتنبمفانمبأنععندقناولهلسخن
أوانجهلصبهعنبعنسرهارهقدمنمأوممقدارهايتناول3أمنهبةانشرمضرتصنعقالواتم

المسؤللىبملكثيراكقليألنحالغجلعهالوردفيشرابعقفسألجفسعنفسالالسائل

واخألربلفظبذاومقدار5ريجتنبكثبيافهمضرتفألتبتىيقولمامايسيرهلعفصيلا
واشاعملمالممانللسوالهوافقالنيريدالجنعمنهاألظهراالجنسكانليىولمفداراظك

أوالخزقالاللساناظطاسوطوهنإهلبغعروذألنهذامنتمنعالغةاعوا2خري
بلطلووراهـخرأاظقليلاليعبعىانلوجبلقليلياوردامحثبمادلمراافلوكانلعقلاامرما

اومناندالعقلاهيبانفرأدمألسحوانكانخمزأجمىيملخررايسأولماأجعناعليبإلفاق
لمقدارادونالجنسقلىممراممهبذلكدلمرااعلمألعفلاميمايخاجنمهل
تثألسكركاابهلىدليلبهةاألسكههىلغبيرااعنمالكلماسألهأسميفؤولزفضل

محرأنبنحكبداللهكننافعمالئمكلنصثصراباألساكركههىلتى51والغبيرامهعاومقكنم
قولهشاآلضةمنهاصمهافيلميتبثمالدنيالخرفياشربمنليصيسلمتياشبتمصليرسرال

اشكلهوسلممنعصلىآلشرهتيانافيحرمهابتبمنهاللدنياثمافىصالرشرسامنيموسلمماصلى
بماضيشفدزنبهاعليمفاوأفميففممالتمنعننمقبولةممكنقلهبهابنهامعرضقلشارالتلىان

ألعممثونعوؤاانسأاللتلتهاوللنالويحزثاوبةلتوامنبمعجمعأصانعلىلمدبنالمكا
الحرمانببهن

أةلعفوبةعمبخنادحسلوائللهأشكلموايديرآلضةافيحرمهاكليموسلماطليوفولهفصل
رإياكنهقاالشمانجذبايهمعىشرآلنرةاشدالجنثويقتضىخرأكرمفوعنهأنلهأواله
ءإطنةدخلظرعربثلمصرعلىفمرطبينفيلذقالشارمن
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برايمتحعرصامع

عايعفعرمنعباسبنانمهـعهألكلبداللهلمصركطاوعلةاعنأسلمبنيدزمالئنص
التصهليرسولفقاللهخريةواوسلمممليتيامعلىالتلرسولرجلأهدعباسبناالعنبفقال

تمأنفقاألمىرتهساربمفقالالمحجنبفسارموجلالحزكالفقالالتأنأماعالتلمليموالت
لمرادتيناالىجلففغبيعهابهاحرمشرلذكطحرمااوسلمليالتالتثصلىسوليبيعهافقالله

جميحعنيسألأأحدهمامعنيينالعنبجتملعايعصرمقسؤالهشذهبعافيهماحتى
الانرمخرمجامعامنأحدأحوالبعةللعمبرأروذالنلهضحوأحوافىينتهىأنلىحيزلجعصراالعصيرمنأنواع
مالكعنمجيىحدثئاراارايالأسكريالثالثقاذايبعكرأوفبلوالثانيقاذانمئىينشأنوقبلععرج

افيعن13زيدبنعنعليحادبررخأنبالفيهإخالففارمحأللىنشأنيقبلحالوتهصالوهىاالولىفأماخأل
سألانهالمصرىوعلىاالعموزالمعاصرالتىفىوبرألنيشرساظرالعصعنحبيبماخهىابنحكهنقدقال
عاعباسبناللهعبد6اأصافىبقايفداخنريالشئمايهونهـأأسفلهاخوفافيساعضكلصرلمايبتىوانكن

فقالالعنبنيعصركثيرامنالاظمريحقليلألنبمنيفهسدجيعهصهـيرطومحيفتليعليلتىمخمعمرفتصيرخمراثم
رجلاهدىعباسافياظمزأهذاعندىوجهوأبوالوليداالمامقالكهأومايمثرسيخمرمأوطعامععسبرأوخل

التصكليهصلىاللهلرسولسرالخهرولوضالطنبهاسقاعلىألنهاتبتىستهالعصيرنجاذامازجتاليعودعصيراحاوافلذلك
لالخرفقالراويةوسلمووحاورفالخلينجسثمخألطاهرافالقبتىالخمرتسقيلذلكأجزاألنسهيضلماظل
عليهالتهصلىاللهرسولعمئآللظسخاظمرفداالذأجزاأيقدرفيههدةتبقىحتىلخلالذيستعملالقا

صمياللهاانأصاغدتوسلمفقدذانشوقالمابوحنيفقافىلئمماقاالبوجمرماحتىحرا5اليراللهارحمهلمافاذانشاوأمما
الىرجلمارهالفقاليئعرابففالصالبتععنوقدسئلاآلسكلعمهمعلممعليليممالقولهضاذهبضلىوالدللصم

االلهرسوللهفقالجنبهماادساكلمععيسلماملىأنصصدالنبىأحدليألنالحديفاهذفلنامنأسكرفهوحرام
بموسلمطليهالتصلىولميعلقهرباالسالريماسمفعلقشرالبماسكرفهوصاهافقالصاللهأحلهمماوتمييزهصم

أنأمرتةفقالساصرتهاعىيقأانىيالوبرءاالغاياندوناوالحرامالحالرحدبيناالصهانلىذلفدلبالغليان
اللهرسولفقاللهيبععهااأنالومخريماعليهلمبعلقالفمىالغليادونالظاهرأمكقلهنرفاالسعلىالشربم
ىااانوسلمطليهاطصلىاأسكرفالياذاسمئلىبعقلهمماليسبغيرهويعللبهالتعليلفيالترككلقلهالغلعايهون
بمعهاحمرمحرهاضربهاالفقهاءذكاختالوقدتقدمسائراالشربقكندمالكوبهذلثكثيرهلمعلهتحريمهفىخأل

حتىالمزادتينالرجلففغبلفالخمرحرامأناذاثبتفرعاعادتهعنبمايغنىكنهاالختالهشيهفيمايسوغ
ذهبعايخههاأويفصدبهاخرايقطاوهوأنالمحظوريريدبهاأنومنكانشكندمالصكفلىاذاعصرماارافنها

قصدفانالمباحةالوجوهمنأوغيرذلكباهاهـيأويخالهاأوعميراجمهايثروهوأنالمباح
ذلكفيمالثلخالهافعنجترأعليهاامانففاراأنايجبكليهلمذهبنعلمافىلمحظورفألخألأبها
بفيادقالصافصارخرامبااأهيقصدبهاوانتعالت01شاانكابعدحذاوسنذكريعانار

درسويطرحصكلىفيالماتوهرعمسيريصبيعاجلىأفالبأكظلابهيريدعصرعميرافيهن
الخلكرققددخأوانمفوجدهفبلففقجملانمظمرثاخلتهالتمواثوحثاقرهأفلهلخلا

ثاحبسلهوالمجلراقخرفهىمخقوالطعمرافيذلكمنشيئايجديلميعالجموانويقرهأنفله
زلمواابنوظاهرمافيكتاحبيبمنظربناطرموفيلوليداأالمامقااللتصيرخألوالعالجها

لثمهتتى02
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دأقخألصعارفانفرعستيفاءاالفيفيهمالكلوقدبسطتذامالخألعن
لمعالجةافاندىابمعالجةخالصأرانلحبغيرمعالجفأوتمسيرخألبمعافألسخاوأنكتخراء

الغبىبحفعرةفهحاأرالمزادتينامهفكاذألنبمكلندعفىمايتعلقوأحمننكندنانجافىممنوصثة
أهلكانبهتخليلهاولنبهمطلىفتهاراالهلميصخلميااقولوعليهينكلذلكولممممايالتصلي

خمرايقصدبلمظممروأمامااأنتلدخمرضدبهالكذفىلدهاغإرأنميتعرضباالنتفاعاستقكلا
ففىكسابلجةبمعاخألصارتفانفرعاظيرماقصدبهلحكمصيرخأظلكاقصدبهايا

اأوخالخالفصارتلىأونصرمسلممنافباخرارتفصاأوعحصخعصرخرازفجقلموافيا
منالمنعالماجشونبنانمحوزوثاأاباحةمالكوروعكوبيعهاابأالبأسأنه

العثيغبةاخغاالولمحماوايةالروجهومالدعنوايعينالرمختصرهفيعبدالحمبناوروىذك
لقاضىاقالبنفسهالتعلؤنحالقريمزاللتزابقفاذاالمطرلشدهاهىيملخرعالهآأبوبهرأن

اراقتاقىفىدملميالمتهاطنعةالثالوإيةووجمالىبنفسهااذاتخالتذلثفىوالخألأبومحط

لونهصكلليهذمنلمنعسهدتخليلهاولوأراينحكرعليهولموسلململقاملىلنبىاصحفرةذتينلمزاا
التمكليهصحلياللهلرسولطرجلالعنبأهدعايعصرمنسألهثطالسعبابئاولوةفصل

عصرلعميرأوعااأفلمرهناظعننماسالاأنهلللساامنفهمأنيمونخزيحتمليةوواسلم
الخمربهيدعصرأدعنلهسأوانكاقمسثلتهنفسىعنمرفقدأصابهاظعنسألهللخمرفانكان

رخراصاماتدحمحدكيهأنالثذا
غيرانهوىقىيىااهىأللماءمرأوااظمخمللتىابةالداىيقونهرالرايةراووقولهفصل

أوقاربرهحاوماباسملشئتمهعيقابمعنىيةورالخيرأوا5لماافيهصحملالذىلظرفاقديمسى
بيخلتواجهةعلىاصللهاعالنأمايةولرالعمااأهدىلذايموسلملتاصلىلهوةفضل

يدىاولماقاذظهورهلشريعقمعاأميمنمعذامثلجهلإهداهاوانكانثمذلكطلمانكاله
نتهاصلىبنبىارأىافمنفعتهلىابهيرشدهأنهظنبمانبهصالىانساناسارهلعذرهظهارااللخمرال

فانبهساوهحاذلئممألهبعدأظهرهمابمثليأمرهأنيئتهمابعدعوتوقعولممسارتهذللمنوسلمعليه
يرهفأخلصواباالىوأرشذهكلناوهنهخطأحذرهكانوانفيهيئبتهعليهأفرهباصوكان

الأنهبلموعليهاللهفأخبرصلىبيعهاجمهاصنمشرحرمالذممطانوسلمالتمكليصلىببيعهافقالأنمأمره
الصقةذهنوهابمل7الحالوالمالسبهافيتمسكمنفعةبهايبقلماألنهشرلصكاالبععهاليح

هننصرانىيهايشنرفباغهافاليخاوأفاجقرأمسلممحرمبيعهاأنائبتذ1هسئلةبيعهلممجل
شاءاللهانلبابخرااهذافىبيانوسأتىأيمسلم
لرعصطلأحوالنالثةأصلنايلعصيرعلىمافيهباذهبحتىالزادتينففعحوفولهآفصل
أعدهاوجممافنباحقطلىاصالةفهىلعصيراالةوهىاالوقلةالحافأماتخدلالوسهكروحال
تلزمهفهلعظورجهلاتخذهاومنالحالهفهفيقتهاارااليدزمأنهفىمباعفألخأللوجه

فقهماأنيهونصحتهلوههماأفرحلجمهماباناالنعفاعفايبقىقهمايهونأنيكعتملفتهارا

عنسدهدتمنماألنعنلحاكمعبلمابئبههماوفدحصاألنعفاعللثذفأبطلساطهماأبشق
ولالفيكانذااوفلظراأبوبهرانماتمممقلعميئاوفهاقالظرلعالوشقكسرخلمسااليئاخرمن

ؤكذلداألوانىبهاغسلولينتفعلغسلامنمافيهانرولفانكنبالغسلظراماقدفسدبهإمن
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دالواوتنهسرانظروفسئشقادأأرااالمايهومجوزأوقالهافيهافيولتنهسرانكلخأل
الذصأرادممالالذاااليبيعولخرامساكهوافملهعلىالمسلمبةوالننهخمافعهايولبالفمممل

الذمحبكهالئأليعودالسلمبةالحاجمكلقووأهلالففراءعلىماجمنهاغنيفرقفىلذالشظل3أوالت
قالكنتمالدانهأنسثططلحقكنأبىبئللهعبدابناسحافينكلمالصبيعهاثانيثاك

طئمأتففميهؤكلرقالفجامنباشرابنكعببطاوأالنصارالجاعوأباطلحتابنأسقاباعبيدة

مهراسالىفقمتقالكسرهاالجرارفاالمحعذهؤمياانسأبدطلحةففإلطاظرفمؤمتافقايان
شرابامنومنالجراحبنفولهكناسقىأباعبيدةشتكسرتحتىبتهاباسفلهلنافضنر

قديتناولذكثراالاسمكزالنأوغيرسماكواأنيهبرنالفظجهقامنسبهفلففمينيتمر
باحتهااونسخهامروفههذاكاانايقعفىلخهرفدحرموهذاائمأشفقالمقالطفجاجمال

لةطويدةبولوتقدمتحريمهاجماخرهـاولمبلعهسمالتليارسولعنؤالكا
عليهاجاتجواااللماعللماخفىوسمطمكلياعلىلنبىأمن

لنبىانىمعثيلاكسرهاالجرارفاهمذالىفمأنسيااآلقفولهطلحشتدأبىوقولفابنل
محأهيروفلنادوالذاتعالتابذلمنأخبرأوهوالذىصمهافهوالذىوسلمليلتاصك
فيبرالينهىوبماليهلتاصلىلنبىااالمراليأمسندالنهاطيؤهـاالقامقاواناألذيئمفعأحبالل

دعثنهبهلمثرا

سولولملخهاسماعليهينطلققمرعندهاففيخأنعلىيدلرلجرابهسراأنساطلحةبىأوأميآإفصل
بهممزلوعمريأصبهوزأنالبلغرهبملمباعكندطمرنجاكسراهييأظمرلمابازأناسماعليةيقع
نجرارفيهاكألمألمرحعنمذبهسرالمسكرخراالخمراذالميهنبملقرباتوالممثروالمائعاتمن
نفيهارلمالجراصيبهسراولمااباتولممثرشوالمالعااعأنولشمنغيرذواليتوالزسينوالفاه

يخلففاشرابوليتناظمراسماااظمرداعحمتحرالفمميهندترول
حجركبيرلمهراساتبهصرتحتىبئهاباسفلهفضرلنامهواسلىفقمشاأنسوفوكفصل

قةاراعلىواولميفتصرفيكعبوأبئعبيدةأبكضرةوطلحةأبىبأهيبمالجراركسرأنس
صبهوزغسياوانمامهاومساكاؤاافييتهوهـامنهاكاشراقكنيكوخذلكولعاالنامأفيهاوغسا

لمجوعةاصفىدروبقيقوةهـفيهاظيامنواليبقىاالخمرمنبرلممهاهاتشبثيزنهاذاعلمالهاستوا
لماأهيبهسرهاأنيهوااليخمانلباستعماالبأسنهوغساثدالماهافيهااطبخفىالجرةماللبلىعن

ؤلكانلمادأىأنيهونكسرثالمأيفامجواظمرفيهابقايامنغسلهامحنظعفهااليمنرأصانه
تطهيرطفييراالذىوأمافرعالجرارفىمالكعنلفوالنداوفدروطلكلحكههاعلى
يحهارألنالتخرجاضافلمخمرتغسللىكوةامالثبعكنوصأشزغسملهأمجوأنافدذونظافمها
أنأحدهمالرائحهـئوجهيناعاةمراتملاالناءوتفيرائحتهابقاهيراىانهعلىيبلوهناالركوهنن

هبمالكلمشهورمنافانلطورقأونحايمجاالرائحقنهاكونلمسمحتابرالماختغيرابراس
فأدىذالالناهنبالئمماودبماتعلقتراالناقىبقاءارإئحةانوالثأقبالخالطةكيرالرامخة

سدبئعربئافلىعنالمجنودبنادسمالصأعبمإخقواللهداقامقالحدعليبالراذال
أهللياشهلشاادملمجحانالخطابنعرانلبيداالنصارىمحؤبنكنبرأخهعاذانهبنا

نجقالواالعسلبواعراشرفقالالشرابهذااالاليمنلحنافايواوئقلهابالحاالرضوالثممام

مالئنعنوحدثنى

أبىبنعبداللهبئاسق
عالكأنسعنطلحة

أباأسستىكنتقالانه

وأباالمجاحبنعبيدة
وأباالنصارىطلحة

يخففبئكعبثهرأبامنا

انآتمفجاوتمرقال
طلحةظرقدحرمشفقالا

رلجرااذهلمحافمأنسيا
الىفقهتقالكسرهافا

ففربقالنامهراس

تكممرتحتىبأسفله
مالطنعنوحدثتى

وافدداودبالحصيكلن

معاذسعدفيبئكرابن

محودبئعنأخبرهانه

عرانىلبيداالنصار

قدمحينالخطابابن

لشامالعمأهلاشلنماما
وثقلهاوقالوااألرضوإء

لمثرابااالطذااليعلحنا

العسلاشربراعرفقال

ففالوا



فقالالعسلاليصلحنا

االرضأهلمنرجل

هنلكثحعلآنلكهل

شيأالشرابهذا

فطفوهنمقالاليسكر
العلثانمنهذهبحتى

تجثربةفأقاالثلثوبن

سمممرأصبعهفيهفأدخل
يشططفتبعهابدهرفع
الطالءمذامثلاطذفقال

عرمفإمياالدلطالء
عبادةلهفتثالبرهيمثرأ

يالتهلنهاأحتالكاإبن

3الاواللهممركللفقال
سومتهشيأأحلافسأل

شيأضلبهمرموالعيهم

المأحالت
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شيإأليسكزثرابلاهفالعنسخعلالهلاالرضأثلمنفقالرجللعسلاإلصلحنا

يدمفتبعهمارفعثمحمرفأدخلقعمأصبعهبهالثاشفأقابقولثلثااذهبمنهحتىفطخوهنمقال
الصافتبنعبادةفقاللهبوهيمثرعرأفأمرحماالبل5طألذامثلالطألمذافقالشحطط

شلمععمأحشيأعليهمأصموالحرمتمكيهمشيألهمأحلاللىايهمالتواعرمملىقاللتالقاآح
ااعاقميمناالماممايلزمحسبعلىلشامكانفدومعالشاماقدهاحينالخطاببنمماتفوله

الهاؤأالهأمعنداضهعلموااوأباطروموضعياالسيمالهاماحواهدلعابنافسهوتطلعهاأنظلره
هدهوتعاقدهبتة

أحوجمذللئمنلياكواشيداخالموثقلهايرباعاالرضوللشامليعأهلاشوقولهفصل
عتادووقدايمكلندالمعتاداضهاوأهينقلهاويبعدعنهمباءاالرضوعنهميلفيثرابالثربع

اعرفأهرهألإلبداخهماالذلديريداواليعلحهمواعرانهوأخبراالبشرابجغتذواأ
علممكنلسكروذالامنلمحرماالحدلطااليفقىأنمنصنلمبإحاالوجعلىلعسلابوايشرأ

اليةبهمفعدلالطويلةةالمديبقىالعسلأنوعلمالمطربةالثمدةمنويمملمالعصيرمايبتىانمخذمن
انهالعسليحىاليصلحناانهابالماءفقاشعربمخلطوهأرادوايدخرومغتىوويقذوهلعقعنوه

لميبحانثعييقتفىاوحلىاضعهاامرمايحدخمقوالوضاثماواليدفعوباءاالرضعهماليزيل
ذكرهطوقدتقدموالمسكرللعدالمثرابالكشرجذ

طننالالعنبألععقادهاصرلتمنوهدأراهالىابتهمالتمطئصكناعررضىولمأللوقففصل

الشيألعثراباهذاهنبعلالثنألننعممأفيهاطليدممنيراالرضأهلمنرجللهقالغارهاد

لىصابقااممرذمفقاللهذلبصنعلمهاالىويتوصعلواليتغيريدضأنيمنددانهيسكردعدفي
لتغيرهنفيهلماعمهنهنمامنعهمايتغيرفانهيسكوأوأدونلعصيردخارطاصةمندعاهاانجتبارها

لفساداهنمايسلمهنصنعيمكندأنينهاضرتهبككأطذااديفسدفلماأنونبقائصممنوتعذرعند
بهأخبرههاويعاينلفترقولهذلكيصنعألىابهأجا
تحدثلتىلمائعقامنماذهبتانهذكومعتىلثاابتىولثلئانمنماذحمحوقولهذصلإ

نلثلشابقاولثلثينابذطابذاثلماخصحالصقوابقيشكسايتوبهاتمقيرهويسرعفسادها
الأحدذحاسئلثيهطبخلموازفىابناىوقدرولبلداذاثفىلعنباميرذلكصفقكانتهذه

الئلثينذهابالموازوليسبناقالبنلكأعشارهتسعةنقصألمثهبوانلسكرقالالىأنظراغاوا
خاصعهفىمخفظخبيبمنفياوقالبهباسبذللثفىالخقصلموضعاعصيرفاهابلدوالمنكلفىص
نةامنوصفيناليسكمرفاماحداانهويوقنبفلثاهيذهأنوجهيغالبابئعافأليعملىلطبخافعمل

اللهمكثرأواقلأبعمأرأولميسكرفسواءذهبثلثاذاالنهسؤالالىوالمجتاجاليسكرفصجع
البألدفىالثلثذهابلفسادفيرامنويسلمالعلثينمنأفلبمناليوجدبلديذهانهيعلمأناال

ذهابلوجودالفسادمعلفسادامنسالهتهبتيقنزيكئرولثلثيغاذهابلفسادامنفيهالتىيسلما
أبوحنيفوجلافنمافىاألعناستغنىكريسألسألمصناعتبراسائرالبالدواذافىالعلثايئ
اعنامانقولهعليوالدلعليسكرمنكثيرهوانكاجوازشرلمجمايبتىحدافىعينلثداذهاب
فاالكذأصلماصاقليلهبقفوجبأنيهونمطرشدهلمجفيهشرا

عزفيفاسوابهوفولهيالمباضرهبالمشاهدةليوأشربأخبرهلمامنهالترضىوقولهفصلإ
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شرافوابهرهأخكلنماللاعررضىختبادمنارفعهفتبعيايتمططصمبعهأفعاظطأسفأدخلي

لختبرأصبعهفأدخلودنعاهميهملىومصالمسالينهورامباععناواشرةلمباواعليبالمشاهدة
لفمانعمولويتمططالطألهفتبعهالطالاأدخلهافيلتىارفعأصبعهلعغيرثماغنعالتىوهىغانته

نانمنهبأصبعهمايتعلقينقطولجعلثئبعصنأواليدهلميتبعلعثرااحمفيرفيقاكا
منتثئكعلق

مثلانفاللذللثبهذاالنشبعمعتىكللىبالطالسعىيدانبرطألهإدممرهذاوقولفصل

منهذامثللىيعردانأبوحنيفةولورأبهثربأمرصملمغيرامنبعدهونتهسخافيالبليطالما

شبممنلجمنواللعسلاقوامفيفالنعذافسألدهالشرسمايؤمناللناسأباحلمانةلماوااما
الئلشرفمقاويبتىويريذهبئلثاعممامنلتغبرأبدااهذامئلعليفطاليخابالمازجيدايان

اكحملعسلافوامفيقدمادالذىعوحمحكفليهلهلفساداويطرأعليهلتغيرليماايصرع
حتبرهو5يراعرأنحتاجالماصعلىمنبجزىلثلثيناذعابأعواهاولوكاولوأمسكاليتغر

لمثرباهذالهنأجعلأالثليقالاللذىئخانتعونقابذلكيعلميرفعهنيمويدخأمبو
نهاعلمفعلاقاللهالولمالأيسكرأموالبراثلئالايذهبطفحتىالمنكبذأعلممااليسكرأنا

قوامفيوانهثحنانعهبماشاهدمنقتولهختبرمدقمهكلمايانهمنصااليمكريعدلباهأهيانما
دالتىالصفةاهذهمثلعلىطونماسألبالىاصابتهوا2لصاافولأظهرتصديقثماالبلطأل

بينثمالبةلصحاااجاعضالفقدلثلثيناذلدبذهابماجمرهنأباعثرانهاإلتسكرفن
مملهاواتخاذهاقثائلانمباحلقواماهنليهلمتسكرلماعادشذاااحرافولبثثليقولقائلقائلين

لمسكرمفاعلياشربلىاالباحعهيعةالذرخوفامنممهذلكمعباحتهااضنهللهاعررضىأنكمزعلى
الناسممرفقلبكانطابىأعلىوقدروصاناجماعهمضالففقدبمأبوحنيفةأفتىحعشحا

منهيخرجأنبالمجفاليستطععلذافيهطألهقح
لمحؤلملىابهمندانهمعنىكلىبمثسهميدأميبرأنمجتيليبهبصرأمرهمثموفولهفصل
يريدبذالباحععالمانعمليحويممخرمنلملمنحوالهمأحواوصألخمهمقاجسايفاءاستهعنى
أمياالباحةانقفقالبناأصامنلقرجاأبالقاضىافا

هعهالذعيؤهنلطألءاحذامنالمأباحمابدابرواللهأحهـلتهامتلصاابنعبادةوقولفصل
فلانفسمهمبحتانواضهملفسإداالاليماممايمسرعلمبلغاذلكشربااليبلغلىابهلفسماديتسببا

لويثمرسهاذهببذيععلقاوامالثلئينابذهابحفيهيصالبلدالذىافىلئلعينايبلغومذهاب
حسهـباتعلقمجلىلثلثينبماكرذهابذيععلقولعلثينارمنكبذعابآاالفيهبلداليصلحفينلثاه
عنهبخوفعىجبضلماقالعرفياالنكرعبداللهاذاسلىلافيععادةخوقدتبلفالخابه
لمنعليعجمنىوانهحبيببئياقثةانلمهنهأباحماعلىقتصرالناسووايزعبدالعزفيعر

لناساعنهيهىأنلذرائعا
راانلهمأحلتهشياعلبهمأصموالشياصمعليهملمأحلالاالهماللهعرممووالوةفملي
دلفساالياهاوعومايممرعاصكلالليعوانهااذهبوتبعيمععقدهعولنيةراباظهادةعباعلي
بمزلهكانهالفانةمنالرجلصنعهالذىلمبلغاواليحرهاحالالشيايومابلغبةاألشريرمنوالتف

بالعسكأادحسبميهنعلىبالمااالبخلطهبهشريمنادوالاليففاليصرعطألءاالبل
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ياأباعبدالرحمققالوالهلعراقاأهلرصاالمنعرانبئبلهعبداعنناخعغهالثصتصربه

ليمأدتأشهدنىاعربنللهاعبدففالفنبيعهاخرالعنبفنعصرهوالقيلثمرامتنانبتاعا
والوالتعصروهاتبيعوهاوالتبتاعوهاأنم7هالافىواالنسالجنمنسععومنومألئكته

سألوالعراقاأهلارصاالمياقولهشلشيطاناعلمنارجسبوهاوالتسقوهافاتمثر

خروبيعهبعصراظفشبيعهاتصرجخرافنعصرهلعنواليلثمرامننانبتاعااعرفقاقللهاعبد

الللنثصلىالمتقدماالحديثذلكفيواألصعلمنعهفينعالهوالخالمرفيعباطاذذلكمننع
ممراقبنعبداللهوقولبيعهاحرمبهاشراحرمالذيخراندالييراوطأهدقاللذوسلمعاي

لىطاأعوطاوالتبتاتبيعوهاأنميمالنىاواالنسالجنمنسمعومغوهألئكتليمأشهمالت
غيرهاوقديستعملفىذلكبطلبآمربمكاببيعهاوثصرائهاقالروطلبفيهالشارةاالىأال

بتياعهابيعهمنععلىاتفقكااوهذلمأبيحأل51معنااالباحقفيكمونبلعنىاهذمثلفياألهي
أومسلم3لناقأوفىامنسلمأوهسلممنالئيهامسلمأخدفأليخلىأقمنأحداافاناقعكلنماللعنوحدنى
صخلوأنيعثرفالسهلمدمنأوذصزاراقمنأومسلممسلممنمسمفاخباعانصرامنمرامنأخرجاالدتهعبدعن
وتكسرالهثراحبيبيفسغابنقالنقاثمقفقدمانعندالمشترىهاأذلوالخمرقائمةعلىأباياااللهقاالعراصلأ

أبوالشيخقالمئيؤخذمنئدفعممبهنلفاندفعهطانكانالطالمشزحيوجدشويردافنمنانانبتاعادحنعبد
فوجببيعهابهاصمشرصمالذىانقاليعوسبمالمتصالنبىالنلعالكالقنماقاوابهررهوالعنبننعلقعلغرا

وكانالخصرعوضامنأخذمالاليوذلهالبائعالنالمبناععليدردالثنماحيشوجدتكسزعبداللهخرافنبيعهافقال
فدانحبيببناففدقالالمشتروانكنفدفاتكلنهفرعبيداالغكسرتالخهرانماإدقهأشهداقهـابنء
علىويفويدفعهلمانكانالمشترىفيضعأومنانكانالباغمنالفممثهويؤصفافنموضعفاتومنكعهومألئعليم
فالنصبرافيمنباعهاهسلموانصشلةابتياعهاوبفبوجمعقببيعهاالحاجقويعافبانأهللىاواالنسالجنمنلع
بيدذللشوالجرفليلةرعلىظخحبايابئقاذأوبعدارهاتتقائثةذلوهىعلىيعثرأيئوالتبيعوهاأنهي7ال

ذلكرعلىوانءفرعالنصرإنىعلىإلثفىوردالمسلمالنصرانىكسرشكللىىتأوالمشالباغواللعصروطاتبتاجمو
غنالنهلبريدفعهنانجماؤكنألنعرإفىغبضئانحمافسممقالمشتركلدأخذاعنفأللخكلنبعدانالئسفوهاوالتمثربوها

مسلمصنكانحعرابلوانإمسئانجتالفوقهاظلحبيبافياجققالهاأهلقءلىوفىصاممملمنرجسفانها
فدنىلفصراايدئمتفىوهىظللذيرغليعفاشممفانبعداقائمفأولوهىذعلىيعثرفأليخاوأنلئمميطا

ةفبفانكنالمسلمكلىافرويربآلهعقوماللشقكسرعليهعيطحطببنافقدقالالمسلمأبرزها
فحوللمظنكالمسلمالمبتاكسرشكللىفلتيضهالمسماكاؤانيقبفلمانكانعنهويسقط

الخرئبينهأبوبمرانماظهانالظلهنمافنلمينزعفدتجبفمهاننصراقنوانعنسقطافن
النهمأدبالهاللميرفبنافعواربهوناوفولهاسااوالملكهإلمجوزلهالنهلمسلمايدنكسرفي
لخصرانيالىافناولمبدفحدزنمهالذبيدهظرادمصرتنقدلمكنفانللنصرابقبضقدفات
فزعائىالنالىواإللمفعبهفيتعمدقالممعملممنيؤخذافنانكرهالكذوفدقالبتلهعقو

فبفاهنهعندةبقفناحبيبانكنفيافقدقالعندهظرففاتتاقدقبضلمسلماوانكان
لنقرانىافدصارافناكانيواقبانجقويعاالحالمحاهلافعيلى

الهوالشيطالألهباعلمنبوهاوالتسفوهأكانهارجسوالتشروهاوالشعروقولهفصل
ويإلشيطثنعلأمننواارجمهىلبماذكللةبئملهاوعمقصودفيهاتعننمنعكللىاأعلم



قوته

يركهاثملحوى

الرصرحمنالتاممب
ءالجهادكعاب

الجهادفيترغيبال
مىجف

كثرمايوصفوأفعهسلناايرغبلأجرهصحزيلىوبهثوابعظيماالعألمدبخهاافىغيباقىامعنى
لهيقصدههنانوصلمانهاألأحوالهصبأصملمحايوالعملالخاالومحوبرتبةاوفائبملفصرعنبا

منبأنهيوصفأنمجتملؤبهثواجزيلباالخبارعنفعلىعلىلحضلمحافصداواوالغبرهبوجو
مللعدوعافيورظهورالمجامعنهمعنبعدهوبهغيرهلقيامعنفرضهسفطكائبالنالر
عليفرضماالسألماأولكانهذامثلشنوخفىوقدقالمبعدعنمنعونعنعهمسمتغناوا

يةلكفاافىوضعنذالىآالافىدفرضالجهامسئلةنيغهوهيواآلنلمساليناجيع
بهقامممنفىضعهسقطلناسابمبعضبىفاذاقاملجلةاأنميجبئلكفايةافروضمنفولناوهعنى

لزمبعفهمبلعدومااليقومابنودههمالناسجميعلىاالحاجةعتذاوالمسمينامنغاوهوعن

ممبلتهلديئافتنقويهونالتكووقاتلىهماحتىتعابمفولهوجوفىواألصلجيعهمالفرض
الذمفييدخاواأواالسالمفىلكفارايدخلنهايتمأنالجهادفاوجوبذاثبتامسئل

بالتهاليومونلذيناقاتاوالىتعالقولهعايهماواألمسالذسألمالامأحوجريا4بزااددا

ذاافأماالماوغابعايهمظهوراالسألممعوهامسثلةصاغرونوهمقولهلىألخرااوالباليوم
اهـاقاسحنونلذلساألأهلوسألغيرشئعلىومصالخهمدنتهميمهافالباساالسالمأهلفع

ألمبرالئغووأزهلقوةفىمناوعدؤاللريبلمومنينبعدأميراوالجيوشأرأيشلوانقطعشكلنا
ؤواألصلاالسألمقوةهنمجدثلمالمدةاواليبعدفىقالنممانافةذالطاايزئغعلىلحهميصا

االسألهسوىحتىمنجميأخذهغيرشئعلىيةالحدياعاميوسلمعلعهللهاصليلنبىادنةذلمسها
دحماعنجمزواذااياهالمسابونايعطيهبممالمجلىمصالجتيموأهامسمئلةمنهماذلكيقبلفلم
دلذروالنسااننفهادومنلوأخذااتغلباافواابرمؤ3منأوحمنبيخنهميةهاوجسازر
االتمصلىاللهرسولاريرةألمجعناألعرجعنالىنادأبىعنمالكائزصفهو

يرجعأحتىوالصيابمصألةاليغمزمطالذىحمملتاااكاصماكعلاللهسبيلهإلفيلمجاامئلقالوسلم

الرحيملرحمناالتبنمم
الالجهادكتاب

دالجهافىلزغيبا

هالثعنيحيجمغنى

اإلعرجدعنالىناأبعن

خرسوليرةبهرأعن
قالوسلمعليهاللهصلىالله
اللهبيلعفيالمجاهدمثل

صنألةاليفترمنلإلىا

يرجحتىصيام



ععمالكوحمننى

العرجمكناعندوناسا
اللهرسولأنويرةأ

ظلوسلمعلبهاللهصلى
طفدفيلنالتثكفل

بيتهسالبفرجهسبينهـ

ولمديقسبيلفيدلمجااالا

الجنةيدخلهأنعانه

الذىمسكنهالىأوبرد

أصومانالمنمعمنهسرخ
أوغنجه
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اصاالنابريدبرجعجتىوالصيامصالةلذصأليفرمنائملقااوسلمكلمقالىوفولهفصل
وغفلتةونوممموألمجاهداجيعتضرالاجرهذابصئلأجرموزافياللهسبيلالمجاهدفى

ليهالتمالتصليرسولحاءالىرجألوفدروصاوالهومالصالةبينيمانلثوأبثوإسالذصيقر

لمهممدالحدأنتدخللمجااجخراذاتستطيحاجدهلالدفةلجهاعليعدالعلىلنىدففالوسلم
االعرجمكنمالكلنألمجالىنادعنصذللثمنيستطيعلىالتفطزؤممومترفالتصلى

بيهماالسبعألاليخرجصندفيلنالتاللتكفلوسملياششصليارسوليأهريرةأ
أجرمنمانالمحمنهلذممطخرجسمكنمالىايردهأولجنةيدخاالأنعاتعصديقسليلهفيدالجها

هانماالفماالكفالةسبيلهفياهدابتملنعليعهسممخفلاللهصليفولهشأوغنايه
الجهادلشأنالتعظيمسبيلعلىالنمأوقىكفيلملالههذافىالبارئالىالكفالةأضها

قىخحروجهيريدأنيهونسبيلهفيالجهادبيتماالمنالينرجهؤولهلثوأسالمجاهدوالتععحج
والالظهوروالحبةوالعشيرللزهلالعمبيةواللغنجهطلبابهاليشوالصاشئعالىجهاده

نيعموعقدهكانتلعلياواذاىاقمعةشكونلتماسبيلفىبهادغيرااذامنيمععقوالشن

ملفركاياوأبرهليلتاالاقهسازقرهىغحجتلمنممانالعقدأبرموالينقضلجهادفألينفصا

لفدةظهاراأوالغنجةافتالهفىوهقصدهكقدهسببنروطونيمرمانمايا

وماالتسبهلفىبالقتالاألممبهيديرأنمجهملعانهوثصإلقشكليموسلماملىوفولهفممل
سمطداوقمنبئجمهمايعبشفىثصديقهوالشهادتينابهيربدأنجمتملوالثوابوعدالقمكليصن

مسكمنهالىيردهالجنقاويدخلهانوسمعلياللهصلىوئئلهالمجاهدقلهفثلهلحركملىكذبهعايا
مايخعصلفظافييسالنهأوفتلبموتأصيبانالجنةيدخلأنأعلملتيربميالذعنجنه

غيرهوندلقتلبا

الجنقبأثرفتلهيدخلهأنأحدهماوجيينجمتملالجنةيدخلىعديموسلماللهليوقولهفصل
سبيلفيقتلىامدالذيئوالثحسلىتعالتاظلزفونيرباكمبهخعواشهداهذاننعيصايموو

الجنةايدخلهصأنوالثافضلهمنتاهمإدتآبكاينفرحيرزفينبهمأحيامكلندربلأمواتاالت
ماخصهلمالخطاياموانكنرتلجيعيمونكفارةذللثنخعيعممالقلدةفيبعدالبعشويهو

ويؤيدهذايرجعدفلمالجهامنبهلهباثواينبظطاياوالمسبسناماينبالموازنةوانهليلالد

هقبالمحتسبابراماقعكأرأجمانلتمكلديموسلمامليلنبىاسأليالذفىدةدفعاحديشألتأويلا
دذدددديئالاعديماردبعدالهقالئمنمعديموسلمللهالصليخطايدكافقاشكنىيمفرابراغيرمد
يلجبرلىقال

ظنمنهمالييناالذىشمعبريدواأجرأوغنجةمانالمنخلتمكلديموسلمالىوفولهلفع
الواوعنىيأوحالفتكونكلاألجبرعلىفلهممبالننابةلىواننهنايةأجرفلهاصاسننجة

جربركفرلي

فلمرعلىبمعويمىركافدرنشغلىظألفتاوانال

تغزوغازيةمنيقولماكليوسالتصلىالترسولسعتالحبلىبدارحنألمجوفدرومحكلن

تميبواغنيةمللفانالئلثلهميبتىواألجرهمنأبرهمفيصيبواغنايقاالتعجلوانلثىالتسبيلفي
لكلنولؤلبتثمهورجموليسهابوهاقخيدبن01وادالحديأليثبتوهذانيمأجرهم



واليمنعدالجهادهراالهامعقاصدينفحخرجواأويمؤلواوجياغرصضيهقكللىايصيبوماعنا
وممطكلنوطرغنبةامنبواأصاماعلىبدرأهلمنأجراأعظماغازياالنعمالناعومهثلى
وسمليالتعملىالمحالنبىالسألمعلياءجبريلقالشهدبدرانعوكانفيرالىناقعفيرفاعة

منبدراشهدكذلشمنلحالأوعقخوهاالسالاليناأفضلمنقالبدرفيمالعاتعدوخأهلال
أهلعلىاطلعالتلعلمايدريكالبالخبئمرلهانمقالليموسلمالتمصلىعنهوىورالمألئكة
أبلسمااصالحأبعنأسلمزيدبننمالصلمفقدغفرتشعثغهامماواابمرفقال
وزررجلوعلىسزولرجلأجرلرجلالخعلقالوسمالقمطايملىاللهولردأهريرة

طييابفىأصاكاةصوضأومرجاالفىفأطالللهاسبيلفيبطهارأجرفرجللهلطىالذمافأ

أوشرفينثرفاذلفاستنتفطعشطيلهااولوأحسناتلهكاوضةأوالىالمرجذلألمن
ذللهكابهيسقىبردأولمبهرفمثربصنهتاهيولوألهوائهاحسناتوأرثارها3كانت

ىوالظهورهافرقابهافياللهخقوتعففاواينممبطهاتغنياررجليوأجرلهىفحمسنات

رسواللتهوسثلوزرذدعليىفاالسألمألهلؤلواهورياهففراربطهاورجللذددسز

هثقالفنيغمللفاذةمعقاالجااآليةاالهذهشنفهاعلىبنزللمفالطعاعنلموسايلتالى
أجرجلاظيلالتممليموسلمصليفولهششزايرهذرةمثقاليعملوميطيرايرهخذرة

الثإلثهذهألحدىالغالبيهوفيبطهاشاذهاورايريدأنزرووجلوعلىسترولرجل
ايهاليكتسبربطهاوهولمنصترللإمالتمواسبعلفيربطهاولمنواألجرإمابردوالاأل

وأصلىبطهاهواقتناؤهاورالخيلمنموارتباطلمصنوعاالوجبطهاعليروهولمنوإمالوزر
وكثربطهفرساراقهنىمنكلنذلوالتستبدمنالخيلنتولمالمقودوابالحبليبطالرمن
لوجهاعدادهالهذاماللهسبيلبطهافيربطافعنىذهارهاواتا5قستنااسموااالحتىستعماامنذلك

وغزودالجهافيستمالهادوممقاالفيبهصالمجحكليلبريثااوجوهوهوذهابسبباسنوا
أجركارلمهبهفاذاغزالعدؤاواالوهاجطليلهلتمواالعداداسبيلفياالنفاقبابلعدؤالنصنا

خاذوالرباطوأجراالالجهادوانغزو

لىتعافيمقولهواألصلكزياهوهوماذاظملباطأحدهاروجهينعلىيهونباطلر1فصل
موطناتجخاذهافييهوناظيلباطراأليةريلارباطومنقؤةمنتماستطهلهيهاقواوأ

النؤدابالبعدمنوالسألهمعظمفيدوأواوفربلثغياخفئسواءلمقذاالوغيرموطنها
يخذماالمثلةوالببهدمنلشزوداايحعاجوانفبراقديأتيالنهلفؤهادعداابابمنكللذ

االبانخاذهاهنهاادهميلهذلوالئمقبلوتأديبمااخعبارهاالىصكتاجبهالغازىاوالنالخيل

عمالوحدئنى

عالحمجنأببدباسلمز
أنبرةهرأبىلسماا

كلههالتمليالترسول

أبولرجليالخيلوسلمقال
رجلستزوعلىولرجل

وألهثأالذمحوزرفأما

سبيلفيربطهانرجل

اومرجفيلمالتمفأطال
طياالبفىأمافاورضة

أوالروضةلموجاذلدمن
ااولوحسناتكاخله

ذلفاستنتفطمطيلها

نترفينأوئشرفا

حسناتاثارهاوأرو3

بنهرتهياولواله

أنيردولممنهبفمثر

ذللهبهكالتيسقى
صحرورجلألهىشفمحسننا

ولمنثفاوهربطهائغنيا

بهارفياللهحقينس

لذلدفهىظهورطاوالفي

لحراربطهاسترورجل

سألمااللألونواياور
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قالبناالأكرةالذعؤهذاانخاذطعنيستغتىبههورالناساظيلبلطلدش
باطللرالخوفوموضهعبالثغرواالستيطانختارالمقامامنوعندمحانللهاريدأبرألوالقاكى

كانذااهسئأعلملتواباطالرخملهالبلدامنذلكبغبرالمقامممنلوإلذلئألقوانضا
حمفانلعدؤعهمابعدأولموضعبذالاالسألمبقوةلخافةاارتفعتثمالخوفبلطالموضعبىلثغا

فانمقدلهقيلالقالجدةأمجعالفىاللهسبيلشيأفيجمعلمالدعنوددستليزولكلنهاباطالر
ماللهادوفدسئلاةعدمنلنفممىوااظيلباطورشلهمبذهبقالفانصدبهاخوكن

المجروأماكرههاكأنهأدرىشفأللغارااأماقالالعدوفىالغاراتأمباطالرلييكأحجاأيما
كانوالماالغاراتذالنهكرهووجباكيدالسنقنهوأحبباالصابةعليالجدوضيطافي

للحقاالصابةعلىلغزووهوالعدواأرضفيلسبراوأهابكاغاواأخذاألموألوربهامنيقصفون

باطلراعليةيادفيمزالنفهوأنجفعلىلحقافىاألميريطيعواليغللعليااىلتملسنقلتكونعقاوا
دماءالجهادلسفكاللهفىضالأعربنعبداللهعنوىوواهانتهالعدؤفىخوالبرضى

المشركيندماءسفكمنالىأحبدماءالمسبانينوحقندمامالمسااليئلحفنوالرباطيهيغالمنث
لمندىقووجأبوالوليدلقاضىاقالالجهادمادخلفيدخلوانماذلشحينحبيمتبئاظل

فاستنفرواعدوهممنأهلىعلىخيفشتدحتىقداالئغوربئغرمناظوفطونأنأعلمبرالت
دماءسفكمنأفضلأهلهدهاحقنالنأولىلثغزحينئذيهونالذفصدفانلثغرذالفيالبرا

ولهففيزفباللعدوفيهباطهـنثغوراامنلقصدئغراالمسالبنمنيهوشرجلببواهاأثالم

وفيهلهنةهاافمهميةونلعداأرضالىدخولهناألفضللعدوفقدقىكفغونالمحبألداافكوي
طالببأبعلىوفدقالغزوالمسلمينعنفهمتفالعدونكايةالنالمسلمينذللصحغظمع

االذلواهمامجقردفىفومنعطنهؤااآلزضى
اللهسبيلقىبطلرابطبافذكرانهرأجرفرجللههىالذفأهابتمكلليموسلمامليوفولهفصل

بتأصاعافاأوروفهقلرهيجلفافيطاافاغزولىبمنأبروانتصرفهابهيحأوصفثم
شرفافاسطنتطيلهاذلكاقطعتولوأموسلمالتمكلةصلييقولهحسناتلهيهونذلكمن

وانكانالخهلهذهتصأنديموسلملتمايريدملىاحسناتلهوأرواثارها2ينكانأوشرف
ثموضةوالىالمرجفيلهااالطالةبسببصنكانفماوالماولذلوكيحسناشلهبغيرسببي

ستنانواالحبللهافيحنأطالهومالطيلافطعمنغيراخعيارومنبفبرسببهيهوكرهاذ
واحدلطاقالشرهواأنالنةاأهنللبعضورأيتاألرضمايعلىهنإنيوالجرىانمثر

تثصربأنمنيردفعلهلملشماكربعدوذ3أللهواأوطلفينيهاطلفابرهذمعناهاعلىفعكمون
ليشوعبأعلمللهبذلشيانماأقبطهاوارمنطحسناقلهذلثوأخبراهايريدسقمرأنغمن
اعلملتواتعؤنهاواعأ

لسؤألوهومعانويهبهاليستغنىبطهاانصيدبطهائغنياوتعففايررورجلوفولهفصل
البسقطلوجهالهذاذهاامخنالتمأعمأيدواالتمفرقابهاوالظهورهايرحقلمينسفبهاذلمنفصل

الوونثمالمالمايلحفصنظصةاسترلهلمزضبخأفيهاالتحقوقفاخضيحالتمفيهاحق
والحقوقرقابهاوظهورهافيقعالىلتبأللخاذهاالنمأدعحقلميأثممنفبذلكوانثمابولسببها
عنهاذمههأولفهيقبهفيهابختصاصهااذاتعيتالحقوقمنهاأدشتزدبرقابهاتبتملدقهالتى
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الجهلدفرضعلييمعينأنظهورهاللحنبذعايتعاقالخيلرقابمذهمنائهالمحاداوأحتياجه
علههذاتعينابهالبتمقعاحايتعاقأنهاالالجيادلميقذهاوانالمحؤلفرورهحبهااذدص
أشبعؤكسبهدمحألغيرهاوماولمليالهلكةاداضاالضعيفسليهاليحلويتعيالجهادبها

الحفوقمن

بهايفقريدأنبراالسالمهلمياءونواورربطيالخراورجلعليوسلمللهاصلىوفولهفهبلى
الذىيراظبابذلئمنلبهامورئالشركليأهالبهلفضروأمااالسإلمبهاوبرافى
ذاظوممكلياناومحنألنافالنقولممنوةلعدااوجعلىفهوالمقاومةالنوأءاألجمرأماعلييزص
اعلملتيارؤقعليهفهىبهايهموويناسألمالاأهيعلىبهافرسايففرفتتىاوقغنعنا

حمانكنلميعملهلسائلالمحلمأنللهبدوايرطراعننمبىلليلقاصلىلتازسولوسمثلفعل

ظيلالفالحمنحايكونوؤرأورجلوعلىسترولرجللىجألبماأكرمنفياذاظيلافىجم
اباقتناواليفقربهاوىيناأندةلعاامماجرتفيموهىبطاالشذغالبالجهادوالقىالفىذلش

لمليموسلمالتصلىفقالىوالبعالكألبلعليهاوأنيهسببالحلبهابهىبهوممتايتيهسبوالهى
لتفسبرالتقسيمامنفيهايكلديقيانأعلملتهايريدذةاكمعةالجااآليةاالهشهأفبهائلئزلتبهلى

ذرةمثقاكيعملكنتعالىشفولهولكنهاداخلةذلكاالةاغبرمشاركةالاظيلفيلها
عديهاففدمجملالجهادفيالخيلمبدغلمتبدخواطروانهشراةمثقالقيفملمنيخنرايره

وأمالناساويتكسبعكليهاضعفاءوسألحعلبهازادهحهليةولخيلاقتناطلميمنهتطعراحلتسن
منذاسمعفادفبهارونفيواالسألمغزوعلىوالبنىسكاكأهلبهافيشئزيهاويستعينهى
شبئاعلمنلىرتعاوقدأخإللمثراعلظيرأومنامملمنباكونأنقعنالهاالصكلىاالاأليةمموم

ستفادمنهوااآلبةبعمومتعلقوسلمليلتماألنمملىبالعموألقلتاعلييدلوهذيرارومنيمافانه
بدصلييرسعةالجااآليةليهـوسلماصليوفولهلغفوشرعابههلقاكوجوباعليلوهذابح
يقالكةالحمهذافيالمعليريدالقليلةالفادةوسلمليالتماوقولهالعامةهسلمليا

بن5عطانمعمراالنصارصبنعبدالىحمنبنلتهعبمامالطنألفىاصشاذةأىيفذةظذة

فرسه3خذبعنارجللةمنزلناسنجيراأخبرموسلمأالكديهاصلىبتةاقالقالرسوليمهارأنه
اككةيؤقولصألةايقيمغنيهتهلفىمعتزرجلبعدهلهنرملناسبنبراريراخااللتاسبيلمباهدفي
أنهموقدملةمنزلناسكيرابرمأخليموسلمأالالتمصلىفولهششيئابهواليشزكويببدالله

صحقلولفهههلتفرغيابهمايخبراعلىواالقباللعاالصغاماعلىلملتنبيهاسبيلالئخكلليقيدوو
صلىدرجقوقوله3وأرفعآلخرةابافيثوائرهمأكلةمنزلناسيراخليموسلماصلىبقولهيريدان
وصفهذلوظبحلىأنصواأعلمواللهبريداللهسبعلهدفيفرسمبهاعنارجل3خوسمكليها

هذأوقائدالهكبادلرمناالغلبفياليخلىأنهبمعنىاللهسبيلباهدفيفرسبللهآخذبعنا
فىسهآخذابعنانلىكىوانجيعأحوالهلدبذفوصفتصرفنومفصؤدمعبماهيه
فيكثيرمنها

بتسليهالثمصلىاغنجتموصرسولفيلمعرجلبعدهضزلةلناسبخبراأخبرمأالقدوإلالفصل
هذهعنفعمرمنذلئبفضلبغدوأخبرعليهافوىمنهارغبفوعلبهاونصلمناصلاوسمأفقمل

فيهفزسهأنيهون2خذابعنانواليقدرعلىدالحهايهشطيعلناساافليسكاوفمعشكلةلمنز11

عبداللةعقوحدثى

سرعبدالىحنبنا

بئعطاءعناالنصارى

رسوكتالقاللهرأبسا

االالتمكلليمهصلىالله

لةمتننحرالناسأخرم
ء105

فرسهبعنانخذرجلم

االاللهسدلفيماا
ا

لةمترالناسسكغيرجمأص

فيمعترلرجلبعده

بؤقولصألهابفممغنيهته
ويعبدإلثاليمثركةالىبمة

شيأب



مالكعنثنىتو

قالسعيدبنحيىضن

الوليدبنعبادةلىبرأخى

متاصطابئسكبادهابئ

قالجدهعنأبيهعن

اللهصملىاللهرصولبايعنا

الممسعلحماصلمودصعايه
لدروااليفىلطاعةوا

الوانوالمكرهوالمنشط

وانأعلىاألهيذنازع
حيمابالحقأونتكومنقول
اللهفىالمحكافسن

عنوحدثنىالئملومة

قالأسلمزيدعنلكما
لجلابنكتبأبؤيبيدة

يذكرالخطاببرممرال

وماالروممنجوعاله
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فيأولفيالمعتزلامذضايموسلماللهصلىوصووالفقيروذوالعاعةوالبهرعيفالفالناسففى

وىوقدرالحهادعنضعغمااعتزالهالمالوقديهونفلةالىأعلمواللهبراشارةالتصةغنحيتصدفمظ

معمأالوهمايادواوألشعباخلفناماسلكنالمدينهماباشواااةشكزافىقالأنهوصلملتمتايهاعنصلى
باالنقباضعنهلغنىامعيؤهولكنهالجهادفومكليلهمحوأنتملصكوالعذرحبممهم

قعالىوعبداةالىبملىوآلصالةاأقامادينمذاذفيلهوأوفأرفقمابألذلكأنلمايرالالعألوا
ياالربعدحكنولعبادةاواخألصطتهلفرائضاثهألدالمنازلاأففمللمجاهدمنالةفنزلتدهدمز

هجتدوالتبلغواليذكرهاليؤذعأحداوألنهشهرقلهذلكبهنموضعهءاذاخفىوالسمعة
فضليتعدىلديئاههقيدخدحتىينلكافرايبهاهدولمساليناعنديذبملمجااعدألنلمجارجقاد

أسلماالنقباضأنرجألرأىولوأنلمحنيرهنفعمااليتعدىزلالمهذابهثراالنتغاعويهرهغلىا
خذلكلالمعنىلهذاعليهافأفبلةوالىبملصالهاقىلهطونفسأنرأكطولحالهوأعدللدينه

الجهادفيلهأطوعيجدفامنومحهملصألةافيلهأطوعيجدنفسممنلناسافنلهالحظوالتمأعلم
ورقسمواالررانعكليصكدشساكاذلكوالبراأبرابمنغيرذلمثفيالأطوعيجدهامنونهم

أبيصكنعنلصامتابنعبادةالوليدبنكلبادةزأخإقالسعيدبئمجيىمالدعنصله

لمنشطواوالعسرليممرافىوالطاعةالسمععليوسلملمالتصلىاقالبايعنارسولجده
لومةالتفيالنخافناحيمابالحقأونقومنقولوأنأهلاالميالننازعوأنلىكرهيا

العربفىممرملبيعاأصلوسمابلليهاآلكمليالتمطنبايعنارسولرضىقولهشممالئم
إنهبكلعنىمبايعةلمشالينومعاهدقاالتمكلليموسلملىالنبىسميشعاقدةثماالموالفيالمعاوضة

منترىشابتهانتعالىالتقاللعملامنلثواسموضهاعاأخذعلعهمامنلهمابماضهنعاوضهم
فولهالىويقعاوننفيقتلىالتسبيلفينيقاتلىالجنةلمبأنوأموالمأنفسهمالمؤمنين

هافوزالعطيما
أصلهطونأنلطاعقولعلامعنىالىههنايرجعلسمهعلطاعقاواالسمععلىوفولهفصل
الصونراهيصكلىهميالوالطاعةوالسمعاعلينافصرطلذبدأخايرلتفههلهوافولهلى51االصغا

فرواوحلةلراجيدامنقكنوالمالهكسرهيسرابهيريدأنمجمملولصصراوصالليسراحالفي
هأواميلمحاهتثاللنهئماطوقابديروالمكرلمنهئمعامنههاوبمنماأفلالىادواالفمصازعلي

لوفتوطيبالهلتفرغذلواادالسبهلوجوديدبالمنئمطيرأنولعاللكراهيقلذلكاوفتو
لسفروصعوبقالبردوامبدهـالهواشدةالمانعوشفلرالسبيلويريدبالكرطعذلعدواكعف
لعدواوقرة

األنصارئرطاعلىيهوأهذامجتهلويريداالمارةأهلاالميننازعوأظوفولهفصل
أخذمبكلمماذاأنمموجمتهلوفريشىوهىأهلهأشألينازعوأفيهقريسمنلشىومن

فدكنذاالذالالمييصلحمنفمهموانكامنهمالميالتاوالهمنايتازأظلنااجيح
هصاولغ

الحبالقولوايظهركنايريدأحيماصبلدقالراومنشكنقوألونفوواوفولهفصل
هالكصنحافقواللومقالئمذلكمناليمنعهمكنوهلالهاالمرأطلمننرابملقيماجمحيأوا
اوماومالرجوعكامنيذكرلهاظطاببنعرلىالحرلقالكتيأبوعبيدتنأسلمعن
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اللهلشدقيعلمزمنبعبدمؤمنهماتزل9انأمابعدكلنهلقارضىعريخهكمبا3مطوف

وااصبرمنواالذيئماابمافىكتايتعولثناؤهاللجليوأنيغلبكلسريسرفيلنصاوانهبعدهافر

اظطابفيعرالىكتمبمابوعبيدةقولهشممتدلمحونلعلمماللهواتقورابطواوابهرياو
مايتقىيعالوالمالرجموعمنلمسالإلنالمافجأملهإليخستشيرفمالهلمؤملراأمكانذاااآلكطنهرضى
يريدلحديثافيبماذكركلنهرضىعرليهافتهتبلئغورعنهمادىمسضهعفمنينافوفهم

ذكوجهانقملرينيعسريغلبلنفانهكلنهالترضىوفولهيمةاالىالموثينأخكالقبةأ
معفانتعالىقولهمنلىلئاحوالعسراالولانفنسابسئغراقالعسرافتضىالماعرفانه

تفسيرفىارىلاوحدأدخللىلثاغبرامنهاالولكانليسرمنكرااولماكانيسرالعممرا

حدىااالبنازبصونغلقلكلىئعاكقولهلعمصريسراامعنلىتعالبازقولهانثصرحرقألممو
يئليسراعذيبالمرادواألجرفالعسراليغلبهـلظةاعندهاليسرينانفهذايفتضىطهالحسنعايئ

عروجطاعندىوعذانتهأبوالوليدرحممالفاضىاقالكلمهاأحدلؤهنعصلالبدأنالنه

وابروصاياصبرا3منواالذيئأيهايابهكتافىيقولوجلعللهانعفانلتاوضىوقولهفصل

امجتاجونلماتخعمنخجيعيهاعلاموناآليةذهحكرموذتفلحونلعلمللهاواتفوارابطواو
والذجكلنهوسدهبالثغرلمقامهواباطبالرواوأألهيبروصاوطوقولهوياومتهبالصبراألهيليممن01

أهألكلن

لعدواأرضلىلقرآنفربايساأنعنلنهىاص

فريساأنوسلمليهاصلىللهارسولىنهقالنهعرابنللهعبداعنناقعنمالص
اآلكصلىرسولكىفولهشلعدواينالهأنفةمحنهاغاذلكلعدوقالمالوااأرضلىابالقرآن

باممتولفرآنالماكانلححفاأعلمواللهيديرلعدواأرضابالقرانفريساأوسسلمكايآلا
وانمالغزوالقرآاصبهوؤلحافظنداالخألفرالنهلصدافيمحفوظامنهكانيردهاناولمقر2فيهاسماه
وقدبهفافواالسمصمفلعبشبالباللقرااالهانةنماولغازىاقتلخفىلقزاهانةاالذلالنه

بنعبداللهعنناقعمالكلنعنمهدىينحكلبدالرجنواربالمصمفيسافرأبفسراخهىروى
لعدواينالهفقأنلعدومخااأرضلىابالمممففرأخيساضيىوسلمليلتثاصلىلتارسولعرأ

قيينلعزاابعضازممنوخألقلتسمنونبناقالوغيرهولغزاعلىواقعلسفراسموافصل
قالومخوهافأليةالسرلكبيركالطائفقومخوهاوأمااالجيشىلعدوفياأرضالىلغزوبالمصمفا

منلعدواوقدينالهولميفصللكالماذعنوسلملتمكاياآلكصلىارسولىالصبهوزذللنسنون
بهكايستعانوليسلعدواكلىفيالقوةانهليمسمنوناقماذهبعلىلدليلوالغفلةناحيقا

لكداامناأحدولوانسثلةبقأيضاااباينالهوقدسمنونعنهعثاللشغلوفدينالهبهحرعلى

واللممماسىوالمجوزلهجنبنبهسالنهبهليهايرسليعدبرممباليهبرسلرغبأن

لقرثنامرراذمينأحديعبماليبهوزأنوكذلكالماجشوفيابهرهليمذايسالهيبهوزالحدأن
ومخوطباآليةليهماأنيمعبهابأوالبهجاعيهمحماايقرأعليمأنسوالبممنهقكضهملسببذال

طةالياتعاالكتاأهلياومالراالمالثوسلمليهالتصلىالنبىكهبكاالوعظسبيلعلي
10111011اا10اسواءبينناوبينم

اليهفكعبمهميقوف
بعدأماباظطالبنعر

مؤمينبعبدنزلمايممفانه

اللهبهعلشدةمنزلمن

يغلبلقوانهجافربعده

اللهوانعسريسرين

اأيابهفىكتايقوللىتعا

اصسبرواآمنواالذين

واتقواواورابطواوصابر

تفلحونلعلمالله
يممافرأنعنالهى

اللعدؤاأرضالىبالفر3ن

مالكعنيكيىحدثنىا

بنللهعبداعننافعبكلن
رسولنهحاقالمحرأنه

أنوسلمليالتمملىالت
أهـضلىالفرآبافريسا

قالمالئوانماذللىالعدو

لعدواينالهنحافقان



النسافتلضنىالن

لغزوافمافىوالولدا

اماعنيىحدثنىء

ابنعنشهـثابابنعن

قالمالدبخةلكعب

عبدعنقالأنهحسبت

قالأنهبنكعبالىحمن

اللهصلىللهارسولفهى

ابنقتلواالذفيوسلمعليه
فتلعفألمجالحفيت
قالوالولدانالنساء

يقولمفمرجلفكن
أبافيأةاميبرحشبنا
فأرخبافصياحالحقيق

أذكرنهىئماكللجا

عليهاللهصلىاللهرسول

ولوالذلكلففاوسلم
وحدئنىاسترحنامنها

بئعننافحمالخنعن
اللهصلىبتارلرعرأ

بعضفىرأيوسلمعليه
مفتولةأةاميمغازيه

عنهىوكذةفانكر

لصبيانالنساءفعل
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قواالسحفانيلهيمألككنوامنالنهاللشركابريدأهللعدواهنالهافةأوفوبفصل

بألدهملىابهلسفراللشمنعؤبفألجل

لالغزوالنساءوالولداشفىقتلعنالنيى

انهبنكعبلرحمنعبداعنقالمالدقالحسبشانهفيكعبدبناشهاسمنفيامالئحكلنص

نخقالفوالولدا5لنسااقتلعنلحقيقلمجاأبناتاوالذيئاوسلملتمكدياصلىاطرسولينهىقال
رسولىلزأذسمعلبهانسيفافعفابالصياحلحقيقألمجافياأةمىابرحبنايقولهنهمجل

الحفيقأببناقتلىاالذبننيىفولهشاسترحناهنهاولوالذلككفاوسمليالقملىالت
لنساهاقتلعنذاونهيعتيكفيعبداللهففتلهلقهلهمانففبدحيرلولدانالنساءافتلعن
نابصعاحاأمربنايريدأظهرتبرصتؤتىلهمفسراردبعدمذاذلوسبنلمنحافيأصلالولدوا
فتلعنوسمكلليهالتسلىاللهرسولهىعايذكرهنلسياعلهارخاذاقتلهايمنعنف
مومبالهلمعدقاعلىهنهاوهذايملفاسزاحوالقتلهاالهىذلكولوالهايذكرممنلنساءوالولداا

لىالقصدايقصرمكلىولمرالحاالتسافىعومعلىوسمليلثالىصاللهرسولهىأجرىالنه
منهذاملمفابرىذاالمرأةاالنقتلانهمذهجأصابناليعوالذمحيظهرمنالحاجةذلدو

فييقتلنقولهفىزاوللسخألفاالحرافي5لنساااليقتلنونمدبنوفدقاالبالصياحاالنذار

يمنوهذاكاالمدافعةبابمنليستوالحصوناالسوارالحراستكللياؤلكوجوالحراسة

بالقتالقتلهميسمتباحولكنلصنفايئاهذبنفتلواليستباحلمراعاةوافعلكالنظرانلملنساءياا

اللهصلىالترسولأعربناعننافحعنمالكالنكالباصالىينفردبهانتىوالمدافعقا
ثللصيانوااهلشافتلعنىوفانكرذلكمقتولةأةميايهمغازرأمحفبعضعليموسلم

منعلمودسململتالىطونأنمهلأتمفمولققانكرذلمياهفاؤيهفبعضرأفوله
بعدهنفىالنساهالمنالمعهودعلىهاأهيحمليهينأتحملواتفايلأكاحالتددالمرأة

وهغزفيمملمغليهاللهصلياللهوسولكنامحقالربععبوصرباحوقددوالمنعةالقتالعن
مقهولةأةميالفقاضجاهؤالجتمعاماظرعليالفبعشرجالفقاشنعلىمجتععينلناسفرأمحا
أةآميلخالدالتقتلعدفبعشرجألفقاللودالمقدمقحالدفياوعلىظللتفاتلنشهذهلعابمفقا

مننمعنىآضاوفهنالعيأليفاتلونرالعبيانلنسااقتلمنلمنعاافهذايقعفىوالعمنهيفا
لعلاالنيقتلعفاخهنخقاثلواافامانحافنهنونبهادينتفعوالعدوبهاعلىلتىيستعاناألمورا

عيةادجةلحااالنقفتلهنباوجدشحكآلوجدمهنفاذالقتالمنهناعدمقتدهنهنعتمهنلتىا

لربحيابالسالحقانلنذااوهذامسئألباللرالموجودفىاهنعهنزالةاضرثهنمالمحدفغ
فيواماروبذلفتلهناليمستباححبيبابنقالالأمفتلهنيبجفهلبلطجاوةالىوأماوشه

قعلهنلىابنافالناجةفلعلفومهنعنهنوغناعيفةهؤالمعمضرةمالئوجيفللئانعننافعفيا

لىتعالثقولهووجهلىلكذفيقتدنوابالحجاوهلمسالوناميهنيروقالهمصنونبهنالنتفاعاومنغ

علعهقولمبسعطعفلنانجبمقاتثهنافاذفرعسبعلمنولئئعاعلهمفابغفمظلنتعراولمن
يقتلنخمهناسملقاافياعنييئفيبكعيذللئفروىبنافيااختأليقتلفهلاالنجعدأسهن

واللقتلاسققفنفدابالقعالنااألولىالىوايةوجلداألسررصعنوخأليفتلنبنلهابماوفي
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غيريقرعلىكننالثإنيةاالىوايةووجهالمسالينميطأحداباألسركالوقتاننهنذليسقط
رضىلصديقبهراأباسعيدانبنيحيىمالئكنصاليفائلنيمباألسفئمجزققابؤيقفلم
باعاألرتلدمنبعرأميرنسفيانأببنيافيمحبكلفمىلخرجالشاماكلعشجيوشاالتمكلن
اقكبأنابراومابنازلنضاأبوبهرمافتسالأنأزلنربهبواماأنألبىبهراهاقاليدفيانفىعوا

وماالمفدءدتهأنانسهمحبسموايمادفومازعواسانكلهقالثجاللهسبيلفىهذهأحتسبخطاى
مإوومواالشعرفاضرمن3مرأوساطسؤمواعنوسجبوقعالهأنفسهمحبسوااحهمزعوا
والمئراشبراهرماوالتقطعنكباليراالوالصبيامرأةاثوالتقتانبعموصيكبئواالسيفعنم

شوالتجإنوالتغللنخالوالئغرقنوالتحرقنممةااللماوالبعيراشاةعامراوالتعقرنبنتخر

سحيانأبىبنبدبزمعبممثىلخرحلمثماماداعبعشجييشاالترضىلصديقبهراأباانقوله
الحبئلغزوالىااظارجلشييحفىصمنةذلكفيمكونلتشييعوالهلبراسبيلعلىمعهانمؤجيكيقل
ماوالمقلهمنموالملقربواشاتمابختصااالنهاسفيانأبيدبنفيالىشعيهوأضافلبراوسبل

صامعاسنرلموانبخروجتثممييعقصدنهبحنىيديشيعهيزخرجمعفقالبسببهخروجهالنهكان

بكرألبىكراماالمعنىعؤلأأنهاياؤكبأنمابهرألبدقالفيأنقىعياوفولهفصل
بهرأوقولثىلمافيصالهمنأرخالركوبفيلهطلئالزكونوخالفتهرفضلهلدينلهضعلعوايا

يدانفياللهسبيلفيحتسبشخطامحيذهااقكبأنابراماأنشبنازكمنصاآلاالصديوارضى

منلمايلفاهيفلهلتقويابهلرنجقادأرالمحفلعلهتعاالتسبيلفيحسبةووصيهمتشييعههمفيبالمهثىقصده

يكتيفلمدلكشيأمناليلتىالثمكلنرضىوأبوجصرولقاءايدووسقاومتهانسفرالعدووتعبنصب
يدفياليههايكتاجوالترفلعقوىامن

خهماومازعوالتمفدعهمأنفسهمحبسواماسشإلفرامازعوانكنالتمارضىوفرلهفصل
مننمالجحكعلياقبواالناسلطةنحاعن3أنفسحبسواالذفييريدالىهبالهأنعسهيحبمموا
كانواسوااليقتاونصكيرفهؤالأوحربيأواخبارعالليأبرملقمأهلمعاونةعنوكفوادةالعبا
زسشونقأحدهمامعاعنوعفوايقايئلفراازعقداوالالننهيرشأيارالىأمعصوفي

بكعثلمداخاونوهممتهمأهللميعزلواالفهمحبيبيقتاونبنافقاللكنائشاوأمارهبان
بلمههماصوهنواليخرجونلرهباناواليسبىيمسعلىمعوتهنممنسألمفمئعرفأاليمن

نمندعهاومالتماأببهررفىلقوليسترفونويسبرقولهفيفىالمئمافاظلمحاكيتركونجد
نافعبنافروىأموالللرهبافانكاصالهمعلىبقاءهماايقتضىهوأنفسههلهحبسوااخهمزعوا
لبقرهواليعرضوذليسيرلهاليعرضانهيمالرأرضفيرعوالىالغنجهالراصلههالفىعن
ذلكمعنىانسمنووقالطذايعردرىكيومييعرفولذلوجانهالهاذاعرفغفوال

فىاقواسمنونوجلهفاليتركهاجاوزذلدعيشموأمافدقليألكااذمالكقولمن

يعازاديهفيهمالهيتركصائزفألبدأنذلكإرانقفدموقدموضعهعنأوانزالهفتلىستئصالحالها
لهالينالقيكفالحاجظهعليه

صؤسهمأوساطحبفوايديرؤسهمأوساطعنوبممقدأقوأهالحصواإلئمكنرضىوقولهفصل
ضربيىدولمثمبذلقيريدلميفباعنموايفبرلبماخأ5لشمامسقفاهياحبيبيعتىبنقاال

سألقىاونم2نبذلافثبتواععمالمألئالىابلبنرذيوحىاالتعااميقوذلككقولهلموضعذال

لصماعنوحدننى

بهرأباسعيدأنفييحيى
الىبعشجيوشاالصديق

معيممثىلخرجالشام
اكانسفيانأبىيدفيفي

باعتلداالرمنبعرأمبر
ألبيدقالفيأنقىمموا
انماثركبواأنمابرا

نتأأبوبهرمافقالنرلا

اقكبأنابراومابنازل

فىطذهخطاىاحتسب

انكلهقالثماللهسببل

مازعواسخدفومما

لتمنذرهمسهمأبئحبسوا
حبسوامأومازمموا
فوماوستدلهأنفسهم

رؤسهاأوساطلحصراعن
مااثبمعرفاضربامن

واقعنمإلسيفلحصوا

بعمثرالتقتلنموصيك

كببراوالصبياوالأةاهي

شجراوالتفطعنهرما

عاهيتكربئوالمانرا

بعيراوالشاةوالتعقرن

والمجرنانخالكللمأاال

والوالتغللثفرقنهوال

نتج
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وأهاضربماوساطبنانبرأمنهئملىواضعراألعناقبوافوقالرعبفاضودفرواالذينقلوفي
فألمنهمقكنوالحرنجوأمابعدأسهمانفسفياألسرلمالفبلالدزذفألمجبالسيرؤسهم
بالمسمينفدفعاواأنيهونوااالبرافهمئضربماعناولكنفملهمواليعبشفىجمهميكثلأنينبنى
بهبخماعؤبمتلفعافبواافبخوالىعااقالهئلهجمهمفيععلقثيلاوجعلى

طائفققدضربينعلىذللثفيوالمممركونالدعوةالحديتفديمهذافييذكرلمفمل
ونديقاتاونوغرخهماتسمالتدعنفروىلدعرةبدغتهافاهامنوطائفقمتبدنهمالوةابلغثهم
فياقالمالكعنلممونقروايتاناوفيمالكعنلعرافييناروايةوطهلمحاالسألمدعوقاتفديم

لدعوةاهاللشأيفعاوفدقالقاليدعواناحىبالدقىليناغزاةاأوأفبلىامخنغزؤالهمالينيتواسملقاا
فانلدعوةالتبدغماضفيأنأهاهفيشكوأمامنليهابمايدعونهملعدالدارقاربعنسافطة
أنسنتالدعوةبلغعهمانوقاألبوحنيفةبههمابدغبئووأنزمللجهاديبدغللشكأقطعالدعوة
منأحداأمحلمالالشالىوقاليدعىاالحبالصايبعدزالمالدعوةلمتبدغهمانالااقبليدع

لتركوالخزراخدفلممثعركينامنقوميقاتلونلذيئخدشاطونأنااللدعوةلمتبدغمابهيغثلما

ليهالتملىلنبىاانعاروىاألويةاجمالروانااليلىايدعواياليفاتلواحتىلدعوالمتبدغهم
ولملموماوفمفيفييموهماغارالحقيقأبوااالشرفبنلىكعبامسلتوأبانائلةبعكدبنوسلم

واوعادليابكايدعىعالهمففدتقدماونةفىافىبهحتياادمنىسجهآاوشقنالنورلمادس
واشيخمبلعوشواراالغذللصيطلبونمحوهموانذاراإالمحذيراوالدعوقالغدشفمواهلىلدفيا
لىايدعواأنطانيسحبصكلىأبرالحسنضىلفااقالبهاويؤخذيامحهميلعمسأ

وسلمليالتصلىللنبىقالطابىأبىبنئوصالثانيقمللىاوايةلرووجماالقتالتبلااليمان
اللهاالالهالأنشهادةالىادعهمانفذثموسلمليالتصليفقالمثلنايهوؤاحىخيبرنقاتلهميوم

دينالشرمذاصبخلمهجهظوملتحمرالئعنخيرلتبئرجألواحدايهدعافوالتمالن
بهانوااليبالتديرلتذامنفهاقدمموتبهديدالدعوةالنلعالمينكغيهابالدعوةشقدمأنفدزم

بينولهالبينهمفقدقرنلقبطاوأماوماليحماهذائبؤلشفانذافرعفيهاتفدميمنهالم
لفاضىاقالوكذفالفرازنةبلفنهمالدعوةوالفيدعواواليبيتواحتىفقالأليقاتلواومإلى

الكفقداستغهلؤاووجمذالخهمالدعونجؤقيهميرمالئبلىغمقالالحبشةمنجنسوهم
وجصضرةالدعوهتقديمفىيمنالفزقلمستعملواطلباوالبةبعاجلىابالمحارينلمسالاعن
الدعوةفانفدبلفعموجصفرةلمنالدعويمدتقديمولمينظاهركاخالمسالوناذانحد

تقدموفدخيبربآهلمحارعلىالدعوةبتقديموسمديهاصليلنيالذلئمأميحقهمفينابهة
فرعالمسافةوقوبالمدهلطولذلكفىوالخالعديموسلماللهملىلنبىابكايدعوثمع

الديففضهأبوحنيفةفقدقالانااليلىايدىأنفبلفقتلالسكلوةلمتبلغمااحدممنفاخطوجل
نصاواألظيرالسفيدولمضأعرلحسنأبواضىلفااظلالئاتلعاقلةالديقملىلشافىاوقال

رةلقدارالحربمحبداأقاماذالمسلمااناأسدمنذللشانعلىوالدليلقللحنهفةأبعندمحولط
وأيضاقاليةفيععلىغونأناالأولىفيعديقفالكافرنهملمتكمطخطأقهلنموجالخرعلى
الحربكقتلاردفيلكمونهاليوجبفيمديةوذلكفعهمنممنوعرننناامنكةيرفيماليسفانه
الفاقلمنميئيههثذاللىهباشواؤذرارمنسما
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حسبممأليقدموالصبياعلىمرأةاألتقتلنبعشرخاللشموصيلطانلتارضىوفولهل
يقهلفهليحعلمولمأنبتفاولمينبتمجتلملمهوالذىالصبىوانالنساءوالصبيانفتلمنالمنعمن
القولوجهصكتلماليقتلحتىالقاسمفياوقاليقتلكزأذلففالابنافىأاخعلفمال

فريظقفكنبوموسلمايالتصلىلنبىاعلىعرضهناقالانهلقرظىاعطيةمارومحمنبالقتلا
اثلمعنىجهفاومنسبيلىلخلىينبتلمفجنؤعنتسبعلهلمينبخليومنمناقتلأنبتمن

الناسبينتنفذالىألحكمفااآلدميينوأماحقوفيالبارعتعالىبيحقوقاغايتعلقاالحتألم
ؤلبأمريعللمحامجيأواعاوهدواكتمانهيهنورىمراليدطالباالحمالمتتعلقأنزفالمجو

علعهواليتقدماالحتألماليتأضوعناألغافىنهالىوهواالنباشليهبافظراهعرفتوئمكنيظهر
أعلمواللههقارنالهيكونكزماوأبهثرممة
مااليطيقالسنمنبلغالذىالرمايدالشيخيركبيراهرماوالالتسنهضىوقولهفصل
وأبوبمقالهالواليقتلانهاالالفقهاءرجمهوفهذاهذهبرأصوالمدافعةفيبهوالينتفعالفتال

عليلدليلياوالراهويضللعاقاالجاعهقولأحدهمامثلفوالنحنيفقوللشافى

جهةومناجماعانهاكفعبتوالنحالسفيانأبىيدبئليزذاكنافوالبئجمررضىطالفوله
اثبتذامسئلةقتلىطرأةزفالصبواحمدبمنعلعدؤاواليعيناليقاتلكناهذانلقياسا

دوالهالكالراهببرأوالمعونةمنععضرةصخاالأحدهمامنضربايئكلىلمعتركيبهاذلفان
فعهفيكوهضرتهتخشىممنأنيهوتلثاقالضربواحكههفهذاقدتقدمنىلفاالشيخا

يفتاالوخسقأشياءأبينكيرافيهاالمامأسيهوناذافهناالمالأالمعؤلقللربهاوالىأى
وعقدالذمقفالاالسرقاقفأمابةالجزأدامقكلىالذأويعقدلهأويسترفهعلعهيفئأوبهبفادى
صجوازهفيالخألفانهالحسنأالقاضىمحصالقتلوأماجوازهمافينعالهلحال

وسلملعالتمصليالترسولصئاكاصنعقاالذلوانههنلمنعاالحسندعنأبوالفافى
لهيكونألنبىكنهاتعالذلئغولهجوافيعلىوالدليليفادبهأوعلييمنبدرباسارى
وسلمليالتسلىالنبىإالخبارعنؤافيلسنةجهقاودلعلنامناألرضفييصعحتىإسق
األبرفيليسانهلمعنىجهقاومنبمرىأسارالحارثممنبئلنضريامعياأبئعقبةقتل

جمهوهـعندبمافئفانةادأوالمفالمناوأماهسئلةألمانبعقدالدمانمايحقنواللدمضن
القولمنهذاصوحالمفاداةوالالمنالصبهوزأبوحنيفةوقالوالشافىمالكقالبوهاهال

والدلعلانماهودسمنونالمفاداهالقولفىوهذابمالاليفادىاقامغيرااخالبالشافى
أنحنتنوهماذاالرقاسحتىينكفروافضربالذلقيغلمحفاذاتعافولهوالمفاداةقجوازالمنعلي

لسناتائظافرتجهقاليلناهنلىالحيرجأوفىارهاتضعإتافداءحتىفائامنابعدوالوثاقفنمذوا
بدلفجازغيرألىقىكهزصبهوعناقشللقياصيااجهةمنودليدنابدرقاهلمفادمنبهاألخبار

مجسبذلكفيأشينظرجمباالمامفانذاثبشذلثاهسئلةلقصاصبدلكاالىفىبهه
صعقوكانابهذهكنلمومنقتلهمفاألؤدرأيمؤلدبيرأوقداواعتشجاعالتفنداالجئها

كانومنعليبمنآنبمفاألولىواالنتفاغاسالمهرجىومناستبقاؤهفاألفضلأوعسيفامعمانعا
دىفولمسميناأسزهاألياسرمننمنفعناعنصكوضوأخذفليألعنهمؤهغنا

بياماضرهذاعلياعاميبئمغراوالتحنرشجراطعنوالالمكلنهارضىوفولهفصل

والنجرسكالهيالمائرشجزاليقطعفانهلمسمرنهـعليمايظأممايرجىلبالدامقنصك

كمنثتى22
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ةبمابعالالممهنالينمقامالنرجىبحيثعنبموما3نعفاععايرااستيألءاالسألممننإيرجى
وؤهعنالهمفمعاظاذلكالزدق5وغيرلمغراشجرهيقطعو5امميخهـرجلكفرفانهابألدفىوتبىغله

باضاعنالصديقىمماوأصابمامالثقالحبيبفياقالالمسمايئلىبواتألفالمايتقوون

خبيبابنقالمماينبنهاعليعتراسذلكظهورهموأماهاليرجىلسالينصيرهالمالنالشام
رالنضينىايوسلمحمخلاللمصلىلنبىاوفدحرقميحاهوا

يهيناأنأحدهماينضربأيضاعلىوهذاممةااللماوالبعبراشاةوالتعقرنوفولهفصل

يريدأنمجهملوفألتعقرااللحاجةويتمولوهابهايخرجواأنلمسموناافيستطيعاكوااالبل
لسرفاوجفأماعلىعهاالمحأاالطاجتهمبلهاومخرانجمبههااليسرعخرفيقولوابالعفوالذج

يدبالعقبراطبممننيرأنتمإلمجوفأللمسمايئبالداالىللبيعواالخرولالموجهواالفسادأوعلى
كلنمفألعديمفيقولعاشرالقتلمبلمغوالثبدغهاندوشرديحبسالذىلماشردهنهابالعقر

اربخنهعلىوالئعقروهاالبلنازمايساقجفيوليكمنوالتعقروهفألقىموهواستعمالهبهكو

مسثلةبابفومنهسكنالكومبعدذبالعقرثمفاحبسوهممهأالىااللحاجتمالمذكور
عناءيعقروهوالفىأويفتلجمأناضاعنلمسمونهايعجزانملةوااالبلمننىالثالضربوا

قىكالزكقلمحذلاحتيلموانبقرهموميعفرغأبأسوالالموازبئافيكتابالمروصحنهبقوله
انبعدالعقرمخرقجأنلميتقفانصواياصكننواكافانضعافالهمااتألفوقىالعدويةذلتقو

اآلشمكلىوضىألىبهرفولملهذامجفعلىالتوفمقوبالتهبها3انتفاعليبطلذلكممنا
نحلصعةااللماالحيوانشمأمنالصبهوزفتلففالعومهسلىوحفياوحملهاحواجهمايمن

ذاليفىبختلفلمبهاواالنتفاعجهااضاجمزعنذافانهاتعقراوحمرهملموبغاوخيلهمبهمواوأماد
أبنأأوهبمنبناظلبواليحبوزعقرهالشافىاأبوحنيفقوقالقالبهوههبافيابناغيراأ

عديهئمعلروعاتالفهالعموفجاابهايتفوىبالمجةأموالذهانقولهماعلىليللدواتخلىولكن
اثجعااأمنلمصريونافقاللعقراصفةبنافىاأختلفوافرعلمثرلمثمراوالقائما

قالأوتعرقبتدئجأنكرهواصبههزعاحماأصابهمنلمدنيوناوقالصبههزعايهاأوذبخوتتعرفب
هالذصالنببينليسحبيببناالذعقالهتعذيبوهذألعرتجهوامثلةالذجالنأقولبهوحبيببنا

وتبثريضرجكلنقهابناأقالااباحقأاذريعةالنهكرهواغامثلةالنهاظيللىممرمفى

ظلعندميطممهأيمنعبوجهعليهاالجهازوالصوابكرهماذتعذيبكللىالعرفبقفانهفأمابطنه
الميتهمنأولفيكوقالمسمينأحدمناضطراليهبمارأنالبصريااعنماحكاهووجبذلك

لعدواخيلفيكزالهبمماذكممكلندممالوأصانحلعدوببلداالمساليهةخيلمنوكذلهاوقف

كخأوغيرءطعاماكركولمجمزعنمأصقفانبحيوانكاليسئراألموالوأماسا
ماءفيبالنارواليغرقاليحرقالضلذبابيريدوإلتغرقنهنحالوالمخرفنوقولهفصل

وروىيغرقولمشيرقهاحبيبكلنبنالشفروىذجفهناضارعلىفولعالفيااليقدختاوا

مماالنهامأمودبذلواثألفهااالاتالفهالىاالطريقانهاالوليةالرواوجهذلكنهكرهاهالككلن
الثانيةالروايةووجهلعدوامنكالفارينبهااليهتوصلاالبالناراتألفهالميهنفاذالعدوابهسقوى

فتفأاالمدةدفعفأساالنمماندهامينملهصتقاالقىأنسلرالتمطامطفعاساورصطر
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هافيولالمحعايتنابهذلعايتوصلمنفعلأوتغريقهااالبقريقهاجمطنعدفعهاالمحثلولماحعاج
لقوفيقابالتحهاوجبا

تصبهمميمالملغاالغتجقبعضامنيأخذأنلغاولاوالتبهبنالتغللعنهللهارضىوفولهفصل

هوالمجوزالفرارعنهفيلفراواالجزعوالجبنشاءالتمتعالىابيانهوسياقىالمقايمم
االةاككأكبيرالفرارمنلميهنالبصرىسناطوقالكثرأصابناالقاسمبناالكبائرعندا

اللهكرااواذفئقفانبتوااذالقيمالذينآمنواياأيهاتعالىقولهمانقولهعلىوالدليلبدربوبم
األدبارفألتولوهمالذينكفروازحفالقيخنماذااونه2نيذلايايهاتعاوفولهتفلحونلعلمكثيرا
فىلعدواجوازالفرارعنفيالماالمعنىفىالتااختلفذانبشذلفقداسمئلةاآلية

انهعمالكمونالماجئبنورومحاالفاسمفيبقاالالعددوبنااهورأمليفالذالحرب
برونصاعمثرونمنمانيهنتعالىفولهالفاسمبناقولوجوالفوةوهوالسالحالجفدقال

منميكنفانضعفافيمأنوعلمالنمخففاآلنذلكبعدقالثماآليةميالتينيغلبوا
وهذاسمئلةبرينالصالتصعواالتألفيباذنيغلبوامنمأليهنواميميتينبرخغلبواما
النمنلهمعنيرلواليسيرأنافاخالعدونكافىوحييخافبألدهميهثروافاهافيأأمناذا

معلهمعنالمسالينمنفرعددانكذلكيهفرواثمأهومخافثأالعدداليسيرعنلبسفرارهم
أنمنهميئسوبهأصازماذاالهذلفااليريدمنمنهمنالفواربحيشالمجوؤلمالعدوعن

عليهللهاصلىلنبىذالوقدفعلبهاالمحامخيأزايالعدوجاعقااغاهوعنحينئذالنثوليهيوا

المسالينالىآخرهنمانحازفيرجعتهممنويئسالمسالونزمااحدحينيونبمعهيننوسم
للهاصلىلتارسولأبلغنانهاعالهمنهللمحماايزكعبلعزبمبداعرأنماالنبلغميط

والالتغلوابالتمنكفرتفاتاونلتاسبيلفىدتباسمغزواالهميقيقولذابعشسراوسلمكانعليا
شيماعليكوالسألمشاءاللهانوساياكذلظيوشكوقلاوالتمثلواوالتقتلواوليداقغدرأ

دارالحربيدخمنالسريةريةاذابعليموسلمالتمصلىالترسولاكلناقدضىفوله
بعةأربةلصماخيراوىهماحدوقدلعددوليسلباهغاوظاهراهعلنايدخلمنمسقفياوالجيش

مناعشرألائنايغلبولنالآبعةأريرالجيوشوخبعمائةأريالممراوخيرابعوأدلطالثعيا
والتببيتفلة

تبعايئمعتىكلىباكفرمنلتمتقاتاوناسبيلقلتاباسمغزواالتعكليموسلماصلىوفولهفصل
الئغاوايربدوسلمكلمهاصلىوفولهملالهالنيتكندابتداءبفقيقعليمؤلذكيرهممايفأرفهم

ؤركلعهدالفدرهونقضواوالئغدرواوسلمليالتمصليوقولهالله4شاانردبهانهوسإللغلىلا
طايهالتصلىلنبىابهاعربناوىوفدرمنهالمنعفىوذلدمماالخألوغيرهمينالوفاءالشرك

ثاأحدضرببنعلىمينلهأوامسئلةمتغدرتهالفعايوميمصبلهغادرلوالكليقولوسلم
يؤشغألىوالنادلكفىبموالخألاليجوزالفدرفهذاالسالينلقوةيشامجالعدوخيؤمنة

أنأحدهمافيأحدأمروليتنالوذكذبمثرطلثقاايطلقوممنبهداءأواأيدبهماالسبرفي
المأموامنشئوأخذهفرامنيوثهمأنلتاقوااللهشاانذلكبيانوسياتىأنفسهمعلىيومنهم

ذعلىوالدليليفرأنمحلهالثورسفيانوقالالفاسمبناقالهبهالوفارملرمهمفرمنأمنهمفا
انماهواذاطذااالولمدوعندىألفاضىاقالذاعاهدتماوأوفوانعهدابتهتعالىفولههانقوله
رتفراالهصبهوزوالوفاءبهاليلزمهفانعليهكرهأاننحتلرالليدوأمامكذهديم

انةمالدعنوحدنى

عبدفيعرأنبلغه

ماملافيكتبالعز

أنبلفناانهعالهمنله

عليهاللهصلىاللهرسول

سريةاذابعثإنوسلم

اللهاباساغزلميقول
مننتفافيللهاسبعلفى

والنغدرواالتغلوالتباكفر

وليداوالتقتلىاوالغناوا

لجيوشكذلثوقل

الله5شااتوسرإياك

علمكوالسألبم



ألالوفاءباألماناتفيبهاما
مالكعنصحيىخدننى

أهلمنرجلعن

الخطاببنممرلكوفقأنا
جعثىكانملمكالىماكت

االقانبلغنىانهبعئه

حتىالعلجبطلبونمنم
متنعواالجبلأسندفىاذا
ليفدمطرسجلاقال

قتلهأدركهفاذاالشخهـف

بيدهنفممىوالذىلىوا

ذلكفعلحدوانهأمجمال
مجيىقالضنقهاالءمربت

ليسقوليمضمالل

عليهالحديشبالمجتمعهينما
لعملاعليهوليس
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لعايئامحقءواالرجلااليدىبقطعمئتالعيثمفىيداوالتمثلىايروسمعليهاللهصلىوفولهفصل
أمروسلمليهلتاصلىلنبىاانمنىووأمامارلرقابابضربأسرمهممننمايقتلواانآلذاوحطع

آلدطليعبرسلماصلىالنبىمرجمهمالعيمفاواسعاقواوسلملييآمامسلىيقتاوارعاءاكالذفيبالعرنيين

لبالرعافعاواؤاماأنسعنيرلىاماالناورفانهأعيغوسمللماألرجلمهمأيدجفقطع
مسمملىفعأللمقارفقكحوااصلابيلسعلىبهلأنبكسلممثليبهوزنهذاومعلذلك

عنلمشركايضعأكاأحدضربينعلىفانهمالحرالفأمافينهمبعداالستيعاققتلهموطمذافى
أنلىلعاالضربوالتعذيباوالقعيلادونلضربوانبالطهفهذايبهوزقتلىويستصعلمبةالمحار
وغيرهتمعيلافيهبيمنمابكليتهذاالىايتوصلمقاتالومدافعافهذايجوزأنيهون

االميرلمحاخصاوالسالمشاءالتانوسراياكذلبيوشكوفلالتمكنهرضىوقولهفصلأ
أهفاذاهأصلذهـجمطاعهواياالنهلسراوالجعوشانكلينفنهـهمنبهايوصىن51أهيثمالوصعةبهذه
لتوفيقماابالتهوأمرهمتثلاينافنهمنبذلك

باالهانالوفاهماجاءفى

جيشكانالمحكالهللتمطنهكتبارضىلخطابابنعرانامحوفةاأهلمنرجلمالحطنص

يقولمطرسرجلقالمتنعواالجبلفيأسنداذاحتىلعلجايطلبونرجاالمنمأبلغنىنهابععه
قالكلنقهاالضهربهذكاحرفعلم3أالبيدءنفممىوالذىواققتلهأدركهالتخفناذا

رصاالإنبلغنىانهعنهاللهرضىقولهلقلعملخايماوليسعليهمعالحديباحذاليسماللث

فيههتنغواسندهصارفىيريدلجبلافىأسنداذاحتىتبعونهمهميديفرأمايرلعاجايطلبونمنم
فاناكرقتلهأدركهفاذاالتخأىمطرسلفرساتقوليفارسيةلفظةهياذمطرسلهالطدبكن
بالعهديوفيبأقلىتعااآلوفدأميهايئلتأامئلماعقدلهنقضالنهأهنلبعدأقتلتعكنهارضىحر

التأفإقوفىاذاعاصدتموأوفوإبعهداللهعزوجلوهحالأوفوإبالعقودالذينآمنواأيهاياففال
لثالثالبابواالتأهينوقتفىلماقالبابامينلتأفقافىاألوللباباأوابخمسه

ينملطاضىمقعفيسىاظالبابوايئملقأابهتفمايثبالرابعلمابواعآلمؤمنصتفي
لمايئالتاصفةفىاألولالباب

لجنبتينواالعتبارفممبأحدايفهيأولملمؤمناسواءفهمهأوغيرهكابياعرلسانبكلالزممايئلتأا
فظناالمانامغلمومنابهدأرااكذلكالمانفقدلىمبىهـاطثمهيةولممايئلتأاالمؤندأرافا

دلحماالشارقفىوحماالستسألمبذكاليقتلىأناناالهمنففدلىنمينلتأادأرانهابىالحر
باالكنايقوتارهوتارةبالنطقتارةفهظهرهسىلنفىافىنىمماثماميهمالتأاالنلكنايةوالعبارةا

رمايميلرفانهمايئلتأابهمابيندكلرةباالشا
سمينلتأاتوةشفىلثاابابا

فأمابغلبتموظهرالظفرتيفشتالمأسورممنحمفيأومأسوراالحربىمالمبهنالزهاالتأمين
والعقدالذمةترقاقاسلفيراالهامليسأنةفمهعاياالفتيات5لغيرلميسهاالماملىامرهسورفألماا
أملهفأمنأخذهوتيقنأخذحمنعلىونلمسااواهـأشرفضليهلمنواسعنتألهليسكذلكله

لهذابههافليسفدتعلقلمساهيغاحقالنيمحنونقالهمينهردتأمامللامينكانلمامنرجل
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كانأحدامنفألمسالينامنتعدصبعدذالشرجلثمهينلعأابمغاالهامولؤلقدملهبطاالمومنا
عدواواناالماممنعالميعالواناالماعديمقبلنمااالحربوردمينهردتأمامللى

لمؤمنامفةلفىالعالبابا

رةلذكواخمسةوهىاالمانصفاتجاثعلهافاذااآلمنفاماوحائببنآمنضركلمؤمنوا

ختلفففدالفصولاهذهبعضمدمفاهينمكلندمالكازتأهألمالعقلوالباوغوالحريةي
أنبنروبليافاالمام5غبرأمنفااالماممايئغرتأاليدزمالماجشودتبنكلماوقالكلبدمفيهلعاالا
مةوذأنالوسلمصكلمللهاصلىلنبىامحنىوعالمارليافماذطبواالصعلبردهانبايوفميب
اليقبلأجعينلناسوالمألئكةوالتنقافومساالفعلعطهأخفنأدناحمبهاحدجمسىوالمسالينا

سهئلةزأهانهكاالمامفجااالمانيعقلممملمذاألقياسجهقامنلعلناودوالعدلصحرمنه

ختلفيقفقدالحراوأمالىتعالله51شاانذكرهاببدهذاسبااالمانصةاالنوثصألتمنعوأمما
أمانومبلزيحكمونولنههممنصالمالكاأجدفياسنأبواطالقاضىففالمراعاتهاأصابنافي
لعبذاأهانومأبومحدكلقاضىكاوذملفاابناومهلىعليوقدنصفولمالكفعاس5العبدؤهـا

عنعيسىبنروايصعنلنوادراأبومحدفىميخالوأخرجالشافىقالبهوممذضالكاملي
بازلفتالاسيدمفىلهأذانسحنونوقالشيأوماسمعشفيهالعبدأماناليصحماالنقاك

للهاصسلىقولهأمانهازةاحنيفقوجهأقالبويبهزأهانهلملقتالاسيدمفىلميأذظانأمانه
لقياسجهقاودلعلنامنلمسااليئاأدنىوالعبيدمنأدناهمبهايسىواحدةلمسالينذمثاوسلمعلي

أنهوايصعنرووجهلمرأةياكاالجيرلهلمبؤذنيانالقتالكمفيلهأذاذاأمانهلىنممنأنص
ابنافيهأفاختدفلباوغاوأمامستلةوالذدياليعقلهينهكالطفلصكبزتافلممحجورعديه

عارالمفافياالمامامازهاعضونوقالاالمانذاظقلالصبىامينصبهوزتاالقاسمفياففال
االمانيعقلمسلمذااالقاسمبناقولوجهأمانهاليلزمالشافىوقاللهأهاتأمينمواالفأل
يإنعتهواالماوموفىعتبارهافيالفاخفأللعقلاوأمازهسئلغلبافجازتأمينابم

بهوبهاالعتبارالمذفالظاهرمناالسالموأماصدهوالتصهقاقوالهبااليعتبراليعقلمن
ويسئئتتكثأدماؤهملمسالؤاوسلمليالتمصلىذلفولهفيالمسلاافىحنيفقواأقال

لمسالينالدبذشفصبذمتهمأدنا
االمانبهجمايثبتبعالرالبابا

فأليعبشلهمومنالوأمابقولشاهديئاالبقولاليثبتسحنونذلفتمالبنافىأصافداختلف
مثطالهوجالموازفيواوأصبغاالوزاقالبهوالمومنبفوليمبتالقاسمبناوقالالعأمانأ
غيرهدةممايثبشبشهاوابقولهتاليفمينهتألمؤمنيناسائوالىاملمؤمناميفعللتأاانسبو

المامقوالبمفييفبلفوجبأنأمانهيصحضشصهذاسمأنلقاافياقوليجو
ملأالتأمفقففيسلخاالبابا

تأمايئلعاياكمىالأن5الذعالنحاففبعدالمطدقلتأميناأحدهماضربينكلليفانميغالظأمما
يقتضىكؤدمطفافهفاتأمعناالممثريهايئلجاعاتنوالىجلاالماميؤمنأناالولفئلفأمامترفب
ذلوانبهلهأداءالجزبةعليبألدالمسالينفيارادالبقاءفاواالسترقاقالقتلآمنآمن

وهذالحربابألدمنمتناءاموضعيبلغضىفهرآمنطربابالدممنشاحيثلىالىجوعداأرا



عهالكهشل

أهىباالماتسارةاال

نمفقالالكرمزألب
الىيعقدمأنىأرواق

اأحدالتقتلواألجيوشا

باالماناليهواأشا

لةبمزندىساالشارةألن

انبلغنىوانهماسثلى
قاكعباسبناللهعبد

االسلطكدبالماخترفوم

لعدؤاالتمخليهم

أعطىفجنعملابر
لانتهسميلشيأفي

هالكعنيحيىحشثتىه

بناللهعبدعنذقععن
أعطىاذابرانهكان

قولاسبيل3تشيأ
وادىاذابلغتنصدحبه

بهنكلقركافشأا
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بااممماةصوارآفانلمترفبفانينظرفيماالمامالتأهيناوأمالمسمالجائزاالهانأمنماهنحم
يهونألإكألتأماانوقالهممنونلماجشموناوهذامذهبمالوامنهمالىردةوواالردة

منهمألىاباامفامهاالردةصوالتأمايئارأىفانطلهفىوينظراالمالمؤمنافتلالجيشألحدمن
لصوابواابرالوليدرحممالتلقاضىاظلاأصابمنيقولهشجوزاكنأنيهونهذاولعل

أماناناملفهذامنملكنهأ51ردونمولوهايئلتأاهافبلعللتىكلناالحالةمثليردألىعندعان
ذارداالمانيرلماجشونافيلصصيهوالتامياوأعندسنيا

عريمونأنبعشنقمحفلالضرالذفعلهكخأحدالإعلمبيدلذعففصىاوقولهفصل
لشافىواهنمعالوأبوحنيفهوهنعبمأبويوسوفدقالبالمسمتأهنلمسلمارأعفتللتمكنارضى
لمسلينامنلمنيريدأنلعليماوليسعيالحديشبالمجضهذاالعالليسولذلقا
نىنعمفقالاالمانلةبكتراهىبالمااالشارةعنمالئاوسثلصبهاليقتلمنافانهمستأ
لكلرمالةبترعندىالشاوةاألليمبالماناواأشارأحداألتقعلىاألجيوشلمحاايتفدمأنأصهـط

كاقالوهذاقالالعدوكليهالتبالعهداالسلطمانجتىفومقالعباسبناللهبأوأنملغنى

اليقتلىاأنالجيوثىلىايتقدمجانفبلألمافهامااألبةلكتاوالكرمالةبمنزاالشارةان
يهونفهذابلالهانممتنعلىأنيشيراأحدهماضربينعلىباالهانرةالشااليمباالهاناياأشارمن

حتىيبلغفعلهواللفرهلهيأسمفهذااليكبوزرابعدانأنسيؤقاوالتاآمنايذهبحيشاءا
لعظرلللهامابعدانثبفيمحممناألنفيمرأيهىيرفاالمام
عديلبياافتاالسلطبهوابفواالعهديربدنفععوهماخنرفومعبابنعبداللهوفولفصل

اعموالتثمالماذلمنهافيالدنياهعجمههفىصنعصالتىبتهمكلقوحذيريدان

اللهسبيلفىشيئاأعدافينلعملا

بلغتذالصاحبمالتميقولاسبيلئافيثأعطىذاانهكنعرابئعبداللهعننافحنمالص
جيريدااللهسبيليشيئافيأعطىذاعربهخابنللهأوسكلبداقولهشبلقرصفشأنكاوادى

ذايريدأنقرىصادبلغشوااذاليمذلكايدفعالذىيريدلصاحبهأوسالحايقولأوفرشانفقةفي
هذاهولوفييعنىبهفشأنكوقولهلهئماماياهننكازرجوعفىوهغزومقتضىسفرهفىاية

احدهضرفيعلىالعطيمحلفأهاحمالعطيةيالعانيخمالعطيةمحلكاحماحداسشلهان
ومنلغزاةالىمنصرفمالتشاناسبيلفيمالىيقولفهوأناالطألقفأهالتعيينالثانىوااالطالق

والدفيهالجهاموضحفىالحهادفانكاوظاهرهايقتضىللفظةاطذهطألقادألنلجهااموضعفي
والمغعدفساءواالعنىالصلياناويعطاهنهسحنونقالمالكالهوالغيرمنهطجغزوقأليعطى

عاقالهوجيضلمراويعطامنهواالممىجلمفلىلعهلكااعنتعطلمنمعناليعطىسنووقال

نوافالحربألهلتكئبرلعسدوبرفوةهناكمبقاعوفىعارالثغوروالءمناسمنون
اهتمنحثميأالنفأليعطونباطععونمنهماليرجىماسمنينوجمفولومسققين

جعلأنهماأحلىبايئرفانمكلىطيةلهاوأماحممسئلةالحربعليالعونبمأنمااالمال
بالعطيةكدولالاللهغيرلمجيلفىانفافهماوالولهااعطيهائلمنعقفهذاليسظيلالىالعطيقفى

وقالعالثانقفولفيمنهاحبيبينفقابنقالالأمالقفولمفافئكليأأنلهوجههاوهلعن
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لمسبرفيصنهينفقأنالغونفكلةمنلقفولااحببببئاوجسثاللهالقفولبهافيالينتفع
لبدواعلىلعونياولغزفقدعيناتاشيليشيافيرجأمينجساظاياألوبلدالعدويلى

بئافرلعليقفولهقولهاألوعنبمكللىبعذذهاشئمنهلهففملفنلقفولمنمبسبيلاوليس

وهولئاهالضرباوأماللهاسبيلوفيأويعطيع5يا01منأعطالىايردهينأنبفهوفيحبيب

فهذايدزمالتسبيللفىهذالهيقولبانلمنأخذهايبتلهاوبتهسبييالعطيقفىالمعطىمجعياأن

باثنهواالنتفاعلبمالحيعميهولمئلىلعطيةتنرجاكانتدمايعمدبقدلسبيلافىمنوديتزأالمعطى
مالكمبهيريدبعدقضامالغزوالقرىيادغليماذانجلغيشهـترطعرفيكمبداللهوبهنا
مغزاتهبصأسلغؤولنبلغائفىلاالرجلأعطىذاابهيفؤليلمسيابئسعيدارشمهعيدفييحيىعن

بهالغزووجلىثبتياللالغؤويريدماقلناصمنفيالشئالرجالىأعطاذافولهالشفهوله

مواضعهمالىالجيشأهلوموضعتفوقالقفولالغروفيابةيريدمغزاهبصأسفبلغوقوله
فديريدانهولهويوالشاهايالىالنؤفيالمغزىرأسلفرئادنشهااوهاكذاوبألدهم
سئلصنهيرهأبيعمنماشالمعطىابهفليفعلبالغزومنفيهلمعطىاهالزمملكموص
ففالمأوأحدهماايخوجمنعمأأنأراداذاوفقهزحتىلغزانفسهعليأوجبرجلمالشكلن

ظنبخرجحىيرفعهأرصانالجهازفانىفأمااخراعامايوخرذلكنوبرهماأنأرال
زهجهامثلبهدعوهـاوفانكالغزممايصلحبهىيشترحتىثمنوأمسكيفسدباعأنخمئى

بنذرأوقمممالغزونفسعليأوجبمنانكاقالوهذاالشببههازمماشاهفليصنعاذاخرج
وقدبيناالمقبللعاماالىوهـوليؤخرغزلعامذالفيبرهاأنيملهفليس5منعحنأبواثمفقهزله

عةيلزممطاافهذبهكيرهلقيامدلجهامالغزوالمكفاعلىاليتعينأنأحدهماينبضرلجهادعلياا

حرانهبىللهعبداعنوىذلشهارفيواألصلسحنونقالهفرأمؤهنايئكاالمنهالمنعفيأبريه
قالففبهمانمفقالنأألبودفقالالجهافىفاستشارهلموسلمعثليهاصلىلنبىالىاامرجلقال

وفروضبةلكفااوضفروالجهاثمناألعياوضفرمنأبوبهعةطاانلمعنىجهقاومنفجاهد
وجهايئيتعينصنوعودالجهاالمكفعلىيتعينأنلثاالضربوامسئلهكداألعيانآ

عايهينوتثرعلابأصللعليهمجبأنلعاوابنذرأوقسمنفسهلىيوجبذلأنأحدهما
وجبأبويموانكانلمنعمنهفاليمتنعنفسهأوجبذلئسلىانعنعفامانلمسلىلعدوكعفماالقوة

لهايمفليسقدوجببهأبوحقانبيغماوالنكلرقيهأبولمنعمنهيكتنعلملشرعابأصلذلكلليه
حقبالذمحوجببالوججبفانهثرعالبأصعلوليسكذلمائبتمسهلدزمهبنذريسقطهأ
المعمنهالمالميهنيهأبوحقكدمنتمكانفاذايهأ

بههالقمنوىإلنلهاالفضلطذاانيدبربهيخرجيرفعمحتىأنأرىفانىزالجهاوأماؤولهفصل

ميراثبمفانهلغزواكذلفاخقبلأسعكهذلفاعنأليرجحأالغزوفيسشبلهوسببلبرا
فهوعلىأشهدبانفاذهافانينطنطاالنهكصدققمرهاولمهيدغيعليأوجعلهعأمسكمكلندهسوا

هاعلىذنفايشهدباألىلثالعلشواامنتكونفهذهعااذهايشهدبانفاأأحدهمابينفر
لمالارأسمنصايفهنموتكونكا

طونبمأنيرلغزومايصلحبهيشزىحتىثمنوأمسكيفسدباعهأنخمثىفانوقولهفصل
بدسكؤيبيعهفانهدلفساااليهممايسرعمقوغيرذلثدواألطيتغإيرطالؤواوكايفسدذلكزهجها

تهالعنوحدلنى

سعيدعنعيدأنبنيكيى
ذاالفوللمسيبكانابنا

فيآلمثنالرجلأعطى

رأسبهفبلغالغزو
وسفلفهولهنمغزا

أوجبرجلعنمالك
الغزوفقهزنفسهعلى

يخوجأنأرإدذااحتى
فقالهماإوأحد5براأمنعه

ولكنبرهماجمرصأنأال

كالمآضفأمايؤضذال
يرفعهارصأنزفاقلجهاا

خثمىانيخرجحتى

ثمنهمسكوأعبايفسدأن

هايصابهيشزىحتى

مجدموهـاانكانللغزو

ج3اذاجهازهمئل

ببههازمعاشاهفليصنع



العزوفىالنفلىحمامع
هالكعنيكيىحدئنى

فيعبداللهعننافععن
صلىاللهرسولعرأ

بعشسريةوسلمعلعهالله
عرفبلبناللهعبدفي

كثيرهابالنجدلهغنوا

ععثرائتىمماسياتفح
عشربعيراأوأحدبع

وحدئتىبعيربعيراونفلوا

فيسكيىلكلرهاعر

سعيدفيممحسعبدأنه
ألسايقولكانيبضلما

انتممعوااذاالغزوفى

البعيريعمذلونغنائمهم
بعشرشياه

1ثي

وهيميهناتيسرغزذامنهأوأفضللكذمثليقدرسكلىانهغنيايعلمممفانكانهقايقومفناالنئثنه
منهأوأففلمنصئلهيعوضععقداااذافيهلتعرفاله

الالغزوفىالنفلجامع

عبداللهسهايةبعشروسلمليلتمالتمصلىارسولعرابنعبداللهعنناخالشكص
فلوابعيراوبعيراأوأحدعشربعيراعشرائنىمسهمانتفبألكثيرةانوانبهدعرقبلفيا

ثنىللغنيههاهنالوافعقالمكمسهمايريدمحبلغمسههانتفالتمكنرضىفولهشبعيرا
مسهماانضئصلحدهاوجهيزيحتملووىلراذالئافيأوأحدعمثربعيراشكبعيراثرع

واونعمثراننىسفاههمهلكاانعثمكلثانىيابعيراأوأحدعشربعبراعمثراثنىكانت
واحدمعنىالىالعددذاجهيعودمنبعيراغبرانهعشرألنىقيبلفشبالنافوذلكبيرازائداعلى

هاحصلجميعأنبهونمجتملووجبالمهاعلىازائديدأعطوهيربعيرابعدذلشبعيراونفلىاوقوله
حدمنهمواصلىخثاسأنعلىيدلكئيرةبألاغنواقولهغيرأنلفظاجههمنبعبراعهثراننىلهم

جبوهذالوالحكلىلعطالافىيادةياكلتطوعالعرسكلليافيممرملنافلةددوالاكانطذا
مقلشفلابعيرابعيرافاوكانفنفاوالنفلافيبينهمنصدسوىوفالظسافيلالنفانيفثمفى

بعهاألربينهموقسمت5ينفاولولملهمكانذلكذلفائدقالنفىكالمالهملنيااالخاسبعةاألر
أجمعنالماالغواجممناللفظاذولفيهالفائدةالفعلاذلذلكنولواالخاكت

بيدكلهمثماالخماسبعةاالرعلهمفمممأنهثلتفعهئدةفاماالاليفعلوسلمليهلتامملىأنهعلى
للهاهبصالرجمهمذالخسمنصنهيراليمينفاوارايشاأنيمنوالسهمبعبراغاليرهابعيرامنذلك

سعيدأنهبئصحيهالسنصفىلشاواأبوحنيفةقالبهوساظاالمناليهونلنفلاأن
البعشرشياهلبعيرايعدلونغنائمهممواقاذوالغزافيلناسالمسيبيقولكاناسعيدفيسمع

موضعأحدهافىأبوابخمسةهذاوفىبريدالصمابةهماذاقهمعواغنالناسافولهكاش
منهايسهلههنفىبعوالرامنهافيمايقهمملثاكوايضممهامنفىلثاوالضجةافمممة

صفقفمممئهاسيفىظاا

فممتهاموضعفياالوللبابا

سبببالمقامالمناليهصحتاجفوتأوعدمنحافةذلدمنمجيشالبمنعبلدالحربهومف

ماأوثيابلىاالجيشيحتاجأنإاللمسالينبألدافيأبوحنيفقيقسموقاللشافىاقالطبهوالهقاسم
مضىرالحرببدالجيعافسبمفانداراالسألمفىميقلبافىايبتىوذلبيهمفيفسمؤلكاشب

لمديموسلمالقالقصلىرسولأىزااالووىمارممانقولهعلىوالدليلبذلوالينقضالحم
فىذنواغنيهقوفسمممياكالعلىقهمهلمصطلقابنىكنهاصكلنايةثركلاراداالفيغنجقظقسم
الىوسلمقعطيهاصليلنيالدنمنلناسافيللمثممشركونوهمربكمإلغنيهخيبروذممدارهم
االحيشسكنوهاوهذاطةلجزمافممعواغنجةوالبرافيوشهموجيممهموالخلفاهنوظعرزمن

لمصطلقابنىغناثموسلمليهالقعصليلتارسولفسمفااقيلفانىلمغازوابرلساعندأهلمعروف
التمكليرسلمصلىلنبىاأنذلثعلىبدلاراسالمشيدكاألنهادارهمقوهوازهياطهمفي

يهونوالممألجهذاننهيرأابفابمسالينمكانراأفعلماليهممصدقاعقبةفيبهشالوليد
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سنةلمصطلقابنىغموسلمليالملىلنبىوائمهمخكلنامعفيمسلغنجقواوكانوااوفتمسمين
لقياساجهةمنليلنامصدقاودعقبةبنالوليدإجمهمبعشاعثمرسنةفيوسنشمثرواوأسخس

كداراالسالمناغلسافىاصجوزقسمةليهافانهاحتغاذاالعيابجازخفيضممقانمصأن
بناقالهابيشالىيعودحتىممفأليفالجيشمنسريةجيشافانكانالغانمكناذاوعذا

صريةليافىدلكمنيخثىأنإالقالفانهلماجشونابىلملاالعبدابناأحاقولكرأنوذلموازا

يلزمكاولغنجةافتباعيةلسرالىوعهطاوفلةأثقالوطرحااالنكبادرةتفييعمضرقس
القعمحةالموازأنبنافوجصاقالهالجيشأهلمنغابمنالبيعلزمويابتاعماحفظمبعاع

لجيثىاأملاليلزميةلسرالىاولسريةاضحيهةفيمأنصباألنالجيشلىاالرجوعاالبعدحالت
أميرهمحمنكايلزمهمواالممايبيعومعاحكممفيقممم

كلغنحيامعمةقليامنبيانفىلثااالباب1

اليقسمكالغنيهقوتمييزهامنمايفسمبيانالثالشفىلبابا
وهوبهدوإالستبدالعدوابألدأخذممنالجيشحدمنالكلصامبامنهاكنماذألنفىاالصل

نهبياوسيأتىلقوةكذاءواابهفاعنلللولىكنصباحاالمعلكلىكافىأنبهونأحدعابايئضرعلى

أكزهيتركأحدءمماماالقمعينالىينقسموبعدييمالثلمناالصلحمعلىكانمالىوالثا
مذهبلىتسهذاقيافالعنبرواوالياقوتلنفاستهكالجوهريوجدمنههاجميعويتهول
الجيشيؤخذمنأنالعامموالفمسئلىلصبيانكالنساءواكرناهلماذممهفىأنهأصابنا

امةرأوسرجمناليهمنهاهاصكتاجيسقبحجارةوالوالخشبكالكعبكزهأبعضويرك
لصقروازىقايتهكالباكثرةدفخلهلعدابأرضقيهةلهمنهكنأوفتبفأماهاأونشابأوهسن
كميرةقإلةلهأذلكوجومالكحبيجكنفيافعئايحكهيهونأنابنارأجمهوعليهفالذى

لقيهةاااللعدوببلدالهيهنوأمامالمكساؤهايقسمفيئافوجبأنيهوناالسئيألءعاهبموضع
االسألمكعايرببالدنلعدوأشجاراالابأرضلهلععبيتأنمقهلافىهالكشمهبعنفروط5اليسير

الىجاءبهولوللبيعبأخذهذاواجماخذهبأسالقالمميرببالدالعدوياوشأوحملهاخفي

منكايوضكاناذاأنهلقالممابناحبيبكلنبناىروويفسمهولميقبأللمالمقاسمصاحب
الذىميرليمااالفباعهأهلىاكذاشماحلفععاثمنكانوممالمكهمنمفهولهكلأايذأوحيعا
ومارماحوقتبوعصىسجمنجارةواطالخشبمنماعلألموازعنهابناىرووعنهيفضل
أنمالدووجمقولفىءاقولفكثركايقصدبهوأماماسيركاخلهمنفضلاناليمفهولهصحثاج
وهوهادلأياطملدلصاحبهاالصناعقوهىثمنهلمحامعظمكاببلدالحربالقايقلهاالصلهباحهذا

لكلههـببالداطفيأوحجرافشتهكلىدامعكلوأدخلفيعابهوالأنفوجبلحامله
يملهفلملمسااليئاليمبهماعفاكاوصلهذاأنلقاسمابناليهاوجصاذهبوالجيشجيعدون
االستبدادالجيشأهلمنألحدفليساالصلكاوكافيكانمامامسئلةلغنائمااليافىامدو

ذلدجمزعنانونقاخراجيهقأصاكثيركامقليلهفهوفىءوالمتالئيابوابهكالرفيق

والخسالجيشدونولهمالعنالموازبنافروأخذهمنافمفأتىأوأرادااالماموتركه
حملهاالهامطرحمالدأنقولوجوفيهلجيشامنوهوكرجلأخذهلمنليسأشهبفيثوقال
ألدعذلدفيمنهيرهركهولوشاقىكهمنلىأولهملالحانتفاعوامنقهمعنعوقطعاالجيشبالىبازالة

لثمنتقى32

فىذابياضي1

بيدناعليهالقىلمهالنسجا
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بالعجزعنعنهملكهمولبالضجقفاليرقدملكوهالجيشأهلأنأشهبفولوجويتركهأنلىااة
ينلمسذابألدفىؤلككالوكالمه

آللىتعادتشاانبعدهذاوسيأفحقلهمنبيانفيبعلراالبابا
الالغنجةممحبيانفياظامسالباب

فىخسقأنصباءامجعدهبأنيةبالسوخمسقأفسامثامميقأنفىاألفضلياالماهارأىلموازاابناقال
لخسامنهاسهمفيبينهاويهتبيسهمثمتعدلحتىواالبللصبيانلفساءواجمذالصننسهمص
أنرأكاوانللجيشاألخاسبعةاألرنتوكاظسانلسهمالكذوويشنجللهاسولأولته

واناألثمانيقسمئماالمامأبيمبيععنسحنونبناوحصلهفذلكاألثمانمميقثملجيعايبيع
واألظهرلترحمماأبوالوليدضىلقااقالمبالقرجمةأبراخسةلعروضايمقسميشنربهدمنلم

فيللهاحديشكبردذلووعلىبيعمذلدونفعمماللمكليموسلمصلىلنبىافعلطمنعند
انهاالبعيراثرحدعأيبعيراععثرائنىسهماضهمفبلغتنبهحدقبلتوحهتالتىلسريةاعرفى
غنائمهممموااققاذاالشاسصيبكانالمسعيدبنحدثفىوفولهبعذرلبيعذلشاامخاتل
اعاأنهفشفيظواليعلمبقلهلصحاافعلرمذايقتفىءبعسرشياهلبعإيرايعدلون

ذكلىاعيةجقدااللحاعيهميبيعأنلهفليسمتعاقدبالعايئحقهمأنلمعنىاجهةو
كانتتكونتأنصحاتلبعهثرشياهلبعيرايعدلواقتمممواغناثمهذاانواوفولهفصل

بهااواحتاجلقهمعةختاراالغنجقوااختلفشأجناساذااالهاميفعليبهبأنؤجمتهايومئذكذلث
لقتالشهداانانهلغزوافيراألجفييقولسعمالكيىقالصقيةليهابايعدليأن

انالعوهذاشلهذللطالسهملميفعلسهمميانفلهحراكانلقتالعندالناسامعوكان
ستاخرحلىاممنبلدالحربلىادخولهعلىفدأخذعوضاالنلقتاللميشهداذاالهرالسهماألجيما

لعبدلغيرفعصسخققكلليهذئمحنابذلجتالذلفأليسمق

أنيهونالالمقاتلةمعيريدانهكانلقتالعندالناسامعوكانشهدالقهالفانوقولهفصلإ
الغنجةحصقمنسققاالمقاتلينجملةمننوالقتالموضعالمعتركفانكقالجيشجملةفي
منعلغنجقوسقطامنسههابهفاسقق5ليضكيرذلققواليسعوضايأخذلهلملقتالاال

ومحأشهعبوفدرالمذمنالمشهورفهذاسحنونقالياظدمةعنصناشتفلإالصارضقدرها

فانهاذالميقاتلالحضورهلةاليسهمممنانهوجمؤلكوتانلواللىخيراليسهمهالكعن
انمألعبلغنيمةخااالمذهبمنالمشهورالمسثاتهـلىهذهفيواألصلقاتلكالعبدوااليسههله
غولميظهرنجرضالعدؤاأرضدخلكنلعدؤاعلىلظهوراعلىونلتعايالقتالللجهادوا

أأبئلعيرمفامايدخلمماللقتالامقاملعسكريقوبمافئمهومقاالجيشوقوفمفىكان5سوااوالمفمد
عقفألحقأوصناةصارتجارقأوافيرهغأظيرغرضماومنلسوادأويهثرالمقاتلامجفظأويقاتل

والجهادلغزوالمقصودمناالنلغنييمةافينبشحقهقألللفانادهعونقوالجهايهنلموهحفموالنله
مقصوذمعنهاذاوجدجهادهممايبطلبعملهوإنتفاعطريقهفىكلسابهاوليسفدوجدمنه

ةصفاتانمقثبشلهمنلزالهبكالذلغنيمةابفانميسققذائبشقامسئآليقركالحاج

العقلفأماوالصحةوالحريةوالذكورهوالبلىغواالسالمالعقلسشصفاتوهىالكل
منهاليتاقطبقاالجهاديصكلنمفانكامقصودالنأسههلهلقعالبمايمنهمعصنمهافانكان
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اجهاداليقاتلبهـسلمليسمنالنالسهمسقاقافيفهوشطاالسالموأمالهلميسهمالقتال
اللهاالالهاليقولواحتىلناسايقاتلدأنلجهااألنأمعنىالرسألموالنصرةدحضورمجهاوليس

فيبهاستعينيانالحربفيبهاالستعانةضنعوتمنعيقاتلأنيلزمممنوالنهلذلمثاليقاتليلمشركا
قمصارسولأنضاللقاقرضىعائنكدلمارذفيواألصلمةلخديالمناغوااألعال

شديدانلمشركبنامنلحقوجلوكذاكانبهذاغزوقنهزاعاحتىفىخرجقمكلإلوسلما
قالذلئألثبممثركالنستعانناايبقالوأهعككوقألجمحتلذيارسوداالففوحوا

يهوتالباونحفهلوأماسمهلهفالذااآلمرعلىكانمعفاذفانمطلقالرابعهفىفأسلمامي
السهماسققاقنصرطافىالباوغيكونالقالمالثالالغنيمقأممنالسهسقاقاشرطافي

حبيبمنفياوقالااللبالغاليسهماوالشافأبؤشنعفةوقالللقتالاأطاقذااهتىلويسهم
نعنيقاتللموانلقتالحضراذاالهيسيمفانهاطلقتااوأنبشوأطاقعشرتمسخسبلغ
وجدمنهذكرانمرمسلممالكالعهماذهبةمليوالدليليقاتلحتىيسههالهذلظدو

السهمسسفقاقافىائصرطرقفاالذكوأمالغلباكاالهيسههأفوجبلعدؤابدةومكالقتالا
النسابهقعالمنظللحبيبنفياوقاللمتقاتلتلشأمةالمرأةواليسهمأصابناعندجهور

وجهوكالعبيدألسههلهاليعدالقتالذاجنساهـلهمانعلىوالدليللهايسهمفانجالالر

بالمقاتلىيثاللنسافوجبأنبالحضورجالللرئبتحماذاامنبهفياحبيبعابناماقاله
منافعهلعبدالنلغنعمقفأليسيماسققانىافىشرطلحريقفهىامامسئلةلقتلاكاسققاق
سفماعنهافأليسققيقاتلومخمىلتىااألموالجلةمنلعبداعاالوالنقاقاسالغيرهسمققة

والمالالحالفيلقتالاكلىلقدرايمنعمعنىكافانالصحةوأعامسئألوالغيرهبقعال

سهمأندالناعلىالنناقدلسهمااليمنعفانهذلدمنيمنعومالمخيمةلامنالسهمسخقاقايمنعفانه
فغلماليسهمفاغانصنذائبشؤلك1سمئلةلقتالفعتواسالمداباالعدنمايسخالغنيها

طدالهيسههلهممنهعهمأويهونينفردواأنأحدهماضربينلىشفانهموغانواغيرهمصكخالطهم
العددمعظمأوكانانفردوااذافأمايسههلهالعددممنمعظمأشثونوالثاذؤيهونتبعالهماليعم
وقهممحينهمليهماأسسلمكفيراوانكانواسمالينانكاؤاهمبينكسملغنجهاليهماداشدفعلهم
لمغنماأهلمعظمانكاؤالوسااليئاسنةكلليذالبينهمفيقسمسماالبينهميحكموأناالقفتهمأسا

لغنجةيالهمفألسهمذنهبغيرادخاوافانذنهبغيراأوالهاماهعههباذغيرلممبدخلأنفأليخلى
لقوماالملمأذنذااحبيهببناقالالأملهميسبموهلمافعلفبئسلهمذنأوامودشلسائىالجي

كانواتبعاذااثةلذاألهل3اليسلممنووقاللمسالينابايئبينهيوسهملغزومعهاالذتففىأهلمن
منحقهملغؤوفلهمافىلهمقدأذناالمامانحبيببناقولوجفعلهميرضغأنالممامرأصاوان

ماملوليسملغزيالمساليفألحمتبعنهمأفوالممنونووجخلىالكلذعليماليمهلغدا
نجةالةهذهالنلخساذلمنفليكنبعطاءكلدهمفانكانلمساليناأخذسهامقىلهميأذنأ
4يأخذعفماومذاصكيرهممنمعهمنتمهدهانبعتباراعفافالفعونلمداالموسالهشالمسااليئلمحاا

ذلكفياالسألهاوصكيرحمأهلفانلتلصصوالسرفةاوجعلىهالخذفعقفأمالمناوااالعالن
أحقالمسلمشقوالمغالبقفمكونلمدااوجهيأخذوهاعلىلمالنهمخصتهحدمنهمواسواءيأخذص

فقداستووافيوالسرقةالتلعمصوجهليأخهاوالامبمدابهابنوالحرأولىالذلىبهامن



ماآلهتوقال

اليقسمأنوأرىلبف
منالقتالشهدلمناال

رالحراا

08لم

رااللمنمالأنأرىمالكايقولوسععتقالصالسواءعلىبيفمفكانهأمي
فنلهلميسهملميشهدهوهنلقتالشهداااللمناليسهمانهكاقالوهذاشاالصارمنالفتال

القتالاءبعدتقضىمنأبوحضيفةوقالالشافىقالبهوصههلهالواحرازالسهمجاءبعدالقتال
مفألهـبداراطمنحاءبعدالخروجومنسهمفلهدارالحربمنالخروجاحرازالغنيقوفبل

اكلهمنزهـوجمهقاظوجدمنهانلمسئلةهذمافيذلفريرمذصمالكذاثبتاهسئلةله

منالمقمودالغرضعنالرجوعاختيايوجدمنهلمفنالعملفىلهثروعففدوجدمنيالغزوا

ذلومتىبكالقبلاعضباروالالحربرحمطاالىالدضلفحكيحمأوحضورهلقعالوهوالغزوا
جوعلىااال5والصهرهوسهماواليمنعهذلكفاليخرجصكنالحربلمحأرضالدخولوجدمنما

جهاليخذلكاالموازعنهبنالغلبقفقدرواوجهلحاالرجوعاألماباختيارهاالسألمأرضالى

فيمايسشقلئاقالبابواالحضورللقتالصفةأحدعافيبىأبوابعةأراحذوفىلسهماأهلعن
التمنعهالتىالىلمعاامنلغنيقؤلمحيزهااتمنعلىانىالمعابشفىلعاالبابوالغتالصحضورالنجةامن
لعنجةاالتمنعلىانىلمعاابهفماتعبتبعلراالبابوا

ممقولمالالالمشهورمنعلىصفقحضورالقتالاألولفىالباب

يكونوهلحضرهمنحمفىأويهونيقاتلنالمواوفتهلحيشافىبأنيهولقتالصحضرالمفان
دفاشبولمومغمنالصفوفااذاقامتسمنونقالالفتالنزلةبالحربمناشبةدونلجعايئلتقاءاا
ماتبعدمناشبةلمنثملسامماواهالكعننلموازنحوهابناوروكاهالتحينئذلمن3فألسلقتالا

حبيبفياكالوالمواجهةالحضورالمقابلةشبةغاعوحضورالمنااعندهللقتالنفمورالقعال
فتاليهنلميانلعسكركالقتالاأأوالحصنالفريةمشاهدةانقالوااسمالكأانسعت

تشرادالوفلمنلغضجةاكالاماقاالاماعاللهرضىوعرأببمراعنالموازماروبناوجيرياية

علىاالشععهالعرففىكالينطاقاالوقيعةسمراجماعانهالثافثبترأقواشااالماخوتوالمحأ
والضشوااةاهنلمفصوداانالمعنىجهةومنيةوالرؤبلةلمقاياالمواجهةمنطالغدونالحرب

غإرهدونبهاالعتبارجقفوجبأنيهويئلواحرازالعدواغلبةالىيتوصل

جةلةاأحرزمنمافالثانىلبابا

فيهلقتاليسشقحضرامنفانبالقتالأحدهاماأحرزضربايئكللىلخيةفاناأحرزمنهاأما
وتففيناشغتالهحصنينازلأدقمثللهسببالقتالاكاخالفتالاالىمسفداكاناذاسهمه

أوبغيرقتإلأحرزمالثانىالفربواثصهصاليفيفانبعدأيامفيقتالهيتصلثمهر3رجل

نمازااالحراالنللهاعندمالرحمهزهحراابحضوراالفيعسهماليسمقفانهلقتاكاأحرزقبل
بنفسهاعتبرلمجبالهياكونقتالثميهنليمفاذالمامسنداكانذاابالقتاليعتبر

الغضيهةاسشقاقالثالفمايمنحالباب
قبلتطرأعليهأأحدهمابينضرفهوعلىالجيمثفىبعدالخروجاسقاوالغنيمةياهاهايمنع

فيهاذكرزيداآلنومخنكرنالالذوفدتقدمحضرهالمنالغضيمةمنالمنعفىمؤزةالةلقتالا
وموموجودبالجنونالمطبقاليسهمكانافاذزىلغااوجوديخنعولصفاتكاثابايذالنهلموتا

اسققمقبلفيماسهويبتىلسهمايمنعفانهطرأعليهلكفواذاكذاأولىالعتاليسهمفبان
لسهمايمنحفانهلقتالامطبقايمنعكانذاالجنواوكذلكمسئلةلمرتدامالحمعلىباقكفره
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لوتايفمالميليئمعنهاخذتجلذللمالمنسنثصبعمعوفيالضوومواليمنعفيما
يرجىبألمربففهتىاعخعنمانلذللمفيوبألصلقهاوليصرحمطأظماثعلفث

بمونالغعتالىبرؤموبمنعوماعخاليرجهالسهمظهالمممعومأشبعذللئوارصدكلطمابر
لثافىلحربمااوامامسئآلحالوثفبليلعمقعنهكلنحمافدوالعقبلالممميخكغالسهنى

ضلىةمجضرالومالنافاالمامفهنالأليسهملهوالحفبعيارملىحمطالىاللعبخة
لتغيهفميااياوظبالحراسصقااظعالشيالقتاافأذومسئلةثدكوراو
الذىيفأوأباالغنيمقباللرحقمالقااوهئالطميمايفوخبععمشسحرازعلهحعن

بعدلغنيمتتوشماوتقبلالوهالماضىالممفيكفهذبيمعأوبألسيريطلقلعبييسما
فورصنالغتيمتفيسملقتاوأخنعافيصيرااحرازهااذاحفالقعالمجفالقما

زحاحرااهدشاتمعنواليفوشبفوزحاحهـااهدلمحشا
كالقنعمهلمؤفىقمنعمبشهيلعافماالىابعفيماالبا

اهاقازكاايدممدكلآقأحدعمابايهفعرظذللعكلىالمؤفىقالغنيمهماتجخبمالمعاولعا
كتألخيقربالرجوعفألجافضرساالولجملةينكرااقالئالعنرفيهويىبفيقو
تعنماراارمالهاالعذاهنىكقطعيناحدلىذلاوضاالظبامغلىافرجعيدو
هارةابقوهنمعاالتكوظهادأوصخلضاوميطرجماوافععخفيعاعيبرارر

اهارهقكلهوهافولهقبلبهاظذاتبعلعارقكفرلمارقيسعمليونحؤهغاعشملحملفعمل
رلهالقرالخلغهبعماليمالفلفجاتظفصدممأاتاذاامامسثملههموفيلغىمهثبياوك

لمحففسهلغنعتألبخازاافىفاليثبعتتهنعبموالحدعنيحماركالجيعتعاجلقافيلكونبالقؤوط
الهرقادشهاسمالتقبلىلقااانصحبنالصومحجيىاذففيرهفوالنفعاوهليقيل

ااالقاسماوجتولرفوالالهيقبلوهادةاليستبعئماأييهكمهمنووعاو
هنممليسخيشهادةانمعحنوووجفوليالجيعشتهكسافععشهابلنحالمغنمفمصثاالهيرله

هودلثخاععليهكعرفعبأورمالفرايمبعلنيهاأيئلهصجتماهوحموا
كلالخسفيمالصجب

ملإلنفزعوالمبأرمالحرااحلوعليافموجدهنصععتسالكيقوثييكىص
أوعطنعمواكبهمتكصرتايوالأزألفتصسهالمسلونوبالحرلفظيواليعرحبهاما

شممهـفهمخسامأخفأرمحلنوفيهمرايهيركاالهامكألررواللىكأانسملذفايزلونبعيرا
لمرالمسليناولفظهمائحدمنذادوفدنزلوألمسليغااوجدبساحليوأخااحماللوهنا
علىووجبجمهملمبعوضيالممولوعمفههفئيعمصدتحفولمارقظللض7ماعواظ

اديعانحمملعفيىالثاحكمهمبعااحدمافيهذابلبانهاقىالعدعماويردوخالمحعأميوفي
لمالياهنهعم

لحكمممبيالنىالباساأل

حطمنغرعنبخاحبيباوصوىيماهـايهوبألواعاالمالميعرضالماخباخعدفماظ
للوزواتجوشعثلطاراالفاانكلنشععههمعاليقبلفولمهومامعههنىحالثكنماللماالا

هااثعاليجهبغي
دهاقحعن

لمراساحلياللوعلىاهن

فزعواالمسمينبأرض

الصمتجارواتا
المسمينواليعربفظ

انوالذللةتصايق

و3كسرتكيهمامي
بغيراذنفنزرأعطشوا

ذللةألكمالناالمسليه

والرأيهفهميرللرمام
فمهمماخلمغارى
خعمها
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لىاالمادهؤدواأنيهونواااليؤمنواحتىاأبدحربأهلفهمجهقحربعليوغيرذلوليسوا

تجارفيمضهمافىصدقهمعرفذاانهاولالقولافوجهاالمانعلىفهماهذقبلبالخارةاالختال

لهمأهانفالحربأمحلماحبيببنايةرواوالغامااأوردلهماالهانبذليلزمهنونمستأ
رلدالمساصانالىالشارةاالختالفعتاداوأماسفىءفهملهماالمانبذلفبلبهمغلبواظفرومتى
عرفاذااليسترفوناكمقلضاذااإفرعذلكفهوعلىالوجههذاعلىلهاالمانمدمفقدأمانعلى

سكخنىدواليملماجشونالملدبنعبدازعنلمواابناقدذكرهصدقهمبيعرفالفكافانثمثكلة

فيهلكبيرليسالمركبواالسالحوالكثيرسنالمقاتلةالعددمنيوجدفيهالمركبفانأمرهم
يدفعونماللسالحابعضولمتهاتلةابعضفهمنكانولسمالحالكثيرمناواللمقاتلةايرمنلثما

بموضحتنزللسفناموضحآخرفىكرفىوذرةالؤاجاماعذامعلفىقوالمفليقبل3أنفسعين
مامعهموقوتهبهفئلواالذىالموضعوضعفىتهموثهلمتهمينظرالىانهلسألحياالفاراتععهم
أوكذبهنمصدفهمبهاعلىيستدللتىاالعالماتمنممهاهطذلفاراشفجعلواالمتعقوالسالحامن
ارلالكثرقنيرعمدافىاروعددهملاغيرمراكببينلمحارااكبميالنماقالعليذا
بيغالمحاركباميوصفةاراتلامامعهمارمعظملواكبيرمعنىاراشمالةالمنهعهموليس

همحذلاليهونحسبمحلىبهمأوكذصدقهمعلىبهممهيعستدلارفهذالاكبمرافةغير
لتوفيقابالتهو

لمالامنثمهاوجدمعحمبيانفىلىلعاالبابا
ممنبالداالخذلذلمنأنكوأحدهاأضربثالئةعلىلهفالهمأموامنأهاماوجدمعيم

خذبأماخفأليهماأودخليدجمهمبأومارفدملكوهرالذىالسإلبالغيرمغابألدفىيتصر
لهمأمواهنشيأيأخذمنلمستأالةبمزهذاالنفيهوالخسلهجميعوخبههافانلمأمواشيأمن
منههمنجأليمنبموضعالمغالبطموجهعلىأخذمهمعاالعالضردتواالعنافانطهبهويخرج

الزجابموضعمورقاأموالهممنأخذهالثالثلضرجاوااظسوفيهأخذهذلفعلنفان
أنيصرفمفماهامغاللواأخذهوالهولمنفيهالخسفانهكبمابتكسرمرننجاتهالمكأنفعه
انفزداذافأهالخهرباهافىأموالهممنمعهمكانوهارقاجمهموهذاحملمسااليئامصامنراه

ىوالتخهموجدهزهولميئلمواابنالوجمفقدقالاهذالمسلميزسكلىاووجدشعأمفاببألدأموالهم
الكزمنابكنزلةانهذلكووجمالكشهبكلن51وصواقوأوذهعمنمافعهويخمسعروض

كنمماذعلىسانيخقلولذهبواامافأماكعليهلهتقدممنمعهليسلعدووالنهاأموال
فىكثيرخكلنهوالىاختلفاوقدهاهضاالتخسىفقاللعروضاوأمالورقوافىكنزالذهبمالك

لمسثلةاهنهفىلجواباأنيهوقهذايجبفعليتخمسمرةوقالالتخمسةهيفقاللعروحنلىا

بناكتابففىصدفواولىلرفيقامنكبلمااهنهكاوجدفىذلكذائبت1فرعالروايتايئعلى

العلجفىوقاللقتليذكراولمأوفداهبععأسرأومنرأيهاالمامفيهميرىلقاسماابنالموازعن
االمامفالمسمينابالدالفم7منافىجئتقالبهفاالظفربهامقامطولبعدلمساليوجدببألدا

لتىلمراكباافىلماجشونابئاوقالفيقتلبالصسيسيتهمأناالواليقتلفيوهررأيهصكلفي

وكثرةعددهمكنرةفيظهرمنجاؤاتجارامافيدعونلمسلمايئاببألدوتفبهسرلعدوافيهايهون
هذاعلىمقاتلهموتقتلومامعهيقءوخناغهمذفىامتجاروفلةئقاثائم
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اظسقبلطهأ

قولدلمععاوقاللخساامقبلكاأهامجوزلسالين

ياصأنبأطأرىالماوجدوامنطعامهمالعدومنأرضاذدخاواالمسمونيأصأنبأساأرىالمالكقالص
دخاوااذاالمسمونونلالىمنهياكلاماةبمنزوالبقركااتمبلاالأرىممامالواقالالمقاسمتقعأنفبلالذاا

طعامهمانعدوشطأويحضشحتىممالولوأخذلاليوصتالبحميىالمامامنكونامسدوكايأاأرضادخاواا
طهذلكمنماوجدواكلذلكمنأصبماأساىقالعالفألأمجيىقالبينهيآفوذلبالجيوشويقهمممالمقاالناكط
قالالمقاسمتقعأنقبلكاذايئأهلهالىبهيرجعذلئعشياعرأحدمنيدأرصانوالوالحاجقاليالمعروجعلى

االبلأرىوانماهالثدوفوقدتقدمهباعنهبرممنضرعليالعدؤمماعندهمضأفيبهماينتفعافولبامنقالؤدتقدم
بمنزلةوالغخوالبقرأهوالميقمطعومصوذلكوالفوةغذاهباالنمفاعأخولماكنالملدأععلهوالثاالقولفيه

لعضسهكليأالطعامفيحتاجوالوابهويعلفحدارالحربفيطهأوجديفاخلمنبألدهمفىالمسالووجداروم
دخلىااذاالمسمونمنمنصكلنمأعطاهوهاففعللحاجتحنهأحقلهاآلخذوانمايهوناالماماذوالفممماستباحتطلى

طونالعدوكايأأرضعنذلئماصوىفيواألصلصاحبالمغانمالىوفعاليمجدمحعاصالمفانالغازيئاليصناحتاج
ذلدوآنولالطعاهمنممهالمباعأالحعواوأمائلةسوالفىفعهممهوالعنبفنأتالكنانميبالعسلعرألابن

جحضرحتىفىصالاالذلكمناليذجمهـئئالشافىثالعندمالكالطعامزلةبذلكفيافاواالبللبقروالعنم
ويقسمالمقاسمالناسأشدمنبهااالفتهاتالهاأالىالحاجةانهانقولهعليوالدللالطعاماذاعدموألضروره

ببيوكلأللثضربينهمالبقرنمالةبلحومسبوزاالفمعاتفبأنوالعنبالعسلازأصفاذاوالعنبالعسلالحاجقالى
اولمحوأصى

وجهعليطهذلذنلهالذعانجيريدأليهوالحاجقالمعروفاجوعليفلدمنصبميبأساىقولشاألفصل
ألمعروفوالحاجقاليموالالذعيهنىأوذجمانكثيرمنهكاقالفالحيبرانوأماذجطهباالعادةصبرتوجذئمأكسكلىمن

منأحديدضأزمحأناالكنوعذلكفانبذيرسواكواالنتهاالمححداالفسادالبالغحداالقتعاتعنفيهويخرجيسيره
أهلهللىبهذلشيأبرجعانتقالهيطيقواالعدداذاللقدرواعلياذالميريدافسادهأن

الرجليمالحنموشلوقجهبالذلدمنيريدمالهأهلهالىبهشيايرجعذلكيدخرأحدمنأصيأنوالوقولهفصل
أرضىفيالطعاميصيبكالقديدإليشبرالتافهأنيهواالبهتصدقشرمنهففليفانينصرفمنمحتىأخيأصوانماله

وتمزومنالعدؤفيأصالسألحولألستعدادكالفرسذاللقوةخذمنوأماميهسثلةغنهممايقلوالكعك
لهأيصاحمنثعئفيفضلمبنيأخذذلكأنلهالقاسمافياابنافيمففاأاختلفهفاغزوينقفىحتىنتفحوالئو
دأهلكلصحبسمفيأأللأنلهليشبيوازيادبنورومحكلليغزوهينقضىحتىبهوينتفعاالمامبغيراذالعهاحتاج

يقدمأنفبلأويبيعهجازبهاالنقاعلىامماظمكوالحاجظذاالقاسمبناممافالهبهوالينتفعذالألخذشيآفنا
مالكبفنمقالفينتفعبألدهولهينهامعذامماشفعافانيآالروايةجهوكالطعامقصمةدونبصنأخذهينتفعآ

الغزوفااخباعوهونشكنسثلصارردوالوطاءالوصقنفرادبهعلفوويخلافاالحدمنقمثفلمصن
فيثمنهيبهعلأنأرىممهصحبسنيأأنأيصامنصئئلويتزودفيففهنهالعدوفيأصأرضفىييميبالطعارجل

بلخوانالمساليغخكنائممجبلثمنهأنفأرالغزوهيفىاعهاسالكبئننقالفينعفعبالدهيقدمفياهاألويييعنبأل
انبأسافألأركطهالشتافهاضيسيرااذابهوينعفعطهأليبأسافالأ5لجدالىبهبلغواغنلهالمسالينفي

كاناذابهويختفعطهيأاليعفأرادبيعممنمحتاوكانمنلآومالميففالطعامعنصنشياممافضلاشباعانهعمالوهذا
يسيراتافهاذلشبرمباعلهوأختصاصالفانفيرغبةبيعيرنجبفىأناخدماضريينأمكلىضارمع



يقعأنفبلصايردال
للعدؤاأصابممالقهمحما

مالكعيتمجيثنىحه
لعبداللهعبداأنبلغأنه

نرسالهوأنعرأبقافي

بهونلممثاجمهعااعارفأص

افردلهسموناغضههاثم

عروذلكبناللهلىيعلى

المقاستصيهمافبيأ

481

كااألكمقبلااليانهذلثووجائىوأخذغنفغيرمابيعهيبهواالنتضاعطهألهأبغمماالندا
أنالمقزضلىوالفنايقضعهانالمبتاعدزمينسيعقلمباعصنهوافيلغازامنخداولذللوأفرض

للباسوالسالحامنلعهاصحتاجغنمفيمايحرفجقأالباانوأهامسئلةلزسضايوفيه

لمفاذافيهوجدهاذالمحنمامنيأخذعذاأنلهبذلالإلنالبأسبناأحابعضعنصحضونبئانتهدقال

حتاجطعاماالبذلكلوذلدلهفاليهابهصلليتهأخذهلهأيعمانملمةايأخذمنممنمأنوأمجده
اذاالنهمحوممروهحبيببئاطعاماوقدقالبهيبتاعسبهوزأنانهنوعذايفتضلياراثلعاءامحتاجليها

أنصازممناوجبمتىوانهطعامابهيبتاعبهوزأناليأنهيتكتضىاذيمغنماأنمايرجعصازلمحناوصب
بهفرديفأنبهونىلهالأودرهافانهلىاأخذديناكاآصةيرجع

العدوأمابكاممالفميقعانبلمايرد

غنهماثملمشركونابههمااصاعازفرسالهعرأبقاوأنبئللهبدالهضبداأنناقعشمالكص
اللهلعبكلبداأقولهكماالالمقاسمتصيبههاأنفبلعروذلكبئعبداللهاضلىفردالمساصون

مشتقلنهرسعارالمارىاللهأبوجمبداقالذهايريدأيضاعارسالهضهباالنذيريدأبقعربئا
عارجمهرتهيدفيدربناوقاللنهرارلنفارواافيفعلهمئلفعليربدانهالعيروهوحمارالوحشىمن

المعثركونصاجمهمااوقوالبعيروكذكوجعلىعبضصذمرمنلقاااعراررلفرسا

عرفيللهعبداعلىافردلمعونلمسهذالغخهماسدشمزتهميحياقبفتهمىوفحهمبدباصارذليربد

الجيشأهلمنلغناحماسممقايريدسملمقاايهماأنقبلأثمااللماعلمملكهلىااخهمارديريدا
وفييقسمأنتجلحبصالفعرفلمسمونافتثملمسديناأموالمنلمشركونابهاأماحموعذا

لثالعةاعينهوالتعرفلمسلمانهيعرفأوايانيهصاحبهيعرفأاحداعاحذائألليمسائل

عربنللهلحديشكلبداليهايدفعفانهصاضرانماحبهرفافأهاذلكشأمناليعوفأر
فانهمعركابعينصاحبمنكائبافانفرعمددعدعهنبخددفيللمكهمدعليوالنمباق

كونليهاينفذهأنفاخرأىاافاذلكفيينظراالمامالموازبئاوقالمصنونقالهلهيوف
هالكوهبحنبناوروىفعلفنالهيوقوليهيبيعهـرأعأنوافعللنفققهاالجرةعايعا

الفممعةلمتفتههالكهعليباقانهاالوللقولاوجهتسملياتساجمولمبستطعصاحبهعرفان
يتقررلماضرالوكانانلىالثاالقولووجهماضرانعلوبالقممعةعلياليفوتأنفوجب

معينيدمالئافىعلوكانبهلهمجملميسققهمنثمنكاخنهائبايدعيعفاذاأناالهلكصكللعه
واليانمبنبيزاليقسمانهبنااجمهورأعليهفالذىكلينهولمتعرأنملسلمعرفيفانهسعلة
مجزلمسلملممأنهطلماأبومحدالقافىوقالأنملممالمبعرفنزلةباالبافناذاقدملهيمو

لهمسمقينلغانميناأيدىفىانهاالوللقولياوجهبهريأالمحأفىكهولىنموفممعتهغلكللجيش
ملكمهالغانمينياليدعونانالنيةيايتاالىهويدعيهيسقفصعيناالبأأيدجمالمفأليخرجمكن

نهابعرفلافاذمسشليههمثأحقاقملكهدمكلننيمقوقدنبالهعاجهقاالمنا

فدأخذواذلككاخالممثرسناذميذاسارالقزلةبمنهالمفاسمفيانيباعفىفألخأللم
بفألفيصالحهميحخافهمغنيأوفوهفأليبيعصنهمأطوعامثللبهمدفعماانغيراخعيارضأمامن
وذلمثاياهومالكهمختعارهباالهمسلحهانهلقوجوسحنونقالهاذاغنعالمسلمينفبهلهح
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والأنلعدوافمايصيبهيقوللمعماوليحيىقالفععصلهفألحملكهصكنلخر

فأليردعلىسملمقاامفيهماووأماأهلهفهوردعلىالمقايممفيهثفعأنقبلأدركانماالمسلمين
الغانمايئمنبهأحقيهوصاحبيردعلىفانهالمقاسمقبلأدركاانكافالوهذاشلأحد

انهالردهاهناومعنىصاحبهعلىاليردهـفانهالمقاسموقعخفيهحتىلهاناذالمبعموأماوغيرهم
كلوحكذاظدشههلقهرةوجعاعلىالشئلشركاأخذأهلوذالنثمندولتباحقيكوال

بصحتهأوالحبملهاسألممسليهويمححهفانملهيملدعليهأنالمسلماليصلحوجهعلىماتملكوه
ئيدوهرثمأسلمومنلمسلموناعليهتملدالذىالوجهاالعلىلشمأهلكهماليصحلشافىاوقال
غخهصميئالمسأموالمنأصاوكذلماصاحبهردالوعلثئفألالمسدمينأموالمن

قممعهفىلعهصازامنويعطىكيرئليدابهمردأحقصاحبهفانقسمحتىلكبذفأليعلمالمسامون
فجازالمشركعلىالمملميمددبهاةلغدبفواالقهرانمانقولهعلىوالدديلالمالبيتقيممععن

تانعذامسئلففىاذاثبشذكأمسعلىوالصاحكالبععالمسمعلىالمثصركلدبهايأت
بوابهذاقالوبغيرقيمةيأخذهأنالقمممقثالذالغنعهققبلافىملكهصبهداالنسانأنهماانجدا

فهوذابعدءالمسلمونأخذهثمدارإطزبلىاذاوصلديناربنوعروقالافىحنعفقوال

لصاحبهكانيسعقروواستقرلماماغنوملمالمثركايأعلىملدانمانقولهعلىوالدليلللغانمايئ

حبهصاملدفهوعلىإالسألمشبهةبهلمتقزنفاذااالسألمبههبممايتقوىوامقوالبعدطلقاقبل
قالانالخطاببنممرعنوكماروبههوأصعقبعدالقفايأثبتعصاحبههسئلةاألول

مددلهنكانكقمدبمفيهبيدملهصارمنانمانقودهعلىيالدديلبهأحقبيدههوهن

قاالباالسألماليهونهاتماءالنلمتغكشبهصلهلشركيغاوحيازةأولىحكاثابت

ببيعاالماموحملهاملكهامللسيدمنهااحقلبطليديهفىهىمناشلمولصاحبهافيهاحق
أنفيهلهيبقىوغنهممايئلغابصحقأخذامماهوحمواحقصنهبابطالحمليسغنهممةلعبدوقا

سحنونقولصلىفيهرجوكارلمهمنطاحقهبابطالاهامالولوحميتركهأولنابذلكيفتديه
فلميهنرةوضرليهاعتهأحدوالدبهلبهحازالكلذطاغيرحمالنلخاسمابئاقولفيمكلىيرجعو

يهونالفانهأخذهبهلىاذاثلتفرعأوينقضبردفيأنمبرمجردالضرورةفيصنهي

ةعلىوالدليلالمالبيتمنتةلةاالعهتدفعلشافاوقالعندهيدمنيراالبافنأخذله

يميرصنلىتلقيمةاتكونفوجبأنمعيدهلىاكالردوالمالبيتاالىلعبداليدفعاانمانقوله
صازرجلعنمالكوسئلصخنهاضلىلقيمةااسققاظالمافألسجبفيهلعبدأويهونالعما

ئصبهمالموالغرمواللمحيمةبغيرنبأولىصاحبهقالمالكونالمسغنهثمنألمهالمثصركو

انقولهششاءانمااكنباسيدهللغألماأنيهونأرىلىفاسملمقاافيهوقعتفانقالألمقامم
كايومووطومايسافضمقيمةواليدحيأخذهأنلهايريدوالغرموالقيمةبغرثمنبهأولىعاحب
عليهأنشقمنبسببذلكواليغرميغخمأفيلمثمركايئابايئفعتبايعوقعانوألممناأخذطه

استقرمماواالغنيمةضليهابنضسهناليستقرملدالغاالغنيمةوجمذللشانوبسببهلكلوال
ضيمةالالضليهيتقررصاجهكحنعتقومأبىيثعومذأبوالحسنالقاضىطقالومهبالق
حبامايهنضليهافلمممايئلغاملداتقررفيفلغسحقألخلمابعدامابغبرثمنأخذهلهفكا
نحعهلةاالبافنكاأخطهلكذ

كمنتتى42

يقوللويمععماقال

أموالمنلعدؤايصيبني
قبلادركانانهلمسمايئا

ردفهوسملمقاافيهتقعأن
وقعتوأماماأهلهعلى

علىفأليردالمقاسمفيه
عنوفالعاللثأحد

غاللمثمعركونازارجل

قالالمساهونغخهثم

بمبعيرأولىصعاحبهمالل

مالموالغرمفروالقبهة

وقعتفانالمقاسمتصبه
أنكطأرقفاالمقاسمفعه

لسيدهلحألمالكليهون
شاانبالثن
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الذصضاريدبالصيرشماانبافنلغألملهاأنيهوارفاسمنقااوقعتفاوقولهفمل
دنجحيومفبقيممتمقسملنىوإنكاوفهمعاألثمانبيعلنىءاكالقهممقانبايدهلفدهوفىااني

لفيةاأالجمنيبماليأخثهصاحبهأوغيرمفاعىقأونقصانياددفلعبدادخلنلقهطمقوسواافىليها
بدبالقممةثمنابرانكرهلهاصارلليهمنصىادفانمسئلىشفعةممايسققمبسببفديمكااالنه

يدهمنالعبديخرجالنهووجهقالقعمةردالىاليشبهبكاأللىفمايشبشافهومصدقالمسضق

لدقالعالظصيتبانكذبهكالشفعةالعوضمالمذلكفىفولهالقولنفبعوض
ابعدسيثاعرنجثمانلقلسمفىفقمممضالممممونغخهالناثملمشركاازحمايئلمممهامنرجل

يفعديههاوالجمهاأنسيدحمافعليمعللىفانالسيباإلهاملفتديهاوأرعأنالتسترقنهاالقسما
اتيمسيمعاالحرقالنزلةبفرجهايانماهىيمترقهاواليمصخلاليمأصارتلنىأرىوالاولدأمفىمالكقال
وهذاشىفرجهاتسترشويسقلولدهأملسلمألهذلشفديسزلةهذابحرحتاذايفتدحهاصازحاالمسمايئمنلىجل

بهروأتاعاالسفيهالملهسيدهافدقيالنعتقهايهمليلسيدهاولموالؤعاورثبتالولأماكاقالونلمسلاغنهاثهالمنئركوق
أبأيدلمحاللمسلمصارتثموغيرذلفاذاشكلخهاثالمهثركونوالحجوالمالانتزاعمنالرقمأحئماقاسمإفىأضمعت

قالفانامالالمقالممتصيهابذلشحتىميعلانواثالسيدهـافاالتعممتبللبذضلمبالغنيمقفانالقسمبعدضيرفهاسيدها
مالدقولوجهماحبهاالنفسأصابنايفتدمنوغيرهلقاسمابناهاوقالااالماميفتديهاأنأرىالتسترانها

والجهتهسببذلعنكهاوليسافعصبهبرعلىهاصاالنكالذلكالهافتدثاالمامانالسعدهااالناميفتديها
لهلهاوهذاليسترالخلهاألتهشابمنزلهالقمهمقوليسمنطفعلذلكاالمامأرمهوانماهقمنسعدمافعلىيفعليلمفان
فهاامدوكاذدأنليفتدىفدزمهمددفيهابفيهادصاانالعانيةوايةالىوجاسلألههاوتركهاالاليدمحهاايفتأته
بهااالنعفاعيصعفاذابملكهشهةحصازأشيصهملكههامايصحكانواذاكشبهةميالقالنأنلهصارتنذىىألى

النهالفيبماساتواليبوزلهبهااليفتفعغيرهالنمنهاالمنفعةتاكفتدىأنبرسأااللسيدهافرجهامملزالهاوالييس
الغيرهكللىمايماباحةالنالحرهبكلزلةهىواغا

جبكلليمنالوازكاناالمامانيديفتديهايرأنسيدثانعلىاالمامصضدطلمفانوقولهفمليفتديهياأنيمفسيدها
اختلفذايخمتديهابمالوالاءدصلفتدأنسيدهاعلمالئفانرأمحفيصقيرماراةذلئأوذلكإةبكئزااذاصحرحفهذ

كثرمنالهكاخأدأخنالذيمتحهابثنهاآنمحايماالنعنمالقابئاوىفىذلكابنافىأولدهأميسلمأنلهذيس
قولوجهالقإلموافنمناألقلسيدطالىاوالمغيرةأشهبالموازعنابئصالقاليقأيأقلفرجهاممليويترقتعم

انمجبرلحاالثانىلقولوجماوبافنكاألهلقمممقفاتمايفتدىاذلطقمنافتدىمااهالث

وقىكهاحمهافتداانأنحيراألهقفانهزلةبوليسثماذلكفنامنأقلانكانتلقيهةااددزمتهفتداا

فجتهابهافألثهأعليسنلسيدالحمفاخعماتفبلمسئالقهفتممماالذلمحافنافلذلكمه
جمهالهصحمأنقبلطاسعدلوماتاكذلكافدأضليصنفألثمماتتافاذمماهوليانتديههاالناالن

فىفيبعوالثبكلؤلهانهاتعتقلثجضومدنونقااليهسسيدعازكعلهاوالضملىوالشحرةىف
يةلجناابخالفبسببهاليساذلكبشعأالوالتئبعميتضلىالنداليقوملسيدبعثئا

لمسيدهاهلفيهايريدالنفرجواليسليسزقهاأنرخلهصالذىأرىوالوقولهفمل
عوضيماسيدهاإشثلىياغامجيالوطؤحالماسزقافهاالثافمجللمذاواارقالىلتهازاوإلتصح
طالسيدبمابنمشغولةهارفبتهاالخرفبقجةعلينركانييلمللثرذيتقرلمافلمنهاسيدمايملكه
اتبعفقيرائموانكانأخذذلكننيافانكاقجتهآلهلوالنههالوقتلمتالمالمنفيها
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حقهبطلفأفمعموانكايميتاة

فيالحرةبثزلةفهىيههايكأنبدهفيهىلمناليصحيريدأنهالحرةبمنزلبماانماهىوفوله1إفمنلا
لكشسيدهاأحدلوجنشيهلىايدافيجرحتاذايفتدبهاسيدهايمفتنالنوفولهحقه
أنسيدهاعلىنالجنايقيقتتىسبكللىوقياعليهكافتداوجوسافيذلككرلةاافهذهفعدكالأ

لفجةياالرشامنألقلاغاهىايةكلجنالفابةوافنامنمباألفلبدفيهىيفتكياممن

رعلىذليخحإالسبهوزالانهفرجهايريدويسقلضسترقولدأميممملمألهوليسوفولهفعل
فيمئمترىولفارةالمفاداغفيالعدوالمحأرضنحرجالىجلفالطنوستلكهاصافت

فهوص4يوانكانعليعواليسرقدفيبهنراهشاماالحرنجااهافقاللهيوهبالعبدأوالحرأوا
لعبداوأمابهىترشامانزلةبالحرعلىفهودينشيأمكفاةديهأعطىالرجليهوأااعليهوالشق

يسالهواشأحباثمنمفذللهتراهشالذمحالىاوبدفعيأخذهشاءأنانمخيرفيهبيدماالولفا
فأةشيأمفيأعطىلرجلاأنيموناالعليهبموالشنأحقاالولفسيدهلهوانكومأسال

اذاءجالرجلاكاقالوهذاالشيفتديهاخاحبمانسيدهغرماعلىفيهعطىطفيكون
اهوالمفاددالجهاأضربئألئةلعدوعلىاأرخطالىالخرؤجلمارةأياالمفاداةلعدوفياالمحارض

ودخواالالفاداةوأمادخولماوفضلىذكرهففدتقدمإلحرسالجهادأرضفامادخولقارهوال
ارهالعنىوبرحةفهىالدنياطلبفىومبألدالىالىلمراكبمنفقالممنونللقارة

عليهناكالكفرتجرعمأحألاالسوبأرضالى

انمرفاشهـترااليعلماالبااليصحماشراءالحرفانهالهيرهبانلعبدأوالحرأواىفيشتروقولهفصلأ
ايدكطمنخليمهمواخفداءالمسالينذلكفيواألصلراءثالفداممىذلولعلهيلهثمتة

مايملكمنصولالىميفتديانيقدروامالقالولولمأشههكن5وارالزمجبواالمشركين
نافلةبمصيقفعماعانافلةفىبهاواليدخللخراليفدونباكمافدعنباسئلوقاألشهفذلمليهم

واألصلقولمالكعلىابناوجهورأمالخالفعنوىوررأمحأشهبأنيهونهذاولعل

نىلعااوفكوايضلمراواكودالجائعمواقاألفىانهكديموسلمالتصلىلنبىاوعصذلعارفي

لمهجااتألوفيهالستنقاذهملقعالايدزمأنهمنبمعالكفياهاالمعنىجهةذلمنعلىوالدليل
ازمجونيحداضااللمساخسلباباهذاوفيأولبالمالذهماسئنقايدزمالدمامفباوسقك
األسيرعلىالرجوعوجوفىوالثالثةالفداءيتفلمانبينهمبينناوالحموالثانيقفىبهفدعاؤهم
مبلغلمنهادعفىابراألستدافىلخامسةواعلععبالفداءاليرجحمنتبيايئفىوالرابعةبمافدى

بهيزأنبمااألموالثعننعةالىالقاسمابئافذهببنافيهااأفاختلاالولىفامالفداءا
النألفداهبهفاليندونالمسالينرقيقمناياهلجكهمالمجوزأنفاماهابهواليمقووناياهلجكهنم

يملكهماليبهوزأنيرفانهظنزواظراكذلكمنهماالستنثثاذوجوبحدفيوحفهياوابثسلممسلم
حداوأصيراالينايرفعونمالوالسالحينكالخيلالمسلطلىبمايتتكلوونكذلكشيامنه

وأشهبالماجثوبناوقالينلمالمسهجماعةعلىوالسألحاظيلثييمبثايحيرايتقرونو

إالسالحوابالخيلفدالحكمصازافاابلهكهمونمانملكهأننبمنناغكاالمالأؤاعببميحيفمودط
محنونوقالموجودهلمالىلمذاواذايتهمموجلىبهامزفبةمقووالسالحاظيلانلكوجعلىو

رةوفزوهىاللفدظراالمتبتاعباظرفقالمممفجوزفدالمسميناحاشاشنبوليفدون

اوجلعنمالكوسئل

العدوأرضإنييخرج
فيشرىأولمارهةادلمفاافى

خلهبوهبالعبدأولحرأواا

شزأاماالحرظبنأمافقال

واليسفقعليهبالين

فهوسوهبلهوانكان

أناالعليثئوليس

فيهأعطىجلالىيهون

عليفهودبئمكنأةشيأ
اشرمحبههابرلةالحر

الولاسيدهلعبدفاناوأما

انشاانفيةفي

الذىلىابدقعويأخذه
والهلهفذلكثمنهاشنراه

اسالهيسالهأنأحب

فسيلفومبلهوانكن

عليهنوالشبهأحقالولا
الرجليمونأناال

مكفأهشيأفيهأعتلى
فيهأعطىمافيكون

احبانسيدعلىغرما

يفتديهأن
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ميرمعلاألذارلميتقوضعرواأصأثجولذلكبالمحرماتاالنتغاعتبجرةولفعرامذالنو
لىياأنوهىنيةلعاالمسئآلاوأملهوضعرلةيرالزالخزسوابافيالنتفاعالهنوأشدفذلد
هـئيبلداطالىصرففمافيريدونهااليستطاعفيهمفداءفيطلبوبئاالمسمينالحرلمجباسرىأطل
ن51ئهيرلماجشونابئاوقالاالبرضاهممزثمواليوخذونبهميرجعواأنلهملقاسمابنواقالماال
ليهملمحايتهاودفعتقهرااألخذفهمليعوادفعشابيسيرذلككثرمناالساليرقيهعمايأيدهالذمحدأد

ماالثاالقولووجهممابايدنهلبتهماعلىعهدفألصبهوزنقضهنزواعلىاكبمصولمالكأ
وطهمبشرلهمأخقصلىنماعاحدناهميالىطقعاامأحلفةنحاعلىنعاهدحلمننااأصبغبالحتيا

ليسذلفداءشلهمفىيراممنسنقالفتهمعافىيراالذىوأمافرعقافواصيهاالم
قيمتهمنيصكلىابسردالذفيكانوافقدفديتماالسارىبناقاللمولىيالعربكاالسوديالفزىا

لثقيىلثااالمسئوأماالقدرىذومنعندىوفينغيرمعرمألمماذلكاقالعبيدا
يرجعاالجنبىأنليمبههورأصابنافالذشاءذاثلمنبالفدااالسيرعليالرجوعيجوب

منهأخذهعندهدهفاوسحنونملقاافياقالهثمنهأضعافوانكانبهبمافداهاالجضبىعلى
بانكعبدالمواجتيالفداءيستوفىتىغرمائهمنأحقابمالهذاووسحنالركالمبالقا
وقالطبختعادهذمتهفىكاليدخلاودينهقيمتبأضعاففدافبرعلىألنالديىندداافداا

كالهبهشزاهامافانكافرعرفبتهلعدومعزماأحرالذىمالهفىكاهذازالموابهطمحد
فقديراأوخنزنهزافانكانبقييتهعليهدجعالقيمةالكايرجعوانكانبمثلىعليهرجعمئل
نه1فوعليويحتملابنصكلنهوايةرهذهعليصشئيرجعلمالمشزكمامساالانكاقاسمنونقا
رجعالمشترصذمياوانكانسحنونقالذلكبثناالسيرعلىيرجعوالخزيرانهشترامباظرا

الرابعةالمسثلةوأمافهذاحكمهاالميتهوليآلهنوانكانمالوالخريرألنلخراعايعبقجة
أحانبؤذومحاومأضربثالئةذلكحفىفالناممأغيرهبالغمداءمنعلييرجعيزهنىي

كذالالقاربلصدققحلهمايريدأنإالالصلىعلىعيهميرجعاالحانبفانهفأمايعتقماعليهومن
فماضايملهلععفالرجوعيعتقوأمامنانبجمقاالفىفلذلجعلنامحارمبذىليمواكن

فانهةوالرغيروأمماذوالمحارمعقلىلغمداافدولكالهيقولأنإالأولميعرفهمكليفهمبفداثم
أنبألعلهملهفالرجوععرفهمفانلهبةيقمداألنهمعلهمالرجوع4فكممنوهواليعلمهمفداان
لهبةابعوابعليهيرجعلممنصذألنفىواالصلسمنونقالضليمليرجحائهمبكدموههييأ

أبواضىالوقدضايمبالفدايرجعنهابشوابضليهيرنجعومنبالفمداءعاياليرجحنه
سمنونبنىصذاوضلىضليهكاالثواباتاحدمالكخنيايتانراآلخروجيهاحداكهبقمحدفى

طبةقعاساعلىبالنكداءداآلشرتوجينأحداديرجعأنفجبالثوابوالعإنجيقتلمالمفالةه
ابنافيهأفاختلفالفدافىلمفمادىوااالسيرتداوعىممممةاظاالمسعلةوأماالثواب

بمالىفالمحاهبغفرانوفيرالخداءجملةانفىاالسيرقوللثهولاأنماالىأكثرهمفذعب
حبيبفي51ومرثاريخرجهأولمهـباطأرضمنخرجهأسوا5ضليهـلغيريقضضايعبعولم3يشبه
فداهرأنهأمراالسذاايلجيببئقإلصبغيومطرفونالماجثبنواالقاسمبناعن
قالتيومالكقولخألفوهذايديهفىويكيركارعندقمددىمافاللضداقدرافىخعلنكاليا

بيدهاالسيزكاناذابخادىاتولالتكلولهذامثلسحنون



سعيمكلنفيمجيىعن989عقمالدكييحدننىكلالنفلفيالسلبماباملى

عمغنهاشتزاااذىالىيدؤعويأخذهثاءأنفاناالوافيور4سيدهالعبدفانوأهاوفولهفمل
والمدبرلبالمكذلثفيفعهسيدهالعبدالقنهذاحميسالهاسالهاحبأوالهفد

رأنعيهوزلينهماوالفرقبهاشزيتالذىبافنأخذهاالولدفانميعلىأموأهاالمحأجللمعتق
الولدأمذلفىصبهوزلهوالعنلعوضوأخذاأجللىالمعتقوالمدبرهـبوالمافيمالهبيع

كاذالنفكالسلبفىماحاءفي

فرأثأبىعنفتادةمولمحأبىمحدأبعنأفلحفيكعرفيعروعقسعيدبنصحيىمالئحكنص
قآلالمسالينكانتالعقينافاالحنينعاموسلمديإدتصليالترسولقالخرجنامعأندبىبنفعاد
راثهوأتيتسنالحتىرقاالستدلمسالينامقكلألرجألفدلمشركينامنفرأيشرجألقالجولة

المنالموتأدركهثمرجمالموتمفافبقوجدتففحتىثىنأفبلعاتفحبلعليبتبالسيفففق
فأفقالرجعواالناساثمأمراقهفقالالناسئقلشهابالاظطاببئعرقالفلقيتسلنىفأ

صميشهدليقلشمنسمفقمثقالسلبهعليابينقفلىقتيأللهقعلمنوسلملمالتمقمعلىادسول

أوذلكقالثمجلمتئميشهددمنفكثمففمتسلبمقالطقفلىضليهفتيألفتلمشقالحملست
قامالقصثفقالليعمعمشفاققالأبافتادةمالياوسلمليالتمملىالترسولففالالثالثئفقمت

لاألبوبمرالتمففافارضنيارسولعندىلفتيلاوسلبذلكالتيارسولصدلقومامنبىجل
أاطمصلىالرسولفقاسلبفيعطمكورسولهالتعنيقاتلأسداللهأسدمنالتماذااليعمدادالها

السالشانالولبنىفينحزفابهفاشتريتالمرعفبعتنيهفأعطااياهفاعطهمدجوسلمشا
زمتامماوااالخهزاميربدبعضجولةالمسالينكانتالعقينافاالقولهشاالسالمتأثلعمفى

صتمأأباعارةعازسيالميراءبندجلولذلقالثابتالقمكللموسلمصكوالنبىمقدمقالجيمئى
قاذوخفافهمابهأسباقجولكنؤسلمكلعهامليالتماولمحرسولاليالتقالينحنمفررتم
رشقافرشقوهمسهملمديسقنصرمابنىوهواجعفومارماةفأؤابسالحليسواحسرا

فيعمأبوالبيفاءوابنبغلتهوهوعلىوسلملماصلىالنبىالىفأفباواهناكيخطئونكادونها
فلهعبدابنأناكذبالالنبىأناقالحمواستنصرفنزليقودبهعبدالمطلببنثساطبئسفيان
أصابهصصثمالمطلب

بنيريدظهرعايهأنصكتملالمسلمايئرجألميتدعةالمشركينفرأيرجألمنوفولهفصلإ
اةقافضربتهورائهمنأتيتهحتىفاستدرشلهوةشلهصرعهبريدانهأنيحتهلوفعلىعلىوأشرف
لالعقعناافلويؤكدهذاقولهصاحبهالىزأحدريطلماهذاظاهرعاتقهحبلعليبالسيف
قاذواحدمنهمابرؤالىولوكانكلاآلخربالعقاءالجيشأحدهماممالقايانهجولةالمسدينهكانت
ااوةعنالمشركجوازدفحفىابناأواختاالمسلميقتاالذاظهرعلىأنفتادةيجزاللمصاحب

لمشركاعنيدقعويعانأشهبوسمنوفقاليقتلهليعأنوظهرعليعوخيؤااذاتبالمسلما
الموازروامافيبوجهاليعانأيضاسمنونوقالبارزهاالمناليقعلهزقكهدانمباالنوالبقعل

عنهركاتلفانفرعفأليبارزلضعفاضافنففالأيعامالوسئللقاسمافياعن

صلىالترسوسابمففالفيعطيكورسولهاللهعنيقاتلأسداللهمنادأسداليعهداذاالتلجرالها

االسألمفيتأئدتهالولعالفانهسالةبنىفينحرفابهفاشتريتالدرعفبعتإيامفاعطانيهفاعطه

نلحبصريمكلنمحروبن

أبمولىعدأبعن
بئفتادةأبىعنفعادة

معأنمقالخرجناربى
عليهاللهلىماللهرسول

لتقيناافاالحنبنعامسلم
قالجولةالمسالينكانت

لمشركيهةامنفرأيشرجأل

لمسلمينامنفدعألرجأل

أتيتهاهحتىرقالنجاستد

فضربتهورائهمن

عالفةحبلعلىبالسيف

فمةففمنىعفأقبل

الموتمنهارضوجدت

فأرسلتىالموتأدركهثم
لخطابابنعرفلقعتقال

فقالالناسهابالتففل

الناسانثماللهأهي
اللهرسولفقالرجعوا

فتلمنلتمكليموسلماصلى
سلبهفلهبينةلعهسقتيألله

منقلتثمقمتقال

تالثمجلستثميشهللى

عليمبينةقتيأللهقعلمن

فلتثجبعقالنقمتسافله

جلستنملىدثمن

فقمتالثالعةذلكقالثم

اللهصلىاللهرسولفقال

قعادةأبايامالكوسلمعلي
لفصةاعليقالفافتصصت

القوممنرجلفقال

وسلبلتايارسولصد

عندعفارضهلقتيلاذلك

هافقااللهيارسولعنه

صدقوسلمالتمكليصلى
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ليهالديقوقاالشهبديتهقسلىالذىعلىسملقاابنالموازبمنابنففدروعاهالذعيباونلرغ
المسالينصاحبصنقتللمنبأسفالالممثوكينثالئققااليئالممعمنذثالفاخبامسثلة

لطديعبدابنوحمزةنهارضىطابىأبقعلطكفحاوالدفلفتلافيصاحبييعينأن
جاتتلتىلجيشاعةلحمافهممبتعاؤرضواقدمذلداووجلبدديومالحرثبنبيدةمعونقمفى

موبتعاجيشى3خرفألبأس

الممنألمايفربشدتهاوجدمنيريدانهوجدشمنهارجمالموتضعةففمنىوقىلهأفصلا
يريدرجعواسحتمألنالناسانثموقولهالموشااشدمنضافانهيريدأنكتملوالمو11
اللهصلىاللهرسولوقالنهلفواغلطبعداالقسامقاثريريدهصكعمليأنطوجولهممنرجعوأا

سلمكلليهالتصلىاللهرسولأدعالكالعذهباواسلببينقفلهسكليهقتعاللهقتلمنوسلمعلع
صلىاللهرسولنفلهالذكاالسملبافالسملعبهيأللقاتللهيقولولملقتالبرداذلفبعدانقال

هنبعدالفرأغكاقانمالفولياذاألنعلطوالدليلطاطهمانماهومقلقاتلمديموسلماآل
منوسمديهالتالتمصسلىرسولفقالجمعواالناساطاالقتااللقرإدشاوقعالذلمجفيهالقتال

كانفانهموسلمكاخبعدوجوصليهالتصعلىفولهأهسلبموهذايقتضىفلىعليمبينةفتياللهعلق
قمكليهاصلىنهافانألسقتفثايكةلهؤامقوعهـمروإلقكالقتالثنهومماقلناهاهنذلثبمجوع
قبلفتلهفجنأبوقتادةقامولذاجعلزاافبلقعليمقفجقزامقلتراجعقاليذلبعداوسم

قاللحديمثصالكوأحفظهملناساوهوأونقلقعنياوهوان4آخرويماجهبملهفىوحيرا01
فحسلبهققيقتلمقفقالىوسلماآلمكليصعلىالنبىقوجلوجثوالناكااثمالحديثهذافي

صالفىبغدتهعلىكباراوسلمكاليقاصليلنبىاالنلفتلامنلفراغالمبصيدلكلليوهذا
خالفبمآخروثوأزومنهلفراغاألبعدااحةيالرلجماوسالمحاعنهاليرجعأنهلقتالومعاوما

ألهعلىيدليوهايمةلهزامنالناسورجوعبعدالغوأغفلكمماقالاليوسلماللصلىلنبىأخا
الهزيمهوقبلالقمافيفىأوللقالهليومذالالقعالعلىلخويضابهولوأرادلخريضايردبهلم
لتمكلليعوسمالنجاصليارجألسالأكلنهااألشعوعرضىأبوموسىوهوماووىبعراجوو

لعكونخهليمنفقالالشدامننةعمليريقاتلىوحممةالتليقاالغنيهقويقاتللرنجليافقال
سلعةقبهـالتيانتالحرباالماهابعدتفضىذاثذاقالوالتمألاسبيلفيلعليافذلكاىعقاط

لنياتاألفىذلفىلقتااأولفىقالهااثايالهاىهللهالتكوتكةأحدااليقاتلولمم
حديثطساهنهعلىأنلدليلرمسمئلةلسابامقلهملمامجصلليقاتاواالناسلرض
نتفكثيرهابألفغنوانجدقبلبعشسويةوسمليهالتصلياللهرسولعرأبنهعبدا
مسهماكرأنألهؤمنهلدلعلفوجمابعيرابحيراونفاواأوأحدعشربعيراعشربعيراائنىمسهيا
نوالمغيرأالربعقاالخاسمنلنفلاأنعلىيدلاذءلبجرابعيرانفاواشمأحدعشربعيرابلغت

تججألمساواةلغنجقللغانمايئامناالخماسبعهاالرأنلمعنىاجهةمنلكوكايبارصلخسهراله
بينهمضحليفاأوقعاللوجبانلقملتضيلنمافعهولولقتالوالئهلغنااممأحددالفياخمهبينهم
لدوظالعوأمبنببرطالبوارأبىبنلهمايأخذضلىوأبوعريرةعودمسبنفأليأخذعبداللهلغناء

أخنمبمأنعلىالمسالوناجمعولماكالتاوضىاالزمارىوأبؤتادةمالكلبراءبنالوليدوافيا
ببةاألرالحدمنيةهيللقتلأنيهوبطلوالفتالىلتكعلافىوتباينواختلفواايانلهسرا
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قدرعلىبعضدولبعضلعطالوافاضلللممحلفانهظسافيلتفاضليهونماوانمااألخاس

طذهفنقوالساقياهذاومخررمنالجاتادهبمحلفليستاألخاسبعةاالروأماجتهاداالماما

القتاللشدةذلكاصلاألربصقاألخماسمنطاءعايهابكزبيعاوضصجزأفلميقنهناءهي
ذاثبت1سمعلةالحعممبواالموالجمةلعظاهيواالنفرادبأخذالغناخموالمدافعقكللمساليناوحماية
ظسيراغمنقئلىرجألسلمقتيلملأوسلبهقعيألفلهقتلهنلقتالافبلياهاماقالفلىأنذلك

أربغهذاوفيمنونهقافألينقضلعاالهابعضبقوليحامحماالماممنالنهالينقضنه
لغانميناذلمنيسقكرمنذفىوالتانيةذلكمناالهامقولاحداهافمايقتفميمسائل

يسشقالذالسلبومففىلرابعسةاالمقتواليئمنبقتلىذلكيسققمنوصففىلثةلثاوا

مثلالناسويميعمهبلفظيفؤللثفانادااالمامذلفاناالماهامنمخىلفأمامايقتفسيهبذلك
قالبانفسهخصوانالناسولجيعثابلهالحمعذافانسلبهقتيألفلهحتلمنيقوأن
المعدلةقىكعنصنألظهرمانهىنفمممهصابىفدالنهذلثئمنلهلىممنسلبهفتلشفتهألفلىان

دونهثابالناسالحمذافاسلبهقتيألفلههنمقتلمنقالواننقضهووجبببهزحكمهفلم
قتلمناالمامذاقالوامسئلىسمنونممهقالذلكمنمابقولهنهفسصنهقدأالن

ذتياالفاتلانكانعأبيسنونبناوىففدلهاليسهيممنالفائلسلبعفكنفتيالفلى
قهاسعلىالذفةأهليرضخأنيرىواشهبقالامرأةوكذللوقتلتالسلبمنلهفألشئ
عندىواألظهرالعبدوالمرأضالصبىفىلشافىقوالواختانفلالنهالخسمنألسلبلهقوله
جفاجملىأوهينحذاللغاتلاانكانوأماعامللفظاسلبعفافلهقتيالمهمفتلمنانمذهبهعلي

مناالهاهاذاقالوامسئللتمورسولهاعنيقاتلالطشئلسلبامنلهليسفانهلمسااليئا
هماسلظهـألفلهااألوزاىعنسمنونففسدحصأوصبياأةهىالقاتلافقتلسلبقتيالفلىقعل

فحااليدأومنسمتأهـقتلوأماهنيهعايقتفلسحنورأيتوقدلمذهباأنبهونايقتضىيعمذ
قالسنونقالالفولكذالقاتلالسلبالذعيسقهاوأمامسئلةسلبصثئمنلهفليس

ومنطقتهوبيفمتهودرعهوضاتمهولجامهوسرجهالعرسوانماهوالعينفىأصابناالنفل

والشلهللسيقبعلسياوحايةونحوهلسألخواورأسهفيوساعديهسالىرجليماذلمنفى
صالسلبفييدخلحبيففيوقاالمعهلصليبيهوناوالفيهلعينواقيلسواروالطوقافى

لوجتتاذهمكهيمنوعليمالذعاوفرس5راوسوانفمتبهافلتىاومنطقتثوسمليموسألحه
عنكخمعمذهبمممنيخاخمماملبفققيقانمنوصنفلتافليسأييجنبفأمالنكانعليه

انحبيبومذهباالسلبأوسألمحنهومنفرسمناطربكلىالمعتاديعايسنتعاننباسه
السلبالحرسفهومنبمكلىومايستعاندةلمعتالنفققاواوالحليللباساليمعنبهما

االذكلقتمالصسلبالقتيلليطاقامانيريدجلهعنتثملىيشهدففاضمنفقمتوفولهفصل

ديوسلملهقماصلىفولهثمتائلسدبهديبينقفلهفتيبمفتلمنوسلمالتمكلدمهصلىلنبىامنمبم
قكوسعقبعلافلمايشهمدبذلثمننفسهفيبذلففاأحدار3جمئمهلنلباعليمبينقولميعلم

اكثوعففلدلقيااعنجالىلذمحقعلهالقتميلشماسققاقاالبهاذلشيصلمنبمافعلةبن
ةطلبهعن

ذلئألسثدشكليموسبماملىلنبىراسبتساكرافلىعليسينةفتياللهفتكمنقالثموقولهفصل
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والئانىاألؤفيبعدفولهيأقمنفولهيمدهحلصساعاتيمفترفةقالهافىبهونأنعاتلاتهي
فالفيكونثالثا5أعادفوالذاقالاانهوسلملياصلىعادتلكلىذلئجرصفىآنيهونصحثلو

كنلمالثافىااألولفىجلسبعدأنلىوالثااألؤلصكندقولةقتادأبوقمامباذلقوالمتقار
مسققانهنفسهثبشفىكاخيبماوسلمكليهاصلىلنبىابقولسلبقتيلهفىاألملمنجددله

ناالببينقنيهااليدفعنهالهينذللمحندماتببعديبهلسصمكانلعاهبقتيلهلفتيلالسلبذلال
نهباهدانشاشهدلهأمامنضعلمواتددامثلفىذابتيفلذىاوماومةذلئمصيختمعانعنده
عيدليمايئبقواواحددونليهافعهانملىقتادةبخبرأببخااأواحداجذلكفىفالخألقتله

أبوبهرقالسلبهعليابينقفلىقتياللهفعلمناالمامذقالالواحدوذلدافيمقوليقبلإنمميهوزأن
فيعطيئاسابلتمورسولهاعنعقاتلقأسدادأسلحنحمداالااطهاالحابهشهدلهبعدذللذى

الطريقالخبرفطريقعطريقكذاكانواذاحدالشاهدالواابقولملبىاالسبفاضاف
صاءمنسنونفيالبينقفقدقالاسلبعولميشترطقتيألفلهفعلمناذاقالوأماأمسمئلةالشهادة
االببينهلهآلخرالشئاقولهوعلىلسلبلهااألؤلقولهفعلىفيمقولهفقداختلفأناقعلتهفقالوأس
األؤلالقولوجهاالببيحهفالألخذالسلبالسابماحبطذافقاألناقتابسلبجاانفاما
ليمعناأفربقتطالنهاالبيدمنيهونالاألغلبفىالرأسانلسلبواالرأسبايئيقلتفرافي

السلبفليسيهفاوثهدلهذااليسابمفلىنةاالهاماوفدعلمركهوالأوادهمنمنهويثنعيعره
قولاوأملسلىعقهاالفيهلهالحنهواليمنعسنمنهرمالسلبموفحالنهشاهدالهبيدهكؤله

نميهوزلوليدأبواضىلفاالسلبيخالاحبوالصالىأساصماحبدقالافبينهماآلخرفألفرقا
واالفظاهرنفظقتادةبقوالببنااأإجحفامنماتقدمواحدعلىلشامهـداذدداقىيقبلأ
لشاهدذللبافىلقولاهذاوالصبهوزعلىشاهدينمنأفلذكواليهوندةالشهالقتضىلبينةا

الجسمدفىوخملقتلاولمماتتناوالمالالشهادقالتتناولاالنوااليئ
ليهلتفاصلىاأنيهونضيحتملدأباقتامالياوسلملقمكليامليلتارسولفقالوفولهفضل
فاناسققافهنفسمشبهقمنفيأوممنهذامئليسققكننهعتقعااةضعدميممعيلمارأعفياوسلم

ثونمرسمقلهنابايهلهلوجهاذلكعليلىكنليدفان01وهداقسققااوجهبيلهمسفقاله
عبمثعطنجتهابهااممنلحياافنعهصاجةلهعتقدفعمااأنيهوأيضاصحعملو4بتدااعليهتفضل

فبهامللكاسعفتاحعليمنايسهلدأنفاراةبعدميةميليهاالقياماعلى
منلىسفالرجلهلموجبلقيااأوردعديصاجرعلهانهيديردههفافتصصشكلوفولهفصل

ممدقجللىاوفوليبنهاعندعفارضعصنيارسوللقتيلالإتموسلمدايارسوللفوبمصدا

جمتاضبمانالقتيكلقاتلاالنلقتيلالكررصاعندهلذكالسلبباضافقاوضقعلهقمادبىدقأللفعها
اربهؤنالفلناومعليمملمهاذاوجدالذاللسلبلهوالثاشأتلهقأحدهماهباشرةيبين

انابشهادقلهبيلهلقتيلذلسلبامعيهولفمبمافولهيقبلمعصممهادقلهالقعيلرأس
نطاهرفمايسكليهرالخيققلناطريقطرانلشهادةايقمطريقطرانفلنا

فيالتممليوسمملىادالنبىودغبةعدةعندىلقتيلالوسبدجلوفوالذالفصل
بهلمايرضىذمنةدأبافتابعومقفبلهغيرأنيهونمنياهابهب9أن

فيعطيكورسولهلتعيألتعفائلأسدمنأسدالىمدااذااليالتكنالهاالترضىوفولهفمبل



ل00139

دعبابهاايشربقالتعابمدتهكلهكانالالىفمافاضالمؤمتينأسدامنفةأباتجعانيفيسلبه
لتكونيريدانايقاتلورسولهاللهعنيقاتلوقولههاعامليناكافاآلكتعااكفافمافهمابله

سفقهداةلماكانسلبهفيعطيكبقولهنفاتلالىالسنناهروأضعافلظااودينهمالعليااعتهما
ظبعينهسلبقألبئكلبذاسمقسلبيخقفلىعليفتعاللهفشلمنوسلمليلتماصورقوله

علدأعيانبعينلقتيلسلعبذالأبوقتادهاسمقولمابذكياشاوفففتسلجملوجودالبينة

غيرهيعطىللمكلنصنأاأبوبمررضىمنعفلذلكرهالباختيااممالحدأخيعومنولميهنالسلب
منهعوضوانرفاهذلبغشيأمن
مسققالوجههذاعلىالمقاتاليئمنمنكانانصيفتفىورسولهاللهعنيقاتلولهفصل

فانعنهيرورسولهللهاعناليقاتلهمكانومنوسلمعليهللهاصلىلنبىافولمنبماثقدملفتيلاسلب
يثمخشذخلاد

لسلبلرجلأخذامنلمنعبابىبهرلقوألئصديقاياهافاعطهصدوسلمليتماصلىؤقولهفصل
أوجبهفدكاوسلمليةلتماصلىهالنسبلبهمنهمنكاضاأباقهادندباعطالهاوأبردةفعاأبىفتيل

ذلثكانأمحوطذابدللدزعاأبوفتادةفباعالرجلياهافاعطاهسابفتيألفلىفملبفوإكصنله

قراكهاتنالفافعهمخونالبستانوالخرفنحرفابهفابتعتأبوفتادةقاللسلبجمقذالميظ
بهاالمدينةبساتينمالتهكهةلفااجلةمنادشانعلييدلاذكهةلفاالخرفقهىياوغيره

كهةلفااعليلرمانوالشلابعطفورماكهقونلفهافالىتعاوأباقولهغيرالقيلفمهاشنوليمنى
فعطفوميكليلوجبرورسلىومألرممتللهعدوانصبمتعالىقالكيبوكذلللتاانىفعلى

لمألشكةاأفاضلمنوهمالمألئكةاعلىنعلومييلجبر
النهولواليالينفللذىااالصليدبالمالهنايراالسالمقىتأئاممالألوللهيايقولهلفع

غبريريدبخكأنلححةووغيرهالسالحامنمالسماعليهمايقحذاأنمدملدفبلالخأل
لثوبالكاليهاباالستعجقاالحااتخذهاكاوالتأثلامعنىتخذهاعلىالولكنعمبهناالمواذلمن

ثالمحدافيالقاسمكلشهابئاعنمالكصالتأثلمعنىعلييلبسعهنهيرذلفلميهن
لسلبوالنفلامنلغرساعباسبئعبداللهلفةااالنفالعنكطعبابئللهعبدامرجأليسأل

دتعالتاقاللتىانفالاللرجلاقالأيضاخمذكعباسفياتمنقالألمهلزجلاعادخمقاللنفلامق
هملحذامثلماأتدرونعباسبئاقالثمسحرجهأندحتىكاهـليسألهفلمسمالتااقالبصامىبهتافي

انهظاهرهاالنفالعنعباسبئعبداللهرجلاليهؤالشالخطاببنعرضربهالذىصبيغ
قالطكرمةوسولوادتاالنفالقلنفالاالعنلمحينممئاونكتعاقولهفيلمذكورةااالنخمالعنلهسا

كلىامناتفضللغيقنفألالاسميتمماوانفليجمعواالنفالقيللغناصماهىعباسبئوتحاهدوا
ثاواذاااألكقالماشيدهافيلتىااتيادالىىلاالنفاانأيضاعباسبنعريابئاوعنىوالناس

لكذأنيعطىرمامابةاعبدأودلعدومناماشذمنننالالاالحسنوقالذلرلوكانشفيصصلحة

فانفنمنغكمممااعاهواالىتعابقولهمنسوخةاآليةانقاللغنائماىاالنفالانقالضاءفنمن
كمالأنيهونحنلواناهذستررمااذمحكمقفاجعدهابعدهلقولينقالباؤمنوللرسوللمحس
عباشبئللهبمكبدااومقعفاهاقاللنظةاحذهمعنىعنسوالهنفلمذكورقاالاالورعنالرجل

لتىايادةلىااالننالطىأنعرفبالمنجواعذايهونمماوابعكعهاومومنهاأيكونبذكرهايمع

كمنتتى52

أابئعنمالكوحدثنىء

محدبئالفاسمعنشهاب
ليممعضرجأليهنمألنثتاأ

عنعباسفياللهعبد

عباسافيففالاالنفال

والسلبالنفلمنالفرس

الىجلعإدثمقاللنفلامن

عباسابئففاللمستلعه

جلالىتالثمأيفماذلك
تباركقالالتىاالنفال

ماهيكنابهفيوتعالى

بسألهفيلفلمافاطمتاال
ثميحرجهأنحتىكد

أتدرونعباكطابئقال

صبيغمنلهذأملما
طاباظبنعربهضرالفى



عنماللهوسسئلقال

العدمنزشيألفتل

دن1يرسابهلهأيهوق

ذلكاليخوتالاالمام
االماماذنبغبرالحد

هاالمامنذلثيهوبئوال

ولماالجتهاوااللجماوجه
اللهرسولآناختى

قالضلهءوالتالصلى

سلبهيالؤلهؤلمن

ينصااليوم
لتالتاهااعفىماجاء

اخسمن

ماللثعنمجيىفحدة

مميدعنالزالدأبىعن
كانقالانهبتاإابن

هنآخغلايعطونالس01
وذلكلمالكظاظس

فىالىهتسهسنأ
ذللث
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ذلثولعلبههذاجوااالنفالفايسنفسعنسألمنوأماثرعالفىاونجالعرتنبشبالشرع
أولعلهبهبهصاوجمافديسئلىكاللماانهعباكفيللهاعتفدعبدضادمراوالنبايئسؤالهيتبينلملرجلا

وانفرادهنحهبماسألوادعامالمعرفةبقولهواظياراالجمابيلالتأوسومنبسؤالهقداقزن
هذعنلسوالااليممهشقممنرأمحانهوللهبهبهجاوبماعبابنابهيبهاوأنقتضىالمابهـعرفقلى

علىويقبلذلكفيغفلرفتلقلىوصالتهوضوثهمسائلعنأخيسألمججكليههننهوالمسئلةا
مباسالهقالافلذلمثمعغالىواليحتاجواليفهمهابهالتلعقلتىالمسانلاحنىمهلعنلسؤالا

سعيدبنوىمابىالمذكورولمحصقصبعخعربالدرةضربهالفصبيغمعلهذامامعلأنحوون
ناخبرلمؤهنايئأميرايافقالننهاآلرضىالخطاببنعرلىالتيهىاصبيغجاقالالمسيب
نفأخبرقالالهمحابىوقراقالهالتالحاعنقالفأخبرنىلرياحاهىواقالذرياالذار

أخرىميهلةببهرأدعابمفضرليشفاالفىمانقوجعلىبهفضربهأميشملسفناهىيايخسراقالرلجاا

أبا6حتىيزلكذلكمجالستينمهنالناسمنعااالشعرىىموولمحااوكتبقتبعلىوحمله
عرماعرفكعبلىاذلكفىشيأفكتببهدكانكاههمملمغلظصايبهدنئاباأليمانلهلحاموسى
العموأيمونقتيالفنقتلعنماللثالسعلصالناسلستهوبيهمامجابينهلشاالقدصدقبماله

وجهاالعلىاالماممنلكقوالبهوالهاماذذلدالحدبغيرابهونالفقالاالهاهذنبغيراسلبهله

الشحنإدااليومسلبهفتيالفلهفتلمنقالوسلمصليهلهالصلىاللهوسولأنيبلغنىاالجتهاديلم
قتيألفتلمنلعهومافئوعوقولهاالماماالباذنالقاتليهواللمقتولاسلبأنمنكاتقدميلذا
منلرجللخغألناسابمراتكفقتلشفتعالبعينمانلرجللخصوضافىولهوقسلبطفله

ذللىفعكونسلبهفلىالمشركينمنفألنبنىقتيالمنقتلمنيقولأوسلبهفالالمثصركين

لنظرالمسميناهن5دجتهاالعهايهمايؤبىعلييفولهأنهاملللىمجبكاوالغيرهنوالحسمجاقاله

حنينمااليومسلبقتيالفلهقتلهنقاللموسضليهاللهلىاللهرسولايبلغنىولوفولهفصل
هذاوهنالقولحذاعريشمنبعدهوحنينقبلزىالمفاكانتاذاانهاأحدمعنيينمجتمل

االماماالباذثاليكوقؤلثايقتضىذلكفانحنيناالبومتيالسلبه6تللمنيمنفلمالحم
فولهانالثافوالمعنىفتيالسلبهفتللمنبهنلميفلهلموانبدننمذحكمهبهوحمقالهنداوامي

أخاسعلغاغاشمنبعةأرانعلىالمسدونوأبهعخسهلتهفالقشئمنغممأنمالعالواواتعالى
حنينيومسلبهقعيالفالقتلمنوسلمكلعهاصلىهـلهوةبدرغزوةفىفئلتاآليةيطفهاآليةميذه

اآليدأونحصصاحملبعضناسخالحديثاالبدأنيهونبلللثافسخانااألولزأنيهونفألصبهو
انقتولبعضوهوسلبمنصرولرسولهلذممطدتهاظسالحذاوعوانلحكمهاأومفعصرلعموهها

اليثيتماقالفانهفهوعلىحنيناليوماكانلكذانيبلنهلمنهامنوماقالهاالهاملكذرأىاذاللقاتلي

أعلملتهاالتصحضعيفةطرقكنبدرصمفىذلكمنوىومارحنينيومحبلفعفئ

ألالخسهنالبفلاعطاهماطءفي

ظلهالخعميمنلنفلايعطونلناساأنثقالكانالمسيبسعيدبئعناقيأبلكلنعاصص
الناسكانؤااللهرالمسيبسعيدبنكاقالوهذاآلشذاثفىاذهاصمعتوذاشأحسنمال

عهىاالنغيرهبنيعطواأإلمجوزالنهلخساانصباثههمابنضلييادةوهوالىالنفلبعطونما
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بعةأروأماونالمسلهبهماينتفعمنوليعطالمسلمبنلممالحلموموكوفانحذالمملمعرض
أحدمنهأحدلغناءوالينقصفيهاليفضللمساواةاعلىوهومبنىمعينينلغنايقفهولقوماأخاس
واللخسغيرامنقالمنقولمنليهاأحبانهمالطذايقتضىالىوهوأحماألفوالنقلةغناء
أحبلقولااهذانفولههعنىوليسلباقىاخمحعثمللقاتليغاألنفالأواليانماصحرجخمس

بهكايوخذباأولىطذاا5معنامماوامريةعليطحبهـوالذاجمانهيايحآلخرعندهااآلخرانبيعمنا

مغنمأولطليهوخفىللناإشكمماوشليحيىقالئفمييعهاصمنأولىالخقالحقوديقال
لطانلادجتهاااالموثقوفرأميذكعندنافىوليساالهاممنداالجهاوجهلىظالؤل

حنانيومبعفهافينفلأنهدبلفنىوةمغازيهممهافىنفلوسلمحليهالتصلىاللهرسولأنيبلغنىة
هلالنفلعيطسئلانهقولهشوفمابعدهمخمأولواالماماالجتهادهنوجهانماذلئعكلى

أومخوطيةسعنونألمرينفردليمةامنبمثئحمحهمفوماينفلأنهعناههمأولفىيهونأ
وحكمهاالماملهابدأمرقدحالنهؤالالفاسلعداظبعالريبعشصريفرينفاهاأنمئلا

حرىأهةدالخليتصاأخرخرالسلمايئعسكرالفيهاثميةلسرافلونخقعذهمسئلىنافذ

عنصكلونانفمطتالعسكرالفكااالمنبهنولمذبكالغانتهالنفعنضعيفةمريةالفانكانتإ
راالاصاأخذتدنفلنيفاصارللسرلغنيمةواللنفهاافىيشركيلثافلعسكرااذلفانعلي

يشركهململقلصايقكقويةلسراوانكانتبغانمامنوللسمكراابهأتىالمحمايضحممقممن
نفلسبعداظبعاأناألميرسريقتأنثذوانمسئلةوالسهمملفيلىالعسكرالثاا

ذلبعدلهوواليوايلمللماذلهسحنونفقدقالالذانمفدأبطلأشهدصلمتفلمالهم
واصأخلا

مناالجتهادوجهلىنثايريدوففيعحدمعرليساالجقادجهؤلطلىاوفولهفضلإ
ليصكللىيرالمصايلزميريدمؤقتسريقفيعحدوإلسمودلمافعهماومالمسملين41مصافىاالما
وماحدبالثرعذاقىكهايتركهذلودذارأاملهياالمامادااجلىاوفامصكانماالنصالكل

يدفيموالفيأنللرمامبهنلممؤقتاولرسولتهلمفمامنسانكانمالنظرفيعولذلالهلشيا
يديزأنلرماميهن3لسواامميكللغاابينلغنيمةاأخاسبعةأرنولمامنمباجتهادهبنفص
ادةافلىلنفلاوأماقلعتقدهاواللمملحيراهلرأىلضعفهحظهمنشقصولثهنالةذالحدامن
بينهمالفرقافبانهنلنقصفيئوا

لمنذنئيهممهايقتضىزسغافىلنغولسلمليلقماصلىللهارسولأنيبلغنىولموقولهفصلي
ئفقانهيروكدطنأنلعاقوايهمغازفىنفلانهالثقاتأحدمنعنيروىأنأحدهماوجهايئ

نهاأثبتمماواالوجهايئنفىيقتضىفظ11وحذامغازيهيستوعبذلثيومكذاحتىأحدوبومنفل
غيرالزمأهيلكشذايثبتأندأراكاواحنينوهويومبعضهافىنفليوسلمآلاصليبخىاأنبلغه

الؤمااألميولوكانبعضدولمواطنابعضفىفيهيأذنواالمام5مجسبمايراوانماهوبالشرع

فيبهنمحماولمائبتحنينمبهزيهكحمساؤمغافيوسلماآلمعليصلىالنبىبهغروقطمفيص
ممااثبشانهحضينيومبذلكحكمهكابلغلبدغنابهغإرهاولوحكمفيبهحمانالمواطنءيبلغنابعض
صكانغبرمالفيبهوالمجمليوماذلكلمصلحمفىايرصفيحنكانلماطنالموفبعضبمجم
ليوماذلكفىبهلحماقىكفيالصلحةمن

كلنالماوسئليكيىال

ولأفىهليهوفلاك

وجهعلىذلكقالمقم
وليسالمامامندالجتهاا

معروفمياذلكفىعندنا

لسلطانادجتهاااالمؤق

اللهرسولأيبلغنىولم

نفليوسلمعاياللهصعلى
بلغنىوقدمغازيةفى

حنانيومبعفهافىنفلأنه
داالجتهاوجذلئكللىنماو

مقمأولفىاالماممن
وفيهابعده



االماميريدانمقديرىوولهممابعدمضأولفىاالماممناالجتهادوجهوقولصأمماذلكلىصل
أولسريقنيعيطهاثاشمايغنهاينئلأنمن5ذكزالوهومانملماأولفىبههييأأنفىاصواباجه
بلصواصىوقدوغيرهملجيشقذللشالسريقوافىلمصلحةالمايرعمنيشابهدونبتكتصبعه

أعمللهوالمغنمأخرافيذلكفيفعلضيهنايومحسبماشعلعلىلمفنمآخرافىبهيحمن
ولغزافىالخعلالتمسم

الخيلالتسم
لغزوافي

هالكعنييىحدثىلال
بنعرأنبلغنىأاقاأنه

يقولبزكنعبدالعز

وللراجلمانسمللفرس

أزلولمهالكقالسهم
مالدوسثلذلأسمع
بأفراسسكضررجلعن

كللهايقسملىفلثبره
والبذلكخأسلىفقال
االلفرسأخيقسمأصكا
ىعلعيقاتلالذواحد
لكماقال

أفالسهمجلوللراسهماقاكرسيقوللعزفيكانعبدابنعرأنمالبلغىقالحمط
أسمهمئألثةسالفاأنوهذايفعضىهسخصسهمإفرسيريباشذكعحأمالولمأزل

لمفرداجلسهمكالراجمبهلذىاجليولمرامانسضاصةالفرسكنذااحدالنهواسهمجلوللرا
سهمولفارسهواحدسهمبوحنيققالفرساوقاللشافىابهذاقالوأسهملفاركأئألئةفانهبهون

حنبلأحمدبنودعنوصأبودامارمانقولهعلىوالدليلسهمجلولرامانسواحدفالفارس
أسهموسلملعاصلىبتارسولممرأبنعننافععرعناللهحدثناعبدبةوأبومعاحدثنا
انأبوبهرلشيخاماذبهرهلمعنىاجهةمنودليانامهفرلوسمينمالهسمأسهمثألثةوانثرسهلرجل

أجلالضمممنزيدفيغماءالفارسكثرمنأوغناؤهسهفامؤنةكثرمنأمؤنتنتللماافرسا
المزيضفاممامألكقالكذكبهيدربالرهعصالموسذاثبشذلشفانميسهماسشلةذلك

االقولاوجهلهاليسهمنافعبنواأشهبوقال4اسهممالشيفقالهـثمهفىابناأفاختدف
الثافبانهلقوذوجماولخفيف1لقىيبماهـيبهكالذاالنتفاعوينرقببرؤهبرجىصالةضلىولا
انهلفالخالفيدربكذلكسيراوأمامسئلةلكسيراشبهفاآلنايهالقتاليمنال

لةطعلىوجعذالنهووأصبخأشهبقالهالسهمالهذلئبعداالدراببلولوأصالهاليسهم
فولبكقتقىليسأدرببمبعذابأصاذاالهسهمنماوفولهبهاالنتفاعواليترقببرؤهىالير

الفولمبقواغاذدبهبعدحعمورالقتالأصاباذااغايسهمالهانهفولعالدمالوانمامفتضى
حفررجلعنمالكسئلجمصحنعفةأبفولوهويفواليالماجئممونبناقولعلى

حدالذىواااللفرسيقممغاألراأسعبذلولكنكاهافقاللهامميقفهلرةلتبافىاس
هفالهاليسهيفانهلهيسهمكننفيرةحفعربافراسكثمنانكاظلوهذاشلعلعهيقاتل
حنبلواحمدبئزااألووظلأبوحنيفقوالشافىبهذاقالولسائرهاوإحدواليسهمفرساالهع

علىوالدليلنهوايقعمنورروهبفياالوذلدكثبرمنألواليسهميسمهمالفرسين
وهذافألمنفعتيهعليهاليركبمأحدواليقاشلوأهافرسفارسيركبلفرسانكطيسهمإنهمانقوله

طونوالحدوفشوامنهافىينعلىيقاتلبمنمانافانبمالأفراسعدةكانشكلندةذاالفارسا
بينلفرشكاذواههمبئلةحدواااللفرساليسمهمافوجبانحدوقشوافيفرسينفارس
ضأجرتهيقموعليملركئزطرأفيلبهراآلصرنوالقهالبهحفرلذىفسهماهرجاليئ
االلجرةذلوعليمنعرهاحضرعليصنحدمنهعايمقداوافلكللجيعالقعاعديمااشهدوان
فكنلفتالاوحعلسهمااسبمقاقىلمراااؤلكوجوممنوننهلتاسامالقال
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طيووالبغالواوالخيلبهظعفىحمعاوتعالىركاقتمقبالخييالناالمنوالهجناالبرأذينكث

بموعلواتعلوابهالخيلترجوباطرفؤخعنهنأستطقمهابمواوأعدينتوفىولزبهبوها
عتوسلالمسيدسعياورئاأقأجمازحابطيلمنوالهجنارمحالبرأذللوه15

عداشالبراذيخوالهجنوحتاشللثههنكنيللفبهاهنمدكبقالرهلالبراذبخ
العرابريسقلغليظقايكضاالعظاسبريدببافيقاظلققهامايئحبيمالبراذهيفيلها

اليراذبنوأمهامنبعلكىافافماالهجنوأهاوأحلىخلقهأعضاق3وظنهأضعرك

علىفحوألخيلاسمفاأحدهمالمحأحمعتينرامنافولهاقهبسالئهرحملهجثاامنفمه

حكعهاثياألخيلاهنيدالمعتىأقيروالهجنالعرأسوهغااخفاأعاألفرفشجميعهاوأ

انانوصملكليهالنبىومحكلنذلثدارومناشييقغاولهاطةلحمهحكعياوا
ثافيلقأالشعولمبردانعمنوأالهغعوأفهافيموقاوأصوادلمقاأهلقوإجواألشعريلا

لجهنددبهعلااالرمناخلتالكريمانياألخألالمساوأقأشخلتقفركاواغاارادانهعنوياالنسهبأ
بهفيسقىوتاذتاركألخيحيتناويالبراذيناسمأرادانضياثيدللمعالئإآليةواسعدسمكدياالعظيمصلي

والحيروالبغالوالخعلارادكوبهالمئحيرالحيياوالحيرظلظاحرانثاستوبوالبغالوالحميلتادنوالهج
نشكشاوزلترتجووالبغالوالحيرظلظاهركربفيلعليصهثموسثحمكلبعيصشعممكلينابذكاالنعاوا
01الالخيليقناسماأعلىفدلؤللهلبراذيئبذكالهجنوياالجنثاومذاسعؤبانما

اصمطعغهاوالممعدوجلماذاألاآليقومعؤلئالخيرباطمنفوقومناستطعمماصعاليوامحموالموفوالضلا
اكليلومربلطموهمنمنفومومناستطعغماواعدوالمولتعالىالخيلثممنوالبراذبنالهخنعقاتدائاتإآلية

بمإئحإذاأنأجمبوسبمياقهفيبتعارطنقىتهاأمياممانالاتهعالهجنامماصعهالبراذالحيلشيابللىبت
أععوالمحالينعيها

سددبلوإظيلظانيهريماخحكمهااالنياذبأصاؤهاالخعلمنةوااخالبراذينواتأركالىوفولآل
الرأذقوصئلممأعالمسجهلهااسهمالطابههاعليهاالغمالفيالخيلاشبمهابئحبمبماذاالخيللهام

ألمحاالاإجؤةحبيبابئثمزطولموالطببهاوالفرعلهاالكراظيلالمقصودمنذللنخعناا

فقاالامنصدفةهلفمذاهاخثلالدالقمابهاوالحنخيهمالينمجوالدناتاهنطونلئالشترطساالةوافيب
صطثهمنالخيلفىوهلظااللقاقىالمثلهاههـلاليقاصهبربهراذابجنبلشمخوظهاوالىزغببأناليحج

امايرجاوأهمهالمانمااليرجالعيبأهيكاابعيباذالىاحكنتوناوليلوحمآ
اليقلرأنرسبغرسدارخلوبذبحمئونلسهماقربعلىهيعامهـماليمخبفعاهن

انلجمكلالافيذاخمجببنهمللرهاوللعنراجليفهوالصعبلبراوممنمتصنممت

يمنلممآلمنفعتيه5مبدمئهامايردوازتفعيزفهاماجمبالخيليعفقعاعيايالمدعلي
وجهاقمعنببخرواملهالررحليسهمفيقذظيلاوالخمسثلالكليهافقتما
كبسههأبهوروجسهملهارحافوجبلوذجمنعلىعالطلبوالقتالهناهاشأقيهكنعلفد

اسههدةذددلعوقكلىلهثالنكنفيمافاليسمبنيهاوالحلفارالحيلالهقولدوصمثآل
فاليسهفراووالطلببمبئينتفحيمئلياليقاليكلظاففياوبرفيحهيب

كبروصاوعقثييملينهوحهالدرفيابغصجربفرمميرلمولودخلفركالبهبس
بأرضىلعبياامنبلغنمبترلقعننأممئووواماءفرفيدونحافبالبهميرهئفمي



لالغلىقىماحاه

هالكعنيحيىحدثنى

سععدعنبئبهعبدرعن

أخرسولشعييفيعرو

وسلمعليهاللهصلىالله
وهوحنينصعدومنيخه

لناساسألهنةالجعرايريد
مينالقتهبهدنتحتى

بردائهفتشبكتشجرغ

فقالظهرهعننزعتهحتى

عليهاللهعلىاللهرسول

ردائىعلىردواوسلم
أقمممالأنأتخافون

عايماللهأفاهماليغ
لوأفاءبيدهنفممىوالفم

سمرمثلاللهءليم
دينملقممتهامقن

والبخيألالتجدوننىسم

نزلفماكذاباوالتجبانا

عهعلاللهصلىنلهرسول

ففاللناسافىقاموسلم
فانوالخيطالخائطأدوا

وشنالىؤدالىعارلغاولا

قالالقيامةومأهاطهعلي
برةواالرضمنتماولثم

قالأوشيأثمبعلمن
مالىبيدهىننسوالذئ

والعليماللهأفاهمما
الخساالحذهمعل

عليمدودهيوالخمم
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طالذونابرذطارأواوالبغلاكبمارامسئلىذلكبعدااإلفماغعلهلعدوفألسهيا

لهواليرضخ4اإليكممهمفانهلىا51يجيز

اظيلقىلصدققفقالفيهامنهلذفيلبرااعنوسئللمسيباسعيدبنوقدقالقالفصلإ

الخعلعنلصدقاصاجبننىفأذفيلبرااصسدهشةعنسئللمالمسميبابنسعيديدأنرصدقنس

بتوهذااليبهوزعنههاسئلغيرمجيباضنكانوااللخيلامنعندهالبراذينأنذلكقعضىا
عنلىكاةاقلمسبباسعيدفيمنولذلفهميتناوظثلاسموالخيلجقامنذينلبراابذلئمان

أصمللهوالخيلاعلىيابنفينذلبراا

الغاولماصاءفى

الماءوئصمىفهأضعافىيدخحلهأىمتاعهفىلهيأخذهكانمنألنشكاوالفعيبضبناقال

هالطنصاذاضانيغلوعليغلغلالمتمفىيقاليعقوبوقالارالشجرغاالجارمحمن

وحنينصدرمنحايةالقمكليموسلمصلىلتارسولأشصببنوممرسعيدعنبنبهعبدر
ظهرمفقالعنؤعقهثمحتىبرداكتقثجرةمننافتهبهدنتئجتلناسايريدالجعرانفصأله

والذكاعلعماللهأدامابينمأقسمالأنفوأتخاكلاردلىواحردعليموسلمللهاصلياللهرسول
البخعالوالجباناالتجدونئثمبيغسرتهامقنعهالفمممتهمثلليملوأفاءالبعدهنفممى
لالغلىفانوالخيلىطالخاأدوافقاللناسافىقام3وكايالىاللهرسولفاالنزلكذابا
الفىقالصمتميئامننجعيرأبرةواالرضمنتناولثمقالالقعامةيومأطلهتعنارعليونارعار

انفولهشلدودعلعمهيواظسالخساالهذهوالمثلكلليأفاءالتكامالىبعدهنفى
وغمماللهفأظفرهنوايريدحعاصاجحنينصدرمنحانوسلمعليهللهالتصلىارسول
يقربوحنايئاكزيهأرادأولعلىبهةلىاطريقهوهىبريدالجعرانةفصدريهموذرارأموالهم

الجؤحتئعاهمبالمسئلةاللحاحهمطريفهفيوضايقوهلغنائمالىتفسملناسافسألهلجعرانةامن
ظهرهظهرضنزعصثنطيلقيلىلذاوعوطثوبئهابىدفعلقتناقعفهافدنتلمحمحرةا

فونمنمأتخالسمرةاتنرععهاالذىيريدثوبههفىاردعكرذواوسلمالتمحديهلىوفولهفصل

أنقيشاهنذلهـسؤالألاياهلمسؤايريداالنكارلكثرةلعمدتماأفاءبينمأقسمإلأ
لىممنوملىيسالويستوفيألمجباأنمسيعطاهالغنجقيتمقنفىحوأهامنكظهحقيمفع

لهمنسيعطاوأئهليموسلمالتمصليلنبىاالمنلماعلمااللحاحعنالصعمقفيستغنىفىخله
منئتناولظسافىىئسمقأضوتقيرمايسققعلىظسامنلهالسهممنيعظىوسهمسهم
افدلهالنيهقومناحقلثطله

بينملقسعتهمةاسرمعللتجلعملوأفاءابعدهنفمىوالذىوسلمعلعهاللهضليوفولهفصل
فيماقدعدفتالحاحهاعليبالسوالثرةكيفعلهمماالنكرعليسبيلعلىوسلمعلعقةاصلىممم

بنلصمابقوالففمالءالمهابرانجقهاهممااليفعلهوهذالمنعفداعتقدوافيعاانهماناليمنعمحتىصالهمن
والعرفنفسبعدفيلفقاشكنسالهمهاقربأوممنبهملمؤلفقفلوامنفومممايفعلهواالنصاررا

يننملغاالفنيهضكللىامنبعتاخماسيقعأرلثريعتفرامأحمنإلبملتمكلياملىلنبىاعلىأن

نبهرهاليهالاقابسافالءلوليعوسلمالتصلىفأفممملمؤمنينامنغيرهمعلميهالعلىظىاردو
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أخيقسمصيهمفنلكؤهنعلماامقنعسمرمتل
ههناتكونأنفلسبااكالناوالبخيالوالجباالمجدونتىثموسلمكلليلاصليوقولهفصلأ

والذلكميظبخيألبمثوالتجدؤلىلتثكلليماأفاءماعليممأفماذلوأوفيكوختقديرهاجمتىثم
أنىذلكمبنىفيبهولمهلىوالترتيبافيبابهامجلىأنتكونثممحتملوباكذاتجدؤدجباناوال

ادسواميصرفهدمنعيهوبخيألبمابعدمذادؤالنحسمليممافاءالتفجمحيمأفسم
وجوألتالمفهمرفيضقالبنجفشههاعنبنفايصفاتهذهوخصيألكذاباوالجبانا

لنقائمانفسعنالتمكلعزسلمصليفننىاالهاممنضفاتلمثعاباعةوالصدقواالجوددهامناأضد
عرانهسنناماقالهوعلينشفيهأخيهودطاماماهنكاواليصحاالمامفيتكونأناليصحالتى

عنينفىأهذيجمكليضفقفقدكانحدكطكلشراشوهىلصفااههذكثرمنأاالمامصفات
لهنفسعنننىكالاألظهرعندصانيهووالتالوليدرحمهواألقاضىاقالدجميعهاففسأضد

فأقهمموالمالالغنائملشنأفاءامابمؤاسألوهلتىكمليهاألاالحالةئالشالخاللطألنهانحتصال
يربدأنصحتملقسمنهاوالجبانامنكذابافيمايعدبهبخعألوالواليجدوهجميعهابينهميقسمأنه

جباناعنيريدأنصحتعلوثرمنهاالغنينهقوأكفذهمثلوأغخانتمكليهفييظهرعدكن
تعالىطاعقلتهمنعموانمايفعلهمنوضعجبنصاليفععليهملفىافسهعهوأنلهبسائلينا

هتهأوتفضالعلى5مرأفي

والخيطالخائطواففاالدالناسقاهافىليثوسلمالتصلياللهرسولزلفااللوفولهفمل
ذذاك01نسالجعرإنةلغعائمالعسهبالجعرانةكانؤولهولعلؤلكمركبمنزلوبدلما

وقالافىالتعذاقالوارالحربتفيمماتكونالغنيهةفسمئاأنوهذايقتضىدارحرب

وأمامسئلةماالاليهالحرلمجعاذهبعإفيعلىوالدلعلدارالحربفيممأليقأبوحنيفة
الخياطفقديهوتالخعاطرواهيعناالبرهيالخيالخيوطاحدالخائطفانالخيطابخائط

بادامالقليلذالألمرومعنىالخعاطسمفىالجليلجحتىتعالىاقالاالبرةويهوالخيوط
المسئلوهذهأولىوالقجهالقددىالذمحلهمرمجبردالكثفبأنلقليلرداوجبواذاالتافه

منبديناراليؤقهتأانمنومنهملهك51منمبقنطاريؤدانتأسمنالكتااأعلوهنتعابهقوله
يؤدىفهوأبعذالمحأنالدينارلميؤدومنلديناريوذمحالمحانالقنطارفهوأقرباىأدفنليكا

وأصعوفيأولىيالعينبأداءالثوبصكفبأنالغنايةمنألبرةيالقنطارفاذاوجبأداءالخيط

أنفقاللهبرهواأوسملهمبهنجيطالخعطأبهايرفحالخرفةمثللهإلغنفالقاسمبناالموازيقهممع
دانقممائمنهوشلهلكبةابردالخعطوالذئقالعالكفعهالخالفمحالاصبغقالهبهينعفع

ثفكانلعتبيقماافيمالكأشهبحكنورولناساعلىيفيقبذلوليسيراثأنوشهمأحا

وجهممأهوعلياوالخيطالخائطواأدليعوسلمالتمصلىقولهكعنىواليبيعهحبسأنلهومخوهمدر
اوهتمائماوردمانيلهصبهبذلكمنبرأوأقلومنخعطسمعليماغايقعامعنىعلىالمبالغق

انومعاومضاألبرقعنوتناولئمحذاوالهثلالتصكديمأفاءمماهالىدععوسمالتعثالملي
بذكعفأليأثملغبرأذبعبرغرهمنأخذهومنمناالحزايمنوالؤهاالبجمإدهذامئل

لسرالغاولامةلفياابومأملهعاورناصوشنارعلىلغاولافانالتمكاليموسلمصلىقولهفصل
لعيبالشسناداأبوعبيدةلعارقاللعيبواابمعنىرفهرلشناارأقامنحمنيأفقدغضانفننملمهمن
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عنمالكعندثنى

محدصكليتسعيدبخصحيى

عنحبانبغيصابن

زيدإناأنعرةأبىابئ
رجلتوفىقالابطنىضالد

وهذكرمواحنبنيوم
ليهالتصلىاللهلرسول

رسولأىيدزفزمسلم
وسمعليهإللهصلىالله

صاحبمصاواعلىقال
الناسوجمرهفتغيرت

رسوليدأنزفؤعمالذ
وسلمعليهاللهصالله

غلفدصاحبمازقال
ففناقالاللهسبيلفي

منوجدناخرزاتعههعا

مايساويئيثمردذض

درهمين

وآئشدالقطاىوالعار

الشناوشنعيلوالرعهموعاةوهمرعيةومخن
يومفهوعليهأخذمنمشيأبغيرحقهفننجالمةوالكثيرهنالقليلباداءاوسلمكليهاصليفأمي
وشناوونارمفكالرالفيال

والفئرلقلةواةلنذاازأوشيأيريدهاهوخكذيألفىمنبرةواألرضمنولتناثموقولهفصل
بعقانهاسمهأريدايرظسااإلكايمأفاءاكابيدصالىنفسىوالذىوسلمليالتمصلىقالشم
اكليهمردفىدواالجتهالتصرفاجمعنىدنهولهلخسىأخذاممالهافيهوسلمكليهاصلىإلهصتجلالم

ينفرديسبايوصفلغنيمقئئافىلسالنهلخسىاذلكيريدودعليممردسواظولذلئخال
امنفدرمايرىعليكاليصرفعاالمامالخساانعلييدلذاذكرهتقتمالذىلخسغيراحم

محدعنسعيدبنيحيىمالئعكنالحدصحقمامعينفيلسوانهالمسالينمصالحفىاجتهاده
ذكبربرةكهمواحنينيومرجلتقاللجهنىخالدافيزيدعرقاأبئاعنحبانبنصحيىبئا

صماحبئعلىاملواقاوسلمكليهاصلىاللهأخرسوليىزقىعمعليموسلماللهصلىاللهلرسول
فيلمنهلصاحبغانقالوسشكليهاصللهارسوليدأنزلذلفزعملناساوجوهفضعيرت
توفىفولهالشددمينخرزيهودمايساويئمناتخرفوجدناقالففنامتاعاللهسبيل
االثبات5وكذللسرواخيبريوملصوابواوهوغلطلنسخامنكثيفىوقعحنانكذايومرجل

يؤخذخرزهمودجنانيومودولميهنخرزمنفوجدناخرزاتقالنهاذلكعلىيدلو
ذفخيبراندذلكمماواورتهملقصةيا

ودعائهصالتهبركة4عليوصايملىلصوسلمكليهاصلىالنىوثائدفذكريايولالفصل
منفذكرذللهمتناعاممافصدوهاصاحبملىةكحاواوسلمليهالتمصلىوقولهسلماطصكليهصلى

قذعلموانصالهالترضىمناالصليلصالةامننداليمتنعاملموكلليهاصلماحالهمنوقمخلحألصكليها
يهايوحىبوحىأويهيخمهدبذلمنخدتكبذخبرهماالصألخلعهامنثايمنعهشحهأحدانه

مثلوالزجرسكلنالردعوجهلكباشعلىاأعلهلىلصالامنلغضلااألئمتهوأحلمتناعافيسنةوعذه

وفدمعصيةحدثوممنابماضنهصنهرجونالااليمانحملهمانعلىليلدلصألخكليباغيرهوأميثمفع
ذللشيهتملغلمنصكلييصلىأنالبأسإنالقالمالكعنهعنعنأبيهعنلممنونبنوصار

شاءقىكوانشاءصلىفيانإالمامرانماوالثااالمامعليعنهييملىيريدبدأنأنأحدهماوجهايئ
منالمنعوجهعلىلميهنضلمنلصالخكلىامناالمتناعمنوسمليهللهاصلىياكصافعلوا
تكوقتوفىلصالةارأىلمنوانأفحنللوفتاذلكفىاذلكرأالنهكانماذلكمماواكليهالصلا

ترتفاخخيرلىافقينلمنااضلىلصالةافىوسلملحمتليهاصلىوقدفاليصلىأأفضللصألةا
ونملعاطصليعهالهتنالمومنيناوجوهيريدبهأنيحتمللناساوجوهفتغيرتوقولهفصلإ

القكليهلعامنعامنعأنيموبففافواننردانباذلهموواليعامجملنهومنمنعلىلصالةامن
هـأميمنكمهملماوجوطهمتصيرتوطائشةقبيلةبديريدأنمجتملوبذلكفيهلكواايشملهمأمر

فيهم2شالمعنىذللانبهونفواولماط
للصالةمنهعبهالذىإلعنىلتبهيناوجهعلىقدغلحبمصانليموسلملتاصلىوقوتهفصل
آلمماهموطلماعمملىهتناامنلهوأهانلميغلمننفسفىلماذطابوالغاولاذلؤجرعنوفيعدعه

لغناثماالفيمنردوءمماغليبهدواعلالينظردمتاعهذللئلفوالمعالونالممعولماعلييصليأمن
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لغنائمامنااامعرفواامجتملخرزيهودقنمنفوجدواخرزاهذألوليافعلدله
الذىلموضعاذلدالسيمافيلمتاعأمنمذامتلعندهولميهننجيبرليهوداغنائمانفصاواعنالنجهم

منؤلدمرأنيهبىتملصمولغناسماينضهاغلبذالفعلمواينقواللبيعكلخرافياليحملي
معنىكبذالووصفهامتانكبعدموثمكرفهافيانمفدأداهافماوجدمافظنيردلدورار3هامن

تفاهعهعلىالمفدااأخذملىوانقيهثهابتفاههليعلمبقجتهاعاخبربهااالنتفاعببهنسهاوألعألماال
وأهلاالئمةوصألةايموسلمالتمصليالنبىصألةلتىنمنعبنلهسكعالمجقاالوجصنهانى

يحيىمالئصكنصوالتماعلمابسالينجماعةمليووفعيمواستأئربذللثفعلمنعليالففلا
اتئوسلماقمبهايلىلتارسولأبلغهإنهلكناقابردةبابةالمغيربنعبداللهعنسعيدبئا

نهمبرذعقرجلفيدوابيلةلقاواناتقالقبائلامنقبعلةزكنهوايدعىلهمقبائلهمفيالناس
قولهشالميتفاكبرعإلكايهبرعليوسلممليالتصلىاللهرسولفأتامكالوالعفدجز

واالترفيتميزلقبائلايريدأنيدعوالمقبائدهمفيلناساالتعكدهفوسلمصليبتهرسوالا
واثحيزالتىثممواضعبريدفى3قبازافىلناساوسلمليلقمامليلنبىاجهقفأتيفيقبيلةتمنزلكل

اليهمناواحساالمسالينستئألفااكلمكالءاالاغاالقبيلةاتيانهيريدأنلحميدعوفهابالقبانلي
اللهملىوتركهقبيلةلكلبهععيصالوجهعلىوسلمكليهاصلىدعذئبركةقعههمادقأوا

حعهلوذلكمنمنعوجدمفمفعلعلىتنبيهاوالدعالهمياحهملمتلدالقبائلنفبيعليموسلم
نعبمتأنيبهبمعنىثمانيعلمأصحتملوبالوحىبعينلفعلذالفعلوسلمكلليلتاصلىيهونأ

لفعلاذلكلهيعينوانأجلمن
يخذمنهارةحجالجزعواغاوالعقدجزعمهمعقرجلبرذفيلقبيقوجدواااوفولهفصل

وهىبرذعتفيلعقوصيرهذلدافدغلرجلذائحاولعفودلقالئدوافيمافتنظبمالخرزأمثال
وقدفعلالموالدعاهلبهمااالثيايدعلمديموسلمالتالتايليرسولآلقوماإدفدالمبطنلفراشا

لغاولاعندايجدحتىعهممتاوفشواالحدثذلثعنفهئمكمثمفواااللحدذللسائرالقبائل

جمودقأنمجتمللمعتارعلىيهفكبرعإلكاوسلمليلتاملىلتارسولفأتاهموفولفمل
حليهاصليولعلهلغلولامندجعماشلعنعاكجرفلكلىفعلهمململيالتلي
معوناليمالذينالمؤلىحمحكمهمأنالميشالىيهبرعليكاأربعاكللهمبتكبيرإشإرفدوسلم

والئمممعالموقالتمممعانكالتإتعالىوفدقالهىلنواواليبهتفبوناألواهيواليمتثلونالوعظ

بمزلهأنهمالىبذلكفدأشاركديهوشلماصلىأنيهونويكمملمدبرفيالدعاءإذاورالصما
لةبمترذلكفبةبعولهاليقفذلمنهمفعلمنانيعلمكايذلدأنالذيانقطعلهمالمؤ

بألءالمشركينقتالفيوقدبلىقزهانلممممىاللرجلسلمكلليهصلىكاقالمصيربسواالعألم
صةظغلمنلىلحديشاهذافىنفسمفيكونفتلانشماغعفلناراانصنأهلعظبمافقال

والدعاءقميلتاتيانمنوسلمكليهاصملىالنبىامعنعاذابهوسترهءياتعاغلؤممادصطليكما
ولعلهلغلىلكلنوجداوماعهفتشلغاواحستىاعلياالصرارفىهععقدسوءعنلهاوالصرفه

الميتعلىيرهكتكبوسلمليالتمصلىلنبىارنتكبإفضامثلااليمانككفيمعتفده

لعافيةلعفوواالىثعاللهانسألبةبتولهيعضلملمعتقديانهيالفعلذالالميكللىجمفياعالهابأنه
عنمطيعابنمولىسالمالغيثأبعنيلىزيدالدبنثورهالئعكيتصيرحمتهلموالعصم

لثمنتق162

فيمالكعنوحدثتى
جمبدعنسغيدبئصحيى

يردةأبىةالمغيرفيلتهإ
رسؤلاثمبافمألكنا

آلىعايموسلماللهالتفصلى

يدعوالمقباكلهمفيلناسا
ئللقبالابينفبيلةؤكوانه

اوجالفبيلةخاواقال

لمجقدمنهمبرذعقرجلفي

رسولفأتادمغاوجزع
هلموعلبهلتهاملىالله

عليهبركاعلبهمفكبر
عنوحدئنىالميت

زيدبئثورعنمالك

برلغيشسااأبىعنلديليا

عنمطيعافيموني
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اخرجناخقايرةهرلىأ
لتمكلليهاصلىالتسسول

هباذنغخفلمخيبرعاموسم
االموالاالورقاوال

هدىفأقااللمعاسوالثياا
اللهزسولؤبدبنداعة

ألماضوسلمايلتصلى
فتبرجهمدغاسوديقالله

عايهادهعليابتهرسول

القرىوأدىالىوسلم
القوىادىإدكنااذحتى

رحليكععلمدعمبينما
علههانتهضلياللهرسول

عإفىسهماذصاءهوسلم
لناسافقالففتلىبفأصا

رسولالجنقفقاللههنيتا

كلروسلمكليهابتصلىا
انبيدنفممىالذى

خعيبريومأخذلتىالمتعألآ

المقاسمتصبهالمالمفانمصن
فماناراقالعليهلتشتعل

ذلحاصجللناسصعا

الىكبنأوشرالمنرإك

هكاعليالترسبرل

صلىلتارسرلففالوسلم

أواكوسلمالئمكلليه
ناركاخعنخا

مانموللمالصاانلعرلالغقسافىواألظهرمنوسدلغةكااويقالقاوالذهبالووندلمتاعوا
عنىاسإلنهغيرجانسمناستثنايالعيابالمعاعاألموالاالقولهيهونالتأويلمذايكلى

ا3خروهوأنوجهاومجتمملالذهبوالورقوهمابمالمماليممبىوالثيابالمتاعهىالثىاألموال
والورقابمغنىذهبانقمفلمقولهفيكمبىنوالمتاعلثيابوابوالفمالورققعاعلىواالمالسمايكون

فيكونوالمتاالثياهىلتىااألموالاالذلفقالمنسئثنىاثمفتهماهذمصلمالامنيغحملمنها
الجنعمثامنستثماه

مدعملهيقالاسودغألماوسلمليملتاصلىللهالرسوللىالجابدرالفاعةفأهدوقولهفصل
اببهفىكتاصحضوقالفردمنهممنصالديةايقبلنمملمكليهاصلىلنبىاذألنوثنى
هديمكعافىيقبلولكيدردوهةأيمديةيةواالسكندرأميرمصرالمفوقسهديةفبل3لذلك

غيرةوندوسلمعليهاللهلنبىباضاحهذاالنالحديثهذاعلىتكممنالبعضوفدقماشمىباا
لصدفترجإلةاعلىستعيلاوسلمكليهلاصلىلنياحميدأنذلئبديأبوتعاعفى15األمقمن

أفالجلمهيليوسلمآللىصاللهالرسولفقادأهدىوعذالمعذامقالجماالتبيقفاالابئااللىا
فيليمثالهديصشزكفبولههأنوذلكشكيرصيحالتأويلوهذايهدصلهنينظرهلبيشأبيفى

طالمنعقتجبلمحدكطفىفرالاجموبئأنماالتايئاحدىاالنجاومنحكمهليهبهرصوالطاعت
هعليعضاصقوليسعالهلقبلهاأنالبأسنهاصمنونفقدقالأواالميرالمحاظلعفةىفأط

ضحافيالرؤمكابنوانسحنوقالالسلميغىلمالابيتفثممنيماألوزاوقالجمفئه
لقاسمابئاقبولهاوظلهفهذمرشوقاليحلعزمهمتوهينلكبذواففصدعلهممثصرفونلمسالونوا
اصتزافىةتكوديةلمسمامنلرجللعلجلدىانبخألوهوالعنيمكيممىروامن

بقومكماقاوفرالمودهالجيعئىيهدعالميرلغبرسببأنهلهينيتبأنالاوقاللقايسمابنازعنلمواابنا
انوفولهالمجاسىلهدتنهياضوسلمالشبليصصلىوأماردللهصتهاناعلىممايدليرذلكغ

وألمارادبذلةالهعنوعالوجعلىأنيهونالحديثمحانفضيلالمشركانأهداياالنفبل

نهيفديولهذاللتبيئولهبااعليوشمليلقماصلىرهانوأهالمساتيناحفوقمنقبطالا
اكلليماوجمفعكنهاليعكلحفاوااللعهـتركليهاليهدصااصدفةاكالملرشوقالكالمألوهذهكا

وتكوناالميرنيقبلهاحبيبابئاذاثبشذلفقدقالوارشوهغيرمنالزحلهذايتعوذلكواظمه

بهادونيداالختصاميببروسلمللليصلىالنبىلمفوقساهديةفىالحدوالحجةقاللجيمثاالعل
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بيقحبيببنافولانابناعليأبقولألحدمنولماردهافليسفبولهاوهذاوجمجتمل

لمسالينامصالحفيكليستعهلهغاواواليووشكلنذلأليعمنرلهمنفانةكمايأخذهلخصيصا

وأمامسئلةذلوالتالكلمالوجبازلههذاعلىماالميراليذللضوواستعملهبعدليهمابرجحشم
كانهديتعسمدماوأشهبألغبلقالسحنوليعفقدالميدىاحمملياحيبهرلمهدىابما
لهاليحلحقأؤركفعهامجبكلديملىمظالةكوانللدفعاغاثليهاالخصديتهقووجفراأو
قفةليصثلافبهدوكهبالفوافيرجعوارالىريقيبعثهالافيمالكصدننافعبنوقدروعافىكه

هذامثلباخذالنووجمالغزواهذافيمتلقبولالنانكرطهأمثلؤئىكهبهالبأسعنبماعين
هقئجتصناكوجودممعقفاوعدملياالحاجةالجمهميااللموضع

بمعنىوسلمكلليالتصلىالترسرلرحلطبهملفرصبينمامددمحابوكنااذاحتىوفولهفصل
أمورفىالنظرسبئيفرغأنيكببالسمالمناالعالمنهذامعلفيبهنةواالستعابالعبداالسخدام

لفتالوسكالحربلدافيمنهعيهمممايتتىومخمهمعدوهممنمفظومخولهمقىومكنسينا
أصابهبريدانهبهصىمنصىيدفىالذطالعاالسهمعاؤفأصابمفقتلهسهمهجاوقولهل

لتماعلموابرميتمفاتألديقمولملجلةفصدامنبهردمماغيرفتالفي
للهاصلىلنبىخدمئافيذفتلشهيدانهامنعتقدوأاماالجنضكليهنيتالهلناسالففاوفولهفصل

هابومأخذلتىالتممملةاابيدهففسيوالذكاروسلمليتمالصلىلممفقااشليفيؤسلمعلي
ناراالنهعليهنهاتشععلالقولاناراظاهرهذاعليهلتشععلالمفاسملمتصبهالمغانمايبرمنأحنين
لبهاابرمحتاجغأخذهايهرأبكههلوالحواغاأخذهاغلوالوبغيرقصعةثملمغاامنأخذها

بألدالىوبعداليجوعلفمممةأسمكهابعداهااصامحتاأوأخذهاناراشتعلمشكلليهفلذالالبس
أويركهابةاأوديابسلسرياتنثوبافيليسهاحعاجازيتومالمواافيسملفاابناوفدقاللمسالينا

وهبفيومحاوالمفاسمفيعنمجعلهالعسكرواستغنىبلغاذاكااذاعليهاعلفافذللهمجمل
بئظذافدنأبفوالفرعواللوببقرالسألحبداالينعفعالمدؤنةمالفىريادعكلى

وهـكثمهبفانمذلفقدفاننحهاستغنىذاالمهنماقىردلياباذلكتاشيأمنأخذكنسمالقا
ويتصديببعهنلزمهأادسمفققدتعذرردهانهووجذلكباثنهذلويتصدقعهماليبيع

حهمعقفقرالجافقحههأوهميففرايرصنبسدفاققفقلمسدينمنفعتمابائنهلهم
فببالمعاصىيعامنلمؤمنينمناانيدلناراعديهلشتعليوسبمالتصليوقولهفعل

ذلمنسعميطذلذعلىيدلدذلبالجنسيعودعليبإاليماننامايعافبشاءاشانه

بأهلذلديكتصانمنهولوفهموالكذشليصيبهمأفةنحالغلىلامنبكاسكندهملمسلمياتواا
النيووللمومنوناخافولمايثانهاوجودمعذلكاليخاالنهماعندهلكمفولماردمومنا

ذلكمناليمنعااليمانننار13منكانأوشراشراكلمثراكامنلماردوهوسلمكالباصسلي
الخلىداللهبففلااليمانمنهيمنعالذىيانماصىلعااعفرعنلمحباتعالتاتفضلذلكمنوانمايمنح

لنارافى

فدهففالرسوالوسلمكايلتاللصليارسوللىادينأوشرابشرلكمرجلفجاوقولهفصل

النارمنبمثالفانميعافبهذامهلغليمنانيفتفىنارمنكانأوشراشعراكعايموسلمإدتهصلي
أخذهلالبكهذاكثلالدراهمثمنهويهونهالالماكانثراليالثصراكاأنيهووفدئحتهل



مالئنعنوحدثتىه

بلغعكنانهسعيدبنسحيى

فالانهعباسبنعبدالله

فومفيالغلىلماظهر
فلوبهمفىألتىاالط

فىاكناوالفشاإرعب

لموتاهماالكثرفظفيم

االمكيالفوموالنقم

عهماالفطحزانوالم

بغيرفوموالحمزقالى
والالدماالفشافيهمإلحق
ااالسلطبالعهدفومختر

العدهاطنمكلهم

اللهسليلألضهداءقى

مالكعنسكحيىحدنئى

االعرجعنارنادعرأ

رسولايرةرألمجعر

قالوسلمالتمتليهملىالت
دتلودبيدهنفممىلىوا

فاقعللتاسبيلفىأقألللا

أحياثمفأفملأحيائم
أبوهريرةفكنلفأ

بالتهألثمهديقوذنالنا

ال4

وعدملعهيحاجقامملقاابناووايةعليمجوزأخذهوبطعامليسالنهناقعبنواصبنايةصماعلى
يمببنمذهبطعذاعلىأخذمعلفنسمئلةكلنداالستغناءعنهرديدزمالنه8للثعراؤجوده

عليهوالنكليؤخذمنهفانبتاسفجاءتائباشمغيرمحتاجلقاسمابنامبمانايكلىهكاأععكلى
دمريرانىىبقالعفوانوسقطبتتوتاسقبلتمنانوذلكسملفاابناحميبوقللهبناقال

انليثاوقالماللقفالهعنهمتصدقالجيثىتفرقفانمسئلىأعلمواللهالحديدتثبتوانمال
بمابتىعصدقلمالاليتفىخسهجعللجيشاتفرق

زلمواابىافيكتابمالكبدئألقالهيتصدقويؤدبفانهمنهينفصلأنمبلظهرعلعهوانمسثلة

االمممتاعهيصرقاالوزاىوقالوالشافىقاألبوحنيفةبهورحماللهحوأنوأنكرماك

بناعنسالمكنزائدمحدفيفيصالحىديالذعروواطحقأحمدوااثأبوبهوثياسألحه

قىكهلىوهؤدعدبنصالحبهنفردععامتافاحرفواغلمنقالأنهوسلملتمكلماصلىلنياعرعن

أنهعباسبنعبداللهبلغكنأنهسعيدبنصكعيىمالكصبحديثةبحتيكنمالولش
واللمواكثرفيهماالقطفومالىنافيالرعبوالفشالبهملموفىألقىاالفطقومفىلغاولاماظهراقا

والخترقوملدمافيهماالفشاقمااطبغلفوموالحمزقلراضنهماالقعدعلميزانوالمكيالافومنفص
لسالىبهمقاوفىألتىاالوطهـمفىلغاولهـاماظقوشلعدوالهالتبالعهداالسلط
إكذنأنصلمجوبةبخرااذلحوالمتفدسةالكضبمنممابلغههذاأنيمون

نبتوقيفذلكأنجمونعتملودلكمنوهازعواقولهمفحححفبلهلناسابهاصحردبشربة
مثلعنوالردعصحرمماقصداكاألنهلبينهبتوقيفلوكانواالظهرأنهلموسالتمكليهصلىلنبىا

اللهصلىلخبىاعنفاونفلهسلمتاياصلىلنبىابتهولعذامثلعنيهونبحرانمايالىاخعلاطذا
لقبولامنلموعظقوأقربافىوأتمجرلىافىأبلغوسلمطشهـليهاصلىلنبىاذكرمكنلعليموسلم

كثرتذااؤلكأنيهولتصىلمعااشدماذكرمننهاتكوناباتلعتثوثهاعذكرمنوماذ

اواهـفبامجممنيقرونامنكانشاوالعالىالقالعرالهامضيهنبهاولموأضلنهذدالمعأصى
كليموسلملهداغنمصلىوىورأنجينامهمفليألكناالاالرضادفىلشمايفونءثبغمية

اللهسبيلاءفىالش

الذواقالكايعوسلملاصلىولارسولأنيرةهـلىأتالعرجماضنالىنادبىأنمالجس
يرهأبوهرنفأقتلأحياهثمأحيافأقتلشملفتفألتاسبيلفىأقأئللىأدتا5بيدنفممى

سبيلفىأقاتلنىأدتلود5بيدنئسىلذىواولسلمكاليهطالىصولهشقهاثدباأشئألئايول
قدألنهلتصديقاستغادةاسنىكيدالعلىلمأياققىلامحنىعلىوعملمعليهللهاصلىهفتلهتها

قاتلفيللهاسبيليكاهدفيأنممعىفتلفأألتلاسبيلفىالأقالىأدتاودلاهشيثاقغينصدفصنضلم
وكررذلكفىلدنيافيقتلراأمومنأمرالبحوالالنأريمواللظهوطيةأنيهونفيمدو

لتمكليعوسلمالىلنبىاثالثاوقدتمنىلقولكررهاذكراذكانأحالهنوفهـلماذلئألئاعلى
حياأحداالواناليبهوزذاثأنهكرفيثدوانكانايلصمفىكررالقتلوالدرجةهذه
لمااتمرئالثالجرلوالملفتلاوأصتممصيالدةهالةالؤاتعدممنذلكلمافىوتهنعابعدالدفى
والمااليظيئههمشهلمكفاكأوانصافئلصالحاالعملوالثواباالشهيدؤممنىبتعدممنعلم

يعى
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األعرجمكنالىنادعنأبمالمنصاللهمنيقربصالحوعلخيرليعألنهتمنىالهشيل
هماخركلاأحطيفتلرجلينالىلتألايضكقالوسلملتمكليهاصلىلتهرسوالأهريرةآبى

فولهششهدفبممتفيفاتلالقاتلاشكلىيتوبثمالتثفيقتلسميلهذافىيقاتلنةابيمخل

لعواسواالنعامامنويتلفاهثابهماأنمفعلأعلميريدواللهلمحرجليناللهايفعكليرسلملتماصلى
يضملطبريدبهكتميأنوذلكعليصنايفدالمسرورلمنالفاحمكبهبمايتلتىآواالكرا
يفدمانبمالالمامالعواالتبشيرلهامعنىلرجليعاطذفياأوحمقكوشهجنتهوخزنةمألئكت
متونهرجتهلمحولتدماالففمنعليه

مئلوذألالجنةايدخلاآلضكافىأحدهيقنلرجلينلىاوسلمالتممليىملوقولهفصل
لهثرعبمهمستفرايعثيفتضىلمثروالديئافففىلخاامعتىآلخرعلىاأحدهيافتلألنيرمعهودغهذا
لفصةاذهلناراأهلمنلمبطلوهوالثااطوالجنقوأأهلمنوهوالمحقاحدهيهوأ

دعدوؤنرعنامافيلىمنعاافاللذينامنيهؤاللجنئولعلهماخامايدظؤلئغاخألجكلى
باليئرمتفاسرناعخوااغلمن

انهيكتمللفائلاكللييتوساثمفيقتللتاسبيلفيهذايقاتلايموسلملتماصليوفولهفصل
وغرهلمسلماقتلمنلفرحالفيمافعلهعنجيحفيسقطبااليماننكفرهفيوكفراكن

لذينللهابقكلىلتوالمحاالىوقالتعااقدسديننهوايغفرلهمانالذينكفرلمحقلعاايقدقال
فانكانتالشكلماحكمالتمكلليميتوسافريبفأولعكمنبويتولسوءبجهالةتمايعملى

الذمحقعلهالجنضعدحلذلفاستشهدبعدقانلفاذاوغيرهلمللقتلاتسقطااليمالتوا
والذىتالهسلمليالتصلىارسولأنيرةرباالعرجمكليطأدعنازالأبمالكلص

برحيثعبدمامقولفياايوم4ااالهلهسفييممبمنأعلمواللهاللهسبهليمهاحدفيالبيدنفهمى
والكرمبهرحأحداليهمالوسلمليلئاليفولهشرجمسكيملىوادموؤن11

علىليسالحكمذاأمعنىعلىسبيلهفييممبمنأعلملتواوسلململقاقالعليثمالجرل
ألنمفدممونسبيلىفيويممسبيلهفييفاتلممنأنهحيزالمسلمينفيلفاتلمنكانائظاهرأن

ذههوآلممنألحديهووالميقاتلونمىلبريقاتلوحميةويفاتللمسالينحيزافي
الوجينثذهذاعلىفتكمالعاياهىالتممةلتكيناللهسبيلفييفاتلحتىالففميلة
صكهورالدملونالدمؤلكلوانبدوالتهأعلميرايثعبدمابرحهومةلقياايمهيجىهنىيهرن
صالجزيلالموابمنعنداللهيمالهوعاودرجتهففيلتهعليوهذادليلالمسكرج

لكصلىبيدرجلقتلىالنجعكالهميفولاظطابكانبنعرأنأسلمزيدهالمن
قولمالكلنسئلالقاسمبناسماعفيقالفيامةيومبهاعندكصحاجنىواحدةسجدة
حمهأبوالوليدلقاضىقاالللهحجفكلندااالسألمللغيراطليسانهنجلكيريدفقالعرهذا

اللهصلىلنبىامانجبرايقتلانهعلمكلنهارضىالحطاببنعرأشيهونذلئحذىومعنىاللهة

يموتعنانهوعلمأشجرحذلشبعد3اممايكونأنواماتفىذلكيقولفنعليعوسلم
شدواالذينالموحديئمنأنبهوشفاقامنوافتلهمنذلحنقاعلىفولهذلفكرربرح

المؤمنيناشفاقاعلىيقواالأنحاتلولنارافىخاودهممنتمنعبهاحجةلهمفيكونةسجدلته
تعالىسجددتباندمومنالموقفعرفياجويككنهامررضىلهبقتلهفيعذبأنيصيبصؤنة

لمبأ5وأذاهلىةقدنولىوانكانتعذيبمالنارالحرككلليعرمنتثنعحجتبااليمانفتماكون

عنمالدعنوحدئنى

االسجعناكنادأب
رسولأطريرةأعن

قاللميعوسمالتماشصلى
رجليهأاالاللهيفعك

ضرممرهماآلاثاأحديفتل
اهمذيفاتلالحنةيدخل

بمفيقتلاللهسبيلفي

الفاتلعلىاللهيتوب

وحدننىفيمممئشهدفيقاتل

الىنادأبىعنمالكعن
أبصاالعرجعن

اللهسولأنهريرة

قالبرسمعلعهاللهعلى
طمالبيدهنفممىوالذى

أغلملقلتموااسبيلقأح
االحاهسبيلفىجممابمن
مفوجرحيتعبلقياايوم
لوخولوالرجلونادما

وحدثثىمسكرج

اسنلمزبدعنمالكعن
الخطابكنبنعنران

افتلىالنجعلالهميفول
لدصلىرجلبيد

بهاكاجنىلةكاحصمدة

الفيامةبومعندك



مالئمكنعنوحدنى

سعيدسعيدعنبكيى

صكبرلمةسعيداأفيا

عنألمجفتادةفيعبدافته
لىارططنهاهأبي

افتهصلياللهرسول

فقالعاوسولوسمعليه
اللههلسفتلشفىالتمان

غيرصابراعتصبامفبال

عنىاللهلجفرمدبرأ
لتهلرسوالفقايليخطا

فلمانموسمكلليهالتصلي
رسولناوابرارجلاد

أووسلمعليهافتهصليالله
فقاللهلهفنودىبهاهئ

علههاللهوسواللشصلى

فاعادفلتليفوسم
النيلهففالفولهعليه

االنمكلليموسلملتاصلى
يلجبرلديئكذلقالدا

ألمجسعيدالمقبرعكلسعيدبئعنسعيدبنمجيمماللمنجمصالموتالىانتىأدتهالجري
انالتفقاليارسولوسلمكللهالتصلىاللهلالمحرصاعرجلقالأنأبيهصكنقتادأعبدالله
الةلىرسولمافقالخطاياىطفرالتمكنىهقبالغبرمدبرأبرامحتسباالتصاسبيلفيقهلت

4زامولولالهفقاهبمفنودأوأهيوسلمليالتصليلتارسول5انادلرجلىبراأدفاالنمعليموسلم
لقالبنكذالاالنمليعوسلملتاصلىلنبىاللهفقاقولهفلشفأعادعديوشلمكيفدعلتاصلى
الجرحالميريمصابراعلىقتلشصابرامحتسباانوسلمكلياصلىالنيفولهثناللريلخج

درغيريرالعدوعرمدبروفتالالموتعلىومقبالتعادلذلمنمالتكرإهيقالموشومحتسبا

الخطاياحملسبنامابعكلنىللهبهفرامماممهذلكلمألجرأيهوهذألعظموالمقرفار
الوجياكفرخطاياههذاعلىلقتالخايريدانموسلمليةاطعفقالرسواللتصلى

رسولناداهعنهعاسألبهومستوعبالجواعنراجعاولىيريدأدبرالرجلفاالوقولهفصل

ايعيدلمجأعثحالطفسالهوالرامنلشكاوجعليبمفنودمحلهأوأموسلمكلليالتصلىلتا
بمكنميهشملصاوأوالثممستوعبصالمانهوذلئاؤالهلسوغقيفالسائلسواالتفهمممالغقفى
لسؤالمباعادظذأميالذأنيتققدنعفأراولمجخالملفظالهسوالمنبعالذذكرأنيهون

ماحملهيوجهأغاتلسؤالهأنبةصاوبعدانلهيرانابانممالفظكرذالذطونيكيقيأنو

ليقققالسؤاليباعادةهفيمماألظهرمنمفاميساثغحملهالذىنكالمعنىوالمعنىعليصن
احللهليصنماظهراشيايؤكدعندأعادهذااسؤالهيدفييفوذلباناكلهحاعتقدالمالهحا
أنمجاتلو5لمعنابقامطامثلهعلياعادهنيريداأنمحفلسوالهأكادعليفاالوفولهينفممكنهأو
اأظهراألولغيرادآونقصفدزاوانكانليلسؤااآعادعليهبمو
التىاظطايامنفانهالدينااليريدجبريللىقاللكالدينفياالوسلمديالتملىوقولهفصلآ

وحقوقاآلدميافيحقوقامنالانماذلثالعاالءوقدقالبعضاللهسبيلفيالقهلالبهفرها

التمكلليهصلىلنبىايمتنعاالسألماولوفدكاعقلهوهذالحسنايئالتكفرهاآلدميينا
فيالناسلئاليتممرعانهوظاهرذلكقفماءلهيتركلموعليمدفيماتمنعلىالصألةمنوسم

اءفضلهتركذلواليعلىمنهمهاتمنيموتثمانفاقفياجقوالرلقبغيرالناسهـالأكلأ
أودأنالمحالوسمليلتالىلتمكلليصالمايغثجنفاقافيبغرعاجمقوالرفقلناصاموالمحيذعببأ

أولمحبالمؤمنينأنالىواعلىأوضمياعافكارأوديناقىكومنرثههماالفلىزكمنأنفسهممنلمؤمنينبا

منيمتنحكاناذالديئاالالسائللهذاقالوسلمديالتمصلىالنبىأنيهونمجتملومسهمأمن
هعنىذلويهونبعدقالهأنيهويحتهلوعومهلىفيكوملهاأدالديناقىكمنعلىلصألةا

يةاومعسرفىوينفقهوجهنجيرصنيأخذولناساأمواليريداتألفأخذهلمنلدفيااالقوله
المسالينصالبدمنينيلىماتمندفيفضىاالئمةمناأحلوماثباالمنعفيباقجكمفهنا

باسذلكوسلمليالتمصلىبالنبىاختصالحمهذايهونأفمتملمملمالتمكليهصلىبعدالني
ألحدبعدهيهونالوهذاأنفسهممنبالمومنايئأولىأناوسلملتمكاياصلىفوله

ولمقالنمبعدانفيالدفاستثنىالديئاالللسانلوسلمعهطدالتصلىةنىلهذلفانذاثلتافصل
موسوالهاالستثنادونلعمومابمكلىالحوااستضىأوالسؤالهأنبهونوجوهاثميأمجتمليستثن
أنأوأميعاميرانمماوسأوالبلفعاواحداغالسؤاليأنيهونمجعملواالستثناافتفى2نجرا
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وسلملتالعلههاصليأعلمجبريلثجليلالدأوتخصيصعومهعلىبمليكيلطالجتهدحداوبي

مماسألليستنالسائلافعبانيهونالحمعليملئاليفولتخصيعبالنصلانيبان
أخذهبهسمبصنايهفرعنصاؤكللهكااسبيلفىقثلمفانلقضاافىيئظريألخنبالديخو

لدينابانمهيعدبالسألماعدييلبرج5فأهيلدفييأخذاوعندخروجيتالمبنوفعناععفيمعجل

ذلدعتفإلحملفداوسلمكلليهاصلىلنبىاأنيهوكعهلىواللهسبهلفينقتلممايمفرمايعبى
لسألمعديمايلرخجإلساعلىليهاوحىفاذلكفىوودعديهعأماماالتهادمأوللفظالعهوعال

رسولاانبلغاللهعبمدفيعرالنضرموليإبىعنمإلكجمصواشاعلمالدينضعبص
لسنانأالصذبرفىبوبهراألفقامأحذهؤالمأشهدعلبملشهدافتمكليموسمفالالىا

لمليعوسالتاشملىفقالرسولاهدواكاجاهدناكأسلعوأوماسلهنااخواافتهبنصعولي
عنمالكعنوحدننيقولهشللكهلنوشبعدكأئناقالصمأبوبهرنمبربعدصفباصلعألعدثونصثيادولبهنبلى

عرفيولىالنضرأبظاهرأمورهميشفلىأينأحدهماأميصكتمللثمهداءأحدهؤالماشمهدعبيوسلملهالتملى
بلغماونسولاشانهبيلعدوهممجاهدةفيقتلىاباضذالاسهياتعالتهيبيلوالمجادفيللعبداتااليماخوبفاممن

قالوسلمالتمكللبهالتصلىوبحمملبعدةبمابكدثوناليعلماسثدامتههلذاللمحموحيهالنهبعدماليمئسهدعليلئممنيانجنهيرهم
أشهدأحدهؤالهلشهداهمنهمفتلالنملوكخفيهناليهوأوحىبهبماأعلمباطهموعلىبثار3هظاهرهمثهششهدعليأيختاأ

لجرالعديقأبوففالعلمهمبذلكوسلمكابرينتغليالتمصليلنبىصابغبالناؤتالهمنولميمهبهذمالشهادةلمنجتفعمنافق
مابتماخواالسمايارلمعولالمسالينوانعفاعغناثالنارهعوانصنأهلبباطنهوسلمكلليهالتصسلىالنبىحيشاعلمفزما

كاسالواوصاهإلنااسالناىعقالتملتكوقبهادهيهينالسالمقاوالنيةااليماناالمعإلشؤلألينفعبجهالصاتجهاده
رسرلففالذياكاطاخهمعلىعندموكهمولمبطلحللظاهرالصالحباستدامتهماليعلمببدمالنهيبتىيشهدلمنهذالمينعليافعلي
بليوسلمالمبهليهاالتصمليزمنهماشلمنرأحدوالقالهغفيفعلالذللئلنأيبلغنإوفويعالىالبمايرضىهمضقوامح

عدأدصيعالولكناننبىحياةقىاشماتالىاصالحااستصمبلظاهرالعمليثبهتلنالحمفلىكضضبرمقتول
إبوبهرمبقدمفمبمأناشهبدفقالهؤالةأحدبذالهلصكصولمأشهدلهمافحياقماتفىمنلقالالتمكليموسمصاأل

لكلمنينأشاظلصابتهويضفبلبباطنهماليهانماوحىبكتهلظاهرهفداخعصراباهياخهمفديتصيصعليعليهم
لعدكوالمأعممإلمحلعمل
وجاهدنالأسالناكاسلواخهملتمبليارسوالألسنانارضىأبجمروفولقعك

بهونوافرامنمواحظهيهويرجوأبحمكانالرأممنغنصيصهماالاوجواعلىضي
دوالجهاواألصللنيااالبمافىكعملهمعلناانبتافقالثابةلمماافيحنعركهثمنجيحخظ
كنوبليليموسلملتماصليفقاللهمنشهيدالناشهيداتكونفهلهوآضعلهماننفنى
لملحنبميرهلمراداأببهرفالىامتوجهاوانكانلخطابااقومبعليقاللهاتحيمفوادفكا

أهلشانهكلنمفقدأعلملتاتىريىأوبمواساحكليدايموتوممالهالهليماوسمليشابعمصلى
رضوانمنعلمواليهاولمافدأوحىلصالحالظاهرملهبذلكلهشهيدوسلمشليلىمالنبئالجنقد

حالهكانعنبالسوالسبئيخصولمعامبلفظاعزضلىبوبهرالماسألولكمنهإدئمئعالمحمنه
بكاعلهممامجبعاشيأبتمكلليموسلماصليلنبىصمدنمبعداكنليسبانهتخصيصهوفلببنالجوإبيكاما

الخيرمنعنداللهالهبوانجبادهلهوسلملياتماصلىاننبىيلالحالعنثفعهفاثةبغتاضعن
ض2هاعندميحعملنهوقالقاضىأبوالوليبرضىاقالسالما3لريملثواباقصحزيل



مالكعنوحدثنى

سعهدقالبنصحيىعن
صلياللهوشولكان

وفبرالهمماوسلمكللههالت
رجللنففاطلعبللديحفر

بئسالقبرفقالفي

ففالالمؤتمفمع
عليهاللهعلياللهرسول

لقالماللتدنسوسلم
هذاأردلمانىالرجل
أردتاغااللهيازسول

فقالدتهسببلفيالقتل

عليهاللهصلىاآلارسول

سييلفيللقتلمئلالونممم
بقعةاالرضماعالت

طونأخاكهمطأحبه

اتهنهاثألشميبهاىقبر

المدينةيعى
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أإدلذىانجملهمفئبماشاهدشعنناشهيدعديهم41هؤالقاللتمكديعوسلماملىلنبىاوعوأنيهون
لقعككعلىوسعمفناوقائلليومرذللشاحفنعثمهعدلمنالميقلددولذللهاسليلفىلمحقتلهماأدى

لنكممهليومذالفتلبهتيركنموأففملومنليوبمذالابلىكنطلحقهنهيروأبوطلحه

11ةقولدهمعتىهذاملىويهوفقلانلىاجهادهوسلمكليهاصلىفيشاحدانبالحمهذاخص
يعقفانماأراددللشرالمعشاالحدبهيردلمبعدىأدركلماتحدئوالونكمنبلىنلتماألبىبمررضى
تالأشاهلىبعدكيألعاتعملىنذللشامعنئفيكوقلفطالخاوايبةللشرففةلمواااألعالبجيع
ثدفيقالتعلمانااللصالحتاالااألحالمنبتامايرضىمثولكمنمنمانعلمتوانبهأشهعصم

ؤالصالقوكاشاهدتتمرأويقتلهازيديقتأحدمنبماتموطنكذاهدفيصبهانهالى
تا4شوانالعلثفصيلكلىعأشمهديلهاوتاألعالبنفسلمشهيداكونأالفلذك

بعدكاماتحدثودرىولكنفؤلهطونهذابتمفعلىاواعالبمبالوحىالعملببملةلبعضما
وغيرهبهرأمنبةلصمااجيعالىمتوجها
وأظهروبهورهلبكدالاطاأنايديرشوشبقدكلئنااقالبوبهزنمبرعمأفبصوفولهفصل

واالففرافىوسمليالتمحصيليلنبىمبعدالبقااعنللرشفانهبعدككاثشولأئنابقولهئهمعنىبما
صلىلنبىافولآلسكلتمعنابوبهربىضىفدفهيائاعكيدلوهذابأمتهلئمكلانهعمةبركتوفقدوند

شحيهوأعنثووزاأويخاهبعدياظمألمحدثوأدرىاوالكنوسلمنيالتمكلي
أولىكانلذلكههالخوسلملتمطليهاصلىالنبىسبيلأجنبصنلفصخالشريعترايضاد
يقتدولمالمبمطولومخاكسبيحدثايمكنبعدكأئنالمحدثونيقولذلمئبانخاكممكلىنله

ائةغالنابعدهبقاثووسلممليدتملىلنبىفمافرأاجلمننمابؤاأجلىمنلوالصررذيفل
ذوسلمكلليافتصلىقالكالنبىسعيدبنسكيىمالئحنصوالتمأعلممنممافدمناذكرهفهم

اقهصلىالمحفقالرسوالموحنمعمفيرفقالمحئسالقفيرجلبالمدينتماطلعمجفرءالساوقبر
ففالاللهسبيليفىلغتلأردشااتالبتهايارسوللمأردهذاانىالرجلمافلشفقالبئسعليموسم
أجباداألرفىبقعضنألرضملكللىاللهسنبيلفيللقتلالمثلعليموسلماللهالتمصلىرسول
ليموسبمالتملىالفولهكرسولالشالمدينةيعنىههاجمهامنهانالثرىفأنيمين
لطفوبهطببماومجلقبرصلضبهافصدذللواطونأبالمدينشكئهلبحفرالساوقبر

جلسلىيهوأصكقلوبأوللألتعاظنململمهالتهصلىالنبىنمحوقربودينلمقبووفيا
يريلانظاهراللفظبكههلوالمؤمنمضمعبئسفيافيالمطلعوفوللقبرحفراذلفصادف

العتقابفهوسمليالمصليالنبىهضلىأقرهيسععهذللحنعلىوقديتاولهلمكانبذال
لمؤمنامضحعبئسلمديمةاافولهعلىفدأفرهوسلمليفتاصلىلنبىاالهينمعلساا

أقنفبرفدأرادسيباانامإييلماقلثبئسلهوسلمالتمكلليملىلنبىاوفولفصل
أنيتملولمعنىادونالفأنكرعليها51دزالاالحمالماذمنفيهلماكانالفظالماكنادةالشم

مضمعبثسلقبرافىيقولانزلضاالمجوالنهوالمعنىاللفظالوجيأنكرعليههذاكللىبهو
يقوالنغامجبانالرفيعقواوالددجةالرحمةالىوسببالجنةياصرروضنالنعلهالمؤمن

االيفالاآلضوجبمأنمنأفضلوأحدهمافاضديناألميكااذياهذامنأفضلةلشهادا

ملىالنبىفانيهوالثاالمعنىوأمااألمرهذاالمففولبئسفييقالوالسبهوزأنهذامنأفضل
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لمءردهذاذقالالقائلايناكرعليلملذلثبالمدينقلدفناذمبذلكنثاهـادعتقدااقىسمكلل
فدشهمتلهيقولإألظهرأننلذامنالتمولوكخفهمسبهلفيلقتلاغاأددتالتمواهولجر
ففملىمعلمفضولأوعبشاتركمثعجئشبلفظةبىفانكذلخطأهوهعوالكنأدكميى
ايقتفىوظاهرحلىيلىتففالتميقتضىسبيلفيالفتلالمثلوسلمالتمكلليهصلىوفولهأفهلأ

منلهمثلالبهبديرأنكانلولموتوالحياةاأحوالمنلهالمتلنهفماألحوالواسالىمفقفع
عليهيحمللفولفحوزأنسبباالنلمؤتالميتاشوصفاتاوالا

بهافبرىيهونأمنلىاأحبرضاألمنبقعةاألرضماعليرسلمالثحليصلىوقرلهفضلأ
لشهابةاخفيههأللبهونهايفتضىشاوبهاقبرهأنيهونألحبولذاألرضمن51ماسوعليلمدينةامعهيليظاهزءممنفا

ماكعنجصيحدثىلتمالوليدرضىأبراضىقاقالرصاتىدفيلبذكوموبهافبرطونأنعبا
بنعرأنزيدبخاسلمعنطلوهقافياعلميالتجرههقولعلقبابالبةالحملعلقالنثلوكاناكنائمامندمبالبينيممربزا
الميقوالكاناظالشرالفةملىاسببلفيالفتلينقملىفبرمالمىيهونأانمففملكلفيعولياشباروليسأة

فيشهادهأسألكابفلثيريدأنلعلئألئافوالكردهاللاداإنهصالنمالهامنلماعاتذلئائألشهيلانمافيها
ذسوللثببلدعلدووفاةسشاعلمخمالههااأالففام

عنمللكعنوحدئنى

همرفيسعبدأنفييكيىكلالشهادةفيهمألسكونأ1001
المؤمنكرمالخطابظلووفاةسنبيلداسألئشهاثقفىاللهميفوبىاظطابكبنعرعازيدبخاسمجمقمالكجمض
حنعمبودينهكأهماهويفاضبلدرسولكسبيلكأسألشهادقفىهيااكلنهاىرةفولهقرسيىلكيملد
والجرأةخلقهلموثهوصرمبهـافليكونوسلمليالقملىصببلمالنبىوالوظةالشهادةبينمهسكبأنعنهاللهمرضىفة
اللهنجراثريفمهاوالجبنبهايقتلأنلأفمملندهولوكانهصبفعكفوغيرهاسائرلمحلىلدينةايقتفئتففعيلهبمم

تفرظببانشاءجيثوفدالمدينةنتففميلاقمعررضىرأىعمنلهجزلموقدذالئغقضاحاماواليمونألخفر6
هوالجرىوأمهأبيهعنحناعفتلمناايقتضىكنحثمهيدومذاالدعاهسمقاسوانفرفىالنهذاالمممنبوخبخغ
الىباليؤوبعاليقاتلبنعرانسعيبنيكيىهالعسضأعلمشهيدواللهحمبرسوالمدافعقأنأتتيفىوليثبرج

منحتوالقتلوحلهالتبيثمكائزيفمعهابرالحوالجرأةخلفوفألومقودينحممبقوأإلمؤماظطالبقالىكرم
منوالشهيدإلحترفإطتونمنحتفطوالفهلرحلهالىبهعااليوبيقاتلوالجرىوأمأبمبيفرعناللحبانالشاة

اللهنىهنفساحتسبيختملتفواهالمؤناقمكنهكرمرضىفولهشوعزكلالتمجلاحتهسبؤضكليوالشهيلنن
وعزجلافداتعالىثفواهنفسموففعلهفيدرمهيريدانيمأتفاعنداللهكرممأاتعالىفولهمنيهوأ

يوسفيمليكرافييملبهرافييملبماكرابنلكريماأنمقالوسلمليقماصلىلنىاربرعمنوط
وفولهالتقوىكازاعليحنلمايالكرمواحسدمنهمفوضفصبراهعمافيإسمقفييعقوبا

بهانتسافأهاوالحسبآلذكطيخصهلمثعيالديخالىابهفتسااانيريدودينعحسبهالمكنرفى
نهيرسربذلففمألاللهانلىأبميالىابهلتساوافهوممنوعبلفضروجماأبكفرعلىلىا
يريدانخلفهتوكلنرهيالترضىوقولهوالحهسبلمثافيمسخصهلذىالمحدينهانتسابماا

مننحتصقباالخألقمعانلمروآشاغاهىطاذومننهمبافينيوولناساعلمهاجمملالتىهالمرو

وااليثاروالمواساهوالجودوالحلمالصبر

لمجيمانجاطباثعالتإصششاءيريكخنهرائزيفمعهاوالحوالجرأةناقمضىوقولهفصل
لثمننقهاكم
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لكلداءاك

مالدعنصكيىحدتى5

فيللهعكبداعنئاخعن
اظطابهمرفيعرأن

عليهوصليكفنغسل

اللهيرخهشهبدايالن

ماالنبماعنوحدثنى

إفهماأهلبلفسن
الشهداءيقولونكنو

ناليغسلىابتهسبيليفي

زهمجناعليواليكسلى

الميابفييدفنونموأ
مالكقاليفمعهافتلواالتئ

فيفتلفجنالسنةو

حتىيدبىرفبمكالم
منهمعلىمنوأماهاشتيلى
هاشاءألتمبعدذيةفعاق

عليهويصلىنانميفسل

بالخطاببعمرحمل
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والكافئوالمؤمنوالوضيعبشريفشاءالتختصفيهنالناسمنشاءوإضعهاضليهامنتعالىالت
ألصنافاهذهمنصنفصجبرفقدتوجدقىوالفابروال

رحلهلىااليؤوبممنيقاتلوأهموالجرىأبيهينكرعنفالجبانعنهللهارضىؤقولةفصلا
والكثسابالباعليسطبعالذىبالطبعنماعلواذلكوانالجرىءوالجباتفممنيرلمحنىلامعنىعلى

منالجرىءعلىيقاثلماوحياطلىلهماوحرصسمحبتهمعوأمهأبيعنيفرالحبانولذلكبمتحلم
ليهديشفوالأمرهاليلزههانهدعرحلهلىاوبالي

لمرضامنلموتلموتكاامننوعيريدانهلحتوفامنحتفلفتلواقمكناوفوالرضىفصل

وموالبدمنهلموتافانمناليرتاعيمبإنلموتااعأفمنفهونوعلموخبالهدمواقسلموتبالةوا

يديراحتسبفسهمنهيدلمئواقالثمالجبنهيبفورثيهاببأنفألمنهفهذانوعكلفظيع
لىتعااللهاءثوابرالتطاعةفىبالفتلرضىمن

هدالشاغسلفيللا

شهيداكنعايمهوصمليكفنغسللخطابابنعرعرانفيللهسكبداعننافعلطنماصأ
شواليعملىاليغسلواللهسبيلاءفيشهدابفولونفىالعلماأهلصبلغانهمالثلتهيرصا

تركلمعافيفتللسنقفيمناقالعاللشوتالفيهاقتاوالتىالثيابافىيدفنووانهمجمائزهمعلي
عليابهملويصلىلدخسلدبعدذلفاالتهاثاءفعاشفهمحملوأمامنمافقالحنييدركفلم

ئزفىكتالبالجظوقدتقدمالمشروعلميتايريدغسللمفنغسلفولهشخطاالبنبعهر
مقطوئبواسثمنافكفنهالميتضسلفرضتسقطففمعلةالشهادةالقوالمنتتىأالستيفاءمن

سعيدبهناوقالعليهكنميصليولاليغسلأبوحنيفةوقاللشافىابهذاقالوكليهالصالفرض

وصمنماؤهالثاليماؤهبصةعلىوالدليلعليهويصلىالبصركطيغسلالمسيبوالحسن

ثوبهاحدأحدفىفتلىمنلرجاليئاباقيبهمعوسلمكليآلاملىلنبىاقالكانللهبدابجابر
هؤالءعلىأناشههعدوقالياللحدفيأحدهماقدههالىلهأشاليوفاذاالقرآبهثرأخذاأأجهميقواثم
النعذامغنئجهقالمعتىودلعلنامنعليهمصلولمولميغساوابدماثموأمربدقهمالفيامةيوم

ؤهذاهسشآللخوفذالأصلعليهلصالةافرضفوجبأخيسفعاغسلهفرضيسقط

فببمابمقغرنرازهفىلعدواغزاهوأمامنذلكبفىالمناليختلفاللهسايلفيمجاهداخرجلمن
ليوالياليغنسلبوأشهوفببناوقالعليهويصلىيغسلالقاسمبئاففدقالففتلنفسعن

ةيغببوابنهليفيأههلمدافعةغمنالعدوتلهوةفعبريداذافأمأنفسهسكناذادفععليموهذا
اوأصيبئسخنؤبئوظلعليمهويصلىأشهبيغسلفقبقالاألسربعديقتلناثماأوأويقهلمزله

فبثؤدمدالوالفيفتاالفىغفلةالفىانهكلنعارضىبهرحالنتوهذبمعديواليصلىاليغسل

ائاماثوهمافزعاجماحانهأحدفثبضولميناكرذلكبةصحاامجفرةعليهوصليغهممل
فوكأبنكالهثمهوزمنثهعاشبعدفلكلمعنركامنرفعقامامنموضعإلقتلهبزالءفيمنإلمقتول

بعبئوبنأصلمعزكافىمالبماتنبمنبزالموبتمانهكرةفيمنهطواالمافبلمشمقنصناسملقاا
نلهاليقهلجرجبهبننفياوقالفممحنجنهديهويصلىلمؤديغسلاذلوشبىسفهوكسائ

واليمنليعليفانبالبغسلمةغيبرفساظاللمنجرعيقتلببئبهنواوبضألعديفينسلمةلمساالا
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نتركلمحالمعقتلمنلةبمزوسحنوفولفعلىمقاتلهفدأنفذتممننالتموعررفى

عليهيملىويغسلأنالقايممبنامذهبيبهبكللىوعليهواليملىأخأليغعممللهأعلييهبهب
شهادةذهوشرلمجوليستوتمبعدذلككاشاوالثانىمدافعايقعلانملمأحدهمالمعنيينا

لمألمنويغسلونجيعهمأععايمويصلىبهتبرلشهدافاشاوالصألهالغسلفرضتممقط
لزقاهذا

كلاللهسببلفييبعللمثئامنيهرهما

ائهيريدبهأنصكعملولمبرطأاأهلذلجاعاتنبتوتابعفقترلنجمافييحيئبنصيمهكذاقال
يوخذعأبتانيكمرهيديرأنمجهملفورغفييستعنللتماناسبيلفيصجعلالذلمثيئايخره

حملنىلعهرافالالذىارجلمافبلمئلجعلجمايصنالذكلببجهغيرالوجوعليعالقيلا

ونابعهاللهسليلفيعليهكمللمثئافيالزجعةمنباسمايهرهلترجمةاهذهفييرفيبهلهـقافيسحما

يبعاعهأرادإندتةمسبيألنفىالتمعررضىعليهحملالذىلفرسلرحديثماوذلقعنبىاعلي

ألفبعينأرالواحدعلىاالعامفييحملكانبالخطابعرأنسعيدبغمجيىبالدعنصن
أهليمنرجللعبرفجاءهعلىالعبراقالىالرجلبنبنملابعيرعلىالمحالمئمامالرجلصكملببير

أنفولهشفمفالصقأسمإدتهلخاالسأنشدتئاال2عرومميافقاللهخمدنىففاالنعراا
يريدممنيلمككاةثرتكبعيرألفبعينأرحدعلىالوالعامافيحملالخطابكنبئفز

اآلفافيأهللكونمنامااليجعهالسفرمعطيعجزعنيركبهاحلةرعلىالسفرفأليقبر
كثرةعددهاالبكصىلىاالجبرهماولغيرذلعنولدوهلهإافقمووطنمرإلىالرجوعفيعجزعن

أنولعلهالحاجةأهلمنصالهمنكانهذهمجمللمحافكنألسيفؤمنالمحانمايضطراالنساق
فيعرلسفرمذلئفكنراحلةيتعذرعليهممنالمسلينروافييسىمنمجهلنيهين

طىالهاتعالمحومجمىاللهمالنيحنماصكملءاالبليقذمنالخطاب
6ودلداابعيرنلعليلعرافيانياالرلجينجمملوربععلىلمئمامأضالاالرجلمجملوفولهفمبل

الىالناساجةبالمئمامالعدوذللكثرةكاناغا5غيرنجاللعراقاانماذلليسرأهل
دكفعلثونأعندىتهليحولتهلوديدرحمماأبماضىلقاالفادقىتددالجهتللجهالفوا

لناسامنوآخلىالشقلمدينقأوعرابنلشامايقطركنوأعرنأسهللعراقاطريقإلن
بألغلىيعاومنهفارعليحوضعفيهايتعفبنقطعامنفكان

سحمارفيفالمجممىلهألبريماوالقيلزيةوجمالعروسحيماعلىاحملنىلهلعرافيوفوالفصكإ
ألمعيايصيبالتمكلنهالخطاسرضىفيعرنبهبركوردوفيلعراالبعيرفيأخطهااليماكيدفع
ممريخلمبللح5لفبرللهافناشدهالذمحذكرهرالىقسحماأنظنهلىجمديخطئعفسبااظنال

انمفايقدكنكليعلمالملىالنيعنريرهأسومحكلنروفدنمالرجملفقاللهظنىدي
وسمللياينملىبرلخطابابئعرنهنجاشهمأمتىفيمحدئيخفانكانألمامنفبلمبضىفاين
ظنهبمفأليخطئليختىبهانميهنبرايلهمولهثنئايكهريلفئمنأعلموالت

ثنالمابهزمن

لةاسبيلفييجعل

مالكعنبكيىحدنتى5

همرسعيدأنبنسكيعن
كمملالخطابكنافي

عدالواحدالعامفي

مجملبعيرالفأوبعبن

بعيرعلىلنبمامااالرجل
الىالرجلبنويمل

بعبرفجاموعلىالراق

العراقمناهلرجل

ففالوبحبماحملنىاإلفة
الخطاسنشمتكبعرله

3لهظلزقالتماسمم



الجهادلثرغيبفىا
اللهقالكرسولمالك

اذاوسمعليهاللهلىص
علىفباءيدخلألىذهب

ملحاتبنتحرامأم
حرامأمنتيفتطعمه

الصامتقبادةتحح

اللهرسولعلبهافدخل

يوماوسلمعليهاللهصلى
تفلىوجلعستعهفاط

اللهرسولفنامرأسهفى
هاموسلمالتمكليهصلى

إفسحكومواستيقأ

يفحكلاففلماتإلت

منناسقالرسوذالله

زاةشعلىعرضواأمتى

خجمبونلله01سنبعلفي
علىملىكاالمرهذا

علىلملوكاأومثلاالسة
اساقيشكةاالس

للةايارسرللفقلشلثا

منهممجعلنىأناللهادع
فنامرألبموضعصميهالى

اقالتبفحكاستيقظثم
ماالتيارسوللهفقلتا

متىأمنجمىنافمحئهتالث

سبهلقفىغزامجلىضرضوا
أواالسرةعلىتإلملوكاا

االسرةعلىالماوكمنل

فالتاالولىفىقالكا

ادعإدتهرسولياففلت

فقالنهميهعلنىأالمه
قالاألولينمتأنى

زمانرفياافركبت

عنفصرعتهعاوية

منوتجتحيندابتها
المرفحكت

فيانسعنطلحةأبنعبداللهفياممقعنع23مالكعنكيىحدثنى

الجهادفيلزضكليباا

اللهصلىارسولكاقالبعالدألسطلحنأبىفيعبداللهفياسحاؤنمالص

فيبادةتحش3امأتمهاكافتطعمهملحانبنتصامأتمعلىيدخلقماءذاذهبالىالمعليوس
رسولرأسمفنامقىوجلسمشفلىمضهيوهافأطهوسلمليهلاصلىلتارسولعليهاندخلهتلصاا

ناسفالاللهيارسولفقلمسصايضحقالتإفنحكوهواستيقظصمبوماوسمالتمكايهصلىالق
الموكأوهثلةاألشالمرملوكاعلىذانبجمبونللهاسبيلفىغزاةعرضواعلىأتتىمن

رأسهكعثمفدعالهامنهمصبهعلنىأنللهاأدعللهايارسوللهلشفقلتفاسحلقااألسزجمشكعلى
غزاةعرضواعلىأمتىهنناسقالالتممايفمحكليارسوللففلشلهاةيفمحكاستيقظثمفنام

فتهلفقلتطيادسوالقااالوكفيكاقالاألسزةعلىلماوكاأومثلاألععزةعلىمأليمالتسبيلفي

سفياتأبىبنيةمعاوزمنفيلمرقالفركبااألولينمنففاألنتمنهمصجعلنىالتمأناع
النبىالةصامكانشأموهببئاقالشلممرفهالكتامنخوجتدابحهاحمينفصرعكلن

رأسهملىوحجرهافىيعاموعندهايقيلفلذلككالقلرضاعةامنليموسلمالمثالى
سصنهيمايفعذدأمتموجذصتفلىفافىكأيفوسلم1لتمصارسولعليهافدخلوقولهفصلإ

مماعندهاطعاههمنمواصلعهفيريدالمبالغةوعليهومنيهرمذعرحمهمنرهوفيمنذوالمحارم
جسلمةبعضوشعرهمباشرةلىللشاخأدكطقواحشكليالراضالوادذلبلصاطئاألذممطكلنهاتباعثم
ثوتأمجتملوعهسقازأراصبهثيرفلذالمألهايسمنأطعمتهماأنيهويحتملو

اندسرلصامتابنبادةالمنلماعلمممهأازلههولصاافيدةمالزوجهاعبانأطعمتهما
منمبعضذلهايأصنيسرانحاكأليعلميقاصدتمرأوطعامفيهيمربموضعنسانلصبهوزبذلوتد
منهكلياانومغعبه

ضصوظاهرذالنوهويفمكاستعقشمليموسلمالتصلىاللهرسولننامولهوةنعل
ذلوقالتسايفمكايارسؤلعنصاملتمأمكنديقظتمفسأأؤيذكرصنومهفيرآهشئمنكاننماا

أشامنناسفقالوسلمليملتاملىفيعخبىالمتأميالمنااليهوورهكعوسمانالت
لىكاعلىظهرواشأعلميدالمريرهذاجدبونندهالبيلفىمنامصنهزاةيدفييرعرضواعلة

الدنياحينفيالمنيريداانأحدهماوجيايئيخحتحلالراوصأجمههاقاليشكالملوكأومثلاالسرةا
حميهةولعداعليهموقؤوسعتدنعاملهتمأحواصألحفىاالسرةعلىلملىكالمرصالاخبهم
لألفاراللضيمجاليسواخمهمواميغزفيليهاجونممامجتانهيرذلكصرتهمواوسالحهمعددهم

فيصالحعافتالىالدنيافىصالحصالانهاعلييدلوهذاصالهممنويفحكذليسرمعوانه
علسفيعديصنهزاهعرفوأيريداخهمدنهلعااوالوجهسلمطديمالتبهاصلىاسولالذلدالديئ

األيممرةلجنقملوكاعليافىالمعلمأواعليهذلكلرضوامعمواصر11هذانبججمبونللها
أظهرواألولمتاكؤناألرائمكالجنصكلىأهلفىتعالىكقوله

وتشفعثاسألتامنيؤكدماتفدممنهممجعلنىأنقهأاعاللهوقواالفقاشيارسولفمل
وجهأدبموروطهعامبرهقبولسعيهمانلمافهمشمنمنهمللهامجعلهاأوسلملياآلكصلىبالنبى

لمنشفااوسلمليالتمجلىلتافدعالمارسولورضعوانرضاآلضقالافيحالهمفانممئمكورا
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والجهادرالغزوااكوبزجواسايتفمنولدينالالحدااليسياتجايعودأمتهلدغاءميطاسأله
مئلهأقبهونمجبعندىلحجوادلوأبواضىلفااقال

سبيلفيةغزاعلىعرضواأمتىمنقوالناسلىاكيستيمظاثمامدأسعوضعوفيلهل
هوالهونهيأنبهوبكعملولبحراكوبزلحديشجوااحذاكرفىلىذاألسرةعليلوكالتصا

االطونوفيثناألجرالغزوأنحرصاعلىنهميبهعلنىأناللهادعإم113فقالتلبحوغيرافي
وةاالتشهلنزباعلألهالهااليناألأنهـشمقوسلمقليهالقفصلىاالرسولقاطائفتمليلىآفف

منيمنعاولماقعلثانيةالطائفقالحاقمنيمنعويتجللموتلكخقالهالثانيقولميبايالطائفقا
غيرانهطهبذلكالمعواعلمديعوسمأوحىالتصلىيهونأثاويحتيليبقامحيامحاحفمورذل

المأنيهونيحعملولثانيةالطائفاخكلزؤةاتموشقبلاولميظهرلهاأظهرذلئمماليهإمنهزأ
أعلمكثركماظهرالمهاوالتاليمبأيوح
معاويةنهزوةايقولونبرالسأهلسنثيانأبنيةمعاوزمنلبحرفيفركباوفولهفععلأ

كانتيةلمعاووةالغزهذهانلكلبىابناعنخياطبئخليفةقالكلفاعمانزمننشفىهفه
لىاخألفقكثمافيينالبحرعكازيابالمسميةمعاوكببمربئيربالىوقاليئرعشرسنةنما

رعشغاتتلسفينقفامنمحرجتفركببغاثاحيغمتلصاابندةوجثكباصامومعأمفبرس
مارثهاوقتفئيفعضىمعاويةزمنفيوظاهرقولهالحديثأعلاليعتمدعايهالسيراأهلوايةور

فييريدبقولهالمسيرلجازأنأهلمايقولهولوصحالحدياءمأئمةوايةوروهواألظهروخألفت
وهبعدهوانعزمنحردآعرازمنفيوذككامئماماكليتأعفوقشواليةمعابرزمن
تثنشأمحتىهؤنهمغزاةبفضيلىتوموسلمليقماسلىلنبىذأخبرااسفعانبنأيةهاتلعاوفف
بهاالودعااليبذلوأصابهاالدعذءوسألتمفهماشقيكونصا

لقولهامخفعفانفلبحرفهلكتاخرجمنتهاحينادفمرعشكلنوقولهأفممإل
ينفضىممرهاانينآلضامنأنتعمنلهالمانحاانوتبيهنااألولينمنااوسلمايلتاصلىنا

علىمخونأنتكونشمفبلوجياليباألشعايعلمأنةلواانبوتأعألممناوهذلثاذفمل
صلىثراألحوالكأيوجدفيوسلمتكرراكليهمنمصلىيتكروذلكوعنالعرمحسبفلك

مايفعلعلياألشياءبعضفيأصابالخطأوااألغلبكللمهفانأوغيرهبتإيمكاتكهناشعاظمن
السمانمعاحأأبىسعيدعنبنحيىعنمالكصالعالمينربطددتواوالحاصروالخمنالظا

ننحلاألحببشأخألأمتىضلىأشقأنقاللوالوسلملتمكلياصلىلتارسولأنبرةاالرعنأبى
فمرجونليهماوهايمجدووالعايهمأحملجدمايمولماكنىدتعاقاسبيلفيترجسرية
فاقتلأحعاثمفاقتلاحياصمفافتلللهاسبعلتأقاتلبعدعفوددشأيخلفواأجمليهمويشمق

والجرىأمعهضعافمكلييقعضىيةسأتخلففيالانألحببتأمتىعلىأشقلواألنقولهش
مااليطيقونمنهيتكلفواأنلبرخوفااعلمنيراكعوقىكهعليهمقلماثبيواالجتنابالمحالرفق
بفرضليممىدلجهاأخاعلىيدللكليموذاهاينوملوعدمجمزإعنمثلىودعناغايهمأويثممبئ

005غتهلعجزغيرهعنهيعخلفأنزلهادلمالجهاافرضعليولوتعيناالمجيانعلى
لبراعالوادهزللئمهافأقشلالتيلصفىاتلأفوددتلمهوسمالمعمليوفولهافصلأ

عنمالدعنوحدثنى

صا4سعيدعأببئيكيى
يرقأنرألهطا

عليهاللهلىالترسول

أخأشكلليلوالقالسلم
التخلفألحببشاأمتى

فيمخرجبئسعن

أجدالولبهنىاللهسليلي
واليجدونعليهأحملهمما
عليهيقملوتم

لهاويشيخخرجرن

دتبعدعفوديقلفواأن

اللهسبهلفىأفاتلاق

ئمفاحتلأحياثمفأقتل
فافتلأحها



عنلكماعنوحدثئ

لمافالسعيدبنجميى

قالرسولاحدبومنجم

وسلمعلعهاللهصليالله
فيرسعدنجيأتينىمن

فقالاالنصارىبيغالر
اللهيارسولأنارجل

يطوفالرجلقدعب

سعدلهفقالالقتلىبين

ففالماشانكلهحالىافي
اليكبعننىالىجلله

عليهاللهعلىاللهرسول

قالبكبركآلتمهوسلم
متىفاقرأهيهـهفاذهبا

أشفدوأخبرهالسهألم
طعنةعهثرهطعنشثنتى

مفاتلىتأنفذفدوأق
العذوانهفومكوأخبر

رسولفتلانلتاعندلهم
وسلمهملاآلصلىالب
هوحدئىحىهحهمحدوأو

فييحيىعنمالكعن
هلىالئرسولسعيدأ

فيرغبوسمليهاآلم
لجهادوذكرالجنقورجلا

غراتكليأاالنعارمن

يصطرالفقايدفي

لجستانالدنياعلي

فرىنهنأفرغحتى
بسيفهلحملبدمافى
قتلحتىففاتل
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المتممميهاوتحريفعاهادةلثملدرجقااعالماالتمكليعوسلمصلىوندتمنىيهوبئالأنهاديخمامعاوما
اللهالتمصلىرسولقالأحديومكانلماسعيدقالفييحيىمالكلنبمافيهاصعالمالما

يطوفلرجلافذهبللهاأنايارسؤلرجلصفقالاألدضابىبيعالربننجبرسعديأتينىمنعليموسلم
11لموديةاصلىاللهلعئرسولابعئتىالرجلفقاللهماشأنكبيعالىسعدفيفقاللهلقتلىابين

قدواطعنةعمثرةننتىفدطعنتاقواخبرهالسالممتىلهفافرليهافاذهباقاآلتيبخبرك
امنهموواحدكليمسلملماملىاللهوسولفتلانعنداللهالعذزلحمانهواخبرفومكأنفذتيهقائلى

لعموشمالتفاهعبالمنمصليخببالرنجبرسعدبنياتينىمنكلليوسلمالتصلىفولهشحى
ظفتدبأوسمالذصكيبعرانكاخأصعيبوماماخبرهليعلمبعدالموتفقدمنهمنبحثمكنوبهابأ

وذهابعينتلميعينمباألميوانمايرغبهالىوالمبادرةوسلمالتمكلعصسلىلنبىاطاعةلمرذالرجل
الحافانمفتيأواطهبئعلوفيلوفتاذلفىفقدهنلظاهرانالخابيعالرلطلبسعدفيالقتلى

فدتوخأنلبلىهاشانكلهبيحلراسعدبنوفولأنمجدهحيشظنطلبنيدرافبابالجراحثخن
أنفاميالمحغومبهيوصىادأنأبماهفيوصى5وخبرغيرخبرطللبحشكنيهوخأرسل

لطجاذعدداليفعنطبثاجررهيخوأناليلقاهاععقدانهسأللجاملموالتمكليهصالنبههيقرئ
استفارموبىضاهاسنعدعاءقىحمصكلليعمافصدبذلكولعلهلقائهبفواتعألمذالوفيوانفاذالمقاتل

بنحمىاليعوههملاليروأنبأنفسهملتممليعوسلماعبلىلنيايابانيفدقومهالىأوصىثمعهه
بتهاوقايتصلىلمسلمينالىمجبنهكاناذايقتضىللهذللشفألعذرلندابعدهنهمحيىمن
وسلميافتمكلصلىفتهارسولأسعيدبنمجيىعنمالئهمندوننجاالوبأنفسهموبلمعليه

ثيايلدغلىيصهـطفقاالف5يدفىتمراثكلاألنصاريأمنكرالجنقورجلالجهادوذرغبئ
المحهصليانفولهلقلفتلحتىبسيفمفقاتلعبليدعافىفرهنهنافرغلجسحتىان
ائلبففللناسكيراؤلذنحدحمضورالقتالصجديدذلكفيتنبهامنهالجهادرغبفىوسلمعلي

اعاوشهادهليحنايؤدىأطعممىالحربشدةعلىلصبروااصازأيرفيلهمونرغيباالجهاد
لرههأالسمالمنسبيلهالجأهدقىيهاأعدالوصفصابأنالجنهالىشوقهملبانلىكدفأ
دةلشهالتمباا

هوجمبرذاللرجلالسيراله3ركذيدهفىتمراتيأصاألنصارمنورجلوفولهفصل
الهلمثفثبمهلهيقئصدحملهلتمبهليموسمالىالنبىبهكرماذلمابممعلسالىااألنصارىلحامافيا

لمؤديةالئسهادةلمبادرقالمحااعنابأتغالهاأنورأىممهايأيدبهنفيراتطرجأنعلى
هاعظمبيسيرمتاحماعنشتغالواالدنهاعليصصلمجنةمنلتمكلديموسلماصلىلنبىافاللماو
وهوجمولحلرانلساكرأهلوذبسيفهفطرحهاوحملألوليائهىئعالأعدالله

المعادومملالتئىاالبغيررادإدتهالى3لفما
05الجهادعلىاللهفىيرلصوا

بماجممأعةبوسصلملبةاصلىلنبىامعوقدكنبديومكانخهذاالسراكرأهلوفدذ
انفبرذباحثلستمألنيهوولناسجايكئامعزهذاممحملطونأبفعقكلثريخمعملناللمحائقو

مةسدمقففسعمهنيبقالسنيالكعلىوخدىالرجلمجملئزأنثركيوهذاصاالمجماعتنعلى
اظللرجإلمجفزثالئامالمهههومحبكنوئمدعتمونمامايعلملعلفابمعناأمعكنوقوة
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أنمانوعلملكتيبةاأسوأمامنكانلحكةلهيكونالجاعقوالزالىبريوغناعأنمسمفوهفنمحيهلم
بقاءبقائهفىالليهيفعطرااالللقعالاليتعرضأنالصوالمجلهلمسالمعمهنمنبملثأمم

فيهفنزوتنفقلغزوغزواانقالاجبلبنمعاذسعيدعنفييحيىمالدعنصافسلين
وغزورممهالغزوخفذلكلفسادانيهومجتنبواألعيقفيالكمريمقويياسرفيمالهثريئويطاع

لغزوالفذدلغسااتنبفيهواليكألمروافيعؤواليطاعلشسلكبرفيباقواليعايلكرافيالثنفق
سحئملواألمواليريدكرانملكريثةفيعاتنفقعنهللهارضىفولهشهععاحبهكفافاحمعلمال
أرادبالنفقةاذا5بهكثيريريدأنمجتملومافيمشبهةودوخبيثهالمالدونيزيدبمصأللن

الخعلأفضلعلىيغزوأمثللمتاعايمقأففليريدبالكرأنتحللصدققووانفسلنفققا
اابتياءالقهلسفينفاؤياكياواآللهلسالحابأففملغزووأسبقهاويقعنيمالذلثذلشي

يفإفيبربدباأندمجتملووالسألحاآللةوتفنىلفرساذلحتىيعطبستعمالهافيالذلويهو
لكهصنبمايغزولتمأفضلاسبيلطفيمجبسلتمأناسليلالغاصمذلشالت

ومتابعتليهعةطايهونكارأيهثموافقعهيريدميالمترلهلهثريكسرفيعايياووقولهنجصل

منهممايثنعبمتنعبأنلراألممتثاألمراوطاعقذمحاألمرققأوعل4منفياتصيايشماركهمشاوفلة
نفدملمثريئويفمااليعودبمواففقالفساذذالصعمجتنبوالطاعقدتهبكنهايأميويمتتل
نهبدابرلغزوخمركلفذالوفولهاالمامذنلبغيراسزيباأنلهوهلمسئلهى3والفيمأمرلرمانم

بةعقدتموقروطاآلخغافينجرلصاحبه

علىالفسادجتنبفيوالالشريكفيواليياسرالكربمةفيهزوالتنفقوفولهفصل

حمملماابمايهسبصنوغزوهسعياليئحبهكفافايريدانهصالغزواليرجعففالحسبعالقدم

الالغزووالنفققفىوالمسابققبيفاالخيلهاصاءفي

رالخصبهاافىالخيلقالليموسلملتماصليللهارسولعرأنبنفتهعبداعنناقعمالئتهـنجمعن
دمأعلميايريدلقيامةايوملىراالخيهانوفيلخيلايموسلمالتصلحولهثلفيامةالثيوم

اظيرصيهانوفيالخيلانمقالليموسلمالتعنمملىالتكبطرياذلمنصووقدلغنجةوواصاأل
يوملىاوفولهاذفالمجهادآلكوإتحاسبيلبىلباطهافياعكحضلغنيتوهذاواصيةمقالفياابييوم

اليبقىحتىواليغاسكاليههبجلةاليذاالسالموأنمةنقياايومالىذلشباقأعليليلالقياهقلى
لىاوفتالسضمنهمالدفيهدعلىصبهالكفوومناأهلانيدأليضاوالدينصبهاهدعنمنأهلهبن
أنمقالعباسبناندروفقداألزماببعضبردتخصيصهأداالللفظالقيامفهذاظاهرهذاايوم

عرأخرسولبنللهعبداعنتاقعهالمنرهاصالحرجأوزائعنححتئلىعافوتأوتلفي
بينسابق4لودأمدماثنيقاالحفياءوكاصفدأفعرتلتىاالخيلبينسابقوسلمالتمكليهملىاآل

شسابقاجمهاكننعرفيعبداللهوأنريقمامصمدبنىالىلثنيةامنلمتفعرالتىاظيل

هذادليلفيالحمعبدمحدبئقالثنيقالوداعالحفياءالىأضمرتيمنالتىالخيلبايئسابقفوله
بايئعقبةبئمومىوقاللعرقاواسحألبالعلفبعضاالبمنعيهونلئمالالضمارازظعلي

فىوهذافنصومخوههيلريقسمدبتىالىالثأوسبعقومنستقأميال4الودالحفياءوثنعة
ولمابهايسابقوندريبممنلسبقواالجرىتدريهاعلىذلمنلماقىالخيلبايئجماوزقالمسابقة

مالئعنعنوحدثنى

معاذعنسعيدبنصحيى

الغزوقالانهجبلافي

فيهوتنفقفغزغزوان

ويياسرفيهالكربمة

فيالوويطاعالمثريك
لفساديبهتنبفيماواألمي
لغزوخرممموغزوالفذ

والةالكربفيالننفقا
والالمثريكيياسرفة
والواألهيفيفيهيطاع

هلكفنبالفسادمجتنبفي

صاحبهالبرجعالغزو
كفافا

بقةلمسالخيدواامفاثما

الغزوفيلينهاوالضففة

ماكعنيكيىحدثى

قللهاعيأعبدنافععن
صلىاللهعرأخوسرل

فيلخيلقاالوسلملتمكلليا
لفيامةايرملىاظيبراصبهانو

عنعمالكوحدنتى1

عرفيللهاعبدعنناقع
اللهصلىللتهأخرسول

لخيلابينسابقعليموسلم
منافعرتفدالتى

تنيةأمدهاوكلنالحفياه

الخيلبايهوسابق4او

الثنيةتفعرمنلمالتى

زريوأنبنىمسجدلىا

منىعركانبناللهعبد

بهاسابق



مالكعنوحدثتى

انهسعيدبئمححىعن

المسيبسعيدفيءجمع
يلاظبرهانليسلفول

محالفيهادخلاذابأكإ
السبقأخذسبقفان

عليعثمأطنلمسبقوان
مالمنعنوحدثنى

رسولأسعيدبئيكي
ؤصوسلمالتصكلليهصلىلتا

فرسهوجهخوطويمم
لفقالذعنفسئلائيد

الخيلفىلليلةاعؤدبتا

عنمالكعنوحدثنى

أنسعنالطويلحمثد

اللهرسولأنمالكابخ

حينوسلمإفتمكليهعلى
ليألرأتاهاخيالىك

لمليلقوهاب7لىبرءخاذا

أصجيغزحقايصبهيخال
بمساحمهمبردضجت

محدقاوارأوللهمفماوم
فقالواظيسمحمدتهوا

ابتمكليهصلىاللهوسولي

بشخيبرأكبرضقهاوسم
فساءحقفومقىلنابسااذاانا

ينالمئذرصباح
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ظقالغلةاعلىالحرصمنلنفوساعليلغقنيمالجبلتلمبااذلكفىداالجتهاليحنيبعمش
ةبلبرئانفرداذاواجتهادهاجهادهكئرهنجقادماواوفرسهلنفسهاجتهادهغيرهكاسابق

يفدعبدالحممحدفيقالهاالسالمفيواالبلكذلكالخعلالمسابقئاالبايئلعرباتعروليس
ضثإلرهايئبسالبقوسلمعليللهامليانأعلمواواالبللخيلابينوسلملتمكللياملىالترسولبسا

نهيرههـاأبقايئلمتسااحلماسبأخرجهلخيلاددبنانافيلطلىهايدلحديهفيوديسفصل
ماضجحنهيرفاأوأحدبقايئغيرالمتساأخرجهلسبقاانيهونانالينصاأحدنوذلأليكلى
فانينبقلمتساأحداخأضجهوامسئلىزهجواسبقافإلخالفلمنأنهعلى5ينهيركاالمام
سبهووانفهوللسابقاغيرهسبقانأنهعلىويسابقيخرجهأنأحدهماوجهبنعليذلك

معهلىممنفانفرعوأكإرالعاالهصمالثأحاكااأيفثذانعدليهاذويمونلهيهنئم
مالكعنينمقابنحضررواهلمننوالطعاماليهيرجعلمالخرجفسبقااحداالفارس
سبقوالطفهوللسابقرهسبغاغانأنعلىبقينلمتساأحدايخرجأنلثاقاوالوجهمسئلة

ابئوصوصأصبغءنلرفيهالخالقاسمبناعنالموازبنواماوركرهمعاالقهذافهولهالخرج
مافاممنيصبناورياهصازتاو

لىلتنيقاامنبقتسالتىايريدبهأنمجتفلبهاسابقممنعركانبئقهوأخمبدامحولهفصل

انساتشكاوفيوالثقلوالخفةبر3والصغرخدمنكبايئالرافيوليسريسمدبتى

صاحتماالميطايخلقيالعهلىاعلىدبدالعزعربئكتبممنهأحبوأابهممنلركوب
فيهاافادخلبانمىالخيلنبرهالليههىسيقوللمباسعيدفيممعأنهسعيدبئيىيكعنماالث

يديربأمياظيلبرهاليسفولهشثهئعليلىممنسبقسبوانسباخذافانمحلل
صنهرجهصشئعلىبينهاةمغزإلمسابةبدوالنهامحامماههمامحللليكانافاالمسابقتوفوله

فهذاعليصثئيمنلمسبقأخذوسبقابيهمامحللكلنأحدهماسبقااخرجاحدمنهماوا
والمشهورعنذخ3هبمحدوقالهاالآلخرفولوهؤياسالموازبناقإلالمسيبفيلزماأ

فرسبرلمتراهنيناواحدمنأنيعرفصلرهاناهذاشرطمنوليسمسئلءمنماال

كيىنمالصتفقحسبمساوخفقواغاذلشملىثفلمنكبوالصفئالرالصاحب

ذلفقالعنكسئلائهبردفرسهوجطوهويمسحؤليمؤسلمالتمصليتارسولسعيدأفيا
كرأماالسبيككلىبرداوجمفرسهوسبمالتمحليهصلىسمشلالخيلمؤتشالليلقفىا
الكليهملىفقالهذاذلئماللمبعهدهنصثلعنغأسثلوالياواالحساناطلهمروالمبالغققله

لهااوالتعاهداطميفيالغةالمباانماعوتبئانهوهذايقتفنىلخيلاالميلىتئعوتبتاقوسلم
مايصمنصعؤالعليهبملمةاألبرواالخيرجعلهاسبباأمنبهاللهالخصهاواالحسا
أتاهاليألخيبرلىاخرجحينلتمكاليعوسلمالتمصلىارسولأمالكببنأنسعنلطويلحميدا

نافمارأوللهموهبثنمماحيهميهودأصبهخرجتالةيممجلميغزجتىفرمابليلأاذا
اذاترلنابساحةاناربشخيكبرضأللهاوسلمالتعكلليعليفقالرسواللتظيسمحدوادتهمحدو
المحخيرأتداخرجحإينمليعوسمالتصليلتهرسولالأفولهشفيالمنذرصعباحفساهفوم
خبهنأصبحفاذامكاهنهمقلمسموليثممقتراذللثقصدوسلمليلتماصليأنيهونحتملليال

لفرنمصكلىمبقابيعلملعاليافأدادأننهامجتحلجمهماوفيظفربالخروجكالدتهجرقمنليهودا
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بهحابأالرفقبذلكقصدأنيمونمجتملويننوواأنفبلانعنمبالؤلمنتفاواالفاركهم
لكبذ13للةالحرواووضجثمسللحرابذلهقيهيم
اللوسلمليهلتماذلصلىيفعلأنبهونكانمجتملقومابليلأقىاذانوقولهضل

اايبيفيغارعليهأخشىمنالنلقرىوامواطمنيتهرببوقشاشكارقالسيمليساليلا
ليظفرارحينعذأنالمتعرفايئوسازالناسالطلوانتشرتجمكندالعباحأذابووفرفال

لمنوأمسكأذاناغندالصباحسثعفانذلتثبتايفعلطونكانأنيحانلوهمببعفبهمأو
ويحنلالقتالفبلاالسألمالىكرالدعوهالحديشقحذافىؤليسهسئلةأغارهيم

بىطالىأبنلعلىخيبريومسعدقالبنسهلعنزمأبووىوفدرلينااذلولمينقليأنيهون
جمهسألنللهفواامجبايموأخبرطمالسالملمحااعهمدائملبساخهمتوسددحتىكلىنفنا
منلماتقدمابدعوةزكأنمايهونيكتملوحمرالنعمكيهوأمنيرلدبئرجألا

لعدوابدأناكماألحبفقالهذافي5لعاالاوقداختلفرحمصرواعنادطممنوعلمدعاخهم
القاسمابنعنهوقالبعدواأوباألشيعخاواسواءقربوامأءتبلغالدعوةتهمالالقتافبل

طرسوسمشلالبربمنقربهنصىاليدمالككلنالماجشوبئاووليدعوااليميتواحتى
يبافعاالسألململيوهافييناالدعىةكالاجماالمنألمدنييناعنحبيببناورولمصيعةوا

أرضلىادكنالفرنجيا3نروحوربكاربايليهاهايدكللمالسالمابلغهمنفامامايفاتلواليحلم
وفدالفرصةوينتهزفيهميغارعديمأيخمبحبيببناقالساقطةفيمفالدعوةوعرفاالسألم
وهواالوللقولافوجميفاأبىبنمااألشربنيقعلكعبمنالتمكإلوسلمصلىلنبىبعشا

خيبريومعليموسلمللهاصلىالنيقالنهلتماطالبرضىأببنعليأنوىمارسمالفابئايةوار
تزلضىرسددعلىانفذوسلمكديهصلىرسوالآلفقالمئدناحتىيهوؤانقاتدهملتهيارسول
رجألبكنتألابهدىألنفواللهللهاقصليهامنبماصببخبرحموااالسالملىاادعهمئمبمماحنهم

لىاادعهمئمكسعلىلهوسلممالقمكدلىألمقالمنالدليلفوجهلنعمحمراحداصيرلمنوا
رحمهلوليداأضىلقااقالجدايابئرجأللتةكدعافألنخرانمقال2هونعوماإالسالم

فاغاهؤقاالسألميبينواحتىلمولعاقتافيهتدونبدعيحمأنيقتضىعندىوظاهرهذاالمت
االسألملىاالدعىهوأما5هتداوخاالجزيقلى8أداعنتدخليالحرامغلهبم5كااوالالجبرباب

فدممنوقتفيجمترقبومياالسألمأميانالمعنىجهةمنووجهه4ااالهتدتفتضىلتىاىف

دوتعابالدعوةيذكرأنمماجقفدزأعوااالسألمأبىمنليوماوقديسلملمتبدغهوممنعوةلدابلغته
فدنجلغتهبألدالمسالينمنفربمننالثانعقوايةالروجهواالسألمالىيووبأمىعليصك

قىكطالمعرفةاالمقتقدهالهباعليصعوفةاعادهقتفاهاوالبزيد3وعليهوتكررتعوةلدا
بعلدارهمنذلدالىالمسالينوانماسحعاجصبيوهنوذلثيقفيهالنعنلقذرلهذال

أنفيلزممقتفعاهاوالعروجههاليفلمتبلفاالسألمعوةبلغتملىوانكقداالسألمصالولميلم
اآلفاقسائفيالمسالينعلبيهحبلببن51واليوالذعراليصايدايتبينوالدعوهتعادعديه

تبلقهعىةلداأيظنكنلحربااهلوبنكبننفرعوحجتهقولهمنطلقدمو
أببهحنوخمنبنواماروفدأساؤا5ردعلهموليشامقلثفذيانوافقتيلواعوةبغيردقوتلىا

الدعوضجامأنبهبتفديمترقاتجههوانمإكسمئتلهموابافضاصملبهفرامنالهبمألنوجو



ممالئسهـنعنوحدئنى

جدفيعنشصهابابئ

عنوفتنعبدالرحميت

اللهرسولانحربرةألى

منقالوسلمليالتمصلىا
اللهعمميلفيوجينانغق

للطبداياةاسبنصانودى

أمحلمقنفىجميخيرمحذا

لألهابابندالةا

ابخهادلأتناجمالنو

نومالجهادبابمندصى

شوىاتأصلممتكان

ومنكانلكدمقابابمز

مندممطالمحيامأعلن
أبوحضاليانالرباب

ماالئقبدرقصحدثا

ذهمنيدمينءلى

لفورهفرمناالبراب

بوأبالامذهأحدمنيد

أنوأرجونمفقال
ذمموشهنم
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أجمكلموالالالمعهممضىدونالمحكشراالعلىهياالقتلصادفطذلشفانينتفلواعن
صكارأوهفاوحروثهميياونيلمبساتفىلعمليديراأتااومبكلساركأشوقولهفصل

للهاصلىفقالبعخامضيبينذرذلكشالواثيمابياونيدنهيسمحدراللهمحطسواأواقاوسلمتليلتا

عليهلتااصلىقالطحمورأمرهوظبعاودينهخباراواطههـاكباوالمألنعالاضظاماهـ3أالتألوسلمعليه
االنذارهماستقدمأنهموسمالتألعليهصلىيددفيالمنذدباحساءزانابساحقوماذااناولمم

تجدعنشهاببنانمالكأصلهمواالذاللمنهىاالنتئالمولانزبساخنزلعانديافاهاعوا
اللهسبيلفىوجينزدنجقامنقالضليالوسلمنتداملىلمألالمصولأنلمطحرأبعنضوفبنارحمقا

أكملمنقكانت4وتاتمىابابتخمادسألتأاأشلملىخيرشقكاتاصذنكاعبيانابلثىنود

لسيامالامننكانوإحدةبئاكابابكىدةصاالأكلنومنكافادلحاباتنمماكلدحبادا
يدلورةضرمناالبوابدذثمنيدنكللتدماخاولأبوبهريارشضالبلنالىبابكأعند

أنفقمنوسعلمضلعهنتألاصملماقولهكمااسدمحونوأرجاألننعمافقالاالبوابكاحذتأحدمن
اوحدرهمينياحدجنسكناليهتأنألشالحمرىأبمااصإلسنروىءتهاصبيلفييرزوجى
لفكراربداخماليأقلنداعلماتميواذلثفوممودرثينارقالأنيهفىضيرناوروقليدينار
صلىنذلكفىفيدخلالعمليريدبذلكانويححمللمدتعالىااءلىبومايعقربالعبادةمن

ولغزادوالجاولتظهـأظلمجماقدمناهاالنضاقلزضوانكاقتينيدجماأوينايؤأوصاصاألتين
أظهرلتألاسبيلفي

طذاياعبداايريدبهأدصكتملخبرتجثذاالجنقياعبافىنودىوصنتألعايهاصلىوقولهفصل

الخيرللألندنميماخهابناخيرأبوابثبدهيريدأنتملولباباصذاممنلعهاصللفااخيرأشده

ومعخاهلالةابابمندفلحاألالأمنفانماكاانوسلمضابلطالىمصالثمدللشاطأتلذوالبوالا
كزأفتكونقولحماارجلامملىتغابتلىلىوةاكروأأعالهأضلبلحالىاؤعونألتخلمأوالتاا

ضلىلبلغاانفندقةواكادابذلككرأعالهأيكونلكوماأعالثهـعلىيغلبوأعاله
لبصبيلفىيدبقولهيرأنوجهيهافىصكتحذاحاتصاكلبابامننودىلعباداتذءاثمنشبادنألنوع

دمممالححألةاالفلتهودتلهمنكانشعباانلكدمنىفعكونوضعرهدالجهامنكانتقداسبعلىنفا

منلالةاابابمنكانمعنىنصقوجمخاداالاللهايريدبسبعلأنمجتملوامسألةابابن
فيكونغزوهفىتصتقمندةصةامحليغزوهفىصاممقدياماأضلمنومنكانغزوهفىشل

غيرذللخاشيخاضليهافىاألاطقىوانكانمشكلبادتهبمنادىولغزوافيأبخيهيثذا
منيلقوااللغقانأمللبعضرأيتياالىبابكلندسىالصعاملأسسومنكانقولهفصلإ

ىاجرافىوالظمألعطشاألمبرعلىالمصمنومالىفينلمابمالصائمذلدبدعاءشؤصالرى
الجزيلالعوابعلىيدلالذىالمبابعدانالدعاءصنهذاصايخصبلكقتاعألمالمن

علمأللهوا
ضرولىهنباألهذمنحممايدمنلتهعماصكلىايارسولنهلتاأبىبهررضىوتولفصل
لتناشافىيئخدمنهاالدعاعهناغيرهاوانمنيدىأنفيضرورةعليهليسانهظاهره

أخديدىهلملعظاظيرانبئاألهنواحدمنالدعاءهنمافيكنصعلثوابوسعفايرالخفى
يهالتضلىالففإطاعهمنعلىلىلتقعااانعاممنوأوجمعلمحرائرنكذألجميعهاألنمن
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دخولهناالهيقاأنيمنالاااألهذهمندعطومنهنهمكونوأرجوأننموسلم
هناخاليرالشاالهيقابأنولكضصدالجضأبوابهنغيزةعلىدخولكمنضلألباباهذا

ذلثمنىتدأنسببعىلتىادتكلبابأولعباامذاضبالدخوللمححةالشلعبادتكلتهوعذما

وأحمأعلمللهلمجوالباا

ثقأرضهـلذاأهلمنأسلمؤنحراا

لهأتكونمغأسلممنأرأيتيعطوثهاثكانواقوممنلجزيةاقبلمامامالصسئلصن
مهمازجموأسلممنفانللحاأحملأمايختلفلكلؤماصقالمالهالمويهونالدميالينمخونوأأرض
النيسالينوهالهأرففامهمأسلمكنعنوةواأخذلذينالعنوةاأهلمايوطالهبأرضقأ

المأمواقدمنعوامخمالصلأهلوأماينالسلىفيئاوصارتبألدهمفدغلبواعلىالعنوةأهلي
فالهلصلحاأعللمنسلممنفولهشعليهاالماعالحواعلهنمواغليهافلعسصاطحتىمسهمؤأ

حمفىالعاوةوالتلحالعمعرفةأحدهافيسقأبوابذللششوفيالفقهاءجماعةصولله
فيكنثرممحياعالعنهماألمألكذتقالا3فىلثلثاواضرهم5معالحيالصلحالأهـ
أساموااذالمأمواحمسميقظاواكفزمعليبعدموخهملمأموا3فيبعلراوا

ألوالعنوةلحمعرفقالكفيإلباساألول

ننأعطوهشىعلىصولحواحتىعلهاوقاتاواالكفازحموابألدهممنقومفهماصلحاأهلفأما
كانارضمافهومالعاالمأموامنبأيدجمهمبقائهعليلحواصافالرموهاوضريبقاأوجزيئلمأموا

عاحابماليسنهفارهأوغأرضانبههئموتأمبألدرفرااأوأعطومكلىبهلحواياعاأوغيره
لخروجاكيومنووقاألرضفيالماليهونأعلىصالحواحتىفوتاواحرباهليلوأ
مأمولحواصطحرضغاجواصلعنشقلداألرعارضكالماالذنةبمكلىلمقاملبادأياان
الغابثفكلتفنوةالوأمامسئلةيتفدميربئأولمصبذكعقفدمسوابايدجمهمابقاالعلى
فهولمانهاراعليممنغلبناختيارسدوأركأوعايئمنلغلبةوجماماليسكللىصارالمعمال

ذلصبيافيمدمتالمسالبنعفانحافةجاواأياغلبةهمالدارعدلخناممسواعنوةأرضى
يمسبربقتالرفقتخيإتببفانالفيمالكعنأشهبوىوقدعنهاأونقاواأفرأهاالفيهاتتقدم

لفتالواوةلعتاشفلتأشهقاليخصسمومويشيرفاأوصلحامهاعنوةكنالمادخساوة

فاناماخبهبراعأنويصلعنوةابهدبراأنيصحللفتااولنكلظلحلصاأردتنماافقالحداوايساأ
األبىضانلعنوةواادنابالصاحوعيلصاحالىاسبباويصحأنيهونلعنوةاالىسبباقديهونالقتال
قاللغلبةبالعنوةملكهملتعكنأوزاعليهاصالحوأربابهابملحبأيدىاستقرتأنمالهاآل

بنورحاكااوماسمقارجللكلنمائفرجلؤمماألفعلىنيقكلشزسهمامتجرثماهالفم
فاقعضىجههاأمنهاوأقطعيخمسلفلممفابغيرقماخسيعاطاتقدمعليقىنباامموفجبرخسم
بعقأخاساألروقهممسنؤبالقتالليعكلنوةسعولمحقمممأصسامثألثةعليخإلبرنهنتذألن

لىلعنلساعممإكحمنمنمألحديميسهمثممنهيرفعاكهـممنوأسعنهوقسمأجاوا
والخيلعديصنوجنقمفامغرسولهعلفاءاللهوهيتعالىقااللتهالنفميرببنىؤسلمعايالله

واالنعفصولحواعلىفديروأمافدكشئيشباءوالتمكللىكلمنكلىرسالتايسلطولكنوعب

أهلمنأسلمزمنصا
مقأرضهلذ01

فبلماماعنمالكوسئل

نواففوبممنالجزبة

أسلممنأرأيتيعطوكا
أوأرضهلهكؤنأتمهم

ويهونالمسعينتكون

ذلكمالكفقالمالهلمم

لصلهفاناأماأهلفتل

همافهوأحقمنأسلممف
أهلوأثاومالهبلرف

عنوأخذيئانذلفوها

أرضومالهفانهمسلمافن
لعنوةاألخأهلبنالشاه

بالدهمعلىغلبوافد
وأماالسمينرشفيناوصا

منعوافدملصاعنااهلأ

حتىوأنفسهمأهرالم
علبهمفليسصالحواعلبها

عليبصالحواالماا



اوهذنحهللهالوليدرضىأبواضىلقااقاليبغيرقتالنوةنشووالركاببخهلالوج
ظهرعايةولثنهلعنىةاوجهلىلنعفاوكااصاحاوجهعلىلنصفاالمانهكانحىعندى

قالنبساحمالمضاذاثحمنفوالقتالوالركابمجافرامخمنلموسمحياللهالنمبى
قتاباحباالواابذخدكأحلوأعطىحدكأطلوأجلىخيبرأطلأجلىاظطابفيعرانثممالك
أطملفاخعلفممةوأمامشلةلبألداهووذحمفهذالساالنلمالابيتممطذلمنشتراوذهبا

صلحادخاكالمماافىشااوقالىواألوزاأبوحضينكهقالبهوعنوةفتختامالكفثالاحفيلعلما
فليسطهـنانفانوديارهوأرضهومالهسهفزئلحهصامنفعلفهاأنددلذااكمعنىبهاأصوقال

لتالحبعىاانالانهوسلمايهالتصلىفبىاماروىءنماقدناهعلىوالدليلعنوةلقوانابخألف
ذلكعلىوالدليلنهارمنساسةلىأحلتمماواوالمؤمنينعليهارسولهألوساالفعلكةعن
ماحهناوأهـكانمنفهو7سفيانرأبىاددخلمنيهةفخبومقالوسلمانعليللهاصلىنوصمار
رممايبهوزأشههذافىلخألاوفائدةجرمفعالنحموصاوفدتفدمفعلمنتأمايئلىااحتاجلما
العنوهحكمبمةلمبستدمفانهذاثبشذكافرعلقمدسةافبللغنائمالةويعفوعنبمنأن
عبروكليهاصلىاللهوسولأبوعبيدتعقالمفمنأخذواسزقاقموأراضميمدورءمقسممن
صافئلهذكأنلناسابعضفرأىفيأمهاشيأبهعليولمثاهيقولمهمعاماردوأهياعلىومنكأ

غيرافىزلهبكائذلكوليسمحةفىلهحافئاكانذلكانأقوللذىأبوعبيدواقاكوللىئمقبعده
قلففال5بدغييكصالماالنفالمنرسولهخصالتألتعالىألنالبألدمناليثبههايفئوممة

ممقخصهتوذالنغيرطاوندتكةلدفيذاقولهبوعبيداليبعدفىألقالهوالذلرسولواالمألاالنفال

لىافيههالفتالاوحرمحرمتهاعادتازممنعةساوسمليلتماصليأحاشلهمماهاوافالفتالبمنع
ضىلقااقالممقاتالماحرمتعةلسابعدتلداماامفيأوسلمعليهللهاصليكالدأمقفلمذكلقياايوم

بهةوصسلمكليهلتاصلىمارلهذلكاالولوهوأنأهـجهاعنمىمحنلوثنهاأبوالوليدرضى
ادوسلمعليهاللةصلىبىردألوةيىبيمديناذارأكلذلشصألصالألئمةمنبعدهصائزلمناويروغ

لصالصادؤدرأةوسلمكليهالىففلعلهوسببهملهمأهوايهماليردشهراصهملىستأواسبيهمهوازن
منعهمنكانذلكفىذستأقداولعلىكهموأماللمرضموارطموديهماكقفردستئالفاألهلوا

وقداجتيعواافتواكةيومممةألهلقالأنهوسلمانتعكليهصلىعنهوكاوقدفأذنوالهالممممالين
يكوذكبوزأنفكلكأحداالهاأيعبعنلقاءولملاذهبوافأنغالقتلامنالمممجدفرارافي

أرضوأمامسئلىيدهفيماعبقماحيأسلممنفكلوأرضهممودياوقدأتبعهأموا
حبيبفياوصكيرءاوالمحطذاذءبتهدعيصلحاافتخاماوافتششكنوةأكئرهافاناالنإللسى

لمعرودمحأنكرالداذفرعللهشاءاانضهابعدالذاأكرحمذعدإئناوسيأفمنوغمره
لثمسعيمااجريبوعلىممادردبعينوأرايزممانيةاجريبمحفجعلحنيفبنسهلبعثالخطا

عاؤذراستوالجريبماجاالىشعملقاأبواقالقرستةاجريبوعليدرهمابعقوعشرينأر
دسشقجفالهاشعىالذراعايدواابذراعوثكذراعاالشممقوهىابالذراع5قالنهعاذراستين

يىيذقصبةلنابعاواذراستونطؤلهلجريبابهيذرعحبلواالشلأصابعبعةأرلقبفمةوا
اش31عمهـالذراوذكاالشلعشرلهاستقأذرءوهىرطهأدفماكا



122

علىكفوهمبقاحهمححهمحيالحاللصلحاأهلحمؤلثاالبابا

يؤدونعكنأشهـاعلىيماطأوجلقمفييؤدونهشنصولحواعليااليخاوأنجموفالملحأهل
يفملىوجزالبادمجلةعلىفجزيةجزيمانالصلححيةالجزيةحبيبأنبنعاووقدرمعاص

كمفمواليزادعليعلكرلقلتهممنهالمجطيغرمونهشئجلتهمعلييوضعانذالثومعنىالجاجم
يوضحأنلجاجمايةعبهيعموديؤدختىهصأأدوامنهمأحداليبرأونهيؤدحتىامنوضا
وغناهمكددهمبزيادبدفئيةالجزفهذه5تفسيرماتقدمعلىكثرمنهججمتدينارأوأصعلى

ألنصاعليهغيريؤدلأدمحهاعليممنمواناذاواحدمنهمويبرأصوغناعددبنقصوتنقص

باعاذادزنةالىفىسملقاابناوفدقالسمئلةصخصهحالزنمامماا5غيرهاعليمنيفلمبعضهم
اصامحداأنعلىيدلوهذاسجزوأحازمأشبملمبتااعليظراجاأنعلىمسلممنأرضهلصلحىا

أنيهونوهذايحتمللصلحاأهلامنباألركموهىنجراجاالرضعلىأنيهونينعقدع
ذلحازفيلصاعنعسقدااكيفماخراجاالوضوعليخراججمالجاعليأنيهونصحتملولثاقعمماثا

جزيةلمحفىواليزاقالعليهلحوامافمماهىالصلعاأهليبجزيةحببناقالمسشلةكاآلماعلم
الجاجمعلىتكونأنأحدهماوجهايئصحتملوذلكالفقبرعنمفاوالينقصالغنىكليالما

نانيرأربعتلىعلىلغنىاديرابعتدنانيرفألأرلىوديناراارامايقرااأحدهذلوجهينفجعمل
فيالذمةأهلادعلىمالأليعنلقاسمابناعنيعىوممطوقدردينارالفقيرعنوالينقص

أطلهوعلىنيردنابثةأرلذهباأهللتمكنصكلىاعررضىمانرضعليأيسرواوانعاجهمجز
منأنالثانىوالمعنىلهميوفاذالمأيامنألثةفيافةعنهميتطرعدرهثاقالأربعينقالو

مقدارمافىعلىصلحهمأنيهونلثااوالوجهأصحواالولعنهالينقلشئعلىجزيتهاستقر
منملفقرهمألينقصونهملغناليهوديرافألجتهم

افرهممحياالعغاالمألكانتقالحبهغالثالشفىلبابا
يفكلىالبلدوجزجزيقكلىالصلحيقجزيتانالجزيةانحبيابنبرقدقالختلفذلكأن

وانمالهاسلمامثلكهاوالممممألتورشوالنقألتباعثنوفوالبلدفملىجمقكانتفاالجاجم
انمهأماانمامنبقىمنعلىبافيوذلبأشالخراجلماعاجمامنأبدافوقوفةاالرضوأماماله

ؤىروبهاماشاؤاصلديصنعونالهماالرضبيعفلهمجاجهمأخالجزيفكللىصولحوأعلى
كللىأأيكلىعامدكلديناألعايهاأنعلىصالحبراذالصاحاأهلمألقاابهنعنيممىس

زيعونةصيكلىسموهشيئاابذركذكلعلىثمأرضيكليمفمكارجلعلىينديخنارجاجمهم
ذلكاليمنعالجاجمعلىاذاوضعالخراجعلىهمبياالتفاقفوقعبيعهاذلسواءطمكذاقال
منهيمنعحبيبولمبنعندااالرضذلبيعفنعالجلةعلىاذاوضحواختلفااالرضبيح
شبىالجقعلىأوالخراجبةالجزلماوضعتاالرضأنحبيببناوجمقولممالقابنعندا
وجهويةالجزمنسخالسهاعليهمامنعذلئمنلمافىتفويتهابميجزظاهرفلممالوهىالجزية
يهاوالعحرفابيعالمنفموهدكالمدحأهلمنأموالاالرضالقاسمأنابنفول

ومامقداراالرضعلىيةابألصاعكاكااذاوأمافرعوسازأموالهملعيوالحعوأن
بهاوحومتملقالخراجالنبيعهاوالتفويتهااليبهوزأنحبيبابئقوليخمبليالغرسفيهامن
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يقفيهاوذلكالجزحقمنالمسمينبهبهاوقطعاأمماواتفألمجوزلهمتغويتهالمسالينحا
بونةافىأوعليهماوهواألرضأوعليزيمكلىالجاجماكتاذاالقاسمباقولطزعلى

لكسخاوأنيهونفالالصاحأرضبيجبجوازفاذإفلنامسئلةيالتمأعموجهصأتقدو
لقاسمابئاقولفيظاهرالممونةفاناالطألقالخراجمنانكاخكليتراطاشأوعلىاالطألقعلى

تعلققداقتضىعقدالصلحانووجعؤلكأوذىإبتاعهامنمعسلمااللحالخراجمكلىبفتمفىأ
الخراجمكنسقطأسلمذااانهذلكيدلحلىوالهبتهااألرضبيعدلكعنيلهبذمعنألفيالخراج

األرضصفةونلصفتعدذفىىلمرااالناألرضدوبهالخراجيتعلقفوجبأقفاأل
انمامجبالخراجانوجمذددوالمبعاععلىالخراجأنيقمضىالمدونةأشهبفىظاهوفوال

األرضنتقلتحياالخراجينتقلأنالكفرفوجبعليهاعلىبقاءالمصالحلببممبباألوضع
ينقلأنفوجببسببهاالخراجلسقط5جبريهنالانالفاوتلفهتلواستغدرتقلدألرضوال

شرطفانلعقدااطالقمعلباخاعليالخراجانالقاسمبناقلنابقولفانعفىمعهاراجا

فدرهمااليدرىعليهشترطاالنهالمجلامنبيعاابأشحمبناقولمنالمونةففىالمبتامحكلى
رملمووراألرضبقاءالخراجمكلىفعدومصلىكفرهلبائعاذللئمانميقيموكبنىوالمبلغهوالمنتها

وقدكانفرعلبعحافيمثلهغررالمجوزوهذااألرضعنجالخرفيسقطبيومبي
وأبئايدزمالمبتاطلياعلىالخراجأرضبتياعافيلفاسمابنفولعلىباألندلسالعمل

رغمنلباغاكقديهالنهذلكلىاجتأشهبلحاباألخبقولمامرأبوعامرمحدبنأرلمنصوا
لقاكسمابنابقولللتهسكلجهةاأهليلفبكاعديهااألرضبتياعيدالبددفيرايخرجمنمللو
زفانعقدغبرعقداالبتياعكفبمارونعقادالبيعبعدغاماالمبتاكلفدواعلىاعلى

كانذاالمجزىوهذاعيثنحلعقدكايفسدوازمهخيأللسألمةوالذلكمناألرضمايلزم
يبتىوثباجأنلىالسبيلوانهلخراجافديلزمهاوانهصاحأرضأخاألرضفدعااللمبعابراالبإخ

أرضبذلمالرمبلدناأهلألحقوقملفولاهذاعلىلبيعادفساايقتضىوهنبلملعضاجصكلى
لقأضىاقالملقاسمغنلافياقولعليمجراطفأجروهاينللمالطلظموظيالشاومناالسالم

التثبتلممظانماهىوابتثاليسجقوظائفاحذهالنيجعندينيروهذالتهلوليدرحمعاا
ا3وبذلكيأثملممرهأوغبفرارنفسهعنممنمدفعهاأمنانهذلكعلىيدلوالعبببرنجعق
4ضلمؤطالمااهمذشلوانماذلمتناعاوالبفرارنفسهندقعشمجلعليعلمذاثبتاالعاحأرفبى
منحانمايبعاعصفىممسلمبتاعاعلىمجبلتىلبلداافىلثيابااالنسانبتيمامملاألرضعلى
صحمنعاندسيؤخذيعلمطريقفيبةداىكرامنكذكياضهاهصقبيعموالاليمفعذل
أشهبفلنابقولاذافرعلكؤااهاليمنعذلكفانكسلمأصكالخفىروممسبةدا
عقدنمامبعدلمبعاعايلزمهأنانعجوزبلدناأطلريخبلعقدأوبمجردالمبتاعاعلىاظراجان

نجراجهاماسقطشلةبلمبتاعااظراجمنيسفطأضجانعنالمدونةفقالباغأسلمذاافانهالبيح
لمساميناماليهوالىثاصارمالهيزكولماملحاماتذااوأمابيدهوهىلصلحياأسلمذاا

لكمفرعلىبعدموخهمالمكرأمواذفيالرابعلبابا
قرجلاكنوتقدمالنورثأزضهمفاجملتهمعليالجزيةكانتذااانهحبيبنافولسفدتقدم

جاجمهمكانشملىافالجزيةاواحكمهاذلكاألدضىعليكانتاذالجزيةاذالفولهعلى
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يورثونالصلحاشأهلمافابئاعنمجيىبنمجيىالعنبيةومحفىودكنهمتؤرئماألرضف
فقدرثاوايدعلملورثتصانومالهأوضفانيؤرئوماأقلنافاذفرعيثهمموارحسبجمكلى
المسالينكيتفأزضومالهرثاوايدعولممفمماتنحماجمهملىيقلجزاكانتذاحبيبابناقأل

والوالىثالصاحأهلمنماتمناالعتبعةفيالقاسمبناعنيبئمجيىوىوولهالوارئ
عايمعليمقاصموماصولحواجهخرامنشيأموتهعنهمواليفعجىاخألهلبمغبرائهأقارنأ

لجةافىثمجماعطلىيهوثمئقوصعواعلىذاالصدحاأهلفيذكاسمإلقابناماقالهفوجه
لتؤوهاشيأكامعراليسقطموتهالنجهخراألهلوأرضهكالهرشلهوالواثنهمهاتعنههؤال

جماصعهميقككاخماصصولحواعايجىاذاوأماالمتوفىاذاللىوماوالهمألحايزموهالكانواوانما
كلىااألدمنكصناالصدأفردنفسمالنهلمسمايئالجاسةفالهالوارشلهمالمنكماقىفان

فلذلكمعصالحأحدكنبهيتبعولملخراجايدزهصننماسقطماتفاذالمالامنخصهكانما
السالينراثهفرخاوالوالعاعاأهلطمنهاتذلفلنامنيافرعلمسالينلجاعقاعالهكا

مالقاسبناعنصحيىبنصحيىوىريثهمموارالنعلمؤمحنالورثقلهمميظرثةوملهيعرفكع

سممرأةأوارجلنههـيرصنأعرحبمذمنونيذكريرثصناقافانمفقوأشايهمدأهللىالذ
منبهاظبرعاينفردونطذاطريقألنوجهقوالسمايئراثهفلذلهالقالواليعواذالا

كالالنعرلتىااأللسنعنؤرتجهماألدواءمنفىعايعلأقوالهمكاخبارهممذاتقبلمئلوفىابعلم

أسالوااامواأبمفىسىمإدليهمأحوآلفيمصىيحمصالو
نكالتومالهكلمحايوالمظدأرفمغأسلمكنبهلقملصاعكللىايةزجمكانتذاحبيبابناقال
انهلقاسمابناعنمىدميكيروذلكمنشئجزكلمكليدوذلهوهالهفأرضبعلهجمهمشمانسلمجاعلى

ممهذلكيشقطنههمسألمالفاخاثممبذرأرضجماجمغأوعلىأوعلجلهماعكليلكاسواءكا
ةلىامنوأمامامضىلمدةامنلمابقىاوعسعلةمخوهاتقدملمتوجيصكلىهافيوالخألف

أبوحنعفهقالبنموذلاندسقطالجزيةفىلمدؤلةاطالذعفىيؤدلميةشوابجالخرعليهوقربقىا
مهسألامنهماليوخذفىلشااوقال

وهعنىالممالينمالهرضموأفانمنهمسلمأعنوقفنأخذيالذيئالعنوةاأهلوأماولهوةفصل

يرذلكيصوأرفهوالزمالهمفهأحطأليحرأسمكرحمذتفدملذيئوهملعنوةاأهلذأل
شهـتراطااولوكانشأرضافيهالعملهاليهشاضافهابيدهالتىاإلرضأرفغايريدبقوواالمسامين

نصاعندمحوألرفعه4اماحماحكمهاجمقمالهكانناأخيشترىاوزلعنوقبهيمبعدا
بالخطالبنعررأىعلىالمساليغلنوائبعبتئالتفسمكندمالكولعنارضيه3ذللنوأصل

والدليلاالرضكسائرأموالمتفسملشافىوقاألبوحنيفقولهالعراقوأرضأركمصرفي
رضىباظطابعربهخغاماهالكوقبعصكاليكنهاجرضىالخطابنعرليهصقماذهبماعلى

والعتاىبىالقرولرسولولذىفلتالقزىلثمنرسولهكلىتعالمحميافاءاوهوفولهكنهاا

اموهاوهارسولغذضاعلميماصنماألغنبابيندولةيموألوابخالسبيليكيغوالمشا
منارجىأالذينيناإلبرافقراءاإلىفقالئمالتمثمديدالعقاباناللهاققوأعنمنجانتهوا

ثمقوندالصامإولعئفيسولإلبتموينصروخاورضواناوالتفضالمنيبتغونلهموإبوادممإرهم
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والبجدونليهمجراهامنمجبونلمقبدنواالبمانلدااوالذيئثبؤؤافقالاالنمارلىذكرئعا
ولمكفأنفسخيوقوخصاصةهمولوكنأنفممهبمعلىونأوتواويؤرمماحاجةصدورهمفي
مكالنسبقوناباالالذينهـلناوالخوانناغةابنارقولوبعدهممنصاؤانوالذقالئملمنثاحوناحم

االرضالبتبقيةذالممووالحفافيهالمواضعفتقواتلداابعدالذجاهلمنانعلىفهذايدل
لعنوةااهلظافآبتدلكمسئملبعسدهمياقلمنفالتبتىاألموالمنيرفلدواماغ
شعورهننساؤهمكالحرازالينظوالىالقاسمبناعنىوصكلوربهوأحامالكقاأحمرار
بحريتهمعقدالذمتقدحسموعفدلملميسنرفولماوجهذالخهموديقالحرقذمعةمنهنالمرأةودية
الذمةلهأويعقدأويسترفهبهيفاثأونأويقتللكفرأاأطلغلبكلعصنفيناالماهالن
وىدرفقشذلكاذادمسئلىيقفهمأحرارالجزقدذهتكلىفدعقدلموحؤالحرانهع
االوضنركوثجماجيمعليعبهمالذعيفرضالفرضأفديناربنعيمىعنيننىبنا

صعليمصرأهلعلىالجزيةفرضكنهارضىحبيبانكرفياوقالعؤاللمبايديهم
نهحبيبابغبروقالحدةاعليااالرضععليوأرضهمأجشكيرفيمنناتجأرعلبههم
وقاللفيافةاذنمععايموجعللجاجمواضاالعليخاصاوأخراعلهمعلاالرضفيأفره

أنيهونواألظهرعنمىلتهلوليدرحمابراأضىلفاقالبميولمعافقاذالفاهمماللطرع
بلدالمسالينسكنىجاجهمجزيةسببالنجهااعليهكانأرفاعلفنجزبخاجهمعلهم
يةبؤاأدلدهنأرضافأللميعمرمنهممنالهـىأناالنهفاعاالرضوسبنولفيهامدماوحقن

ججمتهاجزيةالنججكللىأهميكانشاوانعلهاأدىالخراجأرضمنعرشيأيفنجمجمته
مجبرزلموبيعهافيشلهلمبؤذإلسالينمدداالاالرضمنشنبيعذللعنووالمجوسئدة
ذلكقىكواعليخهموقالالقاصمبناعنمعشونرواهوسافىاألموالالرفيقغرذلهنبيع

ذلفمابماحبيبنمقواليويويتصدقويهبواانويمنعوقاللفارةافىلهكلمأذو

بثالهماخذلكالمواذبنافولليمجمىذلوبوجمعدمينكلوفالالفغمالمفبالدجهمبقى
واررتهوارخولهالعنوهألانكاأملمنماتومنمسثلةأفربابدبهمعادوبوهكلا

ذمحرجمسنفيلهانهنيبهغنقالوادوأهلففعهمأساذلكعنقاليهممثلمملقاابئاعنيحيىبنيحيى
االرضررثتمااللعسبوماسالهاحبمببنوفيكهاساليمذلكامرأقسلمأوارجلهنأوغيره

واماوانمايعمرهابالخراجالسمينفمىعموةافتصتلمااألرضلىذالوجهوالسامينىفه
نذكرهمابعهنحنوجهينفمخرجمكلىلفغايومبيدهكابئمالفهودودثتعوناهنكنكسلما
بيشالمالفىالينالممألهـكهحبيبصبناالوارثالمحقديذعلمؤانمسئلةشاءاتمتمالىانطفا

هوفوفةفهىارأوأرضىدمنبيدهكنماأثهوقالنسملقاابئاعنيكيىبئبئحيىويرومخوه
اوهلىفهوكالفىءمللهنالفغيومبيدهكانانهيساعلمفيلصببانمالكاظمنومماإلسالينأبدا

عارةعوناعليبايديهمافوالفغكموانماهومالألهلديفمظيئايومبيدهممقماانيقعضى
بيدعألهـكايقهضىنحبيببئوامالقابنفولوأماعلياليمرجعأوأسلمفاذاماتاألرضى

أفلمنأسمومنسمثلةولدهووفبتموأهلهكاهـكشلهلهلتركوااقليكسبيلعلىلهزك
ذلدعليواخغلعسلينفاالرضكسبوأهاماوصزنفعممومالهبنخبيجفقألصاقاللعنوة01

ليسشلىافليستكذلدالرصقاوأمماظهاعلىبدأسميالفهؤلهلجشفىعلىأستلمبانكليين
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ديناربنعيسىعنينهيفيعيسىوىورارةاوجهعلىيدهفيلمحاهىواوجمعلييدهأ
اندؤخذمنهمالفاسمبئاعنلرايقسحنونرالعهبيقمنوفيمميغالمممفهوبرحوهالهمنهمفأسلم

وجهالفغيومبايديهمماممايوخذمنهماالموازفياقاليرذلكوغوالرفيقالعينمنأموألهما
بيدوماقىككهااليمداالوضانالفايممبنواقولكليممىهوبهاخغحبيبماابئفول

الحائطملدصاحبطلىوهوباملالعلىلعامليابهيستعينالحاثطفىلرفيقووانمايمل
الموازانابنووجواومعافدنهوهذاتقتفععمعاهدنهكنسبهاالوجهاكلسبفعلىايعا
قملكلموالعوامماكتحكلىوااالرضفتحامددمنبعدمفعلىوماقىككتسبنددلهاما

ذوابئاضرورةمنفبرواحدفيالدفن

وسلمالتمكليهصلىالنبىطرعدةلىأ

وسلمعايللهاليلارسولبعدوفاة

لجوحابنعروأنبلغهعصعفانهبنأبعبمدالىحمنبنالتبدبعبدالزحنمالئحنص
السيلفبرهاكايلىكانفبرهاالساليايئكايافدحفوالسيلثمواألنصاريينعربغكبدالله

كأنماماتايغيرالمفوجدامامليغيرمنرعنهماستشهديومأحدلحاواحدوهماممنفبرنافيو
جرحهعنيدهميطتفاثوكذلكفدفنجرحهعلىيدهفوفعأحدهمافدجرحكانباالسى

شسنةبعونوأرحفرعنهماستيومبيغوأحدبينقكانشوكافرجعتأرسلتثم
لىيدلقبرهالسهلناقدحفراواألنصاريايئكاعرفيللهاكبدلجوحابنعروأنبلفهانهفوله

قدكنلفتلى51ئرأحدلكيوملقبورحفرالمسالبناشتدعلىامالذالواحدفبرأنهمامخنافي

وادفنواوأوسعوااحفرواوأعقواالمقالالتمكليموسلمووومحانصليوالنصبالتعبمنهمبلغ
لدقالمالقرورةهذايجوزمثلهذانافعلىقرآكزهمأحدوقدموأواقبرفيلثالثةاالننيوا

فىناقرمثرهمكأوهؤنكالقبرأفضلهماقنمايقدقبرواحدمنيهفىوايدفنصالفالسنقانا
قهاصلىلنبىايلتففيقتضىوهذاذلدممايديغيرطبدمجعللفبلةماكايلىحعلالوتجذلك

أخذهرمنستكثاااللىاأوحضلغرآناالهلعليمموسلم
بغوعروعوبنماعبداللهمليغيرمنفرعفماأحدتاستشهديوموهماجمنوفولهفضل

يلههكاكانفهرهمالماواحدلحنرالسيلقبرودفنافيأحدواستشهدابومينالجوحكاناصهر
والبأشلحفرعنهحالينفأللسعلابهاليضرموضحلىماذالمنقلهماعنافأوادأوفرجمنه
هذامنوليسبضعرارذالفيمصلحقولميهنذللوجهكااذاهنالميتوافياجبحمفرالقبر

لفزرأولغيرمنفعةاذللوجلقبورفااسنبشىلباا
ثعالىاللهكراهصنمانعتفدهكلىذبألسىماماتاكأيتغيرافوجدالموفولهفصل
التغييرتسرعفضلهمافانتلداألرخطمثللهوصبمأحدبذألهل6تخصاولعلهخصهما

وجهعلىالحديثهاكرمفىلماذاألوضلىتمعتادافىأمراذلثولوكافهادفنمنالى
مغهالتعجب

علىنماقىكالعلىوطوكذلكفدفنجرحكلىيدفوضعجرأحدهماقدنوقولهفصل
ذلكرقدتعأنيهونويكتملأعضاثهتليايئليالزدديالتؤؤركدفنهالستعجالدلك

لثمنتتى92

واحدقألبرفيالدفن

أباوانفاذضرورةمن
عدةكنهاضىبهر

عليهاللهصلىرسواللته

اللهرسولكاةبعدعلم
وسلمإلتمكليهمعلى

مالكفييحيئحدنى
عبدبنعبدالرحمنعن

أبينالرحمنكلبدالله
ممروانلجغهأنهصصعة

بنكبداللةالجوحابنا

مماالفعاريينعروا

ناقدحفرالساليينبما

برهمافنلسييقبرهماا

قبرنافيحيلالكايلىإ

استشهدممنوهمااحد

ليغيرمايعيوهاأحدلح
لميغبرافوجحامكاكمامن4

ناباالسىثامألالكأ

فوضحجمأحدهمافدا
وهوفدفنبرخهيلمكللى4

جمنيدفاممطتكذلك

أرسلشنرجهتهجرحهثم01
أحدبانكاكانتكا

حفوعهياستبومبيغو
سنةوأربعورا
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علملئهوالخعثرعليهالحالاتاعليقدقىكأقيهونسحتملوأعفائهمناالبتغيرثئفيه
بقيتقدأليقتضىفرجعتكاكانتأرسمبتثمجرحهعنبدهفأميطتوقولهفصل

منشناالبههمراممنيدهالةامكنأوذهبرطوبقالماولؤشفولهنهارطوجمأعضائه

ووفمتفخهماوقتفدكالسابانانهذاقىكطلياكامالىثارجوعتمنعالمحصورةومرفهاأعفماثه
بقيةاألحوالالمعتادمنلىالميشمعهاديبقىالذممدةسنةوأربعوالحفرعنهماست

فبرفىالرجألنماوالعالثةيدفنبانالبأسقالمالكصأعلمواللهاعفاهاتصالوالبةدطو
الرجالنيدفنأنالبأسفولهشالقبلةكبرمنهماكايلىاألصكبعلوةضرواحدمن

أشهبظلوكذددضرورةاالهنذدداليفعلأنيدلطليفرورةياحدمنقبرفىوالثالثة

أمهمبئلةعةاالسامنحظؤرةغيرضرلمنذفعلولمنفعرررةالمنحداافىكفنطفناال

وهناهعنىالقبلةكايليويبهعلفياللحداألفيويقدمورةفواحدمنفبرفييدفنانوكذلثأتالبأسكمال
أنهوسنلمعليابلهصلىالنبىبهنوقددواالمحدأفضلفيألثمهييقلموقالالحداالتفديهيوالثألثةنالريدفن
الفعنيلفياستويافاذاالففميلةخمايعودالىطهوهذاناكثرهماقراالمحدفىيقدمكانضرورةقبرواحدمنفي

ممايلىالالرمخبعلألفاممافيعنمعاويةموئمابىوسوىونعنيذحقاالخالسنرهمااكفديلىممااالكبرؤيجعلي
قرجالخمهبواذادفنأقالمشلةنساهابعدهبمبههليثمياناابعدهمبعلمالفبلهعنوحدثىهآلالقب
مالصأعلمييوايتتعاااللهالمعنىوذالنهانرابابيهاصاجىصبعليرلمالفبنربيعةعنمالث
عندمنكلهفقالجمرفيامنممالبكرالصديأعلىضدمالأمبدالىفيبئربيعةانمقالالرجنواب
فناتئللهفنعبدالتحابربنفليأكافجاءهوأمحأوعدةوسلمايالتصليالترلرأربهرانصديقعليثلم
الجزيةمنلمجالهمالىوماينقلاللهماليربدمنالمريئمنأببهرالصديمالعليقدمفولهالذرفياأمنمال

اذااللمعدندأنجوالىكااأفقمنذانجروااالذمةوعشورأهلياألرصوكبنصدجماعليالتىاللهرسوظعندلهسبكلن
عشورأومامولجواعليةالحرببمنأهلمايؤخذمنيذكولمالفاسمابخاقالاهمأخذمنيأىوسلماقمكليهفلى

وجهينعلىادالمدينةلينأنكتملوهذابذالثفالوهذاعندالوليدأإفاضىقالهءفجاهفليإئنىاومجدة

ثقيبهمالصحمالفهذالمأافبماذلدصبهبىلتىالبلوداتالثأهلايهابعدسدخلاينقلأنحدهمالهأمفنعبدابنيربئ
اجتهمسعولاالجهاشفانسافىتاكوحالفياجبىلتىاتلدالجهةلدألناينظراالجهاتهقمنحفناتثئا

المؤانت51وأمنشئالالدمننجيرالىوالينفلصشجبىفرقأوالسعةالشدةوممتهم
رهاغلىانقلأحوجلبألدامنيرهاغوانكانمسئلةلجباةااختصاصذلكهاللشووجعن

استحقافهفيغيرهميقملىمقبمالووجملىهالكزعنالموابئ51وامهمجبيتواليعدمحننهامن
وقالذبغايرزلةلناجقاالحابجفعهانقلسمقواقمنمواحفأليحببمانبهالختصامعهم

صواباندينقفذلكالىصدقاثهببعضيبعثلشاماأهلمنالرجلفييرهانهيقالمجوبمقوالمواز

محدالذعظلهوهذويعلممليلتاشحلىابلحرسولبذلألنهاالمدينةوأرهـصالكخصعدقال
وقدلحاجتوضيالحاللمدينثااأهلبحلىلغاذلئألظانماقالعالأنيهوومجتمليحتمل

زكاتهببعضليهاافيرلسلصاجةلمدينةاأهسلفيبلغصكنضالهزيحنرجلرجلافيالمدونةفيقال
باهوورأشبذلشبأسامارأيت
ينقلنفاألصزاقواعطااالنفاقكانبهاالنهلمديمةالياينفلأنلتاقالوجوافصل
بقدرمايغنيهمأهلهالتفريتيعلىوالماليامذامنهايبهبىلثىكانلثغودأبعدسدامنزقمندفال
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لمسااليأاقوفيولىمسنلخايفتهاعالنزاامنوعلىاألعطيةلمدينقطلىأحلبافيفرقتجهمميسدأو
عنورصكليمىمماذايتكييكلليهفنمرقتهموضغاللمالاهذاينقلانهفاذافلناسمئلة

ويشئرىذلكعولكنميبيعلفىامنعليهابإلاليتبهرىلىبلدامنتنفلكاةالزقىلقاسسمابنا
القولوجالفىءأويبيعهذلمنعلىوىماليتالعتبينفيوقالمهلقمموضعاقىمثله

عليهالكراءاذالبدمنقعمعتهموضعلىاوتبليخثبهنيعهبفالصوابوجلىطلمبهنذااةاالول
االمايبقفلمالفىءظلمالهلالقمنوجههاواخرأجهاعنةلزمحنرججدههمنلحكليهلكراوا
المالففدهذالممهمقتىوأحوطبالذمحذاللرهاالمظرفيانالثاالفولووجهكرناهذ

لهوظعالبببموضعلرخصهوأحوطفضللحكليعلكراواطلاطووفدأفضلتارهحلبايهو
المسلبنلنافحموفركألنالقمنلكقفيكولميلكراءنالصواساكاواذا5ثرالاوضعب
عنهااراخاليجوزاوجوهعلىفمقصورةلىبما

قديأتناأوعدةوألتمكدبموسلماصلىلتاعنددسوللهكلرقشمميبنادبهررضىأوقولفمل
عندمنكظنهاأبوبهروضىواسثدسلوضعاهذالعدقالعهدوهؤشيبمنالوأمحا
ماوعببهعنلقاضىظليفقواإذهواينجزعدثإلوهايمليفىعدةليوسلملتثاصليلتاوسول

لجرأبىعلىسكقفهوحقوسلمليلتاملىالنبىوإوعدبهوصاياهذمابافائملمجرتإوالمتبعوا
يلوفدقايوسلمليلئاعلىللهارسولابىبهرففاكلمحابرااصاهوقددهنفاايأذبعدهكن5ينهير

عدلينمبشمهادةبذلمشكلنراأنيهونمجتملواوثهـذوهكداهكذأعطبتكلحرينااءمال

وانلنظرأشيعطيهاحسنمنكلنذلالرآمألعالرلذلكفيقوبوبهرفبلاأنبهوتملكو
نجألألهيالمالجلالمحالىاقديعطىللهارحمهمالكالوق5وظوسلمليقاصلىلنبىالميهن

الزمةهىفهللعدةاوجككافاقسمثلةلياامنيننالىاينأعوجلداوجهفيمكل5يرا
ولمبعدسوصوأبوعدهالنزمظهالفيمناوسلمكلليلتاصلىلنبماعدمواتكونأحتهل
القدعيبنمصوابلمابيشافيرلمفداذاللمنوعدهينفكأنمكلمالابيتوعدمنغاعلعفوامماله
النساقالوعديدخلاواليخلوأيخماكون5غيرفلحمفيحكمهسونأنسحععلوينفذفمهما

اوئأدبدينارابرإشلةدلكأعينئحليبفرأنااأودشترئوالهيقولقيممئلأواليدخللأهيفي
اقكانتوأمامسئآالوأعدبهاعلىالزمقيمةالعدهطذاأإصابنااتفقافهذمنهكذاأسبفك

أننشفسرقعئلمظنكاوئجمفمصرغتكونناومنأفألشئفيباوعدمقعدقالنمخل
ظمبلفىدبنأويقولملىغداأعركأنافيفولموضعكنهالىبتئماادأعزللرجلالرجليفول
يدخلبهبهافزماوعدبانجالعتبيقحمافيبعفهذاقاالأسفكأنافيقولدينارأقفمالة

عاوعلمهاطريفثهثفيبوعلهيدخلالطمهذاخالهبكبذاوظاعتقىاالننممان

أويقوللهاااجتكرواليذأسلفعيالثدينارلهيفولأنبهمثمتلمانكاتتوأمامسئلة
فاذافرععليعبهاأسحبمأصبغالاقالماجقفهذوالموضسعاواليذكرلهأعبهابتكادأعر

أسلفكائكهوأناأخيقولنلهنجيصثلادخلهكاخأليذاالعدةعديبانيحماالولمحالمسئلةانافيفد
قاالسبنيبذالهالعديهيحموعهلينكهنأفبلذلبارعدعنرجعهافاماتص
كهمذلاللوعدوبالتمالهوفيقيمبعكومجمفلكالعتبيقيلزمفي

وفدصونحانجهبهزوسلمالتممليصلىلنىعدامممتثإاللمبفةخثألشحفناسرفلهوفولهفعل



الىحبملرحنالتماسم
اليمانلنفورواالتاب

ورالنذمايمببعن

الممثىفي

لكماعنبكيىمحدثى

عببدعنشهابافيمن

تحبةبنهعبدابئللها

عبداللهعنودمنهافي

دباسعدأعباسابئ

صلىاللهرسولإسمفتى

ألىافقالوسلمكليا
تقفمهولمماثشوعليهانذر

اللهلىماللهرسولفقال

عنهااففعهوسلمعليه

01832ءس

مداللهمجالجهأدتمكتابوالتمأعلمحغفقكهمماتعديناركلقى

تسلبهاوسلمبهولهوآسيدناوموالنامحدلتمكلىاوصلىالرحبملرحمنااللهبممم
ابئوااليلنذوراكتاب
المشىلنذورقىاهنماصبهب

سعدبزأقسمحبابنقهاعبدمسعودعنعتبقبنلتمنجناعبدشهاسكبئالمالئشنءص
لةارسولفقالتقضعولمنذرماتشوصكاليهاأانفقاليموسلمتاملىالتبىشولاستفتىعبادة

وسمالتصليهالتمملرسولاسهفتىعبادةسعدبنانفولهشاقضكنهاوسلمليالتملى
فتوىيسمىلهالمفتىوؤولسمتفتيايممعىوذقولهالىاجعالىلحكمةالمثيزمسؤاليريدسأله

رولموالتمكافموصليالنىاالمقمحلحععوذالنماممرن االحعباجهعليالعامعللغالىأشلم

وجودادهعااالجواخدهنهدإلكلانيسوغاذالعالماااالستفعاءفأماوجأوعلىكرةوالمذاله
يجهأوعلىكرةوالمذااالختبادوجيسئألءلىأناآلخراليخاوأحدهمااذاسألاآلضرفانها
هوبلباسعفتاليسذلكفانكردوالمناظرةالمذاوجعلىفأماسؤالهاالسعفعاءوالتقليدا

وفصداظهارالحقاالنصافمنالمناظرةوطالتزماشراذاائزلهماوذلدوهناظرةكرةمذا
ومنانصمابةذلثوفدفعلالمراءوقصدالمغالبةساوسلوتببيناليالوصولكلوالععاوا
ويمنالعلمبهههاقىتيساوالببهوزمحفانهمستفعياابلهوأماسؤالهوقتناهذاالعاالءانيملعدا
ألحدهمالسوالوانكانادونآالحقادميماواحدفرضكلواالستداللالنصالنظوألسائلاء 51

ثؤرالذعكليواالستدالللنظواغكمنممنمعيقلدهأنيبهوزللذورونهفهللعلماسعوا
ابردوراليهذدوالدايلحنيفقؤلحائزلهأبىابأوقالبعضاشؤلالصجوزله4العاال

الحاذثقفهلفواتلملعااافانوأهاهسثلةلسوالاونداالجنهادفرامنعناهماف
ياتنلقفاممسائرأصابناوقالوامخلىومنحلكجوازذأبومحدالىلقاضىاذهبغيرهيشعفتىألها

ادأ01األهلقاةكاقاأ14فأللدمنهوأمامانحصهفعهمالستةاشصورؤذولثركهالغيرهوفوله
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القرنبهالوفاءبالنذرلماعابئزاتركطفكاواالهباحائزغبر

فالمطلقامقيديكونأنيكمملوسطلفاأنيهونمجعملوعليهاظزصاتتأمىانلهؤفصلا

أويومنذرصومكللىدبقولأنلمقيدمثلواحنهرجالهواليبعلنذركلىلمكفايفولأنفثل
مطلقازفانكانصايئلنذرالبرفكراأعالكرذلمنأوتبدينارأوحجأوصدقةكعتينصالة
والثانىالنذرعاالينعقدانهأحدهماذلقوالنفىلممنافىاالدوعنعندميمايئفيهكفارةفان

ولعوفوانذورهمالىتولهةانعقادهةعلىلدليلوااالسمعدعهمايقعأقلعديهصجبوينعقدنها
ياالظهرانهوعليهانذرماتتأمىانسعدقولوفيحنهذاعباسفيلسنخبرااجهةمنليلناود

الوفاهلمقيدمامجسلنذراامنعانفرالنلتمكايموسلماصلىلنبىاالستفسرهمقيدالوكانالنهمطلق
كانفلمامحرماينذوهوأنالوفاءبهصاوشصااليكلمباوهوأنيهونبهالوفاءومنابااليبهببه
لينوجمذرهاعنلسالهمقيدالوكلناألظهرانكامايكبوزلىواماالمجوزالنذدالمقيديتنوعا

النىالنذرالمطلقاألظهـهرانهكانالميسئلالجوالمجبمونمجسبؤلكمنصامجوزممااليحبوزو

بهيتعلقفوجبانبةلفرابهنذدفصدنهالقعاساجهةمناليلناودومااليدزممنسامجوطوال
بةبمافيترمقيدانذاذاللالوجولباص

مفيلممافقدأنيهونمطلقاويصعنبهونيصلفظجهاسعدمننذرأمانفلنااذوالفع
بقفيمويقيدالقريدبمباحويفبةفيمترفديقيديمالمقيدفانافأمالمطلقلنذرااملكامضى
صالةأصلىأطلىدتقولهوالصفقمثلبشرظلميعلانيلزمانهبمافيعفرفيدافازبمحرم
أوصعفةبمثرطيعدقأناالمقيداكانوانلنذرااليدزملشافاأخابوقالبعضصوماأوأصوم

لمريضاعنأوفرجنيوملمطرااأوترلغافيفدفقانأوصدأوصبالةيومصويمعلىأرجقولدتهمئل
بصفقوالبغرعفةلتعدابينيوهاولميفرقفولطيخاوبافذريوفوقلىلعافولهمانقولهعلىلدليلوا

رأننذمنالاوسلمليلتماصلىوصكلنلسنقهاجهقامنليلناود4عؤعلىمجملفمبأن
لنذراجهةمننفشأكمانهالفياسجهةمنودليلنايعصيمفأليعصهأنذرالتمئايطعيومنيطيع
وجهالنذرعكويلزممسعلىبصفةاذاعلقذلكأصليلزمهأنفوجبمجنسه9الوفامايلزم

بهيئيوبياأنيهفركفارةبينالجاجاعلىنذرهفىهومخيرالثسافىوقالألفجاعوالغضب
الالتزبهاماحسبعلىبهايأقىأنبهاوالوفاهأوفوابالعقودئعالىفولهصقمانجقرلهعلىوالدليل

جهةمنودلعلناالتمفليطعهيطيعنذرأنمنلمليمدتعصلىقولهلينةتجهقامنودليلنا
الرفئعالالوفاءبساؤالفربهاففدزملعتاقابالطألقالوفاءفيهايلزممالهذهاالقياس
قالوببفلئضئفأليلزههواالضطجاعلفيامياكالجاوساذانذرأمرامتاصايامامسئلة
شانقوالنليلناعكوديمينكفارةبينوفعلهبهومخيرحنبلبناؤقألفىلشاأبرحنيفقوا

نذرمعصيةاذاذاثأصلينعقدنذرهبقريقفلمنذرهاليممىهذا
نفدوالطضبعدلهالمتقفولميجبأنهاوعليهانذرلمتقفمعيعهلماتاوفولمافصل
مجلهابمثليجبألنجلمففمههلمتاكنانليافاماوقالوجبلمتفممأثاصثملوبههايخيانعقدت

لفانهبشهبرفائشقبفقاههذاجاضلأوانفألنشفىايانفألقدمنذيىاقىأنتقوفلته
اللهلرسوللمتالتنهأدئلخطالبرضىانجنممركططنوبارمثلخنعلشسنواياقضائهاليك
ميفأهفرلثأوولبمبمليالتضلىلهمليقفقاللجااهفىيواعتكافنذربتاقالتمكلليبوسلمصلى
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ذلكومنمسئلةماثذرفيهااليلزهحالوتلدكفراللتزمانهبئبالوفاءآلكنكلليوسلماضلى
لكقولخعااوفدمخنشفيهأنأرثكفرنذرحاقبلكشألنافأرادتراننذعلىفقولأ

لشافىاقالبهوزتجومرةوقالقاالبوحنيفةبهوزالتبهومرةالحنشفقالفبلينافيكفارة

الريايةهوالقتلذلككفارةأصلهوجبهاهاعلىأنهكفارضأليجوزتقمدبداالوللقولياوج
لنيرهاخيرامنهافليكفرفرأيمينعلىحلفمنقالكلليعوسلمالتاشصليرسولوصأالتانيضاا

علىقتقدمفجازأنالمجينحلكأمهلكفارةاأنالقياكطجهةومنرهوخالذىولياتعنعدأي
فالنمقطاننذردآمكلتقولأنهثلااذلشوجبافأمايذمسئلةستثناءالحنثك
فاليخاوأنيهونتقضىأنقبلهاتتثمنابانعفالأوفالندالمفوججكلناظصأيان

سغدابنومحكوقدرولعاثامأللشفجأةنذرهاقضىأفملابسرعقموذللهعذرالففما
الحنثيميهنأنيهفرحيغفيحنثمناليلزمألنهأخرشلجوازتأيخرهأنتكمومجتملوعبادة

سعدفقولكالىمهمتهذليبرئالتعجيللكنيسقبلهالفواتظنهرهامالمبفلبملىتأخوله
وأماعلييحببيهواالنسانيلزمفيانماتستعملافظقكلىألناوجبينطذانذرعلىمالدعنوحسدئنى

طبعدلجهالموانوالتزمتهكانمقدتهانهابمعنىفاعلهانذريقالأنيصحفانهالوجماالولأببهربنعبدييقهعن
وأبينالثاشاظهرالوجهفيولكنهأداؤهاحدئئمكنأمحفهعن
ىؤارذليإهاوانلأدالحلىأنجصحافضنهايفعضىليوسلمالئصلىوقولهفصلجلمتكنتاكاجدته
بهوزفألوزرأخرىوازرةروالتفعالىلفولندب51مفمضافاناالهيلفألفظهعنهاوانكانالىمئممياقسهاعلي

أنهمنذلثاذائبتمسئلةأهاالقضاليبنذرهاوانزامهاويوجبؤإشريلزسهوالنذأسيمفبامغاثسولمتففمه
بالمإلمتعلقوطومعنىيمينكفارةهطلقافانكفارتهنذراانكانفانهفعلهوالمجوزلهالمجبكلليةيخمإسعبدالبهفافتى
كالصالةنحعصابالبدنأويهونلععقنحتصابالمالكالصدققوايهونشلوأالفانهمفيداانكانظلعهاتممثىأنابتها
والقبشقنحتصابالمالكالصدفقواالجهادفانكانجبهمالعلقأويهويالصيامومععتمهالكايفولمجيى

ذلئبنيةفىوينوبالميتيقفسعصكننشاملمنموانجوازالنيابفىالتنانالخالسبيلفيأحدالبممئيمأحدعن
والينوبأحلمكنهيقحنيهأناليصفانهلصماموابالبدنكالصألهفاكاخمفاكتصالميتنيفاعن

لموصىاوصعةينفذفيهانمبوزأمالكفقدقاللبدنكالحجواممايتعلبالماذواقكانفيصكلنه
كعابفىبيانهوقدتقدمرثتمبعدهوشاءمنمججكلنممنأنأليصحوهذايقتضىمجبهكنهبا

ألنكفارتهلمال51معنافانلمطلقلنذراايقتضىنذرماتوممايهاأمىنسعدقرلانالحبئإذافلنا
مقيدنهالظاهرالمقعدفاقلنذرااتملانقلناذاواذلكفيةالنيايةفىوالخينيمكفارة

بالبدنتصكاولوكانيمكنهايقفأ5ولذلئمامرلئدنتعلبالمالواالهبأوبالمالكالينتص
هن5غيرعننابومسئلةوضهفرفيكاالتصحفيهالتصحلنيابةاألبذلكهلميأمي

بخأبىبمرعنعبداللهمالنىصبقدمهثىالمنمقينوليقفممفمادمحنذرالمثى
تقضفأفتىولملحاتتسمدقباالىمشيانفسهاكانتجحلىاجدتمأحدنتصكلنمحتماكا
شأحدعنأحدشالييقولالويحيىعنهاقالأنءشىابنتهاعبافيعبدالله

ذلكعلىيدلوفربممنبقنقركؤلعتقدتااأقباءيقتضىالينفسهامشياجعلشملىقوله
ؤلذرمشيابالمدينةكانفنكباوماشياراقبايأقكنوسلمالئمكليملىالترسولصأملرو

باليلدسمدوهومعالىنذرمشيافجنمالكوهبعكلنفياجببهبمنفياىومففدرسمدفياا



لمهيا

المدينةمنئألنقاميالعلىوفباءقالسمدفباءفىعباناأوجبوفإلفياليعويعلىيثمثىنه
أناالومجزئهبموصعفليصللثالثةلمساجدااسمدغيفيلموازفجننذرأنيصليابئاكتاوفي

مأهلنسانذدتصنمنبهوأفتىعباسفياواهمارعليوهافيهويصلفليأتهلباجدافرلجون
يلزمهلذنذومنؤفمسدهاليجوفانهليمسفراايعكممنلمدينةوآهامنعبغيرالمدينةإ

االلمطىاوسلمقايألشلليلتاالتمصلىرسولأنىلغفارابفعرةحديشأبىذلكفىاالصل
ثنمسجدفباالىفالمهثىومسجدإيلياءوالمسجدالحرامذائألثشساجدمسجدصالى

اعالجهعمنيكونبعدممنعلىممناليهنذرمشيافأمامنالمطىاممالمنيسمنهافر

هوفنفيمهالبالدللمالمنأوغيرهماأوالبصرةالمحعسجدالكوفةأؤلذرشميالمطى

ككنافلزصلىنذراتياوأمامنممنوعامنهعظورنذزلذراألنهنذرهلمينعقدسفرضهاعلى
وأمامنمسئلةشاهالتتعالىانذامستوعباوسيأشذكرمبعنجاعقالفقهاءبو

ممدساليدزممذلفخأللمقدسيظنأوسمجدبياكلليموسمالتصبلىلنبىلمحسمجداانذرممئيا
إالالمطىالتعهلفولهفيالحديشالمتقفممصقمانقولهعلىوالدليلاليدزهيذللئافرلهالشافي

مالفمكنعنؤحدئقبالنذرطزمبقفرجبمافيهافرلصالةواحدمنهاياصالىلهاعاالىثألثضساجدوهذايقتضى
بخابحبيبقتنعبداللهالننرفصدجدزماالينوجالمطىباممالوردالشرامسجدذاشلجهقالقياسودليلنامن

وأنمابثلىجلقلتاليهتذرالممثىلمنالممثىيدزمفهلبالنذرفمهدهاانملزماذاثبتطهبهمثلةلمسجدالحرامبم
آنلارماكلالسناإوازيأاابعدوفيكأيايأتهاماشياوهبابنوظلعلمهكباوالشنيأتيهاراظلبمالك

الببيمتىممعلىيقولمثيوإناليوهذاخفيشفيلناعاهاشيااليسيرغاألميالمثلفرلباانكانلباوهلرا
ظرعلىيثلولماللهاللتعالقربتفمههالجلمثىالمسجدفيطذفيأولبالممثىقىفياألولالقولوجهكمهأل
فلزمنذزبناثيانهاهسجديلزماشالثانيةووجمادوايةنفرهليهمالمنالمشىيلزمفلذلل
لمسجدالحرأمكانذرلمنليهاالممثى

عفاأنتمهثىابنتهاعباسفيعبداللهفأفقوفولههـقدمهولمتقفعمكلفاتتوفولهفصل
بقفجازفرنفسهافيمسافقهىبقطعنذرمتعلقنهوذالالحجبقنلنيافيماعاتصجمراجرأ

التمكلليهصلىلنبىمسجدافصدفيبةنيالالتدخللفولاحذاكالحبهوالجهادوعليبةالنياانتيخله
ابتهادمسجدارسوالعليالممثىنذرتلتىافىلععبيةاالوفدقاوقصدمسجدالمقدسوسلم

وزادهاابفدكاشاؤائصدقواعنهانواحدذالحدعناليفعلذلكبلفألمعليموسلم
ممةلىاالممثىزمناسنحمذاالبهيقلوأوصتالنياكزالممنماذاليثنعجعتوهفاوراذاهب

دضابرالوللفااقاللنفنمتكلصيتبهقولبرأوعىلنفةبقدراشاؤالعدقواوانعكلنالصحبهاحد

لىتنعلقالمعمافةقطعالالمسجدالحراممنيرحمفباحميهرنعندصاويمتملرحممالته
بماؤنيحمالمسافقافطعفيوحكمهخاصةفيهالصالةبقفىلقرابقياغالماالليمليمسشقربنفقئا

أعلملتلمساجميتماعندعأظهرا
بهبديريحتهيأنوالغبرموحجفيبهيديرتأنأحداحدعنالبمشمللكؤفصل

اواليخنهبالبدعلالمثمىالقولنابالعموماظهرومهكلىفباءضاصقوحمالىالمهئى
احبيبةابىعبداللهمالمنصتعلبالمالوالبدنالمحثةالممثىبالمالبوانكاتبل
نذوعيفلوللتلياداهمثىيقوالأنالرجليماعلىلسنيشاوأناحىفلشلرجلظل



لمكيه

ةلبيشلدهاههثىعلىبيدموتقوذ4فثالجروالجروأعطيئهذاألكهلفقالرجلهشى

عليمشيافجثشمهعههءانلىفقيلعقلتمكئشحتىثملسنوأنجابومئذحدينمافقلتهففلشنم
اظفولهلقعندناالاألهيهالوهذامالدتئشىذلفقالمليكالمسيبفسالتمكنابن

لعفقهههبدغايتهههعلسنامقيبلخلنهانتموافقبعدنصغرسنعوحدطنلمايديرنسنوأناحىيشا
التفقهويلزملتىتتكررالعمالةواكالصومعتادةبوليستتندرالىاألمورمنهذامثلفي
االالحلمقدبلغيومثذحبيبةأببنبداللهوهالقالحبيجنبئاوروههراأولمنفها

بلىغهسكدثانصعغيراكانثها
ثئالانهيريدنذرمهثىفىولميقلبتبيشالىامهثئعلىيقولألرجلاأعليوفولهفصل

بالنفويتلفظلنذرحتىابهممايهعلقوالغيرذلكبمحجالتمواليلزمهنجيتالىههثىعلىقولةفىعلي

المميبمبمنطعداظكحمااللتهاجماوالبإذإعهالاائئلفظفاهدآفيابهنعمى3فيقودعليوهذأففالدرعدهدلكههثى
ذلسواءهاالنعنوغيرازإدابناوىروالذىتفاععفدملوالتأرنظرغمننقسهفيابروجيوأخاعطيعلئهذا
سعيدنوصدروةالمسيبابمسعيدبنبثالويذكرهيلمالنذرأكأالىالمبهىدلزمهمثىعلىفتابيفعوتفوك

سعيدبئعندهسنااأنعلىلخبرباسامنوقدجعالهرذيذكراكحتىاللجزهحفنمحدانهبئاسمروالشنعمفةظلشالتهلالى
الميبضععفوأنابرممثذخدبثفقلثه
المحبيتمثمىعلىوتفولفعاءبيدهالجرولجروخأعطيلئطاالهللهلالىوفولفصلكتشحكلقلتمالمنن
ذلواضقدفولهعنيرجعلماناللهبيتالىىالمثتعبعليلهوالحلرلقولهاالنمعتىكلىامشياعليدانلىفقيل
السمامناالنسانبكالحملفرأليخععلأهذاكاصجبالقعاءلغيرسببومثليغتتممنمأخذجروانالمسيتسعيدبنفجئت
ييعالعبوأناألولىوفدكاتالوفاءبهيمنبمالمعايمورمايشقالنزاالجاعكللياعمدهالعلمففاللىذلكعنفسآنهه
طذااذالميدئزماعتقدفيمانهبمارلكنهعنهالسؤالاليعواالحضلىأنابالصوادفماقالفاقالخشبتممثىعلبك
فيهامواباوالمثعكننالسوالأغفلالفولدنااألهيامالو

النذرعلىبابهنجهالوذلمثعلىللهابيتلىامشىعلىحبيبةأبىبنللهعبداوقولفمل

المسيببنوقدأمرمابةقرالنهمثلهيايدزمكاناذايدزمانهقولنامندتفدموةالجاجاسبعل
يدانهيرعقلتممثشحتىئمهـلهوةاسمثلهالذملتزمهاالذىىاكأنهوأعابهبالوفا

لماىكومذالعمواالديطلسقأهلومجاهنيدزمهبكالواالهتبالدينهأميضليوأقبلهأهيعقل
مجببالننراليمنعأنالتلفظزكوالنلقزمهاصشمماعلىلممثىكلليماالهفقيلذلكمنطلهجر

وهالذيأخبرأخبهونمجتملالمسيبذلسبيدبئفسالهاعنوقولهسشلةأنزههالعليهما
بئنحاسألحقذلفييرتقديديمدملمالجتهامالمداأهلمنعندهايهؤديمذلبوجو

العامقمفرمننازلةبهنزلتفبنوقداختلشالناسلصحابةبعداوقتهاعلمالمسيبالنهكا
األخبنصبوزلهلأعالهمألخذبقولمافضلهزوكايوخذبألخألفيأمنيقوللوذفىيقا

ابوالوليموعمطكدانهضىلقااقالذلالفىلناساختلاداالجتهاالت3طشلهاذابقولنيره

لهمأففبغولاألخذااللهاألصوللسأهلمندوماذومنهمشاءاألخبقولينزلهيكبو
ثاعد3وابعفهنأفضلكنبةلصماارطعضاالخمالنهامانقولهعلىليللدياوأعالهم
واعلمملهمأفولزعلىالفتهاولووجبابهخذوقويافولهلىالناساينتهئويفتىففهاخيمجيع

يفتىأن5أزلغيرلما



ثه

مننهلذعساليعامئمسكلنوالجوالفتوىاسبيلعلىثىيمكليئماوفوالبنفضل

دوبئيدزمثىمعلىقولهخهماسألكلنصناهماحداخاذلمسئلتاللشهالتموفيالىممثىعفوله
علىوفولهنفسهعلىماجعلىالتزانرمنكالنذراليفيدأاووجمذكالننرلغظبيققنأ

لىامشىكليفولهقىوليتأصازاهانلزمأنيفوجبفيهصرجمذلفدصشاالمحدفعثى
هانوجمطفهوعلىشلمتفانكانيقلىقكوخفيتأوالفاليخلىأيشالتموالفيكرحجاوالعزه

سمدانووانمانوىفهوعلىلمقدكطبيشاأومهممدكلليموسلمالتصلىومممحدالنبىنوصكلظن
ووجهالمدونةمالفىوهبنروامافيالمحيرمانوىواليدزممالمشىالمساجمكيرطافالنيتهميق

فعحزمثممياأدنثالىوانعليسهبهالسماؤحماالصحمذللهكانالفظااليتناولىمممصدظذانومحصعلىوافعاللفظاذلل
هوافعاكاوانالفظذااووجمذإكممةالىثىونملزممالمالمدعالفىقافقدنيهلهقكن

مالكعنيحيىحدننىحمطالختماايكطلىءلىفيوهلبيوتامناجدالمرفيالمساجدفانلبيوشواساؤاعلى

الميثىأمعاعرآيبمملمايهلىسمافيانهااللسائرالرىلىياقعبدالتمورسولهخصهائرالمساجايهأظهرهنعفى
تعليهخبهملظهرنججمأكاالختصابهاخصا

افلهببالىممثىعايهأوعرةحجكأفيالىفمثى4داهيبفيارابنوايزميدانهيفئميتوفولهفصل
الطرفالقببعضاصاحتىيبافتوصافيمنابريدالألهيصتوعلىاوفودتهشاطاافللبعدوسنبإلكاحكام

عربنعبداللهيسألطااأكئررواةوالفولدماللصضاعمدابخالقاسمطذللشوفي
عبدالمعهلخرجتفعجزلبيشالتالىياتذرشامفاينما

عبدالقهلهممرفقالبئاللهاذاصحىبيشاالىجلمقدعديهامثمىالؤخححأليثىبخماذينقاعروةعاللمكنعى
ثمفدتركبهاعرصافياعربئبداللهفسألمعهعرلحرجتبئيسألمبداللهجمزتجظرسدهشمولمحفاالطريقببعف
جمزتحيهىمنشدذاللهدصدمالكقالمالؤدرعطدعهامعجمزتحيتمنقشثمفالكبهاميمبداللهففالل

شمالوجمطقالفولهشعربناتهرا3فوالعبدالرحمنكاداورفوالنفيالمسيبوأباسالةسعيدبنأنمبلغمان
ذلكعليهامعوأرىيقولواألظهراخهاالتتكفولمجذليهااعتفادالشيقعضىانيثىيهامتجدونجعح
عنوحدننىالهدىأهلمنانبئمليجبااإلبعداناتثابهتبجزعنانمنصايشمليهاذللرتبلغ
سعيدبنانأنمبلغمالكفيىكقالهالممىبولجوبوفاافتاهايعتقدافيدزبهائقليدمممنذلئرهانالعلمأوتسال

عبدوأباسالتنالمسيبقالاماميقبةممناروصذعحوالدليلعباسبناللهدكبعرطالبوعبداآلشبنأبى
مئليقوالنناالىحمنكافاشتفتيمتمانبىعييسلماذئهصلىالنبىلهمااستفتىأنتنىمفأميبياالىثىتاننفرتأختى

مربنانتهبلهفولنفزهأمنثكنمقربةنيااجيئادبنىدفللحنهبرورتوكبدتشقاليكديعوسلمالتصلى
والجعوالجنازالطالمساجدثىبهكالمممايتقربمثمروعوذاكليهالسيراهنليمنوعوالمممى
ذلسشمسائللففىاذانبمفنشلالتزههالنياالصفةعلينذرفلزمهلسبئياوالطؤا

المشىلنذرنجنبافمايلزوانثانعةممااليلزموتبيينهاليهالمشىبمكيلزمالمهثىتعليقاحداهافي
والخامسقداشهإثفيهالعنلابعقنيوالىوالمكانالىمانفيابتداءذلثوالثالفىوالمسير

ااعلىثألثنأضرنيلنيتعلبألماالهثىاألوليالمهمثلةفاهاملهغمشهاركةوالسادسقفى
والراليهالمسمجفبمالممثنىاذاعلبئفيعوضرباليفوالمشنىلمسيربموجباالمهثىضمزجاذاعلق

ليهاتفعااالوالظحمناماالمهثىصكببويرليالمسيرابمهجبالممثىذاعلقافيبوضرالمهثى

كمنتتئ03



يهي4

أأولفهـةهنهلكعبةالىاوابيشالتلىبالبيتكقواللمشىااملتعليقفيختلفواابناوهنصااأ
دالحؤاملمسالبنيانكقولئمالىجهقالبيشمنعليمابمإشلأوالحجرأولنالرلىكفوال

القاسمبناكنواوقداختلفشالرثىالمالمسيروجوبفيبالمنفىفهذاالخألممةلىأ
لصفاوالمروقوأبريصكةبهقوالمابقاشيأاذاسعىوقاالصبغبفلكموالحطالحجرالحاقىفي

الئفرماهوضارجمنذاسمىواوشبعذلكموالحجوخوأجنادفياألبطحوفعيفعافبيس

معشيأكأواوالمزدلفقوغيرذالئكمهالجرمكتىاقىشيأاذايممىحبيبفيوقااللميدزمه
ينويأهبوزاداالهذأعأةابرأسمثلالقاضىوىىوقدبيلزساالعرفةلملمرماارجهو

ىالقيلاليلزممفىنيفةوقاألكرعرفةاالذلئسافىاقالبهذاوبعينأليلزمعىالموفعا

االلمشمئانممالفابنافولفوجأوالكعبقوكةلتالمحبيشاؤنسمسنماذاقالكاذلكنشئ
ثمقلي4فولنامممألبالدالبساعلفذااذلليلزمبأصلفلمعليعبالبيانسغلممااليلبيتبغرا

اليشقلنهذالنقاسماليلزمعومعنىاافتفظلالحرمالىلممثىاعلىفولهمنزااحنراعليمبالبنيا
لمهمصدالحرامثثمااللمهصمدالحرانماللطحاالمعفىاعليقولهفاسقلبيبالبنياشوهذااعلى

قممنأهنلهذللنقولهحبيبعنبئابهخغمالأصبغصولووجهنلبيبالينيااكللييشسمال
وهىمدالحراملمهابحاضرىنحعصعندةالحمهذاذالنمعىالحرالمسمدصاضرمحا
نذرمناكرتافقدذأومسرانذرهشيامنلثانيئفيمايدزماالمسملةوأمافيهانماالفرية
كأالىفنذرالىكوبلممثىصرعبهذاوانصرعبلعثىالنهاليهاالممثىيلزمانهكةالىمشيا

الركوباحدهمافوالنبالقاسماونقمنالمدلمسيرالهافنىيهقاواالىيصرعفنذراالنطألقأ
تتعلقثةااألولالقولوجهأوعرةطحجاينوأإالعليهالشئانهلىلثاواأشهبقالبهو

كننيةبنرهلمتقزننيلنذربكجردالىملهاافاذانذرالمضىلعمرةاالحجوهىبهاعبادة
اليسععهلالفظمذاانالثاالقولووجلسألموالصالةاسصدالرسولمديالىنذرالمضى

نذركنبةالقرنيةبهتقترنحتىوصميلزمفلذلئعلموالقسملنفروجماليالمحالمضىفي
علعهاألوللقولافىلقاسمابناقولوهعنىلسالمواالصألةأفصلكنهاسالمدينقحلىالمحاالمفئ

لممجزهلمشىاأرادانهذافىأشنهبزعنلموابناوقدقالمكةالىنذرالركوببدفجنيرالركوب
لممثىلركوسماابايئفهونحيرلذهااالمسيرأينذرالذىنفسموأماعنلقفيفاأرادذلالنه

أأنأومضيافاليخلىنذرمشياكنذلثاذافرعوالنيةبأحدهمابلفظلميتعلقنذرهالق
اأونيقرممكليبلفظذلكيدكنأوعرةمججقيدذلكفانيطلقأوأوحرةيقيدذلبهج

افيوروىهالكعنسملقاابئاروايةفىبهغيرهاقيدهفىوالشيأمنهيقفيهأنمجزلهولمالتزهفا
بعموةفيدهوانعرةفىهشعههنماظلهيقضىأنمجبزلهلمعجفيدهلماجشوخانابناعنحبيف

بنسئفاللذرهفدقيدنهفولماالوجكزألحجاعلالنحجفىمنهلهمافأخيقضىصازله

والمشياىأيخؤدلهفليسفيدططجالذمأصلغيرفىشيأمنهواليقضىأشيؤديهمجوزله
سعميرحجقىمئعميهصكجعلأنمجزلهوالنعقلمبلفظلميقيبفانفرععرنهفيصايامنهيقفى
الداءكاناذااالبةبقرليسنفسهفىالمضىأنلكووجهلىمالكوهبكلنبن51سواوالعرة

حجفىاثذصبهعلأنجازلهنأحدهمافلماالبمفاذابةلفراوجبالنتراالعلىيدزفلذلئممدةعبا
أنوجهيأحدهماعليذلئمايضالمكاخفاواالىهانفيلكابعافيلثالتةلمسئاتااأوعرقموأها



م5

اماأوعلىاموضعكذممفننياممثىعلىيقولأنبصثلهافيدهفيلزمصكلىومكنأبزمانيقيد
الموازعنبناأوالنعترواهوسواءقيدذلبالنطقلمايستقبلثهركثئاأوفىموضعكذاصحبم
بنفقدروعاوحنمطغيرهبموضعيهةلىابالمشىيقمدذللولمأطلقفانفرعمالك

حيهشماءمنيمثمىانهعبدالملدزعنالموافياوصوىيمينهموضعمنماليلزصالمشىحبيبكلن

جهلمحرمافانمنهفجمثىلحللمحاايهرجبمقفايمينهأخيهونالماالوقالمنلبلدذالمن

منلممثىاكققتفىالىيمينعبالممثىانؤلكووجمنهمحرهاومهثىلمحالحليابمخرجمنفاحره
منلمشىافلزميمينهإليعالحينحنئهموفعالناالطألقمعلفظذللششتضىالنحيشحلف

موأفرباحيشثوذلدمنليهااثىلماليهالىمهاالمشىلفظهواقتضىكأفانكانيلينهموضح
جهلفانالعاظروجمنلمايلزمهمنهحراايمبانيهونالحلذلوهوأدفىمنمجزئهالموأضي
بعدالدخولفيهمهحرامنلمدلنيمنمولممنهالممثىمنالتزمهلمااليهالخروجممقكممنفاصم
أومكنكانبوفتلكذقيدنشفااخفعلضكذاأنامحرمقالنوفرعكلرهالياففرج
بعمرةحرافيداماالنكافقمقالوالنيةبلفظيقيدهلموانمافيدهأونيقفهوعلىبلفظتفييده

مهاصاقيدكانوانيجدهأخرحنيافبقويجدليصحبمفانوجدمنيحنشانيومالحرامادم
الحنثمحرهابنفسيمرلتالأنهأحدحافصولثألثةعليهبنىذالحجشهرالىامهأخرأحراسع
صرلةايسقبئعجيدهاعلىلانكفارقاوالثاقبعدالحنثاالصامفىمحرمالدخولهطونوانما

الهتيوجبالعفرواللمعنىيرهاتأخطرهالوالتاالنهوالعنمركراهيةيمنعئعجيلهااذالم
كراهيةاللعهرةعندالحنشوكاتااالحرامولىمتقديمالحنثمحرمابنفسيهنفاللمتقديمها

ازلهيجدلمفان3ممنبتيأوجدحاانليومذالبهااالحرامحنشكمبهايوماالحرامتفديمفي
يرأشهرالحجغفيبالحجبمروهااالحرامكانولمابوجودالىفقةيخولالعذرالمحأنتأخبرذئمالذا

نصممروموفدالميقاتبلةاالحرامانأيضاعلىمبىدطذاهتأخوساغتعجيلهذلهنمنع
هيةبرلرافاهذالععلفىأنااللميفاتافربلىممنهامنزلهمنلرجلابدمانيجونأأصابناعلى

ينعفدحجالمغيرآشوالحجوفيبلبمأحرمنيقولالعالءمنمنأالرعانالحجأكدثقديم
العملالرابعققالمسثلةوأمأانينعقدحجاالميقاتفبلبلبمأحرمنالعاالءانتلصولم
لىمهشقادراعليهفانأويعجزعنهلممثىايقدرعلىأومحرقانحجشفىناااليخلىنهالممثنىفي

الممثىتدعرانيورةواحدفالفطريقدمنعادكةالممثىالذصكمهالوعغديسنفدنالممثىا
يأخذأنلهفابعضأخصرمنبعضهاكااننهزاالموافياطرقحمهيرقفقحمعابتشمنوانفي

معتادةاتكينذلكلندصالقمومعنىاأبوالوليدرحملفاضىاشاءمفامظلطريلأ

اوهلىمنهالبدلهبأنهلهلعهبيقواحتيافيلحرومثلهاكوسعققلهندلسبالكاجمذلئفمن
لبفىيرثميةالسكندبىالىلدسايركباوأنختاامنممااالبدلهيربرأنلهأناالعتالليفتضى

نبيظفهوالممثىنعجزعيطالعذراهذاكانفانجدةلىالفلزمارمنلبايرهعرثمالىلنيل01

فانهلمعهاداهوالطرياذوكاثىالمعلىالقدرةمعكانانراللحركالركوسفىاالركوسفى
الطريقانكاوأماذلكاخلهدوشموضوعهااعادعلىاأللفاظمجملبمنمنعلىكبىء

الماشىفانالممثىايةفياظاسمةالمسئلةوأهاالمذهبعلىذلكلهفليسنجبرهالمعاد

منيرجعحتىاالفاضةأضطوافاناالظصةطواتميحتىيكمثىأوحنثهالحهلنذرهفي
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هنىفىوكبكبارامنىانيلمررجحايوبمافةاالفطواففدموانلجارصالمئيكبفئننىمنى
لطوافاجملممهاوانلمناسكاحتىيههليممثىنهماالأصابحبيهبكنبناعصولرصاط

علهمنذلكالنحبيبقايافيالجارلربنىويمهمىاالماشيامتىالىاليرجعفانهالفرم
ابناأصختلففلمعرةفيوانكمشيهفرعالحجعلمنشئقىيركبأنوالسمبوزله

الحألقوأماالعمرةتمامآخرالسىوذالنالصفاوالمرفيينبالسىيهملالمحأمشيهأفي
المحثقالنحالونذرمشيامنبأنالنذرلهغيرمشاركةفىالسادسةالمسئلةوأهامنهانألتحال

اءالميقاشفآحرمحتىهمثىصمقيدطعمرةاليقيدمفاتأبهماأويقيدذلبعرقاوحجأ
لفرضهيبهزيهلقاسمابناالموازعنبنفقدرومحاوهوصرررةولحبهفرضهلههعثىقىالعترته
سىواحدطواحديريدأنهواعالماووجدذالنقالانقراننفزموقدوجبكليعومدين

نوالحججوازصكنيكلنعيهبانكالعموقللننرالئهمغعبهوخاضهفىاللشوجيهذاويحد
طافانذلكومعنىناقصليلولكمنملىمجزفلنذرهأنوفرقعهلنذمججهأصمذلفجنيمنح

ياحدوكللععرةالحجبينجعاذااجبواخدناالمجفألينوبحداوسعياطوأفاواحدا

عنأخيصحفوجبالعمرةحمفبطلالقراقعنهاهحينوبمجزأنلمإالفرادعلىالزممقصود
ينوىبالحجلميقاشأصماصاهفاالكمثىجكأوالفيدنذرهوانكانمسثلةلعمرةاموا

جاءفلما5والغيركرتقييدايذولمهنذبىفيهمثىفجنالجوابفدأطلقالقاسمبئاوفرضمألمذره
انماهوذلمثانالمواذبئاوقالفرفويقضىلنذرهانمجزئوفرضهلنذرهبلبمالميقاشاصم

لفرفاليبهزئهطفمافانهينوبلطجأحرمثمبهجقصدذااوأماوأطلقوالعرةلميفيدنذرصججذاا
وجمفولولميفصأليههايقفأنيسقبلهوأصبغملدعبدالوقاليستأنفههاواللننرمهكليمأ

ينبلمافاذجبتينواحجتينعنحرامينعقداأنوإلصحمهوانعقداصابالحجقدأحرنالقاسمابئا
بلدجيقيدنذلالهأنبايئوالفرقيقضىآكدهاوجبأنمعينةنهيردحجقواحاالعناصامه
الحجلوفأللهولىهمذلحتىجباطفقدتعينبالحجلهأصمئممطلقانذركانذااذلألنهفيأويطلقه
ذاكذاابلدخفيدنذزههنزلةبهبالعدبسفقدعارهذاحجاييقفأنللزمأوأفسده

هساذىلوصاالموازبناوقدإخغالنذرالمقعدفكذلكلنذرالمطلقامجزئصكنأماال
رلنذاشجزمكنفلمنافصةلفرضكانتبهاحجقافاالفرنفقدنذرحجتابققيدنذرمالحجافاانه

بهاقرنبأنذاثفدنقصهاعنفيكمونملةكاحجةبنذرهدزملىفانهلنذرالمطلقوليسكذال

فقدقاللحجتايئااحدىصجزئمكنحجاللكانلفاسمابئابقولذاقلناافرعنحجقثش

فرضهصجزئصكنعبدالحمبنواالميرةمحالحجقالفرضأحدهماوهىيقضىايمأبانم
بهماكدهاوأينعقدعنآينعقدالحجكلههاوجبأنأنلمالميصحأنهووجههوعليمقفعاءنذره

سدسفروافيالممثىألنمئمميهايريدلتفريقذاللهدىديهامعؤرصوفولمالكفصل
بالتفريقلنقصاعليفاذادخلوماتمالصفعهسننهمنأوسنةقايمثبىفيئرطايهوالبدأ
نظمجدفبقرةلمفانبدنةذلمثدفىالدوامسصلىالدملىنموجههبمكللىاالتيانعنممجزلله

عكلقدرةالشاقمعاأخرجفانحبيببنلموازراابناواهأيامعمئرةدفصياملمصبهدفشاضانلم
علىانقالكانسععدبنصحيىمالئعكنالموازتجزئهكسافىالهداياصبغاكتابالبدنفنئا

هلىفقاواعلسكيرهرداحألىنطاءفسألكةأكتةضافأما15 ليحىرصربىاسى



ل

شجمزضشيتحيثمنقاضعيؤدأشأممثىفأصصالشماالسلمنينةفالقعشا
بنصكيىيهونوأرجوأفماكروههذابمئللناوأمائنذريلزميريدانهكاشىعكننوله

ذلفىفدكاولعلهجغفعبويهوخفانادرةأااللىقعابغرالتكلمالسكللهففلمجكلى
لعاالءاوغيرصنحكمطاعنيسألأنحتاجولذاليفقوفبلصباه
سفرهلأحتىفركبثىالممنعتاعرةبريدوجعضاصعرةفاصابتنىوفولهفعل

أعهموهذايقتضىلهدىاليهبأفتوهفالعاالاوجلبهكمنمأومنسألطثماافئنجابرفموا
لمعفىعليجبرابوالمدينقمااخانفهمأهلسفرمولذلكفىلجبرهاؤكبةلبوداعلييوجبوأ

أولتطيبففسمبمافاقكةأهلمناععقدأحياعلميريدلماالمدينةافدمسالدانوفولهإفمبل
ااممعتقاصثىالميكادالمماماخذباألحوطالخالفماوةحكمإلغفاحلىا

فانجمزحيثمنعادفعثىنمبئكبااانهلتهبيالىاممثىقىيقولسكندنافينأألهييقبرا
جمبدلمانثماةأبقرةأوبدنةدىوعليمإلبرفاجمفعافدرعليهثجالمشىظيستطيعيمأ

قهطربعضجمزفياننهيريدممفالىتعاالمحبدتالتلممثىنذراعمالفجنهذاقبئاأل
ذلكمثلمناليالهاللنزمالمااواالدمبنذرهلؤدااصطلىدفااواليمنعهؤئمسنبىيرانهلمثىاعن
لغبرعذرفقدروىفرفهحدفانواسفرأنيهوخفىلممثىاحممنوانماومابعدهلسفرألئانىلمحا

حدأفضلاسفرفىإلمشىزأنلمواابنايةسوامنيرولمضىاهيبتدىلوحميبماليجزلمقبنا
همااحداحالتينواليخلومنعنهبالضعفلممثىاثعجزعنقرفوانمسئلةفرشلغيرعروا

لمجانهيطيعفانذلكمنأوييأكطالتلفيقوجهعليسفومفانيةفيثىإلملبايطمعإ
ةمييعودئمالركوبمواضعيحمىوثىبملويالنزئمجمزكبحتىيسنريمفاذااستطايمهثعا
أحدهاأصولثألئةعلىهمنىوحهـذاالممثىلعفريقوعليمدمذللثمجزئهمأكبويممثىوأخر
العوقفيمنهالطريقهفىالممثىجمزعناذالئايايمينهفىأوحنثهبنرقدلىمالممثىأ

لااالبالركوبيهونالوذكلمساليرمقاستداامنوالبدلهلعجزفيمايدركهموضعياالراحتبم

لرههامايبتىوالوصولغامجرئهوالممثىاعنلركوبوالينوسالركوسلذلكايرتجكفجارلهأن
نسكهجنسمنولمحنسك5غيرونفيمدلتزماالذيلمكانامتيلزمئفعاؤمعنذفيالمثهىمن

دأتوالسفرواحدفىالففاءأفلوالتالشانالوجههذاحمثلىفلزممالتلفيقالذمكهني

يدزمهلمكيرفيلمحدومنبفروامئميدفىقضىرعأأخيممنلتلفيقالمشققفيعفلذللشكمتلعا
لتلشيقلووجعوكذلكعليعوالثايفلهلتكرريشقسفرواحدالخاأحمرمنطفبالفضاءفيأ

واغايلفقالقضاءاليلفقانوذلكقأخرلمجلقضاههييرجعهكليمانصبهلميستوالقغمامفلمفي
سنرهفيسعطاعاماوالشلئيلزمملىكيقلمثاسفرهفيبالمىعلباالاليطمعوانكامسئلةبه
ثالثةمنبضهمثمىفأليخاوجمزءعناشدلكاذمسئلواليعوثللتلفيمقدىإلواال

األميالأويليومينواليومليسيريمامنهالكثيرأوكلبفدبهشهأخيهونأحدهاأحوال
رجععذااصالدلموازعنابئفقدرومحاعقبةعثىيقبقويركبأنلكئيرمثلكبافانكان

وايةروجهعصيلمقفعهكبمايكلشىيرجعانهمالكصناواوفيأولهعنالمهثىممابتدأ
لمالميهنكثرمنهأنأبالمشىساوىكيرالركوسحتىلماانهظاهرهاعلىحملتلموازانباا

لنقصاضليهممادخلاانهحبيبفياوايةهوبعاالركولشكاناذاياغايثبشحكمحمثىه

سأكالمدينةفماقدمت
ثثهاماؤميافأمعاال

حيثمنأخرىةمي

يحيىقالفشيتجمزت

الميايقواودممعشعال

علىيقولفاينعندنا

اذاأنهاللهبيتالىمشى

فعثىعادثمجمزكب

لمجزفانكنحعثمن

فلجهثىلممثىااليسعمع
إلءبهبثمعليهماقد

بفرهأوبدنةدىوعليع

الهىايجدلمانأوشاة



عىمالألوستل

أناللرجليقوالالىجل
فقالببشالتهالىأحملد

مجملهأننوىانمالمث

بذلكيريدرفبتهعلى

فليسوتعبنفسهفةالممت

علىوالشعليبماذئك

طنموليهدوارجلبه

فلمجهوإليهبنوعشيأ
معهلىجلبذالججوا
لىاأحملدأنانمتالللشأوذ

سجأنظاببيالته
وفدثئعليفليسمحه

فضيهاعليه
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مجهطوكايبهبزلممثىعاذافيعامبالمهثىرفانكايلزمجإلفيلمشىامجزعنالذئلموضعبركولمجا
ايةرفيالليلىأواليومحبيببنبرايقااليومنكبأفلوانسمعلةللتفريقلدماعلي

عليهءلبعفمعفبتىمافيمقضامشيمنذالنمفديقدمووجماكبيمشىويرجعلموازفانهافيا
الجبرالرجوععليهليسذلفانهمنأفلبهكوفانكانمسئآلمكهنمثلمنعفىمعافاتهفضا

المئممقةمنمايتععظيممنرووجمذلفمقمايلزمجللهدىذالبزئمنومشي
لثألثةواكاليومبدارممنكةقيمنوأهاردالمتقربمألسبمالمنسفرآخرللففمانافبلستث

ثمفقفىلمامقومايلزمهمحقهمكثيرعندتليومزأدوبمافالتمكلنهالوليددضنىأبراالهامقالأيلم
العوجهفيكهتفأفاهنالطريقمبميمفىكاناذاوهذافرعانصاوألرفيهىبهئيرالقضاءلي

يحمسعيهثميقضىكباحتىثلنيقراججالمدونقيلزمعفنىكباراالمناسلطفىعرقمتهصرالى
نلماتهوانكيسيراالمهثىذاذللشاووجركبهعمماهشهاولليقضىماشياحجه

لحجانأراأوكداللرجوحمكلهخاجمسكلمناافي
مياللىفئيربمأنسحتملمجداالهىلموانةاوشابقرةبدنمأودىوعليوقولهفصل

دالفولهوهواألظهزلممثىابعضجمزعنوالمحالذىائييرجعأنسحتملىوضاعةلممثىااليستطيع
النمايةلنسهأوثابعضوقىيجدغيرهالموانليعانجرأجهابانيقتفىسبهداالهىلميانأوشاة
بقولطللرجملالرجمللمنطسئلصلميجدبمنقوالبقرةالممعامانانععناهاالمىلميجد

فديسخمعبفهمهالمشقةيربدبذكرفبتهسحهحكلىنوصأنفقالعاالنأحمددالمحبيشابتهانا

معهلىجلابذفلمجبهوإلبهبولعججشيأنوىيهنرصمولهدورجليعكلمليموالشذ
نناشهاعليمهوفدقغىعليئممنفليمهىيحبهعأنالمجأبتأحمالمحهـشاأناظلوذالن

فيلغةرفبتمالباأخيكمهالكهوفىيريدلتهبيشاليأحمالآلخرأنانممقالاكاقالوذلث

حملىءايقملذلوامبوالعليماعنقكليعليليسننفسظلمشقتكللىا

أحملدالقولهيحهماشياألألطنفسقوعلياالحجروهذهذاالعمودفذاأحملأتاكقوله
بةفرمحالالىلممثشيافلزمعاهاغامجملهانقالحملمناللممثىاعنقميتفمنعلىبريد

أحملهأتافاالذىشابالقرنجيدوشرهاوانغايتعللننرابقفيمواالفرالنعنقعلىحملهيلزم
فىاقافلموازا01روالمحكعاصالركوساكبافعليماراحملهالمشققفىخفيمحقتئلىا

معهكبالرامجملهلعادقاناكابرتنلماندصانهلئووجننعنهاللهأبوألوليدرضى
يمينهسبماتفمنهجمبةوجمالقرككلىالالوصولولىتالممثىيلزمهفلمالممثىحملهيعفمنلم

والتماعلم
بواننداالسقبابوجهلعلىوذالالنلزمهعفقالممثىمنالزنميهديريدلماووفولهفصل

والندباللزأههوجماالسقبابهديمكلىافياطمكةالىنذرالممثىحبيبفجنبنوقلقالذال
اليلزمهمالثذمن

فلمجمنيعملهنفسهاتعامماذكزتامنبقيدبنيةهشيأيريدانوىلميهنانوقولهفصل
بمكنقتعدلنةمذكناليهافاايصاللهالمحمكقتقتفىالرجلحمللفظةالنهعهبالرجللمج

اذاأشاالأوعرةحبمفىلعكهالىجلبقوهوتكفسمؤكقالقراوجعلىلأنبقوجبلقرا
ا

التزمهالذالوجلىبعالححأرادالرجلفااليملكهشالحالالىجلارادبكلىمردوا
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مرةلأياويلزمعثوالحجالرجلاحجاجفينوثيلزملمالرجلذلكاببفواوجبكلليمالوفاء
موقوفلرجلاومخىلنذرهفقدلىممممفمهعافالنايقمعىحملأنفولهالنوذلكالدظا

ولملىجلابسببيريدعايحثئفديسمجبهمعأنابلموطأفافولمالفاوهعىاخععارهعلى
أنبيقمالتالىبنذورسماضشيايحلفالرجلمالمنسئلصعنهالحهسقطايرد

عرهاليطغنهالعرعامكللكؤولوتكعلياليقويلمثئانذرابهذأوأباهجمنالظهطمال
أعالهلمااللئحافقاسماةرحدأؤلذووانذرؤلكمنيهجمزهللهذلفقيلنفسصنعلىماجل

ستطاعابكااللهلىاوليتقربلىماامافددضليصنافايسنفسهعلياجعلبالوفاءذالالسبعزبممن
ئصثلاألدعرهممصااليسئطيعلىاىاكفيلنذوامنلنزماعناكامالذاشالخمرمن
ولوبهالوفاهاالواليخرجصكلنمثىذلكلتزمصنامايلزمهبهالحنشفانهلسكألفنحجقاوينفرأ

ائسعبخامنهيأقأفيلزمذلداليهولتامجرمحالعادةقدعلمرانهغلهعرهفدرعليمواتسع
وقدالبرأعالممنصنأبماالعهعليمويتقربمااليستطيعالزأممنويسهغفرالتمتعالىلهعر
ؤممثىتكلمهقالمراتشعبمةالىبالمشىأباهاالتكحلفضأأةاهيفيالحتبيةمالفىظل
ةهيكلاشونيلىهيعتمرشسبعحجأواالتطفظناتمىسبع

لكعبةالمحاثىالمفيلعملا

أوالمرأةلتبياانيبالمشىلكلوجلافيلغمااهلمنهاسمعانأحسنمللكقالص
لمروقفاذايالصفاابايئحتىيسىيممثىفانهعرةنشمنههافيالحاممثىاننهسمامخليخمنشاومخن

منيفرغحتىيمبثىثمثةيأحتىشىيفانهالحجمشيافينفسهعلىجعلانوإنهفقدفوغسى
شأوعرةحجاالفىمشىيهونقالمالواليفيضحىوالفيالماشسياممهاسكالمن
نهابمينايقتفىلمسثلة2خرانشأومخنشاذفللهببشالىابحلبالممثىلمرأةأوالرجلافيإفوله
ذلكقيختدثمالمأوأوعرةحجمنالنزمهفهاهابالحنثفمببالخالفةنثفيهاوتلزم

جميناوالستيفااوقببينتمفىاليصحيمايئبالنذربمفارةفاظسملقااأبنقوللىأصابناوهايعزصا
الىثىأنتموعلهاكبالنذرالىالمهثبىيلزمالشافىوظلأبوحنيةبقالوالعماءجاعاتنظل

فدزمالعتقبهيدزمهعنىاخهذمانفولهعلىوالدليليمينوحنشفعدعهكفارةبهاحلفكولمامن
لنذرالذممقاصلنيالممثىبما

حكمنهماأنيقتفىلمسئلهآخرالىلصرأقاأواابيشالتهلىبالمشىصحلفلرنيافيوفولهلفعا

عنصفمايسقطمنعنالممثىوانمايسقطالرجلكايلزمذلكالمرأضلزههاواذلواحلا
علىوالممشىمالكعنالمدونةوفيثىالممليطاقمنمعوهوالهدىبدلالىفيسقطنلمجزم
فيهكالصوميايتساوواحدمنهمافوجبأننذريصهنصوجمذالنه5سواوالنساالرجل
والععألة

لىمهمنايريدلصفاوالمروةابينيسىحتىثىيمفانهممرةالحانمفمافىممثىوانفمل

النهلسى51بانقفامشيكلفانممرةفييصقيدابعبرقاومطافافجعلهعنممنهماسواءكاالمعثى

اخرحهفافيفجعلهأوكمطلقابهدفيدنذماالنحبمفىممئميلعمرقوانكانا3خرعل

فيالممثئكعاشياالىومولهعنالجهفألبمحقط2خرمملذلكالانقععاءالمماسكممئميمالى

الىجلعنمايثوسئل

شياةورممممابنذيحل

أضاهيممالأنللهابيتلا
طثأرالذاكذا5بهذأوأبا

ولوتكلفليهاليقؤص

انهلعرفعامكلذلك
عدماجعلعرهاليبلغ
هالهذلفقيلمننهسه

حدياذللئذربجزئمعن

فقالمالكرسماةأونذو

أذلكمنيجزئهأعالهها
صكللىبكالجعلالوفاءاال

رعليهقدمانفسمفليش

الىوليتقربالىمانمن

مناستطاعبماتعانيالله
الخير

المشىفىالعبل

المحكمعبةالى

ماكعنحيىحدئنىي

منهايممأحسنأن

يكافلرجلافىلعلماأهل
للهالمحبيتاحلثىبالم

مخنثلمرأقنجمنشاوأوا

مغماالحالمهثىاأنه

يسىحتىيمشىنهمصرقأفى

سىلصفاوالمروقفاذااببن

جانوأنفقدفرغ
لفييعايثنفسه

ثةيأحتىيممثى

المناسدمنيفرغحتى

حتىماشياممهاواليخال

لواليهونقالمايفمض

أوعرهحجفياالممثى
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صحمللقوبةالهابههنهلمشىاعوالمحثقفانلممئىوانتناوالالفظاعرفقوغيرهاالالىلمناسك
زأنولنجرذلئباللميتناللفظااللمعثىكفالىالمثىاعلىهلكولوحازأنلكذلهاعليالمثمى
اويكيىذلوهـشاتناالالفظاالادكةالوعولغايبهجكلليهواعرهبجهوالالنهاعمحمل
النظانلثاليظنلمناسكامنيفرغحتىيممثىصمممةيأقحتىثىيممالكولهذاقالباتفاقاطل

الذىانماذلللراهسكالمنافىثحممالقيهلاللاتفىسكلمنا1ؤثصلماعنسقتهداللهصها

ء
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كانماويتركفيعطاعةهاكاخدتئجأنوسمكلياألئثعارسوكهقمدأميوصولهفصل
عيةايتملولعمواىلعثعلقيابالمعصيقاولصوماادمسعيقيرجمدبدده

بةبقررماليسبنذأحلالالنهمعايةنذرااذنهاأحدهمالوجهاناألصلطنىصبالثابا
معمسعةبةكانلفرياننذرايجعلىذافعلاامبالكنبهلتقربوالنذروجعنهيراسكلىفبلل

مسئلةبغيرنذدبنذرأومفعلعبيتسوالتعبكاؤوابمحداالستضراربلغبخاائللوبهاثعا

رماعلومإحيخذدأنلثاواعةمطاينذرماهوأنأحدهاثألئقاضربجمكلىديتجافألسقمفلشغا
عةولتطاحدوعلوأشينذرماامملقاااللكذمنلرموالينفسهمعصيقينذرملهالشالثأو

فيرأعثميالداافىأرينذرجملىسافثللمباحاماقهأوأوصوماأوصألةمفألعينفرحجاا

حمدبناوقالاليلزمحمنالىجهينطذيئففىأحدأوظلمناأواشربخرينذيوالمعميفأاط
يهخعاالفرامانفولهعلىالدليلجمنبينكفاوةوبيفعونحيربخذرالمباصحنبيفى

بهلنذراتعلقعلممجبأناليلمباحاكالقوإذالممذوالنذريوجممئعلطنرمألخيييع
ليصعارىثووخيفقماأوقالبمكلندناشنلمعمميتأليدفىمواهانذرامسثلةميةط

محدبنفاسمالملدعنعبدابنطلحةنماؤوصماللمالفولهعلىوالدليلكفلزيمينفىبههاة
فأليعصيهرأننذيهمومنلتايطيعنذزأميطقوسلمليالتمصلىبئعكائثسفألفرسوبى

مجببتفهعفلمفررماالنذاعللىانلمعتىاهومينموجيمنعلكأذالقتغىموتعتعيميهعميفا
عدانهبنالفاسمسعيدعبنسكيىكماألفعودصإلذانذرالجلىسبثنئءمذ
التمرىباسبخففاالفيانحرانذرشانىالففاعباكبنلمحكلبداتاميأة7صشاصععهيفول

للهاانعباسبناقالكفارةهذالىيهوليعباسبناعندتجفقاليمينكمنكفربنكا
لمرأةتجوالشلكفاوضاقدرأيتافيحنجعلثمنساخهممنعتميظاهرووالذييظلتعال

بهوالتفرسلتمتعادلنذراوجهبذلوالتزمتليأنتايدالىقىامخمأنذرتالمسهفثيقاف

عصيةوالنلنذابهلحرالذكطكلدقتابمينئننعهامنكنبغئوكفرثخرمحاعمجامبنقعاال

بهفارتمكندكانلماأحدهمالوجهينيمينايمينفممماكفوصسكنوقاساالوالغيرهبنفرحكبلي

أنمثلالمجينوجبمابقلمليأتتأخياهنهافهملعبهائهاوللثيمينالذلكمماهبثازباسكفارهإ
يميككلنكرولهيريدحتمليأتهذافعليأنحرابنىأنكللىالدارفدتانالخدلعول

أنحركأنيميكلىفىبنمأوألجنبىالقالللفجنقالعالوقدليهاذممايوجمأطميإوكير
براهيماعندمقاميقوألمخركأنالخرمئلأنيعلذلئمأحدهابايئضر6لمكلىلحنث
بقولأقشلراافيهثرلمبيذكرموضعالثمانوالثابمةأوبئأوالبيهماوالمسمداوعن

مالكلليهحبيبكلنبئومحالفرفقدرابموضعرنحيعلقوهوأاآلفامابالكوفةبالبعرقأو
بقولمذاالفرارادبهانلنذرعلمابمرضحالنذوروعلذلكذللبانمالاضجمكرجووجالمدكها

اليعحكعهل3وهالسألمعليمابراهيمافعلذلئحنردفيلماوالبذلوجةتجبهلىئعلبالقرلمابنى
وانمايتعاقلنذرابهفأليتعلقالسكلبنهحرابكلألنذاللىفلزمهمململيالتمقنفعزابنصلى

صنلىأخيكوشليتفألشيأيسملمفااوأمامسئلةلهدىمنالشرعبهردبماوقللثفيالفبز
احدأهاذلروايتانءقينوالهدعفعثأمامنوصالدنحكمعفافناممانإلئيثلظن

يقرننذرهعصيثانهاألولىوايةالروجهأصبغبهاظلويميغبهفارةيرانثائيليهالكابملي
لملتمنتز13

مائعكنعنوحدثنى

االقاسمسعيمثىبنمجيى
يقوكمحدأنممانعهفيا

عبذالةالى5اميأتت

لىأففالتعباسابن

فقالبنىأخأمخرانفرت

بنكاىالتفرعباسبنا

فقالينكبكفرمحكلن

كيفكعبابنشيهكندا
كفادةهذافىحون

اللهانعباسابنفقال

هرونيظالذفيوالمحظلتعا

جعلثمنساممهمشمنم
مافدالكفارةمنفيه

رأيت



مالكعنالوحدثنى

عبدبنطامححةعن

بنسمالقاعهـتأاليلىلىالم
عائشةعنيئامدابنمحد

اللهصلىاللهرسولأ

نذرأنمنقالوسلمعاليه
ومنفليطسهاللهيطبح
البصهاكبعصىرأنذ

مالكاويمعتصحيىقال
رسولفولنىنجقول

منوسلمعليهاللهالتمصلى
فالاللهيعمىنذرأن

أنوجلبذداأنعصه

أوالىالشامانيمكشى
أومابذةاهصرأوالى

دتهمماليسذلكأشبه

أومافألنامممعتانبطا
علعهفليعنذلكأشبه

واذلثئصنشنؤ

عليهبكاحلفبأوحنت

االشياهطلمهفىلتهليسالنه

باللهلتهوانمايوفيطاعمة

فيبطاعة
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لهالنذرطذااننيةالثالوايةالرووجهاونذرقتلهعقدنذربمجمععضلمالمهالىبهامايصرفها
أبوعدلقاضىاوقاليمايئبهكفارةفلزمهلمذوالمبممرإكانكاكمفنيملمافادبةالقرعنجهة

فألشمأبةلفرابهااليقصدمجردنذرانذرهوانلهدىابفعليهلفراوجهأوضلىينفىبنهانذرذبمت
التصكليهصلىبراهماقصةوفىالشرعفيمعرثورالهفابةلقرأراداممااأنهلكوجملىوعليعمال

بينقولهفيأيضاونرقعصيةلذرلمجردافقدبةينوقرلمواذاظيمذجملله51اوظىنججمافي3وا
أنممابالفرقولعألفصدفياالطألقضلىالبنفىالدىاأنديوصفظاحزتئلهلذرساث11

ذلبالبانوليسةبممعاقلنزاماكدالنهالين2
وجموجوبليبيلهامااستكفارةهذاوكيفبهونعباسبئشيهكلنداقالولهوةفكل

قدأرادعحاساكأنيهونمماأحدهوحهينعليوذاثيهونرقدفيددضعلأؤذمماقةاكنا1أا ارسا

والنذربالتهينةوايسمعينبفعلرذاكفىليناتجبكتالرةكعفلشيخالهقالليناكفارة

لهفقالولميعينهاكمفارةسهوحانليعماضانبهونأوالثاكعفاهلما 0005اللىريملصيهلبهبمبم

قالئعالىاللهانعباسابئفقالسعصسيةلذرتمماواكفارةمذامثلفيبهبالشسخكيف

رةلكدااأنيدبهيرأنيخمعهلفارقمارأيتلامنجعلشمكيمنسانمنمونكلريظالذينوا
كظهرعليأنتأتهالميالرجلؤهـلأنوذلكتاوجهبالمحظورعلىيتعاقبمينونذرفىقدتص

لعفومخفورثماللهوانراوزولفولان4شثراليقولونمالتدهالمحواقالولذللثرمحظوألى
وغبلقولادمنبمحظهـوأتتنجهابفرايكينهاعلقتلنيالدلظهارذكذاوةذلككعافيفدأوص

ذاابعهمادممانبينهتعالله01أوماشبايمايئمارةأو3ماعلدىلكثارماوقلداكنارةذلكعلهافي

بابمنليسبنىأمخراأنفولهاانكانيمهنعليهكفارةيجبألهبهيربدأنذلبوعنهشل
بابمفبهأقمابهنلموانالمظاعرعلىفارةالىعكالجبلىبالتمتعاالينوالمأبابروانتا

قلصدامحدينبنلفاسماعنااليلىكلمعبدابئطلحةعنمالكدصبالتقعانااوالالنذر
للهايعصىنذرأومنفليطعهلتايطيعنذرأنمنقالايعوسلملتلىلترسولأةعائعن

يمىنذرأمنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقولمعنىيقولمالسععتصحيقالفأليععه
كاليسذلكأشبأوهابذةلرالىمحصرأوالىأوالشامالىاىيمثأنجللىشذراأنلتمفأليعصها

أوحنمشبهاحلفوكهاشنذلكمنشئفىضليهذلفليمسأشبهأومافألناممماقعةطابلتا
كلليهالتصلىفولهشطاعةفيهبكاللهلتهلمحايوفىواعهطااالشياههذهفىلتهليسألنهعليه

منحمبايئوانمامحظورذلكبلءصيهلنذدىلاباحمةاايعميافيهفأليعمهاللهيعمىلذرأنمنلموس
النذرألنقدنذرطوانكانيةلمعاءثوسالتعكايهصلىثاهننرهفىذلوتورطفعل

خرايشربيمذرأنأنمغاوذلممعليتاببلبالمعصيةتفربواليبةلنذرقراذاااليتعلق

لمدينقأوالىهصرأواالأوالشامالىايمثىينذرأنذألنمحنىمالكوقدقاليرخنزلحبمكليأو
مباحقلكنىلمحاأنفسهاوافيبمعاصليستبمعانلمعصيةضراعةبطالتمماليسلدأشبملىما

ينذرأناليصالنهلمعصيةالنذرحمعلقضباذااحكمهاأوالنصعصيةعندنذرطالنمعصيةصماها
ينقسمدآكبطاعةوماليسبطاعةلسيالتممافقاللشبعدهذاذبانهولذاكلمعصيةتنراأنعيصع
يحتملوالمحالمدينةذلبالمنثىوغيرهاوثللشامالىكالمشىومباحلمعصيةورمحظجمقه

صلىلنبىامدينةيريدأنلىوالثالشاماكمهاحمالمدنبريدبصديناناحدصاهين



لهدوسلمكللههت

منشنفىيس
عاقهمااذالنذر

اليقعلقينةلمدمشيمبابمالق

شياءطاعقا

يشعقدشئلم

اليعو

لسهء

لدساصلصأل

ثيماانمنحسماقدمناه

النالالمغوفي

مالكعنيحيىحدثنى

عنعروةبئهشامعن

لمؤمنبناعائشفامأببجن
لغوئفولكانتا

للهالواالنساافولالين

ألحسنماقاللتوابلى
الفواأمايهمعشفهذا

لشئاعليحاشاالنمممان

يوجدثملكنهكذايستيقن

فهواللغوغيرذلكملى

أنايمهغاوعقدقالمالك

الدبيعأنلالريحا
لمجيعهدنانيرثمبعمثرةبهنو

ليثربنأومجلفبذلد

هـونمبألاليضرثمصكالمه

يهفرصاحبهلذىافهذاذاد

الغوافىوليسبمينهعين
لذىاهافأاماالولركفا



لملئاقاهعليهبتى

يذبرمفلينظر
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يبرااليفعلهلمغليهالفعلذالفقيفعلفيمأومكزكأومعليزهاللىكيمينعلقفاندةنكغاا101
تاللمميحلفممايفوتليكلنذفاشثفأمنفانفةالمكمأوعليتلدالذأوفيلمدهافيتلد
افييأنصفضثلويذهيأوعلينهدمفنبناأومحليفينفضىمعينحمفيذلكليفعلن

ذيشوانبفواالخثعرموقعبقيةاليقدرعليانهيعلمفيهعذرعليمفحبعنزليصلقذلهابثهيا
بزمانافيرواليععاقاغلىليمهاالطألقعكلىليالمحلىلفعلابكلؤلاليحنثيمينبلمأطلق

علىبملقهكلفعلايموتهفاتيفعلماشقبيأخملميحعرهبقيشبنفيفعلهفازمانلحون
نفعلافبلففامعينما

المستقبلآعليااليريدادفارةاللغوفيوليسيمينالذمحيهفرمناحبهوفوإلفهذافصل

ااكالنهآلملىفيهاكفارهفالليناوأهابثوامأأولزفخلكفارظقاالاتدخملهالتىاأهى
فوبألشلممكندمأذاذلفييذوههعيعتقدنتانهمقبإلربئيجلفبئيأؤهومثلضىمتعلقئبال
بجينضنعفدليفعليليستاووجمفللنافهةلفارةؤلابخيغلةةنجفنجاعندانجنهيرذلضلمه

االممنعأليخعمآإلتلفظلهابعدتمافإلييتىأخبربهوثأتجيدلهفافاهىيثيئفمديتأوليثرك
دفبماكفاارقراليبجفغإلفتبيحزكهالبهفااذفبجفعلمن

ليرضىلبهبرهوبعلمايحلليأونهآنماوهويململمثئملىآلذكليحلافأموفولفصل
وةلكفاابناتهغبقجنسمنليسثاأيفليناقفاخهذهبهوخفيابهفالفأميطففوأعظمأخدابه
أنخينفاىالىه3األمجبميثىثألطأخواالتخاومنالماضىينموماضعلىايمينال

فئاألتيفيكونوهويعتقدصقعاحلفحليهأوماكانئهاائتدكانكذاشنحلشكللى
جملىتحدوالثالساناثموالكفارمكليفوالعندمايطيغغواثاخلفعكليمفهنهخال
فيلالفهذهيمئمئؤوالنلعمأدماحلشضبيمأماالنميمماحلشعلىألميللنالواليععمذ
غاظذواضىايتعلققبالمالكوكفارظاوالاألمبهافيكسماحاالسانيشبذلكلغموسا

نعقدتانماوائماسكلىكفرلمتنعقدشلتىواألئجانعقدتمكليارقالنجاكفافبهتاكونمنأنأعظبمنهاا
صةمجلىوالدليللكفارةبماالشافىتجبروقإلبالحنثلكمغارةديعاوانماتجبالجوازعلى
الغوايمينلكذأصلبهارةفالتعالالكفابهاسنتثناللوالتعلقيميغهذهاننقولهما

اليهمعتذرالىلهأويععذرأحنابرضىلويعلميالكمذبعليمحلفيالذىعولهنجعل
االلغمؤسااأليمانجمامنذايديرفيهكفارةأنتكونمنآعظمبهاماالفهذاأوليقعطح
نهبجقصدااللغازن01فاماحلفهمايظهرمنمثلنفسهاعتقدفىذااوكذسهثطااصمعلىت
واليخفرثمفهوفيه3عليهحقمنلهلخديعقليغرواكرالموجهكلىذلكمنكانلعالغافقد
ابئنذلصحبهلمابلغنلشألبأسبىأخيكلعذرأواالسقياءمناوجهذلكللىكاخعنوما

انقاليغيرهحقبقالعةالخديعلمكرويزياالعذربايئالقرلهذافيمالكفسرحبيب
كشنألشومالحالضيتيقاوااالمممرأوخديعقففيهفىهذامنكانحبيبمابئاهماوظلفاالئم

بومبعفيالذىاالثمالىوايقاهذةككلحمإليخمحهعنورواهنيقالذمححلفثعليلئفالنيةحق
فبهنرأفئغاهؤآواباطلكللالطبخائمبئليسالنهلغموسالىايايئااليبلغلخديعةاانكر

نهمةصككنببمالحقطالفطغالسهاانديعآلهوالمكزيهامنكنليتمبجينهبأخيموئطييبنفسه
صغموسالحنواإلىتجيناحلفئبلغتمق
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االيئمنةلكفارفعهلمماالتجب

الذىمعلللمشاءاللةمانقالئمواللهفالمنيقولكانحرأنهبنللهعبداعنناقعثعاللشكلنص
اعلىبالمجيننطقفنيتعاعبالقولليناايتفعنواللهقالمنقولهشصكنثلمخلعدمليه

معأخرىانأبومحدلقاضىالقوالفقدقالاونلنيقدينعقدباوعلمتفمنهالزمهاعيناهينبقدبهوا

تلنافابالفلبلطألققاكلىبنااليصحقالمنمهتموقاليصعمنذلقهمفياختلفوانجناأصا

رفعيايبهاجماالسلئناءزاماالجيناأءاالستعناثنوبينهقلنايصهالفروالقأليصنهالنرفي
بالقلبوانينعفدالدينزأفجالقلعلواالباحةايقهمماطربلخااللىأموحيالوجوسوهاطريقما

كرألفظاعذاوتالقوبالتواللهناللنكلظلفانفاذائبتمستلةينعقداالستثناءاالبالفظلم

قدبوالبعسيرأوبكلفوالعيمافتقولوالممجيعأسماءالتتعالىجيحوزذلفىمايستعمل
ممعاةاأوعليثيللهامرالتماوأمانةدتماولهلتموعزةاللهكقولوقدزةاصفاتبعفتمنا

الستهناهيالز3اوفيالمانةغيرااالحلفباحةافىبالتهاليمااحماحكمههاكافهذهلتهكفامتهوذ
صفاتهمنصفةهىالتىاللهبأمانةحلفوفدرومحأثهممنالمذهبالمثمهورمنمذالكفارةوا

نهنقذاهىالتىاللهعزةفيللئقالاذعليهالعبادفالشئبانلتىاالتبأمانةحفانيفقىا
سماناطقعالىفولمعتىفىسحنوفياقالكذلثعليهفألشئخلقهخلقهافيلتىاالعزةوأما

عنحبيببناوروىخلقهخلقهافيالتىغيرصفتههىالتىالعزةااعايصفوالعزةرببكر

وجاللهوعظحتهوعزقالتهفهوكقولهيالعظمقهالجأللبإلعزةحافينالماجئسونبئوامطرفا
فعليابهفارةفخثالماتلمجحلفومنسمثلىدتعاخذلمشلتاولبالتهيخافومالا

حاتفجنمالكالعتبيثطنبلدفيزبورومحطلىأوبالمعمفبالقرآنحلفنوكذلشبمين

هذامالفيرعنلمعروفوامناكرةيةرواأبومحدوهىلشيخااقالكليهكفارالأنبالمممنن
ابنكنوويهفلمكتوئياوينصحابذلجسأرادالحالفأنهمحليصشنانهامحولةوان

عنحميببناوقالنالكفارةويخابنبانتهأترلمماأوأودالكهابيمينمبالمصمفالموازقال
بنوامطرفعنحمبببنادزامنهتةباأومنهبسورةأوبالقر3نوحلشبالمصعمالعن

ذلثيوجهنالفكفارتهكفارةلىتعاللهالىاذلكمنيفششيأوابالكتابأوالماجشونيا
تعالىبالتكالحلفالزهةافهىلالهعاقهتىصفاشذاتهمنوضةثعالىلتاألمن2رقاأ

ذلكومعنىحنثانحدةوادةعليهكةلمحنونففدقالالغيلياةابالعوحلومنسشلة

بالتهاألفسمقاومنمسئلةلتهبانلااحمتعاقفلنالتعندامنلةكهبمنزااغلمبتطوا
أشهدأوأوأحلفأوالفعكفعلنألقالماآلسمافأماأيماناالتشألخألشهدباوألتمأأبرأحلفبا

ممانقؤلهعلىوالدليللشافىاأفوالخألفالبعضيميبنىبالتيأفسمبذلكأرادباشماقلو
احلفاذاقالذكأصلالتباسمالتافظدونبالنيةالينبمحمفعاقالينفىيستبهللفظأنه
اذاقمعواثعالىوفرلهمجهدأيماميؤاباوأفتعالىفولهفماقلناهاللفظعلذااستطلعلىيدلو

فانجألأوأشهدبلدقفايسشبجينبالتهأوأحدبالتهأفسعمايردلمفانمسئلةمضمايئليصرهفا
فاذاتعزتتعالىالتبغيرايممقديهوالحلفامانقولهعلىوالدليلانهايمينفولهفيحنيفةألب
لنجرموابالسماهأشهدكفولمفيهاكفارةفافألأعكليالتمتعالمحوصفاتنيقولفظااسممنال

لكفارةالنجبنبمث
فيابن

مالكعنبكيبمحدننى

فيفتهعبذاعننافععن

ثكرأنهكخنجولهبنظلى
نماللهشاهاظلنموالله

حلشمليهالذىيفعللم

بكتثلم



ماأحسىثماقال
ااابثنيافيسمعت

كلرمهايفطعماحهالعا
نسفاذلكمبنوماكان

انفبلبعفابععنهشبع

وقطعفاذاسكتيممبهت
لههامبفمعليا

642

رغبةنماهىقاكليئغلميسشبجينبالمقافأعزوهندسئلةذلكأشبقومالكعبلقمرواواا

كيدافلميهنالتأافىوانمايستعهلالينفياليسععمللفظناذألنءووجكيدمسئلةوتأ
اسألبالتهكفولهبميعا

الحنضؤوعيكلهاويمنعاالشغنابمينمبالتمفانيريدمنكانتشاءاللهانقالثمبرقولهفعسل
ألطوفنأقاقلسالمعلياسلمانأنوسلمكلليالتصليالنبىعنذلماروىفيواالملبكخالفئها

ونسييقلفلماللهشاهانالملدفللهففاللتهسبهلمفيغالمايقاتلأةمياتالكلأةميفابمالليلةا
لله51شالوقداالتمكليوسلمالتمصلىقالرسولالسانأطنكفاهىاالتلدفهنفلمبينفطاف

يرضالستثناءاليؤفرفياالنلىبالتقعاينلبذالوخصمسئلةلحاجتهأرجىمجنشثنلم

ايفاعهذألومنشئلتزاماوكذلكرذلكممفاومخلىاأوممثىأوعتقطألفيبنلانتبمطموا
للهاشاءانأنحر5لعبدلتمأويقولاشاانلقأنشطاأتهالميأشيقولثللحالستثناااليزفيه

وقالاالستثناءوالينفعةذللمنأوفعهافهنايدزممجيحاللهشاهانكةالىالممثىأويقولكلى
لىتعافولهمالقولهةعلىليللدياكلبذلكليقايكلاالستبنالفانذمناليدزمثمنفىلشاا

علىفصلأواليستئنىيستثنىبيماوألشقباحسانأوثسرجممعروفساكناحفاميلطالقا
هباحةكةرمعايمينالتعالىباطإياليستثناءاختماللىأألمعنىجفةمنودليلناجمومه
لتمجعلايتقلمحومنالتمتعاقاللكفارةكرحابالهجعل8باالستئنانحرصامهابهاحلفلمنفجعل

يرهذاوتحركرجابالكمفارهسكبعلاباالستئناءكالمنحرلهببهعلفلمممنولطألقباينلمخرماواله
مسئلةلكفارةبالطالقكاالينحلفيدخللهفلميهنبالتالبنمجلبتىالستئماءاا

ننطالظدلختمالدارفاااذاعفبصفقتقالفأمابمفةمطلفاغيرمعاقلطألقاكااذاوهذا
رداتلماجشونالملدبنعبداولمحالاالستثنامهوالينةيلزمهالطألماالنفقدشالالتشا

ينهيفيبريؤئرلطالقاالى5ردوايكينهفيأزاالستئنامله3الأنحاللذىلفعلااالستثناءالى
يوجمهبصفةلقةغيركانتاذاأصلهايوؤاالستثناءفيهافلميبطألقيطذهانماالثولوجط
شاايريلبانوانلايردبدحولمادالفعللمحارجحااالستثناءاالماجمئمونبنعبدالملدفول
لفعلىاوفوعالله

نقالأنهيريدبهأنمجنمشعملعليهلمحلفالذىإيفعللمئمالله5شاانقالثمؤيلهفصل
أوامتثاالأنيهونكنماشاءاللهانممعنىذلسهراواخقالوأهايكينهحلمعىعليشاءالله
أوأوبربمأبوعدالقاضىقالالله5يشاأناالذلندافاعلاقلمثئوالتفوانئعالىلفوله

حنثومتىمدينذلكمنشنالسكلشيأمانهيفصدبهولمبهفأأوفمدالسهانهبذلثأوسبقكيداشأ
قإلحاكذلفحنقالالعتبيتانمالفىلثبهبكنروطلىوالكنازةوجبهتيليعليفماحلف

حلاالسلثناءيريدباذانوىانماذلكففالللفقداسنثنى1شاانقالعرفولرلهوذعجمهجا
ذلكمنكنممومايقطحكافىلعاحهامالمااالثنياقىماسستقالمالئمأحنصنال

مااحسنافولهالشهعفألزيخالهؤطعكافىفاداعتيسكتأبخمبفافبلنممقايتبع
الحسنعفوهوماروىغيرذلكلحفدانهيقتضىيقطعكارمههامالملصاحااالعنيافيصع

االستثناءيركيلهانهكانعباكتبئاعنياصوىمجلسهمينيتماالشثماءمالملفالحااوطاوس
بئنااليثبشانهشيونجنافدقالاذانسيونابكركرواذالتملعايولةكروتأولماذمتى
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لفظايذكراالنبممانأنلعربلغقامنليسانهعليهنقوالالساناهنأهليعباسبئفاخاعباس

يانمااليناالسطثناءفىمنليستسيتذاابلطواذكررلىتعاوفولهبعدحكاممنهيظهراالشئثناثم
اللهشاانيقولغداحتىنمفعلىاثئفياليقولأنوسلمليلتمانبيعملىوتعابىبماوكأهها
بلطئررذوالىئعافقالندقولهذلازانسيبثايفعلىهثمأميالينعنياقويكاركاوان

االذكاروجوهمنيرذاباالستغفارأولبغلىتعاكرأدتلمقيريدأنصحتملللفظاومذانسيتذاا

بهونبهنأنلله1خهالشاابمعتىكرماذمتىشأءإدتمثعالىايقولأنيريدبشلضأنيكقلو
ذولوصملعربلغقاقىمنهيكوخاالمعصألبالمستعنيال5فالنداالسعتثنااالطمتثنامعنىالعلى

منبغيرذلكأوماشابمبأندرماذمتىيذكراللهأنسناهانلعباسابئعنايةالر
اليبنالمعنىالعلىمنهمافاتالذكرواالسعدراكمعنىعلىاالذعان

كانذامااالستثنابهوممانماهفااالسيثنعملكللىاطعيريدانيقطعكارمهمالمؤولهفصل
أوسعالأبومحدالفاضىغالالموازبناقالهالنفسذالنفطاعواليقطعبالكرممهصأل

مهتماوانمايقتضىلكلرمانفاميقتفىكاهاليسالعللنفساحمطحالنذلكأشبهأومثاؤبيأوفا
ازاوملمنؤمماهنامابضدالرضابانعفادماتفدماليهالرنجوعنجيرسنكالبافيكونمنقىص
نطقاليكبزافرأدماللماالستثناوال8متثنااالمنوصلهبمامنماالهاتقدهبانعقاديرضفلمبمرم
واليهونمسئلوخبراالبتداكالشرطبهعايتعاقايتهاخىمجرأنلماليفيدسياالنه
أبومحمدالقافىقالهالكعنلفاممابن51ينعفدروالمنطقيرغمعننرافاناالنطفا8تثنااالس

خناالالساذبهيمتلفظاالاببهزهلمةالكفاصعنهبىولؤدومحاكلكمارة

علىاالستبناءفاماابناأفعخألفاباالنعلمنالحليمعتىعالىباثنااالسفيهذافعل
الموازاظلالجلبعضمالخواجاالستثناوذلثمنهسمائلأصابنافىلمفالوجبنقداصغيرهذا

أنااليسافرأنعلفهاالولعثظةشاءفألنانفألنابنضرلىممافهافظتاناالستثناءئألثفاظأ

يممكطشألمئألنلفظئاالوهىوأمااللفظفهمادونلنيةاهالمخبزىالفظانافهذانفأل5يشا
لحالفاهبزىكالنيةافييبهزثهفقيلفيهختلففداإالطاإهاطهليوماآصاالفألنايمافرشيا

هعناأانإخداالاالولينبهنافرقواقدوخييتهأنهاميمحاشاةصاهمحيهبالحألل
الصفاتبعضقىاالستثناواغاريئثرالفأاناولهماطالعيانسمعغرأنأوباالباناالسئئنا

3اعليفديثبتبلينالىلفعامايتناولهسمغراقاعلىيبنثناءبااللمااللمعوالييناألحوال
بهيطالببذلجقيتعلقلمذاالعخصيصلمجرمحابذلكقالمننهفجرصذلولتماتمابعض
انيريدلقفعاهالفتولمجدوافييصدقنهاسملفاابناعنلمجوعةافقيمينمبطألقيكونأمعل

االستثنافيفعهالتلنيةبأخالقولافوجهفيمابدعيصدقوللألقباعاحمبنةبذكقامت
تالىشيئقالتهب8باالستثناالنطقدكالنيةفلمغزفعهالمنعقدةينالءمجلاستعنامذااأنباال

المشهورذألأعليهلحأللافىلمحاشاةابنوماقاسصكايكرهدمناذماالئافولاووجه
ادعاماوالينفعهتدزههالبنانأشهبعنأصبغوقدصوىمقبولذلكفىفولهاهبالمذمن
النثابتالحمفيلمسماتينابيقلفرقوالفرعافياألصلكاوفيقاالختألفوقعشاةلمحاامن
فيفولهيقبلولمببنةليهقاموانذلكفىقولهفبلحرامعليهالحأللفيلمحاشاةاجوزلهمن

االيغمنهاوالمباحااليمانأصلاالشتيعاسفااليقتضىبهمامجافابينهماافوقوامباالاالستئنا



لللطويحبىتي
بافتمأوؤلكفرلرجلا

انهيحمنثمبالتهأشرك
وليسعليهكفازةليس

حتىيمونجمقروالممنرك
العثركعلىفلبممضمرا

اللهمنغفروليموابكفر

ذلكمنشهـأالىواليهد

هاصنعبئسو
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أشيفولزلجابهذافعلابقلطألتحكبئلجالفسااولذللوقالالمصيصانجليصبنىثغايخوذلبانت
اعتاالألآذاااالستيعابمالئهاالستيعابكاللمحاولمحكللعبيقتفىخألفوذللثواحندةبهأردت

والمحاؤفبهىالمحسوصبيئهمانجبلوفدالفاسمابنقولاعلىذوممؤمهاسخيعابعلىدجإلحل
اإئبماحلذالنومننجرعلعرشوالغادؤالمجبلطالناوفرقابيئههافىاالستيغالبنجلىعيي

الطالقبايمينهطوخملىأخاالقغنيتالموازتفياقالنفسعظألنانجبراالفالناوينوبمطفئالجمبهيم
فيصازأخيصعهرهظاعنابعامالفباوعسدلالينألستثنابالنطلمادخلووجمذالبمته

نهيفظالننوىانهمنهيقبلعلياليمياحممصروففيهلجماآخربالنيغفمااستفناليها
عتالسحلفبذالنومنفرعبالنيقنههـرمعلوماإلستثنامنيمايذعيينيةظاهرئابشبا
وجهاسمالةابنلوالفتيادوخالقفمامفيلئجنفعهقروعاشهبهكلمأنشاتأفالنايؤعثع
إلحملماواشتعالىبايئوعليهافيمابينهعمدلالمصيضونيةعمومالقتضىظاهرلفظهذألن
البتهونيهمنهينعقإلئتيمةنرصآلقمنعانفالقبل
حيببئوصافقدرللقظاولنيةاالثحبزلرفلكدأوبغبالتمتعااالسثعمناءصلنافيزاففصل

وانحمنبهبهرلملثبفتيموانئحركأنأجزأهيرمسقلفكلالحالوانكا5روغأصبنيعن
أونكحفىبوثيقخاوشرطااليمصانمنكانلموازفيماابناوقالهبهمجهرأناالبهزهلمسنقلفا
فدتقدممسئلةمنهيمممعويظهرهحتىالسانوكهأالسبهزثأومايسقلفماحدعليهعقابيع

لقمسدايبيزصوضحفحبأناليهحليقصدبوالبدأناالنطقامإليهواالشلنناالقوفامن
ينوىوبيهينلحمتصألثناباالتعكناذانهماالبناوهوفولرأصاعليعجيلفالذىارر

لمنواالموازفياوقاليهامنالفراغقبللمينواالستثناءوانذلكأجزأهنيالهلوالثذلمع
لمفانالدارقمالدخلتوافولهفيوستئناؤهابطليمينمنبرفيينطباضأنسبلينوذللث

هتقديعاللميشترظاالستثنالفظانمالكوجئولزهصلمالدارلحهنالنطباواقبلينواآلسلثنا
افيالنيقدخللمجرفىىن7ولواليؤفىلمجردالنيةالنالنعةفيذلكترطلمبشنالعناضصعلى

افمبهاالنطقلفدانعقدتبمنالاالثانىالقولوجهواقبثيوهذاباطللفظهعنالستغنى

افيهالكقالصحأأبوحمدواألولقاضىاقالالسكوتهمابياالستثنابهلوفصليهايؤفىف
حتىوليسجمفروالممثركعليهكفارهليسحنشانهثمبالتهبالتمأقىأشرككفريقولالرجل

11إلكطهاصنعذلوبئسمنثئواليعدالىوليستغفراللهوالكفرثركلافلبحفعراعلىيهون
رأويهودىأونصمراأوحدكذاقالانبالتهنهكفرامنماقالهمثلقالمنانكاقالهالكوهذا

اوجوالضاليلزمعبذلثركفانههاعليهضالصبماالسالمبرىءمنأوانهاللهأعليصنهفحبمجوصى
هأوأبغفوأماميطبهرههالكفراعتقدامنيهونكافراوانماسالمهاوعليهلاالشالمدفيعن
واليكيبمالحلفالىاواليعدللهيستغفراينثلدفيفيثماوالكنهممونكافراألفنألععقأوا

اأكرتهويهودمحاؤصلىاهدقالمنوىلثووقاالبوحنيفقبراففهاضالفهأأووابجينهثالئثن
امانقوللعلىوالدليلحنثنالكفارقاكلديعايمينىفهـاإلسالممنبرثأولمهأوأشبركبابالته
هنوسلماقمكليهالتصليرسولالتجايرةوهرأعنعبدالرحمنحميدبئعنالزهرىوىمار

أاللهصليانهلدليلافوجفليتصدق7كامركهالهـقالالتألومنإالإلبلهفلعقللعزىشواباللثبحا
يتمفمصرخمريلينهذهاكطالفياجهةونلعزىأوججايعتكفيرحاغمبالردشوامجليمو
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فعليهفعلتكذاانذاقالاأضلهإدكفارةبهاجمبونيقوعرظفلموصفاتمنطقاعالىاسماعنإ
منقالانهوسلمليالتممسلىالفبىعنااكاضباوىئابتوأهامارانومأوالقعودأوالقياا
لثفرامنكاقالبهدراأانكاألنهلالمخاالحجقفيهالنانه9بافهوكاسألمكذالعيرابملىافح
حجهلخافعهابسفانهكلليهناحليلزمنهامنكاقالبهدأرابموانكانأللقولللخاافا

ووجهيمينيدزمهلموانبذلكينأنديزمعدةوعدأوعهدعهوداومنيمإبئكركفادكفيهاليسألنه
سماعليهينطلقوالذىالنلماضىاكلحلانماهواانههلىالحديشممايدلفىوهواض3

حلفمنانأعلملمهلحديشوااوستىفأليوصفشبالكذنييفعلأنعلىحلمنسوأمثذا
وقاليفعلىلمنهاماحأقدفعلذلفانموكاذفيقوالوأولميبفلفعاللماضىافييفعللمنهبذال
لفللمنهاماحف

آإلكاميرةالكفاابنيهمألمج

نيهايئحلفمنقاللملتمكليهوساصعلىتهامولرلاصكلنأبيهصالحنيفيأسهيلعمللثص
نوسلمكليهاملىقولهدقيرهوخالذىيمهنمؤليفعلمفافليكفرعنفرأصنهييهانجيرا

أفصللهفعرأمحانئمشيااليفعلأنحامنأعلملتألوايريدمفاخيرافرأمحنهسرهايمايئالشد
ذللثرفعلقااانوكذاكرولذمحايفعلويمينهأنجمفرعنلهفانهـلديئافيلدفيأوأذفعافي

كامجلهانالتصلكمارةاابهعنبماالنعنوحفريفبلىأنفاخلهميرانجمنمىيهوهالشا
الحنبفعلسلفارقكلالحديشاهذافيوفدمسحللممننزلةبيميتهفهصيرمنكفوعنعتثنااال

طوخيمالذفليفعلوهوقولهالحنثيمالحديهثألضابتقدردهذاوفدوأليفعلهأماحلف
الزاعفارةاصموالققدالحنثوالتآخيراليفتضىتقدحمهافيلتفذيماانعليبمعنهوليكمفرعن

لكفارااؤكونوقداسخبماألاعفارةءائزأئدتأخيراوالخالرتبهالنقتضىوارا
ازقاخافاذافرعوايتانذلرفىالعنهأنميبهزئهللحنشافبلقدمهافانبعدالححث

اشافياوقالأوغيرهوممنبهيهنهربصهايهفرعافيصهكنىنثاطفتللكفارةغبورا
ولمحشصتصانذلثووعامأواالبالمتهذلينوانمالاقبلومابااليصهأنحفر
سمعتيصيىقالصلحنثهابعدالكفيأصلمومبايصحأنيهفزلهاضفانأنممفرفيعبا
تركيدفهوحلصاامااثماقاليمايئاناحكليهكفلرهشيأولميببمنذدىمنقايئمالكالقول

كفاره11هاتجبفيه

الاأليمانمن
مالكعنسحيىحدئنى

صالحأبيئسهيلعن
ريرهألمجعنأبيهعن
ابتهصلىاللهرسولأ

حلفمنقالوسلمعليه
راخغيرطافرأىويمايئ

يكعنهفليكفرعنمنها

هوخيرالذىوليغمعل

معشمالكاومجىقال

لدقوم

علعهكمارسمايسم
لدلتوكعديمي

اليمحل

يرحدهلشى

ريميمالعدبثلعه

مىلقصهلتهكقو

لذلديكلكدكد

كثرمى
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نحالفثركفاراتعفعلتكذالىمهانثدورثرةععليولذللوقالمرجبهواحدمنهمالكل
يريذأناالفعليهكفارنانأفعلتكذنذرانعليقالفعلتكذاثمنذرانعلىولوقالينلىراغرا
ينالنذوانوافيابينلفرقوافرعلماتضمنهلراماذلكنقولالنصاألولفىبالثا

فوجبكيدلهلتأاوجهبصاتبالتلىبماتعلقممايتعاقفااكاتكررمهلرأأوافعلمنلمنعاسعناها
مننذلكلنفالهزاماتامالكنالحلفنفردعنلوائاممفالرالمذروأمابمافبلهماوجببه

أنمخلفوجبالستثنالهاثصرعشحالنكاوارةلكفااالتتخممنلينافانوأيضاذلحكمة
لنذرفانهوليسكذلكمتصاللةيماناللمتعقب1يمانكاالستثناالامنمهاماتقدجميعارةلكغا

لقهوواللهالوقالنهذلداعلىيدلحداواهمامقتضانلمالىبالئاممالىنمولباألمتزمافلزميشخال
كمهفعلهصمعلتكذاننذروعلينذدوتىرنذمحقألواحدةواالفعلضلزمهكفارةووالمه

قالبعكانارالتأرليطلعتبيفاففىيماابعهأعلىفالومنمسعلةأضلموالقراتئالثكةا
األوللقولاوجهنيةلهأنتكوناالواحدةعليهكفارةالموازقالبئاانأبوكدوأعرفيئلثا

انلئاقالقولايونذوربعةرعليمعاهـقالأربغكفاراتيوجبكلليهوذلكلرأماهذاان
ذكرهماتفدمعلىغيرذاثبهينوىحتىكيدلتأاوتاكرارهايقتخىالحلفيقهاطرااليمان
دلشهالغيبوااعالململعايزالعزالرحيمالرحمناالهواالهالالذىبمينعبالتهفىقالومن1مسئلة

كفارئان4فمكعئاعللهعهدالىتالوحدةواكفارياالعليهصجبلمحنثثملدبئايوممالك
العهأضمافحمدبارلىكانلئاياثحرةتفياحدووصفههابمحاوحافاألولال
فيلزمهرجلعلىرجلاتخذهوأشدهالتدعهداعلىقالونمسمئلةكفارتانلمزمههلميعاقا
لمضكبدايةروامنلععبيةاففىرجلعلىرجلإتخدهوأشدماقولهابناقىاواختللعهدكفارةا

الطالقيلزمهذيهلةتكنلمانانهلقاسمابناوروكطكلنيمايئفيهكفارةوهببئاعنسناطان
صاشاوانينمىقالإوازابئماااللالكعبةالىيمثىووالصلمتقبثلشكالهفيقهلىلعتقوالنممائ

جهورآاليداناوكلمئىبالصدقةأعلمبدواللهيرذلفعليمثألثكفاراتمنوالهعقالطالق
والبالتهلينامنأعظميماوالبةحدوايميناممايتشخىارجلعليرجلإتخذهمااشدااألوللقولا

ليينمقتضيةرجليلىصرجلشذهاكمدمايمينمبانتفبهالحنثاجزأعليامناثممنأعظماثم
حطفهقتخنىاسي10بذالثلحالفانالفاسمبناقرلووجالتهاجمانارةدمتنلنلكتعابا
وأساامعإلالحننجمثرفمايكحابذلثعلمهلمننةاموتعظبمالةلفةلماافىتشديدعليابد

اناأليجتماعاعلىحملفلذكيمينمنلهدمامميبالتالالجزأيماتتبهاولوآراداأعلمفاثملمامقماديا
بتداءأوابذلكمجلفأنفالنجاوحرامعايهالحأللقالوأمامنسمعلةاعهاأجيعوووم
ومدايخةنشأونيه4تكنلمانيلزمهلطألقابتداءفانابلكحلففاقلمافتلمنيحلف

ةعيهتكونأنفأليخاوقلعهوالعلالقامحاشاقنوىوانوأخممهبالقاسمبئافولفي
وقالعليهاليمنذلوييلضلىخلفأبوبهرلشغابينقفاثالعليهنتشعفانلخأوالتكون

ررحتىأتالبنيتههراائناةمحابمنعهلمصاهعلىطهالحاللواهـقالوقاألشهبنيتهلهالفاسمبنا
النميمكيدالتاااالحرامطهإللاطقوليبينوحرامعلىالحاللبيقولهوالفرقبألكرم

والالعمومإلتوليةنههوهاوكلاضلىلئغلهانيقولموملىحرامعلىالحألللهةانقولرس
أشهبيننىبهونأنفاماوملاعاتغمتخىلشظةأنبهونيعفىفانهمرضوعلغمظلمعموم
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كيدللمامجعلوفيهمالعهومايثبتنشنهافيكاواماوللجنسلتىاوالالماأللابعمو
لفظيهاذاثبشفلرؤمقاااأليمانفيقولهمجوىهذايصعأنالفظوعلىاودطبالنيقد5االسقثنابةكلنحمق
سواءاسفلفهبةالمرازفيالقاسمبئاففدقالوأماأخيسفلمسيئل3هاوالتمأكريتمثكأل

حبيببننيتعورومحاالفنفعنهفالالباامنهيقلصأخاوعاصحلعليحتىأوضيقلبلطاا
لديخرفيوأمانيهيناهذافيفآسالزوجقالختألاشاةمحامالوتنفعمنيتمفىعنمطرفعن

قالطليهومنمسئلةالماجئممونبنالمسقلصوقالهنيقاايمدكللىيقواالاواللمحاشاةافألتنفع

قالانهايقتضىاوهذنيتهلىازذلكلمواافيافنىكعابلطالقلمأوداظلحللبيعقفاالاأيمان
نالعندمحمثلمذارجلمحلياشخنميرجلأشدماقولهلعتعاكموالطألقادمسنلمأنوشيأ

وفمابةومعافييدقليزلمدياأهلبيعةقىرأيتهقوفدزخأليمااللحاافولبلدنالنصجرمحىألتى
نفيهاوفماختلأصوالمحلصةينالمتقدأرفيهؤمقاأليماخالملىولفظعهودالخلفاءبعدعهامن

الىلممثىواوالعتقلطألفيابهاكببالزمةأيمامفأجعوأعلىأنهالعاالافاماالفمفهاهعاصرنامن
أبولشعخابذلفكنجهباراالطألقفيواختلفواينشهروصياملمالدققبثاتجوا
كنواحدةذلطلقةجعاوافريقيةأهلمنبلغنافولهكثرمنلتموارحمماحاجأببنمران
األظهريالرحمنعبدبنلىبهرأعنالحقالمئميهبوحكهبلدنامجعلىكهاثالثاأهلمعمم

المدخولاقىبهونامماالحرامنجأعبدالرحمنبنطربوذالفيحهجواالكأملعندعملي
منبميناعليهبناالمجاأعبهاااليمامنأنراعنوعصأخيلزهصنفلزهناااليمانجلةطؤنئألئا

عأوعبأنوألىمناهذاواااليمانببعضأنوالحلناالخبهاأوعولولميلزممكاناألأنواعمننوعص
علىالحأللقولهمفيوهوكايستعملكثيرالطألقانوعمنلبتقأوالحرأمانلزمهأنكمناالطال
الىالحبهاشيافياالستعالولذالوجباعليهعرفمعالبابمافيأوعبانهفيفيجتمعام
النوعهذامنبهلماصكلفوأوبنالفيذالبلغكانكبالماواالحجوذونلعمرهاكفدو
لقأنمطاكثرهايسععملفأااللفاظهذهسهطلابعرالتعلقهنايوخفىلقرواقالهووجط

عليمولذلقالواكزلحياوهأحدةالوافيالفظشماالارففكقلتكذافانفعلتكذاا

قالكذاافعلكذاالىممقانثىالمعليهالفظابهذاكثرمايستعملأألنهلممثثاايلزمهالحجفي
يقاليدزمهصازأفلىفلثهفيدزمبصدفقمالهالرجسلسحلقالواوالفعلابغيرهذاجمديستعيلول
نظزلذكرهالثولهذاوفيهالهجمميعصدقأناتأيضاااليماخللزمهالثأللثمالجعالطالقمن

منهفيلزموقعهسععملكذالفظفانهامالحأليكلهذاعليويلزمهمالموضحهذاقالت5شاا
عنداالبأئبشذلفتقريرماتحققافيفرععليهلطالقاصحمليلباسيمبأنامهافياو

اأنوقالفايقولينؤىعرانهكانفيومحدبةلبافياعنلشيويخعتىاأفوالمنإاليئهذه
المسئلةهذهعننممفقجوابافيعرانأبأيشالشيخوصدقانواالطاققواحدةوالطألق

علىحمليبعضدوناأليماانمقصمبعضزءناينؤمحالحالااليمانجميعلدزمنىالذصيقولفي
والخصومالمينوحرماوانلفينالحابمابةلتشديدوماجرتايةنهاركنعممذلولمينوشيآول

ئحشفظهرخليهوامايخاجيحلتزامواصاحبباالحعياطيؤهىشكالافهرموضح
لعهقواالطالقمنااليمانيلزمبيعقالانهومحكلنوعليبذلكاالستعالواليقضىيعر

يهممقبوبألشكعليهوأحدةاوأرىعزعلقنافقالفذلطالامنمايدزملهبرنجيرذلمئفقيل

ب

أنو
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االيمانكازبرجئلطمنوكذلثماالغايفلههذافقالاماالمنلهلفقيلذدعلىزامانفسيكمأنله
بالعموملقولانفطقتضىاالولالجوابفيلنأحرالىأهرفرليلزعمذلفظالفجبالقنطافأ

ألىمهمحابالعمومقولناهمانقولهاذلوهوراجعقىأشدمايستعمللىههمومالهذانوئاوانه
بصفةالمعفقةااليمانافطلففدوااليمانانماتلزهالنغيرالؤملقفأنشطاوجعككافئفولنامن

حسبسافدمناهعلىالينهذهلقولفىايتفرعأنتموعنذمحانميباأبرالوليدرحمهالمامقال
مذاقبلتدمناهويدذاللزتيبيرتبحليوعليعيمراملبالحللالحالألهالشدفلمااليأفوامن
عإشممةعيظووقالفهلاطذتسههلدلجمأرابفققواأرااأهللبعضوفدرأيتقلتوآلكاباو

بهلىإليحببإنهبريدونجمكفارةعظمشفانكفاركماانيمينانهاتجالتصالثمكنهارضى

ولوضتيإقإنلشقفماعمهتالثضبهكلنغييةلروااوهذهيثينكفارةاالزهةلللابااليمانلالحا
13انتهاالإلهالظلانبئعليمفرأيهشالجبرلمؤافقرأيارأئهلكقأويهولئخصيصايلحتها
أنمقوهوالذصافطهاالوأسبأبهاجمعحمنبهااتضلومااللهاالالهاوأبىادالقاااليمانلجيع
يتبلقذلشيأأوردفىوالوالشرعلغةجهةساثباتهلىالهالسبيلااليمانلجعع3لتباااالالبل

ازبةافياخاإليكانيقولونملمانقولههوعكسبلتعلقفيهلمحنذلثنادعاهههابمولوحلفسرخلنمالكل

متيخاالجمانلجيغابمماالجيبابتهكاتتاداوأهابالتهالحالاالمابلزمبههابالتمفاليلزمللحلاسبمكل3الوالتففالمثأل
نجلضكنذلكاذاطهبفربموالتملمأحداليقولهؤهذاااليمانجمهاجميعلفاطيكمأنألبسوالالطعامهسذا
لمتكنفانجمميههنممينستهدفةالننهمامالبئميظعننهمنجيغالطألشثقبااليماخالدذمقلزمهذالثوبكلألدخلهذا

أعهاالمنهالطالقصاليلزممنالجلفبذلنوعالنالمممهتفبلفيينزوجفجنلميلزمأةاهيعندهبنفيههفاا
والفوفربقفيلزفمبالنذرالمعتادمنوالهذاباعوليمنىأدالمعتادمنرهعليابهأامماظواحدة
منلمثرعابهئإوودوهوأهممتتابعبفيشهرفولناصياممنصككيدزمفالذلصيااوأهافملكفولفلكمماواولحدة

لطفقببهيعهبتعلقالمينحمالنعلةمجيعهممرفيمتقماآلعتفانككلنهأفالالرجل
يقعضىنمانجللضاعلىالشقاؤادذلككثرمنواليلزممأمعوثرفبةفعليرفيقعندهواخلىكن

والغيرهالييناذلبهذهواليلزنملتكراا

يتعدقرجألعلىإتئذرنيمابهبفأشدالذىبناعلىأناألصإلقتقدنصاولماإفصل
ويبهبململدمالهصحلفببعنةاتمابحكثرمنأبالعرفطألنالتعاقعلىمبىوهذابثلشحاله

ربالللشبأعاقالمقاديرولؤمنردبوخبهلىهتعلقالمثرعطرفاللثلثابنعنذالمالكي
أوبلبزءبالصدفةارحبعمبهعلىجميعهأؤكزمالهألوجبكلليغمرعرفصنذلئمنمميلزم

فوألهإلبلدئاعلىوالعابةاتعرفحصرمعبأللتعلقاإالفوألصإبنإعكللىبهىلكناللشائعا
زمقلعتاولليماخاباالطألقيدزههانظؤاظنافرعلقرويينعنداخامةلتعلبالعرفوا

لمهئىالصومابصنبىيباظمامذلبنيتىمنأوشيألعتقأوالطالقشيشافإطففااللهظالفا
يابهلطيرالعتقالمطالبمطالماموأماتصنديقمفيعفىفألبئغيرالمغايئلعتقكةالى

عليموامبالحأللممهأووامعليآحلشبالحأللفمشيوخناختألفالقوففيليفمرمحالمعينا
لتهماشاموضعملنلناظرفيابمايقفمكلليذكفيلموفدتفدشافواالىوجقبنيتةاشاادتحانثم

الئوبهذاواألبسالطعاممذاآصالمثألفقالالوانترجلحلفالعاللنانثصتعالى
الرجلكقولوانماذلكةواحدفانماعليهكفارةحدةوايمينفافيلبينجبهشاهذاأدخلبرا
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متتابعافيذلشنسقالمسمديهوالىشلداوأذلئوباهذالطألقأتكسوتكاأتمانتهي

ذكبهدفعلفماعلموليسألقاعليياوجمبفعقدذانحدواثمئحنشىواحدفانكاوم
أشيالمنثئحدةيميناوحلفمنانكاقالوطذاشحدذلحنواشفىاافاصعئث

احافييجزىحدةواايمايئرجألفاكاموالبيضائوباواليدخلطعامامعيناواليلبسكلياأبئ
ذكبعاضامناالمئناعهلبةصحضثوحدةواكفارةدةاممفاباااحاوفيحدواسعئينااباالحمئثئاه
منكذكب3المذلظاهزنابدفىسحعثفانهمنهفأصالرغيمذاإلباصأدتحلينانفعل

اناوللألقأأنهالكاشعياقدفعلفانهالرجلاومممصصاالعوجأودضأوابسطعاماكلفأكرنجاهـمازاشك
نتأألكسموتئضآالثوبأناذاحاوالنفىعلىاذاحاوعلذامسمئلةذلكنثاطعليهفدءللهاليفعحلفمان

ذلادالمسجدرهونلكالثوبليلبسنزالخطنلياثحاأنمثلليفعانحاوهوانجاباالكلىفلىحللالي
حدوافيكارمبعامتتانمقامسئلةببهمععهالتياناعلىقلعافالنهلكذبفعلالبراالثنةفاايدزينلبيولياوليدخلنة

ؤاحدشئحنشثتفانبناعنيسىففدروممطواحدةفدخلتاطالفتانالدارفأندخايماانفقالأتيهألهيحدومق
وجبكلديهدفةذلك4أشهبوقالهااوحدخلةلداامالتطاقعنوىوقدرمالكوهوقوليطدفانوايحنفيلفاسما

يهاسوليألقداواالمتناعفعلانئكلالحدااألولولالقالداروجهالمرأتانتدخلعديحتىالشئالمدونةوفي
مماحنشاؤاكبعفعليأصأخحلفمنذلكأصلثهيرهقليلهثعمناعلئقتضىالنبعضهفعلالحنشيوجبمنه

ضواحدذقىالحنثنحرجعلالدارودخولمنالمرأتهنمنواحدةقصدمخصالحالهذاانولبضهفأصالرغاي
رنااألمراكقايماوايةلراوجوقهماجميعاكالمجحثبطثىفايمينهمنشئحنشفىفنحشميخاطالفهماويني

بغيرمافئانهنفرالمرأةفيناليهولمتفتضوفدوجدجيعالدارودخولمماامنهالمنعيمعنهاقهضتالذىفعلاالثانعثان
عليهاجمبزوجهاإذنممواواالستغراقمومالاليقتضثاالعمومبهمنهياالخماصجبواحدةبدخىلاستيعاسطالقهيا

كانااويثبتذلكمنامرأةمماقصممنعصاانههذاوالظاهرمنباالنفصدهانأومايعلماالسمميقعءلميهأفليقتفني
نحجممدهافيزالثفوجتاهاقتفخأدفألتإلخلمماايمينهأنالمدونةوايةذلبطألفهياووجهعليوأفمممدخويالدار
افيالدضرذددقالصف3نشئنشفىجمافلماحدابدخولولميوجدذللثيمينهمنعتهذدالدارومن

يضرذلكتوانفيذلككاناذاويثبتايهاذلكبهصجافئصكهابغيراذخزوجهاانهرالمرأةنذعندنافىاألهيثمال
عايهاذلككانبزوجماوهذاشيهتقفذلطاليهاحتىوجهاكانيضرفيبزوجهاوانكااليفرذلثصحهاوكان

دقفيهحتىضرلمجيتعلقضربينلىذلذلبعيراذخزوجهافالهافانكاالزمالزوجرذاتنذانعثال
أؤنريدعحلثلشفادؤلهاعلىتفتصربهفألصخاوانبالمالفاهاماتعلقدلبسدجتبلقوضزلبالمال
الهبلصدمغافيحرحجرعليهصالنوجفيملزعتراضافالؤلهشفادلعااعلىقتصرتاذلفان
والنهذلككالموصىعلىيادهاكزلهبهووالثلثهفىتصرفهصبهوزفانهضهـيرهلمعارضعقفيملقدويا
ردذلماوفالحدفىوالكيراليسيربينالفرقلىااحقناذاوايرباليضانتتصدقلهاانالخال

ذلكعلىيدلبمالهاوجالىحقءلععلقوعضشكنفالمرأةذلكالثوممازادعلىمفأالثصرعبإل
الديئبذاتفاظفرلهاودينهاوجمالمرأظالهااتنكحنقالاوسمكليهاصلىلنبىاماروعطن

جيعهانتتاأجلهصداقهامنزيدفىلهابعدانلميهنانمألشككاللهاكتفاذايمجنكنجعتقى
فىلشاحنعفقوابىلردخارفاألاوجيزلعككاناذلكفىدخزافاسمئلةبعنهرهؤ

كانيردتعديهاوماانفجبوجالىلذلفىمتعديةىلعلفاكحزادذااااصمنلمافلنا
ردلهفهلالردلهانذائبتافرعيىدلمكدظذلماذسناهدجهبمتعديةستألمفأفلمن
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ردجمعسهبهاالقناممبئمذعالوهوقواللمشهورمنامشنهلمدادعلىردهازاطعامذلك
ميأبعلاعتقأأفيعمنلمديردجيعهفانهقلععاالفيلثلشااعلىهازادنمايردالماجشونابناوقال

ازأذلتعدىايختصهبتهاكانشعتعديقولمزادشفىذااوجةالىلقوالألولاوجيمصكيهىتقو
اعلىلماالبفاماالغيرمعاممنومجقلحقاليردجيعهانفوجببالجميعاختصبلاللكعلى

لمالاخروجخلثلثايادمتثلىاكمنبمنعلموصىايقفاالوفارقذاوكالمفدسىايهها
دعليمههازيردثلثمفانهفىلتصرامينلهصأنلىلثاالقولاوجهوالئلثالىفدذلردمدكه

فولالردأواالصازهلزوجانفلناواذافرعاالصولعليأجرىسوهوأقيلموصىكا
لماحممموقابنوامطروقاليردهحتىالصازةاهوعلىأصبغلردقالأواةاالحاكللىلموقوذ

االمركيأوجبعهجائزةولزوجهؤلمالأدناالولالقولوجهوجاك5بيزدودحنىهوص

اقنةاالباثئصبهزمنعفلموجالىلحقذلدممنوعالثاذأنالغولووجهصائئافههـبالمافى
لمبهماحلغتأجزاوحظثشفقدفيفيحلفتأنهامتىإيمعهاثوجشهداكواذامسئلة

وابخةمطولهفيهالرجوعحملهولمدماللدالحضوةبئينيالولوأشهدبذلبديلىيلز
سببالوجوببمكليهافقذأشهدقبليمينهافبللكأشهدفياذاأنهوجمذلكووأصغالماجشو
واذاهسثلةذللثلىبزمهبهوجوسببوتجودأوبهجوفبلشئفياالعراضزككليممن
ابن5واروالموازبناقالهردذلكوجلمزحنثشفئموجتزاالفوجئلثهاوالزكثرمنبأحلفت
نالحإلالحنشدونبحالاالععبارأمنذلعاقالهوجهواجمالكأعنحبيب

يضشأأحدحمابينضروالحبهانمكلىلمسيامياكالصالةبجسدهاوأمامايتعلقفصل
ذللثيقهرفانكانهابوموصياكعتينبهككألةلثاظينحرواوالحجلعيامككثاليراوجباك
ذلشيبتىولبهنمنهبمايثنعتأقأنلهابهافليسباالستمعاعصددعلقحقهمنمألدطهنعهاوجهافي

يمنولمفعلتعجيلوجكاالبالىإلضركاذلكوانكاعللساائأدبذمقاحتىتجدالى
وأحم3أوالتمنعهامنهوجزال

اليمانافىكفارةمللا

حنشنجعليهكدهاثمفابجينحلمنيقولحمرأنهكابنللهاعبدعننافععنلدهاص
عشرةاطعامحنفعلعثماتوكحفلمبجايئحلفومنكينمساأكسوقكشرةعتقماردبه

يمينعلىفمنفولهشثالثقاياهاهـجدفصعامكنحنطةمدهنمسكينلكلكايئمسا
إلهالذطبالتهيقولأنمثلبصفاتهتعالىلتاوصكيدهاتكراربتأيديىأنتحيلكدهافأ

بعكراوهاكيدهاتايريدبهأنيحتملوالعزيزالحاكمالعليمالسميعالرحيماالهوالرحمن
لكفاراتايأخذذلبأرقعأنكيدهاأيرعنجميعافينيلتقداالصولعلىكاراامر
واالطعاملكسوهوهوالمحماهوأرقعاواألطعامصلذالالكفاراتاأدنىعنيرفعأولعتقوهوا

احهاعلىزالوأماكفارهبمالتماعبماالسقباوجهكيدعلىلتأافىكربحعبداللهلماذلمنوا
تعالىقولهذلكفياالصلذلصاممنشيثالجدفنلكمسوهواواالطعامقبةالىبإنرا

عشرةاطعامفاكفارتهااليمانعقدتمبكاليؤاخذمولكنأيمانمالتعباللغوفياليؤاخذم
لكؤنألئقاياملميجدنجصيامرفبقفنيرأوتحرمأوكسوماتطعمونأهليمأوسطمنيخمسا
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سائلوتأخرتالرقملةكامساهةتكونلرقبقأناوصفةمسئلةحلفتمذااأبمانمكفارة
مننقضضربينعلىلنقصافاناظطفةمةوفأساألسئلىلظهارالىاالبابهذامن

التعرفثامعيمنعفةعلىكانذااانهالعراتيونشيوخناقالمنافعهمنقعوبيهظاهر

الجدعيجوحبالببناقالكاالمقطوعأنيهودطمثلفانديجزئلباكالتكمسبوامللا
هؤلمافدمنالوجوسودثاوانلخيوساوذهاباظفيفأوالعرجالخفيفلصممأوافميفاظ

فىالخألفانهلمقعدأواألسحرسأواالعئىأوأواالشلوجلاظعوأإيدااأشليبماتمافامسئلة
اليجزئأنهالىلفاصمابئافذهبلببمادبالخركأراثانكانذلمنئئاليجزىلمذهبأنها

شدبدايسرذلكفانكانوفالحرتغيبرنحارجدبالخرسأراوانكانبعدهذاكرهقوسيا

بهمناضاالهيمنواليجزىمسمئلىاالجزامنعلكفلدتصرففيمؤزفهممفالبافانه
اللمبسوافيالماجشوقبناقألفاحشبرصرمدأوأواوسلأوفابمأوجذاممطبقجنون
أوالمريضأشهبقالالخفيفالبرصاالاضحةافىالماجصئموناقوقالاالبرصيجزئ

الجزئالفهذاوالرجلينليدبناأبوعدمنالفاضىاقالاالبهامايئوالمفطوعينازعالذى
بهالذىالمريضوأهاؤهابراليرجىلتىالىلمعااوهامنسبلتكموارفاكتمنعمعانهذهألن

التكسبفاوافلتصسااآلنغنعوانكانتلمعااهنهألنيجزلمحأفرفانهلظلرمدأواأياحمىا
واختلفينازعالذىاالالمريضالواضمقيجوزعتقفىالماجشوبئاقالاالوازيرجىمعان

عرصاخفيفاكانانأنهالىرجعصماليجزئمرةوقاليجنرئةمينقالاالعرجقولمالفى
يررقبةفقرتعالىقولهمانفولهعلىوالدليلاليدوالىجلأفطعأبوحنيفحجزئوقالأجزأ

فوجبلتامالتصرفايمنعنقصذاألقياساجهةمنودليلنالسألمةايقتفىاالسمطألقوا
الالقاسمبنافقاماظفىواختلضمسملةلىجلينامقطوعأوكانكااالجؤاءيمنعأن

ووجهكألعورياالشلالخلفةصناأنهاالولالفوليوجهيجقئأشهبوقاليجزئ
مسثلةغيرهمنلمحناأغلىوأيضافانةلفحجوتصرفهعلهفياليؤرنقصهذاأنلثاالفولا

لمقطوعاقالفىكذلكاليجزىلمدونةافىسملقاابناففالحدةالوبهاماالأقطعفياختدف
ذلفىفيالقاسمابنفولواختلاالصبعمقطويجقئغيرهوقالواالصبعاقاالصبع

مسثلىاالصبحمقطوعاليجزىامرةوقالاالصبحمقطوعيجزئمرةفقاللمبسوطا
فيمالكوهوقولعبدالمائمأليجزىوقاليجزئمالشهالمصريواالعورفقالفيواختلف

عنعبعينيلفكنكنلعينيأوقرسقامفامتقومحدةلواالعيناقولماألنوجهببسوطا
لكمافقالاألصمفىختلوامسثلةليداكاقطعلديةانصفبهعانقصانلكفولعاووج

ضركامهنفعةنوعانهدمنأبومحلقاضىابهافيتماوجمقويهامجبزثوقاالشهبالصبهزىء
انمنأبومحدأيفالقاضىاأشهبياقاليهقولووجللهألسكاملالديآهاويجبملبال

وذلكمبقفهيللكلصعوكنرمافيأرالإضراوالبالعمرفكبيهىمللهاليضربالهممعاذهاب
ففىهيجزىمأولبعدعمتمكلافهمييتعذرعوهناالشارةسنمقاليمعايقوماضل
ضىالفاقالاليجزىءالمدؤلةفىلقاسمابناففالاالذنايئالمفطوعوأماةمسئمثلىمسئلتنا

ممعالىاالصوتحوكطوهىمنفعةفيهماذلدأنعليوالدليلنىالشالابالأبومحالفا
لحدعااسملفاااعيطالمبسوطوفيلثشويمالخاقامهـنبهحاذهامافىالفررعنصعودفع
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فيجزىءاألخرساليالمبسوطفىلقاسماااالفياءقاليمنعوالبمسمعآليجبنىاألذفى
فقذيالفهوأباممممعهأبومحدوانكانلقافىاقالفىلشاوذلخألبكفاراتامنشخ

ويفعضفهمهتصشينقصوملهيضربهالنهوالرجلليدوالبصرفقدامجرىيجرىملكللىا
لقاسمابئاقالهيجزىانهصأفلهاذفانسنانهاصجلذالذىواليجوزبسئلةافهامه

وهنهسئلةلتوفيقابالتهوالععقاروالىلظاالىلباباهذانمسائلقوتأخرتاافى

لعيبقالابقجةيرجعأنلعتبيقولهافيقالهفالتبهزىحملاظهرنمجبواهغفاعتتهاعنبتاعا
يريمنهكاناسليماويعملغعقيوطئبعداأنالاآلبلعبدااتحقواليجزىلماجشونابنوامطرف
لينالحاحافىحتىيهونلمدجزهاعتلماثمأوعيومئذعليألثمانكانألهاصماعتقه
انكنوأمااالجزأءممايمنعالمرضكانيهؤنذلكومعنىالقاسمبئاعنوروعأكممرهأصبغقال
المريضاليجزىءععقإنهاشارقالىهذاوفىفانمجزىءءاالجزيفااليمنعمي

لى01فانمنعقلهذاكزشذشيأكايجدلميريممنأيامثألثةيجدفصياملمكنوفؤلهفصل
اليصومماالثلموازعنابناوفدروىأواطعامأوكسوةرفبةوجمزمعوملماياليجنئلصياما

كانانلمايممابناقيخعقفياوروىكايهفيهيعطبلشويمواالقؤلهاليجدالحاشثحتي

لجدأقذكفىيعتبروليهفيطبلدوهوفيوعابيخافأناالأطميوتوتعنففلله
آفلتجزئهالتىالكمسوهكاملهآويهسورفبهفيكرنايعتقالفيذيومهقوتعنفضال

ونجوداووجاللكالصيامجنئبواجدويذلفليسكنقصرهاعندفااطعامهمماسجزىءمن

فايهاممايدزمهمدكهيجدفىأنلثاواعدمهاليصعوذلثيخرجهاالتىلعينبوجوداذلمعتبر
ذلكواالعتبازفىمسئلةذلكفىيهصرأوعرضعيغمنكلندهكاماوصايهفراجها

فيأنيشرعأيسرفبلمعممرائملجيناحينكانلحنشواناوطللبيناالونلتكفيردابحال

ىئمادأيهصرأفيأمأنئملصومباتلبسفانالطعامأواجدالعمقواآلنانهاللصيامايجزهلتكفيرلما
أعسرلعكفيرحتىاالحنهثتركيومموهـانفانمسئلةبالصوخاقدتلبسالنصومعلى

هالكلمشهورعنواماللمنألممعقالولمنيعتقالمملقاابئازعنلمواابنفقدروصاأيسرثمفصام
جمحالةاالعضيارابهفولعالكنوالمشهوراالسقبابعندىاالولانفولوجهطهجزئها

يجزئمأننهاهالقياايقدرعليفلمضمقحتىيؤدهالؤشفلماأولفيلصالةامنيتكنلتكفيركنا
نيمفر51لسيدلعبداأذذاواشلىسلقياماذلكبعدأظاقلساوالقفاءعامموانصايصلى

لصسياماأهلمنجمونأنعنجباالذنالناليجنئحيببئاقاليجزئهفهلفصامباالطعام
بنسلمانسسيدعبنصبهيىمالنىصذلمثالسيمدفىاذنوضعفجيئاالمدونةوفي

وبىأوأصغرحنطقبالمداألمنمداأعطواليينافىكفارةأعطواذااويناساكتأدنخاليسارا

عاالءنادارموبهااليريمبالمدينةأنمجفلالناسركتأدقولهالشلجكلنهمذلكز
يدبالمداألصغرياليينافيكفارهيعطونلناساأدكتبقولهلمهموأشاراأدكملذفيتجالصماا

اسكليهملىمدالنبىزمدابالحجاوانكاعندهممدهشامغرمنأالنالتمكلععهمملمصلىلنبىمدا
اسكليهصلىبمدالنبىمقدارهبناقىأصاوقداختلكبرهاوهوأومدهشاموأصغرمايوسلم
لمدبلجيناكفارةواالظعادتعقاظهلظهارانافيذكرهوسيأنىنممدانلصميمياوسلم
واختادونلتابمصرمباواختارأشهبأقوإتمأهلهامميقالمدينقوهذافيالتمكليفوسلمصليالنبى
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وقالأنجزأهمداجمهالموازولوأخربخابناقالبهالسعقاألقواتممعماكينلكلونصفامدأوهبا
وانلفرصاعوالشعبرالحنطفوانمسعكايئلبمصاعنصنمأقلمهمأويطهأبوحنيفقاليجز

أوسطمنكينمساعشرةطعامارتفكفالىتعافولهمانقولهعلىلدليلواأجزأهوعنمماهمغدأهم
انفةحفأبىفولعلىالسيماللاألشبعوسطبالمدينقمدانأنيهوومحالأهايمماتطعمو
أصسلكمفارةافييلزمعيايفلماطعاموسطكثرمنأاخعذاالقياسجهةودلماناصنالمدكطألن

ؤأهأواالدامالخبزوعشاهمكايئالمساكدىواؤوانالمفياقالسئلة4ؤالمدينذاتهمازادعلى
قالبقلأوطنيقأولحمأوهنيشأواذمنامبادولكنبزاظواليغديهيميثمابعوأحبيبحتىلقظال

لصغارايغدىواليجزأحبيبفياقاليتالىوأدناهناللوأوسطهالمحمأعالهحكباعنا
لممشوعالطعامالصغبرمناأخيعطىمجزدهلكمبارافليعطههمايعطىهمأعطاايهاللكنويخ
الطعاميتفذلميرضعكاناذاذالنومعنىكاخفطيهالمواناداابناقالالكبركلمايأميثل

رغافيعهنتفاوابيعهالهتأحنطئيليهابدفعخحكمأنلبفألفيبيعهواليعتأتىمنوعإ
هثيالاأختفدالىاذحاوهالواالقوت

فيهوالخألفيذلقىالحنطةشواجاسبهويزكلىمنعحنطةنممقمترااعطوايقولفضل

فمحكالقوتاوجهإالعلىنكالباوأليسثعملغذلبالناسامايقتاتهلطعااذلصنفىينرجلذىوا
وأمامايتفوتأففملالنهأصحزأهأضجهفنلفمحافأماوالفرةزواألرالمملشوالدخنواوالشعير

الحقيقةلىالنمقوتفقوأجزأهذلألفانكاالقححالناسوتوتالشعيركايأعيرظنكاالش

ووجهأصبغعنحبيببناالحفطقخكهاالصبهزهلمالحنطةعلىيقدوهوابئوانكاناللك
لدذمختمللنياوطلهالدادةبالحنطقبعالتفوتالأأاليمولفمناليخرجمكنبكنلهنذأل

والمنهفايطملشعيراكليأكنذاوامنلوممايفرضيملىكاممايأييهنرجالموانىبناال
البادفانجلءيشمنيخوجلفطرااالماجشولنفبناقمالممهوأأنيهواالالذرةجمزئ

فوتحالفواتأرادواوااتبلدفهووفاققوتالمرجقوتوإفقاذابذكيريدوننواح
زإوابئاقالدفشعيراقاخايخرجفاذافرعأظيرواألوللبالفهوخلألاقوتالخرج

لبلديقتاتوناوأهلالحنطةتقوتفانفرعلقححاشبعغفدرمبفارةلافئمنهيطم
فىسوياواليخرجمسعلةأصبغعنحبيبافيرواهشعيرارجصخصجزمأنالشعرلم
لوكانجالباهايتقوشطليوجكلنبؤدعدلذالنوجوأصبغعنحبيبفياقالهالكفارة

فىوكذاللخبزريعهمنمقدرأعطىاذامجزىفانهالدقيقوأماسشآصخذمنمالعصعدا

االفتياتوجهعنمجرجهلمانهوجعؤلكوأصبغحبيبكنبئافيهاقالهميطالتىالكفارات
لخبزاعمهمالببهزئةاأصبغططنوحبيبربناغرأنرألجزأهلمقدااهذادبرلوأطملمععاا

يشبعهمممايدزميأفاامأطعمهيباداذاوأماالخبزمنارالمدمقداليستوبمبأنذللثومعنىأقفازا
والنجرجمسئلىلمأوالتممواأااستوعبواذلواالفقدأجزأماءفاوالعش8اللغ

ليعبقوتانهأوعلىهبقولكنهليسانهكلىمبنىاوهتقومعيشوانكنطنيةلقاواللضينا
أرولمأعادتهعنبكايغنىالفطرزكاةهذافيفىالكللىوقداستوعبتالبألدفىمعتادوالشائم

لىسى

هاأحسنصماللثقال

لذىيهفرعنافيممعت

انأنهبالكسوةيميانه

ثوباكساهمالالركسا
الساءاؤباوانكشا



بيدرثوثوبينعماهن
أدقوذلكأراو

صألتهفىكارهاخزئ

ماللممكنعنوحدننى

محربئعبداللهعننافع
يمينهعنيهفرأنهكان

كاينسماثرةعباطعام

بذمنفسكينلكى

المرادوكاشيضقجنطة

كدابيناذا
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انكاقالذاالشصألتهفيمامجزىعلأدوذلكدرعاوخارائوبينثوبايئكساهن
ثودالرجالثوباافقالفىفيهيايصلبيهفرانمابالكسوضانهأنيهفراختاراننيمةالمكفرعن

فؤضيططعوالجسموهذايشتيلرةسنرالعوالذمحدالصيصأحدهاضربينلييموخوذكإ
ا

يبلغهاازاشاوانيصاءشهاانحبيبيعطعهابئفقدقالإزاراأعطاهوانوفضلهالصألةلباسأ
يمنلموالكناالشنماليمنالذىاالزاروأماأيفمالقمصامعنىهشعمالوهذاعلىبهيلففأإ
اء

مسئلىآصئمكسوةاعليهالينطلقيالنهجزالنهاواألظهرعندىنصابنااألأرفيهبمفلمرينرلتا
فرحذلكهنبأفلالةالالنجزكاالنهيصابرخارايهسوهاانإصابناعلىفنصلمرأةاوأما
لجعفهنماالمجزلقصرهاالصألةفيالقمممنبعفهنيخمزلفصعيرةياالنساءالطويلةو

واذافربماالصمايسترعورتهافينهنةواحدكلكايعطانهندصاوالذممطنطواال
درعافليعطهدطاالناثصغاركساانالقاسمفياعنيمىففدروممطصغيرةالمرأةكنت
أشهباندعطىالموازعنبنروصاوالفيادلكببررلصغمفاالينقصواحدةةوالكفاوخارا

افيؤقالواظارالدرعأعطيتالصالةخاوفالنمابلصالدرءونالصألةلمتبدغاصبعقالتىاعذ
فيينوجذامالااألولوجمالقولكبيراقيعاالرحالمغاراالناشعايعطىحبيبيعطى

الطعامفالشاالكبيرأصلنصغيرفيهعقاحقمقدارايكونلقدرفوجبأنابكفارضعتبرفيا
والمفرقلمراةواالىجلبينولذلفرقنياتدفعمنقجالالكسوضعتبزانلثاالقولاوجو

كليآواحيدفهمصوافانوعئماذاغدوااالطعامفيكايئالمسابينوقديفرقاالطعامثمافي
حعدبيعطىففدفاالنكساضبياصغيراوانمسئلةمنهأونقصالمدلثمبعمسواشادعلى

بعجبةاقالقاسمابئعنالمرازبئوصاوفدرالموازابئوقالهلسوقالكببرصغيرمثلص
هسذافعلىكايبهزيطسوصتيصاأنفلهبالصالةهمأخذممنيفولبحالوكانغراألصاكسوة
الرجكوخقيضوهودلصالهافىيهلصالققيصايبشافيالذعبلغحدائهيبلغرالذىلصغايعطى

بالمألةأعيفينقالةهنهعلىغرممنيهسيمنمايعطىلحدأفلقيهوفاألظهرعندكطا
الكفارةتيهينفالختارأنأوإالطمامبالكسوةكفرواذامسئلىوالنساءصاللرامن

نهسجزيمبزأظفقالنيهعملقاابنسقظنجظشفوالكساخسقوأطرطعامانجانأبراةكسنهـممها
اناالوكلقولاوجإلبرهلعهثامنهاتماماالمحماثأشهببريفعيفطفالمجزيهمالفولعالك
بههعجاقاندهببثمقزامتةكقممامجزصالكقاذافابهينالمسالىاعصروأضجماجيع
ايخالكفارةاالقولمالثووجهابروكسوةممهكانشطعاهااذايمنعأصلىمامجزالى

اجكفرانهجمرفيعبدابتهنافعخكنعنمالدصلهتقواكالكسوةجنسينهينالتصع
انيينكدافرأرانجانيعتقوحنطةمنيعدكمسلكلكينعشرممساباظعاميمينهعن
عثبابئغعئرةالقتضىليفوهذاعهثرضساباطعاميمينالتسنانجهبهيهفرعنارضىلهيق
ليبمساتطعمياأوسطميطكبنمسا

الحنثفيفئطوذلكذلككاشيتبهرأديقتضىيينذاوبهداالمراراكاشيعهقوفولهنجصل

قالليعوسلملتاعلىلنياأألشعراموسىأبلماصومحكنذفيألصلوالتكفيرمالىافي
عوخبرالذأتيتيمينىكفرشكلناالهنهافأدمكليرهيراينبمحلفسكلىإفتبي5شاانلتهاواق
فتهعنبالهثمأهل2فيبجينهأحدعشيدجالقالمديموسلملتامليلترسيىالبرقأعابوهرؤاو



23ة9

لحنفماوتكررااأليماقفانتاكورتمسشلةامليهانتطىالتىاأخيعطىبهفارتهمن
مفردةعنكفارهالبتقأنهبهوقاالبعفمهاويهسوفىبعفهافىويطمبعضهافيأخيعتمقاؤله

مسكعناعنعمثرفيفأطمرتينكفاحفسنيهاوافيأطمفانكرهذوقدتقدملماكسوهالذلك
كساكذللوأيمتقيوأطمعنكفارتينأعطاهمسكينيكونينوأنمالمأجزأهكارتين

ينولماذاالنهلكفاراتاجميعذلشكلنمنشئيغوأنيهونملىلمأجمزأمماوعليبمانالثكفأرات
معينقبلاليينرةتكونكلكفالتميإلنأاواليدزميمينلاالاحدةواكلهكلفارفلمئنص

أطمفامسئلةلميعينهاوانخنشنيهاأيمانليهخكااذاأيخانهمنحدةيهفووأيبزئه
لاليفعلفلثقاافقدكرعنكفارقأخرادعليمأمرةعنكفامداكجدامصامثبرة
لكسوةامنمروابعدافاكسادذالأجزأهايامبعامهمافىاسملقاابنوقالياماالبعط
تهىااألولى

لااليمافحامع

طابابنعرأددكليموسلمدتمأالتممليكربمدسولبئعبداللهعننافععنمالكاص
الثيهاماليوسلملتاصلىالتفقالرسولبيهبالبكبوهويويسيرفيكنارضى

ارإدتهوسلمليالتصلىفولهشبالتمأوليصثتلمحالفافاهكانمنبثممتحلفواباا
لىفقصداالعربلاستطليرهلكأحدهماباآلبابالحللطالنهىنصيصابائمباأشلفوانمينها

ففصدهلتمكلنموهوكاالمجواكررضىمنوسلمعهكداصليفدسكلاالنمالثاواعنهلنهنى01

بالتهلفالفاصاكانمندفقالكليقعالوقصرالحلبفيرااعنلناذلثبعدئمثمبانهى
انباحجلةمنليسالنهبغبراللهالحلمنالمنحوزلسيتفعنتوالصالحلبينأؤليعمشغير

باطهالحدمنغأليرماخيرفيهجديمهأنهعليلبمالبأمالسكدفأنماتفدهعكمبلونجيرفيهالذمح
ليهاصلىلنياالهيمتعاالاسااليئلماجاعةهذاكلىالممتلىاالفأليقعداهتعداهفنضاصة

أطوالوالباألرضوالبالممماوالبالخوموالبالقمرثسىمجلئهبالأنفالجموزالحدوشلم
قالألشأحدفأنعباسبنللهعبداعنوقدروىعديهوالشئ7مفقدبذددحدفالخلىقاشومن

أحببالتهكذباأحلالنقالأنسمعودفيعبداللهوروصنىظاهر1أألننلىأحبابالتمفا
لممإهلمحواتعاقولهمنلقرمناذلفأصنصابمامعرضعترضادقافاقثمابغيرهأحلأدنامنالى

أنقوالشأحدهمابرذلففهاذايغثمهـاوبغاليلاهاواولمحسلمىلطاصوالمطءوااوجلبرشادا
أنلهالنبذلكيختصتعالىانهوالثالطارقياهالسماوضاقاوربلهثمسوربماتفديرذلك

القسممحظورعلينافاليبهوزلناذلكاكاليميمملماصلىالنبىوفدأعمتابماشاءالنصعبويفممم
انعليهكفارةوالبالطواغيفقدأمأوشوالعزىباللىحلومنهشئلةذلكمنبمثئ
لرحمنعبدابنحميدوىمامانفولهعلىالددعلمثينةيكلديابهفاحنيفقهالثوأبوقالحتث

لعزىواتباللىيمينلفىفقاحملمنلتعكلليموسلمقالاملىلترسوالبرقانهرأبىعوفسمنبنا
الفماكفيثابثعنومارومحأبوفألبةفليتصدفيكلفعاحبثعالمافاهيبرمنقالاللهاالالهالفليفل

ستقداأعلمللهمعنامواالطفهوبههإلغيناالسألمعلىخدفطقالمنمهمدياملىالتأشرسول
ولفظودبالنهييلالكفرأخيعااوأظهرحلفاظاهرهيللوشوالعزىحلفمنولذالصاههلئك

للأليمانحامع
مالكعنيكيىحدثفط

بناللهععدنانحثنعن
صلىاللهرسولعرأ

عبروسلمأدركهاآلكمل
الهرضىاظطابا

كففيوهويسيرعن

فقاكباليهوهوجملف

عليهاللهلىعسواللته

أقينهامالتهاسلم
نصجمبلهلمنحلفوابا

وليمحثباظفلملفاصا



أئهمالكعنئئو
صلىرسواللثهأنبلغه

كانوسماجمليهاتلها
القلوبالومقلبيقوك

مالبهبنعينوحدثق

عزبنبنبئخفصعمان

إنهشهابابئحكنخلدة

عبلبنليابةأباأدتبلف

التمكليهتابحينالمننر

أهجراللهبلرسولظل

اصبشفبهااثىارفوىد
لعووأصاوركالذنب
اللهالىصدتةمالىمن

فقالرسولرسولهوالى

وسلمالتدممليهكالله
الثكذلكمنببهزيك
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نكفارةليقالووجبضالنغيرهدونهذاهوجبقولهوالظافرهنالكفرينفىوحيدالذىالع

لمكللمهالتصلىاللهرسولأنانملغهمالكلتوحيداصكطهبهاباألمراألصلفرن
القمممسبيلعليالقاوبالومقلبلموسلمإلمهصلىفولهشيقولألومفلبمالقلوبكان

هاينفردذلننيهاعلىيواظبحلىكانلتثكليعوسلماعلىولعلهبهلقمممئرايذالنإلكانويقتضى

علىالعزمالىالفعلعلىالعزمومناالكراهيةالىفابالهثئالىمنتقليبالقلىبمقتعالىبه
يكلفجوزأنيراللهبغوأوصانأسماءانتهفىالحلمجوزآخروهوانهمعنىذلكوفيألزك
سكناليلااعلواالصباحومدبراألموروفالقالرزقباسطواظلقالوخالقفيفولالحالف
انبلغشهابأنابنعنخلدةبنعربنحفصبنعمانعنمالثصذلكمجرىومابرى

الذنبأصبشفهاالتىارقوىأهجرداللهقاليارسولالتعكليهتابحينعبدالمنذربنأبالبابة
يكبزئكوسلمليهالتمصلياللهرسولفقالرسولهوالىاللهصدفقالىمالىبننخلعياورك

التىارقوئأهجردمليهالتتابيالحينعبدالمننرفيبةأبالباانفولهشلثلثاذلكمن
فقديهوناليهسبباكنماصوؤكالذنبعناالفألعفيالمبالغةوجالذنجمكلىبشفيهاأ

لنبىانكنسبببعدهوفديهولطذاللذنبوالمالسبكينالمسامالمنبهاأوماله5ببددمهمقا
لقالوأجاوركولذولجيخاهفيعظعوورهبجالمينكايوسلماصعلي

لشكمرتعالمحوااللهبذالنييريدالثقربوزسولهالتلىاةمالمحصدةمنوانخلعوقولهفصأل
الذنبفىبعدزرطهيتنوئعالمحملىله

قاللولذلكمالهبحبميعالصدثالتزمفدكانانلثدشظاهرهذلدامنيكجمجزوقولهفصلص
منجزدلهخفيقالفييالنسافيمايلبزماغايستعملالفظذااللثاذاليجزيئمن

كلليكمفيالبافينفسكمهسئحلىوبثدشمالكثصدقيدزمفيعدلقاللمالككذاولىكاخأمرد
الفلتبالئممطرقالقالبمالىكلأوصىلتؤاشيارسوذاوقاصأبىفيكاقاقيسغدلناسالىاالحاجة

حلفالعلماءفجنوقداخعلفوالثلثكإلراجمرالثكوسماآلمكلليهصسلىنجقالطإلفلشبالثك
لحرثيلغيناأبوحنيفقيخوعبهععمعنلعوقالاذلكمنعزئهفقالصالكلحنثبمدفقماله

لبابقمانهأبشجديثقوانمالهجميعيخوجلقىابراهماوقالئرأموالبماساونلماشيقلىوا
لنهايقفمايتقرباعكايةمجزئئمننانهلئاثذالمجزئمنخمعتىوأبعدأرجبانمميهنجمكلىوليقأ

استبقاهلةماالفضملمنهممنوععالةبتداءويبتىامالهجميعاالنسانخراجافانعزوجلاللهالىب
فتقعدملىمالمجسؤراالبطوالتبسطهاصعنقلطالىلةمغاويدكوالتجعلئعالىبقولهكالثرهأ

نسالثامايغسعلهبرهذاذلقؤامابينواكانيقزولملميسرفواأنففوااذاينوالذتعالىوقال
واحبقظنموانماأبمتللئاللئااعاعامنوممنوعيدزمهكالطألقفانهلتزمافأهلعاةبتداا

يظاهرممافلتلئاثذالمنيجزثكلبابةحديشأبىليعمالكاماذهبوجهلمالشكمتهاأوقع
فيالمدعولمنعوأنألمنعافىأنيؤزفوجبممنوعلمالبالصدقةااستيعابانلمعنىاجهةومن

انهاذاقلناأمسئلىلوصعةلثلثالى51فوجبردلبعضاولاليتنافنقصاالالجلةاليبطيالت
مارجممالاوكثيراوفليأللهخطشوابملئكاذلكمنيجزئفانهجميعهخراجاليهاليجب
هثلئنمالهماخيجضطلمالاقلعلوانكانمالهيخرأنغنياكمهانكانوهببناوقال
اؤكاوملىصعلةالشافىوقاليميغفقيرافنهفارةوانكانقمالهزبميضرجألطأجزأه
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ثجببقفلمللقرظاهرهكلنواليصراالييغالذكرفعهلتزامااطذاصقهأنقؤلهعليوالدليليكين
لتهاعلىفامالهجيعلصدققكلىاعلقذااومذهسئلىآأوضالهينيهلونذرصؤماازة
أعمئارلتسعةأيالنصأوابعالركقولهمالهالجزسنذلكجميعرمعليفانجيكاللهجزءمن

يقتمصرمالكوهبنفيانطروالنوادروفيلناتايقتصرمنمكلىولماخرانجلدلىمه
مجتملماموجعلىلمالالفظقدتناولبصدففمالهحلفاناألوللقؤلاوجهاالثكلىذلمن

لىفقدعلفنهبجؤعلفهذاوالفظاجنهيرمايفتفيهاالستيعاعلىفيمدليلوليسالقميض

تعلقأقوعفىلتعينوالمعينالةبمزفظالمرادبااأندليالعلىذلكفالكنلجلةامنجرءنحمموص

منواليمنعاستيعابهمنيثنعوجهعلىمالاخراجانهالهانعةالروايةووجهالمطلقمنبهاالحكم

لمشهورفامالهجميعومحوسعايئلشئتصدومنمسثلةلوصيةلثاثاادفوجبردهضاسا
ناألولالقولوجهيجصئدالثلتناقعبغاالنوادرعنوفييعهاخرايلزمهبانهالمنتمن

أخبرلقدمنانأالزىعامبلفظعليقهاعااليقتضيباختصاصهانيفتضىبميايئماالحتعليق

بنلثدوأراأرهملمقالذاوالتخصيصاذلكدبمولهولوأرافهمرأىذااصادقابدكانزرأعبئ
بجميعهميةؤالىئعليقفىببهميعهمماطتعلقلجيعاوأرادفاذارأكهـهبعفسهمصادقافجيعهم

اتخصيصاسكتيلوالختصاصااليجوزغيرهابهالحمهذااختصزيداياذاعينونفيهاعئهيم
لجيعامجتحلللحمخااالنمالهجميعصحرافيايدزمهلماحلصبصدققمالهذلعغييرفلذللسااعماحتيلهما

ضليهماضاقالنجميعهخراجامالبالىأوئوعبداعايئاذأظهروالجمعافيكانوانلبعضاويحتهل
بمدقةاخلنانيايدالئانيةالىووجالعهجمياخراجفدزمملذلكصيصالحتملالمعيغالحلف

مالهمننددبصددحلفثوأسئاةصالهتمبجملعاثكالوحلفالىاالردلماليقتضىاجميع
دينامتهذفىلكذقىبابئمالهايفلموانجميعهااضاجلىمهمالهرمندينامائةهبصدمجلأنمعل

يجببدوشعاايجبولتعيايئامنطذانوعانذاثووجهبهامالواحبيبكنبناوراهعليه

مسنلةلتمأعلموا5موالمالعااليدزمهانكلىاطهذلكيردفىأنناقعفياوقولمبوكبنايةرواعلى
بهمالدوأحاعنحمبيبفياهوراالثاشواحدعليهفليممىبعدمرهةهبصدققمالهحلون

ئمئائحمالهاألولىادين11عنيخرجفقالسملقاابئاقولذافيختلفزوالمواابئاوهوفىكتاب
مبنيهلىالابمدقةجمإلنااناألولموللاوجهأشهبقالبهوالثانيةاجميناعنئاثمابئيخرج

جميعأومالهبثكلوصىلوصيةاذلكأصلحداالثلثاواايقضلمزكررتكتىلثكاالىلرداعلى

مماليخاصدقةمنهابمبثايئلثانيدانحملاوايةلىاووجهضلماحدواللهواغيرئكيدزمهلمقهطعدسيماله
علىنخرليتحمداثمشفىحلفبدينارثمفألنعلينليتصدشئفىاهـحلفكامهااالحنف

كنحيىفيحيىحدففدروىواالثلتعلهليسقلناافاذفرع61يايئاصملثبتبدرهمفألن
توشفىأوبعفهاممهاااخفمختلتةيايماننحظفةأوقاتفىايمانهسمواءكانتانهالقاسحنمابنا
صكرجفانهذلئمذنثبمدلفصكئميخرجهانالياحدااالئكعلعهفليسبعدحنثحدأوحنثواإ

حدوااالثلثضليهشليسأخوممطمرةمجنثحتىالثاواليخرجيخثاتفامائانيةةمئلئهأ
لعلمخامماصدزمهفاأونقصدمالهزحنوقلىشممقدارعالومالهءلىالهحلفسبكدتيصنمسئلة

اناالحبيبافيروىوأوفائدةبخارةسواءزادمالهمالكاءفالهالغدوناممايئايوملدهكاكانا
كانؤيخناللمحابهزمهاانهاألولاالقولوجهاألمغاتثلثاألوالدخاحرءاثىالدةدفيإ



عنمالكعنوحدئنى

عنموسىفيارب

الرحمنعبدبئمتعمير

أمعكنءئشةمحنالججبى
كلنهالتارضىيلؤشينام

قالرجلاكاسثلهثكن

كعبةاليجرفىمالى
يهفرمعاعيملشةففالت

يكفوالإلبن
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يععأعباألمهاتمالثهذاانلثانيةوايفاالروجويكلينهلهسنأبعدذلصثنمفاماهيناليومبملص
نقعيمالهفانمسئلىلحسالفلداتذلكأصلبماتلدهفيعلقالوالدةحينآلىاوالدةفبل
اذادهباهذاومذيختلفوافىولمحبيببناقالالحنثيومبيمهيلزهعاالثلشعابتىلمينابع

بغهرهاتلواليلزمهبسببهعاتاالموازيلزمبناقاليرتفريثانحمنماهالهمنبأهيماذهبحنه
واللميفمنصبغيرسببهخذعايعوامنمفهودفيأنفقماماالعنحبيبوصافيورسببه

حبيبانهبناولوجمثبعدالحتبالتفويطيفمنالهممنونوقايعدالحنثيضرالعفري
ووجهالضمانفتأخيراخواجهاالبوججحليهالفورلىليالكفارةاذاننالتفريعأفرالي

فدزميبالعفريطخحراجهأاعايأوجبوالنمجزمعارلفوااعلىطايريدانمجتملفولهممنون

وقالنياجملىواليتبععايشئالمللبعدالحنفقدقاأئفقاذاوأمامسئلىكاة
انمنهيرأشهبقولوجالموازعنهابن51واالمالرذهبحتىفهافرطكاةيفعنكزالفاسمابن

وهضانفيإهالعليالنوقعكالميأثمبذلكيأثململيهاااجةورةوخأنفقهالضربهاوالبمطا
انذلثقىومخوثتأولهأهليطعمهاأهفأمياليهااجتهسكعليموسلماللهصلىالنبىاذعلم

وجبمقهأفاناضاجهعليببهبتعالىدتحقانهالقألسمفيائولوجوالكفارقبافيقفذمئه
اذاوأماملكليهبصدفقعاتقدماذاحاوهذامسئلىكاةذاللىاصلعليعاضاج

بصدققايسشفيدهحاوانشئاليدزمهلكمافقدقاللمستقبلافىهالجكهمسدفقجيعحلشب

رقيقوعينلحنشولهبصدقضالهحلومنفرعلطألقالةلدبكزمصرأوغيرهالىمهلىفي
لمدبرظضخدمقاخرجأشهبوقالضاصةلعايئاينوىأناالطهثلشذلكفليرجوحبوب

فرحصرهميؤاأناالأجلالىوالمعتقهمدبرهفىعليهالشئلفاسمافياوقالأجللىالمعتقوا
فلزسذلكحرةاالثلثأضجآسراذاانهبدلعلاللهماهمخدمأشهبانفولوجاالبرةنك

يسبتفادفهؤئازةباالنمايصيرمااليابمالليسذلثانسمنقاابئاولوجمهوبرلميواوان
جمزوانالكعابةشفجةثايخرجلفالممابئافقالمكاتبهكتابةوأمافرعلجايئبعدا

أشهبوقاللفضلاجأبةلىكتااةكزمنأفانكانترقابهبمقجةلىنظرالىكاتبوا
يلزمبعدموكلمذلكمنومايرجحثلثهجأتبلمجمزاوانلبينلمانلشمايأخذمنيخرج
بنمنصورغنمىهوبئأيوبعنمالكالموازمممكلنهماصروامابنفيضئورثم
لكمعبةازتاجقىلىقالهارجلشكنسئداالمؤمنيناأمعائشةأممكنعنلحجبىاالرحمنعبد

ابالىتاجاةثااجرفيمالىوالفشفيكلنهايهفرممايهفراافقالتحائشقرضى
حبيبمالحطيمبناوقالالحبهعبةبعضعنلقاسماآبئواهرالمقامالىلباباهابينمالوالحطيمقاله

نتفقدكالكعبةارتاجهالمحفىقالفنلناساعليميهطملمفاماالىلبابالىااالسودكنالرماببن
ضىلخطابابئعرعليموهوقولالثئانلىارجحثملكمافأخذبهيمينفيهكفارةعائشئتقول

خزنتهايصرفلىاثلثهللكعبقفليدخمالهنوهـانبهويسألفاناوأرىحبيبابئقالكلنهلا
أعرفوالبذلكانوشيألمقالوابهلئطمدقذمنااللسلطاناأفامبكاعنهسئغنىافانمصالحفافي

انهاالوللقولاوجهينينذرأوفىذللثنبموسوااكأحبيمينيألفكفارةتأولكلمهلهذما

لنذرالمبهئمكفاركفارةابمنزلةفيهكانتاالمنفعةبمتعلقهنتاللبراوجهعلىارجةيميننتلما
اسمعنعريتمفسرةيمايئهطلىانوغبرهالمدونةاالورهتئاكالثانيقوممىيابةالىوجويمين
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يرلغأويالنفأقلفعودأيالفياالذالذانذراأصلكفازةبهاعبفلمفاتمنطقاونيقوعرفااقم
مسئلىاهذفيهماهللباباوالينقضالتنقضلكعبالبايئذمالفىخغواي

الدكعبقاوبىتمالىدأضردييقاالنااذاوأماالكمعبةحطيمفىأوالكمغبةفىهإلىقالهنكذاا
ذلمثيردحمألنلمفاعليمكإرذالوالثعئلعمرةوالحجليمافاخاالسؤدلركينأوالجطيمأواكعبةا

ثىلمامجبكليهفانهجلاالراأليحملهأدةالعابهبرتوهومماعنقلىحمالندولوأرابكلنقهعلى

ئكصكبعلببنقالئمللهاسيهللفكطيقوفمالمحفىقالمالفاصنجحوماتقدمالمجككلى

فيقولهشبةلباأبىأهيفيوسلمكلليهالتصلىالترسولدطمالذىوذالللهاسبيلفيماله
فقدتقدمدزئميلناعلىلكرمامااالتهسملعلئمالثفىمجعلفمنثلتاعلسفييفوسهالىلفا

3اجهارعلىجإلالفاسمبنقاالالموإؤبةذلكنجفىلمنشخيادقكليمفانمااكعقفيابايغبئ
دلكذلجعلاانماصجبروقاالشبهبذللعايأأولغيرمعينمجعلسوانلروجداعلىفعللضاللىبهن
فاجرمبالثزأرئلىدآكتعائماسملقاباااوجعثوليمبزلمليبنإلسمالمطذنعلفاهعينلرجل
لبئهلمطاأحدسمقفأليلقيرمعينقبمبانخاحياشفيففىنيوبخهنلوبهئلتينياعلى

بهاخرأابهبرسكلىلفيريخكلاالربهقأتزلزممكلفب

اللهاعللبرساسبلجميعفانفيولكلشبعلانفظنتنمانلىالتاناسبيلفيوأملفولهلفعا
تبفظةانهأطلفتافادباوالجهادوالرالغزولهافيلاالنهمئفجرصمولنهنتغاد
يهونوهذاالكثبرةاللهسبلفقالأدتهعبيلهثقمالفهننهثنقالجمنالكوسنئلذلمثعلى
خلسواضمليرجدولمالفقالجمةفيوالثفروفيياكفيعطلسواجملافيالجهادفليعطأالفي

ففالخرجدةفىفدنهالهافيلفوقتبنغوراآلسألمنتكاوذالغاوممشلئمإمياالروم
صنافبمقليستاانجيهايعنىيرابعلالتىحلالسوايرصجدفمنطنالىةلسميقبمافا

ملىلعبدطتقالومنمسئلةإهموأذغزوهمعنكهمامساالعدؤمنيجاورهمنسالمقمن
موضععانيغزومنمنلىاغنيدفعويبيعبأنوذالثاللهملسفيالتمفليجعلسبيلفياجعاكأ

فىكايصرذاللفالصبدليسويجالغزوومواصمعالثغورالىيجدبعشبائتفاوجد

أنلكالوجالوجههذافيبهينتفحأنيمنعبداولوكانوصرفثمنهفلذلبيعاللهلسب
يفبلهوجدمنانطعينمذأصاأوسالفرسابهأوحانذرهاماانسهئلىوالفلععهينفذبه

فىوأنفذثمنيصرلجنفلهفىالمؤنةوعظملمكانلبعماعليهئعرذلكوانحملهممنوأفنه
فعهنذرهلذىاالوجفىستطلهادملحانفولماضانهذلكومعنىوالكراعاالداةمبنمثنه

لهايصايمينبيعباثنلىنمكزالعوتعذرلماذلموتعذرافاذلكمحنابعينمالنسذرالت
انالوجطذافياالاستعمابمنكاشتدصفةلماصفقاالصلالىنقلحملهوصلفاذاكلهويسمهل

أنشهامثلأومايقربجفسهاأومنمنفعتهانتففماالشنقصبىفانالثنبلغوذلكألمكن
ولنهبرذلكأرمحابهىأنيشترفألبأسناكبسيفيشترىسميفافيقصزلمحننبمؤن

أعلمللهبعوابععمانثيبلغهلحرسوافييستعيل

لذمبفوللفامتالعا

ثماللهسبيلفيما

تلثجمعلقالبكنث

وذالئهالسبيلفيماله

رسواللتهعن4االذى

أهئفيوشمللمعليهافلى
بةلباأب
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الرحمالرحناللهبهمم
شثالتاب

تاظفىاءما

ماالثعنيحيىحمثى

حبانبئسكخمدفيعيال
أبىاالعرجممررغق

اللهرسولأقهريرة

القالوسلمكليهأصلي
خطبةعليبنطبأحدم

عنوحمثئاخيه

عبدعنتاقعنمال
للهاوسولعرأنبهطإلثه

فالوسلمعليهاللهأملى
مجليأحدماليخطب
مالكقالأخيهخطبف

اللهرسولوتفميرقول

فيماوسمعليهألتهصعلى

اليخطبأعلميالتهنرى
أخهخطبةعليلماحد
المرأةالرجلظبيأن

ويتفقاناليةنتركف

معاومواحدصدافعلي
ننسنرطفهىنراضياوفد

فعلدالتىلنفسياعليه

عدلرجدايخطبهاأنى
بذلكولميعنأخيهخطت

المرأهالىجلاذاخطب

ولمكنهأهيياففهافلم
أحداليخمطبهاالبعأدط
يمخلفسادبابنجهذا
الناسعلي

لالرحملرحنااآلبسم
هلنكاكتاب

الانساءخطبقاماماءفى

اظطبقبضيمرذلكغفئاليعوهوابةواالستدعاءالتكحاالخطبفىاظطبقكسرالخاءهايوردمن
تئمبهسرالخاممايجرىبخطبةأنأعلميذوالتيرأولاظطبقفيمالهاجاكأسقأقالاظاء

يشمتعنكفكالفظإهذاآخرالنأولواللهواليتعينيزمقذرغالنهـاهيالنكلحولةلمحانجعقوالمرا01
فالتةمجنطبنفلخطبفيقالانفممؤلفاعلىلميهنوانلقولامنلنكحابمتدىمايفيص
لكصأبوإسقاليهماذهبعلىيدلويسرخطبهلفظيوجدمنهلماستدكأنكحهاواناذا
يؤتئالمؤلفاهلكللىابالخطبةولميعنأخيخطبةعلىأحدميحنطبالوسمتلياليقو

سئلطءاوالخطبقفئوضمتاذلوهيوبةعندمحالقوليابهجعترادهايأراممالئكهواادنعفامكندا
جلظبرإجبةوديستلقديمااألميوهألينمسقبةمحدهىبالفىكتابقالألنكهروعة
بممهلالجهورحديثاليهصقماذهبغليوالدليلواجبهدهىوقالداوذلمشجععالفقهاه

خذيدقلضاتماهبنصبهللمكطقاللذوسلمديلتاصلىلنبىاانشالءالققعالىانبعدعلذايأبئسعدالذى
ريزءصأاألعرجمكنعنحبابئبنيحيىمحدبنمالشكلنصلقر3نامنمعكبمامدكعكها

أعبداتلهعننافعهالشمنخطبفأخههعلىاليكخطبأحدمقالوسلمكليهاصليللةارسولأ
مسيرفولخطبةأخيمثقالعالوعليحدبماليحنطبمأقاللتمطدعوسلماصلىارسولعرأبنا

الىيخطضأنخطبقاخيهعلياليطبأحدمأعملتألواىفيماثروسلمليطعالتمصلىارسول
أفتلداأللنفسهاغليترطتبثمفهىدقىاضعياوواحلمعاومصداقعكويتفقااليفتركنالمرأة
يضهأميفقهاولمانرأةالرجلاخطببذلكأذواليعنخسطبقأخيهعليجلاصخطبهاأننهى
لىببمبمغلعةإللهفولبماصلىشالناسعلىأحدفهذابالبفساديدخلاللخطبهاليمأناكن

نجقتهورضيتبمويلمسماأخىقدخطبهاأةمييخطباأأخينهىخطبةعلىاليخطبأحذتم
لةارعليمعاومضداقعلىقايخطمبصالميتأنلهاناقعبناعنوىانلكمعلىمصداقعلى

انإالماجهثبوومطرفشوابنعبدالجمبنوهبوافيواالقالممفياحيبكلنبنوعاولموطأا
كوصدانىيتفقالموانلمرأةيخطبتلداأنغيرصكنىعدخلىجلبالرضااأظهرتذاالمرأةا

فيوذاللصداقابفوضأولتفويضبااتبهئلبعديالمتكملفقةلموااانناقعبئالوجه
ومينيهأببفوهوعوضنترغبفيهفجنفدزهدهافلتأنتزهدفئفجنقدقىغبهااقلصداكثرة
فىببنطلينميذكرالصماقأحبيبمنبنابهاحهجماالقاسمبنافولووجونجهامايبذله
مموفجلكلىذاثبممامسئلةلتفويضانكاحفيلرتهمميعهغالنمفدينعفممنلمكحاحة

نننبعجابةاليوجداالوانخطبتهامنلرجلارذلكمخيلرضافقدمنحلموافققماظهاراامنذسناه

عألفبعبمفىلفاانلديئاضىأالولنهإزهيكانذاافأمالديناالرجديفىلتىمعئكفؤطومذا
لرجذينااالفيإلحديثأرىلثميأوااهـمثلفيدخلمنأرصكلليلالقاسمابئافقدقال
عيطلممنوبئفقدروىخطبتأخيهخطبملىومنمسئلةفالوفاسقواماصالحبينالمتقمار

فيميفابااعبننينئنكحعأوالريفمممخذاضفهلىقببكلىلعتبيثيردسواافيسملقاافيا
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لشافىقاألبوحنيفقوابووالبعدهلبنااقبللماجمعموشأليفههغبخمااخبيبكلنبنوصوعاال
لبناءافبليضخناقعبناعنينمقفيوكطابعدمولبناصافبليفسخناصفيانحبيبوروعيبن

صلىالنبىحهىودليلناعليهالفسخالمذهبالظاهيىمنأبومحداوظاللقاضىبهوال
باظطبةنمايتعلقانهىالقاالولالقولاووجعنهلمنهىافساديقتضىنهىفلواعنلمليا

عيعمىعنلعتبىاففدروىفاذافلنااليفصغفوعفسادغقدالنكاحيقعضلنكهفاو
حلمرجوتانالخاطبأوالعلىويعرضههافعلىمنيعوبافدأنانيسخبفذابهااعن
عيسيقالهانكاماياتنأنواالقالذااالولفاليغارفهاظنكحهاطابنحرصاظدفلكفيله

علىوقعلعفداوهبأنباوجمثوليعليهوالشئلىفبيهعمهغفرالتمتعاجمالهاخلقاسمافياو
عنحقصرااسقطفامنهمجالهلمانعنهنرعلهأنيسقب3دجالكوأهيتق

أحداافاواالاالولنجكحهافانمنعاالبالفراقالخروجيمنفالنمابىالكراهية

تمتنعأنإلرأةوكانلميثبشبعدحقنلهاياهاالمعتىأشفراقهاقاسمفياقولووجاظطاب
كليرسماصلىلنبىاكهىلفتلخالىيستغفرالتمتعاوالكنلثانىنجطبقانكهاالولحينمن

الذعتفدملمبلغالمتبلغاافقهايعنىبوافمأةميالرجلخطباذابذللشاولميعنؤشلهفعمل
بابفهذامالكقال5سوايخطبهاأن5هذعنينهفلم5ظفرخودوأفقهالخطبقاولماهنافمايمفعفبل

لمرأضنيخطباكانألنهوتشيعنغكافذايريدوالتماعلمألنامضرةالناسعليفساديدخل
االولفقدقصرشاالبذلكلتعرضقاواخطبالناسعلىامعنعترثفاذابليدهوالتراهالترقا

عبذمالنكنصفسادهوهذاكايعظمبهرلهالهاكالبمهىالرضمابمابذلهوعلىالذىكرهته
منبهعوصثمفماوالجنامحكليمونعالىتباركالتفولفييقولكاانهأبععنالفاسمبنالىحمن
قىنكازوجهاوفاةامنعدفىوهىإلرأةاشيقواللرجلنفسمدظلنساءأوأكننغخطبقا
كرهاذشالقولونحوهذامنزقاراليئخيراولسائقالتهاغبوافيثلثواقلكري

أباحهوالذىوهبالنكاحتعريضيصعليئلحروانىفيئالغبنىاالرأةالرجلفولميط

لفاطنمةوسلمفتعكللياصلىوقدقاللنساءاخطبةمنبهفماعرصتمليمناوالجبقولهلئارعتعالىا
هأحفىأبوالقاضىقاليابنفسكغيرالموطأفألتفوتيناوفينينىذفاذاحيتغابنشئيسى

ضامقولوأنلىجلالىالتعريضينسبماوبادهكلقاهيبالخطيظينهملمعرضاوانجايرضلى

يقهميمضبتعروجهالذمحزأصابهثميريذالمواعدةبيانهالحواسوفتضىالمفرضيبالنمكح01
واهالهديففمارالهاجمهمىأنوالبأسفسثلةلمواعدهباسافيويدخلابقلكومفامنهالج

ووجالالنهمماورامالتفوئتحجزهاالمنبهيفتىأأحبواقالمالكعنابنحبيب

واقلئلراغبفةاكقولهلمودةلقواغافيماظهاراعوالموبالنكهصرالهديفيليسة

قالوفدهاأميغلىعدوليهابغبرعانابرانكانتيروإليبوزأقحبيببناظلبهلببئطريص
وزكفأللمرأةجهتابعقوالفائمالنكلحمحقدةبيدهوجمؤألنوعنههقهىجمطانشل
سدةمسؤاذلكلعسدتاخفىواقيعقبنصكيىقاللمرأةاعدبالمجوؤأنزيرأعدبالنكأن

وكاخعالكامفيمرخصةقدللنظرفقالاالطألععنقالوسألعشكيسيالوظفعكدقالطالق
محدفيوىوريالتماعلممليهافيدخليسهأذأوالباسعوعلىيطلحأمنخراهالبه

عماك3لقابناعنومميبمىدوينظرابمهاوعليهإنيابهاأنالباشالمدنيةيممالئنىمجيى

لمالثتىم43

عبدلمنماعنجدننى

أبيهنكنسملقاابنالرحمن
للهافوافييقواكانهأ

والجناحوتبالىئارك

منبهنمفماعوضعليم
كنتممأواالنساهخطبة

لرجلايقولأنأنفنمممفي
إمنعدفيوهىالمرأة

علىانكزوجهاوفاة

اغبفيئلىلكرممخراق

اليكلههمالقاللهيان

ومخوهذامنولزقاخيرا

الفول



البكراسثعذان

ىانفسههافيواأليم
عبدعنمالدحدتنى

نافععنالفعنلبئالله

عنمطمجببربئافي
أنعباسبئاللهعبد

كليهاعلىاللهوسبرل

بنفمنمهاأليهاحقاقءسلم
لبكزتستأذنيبهاوامن
كاعاواذنفسمافي

ليهاذاعمامغتفاللهاينظراليهايكيئأنمحدبنوايةريربدفيأنويكتملذلداليعجبنى
انيحعدبنوابةراداثفىثونأصحتملوالقاسمبئاوايةرفيمنعؤاللذبهاوأنيا

3والتماالفايممبئارمامنعذلئإبنظرالبهابعداعألمهاوا

ىأنفسهماواأليهفىلببهرااستئذا

لتهرسوالاعباسبنلتعبداعنمطعنمبنرجببننافععلفضلاللهعبداماللمشنض
شاصماثاواذنفسهافيولبهاوالبكرئهنعأذنبنابنفسهاالبماحقوسلمقالايقمكليلى
الحديثوممططذاوفدرذجماالزتىاهىااليموليهامنبنفسهااالبمأنجقلمكليامليفوله
لفظأبالاالوليبعنوفرولعهامنبضفبممهالثيبأحقاقالللففابنلتهعبدسعدعنبئزياد

االيماسقأبوفئالقاواللالفظافالينطلبكليهالهافطالزوجالتىاالفيااليهاليعهسععحل
بفاشالبكرذالمنيخفصبالمكانشأكبربالغاياكناوطرالهأالزوجلىاهى

ذلنجحهلومعاإلسثطلعرجهةأظيرمنومألفدمالبكراليتجهالئيبومجلىويكملى
أحلؤكاومعىوالتماعلمسعذتؤيدذلمثوايفزياذبندوئنصيصدوعومهعلىالفظا

ابلذيزوجهاأنلهطاويهراذانكحهابغوالالنكحانجبارهاسكلىلهلينميلههاولمنبنفسيها
عنعكيربهضنفسهاتضعاوالاوالثباشرهنقسهانئفقدعلماهبأتممنفىفاموليممن

ابئااباحقووجهكؤنهاقدالنكحواحدمفهباجفوليهافببملشميرتولمحقانوال
عقدهظأبلعقدلولمحااعلىعرضاليمرغبتعالولمحووانكرهعابوجينعفدلنكانجلمنرهشا

وليهاعنبأحقلؤبهإوجهلسلطاتفهذاماوااالوليامن5غير

بنوملىوهببنواالقاممبنقايانفسبماشلىوألبنهرثمبمتأذبرشمليةشضلىوفولهفعمل
الحديثوكلهفاوفلرالقتمبمتأفنهىالبمكرالالبخاأليدافيلمدونةيادعمالئاؤ

وقدتابعممديهوامعالكهارالحدثبذاساابؤهاوموأذموالبكريممبتاسعدفقالفةبنياد

فكيشاذاسعدزيلدبنقولكلىبنهلبفؤانفردفبرلهاذاإفامواحذمئهماوكلبثبروجماسفيأن
جوئستأميواليتهققالفيهالفمملشبنعبداكليطخألفموفيروامصاليببنكيسااثففافى
بللرادبةلعالهالفعصلالتمبنعبإلولعللنظرجهقابنأؤلىأيفهاوفبرلهسهدزيادببناللبعبن
شعبةالحبيثذاووفثنرواليئيمئستأفيقيفولوميقيقبرلوالبكنرتممتئأذئتهيكان
والبكرسعدبنزيبكنروفدؤجهآخروهوأئهوفقالطفيجواليتينهثششاهبىمالصمجن

لمعئسالبكطلهاعليوايثزيادقرلشؤهؤأنالوسبناووصيقمالكواربمئلمنثاذن

همهنيذئألذمحتستأذذانشهاصنهئلليهالمندوسااناالستئذلىضيجنلويجوذأ
كربافرألثقايالنكرعلىئلهااذنالنرالبالمفىالمدونقألصصنوظلهالبكرالبال

ليتعةاوهىذنوالثستأبكرألشكمحوأووليهاوعيهايزوجهانهئرأذلتىاوهىتنبههوتسعاذ
عناكحهافأليصااذاليصلمتبلغوالتىاالفنوجماالباذاليتيهةالمحيضاثبلغالتى
لمثفسنهقفعلنحتىتبلغيرةهصغانكواللولىلومىليسدبحفيالقفرذاشافي

األألالموازيقيفسيئفيالقاممابقوظلظاكعالدوأصاببذديتؤرفوكاللولدطالابماوا
أشهرطوألمجعهثرةولمبرالمادىبرثلداألوالديتقادمحتىأصتعمغوقالفعضىيعدانبنايئفالم
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بنثمئئونحولمجفالالصوعحتىتبنغماالعتيقكلنيخئثئىلمحيئأوأماتبمبئلىإإفيبحا
الولمجمبزهازهازجألفاوولشأهنبرفهاهاغنىفيئترجمثفئاشاوئسهليقثنرسئينتطؤبئ

روابفضبيهةوقىالعتييةابمموئالالصعفي
اذادوالنكاحعلىكجبرهااأللبفاناالأللعكرذاتاوالقبممتإدنجالوهىوبهزشبهحملأ
صننجتبروالىوجيذبهرلهاقالبكروهيسمؤاللىمفطبيبيمبناقالالحمنعممتأذخاوا

اليفعلأولهزهافحسنافمالئابثناشهبووثفاأكبراهيغيرهاوضاهامناألم
سنةكلمثرةحبيباوبلوغئماأبينقالذلمننمااللمحيضفيلمعتبراوحدالبلىغمسئلة

فوبهدفهثلوشاأنبفثلمحعاجقاافيصملفاابنافقالاالليأتفىواختلفلمفتكبرنكالبا
حبيببناظلذلثويفسهبلجنيتبلغبلةوقالعيهفيأصبغوقالهبرضاهالىوأأياالوصى

أئبتضافيامحداليفهممخخأنبتشقاليوابغدهولبناايفسنهقبل
لماللحمبهذاالبكروسلملةالتمعلىاخضصاذواوسلمكايهأصلىلهؤفعل

ليئيعةاهذاإلثسئفعلىبفلكابنطقبهقاالمتنامنهنحمنعليمأمولماجبللحياامنلبكلليهاية
انأيإهماانيوبهياللعفبليااالشفرائنىمالوحاصونجيرمكنمد5واقطعابالرفا
عنويعامالفولعلىوالدليلضالنطبامنآاالبدلهاليتيمشااوالجدوأمااألاذلفق

كنشعبإلفيأددبلغاللىاشماذئاهالببهبرحىوالتتستأهيحتىاإليمالألتننهحاديمعهههبمالتصلىالني
اظطاباليقالهمربنأنهحثىوالتنبههالببهرانماالحإلممصالدليليفوجهآاخئساكاقاكاذكعالتهيارسؤ

االباذنالمرأصالإلبكريفتفنىؤمنماتمثلةفعإبيتيمةاألجمرهىمنتستأذنحتىألتنكحياتىبتاذتما
أهدهاالىأمثآأوؤىاوابوابفمالونجلئاذامنهوقافنهينةمالثنالمذعنالقاسمابنبوايةفىبهجماللوإفرترضعاها

انرأوآابناتأولياذلكثرأكذلكيراخأفيمثرطانالسمكوشرفهاوظاهرهذايقتضىانكنشثعلم
لتألااممااذاالبكرتعلماالماجشوابنروايةورفماشبمهالمناالسفبابوجعلى

شأعحتىرضهاتيقالفاذلنألخعيأبوأسحقلشيئاقالالكاهيةذلفهصعشفىتجهل
لملداقافكبالذقافيبشوطذامعونتعوليسأبومحدفيضىلقااوقالانشبراقبهر
علمهادخولهمفىوتخجلألثهمتذالفليالومعنىاعندلقياماويطيلىالقرطبىأبنفيكتاسا
إلأبلتىلبكاامممهوثعامألبرافلياللتستدركعنلمقامااالنكارفيطاللىالمنممارعةافجنعهامن

ووجهسمكوممهارفعاياكونالمدونقألفيالقاسمقاالبنكتفتهمنافيبدغهاوجهاولهابغراذفافي
ااالبالنطقبهوتوذلالانكحهالولهافىإالذبفزلةالحالهنفىرضاهاذللشكلندمحان

لفاضىاقالهفدرضهيحازذلكقالتواقالشاللميضدعايهااأيممغماألشعخاقالنستلةإ
نفراااممأبرألفالشيخوقااللصمدتارهابالقولدونناهاالكنمحدوىوابرمحد
نبلغهمالئاصننكهألتناكهعذلكهيقالىكرأيكمماوقاشأوظهرمنهاهايدلأو
لرأمحعنأهياأوذمحاولمهاالباذلمرأقااتنكحظطابابنحرقالقالنةلمسيبااسعيذبنعن

همامعنياياشبهاتلالحدوليهااالبافبنالمرأةالتنكحئهارضىفولهالشأوالسلطان
ممنوعوممرالوجهيهنكندنالمحااليومنئيسناسااليخحهامنأوالثافىسهاثفالتنكحان
كنماوكافت6أوجموزاغنيةبةكافشاوشعابمراأهمياشوإليجوؤكحفمواحبيممفىبنظاال
هالهفاالولمنوولطألسلطالهالميكنفانجعقدنكاحهاالبوأووضميعقاكانتئويفةفقيرة
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ولياوتكونلمرأضكحهاأبوحنيفثعقداوقالفىلشااولوةفهوفولناالكهفمهانهااقولنا
فالأجلهنفبلغن4لنسااذاطلقمواتعالىفولهمانقولهعلىوالدليلرشيدةكانشكاقلةذالغيرها

لسببالظاهرادليالناآليةمنفلنابالمعروفذازاضوالينهماجهأزواينكحنأنتعضلىهق
للرجليلواليةاافاوالاألجلعندباوغحلنالنساطمنعاألولياءعنىتعالىلظاهرفانهافاما
السببوأماأهوالهنفيالتصرفمنالنكحعأليصعمنعهنمنلمنعياالعفلالعفدلماصحقى

فالالحسنعنيولسعنبراهيماحمثنىأبىعرحدننىأببنأحمدكلحدئعالخاافهومارواه
نقضت11ذاحتىفطلقهالرجلزوجشاختىقالزؤلشفيهيسابنهعقلقااللحدثنىفماوعن

الوالتالقودشقخطبهاتهاسملكرمتكوأمتكوقدفوجتكعدتهاجاءيخطهلفقلشله
فألتعفهلىهنإقتعالمحاآليةنزلليفااتريدأنترجعلمرأةنتاوبرنجألالبأسوكاتلعئأبدا51

لعفلالحديشاابهذافثبتلمذكورهوالرجليواياهافزوجهاقاللتايارسولاآلحافعلقلت

الىيدزوجياوهىقىالمرأةوااللممختيالنكحمنذلمنعالهاانكحهافيكونمنيكنعهوأن
سلمانماصوالسنهجهقامنأوثسراءودليلنابيعليمفماتريدمناحعاجيكنكالملهامعفلانكح

نكحتأةهياوسلمأيمالياصليلنبىالشقالعأئشظعنعروةنالىهرصعنموسىبنا
وانتشاجراهنهالمهرلهابماأمابهافادخلفاناتهيثألثباطللهافنكحهامواذبضيرا

فوجبأتجهقاألنوثةمنناقصةالمرأةانالقياسجهةودليلنامنالوالهمنولىفالنملطا
لواليةفابواالالنكحانهذائلتاسمثلةواألمةةلصغيهاأصللنكحالينفنمهاعقدا

لكلهىالنسبفأماواليةواليقنسبوواليقحمقممينثكلىفالخاخاصقهكامةبينضعرعلى
إخصيهبوصلهذابعدافرساولعماوالملجدوااالخفيواألبواأللبماألخدلرأةبعا

في3أبوالفاالشيخوقالالعصبةوالمولمحمنأبومحدالفاضىقالالىحالمنمنماعايهاألء
اظاصةفالواليةاذاثبتالذلك1فرعيبتعملهيهنلموانيعفدلمولمحمنأسفلواثفريع

مثلهوؤاألببنيوالبقلقريبةابةبقرابقريبقفاليستبةيبقوفرافزبةقىانوعينبالنسبكللي
األبفيثماالهالكقولمنلمشهووافيبذلثوأوالهمدنيةبنيهموواألممامبنعهمواالخوقو

جنيفةأبأحدأفوالاوهذبنالامنأولىألباالماعنلمدنيينالكتحبعكناشفبعضوجدو
دبالتغصيبلذصيستفا41األسبالوالبنانبماحقبدليلأفوصئعصيبااالبناألواللقولوجها

الينتسبماليهإالانالتانىلقولاوجواألبعضيبابطلتعصياجتمعاذاانهبدليلو
فاذافرعاالخوةشعنبلليرااحلجدشاابدليلليهاواألسينتسبلمحهـثهخصاوالبنتسبا

االخوقلؤلمجواألمماألباألبثممنشفألحقواناالبئمابظأللمفامنلمشهويىقلنابا
االخوقوهومنالجدأولىاتمقالالمغيرةومحمنروالمذهبالمشهورمنذالؤساالخوةثم

فالمولمحميظعصبةطنلمفانلعمابئاثملعماسملجدالفولماعلىالخوةبعدائممخومأللقدمعلى
مالكعنحبيببناإلقعددفقدقالفيواتساوفامسئلةمالكعنحبيبفي51وارفوق
صبهتهعودفجععهمذللمماتساوإفيفاأشنهمفالىللففافيواخئساووالهملمحاففذال

ذالكدسماعرفحالغعلىفياختلفوأواذاانهمممالدعنالقاسمبناوىروحكليافيعقدو
ثعقدعليهاهىاضيتأستويافناذاالوليينيريدأيقالقرويبعضقالفينظرفعهالسلطان

صبؤاءلىالقعدفيوهماخملفواافينظرالنماغالقالقالهالذوهذالسلطاادوذللهكان
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ميط5لضيرفايسلمرأهالعقدباختيارأنفنااذالفيوانمايهوةالمر3خإيرتفلولمنالرالسلطال
ينظرالسلطانفاالعقدثبلفامنمنعاوأمالعاتدفوبعنعولوكضعزالطاأل
ثالأياختلفواالففلفيستوواامضىففاحدهـسبافالكحبيبعكنبنوعاوفدرقيه

للهالىقجعالرسوفالؤلىامألوالغيرولبانفهههاكللىتسملإلرأقألواليجوزذمع
نحالفالقولوهذاوالمهروجبالىالىفاإلموأةالىوانمااالبولىقالالنكححينحقالهيهعلمعلي

لىلولمحانمحقعلىمبنىحبيبابنوفولمالكعنالقاسمابنروايةمنالمدونةلظاهرمافي
تنصأنفاالإلرأةانمحقعلىلمدونقعبنىامممومافىإلرأمهنعفليسبفىكتالموازابناواهمار

رعفألولياءلجاعقافيحقفئمانيهونلنظزلهاواليخاومعاجماأوليامقحنشامنبا
لماجشونابناثمانيعمكلنبذفيبوذوروطالمدونقانمينفذاألقزبخفىوجوداالبعدمعكتىفاا

لمبهادخلظنبهايدخللمفنهمانمياألبابرلطألكداوجها3أواالبنوتألباذوجياائا
يبفبقرليمضالتىوهبئبةلقراامنالئألنوعاوأمامسئلىمثهـقممعلىمبتىمسهههذا

بناووأوانولىالعمبنأواةالعشهيرمنامنأهدهاهوالرجلدرأىالمدبرنقذوفيالمالكف
قنتعظملعشيرأخاالمإجشوقبناعنجبيببنووومحاعصبتهامناألونهماالعيطنمقع

رلعشامنألضقطنالةأعهقهاالثمبنبطنأومنمنههئالتىالبطنمننكاهوألزجلا
مثلنجدذاثباعدواهلئاألوليدهاالواضتصكنحبيعمفىبنؤممطاذانبتمذلفقدر1مسئلىأ
وانكنبرهالحالوالسنذوذلعنهميلىالبأسيانأسهللمولمحفذلفبهمغيردنيقياعمبنا

العارولحوقالتعصيبوسببالغبرةبغماذاتباعدشحتىنقواباتااوجخاوأقىلمجمنه
فرعلنصحافيغةلمبااشؤركالرفابالدنيالمانعقمقالدينوالحالوالصألحفيمايرابانا

ولىوجهافييقولوظواةرالركجيهزالفثوأذلكلمدونقااففىاألفربوجودألبعدمعخقماوا
يطيلأبزااليجيردأوللؤسأنو3خروقالذلدفىلسلطانظرامنمماضرفاخفعلاولىو

هنهيااضرايصلحاألفربالوليهنمالوذئممالمكنحبايابنفالوالداسنهيمكهاعل
لرضأامنليذلليسيهملفاولعععقدع

الولىعدممعيزوجهاأوفاكطفانهإمامهنحملهمنأعلمللهيموايرلسلطانأياوفولهمليإ
هااقرفعأهيماوجيزابئللسلطاليسفالانلقاسمابناعنوعاصبغففدرلولىاوأمامع

بهامنلمعرفةاأهلمنلعدابأهلالفانثبشكندهأمألهاولىحتىيسألروجهااليهوسألتعأن

انبهحهامنلىأيدعووليهافانحتىوجهافيلمولىاالوانعنيجهاهفاقيالوانهأوغرهماجرا
أبفإنباننهحهاهميرذألميرأوالمحرإيالردهاستصوبعافااانمتنااهعنسأله
لولىاةحفبزمحأحدهمافأنكحهاأطلهاتمنلرأااوذولسلطابدراولوفرعوجهاز

برلمذلرأمحفىللولىلشىانةواالولىنفسمنالفاضىوجهاكفالمرأةيلدونقكنقيإالفعد
منالىأىوأوذاالوليهلمرأةالألينكحفانظطابابنعرنىضالذعماالحديانثالفمممخلها

راغاللهاونييهنالسهلطاخاذالموجهاانمافيانهذلكمعنىوليسفهذاسلطانلسلطانأواأهلها

العربيةالمرأةيزوجأواولىالعشبرةمنالوجلانالوقالحديثذاعرالنكهينهيفجل
تأولقانهممالقااعنحبيببناصوقدحهوأقعدحنهمنبمنوانيميمجوزانكحهظنه
قالالمساواةلىانماذلمشالسلطانألهاعالىأعمنأواخواالبلالمرأةالعرفول
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األبداالفعدعقدمواحينادودميبهاوأولوكاؤلككملدلكفولماللملىعبدا

ذلكعندلساطانأواأهيامنلرأىوافذبقوالرجملقرااوالةمنونيلهايمنلمذاذالغامعنىبراا
أمياالمنذصارأىعلىيقدمالسلطانفالناالماجشونفيافلنابقولفاذافرعالولىبةبمما
وأمامسئلةالماجشونبناعنحبيببن51ووايردولموالىأعمضىلنكهذعقدافان

أولياءبعضهملمؤهناتهالمومنوواتعالىذلفولهفيواألصلاالسالمواليةالعامتقهىالبةالو
يمونأوالعمبتهابتهاقىامناولىثونألمرأةلوافالتخمؤمنأجنبىنكاحلماكلتدفابعض
اولسيدواكاألبلداالجباريأنفأليخاواضروانكاالولىبمصاضرنجيرالحااالولى
وقدحصوالللسيداصازتهللربوليسالاالنكاعكلىكلفسمخيملكلممننقاليملكه

لئيبافياالجباركاألبكالبمفانكوليهافرعوايتينالسيدرفىاالقاضىابومحد
بعدهولبناغاقبلالولىأصازهانلمدونةافيسملقاابناففدقاللثيبيالباكرافيلعصبةوساؤا
اذاالجوازمجنهفيهالكتوفوقدصواباويهؤنردمالمبطلبفدهأوبباللبناءردهواحاز

أبوعدانالقاضىوقالالولىأصازهوانزيادالمجوزبنوعلىنافعابنوقالولخبالقوبازهأ
ثزيرنجذلكااحداهوايتانففهاولمحبالنسبأرالحامعلىانفدرةمحاألجتبىصوجها
وسمليلشاصليلنبىامارومحكلناألولىيةوالىاوجإننكهعلفياذاقوجتكفؤاشاوالتانيقا

األولياءلواليةلسمقماباحققاألمعنىاجهأومنالولمحلهفالسلطاخولمحمنصرواانقالغاخا

والمومنونوئعالىثباركنعققولهلثاايةالرواووجنفسهاالمرأضكلىبهلوعقميمئنجوجبأن
ثابتةواليةهذهانجهقالمعنىباالبكانءليلنامنافأنابتمالواليةبعضأولياالمؤمناشبعضهم

فيذلكالمجوفاذاقلنافىععقدالنكاحكالنسبوالحامييبههافجازأنبالثمرع
واألظهرأنوايتانذاليضاأبومحدفىالقاضىقالالدنيةفىمجبرزذلكقهلذاشالحالي

عقدنكاحهاجنىلفلمبهنبظسباوعامولىذاتذهاخروايفالمنحوجزطالنكح
فاوممفشذلكنمااطالىهاأمييتعذرعدهارقعالدنيةاناالصازهروايةوونجالحألكذا

روايةهنيةالموازفئبنسبولىلهايمناذالموأمامسئلةرنكحهاالفربهايقعذ

فروجاضاعتبعلوقاالفأذلكاعنلمدنيفتولمجربالينكحهامالفااشابسن
نفسهاثضعلماذالبادبمبهوزلهاذلكاأوتكبرنهفىلهاالولىالمرأةمالفىوهبعنفياروىو
لدنيةافيةالوأفيلقاسمافينخاصوولسلطانالمحاهاأميرنجعتقدرعلىأةمياوليسصمةدنفي

الماجشوخروايةفيالكراواالفامدواألجنبىوجهافييقجوزأنوالوبةبقرالماولىليس
أنالبأسمواللهمنمفامايليفيلىاألجمميققعمدللوجلفيذلمائالكالغثاوقالسملقاابنا

تبالمنحقافافلنافرعوالننسجالوأهاذاشالحاللهاولىناذالىياذئهايعقدنكاحها
غانمفياتجساللئالىلكفسنهؤزيقلولمحرللسلطانلموافيصملقاابئاظلففدأجنبىفزوجها

فيطلبالولىفدمأاالالينظرفيهالمحالسلطانفرفعوأولياؤهاغيباألجمبىاذاؤوجها
وانفأليفسخالعربمنوليسضدالابنيوأمأالوالدةمعاالفباتطاولفيفهالفسخ
كبهوأماالهمقلاسققافيالولمحوالسلطانبينالمساواهعليكبنىاألولالقولفاماقرب
بفكبيهخفألعقبالبناقبلفلكظهرعلظنفرعاأالولىعلىتقديمفبنىالثاذالقول

الشهودوالفبممنهبطبقةمنعلملعقدينازليعوفباجععاومنبنىواثممهروالنكلاكان11
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نجعدالبنامفقدوفياذافنممخوأمايوجدغيرالعقدبالقولالبناعفمفبلاذافسخؤلدانهيوجبثهـنة
الولىذنلراغلمحاستباحتشنلقصداواالبضعصمةننهاكالمحالتببامنهما

ويبطل5بهالنمكحمقدامنمعانثمنعقوالعاهقفههنااظاالواليةذاحماذانبشأخفصل
اختالقعلىبالحجرأوالمقترلموجبالحجراوالسفهوالجنونلصغرامعانستةالواليةمعثى

ةفقالسفهوأماالتكليففلعدمالصغروالحعونفأماوالكمفوقوالىاألنؤلةذلابنافيأ
ابونهبولمحالسفيهوقالوليهاالباذذلكلهوليسبنتهاالسفييهفوجلقاسمابنابفكنالمواز

وقاألشهبفألثضرغيبعههحضوريسقبيانفيهنلهأهيوالامائهباينكلهناتهأولى

ببنلخألفيصاوهومخوفولسفبهاكانوانعليهيوللماذاذارأمحأىكانذاايزوجهاوليها

يصندابلولمحأدرلىياالفاسمبنعنداأولمحبالعقدلسفيهاأنوهبيعقدرفىبئواسملقاابنا
وضعمنبهمايأنفالميزمنمعهكقذااوأمامالهفيكالهىاعليهالواليةانسملقاابناقول
طونوهذامثلبهمجيهثاليظنالفمعفامنياكونأنبالعقدااللىفهوأعندغيركفؤوليته

لئأليخلىمنلولىاذاسملقاابئالكدععبرمعانمااليعقدواسملقاابئافقمقالفيهكغيبحضوره
وأفاذاممدهينافيالحجرعليالنالمحجورعليهالسيدفيذلكانوهببئافولووجتسديده

يثبشمابوجبلمنرذلكعتباالىبايشيراموافعلهوانكانحمعاضعليضنلمككجورا

انممهصازوذلكولىلهجمنلمانمحماالفولهقالوهبفيافولأصبغقالوالردأمفىالفسخ
وانكانصبهوزعقدهأنهفأشارالىيردباالتجهادويحازأينظرفيهولىلهيهنأولمولىلهكا

علعهاعبووانكانجموزعقلمهانهلىشارافأفيعمايوجبردهيبايئأنكاليهردواعليهمحجورا
بينوصفيففرواردهأواحازتهلوليهكانعفدهيودعليمانالذىلسفيهاانوهبفياوفدقال

البردرعلعهكليرالمحجوحهشاءنانيردالولىالمحجورعليهانمفىغيرينبوالمحجورعليه

وجهيبلذلويقتضىجهااللوبهردلمإلرأةحقاكانلموازلماابنوعندابينااللوجهولههنكاجها

آنعتبهةأصمهبفىقالبلتهافىلتهشأختهفىالشفيهواالخبوهباقالعلماالجقادكنمواظ
أنحدصنهمالواليسعمبنأبيأوانعليمولىفيلعطارابنأبوسعبداللهوقالاألختفيهغ

لسلطانأواضىلقاااالاألسويعوصىأوالولىيعقداالوصىوفسغفعليعقدنكاحهافان
مسئلةوآئمفالقافىبأمروانكانمنهناألسويمصعوعىرازوجهنابمظنكن

بنتهاعقدالسيدنكحمالدانزيقكنلمواوالمدونةاففىلرقاوأماكرهاذاألنوثقفقدتقدموأما
بعدصازهلعقدأوأاكفبلوليااألفيهأذنيبزيانلنساامنأوغيرماأمتهأونكاحأوغيرهالحرة

وفممشهقدروولدشاألوالدكاندينقأوذاتاكمانطالوانبحهالبناءوالعقدويفسخفبل

أومدبرأوكتقبكامنفعابقيعرقمنعقدهانلكاذلمعممىلمهراابهافلهادخلبطلققوا

زنمالصألحعشهادتهتجولمايمنعلنقصافيصنانذلكوجهوبنتهبهرااانكانتبعفعه

حبيبيغصسغبئاشقدقالوجهافيمنهخدمفانفرعالمرأةذللثأصلعاليعقدعلىأفما
المدونةفيوقالمالكالتالهةاوجفيمناليميقدمالعبدالموصىمالفيوقدقالواشفاثبالبنا

يعفدمناسقلفاذاضلميفالهالواليههـةبنمعااذالنومعنىانجتهوجفيلضايقدم

زالمجولمدونةانقلكفراوأمامسئلةأعمواآلاجنبىيسقلفألةزبئكخهافهو
نىلتمبرالىاأوصىسممفيسملقاافياعنلعتبيقكيسافيقالالمسالةنكاحلنعراقيعقداأ



أنهمالكعنوحدنى

محدفيالفاسمبلغعأن
كانااللهعبدبنسالم

ربماالهابناينكحان

قاذنايستأميال
عندنااألهيمالوذلك

رباألحنفي

وجهنفيصمنلنصراايوصيقوالووجهافجضىلهاالماميرىأناالؤهزايصاواليكبناتهوزني
لدينايمنعمذهابفباناالبفاععليحلنعقدايمنعالدينفيالنقصذالنووجالمسااليئهن
يسشلفالصجوزأفانهلعهاحهاالموصىليتايهاوجفيمنافقلنايسافاذفرعأولىجملة
المسلموأهافرعالعتبيةفىاقاسماقعنمىعيواهرالمسالظاقدمناهبنتهاوجفيمن
زالمجوقالنمقيلىيقلجزانساأمنوقالعهامالدسحللمدونةالنعرانيقففىاأختهوجفي

المسلموهبابئعنالحسنبدالمددبنقالشئمنواليتهممنالقمتعالمحمالمقالومالهاالماذد
ىااالوللقولاوجهأبوهافأليايهاانىاضصراواقكانلملمسهالنصرانيةبنتهاحيعقدنأ

نهيرالنصراعلىالمسهـلمعدرانالثافولاوجهوممدةوهىاأللبصرانياكلوكانالدينين

بقولقاخافاذافرعاقأونصمسمنيخهلنصرااأهتهوجيزالمسمكالسيدحمفسدللن
وانكانتيذمعةانكانشحرةسلممهنسلماحهاونيةلنصرااوجاليزمالكنلموازيقاهالئففى

3قاابناعنوايقكليممميإرلععبيةاوفىلمممصامنشثحهاالموالهاوكذلكقالهعتققفذلله
دينهاأهليلىاارداالماملىاارفعشأمرذاواأوأمتهأختهكانتنعةالنصراالمسموجالفي
يلزمهولساكراناالصبهوؤنكحماكعنسملقااالبنلعتبيةاقلسكراانكاحاوأمامسئلةإ

حموانكحهنفىسثراناسبيلوأصبغالماجشونفيوامطرفحبيهجكنفياروىوطألقه
وغرهبيعمنمافعلضلىصبهوزعليهنافعبناعنوعهـممنونرواليلزمعمنحثئالمعتوهسبيل

حبيببناوايةروودذددألىمعطالقهنقصهدصتهمنالمنعيقتضىفقولعالاليحوزنكحه
تبهوزناخبناوقولذلثبعضو31وميزعقلىلعدممنهاليجوزذللثانهيقتضىالمععوهبثترلةأنه

معفيزهيبقلمنهاولوتيقنعقمهفيلزههختعارهوا5بمقصدوميزممايمعهعصكلقلىبئانهيقعضىأفعاله
أعلمللهلمحصدوالعقدوامنهعليمفأليصح4ضمىحداباخاذاالايهوناالتذلومنشئلمادهه

التصعفىلشااوقالمالوأبوحنعفةقالبهوحفاواليةفيالينافانهلفسقاوأهأمسئلة
وليافييمونفجازأنذاذكرحرمسلمامانقولهعوالدليلحالنفىواليةلفاسقامن

للهكاناينكحاناعبدبنلموسامحيدبنلقاسمابلغماننهامالكصلعدلاذلكأعللنكحا
قولهالشاالبهرنكحعندنافىقالمالوذالالهيصحيىقالانهنواليستأمرراالبمبناخهما
معنىوحفالهنالؤماياهننكاحاانيقتضىاضهنواليستأمرراالبمبناخهماناينكحانكاانيما

كاألبانفألخألفةلمسغيرافاماوهعنسبالغوةصغيرأضربئألثةعلىلبكروااجباره
نسائممنلمحيضامنيئسنلىواللتعالىذلقولهفىواألصسلمجوزانكحماالاجبارهاو

االعنيهونوالعدةضسكلمثىلللاعكفجعلصحضنلمقالواأشهرئألئةفعدتهنارتبخمان
وسمزوجهاوهىكللههاصلىلنبىاأنهاالتمقرضىعائةعنىوهارلسنةاجهةومننكح

فأللملبااوأمامسعلةتسعامهويهثحخبنتموطىسنيوأدخلشكلليهبنشست
عليوالدليلالنكحاألجسلىاليبهبرهاوقاألبوحنيفةجبارهاايمالثاألبانابنافيأصخعدف
اجبارهاالمرثفعلعهالفدرةمعنطقهاالىاليفتقرعقدنكحهاعذهبهرامانقوله

فىقولعالكفاختلنسالموهىلثاكالضرباوأمامسئلىالنكحكالصغرةعلى
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جباراألنيكلتىاالثانيقاههابهرفدزمهابةوالىاووجلثيهثنتعالسألمقفنىهععرفتممالحها
بتعنيسعداوهصااروايةهنالمواؤبةفنىباعتبارالععنيممىفاذاقلنافرعلمتعنس

ياالربعوقةعظوأبعوالراسملفااأبئعصورولئالثوظسقوالعمنقوالثألثونا
شبهثينكهااوومبااهبورتهالمتذهبتالتىفالبكمرعندمالكلكذاثبشقافصل

وجعغاالجبارضكلنالكفيالببهرحكمهاخفازنىبوطءاعفرذهبتلتىاوأمافبيهينأوه
وجهمالفولاجبارهاوهىكالثببللربليسعبدالحممحدبئارلتننبنوروصاابهأ

مفكقوالزنايزيدهاحيائرالزؤجذالحياءفيرمنبمعليهـاالانماهومماجبلخاالجبارااألول

لثىالبكربمحمفكخاالمباحابوطءبذرالمتفاالبكرفنقولحمذلكفيحكمها
كالتئالثيوبةفثبالدمناذهبشكلذركابوطءاخالعاقووجمالفولابطغرةزهبتعذر

وجالىبوطارذهبش

بهلتمفعلهماوأخذاوردمالرحملهمافأميطلميهنلكقبريداخهنامرواليستأوفولهفصل

سحشملوبذكراالستئمارولمهاتينبنتىاحدعاأناكحكيدأأهـالىئعاذلهـقولهعلىواخغ
نابثعقيحيىمحدبنوقدروىياجبايرياهلمالمصحتملوهنهاهنلمسالفاسمافيثركأني
قالطيممتىجازةهيغيرمواوجهامنفالبكرابنتهاالساميمايصذألوأحمبنالمدنتفي

ماكرهشبعفبىادااستفمارهالماالاسخسافوجاأبهاالقاسمأخيشاوفيوأتكرا
مالهاحتىفيزالبكرجوامالمديسقالصأعلمللهواهضرةعدالفيدخليبوها51برضامن

اليبهوزااللهامالمايعبئفيكرجوازالبليمهانهقالبماوحلىشصامنويعربيتهاتدخل
رشدهايعريدأحالهايرمنيعرفوبهايدبناشوجهايربيقادخلحتىهاوالعقؤدافهمفعا

عنيئمقفيسوصاومصالحهاوعرفشوجوالناسأحوالشدخبرتاابهامدتيعلمؤممضى
اااالختبارلهامنأهللعمولالشهوديثوأصالهاقالمنيعرتقولهمعنىأنسكيممى
حتىيشمهدبشهيدفيذاواليهونفسهاحابسقكاالمصلحقلهمافيلظراحسمنةلعقلحقا

باذنلعقاحدىووجهابهازبنىومفاجرجطذاافاذويشهرويعهذلمنهافدممنلهؤال
المغيرةماقحمنامفأماكللبكرعليئألثفأضروامثلىناقعبئمحاالنقوأفلبمحابعذالبناةأهي

يتجةمالهمالفيفارسالكالصبهوزفعلهالغالباوأهافطعالهالنظراالمجوزلهاأنهفىفألخألفشنعاله
عوالدلعلباوغيااالبنفسنمافييبهوزفعدهاالشافىأبوحنهفةوقالأبأوذاتكانت
ودلعلمخروهولصغيرةكامافيلنظزاالالهنكحهافاافيهايعتبراألسرضااةمنأنمانقوله

االوذلألسكصللهوالحفظوتاثيرهمنافعهالمالبمصاهوالمعرفةالرشدفيبرالمعتالمعنىأ

معامألآلناسسكنالبكراألنقباضحالوقدعامنمعهموالتصملهموهعالناسابمباثصرءـ
الماجبةمن2الحياءالغالبالماصعوتكرمالهاومنافعهجهلهابصالحوذليقتضىومبائصرخهم

ليئجةاالىللىاتسليملرشدالذعيقتضىافىلنكهئرطاافوجمبأنيهونمنهلمضعيافي
فوجبانهوتثلمالاصحفظلقياماالغإلبقىيمنعنصعنىالعالفنقولومخررمنمكالملىغ

حبيباليتجقفقدصوصابئفأهاذالماألبحموهذافرعلياوغاعادفيهلتصرفامنيمنع
تبلغحنيأولغجمناألؤنيتوالغيربمببيعاالمايبزالبكرقفاءفىبالدأظعنمطرعن

لمفىمالهافانالمجوزأمرحاعليهاولىلغلبالبكراافئالحمعبدبناكالعداسنقفصاإالربعين
لثمنتئ53

ودشالبكرفالمالد

حتىندفيافعاجوا

مررحالهاوبعرفبيتها



مالئانهعنوحدثتى

دفيالقاعمبلفعان
وسلمانعبداللهبئلموسا

فىيقولونوأركايسا

أبوهابفيروجهافيالبكر

لهااخذلالزمثااذ
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ومحنونوالحرابوزيدلعظيقفالوقاللصذفقواوانغتقاوأماراءلثبرالبيعافيهامازأمقلمولي
ارفىاليجوؤفعلهانهايتيمقوفلناأواشألتكانشذفاذابولمحانرعتوألكاممالممجوزعمنهعها

يؤخرألىأحباقالممالأنحائزاالمالهافياءهافففانرشدهابهاصوجهافعزدخلفا

يعلمالحجرعايهاحتىاسعديمسفههاعمكلنعوانمطرحبيبكابئنجالهابسنتهواهفيففماؤها
خمسابافتذااالحجرسنهايهولحنيفقانهإبطعنىواالمارذلنعالهفىوالخألفرشدها

فيهامدةهاتوأميجهلفانتعالىدآشاهلحجبرإنبانجافيوسيأشبياخؤلثثأسنةوعهثر
كنذاانهماللماحبيبكلنبئصاوقدصووفسادهااالفعااعألحمثأنيظهرفىبمايمنلهايختبرعا

نقضاءالمحاقضائهاصازةايديرمنبرشدهأعلىلبينةفايرهأوغأوعئقببيعابنابقربمالهافيففماؤها
يدردففماحهامدرلسنقطليبعدافضاؤهابذلثلسنقرانكناوكذلماقارببهاالبنايومشنقمن
عاالانكاتهابمنموتتصدقيدأنلفزلماروالقدااالالىوجيهوناتذفىجشونلماافيوقاال

عالهاعندأوولنلشوانوهاهسنتأومخلبناابعدزوجهامعنشفدأقامتائزانهاميبيدهافأ
طبرليبرفيهحمهذااسنقأعتبارااووجنفسهاتليحتىمنهشيفيفاليجيزفعلفايهاأووصأبيها

كفنافانيفيلمالاإعتبارهبهووأمالعنةاكعرفةالعتبارفيعبالسنةمفكنلبنالمدقبعداا

منلهاوالمنعجرعايهااطغلىبهادللفبفمهانكاهاوتجوفيأهيزشيمماعليليلبيدهادمالما
يساركانوابنوساحمانعبداللهبئلممحدوسابنلفاسماغمانبتهامالكصفيهلتصرا

أبرهاصوجهاالبكرفيفولهمشاالذلالزماناابغصيراذأبوالباكريخوجهاولونن
شانهوجأوعلىممنشاهالنكحيملداجبارهاعلىأنهبذلكااليريدونزماخذالظابفبراذ

مفاإدهووكنلقبيحصوااضرامنجهاودفأنلفلهذيلزمهاذلضررفيفييهنهالم
الماجشونبناحبيبحنابئفقدروأوعينينأوخمىمجبوبزوجهامنوانساالوألل

االهامقالتعمبذألولملنظرعمتاوجعلىكاناذذاليدزمهاوأصبغعبدالحمبئوا
لعنيناوهواألظهرعندعفيالخمىافياليلزنهاسحنولوفدرأيتكلنهلتاابوالوليدرضى

هىالتىالعيوبمنوبئالىظكحبهأنتفسخإلرأةكاماانذلئووجوالمجبوبالخى
واليدزههاسمئلىحلنبعدعقدااهـظهرتبمحماذلكلىأللرسافليسمعناطاوهافيلعنة

فنعمقطعوالمجذوممنساخأبرصوالمنكايهامنهيناجمنوناألبعناوجهفيان
وجهولميدزههابدنهفىفعرربهانكانسحنووقالحبيبابئقالهحعهراوتغرتلكلدم
فاسقسكروجهامنزلنظرلهاواهـاصحسننميلزسأنذلوالهبهاوليساالضرارمنللشافيه

األوليامنواليملداجبارهاجدوالغيرهسمئلةأصبغقالهردهللدهاممجزلمعبيهاإيؤمن
انمكمبةودلياخاركألباخالجديكبللشاصأبوعدخالفالقاضىاظلهالكظلهاأللمجوحدهال

حمةلضيرلثيبااحمذاثبخذلفاامسعلةبالنسبكاألخالجمارااياألسفلممحجب
اقىالتصريمنعهانصنرمعنىخاامانفولهعلىوالدليلللشافاأللمجظاجبارلبكرفي



حا

كم5

ىلحباوافيامداافي5صامما

وسمكلماملىالترسرلاسعدالساعدبنسهلبخدينارجمنبنحازممإلكلنأس
ليارسولفقاجلمشثياماطريألفقالئئفافسيقدوهبشلئمانىالشياوسولفقاأةثيماءثما

شنتصدقهامنعندكهلكديمعسلماصليلترسوالماجففقالبهاددبرثكنانزؤجنيهالتا
ددرزااياجدسشلاعطيتهاأاوسلمديقماعلىتدهذاففالرسوالاقالعاعندمحاالإياضفا

لتهرسؤالللهففاشميايبدفلميدفالتسىحدمنولوخاتماالنسافقالشيألماأجدففاشيأههيظا
يموريمماهالكذاوسووةكذاسورةمىفقالنعبمالقر2نهنثمئمعكهلليعوسمالتملي
المرأةفولشالقرمنمنفدأناكحتكهابمامعكوسعلمهكلياصلىالتسولالهفقا

لبضعاالبكبوزهبةانهأحدهماوفيعبابانلنكحااجيدعليكقىوهبشنفممىالتيارسوال
النكحفىاوالثوسلملمإدقصليلغبرالنبىبرعوضىصمن

الئحوزغبرعوضمنلبضعثهبقاازفيالباجاألولأ

اثعالىفولهذلكفيلواألصلعموسلمالتمصنلىجرالتبىمهركبدوبهوزكحالانهالنجأل
لمؤمضينادوتمنخالصقالمجكحهافبىأأراداازللنيوهبفنكساالانمؤهنةأةهييا

ومنذالنيرهفألجملسافىالمؤمنيندونوسمليدآكصلىنبىاضالصذكانلىفاخبرتعا
منكرانيمفينكرذلكلمافلميفدوهبشففسنىدادقهيارسولقاللهالمرأةاننةاجهة

لقاصمالماسألانهثماالطلاليقرعلىوسمليلتاصلىاياالنعليهيقرهاولمعليهاألنكره
حتىاياهامايصدةموفقرهلفائماصاجهمعداقونعألتذلسلىالهسبهعللمنكحها

لماعوضمنهمنلمليلتاصليلشيعنهيراسخاونزأنحابوالقرآنامعصنبماياعاكحماأن
فهوعلىذانبشؤكامسئةواطاجةلفقراشدةذلدهعوسمكليهاصسلىلنبىاع

وبعدهانبنافهذايفسنهفبليبقالصداقبيعنولمالنكلحبةبىانءحبيببئاقالفربين
كثردينارفأبعرأمدقهاولوومافألسبهوزنكحهابغيرصداقبهقفييانقاللمعلاولهاعحاق

وهبتلظروانمايبهباذافيعكلنهالهالذىوحذاوبعدهالبناصبللكذبرعلىشبهولماالزمفجافئ
البناهنكهيتبشفبلهناكاليهوأنالبفمعبذلبهواظأرادتحالئولمقىدبهمسمالرجل

غيرصدأقمنبمكقدالنممكحأرادمالظسبيأماافيهواليلحقالحدنيهيمثمماعوسفاحوابعدهو
الدخولفبليفممغانهلثانىيالدخولهمليفصصخانهأحدهافوالنلقاسمابئاالمدونمكنففى

فيهئألشروايلأبراسحاقالشعخوقالعندىوالصحيحلحسنأبوالقاضىوقالوبعده
البناءقبلهأمفماهايقتضىوهتالتفويضنكحلةابمنزلثمقالثاواالمتانتقدمتاوايعانالى

راالوقاألصبغدراهمأشهبفاثألثةفقدقالبعدالبناءفاذاقلنايفمغفرعوبعده
لمثلمهرافافقدفالعاللبنافلنايئببعداذاوالمثلا

الثانىالباب

تعسدفهاميهلةأشكلىولهنيوهبتكيقولوذألنلعوضذكرامحلهبةابلفظلنكحاحمفي
ينعقدبئلنكحاشرافماافىإبومحدلقاضىافقدحصالعقدبذلكويقعاقفقاغليدينارأوها

ولفظأبراطسنلقاضيوزاداالتوفيتهايقتضىودبذكالهبفوالبيغلمؤاالتهلعكيفتضىلفظ

داقافيماحاه

والحباء

مالدعنمجيىحدثنى

دينارعنبنصازمأبعن
الساعدىسعدبنسهل

اللهصلىاللهرسولأ

أةامىصاءنهوسلمعلعه
اقاللهيارسولفقالت

لكنفممىومبثفد

فقامفيامإطويألففامت
اللهيارسولففالجل

لكتكنلماننبهاز
اللهرسولاجتنفالبها

فلوسلمعلعهاللهملى

تصدتجفاشنمنعندك
االمماعندىفقالاياه

رسولذاففالازار

اقسلملعهلتاصلىا
رزايامجلسخالاأعطيتفا

فقالشيأفالتمسلك

العمسأنجدشيافقالمما

لمسىفاحديدمنولوخانما

رسولللهشيأففايجدفلم
هلونمهمالتمكلليهصلىالت

نفاللقوآامنمعئثن

كذاسورةمىنم
لسوركذاوسور

اللهرسرلالهيمماهافقا

قدوسمعلمهابتهصلى
منامعكبأنكحتكها

القرآن



ثثم

قصدواماإذاعلموالصدقةلبيعواالهبةلفظفييذكرهعندعذكرالمهرأولماوسواالصدفققا

ياصالكوروجأوالتزالنكحاالبلفظالينعقدالشاقىوقالأبوحنيفةوبهذاقالالنكاح
عنحازمأببنلعزيهفبداومحلعممالماراقهاذهبضليلدلعلادينارومحدبنلمغيرةاصكن

بماقدملكتكهاالفاصمالحديشالمتقدمفيقالوسلمعلعهالتعملىالنبىأنسعدبنسهلألمجكن
ودلكاقديكاياحابلفظوجزالتعهـايموبممصلىأنهالحديثمنالدلعلوجهوالقر3نمنمعك

عقدتمليلسصؤبذاطألفهيقتضىلفظذاأالفياكىجهةودليلنامناليبهوزضدالشافى

وجلةيزواالنكحممفظلكاحاينعفدبهفجازأن

جوازعليدلعلجةبهاطلثيهنلمانلتاوجنهايارسولرفقالرجلفقاموقولهفصل
خطبةعلىيخطباحدأنمنلمنعاوانلذمحأصابتهالنكبخاستئذانالاابتفدألتىلخطبقاا

وهذاجذلفألفياالمراليهوصرالخطبةفىاستؤذذاالناكهفاانماهولحقأخي
االبهوجوليمواليتعينلجقممدوجاافيلنكحلمهرواوجداذاالفقيرابباحالمكحأنيفتضى

لماوجمزعنعنستغنىابذالذالمنغاوقديتعلقبهمجدمايتسرىشولملعاصنافان
مالكللنسقمنمايأذبعدهمعاياهلصدقهاشئمعكهلوسلمليالتصلىوفولهنصل
ظهارلفقرمواخبارازارمحااالماعندىوفولهصداقيعرعمنجوزأاللنبهحاأعلىدليل
أحدهماهعنيافييقتضىازارلكنجلسشألاياهانأعطيتهاوسلمكلليهإلتمبلىوفولهاليملدغيرهبانه
المجوزأنأنهنىلثاواليهارااالزاعليعبتعذوتسليمحتغاولوصنهذلئهاللاياديصدةكاأاليصحأنه

لععرمحكلنواالعورةهنكشفليهالبقاابهااليجبرذالةالمحالبقامكلىذليؤدىألنبساله
حقبواليقضىدينفىلثياامنهذااليباعولذلكلمببساجميع
ئقعثئلفظقوانكانتشياماأجدلرجلاوقوليشيأفساوشلمليابآكصبلىوقولهفصل

ثأمنعندكهللتعكليموسماصلىولهلىانمسمتنداراالأنرممايصحلكمنوالقابلاعلى
أنيهونشيأيصحأجدماالرجلفقالاياهاألفتصدقهايمنشيأمممااقعمىالفكأاياهتصدفها
مماحنعاؤامجتطبعوأوحزمخطبوقتخشيشنمرةةؤرعلييقدنهكااالخالقألنهاصد

ذلفالمجؤزومعكثبراالحدألقلهفليأليمونلمهراايفوللشافىوامهراكوناليمح
صلهفألصبهوزالغابىفيوضابهوالوبماالجرارالمحرقةالمكصربفزعئده

اجيزأنلزههمظاهرهالحديشكلذلدمملوحملواعلىيقعمنلفظثألنظافرهعليالحديث
مجوزأنيمونكاشئمعناهانقالواومخوذلوانالمكممروالخزبقشرالبيضالنكح

أنهللالتأوهذاوممايبينلمقداراموضاقىممايكابوزأنيهرنقرلمثنأنفلنالصفةالكوضافي

قسادبقولهفالوأراحديدولوضألممامنقساوشلمكديدتأصلىلترسوالشيأقاللهجدلماقالب
انجاأنهأحدهماحديطعنيايئاغامنولوذآلقسبعدلقوللهأنأكئرالسقالشيأممافل
هيرلافهبحزعنهبهفافالقليلايمقهالنومحاإالقلفيعنهآرخصجمزعهافاذدركاالاوأل
لجديدادفجقمألمهقالحمرمنأشيأقساموسمدةبتاصلىقولهفىلبثاألخافدلذل

فلىعفاقإسهالفالفىلمثئمجدابرانغايعنىبماأجدشياقاللهبرجلاالعاشافلمعنييا
وماحديدمننأيحبدظمماحبدألنفدنأمنحألقسأجموفلهأجامافيأكيرفنفامالقىا

لمثئباعئئلتمبليموسلماملىلشبىاألطحديدعلممنضألنمايهمسلئمأنبعبلىهأميفاالمنههوأقل



أل

نمايمممتعملوهذاحدبمنولعاتماكالللهولذلثالحديدرخانمامقدرمنبهأشيألتشىفولمافي
لمطاوباميبيهونماأقلق

للهنجمطهمهرامايصهأوتعجيلتعجيلهحكمبنأنتفاتفىلحايئالبئلبتهومطافصل
الفالمتبلالحديدمنفدراظاتملمستقبلايعكسبقيرجرأهللهلسأجيعهونوشرعأخيئر
ويقريلذألجالمتكذفىلهاهذاطونأعلىوجتبههازلهؤجقولفممهثبهويزذلك

المهرحمامنواينطئبشاندوالمنافعرالىلمهوجوداعنولمانقلهجمسبطذالظناكلينقلع
مهرايهويصهانلبناطامفبلمةيععجلآن
منبمملماحفلىكرلهوذفقالنعمثمنلفرآنامنمعكهلوسلملتممديهاصليوثولهفصلإ
منماعندهيغلمألتاواأتهفىاقليصدفعلمنااعنلهسؤالىاكلدلالعيااعدمطوخالأ

فقطالفرتمن
أحدممامتمأليفماوجهينلقر2نامعئمنبمافدأنكحنكهاليموسلملتاصلىوفولهفصل

اباحقجعلمنمفيكوخذلمئصدافهاوهذافاواالفر3شأومقدايعالهامامعمبناألظهرأ

اشيوخنواحتيمضرااليدلممىبنكلنهؤارالتفسيرمالهفاومحمنوفدرمهرااالعيانهنافع
ةوتاذوفموالبمغىضاعنتكرشصحأاالعياخمنافحاثحلىالحدبهذاالعراقيون

صمهفيبهىذلسمسلمقالقر3وجتكهافعلهامامعثمنفقدزنطاقافمالحديفقالض
بذكرولممخوهذمالقضيةوسلملتمكليععلىالنبىكنعطاءعنأبهريرعنوصمقعلوفدبى
هىفعلهاعشرفيآبةتميهاقاللقتلنبقرقياارةسوقاللقر2امنوقالماغفأظاتماإلزابى

وجتكفابمامعئمنمعنامأبوعمانبكروالثميخأبوليمالشيخماذهبالئااوالوجأتكميا
دليلالىكتاجالفصيصوهذابناسامعىيزدولرجلالذلكحاصهذاوألقر2نا

نمجبئسألشيكيىفيمقفيوفدقاالأعلمواللهلمعئياللفظجهآااالويأطهرمنيلولثاوا
فرعبثلياصدايئبهتبعلروالولبناابفسنهفبلفقال5ينقدغرلميفرؤهن3رقبنكحمن

اةأبرألحسنلفاضىواأبومحدلقافىففاالعهرااالعيافعمناجلمناوللوجمالذاثبشاا
واماغيرهرقكلىلقدايهرمهعغاااللقافىأبرالحمهبنوقاأبومحدالخألفأفههضىلقااقالفىكر

وللتىبهرامنئنلبنامفبلتفدبمالجونلتألمهرهاهنلمعجلاهذاقدجلفألبرلعلهلعدمامع
منيمعيهنمامطمثنانكاكرههسنقأنكهبعهلفنهتموقدقاألصبغذلمهواقىبا

زجوعليمالسالمبقصقشعيبواحتعالوجهينفيصىقىلوانفهوأشدكاهية
منافعدومهراتكوصكبوزألعبدامناحوقاألبوحنيفقانعهرااالعياهناقعجعللشافىا

غاقتأفيلىأفىينهاتطتىاحدأنكحلئايدأأرانىلىتعافولهماقدمناهعلىلدليلالحروا
بتهامالئرحخجوفداذغيردلنامالميعةشزفبلناوشريعضنعندكفنمثعراألمممشفاخجج

اصعروفةعينصرمثصباحقمنهذصنفعتاالفعاسجهةودليلنامناالستئمارقىكفيجمهنماآلية
والالنكاعجعالاليهونالقاسمبناعنعيمصىوروىالعبدلنفعةكلوضاللبفعنجازأنيهر
علىمفاألحالسالمعليهنكحودمىكرمنوماذقالمالأبرهثلهذلكعلىمملكراءولمن

قوالفحبانيهونوثعاللجعلخالفالماتقدممهرالمناحاتكوأنتمنعيةغيزذلفهذمالروا
عنيبمعيدبنعىيعنالمثماصأعلمتهوازموعقدالنكاطغيرالزمعقدالحعلحداالنوا

قتعنوحشنى

لسعيلمسجميبمعن



أنهالمسيببئعيد

الخطاببربنقالتال

أةاهيوجقىرجلأيما

أوأوجذامبهاجنونو
صداقمافلهامغهسهابر

ريجهاغرموذلئمال

واغامالكولبهاقالغلى
وليهاعلىفلكيهوت
ؤلهاصالناذاروج

هوأبوهاأنكحهاالذى

ائهيزنماأوققآوألمحؤها

اذاكاماهنهالدفئيعملم
انكصهاالذىجماحمخولم

أومنمولىأوعمابن
الانهيرىممنالعشيرة

عليهفليسلحمنهاذليعلم
تلدالمرأقناونردغرم
ثركيؤاقصدانشىأخذ

بههلتسفلفدرلها

8كم

برمبهاجنوشاوجذاكاوؤأةميافئوجبمايمارجلالخطابئقالثكزفقالاالمسبسغيإلبن
لىنىجهاولهاعليذلكيموخافمالئوانماطيهاعلىغرممألوذلكيجهاكاصماقهافسهافلها

الذعهوديهااذافأماذلشمنهانميعلميرلمجاأثعنأوأخوهاالفكأنكمحياهؤأبوهاكاخوديهاذااا
انواةاؤهـدتياعلععنرمذللشمنهافليساليعمانهىممنلعمئميرةاأومنأومولىعنمبئاأنكحها

امرأةتزوجاطمكئمأيمارجلرضىفولهالشبهلمرهاتسقللهامنذاقهاويتركخذتمهغمي

لبرصواوالجذامالجنونبهامنتيعامألبريداكافهابرصغسفافلهاصداأاوجذامبهاجنوو
العيوبجمهفهردهاللزوجوانكاعوضوالبدلذئمحنىضبفنعهادوشتباحقااليوجب

لخياراأحدهاتبوتببعتأبوذللئأرلنكهوفىلمقصودبعقداااالساتتاهنلمنعالمؤنرقفىإ
االتىلمعافتفسيراقلثاالبابوااالستمعاعمنعلمؤؤقاالروجيبالمعامنحدوالكل

الرابعلبابوالمسيسافبلبذللفرفةفمايوجببالثاكواالباجااظيارللزوجيثبطبها
بعدالمسيسبفلكلفرفغاموجبفي

االستمتاعمنعقىالمؤثرةبالعيويئيناووجويحدمنالخياولكلنبوتفىاألوللبابا
اكهعأارضىوعرعلىطمنالمرووهوالشافىظلبوفهوقولمالكبذلكاظيادأميهلبوت

جينأحدالىحذاانالقياسجىودليلنامنذلكمنبمثئرلزوجالخياأبوحنيفةوقال

يرداكوجأنفقناعلىأباحنعفقوااوذلككلكوجاالستمتاعودمنالميمتعيردبعيبفجازأن
بالجبوالعنة

الخيارلزوجبهايثبتلتىاتفسبرالمعانىفيالثاقالباب

عبإلفيأرواهلفوج1وداوالبرصالجذامالجنونفانجاالخيارلزوجبهايتبتلتىصاالمعاأما
االلتذاذوعللوطامةاسعداغنحلمعاذامتمهالنذلكوانماكانأبوبهرلشيخعيأهالقاالالحم

املجذلمرأقوكذالابهللئاقىدذلعقلصهبمعمالذتالوسواسوالمرعفالجنوشطواافرجب

منالمرأةأقىدمالكعنالقاسمفيامماعالععبينففىلبرصاوأماأكثبراكانقليألاتيقناد
فبيلهمنقىدسملقاابئاكثيرقالوالفديلبينافزقلحديشامافيالالهإسمعتفقالبرصاقليل

بئاووجمهشلفليلهذلئثزدمناليعلمولكنزدمنيدلمالفيانهمنضفعإلاولوأحيط
لتزايدفكلخذلكالمعتادمنماالجكاديتوققبلولكنهاالشمعاعفياليؤثر5أخيسبيرقاسبما

ممايقطحالفرجفىكائيحبيبوتفسبيرمعافيافقالوأماداءالفرجفرعالموجودمنبمازلةبدلتيقنها
ومافيوالرتقهوالقرنأبومحدداءالفرجالقاضىكالوالرتقوالقؤنالعفللذهآلوطءهثل

وووىالمسلكواحدالفوواالفضاعوهوأنيمونتفريعثافياوالقاسموبئادالشيخمعناها
يمنعلموانالردبللزوجفاداءالفرنيمنالمعرفةعندأهليمونماانصمالالموازعنابن

وطئهاهعوالجنماءوالبرصاءيقدرعلىيابخنونةالنارقالوصقوالقرالقليلاليفلمئكالوطء
الجذاممعنىالنمنبهلرداحبيعقاللهبئافانلفاحشالقرعاوأماممبمئلددهافالزوجذلك

أألغلفيبرؤهممايرجىالنهبهاليردنهالمذهباواألظهرميآبناأصامنولمأرذللغيرهابرصوا
العيوبماسوصذلههـنوامامسئلةونخوماكالجربئواليؤفىفيهاإلسعمتاعمنالمقصوديأليكنع

لصصةاشرطافالعاعاتمنونحوذلصلعوصوالعرجوالعهىالفمةشيحفهترطاولبهالبردفانه
ذاللشاشووجنننسبوجهاعلىشخناثردهالهيمنلملقيةهاوجطؤداوذللوواإللمالردظه



اناالحبيببناقالخربةتاشارأوكارجبخياراكدبالعيبكافالاالستمتاعفىالرؤفىنى
فىبهنلماذاترطهيشلموانذللهلسوداءفانهيهونااالخلهيذلفيلنغعبهالخاطبترطش

اسودأثاالالالويزوجمكلىبذاكوجأخيعلمهذعلىمجبولشرطذلكالعموادآهلها
أعلموالتثرطالمعنىفىياالفليس

المسيسبذلنبللفرقةافيهايوجبلثلعااالباب

نفانادئابعدهأولعقداحايئبالمرأةموجوداأنيهوننعاللألديمفاناالفرقةمايوجبأما
ميطألمهرأووالثمأعايهيفارقأنلهالبناءوبعدالعقدفالمحبلاكوجبهلعقدفعلمانبهاحاجومو
بالعبإليرضىانباظياربينفهولبضعايفتولمبهلهدلسعيبووجمؤلدانهجيعهالييبنى
طلقانأونصفهلمهراعليعبهيعوممونفيلزممذلكبهيرضىلمهرأوامنعليهوالشئحلنفيردا

الىوجقففىذلكوأنكرتداءاالنرجبالمرأةانالىوجادممطفانفرعالبناءبعدالرضناوصبل
الينظرالقاسنمبئاسجنوالنساءوروىليهاينظراأنلهوليسمصدقةمىحبيببئاكتاب

إبيهكلنبسحنواوىوبنظرهناالتعرفوقالكيفايهزمحرذلهـمحنويالنساءاليها
أناالوجنىاالبناءلىكنبدلقبلفعلمبعدالعقدادثافانكانمسئلةالنساءااينظرال
عليهوالثمئيفارقالشافىوقالعايجيعهويمونأويبنىلصداقانصفعليهويهونيفارق
كلوهاثتذلمنهفلهبعدملكفماعقدعليهمماجدثاالعيبذاااماقوله

العقدبهايومذلككاالىوجففاللىالمعاهذهمبنثمئدبحلنكقدابعدظهرلمحانفرع
مالعنخبيببئوامقااناعنلعتياىشقدرولعقداذلبعداحدالؤديالمرأةاوقالت

بماالبينةفعليهمأمفعضاهوذلكاللزومظاعرهعقدفسخيدالنهووجعلىالىوجعلىالبين

أوأضاأباالولىماالتكانعنحبيبفيافقدروىبينةلزوجلمتكنفانفرعيدعي
علهمابالمهرانيرجعكاناممنلماواألحاألبووجمؤالنعليهاغيرهافااليئرناجمايئافعلم
كانوانالضمانفسعنيدقعالنههذاحكمهمنكللكاذالمجايئبذلكهتهضاالرجوعثبت

ايمايئايزمهعليمبالمحراليرجعهنلولىا
لمسيسلذلبعدالفرقةاموجبفيلرابعالبابما

فأليناوبعدالمسيسذلبالمرأةمنماظهرعليمالزوجفالمسيسلذلبعدالنكوقةاوأملهوص

رلماجميعفقدوجبرأةحلناشبعدعقحدفانكانبعدهأولنكحعقدايشقبلأ

االواالبعدبهوجايعلمالعقدولبلبالمرأهوانكاوبعدهلوطماابذلقبلسكلمهـالجلسيس
لىلتقعاكاشاانبعدعذاتفسيرهوسيأذعوضلمستبامحنالبمالبفعاانه

كاناذادلكامالبعدهوقولوليهاعلىهاغرموذلكونهالتعررضىوقولفصل

أوموكعمابئالذعأنكعهاوليهاانكانذلمنهاوأمايرعانميعلمأومنأوأبوهايهاهوأخوهاول
فاقولعالدظأنيهونفانمحغلعليمنرحفليسمتهاذلكاليعلملهايرىلعشيرقأوكناأومن
رآهماوذكررأيمطلى5رواماممرعلىقولقدأوردلتهلرحماماوأنيمونكنهاضىممرالقول

لهابهالذعيظنالولطفىحاصولكنهلرأيهفقمواأنةعرعلىفولمالتلتىأنيهيوصكتملو

العيبمنهاوجداذلثكثككانفاذاالذمحفصلهالتمذلئبتفصيلهبيعاللمرحميعلم
عقحهافيلولىاخاوأنيهونفأللممعيسالىوجمعداوظهرعليهلعقداينااموجودةلمرأبا

ك

فا

ائه



نمالعنوحدثنى

فيعبيداللهبنةاانفافع
بنزيدبنتعروأهها

افيمختكانتالخطإب

ولمعرفاتبنلعيدالله

لحاولميمممبهايدخل
فهاصدابتغأحماداقافا

عرلسفيلكلبداللهفقال

لهاووكنصداقلهأ

ؤلمغسنههلمصداق
تقبلأنمهافابشانظالها

زيدبنذللشفجعلىابيهم
فيالمعداأننابشفقفى

لميراثااولهأ
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هابهاعكواليقحالهااليعلمنهاظاهرهممننأويهمابهاصنلىاألطاوعوااللمعرفقبهااظاطرهكن
فانعنهاباأوغاالنكلحمدةمعهاقبلاضراممونااللمحلأليخاوانالمعرنقبهاظاعرهممنوانكان

عصانلمذافىفالخالفهعلهعلىاليبهتىأنههرهظاموضعلعيبانمعهاصاضراكان
بوجهلمرأةاوالعلىالولىعلىاليرجعنهاقولهفيفىخألفاللئسالولىاضلىالىوجبهيرجعوااللصلماقا

إلرجوعدللريثبتفوجبأنالردبالعيبيوجبخيارهمعنىعلذاانمانقولهعلىوالدليل
كائبابةراااقريباولىولوكانأمسئلةائبيوعأفيدبالعيبالردكالىاذافاتبالعوض

عبداطمبنواوهببنواالقاسمبناالموازعنبئافقدصوىبرححاضضليأتميهنىحيدعبمعنها
ملكلمائهيخلغبعدأنلقاسمابناحبببنبنادلمرأضااعلىلغرمامماواعليهالغرمانهمالكش
لمانهصالهالظاهرمنانمالكوجمقولاليعلمبانهيأدالولمحوانكاللعلىقأشهبطكلنوور
فلملفرابةايبولمحقرانهأشهبفوليووجهبةبقريينالقراليسالذىعليهكالولىبالعيبيدلس
واالبناالبعلىيخنىبموضعيهونالذىعالبالعيبكالبرصعدمالغرهاظاهرعضهيسقط

والمولىلماكابئذلكممابهامناليعلمانهظاهرهمنعقدنكحهاالولمحفىوانكامسئلة
واالحلفلمكلاناخهمانحبيببناوقالالموازبناقالهواليمينعليةفألغرمالعشبرةمنوالرجل
بهوذلمايسخلديناربعذلرمنلهاأخذمنهرأنايئركمالصداامنعلعموتردالمرأةفألشن

علهاائمايرجححبيبافيقالذالالفوجبانفاذبغيرعوضبهوزاشتباحعالالنهفرجها
بنزيدوأمهاعربنثابنقكلبيداللهانافععنهالثلالجهازصالبهادوندفعهاالتئينبال
صداقهافابتغشأحماممداقالهاممبهاولمييدخلولمجمرفاتلعبدالتإلبنفيامختنتالخطاببنا

ذلكتقبليأنأمهانظلمهافأبولمغسكلملهاصداقولوكنلهاصدابىعرليبنعبداللهققال
جمرفيعبيداللهبنتانفولهفالميراثولمااالداقإلمأئابشفقضىزيدبئبينهمفجعاوا

ونجهعلىلتكاحهاناناقايقتضىلهاصدمميفيهرفاشولمانتهلعبدفياتحجتكانت
لمهرفقدفأهانكاتجمنميقافويضونكنكهسعيمهربينضرلنكهكلىموالعفويفىا

الفمبهاهطلقمانالجناحمليماتعالىقولهذلكقىواألصلفهوجاؤلتفويكطاوأهانكحتقدم
والمسيساالفزضعدمالطالقءفأباحالقاضىأبومحدقالةفريفأوتفرضوالهنتمسوهنمالم
وجهكندعارحمماللهالوليدألقاضىاقاليحنكلحالفيايمواللمباحالطالقوا

المأثمرفعفريفعقوهذايقتضىيفرضأويمسمالمطلقمبنالجناعكننفىجمعنىنهاآليةامنلتعلقا
قىالمسالينبانفألخألفاالجملععهعلىوالدليلاباحتةنىدلالمأئمارتفعوافابعقدعة

المسيسلقبعحكمههصفىوالثاصفتهأحدهاقىأرببقأبواباذاثبشذلففيتجوازمو

ماصفتهاصفتبالوفثتالباباوهايعتبرفيفالمثلأمحمفيبجلراوالمسيسحنهعمبعدالشفىلمثاوا
لمانهذالووجهحبيبوأشهببئاقالهكرالمرذويسكتواعنأوأنيصرحوابالنفويض

لعوضعايننىلنهراكنيواالبعوضالنكاحواليصحالصالعقدئتتضىاطألقكان
ذلدوافتضىالتفويضكحأيمعتىوهوذكرهعنيسكتبالمهرالذىالنكحعلىحممل

علىصوجهاإنومتاللثمسئلةكديعجبيئفذفبلهمنفيمألنهالىوجالىالتفويف
فألضألفجةالىحمفأهاعلولىحهاأومحلىنجنبئخمكملىحبببثذللةبنظاالوجالىحم
عرمخودملكلبثاافبلللواؤيفيخفيانالماجمئمينفيبربكبديللىزحنهمجوفيابناأبين
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مقدارالجوازانقفؤيهفىيةصواهحبيمجوازبئوكننعابرأبوممدفىلقااوكئعئ

ونججهتيكمنلصداقااالمنغرؤايةووجاكوجالىلمفويضالنكاحصةابضداقبفميثمح
لزوجالالنكاحلمبلزمفاذارضتنبه2بيقالمرأامنوليسالنكاحلىنممهزالمتلابذلىاظ
لتفويهفالبفعاكلولميصلجهتيناحدانلبهافاأللميدزبمذلمالةمناعالمهيا

لمسيممىافبللتفويضانكاححملىلثاساال
واليكاولمثللىوجممهزاالمانرفيارأةالزمنهلسكوتفالتصرجماوابايفبعفوالبهحوأم
لمئلمهرامنأفليفرضألتاوالنرفألمثلمهرابفرضأنأحدهادنئإلثقإحوأليالوةه
لمثلامفرفرضفاذاهرايهوأماإلبضحبلهرمنلشاخيفرصقلثاالاريهونجمهزاممايص
واذاالنبهحصةفدملداستباحةتبفعههابدليلالىوفيوونجاللئأنكرهذبهزنجقمتفدفأ

كايمبحمهرالمئلنيأفلفرعقفارذلئسهزالمثلتججمكثرمنالميلزمالعفدبنففهىلملدفي

ذلكأبشمناوالنكاعولىوجثازايتماررففادينادبحدكثرينوقالمهماطونأثي
اتففاعليهعنهمافعافالحيرطارجلفرفأدينارربحانمادافرصووجهؤلكالنمبهحهالميلز

بعفيمنلهاأنليفرضوبنالنههرايهومامااليصهافرضيالااذوأمألىمهماؤصازلهماذلك
جمعلىزوجفانهسثلهشقاطهالهمافالمجوؤالحدتهالنبهالرفمكوزلهافألدينار
ظرقبىخاكئرفألحجطاوافألمتللهابرأفرضاخبيبفيالقادفةليلاحمكلىأابثي
نهعالانجرفميامجكنبواالفبرفياألجنبىفيهحمفالقاسمفياالموازعنبنوكباوجملمهالفئ
اخالقكينمحمبيببناقولوجاليالثفويضنكحفييالىوجممهرالمعلاذالميفرضيبمزلة

لىوجقوانماذاللميلزهممهرانئلمنبأقلالىوجحمفاولذللنالحمالمحقولالىجوعاليفتضى
وجبأنكذلككذلكظذااحدمحالحهتينفيوالتسامحالمثلمهىلىومالفكيهياقتضى
بعذكرصقووجمللىوابنالعانيقعايأوالتماعلمياووالىوجئواألجنبىالىوجفيفتبهيميستو
ففقااللفافىجوافهاكوجقوفلناحمعلىمفدالنكجفامسئلةشاءالتتعالىاناهفا

وهوفولبابنكالئفويضلىمهامهرالمثلبذالالانمتجالفغأبوجمدابخةبشأصابنافيب

برهوقولالمثلالىفابصدافيقالاليدزمهامنمعنهإلقاسمبئؤأصدفولمحاةوأصبغعبدالحكم
ووجمالقرلمثهقدماألولالقولونجالميازعنهماابنوفلبرواالفاسمابنوأحدفولىأثهب
ومنمسئلةفألنمجمعلقكلوبغرهاالرضافاليدزمجهةتوجمالىالفكيمنإالثاق

فيواألصلالمتعةلىامندوباألنهوالغبراسامطيلزمضىلمااءبتدافطاقلتفوبضاؤوجمكلي

ومتعوهننريفةأوتفرصنوالهتمالمتمسوهنالنساءطلقمانوالجئهنهليمقيملتعاذذلك
بهذلوفلهانصلمناطلفهافبالئمعليهواثفقالعقدمهرالمئلابعداواخفرضمسئلة

ةعلىوالدليلذلكسكلليصنالثنأحدقوليهفييوسفوأبوأبوحنيفهوقاذالشافىول
بافرضتمفمعفريفهةلهقفرضنموتيتمسوهنأنفبلمنطلقانوهقنيثعالىفولهمانفوله
لمجبضهأنمفيدزملبنابببافزضهذانلفياسجهتامنليدناوعومهعلىآفضلهبهذاعا
هاشأحدنفويفزوجمكلىومنممشلةالعقدنفسلفرمفىلبئابمافبلبالطألفي

عنوغيرلحمعبدافي01بشوالمهرإلرأقرواالينهىرلتوافالمسيسلتهمميقواافبلوجينالى
ؤولهإنبريجمنمنمازلبنولمتعالىلتوالدففلقولهاالبيلناثرانمافلأبولشينياظلمإللث

لبثهمنتقىث
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بتئابدبنوزلبطابأببقايكللىلهاوفألصداقاقاممداوأماكاكمبعالىيكزولهنجل
وجماعةيزعبدالعزبنوعريسابنسلمالتابعينامحنالقمنههمضىدباسبناعربنا

عليوالدليلثاخالشلفىوهوفولالصداقأبوحنيفقاالوقاللشافىاوهوأحدقولىسواهم
لممىاعلىدذللئحازاأصلبالموخجيعهلهااليبهبفانهمنهشنلطألقصااليبهباالباامانقوله
فالالمرضهـفيالميوأباتسعيةبالموشجيعهلهاوجبنصفهلماوجباالبالطألئالمههوعكمسه

متلهاولوهاتاقصمدضفلهاهيفىبهادخلفامالوقالرثخالهااوعيقالمنهلهاشالنمئيصغ
بالطالقضفهمجبانهكاقلناذلمالنللزوجةذلكلكنتهالمهرفيأحدهمابعدذكمية

ماهانفدعلي

عدالمسيسويلتفانكححمالثالشفىالبابإ
واخدخلبالمسشىكلاذلكفانعليهاتفقاأومالمثلياالمهراسمىبهالبعماندخلذاانهابرلها

صيجانهابنوقالصالكعنعبدالحمبن51رواحمرالمئلوجباالبالمسيستمهميهابهافبل
ماعقدقدالممتوفيانهبكووجهلىلمثلامنعنثئلميسقطلمسيسقهابعداطانعلعهالمجمع

لمثلوذلمهرافجتهتلزمأفوجبوضيطلهغيرتممعيةمنالبضععليصن
لمثلههوافيفيمايعتبربعلرالباباا

التسماوىسرومنوالحسبوالمالوالجالالدينفاتربعفانممهرالمثلفيأماهايعتبر
اارألمنلمتكنواقلمثلههرافيالهاردتلصفاتاهذههافىواساكنلبألدذالألزمنقواهح
الىبينهماباألنتسابيرجحهنوصاأخواتهاوبناشأعاوهنيععبرمنهاعصبهافقالضافىوقال

فيهافدخلعشيرتهاهعهافىاتىاانميعترمنهافوههاحنيفةأيعنوىالططوحالععصيب
لدليلوااماألكتيابذوايعتبرلعلىأببناوقدقالانباألاشواظاالليدونواأللعصباتاسائ
ولديبهافاظفرلجالهاولحسبهاوااللمابعالفساءألرينكحوسلمليالتمصسلىقولهمانقولهعلى
لنساءامنلمفصوداأخبراايوسلملتاملىالحديشأنهمنالدينفوجهيداكبتترشالدينبذا
واليفصرلمقصودةافىالمعاذهمجسمبوئنقصيزيدالمهرأنبفوجلصفاتانيالنكافي

فوجبالدفيذاتعلىحضوسلمعديهللهاصلىنصحروهواووجهكيرهالحسبدولىذل
ضبرأزوجقفوبرهذهانلقياساجآلمنلعلناودلصفاتيأولىاذهجمهاالعتباديكونأ

لهاالعشيرةلتىكاقومهامنتكنلمواناالصامملعلىكانهنمهرمعلهافي

اقصدلهاعرليسبناللهعبدفهافقالاأمهاصدقافابتغتاصدلهاولميعممفاتوقولهفصل
لصداقافرضقبلوجينالىأحدهوتانهنظالهايريدماقناهذولمممسكهلمصدااالولوكان

وفضلهءيرضعمودينبدالمحعكلىيمسكمهرالممهراولوأوجبىجبالالتفويضذكاحفى
أخيهبنةابظلمأحدنكيبظلم

لعلماأهلبايئلكذفىعالباالخعألكونتانمجتملذللثتبلانتجافاوقولهفصل
لوفهآلكانالكذفىولعلهلغضلوالدفيوالعلمافىلتقدمهبتثايدبنزبينهمالحقولهتفبللملثفاذ

وندالميراثلهابانفففىءلعدااختالفبفتوامكنداويوخذلفتوىافىقولهالىيرجعلذىا
عنرصوهنتدالثوروىرولهاههرمثلهاالسمعوداعبدالتإلبنوعطنوقدرالكداق

يمسهاحتىولملهاولميفرضأةهيوجماتزرجلعمسعوديسئلبئللهعبداعلقناتآلىعنبهراجما
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منأهميافياصدلهاأوىفتىخطأيهنوالئافنباصوأطنفانيىبرأفيهاأفولقالثمهمفردهات
أششهدلفدفقالاألشجىسنانبنمعقلشفقاملمالبرااوااللعدةاوعلهاوالشططاالودسنسا

وىوقدرياسربىامرأءمنبنعواشقبروعفيوسلمايالتصلىالتففيشفيهابقضاسسول
سكحاالاالنمدففالسعودبنلتألابىبفولأخبرفهاكنهالبرضىطابأبكعن

يلوةسنانبنمعقلفيقيلغيرمعروالرجلذاأذلكومعنىالتمطليموسلمللصليارسول
ازأنولوصسروفيعنوقعلعلقهةعنفقيلدالحديثاسناواضطربمفىيساربنمعقلي

عبدبنعرانبافانهمالكصأمحللهوالعدةشرايرالمافيعيعوسماللهصلىالنبىحميريد
مةحباءأكرانهيرمعنأرأبالمنكهناشالترطاماانصعالهبعضلىاخألفتهلعزيزكتبفىا

كانانصابهالحباءغبىصداغافىأبوهاويشترطينكحهاالمرأةفىقالعالكتهبتغاانفهوإلرأة

وجهاشطربهافلزبدخلأنفارقهازوجهانبلوابعغتهااذاالنكهفهوالبنتهبهيقعشرطمن
مةحباءأكرامنبرهأوأبامنالمنكحاشترطماانصفولهشالنكحبهوقعالحباءالذ
فانأولغبرهلنعسالولىعطاجمعئمزطهعفدالنكهمنفيشترطاماانيقتضىبعغعاافهوإلرأة

جهتهعوضصنلمنعوضهجيعفوصأنيهونوضةهعادانمكلقوجههوكاملزوجةذلك

مماوالمبتاعاعلىلباعاعنالنائبذلليسلسمسارالناأبرةاهذعليواالحارضاليلزمكالبيع
علىلوكيلايبيعثولمجاشزطمنالبائعولوعلىأوبثلعمبتاعمنناسكلنهمنلمنائبكللىهى

وجالىالمدنيقانوقدقالمالدفيسدععهنثالنعندنفسهثمئرطهاواللبائعغنالكاالمبتاع
فهذاذلكفىلهيفوأنكللىجحامماهوجعلفالنكحالعفدةينكحهأجألعليرجلجعل

شترطهافكهنهولمناذلبعدعثىنكاوهامسئلةبهستناامنهسارعليالسسنقجمل

قاثمالحمبداسبنمحددزالمدنيةالفىماقالهلمسيسابلةطاقانمنهللزوجوالشهـطلمرأهادو
لكسقفلعوكطالعفدوتفديرابعدتماموجالىبهرعتإلذالنصعنىووجالحباءأكائشاكا

حبيببناوىفرغالببأصلنكحافسخفانفرعوجةالرماياهادونةهبشبتمأقلن
فسخفانلنكحاالجلاهبةذلداوجهومتذلقائمالىمنجماوجديرجعمااللروجعن
كالبيعيتهردشالنكحفبل

لهايريدانلنكلحابهلذعوقعشطرالحباطوجهاكفدزلبنااجفافبلزفارفهااوقولهفصل

الذعالنعقدعليهلعوضاجلةنفمناوجيذلكولصدلقاصنعنلنابهدوخشطرالحباءالذ
قالعالكلمهرصلبنابمافبلطلقاننصقهجللزفةلزالنكلهونبشبالنبهح

وانكانلهالمالزوجيوملغالماكانذااأبيهعلىالصداقانلهصغبراالمالبناوفيفيالرجلفي
إالفيلىثابلنكحاوذاكعدعهلصداقااناألبيهممىاااللغالهاامالمالفالصداللغالم
لهالصغيرالذمحالمالبنهاذازوجارجلاوهذاكاقالالشأبيهأليةفىصغيرابماذاكا
فأليكإوأنيهونلممميةنكحكانفانيضأونكهفواقتممميضدنكحثونسكلىأالفانه
فهوعلعصكلىاألبعلىقيلعسدأابانصرخأوعتمفاناالبنأوعليعلعلصداقامرعباناألب

ااطألذالنووجمالدمحدعنورواهأبونحدالقاضىقالهلوسعكتوكذالئزهحسبعا
وهذافرعاسوهنفقفأبتياعملهلمعقودلهكامقاذدولعاقداطسةلعوضياتغلقيقتضىالعقد
لىذلمنالشنمحدعنأصبغوىفقدرينمعدواالفيكلقاألبفانيموسرااألبكاإذا

ماالنهعنوحسدننىء

عبدبنعرانبلغه

خألفعتهفيالعزفيكتب

كلانعالهبعضا

منحالمنطتىاشىما

حباءمن5لرأوغأباكان

انفهولرأةهـأوكرا

لمرأةامالفىهقالبعغعا

ترطويشأبوهاينكحها

بهيكبىالحباءصدافهافي

يقحشرطمنكنماان

انفهوالبنتحالنب
ازوجهافازواابتغهه

وجهافكبهابدخلأنفبل

وفعالذىشطرالحباء
لنكلحنمثقالمالفىابه

صمغيراابنهوجفيالرجل
علىالمداقانالمالله

يوبمالغالمكنأبيماذا
نموانالماللهتروخ

فىفيفالصدامالالغألم

يممعىأناالالغألممال
علبهاصداقاأناألب

عليثابتالنكلحوذلد
نوصغيراممنذاااالبن

يعهوالبفأفي
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واالنفاقلمهولمحالعقدعلمهواالناالبهاممحاأللئحليعبانلىاريوالذىاألب
اداباناألبصرحفانمسئلةبهاماالمعمتهبذبهدعليميأنبهوصشثنه
يرضااالبئعليانكتبهأصبغقالوقالدؤلهاألبانمكلىالقاسمبئادعنفقدروىبئاال
ذاألدباممايلزمواقالسلعةشترىاهـاكااالبنفهوعلىامجردفياالعلىاكذأنبهونوجيظالى

حتىاالبنوانكتبلىاألكلانالىأحبلقاسمافيامحدقولوقالغدبمواالبئمؤوجه
لموارابناقالهالذهذأبايئوالفرقبنىاضليلملكنهشنفىمنهولستيقولذلبانيوضح

ذاقالوهوارمهمحويممايظهرمناأصبغيتغركلهلمموضعفىأصبغأمخرسكنمماو
وانمامحدلقولهفولأصبغليخاأنيمكنذلنهكنافىعنهوعتبنىاعلىاقلصدااناألب
لمبزوجونارضىذاافولهمنأصبغعليهادنصلىالمسئلةاوأمااسهوجهزاذااألبعلىبهون
فانموهـأاالينفطلقهاااللمكآفاذاتلنافرعماضىفالنكخاالبنالمهرصلىبمون
ذايهافرخلمدنيقافيسملقاابناقالهاالبنمنمكلىفألشئمعسرايمانالباعفيلصدانما
المئلاالصداقعليبهنلمدخلفابلغذابخيارااالبنلموازبهونابناقللفقداالبنكلىافلنا

لمسمىافيلصدااعديهىقالكي

كلليهلضداااالبمانأنيعسىإاللغالمافعاللصدافامالالغألمفانكاوشولهفصلإ
أبوالقاضىقالالصيمالفيلممهـافانلماكلياالنجمناماللهكاذاالصبىاانكاقالوهذا
ثوبالههشترامتهعلمعوضملدامنعليلعوضاأبئيهونلمعاوضاتاقىدحمنمحدأل

ذللشفيمهاليلزهبهأشهحكنمحدقالنفسهلىلاالبئشعرطفانمسملةأوعقارا

كايهنجدزمفأداانعقدمببمدأكملنفسصاألذالنهوجواالبيكديماوانكاتواآلجلالعاجل
البثراولوكفرعوعدمهيسرهقيدزماهذطلىئانوثمنعرولئؤسعنااطذبعيدلوقالر
ماللشفىقالهعليهبمابامذينايتبعثممالهمنلصداقابناالسمرأخرجياألهلهبألدخولادوأرا

لوليدأأبواضىلقااقاللمهرفلمأرفيمنمالصغيرمديأئعضااالبنولوكانمسئلةلمدنيها
االبنلمالبهءكاالوذللثوهازادعليفئالةنزبلمهراهنمقدارمالهفىأنهيهولتموعندىار

ألباهؤفانقفويفقنكاحفيوأمامسئلةولطمأعلمالماللهمن3فعهالبناروع
ععالهفالصداهاشاألباالجفانعلىفالصداقلغالمايبلغحتىرلهايفرضفلملهصغيراالمال

محلللصداقطوبئالبدأنلعقدألنهوقشاهواقالصدمحلأخوصشتعيإنذلكوجهومىعيقاله

التسبيهلعسروالليسركنكاحعفهالعقدوالينتقليوم
ذلدأنومعتىأبيواليةنىراصغكاذاااالبنلىثابلنكاوذلكتىلهوفمل

وطاوسواوهرئوةأبوجنيفقؤعرقالبوالصغيرصائزبنهانكاحألبعقعاألنلهالنكهألزم
5لصغبزمجنؤدالميجزأللمجؤالغيرااالبنوانكاتفيوجهازلالسأتسلمااالبنكانانلشافىاوقال
لعالنكجاألسنى5يجبروأنصغيرفبعاهذاازذلكجواعليوالدليلوجهيفأن
كافبيعلمجنؤنلصخيراالىيعقالحافيألسليلصغيرااعلىيعقدهأتصازلمربعقدانصنانليلود

بدبإلويرأبرألحبعهنلفاضىاقالهيملالصغيراوجينأناألولياءمنزلغيراإلبويجوفرع
اليجوزألحدميطحبيفابوقالمعونتممفسزاأبومحدفيالقاضىوةروقالهأوالحامىالو

لذىتماأوخليةلسلعاالنأواالوعىلأححاوألامالالغواللجدوالبلوتلضفيرفبلايموز8األونيا



582

فاانكرهيتيمااناألبااللبلىغاقبلالبزوجهالتىليتيمقاابينبينرلفوقواقاليولمجماله
وقالذلبعدالبلىنحفلمتجبرعليهواليثيمقألتفدرعلىبالطألقمنلملصااستطاعثحإ

لجعقلهفجازللولىأذاعقدمعاكةأسمانقولهعوالدليليلغيراألبزذلكاليجوالشافى

الوبلخذااذاثبتدلفألخيارللصبى1فرعوالهثراءكالبيعحظاذارآهاالعتمعلي
شبرمةابنعطاءطاوسفيعبدالعزبنعرقالبهوالخياراذابلغأبوحنيفةلهوقالالشمافى
لوغهعندبالخيارإبتداءيثبشلهفلملصبىامحلىلودحذاعقدمعاوضشكفلمطامانقولهعوالدليل

قىاالبنصداقوضابنيفاهيكانفانحااألبنذاماكاوهذأمسئلىلبيعكا
عدقالاألبيريداذاماتأبومحدالشيخقالالفمانيبطلوماليجوزالنكحالموازيمكلن
االفأليدزموصيقلوارثاالبنعنلصداقاميطمامخملهذألوجيهنأولممالكللألبن

الدخولدابىأوأبهالدخولااألسفارادضهيفياالبنبلغذاثبتمذلفان1فرعالورثةةا4ا
رأىانلومىفبهوجالىثتبعأنأرادتواانمهريدفعحتىاالمتناعلهاأبيهكانبعدموت

األسملىماعقدهذألووجلموازيةافيقالهواالفممفالصبىمالبأداءالمهرمنغبطثأمفعاه
ضميفيلصبىاولوبلغفرعوعىااالباذن5لمحميرانفلهلزوجقافليسهنفممنعاالبن

لميكنمحدفانلىوتجالابهألسوتتبعامالمنأخذتلمرأضاالكتردجتمفقدقالماالبفدخلا
وجاللثماكاقدأسالشنفممهاوديناربعدلهاايدفعحتىمفادينارمنعبعرذلقددمنبيدها

فهيفيبنتهاولوزوجمسئلةأعلمواللهلهثرعاكاالمنهاالمتناعيهيظلهافلمالي
لقاسمابناففالالمفيواختلففعهكتليحيهنهلنكحالموازيةاففىوجالىوأصدفهاعن

نافنهوعطيظزوجلىلموهبوعبدابنوقالممالوامالهطؤشوالبنتاليةونوأشهب
واهوحيببنواالموازبئأخذابهذاويادةمثلهافزدالىصداقكرمنأأنيهواالثلئهمن

الصبهرزلهحالقبنتاانماتوجهتلعطيقااأناالوللقولاوجلقاسمابئالعتبيناأبوزيدفي
القولوجهوبازذلكالمحعايشابهاهايشاءويصرفهايفعلوجذلولوهلدالعطعقذوجهاعلى

لعراالهبقالبنههنتولووجالىالىتوجهتالهبةأنوذليقتفىحيحلنكحاأالثانى
سملقاابئاالولقالبالقوالفلنافاذافىعاعلملتوادلفساوألوجبقعوضلنكاعكنا

النكحابلشبطلواالنكحتممالكمنيصدافيااديتااألخالبنيفالالعتبيةفيوأشمهب
كرعلييادةالىحبميكونيجبأنعندىوهذالميتامالفيلزوجلععبيقوالنئافىوهببئاقال

فرعهاغلدأميانكانتيادةوزدالىتشاءالروجقامفاءالنكحأاالفولعالثمثلهاعلى

العتبيةوهبئوأشمهبوقااللقاسمابناقالهعلعهوالشئقفاإدماالمهزذدفجوجالرابىةا
وصيقلزوجنماهىالميشقاالوصيةاابدلملىافهذلهلميشقيلألالامالفىالثمئووجماأا

فقاألموتوقبل5لبناافبلطلقوانفرعلهيتملميفعلىلمواقلهتمفعلىانشئعلى
منوهذارجوعلبافيلنماافيوجلمزوالشئئلثالمهرمنلهانمفسملقاافياقولالعتبيقمن

مابنتهصدافيقبضانمرضهفىأقرأشهبمنقالالموازيةوفيفولعالكالىالقايممفيا
اصكلطيقالبنتااألولقولهمحدفقدتركقالمالهاألبغانجؤخذذلمنعاتوجهازبهايدخلي
نماناعلىهااعطانهاألبقىكةلهامنالفئأصابناممنوغيرديناربناوقلقاللملداعبدقال
وجمنالىكمطيثننأبيهاالزكةفيلوصيةابمعنىطلفشاخذتلهاوانتموجلىابهادخل
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فاذاافرعوماوجهجكليمفهوكلقبوضبمقبوضليمفيمكلطيقفليسفالمتجبنكاحه
أنااللهااللزوجالسبيلالموازيةأشهبفىفقدفالانكنثهالاألبمالىفيلصداقااقلنا

وحمالذكورعليملصغومنلمحجوراحمقدتقإلممسئلىالميتبهويتبعلععداقايودلمح
نعكاحعليمجرءاألبانوأصابهمذهمعالكمنلسفمفالمشهورالمحجورعليهوأماالبنات

البركاهاعدييلىمنوجهالفيوفالكلبدالمالىلسدطانلسلطاخوخديفقاوااألبوكذلئوصى
لنكاخاعلي5الحجرعليجبرلهلننونكاحمفمالهفىعليهركجوناألواللقولاوج

األصارلممنلطألقملدامنانعبدالحمبنالماجشوشمابناقولوجولعبدكالصغير
السفهةفكهواليجبراوليهكللي5إدريبهلسفيهالجينلفرقوافرفيلنكحكلشيلامجبرعلى

لسفيهاوجتزفانمسئلىؤلكبهاللمرأوارشدهنذلشذالةيثلداالمغبرواسمياإ
نعبدردبمرأصبناواأمضاهرشدرأمحوجالفسخاعلىعوفوفرلمحفنكاحاذبغيرا
مهرعليصنفألشئالبناءفبلردهواماعقدوممذلكعلىالولىسبدمفاخاجازهوجمغراؤنيثز

مشأوفبضوجقمافبادقىدالمالعبفقدفاللبنامبعداثونشطلققواحمةييوالىبره
الماجشونابنمافاليحبيبالقياسفاالبناالتركإيأثرأكوفالمالوألهاشياواليترك

جيعالمعاوصنقبطلوجلسفيمكلىالمحاماسلمانالماجشوبناقولوجاسقسانوفولمالك
فيسهوفيلىالمحجورفيلزمبغيرعومقبذلهحلالالبفمعقوالالنولبيحعوضابم
االباحةفيلهذلشفألتأثيردعلىومازالسفاجابذليهميزمنالنهلهاعوفيهرنماأفلوجممباح
انتفعافاالسفيهوووجه3خربذلئبغيرعوضصعالندالبيعذاويخالففيردعلي

فاذافرعاسعوفاهاذاالبضعبهفكذليلزمطيستباحقجعهرمولياذيربغشزابما
قوغيرهاالواوقالعالفىديناربعاالرمالمشيتركعنالموازيفوغيرهاففىبقولعالكفلنا

دينارللمنيقربعيتركمالقاافيعنحبيبابنوووىكدبصثلهاوبرمايمعمقلاالفددتركي
والتذصبغيرمثاالصداقصديبدغالممااهمجسبصايرأصبخوقالذلكثرمنكأالقدرولذات
يتركنافعبئاوقالأونحوذلكبعةأوأريرلهانألثقدنانتركيالقاسمفياعنالمدنعةوفيصداق
بهمايستباحأفلديناربحلراامنفولهالعافدمناهونجدنانيرالمائفدينارعمثرةلهامن
لمنذلئقجقبعنعهاامتااليقتضىبهلماقدرمايسقلقيزكالوافيذلقولهوالبفمع

عهالةشثلمستفيالفتوىهقتضىكانتبهاوفاسقساوأماساؤاالفوالاننكاحاليسعديم
لذىوأماشأحدهمانظرفانكبنكاححتىلميعلمفانمسثلةأعلملتلوابذابط

وعبداباجشونوابنمطرحبيبمنابن5رواوالموازيةفيالقاسمابنفقدقالمات
القاسمابنعنبغروعاووالصداقحبيبابنقالالميراشبيهاازمأبنالعزفي
قىثهالموازعنأصبغابنووربموثهالنظرفدفاتالاالممالهالصداويكشىيتوارثا

ايراثؤلها5يجيزكننمارآهالميراشهامعالصباقفلهامجيزهكانممافاشرآهوينظرالولى
قدنكاحانمالقوالألولوجهديناربعبهافدهادبنىوانكنبهالميبنانكانلصداقادو

ووجهالحياهالأصدأواالجازةلردالنظرفيباللولىفكانواياذمحجورعديببغرعقده
بوفتانماهولحقهمالهلنظرفياذالنومعنىبمؤلهلنظرفدفاتاابصنخغامالقاسمابنافول

حياتهطلتبهزهبههبولمللشجازلضبرصيهولذبوقتمنمظرلهوأمابعدمونمنديىالحيائهجمجختعق اعهءصسشت
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بعرمنأقبأفلاهتننكحاليجوزأالنهكاقالوهذاشلقطغابهلمحمايجبديناروذألد
انوالخألفمرفةلافيلفطعافييجبغيمارالمقدافايتمذلوأوعرضهمرادينارأوثألثقلى

رمنكثفيأحباالغراقلىالممألشيخاأبومحدوقالضالقاكرهذلمهراليتقمدركثراأ
يبهوزواليتقدرلشافىاوقالأبوحنيفةالولمهرفانميتقدراوأمياقللمجدأضىلقااقاللممهـا

مبلعفموبثالحثاسببألستباهذاانمانقولهعلىلدليلوااللفيالشئاشكقدمبالحبقوالجبتين

ذلكأصراأنيهونديناراليصبعرخماقضرعناودليليثاةسمومقدراصخأنيهون
فيالمقاديرتؤثرواناللمسعلىاسضداللفىاعلبيكقوصلققالحبهاكفشرةأنيموقثكنامأاليصع

وغيرهلعينابامنلرافيبهرىلمابذالمقدازلحنحفييادةالىانولفلقلنالصفاتلعقودماالتؤفىاا

لمهرقافىموثرالصفاتفىاننقصوتفوراتثبتثملصفاتافييادةالىذللثواليمنعبعضببعض
وأحمرىأولىذكفىرلمقداايؤزنقمثافبأاصفالنقصانلمكسورةرالجراوالقروبافأليبوز

يةروابطوهبهنوأصازادينارأيتألثقيرابعراقلهوفايتقدلمهراأفلاناثبتذ1فرعأ
هذلكسفلشبرمقبناوقالدرهمبنصهبيعقجوارنوروعبدرهمالتكلححبيببنا

لرجببناوقالدرهمابعوأرالضىوقالينارأيلىدراهمللهرعمثرةأبوحنيفقأقلوقالدراهم
طسلملفانديناربربعتقطعلسارقيداانضلىلآلمبنيصكندنالمساهذاليلناوددرهماخمسون

أنفوجببمالكلضومستباحبأنقسناعليهلناسلموانالسرقةقىالقطعالىمالكلىلناذلنقلناا
دينارأوربعمنبأصلوجزفئاثبمشذلكذافرعدراهمديفارأوثألثةبعرأفلهبمايتقدر
قالبنااأمنذلبهاعةقاللفسخأوادراهملثالثةااتمامبينلبناافانميهيرفبلهمرائألقلى
فهوعلىلمهرا7ماألولمحفانيةوابالرفاذاقلنادرأثألثةميانيفسغةالرواوفدقايبعضممنون

وجاعةالموازفيالدرهميقالهااالنصفمابتطليققثنليغلنكحاذلشفسخمننكحموانأب
اختافافصداقالدرهميننصاالفولناوجاالالشئاسحقأالشيخوقالابناأمن

مهرعهـذاافيالمتأضجاعقنوعليلثاقاالقولووجهاالبنصفهفلذلحمتهابنافيأ
جنسهفيدلفسااكناذذاليجبنصفمأصللملدخولافبلفسخاتصاذلعدهالنكحافسخ
وأشهبالقاسمبئاوقالمهرالمثلويلؤلماجشوابناقالحلناالرصبنىوانمسئلةإ

لىهالنكاعبالبناءفسخالمهرفاذافاقتالفسصادفىانالماجئممبىنبناوجعقولراهملىلهاثألويتم
فوجبمقدارهالفسادفىلمحادخلواالمهرصججنسانالقاسمبئاقولووجمهرالمئلالروج
بلغربعفاذاالجنسذلكدينارمنبعلراالدووقدرضيتالجنسالفىرلمقداافىئصجمه

حمروكانموتيأوفراقلىارموجليناارنقدبدينالوزوجتااالترىقاالعليمدازفألدينا

اذاثبشذلكفرعفيرالديناعلىسملقاابندعندااالتزاابالبناءلمبهرارففاديناألمثاكال
نجهةمنلثانضةاذكرهلعددوقدتقدمجهقامنهااحداجهتانمالمهرمنافىلفساديدخلافان

لثاوالباساابخسيرجهةلفسادمنابالمهرمنفيمالتعااألوللباتابابانذلكوفىالجنس

لدذلمنعقدعلىالنكحاحمفي
جهقالجنسمنلفسادابالمهرمنفمايتعلقاألوللبابا

حمفيناوالكألمالمناقعحمفىالكرمتقدموفدوأعيانمناحضربينالمحرعلى
والحيوانوالمرامكالدنانركهتمديجوزضرببينضعرعلىياناألعاتوذاثاألعيان

الثمنتتىكم

ايجبوذللشاددينار

القطعبه
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مايجوزمملكمفانهمافامد3ىنبواألحرارمنيروالخلخركااليجوزتملوضربوالعروضى
لكلبوذذلكلذرككامنيكلنحبصالملنكاحايجوزغقدفانهلمعيغافأمايئيرمعوغمعينفعحعينعلى

والعقاروالدراهمركالنكاعبالدنانبهحوزالنكحالحاضرفاهايخائباضروجهينعلى
قدمعاوضقوأماألنجزافاأوغيرجزارهوغلطعامامنونلمووالمكيلوالعروضوانوالحيو
القافىفانأمبطنفىلجنينالتبقيأيعلىلبدصالحهالىالتىالثرةرخكالبىفيصكلذمايمون

صزيدلنإكحكداادكهاليعينبلنكحواليجوزعقداالنمكرلعقدبهامنعقالالخألفسفىدأبا
لىلغائبلعبداكاعكائبةألعياننشافانمسئلةلقايمماالموازعنبن51واكلبدعرو
لسألندطسانجمرابعيداجداأريموناالبهالبأسلقاسمابنامحدعنوىشهرففدمسهـيرة

نفانالمدينقفالخيرفيهافريقيضنمثلمالكحبيهبكنبئاوقالبرنفطاالكرههفا

قبضعهانعبعيدقبلكحلنااازدخولوالثالئةليومينكالنقدفيهكااليجوزالغيبتافريب

حبيببئاوقالسمنملقاابنامحدعن5لعبدرياامعسماهواناردينبعرفدهبهزذلشفانلملغعبةا
البيعنجالالقبضفبلالبناءازللناكحأياموالعشرةالشهرمثلعلىغيبههانكانت
بموصوفقفراللغائبقااالرضيالغائبالمعينلعبداايهونديناروالبعريعجلأييسمبله

لمجهوالكانلصفةواؤيةالىاضدمتذالموازالثهابئارواهلمنزلافىولوكابعدتلغيبقأوا

وضرباليملدجلةوضربكماماااليستدضربضربأنالثةاليبهوزظكمفعلىماوأمافصل
بنامنعليهايعتقومنأباطيمسدقهاأكثلغاعهاملغيرفأمامااليستداتملكمحقمنيكلنعلثثا

ماجازوصالعقداتملكجائزالذلكأمالكعنعبدالحمفيلختصراافىىأوأغفقدرو
عليهامالويعهقعنعبدالحمبئاقالالنكحعوفافىفانهيهونلبيعافىعوضاأنيهون

لكذلهافيفقدأذنعليميعتقمنصدفهالمنهالموسرقأمحعسرةنتبمبربهرسواألشيخاقال
فانهلهاءيرذالغيرهاالصدابهونالمجدالوأمهرحكذالثوأصبغأشهبحبيبكلنبيناقال

كمفقدقالهاوطوفىعليهايعتقكناأوأحداأباميعتأنولوزوجهاعلىلبيعاصبهوزفىممائزكا
غلكهأنااليصحبنزوجهافانمسثلةمنمشيأكالغالنكحفسوعألالماجشونابنا

صيحلعقذافىلشاأبوجنيفقواوقالحلعقدغيرممأبومحداضىلقاالحرفقدقالوايرنزظكالخريا

جهةومنفهوردمنأمرناماليسقىاحدثمنللمكدعمهسلماصلىفولههانقولهعلىوالدليل
نكحفىكالبضعلمهرفاسدااأنيهونلتثفوجباههرالحقأنيهوناليصحمعنىحذاانلقياسا

ذلكجهلعرفاحريعمواناذالنكاحايفسخأصبغعنلعتبىاىبكزفقدووواذافئوجهاالشغار

وأهاهايصلحمسئلىآلمرأةاذلكتعلملميانيفسخانهماظاهرهسنوكطكنورويشمخلمأحدهما
واليتعفانفىيرلصغاكاالفيشهةفيهكالهانكانبمولمةرالغيركالدأحقهنيكلنعونملكهأنا

ووجمذلكزوجةاالمهارفذلجائزاموسرايوماألبكانذااابناااليختلقالحبيببنا
أولميبنامالسواءبنىاللنفسصنشتراهمالواوذلمعلقالولامالكلموازضنابن51ماروا

فيمابقايخقالهاألباالبنيتبعوأوغيرهأورقيقاكاعرضاتعلمأيلملمرأةبمابعدعدتأوقرسذلك
فياورواهولرأةمالالموارعنبناىفرومطبرااالبفانكانمشلؤتملهبمئلىأوبقإتهحكمنا

وجهإلرأةفعهثئالالماجشونبنوامطوفعنحبيببناىوصووأصبغمالقاابناعنحبيب
لوباعهاألبوغنابمعدمفييجوزعليهأنيلعفيفوجبلذىانجهاالدقكالونااألوللقرلا
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ألجنيمنهكاووهبيمنعفوجأنوالهاللهبنهامالستهألكادأرانهاجشولماابنالءةو
مماذللهامطرفوقالبالمرأةبوهأخبنىوانملهاشرنلماابناففذقالبنللرنهاتاخاافاذفىع

ليمفلمدصيرابغيرعوضبنامالأخذانهالماجشونبناقولوجهأةبهافهوبنىبهافانمالمشن
المعاوضقفعقدتخهألستيفائهانمطرفتىلووجهالجنبىكالووهبهاللهصيرهلمنذلكيهن

بنمفاناالبوجالئفأنفياألبالىاالماميتقدملممااوهذحبيببناقاللهبةابخأللبضعا
مماالصنتلفاوعذيبنأولمبنىاألبدمتلمرأقفىامنبهأحقواالبنلشئصجزهذلغفىليهاتقدم

الولدنبميالقاسمابنامحدعنقالالعوفيقبالتهومنهبثنعحمماماةاتفدمذالقووجهفيه
أناالعايالهمفألشفىيوجدلموجدفانانلمرأةاهنفانمنزعلولدالكبيرأوولدكللعهكاالواليكن

بمرلةانألكووجهلىأولمئعلمتسكسوا3لقاابناظنعشىالتعقالأيهونثوبالبسعمأوطعاها
إكشهةفعهبريئنوسئلةبتاعاماكاستهأنيهونالاليغاصبفألضمامنبتاعامن
نجلكلمتعلمثابشانلنكاحاشاحنونعنالعمبىىوفقدرمشسأوغصبهعبداأنيهونمثل

وتئبشبعدهاالبنابذلفسخقبلكلعتااووجة

عوضافيصبهوزأنيهونكامقفانكانتلذاممالجضقنىععقوابليستلتىااالعيانفأمافصل
فجوزأنلتأجيلواالحاولبعتىفىصختلفانلنكهوقداعوضعاؤيهونوزأمنلبيحا

المجوزلشافىاوقالأبوحنعفةقالبهذلوفنالوسطعاويرموموغذمتهبعبدفىوجتز

لمموابأتغوادأنلملىماورالكموأحللىتعاقولهنقولهعلىلدليلوفاواموصأنيهوناال
معثرلماجوزناهالغررأكوفيصنهرالمثلبلنكحاجوازاعاتفاقهملمعنىجهقاليلنامنيلى

القاسمبنزعنالموبنارواهلعقداصعالوسطىلقجةالبلداصماذاعبيدمنالمعروالىدهسناا
منفلهانصفهمااستوفاهـانأواطلسودااألبلدمننجرفيقيخاالجنسعدممعلهويهو

قالناثااوالدورايذكرذلمانليماالناثلععبعقافيممصنونؤالالسودامنفصفهمطراا
منالوسطبيشجازذلولهاشبههزهابجهازوانلناساعليعاالناشالنمكرالعتبعةفىمالك

لقاسمابنايقرواهوبدنتانديةلبااأهلأوفنيةانكانشحفرضرذالحامنأهلزهثلهاجها
لكهاعن

ذلثالمنعقدعلىلنكحاحمفىلتاالبابا
وقعابعداءفامنعفىأبومحدالخألفالقاضىظلفقدالمحرلفسللىالنكاعالفسادفياذاوقع
ويئبشبعدالبناءقبليفسخاالضالبناءوبعدهالعقدقبليفسخاناحداهماوايتانففيمر

واليفسدبفساديحلنكاحاانقولهمافيلشافىحنعفقواخألفاألبىالمئلداقويج

أنمؤلمماورالموأحلتعالىقولهفوجهلعقدفاجممداانفاذاقلنامهرالمثلفيهالمحرويبهب
ذاسندىلناالببخروالخنزيرليسياموالنابأنبتنىأنفعلقأالحأللبشرطبأهوألمتجعغوا
لعوضيفسدبفسادافوجبمانهذاعقدساوفةانلمعتىجهقاومناظطاببدليلالفولعلى

بضريمهكقريملنكاحايفسدفوجبأالنكاحفيأحدالعوضينووجهآخرانهكالبيح
فلذليفسدبفسادافنوالمواصلةالمكرمةمقصودهحعقدمالنانالتصميحووجهالبضح

كرهالذمحذهذافرعالبععذلفىروالمجوزالممميةغيرتمنولذلحازعقدالنكح
فولماليقسهقبلتأويلفىبثاامحاوفداختلقالثموالفممبادالصمةأبومحدبلفظإقاضى
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هالعنصكيىحدثنى5

عنسععدبنسكيعن

رأنالسيبسعدبئ

المأةفياظطاسقضىبئا
اذانهاارجلجهااذاتز

الستورفقدارخيت

وحدنتىيلصداوجبا

شهابابئمالكلعن

ثابتكانفيزيفأن

الرجلدخلاذايقول

عيهمفادخيتبامرأنه

وجبفقدالستور

عنوحدننىالصداق

سعيدأنأنثبلغهالك

افايقولالممببكانابئ

فيبالمرأةارجلدخل

واذاعليهاصدقتهال
دقتخدخاهغطعمفى

طؤلدقافماألرعليه

لبهعدخللمسبسىأذاافى

قدمسنىفقالتبيتهافي

عليهاعدقلمأسمهاللو
بيتفىدخلضطليهن
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االيمعبابعلىحميهمنوعفوبقوثهمقغديظابهااالحمحكللىنفنهميثببعدهوالدخول
الذىلمعنىقذوجبفاليوجداالصداقالنيغسدلملدخولياوعفانلخالاامنوووحتياطاا

بكايدزمالرجوعيهونيدانجهردعايرالدخولقبليفسخفولهومعنىالدخولفسمهبلالجلى
وخذاااالسقباسانهوجفىوقولهطلفتينليمكلىبعددلرجعشاهازينلطقشالاهن

البناءلفسخقبلاانقالمنقوليطردعلىيفمخفلملصةوجياعلىلصداقاوجبالدخول
القاضىقالفمادالمهرعنانكاحاوعصعثلراالىبالبناانتقلواجببفسادالمكرفاال

مالكحاامنمايأالمتقدجبوهوظاهرفولوالفسخاعندعأنلذىوالمكلنهاالولعدرضىأ
علىتعقدانعقدانكناالفالخاأكمركمبناحبنااأمنلمتأخروناالمحاالشبابلمحاذهبوا

لعوضسدلفساداالفالبيعافيقرلمازعلىالمعفدمونوماقالهذلبالبناءفألصنهرجمكنالفساد
بمالسراجاسافيكعاوقدبينعهمألزمنالخالاقالهاللفواتلفواشواليفسبهعداايفسخفبلي

شاءاللهالناظرفيعانيفنى

السعور8اوضا

اذاالمرأةفىقضىاظطالبابنعرأنالمسيبفيسعيدعنسعيدبنكيىعنمالدص
ئابتزيذبنأشهاببنامالشمنلصداقالسمورفقدوجبأرخياذاانماالرجلزوجها
فولهشإقلصددقدوجمالستوراعليهمافأرخعت6لهباهيالىجلإدخلاذيقولعن
نفراداوانفردابامرأتالرجليريداذاخاللستووفقدوجبمالصداقاخيتااذاكنهاكضى

اروجسبهبكليةبخلىيقعفثماالمفظوظاهرهذاالىوجعلىالعداقعلابينافقدوحب
ريدانموهببئاعنمحدفيماصوىعندماكمعناهأنيرإلمسيسلىممنوانانمسداقكلىا

المسشىادعشالمرأةادافقدوجبالصداقوأربدبقولهالستيرالخلىةأرخيتبلدديشماذا
والتشوفعلهاالحرصمعأولخلىةلهخالباهىمتىالرجلانبةاالحارشهادةالخلوةأنبمعنى
ماقاالصدأيردولمق51دالفقدوجبالذصأرادبفولهالهافهذاالوصولاقبلفااليفارففانهاليها
خطلقفوهنلمحواتعافولهفيذالتاوفدأحمكتابقاللمسيسامنرالخاوضاابنفسيجب
يمنبهذاقاحبيبوبئياأصبغوقاإلفرضهضممافريفقفنصلهنوقدفرصنغغسوهنأنقبلمن

يموهوالتسافيفالجلوبمقالوطاوسمسعودوابنوزادالقاضىابوالحسعباسبئاالصحابةا
منبثقالوأبوألحسنلفاضىاقالاظاوةبنفسالصداقيهسلأبوحنيفةوقالينسيربئاقول

رلالىبئوعىوةالىهرىالمابعيغومطجبلثابشومعاذبئفيعروزيدوافيوعلىحرالصحابةاا
علىفؤلويجوزأنيمونمااللمافقدبيناتأوبلعروزيدفولوأماعلىباحرأبوعالءبن
وانلىتعافولهبمعناحتيليععالماماذهماعلىوالدليلوالتمأعلميلولتأاذلمنشليحتمل

لممممشىاقبلفدطلقاوهذفرضمنمعافريضتنصلهقوقدفرفتمنمسوهنأنفبلميططلقاتوهيط
كاناذاأصلهعلمالصداقفأليجهبهاالمتعةعريشكلنةظذهالفياسجقامنليدنا

المسيبكيقولسعيدفيبلغعأنماألنهأومعاكاصمحرصاالزوجبمحفرالحمأ
لماققالمعاألرصدقشكلليهليتهليعقفاذادخلشاعدبيغاصدقفيبالمرأةالرجلاذادخل

بيتهفىدخلشمليعليهافاألسههاصعمقوتجالفقالقدهسنىبيهاعليهافياذالحخلالمسيممنفى
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هذانهالترضىالمسيبممعيدفيقولكطعليهصدتتكمنىهفتاوسهاأافقال
ةبالخلىأنلحاعرفولحماواهماوذلكعناللهرضىالخطانعرعلىبنااألمانأوأ4الف

سعيدقولوطالىوجاأنكرهوانلمسيساعوىدفيوجةاكاطلقولانحيتكانت
هذهانكانتفقالالبناءدونوالقبلإاللتذاذبالىوجةشيلصلىةاضلىأنالمسيبمذاعلىابأل

11قولفالقولالىوجلمفىوانكارالمسيسىانفئوجاكقولفالتهولالىوجةمرلفىاظلوة
منلناساعلعوماجبللهمترفىبتهلةوالىوجانبمماطمنلماصدمناهلمسيساعوىدفيالىوجة

أوجبشئصديقالسفألءلحيثكانتفأهاخلىةورفبهفيالذىالمنزالوالحعاءفىاليبةوااالنقباضى
الىوجينلغلقحيشأخذاقالنهماالعكبنوبناوقدروىلقوئينأمالوفدقالالىوجة

أقزفانمسئلةومحببنأخذابهولمسيسادعاانالمرأةشولفالقولأهياأوفيأهلىفى

أصبغحبيبكنبناوىففدفرارابينقواللمتكنوانكممماقلناهبينةبهاأوقاهتةباغ

فدوقالتأمسهالمفقالقالوقدكانادعذاللىوجةةأنكرالخلىانعليهإلمسيسمموىدفىالزجعلىالجايئان فىينالكمأولميعراااختألفهأهلهاوقدعرفيادتحدالمسيساذايقولالقاسمابن

والمكرلعندأمآاستصعكابفياألصلأنذلكوجوالصداجميعغرمنكلانرئحلففانيناألهي 05ممشهائدةوهذهصئحلففاناألظيرفالقولفولهفولهاصبهعلمايشهدلهاعدملفعلاال

هالكعنصحيىلنىكالونيباكانت101وهذافربمالمرأةعلىزدنأاانيذكرولمداقفعليهاكلوان

النجمرئخدأدتهفينأبومحدالقاضىقالوقدايهامدققوالينظراحاماكعدمحنايهافنىكتاباينىأنافيالى
بهونأنومجتملشظراليهاابكرافيقالابنامنأمنأنيدعيوحتنكرالوطءوالىالتىفي

إلمئنلنأالحابهرثدعرمضانيصائمقثقأوالمجلحوطؤطاسحلمالفياروجةنتوسمىابمفرعههناهثلى
عغالمضوىبنءهئممامامحيدعىفقددوفاسدحنالفيةالخاوفانكانت3الفابئامحدعن15رالحاثضوالمحرمة
صلىاللهرسولأنأبيهاذاقوااللمرأهممهذكفىالقولاألنابكواليقرعليهكايمعتحاجاكاناذاقالانهماك

وجفئحينسلمعليهالتهلصيماالنكامفىوجالوةخالمهرمعكاابهخامجبعلذاأنذلكجهالستورأرخيت
سالةأالموجبفااثبشذكامسئلةبالوطءالفاسدكاالقرارالشثحفىأنيمهلسوجب

001اءااةأولدألبملاهةهط01تاءحالهاءإ0111داةاصاهـكياتالىء



قالعنلرأصمت

راهائأبملىليس

فسبعتشئتا

ياعنمهنوسبعت

ودراصهثشئلثشمندك

قفالنك
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واندهنوسبعكسبعشضهئتاعوانأعلثبلشكحاالليسقالهوأضمكلن
أمزوجحإنالتمكلليموسمالتمصلىرسولأفولهشئكلتودرشفقاشثئاشندك

لكاالذقالأنهىووقدرهندمضفيعأيومأولقىلكقاالالذأنيقتضىصكلندهسلقوأ
لعهاآلصليلهالرسلأأبيهدبرعنحديمشكبدالملدبأمنمسلمرواهأيامبعدانقضاءالألثة

كللعهاتاصلىالتفقالرسولببثوأخذتيكشجفأرادأناعاندخلسالأهوجتزحينوسمم
إشصلىلهاذقالأنيهونيحفلووالثيبثألثلبكرسبعابهاسبمكوشثزدتكانوسلم

لهئعلقششوحينااليامقالذلدعدانقفماءالثألئةثملثألثةافاخعارتيومأولوسلمصال
للقييرةعادا

بريدبلجميينتكلليهالستبريدأهوانأعلثعلىبكلشوسلمكليإتاصلىوفرلهفصل
لبكرشحعندالمقاماانمعأيامعندهاثألئةأقاماننهعندهاوالمقاماافىبىادفققاومواثاكراا

دزاعندهاوسبععندهافانمتعلبالمقامصاتوزالىسهاحقألنغاذلكواهاعليلهوافايس
لثيبلتالشمضدااحميسقذلومثللممةامنزنساثهسايقضىلثييفألبدأنعنداالمفامعلى

يبتىشوثالحكمكطافيسقطبمابعدتتصلأنلهافليسأيامنألئةمقامفىلحالحقاألنثوانكان
لنبىاواجأزمنلرهاذللئعندغمثلفألبدمنكلنهاالترفىسالةأمتفعناالرادةالتسبيحمجر
شيأواجساؤاألزيقضلمالتثليثمنالواجباالالحقافتصرشكلليوانوسلمالتمكليصلى

فيهواللحنهقاماجاتوبمسائىالىاليقفىلثيبحقعنداالمقامأنلقممهـقوهذايقعفىاواستأنف
وجللزهوحقذلشعلأصابنافيختلاوقدوششميئقندسلمةأمبمشيثةلثلتعلعقالفأعنرا
فعلىازلهحمقالهكاناذاأنهالخألفوفاثدةقالوايتانذلرأبوعدفيلقافىاقالوجةوالى
حإلثفىفولهوجللزبانمحقالقولفوجهفهااالباذتركهيملهلمحقالزوجةكانواذاإتركه
ذلبانشئفلثشودرشفأخبروانسبعطندكشئتانأهلدهوابسالفايسم
غايسعععلواائاءالحقوفياليسمعملكراماالحقؤثاألنمنليسفالظاهرأنهكرأماالجه

ووجمفولناحقكبنامنعليسلقالحقوفهاذلمنولوكانإلماكروممجقمانيساعطا
غيرفيوهبااسندهوقدوللميبثالثللبكرسبعحديشأنسفىفولهوجةالىحقوقميننه

االنقباضمتواذهاسعايلحقهاوبسطهاالمرأةتأنيسالغرضألناالمعنىجهةلوطأومن
يهكندىوهوفوليجيعالحأنمحقأبوالحسنلقافاحقوفهاوفدحاصوهذامنظجل
وحقالموازجمفىاألقاألصبغوجالىبمملىيقضىوجقفهلللزحقنافاشقلنافرع

لقوالالولافوجدعهبيقضىبكلبدالحمعدبنالنوادرعنوفىكالمهعةليهبمليمواليقفنى
انمحللزوجةالثالقولاوجوكاالمعاعوجالىبثكللىيقضشلموجضمببمالمكارمةحللز
وهلجمطونفرعوصاتالىلنبكانقهمموجالىبمكللىيقفىأعنلمهافوجبالمقام

وانوجاكذلملىأمجبدالحكمبمفياصانرالفرعكأوربمندمكيرهايمنادالمئللزيمجه
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ذلكرهافياليئإمإلكالمرازعنوقاالسبعأسبعالففعاسافىنسائلتسبيعاختارتياانالح
انثاذلقولاوجوابظاهرالجديثلتعلقالفوالالولاوجعندجماثألثايقيمانشالسنهوقإلمف

حميدهالمئنصاشوالتمأعلمالىجععفصارذلخعلىلغعلابنبكاليثبمذالتعلق
ىناعندالألهيوللثيبثألقمغالمالوذللبكريدمبجولنهكانبماالأفسعنيللطوا

لقاللزوجوجللزإلرأقولوكحقانمحقظاهرمايقتفىوللمببئألثللبكرسبحقولهش
لشعبىواالقىمنجعدلتابعيغيظاومنبقانسالصمامنقالذاثالشولثيباوفيلبكرسبعافى
وللثيبيقمممثمالبصرهـطبكرثألثالمسيبوالحسنسعيدبئوفالحئبلواحمدفيافىلئموا

كتمأوثيبابمرالقدبمةاالجديدخكللىوأبوحنيققالتعفملسليماأبنحماديقاليقمممثميومان
سفيانأبوأسامتكنقالحدنناشدراقالحدننايوسفلحا51واصادنامافدعلىوالدليل
سبعاعندهااملبكرأالرجلاوجؤاذلسنقااقالعنأنسبمكلنلمجفألأأبوسوضالدعنقالحدننا

لنيالمحاأنسارفعالفلأبوفألبفولوشئتقالفسممعندهاثألثاثمأالمنثيباإتزوجواذوفسم
هليكتاجمهواالنفباضاالستماشمنلطاوئقيلحقهااانلمعنىجخاودليلنامنوسلمالليهصلى

وانفباضارأكثرحياولماكنشالبعندمااالبطواللمقامطونالاوذاكالمحالتأنيس
ياماةحقالزجعلهمنأصلعلىالتعليلوهذاالثيبتاجرنمانحكةأالتأنيساحعاجشن

حميروجمالطارئقألتذاذاكاكاأبومحدلمالقاضىاظلوعفقدلزحقاجعلىمنأصلعلى
قالهذلكألمقفىوالحرةفرعالمحذلكبهعندهامايصلالمقاممنلهجعلبالقديمةذهالتذا

يملفليفرعلحرةالعأنيسالىتحعاجوجةازاذللطووجأبوالحسنالقاضى
اليقلفسمكنهاععالكالفاسمبنلعتبيقااكطورلجعولجاعصألقاعنلمدةاحذهقىالعروسى

حقاانكاانهفولصالكوجوذالالبالسنةاليخرجإنهلناسابضوقدقالممنونقال
ووجهوفأداءالصألةاالمازادعلىاالكللدمنهحقالهافاالمملسكموانكنالروجةفاوجفز

اتيانقوالجعقفرائضبذلطنفانمسقطثامدةفيأجيرفعمناهلكمنانيقمنووار

لينههابعدفانمقهعمؤوجلتىغيراأةاميقالعالفانكانلهصعبدهكالسعدفيلجاعاتا
اوذلثعثاوهذاقىعندهازوجممألمامالتىبالئهمواءوالمجتعسجكللىزوجلتىاأيامغضىأن

حقهافانهبشفىلثاالمقاماصنلحديثقمافدمنااعندغيزهافأقامخكلندهأةمياوجاتزذائها
أحبيبدأبايهمامالكالموازعنبناقالباينهمايبدأولسواءالقديمقبعدذلطلىابينهاوبايئيقسم
نسائهعلىوأمحوششيبألبالممثىمسئلةجالضىعنفانصن5كالقديتئايبدأبالمحأداوأحب
الذمحكلليهوجمعؤالنولليلابافهارقبلأوفهاراتجليمدأباالليلأنلهمحدفىكتابقالمالك

بنااأأفوالمنألظهرااككللىشايغلىهانيبدأبامحاأنفيلقإلمرهؤاوليلةبوهاحدةللوايهملأ
حبيبقالبناقالهيوهاوليلةحدةواعندكلممغانيمونلقفقاومسئلىانعبحأبلليل
وأربعاازنجازنالالولوقالماكالموازعنبن51واريومينياحدةلكلمميقواليبهوزأن

صلىلنبىالعائشمقوكايومهاوهبتسودهتنزمعةاننهادعائشقرضىعنوىلئصارؤوجو
المكلىتطويلقجيقالمعنىءامنثلكوجوسودةلعائشقبيومهاويوميقممموسلمبليا

المددمايتبينفيوليسبهنأرفقمدضغيبمنههنهاقصصجمهنضراراانبالحغيبكلنالنسا
لكببروالصغرةذالفي5وسوأفرعوليلةيوممدةمرهنأفكلفيهوىلتسااويمكنمخديده

ماللمنعنوحدثتى5

لنسعنحميدالطويل

يفولأنهكانمالكافي

وللثيبئألثلبكرسبع
األميوذللطمالكظل

نتمالشنانظلعمدنا

نزوجغيرالتىامهأله

أنبعديلنههايقهممفان
تروجالتىأيامتمضى

علىوالمجسببالسواء
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1993

أؤمتففقهنإسقسئبهنمتىذالنوجووالرتفاضغيرهاإلدوولتالتىوالصممقوألمريه

الفهمحهبينهفىيتساوئوجيمقفؤجبأقاكفي

الالنكحفيوطالشرماالمجوزمن

بهاهنهصكرجاظونجهازعلىالمرلضشترطغيالمسيهجشلسعيدانمالئمانمدغهص

اأنازوجهاعلىترطتتممالمراقالتئفيفولهالششاءانجمهايخرجالمسيبسيدبنبلدهافقال
مفاالووأفاعلىبالحمذالنثإليلزمومعنىشابهاصكنرجأنلهابلدهابهامناليخرج

محدعناشفهبواهربهأشبمذلفانصأموبلدمماوماخرجفامنالامنعليهماشرطت

واللهابذلثأنينفانمينمىالنالمسحدالخروجإليمنعهاأنعليأةميازوجفاينمالكعن
ؤلثوالمابكاشعرطيقأالعلموغيرممنأهلسخببهالكماحبيبوقدبنامحالليهبيقضى

يوجبمليهانابهنشهابابنعنالموافيافيووقحوممليبههورالفقهاءلزوجنجيرالرم
انمففئثصرجعنزاقوروصكلبدالرمعلفتجينلمتكنوانالنكاحفيثروطلامنالتزمما

لفارمحظل51وامازذايدلملىوبالعقودأوفواالذفيآمنواأيهالمحياتعاذلقولهفيواألصب

فيعقبةلخيرعناأعنحبيبأبىبئيدفيحدثتىلليعالاخبرناقايوسففيللهعبداحدثنا

وتعليقوجلفرابهتمسماعابفوفواألمثروطاأحقوسلمالتعكليملىالتقالقالرسولعاهي
فىثروطالوحذهمسئلةاليهمصروفذلكبمكليمواالصحمانهعلييلذلبالوفاءلهادل

وروىعليهاشهادتهمالنكهوالفاعفيالشروطالعلمأهلحبيبجمرهابنقالممروهةالجلة
ابلدمنأحدالصخرجهاهذاهثلعليينكحكرمأنألفىالعتبىامحدمالفىكتابأشهعكلن
اذافهواليملكمهاهكذكانفاذاقللعرةحجواليكلنعهاهنعليهايدخلداخلمنواليمنعها

غامتمنعالتىثروطالفهتملكفيترطيمئأويهرهلدتاماالالبضعتاهاواليستباحمل
وبراأالينزلناساىأنجأقالمالولقدأشرلشنذزهانالينكمفىكمهكلوئصرطتمد

األطواقأبل2هبكتاباوصخبفلككثبوإنهوأمانعهلرجلاديئاالعلىوجوااليتزوأنبالشروط
فقالمابالوسمديصاللتابترسولقامقالتعيهلشةنممطواربحبيببناذلكفيوتعدق
وانلهفايسالتفىكتابليمهشرطاشترطامناللهكتابفىليستوطاشريشنرطونالناسى

احدهماضربايئعلىلشروطانهاذانبشذلئغاوأوثقالتمأحقيضرطمائقمثرطشرط

تؤهـلتىالتهاالتؤثرفيهفهىافأهافيههوثرةقكونألثاالنكاحافيغيرمؤفىةتكونأن
ولدواليخرجهاموجمكلديهاواليخظأخاليتزعديهيشترطألعقدمثلالمهروالتفيرمقتضىالةجهافي

لهماأخقبهونلعلماهيتإهلمنكرااليبلغحبيببناقالفهذهلشرطاومخوذلعنطابلدمن
لهواليسقطالهثرطهذايشزطأنخلىاذائبشؤلفألفرجالفكحبهاأويفسخانا

أسقطتبفللشواعليهوالمجمبالوفامبطيؤهيافقدقدمناحتابولويسقطترطهأوشيأبه
ظلطالعقذينحسقاطهاافانبماوبعدهلعقداتسقطخيغكاوأنفالههرأوغيرمنبسببحقا

اخعذةماتقولهغلىوالدليليفسدالعقدذلكانئمافىالوقالالعقدفياليؤفىفباداذلك

بثانزعالعقدإذاثرطشبعنمللطأصلنعمنسادازجبالمهرنلمفيالتؤفىالشروط
طوؤباياكاإسقطهعليبهثنوالترجعانميهرجهالدماعنسملقاابناىولفقدرذئبت
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عليهلمقىجعههرهئلهالميرمثلامنلهايئانكامالكلمدونقكلنازيادفيبنوعلىتأفعبناشيبوا

العتبيةفىوهشلهمهرمثلهازدالىحبيبزادابنعليهكرجعأنمثلهافلهاهنوانعأفلبمثئ
ابقوايةوجعراههرصثايريدبثاوضعشمنولعلهبماوضعفعأخذهمحدقىجعلعهوفيحمعاب
النكحفيمابذكربمزلةحبيبفكنبنزادايثبشاالقطأسقطتفمعابممناخغاإلقامم

أشهبقولوجسمتهذاالفييثبتأوجاكيرضولملصداقاكرمفىذالوجهذامعقوعلىلل
ذالخاالأصلالعوضمنبمابذلتهوجبأقزجعااليصحهالممفابلةفىلمكوضأسقطت

بذكعليلنبهفشرطتادنعثاابعدامهرأسقطشبعضاناماأسمئلىلعقدأسقطتبعدا
فماأنترجعذلدممعولهايفعلأنلهفاعليهاغاليرهاوجواليتزصخرجهاالأنكدمئليفاليشبروطا
ردفابموجبيلموجهعلىبهفاذاعوضتهملكاعلعهاستقرهذاكاؤالنووجموضعت

وهوالذصيؤفىلثانىاالفربوأماالذمحبيدهامالحاذلشيأمننكلوأحكلطتسلىاليغاذيث
أنذلمعلومخوهلخعارلعقدااقعضىمابعضالمهرأوغيرأزجهالهفيبهقدالنكلهفبرما

رهغلبهامناأونفقةلهانفققخدهوئشترطشهرصفيكذاالنفقةاالمنابثصرطالمرأيتزبزج
ووجمولماقدمناهالشرطويسقطويثبشبعدهالبناهفبليفمحخممهلهافهذاالنفقةأنأوعلى
كلمأواللهيعبشبعدهولبضاابللعقدةلذالفعمدالعوضفيفدأثرجهالةاالعثرأهعذامن
عنقدةالمثرطذلكوانكانمرأةالرجلشترطااذاأنهعندنافاألميمالكقالص

فةأوعتايميبطالذلكفىأنيهوالابثئلسذلكانأتسرىوالالانسكمهكليثألنكلا
األشعاءمنشئفىاليلزممجردالشرطوذلدانكاقالوعلذاثنويلزمهليهتججبذل
والضنممهذلكليدأنولهوطلمثرامنرذلكأوخمعهاواليتممبرىاعاألينكحأاثصرط

أوبطأليمينعلقسواءلااتافتكمهبهينإكذوجيقيداواالأنفعلهمنفغواليخعلي
بهماصحلفوأمالعتقوالطألاذلكمنكايبصحمالذىاألالىتلزمااليماشامن5أوغيرعتا
ةبالكفارعليهالمجملكنهعليحنثاالماحلفلاانرذلفانهأوغلمعثىأوابالتهلينامن
لصغبراوحذازوامسئا4لىثااللهشاوضعمانفىذلكنبينومخنةلصدافىتاختلفو

ولىامالبالىأذمنشاليلزملقايممابئافعندأوععقأوطألقبتمليكوليموالرهصثروطاقيدها

فياوجمقولنيأولمبتىباغاذاذليدزمهانوهببئازيدعأببنايةوارمنالعتبيةوفي
حتىلشرطبمجردالمتهـلزمولذلكدتعانبالتهأحدكليهأحدعقفأليعقلهاأيثاننجالفاسما

اصداواكصفةالولىفلزمشبالىأماشروطاوهبابنقولوجوااليماتبهايققرن

فقابماعقدعليهلعلموبعماابعدالباوغدخلفاالفاسمفيافاذاقاكابقوليفرع
ذكاليلزمهوقدفعلوثائقهفيالعطاربنأبوعبداللهقالاالهنهالتزامهمذامالقابنا

يدزيدزمهكافوجبأنمااشواانعقدعليعرضاهبهاالعلمبهامعدخولهانالفاسمفيافولوجه
لنطؤانقاميفوموالفعللميلنزمهابنطقأيمانهذهالثاالفولووجمابذلكرفعيتبقوله

ةلبلىلعقدبعداامةباستدااليدزميلزههكافلموطلشراواأرضرضيخبالنكحيقولأناذله
أزامايقاللهالقاممفعندابنالزامهاوكرهالبناهوقبلبذلبعدالبلىغوانجملمفرع
أخيتطواالايبئأبطلولهذلعطاراليلزمهابنللهأبوعبداقاليلخمارلهااينصرأنوامماكزم

فاألمرعندناقالمالك

الرجلاشمبترطاذاانه

ذلكالتوانالمرأة

عقدةعندالشرط

يكضانكحأالأنحلن
ليسذكاردسرأوال

ذلكأنكونفىاآلبشئ

ققفجبوعتاآبطألينيم
ويلزمهطليهذل



41لمحللنكغ
أشبههوط

مالكعنمجيىحدنىه
رفاعةالمسوربنميط

بناوببرعنالقرظئ

رأنباربنالىحقعبد

طلقمعرالبنعةؤ

فىمبوتلجتنتأتهامي

المحمكلليهالتمملىعهدرسوذ
ددفنكحتثألثارسلى

حماليرعنرص

بمسهاطيسعطععها
رعةثما

جكحهاهوحها

لدكرطلقهاكاال

لتهملىلئهسولد

ععليه

قللحتىعل

سسيلى

الهه

واطراحهاامعنامالنكخلهفكافيهإيميناكحالنابريثزمذمئزوظاالثافلفولاووجه
ههاالنراااكوجكوالفاسبمفياافلنابقولذفرعوالعتقبنكاحلمثروطاتعلقكلولم

لشروطأسقطشاالنكاعفانبطاللبقبهاوالمطاوالنبهحمقااستدسقاطهاواارشالىوجتينخ
أبوعبداللهظلهاففدأعيكانتمالاذافاسشوهذاتسقطهالموانشرطدونننكاحكمما

نالولمحانعندمحنظرالقالهالذىهذاوفيذلكينوالمنعالشروطاسقاطفيذاللمحوليها

انوأهافيهيئاالفالنظرلهوالممالقهوأمافيمالهاواختيارالكقولماينظرفيأنممالهوميافا
لمنعالهلماكانىبالنكاعبغيرشرطولورضيشلكمفوراالباختياافالواليةلهوصىغيرصالن
المدؤنففىقولعاللشفىوفداختلذلكاطاللهلماكاناالبهئروطلنبهحاولوأبضذلكهن
لذىافىيةزلمواابالمالوتمقالمالفىلهبماالتعدقخماالفاكيفكاوانرمثلهاهنبأفلهارضا
اذانبمذللشفهلفرعنفسهافهوطألقبهافاخهارتلبنااوتجبلبلوغهاذوجتمقبليخير

أصبغفوليلظاهرمقواطالقنأسملفاابئافولهرمنلظااأوطألفاباالباننفسخاتبهوخفرفنهما
ذلكفكانطألقاأصلوفقالمحاختيارالىوجفزكمصرفهشااألوللقولباوجهانمفسخ

ثذأصلفكانفهمفاالتراضىفرفتثبشلعدمهذهشانلفالقولمااووجبتدااذاطلقا

أصبغوقالفصداقالهانصفلقاسبمابئادأصيهكنولبلصداالهانمفوهللعقدائمامفبل
وطبالعثرأنيعلمفبلطاقواوطاقوطلهثرأسفطشاإخقكمواالمحدلمحاالخهارهواهنهلهاالشن

اليدزهمؤلوقالسملقاانافقدقالبعدانبلىغوالعلمبهاقبألدخلفانإفرعلصداقافعلينصف
المرزاحهاقىكثاألولالقولوجاليلزمهوسليدزهوالمثرطالعطارالتنفعهبئأبوعبدالله
رضادخبرلهاالثانىاقولاووجهوطثنايفصكللىضكيرؤيخمنأسالنفسمهاينجثاقواالت

الىوجختلفافقالولوافرعكلوعلمفدزممؤلكلقرفوالنظزجماعقدعليهالتركهبماعقدعليه
القاسمبناالعتبعقكنشوأنتكبيرفقعقداكوجقأوالولىوقالتوأناصفبروطلمفراكللىعفد
ألنوونجمقوطلسراالىوجفدللضكهولىهتلعااالنهكالولىاواالحلفلبينةاالىوجعلى

أعلملتوافهومدعحأللخيارفىيثبشفيالهايوجباأندأراكلليعغنضلضكاحادنعقاا
أشههومالمحللانكاح

سعوالرفاخقبنرابالىبنوحمنعبدابنبيرارعنلقرظىرفاضقابنالمسورالئكلنماص
بيرلىابنلرحمنابدثالتافمكحشبشكيموسلماملىلتاعهدرسولوهبفىتمجثفتمرأتهاطلئ

لذكطكنااألولفأرادرفاعقانينكمحهاوهوصوجهاففارفهايمسهاأنيستطعفعنهاترضلمحاع
تذوقحتىلكالعلوقالزومجباعنقهاليموسمالتالتمصلىطلقهافذكرذلرسول

ابنوظلارأصفيهمارلمجضحلإلىالموطأصواةمنجاعةويحيئبنيكيىرواشالعسيلى
لصوانجوهوهواالحفاظوعبدالغوغبرهمامنلدارقطنىاأبوالحسنلشيخاقالبمبراألولبالضم

والذىوالتماعمفريظةبيريومالىفتللفرظىاليهودىاباطيابنبيراربنمجبدارحمنبنبيرالى
3اارنيوالتبفمعبدالرحمنبنرتاريحيىبنيحيىطريقمنروايتىفيوفع
ت3ياتااهـالةدأااةافاغقالهفهأفصا
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ئعالىلت51شماانلطالقافيكتاب

ففارفهايريدأنهسهايأنيسهطععنهافلمبيرفاعنرمقاربنفنكحشمبدالرفيوقولهفصل
لولكنذلبفاءمعصكلىاثاحينلمتردأشيهوخفارةتمليحوفاوفياوطأهانحهاؤمنحاعقرضلمال

يتأجلغيرأنمنفهابفرالذللشبادرهينهالماعلمبهراولعلىلهلفالمحلطواكالماليهالفراقاأضاف
ناةومعاأةاوامد4يعاوأجالألذفي

يكنلمولعلهلفألشلمتحرمهااععقدأناأقيهونيكتهلينكحهاياعقأند01فأدوفولهفصل
تحرمهالثألثاعلمانجاغيرمولعلىصوتضكعبعدحتىمنلهلفألكطدقهاأننيقاؤلبعدفرله

شكاحامكناوسلملتمكلياصلىلتاللشلسولكوذفاالذصحلهالرؤجمنهليهااصاونملن
هوالوطهطاالخللانبرهفأخلعسيلةاتذوقحتىاللهالنمظلحهاباقنمنلهالما2وأعما

الحديشألنهيبلغولعالوطءلميهنيانولمقدالثاذمجلهالابقولهيبالمموائفردسعيدبن

ومجاوزةالذةوالتثاعلمفمازىلعسيلةافالاثمالعنلقاسماصابيطووفدرفقفولهبخافىنه
نفردينزلماأيزلينميبنازادديناربنعيعمىعنينهىبننحوماىووالختانالختات

بنالقاسمسعيدعنبنيحيىنلثطصوفععاؤألهالوطاالالمجلهابقولهالبصرئالحسن
فثزوجهابعدهألبتةلهامرطلرجلنانهاسئلشوسلمافتصكليملىالنبىوجعيالشقزنعد

يذوقشقالحتىوجهافقالهتحيهدينأناالوللىوجهايصحهليمسهاأنفبلرجل3خوفطلقها

وجلهادهدهوزثمألبعةأدمىاطلقلركنمئلمحدنفيلقاسحمااننمبلغهاالاعسيا

لزوحهايحلنهمحداللقاسمافقالحمعهارائناالؤلوحياكيحليمسهاعلأنقلشمنها2خرظ 01ا

يمسهافدتقدمأندقهاقبلفيطوجهاصوجلمطاققثألثايتزافيائشةفولشيراجعهااالوالنا
مسئلىعادتهاعنبثايغنىعليهملكلىاوفدتقدمليموسلملتماصلىلنبىاعنسنداهئ

يتزوجهااليحجوزأنوالعتبيةالمواذبةفىقالمالكالزوجبنيةالقحليلنكلحقىواالعتبار

المرأةتعيانحائففهوالخليلالثانىلمحاذالمينوالزبرجأولمبعاالاالولهماوزوجهاعالت
لزوجاليضرايةالموازفىقالمالكفذللشحاممىبمالالطاأليضالعتهبهاادخلوسألتالقايل
لهااوجهالحاجتهيتزلمصمحقالعقدألنيقاوافرعادوبيدهلطألقاالنلزوجةامانوق
حالطلمااآلخبرلممجزمخلعلهافىحتسبواألكفماأسمكمهاأجمبتفئوجهافاقحبيبوانبنال

عنهازوجهاتوفيلتىافيلقاسمافيوفوالفرعبذللرولوالغللقديلنيقامننبهح
بذلحميتعلقفلمفيهـمسيسنيسنكحالنهثالثاطلقهاقبلىلمنيمسرالمحسليلذلكأنفبل
ةونتكالعقدوانصقايعتبرفيهلكنبالوطءطوبالعقدوانماطونالاالحأللاالاالحال

بلةمقافىنمايهوألمااليفهالفرفيواالحصااالحأللوالابهاليفعنلمالبهايقعلىوجا
فوجمتلمواصلةقاوجدموشأحدهافقدالقفمشمدفاذاالعمرةوالمواصلةفدلعفهواستباحقا

لزوجموخافيولينىبالوفىنالقامانجصلإلطلقلزوجةاحالللمرأهالههركامجببالواجيع
الوطءوجتعدمأفرشالىاذليذافىباالباحقوالخألعفتحصللوطامعامقمعتىالئا

الثاشواوجالىكعدقبهابفادعتعقبكأخيبتىأوقبلهفأليخلوأنتدعيبعدالبناءظشادععه

هاكندباوالثاقبهافلوقدبنىادعتفاهسثوللئللذاالنحلسيتصكندمافايلم

مشالمسيسطلتهاواوانكاناالوللبهايوجهاذللئاقاصمأبهطاوهاشففدقالليقواجمةم

مالثعيتوحدنتى

سعيدعنبنصحيىعن

عنمحمدبنالقاسم
صلىالنبىوجعائشو

سئلتااوسلمكليها
أتهاهيطلقرجلعن

بعدهفزوجهاألبعة

فبلخرفطلقهارجل3

لىوحهايطححلبكسهاأن
زوجهايةأتاألول
الحتىعائشفقالت

وحدننىمجسيلقايميفوق

أنبلغهأنههالدعن

عنسئلمحدبنالقاسم
ألبتةامرأتهطلقرجل

وبعدمرجآلوجهافئثم

يمسهاأنقبلفافا

أناألوللىوجهايحلهل

بنالقايممفقاليراجعها
ولاالوجهالىمحدالمجل

جعهابراأن



انهالمحللفيمالكال

حتىنكاحهعلىاليفيم

نكاصاجدبدايسعقبل
فاالمهرهااصابهافا

لينهمااليجمع

4النممامين
مالكعنيىيححدننى5

العرجاعدلىناأأبعن
أخرسوئيريرةأسعن

قالىوسلمالتمكلليهلتمصلىا
وعنهاالمرأةبيناليبمع
وضالتهاالصرأةوالبه
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نمكاحهاثالثاباصكللويتدينمملقاابنامحالئألثالطلقلكذالمجدهامالكفقدقالوجلىاوأفكره
لميقبللفواقاقالذلبعدواحياذلكلمهـاقليذكرذللششنداوجالىنانبملفاسمابناوقال

كلىرقذموضعانصوعندىنالتأبوالوليدرضىلداضىاقاليثألثاالطلقوحلتفوله
وجاكفيصكلىالتصدقموضعيأماصوللللحأللهاافىفيايدقفا6إوطادعوىفيلزوجا

مسئألأصكموالتنصاأرفيهولملرولالمجلهاثافالالوطءبعدوفاةدعواهاأنكرالوطءفاناذا
وأغالوطلهاذالمحدالمجففدقالايئيملدوطئهالنكامحانالوطءبعفدااالحأللةفىيعتبر
فيالرغبةلهودالمفأنيهونلعقدافأهاالوطالعاتدوصةةبالنعفتعترفعهالوطحكلها

انكاناندنيةففىأندههياضلىوجيرأنلزمتهبحيينلعقدؤنروجهاصهالعقدفاناةخلنكاحا
بذلكءلالولدينارالئحلمحدبنوقاليئألئاإلطلقوحلتيمينهفقدخرجمكنوجمثاثايزمئله

الوورمسةوأطينهيفيروبرغاقصدأنوجهارغبقوايرلمكثرالنةأششتيالثااأقامشكلنىان

نكاحهعلىاليقيمانهالمحللفىمالكقالصالتمتعالىشااناالحصانفىذكرهفسيأ
نكحكلناكاقالوذالنمداوطلىشرطافدهاأصافاننكاصاجديدايستقبلحتى

كحالنالبكعلغيراباحقالهلمقصوداالنوهقصودهحلناافاسدالمنافاتصقتفىنكالمحللا
وجهضلىوفئهذاعتمداالنألنهاذلقعاساوذللثأبومحدفىلقاضىلممذكراوةيفسغأفوجمت
ائبذلكذافرعهـذلثراءاظأصلباطألأنيهوفوجبلعنبماعافدهسققظورا

الموازيفسخبنلمقالماللثعنأشهبالموازعنبناروإهلبناءوبعدهابالفرقققبلعليفا
بنكغشىلبناءافرارمذلثبل1فيبعداوثجوفلباقرارشمنقانطلققبلحدمنكا
لهيدفانهكحلذيرهئبشااننهاىصكلنلذواناآلكأبوالؤلعدرضىلفاضىاقال

جهازيأإلحللصبهؤزهذاوهلفرعفسادهفىسدالختاالفاالنكاحالذلمحنىألا
الينكحهاأالىذلوأحبزيفلهالمواقىمالكروعأشهبكلنلبنالبنهمابعدافرقبعدأ

غيرأنالعذةفىننكاحالمحظورالوجهعلىالبفمجاستباحةأرادتعجهلهاووجمذلكأبداا
أرادتعجيدمستلعناوفىعليهلقريمتأبيدافوخ4بالعقديالوطلنفسجملهالعدهفىكحالنا

اكوجمأللىأسجبكليهودمبثلةأعلملكراهيقوالتااقضضىياغالقريماهبلخيبلغقلملغيرها
البغزاآلخرألكقووجحبيبإبنقالهنكحهاذلهنلنعلهقمدتحديدهااناالولفيعد

لحرامافعةمواهوسببفيكونهقصدهواليعلمهرفعلهبظا
ذلكفلهامهرمثلهاوتابعصكلىطيربئاوىويحيىبئصحيىفيامهرهاهكذارواهونولهفصل
عبدوسوصابناهـالمسمىبالدخوالفيجبلعقدهفسدحناظهرالنهوايفيهورالقعنبى

الموافيافياللالئمماقىوهوهذهبوالقعنبىابنبهيروايةعلىرمثاالمالفاعنالحنم
هناهظهرلمافيأللوهواهاوهوفوللمسعىلمهراالهابل

لنسماءامنهااليجعبينه

الكلليموسلمصلياللهرسولأنبرهرأنجعناألعرجلىنادعنادأمألشمنص
هالمرأةباليبهعجوسمالتمكلليفوإلصليقكلوضالتهاالمرأةوعتهاوالبينابرأهبينالمجبع

مظنلنهنمااجكلملىانجالقريماغيرأجهةالفظمنالععومقوعالنهابقتفىلمرااوعتهاوالبين



كلأوعلىالوطعلىيكهكأنفجمبلمباسامضهفهمالطعامعلىعبقااذنهكاالوطءمنهلمفهوم

النكاحفانهالوطءمفصودهالعقدالفوأمايمدبيهينفانهالوطءفاماالوطءمقصودهمعنى
لخالةوالىضهاعةامنكاالختاليطأمنيمدأنعوزللرنسانفانهينلملداذلثفيلفخاو
سمئلىالفساءمنوطؤهالرجلاليبوذمنبهوزعقدفكاعكوالانسباعمقنوا
االماقدسلفاالختينينتجمعواوأنلىتعاقولهفيهالعلالنكاعفاببنههابققدامعمامااليط
لحديثلسنقااجهةمنفيهواألصلذلكفيالنجعينانجةأختهابمثابنتمعلةلخاوابنقأخيهاامحمةلهوا

لبعضبعفمهنيدزمناألختبغةوااالخبنةامعلعمقوالخالةوالاالأنلمعنىجهقاومنالمتقدم
بينهماالجحمنالمواصقغنعنعؤالقطيعةالخعهـاؤتورثةوغيرافريبقالؤشمجةالرجملمواصلة

اذاثبتمسئلىصلةالموامنكايجبكلليهيا2لقطيعفوماايناعنصنلماسببألنهفا
والعانىعقدواحدفيببهايحأنمماأحدبايئضرعلىمابالشثغيهونبينبماإلفان

أتاعانةالد01مالئاؤاففدقااحدعقدلنهياؤفاشصىاألضماممالعدحدااصغلنن



يم3

مالمنعنوحدئنى5

سععدعنسعيدبنمجيى

لفولأنهكانلمسيبابنا

عليلمرآةاتنكحأينهى
يطأواخألتهاوعلىممتهاة

بطنهابرفيوليدهالىجى
لفيرهجنين

لدسضالةلجدةافاختوالدةعليكاالالمرأةأختهى3أهياهىصلةواظاوالدةعليكلهلرجل

لمرأةابينلجعصبهوزاومسئلةاألمأمأبألختكذعةوماالجديأللمجوأختأمألختكذ
مينههاحدةواتكونصأنيطرفينافىوذلدأنالاليتصوربنااأحدمنوانهيروصوجقأبيهاقا

ولوبنبميراوقالكراألبزوجقاتكوناليتصورأنعليهكربمأوىألضاحنمرزلهذكا

سعيدبنيحيمالشكلنصأعلملتهياأجنبىبنترجلايتوجأنعليةمجرملمكراتصورناهاذ
وليدةلرجلايطأوأضالتهاأيكلىعنهاعلىلمرأةاتنكحأنينهىيقولأنهكانلمسيباسعيدفيعن

خالتهاكليأعتهالمرأضكلياتنكجأنعننهىافىملكلىافدتفدمشلغيرهبطنهاجنينفي
إنالمجوزالحدفانهفيرهجنانبطنهاأمقفىلرجلايطأأوأوأماقولهاالمةلتلذالقوالظ

أونكحمنلحلاأنيهونوالصخلواالمةهىاستعمالهمعرففىلوليدةواغبرهصامألمنيةحاريطأ
اليهعقهاصالفيالسبامونكحيتعقبهحالفيضرببينضرعلىأوزناوالنكحوطءبملدبكين

المرأةتشبىئمالحربأرضفىلممثركااكحيتنافهوأنباءلايتعفبهاالقىعحلتامفأمالسباا
ياألصلايتزأنيأللغيبرهبملديمينيطأهاأعهابتاالنسهيهصارشفىاليبهوزلمنمألفانهصا

يوخذلكانلمعنىاجههومنتحيضحتىوالصائلتضعحتىاملالتوطألمعقدملحديشااذلكقى
مسئلةراءالسميالعدةاشرعضذاواإلنسابسخليصعلىهوضوعلمثرعوافمسباتلبيسافي

حامالالمجوزلسيدهاأنأويموقهاوجهاقيطنقهالمسالسباءفاألمةالذمحاليتعقبهاالنكحوأما
منفيبيعهاسيدهاأنيطأهامعللميناملدمنحملهاكانانوأمامسئلةحملهائفعحتئيطأها
والنكاحهابوجهبتياعهااالمجلبلوطؤلحاأونكحهاثابتاعالمنإلمجلفانةوجهافيأوغيره
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اثبتذوافرعزوطوهاسبهلمزنامننتممامأللوكاوكذلكالتمتعالىشاانابعدهذوممهـنذكره
فياعنمحدروىبهاواليستخيقبلهاأنلهيبهوزكرناحملهافاظذممنموليدهالصبوزيطاذ4

ابفمزوالواليلعذبهاشرهاواليباواليقبلهاعايطأأنلهللم5نحيرمنطنلأمةمنكانشلهلقاصما

رجألوالايدلهاواليممبىأوغيوهزنافلدمنحملهاغيربهن
7لةهاأتمالرجلنكحفتنماالصبهوزال

أنفارفهافبلثمأةميوجزرجلئابتنبئنجدسئلالسعيدأبئيحيىمالصكلنجممي
شبهـبثالىفيلمثرطانماوافهاشرطليسمبهمةاالمالبتثازيدبئأتهافقاللهلشجمصيهاهلي

أندأراشميطأهاقبلمطلفهامقدنكحهاناأخيععببهايريدفبلفارفهائممرأةاؤوجفوله
يةافىذكرهايريدانمبهمةاالمبتثابنلزيدذلفقالهمجلبهلبنثايدزأمهافسألوجيتز

لشفولهمعنىاوهذوالغبالبنايقضدفلمشنسائموأئهامطننهرهقيددبصفقألنمقالقعربما
التمكنهرضىوقولهدخوالوالغيرهاالممخريمفيلميشقرطالنهلشرطاعنىالعقيميدبالنفاثائرط

قلراباللبمورتعالىقولهفىبلثبالرانماوردفيلتقييديدأشايرببلالرفيالشرطواتكا
بهالمدخولبرافبقينجذلثبالدخولباالمفقيمدتحريمبهندنجتملىللرانمسانممنحنجوبم

هرفولثابتيدبئاليشالذمحذمذاماوداءذلملموأحلتغالىفولهعوبمحتداخ
وأبوحنيفةلثورىبمقالمالياوالبصرىوالحسنوالزهرىعروطاوسبئياحصينبئعران

قالووتبايدخلماناالمنزؤجييبهوزأانقالعباسبناكلنوووفطكلبدالرؤاوانشافى
فبلقهاانالباثازيدبنعنهدوروىومجابرالىبنوانطلبرحمةطابنأبعلى

عنهوايةالىذلوفمأنكرهذهمجرلهالبناءبههالمواهماتقبلأميايتزوجأنالدخولءازله

عهفىيفلمدينىابنوفدلمععطلىقالنهلمسيباسعيدبنعنقتادةروايةمنقالوهىلقاضى01

مناههاقدعليلدليلاالالجسعيدلفأيخابيهيارجالالنهأحسممانسعيدوقالعنةحديشقتا

االماخمهعومهكلىبحفغيرهاهنمدخوالبابننهاصخصولمنممائمأمهالىتعافوله
منحجوبمفيالالقبأللبمالدخولفقألورهذابأللببعدازفيشرطفانمقديلةفانالدليل
لموروردذاالشرطيافألجناحملعمبهندخغبرتجؤدوأفانمهقدخلتمللرانبائم

الىراجالكرماأنيهوصحذااممامجوزذلكانهاءوالجوأبكاالستئناكبميعهاوجبتعلقع

وندمنهمايصعاكيرجعفانهملكلىاعايهذالشويربنتظبميصعلفاذابعضبعفكلالمطوجيع
فيهلختلاوالبللوضعالفظمنماتقدممجميعمتعلفالمثرطأنيهولفاهشئلتنافيرموأليصعته

فيوالنساءفافةبنحفوضساثموأمهاقولهمفىلنساافانالخالموضعفىامهناعهما
لللىقافولهكبوزأخيهونلجرفألاسجرنحفوضيدنسائممنحجوبمفىلوابثمبمورقوله
أحازهثدوانكاتلماةامنلبصريينفوالفهماهذالعاملاالختالفلهمانعتابهنذخثم

المعنىقلموصوالصفقننبعاالأولىيولبمراوهاظلهالخفضالسفاقهمافىالنهوفيو
لعاقلزيدافلهذاغألمذاولذالالصفةامالفيألمبرصوفيمللعاايخصبانيهونويالفظ

ولولمافلاغألمذايقولأاللمبصعألبفابذلعاقلافضزيدبالضافقبرانكخفضا
لكربهأيفماومفادرهمافاعروالكريممنواذاقلشخذفالهولؤليععحمئيعمهق

نكاحمنيجوزماال

أتهاميأمالرجل
عمالكيكيىحدثتى

قالسعيدأنهبنيحيىعن
عنثابتزبدبنسئل

صمأةاهيتزوجوجسلى
يصيهاهلأنفبلفارقها

زيدفيففالأمنهالهتحل

ليسمبهمةالالمثابت
فىالشرطوانمافمهاشرط

بثمبالى



مالكسكلنوحإلثنى

أخمبدواحدغيرعق

اسعفتىمسعودبنالله

نكحعنبالكوفةسو

لمتكنالالبنقاذاباالم
فأبىخصستإالبنة

مسعودبناانشملكفيافي

ذلكنالمدينصسألبمقد
نماواقالليسكافأخبرأنه

الربائبفرجعفىالعثرط
الكوفةالىسهعودابن

جاءحىزلهالمحعةليحفلم
بذلكالذعأفعاهالرحلي

أتههيايفارقأفهؤص
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زيدهذاغألمتقولأردألنفاذادرهمالكريماخذمنفتقولمحلهيحلأنوالكإلصحمرله
والفجعمنمللعاوازيدالمفافمحلحلزأناليبهوصجزالنهلملكريكليناودرهماعروخذمن

قبللففدتقدمانابمذذ1مسشلىاالضعافةفيههللعاوابثنموضواكعرمحلمجلزأنمجو
واتذوهنيهالمعاقبةاوالمخرمببنهمالجعاهامجرمأحدبينضرعلىمابيالجعاحرممنأنمنا
ياتذوهنلمعافبقبينهماواالجعرملثانىالفربواوالدةبعضعلىبعمهـهنليسالوفماضا

ءوافىفهوالمالخالفتهاجدبنتهاوالجدقصعمحكاألموالدةبعضعلينلبعضماللقالمحارم
صجتلفلعقدبمجرداكرمهاوهلالتأبيداألنجرمحطليرملنكلحاشهةوجهعليإحداهن
استفتىمسعودفيعبداللهواحبانيخرمالمنصاللهشاانبينمعدهذاوحكمهن

مسعودبنااذلكثمفىسمشفارخصلبنتالمتكنذاابعداببنتاألمنكحعنوهوبالىكوفة
مسعودالىبنابلهلبفرجعالرقىلشرطاوانماكاقالذلفاخرانإللسالمدينقفسالكلنفدم

قولهالشامرأتهقيفابذلفأمرمأنالذمحافعاهالرجلأذحتىمنزلهاليصلفلمالكوفة
أرسلهضهابآكرضهـالخطابابنعرأعلمآنيريدواللبالكوفةوهواستفتىمسعودبنمبداللها

اذالمبعداالبنةاألمنكحلففعيقفىذماعنهناكبينهمافاسعفتىيفتىولعلماليعالهمالكوفةالى
انالىذهبواالذيئانأحسبوأناممقاأضىلقااوقدقالذلكفيفارخصاالبنقستتكن

لنلىارإنيهونغمنبعضذلكللىبعضالمحقياساغاذهبؤالببلالرمثلحاتالروأمهات
يهونأتهللعرجنيلغتاذلفىعليزحملىوالمجوويللتأااهلىالمجعمللنصاانيهريديوجبه

وجهذلمنغليلكرماتقدموبلمبالرعلىياساذلثأفالتكنهالتمسعوددضىبناللهعبد
اعادنهعنبمايغنىلفياسا

ذلدنالسإكونأنذييشهلعنلمدينقفشألامسعودقدمبنعبداللهانوقولهفصل
فيمايععقدالنسانلئماذفقديفعلإياهلفتهمأونحالمدينقلهاءعدفقةواديعمبهأفتىضادهعتقاامع

وجهقدظهراليأنيهونمجعهلذللئوفى4لعألاهاعندغيرممفىيعلموعلفرامسائلحتصن

أحلنلمسسئلىاعلعظهرلهذللكيرهلمدينففسألمنالىاعندتوجهه5فتوافىشكلمسئلىا
ءاالبجاعةعنديخنىيمالالحقاللفتاوىافىاآلفاقأطلاليهمالعاالءبهايىجعلئهرةالمدينه

لمراديتعذرعليباونحاوأحدفقداوأمائرهمساستدركهاأحدهمعاقحعرعنهلنظراللجشولاهع
األوقاتبعضلنظوفيامن

فياألمركاقالليسنهيريدابلثلبالرفيلهثراتمالواااألهنكلليسفاخبرانهوفولهفصل

شرطوذالنباالولىلدخولراععباامناألملعقدعليابعدحكمطبنتلعقدبكلثلىابعدلالممح
عاقدمخاهلنسمايكاأمهاتوندبلهببالىنمايختعالدخولمجتباراا

بذفالذمحافتالىجلا6فىحتىلهمثزلىايصلنبكوفقفلملىامسعودبخأأفرجحوفولهفصل
لوصولاذلوتقديممكليقىمجببماخبارهوالفراقباأمرملهيريدتعجيلمرأتهايفارقمأقميفأ
لصواسفىاقدظهرأليموجمسعودبنلتهأنيهوخمبماأحدهماوجهينيكعملوذلثلهلنزلىا

محرممنمقنكحستداامنعالىوالمبادرهافستقبلاألمرفىستدواكابمفععجلأفتىعاخأل
رأمحاالماماتمابجبرعكلليالحممذهبصنهبرأنعلىهسعودباقيابنبعداللهأنيهولثاواعليه
صذلكعليهالناسوحملبواألخذعنهاللهرضىطابأظبنعرقوللىالرحوعاحلزمه
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ظهرذلكاذاذاللعصامامنياالعصاراعصرمنصفىفيهخالرجوعلعالءفيمااختلما

فيصعهاأمهايشكمحئمالمرأةتحتهتكونجللىاهالفىقالصاالختالففيهوقعليموا
األميصببرفاناألمابقدأكااذاأبداكلليهيحرماوجميعاهايفارفولهمراعلعهامخرما

ئهاوفاذاصحرامبنتهااعلىلمرأةاحنانوذلككافالفاوشاألموفادقطمراعايهلمغرم
يمايمبهيعامخرالحرمتاابنقاقهاحنلعقدهاألموصمتليهأههااألمقلوطئصممايه

لمالنهبنتانكحعلىبقىوبنقانكحلتقدممحلميهحرامافارفهاالمإابأصطنلموانبدامو
يعفدعايهاعمداأنأحدهماوجهينكيهوونكحهاصحرمهابهاهاذواالقاماءويوجدمن
حدةوالىكلوقدمثىحدواعقدفىوجهمزفانهمابعماألخرىحدااينكحأنلفانىواواحدا

مابواحدةدخليهنلمهمافانيدخيباحداأوانماحدةبوااليدخلقافالينهاوأندامنهما
اليصحمعاوضةنمكلظاؤلكماووجمنحدةوااليقرعلىاالنكاحفسمخمالقولنرؤلةافئ

عقدواحدفىثوباوخنزيرابتاعاذااذلكأصلالبيعاابطفوجبلفسادهوجههعلىامفماؤ

وقدقيلسمضونقالذلكالمدونقلهفيالقاسمفياقالاناألميزوجأنلهوهلفرع
غاينعثرالحرمقأحدواصيحوالعقدنكحشبهةيربرفىطلمانهاالوللقولاوجهوجهااليمزاة

كاليوثرذلكفيلهسدبمجردمفألتأثرلعقدالفاافأهالممجلشبهقاوالعفدااوطءيئاألهيهذفي
وقفررثبتوطءثملعقدوااانأهالحرمةلموزفيااقوايسمنوووجالمرمنثمينسققافا

ىلبنشاوكانتهماباحدادخلفانفرعلمئمبهةكلفدالشبهقينمثرالحرمقفكذالاأودوط
بعداالستبراهشاهاننكاماويستقبللبنضابينوبينويفرقيايتأبدمخياألمفابهاخولالمد

يةوراوعلىراءوجهابعداالستإليزأنوكلهاألمنكاحوفسخلبنامخربمبدبألمتأواخدخل
ووجهعانلمدونةامهالفىكاذلكقالبدمخريمهمابهاتأدخلأيفمااالبتأبدمخريمممنرن

بالعقدواحدةولوأفرعلىهسئلةاألضىبدمخويمكلهيؤبشمبهقفمنهماواححةضلى8وط
نكحعلىويئبتالبنتبايئوبينهيفرقكانههنهمابواحدةبدخلولمالبنثأوالثماألوسفت

ثااينزوجهاأنوكاولمهاإلتبايئوبينهالتأبيدوفرقعليولوببالبنشطرهضاالماألم
األمالعفدعلياذلدووجالمدونةمالفىكهذلكقالالتأبيدليخليمشبهابنىظن

لنكحبشبهقاالبنتهووطالبنتبدتحريميؤالبنشووطءاألماالبوطواليبطلالبنتاليخرم
بدفقدتأمهمابواحدةيهنأمهافلمزوجثمأواللبنتانزوجظسهثآلاألميوبدغريم

بنىروكذلالبنتبشنكحوياألمنكحالبنشويفسخلىبالعفدايصميهاألمنحريم
مصمبدغبالعقدالصميحتأبدمخريمهياالنماففدتأوأواألثموطئفااألموندبالبنت

ينكحثمالمرأةيثزوجالرجلقايمالئدفيصالبنتبثممبهقالنكهتأبدمخريمبوطءاألمؤ
الشأتهاميعليهبتعهاومخرمالهوالنحلويالبنالبيوالتحيلأبداأمهالهالمحلانهافيعيبهاأ

معنيينوذليتلأمهالهالمحلبهافانهافأماينكمهأمثملمرأةاوجيالترالرجلفولمالفى
األمآخراانؤوبمذلثمعتىفمكونالبنتالىراجعاأمهافولهفىلرضماثوأأصدما

لىسى

تجونجلليافىللثقالما
أههايضكحنملمرأةامخت

عايهرماغافيصيبها
جميعارقهماويةاأتهاه

اذاأبداعلميهويكرمان

لمفاناألمأصابكاخند
عليهتكرملماالميصب

الوألاالثمهاوفارقأتهميا
وجتزيالرجلفىمالك

أمهانكحثحمالمرأة

أنهالهمخلانطيهافيم
والالبنهألئهوالعلأبدا

ومخرمابنتهالهوالغل

أثهمياعليه



إلىنافأمامللكقاله

مقشبااليحرمنهظ
ونعالىتبادكلتاألذلك

فانماخنسائموأكاقال
ولمومجافئمماكنصم

فكلالىنايذكزعريم

لحاللاوجمليصوجبم
أتمفهومياحبيبصاي

الحاللالزوجبمتزلة
معشوالذىالذئفذا

عذنالناساأهيءلمي
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االبهابناؤهبنتهاوامملييدحبفغافالفيبنقااعلياللعقداالمالمأيضاقدثبتثئروجةأوإلوهذاا
لقويمكيداتأ

ممااالبنحقوفى4األبناحالئلمنحاألبفىاوذالالبعموالالبنهالمخلوفولهفصل

فعلىالعقدفاماالعقدوالوطهومنهاالمصاهبرةتحريمفيعؤفىانوقدونجدمنصعنعاالشمهاءمنبللى
عقالعقدالرجلفاذلمصاهرةامخريمفيأنيراافالخالالمبعفأماوعظورباشباحضر
سفلوانوولدالولدذلعافدمناهفيواألصلبنهواأبيليفقدصمشالمرأةهماحملىنكلح
والرضهاعاألبلمةبمنزذللثحمكالفيوانوأبراألموأبواألباالبنبمرلةذلكفيسفللبنشوانوولما
اومسثةالفعماءمناآلباءومانكحاألبناءحالئلمخريمفيالنسببمزلةهممذلكفى

حاكتلفافيبماثمعقدنفنالمدؤنةفيالفاسمبنافقدقالجواقهفىوهرالخلالعقمالمكريه
ماالنعنالماجمئمونبناعنحبيبابئوقالهازأنالصبهوزالبنهالبناءانهفسهفبل

ممبىمالنلشغارمويثبشبعدبهنكهالبناافبلأحدهمامايفسخهينسدعالفالنمكحا
يرظنزظزواالنككباااموشأوفرالىاأيرسمىشكلمحاجلأوالمجفولااقلصدكاعبالنوامهر
محرفافيالنكاحوانحمنوابنهالزوجأصمشالىوجتكلىحالنانعقدبهكاماذاذافا

األختاألخشملىونكماحلعدةافيلنكاحوامسةالخاأوسنقرسولهكنكاحتعالىالتكتاب
آعلىالمحرمبذلكلمراةالسرفااونكاحلقلعلاونكاحبنسبأورضعاععثهاكلياترأونكاح

ينشبىلنكامحانبالوطامافأأوزفىيمينويئببنكاعلوطاحمفيبنماسمثلةاوالعلىلىوجاأ
نجبعدالخالكاجرامادعلىاألمؤوجولنللئلنابنأيرامماكانحالحألالالحرمقكليص

جمرىيمالفربهرصفىذبالمرأوااللتذافرعلبنتافيتحرماألمبتأصاذلفالبناءومعا
بلممبفوجبرانميهرمووجمذالتهوامالفىيثصكنرواحبيبفىبنالعهوفدأشارالمسيسا

ذللشبيامنفالصكزمالىنىقالعالفأماصاآلباءعلوطءاالبناءوحألئلخالئليحرمأن
اوجفكلزازلىولبريذكرتحريمبهاوكانفئمافانماصوأقمهاخنسائميقرلتعالىالتالن
الذعصمعشوالذىفهذاالحاللوجزلالةبكزفهو7دههاصاحبهالحألليصيبوجهعلىكان

العبهامجوأماوجبالوطععليالحريمفيمامجبممنالكلرمفدهضىشلعندناىالناعليمأم
لوذلكشيأمنازدنالمجرمالموطأافقالفىهالفيهفولففماختدوجعازلحكللىالوط

بأمزفينهاللثعنابقاسنمبنارووأبثوريربالركروضنعباسبناوهوفولالشافى
الرجلاذازكذلفسندىالقاسمابنقالعليهاواليقيمأللهامانميفارقأوبابنتهااميأله
لثورمحواحمدامعبىلثكطاصاأبوحنيفةقالببرأبداوجهازيوالالبنمأنالبيهألبغلةبامر

وعزوأحلجلقاليئملىآخراآليةاأتهاتمليصهشلىتعافولهلموطاايةواصعلىوالدليل
هـذاوطءاالغياسجهودليلناهنالخرسمبهماوقعجملةفييذكراكلىولمعذلمهاورالم
ريميريدباأوالحسنضيالقاقالاطالموبذكاالقريميثبشبهالمؤقشفلمريملقتابهتاليف

باؤىعالحصانلئبتفلملعجعالنكحامأحمنالجرمغانتانودلمللعدةالمؤفشا
ساسصيغقالنكحالمنوأمانكحآبلؤمبقولتالمحوالشالحداستدلوأوالنفققواسقاط

وطممهاعناألسفقدنجهىهاوطأةاميانصلعمومقتضىلظاهرهللوهوضوالوطءفي
الجمؤئةلصومكا1فسافيشستولاالعيهواناعتبارهذابالوطءإليبهوفىوالجوأسانهابنه
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األصوهوأنونجواب2خرالنبووجؤسالنفقةوفبوثيالمؤفثالحريمفينجهاعتباره

لحرمةفلئامنالحهوالينمثرثئدفساامنيمجرامجريوالواطلصومادفساامفىمجراجمرى
جمباكانتزومافانماصسائهو7مهاشنيقوليلتمتعالىااللللهوفولمألرحمفصل

حاتالىلىامادقاواالعرففيالئمامانمايخرجلفظلتمانامالرحميريدالىنىبذكزعريمولم
لكفيفمومعلومأنثىفعلىصلنسامواالفظألنالىوجلنساهملىامننقيصابدو

النساهيرأدبلفظلنسامفأليعأناالذماممنوأههاتوأمهاشنسائمائيقالطأححهأأوجهلمئألثة
أقفابنشوهذاباطلافيطرمتبهإالنسابذلجاعةانملوأرادالثاقوالوجالئساءجاعت

وجةدوكازتفثضىلرجلالمحاالمراةضافةأشاارعلياالستمااللشاشمرلثااوالوجعب
منهفالفمةاإذاقالطذماهيكنلثالهزيامنماضفبفهمنسامنفىانسااظلظقله

ابتهأزواجصلىوالمرأدبذددالنساءدساتهكاحبمنيانساءالنبىقالتعاذودذداكازوجته

وماتخنهممائمغمربمأمهاشالىثعالمحوأبهابقولهلمراداالاالئاحمهذاقالمالوعكوسلمعلي
اذالموهوائهابثهالمحريادةفيسكتاجولقوبمئراذ4يئنابريدلمالىنىربميذكزولم

وفدأوييصبمامجرمهراآليةغعنالشردأدلةحتىفبيتونجمبالقريمايتناوله
منقرلاعوأالخطاببدليلاليقولمنفولعلىوهذالقريمبمفاالباحقواهعايتعلقتقد

علىالفريملقلماعوذالنهالخطابجيقدليلبآلياننلمفدفانميصحالخطاببدليليقرل
علىذاثبشذللميألوطاجمسثلوجاتفيراأمهاشنهنانتفاااشرلؤلكللىوالىأمهات

وأماوطالبابامذحكنهمافينافقدلالمباعوالمحرمفأماأمهةهطوومحرمباحثألثفأفسام
لبنتوااألمانميرمفيبابماصابناخألفاقالالنعلمانعراتالشيهأعنلشبهتفابلغنىا
وجتهعليمزرملمتكوجعهيظنهازالميلفيبنتهااذاوطئانهسحنوعرعنبغيكيىوىرو

هيفجنلصفديينافقدقالبعضواالبنةدألمحرمالوجمازلىالوطءانفدناانفرع
فيهنلخالادخلىذلكوتعمدبنتااعليعزوجتمولو13تحرمميابنتيظنهانفذابيدمملي

يمنممنلمموسةانكانشاافقالعرانأالشيخعنبلغنىوهيأتهاعليغرملنجتنتى
فىوإختاانيرمالئمهةوطءابنافياالنعمخالظبينالنناأتههيايملذذبهاصمهشكليهأ
يفولونلطاالقايمموأبوشبلىبئسملقاوأبرأابرسعيدبخهشلغمحمدنشينهابالقولذ

بهذامخزماليقع
وجلنزالةزبفهوأتميايصيبصاحبهلحأللاوجكويمكاعلىثزاللهرحمهةموفصلإ

قصدكنانفسفيحامبايهنلموانالمباحالنكاحوجهعلىوصزلككلقداادايريدانهالحألل
فيوقدقاالالحأللوجالرمنبةثراالصاالحرضماتنفيعتمثرمنوجةاكبةصاانالنكاحابه

والولدفيهظطدفيعسافطبنكهثببيقأبرجهالةربهنالباساوغهذأفىاوطوكلىحبيب
كلندىذدوهعنىوالولمساظواقعوإلمددفامحلفعهبفيروجصثهبهئكحيتعهلومماكانألحق

أعلمللهؤالبممعامايعقدمأليستباحانيعلمجموهوويالنزأن

طرهمماوجهعلىبهاافدأصأةمياثملرجلانكخ

شاهبنمانانهاوينكحهاابنينكحاالحدفيهاسكدةفيقامبالمرأةقيلىجلافيألالمللكط

أتندهياأملرجلانكاح
كليكروجممابهاعلىأصا

الىجلفيهالكعل

عليهفيقامبالمرأةقي
ابنتهاينكحانهالحدفمها

شاهانابنهوبنبهحها



أصابهاصاماانهذلك

أصيبااصمالنىمماوا
لشبهةاطعلىأولبالحل

تباركاللهقالبالنكاح
ماوالتنكحواوتعالى

انساءامنباؤمنكحآ
رجألفلوأنمقالهالك

اعدفيامرأةنكح

فأصابهاحألالشكاحا

جهاوزأنبنهصمض

علىنكحهاأباهلةوذ

عليهاليقامالحاللوجه
لولدابهحقيدلحدوفيعا

وكابابيهفيهيولدالذى

وجهاتزيبنماناصمشكللى

فيأبوهزوجياحين

وأصابهافكذلكاعد
اذاابننهااألبكلىتحرم
أمهابهوأع
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ظلبالنكحلشبهةوجعاأوعلىأصبلطأللهالىلتقعااحرمالذىغاماواابهاأصانهاوذلك
رجألكالمالفلوأالنساءمنوالكحوامانكحآباؤماسمهوثعالىالتقباركقالمالك
علىنكمحهااباهوذالوجهايزبنمأناعليحرمتبهاحألالفأصااناعدفيأةميانكح

بنمالنليتزوجهاابأبيموكاصمشكللييولدفيهالولدالذىبهويدحيالحدفيهعديهاليفامالحألله
الشاأاذاهوأصابابنتهااألبعليمخرموأصابهافكذلكاعدأبومفىزوجهاحين

اوناوطءانمنلقدمهيعليبنمهااينبهحانهالحدفاعليهمفيقالبالمرأةفيالرجلفىلتاركهقوله
أنصكلىيأولميتمأمهالحدفيعليمافيمسواعبننهااوجينزأفلهأةباميزوالحرمةالينمثرا
بنةانكوأمثلغيرهائهنحلوفضننتفانكائهاأوكاوفاتنئهماغيرنحلىقضنبنهااتكون

جمنيتزوجهاوفدتقدمأنلهااليبهوزافيهاالقولتقدمفهوالنىنكهأوسفاحمنغيرهمنب
يغىذلكثقالكلدوتقدماستهاصشمكديهبألمزمنانواالضةالمدونةفىمالكفول
فىلقاممافقدقاالبعدارصبألملبنتاوجذلفتزمفدنابالمنعفانفرععادتهاعن

واأحهلبهصازفعللذلفانالدنبنىزانهلمواابئابذلوقالعليهيقضىيقلولملمدونقفارقها
زهماللشوأوقدكرههلواقبا

منموولدتزدبهاحهدأخيهرمثلميالهمننحاوفةالبنتنتواذاقلناباالباحةفصل

وهذاالشافىقالبوظللهذلحازأنأبوالحسنالفاضىفقدحصفأرادأخيزيجهايةصار
أبووظلالماجشونبئكعبدالمالمتقسدمايئأصابنامنبهقدقالأوالحسنالقاضىقالهالذ

صهثيقولفبعفهملقريماعآلفىأصابهياخملوجهايزأالمجبوزلهعليصامىحنيفا
لمصاهزءاوينعبرتحريملبنتااالمعليهصحرمفيالوالىناعندوطئهاامرأةبيبتنتارالعليه
بببةارالليماصشحازصيقوللراأبوبهرانوجهايزأنلراامجوزألخئلعلةاهذهفعلى

هذاهعنىااودليلناالنهوجهايزصأنارأالمجوزألخىلعلةاهذههائمفعلىمنوخلقت
ذلنيرانالمذهبلمثعمهورهنوااألحرارينبلنكحايمنعفلممماهرةاليوجبنسباوالتحريم

وظلأصابنامعهمنقالهيعاعالهمنهذاخطأصراحالماجشونابنفولفىقالسحنوصاثزا

رسؤلكوبيهأهمكرظنىفيعبدالحمبئواأصبغوأباالزنامنابنتوجئزالموازاليافي
منمائهأنهاظقتهنمأللقدمومعتىالماعليصحرمولدبهلولدمنالولدعلىمحرمزنامننهاا

البنمأنليسوتةاطفىوفدقالدالنماصابهاصاهاشاءيهرانابنهوينكحهاموقولهفصل
ذلكمثلفىملكلىاوجهاوفدتقلمميتز

كنماانيريدشهقالنكحوجعلىيببالحاللأماالتمئعالىصمالذىوانماوقولهفصل
3الحرالفظمنطونسادوجهقالمصاهرةمنالقريمبهفهرالذصيقعالوجهذاعليهالوطمن

جصييههعلىبلطاللاصيبلولذلدظحأللشبهتالنكاحفيهانحالوطفواسؤلكويفتضى
ساثضةتهبهتكهوطئهاامرأصؤجرجالولوأنلفمداجهةمننحاللذالومعنىلنكاحا

محظورلبهنواموطهوابلمبايمنلمقوانلحرندمحاالوطلنثمرهذاأوصائمةأومحرهة
والتمهـكلمغيرهبكعنىوانماهوالنكاحشبهةلتعريمكنليسبمهمخر

وهلالساءمنبلؤموالشكمحوافانكالتتعالىقالوقهـولماللشرخمالتتعالىفمل
ثوناينهكلالمرأقيرمهاعلىلرجليكلقداالعلماأهلعتنجاعنصمقأبواىلقاكراآليقذا
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أبوالقافىمحالالعفدالفاسديالوطءفياالساتعاعانمايراوهوهذهبممالكنجسفتاءالبنا

أعلمللهوابهفيخذجمرمؤافهملقريماقبلسلأعلملتوايديرسلضالمافدالىتعافولهايحؤيفى
لوجهاعلىلنبههوتخاععدانيدصاحألالبهرثكامهاعدفيأةجميافلىأونجألنكحل

لميهنفانفهالصمقوأوصااشمروطرذلمنالمهروغةلقبولوواالمجيابياعوجودالولىا
فىوجدمنهالوطءويجمذالنيتزوجهاأنابنهفأصابهاصمشنلىظلةجفقالعدمباطعن

علىنكحفالباهالنقالعالئوناواطئبناليسالموطوةريمفأوججفاشبيقالنكلح
ثابتةلحمعحنكاداأحكمأنيديربيهبأيولدفههبخىاالولدبهحقلحدويدفيمااليقاملحاللجما

مأحمنالمصاهرةصمومخرلعدةالمصادفتزمنفاسدانوالطضبأصيباذاالنكحهذافيأ
فأمابالقريمأوعالممعتدةابأنثيرعالملصحيهفوجبأخيثبمشباالصابقفعمواغايريداالمكها

بمدأايممخرفىاتلسمالخألاهنمجتملحكمصكلندىفانبالحريمكاناعالميناذا
والتمأعم

تحرماوأصابهافكذلكأبوفيءلىنروبهايالثروجهاحينابنمأنلىوكومشوفولهفصلإ
سائىهثبوثيقتضىلنكحاذاحهفلعحرانبوشبعضاسامهايريدااذإهوأاألساببقاعلي

الالنكحهاالمجبوزمنجامع

رلشغاروالشغااعنىوسلمكلليهلاصلىلتارسولعرأدبناللهعبدعننافعهالئحنص
اللهرسولافولهشفماصداقبيليساآلخرابنههفيوجأنعليابنتهالرجلوجقيأن

يفتفىفاالحديثفىلورلمذالنكلحلشفارهوالشغاراانكحعنىوسلملعاآلسملى
قولاختلفاغاأبوالحسنالشيخقاليفسخأنفمباشوخالشغاورفسادهنكاحريممخ

عننهىهوقولهالحديثلفظكلليصنلمتفلشغارالخااهعنىفيلناسالشغارالخعالفاهالفى

وانمالعقدامنالمنعفىالخألوأبوممراخالشيقالتغسيرنافعنعالونالحديموبافيالشغار
قالمالئطيهبقولوأعلمياعنهفسادالمنهىيقتفىلنهىاأنفىثمالختألففسخهفىالخأل

مانقولهعلىوالدليلكلرالمعلونيمهالشغارجاممزأبوحنعفةوقالفسنوصوعطاءوالشانى

اطذالقياساجهةمنليلناودعنهلمنهىافساديقتضىلهىوالشغاراعنوسلملتمكلليهاكهيملي

فرعرجلينبنتصنالعفدىكالوزوجاديوجبفسالوذلثبنتواكحلناامثمصيناثبضعهال
األوالدولدتوانبعدهوالبناءقبليفممخانهالقاسمابنعنالمدونةففىوقعايفسخنهاإذاقلنا
لبناءاقبلخيفمغيرالمدؤلةفىماكزيادعنبنوقدروممططلىالصتالسيفسهكلليوقالقال

هذافىالخألفأنيهونواألظهرعندىعنهاللهرضىالوليدألقافىاقالبعدهواليفسخ

قأبوإلمالقاضىماراليهوقدألبناءثربعدالنكهبغيرافسخفيهالكقولامبنياعلى

كرمهرفانذالجنلتابئفياذالميمنوهذاسهعلىأعلمواللهاممانبينغيرحذعليهوفدصكمل
بمائقالمشهورمنبنتكازوجنىأنعلىبمائةبنئاأزوجكيقولأكرمهرشلذفيهماكان

الرجليزوحرجلافيألمجمازمبخمادينارعنعبدالرحمنروايةمنالمدنيةوفىاليبوزانهالمذهب

واووضعابذلدانألالبأسلصاحبهلصداقامنواحدمنهصاصويضعتهاآلخراينكحهابنتمو
ؤالكاوجاللبنتيزصلامنحدةوابضعكلقدجعلانهاألوللقولاهغاراممةكانلصداقا

منبجوزماالصامع

الالنكاح
مالكعنيىصكحدنى

بئعباللتهعنناقععن
صلىاللهعرأشرسول

عننهىوسلماللعه
أتلشغارالغاراننع

أنكللىطتاجللىاوجيز

ليساآلشوابنتهوجهفي
صداقلينهها



عمالمنوحش

القايممبنالىحنعبد
عبدالىحمنعنأببهعن

طيدبنفيفياوي
خنساءعنئاالنصا

يقأنأالنعاربنشدام
نيبوهىوجهااباها

فأتتذلكفكمرهت

الئمكليهسلىالتههـسول

نمكاحهافردوصلم
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صةيمنعوذلكمهرهابعضألنىاالضوملكعهحبالنوجاالخرلمجملدالىلبنتزوجهاوا
عرجمهرايهونألبفمعيدمايصاواحدقمنلضمسىأنقدألتانيةبةواالرووجالنكح
لمدونةافقلمفحابروايةفلناافاذفرعاعملتالعقديافصحاآلخكوضامنأنجمؤنعنبذلك

انهالقاسمبئابقولاذاقلناحقيققالشغاربينعوبينوالفرقويثبمطعدهالبناءأنيفسهقبل
فدخلمهراأنيمونبهوخمعصااليصحوشرطامهرالعقلممايصحأنيهوافىلبناءأمدانييفمم

لمهرفالفسادااذاعراعنوأماويثبشبعد5لبناافبليفسخذألنوحكملمهرافيبذلكلفسادا
انمثلمهرللدخرىولمبهمممهراهماالحداسىفانمسئللتمأعلموالعفدلمافدمناهافي

فسهبعدويلبناءاتجللعقداناهرفمخبنتداتزوجىأبئبمائثكلليبنتىاوجكأزيقول

سهىلتىابيغلفرقاوجهذلشعافدمناصنوعقداألخرىويثبتلهاههرلمبهمممكقدالتىلمناا
نفسادالنكحفيددخللفساذانبشذلامسئلةأعملتوالهامهرلمبسملتىوالهاحمر

ذاتعدقأحدالفولينرعلطلشغاالمتعقونكحعانلعفدفئلادفأملفسالمرادلعفدولفساا
فيالمدونةوفيالمهرالمعمممابالدخولووجبفيهوبعدهالبناهقبلفسخلعقدالفسادبالنكح

فبلوالتانيقيفسخوبعدهالبناقبلاحداهمايفسخوايتانراظيارينعقدعليالذالنكح

أعلموالقنصوالكلقيهوألعقإلفمبجيقامنلنكحاهذالفسمادفيواويئبشبعدهلهناها
بئأنعنظاهربنتهاآلخراوجهفيأنملىبنتاالرجليزوجلشغارأنياوفولهفمسل

رلشغاوامستلفيهمنكلىاوصوفدتفدملرافوالمننهأيردمايبينحتىمجملكليهلحديا
يخمتصاشنلكلناساوقدقالبعضلمدونةوهوظاهرأواالمتيناالبنتينفيإالختينكالشغارفي

فألبدخلرضاوأمامنيعتبرببرعليهولنكحافيبرضااليعتبرمنوهالباكربالبنتين

ذلكفىاالخهالعليويتببعده5لبنااقبلفيفسخيرصداقبغوجزوانماهىكالتىتةلشغارا

لزههماقالهلهولوشمالنكاحعلىرانلموالناشاليبإالموالتيوافيلهئمغابىاائباشحبهملمدونةاوفي
فسخفئلخألاألكرهلذمحذاالوجمنلنكاجمفيرصداقباياوالشغارنكحبايئالفرقأ

عبدمالكلفصواشاعلمالضكاحفسخبعدالبناءمبرجودكاهوفيالمئمغادنكاح
امبأتجخدخنساعناالنععارىعارئةيدبنيهفبنومجحلرحمناعبدأبيصكنعنسملفاابنلرحمنا

فردوسممليإدتصلىرسواللتهفكرهشذلمسفأتتنيبأبلمازؤجهاوهىإنأالنصاربة
وهىيريداشأباهاعقدنكحهاؤلثفبهرهتزوجهاوهىثيباخاباهافولهشىذكاحها
ألجازاعلييوقفهأخيعقدنكحهاوهاأحدضربانعلييهوفياوذلكأخيستاذثيبدود

لقاضىافقدحاصالموقوفيلنكحافأماوانكرهشذلكاياهيعقدنكاحهاويدزمهاأنوالئا

أبووقالالسبهوؤنهقابيوقالبالقربأبينراذاةميصازهفاصيفولباالخقلفأنسئطأبر
االصازةيرتقعاالجانيضهففذوانوجدتاالجازضانينعقدويقصعكلىلموفوفالنكاحافيحنيفة
جوازالنكحصةعلىوالدليلبوجهالموفوفالمجوزالنكاحالشافىوقالدقولنابطل

ذالذاأصلشهزالبكلنعمجإصازةموفوفاعلىالنكلحأنكونالقياسجهةمنالموفو
كلزأنيقفجاللفمنهخاعليعقديصعأنيقفذاأثاليلودلقبولاموفوفاعلىكان
فولمحالفالممافكحفصفةاالموفواذافلنأبممقالنكاحسئلكعقدالصتااالصازة

ابستأذويذكافابازاويشئرطوليتعلييعقدالولىايرهاوغالمدونةفيابناأكرهذ
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أبوفىلقااوقالنفذفدالولىقبلمقفكاحأصازشفااقاواذلكمنمابيدهنمقدأمضىبعديا
وفدوتالمرأةأبوحاراجمازةالولمحأازةابملىالمؤقوفلنكحينعقدااانيصحالحسن

مجوازالنكاحاذاقلنافرعكوأصابناجواذءيذوهوالذىالمرأةذناكرناصفقوففلىذ
ويبتىحالزوذلكمثلعلويالقداليصنعايعقدالوانأحببايئضرفاطكلىالموفو

االيجابوفاعليمؤالعقدبئلفعولكلاميأاليهوجمماكذللوأنفشالىذلكوجتناكالىما
انعليالمرأةوعننفسهلعقدعاولمحاطملطأنلثاقيااآلخرعلىطوفيهأحدوهغفهذا
جاذدالاوينرمياسافىالفرمقاسأضاضاوقالالخعارطرفامكلىموفوفاظيارفهذاإلرأة

االصولفىاليصبريجؤاألنقوباذاتهصابعدياذاافسخهاسضمننكالوابعدالبعدبالفرجأو
باليغالفرقاالصازةطرداهكلىلشكهالموقوفافيصيحطظلهالذوهذالصألةافىكيسبرالعمل

اليحوزطأعضدلقياساأنقهعأألثطاضىذلئتااللنكاحاوالبعدهافىازةاالفرب

بعدوماقالهلبيعاوإلينافياظيارينافيهننكاحاألالموفوفلبيعانجالىالموفوفلنكحا
كثبرهدونلصألةافيلعيليرايسصازةششساؤااابعيمودلمدةافريبفيجماذتهأخاذلمن
االسمقسانمنليهسدونكثيرهالصألةفيلمازضسبرالعاوذألننظرندكطفيظخذل

أتوفاالئابتالصحيحوالقياساللالزموالفرضاالجبهعالحقبلاليهالذصق

يمنعالكثيروالعملطاالتصالوفووضهاحكممهامنألنباجماعالصالةينافيالكتيرالعمل
لنكلواالصالةفي5كثيرلعملبارجمسبرافلذلفوقترازمناالحيمناللعملويسبراذلكمن

أخيجورطالتجايخحبوفهقلمفانكاجميعهدفداالصازةعلىطرفاهالموفوف
الموفوفانميجوذالبيعولذلهيناالوجهينفقدفسدقفاسداوقعوانكانأوفصرتمدته
سنةمناآلخرألعلىرفيهأحالموفوفالنكاحفىذلكيفقرقكاواالمدةطالتوان

بعديؤلمحبالفبولأالناليسعطاعيمسسيرمهلىذللشمنوالبدفيطرفيباآلخرأحداتصاللنكاجا
اليمفحيسهـيرهاويمعانعقادهيرالمدةفلذلككنكئاليعسيرةةدتأخرادواليفسااليحباسبغيرفصل

عليطرفاهالموقوفالنكلحفىيهوأاذانبشذلفمفأفرعالصالةفىملكالذلك
وفديهكلندىلصوهواوجعلىصالمنعوالعاوجهالجوازعلىصأحدمافوالناالحازة
آلخرففىكواهيقمافردبمنهاأخدطرفيعكلموقوفاحلنامايأوالحسينلقاضىااختاره

الولىلفوجهايةالجارفيالفاسمايلعثبيققولابدفيوروصأبوزأحازهذكرهنفدتقدمقوال
لفسخامنعفأررىكانهقالعاادخلفاننشقريبقفيلوانكاذلكيفسخقالدىضيضاعلى

فوالنالمدةمنوفيمابعداظألفطفىكراهيتلمحاياحعهفىاهذعلىوالخالفيرهلبناءولمبعدا

طويلهادونقصسبرالمدةفىانمجوفلنافاذافرع3أواللهواآلخرااللبطالالجوازأحدهما
هامييتعهتاهائمصيلئيبواليسهتالبكرأواوابنتماوجيزلرجلاهالفىعنحبيببناروىفقد

ذلئعمائزوانفانلبلدمأوالموضعافيمعهنتسبهموتزبقربذلكفانكانأويبلغهافترضىسا
بغيرأمرهااالهابههوفئعدمابالبغأوتبالبلداعهماجموضعموانعننتبعيدةلبلدأوكاكانضبغيرا

البلدفيااجماءنألثفعانبشرطفالصبهوزلبلدوالموضعاجمعهمافرضيهانعالتانبينو
بشرءاوجفيلذىامالعنوقاللرضااةمدفىلقربولميعتبرمقداراالرضاسهدةوقربلموضعوا
أبعدذالباليومرضاهوانكلحقدفانمبهوامجدئانالطرضىنهابغيرعلضرفكبراطاأ
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مععفىالبكروهىبنتهأختمأواروجفجنلقاسنمابنامماعمنالعتبيةوفىرصاؤلفذاأليام
يبشيشمالبالالعدضرضقىثابشكلندهكانتذاواأصازهممالاترضىشخيرفثمالبلدمقجه

لبلدوابعيدةواحداوهىحمعنفيلبلدأنيهؤقاافيمعهقولههامعنىلهممنوالكهفيلمذا
هصرمامنلقلزموشبهمواليوميدوازالإلبينهمافريبممنحدأواحصنفيبلسجمعهمافقالا

فاليبهوفىسوايقوااالسكندرفأمماهثلصازتفورذلفغأفيليهااأرسلاذابيفهايوماقوبهثير
انأحدهماموصعينفىحبيبوقولمصنوبناريايةبفاظألفأصبغوقالهجمازنهلحذلوأ

ولمءيةلقوحدأوارااالحصنلباديريداحدمقواموضعذألنيهؤالفىةفيثصرطحبيببنا
لوأحداليوماحبيبجعلبنافىلثاواحدمنهواموفعفىيكؤاللموجوزذلوانسحنوترطهينم

راظسةوالكئزالقليلحواليويخاليومسحنووجعللعقدقامن2حيزالبهثيرالمافي
مالدعنحبيببنافقدروىةلىاطويلفىلقوالاوأمافرغأعلمنعقواللهالوااأليلع
لنكاعقبلذالعلىاليفامانهأبوهابلغهامافعلذااترضىنمفلبائنلثيبابنهماايزوجالذىفى

مالدلقوللبنايفسخبعداانهأحدهمامحدكعابفىفوالذلفيوالصبغالبناءوالبعده
لديماللشقولختلوفداأصبغقالليصبهبراواللبنااقبلبالفسخانمايؤمرانىلعاوا
أرانتأخمبنيقطليااحبيببنجمووجوواعليسهالمقامأحبضاالأدوقالازأحازمان

النهلنكحاالذصينافىالخيارمننوعدمألنهيلىتوجبفسالطوالمدةاألخرالنكهكلناطرفى
كلليالجبرمنعفىفوألصبخووجلعقدباآلخرأومقارنتملهاطرقىألحدفطامندلمعتااضازجمكن
انماهولنكحاينافىلخهارالذىاوذلداهيتكرالنكهكلىافيهذاسبهوعليانصبنىالفسخ

االصجابآلخرمنالطرفابيدهلمنطرفيهأحدظياربعموجوداوأمالنكاحاطرفيلخياربعدوجودا

لردبالعيبجميارالهفاتمناتصغلمونهدوجودهلمبصحاذامنهلنكحايعدىألقبولفأليصحأوا
حهاظاهرنفرذوسلمليالتلتممليارسولتتثيبفكرهشذلفاوهىهـلهوفصل

سفهضنهيرثيباكانتاألجوانحماوهذورضاطااالبافينهالثيبابنتهاوجفيسأنلليسنهافي
األبكلهذاحمذاااذلممائراألولياءهعهاالننكحهامالهافانهاتملئأهيفىهامالكفأهي

نتكامبنشخدخنساحموردفيابأودوهذارهاجباااليللدغييهنفبمالهلنظرفياايلذىا
فردعوبنعروبىمنرجلمنهاأاحذفزيجهايوعاففتلرألنصااةدفتابنأنيسغعت

مالكصعبدالخدرىفيكرهقوفكحتمابالبابةنكلحهالماوسلمليهالتهارسواللتصلى
نكحفقالهذاأةميوااالرجليشهدعليهبنكاععربالخطابمأتىانلمصبالبرااكأبىعن

أةواصيشهدعلياالرجلبنكاعلىئولهالشجتولوكنشتفدمشفيهلرأجيزهلسروالا
لبثمهادةامقارنةهأحدهماباباهذاوفيهماسوأبولميشهدمرأهواكليرجلدنفردبالشهاانابربد
لنالحاكلقددتيتبشبشهاكرمنؤلتالنكهيوالعقدا

لنكاحلعئدادةنشهاامقارنةاألولفىلبابا
نائرطانةذلعفيناسالختاليشانماألفضلسافالخالننكحلعفداابةاأمامفارنة

لبوبعدذلكاالشهادبيفعئملنكاجمغرشهادةاويجيزعندناأخجنعقدالنكاحصةفي
بنيمبدالىحمنالمحدنومنعلىبنلحسنوااكجميرفيعبداللهلرأكأابئجمررعوبئلتهعبد

أومحدودمحناأوأهمبينناظسقينوانهدبنشامنيدلبوحنيفةالأوصونهابنيدمهدكلطوذ
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لعقدهلشهادةامقارنةلنكاحاةشرطمنلشافىاوقالأثانمىوايجوقفيوجلوقذفى
زاألوالوذلئشاهداعدلوأفلادهلفمضهوجبفالعقدحابئلشهادةاعنعرافان

لوالدليلواالبصرىسنياطالمسيببنوسععدعباسبئاىلوهوحنبلبئنوايالثور

حمعدعنجعفرعنبناسمعيلحدئناقالبةقالحدثنافطلفارفطاواهمارعلىمانقولهعلى
لمسااليئاعولودبنشحيىبصفيةبنيناعليوالمدينضألثابرخيبايئوسلمايهلاصلىلنبىاأقامأنس

نشوديهتهؤحنواواالقطاقردنبهامنفالقىباالنطاعأهيواللحمزخفيهامكانفةولالى
لمؤمنيناأمهاتمنىحجبهافانفقالوايمينلمؤمنينأومماهلكتأأمهاتحدىاونلىافقال
الناسيمبينوبينهاالحجابوسدلوطألهاخلفةارمخلفاالنهيرممامدكتىفهااحجلميان

أمهاتمنفهىحجبهاانقالواوسلمايلتماصلىلنبىالنيأصاالحدياشانهذامنليللدافوج
ذاعقداجهفالقعاسودليانامنلعالواذلباالشهادحهانثلكلىأشولوكانالمومنبن

منفعةعفدعلىهذاناثاودليلكالرجعقوشراءاألمةثادةلئماكيفتفلملبضحاالستباحة
صكفرهولمحواذاعقدالنسمئألارةتهكاالقىالشهادقشرطامفارقةتكنفلم

أشهبمحدعىوفقدرللشهدابنىالنكلهوانيفتمصخلملبناءايبلعليهوأشهداأفراثمشهود
الشهادةمنقدالنكحطتعرانلكووجهلىمالكحببمبعنفياواهروبيهماماليفرقعن

لذلكمنقعفساداداالذريعةليدةادامن8الوطءوالبنالعرىاداافيهالذريعة
الزناعنكلحالرثئلهكلحايدعاأناعياببهيوأفرخاوغفيأةهيادمعمنولوحازلكل

فسخلممنوعاالوجعالالبناوقعفنيالمعنىهذالبرتفعذلكمنفنعالخلىةفيلتعزيريازأن

وجهابعديتزولنكاحفسهاواحداولىشفااالشاهدادخلالقاسمابنقااللنكحامنادما
بناىوالمسيسمنعليهماحدلماتقدموهلفرعأحبابنأللنطحيضتستبرئأ

والشاهدجاهلماقأوكاناالحدعفماعالماقهماذرءأهيكانانانبغوألماجشوابناعنحبيب
نكاحهمامنلفاشىاواظهارهكاألمركرهوذالنكحبنائههاالممأومعرفةحهماناحدعلىا

شعاهمافااهينوانحداببههالةاليعذرانانكاناكنيقولملقايبابنانحبيبوفدبناقال
مردلواأالشهادالنهمناظهارهفيأبلغبهواالعألنالنكاحاالفشاءفىنمااشمونلماصافياقولوجه

وجداالعألنافاذدهفساتحنعاكناوصفةيفارقباالعالنلعقدولفسدالىكمانابهفترنياداالشها

الكمتمانحمالئبوشنهوفياالفشاءواالظهاراذاقصرعنأنلقاسمابئالهوجهوالحدانتنىبه
االببينقتشهداألهاذليعؤلفشايرخالذىاالماماليعلمنهاعقدمعابهينسمدلذىراواالستسرا

علمأللهلوابذعنده
دتهثابشحلنايثبتمنصفةفىلعاهـالبابا

مانفولهعلىلعلالدأتينميوارجلبشهادهواليذحالالرمنعدينشامنبأقلاليثبت

ليلناودلوجوباواألمريقتضىمنمحدلوىذواشهدلرجعقواافىوقمللطألقافىلىئعافوله
يئبتلمالنساءبانفرادهنيثبشبشهادةلمفاذالبداقىيئبحمعنىذاألقياسجهقامن

لنكهباننانااليثبتجنساهذوهوانثانليللقصاصواودلرصالكالحدامعاشعهادخهن
لفساقلعبيدواكابلهثادةلشافىدخليكنمنعفلم
يرلنكهفجقاهنهذاانيقتضىأجنرهوالالسرذانكحكنارضىممرلوفصل

لثمنتتىت04
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يفسخانهوقامالمثهنرفنحالنكحالفقهاءفيوفداختلفلهمرانكحلمنعمبانممنتعلعلهان
ستداللااليفسخفىلشاأبوحنيفقواوقالسعيداالنصارىبنمجيىوالىهرىالووقعا

عبدلدتهبئعامرعنلقرشىااالسودبنعبداللهوصأخبرقبنللهداعبواهبمارذلكبنافيأجما
انهالمعنىاجهةمنودلياناحبالنعلنوااقالكايموسسماليللهارسولأأبيهعنبراكبنا

زألمجوأفجبهـاعليهشواطأالذىالىنابهةلمشاوعممحبانفراراالستمانالخألف
العألناهنذددلمافيلولةواآالهوضربيمننيهذللشثرعودلىنااوجحتيزمناالعلىحجملنا

مدونقذلومعنىلكتماناثوعليالتواقىكفيهيرالذىافانإثبشذلكذافرعفعه
وفدالكمانالتواطؤعليبهترنيقحتىعهذافهوعقدعقدعفتىاعالنوالكركمانذ

لتواطؤاأؤوكلفناصخاثحكلندمناالشهاأحدأمرينلنكحبغقداتريقانالبدمننهااتفقناعلى
مايلزمناوصسافىالعفوددونئالمبهذاالنكهجهصانسكللىاتفقناعندناوةلكنماناعلي

ذلكفىديهثواألطلنكحاالشهادلعفداقارنةمسئفييلزمصئلىسمئلتأهذهفىالخالف

ضعوهاشاعنعجضرةاآلكرضىالخطابغركوقولههاشئديصاليمبقاألسانيدمعقار
النكحبهافقياتنرعاةاهيالبدمنفانهلمعنىاجههمنيرجحولكتمانامنلمنعايقوىبةلصحاا

يراوديفآرقهايماللذىاارناأسمبابمأححفالنلكآنانفىالزاومخنلسفاحامن
اصةالعقدنفسفياعاقاالشهادميفنذألولىنللزنافالوطءومفارقتهةفيبهاالشهاد

وجهوبيوطءاونابينعوزالوطءواقيجؤتصهبعدهالعقدأونفساالشهادفىبينالفرقالنه
فثتشابهحدالثانمانتتىتمماالعقدفياطألقزيادخكلىنناالنشزطوهواجترجلامنثان

يشترحتىندهنعقداليصهاطألقاانلشإفىمقوليالىكماناطؤعلىلتواىفقاكناي

وهىالضبهايشمابالعقدومقتضىليسحمنصفةاتفقاعلىذااويصحدوهواالشهامعنىآض

يصحمقدصنهمنمعللعقدطالفالشريعقفاافىصيحعقدصالنأولى5قلنامافكانلكمانا

فهوشهودستبهتههانكحوصفرعلمساقاضغيرهاواصارةواالكالبهعلحمةايقتفى
فيالقاسميممعشابنعيمىقالمالثوعرعنحبيببن51واكيرالشهودوانالسرنكحمن

عرنكبهنهموااسهلممممدثماهذاعلىجاكلرالوشهدعلعصنبمصريقولمعدالجالمسا
الذىهتللسراالفيانكاحيمونقالاليىسكيئصحيىعنفيهقبئاىروولحقوهواأصبخاقا

الفيفهونكافصاعدامدالشلفيرجالأفأماأةهيوالمجرجلالخطابنبعهدعروخ
ووجهالشافىالوبسرفصاعدافلبمهىالاذاعالمطدلشهودالنهذالاستاحمموانبافئ

انارواتفقوانرنىالىالتسببابهيشاولنكحافيينالذىلكماناامعقودعلينهاالىألوللفولا

حبيبووجمهممافدمناهلسرقالهافهونكحلثمهودالكبذولميعلملمكماالحكلىسطبالوا
عررضىمنانماهذاحبيبايجمقاللرمفيؤلوكنشققدكنآلامكررضىوفولفصلإ

وىوبةلعقواولكنوفعذااوالحدرجمهنهلمنعوالىجرعنالتشمدبدوجماعلىشضا
فياذادلملعافبالجهالذلكواناليصاحنهمعرفقاذلشنىشاتيااهدانلشايعاقبافيامحدع

نماللعركضىفولعندمحفىصحصملوليدوأبوالضىلقاقااللمنكيكهوالنافباحبيبويعا

عالونالغيرامنبالوطءالقرارفىلبنابههابعداوظهربهاالشهادذالميقعالجدفيعابوجبأنه
نكحلجىإمبقابيعهزوجهارمالهلدةمرأةافيغاكانممراقولصانوردوكذلكشهاا
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الججمههامنولماقدرذلكفيتفدملمالميهنعنهاللهالحدعررفىفدرأعنهمامنملتسر

محينلنااحذفيتفدمايغلكدقلوتفدنابمعثىلرجتتقدمشفععرلوكنتفولفهيهوننعب
لنكحىدالمرأقدودرر7ردالصظهرمنماولجمتلفيحكميجهلكنيهودانوالع

نتكااالسديةةطابيسارانسليمانلمميبوعنالسعيدفيعنشهابفياعنمالكص
وضربالتمكلنسهرضىاظطابناعرعاتاففرفيفطقهافنكحثلعقنىرشيمامخت

انكنعدثافينكحتلمرأةاأيماطاباظفيعرقالثمبيهاوفوقباتضروجهابالخفقة

آلخراكانثماألولزوجهامنتهابقيقكدعتدتابيفماثمفرقبهايدخللموجهاتزالذىزوجها
آلخراعتدشمنااألولثمامنبقعضكدعتدتاثمبيهابهافرقدخلفانكانالخطابمنضاطبا
طلجةانفولهشنهاسقلابثامهرهاواالالمسيبسعيدبنهالقثالقالأبداالمجتمعانئم

ويحتملابدالبناءبهاعدعهايريدانهفىفطلقهافنكحتلثقنىرشيدامخثكانتاالسدية
عممنوااليرهغنكاحفانرجعهاطألآليانفانيكوشبائناأنيبهشملورجععااطألأنيهون

لعدةافيممنوعونكاحهاعدفىكنوع5برنكفانياهابائنااطألفوانكانمنلعدةافي

صاأزواونويذرمنميعوفونوالذينلىتعاذلشقولهفيواالصل5اغيرفوتنكحبعدهاحتىو
ومعناهئألثففروهبأنفسهنبمنيئرلمطلقاتيوائعاوفولهأشهروعمثرابعةأربأنفسهنبصنتري
لنكاحاعنبصترال

االبةلعفواوجبدعلىيرضرباتزوجهاباهـلخففةوضرباظطاببنبهاعرفضروفولهفمل

فجسهالعدةافيوجتتزلنيافىحبيببناوفدقاللعمةافيلنكاحوهواالمحظيرمنارتكباهلما
وعلىالولىوعلىبةلعقوااكوجينضلىانالذةوجهينظرعلىأويباشرأويغمؤأوأويقبلالىوج

الىوجينلىالموازبناوقالكلههذلفألعقومغجهلومنةعدانهافيمهمبكلمالشهودمن

يتعمدولملقريماجهلولعلةبالهعلممنحميجلىبنفوالذلنيحعهلاالحدانكاناتعمد
وزوجهابالخفقةلمرأةاالتمكنهضىعرلضربذلدكانوعلىفيالذمحيعالمحظورفذلكارتكاسا

يمالقراكهماعاالموازعلىبناقوليحملالمعافبوبحسبوالذنوببةلعقواوتكونباضر

لمععمداقثماروايتاالقاسمأبوالشغاسقفافاوفدقالفداماواواالمحظيرجرأةبارتوتفحما
نيقأليعاقبوالمجدلثاهمايكدواحداا

الذىزوجهاافانكنعدفينكحتأةميايماكلنماسرضىاظطابنعروفولفصل

كليالخطاممربنبذلكالخطاسفأهياآلخرخاطبابننثمسنجمافرقبهايدخللمتزوجها
حممنبهالمدخولغيراحمبينصمعنهفيعواكجرلهمكطلنااالىلتقديمواذلكمجهلمنتعيمبممبيل

فكفسادهلعدةازمندلعفدعااالنالوجهيزبينهماالزملتفريقاطوذللمدخولا
عقدهفي

لعدةانقفماءاقبللفرفةاتكوأنيقتضىاألولفوجهاثامناعتدلطبقيشكلدثموفولهفصل

كلليهاعدهلعدقالكانقفماءاااالبطلفسخاولولميقع
أبومحدفىلفااقالبملفرابهبدعقلاليهامجردأيريداقالخطابمنثمكظطباوفولهفصل

بكجردبديهأيملقؤالنالوالثانيةالخطاببنعرفولهمامثلااحدذلروايهانفىعنمماك

اذاواجمدولمأصلىبمهبنمحريتألنسبفلماقفىيدخلبةلمذاالاأللقولووجحاالعفلظل

عنمالكعنوحدننى

فيسعهدعندثمهابفيا

بنسلمانيكنيبالم

االسدبةطلعةيسارأن

رشيدالئقفىمختكانت

ثاعدفنكحشفىفطلتها

بالخطالبناعرفضر

بالخففةزوجهاوضرب

بينهماثموفرقضربات

أيماالخطاببنعرقال

عمثهافينكحتأةاهن

الذىزوجهاكانفان

بهايدخللمتزوجفا

اعتدتشمبيفمافرق

ؤوجهاميتاعدبقعة

اطباوآلاثمكاناألول
كانفانرطابان

بيهمانمفرقبهادخل

ألولامنبفيقكدتهاععدنا

الاآلضحرثممناعتدتثم
هالدأبداقالسبهعمعان

ولهالىيباسعيدفيوقال

منهااسقلمهرهابما
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كانثاذاالوطءأصلهلقارنهبدحتىلمؤالفريمابهسداليتعلقمجردالعقدالفاوالنيعقدقال

لألياآبومحدغيرمسلمضىالقاردهالذمحأولدليلاذاالطأهاوبلابناوجفتزأةهيامخته
نكحاانىالثالقولماأبومحدولقاضىاقالأرادائباتهالتىالمسئلةافىأصعلهكالخأل

رهكثإقليلهشوىالمبابحسماوأيضامامنحبهابتىذااأصلهلخريمايتأبدبهفوجبأنعدةقى
البنهاألبدةكمثها
ثماألولمناعدبقيةاعتدتثمبيفمابهافرقدخلوانكاننهالتمرضىولهوةفصل

تعتدعمنهاشمماابيفانحضراألولعدةفىهاوتزالذىبهادخلانيدأنهيرآلضحرامنعتدتا
محلمكنوىفرذلدفىهاللثقولوقداخمللىالثامنعدةاستأنفتانقضتفاذااألولمن

أبوحنيفةالببينهاوبينموفرقيوممنتنكفيهالثاقامناعدانمالكعنوهببنوا3لقاابنا
الشافالوالثافىعدضناستأنفتاألولمنانقضضمدتهااذاانهاالتانيصكنهوالرواية

ومنحملهنأخيضعنأجلهتوأوالتياألحماللىتعافولهاألظهرعندىوهىاالولىبةلروااوج
جهةوهقالدفيأجلأصألاننايئحقفيحدةوامدةبمضىينقضىزأنفجاأجلفالقياسجهقا

بشبهةالوطأقومعلىموأفوىكدبفاءالنمكح3وصالالنكاححقوقمنالعدةاناالستدالل
هدةاتعقبهدقمناغنعفبأالوطءلعدةايتعقبأنلنكلهعنايثنحلمكاعلمافياماذاطرأخ

بهزأنفلمفيهالحقالستيفاطبةمضرومدةهذاالثانيةوجمالروايةووأحرىأولىالوطء
خألناليتدالعدتايئاباقلنافاذافرعاالحازةمدةأملهللاعلىلحقااتيافيهايستوفي

طفيهاحملهاوضععدةفانباحملاالعتدادكانفاذابالشهوراالعتدادباالقراءأوفيذلكفا
لمتعتبرقيهابدةلذلكمتعقنقوةبراالحلوضعانلكوجالوأشهبمحدعنواهاجيعارعع

راهاالستوأمابلحظةابعدسببمدكاوانالحلبوضععنهازوجهاثحليالمعوفيفالمطلقة
لثانىامنطلاواألشهرفانكاناالقراءبعدلاطيلحقبذلكولظاهراواألشهرفطريفهباالفرا

لوضعاايبرانهأصبغعنينمقفياوىرأشهرفصاعدالستةولدتوبهابعدحيفمةدخلوفمه
الفصنلوضعااوالسبؤبالحيضوجاكنلطألقاعدةالندةلامواليبهزكامناالستبرامن
لكقىوامحدقالالزوجايئاهنذليبرانهالكعنأشهبوايةريصنالموازوفيغبره

لميبرثهاوضعهزنىمنلاطولوكانلقايممابنمالواقاللوضعبعداثألشحمضلضعفاوتائنف
لعدهاكانتذاوامسعلىستلحقهاانبهالنيلحقلمألعمةااالفيحقاليامنوالبرأبوضعا
وتعتدمناالحدادفيهاوععثرتلزمأشنهربعةأراألولابعيديناألجلينأقصىاالايرلموفاعدةا
نكاحفهمغيومميتسنةعتدتاأومسشاضةتابةميدانكانتالمدونةفيقالفروهثألثهلىالثاا

لعدةاوفنكانتاالحدادعنهاسقطلعاعدهآتنقضىأنقبلالوفاةةانففكلىفانالثا

سقطنشحيفقأوحيفتايئكافانلهلثاامفارفةيومامنعدمنمابقىلىنظراطألقسناالولى

طالوانكاناالسعبرابقيةتنمادحميششاءتنتقلتفالسكنىامنمهكلدتمعاعااألوالبانعن
بهاوالرجعفاواليقرذليشهدعليكالهعدثاتنقضىأنقبلارسبهاعهـاوأراداألولرجعيا

أصبغعنينهقبئاومحذلدممراالستبراءتمبهاحنييدخل
نمأخبرعنوذاللداألهفألمخحلبدبينهمايتأيملقرايريمأناأبداليجتمعانئموقوله1فصل

صرجمفائماألولوهذامنائعتدبقيشكدبينهماثميفرقناوللقالبهاخليعدبافيدحنا
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بهايبنىأابنىلعدقاذاافيكحالناخاوفألصالكلوعلىاولالمكدةنقضااقبلكانبهاهبناه
الويتأبدالفريملمذهبمأنامنراولمثمافالطلعدةافيبهابنىالبعدمافانلعدقأوافي

برفاةطألقمأومنعدةفئالرجلوتجهايتزلتىافيتغريعهفىلقاسمأبوالشيخاوىروحنبلبنا
والوعلييإلحدزاوالثانيئانهمافدمناهعلىهايتأبدأدطتحرياحداهماوايتينرابالريمعا
االولىيايةالىوجووحنهفقوالشافىقاألبهواانقفعكداذايزوجهاأنولهالولدبهقيد

فكانتلناساءفيوفيابذلكالمعكنهرضىالخطافيكيفضامنرقمائبفلمشهواى

وفدأبومحدالفاضىقالاجماعانهفثبتنحالفلهولميعلماألمصارووتنتمثرفضاياضسر
وهذانتشاردشهرقذلوامعفلوالنحالئمكنارضىبىطاأببنفئعنذكمشلوىر
فىبناعنكحتفدمعقدنكحلعقدالثانىاانلقياساجهةمنذلكعلىالدليلاالجماعحم
ممنوعذاوطهاخالروايقالثانهةووجهالشهودمنعرااذاذلثأصليبطلفوجمأنعدة
مذهبانأبوالحسنالقاضىوفدقالزنتوشعقزوجتأونفسهازوجتهكالبربدتحرييتأفلم

أثمألبتةاهيرجلطلفانفرعأشلمواالنظرجهةمنذلفمعيففىالمشهورمالك
اأبدلهالعلكلألجنبىنهانافحبعاعنجيببنياوفقدواعدتنقضىأنفبلجمهاؤوثم

أتهامقفهىطلبشالذمحاعطعهاناكالىامرأتصالحمالفيهنأشهبعنمحدعنوروى
عدكافينكحهاالنابداكحابينهماواليتناانحفرقوأصابهاليهاوراجعهاافطلبؤللرده

وىوأبداعليالمحرماالحواسوظعذاأاسهالفكهـأواحدمنمحدسألمتصنهيرقال

ووجمالقوللعدةبعدانقفمامالهامخلمسئلتعاقىسهالثوأصاالقاسيمابنعنحبيبابن
وهوالتاقالفولوجواالجنبىدألصبوجمفالتزهنممنوععدهفيمنزوجاالوالنه

آفدعحهالمألبهثرطنحاللهاناليجوزغامنعهواالعثةالجلبممنوعليسانهإالظهر
أنتكيضفبلسيدهاولدبعدوفاةأموجؤمنفرعأخنهاكليأمياؤوجلذىاشبفا

قالممنون5الفدفىانهكالمنزوجونةالمياللشفىعنالفاسمبناقالفقفبهاالحيفمفالتىتومي
منأكامالكاشناراليموجعالقوالالولماةالعدفيوفيليسكالمزالانمالثنوصوقد

وأماشكنهافوجهاعلؤلوفيلوطئهاششببحأبلالنكاعنممنوعتنوهىصمفاالنزوجت
اندنجالفزفيافيممامترسنماالستبراإكمماوينلعدقالنمالحمليسألهليضغبنىلتاالفولا

مملقااأإبهحيفتقدفالخيضأتقشقبلؤلدأأوأمأتوجتروفرلتتعالىايفما
أمةطدقنعنيعبكذدئتالمالدلمذاواأصابلعدقاذاافيجالمفرالملزلقيسددبهسبيلفي

نكاحمنمعتدةنايينابملدأسابمنكللكاذالفاممبنالاعدفيدهافأصابهاس
نكحفاالعدةالمنأمفىكااذاكلوهذاسنثلةإملديمبنرأمعنهعستكأوأصاسبن

فىالقاسمفياعنمحدفيبهابفبألوبايئرفقدوومحاصبغولكنهفيهاوطفننيالعدقولمفياا
ه2هيأحباكالفاهـممابنوفؤلبغأقالبدرمؤوانثاربمايعدأسدهماتأفلفواليئ

الفاسمبمابناحنيمااالولالفولوجهالقاسمابغطنكيسيوايميذهلوألفةيفث
الثالىالقولووجالربثبكحريمالمباشرةيئبشبالنفبيلفانمثدبخرجمبمالوفىءالطكل

وأمامايتبتزيلجمهـبالتمخرفمايعبتالوطءمجرىىألمحاصبهوالقبلةالمباشرهمافمصاليممنأ

مقالثملعدةافيكعلناالستورعلىولوأرخيشافىعجمرأهدفاليجرىاالجتهابمنضي
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عليهأبدايقضىاليناكحهاشهبيلقاسمابناحبيبكلنفيوامحدوىفقدالمرأةومعدقتهأسى
ومنمسئلةلعدةانفسهاالسقطتسنهذامثلفىولوصدقتوالصوابعدقالبذلك

وقالثاييتأبدتحرالمدونةفىمالكعنروىذليوايقانفنىبعدالعدةودخللعدةافيعقد

فتأبددةلهافىحبناموطوءةااألوكوايآلالىوجهالعدةاالبالوطءفىيهااليتأبدمخرالخزوى

يتأبدفلمالعدةفىحبنيرموطوأةاغاالثانيةوايةالىووجهالعدةتصاسفىكالتىيمهثاتعصو
اوالغبرالعدةأصالفىهوطجدمنهلمانمسئلةلعدةاااليوجدمنهالمكالتىتحريها

انباتهواألخرىاحداهمانفيهروايهانالريمبيدتاوقىقكاحهيفسخأبومحدالقاضىفال

لعقدومجرداالنسبفىلشبهةاضالوهواديملقرتأبيدامعنىيوجدفيهلملظاهرانهوهوانفيهوج
يطأطابنتهاولماوجفرمرأةامختهكانتاذاوططضلىيفارنهمالملقريمنأبيدابهسداليتعلقلفاا

تأبيدانباتووجهاألميوجدمخريملبنشفانهابالعقدعليينتقضأيوالوليدوهنماعندىلقاضىاقال
ونكحهابعد5وحاغبرزأخألتنكحالعدةفىواعدتهيانئلةسمبالوطءاعتبارهالقربم

محدوروىيدخلأيلمادخلنكاحيفصصخماللثعنوأننمهبوبنامحدعنفقدورىلعدةا
لبسىالنهقالبمكليهواليقضىفيهبذلويؤملأليؤمراوفالفيهقلفراضعفنهلمأصبخعن

ىالمواعدأنمنأصبخبهافيمااألولالقولوجهزالموابنواختارذلكعدةفيبهكح
هىاندواعدةوهذهتقويوافوالمعروفاأناالهـاعدوهنالؤاولكنئعالىوفدقااللتهعنهاالمفى

يتقدمصكلقدوالمسيسقدنكاعلمانئىلعاالقولاووجهانعقدوعليهاالنكحبهاتمعنهاوالهنهى
دةاىاقىرصا6ووزاندأبومحضىالقاقالتتقدمصواعدةلميصحكالذىأفوجبلعدةافى
بهإمجانيةلثايالفراقااسبابففهاروايتانلعدةوجهابعداتزثم

المهرانوجهازلهاعلىبعدةافىمحةالنايدأنمنهابراسقلبماوقولسعيدواالمهرهأنصل

وجصننهةنفعمنهاعليوانمابذللهالسفاحوجهنفسهاعلىلهالنجالمتبذلأوبعدهاانعدةأصابهافي
عنروىالىهرىالنسعيدمفرداوكطذلئنوانمابالمسبسيرابوجباالوذلكالنكاح

هسئلةنهلىهراصعمرعنروالمالكللابيتفيقاالالمهرهاألحديشأنهذفسلما

فانقدرألمهراتفقاعلىاذاوهذاابناأمنوغيرهالموبناقالالمهرالمصمىفلهااذانبشذل

الموازعنفيهاصوعنقدلبناااختلفاقبلفانبعدهو4البنايختلفافبلفلئطاليخلوأناخعلفاقى

واالحلفاألبعليهاحلفيدقعأنأالروجأبىفانافاقالهأبؤهأعلىحلفطانشإنأمعبغ
تحلفالتفاوحصورهاثااالبعاألهياليغحتىثيباانكانتوأهانفسهعنذلدواسقط
أوفوسكهكانإققدرالصدفىأخنلفاوسواحبيهتبناقاللقاسماابنفوالوهومعنىقالالولىدون

وهومنجيفمايعنأبومحدأبهرالقافىفقدذحلفافالىقرعأواليفمدفيطأإلشانمايعنددتفيةا
قاليالضعفىالمذبخواالختألليبهرمحكللىأنعراأبىالثميخمنوصوفونةاالفظ

اؤويخهشحنالانولداالفولوجمابيأجدمائفذالنكحاذاألضىأنهعلىالمغبرةوقدنص

فرحلماتفبعلىبالججحأبكتبارهالئاقلالفووجكاللعانبيفماالفرفةوفوعيقتفبى
فافيبرىءحففىفاقعبيبمدعالئهالماسماافيقمألقيرالروجفانفولبعدالبناءوارإياختلفا
القوكوقعبسطناالبيعجمرمميبىئوهذاذلمععلعنادواشقهتعاالمرأةحلفتنكل
نجنلةدطفانبموجانهمهفدزهجمواتفقاالمداقفبصفياختلفادممبمئلةالبيوعفعة
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بعدالبناهذلكانكانتبهرافانكاولبهاأوثيباكانتانوجةالرفالقولفولطالبناءفبل
أصلينعليذامبنىأمانجقولهعليوالدليلوالشافىحنيفةألبىفاخوفيالىقولفالفول

لبناافبفمكلناليتاشوالصداقىعجلأنجيعهابللبألداهعظمفييةجاردةلعااأنكاأحد
بقبضالعادةفماصتقالعالكولذلكالعرفىملمىفرلالعوضفبضفيانقولأنوالثاق

كاشالعرففاذاالمريا2البابعدحافارقهوالطعامبعدفبضادعكاهاذاالطعاهاثكلنصن
الفولوجمأنيهونالعرفهدبهذلمايشمنجاكوادكالبناءنجلالمعحلالصداقدقع

ولوحلقالمالكأخالفولفولهالدفيدعيدىورهنيضضالراهنفىمالكولذلقالقوله
تىوهذانوالحيويالعروضالعيبندفعفيوجالىفؤللفولاالبناءلكنقبلالمؤجل

لممونةامافي

فأمالبنالتفدعنداابللمصكردمتعجيلانماهوفيذلكواممقاألفاضىاوقدقالفعمل
صدانيثبتدلئلماذاذلكلحالأبومحدالقاضىاوفاوجةالىفولفهبذلفالقوبلدالعرف

وجلواذاتحملفرعأعلملتهياليناهلماهـأظبالبناءوماقدمناهوجاكتوللقولايهؤفأل
الدفعياطيعلوجالىادكأاالقاسمبناعنيىصكسحيىوايةرمنلعتبيةاففىلرأفبالصداق

خولهوبهالكانكالحيلبنىثمرهناولوأخذلبالصداقالسمنونيصدفياطيلحلف
فيعندناقالهاالألهىصبراءةاقالصدقالهالوليسيهتبفىكاالبزاءبريأخذرهنه

حيفتهامنازتابتاالتنكحاأوعشراأشهربعةعنهازوجهادتعدأريتوفيالحرةالمرأة
زوجهاالمتيفمهااعثالوهذاشالحلعافتانيبةلىاكتمننفسهاتسعبرئحتى

يتوفونوالذينتعالىذلتولهفيواالصيلبعقأشهروعمثراأرعدتهافانكاشينهبرصاملاذا

بالتربصاالمتربمنيوشعنيوعشرأشهرأربعةبأنفسهنبمناقيواأذويذرونمنم
ىوخبرالبااليتربصكيراالزهنقمنأألنانجدفيبصبالتراالخباربمعنىزأنيمونواليجر

الوجوباالهيومقنضىاالهيالمرادبهأنفئبتنحبرهنجألفيهوننعالمحألا

ذلكهعبتوعهثرافارتابعقأشهرأقامشأراحيضنهايقولمنوطابتاانااوفولهفصل
اذاهفاحكفهافجللحلالريبقاذاضافاهبتلدتذحنيلنكاحالهالحيضتهافابهااليكمن

اكرذلبعدذوسيايبتافقاطلرليهيواالرتفاعيبةرضربينيبقملىوالرلحلضافشا
قعالىابت5شاان

هـةاطلىهقاألنكح

ةأةميارجلكانتيكتعرسمألعنفيللهوعبداعباسبنللهأشسبدابلغهالنههاص

مايداايرنهميجهعأنفكرهافولهشبيفياخيبهأأمففكرهاينبههليهاأنفأراد
نكحردعلىغاولسؤاالاةهـاطحقفيمماذلكواوأمةهلكحرةفيأذايجتمعكرها

نألئةعليطونبينهماالجعألالسؤالامنأعمطهاوذلكالجعمنععلىفأصابالحرةاالمتملى
عفعدفيوجهماجيعاقيأنوالعاعنهوهوالمسؤللحرةااالمقكلوجينزأنأحدهاأوج

أحاسمنالمنعفيالوجوهذهمدهيلماتساوشلكنهاالمةعلىونجالحرةيتزوالثالمانياحد
فرلمنفقدكاالحرةاإلمقوجيتزاالولوهوأنلوجافأماأحدههانامشألعننهبمجبعيإوأ

األهيءندنافيمالدقال

عنهايعوفيالحرةالمرأة
أربعةفتعتدزوجيا

االننكخاكعثراأشهر
حيفمنهامنارتابتان

نفسهامنهتستبرىحني

لحلاذاضافشايبةتلداز

الةالحرنكهاألمقكللي
مالكمنبكحدنتى

بئعمداللهاتبافنها

مربئوعبلماللهعماس

كانترجلسئألعن
دانرافأةصأةهيحتعا

فكرهاأمةلمهاينكع

لينهماصبهمعأن
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المسببوهؤفولسعيدبنيرالحرةوففاليجوزرجعئموجودالمالمعذلكمنمااللمنع
فولهدنعداالوالقولوجهحأللالتقعاكفيكتابيانهوفدقالهالدقالمعمالقدبناأخذبهو

فتياتممنمثانمأفماهلكتالمومناتالمحمسناتينكمحأنطوالمنميستطعلمئعالمحومن
لطولاهىالقولهذأعلىالحرةوذالمنمالعنتخشىلمنتعالمحذلكفولهالىالمومنات

أولىوجقلهزالحرةكونذلكيمنعمسفباناالمةنكاحيمنعهالحرةنكحالىبهيتوصلالذى
فبهالمالفىالسعةألنهالحرةصداقعلىهوالقدرةالطؤلأنالناالقولوجووأسرى

والئصرعاواليتوصللغةطوالمعىفليسشتالحرةفأماالحرافىنكحمنلعهاالمحماصحتاجيتوصل
النكحمنالعهتاجممايكالىبها

للهسالفىكتاذزأينلمواالمحدبنفقدفيلحأللللقعالىالفيكتاوأهاقواللئغانهفصل

قالعداعاموهذمائيهمواكلبابممنلصالحايئياشماالياىيأنكحوالىتعايريدفولة5فقاألرا
لمحقولهالمؤمناالمحصناتماينكحأنطوالمنكمملميستطعومنلىتعالقولهناسفةصكندمالكفهذ

يذكرإنهالقاسمكانفيأنأصبغحبيهبكلنبناوىروتلعنعتاثىخلمندلدكالى
وحألللمحتعالتأىكتالمجافىكلليفاستوقفناقحأللفيكتاباالمةنكاحصعمالكيفول

اآليةوأيفعافااالبدليلاليثبتالنسخمحدفيمنظرألمحاقالهىدنفقالأمحاآلياتوفي
منقلأااللعاماعلىفقاظايقدمأنفجبلخألاموضحقىلمنسوخفعامةمفتكندممامقوالناا
أخينتهحطوالصناكمتطحيلمومنلىتعافولهمعنىواألوضكلكندعأنيهونذلكفيلنسخا

لعئتاخشىذللنتعالىلطفولهالمؤمتاتفتيامخممنملكشأبكاناكمالمؤمناتظإلمحصنات
القولمنعناعليسكؤالعنهثرطاالفيهماعدمنكحهابوجودثصرطيوفيفألمجهمضكم
األياىوأنكحواتعالىوبىدفولهالحصربخألفاظقلمنلفظأنممونوشناالخطاببدليل

اآليةضنلمقيدااآليةماقابلنفشرطدونعامامطلفاوإمائمعبآبممنلمالحينوامنم
المطففقوسكتاآليةلمطلققففدبنركااآليةمنذلكعلىومازادلهاومماثأللمعناهاموافقاالمطلفة
حدمتعلقواحوردتافيمتىالمقيدةواآليةالمطلفةاآليةفىنقولبهذاوالمقيدةاآليةفىعنه

3خروجهاويحعملتفييدهلمقيدعيااطالقهعلىاللفظمقالمطلقفانمايكمللمجببواحدد

األهةنكحعنلسائلاسؤاللىاراجعاحالليققعالىاكتابفيوانهمالكفولوهوأنيهون

هحغيستطعلمفنوجلعزقولهأشارالىحاللتعالىالتكعابفيانهففالالحرهعلى
العنتخمثىلمنذلكتعالىقولهالىأيمانمكمامدكتالمؤمناتالمحصناتينكمحأنطوال
ليستالنهااالباحةاليمنعكندصالحركونيانالمثرطينصذيئوجودماكزمعيريدامنكم
أعلموالتذلثليلمخمنلىتعالتماتضنهكعاجامعنىطذافيكمولعنتامعهاواليأشبطول
مابدلكللىإلمدونةفىالكراهةأوعليالفريملىذلفهلممنوعانهثبتفاذافرع

عبدالحمبنواأشبمطقالواألمةوبايئبينهفرقحمرةأمقكليوجتزمنمالعكاقالالالقوالين
الخريميقعضىالفسخجابفاالقاسمبئاواختارهالحرهتروجهاخيرثانفقالرجعثمقال
للطولواجداكناذاولعاالمريمونالثراهيتأؤاليقعصىالنكحمنعمعالفسخوشع
حزبهوجهاينزضكلندهوليسالحزمحهيالحرهالبأسقالمالعداففىكتابوالمالالذمح

اهلىفبلىلشحائزوللحرقاظيالربعدذلعالقالثمبوهبناقالامهالههشأخيالتزواو
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لعنتاوضافلمالواصلذالطولامكليبهوزواهالنالشرواياشاحدالحرةاألمتكليانكلسهفي
الطولعدميكبوزمعوالثالثةكلنتاصبهدطوالوالضاموالثانيشبهوزوامصةخهنعبماذا

لمالافيأظهريئاآلضالقواليئفيلعنوالطولاالعنوالمجوزءوجودالطولوأهالوحوف
لخيارللنقصافاشالحرةلحرةاعلىهةاألنمينكحاقالنافاذاأفرعالحرةبهيرادسبهوزأنوانكن

تمممأنفيالمدونةفىقالمالثاظياربممىتطاالمنالدىأمقوهافركهاعدهاباختكمونالداخل
أوقفيمأفىلخيارلحرةايهومماالمغيرةالماجشوخوابناظلمشاانأوثمادفهاشاحبتمعه
نحرةفاظيارالماخقكديهاكانشاألهقمىاذاوأمااألمةعليالداضلةهىكانتاذاقتفا
الحداووجينالخياراذاثبتاناالوللقولاوجردتهشامتوانشاءشاقزلاألمقانكاحفي

لجبابهعيبالمحنهخيارهواليتعدىيفارأويقيمخيارمفأؤايهونماآلخرتجهتافيبمعتى
لحتهاالذىالضرراظيارالذالةاغايثبشلهقانهالثانيووجعالرواياوالبرصوالجذاموالخصاا

منهاخيااقلنابردنكحهاومتىنفسهاعنتريلهأنلهاوداخلقكللعهافلهااألمقضرهلكون
تطلقألحرةيهووهذافرعلتهازالفررالفىازيادخيأرافيكاشثحهافمخأ

نفسهاختارتاجمهاوانذخلواحدقبثلنقوانكانفسهابطلققواحدقأوبطلقتبهمقوخاكو

مالكعنوحدثىقةاالطلمسهاتطلقأنااليسايهااألمموجاكأيتزاوفيلسظالفشاوفدبالبتاتكانشنالثا
هواغاكانشالطاققالواحدةجميعاالمسعلتينفىالروايةعيقخرجالموفبينوالفرقواحدقباننة

سعيدبىيىبعكخسببافاذاعممفيوجوداألمةثابشوهوالطألشبااوبمالذالمعنىالنذلكبلمهـنق
ألامةلحالدقولكانمسهائطلقأقىإللشرعالثاباالاظيارهعالناألرتجاعيصحلمالصميحاننكاحالبطال
لخيأناالاظرةىلىالنصرانيةهذاعلىويدزمالباقوااللألقكالخحفانثباثاجعضعااللهصحالرجعقومماطألقيبطل

الحرةطاعتفانالحرهادباسألموالعتاجبطألفيالشاسألمهالسازرجتهفاادتفييسلمثمتسلمنحشالنصرإق
القسمالثلثاخعنفلفالهاثابتاألمففرةفركونمعتبيقبالوطءوالناودفاخالىجعقفيذافرققاعلىاليلزبمارتجاع
أبربرصمجمممصنمابوجدوففأشبووفشديهوالواألحوالاألوقاتجميعفىمستما
االعتبارفأشبهوفتودوقتغاهوفىواعاليستدامالوطالوطدفانموأماضرراالمتناعجذام

ككلىاالمقالتنكحيفولانهكاالمسيبسعيدفيسعيدعنفيصحيىمالبهصالنفعةبا
عنهاللهرضىفولهشالقسممنالثلثانفلهاالحرهطاعتفانالحرةأخثشاالحرقاال
أنلهاقدهنامالذفيالقولينأحدامنفرعلحرة51تشاأالحؤآالاألمقكللىإلتناكح
الطولعدماالمحذلكلهليسوالئافىالبنتوأمنوجودالطولمعالحرةاألمقكلىينزوفي

بدغأاقالحرةوالمشيئقفذلكفألخياالحرةاعلىاالهةنكاحهنعوأمامنوخوهالعنت
فجنانماذلكاألمةااذانكهمارالمرأهتخأنالحديشندناالواضقرالموازيقوانماوجفي

لعنثافيخافغيرهامنوالبدلهالنكفيمالحرةبأوذلكلشرطاألمقبالثنياواوجيتنرأنيجيزله

يخموزوجهالميتزانلعنتافهانفهههفهملىفيخالباوصغاأوهوصأبضعينحمرهلىاوالمجدطوال
مناهماقدالخيارعلىنحرةفيكولجرةاوجهاعليحينتذأنيتزله

الفانثمئالحاهعهافيعشبالمفامطابريدانبقسمامنلثلئاناطاعشالحرقفاالفانوفولهفصل
بناواهلفولاهذاافقيلفوالمالفدإختالثكولربقالثلثينالقحمانالحرة

فماانهمالكىاللقاسض35تادا4منةلمده1ذا1155ماذامالكسكلحه



هـأنطلوالينبنىماال

جدطوالوطوأتثزوجي
ذااأمةوجزوالثلحرة

أنااللحرةيبدصواللم
انوذلكألعنتصكغهثى

فيوقعالمحقالتباوكالله

منميستطعلمومنكتابه
لمحصناتاينكحأنطوال

ملكتكماالمومنات

فعياتممفأيكانم
لمنوقالذلكالمؤمنات

قالمنمالعنتخشى
والعنشطواكنامالك
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وهوأخثيادبينهمابالسوأءمميقلىالثاوالقولكالثولالمةالقسمصنالعلمبنللحرةأنالىموته
بقمرالثوالقممنمابااألولالقولوجهبيعةقالربوثبشهالكرعليهالموازبئاقاللقاسمابئا

اونهايثوصمندهاليألالحرةكانتفلماالقسملهامنإلحظليهاالتسلمالتىةالصغيرانبدليل
ذاالئااالقولووجهكثرأالقسمالحرصمنحظيكرنأنوجبفارادوالملفيواألمة
معمئفةوالكسوهكالنفقةواألمةالحرةفعتستوىوجقفوجبأنالىحقوقمنحق

االمثاللهلقسمابيفمافىأخيسويالمذهبفىفألخلألعبدافانكنصاوجاككاناذاوهذا
فىالعبدفدساوتاألمةاناألوللقولوجمااألمةعلىهـةاطيفضلقالفانهالماجشونابن

ذاعبذاالماجشوابنوجإتىلوالحرتحتلحرةالقصحميمفىصكايهافألتففعلالحرمة
وجيتزلحرأماللشوالينبنىقاللقسمكطرصافىهةااللىالحريفضلأناحكهدف

التهوذللئالعنتاثىيخأتاالطواللحرةمجدذالمأمقاوجواليتزيبهدطواللحرةوأمة

ملكمشايمانمماخلمؤمناالمحصناتاينكحأنطوالمنميستطعلمومنبهفىكتاقالعزوجل
وهذاشوالىنالعنشهالواقالمنملعنتاخشىلمنوقالذلكالمؤهناتفتياتممن

خوفلثاقياالطوليأحدهماعدميناألمقاالبشرطوجيرأنلههـالمجوزاطانكاقال
بزيادوعلىوابئهبالقاسمابنالمدونةفيعنهرواهمذهبمالثنهورصاذالعنشا
لعاالءالصصابفواطالبوجاعمعنأبىبئوعلىاآلككلنهرضىالخطاببنعروهوقولناقعبنوا

وجودانطنولاألمفمعأصازللحرنكحانهمالكعنانتماسمابئطعمنةواواالععبيوفي
هفهعلىلمتكمنمختموةانماعولمنذاهالقولانأوالحسنالفاضىوحصالعنتوأمن

ملكلابسطوقدتقدملطولاهىلحرخندهاذلالفأليبدءزلهانكانشخععرةطنأهاالروا
عادتهاعنايغنىلكذفى

أنطوالهنملميستطعومنئعالىفولهينلمذكورالمثرطيناعتباراعلىوالدلهلفصل
خمثىذللنقالتعالىثمالموهناتفتياتممنأيكالنملكتفمابالموهناتالمحصناتيخكح
لمالعنشانصكافوصةطوالبنبهحاليستطيعماءأناالاستباحتكاحفىفمثرطمنمالعنت

الفاضىعدحمعاخالمعذلكيجزلهلماحةاالبشرطيفىالمعنعانهذانكانذااألمقواوجيتز
أباحالنهلشرافىلخطابابدليلقاللمنبهلتعاقانمايصععندمحاوهذاضنهللهاالوليددضىا

لفظهانقاللنلنثرطيناعدممنصعالمنعهايدلكاآليةفيوليساغهبالشرطايئاهذا
المشرطينعدمذلدمعمنالمنعلصحابةاقولمنلمشهوراأاالإلحصرألفاظمفذلك

بظاهوليسأبوالحسنضىلقاالعهأشاراماالحرحكلىالىوجةعدمخذلكمنلمنعوادنرلمذكوا

ذلكصازةباالموازبناوأماقولفولهميرمنالرهذايصهكلىدأنيموالالصحابةأقوالمن
لثورىاوسفيانمجاهدوعنىوقدرجماعامنهيمنعلمانآليتيناعومولهفقنااالطألقعلى

وايةرلمدونضنااآليقفنىفيرلمذبهوالطولافىمالكلمحولختلففقداذاثبذلث1فرع

مالكعنالحسنأبلقاضىوايقارمنوقدتقدملمسالالطولاانماللثعننالهعبنواوهبابن
أمةوجلميتزحرةتحتكانتذااوقالمالثلموازعنابناواهرحرةعصعتهيكودطفىأنيطولاان
كرملطولثقاوهواالظهراناالوللقولاوجهلعنتاافولمالعواالذىالطولعدموان

القاعدبنخنماكنوقالواذرنامغالطولأولونكاستأذتعالىالتقاللمالياكثرةالفنىالعرب
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الغنىاسمعليهاالغحالعربكالسانفيبوجهالحرةعلييقعالطولاسموالنعلملغتىايريدأولى
المحصناشالمومناتينكحأقطوالمنميستطعلمتعالمحقالغنوهوانووجه3خرارليوا

هاالالوصولفيشرطامجعللمطوالالجرةولوكانتالحرةنيهحالىبلكايضوصلطولانجعل
لطولقااالستطاعقكلىولماعلقحرةينكحأنحرةميستطعلمومنيقولأناليصحالنه

فالئكاحمندهالمأللطوالاخافإلفنواذاتقورهذاعيرالحرةلطولاانعلمالحرةلىاالوصول
انفاذافلنافرعاعموالتالوطءجمتىفافكاعكندهالحرةالطولانفالالعقمومنبمعنى
لوجوةاالبزوجيألنوطولفلبسأوثألثزوجتانعندهفأنعنليسشبطولالحرة

فموالمالالطولاواذاقدنامالثفمنكاعبدالمالموازبن51واركاباحققثصرطى
ىيالحرةنكاحالطوالشأليجدمايصالكلدمانالأصخحبيبمنابنوىوالمعتبرمنه
مقاصاونكاحوالمونةوالنفقةالمرمنلمحعنات1أخينكتعالىفولهفىالمذكووةالمحصنة

أجدؤقوالبزوجماأصأالمراؤفجنقاألنادابنووتغيرهمققاعلىكانتبماروعي

لمحصناتينكلأطوالمنبميستطعلمومنالتتعإلىأمتانماتلوجيتزأنيههيالهملهاأبئما
النهعنملؤوألصبغروهوالمالنكحالىبهينوصليفنضىالفظاالمؤمهاشفظاهرهذا

بداليحرؤزبنابروقدقاللعنتامنيأبهبهاوفمتاع1المحامللىالحرةصبدماينففصكللىلمذاا
بهمايقلروسوأءفرعاالمةبهبماينكمحالحرةخنالنمبداالمةشكاحألحداوما

واممبدالمددفهوطوللىارنهأوابيعهيمنأوماملىأوديناعلىأوعرفانقداالحرةنكحعلى

المؤجلكالذينببعهـايمنالنهلبطولالمعتابقطلىاواالماجئسونابناقالممالكعن
قوالتبيعهبمنالالنهبطوللشىأجلالىلمعهقوابرالقالانهعنهحبيفبناوىور

ومصؤالنالحرةلمحنكاحابهمايتوصلمنافهمنطنلمنادبعدىلمراوالمالاثعر

اذالولميبلغفهوطرلومالمالجرةنكاحالىبههايتوصلئمنفمبلغبأخذثمنموالمعاوفأممنما
مترفبهامياليلةلطوالمدةافعمناوالليعرفبتبيعطنبراللمدلرابطولفليسلفيهـذجمن
طواللميعدلكفلذصارهاالفردرضيأويموتزأنلجوأ

جمبواززلفهرعليفلنافانمنتاببدطوالوالبخاامثوهووجفئألذائبشدلكافصل

لعنتااقظننكاحهانميقسخأصبغلموأؤعنابئوصالثانيقففدرايةوافلناباووانئكاح
انبافلهلمنيلليفهانميفرفيمالكعنلفاسمافياالموازعنبئوماففدجدلمطولوي
ومحامقبعينهاذمحالفيحبيبممموابحكلنهوووعنهورجحخففمدسدثمالسؤطظلالعنت
الذىلفولاعلىمبتىوجهاوحذاينزأزلهونلعنشاانفسملىاولعبرعنهاجمدفماالهو

انالحرهآالالطواللىوجومعزلمؤلكفالمجوناالبتمثرطتعليقوأهاعلياليصالكرجع
ختياراأمقينمنمنهمتناعنشباألاللهنفسهعلىماحافستباحةالىابهيدبالطولمايصلفي

عدممحاالمازنكاحنميهواقلنافاذامسئلةمعينةانكانتختيارهاامهرصضكلىأمالكميا
انجفمالمثرطينجموللئاالمعفلناالبجوزبعاواذاأروجيتزأنلهافألخألفالشرطيغ

العنتذالخوفواذددلهفاأربعاالبنكلحلعنتخيافيللمنكاعاالماءانمبنله
أمةوعندهأمةوجيثزجوزللحرأالنهامالكالماجشوشمنبئانحبيببئاوىفوأحدةجم

بصدمبعاألداباحففكحبقتفىلموازابناوابةرلعنشوظاهراخاوأشالبجدطوال11



بملثالرجلىفىماجا

تحتهوقدكانتالمرأه

ففارقها

مالكعنيىكحدشنى

أبعنشهاباممنعكن
زيدبئعيتعبدالرحمن

فىولانهكنثابت

ثألثااألهةيطلقالرجل

لهالمخلاايشنريهاثم

وحاغرهزثخكمححتى
ماألنهعوحدننى

المسيببنسعيدأنبلغه
عنرسنأليسابئوسليما

صاربةلهعبداوجنئرجل

بهالعبدألبتةثماافطله
بملدلهتححلفهلسيعضله

حتىلهالمخلنقالايين
غيرهؤوجاقنكض
ماالنهعنيمنىوص

رجكعناببناسأك
مملوكةأمةتحعهكاثت

طلقهاكانمداشتراطا

بملدلهمخلفقالواحد

نجانطألفهامبتعايمين

بمالثلهفألغلتجطالفها

صاوتنكمحيمينهخى
قالليمالنارجلغبره

فتلدمةايئكمع

س42

3ألشرطينأهقلوجوبوجفاذازلةمسئحدقمنهننكاعواتبللعنتاوخولطولا
الحسنأالقاضىقالجمهبئاقالهاألمةفراقاليدزملعنشفانهايامنلطولابعدذلكوج

انعقدلوجودأهةحهذانانقولهماعلىوالدليلاألمةحيفسهقالفانهالمرفىوعوقول
لعنتاخوفعاهـعدمنكاحمهاليفسخلمثرطينأحداالباحقفعدماشرطى4

ذلكعلىليللداالصعليالمسالةاألهةوجيزأنلعبمفالنلهافاماهـاطفيممهاوطذفصل

الحرةوجينزعنتكالحروالخوفطوليعدمدونوجهاتزلأنفجازلهالحريةكاالفىأنصسا
بنااأفولمالوجميعفىرلحرةفألخيالحرةاألمقكلىألمفأوااهـمكلىاطوجثزفانمسئلة
بذللثتعلمولمالحرةاألمقأياألمقكلىالحرخلىازوجاولامونولابناورممنفياواهاالهار
الحراالهحالخياركالهافانالحرة

أصبخعغالموازابئروىوالموطافيكرهقالذذااكناصدمالوالىوقولفصل
عايشقلعرباطرمفيلعنتاوأصللملعأوعيقامنلهالوىالعنتاالبيعقانرعنبلغنىقال
ارناوئىجودفجنخوفلظمماءباالىصاجههبلغتموجودفجناوءذبهويضنويتعبنسااالعلى

للفظاعليهيقعلوجهايئافعتمفكوموامعهكخافوعليهاليسعطاعلذىلصبرااجغممثمققابلغت
ياحدوتدقالمعنىالىاقفييعودلعفسيراالىنافكلىلىالهرعمايعودامننمايخافوالغةجهقامن

011الرناوفيلالهألكلعنتواالمشفلعنتالعينصاحبا

مختعففارفياوفدكانتلمرأةلداارجلصاءفي4 اماا
يطلفاالرجلفىيقولنهكاناثابتفيزيدعنالىحمنعبدبىأعنشهاببناعنمالكص

األمتعدىئشترالرجلفيفولهش5جاغيروتنسكححتىلهاالمخلايهايشزاألمقثألثائم
بهااالسغتاععليهفقدءمذاطلفهاثألثااانهمعنىكلىاغيروزتنكححتىلطلتهائألئاالمخلان
الهللهانمكلوغاليرماوطاوسعباسابنعنوىرووجؤااللعدهعلىسببوعلىصكل

كلقدالنكاخألمصاوآ1وهوفولفقهاهانقولهعلىليلوالد5غيروجتزطدتهانألثاولمكانيان
فبانلنكاحوطأهابعقداالميستبحمفمودمفاذانهبدليللشراءعقداأفوصمنهالوطاباحةفى

يسارالمسيبوسلمانسعيدبنانماالنملغهصوأحزىأونينعلمالهوطأهاالنبعهله
انبملداليلهمخلفهلوهبهاسهدهالهملعبأللبئةافطاقهايفلهحارعبدالهبرجزرجلسئالعن

بمتةأطلقهاانكانوجتمأدتجعدلهلعبدافيفولهماشوحاعيرهزتنكمعحتىلهلالالتكفقا
ثااليختلفوميراأبتياعافقأياياهاهبقأوصداملكهاغيرعالنوزبالهباتالمتناكحاليستيمهاتها

أاكاشارجلكنشهابابنسألماالنهمقاالباحةفيإبختلفلملدفلذلكصفقاالملدبوجه
ابهتظنيبشطالفهابملديمينمهالملهتحلفقالواحدةطلقهافاشزاهاوفدكاننملوكةتمأمة

طدقهااألمتعدانطيبتاعالذفىفولهشاغإرهونيثنكحدديمينجتىلهطألفهافالتحل
أورلداباسئباحتاجازاستباحنهابالنكلهفلذلثنألفدكلهالديمينعوجههبلهنجاتحلحدقاوا

صارلهاعهارتجلطاليمايمنععاايخعسنلميعثبماذلوطهابهبعقديستاحقتعملدكألجنبيقالن
أاستباحةبمنعنهرتحجاعهاامحالطالقأيفهامنلهدمالذكلكلقذاواقييسئيحهابمدداأن

هـنجتدداألهةيناكحالرجلالمفاللصفىألحهاصفستائفبىتحعهاواأكزادداوطائا



بإهاملكبعدابنياعهفيحئىثللمنمولغيرهيهىمابخيولبئالولدولللبذلكشلمانهاالنكيبتاعهائمظ
وهيهاشتراالنانقالطنما

ندهضمعتمنهثملحاكعبعدمافىوهىحمهتللممنهلغيروهىولدتهبذاللولدالذىولفلهأمممهاالتكونايتاعهامنهثم
لابذلكولدهأمنتبمأرىفلطجئابفهولندبهنشأموفعشحممنهاملوهىئراهااشفااهاقاكمادامابتياا

أءلمواللهىفمافىولدبذالنأملهجلئمتددمنمألتكوقالىكانشواخاألمقاذاكاقالىزاوشىوايهاىلم
كراهيةفطماجا00005القكونحوأأدوحنيفةوقالمنهصاملوالملكهاوهىيمينلمحالثالمتلدهنهشاعهالعدذلئمالا

لدايخيناالختينإمابةأتكونيملكفاصامألمنعفللمانهوالدليلءلمححانفولهملكمفافبلطامنهوالدمنبمثهـقدمولا
وانجنهاالوالمرأةبئ3لمشصعلو3ولدلهأم

لكماعنمحىحدئتىالثوركاوقالطلبذلداولدأمعندهكانضوضعتثممنهملوممههاتراانواوفولهفصل
عليليسلوالملفيموهىمةتحملامالحتىكهامدوانولدبذلمالتكموخإملشافىوا

عبيدنسهإلاللهعأنآتغالنااارصالعتقيملهالولدبمددأبيمحلمههلىعتقمنهاملكهاوهىلمامدانهمانقوله
أنأديهمسعوعنافيبالضرععلي

عنالخطاجسئلفيعربنتهاوالمرأةوانلاباألختينبةماايةلرأجاءفىما

مدداللوابنتهامنالمرأالخطالطيئعوانأبيهمسعودعنفيتبةبخللهبعبيدإلتهعشهابئانمالخص
ىإكبهدحافقاطاأحبانالخبرهماجيعاعرمافقالسوىإحداهمابعدلتوطأالهيطهلىبنتهامقواالمرأةعنسعل

وكاعنجميعاأخبرهماأخبزهمايريدأحبأنوابلفاالالمرأةفيكلنهالتبخااللخطالمجرفىعرفولالشذلالونهحاعن
عنوحدننىذلكءطءمنأيقماكانشامتنعاحداهماوفىمتىانهوذللشيقتفدلهيعيمااكوخواطئاأحبانال

عنشهابفياعنمالكفيانهعبدالعزعربنعنبقدبلغىبئانقالاباحالخطاسرضىذلدجموعناألصونحفنهى
رجألأنذؤيبفيفعهصةهاشنسائماآليقوفعهاوأئماثهاليحرمشأعلمذلديريدوالتئهعاعلىاالقر7فىفدزلقل

عنعفانبئممانزسنألعرفهاونافقامفتضىعليالنسإيحمأذامحليونسانمهنحجوجمهمالرقالفيوربلمالبلم
ايخأملدمناالخعيغانمقالعذبخمالكوفدينالكبالنكبهبمالوطعامافىبفيكوخالفرصبمبلمكذاللر

نالئىفقاولحلبينهمايمعأنوالبأساثماقالمفيبالمدديريدالوطرمبالنكهأنميحومانماوصعفشد
آيةوصهتهماأحاثماميةعلىكقديمالنهجألبدااألخربفابكلليواالبنقفقدكماألمحمهاةوئىغنلدالهب

أصنحأحبانفاماأنافألمجهعلمانمالمالييببنيافيمجهعأنوالعيقفلذلئنعازلهكناللةوطؤهاالجموزلهالوجهعنهذا
ذنلخرجرلئقالرضىالخطابعرفيولذلشقالبينهمابعقدالنكمحراللجعذلكافيبيمفالجعبينهمابالوط

الطرجألمفأفلقىمنأعلماابالوطءمأخوذذهالوعاهذالأعرفأنجبرهماجمععاهعناحباثالتش
علمهاللهصليابتهالصدرلالمعاصمابالنظرالىلذالاللعذادااءبماكذاحمومسئلةاالخقباد

رسوءقدنكاحاالبنقذالذاعقدعلىأصلالذةوجهللنظرعلىحرمئفانهلزطصممنالنقووج
ذلفقالعنفسالهوسلمكمنلألييننابناعمانالطرانزيبنمةممنشعهاافيممالئخكناص

شئاألمرمنلىلوكانذلقالعنعأأحبأنأنافألفاهاآيةؤمتهماآيةأحلهمانعبيفهافقالمجمعهليقال
شمهالكإقانلتهدمنفغاللوكاذلعنفسألهيسلمليهاللمصلىالنبىابأرجألحنعندمفلتىلخرنجن

طالىأدلنعلىأرامالثطابىبنأبلىشهاجاراافيقاللتفكألذللفشاحداوصدثئثماألمي
قعفافيعانسألقباذاألسعالىهثلالىاشذكمثللمالعواليرالىباندعانا

انهمالكعناللغهحدتعادلخليلكلولهيقايدبايرصيبادن2يققالوصمتهمآيةأحلتهناحكنهارضىعمانفقالذلبث
العواملرفيلنثلعنلطماءاالماصلكلقالنممنالمضتاتئعادوقولهيينياغيرملىكشأيماخهيفالاللحةأنراجغأوممامل



تكوناألمةفىالمالمث

يريدفيصيهاثملىجلعندا

ااأخهايصيبهأن

علعهصكرمحتىلهالمخل

بنكاحأخهافرج
شبهأوماأبةأوكتاقةأوعتا

عبدهوتجهافيذلك

أوتيرعبده

يصيبأنسكنالنهى
ببهألنتكامهألرجلا

مالكعنصحيحدئنى

الخطاببنعربلغمأنأنه
الفقاليةجارالبنهوحب

فدكمنمفثهافاقاثمسن

كهم6

وأنتعالىيريدقولهآيةثماصولهوغيرهمامنأختينيخصولمممذالئوهعنىأيمانم
يمينكميحنصولماألختايئبايئالجحمخريميدانهاعامتفىيراالمايدسلفاألختينتجمعوابين

أجمعانممنلتابقرضىلصماالمشهورعنذلوهوامنلمنعااالممارعلىأهلهماففاتفقوالغيره
وقواألختينقىوضاصةلمالاعامققآليةافهذهلقريمفي3يقائعالىفولهعومعدعهلدليلوا

منضاصةفكلراآليتينملدالمجينفيضاصةرهماكاألختينفيعامةمأيماأوماملكتتعالى
فنواألملةلخالعمقواافيىباجماعلمصيصاالإلفددخلهاان3يضاكراالوجه2خوجصكامضن

اعوعليحملهافوجبيدخاالنخصيصلملقريماوآيةنلبمدافانألالمجوفوطؤهنعةلرضاا

يديرفيصيبهاثملرجلاعندمفتكمونألاقىلدقالعاصأولمحوأصىجمهاألخرىاوتخصيص
لكقأشبأوهاأوكتابةقهأوعتابنكحأختهافرجعليمجرمحتىلهاالتحلاأخقايصيبأن

غيرهادبنإكالمسشفىجصحداالانهمحفالوهذاشأوغاليرعبدهيزوجاعبده
احداهماأويبهاعماوطءاحداقبلهلكهيجتمعافيواليخلوأنيمينهكمباجماعهمافيوالبأس

همااحدوطئأيتهماشاءفاذامفدأنيطأالوطفبلملكهاجتععافىفاناألخريبتاعفيطوهاثم
وطأهاوهمايستبيحأبينهمافيالجعمعىالنوطئلتىانضممهعلىمجرماألخرمححتىلعمش

أنيطأاشالنرامافبلثموطئالتىباعفاسمملىاألخرىنيلضليههماحرماحداكعفاذانالماقى
اجتععتاالذيلةيطأفيعفهوبتريدلمجىامانىأيتهماشاءاليطأأينلمايختفهوبالخيارأيضابا

الولىاشزاثماألخرىوطئثموطئلتئاباعفانمسئلةمنههماحدةوايطأأقبلملكهقى
وطئتراهابعدانفداشالنجهوطءاألولىلهوالمجلبعدأختهاوطئلتىالئانيهوطءاغلىيقيمفانه
مإلكلمواؤعنابنماحضالىواسبالتهابالوممتهاخلمرأةاحماوهلىاودعندهوعىأخنها

ألئهكانتأمةلرجلاأنيصيبعنىلنا

شزعشفنهافقالالتمسهافاقيةصارالبنهبولخطابابنحرانبلغهانهمالكص

غاوااوطولهالصمللمنبنهلداىسهايفتاليةراباوهبهحينالبنهعنهاللهعررضىفول

بهاواالستدشاعوطؤهابنهاعلىفيهاماصملهفدجمحرنهاليعرفهعنها5نها
ماتسزممنعضلمحونظرازكششكلنهانهافدكشفتهايريدفاقآلكهارفىوقولهفصل

أوتجريدبتقبيلمنهاأممفتلذذاثماحبيبنفياقالمهاواالستمتاعذةالاطلبوجهعلىجسدعا
وعلىبنهاعلىمجرمذلكفكلسنهانظرشمهوهمحامنشئلىأونظراةصقأومغاأومألعبةشرةأوهبا
أودسافهانظراهالوؤادالمذالزعنالواافيا5ورواملكهابعسدهاننهالئلذذبثئاأبيه

جمحدهامنأوغيرهفرجهاانظرهانسنأواضىلقااوقالبيهوالالبنمفألمخلامعصمهاقلذذ

ابنهبذلكلليغرمفلمانزالوالغيرمباشرةمنجسدهالىنظرالذألنهلعلوالدالمجرمهاوقال
مباعفوجباسهمعاعماالشطذافوللعمةوالدليلغيرلذهوجههامناذانظرالىذلكأصل
فقامشمليمواطلعتفأوهيئهترشلمهاعندانظراافأمامسثلةالبئكالوطءاملىبتحرمأن
مالالسكعرمهاالموازعنابنكعابقىهوعلمهافقامضتأوميومسشذلمضهعورتهعلى
والبقلبوالبعزللذهامنشنولميهناصعهذاذاىلكلنىوذأصبغالبناأبيعوالعلىلذ

ابتهكسقدامهاعلىسحرمااللتذاذبهافلموالفصدالاسعمتاعيوجدمنهلمانهووجمذلكيدوالفعل



كهم

بهافانىالثقربففقالالبنبمارلتعبدابنلموهبساقالالمجبرانبنعبدالرحمنهالكلنص

مالالعنعنوحدثنىالفظاذااووطئهاواالستمتاعمنايريدمنعهالنقرقولهلقيهاالاأدشمطانمفدأرد
رأنهالمبئرحمنعباللباالتعاررالتقرولذلقاملدالعايئمنالمعتادةالمنفعتالمفصودةمنالمنعمعناهفانماللاستهارا

فيءجداللهسالموهبقالهمالهماسوامنهادبدتكلفاعؤوجلقالبأنذلكينبثمممهاأمنأرادالمنعمماواالشجرةهفه
الفقاللةحارالشهأنمنكاخالمنعبهاواالستمتاعالوطءالمرأةولماكاخالمقصودمنثمرةالهذهعنأغالمالو

وطئهامنمنعابهايفر

اءفدوكد3أاأننئطفلمهلكاوالشهوةوااالرادةنالمظاهذمثلدوطأهاالنأرانهاايعنىدفدأردفاوفولهفصل
مالكدةءارابنىمماجمثاوالجاأردتاقالفاذمنهلمقصودابالفعلتعلقهممايقتضىفاعيغعاعطليمتى

بنلمثأالداتسعيريدبهاأنتملهاهنامجاالرادةأناالعهأذالرادهافتضىالطعامأردتواذاقالجاعها
لبن3اااالسودقالوأهالخربمالنظرمايوجبأواالمباشرةجمهامنيقئرنانااوهذااليحرماالرادقالقابعنماصة

لىحاريةرأيتلىاىاالكفىاولمدلئشهايريدطكالجعهاوأنمجتهلوبهاحمفأليتعلقالنائبمجرداالرادة
فيوهىءنهاشةيملماوجدمنهأنهاالدألأوأرادهصاولهالفىالجاعكلاعنالنشاطوأماعدمتحريمالبهيتعلق
افجلستءالقموبوجهأخبرهبهااالستمتاعمناياهابمايمنعيوهبهيحبرابنمحانأنلزمهالتحريممايفتضىبالمارلة
أتهاميمنالرجللمجلسبفلشليتوقاهاأخيعالهفيهامايكرمفاعليالنعمارجمرىوهبمنايلزمصومسئلةمنهاالمنع
فقمتصائضانىفقالتأحدلهيتبينلمفاناغهامباخلىكبذفععلمذلكلهيبينانمايحرههاعايهممهبمىلميهنوان
ألءكهامديةحارالدسميسوالأبوهصاريقملكهااليحلأللولدسميسحبيببئاقالفقدفياالهي

لىالقاهمإعأاللملطوأابهاففايبينحتىأوتدذذهنهابمثنفلممسهاخيفمأنيهونيلتذبالجىارىمنمبدغبلغذااصغيرانوانولده
نلننىذددل3أبادابنيصيىممالئسنمنهاصالتذبثمئوالبمسهاللوالددولديالولددوالداظلم

أبنابراهبمكماسمجالقمرفجيسشيهافيدمنكشفاعنهاوـرأيماريةمحدابنللقاسمااللسودقالاا
المدقعمدعنعملىعناسمااهطؤهابهابدأفأههاالإفزففمشفلمحائضىفقالماامرأتهمنالرج
اريففدانكشفالقمريريدانصأىمنكشفاعنهاوهفىلىمازيةوأيتافولهالشذلك

شاهبعنهافقذأثموانلهميمنالرجللجلسشمنهامجلسوقولهلقمراافيعليهكالأوالمعايئلذلكخالموجفواثوبهاعنها
البنىأهانفدهممتجسمهمجامععطاومباشرطعضومحاولةليهاااللئذاذبالنظرهذافدوجدهنهأتمكندالوطءامي

كذاوكذاففالبهافيفعلعنهالذلكفقامحدئضاامنبهأخبرتههااصلىاتماممنمنعمهاثماالستهتاعوجهبجمممهاعلي
كانوانلمرالملدعمديهبماالبنمكلىجاباتأنعنالقاسمابنمفنهاهعلىيحرمهاذلكمحدهلبنالبذاللقاسمفسأ

الكمنأكهـماصبهاضاصةاالستمهاععليممايحرمئزياملدابنمفاطالنيهبهالهأنيهوطئطا

يقظلهبثمحاورعفدعمافقالهسأثمحاريةاماحسلههبمحـواخانهميبنعبدالماكعنهلأبنابراهيمعن
فاماربةمنئوهبالبناورعالملئلروانكاعببهاكذاوكذافقالفيفعلاهبهاالبنىشاه
ساقهارأبمنكهممفةكذابهاأهبهاالبنئفيفعلانفدهممتفولهشقدرأيشساقيامنكشفةبهافاالثقرظلمم
مهافعجزفدرااألنانمهـوكذالمحذوفمطلىذلكفهامابمنعنمفدبرصلهكرايذولماذا
وفدهمشانأههاأستطعهاأردخيافلمالماالعنمطبرفعنحببصبن51كذلهواعها
ولذللثلجاعامكنكناكذاوكذابهافيفعللهههاالبنىاقالفدهممتفيصيبمفالحينئذالبتى

فيافددأيشسافاقبهارالاهاااريقوهبهاالبنىذقاامنكلمروانكأورعكمبداقالل
هوطامفدعماترذلئعناجقاواومفجاعهاوهباشلةمحاجنبفىسيروهذايمنسمكمشفا



اماءنكاحعنىالغ
الكنابأهل

نكحلالمالكقال

نعرانيةواليهوثجةأمة
وتعالىركتبااللهألن

لمحصناتوابهفيكتايفول

لمحصناتالمومناتمن

الكتابأوزااذيىابن

فهنفبلكممف
اليهودياتمنالحرائر

اللهوقالالنصرانيات

لمومنععالىتبارأث

أنطوالمنميسعفع
المؤمناتلمحصناتاينكمح

منأبثانمملكتفيا
فهنالمؤهناتفتياتم

قالمالكاالماءالمؤمنات

مازىفاللهأخليافا

المومناتاالماهنكاح

اماءأهلنكحمجنلولم

ايهوديةاآباا
إنيةوالن

مما018

ليجزااالالوطءبمثعممنولمليلفصدوا
لتوسولعلهكشمنماانمطشوفارآمنكهئمفابريدانمقدقدرايتساقهاواهيوفولفصل

لتناهىبنبأولمبقصدذلموأراداابذلكلغرمتفامورلرابالنظواالستمتاعفصداللذ

وأحملتثاعلموالشبهقخندهابغضعافيلتؤقفواالورعفى

لكهاباأهلعانكحعنهىا

والمحصناتيمنبيقولفىكتاقعالىابتالوالنصرانيةنكاعاميهوديقهالالصكلقالاص

والنصرانياتاليردياتالحرائرمنفهنفبلمالكتاليهنأوترأالذفيوالمحصناتعنالمؤمنالق
فماملكتالمؤهناتالمحصناتيذكحأنطوالهنملميستطعومنوتعالىتباركاللهوقال

هاالمنكحالتمفمافىىأحلمالدفانماقاللمومنات41االمافهتابومناتفتعاتممنأيمانم
اليكلانهالعوهذاشكلوالنصرانيةاليهوديةالكعاباماءأهلنكاحسكللالمؤمناشولم

جموالتذللىآاحنيفقفانكلسيرأبلفقهاوعامقالشافىاقالذاونيهوالنصرايهوديةأمةنكاح
حىبؤهنالممثهـيهتوالتنكحوالىتعاقولهمنللهامالرحمهبهستدلاهامانقولهعليلدليلا

جهةرانياثنلوايهوديةلايتناوللمثصركاتااسمأنعلىليلوالدعوههعلىيخمملوهذاعام
بذللىومعهكاابنالتثففدأشيمصبهتعيسىجعلومنشيعينبايئكاالشلشركامعتىاللغقأن

التعكنهوقالرضىبياتالحرازالكعانكاحمنخلمافىاآليةهدهعربعمومبنعبداللهتعدق

اللشالمهوتعالطفقولهالمثشعجهةيأمامنوولداصاحبةدتهجعلكنأعظمشركاأعلمال
ااالليعبدوااذاومألهيفولهابأفواههملتاللقولهمابئالمشعاىرلنصااالتموقالتفيعزيرا
عؤؤانفيهانفصاخاامرأةذهألمعنىجيتاومنعايشركوناالثرشحانهالهواحداال

عململكفرونفضافيهانفصخلمجؤدهميقااهـةكاطوتجهايتزأنمجزلمسملنكلهفلمامنحفي
لمسمصوجمكبدماأنفلىأرادرجللحرواللعهدلفأليجوزهذاذاثبتادشسئلةلكمتابا

نجهةبنمنهذانووجمؤالنذكلموازالمجلابئواحبيببناروفقدأمتصرانيةمن
عفنصرانيةلنصارىاهنمختهكانومنمسئلةلمجوسيةنكاحلحرفنعانكحيمنعالديئ

انممعنىلقاسمافياوجمقولاليفازاثاوعنأشهبيفاذلقاسمابئامحدعنىفقدروفأسلم
أشهبفواأبوعدفيلشيئاياألمومقوقالكاالخوةمتهستدااينافىأنلنكاغوجبابتداءابنافى
أعلمللهواسملقاابناقولمثلبعدمئماأشهببهرمحمدعنسلشألنملىأنأعتقتانيديرلعله

أوتواالذيئمنوالمحصفاتالمزمناتوالمحصضاتحنبهفىكتايقولتعالىالتفانوقولهفصل

بللرارانماثعلقتاالباحةيدأيروالنصرانياتيردياتلامنالحرازفهنقبلممنالكتاب
ثميؤمنحتىالمشركاتوالتنكمحواتعاشركهتفولهفيصعامسملمراالناالماونضاصهـقد

الحرائرفالىفهنقباعالكهاسعنأوتواالذمنوالمحصناتتعالىبقولهالحمهذاخص
وقدؤوجاآلبقالمانعةبعمومغصصةاآليةوقالواذلصبهاعقالفقهاهوعلىحراؤهننكحتعالى
والنجعمأخداالتمكئههاعبدالتمرضىفيوطلحةعفانبئعماننهملكعاباهلبفلصحااعتمنجما

اذاختمئآلمكرهذماثفدممملىاآلولفيمبعهومتموتعلقالتعورضيبنمنعمكيرضبدالله
يفغأىأرطلذلباافيبهاامنعةبهاعن5وريمغيرتحبنممالدفقمدكرذلك



بم19

عغلبحلىالمرأةيثائاعطبهوائماغذاةويغفيهياصأظريىولخرايشربعضدمنولده

بممنغبرتحرالفضلذفركريانفئسللرجاجعهايضاوهاالمجوزلىبفتضرلصبىا
فماملكتالمؤمناتنايئلمحع01ينكحأطؤالمنميستطعلمومنتعالىوقولهفصلإ

فمانرىاللهفانمااحللمالكظااالمامالمؤمناتنقالمالكالمومناتفتياتممنأيمانما
فقصرلمؤمناافعيأللمفقالئعالمحعناالهاجاالبمايفدإلينبهحيريدانلمومناتااالهاءنكح

حتىالمشركاتوالثنكحواثعالىفولهيفاالنأليفماكتملورهنبخدونعليهنالحمهذاا
أوتواالذفيميقلمحصناباحقاامنبعدمالفدمبالقصهصفأخرجينهيرهناالماقىعاميؤمن

بثنعبمؤمناتلسنالرئىاالماءفىالعامةااليةتحريمضاصسقنبتىالمؤمناتالفتياتالكتاب
االبالقصهصهنهنالفلىئجالحريمعليوالوثنياتالحوائرالمجوسياتحنعبئنكاحهن
دؤابهوقاأليإكقايماصرهنغمنالمحصناتالكتاجدونأوؤاالذبئمنالمحصنات

وهذاشبملدالبنوسيةاهيطحلقالمحالوالنالالثبلسيدعلمخوالنحرانية
بنهممزقيألىافاليؤدىبنممنهاصاأنوذلكنبملداللبيلكتااألمقاانكاقال

بالنكاحيبهزولمغلابملدماشوطوهاكافرفدذلكولمصنهاهترقيألىاأدىوجهاتزانكفر

لمجوسينهاهشكلىساداالفقهااجاعوعليهوالعفدنكاحبملديمايئوهالفألمجلالمجوسيةوأما

أنفبلبمجرداسألمهافيهاومجبرزذلكاجمينااثبمااووطؤمصازنكاحهااالسألملىاانتفلتوا

يكوناليمانيايؤمنحتىلممثركاتاوالتناكحوالىتعاذللقولهعلىحبمحيبوابئاقالهتصلى
وأجمأعلملتاوالصألةعلومتلميهنواندواالعتقافارالشهادة

صاناالحفىهاماه

ألزدلاأوالتهنلنساامنلمحصناتاأنمقالاقسيبفيسعيدعقشهاببناهاللسكنص
المحصناتعنانكلنهالتوضىالمسيبسعيدلمدقولشكلالىناصماللهأنانيفلكويرجع
عباسبئوعبداللهسمعودبئعبداللهبضهملعحاابجاعتنقالقداجأوالتاألزنمالنسا
بهلمراداأوطاوسعطاءعنوىرولعابعينامنبمبهاعةوقالهالئبوأبوسععداظدرىنوأنسى

لمحصناتانذكزالقولهمممنقوميلفتأسحاقاألفاضىاوجمقالاالمناحيابالقزلنساءاجاعقا
وكذلكاستقصاءالعفسيربهبذلجقواليبلغواواغافاواويمقالبالتزلهأحللنساءإالمنجاعقا

علىمعناهالتفسبرمنصاءحتهيقةمماليامفمبهمأيفايبينوافلماؤلىإغاصمفىتفسيرهاظلوا
شالتراعاواالااذالهلمساالتخانامنالىجليمينمماملكتذلكانقالأحدهمآمنفواليغ

النساءفىقىلتانمااآلبةفانأوطاسسبىفيوايةالربهءتمااالضوالقوليغئمماهاأوجز
وعذامحوالوجهواجهنأزبايئوينهنلعصمقانقطعشاينسبفاذاثركلبالفيأؤواجلهناللوق

صبهدلمذااهـسيدعالالحولهاباذسيدعاونكاحلعبداألمقبلذنانكاحفانالناسعلليهالن
هذاحألفاقاذيئاوالنعلماالبحجةصبهوزنقضهفليسلمسالينالعنبانشباجماعاطؤالوخا

لمسيبابنسعيدوهوفولطالقهااألمةبيعقالمنلردعلياسحاقأبراماضنفاايرايدحجةلقولا
ذياتانمرمعندهمعناهالمسيبسعيدبئوماقالهاليهواالتفسيرالشاشارلميتبواوبريدانهبم

وحهازنكاحيفسخاألمةبيعالنلهامخلفاوجلهازيةمارماقتياعالكتاالماهلعبرااألذ

الثمتئتى24از

ليهوديةاواالمةمالكقال
لسيدهالنصرانيفتلوا

هوطوالمجلبملدااليئ

بمداليينوسيةأم

نياالحصفىماعاء

مالكحكنييمحدئنى

سعيدضنشهابابهطعن

قالأنهالمممميبإبئ

طن4النسامنألمجعنات

ويرجعاالزواجاوالت
الىناالتمحرمأنلىالكذ



عننالكعنوحدئنى

عنوبلفهشهابافي

كاناهامحدأبئسملضا
الحرنكمحاذايقوالن
فممهاففدأحفمننهاالمة

كتأدمنللشوكلمافال

غعصنذلكيفولن
فسهانكحهااذالمتالحراا

يهم

وجازيصارسبىاالمنمعناهانالىوذهبسحاقاألقاضىامخرذلكفأعمعتعكلنهايلوفي
واتذهنلمحصناتاانلذلكفاخعارلنكاحايفسخلسياالنلجيناكبلهامخلببلدالحرسفا

المسبوسعموسعيدبنعوففيوعبدالرحمنوعكوعثمانالخطاببنممرقالبوواجاألز

بيعلمسيبأناسعيدبنقولمنماكينقلولملمسبياتاليهنبملدانهنيباحواختارانهوغيرهم
قالبونكاحهافرفةاليؤرفىاألمةبهعانقالمنولةلكمواباوأنيرذلداألمقطألقهالمالم

اوأعتقنهاترشانهاقماكالئشؤضىأبريرةحديثفيعليضاروىيدلولشافىيفقواأبوح
لماخيرطانكاحهابيعهايفسخولوكانوسلمكاياصلىلتارسولرهالخ

تعالىقولهمعنىانهـلهماوةساءلاجاعةمنالمحمسناتانوطاوكطعطاهوأهاقولفصل

ايةلميبلغاانهمااسحاقأبىالقاضىوفولويمالرمنلمأحلاالمااالماهلكايمالم
وضالفهماالصوااالىبهاستيعابايصألنستوعباولمالنظرفييريداخهماقصراأنيحتمللتفسيرا

صاتواكأيمانهمعاملكمتافرلهموفىالنساهجاعةنالمحصناخانقولهمافيموضعينفى
ملدأوأنواعنوعصكلىممايقحواساءلاعلياليقعالمحصناتلفظليالنعنلعصواباوماذطب
تولهفي4لنسااجاعةعلىاليفعالمحصناتأنعلىيدلوالذىثعاءالقهتمالىانبعدهذاوسنذكره

منوالمخملالنمماءالمحصناشبعضانوهذايقتضىللتبعيضومنالمسامنتعالمحوالمحصنات
سالناواوأخدمناءنىهافولهمفيالننىاالفىزائدةالمخونقالسيبويهالنزائدةانهاعلى
ااالىفأليعدللتبعيضامعنىالىيعودوهوسأولضلظاهرانهاللتبعباازائدطانكؤ

االهاملكشأيكانمتعالىفولهلنساءجماعقابهداليراالمحصناتأنوممايدلطلىاالبدليلزائدة
كانياذارمسالحينغمحصنينبأموالمتبتغواأنماوراءذلملموأحلالتمكلليمكتاب

الفريمفعلقالنساهمننوعالمحصناتأنفثبتمباحهننؤرايبقلمالمحصناشجاعقالنساه
واألخواتوالبناتاألمهاتاآليةأولفيصمتعالىانذأليفايدلحلىوغيرهنوأحلجمهن
نوعامنبعدذلككرلىنفالظاهرالنساامنوهنبالمصاهرةوممامجرمالمحارمياتذئرازاعوسا

بلغقأوشرعذاوثبشلنساالمحصناشجاعةاانولوسلمناهاتقدموعطفمكلىلرهديعقدلملنساها
االماطكمأيماخهمللراممرهاتحلىلنساوامعناهالنهيمونلمذهبعالكلفةلفاذفييهنلم

ممينكمماملكمتؤوجتكطاوسعطاءوصكلنوفدريمعوحمذاوجهوملدالرقبةبالنكاح

بعاألروالدلاألزمازادعليمناالفيراتلمذكواالمحصناتاننىلساالاوفدقالكلبيدة
يمينهماملكتبعاألرلرإثدعلىامنستثنىوالمذ5راهارلملمحوأحلتعابقوله
عيممىعنينهقوصابنروالىقصماللهأنلىذالرجعوالمسيبسعيدبنوقولفصل

درذاآليةفىليسنظرالنهفيالبعكاعوحذايكونوالفيحصاناماليهرمعناأنديناربنا
واألظهرعندصأنكلنالتأبرالوليددضىالقاضىفالالمسيبءسعيدبنتأويلوالسماعلىلزق
عقدنكماعفانمايتوجهينعقدعليهنأنيمنوالواجأزذواتكنذاالمحصناتاامعنايهو

اخنبارالقاضىأويإهنمافدناستثناموالذصااالبمددالبنزلىالعقدوذددونالوطءالىالقريم

عدبنالقاسمبلفعكنوشهاببناعنمالكصأعلملتوافيأظهرهافلناهسباقابا
يقول3دثكنأدمناللىقالهالكففدأصمنتهفسهاالحراألمةفكحذااكانايقوالنخههاا

الحروجمحمداذاثزينوالقاسمشهابابنقالالشاألمقالحراذانكحهافسياذلقممن
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علىواالحصانلرجماازازالمحعنمجببمكلىالذكطيداالحصانيرفقدأحصنعهفنمهااألهة
فالفبلمالكماسمنأوتواالذينمنوالمحصناتتعالىفولهلحريقابمعنىاالحصانأؤجه
يريدالنساءمنالمحصناتتعالىقولهمنواجاألزذواتالمحصناتوالثاقالحرائرهالفهن
عائئممةفيالتمكلنهرضىثابتبنقالحسانفافالبمعتىلثاالالحصانوااألزواجذيات
كلهالتارضى

الغوافللحوممنوتصبهنهيقبريبةهاؤنرذانحصان
علهاكاصمبمنعهاالنسألماألاالسالممحصنهتكونفالمرأةلمنعالعرجفىامصعرفقفىفياقال

فهوالذعيسققلزالهالذصذاالحصاوأماومحصنقبالتزويمالحريةالقفامحصنقبالكلوتكون

هبتأصاالصةاالتحصنأللرجماآلخراذاصفاشالمتقدمقنفالصفاتالرجمباؤلهحصلمن
محدباالحصانبننمافصدالفاسمياالفساءبكعنىلمحصناتاوهوأدساتكونوجهآضوفدتفذمبنكاح
االحصانمايههلوصقيالثاالمحصنصفاتفياالولبعتابوأبأروفيهاآلخرالوج

االحصانحبهمبمايثبتابعوالىلجاعامناالحصانبهذكرهامجصلفىوالثالثالعقودمن
لمحصنافاثاالوفقلبابا

طونفانهالصغبرفأمارالغقلعتباافىاختلفوقدلجاعمنمامسلمايصحاغايهوخبالأنهى
مضافلفعلوجالألشاوالمدونةمالدفيقالهةلصغيراوالمجمنرةلكباجمصنعرببماعصنا

بجماعفلشىصغبراكاذاياجاعفهوراكانكبفاذالهبحايعتبرأنفيجبوهوالرجلفاعلهلىا
لهثلتهنحقيؤزفينجمبأالضامالجاعحكموالمجامعثصغإيرقفلهالمجاهعكبيراكنذا

لتىلصبعقااالحصانثروطمنفبهاشعرطاعدممنحقفىواليؤؤلرهوخشاالحصاخدصفات
لمفقفىهذماوجدتافاذالحصاتماصفامنالحريففهىوأمامستلةلبلوغافهاعدم

حكمبالجايثبشلهلملصفائفمااهذهعدمشفيومنفههامحصنالجاغاوجدمنهماولمرأةواالرجل
بالجاعفههاسالينناكافانالسألماماهسئلةوجدخفيهذا7خرايثبللرواالحصان
فيهاالحصانوطشعرمنلوجودثصرطادوالمحصنفهومسلماالىجلكانوكذلدانمحصنأن

اليصحالوجههذابينهماعلىالنكاحألنالمسلمقدونههىتكوأنواليتصورفيهاكده

االحصانعنمحميسقلىفاناالسألمارتدعناالحصانئمحملمرأةأواانبشلرجلذوافرع
الفاسمفيوافولمالكثوومناكهذاسشأنفاالباحصاعصنايمنلماالسألمالىرجعفا

ايمانهحصانتموالالتسقطردئهاواةالرمن5رالفولؤلمخالنوثرهذاالمدوندفيسحنونوقال

علكلصكبطأنفوجبفدأشركوهذالىعلمبطنأشركتلئنلىئعاقولهاالوللقولوجهاو

نسأاللتمتعالىفريضتالحهتعودعليهفاناالسألمراجعارندثمذاانهامالكوفدقالعلهنبم
كالطألقبالردةيسفطوجيقفلمالىأحكممنطذاحكمأالتافىلقولاوجهويعيذنابهرحمتهأ

منهيصحممنكونهوأمامسئلىوجتهزبردتهوئعودطألفيبطللمزدانموجتهزلوطاوألنه
أويهرنطؤحايمكنالرتفالمرأةاتكوأنمثلنععبلىعفةبه2ليسالذىلنمميمفهوالجاعا

وانكاناالحصابهيقعبفانهوطؤهيهنمنصابئفاوطؤهيمنالذكروالمجبوبالرجل
الجاعذألنوجوالقاسمفياالموازعنابنواهورابهوأمالكحبيهبكنروامابئخصيا
شقدلجنوناوأمامسعلةعصنافرجبمانيهوناناالحعفيمساؤسريطوجديئدوةمنهيتأبئ
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وهومفيقلمجشلةاالوهىيطالمانلقاصمابنالمواؤعنابناابمالفروىأذلدفىاختلا
بكاكذلثفىأشمهباالعتباروظلالمحصنقدونهمفيقةقهىمجنؤالوهىانكندونمافهوألمحصن

بنوقاالبذألحدهيابهاقأليخصنمجنؤقادكلنمانمحصناهافهماوجمانكمفيقادإلى
يؤرذاالمعنىاأنالقاسمفيفوليوجمحصنانماافاحلأعينسواءكانامجنونالماجشون

الجنونأشهببانقولوجوكالحريقواالسألموجدفعهمن5يراليتعدمحتأثأوجباالخصافي
هبهوطللوطبفاعلاألنهالرجلنجالبرفيهيعتيقفانالحرمنومااليمنقصيةالحمنالينقض

فيهلمبعتبرالحريقفلذلكنقصفىحدمفماتأنيراوالكللكفرفانواالرلفضاالصغيريعلىا

طذاوعاءاالماكبوجمقولووجيحبهانفسهاكواحدمنلنىناصفبلبصفنالفاعل
تأنبرعندنالجنونوليسوطءاطرالمسلمجمحمنألىفوجبسممبالغمنقدوجديح

الحصانامنعفي
العفودمناالحصانبهبهملماوصفىلهاالبالهاأ

بناؤدقالاالحصانبهيهونلفامهدفأللعفدااالذكدألخيارفيأمارؤم11لعفدالعميحعوا
وجهويهلوطافألمجصنبعدهلدخوالواقبللفسادهأوفاسدايفسخ3اماننكححبيبص
لللدنصعماألسدلفاالميؤؤفيمالعقدرمةاامؤمتعلقابالكلنالاالحصاذألن

يثبشعدهولبنااقبللعقدكايفسخاكاطفانفرعلكلابصفاتفألمخعمللهومنا

فبلهوئىاقوأمااالحصانبهيفعفانبصمتموائباتكبهملذىالوفشاوفيلغقلابعدتماموفىو
فانهوطءممنوعانهقلنافانالوجهينمجتملأنهأدفيمنصاوعندىفلمالنكاحبهوهوالذصيفوت

احمانبهفمبازاليقعراءبعدأالستمجبأنيموباقيهوممنؤعأيلهألناالحصانبهاليقغ
لنكحاوليلزمااليألجطلتناولهألناالخصانبهانمقحولانخأكمماانصباصقلنااحأللاوال

الحصانابهيقعوطبعده

الباحةوجماعليالفرجفيبخاعامناالحصأنبهلربليقعذلثالشفىاالباب

فقدوجباالحصانالوجهذارذلكللىبقدالحشفةكرمقطوعذننهانيأالحشقةغابتافاذ

عتبارافألاعايتعلألظيمغوجوينلأولمأقىلاجتهعحفاشاالحصامنحقفي
فياىفقدوومنتعثراطنلمثرفانلمنتلذكراافيوهذامستلهملمهراوجوبوالترالممطدودفية

فرجهافىكرهبأصبعهاذكببرافأدخلتشعصاوجتزالتىفيالقاسمإفيعنعنأصبغحبيب
وطئهافانسمالقالبنامحدعنقالحلهالمذلكعليبئواثألثاالمطاقبعدذلفماخلهاثرانتان

ذااوهامسئلةأعلميكلهاواذلولممجصنهالمهىزلتفأفرجهافيماؤهفدخللفرجافوق
أولمحرمأوالصائممالوطيمبهبهرأهيتأومخراذاتعلقتوأماالكراهيةيامناعارالوطءمباكان

زادعدبنبيأخذهطرومالكعنلقاسمافيواهالذصرطذااالحصابةفاظيقعالمعتكف
المغيرةظلبثألثاوالطلقواليكلعنمالجطمنووروالمظاهرهنهااذاللحائضعبدالماك

االجمبانوجمتىوحبيببئساأووبكصنسحلبقولهالماجئمموبنوانفرداديناربنوا
اثباتوجولنكحلصمةكعقدااوجهعلىيقعأفوجباالحصايؤئدتمعنىنهاميظمافدمناه

وذلاليمنعمحظورةصفةعلىغاوفعمباعماهوطألنهالنكاحماليؤدقلوطاهذاااالحصان
تمنعلصاثمةاعدانوىفالذصراالحصانيكلثعلعمائماانقلنالاذاثرعاالحصائهيهبرفوع
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بنايقالفيهلجاعاقعةمواعنعلموالقمتليصليالنبىىماعلظالومحكذاولميفصلاناالخق
أوكلأذىيةأوفديغبأوراأوظقتلوكعارةأضارلمطأوصعامنذرمصياممننمايمب
أولتطواوأماصيامماتفدمعلىبنااأفيهاختلىلناجبفهذاواتعالىلتافىكعابصو

اوحذمجصنولئيلذفيهلوطاابهافولعالوأعليصنرغبزمعيزطجمحأذذففماسمفا
يةزالملونفوالمواإلفيلظ

االحهانحمبهفيمايثبتابعالباجالىء
بهيفعاآلخرفانمنكرهوأحدهمابههـأةبالوطءفاناالقراريتغقاعلىبهاولجئىاناالجصاخم

الالمدوفىوزادسنويةلموازوالمدونةامالفىعنسملقاااواهرالخكموإلفروالإلضبان
القولوجهبعدهزناويوجدفيأنبلاالحصانمنبهرتمماأقراختسقاروايقولفابعفبى

لفائلافيامالثالقوالاوجهوبهسكديهفهمااالبأللفافأليثبثوطءحيلدزمهابالاالحهااواا
انأردتيقولأنلمهرونزوجارأخدباالقراتانفرألردأنلمقرةاكتشهىاذجتالزابمق

الحدمجوزاسفاطولماكانلمئمبهةأسفاطهاادودئؤففىوإطلعذةايهالواوجبالىجةألبتشابها
والرجرعاالقراربعداالنكارصفامنصعةاالفرأرفكذلمجوزاسفاطجؤنحبهنجاتبالى

نكرتفأنتوجدتجوهائموسنةىثرلعامدضقامهاعندالىوجلضالمجفمبيقامستلهيظطا
من5وكذلطيرسنونقالمحصعةهىلمدونةافي3لقاابئافقدوجاكوأفريهوجوطمافي

نةلمدامنالرجمكعابوفيعوىداالفيهيتقدموجبمبانكرهاحقاتدفعيدأناشالاهالى
فألحدعليمكندقراظاهرأوبوطءياعاوطؤطلمبعلمانانههعهاألمزنافقالثمامقامهامعهطاان

وفيلنكاحافيكئابلنياخيرمنوهذهممربنيحيىقالرجمهبالوطرقرامنهظخململسمالؤ
واحدةاالليلندهايبشبعدالىناولولمالوطءأنكرتاذامالرجحدطعبدالملدانالموازيككلن

واختدفافيلمدةلشااذاطاواماالبعدالكااذاوهذافرعسملقاابنامحدوهونجوليول
فهافالكمئيرةالسنينيالطويللدهراامعهاقدأقاممحصنقيانكناالتكوناكنافامقبلاوط
لوادعتبمانكارالوطالبمنعهاالمفامطولالنقالعبدالماكمحدعنواهرذلالأولميفارفهافي

لعبداقالماللئكصنصهئلىهستلتنافىفكذلالمدةفاذلبعدطولللعنتعليعا

الفارفهاوجهاالبسهابعدعتقوييعناااللعبدالحرةابنكهوالتحصنمسهاذاالجرة

لعبديحعمنااوهذاكاقاليقأتههيايمسبعدععتووجيتزحتىبمحصنفليسيعتقافبل
خمنهالجهوراليهماذههماعلىعنهاوالدليلمألصوقالكلطا5لفقهاراجهوبمقالزوجتمالحرمو

كونفوجباشقااالصوفدوجدلخهاصفاتلفسادوالخياراعراعنبنكحموطوة
الحرقبنكحوجتهذلعبدأغابحصنااذانبشؤلشفانمسئلةزوجهاصاكلوكانعصنة
انهبدعلالمفألخالملىنهمالففرفيممهيدهيأذبهابنكهامافالسيدفيعاأذ

ممصكعنهامثيقدالنهالمذهبالممتمهورهنوطئهالنكهبعدالسيداأحازاشوابماالحصااليقع
وجةالىتعلمأفبلهوموالمجنهـشوالمطعالمجبوبخيارالحدفيوطءوطمهاكذللثصمن
لمنحبفانعلفألخألةااالبعدظيالئمسئلةالحصانلئماذمنبعثئاليقعانهما5
طشاكصفاتهمبنلىالحلالخمأرفيهكاملهوطالنلحرةلزوجقامجصلاالحصانا

مجمفوجبانألحعا

البجمصنمالكفال

والبنكحمسهااذاالحرة
لالنالعبدالحرهنحمن

وجهافابساوهريعتقإ

قبلاناؤفابعد

بمحعنفليسيعتقأن

عيفهبعدبزوجحق

أيههييكسو



كانتاذاالمةوالتالها

قبلفارقهاالحرثمنحت

المجعنهافانهشقان

أمةهىاياهاحهن

عهقهابعدثشكلحتى

فذلكروجهااويمعيبها
كانتاواالمتاذااحما

وهىالحرفتعتقتحت

فانهيفارقهاأفبلتحته

وهىعتفتاذايحعنها

يذاهواصابهابعدعنده

لحرةلوائعتوقالهاا

برأليهوديةالنصرانية
الحرجممنلمسالةواالمقا

هنأحدانكاافيالمسلم
فاصابها

الالمتعةنكلحا

ماالثعنيحيىحدثئ
عبداللهسئئشهابناعم

علىبنمحدابىوالحسن

أبيهماعنطالبأبىافي

طالبأبىبنعليعن
رسولأنالتمكلنهرضى

مليموسمالتصلىاقه
النساهمتعةعنى

كالحىمكرأخيبريوبم
االنسيةكرا

يهم14

قبههعشفيهصفاشاالحصانالنففدأحصنتهفوطئهابعدعتقهالعبدفاخكلعقوقولهفصل

توانماللعتقواالفواقوطئهافبلمنمحصنابماثقدمطونفانإالأعتقثميعتقأولؤدارقهاقبل

اذاقالمالواألمةصأعموالتمرأتهابصيبلعتقبعداوجيزبانبعدهذااحصانهيمون
ينكحهابهدعتقهاحتىمةأوهىياهاانكحهاليحمنهافانهتضقأنفبلفارقهالحرثماتنتكا

صنهاالالحرظدهتحتنتذااألمقانوهذاكاقالشاحمانهاوجهافذلكزيصيبهاو

ثمحتىيعتقاياهابتهصاامنبكلأللفدمالحصاناحماالواليثبترقهاصالفيياهااوطؤهوحهبمف
اقمجماالزفجنصوجهاويصميبهانكبهعدعتقهاتلحتىنماقالماوالعتقوجمعدازيصيبها

نضكحبذللصاالعتققبلوجاالزكاذاانهافألبلاحصافهاشرطافيكلعقدنكحهابعديهولق
اظيارمجصنهاذللصالنلمبعتفهاتعلمأنوأصابهافبلبداكاولوصاكانذاافانعجصنهالععقبعدا
فالصاالحصانبهاللقعفانهخبارايبقىوطصانوفدتقدمثابترققلهلمفالمعموالمقامافيلها

عندهاذاعتقشوهىصنهاانيفارقهاأنتمفبلوهتفتعتقهـاطكانتختذااواألمةمالك
تحههنحشالحرفتعتوهىكانتاألمقاذاانكاقالوهذاشتعتقبعدأناذاهوأصاا

كلتفهااليوجباالخياوالحىالاهلةأنشبالعتقعالمةكالععقهوأصابهابعداذاافانمحصفا
لعحقأوجباوجمعلىالوطوقعفاذااصماالزماوطيىهانكاصادففقدلعتقبهابعداأصا

ليهوديةالنصرانيقواقالمالوالحرهأعلموافهااالحصاصفاتخالتجاالحصاا
الصفاتانقالكاوهذاشفأصابهااحداهناذانكحالحرالمسممجصنالمسمةواالمة

كانتوجدشفيمواذامنحصانامنعصمتفينقصنشصفاتطذاتؤثرااالحصانانعضنلماا
كالكفرولما5رلمحولمتتعدافيهوجدفينالحصااائباتفيائؤرصمقفاكامصفات

رالمسمالمحالرموالمنعيتعداهموجمشفيفجناالحصانمنعرشفىلنقصاصفاتمنوالرق
بهاليتعدىاالحصانليمفجنغهاواليتعدمحنفعهنلمكتابيةواوالحرهلمسلمةاتحصنماالهةلملباا

صابتهاواهنحداابنكحهاالحصانبهاحميثبشلهإلتىحرمتهغام

المتعةكاخن

منمكنالترضىلبطاأبىعليعدفيبتىاوالحسنلتعبداعنشمهاببنامالكلنص
01مجرخييوملنسامتعقاعنىوسلملعبآكاآلكصلىارسوللبانطابنأبىعلىأبهماعن
متعهعنوسلمليالتمالتصلىرسولاقمكننهىرضىقولهشراالنسعةالحومأص

لنبهغاهىلمذكورةاباحنهاوالمتعثامنهاتفدممغنحهاونليوماكهىذلمثيريدانهيرخييوملنمساها
افقدالملةانقضتفاذاأوأفلذلكأوأكثرمناالسنتأوشهراالمرأةنرجلاغويتزأنالمؤقتشل

المسافريقولأنحبيبأومثلبنحبيبزادابنواالموازبنالههأهيكلالنكاححمبطل
بنللهمباحقثمبداالسألماأوللمتعقفىنتمطذماوقدكاأففلأقشحتىماوجلط6ؤلبلدايدخل
وأعالةلكاباحققنالبرضىطالىأبنأنكرعليصكلىحتىبملقرااالباحقولميعلمعلمعباس

فقالاليرصبالمتعتاسارجالانبلغهلياإلحنفيقامحدبنىوقدرولفريماذللشهنبماوردفي
بناوفدصوىخيبراطراالهليقلوملحومعنهاوعنوسلماللمكليهصلىالترسولنهىتياانئرجل
اغاهـبمبكباسابتمبنبكبذللشولعلصهرجعاعنلمععةايزانايجوعطاعباسابلىحبيبأن
صىيمجمسحخ
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لبئاءابلملفاأبوالشيخازاديفسخاخوقعادائبسذلفانهمسئألمكمواآللهثمول
جهةومنعنهفسادانهىيقهفىنهىعنهاواغهىوسلمعلياللهلىلنبىؤألشاووجوبعد

مسئلةولىلنكاعبفبربعدهكاولبناهايفسخثتبلأنفوجبفسدبعقدانمكقدنكحلمعتى01
واللئعكريهقارالقاسممحدبنففدمروىوالبأنبهاليألارايأتبهاأكليأاهينتزوءجل

أبرالقاسمالشيخوظللبناءوينبشبعدهافبليفسخالقاصمبنادعنمحهقدروىوفعأصهمفا
لنكاحامدةقددخلنالمتعقوذالشيأمنفيهأذلثفىلمنعاوجهبعدهوالبماسهفبل

تأبدمقعفماهالنكاعضدمفتفعامالنفيوهوانمتدشرطثانووجهفسادهفىالقديدوذالظؤز

المرأةيهنذلهلذلئملمهايمنعيشنرطفألمجوزأهنفعقالبفمعلىملواستكلللوأصلة
عنداالبالبناهويجبسمئلةالعقدلفصادفياوبعدماللبناهافبلوانمافلنايفسخاالنوا

لفساداساللعمواسبموهوالقالشيهأبوااقالبولمهممىذاالموكندمحدبنمهرالمثلقاسماانجيط
مدةبهايستهتعأيريدانهاالكهامسايداأقاليرهياتزوجوسئلآللمهروشالمحالعقاللى

ذلماقالهععنىلناساأخألقوالمنالجيلمنلشحاؤوليسهالئطيفارفهافقدروىعدنش

بعدلفرقةامايثهرطشفيلمتعةانمانكحواولمبشزطشيأوجهعلىوقحلنكاححبيهباابن
وجهازوقديمرهافجسكهافيسرغاليراسهاكلىالمرأقالرجليتزوجؤئيقالعااممدةانفمن

االمساكظشللرجللنكحاهذاالينافيانيريدفققفيفاوفهالموانهاضدايرئولمميذيداهـسا
نجولةرانباكعروضنشهاسمنابنمالنبهصللتوفيتالنكاحاينافىأوإلمفارفثو6

مولدةأهباهيستمتحابيعاتبنأميةشرالتفقاعنلتاالخطابرضىبنعردخلمتحليبنشحكبم
ىلرجمتلمتعقولوكنتتقدهفيهااذمفقالاالخطاسفزعايجرردنعرخعفشمنمغرج

أنوانمهتشنعاالبيهذايريدانظمفزعايجررداالتنالخطاسرضىعربنفؤجفيش
ائهبأهرمهتبلأنملىفاجمالفايملقرواالمنعمنليرسلماآلسصلىلنبىفبيقعمالقدم

لتهرسوالنهىلتىالمتعاأعلمللهيريدوالمتعةاذهمنعالتالخطاجرضىبنعروفولفصل
عتقدفيابثاشائعاعألماالناسايدأعالتيرلرجتولوكنشتقدمشفيهاعنهاشكليرسماصلى

نجارشافأيمللحرهقفمالمتمتعافياكوفلمنذلملىسخنىالحتىيملقرابصنذلوأخذ
باحةاوفدتفدمشفيهعالهواليعلممثلهيخنىأنيمنالكاالمحرملفريمكاالمراجهلمنناا
بقولطوثقدمتدرالصحاجمقأاأحدمنمنظألابعضفدعلمطونأنصمهملرلحديدرأفيمانهظ

االجاعلتقدملرجتاظالفولفيزويلاألتملالصكالذىلنصافيصنفيبيناعندي
فيهدهنعقايا

وعندينافيعيممىنعقفياصوىلهشقدمميملجمتلوالتمكنرضىوفولهفصل

فياثاللممجصنمنمجلدمحصناوانكانليومذالفعلمنيرجمانهناقعبناعنيىسكبنيكيى
منهمعرفتهعلىدخلوافيهاللىجملقاسمابناعنوأصبغالماجشونبئمامطرحبايبكن
يدرأفيمالحدوروصعمالئمانمظلالحديهااليبلغبصوجةيعافبمكلقوذلولكنطروه

انمظلاظطابئعرمندينادماروبنقولميسيوجبمرومؤلكويعاقبانكبهالما

نحألضلهوالحفظولمبنكرذلكلليمأحدبموخطبئنتشروقفعايامتنتقلوخطبهمالنماسذ
ولممجرمهلسنةاومتنممكعنمانصبنهؤياقوايةمقأصبغبهاحعجمالثاالقولاوجو

ماللئكنعنوحدئتىي

بنوهجمرمجمنشهالفيا

خكبمبنتخرلةرأبالى
الخطابفيممردخلشكلى

أمبهبنربيعةافقالت

لحملتأةبامياسستعتع
الخطاببنعرمنفغرني

فقإلهـداهمجرفزعا
كنتولوالمتعةهذه

لرجتنقدمشفبها



العبدنكاح

مالكعنيعيصئنى

ألمجمبدبئبيعةرأنمهمعح
لعبداينكحيفولليحمنا

قالعالكنسوةعأرب
ماسمعشفىأصسنوهذا
ؤلث

أثهم

عالماعامدارجلأتاهن3رفاحرمحوفيللنكلافيهغاوامداعالماعاأنامنضلىفالحذرانلغا
نموعندىالتأبوالوليدرضىضىنفااقالسملقماابناعليهالذىاألملقاالؤعذاالحذفعليه

ظللقر3ناأحرمهشكايثبتذاطيعبشفيهمخريمهرضلىواالناالجاعووفئاسمةاماحرمتها
وقبلبعدموخقائدهأصدأقوالهعلياالجاعووخشكلاااالخالفانلكفىرىوالذع
المالفوتاليذهقداالجماعأنهلىأبوبهراضىلقماابفذفيهنحتلضونالناسفاننهرجوع

بموتاالجاعينعقدانهوقالبهاعةذفاعلهاليكبذلكوالمتعقضيةحمفىباقالخاوحمعذفعلى
فاعلهيحذاذفعندصهبهقائليبقلمالنهلمتعةايممخرعلىاالجماعقدوخهذافعلىلطانفتينااحمى

مخريمهعلىينعقداالجاعلمأنهعليوكايدلعنهعباسبنعبداللهرجوعصحلمانهقولناوهذاءلى
للهوالولدابهاليلحقلوجبأنيمأحدعالمابالفر5بريمموأتاجماعاالنعقدولوالولدابهلجحقنها

منعليلحذوؤجولمجامخريمهمنذلكفيبرأبلناساأعالتيريدبذللوكنتأنمجمليو13
فيمجملذىااالمامهار3هاالعليلخالفانمدالثبهرعماألحالنوغيرهلحمفعمبالىجماألقتأتاه
لتبرفيقابالتؤالمالقولهايمنعيللتأواهوجأواخصامنلكذفىعندهكانذااالسماذلك

العبدحش

وهامالدقالنسوةبعأرهبداينكحيقوللرحمنعبداأببنبيعةرممحمالدانص
يجمعأنلهيددمباحاذايدايرنسوةعبدأربعاينكحقولهشلذلكمايععشفىأحسن
وروىاهالئبواؤقاالأميجوزذللعبدوهليحرجوازذلكفىكالحروالخألبينهن

قاذانمالكوهبنفيانعموروىاذأدرصعاوماذلكلنقولاناقالمالدانأشهبمكن
فولهلألولوجمالقولحنبلبنوااصاشىوااليشوأبوحنيفةاقالبواثنايئالعبداالالينزؤج

نفيسلفاننعبدالحروابينيفرقولمباعوثألشورهثنىالنسامنلمتعالمحفانكحواماطاب
لهااليةيتبشبتأويلحىلعبيدحألللمثائلةاانأؤالفبينوالمماحللمماطابقولهمعنى

النسامنلمفاغحواهاطابلهمقالفاذاوالعبيداألحمرارمواجهةفيالخطاسكالمانفالجواب
وهوانوجوابثانباعورلمووهومثنىصحلويطيبالذانلمفقدبابئباوثألشورمعنى
ماافعللهففيلادالمستطيبذلكأضيذااالسيماناالنسالومايثتيعةاذافيأبانلطيبلفظقا

علىحملهولوحازالمجاؤوجهاالباحضكللييرادبهجازأنلمكفالىاولمبضفأطلقطاسلفاذا

األصاردونمعوجعالىالخطابفانأظهرفيجبحلهءلميهفيهافلنااالضافقلكاقمحالوجفين
جمرهعحاأخالتعولواأدذذلكيقولوهوتعالىمساداالعبيدعلىاتنونفقاتالنلعبيدا

زبدفيباعتبرلفولاهذاافالجواإلأسلمزيدبنكذلفسرهعليماالنفاقيشقولمعيا
كلحماداذلمأعاليعيلمنوانمايقاللهبهثرعياذايعؤلعاللاليقالنهاليصحذلبلواليدزمأسلم
وهوماالعياللعولفوتزادحسمابهاواذاالفريضقتعولاوعاكامالذايعولتمايغالكاللواعياله

المفسبهانجأعقأهلبوالفمقالافتقراذايعيلمنعطلالحاجقيقالوالعيلىوالعيلةبهيعالوق

وابئئىوعكيمتوجماهدوالحسنعباسبامنبرلذلدووألتنيلىاأتعولواالأنتجولهبعتى
طاال4شأالرأنشمدهرغيرصسعدلدثارفتادةرالهتمعصو



كهم

لميلامنلهأبعدكابيفناليعدلانسكناقىالملىوعاتهقكذاانهاذلكوهعنىلرميهنكيمافي
عليبدلونمكشأيماأوماماحدةفواالتعدواأنخفغلمحفانتعاقولهممدكيبيهلجورفمابينهنوا

مفلميلاشيهكرمفذكرماالنمأيماأوماندكتحدةفواقالوجلانصكلزيلولعأائنالة
لعيالاالنكرةلمافالذلكنغاقالوالعيالاثرةضنكىلاداولوأدىلعدلانببينطواليدزمرلمحسرا

النسلمناوالنوجوابحاتكايافىهالمزوعليهنيلزهواالنغاقحمرارباألكامحصلباالماصلمخ
االصيدهوأمابهلهىيوأوكللباليمايتصدقالزمذللهبلوصاتهعليلنفقةاالعبدالتدزمان

العبدساطوالمألذيتسماومحفيعحمالشهوةماطريقهانالمعنىجهةومننفقتهتمنلزمحثئ
ابمبمارزءئصرهنسمماعأيماكاحعللتعالىقولهلثااالقولووجهلمثربواكلكأل
أأولوصازلعبدأنالحمهناويائاالبمداألحرارفمارزفوهانكارسماواةذلكفيصسؤاءومعنىئمفا
أنلمحفقىتعالبااأنالابالبينليسباآليةالستداللصزقعلراطرفمااوىساقدلكابعاأرجفيبز
اكاررقناهلغبدليسوفوجئازتناهسثاشركةالجيدناكاليسفماخعاقعوتملكهشريكلهدو
لوطءبالنيهاحراجوامنكثبرأحكارفياألصاأيهودطلعبيديشاافاناألحكاموأماجمنافيهافيشا
وأماوغيردلكواالشربةالمألذواالطعمهمنباصاتاإاتوابالهممالظوتحريمالجايومال

كلنتاأوالخوطولعيرعدممناالماهحوعلونحرلثلمالعبدمنصاالنكهففدأبيح
ألطاصكلىدملناهحالنفىالعبسدالحرةهسنانىبذلثالمراالوسالناوهوانناثاهـاببم

ادليلاآليةفيوليسةوالمسااعدمبذلدفثبتذنبعبرايهعيتوالحرسيدهاالباذنالعبداليناكع
أوإجعدداالفيالحرةاالمةتساوىولذلكبهيتعاقعاملفظصاتواعللىفيالمساواةننىعلى

البطاأبىبنوعلىطاباظبئعرعنوئمعانهالصحاتاغباخغاالقولصهذافىثدئعلق
ضوىدبهشتهارايصحاقوالملدشتهرمنذالنالموالنحاكهمارضىبربئلرحمنكلبط
لعفضيلاعليبىوعددذمعىانهلمعنىاجهةمنلقولطاطذاوجاظالفقخلىاالانهمعاالجاع

غيرمسملميللتغفاعلىبتىباووصفهلحدودوادلعدوالطألقلعبدالحرافيهوىاليسافؤنجبان
حرإئبراماءوبعهنوجميعهنحرائرجميعهنيجوزأنيهونفانهأربعاذاظنإيتزوجفع

فجازانأربعنكحوزلهلرووجمؤلدانالمالكعنأشهبمحدعنرواهاماسابرهن
حهئبسغبسيدهلهأذنانالحلللفلعبدنحاواقالعالكصئركالحرابمعأربهحين
شلخليلايدبالنكحأرذااحالعلىصيخمايفرقوالمحللبينهمافرقسيدهلهذلمياوان
اليثبتالمحللحونلسيدفيعاأذنذاايثبتلعبدنكهايدانيرالحلللفيالعبدنحافوله
وأماهزطلقهالمنثألثاالمطلقةيقمسدبعكلعلأنوذلكلخليلالدبهأزذاامشهفوالبدمنبوج

بيزلسيدواازةبايبهوزنهلعبذاانكحبينلنثرقوابمحللفليسأوآقامطلقثملغبرغعلعلزبرج
السمدجازأجازهلسيدفااكاليربرطقالعبدانكحمجزانزةفاندالصبهوزبالمحللالكح
األوالقأبوابلعبدثألنةنوفيزتهالحدأجافايسلىتعاالحايردلحقالمحللياونكاح

فأكوامهولمجا4يخاوومخننسهضلىغدهسبهوزمندفبملثاوالعبداحلسيدنادم
نكحهفيفقهلوالمهراحملى

الععدحنيدمسلامالثاألويفىلبابا

سجبرأحلتوليهالفيفىلشااوقالأبوحضيفةالوعلعه5يبهبرأنلعبدواابيديملدنكحالب
انمكمنتق0134

بره

والعبدمالدفال

احافخلهلحالنحالف

لموانثبنكاحهسيده

ثابةفرقسيدهأذحله

عليهمابيفرقوالمحلل

يدبالنكحأرذااحالجملى
كايليا
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عبابممنوالصالحيناألياكطعنمسماتعالمحوأفقولهمافدناهصةليوالدلمسيالنكحعلي
بههمأملمااالنكحبملكواولولملكفيأمرهمانهأحدمااآليئدليدكقحذهميتفلناميهلموا
لفكلهفبأناجبارأمتعطلىللسيدااعليكاالهاءوقدأجعنابذكرهمؤهقرااوا

منأنلمعئجهقاوهنبالقراقاستداللهفيعدأبىلقاضىابمنلعبدبمزقهاؤعذاايكون
انفرداذاذلككاليبهوزلهااذانبشذلفانهمسثلىيةاللنكحكااككلىجبارهيملدايكلدرفه
جبارهيمدالمبعفمحرانأثريكفيلهفانكابةريضرابانكحهذالبردولمبملدجيع

سيدهباذنلعبداوجفئاذ1مسثلةلحركانكاحهايمادفألمعالهنتزإعااكاليالنهلنكاحايعل
فقدفيهـلهأوأذالبفعبالنكحلهلماأباحانهذلكووجهزوجتهبهاعومادجبراسيدهاوزوجه

أحكاموالىجعتنارطءمنمنعهلهلعقدكاليسىذلبعداهنمنعهلهفليسمهملدجيعأح
أبراابأمتعونكاحاوالعبدهنكاحالىلسيدالمجبرامسثلةلعبدبذلكالمكاحملكهاا

ملدرتمحضانهمانقولهعلىلدليلواعبدهنكاحيبهبرسكليأحدفولعهفيفئلشااحنيفقوقال

بن51ارانكامحكاتبلسيدعلىوالسبهبرامسئالكاالمهيدزممذلكلمحهنكالمحاادعاهفاذا
أنلىلمجمنمحبوسابالرقمنكلقالبعضهلمعهقواأجللىالمعتقوابرالمدذلكمالزعنلمواا
لفنلعبدالماللرفهكااسمدهاالباذنوجزي

وفممقهلهبمعدلهيزانفسموسبهوعقدصكلىبهوزمنفمالثااآال

سيدبلؤنوجيتزلعبدأاازوجذاسخلىالوفسخمفانهلسيدلهيخاوتجونفسكلىعفدحمأمافي
قدهصهمنجنسمنلعقدالنهلعبداشراباواححهفنكاباذنوجزفانسيدهذنبغيراأو

سيددفانذنبغيراوجزيرانومالهفعهبمناحقهلسيدلتعلقااذنذلكفيرعتباكالوالنكاح11
انأبوالفرجالقاضىوحصاجاؤتهلهاالمنعبمنالمشرريجيزهأنلهفموهلللسيدفم

ايشرانمكلقداألوللقولاوجهعندئلصحيحوهوالسيدقالااليجوزإجازةأنهيقعضىلقياسا
لشزطادونذانبشبالشرعوالخياراومالهبمنافعهحقهلخيارللسيدلتعلقوانمافيماهيصهكلقس

أئهبصنحتيامالثالفوالاورجهلحنونواوالبرصيالجذاملنكاحجميارالردبالعنةصتايكنع
خئالناألوألصحلقبرلواأبوهاازذكالبكراااالجضبىبنةلرجلانكاحزاباصازذ

انيةااللىموقوألجنيبنغاالرجلانكاحاكالردبالعيبلفسغاملىغاهومؤونعبداا
يهونلفسهأنأياالصاؤطانأرادالفسخالسيداافاذاقلنافرعالخيارشتراطفاليجوزكا

عليهيطلقهاأينبلسيديفباماالنلموازعنامحدبنىوذلدلسيدمنيمفداةطلقتجطال
االطلققعاحدةيطلقهاألهليسوالثانىأحدهماحذامالفوالنالمدونقكنوفىصقأوالبعةا

بالمثرعالطالايقاععنممبيدهامنبهفياهااألولالقولوجهشةتلدالطلققبلوئكون
عهـليهادخلىممإلخسميلالانماالثالقولويجاوجلرلبتةوااراحدةدإيقاعيظله

عنصكليبالصاتجاللىوتزيلكليدهالباثنتفراحدةالوالطلقلعيبواامنعبدهفيالنكاح
ؤلطأوادبعدئمأجيزالففالبئماكامحكبدهلسيداعلمفانسئلىآعهيقاالهذلففلميهنكزهنأ

نهلراجةماكلنكلمجلسهفريبامنانكاخؤلكنمقالماالعنمحدىفقدرواالحازة

انكننهذلئاومعتىبائزاأراأفيشفألبعدأيامقالثمأجاليزالقالاوأمابفافألبأسلجوابوا
األهيفيلتوفابهدإراالفسخابعدباؤةااللهثكوالفالتفريقأجبزاالبقولهأراد
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مجلسهمنظميايبهيزأويفسخأنلهذافانأيعاشههوونفسيشاسايخهذلبأشئالوالتأمل
فماجملسهفىلسيدمادااويمدقىهقامهفىادايزصجأنفهذالهبالمرأدولميبينجيزثظلاما

منقامفانذلعالميثيفىانثقاليصدصحملقاابنالموازعنابنعاوروأجيزالبقولهدأرااننيعم
منمعمأللقدممجلسهقعامصننووجمؤلكمحدفولمعتىممهوهذااالحازةلههـتكنمجلس
بعدارادالسيدالفسخوامسئلةلمفريقادهاهيأننسبقظاهرقني5ادهييبيغلمفوله

وجهلعبدبزايسصعأالاللىلخيارفانامةستداايريدنهالمجلسافيدتوقدجملمجلسامنلقياما
ذلألنهلفسنهعدالهبهوفألذلكمنعصنعلىيقدرسيدهكانيجميدبنكحسلىلابدع
ذلومثلازةاالعنلمابهونوذألقكايئامصنهقاأومايقومسيلهاساتعبهاباذنفإل

عليوالصدافيلنكاعمازايمنعفاقفلمعليهابدخل2هثمبغيراذنهكبدهالسيدبنكيلمأ
ملقاصافىاعنمحكليسيورالعبدونجوه

لعبدانكحفيوالنفقةلمهراحمنثاكاالباب
لسيداعلىلعبدليسذمقاكهباذنمفالمهرفينذنمفانبغيرااسيدماكبهاذنينالصنلىأنلعبدا

أومخودلدفبهأؤهبةبصدفةمالنكهمنابدلهلبدمايطرأأمقاذذلومعىيثزمأااثنمن
لىوقااللشالأوخدمةبمنعةحركانهعوضهىالتىسمهالىوجقدورلععلىالمهروالعفقةيثعا

افيالسهدلعبدهاذامانقولهعوالدليلحركانههنرضالذمحوءيهمسبهالمهروالعففقفى

1مسئلفعهمنامنحفاعناليخرجرفبتمفاكذلكمنشياكهمامناليخرجكنلمالنمكاحا
ههركئرمنأوانكنكممؤكرمثلهرفانكانلمدرالسيدةانصفأممدهباذنكحانكاا

وجقنهرةظكالبناءفينبلواعزضالسيدبذلكمفااطشااااللسيداايجزذللممل
فيهضاعترضلبنابنلصبعداكللمفالنكاحافيفسخنمتنحأنبايئورالمثاذلكمنترضىيانب

انمااطألقأالذنأنذلكهووجمهرالمعلمازادعلىيستردأنلهونواتهكاالنكاحبعدلىوم
لسيدفاصازاسيدهنكمهغيرادنوانكانسثلةمذلمثعلىمازاديدزمدنيالمعتايقتضى
فالالبناءفبلالنكحفسخومحدوانحبصبئاالمهرقالهصازةاحظنحازتهاالمهرالنفلهاجيع
لمالاالديناربعروهوبهاالقدرهايسقللسيدستردما1لمنامثخمبعدافوالمجراشألهامن

للعبذفليسمنهالتزاعهمجوزلهولناالسعدبحقالعبدقدتعلقمالاذالووجالسيدمال

مسثلة3والتمالعبدمقاذفيانهحبيمببنالمهرفقدقالامنرسبهعاأماما6فيماالباذندالتعر
فالنفقةفانكانشحرةذنهأوبغيراباذتهسواءنكحا4شنلسيداطلييهوالىوجقفألوأمانفقة

النفقةاعليتشزطالعبدأنكحاذااكهالدأحبالموازعنبناوقدروىاللعبدعلىصاعلي

قولأمقففداختلنتلعبدفانكااالالميدباحققعلقهنووجمذلهافدمناهلسعلشاباذ
وجدفانيدهبمافىوجسكرالسعدأولىافرعلطألقاصاهعبابفىمزلهبنافيهاؤدفأصا

قالهكلحوةلينهماوجدنفققواالفرقفانلهواالتاوووصيةأوهبقصدفةمنملهالعبدهاينفا

واحدملدصانألهاميكيموجأوالىآلهمياملكعهاذاالعبدمالفىقالصحبيببنا

وهذشيهـلفوفقطالقااتلدبعدلمتكنبنكاحجعازاوانفممصابغبرطألقيهونحبصامنهما

الصبهوزولذلكالناكاحينافىلجايئملداالنلنكاحهاآلخرفسخوجينأحدالىمالثاكاقال

لرفبةايملدأفومحالنهلالييناهلدكانولماوجمكبدهاأنتتزمتعواليجوزإلرأةأوجزأنللرنجل

لعبداذاافيقالعالك

وجأواكأثهاميملكعه
ملدصانأنهبملدامي

يهونحبصهـاحدمنههاوا

واثفدمفابغيرطألق

تكمنبعدلمبمكاحاجعاث
طألظالفرفهتلى



والعبداذاهالكقال

اذاالمشركحن

وجتقبلهزتأسل

عنمالكإلحدثنى

أدتبلغهأنهنتحهـابابن

رسولعثدفىنساءكن

وسلمئهتإاللهصلىالتا
يخروعننبأرضيسصالن

نواجوأزحراتءنا

منسركذانأحماحين

المغيرةلاهـايدانتة

بئصنوانتحتوكانت

كشحايومفأسماتأمية
عنثرانزوجهـابربو

االسالممنأميهافي
صلىالتولليمردمهفبعشا

عهقاوسلمعليهالله
برداءممبربنوهب

ضايهاللهملىاللهسولهـ

االبنكاعجدبايتراجعالمهتهعمةفيوهىماممتهذاا043أتهامىتقته

ولوالنكماحصحلذجم3اوراتقدمفانتأخرأخكاحاتقدمالنتهاححمأبطللمحاوالمناخا
منهأمقفزوجهاعبدلهلهومنمسئلىإمقلهالهابقيكلىوزوجقلهنلمقأممهوحز

مثلوطوهااليجوزلهأمةوجيتزأنلمرجلواليجوزمةانتزاعامنهيجهاوزالنلنكاحاح
أمةوجبعضهاواليزلمعتقواأجللىالمعتئةوابرةوالمدلمكاتبةإولدواافيهابيقرقكأملهيثوأن
وطئهافىكلديهالحداماللهبااالبنأمةفىلقاسمابناخغواابنهوأمةبدهمكافيهاشبهقهلىله
نكاحيجعهزانهكاناعبدالحمبنعبداللهعنالموازبئااالمارواهبنااأباخألفاذئىنعذمو

يهرهمااالبنءلىاألجأمة
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وسلمليالئتمصلىارسولبعتأشهرلخرجلتسييرأدبلوسمديللشاللئحلىاففالرسوللى
أبمأطوعافوانفقالوسألصاعنمهةاأدأميقيسمععيرهبنفوانلىافأرسلمجنينفنهواقبل

اللهملىللهارسولمعصفوان3جثمعندهالذىلسالحاقوابلفلوعافأعارماالدكرهافقال
للهاصلىاللهرسوليفزولممسالةأتهواصوهوكاحرلطاثفكافرفشهدحنيناواوعليموسلم
شهـنمالمكاحبذالأثهاميعندهسعقرتواصفوانأسلمحتىأتههىابايئوبينعليموسلم

انفوالششهرينمخومنامرأتهاسبألمبينوصفوانصألمابايئكانقالانهتدنهابابن

حينجصوازيجراتغيرمهاوصنبأرضهنيسالنوسلمنليهالتصلىاللهعهدرسولفىنسابهن
لفغاأسالشكالمقولهالىلمغيرةابنالوليدبنتكةعاوهىصرةابنالوليدبنتأسالنكفارمنهن

نأسالأللفغاوذلقبلفيهالجرةاتمكنوقتأسالتئانتكولفظجهقامنيكتعل
الجرةلينئااحمتاجالجرظافيماجمنالولوكاولمحترجهنكةاواوأزيهاجرنلمبأرثهن

حلضاأسدتحاملمغيرةابنلوديدبنشاشهنقالهاثمسوايمناللفسافىاحالساثددألعنهن
فتحأسلمشبعداوأمامنالهجرةفههبئولمجتلىأسلهتالفتهفانماقبلالفتحعامأسلمو

هازفرليومذالوفيإنوخايؤمأسلمتاذاوعاتكةلفتحبعداالهجرةألنهفجرةافقذفألشها
رلانماألفر2ناألالهجرةنابعدموصةوبرالممنالىضافهانمياكنلأميةبنصفوان

لله41شاانموضعهفيلمومناتانهافيمنحكمابعدوسيأوهامقمجم
لوأسلمألنلفتلايفرمنفيمولمفرلئأليدنجليريدأنهاألسألممنوجهاوهرسذوفولهصلد
قونلعليوأباهالذىاالسألممنفرارهكاننلوغيرهلشصفواذوفدعرلفتلامنأمن

اندتطهلدينافتنقويهونالمخوحتىوقاتاولىنعافولهفذلكالينليلتتعااأظ

لنصيرالمولمحونعمانعمشموالماأنهـافاعتولواوانبصيربمايعماواللهانتهولمان
التمعلىمرسولابردكربنعموهتبناعليموسلماللهصلىالترسبرلليفبعاوفولهفصل

وااللهاأهيرضىفاعاجيقدمأنوااالسالمداأميقودعذهبنهـانلصأمماناتبكليموسملما
مرفعهومنةبتهوفرابهونفتهدقولهيقاأبننصفولسكونعهبناأرسليدأنهيرشهرفي5سبل

لنبىاتأصينمنرعببنوبهردعليهأيقماوخبنبذلصفواليقققمهاربئبهوفرنباشفاف

منهمأميتمنانمنذلكفيلعربحسبمادقاعليلهكرهماذالىياهودعاظلهوسلمدتمكلياصلى
وتولهلهبألتأميمرويثممينالتأعلىلشامدلهنطوأوشيأحمبالاءمأدأوسوطاهأعطأحدا

الزمهارفيفاتهدووأحكامهشرالعهلهويبيناالسألمعليهيعرضلىأنبمينىوذعامالمحاالسألم
ةبناهحأحديؤمنمفيهمااليعركلهانهيعنىشهرينسيرهذلصكرهوانمنوقيألفيودخل

اأمنفهماعنليكاظمماذالأنوعندأبوالوليدفاضىاوقالديناربنعيمىعيطينمق
اأصلءالئألوكلدآرسالقنازلمطرفأبواقالومهازاالمملمثركبألدامنحييأمنالىوجالخبم

أبالبينمنليومافالهلممصلحةونهححممبسايربملىضعلومةمدلمسلمينواثركايئالمبايئاطحاعقدفي6
آيمنهمنامدةاكانواالفيهدخلرضععهفاومالهاالسألمليرىلممثركينامنلرجلمماهوتأمينوا
11أمنهمنمنهيفاياالمؤناأوألنأواتساعازامجاصلحامايئلتااممىيدأنيريأناالمنهمايبلخأن

مهماأحكتلولهينتصاسملمعنىآضأيفمالصلحيالتأمينوعوابهصختصاسمالمعنىالذالكن
11كبرىكالواحكليسبهرعوالكاللمؤنوايبهرعيحكتوسيملدنالمعتالحألن

ألتهعلىللهافقالرسولل

تسيرلكبلوسمعلهه
رببوليبعتاشهرلخرجأر

فبلوسلمليالتملتمصليا
لىافأرسلبكنيننهوا

أميقيستعيرهيصفوان
فقالعفدهوسألصاأداة

أمكرهاأطبرعاصفوان
فأعارهطوعابلفقال

الذعكلندلسألحواةااالد

بعسفواتخرجئم
عليهاللهمعلىاللهرسول

فشهدحنينأفئوهوكاوسلم
أتههيلطائشوهوكافرواوا

رسوليفرفيولممسلمة

دينهوسلمليالتمصلىانته
أسلمحتىأنهاهبايئو

واسهقرشطندهصنثوان

النكسأبذلكأتهاهي
مالطنعنوحدئنى

أنمقالكانثسهابافي

وبينصفواناسألمبين

نحؤمنأنهاهياسألم
شهرفي
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لىلتمئعااشاءانموضعهفىتفسبرهحسبعايأقأمنعكمنحمعلي
يريدأنهوسلمليهابلصلىاللهرسولأميلىبنفوانإقدمفدوقولهفصل
الفدومالمحنددعوقىافيعمبردائكصاءنىعيربنوهاطذديامفقالالناسؤسرناداحكلى
رؤنعلىوسلمكلليهاملىالقصرسولنادشدوحايئأميةبنصفوانيريدأتعلعك

اللهصلىلنبىامناأميحاقدمعكفرهيهونأنيحاتليوبهواالعألنتأمينشهاريريدالناسا
ذلكبذهقكلريغدرقطرنموسلمليهالتعصليلنبىوفاكامنهاعلممعهرتأمينهلمبمئانمدلمعليم
ديهقماصليلنبىاعنسالهحايئلهرقلصببنقاألبوسفعانلكاذلكفرواالمؤمنالهمن

بخأميةصسفوانأنيهوثيحتلوذلكفىالندرصعاطوفاعلمدةفيمنهالومخنأيغدرقالوسلم
جمتهلوبمربقهلىوجماغتالهأصابعضذلكقخنىبمابصرالصاذعلمليعلمبهذلوأعلنقال

تستععلسئظاؤسرعليوقولهعليهالوهمويزهلهعفيابههاجاشحفيدأراصفواأخيهون
يهممعرؤمنههاوانانمكلىبمعتىمنصتونجلىسلناسوابهويغلنيقولهبقولقاملمنللفظةاهذ

أعلميالتومادثهعايأفبلمنلدىاخبارالجالسىيحبربذلكولمجمهعهم
تجبميقالبأميةفوانكنيىأباوهبفكناهاجلسالتمكليموسلمصليوفولهفصل

اممتهاآلكصسلىرسؤلعفعلنىلنصراواليهودىاأنيهىبأشالعنهفيميبئاوايةردينارمنبنا
انىالنموالاليهودىيهنىوقالنهيىماليئمقبناقاليمممثنأميةبنبصفوانعليموسلم

اللهرشلكانماجممواوتعظمهكراصاتكنيطوفىلصغارواالذلةألىمهمكزوجلاالنلذىا

امنوراعاالبذلولمنكناسطثألفاااللفراكمعبهناهاصةظيدعوالعربوسلمليالتصلى
لمأطلقالممثركايئلعزباأسرىياحنغيرعلىانممنلعهاطنمصلواتكاحاعشائرها

الذىوهذاغيرهمدولقلعربامثمبمكالقصرذلملىلغيراافدإمنى5معناناواسلئألفابغيرا
امالشهرتهاوااكرامااليخيرسبملااعلىفديدىلكنىاأوذلكوتقسيمتأتليلىايكتاجقاله

يدادتبتدهااوقدقالزهجواقىخضالاالافهذاالسموندهاماحبهايشتهرواالسمعليئغلب
واالخبارذممنلسورةاففىستئألفهامبهذاوالكراايردفلمطنيعهالشهارهلهبوثبفكناهأب
ومسلمالمدعلعهصلىلنبىاحاب01كلفومعلىالكنىوقدضلبتذلكمنلنارهايمغاسيصليبانه

وعلىوعلننضنهمكعمرجماضلىاألصاءنهلبتوغيرعمبرةهروألىعبيدةوألىكأبىبمر
أناولميقللمطلبعبدااقاأناحنينيوبمومململيهالتهصلىلنبىاولذلنشقالمأسماالىبلالنتساسم

ولسانطولذلقاللمالىتصغيرطاوالقصدجدهمنيفعأبردطلماوالخألفلحرثاأببنا
علىبالكنىسلشعزفقادباكاتسلنهمألسلنكفقالفيمفريشكيفسبنسبىهجافىذنهستاا

بنحمندالىعهبدتكنيتهكأبىبهرواسلهاسمالمنلناسامنونوفديوغلبنهاالشهرةسى
أنزمجؤفهلكراماالسديلضلىالكنيةوأماوغيرهماضياشوأببهربنهئمامبنالحار
3والتهأالمتفدملخألفاايثمعلتىاهىأوالبكسلملبممىمينبهابدى
لمأشهربعةلتسعبرأربلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفنهـاللىتبايئحتىللهالواشقالولمحولهفصل

أثيكونفانظرفيدءيرهأوفأزلمادلغنىهوعدملبألأنفذتماتبينحيريدبأنمجعمل حوالهيعممعنبادتباحتىيريدأنمجتملوعوكيفالتأمايئاسيوجهحعنحنالعاصهالتبيين
أحافكتممنصيونأممابئفلبذلدمنأوئعلمضننهراألمان11ذاالمعستفبلقىتنلمحفامينكتأ
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بعةتسيرألكفقالبلرضيهومابلغميطلىالتيادبالىوسلمليالتمصلىلنيافأصابهاذايته
أنمواعالوابعقأشهرأراألرضفيفشمواالتقعالىقالرالتسياستقرأميهذاكلىلسمهر

لشىانهوليعلماالنممألمالىسمالةوالهستئألفاالتمكاليموسلماذلصلىفىابالمتدلتألوااغبرمعجزى
فيمفيكفرعنهفيدخلاداالسألمدسىأنالغرضنماذئعوايدامنهتشاوالقضلهفيلفرضا

لضفعممهعليموسملمأدثهصلىلتهرسوفانعثماومانهالاقالكالئشقرضىفدممهسيئهنفدممات
الذيفعلوسلمعليهاللهصلىبنبىكاخاوانمابههاالتفينتتيحرماتنحلمافيشتأناالقا

بهأقزكنواليقزبهاإلسالمفياليدخلمنفتالبصنأوجبعكليويمادالجهاعليحنفترضلىا
لللحمزهقاتلبوحضىكابلغحدأبأيبدغولموأظيؤودثبوطرعكباافيهخلود

وجهلطئغيبعتىأنتسنطيع

بنالمحمفوانسلفأسبهبشنهرافبلوسلمكلمهالملىاآلرسوللخرجوقولهفصل
رشواللقهطوعابزيدأفقالبلكبرهاأأطوعاصفوافقالعندهوسالحامأداةيستعرأهيقأ
بهنكلندهوسالصاأداةصفوانستعارمنانهوافبكحنينالىجلماليهـوسلمالتصلى

ثوباالمسلميلبسأنالمجوزهالكعنمالقاافيوحدقالفروغيرهلامباحضنيةلعاروا
فليلبسهاالغسلييفسدهاالثياجالنيمنايهونأداالالماجشونابنوقاليغسلهلبسهكافرحتى

لمحابقهدسهممامنلبسهامنأنيهونسكتهلسمالقابناوايةرفعلىيغسلهاأهادونفويصلى
نغسلامهاممايفسدوعالدرفيهااليصلىأنمجوزلماجشونابنفوالوعلىلصألةالبسهاحيغ

لتمتالىاشاهانمواضععهاكبرهافينذلمعارففناتلفشكنداذايةلعارامأحوأماا

ليوسيالتصلىالرسولييذكرأولموسلمليلقالثمصلىرسوالمعرجعثموفولهفصل
ذلكالىوسلمالتحليهصليلنبىابدعولم5باختيارانماخرجأنيهونمجتملوالخروجلىادعا
طريفهصكلفىأنلماروجالخريمنعصنولمبمشركاليستعينانهوسلمايلتفاصلىعنوىلمار

لمالمنحوهلسبباالشألمهفيكواالسألمأهينفسهفايقوونليعوسلمالتصلىلنبىامعوسفره
لهواهيوكافريهدحنينايالطانففئأعلموالتبهسنعانتهايتناولالواصهخروجهيتناول
صفواتأسلمحتىأتاميبإنوبينعليموسلماللهلىاللهرسوليفرقولمسمالة

حديثوصقلراايذكرهالموانمتيقنةىفهـمعهاصبهاالبانلتفرقةامارحنسخيفلميريدبأميةا
بنفسلكافرافوجهامننبينادوجقاالنفعندأقوالدمقكلىاهذهفيلعاالاختلوقدا

عرلمجكلبدالعزفيولمجشحكنرووجاعةمجؤبنوعروشهاببنواالكلطاةاسألبهاو
نذاوادجمثعهافيوحدياليصمكلبساعةبلهأسلشاذانمقالاعباسبناعوىرو

وقصقككرمقفدأميةبنفصقصفوانلقصعيناهاتينيرأنغاالييهغشهاببئاسعلاسالوهيمي
سماكأسماءيكنعنكيعوقدروىاالسنادالمتعسلالمامفامذليقومشهرتاوتواترخبرهمافكان

افقالفجاموجهابعدليموسلملتاصلىالنبىعهدسلكللىأغاصانكطعبابناعبهرمضكنعن
مسئلبأسبهحديشليسهذاأبوعيسىوقالفودهاعليهسمعىكانتمااالتيارسول

طابىأبىوعلىعرعنوىوفدربفائمكلىكفرهكلصمتصعمااليستديمانبؤلفانهاز
كاليستديممانهعلىيالدليلشاءخفرشكلندهوإنرفتهتشارفانانهاتحنإأنتنههارضى

الهنالكفارالىفألؤجعوهنمؤهناتعمعموهنفانلتعالقولهدفوهعليبقاثههعكلصضها
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فيعنهيرالمهابراتقهممئاسلمالمهاجراشفهوحجقفانريمئكفيانصوخذالننمجلوالهمالمحل
فرملدلايعستديمزألكافرأوفأليكبوفراوهاتخمافألمجالزامسالةحرةصذهاافقال

فانكانبعدهالبناءأوسالمهاقبلاسناوانيموتذلفالاذاقمسئلةسحرةكالمهالمجصقها

أنمثلوفتاآلضفاشأصاالجيعافىبلةأحدهماأويسلمبحنلىأخيساالجيعامفأللبنااقبلاسأل01
يتقدمصنلىأقفألآلخراأحدهمافبلأسلمفانكاحهماعلىحهمالنوادكاافنىمسلمينيأتياجيغا

بنطكليممعىوقفقدرشالىوبمتقدوانذكرمبعدحذاوجمفسيأالىتقمفانعةأواكوجإلى
نمفالرجعةهوملميسلملبناءفاناوجتمفبلزتسلمالنصرافىلعتديةافيالقاسمفيادينارعن

سالمهاابنفسلفرفةالبنامتفعافبلوجةالىسالماالموازفىابنفبرلكيقرجموعليهاوالعدةله
لفرققواذاتبعهابهوقعتوجالزاسألميتبعهلمالىوجقاذاابسالمانالقاسمبناوصؤلالبناءفبل

عدةفىوجاكأسلمانكحههاعلىلمابقياوجالىعتإأراسألمافرققدوبلمتقعزجالىاسألم
وقعفاذاذلكفيوجالرمنفيهاهعرفقمايهونجمناالبعممدةالهماذلمنواليقعبهاالمدخول

علىوأشهببخقوألوجالله4شاانبعذهذا5مايأقىتفسيرعلىاهيكانوجةاكماسال
سهعآللطالقالعصجقواقطعلبناالنكهفاذاوجدفبلايوجبرفقفىنجصغنىالموازابنتفسرا
وكاقمجوسياعصمفباليقكلىفهىعدتهافىمتاهادبعدعإسلمانفانلبناأسالشعداانوأما
كاالرشبهاعسمالمهاالنرجعةونسالهمدابمجرداأحقويهؤسملقاأبوالشعغاقالبعاكعا
يملدعصمتهاأنالمجلنهواوجةاواسالمردمنبمأللنكحالقشغيبدخولأخالكوجالو

انقطاعقبلوجارأسلمفاذاالرجىلفرفةكالطألقيوجباولملعدةكفروحذائشغيبأوجبا
إلنكححملعقدفبقيهشكندصثلىاسالهعامحولثمانببرالتثمنغيباففدزاللهدةنقضاءاياالمدة
وجاكسالم01بمايبهإلرنماوقعلرجعقياماربثألبحجيقعلعقباتشغيبالنوجعةلىاتحغولماالول
أبولفاضىاقالآلعوفيقبالتوعليكفرمهتصحبقىونملوارتجعهاذاليدالكوجدذلثط

اذاتعقبهاليوجبفروجةالىسألمااالمسئلةيرمنهمخروانذعكلنمىنهاالوليدرضى
اسالموفعفاذابعدمدةايعرنوذاللفرفةاوقعتالرؤجسألمايتعقبلمفاذاوجالزاسالم

غااليؤفيفرفتوااسإلموجةالىاسالماناروجمكالنااسالمتعقبهاغانعبىكاوجقبعدمدةالى
واللمايقونملرجغتمعنىلنكلهوأسلماعليعفألامن5اكاناسكقدماعلىفبقيالعقدوانبائايؤزتصمج

انعمناوجاكاسالهايتعقبهلموانتصصحاعبيبفاأزفياالمالميطرأعليهنكحهماالناهقا
يوممنلفرااذاعلمناوفوعااتحتسببعدااتعذيدلكللىالفرفةبهقدوقعتوجةالىسالما

تكوبخمدهدةابظهورذلمكندانقفأواالسألموجمنالزلفرفقبامتتاعاوقعتاسألههاولو
لمدةوافرعلفرفةاتكويوهمننماتكموبئالعدةايوهئذالصمنلعداتستأنفانأوجب

فههاعليأشاالفيهافانمماتقدماسكلليدانقفاالىسألمهاايوممنبهالدخولافيعاةلمراا
كرونحمنروالمدةأننامهذهفيوالنوففاليهالهوالسبيلفيهافقدباشحنهلميسلمنكاحهماوان

لعزيزاسكبدعنروصمنفأشارالمحعارماليغفرقأبىفاالسالماكقالديعرمبهليالخطابابئا
لعدةاامانقولهعليلدليلوامخعهذاععقتالعبدااألهضنعنهكاتخدعاالسألمانمقالخدعها

رثحاعئعقبماأنباأوغيرباقهوعللطالاوجمناكأوفعماليعلمالمدخولاضربفىمدة
والذميينليينبيالجرذلكوالفرفنىفرعفكذلصشلتنامئألباقأنمبرحكلمالعدفئ
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نساطحماهلىولهمفىامحوفتهالمصارخألفاألساألوأهلانحقهاراقالتجهوبوإرننيين
والوقتفىأسلمفانضابعرضوجالىقبلةلمراامنهماأسمضفانالذمةوأهلالؤلنيودإا

الثحماستدايمنعكغراناانولهمانتوالدليلبينناالتمريقجملييمعملموادلبهاحق
هالذغونلوفرعاحربعايئوجكنهغراسثتابيينالىاسمالموقوفاعلىحثمهان
ولمبابشىبناقاللذالثيسزالموازاوفالاقمبائنمىسهاالفافيادينارعنبنعيسىقالقاأوفعمفااطلفرقة
حرتثاأةاهأنيبلغناابنولووجهداالمبتطألقصابعد3سالباختيارمنواقعةةافواالغماسممبناولوجمطألق
اوجزوورسولهاداللاوخرذوجهالزوخبمالثالواؤهةةكالةففانتفضنرمغحمنمتبالعثعرعفرفتواةلمواذان

الىدادبممكافىمالكضنالماجثمونبنوتجدالمالأويمعألىفياروايةوسفسخالواقعئبازدةاضرفةااانفاا
بينيامجركافرفصإالزةالث1االسلععحعحنمالمشلدةفرانبينهماافرقمذالىافقباشةانهايونةايوفي

لتمدمأناالونهاربينوأذىاعالراالىتودلفرعاسألميحمحاللمنثحمندرؤةفرالذوجةلواقعثباسالم
أنفيمهابحرزوجهاعنبغأاالوروىفمةالنتمالغماابنضنضيمىروىالعدةاضلمهافيينفأنأسالشزوتجه

ثنىوحطاثألخدتنقخىانالاروايذأمعبئووجهاالسمتمتاغاضهاكتنعقمنبدمناحتيمايممىروايقوفياينفقةلهاالفاسمبنا
شهابإيئضنمالكعنامرأةإنيبافناولمشهابابنقالصجعيةاكالمطلقةوطهايملداستباحةمنسهمعقية
الحارثبنثاحكيبمأماأناالزوجهابينوبيناااجرتماالفرؤشهـايهثبداراكفزفيموزوجهاالتفورسولهالىطبعرت
مختنتضممامابهتالتالورسويهالىحاجيتامرأةاننايباقوالولمشتنفذسءدتهاأنزوجهامهابراقبليقدم

فأساستاجخلأببنبهرمةبقائمكلىاسألمهاوبدخيراعدتمقخمأنلقييقدمأناالصوجهابينبيهاوجزثااالفزقش
وجغازوعربالفغيومصممتموأمافالماخرجشكنوفتنافىوجصباحعلىدونهىوامالوأسمماجيعاوقابحرشالكفر

بنجهلأبىبئةبهززوجهايقدمأنوقدثوطالظاعرماقلمناهنيرهانحصوعقأحالهجرةذاللوفضفقدكافي
ناليقدمحقاالسالمفمهايسلملمانةمنعبانقفاءألدلبافتمساالولوقدمكافراغدمذألنعدخهاوسنىىأنقبل
حتىحيهمأمفارمخذوسلمايهالتمصلىاللهرسولأنعباسبئاعكرمصكلنعنالحعيقداودبنعناسقوصابنوفد

فدعفاجمنباعليهقدتمحدبئفقالطنالواختاشيأدصكولماألولبالنكحالربيعبنالعاصأبودابنتمزيخعكلى
وقدم3فأاداالسألمبعدسكلنرويدبنفيعنمحبئالحسنوقالشينبعدستعنلابقساتىءكنكلروالرا
اللهلىإدتهرسولعلىأبيهضنشعيببنعرونؤدروصاالضطرابالمعصمنفدعلمحسماوروايقسلىسنتين
فاالالنئعاهاضليمومسلموقدجديدبنكحبيعالربنالعاصأبىإكابنتهردزينبوشلمليهاآلمصلىالنبىانجدهعن
اللهصلىإدتهرسولراةضلميهردطانعباسإبنبهرمنكولؤلبشماووىءنأشبعوأفربوطذاغيرهذاعنو

فرحااليوثبضايموسمزلأنفبلثذارىكانادوقالاألولالصداقمثلبردبمتأنالضنلوليبالنكاح
بايعهحتىرداهعليهوماوالمسمينالمشركينالعهودبايئباتطعةبراسورةأنتظذلقبلكانقتادةوقالالفرائض
ماذلدنكاعلىفثبماالطسخوثبتمهامنسوضابهونأنوعتلئالشععفاستماتتكمانهامحتها

لثمنتتى44



لرجلاأسلماذلواظلمها
لفرفةؤتاأتهعيافبل

عليهامرضاذابيفما

التهالتسلمفلماالسالم
قىبقولوثعالىنباهـك

والغسكوأبعصمكنابه
الكوافر
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هذهعلىلعدةنقفشاااننونألالمحبهمجرىلنكهوافىلثشغيبايدخلوالوطتحريميقتضى

النكاحهائشغسمنذالصألحفتضىااالسالملىدعتمابالنحبهمأمليولمافدمتالحال
المحةثمروطفمهامنالكفارفاسدقاليعدمأنكحةالكفرالمجمنهفاسماكاوتصميها

علىمنكموهاملكههالموالوانكيصححيممحهااالسالمدرذللكنلمهروغواالولىمن

فسادفيعفنماحعكرمةنكحفىالسالوجدافمالميصسألمالاحاذخفىسدلوكافاوج
لعدقالمذكورهاهفىكاكاوذلكصوجتعفبلهمنتشغبباصمالمخألكافةوأصامحما
صصمنوذلمايمفرهدوماعليردوثبايموسلمعللهاآلكصلىارسولهفلماوفولهورمل

السمامنالسالمالىابهلىتعالتاهمهدايانالسألمافيلناسادخولعلىوسلملياصلىلنبىا
بهذاوهموعظماحمنحزومبنىسرواتدنامنفوممفانهفيلعكرمةوأعياكهمعظماءالناسمنكان

عليميصعنتمعزفيعليصاأنفسممنرسولبملقدجافقالايعوسملتمانبيمصلىلتاوصف
هنفعتهوصصلىاليانالهأنأبيصكلليوةيكداوتهعدامنمدماكهلمرحيمصؤينبالموهن

فبعلالرجلأسمماللشواذاقالصوشرفكرموسلمالتعكليمعليغيرهبصاينالواهعدائه
بمولثعافييقوللىوتعاالتقباركالنيتسلمفلماالسالمعليهاذاعرضابينهمالفرفةاوفعتمرألها
اةالىقبلوجالىأسلماذلكفريناانماقالهحسبوهذاعلىشفرلكواعوابعصمت
جتنهيركانشالىواننكاحههافهماعليكتابعايئكانابيففاناأوغبركضبيةتاكونكتاأنيخيليلم

محمديريدقالفاخأسالتتوفمالكعنسملقالابنامحدعنفقدروىبهابنىلميهنبيقفانكتا
الىوجقوهومحديريدباسألمقالبينهماالعصعةتنقطعغاشفبوأصبوقالبينهماواالفرقمكاكها
ووجهفىقةإيقاعواليقتضىاستدامقالنكاحممايكلنعاالزوجاشاسألممالكوجفولالىأحب

العصمةفانيقطعلبنااوجدقبلاذاغأحداكوجسالمامنلنكاحامةستدااانمايكنحفوالشهب
ظنسالماالعليهائاليعرصقفقدقالأسلمثمبهابنىفانمسئلىاكوجقأوالكلوأسالت

االسالمعلهايعرضلقاسمابناعنزيددأبوأبوحنيفقزقالبونكاحهماأسالواالفممغ
3القابناليهافقوللهأسلهبراالفألسبيلفاتاالسألمعليهايعرضأشهوقالوالثألثةليوما

ولووفعتالمدتطوللحتىباالغفاأوبالحمنمايقعلفرقتواابهاليقعوجالرسالماانعلىمبنى
وجيافبلتسلمألمرأةذلحمحمالئممافوقالاالسألمعايالماعرضاسألههبنفسالفوقة
والتعالىبقولهردذلدوحممالتوقداستدلعالكالعدةمنهمافىالثانىسألمذاليرات

المععمةحألرتجاعالعدهانالمعنىحهةومنمسئلتنافىوهوظاهرالكوافرتمسكوابعمم
افيهوجتمتيفبآلكمناالرتبهاعكانواذاوجالىقبلطمنلىجعةيعترفمافيماأيمبالنكح

الشهرفقدمثلتطاولأالىعنهافاشفلسمئلىعيهااللهاالعدالرزمقاالآلنلعدةا
3القاابنوجمفولالعدةتنقفىحتىاليهمااليفرقأشهبوقالفدبرىءإنهالقاسمابنقال

وانقفاهاالسألمهتناعهامىاالعوفيفغاتكمولقيحمالفرقةااثبأشفولووجقذمناما
نهمالعممتبثاتنقطعفألإالسألمواالمتناعنلتوفيافبللعدةازمنمنوأمامامضىالعدة
ليومإنواكاليوم
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الالولهةفيفاحا

صلىالترسوللىاءعوفبئكلبدالرحمنعاالبعنأنسحميدالطويلعنبالك6كد

لتهرسوالفقاللهوجترمانهفاخبروسلمليتماصلىزسواللتهفسألهالوصفبرةبهووسلمياسنف
أولمموسلمداشقصلىارسولفقاللهذثبمنفاةزنةليهافقالسققمااشكديموسلم3سلى

صفرةمأثرووسلملياآلالمصلىالمحرسولصاهعؤفبنبمالرحمناخقؤلهشولوبشاهأ
ءالفناستعملاذانيابهيهواومجتصللهكخيبهالصفرةاشاللفظظاهرخذا

أنمجعمللصفرةواأصاسذلنيابهانماوالمطرلطبناأصاجفالنايفالواإلتساعالمجازنيهل
تكوقأنيحمهلولجسداابللئيالعبخاوجعلىستعبلشاوغيرماثكوخصفرقزعفرأ

ؤدبقيةأيجسدهثيابةعلىلؤلهمنبقيحوعوفيبدالرحنبقدتطيبلوطيبلهمهفرة
ةلصفرتلئاأنبنفبزعفرارغبوفيهففالأذسثابشمبنسالشنبئالحيشحادصؤههان

عربنقالبصيالصفرةلمصبوغضسالثياولباكلنلتارضىسمالثأصابينونصفؤرعفر

أحببهافأنايصبغوسلبلتاشصلياوأيشرسوللصفرقفااوأماعرفيبئهابىحديشفي
ناقالعندأصابهالكمعناهاحلىاللحيتهبهبهانيايريديصبغعربنييمقالبهاأسبغا

بوحنيغقوالثمافى51والجسدالئيابدوعناحائزعندأصابنافيبارعفراالصبغفىسفيا
زيدنلدراوردشانقلىمماروصاعلىوالدليلولحيتمبالىعفرانبهيصبغنياأيرجهل

سةلصةامنبهنياتمتليحتىبالصفرةلحيتهيممبغنهكااوضىالخطاببنجمراناسلما
شئأحبطنولىبهاسيصبغوكليهاملىاللهرأيشرسولافقالبالصفرةتصنعمافقيلله

متهعابمحنيثيابهايصبغليسنهاقانهكن01
صباغأرصفرةكلنهارضىعوبنلرحمنلعبدالتىكانتالمفرةأوافانكنلفع

بالطيبوالينتفضلماالتعلقلتىالصبغاألوامنبغيرذلكيانكاحكمفقدتقدمبلكعفرا
لدزذجوأفىبغقفألخألألامنلئلصفرأوكيرذلمعبوغتالصفزظلجنمميماعلى

العرسلخهلامنلمارأصمليهسألهنهاتملبكلعموسلملتماعليارسولفممالهوفولهفصل

أؤالطمبالصفرةمنبهيرىأنيحهملوالعرسلعبشاشةرأوصاظؤدهاسببذلكليعلم
بوجهحهستبااانليعلمذلكعفساله5مجراأوماجمرىسعاالفيلمنحابهجسدمهايععلقعلى

فيعالمحاكههوجبغيراستباحهصينهفيفرمكليمأ
عندهاهـمقدراكاخالماسألهأنيهونيهامجتمللسقشاوسلممشكليهامليوفولهفصل
ههيفيأأوقعرعنهلمقدارفبقرمكليهاالضعقدبلغرضىعوبنانبهكلبدالرحمنفيعلم

لبهاسقالمالمقدارفقالعنسالهإنهالتأويلبكايرامويؤيدضطذاأوكلهزالهابابتمفيح
الجنسيسننولم

النراةانسمالدأصاليرصنوهبابنقالزاةزنةعربئبدالرحمنوفولفعل
وقالالشئنصفوالنشرهماعمثروتلنهثىوادرهابعونالوقبقارواالذهبخسقدرامن

أعلمبلداهلكلالغبرهممنبهذاابمأعلملشوهالئكألراهمضألثقلىلنوااحنبلمبناحمد
االخاطبوالقاورفىبللهميبرف

الالولبةفيماصاه

هللكعنبكيحدننى

عنحميدانطويلعن

بدأمالكفيأنس
الىحإعوفبنالرحمن

لصاللهملياللهرسول

فمشألهأثرضفرةوبوطلم
هعلاآلكملىرسوالله

وجئنأنةفاخبرهوسم
حلىارسولففالله

سفتموسلمعليهالله
منؤاةزنةفقالاليها
اللهرسولففايلهذهب

أواولووسلمكلياصلى
بشاة



ماللثعنمحدنئ

قالأنسعيدبنيكييىعن

اللهدسولىانلفدبلفني
كنوسمعليهافتهثلي

والطخبزبرلبااولهفعافبها

هوأمسالعينصاحبقالهالنكحوالولقطعامولوبشاةأولموسلمالتمتليملىوقولهفصل
هوصعفقمنبلواظهارهلنكحاشهارالمايخامنالهاابفطانىعلىو3جذلكلمالقهصلى

االطعإمأسقبقالنهامالكزعنلمواابناىووتدلسافاحامنوكنولحكابهايتيزلتىاصفاته
منكرمذلمثمنمايقترنمعالولةفيفهذاليشتهروتثبمشعوفتلنكحاضودفياةركةالودفى

جةاطلأتومواساةناالخورمةوماألخألق

أنعلىالحديثسايدلألفاظمنثئوالفيبشاةولوأولمملمكليهوناملىقولهفييسوفصل
شااقالبدناالحديئمهنأهلصاوالتفسبرهذامنوقدرأيشبعضلبناءوالبعدهاقبألكانحذا

الحديثفيكنموليسالتأبوالوليدرضىلقافياقاللبناءجاءزةبعداالودأنيدلكلغظا
وفبلالعقدبعدلعبدالرحمنوسلمالتمكليهصلىلنبىاسوالأنيمونيمحتملالنهذلكعمايدل

مأبرالبنالقبلفدفاشيهونذأليضالجوازأنيكالكبعدالبناءمانهكاالبناءولوبافنا
وفييوابعدالبناكالنماالالموازعنوعانوفدبهالبناءوئصلبعدالبناءفيهعقبهب
بابنقاالوليمثلوليسفلحببعدالبناءقاليولمأنالبأسمالكهجكنأشروايةهنمتبيةا

عندالبناههعقىلنكهكناعلىاالطعاميممقبلموسفتمكالجهاصليفبىاوكاحبيب
فيصنغفايسعنكيفبعدهوقبليريدبهأنتملصكناءواقربيفتفىاعندالتولفظ
لبتاايهصلولبنااقبلشهارهاأنتقديمالاخيرهلتأواللتقدبمهااليعدموهذنكلحاصنحثمهرةالن

وهنعلبنااكللييمتفدشرعلذىاداالشهافاثدةكالرمنفانخيرهماتأفأدشهاأفضلكاالبمكلندى
يكلونظلكيخحتمألالودفيليوماالناسعادةوهىهنهكاالشهادوجودشئالبناءفبلتقديم

لنكهوانماداشهاافىالنداليفتصرعديهرذلكختااأنيهونسحتملولبنااقبلفاتقالذللمن
اطلعبماالىضافيصعنىياكونولبناءباشهارااالشهارتكتصفييادهزهيشهرأوالباالشهادوه

أعيملتوا5لبنابمابعدايختصمذاالىوجقنعلىلطسنعا
الحدالفماواغافانهيملودادالقلصكليسنهااالتفايلايقتضىنوانوربشاةتىلهولفق
عدبنلرحمنابدصالفيوسلمطايلتاصلىمار3هفلأذللثكاولعلالوجودحسمبذلك

ففالمارأيتعندأنسبنشجحشينبقجىثابشقكززكىدرووةالوفتذلكمفلوفىا
بنمجيىفالنهصاةبئأولمعالهاأولمنسائمممااصدمنعلىأولماهوسلملتاصلىلنبىا

قولهشوالطمبزهاخقمافيوابالودنوسلمكليهالتمصليارسولألفدبلغتىنمقالسعيدا
والالحموااللخبزيجداسفرحعشفيذلككاناأمحلللهوايريدوالكلنرممافهابالودلولمكن
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وقدأوبملمسيبمثلهابناوروعنىيجبهلشفلمالتاالمومدعامقثملىلثااليوعمافىاألولالوم
يوممنفليولمكاياوسجفنحبيببناوقاللعببئفيأبعفحهاودعافىيئئمانيقايامرشابن
المباحاةبهواليقصدلناساعلىلتوسعةواالشمهارلنكاحه01يريدبهذألدقووجمثلهلىاأبنائ

معمأياهاستدااأنيهونحبيببهرهبناأياهافقدقالأانعجوزأنقلناذاالمممعقامسئلىآ
لميقصدنهاذلكومعنىساحفذلكمرةدعاهأومنذعاهطنيئمنلشلثااليومافيعوأيدأنوأمما

مننوعذافاغانيقأيامطعاميتكررعلىيومأيلهفىذاقالاوأمااالستيعابالياموبتكرا
مالكصذلشمفتضاهبرجعلعلعحلهقصدئااالفعالهنفغللفخرفاذاتكررفياالمباهاة

شيقفليأئهاونياأحدمدبىذااوسلمقالليهاالتمملىرسولعرابئاللهعبدعننافعبكن
عديصكلبيداللهوتابعهافدعأةودالىأحدمإلحديبسففالماالذادكأطذالفظارواصاختل

اذالدعوةاأجيبواوسلمكديهلتاصلىلنبىاعرعيطبناعنفعنابكلقبشكاموصىوعروابن

مالكمجنحدئنىأضاهأحدمدعاذااكايوسلمالتصسلىالنبىعرعنبئاممأنافحعنسرعنأبوبوروىهكمئم
اللهعبدعتعناعناحعسعروعلىنعبداللهعنناخعنبيدىذاللىعلىوتابعهأوغيرهفايجبكرساكان

اللهرسولأنعرافيطعاموليسالعرسطغامافىكامذاالمدنيةمالفىعنالقايممفيفرومحاالحمفيالفقهااختلف
اذاظللموجمكلمالتصلىاوميىسروااينكاالميااذصواالتالوليدرفىأالقاضىقالمثالاالمألك
االمحولقفليأدعاحدمالتى3الودالانهمالكالموازعنفياوروى6ارهامنةالودبلمساقىاتيانهدزمالذيوحذاالبناحيخأ

أالعاقأعيطائىانوشمالدعيةاختجاباالصنعقوأرىسامخهريجبأخيؤنىانهالنككوماسمعتيجباخئؤذوده
يرهاغقىكفيرخصاجبقوالوالعرساياجمةبةاجافىلشااوقالأبوحنعفةبهذاقالوعذاالمن

طعآإبئنرالطعاجمنيقلقىكهالمومنواظتاخوحمادشحرورفاسوالفممألهألكوداعايهااقااليقحاتالدمن
االايدىالولىجهةومنالوجوبواالمريقتمىبذلكاالهيوجوبهاووجعبارةفىوهذاخألاككاصله

ورميظالمثصذالحكمواالئباحلناالعألبهاالمقصودالنلشهادةاحكمهاحمانالمعنى

ومبنبهينالمسايزكلموأحبفرروليىدظلمفيلشىالماالحبيبكابئوىوبهمالوأصابهمذ
لفدععىوإسمولهاللةوجهواجبومحلىوجهعلىيريدانهأنالندسويحتمللحالكلعليهإصمفألاشتغلفانادأخيأتى
غاليريدفىأبومحديىلشيخاالامالكقؤعومسئلةاللهشاءانكرهذوسيألههامندوب
باشمناذلعادةجرشاالتقاالسبابنلجرسابلالذعيصنعممايريدالطعاماومذاعندىالعرس
لعاقالضربوانهاتيايجبلذىوهوالعرسالطعامأضزبئألثةعلىلطعاماهذالهافعليالطعام
والممروهاجبايساطذلفانمادذلمجروماجرىتانواظالمولودمعتاكالطعامسببلهطعام

وعندىنالضىلولمدأبواضىالتكالكروهاكلقالبمونمحدأنأبىلشغتفسبراعلىيقتضىو
بنهاطعاماظتانيتخذلىلنصرالهقيلماالندهعنحمبكداومارذلئاويبينأنمفايرممروه

لثالثالتربوابالمسلمعيقدأباحمهلنصرإافىفهذاشاءقىكيانفعلعناانقالأفميب

رعالتعويهرهليهابةاالعنالزنخالنكلاالكللالذعيستحبفهذاالسببلهالذىالطعام
األعرجعنشهاببئاتامالمصليهابدمنعلىالتففلوجهكالطوعليذلدااليفالن

لمومنكينلمساايتركوخيااألاالصىيديمةاواامامطعامايقولانهكانريرةأعن
يريدانهاهـايمةاطعامثرالطعامعنهاللهرضىقولهشورسمولهالتفقدعحىصالدعوة

ليدمحلهايصنعانهاوذالاالنذاقثنمالمحيهاألصحرعلىكزةمعهيفلبقصدمذمومنحصوصطعام
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مماللثقفوالوطاموالمكنابعذااللمزلمنكينلمممها41دعافيلمينكلمساااألغنياءدو
لصدفةاولمافىليهاكيلحاجفملمسااليعاكزماحوامابدكأوأضيرالطعاماللطعامبهعاالئرا

نوعوانمافيهالمعىفيهـهذافليساألغنيااطعامفأماجوعهمواشباسلخلتهممنعلهم
عافيكلنملىالتمحروضىابئاحبيبافيتروىوالممعةمناذاسلموالتوالمهاداههن

ممونمماممنانطهجمهمنياعليهمهناإلثفسدوااعربئمففاللفقرأبرااألغنياوليهته
وجوسؤلديفتضىافتمووسولهفقمكصىمجبالدعوةلمومنكلنالتوضىوفولهفملى
ناولذلالوليتوعلىطعامالىمجبالدعوةلمومنبعدذلدولهوةالولكرطعاذؤدتقدم
اليهادىلمبنالواليةطعاماتيانوجوبكثرالعالمكلليامالرحمهافتهكدنصنعاالجاعتا

لىماعلغيرأويقولفيدعوهالرجلالعركطصاحبيدقأناالحابةبهاتحببلتىالدعوةاوصفة
خعاحسالطعامأخيقلشهذابمثلدضشعليلقيشفالألسدمنسافاخقافالنافيععنعنعمالكوحدننى

الاللهاعبدفياقا

إتعاناايئلجعرللدبفالهحثيعوللسانحتالموازدرووابخمدوعوجممومنجمرالىدعرسبنسعأنمسايهطدحة
واذاشاويمعمنشافيدعومنالممكوأشاليعينرلهالدعوةبهمخنتصممنلهرجيهاالدعوةاخخياطادعايقولمالك
الهأجدفيمنصاجلياايلزصاألصالدعىمفهلاتيانواؤادمهمسئلةيلزمصننمنيعلمعليهابتهصلىالتهدسو
واظأخيجيبمالئمالعنوصومحابالموانىالفولينقفتفىسبائلالمنحوفيااالقالصنعهلطعايمسم
وجوبعليمبتىعالكفقولظفمفوانبالوكيدذلكليسبغأولممائماأوعنيأصرصلحفنهبىأنس
يعومأومنصيدالفيمنعلىولذألوجباالتيانباجبليسواخاألصاتياخالدعيةادوسلملياآلمصلىالله
صالنهألياالعائمعناالثيانوبربأسقطلكولذبرجولمجاألصعلىمبتىأصبغوفولفقرساليهلطعامذلك
شعةوفيمالئعنابالفاوفقونهالباباوغلقوانكانيفالواجمتزحامسئللفيهقاوميشعيرمنخبزا
مماوتكشاالمقاخأخؤندامالبهذالفالى01اليدزمهانهذلكووجأورجعمنهاإذإمخندفرأيتأنسقالدبا

وانكنسبئلةأوغيرهضبمهـنرهينالوقاروكذالنخويسفطونلتعاوالمزوايثلمليلتاصلىلتارسولي
الدشالمدوراوالكبرواهااتيانهيدزهلإلعودوالطنبوروالمزهرالمربعلهوغيرمباحالعرسفىاحرلالعباءشيئعبحوسلم

جموخمنصكزفيواللالىالنساصونندؤئممويهونيةالمدفيأصبغوقالاهرسافياحأحبالدباءأزلالقصعقفلم
النساممايقولهكانانهوبلغنىعيمىمحدبئظلحزالمربلنمناءااللروالبعدذلخطاليوم

مخييمخيؤالأتينام6مينا
يمبونجحلللم5الحمتالممراولوال

هنوعليهافلرجعلئغمفوجدكلالبرلجة8ااكنوجوساشالهومحظيرابطللواليةافانكاخلى
كلنماصالجاعقإولىمولكليقعدويأأنأبوحميفقالباسوقاللفقهااجاعة

اللمكديهملىفدهخياطادعلرسوالاعالئعقولأنسنممعحطدحةدبخافتهعبدابنسقا
لببلمجافقلطامورالاكلليموسلملتالتصلىرسوالمعفذهبتقاألنسعنعهلطعاموسلم

جوذمنالدبايتعبعوسكديالتملىالفرأيشرسوقاالنباءقافيملىوميشعيرخبنامن
الحديشثنبابيعالجهذامالرحمماللهأدخلشليومبعدذالالدباأحبأزلفبملفصةا

احتفلولكنمالولمقوالغيرهاطعاملطعاماألىلحديثسايدلظاطرهذافيلولإلكوليسافي
بناادخللفيرسببنعطعاملىحاطااللهيثقاالففلاىلذطرهنمذهبمامنكنفيألهيا
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وايمةطعامنيهونأوالنميصغواجمةانهكاخفىئبكلندهاماالنهالولجةفيماصابااررريشفى
جزلمالوجهيناحتملإذاالحديشألنهبهذاغيرالوايمةحابقطعاميوجممامنبذالحخاجفاينع
لىيعاجقالضرورةليموسلملتماصلىلنبىاذلثفعلأنيهوصحتملأحدهاوجمكلىيخغان

قديهونأأيضابحتملواحذطلحقلثلوأبىعبداللهبنبرباأجماعقنابففدألطعام01
قثذلكمنامتغاذااد4ماعلمزمظودخوطعامهمممبأجمهموالصحابقلهتعظيممقعلم

النينألماكااطامنانوقدروهـأعلمبذلواللهنفوسهموإلجيبفكليستألفهمعليهم
سنكلياأل4زاالاستباغألمملطعامالنشكلااليىتفعهذافعليوسلملاصلى
3لتمأوااالننر4وجوه

يهونأنيكتمللطعامذاللىاوسلمعليللهاصلىاللهرسولمعفذهبتأنسوقولل

لماذلمباحاأنيهونمجتملووسبمليالتمصياكشاءهأومنالنسقدأبامحذلكالخعاط
اللهصكلنصلىووماهأعيفينهذوالستا51اباحتعلذللديعلمولولميهرههواللكبذيرضىعلمأنه

انكاله3وايهليصوالخسقفتبعهيرجل3خوفامسدعالرجلالاوسلمعلع
خلهذفأيرجعأنماوالههذنفاهااخقأتبعنااهذ

هذافيابنبميروالفعنبىوقدروىومرقافععدباءشيراليخبزامنفقربوفولهفصل
هامامنيأكلفاتكاعجوسلتهمسلىوتواضعهلىففمنعلملقليدوطذإنيلديشزبلدما

لمنرفايئانقتأفيهلقجوعهـواليتأباليسد

لمةاحوالدبلعناعديوسلتماعلىللهافرأيشرسولأنسؤقولفعلأ
هنعبليهركلكالنهاومنيعممضادمحكلانفودبااللمالموجململتاذلصليأخيهوشفعل

منمعهكليأالصمفاتنفييدهتحبولأنمنيانمايمنعمششفييدهموعغمنكليأأيتبرك
أببنلعمروسلمديالتولذلقالصلىبديهنمايكسأنكرهبماوالمحلمنمهذاالمجل
6الذفيالموعغشتأدلمجتأديبتعليهليوسلمالتيدبذلصلىيرممايليكعلىاللهسنقبم

وفيالصمفةحولرهأكفداتفانيهونأنيهولطالدباءذلكهحأيضاحتلوذلفيهيلز
اهاالئفاتحفوضعمأوألنالوجهذاعلىذلثولهاالبعدتناوسلملتسكلياصلىلنبىاليمااليصلىبومغ

فاحعاجالدباهليسنذالحباأنظنلقديدممايديمالوتقريبامنهدهبعاافصدلطعامماحبا
لألنسانهذاوفدجوزمثللصمفةاحولمنأيختناولهالدباءالىممهأفىكلععههملماعلىالني

مالينااالقتصارعلىوانمايلزمفيهاالطعاماختافشأجناسالصمفقاذامننحيثعأشيتناوله
اللهصلىلتلمحرسوالاأمدتسيمأمأنأنسدعنلجه51واذلعارفىألصليذائساوتماجعاسها

كرياالهمفيقولممريأدعاضشرةاللهثمبماشاوتكلميدحليهابرمقفوضعحيسقفىعليعوسلم
متساومحاالجزاءالحيسمنعأالدليلفوجهعهاتصرعنحتىكايليرجلجملىكلوليأالتاسبم

نعالىاللهشاءانوأجملأفضلشئصذلفىوالزأم

النكحصامع

شرىالمرأقأواأحدكموجذازاقالوسلمطايالتصلىاللهرسولأأسلممالمريدبنجمحى
منمتعئمبالتهؤليعبمهسناوةفليأخذبذرلبعبراىشتراواذابالالبركةولعدعمعيتهافليأخذبنايةالحار

افكلامع
مالكعنيحيىحدننى

رسرلأاسميدزعن
التمملعموسمظلصملىبتها

المراهاحاجممتروجاذا
يتلبأنجذعالجارشتراأ

باإلفيوبياعبنافنها
البعبرففبأخذاشنرواذا

وليستعذسنامهبذرية

بافتهنن
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اخيأخذبناصيتهأيةمححارشالترأواامرأةوجفئمنموسملأشصلىهأميشلالمئميطان
أعإلءوهىمهسناوةياخذبذرلبعيرأعاصإشترلذامرهيباإليهةيدعوولىأسشعراومفدم

الجنهتاخلفتمحأوبذلالراالبلخصمجعهألنيهونلشيطانامنيستعيذباو
ؤدفيلخلقشمنهمنخألقمنثئاالتلفينحافةأنكونمنةسؤماخلثتمنفاسهعاذاللتهحدثنىالشيطات

هاشهتجتذالعوالوالحدمواألذمحواالنفارأشمهامنالحناخلفهممنومحاهارمعتىنااردرألىعنمالكعن
رجألخطصنالمص

ترددومماإشلهحأنلهإدمههطاناالميطأقلتملمأنئوهدلرأيفيامجتهذافعلىبالجنأمنفذكرأخعوجدالى
افدكانتفذكراأختهادلىجلرنجألخطبأنيرالمصالربأبعنمألكيرأءلمدافوبأحدنتففكانتانها
اخعاولقوللخبرقالمالدثمأوكاديضربهفضراظطابممربنذكفبدغأحدنتاظطاببنيرذكفبدغ

مخووىووءلمهاحدادذامالوحفداصاريدانهأحدثتاأليهاتاذخطأختهعنالىحليفربهأوكادفخصربد
روللخهالكقاياثم

أفلعتنتكنمولعلهاقلىكالتارضىالخطابفيعردشارفأناكرذلكلليهبنعيهىالمدنيقبهنء
دعبادمويعةعنبةلتواديقبلقعاالتفانكرمبصوذالبيلحالاهذهمثلداعادبشو3عنهالكعنحدثنى

األربعقالجنونالعيوبوهىوالردفيأالبمايلزموليتهينهبرمنالودأنواليلزملسيمائاتاعنالىحمنأبمبدبنبيعةو
مالكصوبالتمالتوفيقفأليدزميؤلالعيؤبوأمماسيرصمنلفرج51ودايالبرصاموافيمحدوعروةفي3الفاأن
اعنليكونجلالىفيكانايقوالنليرالىفيوةمحدوعريلفاسماأعمدالرحمن01فيبيركانايقوالنالىابئ

مالملمخناعدأنئنقفى4يتظرشاءوالانوجييزأنهلبتةاهنأحدايطابىقكبنبغنسوبعأركلندهالرجلحررن
المدينةفدمعانمكعبدالمالوليدفيجمأفتياافيمحدوعروةبنأخالقاسمعبدالرحمنباببيعةراحداهنافيطلقنسوة
الؤوجتالمطلقألنكاللذاويقشتىمجالسطلفهافيعدظلفيالقاسمبذلنههرأنشاهانيتزجاذهـالبتة

عنهااأخنهاوجفىيأنصبهوؤلهماقالثوءلىبلمهـناةرجعيافانكنأوشابلطألفبحنلىأنيهوناعدوالينتظرانننففى
رالعةاليتزوجةااللوحنيهوقاالشافىذاقالوافامكينتظرانةأناوليسءلمعهاأوضاعنماكعنوحدننى

الرحمنعبدأبىبنبيعةر
بمالبينؤلةيغعالثالشسىالطألقانمانقولهعلىالدلهلاعدتنفضىأختهاحتىالغيرهاوعروهمحدبنالقاسمان
علدلمطدعةمهفقمئدغيرإوراكتهاوألاخالعددنهاوكاإالجنكايعمبمأألأبريمعإليفألجهخألفوالوديدبنأفتيابرالىابئ

لهبمعنىشتىجمالسطلقهافيلهمحدفياقااوشلبينميةوجيتباالىمأحألناهالعاأقالالمديةفدمعامثعبدالمل
بعدلرهذماياذعلىحوالتصالتقللهمارجعةواحدوالطلقهينمجلهفيالبتةيوتعأنالمجوزلهبنغيرأخالقابذلك

حظرايقاعهافىتأنيرغالهغرهاالزعقدنكاححافىالتأنيرلهاألنهكرهذذلىوعرفيولمالسمجافىطلقهاجمدقال عنوحدثئستى

ثالشليسسيدبنإلمسيييأنيظلسعيدعنبطحيىمالكصقفدمالذغيرالوجهعلىسعيدبنبكيىعنماللث
لعبالنكئفيهنليسنالثالتمنرضىفولهياثطالععقالطالقالنكاحلعبفهنانهبالمبفيسبرعن

مثليقوذصهلجللىنجليعضإنالتععبافهابرألمواحمؤوبهنزبثبتالجايريدأاإلألطالقلعبفبهنليسنألتفال
فذبمنقالأتريدذللثوضدكلعباآلخرعلىفقالكذاارهاأوأناابىمنابأخكويلغعبملوالعتقوالطألالفكاح

القاسبهماننلعتطقأبوزيدنجناوصفىرالمذهبوومنلمشهوافهشاالزمنكحفذللثوجتهز
بثاشباةبفتىزؤجتعااأشمهدئمفقالخعنكانولفدبلغناليهتنظرالهرجألفقيلأيصررجلفى
غلضالقاسبناظلاألبكنتمالعبافقالبعدبومينأوزوجتمبارذلكيطاالربلفقام
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يلزمهقالبادابنبكرأبىعنأبؤمحدوصصعليهوالشئلنكحاوجهفنيكلفابخاالتجذ

عليعندهذلكممالزهالنكاحالعبأنمن5خألدفافدمناعلىلريدمبنيةيايقأبفزئثح
بوالزلزيادالسبهوزنكاحبنقىعنسحنونقاذالغتببةوفىالبيوعحموايةالرف
ايديرلمخههاواناالعباننهنأاجمععاأقراذااأمحلمللهغندمحوذلكومغنىبطدهولبنااقبكمخفمو

العبارةزفيتجووفدالبناءوبعدههفاقبلبييغزقأنصبهبوسفانكاحبيايسانذفغالنكاح

زوجانهخدنجبنراخعنسمهاببناعنمالكواليقرصيهايهفمغةمابيناليسالنه
بمكليهاثرالشاشابقفاعايهافتاةوجشفترلرحتىكهفكانعشكلناألنمنارى4فسدعدبنبنت

ايهالشابقزاعادفانمراجعهامخلهكادتذااأههدهاحتىنمحدةوافطدفلهالظألقافناشدته
اغاففايمإشئتالطألاشدتهثرالشمابةعادفاثمراجعهاثمفطلقهاواحدهالطالقفناشدته

أسعفرعننبلقالتشئشفارقتكواناألفىةهنقيمافىعلىاستقررتشئثفانحدةبفايوا
فاكمههـالشابةقولهشاألثرةعلىندهفرشحايئإئماعليهقعرايرذلولمثاعليمسمكفااألفىة
ايخااهماوالميلالحداالمحبةبمبنىربهونااليثالأحدهاأضرببعةأركلىااليثاريهوملها

مسئلةعايصتماجبللىمضطرااالنسانلمحاوامنهالمتناعاوالتأحددفعهاليملفرب11كنىف

لمسكنوسعقاعلمبهاوالكسوةاالنفاقسعةاألشحرونعلىوجتيناكحدىايثارالثاقوالضربما
هئياؤمؤنةمهاثامنهمانفقةحسذةوالكلالنمهماواحدةماتسمخقهصبحسبذلكولماكن
للىخرىايسواجبأاليمثارفهذاجالهاوشبابهاوسماحفاوقدرشرففااعلىهثانوش

لمنالثااصربامسعلةعليهبهلحمهتنعولوامنهاالمتناعوجواللمزفيهاالعزاض
بأنهماحدايؤفىاكلمؤنقمامجبالوايهسوةوالنفقةامنمنهماحدةوايعطنصاالشارأن
افضربؤلئإلفهقاامالكعنقاسماافيوايةمهـآرالعتبيةفقوالحلىوالحريرالخركسوها
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أواألضوىيومفيمحندهامجلسومعهاصجاكرأوأهاحدااعفدهبيعهعركدأويهوناألاعنديبيت
االيثارمناضربااالفهذاسبهبمااايبهرعألويداألخرمعاكاوفيتفمةمنهماإحداينقص

تعالىلتاقالواالستعداءعايفيهضلراالضلهادعلكانفانلمؤثرلهااالباذقافعلىوجللزحلال
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انميقععيممىنقالمدنيوفييوميغئثةلعكبذسمكنوسكلمهاصطماالنيبذلوضا
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فيبينهنلعدالذمحيعدلمللهمنبهأشيؤثرفمايريدصائئخيرذلكفىاألثرةالننسسائهبينفمهدلا
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محنهمنهلمنغوااالعزاضيفيهلهاايثاراايثارهوانكاناالرادففةومواغبتهالىفااسعااياها

بمعىالطألقاياهاشدتهامناذلفاثمنلمنعالهاظهراثمباخهاومنباذنهاأماذلمكمن

ألهاااليثارطهاباخأليقبموجياأباحشكذاالمرأةجبالنمواالحماالىووعائهبالحقتمطالة
لثصمئتتى54
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بنرافععنشهابابن
عدبنتثزوجانهخدج
ارىاالمسملمهان

حتىكبرتننف

شابةفعاةعايهافتزوج

شدتهفنابفكاليهاااثمثرافا

حدةموافطلفهالطألقا
تنخلاصذاأمهاالحني

زالشأبةعادكاداجعهائم

الطألقفناشدتهعليها

راجعهانمحدةوافطاقها

فرالشابقفناشدناعادفاثم
ماشئضاغالفالقالط

شئتفانواحدةبقيت

مازفيعلىاسشفررت

شثتواناالئرةمن

استقبلقالتفارقتك

علىامسكهااألنرةعلى

اثماعليهيرراقعولمذلك

علىعندهقرتحبن
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منهوالمةحفياوجولحاكنذلكفيالرجوعلمابدااثمعندضرالجلؤسيوههافين
فلكفيلرجوعالهاليعمىلحسقاوقالومجاهدلقىاوعنىرمالومئلزعنلمواابنياطبى
اظيارلرأةفانظعتآلواالسالمحاصفىؤئى4وجالىمنقرطضكلانمانقولهعلىلدليلي

فاذافلناالمسئلةكعجزالمعشضبفاؤهويخرزوالهممابرجىكاناذافبمبعدالرضابه

خديمبنفعراؤ3ولذلكطلقأوبينههادلالىايرجعأنوجاكذلوجبكللىفيارجوع
حسبماتفدمعلىماثزلهوذلكلينههالممثماياةولميؤسالطالقم

يراجعهايععقدكننماايهونأهملحكجصهارامخلكادشأناذافطلقهاحىوصرلهفعل

يراجعهاكانممااأنيمونمجتملولطالقالرضابااليعارأوابايئففيرعالهيبدولينهمائمالمساواة

االيتارجعقكلىبالمراوالبأسبهالرضماعنجعفآللهاويبدئمةمدذلثكللىبااليضارفيثمادهارضاعلى
نحبيبوانبنزادازالببهونهحبيبابنوالموازابناوممطااليثارفقدرعكللىلنواماعقدا

بنعدواوىفغمدرذلكلذكامحكلىاوحفانمسعلةاألزةاتلىامااحلنبعدازببهو
المهرالفسادفىانعليمبنىانهذلكوجهوالنئرطويبطليثبشبعدفىولبناابلةينهسخحبيب

األثرةبنماشرطالمفدارعلىبهذاانمارضىيانه

األزةمنماترينعليستقررتاشثتفانحدةوابقيتغاالمالثقماتنثتعنماوفولهفصل

رضيتولوسبيلعهاارتجالىالهيمنبقيملتىقالطلقاهطلفهاتانيريدأنهشئأرقهكوان
يمونفأللطالقخراايطلقهاذألووتقرعلىباألثرةآلناتزفىأنلهاينفعهاوانمابقىلمباألثرة

اليهاسبعل

قرتينغاحاضليهراخيرؤلمذلكمسكهاعلىفأاألزةأسعقرعلىبلوفولمافضمل
ااالباذزلهالسبهوالذىااليثارعلهافيعلعهثماالنهارأىيريدأنهاألفىهعئدمبهلى
يرصىكاناذاأماأعلمواعليدىلؤممافيغابمدعنآقىضولولم
يفعلأنزللرجليبهواسمالقالبنسلتعيممىعنالمدنضةفنى

ودوشاضرهادالنهبذلثفقالدالبأسرافحمافعلمثل
بيمبنوروكمايحيغبرتخيرمنابضدأطألفها

اللهقالألحدذلكأحبماقالناقععن
فتذرعاالميلكلتميلوافالنعالى

ممابرابنحيىقالكالمعلقه
لففههما3القابنافول

بعينوالتماعلم

لطألقكهاساوأولهالرابعالجزءيليهولبالعألمةلمنتئاثالشمناالجزنم



لم553

لتهرحماالاامللرلمنتقالمنكتابلئالجزاافهرستا
مفه

أهألأعمابذاالمصماهدى2
لحجاظلهمنهدى7

يفيضأفبلأهلهصاأمنهدى9

الدىايمصرمنستامما09

الدىاامع29
لفةلمزدبعرففواالوقو69

بتهادوفوفمطلىوهروهوغيرطالرجلاوقو89

لحجبعرفةفاتماميطوقو91

لصبيانعبرالنسااتفديم92
بابانوفيلدفعةافىلسير221

لوفوفاوقتبياناألولفالبابك
لدفحوفشابيافىالثالباباك
الحجالفرفىاءفيما42

لخرافيلعمل621

وفيهأبرابالحألق82

لعقصيريالحألقاحاكمهمنفيولاأللباب921
يرلتصوالحألاصفةفىالثالباب921

لتفصيرالحالتطواموفعالعالشقالباب03

يرتقعموالحألقوفقافيلرابعالباب031
األحكاملتفصبرسنواقفمايتغلباطسىالخالباب031
نسئأومخلللحألاهلدسلساالباب131
ميرالتم

التلبيدم

نحلطبنبعرفةاوتعجيلوقعرالصألهلبيتلمألقفا431

وعرفةيفوالجعقبئولنرايومنىبلصألة431
لفةتزداصألة83

قمئىصل4

بمقومىالقالمفيم94
للتمثريقآتكبيرأيا4أ
لمحفهبوالمعزجمىاصألة4بم

متىلياكحليدتوئة41ا



6531

هفه

ررساب64

أبوابوفيهالجاردلىفىالىخصة15

الجارمنحساةىنممىمناألولفىالباب35

كاملةجمرةىذمنفىالئاالباب55

يومجماىنمىمنالثالفىالباب55

الجاجماهنمممفىالىابعالباب55
الرثصفةالباسالخاسفى55

ةاإلفاض65

كةدخوبالحائض75

ئضلحااةفاض161

لوحشوايرلطاأصيبمغفديقمما36

وعرمالجرادوهمنشيأفديقاصاب66
يفرأقبلحلقمنبةفد76

شيأاشمكمنىنممنفعلهاي17

لفدبةامعجا27

الحجحامعثي

محرمىذبغلمرأةاحج28
المتمعصيام38

لضحالاكتاب38

االمامنمرافالضحيثنبلذجماعبئلنهى681
يالفخاامنمايسبه

حماألضااارلحومد391
وفيعياننةلبدوالبفرةتذجمالضحاياوعنمافيلمثركة591
الغمحاياعللىميثألولنمايسفبلمجالبا791

أضيتهفييمثركهألرنسازبهومنقلثاالباباك
اءفهاكتالمجالعقيقفوم101

لعقهقةافيلعهل91هـ2

ةالذالتمعمهضكلىوماصاءفىالنباغكتالب451

أبرأبوفيهيرهالضروحالالذكامكللىمايبهوزمن601
لمذصصفظألولفىلباسا6011

بهصفقمايذصفىالعاالباب601

ضفقالذكاةالمثالشالباب701

لذكاةامحلبعانفىبعلرالمجالبا7011



753

هفه

الذكاةقفىالذيمنبهرهما11

لذبمةابطنمافىةذ619

أبرابوفيوالحجرالمعراضمافتلأصؤركالصيدكتاب819
آللةاصفةفياألوللباب18991
لضربوالرىافةهلثاالباب9191

لمضروبأوالمرلىاصفةلشفىلثاالباب9111

بةلضرلرميقواافعلمنتهىفىبعالىالباب9111
أبوابوفيهإتلمعدصيدافى4ماصا329

الجارحصفةاألولثتلباب3211

المعلمالكلبصفةولالثالباب4211
االمساكمعنىفىالثاكلباب4311

بابانوفيلمرصيدامماحاءفى829

كاةذممعبغيرأزبياشهامجواألواللتلباب9211
كاةالماالبذأزماالجموبيافىلمالباب9211

لسباعانابممنذىصأصيممخر031
لدواباكالأمنيهرهما231
لممتةاجاودفياهما9كه

الميتةأكليضطرالىنماجاءفي831

أبواباطروفيهالحدفىبةاألشركتا941

عهسنىايهبمنفىولااللباب2411

دتهلبشهاذيثبتمنوللثاالباب2491

هاالجممتلشفمامجببشهادةلثااالباب319

ابوابوفينالرمفدارحداسفىالخطابنسيدناعرستشارة3491

اةالثحهادصفةفياألولالباب441
بهومايضربلضرباصفةوللثاالباب4491

الحدالىاشفطعايضافثالاالب5411

الحدكررذفىبعالرالباب5411
شارساظرالحدعنهايسقطفيالخامسالباب641

وفيمباباننلرافيألرقااحد641

الحديقيمفقمنفياألوللباب6491
المحدودصفةفيائانىاالباب641

فيهذينبأنينهىما849

جيعاينبذاأنيهرهما941



3

هفه

نلراتحريم59

لرايمتحرمعجا359
الجيادلرغهبثقادالجهاكعاب951

لعدواأرمقلىابالقر3نيسافرأنعنلنهى5691
الغزوفىاوالولدالنساقتلعنهىاأ6

أجمابوديهالونجاءباألمانهاجاءفي271

فيلتااصفةألولفىلمجالبا2711
لتأميهوقشاوللتاالباب2711

الموصفةلشلثااالباب9كي

األمانبهفيمايثبتالرابعالباباه
التأمينضتضىفياظامسالباباكي

اللهسيفيشيأأعطىفيهنلعهلا0471
أبواوفيوالغزلنفيثقامعامع9ثي
فمقاموضعاألواللباب91ثي
الغنجةاليمقهمئةمنبيانفىلثاالباب11كي

ممااليقمممؤممييزهلغنجةاهنبياخعايقممملشفىلعاالباب91
لشيهافىحخملهبيافيلرابعلمجالبا8791

لغئجةافئمبيانسزدفىظاالباب8711
ابأزوفهامع089

قوفعالكلممئمهورمنالفتالكللياودصفقحفاألوللباب0811

لغنجةامنزأحرفيمالثاقالبإب5811

الغنجةاسققاقلعالشفمابكلنعلبابما0811

لغفجةاهنحلمؤرقفىاالمعابهفيهاتثبتنرابعالباب1811

وفيمبابانالحلعدواقوجدهنوحمالخسمااليببفعه189
حكمهمبيانفياألولللبا1891

لمالاماوجدمعهمامنحمبمانفىلعاالباب3811
الخسقبلالأالسلهينؤمامجو381

لعدواصابمميمعملقايقعأنقبلهايرد489
النفلالساسفىهاحاءفى981

الخسنالنف5اعطاماصاءفى491

لغزوافىللخعللقممم6911
لالغلىماجاءفى891

اللهسبعلإلشهداءفي402



1953

مهمم

دةلشهاالكوخفيم902

كداهنلئاغسلفيملال92ة

اللهسبيلفيمجعللشئامنيمرهما112

الجهادنرغببفىل2121

لفففئفالغزوبينهاياوالمسمابقةالخيلاءفيما512

وفيمابوابولأرضههالذنةأهلمنأسلممنذاحرا992
والعنوةلصلبمامعرفةلبالياألولفى9121

الحلصلحاأهليحمرفيلثااالباب122
الحعهماألمالكنتفااحملشفىلتاالباب1221
14لمذسأموافيبعلراالباب2221
أسماذااأموالمحمسيفىظاالباب3221
الحالنبىطرعدةاماقوارةضروواحطصنفبرفيالدفن522
الممثىفيرولمدامامجبممناليمانارلنذواكتاب822

لتمفعجزبيشالىالذرمشيامنفئ8امابهث

لكعبةالىاالمشىافيملله921

ايتهمعصيةفىرالنذومهـنبهوزماال02

نايالغوئا1312

الينقمنلكفارماالتبهبفيما542
االيمأنقمنرلكفاافانجبفي942

ألبمانازةفيكفاهلي4521

بمانالمحصا952
ممربرلنساهخطبقافيمماحلناكناب62
واأليهفأنفسههالبكرااستئذان662
والحماءالعهدافيهاما572

ارخاءالستور292

لباكرواأليماعنذلمقام3921
النكلحفىالثصروطمنمااليكبوز0692

شبههومالمحللانكاح2م
لنساءادينهـمصكجمعماال1053
دهاهياأملرجلنككامنزماالمجو303

يهرهمماوحهكلىبهافدأصاإةهياأملرجلنكها703
لنكاحامنمااليبوزطهع903
ةإلجألمغببهلىائكاج93



4عة

423

523

623

بم82

93

133

233

233

3هم

هم4

633

733

يم83

933

043

743

ثغ

كاغنفارةوفدكانصلمرأةيمداللراماصاءفي

كاوادوالمرأةالحاثبماناألابةايةساماجاءفي3
بيهألنضمةألرجلايصصأنعنلنهىا
لىكتابالعأماشثحكاعننا

وفيمأبواباالحمانفيماجا

لممناتافياألوللبابا
لعقودامناالحصانبهلبمهاوصفيولناالبابا

14لجاعامناالحصانبهذكرمادخلشفىفاالبابا

إالحصانحمبهفحمايثبتبعلراالبابا
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