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كالومالأمه5إخيربتنسبثالهوليس
الثىالوجوهنارجهاللغيرهلهذاأخنهانهيريفافأخذاضمائعةوجدستينوفؤلفصل

يفميمعموضعفيوجدهنهأخذهغااماوانههباطروهاوبعفهاهابعفوانكانلهيحئهألخذه
وجهينعلىوأخذهللهألكتركااليصلألنهأخذهلىمهلصفةادبهذهونلذلدوفأخذقىكانفيه

فلمالسلطيانلىاليرفعهنأخذهوأماددهلهنيسبفقدقالىأشبيهلبرهلتفطاليأخذهأنأحدهما
موضعاطونعندىأنذلكومعئهموضحأتالىرةفيعليهفألضميقلسلطانامنهقبله

الىأخذهاناساعسيساانهويوفنفيهنناسالكنرةالألكافيهعليهاليخاف
يتعرفجمهمألكمهعوابذلدولعلهماالءنادوقوادهمالعرفاءرؤساعريفهوقولهفصل
لهوراذنهوازنالىالسبىبردأنلمارأىحنينيوموسلميهعافدهاصلىلنبىاوفدقالالجيشأحوال
ليناعرفاؤمايرفححتىفارجعوايأذقلمنمنمذلكفيرونأذنرىاناالندفقاللناسذلدا
باعاالرينمقبنصحيىوقالماعرفاءعلمهلباعاوأرفمهاوجلينوالدواردونكلانعليوقال
وجدالذىنفعيماسىقاللبعرةجنذافيواالخاسالكوفةجندفيواالسبماعلشامجندافى

يصدقهءهـانمعنىعلىصا4رجلرانهلععندعرففالاسالجالالراصمنءهـافةالمنبوفي
غيرعلياالهينيظأنجهتهقعروفحيىأنكاءسىلهلتبرثةاهعنىأوعليدهواليرنابؤهـلهفي

يبتىولمالاديتفينفقتهلههـضليةطهلتةاغااأنيهونظهالتىاوهللويأخذهأننمايرفيه
لتزكيةابابنكلهذاوليسلدينواالصألحدظكلمنهمماعمهعنهبهأخبرابذلكعريفهءق5فيراعنده

كذاعنهوانماينتفىلههعداوتنبتدثهشهـالتفبلصالحرجلوليسصدةلشهاابهاقبولببتلتىا
للهأعموالمنبوذلهالتقطاياكونعرأنخافكالصألحافيماينا

مجسمهاالخبارلهوجههوحرعلىوفولهواالسالثباتفيقافاوجهعليوقولءهـأكذلكفصل
الانهذللث4ووعبدأوذصرانىالتفطوانصالقمطاانالمواربئاوفيكعابحراللقيطوان
يلتفطخلىأنالنهاوذلكاالسألمعليلقيطوامسمثلةاالسئرقاقنأسبابسببفيهنيته
وانؤثومسمبألداالسألمفيالتقطفاناصنفانابالدؤيهافىأوالشركإالدفيبالداالسالمأوفي

هولقاسمابنافقدقاللثركببددانوانالدارمجمينلمسانهوأنهلظااألننصراقاتقطها
الدارحمحكمهانظاهرااناقاسمابناقولووجهمسلمالتقطهانهوهسمأشبموقالمشرك
مهـحمهحالظاهرانالدينكافىحكمهمفيهاحكمهننالظاهراننفرالمثركوالدا

حمأنيغلبفوجبذلكتأثيرقىوالملتفطلدادتأئياانأشهبلءهوووالحربألسبافى
فانمهمسحلةيةلحراملهكامجمسالمالاحملهيمطكنيسةفيلعقطلوالكوكذسالمالا

و3ؤمسلمانتفطهانالغاسمبنادقالفةلمألثةأونانااالسلمؤيهاالشالذمةفرىنبةهـبةمط11

القاسعمق4اؤولوجهحالعليصلمومههبأشموقالهـاقفهونهلىنصراالتقطهوانلمءسه
هـفغلبلكةاؤيهانونجابىرلرسالمالذاأصلألنذلكفيستوىؤداواالسالمسلىكةايمان
يةشبابالذمةلأايسكنها5واكرقاليسهولذالثاراالسالمالداردانأشهبقولووطلملتةاحم
الموازانقال4ديفكؤلهءلىيقتضىوذالثبذلكمهيريدتشوالؤهوالوؤولهلؤ

قطهالوالءلمكمجعلأنلماءواللهيريدالمنبوذهاذكرماخوافىحرقالانلمولوأءثمماقال
ولكنهبةالعماهـءنوجيلةأبىسنينعنشهابادنيهءقيروألالهفههالشكصعحوالحديث
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لمأضالفهمليهولؤلهمايتأانمحرأداكللوعلمانذلكمالكقوليمعقفياكونلهأويلامجممللفغا
ولىسأنلدقدخغلتاىوالوهعرلكفرلولفدنألماولوانوفىجحهاللثذفيلةالداربلتفا
نغبرءمنبهواحقلفيطالتقطاانءنوذلكحكيركنههأحقوأنتهبأميوالقيامبيتهتر

انأشهبقالليهرداكهمساوامؤنجمهفوياعلىملتفطهانكانلفاسمادنالفقدغيرهممهنزعه
نيطولياالبهفالتانىأولىيفميعنداالولأنخيففانالوألولىبينأومتقاركاناسواء

ملهقطهنفاتنامسممينانوهذابهأحقضررفاالولفياالفيطولبسعنداالولطته

الواليةالسالماواليةوهذهفيسثرفه5أمييددسألتالينعرههنهينزعفقدقاالصبغنمانعرا
الحجازوأحمأهلممالكذهبهذالىوالمساليناعةصفوالوهانسباجمهوليقيطالنلعتقامالكىشمعتقال
التفطهالذىنأجايوالىانصولهالقيطقالانهطابىاببنعلىعنوروىالشافىقالبهوفياعندناألمييقولي
اللقطةبمظةالقيطاميراثالقوفالالمديضهأهلقوجاءوعطاءشهابنااقالوبهأوغيرهواتصانهالمنبؤ
هالميعقليشاحيثعنهينثقلاناظهاالالتقطهلمنميراتهأبوحنيفةوقالاكيرالكوفيينقالوبهيرفئلههميغواله

بوالئهعنهينتقلانلهيهنلمعنهعقلفانواالهنعنهعنهنويعقلى
محمفقرامنالنهذلكنانأحندالمسمالبيتفييريدمؤنتهوعديناتفقتهوفولهفصلدالوبالحاقاءرا

مالكفقدقالالمسمينمالعليهءزبيتوانتغذراالنفاقعليهالفمياعوخوفالتكمسبعنجمزهأبيه

اثأناااسعاوأنعلههتعنىحوطيمهىعليهلجطرنفقدييلنيحىعيطافعاكفطهتففتهلنعطةأفيخذلموفلتقعالمالدعنعنيكيىقال
عربرعنشهابابن

لمسلين51فقرامنإنهذلكجهوبهاليعممالنالهكذلدلوقالأبوجمدالقاضىقالهاالمحامذللثزوجعأللشةبيرعناكابئ
ابنفقال4أحداستافانفرععليهكسائرالفقراءاالنفاقبديخاذمتهأنيمئمغللهفليماسوسلمعليهاللهصلىالنبى
فاللميطوحهوهوملىءوانقتعمدطرحهانأنفقبمايهارجعاهنةأوغيرباستلحقهانالفاسمبنةلتكاقاحيا
قالصالتطوعوجهعليأنفقهذاألنحالبولاالبئءلىالأثهبقالاالبثمئعليالىأخيهعهدوفاصأب

لمونةويهيرثونههمالمسالينوالءهوانصانهانبؤفيدناعفاالمييقولمالستجمماسسسابنانصوردبنأدو
اذاطرحتهقالالمثئنبذتهمفولمنالمنبوذوهوالمطروخانماقالحسبهذاعليالشعنهفافمضهمىنتمعةوليده
وجهعلياالطفالمنطرحنرجنملسمتصالغةاعرفيفيانهااليمهوسةبالعراءفنبذناهتعالىاللهعامكانفاالقالتاليك
عراءدطأسبابانهذلكجهوصانهمالكفقالفميعةاعليهينهافمنطهةفيلةبهاالستسراروقالسعدأخذهالص

علىغانكملهماناليعقلىاعبارالذينامنوجدناهمنصوكذلكباالصارقوالفماالسترقافياالىنءفدأبنا
سترقاقالافىهعادمللحرية71ىفنيمكبدامفئاذ

المسمينمننسبهاليعرفنلسائئلمساليناعةلجاوالءهيريدانسالينلهوالهوقولهلف

نفسيرالمولىمعنىعلىعنهنفىيويرفىنهوهموؤهـلهاعادتهعنبمايغنىذلكفينقولاوفدتقدم
أعلمللهوالمنبؤاحمفيىأثبتاك

البيهلدباابالحاقالقفا

عليهللهاصليلنبىاوجذعائشةبيرعنالزبئعروةعنشهاببئاعنمالكعنصحيىقالص

منىرمعةوليدةبئاأنوقاصبىبنأسعدلىأخيهعهداوإصبنأبعتبةنبملكاقاوسلمأ
عبدبنليمهافقاملىءفيهادكاناعهدىأبئاسعدوقالاخذفغاعامكانفاالتقاليكابعمهفا
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سعدفقالوسلمعليهللهاصسلىللهارسوللىاوفاألساشهفراولدعلىأبوليدهبئواىففاألةز
فقالشهفراكأولدعلىاةوليدبنوازمعةأخىنكبدبنوقالفيهلىعهدانفدفيااللهايادسول
لولدللفراشاوسمعفيهاللهعلىللهادسولتمقالزمعةياعبدبنهوالثوسمعليهاللهصليللهاوسول
فاوقاصفاكبناببعتبةشبهههمنلماوأىمنهحمبىاقمهبأتةلسودقاللحجرثمفراوالعا

بناأنوقاصسعدفيأبدالىاخيهعوقاصابلمعتبةولهاآنةشكلاللهلتىو3هاحتى
حكانلناوىأنففدرالجاهليةأهليفعلةكانماحسبعلىاليكفافبفمهمنىزسةوليد

ونبلهالرجلبةنجاالرجليعجبهوبئيوهوأناالستبضاعأحدهاةأضرببعلىارمعند
وطئهاصصاوالىرجعمنهحماتفاذانفسهالهحأوأمةأنتبصةمنلهفياميءنةءونوسفدمه
وليدةبنواىأففالزهعةينمنفودفيأوبرتالرصالمنلجاعةاشاهالهايةذوجاللمرأةاأنتكونلئانىواالولدبةنجاءلى
فتساوقافراشهولدعلىأبىمنهاالمتناعجمنهوالبهويلحقذلكفيدزمهآهذامنكألحدوقالتمدعتبهاجلستهرافاذا
اللهصلىإللهرسولالىفيتكرربنىموضعانهعلمتلدالرايةرأىننواضععلىإلراياتمجعانن3البغاياثالثاوا

سعدففالوسلمعليهوالىابعبهفيلحقمىمنكلبعفههـماقاكاإبهااستمراذاحتىالناسصنشاءاللهمنعليفابذلك
أخىفيااللهيارسولبئأبعتبةماقالفاملحالنوأثبتالمهفدمةاألنواعالثالثةالماالسفأبطليحاصباحان
وقالفيهالىعهدنفدؤاالاالسألمالتىأبطلهاالثالثةأحدتلداألفىاعمنأراداستلحافهاغامتىؤمعةوليدةفياو

وابئاءفىمعةعبدفيفألولدااستلحقوأمامنبهيدحقلماقرارهامنبينةلهيقمولمالوجههذاعلياستاحاقهأرادعتبة
فراشهعلىولدأبوليدةحبنأمةماللهلميعرفؤيهافانذلكلهدتقدمأواوالنمالامةلهعرفيهوننلىأقال
اللهصهلىاللهرسولفقاللهنلىحوانلذبهيتصمالمبهذلكيقةصفقالالقاسمبئافولفيهففداختافيملوالبملى
ياعبدفيهولكوسلمعليهاوملىنكاحأمهعلىلهيتقدمحتىبهاليلحقالقاسمأيفهابئاوقالمالكقالوبهمعروفنسب

اللهرسولثمقالزمعةأناالولالفرلوجهسحنونقالوبهمعروفنسبذلثمنواليثنعهمنسهلونكبوزأت
الولدوسمعديهاللهصلىنلمبمفاذاولدبأنهأوبالوطءاالباقراداألبكشهااليئبتوأاالستدحاقعلىوعةمواألسباب

الحبروالعاهرللفراشكاناذااالستلحاقاغايؤفىفيهالنسبالماهدانالقولووجهقهاستلنقطممانعنسبثم
زمعةبنتةلسوقالنمالنهوجبأنتبطلالدعوىيقوىسببثميهنلمفاذاحأونلديمينسمعروفءننسبم

منلمارأىهنهاحثبىانوأمامسئلةاألذسابوفسدتذلكفيالدعاوىلكثرتعرضالدعاوىبكجرلؤلبت
صوببئبعتبةشمههكتابليهيلحقونانهمالمذهبفيفألخألفملكهفىبقاخهممعمادعاذلدفانفبلملدأتهم

اللهلتىحثىاه3رافقالتوتماكونبهالولدطقفاستلحقبمالهمحيطديئوعايهاالولدأمةبيدهجمنة3الفابنااوازعناابن
كالولمستلحاقهافيصحمستلحقهعدمموجودمعلنسباببسهانذلكووجهولدهأمبذلكاألمة
الدينمعدمالنسببهيتبتفيههاالسعدحاقالناالستلحاقينالىيمفحولمديئعديهطن

وأمامسثلةطلظهوراثمالوالدةبالوطءؤبلالدينكاالفرارمعبلنسابهشبتأنفوجب
وىءترمالكفولذلكفقداختاورفيهمفاابتهانهوهومعدمادحمثممعأمهفدباعهنان

عنهوىروعبدالحمبنواقاألشهببةوديناباالئنويتبعيرداليهووفهافيهيصدقانهأشهب
سمالقافياقالبهوالننامنمجصئهلولداليهبرداوأمهفيواليصدقلولدافييصدقانهأبفماأشهب
الثانىالقولوبهولسرافيامهمحالةيصدقالولدفانهفيتصدقصالةهذهاقاألولالقولوجه

أالاألمارشجاعهاليققضىالولدفهستاحاوادونثمناألمةاعبرسهادثهارافيهةاكنباعدمهان
لنههةامنلولدعراااسثاحاقالنأمهارنجاعذلكتضىواللمالعنافهيستدلمألعنةولداانت
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واحمأعمواللهانتفاؤهبماطيفنفكيضبالنامنفيهبايشكنفىمنالناسعاههللماجب
فيفيصدقابهاابةيهابصباةيتهمانااليهافاكعايردانادعاهثمدباعهاوةملياكانفانسثلة

بالولدأوباءاالسواهغنافيالدتهمأصبخقالجمهابةوالصبالصدمامنيسلمفيهاحتىوإلمدفيالولد
عوذلكمنذنعردهايمنعههةبهاكفهأنالفاصمبئافولوجهلمايولدلمتلعندالمبتاعولدت

استلحافهحذاصاانهخأصفولوجهوننهمةمنمعشريهبالنهلحقمقرلهللولدالنهاسثلحافه
عوضهاولوقيليروالنهلغئامعمةولولدلهأماالمكونذلكيفعنلجينامدلولدلسإب

وهذامالمصمثلةوأحملمابعدواللهاعلمستاحاقااليوميمةفنأواامنكراالهذايرفي
ثمفهمالباخااآلسماليصدفالبنافقالالولدالبائخستدحقاثمماأعتقفانالمبتاعيعتفهما
فاليرددتتانسبالوالاناألوللفرلاوجهنسبهويثبتالولدوحدهفيفولهيقبلفقالرجع
الوالءمشبهالوالءالنمنالنسبأفوىانالثاقالقولووجهثابتاليردنسبكاحاقباالستا

االولءنالثاقلميبطلالوجهينالوالءفيلهاايتإتاناألهةولوكانتالواليبطلفالنسببه
علىلجينباحبروالبتاعتيفعتقهافانألهةافيفولهاليقبلقلنافاذمسئلةأولىولالا

اليجوزالنهالوالبلعلىواليقبالنعليهأداؤهنفاهقراالبقانهذلكوجهوالباغ
يدعهمالمهوهذامسئلةوهبتهلوالابيحعنكىوسلمعليهللهاملىالنبىالنفيهذلك

وؤدضعفتلهاليدانذلكوجهوبهأحقالمشتركطلقاسمافياففدقالادعاهولدافانلمشترىا
لمبمفدمممنهنهعوىدهـأؤهـىهـمنبدعهلمماقولهفاغايقبلياهاببيعهنفسهبتكذيب2لباادءهـى

دعوامنهنكذيب

بهيلحقكانهذاومملالجاهليةزنافيجهةمنالولفهذاادغااوقاصبئأبوعضبةفعل

سمنفاافياعنعيسيؤاردعواهمنهوأولىسببهناكنهالمالملهإالفيأسلمبعسالوادعاه
بنادزمعةفانأمةلهالفراشاكناوهوادعاهمنهاهوأفوىهناكنفدولدزمعةمسشلىوفي

انذلكومعنىبهباالقىارأوشابالوطتصبرعندنافرااألمةلهاالنأبيهوطءومعناهلفراشالهازمعة

ادعاماأنيهونمجتملووضمعهفبلوماتبهلميقووانبهألحقولداولدتأمتهثمبوطءأؤهـمن

أخبنالعمااستلحاقواليصحلهسعدأخيهعوىجمؤذلثفيكانواغاعنهيثبتلمعتبة
صاحبهساقحدمفماوايريدانصوسلميهعااللهصلىاللهرسوللىاساوقافئوفولهفصل

لفةاسعدمججتههمافأدلىدعوامافىنلمملموسهعليهالدهلىللهارسولالىادعاهفيمالهلمنارعت
عبدبنذلكمنيمنعهولمفيهانهءكلداليهادىوانثاذلكبينةءلييدعولمفداكنءفدأفيا

أخىلةااةأيفجمجتهأدلىغااولكنهسعدلظاهرصدقابلذلثمعرفةالىلهالطرقالنهزمعة

بمعوابمجراخغاوانلهإبأستلحاقاعلىلينةيدعولماأفادعاهشهفرولدعلىأبىوليدةوابئ
ليفمابالحقماحمواحدكلكلحجهوسلمعليهاللهصلىالنبىاستوعبفماعواهبثجرإخغ
رمعةفيهواوالقالنيهايضفهلمنهالزمعةبيهبأقهنهأطالدذتضىوالزمعةبنياعبدهوللثالفة
بحريتهدأفرولكنهبهءجمدالهأضالفضىيدعهولولمأبيهأمةبناالنهزهعةدبنيلىافهأضاغاوا
فىكتابأشهبقالاألىجلستلحاقاواليصاحفيمايخصكبثاندعيهأعمتألهيلؤةخوتهوا

عبسدوايةمنلمدنيةاوفياالخواليستاحقيوارنهبماالسالمبألدأخافيستلحقاومنممنونبنا
قالاملوهىأبوهعنهاكفهيةصارهبوطمقراكانأباهثدانثفجنبنكنانةادينارعندنالرحن
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أةميابولدمننأفردانأباولوشرثةهوعبدالونماواحظهفيهواليرثوحدهدتهشهاثلال
ذلثأنهومعنىالفاسمبغالهؤعيمىقالعايهفعهامولىلملميهنضاصةحظهفيمعهثوسه
فهوحرةننهأفراذاواغيرهوالحظحظمنيأشفاليرثالورثةفالولدعبدلجبعيةارملسسأفر

أختهوسودةفيكافوكاناماالبيهيراثأنفرازسةبنوعبدحظفيقلهكانلكصفاذ

بانهذفدأقرعبدالىافهغاأضاواوثهوعإلوسلمللهالىلنبىاانديثاطيذكرفيولميرثهفلملة
فألغاللحقأألبابانهاالنزبذالثبتواليةبيعهلهفاليكلبميراثأبيهفرلمهوهواوهأ

وظاهرقولهللهأغلموادهلشهااكملتاذاذلكلزمهفهعليهادةلشماوعبداالعلىبقولذلكلزمه
مسكجمافيلدذفيدقولكأعلمفأنتيةبالحرلهرتقدأفرنكلكأهانهازمعةعبدبنياهلى
لغيركبهرتأفرفاذامنعهالثقدكاننهاكألكنهالهليظحأنايدهفىئبثللوأفررصوذلك
وقالغبركمنهنحنولثملكهنكالدكيبانههولكفولهمعنىالطحاوىوقالوذاكفأنت

االفراوفبلبهدوانكانأراوالفرادببهيريدانكانعغيرصعاإفعبدوهذاهولكىبرلطا
ذكرهوسيأقىلزمعةبهحملموسيهعااللهصلىوانهأخهولالاهمعفائهمافىاوقالمافدمناههـعلي4ؤ

مالكعننونسصبنافيكتابيصءاستلحاقهدفهلابوأمامسئلةلىتعاشاءاللهبعدان
إستلحقبوقاأللثأختالفااذلكفياناساندتوماعلنوقسصقالاالبناالذلكحال

حالياألبحياةفيفهستاحاامااليصحوالنصحدمناهمالفاسابنوامالكقولوجهولجدوااالب
فالجدلهكاألبستعاقهؤجازابهلدقافسبابأنأشفولوجهوكاألخبعدءهـته4ملحاؤعها

فألفهمتلحاسانمنىعلىفقمتقأربفىاالوساستاحافهءاعليفقتواألبفهاهلاسهفيمختاف

العاالءوجاعةالقاسمبنوامالكقالهلرناغيربةالفرادءنصوالعمفياوالبمقدستل
دهفأوموالهبنءأوعهأواوهأفألنانفناقىاألباالقاليستلانهفاذائبتسمثلة
قيلىولريموبئأنلوذلدفثهاالقرارميراذلكااليوجنؤدتوفينميراثفيشارك
بذلكنسبهبتاليهنوللمالاماتركءقذمفذفيامعهأباهيرثهـفانهالولدباقرذلكولداف

واليدفعرسبهثلؤبممابعدهضقهدكاقماهامايدفعدثاللمافاتهؤاقرأصدهماولدينتيىاولؤهـك
ولأرمماآلخرحصتهبيداخذكاأودتهمحشهالفؤعداللمقرلهانبمهـنثاشيالههخراالا

مادياذسبهلئبماتلعدلالامنلهاوهماأخبانهيعالهولوأفرالميتامن4نسببذلكإتالي
يدفيبمالفهوهقرلهباالخوةقأفرلهكلنهاذلكووبهاورأصوماالثفول4كاوهذا

النهبهذسبهبالحاقيتاعلىقضىوالبذلكأعلمانتلهويقالنفسهعليهـارهباعابمصىفه
ىأوكلفيفالئماأصىأوءكطأواقالقوأهاهسثلىوأحم3للهأوادةكاملىاالبشهابهقلل
بالبينهفاثبتبهأقرمالضيخامعروفنسبثمفانكانمعروفنسبصمنلىأنيهونفألزلموا

ةلىلميهنذانهابهجهودأصاومالمثعليهلمقرفالذىافاتبنسثمطنلىوان5دعوامنأولى
وسصنونصبخأوقالهلكبذنسبهواليثبترالقراابابقيرثهلمقرلهالذلدفانقمسضرتوا
دياطهذافي3وعليهللهاصليلنبىافولولااللقولاوجسهيرنونهثناسلاالنلهالمبراتقال

يبمبذلدفلماليتبتنسباوقدقلنادعااماعليليهاضافتهايقتضىوهذازمعةعبدبنياهولك
مميراثوهومافضلءنصاوجهعليبينهمابذلكتوارثانيذتاالادعاهاعئثعلىيضصفهأن

وأهلابناأاختافانماقالانهوذأكبنهابهإحتجمالسحنونالتاقلقولاووجهنسبهيثبت

م
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انزلههعروفوادثلهنلميممنانقالواالممهمالمستلةأملفئهذاالختألفهممثلفيلعراقا
وديهبناالجمنراوأبةلقرااذكزالمنلمنروفرااواجؤنىفلذلثأحبلمنلهمامجميعيوصى

ليسرثبالواإالفرارالقبينغبرسحنونبناقالهالذىوهذاففطالثلثلهونذلدوانماببهنر

ءتافيوجهعلىبالمالطريقهوإلسبالوارتاالفراربقطروانماطريفهالوصبطرقطريقه

بدفيفمسفيلىجللوأفرمنوهوأؤوىمانعلوجهاذلكمنيمنعيمنمالممالهمجميعدفراا
جميعيستغرفيدينعليهولؤلبتلكذبدينهمالهجيعلكيسفقذفانبهوتئممالهجيعيستفرفي

بقطريقهطرليسىسذاأنوكايدلءليمرفمهفىأفرلهانافرارهبطلومالهألخذجيعماله
سحنرقبنغبراميوهالثككرباصيةلوالمجوزاانهبناأصابيناختألفالأنهالوصيه

افرمنشلوننجاصاوسائىلمسنونانذلكايضاوكايبينبالنسبالفرلهالمالنمجعكوأثهب
منهاخذشيالمالوصيةاوجهذاءلىولوكاننسبإلبذلكتواليماألبيهكاسمهباخدمونأليهبه

وأحمللهأعمولوممةاوجهلمقوعلىاموتالبعدا
االاألمةبناهىعندأصالفراشلحجراوللعاهرالولدلفراساوسلمعديهدتهأصلىوقولهفصلإ

دأبوالولهلقاضىاقاللفراكابالولدلعماانذلكومعنىهاسيدبالوطلصيرفراشابافرارا

يفترشفىشعلىلجونندااغالبالؤطاانوذلكنىمافترغىدبالفرالمراأنيهونعندىكتملو
صاحبالىمنسوبالولدوانشافقداتخذلهافراوثىآهعهذلسيداانأعمواللهمعناهفمكوبئ
سنىأبىحنيفهأصابوقال5غيرمنقأبهلهافراشاوهؤأجعلالتىوهوسنيداألمةالفرالق

انذلكومعنىلصراجافيكتابذلكوفدبينتةلةافيمعروفغبرلوهوماطاروجلفراشا
لشافىاقالبهوولدابهاالقرارلحقبعدوفتإلممنهمايبرلدلميلفأتضبوطءأمةأفراذلسيداا

علىفمملواألمةةاطفيعامالرلدللفراشوسلمعليهاللهصلىوفولهذلدأبوحنيفةمنومنع
بالوطفثبمتحبعقدالنصمةتئبتفذانلقياساجفهودليلنامنليلالداالماخصههومه

هرةاصااصمهلكذأصينالمدفي

أمةمنلفراشابصاولدادعطاذالحجرفعناوللعاهراوسعليهاللهمليوأمافولهفعمل

وكأملىعتهمقومأسموابعنفيكنانةاسالعينىممدبنانلمدنيةاففىلمبدعهانواماأوحمرة
معهأنبدعيهاالمةألولدأومقاكانصمندمقالبهولدؤنيةأيدحقضهمبهفادىداالسألمادلىا

ولعاهرلولديفرأشاقالوسمعايهاللهعلىلنبىاالنبهأولىفيكونالحرةوجزأومةسيداال
3لقااابنوقالهالحجر
4بسفعانسثلعيممىوقاللعاهرهوالىأقوللعاهرالحجراوسمعليهاللهصيليوفولهفصل
لىناايقووبلجاهليةالنألزناووهواهراظايةلجاافيأهللعهرانقماللثؤممنعيينة

دبانماصمفلوئعالىللهتباركازلفابهخدنافألبأسمقذةأخفيانوماثمماظيرمنمطو2
لجكهامةباعهرمنالسألمكاناحافاالخدانااتصذوالوأنزلومابطنظهرمنهاماحسلفواا

هرعلىبالحجرللعاوسمعليهنتهاصلىوفضىبهأحقفراثعلىولدفالذى5وجهاغيرأوصهتز5غبر
لموسلمعديهللهاصلىلكنهلمهثركيهازانىاليرجمنوانالولدالالرجمبفعلهخقأءلمواللهمععى
يثبثقصدأنفااللعموماسبيلعلىبليهينلمهثاباحكاماالختهاصمعتىعلىذلثفولهزبم

حسبوعلىخسينأوجلدعائةجلدحكمهمننهمالقلدنيااألقمهباشدأحأضبرترلعهالىناواا
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الولدوالمجصلمنلههـالحجرأنهالشنوللعاهـيريدبقولهأنبحمملوذلكفيهمحاالليهانوعما
ةبالحجادذندالىناغيرطؤهمنله

عبدأقرلهغاوادهسبهثلميطنهاهأءلمدلدوائممنههاحفادسودةقالثموفولهؤصل
فيبهونالخوةاممنأحوالحمرتواللواببذلدفواليثبتةلسودبذلكأضاولمبهنباالخوة
االبفىكأألخذمنمنأبيهبأخهـاالفيفاهبفتاوبنااؤوكرجللؤدوفيولذلكيامحارهـذوىمنبذلك

لهلفالصكبذلدأخاوالذامحرملهانوالشيأداألختلمقرولميأخذكابااالبنحصةمنخقهإما
ادعاةءالذىسوحماجركطذيهافعلي4امننسسبهلميتبتمنهاحينأجنبىعايهاالنهيدخلأن
لءليأنهدليياسودةمنهاححبىوسمعلههللهصلىلمالنبىفولفيكوفيوناوقافيأءلماواللهأخو
شمبههمنلماوأىنهياسودكلخبىالهافقالسودةألختهلمستلحقايةوربهمحرملزناحجعل
شببهابعتبةنذاطنلبااؤتاقىمنالنهمغيراطفيخهاباليسالنهلحمافيهاأصمنفنعهابعتبة

فالىنىأشدالحاللوماصمهفالواثراشالةمجمأصالهاوجعلهالضىمجماؤجعلىكاألجنبىاليرا
يكببفكانألخوهافييماخريدايؤلحاللاوطلدعايهمالنولماؤدمنايحبرغاوهذلهيمانحر
زمعهبئايةروامثمافىاوقالابطالهفىكاالخالفذاوحالنمجرموكثرأوناايؤيدهأن

منعلزوجكاقلمابهاقاألاختياراعنهبالتترهاهـوأميولىكئثرههلحمافيهباحلسودة
ربقطعوأمرهاصالماكاهاعنههبالوكانالنهبصميعليسأيضاوهذايهاأؤيةرمنؤوص

مععليكفليلبحوهمكلهاوقالةالرضاءعايهاعهاءنيدخلأقهمةعائوسمعليهاللهملىوؤدأمي
عليواللهأغيرمناودخلأغيرهنهسعدالناغيرةمنلعجبونأوقالوسميهاللهءاليمنءيرتههاعلم
نمامخنخواامنانظرتفقالعةلرضاامنأصلتفقااذمنفقالوعندهارجلعاثشمة

االنسابفيلهبهالتافيوالثعةلرضاامنعهاعايهايلجأنهادأميذلالؤةومععةالمامنعةالرا
انهبالحم3فاطلمسثلةاعنابأوسمعليهللهامليلنبىاطونألنهيلمزفىايمبراأبواوقال

سعددعوىأخيهعتبةيدزمنهاالعلىزنىالولدوصاحبافراشاادكأصابذااكذلكيهون
هـغوواألقوالهنىأصحذاومنهحضالسودبقولهذلثبينوعبدبنهاهـىدظزمعةواليدزم
وأحم3والنهأإليهبناماذ
نظرمتبةبنأخىاوفالذاسعددتعلقمفاوولبعتبةتابههثمنلمارأىعائمئمةهـلوةلؤ

بهمبذلدأنساوالتنتقللناسابهوؤديتشاعاهدالماموجباالعنى3هوالبذلثلهيحمفلمبعتبةبههثلىا
وفدقالاليهسهبلمنوالعدمبالنسبأوالجهالةمعروفنسبالىاالنألسابنهـتءلميهاستةحا

بذلكالحمموضحدبينولمجبوالنهمباالحاقفيبالشبهواالعئيمعونتهفيأبوءلقاءىا
اكحءلىدليهـعاندىوعنهللهالوليدرضىبواأضىلقااقالاهذةعافمجديثعادافماخغوا
نعتكذاؤيوىبهءلحاءتفىابئأهيةلمأللؤفعيةفيوسلمعلعهاللهمليبقولهتغوادهئهاةذلكءن

اللهءشوجللتابمنىلوالمامهوسمعليهاللهصلىفقالالمكروهالنعتبهءليتفجاهلمثريك
بلجهبالهفذلكمنئفيملمذلدالنهمنلمنعاحجةءلىاعندىأيعوهذاشأنولهالىنل

وؤشنىلهوظاوجلعزاللهبتبهتابلثااالعاناحممنالوالدةزبسليكانمااألهيءليامضى
ذلدبوجبكالمذلدفاليوجبأنمانمنهةسوحخاباهنىلدةأعافماقالتهوزأنيهونيس

ولذددقىجحلمأءواللهلظناإبةشوثقويةلترجيعاوجهعلىعائشةبهوانماتعاقتعتبةلىابهالتمئما
سادسمنتتى2
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شبهولوكاقصفةلقاابهكتصعسمهنكعوصوجهعلىأسبالالمثبتةاألسبابىعندثساوبه
رجملىواليقاالنساباثباتعليبهأنيستدلولوجبنتهافةاذلكبعلماختصلمالشممبابهتيط

نهامنلثذفيوللماتأئحبالذرالحمامناذهـانبنااأبعضوقدقالالستداللاوندلترجيعا
إلسأولىهذاالنابعيدذوعايهاالدضلكنعهسودةجنبةفياقويمالعبدودابالنسبحمم
تغايببابمنماتأولهحلونيهونوانكالبيوعافيالذراغدفسرنامعنىوةالذراءمعنىن

لمثرجمينابينكاألمةكونذلكاناءوقالوالىالهبهكتيرسقدقالوجههـوصةاالباالحظرعلى
منسبهلهـتلمهولوحمنأوال5وممافاناحةاالباعلىرظلىوطؤهاتغليبامامنصعليمحربمفانه
بذلدكمرموعفأتنىفهعنالوثولدهيننىالرجلانأالسىسودةعليهـلهدباباحةلحمةز

بماتهعليالدخولبذلكباحيوبهفياءقستدحقهثمبتاثهعليدخوله
وامشناعاحدهواننهاءالىوسلمعايهاللهليالنبىالمياءتثاالاللهلتىفار3هاحتىوفولهؤهل
بهنسيتبتأنإالهاأهيفيبهلماحميرثهالمودةسثولومااخوةمابإفيثبتلمالنهمنهكامنع
ديسابئنسافيعنوللضارثلحاابنيمبراامحمدفيعنلهادىابنللهعبدايزيدبنعنمالكص

حلتحينزوجتأشمهـوعهثرائمبعةأردتفاعضزوجهالدعنهاهيأةاأنميةأبنأبىللهعبداعن
لخطابافيعرلىاازو5فجاتاهااولدولدتثمشهرهـؤمفأشمةبأراعندزوفكثت

أخبركأنامنهتأةميااتفقاذلكفسألهنءنقدمانساءالجاهليهمنفدعامرنسوةلهفذكرذلك

بهاأصابطفافاالولدهافيلدماءفحشاعلدقتفاهرحاتينلدءثاروجهاالمرأةذهعن
وفرقالخطابفيعرسدفهاوكبرفثابطالولدفيركتحالولدالمامابوأنكحهاالذىزوجها

اددءأةاميانفولبماشالولدباألولقواطاالخبرعنلبدغتىلمنهاممراماوقالمابينم
غيراقضيذكرالحبولملعدةافذكرأياملوفاةاعدةتلد3يرآشهروعمثرابعةأرفاعتدتازو
هـوءهترحيضهأشاالربعةخكاانهعلىدليلالدماعايهمتهـفاسالحدث3المرأةفول

يديرولدتهـثمشمؤهفسأشملبعةأرازوعندتثفكحاتينتوفئثموقولهفصل
االسآسقاطوجهعليقبملمنهايدبربولدتامشهرفاتؤمفأشهربعةأردالىوجتطثتاأ

عليهالتققدماوقتفليةلوإلداوأهاممرهيلمقطاسهكانفلىوؤتوندبوقتصالقياسقطاالن
فىواكةةتبوقاكأبهوهـأشمتةصهةلوالداعايهتتقدمالبمبوزأنلذىاطليافلفاوالتهأخرنحه

شههراثألثونلهوفصالهولىتعافولهن4فللهارضىبىطابنأبىعلىعديهمانبهعليهيللدلوا
فرعأشهةلمهلاطانذالثىةفاملينكاحواينأوالدهننيرضهاتلداواوالىتعاوفوله

ستةسملقاابنالعتبعةافيوقالالقالطاعلىأشألسضبنااكثرأأاألشهرقالفييراسالذىوأما
قامبعفالهلةاعليطلاةحمرملىافممونأنذلكومعنىعدافصاباألهلةلهافصاومقداراأش

بئوارفموقالملىهـأشمتةستكونأتاليخرجهاعنذلكفانبوماثرفيوعسعة

وطئهماثن4نلميموانولهـالفمالثانىوطءثرمنةأثةمنألفلبهانأتتالواصةفىالماجشون
ليوماعاهامييقتضىوهذاليومابذلكاألولهلوطيهاتأشهلستةاونأنثذلومعنىااليوم
لوطءابوفتمهاتعتبرأياأنمملقاابئافولعلىهذايقرجسستةأشهرأونقمهافعلىنمامحدفيالوا
بهنونيعتبرقولوعلىلفجرلمتعتمدبهوبداكانوانليومبذلثعتدتافجرااقبلنفان

هـشمااللستةوافرعوأحمأعلمللهواهـأيامها3ن4لوفتااألشهرذلكاسهةاهـننمامويم
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بهالناقالسيدأوالتاقالىوجادخرلفوفتأولهاوأماةلوالوالسفطبانهتبرآخر
المدةهذهمثلفيلاطأنكمرائهوذلديقتضاظطأبفيهمرالىزوجهافأقوقولهلف

معركهنمنصكتفدالمافدماهاهليةانسامنمحرنمسوةفدعاولميعهدهذلكماأنكرمنفذكرله

وهذاالمعتادوغيرهلعصرمناطولفيذلكمننوتكرزعليماتالوالدمندنلماقدهذابمتل
انهتملوبحساءاكسؤالالىاحتاجولذلثالمتفدمتينااليتينمنالحلمدةلميصثبطأنهيقتضى

معالمرأةعلىاطلخفاءيعحصلليعلمالنساهسألأوغيرهماولكنهاآليتينمنالحمهذاعلم
مننهن4لهففالتالحيضمنادعتهؤجمادفهاوعهثرمعأشهربعةعدتهابأرانقضاااييتيقا
يفوىوفبألناطلنريدأولحملتعنهاحينزوجهاهلىانالمرأةهذأخبررءنأنالعلماادءت
لعشراألشهروااألربعةمعابهاعدالنىكاتالحيفعةصاضهتيدأنهاقىالماءعليهيقتؤأهو
انحشىعيهمحدبنروايةمندنانةابنقالووقضعفمعناهقالءيسيبطنهافيولدهاخش

العينصاحبلوظواالمخياشاإلنقباضوذلكفتنقبضلجرةاعلىلبضعةتلقىامئللكوقال

عشىلمرإةوايبسذاالبطنالولدقىاحش
الولدأنيريدفكبربطهافيغمركالولدالماهوأصابنكحياالذىابأصاوفولهافاالؤصل

عنضعفكاناغاولدتمدالمرأهوانهاءالىجلأصابهاذاويقوىلجبرو4المابعدمفف
عروكبرفصشهابهةالحعلىؤءيأمهالذىؤوجلارمابهأصافدالمااغرلعدمولحركةا

ةلعدانقعهاامنهرماظسببوانأشهرستةمنولدالفليمونالعتقدأنهوافولهالهلماثبينبذلك
لمرأهالتهمألماةلوالدامنل3لكذبعدوماظهر
عدةفيتزوجالنهبينهمايريدفرقاالخيرعنلميباختىانهوقالمانوفرقوؤولهؤصل

عذرهماوانهاظهارلقبولهاالخيرلميبلغنىءنؤولهصالعلىصخوءسهعدعقدفيحوالي

العقوبةنلماساالأوءلمبهماغيرذلكءنتعدببهلزلوظوإنهماعنلجغهالخيرالذىاالبهعااليظن
أنيهونحولتاقاحأنيهونءنلمالميبهنسبهيريدألحقلولدبألولاوألحقوفولهؤصل

ساربنسايمانسعيدعنفيسحيىمالكءصلاطوأزلمقداالمدةمنمكضلمألنهاألول

ولدكارهمايدصىرجألنفأقاالسالمفيلمادعانالجاهليهأوالديليطاظطابكانبئعرأن
دعاثمعربالدرةبهفضرشنركافيهلقدافلفاافقالايهمافنظراقائفاالخطاببنمماهمرفأةهيإ
احتىرؤفأليةاالهلهابلافىوهىيأتيىلىجاينهذاالحدانلتفقاخبركينىأخبرفقاللمرأةا

آلخراذاتعنى31عاخافثمدمالميهبيفتهـافأنصرفءغانمحبلاسلتؤداأنهنوتظيظن
عركانانفولهشاشئتهأوالعرللغالملىفقائفلةابرافماهوقالأين4أدرىفأل

نوالىنيةوانايهمابهموينعجمهمحةياانهكانيريدماالسالفيمادعانإيةالجاأوالديليط
لمبدءولمراحراأنوافانمناأوالدؤيستلحفونعةيسالونجافيمملفاابناعنعيهمىوروى
4يدعبأناالاالسالمفيمادعانالجاهديةولدفينعروؤداالطمأوالدفهمافراشأحد

اشسهـفةهوالحبولعافلفرالولداقالوهـلمعليهللهالىلنبىانلحراؤوجأوألمةاسيدممع
الىناأوالداروأسدهـاالذفيلنصاوىاادسءنوءنفالااللحاقىواالالطةلسيدأحقواوجالى

مالكحبيبءبناوروىالىتاباسفاللهمذلكفجعلديهمفيالىنانيسقلىمالبهمواهألطف
ونثالمالابنلويةاالجافيأسلمقحماومئلفىيههشبتالفيولدافاستألطاليومأسلمن

منمالكوحدنى

ساجمانعنسعيدفييحيى
محربئأتاريهابن

أوالديليطناظطاب

فيمادغابمنالجاهلية
رجألنفأقىاالسألم
اهيولدبدممرهما

اقالةلخطابابنفدعاعر

إئفلةافنظرالهعافقال

ممربهفغهرفيهشةبمااقد

ئمبالدرةالخطابافي
اخبرفيإلةةالمرأةدعا

هذاكانففالضخبرك

وهىياتينىلرجليناألحد
يفارقهاافأللمألابلفي

فدانهنوتظظنحتى

فنمراثمإحبليبهـسفا

دماءعليهتةعمهافاهو

ماذعايهاخلفئم
أبهمامنىأدروفالاال

القائففكبرقالهو

أيهماوالعرللغألملنجا
هاسه
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انمايؤخذمالدانهعنبأشمىورونيةلنصراوايةالجاطوالدةنفجنكاناليؤخذبفولهم
ولدهمماستاصتىذنسممئلةافلالجاهديةلأبغاياالولدوأمافيفيمايدحقءنلفافةابقول
أناالوقالالقايممبئاعنعيهمىرواهولدءوورثهكانيوماعتقفانبهلحقمسمأونعراقأمة

األنساببهالىناوانبنواسفلواااذاخهماذلثوهعنىبهقفيكونأأوسيداألمةالحرهؤوجيدعيه
نهلهبماتقدملهحمبعداالسالمذلكذافاذاسدلةاايمحلاالسالمكايباللتلداألنسابلم
لولدلمدساطونأدواليخمسنآمنهبهقأنممدعلميمنانبهقوافايلهالجاهايةفي

أوأسالواثمعليهتصالحواأوأقرواؤيهاوماحبالدهمفيفبقواهـالىأسمابانابالدهمفيدقوافومءن
عننطأويهونوامفالمبعصلمأوأأسالواثمفافروافبهاعنوةبالدهمأوافتفتبعفهمأسلم

انصمالكعننقاسمابناعماعمنلعتبيةافثىمبألدافروافيفانكانوابالدالمسالينالىمواطنمم
فىالقاسمابنعنيبوروىبالنسبفليتوارثوابقرابتهمالوناافسحنوةهافتفرية
غلبوالشاماواهليصرملهـويعتبرذلكقالأشهبوقالهلصاحالكأيتوارثونلعنوةاأهل
فالبخلىأنمعنأوطامقمليننواوانمسئلىليومالىارئونيعوالوازاعرفاأيامعنوة
أومصرأسدواللكمانكأالتواطؤعلىاكثيرايبعدءنهمنواأويسيرإهانكتيراعددايهونوا

يتوارثونثماهالكعنالقاءعفيعنعيسيسماعمنالعتبيةفنىليناالمواهـفضعددلمجاعة
سنونقالفاليموارثونوثمانيةسبعةثلشلنهافأماعهثرفينووانلقاسماابئقالبهمبانسا

العدددونبهمابأفههـارنونلكثيرتلعددااأنعلىمقاثونمثريئءددايعواالهأرىال
ليسيرحيزافىنوقوعندسهلكثبرحيزافيثرفيلعاانلقاممافيندافكلتقديرهواختلفافىاريسير
حدفنهماواالنصرأفنهيريداولدهأنهأةميولدايدسهمارجألنكافاتىوقولفصل

نهاءمعرؤدفولعلولدهابهالطنبمالالحالمنأمهعلهلمأللقدمولدهأنهأةولدامييدى

أحدهمادوجدمنوبهدأحدهمافرافىعاطعليهبهأشكلوجهنهامالهحدمنواصلىدعااوجه
اونىحدمنهىواأنيهونصاأحدأوجهنالثةيمونءلىءبراءوذلكاالداآلخرتجلبهوطؤ

وطوهماجيعاكانذاافأمالنسبافيهفياليلحقمابرفىنواحدأنيهونصلتافواكاحد
أشهزنستةالكثرنبهأتتوانولولرةثاوطءأأشمهرمنستةمنالؤلبهأتتفانبنكاح

قىءدةأوحيفمتينبعدحيضةوطثهاوانولرولؤتحيضأنفبلانثانىوطثهاانالمدونةففىصهوط

إالولفوطئناليبملىثماواحدوطءصكاناذاوأممالةمسضوللتاقؤوفاةأوطألق

منلحاليالنهفهوللدولأشهرستةالفلءنبه6لتفاناألولمنستبرابعداالثانىوطئئم
أنحويصألولا8وطمنالستبرااوجدؤدنهالأشهرفهوللثافبعدستةبهثأهـوانستةأشهنأفل

بهفأتتاألولوطءمن5سعبرااوندولبعداالنىلثااكأوطوانمسثلةلثانىاهوطمنيهون

لماجئعمونابئوامطرفوزاديةلعافيسملقاابئاعنأصبغرواولثرالأشهرةسنةنالؤيى
عدتفألخاللاطألماااليوبمفهاوطبينطنأوهيتاولولىأوتاماحياسقطاكانسواالوإضةفي

فيواوهطرفالقاسمفياآلففداالسقاطوأماالوطأيئبينشهرالستةعتباراالافيبهوأصامالك
انأوالمتبايعينينثريمالوطءإألمةفيبنهالتابفيسنونوقالماتقدمذلكفيالماكأون

وطئهاايومؤنصفكئرمناألىلمشترانماويفعاتقاابعدهاستةأشهرأوهبلأسقطت
لستةافبللبائعاضمانافيمنأماالعليهلمواهابقولهقالومنصملقاابئافولوجهالمتونع
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منىفمالمغيضبعدهأوحملئألنيظهربهاأوغيرهموتمنذألثبهافبلأصااألشهرفكامما

لسيةاكدتقانافهولهفيهطونولدأوسفعافكلبالحلكتصةلمدةوالىتماالستبراالنلباخا
يولدلذىاالنليهلنظرقدثعذرانهولدالأمبهنتكاميتاولدنهاذاوكذلكلمبقاعامناألشهرفضماا

لهلميدعوالدتهددوفتذانلميعلمميتافامابتىنهدشهماستاميولدفبلكاؤدكاندعلىنهااليعمميتا
البعهبرلتىاالوالدةفامالنسبااثباتفيبهالثىيعتبرادلمعتااولذالوالدةلمافةلفاايدسنماافةالنهلفاا

كانوماألشهزاولالولالستةازبلكانفاعاصتبالوفتنكايعتبروافيهفةالقاطخلفاللثذفيبها
شهرمنفديصحأنيهونالنهبوقتاليختصلسقعلاانسنونماقالهووجهولتاقفمابعد
طونأنوجبأوالقافةالوفتجهةبأحدهمامنتوالحايزوتعذزفيهشتربماكثرفاالوأوأفل
بعدستةأشهرلسقطاكانولمااآلضمنولىذلكأحدهمابألتزاماإذليساالمفيفعنان01بإناالمي
منههاعلىأنهحليهبالنظواهفيأميواليفباحدهماصوالينضنههاحدواكلمنأنيمونن5
6ثوانمسئللمهأعلمأشهرواسئةفبلماتزأنيهونأشهرلجوابعدستةلسقطالدوكذ
فهوالذىىوالولدعداالوطئانأوتبابتفالعنبيةافيقاسمابئاستةأشهرففدقالؤنحمألبه

محرعنوىودوالشافىمالكقالقهوالواضةفيالماجهتمونوابئمطرفوقالهالقافةلهيدى
وروىالعراقكثرأهليوأاألكوفيونهنهومنعىوزاواالباحربئأبوءطاوأنسعباسفيوا
ادعاهثألنةفانولدهماأمهأمنتفهولهماوولدانادكأرنيذااوقااوالبدطابئأوعلىحرءن
وسلمعديهاللهصلىبلهارسولعاشةأنعنماروىمانفولهعليوالدليلمحميعندألهماولدنلميم

هذهانمةزيدوأساقدامافيكاللمدلجىامحرزاأنالمترىفقاليروأسارعايهاثبرقدخل
وأحمواللهأعمبهلماسربهلتعلقايلزمدرعنءلمصاذلكقولمأقولولبعضنبعفمهااالقدام
لمبتاحاأصهرفهومنبغدستةنهافانأوتاسفطالعتبيةافيمملقاابناقالميتاوفضوانمستلة
بنوفولهأللفدمهنهماعلىانهالسقطفيسحنونوقالاألمواتفيوالقاؤولدهأمىووالولدله

وضعهحيادىبعدهاتانسنونلوقدميتاولدمنبهيديرأنصحتهلمواتاالفىممالقافةلقاا
ولوماتأحدفرعكأماتميتااليدرىيولدلذااندأواولعلهصهشضلموتإذاليغيرافةلقااله
الولدالىاقافةينظراأبيهعنصحنونفي51ورواالماجسونبئاحبإبءنافيفقدروىبويئاال
انهلماجشونبئاعنحبيبفيافقدروىبهلميلحفووانلحقبهكانألحقواألبويئنلباقىوا

اآلنوهفكالوطبالوطءالميتأفرالنبالميتلجحقعناصبغحبيببئاقالوالبالميتبهاليلحق
أنعلىمبنيانلقوالنوااليتطبرنأنبولحىاهوطمنأنيهونبطلاذفاغيرقافةمنبهالحق

هـلةؤيئثقدميثبابإلللحقلفازاانسنونبئاذكرفيكتاوفدمتبنالىالثنظراقافةا
انعندىذلكفوجهاليغيرثشصهلموتاانوقالولذحيااذايموتبعدأنبنآلالىينظرانهاسحنون

عدمفقدماتاذمدعيالهبهاللحاقاصينطونأنؤيبيدعيهأنبهبئااللحاقاشرطمنألبا
موتهحالبهاللحاقاينزأنيهوقرفجاناروالاإشابهةمنليسالفيوابهاللحاقايصحفلمذلك

فيصحلفافةاعنهينفيهزأنحيالجالوكاقبويناالمنلميتااقوثعليلهلمياجشونابئاؤولوأماعلي
يرذلكوتحربالفافةعنهيننىلميصحان5دءهـادونبالقافةبهااللحاقلمالمبصحاألبانيريدبذلكأن

القافةمقارناللحاقمجبانيهونطلماجشونافيابمداالبنءلىادعاءاآلباقمنهيقفقوالذى
الماجنممونفيابهبرعأنويهتفدمةبدعويبهالقاقهيلحفهجموزأنأصبغفولوعلىبهاالبن
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نواقهاتذاابنااللىينظراالسجوفيأنهذافعلىيلحقهالتغهبرالنليهنظرااللميتاانبذلك
فدولدحيا
محرألنيهوقصكمتىوالولدوالىهانظراليانهيريدطافدعاءهـقألفافنظراوتجولهففط
بناوقدووىالحمجواذلقققافثصرعليهالهكلييوجمدغيرهدلمالمالواافاثفاافتعرعلى
وعليهلئممافاوهوفولبىجدغبرهعدالولملقكانحدالواالقائفاهيجعزىنهلداماصببءن

وجهديناوبنعيسيقاللهواالقاسفانالبحزىامالكعنباالماروىأشجماعةأصابنا
لقوليووجهوالمفتىلطبيبلناسضامنلقليلابهيختصعلمالخبرءنطريقةههلىاناألوللقولا
عيممىوفدقالداتاثنينكالثسهامنذلكأفلجزفيآفلملحابهمواطعهبمممامجتمأنهلثاقا

يختلفولممسثلةدةلشهااطريقعندةذلكطريقكانلمالعدلااهلذلداالمنهاليكبؤي
لهماليدسانهفالمشهورعنهثرأوالدالحراوأمافيأوالداالماءفةباقالفوليافيبهاوامالذثقول
ولمالىجلصجوبئأنيعتمتريهاهلكهاوقىالسيدانيتعمثركيبوزانانهاالولقولاوجهالقافة
صساصلحرااونداالمافيالشتراكأسبابكثرتفماالحرةفيممنوعوذلكاألولمنبرأتست

اولدتلحقلمرأةاانالشاؤىاقالبهولثاقالقوااووجهفةلفااتمأوالدهن
ولعلهوتأفيصيبحدمنهمافيهوالكلطمثنوامننهيريداتركافيهلقداثفلقااوفوللفص
رأىلمابهذددفعلطونأندعلىعربالدرةنجهحدمنهماؤضرواشبهصن4فيهذددلمارأىكان
باحدهمايلحقهلنظرالذىاصبرءنلتامنعيفدفيهوالعجلىامنفيه

مجدفيأنلعلهالحقطابثادفىاالمعىعليخبركخبرينىافقاللمراةفدعاعراوقولهفصل
االجقادوجوهمنفانهلحامايلزماهذومثللحقمعرفةلىابهأومايؤسببعندهلحقافولهامايقوى

فيهذلكطنهوجهصمنقلظاأوغلبةالحقمعرفةلىاشببوثمأذهاؤبلالحمسئلءنان
نعرفاثملبهاستمرفداأنهحتىيظضاواليفارقمايأتيهاكانأحدهماانةلمرااوفولفعل

األميأيضاعايهاأشكليدأنهماهؤهـأيهمنأدرىاآلخرفالعلهاخافدماءثمعايهيقتفاهرعنها
الخواؤههاواثم5هادعابتيةثمأميألاولمتخققهنهملحانهانتالوقدظارؤكاليفالمألولاالن

دفعةوانثارأتهاالستبرابهايغكاءلةحيفعةمدةلمقىالدمالعلهاالياألعايهافأشكلبعدذلث
حمذللثأنبهولطوتمل8ستبراابهيكولقلذىالدمانهارأتااتقاغاوتااالمتقلولذلك
فاذاالسالموأمافييمايئوالمالحالىالثانىوالاالولالوطءتبرأيمملمالنهالجاهايةبغايا
نلالثملىمسنداذلكالنالولاوندوله3أشهـرؤامستةبهوأتتكاملةضةهـبعدلمثافىاشوط

الذىبىالغاللفكإقولهمايصدقخبرالمرأةماهءنلمايريدانهرالقاثففعوفولهفعل

يمنروويحنتاأنمنهإصحنهالملاأنيفءتشةماأجموالإلمعرلةففالفعلهوتبينفولهحص
وطءمنبولدمةتأتىاالفىمالثواهءنورالفايممبئافالوكذلكحبيبفياقالدفملهيكونو

بلهطرفعنحبيببناوىورماشاءأبيوالفافيهترقداثلهاقائففيقولينالشريم

قواناخفياوقالهأحبومواالةءنواليتركفيهترشدابهاؤةشفبهابأصةألحقوهألقافةقال
لهدنااويبتىبلخذاادهماأمواالةلهليسنهالقاسمابنغيرالىوفدقالسنونقالشوفيالما

ينتهثروممادئمميحيةالكلفهذهـماومثلشئتءمنواللهقالعرانهعنمماروىاالوللقرلاوجه

لمولذلكسباافيكاليعاالشمئرانهالمعنىجهةواجاعانهفثبتبةالصماأحدمننجالفهولم
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الىجلوجيتزأنإصحوالنممبفيالمثركمنذلكفيكانلمااةمياوجالنيتزوجيبزأن
والىاختيارالولدالىلكباحسدهمارمنهيختصوجهيوجدلمذاذلمثالىلمالميؤدنبس7رملا

انهمطرففولووجهباحدهما4إلحاةيمنلماذاذلكطونوانكااالخردونبنالهاأحدهماكاق

وأمافيغإلذلدااللحاقالىتوجبمعاقالفيبهشبهاماواباةقياقوال3ارجألنفيهشنركفدا
وحفيفتهيهونأصلهالنسبانالتالثالفولووجهفيهاوالئأثيرلهبهالثثبتاالنمممابالقييرفاق
الهماقالبفااوجبأنيهوبئهامامنقنحلىنهاليناظهرافدبهيطقلذىالوجهاعليمائهمنخكقا

لفاسمافياعنبحبفياومرذلكلهكتىيهونشامنيوالىانهفاذاؤلمنايقولمالتعهو
إلحميبلغلموانلعةذاالهذلكانؤبدعنأصبغبئاوووىأسبغوقالبلغذااانذلكهالكعن
طريفههذاأنلمثاذالفولاووجهرهبافرايحمعدتهوماألحبزمهتوةذلكاناألوللقولاوجه

الىيهعاينفقالذىوءنفوعشاهمنلىيواأنلهنفتيارهاحعقلفاذاراالختيا
المشمترىعلىالنفقةأصبخوكالجيعاعليهينفقانقاسماابناعيممىءنروىاالختياروفت

اابم5للفهوحدهمرثنىعاباقباالبئأحقآاصدهماولدلمموقوفالهماكانلماانهاألوللقول41والمواالةحديهلخحتى
فضقعنأوفرعآلةانةعامهنتليدفاألشترىانالثاقلقولاووجهعليهماقاالمااالخرفدؤدون
رتأاهيفئأحدهمالمالذىمقأماأصبغوقالأنفقبماعإلءاالنجرعاليرعيهمىدهماقالأفوالىفقاعايهافاذا
قداالنذاولميعتةالسافوجهعابءلىءيرقأنةانهاألولىولالةوجهواالهالذىعلىبهيرجعيواله
بهراخهابنفأكاجألصعلىبهليرجحأنفقءلميهاغاانهالثاقالقولووجهوالديواليهلهيعرفلولعايهكابهعيرفلمعديه
يفدؤضأنأوالدالهوقالبلغفانمسئألإسققهأحدهماثمعيانالمتدافينفقءلميهبديوففواليتهقمسض

لحىلممئلمولدهينتصمجبرؤيهافلملمالهذهأنذلكجهلهماووبناونجملهذللثممنونفقالعاواحداءلىأواال
بايخمافدساوىذلدلهماالنهنيرهمافقبواليتهأحقوهمااصغراالذلكأصلأءدهمابوال

الهذاكافيدهالوالقهغرقأههياهممافيأفضىعفانفينأوظالخطابعربنانبلغهانهمالكاوواالهماصكا
شاءاللهجمايمدهتبقالهمثدبولدهدىيةأنكاأوالدافقضلهفتزجهافولدتاصةأنكرتسهاؤإلبنةر
واظطابأوءفانءلىبئمرانؤولهشكلتعالىشاءاللهانهذافيأعدلوالقجةهـفيكايةاما
فدمةااليريداناحرةاكرتوذفسهارجالتغرتمةافيىفضمتذلكهبلغنأوشهاشكا

بحملهمجمنعواكوجبذلكعلمناظوفيتزاحراؤؤعماسمهـةأمةاااليعرفهـمنتض
انانهذلكووجهالسيدولدهارؤيقفاقأجللىاقلمتوابعضهفيلمعتوابرلمدوابلماالرقاء

وجتهاءلىوقالثزحرااروجوانكانسئلةمامنتبعاالفيلحفهالىقفحماالببيح
ايومولدةاسيدهاوؤويأخذصدقمحدالىوجبهتابفأمةنهااعلييدهابليهوقاقاحرةان

دونذلكؤولءدىلقولافكانانباتدوناثابتةوأحصلاالالحريةاقذلثووجهالحم
الحريةؤوجهاءلىانهثذاواسمثلةاالباالفرارطاراليثبتحمالنهالىقتراطاثىذ

يفدىقضىأنذقالاعرأوءثمانبهماقضىوهومعنىولدهاوفجةأخمذهافلسيدمابارقتفاشة
ؤول4ومبواللولدرفيقأبوثوراوقالشافىواوأبوحنيفةمالكقالبهذاوبمثلهمولدها

حرةعليماويثزلماألباغيرانولدكممداألمذنيةوالحرلرقافيالومالولدتحانمالك
يتهمحرقسضامنمالمنلمثلاعوضىمللسيدمثلمنءشرطلهنفولدهيةحرعلىفقدفئوج

تهمؤذلثأنيهونووجباألبعلىماألثففدقالألثثذاثبت1فرعمشطاثمنوما
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مالكليهاماذهبعلىلدليلواةالمغيروقالولدوايومققهملشافىواأبوحنيفةقالبهوالحميوم
عنمستغنياالحمهذاولىءقاألبضمانيهونوافيلمالخهمالحميومممعةمقيغفيعتبراانثاأنه

وقالقالسقهااثمامنلدذإلنالحميومفيلمحكومفةصبرتعةامابمالىحتاجافاالصام
فرعلولداهاتلدوانذعاههنللكذكانوةلوالدايومبمةنةاقامنزقدأخطالمواابنا

كانذااوهذاسمثلةفيهوقداخآفبغيرمالهقومالمدونةفنىلئقويماحينالولدمالنطوان
فقدقالالديةاألبفاءذفتلىاطؤلواأناالمفايمممنتصقألئفالثهنكانوافدماتوادأحياءظاألوال

فالقتألمانبطلوضربثوكذلمديتالسيدءناأوماأخذهمشقيمنلاالةقفلقاسمابئا
انممنقاابئافولوجهكاذللثنشئفياالبعلىالشئأشهبوقالهـةتفيهجنينافاخذاألب

لسيدأنيهشعنفتهمالسإقيقسضاالذيئيةولدالجاربدالءناالبأخذإغاالعوضهذا
ووجمهجمةلةااالقالإسهالمنهمضقفعهفاليمفإلتكرياخذأنانمفيغذمنأمااالبن
محدقافيهمفيدءالنالولدفلميميدركلموالحمبالحمالوبنماتكوبئجمةلةاانأشهبفول
أنوللحاملدبةافدأدركالحمانيفاءمأدنايقولاوالفيمذالىاوذهبصواببأثوقول
للهأعلمماوانعمبدالولدالنهافيمجمكانكافيهايكحم

لعروضأوالحيوانانشيأصأشافؤجمنمالكقولخهلففدابمثلهمولدهفدىأنوقولهؤصل
حيثجادهأواستثنىراباعؤيمنذلثوؤدقاللمثملذلدافيةهيفقالوالتوزنالتالتى

لقإل4واأوؤجمتهقالثممثلىيديرجلدهفيئثه5ستثناالذىافانلبعيراىلممئمنرالشنىايهمجوزذلكئم
يرزنأوليمؤالمثلغاوالقجةاممهذلكفىانمالكبمذمدمنعليهيعهالذىلقولواأعدل

ذاامسئلىثلةاالىأفربالنهأعدلفيهعندهلغجةاالحيوانكانتالولدمنذاكانولما

يرجعاشافىاوقالاسملاادنهـقالهبالمعليهحغايرالولدواجمةبةالغارعلىاليرجعفانهذلكثبت

بالنكاحنعاغرهلولدواانسهلمينهاذلكعلىوالدليلسباعليهعواليرلولداةولبةلغاواعلي
وادكأاحرةاهنهاعليفزوجهأمةثاايعلملفاانذااوهذافرعالمهرأخذعوضهالذى
ليسذلكأنهووجهسملقاابئاقالهئبثهعليهيرجحلمهفازوجهثملهابولىليسىنهاولوأعالهولبهاأنه

فقدقالبهاخلدىحرأنهاعلىوجتيافتزنضمناألهةرتصذاوامسئلةالحقيقةعليبعافلى

رالمتلذءثاهافضلءنأنيؤءاقاسمأرىاابئوقالشافىاوبهقالالمهراليوخذمنهامالك
صةلصاانسملقاابنافولووجهسلمهافيهتدفلذلكفسايدخلهرلماانهالثقول4وو
الرقهعيبابعيبعوضهععنهإفضلجوحاللزوجفكانلعوضافيؤدوجدقباس

لقالولدالمستلميراثالقضاءفى

مأحدفيفولهـنتولهيهلدلىجلافيفاعندعليهلمجتهعاألهياهـلةلكاثماسمعتمجيىقاص
أفراالءلىزاؤسارالذىحدواليجوواانسانبشمهادةاليثبتلنسباذلثانبنهافالناأنقدأقوأبى
وتفسيرمماالثقالبيدهالذىلمالامنيبهرمايمؤلىدلهشملذىاتيعطأبيهممالمنحصتهفينفسه

ثدثينارتمدحدهنهمائالثمائةوادينارفياخذصممائةيىيتركولهبنيناويتركللىاجمهألثأنذلث
صفزوذلثرينالدمائةقستااشهدللذىىلذاعلىفيماكونبنهافالناأقرانلهالثاأباهانأحدهما
شمسبهنوثبتخعقهفاستاكملاألضرىلمائةالخرأخذااولوأقرلهلجققاستلاميراث
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لةىيفركوولدبنويتركيتوفيالذىفيالسألمكهاساعلىلمديتةامئهبأهلانالكاوهذا

قدأفررقيلهلهبنئيلانهالىجلانأباهاةهـاحدهمالنريناحدمغعانالمماكهوادكلراندينا
نلنسبهلؤلبتببهمفرلهنكالليهافتدفعهفسبهلؤلبتنجملهممابديكدمافيفينظرابك

لبهذاوبهقربهافدأفررأندةائةلماناردينانألنمايةوتياخذهذازديناهائةمنهموالكل
نسبهواليتبتالنسبجهةاالمنتبمثئاليسىأفرلهالنهشبألشابىاليلزمهألجعطيهالومالد
شفمنافرارهانماتفولهعلىوالدليلعهبرفعهنالورثةمنثمكانذااوحدهوأخميهبافرا

فلزمهيدفيقراربمالاوالثافىبمبردفولهاليتبماتالنهغيرهازهـارءفياذوهـالفسبأحدعاخينيث
مسيآلبإلفاقلمالاوقاءهىلنماةعندافسبهبأخئبتحدافافرواولداؤهـكلرفيكاشتوفي

أقرعلىاغاانهمانفولهعلىوالدليللمنكرادوقبيدهمانعفليهالمقرأنيفحايدزمأبوحنيفةو
بذلكلهمجبلذىكانوايدبهمابأمماحدمنهماواحقصمتللمقريسفقافانأخيهوعليتفسه
لاهمننانكانبيدهمماأخرىبماثعلىأخيهلهوبمائةبيدهمماأفرلهففدلةماتناقاسامن

للهوااخرىتةلمنكرمايداومنبريانةلمئرلهبدامنقمفلمبملكذبكتلرخ3دهشاوشهدلهدللها
اذوالنجكسمبآهاواحدسنيدصناألخوانالخنحعهنهبهلوأفرانهمفواداواعم

أنيتركمتلعرمناوانكاتتمألمفدمفعلىعيأنتنبمأوعرضاعينالآلقيارانتكونالفراا
بصفهذابئالىبأخينخوتمافراحداالاألمةلعمدواخذأخولمفرافاخذامةأواعبدالمتوفيا

فرفيصوفأالنافيحدمغماوارنصفصالفراالقوفبلوفدكانألمةالعبدونكابثكفدافر
ندفالعبفيبنصفأخيهاألثفينصفهلعبدفالباعاوهوسدسالنصفبنلشذلكوجبالهنصف
خاهفيهأوسدس3خرهاوضبيدهنسدسئالنلهجبفوالعبداوأماتلثاألمةقمةسدسألخيه
وهوالالعبدتلتلهبففدولبهاالخرفابسلهنهثمافراشيأشترىانلهمالمجلبتاع
رلعبموالفانعففيصابلهباعهالبدالذىاىسداخذمنهفجتهأويأحذمنهاالتأنسدسفينحبر
لعطيهثكأنهالمدينةفوألهلانالبعرىوتاالبوأيوبميسرةاحمدبئكرهالذىذاهنصف
قاليألخيههـمقراتهالعبدوهمنذلئبسدسباعاألمةالنهفعةسدسلهنهويضمارلهالذىالعبد
ىشنرلعبداامنبهلذىأفرلهاوليسفيهغيإقلصواببوابوبهوااقالهلذىاوهذاأبوهمراكج
انوايرثهلمقرلماماتفانسمئآبيدلذىكانلعبداانهـبمداخيهنلذىامةاألوشدسفيف
وثواعدمالمعابهرالبورثالفرااانلكذوجهولعنبيةافيسنونلهتبأصاابتلنااأخوبرثه
غيرالمفرلهوارثلهولولىكنسنوقلتلمفرلهافالبرثهبلنابثتالمفوأخاولهذالنسباتثاك

حممهنشاةاهمريأتبنيصيلظلمنكرلهوابهالمقربرثهعمنوققافقدلمفرلهاولوهاتلووثه
أبرالوليدوفىضىلقااقالياالمنكرجحدابينهماالنمابقثمكوننأعطاماهثلبدأ

لسبرنبتأبهماللمنكرمناأخذهبماكانبسففهمالىينظراجمبأنعندىوكانعنهللها
هاقهلمفرلهاديناألخذمنهالئانألممائةذنكانلمقرلهاماللىارأضيفتدينامالةنتنلمفرلها
وبالمالهبذلكوكلليهاتلمنكردابههـفانأةفوففتلمفرلهامالمنخسوندقيتوسينو
دفيتلتىالدينارالمائةانماوخسونمايةوذلكمبرانهفمميبهءنتمامبهمالوافرمنهاذيأنلىا

وأحم3أللهواالفرلهعديهيئلداجمنرلةبيهنقىكامبيده
وهمابالنسبلهشهدافدبئاألخوبدالنيرنسبهوثبتحفهملستخرااالأفرلهوفولهفعل

سادسمنتتى3



لةابدتروهوأيفمالكل

أبردهاعلىفيلىبانقرلمرأةا

ومنكمروجهاعليأو

أتفعلهاالورثةذلك

لهأفرتالذىالىتدفع
بمهاالذىفدربالدفي
لوثبتالديئذلكمن

نتكاانممهمرنةلواعلى
تفهدلياورنتأةها

واندينهثمنيمهـالةالى
انصفاورئتبنةات

نصفالغريمالىدفعت

يدفعاهذحسابعلىينهد
انساانأفولهمنلبها

شهدرجلوانمالكقال5

لمرأةابهدتشهـممامثلعلى

ديناأبيهعلىلفالنان

معالدبئصاحبأحلف
وأعطىشاهدهشهاد

وليسطهحفيملفرا

لىجلاالنلمرأةاترلةباهذ
نوشهادتهغوز

معالدفيصاحبعلى
يكلفأنشاهدشهادة

لمفانكهحقهويات
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الديمينهخنسبهبذلثلهثأليطأنلهدااشاأصكانذااهذاكليبيجولعدلاأهلن
وثواهناكنيمولملنسبابتلتااشقهفداالنهلمالابذلكوالبسققيميندوقشماهـلنسبيتبتا

بذلكلهاليثتثمياثالوجهبالماللهيففانهلقاسمافياعنيحيىبنمجيىوىفقددوفمعر
االنساببهاتتبتبسباكلهيثبتحتىالمالقفالانهأشهبأبوعدءلشيغاوىروؤسب
بناهـلةفعلىحداوااشاهديمفيةبنهانهايدىمنماالويأقىيزكورجليهوفيأنمتللكوذ
فدنهالفايممافيافولوجهفعبااليسفقأشهبفولوعلىلفسبباوندالمالشقوثكلفلقاسما

لمالامنيدهبكافىفرارهامايتفمنهسققبولدوادنةأفرأحدالواذادذلكوسبةان4المالينفصل

لنسبايتبتلمفاذاسبلةاجهةمنقسضانماالماتهذاانأشههبقولوجهوذسبهبذالثواليتبت
غاواتسلجؤلمزمهبههـدنةيبمقههناهقروليساالسففاقبهيهكسائرأسبابشيأمنلىشفق

وأحمأعسمللهوابهقربفالذىألمسباالبعدائباتليهالهفالسبيللمساليناعةلجاحقاثابتايدى
افعالورثةالكينكرذواوزأوعليدمهاأعلىبالدينتفرلمرأةالةبمتراوهوأيفهالكقالص

نتانممهمالورثةعلىلؤدبتالدفيذلكنيبهامرالذىفلىبالدفيلهأؤهـتالذىالىتدفعأن
ؤمففريماالىدفعتالنمغطوؤثبنةاكافتواننهدنهالغريمالىدفعتادنورثتأةاحي
االفرارتجرىمسثلةانلهماعلىاذوشءالةنأفرلهناليههذايدفعسابعلىدينه

لنصفابنتاؤثنتكانفىالوبئةسالكاويناكزومورعلىبدفيراهـأةانفيههامجرممط
غاافيأوولداولداالميتالننلافىثوجهزكانضوانوهونصفهبقدرذلكالدفيفاغايدزمهامن

وكذلكربعهالدقيعايهاءننلالردخفووثولدوالولدافيلهنولولميمثمنهالدفين4ماعلب
ولولنلثاعلىزانداليهماصارانيهايدفحعليهانافاننتلثاالمفرلهمعقىثأنثىكانتذااالوارث
اليزيدوالومعهونهداموروشيأالنتعطيهأنعليهالميهنالميتبابنفأفرتنلالهازوجةكازت
مالكمنلقولاهذايرونبمطممالكابأحبهببناوقال51كأارهاؤممابيداوثرفألينقص
فانهلوارثاوأمادينهبالديئلمةانياخذأنلهبؤالديئاالبعدقضارثلواالميراثالنهوهما
وهذابأشيالموازعنبناهذاوىورماينوبهفلذلكأخذمنهبلىةبوارثوليسالمقرمعوارث

بنااأأف9كرهوفدجلصاووللكماهاقالهعلىلكماأصاببلحبصصهليسحبيببئاقالهلذىا
ليلوالدلقاسمادالموازفولابئاواخعاحنيفةأبىهوفولحبيببنااختارهوماحبيبفياعلى
بيتبهولوشهدتبهودالثاشهادةلةبمتربالدقيالورثةأفرمنأنءنمالكليهاماذهبصةعلى

أبوبمرالدفيالشيغوفدقالأفروابهاذاوكذللثالدفيفدرءمتهءنواحدمهمصألخذمن
الديئلؤلبتألنهدهمابحالمقرمنيوكأذفانهعيطابالميراثالدينطونأناالكالميراث
شياهماجمدبيدأحمدؤلميئبابينةلوقامثانهأشهبقولووجهبيدماجيعألخذمنهبئممهادت

ذلكمنبهايخوبأخيهءذلثءلىيرثمدههابباستغوقواغاحقهجميعألخذممابيداالخر
رءمتىاالنانوتحريرهحقهجيعهـاةااآلخرأحذمندهماوأنحرهأءبهسأإإذفكذلك

نهيةااللضاليدنعكنحقهجميعااستيهلهفاوجبفىالورثةسانحقه4استيفامنلهلمقانع
لىالنلةانالمرأةبههاشهـدتهثلشهدرجلءلىوانمالكقالصالعدمذلكأصعل2ما

النلمرأةالةبمتراذوليسطهحقهيمسالوأءطىشاهدهشهادةمعلدفياصاحصأحدفديناأبهه
لمفانطهيأخذحفهويحلفأنشاهدهدهشهامعالدبنصاحبعلىويخونتجوزثهادتهالرجل
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اؤولووثةاوأنكربحعسأفرالنهالدينذلكمنفدرمايصيبهالذىأفرلهميراثأخذمندفصك
الغريملهذاانالمرأةبههاشهدتبمثلبىثةامنرجلشيانالهكامالوهذاسافراوهعليه
الذىالدينجيعسفقودنهشهامعمجدفيمهـالةفانلعدلادمنأهللتهماانديناوبنهاعلى

وبكنالفهاداثلهناالينافيفانهاالفرارسبيللدعليأورانماانساهدانوانشاهدبهدلهش
ماشهادخملفالعسدلاهلمناالئنانلونحتىادشهامعلمدىاالصكلففانهلمرأاذلك
اسقفاققىمجثيولملميراثامنبفدرحصتهدينهلمقرلهءناعليقسضامجلفأنلغرماأبهان
ادىنوالميراثمنبقدرحصتهدينهعليهءنقالسضيرعدللمفرشانلووكذلكنالىذلك

أعلمبتهواشاءدهمعمجاتأنلمدايردلمذاانالوهتحقهفيعوذلكوأةالووثةدلعماعاب
والدالاأمهاتفيالقا

الرهابالقالالخطابعربننعنأبيهمعبداللهدنلمساعنشهاببئاعنممالكص

فاءشلوابعدولدهابهلحقتاثبهاقدالمنسيدترفيهدةونبالنأتيتىنيعزلؤ3ثموالئدهميطؤن
فعللمناالنكاروجهعلييعزلؤكننمهموإلبىؤنيطرصالمابالؤهـلهشىأواقىكواذألث
فاناالماءفيغيرمحرموهووانكاننالعزلءنأحدهمامعنيينمليحتنيعزلؤ3وفولهذلك
معاويةنوؤدروىءوسىولدمنبهتمانفسهعننفىأنيريدبذلكانمماالسهمنهلأف5غير

انهذلكووجهاسئبراءيدعلماندزههالولدنويعزليطأصاريتهاؤهـأنهؤجمنمالفاادنعن
هعاويةءنبنموصىوقالهربهواليمئهأواليماسبرهنهالماوفديغابسهأولالعزلحقيفةقاليتي

ولدمعهواليصحنمهيةاالنزالعدمذلكأنووجهالولديدزمهلمأنزلوالأطأدنتولوقاللفاءمابنا
تعنواليامةاألفيلولد41يدززلموااإناابففىحمنرلفأخذيناةابينأطأولوقالكنتمسنلة

الماءإملفانافرجامنالفخذتقربيدبذلديرأنأحدهماينمعنبملوهذايكالحرةفي
يىولدمنبناقالعادةلوبرتالنهيبعدعندىالولدوهذاهفافياحقلةواالسقالتغيرافبلليها

عليهماحدلىكنلفخذينابينأةمياوطثمنحدالنلبهاظهرمنلمالىنملرحمافينزللم
مالويهرفيههذامثلانالناقوالمعنىبألماقباطلوهذاإعغيرمنالولدحأنيهونفي
األوقاتبعضفيفىالواديقفقهيمواللغاطوا

عنلهناالزالةالوطءفييريدباعنرالهنأننيعزلؤ3فولهملهبيالذىلىالثائوالىطف

معنىودبعدوذلثمجبأنيهونستبراءواغااولطدولداألمةقاالنتفاءوجهعليالتممرىحم
وفيبالحيض5برااالسانالمذهبمنالمشهورذلكيهونبماذاو5برسالىعنهالحلييصرف
يبطلاالستبراهاناالولالقولوجهسنينخسالىهنهإلبرأالمغيرةنونءنسمابنلتاب

انلثاقاولاةاووجهأةبهاالهيأووكالوأعتقهالغيره8وطبعدهنلميموانبمداليمينالوطحم
ذلكأصلطلااليهينممبوطدونالحيضمهحاليبطلسباكبهقيلالذىاباحاالوط
مالكذهبمنوو7فاكهالوطحميبطلاالستبراانفاذافانافرعحبالنهالوط

وروىمالكعندناعفوهوالذىثبثنونقالءواحدةفةصذلكمنمجزىانهوأصابه
لدوطءفياسهبراهاذاناألوللفول41وجىالمغيرةرجعواليهيضمالكثألتعنكلمءبدا

ذاضالحهانلتاالفولاووجهلمثراوالبيعافي5الستبراحدةواحيضهذألثزأقىفافيا

ميراتمنأضذيكلف

لصماقدرأفرلهالذى

أفرألتهالدينذلكمن
حازورنةلووانكرابس

وههـاةاعليه
أمهاتفيالفعهاء

الاألوالد
عنهالكلبحيىلظ5

بنسالمعنشهابابن

أبيهعرعنبناللهءبد

ماقاللخطابافيعرأن

والئلهميطونلدبال

ةيخنىوليدنالئأبعزلؤنم
المفدانسيدهايعترف

ولدهابهالحقتاالبها

أودالثإهدعؤلوا
ابرلوا
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حفاغايحدةلواافمةالحبوأماحيفالبثالثمنهرأةافأليقعلملدلضعفامننتقالابهلميقنرن
أؤساءبثالثةفتعضدأتهامياذاطلقالزوجىأناالولذلكتأنيرملثاالنتقااللىبهاحابراءةا

زوجمددلىاينتقلودولمباألولقفاليالتااحنوفتأشهرمنبولددستةفتأتىدمدهوبخولنر
يميندعاءاالستبراامعلمزمهوهلفرعباألولقأطبعدمنهاوألمدةبولددتدداآخروأت

محيحافهالدأنهعنعبدالملدودوىعليهالبمينمالثأنعندناعنوالذىثبتصمنونقال
ادنوقدروىايمينامنكعمدالممردبهاماالموازدنوفدأنكراحيضبتالت8االستابالهااد

السيديتبتمعنىجماءاالشاناألولىالروايةواالستبراهاداذااجميغايهطسشىنءنهي

يةلروااأوالووجهالواطكأمقبواللننىفيهفولهنويناولباإتبائهلسيدايزمفلمالولدمن5فااالنهحم
عقدكاناااألحرافىالزوجيةفىاالبجينينفءتالولدفلمبهقيدمعنى3بالوطقرارهااننيةلثاا
وأحمأعلمللهوافيهلعانوهواندولالانفهثلمولدباروجاقلىحاشا

ماصافيوبمولدهالزمهالنهبهايقتضىفدالمانايدهسهتريوليدةتىاالتأوفولهؤمل
منذللثتفياألمةهبوطدلىاعترفمفاذابهاالمامهةوهوموطئهاقدانهترافهباعنوال3

ملى5ماعلىبعدالوطءبرئتسةداةيفولأناالبهثولدأولىمهكلفراشالهاألمةصارتدترافها

ئشفيعليسهاليمينبأشيفقدقالبالولدوأبهرذلكأواهـطربااالفراعليهادفانلةمسإ
بثجرالشعاقباألسهننىفىااليمانأنذالث4ووقطاأوسهأوميتاياالولدكانذللثءن

والعتقالقالدءويكالطبمجردفالمجبفيجأهعهفيبهاحميتعاقيثينصوكذلثالدعوى
شاهداذاقامغيرهوفييئالميزمهالمواؤبئافوبهتابشاهدبالوطقوارهشهدفانسئلة

ذااينابغافيواقالطينبايلزمهلوفدفبعليهفاليمينبالوالدةأةميدةوشيبالوطقرارهاعلى

بالوطءرهترااعليانوشاهدةالداعليأةميأوابالوطرهؤهـااعلىهداوشةدبالىالأتانصادتش

نفيهعلىالبميناسيداشاهدومتبهدشيافاذاالسئرقاقنفىضئيقضمعنىذازأناهـاابئايةرواوجه
اأحدتيولملوالدةالثافوابالوطاالفرارأحدهمانثنافصاأننيةلعاايةالرواووجهلعتقكا

وانمسئلةنبيمانعينااضعفيناللزملمفلذلكاألسببهيثبتاالخرلمولوأفربأحدهماوننى
فألداءشيبعةالىنابأرأوئبتمعهارجالوصدقتهوجدتقالأنماكرالولدالنهيفكرالوطءوالكنهلم
وطءالىناذلدانووجهالموازبناحكاه5االستبراىيعنهاحتىكزلوانكانالولدبذلكين

بالولداسيدأولىوعووطءاأسباابهقيىالذىهالوطوكانالوطءحملهنفلميمبفبهقاليل
كالوانفرد

للهءنهىولدهايريدرةبهألحقتاالبهاقدالمانمدماسترفيولجدةالثأتيئوفولهفصل
ستبراءقالاالسوقتلىاهالوطوفثورنطلالمدةبهأتضانذالثاسيدالمقرباوطءومعتىباتةأط

4ستبراادلىاناال5لنسااحملافعىلىولوبهأتتماكمهأفربوطءأمةذاانهابناأصاأجعبئسحن
انذللثووجهدلمزمهأشهيرلمستةمنؤلالبهانتأقاالالستبرابعدابهأتتمالمزمهؤلبعديمسلم
انوذللثاالستبراءؤدوجدفبلانهنولديشةاالبعدهبهقفاليابهبثاالحاقامسيدمنعابراات
بهدقأشهرلمياتةسنكلقلاليأق

الينتفىفعهلهمالمنفعةاهزلامندبهبهمايأتونبأنالمعألمكوادأوادعتزلوافاوفولهفصل
عنمالكصماقدمناهبهدأراوانثااتركأوالفعلاغرييرلهماللكبردبذولملدءنهمبذلد
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لديطولحطاعررتهعميدتلميةءد
قعدسلىهنفدلحقتقداسيدردليدتيىريكنعو

يدرسحتمللعدمجرنيدعوطودقوسعوه
مةسرىممهلهالسرىتحعطاسشصرلحدمةلتصرلحر
يوصعليهالمحودةمعهصرصدعهيتتىمحعهاممهحملهلحرمسعها

لدلدسحومحهلسوقسلهالديريطآعموكتا
حماعةهولسوقلمعتاهـلدلحاحتهامعىرلحزمخ

جلفاعمدمةطىهمىحعبىكرمحاعنهامردلالس
لدقملمةهدوىىملتصنعميدحتىيطهرلتصمية
عيرسكاحملةتكولعملصاسلتىئتصر3

لقعطصلمدكوميةحهميةءححه
هدمتللططعهاممعهارمخرتدحللدرمخودفململيسكت

هدليمحيصرصعليهىفيتهروحتىصعهاص
صمعتصحيىصحملةلحرمحريدعريدعوتهلب

ليسقإلليمهايىسيدحىءسحستعهدعيفول
حستهدكردفجتهاسحماملىملبىعليهسسمهال

تبحماآلساعهرمجرحهاعليسرساتهاليسلحمابةسيدسة
لشصرصععةمتاستمدقىىبفطقلعتعيرمةهعاصة
مجوىلهمحيرمةالحدسةرفتعها

لئعرلممععةملتىلىعير
حمسحما

لهتصيرمةال

لدتعمطرحعيصءكتالذعءرىهـسكتا
قولساصسمحالعهدهعلمتهةس

هعاصمية

الهمرحرتهديد

لحطاالال

لدبطوهـ

يكرصيدعوس

بعهـترليدةني

فدقدلهسي

سلىهلىلحفت

وهىلعدسه

يقولسععتصحيى
ددعي

سيدصصحماحمت

ليستإلفاينها

دعليهليسديسالها

حمرحامبكعل
فمها



22

مماكانفاقيلنطةاةمةمنالخلقةذاأجاالفعلىاالوممامارزةأنثىكرامأذالنطفةهذهفةما
يهاؤدقىلدمااانأشهبؤهـلووجهولدأمبهبولدفالتكونبعدولبسيخدقلمممااألدحامقىخيه

المفمغةلوددايهونوانكاولداذلثمنثمئفالبهونافةوااليسفكالحيضولداطونوالحاماأل
فاذاوأحوالهلنسابرولثرتهافديعرفهانهلقاسمافياؤولووولداطونالحداالبماهذااليبدغالنه

اذلمتلدىلهاوقاللسيد81بالوطولوأؤهـسمئلىلمضغةكاالولدأمصمةبهكانيعرفتثبت
وقالمصدقةوهىأخرىةهىوقالالجبرانعلياليخنىمالدهذالالموازبئابهثابفالولد
لملولدوانامعهاكانذااوالطلقاإلوالوالدةمنهاالجبرانلمبعرفوانالحقبوموضعغأفي

حدةبوواليدزمهدةلوالاعلىعادلتين7سينياإلبافالتصدقولدتأوأسقطتلتففاهعهاولديهن
ابعندأيثنليماالا

والءيرهاوالهبةبحيمالكهاغيرهاليبهوزأنأنهفيلثانىاالبابا
تفسيرفيوؤدتقدملتابعينوابةلعحاان15الفةاوجاعهلشافىوانيفةوأبمالكهومذهب
عنهايغنىنةلساجهةهنذلثعلىليلالدنصالمصطاقبنىغزوةفيىسعيداظددأبحديث
أبفيخطبناعلىقالالساالقعبيدةعنالشعبىروىابةلهااجاعذلكعليليلوالداعادته
مانرأىءثممابيالىهفمياحىوالداالأءكاترأياعتقعرورأىرإياأبوبهررأىففالطابى

فىوعمانوعربكربىأورأىدأيكلعلىفقدتةدعببفقاللدينافيأنابعدبيعهنرأيتنملثذ
وأىانبرأانهالدليلفوجهوصدفكلئقبلةةلفرةافيمرادكبادأيكالينامنبالجاءآلأ

ووجهآخرجماعانهافئبتفيهلفوايخاولمعةجاوقتفيقنبيعمناخبامانوعروءطراب
اثباتفيهنهوفبلصدقهثمقولابهذادهـانةافهذايفتضىضاصتلديئافينبيعمفيوأبلأنه
عنكشفولماسنونقالبهوعنهاللهرضىعلىنزفيأيفماإالجاعبذلكفقدداالولاشلا

دينفىناليبقالوسمعليهاللهصلينبىاانلمسورقالاأنشهاببئ51لمالثأخبرهنءجمداامي
حدثةنهامالكوقاللملدعبدابكديتهحدثحيناكهرىسعيدعليغفعبوفيهنثكواليعفن

هوالذىالجنينبيعهاألجلحرمإتاذااالمةانالمعنىجهةومننعرأءتةنقالبالمبئا

حملمهاافهمرىونهدلبيعوالتفردبااودبالبيعيفردبوزأناللكولذئهاأعفمامومنحمفي
ااياسالةجهةودليآلخرمناأعفمانعفوعلىالعمقغليقمنإنيسرىكاالحرية

دنعليةوسواءكانهستلىصاهلوهىأوادبيعهااذاأصلهبيعهاذلكفنعجمرحلت

غيرصمساالفانكانلسيدحمراانبمذاالهاوهذاالحماذهـنبوتفيعليهنأوالدثالهبمجيط
هلكهفيوهىقعلمدبرانوابلملولدااأمفىذلكفيلىاعدوأحبقالالموأذبنافنىكتاب

أبيهعنسنونفيولدوكراأولهاسقطماتقدمولدكانالنالهايهنولدوانأمبهتكودطأن
ولدأمتتزاعللسيداانبينههالفرقواقاللمدبرادونتبلماذلدفيمثللكابوعنكبارأ

افليسوأيفبالمئذلئلهوليسلمدبراصاماليريدونلمئكنوانلمذبرعندمالكا
الئكونوعبدالملىبأشموقالىاسيدابيعهاباذقوإلدبرلعجزاينهافناولاسيداليعهاباذن

االاالبفىالحريةبعدتمامولدتهوانالمؤءللعتقوابةوائكمتابعدعفدالثدبيرولدبثماولدتأم
منبيعهاكاتبازفدأألدهخألفطبلملولدااأمأبوعدفيفىلقااوقالاالبلولدحمأن

قالدبئبرهقهأناالبيعهالهليسانهوفول3خرلهاباالستيالديةكاالصاعلىوهذايدلغيردفي
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لمبالعجزفلذلكبرقوابالدألنهيعتقاسمةسيدهلمعفانصمتهاضعيفةالولىايةوالىافوجه
بالكمابةالعنقلسيدهاصمةقإلثالنانيةاوايةالىووجهبيعهاباظهواالستيالدلهاسمةيتبت

فلمتحعألملجهلالمسيلهملىانعندىاالولىوايةاروجهاللهوحهأبواوليدضىاادت
منممتوعسبسيدالماقلتانيةاوايةالرووجهللعبدالفنولدباستيالدهافيتددالحالمالألمة

وففدالولدالمدوأمأاممسثلةالمهنللعتقاالستيألبمصمةولدهألمفييمتعتعهلعفهالها ا
احداهمانبوتتانروايفيهاعنمالكالقاضىأبوعدويهافاخنالفاصابعالكعدم

فوجبأنالذىييبهلهعقدابعتقفيبيعالبنهانهوجهتبوكاوتفيهاعنهاوالنانيةلهاالحرمةا
بهمإبمنعالعئقنهـيتبعلهلمانأبلهالثانيةوايةالرووجهبدولدالمالحرمةبهألمهبتاليةا

أذاالفاضىابومحمدولفرعلقنلعبدااكذللثاالستيالصمةبهألمهيتبتفمالهمنمدس

ذانفيناعفإصمةناملأوغيرثكامامألعهامنهانتزالسيلهطنلماالستيالدلهاصمةتبثأتنأل
ظألتامنهذايتوجهومثلأليهتديدفيداخللولداألنحدافوالواتثزاعهااللسيدفاقاالستيالد
مشآلمنهولدهانتزاعأمفيقداختلفمالكاقةولالنمحمداأجلالىولدالمعتقفيأم

بةأولكعاجمأوالندعقدايرمفمهرمناسئهن3روألبكالالهولدغاسكونأمللثذبتاذا
أناارخ3عضومفيلوالموازبئاظهولدأملمتكنذللثولدتألفلءنقالموجلالعتق
وعبذالملدانماأشهبوولدبهأمائكونلكتابةافيملالحانأمتهبطهاقىيمدالم

فألألنلكذنلبماظدهآولدأوالسكونمهعنقأبومأشهرمناستةبثاظلهولدأمتكون
سئذالبغيراتعتقعلىبلولدبهأمفالثكونيةصلغبرهفيهمنهوفلجرىالبالمبمدلولدا

بذلكأمفألثكونحبنثولىأوحبنحدتذاظبملدالبنحملتذااولدوانمألصكونأم
لهذللئعلىليلوالدوبهأمكاتكونولدتبعدانوجلىاشثراهااانألبوحتيفةوولد

وأمامسنألتدبيروابكعابةلعفدالهابالشرامجعمليفلموالدةبالهامجعللمعتقسبب
فالملطوهىينهمنريهامنهقمهلاالمةوجينزمددالينكارجلفيولدتوحبنحدتذاا

كابماوجدهقدأعنقعلىولدألنهبهأمنلمتنكاتألبيهن5بيهأولفبرألالمةانخلىأنتكون
بماوتكمونباؤ05فهراانابطنلسيسافيابعدأناءتقزوجتهشترىانهـمحدبلوفمأبره

فييباعلتهاالبالوتعألنهعتفهاذالفيديىاعتقولمبعبهبالمثرابنهانمااعنقاألنهولدتفمحأم
لقتفأبهارجلجمعلهاولوضعرلتلثواديئعليهنيملموانواشاانلوضحافبليرثتهوويبيعهفاسه
ننمسئذصةجنينغافيهوجلىاشنراهاااننبعدولوأمةجنينمافيغافيهجنينها

ووضعنهحلنافيبهأمهحلتقدعلينهذافعتقبنهاولدألنندملىاتكونأملغرابيهنت
ملىفينأكاومنعنههـمألمفدممانفولهعلىولدوالدديلبهأمالثكونالشافىلوظنمددالفي
لىبناملدفيبهالوحماتولدبهأمنتفبنال

51ولدلمنفعةفمبهاوفيوالتعرفامنلهحمماتىفيلثاكالبابا
فيأملمرجلليسمملفاابنازعنالموابئاوىووكناعاالصهولدهفيأملهبتىلسبدااقوذلك
لرفبعةافيهممااليبتنللخفيفةالحواافييئةلداوثبثنلئةدكانثوانظدمةافيانبعنفاولده
ظدمنواالستمتاعاهافلهلنمماواأبوحنيفةلوواليئممقسبكافيمايةسفداضىابومحمدالقااوتال
حمملىباتبةوهملكهامنلمفصوداالظهرعندىألنهوهواقمثنهالوليلرضىبواضىائااقال
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الولدولدأممسفداالسيدانالخألفوانهوووجه2خرهاغبرهمنتمذلمددواكامنحاذلال
االمسقدامالىيهوذهلىةوالحريةقلىانزلتهافيبافوبدوحمذاتاالنصاحكهثموحكه

لهياكنفمفيثلنهقوالتعلهاببعههمفممنؤةاامهاسقداانفىفيبهوأصالكمابهماتعلقوجهو
املرجلاوجيزمالدأنلرهالاملنكاحاعلىكببرهاأنلهوهلمسمبلةهـةطمهاسفداا

دونتاعسهاالااليهاةلهاثسالنهولدهأمفيلراوجفيانمالككرهبكرانماأبواكيمقالولده
عندىذلكومعتىلله41لوليدرضىابوالقااقالرفهيتوجهاوانفيألهفكرهساؤالمنافع

بناقالالسبببقاءذلكخوجئنرأنبوزلهاوالبتإعاالسهااليهاةلهليستىاوجةباكجماثأنه
وجهازفانفرعهالكابخأأخذبهذاوعابهايخافيانيزوجهاانلهطرحبيب

لوالدوجهافيأنوذلهاليحاحدأفوالهفيفىلشااالوةأفممضهاللمدونةفيالقاسمن4الففد
فىمالكقولختدفوامسثلةثاوكلذعتةكالونةلهاحهلهافجازانولىانهولهمانءلى

فيهواختلفحالنولدهءلىأمأنيهرهلهواضتهفيحبببدنالوفدحالناجبارهاعلى
كبهاباالستمتاعيملىأهةاااالوللقول41واالبرضاهاوجهاالفياتعليمالدوثفول

4يمنحريةلهاسببانبتاالثافالقولوجهوالقنألهةحالنعلىاجبارهافالثينا
جيعابالقولينمافىالئؤدقاللبةلمالنكاحعلياجبارهايمنعهأنصاركافوجبوارهنها

الوفيأملنفقةبارللرعساعديهقتعةأعسرفهلنلولداأمعليالنفاقلسيدااوعليمسثلة
بنمجيىعنسألتالبادابنأبوبهروقاليينالقرومنجماعةقالبهويهالتعتقءالرقكعاب

أنعرأرىبنيحيىقالطفيهاهاانفةفيلىممنانلىقالثانفعلىوتنفقتععللهعروفلت
تعتققعبدالربئأبوبهروقالاألنداهميونعنهوروااشهبقالأبوبهروكذاقالتعتق
يوناقروابهافيمااألوللقولاوجهعايهالهمماالينفقيتركولمأوغابقةبالنةأعسرذااعليه

ءووافارفتجمهذاوعايهاينفقنعوجفئبأنهلكهبقائهاعليامعقثهانةصيلمخلىااتتوصلىا
علياكهابقيتالثاانقولووجههلكهاعليبقامعحبالنالنفقةالىمخصيلاالتتوصلفا

فرعروجةاالستمتاعغيرفهالهليسفانهوأيضااباالسكلساركاألمةملكهءوليزفجازأنالىق

والفيوجهاعليهبئءبدالرحنتعتقطرأبوفقدقالعايهاماينفققيكفلمعنهاسيدهاولوكاب
يينهـواةامنغإرهوقالالحامبهيؤميفكيفالسيدبهواليؤهيممروهالرزواجهالمالحا

وأحمأءلمقءايهاواللهاالنةاحاضراوبرشءننهـانوجهافيكائباوإنكانعايهتزوج
حياتهفىمالهاحمفيالرابعالباب

هاعاالسعلهيإيموقةاكبهخقفبقاكهماعلىيةاباةاليرضيأخذمالهاهالملسيدأنفان
المدونةهافىعلىضاذاصمالهابزاعالهوليسالرقمالاالمةذللثأملهالهاانتزاعلهبهافكل

بقاءاهـفاكلمرضافيخرإمالهالهليسكاعهنتهالهنيملمضهشتدمياذاأبومحدافىلقااوقال

قالألجلالميقربطمالهينتزعأنلسيدهأجللىالمعتقافهملهسقةاوؤتلقربورثتهعلى
لىالفانهانسانبموتماكعليمنتقررمدكهأنذلالعندىووجهاللهبيدرأبواالقاضى

أمأخذماللغرمائهايسلمدونةافنىاسميداأفلسوانئلةمرثلواكامرففيمنهعهنتزاا
مالنتزاعاانذلث4وويئهفماءدأولةنفسهليأخفهولسيدأنذلثلسيدعلىاوايجبرنوولولده

لوصيةوابةالسيايهغبولاالصبهبرعليهمماوذلكدينهبهليفضىباختيارهلمالجكمهلولدبكالثاأم
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بعدموتهمالهاثاوعهـحفيسىلخاالبابا
ذااوهذااصهفالهبمامجيطيئدعليهنوانهالهرأسبمؤإلمنفاخهائعتقمهابعدموتهاماح
الواضةوفيمالكعنالعتبيةءنأشهبفنىحاملىواذاتوفيفاماوفانهفبلاوالدكانت

قدلهؤيلوغيرذلكلفصاصوارثةلمواواالشهادةفياصءلجنافقدتمتطلانانأنهمطرفعن

وواتضعيتهافبألنصستوفيتمتواظذاافقالينفهئىثمهوحل5أمساااويقولنيظهرالبط
يثقاصكالاالموجباناألولالقوليوجهاأحتوففالمغيرةوفيليءنمالكالقاسمءنابن
مامجوؤءقذلكروقوالجمنعحرهتهالبحمأنفوجبداالسيدوؤدوموتمحبهالحلانبتية

ليجوزوجوداطننوأواالستبراءبانتفاءاطلدةاوجهعلىورهبظكمشهكالحيضنفشالا
ونفألفشيهقديظهزملحلاأنمنبهماتعاقالثانىلفولاووصوغررهودالحيضوح
مسئلةيعدمأويوجدأحدهماحتىكامهاأتوفصأنبؤأواالسقاطةاالبالوالدلاطحمله

فيتبعهكغبرهالىملىنضارجالنهمالهبعهقهعهلهاالنكاالولدتبحأماللسيدافاذاتوفي
األهيلهاانهالقاسمبئاسماعنالعتبيةففىومتاعحليأمنلهاكانوأماهاسيدهلعبديعتفهماله

واناسيداحياهفيبهاسهاؤستمتعتاكانتاعرفأاذانئيابلهاكانماوكذلكلراصآا

لهالهاولبسهاؤكوالذىيهوبطبتذاافينساعندكطأذلكومعنىلعطيةاأصلعليلينةلهانلمبم
أنهممايعموأمامايستنكرمئلهملىانهءنبتذالهايقتضىواالهسالسمظاتنكرالنهاالمنه

باىأومنكته5لجىبأوتلسيدؤدواعرفأنفانلهملئصوأنتلبسهبهدوانثايقصلهبةايقعذبه
وثيابحلىمن51ماأءطاهاسيدالعتبيةليهالكعنباشوقالكاتلهاهاطونفانهوجه

نجألف5النسامتاعمنذلكنوانالببنةكافتيتالبهتاعمناأووهااذاهاتافذلك
عنهاتسعتغنىلمألهايريدمايفذلكظهرهاعلىالتىوانثيابواللحافوالحلىلفراشاوأماالحره
أءلمواللهاالبهينةلبيثامتاعلهاغبرذلدمنيهونواللينةلهادونبتذالهافذلكسهـاوالبافي

الجنايةلىاعرابينهاهـلهةفىطيرلضاثفاقينبإئهاواماسيدقةذاجنثاوفولهؤمعل

أوفمتهاجنايتهااهـشمنبألؤليفتدبهاأنيدزههانهيدجمريةالولدالجاأملىاحاراؤولقولهوفي
وألجنايةارشيقتديهابااقلهلكنأمةتوويسمهاأنلهلميئ5غيريكلكهاانلهريململمانهال

فىتوجماففالهمالةواخملفأصابفرعاأاسكندتعذراءروبدلالنهالعمهلهابقجتها
اسملفابخاافرجعصهيومقايهاعليهالولدوافاقىاملمفرةواسملعاابئالفنىخايةالوافيأضهب

لهابمالهاأوبفيرمافهليتفومكانقوماإذافلنافرعالحمأقمتهايرآعليهوانمالمنيرةادىؤمما
عغرأشهبافاسمابنعئعبدوسبناورواهمالهابنتقوممالكعنالموازعىاشهبإبنقد
يرالمةقالبهتقوآجمالهاوناأوىأن3ودفيرمطاماكتقومبءنأثعنقىالبروروىمالك

كاتعلقللجنايةلىممنعديهألمجقلمحلكهالمتسلماذاالجانيةاألمهاناألولالقولوجهوعبدالمالث
صانجااقولهفيدللثفيخألفولسيدهسبتىمالهفانهنهعبدفافتصرقتلأالزكألفهبممالها
كلماعبدبألفالط2مالهيتبعهلفرهلقاسمابناؤولفيهاختافدفةاليسلهوافتلهعناولوعة
بمالهاالجنايةمتعدقلمنسملمجنتاذاالولدأمكانتفااللهتبعامالهيهوناللظةوهيالبوأث
بمالهاالسالتفاشدتلفومتأههحيةنتواكألماوعبدلمغيرةابهخغامانىلثاااقولاووص

ماللتقالجنثبعدانوكااملمرمأللتمسهثآلاالاجمائقومأقوجبقوهتفاافكذلك

سدسمنمتى14
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عبدوقالبغيرمالهالفومثحيةكانتالكامالهامنالمجووحالفاسبمالشئابئعنالمجوعةفنى
ئهفداعرضعاخيرسيدهافيكانوان5غبرلهنلإل5لميففالناالرشمنهأدىمالهاعبدانانالكا

عندهفألتتعلقبغيرمالهاتقومهـليةلقاسمابنافانأملهعلىيبنىاواخسدهعلىأواسالمه
إفيلولدفقداأمعدمتفانبمالهامتعلقةلجهايةافانلهابماقولتفومالماجشونمابنوابمالهاالجناية

بهمتعلفةلجنايةلهاواط

كايمفعلباسألههايرضىفداثاومنيمنعأنلمهمليممهابريدانهأنيلهليسوفولهفصل
ممنوعلكولهايسالحماتماافيالنفدمناهالذالوجهيفتديهاعلىأنعلىبهبربلاألمةفيلكؤ
لهبةوايملهكا

لولداأمجنايةفإلقىنتكاانيدؤولنهايرنكثرأجنايتهامنملأنيضعليهوليسوفولهفعهلللمواتامارةفياقفماا
ايةكاشاجتاذاوهذاالجنايةفجةذلدمنعلىمازاددونلداأماالفجةدلزمهالمؤولورنكشأمالكعنيحيىحدفى

علياألولىوهابعدهاحمانثانيهفيهامجمالحمجنايةبكلئعةجناياثافانفانتكررتواحدةعنعروةبنهشامعن
مالكمحدءنروايهمنالمدنيةفيعهمعاابئقامثجعايهااقيامافبلجناياتجنتوانماقدمناهصلىاللهكسوليأنأبيه

الحمانذلكووجهالولدعشرمراتأمجةفارشهـاهتلنوانالجنايةمعجممتهااالةليسءلميهياأحمنقالوسلمعليهالله
لميهنجناياتلوجنتاألمةانكطأالواحدةجنايةنماياثاحمحمكانواحداحكانفبهالماوليسىلهةهبمةأرضا
فيعليهآخرليسقولولهالشافىأحدقولىوهذاأبوحنيمفةبهذاقاليسالهاوأناالسيدهاعلىماكقالقظالملعرفي

ىأءتجتانثمةولالةأدىفإلثاكثرمنأنايةجنتفانواحدةإالفجةيهافيجنايةكلهاصالظالموالعرق
والدليلماجنتهنهاوكذلمثحعتهفىاألؤلعلىالتاقفرجعولىإجةالهفيوالثانىاألولتثساركأوغرسأخذأواحتفو
أخذؤجماعديهعركاجنتاأبداالاالرشالبملىعليهالمجتىانيقتضىماقالهانمانفولهىلمالثوحدننىبفيرحئ

مستلىلقنكالعبداأوالجنايةعليهالمجنىمللميضثانيةجنايةلعبداذاجنىواغيرملفيىوبئلمساعنشهاببئاعن

أبويوسفوقالاألحراراالجنابةالعافلةملوالأهةاإلولدالأمجنايةمنثءافلةاعلىوليسأنءهـأبيهعنعبدالله
نمايعتبرمخملىومححعتهاوهذاغيرعاقافتياثاعلىديةوجعلتيهناهاعاالسيدأعيةيفتدهالمانأحيامنقالطاباابن

لمأعتقضخطاثملوفتلتاألهةانوفدأجمعناعليأمةجنائمايومىنايتهاوهـابحالهايومالعاؤلةءللهىفميتةأرصنا
أؤيماذالكإوجنايغمنبمثئأءتقتالولداذاأمعلىحواليرلةثمهديثهاالعافلةووملباألميذلكوعلىمالك
النئعايهابثفاليرجععتقتثمالجنايةارشمنأقلىوجمةالسيدبالةعلىخكلليهابعدالجنايةعندنا

سبدهذفعتقتروعايهلمجنىايقومأنلفنايةجنتاذاوأمامتهاذونبعينهادنماتعلقتاجنايتها
فدوجبءلىفىثهفاللمسيدلميؤنجذوالماللهامالكانواننيةالمدفيبنكنانةاقالواالمالته

الالسيدأماصكللىفممهليبينولمنسيدا

لمواتاعادةفي4نقفماا

أحياهنقالوسلميهطاللهصلىاللهرسولانأبيهعنعروةنهثمامعنمالدكيءثص
أوغرسحتفرأوأخذامالمصلظاالعرقوامالكقالحقلمظالعرقوليماسلهىؤأدضاميتة
أرضاأحيامنقالالخطاببنممرأنأبيهعنللهعبدابنلمساشهابءنبناعنمالثبغيرحق

قالنهاوسلمعليهللهاصمالنبىاعنىمماروشعندنااألميذلكوعلىهالكقاللهىفميهة
وعدموهوكاتبورارمماأعلمللهوالخديث11هذفيألوضا5حياالهىفميتةأرضاأحيامن
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روتعذيهاسةعدمبمعتىاألرضتموملوقديسفلبنيانواوالحرتعةارراوجهبهاعلياالنتفاع
األرضيحيىليفالهثاررحمةلى3فانظراوتعالىللهثباركاقالوظهورنباكايهااسةاوحيانبا

العمرانمنمافربصأبوحنيفةوةبىقاليرقدشىصعليوالمؤدذلدلمحيىانابصدمو

سبماانلفاسمافياعنصنونسبئاوروىفهومواتذللثقبلمثاكولموهابعدمنهبمواتؤإيس
منهلخصوفربمابعدأحيافاينعاملفظاانيدبرأنثعلةلحديثافياليدخلمرانلهامن
آألرضخألةيدانفيأنمجمملومابعدبهدلمرااانبذلكفتإتنيهظهراليلبدأحياماقربمن

الوجهينأبحنيفهؤولومجتملمافربونمابعدديدبهأرنماوالعمومالميفتضمنكرالماوؤ
وعندىماالهااالباذناليجوزاحياوهانهالمعروفوقالهذاالقاممبئاقولوأنبكرسنرن

عنممنونبئاىوؤدرولمعروفافولهمنسمنونعنهماروىليحفاهذفاسمابناقولأن
منتملبحالفولاذوالعمرانومابعدمناألرضفيافيفىالحديثهعنىمالثقالأبعه

نهاعلىسملقاافيافولحلسنوننكرهلذىأالدانبذفتبماتونممهفوليمايحتملىيللتاوا
بملمازأنوانباالحياءقليكاوجهعلىاالمامفيهأذنوانلىلعمراامنياءؤماقربالمجوزاال

االالبكيبهلعرانامافربءنالقاسمفيوامالكعنممنونووىوفداآلقطاعوجهعلىاالمام
والعرإالسالمأحدفىكهيمالمهااةامفاوقالءموأأءلمواللهناخفياروىءنومخوهابقطيعة

منوسمعليهاللهملىوفولهالحديتفيلمذكورالمواتافذلكاالسألمفيورثرةعاهامةالجافي
غلدلتىارضالاصفةفىألولاأبوابخسهلكذوفيلهاملهرهظايقتفىلهىفمأحيا

الرابرخابابوااالحياءصفةفياثلثاالبابواهوحكمهلهالمحيىافةعفيلئانىالبابواباالحياء
لبيعافيواالبراؤالمواتاالرضحاكتمفيالخاسىلبابواماتثماألرضمنهااححكمفي
وغبرذلدمةلقعوا

باالحياءغاكلتىاالرفاةمفيالولالبابا

االعنوفامااالإأعليهاأسلمأومماأوعاحعنوةاضربثألثةاالرضءلىوءةافيسنونقال
لصاحالكأرضلذهاأحيالمنىألحدفملىفيهاوالجرىرلمقعتعلىماوشمواتمنفيهانق

افااومايهولمهاأعايهاأسلموأمامااأحياانفمىارةبوالحيزللميعههـاثا4اكانءمما
كصوصمعووفولهامالكأنتكونءدودةأحدهماوجهينعليلمحالثوعليههاأسلواعلي

ا2خراهـفهحفىوقالمبنولهامالكةحدودتالمواىوااالوديةمنتكونأنلثاقوا
الوجهينيئذغيركلاالعرابءلىأرضكانءقألالمناخوافقلمراىواغاالداةحقيالتملى

واحدكرهكالفماذحرالنسلتةاااللمعمنىليهاالبحتاجبممهةالاذانوعندىاأحهاانف
لملدكراذدمماانفاغايملىلتألهبهاوهالوصن4األرضبههامحتوجهكلانذللثووجه

نالنوءذينواماماالوجهأومدالمناقعءلىومهاوالشصوصوعلىالرقابالاماله
باالحياءلهىؤالحدحق3يتعلقلمأرضاأحيارفنةالهوالفيافياونلحقوقلملدواامنهايتعلق

قالهاحةواليحيءإيهغرساأحدعليهفاليغرسبئرماشيةمنكانومامسصلةدونءير

فوموماملىبهاعاالنتةلهأالثكايةبثرالماثانذلكوجهنونهابنفيكتابابنكنانة
ذكزالهاؤداءالمراياءباالهنهآحةيبطلألحدأنفليسأوعامضاصوجهعليبهنتفاعالا

منفاماهابعديقربوضربهـانهـلهامنيبعدضرببينضرعلىفالمواتلثذثبتاذ1سشلة
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ثاموايىيحأنألحدليسفولهفيحنيفةخألفاألبالماماذنبفايالدمجييهمافقدقاللعمرانا
3واللهءلميهصلىفولهمانقولهعلىوالدليلنادخبناعنحيىوقدرواهاالماماالباذناألدمقءن

يتعلقالأدض5هذانلمعنىاجهةمنودليلناعومهعلىيخصملعاموهذالهىفميتةأرضانأحيا
ذنبغيهاامرهـفانفرعلمحيىاالمامكالومامحهااذنالىااحياافييحفلملمحيىلغاياقبها

بعيدهميتةأدفااحيامنلعلماأهلياختألفابينماعالتمالصونءنسضبناففىكتاباالمام
االمامذنلجابةدعرهانافعبناعنينمقن4افيكئابولهذلكانالماماذنبغبهالعمارهان

شأنرأىفانالهامينظرفيهالمامذنبغيرابؤالبعيدالمواتقتطعلعتبيةافيوقالفهوله
الباذقاأحديهافالمجههرانلامنسبةةلتىاوأهامسئلةأخرجهيضرجهأنرأىوانأفره

بغيرشاهيهامنكيفولهفيفىخالفاللشاعنأشهبالفاسمونواممالكعنهءصنونرواالمام
ميروتبنااأمنالعاالكثيرمنقالبهوسحنونقالأشهبعبدوسءنن51وروااالمامذنا
نعهرانابقربمجيلذىواقلمظالعرقوليسوسلمعديهبلهالىلنبىاقولمانقولهعليلدليلوا

يهممواثضهعوموموعارعمسارحهمفىعليهملمعمييقهبذلكلناسستضراوثهحهاافيظلمقدت
عروفدأفطعالمجوعسةفىسمنونقالذلدفىادهوانظراالمالمالىفاحتاجممأغناىوهي

وسلمعليهللهاصليؤهـلههقتضىذلكبانلقولهبرهـعةافيبأشمحتجواةلمديهاوهوفربلعقيقا
لئاللعمرانامنقربالؤجمالكذلهنمايسمبدوبهأوؤجماقربلالعاموذلهىفهـتامواأرضاحياأمن

ةدأرضايزفأحيارجلياالهاماالباذنحيىألنهاقلناذاافرعأحدضررعليفيهبهون
نظرفعلفانلكذلهليسومطرفشونلماافيوالكمافتيدقالالمامامنذنبغيرامرانلامن

فياوقالهفعلالسالينلبيعهو51غيرويعطيهيلهفيأنرأىوانلتلهبقاارأىفاناالمام
ابئرواهينقضولملهآمفمتاالهامبغيراذنإنأحياهبغأوقالمالكورواهءناقاصعم

عنيكيىوايةرمنلمدنيةاوفيبوجهلكلهيهونالانهالقاسمفياعنونستبناوروىيبحب
دأصحعههمالدالعنسمنوبئوىدروةاالماممنبغيرفطيعةلههـنيمالعرهفجنلقاسمابئا

انهالتآويلهذايدلءلىوباالحياءيكامحهمنالمعنىهذاناقعابنفولملمهاالهاماالبقطيعةءن
المامامنحدبغيرؤطيعةالالبهونالمامامنومافربالماماهيباالمرافاليهالمامامابعدعنقال

منذلكبمافىمنعهمامالكانلمانهاالولاقولاوجهوأحمأعلمواللهواالفطاعاألميبينففرق
علىغيروالضردىفيهأصاللهلكؤلهلهأباحهاذااالذلكقاليسضوانهاسالينااضررعلىا

وسبفهفيهبتعديهواليخرجهبافياالرمامانظرفمهالكونالماماذنبغبراوعرهتعدىاذافكذلك

االمامرةشاودسنخبانهبأتبهذهىقتأصبغؤهـلوجهوواجتهادهنظراالماملعهءنا
هععلقهـانهـلهاأهلنهـاناسمءذلقاابئقولوجهوثملكهصةفيشرطذلكاناالواستئذانه

فرعلحديثافياليدخللعمرانامافربءنقالللثولذحياثهافيألذنأقالومامفليسبه
أووضامنةعلىفدةلعطهاجشوناابنوامطرفدقالفعنهيزيلهآنهاملللىاقفاذافلنا
لمساليناعةلجايآخذهآقمامالوانفيهملمتعدبالهنهاتضىاوهذبقلعههبعدأمياياهيعطيه
مالديتمنلنقضاةقالهـىفيعطلمممالينامنرجللىايعرفهأولمالاديثمنفمهنؤولدةفيعطيه

فىينظراالمامانمبىءلىالقولياذومالهمنليهلمالدااصرفمنذلكأويعطيهإساالنا

لعمارةااليستضرأهللمحيىاانيهونلثاقواثهحياافيرهالعلمواطونأنأحدهمافيأمي
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هفى5غيرالىأنيعرفهذنهبغيراأحياذااالرمامكانفلذلك5نجيرمنلهمهوأصاحولقأوبه
فايسفيلفياافيأرضاأحياومنفرعمنهرةومجاننيهونأأورتهبكجاواليستضر

ناعرا5باالحيارقدصاألنهقالبرموعةافينونقالهالماماالباذنامنهلقرببايكيىأنصيرلة
قاليئلولبعدالمذواذلدفاحدالفرباذانبتهسئملةاالماماالباذندقربهمرفالي

ركاوماالتبومعلىلعمادةامنوهاكانابناأنفيهوفتمنبنههارأتافىكتابونسص

أوأبعدمنرواحهاواغدوفيشىلموااماتدركهالبعيدوأطن5افأراواودغدوهافيثىلمواا

أبولوظاالباذنهفألجمعاطانلسدنظرايدخسلهفهوالقريبلعمارةاالهلالرفقيههضاهالمماذلك

وماقالهاآلخرصوتهبالموضعمنمحفاليهموانلهاطرفمنلصاخاحهأنذلكالحدفىيوسف
ساخوندوالمحطببالمصرحلعراناأهلبارتفاقنماهواذلكفياالععبارسمنونأظهرالت

الهاماينظرفيهبكاذوفرعنونسفيافىكتابقاسمابناللقولاوهذاأعلمللهوالصوتا
بناع3خرعنموفيوقاللقرىاأهلرفيهويشاواالمامدفيهيسعنأبيهسنوندناقال

ميامسرحفيرهـلفراأهلعلىفيهفانكانمرانلهاقربكانكاينظراالماملقايعما
هومنزكينمظرمعانهقولنامنوقدتقدمفاهأكلضرفيهنبملموانمنهمنعوهوتبأومحط
ينظرفيهاالمامبفيراعيمواتابعيدأفاحإهنجعطحاغنىفيلمدثيةاوقىأعلمللهواوةومجاأصاح
واناياهمنعهاليممنههوأحوجهناكءنوكانهبغيرأهيرانلامنقربهاؤياأواناالهام
لفقراءافدأقطعكاناذااالغنياءاالهاميقطعأنوالدأسيديهفيأقرهليهاهـأحوجنثمنلميم
اءاالحاالحياءالقدوناالفطاعاالعتبارمقصورعلىهذاولعللفقيروائبالةفاعتبريهميهةما
والنفقةعلدوناالرضيكلىواالقطاعأقدرعليهلغنىفالعملوااالباالرتفاقاالرضبهكاليم

أعلمللهوافنىاليسنالفقيرأحوجفا
وحكمهللررضالمحيىصفةفيلنانىالباب11

لمهمساالفكانأوذميافانسماالالصخلىأنممولقندامسابالدفيرضألفىلمحيىانكؤ
منقاانهوسلمعليهاللهصلىعنهوىلمالههىلقاسمابناعنالمجوعةذميافنىوانكانهالفدم
ديناناليبقينوسلمعليهللهاصليلقولهلعربايرةفيفيذلكيكوننانلهفهىميتةأرضاأحيا

لعمرانانؤيهابعدلكذفانلمسالينابالدفيسحيىلذىاانتافاذفرحلعربارضبأ
لفىالةشبلعمرانامنهافربماعرالنفجةىويعطعنهمجرجفانهمراناامنفاهاؤيمافرب

نلمودوالواوالحجاذممهوالمددضةكةلعربابرةفيفيعرانوكذلكافيءافىلهقالصوالذى
التولهذاوفيالماجسووآينطرفهـعنحبيبناقالهعارتهقجةاويعطيخرجءفانه
والوالبيعهمهوافآصماألحدتملكهفاظالجموئىلفىاحمحكمهلعمرانامنساقربانكانهئظر
دعبدامناحياؤهالبححالفولألأتحفاعلىويدزعندمالداالرضالفىءمنحمهذاالنشراؤ

ولوقالهلفىاذلدأهليمنليسلبلدالنهاذالثلميفتغممنلقءواليصحاأهلمنليساالخمهمالمرأةوا
القاضىقالحياءهابعدافيلينلمسااحممهـحيبعدكاأنلملمسدايئاحمذالثفيمهحانقاثل
فيستأذنهلوااالمامانناانيمونلماجشونابنوامطرفقولعلىرعندىواألظلوبخيدأبرا
علىطنلمافاذلمسالينامةونعاحيفانماينظرفيهذلكفيذظوذاامامالاذنالنياأنلهلىكنلكؤ

حقهمكنذلدمصرةفيعليهمنوانلهيأذنأنلمستأذناقفنذلدمضرةفيلمسميناجاعة
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ظهيأذأنلرمامفالسمبومضرةمومارمواطنهممنمافربغبرالمسميناحياءوفييمنعهأن
أومنلمسالينامالبيتمننفضهفجةيعطعهبأنهنهجهباخرانظرالسلينذنبفيراومحرفانتعدى

فيالمسالينلمصلحةارأىحدواليأخذهلمانركألمشااوالتسوغبفعلهيؤهيأوليهامنيصرفمال
وأحمأعلمللهوحياامنع

ألرضاحيااصفةفيلثاكالبابا
االحياءعيناومنبرىيأورابيحفرؤيهاأناالرضحيااسنونبناوكنابلمجوعةفيمالكقال

بنالويبوأشىالقاصمناوقالهفهواحياذلكمنفافعلوالحرثلبنيانوالهثدسغرس
بناولهممراوغرسالعيونحفراالباروشقاالحياانالماجشونوادنمطرفعنحبيب

وتبتىمؤنتهمماتعظبماالدضوالفحصءنوفطءالحيامقاالرضمنالىدغةماوثسيهلالبنيان
بناقالهاحياءيخونفألاروأمامسئلاحياءأشههفهذإوماماالبعتدبهميرحتىمنفعته
ماحولهافهوأرضهافرىترلمنبأشوفدقالبنااأجيعووأشهبلفاسمابناعنسنون
حالالقهذاالرمقفيأثرباقلهليسانهالقاسمابنفولوجهاحياءوذلكغيرهبهامنأحق

بأكمسنوبئابنفيكتابأشهبفيهاوإخغلمطتاحيابميهونفألالمبووةساؤاالرضين
عليهمأهالهنهفيهملبالهرجلؤهمجوبالمعدنالمجوعةفيواصتغيرعواانويفتظرونفدرعوا
لماشيةبئراحفووايسمسمئلةوأحمأعلمبلهواأشهبفولسمنونلميعجبوانهذافكذلث
لمنافعوانحايععلاالوضىاحياىلمعنهذااليعملذلدأنووجهبوأشالغاسمفياقالهاحياه
ذلكوجهووغيرهاالمجوعةفيمملقاابنالهظ4لقجيراحيااوليماسمسئلةكالىاىالماشية

بافيةىالفميهاوافليعرفامن5لغيراهومغنواوالمنفعةلررمقحياافيهجيرليسافاأن
أشهبلفقدهرانلهامنلفيرهحجرأرضافنذلكبتذا1فرعلقجيراقبلصفنهاعلى
أولغالاالرضسلبلعملاليمعنهينبرةأيامالىفبهاليعملايحجراحتىيعلمبهاأولىيهونال

ماعرنهفلعليهيححرمااليقوىوأهامنلهفذلكلناسالعذرالذىيؤخرلهامنوهذاوتاالجر
سنينئألثبهينتظرانهمرهاولميصحجرأرضاعرفمنعنوفدروىالمجوءفيأشهبقال
حسناوأدا

عليهكانمالىاوعادماتثمالرضينامنأحيىماحمفيابحلىالبابا
زممعينفعلىملكهفآخافأماهاهالكملدعنيتوضربملتيخضرببينضرعلىاالرضون
فييييةواومنلعتبيةاففىاالمامهنفأهاماملدبافطاع5االحيالثافوااالمامفطاعاأحدهما

ذللثإيعولميعمرهاوانلهكازتمرانلهاهـببةأرفااالهام4أؤطؤجمنسملقاابناعنيب
أرضاؤلماالماميقطعهالذىفيالماجئممونبنوامطرفحهابءنبناوقال4ويورثءشاان

الفايمابئؤولوجهاءيرهفعقدعنهامجزهفيينظرمالمبهايبيعهاويتعدفيأنالهمماريقوعلى
لثاقالقولاوجهووالميراثكالبيععارةاليفمقرالىالذىلتانىالميكالهنىعندهاالقطاعان
وعةااباالحياءففىماصحاتفاماماذلدالعارةثهعرطومناالحيافيذناغاءوااالقطاعان
لمكتوولاعفتآثارقىكهاحتىثمتأرضاميةأحياؤجنهالك4ءنبلهانهالقاسمبناعن

والأرضامواتافقدملكهاأخيامنسمنونلواللثاقأحياهاغيرهثمازمااوطالأثمار
عبدوسفيابهتجامااالولبفولاوجهبهاأحقالولغيرهاعرلهاوانلتعطيلهيدهئخرجءن
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بناعنهىوروارةومميبتىيوفمممتهلهمليسبةيكتطبونوغانهمفيهبووزىالكثرة
إنايقهممفاذاةفرعماتفدمعليمبنىنقولينراوبينهمقمممؤمممتهأرادوااإذفهماسحنون

بالسواءواالكبيرةفيرةالبينكايايهايسويبةفركلويعطعددالفرىعلىفمممفانمامب
الماجشونابنحبيبءقنواالقاسمابنسنونءنإنرواهبقإلمهيموالفبقجتهاعريما

باكهرالمةتسىاةكانتذااوهذامسئلةتعالىلله1شاانذبعدكرهذوشأق

هـمواةثأنالاحظفيهمطونأنيمنعلكذفانيمهـعظأوفأوعفوةلجبماليمانصالرفانالبواوا
الماجشونن4احبيبءتابنوووىمساةاابناحبيبءنوادنسنونن014وابالملدردبينة
ثبحبناختارهواسثالتأوضبأوصفرةلثرأوبمابغاللتىالقريةاأهلمعهميدخل

مغيرمنيحييهمنجمهملثاليفرنهمداياهيقطعهملسلطاناانجشونولابئافلوقالصمنونقال
فىلهمانخرةاواانهراخلفلتىاانقريةلأفادفقالفولهبعضفىوجهاوفدخلعلنل

قإلة4أودناصادفكرهالمناحيةءشمنلهمتصيالذينانالقرىأهلوقدقالحمقامعهمالشعرا
لشعراابينطعيةويةلقراهراءتلياككانتواذاسشلىمكافرارمارهذاصنون

بناعنمنونبن51روابهاأحقتايهاائايةالقرفاهليهمؤيهامواثفىسفركالاخرىبينو
آاسمأوابالقسعةاصيقتمهلفريةافيمكمفدرأهألعلىالقريةلىأهلممهيقثوقدالفايمم

وهايهافمكمفدرأهالهـنهاعتمهةاالثحراءاخهمفييةالقراثلوهكزاذكرأصابئافيمايقثصمه
أهلنمابينلفرقوافرقتهـأوعظيةساةاكوتبينمصميةفانهلقركطاأهل4فية
الجهاتبنسبةإفارقوالمسارحاوجههاعلىفشاليهونوياالبواروالشعارىسفقونانمالقوىا
منفرىلايةالقرالهلفقديهونلفرىافيهتتهساوىعنىبوذلكةلقههبعدابرجعذلكلىوا

عايهمحواليرمهمامغرقرلصغرىاقريةذلدأملمنفاليمنعاعبرىاالقريةماأهثاللماشعيةا
بارهافاغايسققونأولواحدةايةلقواأهللكوليسكنيمقرلعظمئبثممطالكبريةالغرأهل

ن55شاوجهباىفيهيهصرفوتاةبامنهابحقهمهمحدواعلىهـوتةمكأمالوشعارهابسبب

وأحمأءلمواللهةقددفيهروفلذلكملكهحملهفيكونأوغيرحارة
سحتةامالملظاالعرقادافقالهالثفسرهقلمظالعرقوليسىوسلمعليهللهاصلىوقولهفصل

لبناءوالغرساوهمااالرضفوقعرقانبعةأرلعروقابيعةورعروةقالبغيرحقأواتخذأوغوس
شعأمنلهـمنكلؤقاالوانعينالبئروالباطنانعروةوظلوالمعادناهالمجوفهافىومحرظت
للذفهومنغبرحقفىنلك

أوغرسكنلبقاءاحقلهليسوسلممحليهللهاصلييريدبهأنتملحقلهليسوقولهفصلأ
ليهافعيدبأنمههيخرجهأوبقملعه5هىيألملدأنالصاحبوكانيبعبهانلهليسلدعيرهفىلمافيظا
يبقيهءلىأنالملدحبلطكانفجةلهوهالمبهنةقلاؤجمالههـضمنبنمانهمقلىعاوقايةغرسهةفي

نتفاعاوالبملىقلهليسوسلمعليهاللهلىيريدصصأنمجتملومنههـفيدونءهـضمانكه
أنلهليسفانهكأبرملىفيعيناأوأنبطبئراحفرمنانباروذلكالوالعيونافىبهلمراداوجمون

هالهقيههيعطوكهيتمدأوكانءلمعههاعلىعادتهاعلى5خبرالمدأنواماحببهعينتوكهبمد
بيرالىبئعروةماقالهاعلىملءإيههحازأناألمرينلهقاطلتظكانواذابعدازالتهفجة
أءإوأحموافلهنالرعبدأبىفيبيعةور
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كلالمياهفيانقفهاه

عليهاللهلىافتهرسولبلغهأنانهحزمفيمروبئمحمدبنأبىبهزبئللهعبداعنمالكص
لشماألسفلعلياألعلىيرسلئمالكعبينحتىيثسكومذينبمهزورسيلفيقاللموسه

ناماالحدمدكهـوليسزادسنونبالمدينةوادياقومذبمهروزوسنوقديناربنعيسى

نضردتسقىءلىلتىاالمياهانوذنكيديهالذىثمحائطهاالعلىسثىأدالسيلفاذابالسيلييسمقيان
هايملدأصلهآلبارفأمماوانلعييملدأصلهوضربألمطارا5وهيالسيولأملهكالىيضرب
رباليملكهاأوضأوفيمعينرجلإعهاأرفىفيأوحةأرضءبافىيقهطرسخكأنممونفأل

بطونوالجبالشعابمفىتسيليلاالمياالنملدمتلأرضفيطريقهكانمافامامعينور
ئمبهايستىمنأرضلىاغيرمتملكةةهتاأرضفىماميافىتسيلومذينبهروزألوديةا

وحدائقارعجعاهىصانبيهأوفيصانبيهاحدىالماءفىمجرىمجاذىذلألوهثلجريهافىيتصل
أواحياءاألعلىهعااحياؤهمكاناذاوذلكفاالعلىاألءلىبهيستىأنؤالذاحكمهبهيسقونوللناس
نافعفياقالبهاوأمالكبذاذلىواوسلمعليهللهامليلنبىاعنهادوىوهومعتىسفلاالقبل
هنهسيلأعلىلىاوأفوبفوفهمافأحياغيره6ثمسيلماحيارجلاأيضافانلنيلاحماذو

غرسهيتلفونىلتااعليبطللثوذقلهأحيالذىالةألسهاؤبلبهإستىو5بالماينفوددأنوأرا
انذلثووجهبالماءأخقديمةفابعضأفدمءناألجنةبعضكاناذاسحنونفقدقالوزرعه

الجنتاننتفانفرعذلكبعدصكدثهبثامنهحقهيبطلأنلغيرهفليماسدتقدمالءخقافها
وجه4لمااابيهىيقسمبنهاكتابفيممنونفقدقالعلىباالألعلياأنيهؤقمهحظبلعينهتة
بصمنأعلىلماحمعلىاالبأللبعضمقااالسفلنفاناالسهخقاقوجهمافيتساوذلك
دقالؤةجلءهينأرضالماءفيىصنوانئلةسبليالمقابالمجممقامنهكانولمااألعلي
فيمجبسهوماءبمنعأنحدمنهمواكلفاإمروفةالناسىاارضلمطرفىاسيولنكلنهاستهـن
زدصارأرففيبدخولهانهذللثووجهأنيشاءاالتحتهمنالىشيأهنهأوكثرواليرسلؤلأدضه

منعهفلهلهةثوجقأرضمهفيأحدفأماماسالأرضفيدخولهفبلهفيغايتنازعوايرهمنبهقأص
النهرأهلمثلمعينونبملكهاقومأرضفىسيلهكانوأماماسثلةلعوفيقاباللهوشاان
فيهايتهمساؤالشقماعومبورةأرصقأوفيأرضمهمفىملىنهماءمنها3اعلىمعونيئ

علياألعلىاليقدمالتفويمحمفيسواءفيهموبكاحمهمأحقهؤالءفاننوعءراالحياوذلك
تعانيشاءاللهانبعدهذاوسنبينهأصلهيملىالماءالذىبهبثايقتسماتهمموةوانمالةاألسه
رؤلىمءلىماءهـنشهثهوالهانسحنوندقالفةواآلبارهـلطيىكالىأكوأمامايمفصل

دفبةانلكذووجه4ماشابهيعتعحمعاوايأخذصنولأحدعلىأحدواليقدماقلدباكهمما
أوغيرذلكبةأوبيمنبماشاؤيهالتصرفوابحظهفاعاالنةؤيهاحظذىولكللبئرهلىوالعينا
أنمفأوادأحلمشربولهمفومبينسومةهـىأرضفىوأشهبالقاسمبئاالمجوعةءنو

أولميعطلهاقالألرضا4صتهعطلذلكلهانأخرىلهأرضلىاالعثربمنصتهيصرف

شاهحيثيصرفأنلهلديهونوكذلكذيمنعأنلهالنقالمةسوهةألرضأبومحديريدوالشيخا
االشاءةعلىكأاليخممشاالرضكانتاؤاوأمااالباذنهذللثلهفأليهونغبرهمةفىبهيمرمالم

سادسمنهتى5

كللمباافياففما

هالكعنيىسكحدثنى5

بنبكرأببئللهعبداعن
امفيمروفيعد
صلىاللهرسولبلغهأن

سيلفيقالوسلمكليهللا
يمسكومذبنبمهزور

برشلثمبنالسكمعبحتى
ألسفلاعلىالعلىا
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وأحمللهأعلمؤاهفاصظهمذلدرضرعنهاالنلماهاذالثنمستهانبعرفدالفليس
قدوويهونلماانيمألبرببفلهاأسفييثقبوأنيؤخذتدمنهاأنواعلىلقلدوامسثأل
لعين01ياخذمالماهامنلحصةاصاحبوالفيالمالتلدفةئفبهعلىماؤهمفدارمايجرىنعهيباأفلهم
للهواصتهببأونألئةأومرتينةميلجيهلذىيمأللفدرئمامايفنىأنلىاشاءفماهويصهرفممه

أوشاؤإءعلىلعثبراضىجماأومامونينرجلينيأخذاالمامأنذلكقسبريبصفياوقالأعلم
فصريةنحالهويجعلقدوايعاقنملمثقبابرفعنمبمهقبأسفلهفيثترأوغابهفدرنؤذيو

ينصبلماءأنامافبلثةامنلماادرفسالاةاةىلماهابجرصاةاانصدعذابرارفيويعدهاه
لقدرايفهـثملفاانصداعالىوالميلعهطهالنهارمعثدالبلثةاالماهءنسعيليهونحتىصب

مهسممليكفدرحدمنهموالكلصبهعلثموزناأوليالماسملمأفلعليالماءمنمعإجضماممويق
فدرعاقاسمتىامأرادأحسدفاذاوللفدواالابهنقبالذىفبباكنقددقبكلإلماءوبد
لتبدئةافىفانئشاحوايضممثمكذلمثفدرهلماءمناماسالتىفيهأرفلى4كالمااوعرفبثائه

ذلكعلىمواسنا

ذلكيلتأوبنافىختلفأاسفلاالعلياألعلىيرسلثمللكعبينحتىبكهمكوفولهفصل
لماءاجيعاالعليالحائطحبصايرسلالماجشونبئواومطرفوهببئاحبيبءنايفروى

وقاللماالمدضأغلقفيهمهنلىكعبىالحائطامنقاعةلماءاإخاذاحتىبهويستىادطهفي
والشجراخيلاواذاستىنعليهالماءئعراكخيحتىأمسكوعالىبالسيلإذاسهفيانهبلغنابئكنانةا

حتىأصلومالهلقلوارعلىفيسيسأنالينابوألكمعبينايبلغصتىأمسكلأوماله
وىبرحتىيستىاألولاتوهببناعيهمىءنعنلمدنيةاوفيالىىفيأبلغالنهلكعبينايبلغ

يادزعنعيسيمحددنوروىيرسلثملىأسفلالكعبينامننفمامائطهرىبعديمسكئطهثم
طونماقدرائطهلىاساؤيتهلماءفىامناألولمجرىأق5مسيرقالىانههاالثعننلرعبدابنا

دنبحنيقالكاأوسلهحائطهوىوافاذ5لمااصاثطهآوببتىيروىحتىلعبيهلىافيةلساافيالماه
جرجارقوىهارلباباهذامسندافيوىووالذىمافيهممالدأبقزيادعنوايةرنمق

هـةاطمنشراجفىببرالىاألؤصارضامموجالمنأنحدثهأنهبيراررنعروةعنشهابناحدثتى
صاركلىاارسلثمبالمعروفهيفأبيريازقاسوسمعليهاللهصلياللهرسولفقاللقلابهستى

حتىحبساثمقاقالثموسلميهبلهءااصليلنبىاوجهفتلىعتكناكانأنىاألنصارلظ
بكرفالوذلكفيتراتاآليةسذانوافدهببرارفقالقهستوواالجدرالىلمالايرجع

ئمقصهاوسلميهعاللهاصليانبىااألدصارزهـلفقدرتشهابدنافقالاليةاموكيححتىاليؤمنون
نأعلىلحاثطابعضفانكانمستلةلىكعبينالىاذلكنالجدرفلىايرجعحتىحبسا

وولكعبينالىاأوفممهاعلىمجيسأنلهسواأرضهيعدلأنسنونيؤهيلفقدبعض

انولكنقامتينهبععفييعلىبأنااللكعبينالىامااليبلغأرضهضبهعلىفديهونذلكأنه
األءهـجءناكنادعنمالكءنأبىصحدتهىهستوعلنمستىصالتسويةتعذرتءلميه

شحالفولهشكؤابهنعالماءللفعاليمنعقالوسلماللهءليهصلىاللهولريسأنيرةهـأبى
لفلىاتافيلتىافيآنجارالماشيةذلكمعنىوالواضةالمجموعةمالدفيقاللكؤابهلبمضعلماهففل
وقالالماءفصارمنعاللكللعدمالوادىبذلكالذىذلاذلكيرعلمالماهفضلاذامنحالنه
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فيوالناسمفالللعمارةالرىيتراألدضفيذلكاننمنوندنافيكتابوأشهبلقاسمابنا
فيءيرارجلماحفرههىلماشيةبنرافانذلكتإذاءسئلةمبمايبدؤننولىع5سواالر
فانماالبئراذاحفرتارزالذهلقةاوفيافيلبرارىافيلماشيتهالرجلكامجفرهماءادهعلىكهما

بهوأصامالكفاتفقللمناسهويممهماكهامنفضلطبميتصدقوشيتهمامجفرلشربأنةدلعااجرت

سالماوالجاهليةحفرههافيماشيهلمافيااليباعلمدونةافيهالثقاللهمامنعنهماففملالبمنعنهاعلى
القاسمبنالىفةاحتفرالفداغاكاناذاالمنانيريدفربالقاسمبناقالفىثفربفرتوان
فيهفالناسففهلعنهمافاذاففهلبماأحقلمهاأصلهاوأبيعوالماشيةبئر4بءمامالككرهغاوا
بيعهابأسفالةللصدةامجتةولمأولستىماشيتهامالبيعأرضهفيبئراحتفرامنوأماقالواسوةأ

دللعاايبينحتىيعلياواباحةلثلماعليكالظاهرافيأرضهحتفرهاماانهذفتقررهن
سانهفالظاأوغرسالحياءزرعاسحفرولمففطللمثربأوالماشيةأرضمهغيرفىهـاحتةوما

بهاوالجرتماؤيثاليباعااتماصكفرالنهفعلهاوللناسامنفهفيلمقدماليكوناهـحتا

الحمبهذاومجملذلكحالهاوعلىلمعتادمناالىشرطعلهادونلهافاغاينصرفاالنجبذالعاده
ذاجموشرطهعلينهدىألظاهرعتنصاوانمأرفيهلميكلىابهيديرنهاشهدوأبينفانمسثلةلهاسحم
فألباحداليضروحيثبالبعدنأرفمافانأخياقهـلةبمترويهونعندىهيةاعرااتتعاق

حموهذاسمئلةالمامارنظرفيهالستضرااصنهثىوحيثبالقربكانوانعليهفيهعتراضا
المغربطريقوالفيافيكواجلالصمارىمنهافيلماءقالالمدونةففىجللمواااآلبارفاهافى

تكونالتىلباديةاجبابفيالمجموعةفيمالثنافعنبناوىروهـلماشيةمختةلتىكاالبارافاخيا
ذلمثأبعدقاللممماالماءتجعللتىافالجبابلهفيللكرابهخلياماؤفليمنحأناشيةالدنبى

ذاعلأناألوللقولاوجهولبثرفليسكا5غيرمنهيشربأنمفحهـجبافلهحةمنلمغيرةاوقال
ليستالمواجلدانلئااالقولووجهمسمتلةالبثرفاشبهالكلؤبالماءرىالىبهليتوصل

انهاذاقلناةدةاباأعلنللتمليداالمنعاالوغالبوالمؤنالنفقاتلماؤيهاءنشىالمواالباممايق
واليباعبوالبواليووثمالكعنالقاسمدناعنالمجموعةففى1ماؤباعواللماشيهبئراالتباع
فيحبيبابندقالوائهابأحقهـمحتةورثةيهونالانهاليورثبقولهواليريداحتاجوان
قالاماغمنحاجغأحقورثتهأواحتفرالذىابهاوصاوالتورثالتباعاالكماكأؤهـلهه

يثالمواوالماشيةبئفيالنقحالماجشونفياعنقالمالكمءقواربناوأصاخجموهوفول
لمثربامنحظهمعنخنىءناتومنقالنبطعلىنبطمنوجوالزوجهلرفيهوالحظلملىابثعنى
انالنهشيتهمابئربثاثوأوصىغابومنمنهلبئرأولىالئىأوسااأحدحمظهىيعطأنلهفايس

لعطيةامنوجهالنهذفيهئةاللوصيةاانواليورثيعنىاليباعثرلباانمالكعنأشهبفقدقال
هاثامنففداشترىلغيرهفضاالكاناذالنهناشيةبئراليباعالمجموءةفىأشهبقالكالهبة

انهءلىالمدونةفيفظاعرهبرالماشيةبعمنلمنابالمنحفاذافرعمجهولوذلكويههاير
ىولكراهيةاعلىذلكدفيفيهنبمنماوايقلطراجلموابيعكرهنهاقالألهيةاعراا

سوظالشافىاقالبهوماصاذلكبيعأدىوالجارةوااللجعلافيوقالهـالماشيةلتىتحةاباركاال
القامىهحالذىصذاوبرالماشيةإيعزاليجومالكوقالقالالنهالرحمبرموعةامافي

مناالمجوزفانهمالفصفنعلماشيةوأمابئرامالثعنناقعبنوابوأشلفايمابئوقاداأبومحد
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وقالهـلمجممابهتمتريهبأنأشهبذلكوعللمافعحلولمناسالمدوفةفيلوخالمبالكللىعب
لماءلىيخحاةفلمنععنوهـلمعليهاللهملىنهيهعليهيدلوحواغفيهللماسالناليباعلقاممافيا

ماقالووكانءفيإوأحمأءواللهأديووتمنمنعذلكوعلىالقريمالغىوظاالكلؤته
لذىواعنهاللهيدرضىأبوامىلفااقال5ذلكالتمنعلةالجهاالنوتوهبتورثنانلجااشهب
االباحةمجكملهحبهمذااوأمابهاالنفرادأوالبمعقمجعرأنلىاهيةنكراانماشعرفاأنهمندى
وجوواوجةالىمغومقتضىديثراطوهوظامنعهمنلفريماعلىمليأنبسكفانمالففهيلة
منشلهمثانلماجشونابئاقالبدأبالشربيلمفرعبتهومنعفيهلمشاذكةامن

لطءدطاذلكووجههـسههاواالعليهفىافيركببرعلىأفومعلىلكتيرلوؤدماالماذىتقديم
لىثقديمالسإللاألنهبهيهمأسهمذلثيسققمننهمطنلموانلهسسفيايمهلسنةلتقدحماسققا

جللمواوالمدونةافيلبئرقالامستلىآوألءلىعليهوالبسققاسببارهذاولتقديماخقمنال
وأمافد5لماافضلييمنعأنىنمااوسلمايه3للهاملىلمبىاماالنغيرؤيهامبهمالبمثلماامنلمحاجتم

مستلةسواءفيهلناسفانهلوأماماففجبايدوالامجقرعلمفمنعبهيتعلقفممنهجةلحاا
وقدشيةلمائراماءبمنلسبيلافياالفيعالمجوعةفيمالكعنبوبناوىفقدرلسبيلابئاوأما

بئرالغاسمصبناقالأبناءالسبيلاالبارالمحدثةبهذههايمثسبأولاحتفوانمنعلينيهتب
منوالفيحشيةلمابئرامامنيمشبلسبيلابئاأنلسقيابئراوشيةلماكبئرالصدقآبارامنكانت
صليلنبىاألنفراهمدبةمعابيئلميههمالءبعدواأهل3منعفانيروكطأءلمابعدانذلك

لهمكانتلمسافرونءطشااماتحتىولوهنعوهماسماةابئاقالبثرنقعاليمنعقالوسمعليهبلها
لموجحااالدبمكلههمنفصىصعنإرةلةنهملرعلىصلكفارةلماءواالعاقالمعلىياكهمد

للمواواالباراماءفضلمنبهوادويستىانيمثيبلسمبيلابناللمجوعةافيأشهبوقالإالمامءن
بيمانهمذلدفيكونبعيدةرخ3ءاملىاإسافهوااليهبهمدوااضطرتوةبىفضلفيهأنيهوبئاال
مأنفهمه7فىبهأولىلسفرالسفرفيكوناغوفيمنأؤسبغوث5لميااالهلتاكهونأنيالاوةأصه

بهامربمنأولىالسبيمافياوالمدجمنةكةجمهاآلبلرالتىفييزعبدالعزبئعروقدكتبوابهمو
مغؤلقوبرهولفساتلىمثليةساةابأهلوليسودمنهويتزذلكالىالضطرارهوهوحسن

هـهايحهكالبئربيعهألهلىالماءالذىوأمامسثلةنحلىرالسفرواونمفجوهمبنرهمومحاوم
لسايلابناانيهوالناالبالمامامنلسبيلافيافيحانفلهها5صاليبيعوأرضهارهدفيلرجليا

ضرريخفءلميهلموانيهجاحدهماعامنعفانكنعفالالماءاليبلغأنعايهخيضمنعوإنمعهنالء
أءلمواللهمنهلهمكان

البركةفيمالكالقاسمءنبنابةروامنالمجوءقىفنىالحيتانمنالمياهفيدثوأمامامجفصل
حبيببناوىورصيدهايمنعواأنبىواليأهااليبيعهاأناليعجبنىالحيتانفيهايرةواوالغد

وقالرلبمكهخكيرطفيأومماعفيكانفمااألسدفيىسبىقاسمالبناانأصبغعن
بههـأولىفلدتهـاكافؤيهاسطرحكانفانسمكأوءديرويهاعينلهمنكانتلمجرعةافياشهب

لمجوعهافيوقالاصيادوناأديفعربهاالدفيهمنبمفعأنلهفليسىنلطاماعذلدكانوان
ىورو5سواوؤلكزهوحوكهمافيذلكالنغدبرهوحيتانأرضهامييمنعأنلهصمنون

ومامنهلناسامأعفلهوزهصوفيكالهماذلثنكلكانممالماجشوناوارنمطرفعنحميببنا



طارئامنهيمغاقوحفهبصكناهليهانادلمنالمملدفليسلمىاجعوالخااالنهافيكاق
3لذدااعنلنهىايفتفىنهاقيلنكلرهابهليحلمااففهلأليمنعوسلمعليهللهاصلىوزولهفعهل
لماهاففملمنحمندعيهددعلىاليةلمباح1هلامنحالىبهليتسببلماافضلمنعمناقذللثومعنى

أصلعلىذاعلىوجبوذللثمنفنعاالنفرادبالكرقصدنكالهايلماامنليهافيمامجتاجلمانحوا
وأمامسثآللهأعلموالميقممدهوفىلفصدامنمنهثغانالذراخفيبهوأصامالك
فيافيفيكانألطمطرفقالرةاليفيوضرباالرضفيافىفيضرببينضرفصلىاهـكا

ديمنعالماءففسلمنععنوسلمعليهاللهصلىالنبىنهىولذلكغيرهيمنعهفالسجوزألحدأناالرض
شئألصكهانهذلكاقفاوفتقررمنواالفيافىفياغاذلكبرعةافيلقاسمابناقاللالكبذ
منعالىبهالماءليتوصلففعلفيحأنله2المااحتاجلمابالمنعمباشرتهحازتولوالكرذلكمن

يتوجهولمالكرءمنحالىبهيتوملوأنلماهاففملمنعلىاهج9ألغاىاناوجاآخرأنوا
للهاصعلىلنبىاعنوأماهاروىاالطألقعلىلكلدهامنلمنعاذلكهننمائضوالماءافضلمنلمنحاالىبه

انماذلكفانبذةوالىفسعرحىوانبذةلراىطروانأبالهفيابقيعاحىنهاوسلمعليه
مجتاجالتىالصدقةلماشايةذلكالىامةالللحاجةلناسىاعليالتفمييقبهموضعاالرةعيكعمىهوأن

فيعايهالألذىالمالالوالبيدهنفسيلذىوانبماقالعراعنىووقدريهاعاملسكلتىالخيلوالمهاا

السألمافيعايهاسالواوألجاهايةافيعلمهاقاناوالبألدهماابرايمبألدق4عايهميتمالدهاسليل
قالوسلمعليهللهاصلىاللهرسولاندباسبناعنبلهعبدابنللهعبداعنشهاب4ناىووقدر

فاللصدةابللىوتعاللهتبارككانااللمامنهاكلناااليمنعانهأعميدواللهبرولىسولهاالللهىال
لعربامنقومحقوقالمسالينأومناعههىيتىاضاالرفيافيمنكزداهاالؤمماذلكيهون
نهممعرفومنفمابينهملكقمفليسمغيرمناياهاآوأماهنعالوجهاالكذاايمنعواءأنفال
أرضمنلقوماعليهأسلمماعبدوسبنافقدقالعليهمهسالواعليهستيألئهبهأوامهمقالطولبر

وانناسلعربالقبامنملغيريهنلمماشيتهبمرعنرفيهافضليملمذااوفياؤيهماالعراب
برسممتهاوابمامبدؤنهمنههبئرماثلةفيذلكببحثاوليسمنعهمولهمفبهاعايهمالدخول

فيهاالحقالورئثهاماحبهايموتشيةلمابثرافىلماجشوقابنافولهذاعلىيدلوففماثاحصولهم
احيافيلعلماأهلمندصالعنسعانبناىودرونلبطاذلكمنلمئكناذاوجةوالنىوجلى

مخياابطوميولقاحممغغلمرمهلفيميللهممعهملمقامايريدونؤومجمهميزليديةابااأهل
قاللعؤيزانهعبداعردنوروىءنهذامعانهبناحديثسنونيعجبهنوماؤهونحرج

بملكوبئانهمنلماتقدمطونانملذايكتولصوتاحواليهملمرأةانالنبمجيثذراعشاطلم
افالعربامنلحىروفةكانتذالمداعبداقالباالنتفاعيملكونأوغيرتاملصذللث
لهوهبأورثوأوأوأحيايصرىنحقبمفالفوهولعمرىااياكهمومامنعهامفامحقم
سحنونقالبالمجاورةحقاضرراالاعنىبأنيكونيحتملولهابالتاممهلكلليسمبرغوقا
ندماأميالستةفىقدرميللبقيحباالراضى51هذهتلفىنتكاغااالصاؤالذبوبناعن
خسةمنمنهافريباماحىنومالدبنقرطةبذةالرحمايهطرعلىأبوملواستههياقيلىاميل
نحواممابصرفوحىسسالمةموالهعابملستواالخطاببنذلكءهـفيدعلىولممثلهاقىاميال
فأللعمارةابمومواهـىأةافيمنهكانوأمامامسثلىهنباموالهعليهملستهوابذةبالىى
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وهومنلغيرمعينكانمامافأبعينهرجلدضأولمعينكالقرىارحثسالغمرمعينأنيمونيمخ
الثلمامجرىهاأصاجوزؤهممثهان9ذلكأومفحثماهزؤجوامنمدمماعليفمبنىفرىاسمارح

هـالذينأساأهاالانفالمنقولعلىالبىلفيافيامسارحمجرىهاأجرامهاسااهنعومنلمعايئا
عندمنبماصطمفاأهاالفلهمعرفهـاناواالوضوبئىاةاوأمايرهـعةفيلفاسمالبهاأحقعلها
أوغيرعايهعظواطونأنفاليخمعيندجلأدعقفيألنوأهامامستلةليهاجواحتااانمالك

فالمجظرعليهومالمبيعهومنعهلهلمدنيةافىديناربنعيسيلفقدظعليهعظراكانامامامحظوعليه

أرضلهالرجللكمماعنسملقاابناعنوعةاوفيبتهاودلماثيتهليهايكمتاجاناامجبوزهنعه
ىاميبيمولهوبينهلناسابانيحنلىوذللثلهواالفايسحاجةبهلهانكانيمنعهأنلهانتببعافيها

بئاسألتلعتبيةاوندينابنعيهىقالعامينواللبيعهيرأنبلغويأنيطيبدبسنةأوف
منحفلهأرضلهكانثوانمالكقولمطرفاعنسأثتحإببناقاللذلكمالدوؤهـلممءنلقاا

بلخذااذلكعامهأرضهخصبببيعالباسفولهوهنبينهولناسابينملواالفاليهااحتاجانا
صسفيلىوانمنهلناسايمنعمهيبهلذىابحمافقاليعهثخصبوأىصىللنايبعمهمبشفاىيرأن

دينهفداخصبمنكانفالعهاصحعاجأناالبيعهواللهمنعهلهايسلذىاوأماهاوجههيمافيليها
هـأحقوقافينالوجبينفساوىذلكهـنءنالماجثفياوسأنتحبيببئاقالأرفطوفحو

واغامنعأورشاهوانشاءباعانوالمننىلمبهنانعهايندالتىالبيضاءعهاأرفبنصب
كرأشبمءئورأبأصبغقالمترله5ءنلفنااخصبرعايتهلىامجتيلماننعهوالبيعهلهالصكل

فينوانلكربحالابيحزالصسكالقأرضهخصبمنعجلللانمالكعنلقاسمابناوايةر
ولمنوواليباعفأليمالثاألرضوجهعلىللهايهمجالذىلماءكازاغاواجهوهاوأرضه
أناالواليبيعهليهحتاجاكنلهءنعهلميمنعنهستغنىافانلمنافعهمجميهأنلهأرففياللهأنبته
لعنوةاأرضفيهامللىلكذأرضهكانهـفيانهذنيهؤبيعهفىلناساوللىكايةصحتهو5مجنز
يلحقهماحظرعليهانهمالفرقواأرضهنمجظرءلميهمالمبينوماحظرعليهبينعيسيوفىق

لهباعهفؤأرضلهمنكانتقالولذلكدحظارهبافساليهالتوصلواعشبهبرىالمفرة

غايقتضىااوهذحدذلكاللميهنرعهاميدعيهامنالىلدخوليابهيضرلهروعةمقأوضليهاوحوا
ظرعليسهكاباطبماحانهيىىفانكالهوالنهعهذلكمنبغاوأمااالحتشاشالمنالرىمنالمنع

أذمراويئمالكعنلقايمحمابئاروايةفىوفرقيدهوملكهفيالكؤلهباالحاشاشألنلكه
امخذتوانماتقذلذللثفلمادء4عقوأماءشباتخذتلذلكأدضههمراشأنارعهصقبثبينو

لىأصانجلةشبلامنعفىأشهبولفووجهشيةلمابئراحمفعلىلعشباوأمالزدععنده
األرخمطفىوالكللموكة11االرخفيالمياهبينوفرقمباحأصلفيهـىالتىكالمياهاالباحة

التىرالىافصادتكظاللالمقصودةافعهامضمنليساملىكةااألرضفىالانإملوكةا

عرةعنأمهنالرعبدعدبنالارأبىفيصوأحمواللهأعلممنعهاارالىبابالرليس
اليمنعفولهشرنقحاليمنعقافيوسلمعليهاللهلىاللهسوفيانأخبرئهاانعبداليبنت
عندىلكذئومعنهللهارةضىلقااقالبنرهـراليمنحمعناهلمجوعةفىمالكقالبثرنقع

خالقاللموسهللهءلميهالىصيلتاانمالكقالةلواافي4لعاالامنجاعةذلمالماءوؤدقالفضلهنح
عليهالإستىالذىالوالماواووالنقعاأبوالرجالفالاهـوالر5حديثشيروفيئرنقع
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طونلبثراوهاأوربثرفيتفسيرنقعمالكعنمطرفلظبئحبإباقالففملوفيعليهأوإستى
وزرعهنخلهوىفيركثرفيستىاحدهماوأذللثمنلؤهذايوماوأةيومااذيستىلجينالشربين

منهلهليسليومذلدافيبمائهأنبستىيدماحبهفيرلستىاعنلكذيومهيستغنىأوبومهبعضفي
لذىاتاجةصالطهفيرجليناألحدلبثراوأماأنيهونللثماوقالبذلهواليضرحبسهههمماالينة
أنلهفيقفىكووت5بثرلكوناالذلكلهسفلامابفعملصالطهأنيستىلىلبنراافيلهالشرك

أنلهولبسبةلرنقعاليمنعديثسيراطتةحينثذفييدخلو5بثرلىأنيعهلحاصارممابفضليستىا
ابئلىوقالونالماجعىافيوقالهحبيبابنقالحارهماففملالعلىات5بثريؤخراصألح

بهونذلدعندىأنومعنىمالكوروايتهمءنملقاابئوابوبئاهـلهـةوأصبغعبدالحبهم
فنفاألءلىاألءلىبهفيستىوالمجراهاثأمهلهاليمالذىالمامنبأنيهوناالاسفقاقهموجهظ

لماهاذلثفيالمنفعةأويهونبهفيخرأنبكانيثذمنخقبمايلسقىاعنمغستغنىا
وإلسيعهاتضبهامناعباالنتةهـأولىاالحصتهكانعنستغنىأحدهماافاذاضامةيهاااللسة
منعيريدبذللثعندىأذيهونومجميلعفدىاءكانثةأوفىضياءثاءلىأنايفولأنلشر

اوئفإسهائطهأوزرءعنهاءرجلففهلءنمابهيديرأنلمجفودممألهعليشيةلمابرافلة

العينالبئرأونكارتاوتفاهاعلىأءلعأوشسؤبىأنيهوقأحدهابمثروطافضلابذلك
عنرواهبرهيصاعالىأنارضلبانإسقلهفإلسماعليءيرأصلرعفيأوأنيغرسفاما

الفاسمبنوابوبناقالبهووأصبغفيءبدالحمالوالماجشونبناقالبهوهالكمطرفءن
وقدبئراليمنعيقعقالنهاوسلمعليهللهاصعلىلنبىاعنىووجساروعنهالكئهمواوروأشهب

المعنىجهةومنوالىهوالىأئد8ومارخالوؤدروى5المافضلنه51وءيرالرصالأبىؤهـلمندمتة
لىايرسلاألعلىأنأهيولذلكامباشيةلمابئرامافضلولذلككانساةلموااعليمبنيةلمياهاان

تالمتملساؤمناالستتتاريممهمابارسالواليؤهيلماامنرحاجتهفدعنلهافهاألسفل

لغبرهبذلهأوييعهثفمنبهأحقأنيهولطصارهماهفعمللىارةوضردعتهمنكانلكذانبتذفا
لمواساةفبأنتثبتالمشاحةناصلهاوبسإبهاالفررلرفعاألمالكفىثاتاشفعةاكانتذاوا
يرماغعلىغرسمنكذلكسؤاأولىةسالموااعلىبنية5معكؤحهاهافئعةلشااورةالضرلمياافى
فيعليهطنلمذااجدارهـزخئممببماقىانيضارهالجاراليكنعفىلشااوقدقالضطرايكنلمفانه
فيهاعاماواللهأءصدوردالنوالماءأبينفييهعافالقفاهعليهبذلكويقفىبإنةهضرةذك

يهنلمزوعهلميخفءليفانالماءعدممنزرء4أونخلهعلييخافالثانىأنأوالشرطسمئلى
لمفاذاالضرورةذلكلهأبيحانماذلدانهووجهمالدالمجوعةءنفىأشهبقالهصارههماءؤفيله

مايصرفمنهيأصأنلهفان5غيرعاليجدولطعامالىطرايفلذئععطوبفاسزرعهعلىصسف
مايففهلأنالباكوالمثرطمسثلةالضرورةعدممعذلثلهوليسالفرورةعنه
صحتاجهـوهـماءهمنهيأخذأنلهلميئثئعنهيفعمليمنعنهويستغنىصاجتهلبرعناحبصعا
اذاتساومااذلكووجهماكعنوأشهبنافعهـواوهببنواالفاممبناةالمجوءفيقالهاليه
تساوياؤىذاابعالىاوالهثرطمسحلىعنهلغنىامحالةبهأحق4لماافصاحبلحاجةافي

المعروفحسبصسالحهاعلىافيوغارتءهنه51بثرارتان4أنيمثرعأحقلماالماءفصاحبا
لهليسماكعنوعةبافيوىأشهبدرفةصارهماءمنلستىاعتدعلىواذلكنانقىكنوااله
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ضةالوفيمطوفوقالبهماقىلقدلى1الماهذافينظروانماييبلغحتىروتانكانتيسقيهاأن
لرناهاالتىوةوالضرمعلهجأباغاهذاانذلالوجهوماللئهوقالهبثرهأنيطحبذلدالىفيس

غيرهمالكلطرالىأفالذىلموذلكغيرمفمطرمائهحاعواستربئرهاصسالحوالذىيثرك
فدرمايبلغمنهلأنلهنمايباحوا5غيرمامنيأصويمةأنلهاليباحيهشمترمايعدملضروكة

لماءاففملحبصاعليفهلءقضىذلكذاثإتافرعذلكفينصروصكهمعالوجوموضعالىبه
أصبنيوىورواغاإهـمربهنافعناواهوربذلدعايهىاليكلىعيمهالمزنيةءنفياليمنعهأن
نفكهماهذاانعيهمىقولوجهويبهبرعليهبذلدلجارهعليهقضىمالدعنلقاسماادنعن
ملىؤهـلهلمثقدماالحدلمثلقاسمابناقولوجهوههودراحالهكدنانيربهلبصلعمامنمنعهله
مائهفضلمأللقدمعلى5ومعنابنرنقعاليمنعوسلمعليهللها

وذالثبخأعنهوىدلمدنيةافيقالائنهبلهىقضثفهلبذلدعايهمجمانهفاذافلغافصل
عقدتثايكانهاءاثاتفياالولىيةوالى4ونبأل5غيريةووافيوقالنبالبأقذااعندى

احمنهاميهفينيةلئاايةوالراوجهوفعةلثكابالعوفذلكفكاطرةوضنلدفعبهالحموجب
فضلوالنهقخيرءوضىكاالسضءاذالفيليهكاناانققالهوالعنهملكهنتقالاالماءدونبتسايمعاب

طونمافضللىنثهعانكانلمجموعةفيوقادأشهب2نكبيرالماشيهلهفلميمنبهمايقضى
لمدنيةافيفقدقالبهعايهىاليقضنهقاناذوفرعرثمنبغلهتفهسهثكنعندهنلميمواننبال

أنيمونفىالملدمؤفىنتفالاانذلكووقبابهأولىمماؤهانقطعالذىهجاباعهكانان
باعروااألرفينمنثركلافيبهكالشفعهأولىرةلضروابهفعيدمن

المرافقاءفيالقف

والالضررقالوسلماللهءليهصلىاللهرسولانأبيهعنالمازفمجيىبنعرومالثءنص
والضراررلضرامعنىكيدفيكلنالتأيريدبهأنلسدالضرروالضراؤهـلهشضرار

لصبرااليدزمهانهكأأحدبمرعلىالضريريدبهأنملويحتلقولاهذاحبإببنواختاراواحدا

مضرةفيهماوكوعلىهةةمتفيهاضردهومالكاشنىاوقالبغيرهاصرارهوزلهواليسعليه

داضروماقصاانأعلمواللهذلكومعنىمضرةفيهحاركوعلىمنفعهفيهلكوالضرارماليس
اللهقال5االضرارلقيرنضرارمافصدبهاوانكيرهرعليرفيهءوكاننفسهمنفعةبهاالألسان

معنىأنيهونملءندىويحالمؤمنينلطقادهـاوبمراتخذوامسصداضراراوكةوالذيئتعالى

لبناةاهذاالنبصاحبهماواحدمنلضرارآنيضرصوابجارهالضررأنيضرأحدالجارفي
لضرارؤنهىاكذلكوالجألدوالرصاملسبابوالضرابوالقتالالمفاعلةبمعنىملكثيرايستص

وليسجيعادلكيقصداأنمجارهءبئرباالضراوغيرهأنينفودأحدهماعنوسلمعليهللهاصمليلنبىا
ظلمستدامةعنأورعاستيفاءالحقوقذلثالنالبابووامنالفصاصفياستيفاءالحقوق

دتهمامجفمثلتاويلالهذاالفردعليفامالبصاحبهاالمجرداالضرادفيهالضرارفبماليسوإنما

الحديدملأكيرلهةأوففبذذأولسبكالخأوفرنحامبناءمننهممايضربكبيراعرصتهفيالىجل

الدضانفىوقالهمنعهلهمانالمجمومجهفيمايثعنمالقابنادقاقفةكايضربالجيرانرأو
مدورفييدخلالذىضانبالدنبالجبرلحامواافرنضرراأنذلكووجهلننورخفيفااوأرىقال
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بهمنيستضراحدائهءلىمنعالصفةبهذهوماكانالضررالكثبرالمبهمتداموهومنبهمويفر
افاماصروالتاقفسادالجراناماانأحدهالمجاناميمنهاالذىينالفاناالفاهامسئلة

ففداووأمابمنعوالذىلضرامنبهدمهافانهبالجدرانهذايضراننئبتافسادالجدوان
انههاصووفعارهوالضرابيؤذىسالالةفيجشونألمابئوامطرفعنحبيببئاروى

منةيمنعرالذىلضراوبلميبينالنهذللثفيالخالفلقاسمابنايةوارفممملذلكمناليمنعهعا
بعضفيطونأوكبيرمضرةلهليسالمجالذىلعوتافيغاذلثاعندىاالولهـلانةوجهو

ؤجلرااديئخذعنددلانيتلحوايستدامأوصوناشدبداكانوأماماواليستداماألوقات
وجهوأعلمواللهمنهيمنعضرتلشديدالصوتالهالتىاأوارحايئارةلاتيتأوحوا
الدباغوأمامسبآلةدضررالراعبهالمنعفتعافينزلهفياليهصلضررانهالتاقالقول
بينهوالفرفىمنهالماجشونفيعفيوامطرفعنحبيببئاوىرففددالغهبنلىلرانهجىيؤ
الضررمنمابكدثلسائرمنيمنعأنفوجبدائماضررذانماأصلالعوتءلىبينو
بةلرطوامنبمايدخلرصارهببداسفيضلىجلاحدثهنكنيفالكذومنهسئلةلمهنوعا
ومنمسئلةلهدمهنهفنعمالهفيافسادارهعلينهأحثاذلكوجهوصاوهملىفيلبللوا

وقالذلكمنيمنعالماجئعمونبئوامطرفقإلتبنهوجليضمربهنبءناتبئأندرالىلهكان
وانكانلبنيانااقاالولقولاوجهلميغيرالجنةبنياىاالندرفبلنذااالعتبيةفيممنون

ماشيةخأوضهكافيوثهـعقبنهمنيمنعفديماوانكاالندواصاحبيمنعاحبهأنلعنمحدثا
منهايؤفلممسحفهابالقىامنفعةااسنوإولوجهوالتوفيقباللهوأرفلىاالدخولمنفديمة

مالكعنناؤحبناوىفقدرارجومهبورساكضوءمنصارهكنعجداررفعومنمسئلة
مالثعننقاسماابنوايةرمنيانالههـفيكتابوولمملقاابنالهوظذللثمناليمغالمجموعةفى

فيأدمافعلهذلكوجهومنهبمنعفاؤلهمنغعةدونليضرصبارهذلكفعلاناألكنانةبناوقال

فأليمنعدارهنةالمفصوفعةالمفواليمنعهرهحامالثفيمفلميستتبتممالءئناديوجبلممل
خرملكلفي2ئطاأحديبنىمامنالننيانلباببطلالثصاذذلوووجهآخراتأوضهفيعألءن

منعوانزلبنياهـازاعلىالمسالونأجعولماارجيمنعوارهملىمنلمثمسايمغأناالوالبد
ؤيهايبىأندرافألغيرراندامألمضأرصلهنثومنمسثذهنلههسئلتنافينفاهذ

لكذمنالبمنعجشونلماادقوامطوفعنحبيببنامنفعتهويقطعالندراعنجلىامايمفح
لوظلتىتقادماالندواافقميفطعفيجمأرمادضرخانهنقاصماانعنسكيبنمجيىوىرو
وقدالبنيانالىاحتاجواناالندددماحبضراالنددمابقربيحدثأنليماسألناخنهـا

فيمحنؤبهاخغمااالولالفولوجهوسنونالهووالضراروسلمالضردعليهاللهصلىقال
ارهرادمنمسلثاوفولىجاهبوباهـمنعمنعكارجاهبوبمنحكانأنيبىللباانعةاهتا

لسكنىاعءنعسدمنهاماالحدأنفليسالمنفعةندرهذهااللمقصودمناانلثاقالقولاووجه
بنوامالدلفقدوعيالهارهدارمنهاعلىبايمثرفوأبواانخذكويوءنمسئلةالدار

البنيانفيكتابهملفاافياوقالبالنظركانينالذاوذلدامالكقالممهذلكمنقيعلقاسما
يكنعفانهمنهوأمامايطلعلكذمنبمنعلممفااليطاعلهبةرأومقااسقفباالحقةلوىمننتكااذا
هذهذلدأنووجهاليراهحتىنهبأياأنيلىاألسفلطصدالوزانحوهمالكعنوهببئالو

سادسهنتتى6
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نيتواظهرصعليداسهبنومنمسثلةاثاازافلزمهسمكنهفيجارهأحدكهاعلىمفرة

يمنعولمهمصداحسطأنيسثرعليصبهبرءلىمدالمهباقفانلداروعلىمنهسطحايطلحلهوجعلله
واليمهدمهطنوالنىلباالممممدقدأحددهاأنذلكووجهلمممترائمفيحتىلصالةامنلناسا

مسئلآلرهادفيأحدثهللفعروعديهكااأحدتالنهدسترعلميهأنفعايهبالىجلراالضران

وقالذلكمنمنعهالقاءةبصافأراد5لغيرقاعةههاعلىأبواباكوىيطاعيهاةوؤغغرفةبنىو
بعدويبتىأنفبلمنعهلههطرفوقالمنعهلهليسلمذجشونابنادقالؤةبدتاازهذايضرب

الضرروانثايرانىبنانفيهالقاعةصاحبعلىمماالمضرةاهذاناألولالقولووجهبنىأن
ؤيهاداربتىانلفاعةاصاحبخمنامنانمطرففولووجهبعدذلثليهاالمايولحدوثهحال
بقولفلناافاذفرعيهاةوالمايضرهلمعفعةاتدقكلمايمنعهعليهمجدثأنلغرفةابئلمنفليس

يهطضرباالطالعاليستحموعلىمنهيطلعنهاإلعاالطحداثعندامنعهلهلريىشونالماجبنا
ارهبناءدقبلاطالعهلقدمذلكفداسققالنهاالطألعيمنعهأنفاألهنلميمداادالفاعةفيبتىنو
منعهلهأنسسملقااالبنرأيتقوأذكرعنهللهاىلوايدرةأبواضىلقااقاللماجشونابئاقاله

لهلميهنانهلقاسماالبنردثهأوالذىلتافىانقولاووجهماتقدمالماجشونبنافولوجهبنىذاا
رايضردلثافابىفاذاعليهءمرراباطألعهادخلوالأرضهمنفعةبذلكيمنعهلملبناءالنهافبلمنعه
بزايدأوؤجمائيايدماالؤاضرراوالصنلىأنيمونمسثلةكهمابتقدمهنعهلهلمألعكالطاالطبه
رةواحالباقءلىاضررانكانممانمنىفياعنييسبئيوسفىفقدروكااليتهايدكانفان

لرجلاحدثهوماالىهانبطولأحدثهمنفخهيممتفانهبههوثلكوىوااألبواباليانأبايهةخ
ارهشفانمجدئهالكنيفرهضريدبزاكانفابعدزمانعليهيقوملمالادهعنهؤجمسك

انءمروذلديتزايدغالدباوكذلكالماهايفمهعتنقعوكذلك5يغيرأنفلىزماندطوليبهلضررا
ثنؤهمفعلىبهبعدماإضرأحدثماحدااليغيرقوالوابهكايضرهوأفدملضردالذىافعلىءدا
يديتزايدأواليتزامنهكاناقويسضرمانهيطولحتىمنهلمنعواعليهلقياماتركيأناأحد
بهرلضراالةوامنهالمنعفىالخألففهذعنداحدائهبمنعهيقامأنالثاقموالقههاتقدملىف
يسدماأنفطلبذلكسدعليهقامفما5رغبرادمطاهاعلىؤخومنمسئلىونجيقاكبالدهو
لباباتركالنويسدهلباباوليقلعذلكلهليسبنهاكتابفىنونفقدقالبابهاخافن

صيرحيازةفةمنذسنإنكثيرلباباهذايعرفونمألهيثمهدونومبسدالهالحيازةيوجب
فمالهلفرراوجوهمن5أوغيرماأومجرىمطاهامارهعليهوفدأحدثارادباعوثتسشلة

ىالمشترباعهافألفيامحتىذلكفيلميقملما2اكانانشونلماابنوامطرففقدقاللقيامافيه
أصبغوقالهمحلىيحلويقومأنىشئرلقيامابعدباعحتىعاطلهئجفلمصمخافدقامفلىكان
ذلدأنباعءلىوأنهاالبايقتضىباعحتىذللثفيلقيامرالضراعليهأحدثمنقىكانوجإفلك

رلدااوقدباععليهأفرهوالذلكلهلىفينهراففدأفيهلقياماوبىباعذاوالمحدئهعنهفدتخلىق
صعدفهاذااشمرةدارفىنتومنمسثلىذلكجلةلضررمناوازالةمنافعهاخبكدم

نتكالكذمناليمنعاجشونلمبئوامطرفعنحبيببناىففدرورصادهادعلىأطلعيهاضا
فياعنالعتبيةفيالحسنبنعهدالملىوروىصادهيؤنولكنالفرفةنجألفاوحديثةقدبثة
االجتناوجهعكلندرةافيغايفعلواممايستداماالطألعاذليسذلدأنهومعنىنكوهبو
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سففهالعألحهطلحعلىالبملنظواالطألعاوجهالعلىؤعلمنااومحمديل
وامامنهبممعلهذا5مجراومابرىالطرقفنلتفمييقالعاموأماالضرورةفيكلاوهذفط

مالىالبأسعنسنملقاابنادقدووىالمسمينطرقالىلحيطاناعليةواالكرلعسااوإا
الجدارحيثابأسفلجنانيهونافقاللهاعسكردارامالكواشترىالقاسمبناقالبذلد

منةهةنهاذددعلىوالدديلصالعلىصمنهيمنعوقاالبوحنيفةمنهيمنحفانهقلطرثافرباهل
الحاثطوظلالسراجذلككفهوءمنيمنعفلملفنائهقوالثعهيهغيرهعليفيهاتازهاالمنهرةسكمباحة

بنىمنوقجئلماان4وامطرفعنحبيبنافقدووى5غبرمنهءليلنيانايطبئومنسمثلة
لمبمنعففطنهمفقالشرنظنأوغافيةغلوقدعلىبةلغراموردةعلىهنهيطلشرفعلى
الذلكازاكانبمنعلمدووجيرانهعلىلمثرفياذلكمنانأطلوكذلثمندوحةكنهوجدوان
ذلدمنحأكوكطالموبىدةلىابابهاعفةيعليهالموردةعلىاطألعهنالبناءوانةبلالموضحذلك
وانماقسضوادمقدتقالمبمنعالنهأميوضاالبقعةلوطلىلبارىتعااخلقمنماكاندلدانووجه
مهحفقدئفدملمحدثافاماديمومحثبينسةلفررعليلدفاذانبتذ1ةمسئلمحدنايغيها
عنشهابافيعنمالكثقالوكذوانأضرمجارإلرفيرالقديمرجلحالطفيفديمةقناةفيسنونففدقالالفديموأما
هريرهأبىعناالعرجوقاللهمنهااليعرضالقديماناادنماجيرابماشردورؤهـمينهـاألفرالطتوقدالفخارينفي
اللهصلىاللهرسولأنغيرنصعلىهوهذاالقديممقأمنعهالإفرببهارهقديمةكوةلههننكانثالمجوعةفيالقاسمفيا

الفيعإحد3وسلمقالعليهالفناةفىذلكمامتللزمواألندرفاثمامنعاممنهفيتبنمئمونالماصبنوامطرماذكرعن
فىايغررخشبةحارهأنكلنأدهريرةاألعرجشهابءقمالدعنأبنحمطوأحموابلهأعمالحائطفىالفديمة
يرةهـيفوألبوسمجدارهمالىيرةأبوهريقولثمجداافيشبشغرؤطبادهاليمنعأحدمقالوسلمعليهللهاصليالدهوسول

اهعوضينمالىأرامءصاوهيمغعنأنوسلميهعااللهصلىثيهش3ثماذابينبهاألرمينهواعهامعرضينأرا
بايئبهاالدمإنواللهيبوالترءالمعروفوجهعلىذللثانمالكعننافعإبنالمجوعةفيروىجدارهفييغرزخشبه

كتافماواننىلمعروفاعلىاالدأللةعندناومأراهبهيقضىنأبوالمطابوقدبهبالجارواليفضىالوصيهفي
3لفاابناوفىوسلمفههعليهلهالىللهاوسولبرتميهالدهوأعنوهببناوروىشدفىمنه

وأحصرأصابهعنالدراألهيظاأااللماعليوهذاعليهيهواليقضىيمنعهأنلهالينبنى
طنلىذااالوجوبهوعليالمئمافىوقالأبوجنيفةبهذاقالوبالدلهلعنهيعدلولكنهالوجوب

كرمداابانمانفمولهعلىوالدليلحنبلبنأحدقالبهدولجدااصابعلىبينةمضرةذلكفي
قوؤدثوبهولباسبتهدالوبكربغيرضرورهمنافعهبمنعأنفجازلهالمشاحةموضوعه
زولهؤمتملحمعافمأبينبهاألرمينللهوافيعنهاهعرصأدامالحديعيمالىبهذايصلأبوهربرة
يترككانمنيوبخنلكنابملنلمنناعلىمجملهانهكاقملبحهوالوجوبعلىملهسنهكانذلدا

عليهاللهمعلىالنبىبماندباألخذعلىزكلىتويفهايجرىقفمجقهويئممحرهذلدلجاباحةا
أدبهوناحدهماوجيينصكتهلعنهيعرضمنكانعراضاوكذلكفهورغبليهاوسلم
علىريرةتهأبطعنويعرضونالندبعلىملىنهسككانواعالءالصمابةمقـجماه

فيهؤجمارغبرغبةصاورلمنذلىوأباحواأنفسهماصةفيبهواوانأخذالوجوبمنللفظساظا
نأبعمواتابعينامنجاعةطونصكعمألنواليهماندبلىاومبادرهوسلمعليهاللهصلىلنبىا

عايدعوهمفيعرضونبهواليعمليتركامنويعيبلنرغيبوافنرباعلىمجهلهقنهايرةس
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ذلكارأههميرىأبوهربرةنلوثهالئأويلاهذويؤيدبهاقسكبمالمالىشكيؤرونوليها
النباحتهالمايلزمهماالباحةفىكعلىاناسولميوبخبهإلحمتركعلىمالحووبخبهلحكم

لرجلاامرفيأوضبالقفماافيالرحمنعبدبئزياديةواعليعندىحتملءوجباراممالح
فرعوأحمأعمللهواهرظاعليلحديثافحهلمثلهمسمثتنافيانيمونبهلمبضراذارهلحا
أوؤخطريقفيأونحتلصبمارفاقوابابعةمنبارههاطلبهوصاجشونلمافيوامطرفقال

والينفعهممااليضرهيمنعهأنبلترفيافياليخبنىذلكلثوةذلدوشبهغيرموضعهفيطريق
مالدفقدقالجدارهفيأنيغرذخشبةلجارأالحكنذلكذاثبتاهسئلةعديهبهوالمجم
عنحإببئاوىورمملقاابناقالبهورلضرااليريدبهألهيرهجدالىبحتاجأناالالينزعه
أودارهالىحتاجزصرااماومانطالاينرءاأنلهاسمالدعنالماجشونوابئمطرف
وفدبجداردارأماكاانصاحباقاسمابئاروايةووجهورثباعأوأوعاشماتعنهاستغنى
فاذابهاالضراربمجردومايموننفقتهيهطلءلميهأنلهفليسةونفةبهامؤنةممفههنفعةهلجاأباح
اؤدانهجشونالمعالبئوامطرفبهجاصممالئانيةاوايةارووجهبكالهكانأحقاجةلهنت
لهفالرجوعلهأذنواذاماروىيرةهـأبىوروىءالحضعلىهالدذلكلوقداليمنعهأق

منياايعطيهأوشيايعيرأن5كالووعدوعليمؤنةأجاالمنفيتاعطعةاواألظهرعندى
بنوامطرفيؤهـللظاهرهنابثجرداالذنذلكيلزموهلفرحشيالهيشمنرىأنأجل

ختلفذلثانوقااللهوعفألرنهأذذاانهاكاؤومنلماضدمفقدلىمهلهأذنذااأندالماجشون
بماءالحيونواالرفاقجداربناءأساسوغرؤالخشبواالرتفاقءنمللهافيهكايقعؤبأذنزجما

أوالمونةصعغرتأوضررافساداكانردكاوحألكافلعهتدئغرساوعليهائينهفلمنواالبار
ذلدالمننوماوهوكالعطيةستغنىأواحتاجورثأوباعأوماتعاشلهفالرجوععظهت

أوبالشفعةرفاقأواأوارفالذناهاللىطريقحأوتبابحفةمننفاقاواليتكيغيابهبيرعل
وهذفيهأذنماويقطعشاهذااوعالىلهاؤالذاماؤبنثمذلكبليةجرفدسقيتشلستى
بناقالمامعااصارعليحيحفخرجوهنهيدخطاالفتحلىءنوانلباباعفةفياالهالذمح
وانفاقلصافيهءعندىسواممهذلداصبخوقالتىلهمامثلنافعوابئاشهبوهصدقالحبيب
االفىمنعهفلهارهاقذلكمثللىامايعارمئلهالىمانعديهءن7وأباحهذااذلكمنفيهء6وهاليس
اطالقعوءلانفاقفيمافيهالرجوعلهفاذافلناليسرخ7عرفبعدذلكاليممعهفانهالفرس
ذالنلباطلثرطالماجشونابئوامطرفشاءفقدقالمىذلكفيالرجوعثرطفاناالذن
غيرالمثرطاذعلىملالوهوقبلمللهعدانافواالذنبالعاملوالتغريرالفررفرطمن

لماؤهـنعنهيرجحأنفلىهللاهافبلوافيردعوضفيهنولميمملبالهقدفاتنهاذلثووجهنافذ
محفيهاالتفاقلعدمعنهيرجعأنومالهلمفرلحوأحمأعلمللهواالسمبوؤالذىلمثرطامنبه

بلىعؤبلعنههـعالىلهليسالماجشونفيواهطرففقدقالباجلفيدهفاذاإالذناطالق

فلناافاذفرعهبتهفيوعلرالهفليسفيمنمقدرةهنفعةلهبونهاذلكووجهلجىا

3لظابئايةوارمنمالثفقمقالغيرتقييدبأجلمنمطلفةباحةاالخشبوضعلهفأباحمالثبفول
ؤولمنوفدتقدمذلكفلهيبنىأنفبلمنعهأرادثمعرصعهفيلبناالرجلأباحقجنعنهوأيفهب
اتهالكفولوجهبمجرداالذنذلكوفدلىمهجهاضالهليمهىانههـهاماظالماجشونبئواهطرف
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أذناذالكقأصلهللهبافيهلهذونلمااحقيقعلقأنقبلفيهلىجوعالهنفمنعهفبمالهذنا
ذلدوالنففةأملولطالبهيلزمهعلفيلهأذنذااانهالماجشونبنافولووجهالتجارهقىلمجه

أنمايخرجهلهليسانهجهاضاأرادبنىثماذاوأمافرعثفمهاأسدفكوأنابةالداشترهذهاذاقالا
انفقماأعطاهوانيخرجهأنلهاسافاسمافياىءنالدمياطوووىأنفقماؤجمةأعطاهاناال

لهفيكتبهوقاالشهبعربنيكيىواختارهقاتمافعتهوانأعطابحزجهأنلهليسبغأوقال
فياذنالنهلعقدغيرالزمااناألوللقولاوجهمنقوضافإلتهأويعطيهنهيابقلعهيأهىوجهواا

كانمايجبرعليهأنااليخرجهأنلهفليسلثبذحقهتعلقنفقوألماتمونولكنهمالقدمعليمنفعة
الثولووجهوالمؤنةالنفقةمنبالوعدافثرنلمامعقدالانهالثاالقولوجهسبباالتالراذنه

لاألبضربلميتوثقحيثوالمعارمةهـطشاهمتىفيهيرجعأنذنفالعقدءيرالزمانهالثأأت
فىمحمدقالنوادرأبىقىحةليهااذادقعاخراجهلمنالهاذواؤهـعأشهبحتجابهذاو
فيكتابالذىتبتاذوهمأنفؤفإلةليهاذادفعع3خراهولىوقاقالأتفقماليهايدفعلمدونةا

بنوامطرفقاتقاثماونهوهئنيانهقإلاليهيدفعبنكنانةويرةالمفعنممنونلوظالمدونةفي
اذاعليهفكانذنهالسببيمؤلهالذىذلكانأنفقهاليهايدفعفولهوجهمالكعنلماجشونا

ذلكتبذيرامازادءلىوأماقتهنةلمهقإلتأتافانألالثاذلقولاووجهذلدعدمأراداخراجه
وهوالذىاشنوابالنفقةبآفدملكهالبنيانانالئالثلقولاووجهاذنهعليهيجدهطأؤلمو

بفربخراجهالهليسفلنافاذافرعذلكفجةغرمفعليهبعداالذنجهباخراعليهأتافه

المدةهذهمئلليسكمنبنىنهالناسامايرىستكملاذااادونةاقىقالذلكلهألكأيهوننهبنياامث
وروىمتقاربانفالمعنيانمتلهالىمقدارهايعاالمدةاذامضىءنىالدمياطعنهوروىلطولها

ةفهزألبمنعوؤلمباذنهمأوعايهمفومأوضفيونكارسبانانصلكماعنجشونلماابئوامطرف

األرفاقهضىهوانمافبةالىغليكالتفعفنىيةالعارانولاالالقوفيوجهررشمبهةاباكاقانماذلك
بئوامطرفوقولوالعادةاهرفاالىذلكفيوصعتأألجلهقدرالمدةلمتكمنفانمدةبالمناع

قاثمامافجتهأنيعطيفعليهمابنيابابطالياخراالهليسأنهمنلهماهائقدمعليمبنىونلماجعئا
قبليخرجهأتلهليسمالكعنلمدونةافنىلذللثأجألضربانوأمائلةمبهةثكالباق
ربالعفدلمالقرعقدكمانهذلكوؤجهلهذلثقدأوجبتالنكلظمهوالبعدالبناهوقبلاالجل

للزمهلدولوفدرهاذإللزمهفانهلهبةاواللساتيقرراولمأوأرهنككساتاللرولةرجللهلزبم
نفقهفيهبىأوعلبذلكذاءاقاذلك

وفيكتابمجميىبنيحيىوايةرفيبىهكذاتقيدفيكتا5وداقىصمبهيغرزصأنولهوؤمل
رعبدالغنىأبامسألتورىااأبوعبداللهلىوقاللموطاتاتألفافيئتيرلداانالحهأبى
نىفالءصبةفانهجعقرالطحاوىغيرأبىعاعلىنممبهيقولوالناسصلىذلدفقالءن

أبيهأنالمازدعنمجيىبئهمروعنمالكصوأمحمأعلمواللهمتقاربوالمعتىالترحيد
محدبىفأمسالهمحدبئأرضفىبهيمرأنفاوادالعريضمنلهاخاساقخليفةبئالفماك
لضماكافيهمحمدفبمفابواليضركأوالو3خرابهنمثربمنفعةهـلكولمتمنعنىلفحاكالهفقال
مرلمفقالعدالفقالسبيلهادنجلىهيفأمسالةمحدبئظطابابئفدعاعرظطابابنحر

بتالواهمرففالمحمدالواللهففالفركوالوهـوآخراأوالبهولدناخففيوماينفعهنمفعأضاك

همروبنعنمالك

أنأبيهعنالمازفىمجيى
ساقخليفةفيالضحاك

العربضمنخاياله

أرضفيبهيمرأنفأراد

محدفابمسمةمحدبئ
لمغنعنىالفهحاكلهفقال
بهتشرهنفعةولكو

فأبواليضركضاأوالو3
الفماكفيهفممحمد

فدعامراظطابعربئ
مسلةعدبنظطابابئا

يبديلهنهليأنهفأمي

مرلمالفقالمحدفقال

وهوماينفعهكأظتمنع
واوآوالأبهلحتستىدنالك

محدلنظوهواليضرك

للهمروافقالللهالوا
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اخاساقالضماكانقولهشالفحاكففعلبهيرمحرأنهفأهينكبطولومجلىبهنليشا
وأرضاظليجبيننولمدينةبقربرأوموضعلعريفلنهروااشقمنيختاجهـالماءوله
لهقالباننضماكاعايهفاخغمسالةعدفيكنعهفيهيمرهدأدطفأدامسمةبنلمحمدأرضلفعاكا

أومنهفييرهأنالفصاكيريدأنلمجئهواليضركبنهأوالو3خراتشربمنفعةولدفيهلمتمنعنى
دمقدالنوضةالبجوزلمعااوجههذاعلىومثلشامضبهيمثربأنلههـأنيهونوثرطلاذاب

بهوفىالهمائطأرفرجالأءطفجنأبيهعنسنوبئادنوىدوةجمهولأوالوآخراشربه
زالنالمجولكذن1شاماعليهمنهماحدوادحملصلحدااتمافاذونفقئهبهبطولرجلايبنيهأنعلي
ذللثانيريدبهألنةويسكمهادىواعلياصلوالهايحهمعكملادأسلل14

نماواوهوغيرمملوكارمنهفىملفههتصالبأدضهلماهامجرىكانانلياهامنأدضكفيممايمرحبهم
بذلكليثوصلمحدأرفجمراهءفييبعلأناكلفعدفأراداأرفىغبرعلىجمرىلهكان

دونأرضىولهاءأرضوهاهلهفجنمالكوقدقالاألعلىالنهبهممدأحقفيكونستىأدفلىا
عنهواهورذلكعرفيعنوىيأخذبمارذلدولملهليسنهاأرضىقىماهيجرىأنفأرادأوض

مفبقدوممامجدثونأففعيةالناسحدمثيقالنأشهـبعنهوقالالمجموعةفيالقاسمدنا
زمانعرفيكاعيدالهذممانناهذافيمعتدالفلوكانبهيومنمالدوأخذبهاقاللفجورا

لنإسفسداواعنواليضركوأخرابهأوالتمثربالنكأرضكفيباجراءمائهلهيقفىأنرأيت

عليكجاركديد9ولماهاهذاجرىعليهنمانمىولىهانيطوفيأنؤاضافمااسخقواوا
فليقضلميضربهانانهقعبدالربنزيادوروىمخوهبنكنانةاوفالأرضكفيدعوىبه

بعداحياأحييتأرضكانكانتأشهبلؤاذلثمنمنعواقأضربهأرضهفيبرودهعلمبه
فبلأرضمكاءوانكانتبالقفأرضهلىااؤهماهبهرىوأنأرضكفيهـلمهالهنوأرضهعينه
مجتسلهذافعلىأرضهلىاأرضكفيممرلعينهوالعينهمصراكأرضكفيفليسأرفوفبلعينه
االطالقعليلهالخالفةأحذهاأفوالثالثةولمالدفيهظاهرهعلىانهأحدمحاوجهينعرفعل

وىمارتهعلىلدليلوأبوحنيفةؤالبهودينادبنعيسياواختارلقامجمابناوايةوىو
غيرهيخافهوددبئللبنواالباذنهاأخبشيةماأحدمالمجلبنفالأنهوسلمعليهللهاصلىبلتاعن

وجهينوذلدءلىوجهعليهـالموافققوالثاقمنهااللعتاضبالساقيمةيمرفيهاالتىواالرض

لناساأحوالالختألفكاننماالحكماهذفيعرزمنلألمالكزهنأهللفةنحاأنأحدهما
بناحكموأنبظطابنعرزمنلأيسقلىفيامماباسقاللاثمةايهمةيتؤهـزهنهوانأهل
الىهنوأنعااليخللحرجواوالدنلصالحاعايهمأهاالويغلبهملتىااألزمنةفيلغفاظطاب

ذلكمنبالمنعفيهميحبهمأنلوجببغيراطقلناساأهوالسماللاعايهميفلبأوأهلىمثلذىا
هالثفيدىأرضهفيارهباهيلهفضىمنأرضفيلمموالمااصاحبفيدسمياالفديطولالنه
ووجهفيكنانةااواختاهـأشهبروايةوهذهبهلهمافضىفهاحقوقافيشهدلهيدوالممررفبه
لفماكاأحياانبعدبانأحياهاليهارتنماصاامسالةعدبنيكتعالنتكونأرضلىوهوآخر

وهىلفظهاطالقعلىعروحملهولبةاالخذالمثاكهـلوالةهلدماهوأرضهخليفةفيأ

عنوىمادذلكوأصلرهنوادلمثمبغأبومحمدفياهاحلسياألندنلراعبدبئزياديةور
منفعةالجاردونالضررءلىادخالوالضراروالضرارالضررقالأنهوسلمعليهاللهملىلنبىا
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عنيروولمالخطاببنمرحديثوىرانهمالكعليلشاؤىكراوأذاضرراذلكجوزلمن
علىذلدوفالفيلفهضاممنسمالةبنمحدأنكرفانوليسكابهخذيأولمخالفهبةلصماامنأحد
اظطاببنعربحفرةمنعهعلىأفهمملماخليفةفياضماكاصفوقهننهعتقداولواذلكمنعه

جحتمألنيهونوالحمهذافيلخطابابنمرلهمالكفقةموانناذكرناوجوهامناعلي5روغ
لرجوعافيعليهتحأفسملماعليهأفهمموانثامسلمةبنمحدعلىبذلكيقضلمالخطابفيعر

هوفدوانكانمهبقفيبرالمجنثهبانهونفةعليهمخمالهفيلرجلاعلىلرجلامممففديةألففملالىا
مماذهبهوأففعلأميالىادعاهذايماجاباالسوالههاكراايمينهكفرهوعنذلكخألفأفسمءلى
بهموأ3أوالدنياواللهنالدثفىهواليه
افاظألادونلمقاصدراعهبااعلىليلدبطنكولوعلىبهنقىدللهوامسالةعرالبنوفولفصلأ

عروعنلدماحدننىعليهلفكمامعنىعلىيمينهنعدوانحنبطعلىبهيمرأنعراليسقيزأنالخألفنهاليمانالافي
أبيهعنذقاسصيىافييخالفنولوكأيربدبهأنححتملوبخهعليهواليقكمهذابثثلاليمدهعةلىممحدبننظ

جدائطفيقالكانانهذلكلفعلتبطنكعلىجرائهوامالكالىبةالمحارأدتبتوحاوالحقانهأرىبماعليكحكهى
المازقمجيىبنمحروعنمالثجمصوأحابهمأعلمواللهأظهرواألولبالحقالحكمنعرةفي
بنالرحمنبعبدخبرعرفأنن4فأرادعبدالىحلىعوفدنلعبداوحقبيعرجدهائظفيكانقالأبيهأنهعن

امجوالرأنعودافراامحرعوفبنعبدالىحمنفبهمالحائطصاحبفنعهأرفهـهالىأفربهىالحائطمنناحيةالىيحوله
هىإلحائطمن4احيةربيعجدهصائطفينفولهشلبفولجهعوفبنلعبدالرحمنفقضىذلكفىالخطابن14

فنعهأرضهالىأفربنهمعنولهأننوأرادعبدالرالظاهرالساقيةخبالريحيىقالعوفبنلعبدالرحمن
فيظاعاحبفقضىاصاليحماجءنلمسافتهوتفلىولهيفربئظئطهطالىهوأفربنمالىالحائطمن
عرعوفيبنعبذالىحنولمذلكلهإلسمالكسمءالظن4اوىلمروالحائطصاحبلمامنعهلعبدالرحمنبذلكعر

ذلكفىالخطاابنانمخويلهلهاليرىمالدانهالمدونةءنفىىهعيماعروروىذلثءنفيبكاروىيأخذمالك
05زيادلنوروىنيفهألوشقاللهولهىوةأثمرراالةذلكفيطالحاصاعلينلميم

يغارحمنلعمدا0005
ءوهذاؤيهايرادتحويلهناقعابنقالبذلكعلبفايقضبهيضرذلكلمانماللقعبدالرحمنءن

بصويلىعورمماورلىافوليناووجهناقعادنعنمجيىرواهولكبذعايهديناريقفىبنىعيمهوقال
أرففيلغيرقأوطرفيتهساتحويللحائطاحبوفديريدصامسثلةوأحكمأعلمللهوا
الطرريئدفعفأردتبينهماطريقلرجلأرضبنفىمالكوووىءنبههوأرفقموضعالى
لفويبكقددائلضاطونناولذلكايسففالالطرقبأهلوباذهوأرفقأوضىالى

طريقامجرىأتليسألحدالقاسمابنقالحبيببئاوقالذلثفيوالهضرةالذواععطم
لمسالينامةلعااطريقأللقركطاأهلمناووهنبذالثأذنواناالولىنأسلوانكانت

مونينظرالماجنفياوقالفيهافيأذنونمعينبنلقومرإقاطاكوندأناالفبهابص3مفأليأذن
لدذفيلطذيأأنؤلهلوسمأقرببهالوفراواتم3فيمةفعظعامفلياكأورأىفانلكذفيالماما

واباذلكرأىفاننظرفمهإالممامحولهابغيراذنوانمنهدتحراءلىآءهـةذلكفىرأىوان
ةالروااهأمف
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االموالؤسعمالقعماءفى

ادأودأيكاقالوسلمعليهاللهصلىللهارسولانبلغنىقالانهلىلدؤيدابئثورعنمالكص
ىءفيفولمتقهممسالماالكهاأدأوأرضادوأيمامليةالجاؤهممعلىت7ؤلميةافيتفأرض
فيفهمعتهاذتنةيدبهيرأن1نيصالجاهليةفيفهممتضارأوأأيمادفولهشسألماالفسم
تاسقهيدبهايرأنيحثملوابناقأوءيرناقعبنايلتأومنهـلظااوهوالتأويللميةالجا
مأحمءلىااللؤثمفصاداسضةاأريسالوابلرنتهوفورنهجمتماتبانالجاءلميةثافيسها

مفاكاواايهمحاهـفىمعقودنلماسلفلرداكقىوسلمعليهللهايريدملىابهممعةلةابمترلةلجاهايةا
االسالميصصحبلفاسدةنتنومتأنوالمبيوء3نئاليردثولذلكعليهماوفعتعلي

جمهاقعلواالملىا
منليحفاالسالمفمممىءليؤتقسمولماالسالمكال3أدوأيمادارأوأرضؤشلهلؤ

فدخللميةءشترالجالىأمالمنكانماانلمأتللهواخهشاظاولواينقداتاينالولتأويل1األموالممقفيانقفعا
اهلينهمفيممدونءلميهويونههـكانوايعتةمادوناالسالمحمعليىفياالسالماولمتقهممعايهمماكيءنبحدنتى

اعلىهـيقتسطمفااالسالممجيعلييدخلونهاحتىولفأليقتمهالجاطديةارافيديرثواانمثلانهزيدالديليفيثووعن
يةهـازوالةهـسوالةالمجوسفيذلكانمالكعنالتاسمبئاعنيسىوىءوراالسالممواريثاللهرسولانباختىقات
على31شيقتهمهمفاورثوإدارافادأسموابعدانلنصارىواايهودافأماكتابلهإلسمنوصقادأبماوسلمعليهاللههلى
انمالثعنناصوابنوأشيالماجشونفيوامطرفوروىورثوبوممرءثمقتضىفيتؤهمهأرضدارأو

وايةالروجهوالشاؤأبوحنيوبدقاللكتابجمىأأولعابكانوااأهلالكفارعمذلدفيمممةىءلى3ةالجاهلية
وامنهايرماءىوانكاالند4شروةاثات01أحتهمشرينتزدالكتابلاألولىأنأوأيمادارأوأرضالجاهلية
نءفمغيرأحلهممينالمساحهـازنفي3إغفمأخولذلدكاتغالذهـأعايهادطوولمتقسماالسالمأدركها
ممايرااوالمواريثمثرغىذباعدولتمحيمذباأصقلناولذلدالكآبأطلمناتساالسالمؤسبمعلىفى

وانرثتهونأحديرثلمماتثمأسلمذاالنصراااأالزىاقسمةااليوهلتوارثايومكالهسضا
عامظهلأنلىتديثاطولونتألمالانتفالايوموهووفانةيومرنتهوغيرذلدألكهمبعدأساموا

ينطلقوايةاكرالجاولذلكالكتابلأناصمنيدبهأروانهبماذكزتاهصنضو
اباالسخقاقولفاالسالمركأدانهنممازدنناهأيضاءلىوزملهيرقريشممثظاطرهاعلى

لأصكنصولمالخبرهـمبعلمتعلقانيةلتااوايةالرووجهالحقوقحالحدودوتميزمواضربدون
بهاحاوجمبعمالثكافتمداتفق3بعفانأسلمجميعهمأسلمذاااوءذفرعمغيرنكتاب

بئءنهقبئ51واورمحظوظأصليحةتكونءلىالقمفانماالواحدمنإجيدثمأانأنهعلى
اذوفيلمسئلىادذهامحفراالفياحمعلىيغاباالسألمحمنشيوخنابعضلونافعبنا

الوهذديثءلىإطلقواعلياءاتضاالفةانولوالكافويئكانامةالفمايومنظرألاقول
انالحديثءليصحمليومجميعأسلموانشرء3مقتضىاالعلىالقسمانهقائليقولأناساغ
بيعاجعلهادءنعفممايفسدالبيوعوسالمتهلصدةانصفتهعلىاالسالمقسمعلىفرلهمعنى

عليلهاواسخقاؤالمههمديرسهاةاوانمخونينحقفيجعلهادقعندلقسمهكايفسداوسالمته
االظهرءنمعكؤلهدللهالفظاحمالامعالوجههذاعنوانماعدلناهـارثلهابومئرعهماوجبهما
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واللهأءلمواحممألصثلممالععيرملىاقغاالالاللفف
مساللثفتفوألصابنالبيوعاؤممييرحقامننبيعهىلقنععقهلافيلعالهاواختكفصل
ليحالقعمةانلمدونةامالدفيوفآلللعالىلله51شاانعليهاعندذكرطتنبهومخنلفولينالىء
مماهرنبحعهةعنهمماخرجحعتهيبيعالمتفايمعينواحدمنذلكانصوجهولبيوعامن
وهنهصاحبهالجزالذىاخطىمنجمعتهليهصارالذىاالجؤصاحبصننمددحصةليهألتهواصا
فدمجونىبللمتقاهعيناخبياراغيرموقونجطنهااكألممييزحقفولناووجهمحععهومبايعةوفمةمعا

العتبيةفيمالكعنوىأشهبوقدرانميبزحقافئبتالبيعينافيوذلكبالفرعةالخاطرةفيه
عنرفعبدأحدهماوافاتاحدعبدواخذصفأفثممعوهمأعبلورثواتالئةخوةافىثاللةلمجوعةوا

علىلعبد51يدفىاسققالذىبرجعواليرجعلببمثئوبمنئالعبداليرجعبيدهماتعبداالخرفن
نتفلىالمجعوعةفيقاألشهببيدهثلناهيهوونلثهلهلعبيكون51عندبنالذىأنجيه
ولكنالعبلببلهثبمتهعندهالذكمماتعلىأخيهالعبدبدبهيسفقءنعلركالبيحمةالفم
ابولقاضىاآلفدذكةذانبتامشئةلبيعليسلقمعماممنوقفقدظلبيعليس

ذادادافيأخقالمثربمهايأانوهىمهايأةاوجتهمعةعلىنالثةاالملفيلقمصمةامحمداق

وليستهوؤذئمبالزاضىةأوفايزرعهارعهاوهذاأرضافيذابسكنهاوهذادارايسكهاو
يأخذاحدبيةهعةبلىاوفههيعةبيعةبفسهليمتفعلمناافهمعةاألنمنأباجمرعايهاجبةبوا
باعأحدهماانوعصولهابيعاألماؤةفهمعةطهأخررااآلخردايأخذعليأنواادلهثريهينا

النالنقممعةوالوجهالتاقوهوالوجهالداراألخرىمنينعرمجصةيئالداراحدىحعشهءن
صفيمةنحتلفلغراسالختلفالبستانوالبناارانكهلفااتتاذوذنداعسديلؤفيمة

وذلكنظوممنيهالذكآلهوهسذاوبضربمكليهابالسهامبالفيمةكائعدلونمرنخلمنمنهئثه
بببرلتىاوهىقرعتعدتعديلفهمعهأفعربعلىنألنةعةلقهابةانلمغاراشيوخنابهرهلذاان
مناضماههيوةسعهوئعايلبعدتقويمومهايأةاضأهصمقعيوةفيماينفسممةلفهامنأبىعلها

هةفأماقهفرعبهايختمصماالضعرباحهذمنواحدولكلوالتعديلغبرتقوبم
يبهمعفبهاواليسأنبعلهذالئمونرحهكرذذوسيأنىنمىلمحالالواثافيكاتصحفالفوعةا

المنماحةايةاعلىالكووجهمدونةالهالدفيهانسانبصيقدرنبلغيرعلتلنالاأيض
اءاستفعافيتاخرمعينسهمحاتبالىسهمهأنيهوواختيارأحدهماالحقوق8واسمقعما
يامتساونقاةيفلفراسامعلىأفلومخيققلعرعضاوصفقذلكأنيفسممسئةالحفوق
فيعبدواالماجنمونبئواهطرفعنحبيببئ01ووابالفمةفههموهاختلفاجزاومابالذرعفممم

واحممنأحسدالحداكانبكافرلقافىأبرمحمدالجميعأصابناهوفولوقالوأصبخلحما
الثصريقومفيمحنوقعنفيعبدوساوحصناحيةأخرىمنحدشقالعرصةيعافىطوفي

شمرهحلصبمبسومنيالفمةالمعرفةأهلواالسألذللثممنيعرفنانخرةلفاعمصا
الفمهبعذلكممهواذافوموالمنظرلهاجصرحلهاواخرىلهاالهلدةواللهامنظرشجرةفرب

بندفهصيطينأوشعحنمفيببهعلوعرفيهلمثر41ممااثميهتبفمرالسهامعلىفقهممها
أولبخرجثملجهاتاوفيلتكعبلجهةامتصالفيئالثجهةأخشقهفيسةاحعملفنحقةفي

لرطؤالذكالجهقفهذفينلداسنصيبهاخرجمنفيعطىالجهاتمنبندقةوأولممااألمنبندفة

سادسمنتتى7
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عزفي8ألساافوليمالكأنتكتبمنرألواقوليمالكممايقنمميهببوهوقربومحمدفىالفاا
ماألرمقفهذهتقمممنالماجشفيالوأختنأخوانانيهمئلالسهاماضتلفثوان

يضربوفيلقاليوممثألنةرفعةفينهمحدواممكلابفجمهبيربتألثةاسهوتضربخسةأسم
لباسولوارفعقألفيلمنتاصبموارقعتينمافيحدمموا3صابدوجمعببكنهتأسهمابر

كرأالبينضرنيهبهالضربواسهمانألثةالىانثاهرجكلضربالشيخأبوممدبريدالنا
لجهاثاعلىأىأفرعاضتلفوانلمجاثامنبهةباىعلىانيبدأبألخذمنهايئفقثميستروفال

مهاوجدفهافئلرقاعامنتالمأيؤخردفعهبهاغةلبدااعلىهملتضجهةىفأاهـمبدأباألخذ
حقهليهاحقهأفميضمنافلوانكانحقهستوفيفقدامهبفددسملجهةمنتلدانعمببأمطىأول
ههضشعليهلثالتدخلحقههذايسئوفىحىاألولالممتعالبالمشيأيأخذألحدأنوالسبيل
باقىفيلهمفيععلراالشراباقىبيناألرضبتىبافيوتمزحقههذاحقهستوفياناذاحصثهتفريق

مملقاابئوامالكفولمنلمدونةاهافيهعنىاوهذمنهمذىحقصيتميزحقحثىذلكمثلألرضا

أحبولالوالطرفيناالفياحدايهونالبسدساحبصااقوفدفيللحمعبدامحمدبنوفال
أبومحمدوفديهوقلذىأتكرهاوهذاوزوجةبنابينلقمعةاكانتاذاهذانمالمئميخأبوعدااقاللىا

اروجةبيناألرضفمممفيالمجوعةفيمالكلفقدلعمبةسهماهلكانواذااالجاعةأينامع
حبيببئاكالأوجاعةواحداالعصبةنالقاسمفياللطرفينفياحدالهاوالعهبتضرب

طرففيحيعخرجحقهااتعطىالعصبةامعلىوجةافيةلمغيراحدوقالواسهمهللعبةاالن
لشيخأبومحمداالذىانكراالختالفأنجهذافتببنأفولبهذاولماجشونابنالأوغبره
لخالفتااليتصورفيهبهفسرلذىالموفعافانلخألفيتصوراحيثبنامنقوألصاخنألفهوا

وفدسهمأهلليمواسهمأمأهلمهللعصبةافيبنااصاالختالفبماذكزاللألفاواغاتبت
لمومنهنهمليسمنوأفردعنهملقرءاؤممسهاجعلمسمأهلجعلفنلشفعةافىكز4ذ

فرعواحمفتهاعلمواأوثفرفهلقرعةامألعبمعهالبحسبامهمسهالممجعلسهميبعلهماهل
حصتهفىوجدتلمنكانرعأوذفعةفىغبنذافمهابعمتانلقمممةاهذنظؤلكانبتذا
بهلىجوعادلهنقصالكذوجدفىفانمقدررعاوذمفدرةفإلةعلىدخلبهاالنهلبةلمطاا

عليرالسهامبفداألرضلهوأنيعدلوالتعديللهفويمبعداالمرافاهوأمافهممةفعمل
لسدسالهميزلسدعىالهومنلثلثاميزلهنلثنالهالنصفاومنلهميزنمفلهكانهـختألفهاا

ماخرجماضونءلىبهماهميمأوهـهفبالتكتلفةنتوانلذرعفبامتساوبةاألرفىنتوان
مهباينةنحتلفةحدأوأجناسواؤىجنسلكذنوسواءواوخهمفدتسااونيروحدمغموالكل
بذلكبةللمطااالغبونكانأوفإلةرعذفىغبنعلىظهرفيهاىمتلقسمهأيضااباؤوهذههلدذفان
قدبناهلما

حدوايأخذصنهثيمءعكأنايتراضىفهوأنوالتعديلبغرتقويملمراضاةاوأهاقمممةفصآل
األجناسمنالختلفأيضاتجوزفىلقهمهافهنهوالتعديليغيرتقويممنبهضواويتهالهماعينهنهم

ممانلنهادووالعلىموالذرعهفدرةفإلةعلينهاعلىليهرلمياخذماصانهاللمفبونؤيهاوالفيام
كثرأوأمنهنأفلسواءخقهجميععنبذلكنجرجأنعلىبعينهأخذهغاوازلمهمالجيع

واللهالبيوعمنبيعنهالىاأهسبلضرباوهذالحقالىكزافربلقممعةامناألوالنلفربان
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بهوالنعبارادةوقاالصبغعليلكمندمالىوساعددعلىلقمبماماةأسمهمئلةوأحمأعلم
الرقليلبكاربلممالةافعلفيزيادةبراليوجبلمفادختالفاااناألوللفواوجهفىلنممااقال

نهاأمماولألخرثألئةنصفهاالحدهمأشراكأرمقلثالنةنلونهاوذلكلعملافيةيادر5النعمباا
ولوأمماناهااألرضءنجمممأنبسببوالحناجالعملةزيادهلصنرهنالألثمفاوللثالث

أقىلقعمتيهاوالعولانلحدمنهعانعهفهاوالكلبأنتكوبخاإلشينلنعمفاعلىهتنقها
ولمالحزءالكبيرصاحبكلىبطالنمجبمااليؤدركبيرهالعملفييووالجزفليليكانفاذا
ذلكاطراحكنيرافوجبرهمألوقدأالجزاليسيرصاحبملىرممايبهبثأاالماليسيراء

أممانايفممكالالنهلحعاياالجزءالصاحبلعملاالتافانبقولاووجهبعددالىوسواالعتبار

الىوالذرعالعملمنجمتاجالجزالكبيروكذلكحداالجزءوالهاليقهممالبوصابعةأر
العملعناعومقألاألجرةيكببأنثكوقذلكمجسبوبعمغيرزءاااليهثرممايحتاجأ

دونةممااميةفهمنتذااوأمالسهاموالقرعةباقمصدةاكانتاذاأصبخأظهرالسياوفول
ولوطلبوأحمبلهاءلمواأفربروسالىءددايكونالىأنىفمتقاربهلقالهلوالتعديثفويم
علىالقسامأجرةبىوالطابىاالعلىمالكفقدقالأجبرعليهاذلكىحدمنهمأاالوامةلقههاجيعهم

صمنوقبناللفامماالئحوذشهادمالكهتفدقالالفؤلفايممشهدأذاوامسئلةلسواءا
نانالماجشونبناوفالنفسهفعلشهدعلىالنههأوبغيرأهيفاخبأهيسواءقمممءنابيه

هاميانهاليومضىكرالظاذاذفئةذلكفىوحدهتهفعهافتممهاواتفذههةباقهلفافىأميا
حميببناللفافىاممااليباشرهوصلعيباوالماظرالىبلواوالمحلفمللعاوكذلدابذلك
فىبهقىاضوااوقوممالحصنفددرجقهأهيوانماالقاممهوأهيالقافىهذانثوان

ئرهذلذندءنتفدموسوااننينشهادةنلقاسمأصألوالبداشهادةذلكؤىبهوزفالىا
حبهببناوقالزقاوغيرهيفئقاهياآلهيذلدكفعلفيالمامورفعلالنلماجشونابناقال

بناقالهالذىوهذاالمعؤلةعنىبهوبللشهادةابمعىوليسحبيبفياقالمالكهوتفسيرزول
ماألحمنبهؤيمايختصضىلقااهتغايسآنهوااقاضىغيرانتعمحهةلقمهانظرالنفيهحبيب

وأحمللهأعمواومخوهعندهيهشهدعامنلىكاالعذارا
وهولمايأةاقهمعةلقممعةااناخدألواعفولهولأبومحدفاضىلفاامألمالهلىاملكاوعادفصل

أضىالضأرفاابزرعوضاأيزرعأحدهماأوأخرىرااالضدواراادطينلشراأنيسكنأحد
علىالرقابوقدذكرقممالمناقعةفواغاهومنارقابفمعةمنكزالهفماذخلغيرداوهذا

يثهاياوالثافىأنباألزهانيمقاياأناحدهماضربيناعلىفاالمنافعفأمافهمعةأضربنألثة
لعبديوماويسقدمهاقدمأحدنابواليهمأنأحدهماضربينفعلىباألزمانلؤاتماافاماباألعيان

يومغلتهلكلعاقأنيقولابضربوااآلخرعامايزوءياعاماوركطاالينعأحدناماوالخرا
محدالججوزخرفنىحمهابللروبوهايوماالحدهماغلتهمخونأناثايؤعلىايوم7خرفأماغهـلتهولى

الواحدكراليومفيهالكمحدوفدسهلقاليوماواحداذلدوالعبدوانكانبةالداذلدفي
احدهمايرمفيغلةزأنتكونلجوالخاطرةامنمافيهلمنع1فولخدمةافيصازهواكثرمنهأفي

اناالباحةووجهالتفامملالمجوزفيهؤفاضلالثمنذلدمابدخلاالخرمعيومافيأحصر
يعتمألنتكونولاطافكابىفيذلكفيغلتهابهاوتساوىوتفارلمدهلقصرافليلذلكفيلغررا
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اظدتفىوأماسهثلةحقعلىأكاثمييزاالياحةيةواودليعالفمممةمملىانثبالمنعلواية
غالموازاافيافقالةيراليااليامفييزهتبهوعلىقواألغدايكندمكوليوماخدمنىوهوقوله
فيالالتسهرجوذفيالمالثالفاسمعنبئايةوامنوعهاوفيفأفلسةأياممتلفيمجوذ
حدمنهماوالكلالخدمةانلغآللخدمةواابيغوالفوقفرفيقليالهرالشكرمنوأالفاسم

ئرهستيفااحدمفماوابمنصمعلىماهينهاوذلكمدتهآلخرفيافيهملهمايستمتلفيأنيستعمل
حمرتلمدهافاذاطالتصاحبه5استوماستيفاءفثلاوؤدشعذرعلىأحدهمافجيولةالغلةوأما

زيهايجوزؤثهاياانالمجوعةفيالقاسمبنالفقدواالرفونالدودوأمامسثآلالخاطر
أرمقفيهايؤااانكانإنهااامأمونةاذندووجهلكراكاالبعيدلواألالمعدمةالسنين

مونةمأآلنتبهوناكوبئعندىفألرعةلمزاا
اأوضهذايزوعآخروهذاويسقدمعبداهذاميهسقدفانعيانبااتهايؤفامافصل
األرصمينوزداعةالدودسكنىهذافيمجوفىالقايممبئاعنوعةافنىاخرىصاحبهوبزرع
مافدهفاهذلكووجهوالكراءانغلةفيواليبوذ

ليسنظرالنهبيعايعأفيهةقسهلىقاباوفهممةبيعبقمممةليستفعالماالقفممعةولهوةفعمل
لىافهممتهفدأخرجتهذواليلبغيرديةلثفاعليهأنيعكس5الولغيرادليلبغيرذلكيقولأنله
واللهؤيمذلكطمصيلزمهكانافاةميالمنافعفمعمةكانتئيعهقههالمرافهاةفممةجلان

حموأعلمأ
لقرعةازممعةفييملتقولراغاوالتعديلوابالنقويمةلمرافعااهةفمهسفاطاولهةوتفعنفصل

وأحمأءلمواللهالناسبهثسايقسموأاثزةمةفموالثعديلالتفويمعلىالمراضماةوقسعة
ةفهفاننظرفيههـلأباهامنيجبرعايهاجبةوافعلمناافيياةلمهاافسعةوليستوقولهفصل
وفدأشارمطرفجمتوذااضامةلقرءةافممهبرعلىأحدوانجاأيضاالمجبرعايهابالمراضاةالىقاب

فيكرمهايةمشوضألاانكانتفارفقاالااحقفيإلتتبتالىأاضةلواافىلماجشونافيوا

السواعليوالمراضاةفمممتهابالفريأكابرعلىلمودراضعواواتبالقيمةأولؤمهاؤهممت
كونمممهلةازهذهجوافيفمثرطوااصبخقالهئزطفذلثيمةوالةغيرفيههىعلىلتفاضلأوا

االفعمةاألصاشكرعلىفييصالانهبلدنامنأهلبئالمعأخربعضرحكابروفدءأهينالمتقاس
فذلكلديتامحةمدالمبينءنوجهالمراضاةهمعةةفيطوننالنظراوليصفميهوهوالذىلقرعةا

أمواالدوقىكحفجنيقولمالسدتيحيىقالصوأحمبلهاعمواعابهملبيعصالز
العينهعيفسمهلالهوانبذلداهلهيرفىناولالنضحمعاليقهممالبعلانوالسافالبالعالية

ثممهامالقامكلفانهاربههاهبيالذىواحدةبارفكانتاذااألموإلشمههاوانكاناذا

أهواالتركمنانلحمسعبايعلوهذاشالمترلةبهذهوالدود3والمسامبيشيقممم
اسمالمثمروانكانبهامنومافاألرضينالىباألموالوأشاربالمدينةوهماجهتانوالسافلةليةبالعا

نلمدينةاأهلعرفيأنالالكوغيرذوعينوعروفحيوانمنمايتمولعلىكلؤهاوالمالا

اليقهممملبعلااقوقالواألعنابلقيلامنوعافيهااألرضعلىاألموالعماطألقاالىمانذلكفي
هانالججتهجأسينوالبعللنفعحافجعلاككاةفيكتابحلنصوالبعللراذوفدثقدملنفمحامع
يرضىأناالمالكقالولذلكذلكفيوالخالفبالجبرتكونتىالقرجمةاسعةيربدةلقمممةافي



35

ايننىوانغهمابالقوعةلفيفمعمبذلثأهلااالبرفاحدهماوجهينبمميملالفظاوهذابذلكأهله
علىاتففااذاالجوازتويطذلكأحدهماأباذاالتأويلهذالىعالفسعةموطثهمالدفي

اليقتممماثماشههادجلينبينونحلةزيتونةفيوأشهبلفايممفيأاعنالمجوعةوفيلمراضاهتذلدا
بينوهوالببهعفولهالقاسمابنؤكنونسهقالهةةبريدباالفهممالفيوبعتدأنبتراضيا11

النهبالقرعةأرادالفممةانهعليدليلاأطعتدالبالقجة1فقولهماياوانتراخمتلفينصنفين
جبقوفيوهذاتصربمغيرفرمةمنيتونةواالخرالىلقلةاخذأحدهمايأنلهماالخألفان
كرسنونوذ5أحدهماابااذامنهواغايمنعلمتفاسمانابذللثفىاذافىاالقرسكةمممفيالختلفين

انعنأشهبوسىعبلافيوقالوانزاضياالببوزذلدانهالمعروفقولهانافاممفياعن
والفهيهونوءنقوألشهبفيهأصابنافعلىماثموحالفلختلفينالصنفينامباوضراذاالمثر
فولوعليلقرعةاثمةقفيهجاذتبذلداهلرضىاننهايديربذلكيرضىاهلهنايةقولهمعنى

برضىناقىيانفرعةةسهلةاذهالمحبوزنهابذلكبرضىأهلنولا5معنالمشيوريهوناممااةابئا
لنفهحوالبعلابينكبمحأنفولهفيومنعمستآقرعةوندةضااميهـنهولفيقيتههبذلكاهله

فيصمامماالوهوالسيعنفهحغيرمنبالعينيريدهايسقىالعايئمعالبعلمميقوجوزأق
عنوهببناابرعةفيوؤدروىالعمثربنعمضكافيسفانهذندلهمافينحالفلنعمحوابالعثصر

بةمتقاركوبئيريدأنتواحدةبأرضالىاألمواللفسمافييجمعنهاقالوكذلكمالدغوه
دناألماربفهاثقايرانهيدايرلمترلةامهبهدلدودواكنلمساوااقالعدماتباوندنألماا

واالرحلماماتوالدورواألرضينبهطثاأصسلبينضرعلىمايفسمانصوتفهمسيرذلك
اختألفعلىلعروضوالتيابواأصلثابتكالحيوانلهومالبسعهاخيالفأنوااعلىنحاواألث

قمممةاامجتملمفانوعانواعكانصذاتةبهتيركاناذاالثابتاألهولفاماأنواعها
صثهوارادبعفهمأنيعطىواحدموضعجيعهافيمنحصيهمجعلهثركاءأنلافأرادفعض
وطبمثرمفاموضعفي4لمثركااواحدمنصنصييهعمذهعبمالدأننموضعمنص

دارأومنيمننعميبهانسانلكليقسموالهنمافىوقاألبوحنيفةشاءالفهانئفسيرهابعلصذا
بالمنفعةأعلىدكنواألمالمنافعاائفاقالعددمععلىلقهممةاانهاتقولهعلىوالدليلأرضص

اثبثتولذللثمنافعهامنفجهاوفسدكمثرقلتروصأزمقداذممكلاذاالنهلمضرةاوأبعدمن
يحعلمنأنلأفعلهاوبمادلهمنحقلبينااألميومنفمتهاممايغىوذفىاألمالكفيلثهفعةا

أولىمافلنانبعهافرراددورمنصبحارمنله
عنافيعبدوسوقالاالطألقحصرأصابناعلىفاضىأبرمحدوأاكرهدالذىوهذافصل

اننعيبىلىمجمعوووبعفعهمكألرمقمندبعفههمانيعطىحفهفومأرابينبرةأهيفياشهب
ؤادحظهواننمفيصسثهالجعطلبلمنجعبعضمنكرمأوبعضهاواحدغطفيكانت

لذيقممعادواأراالذفي5افصباستوفيتاحقمأذاىتماماضأخنحنواحدةعلىأرفى
نهماواحدللتفوبقابريدونالذينسهامنجعلعبدوسفياقبهمانراضواعلىلتفريقادواارا

حقوقهماليبافيبدالتفرقشعيرمنسهمخرجنيفرعئهمامطحايدلخايرالذقوسهام
صلتفرقهاوادأدالذينايقمممثملجعأخذهايديرهنهمأحدممنحدوحيماخرجوارجلرمحقوصا
لئفرفهاأدادواالذفيةسمغطفيليستاالرضىواننباعدألشيهبوحدكاعلىأرص
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جمعلعبدوسبناقالالجحمنمافىامواعليهالجعلىدواالذينأذاميقمثمفيكألرضهماتصباه
منأدادوأءطيفيهاسهامهممعوجمفيصأرضلهمنهماشمأواحدالسهممههناأراداطع مىمسم

بمحالالتهبهوأصامالكأصلهذاوليسعبدوسفياطلحيعرقعمنكاأرفىيبهنعلتفرفةا
الصنفينبفمعماذارضواءلشرااناشهباليهماذهبأيمناعلىوهذامملقافياثنينحظمعند

شرطانلجعابهفمايلرنملمراذلكاثبتذ1مستلهبهبأصاةالفوازذلكبالقرعةلختلفينا
لمبثرطيناحدهمااهذيئمننخربمناضعلمواالتانىتفاربواوتجانسهالمنافحارباحدهماتقا

بعفعهابعينوبتاتقارذاألدفهينافيهالكسمعننفاابئايةروامنلمجوعةوالعتبيةاوفياجيلزم
اسقبهاوانتقاربلمتجمعبنضحأوبعيننتعهائستىوبرانئباعدتمعلمتبنفحهابعفو

معصملبعلاانألصلافيلفقدلمثرطيناهذبنعاةامياثبتذ1فرعجتبعينبنععحأو
وانلستىامعاليقسمالمجوعةفيمالثعنوهببئواأثهبلروىلمنهبالمهنمهورصنوهوالعينا

معلنعنحاوالالقععمفيالبعلمعحبنعاوبعيناليضمطيستىفيحبيبالوظالحوائطبتققار
فيالماجئممونبئالفقدظواللبجهالكريمةاألرضوأمامستلةلمؤناالسيحالختالف

لوطمواضعهابتانتقارنقسمافيجعتلحوائعلاشتمهتفيكرمهاوااألدضنتذاندااالمجوعة

متصةفيكرههااالرفىختلفتواإالرضسقمهافىلعيواختلفتاانلمدونةافيلقاصمابئا
بتفقمحوانتقارغطفىاالرفونوأماالمجوعةسحنونأيفهافيقالحدةاعلىمعيوأرض
الكريمةمختملاالرعقانكانتعإمىوقالماليجمعهاالقافيواسحنونقالالكرمؤى

المنعروايةوجهحلةممواللتجةةحدعلىبمةلكراعتالقهممتماللثمجةثحتهلالفمممةواالرضى

وغليظهالتيابالجنسكرفيقافىختألفهااحدوتبايغايقتضىلواالجنهىاؤىلمنافحاختالفاان
فىلفدولعلىلتيابافىفولهخألفالدورة3الفافياوقولأجليالىالبيجفى

ولذلكدونتفاضلهافعلمناانقهمصخشمىافىلمراسازانلجوااوجهوأحمأعلمللهوابقولينفسئلةا
اقتكونيقهـاويهتمبهورقغليظهالكماناوثياب5لفراامعهـفيتهاوالحريرغليظهانمابتجمع
وأماهسئلةسملقاابنافولعلىالصازةايةوروانثيابافىأشهبؤوليعلىمطردهلمنعابةروا

الضواجموهلستىأحدهماافىلمشتبهينابينرلمتقاالحائطينافىمالكعنففدروىأشهبألثحارا

واللقممةاكيرموجودحيناحيالنهتهاهوالردالغسةجوفيهبراعولممملةاؤىيجمعانضماق
قىمالكقالوفداللهتعالىشاءانذكرهأنفسهاوسيأتىثحرفىالجوديرافاغايلزمهأنثابت

ويجمحلقجةاعلىيقمعمنهوالمجروراوالونمانىلىولبرقثطاطاةىنهألواتخنافللنما
وهذاهـالاؤاعمنواحدنهممامارلكلالىواللجتفتالحائطمنموضعفىحظهحدوالكل
شجرتفاحفىلقاسمابئاعنوعة2افنىالختلفةجناساالوأمامنافعهحدلتقاربالوالحنسفى

لقسمبالقيةاؤطهلكذحايجمعواجنانفىكتلطةكالفواامنوغيرهافىنجواوخوخورهان
وزادحدةواهذاؤصمةسمممأنكرهأوأناالسهمباجماعالىفقسنونهواسقسانقاللمنتهموا
مةحدعلىجنانفمممكلحتملحدةعلىلكذمنشئفانصكالفواافىقالهذاباهلمدونةاىة

لقهممةافىبتأفعربيجهعثألثةمايقمهمءلىأنفبمللهتقدمومالقاسماالفيلفولاهذافعلىفسم
روضربائرأنواعوسالصصاقوالبرقامنهالقلكادهبانفرالفهمعةاصكتملمنهنوعنكلىوان

وهذاهاردىمعوالجيدكاحملتهكالفوااذانهبواليجمعلقمهمةافىعهأنوامجتعللماذابنه4يجمع
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وهومطرداستحسانالتقييدانههذامنمطلقاأوردهلماسحنونفيههوالذىقالاالولالقهمم
برجهبينهاليجعحوضربالقمصوالفراءمعااورفالنيابغليظجعهفىالقاسبمابنفولعلى

عنعبدوسفياففدحكلاألشجارفىأنفسهاوأمأللفامملالنعححوالمعلالثيابمعلي
الذممفىجتبعضمنكرمأبعضهاواالرضبعضمنأفلبعفهاناشحراقاؤىسنون
نماتتقامنلبالبنيانالدوروأماسمئلةامثلهابنحبيبوقالاينيتهذلكأميميأقىنان
احدىنثانبنهافىكتابسحنونففقاليانلطافأماوالىهدفمهالمواضعافىلناسابرغبةأو

فىجحىبناءاالضأجدمنالداريناحدىبناكانوانهةالفهةههايجهلمقاءتفيالداو
الدورفىاشئبهتؤإذاابفىالماجشونواحدوهوةهـلءبدالمددبننمطفىؤتاذاالقمم

احدىكانتانأحدهمافصليناعاةولهماميةجموعىءمنؤالقمممىجعنبتبناكاوتقار

التاقأنيهوبئوالفعسلالمبنيةمحلمتجهحيةالعارحمفىبةالبنيانأوخرمنيةمارينالدار
هـعندىوهاليجمعانماادهمقاماعهدمنلماجهنمونءلىابنافولبنياكامتبامنافيفنضى

ومالقمممافىاليجمعنهااننحتلةسانلبيغاؤىلنيابامنكانماؤىأنأشهبطردفول
الشجرفىسحنونعنعبدوسبناوفدحملقايجهءؤىفانهجفساواحسداالببحفىن
فللمتفااحيجانقولهفيجبعلىانتتباناابعضمنأففعلبعفههاولقسمافىجمحالرضوا
وأحمللهأعلموافأليجمعينيتبانولالقهمماؤىلبنياناؤى

ثمماافىواحدجعتنمطالدارؤنتذااابرهـءةؤىشهـباالؤكناالماوأهافصل
سحنونلبعضمنأكرمبعضهاواحدونمطفىالرضينبعضأهمرمنهابعفوانكان

حدواغطمعاباالىدادىومننحتاتونفاؤثانمعلىلدورفىافقدتكونالدوركلألرضمينيستول
مجققمجبأنولواحداطالغفيوممنونأشهببيناالختالففتبتاالختالفوهومهبابن

لصفةافيالتفارببمعتىيستعملكثيرافطاأنلكؤاالخهألفوجهبينيثمطالمعنىطاكمع
انهاالواألحوالالصفاتفيالتقارببمعنىظقواحدءهؤالءالقومنمطالثيابهذهـفيقال

يربدصكتمألنوكارههمماسياقذلكيمنعءنلعمفةافيللتقاربلموضمعااذفينهيريدااليصاحأن
فقدجألشهبنالمفىالتقارببهيريداأنوصحتملالواحدبضوارالواحدةالمحلةطبال

رغبةفيدبلتفااوهىصفةأضىذلكلىاالبانيفماسحنونمنهومنعلجحاصةفيشرطالكذ
االخرمنلناساعندبعضاغبطمنبعفههيقربالذىحلموأوالمحلاطرفيففديهونأحدلناسا

بينلجحجوزاأوغيرذلدغاياناشهبعأومسجدأوسوقجامفقلمراانفقهيمنبهلقر
وانبةلمتقارااألوفجعكاجنيبعضمنأففحلكغابعضأهانوانمواضعهبتهاتقار
ليسيرممللتفاااالفيذلثمنيمنعأنلثيابافيقولهعلىمجبنفبعضمنكرمأبعضهاكان

لمرفقوالسوقارفربلدوابعضفدتكونبحبناوقالاختالفابيناللمنافعافيهالذىالنحتلف
الوجوهبعضفبينبغيرسهمفىالبترااليفماذلدفألصكبمعمنبعيدهالضىوالمسجداأوفرب

فيالقاهمابنوقال5هتباعداطواحدوأننمطفيذلثيذكرانولمكناألماتففميلفيالمراضعاة
وفيبعضالىبعفههويفمفيهالناسالدورفيوالذىتشاحمنالمسجدحولكانماالمجهوعة

ناحيةأخرىراألخركالدوالمديمةامنناحيةفيينرلدااصىاكانتاذالقايهماالفيلمجهوعةا
سافيالدارالقمممالنفيفاثمايبهمعانسواءالموضعينفيلناسارغبةأراااألولىمنبعيدة
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دغبةفيايهوتساكنألهاافيلمراساانلىافهمافذهبفاتاالىافأليلتفثفالنفاوالموفعافي
معفيهلناسااغراضالتحنتلضحدلوالبلدااانواألدفمينالدوربينوفرقواندباعدتالناس
فيبراانأشهبهذافتلخصءنالبلديئفيونختلفوالمرافقالنفاقفيالموضعينلتط
قاممابناويرالنفاقافيوالتساوىقربنونسويراىطالبئفيالدورتقادب3ناالما
اعاةصقىوسحنونأشهببفولفلنافاذافرعواحمللهاعمواخاصتلنفاقافيالفسال

آضوكهذالىمترميلبئوالدابيناذاتباعدمماهـعههـالمبمفيمالكعنقاألشهبففدلقربا
ئعالحواوالقيلانجالفمملقافيمعلميبالثنية
ؤهعمتليومينواليوماتباعدةمقوىاشانكاالقاسمفياقالضيناألالبعدفيهاحمفعل
بقدرعبدئاممهوهذفدهالوليدرحمهبواضىألقااقالفميهالناساغبةوتتسانواهفردةيةفرص

يإلهمابرلمجقدعليابهيليتةمنهلزالكزياماكاوادالجئهااليهاويودىسباةلبعدواان4مايرى
يقعيومللقربحداالبفددمايرىليسموعةالمفيالماجشونبئاآلوفدواالجتهادالنظرمن

وقاللميلينوالموضعكالميلافيرذامخباواممهلبعلامجمعحبيببئااألثمحارفانوأمامسثل
نمنانافرعباوبخيبرولقرىابوادىمنهاودثةبينمالكافيمالكعنوالمجعوعةالعتبيةفي
عنهأشهببناحيتهاقالكانمالىالفرعباكانيجمعماولقهممافيجمعرصخيوقرىادىبوابفا

منشانصليوبانواليومبينهاالمتباعدةالحوائطفيالمدونةفيمالكعنلوفدظوالدوبخألف
لصالةافيكتابوقالخيبرححوائطالمديتةقطممحواواليةأشهبعنهفالبالقمممةيقدرذلك

ميالبعونوأرنيةبينهماغا
ضررمتهفهمماثت5وغيرلحاماسمهالدالالصغيرففدقالوالبيتلحامواجللمااوأمافعمل
منيسحنرهععتواللحامافسمةعلىلماوافقنأصابنالمأعلمأحدابرموعةالملدفيعبدال
قالنةبئكناااالمالكاباحدمنأبهوشاذلميقلوحنيفةأوهوقوليحبيببئالذلك

لمنأصغروانبعفمهمجيعهمأوعنالقسمءنضاقسواهوهبوابنتافحوابئالماءشونبنا
واروحبيببئاقالقائملقسممماالضعررفيهقلوانالمناعهـهومنوجهفيانتفابمحظاله

بعضهمومهسملمممعةمنفعةلثذلفيهملبعفنانهبذخ7ىذلاومطرفقاللقاسمابناكنبغا
وفممةثمنهأولىفبيعهواحدهغبهواقكانالينتفعمالكحممالمانلفيقمممهسلفيقبهالينهفع
منذلدفيحالفهنكلوقالبرمعيبامفروضعامنهأكئممافلتعالىبولهلقولهممالكخغوابالعواب
مثمنهويقهعوثوايبصنحفيهجبلواكالعبدالسنةاعلىيقهممثمحقهنبوتآليةامعنىأصابنا
وهذاوالضرارالضرقالانهوسمعليهاللهصليلنبىاوىءنبمارلقابمابناحنيواعينهددن

حبيباليقسمدناقالؤقسدذلكذاثبت1فرعاالصتيفاءفيكزلهفدمللىتأاأيفمامجتاج
الهثمرةوالالطريقوالالجدادوالنالدوالالسافيةواللعبناواللبئراوالالرصاوالالفرنالكاما

علىذلكممهفيلخالفواياختالفذلكوليسضررفيهلىكندارانايفممالمجصرعةوفى
قبلالثابتةالمنفعةفيهاليبقىاهحمالقافيمذهبالمئمهورءنعلىذلكالضرونومعنىهالفدم

فيهرذلثفاليتصوطاماوأمانمايسدمنهموامايعايكلفيكونلتىئقمممالدارامثللقمممها
يراوصماساابنعنداولذلداليقممملبألصاؤىحمامامفمحدوانمسيبصيبتىانن5الالنه

لماجشوبئابئاعيهوأمامابرامنةهتسهحمعلىبتىوانفعهمنامعظبمهةلقاالنذهبذلكأنمع
كرابنافقدنفدموسائىأ
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عرممهيضممممهلحيودالعرصتتةصوليسمسل
لعميدلهياللعهيدعةطءمريقهممصريفممم

فهصيم3همعيصهـصعاكاثمفمممي
حهيىفايهعتدلتلتالديعم

ىكادلبفممممديفمممستطيعنههقهلعصعةسترقفبلدء
لحيلفسمىكيصحقهمعمشلعهسةممقهفعةء

قسهمللتعهفراهـمةطرلمعالهعا
يىسعاصىليقمممسىسكليصعلمدىسمعليكل

دالعةصلحيوصىبقهمممموىعىللهلعتليةبميى

ولههدحهحهيديحمهلديقممم
سفهلقومهلهألفمهلمسامةلضليهنصح

هحهيىالسسآلركالمدهصطحماعتهتمقممم
لصودلقطىدصميلةلحرلحرميرممه

صههطكادصلمدىمهحدىطهاحألسمرعرلكتاد

هرعمدلهيالدتسلسطريعرنقممعةليه
ملممعىعيراالسمحيطسعلىصيقحسمحملةامرم

لىحههدعلىظسىلمألصكسيةيدحلىهدسدعلىعلي

مطرحمبمهلفمممعمدعلةهىحهاسعيرمبر

يقسملمرلكتادهـلقطلحرلحرسوريقسملما
لقمممةحدصممطلكتالفطحهياللكرعرىلصو

3لحرهـلسرتلقاسمحارقصى
لكتاددأللفطىهلمدتهيديمىمحدعيرصمصشى

لحر4سمتهصهمحدليقسملحرلحرسىيقسم
عهلحرطدرتماحمداىعرىلصولحر

حدسلصدموبكموعةسهامملياتدويصم
لقسمحديسهوضهيهللمطحوصصدماىهـلقممبملاليصمحل

فيقيقيممسبمعليهلفعيصمعسميعيهسي
ععدسسودلىههدشههملىعهدسرلحلحيل

سهللهءلكلىسيهولحلةممههدؤعليمه

مسهلىوتحدولتلقهممصكةلمحيوعة
يحوىكاهممايحرىهيحريهوالصكحلولطعاصكا
تفههعوسوكادمونكالطمحياليهودحرحلىألليه

لعتليةلمحموعةىسىلمدلهلدعلىسمىحة

سى
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زهـفقدواالفيأممهبيعهدأحسدهماأراانوأمااسيهلمأنبعفمرطباوأنيأصمهممبهوبيعا
وفدصبهديعالذىالنصاجةاختالفبرهولمسحنونوأنكرهالكبيرلباحافىلفايممابئاذالث

جوزمالنظرإلنفيهسحنوناقالهالذىوهذاالقممميبطلالنتركهالجدإداجتمعاعلى
لجدباؤهمماعلىولوكانأخرأرادأنيؤيخرهومنالجدءليعجلأرإدأنغيرءدفنمننهممته

أرهىبعدماتممماهولواةلمدونةافىوقالأممرذااالتجرزفممعتهوسعمدبئاولذلدقالاالبالكيل
دمةفالن3خرنهاموصؤىوفالةلقمىالمتنثقضحىاثمراجتهمافتربماخعثلفتحين
يجديببحأندأرامنسصوللكيلواظرصوافبضجةالحاختالفعنداباظرصذلك

أنأرادلدمنوكذصحاولهوشرذلكيبامضجيعهحائطهأومنحصتهحيببإلبيعهويباشر
عندالحاجةليهادوممايهدواالمجسباليتةوذلكطهألىتااالحسبجدطنهاليأص
بيعهوحلىاذاطابيهوبئانماذلكنوابموعهالعتبيةؤىهاالثوىأشهبءنووفرح
لقليعلىاواليقهممفالبالخرصبينهميفهمململعنبوالقلالميطبفانلمدونةافىقاسمافيافال
ؤىوأشهثبفالهدونةالىفىمملقاابئاإلوةفيقتممانهيطيبحتىيتركو51يجداأناالحال

أوثالثةيومينأواالبعديوملميجدأحدهاوانالخرصممبيرءليارعقااللباحافسمولهملمجموعةا
فتبينصألحهبدولدسفبلابيعن4النهلقممعةافمنتقضفيهىحقالباحمالميترككثرأوأ
لشرطوافرعيزهىحمىيبقيهأندولمنأروانماالطألقاعليلبلحاروقيفمهمنعهانبهذ

ممالتفوقالغيرهماذلدفيسملقاابئامجوذفملعنبوالهـاوممايخرصلثأنيهونلثاا
انبناأصابعضوؤدذكرلىوالعنبالقللمهاوانماذلدفيألهاااحتاجوانباظرصكهةلفاا

فيبهلمجموعةالباسافيمالكعنوىاشهبووذلكألرىفقالعنهفسألقهفيهخصومان
يخعصفوجبأنلخرهى41بفشرعستىانهاألولالقولوجهوغيرذلكوالتينوالعنبلقلا

اممابرتالمماهىااظرضالىةاوبمفيإجةاطندلثاالقولاووجهةلعنبكاووابالقل
معنىاذوأيديهمءايهاوتطلقالثرةافيةمقداداربمليتقردهمعارطبانغرصطهبادةالعا

فالحاةولمهلةاوأممامالكوالمشهورمنقوللفاسمافيعنداالىكاةكافيهلعنبوابالقلجحنتص
اليهاذالسبيلاجيعهـافيمةللقمهلخرصفاباحةلعنبوالخلافيليهااجعةدكاطساثرالىظالمجافي
الفيذلدمالكوقدكراليسيرناكفيذلكالرابعأنيهونثرطوالفرعبضيره

لهثرطوافرعليسبرلمثئااالفيإلحاجةعندلختافوالبعجلىممادنالالنهجدالكتيرةا
اليقتهمماىكنولباظرصرطباوانكانواالخرأحدهمابسرااليخعلضفيأخذأنلخاسىا
بالرطصلبسرواهـبالالىطببيعمنالمغوجهالمجموعةىأشهبلبهصرقالهاويقتهممانلىبىا

فوعببعضبعحةفيثرطوذلكارإالدحالئساويهماوتعذرمعرفةصفتهماالختألف

بعضمنأففعللكيلابعضوانكانالمكيلفيالكيلوىتساريأنلسادسالمثرطوا

الكيلمماوىمءلىالقمفىمجمعفانهواألسوداألحمروالعنبوالعجوهوالضماقكالبرق
منههطابومنذلكصازومةلمقاأحبأوانقالمالكاقالههفرعصذلثأحدفانأب

وهوةاالبالقرعزوالتبهطةلقاهذهانوعندىاللهوبعدرحمهضىلوبواأقالىلهفذلكةلفمها
لمطعوماينعقدفىأنواليجورمحضببحفانهراضاةوآهااتمينرلحقبناالأصاسفولهـظا
ثفانكا5رمقأوغهياميسفاليخلىأنيهونوفهاصولالافطمعتافانسمثلةناصزضدفي
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أوطلعاياكونأنيبلغمالملقلامعذلكفمممأنوزيبانهأشهبدقالفةأوطاهاباحاهـةال
معا4ؤمنعهانلوليدوعندىبواأضىلقااقالفيهضلتفاامتناعفاليجوزالحلىابلحايهون

مماكولمأالنهلطاامعاؤمهزجوواليبرتولمالكاغرةلعالىاونادسهاليجوزةلطلعالنها
الطلعئرهذمحعنونوأمخرلىوالطلحالباحيتركوالىقابالفاءمئفهممفياوقالباالىفيهيجرى
سماليةقانهوالبقولبىعبتكاثالألهوأماماليسمسئلةهه8تجزؤمهبرلملميؤذااوةفى

فأليقسمالطعامت4لتفاصالفيهمااللجوزبصصفياقالمجذحتىبافئصذلكىءنئه
أوعددافيماأيوزنوزنافإلأوليمجماألاالكيوساوالمعمبراوالمدرحصيداوالاوالزرىابا
لكشهودلكالماجشودنافيوافمابهأصاومنمالكوقالهصالحهابداذاااراللميمماخاليه

انهوالثاقفضهاتسماوىالمأليصعةالخرصفيهاليجرىلقاسمالنهافياأصلعليبعلتينأنيعلل
ئرهالقاسمانهبئاعنعبدوسبناوحاصمممتهيفههمدةفيسهلتقابضاوعدمقتافياليقبض

منقالطأوقدأليهاحدمنهماماصاواكلاليقبضالنهعبدوسناقالباظرصلبفولاةفمه
بماسبوزفيهففصالحمواالخبزفيمجيزالقرىوهودالجدبصمرىاباهتهالسكبيزقمهانهعنسه

بعدسةالغفسمتانئمسمهلهبالرقاباأفؤتفدأزهتلمشةانتواقسشلةفهللثةاا
وأنكرذلكشنله5كبائعغرةلخيرغرنهانتوانحدنخلهواصفيستىجةالحاالختالفذلك

علىنيلمكالبيعنولولبهعابخألفالىشةلهمنعليوالستىلقسمغيسيزحقاوقالىسمنون
فيدتختل9شالىالنصاحبهنخلمافيونعفأصلهفيمالهنصفانيستىاالاالصلحبصا

فيةالجاوفرقآخرانسواءواظرصلستىافمتلنخألتغرةنخلةرةثفئعدلالخرص

فانبالحركبميقمأوبمغاديرهيقمممفأليخاوأنصبرافسمهفانمسئلةلفسمةاوقدلبيعا
كثرإالعلييقهممانهلعنبواوالشالرطقسمفيموءةالصيفيالماجئهمونفيافقدقالبمفاديرهؤممم

بهيالأويالىلقاءامميةأنالبأسمبنءبداعدقاللكيلأوالوؤنالبلدمنافيشانهنكل
ذلكمافيعرففأىزنكامابالوبالكيلتاكبيعلمدونةافيأشهبوقدقالشاءفعلذلكأىوؤنا
ممممءلىوانالكيلافيهاالصلفجعليفيسهفألخيريختافذلكوانكانبهفالبأسلكيلان

فيهكاجمرىفانكانضملالعةازفههصبهوأوممافهلالثةامماالمجوزفيهفاليخلىأنيهوناتحرىا
مصبرصبهوزؤسمتهالللتفاايكبوزفيهماالانبهاوأمالكعنواضتهفيحبيببنابافقدحصلىا

انهمالكعنبملفاسافياولمعدوداونأوعددافيالموزوزنافيأولمكيلاليألفياالبالقرى
لتساوىافيهباويلزمالرفيهمجرىمماانهاالوللفولياوجههـىاةبالحيتانواملواظبزازفسمةمجو

5كايمرىواوىلؤساابهفيعرفنفسهرفيقدليسلفرىاألناخرىبالكذحقيقةلىاواليوصل
الىطريققوىاأنالثاقالقولووجهبالقرىذلكحفيقةواليدركونأوالمكيلالموبه

للنفاااليمةعينرلمفداأحدافيوىآلسااانوالشكلكيلواكالوزنضلشفاواوىآلساامعرفة
الموابنافيكهابأحدهماماذكرهبشرطينجورذلدفانهتذأهـافرعلثاقبالمقدارا

بىالذلكواخعوالحيتانواظبزلجمالموزونفيزواغايجويكاافيالسجوزذالثانه
الموإزيىوانكايعدمبالحفنةولواليعدملىكيلوابهمايقدرايجوقعندعدم10لقرىابانحبيب
ؤالمووجودىذلثصبهوزنهاعلىيدلبالفرىظبزافيلسلمزاسجولمدونةافيمالكهرؤولوظا
ستيفادمابوزافيهير9كونوضعوصفيهبنلموازاثحصيلن5فيأمدليهاسماابىلغاافيألنه
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فرعبالقرىفولهفحوزعليالعاالت4أحدبرذاقالنالموازينفيهكالبايرجد
انذلكوجهوالقليللثمئافيذلكانالعتبيهفيالقاسمبناعنعيهمواهرالتاذوالشرط

كاشننهمالنبأقليسيرفىذلكمنهايفربلىايوصلغاوابالمرىلتساوىافيهلكتاياليقفقا
مسمشلهللهأعموافمهايناوالباحةاهايمنعممللتفاامنبنهعانجمافرلكثيراواليقصدوامااليعتبر

فياوىفقدولحديدوالرماصواوالىعفرانلمسكوالفطنوافلكالحناالتفاوأماهابكبوزفيه
والمجوزلتفعيلوالتعديلاههمخرياعلىبجوؤائسالهالماجنممونابنواومطرفمالكعنحبيب
والكئالقالحنايقمممالبأسأنعبدالحمعدبئلفيهدلبتباالتعديلفيكالنمعلى

ابيناأحبواحاذتهالصبهوزلمقيلوةبالقرىالتفاضلممامجوزفيههوغبوالعنبروالمسك
والكتانوالنوىنوالفالحناءالمجوؤفسمالهالفاسمبئاعنبئعبلوسواالموازفياوروى
عبدوسبئاقالابينلتفاضلاشبيناناالالموزونفيزناوأوالمكيلليالفياالوالمسك
لبقولافيقالفدأخطأمنلبقولافيعبيوسبئاوقاللىاواباالصل3ابعدفيالقافياوقول
بمافكيفواللحماظبزفيرىوهوغيرالقرىاعلىفممممنهابعدالجدبهوالانهسمالقابناءن

هذهقوالخالفلمعمسكوالكتانواالحنافسمهفىختاراماوهذاخالتلتفافل41صكبوزذ
فهواجوقةوالمساارىفاذامخفلالثفايكبوزفيهوازانهاوايةروجاكهبطاهرفيلمسئلةا

تفاضهلافيمااليبوؤفيهوفدمجوزالتساوىالتساوىيجوقفيلتفامملامايحبرزفيهألنص
الجوازبمنعوذلكوالمغابنةالخاطرةالفصدانيينالتفاضلمعدمقرىاالمنعأنوايةرووجه

زالجواالفيعغيراالخرحدمفماواجوازذلدالقفصدصعندىلفياسوالتساوىافيكالوشك
يوصقولفماذلكذاثبتواهسبلةوغيرمطعوممطعومكتافيننتءنجنسينكالو
لقرىاألنبالمرىمماقعندىوكذلكبالقرعةيربداليفسململسافيهيهونالسمنونفقد

االمسالىذلكفيوالقدرلممجتيوالجنسةالجوفيالسهامتساوتاذاوذلكالوننبدلءن
فيهقاثلاحقيقةاليبدغفانهقواكالىمابحتاجبخالفهموالدراددنانبر
فيهذللثن5ماومنهلةالدلعبدوافيهلكذالبفردفنمعااليصحاموأمامالينقهفعمل
أوطللخزأوالصوفأوالحريرأواأوالكتانأوانلقطانلئممقةرلضرافيهبدخلولكن
بالقطعمايصلحباثمنفيلفانالخهئمبههممالنةلمجهوعةافيأشهبلوقداظئممبمنالجذع
منباعلرغيهافيلفسمهاوانمامفاباذللثطفوالاصالزطعهيهونلثيابمماامنوكذللث
بئااوقاراهمةوالؤيافطعمنفيهنيممالمفيهبالقسمةواليحثالعنالفمااليكينإالو

كاللباسحدالواثنلهاحمفيكانومامسبلةحدلواالتوباوالظشبةاحبببايعناالفممم
سملقاافياقالهحدهلواانلهاحمذلثأحدهماأبىذااالفسمهةهنعفيوحكمهبينووالجوواظالين
فسادذلكفىطنلمانالمدونةفياقاسمفيالةاةالغرارتينواختلفوافيمنأصابناوغيره
التمسمحبيماببناوقالالتوفيقوباللهمالمأفسمفمحافسادنوانلجينالمثراببنفسم
حالهمانهـالغابىاناالولالفولوجهالمجصرعةفىفممهحااشهبوجوكاظرجماوجل

حدةالواؤدتستعولانهلثافاافولياووجهلخرجفاليقممانبةالداعلياطلاستيمالهماجيعافي
اليفسملكذانئبتاذفرعلقسمةاحملهمافتبتصاللىظهورالدواببرعلىالباعلىمنهعانكا
ببرأحدوالزذلكفيونوايتهاأنوانأرادوالمثركأماذذلكاحمعلىذلدبفاهعلىاتففوان



6

لمن8هلاليهدعامنفانأرادالبيعمعهالتسوبقعلىشساكهلبيعأجبرااالىدعاذلدوءنعلى
معهمأنئببعبراؤيهاىأطبماصثهضصماأدنأاشراكاامنأبا

والحريسةوىلضواافي5اففعاا

وستالمحيهالماشسهوالحريائمالبمنانماسزروعكلطأمافريضيريدىالفموافوله
فيلتىتعدواوالبقروالرمداالبلفيلمدولةافيمالكوؤدقالدىلعوااسضحائالىىلفموارىوا

الغنموألطبمألابناقالطفيهارعالقبالدفياعوفيتغربأنألذلكفدضريتناسلارعز
لبهونبسوهاأنأهدهااسستطاعيريدانالناسأهلهاعنيحبصهااناالبهاتباعجموالدواب

ضررهودصلىذلميعوالميسمتعدوانالمدعههافذلثحفماسكجبلةمواصلةغيرمدمةمهوابلدا
بهادئرهأببيعهاواناالماميأعيمالكقالحبيببناوقاللمذكورااكجهعليبيعترعالىلىا
ماشيتهفالىدستطعحةذاوادحوائطميموافساوعهمزربربجيرانهراالضرالهليسنهاذلكوجهو

جمفممناالببيعهافردهاازالةلىممنحفظهاعليلقسدرهاوتعذرتعالىاعلىعذوالماءالدمن
مسثآللثذفلهبهالكذهلأنيةصاحبفاأنيشاالافيهبلدالزدعلىا4بوتغرأبذجااأذ

الفريةفيالىجلايقذلاذىامنومنعههـتهحراممااليستمطاعنالحيومنكانماوأما

قالهفرخهافيضرباكدعهنفيصبطاموارؤلعطاايهاحايأوىبرؤيهاذأويفلقومثموايضرلي
كلقوالثرطاهذاالنوشمرهمموءزرفيبالناسامايضرذإتكامفثنحأنأرىمطرف

والبافسادالىدعضريتالتىبةالدافيمالكوقدقاللماشيةاقىذلكمنهكايستطاعاالحئراس
اليستطاكااوشىوقواالثرةنطااصاجلدادذددأشدولحاموالحلفاوتغرباتباعمجرسء
ومعنىحبيببناختارهواباخراجهاحبهفأليوميمنهاالحتراسمايستطاعوأمامنهسىاالحترا
لدفماتعذربذوانمايؤميبيعهلهالمعهـوداليومرأبالحفظمنهاالحتراسنيموهاشيةلمااانذلك

يؤميفانهالفرزمنهيمنالوالطبرالذىلفلالةبمترهـوذلكالمععادلمثابرنهءلىظبالحةواليمنع
وقالاإوالدفحأذاولهنمالمفغجمنالانهذلكووجهجنسهعادةيخرجءلىلموانبتداابازالته
لوعليأفربتواناذاتخانصاحبهاالبمنعشيةكالماواألوزصاجلدواامواطاخلاأصبغ
وماأحبوزادهـعةالمجهفيبنكنانةاوقالالقاممبناوكذلدقالهمبثحروءالمزرظحةالقرية

امنالاتخاذهامنبداالناسجلىوالاالبالنهارالتضرىهعانهذاناذووجهأنيؤذىأحد

بافسادضريتلتىاشيةالماأصابتوصاسمئلةاتخاذهامنفاليمنعمفوائدومعظمهنافعهم
فالضمانءلميهمالىأربابهالتقدمافبسليأصابتهماسمالقابناعنعيسىىدروفةطوالحوااردوع

لعقورالكلباخذاواذاقاللعةابلاابتهأوأصاليألضعنوهذللثبعدبتهأصاوهاف
حيتثىلمواادتهمماافههانوذلديقتضىيتقدمأولمليهاقدماءنفهوضذهالسجوزاتظحيث
فمانفانءلىأهلهافيهشىالمواالبارسدةلعااوالبرتمسرحجموضعليسالنهخاذهااليبوزا

فيحرامعنشهاببناعنمالكصوأحمأعلمللهوابعدهولتقدمالفهاراليألأوأفسدتهما
عليهللهاصلىللهاليرسفقفىفيهفافسدتجلمائطدخلتعازبفي5لبراؤةناانعيصةفيسعد

ماقضىشأهلهانءلىضهابالليللمواشبىاأفسدتمااواناظحةألحوائطأهلعليانوسم
ماأناللهأعلمأحدمعميينودليررانهاباحفظهائثلحوالأعلىاقوسلمعايهللهاصلىللهارسولبه

العموارىفيالفمناء

واطريسة

هالكعنبكيىحدئنى5

صامعنشهابابئعن

انعيصةسعدبنافي

دخلتمازبلراءفينافة

فيهأفسلتدلجاطئط

علىاللهرسولقهفو

اهلانءلىوسلمعليهالله
بالنهارحفظهاالحوائط

المواثهاأفسدتمماوان

أهاالعلىمنضابالليل
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الىروعحفظمعهافالوجبملذلدوثممافساداألموالمنمنهلمانملهمبافمثرعواجبذلك
بالليللكذواليدزمهمرروعابابأريدزمدبالنهاحفظهانلمعاشاوسبباألفواتسظبمهىلىا

لانأهلتاقاوالوجهالحالابىفيشيةالدبوقتوليسموسهكووزمهمنهمالحوفتالته
رمنهـلعادةابالنهارألجرتلكمايهمنلضردمنهاناودةحوءيمديذادواحفظانيأدالىوع
الىمنعهابتهنانوداالفنهيرمنوليسصأحطهاألمالنذلدهوالبدمعبالنهادالمواش

الوجهينعلىالكرموياقدةفلهاعموالهيعفظمنذلدلعدملمجمههلهاوانادادالحفظضربهاا
وقالفىبشاواوأبوحنيفةمالكلبهولزالرلماذبالنهابتاصاشيتمالمااعلىاصابالضمانا

الذىوالمعنىالمتقدمطديتاعديهوالدليلوالنهاربالليلآفسدتماشىلمواابإلارالليهثضعن
اذالحرثفيناذنوداودوساتعالىبفولهكرثهلماذاحثيمنوفداليتبضكزياهذ

عناهذلرمتلذوفداالباثيللجونهنىاللنةوالوادفيشاهوكنالحكمهملفوماغغفيهتفشت
يهنلمنفشتلتىالمالثميةاضعنأهلنهابالحملنعرااليةافيلوكانالببينليسناءوهش

فكيفيحبدبيلعندىوليسظطابادليلجيةواالمنراميثبالغاافيبذلكلحماننىفيه
واحمواللها3والحجتيهالتفسبرأهليذللقوليواغافيوالبيانهتفشابالحمتيفعنلمواقي
عنلعتبيةافينافحبئواواهاشاوغيرمحظرعليهرنمحظرا5وافسذلكئبتذاافرع
سواذلكفيشياالاجيعوسملفاابئاعنىعيملمزليةادفيممالدكذا
فىلشامالدوابهذاوهفعونجمعنىعلىأهلهامنمنااليلباثهىلموااوماافسدتفولهفعل

متلرووعوالحديثافيبمامىلموااافسدثفمايقمىالكاانمالكصمعنلقاابئاوىر
فيثىفيماافسدتلموااكليأهلالضماالبوحنيفةودلنهاواإلليللهائماأفسدتفيمالحوائطا

ومنجهةملىأهدهامنامناليلباىأفسدوماوالمتقدمالحديثهانفولهعليوالدليلوالكارلبل
فيهماافسدتنلجفهدفوجبامعتارىبريتليسالنهلتعدىابابق4همافابالليلاانلمعنىا

اليلباأفسدتهضمانطشىلموااأهلعلىانتاذ1فرعبةأالداأفسدتلسائقفيمالقاهرووا
ئجأوالئجلخوفأنوااراعلىعايهمقجاتاافسدتانمالكعنهطرفبءنفيحاىوففد
لوحلفجيهلفاسمابئاعنذادعيمىوالحهلميبلوانلمجهوعةافيهاللثعنبطتلوخدأشجموازا

فولوجهلصغيرابسنينبتأوالينبتكايضأنرعبالىواليستأقمطرتواةرورفيبيعه
عائقأنيعوفهرحاءوخوفبينيهكالعلىاصهكانالكليهافسداذللئوحفيففانمالك

والمجمالهفيهلعتدالىقجةهذاكانولماتعتبرفمتهذلكفعلىوغيرذلكاوفلته5مالنرةدطهـ
لسنابخالفأواليخلفبخلفبعدذلكبكولمبعنبرصفتهعلىقمنهغرملىنم5فببرجمملصنبره

منايئسذواجلةثافماولميلزبمافعديهايةالجناإتنبتتذابهالمنفعةلجالمزاانمايراالذىا
اونباكانليعماستؤقايتانموإلبعؤقلكبكهعهةالياتدونافمهاوانباكارهتفعهاديثها

هاأفسفتفمةشىلموااعلىأهلانانبتذ1فوعللمأعموامنفمنهأوديتهبعدمشاي
كافمناألفلغاعليهاالليثلومالثعنالفامممفيارواةفإلنهاحمرنأوانذلكفيلزمهم

منوانثاهىلموايثىمنليستيةالجناطذهاهالألومننابعهلهماعلىوالدليلأوفجاتاأفسدت

لسائقاوالقاثدامعراسابتههافمعلىالرشوإليقعراببنايفاثابمثسلهبابهافأليمبوزأر
فيهتتكاممالذىأفسدتهااررعفيممالقمثاليمعكأنيهونلحماررعفبلاولؤلبتفرع
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لرىاحينفجتهفعايهمنةمةفيهدتفالنابمدعيهحينهةمنةفيهأواليهون5أوغيرالىحينمنفعة

اوسةبفداألدبوعليهمالهقىعليهئفألثهةفنةفيهنيملموانألدبامحوالخوفرحاهفيهىاليرا
واظوفجاهالىيقومءلىثانهعاداليئتهوانأصبغوقالمطرفعنحبيبابنواهروافساده

نفسهفيأنيهوناحداهماهانقيلهاكرعاناألولالفولوجهبعدهوالحمفبلينبتأولمنبت
فاقلبهااننهاثهمناالمايرفبةمةفيءهنهالبهونأنوالتاقمنفعتهتزايدىويربهينتفع
رعءلىالىذلكلثفايهعليهالنينلنفضاقإلةنباتهقبلعليهحمانلىمهانفسهمةمنةفيهتكا
لمنهافعلمعليهكانماعادالىبىؤيهعاكانماوصادعلىعليهالحمفبلنبتوانفيهالىصاهقوة
عادفيهثمالمنفعةرعيهحينانكانوأهازرءأصعلنباتنلذىالبفلاةقيورمتهعابيتلفه

لزمهتعليهأتافماانأصبغفولووجهعليهلهفىفاللهفبشيألهيتافؤلمماطؤبلعايهكانهالىا
االصلةقيفهواليأخذمنهاالرضفيبقىالذىاألصللدةهـفافاغاوماتلفوالخوفاءلىافإلةفيه

هللميحتىبقإلتهمالأنبلوبخاثهللقجةالوأبطلتنهواللفرعاأبطلءقماجةيأخذفوانما
دت9أمماحمذاوصمثلىبىاكسنبوجوأواليعودفيثبتلقايةافتبطلبالنباتهـديه
ذلكقالرزونهفارجلىفقطعتالقائمارليالفوطتتوأمالوضجتهـثواطئطلحووااكرعمن

اءجبارلعابرحقالانهوسلماللهءليهملىالنيعنماروىذللثووجهالفاسمبئاعن4ءيسىكا
منهفألتحرشعكالباىلمواثااليغصدهاألميذاأنلمعنىاةجومن

أووعالىفيهلذىيهونالموفعافيهـعفدىولمسثلةاهذفىبنااأكرهذنصاذوفصل
والثاقاىوالمرالمسارحفيهحتتداخلموأضربنألئةوالمواضحءندىالمسارحمعالحواث
بموضهعوليسمسرحموفعاثأنيهونلثاوامصرحنثوليسأوالحوائطالمراتنفرأن

وردلذىوهواهـكرحا3ذفقدتقدمرحومسمازدعموضعنفانزرعانسانافيهفيحدثزدع

يناألصينماعالللعهدالحديثفيينلمذكوراشىلمواوالحائطافيلالموالضواالعندىالحمفيه
بالحديثبردهذااولولمهصرلهاعنأنيهونلخرجرفيهافالبالهاسااشىلمواالالفاولميهنفيه
اليحتاجوينددمايشذظهابالنهارالنبمةطالحواأهلعليلماقضىثىلمواامنلشاذةايدبهوأر

فهـذهسرحدونرععمونواناليلباأصابتمااكالرحمبابتاأماحموكانظلحةاالى
أصبغوؤدقالنهةشىلموااابأفعلىرااليالأونأفسدتومافعهاشىلمواارسالالمجوزاعندى

عنيذودوهاأنعايهمكنوادبغيرذواعالىفرىلىايضرجوهاأنشىلمواالالليسلمدنيةافي
أصابفعلىوالجناتالىروعالىافاشسذاهنالكسرحووالمسارحالمراىفاذابلغوااورع

هواشيهمباوسالالناسعادةجرتسحوهوموصعالثالثحالمووأمادفعهآوالجفاترعالى
شىلموااأهلعلىايسفانهاالحيافياالمامذنغيراعامنزفيهدجلحدثفأاراليالوؤيه

نايةجرابيهمفعالنهطفالضماناليلبازرء4منأؤسدتهوهاداأوليالشيهمموارعاءامناالمعناع
وابلهأعلملهمإتتفدالتىمنافعهممنالناسوأرادمنعالمسرحبكوضحزدعحيثسهكلالى

نلمحفيرااررعحولورغابفرتفتفسدهرعاكفيرتالدوابنتاذوامسثلةا
أصبغقالينذرهمولولمعليهئهالمماقااافيأصبغءنفروىكاتذلكبعفهافيفوفحالدواب
انهأوءيرهالسارقؤيهافوقعبيةذهـللسارقصحةفيهنوقدقالالىللهت1شاانلكطوهوفول

رفيقاأناطبفيالىحمنعبدفييحيىعنأبيهعروةءنبنشامعنمالثصهنيض

بنهئمامعنءمالك

بيمعنأبيهعنعرو
بنالىحنعبدابن

رفبقاأنصاطب
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فرفعنقروهافاينةهيمن
الخطاببنعرالدلك

العطتبنعركتيرؤأمي

قالثمأبدجمهميفطحأن
قالثمتجبعهمعرأراك
غرماالغرمنكمروالله

المزققالثمعليكيشق
المزقلةاةنافتكنم

منأمنعهاوإللهفابهنت

عرفقالدرهمأرلبعمائة
صكيىرهياقالدئةنماثماأعطه

يفولمالكاسعض
لالاذواثحمهءلي

القإلةفمعيففيعندنا

الناسأعيمضىولكن

يغرمانماانهعندناعلي
بةلبعبرأوالدااقايةالىجل

يأخذوم
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بئكئيرفأهيءاظطابهمربنلىذلكفرفعإووفانتمزينةمبنرجلنافةواسرةلحاطب
قالثمعليكغرمايشقألغرمنكلقهمحرواقالثمثجيعهمأداكهمرقالثمأيذيمطعالةأناصلثا

مدغاثةثماعطهمرافقالمدرئةبهأرنأمنعهـاواللهلمزفىكنتافقالنافثسكئثنزقم
أميمفىولكنلقيمهاتفعيفعندنافيمللهااهسذعوليسولمالهعتويبقال

بوفيقالحاطانقولهشلأخذهايومبةالبعبهأوالداقجةلرجلاانمايغرمأنهعندتاعلىالناس
معلعبيدرابافراأوببينةلدعنسدهمذتطون4الصنلىأنشحروهافامزينةمنرجلةناسرفوا
وحلفحاطبذلدفنكليمينهءلىوطلبهطظبمعرفةذلكفيلمزابدعوىأولمزنىادعوى

وقافيساهوالحقوقفيمماتقدمفعليالمزدوحلفصاطبأوتكمولببينةذلككانفانالمزف

وقالطاراقسيدهويغرمجوعااليقطعأموتأنخفتوقالحرحارانهاعبدفيعباسبنا
النهعبيدهؤطععرحاطباؤهـكنماغرموايسمهأوفيغوممجيعهنلسيايماأنانبتذذلداعدو

لعلتابئأميكتيرانهالحددثفيوؤلمقاللصةوالقطعابينيجمعلمأيفااذفعليميجيعمكان
رأىوءلىيجيعهمننهاعغدهبتلمايمهـلتةالىاعنهلموازانصرفابنارأىؤهليأبدجمالمبقطع
يشقنكءسماألءسكللحاطبوقالمنهالغرمقعفالللعبيدكانولعلهفياألهيبينجمعانهأصبغ
أوالكتيرأنيوخذجميعهيشقءلميهوأخذهالذىكاظهمالءبيدهمنيأخذذكيريدأنعايك
وقراامنبلآليهمالثقدقاللعبيدةراباقراذلثنانبلتكواالسىعلىكانوايقدوونبهمنه

كالقععيةافيويعرىاالطالقعليذافالؤأميبهسيدفأمامايلزمجسدهلىالعبيداالماينعرفا
سيدبمالفيمايتعلقمقبولرفىااكانشاهسدالحالمنمايشمهدلهابالقعميةفترناذااوأممايهايقو

فعلهمنفريباكانلعبدبمافرافألهبينةوالبهمتعلقافأتىةجموصبياعبدأصابفيلكماوفدقال
دوةلفاءممابنوقالهمنهفاليفبلفعلتهلنتفأماهابعدوانمايقولمنهفليقبلبهلقاشنهمياثىو

وجحدمنهمؤهـاثنانفامرلجايعرفانمذبوحتاقتانشاموعندعايهمعبيددخلفيلكماقال
لناؤةالماوجدتاطباأغرمكالاانيهونمجتملاأيفهذاؤملىدكهمماعليذلكغرماناثلثاا

بالبينهذلكوثبتلهابىلطاازدنتاالعبيدوعرفاىايىبين

عندناذلكهخنىالمدونةقىقالءيممىمأيديقطعأنالصلتبئلثيرحرفأميوفولهلفع
لقطعاكتابمفهصرافيإلحرذهعنىوسياتىلمرامنولميسرفوهازهاصمناوشأنهم
الصرفةافى

لسرؤتهمبهواعتذرواليهاذلكفدشكواالعهيدأنيهونمجئملتجيعهـمأواكوفولهفصل
تدلامالععفامنيهمةالىأنيهونيحعمليوبهشهدتببتعندهلكذنبتأنيهونلسكفو

ىلمارومأويبيعشطابعهمبيهبلرفيقهاليجعيعانسيدأناللمزمالنهصاسنههمافأنكرعليهعليهبه
أخوهكانورقأيديممختللهامجا3خونمنمخلىاالطوسلمعابللهصلىللهارسولرأنأبوذ
موعتأةمتموطةفانهايغابهموولموالثكلهممايإلسيابسهويأصكافليطعمهيدهتحت
يتوجعصاطباأنجملمىلذكتيرانالغرمايريدبهعليكغرمايشقألغرمنكفدهواوقولهصل

صاعثهاعلىاطبيرلحلهخزوااالدبوجهذلكيجوزلهءلىأنعلىاجتهاداهأدونعلهمالهخكنرةله

أنفرأىالمزنىنافةاتالفوسببأيديهمقطحسببنتكانتىالسرفةاالىلهمحواجهوالرفيقه
اتخذفإلنمالكفاليمتتلىلمحدامقؤفىوحملهذلكعنياهاعهئروقدكاناياهاولعلهيغرمه
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أنهشهكوالديتهحبهصاعليأناوفتألحدلهفيؤلملتهزااؤسالماماليهفتقدمعفوواطباشيتهماؤى
بهوليتعسدقاليهراقأومسناأوزعفرالبماغشممالدفاينوفدقالتفيهللزمتهاعبدلوكان

بهالكثبرفأليتصدقاليسيرفامافيكاذللثاوءصيرهبم4الفاابنوقالراؤلميالوالصصفيولم
أرادعندىأنيهونيكتهلوالحديثاذتأويلفيبماأصاليهالذىأشاراذاأدبايوجعو
واللههتلهاغرملميههشقصاطباوانفإلكاةمنكثرستقدهالماهلمااةولةمنعاببأولمالفريما

مالكانكانلقجةاتصعيفعلىعندنالعهلاسليماكقولعنبغأمهينهيبناوؤدسألأعم
واللأةالدةوااالقإلةدلكيدمنالاليدرمغأقالىيرثقءلغرماسيداايرىءلى

نفذلقطعاأنظنقغلطودىالداقالعلعهمبوالذىلقطعنعبيداارقابوالفيمالهشالفى13

اذوبالجولحوعذدهملميقطعمولمبعرفيمأميثممتجيعأداكقالثمطعهمبةعرأهيكانغاوا
صرامنذامةموطئهفيوهبافيدروىوهسارقاطعيةلمفانهالرمادةعامفىسيرةءسمعاومءن
منمنهماأعبدوقىكصاطبىتوةقالماطببنلرحمنعبداأنعروةعنأبيهدعنلزناابىأحديث
فدسرؤوايدكعبالعرففالفأرسلبسوانلحاطبمالفيلمونيالفآستةنيمنعه
فاميالمزقبهاوهعهمواعترفواينةمقنلرجلةناةفانقرواالسارقهاوجبءليمبءايموو

صاطببئلرحنالعبدفقالبهمفجابهمياتيهورن5وراأرسلثميهمأيديقطعأنلمتاابئكثير
واللهنولملقطعتطوهألللهاحرموامالووجدحتىموثبهععومماوسفأظفماقأمالوال

نكااأصبغفقدقاللمعبيدأموالكانوانمسمتلةتوجعكمةغراهـهنكألتإكنهمذا
سزةمنكانمارقابهمفيبهوننماوائالفالواأمواللهمنتلعبيدلوكااأمولؤىغرمهايهون
التىلهعرفةافياليتبعلموازابئاوقاليمعهابةكهمأوافتمسالهـالسيدبينحيرافيهاالفعم
لعتقبعدادلهغاصاامالهنوجدبعيفاالنلمذاابالبينةذلكولؤلبتيدهوالفيمافيزبتهفيتقطع
معرفةمناطبانتنىلماذلديهونأنلمجتهايريدفتكنانالمزلىبموقولهفصل

ماطبفتوةثممايدءبىمنتمليعرفافئبدأباأقيخولطومجتممللغادمافوليللااالنة
دعوىىىنغيعمحتىعليهمدساليوففطالنهمللاوجهوكذالهربذلدواالنوالفرااعن

ينكرأوبعدذلكذلدليقرعليهءلىلمدافتوؤفيصحثانيوافدوتدفي5عوادفيلمدا

لقرىاعليادقيهاالخبارسنىعلىمدربعماةأرمنأهنعهاالهلمزقبهنثاوؤولفصل
هعنىعلىؤسمهأنيمونمجتملوبهبيعهانخيمكانوماثافمنماجمنذكرأفلنوبذلك
بيمينهالقيهةاالسققاقمعنىالءلىلقيمةافنداوماتيقنهكاقالواالخبارعندعواهمخفيق

بحاطمنياخذلهأنبئأوالنهبذلكلههـمإشهدواةالنصدرحاطباإماالنصحلةعرأنفييولم
منالمزقدعاهاماهعرعلىلمولذلكرفيقهاعةاللماجناهلهلتأدبامعسنىعلىلقهءةاكثرمنأ

بتفويتعديهجتىلذىهواالنهبذلدلناسالمزفأحقاورأىذلكءديهأضمعفحتىنافتهمةقب
اومخرهابسرؤعينهاعينهاففؤلهفيغرفلهكانفقامدئهبطأركانأخذفيمتهاوانالتهتاقته
ؤيمةيربتعدأوغجنىمنعليويرونذلكاليرونليوماالجتهادعرفالقفماةهاووانكانوهذا

معدوجهاوةيقعدذلكلمانهلومجتههلقيمةءاافصدتعمعيفأنهعرءلىهـلحملناإذااذواحده

ثعالىشاءاللهاناذئربعفهـابعدسنذوجوهمن

باثرممالكوفدقالالمزنىاادثمالتىاالقيمةتضعيفطهـهظاهمدإئةثماأعطهوفولهلؤ
سادسمنتتى9
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يوملبعيرافيهةالجلأنيغرمعندنالعملاغاوالفيمةائمعيفعندناعلىلهـالهنيبمىاظديث
أبوفىلفاالطلجانىاعلىلفيمةاتمنعيفمرفيهرحدينثظايرىطنلمنهاأيفماظاهوهياخذه
بلداوفينافةقيهةلنفسهالمزذادسالنالقيمةأفعفمراغاأنيهونمندملويشالوليد
لبعيرافيمةالرجلواغايلزملولذلدظفيهاعفوالفيهةتهمبهسرفتلتىالبلدوالىمنغيرازءن

أوزمنبانتقالبتغييراألسواقصاحهافيمتهعرفبعفانزادتانفيمتهيريدأنأخذهيوم
ابومحدوأتتاكجلوؤلمعليمهالنفصاقلكانولونقصتلهيادةفانتلدالىمكلالىبنقلى

لاليومفيمتهاالفجةتضعيفمادفأنيحتملفأضعفهتافثهلهءنثمنإغاطانهالينكنانة
فدهاصليلنبىابكديثنعملاقىكولوأجمعواعليبهلقولاصبهبلمأحدبعدهبذلكقلولولم5غير

وأحبمأءلمواالأظهراألوليخانليهالمصيرايبهبإالألميمعواجسلموعلمأفهملتركوسمعليه
اقفنفصمنلحقهمايدأنيرأخسذيوملبعيراةفبلرجلاغايغرمواهالدوفولفصل
مافدهناهفعليتاقصاوجمهوانقصلةاذلكلمامنساآلخذامنههالىثمنقصوكهدفانأأخذهمن
فوجدهلمتعدىدعندازاوانغيرهفعلاآلخذأوفعلمننانصلنةاعااميهذاءنفبل

لتوفيقاللهباألخذوايومالفيمتهاعليهنلىحةديارهلدبعداوانيادنهفيأخذهلهنحبهما

المهائمءنأصابنهالقضاءفي

بهاالذىاصاانءلىلمهائماشياءنهنأصابعندنافاألمييقولهالسمعثمجيىقالص
انقعفنقمبتهاجنايقهلبهاصمامنشيمأناصابانماقالحسبوهذاعلىشنهامنءدرمانفصة

نانيردعمثرةلمةساتساوىلكأنوفيمتهامنفيهاتانقصعلب4كانمفالمقصودةامنفعتهافيعلم
اهفودةلمامنفعتهالمتتلفماوذلكفيمتهاخسيثوذمنهامانقعنعليهفاننيةئمايةبالجناوىوئسا

ليسالمئمافىوقالالليتقالبهوتهازفعليهأوغإلهبهامحلنهنهاالمقصودةمنفعقافان7للفت

مماتقصهاالقصابشاةوفيربعثمفاوالبقرةبةالداعينفيأبوحنيفةبهقالومنهااالهانقصعديه
بمايغنىالحيواناسكالكلقضاءابابإفيهذفيطألملىاملىوقذاسقسانوهذالطحاوىاقال

عليافهزالرجلعلىدصولالجلفىيقولمالوسمعتيكيلصواللهأعلماعادتهعن
إالبينةلهلمتعموانعليهفألءهـمعايهوصالأوادهنهعلىنةللهنتاننهأويعقرهفيفتلتفسه
لينةمتلهأوفقتاالبةأوداجلعليهصالنانماقالعلىوهذاشالجملفهرفاءنلتههقا
اءقهوضلثودواأبوحنبفةوقاللثمافىافالبهوعليهفالضمانهلأنتقنفسهفدحافهاعلىبانه

لعبديريدفتلفيبمعليهالضمانفانهدفعالهءكانفسهعلىكوفافتلنانمانقولهعلىوالدليل

ففتلاذاصالالجلوهذاحممسثلةفيهمهنعليهالثفانهنفسهالحردفعالهءنالحرفيفتل
قدتكررمنهأويهونلكولميتكروذلناسواحبهصاعندلكبذلميمئمتهرونفاليخلىأنيمأوعض

فحتىحبهصاعلىفالضمانلكبذلميشئهركاننأجلىمنوخيفطلكبذشهرحتىمنهلكذ

أفسدلتمانفبةاللمجاوافيليهادمذاماكفقدقالفيهليهفاذاتقدمفيهلساطاناليها
السلطالنااليهتفممحالعليصبةللدارباليضمنالعتبيةفيالشهبواراأوليألبعدذلك

فولهمبأشولةوجالمائلكالحاثعلبذلكفلزمهمايتلفهبفمانعليهفهوحمجبانهلتهأازافي
ماعلىمبااتخاذهولولميهنمباحاشخاذهانالمعنىجهةومنالعجماءجباربرحوسلمعليهإللهلى
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مافلتهأوعلىماإلفيلكذفهليهونفلنايفمنذ1فرعليهايتقدملمنويتهجنالضعنالطألفيا
قللعااوهوعليأصابمانيفنهالمدينةاحبهصالهيدبذلكعرفلىةللىالالدفيماقال

غوننابةاهذانسملقاابئاعنعيممىوىوفددلعافلةافعلىالديةزمابلغئاثالموافياوقال
اااألولولالةوجهآلالعاةعلىذلكمنوالشنلعقورالكلبواالصؤللجلصابمالفي

ووجباشرهاكالوالعاؤآلعليفهىالثلثغتفاذابلبةالداصاحبالىخطؤهامضافجناية

مسمئلةالعبدذلئمجنايةصللعافلهماالىصاحبهفلمتقاوزمالكاوكنيةنهاجناانيهلثاايةوالرا
أنلثاقواهـيانهوهويعميفذهأنحبهصاضمانفيلمؤسةااتلىودفانةلهابلاوأما
ههةالهيتقدموالرادخأنإنخاذهحيثالمجوذلهيقذهأنلثاكوااتخاذهلماالمجوزلهذ

دوةللماااثطاطفهواشدمنمقأجلىوخيفبهوشهـرمنهدتكررذلكةفىكانفابعقرهاماعاله
قيفدمهوؤدأممنهبهدمهليغررفلماشدةغبللذىاالخوفلمائلاالحائطفيلمجموعةابأشمقال
ذلدلميبلغوانثالجموذلهببتهادأوفمتعدكنالنهأولميمنمهدعليهأشهدعليهعاههسقطما

ذلكاجرىالكباكانذااوأماالسطانليهاذاتقدماالدويفمننأشهدعايهأولميثلى
وانوثاقلالمعتىاوانمافيهلسلطاناليهاليتقدمحتىاآليفعنذولىشنهرفةلنداوفي51هيله

تخدهولواماعقرنفيفانهشيتهماعنلسراقالدفعطباذبئأنمتلذضخاالهجولماالكذه

بوبناوىففدواتخاذهحيثاليجوزلهيقذهبانلثلتاالمعنىوأمانيفلمعنهااسباعالدفع
لماشيةاالناتخذهالناسمحمدالنهقالماعقرلممنيضنهاشيتهلمارهادطبافياتخذفجنمالكعن

رعمهاموإضهعفيلماشيةواوالحرثلزرعاتخاذالكبأءوانمالناسادمنالدافيعايهاغايخافا
انالمزنيةفيالقاسمبناعنأصبخىورأشهبمحمدوهوؤولقالالذئابءنهايدفعوحيث
وؤدهـزلهءهنالصحيثاتخذهوإنفيهليهايتقدمحتىهنلىذهاتخالمجوقلهحيثاتخذه
عرااناذهـفلىأصابمالمدينةيضمناصاحبهيدخلهبذلكفدعرفالصوللامائىقال
مليياةبعوجدفيهوانليهالميتقدموانضدقافيهكاوجدتوانق8اليضهالمعاقاهذهمن

تصولبةالدفيبوبناسنءناطلملدبنعبداروايةنلعتبيةاوفيفرعماتقدمحسب
يتقدمىعليهنالضمانجمالابليهراذوفدأباطهارقلتأوتنةبوميفتقتلهيلاوعليتعد

بهونلباحكايؤمنوجهعليفيهبطهريجوزلهموفحفيدربطهأنيهونصبهبولسلطاناليهإ
حيثإلىجلهلديضذبذثرشالذىالعقوهـبالكاواالوجهذلكالتخاذهءلىحامهذلك

لساطاناليهادمكأييةعابالضمانإهمذ3ولناسهـاذاءةاأيضااؤوللسباعلعفرااتخاذهيبوؤله
لسدطاناليهادةدمحالبةءفيالدارباليفعنلعتبيةاؤأشهبوؤدقالاثخاذهصبوزلهالنهءهـفح
وفاقالماتفدملونفبهوالشهرتلهاءقرذلدهنهاولميتفدمخيفبةيريددانحتملأوجيرانه
بينوبينهفرقومالكلقولخألفافيكونواألذولامالهايريدآلذيتقدمأنومجتمل

اتخاذهمماحواطىماوجهلضررعليالدفحاتخاذهأئجوانماذهاشخاعنىمناعبابانلكلب01
صاحبلىانتفدموامسئلةضرؤهذاثبتاضروصاحبهبهفوانمايوبياالطالقعلي

لكانطعلينهاذاثبتافميهليهايتفدمعندىأنهملصكورهضرتذأهايهونغالواكب1
ذاالسلطانإالعئدالتقدمااليمونينهقفياوفدقاللمائلالحائطرهنواليؤوهضيتتى
ذلكووجهفقطليهادمبالتةنعدولاأشهدعليهفيهالطالسلطبثوضعنفانهملطانفيهحبمون
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مقامتقوملمساليناعةفجمافيهامالوأماموضعهبكالاكطحيىجمونوالببممقحماذدأن
ننيهوأمامنهقدمالتيهونوهذامبمأيهاايفمطرالناساألمودالتىهذاءنمئلفيالحاع

اثعلافيعبدالحممدفيقالهورءليهالمحونفىوهىأوأبفىلناظرلهوافهوالمالكاليهالتقدما
زعنلمواافيامعناهوددهادلصيدفياباثخاذمجوذلهفانهذلكتذااصممئلىالمائل

دوالتىالوجوهمنايمىالنهيسرقوالكنناساصلراسةدارهفياتخاذهسلهولالفاسبماافي
المفىذيةلسباعوءقراطردهلهأبيحاوانوالفتلىعقرألساوقلهاليباحالنهاالامخغاذباباحةالمثرع

أءلمواللهطةيدألادذلكومباحيةوالماشهوعالىفي
الأميمينبشماهدوذلكإتيةكافيذكرانولمفدولهاالةديلهلمتغفانلهوةلف
ابئوكطءإممىءنددفةفقتللجلاصمالاذاوأمادابعدمايأذشللىالخالففجهأنجموقيكتملو

بابهاألىالتفدمبوادجالبعداأعاثودانوالصولالاأوهـدةلىاالكبفيالمفىبةفيالقاسمماراجمابعطىةقفاا
وقالصاحمبهمدبةققونوييميناواصدةيكافونورنته4احداناالشاهدذلكعلىولىفشيمشسالكايكيىله

ديةقالصكاداشديدااذلكفيعيسىوايةوأناكررندشااالصاشهدبهالمناليثبضبغأسالالهلى21دجمنةقرل
صاحبهاغيرالمالاليسققشهادةهذانإفاسمابنهـلوجهدواخدوشابايينالشبتالحرالمممفقالوصبغهبعبغهزبا

ابسدعلىىةجنايةهذاندوايهأصبغووجهاضوالهكالقرضيمينوإدةإثفثبماتتدوجطك2هيلمالتوبماحب
انعسانهاجناشاهدينكااالهإثتةموفللغسالالوظالسبغابه
االهالقفماءؤجمادحعاىبذلكتنىأميأنثبل
ندفيهصدقلنسالاظن

يئلتووأبقاليلكقمضدلغتسالصبافالنميعكطلىلدإلذايغوبلألنظغاهثلىانعئميغقالياصىهيلعمائوالكذمتلظياطا
مفوجوزفمتلهفىنلىاليستعأئوابأمىأنذلداالعلىهـقوصحلةذلكمتلوالحماءهـذلكاالذلثعلىهـنومجاة
حسبوهذاءلمشالصباغحلضصحلفوأدأنردهافانالثوبصاحبلصلضذلثؤاليستعمدنيائوابأصأن
فولفالغوللذالثهأنيهونماأمياثواكرماحصوأنفصعغهاليهثوبذادفع21االانماقالمولهميبهوددالمتلهى
الحىصاواصلضلذفي

وجهينءلىؤدينكمروالثوبصاحبأناالكمتابظإةذيدلثكهذأأاعساهمااهاوأدأنرفاقالثو فهصبةأنتكأمياقالفاذبصبغهكىه7مليفولأنلثافىوا

ابهذثكأهيلهقولأنلثانىوابغلابغيرهذاتكأهيلهأنيقولأحدهماينفأيفماءلىنهلصباغاحلصيكلف
أنفالمابينة4حدلواجمنولملصبغابغيرهذاتكأميقالدرفانلفاؤىنيختاةواهمبغا

يفضلمنهاذلكووجهءخانيتةاونلةايحافقدقاللعملافبلفانكانبعدهلعمألوافبليهون
األعيانكبيعاسخاويتالةدظأدقفوجبعليهلقبايعاماوفعصغةأكافيدتكابالعمأل
2الصافيمامجوذهساثرالصناعوكذللثاصباغالةهـللةملبعدالمخالفافانمسشلة
بلثاصاحبؤهـلالقوليلشافىواأبوحنيفةوقالطحقبوجهالصملمنفيحهولمالهبالفوت
ع01لثوباوصاحبفيههاله5ادأداالمغههأكأذقسفحاثزفألعلصااانللئملؤوجه

ؤولالقولفكانلمباغالهيقرالذىالوجهغيرهذعلىوالصبخالثوبامنيدهذماؤتأل
سبعاؤىلكأدأدسجىكأأمييقوليالحائكؤىهالكعنالقالسمن4امىءقعيوىوقدرالصباغ
بيتاأنأبتىتنىأمي5لبنااولوقاليمينهمعدقملحاثكاانبعأدؤىسبعابلحمبهصاوقالئألث
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البناويقنعفللىخحلفافالفافانتحفىءمثرةعهثرهبلالعرصةوبقالخسخسافى
رمهالعرمصاحبوحلفى5لبناانضفىعاوانمةتفهليهايدفحأنلعرصةاربياثماءانانقفهه
فيهابلوالمابنىبكزالعرمسالملبنماهوالماصارة2ءيديهصائزالجائكانبيغحالفرقوالبناءاصاقال

العملاختلفافىاذاوهذامسئهوأحمأعلمواللهيدهةىالنهطهلذللثحاؤلعرمعةااحبع
فانبدرهمينستأبرتكااحبهمويقولهمدرابعهبأرهملت2بصاافيقولألصةاختلفاةىاقان
قالقوللمناهابخألفلعافعافولهـلفالةبالعملتوانسخاوتفافابالعملثحالميفثكان
ماصنعيدعلىله2لعمااانلثوذلكماددمنلنواافيدافعفياكره5لبناابعدلعرصةاصاحبفولي
لبناهوابلثاصاحبعليهعيهبثايهيدهمنملىرجيقأنوالبسففبمابيهلهفليفالففه

صاحبليفلفوليمنهوفبضدفاتةهملنثفيياثةذعليهيد5لبناةلعرعاعإليدمماحب

حبهصاوقالبمثميلمتألعانحاولوتجالمسثلفلهأعلماوابيدهبماةمليهمدفادمنهالبعرمحةا
فرمألأنبقطعهأهيتكاحمبهصفيقولفيصالثوبايقطعاظاثهلىمحمدفيلتابففىبهذااهيتك
2أفرالصاميسراذاابنلقاآلهياليابسهطعاةانيقطعهاالاذاحلفنفهوالمصعدقاظياط

وفدعرفماىعلىافطعهلتوباماحباللهتذااالجوابايصحوانفهومتعدئبهههلميأهيانه
اليدصدقنلمالعهلفيبمينهمعدإنالعاملاناألوللقوليافوجهلرجلمايقط

ذلكوانمامجبأنيهونماراهنحابمعنى2الصاعنالثوبربسكوتنوةلصةراانفي
فهومايريدلهفيصفالبهأنيعوافنرقاعنذااوأماوصفوندمللهافيبمثرعأنافترقاءناذا
علىالنوبعاحببأنيفاوفهاالفسمثالثنالقمهمنققفأندوالميسربنالهماعلي

فوللفولاانيهوبئبهذايفعلىالعهلفيلهأذنفدانهلصانعيعثقداوفلمواليهانيعو

ؤميلمأةهـالصانعأنهمإممرانهابنقولوجهوأحم3وافدهأكالباعندهمايتركحمالنهالعامل
اتفقافانهسممآللعرفامنمهـامقاهـممإبردودتصفةدونمليلاعلي4فمهـمتعدالقدابمثئ
دفقدرلكممايعاحهذارأيت2الصايقولوأردتكذاماحبهلهشيأفيقوللهلمبصفانهعلي

اسولهلمناساكطلبامايهئبهكللذااخفينلهليعملجلداصانعلىادخفجنلقاسماناعنميسى
الظهادهفىالقألنسوعاملالتوبؤىالخياطوكذلثلاليهفوفوالنهلميفمنالرخل

لصباغابفهلوبنافأىلونصيتناولهأميفاناللهذائوبىبخااذاقالأنهذلكوجهو
ضىمالقتبهلعنعتهأوافئرنالتفوضيقهفىالمفظكاناذاوهذااآلعيألهيممتثالبهكان

فقدرتمهلوجهلكأنؤلكنهتعيينهلثوبابالىطونلونامايفتضىبهفنرنولوانمفويضا
دجالأهيفهوفهامنكنبهرلؤالبغيهاذنلثربالصبغبالاوأهاالقاسماعنىعيوىو

ذلكالنليهالتفويضامايقتضىثوباصاحبلميوجدمنانهذلكومعنىاريةأوضادم5بمثرا
وبهـلةفاننطالفهذانواذاتقممإلخفينهستلةفيفولهفيماثقدمذلكعلىيدللهاذن

منقالمنفولأعلىوالسهلصباغاالىالثفويضباطالفهلؤاليقتفىالثوبهذالتوبأصبغا
يجوزانهالخألفالنهىقااعلىانهيقولمنفولعلىوذلكأيفمالفوراعلىاألهيانبنااأ

لتفويضاايمنحبهيقترنألناألىنمألولالقولاعليأنهالوالفواعلىلمطلقاألمياهتثالاوأ
لهىلرجليسمترايأميلرجلافيمالكولةمنالمدونةدماوفيضالىشثرافولهسنىأيفناوهذا
بالعوفالقصيصوهذااآلهيكمخدمهمثلهامنمنيهونلهشترىاانلهأفهالهواليمةخاد
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مقتعناهعنببرفهماوهدمذلكاللفغااقئضىاذااشترجمالهخادمأىلزمهالعرفيولوال
لصباغافيمالمثفوليمندقنةلمدافنىلقدوافيواخئافالصبخابهذاتكأميلاذاوأمامعمثلة

طاةامدرابخمسةأميتثالتوباصاحبويقولمدرابعهثرةصبغتهفيفولالثوبيصبخ
بهءلىكذبهبمايسيدلذكدمنقانذلدييمبهلصبغاقلتوبامافيناذااصباغافوال

وبنىلمئلاجارةاالىردبمااليشبهوانلثوباصاحبفوللينالقثوباماحبفولوبئمبه
يشبهالصبغنمافيهوهوأنجمونماتقدم1أحدشروطبتألثةلصباغافوللفولاأنذلك
فيهنفدانهعلىاتفقافانبغفينيململعباغاقولأويتفقاأنالثانىثروالمافال

لمايشبهيلصهامنكاذ4ماقادذااإتففاعليهلذىالمفدادافيلثوباصاحبفولفالقوليصبغ
فيةعليهولىفبالتوباليهورؤحاذالمفأماعليهبويغهعندهالصباغالثاكانيعمألثرطوان

وأحمواللهأعماليطهالنالثوبعماحبفوليلقولاأنمايفتضىمسشآللئيابفيالمدونة
وكذادوهمابابركذابللصباغاوقالوالعوفدبغاياصعلتهلتوباوبلواذاسمتلة

قالءيرهواالردأصمثلهأبرمثلبمايشبهاذاالعاملفولليالقالقاسمبناقولينالمدونةففى
حرأنصباغاادىنانثناواألجرةهذعليهيدىولهليصبفليهادفعهمقرانهالثوبوبالق
حلفأجربثلهكثرمنالصباغادىاوانشيأبهنفسهعنيدفعالنهلتوباربعلىفاليمينمثل
لمئلأجراعلىالقإلةزادمنمانفسهعنليسقطالمتاعرب

لميقوليبصبغهأوروثمآميليكادفعتهقولفاليخكأنبصبغهكلنمآهيلاذاوأمافعسل
ونةلمدافنىلعملباتىأميبل2لصالوظبعملفيهكيم3ميويعةودليكادفعتهلقليكاادفعه
ملالعافوللقوفياالماجشونبئوامطرفعنفيحبيمابالومللعاافولقولالفاسمابئاقال

ذلكففدومعملليدللعاااناألولهـللةاوجهمدعمللعاالمدونةافي5غيرلوممايشبهبغهذاا
فعاللديهونواللقبضاعفةفيمللعاافوللفولاأنيهبرتجبفليهابئساجهحبهأقرصا
ليهؤأمااقسافيانماهولتوباربافرارلتاقأنالقولاوجهواالببينةأواتفاقمنهفبضه

لينهلللعانيملمانؤهـلهلقولفالثوباوأنكرربلعاملافقدادماهلعملامنفمافيهاالذن

القاءيمابنقالهمثلىأجرةالىواالهـدرةاالمنفيمايشمبهملبعاتجوليلقولظذلكاذانبتفرع
اديذاالعاملاانأبوعدعبدالحقوؤدقالادعاهأومالمثلااجرةمناالفللهغيرهلوالمدونةفي

4ؤملبلكذكرأىداشياوانبهانفسهءنالمجةاللثوباربعلىفأليمينأجرتههايشبه

أدؤمهولممنىسرقنتوباربواذاقالمسثلةالمثلأجرهمازادعلىنفسهلمطءنالين
معموالخذهلمتاعالصاحبويقاللفاندخالمدونهافي3لقاابئاتالفقدملتنيهاسفبلوقالليكا
بقإلةهذاناشريهينأبفانهـلغيرمعهفبمتهفعدواخذهملىالعافيلنأبمثلأجرةدقعوا

مطرفعنببحبدناوروىصاحبهعليحدمنهمامدعواألدنهصغيرمعهولمتاعهبقابةاوهعله
غيرلثوبايلزمهفجةأوخلعاقيمةليهايدفعأنلهويهونثوباربقوللقولالماجشونابنوا

صاحبطينكافاشرأبفاتبغيرشئمصبونكاالثوباليهبمملمأنأصباغانيشاءااامصبوغ
فىالنسيروفالالقاسمبناعنأصبغ5دوااصبغبامتهةبثازادتلصباغاأبيضبصممهلثوبا

ولمواحسدمنهماشبهةلكلكانلماانهإالوللقول41ءومدعلعاملواشريهينيكوفانالالمدونة
لغيرانافولوجهوبهةبرث5غيرأرضفييبنىلذىكاركةاثالىاالبايةعهماأذمللعاابتعدىيعلم
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مةقهيدقعأنعليبرولثوباحبصاعليلمثركةضعردايدكألأنزرمجوقلهمدعنعاماا
لثوباربتاراأبومحدانجاكقاللضلقاافيملاافوجهذلثذاثإتافرحلثوبا

ذلكأدىر3اخأوأاادساممالصبغأفلاكأقينتولصبخافصمةيعطيهوبهذثويأأن
مادؤمهاثوباربحلف2اصاادامامتلااصبغفيمةوانكانتعليهواليمايئلثوباربذلك

فأليمينضأببهقيمةثويعطيهانلصبالغاطاعفاننهاءولأريدانقالفانلصبغامةؤيؤدىوليها
الالغيراؤهـلوأماعلىملقاسابنابمذذالئوباقىأبمخالفاوكاناشربهينوانماحدءنواعلى

لصفلييناقولاذلثوباويمدفععلى2لصاصبهبرا4ثملهامادفعهانهلئؤباربحلفدعاصاخا
ىيقتضالكتابهـلفظظاانالحدعاباهـلفظلظالفونحاوشيوخناتفيوهـوالة

للهاىىأبوالوليدرةةافاأقاللفاااللقيبرؤاإتولوهماتأوءلىلحييراؤبللفاخاا
ممااكييراااكهيرألنالماؤيمايبداباوهوانأولىهـهظاعليالفظالاندىوالذىءتعنه

اصبغافياالذننعابدساهامهسهنةعنطليسةفوباخافأوالربيمانسداالبسمق
وباابإيررببدئاهـبايئذلثفاذاكللتعدىامنعليهادمابئطءنإلسةنعامااسكلفو

قالصاصاببالمأءواللهألمدونةشرحفيهلةاممهاهذهفىوللةاتوقدإممطلهاالصليألن
الذىإسهيارجل7خرحتىلىاؤيدؤههبهكأؤجطهـبلهاليايدخلصباخافيقولىلمات8و

دفعالذىفوبالبسذااوذلكلثوبالصاحبلغسالاويغرمإسهاالذىعليالغرمنهاياهاأعطاه
انفولهالشلهوضعامنؤليماسثوبهانههـفويولبسهفانلهليسبانهفيرمعرفةاليهءلي

كامعندكاضعاعخاعااضمانىتضيلهالمقادضدهفهالتىالثيابامنبهأخطاماناصباغء8ا
اجماعنهأبومحدااضىلةاوقاللعاالءاعابحأكالجلةاقىوفماخهمذابعدمانفسرهعلىفوهفي
زد4اواوالمدونةافيمالكقالاالذلكاناسااليصاحعنهاللهرءىبىطابئابىءوقالءلىاىاا

صالىدكطضرالبااطوجمعاسلعاتلتىىءنئاكانعنمبالناسذالشكلنىواناساوذلداصلحةوغير
العناعونيفدةموإال5لعاالاأدكتوماإصاحةةضالطعاماالكرياءاهنةذالثثلو

اتألفلىايعةذوكىبههوفيلسلعابابوأرهـلصناعونظمصاحةبهذلكتقعلقألنمحدألقاضىاقال
سيقهأوثوبهصحنيطنأنصأحديسليسألنهاصناعاالىضرودةبالناسأقوذكاالءوال

قولىذلكدعوىالىلتمصرءهـااالورهـالضعماعفيإعلصتاقوللقولافلىقلعايصبغهأوطرزهأو
واليدفعو51ماذكزالممنفأليؤمناتاعالهمايدفعواأنماافيأميبينمضررألاساحابابأر

صنفسهمةلمنةينالهؤبضانهئالىةجنودليلناكليقينسفخالفالنهمكانتفمبؤبهمفيضر
ولوشرممممئلةيةلعاروانكالراتلةفيؤهـلهبليةؤلمخذبعقدمتقدمالسققاقضكيرا

وىءورثعرطالنفعهلممالكعنأشهبعنوالموازيةالعتبيةفنىعلبممانالةانهاماخا
كشرطهبالشرطلىزنةوفالعليهقمتةالفمانمحلانهاالوللفولاوجهمهينهذللثأنأشهب

سبالبينةءنتافهلضماناعنهطؤيمايسةلضماناشرطانهالثاالقولوجهووالببعاقرضأفي
لتعسطاشرطومنافياعافيديقهذلكهعىعنهألنإسفطوذلكينفعهأندفوجبغيرت

سثله5أءواللهالبنةمعضامنانهرءنأشهبهـ7اثوااالؤهضاءفيذلكشرطنعف
اوىدردؤصميعفيهفأعاملىتىحتىآعفدىففاليهوقفيهمليهاصاخثوبهىأعطنو

اصاانوسوائلةءسهاالمانةالءلىلهاعندهءلىقىكهألنهضامنانهغعنأصبإب

مالىكاتويمقال

لعهايدفعلصباغافيولة
فيدفعهبهؤصطئهـباك

يلبسهوحتى3رجلىا
الانهاياهالهأءالذى

لبسهالذىعلىءسم
باصاالغسالويغرم
لبسإذاوؤئمهالثوب

علىليهادفعلذىالنوبا
فانلهليسبأنهمرفةغير

سانهوهويعرفلبسه

لهؤثوضامنثوبهء

لق

بن

صع
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اذدؤهـاللمشتركاؤبضفيفموللشالمشتركايفمنهـلهةفيحنيفةلىخألفاألأومئسئرضاصا
لههيهـالذىواظاصالصاحاليفدقمالكعنحبيببئاوحصالقاضىأبوكدهحالذى
ظاصاكأمكانذاواأصبخطهوقالهقاللمشتركهـانوتهطفييعملوالذىفيهعيحنهمالى

منأصابناوانيرهوفالقاسمفياقالبهونهـبرضاضانهبلمذارمنفالمشهوعندكيععلالذى
دؤعمنقالءيممبىلعتبيهافيصةخاابرذعلاوانللعولسهنةينصبلمالذىالخاصمعنىكان
المينووصانعانفسهينصبلماذابفمنهلمعندهاعففيرؤههأويخيطهاويفعرهرجليلىازبا
نإصالوانهلمئاعاصاحبمنزلفيهـمنءفيالخاصانلممافاذانوللذلدفيضنفسهينصبحتى
دماأوالحرقمنلثوباأصابمانولاليضنهالعتبيةاىبوهـبنوامملقاابناعنىعيهىوففدر
ناعالضمانحمماياخذهءلىكاندصاعانهاالولالفولوجهنفيضسهةيغؤناناال

4يةأنلىصةدكالوثافبايصمههلمفيهحلماررقابضأنهءلتاقالقولاوجهوكالمشنرك
مالكعنرهوتحبيببئ51وامونفهامأوبغيرأجرفاجرباهوسواءملىسمئلةامانعا

ةبتلهلمتةمصانعانههـلهماوالدليلءلىبغبرأجرصنفدنالفولهؤىحنيفةخالفاألب
وانكاننعلصاداويضمسمثلىباجركالوعلهمناضانفلهـلههاؤبضههألكعلي
صامره4يوبلثكراانلقاسمابناعنبغأعنحبيببناىووؤدوالمتاعصاحبمعه

بينةبهةممطلثوباأصعابلماءقنحلصااانذلكومعنىيضمنوالتعدفانهيرثفريطتمنففطعه
يعولءههلثوبابصانولوفرعفصدهاليعلمألنهبالفمانوأحقؤفبلهمنأمبهأماادوا
الصاحعلمنكانوانلصانعافالضمانءلىصاحبهعلقبهأصاؤمالمواابئواحببفيادقالفة

لىكانما3فعامنلوكاننهاذلك4وومانهنصفنعلصاايلزممافهوثذلكواقجهلزالومنه
ألةسمماؤهانأنيهونلةزبوغالانبهاخصولميهنأحدهماماندبفاذائردمامنم

فىأوسيرررهأوئوبورفعهضاثمصتليئىجمأكانوانليسيرافيهأصاحمانعلصااويصمن
لماانهمذلكووجهمحدابةفي3ثلهومالثحبيبءنبنارواهليهذلكأسلماذابقايمتهدةف

رإاةأواأفسداظيماطمسثاخناواذافيموجودالمعئاؤاذالعامةللضرورةاليهمفمنواماأسلم
ؤبومةماقييقاليرفاهبعدأنمانوالمحتصرءلميهبةزلمواافيمالكفسادايسيرافقدقاللثوبا
وىورليهادةيومتكهؤقضكاوان3ذالثمابينفيغربمفواصييوماذكصيحاوهافإلتلمها
قواليضزيةلمواافيماالثوقالصمايوفابتهيضعنهأنفلهنجياطةأفسدهفيااماكعنتوبنا

دىولوثةاهـضعهـيخرمأولعتبيةافىبغأقالكسرتذاابهالثةلوافىةاليهدفعتن
هـيةلمنحوالرهـهيهلمنتدقعهـكطاةاذلك3وبوأشهالقاسمفيوالكماقاللضثنلبقبا
يضاسأواطهالثكممشفيمقاللصايقوههلسيضوالميطاراهامرجببةوالدالنفئممهلمنساةوا

مأواطنتسهختامنوتفياصبىايختنرإقأوااكيهمنفإلهـتلطميبايهأوبهو5لدواايستى
ماقالهدمماتةبينوهذافي4سقلةوافرقنهمأحدنصالنهابهاصاؤجموتلعرسايقاح
منالعادهبهماجرتلءلىوهـالعولفيأؤناذاحبهالغروفطكلذافيبىلفااأنبحهابن

لمافاذلينةبنيربتلفأوبالتعدىنولكايضوانعااعلىفالفمانعايهحدثلماففدمرضهلعهلا
قاليضهـانلةافيلمدونةوايةلموازافيمالكقالوقدفألفمانءلميهمجهولثعدوالتلفيوجدمنه

أوهمنةدفرمنأنالناراالغلبةومنوسببهليسءنترإفهاحالناظبزوالفزلقىءنأما
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نفوملهوفدفسدبمسببهسنمااليسولمنتنافقدتعدىتفسهغرءنااقوذلكنفيفهيفرط
ألضمانلموجبالتعدىاشهففدوجدوفرطفياظسكيسنوهوالنفسمهمنغرذاالفرانوافمانهعليه
يمنهوجهعليسببهدمنلفساافانطحينهلقمحيفسدانلطاواطتهخيالثوبتفسمداظياطوأما
منهزاإلحتراطنهوجهعلىسببهبفهاخانلواظبزفيوكذلكفمانهعليهنفغالبازمنهشااال

ذاالؤلؤةافيوكذلكنيدلضوففيمنهأوعمثبتفعييعحترقلوانهاحبيمابنالوقدهنلض
انهلبصربذلكاأهلقالوانبىنكاأميالنهاننرمثوانمليهنفالظهموضولثفبهاءنتنا
فيلصانعالىفهالمسئلةللىأاعفرزلمثل3ذااؤهـعمنهـضافمعهومغيرمناولهت

لصنعةابعدكالولؤيلفلمشزىواصبفائدفمفصنهاذلكووجهفبضهيومفجتهلئوبافمان
مالقاسافالومخوهففهبومجمتهةضمانذعليهاواافياففدقالفيهثمتالعنعةائاملينةوقامت

فيسملفاابناوفالاالبرةوعلمياحبهنكزالموافيالقدةإفهياعهينةولوقامتلمدونةافي

نلثوبافيعارلمالعملازانلمواابنافولوجهحبهمالىاهللهالميسلمالنهعليهأجرةالمدونةا
بحاقولووجهمللهذلداعليهءوضفصارفمايملكهفدالنهالعملصاحبهمنفبفاذلك
بدالىلثوبابرجوعلهالقبضالهاواغامجصلبقبضليسالثوبفيالصنعةحصولانالقايم

لثوباصاحبدلزململصمعةائمامإينةوفدقامتلنةبفسبرلثوبالؤللفنهاذللثعلىيدلبسهصا
طكاليسةاحبيببئاىالناوفقدروبغابةاظبزحتراقاافراناادسذاوامسئلةمنهالعوضا
أصألولمبمالوذفأأوغزلهلرجلخبزذلدانهابهمايعلمنىللةبزأوااظمنبتىذاالفراناعنلفمانا

وجهعلىفهوعندىفياعاوتافاغيرمعلىمادىذاانهذلووجهلفساحترقانهاالبقولهيعرف
دعوصاحبهببنةبغبردلمااغلبتهنهافولهفيومصدق2ياباةظبزاكانذااوأمافيهواليصدقلضمانا
لمعنىاهذاصنعةءلىعاحبلدلدكلوتمقاللؤلؤاثفبفيالعتبيةفيأصبغلكلفيلتعدىا

زفهبيعلثوباادكأصاحبذاالسوساولحسلفأدافرضفيمالكعنحبإبفيكراذوكذلك
دعبزاظولوثدففرعبالدعوىاليدزملتعدىاالنومصدقلفصاواذلمثفيمدعنهواللقصاا
لونونوفدقالحبهصاليهاوؤدأسالهنفاولهنجااأصن5وغيرسنويئفقدقاللفرانا

وهـبناهماعفىةاليهاالبساالممانعاههوجبذاوا4عانزوةهـاناةابهولىدعلمحبهمافىكه
والخبزتهدأصفزنبأصانبأسوالثلهاطيهوايهغبرءبنتهطيهأنبنىجممجمالياحصرالخهوا
تالشبخاكمحديريدقالقوبالمهفيغيرضبزتهمحبدالحماليأخذبئدوقابرمها3ذأيا
بفطعيخطئأنالصغبراالمونفيعليهفألضماننهالخاوأمامسئلةنلرجانفالفرانا

نمجنعطالامالهؤقلثلثارعنوماؤكثرفاذلدالثكمنسلضهعافعلىفمأوبهفةاث
والبيطارالضركىوقالعلطباوكذلدمالهة4ذلككاصهفصهـءنوتناليانوان
أنهنةببثالمتاعبعدذهابلصانعاادكأذاوامسئلةمالثعنبحببئ51ذلدروافبؤقويعا
محدءنوىرفيهجمترقالرجلثوبورأىتلواحثرقذلكوالمتاعذهابؤىصدقلىقس

إتلبايهدمأوألنىأوسيلغبرسببهاناوءنااندهلممحدحتىقالاهـءنالكوكذنمالدهوضاص
مالكبءنحبممذبئلمارواهمخالفمالكدءنواالذىإوءذافمانافيهطةفهذاوس

دىتواكلمدقاهاعاماللثوفولييعهوتاماعادىت4لثوباإحبوادكألفاوافرضقؤى
انهماحدااوايتانرسببهوجهأشكليمافةذاهفهنىوأحمأعلمللهوالمتاعابماعوىبدلزمالث

سادسفنتتى09
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ثبتأنفوجبالفمانسببدىلتااناألولىيةاهـوااووبمصدقانهوالثانيةامنفالصانع
انمالكيهأشاراماالئانيةيةالرواووجهعليهالمغيبذالث2أصلاصااحقؤبالفمةحكمه

لمغيبهـالذىاممانلضاسبماسؤمنهـتبرظاهرولتلفاأنذلكومعنىبالدعوىاليئبتلتعدىا
باأشكلذاالفأروأءاوقرضرالسبمابكالحرقاوتيقنإبهيوجهأشكلوهذاؤيماالمصنوععلي
مالثقالاكلعندالثوبايةهـضرلظافيلمدونةاففىفارأوغيرههوفرضهليعلمفلمنفسه
ؤىوقاللفارؤهـفاأنبمينةيقومرحتىمااةانوليضلفارفرضهاأنمسثلتكفييعلمومن

فىيةالموانيؤوقالقفألبهفميمحيرصمنالمدونةفىقالالناظراليهذلكبينوالموازية
فارأولحسفرضنهابينةومتفصمنفانعلطفاقذلكلأثواناسوسالفاروطساهـضة

الخياطلجهذاوامسئلىأءلمللهواانلةوهوامالمثهـلةالوجههذافنىحفولىبهنسوس
بومفيمثهنهيضأنبينبهريرينقصهلفتقافانكانويعيدهفتفهفانهخلدالىالثوباوجه

ينقصهذامليانذلكووجهابنهإبىصةممنونقالخياطتهواعادةبفتقههأوياهيهفم

ذلدنفانكهواسثدرا5تضيرهـممايستطاعولجالمقصودان4دلمعتااالوجهعلىلباسهيمغو
مدممافعلىينفصهذلكوانكاندفيهلفسالامنمادخللةناواكاستدرااكمهلثوباصةالية
مادلةاجأضذاوامسثلللهأعسلمواسهنةنقصءنادؤحباكصاحبلقييهالناهن

يفسده5ردنفانسجودهتيعيدهأنعليهبنهاؤىكتابسموقاففدقاأسودرديئاللثوب
نةبيناادبذلدفساأفسدهوينظرنجاقفاليردهيكترقأنوخيفوجههوينكسبأنيسترء

قالالردىءمللامةفببهرأعطاهافساديسايااإنفاماوانفمهفيوبمأسصربريدعمدىجمته
لجمافسادالثوبتمننأحاذاضهتبيهشدراكاأنذلكووجهكباوزثصرطهأبومحمدمالمالشيخ
داالبافساذلكالئموانكانمهاتمابعدفعليهيهمهلمستؤجرعليهالذىااألولعلالنعلهلزمه

قجتهيضمنهالفسماداالكثيرفيوقالهاهوجمليههءلىأويأخذفيمتطنهدضبينأنفهوفيثوبا
هىالردالعملقيليهايدفعأنلهليماسبرانلفساداافيوقالمنهيضأنشآانعندىذلكومعتى
حالقهكيلوإذامسثلةئعالىاللهشاءانوهوالصوابلقيمةايه8ئضفيخيادالهلعولم
خفيينهتضأرجوأنيهونلكماقاللهمنهوضعاسملفاابنافقدقالاليهوأسلملطحاناعلى

حمنوان5وغيرللطعاممنوضارفموهواالظلعناعاحممهجندبمانهذلكووجه
فقدمنفماأنهذانبتافرلحلهمنهـضالطعاماطللمنفردالحالاأيفماالنوفاهنفلينطاا

منكيلىفيعطامحيلباأخذهانهيريدلناسامايعرفعلىدفيقافدرمانقصيعطىسملقاافياقال
زاواابناوقالملةاألبرهوللطحانحلفامنمانفصبالطسنيهاىثانهالناسمايعلمفيقالة

ستوجرؤدانهاولااللقولاةوعنهسملقاابناروايةمنلعتبيةافيمالكهـلوهوةمثلهقخعليعه
لهوغونويطحنهمثلىمحبةيأقأنفعليهاألصلاذعليباالصارةتعينوالالقمعنطعلى

االصارةالناألبحرهتقدوهنوسقططحنهعليهيهونوالمثلىقحازيفعنلمواابنافولوعلىألصوةا

لمأهـللهوالطحاناؤبلمناءالفمياعأوالننلطافيحلقهاالختألفبعلدالعينمتاص
وايةرمنلعتبيةوايةلموازافبالحجارةفأفسدهلنقشاعلىعلفهاالطحاننذاطوافرع
حبيمابفيالثوبقالالحائكأؤسدااذوامسئلةأصبغبهوقالمثلهفحعايهأشهبعنأصمغ
تهقيهفعابتعذرسثلهوانعلهوعليهبهأتاهلحائكلغزلامثلوجدانسمقاابئاقاللغزلاورنة
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سملقاابغاعنلمدونةاوقىسملفاابئاعنحبيماببغاهحلذىااذابهيههالصارةاخوتةيقبضهيوم
سوشله4قيهلهشرطهالذىهـلاطوالعرضانكلأؤللهءلىنسمهالنهالحائكقولالذىفى

ذالثؤعؤيمته4باعاثوثكلانؤيهلىكاقالماالنمثلهالفهـقهفعارجلشلتلمثستهانومثلال

النهلمهةلهليسولهيريدوقيأنلؤورفمئلهؤيهتعدىمنفعلىلوؤنالغزلاأصلغيرهوقاللغزلا

يمةلةاؤيهتلزمالذىوبلضالأمىوجدالنهوانلهلهاسيريدأنصحتملوباغايوجدمثلهال
لمألفوالشأصلهالختالفثلااليتعذرفيهشلااانذالشاووجهالمدونةفىقولهثرءقهـاألظو

لفإلآلاالىلعوبافيكاءدلموزونانآلوان8صافعهعدلفلذلكتفاربوجهؤب4ءلىنعةأا
هـينظولمتفاوتةةتاةفيناعتهوكازتلجودةافيلىامجأسلمفالمانهلىعمذروعاكانوان

أنالغيرمبنبهاحتغممابالمثلهـلالةوجهوأحمأءلمواللهمةلقباالىالذرعءدلةنكللىتمالىا
خسهحمتنهفاابناالؤةذكرالذىالوعليةهـلقباعلبأقذاثبتافرعالوزنلىأصى

لهحهإمفهلهثبغزلويأافإلباخذاقائمةاالصارةأنحبيمابءنأصبخبناوحاصهانمداالصارة
لبطوعدمتالمايئبتفاذاذمينشلتبأنهلذلدواصتجسماةاابناقولحبيماببنإراواخ

ممءنءدماةااابنمادكأءإيهذلكوجههـناصبهبأنيموانظرأفيهذبهاوصتاكالعمل

ينالتدوءوتفإوتفيهلهـهايهاختافواذاافمعفواهـةاةوااخاظواالرقةفىوتهوتةافيهثلالا

الموازبانهبنابهاخغماأءبغفولووجهاألعالوتعاجممياصانهممهكرضاعوجببالعقدصةالخت
سبعامهئإللهشل51ولوأعطافرعمارةالاشلمفيلكذواوثرطشلااسبئلغرضأإلس
ولوءيأخذدأوفإلآلغزلهلحائكانوليضأنلهلمماةابناعنونةلمدائةسبعفيستافنمهـمهكانفي

ةسبنلفلةاماقالهاسمءلىالةبناؤولؤوجهمملهساببساألجرهنلهغيرهوقالجمبءأجره
وضالهجمبععليهنبهىفاذارةالعملفيهـبىالنالثوبءيباذهـفيانماصالنأن

صينةأنبؤهـهـجرعايهةاسماجملةنالنفصبابمنالغيرانهؤهـلووببهءافىكابزن
الغيرولية4قلنافانذلكذائإت1فرعلهمنممهشترىامابعضيخفصماملطعوضهورن
بعضقالهىامدولانمامابيمانطفإسةؤيماءللمهثسوأؤجماشرطأبحؤظهلىاسنظأن5فعنا

ادةالزأجؤالفىالاصةلىبنلافاففدقالةوطلمضااألذرعدءلىقاؤلىةهـعهـويينلةا
الغيرفولياالبرعلىولهانهءيبلقاسمابئافولءلى

الأوثظرفضررينهـءلى3ؤنعمناععندافيهملمااليهياعؤامافيهلماث3ذاوؤصل
4عتئفأممامايستةملهمايكأءنهتةالديعهوؤسمهلىمايصفنىءتيستمؤسفيهؤؤهليلظرفافأما

يدوحلثوبافىأشهبخءنأصهلعتبيةافيوقدروىإخلصاهنهاليضانهبنااجمهورأعليهفالذى
لميفمنهليهااتاجاليسكانوانلصاخاحنهةوقايةلىاصحتاجرفيعالثوباانكانمنديلفياصاخالىا

ثوببامرووةإذالةيلهأوؤدزاملفوفادضاعوؤدفاعذااوباثامنديلقولاليضنهاةلواافىال
بئباظإذالغنىاظبزثاخوللضيهافبماولوفاءترفيفارشهـةأفصناعماأفرانانولواليضليها

انبندأشهؤإجةاطعاةاميالفىلحاجةافةصقىحبإببنواثبأشبينالخألفونيمفىانماء3يا
الحاجةبمؤئروانماحبيمابفيذلكءنداواسحمانلةاالمؤفىةبئةالحاجعنلةهـالىاحتاجماانهة
لععبيةءناقأحدهماؤفاعاإصاحؤخرالىاينةبحأقومنئلسعنهفنىةالديمهأنلمؤهـةا

عنهتغنىههالذىلظرفبهكالههـلالتعاقانهذلكوومللاشهىاألاالنولاليضأصبغ



كرتفدديهحيماشيفدلطهـليهحةءةصسل
فملحماصادمدلعرىعمدلطحاههلقههـصاهـلتا

سلدشيأ4لعودلحيامهسيصاعحدصيقل
سسصودىقدلمعااىصلدلهيةلعتعليهملليه

لطراىصلىلىقوحهولىقتهدميهت
حهعصهعىلممتعاقخعاقءههاهـلط

لمعالطرعيرللهءلملىسمهفو
مطءحرلمصهاحرالحعلىءمرحرصماصل

ملقصاطيهحيرسمرءاهـ
يدىاليىحيرلمئصشبحيرءحهدحيرلم

بحوحتعالمسههليمووكايعهابههىحتياس
حرحمرلثيالعسارعليكشهصصمعءيةلعتطذديهمل

يتصركواللحياكدلدحرصاصومهـرتلهاليدلعيالهـل
ساهدهعىهقاطعةعلحرعليلدميسرصاممولتت

مه3هزلحمميامةمليكاصعاالةعاقرعلي
ملتعلقسمملقهإلقسمهقعليحرالحمطممسلةص
وريةلعتللقدسددصعتعلقءلكصاحم
هـليصعهستاروقصاهيفدءمهكا

مودولحريصيصاكتاقدحدمحدلسيحيحر
سيردسيوحماعيمحدصدليهلسعحهد

حلصلحهحاسمصماوعليلدفوفىسللحهصا

هـنلسبيهدعمدىليماسيهمصرحبرصا

صحيرمحليسصماحدهوهـىء

ليايهءلهعمهءىستهيتساءرلتعطيصماعةتلصههـ
ىوءءيهيهسفءلهعتعىيرىسش

صريهستاحرءوهـحيرلديهويهء
كدلدليهسريهلحياللهـويالكالطعامرشهلتمكل

ديهمحياشههـترديصيحلعملهلتمرهـاحص

ىءلصمامعيعلىللهءمعيمهسىلتسر
هـيططحاهـصةصبىقدءصاحمهمهم

ههـليهىرمجرسءفحاولصعاحمهعصر
لعاىطهما
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ملقاسابناقالمالكاأجرهوله4علبالفماننملهأوالبالخهيذهبأويتلبامافىفيسرقفينام
ممايغابكاناالبالتعدىالحراسلحبمقولزللمواارناوقالأوؤهـطاألجيراالهاضبحنزإل

وؤدضمانكالمودععابيكنلمةبالعمللهالتعلقمؤنذلدانهووجهأوغيرهطعامنرأوشعليه
ومنبحهن4اقاليفسوالمشتركورناليضالخاصاىالىانبالمىادنحبيبءقبناروى

وىةأنيأخذماالههناالمشنركمعتىبوابنوقالظاهرهذاءلىلهـتنو7ؤأخذبه

قالعليهالضمانانهابناأنصءايهىثراءفالذأوالالبيعاألجسيرعلىوأمامستلةعايه
لهالئعلقفظمهمهأنهمنماتفدمذلكووجهثمنهأوضاعخلمبهاضاعانعليهانزالفلموابنا

لفاسمافيافقدقالبالتفعييمقولةفاذاؤهـعصيرتعدكالموعتاعءنمافهنولفلممليبال
انهذلكووجهيبعالتفنفلةوالةالنومفايسغيرهالىبيذوبهماوكليئركأنيعالهق
نألثاج5لغيرواالستعمالبحفظهماوصفظقىكهامنفاذمتاالحتراواليهنهأحدمنهصالبد

هـاالفلهبعملهستههـطالتعلقالذىالحارسوأماؤهـعمعهلحفظن5والاالحترازمنه
يبلغهحتىلهأجرةبفعألفأللطريقافيكيهلطعامأواالمتاعماملوأهافعلاسفماضاعكاءلمألوان

إهةالصيتلفلهثراءأوالمستأجرالبيعايهلدوأماينةاسةاسبمابفرالنهءنلافيطبمايوكذلمث
وأنولعملامامااللهفألجعلالجعلبابمنذاالنلمواؤاارنقالهلههـهأالانهايتافأو

يباكهابخادممعهإثفجنمالكاقاسمءنانالهـلعتبعةاوفىلهماباعأونلهبتاغاماليهاليوهـ
أبومحدمخلثصاقالعليهممانوالةمابلغبرساباالجرنلهانتفذولقهـلطافيفنابمهـلب

األجرةفلهلطريقافيبةارابماتتانمالكاقاسمءقاوناوفدقالجعلدتلحارةايريدانها
مامهاالرأجرلهفالالجعلوجهعلىاذمنكانماأنذلكووبرسفرهيةبةلهصمأنوعليهكاملى

لهءقوجعلالعينبفراتاالجارةوسخفرهماكفولاختلففهاهنااالحاوهوعليكانوما

وأمامنخلىمموأحملمأواللهاالجركامأللهلوجهأبقاهاةوميماعسلساببساالبم
لهالذىفأماعللهيهونأوالعلذلكمحلهأنيهونأصدهماضربينفعلىلىهـبربراشةلمها

عاههةفالثعالمابذلككانانهالكأشهبءندقالففالطرقكأيخطفكالوكيلمعءلىءل
وقدبالداللةبرلبهالمإفم14ذاحبيبدنقاللهمائالشبأشماوقالهئفالثهبهللجااوأمماله5حرااوا

خطئهمنلماظهرلهمكأعنهةتأنلىبقدرممابلغهماالبرمنفلهملميبلغموانمألاالصافلهأخط

بالضاذانكسالخياطقالوسئآلاألدبوعليهئلهفالنىلصاوءوغرهنمواز
والضمانءلىالزملهثرالامالثعنلقاصمابناروابةنيةلتاففىفلميهسماهـكؤقاليميريتهاث

وقاليفدنإدؤةلىبجذاغراهينهتسفيمالكقولمافواوصيرانانوكامألاالولهاطفيا
بصيراكانانرديئاماالفرجدفيهدنفدناسعأبرنفينارالمدنىدادنوقالولهأوالنالدءول
رؤجماالنهمناضفهودهؤسالبيانفيهسختلفمماالنوانطنلميهفيهصكتلفكاهلردى11وهذ
وءهـقبقولةمثلىفيبينااليختلفهلردىاكانفانمسهصاهألغومنندؤفىلوايدركهكان
أبرثهمانواحدصوانروللمدلهسقىسختلفممانوان
رعنهثوهـالمهثوالموطأفيمالكوؤهـلسالااهـمويةإسااللىالغرمولهوةلؤ

أناالأيامااذالبسهوذلكالموازيةفىأشهبءنهوقالعنهلفاسماادنالموازءنبناوىووكذلك
إلساهافانذالىاهذاوثوبهذالىاهذئوبباغلصادخوانودلنواافيبأشموقالأبألهطرن
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لذىاوبمالثاصمانةاواغرمصخاقالموانلبسالذىلثوباحدقإلةواصنولةخافائ
أوبسىالارشمانبايئنحبرثوباصاحبشافىوا4أبوحنيةوقالساللةاءلىوالثءسلي
4وودساالحءليراللضهاأغرموانئبمضسالاليرجعءلىلمالررشاأغرمفانالساله

سلطهءلىتافانضمانهعليهمنالنعلبالضماناالربشأنسالءنلةاعليبهخغامامالكولي9
هفلملهـباليتغيروالثوب4سهاففدسلطهءلىثوبهأنهليهءلىافاذاردهليلبسهبغهاغاصالنهإلسه
واطةوجهوابرنعالبسمنواالمتناعاشقةالناساالحقضمانهولولرعليهفالفمان4ماحه
وجدمنممااواالتألفلفثانافعليهغيرهماللمألفباكطئنهابسألفىاصالشمافي3أنهاأشهب

أاعلىيرجعأنهـبااباصانلوأفاس51وجودؤلمؤحذرمماناضدأبايهأنؤهـجبربسلا
أاتناذاافرعصهةجهـنسواالستهفاءذوتأتاةمنالىبدفعهاتألفثوبهسببالنهمممالال

فيناردلمابوسالثوباةؤنتانكاسملقان14عنىعيموىدرؤهأتافماالروشااليفثن
ناردؤمفطصينةفانكانلمدةاتلىفىإسلوااقلئاقابهءنثوصةيفصلمنارانظدهـاآلصذ

خرءلىآؤمفردينانصفنجثويابسلمالذىالرإسادينابكاتءلىالمابوسنصددنةلم
علىئوالاألؤلاالذللثالالبسسءلىخارفادؤممفمنأؤلنقصالملبوسوانكانسالا
لكذلولبممهالربسااثوبدويندينارسيالملذىاةوؤولديشارالمابوكاةؤولإتولوكاسالاا

نذالثمافوقلىديناردخدإسالالسمدينارضربعوسالمباصوؤدنةاردفزنقص
دخةوءواليعلمصاصاثوبندكلواصولولبسكثرمنهأهـمفأليناردزنصفإويسمالمةوللها

الماجشوبنواطرفومالكتبءنحببناكاهوسالالشلءلىؤلهنيرجىعسمنونقال
ذاثالنهءلىئوبهمن4لباهـبتافكانءإيهبقدرما4اغاعااالربسانالتفسيرالىذولفرجع
لميمهباقالنهكإلسهمهنةكانماعوضعليكتثوبكإلهمهنكاكلهفعقالوبااهذالبماس
أتافيهوالذىالنهالفعلىذلكدءلىومازالمقداراذلكؤمايكثورلمثنيزهقينالحإليسك

لثوبابصامالمنأتافؤيماايهسنالءنهبرالتةاهذالموطاءلىافيفوذمالثهعىكاونؤ
هـغاولوايهةزعلتنااوقعلذىالغرهاابكعنىفايسإسهلواثوبهنكليتافهكانوأمافدرمالبسالذى

يرليمامافىانهبأثوايةرءلىمناوكلوأحمأءلمواللهبلبسهيذهبلممنثوبهلمافتىالمعاوضةبثعنى
بىأنآخذثولىفاقفامالوؤطاليهدخناذالبسهاذوسسئلةأءعواللهالكثبردون
القطعصهومانةأن3خذثوبىلىللمحنأوالخياطةلفطحامسهأونةقطعهالذىدونلفصااحنهوأة
اشهوانالمحخياطةوالغرمءإيهشاءأخذهفانالخياطةصتهناذا5رظوقالالمدونةفيالقاسمبناقاله
نولإلمتعدفاذلكبروهوخيببرؤطعهنعلئوبيأخذالولمذلدأنهوجهوصاراةانولوةزكه

أمهؤطثوبءيبابعدانوجدنمتعدوالنهطحلةاوماينقصيردماؤطعبوالغاالخياطةمانقصعه

اكانوانفرعلعيباوأخذمانقصكهاسمالهبلودهالصجبرءلىالنهالفطعمهومارده
اويغرههذيأأوهـريرءقصترثوبهعالةانولأنيضلثوباحبلصافانوضاحلهطكلفدأخذهلذىا

إىالمدونةوفيالموازيةفيسمالةابناقالهبأجراظياطةيهواليرجعءصارأححرهالةىطيهوتءخياط
أطبأنيخاطلذىفلخياطةاأجرةيدعأنوبلةاإحبلىأاناسملةابناالىواياتءنبعضفي

أوقاتؤولالةانولأويأخذهأندينفهوبالخيارليهادفعهفاننحيطاابمهيدأوجماسؤجمته

ءقضدترفانالقان8يضأنااللهؤلمإسياطةاظأجرةدخن4وبلابصاصأبذاانونسه
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نافانجاأبلثوباقإلةليهاعدخراالروفيلفانأوخذهخاطهلذىطةالخيادفعاجرةمارا4ل
طةظياابقإلةشهذالثونتابفجةذاطينئصر

لثذفلاشهأ4نقمايفدننهابدبرنفهوبهلولبماسنهايعرفوولبسهفانوقولهفصل
بهيتبعهوامسالامفيملسىاليىادمأاالسالااعلي6والشقالسملقاابناعنمىعيقالهأكثر
ففلمنخسإلتاةقيختلفتواعالمينليهادقعالذىبلثاماحدواسكلولولمتهذفي
وشريأشهرجلنشئرىاومنمسمثلةصاصيرجعاحدهماءلىلمستوتافانحبهصاعلي
أنألسفاللعولبعداخروجه4ءمايعرفانصاسماةافيعنلعيهمىيعتبيةامحالفنىفيهعاب
أنيةءإسهوالقايخاطعلىأنصممبوازهـينأنلىكالنعلءلىالبائععلىويشئرطيهيشتر
لخاسوأصازاملقا1نراوأصازهؤهـلهبعضفيعلةالكماوؤدفرضلىنإطمححءلىأنهـلةوالهـت

يهأقيعهـلثوبءلىاشراءقكلماذكزالوأشهباسمةابنزاقدأحاهـناسحفوؤيلؤبىالهيأقءلى
ارواجمعهـوصاستهاأوعودقدرالهيعأنديدعلىواطجبةاماةأنعليلظهارةواقيصا

خففهلمحاافالكراهسلممهأنلىعونيوالزجهيفأنافزلءلىافيمالمثسمائلفيوفدجرى
لءلىأقااليأيضامالثوقدعرهوفهـذالصاوجالنالثوبةحانأوخياطاامالدفي
4تمهخفانهعلمبهائلافيصارةاححبوصفةانهاالماذكزداعصرهعلىلزيتونواشجه
فألتبهزهاعنهخرجوانافاجزلمبيعاخإآلفيادوثصركةبحوكلحارةفا5ضكيرفينتوان
هنهلخارجافةوؤجماتعرفحداواوزقوالسسالانهمنهرجلخااةةصهسبهلهاأنهذاقسصليؤف

مبيعانهلمنعاوجهوغيرهفيملالكانكالو4إصفضاالصارةولمعروفةاواالصازةإخالقوالنا
فتافزبالجواقلناذأ1فىعفيهصجزذلثؤيهافلمعهيايخافطويلةمدةلىاض4إنأاليةمه
بدرخياطهالينكلترىاثاويسطءنياطاظورنالرسنونفقدقالبيدالخهاطهـبالض

اذلدانهوجهولمناعحنفيضالصنعةكتمليهنعلباخاأنبهوقاالحلقانوطلثوبا
محه5شنراانهؤيمعاهـاقلمبمذاوانعاصااضمانلالبائعاضمانعنففدخرجنعاصاهواكان
لصناعاتااتمامزماوااألعاليعهلن4أنهذاعليصجبوكان5غيرصانعلىايدفعهءلىأن

والمعرلةاانأهلليماسالنهمنهذالثلموقدهـاصناعالىايدفعنماوااعايتولىأنوند
وهـباجرةخياطتهلئزمفداهاطاظلىايدفعهأنعليلضوباالعالذىوهذاعديهالضمانفانهولهبتنا
قىعمغساللىافادؤههخطتهذاايخماطقالطنحبيببناوقدقالالذىأخذهالمجملةمن

اكسانداسضاعذاقالوامنفهوضاافسالالىأيدفعهأنؤبلابعدتماطتهأويائمألنفيضاع
يوفانأفربقبلغسالامفهوقالونلماجثصابناؤولرددتهءلىقولهفيإمدقكادق
كاليكارددتهؤهـلهفيعنسدهدقالدالنهالقاسحمبناقولعلىصدقالطيتعايألناهذاعلى
لغسالأنكراذاالغسالالىادفعتهقولهفيإمسدقالأنونمثهلماابناقولعليأدضاب

فيإصدقوالاليكوددنهقولهفيدقإكالوكيللهكارددتهقالذااقولهفيدقصه
الاظياطالثزماقكانهذحبإببنمسئلىآإنوءلىماعالذبهااذااماخاالىدفعته

تساطهفيمماناباواقكانحنونسسمئلةستئطتهخيااخأجرةأخذجرةبا4متذفي
هـالونسالواستأإمابأنوذللثعلىسالستئجارالاهءلىوإمابانىرلمئصاسالءنالة

يدناآلخر3الوجهفيمهوحلوكيلياحمألول41اوجىافي4هـروحةلياسابفيتالخياط

ذا

ؤ

وفا

انه

ل

وفد

ؤهـله

ل

الى

وأذن

الىقع



اطالةفيالقفماه

لوالحول

كااماهتيحيىءقال

فىعندنااألمييقول

ءلىلىالرمجيلالرجل

انانهعليهلهبدينفيالرجى

علهيلاحضالذىأفاحما

فليسوفايدعفلمأومات
لهأالذىعلىالمحتال

علىاليرجعوانهثهأ
مالكقالياألولطحبهصا

الذىاألمروهذا

قالعندنافيهفخثاء

مليضلالرفأمالك
رجلعلىلهبدينالرجل4

أولالمقهلمكجمثمأض

لتالذىفانلسءت

األولغريمهعلىجع4
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عاللى4ةلأنيهأخذئوباءلىمنصالنقولأننونسسمئلةنشهاألظنولوكيلا

وأحمأءلمللهواممانلضاوجوبفىونوامواصناعاألصين3دهبمملهفىأوته5ذفىذلك
والحوللةطاطضاءفىالة

4لهءلمببدفيالرجلالرجلءلىصحيلالىجلفيعندنااألهيهـلمالىكايةتيءصسلص

حءلىاليروأنه6نلهأصالهالذىتالءلىلىفايسوفاءيدعفلمأوماتتعلءإيهاالذىأفاسانأنه
دانءةماقالذاعلىوولشعندنافيهلموفاالاألمرالذىوهذاهالكقالاألولصاحبه

تافعايهءقالالىذمةذلثءلىإطرأوبىأللمحالايندناهـلمحيلمةذبراايقتضىعفدالزمالحوالة
صاللياوادماؤهـأءلىطبالنهيلالىبذلكءلىالحالفألرجوعإسهبةأوئشغببموته

فانوالةاطؤجملاوهـامدمالعفدولوكاندابهفيهثفبمالهءتانتقالفألبهىةوسالمته

ابيوعاقىوقدتقدموعءإيهأهـجىفاوءسمنهوكتبهدءلموانكانعليهعهـفألرلالمحببهلملمبه
لهءلىبدينالرجللهللالرفأمامالكقاليصفوفهاابالتهواعادتهعنإفنىبما

لىاسذوشاألوليمههـصمءلىيرلهلهـبئالذىإحمافانبئأولهـالمصالثيآخرصمرجل
طافاذءةلىاعتللمفاةذنيحقهلالينتةفانهس2لوبمعلىلهاللرجلملشمنانماقال

هـثابتءلىرلحقهطلأوماتالمحيلأفاسفانهـءلمبمنعلىحفهمنةولابمماوا

ة4والرعالةالكةاىوهـبهلهـسارماحفااووملالزمن11تمهالةاطاواغرعلىكانماب
لأوكةضعامنأنالكاذاقالالمدونةفيوقالواحدبمعنىذالثدكلأبوءىاةالةقالممانوالض

فيلواألمصقاللوجهواقاطفىالزمضمانفهوممهبليأوةدىأوعليعفهـلكأوزءيمأويلأو
منمااليههذاوتثهبهءلىاستدلاناوهلىزءيمأبهوأبعيرلحاءبهوانلعالىؤولهوازهاص

رأىهـءلىفانماأبومحمدضىاةااهـه3ماذثاءلىهـعئبوتبهءلىاسعدلانوأماينضالغةاجهة

لمأحللهواهالكبمنلىنرهـ3لمثمهوءواللداباصهاالمالناشرعفبانامنشرعانيقولمن
ةصائىى7ؤوءالةاطفامابالمالالةوبالوبملةانوجلةءلىاطفانذلكبتذااسسثلىأ

سماشابوجهلهـ4الاللىانهاصودلمةاانمانقولهعلىوالدلعلذلكمنعهءنقىخألفاللشاؤى

لةممثكلدةاكاكاهـجهياباتعلةحفآلبالماللمطالالىااوصلتونيفةنهاولفنةبالماللبليطال
لةلىعاافادااالطألقءلىبالولة141دهماأينوجعلىجهبالالةفاطذلكاذائبت

اذالماتوئلةءوجههفاراندهماسسءلزدوهاهانهذالوجىوبرىبهلبالمتكن
فىماألقالهبرئلداالعفلههلمألؤحاأبمببرضربوانبرئ4دهصاهإؤىوبرثيئإ

ههـؤأحضسشمإمديكضرهأنبوجههءلىلولوتحىبرأأنؤوبمسطهالةلىتبهالندؤدأتىالمدونة

نهاذلك4ووءممالةابناخبيةءناايدفىأبوزواهوداالجلبهءتيأنىحتىالدبرأالغدفانهن
شرطنوئلىمممهلةاطابمضورهذلكلأقبلهفحورهفاليبرأبسمعينوفتفيحضارهاشرط
برألمابلطااالىوسلخي51مرأفانذالثوكيلىءلىأولابمجضراقاالحضاصة

بذلكلهاطيبرألملابليهءناسهنةدأسلمانهدوأثابلطاايمهـاالوأتىكذلكطيلابذلك
وكاؤدالنهيلاطالثكدوخذؤجمونلثبذيلط51مريأأنالاوازاابنافيكأبدزاوكةالىفيقاال
افدهأبوالوليدرحمهاءىالةقاأباهوانلبالطالىمدبذكأشهفاذاذلثفىعنهالنبابةءلى
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مناليقبلىأنبىطاظطيلاؤدكمحقالنهيعلاإيماالوؤبولهابلطايردلماذاعندىذاوهـ
مناليقبلىأنبىللطافانأجنيىعففعهؤلىدينكالوكانءإيهل14برأفيطهأنوله5ءير
وولةاطاالقااءلىذوهـفىعيملغرافيبرأبذلكيقبلهأنولهيملغرايل3واالبضنبىاأل

القاسموابنعاصمبنحصينففدروىتىبراكفتغريمكافيتاذااطابىإلءلىباطشرط
يبرألمرعليهالدةبمرضعولولغيهشرطهولهدبرئففلميهيقدرتوضعبلقانانهيةةلعضاؤى

وانمءإيهاألحذحيثتنةليه41لىويمضرهأنضاراالةشرطومنئلةهإساطيل
زةأومةافتنةأوصالصاموالفيهأوالسلطانسهستإخالمجيثاههادفانوأماهيربالىركان
لىولوأسهمحدفىكتابقالادونةافىكاقالهبذلكاليبرأفانهمةالمتناعاعلىيمهـأدراقيورووضعأ
قالسفىوهومنهليكاؤدفيلتلقولأنبويهةفقدبرىأوغيرهأوديندمفيهـمحبوسوه4ا

ناليتهحوأمابآسايم4حةطابنبهقخةدثسايمة5راااممونلمحاانهاالثذووبهزكفشأ
فأللةطاامناخوضاالىبهوصلوالت4علهشرطلذىهـافايسمنهئهةاواسطقهحىطابقكلر

انماالنهيااطعنلةطاطقطتامالشولوماتملىسهأءلموأحمواللهلاطببهيرأ
بذلكوعدملمؤلهتذصقدسهونةةوجودهـنتأنىيقتضلثوذضارزضمهباابللطاءل
دهأوباحضادهيلالزمأنؤبلإبلدههاتاناذولحسةارإانءنحلاشرط

بضيرالبادماتوانئءإيهفالشبهيطاؤلماألءلصانوانكانالنهوقالالقاسمبناكاءنمهواهءر
القاصمبناوقاليلاطهـميداليةأبومحديرالشيخقالالبلدقىأوباكاماتأباكالب7أشهدقالفة
كانفانبعدتأوةيبااوتحاالؤسالديئانكانائبلهاموتقىهـمييةلموازوايةاهتافى

ممافةمعلىكانوان4ئءليفألثلاأللفيبهلجاليهالوخرجآلوطدةلىؤتهـجألألطلدينا
لههانالةالنهلغريماصبمغهالمالضمانلروامنوضافجلداالبداالبهصبرىءأنالفي

ووحضارهانبماتعذد4علهفقاالذىصودلمة441كبذلكيفلمفاهاءمالهءهاسلىابهبيآ
لعهبيةاؤفيلىاثااأنيوجلألةبوقدكذهـمبالةطيلابىؤطاألجلحاناذواسئلةأطلماا

فيهرةالمضعهـهونسومألبلمدونةافىقالةءلاقريبكانأنسماةاافياعنيصيةوارنص
اوازيةافيوهببناوقالنهمهـموليهذلثلهفليسبةلةيدابوانكانذالثفلىابلطااعل

منحبوولبنيريداأنقيءلوإبهليطأجليلهربوالرهـمبالةللباعلىقضىيملغراذاخكابا
لبعيدةالغيبةافىأنذالثوويبةلةايبهـلةاكلءفاظأجيلاتاعوالكألةلبعيدااأجىيلاةا

بىلطااعليمضرةدخلتإهيدأجللهضربهـوانالظافىبهنةحلمفربلالهسبةان
اءلىؤالالمضرةقريبةدةفىضرهيسن1رصاالقريباألجللهسبرةالقرلييبةالوفي

أناطهلمرفسألصاةمالبمهـلهنولوآلسثابصتءسالطاواللاطؤءكرأاباطاا
مالهبيعأياممرةعمةسيرةعلىنانغيرهيةءقاوازوفىوالعتبيةنمجيىعسؤفىايباع
ووالماليلؤخحروالفهباعءلميهمنهأويياشبعثكأثفالولبكايوهايئوأماعلى4علب

حاطفياختلفماألثةوفىأنوذأثاوءيرقاعلىالهاعلمدونةافيمالكوقالكلرسهبئمأفركاص
الحمفىؤولهاختلفاهمماافاصئمافيعنفيءشرنهيحيىبنيحيىوؤدروىباعالرقىالغائبعئى

نهولومتضمرتفىءمةسحيوايةلىتإلةلهالفةمخاوفائهوالدينفياتباعاولهفةالديئافىؤيهاوأهاد
بالغرم4عاقضىثميلاطعلىلمومحهيمسالةولوغإلملة4الديئفيبيعهاقىالفالخىان

سادسىمنتتى11
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هـيملةبعدانةيلباولوقاتلمالاولزمهلحم41علبىؤدمسملقاابخاعنونةلمداؤفيصملغرضراحيثم
الحالهكرأءنثصمهـلابموتانههاددمناهثذلووجهمالهالرفيعمءلميهاطلقيتافيبمكانهـالان

هـعلرالهوجبلكفاذلمزههبماالثعلعهحمنهادتبينؤةعليهلحمايومميتأننهاثنةبالبهـفاذاظ
أيسرثملغريماشعنهبمايوبحقهطيلالهءلىاذاحملطالباانلاطباالحيلفيالموازيةوفيفيه

مانشانعلىرءحالغريم
فنىلمالاروقعايهطالهأنؤيهاشترطلتىالةطااىولوصالةحمامنلثاقاافرباوأماؤصل
ولأويةعدقالطقىالمالقكلليماستالوجهلةطشرطانماألثعناوازابناكتاب

االليسءإأوأفاسضرأوهاتأويمهـاأنكاب4االناالدءولفهذ4الوصااللكنولأةال
قيدافاذمبهتمن4ويؤمةاطمؤنةفبيوأنرخاضاالصنوليضلةطااهذهةوفائدهفاا

لجلةاثافياةلططالةاذهوصازتاالحضارونزمااغيرمالرلمبالمالالتهالتتعاقبانهالحالة
اتعافحألراألءهانالنلةطااذصازتلمامةالذاباطورالمقصودأنولوالبالذمةاتعاقابالمال

لمحىعلبوجبمننولأوةلهعىسسداأوعهاضرجسسنةهعببةداللرنةنبهاعاضمانا
فاءسثلىآوأحمأءلمواللهحلمطابهاولذالثانوالهالبالذمةلههاقالاضمانايرالنأوهز

ضارءاصاالعاهطؤالضرهيكفلملصاءاالبرىءوانهـمااشرعليبالوجهلضراطأ
طافيلأصانسملقاابئاعنئةاههافيعاصمفيسانصوروىكروالخمالغبرهفبمال
مقالوانفرعشرطمافعليذلكالطوانغيرطلبهعليهئالماكففدقال5لثيراال3

دريةثلهانالقامحمفياعاءمءنفيينسهدروىفة4الهـجكذافاهوبموضعاباطاا
أهـانهـنثمهالمافياعنبحببناوروىفهلمعنهفضعوانأمربذلكايهاسيرااعلى

هسميبعدعلىأوؤحافربااالخروجلىمهكانهعرفوانسماعفةاواللبهعلهءطفليماسنهم
وتاةاوجهشاصةابعيداكافيالايخرماأوايهابرسلوأهـجؤتناسراأسفانتماكونلىاألياما

4ووإطهةمالءلىدخىنكالانهالعنهيضعفرأوألسفاانؤحايقدوعلهطيلاحالعاةاهياألول
غيرهستناباإليرااامبايثرةدرءلىة4لمانلباالنهرةاألسهنفمائاعاةميلثاقاقولا

وروىنولةببيفدلكفانثبتءتهفيأويغيبتركهفيافاهأنأاللاانفوالفرع
دولقضادهانوليضانهذلكووجههنةفتركهاذالقيهبأشموقالالقايممافيعنسين

افدرةءإيهامعحضارهاقىكوانثصرطهوعلي3ؤفارهاصوعليهوتعذعنهغابوانلاحفماراا
ويتهفىيسثرهأوقىكهلىؤصداثمرهضااورننولبكاليضيلاطشكهينمالهلرجلاعليففدأتلف

عليهافهأهاضمانعليهكانؤ

ملالمضذمةوالزبرأبذالثبهلهملسسنالىلمالاإمالاالتزامورهناهابالمالالحالةوأمالد
رأؤلماوئقةأبومحدالىقاةاقالملءنهلمضاكاذمةيبرذلكانقولهفيليلىأبىخألفاالبنعنه
ؤيهااألولاباباكاأبوابةشبالماللةلحااننىذالثذاثبت1مسئلةقكالرهناطيهعانبها

4حالنعزهؤور4مفالةاطحأتدؤولثاقاوالبابالةاطبهمعالاهؤكييزالحالةبهح
الىارماباواالوافهءتالحاصعهالنميزهوفعةالةاطخفبءنثالثاابابوامهالحالة

ابابوااليملغرأوالبباطبىلطالارؤففيسىالخاإبوالبييلابمطالبةنفماللطابى
لغريماعنيلط51فضافياسادسا
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بهلةااطماتمهخؤاألولبلبا

هسذهانئانفولهبحليوالدليلالمجهولمنمنعهافيالشافىخالفاهـللمصواكمالمفيحآطالة
منأوءىالموازيةؤىمالكفقدقالذلكذانإتابالوصبدةثاائمههـلكالمجاقىفصمتقسسفةوف

ؤىيبلغرماءحفمورأوصواولأولميمالدينىائزءولألصاوذدثعنههفوايضأنوغيرهم51ولد
بنوءلميهماتفجنمالكعنالقاصمفياعنسماعءيعمىمنبيةاهتإوؤىالمرضأوؤىاصمةا

4رفوبعضملهوفضىمواليدريكصرلموءهـضعينماالمنؤكىكهويدرىماالالدين
عليئةالوينوبإتالدينكانبعدوفاهؤفلفيهنفانمالهغوبينهلىفيأجليءليأنالىبدي
وجالالنهأو4نفدابهلهـالذىتسحائزكانذلكنوحدهفعابمانطوانلىلتألتعااائضؤهـ
ذا1هسئلىفاسدبيعسبهزالنهلمصلنة41وعالفضلالهأنعليولوكاناهروفاوجهعلىصنه

بنوامالكذلكفالبهبرلمأؤهـلهنفعهوالضعهيةأن4لىةرثلواابهلملميصمطرأغرفانذكثبت
ذلكاتزاموالههااليهدونمايعالهصسشولمموملهاعليأداءديؤلهاثزمقداانهذلثووءاءعاةا

مناناضهاقالومنئلةمممهوأحمأءلمللهواالزمولإبرلتزامواصائزالزمإفاسأوالميتاءن
سماةاابناقالدزههدلكأنغائبدهماأوأغاثبانأوحاضرانوهمافألنلمألنءلىابهلمافضى

لدينارومؤدزمتمعووفلةاعةاوالىمهسهنعليهـوفإاأوجبمنقالكااماالنلمدونةاؤى
سماةاابناقالهبهماباء4ثبتذااذلدلزمهبهمتهلمالينكلوأناضافألنابائحللرقالوستلى4
هذاواليبعدأنيهونهعةلمخملابهملييعاأنمايثمعبهذلكن4غايلزمها5غيروقاللمدونةاؤى
ئألئةعليمبنيهالمسثلىذهأبومحكقاءىاقاللهلهـافاصالأيضافيهوير3قاابنابذ
ماالثافأصائزكقولهبهووجىقبلقاطضمانانإفىوالثحائزوفيالمعضمانأندهاأولأ
منانذلكووجهادةوالعالعرفهذابرولءلىمئلالقاطانالضطأنواضمانهوءلىاجواؤ

ؤهـقبيةبثيابملهافألنافهبهتبالمامنضاأنافيلدروابالددهموجلمبايهيديرةكفا2لباقال
يردهذهلمانهلميهالنهذلكديزلدنانيرلماالفهيرمن3حالدنااسوجوايواؤيتأوباعهامنه

اعهمايبةؤمله4مباينهثلهؤىدةلعاابهدماجرتأرمماوااالثماننرسلمقداالعذاحممانوالةهلةلمعاا

منهلمخملاملهيعاأنلقيلاطعولورفرغوأحمأعلمللهوائاثبعدائلههالتةممهاوجهعلى
وأناىأفبلماتدعيهعلىحافاصمأضاهصناانقالبفالفءنذالثلهسملابهناعنلمدونةاففى
شيألمهلماسققبليافيبهمليعالملمالحيلىانمابايئافرقواذلكلهفايسوعلرأراداثمنا
بوجودالةاطدزمأنقبليرجىعأنؤلهلدينوجدااذاتقبللمافىلةلجاوعدبانماوابتاوالحقاثاضعياما
أنبىللطاكانؤوجودهدمفدتةاأمرنمنضاوأنالهاتدببحافالهقاللذىوالدفيا

جاءلىديناماضهنولدتضالنوعالرلهنلمبمفلذالثبلةاهمتافىنهدولىلماةافىوجودهقةصس

الهففكفاتيةصاورىشاوةءسثأءبروأحمواللهلهلمثبتةاينودالوءىءة
همسثلةبالمجهولالكفالةصةنهذلدماؤدمناووجهذلكضمانلرمهدركنؤيهاأدركه

يروانبلمابةبهتالة41وزاوالتيألبهامنهذيأأنصازلهلمدرافأعلىعبدهأءو
دهالةطتفلذالثمتهذفيلمالاذككمهمالعلى4ةعتبرلاننهامادينهـقلةواقلعتالجيتع

لثفاذ4شتجماباسقطالنهبتءايهثاودينآلوالرصةاقفيرةدتهغرمكتانصلىكالباوهاءلى
النقالالمدونةفىملهاةاابناقالهةراثينيأللمذأيوزأنوالمسئذالةاطحهال
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ووجهلنقداهاوزؤييصيبةأوشكانتبعيدةشتريتاغالبةيأخذحميأليسلعةاليجوؤأنقالمال
بهمللمضالحقتعاالةاطكأومبذمتهاوإلئتعاقدحعمااعلىيلاليقدراطلمعااعينانذلث
فيلةلىكةاوالتجروؤائلىسبهامللضاليجوزافلذللثبالذماقفدالواالعيانلابمةبذ
حفألتصبالذملهاوالتعاقبثعينينةمتعاةاذلداووجهلمدونةافيلقايممابنالهلتعزيرظاواللحدوا
مهباغيرهيقوماليصحأنالنهالةادكةفيهينالمضحأومانعامهاستأجرأجيراوبهاةكفالةاا

ولوالمدونةفىلفاسمافياقالهوالذماالعيانمن1غبردونفيابضالثمللهاوانمايتعلقملالهفي
الطماقالهمحرالهبابلةواطانلةمالةطاااصحمتأوهملفيمندرةةمةلذافيخدمةؤت

يردولعمبيةافيقال4كاجعالءلىاخهلاىتعطأنذلكئومهعنهالقايمبناروايةنبيةالفي
بذالثلميعلمفالظلالجهوودالةاططتبذلدسةعالماقاطعاحبكانفانيةلمواافيقالأخذما

هـضةكااهوضافيهيصحؤلمروفبالىانهءقديختصذلمثومعنىدودميلوالجصالزمةفاطالة

الطابىبغيرءلموالمطلىبباطابعقدبين01صاوقعالةكلالموازيةفياصبغوفدقا
سببهمنلمبهنفاذالمتهوياسببهنذلكمحمدوبهونقاللبالطاوانمايفسدهاءلمثابهةلهالةفاط

أمرهماأولفيالمتبايعايئحرامءقتءلىؤحمالةوصصلةسفاطالهصالبتةالةاطفيبهوالءلم
وؤرقالهلىةأولباطعمهالأوجذللثصاملمتبايعانالمطيلءالزماليةزلمواافنىبعدأو
بامرلةاصلثذ3وفطةسالةطاايالبههاتواأجليلىادينارنفيديثافعادفيبأشم
قفيسملقاارناوؤدقاللمالكماعءغاتبمالدعنواصابايمماةابنافولروهتىنعدوقالفاسد
عإسىءنوروىالدنفيالدينفسخفيوكذنكسازطةذلكفيلة1اأندينارنفيناراددةع

طلبولدينارينانارمنديفيمتةوانءساؤطةفاطالةبذلثطيلالمبعلمانيةلتافيلقاسابنا
صداعةىبأحدءوضتهلةممااالحالةأنذلثارطالفيقاسماانالموازءنبناوايةبافوبالى

لطأنفيبووبممنهلعوضابطلسادهدلةلعةاابطلذدةالاالبعديكونالوذلكلبيحا
لىراردماصالتهحاكالتفمنتفابذلكعلمذاايل4اانىيمىيةرواجهووبهماتعاقتلمابطللةلحاا

دوذالثفىءةالعوضملالمفالترمممافابذلكيعلمواذالمبالشرعدهيهعاوجباؤاعنهلهـالمض

فهؤلفينءبيعطعاماباعومنمستلةلبيعداةبطالءاعلىافيالرئلةلىاهذفييعدم
أنمنفدمماذكووجهسازطةلة1ابرانوأثلفاسمافياأصبغءنهألففدروىوأخذبه
بهذيأأنبأسفألسلهاأسافنوءخآلمملةطاابطلتؤبهملمانبمعلىذةالبهمامخمل

الببحوزفىتةةوثبانهذلكوونطاالكرومااءلمأحداقالالموإزلةفيمالكحميألقا
قالبهووفاءدبركلموانصاثزةالميتبماءلىوالحالةلههسهادةلممهالفرضفيازتب

ناءةسهاروىمانقولهلءلىوالدليوفاءاذالميتركوزذلكاليبأبوحنيفرقالالشافمى

ياشىقىكلقالقالوانمدنمنهلءليهففالبنازهأقوسلمعايهاللهلىيالةأنوع3األ
لمعنىجهةوعايهلىؤدينهوعلىللهايارسوللءلميهأبوفتادةقالبمصاصلىاءلىقالواالقال

ىاطركدينبهءاالعمههاح31ارفااليخبهلة41اصتدنصان
لتهاحالتنم5ؤممييزمةطالةاحذكرهافيلثانىالبابا

آاذافيأخرسكاأوقالنطدرءلىدةنبمهـلس4سالحدءلمهالحبهألميمالثكلالتءصالذى
يععرفانهغيرهقوطجرلحقهعايهنوأماعنهلمذاااتهاةوؤ3يلمدونةافىمالكقالادهمي
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لملتىالبكراوأماالةاطيزمهلمعايهلمولىواسفيهوانفسهكايصغبرلحقعجوواعليهكانفانأمره

يجوزانهلمدونةاففىلدهاواباتدشدهافيوأؤشممتعةلتىاوأماذلكفيلصغبرقكافمتعنس

اكذلكالتجوزهبهالكوقالمالثعننالرفيكتابءدتهووملقاانعنداةااا
المالفيلميسقطلبضحافىوالدشاالبساخعنهاسقطلماذلدانهووبعدأبيهافعهااالناكفا
ظةدطافىابالرشدالولتزلمالافيلواليةدوابالرلثهالتزولعاهـافيلواليةااناالولهـللةاوجمه

بكايلبضعاظالنهافىادلحةثلباواليةوبقيتالمالواليةلتبالرشدزا11148حألظفاذالمالا

قءيرهطعليهمحجورانوأمامنئلة3وأأءلمواللهفيهاهـأةايتهابةابافيةهنا
الولدوأمدبراوالعهدوالىكاتبافانالىوجذاتلمرأةوالمرإضواالدينفيهـقاستضواكالعبد

الةجوزشونلماابناوقالوةطلضافيونالهذيعبدماوانكانلسيدباطلةاذنبغيرااكما
معنىبهجمهورأومالكهـلوؤواالولالقولوجهلعبدافىلقوليناوازااوناوحصلعبا

ؤلملمعبروفنوجهفانهوأيضائنةالمدكاسيدهذنوبراذلكلهنفلميموعيباا44مفذؤىيدخل
لسيدالعبدباذناالةوؤوتبروسئلةلهمابهةجارهاكؤىلهوانأذنسيدهذنونجيرالهني

ممهذلكووجهاسيدالهفاليجوؤوانأذنالدنستغرقأناالةالتجاؤىلهمأذونانلميمؤان
لممالهفترقديئعليهنولولتهحمالهصازتذلكفىلهأذنفاذايدهسهقطبهغاتعاقهـاالحبان

دفهبلماوأمالهيأذنلمأمهـعداوللهذالههحمالغرماءفالتصحالحقورعامحبالنهمجزذلك
وقالاحماازتالةاطؤىالولدوأموالمدبركابالسيداذنانالمدونةؤىماقاناقا

بناؤولووجهاسعدهوالذلكلهوليسروةلىاعيةادذلكالنبالماليجوزمعروفغير
ووجهنلةادلعذلدالاسيدأاباذنذلكمنملهفجازمايةالرقعانهءجورعابسملفاا

بالهبيهونمامنصممنوعاأنيهونفوجبمسهنةيرقأنلهليسنأنه4إخغالغيرماافول
ابنوقالذلكلهليسالمدونةفىالقاسحمق4اقالاطالةاهبدءلى01كراالسيداوهلسئلى

عبدبمذمةؤىصنةضالادلهلسيدليسااناقاصمانافولوجهذلكهـادولهكؤىلماجثموقا
لهنفذءتهبمعنىوومالهنتزاعالةانشونلماادناؤولووجه4ناعادذألثاتيضأنلهاس

وراليبمالكعنزيةلمواوالعتبيةافئالدنفىفرقلمستاوأماثلةالواذ4ءلىذتلش
ردعتقهالغرماهمنكانانذلكووالمعروفمناالخمممهوكصدقعهالدبهأحاطنالة

سماةان4اندونةءناؤقيضلمراوأمامسئلةيديهعليافروببتهكاواتركفالهمكان
وانلزمتهمليابهسلالىانكانثالىعبداعنالموازادنروىوثلثقىيضلمرايبروزكفالة

ملهةانهءمروفقاسمااونؤولووجهالومتيردبهذلمذاااثاثافىنيمولمعديمابطككان
وفيالىاتذالةدةوأمائلةءبدهتجامالىلمداؤولء4ووبتهثاهه3فيدنيضلمرا

ابطالوجفاللفالهافيلئاثاعليزادتفانمالهاثاثفىذالثانسمالقانالمدونةءنافنى
صازتذا51المغيروقالوالريادةالثاثىاليسبرفئلمهواوالديناثاثاايدعلىفيأناالجميعها
ؤوجهاففىالمرأةلمتواذافكةسئلىثلثهكربأيوءىلمريضلمءطلالثاثالمرأة

انذلكوهعنى4اعهاوكذلدكفااترعايهامالمازوجهاجبحالمرأةماالثءطيةقالدؤلةإإ
االمابثلثعوزأناالطلالقاسئبناؤهلىءذءببذلثبرضلمووضهادفانباذنهاتماءكة
وأحمللهأعلموادنىفأ
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حءفالتصنع5يزؤممهالةءاطحلنؤاثلتاااجمابا
اولىاوأمامالهمنأداؤهؤجمايلزمألميأوءصيرمالكهالميمالككلانجوزءن13ومخربرؤلث

فانكانفبلمةلمعاالةتسهطأوفيلمةالمعامماتفدمتململءتتسفالصخاوأنبهونء
ئملهاكايلزمبهلهـماتانصزيةاواوااهتبيةافياسمألةبناففدقآلبعاعهمآآدابائنعنهلهـت

مأللمعاافانكانتبهلممامخهئيةاولىءلميهالزمالعبدالماكوقالياامالفيبهعيرويلاعلزم
لحيسلافاليدزمبسببلهاصهلاوالعاملهعليهبدنلءتلميقيريدانهئثطبلادزملماطالةلفه
ممايلزموانكانليآيماعليلبلطااوالهـيرءعولمالخرملابلىنمبعدذالثلمعاملةانتوانئ

عنبهلهـيض91ذاؤهلييلاطلمزمذاؤؤيهاةةلفةااةسهؤتلحائطواالدارلهأنبهونثل4يمليةا
لهبهونواللحيلالزموقسملعأيمامالهـمايلزموبهيرجعوطيلايلزمممفامأؤسهنألنةعلىبمليةا

قفيالعتبهةفيخأصبدقالوؤيماليةماللزموالالةاطبسبببهلماءفىوهوءلىبهالرجوع
لنايغرملهاطفانيهةاسهانءلىوالابيماؤأبطلؤبلهنكليزيألبكاوأخذسةءمنترىاث

مالهاليلرمؤديمةلةكلما4ءنلءتهـلمضبهحيرواللاطاليلزمأحدوقمممعلىبهعوالير
لحيلالبةمطامنبىؤيهالمطاالرابحلبابا

خلحقايعسبههأكأذهابللطال3اؤدوافانكانعةأوبحداوالباطونالنجلىأنيم
مالفيابهطالطابىبالماليلاطفيالمدونةفىفقالمالكزهـلفىؤيهختلفا5وغنايمهـلضورا

االفىاليبيالؤةهالكوجحثمافىاثمالدواقالبهأبومحدولقاءىاقالرههـولغريما
الفىمتهبذمتعاققاطاناالولوللةاوجهلماكعبداقالبهأبومحدوىاةااقالإتهأوغهمهءد

نهادىعفلئانىالقولاوجهولغريمكايسارهصالفيبذمتههاقاةأنبهونؤوجببمهـلةاعدم
أنابللطاوليسمسئلةننءلهكالرالحقائعذواستيةاالحاههالينتةفلمبالحقوثيقة
ةةوثهانهذلكووجهالفاسمدناقالهوساكاناذاماعليهيدقعحتىالغريممالريلإطف
لبةالمطالءلي35وبسواثائهراستيةذعندتلعهايرجعقاطبدفعلبتهمطاوانمالهلغريمامنبالحق
لءلىبوكهليسالحيلانذلكوجهوالطابىالىالحقاخذيلالوليسمسئلةبالدن

مسقةالىالدنإيصالووبه4بماتبرأذفلغريماابيطاأنوانمالهفيهلهوالماذوناقبضا

بهافانكانأوفرةالفيبيدابهطونفاليخاوأنكانبيمنغرواالدنأجلواذاحلمسثلةإ
هالكعناسماةإادنوىءيهمىءقورلالحبحاضرأءهـممالالخريمولنولمبعيدالغيبة

هـبةلموأنرفألحاةمماللهفانكانلأجىلهسبوفاليأينرىاليدوالذىلغيبةالبعيدافي

بصلنراهـونويمدهأهـولومايطرتباعالدولهيبعدتناأو4يههفيوكالفاظرأوماولولهثنا
يللىثملباطنصلدنأخذاولههددناكايهوانكانأبلطاامنهفضىأمدهممايقربفانكان

هاذكرناهبهلواالفأبىرفانكريباهـأجألةاطيلأجللغيبةاقريبنوانذلكلهيباعأن

أخذلبالطانمعممهـيملغريموااالجللاذواهسئلةماساةاناكعنحبيبإناممهقاله
وقاليمءديمهـالهاالطالبقالانالعتبيةفيمالفايهاونيدءنأبوزوىوويلاطمنهاله
ؤالالحقجمماققدهلاطذمةانذلكوينىلاطسغرمظاولماللهلىءولميعرففىلباط

رذلكااظيسرهالذكايدىلباطفعلىصاللهكاناذابالمطالبةيمهـالةبرأوانمااالباألداءيبرأ

االالةفأمامااليثبتابينةباالغربمدينمايثبتءناؤذومسئلىأالدنبرأوااللمببرأءنكتالمال
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يرىسةبميلبلمرقحهصروسهـ

لعرلطعيمةعرىلعرتصاصؤتميطاوللعرعلي
حصرماحمههـعلىسبعرعلومبحميلحدهـكل

مسملةهـعتماحوءيهععهكاءمههـمه
حدءدسمعلىلىلحقميعسسدحدروسه

ميعحدحدلدسهـرحصوفىيممسس

حةءقلطلسرلطالىىلمفععلىءصد
صحراللدطعدكلسهلحدطقهءيىمعهم

ليمنلمثرسه3كماوحسهءحهيىمص
خدسءسطههـاعبعديمهكرصحد

الحعكاالفقهحدحى
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األولىئلةاممهاوفيممغشامنةلبطاختارأنابللطااتعلىم3يهثالةبسالحقدتعاقؤةبعض
لمأءوالبهمشاءورنن4يعيتأنبىفالينكلدغيرواكالةبسافيوانتألممبحمالةالدبنيقعاقلم

بنادروىنمخرفةلهـؤأعطاهيمهـالةافثملربديتلهتسءلومسئلىوأحم
المالبجميعلهـتسمواحدءنانصذلكووجههشهالحيليناىيدخأنلهماالثشونءنالما
ئلةهممهشاءءاأيهأويطابماطابأنقىلشييرالثذضىةفاةهادأتفدمرتبهتقتضىغايرءلى
أونمذبفاناكريمابىدطأنلهفانمال4باخرارجللهملتسثمغويمبمالءلىلاهـلمخمهومن

هـنمفافياقالهلعانىالباطلىالةذأوأعسرانمابفاناألولطيلاطابلىالنتفأعسرا

كرهذدموؤدتةيمهـاواولااللاطخمحالهقطوالهاألوللالحبعصالهأنزكووء
وأحمأءلموابته

يلأواطيمهـبالةابالطاةسقفىسالخااباا
يمهـلضابوفانةالهبفاهادهاؤخرألمأولهـأواطيمهـااحقهبؤدجمبىااطاانذلك4و

قاطبولووبهذاوؤمحذلدالاباكرئقهىففماءولوافهالقالهبةالناءاطيلفقدبر

أنلهانسامةءلىنيخألبقذأنوفرعلهلهـافاالىيؤدىأنيمءليههـبرالةلمالحيل
لموازيةوااهتبهةاففئيلاطابيطاأرادأنشمباطاحالهفأيمهـلةافاتءإشاءمجقهأجذيأ

وضحآخرؤيهانظرفىوقالئمحدؤيقال4حوءلىوإليتاالعهاوصحلفمالكشهبءنال
بإنصأخذباطماتكانازكةقفاطأخرإهضانكانمالكخرعناحفىءوىوور

يمهـلاأخذانوأمالةمسض4يماصضطيلاعليونويمالمتاالماوفىعومجافالحقين
نعأنميللىاناالةثادفلةفاطانةهـيملغرذاأانمالكشبمءنالاوازيةوالعتبيةاففى

وقادالةابطةيسهأاااللمدونةافىممقاسابئاقالاتأخيرالهسفاتفاسأىأضاولةلعأخروا
حماشاكازوانلابعنلةاطاطتدسةؤةبتامرتأخرافىفىوولصملغرأخراذاالمدونةافى5ءثر

لةااليناقىيمهـلةتأخرااناسماةا2اقولوجهعنهيقفوأنلاعفباعلىومةأناءهسرافلى
تأثيرهثرمنألباطعنالحقسقاطافى5تأثبريهونوالطعلابرااعليايلدفيهفليسلا

كانخريمأخيرالباطلمزململماالغإرانهؤهـلوومابذقاطهاقتلغريم1قاطهءرإهـؤى
لمفانلحالةالىمتهكتفع5بتأخيريلاطولوءلمؤهـعأءلمواللهلبراءالحه51تأخيراهومنالظ
ؤىسماقاابئاقالهالةاطلهوتثإتئجليابرئلرهأصهابىلطااافلااللئبذلكيعلم

تأخيرلتوابذكلميلمفانإبهرفىاخيرؤىلابنضاالعتراانقىكءذلكووروذؤا
بهيردلمانهاليمينلطابىاعلىلكانبراءاطايريدبهأنوفيهفيلاباليلزمالذىيمهـلةباطاا

للحهاالباطهـاولوأئلةلاطلةهتعاقابقاطاءبةمعافريمبالرفقابألأرادنماواابراءه
اطءللووضعءنالنهيرلتأخىالرمهحكلأخيرافانةذلثكانمالفيكأناالبمهـتأخيرللةفذلك
لطء51انتاخيرنلامنمالىههووجهالمدونةؤىاسماةابناقالهيمسلتابعيأنلهكاناممالةاط

والفصدهلكذأرادمانهاينالفلزههلهيمافرألخبراءتمل
ضاءالحقؤىدسالىاالماب

لدهوكانقاطبصعاةامطانابريلءالحدةنولاطبرئوبرئيمرلةادففىان

أنجمونمثلماعليهيرضلمحاعنهداكانوانثلهبرجعهاعايهثلعنهىأدفانكانيمهـلةالبةمطا



98

دءوضىمنتأخبرأيهلماإالجللالمجوزؤذلكفانمدوالالحهعنهدنانيرفيدخنالدث
سملظافيارجعواليهؤصاغيرأنهوفيهحائزذلكالموازانبنافقكتابوامابعداألجلالعرف
النلمصارفةنحاذابحفديملغروالبالطاهابيناناألوللقولاوبرابهوأأشهـبوهوفوفي

يمسلةانمحدمنبهتجامابالمنعلىلثااالقولووجهلدبناعديهلهنلذىمتهبذمععاقذلك
واللهدينفىدبنوفسخلصرفااظيارفىفيخلهأوهادفعنهيهعاكانمابدخأنبيننحيراونيم

رولكنلدنانايملغرااليوخذمنملفايهابناقالفةهـازبابفلناافاذرعفىوأحمأعلم
لهفدإسزادتوان1يلءيرهلىنيملمتنقصفانمدرابهاىيشترثمالدنانيرالغريميخوج

حراماذهـلفةاجوثممالدنانإلرأوالدرادقعشانحيرانالغربمدقوللقاسمابنانوافضلا
إحكمناإذالحقاحبمعيلكةاامحلاناألولولالةوجهأشهبوقالهلغريمواهلهـاطبين
بأنحأنفوجبسفطلهاؤىخيرتأنهنيراللدنايملغروالحميلابينماحانوجبتهبص

كانفانأدىماجأشن4يلالحهىإشئرئثمشجهتهفأليفسدءنعليهكانمالغريمايخرج
أسافهلمفانثاهوسعنههادخالنلهيهنلمفضلفيهوانكانسهنةعليلهأدوالذىزنقصفيه

مرفجمياراالفاليبطاهثرعبايزالبتاخييرانءذاتىباولالةووجهشمنه3ؤاليأخذأياها
لصرفاذلكةصواليمةحسكيأوهبلمبيرداأنننحيرفانهمازالصرفاعوضىوجدةهن

مبدرادنانيرالدينكاناذاالحقابطايللنهةايصالحوزأنفأليبيخحاوايةبرقلنافانفرع
ضأوءسوانمنلقإلةانياعبثايرأومنهاالبالجزافسافىاألشياءمنيوؤنأولممائوالث
خفسهالخهارؤىيدخلهنهاذلكمتىوكلنحيرالغريماأنيهونالىعيرزنيوأوليمةالنه5أوغير
واليرتضفاليدخلهالدينلحسبومةفانهالفإلةلىاوأماهايرجعائزيرغوذلكندثؤىنالدث
لمدونةاؤقاألجلبليلاطاتأجلنيالرجلبمالمخملومنآلسثدينؤىدنؤسخ
أنلووثؤلمإسمراصاةمليايمهـلةاننولمدونةاؤىقالمالهنحقهيهعجلأنلحقالرب
مالهمنيوؤفنولىعبمؤلهقاطلاليونثلماابناوقاللاألفبليماخرامالنوهيأخذ

تطدبهجلوتوئهحلأنبفومتهبذمتعاقالدنأناألوللقول41وبقدرالدن

إيا4مراصاةافريماكانأذلمؤلهبالدبنقىصفألتطلبيلانهالثانىولالةوجهويمسكالة
سمالةاصيكدأنلحقابامافانااهمةيلاطولوهاتفرعجلالابعدماتاذالكذلأص
مالهفيلغرماهااصأنفوجببمونهالدينصحلأنهذلكوجهوالمدونةفيلقاسمابناقالهمالهفي
يةزأواافيبوأشماسملةابئادقالفةبعدهأوداألجليلءاطولوهاتمسثلةيمهـلةكا
ابيطاأنلهفدكانذلدانهوجهولالحبمالنأخذداوءغالباكانفاننالبدأبالغريمه
ءسئلةالغريملهءطالبةناذالميمل4اطالبهوإنمالهيلاطابأنيطالهنؤلميمكأيماا

حتىلاببهطابأنلهنيلموانمالهمن4ةيتعجلأنبىفألطااالجللزلغريماولومات
طابفانتبذيتعاقدوتءنيحليناانذلكوجهوادونةافىشمالقابناقالاألجليحل
كا5روتءبفأليحلصالهتوعهرلبنطلبواوتهمنهأخذفيحالهوءيتريملغرامن

أءإوأحمللهوايملغواةااطاسدباذلكبهونالفانهلاألؤجملطهلالومات
فانأوأفاسلهـاطالثفانهـلهقىولاألمسملةظاةيمتقآلىحرؤذلكانبتذ1ؤصل
نقللمحةالنءحياتهةاعأوأفاسإإةكلماتانيريدانهاألولنحرحءلىيرلهلهـتسالذى

سادسمنعتى21
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عيببهوثوبا

لكاماتمجيىء8قال
الرجلإبعاعاذاهـلة

قصن4ععبوبهثوبا

اباغاعالهدةأوغبره
أوأزسبذلكفشهدءليه

ابتاعهالذىفيهفاحدث

قصيتبعمطنحدثا

المبتاععلمثمالثوبن6
لباعاوردعلىفمبيالعب

ابتاءالذىعلىوليس
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أعلمللهوانلرايالعضزلةبللحهاففاسلحقهكالىهنةةوثليىاذأوانمالحالةبايمهـلةامةذءن
ابنؤوللهءلىبلالغرصمعلىاطابىارجوعيوبمبلىعيبامعكؤلهيلاطموتأنذللئهوجه

باقلحالةافمدرالدينبفمالهنيوقفهـنهثهلماابناؤهـلوءلىنادمالهنجلههاسمأن110
وأحمأءلموانتهولينالةعلي

يلاعالبةبمطتعاقؤدكانانهسهظاتضىةالىجوحظلةاألوليمهغرعلىحيروقولهفصل
انلحهلالبةيبدأبمطاأنلهاناالولمالكقولاءلىووعليهـكونوذلكلههكانأوالوأن

باعذاوورنمبمهـاالبةمطالىايرجعأنرلمهمنهأنإستوفيفبلأوآفاسفيلالماتشاءفان
وأكأذصملارونباعذااأنهاويملغرالبةاطلىاحيرأنلهنماالأوأسافهسلعةيملغران
ذاثلهانإيةتالهفيمالفايهفياوايةءيمدىءنرماشاءفخالهريأخذأجانلهانيألوشرطمنه
أوأفلسهاتاللحيلانإفماأذالىفلموازيةواتبيةلهافيمالدبرءأثروايةهـمنلظاولوءوا
ةثرمطالبمفلسافاكانيمهـاةاأنيريدبهأنضاألبئويمهـلةالبةطا4الىالرجوعلهن

يديرأنلهـسحهوعايهبماوبئمتهذفىبمسةااتباعلىارءحجهتهنءةاإتعذواالسذفلحيلا
ائاالحوالةبخالفلحبلابموتلاليبطغريمهثابتاءلىصقهيبتىمعناه5عليءهـيرصعولهبه
دذلدأراأيأءلمواللهالمحيللبةمطالهيهونوالعليهلمحالابثوتحقهطلته

عيببهثوباوإعاتفاءفإلنلةا

لباخاقدعالهأوغيرهصقعيبءقبهثوباوللرابتاع11ذامالىكايقولهتولولهصحيىقالص
لمبتاعاعلمثملثوبانفىينقصطبحمنتةحدثاعهبتاالذىافيهحدثفابهأوأقربذلكدعليهفف

نهاماقالوهذاءلىشياهامهولثةفيهـمتبتاعهاالذىعليوليساباغاردعليفهربالعيب
لموأنفألصشلبائععندانببلمءلىاطثم5أوغيربعتقطمنحسدثالثوببالمبتاعاأحدثان

فأليخاوأنبهودقبهلسدكانفانبهيدلسأولمئلةلمسهافيكرههاذبالعيبءلىلبائحاداسدون
ممحملةافاماالهفيدةلعاسبهرامالمفيهمجدثأوكاللبالهىروكايثمهبهلعادهامماجرتلمبتاعفأحدثهما

لمببحاصمماينةذانلمبتاعاأحدثلثيابامنثلهفيلعادةابهماجرتمعتفطفيإالول
ذلكلعادهبهيرماجرتتولوؤطعهءلىحااذلكوالبردمانقصنالخهـبسحيرأنبعاعهـفال

ؤدفاتالنهلمدلسارقاعافهذااليردهءلىأوجواربفيقطوكأرفبعونثوبأنيممثللثوبا
صرفيةالمبعاعانؤدءلماباخاانوذلكإحدونةافياسمالةبناقالهصهبمانةويرجعلاةانبذلك
فىلهدأذنفةلعيبانصبهلهاسمادخللميكاوجهعليليهاأسلمهدفاذالمعتاارفلةءالمهيعافي
ورقلمزملكفاذبمعتادليسالذىمرفلعافىلهيأذنولمملاةذلكنقصبكالعايهبرحفأليرذلك
دتبعالمابالهبانهكانلبيمانةاأوقاروتبالتدإلسأؤهـالمبتاعفانذلكتذاهاآلسثكلفعله

ذالثلهلقاسمابئاقاليبلهاةدءولوعوالركهمساالهلوالبزنهعوأخذردهمبهاعؤفىخلمبا
ةطواظءاخلصبصناعةنفانطلةكاغإرصناءةمهكانةكاناذاذألثلهالموازليسبئاوقال

انسماةاابناماقالهووأصبغعنذلكوحصصناعتهتسايميؤعءنأناالنذلثلهكان
لممادااطلعيباآلؤولعنهطةإليسلعدانوماتقدماصنعةلخيارالهأثبتحدثافسدلماالعيبا

نبملماذلمببعاةرةوعلرفىاكهساالهنبمنمغرمدونابيحاكداعتزلىاهـاابناولوبمو
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لتداساابائعاعليإبتاعأدأفانسهشلىعيباعندهسحدثلمذااذلكأصلفؤلهثنتفيه
بهتوباولرءبتاعاوانالةماثاللىزابااصحلفسمقاافيادقالفةذلكمنبمثئلهبينةولمتقملنسيانادكأوالباحاوأنكره

أوعوادحرققعيببقدةويرجحالمببعكيمأوقووأكأذالالحادثبالبوقجةخيردالمبهأنبينويخيرالمبتاع
دءلملمافكاعهالذىقىعيابقجةوعاختادالرفانيخيرالمبتاعحتى2الباالصحافمالكالموازءنبنوروىاقديمابالب

الثوبفطعوقدكبذوءيرهالتدليسفىالعيببقإلةالرجوعفىحالهالنخالفهافياذالفائدهالبائعلفبلمالعمب
تأوصبتااىااردالمبتاعحلففاناباخاوانأوادارداسقافالتدإلساخييرثابتافيايرىنعندواحدةصالمة

شاءأنليارانبافافيعاالبعدبهالحمإتييراليهاالقغالبتقديماسمالفياهـلةوجهالحادثالعيبفجةبيعاخ
صنةماؤدرنحعيوفذاطفاذصهدمدتةييرواابناأنيمععندجاءةالتدليسررماليمينوأماؤبلنا

نثنأوالعوارقاوالدثأطالبدوثىيبرثادتااانمالكؤهـلووجهبالقييرالحمولىنمسالتداحمبطل
وبالىويمسكالموبهذفابخترالردفألملمفاذاالردفيوانماذلكالمبتاععلىالحادثالعيصؤجمةإثباتاالورفيلئمه
مايغرمأنشاءوانفعلناؤولوىءلىأولالةاذواقديمبالعببقجةوالرجوعصاكاالفيوفىةغيراالثينالي

بغاأواعاصالموازبناؤولأجرىءلىظةاهذقىالقاسمبناوؤولالتدليسمعالخييراثباتفيالقاطم
ويردهالثوبقمنعالمايمنأنيهوقالنهاليميننسياناالمدىألىنممماوادليماساكاخييرمعإحماسقاطفيوأصبغ

بالحيارذلكفىووفعلماالثقالمأحمأءلماللهناليملىهتهماينكرهتثبتءلميهةبيتفاذالمبهنعندالببحبباله
ااافانكاالذىوباكوؤدؤطعلدبذلعلملأنهباءالذىأوءوارؤشءمحرقنعيببهرجلثوباوبتاعاوان

غنهفييدفيبغاالثوبهـبالنواؤنأواهـقاطفدرماالفصتحيون51شابالخيارانفالمبتاعأوصبنهبتاء4ا
شاءأنرانافياعفاولفوبردهوباكنكنبغأواحلتقامانفصينرمشاءأنوانفعللتوباسكو
صادفىىعنهيوصخحيون51ظبالخيارانفالمبتاعت5يدفىاقيةههـاشبافدصبغاعفياكانبالخيارفانذلكفي
الموبقمنمعباودطرملؤالعوبباءلذىأنيهوخاشريمشاوانالثوبننالعيبمصفدرماعنه

مريمشاءأنبهونوانمكانادراخسةبغلص41مازادؤنومدراعمثرةفلعوارفانكانأواالخرقوفيهلثوبا
ئعلالعوبباءىاذنفيبغااماذادحألونذاحهإبفعلىهابقدرحصتهنم4واحدلكلالئوبفىمربهين

4وفبالعوبوينظرؤولدثدازأباغافياداحمابهاذاوجدبالثوبءالمبتاعانماقالعليوهذاشلهـباك
واوفانكانأواافىقفيكتابماتقدملىسبالبة1بةيرجعويمصكهأنبيننحيرالمبتاعزادفيغهءفانصبغاإلمبحاع
ومدراغءشئاتو5هـمهرنموغفييباتمهوتقويمهأوردهبعدتقويمهالردبالعيبحمنالبيوع

خةاصبغافيهازادةاهـومالقافياالمدونةءنمافيهىاذوتهولةفيبغاازادائريمابتاعاوغافيكونصب4
فيشريهيندرإعمكاناباورنريكشابائعوااابمازادمريكثهانهوزادؤيهاالمدنيةفيزبيدءدمالكسعيددنداودبن
عاواسددغلكلوبالثفاقالطلىأاهـعيومتهولبةيعتبرقالأببهراناهضإلئمبوحسءقتهرومعبايريدؤولثوبه
بالىفردةنووفواسءتئوباؤىشاثقفيوقالوباةةنيفيبخابماذادأشسبميهونئلةالمعصذههـ
خازاماناهء6بةبمسوننهبماثوبهفإلةكقلىاىطثهـأنوأبصبغهةقيلمجهأنقلمممهاوأبىيده

الموبنفىشاركأويردكأنبيناباظيارذأنانهـقياةقدءبداطأبوالشيئقالالصبخ
لنا41دراولهأبواىةلةااقالأللداختاذاقاذركةلممفاابورءلىبلثوبايدهمنقلمسضوا
لذىوباكنبدقعىارةذالمشاركةاصبهبرءلىالاثوبابيدهنالنينبالهإلسعندىذاوهـ
هـءندىواألظالواورذمناهـرويئهـقفألإركةاثمهارءلىصسلملبيعكابامضاءاذارةاجالهيجدا
هباة1قصبددآلص41تجهـيأنحىاامهكانمالمثركةافىةؤوللهغائإتاانهمانتهـقةافى
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سآلالىايدقعأنهاواحدءفلكلاالسققاقمسئلةفيكانفاالالهثركةفيلقجةاكئلهفثبتت
ببالعهالردمسئلةفيكانولماالثوبوفلصبعاجةبةعنداالبانةارخرجهيومالهفابة
ذههـابانةؤيمةللصبغثبتعنهيخرجهوصبغهفجةىالمشنرالىيدؤحأنلثوبالصاحبليس

اليهءهـضهيدخأنالمبتاعالنثوبههءؤالثوبلصاحبويهونانثوبمعتههـفهلهوانمانئبت
ةيهدةفلىشاركهشتراهاعاناؤصابالعيبلثوبيرداأنلهليسالمشنرىانوذلكعنهويخرجه

فيهدثأالذىصلنةباناقصابهثوليهادفدنلالئوبةكثرممازادعلىأكانخامبا
للهوالتوبافيمةعليلصبغادبمازاوشاركلصبغبا5جبرزلمذلكلنقصاذللثليهايردولماصبغبا

وأحمأعلم

لملامنبهوزااللفلامنمااليبوؤ
مالكعنيىيكدنناول

ن4كانالتمحدبنوعننءوفةنعبدإريدددنعناالبلثناهعنماكعنيكيىحمعدصعنشهااقعن
لموساللهءلمهصلىاللهرسولالىبهاتىجمابثأباهانقالبمتيرأنهنالنعمانعنثاهماصبشيرأح

اذمنل4مخلتولدكوسلمأصعابللهاصلىاللهرسولقالةلىنغالماذاابنىمخدتانىفقالعوفيالرحنعبدفيا
اللههـلرسهالىلهأتىلشيراأقاهانافولهيقفاوتحهوسلمعاباللهصلىإللهوسولقالالففالفينالنعممدبنعن عنحدثاهمااعدشير

منيحتملأعطيتشحاتمعنىطيةلهاالفلإكاهذاغالماامخاثاقفقالوسلماللهءلهلىانقاليرانهبتبنانلفا
أنلهـيحتذلكجوازىاتستفتيهسلمعليهاللهلىاللهرسولالىبهأنبهونأقاللفعلجهةرسولإلىبهأقبشيراأباه
عامربنحصينايةرققديرردهذاذلكسلمءلىاللهءلميهملياللهليشهدرسولبهأقيهونلموسعليهوراللهالله
حمدتمفحتىأرضىالوواحةبنضعرهفقالتعطيةطانىأببسيرأءنااضاهـالنهعنالشعبىعنهذابنىامخلتانىفقال
دإتعرةمنابئأءطيتانىفقالوسلمعايهابلهصلىاللهوسولوأذوسلمعايهاللهملياللهولرلالفةلىكاتغالما
هـارةالقالقالهذامثلولدكسائىأءطيتقالاللهوليارسكأفأنفأمرثنىعطيةرواحةهعلاللهصلىاللهولرلى
عطيمهفرفرجعؤالأوالبمعدلوارينوالله4كولدكأصلموس
عنامةاستهذامثلمخاتولدكأصلموسهعديهاللهصسلىاللهوسوللهلفةاوقولهلفرسولقالالفقالاذهـمثل
اذولالياحأورنليعلمصفتهفءنفاستومايبيحهومنهالمثرعمايمنعهمنهناذاخلاذافةصصلموسهعامهاللهليالله
الصرمفدلهالةظااحالىمضاءأوانوعاهـادارتحاعهأولياهينمماةاحملهفينوعاانأوفا رمجعه

ووالنسحأؤل4بذفىسالؤدنأنيهونوذلكهذامانحلمثلبنيهءلىسائريفللمانهبينو
يريدابطالفارتجعهوسلماللهءلميهليصاللهرسوللهالؤةضبهوند3بهأومخلشيأميفاأولم

للهءايهالىذللثوزانماجىونأنبملمجمهواحلاكملىلىاهـللمضات4امنوارمخباعهاصلا

ةوكانتءلىغإرثصرءةمحروولكانتافاالماواءةبالوايكالوزبةكانتةااناءلماوسلم

ابرذألثباستدراكهأهىاالعتصاولهايمةخوالهباتبهبمفوتلمتفتاالاردمجوزو
عنهينهبناوايةردينارمنبنعبهمىبذذالىواتيةيرثالملشريعةائعهماصوبهذلك

ؤهـلوؤداختلفمالهجميعقبنهايرءفيبشهبهدقمافهـأنيهونوآخرياأيفماوويحتمل
4بفامخلالذىفىاهالذىثلحددقىمالثجمنوالموازبةالعتليةفيشهاببناىذلدزسوفيمالك

انلكقالفارئحعهقالالإقالهذمثلنحدههولدكأكلوسلمعليهاللهصلىلنبىافقاللهداء
لهوؤدؤضىليظللكذانقالأبرده5غيرماللهنبملمفانلهففلضغيرهماللهنيملمىأرزيماالثذ
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وقالائزاأراهالولدهبعضعلىممهبمالهتصدفيمنلعتبيةافىسملقاافياعنهوقاليةلمدافي
دفيمالهفيوانكانصدفتهردتيهفيهماهنهأينؤجمانولميمممالهبولازصدقىذالعتإةافيحنونل

ؤدفعلهتهفيهبمالهيتصدقأنلرجليجوزلموازيةواهبيةلهافيماكوقاليردلمفيهمايم
عايهوحبزتفعلفانكرههأولدهبعضعلىكلبمالهمنتصدقسماةاابناوقالقأمدثأبوبهرا
ولدهبعضمخلوانهظاهرالحديتاألولانفولوجهالموازاليردبنوابغأوقالدلمقىدبه
هأهيانثاقالانهبخاعقبن41عففروىلكراهيةعلىأذلكسحيىبنيحيىوؤدحملبردههفأمي
لوأرغعهافقاللعضعليولدهدهضلفلتيةصاعهكراباسئروهـلمعايهبلهاصلياللهوسول

والىذلكلىاساندبهوافسخهلموسلمعليهاللهصلياللهسولالقضاءالنفىائزاذلكيرونلعلما
كانلنهابكديثتجغوامالهجيعولدهبعضيعطأننساناليهرهأبومحدانهضىلقاابذاذ

مخلتكانىكنتةعاثهفأتالدذقالاأببهربحديثخغوامالهضبيعطيهأنوزوبشيرفيا
مايعطىإفيفدالنهوةعداذلكبولددملبعضاوهبذااانهمابيمانسقاةواقالقاوسمريئصادعث

فاوالبةلعداوةاالىذلدوأدىاألفىةفثبتتلبافايئاىهطمايبقامالكلىأءطواذلباقينا
وقدتقدمحنبلألحمدبنخألفااويهروانكانذنةصكل11أحدهمابووذلكوقعفالققال

كروهااليثارأنهسبهللبعضءلىاىأعطذاانهاأبوالوليدوعندىىاةلةاقالولذلكفيمكا11
أومأحدبهاسختصجهةهامنلوجهالبعضىأءطاذالىكراهيةهـىءنغايجوزذلدويهوا

ثالحسدثفلنابالردفتأويلفاذالمأءواللهثلهعلىخبرهمبذلثؤووصيظهرهنهأوخيرلمزمهءهـاءة
نفسهلحقمالهمنممنوعاالنسانانبنامنأداديينلبصابعضقالئلىاجهةوهومنظاهر
وانأولىسهنةقطمنهيذعفبانوجوالىرثالوالحقاتألفهمننع59غيرلحقمنهنوعهـعكا
أعطاهمامثليهميعطبانولدهبينداالىردعطيتهيريدبالحدثأنملتؤبامضاءذلدؤإنا
اضااحءنعهاربمافؤدإعلماأرادغاوانجعدةالعدتاننيملمانهيربدبهأنملحضو

ضةبةفأمرهالوصمةحمبنهءلىااأءطانأنيهونلفسوكههاعلياادالىهةلعطاوود
نلزمهنكاالمعاوضةوجهلىساياهأعطاهاكانونأنيمملويستلوارثيةالوصألنهذلد

لنبىاهأهفاالمعايمايثاراله5واللغيرالجهلذلكذلكلفولدهافىولميعطمالمدةعايهانففةا
كانذلكأىأعمللهوادإلبنهلسدا51ددفيرأىولببعاذلكآردلينيعدلأنوسلمعايهللهالى
تنفةابعدكانتءلميهولعلهولدهوالعلىنفسهعليماينفقبيدهقلمفيلهبةاذهمحونأنملمجتو

عائشةيرءناكيوةعرشهابءنبنامالدءنصطيهملعدلاذالثهنعفهبذمتهماقت
مالهمنوسفاادءمثريننحياكانيقابهراانأبانهاقالتاوسلمعلههللهالىصهلنبىاوجز
أءشءكوالمنكبعدىغنىالىذأحبأالناسنمايابيةواللهقالالؤهاةفاهاءضرتهإبةبال
هـوانمالكواحتزتيهكانددتيهفأليهنتوسقاصادءمثريئغلتكلنتواقمنكبعدىشاؤة

فقاتعائشةاتقاتعالىاللهوهءليكتاب8فاقتهدوأختاكهـاكأهاوائمالوارثمالايوما
ضارجةبنتنأبوبهرذوبطفقالاالخرىنأيمماءغاهىالتركتهوكذالوكانكذاللهواأرتيا

يقتضىالحديثبةبالغامالهمنوسفااصادءشريناغانيهرأباانفولهاشحاريةأراها
شيرلفدقاللموسعليهبلهاصلىلنبىانوانلهمائزاذلكورأىاهـاثفىااساوندخآلابانا

ولأبوبهرتأأنيهونجتملارجعهالقالقالهذال4مخاةولدكأصنلنعابنهالماوهبهفي

شهابافيعنمالك

بيرعنالىبغعروةعن

صليانبىإزوجشةط

االموسعايهالله
اصدتطراأباانقالت

عشربنصاداالمخان

فاالبالغابةمالهمنوسقا

واللهقالالوفاةحضرثه

أحدالناسنمايابنية

منلغبعدىكأخسلىاأحب
تبعدىفقراعزعلىأوال

8امخلتككنتوانى

فاوكنتوسفاعشرين

كازواحثرتيهجددتيه

مالاليومهـوانمالك
أخواكهماواهـلمحاوارث

تسعوهءلىفاواختاك

شةعاقالتاللهكتاب

لوكانأتجاواللهيافقات

كاانمالتركتهوكذاكذا

لفةااالخرىألنأيمماء

بأثبطنذوأبوبهر

بةارهاأرارحةظ
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عغاللهاضىائشةنحلتهوانمسيرهفياقدمألتىاهـهالوبعضدشيردقثانتاحديثفي
اليسأحدأحبلكقالاولذاخوسائىمةءليعالففعلكانواذلكنتاكنءكثمطلم
عطيةطيهيهيدأنيرفبعضالولدفيبرهلهالرجليهونفيمالكاهتبيةءناوفيننكدىبئتلىا

لكبذالباسيرهغوندممالهس

مماوافبضبهاكرنيفلموانلهبةاصةيفتضىوذكوضحبةاماابةبالغامالهنوؤولهؤصلإ
لهوبلمواوقوفيعليكبهقدتصدؤتامعدقةاوفيلك4قدوهتبالواهـلة4اصدفةواالبةقداتنه
خالفاألبلتسايماعلىدقلمةواهبلوابرايحوفيلزمضلقهيؤخواوأنقدفباتعليهلمتصدقأوا

اونم2ئيذلاأيهايالىتعاللهاؤهـلذلكعليليللدوااقبضاالبابةثعفدلهماالفيفىاشاواحنيفة
لىكاببتهكاائدفىاقالانهوسمعليهاللهلىصالنبىوىءنماراسنةاةوفوداأوفوابا

كاإلحبضاةالىاادهفتقرانعةيعقودؤلمانعقدنهالمعنىاةقليلناود4قيثودفييه
لمانهايديرمنكبعدىغنىلىأحباناسمنماللهوابنعةياقالاةلؤارتهءفاالوؤولهالف

لمتفدمءلىالقولالهاقالالوفاهبهماتيقناوتاأسبابنحماوأمنهنوفيالذىضهميضهي
غايمنعهوالهاومحبتهعايهااقهشةالهاعدمبته5مضاامناليمنعهلهابانهواالعألملهاالتأنيسيللمه
بعد4يخاةنعدىبولهيريددةأنملمجضنكأحبءكأبصدىوقولهابعدهذمايذكرهذلكن

غبرىبعدىئموبهونحياتهيدفييرأنملصحهواوتا

نتمرنخلهوسقافيثرعدادنارمعناهدبنىعيمهنتمرقالقاوسهفيثرصادعوفولهلؤ

هذهيقالىاألءولقالصرممجدمنهاوذلكإنيعنىفاوسهحادعشريئفولهئابتوقالداذا
لمثرةةةوسقامحادعهثربنهـلهةىمسيرءيهلىمجبدءثاتذالثيدأنيرقولصادمائةأرضى

للففةوسقاحادءهثرينؤهـلهسيرئابتبئوعلىمجدودةوسقابهاعمثرفيوديرهفتةبةلموهوا
وأحمأءلمواللهةاىولونعشراصبدلنشبهاثمرةوفعناهاوهبثمزائا

غامفىشرطضاقبواالحياؤةانيقتضىلكناواحترتيهددتيهفاوكنتوقولهلؤ

الكونزةالحيافانللكهاعليهـةلاةهبنتفانكالهبةاتمصتهفيبهامخزهاولملمااوأبةا
لءمينةنشبهاثرةووانكانوحزيهجددتضهتااللوكةقالولذالثلجدالكيلاالباؤيها

فيئبثزصدقفجنمالكفولداخهات9وتعالىشاءاللهانابعدءذذكرهلىماياؤيهاعلىفالحيارة
4لمحبضانمالكقاسمءنافياوىؤهـالفاصاوازفيهابنقالطابهىلمالطاهااؤةمرضعهثم
قضىثاألثوقالضلماميعائشهذلكبهرلىلعطأباباننجواوارثغيركانوانوزالياآلن
ثاجميهإطلأوالؤهـلءقأثكاناوزفيقالمنؤولىأروالبباؤيهالهخصاوانوثاألناله
لىانأليودىالزةلحياالموتامنعلموتاأسبابنألنهزةلحيااعاسضاأنسملفاابئاؤول4و
ذلكورخعايهدقالمهصجيهذأذاتوفيابيدهويبتىبمالهلالردقمسفتالورثةقبطالا
يمنعأنوجباوتاأسبابمنالمرضكانولماليبطأنفوجبلموارثامنللمهأوجهما

زهيااطفأمازةلحياامايمنعنىلثاوازهحياهـنبمدهماماأبابانذلكوفىلموتاكايمنعهازةالحيا
حخلىأنبهونفالةساةثفانكا4فأوعائبةلهوبلمواححاضرةاممونفألتناوأن

شافانوانلحهواامروضكالكاينةونأوبمبتةاثااواالصولالرضينواليحولنقلالع
ؤيهالالءئااالرمقأنجألونءنهمالىأينرةاءلىفاكأينالرولوالسقلهماالت
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ثببناتابفيبغأصدقالؤالولالضربامافأمللهوارعةلمزااضأنعونبأنلثاقوا

زملعفداالاؤيهالعاعطمةذدداوجهومللمائلثهوافكالدفيحيازةفيهملادؤجمااليهاالشم
انوأمائلىءينلدلقبضاشرةمبالىهـافتةؤإيدهعنينوبوالؤىلمعطابدليستولي
فيفانكاتدللىابانافيأومللهابانغيرافيلهبةافاليخاوأنتكوبئعةرالىامنأرضتكا
ذلدأنمنمونيهاسليههاددويثلهبةالتابوفيمحدودةأنتكونأجزأهنهالهـلهابانيرت
حبيببنايةوارمنوأصبغمطهـفذلكقالفبضهاعلىذلثمعدويشياحدودعليلبإنةبافية

دوأشهالحربثرأيامافىبمزوعةميأنهاعليدقتمنفيهالفاسمبنايحيءنبنييوىوؤدر
انلدينءعذرلهانان5بروالسؤيهاحدثالمرأةادثولمفخوشهرذالثبدماتثمياؤاطعلي

جةمافهامدقةلدفاأومخؤأواصالحناءشمرأواحهاءأوغرسأواصيمنهاملانبلقفجأموته
مماااذوفرعاالرضسءنماالشهتفأيازهاطن4سذاؤيهاغيرنيمالانهذلكوجهو
لموتاضهيفأوهىوثلوااوتبهامةلمضازحيافاتتذاااالرضهذلمثفىزةياصونبم
بالواماتئنعملهاوالتعرضلهوهولبلىاهلميفلمهملهاوزثهىيئهبلواابئانأما
لهالحياؤةفاتوالمجولنقلماالانذلكووجهأصبغحبيبءنفيارواهطلتبالهبةفان
ملاللهاوهوباوقىكمماثاباناصاهافاذابافيؤبهاملالهأرضفيبالحيازهنأمذاافيهلبالكل

ذلكيبطللمبالوافنعهمللىلهالموهوبتعرضفانفرلحاحياؤيهافقدقىك
لهـلهامنمنحافاذمنهدوقدوصالعهللهعرض51زيااطمنعنهالذىأالنأصبغقالهزةلحياا

الةمملءلىاننحالفيوالسىالطابطونءقأنيببأنهإالهبتوعليفيةبيدغالبماخ
ءنضععةاطونفألصخاوأنتضكلللهانمنعهفانفرعلهـلىغيرثاوكأنهاجلمي

ملممهاالهوجوهشعنعىونأويمبرهيرفقءأوإساقىأومنأنيهرىناقا3خواآللةالبقر
حياءواأواالرفاقإقاةاأوا35ترابالكراءوااللالعهننحالمحااللةفياضعففانكان
وهالونص4بواالهـضوتهوجهسولةاهمااجمرءنانوأمااوتباتبطلاصدفةهـفاالف

هـباوماواأءواالحوزواوأقاءتاهذفيمجزىادواالشممامميةلصدقةافانليهااليفلمكودهلمدا
يحيىذلكسنىروىباالشمهادنامةدسيازهفاذلكاالجتهادفىؤالصجدخهـهالوهذهيعرضهاءلىله
ةنخالولووهسئلةدقاكافتفعوزادمالمبغأصوقالهقاسمافياعنييبنا

هبلواامالفيلستىواللضافبضلهلموهوبوحوؤالبيعبكالواهـةفالبرفدأوؤيهاهةمطا
ابعدعمثردوؤةلعشرسنينايهاسةببيدالواثواوثرسنينعئمرتهاستثنىلواوكذلك

شرطلفبضاذلدانووجهلمواابناكتابن4لهبةابطاتدبنأولحقهذلكؤبلماتفانينسف
الشةوقوىإطاايعمريقلاليهالمأسوانلهبةاإطلتلقبضاؤبلماتفانلمجةاتمامفى

وراهـتأوأغانهدطونمافيوهبنوهسئآلمأللهوالهبةاوكملتلفبضاحىءطلأ
قالهوزالرقابؤلمألحابدواؤبلههـاليهبهكالقلتامة5فتلدحياؤححتىاألمهاتىلمعطا
بعدموتولدتؤذلدنافذلمعطازهاطوانأصبغقالاولهنملتاهـفوكذالشاالقاسمبن01
أشهبوقالهتضححتىمملةافىاالخاداوالايتافيدفيبيعهاروااسواثذاثأوفبلىطلىا

وقبليصالفيهلعتقاالنلوالدهإهدااالؤيهازالحيائمفالباألجنةوأماقالليشواألينواوفاافي
واليرنيرهـاليفانرعوالىشاكفبظالمسهخدثالدينفيذلكبلةوقدتباعأءةالوالدةا
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األصلبقبضفيهالعطيةفعءإتمنهلنفالعايئفيمماءصادثانهالقاسمبناقولوجهالجنين
مبنىءلىالثهالهبةنأفوىهقالهانناهوبهتجاماأشهبؤول4ووسبلهـةواوفكال

لمدونةاوفيأحرىلهبةأولىافيهفبانالتععجللوالدةاقبلالجتينفيفلايععجللمافاذيةلسراا
أوالجاريةضذاؤصائئاذلكانسبنصاريتهءمثرماتادلرجلبيمالذىفيلفاسمابناعن

وبعدهاالبارؤخوزقبلثمرالقلبةوأماسئلةايهبثمزكالقلائزلهيدلهءلىوضعت
ذااةياقوكذلداطوقبلىابعدوجوداليشةهـالأصالءنورعليصفيهـهالهبةانذلكوهعتى
لههـباوصازاصاؤانذلكانسنةينعثصرنخلهرةمبجمالذىفيهالكادونةءناوفيالرؤبةأسلم

اهثرينفىنخلرجليابجمؤأنيلمدونةافيمالدوقدقاللهاحوزهـيدمنعلىأوجعاتلقلا
اصيازمنيمن3دئرهاأالقلضةأنذلكووجهلهزتأوانقللهازالموهوباذاسنة
المعرىولالصحايةسالهوصلعطيةءلىاتفانكافرعاالتساخءنيمأنبلمواوليس
ؤيهايطلعأنأمرينمماعاالبااحياؤحالرصاهربةافيحبيببنافقدروىدبهاهـااالوإلعلها
تجوزأشهبوقالاالءهـاءلبطالمعرىهوتلفينأحداألهيعدمفانهـىالمهبضهاوئمره

هذاهـعلىالأءطىانثاالمعرىانذلكوءهنىتالعطباالبارأوشابمينودأحدأهيبوصالحيازة
ولذلككاناصالحشآالبعدبدوالوالقبضيدهاألصلءناخماجلألاليفعفىؤعطاءلوءا

فانالوصاذمحنءلىلمالنءطيههالحيازةحلتصالرقابسايمبرءلىوالسجالمعرىعليءلال
فبلعطيةورنتتضلمالخهـةأقتظهراكبعدةالحيازتالمعرىالىحبيماببئافوللىإسسذ

النهاالبارأشهبقولمجوزعليولعطيةاكاتلحيازةثآلسايمالوتبرعوجدتفاذااوجود
ادأفماينفىحبيمابفيواأشهببانفاظألفزةبعندىوووودخولههـةالتظهربه
عندلطاحألنههـراظمعزةيااطذالثاليمنححبيببنوعنداالحياؤةيمغرعندأشهببلتأاعدمان
إصحةفاليشةءلىمعكونيراىبيببناانلتاذاوالوجههـالهاأنصالةواتماهذهالزةحمانة

انقالدانذلكةاتجاؤدنهغيراأشهبذلكولىشترطلاألاقبضضيوجدفبأناز
ةؤاباونجبهلقبضامننوعاهنالكاكأناألميفرجعزةحياوخروجهىاطادخول

منأشهبهـه3اذذلكفييجتزىأنلبئؤةيازقتضىطدانضاأحببببناوظاءهـفول
لمأءللهوااهرىاةزحيافيلاألصىمعةالضاالدفيالمعرىفذذلكاليفأنملتبسوةزيااط
كاثفاناإسأوالاعبالواطونرأنلموالداالدووفألتشنالهاثكاوانآلثهم

لعتبيةافيمالكقالاهعلءنؤيهاؤفنبملماأللهابالوااالباخالءؤيهاحيازةحكفافألو
زيداصاحبىعروبئداللهانءوذلكقالابعضهاحيزتفيإمحنزلمناالدارذاتثوانكا

ومالمماسكنازاهالحا3جاذلكبهنماناولماؤيهاحنيلهماؤساكتيناردحإساوسماللهءليهلىياتا
وماماسكنصاؤنبهحماوءى7جاتليماهثاءدةوناؤمئدوولوكازتلقاسمابناقالنايممم

ؤيهاولوبقىمسئلةسهلنةائزاأوكبيراحجرهفيغيراعابسالىنهـابمسىنلىثع
صةيثنحذلكتبيةالفيالفاسمبناوىءنرفىانءيسىءكانوأواعارأوأىكثراءأوارفافيبا

وبلموازوتجةبةلواامحونأنالاابلوااسعكتىخزةوالحياضؤيهاؤحالالنهةهازاط
واوزةلحيااةعاليمنعلكدفاقيةلتافيسملقاافياعنمىيوىءمعهاؤبهاراسكنىاعليفيمادىله

الىوجاءلىسمكةالنالحيازهةذألثإخمعهاؤيهااصهكنىاعليادىفلزوجةالواهبالىنرجن
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أدطصحفلذلكالمسفياليدلزوجغاوابيداالايسالزوجبقاءمعاكوجةفسكتىالىوجةدون
أنهذالومفؤيهاالىوج5بقاكلعالىوجةوزهاتحأنحولىؤيماةاكوءبقاءمعلىوجايحوؤ
يموتتوؤيهافإلهـضلههـبالموإرأويفعيفهالدتالثفيلهدالموهوبعفتنىؤبالواصخاف
كانوانالماجسونوارنمطرفعنحبيبزادابنالموازابنقالهالحيازةاليبطلذلثفان

علىايهاارجعفانمسئلةالحقيقةفيشاكنىليساذهـالنبيوميطىابعدحياذةذلك
أنالىؤصدانهممايرىبةالقرالمدةابعداليرجعنفانأوارفاقكتراءبافيانوجه

الموازعنانروىفالذىلمدةطرلوأمابعددةيئلماابطالأصابناعلىافالفقاليخرجهء
انوىورااليبطلذلكفانكثرفألسنةاىالمعطاؤهادانساكفابهذااانهبهوأصامالك
ىالمعطدحيازةبهأواسعكتراءباالمعطايهاااذارجعانهالماجشونونوامطوفعنحهيب

أمرهمالككاناذاالمعطىاناألوللقولاوجهلمسدؤكأتبطلافالؤيهاوماتلطويلةادةا

بعدذلكماحدثاسفالكلتلهبةاتفقدمةاناصةتبعدؤيهاوحيازةلشفسهوصاذ

منيهطكانكابيماوةالواهبوعدانالماجشونفيافولووالمعطكاسكتىهن
االبنكانانوأماصغيرالههـبلمواكانذااذلكأصلالحيازةليبطذلكساعلىؤوموتهئاسما3ا

باطلى3ؤسنة3ألنفسهزونويووارأنبمايهاقبلااألبعرثمأوغيرهاألبمحازعاههنحيرا
منعدرءلىةسهةلحائزكأعبيرااانذلكووجهبهاوأمالكهـلةذلكقىاليختافزلمواابناقال
حيازةستواذلكامسغيراليقدرءلىوابصايهارجوعافياهـءفاليعدرجىذلكنالواهباألب
كانانفاهامسثلةايهاااألببرجوعلهبةاللكتبطدفاذسالةافديطرأالنهمةتاحياؤةاألب
زؤجمهاالحاذلكفعلإفانعايمللقةوالغاقبااشنتصغيرااألرضينمهاحملحا3هبلوااااليسم

مفتاحبدارفدخرجلعلىئصدقفجنماةاافياعنيححيبنيصيىوىوفدرلهاالحيازةفهؤكالم
ابناءلىأففدأجعذلكملةلمأعنهاوانوالىالمعطثاسوانحيازةكانتابرىءمنوإليه
كنراباالئالسا3بهامنبمايتعاقوذلثءندىضامعهلصغيرؤيهاباالشمإدابنهاالواهباالبيازةأن

حمحىكمطانلىأدت5والءيررافي3بهاواليدفعغيرمغدقةملةمنتاولوكاالداثمفاعأواالنض
يكولوماينفلوصهـانابوأمائلةمسوأحمأءلمابالنازواعتهاوابلهفيتزوعلمائااألرض

ن4ىالمعطثوبامنعكانفانبهوانتفاءىيدالمعطينرجهءنوىلمعطافيقببانفيلهيازهافان
4فقبضيسقدمالذىوالىفيقملالذىيستهالمتاعننوانكهمطواإسهبامردالمعطىواسه

متاعأومتاعامناالخرخادماوجينأحداكولووهببهنفروجىعلىتعمالهاسهمقىالمعطخأن
معهوهىبخادمهأتاهيدقءلىفؤجمنوالموازيةالعتبيةقىمالكعنالفاسمابنوىفقدرالبيت

عنلقاسماوافيعبدالحمافياوازءناابنوقالصاؤفذلثهاكازتحالدمهاتتالهقى
عندهافتاكوندملخاابهذهأشهداالاداقي4لكمتاافيبأشموقالأؤهـلبهوتنبامتاعلكذ3وهاالث
قامفالببتاوهتاعافىمهاضادىوهبتهلولكوكذابينباوماهولفعفالىاذاخدمتهاؤفينتكاكا

والمتاعلخادملقبضاهنهحىلمعطاانلقاسمافياروايةوجهفهـضبمافبأيدجمالهعلىذلث
تسكتإنالداربخألفالمعطلمزمماالتءةوالىكانذلكأهدفيامنحظلهكانلمايازةواط

التىاصرهاعليةاانأشهبوابةروصواءلميهاعموجالىيلزمالذىالوجهؤمهاءلىاروجة
ىالمعطبههـدماينةلىابالنفلعليهتةعااالبتغابرؤيهاحيازةصحفاللعطيةاتءايهاؤبلكا

سادسمنتتى39
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يمالواالسداماالسضنالوعلىاباضكاملستاؤجماذوفرعىيدالمععلوخروجهاءق
ناانحاتمرأةاهالدفيمءناقايهابناسماعمنلعتبيةافئلعبديخارجمنفرداملوأمامايسف

هـلذىالغألمافامايختافالثذانألماماتئلولداوالألباصكزهفلممالولهعبدهافيراصىلها
قىويقوممعهيختافدؤانماهوالخدهةالذىلغألماوأهاوزالصبىسسذلدإلسفانالخراج
قالحوزالهوخدمتهمعهتألفهاصنلأبيههـشوالغألمأبوهلدلوءلوكذحوزفانهحوائحه
سملقاابناعنيببنيكوىفقدواألبماتانلىالغالمامعاألبخدموانمةلعتامالدفي
وأماحوقذلكفاالشهادفيصلبيتااقىكابهون4بفوابخادمولدهعلىأمتعسدقفيهن

دالبمنالخراجؤيأخذسحوزهوباقءثهافألبدأنوالشمرومائسكنوالدايخارجلىلعبا
بةلعارواالباسواضلفبفباالعروضوأماذاومخولمثبماصبنىوالممسيدمررالدارويخرج

لمتعرفوانبدفيذلكنزوانااللثثادأصبخوقالائاواالفألوؤونصهذاص
هـببة4علبصدقانبغعنألعتبيةااصغيرففىابنهالوأماهاوهبفرعيةلعاراوالالباسا

للفيفةجاهيممزواأوأهيإخفيفالعبيدأهيالبقرواسقدماواءورلنجلةاوعبهاحتابنموت
تاوصدقةزةحياجمونوائزفذلكاةوهيبئلألهوهي

أوفيثعكالمعإلاىواىلمعطابئفانكاصاضراىلمعطوابيدهحاضرةلهبةانتذااوهذالفص

ىلمعطاوكانيدهفىفانكانت5يدءيرأوفيىلمعطبيدالهبةاهمانكائبافأليخاوأنتكلنأص
ببلدةاضربداراطبضهاتصدقءلىنفياسماةابناسماعمنلعتبيةافنىتبىاعنكانبينىلمعطوا

هـطيةلموانباطللكوذكانكبيرانوصائزلهفذلثغيراناناالبنماتحنيايقبففلمأخرى
تبضافىفرطدولمأثانبأشيوقالهالكالموازءنبئ51روانبىاألصوكذلثوجهـاظفي

اأث5وارولباطوذلثفرطوانحائزةىفياألبماتحتىهـجيضفلملىأوالخروجيأولعله
ووجهسلحاةالهإلةيبطلأنالقبضلؤىلمعطأناالولهـلالةوجهمالكمءنالقاسابن

ليبط71ؤفيمايطهـةيوجدولموللقبواااليجابمنطرفاهاقيدوجدبةاانلىلثاالفولا

تهاداالمععاائانافاذاعؤهـىطلىالىكالمعطااذثحكالوأنةتمأنؤوجباءح
يثبتىيطسالتهانهاءلىانةبئكةواونهالماجثبنادقالؤةاألهيلفبيطهـبالتةلوتبط

القبضنركووةئلةإإوصورةاهطيةالابطالقتضىالفبضعدمأنذلثووجهدااال
ضالةمقاممىمةماالىسهوظامقتضاهيخرجهءنالذكطاالءثآيتبينأناالذلثبهءنفاليعدل
بنهاعليدقتصنؤولاسملةابنابوزيدءنأإهةلعةافيوىدرفةعكائباىلمعطانوانمسئلة

كاتافيبةابزهـكالوذالثوملباطفذلكيازةاطلقباألبتألرابعبدأودثلغالكمبيراا

ىازواإاتافيماالثبءنأشوروىسملقاافياعنمىعيوىوونحوهلقبضالةاألب
نهالعبديخدمهوادميةأنليدفيااوراتبعدمهتاوليممهبنتهأواأتههياعلىهـهسةفيدفيزصنة
أدرىفالءامرؤالارونثدهكذأشهوانناؤذفذلكبنةأوااللمرأةاإهرفداالبئأشهدءلىان
ضراطاذالثلألهبةالمبطضاقهالفهبالواموتانمنماقدمناهاالوللقولاوجهاذما

ربهأقىأنيمنأكثرمااذءااالشهادبانةانالهادهةوايةالىوجهوولالةدمذلكهـىوية
رلهثأويب4لىوصسدايا4امنالحجفيلالريهشترماذالثوثلؤهـعالهبةحيازة

كاإمطكاؤدبذلثأنئهانالشافانهذولولؤىطلمهأوانلمعطاوتؤبعكالىاأوهديةألصه
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ماتمنإبحببناوفيكتابلمعطىارثةوالىمارجعتنماتنلمدؤلةافنىلمثدبذشملموان
فرجعتلهديةابطلتىاهطاماتانأنهحبيببنافيكتابماألهنىلميتارثةولىارجعتمانم

بنابفيصأشهبدقالففلمدونةاومافيلورئهنضفالديةاتصيحىطلىاماتواقرثتهولىا

دالهديةيةالفبوليدمانءذلدوئىالمعطؤيهافألحقاهههماتمنانسرامةإلموازمضله
المالكبءنأشمؤقدقالزةالحيامقاموماديةاالشدانفلنافاذافرعحيادىااوانكان

دثاااللثيجزىءورنوالذىمكلدرثآحتىأوغيرلشراءاحينالعدوللرذلكيدأنذالثفيجمق
قالانانهلقاسمابناعنمعبداطبناوقالدئامشهاااذ3ؤعليشهدواااذاقالانهذالثدقالء

وروىبمثئفليسبتهويذكرفاقلمواندةشمى7ؤذالثوهبفاففالنلىاذلكفعادالرسولين

دااثهاذلكدهماءلىأشمفدطونئصبذلكشهداوانالئجذلكمالدانعنوأشهبقاءمافيا
يلهافانتضىةماإمنهوللهاذاانهإالولالقولوىالمعطفىءياةكاالمعطالىذالثصلأو

معأمياايابتهقدواتبتيلمافقولهمننيمكثرممابأناالتابهافيداالشهامفاميقومذلك
القصدالىاالبزىالألهالثاهلىاقول41وواالشمادبهامقاميقومىطالمهالىالهاإبانامااط

أولشراءاينصىالعدولبذألثأخبرذاافأمااأهيفيمليقأننمايمكثرأذالثإالنبمد71االشه
ذلكونيمالفانهوأمابعدموتهلهى3ؤىلمعطاحياةفيليهاوصلتفانداالشهاديةولمذلثددكل

البةاتوانكامسئلةحيانهفىوالفبضتىلمعطانذلكدالىلةيوجدالمالنهحيازة
نالماجشونابئحميبءقابنوقدووىأؤهـىاالاطلبباالمعطىازةتىريدالمعطبة

نهالونادظلىقالىلمعطاموتإمدالايجدهفلمجقدواامطاؤطابكربعلىآلبقابعبددقهـ
لهءفدكاوصلةممهلدينلهءوزىالمعطبىوطادفيهافااللثىالمعطلىبذلكنلميم
لفيصدقاكماتصمفهافيهيأميولمفألناءلىصدؤتقدأنىدوااشمفقالةوديهلر
المعطىارصائئااذاءلمألنهاصدؤةاطاتلميعلموانحيازةالثؤتوعندهالذىفانءلمضلها

ابئعنىوووىءيمالعطفيالقاسمبناسمنونءنارواهولةىالمعطالىبعدذلكفاودفعها

وماتخسايئالوكيلفاءطاهليهاايدفعمهله3الىوكتبديناربكائةرجلصدقءلىنؤاسماةا
عنحبإببنارواهلتهبمتركيلدالنيرماؤبضشلهئالثةلباؤاسيناظيفإضأنلفيىلمعطا

ىالمعطبءقناوفيهؤمووبالدؤحمأالوكيلاناودعواالوكيلبينهـقاةواخوأمطرف
صارىطقدصارتاألمفاذاءالوديظةبهـرومأغاوابذلكأءهـربساتوالمودع
لهلوقالوكذلكقالتدصوألثماليمانمجعذااةالوديهفيزلموااناقالبدهيدهوتوصالهاحافظا

ىأءطولوصاؤظاقارضالهكافهكونالمعطاهـدعتعوديداأنكهذلدئوبيدكالىدءىلمعطا
صدقثمرهادوأممنهأينستهـمه3لمألغلىرىأعطق4وسعلة4زةيااطلكبذحففه5هيبأ

جعلرأنهالدنمهلموانالرفيامدفةماؤواذلكلعتبيةافيحضونسقالفيراابنهابالرؤبةءا
واحمدؤورفيذالثنيمأنالىوأحبقالناكاندبذلداولوأشمالبنهزةالحيان3السا
بغوأطرفواسملةابئاقالذافووواحدوفينلمبمنروانهـجاتافواؤيهاوارنااأالن
إنوحيازة7دؤوافورفىذلكانكانانهونالماجثبناوروىءنلمبابءنفياروايةن
ماتانثطالمهكا7ؤىكاطوالمهلرؤبةاترجهفانةالرؤكاأءطثمنأسوانكانالرقبةىأعط

نمرجالعبدااخدمن4وكذلكفالىالمطفألضئلرفبةايرجعأنقبلضأوميأوأدلسىطا
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كاىسبهوزالمعطازأنؤمحىاهطبيداتإلن3ااهمهيدااناالولالغولو3خرالرقشمهبتل
توتفدكلانفردتءطيتهلمان3االسهانلثافاهـلاةاووفورواحدفيهةوالعطناالسنلو

صارةأوأووديعةيةربعاىطلىاعندمابوومنمسثألىطالغيرهكاعازأنلميمولةوحاز
بأحدلمعطىببادغيراذلككانذااوأمالبادابغيرذلكبةاوانكانتحيازةفباتلمعطىافقول
كانتاذلثدنماااسملةافياوقالدشهذافذاناالموازذلكبنافيكتابأشهالبدقالفوهلواهذ
فألنوالرالصارةاوأمافىىطااماتوانىؤصوزلعطيةأوعاريدحياثهيرنيحسهرجلهد

ووجهوبأاسملةابناقالءدوقولوزذلكؤكلالرقبةمعلهإالحارةأنسهـترطأنااليهوناحوزا
نىلثاااقولاووجهلمعارىالمعطزةالحياةذلدفأليمنعلنفسهاجرقايضااناالوللقولا

خلةسهإزةالحياصةيمغوذلكبدهلمستاجريدافصارتاالصارةفيلمنافعاخذعوضالىلمعطااق
عنحبإببن51وروااءصملةابئامحدعنرواهحيازةلهلغاصبحيازهآلميرلنفذصبهبيدماولووهبه

هـكدين7ؤمنضاباخاصاالننوأحممهومحدقالالمعطوحيازةفبضذلكبأشوقالبغأ
كيدزةيااطاحتصزلمىمطألمانعةيدلغاصبايدانلقاسمابناقول4وادباالشيمجوزعليه
اهطواىطلميداهـتاتذواىطبيدالمالشتااوثناهبهتجامابأثولة4ووىالمعط
لدغائبيمسضلكءلىادودووهبتهمسملةوالدينالمبورةكاالرضىطالىحيازةت

يقبضادذلدفياصاؤالدىلمعطالوفأشهدتقذكرلهلمبهنوانالحقلكذليهافدفعت

ضرلوصيماهراالنأشهبوقالمالدوهبءنبن51رواوالفاسمبناقالهمعينئةبايسالنه
عالمستوولووهبورسثلةذلكلهلميئأرءىالولوقالذهـالرمنباوزعليهاطلميهن

هىبلبأشهـوقاللأنتبكلقيااملقايهابئاقالهبالواماتحتىؤبلتيقلفلمماعنده
بوللةأخرافضىلمعطبيدالعطيةاانوذلثلىوهوأحبمحدقالأفبلاليقرلطأناالحاثزةحيازة

ى3ؤىلمعطاتؤاظررأيهليضاوؤؤباتيقلفلمهبةبتهوهقلةبنزوذلكقالهااليمنع
فلهىلمعطاكأهاتاكلاليصدفلمفاشيلربالىنجبكلبعثمنلةابمتررديهاولهرضهانماضية
ضالقهءدمصتيمنعالهبهانآلسمابئ41اهاقاووجهردهاؤلهالمالأسمنونيفبلهافئا3أن
وأصىأولىلفبولاعدمايمفعفبأن

والىلمعطايرءلمبفذلثنوانيدهفيميرولعطيةاالمعطىيقبضأنلقبضاومعنىفصل
بذلكعليهىؤنعهلوالنهقالزلمواابنهـزعندالكؤذيرضىويعمأنفبلىلمعطافاتنهذا

بهىؤقضلكذمنمتأخكالوانهذبغيراحفمنهمنعهىعطاليسىحوفيالمهطلفبضاانلكذوو
كأماتبيدهتةؤبعكالىلمعطوالحازهيمهفقامءسفيدوعايهىالمعطولوهاتفرععا
هـنلماجمفابنوافهـطعنيبحىبئ51واو5أوبغيرشاطانازهاتامةزةصاكفتىلمعطا

صدقنؤولعنءطرفحبيببناووىالمعطىبغيرأمييازةاطحتوهلمستلةوأصبغ
أنهعبنتهالذهحياذكاناالبماتحتىماماطوجالزفيهلخزنعنوجزاتذىوبنتهاعلى
ملقايهاب51ورواطهئوأنالاالزةحياذالثيهونالخأصقال4وزالدااايهاذلثلمغاصهاالب
ىوالمعطىلمعطافيهاساوىصالمةىءلىبلببهدالواقتهلمالهبةأن5ماقدمنااالولالقولوجه

ئمؤلمعنهينوبنوالكلىلمعطاكاليقبلمقياناأصبغقولووجهلدينالحيازةحةتمنعؤلم
واللهسائلكلبنافىءدةاأوثغتألفاالؤدأوجباألصلوهذاىطبيدالمهنتكالوكااحياز
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هاثفثبهافلملهؤحمببينةوأئبتالمعطىلخاءولأفكرذلكبدارثمصدقنوسئلةأعلم
ومماتلمعطىبكوزكالوأخذاالحمسليشونلماابئابيبءنحىبناىفقدروىلمطاماتحتى
ليسلهافيساهتهبطابلباعاهوحوزكالوأقامهـفطوأصبغوقالىلمعطاالمبصيةأنؤبل

منحبيمابابنبهاءثغمااألولالقولوجهالهيقضىانهاهـمفبللمساةوتؤلنةوموتة
انمطرفؤهـلوجهوطلىرافراابينضفاكهالمعطالينةوأماولظهرهؤهـاابلاليإفلساأن

ىاهطالىاتطأنؤبللهافيموتذهفاابالبضءنساثااللمعماىطابمعلعطيةااهطىامخ
الذىابلطاوالقبولاالمعطىوقدوجدمنالحيازةمه4حعذراياءافنعهةزالحعالاليمةخوذلك

لمسافةلعذدازتهحعاوؤدقفىوالطلبقبوليوجدمنهلمديةباليهابعثلذىوالقبضاامروةقومي
احقىينظرحتىالعطيةاالماماذاوففالقاسمبناالموازءنبئاوفدروىأولىنالثكلففى
لبالمامالكفقدقاللمفاسامالتبهاحتىلهيقضنمساهتهفىاسلةافيلوقامكابهالهيقضىفانه
بكاثبتفيقضىؤيهامهزحالسبراحتىدوبالوان4ضىلقااضالادأمابأشيوقالبهاقأ

باطلىيطابهافمفلمىاطامنهامغبالوانلمانوأماإتهحبفىىقضكانكاؤيهاءنده
الماجشونرنواطرفكلقالىلمعطامماتحتىلمشهترىاثايقبفلملهبةاىلمعطاباعولومسثلى

وحدالعتقاالوالغيرذلثمجيازةلببحاليسأصبغوقالمالكبءقوهن51واريازهبيحا
انأصبغفولووجهقتلهزةابائءنفأكالمإءنإخعالبانالجهورفول4و

لمه3يعتقعبدفانهنحصةأعتقاذوذلثلمكهويؤثرفيءيئمرايةوالماءبامبنىءلىالععق

4هوولومسئلةةلحيااعننيةفلمصيرمامحهتلىااليسرىفانهبحلياوليسكذكسافىه
اقاسماوناوقالروطرفقالبهوحوؤلهبةاانهالكبءقودناوىدرفةىلمعطاماتثمىلمعطإ
ضوجأناألولوللةاوجهزةحيالىاامحتاجةالحيازةالتكونلهبةاانونثمهلمااونوا
يغنءثااؤلمضقىالحيازةكنىءنةاالئهمهائارأاولاةاووجهكالببحيازةالمالثطيةءناا
طىلمهاتآلخرألطىطلمهابواذابأشيففدقاللكمابقولاقااذفاؤهـعباتامنايهرت
بضهيةؤلمسملةاان14هـلبةإناذاواولاالبلواأوايداممهاهـتإمدوجدهاذافهولهزهمجوأنلفي

عألهفألشولألابلهلوااماتآلخرحتىا

لعطيةاويبطلالحيازةيمهحؤبابإ
فاذاهـتهضهييرضأويفلسأوالحيازةنكزالهدماذبوانلؤالواهبيموتودهـألق

لمنحممهحصحكانوانإطالهابالهىقض4مرفقماتفانةاذانةاتوقفءنضهي
هبلغاقيقن4مرفهنوقدبلغعنهاللهىرةهـأبوبمقالولذلكإطاواةءطعتهفيهـض

ذلكائإتذؤهـعرثومالهـم15وا5كالواذلكارئهكاوا4جدتفلى3منهلموتا

لىكبيرأوولدهولصغيراولدهعلىتصدقن71يحأو71جيلديبطوااةاحماذف
الصفارةطلمالكممءقاقااارنوىدرفبالواماتئياالضةفلمأجنبى

ناشعرناوىرواعبارااالبحعاؤةارالصاذالحإسزةاهـفاليهاسملةاناقاللىكباراصةو
الجععليمطفانهساطبنألفالىكبيرؤصإبلطوبحاؤكيرااابلممالكزيادءندنوءك

هلوقيالمشاعالجزبةهفىلمألفاظعليئهباسئلةآذهفيءالخالفانسملقاارنايةوارو
4ووبسطايلإطيازةاطدهالهثابهلإطفاذاهءطيةذذلدأنمعنىهـنأنيمضاأ
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فجازأنةهمهاةاتفمامةلجاءةامسدقةاانبسواطوالهبةلمسدؤةابايئلفرقافينيةلئااوايةإلى
لغلةامماتةسموالدالمحبس4علىبافيةالرفبةالنةولهلفاينافيوالحبسبعفهاصحبعفهاويبطل
منلعتليةاففىلعقلاذهابوأمامسئلةجيعهإطلةزالحيالعدمالحإسبعضبطلفاذ

بذحتىفىءثايفلماصغفيبدنانبردأوبعبتدةنمأةاهفىالفاسمابنعيسيءنرواية
ىؤذلكبرئتءنفانوفةموتكودقأنيريدبذلكولعلىوالتفاسلموبئاباطلاعقلها
معنىبهوانثايريدونظلةااذاوقديروىوباصدقةاادطاتبموذلكصلاصهدؤتهاوانعلي

غايريدوافقددطكؤواطقبللمتصدقاضمياذنهالعتبيةافيخبعنهأوىووكذلكالحياؤة
اذفالمسلمةاوأماءسئلةدؤتهعلىنلفميمنحولوبالموتمرفمهأنيهوللدبذ

انالدينكثرمنألعبدافإلةت4انالعتبيةفيأصبغقالبطاتالعطيةحيازةقبلحجرءلميه
لدينامنهضىفيجيعهيباعالتبعيضالدينمبدغعنؤصربعضهرالدفيبىدمنهبيعوانجيعهبيع
مدفىلهمفبيعيدهمنهسقهالغوماءلمااالنعليهالمتصدقفيهئوالثالمتصدقمابقىىبعطو

لعبدوؤدكانصاؤاذااماؤزةالحيادموهذاحمءمسئلةهمممققسففهكالوالصدقةابطلت
مماليعطىأنلهساتالنهأولمتقبضؤبضضيةلعطايمغذلكفانلعطيةاؤبلبمالهطمجيدنادينتدا
الماجثمهونونوامطرفعنبحهيادنوىدرففالحيازةوؤبللعطيةبعداإنادانواماغيره

ضيقهلموانابعدكدثلمهالدينمنأولىالصدفةبغأقالوالهبةصدفةاوتمطلأولىالدن
يومهـنجشهولابنوامطرفذلثفييراسولواةالحعازاليومدقةاهـابمذلكفيبراوانما

وؤدكانلدينالهاتفدمذابغأمهفقدقاللصدفةاعاةبمراؤلمناافاذفرعلعطيةااليومةالحيا
األبوانكانأولىهـضةلمقبادؤةافااأوبعدالمعدوةلؤبيدرالدينلمأوالصدؤآليوموفاءله

خلبدراستولممبهءإطقمامالواستغلترلةبذلكخألفيعرفالصغارحتىلولدهازها
نميهلهادناوقالمودسهلفةايستغاكانانهايعلمحتىمافميةاصدؤةافانأولهمفسهك

حتىأولىامدفةادهدهاأوفبدهاالدناليدرىالمفبوضةءنهاصدقةافىزيدعنهأبىرواية
دقةلامأنحتىأولىالدنقكيرلااإتازالاألبولوكاناصدقةاليؤكانالدنيعلمأن
باءحتىشءنهفلمأووههءئهبدقهـومنئلىسالمدونةفيالقاسمالرنمخوهؤبله

ؤيهاهـبالموازاضطبناقالاصدؤةاوتبطلأولىحالبانبواشملقاسماانزءنالموانافروى
المدونةوفيالهبهوكذلكتهدؤىأخذالمعطوالببعيديردزأبوعنهفروىمااةابناقول
واكنحااذندقاكباءثايقبفهاحتىؤلمة9داهـبااهصدقءيىاعلماذامالكممءنالفاالدن
دقكلاتاماتحيافاندقلمتصاممردودمادفالبيعدفةبالصدقءلميهلمتصالميهوادلمعليهفيدلك

ألنأفوىبحلباأنمنزالموابنابهتجامااألولوللةاوجهماضلبيعوالهفألشئأنيعلمفبيل
ايكالىيقتضلعفديناانكاولثافىاالفولوجهوقبضثبموانالمبيمبهحنيضةحيازعقده
بناعنؤلموااوناوىرفقديهطلخلباانإنافانفرعأولىكالبيعتيناألهـأسبفكان
اللهسبيلفىارهدصجعلأنورثلين4لغيركانفانبهلهىيةجملعطاءلمهاكانذااغاذلكاالفاسم

والةدةااشبطلشهبأدقالفةذةيةلبيعاانؤاناوانبهاعليهاليقضىالنهلبيعاأؤسخلميبيعهاثم
انعنءطرفبإبادنوىودىفيهالشكللباعنالداهـمادنءوقالنالمنىالمعثئث

ىالمعطماتفانىطلمهنءلىلاولهودهالىلهؤالسبيلبالبيعحينءلمدةممراؤلمصاةىطالمكان
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لصدؤةااننأشهبعليهمانصاالولءبنىءلىالقولفأماعايهفالمئالمألخذمنهأنؤبل
قامفانصمةدفةااانعلىبتىالثاقالقولوأماالحيازةنهقدمنحادثاطالبيعوآنئطل
كللمكهبمعكانكنذلكزكوانكالهآلماهـالعطلكونلبيعابابطاليقرولمافىذلدعلىىالمعط

فواتفبلقبفعهفانحيازةفيهيققدمولملعطيةوالهبةاأصلهكانلماأنهاالنلانحرؤلهفلموهوعالم
فيعكألتبافقدمالمعطىلوكانانهمطرفقالولذلكواالبطاتلعطيةاعلمتالمعطبموبالحيازه
بناعنذلكثلوالعتبىحبيببنوؤدروىنأوأخذاللبيحاردينيراناىالمعطحياه

وىدرفةلثاقااصازفاناالوليقبفهاانلرجآلخرؤبلالواهباولوأءطامسثلةمافاإ
وووالحازأولىهذابهثىالمواؤايسبئاقاللتافىامنوتترعأولىاالولالقاسمبناالموازعنبنا

لمانيةلثااالمبةانلثانىالقولاووجهبهأحقاالولالثلمااأناالولوللةاوجهلمدونةافىالمغيرةفول
قاؤثااذاصةلئاتاةافيذلكمثللىمهبةاعلىلبيعاؤدمئ9كالببحصارتزةبالحيافوت

لهشئفأللصدفةبا3يهطلمتصدقاانكانلعتبيةافيأصبخفقدقاللقاسمابناهـلقيقاخااذوازةلحياا
أدركهاانبقأالولبهاعكءيرهصدقبانجأهفةاصدقاكوندميفرطولمأوءلميعلملمكانوان
أوأمةعبداالبةاكانتوانخلةإمهفانتبهاواندفيمىالمهصهاءلىقبلهكانثفاوانقائمة
ئواالستيألدوالثهالععقذينةممانفافيافقدقالاألمهتولدهأوالقبضقبلالواهبقهفأعت

القإلةشليهاالمةمنهحملتواذايردالعتقوهبابنعنسناطبنعبدالملىىوروعليهصصدق
تفتفىالهبةانبوبنفولوجهووالهصرايةالتغليبنالعتقعليهئمااالولالقولوجه

فلناإذاهـعانقهضعدمبههامثهةلقيهااالمةفىوعليهلبيعكالداهـاقؤيهاتفأليصحقليكا
ذلكمناليردشئأصبغدقالؤورأجلنياأوأعتقهبرهلعبدأوداهبلوااثوسملقااناثىلد

ولوالقاسمابنعنبغأوانءشقالوالرؤبتهالمكاتبلعابةوالالمدبرخدمةفىىالمعطئوالث
قلتاوأماالبةافىوعالربثعئسليلهلالقافتلانذالثومعنىلهوبولىفالقجةارجلؤتا
اطىاكانوانمسئلةأءإوأحملهاواللهومبطلةافىرجوعفانهمعناهفيكانوما
الرهنطلثفانرهنهثمبتاعلىحإسنفيالقايممنهـادقالففضلقباؤبللعطيةارهن
بضالقبلالهبةفيبالواأحدئهؤيماكهاذوفرعمانقدمذلكوجهوالحبسبتوية

القايمابنعنوىءيسيباءثافقدثميددفيفبقيتهـحقىاصغيراالبنهالهبةفىأحدنهفأماما
اعدزماناثميديهقىفبقيتاللهسبيلفيصدقةوتلثهاصغيرادتاعلىمعينةنمتبثاىمدقلرفي

لمحظهألنالسيدشئمانياحمذهاأبتةناالكةصداننءمخيرواالهـماتائمفباءاعايها
كاماتهولمنجفي

كاالحيازةؤلكفينعبهقدئعاقرثالواقانيريدوارثمالهـاليوماوانوؤهـلهفصلإ
لوجمتهالوفاةنلماتيةأبوبهرقالهأنيهونوسحتملافاساالغرماءبثالحقئعاقالحيازةكلنع
ذلكفيصازكنمثرفيةاأليهاؤوؤيفاكوجهاءلىايفالحعازةيمنعوذلكلهاتوفةاقالهلونأن

لحيازةافتهفااحتحصهفانلوفتا

معثهوؤدوذكرورنورئتهانالحديثذاردهكذاوتاكوأوأخواكواغاقاللؤ
فيبعدهوماتعاميدنمةءكانأبافحاأباهوقىكةضارجىأتوجهذوعيماستأمماءزوصذلك

وفانهفبلبذلكوعدهؤدكانهولعلولدأببهرعليسهودسدنةاىورنهأااظطابانعركخألفة
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هذهفىكؤلكشاالذديئأنيريدوأختاكوأخواكتأهـةوكأبالبهيداغايرأنملويحه

نعذكايهمإصيرامنبانذلكمنغيرهالهاعاصارالىلتسليةانههمهعلىخوكامانمالعطبةا
ملهيوأشقهاذالمكركتهثريدأنملوقي4لترصالوكانكذاوكذاتفقاغفايصرك
عليهيشفقنلخيرعوالغتىالهأحبنعذكرتهنعلىوانكانلنركتهيدقىأن

بنتنإطواالذفقالتاغيرألمماءأخىسهاةلفتعلملمالماالخرىكنأسماىوقواالوإغافصل
ماالثدنزووأبدنيدزبنفارجةبنتهاحبيبةايهانويقاليولهانبريدضارجة

اؤدرتأولأبوإياراولروذلكففهائناإهضقالنهيبناقاليةصاراايعتقدؤبهاالخزرجى
ابشمانعنماألثصأءواللهكائوبمأمتبأتاهعارجةبنتؤولدلتاليمتوحوهذاذال
خاونرصالمابالقاالخطابدتعنرانهعبدالفارىننلرعبدابيرعناردنعروةءن

هـقالءهـالدكأماتأحداوان4لمأءطبيدىمالىقالمأحدادنماتيىممتحمهافانثمنحلىمأبناشهاافيمالكءن
الشباطلةى7ؤورنعهماتاننمخلهاحتىالذىاشبنصلىتلمكألكناياهأعطيففكنتعنيربإلىبنعروةكن

يداالبن4يةالعطاخراجإنيقتضىديثاهـايمسكونممخالمأبناءلمونفرجالمابالزولهقاوىرابنالرحمن
يءلىاالجضحممهؤحسهبئألهيمالبالغااالدقفانكانأواالففطوالواجبلالناقالاررطابفيممرأن

ؤهاويسيدمنالىيدهن4طيةلهااالباالباخراجلعطايامااليصعامنفانصغيراكانواندمماتفهمأبناهيفاونالوهابال
فىوأبينلأدض5يدغإرالىإالبيدءنااضاجاالأنابيداالببقاامعحيازحوئيامالهمماتافانسكويمخألثم
فياماتواموالدرالدنانيرثابااليتمينضربينالعطاياءليفانذلكتفاذاالحيازةبيدىمالىقالأحدهمابن
يرنحتومءإيهاتببيدالوايتةانافاموالدراالدنافيفأماوالثيابوالعروضكالحيوانهوماتراوان41طألم
فالعإلةذكعلىىواالبماتانانهقاسمادنعنعيسيفغدووىالصغيرفيهاالبنهصرفتفدكنتالبتىهوقال

طبحوانزواليسهالثعنتبيةالهففىةدنانيرمعتدنانيربعهثرةعايهدقلووكذلكباطلمخلمخلمناياهأعطت
ااياباالشارةينةوالمعينلوفاهـرماثاوذلكملكهويخرجهاءنيرهخالىيدفعهاحتىعايهااحتىالذىيكزهاؤلم

دناؤيرمرةععةاذاوهبهذلكفىاادفيأيختافولماغبرمنتأؤاذااأعيايعرفأنحصوالثلورتتهماتانيهون

اتبطكناصنهفىأنالكدالمصرجمىنوىررعنىإلقاعضلههمهواواألةبتموعالهيهاخذإنمفريهاوأذنانإلأناباطلىف
تمفيلموانثوداثاسةضبحاعاتجاذاقالءطرفوالمدنيونجسونالبئوأخذمطرفبهو

لتىالمعاىكابقاكابيدمعحهازةاؤحدفلبالعةفياكايههاإالولولياةاوجهلشهواعابها
فرعؤيهايازةاطتباظتمءايهايئتاتفاذدقيبالهيناتفالىلتاالفولالهووعايهافيتملم

تط9االبافقبوهاتفرعهلمرجلؤدثلهاوزسرجليدعلىدنانيرفرضعهاوهبهاذافأما
افحمبةأولمذلكبعدإالبؤبضهافأليبالىمدةألكاحيزتماضيةمماقاعمفياىءنوكماءيفقدر

لصغبرابنهاعليتصدقنؤمالكمحدعنوفيكتابسشةزهاعنهؤجوولدهبهاعلىتصدقكالدار
األبففيناثمدومالوبخألفباطلفذلكتاألاألقسلةثم5بدغيروجعلهالهءلىديناربمائة
ينتءدةحىبافالبةامعناءاعالالنهماالثوليلةافؤيهانحانقاسمابئاقولانالمسثلىهذهـهـفظا
حيزتبعداالوتساةبلوااهـانلظافاممنالىاهبالواحوثمومخازسنةابالدذلكجهوشه
جائئامحتىلعذراكاننذلكوانهـاسةائلةمىفىضلقباافصءلىانغيرانهالهبةنفذثعنه
لههـتسافه3يذولمالديناألبؤبضلدينامسئلةوذكرفيلقبضبهابعدااألبنهفاعيذكراولم
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دأرابععهنتةاأنذلكاؤهفىالدارسنةعنهيزتبثنالسفرمسثلةلماشبهأنهاابهانتفاعهوال
ألجنبىا5لهابعدحيازألباؤبضانمالكمذهبعلىلكذهضىوالحيازهاالنبطلعنهحيزت
احتعماالقاسمابنفولوجهوأحمأءلماياهاواللهبهاوسافهاالبانتفاعواغايبطاثاةالحبازاليبطل

ألباهفقبفرجلعلىدينالهوهبهكالولكذبعدماحدتزيهافأليضرهفدوجدتةالحيازأنمنبه
لصغبرفيهاضعفاالبنهاألبحيازةانالثانىلقولاووجهتهؤدداتفقاعلىبيدهوهوومات
فاذممااليتعينكانتوانبقبضهالهبةتتعينبانعنهالنائبةحيازعناوانماتختصلفائباوكذلك

لماحيازشمأنبعديرلكمهامنااولوتسلةالحبةبطلتهتهمنهوصؤكالفييدهمناألباسثرجعها
فجعلغاوولدهسءلىأوصتصدقفجنالماجشونفيواطرفعنحإببئالوطلهبهاثبطل
ثديثأنالامطرفقاليبطللثذفانعهدهفوجدتألباماتثمالبالكفحازذمجوبئلهممن
فهبكدورهاسكانفيءقحدثأنممونإالذلكنفعهالشونالمابئاقالاليهاردحيازانهاالب

االشهاديشمنرطانهالقاسمبئاتقولوموافقمطرفوقولبغأأشهدوقالهاذامجوزذلكفانه
مناالخذلهارةضرواالشهاديشترطانهاالونكذلثهئهالمابناولولربنفبفهاللحفظانفى

وأماءسئلةأءلمواللهةالحيازةتأنبرافىاألجنبىلحيازةأنعلىلهمأفواوتتفقاإسةزلحاا
مافيامغيراالبنهفبضمعونتهءنفيأبوعدنقاضىاففدروىأويرزنليمومالشعيرواالحنطة

وانطعاملففمةوابالذمنبعينهاليعرفاواليبوزشيأمعيناكانازاذانفسهمنوحاؤلهيده
آلأبوحنيهوقالصحلمبيدهأمسكهافانويشهدعايه5بيدغيرأنيعمعهاالونوالموزلمكيلوسائرا
بربةأويتافوالورقالذهبؤديتلفاألبانذلكووجهبعينهممااليعوفوانكانلهفبفههيهع
لكذنبتاذ1فرعأوغيرهوهبهكانلذىماوجدهواكانانفاليعمعينهيعرفانيمنوالسببه

ئمذحاالوأشهدعايهااعاشموثمنوضعهافياذاالبامجوزهامجوزأنأبوبهرلشيخافقال
ةحيازفيالمدنيينؤهـلوهذاعلىومايتميزعينهلثوبلعبدواادعايهاويهوناالشميمنوتتميز

ونأوموزمميلكلفىلثذمثليقولأنفمتهللمصريبنافولظاهروأماعلىهمرالدوانيرلدناا
بالعقدواللهاتتعيناعليمتفقاذوبانعقدلدنانيرالتتبينابادهاديفرفىأنملمجةوأومعدود

أنفهافبلماتباءثائماحتىيخرجءارفلمبدالصغيربنهاعليتصدقىوءنمسئلوأحمأءلم
رادفيغاماتالولدالنهنوالةؤاالصدؤةأصبغعنحبيببناىوفقدرىلمشتراااليقب

عئرفانؤيهااعالهسنرالنفسهاباءنهانةلهثيداثحنيلكذلولدأوجهلاباسمباعهاوسواىلمشترا
دفةلهاإطدتاألبماتحتىذلكلميعزعلىوانارألولدلداودجمعتلبيحاردحياتهفيذلكعلى
واءباءياإؤاباءثممفابعدالصدقةوأمالوخرجالمشترىأؤبفهاؤيهاماتوسواهالبيعذونة
فىبالىلمشترابرجعويمتأولماألبودلولدماتدعيلميمفاغيرذلكأوءلىاعاسنرافسهلف

اواشهدعلىكناؤيماليهنلولمانهىقتضوذلكشيأاالبكقلمواناالبنشالءئءلىاألبقىكة
سملقاابناوؤدقالسكناهمن1أخألدأنبهباعالذىلةبمنزنهااالسترصاعاباسمباءائمالبنهازتياا

لالبنينهكانيهرالميفلملموتلهاتر3ومسانيتحوافيرلابنهاطدقتصفجنلعتبيةافى
الىذكيخرجلموانالبتىبهريتأليةاولمكراكلوكذلدلوأفيلذفذلكمسهباسمأوباسمه

سهنةهـاءباسملاالصجوزذلداذانبضقولمنولوأنكرةهالكوقالهالبنهيحوزه5أحدغير
الصغيرابنهنصدقءلىومنمسئلةاساميناسنةوقالءذاخألفشمديدةهـاهية3كرههوعابه

سادسمنتتى41
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نملاسملىانمالكعنبيهتلهوايةنىلموااففىيتانروالكذفيمالكنافنولميعهغقنصحماةا
يجزذلكلممرالخيلهلأنمكايممدىلوابلالبئ8هيديةابالأابأعيابمائعرف1يصهأو
اذاذكريقولوقدكانبغأقالحبيببئالموإزوابئاوقىكتابومطرفسمالظفياقالبهو
حبيماببناقالبهاهووأاهتايةافيدزاعنهوجىححائزئموفمشركةلكذوتركوخيلهأغنهمنةعد
ونالماجشهبناستثنىواديناربنواةيروالمةالماجشونفيواعبدالحمبنوابوفياأصذاذو

اليهحافانهلميعباذاانهاألولهـللةاوجهأوسكنهلبسهذايريدليبطفانهوالملبوسنعاواالعين

لمتصحنبيدالىابقىلولمشاعاكارهنلولدهفؤعفألثؤيها4لنفمعهصرفغاتاالنهالونهازحيا
وزاآلبصسنهانوالريةالعطبايئافرقوايصعلطساواضلفباانلتانىاوللةاووفيهالحياؤة
لصغيرأوابنهادقءلىهـومنءسئلىأياهلههاوهبمجوزلهوالصبهرؤأنلعطيةاصغبرااالدت
زالجوهمادااأبومحدؤيهاروايتانالفاضىقالشماعاارهأودأؤمفءبيدهونتمفو

يلممقىإلباالهـأوسهلنباؤيهاوؤكذلكمنهشبسمدقانءقذلكئومهاالبطالحرىواال
لالسببنمايبطلووناؤذؤبنلكانمالعتبيةمحدواكعابؤفيهاتئألبالدزذفحا

فيكلبطلأنأوىبغأوقالمالكعنالموازيةفىشهب51واورالقاسمبناخءنأ5روا
فىحعغكايثاعااشءاببنهالفمهفاناألوللفول41وبهلوالالفيألفىئواليعااسفائينإ

الجزالمشاعضهفياننىلثاالفولياووجهوزلهماليالنهالسإللماالبئلويبطميزلمضالمفرداينالمه
جلةورنمامحهكالووهبهءدةأبقاهءلىكاالبنهففيكزهايتهالنهحال4الهأوراجعلهيهوباالبنه
وأحمأءللهوامحدأبىىةالقا5معنارأيتوقدزةحياالبنهةيازباطدهشهااونالبمنهفاهمدرا

كرفاماشيليهنأولسلمالنأواأوالوءىاألباالماوهبهلسفيهواكيروزللصصسوالصبهوزأنمسئلى

قالبهومالكعنأشهب5رواأبأوذنيآيمابماوفألصحوزلهمأوجدأوغإلوأمأوأخفىالءمن
ؤممايرحيازةةايماليةحوزاألهاءلىونالماببنوامطرفحبيبءنفياوروىالقايممبنا

لهزتهلحيايبقرنأواألجنبىمنالحسبةوجهصيياءلىولىمنوكذلكأجنبىلهوهبهأولهوهبت
ناخفياوقالهباطليفذلكدقةالصيوهق4ابتدؤاواليهإنمانوابمواوأوغبرهلهبهؤيماوةصا

وزلهيسهليفيءجرهأوصفيرلهئيممسدقءلىنؤوهببئاعنمجيىبنيحيىوىوروأصبغ
داتواعدمهفيادكاألبواالجدجةوصهلمتاكنوانأواالماألبوهىأواألباالزلهصحوالفقال
وجهيلعهجلالىميبرأأناالفألسحوؤلهمهؤالءوأماغيرنزخ3ـهحفيناذاكاألم
ابمابنزتهكاحياحئفلم4بنفههيليهنوالؤدمهسهةتلمالااليلىغيراالبسمانلقاافياؤول
ديوءىأحىوليسصلهحيازتهونظرفصمتواليةلهقدئفدمتاذانونثلماابنافولوجهو

غيرهءلىوليهننيولىءلميهأوفياههالسلطانالىخبرهيصلإنعأحديستوالصولدهعلى

يليهيجوزأنوالدةلهءلميهأنصءنوهبابنفولووجهالوصىحمفيلحسبةأوالقرابه41و
4يثإلؤعلىكولوءىانافانااذؤهـع4سبهاغرةبعضعلىمقدمفهمبهاناالألبكالهكوو
ذلكبمبزلهلم5غيرشاوكهفانانظرمفردانذااذالثغاالعطارابنأبوعبداللهفقدقالأعطاهما

مةتازثهحياانوفيلقال5غيرلىأواشربههلىاواصر

لمزعامحافيلذافيباب
عإلوؤدنصكمجميهعلىنطاقليآيمامموااسفيهوالغهلبالبكراوااصفبروازعليهيحاوالذى
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اصغيرفانفاماالعصراجفيكتابفيهلقولاوؤدبرسطتلهطارابنللهأبوعبداوقالهشيوخنا
حتىاليهمالهحبدلمباخذااامهفيرانهافيصختاولمالىتماءاللهانياتطافيفييذكراصغرحدا

لعلوالدايبلىغبنفسماله4الهؤوالمايدفعفيإفىوالثألبىءنبفةمحدخألفاقالهشدهيؤنها
ماممارشدافادفعوافهمتمن7فاقحالنباخوااذاحتىاليتاىبتاواوالىتهاللهقولذلدعلى

نمافيرااانلمعنىاجومنلبلىغابعدايهماالمالدفحشرطافيلرشداناسإثلىتعافجعللمواأ
فبانابلىنجاوىرافاذيوغتأثيرالكرأالمالحفظفىلرشدوتأثيرالمالافساداعليهافي

دعأسالحجرمالمفيخيرلااحملحا3ءلغةلبانباكرااوأمامسثلىهـىوأالرثدأولىيرا
أناالأيفماوقالأبوهاوانءنستايكوزلحالبكرقىمالكإزءناابنفنىكعابعأستفان

وجهولمتعنسلنىاحجرهؤلمزءأبادكرذاتانيالولوللةاوجهيماترفوعنستمحونب
ففدذالثاثبتذ1فرعلعيمابالحجرابدمالحهافزالءخبيرةوشيدهبالغةاانيةلثاايةلىواا

فيلسضواناظبافتاالكتيرفاذانيسالثأمالمتبلغوزبيةالموازفيرالحمعببناقال
فاناالبرفماهااأبووجهاوالفيلهاهاؤلتىكاىو3ةتحوزلفأناللهاوالشئسهاورانةس5ذف

اىرةعايهاوانوؤحيازتهفيمالكلقاسمءنابئاوىرولمأفسهضماهاربئ1زو
سافأللممخزلنةانهـهافهذهونسلستيناافتباخبتعنسمالمملاءطافياقالإلثاقلثاوصاوزت

يخماالختألفواغاوعهينإبواالخسينبلىغووالكثيرالتعنيساالثغاقءلىوخلهاوئلة
دزبهبرلمترذهالنلقريبةايادةالىادءإيهابثاوثنلعالانإهمهاالولالتعنيسفيهـاألهظافي

اوالعتقهاولمنمبردأنلهطنلموالدكالتةفياذاعأسهتاسملهابئلمدونةافيوفاللتامزاوالبر
سنةأربعايئبافتائاماالثعنأشهبالمدونةفيوقالالصبهوزؤهلهاهالكوقالءند

نوالولىىاالوالوأبالالتىفيدناعهوذلكمحدقالاالهاجازفعاىاذارةنةسهنسهو

اءوابتفالتعنيماسكايةالنهاستينابلغتالتىاالبالقديداالختألفنلمسفلماسلطانا
سألحهاوجهومالهسحفظلهالمعرؤةفهوالذىاسفيهاوأهالةمسثأعلمللهواوخةامعميضإ

نااذ4ديففي4ةليلىالينظرابأشقالالأمدفيقؤصأنبهونذالثقىيراوهل

علبالمولىقىونالماجثوابنهطرفعنحبيبابنوصصالقايممبئقالبهومالهفيالبكخدع
انيردهوأمافيالحجرعنهالةاذأعندنافيووالمالالحالدقىبالىشلهمئحىمالهاههااليدخ

انأشهبقولوجهسىلبهانسهاطوةتىلبناأصانسينبدلمداولوةذيهؤىلحجرفأليراا
بخااؤمىل4ووسمناةاظثظهصحفييراعفلملمعهالحبرسفيفاالبرامهالدفيكطاصالحا
فقالولدأموأماهسثلةالمالاصألحهلمبهوارباالعتبأونيالدينقىاصألخاانهـتلماءثا
لطالحيازةافىصادءادقءإثاسصصةالولدأمافيسملةااابنصحيىءنبنحيىووايةمناهتبها

والصدهيئساطابلمافىعديهاسهماءولدهويحوزالسيدألمطاوالنأبوعبداللهقالالحرة
بهوزءلىدبمهااءايدانؤفاؤديروزعاويسهأهيلىإقوزءطيتهيالرجلانالمدولةن

صحوزعلهانعؤتفاالمافيلولداأم
ماتواناالبنرثةومنهيمغأحدايريدانهلمأءطيعنىمانيقالمأحدبناماتنفالوؤولهلؤ

اذاوانهإءالاليسانههذاوأعلمثلكاءنعروخؤوعظاياه4يتأءطقدكنتوالدئنهـقال
وثيةفىبكاحجراالءطاءوأورذامانييقولهـدبهاوينةأنلهلصلمماتثمية4ءطبفأعط



اللعطيةاصبهوذنماال

لمامتدهبحبىفمال

نؤولعفدنااألهيلقول

العطيةأحداكاآءط
عايهادفاشثواجميريد

االااعطيذىئابتة3إفا

أنليؤكاطلمهاوتأن
قالمهااعطىاألثايقبص

ىالمعطأرادوات

ادأانربداكاا

اذاقاملهذلكفااءإ

احاخذألماحبا011ضات
أءحاتانوقازاهالئه

ىاصنثمهإلة

أءطيهاالذى5شاؤكأعطاوال
أءحالهإنهثدلهنمهدبثممات

أوعرضاكانذلك

هـاناحبأوورقاأوجماذه

عكاأءطالذىأحات
أبىفاندهشايادةش

إفيسأنأعإكاالذى

أنأبوانىلمعطاحاف
ىلمعطالىاأدىفاأيحاف

لهكاناذاعايهادما

لهنجملمواحدفانثالديظ
لهئفاألثاشا
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ويقولورئتهبعضيهءنمرفهاألبالموتيدركثملهيبتلهعطاءلميعطيهأنأيفماوالصىطية11
امخاالذىيحزهاؤلممخلىمخلورنعنهاللهرضىقالثمتلدالهبةاتجلوهولمالبتىوهبتهفدكنت
وأماحوزلنفسهإنحولكبيراانهكانقتضءظاالةوظاهرهذالباطىفلوؤثهونضحتى

ممرأرادبذكواغاكرهماؤدمناذ5ءلىرغيرصحوزللكبوؤديرتفديحوزلهانهاصغيرفقدبينا
رعلمافيصساوجهأوبتويرلذلكفىمهمقايقوممنيكوزلهصحوزلنفسهأوأناظطابدنا

أعلمللهوا

اهطيةاماالصكجوؤن

دفاشبهايدثوااليرعطعةاأحدىأءطندناؤولعفهياالوليةماتسحهيصكقاص
كاطلىادأراوانقالجمأعطىلذااضميقبأنلقبىطلمهاوتأنالايهاأعطىالذبتةئاافااضا
انالاكاذوشأخذهاابهاصاهعايسذاتامالهحماذلككلدعايهافاأثكرثابعدانمساا

دءإيهافانهاوألث3دونءهـضىالمعطالمحايبتاواالعوضوالالثواباليريدبهاةىءيىأعطن
ؤىامثاواةبىألخالفامىللةبايزملهبةاالنؤالعهـلىاىطلىفليساطألدتعبتاباالنت
الذيناأجميالنعالىؤهـلهولهماؤوالدليلءليبالقبضتدزماةءقدصالزواوالمبةمداانلهماؤفى

قالأنهلموس4عإلاللهمليالنبىوىءنهارالسنةةمنقولهماوالدليلءلىودأوؤوابالعةاءخوا
الىومهتقركةفلمدطذافيانياساةاةجنودايلناقيئهفييعودبكالى4دتصهاهائدفىا
بهضىاليةضرببينذ4ءلىءسظذلكتإذامسئلةودكسائرالعةودءلبإمهاضؤ

أومعينايئعليليميناوجهعلىأوحبسةأودفةسكانفابهااليقضىفامابهىيةسبوة

بهيؤميولىكنالثبذإيهكاىأنالاليقضوغإرهاءلىبوأالقاسمبئابناأعامقاسينتغير
لىثوكللجاءلميهىبألوإليغصفىهيفيمانازعقومخقهللجاجصداة1والبرابهمديةلمانهذلكووجه

وانيلطعدى7ؤعايك1ألسرصاريةكلأتهالهيقالنفيمالافيااوازءنافياوىر
وأمابماإيهتىيداليفضزبندمجهقالأعايهاللنهراسفتهعليكصدقةى7ؤهذكأولحارلئتو

اذااالااخراجىاليبهبرءلىب3أثمحدءنوااخراصجبرءلىفانهبغيريمينذلكنكانما

وجهدؤةءلىصطذهانالقالممبناولوجهكينإساالوتخدلمعايئعلىدفةالىكانت
يركانوااذاأنانبهتجامابأشصهـلةووجهكاالحباساباخرايقضىءلميهأنالبرؤهـجب

لذىاذصصمتءطيةأعطونمالكقالصلهىبهافيقضلبةأحدالمطاقلميسضهنانء
ناهـاأوصورقاأوأوذمباذلككانسضعاذلكأعطاهانهدلهديشمإشايهاأعطأءطاهافجاءالذى

مجافأنبىأوانىلمعطاحلفمجافأنىأعطلذىابىأفانده5شادشهاهحأعثاتلذىاأحلف
فولهشيهئدؤلمأللهشالألنيملمدواحدفانشالهنذااعايهادىماىطالمالىأدىصناأ

أنندعاهاهالىحطسدواشاهـىلعطؤشهدلككرذيريدأىلمعطافصثماكاععإلةأعرون

والورقالذهبيكونأنلثورقأوبأوذوانأوصنءسضليهأشاراهاأعطاهىطلما

ندفبعةاليتعينوليةمنقولمءلىدنانيرأودرايكونأنتملسووالتبرطلىكايهعين
سالىفيلمألنلةدأنشمالرجلقولثأنلروثذمهمافيحممهعفىلمعليخداذلدنايهراأشاما

لالروأمالهالزمذلكانونالماجمفبئواحبإبءنءطرفبناوىشقدراءةمائآبررنارمى



ذلكانمالكعنيةوالموازيةالعتقىأهبكوأناأسافكأناولفهةلهبأوانسلفالالرسأل

لغيرسببوالعدةالهسلفكاناذاوأممامسثلزانهءهـعدلغيرسببذلكووجهغيرالرهاله
الحجأريديقولأنمثلبهيتسبببسببرجلنلعدهتانتيذكرهافانجةوالطبهلؤسبب

ففىأسافكوأناذلكافعلالرجللهافيقولبنياودارىأوهدمأوشعراءسلعةااسفوأونآوا
بالدينلنظرةهـلكابالةاالزمةالبهاعابوعدهايقفىلمنالزمةامدةاهذهانلسمنونلعتبيةا

سواءذكرأوأسافعكأسلفكهذاسواءقالفيوكذلكأوأنظرثكأنظركقالءسوبالقولتلزم
هثلهانبقدرمايرفياألمنلىمهيذكرهلموانلرمهإالجلكذفانيذكرأولملسلفأجالل

ذلكفياناالمياءيرااالدعلىهـتهفئغناهفىالتسلفمئليسافالسلفعلىوؤهـتهغناهفي

الىفضىالبسإبستعارأواستسدفاماودوكانمسئلةينلددراددةذعيراأنهوعنه
مأفضسافنىفابدفييلزمؤلتىئىغرماانلهيقولأنهثلذكوهاجةلحاأسلفولىكنهئبههبباتهمها
العتبعةألصبغفؤذلكعلىفيعدهيذكرصاجتهوموضعثذاألىأكبهاءداكدابهأءهـذقولأو

الواعدحمطءنفيسةتالىصاجتهيتركأنااللهايتسبببأولم4لحاجفتسببهـل4اباذلكلمزمهث
قلتوفهاباللهوعدنه

أبفانلشاهدامعنباليلحمامنهاتفدمكأعلىمبدهشامعىلمعطايحافووقولهؤمل
أتأبفانذلكنشيأ5أعطامانهاىلمعطاحلفهدهشابهماشهددأءطاهلةصحلفأناهطىا

يمينعننكلمنكذلدصعليهبعدرداليينىالمعطلنكوليكلينوندبالمععلىحميصاف
فانهكلفلمدىاعليينالييدوردزصحلفالفلمزيدهابلىةدعنعايهيقضءفانهعايهردت

دءهـاطالنبةءىءلميه

لهبة41عابىدامنعلىيرهاوالصيمينلهليستهرهظالهئهدفألالثلهنويملمفانهـلهوةفصل
أماالمدذمطفىعونلىأوالثامعهنةالهبةغونأندهماأجمهولهفالبةءلىاانوذلد

ذالثووجهالدءهـىمحجردعديهالمدعطينءلىالانهبالمذهنشفالظاذهذالمدىفىنماالبم
الدعويهـىيةاالبسببفيالباليسباتفاقزمةاالوقالحةدءهـىفىالنالمدببهمفص
لفاسمأبوالشهخاوقالالحيازةلاثاوحاجتهاعندمالكلزوفيلناساإلفةالالبهاعففنؤ
ذالثمفاخذلهبةاالمدمماعلمهنكلوانبرىحلفتفالىينالهبةااعليهلمداعلىتنهريعهفى

ؤيقولمنهيدفهطلبهزفبلينمرودلبهونأنلهةدةاامدىمةذفيكانوأمامالةء

ذلكووجهبهماوانهحافاالبعدأنلدينابذلكزيدهـوعلىلصصحمالنههـالظافاوهبتنهيدؤدز
بعاللاعلىدبمينهالبصالهحملممتهذىبرمافيهلغريمادافانعندهماخراجايديرىطلماا

ؤلهـبإلموبغهـيريدلمهالهبتانكاأخرىةقصجمندىلهـويحتضاءالةاهـادلدالدءوىكا

سواءبوماانهينهاالبعدمنهانتزاء17للوإهبنلميملهبيدالموهوبنتوانالواعلىيكايئ

انهشاءاشأنهوزعماسققءهـضابيدرجلمنإنالتقهيمهذاحإصأوءيناهـضاالهبةثكا
اليريدعطعةىأعطن4هاالثقالوأحملمأءللهوابوالوماباعاصحلفئمنهاليأخذه

وذلكلهئفألسعطيتهىلمعطايفبضأنفبلىلمعطاماتوانلعهنزبؤورثتهالمعطماتنمجمثوا
اذلهذلكفليسأعطاهايغدأشهدعايهاافئسيأنطىأرادالمهفانيقبضهىءطاءلمأءطإنه

يريدبمترلتهفورثتهالمعطاليريدثوابهاءاتعطيةىأعطزولهءقشأخذوالبهاصاقام

كااعطمنمالكقال

ئمثوابهااليريدعطيمة
فورنتهالمعطىهات

كاالمعطهاتوانزلته

كاالمعطبضةأنفبل

انهوذلكفألثهةلهعطيته

يقبفعهلمعطاءىأعط
أتكالمعطاأرادفان

عليهاوتدأشهديمسهكها
ذلكفايسأعطاهاحايئ

أخذهااحبهاصذاقاماله
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علىيدلذاولهبةهذه3طلضنحالثوابابةخمالنلغيرئوابنتنكاولهبة01ذخماذان
لقبضاالنححهاوهوالهبةااليبطلىلمعطاموتفأخبرانظطابابدليليقولكانلماأن

ورضاوابطابهامنالفيامممهمقاقومونيفورثتهالمعطىبموتالبفوثعدلهبةايبطلالذى
مطللىاوقدتقدمفدفاتبالقبضلعطيةاالنتماملقبضافبلىلمعطابموتدبطلغاوالهكانما
لباباقىبافي

الهبةالقفاءفي

بنداودمالكءت

غطفانأبىفيءناط
أنءهـالمرىفثسطفيا
ابونقالظطابابنا

وجهأوءلىمولصلةهبة
ؤيهآعيرالفانهةصدة
كالانهابرىةههوهبو

وعلي3ؤوابالهأرادبها

برضىلماذاؤيهاعيربته
ثا

كلالبةافيالقضا

منقالالخطاببنالمرىأنعرطرفبنفانغطأبالحصينءنداودبنمالكءنص

فهولثوابابهاأرادانماانهيرىهبةوهبنفيهاوحبرالفانهةدةوجهأوءليرحملصلىهبةوهب
يريدانصدؤةوجهأوعلىرجملصلةهبةبونفولهشكلنهايرضاذالمؤكايرجعبتهعلى

تقبضأولممنهضتءؤسوؤيهاالرجوعلهإلسلهالزمةايدايراؤيماليرجعفانهلقربةايقصدبها
وجهعلىىوانمابةهـلةاوجهتءلىوايعمهلثوابأرادبانهوأىهمةوهبومنذكرهملىوقدتة

ويزمهاممنهايرضلمفاذالبحيعرضهاإمةاسهكااارتبهاء4أكانا4يرضلمفاداهاهاوا
ظاهركنبالواونانبمدهماأفيوجل8مالثوابأرادبهاانهيرىوقولهاخراجها

فقدالثوابرطشهافانوبيرالموفيبهلميهلهولتقدهويلضوابيهببانصدالثوابمههب
وهباننولىعدقجقالمعةامااخوهوكبذالثالصبهوزوتالماجمثهدناحبيبءقناوىر
بغأقالعنهابلهىعررةفولهـالذعألصاءفيه7ؤلثوابايطابقامثمواباةكراذتءنوس
ديئمترطلموانالنهوهوأولىلمدونةفيممالقادناأبوءدوهوؤولاشيخاقالنهالوجىفيحازذلك

ؤمااألولابالبأبوابسةاتوفىلشرالمقصودوالمعروفانهفدءهـؤةهـابلةا
4تلهـسسفإلناثانىالبابالعوابابةفيبهونءهـضعاوؤوهاالصومالمعواببتهوزصس
حبرالراالبابأوالجوازاللزومنبةاةءىمةفيالثاكالبابغيرشرطنالثوابعلى
اباحهاوجودحمحماقىظاالباباالثوابلهبةابهوتؤحما

لثواباهبةفىونءوضابموماوزسومالوابلهتهمامجوزؤاألوللبابا

يبدومالمأمهنبطفيوالجنايئلشارداوالجلإقبدااللوابلثبتهالصبهوزولبيعهبهوزماالاناءلم
بالعبدهعةبؤوؤإلرةدمعاوضهعةانهذلك4وجىومالكالموازءنانواهربوهـافىنصالحه

بيوأنإصاحالقاسمادنالموازءناادنؤهـوىموالدرالدنانيراوأماسمعلةحلهإقآلا
المواؤءبناووىومالكءناشرواودودةهيبةى7ؤذالثثوابفيشرطفانالئواب

عجبناوالثالموازفياقالالمدونةقىلمهوةأوطعاماذلدءهـضافيكونثرطهإثانانهاسماةابنا
اقولاوبرأنتوقالهاعوكغيرابوالذةاةاوكذلكاؤوليردالمثلائزةغيرىوذلث

اولهفانمألمحونينالهديةءاكانتفاذابالعينونانكااقجةانأنلموازابئبهخغامالألا
فىكانوماابهعاةخمكلوذلكوالهؤجلةوصوفةغيرالذمةفيثبتتمروضافةنأصى

والشراءوانماهبيعالبؤيهافيدغيرالتحرفوالفيهاءفاغرضأءهانفيايسصافانهوأناهمه

كروأ41تقيبمثلتمطايهثؤلههـبولمغرضىفيهونبمكابالوابهايتاحفالثوابا
اقانافاذاعؤسوضلعروابكالمهبمىءاريوريهماصجكلانلثانىالقولاوجىو
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وىروباثكالسفيفالمجوزذالثالمذءبهـمنهـاألظوموالدراالدنانيرفيذكزيبر
ةأوفضبذاندذلكوورهـماعالىواطقاروالضفانجلىوكذلكسماةااابنكاءنصعي

ؤهـعلموالدرادودكالدنانيروص3ؤبووانللثواببفأليوغيرمبلتقىالغرض
مجالاذزهـسالالموازفياقاليةوالموازالمدونةفيماالثفأصازهللئوابالمصوغلىاطبهوأما
ازهـاب3لمهببوأنزفجاودمةهـضتعينهوفيبيعهكامجوزاذهـاناألولوللةاوجه

نغيرأوشراهءسضاليتناجزؤيهافبضفببذمعاوضةهذعدأنقولووالعروض
كالبعذللثمجزفلموالموجل

يرشرطغنالئواببتهءلىلهـنسنؤولالثاابابا

زإوذلدالجواقتضالتواباعليقوآل4بضهأنقىفالخألفلثواباوشرطبواذالواهبا

بهااليوجأسنبتههـنتكافانلبهوطبلثوداؤانهادثمبرسرطتنوهبانوأمايغا

الموازى51وارهـضلقلهئودوالثدميوفولهيعغيرفدعواهموالدرالدنانيروإبللش
الموازءنابئوقدروىللنواب4وانهدءواهاليقبلبوأثالقاسمابنوروىالكءن
قالهدمةاالدىبلرطأواكماةاالثمففالنوابلذىاوأماهـابلهاففيهأوشعبراحابو

فيالءسفلىالدنانيرانذلمث4ووالقاءموابنبأشمقالهيععدلمتءثوابايطابقاموانمالد
وانصواطامروضواميرفموالقءحعينهفيالخرصىطونماللموابيوهبواأءيانها

اماداهـتوانماومثلىدمثاالقاهايووابءلىالضبحللبإدةلهـافيزلمكملفااوأماقارلوا
لو31ؤغبرذكرطمثلمأنالمحتاداالكالبولةءلىنتفلف3التاسبيلبءلىوبان

جمههوشةسكاللقفانهـهسمندملفاكراةلة4بماوكذلكارلعطامحدبنأبوعبدالله
اواذءرابناوىؤستةلمكانوانالعوحنوالالهبةنلهئرئىفىؤدفاتكانفانعؤهـ

بعضهـانأبىبمأبومحدءنالشيخوىرتيةلموانأخذهلهواللهالءهـضب3وأشهالفاسمإبن
أخذلهفاساهوضيراتعليبتهءولةاناألولهـلالةوجهتةلمانأخذهلهابنايرىأ

ليهاوردتحلفبدهوبداعهوتفوموؤولهلهـواشتلمتةخانىاثالقول41ووهمنفتؤدفيبة

اسالكبضبهلى311صبعداءالتاسامنببلدناناساعادةوماصهـتآلءسضوالالءأءإوأحم
لقذاارأتوكذلكواباثاعلىذلكانطارلابنللهدأبوءيخاثاهذاقالحناعنداوغير

وذلكقالالمعووفيريدانهذلكعليم7اادىاأواالمهديينضمانالنداللهأبوءبقالبادنافى
ؤتنزقالموآليانكانتلعهالمهدىااابتةحينلباسلىاثجةالهدىىفةامثرطكا

كلأوأطبوخمرامنشدكلالمألالىإمث4الهدىالمنوانبوز13ىفضاوزنيمعاو
ثوابفيهيقضلمفيهءذااليعرفيبادافيذواهـكاندتةةؤنبههـسبرساقىيهنده

طينظرافانهادعاهصمبايذكزلواولملهبوومنئدةمعههـظفيهعندىقالهالذىاذو

ئفألنهصاتهبهأرادنهمايرىأوأءطاهثوبا5أوكهبةاردةلةغنىبوفانلمععواىلمعطاآلحبنا

الثوابأوفقيرغنىوهبهفقيربرفىألثوقالالموازاون5روااثوابافلهفقيرلغنىبووانله
للتوابلهبةواوضداه1استقرارفاليطلبالففيرانذلكووأوفقيرغتىوههالغنئءلى

ودوموقيرلةامعدوماللمعنىاذواباماصمارأمئالىلمععئعوضوانةالمكااضامق

فوفالمعراءلىوابءلبهالهوافادىمطاقةبءبةون4وأبوالقاسمالشيخقالالغنىقى
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لثوابابىاليطمثلىنوانيمينهمعؤولهلفولفاهبتهعليلثواباإطلببالوائلفانكان
بلوافولوليلةفايناألعيفيكلحةذلدواأشكلفانبمينهحلههـبالموولهلفولفاهإلتهعلى
كايعرفسثالنهءنأشهبلمواابناواهوبهؤجماوسلطانلذىوالثوابمسثلةيمينهمح
ففدقالدالساطانأمايهبهوأمامنه5غيرغايطلبهواارثواباستيطاهبسلطاناذاان

انهاسحاقأبىقولوجهلثواباعلىائهالمذهبنلظاهرعندىوافيهالئوابسحاقالشيخابوا
اننافىالفول41ووالقاالطمعهبتهملتسذلكليفهمنهلتقربصداإلفانمايقاأهدىن4

بسببهااسبالتةمايرغبجلةمنىوعوفىروبةبعوضنودةمقوهبانهعطيته
لثواباونجعليىأهفوهالثوابغيرافعليافقيرالىاأهدىوماقسأبوايخلثماقالمسئلة

سائىاالغنياءحمذلكفيمهحأنبهونفإبالغنىوأماواباكأرادإنهوالظاهرعنسدى

ايهدىلمحااهـانهالظاولانذلكوجهوهـاله4اليهأهداهؤيدسصعليوالثوابسثلةإ
حماابناقالالثوإبستءلىفاالرحمذىوأماهبةآلمسضبالعتقعايهعراالنعامهث
بهؤيمبسنهءندالواممههالهوبالموطابانمثلالموابوهإإنهاناسايرممطاناالالمدونةفي
كرصؤكلوءلىلثواباوجهيبينمالمإنذلكئوموابالهعلىفهذاءولوضهقرارالىاسهاياه

ىءولةفهـاالشكلبفييرالثوابوجهاالهبةوالىحمصلةعليمحولةبتهأنذلكووجهاثوابا
االالمدونةفيقاللغيرالثواباالموازاخبناوىراالخرينوأحداكوهبةمسثلةعليه

وايتينرالمطلةةافيانهـنتهمأبومحدفيلقاءىوذكراماتقدمومعناهواباةأراداانهاالبرى
رزيزانكللملكينانولىاالوابةالروجهلثواباىفالدقضلثانيةوالثوابااتفثضىامااحدا
لىايتقربهـواحدمنمبانصصارهـفالهانانضةلةايةواالىوجهومابايئبةمطلىةالمعاووان

وجتزفجنالمدونةينءنوإالرفصوالدوفىكتابهـ3وؤداليهالتقربصكبوبالهدبةاآلخر
تكوناناالءممرااقالروجعلىئالثهانهالمدةتنقضحتىكنهاااءفهـبت4فينأةميا

ايتزوجانبمترلةوذلثفاخربمتشةوانؤادهشئتانوقالتاعراءباوأعاهتهلكبذلهبيتتالمراة

كى3أانيهوناالااثءكلهـعليأبم5غيروقالكراءفألاتكراءإطئمدارهافيكنةساىو

هذاأبومحدقىىاةلةائرهذالذىظالفاعليئلغبرمبوااقاسمابناواخعألفبهنرت3اكا
العدةبعدنمامإلىكرإءفطلبتنبهراءستعتدفيالمعتدةقىالمدونةنالعدةكتابفىلاال
ننحئانئاةالىانسييناالندناوصشببعضوقالئ93اايئموسراناالاالذلكأن

لمةاانالظوؤتفىتسمكفالمعتدةانعندىذلكومعتىتعالىاللهأبوالوليدرحهضىاقااقا

اكفاذاؤإنافرعوأحملمأءواللهادونةاشرحفيئلتيناساإتافيفيالقولتوفدبسط
تاكماشطادءتانااالفاءمابنوابةءيعىءنونالعتبعةؤفياالملألقمعالنوابتفعفى
لمفاذاالطألقيهتفةهاالاضرطتاادعتانهاذلكوجهووبرأذلكعلىمخافلعواباعايه

ممئلىوطلشرهـاساكادعاعاكاردعواافىوجاكؤولولاقىفابذلكبينةطنيم

لذالثواخجمحقأبوااشهخاقالهفيهفألثوابدقةلىاظاقفأماأوالميديةبةاباءطلععليةاذاحموهـ
يناقىوذالثبةهـةاضاقةذلدانئهـوااليةفي3قراءوالمساالةتداااغاتعالىبقوله

بموأأعلمللهواهـضلىإ
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أوالجوازومالمزنلثوابابةىمقتضفىاتلثاالبابا
ليهاالهافألسبيلقبءنمىأخذالمعطفانالواهبالزمةباللفظالهبةانظاهرالمذهبعايهالذى
فهافهنمنعهلهالقولكانهذازادءلىفانفرعتعالىشاءاللهانبعدهذاذكرهاقىوس

ولبالةلزمنتوانااأشهبقولهـمنلظاوابيعهاوالفنفهافهسهنعهلهمحدإلسفقدقال
سالمىااللئواباهبةمقتضىاناالولورلياةاوجهيثيبهحتىفهافبىءنلمعطامنعلمواهبأناال

للبابعنفمعاوفةهذهـانانثاقالقوليووجهالفبضالمنعءننحالفللثوالمشاحةؤرك
أشهبفقدقالىلمعطاذنبغيرالمعطىااقبضمفانالمطاقلبعكاالميقبضحتىماباعسماكا

ااردوالفانأئابهفىماليرتحبعهاوتلفاسمابناوقاليبدولهأنبالهـاوليسيثيبهبرتبعهاحتى
فانمسئملةوأحمأءلمواللهفصفهانوبلموالواهبمنعفيماتقدمعلىمبنيانلفوالنوا

فانكانتمهرالمئلولبالديدزمالتفويضحكنبالقجةالمعطىؤقدلىمتالهبةفاتت

دارايهبهانمثلدينالثواباكانوانبهاوالرضافبفهالىنمعينلموابواالمجةفيتلزملتىايمةلةا
كاناذايريدولةحوانهيريدمحدقالمجكأولملديئاصبهوزحلمحدأبىفنىكتابناثادفيثيبه

دمةوالخىدارسكتىنهايعوضمهكبوزأنوالملدنايخأوالدراامناالستهاوكفىالهبةبهوممماتة
المنافعالستهفاءةلرؤباؤبضألنأشهبوجرزهلقاصمابنعنداديغفيديئفسغألنهنعبدسه
وأحم3ألهواقبضعنده

لقإلةابهوتلزملثواباجمةبهؤيهاتفوتالرابعلبابا
للهاشاانبعدهذاذكرهيأقوسه

بهالعيبوجوداحمفيسلخاالبابا
معيبةثااالفيلهفديسبالعيبهبالوافانءلموتتةأنوزجمليثيبهانقبلنعيباعلىطاعاانفانه
لموانذلكاءلىفيهفلهامعيبةابهاءلىوبالواانذلكووجهدمجيقالهاهيبباماعالمانألخ

بوطءقالهإتتفةيةجارنتأوأسواقلةمجوافائتنغيرييبةمةقيمتهافلهجمكالمابالعيبنل

امةاعلىومبوالواهبسواقاالحوالةالميتهلردبالعيباأنذلكوجهوإيةلعتاقىآصبغ
وفبلبعدانأئابهلعيبظهرافانصلةيردهذلدأويثيبهءلىأنىالمعطىيرةأنفاما

وقدقالاهيعكاوذلكأثابهممابشئواليرجعكهاسماأوالئوابافيلرجوعوااردفلهواتلةا
واالودهابذلثحبسهاشافانمةافيىلىمهاالسواقوالةبكتفاحتىبالعيبيعالهلممحدان
الردبالعيباليمنعوطأوبدنأوؤيادةسوقوتبةتلفبلموالهبةافبراتانأدادانهوذلك
كابقدرالعيبعرالعيبظهرءلىثمفأثابهاردقدرءلىبثاالؤدفاتتنتولولةسثإ
يثيبأنأوؤبلةلفيىايوفىأنؤبللعيبارعليكنرظأوألهبةافيمةقأفلواباكنانبهبهأثا
بناقالردهفلىوتيةانقبلوضبالهبلعبوجدافانثلةدممصمعيبةقهءثاهاعايهكا01

فأليردقاللقيمةالهتجفأؤلفأليردأويهرنلهبةافيمةخلبلمعهالعوضافىانيهونالاسمالةا
ةبالفشراءلههـضلهافأخذهلعيناءاالعونكلبلالانيرىألنهبةكاترداردهلهب3ألث

لهختياروالهتوجهائا

ذلدءلىمطرفتأولنهايرضلماذاؤيهايرجعهبتهفهوءلىعنهاللهىرةركلوقوللؤ
يرلمثوإبءبةداعةحلثافيىيرةاناالإفيمتىأءطوانهبتهفىيرجعأنلهأنظاطرهءلى

سادسمنننىأل5
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بعطتأنلهالموهوب
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لموانبئيرأتلهمالالليسوقالهالكعننقاسمافياسماعمنلعتبيةافيولمحوهللواهبالزم
افيوقالقاسمااابنوهسذافولأناراضلىأنيقوللهفليسلقيمة51أعطاواذاهبهمنشخرج

قالكلهـقجتهاثابريىيعطىكليرفلمماهبتمهفيوعكللىعضهللهامحررضىؤولوهومعىالماجشون

دنانويأخذمايرفميهمالممطرفقولعلىمنهايرضلىمافولهافعنىأوردمتاالمالوابامالك
اقجةاوذللثاءنسدالناسنادهاهوممالمبعطمالكقولملىومعناهالفجةكنرمنقدأعطىأ

ؤسوىسافيوأمالقددفقسدثقدآذكرهافاماوالجنسمرالقسدوجهينفييعتبروالرفمامها

وفيحجوذئشعلىيافسقيااالأنلعايئغبرامنماأععاالواهباليلزمأشهبعنالموازافي
الهبةفجهفجتهكانعمطذااالواهبفذلديلزمبمفسلىممايتابالسلحنأثابهما3القاالفيالمدولة

لناساطايتصاولساوالتبنالنهباحطيثيبهأنلزمواليبمينهملهباتافيثوابلناساكايتعاطاهنو

فالالمثلفاتوؤيمثماناولىهـىألففمسةواالذهبمنأنبهاحغماأشهبفولوجهذلكآفيليغ
لعرفاحسبعلىلمبيعاتاانأعواضقلفاسمافياؤولووجهاالهنهماعندالمثماحةلفيمةاثكون
بألودوصتااالبلله6ىلعالديةتوكابعضهاذهباوفيالبألدورقابعضفيكانتولذلك

محتولذلكالهوشعةمنعليهببمابهاخحمثواذلككانبغيرالعينبالوابأنيثابالعادة
يكتصأنفيلزمهأشهبورولقانااذفالفرعوأحمأعللهوائرجنسهوذلتوابفدرافىك

لعينائرأنواعسابهادونيهولناغابملتقواالنلسوتلداالبةبلدافيلتىنجرىابالعينلئوابا

لهلموهوبختياواالىامصروفأمرانهمناهماقدبفعلىحلقاسمابئافانفلتابقوللسكلوا
انيبوزلمتفضلهبسةانتفاننظرتلتسامحاوأهامعلتشاحاوهذامجفرعالعرفمع

لميجزلهبافسطاطيةاللواوهبهانالمدولةفيإسمالفبظالطفيهالهبةأنيلمكايجوؤمنهايعوضه
منهاحنطةأقيعوضهلميجزلهحنطهبهحصرمنهاولووأ6دوابافسطاطيةمنهابكنمهالكأنيثيبه

نتكافانسمثلةوكيلهوجودتهصفتهفيمهطعامنلاألنيعوفمهثربوبوالممايوض

دنافيومعروضاواليأخذدراالحليفيمةثيبهونةالمدفنىللتوابوقلنابجواؤهبتهحلياالهبة
زيةالمواوفيلجاذالحلىأنيغيببسلوفيريدبعدأنيفترقالثواباغيرجنمىمنالحلىنوان

اعتبادعلىمبنئالمسدونةكافيذهباالورقحلىوعلىودقاالذهبحلىعلىالتوابيهوت
اعتبارعلىمبنىغبرالمدونةفيوماالنألهرفوبكضزكاالهبةجملسفيبالفبضالتناص

ورالذهبسلىعنيثيبلدقالولذالهبةةوبعدالقجعدمعنىبالنهةاجمدسفيالفبض

المجتمعليهاألعييقولصتدمالسهيالىجمصوأحمذهباواللهأعماددقحلىوعن
أنيعطىلهالموهوبحكليأونقصانمافانيادةفيللتوابلهوبعندالموذاتغيرتاالهبةأنعندنا

فبفههامالموانلهللهوبمةغيرالالثواببةاانالكااوشكلفبفهاصاحبهاقمثهابوم

ولىنمالواهبالىاددفقسدفالظلكرونفيبهاشئحدثنعينهاقأونقصايادةفي5ثتغيرنجند
وثلزملثوابلهبةابهمماتفموتلبدنافيلنقصوايادةاكانمالثلمشهورعنافيمقاهذاالموهرب
ابنقالئممالكوقالهفالالمعطبهاالدلزميادةاكالناالقاسمبناعنعةالعتعلطفيمتهاالمعطى

إلوهولبزعنأشهبالموابناروىولتوالاعلىويجبرالموهوبلهفوتوالنصافاهلقامما
ودواهيادةالىؤىهبواللمنواالنقصؤىلوهوبذلكليسمالكفولفيلمحامعئىيادةاكهاةر
للولاوجهتأونقصتفىالباجماعهماقاالىداليسوقاللحمعبدابنابهمالإلوأخذعنوهببنا
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الردمنفهمنعهلهيادةلىوكذلكتكونا4لماذهبضهامنالنهافبضباالهبةنثالىمتهاانهاألول

التوالمعطىدونىالمعطقيجنبفىكانالؤمالماالعقدانالثاقالقولووجهكالبيع
بردهاأنلهفليماسىالعطيةبعضهـاتالففصالنةوأهالعطيةاقىكهاويرلهنطلدادهاك

بوأشملفاسمافيعندااألسهـاقواماحوالةسمتلةدةياالىدونبالنفصانفلزهتهناقصة
اقالقاسمادنالموازءنبناروىوقلىفيهافوتاألسواقىاختالفأصبغوقالبفوتفليست

بعةالهانالناقالقولووجهباعوالروالحيوانالعروضالفاسدفيالبيعفىكالغوتفيهالفوبئا
االولالفولووجهالفاسدكالبيعمفيتالهانتغيراالسوإقفبالقيمةاللزومالىلثوابتول

مسئلةرالعتصااوجهعلىبنهالأللبادهبةسواقألالةحواددهايمنعفمهايجوزردهتهذهان
الموازبنارواهوالردلهزثوفوتاألسواقفبألنمخىلىالمعطالىرجعتفانفوبئوالبيع
بةبههـتماتةفانممالقاالؤوأماعلىفعحواسسدبينلفاالبيعاؤىبفوألشيعلىووجهه

البيعوأماالبيعالمحيحدىااليجابمعبالقبوللجمليوالعقدالصميحبهيتمفماالئواب
ممنولوألردولعذرهالعدملصصةامنوجهلىاعقدعليهعاوانمايردلبيحابهيخالفاتهسدلفاا

لعقدوتماففدكمالقجهبهؤجبالثوابهبةبهوجطمايفوبئهذامتىفعليامضاؤهوجبلماذنك
ولوهمةالةرمتهلفواتافبلقيمتهالتزملواكونىوالعدمهبهماظتذواللرنياراواليئبت

لفاسعففاتتالبيعابهكايفوتنهاذلكووجهوأحمللهأعلموايلزمهلفاسدلماالببحفىذلكلتزما
لبيعكابهااحقهبفالواألهبيتهالهلموهوب1سشلىلتقصوايادةطلزلثوااهبةبه
لقاسمابنقالهلمجةامفيمتهالفيمهاأنبنالبعضاصاورأيتقيمتهاانيعطوهماهلغر51يئههانةا

فياوقالالقايةعليهيوجبفوتفذلكالموهوبفوطئهاللثوابصاريةبوومنمسمئذ

لئوابالىمهعايهاففدإغابذانهالماجشوبئافيوامطرفعنبئحبيباروىهةلعتافيسملقاا
ولمتتغيرايطأبوان

ذلثوديهمىرذدداختاانردهاإلوهوبديممىيريدأنهبضهاةيومفيمتهافقدكمتهوفولهفصل
الواهباتلزمااذاقلناانناوذنكمطرفقالردهاعليمجقعاأناالالقاسمابئقالللواهب

فدلىهتهماهـاتابالةأفألخسألفالفظبامبالوافلناالئلزملىمتهماجيعاوانفاتتذااافاالفظبا
الببحفياالقالةلمعتىذلكفانالراتفقابعدالفواتءلىذانبهتفوثفمااالختالفوجوان

منالمعطىالىنمبعدبعدمعرفتهمالصفتهوكيفصازذلكالردعلىاتفقافانسعئلة

ايوأناال2ةههاالالقجةلمبعرفوانبردهاوضياذامجوزامحمدفقالرجحثملغجها
جمهولةةالفيهانعدبهاحمااألولالقولوجهالمجهبىلهبالقيهةقايقايريدانيثيبهامنيهعليله

مجغفلمالعقداالولردهافسخانلفايمماابنهـفوليولثانىاالقولووجهبهاالمعاوضةفالتجوز
بعدينامنبمايدزمهكهامساالهفانبالقبضلسلعةابعدؤواتبكالردبالعهيمةإةامعرفةالى

الثنامنلعيباقجةماينوببعدطرحنليمامنايلزتبلعلمافبللهالعبدمنامةفهماينوبطرح
وأحرىحدأولىوابمدقولىاكااليحتاجذلكيبهوننجانلتفويضبعدابمايدزمهلعلمافبل
وجهوبأقبفهابممحمدوقالفبفعهايومقجتهاأنيعطيهلهلموهوباعلىفانوفولهقصل

فيةلقبضايومفانمايىاىأونقصانبزيادهصكاالالىإلئؤلالنلزملتىلعفؤااأناالولىيةواالى
فدرمتالهبةانلئانيةايةواالروجهوانماضمهابالقبضالمعطىلفاسدالناكالبيعالمعقؤعليه
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لهالمعطىالنلمعطءالىمتيومجمتهابةلجزمهأدوجبلمعطالىمتهاتتفاذابالقبولالواهب

اذاظيارعلقبضكباتقمهافملؤهبأنجمونعليهنقبضافبليادةاكمنايمافيهاأنياخ
يقولأنلهوليسالنقصوعليهيادةالىمنالخياكمدةفيماحدثفدالخيارالمبيعممنمنرطرضي
الثوابللهبةالنلقبضأصوبايوهالموازفيوانماقالايخهارمدفينقصهعنىطوهآتأنا

اذابذلكوانمإلفوتوالنقصانيادةفيلمتفتالواهببدفيبقيتلوااالوكبالفبضتأنيرافي

اثمابايخعادالمبيعوالنلقباالىالعقدالوانمايستنداظيارالىاراعبفيعندالمعطحث
سدنفاالبيمعكالفبضايومفيهفوجبأقزاجمةلةباللثوابالبةوامىلمههابالفنبيعهينفذ

لصدقةافيرالعتطا

بنهاعلىمدققكلانفيهختألفاالذىالدندفااألهيمالكايقولسعصكيىطلص
النهلكذمنشيأأنيعتلةليسصدفثهعلىلهفأشهدحموأبيهفينفيأواهافبفبعدثه
األهيياالكبيرالمالكابنهعلىصدكهئعهدقمنانكاقالوهذاالشالصدفةمننئفيالبرجع

الكايهارةعتصااالدقلاالنوصينتفبممتاذاعتعمارهاالتعسقفديسحوهفيلهغبرنفسهأوا
العطاياانقوألمنوفدتقدميهعنعمارةافألبةالفروجهعلىالعاليةمننوماالقربةوجهعلى

ايذكرأةوىدفتهعلىشهدلهفأحجرأبيسهفيفيأوكانالاقبفهانمابهاالزضبالعقدوالمنفردا
حجرهفيبنهاعلىوهوأنيتصدقوجوهـاذكرأثمالكيرلنفسهاالبنحياذهوجوههافي

انهمنبهخغالمافيلوجهـاأحدفيلهإداعتفأللههبذكرالحياقولمبالصدفةالشهادلهاعلىفيفضى
ويأخذهادفتهىأنبشتراليبوذمناذابعمابأقلكذومعنىلعدفةامنثئفيالبرجع
بةللقرمحتملبلفظدنظمسصسفلةأولىأأنياخذهابغيرعوفلهيهونالأنفيبعوض
أولطإبللهاأولوجهللههبمةكقولهبةلقرامابفتضىبهفرنننلعطيةوالفلواكالهبةوغيرها

عنينربمهذامالانذلمثوجهوالبعتعروواالماجشونابنلفقدرحمهاألجرأولصلة
فقدقاللصلةايريدبهاهبهؤهبومنمستلةلصدفةفيهفالمجوزالىجوعلقربةاوجه

باقحجردأوكبيرفيعتاصانماصغيرأوابنةابنلهيهونؤلكأدناكانصدفةيعتصرهاسحنون
الذىالبنهأوعطيتههبتهغايقتضىوااظصاصةعليهءدطلمانجافهملهامغبرااالبنطوبئىوقعنه
القربةاوسناهـهبظاانسحنوقفولووجهذامالكثيركاناذاعنهأوالبائنحجرهفي

بهامايفامهايرنيهلماهبةالثاذاالقولوجهولىتعاللهاباكالوعرحاالعتصاريمنعوذلك
وغيرهلغىافديوصلبلبالفقيرصلعذالعتاأنلكوذللفمنىكالهبةاعتصاوهاذلكيمنعفلمبةللقر

حمعايهافدسلطثانىفقاللفلةأوالعطيةأوافاذاقيدالهبةمسئلةاالعتصارذلكفأليمفع
علىوالدنيلذلدأبوحمنيفةمنومنعويئجوازاالعتصارللألفيالمذهبفياالعنضارفألخألف

مذابنىانحلتاقفقالوسلمعليهللهاصلىللهادسولالىدبهبشبراقأباهبنالنعمانماروىمانقو
البنهبوقدكاقانهذلكمنالدليملفوجهدغبعهلالمثلنحدتولدككلإأغألماففا

بذلكهلمااعيصاؤأمنهبههمتهوتجاعاطنولولمبالرتحباعالتمكليهوسلمصلىالنيهأهيملغالما
مابيدهلتزاعافيلثئأثيرلذفكانثرعلافئهالهمعألبالىافدأضميضبناالاقلمعنىابهةومن
انؤىمارمانفولهملىوالدليلخالالألبحنيفةلغيراألبرينلكواليبوزمسملةكالعب
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فىالمعنىاجهةمنيلنالودئهفيلكبيعودفيبتهكادفيلعااقالوسلمعايهللهاصليلنبىاأنعباس
لهباتافيرجاؤعتصاالاانئبتافاذفرعأباهبجمالدنبتهفييرجعلمهـليهالتامالهيلىالهن

وءولعتبيةاقىوأصبغلماجشونان4امتصرقالهأنلهفانلفلةأوالهبةالفظأطاقلعطايافانوا
االعتصاوصيهاؤشرطلتىاالعتصاركافجازؤيهابةبهامايخلمهالمقريقترنلمعطيةهإنذالث

دفةعطاءلبسأعطاهأنحألولدهلن4ءندناؤجمنعاخلمجهااألميهـليةلماتوءولقال
امطاءاذلكأجلمنعديهمنونهياوبهلناسادتادينايدلولدادثإسضلممامرذلكأنيعتهلهان

للراىأويعطلديوناعايهونبعدأنيردشيأذكنمركليعتهأنبيهألفديسأبوه5أعطالذىا

مرأنيعتهفيريدبوه51لذىأعطااوالللغناهمماتكحهوالرجلالمرأةافتنكحالاانهدأوابنها

االلغناهاوماصداقيهافىوجهاويرقعانمايتزلفلارهاأاقدنحالمرأةاالرجلوجكزأوذلداألب
ذلكمنشيأواههاوالمنبنهاصرمنيعةأدنالهفليماحاأعتصرذلكأنااألبيقولأبوهاثمأعطاهاوما

لسألماكفاسالمدينةءلىاعندنايريدأهلعايهحالمجةاألميقولهشللكتةماوعليإكانذا
ديناخصالولدمالميسفدثيعتصرذلكأنلهانبصدقةأيسعطاءأوأعطاهالنلنحنفيقالثم
أوكانواصغاراواالبنةبناالمناألبويناألساليعههنهاهالكمذهبهـهنلظاالولدبذلدالنا

النففةواليلزمهاليعتصعروهببناعنهفروماؤيممالثفولفاختافالجدوالجدةلبارافأما
يععصرانوالجدةالجدانبأشعنهروىواالبنبناتبضعبيدهيهونوالاالخوةمعهويرث

اليلزمهدابانالمذهبورمنوهوالمشاألولهـلالةوبنءبدالحماقالبهوكاألبوين
االخوةعلىالميراثفيدمويةباالبوةلىأدانهلىلثاالقولاوجسهوابماالعتصارلهطنلمةانفقةا

شفاقاليتيمألالموإزالهبةبنقاليماالئعتصرمنتعتمرفااألمانتاذامسئلةكاالب
اسمةابغاوىوقدردقةااثاحمحكهنفلذلدبمبةاقرواصلةاررشاهاذوضياعهوخوفعليه
ليآيماالنبلولدنيملماذساهتصأنوموليماحماالم51لولدنبملموانسيعتأنباللكماءن
اليئبمانأشبملموازعنابئاوىوومالكابورأةقولاذواألمقبلنالاألبقبلن
ماالرباراالعتالرمءنهالكقالكبيرانكاتعتصر4تعتصرروتأنهاالغنيافانكاناذا

مرالتتقانافاذفرعألباالخرماتوانمرتعضفجازأنأحداألبوفياذالثووجه

ولوكبروانكبرتصرتهأنجزلهالماالبهاتثمأبيهحياةفيكيرلمااداتفوهبلبآيمااألمءن
مسئلىرالعتصااعنهنقطعلصغيرؤدااتعتحرالنأناكانألباهاتثمبوهأيموتأنلفيبنالا

يماحينيهنلمأنهذلكومعنىحدالبتمجءنالنهلهبيالكبيرالبنهاهاوهبتوتعتصراالم
لوجدقبانليآيمانكللهبةاوؤهذاالعتصاراماينافىإدوذلكماراالعةوقتالىوالبعدهالحبةا

امداحملىابةاحمصخرجهاسكنولهبهاأحوالجيعفىفيهنارالنهالعتطاارهغاالعته
أعطاهالذىلعطاءاذلكأجلمنبهنناسيدايمهالولددينامجدثلميعتصرماأنفلهوؤولهؤصل
لأجىمنوبالووفدمارذلدارواللناساوالأيذهبذلكالنررهتصأنباللميمنأبوه

األبىمديانااالبنولوكانؤهـعاالءخصاديمنعوذكبهالناساحقوفيتعلقتلتىامتهذ
لميانأوالىلمريضابنهأواالمزوجةبنعهابوذاااألبانلماجشونابئاعنحبيببناوىففدر

ةيومكالحالواحدةالحالكانتاذاأصبغقالالحوادثهذهيةءلىلعطايعتصركالونقدمت

وؤتاموجودنذااهايمنعلهبةابعداحدثذصارااالتمامنعاناألوللقولاوجهالععصارفله

يفولنمامتهوقال

عندناعليهمعاألمرافي
أومخألهولنحلفجن

بصدقةعطاءاسأعطاه

مالممرذلكأنيعتهلهان
دينايداينهالولدسخدث

عليهويأمنونهبهالناكط
العطاءذلدأجلن4

حهفاأبو5أعطالذىا

ذلكيعتصرمنأنألبيه
علههتحونأنبعدشيأ

ارجليعطكاأوالديون

فتفعحالمالتهوابابنه
نماتنكحهواجللىالمرأةا

أعطاهالذىوإالللغناه

لكمرذيعتهيدأنفيربوهأ

الرجلويتزأواألب
نفلاهاأمخاثافدلمرأةا

فيويرقعاغايتروجها
ومالهاومالغناهاداؤكا

يقولثمأبوهااأءطا
فايسلكصرفيشاأناألبا

والابنهلععصرمنأنله

كاناذدلكنشتيأابنهه
الثتةوصماعلى
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واغاجمنعاعتصارهاالهبتألبثنعمنأجلبهلمبتعلقدينهانالناقالفولووجهليتبمةالهب
نهايرىلتىاةلبسيرالهبةالفنىلكيعاابنهارجلاواذاوهبمفلهبةابسببدفياالمثما
مالكمطرفءنواالعنهماربرفعذلكالماجشونبنالقعاشاؤنروجبمنلهاناداليداين

انمنالماجشوقفيابهاحمااألولالفولوجهالعتليةفيالقاسمبناهواالعنصاداليمنعذ
ولملمبدابنالنهى3حقالهبةبهذلميتهلقاتهتاقاالقولووجهذلىعلىتلدالهبثدقونه

منأجلهاوجنزد
لذىاوالللغئاهنمألشكحهالىجلالمرأةافتنكجالمالىبنتهبنهاوااالىجلأوبعطوفولهملةآ

دبأنفليممىومااعطاهالمالهاوجهانماينزاالفلابوهافدمخلهالمرأاارجلوجأويخزأبرأعطاه
لتنكخنظاوسلمعليهللهاصلىلنبىاكلنوىرولذلكلمالايهقدبقمحلنابدأنبعنعربر

وكانحلئااغراضمنلمالانذااكولبتالدفيزبذاتظفرجالحاوكالهاوينهالمرأةا
ةيادزفيبطللعطيةيلئلدافيقربانفليسعطيثاليهاآلخرمناجلفدتروجدالىوجينا

عيسيوىرففدالبناهأوبهموبلاوطألقبموتحالنمناجلهاولرذالهتفيزادمن

لكعرتلذاألبلكأتووجونبهايدخلأولماالعتصارسواءدخلسماليعؤحملفاابئاعن
ملىللسيدفيهيهنلمبمالالضاوةفيلغيرهكألذنابطالهالهلمءنالناسحقوقبهإذاتعلفث

الولدحناندينارفيافيحيبمكناصوىواالنثىذللخمأنحكهةفيالموطأفيعديهونص
بماةاالبنةودخات5بيدمنهفيامافيلردخللذلولدااالنواللاالمتصارفبةالبمنعبعداالذكر

بماللىوالىوجكاتعلقصقابكالئعلقفدالىوجةحقانلملىلممبداووجهبيدغيرهامنهبمفرا
لكسوةوالنففةامنلهااينسثرلمايمببلمدامنلمافيسهأفوىالىدبمبمالاروجةبلظقحقوجةالى
ممصئلةلذكرألداحنيفطعهدفبأالعتصاابنةبفطعالانننمقلسكقوا

االعنصاريمنعانهلفايمبماابنعنفروىسكيمىالمعطىاتالمعطىهيمقاالعنعمادوبكنع
نهيعتصرلهاليععيضلمراماواليعتعرشنأايضاللعتعرمماعنببنحي51واول

فدودثةافأللعثصرالنحثوقلمريفاوأمااألبوالبعتعمراالئاوليسوابايىةامنلغيره
فهلبعؤلمرعقااللمفداالعتصاالمتنعبكالهلفرماهاقكلولخلهبكانعلقت

اذالاصبغللدينوالنكلبخالذااالعتعارحميهولفامافياعنميمىدواهاالعثعمار
منمطرفبهاحخمااألوللفولاوجهوالهبرماواحدافألبعودفي5أوغبرعاالعتصارمنهييه
وهوانووجه3خراالعتصاربهيهؤذللثأنفنعجمسببهلنوابنلولدواالممجدنهالمرضان

البرءبهالذىيتمملالمرضوامابالملىثالذىيتعملااغاهوالمرمقالهباتفيالنمىبؤفىالمرض

والدينحوالهكالنهدنرلماذازابسبباالعتممارانالماقالنولووجهبهاةلهنألئأثبر
ذلكبربمنعبئفميراألسواقفيفمتهاالغلذفمثهااكاوفيقفيوجهينلهبنكلىوتننامعمنبأا
ونقمهالقايةايادهذالهاوكلىلهبةااووجهؤلىنيواسبلماجهنمونافيرامطرفلهالعتيارا

وأمارربرهامسثلةاالى2ضموضعاالعتعاركنفلهامنبمنعفلمضهافيلهبهاوالألثيرالروقه
بنواللثمافطلظاهرمنادهاوهوامتعالكيمفعذأصبغوولادهااعبععبنهاونفعهافألبمنع

الفولووجهالفهة3لنقضاالمئعماااليمنعوزياالهبةلقصانمطرفووجتولاقامغ
عنوأصرىاولنفسهافيلحبمةجمنعئغاياالعفصارفبأناطعلمعطىامةلثاقأنقفبرطمؤا
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دهافالهعتصاايسلهحليافابجعالهاأناالدراوالدنانبرامنبنتهوابنهاوهبيعمصرماوللربان
يادةاالعتماركاكيمنحةافياتغيرهالانذلكووجهالقاسمفياعننونمالدووواه

كروألقاسمابنوامالدقالهفالذىاالبنفوطفايةعادفانكانتمسثلةفمهاألنقصانوا
بناقالبهوالوطءاالءتصاراليمنعالمغبرهوفاليفهمفهاوانكانتثيباولمنحيلهالوطانأصابتا

برصالوطناالوللفولاوجهاالعتصالبطحملتفاقويرففحتىتستبهاوقالالماجشون

انالتافىلقولاووجهيةوطءالجارفيثريأذننحدالمثريملويمملكهمنتماممااع
االدنخألبهافانمستآلسيدياهاأعطاهذالعبدا1لوطاالتتزاعاليوجبالمعطىوط

لالبأنانلمدوتةااالستبراءمنلتابمروفيبنيحميىقالهدهاعتصاذندايمنحنههالوطوادكأ
وافلهيدعهبموالظاهرانهادكأوطأكابءابهاوبربذكرانهاذاويسئبرئالكببرابنهيعتعرهاءن

وتدبزوجتهيخلىوجكالىالحمفيمؤفىباظلىةنهماادعاءالوطءمعانذلكووجهوأحمأعلم
لتديروالعتقاأنيهونمجبعندىهذالعبدوعلىاكابأوأبوجمداضىاةالالوطءعليه

نها4عناالماطهرانأبوضىاامدفقدقاليوزنأوأولمماوأمماسعأوهبةالعينواالستيالدوفوات
عبدبنسكابعففيهالرجوعوذلديمنعاتالفهجمرىجرىذلثالققالاعتصارهالىللربفالسبيلبمثلهاالبن

حابرعنعوفبنالىحمنالعمرياءفيال
أننصالاالللهددااق

وىنعااالللهعبدابنصابرعنعوفبنلرحنعبدابنسالةعنأشهاببناعنلكماص

عليهانلهعلياللهوسولالىإلزجعيعطاهاالنىفاخهاولعقبهلهأعرعرىلأيمارعبمقألوسمعليهاللهصلىاللهرسولأن
جمرجلنهلطعقبةهمرشلمالمددمدهمنافعهبةالعمرىهعنىشلالمواريثفيهوفعتعطاأعطىابداالنهالذىأعطاها
الذىالىحالولعطاهاإلمناقعاالعارهبةلتعلقهـابالعمروانمايتناولعرىفهمميتوعرعقبهعرهمدةأمحرالموهوبله

اعطىالتهبدااأعطاهاواللهأعمفاكالمذىيعطاهايريدولعقبهلهمنأمحرعرىوسلمعليهاللهصلىالنبىوقالالىفبةالهبة
ثهـلمواافوةهثءطاءالذىاعطاهاالنهلىبذدداوالقىجعبعدهوتهدعقبهوالتبطلودعقبهلهيكوبئالمنافعمنأععاىماان
فبهالتوادثاوجوبمنأعطاهاماعليينفذعطيتهانيثفوجبالموارفبسهعطاءوفعتاعط

رالدرقبةوندبهومتعلقالمنافعالىجعراعهوهذابعدموثهىلمعطاعقبلىالمنافعابتنقلوان
الحديثهذامعنىوفيملكهوالخركأممنوالغبرهيثالمواهـفيهوقترفبتهالميعطهاعطاءالن

منلذلكوماصنتلفةوالمسدةبساطوألفاظهاوثىالعمرىمعنىافيأح5ثمانيةأبواب
لثلثااوالبابومايصعمخبيسهعليهيصعوئئلقبيهىاهنهمعيفاينلتاقالبابوا5مهاأح
والمولىلبنينوايةوالذدلعقبامعنىفيارابعلبابوابعدهلمعطىأؤرتيبهامعلعقبادخولفي
بالوالدهفيهاانقسماشقاقفيالسادسوالباب5العمريمنافعهةفههفيالخامسواببا5

منفيالثامنوالبابمىوالحبانعمرىبيعق4فيمامجوزانسابحواباب5نجالموتوانتقاله
عايهمحبسومنالمعمربعدموتوالحبسالعمرىفحمناليهائعو
مهاأحلذلدمنعلفومايملصنقهوالحبساومعنىظهاوألفالعمرىاهعنىفيالولالبابا

الملدوعرعقبهفقدسعرهأومدةلهعرالموهوبمدةالملدمنافعهبةبعمرىاإنبتانذا
لهرجالعرىمنأعرمالكعنسمفاابناوىوفدربمنافعهالععرىلجوازأنتعلقمحرى

أبوحنيفةوقالميتاانكانماتيومووثتيهأوالىحياكانانماحبهاالىترجهولعفبه



لقياسحيةليلهامميتعفدتفعدالعهرلعفمهماكايهوىلسا
يمليهيلتهىفتلملدمليقفىلمهاغليلمعإليفتصىتلملوتعلعق

عدهـلدولعهتلمطرهسعلةىمملدقشهقعةمال
الالفسةلمماههةلعمرىمعىكالدصكادكريريهال

لعصحتلمتنلعمرىلدحكهههدلمعىيفنصىمكا
همتدسكهامحرءعريقوسهكشدهدلدىمح

لدسدصاحمهاكدلدحعتهعفعلهعكستدهدلإلرسم
لسىسكىفةكالدهـشهىلقاهبمعوعةوقهدسكى

علىسحدهـسملةمحدحيافعةصدفةسمكعا

حلسهىمحرلمحوعةهدلقدقاعهدلملدعلىد
فوحتللعمرىممعىلمعمييعلىمىلدلحعهى

يقتصىلقهيسهـفدهمامعرىلدفولدلوحهفوححء
لدلماعبرعيرصىلهسةلدحتصاصدفتعىعلىلمماتهعة

لضهيسلععللطلفوحهلعمرىعرلدممعىدهدهمهيقنصى
حوعلىمحموسةتكولمميسىمهليهحوصىهريفهه

عرلقعىممالعهاعرليهلألدلصربتحلسهاعحرثعييهاعلهانص
لتالطىحيالمحسىلدولطلرتندىمعلحسى

ديسأفهلتنقوليهلديفهلعلىحملحسىمرمحالدع
هسملةلمتقدلدلحالمجرىصحوشهديعوميرلفدحتا

هللدمدوحميعالحهلىحقلفوقملقدلحأل

يهملمحسىسههدحسىرىملىمسلةللهءعليه
تعرهولدمولدحهسلدحعىكتا

لدىفتهعليددمرىفدمملقهكاليدلحيس
قدلفاءىحتصيدلضيس

مهميتإلحمعوحسمالقطعلىمقهملدلدمحرفوصامحدحتلص
درعلىسحرىعلمللهحسىحدثص

دهلمتقدمةلمسعلةيدعريهلالعليحلسهـمعيإلمهل
ىلتعاقهاممحموعلسحعمدلملدلمحوعةءمىقعدممجدملدعليء

ؤوعيرمعيهإلكهىعفمهعلىعلىحسفودمم
مهوكاسموععسدسحدساحسامويسش

حعلدضويهيحتلهدفومعيإلعيرمعيهلت
حما
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ازجعاواحدةوايةعلىقالمنومنهمحبسافقطكقولهينروايضاعلىافنهمءنقالذلثفي

سهينلىاالحميذكرمطرفولمذلكفيدعليلدارولم51هذستةصقالومنسمئلةإسا
اليصحأحدفوليهفىللشاؤىخألفامالدوأشهبزمجناهـاابناقالهيلزمومابيصعفانه5والغير

ظلانابيغوالفرقمرىالىيذكرحتى6فأليلزصهممرىهسذهدادىقالوأماهنذلك
المسدقةؤاشبهبةلقرافيالدستعملمرىلهاافظبةقراوعليكشايستعمللخبيسأا

فيصرجالتوقيفلفظأبوعدانالقاضىفقدقالالقوقيفلفظوأمائالموالهبه
وتمديكأبيداكوجهالتبتلءلىلعرفيافياللفظةهذثوممةأبداالنمدكافاليرجعىبيدالحب

واندكاالبةأراماوعلىؤلىقبةانمديكبهدأوافانامدقةاأوأممانهمستلةلدواماعليلمناخا
مألسفدمعلىروايتانؤفيهبضدلتأامايفتفىبهزيقترولميرمهملينفانبساطمعنىدبهأرا
بنااأبعضعبدوسءعنبئوذكراقالسونتهأبومحمدفيالقاضىطهذلكقالالحبسفي

لعفبآلضاملتهبهوناحبسالولمماعاشواوعقبهفألنعلىصدفةاهذمديفوللذىافي

وحبسالئهأصابنايرونهوأقالبيعأوغيرمنبماشايهشعراةأواميرجلهن
انهعموعفبهجمعيذكلماعلقانهاالارفبةظاهرهتمليكنوانالصدفةفظاقاألولولاةا
لعقب3خراالرقبةذلكتمليكفافتضىطكهامنعقبهيمنعذلكالنمنهمولاالعأنيملكهال

عنمالكعنلفاسمابناعنزيةالموافئالمذهبموجودفيأبومحمدزالفاهحالذىوهذا

االحباسجعواميانقراذااترجعاماعاشواوولدهفالنعلىصدفةدارىيقولالرجل

ابنوقالالداراالبيعاقاالبنتلعقبانلميبقانقالمالكعنالموازيةأشهبفيوىدو

نمفقاللهيقاللهبمالانعرتصدفيهمرافيعننافعنبنءويريةعمروفدروىالقامم
وسلمعليهللهاصلىلنبىافقالىبهصدفيدأندتفأنفيسماالوهوعندستفدتاافطهايارسول

للهاسيهلحرفصدقتهتلدفيبهفتعدقولكقتنفقئمرهواليورثواليوهباليباعباعلهصدق
كامنهيأوليهأتمنعلىلقربإلجناحاولذىالسبيلبنوايفوالعكبناساواالىقابوفي

انتعليقوايةالىووجهبيسالضفبمامعناهالصدلةلغظملفاسفصايقهؤصروفاوبا
الصدفةالمرادبذلكاقبنلبعضبعدانقراضاليهيختفلمجماعةالعدفة

لمنافعافيلثذنمايصحوافبملىافومعناصدفةالرفبةاليصحفبهانقلهاباالنالرةبةوقدبالمنافع
لفظعنالصدقهلفظاذاعراالذىقالهوهذائلةممبوأحماأتهأعمواالحبسهنىوهذا

عايهمأولمتصدقاصفةمنبهقترناوانذلكهـعليفقةلعدامايقتضىثبتيلبهفترنافانبيممىافا
نهاالتكوناأبوجمدلقاضىافقدقالذلكمنواذاعراذلكالقييرفهوجملىمايقتضىلعدفةاصفة
ذااسمئلىلمناقعالىاوانمايعرفطالىفبةظاهرهاتمليكلعمشةالقبيسالنابمعتى
أفوالوالثمافىثالثةالمحبسماكعليالرفبةكانثبتىلفظباىمعناوهافيالحبسذلدفاتتبت

عليلدليلواتعالىالبالىالثينتفلوالثاحكايهمالموفوالىينتقللتافوااهلىمتلاحدها
اماريةباالباذلملىعنالرفبةبذلكفألتخرجالمنافعبدلإنهالمعتىةنومانقوله

كالحيوانمنافعهعلىالملويبقىرقبتسهفالبكوزالملدعنعتقهماليصحانصليلثانو
والعروصق

اسادهـهنئتى69
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حتحبيسهومارعليهلفبيساحيومنمنهلمييماسايصعفمنلتانىالبابا
أبعنورإشمواصائمحمالىيفتقروالوالموتالحماةفيلزماهنراألصلفيالحبيس
ندأمىاالباصولكناليكمصاثزانهنهعمجكوقونلمماضابهواصاواليلزممجوزانهالحنيفة

نيهونالةلوصيةمنثلتهطونوفيعحمونهبهبوفأوضهميفييوصىاتمأوبحمماا
مالأبوبوسففمهالتىعمالمسئلةاوهذهاحملىفتقراوالدزمذلكفانأوسقايةسمجدا

أهلانقاوسلمعليهاطهصلياللهوسولاوقافهذهلهلرمالدفظيرعليهالرشيدمجلسفي
فههأدصهبذعنذلكفييوسفعأبوفرلمتواقىاظابالىاسدفهيثئميرعنخافهمالمدينة
العتذاألمتأخرونابهأصاورأىوثببنظهربئلحقالىالرجوحافيلعموالدنافعألهلوهذا
أوفوااوفم2نذلاأيهاياتعالىالمهقولماقدمناهمعنقولهماعليوالدليللمافدمناالقديملفوله
لنبىافأقبنيبرأدضاأصابلخطابابئمرهمرانن4اعنفعناوىمارلسنةاةومنبالعقود

شئتانقالبهنىفكمفتاهيمنهأنفسمالفطلمأصباقأصبتأوفمافقالوسلمعليهاللهصعلى
بينألفروا5لفقراافيبلوالبووثأصلهإوالبوهباليباعنههمرابهالتصدقهزتوتصدحإمتاصلها

مأوطهنهابالمعروفيأصأنوليهامنعلىناحالبيلااوانوالفميفاللهسبيلوفيوالىقاب
وصيةفتقرالىفمالفربةوجهعفارعلىخبيسانهالمعنىجهةليلنامنودبهولةصدقاغير

عارهاؤهـالواباعالىقىتكميسلهفانؤلكبتاذاسمثلةكالمسجدوالمفبرةحامموالح
وؤدالحيوانفيالحبسئرهانهمالكالموازيةءنففىوالعروضالحيوانوأهاواحداوهوالجواز

رنههوالىإهدموتهيرجعازوحياتهفيأوعبيدهارهبتهأودالمحوعةءنأمردافيالقاسبمبناقال
صاؤذلكوقاالشهـببهوالباسشيأالتيابفيمخبيسمنمالكحلمأءلعثيهةافيلفاممافياقال

منمحكؤلهلشرعاففسةالزهالمواذلكقانابالجوازوجبأنيهونفانذلكاذانبتفرع
وقالالزوموالثانيةالجواؤاهمااروايتانففيهؤلكلجرافلناوانالعفؤاالرزمة
زلمواادناوىروارفيءاظالفوانماواصداقوالاظيلقىبنامنقالومنأصاالقاضىأبومحد

لىاوأحبالمعينمماهوأففمللىا5دثغيالوانأواوحأمعهانلحيوالقافيلحبسانهكرامالكعن
ؤولوماللزوجهباعلىهاشرطعلىالزمالحيوانفياطبهعىأشهبوقاللهفذلكثعالىالله
يبتىأصلنهائالىةوءقاللهسبيلفيوأعبدهأدراعهبمىضالداانوسلمعليهاللهصلىالنبى
بالعقادنحتصوذلكلتأبيدايفتضىالقبيسانلتاقاالفولوجهوكالعقاربهاالنثفاعويههح

يوسفبىألفاخألنفسهعلىهللىجلايوقفحأنوإلهسئآيكولوماينقلوند
كالوملكهمنلجهةاغيرتلدلىاينفلهأنلىلجهاتامنببههةشيأملدمنانالثذعلىليلوا

معهمخلوحبسهصحجيرانهوعلىنفسهحماعلىمنأبراممقالشيخوقالمالهنفسهوهب
وجهاكريذولمأوموتجوفةحبسهذهدارىلطومنسمئآلضاصةنفسهعلىوانمايردماءبس

فىمالةابئاوقاليهاالحاجةوجهوتلدالجهةالمصمودباحباسعلىجمملذلكنليهاتصرف
هظبمهـانووجههذلكفيسبنهداالمامليةابالسكندرالهفيلكينأوالمسالففراانعتبيةيكون

الحاجةنتابدفرالثغووأعهاوأمالبراأصدوجوهاالكبنلمسا1اعطاافيالبألدمعظما
ددماهو2لىالمطلقةااالحباسفيصرفالماماذلككدفبنظرفي3الجياهـهوفيمايعرفلىا
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مسجدفثىملاداذىولوحاسمسئلةوأحملمأءواللهبإسدوفتءفواعمحاجة
لىادينارابعثثنصرانيةمرأةاعنعيمدىبننمهواهروماالثعنالقاسمبنايةوارمنلعتبيةا

وأطميبهاهـالاألهىأطموال51ذانذلكووجهيهاأيردفالانكعبةفيلأمجبةالىك
إعلىهولوحبسمسئلةجدلمسااايزهأنبؤحبلكذعنألموالرأبعدالىكفااموالوأ

فىاشربالهاكالوععرهةمعموجهلىاههدصهؤدصرفيالثهيردانفاألظهرعندىكنيسة
اذاسالحهمنالبناتاخردإانهكرهمالكزيادءنونوىءهـرمسئلةقلضصاأهلواعطائه

ضيلةمنيخامندمماذلكووجهإيةاالجامملمنذلكعنهسمالقاادنيةواودنزو
الذلدللهءارضىعائشةختواسلىكةالألشبالفورنمافيهمعجمابالعطالءالسلبنيناضبه

وقعفافرعناجواعلىأزومحربمنالذكواصةخانعامالاهذونبطممافيلواوقالىتعابقوله
بطلعنهومنأصوجهنلشيخأبواسحاقاللطيباناشأناممالدسمءنقاافياذلدفقدروى

حتىذلكوينقصيردهارادأتاالحقهابطلنمنتزوجتمنانشرطمنلكوكذمخبيسه
سبهزلمحيانوانماثرطعليانيضهنذلثفاتانأرىالقايممبناقالالفرائضالىيردها
نونليةوالىاهذوأناكرنصوهلقاسمابناعنعيممىوىرولبناتافيهيدخلويردهعنهأن

بنابعضقالدونبنيهبعضوهبلمجمنالخالفمنماتفدمعليمبنىلمسئلةاووهفيلخالفوا
حياوانكانيفممغلممكبارفانأبواوعايهملمحبسايأتلمذاانقصبئوازلمواا

المعطىمعالعقبولدفيلناكاالباب

المنافعاءطااقوذلكبةولهلهأعرعرىأبمارجليوسلماللهءلميهلىالبىفولذلدفياالصل
فكمنقاللمعينينغيهامافأوغيرمعينينولمعينينألغيرمعينينيخلىأنيهونلحبسالمرىأوالافي

أوالدفاخهمفولدلهراادولدهعلىإسمنتبيةلوايةلموازاففىرولدفالنأوعقبهالداهذهاعرت
نهامالكعنممقاابتايةوارمنلمجوعةاوفيلمجوعةمالدفيقالوكذلكاألبحياهفياالبامع
نلملىعبدالولدقالالولدففلكانلففواننوبئهـيبدأباالباءفهوولدولدىلدىفولهلةبمنز

الأشهبعنلماكداعبوقاللىابهـأوبينهميسوونوغيرهالمغيرةنويؤفىاالعلينمايث
بوصيماللهتعالىهـلةدفالععدالمبهاحتيمااالولالغوليوجهجةالحا5استواعأولىااليكون
فوجباوالواحددناولهمطنااالفظأنلمعنىاجهةقذددودولدفىلولدولدانفأوإلنجمفيالله
المحبسمنبهميؤرأقرأنباسإالشأنالموازانبئابهاخغممالنافىاالقولووجهوايتساوأن

ولدىقولهالمبراثفييبدونإالباانالقاسموابئلمالكباآليةيسفياناالولىكان
اذاقالانهثضىمهبعضأحفيالقائلينيفوليانهذاؤهـلهولدالولدؤلمحامالىيتعدى
صلىقولههـمقتضوولدولدىذاقالدذلداوسلىاهألشاولدهمنمنيهونناولذلكفانولدى
فيفلنايؤثراالقرباذاقالوأمامئلةولعقبهلهأعرعرىجلوسلمأيماعليهالله
روايهمنالمجوءفىوفيففدتفدمولدئفولهواذافلنااألقوباولىثافبأنيؤممرولدىفوله
بيفميسوكطفانهرنيهنوبوبنوهبئثموأعقابهمولدهعلىحبسهالدفجنعنالقاسنمابئ
الإالءلمويبدأجةالحالفيصالذلدتساوىفاناالعاونبينفرعدالحالاستوامع

وعبدالملىالقاسمابنقالهمهم4االبيكونولدأوؤواوفيالحاجةثفانمافضليىويعط
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وشانللفصااالفيولدالولدمالكاليدخلوقدقالاسقسانممالقاتاهـؤولالموازابنقال
بسطعفلئألينةههماالبيعطلفاسابناإقالوابهاوكذلدميواالقربإيثااالحباكط

خألمساالبدءكأبهولدالولداالمعهميدخلولماالبفيالحاجةنتغنياوكانواناالب
لمالثعبداعنوعةالمجيفوبعدهفألنلىأوعولدهعلىثمفالنعليحبسهذهدارىذاقالاوأما

ولوأعاتابهملىؤواانقرضىفاذاقولهوءلىفأعقابهمعليثمبماخياهالذينولدهئصدقءلىفإلن
يبدأانذلكىفيغتضاليرتيبلعطفافيثمانذلكوجهواالعلىمعلعقبادخلبهموأعفاقال

أءلمواللهمريكاكفاقهفمتلمجمحىوغالواوأمالمماالبعدانقرافئلةبعدهمإنطونوالاالولون
لورنةوالولدوالبظيئوالعقباتمفيالىابعلبابا

عقبالبناتاولدواشأوأنثىكانكراذلولدالعفباانوعةلىافيعنهسملقاابنايةواراثماقال
ذكرأوانصذيثصبهعوهـنلماجمفابناعنحعيبابنفالعبدالملدوقالهكانأوأننىذكرا
وأصلعنهاللهرضىأبوالوليدالقاضىقالشهابادنوقالهبعقبفايسأنىبهأدلتأنى
لعبداللهولذلداليقالليهاالينسبونلبناتولداواليهنتسبامنارجلعفبانعندنكذ

نأبوومنلهالليةالحأرثابنتبةلباأمهنتوانلهاللىالحارثابنبلهعبدالهاشمىاعباسبنا

لممفانهالولدفأمامسئلةومارالىوالينتسباليوىلهاليفالومالرمنوأمهلعربان
حبسءلىمنالمجوعةفيمالمثوؤدقالاناكمواالناثمولدالولدالذكورذكورالولدوناولت

كلمعبداقاليثرالموافييدخلوالمفوم3خرينمننهاللبناتولدافيهبدخللمولدولدهوولده

لولداعلىلصدؤةوالملىعبداقالالسمابهذالجدفيأمهماصدفةفيناليدخلىفلذلكنةبنكناوا
والخالفلثلثامهفالأبوارثهوولدولهطنلمفانتعالىبفولهلذلكأشهبسواءواخغوالعقب

لعطارهذابنللهأبوعبداقاللولدالبنماتذلكفيوبئثيرالسدسالىاالمردفيلولدولدالولدان
محدبنبهوقضىذلثفينيدخلىلبناتولداانيريدبفرطبةعندناالفهوىوكانثمالكقول

االفيلبنافولدافيهيدخلاالعفابوكذلثقالهزهانفيندنرمنيفتىأبهوالسايمبنسقا
الولدولدلولدواوليتنافاظلبنوناوأمامسبلةأبينولدولدىوولدىوبنىبنىوبنىفوله

ذلكفييدخاوقبنيهبناتوبناتهفانبنيهبنىوبنبهعلىئصدقومنلكماواناكمقالكورهم
صلبهبناتمعنيدخلىبنيهبناتوبنانهفانبناتهعليحبسفاينلقاسمابناعنعبممىىووو

وسلميهعااللهصليافياىءنووهارلبنينافينالبدظولدالبنتأنأصابناجاعةعديهوالذى
ئالءلىءبثحاسنهواالخباووالثناءعليهالمجازسبيلفعلىلسيدهذاابنىانللحسنقالأنه

علىولدودهدفولهنهلعطاراابنأبوعبداللهفالفألنلنعليفاذاحبسالفظاواطألقنسبةاا

وأمامسئلةلمحبساهـلفظظاعلىودخولهممالكقولفيذلكمنلبناتولداشروجمنهالقدم
وجلعزللهالفوللكذفيلتناتاولددخولفيرالخألفلعطااممدبنللهأبوعبدافقدقاليةلذرا

ذريةمنعيهمىفجعلوعإهىوزكرياءومجيىفولهالىيرشفووأيوبانوساداوذريتهو
لهاسمآلةادناقالاألهلؤالماالكلوأمامسئلةبنثولدواغاهوبنوثدانيملموانبمبراا

بهلاعندىذلكومعنىالخاالتذلكفىواليدخلوالعماتواالخراتالعمباتمو5سواوأهلى
منأوسقاسماةأهلهوعليوجلحبسءلىمنفيمالكتالوفدساءاامنقعددهنفينأومن
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فيمالكعنوىومارالحبسذلكفييدخلفانهوولدله3خرالرجلذللقولدددولدمنفمطهلطه

تعالىبقولهواءتجتقىمحاكللمحمدان3آلوعلىعدعليلاللمهمالمسلمفولفيقالأنهأنس
ظاهرهعنصرفتهبهفرنتابادلةاللفظعايهمليذكفانلعذابفرعوناشدال3أدخلىا
ويإلخلأبواسحقالشيخوقالالمذهبودمن3المفأوالوهذادمناه9مايقتضىاللفظواطالق

واألمهاتاآلباهلعلي3باءدبواولوقالأوفربعدواةأحداألبوفيمننمناألهلفي

براهماوالهآبالكالكدانعهوجلابلهءشقالهـمةالعىوكذلكبواأؤسبعدوادوالجداتواالجدا
انماالمعاقوهذهيدظاأنواألختانوالخاالتاألخوالفىوقداختافواسصقواصماعيل

حقائقهاعلىبىاالاستعمالهاأوعرفحقائمقهامالكبهذومقهضىالمجازسبيلوردتءلى

األقربسمءلىيةانهبهالقاربمالأوصىمنمالكبروعةءنوازيةالمواففىبةلقرااوأماسمئلة
فيوروىوولداظاالتلبناتولداذلكفيواليدخللعتبيةافيمالكقالباالجتهادفاألفرب
األختبناتواالخبناولخاالتواوالواأللعاتوااألعامفيهايدخلنةبنكمااعنعبدوس

انصوءتبرافىأشهبقالوأمهأبيهفبلمنبهأقاوفيهيدخلمالكزيادءنبنعلىىوور

4االستيفافيذنكوقدذكرتبةفهوذوقراأوغيرمحرملنساءمحرموالرصالافبلمنمنهرجمذى
علىحبسفيمنمالكفقدقاللىلموااوأمامسثلةواحمأعلمبتهوالتوفيقاباللهوءستوعبا

بوعنهوىورأبيهلىمواوكذلكبنهاموالىوكذلكمعهمنيدخلىليهمواهوالىفانليهموا

لقولاووجهإتددعفيوالهماليهالينتسبوناخهمولاالالقولوجهاوالدمواليهفيهيدخل
بتاتفيفولهعلىيكمهوبةلفراايقتضىنكوذأحدجديهلىايناسبونهوالخاالتتلياانلثاقا

ألماجنبةونداساءاولدابهايدخلبةفراألبالجنبةألنايهودطالالةلخانوابلكذفييدخلأنالخا
مستلةغيرهامنبةالقرابهيتهيزلكتفسيرالميضمشاانه1لهاوجهبةلقراافياالبجنبةألن

ونمبةالهمنخامتالرصالذلكءلملتمهيخأبرايمحقافقدقالفالنأوفومفومهعلىسولوص

منهمأنيهؤلواخيراعههىؤومناليهمفرقومالذيئآمنواياايهالىتعالهذلكعلىخأساءوااا
زهيرقالوالنساءالقومفيففرقخيرامنهنطنانمىنساءعوالنساءمن

نساءأمحصنآلأؤهـمإضاألدرىوسوفأدرىوما
ليهمواءحبسءفيمنلمجوعةاففىوأبيهبنيهلىمواأمهلىموافييدخلنهافلنانسمئذ

االخوةبنىلىموافيهواليدخلواالخوةوالجدةواالجدادواألمولدالولدلىموافيهيدخلفانه
عليهمنيعتقاتاألولالقولهذاوجهالقبيلةموإلىهؤالءدخلتولوأدخلتوالعموبة

فأخوالهبذنكعليهاليعتقومنابهىموالىلفظاطألقفينيدخلىمواليهنبالتعصيب

يدأانهالمجىعةقىىالهلىموافيهفاذافلنايدخلفرعلموالىالفظاطألقفيناليدخلى
وقالهاألبعدعليهأوؤالمحتاجغنيااالقربوانكانالحاجةفيستووااذااألبعداعلىويؤفىبألفرب
بنالواألبالىموافيلعمبيةافيمالى

والحبسالعموىمنافعفهمعةفيمسالخالبابا

المجوعةفيعقالوؤديةبالسوفيممعينينعليكانذااأنهمعناهالذىئقدموالحبسلعمرىافاما
قالهالرنئىوللذكرمتسلبالسوابيهمفذلكأوثمرغلزرعرأوادمنمباعيافومعلىهاحبس
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ىتمهملصقنعققومعيملعليىحلس

هرلحاسءصبرسويهملقبرعهسوديمصر
لىكمةلحاحةهليعصلمعفافوعلىسصلدملىعلمحوعةلى

علىحةليعمعبدلملىلدروىءملعيا

لقرسمعىلفوحهسدصرصلحاسلمحى

لمحتصسجمطدلمزللهرلشرعيصرلفويفنصىحة
رءهـللمساإلدقددصدستيهمعيعلىحسصلقوهدلمعيمإلعلى
اللديهميملمسايعامديلةفدهعيملمعيمإلصا

هـعليئصدقسمحتيوعدلملدحهبلهسهلدمفتمى
لدعلىسميةلىلحاحةلمحناتلعىالمميم

ممهىيعطعىفرلتهولقريللسبلههللعفوسعليسليم

مهىيعطلصدقةلعقاكمعلىوعلىحسىموعةحةىلك

عطولقدءفدتلعوهـةولعاعهيالفدلمتوسطيعطىشيالعى

لحاحةىلدمحتصسدلحلةلعرهفتصالحلسهـممالدمعى

قبرالولعىعياطرصافتكطلمسدلهو

ستهمرلحارلعةدهوصوبصما

كرلعقيرلهلعدعميايليهملعصليعطفرلعقرلمحى

اللبرللقربشهكاهـلدلماقصدسحههـعةعمدس

عدسكاىهدحهاستصولعسدمةكرحةهـلير

عىهعيعميايمرفرسييمصرمصلءعلي

يوعىحلعليسمجهىلدمجولعفرمجتصدلحاسحههسم
ردياملحسىمعىهـلعةسملىصرلصلةولصاتلعفر

يهورلسرهـصالدهـقوحبسوسلىكر

سرحؤللهلدلتسويفتصىلتممريللدرلمطحه

مسهمممسعلةلىلللثمسولإلكو
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الغائبمنامهكتىباالحاضرأولىإنفاذائبتفرع3أللهوااسكىابتداءاذلثفي
يضرجأقالاأصدألحدوإليخرجنفلهابمنكللهنجرجلمفدماذافانهسألنأنيفبلأنيغيب5نات
طرىأنلهإركاناألسمنالناكهـضمايهإهضلههـضفهمسافىاجولوهطاعسفرافي

قالهفيهدخلكانمنوأخرجمنزلهلىدداالحبسأهلداءدنيهاأنيعودولوانتفلالىنمكنه

فيمالكعنالقاسمبنافروىانبلاوقدمئفاستةولحضولهلحاجثهلمبعفعمكىذاوامالك
لمسافروالغاثبواالحبسأهلمنغيرهمواللحاجةبلغاااقدومدمنهمأيخرجلملمجموعةا

فبلغيهمعألالحبسنأهلنسومنكانئلةمىذللثبعدةاوقبتداءااضرفيكالحا

أيمهقمسعليهفاذااوجيتزلموانالحبسمنمسكنهفلهمرادعنأبيهااليمنهفويافانكان
فيوهذاكنلمهمافيهحففلهثموجفئذنوجيتزأناالهندفالمسا3االتفراعنضعففأمامن
لمجموعةافيالمالثعبقالهاألبلةالةفينالنمنبلةوانننفالسماالناثوأماالذكور

السكنىنكلحقهاليسفطانضءاوكابمنحقفانوغيرهالمشنهالتلةوالكرااوأنامسمئلة

سملفاان4والمواابناقالألفضلفيهنبريمذاا
بالموتنتقالهوابالوالدةلقممماسهخفاقافيلسادسالبابا

االنتقالؤأماغبرلىاوانتفالعابهمحإسجملةءننهوالىءنانثقالنضردعلىيهونوذلك
االشاعةبلفظفانكانأواالبهاماالشاعةبلفظذلكطونفاليخلىأنمرعابهمالمحبسأوالىالى

قومعلىائطاأودارابسحىجنوأشجوهببنوالقاءبمابئمالدواالمواقعنناوىفقدد
لمحااالحباكطوذلدفيينقرضواحتىبهاأبقيةالجىحراذللثمنالميتكانمافانبعضهمكات
لىأواأوغبرهاألصلصاحبالىلحبسذلكميءعكانرمحبسةاأوخدمةأودوسكتىغلمءن

يرجعالميترأوعبدفنصيمابادمنماالينقهمممانمالثعنمطرفعنحبيبفياوىرونسبيلا
وقالهواةالريععنهوىركذلكسحنونقالمالثعنوهببئاروىوغموبهأصاعلي

منعيرجعفقالبعينهاهذفيلكماأخذبرجوعنهفاسملقاابئاالاالينقممومامفماينقهةلمغيرا
لتمثريكواوالحابمىالعمرىلفظفيجيعهماناألوللقولاوجمهالينفمممومافماينقهمممنهمفي

انكؤلثانىاالفولوجهوينقرضواحتىويتناولهاالسميسققإنانيمونقتضىبينفيه
يوجبوكهاشراالىحصتهرجوعيمنعوذلثسحصنهواحدمنهمصاختصاهبقتضىمماينفسم

عنمطرفاقالفانعيناماينقمممراوذلثاذاثبتمسثلىلمؤلهمنهامرىلهاحمنفطاعا
بثمهماجزؤوانوالداربالىواجعتالمهفنصهيببيمانهمالدارالمحبسفيااننالمممفىمالك

واحدمكنىرالدمهكناالينفسمالنهذاؤانسحنونوقالبهاالىأعواالميتفنصيب
أوعبيدأودارثكترىتنقعممغآلمنكانوهاعبدالماكوقالقالالعبدكذلكواختداههم

مالكعنبوبنواالفاسمبناوىورالمربمليهامنالىيرجعهنهمماتنفهيبءنفاننكار
هنهمأحدماتفانمحياجمتمعينناسأوعلىمغيرمعابدخللمليتاهليعليادماحبسؤجمن

ماتمنفنحيبحدةوهذاعلىحدةهذاعلينمتفزرجليننءلىولويمبتىمنعليفنمميبه
علىذلثولوجحلالتفصيهاألوللزنامنهاذمحمدوهذاعليقالوالموازيةكةالمجمووفيحبسفى

ولوحبسهبهحامعلىألميتابذصهفأليرجحمعروفحدواؤميبصمعينلمجهأواحديعتمواهـأهل
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ذاقالىاتبيةالفيسحنونقالبههنهمألصحاماتمننمهيبنذلدشماعاملوالمفترفينعلى
تاقذ1مسمئألبهحالىأانميبهمنهمارصعماتمنمةفتفألنايوماوفألنايومافهغالدنجدم

لعحلهةانفسفيبينهمذللثالمعطىهةةماةاهييفتضىسحنوقظاهرفولفانةنفههااعاهعي
ممكاينةيةلعطانذلكأنتفيلمرااانلمانجئسوقيقتضىابئاوقولمالكهرفولوظاو

اعنوائووابفأصحامنالعرافيينوهوفولوالدارذكرىصمتنةوالغللعبيدالخارجين
فرعبيناذامهحايذفىلعطيةعندالمعطىارفإلةباعتبافلناافاذفرعللهأعلمواهبلمذا

االبهامظلةانذلكوجهونيهحتىاالشاعةعلىانهمالثعنالموازبنافقدروىأجمهمفاذا
الحظؤطأقيعين5وشنالتعييناوجهعلىكاناذاوأماعليهملتواالشاعةاالششاكيقتضى

لىابرجعمشهاتيبءننمفانمعووفةأوسكنىممممىأونعميبايناحديومماوالكلهىفيم
منغىيقههصيبهوتعيينؤلكانتبيفهوجهوهاالثعبداطمءنفي51اورالمرصعصاحب
مسئلىلمرجعاماحبكازلهماقاسفوفيفاذابهيكتصمنهمنسانحمصصكبعلوكاالشتر
فالنعلىيقولمثألنغسيرهعينيننءلىفانمينينعلىالمبيسأوالتعميرناذاوهذا

وقدقالالفبيسصعفةفيلهاذالمفاؤعالغلةواحداخذجيعمنهمققىانفهذايمبنىوعقبهأوعلي
المرجعقالصاحبمنههاعليالميمةفصيبنافيجعوعقمهمافهاهيأتينعلىفاينحبسابنكنانة

وجابمخرفاتأحدفيبعدلرجلهاثماتحرجلينعلىحبساحبسمنممافابوالشيخأا
وأحم3للهأوانىلثاالوجهافيمامنلميتازصيبيرجعيلوفدةآلخراعلىمانصيبمعرلرجلينا

دهبهاالباوأوزبليموتفالسنهلىأنلحبساأهلمنئطفاتأحدطالحبسقذاوافصل
داالبادفففبلمماتفانلقممعةبعدااوهةالقموفبلاصألخأوبعدبدوااصالحبدواوصبل
مالكزعنأواابئاوىفقدرقبعداالبارماتوانواللورتتهاالثرمنلهنالثبهوأصحامالكقال

وقاألشهبلصالحبدواولدبعداالباروفبلانوهىالفرةمنواللورنههافاسمالشئلهابنوا
جشوبئلماابناعنحبيببن51وروامنهالهقالبارفألشاقبلماتومنبعداالباماتمنلورثتههى
بقاىبافرةيتعلقانهاالولالقولولورثتهاافدأبرتثمرةالحائطوفيبموتالمعصروفي

وقتالكذإساطمننبممالنةربملمسالحكاببدوايتعلقأنفوجبعاحهاكمعلىبةلرؤا

ؤولووجهبهااعاالتتةلمنعللفرةاسققافهفكالهقصوانتفاعالعهارطبابأتفاعاالصازله
باالباؤيهايستحقمالقاوادقمالكآلفقدلمبتلةدفىامبالباركافوجبت3اعطيةاأشبم
لفالممابنوامالكليهابذفالذىالقهمعةؤبللصالخبدواوأمابعدسيلةهذافكذلك

منتلدالىشلهفالشنلصالحولدبعدبدواوبنلورف4مإفةامالحبعدبدوامنهمماتمنان
أنحيامنعلىمتقمالغلةنولدفالنعليفجنحبسلماجشونابناعنحبيبادنوىودى
بعدبعفههمماتانانهفبيلىعلىحبسفجنابنكنانةعنالمجوعةوفيابرمثقمممافرةمولو
معيتفومعلىسبسانوأمالهمذمممافاولدزبلومنلهفألحقلقمممةاوفبلسةالغطيب

ر4الؤوجهوماقدمناهاألوللقولاوجهؤيهاثابثافرةءقهببنأدركعجمجاسمائهمصه
دبامحقانجائهععلىهوضموعةواالحباسهةاةبعداطوناانبالفآلاالنتفاعأنكنانة
امدؤاانقاصمابنوامالكفولهلىوالحبسالعسدفةبينافرقوافرقاسكتىاالنتفاع
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يهوبئنمافالغهـةاقؤلمحبنرمنيمهةبساطوجهعلىكاقواهاماعينينبقةوهتعلهينةاالافوى

بهافرماتثماخرارفانتولوكاملىلهالقاعالوابهاتتفاعالاوفتالنهلصألخبدوابعد

ونةفاورعزيهاوووماتلسنةاتلداليهمبهراالحرثأوسالهااكرالورثةاأعطىشاكبران
لراءعلهموالالىأرع

لحبسوالعمرىابيعفيبحلساالبابا
بينسةإلسيهونءلىوارىباالمنايمهبةالنهعقدالزمسواكللععرىلمحقداذلداناصل

أنيعمرمثلموجودعلىانكانفاماموجؤعلىلئانىوالقبيسيرعوجودعنداتأحدهماع

موجودعليهأعرأوحبسحدكنواوعقبهوعلىيدأوعليهزعلىيحبسأووعقبهيعهرهأويداز

ولدبسءلىيصأنمتلرموجوديئجيعهمءلعقدفانكانابنفسىابيعامتنحدافةلدمرىعندا
يرجعأنلهاتسلقاءبمابناقالعلازلهوفاليسولدلهمالميددفاذايبيعأنفلاللهسبيلفيهوثم

ىلدلهولمينتظرأنطلواولدشملهناذايبيعأنألجزتلههذالهولوأفيتلولدامنلهيويسحتى

سببهفيلزمةبوألحدبهلميتعلقالحبسانمالكفولوجههوحبسبلالماجشونابنكالمغير
لقاسمابناقولوجهوبيعهمجزلهفلمبهالمولوحقفقدتعلقذاواللهاليخلىكرفيهبمامنور

سلحهععداذللثوعلىحفوهلىيتوفعو5وجؤيصحمنلىامتوجهلحبسامنأنبهحغاما
فاذاالزومفيعنحاكمهالحبسينرجذلثالنعليهلمحبساوجودمنيىلميؤماثففمهرلمهفليما

عبدقولووجهحقلهاليوجدواليثبتفلظهرانهنالىبعرفهلمينفذالحبسىن31هنهايأ
شمافيوأللزمسحبائطفلىقالسعليهحبلميذكرمنوانعقديلزملحبميىاعقدلملداقا

وذددالؤمعديهيذكرالمحبسلممنكةولدأنيهونواليوجدلهولدىحبسءفيئهدطقوله

فقدالماجشونبنابقولقلناذافرعليهاردلشريعةافورتمنلىائصرفييوجبو
وثمرتهابعدذدديدنقةلىايدهعنستنرجحهفىوالولدلةولدىهذهءلىءصدلفجنفال

اذللثووجههاحبسيرمبالحبسالىأودالناسوغلهاهىوجعتيولدلهأنفبلماتنحبس

لهحدثفانؤفيهلحواليمعيدهمنجهاضارنمصبهوزلهالنبتعاقوفدبالهشاطعقدنلما
الننيهجعههيمنوالبضرذلكالماجشونبنغيراوقالحووبهالتهيصحليهرداولدبعدذللث

وجدثمالحبساوءلىءيرموجودبومموجوعلىالحبمىاذاكانسممبلةنيهالحوزندتم
فإلنبخعرأبإببنافقدروىباعهفانفيهالرجوعوالبيعهلهوليسهـلممالكةفقدرنمءلى

بعدطولأوإفةمقافباعهتعدىثمكينالمسامءلىأوالكبارثمءربعدالعفارولدسءلىص
ماعلىابعدالبعمهقفيرهؤالتواوالينظرالىالحبسوبردالىمنقوفاالتيعتزمان
دعدىمقمفاعنلهفاليسالزمسعقداكلانذلكوجهوبهائبمبانأعدمكينالمسا

عليهسخقدامماباعهالأجنبىسققهكالوامتهذفيبالييتتوبيعهنقضمجبوثسلىا
ارافلمفسغدبناهوهدمنبهءلىاوتعبعقباعهفيهثملىفريةمفيمسجدابىذومسئآل
انذلكوهعنىمطرفقالهواليغيراليباعالمسجدللهالناكلشمنعليههاكانيردالىوذلك

وءتعالىلقولهليهاومضافةتعالىللهضالصةالكاأوكدهاهىبللمألؤهةااالحباسجآللمسجدمنا

يديرداصنببنىمنمطرفوأماؤولبهاضأفيوسى4سهايهايذكرةللهأنهساجدامنحممنأظلم
وفولهرالدوصورةالىنقلهدارايريدانهوبناهالمبتاعهدمهدثمبالمساجدظالختصةلصوراءلى

سادسنحتى79
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نلداكيريدناكصوصايمنعالمسجدبنياانعندىضىيعليهماكانلىالفسخداببردلم
أندندلمساابنياندأرامنوبمنحالصورةهذهعلىنملمناسنداءةظمنيمنحورنيانه
فرعوأحمأءلمواللهاالتعظالمساجدوقىكتمماثالىوللذريعةالسيئةمنذكلمافيايعدلء
كانواقبإسهتسبهكايلزملثذفانفيهصلىلمنباحهايديرفيهصلىثمقريةفيامسجدبنىمنوفوله
لمجرداليلزءنهاونةلمدامافيومعنىومطرفولوظاهرةلرممؤنلثبهولوتلفظلفبيماسبالميتافظ

قامواالباباحتهافيهلحيازةاالثغنهاللبنيانالمجرديلزمأنبيسندنظروةعندىهذاوقىإليانا
دببأنيجعلالىواليحتاجاوماضةبينهوالناسبيناذاخلىأبواسحقبغأقالفيهلصألها

بثجرداليلزملييقاأنبحتملوالبابأوخاوجعليهيفاقارهدباباخلالمسجددبابسواءكانؤيم
مماصبذلكوفطؤإليملمهوأالنفهمسهمسجددارهفىانالبذهذابثليبنىزأنجولمناللسان

ذلكفانوآكوحصرهيتهلىبيتالماءأوبيتاساجدمنافىكانومافرعوأحمأءلمللهوا
سصوممسئلةليهانيسركلنهارداماوجذوعهنهبنياوناديلهوةهالسلهوكذلكلهتبع

يباعؤدؤيلسحنوققالىلدينالأفقامسدينابعداطواسفدثالحإسفبلدينحبساوعايه
معهمخلداذالوفدفبغيرذلكمنواليباعثاقاالدينالأههميدخلوفدبمااللدين4
يستوفواخىابدأوكذاونالضاعابهميدخلثمرونآلانتقهمابقدرماالوولينلمبخرونالا
واحدسءلىصصجألنووكانمسئلىألصابناؤوالنوكذلمثالحإقتىفرغأو
ووهـءةافيهالكممءناالةابنرواهبيحلوويتنافالهأنسجزلهمالمهـدمنةثماحبهمن4
نتولوسثلىوأحمأعلمللهوانبيعامننوعفلةلمناوالمبايعةافيهإصحفلمعقدالزمنهالكذ

أتدواسمدفارااجايدفنواوويوشعواأنواافارادابأؤفاقتالموتىلدفنأرضامحبسة
فىلقاصمافياعنأصبغوقالالماجشونبناقالهحبسممهلكوبذلكميتافالبأسصهيدفنوافي

ووجهبعضببعفمهءلىيستعانأنفالبأسلتكانماؤبهاسمدوصيبنىأنبأسفألعفتةفقبر
الىثابرفبهفألباس5لغيرحقبهاليتعدقلىتعاللهبساناطكاناازأنهمنليهأشاراماذلك

علتواسبيلعليالمهممدفىالميتنيدةصدوالممالىالمفبرةنفلمنكرهذالذىالوجهعلىلعض
لدمامنجمصلجأحداطهةمنةينقلالنهلبيعابابمنالنهفأليصحقوفياطمنغالمخلىزكانمافاما

وممهووجهآضلىامةمنةوجهمنوانماينفلحالكلاللثماهنالينقلمسثلتنافيو5غيرهالمثلىا
أنفالبأسسعةبىالمهممداحهاجالمممصدواحولالدورالمحهشةؤتذاوامسئلةتعالىلله

بحببئاقالهلمحبسةراالدانفعمنأعمعامنفعالنهلطريقالمممحدوابهاليوسهعلحبسورادىيشتر
وقالهبائلاةدونءساجداماراألهـمعجوالمففيعفدىلكوةلماجشونابناقالماالثعن

المناقعغاتغيرالىااالحباسأنومنءبالماجشونبنازولووجهوأصبغهـماعبدفيوامطرف
لبلدافيأنيهونيصحوضاصةافالفبائلمساجداوأمامعلجوااثل4فيلكوذظاصةاوندمةلعاا

وأماءلىهـاهجابفىذللثصحوالفيهمممديتسعمنهبالقربسمدبتىضافيئلثيرالواحدءكا
الزمالحبسوعقدمسثآلاوغيربائللةمساجدافيذلثفيصحلطوقافيذلكتجوفيهالك

بهعةرعنبوبناواهورلكتجوقيفىحنبلخالفاالبئاالحباسمنئبيعزهوأبدفألمجبر
لودقيذلكمنعدليلءلىداؤةالسلفاءاحباسبةوقالفانهمالكبهاخغمامانفولهعلىوالدليل
بنغصكاضبوانهقتظعنلهالينةفانهلمتخرباذامفهضاهعنلحبساماالينقلوانو3خر
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افضلهاوفىطلتأبحتىلرمالاعايهاففابتابماحبسمتفدنضوفيهصاثطلهومنكانمسئلة
ىوورالرمالعايهاتغاوانبحالهوليدعهالماءذلثفضلوغيرهااليباعيةالمواذفيمالددقالفة

ماخربيةاوازافيوقدقالعرصةوصارتخربتوانلمحبسةراالداالتباعمالكعنلقاسمابنا
لوأففبكاباثنهواالنتفاعحهبدأهلهوأراالموضعبطلولناحيةتلدالألىانتفلواسالحبمن
هـدوقدفليهماخوخربوانلوففافلواليناأبواسمقلشيخاقالبثالباعالرفيالمجوزانههنه

بيعهيرىمنبنااومنأالوقفبعضاليباعلشيغأبواسقاقالفرعبعدالخرابلعارةا
لماينةفاماليوالمخالتنقللتىابتةلثااواألصولباعالرفىوهذاستلةبهأفوليولسض

والبأسللغزقوةفضهفأليبتىيفمعفلمحبسلفرسافيلمجومجةافيمالكدقالفةلئيابواكالحيوان
مةمنةؤمهاببقلمانتباعلئيابوابهشوركلميبلخوانالقاسمن4اقالرخ3يفمجعلثمنهوببيعه
غيرهذانولواليجوزذلكلماجشونابناعنبحباىووفدربهحباثنهاماينتترىوس

عليهكانمالىاعؤنهوالقىجىصالحهمندبايئفساهذااناألواقولاوجهاالحباسلبطلت

انالماجشونبئاقولووجهبيعهاجنرفلذلدلماتععربعداظرابفاالرباعكذلكيستو

دارأومشاعامنجزأالرجلذاحبسوامستلةباعبهكالىاالنتفاعلعدمبيعهصجزفلمحبسهذا
وؤعاسمدةينقهممإنكانونالماجمفبنافقاللقسمةأوالبيعاالمثيمءبعصوطابصائط

أرادإنشريههحققدكانممالينفجزاكاذاحبساالمحبسذلثانووجهحبسالحبسكان
بماالحبسبيحذاوافرعلقبيسهعليهالحقهذايبطلأنلهفليسمعهيبيعلبيعأنا

ىيشئرمملقاابئوالكهاسضعأومسجدفقدقالفيخلهدفألثذىشترالسلطاناأوالن5ذكرنا
فليصنحفأخذممنهالحبسسققولواضىعبدالملدوقالعليهمبهيقضىغيرأنامنمدوربه
نمباثنهوالرجوعالمحبسماحبمىءقاخراجأوجبهعنىانهاألولالقولوجه4ماشاالمحبسبه

مايملىحبسذاالمحبسانلماجشونابناقولوجهوأقنكاالسخةالبذلألشراءهثلهيوجب
سوابلحبسامنلوجهاذلكخراجءناوجىفاذاللزوماعليلعينبتلدالمحبساحقدلعلتىؤة

انفدبيناالسققاقفانقاالسقظوكذلثالزمحقلمبيساالنبدلهفىثمنهسجعلأنلرمجملة
لعمرىاوأمامستلةلحبهمىابههااليملدؤإيتعاقحبسلمحبساالنلعينابتلىيتعاقلحبسىا

حبسنؤمايهاةإبنايهماعمنالعتبيةوفيالدإرالمعهرهعميبهرىئمهالمعمرأنيبهوزفانه
اعرىالبهاهينأخيه4امنىأنيشترسيجوزالمىنهثماحيابنأخيهواولدهبمليداره

والمحبسءلممهمسلمعهابعدموتنسواطالعرىمناؤحنيهتعودانفيمنلثاابابا
ميتاكانفانحيانانصلىاالصاحبهالىاهـداتفامرىلاحمهـمماحوالحبسمرىلهافامما
كاالصارةحاموفهخرااأخرجهغاوابداحاموضواهلكهعنلميخرءالنهناتبومرنتهولىفا

ولمهاعاشوابوعةلفألنأوضادماازافجنأحردعنهبملقاابناسماعلعتبيةءنامالدفيلوفدظ
يمدكمالمهنافعهانذلكووجهاليهكالواششطهازجعفاذكرهوجهالىوالليهاجعهـاهيفل

ملكهعليلبافيافبتىلتأبداىتضلتىتةابةلقراظغيرامؤفتاعليمنهاشيأأخرجوانمابدا
بهارلىالملدزجععبداقاتفقمحياؤومأوعلىحياتهرجلعلىمدقتهذلكنواسمئلة

لمالذىبدالموبسإطوأمازجألحيانهلوأسكنكذلكسمالقابناقالراثاورثتهءلىوهل
ضىتالمانهذلداوجهوعامهمحبساحبسهممنلناسالىأولىابرجعمالكفقآللجعاميلهجعلي
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الىفرجعاليهيرجعورهانوجهلهيهنولمالصدرفيوجوعالنهنكنانةهـاعليهقاليريدلمبلتاا
وفدالفقراءوسدخلةلصملةامنفيهلمايبهتمعاليهينعرفوجةوذلكأولبالحبسالناسأحق
فاتقرضوامأوالدوعلىليهموعلىحاثطمنبسهمتعدقفاينالموازيةفيمالكعنوىأشهبر

حبسفجنمثلهقالؤنميراثااليرجعالحاجةوأهلكينلمسااعلىصدؤةيهونلىأنافأحب
الخيرمؤوفاسبلفيبهعقبايسلىولميتركفهدالرجلواليوهبوعقبهاليباعلرغالماعلى

فااللقاسمابناعنديناوبنعيمىقالالمرجعيومبهانناسأولىالىانرجعافلنااذافرع
مايرجعانذكوجهويرجعيومبهحبسافألوالهموأمامابرجعماتيومورنتهفيهمبراثاروعر
رئتهودنهورنهاماتفاذمؤفتةمدةهنفعتهانماوهبهالنهباقنامعليهملكهووئتهأوالىليهامل

لهالتأبيدؤالرجوعمنافعهءلىجبععنبكاعهزالفقدالحبسوجهعليعنهماخرجوأما
غاتؤخذواعنهالنووثمنافعاالالمرجعذلديوميسمقمنلىاالحبسوجهعلىغايرجعواليها

لحإسكالوجعلافيلمهمعيناعابهملمحبساتقراضابعداامنيسضفليأخذهاغبساوجهعلىعنه
أومننفرضامنوندلمرجعابافيايوماالمنكانحلمراأهلمنلميسققهالحبسبعداجعاهيلها
العتبيةفيمالكءنلقاابئالطالحبسبهملاعبرالذيئبةافرااومنفرواللهأعمبأنى

سمالظبناعقعيسيوقاللغلةواالسكنىفيالمحبههيعصبةالىرجعيهمضاصسءنانقرفذاا
لعصبةالىايرأنهذاتبتافرعبةلموازافيمالكوقالهولدوعصبةمنبهلناساأولىلىابرءع
حبسابالمحبسالناسالىأولىنيريةالموإزفيمالكقالذلكفيأساءمدخلالفهلارجالمن

انهلهفيلالمحبسعصبةالىيرءحالععبيةفيالقاسمبناعنوروىأصبغأونساهكانواوحاالعايهم
رجالاوكانتالكالعصبةهىاصبغوقالالىهالىانمابرجععصبةلنسااليسفالحدهوابنةا

الصلىبرجهايهمءلىاانمايعرفالحبسأناالوللقولاوجهلهاطهذلدوأرىعصبةلكانت
االنفرادعلىبعصبةإلستاائاقالاقواووءبذلثالناسأحقمنوالبنتافرابةاوسدخلة

مالكفقدقالمدخألذلكالتساءفيانفلنافاذافرعكاظالةبةبالقراذلثذشيأهـئسققفلم
فيهلواليدالحبسليهايرجعنعىفمالحبسعصبةكارجاللوكانثأةهياكليةلموازافي

العماتمتلالنساءمنانثايدخلالقايممابئقالوالزوجةوالروجوالبنوالبناتواتواألب
أوأنثئدراذنارماالخواتواليدخلخابناتوواالمأوالربالوبواالخواتوالجدات
يرنهاالهن4اسااافيهءقاليدخلعبدالملىوقالاألمإلتدخلمالكعنأشهبوروىاالموتدخل

سهنةصممنيسثلخالفيهفألتدخلالماوأماالخواتوااألبنابناتولبناتؤسبهكاصمنوكلو
افيسنونءنووايةمنالعتبيةوفىفيهفألمدخلاالخوبناتامابناتوالعماتوأما

فولوجهومخعوهماوخالةعةمناليرثهمندونيرثهمنلى51النسامنانمايرجحالحبسلقاسمأنا
فيهبدخلونالرصالكانفاالالحبسجعهيفيأساءمدخلوللتعميبامكاننعممالكأن

لماجشونابناقولووجهيبلتعاقعدداعتبرفيهلهنمميبوالتمدخلفيه5النساوكانميببالت
خاالأدسمقابئافانالماوأمانبصالحبسكاألاجحميفيلهفألمفخللميراتافيلهالمدخلمنأن
عنروايتهفىأشهبلثذمنومغالباموضعموضعهاالنمنأملهمالقدمعلىلحبساجعهيفي

أهلكانوسوامسثلةتلطوااالخبناترجألنجألفأنيهونيهااليتصورالنههالمث
شرطفدكانكانبينهمابالسوانكانأضاوأختافهوزيةلمواافيمالكأواناثاقالهكورالمرجعا
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بمعتىايهناراجعانهذلكووجهوعةاعبدالملدفىقالهاالنثيينحظللذكرمثلبسهفي
فهووعصبةبناتعلمرالفانكانأهـمسئلىلتوارثاهعنىالحبسالعلىفىالتثريك

اكوجةدونلوبوالجدةاألهانبناتمعيدخلولعصبةانواالفالبناتأولىسعةفيهانكانبيهم
وانهـاتاالممعمدخلهـةاالىوجعوانقالافاسمافياحبيبءنفياقالهالرموالجدة
بنىالىرجعتواناالخبنالمعهمدخلبنىاخالىرجعتوانلعماتامعهمدخلأعاملىارجعت

صبلهافيوكذلكلمنبمالمولىابناتمعهمدخللمنهملمولىولداالىرجتنولمابناتدخلعم
بناسماعميةالعةوفىنيمأقربععبةلميهنثمانعصبةؤثماليهموافانكانوافاألقربهـباالة

عبدالرحمنيدعنسبنصكحيىمالكءنصوالغلىالسكنىفيصبةامعأنساايدخلالقاسم
فقالفيهاالناسومايقوللعهرىامحمدعنبناقامممايسألالدءشتىحواليمدححانهالقاسمفيا
هضويهوليصيىقالأعطواوؤجمالهمأموافىموطئمعرعلىاالوهملناساأدكتمامحدبنمملقاا

سعيدبنمجيىعنمالكلكهىللمازاأعرالذىالىقىجعالعموىاتعندنااالعيذلثوءلىيقوفيمال
الفايممالبنعبداامنؤيهاابلغههـىالعهعنبنالقاسمانماسالانيمونيهحولييحتهلالشولعقبك
ككداااأديعتبربقولهلمنفيهاؤوليبلغهلمعليحاكمهاوانأشكلعنهالمايسالهأنومجقلالناساختالف

بنسملفيهاالناسومايقولالعمرىعنوؤولهأولينظرفيهلياخذبهذلدمنماءخدالقاسمفأوادأنيعم
الناسومايقولالعمرىيريدأنتملوىكمنسضمارالناسعاديهاوسالهالناسولدةلويهالعرىجمتمألنيسأله

محدبئالقاسميهافقالةأجادهاكواؤيهاوةبلغهاوافاسمالقيهمالذفيالناسفولمندهوعاعفالعمرىعنسالهانه
أاموافيأشرماءلىعلياصابهوالظاهرانهشروطهمعلىماالوالناسلتأدلفماففالالناسأؤهـالمنبكاعندالقاسم
ذلدفيبماعندهالصابهاضتالحمعنسألهنولوسرالهحسب
جميىقالاعطواوؤجمااستيفاءاشرطالمعمرن51معنافيأموالمشروطهماالوهمءلىالناسادر3تماوفولهفعهلى
وعليثشليبالهتكانثءولاماشرطهوعرعقبهكانأوبعمربعمرالمعطىمفدرمدةبالهبةوإفرادالمنهاالىفبة
اىاتااحإالىهياالحميريدانذلكتدناعلىاالفيانبقولهذلدمالكوفدبينحاوذذالثالمانصرطعلىعطيته

لدهملبلاؤااعرهاوبةالمونافعهاايريدبعداستيفاالذىأءالىعقىالعمرىبأتيريدعاالءالمدينةحارعندهم
قكيتلمتواقتضىثالذىالعمركطظلةمنلماتفدمضاصتبالمنافحغاتعلقتالعطيةاالنمنها

بروتفهمملفاابناهـابفانولعقبمكلكهىفاذاقالولعقبكلكىللميةذااهـلهوةفصل
النلةهذإرىدقالمنالموازيةوفيحكمهفيينظرأنؤصبظالةلهذاغيرمتناولمالك
منشنفيفمانءلميهدونفعهاوثالهاتولهبهعنعةمنفعتهاواليقطعكهايسماانلهفليسولعقبه
النلةذهارىدهـلهذلدانوجهلفهعليهاوشيأيغابماالولوكانترادامحدالقالذللث

ىتةبوءالنلفالنأولةوؤهـلهاقايكىيقتضليهاسافمافتهظاالناليتيكيقتضىولعقبه
مجملءلىعرىأوسكنىؤولهمنالمنافععلىممايدلبهولوافترنلتأبيداشهلتفالىقتهأبضاتمليك

ملدلمناخالناصحهلءلىحتىمنهكانماولعقبهحياتهلفالنىفقالفيمنذلثوفتلمنافحأوا
لتشريكايفتضىالنهبمجودهلىؤبةافاليمنحتمليكبشقيبوأمامسثلىاليتؤتترفبا

ذلمثالناهـيةازأنالرفبةكاولهمولوممرخ7ىلاالرقبةملىليصللعطيةاأهلبينفحلمناافي
حاءمنفاناعاةهيعندهبفيتبيدانسانعاصارتولكهامرخ2ىلفألنصللهاملكهنائدة

فألاههيانجأنتكونبعدهمنيسققهايئهأتواقلرقبةاملدلذىهواليسعسلمأنهبعدهيسققها
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ونحوهلمجبوبكايولدلهأنمنلياساحدسنلىاباخةيىصاللرامنأويموفىلعفبامنولدهايمرن
فاؤحمالدعنص5وغيربالبيعفيهلتصرفافبكوزلمهكألميكفصدباهـالذىولانهبذلكفبين
ظطابابنيدزتدةقدأسكنتفصةصزتوهاقالاعرددنتفصهصمنورثعرنللهعبداان

بنللهالىعبانقولهشلهنهاورأىنلمسعرابنداللهعهزيدؤجمضبنتتإتوفةلتماعاث

زيدبنتقدأسكنتةفنتبالميرالعاوليهءنااوانتقاتورنهدارهايريداةفتعرودث
يريدرالداللهاعبدزيدفبضبنتفاالنوفيتمرىلىامعتىوهذاتلدالدارماعاشتطاباظفيا

طعاقدنهعرابغللهادعبفرأىتتوفبيومحهصةرثواهوكانألنهكرهذتفدملذىالميراثاجمعنى

تماصنوالمنوثتسهرمومالثاعنيخربململعمرىانهاؤماتقدمفانمرىلهاحملكبذ
تفذلكلفسخانسالهفانبهأصاجاعةءنوقولاللهرحمهمالكمذمبوهذصةةعنبالميراث

لىيلمفاذا4والجمهعةوفي4فمرىالافظألنعليهوحاناهولعقبهالمعطعرىكانماعايه
للهاصلىالنبىوتفسيرحدثفلميسلمواوانولعقبهلهمرىدبالاليمفكذلكلمعينهرىبال

وأحم3أللهوافيهمالكومقررلحجةلمعناهومبينوسمعليه

ىاللقطهالقفماءفى

قالطانهضالدالجهنىزيدبنعنالمنإلمثيدمولفينءنعبذالىأببنبيعةرعنمالثص
ائمءهـفهاوكاءعفاصهاوعرفاالؤةاللقطةعنؤسألهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولالىصاءرجل

قالأولذئبلكأوألخيكهىقالللهايارسولملافضالةقالااءصاحهاواالفشأنكفانسنة
فبهااهارياةلمثحرحتىاوتاصالماهاترداوحذاقوولهامعهاسقامالكؤقالاالبللةفضا

جوازعنسالهجمونأنلثيساللفطةعنفسألهوسلمعليهاللهملياللهرسولالىاءريفوله
زأخذهاهافأماجواذأشعجوزانوهاؤيهالزموهامهاحعنسألهونأنيمملقيوأخذها
مالكمجنلقاسمافياسماعمنيةلعضاوفيفأليأخذهاباللقطةيرعرأنهكانفياعننافعىوفقدر

وأمادأولذىهوضحآخرفيوقالاالؤدرأنيهوناالوجدهايأخذماءنأنحبولقالنها
سولييأخذهأنلىاحبفأباللهئوثلدنانيراأمابأشعنهىوورهذألهرىفأباللهلذىاثئلا

يخافباللهالكثيرالذئلثاإنذلكئومهيأخذالدرهمأنلهأحباللهومالبالمكالدر
برأمالبراأعالنصاحبهصجدأنالىلهفظواطبهيفهـلهاوجهلهءلىفأخذهقىكهانلفمياعاعليه

ورأنلىاأقربمكانهبقاؤهوليهااليسرعيبهدهنفانعليهنيوكلاالغابفيسيرفانهاالمثئا

لةلةذالثاضيعورشقةفيههاعايههريفهمنلتكلفالتفطاولوأخذهدهؤصاحبه
للقطةابخالفبكنبرهواليقدثأنيبلغهدخبرهاالسمحمنبانيةصارلعادةاواناوتفاللفطةا
نوأهاصاحبهاالىاخبريملحتىبهمحدثغفلهبرهاسدعمنبانيةحارلعادةافابالااللنيا

ذلكوضعإقطرفينانلعتبعةافيمالكففدقالذلكأوشبهلدلوأوالحبلأواالخألةمنلالتفط
صاهفانبهدقلوتاكوأحبويعرفهبهفليدفعمدينةفيوانكانبهليهيعرفان3المااأفربفي

لمفانعرفهأخذهفانالياخذهقاللسوطأوالعصاوجدافإلنأشهبسماعوفيليهاأداهصعاحبه
بهاالىؤنوةبهاالثصدقواسفتافانعرفوجإلبقريةولوخفيفاأرجوأنيهونيعرفه

هوالموضهحذللثألقبهيعرفليهان3االماأفربفىذلكوضعبطريقكاناازانهذلكومعتى
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لىاىفيكنكرفاادحبسلدمنيموعايهبومطء4أوبنفسهفهأنيطدبهصاحبهيمنالذى
جؤاليشنةدينمااتكاماوأبهإحبهصمرؤة4لىافيكونأفرباالغلبفيطةاالةبصاموفعح

اواللةالتذالثكانانكااالنتةإعلهوأباحاأوغيراكانءصاحبهابهايطابهاالناللقطمةءكا

حتقالكتآلغةفيويدسوىوؤدرلهالفماناوجهفعليهـلداطوأمابولاطافبلينق
تلىوانئلىعالقاتلقهأاللىففاسوطاوجدتوهغزفيصوحانبنيدوز4بيهلربئساجمان

وجدتالؤةببن3أبؤسألترنابالمدينةسنافاالرجهناحجببهاستمتعتواالصاحبه
الءسؤثاةةولصعايهاللهلىالنبىا3أبدينارةؤيهامائةوسلماللمكايهصعلىءالدالنبىصرة

أتيتهثمحوالعرفهافقالتهأولحوالسماؤعئجعرفهاحوالفقالليهاأنيتثمحوالفعرنجفاحوال

سويدبنبعدذلثوقالكاغفصهاواالصاءماحهافاناووعاءااوكاحمكداءهـففقالالرابعة
أحدنزلمواللكذفانطةالةاذفانأخىمسثلةحداأوحوإلواوالأدىثألئةأدالغفلة

ججدثوبافاناالولفأمالهاطاهلتةايأخنأنلتاوالتقاطهايداواليريأخذهاأنأحدوجهين

عاههوالفمانوجدهيث5رلهالذىفهذافأليدعؤعنهفيسئلهمفيأخذهيديهبينوملةفيظنه
ظنمنبهأءلمكالواعليهوالتعدىيدهفىلميصرالنهمالكعنبوبناواهرولفاسمابناقالهفيه
مملفاابندعفقدلىمهبذاوطاملتةياخذهاأنلثانىالوجهوااللقطةحمفيهولميانزملهأنه
اردإناولاليضأشهبوقاليفدكاسملةاابنافالابعدانأخذهاردافانايهظهاوتعرحة
اردموضعهـافانفيهالراليمينوعلياردفيشهادعليهفألبعدهذلثأوبقربموضعهافي

افانءاءبالتعريفعليهحموسلمعايهللهصلىالنبىأنإالوفيالقولوجهفعنغيرموضعهافي
طاةمالمافبضهاولهاوالنهمالكاالبلضهالةفياكاموضعهاافياقىلهولميقلليهااداهاصاحها

لغررفعليهالىادأعادففموضعهالىااردعلبهاؤيهافانيؤمنصالةلغررالىالهاعنلهاوفدأزا
حرجأأويفدنفانهفيهادنهاكردهثمالهألكفيهاعليهبنافيبئرمنلغيرهصلياكنأخرجاضما

وجهءلىالمياخذانهبأشيؤهـلوجهولنارفاحترقافيردهمجترقثماندفبلالنالثوبامن
الةتأوالفتلةفيهينركهاأنلهبمترفذلثفيهتموضعهافتاةلىاااعادفاذالفمانوالتعدىا

ؤإلثمئيعرؤيافضاءتغيرهالىاللقطةالملتقطفعولومسئلةاالبللةلظعليهضمان
ذلدانيهونوجهوبهاهاشئثاعللهلوقالوكذلكنةادنكناقالالفاسمبنالهالملتقطعلى
وذلكبهاماشطتاصنعلهواذاقالالقاسمناعنذللثوىوفدرواالمانةالتفةفيهثلهلىادفعها
أنلثاقليسألنهبهاماشئتعلالههـلهبأصدهافاليؤفىةفهوفدأعدمثلهالىدفعهـاأنيهؤ
الوديعةفيبهزذلكولمورةلغيرضريدهيخرجهاعأنالقطةافيؤمالواناالهالرولىبهايعهل
ؤلمطةالةوأما5رلىءادفعهافهومتعدانمنمتهالبايرضولمصاحهاوديعةاليهادفعالمودعألن

لحفظهابلهينهبهاصاالنسواهاتهاالفىهوهنلهمنوحالصالهنتفوصاحهايأخذهاباختبا
عليهناقعبنواأشهبقالعليهلفاصمالثمئابنالفقدللثطةاضياعالملتفطدىولواهسئلة

طتهاالعرفنتةاؤهـلهفيبهافهومصدقليذهبلتقطهااانهصاحبهافهاادوانأشهبقالنالي
مننفسهماقىمعرفةالىوالطريقلعمياعافيعليهفألضمانيداهانةيدانذلكووبهافاليمين

نفسهعنليدفعطةلةظحةوالخيرءنالعدالةأهلالرقفعالبيفلىالىهناهأوغبرهبهالتعرتا
يمينعليهيجبفلم5يرةعلىالطالعوانفسهذددعندخلىاذالطريقالينا
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الخرفةلعفاصالفاصمافياولهاكفاصهاووامروسمملتهاللهسلىوفولهفصل
النواددفيأشهبوعناألعهثىعيممىهمروقىبهنربطالذىالخيطواروالخريطة

قىالوإطالالفاسمأعحبئامالهىواكمنخرقةاوغيرهاالفطةامافيهوالوكاوالرباطلعفاصا
لهلظوسمعليهافدهمسلىالنبىانالمنفدمحميشابفيوىدكاللثبهمايربطالعربرمء
فعحلوعاابهيوبملذىا4وكااوألبترطالعفاصانمفحلهاووكاهاووهاعدكاعرفا

بهيربطالذىالخيطانه

صفةظمجهأعمأنللهواعندىمعناهعرفهاسنةتمهاعفاصهاووكاعرفاوقولهفمسل
للذىينبنىقالانهعنمالكنافعالبنالنوادووفيمفظهبينفرذلكءويمموالوالعفاص
وعرفاأوحلياهمادانبرأودنادبعرفمنولوالبةبهابعينهاواليممهاحدأيهاللقطةاناليرامرف
عليهللهاصعلىذلدبفولهلمعرففيأخذهاويبينافهابصفةفيعلنأليألدمسفللكذيعمىلكن
بذكرأنصازلهولووأظهرهابرقهااوالبذلىمرفولمبفلنمعرفهاهانموكاصهاحكفاعراوسم

واحمللهأعلمظهارهاوااؤلىوألغنىمنواوكالعفاصاحفظلىاحتاجاصفثهالما
أبحديهوفيبالسنةيفلنعراخالدمدةورفيحديعنرفيرعرفهاسنتدثموفولهفصل

اوندحديهابفيلثالثةااألموامإنئبنمتفيثاليةأوواحدةشكنماتهيلكثالثبذهأهينإا
ضالدالجهنىحدينزيدبناألصللجونذلألنومعنىسنةاالبابنعربةعيبلىياميفلمشك
فيلسائلانلحديتينابينصبمعأنلتاواولراافيهشكوحديتابلمنمكامنلمساالنه

عديهطهاصلىلنبى51فأميبيعةومنلثورىاسفيانوكذلئعواهبىخالدهوأعرابنيدحديثز
لأهـومنموفضاللعما01ههامنبنكعبوابودهللقطتلىالذىالبستبيحاجبلواابالحقوسلم

بعدأولحظههبااعواماواقكانتعهالئوفبالىاعلبموسمفدهاسلىلنبىابهوالىطقدلووعا
ويستظهرنجيههغيتوفبلماهومباحكللىاالووعالبسرعوالعلمامنأهلبىأمتللكنعام
لكذمجرىومابرىلعينختبارارقرختبامفمةلمثربعةادجلفيلحولمةاانلمعىاجهةومن

يفلتعراوصفةسشلةواحمعمفدمواخبارالاؤودفيه5ألنباافيهمماشصلألغلبافياوهذ
فيلنعرفايدعجمبمكلبهأنوالوكايتفوغيرمإلاوناليةيعرفهاصمالكعننافعبناقال

ويعرفهاحوائجه

ظنكعلياويغلبضاحبهاامننعلمواللهأعمبهابريدباءصاحبهاواالفشأنكقوقولهفعل
منلىاالااليدفعلشافىالويىافتعهاصفاكامنظهعةتأعيهمارهباخباأوببينةصاحبهانها
سفيافالحاوىءناخرجهحديثفيوسلمعليهفتهامليولهماتفولهعليوالدليليبهاببنةثجث

قالفاستنهواووبعفاسهااحديضركبانهاوعفاصهاواعرفسنةنمااعرةبيعةرعن

نهامن6رفاخبرعانيهون5لووالعفاصاصفةحفناهلدةوهذهلخالفاموضعفينعوهذابها
تهالمعنىاجهةومنحبهااالصاالبأذبصفثهانهاالهامناألغلبانلبهافعتودماحبهانهابذلث
بهايلنةيقيممناالءفيتففتنلمفىدلقطةمنبهبمومايخرمالهسمامعهرأحدأنيبمهدعلىياليفد
ذلكمنجمايعفةوالمراىمسنلةبدينةمنهثندأنيقومفألجيعهبلممذلكألذهب

وعندأصبغبواشمالفاسمبئانانيزأوتدواموالعددانوالوكاهالعفاصصفة
اعدعرفابنكعبفيأحدنجفيوسلمكلبهقداملىلنبىاقولوأصالك5لوكاوالعفاصا
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اسفقوصفهاث9اثألثةاذباعتبارهـيبهافأمواالفاسضمهخبهاصاءصااووعاءهافانوكاءو

فةسومالدراوعاهةصاحبهاصةمعرفهلناساالمنأصابلغااانلمعنى41جومناالقطة
وظاهرؤهـلونةموكانتاأوالوزنمعدودةزهقانددلايعرفالناسوكثيرمنالوكا

هذامع4لمزمهلوولفرعلعددذكرا4فصواتسضالديدبنؤبحديثلتعلقالىسمبنىأصبغ
انأشهبوقالعليهاليمينأنلقاسمافأاؤهـلاظاهرممنوهوالمذءبمنالمشهورالأميمين
ؤيهاعهينامنهناكليسانهالقاسمفيالمحولوالهانهاالدجمبيأخدهالمهذلكفوصى

ووبمصااإلبأميصعللغاشبمخىجمينااكانتلوالنهااليملجنهذفالمعنىعنهعناوالهن
يأقىأ4ليادؤمهافرطنكللوفرعيدمدعمناقكةاالليمنهذانوعانهطأشمقول

اللميعطهالعثرااوأخطلصفةأعشاراتسعةلوأصابعبدالحمدبنصقاللثالثاتاصةاابهذه
الثاكهـفبهولفاناوصهفءانءسعبأشهوقاللوجدأفباعددواحدأنيصف6مهفي

وماذكرفيأءطيهاجاءأحدوإتبرأفانفليوحدهالعفاصعرفأنأصبغلواليهدفعت
الخليطينلثرطفيصازاالبمعرفتهاكاخقهايسأنعلىايسوالوكاءهفاالاعرفالحديث

أقلانهينسةومنبأفلطاءااليائهأشهبفول4نافالظاهرفبهـمانشوانئحرىأصسناف
هلووالعفاصاالبمعرفةااخمذبنااليأأضالبعضبىأيتأبوعدوقدائسيخاقاللحديثافىمايعتبر

واليبعدأنيهونمتينلمتقدااصفتينامنحدةالواةبالى6هنيعطاهانهاظاهرفيأصبغوفول

شيأءنصفبان4لصةاأخطافيذاليهادفعهامنامتنعانماالنههوافقالهعبدالحمفيامذهب
أصفوفوجدتوخيط5جمراخرؤةفيقالانفقالجمغأؤهـلاهذفياختلفدوةتبةيرصهلكذ

لمعوفةاعائهدافيسهنةكذباذولقالممحرثمهاأميفايستبرأأسودؤقالوالخيط5ساالخرتجة
النهليهادفعأشقالالذىوهذابعضفيلجهالةادوابعضفيلوأصابواغإضدقدفيفاليعس
بهافأصاأخرىةميكالوصةفالميعطهااصلوأخطإفيبأشوفدقالاممفاتابعضؤدس

بدأنفالفاخطأصفةوصفاذاالنهلحزروامينلضحداالىضادجاذانذلكووجهلميعطها

لشرعرداوفالظااخأصهؤهـلوجهوقولهبأوليؤخذفذلثلهإسفياخذبادفدصا
عفاصهارجلولوعرفئلةصسالخلطاءفاتلفعهابهزأنءتصرعلىؤجاباعتبارها

أو5وافاصالعرفلمنكانتاووؤآخرعددالدنانبروعرفوحدههاأووكاهووكاءها

بينههيقمممأنأسقسنولكنىقالانهعنهحبيببئؤاداونععبيةأصبغافيلهوحده8الوكا
وهذاافالحاالىدفعضهانواحدنكلفانلفانوالوكاءويخافاصالمعرفةمعاءلىاهـاصكا

الدنانيرسمكةوأمامعرفةهسثلةوالوكالعفاصابمعرفةلعددامعرفةافياالىهنهجنوح

بذددحتىققهادمهلمابهاطاللقطةادنانيرصمكةوصفذاابنهاابةفي3سحنونفقدقاللدراهمأوا
فيكةاااذاوصفوأرىفإسصنؤنلىبينمحرهابنمجيىوقالمكةغيرانؤيهاكرعالمةيذ

انورنونلهؤهـلوجهايأخذانهبذلكفأحابنقصفهاالدنانيرانكانوذكرنقصالدينار
اذاالغابىالنشيأبهااليسققؤألدنانيرىأنيقولنزلةبفهوبالبالواحدةت4كااذااممكةا

ذهشاسكةنتلوكالكقيهوذنماوايرءافيهءالببرىلذىلبلدااسكةمنتكوننجأننادكانت

معتادايمونمماالالدنانيرذيناوءنفيةعالهـيادةؤسنواششطولذلكفيهابمعروفةليممت

يعرفأنذلثحشترطاعليأنهةتاةمحغلبكلببلدفيهونعرأويمفيأرادمجيىالذىاذولعله

سادسمنتتى81
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موأمأعلمواللهونمصشرطكالتىاسكةرفةعلىزائدةهءلمومةوالدنانيربعضنقص
ااهـالذىيصةوصاءصاحبهافانأءلمالله0بهامعناواالفئسأنكحاءصاحبهأفانوفولهفصل

صفههايافيواوتىنلرص71وصهواحدافانوصفهالذىاكاقاذاوهذاماتفدممسبأخذهاعلى

فوصفهارخ3فأثجأحدهمافاخذهافالناوصفهاخرلالىفممامنينكلومنهاحلفاوتفاط
وانأقلهافالشنوصةلىلئااانكانأنهوؤادأشهبنشيأوقالهاليهالدافعاليدفعاسماةاافيقال
نساوياذايدلهقدصارتاألولانذلكئومهاأحقالبينةبفصافواصواألولببينة

وأحمأءلمللهليدواامنأؤوكطالملىفبينةكبالملينةنىلتااأقاموانلمتفدمةابهالليدأحق
ظةاطدىءأواليخأوصدفةإقانةمنه3داطفيهاصرفلةاهاباحمهافشأنكوفرلهفعل

عرفهاقالوسلماللهءليهالنبىءلىأنربيعةعنرجعةبئامماءيلطريقمنارىااوقدروى
فيآلغةسويدبنوروىاليهإبهافأداءوانبهااستنفقائماوعفامهءواءرفثمسنة

االستسالفاقءلىءحتىنراالستنةجواعلىذلكفدلاحوالبعدحؤلدةبتعرأمردنهاحدسثأب

بهايتصدقأنلثذلأفانسملفاافيوالماورأىاأخذلهنحبهاصامىأثىوآنهلما
داالجتهاوتركهاأالتسرعاوأبرامنأؤةذلكاالنأخذلهكانلمياتوانليهااهاادحاءماحبها

عايهانمفألوسلمعلئهللهالىلنبىابهماأهيعلييضلثعرفئادااالصاكابعدةستنةاوسيفهاهـئفي
فانوهببناقالاليهاءصاحبهافادهافانوسلمعايهاللهصلىقاليهاأداهاصاحبهاومتىأ
وهذاثلةسهممهافيألهوسلمأذنعليهللهاصلىالنبىالنشاءاللهانسعةفهـوفيلهئوالشممات
قالوفلىفيهفالتعريصاحباليتبعهيعمأنوالقدرلهلذىالتافهالثارفأمامفدالهلذىالمثنافي

ذلكوءهنىخفيفافارجوأنيهونبهلميعرففان4يعرفامجدالععماوالسوطالذىفيأشهب

لوألسمنةافبلبهيتصدقأنالبأس4أشبوماالدرهمفيأشهبوقالملدرااالبعضلهألكلنأن
فقاليقلطرافىبدسةلموسصعليهاللهصلىلنبىاهئقالأنسطرفءنبنطلحةهذاماروى

نحافةامنأمتنحااوسلمأنهعايهاللهفاخبرصلىاكأألالصدقةسأنثكوقافأألوال
يدأبوالوىالقاةقاللىةمايةيذكرتعودهألولمالصلهلوالثلصدفةامنتكونانا

وعليةسنبعدالتعرثفالتسمتباحاقطتهافانباداالبهةكللقطةحمعندىوهذاعنهاللهرضى
حلمافةوسلمعديهاللهلىصفبىاأنيرةأبوهرماربرىذلىوالدليلءلىأبدايعرنجهـاأنصاحبها
والمجتلىاسصعيدالتةبعدىدالالمخلااقالثمعليهوأننىلححداللهالنابرىةقامكة

بهاأومتصدفيبهامنعخساؤطتهاءلىوصهاهـمذابمكةااللمأمئمدلحصلقطتهاخألهاوالمخل
يفهاتعووؤىةبعيدأفقمنصالناسابردممةانلمعنىاجهةوحاصتامدئوجعلهالمن

سمتنيبأويرداظبرطابهااظبرأنليهاوءلانعكوالبالدالنائيةالخبرالىوأنيمسلأبداير
صاحبهـاقدالظاهرانفانيتعرفهـامنيأتولمأمدهاطالىذاافانهساثرالبألدفأماةذلثؤ

وأحكمأءلمواللهىبعدالبرأوبثرخبرهانقطع
بنعيممىفالبأولذكأوالخهلكىوسمطيهاللهقالضلىنمالةفالهةوقولهفصل
لكىؤهـلهمنىىولسبعااأزكهاانوحيثالقرىأوالبعيدمندلفةاافىلكذديناوان
اأخذواالأنتاأخذانليهارجوء14صاحههااليرجىأنأعلمللهوايريدأولذئبأوالخيك
مسئلىاكهاوأاأخذاباحةأءصلمواللهذلدوءهنىالسبعاأوأاسدفيامنأخرك
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محياعافاعليهويخافمجفظهيدمنفىيبتىضربأضربالثةعلىطةاالفانذلكإذاثبت
ويخافءلميهفظهسقيدفيتىاليبوضربسوضوالوالدراوالدنانإركالثيابالترك

لهاحمفانغانهفيظهايحةبدمنصأوموفىعبةنوفىذتفانافألةافيلشاةكالتركامحلفمياعا
انكرءذسيأتىفهذاكاالدلافمياعااعاخافالاثثاسبوةنةاسهيعوفمتبتىالتىالقطةإ

حماهـحكانولااكانفانسانلى311فنقابفألةدشاةووكلقمستلةشاءالله
أوفقيراعنهاكاننياهاتألهلعتبيةافيبغأفقدقالماثاوواناذفلتعرالمزمهالقطةا

ذلكيدهمجدفينالانءايهفألظذلكهابعدصاصبافاقمالهماالمناوجلدهاويصعيرط

ءسمئلىااةيهأنلفيمافىاوصيرونكالوطبالذبماصاذقدنهالكذ4ووبهقأهـنفيا3

غيرأوفيفالةفينانفهذاواالدمكهالفوانكلفياليبالذىمامالطظهسحةنبيدوكااليبتى
يميةأندهاوننفاليمؤتتبقىكاوان5المثهاالقالهلكلبادتويمةاشااحمهمحدهثةمماموصهع
روىلذالثولهبيدمناليبقىحملهافانهمنن5فجفاخىننواطعاماوهذاسرماالوالأنعايها

الناسالحضروحيثفىنبماوأمايعفيفطرحهمنأؤفعلهوأقالمطرفعنبحبهبنا
رالفيافيأشهبأمافيءوقالمنهة4كاأواننهوللمبهصدقفانممهنأالىأحببهصدقفيه

وءلىفجنعيسيعنينهقفياوروىغيرذالثلهليسثثنهليهادفعبهصالهفانبهويعرففببيعه
ووجهعلله6نفألثصاحبهصاهثمبهأؤصدقممهأثمفعرفهمرةصاةأؤإلةفىلطعامامااليبتىءق

لىاللهنعاذممننعمةتفمبعحخيرمنوذلكممهاالأفبحلهفألالةبةكاناذانهاذلالماقدمناه
وانمالماتقطاكااليلزملبيعاالنليعهيزوالبهيضصدقهـفمطؤهـلعلىفانهبغيرفالةانكانوأما
غنهاحفظعادالىالقطةاعينحفظعليهلماتعذرالنهيبيعهبأشقولوعلىممنههاافظاطلزمه
ثابدلنهال

اوضثااأخذمنلمنع51معناأنيهونيحتملولهاللثماالدلالةضاعنألهسهىللذوفولهفصل
عليهللهاصلىقالولذلكايهاالتلفااليهمرعكابهاوهىاصاظالحةمعنىنمائؤخذعلياالقطةافان
ودالورالىتجدسبعالحصرحتىوأأيامالماءنألثةنهاتمصبرعن01معناعيسىقالمعهاسقاوهاوسلم
الشجروتأكلالماهاخفافهاقىد5معناعيهمىوحذاوهاقالالسقاءالماءبمعنىبرهاعنصةجعل

مناوأالماهردهاواهعوااألغلبفىالسباععوادىانهاتمتنحءنعلىهبهاهيلقاهادحتى
نمعاحعهاكلاطهايمنعلتةوايأخذهافبهارهالياقاأنلىاابامتناعيشبتىاليعدمهانشجرالذىا

تلدمنمنعتفانوانشجرالماءومواضهحالجبالفيقديطابهاالئهطابهافيبهوجودهاويضر
افهابعدئعريةالتصرفمنالمنعولهامالكفولهأنيهونءمنىملسشوبهااريبهدلمالمواضح

اوجدمنيأخذهالمانعايهااعلضاخوفحسنةمدةظهاحةأودنانيرتكثوبالتقطامنالن
ممف4حفظهافقدفتيكفبلاالوجدفالةوأماورنيفهاتعوبهابعدتكفاالنتفاعلهكانفلذلك

هضرةنغيرمخاصةسيرةويفنادرةمنفعةفيهوانكانتاستضربهبمارإلفيهعنهمايستغتى

اللهلحاهـلهأنيهونءمنىعندىيحتملاوةتعركبعداعاالنعةلهنيملماالنفاقءإيهافلذلك

هـممنوعوالوجههذاعليهاأخذعنىؤنأوللذئبأوألخيكلكىنملاضالةفيوسعايه
ذلثطمافىألىاعلساأخذلناسأبيحاذانهامناهاألولفانابالوجهفاذافرعقافابا

سكفلممواضعهافيكانعتطاذعايهاوهىاقاالنالىحتاجاوجمترهاعامهاؤالخوفاضباألهي



اموسيبنبوباعنالى

بناللهعبدفيمعاويةمن
أخبرهاباهانبدرالمجنى

بطرققوملصتانه

فمهاآفوجدصرةالمنما
لرهافذويناراغازن

لهفقالالخطاببئلععر

أبوابعلىهمرمرفها
لكلاذكرهلمساجدواا

اذيشةلنممامامنيأقمن
بلسنةفعنمأنكاهعمث

مهاالهدكااللحمطحتيحكلهاهالتهمرعل
االكاىيوءلماكاثماللهعرصىطرعليهللهصلىنمىرم

صسليلىصحصلمسالإلدلماكرلومىدبلهعىمىءر
موصعهالعفطرحدهـرتعدعل
احتلعتموصعهالصدالتعرتميعرلحطاقد

ديحعليعهيلياجدلعبرلدشفدحولدحتالحكا

لهـاييتعدىلدمعىعدسمليت

ورلهالعاسدستعىحهعيرمياصيوصعهالصلمو
يدىلمعيدقصيسرعليههههئفعلدفصدءحها

لعهاعيهاكاالحىعليهامئعدالفعيدبم
ددلعريعىءهدمهللهعليهلمحيمطر
طبرلفدسللمعالحيلمسهلةهـلمحدصفصيةناسكدى

صدقىيهتىخدعراللنقطزو

لقاتصدقخدعرسهةطرلمعاتوهمهى3

حةسمولهالطاهريعرصاصادحدديدىىكها
ءلدطهاسحاحهصعمىتممرثوحد

سهعلةدالتلتقعلمطهءدبتىيمسهلهيودقيىسفو

ءاسكلمحوكالتكلرعلبهاثكامموتلقردى
للعمطرعلىحميىشهعولىمصرتلسما
مرءههالعهفركالتلمحامحدمألقوصا

متاعصصلحفهالدمجس3عرلحعاالى
مرديسرمديهوريصاددحماءلمممعةتعصيهورددلعر

يةمعاعموسىلدسصحادجمهمهللىيصا
مماالدصمرلساهـحىقوطرقصحررلحهىععدلله

صلكلكرلمساحدعلىعرعرلقالحطاهـلعهدرلد

وحداساوتطريقنوصرلسالدسلسمةتملساسمةص

لدلدبهكرعلبهقرلدلدممرفطرفعلىلبلدلبهاءش
داليحتالعهاموصعصعهاعمدعيروهللسرلةيعسل
مماحعهابرلدكه

تسهلمساحدعرعلي4دللهقوعرءىلصل
مماأ
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انهظنهعلىالتىيغلبالمواضعبثعريفهاىيتومجباناللقطةماتفطبحالهاوكذلكهاماا
نفانألسواقاوبجاخجدلمسااعلىأبوابلثلرذحبهافيذمالىابهيهخبرهاوإمليتتمثرمنها

مفمتفاذاوفولهيهالمغيراعالمكهاوالقييرعلومنأهلثلدالجهاتبالسؤالصقبطرث
رجألأنناقعاكءنمادوهـجألنافعأنعنهالدصضالدالجهنىزيدبنحديثفيماتقدمبهاعلينكفشالسنةا

عبداللهلىفجالةوبعرعرؤثاقالىبنللهعبدالهفيهافقالاذازىاقطةوجدتاذلهعرفقالبئعبداللهلى81فجالقطة
وجدتاذلهممرفقالاشلمثأخذءاولمحثهئتهاأنتأك3ميعرالفيعبداللهلهفقالفدفعلتزدقالقالفدفعاث
فييافقالترىكاذالةؤالسمنقلصيدايرومنالطلبةمايفعلحسبوجدهاعلىالتىالقطةعرعنبئناخسؤال
عرعرؤاالفياللهعبدلهسنةممايعوفتةاننةسمدةمجدلهولمهمرعرفهابئالهخاعرفقابابصاصهاخهالسماثعاالئهم

لزقالقدفعلتقالوورنالووألهلطرهعئرابئوكاناصمنةمفماءاؤيهابعدااضعرفااباصةالمديدنيتضنمئ
بئاللهفقالءبفعاتفديئصدقممهاولكنيأطةأناالةلصاحبرىنممالكوقدفالط4كلفيهاباألالتعرفبهشصيغ
ممهـاتأأنك3هيرالماكأممهالتالكرهوانماغرمهالهشاءوانازها51شانااذاماحبهاويخبرالىاحببها

لمتأخذهاولوشئتبهاالنهيئصدقأنإميباممهاولمك3ميعرالفيافيولذلكذللثبهنهاولئاليظابالناسطهصرع
كافي5االهفأليسقبالصفةبهذهكانومنلصدفةيجزاوبم4حااذااللفطةصاحبمنهمااليفضىلهلمبعلملعله
كلطةارالهبدوةواساءصاحبهافطبهاؤوأوأكلبهامدقنفرععليهإنمفالفعلبهافانصصدقأق

مالسمعتيسقالقبوجهمتهذفيديئتابنهاذلكوجهووبئاقاله4هـهالا
العبداالميءندنافييفولالالقطةالعبدااستهالكفيالقفاه

ستهديههادةاالقطلجد

الذىاألجلأنتاؤجمليبلغأنلفبلكهاصبداللقطتبالعبدعندنافياالهيقولمالفسمعمجيىقالص
وذلكالقطةافئأجلأنواماغألكإسمانكاسيدهألجعطامابتهرةانهافيسنةوذلثالفطةافىالذىأجللاال
أناهابتهؤةفيااسنةدتناعليهكانتاستهلكمماصمالفطةاقىالذىأجلاالجليأقىأمسكماحتىفانغالهههماايسلم
كاسقماسهدوهطقبلالقطةااسهالكالذلكومعنىشلنةيهاثسيدعلييهنولمرفبتهفينولمفعبهيئبح
امهمارعاوآماغالمالفاافيقالبتهرفقىالعبدأواستهلىعايهافاذائعدىصاحمهالحقمنهممنوعالسنةتمام
ختىأمسكهاواقالمهتذلدانووجهبهاأوتعسدقبهاأووأوأصثمنهاممها41وايالمابرئمعونبئواومطرفبوأشهـ
لألذىااألجلالفسئعلةأنيمسالهماوااستهدهابغرمفتديهأنثماظفبتهفينفوجهكانأىعلىجنايةهاا
يههاثاسثمالفطةافيدالىبثمبقدرماجتىوسقدمالسيدخدمتهسمفىاماانوالمغيرةبأشمفقالمدبراانكانوأما
بهيتبععابديناكانتسيدهاملىالولدةأموأهاجمابتىوأتبحسيدتلثقعتقهاعديهاستيفافبلسيدهماتفاسيده
فهاءئسيدعلىولمءنبرسنثماهابرنىاسظدهافجةىيؤاماانرفبتهففىبالمأماأظصةماأوفايةاؤمناالؤل
عبدالهيبقىويفئديهانبينوبهادنداسالمهاين4سيده
فاعليهدنتكاستطكهااتمالقطةافيالذىأجلاالجلأفأمعمكهاحىوانوؤهـلهفصل

انتكونماعنسكرانعبلفيلسنةامدةمجرداالمساكيريدانسيدهوالعليوتجبتهفينيمولم
لععريفعراأذاذلدفيمصدلعرفتهالوقالنهلماعرفهااللوانتبرةتتعاقيةنا

ااةاالتعربعدالسنةبهااعاالنتةلهيمالنهالحزوأماخطاببهنايةكالوافرسيدهعليلميصدق
ببنولينهؤجمالعبداوكذلكافهاابذلكجحستىأعوامااليعرفهاالث5عندمامتولوااسنةامدةفي
لقاضىاقالسنةعرفهادقالسنةدتعرتبهذاأباحانماوسمعاللهالىلنبىاوذللثانبهد



كلوالالففىهاهال

فىيحيىعنلثماحدتنى

يسارفيماجمانعنسعيد
الضحاكبنثابتأق
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لمحاحمالىذلكفيواليحتاجبالتعريضبتدأايوممنعندىانسمنةنيهواللهأبوالوليد
وأحمأءلمواللهلمقطةاتالثثلفيطيةهاقىصوسمعايهاللهصلىالنبىمنفدتفرنمألذ

لالضوافيفماءفياله

وجدنه51الزمارىأخبرلضحاكافيثابتارأنببنسليمانسعيدعنبئعنجمكيىمالك
لهألفةاتمينالثلخطابأنيعرفهابنحرهميفأاظطاببنلعهرئرهذثملهفعةبعيرابالحرة

رابالحرةوجدانهقولهشوجدتهحبثعرادسلىلهفقالضيعتىعنفدشغلتىانهثابت
ذلكاعاخيفاذاوابلدوااالبلماتعفلحسبعلىبهشدهبعقالباالذمنمنعهيدانهيرفعقلى
بذلكوسلمعليهاللهلىمفبىاحديثيبلفهلمولعلهلهذاحسنو

فمااسئفتاهانهأحدهمابوجليحعهاللهرضىالخطاببنلعمرفذكرهوفولهفصل
قاتةامسثألانكانتلعاالهلسافىالعمالأقكاناذاذللثفيواالمامصائزوووايلزبيه
وفدقاللينظرفيهليهااالميوفعأنيهوننىثاوارأيهاوءلىفالحمتألفاشلةوانكانت

ق4بذلالواليوصبهياقحتىلمالابيتفيومجعلغنهيعهفهاالمامبهفايإتوجدبعيرامنهالك
االمامنانأشهبوقالأقذاابهلىمحنلونألعنداالمامولكنعندهنالغلبكونوجده

اوجداحيثافاكدلوانكانءليهاعدالرفعها

سألهثمففعلةهيللثبذأميأنههـظاىيقتضاتميثألث4يعرؤعرأنههيفاوقولهفصل
بيبههبأوسلمعايهللهالىيلةامافعلىحسبعلياتهيثألثدلحتىأثانيةيفهبععرهميفأ
يموتأنأأليفهـمجهوارضوانشهدبيعةوممنبةلصحاافضألمنالضماكبئتابتدكانفة

انهفسأعنهوىفيماووسلمعايهللهاملىقتداءبالنبىحداواتوةفياتهيبذلكثألثلررالفظ

جباواطنلمالملتعريف11ذالنلتعريفامدةيؤفتولماتمافولنألذاتكلمكرراان
هؤقتةمدتهلمتكن4بوستباحقماثعرفاولميتعقبه
لنظرانفيهعايتصرفدشغلهحفظهانبديرضعيعتىعنشغلنىفدنهابتوقإلثاؤمل

تىفسأديدزفيالحسنانيأرسلهالدالعتليةقالوفيوجدتهحيثألهمرارسلهففالضميعتهفي
انذلكووجهبهابرسلهـاحيثأصماأن5فاهيذتنىاقدآالففالضالةأبعرةأصابثألثةرجلعن
لحفظهالقطةافىذلككايلؤملهالحفظحقبهاليلزمهلماحبهحفظهوجهعلىلهوأخذلبعيرعقله

ولذلثلبعيراصاحبحقبهالبعيرفأليتعدقدصاحبمةمنةوالفيهبهغيرمأءودداناخذهؤ

كاكالسنةفيهءهـفهيقلمؤفتاولملجنلمالتعريضهذاافانوأيعحيثوجدهيرسلهأنصازله

فيلثابتقالولذلكالفطةاسطئاحةايتعقبهلمسنةديناراءهـزثاوجدافانينبدوحينفيبداللهله
عنينعقفياوؤدروىبهاشأنكسنةبعدتعرتبدربنلعبداللهوقالوجدئهحيثالبعيررده

عنانهىباضازلىديثاطألنأخذهاأوالفيأخطأألنهاوجدبمإلكاحيثهنماأعيانهاعيهمى

أرادولمننجلفااالنكععالةالماتأرادعنأخمذءاىنأنهمأللقديمعندىكتملوذلك
وجدلذىلبعيراأخذابتثاعلىعنهللهارضىينكرلمولذلكطةللةيفلتعرابعديهاةلتعرفا

أوالومنمنتملكمهكانكامنعهفيهوجدالذىموضهلى51بردهأميئمبتعريفههواهىبالحره

علىاالبلضالةفيوسلمعليهاللهعليلنياحديثحلانهوهذايقتفىاتعريفبعدافيهالثصرف
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طةالةابخألفابعدأخذموضعهالىاالبلاردزعرجواثحدثطنوتضوأحمأعمللهوالكذ
لماءألنهاقىداعايهاضياعيفلمامكاالىاذاردتاضالةااالبلانالمعنىةثماءنءافرقوا

الىاذاردتلموالدراالدنانيرولفطةبهايلقاهاووسلمعديهاللهصلىالثحركاانوتأص
وهليرساكالببينهفرعجمهاأولىاسنةالذىءسؤالمدتقطنفضياعهافىلىشكثام
وجهوذلكعلييمثياكأنوأحبنافحفياقاللهاادساأنيهثبهدعلىلهليسلعتبماثافيهالكظ

انهمعادسالهامصدقافيفكانبهااصاغاحفظهاواعايهاممااليغابواالبلاالمانةلىاطأذلك
قعذرلمعيدةلقفاراواافيافيالثرماتوجدفيوأوجدهاثحهأوساثااذاألنهذلكادعلياالشميشق

قالالخطاببنعرأناسيباسعيدفينسعيدعبنمجيىعنماالثصذلكاالشهادءلى
الةأخذضمنعنهابلهدقىفولهشهـضال7ؤأخذضالةكعبةءنااالىوهومسندظهره

يبسعنمالدوحدثتىلنبىاالنمافالعلىوهذاكقنحطمامعناهمالكأضبءنيةوارمنفيصفيافيكأبقالفهوضاك
بنسعيدعنسيداقالمثمرقىدالماءوتأصولهاسماسقاوهاوحذاوحاامالكأخذعنسألهأنقالوسلمعليهالبهملى
الخطاببنهـأنبافاصاجمماثعدعليفعهليىخطأأنهاالذلكلتفيطأوفلفقدأذلكالفناراياهحتى
الىرهسندظوهوقاليزمثلموجدهاولذلكإكاحيثأرسئمءوءهـؤياالموذلكغاعقاالفىموضعهاوايبعدهاعنلماذا

فهوأخذعالةمنةاءاانهمالكفولفالظاهرمنحفظهاوؤسفيبيدهانتافتأهامكاعهاالىااذاردافالةاضمان
انههالثوحدثتىيضهالأنفقانمالدانهفدقالحبهاااضرابئفالتعرظالحهوجهلهاعلىأخذهفىليساالنهاليفدن
ءأنفقءاآلخذلهاعايهاأنفقهايؤدىيأخذهاحتىأنلهنلمحبهاصااثملهالمعرفاآلخذاعايها

مالصلليعواإالجعاأهيلمفظهالصاحهاوبرفعأخذهايمتعدفيليسانههـعندىوالظاهأوبغيرأميساطانبأمي
ءبغيرفعلهوانتافتنهالفذلكمتعديافيولوكانالفماكفيمافعألثابتحسبعلىاالمامالى

إبالحدموحتىاكبنأليمهعجمرصبأخذههفأهياالمامبهبعيرافليأتوءلىنمالكأخذهاوؤدقالاظطابءلىثابتبنتكرعرال
بئمجمانزمانكاناذاكلكاأخذهاؤجنفهوضعإللةأخذنيممرءنفولمعتىونأنيمعندىمليحضواالمامالىونقله

ثمبمعريفهاأمينعةابياهاصافانليعرفهامدةاأوفيزأخذنمالةبععالةمايفعلحسبعهاعليأالىلهاوسرعا
بهاعاهفاذاتباعمتعدويفمن4وبأفالبأفوعفأننبمالذكطفهذاوغيرهكلاأليهابثاشاءمنةسفواالته
ثمنهاأعطزنفياالبلضواليفولكانتشهابابئسمعانهمالثصأحمأعلمواللهبيدهماتفط
ثمبتعريفهاأميعفانبنعثمانزمانكاناذاأحدحتىاالالبممبلةتنائجبألمواالخطاببنعر
اامنىلةعرابألمؤلزهانفياالبلضرالنتفولهشغفاأعطىفاذاصاءصاءبهاتباع

قأوعىلنااخهيهلمنعنفحاكافيبتأخذثامامثلحدةلواااأخذءوانأحداليأخذهاكانت
أحدفامااالاليتئناتجبلةمؤكثراليؤخذفهبقىاألنفمناماحسبوتأولهءلىىانمابلغه
الناسكئرفيلما3أواللهاءوذلكاذاثمنهايعطىاصاحهاتباعياثمةبتعرأهيماننىمانءكان
يعلملهاحتىوؤيتهذاتكمررتاأخذفاعناليعفمنكانوسلمعليهللهاصليلنبىالميصحبمن

بهاحاءصاؤيهافاذالتعريفاويبتىفيبيعهااالمامينظرفيهاأنإالحتياطءايهاأنفرأىاضالةا
عنالناسمساكاوفتعلي1أخذالمغءنفيوسلمعاباللهصليحديثألهبىاوحملةىأعط

ذلدؤتناتجالمددعلىولتطبأنءصاحهابرمنإذايئسيبيعهانهكالطافاألتيكوأخذها
األئمانالىاالكانينقاصاحبهاالنهاالعلىظحةالوجههذابيعهاعلىفيكانؤالىتعأبهايخافو
بدايعلفهافيههيلضوالدبئةبىطاأببنعلىكاقالنهامالكعنإيهاوفدروىالينافلتىا
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حالهااليبيعفاعلىواالبقيتهأكأذنهافيينةءلىبهأقامنلمالاوتمنواليهزمهااليهدولعافا
صاحمهابةأومنهاورصافربعهدهؤيماؤهـبأنيهونحتملفماأوهذاالمسيببئاذلثنسفوا
الفتنهأهلعلعهامناليأنحيثلفتنةافىذلكفعلعةللهارضىعليوبئأنيمفاأملمجضو

فلتىالهينةاولعلبعضماللمبععميإللاسضنيرئنلمالبينةاطابهانفكانولذلك
4ستينااوالدونتثبتوفعههنايأخذهـدأنانأوالبينةاأوكانمهإصضاايصةأنىكللميثاعنىاطةدةصىي

عليهأتفقبمااعترفهنعلييرجحكانيذكرانهولمالمالبهبنعايهاينفقكانولهوةفصلسعهدعنمالكحدثنى
اأيعهذانواساليناامالحالمالبيتالنلمذلكتركيأنلهأنيهونملىيخصالاتدنشرحبيلءنبنرصبنا

المثحركاوتأصلهاقىدالمايترأنلهناالولىبموعاةهـاذأصالىاضرورهاالسمالهادعفلمانابئءبادةدسدقسعه
سنةبهئوؤفياالبقفىماللثوقدقالبهعليهميرجعنأنيهونمليصهووسلم4علباللهقالقالانهجدهعنأبيهعن
صاحبهلميأتواننبىاألبرلةعلعهأنفقوؤيمافصاءصاحبهفانالالملإلتمناالمامعليهينفقحدةسعدبنءبج
نفقةمنالبدلهانهذلكووجهالمالليتفىمافيوجعلعليهمقأماغئهوأخذمنباعهوهـدالسنةاللهءلميهصلياللههـلس
بهفالتوةؤلمزمتافثمشهولكثرمنأعليهمقأفااالبلالثمإهـكابمعلىبورقستغنىالثالنهخازيهصبهفيلموسه
واللةاابةالداعليينفقألحدأتجمىةالنةبئكنااانوادرقالاوفيكرذبهبررصمهـالبالمدينةإففاةاأرتطه
غنهاالنفةزتاماوبوربيايدمااضراجهامنالىعليهاسببالنفقةلهاالنواليعرضذهايأخىؤيماتففاأوءىإفقيل
االبلبنهالفويقصدالتغيبءتسيدهرسقفىءنتالعبداآلالنالعبداالبقالفافيوهتدسههالالماممااأوصى
لهـاالضالةلةنزسولهبكلدالسنةيباعاالوبئفيلمدونةافيمالكوقدقالذألثاالئقصدفاوالدوابسعدقدمأنلتيةشفيت

وأحمأعلمواللهثانيةقيالالنهةأهدفيءباهـدم6فما
هدسهالؤةلهذكرذلك

اللميتاحاعناطصدءةاناهينةلاللهيادسولي
قالانهجدهعنأبيهعنعهادةسعددنسعيدبنعنشرحبيلبنبروسعيدنعنهاللثصرسولفقمالااتعدقء

بالمدينةالوفاةأمهلحضرتمغازيهبعضفىوسلمعليهاللهصكاللهرسولحثءبادة4سعدجؤموسلماللهءلميهصلىالله
سعدرنفاالؤدمسعددميةأنفبلسعدفتوفيتمالالمالانماأوصىيمفقالتاوءىلهايلفةكذاوكذاسعدحاثطففال

عليهاللهلىاللهرسولافقالأدأتصدقءينفعهاهلاللهسعدياوسولفقاللهكرذلكذعبادةسماهلحازطصدفةءنها

اللهههـاياوسولينةسسعدهلفولشاسئطاطائطكذاوكذاصدقةءسعدففالذموسلمهشامعنهاناثىوحذ
ففاليرالبئاتوتكةالحسناتؤيادةمنرةاالصاألصحرفيمنفعةأعلمواللهىصدقىءنمايفتضأأنعنأبيهعنادنءسوه

اللهصلىففدفضىمنهاانيةلميقترنواندقةلىاوهذهاينةذلكانبمعنىؤموسلمعليهاللهلىصلىىأازوجعاف

ايهاامندوبممثروءةصائزةتالمبعلىىصدوأطأنعليلعداهاخههاوفدأينةذلكانلموسعديهرجالأنعوعايهالله
المعصدقأنذاءلىءهنىجمالميتانتفاعأنيهونومجتولالحدثهذاأجلمنمماؤالولهاللهصلىاللهلرسرلقال

لصدزةءلىاأوخأنبهونلهـمجةولمتمدقاعنلصدفةاوفعتبعدأناصدؤةأبرتلدالهيهبعنه
عليهكايدخلرفةوالهنءيرنيةياتهفيبعدءونهالرنساتاألجرمايثهمنوفديهونتالمه
لتةعائثمسروقءنوقدروىذلكمنثنبهـلميعموانيأخذمالهوأجؤنزيغتابهأبر
ااأحولحاكانزوجياغيرمفسدةطعاممنالمرأةوصدقتاذاوسلمعليهاللهلىمهاللهرسولقال

عنمانكشيأصبعضأصبعضإلنقصذلكمثلوللخازنكسببماولىوجهاأنفقت
للهاصلىانلهسوللىرجألقالأنوسلمعليهاللهصلىياكزوجعائشةأئهءنعنعروةدنهشام
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اللهصلىاللهرسولاففالمدقءأفأتصدؤتهتهالؤلاوأرانضمهتتفتاانأىوسلمعايه
ذلدفىوادهثهوألفجأةماتتأعلمللهواناهممهبئتفتلتاأىانفولهالشدملموسعا

قولومنهليهغيرؤصدان4اذاوأيضفلتةلمأللارأتهـبل01هـاوفتالتاانيتهمتوكاق

وؤهـلهيةوريرفمنةبتثيريدأنهاثصرهااللهوقأبىبهرفلتةديعةؤتالخطابونهـ
الوااقيهورنياظيرالىعتهاومسارفدهامتنممهاونيمان4لملويريدانهمتيملوهاوأرا
أفتلتانألى3وعإلهنممرفياناسأكثراهلهماثعلىالموترافءلىااللةمعاءوماعليدرثوفتأمي
مثالوثنفسهاوأراإبثاحامنبذلكلمنؤدانهلولسسومدقتاةالمرضررةاثمهاهـتاقنتعلمأووصيت3كاو
عنيامدقأفأتدمدةلهصدقءثافاذنتأنفيلمولىعايهاللهلىيلتافاستأذنيهعاشالهاليههـتوأظفيمتأخذ
اللهصليللهارسولفقالافأدعنجمزتإنمصشةادعرف4ونأنبملهتوببههـبايتةءنهاتصدةانوثاتذالثفي

وحدننىزموسلمعليهسلمعاباللهصلىالنبىلؤسذاث3ءنئأنأرإدتتوؤدتوؤءثأنالىددك4ؤضاوءن
ألئارجألمنباتانهمالكطبولمتوصعايهاتكازكاةدلكونأنبملويذلكفيلههامءنهافاذناالطثاةثنان
الحارثبنىنارماالدابوممكلكلومااافيمءنيطماالثقالضسااةاإقىطتفرثأبويهنعلممنإوازيةاوفي
علىزصدقالخؤرجابنهاراألرجألمنأنبلهانهماالثصذلكفينألشئالةااماوأماةءنالىبمإءوايؤدثان
فورثزلمآةلىأبويهذلكعنفهسألهـننلولمالاانةاكاؤورثا7ؤإصدةأبويهدقءلياظزرجاطارلمابندئن
لوهولاماارعليهاللهصليؤهـلهشبميرانك1وخذكدفتصقىهسدأجرتالؤلموسعاباللهلىاللههـلرل
ولويهذلثعنممهالةيهابهدقماتصمابرجولطاليرهـانأخذصدصتهكاتةثبميرائكذءاوشاصدذتكفدأجرتلموسه

وسميهعلابلهصلىابلهفيىهعليهدقاكوتدلتيارهاخعلييرءوقوفتبالميراثصدقالهالىاوجوءالنبالميراث
كصدفيوتفدأذفةاماصفيلاغاتد31واهافاسافارؤتذبهوبراثأليطصككانادافىءلدالمتصسدقتدخلهاعه

يرإثكب51وخذهـالظانأهلفرقةتذوث4اقاةابعيزذلكمبموعليايهاذالثلجههيارءنأواتهاوهباص
تاااللميرالعاليسءملكمفانموءفومذاسيةامدافيالرحوعتانووأوهاللميراث1ذأهـهتؤح رصعةاالهيه

ناكماكلاعلياقإالنةامنؤالايلزمهأخذصحرعلىوزويحوزأواليفسهلهفيقالتماوهاهـفاعلى لعنعندلى

رسولرانفيعبداللهاعناخرايوجبواءالمزههمأنثواملكهفيتهثادبالشرلحىؤيهاؤكانلهاواالكسوةاوا
فالوسلمعليهاللهصلىاللهوأحمأعلم13ءواللهالفةبإلفاقاباطلماكاوءذ

عأثلهممملمئميماحقليةاوبااألهي

كتوتةدمفبوسلهامرىءمسماحققاللموسهلميهتاللهصلياللهولرعرانبنداللهناخءقءمالثءنكلص
هووىءاميماحقوسلمعليهاللهصىؤهـلهشيهتوبةفءندهاالوولياتإنيتيبفيهيوءىئثه

أنحهليماسنهاهناصأنبهونملحضبهممتوده4ءتاالوويغإايبيتفههيوءىئلىلههمم
بتفديياتظهادلخرزوااللواوصميتهتفديمحةنغاوابةكأواالووصيتهءندهيناليبيمات
مالهنئإمةيةلوواتبرئهءنهامنىذلكلهووب4فانهيئدعايهنيملمفامامنابمعايهممالهدفيوشس
ذلكنكغنادقالكثيرمنءمئماففديونعايهنكانتوأماعافماتفدمبهخينترونوجوهفي

أوغيرذلد5زن1وءيرإرةنكةكلؤيهأوماؤهـطوأماءنءلميهتباءآلالعوادفيقالطايهواجب
اوليدأبواىاالةقالكلهعهـتطاافىكفىصيروابذلثيوءىأنعايهفوإجبفيهبمايرءى

قودلباتنعقدبهاأنةداهااجرتيتىلديونامافأينولؤعليذلكأنوعندىاللالعهاىوة

سادسمنه91
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أيتاممالمندهببوالوصايألمحوناعالومنلهاقدراالماناتلتىاممايتكرركالديونوايسض
يدوؤيومقىصىوفىدثتكررلتىالديوندشيهامنيهوناوامامماالثذعاههيحبفانهالثأوغيرذ
غاوالساعاتاوهحيومفيكلجددوصيتهيىأنيقةنالنهؤيهاقثذلثفانددولصوتنة
انفيهيوصىئثلهوسلمعليهفلهاصلىقولهمعتىعندىوهذالتىتبتىاهـالاألفيذلدعندىمعنى
عليهحقتهاذاكالاالنسدبملكىنوانالوجوبالحقأظيرقىلفظفانالوجوبلىسحاخا

منماقدمناهبهدلمراالوجوبعلىحملناهفانلندباأظهرفياذفملهوجعلىبيهالحقأمنافذاوا
ىمايؤفيهبوعىشنلهمعناطونوفدبهاواشصيةقتنفيذهامماالثعليهشكونائاالحقوفي

لقرباوجوفيمالهنبمثئلوضيهايدبهيرأنلفؤالندبعليلمناهذاواهثهتلدالحقوق

تعالىاللهقالاوأفلضاثاباالوصتبحشملالذىالواسهعلمالافيهىبوئثلهشلههعنىطونو
التفسيرأهلقالبينواألفرلوالدينالوصيةخيراانقىكالموتاذاحضرأحدمعديمحممب
نحوهعنههادضىبىطادأبنعلىعنوىوفدردينارفافوقالخايألففتادةكاللمااظابا
لمفانكاللوصئةلتسيالىالةاسباهابينولهىيودأنأوالهقالممرحينبنالقالنهاعنهوىور

نتوانبواجبةليستألحدعندهقوالصالديئءلميهانالوصيةانالجلةوفيخيرافتوءىتترك

أففلياتهينفذهافيالتىاصدقةاانوالنجألفالفقهاءهذاجاعةوعلياليسارمحايهاابامندو
لمبدفةأىلموسلميهعاللهاصلىالنبىرجللقاليرةسعنأببوزرعة51وارهالكذفيألصلوا

الحلقومبلغتذااحتىوالتمهللفقراىومخنمةلغتىاملتأيصصيحنتواأنتتصدققالافعمل
اللهعليارءىانحبيبفياوأماغيرالموسرفقدحاصافالننوفدلذاولفالنكذالفألنقلت

ريىااالالنتركوأنتخيراانقىكوئعالىشمانهاللهاقالاناللوصلهلوصبةكراذلعليلقالعنه

فىكمنيوءىاللهءنمرضىلعادشمهوفيلاآلسعمائةالىجعمائةالىمنمالهنولبنيكمالكدع
لضبىاماروىءقكذلفيواألصلولدهعنففملهذامافيلتفقانونالولدمنعلهولهبعمائةأد

عالةلمأنتدء3خير5أغنياودثتكرتذاننكاوقاصأبلسعدبنقالنهاوسلمعليهللهاصلي
لناساففونمت

هـدنةوزنبهوموعىلهوموصىموهميانولئضلوصيةابةممتوعنده4الوومتاوفولهفصلآ
تعالىلله51شاانحكعهفيهبابانبانذلكمننوعكل

الموءىفياالولالباب

أنيدمايرواالشهادءلميهؤيهابالكتابإتدأأعلمعاقاليريدواللهأنيمونيئرطفنلموصىافاها
مالثالقاسمءنابنووايةمنوالعتبيةالمصءوعةلمحفىبعثئفيهبريوصىأووجهحقءلمعهمنبهيوءى
ليعجبنىنهوابالمدينةلناساشأنملىذلثومازاللوميةئراذشهدقبللةاكتيهتبونأدنكان

4ثافةوزدتشهدناساداولميثثشهدبهالبأسذلكصابرموعةفيبأشفالحسناوأراه
عونبناوىلتشهدورايذكرمالككيفلمونةلمداوفيوهوزإيلاخاسابعضذلكؤركصالحون

اتذيصاحواواللهيتقواأنوأهلهت4عرةأبىبنمحدبهأوءىهذامالظيئسيربنعديةومفى

اللهانياينىويعقوببنيهيمبراابهأوصىبماأوعاهمجمىمؤمفانكانواووسولهاللهدطيعواوم
يهمؤصارومواناالخوااأنتكؤدواالقىغبواوأنمسالوناالوأئمفالنمؤقلدفيالمصطفىا
لموتاحادثبهحدثانؤيماقىكلكذبثمأوصىواياالرمنكرموأوأفقخيرامدقوالعفةانن
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المؤمهينأمسفقالكانتبغامولىفذكرلناناخفيءهـناقالذكرصاجتهسموصيتهنأنيلفي
عبدهممداوأنللهااالالهالدأنإمثانهنوايوصونكاقالانهمالكبنأنعسوحدثءقبهذتوء6

بثاوأومىنينمؤكانواانبيفمذاتدصلواواللهيتفواأنأهلىمنتركنوأوءىورسوله
انهوأوءىسمالوناالوأؤتمفألتمؤقالدقيلمصطنىااللهاقيادئبويعقبيهيمبراابهأوءى
بالقددأومنذلكفيكيبرجالانلهفيلبروعةافيماللثعنبأثميقالهذافمههينماتان
فلمموصايامضىنفدكتبواالباظيةفريةلظااالوكتبهذاماأدقالوص5حلىوشره5ر

بشهادةخطهانهوءسففيفيدتفونجطهوصيتهفنكتبسسئلهذاليهتبوا
األميمالكقاليىمجفالعةلىافيماللثعنسملقاابحا5واروواليعزمدجمئىممابهاوديمثعمكاحتى6نثبضفأليهاينعد

أنعندنابهليهالمجئهعانهاوصينيتهولبشئءشفليسبالشهادةميأميولوقرأهاولمبأشمالموازءنابنفالوالعتبية
صعهفيأوءىاذاالموءىهـؤوالةلموانفىماؤيهاواناوصيتكشمهداوقالوااقرقولإكذالثيقرألموانمافيهاحقوان
هاؤبوصيةمرضهأوفىمالكعنالموابئاقالصائزفذلكيتكمولمذعبرأسهأوقالمؤهـؤهاوقالواؤشهدفقاللوةلكذ3و
اويقهرؤمنيقرؤعهافةنمئمورةالوصيةكانتاذانهذلكووجهممافيهادناعلىأشمانهاوصيتهدوانمميفايقرأهاعايهملموان
ذلكهنيغيرفانهغيرذلكيةالوقراءةعايهمسوليدواأفىهافايشمفىاشهادةالىالىتقبنظرواثمبةتواميانيرون

ماذلمثمنحومابدالهذلكناهءنضسمعيقرأهأنشاعدصعلىقفيثمعقداكصيةوفدطولهابماترءنهمؤقديريداآل
أحبوانوتحتىشاةدفالذهالمجوزانةاكاكانأنفذوان5هـزانفاذكايسكانفانلىهأشمبماالموءىانمإشهدعلىنهال
الوصمبةتالثيطرحانتتفيدائاآلبدعااالسةنكلأنيهودطاالاصمجالتسائرانعقودواوكذلكالشاهدعلىذلثفىئث

يدبرأناالفعلويبداالذالثيهتبوعلىفيءلمهانههعهبميخبرءنالنهمه3دةوذلكعتأنمايقرألمزمهاذهـدفاشاعلمعلى
علسدبرفالفانمملوكادطبهتبوكلحئلىمهكلدبهأنيعفلهوممايصحعمهفيجيعهأدىلملييتصفحهأنفيلزههشهادته
انمادبروذلكييرتالىمنوالموازيةيالعتبمافنىماتثممافىكتبواشهادهاقدواعلىاشمودلمشمقالعايهاتمووصيته

عليهاللهصلياللهرسوليالىكتابنيملمثداذافالفيشكفايشهدوانخالطاباشاهدفيايشكلمانمالكبءنأشيوايةر
ىامماحققالوسمواالخرونيديهفييةاوضالذىشهادةعندىهـدهموأفضثولمنهبعخاقىانهنصكأيتيةعنده

يبيتفيهيومىشئلهسهـلموكذللثألدونإثمهأدرىكيفؤالوناالخرإمماوأهاوفالملىاهاتسطرنيسومعالملغيشهدون
عندهووصيتهاالايلتينأنالشهودالىولدءوصيحهانهدقولبمتابءشومارونأنذلكووجهمالكعناقاسمابنروى

فلىمالثقالبةوصولؤيمفدممتبونآنيمةنحافيدوامآنإثمهمجزفلموليهابوامواطيخةانمفاهابماةعابدواشسيفى
كاقادةالاكودون4فلهمادةامفافيهايومكانمالىزشايدانيهفولهمبعداشهادهاءماثئمجمتبشهيا
زلهمهـاتعفاكأبةنهاكأواارأواذاوأماذلكبعدأحدئهغاواادالشمايوم5آعايهدأشمنلميمماءلى

ازلههـداكصالهاعندأحداهـصيهءلىانضيمودمناه6مماإلسمونالنهمإفيهعاكلادةاشما

ياعانهمحدواكلخغماذاوأمادونيشمأدرىصفالماالثوورفقالاكنول5دوأماغيريلمجثأن
اوقيدؤنأوفإلبمممتوببئؤيهاثهجازسواءكاقذلكفانادةاسمااءعندأدمهختوعرفاتبح

ياألمالكقالييسقالذلدصالشاهدفىعليالهضرهالنهيلاألباطاءمنماثالموءى
يرأوخقهرؤمقرفيقعتاقةؤيميةبوضهميأوفيشهصفىأوءىذااإهـزااندناتعليهالمبمءمع
الوصيةتالثأنيطرحبأوانبموتماشاءحتىذالثنكلمسنعوذلدمابدالهيغيرءنفانهذلك
وسلماللهءايعهصلىللهارسولانتغييرهادبروذكالىيلدبرفاليهيدبرمملىكافالنهأناالربدلهافولو
فلىكانمالمثقاليممكتوبةعندهوصيههاالولياتينتدفهيوءىئثهلهمرىءهسلماقماقال
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قالوعندسفرهتهفى
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أوءىىالمالهدءش9موضقصتاؤأللهايهامنوالماذكرةوصيتهتغييراليفدوعلىالموءى
9تخثألاإلالذىميءندنافااللثمماقالهةوعندسهحتهفىالرجلوغيرهاوقدبوصىفةلعتاامنثيه

عتقصتهأومرفمهفيلموءىاالطماقالعلىاوصكماشاءغيرالتدبيرذلمثنيغيرأنهفيه

يرصائزتعقدةلوصهعفداالنلهغبرالزمانةااعالامنلكأوغيرذدقةإميتصدقأووفيفهضبه

أوصتهفي5يرفمنههـضىأويهعوضغسمننماشامنههطلمماشاءوذلكرصرمنأنولهالزم
واليبدلهواليبطلهذلكمنيغيرشيأأنلغيرهفايلوصيةثلدافقدكمتماتفاذابمتمالمضطهي

فىذكرهوسيأتىهلوالبالةاقولباعنهالرجوععقدهلمناسعقدالقمفانهبيرداكفاما5بغبر
دعثدالوصيةءةاننماذكرتاهضيةواالتدبيرينافرقوائعالىلله51شاقدببراناكتاب

والللهواولبالهلوصيةاالرجوعءتفيالخألفأنهذلكيبيندالزمعةلتدبيروعقداصالز

بالفولذلكلهساثفكذلكولبالةذلكلهلشنهباياالتدعنلرجوحابايئءنأحانناودورخألف
ماالرجوعهافىسقةماذأنالرجوعءثمابالقولدلبرفيوالةالوضيةيغهوواذافرق
بالفعل

ؤيهيوءىئشلهمسلمئاهيماحققالوسلمعليهللهاصليللهاهـلوسهأنوذلكوحولهفمسلإ
علينهوايهااأومندوبجبوالوصيةعقداذلداققىفتأولبةممتوعندهيتهواالوليلتينيت

هةالوصىانئيمالهحبسموصكانصوصيتهتغييرقذرعلىالاوصىافاوكانقالافورصمإ

اذوابيعهوالسترقافهاذلكدبيبهزلهلمبعتقهأوءىكتىممالهفىتصوفهمنلهمانعةوننتتا3

بالناسضراراذاوفيلهيعابااللهةوجهجماعلىالسهمفهاالنفاقبعدذللثلهنلميمبثلمشمالهأوصى

وصيةاهنومنح

هـنهمخ3ديوءىأسفرادآراورنانيديردسفرهوعهتهمعفيلرجلاوقديوعىهـلهوةؤصل
ضربينعليغونوالوصيةلكفجوازتغييرعلىءاللاةجاتبلالمدينةطأعحماوفدأ
نفذءكأفاذىمرةفيتأوكلهـىءذاةلمكلفىمتانيقوأنمثلهفيدةتفانوهطلقةمقيدة

ءالميغيرفانيغيرءاأنولهوصمةعندمالكاذؤدفةأوقاعهروليذكرهاشاءووكذااكذوصية
لماؤشرطبةفرنةولتضكلاوصيةاذلكووادونةافىقاله4ثلةفىت7ؤسهوسة41مرفيمات

ضهميبرأرونفانئلةكليرالتيهاكالوشرماثمرطكانتءلىؤالمثرعالينافيثرطا

اوأنيفألبفانكانكةاثدشصوأبهاأولمقيبهاص4يضوونعداليصنلىأننهفافرهسهنمأوفل
تنفذفىالوصسيةهذ7ؤيدءيرهعلىةالوصبكانتفاعندههأوأليدرجىعلىلكتاباوصعيمون
تأثباذاانهذلكووجهأصابناالفادفيذلكأرفىولم5وغيرسمالقادقايةوارنكلهالثقالهئلثه

4لهطدومءلىبعدالبرءأوالفامحتاباأبقىكايرهيدخمهءلىوضهأنثذلصوفيكهابذلك
ؤدموانمسئلىاهـصعةامةستداانوجهفانهبعدذلكماتتئيدهعلىوضعهنعيأخذهلم
دعفكتابافوءداماتثمعندهنعندمننكلاعتاباذفاخى4مرصبرىءمنأوشةلمن

انذلكووجهباطلالوصيةانمالكعنالقاسمابنروايةيهءنوالعالموازبةففىالموعى
ذلكوجهواالجازةواعليطلتىكاناتغييرلحالهيدهعلىوضىندالعتابءنءاسترصاعه

ؤدمصمءسهعندوأءمحهدءد3وأشهآتبهمماانوانئلةممهةبشمته3تدااسهزكنكلان
يرمرضتأوفىشمةأمرضفىهـتيفاليخاوأنذلدبماتمضهمينبرأكلأوفرهسهمن
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وألمهبانقاسمبىايةروانمالدلؤورمن3إمففاآخرأوسفر2خرفهىفيساتفاوالسفر
نتانانهاعنهأحسناألخرىمالقاابئروايةانعنءصونمجةاوفيةنافذوصيتهأن

فراولضميفيماتوسواعبدالحمابنوقالهصازتعندءيرهوانكانتباطلسكنددفى
منبرئهديبطلفلمعليهكانماعلىوصاتهبهتابأفانهاألولىيةواالوجهفروالطهضغبرميأوفي
لتانيةأنكتاباوايةلىاووجهاهـفأفىشكيرهيدذاوفمعهاءلىاذلكأملهـهسةنوالوقدومهصحي

وفبضهادبيدنحيروضعهاذااذلاللأوصهـيتهأنتبطلبفووااليابابرءبعداعندهوجدوصيته
انمالمثأشثبءقووايةلمواؤنابناسفنىكتابةوالييرمرضفيماتفانءهـآلمنه

انوء2افيبأشيوقالوصيعهس3خرلصمضةأوسضآخرميفيولوماتلباطيةايوص
لناساقمدليس31أنهذاتهوصأنتجوزضوالميغيرسفرقىهاتانلقياسغيراالسفسانا

فبغتهمرضىأومنسىسةفيمتإنبصأنهترىأةذلكصيصستكلسةواقلمزكراذفى
فيولميفيداشهدعايهاهذهوصبماتثكانوسهئلةنافذةوصبتهؤهـأندساأنابللموتا

عنسملقاابنايةروامنبةذلمواوابةلعطازفيهفهيبرأمنأدسفرهنكلؤدمبعدأنهاتثمكتاب
واالشهاداكالهامةاستداشهاسيدافيأفىبهونلماقلمبأنهذلكووجهطلالومهتبانهالك

والوؤتمجالغيرمقيدةمطلقةوصيتهنتلوسئلةهغيرلىاينفذهفلمفيبوؤتخهصا
اغبركثضةأذلكووجهاأنيغيرفبلماتمتىانافذةفابةأوغيرممتوبةكأهـنتؤسوابم

اقتضيفأعتفواعبدىهثاذاقالمنالنوؤتوفيكلماللىلتنفيذئىاتفاقتفوالوقتبحال
أعلمللهواماتالأىوعليماتمتىألمربالعتقالكذ

يلحقهاالتىيةالوصفةفياألوللبابابابانصهف5ماشاذلكمنأنيغيررلمهاوفولهؤهل
التضيرصفةقىالثالبابوااكفيير

التعييرلجحقهاتىاالوصيةفياألوللبابا
صةفيأوءىاتيرجحووصيعهريغيأنللرجلانعندناعليهمعافياألمىهـعةالمجهمالدفيقال
يديربثلالفمااتهبعدوفهميفييرجعزلمواابئافىكتابقالفأوغيرهلبعضهـسهأوبمندضوهيأ

لعتقوامناهماقدصاثرعلىعقدالومميةأنذلكووجهأوتدليرأومعجليمؤجلقنءتعتفهيابتلة
فعبدىمتانقالانالمجموعةفيالغاسمفياقاللهدبراوكذلكلموكانأومومعجالدالزمغة

قالوصيةيريدوهـىأبومحدلشيخاقال8سوافذلكفاءتفوهمتبعثهراندمؤبصصأوقال
يريدمدبرولوقالءبدىوصية7حدثاؤةلمأحدثمدبرانانهلقاولوأنهوعةدبافيافاسمابئا

الموازيةفىالخزوىعنوهبفياوىورشيأيقلولمهـنودفكرفيهاسمةكالوصيةفقى4دبد
ولوقالبعدالموتالتدببرتأانماانهولااللقولاوجهفنتوعالمانهلهفيللميتتدبيراعلىمليس
اقالماقالقولووجهالتدبيرأولىفيوعالرلهؤبانيهونالرجوعلهلكانؤدبعدكلص

االنكأنهبتدبيربعدموتهيعتقانهظهظاهرلغاوابعدالموتقتالغايقمضىوامبيرعقداللهدا
الحموءلىالشرطاءلى5ايتعلبوظاأللةاعاقبعالمانهلهفامافيلالمدبرفعتاذامتقال
القايممبناقالهفيهمدبرفاليرجعفعبدىىةهيمتءقانقالومنمستلةذلكفيتوؤ
التدليرؤىاليوثربمؤلهأنئغايقهءالهدليرذلكووجهالتديرقيكءبمغأوقالالمجحوعةفى
ئلةههمهقلتودباباللهودبرفيهلىهـعالرالزموجهكنهءلىوابالموتلتدبيرهتعاقاعهالن
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وصهىفهومدبرواالفلثدبيراادأدانالمجموعةفىمالكآلفقدأموتيومصفألنفالو
برمىدمنفيقوليلتدبيراعلىينصضىفهووصيةلموتبفداقانكلوهبفياعنهوىدو

ملاأواطلمريفىاذاعتقواامسيئألفهؤيدبيروصيةحداتغبراؤثذللانبأشموقال
ععلىللبئلادأرانهااثلهتمهوظاوقالتاناألردتفةصخثممتانولميقلدقاوتع
ألعنهمابعضعلييدللكذبعضوهببناعنهوفالفصدهعلىبهايستدلبلكذىينظزمالك

قيلبضهيؤءعلىعنهوقالوتنفذلهالدالرجوعوايخهايرجعوصيةفيلوصيةادارافارأىأنه
العهىايقاعلفظانمالكفولووجهفذلدلهبعدمؤلىأرتنجقالصثمءحفالنففالأوصله

لعقدالففذلكءنفانتببنبهاالبأهييعرفبتاليةبمثرطذلكولعليفهالبتلهـظاهوالصدفة
ومقهفماظللةظاهراعليلللثذعنعراوانلهمافاناهلداللة5ددمانفكذنفددهـبعدوومافبله

وعبدىدتانيرصدفةعهثرةلفالنوصعيتهؤءقالفيمنالخزوىعنوهبفياروىوكذلثلبتلا
طوأنجمنلعتقاالنلتدبيراالفىالهفذلفلمأفلوقالصحبأنرجعمدبرثموفألنصفألن

صكاالمامعناهاعلىلفظهامحوالنفعقدوميههفصدالىالنهذلككانغاوابعدالموت
وأالبئلومقتعهاهظاهراللفظعلىحلذلكعراءنوانوأحمواللهأءلمالمندبيرمنباللزوم

الوصيهمنعليهجوابالماعرضلماكانقولهنجانالوصيةأردتقالفالنءثمففالأوصفيلذا
ظاهرسببهمقتضىعلىالفظحلالظاهرحملهءلمبهاوهذالمننف

الوصيةئغييرصفةؤانثاقالباب

فأماابطالماجلوالتاكمنهاالنقصوالتانىفهايادةالىأحدهاأفيربثألنةعلىلكو
بدفىفيأنوانثافىأواللهلغيرالموءىوصيتهبدفىفيأنأحدهمامينفاعلىفهايادةالى

جنسلىنسواءكاناوالمزيدعايهايادةالىبينالثناؤىفانهاألوللقصمافأمااأوللهلوصىوعيته
بوافيوىوفدرلثكاعلىيادهالىذلكمنيمضعاألنالوصيةذواحدفتنةأسأومن
ولمعندالموتبأخرىأوصىثمأشهدسكايهايةبوأوءىدطؤمالكوعلىءنالفاسموافي
كمحونوهوأننىلتاالقسماوأهامستلةمناهمافدلكذ4ووصائىنانهافاالولىيذكرا

جنسهامنغيرجنسهافانكانتأوالولىالوصيةاجانمىنلموأنتكونفأليضللرولةيادلىا
اسماةافياوايةريرهاءنوغالمجموعةفنىلثرأوأأوأفلاالولىمنلنيةلتاافأليخلوأنثكون

كثرأوأاعددبدنانيرأفللهأوعىبدتانيرثملىجلأوءىفجنمالكعنوغيرهمكوعبدالمبوأش
ضسةلهأوءىثمبعمثرةلهأومىانالمجوءةفيزيادعنهبنعلىوىروكثرالوصيتينألهن
وانمطرفوقالهغيرءشرةلهنيملمبعهثرةلهأوصىثمسمةأوالفيلهثحرولوأوصىسةفله

لهواحدفكاناسمنوصيتانهاتيناناألولالقولوجهعقدفيفىالوصيتانكانت
كانكثرمنهابألهأوصىثماذابدأباألفلانهالتاقالقولوجهواالوذأفلكالوكانضبهثرهماأ

فالظاعلرذلكمنبأفلأوعىثرثمواذابدأبألالوصإبنؤودأعلوءيعهفىيادةالىأرادانظاهرانه
ةاألخيركئرلكنافدألغيناأاالاوالهما5عطاولوايهينلواالاوفيهةيادالىعنىبالنهجعه
ألماجشونبنادقالدينلعدكثراأفلنالهافاذفرعوأحكم3أللهواباالنباتقأوهى
ثماأوالعددلهىمفانواحدفىكتابنتكاكثرهماواناأللهفليسبينلتافييتانلوانتكاان
بدأفيكتاباذاالنهانقالدلعدافلىاألولمنأفللثاقافيلهءوانءكراألفلهكرمنهألههه
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دبدهاوليجزأنلمةأوالعلمرولوقالالولىامنهاعمثرةغالأنصازبعمثرةننىشمحدبخمسةوا
بدأباألفلدنراأللهوجعلوالكتابيلكتابانلقاسمابئاىهـوساالولىلعشرةامنهاخمسة
مأللقدمحسبوعلىهسثلةماللثعنأشهبالموازعنفي51واروتوجيههوفدتقدمحصرأواأل
لحيوانواوالتوزنوتورناوإلثكاللثلتىالعروفىوالفعسةواهبفيفىلوصعيئاناتجرى

مالكعنلقاسمافيواالمجوعةفيأشهبقالهمعينيفنفيطفممالإلوغيرذلكلثيابواوالدور
فلىلعروضاوأماونوالموزليلالىفيذلكأنالماجشموقفيوافيمطعنحبيببنأوىور

ممانلثانكماومشانااألوللقولاوجهبينأوكتاكتابفافيأوتساوىذلكتفافمليتانلوا

ؤيهاولذلديقضىمعدومالعروضفيلطللاانالتاقالقولووجهاهـذونواكالماكيل
انفالخألفذلكذاثبتافرعزنأولممالختافينمابملوصيةانضفكاجمةبالة

بئاوىدرؤقوالدراهمالدنانيرلعبيدوأماوال4واالاألفراسلكوكذسلىثواحدةسكةالدراهمءق
مااخملقاسممابئاعنوحصواحدماصنضالضهاثانالنامالكعنلماجشونابناعنيبحب

ةفامنلسبائكواموالدراوالشعيرسحالةوكذللثالموازمحمدفيوقالأصبخوقالهمانلينغيرء
ابئقولووجهةالىواحدبريدفينفماصامنالماءشونبنابهاخجمااألوللفولءاو

والمجبوزلتفاضلاماصازفيولذلكجأسانوهمااقيةوالصورةافيأكأماغبرءمماناليئمالقايه
لدنانيرلهفأومىممائألنهمرالدوايرلدفاناانافاذاافرعماحدهمغلواالجنسافيلفااك
كثرواألاالؤلانهبعتبرمالكشونءنالمابناعنحبيبابئفقدروىبدراهملهأوءىثم

ةبعمثرلهأنيوصىمثللعددوانسابفييينمتساوبعددينولوأوصىمسئألبالمرف

هذاوعكلقاسماادنعنيحيىنصحيىواهجميعارالعدديئلهدنانيرفانبعمئرةلهيومىدنانيرثم
الجأسفيكانتإمتهائلتينذاايتينالوأنسونتهأبومحمدفيلقاضىاوحصابهمالدوأذهص4
بأشمفوليفوالىوهوكيداأوتأالثانتتكراراهمالجوازأنتكموناحدالهاقدروا

كعبدبعينهثممعينابهأوءىهاكانوانمستلةبئلثهلهأوصىثمبثلثهرجلأوءىؤجن
أنبفواالوكنيهلثاايريدبالوصيةأنيمنعلتعييناالنالوصيتانفلهينهبدآخربعبلهأوءى
رنمميئينلهلوأوصىوكذلكلمبطرأرجوعءكاانفاذهاالنهلزمهقتفهاهافهوصيةلكلالنلهمجمعا

معينتينجميعاالوصيتينلهفانلفاسماادنوأىعلىهمودرلدنانبركلهينةلمتكنوانينناففي
السموالجنساختألفاالنلثرألأوابدأباألفلبينفىكتاحدأووافيكتابأوغيرمعينتيننتاكا
ولوأوصىمسئلمالهمجمعدأنأرنهاعليتانلواأقمخملفلزمالولىانيهلثابابدنيأنيمنح
لهكزهماظألهنأحافوابلمفظافيلألنكثرالثهامماباالمجاصبثكلهأوصىثممالهبثاىله

بتكلهولوأومىنجمسةلهأوصىثجدنافيبعهثرةلهلوأومىكاالمجوعةفيوأشهبسملفاابنا
بعيهالدنانجالتعرفالثالثحدووابتلثمجاصالمجوعةفيأشهبآخرفقدقالىبثاثأوءىشم

وعاممتيريدكؤلهأناالبانثلتينمجاصصانابناكأوأالقاسمابنمذهبعلىهيجىنو
معوالمعنىالفظامافيوإلثفاؤاالولىاهىاعلىنيةالتاالوصيةحمليقتضرلثلثاعلىيادةالىن

بكتلىأوصىسمبعددأوصىمنبخألفوهوأوةفىلهكثرطاألوللفغلعلىيادةالىممنوعامنكؤله

وأحبمواللهأعلممحلابافيالعددافيبهونالمالقديزيدنهلثلمثالاستغرقافدولاالنوان
بكاصالمحوعةفيأشهبفقدقالدنانيربعدةدهبدأولهأوصىبالثبئثمولوأوءىلههسثلة
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عايئمالهانعندىناهمكلسنونفاللقاسماادنوفالهأوالعبديريدؤجتهوبعددالدنانيربالثدث
والتلثالعددمنحصرالوصيتينبألهيضربالقاسمادنأصبغءنوايةنالعتبيةوفيممه
فوجبدنانيرنحتافانددوببالثلثالوميةاناألوللفولاوجهولهإلفسيرئوؤبهاأصبغقال
واحدسالىالماماانالتانىنفولووجهوالمجدبالدنانيركالوصيةيهمعالوصىيسان

جبعأنجمونالدنانيرمعناهبعددوبالتلثمجامصالذىفيسمنونوفولفوعافيمتماهلل
محتبنهاعلىزهـلهملبسنونزهـلنبرفهلىلدنااعددجنسنلعدثاجعلولذلكعينالترقيا
عينلوصيةاعليأنالومعيتانلهخيانهقولهلهـواليكوعرضعينيةالوأنعليالوصعيتانله

عهعرضهالمالانانوأماسنلةنعهانهءعليكنرهمابالهيقضىفولهمجملووعرض
ربهعموصاياءوافيبيلموانلورثةاأحازذااتتينالويعطعنأصبغحبيبدةاوىفقدر
لمثلثالناجنسمنلعددياانذلثوجهلتاثاااللهالوصايافايسقلمتعواناهذدباوبالثك

وعرضناضلتركأافينفانشلةسالمحاصةفيلهجعافلذلكعينوالعددعرضىلثاثا
بهلموعىالعددابهثرمنباألأوالعرضبثكلهوأصبعرفرببأشملموازعناانوىففدر
منلعيناوناثوفلىالعرفالنلثلعايئاغيرجأسمنلعروضىاأنثكووصلعيناوءنثلث

كثرهماألهدفكانلعداسجة

بالنصذالثافألخاوأنيهوبئمهابالنقصءؤيهاوأماحةيافىبالىلوصيةمبرائةوهذاحمفكلأ
دنانبربعشرةلهيوصىألثألنمنهاانقصاعليانصافأها5بإفمهالغيريوءىأومنهاصةلهاعلى
لهأوصىوأناانعمئرةبالوصيةدطماؤفدمأونممفتثمانيةلهجعلوهاأوالىثمانيةاوهارديقولم
لقيتفروبالفعللوصيةوأمالغييراضاأزهـه3الماالهليسنهافيلمذهبافيالخألففهذامانيةدالنا

بنالأصهاعليوهذمالهاالفيلهبهاماالفالموءىانعينفيفعلبانوذلكغبرهادونباالعيان
أوءىومنسشلةتعالىللهشاءاانبعدهذاذلكوسنبيناالسمابراىفانهأشهبوأماأقاسما

واهورامحتاباعالهثمبعبدكالوأوصىبرجوعفليسورقأوسللفابهئمبرةبكنزلرجل
بهأوصىؤيمايادةوالىلهأوءىكانفماؤيادهتانذلكووجسهلعتلمةافيوهببناعناصبغ

ساؤلنافاذافرعالوصيةعاههعلقتالذىسمبقاءاالالسيمامعلوصيةابطالاالتافيلهافي
دنجءوالثوباوكذلدصبغبقدراللتاتشركاالورتةفقدقاألصبغطونيةالوصجمرجوعءن

أوسدهوكذدددوتبأشقاللهلوصىإمسبغهلثوباالمحوعةفيبوأشمسملفاابناوقالرالدا
ومةلمثوجدنهانهأصبغؤولولتهثمبسويقلهبناءوأوصىزادؤيهاأوممصهاارافيكانت
االصلكانلماانهبسوأشيافاسمافياماللةووجهمادالموصىبائياعلىفكانمنوالمهبالصبغ
4ليافهأضاانهظاهرذلكبهكانأوصىؤهومحئرلبلبنفسهماإلسهفلليهاأضافثمبهموصى

نلرهنايفدىوبرجوعذلكفايسوهنهأوبعبدثم3سهلهومىولواءسئلةلوصيةافي

بافيمةبهالموصىوصورهباقاالسمانذلكوجهوابروعةفيلقاسمفيوامالكقالهالمالرأس
فيهالوصهةرطلتيهتررثانبلةماتفانباعهبعبدثملهولوأوءىمسئلةملعلىائهبةع
صارلهثمغيرسكمهفيبعبدلهلوأومىوكدلكباشقاللهفهوإلوءىجموتانقبلتراهشهاوان

عندوجوبصالهبهلموصىافيىإهـااانذلكوجهونافذفيهلوصيةأوميراثأوهبةدتياعبا

وأحمأعلمواللهواالبطاتلوصيةاتالوفتللثملكلفىتفانكاالموعىوتبلومتا
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عنرجوعهوقاسمانابنالمواؤعنفياوىفثدرثوباكهابغزالهولوأوءىلى
لهولوأوصىمسئلةلوصيةافتبطلفيهأوءىالذىاالسمعايهعالألنهاشهبللوصيةا

لهلوأوعىوكذلكأشهبوقالالوصيةوجوعءنانهالفاسمالبئيةالمواقفيصاففىبردفقطعه
نبفطبهاثوباأوظهربظهارهتمبهاثوباوبعاننةثمببطاأوفردهافيصاأوجتفقعدقباصمىبة
اليفعألنهكلبذلكالوصيةلبطلتبحهاذنمبشاةأوضانماصاغهاثمفعتهـأوأوغزلهشابهنم

فيصاؤطعهثميدلىثوبىاذاقالالعتبيةفياقاسمافييدءنزابوىوورفيأوعىالذىاالسم
أوساويلافيصاؤطهثمدشقةلهولوأوءىقاللهوهولوءبرجوعسفلهمرضهفيأولي
بةالوعايهعلقتالذىاالسممراعاةغلىوأشهبلقاممابئاقظ3رجوجمالتغييراالكان
ولهاأءلمواللهبافيةفاوصهيةاالسملالهفيلواذالمالوصهبطلتاالءمذلكأؤاليمحالفيهعلفاذا
عنهيلالفيالقطحألنبقطعهالوصيةللمتبطبعدوالقطعفبلاشقةاعلييقعلتوباسماكان

عنهيليزألنهبالقطعالوصيةبطكلقطعااالفبللنوباعليالئقعأشقةاكانتولمالتوباسما
أشفقدقالبناهادارابعرصةملهأوصىواذامسئلةالوصيةعابتعلةالذىاالسم
بعرصةلهأوءىألنهبرجوعفلبسعرصةاثدمهاوميربداوفىلهولوأوءىرجوعذالثالمجوعةفى
يادةاكفيذلثيلترمأناإلمماباالتعلفهفياشهبمنرجوعاوءذلعراوأبئ5ناليافأزال5بناو

لعرمةابقيتالبناأزالفاذاباعنهاوناهلعرعةالبناءواعليواقعاالداراسمفيكونصاكةدون
الئبطلأنفبناعابعرصةأوصىاذاالقولهذاعليلزمهكانواالسمصفةاعايهءنكانتماعلى

افاسماافيزيدوأصبغءنوىأبووروالبناالعوعضيئناولالداراسمألنبالعرصةيةالوص
انهأشهبفولوجهلعرصسةانالبناءمةبقنريمكاناشناهافببعرصضلهأوءىاذايةلعةافي

ابنفولووجهالغزلعلنئغييراالوصيةفكاناالءمرتبهازيادةءيالموءىنالهفدزادفى
الغزلفدغيرعينفانهغالنسكذلكواثيةالهاالتغيرالونءلىقاءالههـمعيادةالىاناقاسما

اللئاتأهميفكاوالبناهوهضهعنى2ايهااتفأفبلعاههكانتماباحميةءليىفهـالعرصتوأما
طونفالنبأشمقولعليبرجوعلهدمااليؤاناذافافرعوبلضالىااصبخوالسؤءالىا
لهإلوءىاننفضالقاسمبئاعنعتدوسابئوىووالنقضفىالوصيةبأشيقالضةاا
إالسملعدمالوصيةففبطاتفضلفبعداالداراسماولهاللبناااءمانبأضفولوءو

اليمنعوذلك5األسحزاقمرثبأكرلألسالدماناقاسمابئالةوجهوالوصيةعليهعلقالذى
أوجذهباثرثمأومسدهثمرعفيلهولوأوءىسئلهـصاقيلثوباطعكةيةالوصىوذفة
لبتهوأدخلهكعالهواولودرسهةابروءفيالقاسمبناقالهاوصيةوعافىرنيملمفيهثموفو
اوانتغيرلمثابتةمادوصورتهبعداطعليهباقرعالىاسمانذلكوجهومهالووعافيالربمل

بعددرسهكتالهااذافأهاالثوبكفطعهـعارنبمفلمهوضعهوازالههءتتقطيعهوجدمنه
أوالشعيرحافهااسمالىاءههوبلوتههـفدغيركتيالحداال4وتبليهددسهفانبيتهلهوأد
واللهلمقعدهكيدهـتأافانالبيتادضالهوأمماصفيةواكبالدرساوصيةوجوعاءقذلككانة

وأحمأعلم

سادسهنتثى02
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فيرالوصيةجواز

والمصالبوالفميفا

والسفيه

بنعبداللهمالكءقحدثنى

أبيهعنحمزمفيطرأب

قىالىرسايمبنعروأن
مربنلهؤيلانهأخبره

غالهاهاهناانابا

غساننمجتلمعالميةإ
وذوممالومامبالنووارثه

غاابنةاالضاهالهولبس
الخطاببنركلقالله

فأومىقاللهايوصفأل

ثمجشلهيقاللهابمال
فبيعسامحروفيقال
ألفنثالالمالذلث

التىأوءىعهوابنةمدر
سايهبئعروأمىلها
مالكوحدثنىيفيراك

سعيدعنبنمجيىعن

أنءإلماحمزمبنأبىبهر
الوفاةحضرتهغسانمن

بالشامووارثهبالمديتة
بنمرلذلكفذكر

فالناانلهيلؤةطاباظ

فالأفيوءىيموت

بنيكيىقالفليوص

وكانأبوبرقالسعيد

أوعشرسنينبئالفالما
صىؤأوسنهعمثرةئنتىا

أهلهافباعهاجهثمببر
مردلفأبثالنين

ىوالسفيهلممابوالعهعيفواالصغيرجوازوصية

لعرؤهلأنه5برأترفيلىاسابمبئعروأنأبعنكهمبئطربىأبنللهاعبدفيالثماص
اءهـااالانالهوليسومالوذوبالتمماموارثهوغسانمنمجنلملمناغألمايفاعاانظطابابنا
فبيعسلمفيوحرقالبئرجمثملهيقاللهابمالفأوصىقاللهافليوصالخطابفيعرقالله

يحيىمالكءن5رقىالىسايمبنعروأملهاهىأوصىلىاعهبنةوادرألىفيدثألللمالازلك
فذكرذلثبالنمماموادثهوبالمدينةالوفاةغسانءفرتهغالمامن3نمأنبنأببهرسعيدعنبنإ
نوأبوبهرلسعيدبنيحيىقالفليوصقالأفيوءىوتفالناانلهفقيلاظطاببنمرله

شمددلفأبثالئينااأهـعهافباببثرجهثموصىفأسنةعهثرةأئأواينعمثرسضبناإلملونا
المدنيهفيماللثعنقاسماابنعنعيسىواهرسمةثرةعأواثنتىعمثرسنينبناالملةمؤاليفاعا

سنةأئءهثرةأواعشرسنينتانلغالماطرانأبعنوايتهرسعيدفىن4صكيىوفدذكر
هوذلكسمةعشرةأواننتىعهثرسنينابئبانهصفهكانوتادهفاعبانهطرأبوةيصكانفتارة

حدالصغربعدمنبمؤبملمأنهبهءندوصفهوماؤلحالهانبيانسبيلعليبحتلملموقولهواءس

حدبينفهوفيهنبالحيض5لنساافييختصولكبروالصغراحدبين8لنساواالالرفىالمالحتوا
كبرفروااا

ايدأبرعماالبنتبالمدينةلهواتسبالمنمامووارنهنةبالمدمرانهلفيلأنهأخبرهوقولهفصلإ
بالشامفيهأويشادبذلكينفردأننجالذىزلهواوانكانبهقةواهدأميبالقيامنفردتا
اليعودلهيضوالىتىمعهلتعبواهبأميدهابالقيامنفواامعذهعهبنتالىفدؤصدبذلمثلىوا
بالعناءهعههـادهاوانةبهاارفةمعمالهيعنجرجأنمنفقأثؤدالغالمولعلمالهمنئهاثال

لمنوانرعاثافىوسائغلهذلدمباحانلهاوأعالهيوعىأنالىعنهاللهرضىفندبهءهـ
منبهمايوصىلم3ويةيثيزمنوميةبأنالمدينهعلماعليه3خوأوالليثمالكقالذابموالحلميباخ

لممجتىلممنوصيةوالغوؤالسضوصيةتبهوزوالشافىأبوحنيفةوقالصائزةاصفيروااسفيها
اثبتاذفرعهيزكالسفهلاخالوصيةةفأليمنعاصغوحجواانمانقولهعليللديىوا

للذىيعهاصفبرااوصييةوأصازهالدوأصابهؤلمواابناوقالاليةاعوصيةمالكنجوزففدقالذلك

اذومألنعقالمايةاذايةلصوالصبىاوصيةئحبوزأصبخوقالوشبههسنينئسعابنبهمايوعى
أشهبوقالالحلميبلغلمتديرمنالملداليجوزعبدقالفقالتدبيروأماالوصيةمنلزمهؤيماال

اقوالتدبيرالوصيةبينوالفرقئعالىشاءاللهانبعدهذاكرذوسيأقعليهاليبهوزتدبرالمرلى
غيرهاليلىأنلوءىفثلتهففرقوجمهرتالىامبىاأوصىاذافرعدالزملهدبيرعفا

لهوايسومعيتهوجوهفىماذنلثهاأبيحوانمامحجودعليهانهذلكووجهأشهبقالهثلتهيقس
اليمبزفالخألفلذىرااصغاوأمامسئلةحجرهفدكمهلذىاوصيهغيرلىالثذتولىعرف

عليهفصدهكالمضىاليصعانهذلكووجهالمجوزوصيتهأنهفيلعماهابين
الذىبلقوجوازالومعيةعلىدليلوذلكفرابثهمنصبنتىلهاوفليوصوفولهصلة

خيرازكانالموتدمضرأاذاثهبءلميمتعالىاللهلجوازذلكفيوالخألفاليرث
يبلقراالوارثحقفيبقيتولوارثوالوالدفيالوصيةدسختفيواالفرلدفيلواالوصية
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بطلفالماتغيراللحقظقهمالهفيحياتهصالفيانماحجرعليهاتهلمعنىاجهةومناليرتالذى
مستلةوصيمهثحوفيلنظرلهانفبهغيرمايوصىمالهفيمنفعةلهقلمفيالنهلحقهجمجرعليهأن

وكاللمووىواواألوزاسفىلشاواأبوصميفةلبهذاظوبةلقرااوجودخلمرجنبىوغوزالوصية

بنلثهبتههـالغيرةأوصىمنالمسيبفياوقالبتهقراالىوصيتذلدردتفعلانىوطاونالحه

يهراهوفيافالبهولميوصىلثلثوينفذالثلثاناثاذلكمنبتهقراالىرد
اإلرضينعلىعندميفعالمالايممانيفئضىفيجمثميقاللهيماللهافاوءىوفؤلهفعهل
يتهوفيغواالخبارءنمعتىعلىمددألفبثألئينالمالذللثفبيعهـلهوةبهةالتاولواأل

بالمميهمنوالنحنعالدعيانلمطاقاباقديكحثيتهووانبقايلهالينتصلكذوانلمالبمثابا
والنسبيل

وايةاتيعحىءالىاالشارةفتضىيمسفيعروأمىلهاالموصمحهبنةاوانوفولهفصل
لعغيراوصيةأنلىابذلكيشميرأنجمتملوبهلتعافهالهاسايمفيهـمرولذىاوىلرااعاةاوهي

مالصععتيكيىقالصلفقراجآلخلهتئاوغيردلغنىبامعروفةنتانجوزللغنى
غوذناأحيايفيقالذىلمصابوالسفيهواعقلهفيلعنععفاأنعندناعليهةحالمصاألمييقول

بذلكمايعرفعقلهمعهءنليسفأمامنبهمابوصونهايعرفوبئعقولهممعملمءنكاناذاوصاياهم
فييفالفتجوزوصسيةانهلماوهذاعلىلمدطىلهفألوصيةعقلىباعليمغلىوكانبهمايوصى
مباشئعنلعجزههأمييلينلىايكتاجءوبنفهلاليممثوهوالذىلعقلالمعيفيريداعفلى

يريدقاألمالدنجوزوصيةعنوأشهبوهبافيوفدووكطفهموذلديمبزوهومعأحواله
ينعمتغلأوفهااوجوهفيمالهيتدفالذىيريدبهنهفيهااواماالعقليبهعفوصفناهالذىبذلك

نفاذاتعالىاللهشاءبكاأوامابعرعقلهبهيبأوالذىفلمعناباوأهابالبطالةوحفظهتاثيرهعن
فافتهكااالفيلمجنوناعبدالملثتجوزوصيةقالصاؤةفىفافتهاحينوعىبتهناوكانتأحياقيفه

ىطذلكيلزمهلمماتعليهئملمولىاانادذاوامسئألعدالانكانافافتهحالفيدتهتبهوؤشها
ىول4نواننةبنكنااقالمالكعنبأشممحمدعن5روانلثهفىذلكيخموزبهيرصىأناال

الوصيةوعلىبهأوصىفاذاورتعلىسجزذلكلمهنلثفىلهيبأولمالمالدماسمنالنقصذلك
كثيرةضادمالسفيهبرادانعبدالملدلدةهامنمفيهوأماتدبيرامسثلىوصاياهفألهـهبدأعلي

دناوقالواليبطلعابهلمولىببراالجموزتدأشهبوقالنلافايلةفىمجونىومجبزلدبيرهلمنلا
هوتدببرعليهالمولىبوزوصيةابنكنانةوقالذلكبطلحفاذاالمرففيلبرعبدهتدلهالقاسم

ودالعمهمنانهأشهبفرلوجهرشدهوعدمتهصافيمماهنواغايمةحاالبعدموتهفيهوممااليةع

روىضههيدبرفيذاالوصيةحملهانلفاسمادناؤهـلووجهلشراهواكالببعلزمهفألالرزمة
عقدالزمالنهلكذبطلأفاقوانلدذحدفينفذوالوضيةوالتدببرالحمضههينهاتفان5أهي

الئتعدىلثكافيلوصيها

علىفتهارسولنىصاأنالقالأبيهعنوقاصأبسعدفيبنعاهيشهابءنفياعنممالكص

مانرىالوبممنبقدئخاللهيارسولففلتشتدباوجعناعءدلاحمجةعامإهودقعإلوسلمالله
لشطرفقكاللموسعلبللهاصلىللهارسولقالمالىبثلثىئصدقلىأدابنةاالاواليرتىومالذوأنا

مالمثيهكيىل

المجثمعنيهاألميهـل
عقلهفيلفعيفاانناعند

الذىوالمصابوالسفيه

يانانبهيوزوماأخيايفيق

عفولممنهعهمكاناذا
مايوضونيعرفونما

عفلمنمعهابسمنفأما

يوهىمابذلكيعرفما

عقلعليبافلى4نو

فألوصيثل

النلثفىالوصت

التتعدىال

افيمالدءنحدثتى

مديهفيعاهيعنثهاب

أبيهعنوقاصأبابئ
اللهرسولنىجاقالانه

ودقبهوسعلبهللهاصلي

وجعمناعالوحجةعام
يارسولاتفةاشتدبى

الوجعمنببلغقدالله
والذومالوأتامانرى

تصدقألىادتاالبركأ

افدهرسولقالمالىبثلى

الفقلتوسلمللهعليهاصلى
طرفا
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أنمنخيرأغنياتذرورنتكاننكلثاثكنيراوالنكاوسلمعليهاللهفلىاللهرسوفيقالإلمقال

فيفيلمانبحىأصتاااللهوصبهانفقةتبتنىشففقانوانكالناسففونعالةيتمتذر
تنلفانئكاوسلمعليهللهاصليللهاهـلرسهلىفقابىابعدأأأخلفللهايابىسولتفظقالأئكهيا

ويضربكافوامبكفيعحتىتنلفولعلدأنودفعةصةدربهازددتاالصالحافنهءلءطهـ
لهفيخولةدنسعدلبائسانلبهمأعقاعلىموإلثردعهمهجرابىألمضامللاونآ
3وعليهاللهلىاللههـلسعدماءذوسؤءليشبمةماتأنوسلمعليهاللهلىاللهولدل

بنيةمعاوىماوذلكعلىيدللفربامنىولمرءىاعيادةفينةسهاعالوةحذعامئودصلىاللهوسولفالالنمقال
هنا4لثاثواثاكوسلمعليهالله المرعىودعودالجنالرسبعأنوسمعلعهاللهصسلىيالأمىعاربفيابراءداهمروبدس

اسالماونفمثىنذرورننكانكثبرانك
جوازاخبارعلىدليلماقىىالوجعهنبفدباخاللهسولياقلتعنهاللهفىوفولهفصلمتذرأنمننياءخيرأء

ألىهاناةهـالىبذلكسبباذالكمجوزودينهانظرفياالىبذلكإبمههاذالهطرشدةالعإللالناسففونيتعالة
ويديهبنالحرثوىوفدواشانافهيعلممنبذلكبريودعائهبركةيرجونهبذكيرفيوزأنونفقةتبتنىتنفقانوانك
قالوعكاتوءكانكاللهوليارلمهفقاتيوعكهـوهوسلمعليهاللهليالنبىعلىلتدداللهحتىءنأصتاالاللهبهاوجه
فقالوارأساهقالتشةعامحمداقبئالقاسمورومنمرجألنكايوعكأوعكلىالأقالاتلطميافيفيمأللجعل
جمرهوادوأءأدبهرواللهالىأنأوءىلقدءمتأناوارأساهبلوسلمعايهاللهلىمهاوسولافأأاللهوليارسففات
وأثمأءلمواللهرفيهالرجرأومحبطوذالثاتههفطواالتشهصوجهعلىشماكانرسولففالاببعدأ
فانه5كتيرلمالسيراعلىيفعكانوانالفظاهذالىئةااالواليرثنىوأناذومالوفولهلفصنكاوسلمعليهللهاصلىالله
تكاوماادبعادةالقرادماعلىةتالاالماذلكلتكمثرثوااالفيكفيرملالبتهمالملفتثخلفلن

اانظونأنيمويحتهلللرحالتعدوانماكادتللنساءتعدالمالءنأثانعليهجبلتدوجةاؤددتاالمهاط
يهاةجمةبفدقاذاتصانهدأىاالومالهاستكئرنصفأنيهونملوقيالمالميمفردبتفتخافأنلعألثوفعة
رالنساهيربدلىابنةاالرىوؤولهنأبواانقامىقالبهرقبعدمماشصهعهمماببتىؤصفأفوامبكينتفعحتى
بذلكيوءىأنيريدبهأنلهـويفبلءهـثهتلهانمالىبئلثىصدقأفأيربدبقولهأنملةوبضون3بكضرو

فووالثلثلهوأباحالشطرثمءنالثذفيوسلمءناللهءليهلىصهالنبىفاهبردوهوفيالمقدارالصابامضاللهم
التصرفيضاهـأباحكتيرماانهدىذلدعفويتىاللهأبوالوليدرحهالقافىقالامحثرةباعلىزدهموالمحرمم
بالثاثالومسيةلهان4ءلىلماالقةداشةيةالوعلىإنافانعليهيادهالىيمغلكومالهنفيهالبائسلكنبهمأءة

لىاللهرسولالنالربعالىالناسلوغضقالانهابنءبامعن4أبهعنوةبئءهـمظوروىلهيرخولةسعدبئ
الوصيةفيكثادالثاثاتوالثلثكثيرءلىزولهلثبرأوكببرءهلوالثكاثإكقاللمولعليهاللهعايهاللهلىابلهولرسه

ديقاأبوبهراوأوءىبالربعأوءىانهعنهاللهعررضىعنوروىصيرعنهالتةالىوالندبفيماتو3أن
فقدزلكتولاذامسيئلةنيةلةالنبيهءنبهاللهبمارضىوصيتىفيتدصةوقالباظس

علههاللهلىصالنبىلفولثلثهكربايوصىأنلهفليسوارثلهمنكانانالعلماءعلىاثعق
تفظلناسافونيفكةعالةمتذرأننأغنياءخيررثنكوتذرانانكلثاثكبيرلفولهواوسلم
لهلفوارثلهنيلمفانئلةمهصالثاتعليمازادفيعالمريضمالفيللورثةحقبذلك

لهجونلعفلانهتالدنقولفوللطمعومجووزلىوقلهأفالطالمممافيىوالدلاطكمنعقلككاىبثاولهأبوحنبفةا
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الميتأوعىاذمسئلبنوهيرثهمنذلئطاصللتلثاكثرمنبايوصىأنلهنفلميمءت
عطيةابتداولميهنالموصىلفعلكلنهمتنفيذاذلكحازويكونالورئةصاذتهفاالتاتكربا

ذلكوالدليلءلىأبوجمدافاضىاقالعطيةابتداهاثاقولهفيلشاهـىخألفالهالموصى13

الميثهلاةلفسخوااالعتراضالمءنادوامادنرعأصازواففاذاالورثةولحقانماالمنحان
علىدامامنهدرثةلواؤهوانمسثلةلتاثاحملةبمنزويوعىأنفمللهنواذيأأنلةنزب
أنالمالتلهمفليسبكازإدءلىانماذتعاقحقوفهمانذلثووءلثكانءودلحموإسلثاثا

همحةنكاتتعاقوالمومىابثرضلمالابثلثىمئتعافي3حقوةالنثحقوفبهلمتتعاقمالىاوهيتعد
وادثوالمماتنذلثإتبتذ1هسنذ3وأأعلمواللهوصيةدونوثمموربموتباقىالثاثبا
متلوجههفيجمريهلىلواايئأنيهمااليمافىكتصدقسملقاافيازيدعنأبعدعنوىفقدرله

فليتصدقىلهوالوارثلنصرافانيافاتؤصبراأعتقمنوكذللثليهافليدفحيزلعزعبدابنعر
لبرفاذااوهوغيرفيواليصرفهبهأنيستبدلهليسلىلوااأنذلكوجهولمالايتفيلوأليبمبكاله

أوصىومنمسئلةلبراوجوهفىرفهأت5بيدلمنكانلبرساغاوهوفيإلصرفهنعكان

عنبذلكيتصدقالمواؤبنالببلثهدقيتمجزئهأنهالكقاللىفةمالهميحيلهرثالواقله
نأوغيرمعينمعينرثوالىاهالهنائعنؤدؤاللمومىاملىانذلثووجهلميتاالعنإسلمينا

ولوأوءىمستلوأحمأءلمواللهعارالنكلبهدقغيرمعينكانوانيهلاهعينادفعكان
نكتهمأساقةلىيدقعسملقاابنايدعنزأبىيةوارنضبيةلهاففىخيسةاليممالهمبعبسنىنصرا
بينهؤفيفالحمالسلمينمالهفانوارتلهيئلماذاالذىانذلكوجهوالسمينلمثاوهاله

ئاثهأكرفيوصيةسبهوذلهافلاالسالمحمعلىفإهـىكنيسةاافيلناظرادفيولمسالينا
نفذلهفانادنواالورثةذنادونلثكاحصرمنباأوءىذااوهذامستلة

عليهاللهالنبىءلىفانالمرضفياصدفةاثالاعليممالىبثلثىصدقأفأاناقولهفانؤصل
الصبهوزفقهاءاألءصارانهاذوعليانهكثيرعلىإنمثاثفياألفظأطاقواءذلكمنقدمنعوسلم

يادةفالىذلكزادعلينبعبعفيأومحاباةأوهبةأوعتقوضدفةاالثاثممالهمنلأتالمرض
والالئلثواالردالىالورئةأحازهانالوصيةكامهتذلكضهمينكلأفاقفاناعاةهيموفوفة

ضتذافهايعايلزمهبلسفقالوالظاالحبموالوصيةحممهحمالنالهبةضفهذلكفيبريض
الثموسلمعليهاللهصلىيلفالهففالمالىبثلثىأفأزمدقسعدقولنكذعلىوالدليلاصدةبئأوابةأ

أعتقالذىفيمينفيعرانحديثثانليلودعوهداودمافين4وهذالتاثكثبروالثلثاقال

ردوإننيناعتقةبينهموسلمعاباللهملياللههـلرسفأفرعغيرهملهأدبدوالمالستةضههيفي
لقاضىاؤفدقالالورثةلحقمالهنلثىفييضلمراقيلالحجومحاندبتذا1مسئلىبعةأر

لكسوةواكلاألفياالنفاقمنفدرصاجتهعليدؤيمازاهـالححمبهيتعاقنهامعونتهأبومحدفي
ومالسرفامنويمنعالطبيبوأفيواألدويةبةسااليةمناليهتاجكما5وشعرلعالجوالتداوىوا

افماعتهمعمىفيفكانرتتهوأويستفيدهغبرعوضعلىوإمالذلداالنلعادهارجءن
واغاالمالبعينلميتعلقالووتةقالن5لهثراواعبالبمالهفىأنيتعرفولهقالممتنعوذلك
طناذالمواالدتياعلببعاالمريضءنوالفيعلمجوعةافيمالكعنوهببئاوىوربمقدارهتعلق
واذاباعمسنآلالموابكبيعهوهبتهبوأشمصمالفابئاقالبالورثةأوضررذلدمحاباةفي
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ازءنهاؤددنلثهكثرهنانتوانمازقدوثلثهالمحاباهنجانكانتفيهةءمنعبرهغلهليسداعه
هنهافيأقالثمسلعةفيأسمفجن3الفابناعنالموازيةوفيمالكعنزيادبنعلىواهرالثاث

بانخيرالورئةعاباةفيهوانكادتصانرهـفيباةمحاذلكفينبملمفانغيرهابدعولماتورضهص
لهيثضىعيهمىوقالأصبخعنحبيبافيروىوخلهبنلثماعليهلهيقطعواانيبنوازةاال
ذهودلباباقىفيالميثمالبتلثمافطعوهوافاماسالوهبافيهفيلوبىثهيمبراثمفيهماالمحاباهممه

لىفعسدالمبعفهمالنثهمعبارااختافتغاواثلثهفيبانهمحاوهوأنحدوامعنىلىاهاتعودأللفاظا

أناتاعلمبالفانفرعوأحمأعلمواللهألمياةتناولصةلىفصداأللمبعفولحماىمتبيان
لكذأنيلزموهوالللووثةعيسىقاللكذلهليىوأصبخىعيهفقدقالو3خذهلعبداثدنبفيةفعأد

اليوملبيعابومالمبيعفيةوانمايمنظرالىسمئلةمنهافنأخذبفيةاالثمالثأاءلمبريدوالله
المبتحهنفيإبتاعاأنذلثووجههأوغيروارننالببحنسواءأصبغقالهالباخبموت
لكطرأذنماجمهأونقصتلةالكبعدذدتزانلبيعابوبمؤيمتهينظرفينجحبأنلبيعايومن
وفيهذلدمنهيباعأنذلدأوأوصىفيهابهبورقابذفهيفيباعلطوامسئلةكاماءلى
نهالحألالالالكذأرىالقالخيرلمتأحرامنهاقائلدفالةفيلأصبغازقالهفهوفههةبامحاوالأباةمحا
ومنمسعلةيردكالىدبالعيبجمائزحتىفهوخنفهباعليموفرفنهاذلكووجهلهأخبرابهبردلم

حلنوالودئةالىاوددميفذلكهوبذلكأوذوجهودخللذلكاالفيوجقنرضهعيفيبنهانحل

وانمالهاحمبالقبضفالتفويئالمرضفيأثاطبةذللثووجهالموازيةبالمهرمنوجةالىوتتبعهءالبث
المرضذلكمنماتانالوصية

أنىيقهضلناساعالةيتكففونأغنياءخيرمنأقتذرهمانتذووونتكنكاوفولهلة
ورننهبفاأنهماأحدوجهينمنطونلكؤدونهونجيرلغيرهؤلهخيراسعدواالفالفالدةذلك

كثرألءلميهجهالذىوهذاالناسنيتكففعالةيدعهمأنن4لنفسهيبأطاناساغنىءنفى
والمثانىمسهعلىذلكفيفى2بماورلذريتهوالخعهبااليريدافياألغلبفيلىأمنفاالناس

نبناتاضمماالنالئرالبرهوأآلخرةافيلهأفضلأنهلىاوسلمعليهللهاصلىلكبذأنيشيريحتهلنها
البوهوأعظمبعدمنهمنعملةمنأولىمئهفربمنصلةواماالننينلاحمذالثفيهـنيمأنيحبب
والاللهواعبدواوقولهبةأومسكيناذامنربةمقرمسغبةيآيماذاذىيومفيأواطعامتعالىلقوله

ؤالجاربىلفراوالجاردىدينوالمساليتاىوابىالقربذىوساناأوبالوالدقيشيابهوايمآمث
عديهاللهصلىعنهولمادوىالفربذاثمالوالدفيفقدماسبيلافيوابالجنبباصاواالجنب
الرضهابذلاللهلخيرمنسهلقليلاتعلقاهنعمالهبتلثىقدئعلقالودنةقواماالنالحديثافيوسلم
واغاورداألميفقراءعالةبعدهالورثةفتبتىاتألفهالىيهعدىأنمنفيهتعالىاللهلحملئسايموا

تركانالموتاذاحضرأحدمعليمبتعانيصاللهقالاليتريههمندونغنىزكانبالوصية
يدعالأنخيرالهنشرالنغنىاولوكانخيرفيهالغنىأنحذايقتفىنلجلماوفيلوصيةاخيرا
اهأغنهورنته

يقمفىك6مرافيفيمانجعلبهاحتىايماصتاللهبهاوجهئشنىنفقةقتنةانواؤكوقرلهفصل
بذللثوعوعهملاأللىاسانواالالحقاءوأدسثرلةواففلمهواالله4يدبهاوأراذافقةلةاأن
ؤفاقاأنالحالنمابىكانوانأثهميامهمايطهنوانلمنفقابهابؤجرلتىلبرااأعالالخيرمنعلى
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االفسانوماينفقهجباعليهولكبيرهنهامعكرنااللهواليسىواليععيعهاليهملأههعلىاالنسان
دةلعباواعةلطااعلىىلعقوالكفصدبذاذاايؤجرفتهأبعنفسهعلى

بعدبمةيخلفأنللهابدبراببعدأخافللهايادسوليفلتعنهللهارضىوفولفصل
منهاهابرالتىاألرضفيبقائهاشفاقاءنوسلمعليهاللهصلىالنبىمعالمدينةالىبهاأانعراف

أنعلىهذايدلأنومكرةذليهاوفدهابرالتىااألرضالىبهمعأصالرحيلاعنلهالمرضومنيا
ولكنلفتحبعدامحجرةالوسلمعليهاللهملىلنياءنوفدروبعدالهطحلمينهرةلهاحم
يديرتعالةبلفييهالملمنلفتحبعداالهجرةأنهلكذسنىأنجمونعندمجتملوونيةدجها
يتوفيأنلىلهالزمحقهفىبتثالهجرهاحمءفانلااصفبلمنوأماحلصبعداجرة4افهخالة
فعليلصدانألثابعدبهةيميةالهابرأنأذنغاانهالحضرىابئلعألهاحديثلتأويلااذعلىيدل
عليهاللهصلىلنبىامعلمقاماورمهعنهالرجوعمنمنعوفدىحقهفيثبتلهجرةاحملىههنهذا
لحمااهذلميلزمهحتلةابوفبليهالمنوكلطايةوالهلنصرةواأقامحيثوسلم

يريدورفعةوجةدبهدتتزدااالعألصالحاملفتهتنافاننكاوسلمعاديهادهصلىوفولهؤمل
انانكنالهبربدبةأنيحمتملوددجهبهازتعألصالحاماتفهفتظانانكأعلمبلهوا

كلةيخلضأنلثاقواعألصالحافتعملأجلىنسأفيأنبمعنىجنلفأقأحدهماوجهينمخناف
اليبطللمرضاووةضرجرمنهاهانتىاباألرض5قا4أنمعنأفيكونهـمنهأشفقلذىالضلفا

الدنيافينهيخايرجعوددجاتهفيفيفيلهبةالصالحةممتواألعالنهافماعلبلهحزلهنأشب
فيهاعلىالموتالىضرلمرةدوناالختياروجههاعلىفالبقاهالهجرةفلةمنطنماجمبواالخرةوا

فيدادانهوسلمعليهللهصلىلقولهنجاكةبموتلناخبارلسعدانهفيهلتأويلاهذاهليةفومفول
هـوبثكةضهيمنأنوالىلهجرةبعداعليهكانماعلىورفعةدرجةآجمهلمقاامعلصالحةاباألحال

فكيفقيبرالمهـادرجةاليبلغهجمةعلىبكانالتأويلهذاعلىبمةولوكاقالهجرةحمعلي
ورفعةةدربهاديفأن

بعداالبفاكالقلفاآخرونويضربكأفوامبكينيفعحتىتخافأنكلعوفولهصل
فأقالعراقعلىسعداميانذلكتأويلفيوفدفيلبهوأصاوسلمعليهاللهصلىنبىامنيموتمن
وتابلفرأولئكففتلهمهمبعففأقىفاسقتابهمانالشعوممعواالسالمازدواعنبقرم
أميولىوفتالىوسمعليهللهاعلىبعدهبفائهلىادةشاايكونأنعندىلمويكبهفائفعوافعهمبه

فيالضرروكاناسفقمنواستضربهالنغاسققمنبهنتفحوشوغيرهاوقادالحهالكوفة
بضروجملدأنينغسنهأعلىلهئننلكذ

مجتملبهمأعقاعلىموالكردهجرخهمالصابمضاللهماعوسعليهاللهلىمىوقولهؤصل
لفةوكالعقبعلىالرجوعبابوهومنالهجرةممايؤوفيبمةاالختيارلبقاءمعاأنيريدبألأن

لهمالهجرةاهفامنلهجرةراادالمدينةمالزمةعلىوعوخمهم3ةتوفهوأنلهجرةامنبهللهابتدأامإ
طهماتانلهوقالسعدرنجألعلىظفوسمعليهابلهصلىالنبىأنوروىثهمجتولعمحهافي

بهافالندفنه

يئببنلذىاالغةاعندأهلبائساةل2وخبئسعدلباثسىالكنوسلمعليهللهاصلىوقولهملة
فيكراذجمهاتاوسلمعليهللهاصليللهادىسولبرفالهوقولهلفقراشدهلبؤسأراعليه
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لمعإلوسهاللهصسلىالهبىلهفكرهماتئبهاصوولمبمةفأقامزدأسلمكانولةهدبنلسأنفيهق11
افيودوىبهاومكمحهالىانمرفشهدبدراثمخولةسعدفيأناخالوذكراوزدلهذلك

االولولوالةسبعسنةسبمةتوفيالطبرىوقالالوداعحجةعامفيجمهتوفيانهالليثجمبرءن
اداوتتضىةاذوبمةماتانلهزهـالموساللهءلميهصلىالنبىظاةساظاذوأظهردىء

بهاهاتلمنونأنواهابمةاختاوالمفامانذالثأنيهونامااوثاجرئهفيتأثيرابمةبر111
فياجرااجمةءنماتمنفىانهوأحمءلىأءلمواللهباالختيارأظهرذلثوئعلقكانوجهأىعلى

مءلىوالتردمجرلىالامضاللهموسلمعليهاللهالنيءصلىوة3ؤتقدأجبولعله
هـلءاللىويةلىجلينالهبثاثيوصىالربرلفييقولمالورمتيحيىقالأعقاولمالىكايةهمىصكييىفال
صدئقوالتخدفانقالتامالهـحدالععدئلثفهذلدفهنظرقىاوصئمقعافالناميخدمبئاثبومىالرجلفى
مت05غالىءويقولللرماله

فاثأممتهبدبمااارلهدمخدااصىكالهنأانعهمجاأضمنلدحاىخدبتذمةبامنلهواحدصىمنصلىمجإصخدلماصالعبدنهوصمماعاشفألنادمبشا
ةحواؤالوصهعلىأمةالمسئلةهذشداصاقعتاشدئاعالخدمةلهجعلتالذىماتفيوجدذالثصفينظرفى قاساالمهتمالثلتالدد

حاليليلىأبفياوقالفيواىلثوروااشافىواةأبوحنيةقالبهوالداروسكنىدلعباحدمه
يرتنذللثحةدناخكنماههـذاأنالقياسجهةودليلناهنهاساةهـاوولالطحاوىوقالذلكنيمتفومدالعهة4خدفان

ذالثىأنجدارجازلهدأوسكتئةبخدلهأوصىذلكءنتاذاطفرعبدلكالعريةالذىمجاصدخامان
هءنافعذانولهمانةوالدليلءلىحنيفةلىخالفاالسهابنةأرادأنجممالموصىانيعلمأناالإثلشهبالثاثلهأوصىا

تاذاهأبوصكلالقاضىممهذلثقالأخذعوضءثاكالمنشأجراماعفجازلمنبدلحافلهأءىالذىاصومج
أحديهأبوابأربعهمىحرففيهثمفألناهاعاش4ظويشدملرجلبثاثسالهأومىن9ذالثمنلهلعبدبثافومابخدمه
واحدظلةفيتكاؤيهاسواالمحاصهوفعتالتأيفيؤساوتائكاعنهااذاضاقالوصايااندفيأخذصالعبخدمة

الوصيةمايوجبلهأخذالموصىقىالثانىوالبابشتىاسومجاةنحتاةواحدأوأوفاتووؤتةخدمنادنوا
التعمبرءوالبالطيرومدةهـبالةالمحاصةفيالثالثوالباببهلهأوءىماعينفيالثكلهءخدضيقاقارته10منأوالعبد
وأحبمأءلمواللهبعضعليالوصعايابعضتبدئةفيالرابعدرحصتهدصارةالهنت
ديملتةايههافىواذخالثلضدضيقبالوصاياءةصااافياألولاب1لهجعلتالذىماتافاذ

خمجاخأنحاالمااليارولطواليصبيناصميهنأامانذةيةأنايامبأيةءلىالوانذلكأصلعتقالعبدهاعاشخدمة
الثاثانةةبهوالضمالهثاثرجلأوصىفدنابرهـءةفىوأشهبالقاءمابئوقالمايأبضالب

ةحنيخألفاألبأسهمبعةأرلىاتبإنههلثاثاكاقمجميعهآلخوولوأوصىأسهمسةءاءلىبين
ةالقمهفىاضلالتةىيفتضةورالوفيلصةإالتانولههانةوالدليلءلىفينصةانؤهـلهءهـفي

ئالثةفلنوادسانسلثلثاانتةوفدلعولافىهـائضلةااحغذولذلكأثاثاكالواتسع
معلجيعاحموهذاسهأخاثألثةلنمفاولصاحبلثلضاخهلثلثالصاحبفيكوقداسأسه

ثألنةالجيعباؤالجيعوربعوابىعهـدالمنةوالئكأنالثالنةالجيعفىنالالثلت
أوصىومنسمئلةوأحبمأءلمواللهبعهرإثاكماحبو5ذإةااالورثةيدزملذالثاثاباعأر

لمتاهلتكالصاحبأسهمثألثةخمماءلىدلثاثافاغالمالادسوسبعبدووآلخرمالهبثاثلرجل
استوءبضاثاتباالوصيةانذللثووجهالموازيةفيأشألقالهدئلثهالعولصاحبئثكلفي
بماأمكنالجوازوالوصايامبنيةءلىهـسدسوبالعبدالوصيهدذلكبهدزائمبهيوءأنلهكاناما
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رولميذكلعمروبهأوصىيدثمكمإلهـقبعبدهأوعىومنمسثلةالقاصفوجبذلث

مماقاوابئمالدعنعبدوسفي01رواثمابنصفينطوبئفانهاالولىسيةالورجوعاءق
عطالوجمهوبىالعاالءقالبهاوالثاثأوهاحملهبينهمالكانتدارانضلووكذلكوأشهب

لمالافيمقدرحقوفياالصةهـلمحااعلييةةمبصعاياان51فدمنامايلناخرودهـالوساوط

ففدذلكذاثبتافرعلعولايدخلهالتىاعوضكالمواريثدونمالكالىميتعنتنتقل

الذىعبدىيقولأنمئلاألولعناآلضرجوعلقولاأنيتبينحتىمابزانهلمواابناحاص
أبوممدالفاضىوقالولللفيهفألءئالتافلميقبلىفانهـلعمروفهذارجوعيدلزبهاوصيت

ددالثافتنننهمافهوبلفألزرهولفالنعبدىذاتالايةوالموازالمجموعةكرفيوذمعونتهفى
الذىىعبفولهوأماةسظافيهلتمثريكافوجههـلفالنوهولفألنفأماؤهـلهلمورثةيبهفن

غيررمبربتدايدلىبهأوصيتلذىاعبدىقولهأنلكذفوجهوعرهولعمروأنهيدكبهتثأو
لداظبرؤهذاجميعأنلديقتضىوهوبعمروبهوجواوابالجبهيقترنحتىبنفسهمستقل
يدلىوصيةميونعبدىنعروواذاقالهجونعبدىلالعتدكالوظميعبسالوصيةفيدنقل

بتفسهقائثالقوليناحدمنواكانصفانلعموومإلونىدبعرخ7ساجموألمجلسذلدافيلطثم

بهأوصيتلعبدالذىاهنقاللمدونةاوفيلتمثريكاالخرفوجباالمايفيدهفيداال5سمتقالبخبر

ىفماألولىماينقصخبرهااليةلوافيكانانقادمالكفقدل2خررلفالنهووصيةلفالن

عنلبينالىجوعوانمابينةوغيرعتملىمعندهلماكانتناقصةنثانيمةابانبصرحفلملهاناؤصة
بالتعريماالعتبارافانعروالىزيدمنفدمعرفتهأويقوللعمرويدبلهولىيقولأنيةالو

مسثلةأعلمواللهبه3خرالهالموءىجميعهأنعليبالنصاعتبار7والوالبهلهالموءعنبصرفه
بينهماانهوأشهبقاسمابناعنزيةالموافنىالجنبىبهأومىثمووثتههنبعبدلوارثولوأوز

كثصريكذللثىفافتضوجهينقىبهأوءىنهاذلكميراثاووعرلوارثايبزملودلةزايجلموان

والفياألجنبىنمعيبفيوالخياولحمدلىوازةاالنجينالخيارفيهلوبثةرثالوانصيبأنالماي
لممتياألأنالمدونةفنى5غيرالوارثلهىارثوالجنبىولوأوء6لعبدالثكاحملذااهنهنش
افلذلكدودصعيرلهبهاماكاناندادصيرلهالىألثيرلهاالنهلوارثالوصيةهذهذلكأنووءنثاتافى

بهاالنهاعطاتأثيرالوارثلوصيةورنتهكانبهلةولوارثءنجنبىأوصىذاواعليهاألجنبىفدم
فهولرجلبهأوصىعبدثمبعتقأوصىومنهستلةعليهاألجنبىمبىافلمدولهلمبهنما

وحصلعتقيبدااالموازيةفيأشهـبوقالمملقاافياقالهبعتقهوصيةهـالوأوكذلكرجوع
العتقأبومحدانىاقاةماذكرااصماةابئافولوجهأوأخرفدممبدألعتقاانأبومحمدىلقاةا

فولووجهالرجوععلىلالمغمنلمافيهذلكمتنعافاذابتدائهابمترلةالنهفيهالمججوزاالشتراك

عنالرجوععنىبذلكوليسفلتافدمنجئمعتافيءااذايتينالوأدمنبهخغاهابأشم
ابنزهـلماعلىبيوانفرقلعمروبهأوصىثميدلىبهلعبدكالوأوءىاميعبستلعلةوانالوصية

بينهماوالفرقبتملبكوصيهالعبدبتمليكملدوالوصيةبازالةوميةبالعتقةالوصبأنماةاا
فانوأيضاالعتقبيننهاوثوالصجمعوغيرهىالتفلفيالمحاصسةفىبينها3مجىابزلميكصأن

وبعفهابتمليكقبعضهابعهكاناذاثارواليحاصلميكالفيمتاجهاذالينهاالوصاياصحاص

رجألاصثميدبعميدسماكأومىنوسمتلىواللهأعلماالشتراكمعتىيدلءلىوذلك

سادسمنتتى2ألهـ
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نفاناآلميوهبيسألبناعنيكيىبئيكييىروايةمنعةلعتاففىعبسطهكلععبآض
عبدرجوعصلهييةهأهيالقاسمفيالوبينرأهيولمتغيرالالوصيةنفذتذلدفبلمات
لبتدقةلعرجومماوانلرجللبلدعلىالكذفيهالهحعنهيتعهدقأنكالوأميالوصيةعق
انوهببنافولوجهوأولىالعهقنلالبادبذلكعبال4قصلوأعىوكذلكالوصتمن

اللفناالتامامنفماقابلهأولىاظاصاالفظكانتعارقهااذاالعابمواالفظالخاصالفظا
بئاوفولمحتملوجهعلىيثناولهالعامواللفظ5غيرالبعتهلوجهعلىتحتهقعيتناوليمااظاص

وفولالمتقدماظاصاللفئاحميرفعالمتأضبعامااللفففيأنحنيفهمذهبأبىعلىمبققاسما
عببولناظرفيهابمايغنىلفصوليامأحفيلزلهذبناوهذافدأصاوليأعلىوىأبوفيا

جلمنبهمالموعىكالنااذاالبلدذللثفيمالهعمجبدفةالممنافاسمبناأكمهطىاليممهان
أوقالانيباعأوثميدربعبدىأوومنسمئلةالعتقوكذلكالبلدؤلكفيهاله

بيعوبدولىانيفولءبدىاالقالوجوعالهأشمهبعنوالمواؤيةالمجموعةفنىهمرومنبيعوه
انبينفرقغيرانههامضىذلكوجهيدكذلكويعطبتائثمتومحرمنوليبمحرون

منبيعوقولثميدلىبهىيوأنبينومروأومناالطألقعلىبهىيوصثميدبالعبدلىيوهى

أحدتأئيرافيبالبعيمللوصيةفجعلومرهـلقالثميدلىبهىأواذاههابيعوقدكانوعر
لبيعواالوجههذاقءنالتفأشبهتكالماؤالبمابهالوصيةانمالسناولالببعوذلدأنالوجهين

دبهقاليدثملىبعبدهىأوومنمسئلأعمللهوافيهينابللعئقاهنهوالضضفليكانيثض
لئاثاحألفانسوالفآلواظدمةوابرجوعهذاليصهـعةالمجهفيأشهبقالولصرخدمتهذلك

انلثالانيسالوائحرواانرنتهفكالتلثعلمجلموانجيعابالسواءواستغألهاسقدما

االستيعابظبلةواالطألقعلىىالمهمهزمنه3اؤلىلعبدالخدمةاودمنلماانذلكوبهوالميت

لمافدمناذلكفييانفذساوالخدمةاستيعابيفتصاذللثأيعألنبرفبتهلهالذىأوساوى

يتانءلىالوصحملتيخمااظسدمةتكونانولمينافذلمثأءنهاالتمثريكعيتينالوحمان
قبعهأنتبتىمحالفانهمنهتباعخرأنالحدهماوالبرفبعهبوصىالذىبمترلةذلكوليسذللث

منوأنتباعوههاحدمنمواعلىوصيثهمقتفىعلىلمثريكعنداملمحروفيمنبيعهلريدهح
ردبذلكيردولمببيعهلماوءىبهاالنهكانهلهأوهىلتىارفبتهبدليدالنهزانينالويصرفروكل

هوثمسنتينعبدمجفدمةيدلىأوصىومنمستلةثمنهلهفقدألئيدلىبهوععيثهمنهألقدم
بسهمينلسأهيناصاحبيضربتينسهخدمتهفيصانمايقااسنةمههبخدلعمروأوصىثم

خدمةافيلماصؤإلناسنتينيخدمقالهـصثمثماسنةيدزيخدمولوقالبسهملسنهاوصاحب
استتنىنهاذلكووجههـعةافيالقاسمبناممهكالهاشفيكونرونلثاهايدثاثاولىنةالس
أومىثملعتقافبلسنةنيةنثااالمسئلةفيواستثتىلعتقافبلسنتينخدمةاألخيرةالمسئلةفى

ففدمنيةلثاالسنةافيالخدمةلعتقاوعارضلعتقاهعارضمةمناألولىالسنةفسلمتسنتينبخدمة
لصروبهأوءىونثمهعبدهبعتقأوصىالذىبينوالمسثلهذهبينالقاسمابنوفرقلعتقا

لوصتاتكنفلمالحمئابتباقمسئلتهفيوهواسنةائلدفييبطللعتقاالنذلدرجوعاؤجعل
بواحدسمىأومىيدشملىلهأءبدبثالثةأوصىومنمسثلةرجوعاءتالثانيةالسنةبخدمة

بدوالعبدلىفالعبدانالثكذللثحملانالقاسمبناعبهسيءنروايةلىلعتبيةافنىمروضهبم
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إلنهماوالعبدانفكانلتمثريكالعبدالواحدوفعافياقذلكووجهبنصفينهمروبينوبيفهاثلتاا
أوعىبمضالدلىلىابالمائةيدوعرورأوصىومنمسئلةبههاأفرلمنساالةذلكنساال

ذنكووجهالعتبيةفيانقاسمافيواهءيهمىءنربخمسينوعروؤيهأذيدبمائةيدفليضرببهالى
أوعىنهنويدومرلىبهاأوءولماءةالولمتثعدهاعليهلمنمعينةالمائةكانتلماانه

لهأومنىبعدانبمائةلهفقمدأوعىيأخةيدبههاهيرأوزلماثمكماواحدلكلكلثابخمسين
يدنلنالىفياكوبئبفمسينوعويضرببههايضربماتةلهنواظسونفسقعاتنبخص

بدنانيرآلخروأومىمالهمنبجزءلرجلأوءاذوامسئلةوأيمأعلمللهوامروثأثاولهلمائةا
واثانبةيةالتسبزءعلىاثبدئةاحداهاوايالتدففيهانألثالوضيتينعنالتاتوضاقسماة
فيالثنآلالتابالىوايةأبومحمدولقاضىاكرذلكذمامةالمحاثهنلتاواالجزعليلتممحيةاتبدثة

التمهميةالوصايامنبابكدفىالجزء2ازاولىااللروايةاوجهأبوبردضىلغااقاللمجوعةافيسملقاا
مميةالتاالنلثهافمطدتلهلماختىيعلماأللضاالكلهـالآلكاافتافتبألفلهلوأوء6ةاأالفىى

بوجهافدرلمنصءلىالجزكدءن3يةالتههانالثانيهوايةالىووجهالجشءحمالىورجعث
سققاقلللىماجههانالئةلتاايةلروااووجهمحتعلبوجهالاالوصيهلهدوالجزالتتقدغيركأمل

قدانهالمحاصضصحنونءلىستدلواةالمحاالىورجحإالخرىوردأولىهمااحدافلمتكمنبالوصية
صاحبهمنعليهأدخلبماحدمنهماوانتفعرصا

ابهلهماأوءعينفيلثكايقحعندلهالوضيةمانوجبلهلمومىأخذافيلناذاامابا
فاقصقوبعفهاعنعفماالعينأواناأوياعروضعاءئخاوأنتكونضيةاانوذلك
ففدالثلهثيحملهمعبنصقبعلهفاوصىبعفهـاءينوومفمهاعرعنىأوعهااالتربهةعروفنت

بالمخالورئةالفةأموالءريضةولهثروزديخاراعبعبدثمنهلهاوصىزيادفإلنبئعلىوىر

حلوااالحازةبينواوخيرلهائممماءنلثهأويشكلاليسعهاالؤيمالهمذلكاهبدفليسالهنخاصأن
ئلهثمالهفيالتصرفتولهلتكادونوهبالعهدىأوةانهذلكوجهولميتامالجيعبثك
الىعندذللثفبردلتلثاعلييادةأواكبتعيينهتلحقهممضرةااللوجهذللثمنمنلورثةفليسى

لرجلأوصىمنانوذلكمألمثأحدقولىعليوهذافلتصسامنبمالهيةهوكالذىالثلثا

بهولميثابثكفيهأواليقطعفقالهالكؤهـلفيهختاففقدالورثةيبزاؤلمثلثهدثرءقبعبدوهوأ
بالثكلهيقطحفقالرجعثمالمسئلةهذهفيمالكزيادعنبنواهءلىرونةبنكنالملدوااعبدقال

وأشهبإقاسمفيعنعهالفولينوىووأشهبالقاسمابنهواختابهاالموصىالعينكتفي
كالوكانلتربهةائلثالىردتلمشبزالورثةفاذاإثلهااتءلىعايةوهذهاناألوللقولاوجه

الظتأنيخلعؤبللوماتالعبدانبأشبهاخعالثاذماالقولوجهوأوديناظلباالىمعظما
بتلىوصيهاختصاصىعلذنكدللهالمومىضمانهنكانلماانهذلثومعنىسيةالولبطلت

اعروفىلئركأوابدنانيرولوأوءمسمئلةئلثلادعلىمازوانمايبطلعنهافالينقللعينا
عروضهوتباعفالينافيويهابدنافي2صىوأحاضرةصالتركالعرانتاذاالقايممبنافقال
إلموازابنقالوتعطىصقالعرتباعحتىواءإيهبرلميانالثدثلهواليخدعالدنانيرىوئعط
فاذازكلميتايةومىوليعجللغائباوابلالدينالففيسهالتعياقضرةاطافيوهذا
العينالمائةمنالميتوصيةؤلعجسلذلكبعظرفألينةدينادبمائمةوأوصىوعروضادينارمائة
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الوصهتصاحبلتاثاجأواذاتالمدهأوءىعالنقلانامايوجب7ليسانهذلكوجهو
لثركاافيفانكانمستآللهلموءىأواالووثةمنأباهلمنبالثلثبانفطعفألتخييروجههعلى

لمةسيندنانيربعمثنرةأومىنفابرهـعهفيأشهبدقالفةبدنانيرلهىفأووعروضىدنالبر
يهادفعصاضرهيدبوممديرأامئهيخاقالودوابرفيقوركاوسراعروضغيرهاولهعينايفلف
بحنمسةلهبيعوانايخألخداالخسةلعينامنسخدضولولمالورثةذلككردواالدنانيرالعمثر
مازةاالبينلودثةخيرائلههمنذللثمايضرجلعايئامناثركةنيملمانالمجوعةفيلقاسمافياقال
خدعفىالخيارفلهموالدفيالعروفىوأبنبالعينأستأؤعايهماذاكعبدالموقالاللثاثلقطعأؤا
لثكاؤدعلىهالمذتنةبالعينيتهوانأشهبقولينوقدتفدمانعرضنزلةبذكوليسلتاتا

وساؤساعثتهمنئثهصلىاأوعومهافبهيصلهةجمضورمنةيةهقنللهانململفاابئافولوجمه
بهتيممرعلبلكيتيمممرذلمأخرىمنفعةلى11الهنفهمنينتقلأندأراوخامةفعقامهلعروضا

هذاللعينكانفااللعروضانبعرمقاالستبدادوكاظهاالستبدادبالعينوءىنيمفلمبالعين
ةاالحازمنرثةالوأاذامعتىآخرانهوفيهنلتهوىفرلمفردةالتركأاحملهصارلمفرداالحم
ؤجنالعهبيةفيانقاسمابئيحيىءنبنيحيىوىوفدرالتركهئاثالىالقاسمابئقولعلىتنفل
واحدلكلىيعطانهالثاثكثرأذلكفكاناظمجوآلخربعبدوآلخربدارلرجلأوءى
لقطعديناربمائةآخرللرذلكعفلىأؤءىلهسءيتالتىالعينفيالمحاصةلهماثخرجءنهمبم

بعفمهأوذلكبيحوالبدءنؤدعالتالوصاياالنقاللهمىهاسالنركأدونجميعفيبالثكلهم
حتيجاؤكافاالالعينازكةايقتضىعندىوهذاللهارلوليدأبواىةلقااقاللعثقاإبلى
ونفاتن51اابوألعيناصاحبنينالمحاوقعتبإلعينيةالولدأمهنهائيةبيعالى
كانتاذاوهذامسئآلاعروضوهىأوأءهانؤيهاعيناجتهعانركألمااثاثالىعيةالو

بهذاويدلىبدبعهالهبهذاأوصىؤجنألشهبوعةاففىأودينانمائبةكانتانضرهطالترقي
مايخرجشهماواالنفذذللثزماحضرصئاثصامنخرفانصاضرانوهماهرولهبعينهلفرسا

مانصف4حدواصأءطىلعبدهالةوامالةلفرساضرثالثمائةالحاهعبمكانهـفانالحاةءن
قولاوهذلغائبالمالاوهمائاثيعطأولثاقالنصفاهـهماأنيعطبينلورزةوخبرابهلهأوصىها
لهماؤالموءىىأنيعطةالوردلميجزانسنزسضنوغهذالوقدقيالموازابئقالبأشم

اتنقوانلهحذلثاثااءقالهحلثاثاالىالومتالثنقلأشهبفوليلىفمنهئشعلىونكابحضر
يدعلىفيأنؤيهاالوصىاستيعابالىغاينقلوابهاىالموالعينفيالوصيةتيعابالالمالغيبة
الىبهانقلاقوءىنأافيالوصيةاستيعابمامنعكلالموازانافيفولوءلىممهاالتركةنات

لرجلأوءىؤجمنالععبيةفيالقاسمافييءنسكبئصكيىوىوفدرالثاثعلىيادةالناثكالى
ىاةةنةالورثةوقاللهيعجلىهاأنلهالموءىفأرادأوديؤالكائبااالماالدتانيرولىبركبعمثرة
ويفتظرماكابهلنفسىفيتقابالثاثلهيقطعواأولعشرةالهفامالمجلىايرالورنةفاونعطيك
جمنةالماجمتمونبئاعنومطرفحبيببناوىورالثاثالىينقلوالدفيالمالتغيبفجعل
رثةخيرالوغائبفىهوسادينارصاضراالمائةقىكههفيوليسدينارومائةبعشرفيلىجلأوءى
يهةالتئاثلهأعطواواالوصيتهالغائصالمالمنلهوأتمواالحاضرةالمائةأعطواثاؤافات
كذلكمالقالهابنالموازعنابنلفقدالقاسمبنابقولفلناذافرعكائهاوحاضرها
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لعتبيةوازيةالموافيبغأفقدقالنكانبمالولهصاضرهالهنالتخرجنةنيرمببدنالهأوءا
اتمعهموانمامماحضرلميخرجاذاأوغبرمعينةبدنانيرمعينةأوءىمالكفولفيابماعندأسوا
نثاثايعطفالورئةيجزاوبمثاثاااصبمولمةنيرمعيتالدنانتكاانسانفاالسفيورأىؤهه
جمرملنهالخرامالكبقولمايهلةابئوأخذامالكأحدفولىعلىيدأبوعديراشيخاقالشئكل
سطماشعلىالمالفييةجارىفبدنانيرغيرئينةأوءىانوأماأصبغقالدالدافيلثاثالء

الئريهةثاثلهونولوالبهلهمااوءىلهئمحتىمابيمنهومنثاثهونضماصضرصوياخذرون
فلملمائةاأرادتعجيلتالمبالنأبرألتعجيلامالكووللصوابواجبناثولهوإلالموازادنقال

لتلثانحولخراملمزذلثينفذله

أءهـالعيناغيرهاولهيدعولمدنانيرمعينةبعمثرةأوءىذاالمجوعةاالدفىاعهوقالصل
أويعطوارةلعثايدفعواأنرنةلوفلمغيباوالدقيبيعهءطلهاجلواالبةلاابعيداروثاكثيرة
وأرضاوأوعىدوراالنالثقيكلمنفيلعتبيةافيقاسمابناأصبغءىروولجيعاثلث

منالسلطانواليايعالميتناثلهيفطهواأواياهاأنيعطوالورثةدلزمدنانيرةمهفيوجل
خمالامحلنازلمةاالمعاقههـذفعلىلمفترقوالغائبالمالاوفيفيهمالكوقالهقالدنانيرسةهـفيرهود

علىفيهكتلفثاكومعنىأوديناغائبالمالاكونهـاعابقمتةنانابعةأرالوصيةلتركةائاث
الوصيةءيناوهوانفكونبعراوبنىعرضالمالاباقىوعيناالوصيةتكونوهوأنماثقدم
وأوعىصغيرهوثمرةأخضرزرعلهنكانوسئلةبيكلهـالينتظأاهـءهةاباقىمعيناو
ألهلويعطىواليوؤفلرفيقافليبعبمالالومعايانتكادؤيفافانؤوكلتاثاقءثاببوصايا

الوصاياعتقفيكانانوأماقلمااخذواثكةبيعفروارعالىبيحانفاذانضمالوصاياالثا
نواليقهممبهعرعالىببحفاذاحلويوؤفوصيةفيهن4ألحدفاليباعلرقيقاببعضؤاوءى

رعارلهمفيويهلولابقيةونؤيقمهذلكلووثةفياساناالرعالريباعحتىوالغيرهثائلهلمالا
لثاثامحلمهتقءوثفيباعرعالزحهـيحلأحدحتىمنقلميقلرؤايعقابمبعهولوأوءى

ويعأححرعههمايبذرهأولفيرعلىأمداانيطولاالأصبخقالسملقاابناعنبغوأىعإمهواهر
رعالىويرجأمرماحةنهمفليعتقالعبيدوالضررءلىالحيوانبعطذلثوفيكعثرةاألشهرا
منوالجمرجوغائبحاضرمالولهعبدهبعتقأوءىفإلنيةالمواؤفىمالكعنأشهبىوفدرو
اليسيرةاألشهرمنهـبةؤجمابمالفابئوقالهفيعتقالمالتحيالعإحتىيوففالحاءمرانهئات
ذلكبدمراحضوكاصحضرغيرضعرولولمالحاناثلهدماهـلهاعتقنهـجلدلأشهـبوقال

المالظعالالعبدجميعفواليقالماليؤيسءقأوعتقهتمحتىذلثثاثقزيدفيهءتئلة
أكثرتألخذالمهأشهبهاقالهلوكانسنونقالالبعيدةالمدةفيالقاسمابنقالومخوه
نلكذباذفرعرثةلوافاعلىوؤ5لعبداباقىفرفصاراطاناثستوفىاألنهندثهن
وضىلعراتباعيصبرحتىزيةلمواافيلقاسمابناؤقدقالصاضرةعروضلتركةوانانيربفلهأوز
محدليعرفقالبالقجةلمالاتجهيللورثةايعرفحتىبعبدلميعجللهأوءلذلدانوىويعمل

وفيوخرالهومينفرأنيهوناالساعتهمنلهالمجوعةتباعفيبأشموقاللثاثانكلوجهض

وأحمأعمواللهلثالثةوا



66

ومدتهلثعميرباصةلمحاافيلتلتاالبابا

ماللعبدئلتواهوسثمماهاشلععووعبدهمةبعضيدولىمالهبثلتبومىالذفيمالكزلقال
غررعلىيئلعهوامتهأفلثفومفيةزلمواوايوعةافيألثمهبقالنعبدنفوثماخدمةننلميثا

بمنقىبالباثلذىأومىلهابهصاصصادلهالنعمابةامنهمافمياجعاللهماتأحدانغبرمضمونة

عتقباظدمةلهلموبىاماتاذبقدرصتهردهاوالعبداخدمةمنهاحدمنوالثلمثيأخذصا
ألففدلورثةولممجزاغيرهولمينركهوصسنةمعبمهبحدمةرجلولوأومسثلةلعبدا

فالناسنةبثلئهيخدمكاألشهبكنتأفولاظدمةالعبلوتبطلالمجموعةيعتقناتفيالقاسبنا
وصيةلماماالتظدمةاعلىلعتقايبدأأنرأيتثملميتالعبدثلثاناذاذلكهوصكايفعلثم

القولوجهكنانةفياوتالهالفولهذاالىوجعمالكتماالولالقولييفولمالكنفالميث
والبهلهأوعمىعااظدمةأيعمالمتخرجهذاءتقثلتالخدمةكمتهجيعهلوأعتقالعبلاناالول

مناقذااالئلتانانتاقلقولاوجهومنهماعثقاظدمةلخدمتلزمتااستاطقالضفيبفي
فهيقبمنعفلمالعبداالللتهمنلمبعتقالوصاياواذاابمطاليفنوذلىلمعبناالعتقالوعاياقدمعن

والمهاظدمةبابطالذلداالواليصحمنهالتكماحلعتقإنفاقيوجبوذتالوصنفؤالئاث

بالنفقةأوهمرهباظدمةلوصيةافيلمذكورلتبهيراافدنذلثاثبتذاسمئلةوأحمأعم
مالكعنبنكناةاوىروسنةسبعينوزالعتايقوغرهايعهرفيكعنهاروىاشهبهمره
زيادبنعلىوىورسنةئسعينالماجشونبئامعوننمكنيالفامىاومحدفوروىسنةفاتين

عبدلوالمائةالىالسبعينالمففودمنفيالمواؤالتعميرابنوفزمانهمافيعهرأهمارأهلمن

لمعتادكالبامرالهاابةهىلسبعينااناالوللفولاوكمبرلمائةواعبدالحمبنبتهعبدابنللها
تبينالجاحقيراسفمبأنذلكفىحقيعمرعليهمننبذلكواليحملنادراذلكيدعلىفيغاوا
نماوشذتنتوانعليعهيادةالىوأمالتعرفوالعمةامعهمرفديبلخانينبافالقولاوجهو

كابالحياةحمعلىانهبالمائةلقولاوجهوباكانينيرأولىلتعهانجمفالمرعقحمفييهون
وانلمائةاوهىننازمااليبلغهاحدفيلذىامنإالهيمهمفاأومايفومالباليقينالموتباعليهفأليقصى

مبرالفكرذمنلمفقودافيوفدتقدمالحدمتلهىاالبرشذؤبعئمذأوحاليفانهحدالبلىغهأدى

منمفىينظرماتعميراناوحمسمئلةئعالىالله4شاانلمقصودامنهبلغهذالىاأضيفاذا
لهبمامجفاصزلتعهبرامنالوفتذللثمنبقىلهوينظرمالوصيةاالخذمنيسفقيومالىهمره
منلهيوف3واليعطيهاليدرىموانمافلناذلكالنهالوصاياسكنىأهلوالوالكسوةالنفنةمن

الىفعناجيعهالوصاياولواوأهلونابالوونةضرالتركا3جيعولوأوففنالهالوجهاالبهذاالوصيةا

يؤمنيهنفلمازجوامفامعلمواداوأبطلناميلوصيةامنيالفطعناحقهلوصاالورثةوأهلا
منهحقؤالماكالوصاياوأهلالورتةوابعالالوصحقهمناستيفاهالىبذلكلتعهيرليتوصلا
لوصايابذلكااهلاصفعمروهمرهظدمةبالنففةاوالهاوصاذواسئلةوأحمفدهأعلموا

واللهيرففمعوتتهفىالقامنىابومحمدتاللهيوفأوالنفقةمنةالمحافياليصااصابهبدفحفهل
لكذةبللمنيةالىتخترمهوحبالمدةلدافيلكونجهلذىالكذفغايسفاالكزوجهوليهايدفع

ماعرأوفعرعلىزادمرهذلدفاناذاثبتمسئلةممنوعوذللثالئعميرلهماءج7للفوفد

يايقاصوبئوصاااهللىادحرهنفعابعدامافقىلقاسمابناعنموعةلمصوايةذلمواافىلكذعن
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أهلعلىعيرلمىوماأعابهفنىوانالودالىروصايابعدتمامشمنهبقانئمفبه
اهلويرجعءلثعمبرايؤتنفانوالقياسم3طنمتعسمبرلهولميؤشفالوصايابثى

لموهوءفنىانهـلهمعكنهلفمالوضاياابردعليأهلنهافولهالبعئدلالموإنىبناقالالوصايا
انكوالثفيهآلحدبمميالمالهمنومالفبهصاأوهاأصبغقوليالمناصأواهوالمعايمعير
قبالنئهموتهأومقبلىأعطما5دنافيمبرلفائشافافيولاللفوارجحهذالىاسملةاابنا

سمأفولالقابنابقولوأشهبهوفوليفنى
بعضألوضاياءابعضئةتبدفيدعلراالباسا

نثايبداواومتلتابفيلبالذلميتادمهماالىاالينظراوغإرولوعةافيبوأش3لفاابئالظ
لىالينظراكالهالذىاهمذوفيددمنهوماهعلىدأوكذافبلكذااآلقحمرريئباألوكدفاألوكد

أنمالهفىذلكفاااجشوقلمابئاعنحبيببنانظرففدقالطالقهاوفيكرالذفيلمهتامهمافد

فأليبدأبإأوكدولكنلرفيهوذبتلتوعطيةضهميفيبتلعتقنعنهفأماماالبرجعيرجعنه
لصريضالناعداقعليلصحةافيلمدبرايفدمانسكليهئسونيكمالمابئاقالهلذىاوهذابألول
فيلمدبرااليضدمنبثلهماالعطيةفيقولهاالطألقعلىويلزبمالرجوعنهلهليسىلممةمدبرا

أناالالرجوعنهلهمماليسذلكأوظهالألقخطأفتلعنبعتقالعمةفيوصيتهالممقطلى
باهربحبهبناوقال4وسصلمدةبرامدلكذعلىفيلزمبهلبةلمطاافتثعينبذلدمايلزمهبدير
لفالنبهاأوصيتديناراعشرينذلثزيدواسكلىوقالباككاةوراتالكفالبهذهولوأوزذلد
نهالهوقدتقسدماوعطيةعتقمابهلءنلىالةالتبدومنعلزومافيأصبغفذهبوقالهقالبتند
دوالسوابعتفهلموصىلمدبرواأنهذامنفحصلفيندبيرالمرضلنبدئةاشرطذلدوانيمنع

بتألوعتقفبللمرضافيالممةأوفيبهالتىأومىاةالىبموهذهفععفاالعليأصليمعله
الموازفياقالهذكلهفليسفيهافرةبربمءثمأوعبدهعتئبعلانواحدفأمالفظفيمعه
البتلعتقعلىمفدمةةالىانالقاالطعليممالكعنالمجوعةفيلقاسمابنوابوبن51وروا
قبلةبالزالوصيةأوكانتايامعاالوانكانتهذافقالحنونوفهمرهالمرضفيلتدبيروا

ولوبالتدليربدى3خرعتمقبتلثمفدبرعبسدابرىءالمريضانالمجوعةالقاسفيبئاقال
بنالقاالموتفيامفقانففيهالئلثحااليرجعمنلهماقدئبتإلنهالعتقلبدئقبدأبالعت
عليالترثاءهنوجهاطالمرفيقديمالتفجعلالهوأهاللثهسذافولفيسكنتلفولمالمواذ

الندببرمعكاتافيلمجوعةفىبأشوفدقاللصفيألمدبرامنممافدمناعليهلزميواالطالق
هوعليهمقدمةكفاراتواةكافاكذلصلبعدبيرلتفاواحدوانكانظلةفيوالكفارةةار
باالدزميةالوفيلثفديماساسلمدبراقدماناوكفارالفيكاهبرعبدهثماوصىذادوا5لمغيروا

ذلكذاتبتاسمئلةالواحدالفظاحغفيكانالواحدوماظالكيدفيالتاوانماراس
قاألشهبلمريضاداقلموازيبدأابنواالعتبىفقالالئكفىيهونممابهفمايبدختلففقدا
ليرتهوفيفيهالقاسمابنفولواختلضمتاالصسداقمنركانأوانفيألعتبيةهالثعن

الصداقوؤدمالموازنهـوالعتبىاقالبهمالدوأصالبهولموازابناقالةلمدبرهيافةدمالممة
بالمحاصىماإلنميةئالتهيسوىرواالفاسمدناعنوىررالمجوجمكةفيعضدالملىقالبهواخرى
المجوعةفيالماجشونادنوقالالمالرأسمنفيكؤلهنحتلفالنهالصداقبتفديملفوليافوجه
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والمدبرلمالاودأسبالذمةيتعلقمعاركالدنالمرضهذامنصحانووجه2خرانههوكالجنابة

لمرضكاافيهايلزمهقدهاعلينفالممةقىلىنمأفياالخرانهالقولووجهلتاثامنلةالدنة
ماقىتفدجمفألخألفاالشينهذنفاذاثبتتفديمامسئلةالمرضفيالهئلقالعهعلىيقدم

لكفارةواةالىانكرهذوهومافدمناالمجوعةفيأشهبلهاالمأللنلتافييمونماعلىكل

وللعثقبانعتقكتصلمصةاحالالؤمبيرأهيالتدانوأصابهممالكقولوجهنتدبيراعلىمقدمان
ماعلىمقدمةنتفبالهثرعمتقدمةالزمةحقوقهذهأنأشهبفولووجهلتقديمافيثأثير
لمدبرفقدقالوالصداقاتفديمتاذافرعلوصايازاساعلىفدمولذكنفسهالمرءمنيلتزمه

مالكوقالوالعتبيةالمواؤيةئالقاسمبناوقالهارمنفيهبمافرطالوصيةالموارإجممانا
البرقىبهاوروىأوءىاذاللثيريدبذتووالمرضفيوابتالقوعىفارةكل3عليمبدأةةالىبم

بناوفولدبرقالدةصةالىعليتقدمةواكةالىعلىثدمفييريدالمالهانبأالثءن
فارطاولعاملعامهتهبوصايافيأوءىاذاالواضةفيالماجشونن4اوقالالينابالقاسمأ

أودفةأوعطيةقضهميفيومابتلأيمانفارةوجزاءصيد3اروقتلظوكفارهفطرهةوز

برذلكوعلىءماؤيماممافدفرطجبوءىةالىضأعليمببولدفذلكليسنأوأصدقبس
ممهااكاجباتهذبهافأوءىاذافيهالمفرط1الىبمعليمفدمالمرضالمدبرقىلذلكوالوصايامن

بهوجمىدمبأمررفرااةالىبماناألوللقولاالوصاياوجهعليهىوتقدمبعضعلىهافبكلاليقدم
وجبهاوالصوملمواتاكا4نةوعليأوجبهماوعلىهلىةتءنماههقدماعلينفبالشرع

كاةارعلىيفدملمرضافيلمبتلاانبحبهبناوقدقالنفسههوعلىأوجبهكدكاامثرع3هنهابا
ضمهميمالةباكأوءىبهأرادانهولأفقدكنتمالكممهؤكالهزكاهعلىمحنقاللوشاءالنه

صفةهذوأمانتهالىمصروفةنتلمااالعندضعهيقتضىوذلكاقدمبعللنهللعتقبعدا

قيكتابكاةاكاؤلمنابتقديمفاذفرعأعلمواللهالمرضوصاللعمةاحالبهاالوصيةتأساوى
ةرعلييبدأذلكولثاثاقدفماعتبهنميكاص8سوالماشيةوالحبواالماللموازؤكاةاونا

أنصمونلماان14فولمندمروةلىافطاؤكاةلمالثمازكاةتبدأأضهبلواسنةهـالفطا
نتفالقر3نبنصانهاواجبهالمالزكاةولنابتقديمةوجهافطرسواءاوزكاةالمالةذ

هماعلىحدااتقدمفلمجبعانواتانمازانىلثااافولاووجهباخباراآلحادتةمماأؤوى
بئامذهببعدالمدبرءلىكاةالىفاذاقلنابتقديممسئلةالماشيةةوزلعيناكاةاالخرىكز

ديمةالخطأوجهوجهعليلقتلاوعتقلظهاراععقبعدهازثمالموابناكتابفيفقدقاللقاسما
بدلوالعنسدعدء4عنهبداليجزىلعتقالهذانوأدضاظابالثرعبوجومنعايهامافدمناةلىضا

ارةانكةلقاسمابناالموازءقبنامدففدووىلهاوأمافتلاظطأفتلكدوهذافيفكانت3للزكاة
شاءاللهتعالىانالجناياتبهافيوجوتىبيانردوسهمدالهفيجبةبواإذنيمستالظهارمفدمة

عنطموثالفتلاوةعنكةمايعتقفيهلهمافانكانقلضاالتلثءنوضافيذلكاذاثبتفرع
عنورنتهأخرجهاحدةواغيررفبةلثلثافيولولميئلفتلافيطعاماإذاللكلظمارنفذذارةكفا
منسأفىفانعنهفيطمهاللعأليظهرلهالفتلعنيحنرجالىأنبغأحبأوقالماشاؤاأيم
يةرواىولمحاصةايةوغيرروالقرعةايةغيروواماندةاساواافول2خرفيوهذاشاؤاأبهمالدفعنذ

بناانظهاوففداللمءنكفارةيطماشاؤاوأمافولهأجمالرفبةءنيخرجأنفينخييرالمنفذللوصية
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أطعمعغهممايطللظهاربعدذلكبقىفانتلالةعهقعلىئقديممبأيةاروايةاوعةافيالقاسم
لتعذزالصياماليهالغرفينهقلأنعندىذلثومعنىممنهاللهأبوالوليدرضىالفاءىقال

ثمالموازبناابوفيسعنهأطعمئمنهيبلغظهادؤلمعنبعتقعىأنهـفيكنانةاوفدقالقلعتوا
الطعامالىانتقلتاذااأظياوفأشارالىالعامائمالطعامعلىقعتامافيهيبدأءلكفاراتا
فرعالوصتفيانعتقماإلفتقلءنرتبةبهاءنقصترقالتالثاثعنحصتهامنصلة
رفبةفيبهأعيناستينازادعلىوانمابلغأطعملستيناطعامالميبلنيفانكوعةأفيلقاسمافيال

كانالهمئينكئرمنأالثاثمندعادلهوفيتلشمنأفيكفادهلمالميطمانهذللثومعنى
التبطلأدطالوصيةحممالنذلثتداقالوارؤبةفىىناالباذلكيئوالأولىذلكستيعابا

القالالووثةالىأيرجعالبلثءاففهاقفتلبمفارةااليوضلمانالقاسمالبئوفيلبالتبعيض
بهايعانأصبغقالعيسيقالرفبةبهافييعانفيل

نىأنالىالقرويينبعضوفدذهببينهياالمحامسةدوايةعلىلزالهمماذوايسءئفصل
وعندىبالمحاعضأشبهاذورفبةفىبهأعينلقتلوماوغبهحمهارأطللخلمماوقعاقمابينصصلفاا

فقدذلكفينثالماجبئامىلوفداختافأءلمواللهادمفينهـلينالرؤبثينأصابمايقمممانه
لبباسأبواقالبهوبيفمايقرعالقاسمافيعلىعبدوسبئاوروىمأخمجاصوقالابتدأبالقتل
لميممااقدءتاناأليمانادئجكفارةلظهااطعامالموازئمابنفىكتابقالسمئلةاالبياق
انءلىاأليوكفادةعليهأقدرةاعدماالععنهاليدقلأثبتؤيهالعثقاادالنوالظلقتلاكفادة

وفدفرعبالتقديمنأولىأثبتفبهقلعتاحمكانفاالتقديمفيتأثيروللعهقلقييرا
اأومخربهاتفياأوزانفأماؤجماءلمعليهانكانتااليمانطفارةانمايبدأانهمالكعنوير

عايهاغافدمتوارمضانالفطرؤىإرهصمكةسمثلةابالصدفةاياكالوىوهذهفالتبدأ
داح2ربجنثابتةفاندؤىلفطراوكفارةلقرآقابنصثابتةلجايئاكفارهالناأليمانرةكةا

صبالضنابتةاالفطرلكفاوهيهاطغاؤدمتوارمفماقفععافيلتفريطاثمكفارةمستلى
طةلى3أمالقياساعلىمةمقدأخباراآلحادانفولناأنعلىباالجتهادثابتةنتفريطاوكفابة

لفطوادةذكرتأثيركةالحقاأبامحدعبدرأيتوؤلىمعاأنيقابؤياتوعههايتساأببهراضىلقاا

وأحماءلمواللهطر12اإرةحكمهاحممكةأنالىبذضاءولعلىلةايطسيذكربهفارولملنذروا
افيوقالبداللظهارللكفادةإذلقتليبدأبهفاروقالانيقافقالفيهافولهواختلف

دوةابيغيقرعانهلعباسادأعنوىروأبوجمدعبدالحقوقالولينبالقضةالوفيلماجشونا
قالمسئأممالفاالبئالمجموءفىالعباسلىالذكرهالذىوهذالمدونةاهافيمعنىانهؤيل

المرصقلفدبيرؤىواالمرضفيلبتلالعقاثملظهاروالقتلاهـبعدعةزيةلمواافيلفامماا
وهواألولاأليمانثمكفارأتاالطعامثمعتقبمافيهويبدأهنهااراتلىكةاثمموعةلمصاؤىوفال
ووجدتموجبةالسباببىالزمةأمهااالمايقدموانمافدمناءلميهعنداالستيعاب5أوردالذى
إنالموازيةؤى3القاافيوقالوفيرهروالعتقدلوالالمرضؤىالعتقبلةبهاالو

المرضفىالمبتلمطرفوقالغيرالمواذيةفىهالثوقالهيبدأفيهوالمبتلالمرضؤىالمدبر
وجهبعتقهالموءىالمدبروؤىالثماوقالهيصاصانلبعتقهوالموصىوالمدبرفيهالمدبرفيهيبدأعلي
الموعىفادقابذلكوهاأالرجوعءنحاليهمااالمرفيؤكهوالمبثعلالمدبربينالتسوية

سادسمنتتى22
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الموصىبافاقةالمالدأسمنالبخرجبعئفهوالموصىالمدبرانومطرفمالكفولووجهقهبعة
قهبتلموعىاعلىالمرضؤىةالعطبهليبدأوحبيمابفيالبافاتهالمالبرأسمتعلقوالمبتل

ةمالكفولياختلفالموازيةوؤىباالفاؤالمالبرأسيتعلقإئهمنذلئمماقدمناهووجهبعينه
بعتقهالموعىلمإلبرعلىواالبتليبدأفقالبعتقهوزالمعلىالمرمقوالتدببرفىالبتللعتقاثبدئة

مالكولة3خرهداأنبلغنىويفاصمونأشهبوقالبواشموهبوابنالقاسمافيقالبهو
والمدبرالموضزىوالمبتوليبعثفهالموصىقالانهبعررأشهأصبغحبيبءابنوروى
متانأنماضانقالدأنهلهاالضاللقولأشهبواحتيبماثقدماألولالمولماللثحتيواونيقا
أفولاألولولاةباولموازافياقالموثهفيعليهفنسلىالحدهماصفلميافألنفأنتتععففان
النهأشهبكااللنلبتالالعتقلهفلىتعجلصفأنتعهنمتوانصتفأمتانلهقالالنه

ثمضهميفىعتفهبتلولوكانعاشانحمرفيلزمهفأنتعشتانفولهيبتىوفهيفيباعهلوشاه
ومنفرعفطهيفيعيقهفيرجوعاطوظهالعندىنوعتقهلنفذحديناثماندا

بةالموازفيهالكعنوهبفياوىفقدربوماياىوأوصبتلهالهرجلعلىبصدقةفهههيقىؤصدق
وقالهعنهيرجعأنذلهاهعينبعتقالوصيةأيضاعليوتفدمدينابناوقالمةمقدلبتلاعدفةان

حبيببئاوقالبعدهاولعتقاوصيةؤبلالعطيةكانتهـلطسحهوعبدالملدقالالمجوعةفيةالمغبر
صداقافذلثبوارثإلسأوساقءنإساأوأوعدفةعطبفهيفيبعلذااجشونالمابئاءن

لعتقلبتلااالعتقالوصايامنغيرذلكوعلىيدبعينهلشيخأبرعديراقالالوصيةعتقمبدأعلى

القاسمبناوىوفيهافرطبزكاةالوصيةمبدأعليوالمدبرفيهالمرضفيالمدبرمنأولىوهماأولى
وأماءلىالىأحباويبداهتبيةافيوكذلكوصايااعليالبتلةالصدأفيتبدئةتوقفانههالكعن

اللفظحممهحواحدومالفظفىكاناذاممهوهذافرعقالضفألويمدأبعينهالعتق
هذافقالفهسحدفيواممافيكأعيكاناذالعتبيةواوعةلىوايةزلمواافيحدفقدفاللواا

هذابتلأواذبتلفدبرهذاثمفهميبدأفيولولغاسمابناقالهاصابعدموتهبتالمخذاصوبرمد
ىالمود2نءلىالصوماعليفيعمااليرالتكلهءننبتالنهباألولبدئدبرهذاثم

واحدلفظقولنافيوهوسنىبينهالمماتلمتعملامفىلواالمجوعةفيبأشقالفرعبعتقه
بعدفورؤورفىكانماوأماهعاماواحدفموفورحدةواعةفيكانهاةفعالوائلفاسمابناوفال

وأهابعضلفهبعفهمبدأبذكرامبيدانافيهىساوةبهىالموصهقلعةوامسئلىمبدأفاألول
هامتصالكافىنيمهالمدديهالذكطشمباألولبدئودبركذلكحدواحدقبلبوافبدألمرضافيابتلاذ
صانيفاؤالذانغيرفيبتليبدأثم5غيربرلمنهالمسكوتايهتيسإلثمبههـفألنيقوليبانلكوذ
فيةمن3خرنصفهبملثمضههيعبدفيعيقبنلولوسشلةبهوأصالكماؤولفيهيخلفولم

بعدموتهمنثلثهاغايمهمئتمذلكالنمهلميةالذىلنعفاعلىعتقهبملالذىيبدألعبدالملكالمجوعة
النبعتفهالموءىعلىدممةمامهواسهمامهاسهعلىنقدمالبتلوالعطيةعليهلميسآمماتحنمولو
فقدقالهعبدلمرممقافيلبتلاوعطهةالبتلقوأماتمسئلةيدزمهئذأثوعنهلىجوعاله
المحاباةيعنىوعطيتهعتقهلدانكانوءبداأشهبقاللعطيةاعلىيقدملعتقاانانجوعةلمدفيا

سازعلىمعينايفدمبعتفهلموصىانممستلةلمبدأفهواباحدهمايبدأأنمعافاهاوقعالبيعافي
والعليهعبداسدممنشخصاأعتقسالنبعينهلعتقاوانمايقدمأشهبقالمالكقالهالوعايا
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فيبعينهكانلعئقاالوصاياغايبدأعليامالك5ءنوغيرقاألشهبوالغيرهاصدقةقىذلكيفعل

االاليبدأمصاأببناوقالبمالاقبدئةالأشهبقاللهفالتبدثةبعينهنومالميمأوغيرملىملى
فيكالثىبهالعتقاقداختصالشراءأوالعتقالمهماةالىؤبةاالوألنقولاوجهكهمافيكانما

ذافلنابتفديمهاسكلىؤهـعلمئعانكالتىبملارفبةالمحتصاالثاقالفوليووجهملص
سملقاابئاكاوقالمدفيلتىافدمتكلموعبدامالدوأشهـبعنيةأهـاافنىجتمعاالوصابافانا

فيلتىاشذاناالمنأجعوالعاالاأنولااللقولأشهـبغواالصايحاماكعنموسكلةالمصفي
يبدأتهلداعبدالذلكءجالوصهاياوعليغبرملكهفيلتىااليبدللوصاياوأكثراتبدأعلىهلكه

معينانفهمامملقاابنايةوار4وأوغيرهبامثناعوهشرااالضالثمولعلحريتهفتتمملكهفيلتىا
لثلتاهبلغمامنمتقعاعولدخلمنكاوالمسماةمفيلتىاوالرفبةفرعملكهفيكالوكانتا

فياقالههبهاؤجمايعسيرصاأءفييبلغلمفانلهارقبةقعمايشترىادخلهاعوليانيغيرعينهاوالذى
فقدقالثمهراالخرالىبعتمقوناجزاعبدهبعتقأحداوانأوءىمسثلةالمجموعةفيوهب

فيختلواؤجمابعدمنهلبقلىاويقدماألجلقصؤجمافربصانيقايةذلمواافيبوأشمسملقاان14
ليوهمانوااليومطونأنبهثيرإالالشبأشوقاليبالشهرفرالفاسمبئافقاللقربمدير

سمالقاوجمةالفيالصيففىاالخروانكابأجللىيعفقاحدعبديهأنأوصىوانمسثلة
يمبدأبالمؤجلالملىعبدوقالسنةلاألناذايضإصانالمواذفيافيكتابوقاليماصان

مافانمطويلالىأجلاقكانالمجموعةوفيوالسفتينكالسنةبعيدانأجلهوانةالوافيقال

رفبةوهمامدآنءلىبةواالكضاالخدهةوئسفطبهأومىحدمنهمابفددماوامنصفيعتقانيقام
بالملوالبدبرموءةافيفىلدقاالعبداأوفوربعففولىحدةواعةفىذلكنغيرمعينة

نتبدثةلفيهاننالوادخاناامعناهاندطفظبمثئاخغعبدوسبناقاللمؤجلاخدمةأمنيهفي
أجلبهواقترنلعتقالىاىعقديفيهانعقدؤماواحدمنانصاقاسمابنافولوجهلبالممنا
اليقدمأكاذلكمايففافلممالهانتزاعوامتئعالسيدعننفقيهقدسفطتفانهيةعقبوالي

ومنمسئلةجمزهعليهفوالمجابتلععقنهاالخرالموازلمقولابئاحتيوالموجلالعتقاعليه
هاتينانذلثووجهمالكأشهبءقذيةالموافيدواهتحاصاعتدهوبعتقلبهمبعتقىأو

عتقعبد3خرلقدملبهولملبهمبعتقولوأوصلكماعنسملقاان4اقالغهفيبعتقوصيتان
نهامالثعنوأشهبلقاسابئؤقدقالالعتق5عبديباعىأنومنأوصهمستلىكالب11

أنللهءلىؤولهلنذرمثلاثمقأبومحمدعبداطلهستآلظالوصاياعلىويقدمنئمنهتلتهحيو
فولالىبادهشيوخبعفوعلوعبوذمناسبموسهىأهيايذكرسكنعلىمسعكيناسستينمأط
بعتقلوصيةلنذداابعدىقالطثمتهعرفينذبردؤجمقلشيغأباليوق4مينذرفيجمنةموسىأب
يبدأبالعتقبةزلمواافنىنةمعيدفبةلبعتقوبمباطأوءاذوامسئألباطجوالبوممينعبد

وروياهالقاسمبئوابئكنانةاوقالهماالثواهءنورأشهبوقالهصهرورةىىلموهـعاواوانكانتط
كانتواذامسئلةالمعينهالرفبةعلىالصرورة3اطمدمفقالوهببنهـداوانةمالكءن

وىروغيرمعينقالعةنوانرهوانصرعلىيقدمبهفيكتالقاسمابناففدقاالغيرمعينةالرفبة
رةولمراالحجدمدةأشهبوقالىذهولصراالومعايامبدأعلىمنئشلقايممكلافيازعنالموابئا

صمجاأنابهفيهأوافقالذىالقاممابئوفولاراضةفيوهبابئالهوغيرالمعينءلي
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فيكتابهلقاسمافياتىلأقؤالالثةهذافئبثعينليسىالذلعتمقالوصاياواأهلرهاصروابمب
ابنبهنانةلهوفامابإناصيكالموازافيوايةروالحجدمبووافيأشهبوفولالعتقيفدم
فانقغيراالنة5وغيرةوللعربالحجالوصيةفيوليسليهامندوبلعتقااناالوللقولاوجسه
لنيابةاتدخلهالحجاتمبنياعلىأشهبقولأنيهونمجضملوالموصىدونججممنعلىواقعالحج

صكيرالحجءنكانفانمسئلةوأحمأعلمواللهالصرورهشرطولذلكوءىالحجويهون
فلنااليفدمفانأولىرةغيرعروعلىيفدمفبانلصرورةاعلىقدملعهقاانثولنافعلىرةصرو
عهاوالوصايافيبمهلشىالذىبالعتقبدئدةعروحنانأشهبفقدقالدةالصروءلى
الفاسمأدنوقالهودةرانجيراأطجاعلةأكليبدأوأصابهمالكالموازعنافيوقاالحجعلى
وقالهشرماسواءالتاهثوالوضايافيغيرالصرورةوحجبثعبنةإلسثالتىارفبعةحبيمابافيوقال

بالحبمالوصيةكرهمالكاأنانماورفتفماالحجالوصاياعلىتفديممنوهذكرالذىوهذاأشهـب
أففمل4ومخوهاممابعضوعطيةةطصدبثثلأوءىاذاالموازيةوفىمفاأفعنلبالعدفةالوصيةورأى
اللهسبسلوفيكينالمساقىثلثىقالومنماالثقالالعتقفيىوانمافيهفالنبدئةبعضمن
بدؤايقوذحتىخلهباةوفيكهابهذلكنشسيأبدأ4هـادينارمخاموالىمائةالنواةالرقابوفي
فيوىدروةأوكدوألىنملتأثيرلكونهانثاوالتقديمافييلةالتأثيرالففهنهاافيبدأماعلمكذعلىاكذ

نمايبدأمبدأواصيتهفيىلموصهاكرهماذليمهقنهاهالكعنوأشسملقاادناوغيرهالمجوعةا
الحجالوضاياعلىنماتبدأاهذالىفيبدأفبدؤاكذايقولأناالوالطتأخرذكرهوكداألوكدفاال

هاإهففألنلوعاياادينوبايسهفولنابالمحامىوعلىمنهلوضاياأففملثراساالالنلوصيةايةلماكرا
فانهقلنابالمحاصةاذ1فرعةالمحاكيدوجبتلتأافيفاألتساوتباوكدوإلستبعضمنأففعل
واللثمبعضقهطرذلكتبعضأنهووجهلقاسمابناقالهبلغحيثمنالصرورةللحجوسعبمايكج

صذللثرعنفوانلوصيةاتنىنةكةولومنمىالمحالهأبرؤثبثابمكأننأمفانمناسمكه
ىايهمذ3نرولةلفألقكذافيقوللخهفيىيوالذىفييقولمانتيكيىقال
الوصاياوصاياءمأهلانيعطواندونيخيرالورئةفانثلثهدعلىقدزاعهرثوفيقولمالههاالرون
وبئفثئلتهايهماؤيسالواالميتمالالوصاياثاثأنيقمهمواألهلوبينالميتمالواجيعوياءذ
نفاناصدؤوصايابركانتاذاانهماقالاعلىذوشبلخاهاوابالغأرادانفيهمحقو
منهينقصولميزدءلميهلمليهموصاىكلاعددواحدمفمكرلكلوذمعينبنلهمأوعىمنجيع

يدلزءفقالأوءفالموازيةففىشكالاللفظابعضفينوالثلثالفهيقالمحاصتتنقصهأناال
ووجهخسةؤضفاوالروسطسبهاثصفاولتاوسبعةالوولانولخالدءمثرةولعمروعشرة
ولوقالماخمهنواحدلكلبيفمالعمثرةاكانتاولعمرويدعشرةلىلوقالانهعندىذلك

هـويدلعذقالولخالدءمثرةولعصرويدءشرةكبينهمافماقاللكانولخالدعمثرهابتداءلعهرو
أراداننوانالثةواظهمهلىفالخمبيفكوبينىالىافهاأضالتىثرةلعاانالموءىأدادانكان

اكهالعمترةواالىأضافلتىاسةنجامنلكفالشئلينهولينكالدوالىأفمافلتئامثرهاله
ةالخمحالىاونصةاكاصهفهةالثانفيافيدتنلطودنىوالمنازءنالوءهلىلىضالواظه

اثنانأيفمامنهالهيصيرذلكلضالدمضلهيقولثموضفاننانولعمروؤمفيدسبلىفبكون
ولممائةلفألنفقالأومىوءنمسثلىانقولؤيهاهذايبرىفعلىصفؤدوظالدسبعةؤص
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عناصبغوىوودرهمماتةلهانرأىهالانييمفيبحيىروايةمنلعتبيهافنىيهئمنأىيقل
رادفلهمالدرايهاةغلبواندنانيرفلهالدنانيرهاعدلغالبابلدةؤىكانانلعتفافيلقاسماافي
أنمثلدهاميعلىكأويستدلاألدأدانهايوفنحتىألؤلاوهىدادفلهانالميافبهانن
ةءنالواوؤدينارمالهفيمكمونةماولفألندنافيعهثرةولفألندينادمإللفالنلقول

ذلدووجهلناسافىبىلغااالنهحلةامنقحاوالشيمافليعططعاماولميقلعطوهالوفالآصبغ
لكؤلةألدامن5فغيرلعرفاعدمفاذاطبةلخااوعرفبانهثرعيتقرهـلثوذلعرفباالعتبارا

ولفالندنانير5هثرالنولةدينادمائةلفالنيقولأنومئلهذكورافربعلىلملممابحملبان
بهذلكأجناسافأحسنكانثجنساواحدافانانكانعليهمماءطفتيةأرادمالظاهرانهوامألية

منشاةقعةمالههنفلهتحملهلمتماكنفانمالهمنبشاةلهولوأوصىاسمتلىاليهماهوأفرب
اوصغارهاوانألكورهاذااومعزافأفيءددبواحدةفهوثصريكوانكانالهءنجالغنموسط
لهوالموهىالودنةبينأبرمحمدالناذلدعلللفاضى51واذلدهارووجهذالملىابئاقالهوكبا

فلهثرةعثهشباههفانكانتأرفعهايطلبلهاوالمومىأدونعطىيقولودطالووثةانلكو

شاةكنرمنأوأشاةنلقمممةأفلافيبهاصابماورعشرهالعشرةاحدمنلوااالنبالقايةعمنصرها

خسفلهخسةبفيتهنهاوخسةماتتوانلثكاحملهانلهىؤحدةوااالشاةاهاتتفان

يةالموافيقالهلميتركهلميتافكلذلثفبلوماتلفلقمممةعندابكايبتىاالعتبارواغافيةالبا

بنانانولولىلمااببميعلهحدفقدأوممىوابناولهبنهانععيببمثللرجلىأوصومنمسبلة
بنآخرالهكانهالموصىيجعللشافواأبوحنيفةوقالالحسابهذاعلىيالنمفلهفقدأوصى

ذاقااللهاانههـلهمانةيلناعليودلأبوعدضىلقااقاللثاتابنيناالومعلنصفحدالواابئاالمعفله
عبنجهافصيبانوالخألفبهىلهأولذىالعدداعلىلهفقدأماأحدبنىيبنعبكثللكأومبت

اوصىومنفرعلميراثاعلىهقدهاذلمكلهطونوجبانلنعهفايه4اأحديبونعلمالا
فلىبعةأركانواوانالتلثفلىانكانوائألنةمالدفولمنةالوافنىأحدبنيهنمعبببلئللرجل

ويهوظهطيهمنينالهمايصيمابوفممدتمواريفممءفىاتغسيرورثةالبنينمعنواندتالر
بمتلرجلفاينأوصىهالكعننقايممافياعنعيممىيةروامنلعتبيةاوفيمأصنصبهثل

فيكتاببخأقالعمثرمالهفلههملورأوذناثواكورذإوالدعمثرةوهم4أحدوؤؤصيب
فهممحدولدىاوههـيهبعضأوقالجزنهبمثلاوأحدولدهسهمبمثللهمأوصىانالموازبنا

حاتونصماءوزورحالموأحدودنتىيبنعبميلذاقالاماكقالىأحدهميبنمثلسوابهومهيمه
الينظرالىأبومحمدلقامنىاقالالعمثرفلهنواعهثرةفاتيرنهعددمنفاغاينظرالىوأم

االيبتيفاألقلمنولى3كثراأللىممنمقادبرهااختلفتاذااالزصباءالنفروضهماختالف
ومخو4لقاسمابئاعنعيسييهروامنلعتدةافنىبناتهوكانوانفرعبالعدداالعتبا

بعرأربعافلهبناتهنكانظبناتهمنبنضسهممئللهنفسائضالةعلىمالهيقهممزيهلمواافي
مسبلالفراثضعلىيافبفيقسمجيعمابتىيكنلطثمالثاثفثاثكانوإثألنافانالتاث

قولهفيالشافىمفدرخألمالهمنجزلهتوكللعينههأوسهمأونصيبمالهمنبجزلهأوءىذاو

وبديرمقدرعبارةءنموالسلنصيهبالجزءواانمانقولهعلىوالدليلهاشاواالورنهاههابدفع
اخميارالورثهالىواذاردفلدبهوأولىمايطلبأنبمفداديخمبلهأوءنهفغيرمعين
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أصبخففالللثذائبتذافرعلوصبابطالالكذوفيالقدرلهلذىليسيراالهثئاأعطوه
ىاةالةلأوفلرذلدالجزءالسهامعددانعليهفريفهتهانقممتواحدمماسهمالموازلهفيوا

اختلاتتالعبدالحمبئاعنالموازبئاوهذارواناليهطىيلابناءنأوأبومحد
الفريعليهمماثنفهممساوفيليعطىالفرائضفياللهبخرسهمأقلالنألناللهففالفيه
ذولمثحامافلستةمنانكانتتنفمعمبلفرياسهاممنسهماوقيلبعطىأو3ثرتلسهاماقلت
النهلسدسامنسيستأليتقصلنرمنمنأانقصمتفانمجزالورثةلماذاانثاثالىفيرالتات

لحمعبدافيوامالكأصابجاعةوعليهلىاذلكوأحبزلمواابناقالسائضلةامنهمأللفومأصل
أبروقاللسدسايعطقالمنومنهمأوحصرتلسمامافاتفر4علهسمننةسألمالهان

اذنفرعلسدسافيعالسدسايدعلىفيأنالالووثهاسهامأفلمنلليهابدخحنيفة
تعولوهىسةةنةنفريفاأصلنفالفرعليهالذىثنقممملسهمامتلىفلنايعط

سامتلدالفريفسةأفلانهذلكووجهعهثرةمنسهملهالعتبهفيالقاممفياقالعثصرةالى
يحاحمطلمصنةاففىالمممدمصباحهاهذفيواأوذلكمعوقالبوصاياأوعىومنمسئل

صوكذلكسمنونيفتىقالحتىحهلمصبافاممارالمحدوففاالبالوصايابماءورىودبالثاثلمما

اوءىلهفيومددءاصكينالمساواعطوااباهوااسةيقولانمثلغيرموجلكانها
فعهاانألومربلماجمئموناالبنمومجةالمعفقبكجهوالتىأوواذافرعلمبوفتلماثلثه

ثئفينت5فسوامجهولةاوعتاذلىوجهوواحدوكأنهاصنفسازالوعايامعاابانثك
لفرلبالهياناوالكسوةوفهداوالالمهممدولميعانانفقواعلىاوقالكاةأشيابهثيرفيواحدأو
وللفقراءلفألنمالهبتاثآوذاوامستذممهاالوجوهذهفيجاؤصرفهوبالثك

وحالهقدرحاجتعلىلمجموعةافيوأشههبلقايهمافياقالدؤدراالجقاعلىفالقأعطىلينلمساوا
ففالنكرجلفالنبنىوافألننائقالنؤلمجموعةوايةذلمواافيوقاألشهبلنمفاواليعط

كينوالمساوللففراءيدلىبثلمثمالهأوالذىفيأبوحنيفةويلميأخذكأحدفألنبنىمن
تمهالققبلفألنفلىهاتذللثبتاذافرعلثاثاكينوالمساالثلث5قراوللةلثلثالفالن
معيناوغيرصوميتهفياذاجعلاذومسئلةعدقالهدينالمساوالثاثلووثتهنفالش
بتهفرايعطىكينوالسابتىلقرانلىقالمنيةالموازفيالفاسمبئافقدفالغيرمعينمممكانوان
أوصىمالئغجنعنبافتىوسملقاابنالثادظبالكمففرابيننوليمأغمياوواليعطىفهنص

اخوتىبنىبايئنلثىقالنوبأشقالباالجتهادأالثادينهملقسيمايتالىواافقراءوااصهليلافيثلئهك

اسماناوقالهوالعددوراجةفدراعلىولكنأتألثايهمجمونفألنافألبنى4ينوأختىبتىبينو
مانعمفاننبفالثكالضغنىواوأحدهمافقيروفألنلفألنئائلقائلوالشكا

لماذاتىلمذلكفيالقولىألنابهمالفولاأضافلتلثافدزادعلىرنتهوفيقولشلهوفصل
ماذكرتعلىوصاياالوصاياأهلانبعطوابينففيرالورنةفالأظيروهاالماالمالنلهيثبت
أودينبهايوبعدوصيةنكلنيتعاللهالفولشكةابقيةلمطونوأوأجلتلوصاياافسرتان

ذلككانسوافيهيمهـةةحىنفتتهامااوسلموهالميتاوصاياللعاثالاألهلوافممذلكفانأبوا
الىبالثاثالوصيةمنلهملزماؤدتجاوالميتألنونةرللوالخياكانغاوالميألأوكيراةالثك
يادةالىمناغامغالموألنبهلمحفلتعاقيمنعواوواذلكمجبزأنلورئةفكانعليهالريلدة



ماءسعتقخميولهالسعتجميىقالأ7داالمأموافيلقثالبكفراوالذىوالمريضالحاملأهي

أشكنياءرنئكوثذراننكاكثيرلثاثوالثلثاوسلمعليهللهاصلىقالولذلكالورنةلحقذلكعلى

لئكاعلييادةالىمنمنعهلهمكانفاناوأحمأعلمواللهاالناسفكففونماعالةتذرانخيرمن
أءلمللهوامنهمنعهالورثةوإلسبهيوأنتالهنلذىالتاثاأدنايستوعبلهىوكان

لهماموافيلقهالمجضرالذىواوالصريضملاطاأهي
ومامالهافضاحهافيوفيملىالحاوصسيةفيهضماأحسنهالكايمقوليتههييحيملص

مالهفىدمنعفانهصاحبهعلىلخولنىغيراالخفيفلمرضاكانفاذاملكالمريضلحااأنجوقلها
أوذكلالحاالمرأةلكوكذقالناههاالفيمنبهلمجمزلصاعليهالمحوفالمرضكانذامايشاءوا

فبمثشتاهاباسواكئابهفيقالوثعالىاللإلتباركالنوالخوفيبثرضوليسدووسابمثراحما
آتبتنالنابراللهدعواأئفلضإفألبهلمالخفيفافرتحملتوقالاسمقيعقوب5راووءن

االلمحامفأولثاثهااالفياهففببهؤلهالمأثقاتاذاالحاملفالمرأةكرناشاامفصالحالنكؤن
وقالهلينكاحوايننأوالديرصعنلداتلواوابزلعزابهفيكتالىوتعاتباركللهاقالأشهرستة

الفيااالمافي5سجزلهاؤفالملمتيومأشهرمنستةمللحامعنتفاذاشمهراثألئونلهوؤصالهو
برالخوفتاظفيفالمرصكانفاذاالحاملكالمريضانماقالهبحذاعلىوشكلالثك

االؤمماجلصكاافهمالبسألءوأهلوجلمفوااالجذمفيلموازثفيمالكعنبوهبناىوفقد
والبرصوالجذامكالفالحلةواطااضاالميفينةدقكتاعيسىبنوقالءكانمنهعايهميخاف

حونوطألقببعوسدقةوكأقمنأفعالهقىاممغكاذاانوشبههبعالرىووالجنون
يدخلجبهفجنلعاالالمدينةارقاضىوشاوقدصخرجالحتىاليفمعهخفيفاكانماصوكذلك
وغبر3والطالقحالنفىفعلهواازفأاالميالنااحيالىيممهصفر4رمعتليومضرووويخرج

االاليقوموالبدبملشديدابراابالكبيرشيخافيمالدالموازعنفياوروىيمكالصورأوه
لمرضفبكونبمعايهخافماذلليثمنيأقىانصاؤأالفعلىفقاللمترلفيحتبسوقدااثنينبين

وأحمأءلموالله
فانفعلهيغضأنبهصايريدواالشحراليخرفيلعلىابينيهوبئهاانكاسامماذكزالهوأمافصل
لمضلىتعااللهقاللطيوألمهخفيفالموأةلأولطفاكذلكنةبئكنااقالهلثلثافيهذاأفعال

وفيالحاملوصيةفي

ومايبهوزممالهافىاففما

كالريضالحاملأنلها
اظفيفالمرعقكاندا

صاحبهعلىالخوفءير

امايثمالهفىيصنعفانه
الخوفالمرصقكانواذا

ثهمئلصاحبهيجزلمعليه
كذلكتالبثهاالفي

حملهالأالحاملالمرأة

وليسودوسبعثر

للهألنوالخوفرضب

بهفيكتاقاللىوتعاتبارك

ومنباسحقفبشزياء

وقاليعفوباسمقوراه

بهكرتخفيفاطحملت

اللهدعوااثقاتفاال

صالحالقآتيتناربهما

فيكرالشاهنفكؤش
ثقاتااذاملالحافالمرأة

ثاثمافياالففمالجزلهالم

أشسعنتةاالتمامفأول
وتعالىتباركاللهل

يرضعنلداتلواوافىكتابه

ملينحواينأوالدهنوءئفبشرناهاباسىوتعالىاللهتباركفالرلسرووالبثسارهاعليهبىنغاوابدهـت9حمألخفيفا

نألثونوفصالهلهوهـتءوقال9يفاحالخةحماتئهالطاللهقالاالثفالليفهوأأشهرستةلهفاذإمفمتقيعقوبوراءام

للحاملتمشهرافاذافههيصعوؤتانهلدؤكريئالشارونكؤقاتتنامالحا3بهماللىراللهدعواأنقلتفمابه
حمكيومأشهرمنةةأوالدهنبرضعنتعاكوقالالىفعاعوانفصالشمهرانالئولطوفصالهوحملهئعالىاللهلالوضح
المالهافيقفاهيجزلهالمالوضعب4ر2فأثثرسئةأمدهالحليهونانفبينالرمماعةثمأرادأنلمنكاملينحولين

وسععثقالالثلثفىضاكرفاصالمريضبترلةىفهوتتابعألمهالحلثقليمعاأللميهويشتالخطرالذىبهرفيه

الىجلفييقولممالكاالطلقجمهامالميضرأفعالهاحاؤةالطفوليهمافيوالشافىحنيفةألبىالفاانتلهشفأفعالهافي
اذااتهالفتالبحفراكهابلغتوجمهذائعرففرعانطاقاعالفمهاوالدتصعصالهذهانمانقولهعليوالدليل

فيامفازصواليسألسدفةهفيهىبقولهاويعرفذلكانمالقابئاعنعيسيالعتبيةفيستةأشهرروى
لصفافياذازحفانهصحضرالقتالالرجلفيهـلةممالودمععتقالصذلكءنلنساا
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كانماعليهلخوفايضإهـوامللحاالةبنوانهنتاثااللىاشسيأمالهفيضىيةأنيبزلهلمالفتال
قالفيأفعالهبضلمرانههالكفقداللامفافيالفتالالىالىأحفوأماكبتلدالحال
صازتهافيفةحنبألبفأوحدوهوفيفصاصأبومحدفيالقالللقتلسحنوكذلك

وجودأدطهـلهمانهعلىوالدليللبراؤاالىالىأصيهقدموللقتلالمحبوسمالميقربلتعرفالهنم
تلفوهنافبلمنالموتوافدكةتجتمنونتعالىللهاقالالموتوجودالمفابلتجترلةمنالموتسبب
أبومحدىلقاابهذاثعلقنوايتمنونهوهوالذىلقئالاأواغاواونوأدتمتنظرمعوهفقدر
القهالفىوالبرازالمحوفكالمرضمنههقربةوتأسباب5هذأنالمعنىجهةنودليلنا

مالكفوقالالغرقوضافالهوليأدركامراذاالكبوأمارامستلةلمفنلوالتقريب
جحتمنلذلثووهبابنعنالعتبيةفينالدبئعبداوووااشهبلوبهكالمريض

وفصالالئهأفيساالولولاةواأبوعدالقاضىلهوكالصحيحالقاسمافيلودابتهبهانيقضىلميجزلهللقتال
العمففيللقتالوالىضالجلالنفسكانقالعلىالئكفىاالشيأمالهفي

يريدالصفاصارفيذاالحمهذاغايعهيرلهاانهلصفيقتفىافيلقتالاذازصوقولهفصلمريضوالألحامللةبمترنهوا
الىرصلأنفبلمتوجهاللفتالنأوكاالنظارةاذاحضرفيوأماوجاكمالمفألللينصضفيأعلمواللهكبتماكانعليهالمضف
وأماالخوفيثبتومحاولتهالقتالومباشرالمقاتلةصضفيمجصولهالنالحمهذالهظيساصفاالحال

ففياالبالكونالحمهسذالهالانهأرفينصاألصابناوعندىفلماودصففىمنكانللوارثالؤصب
وأحمأعلمللهوالمقاتلىاةلحيازوا
لكامماصمعتمجيىقال
والحيازةلوارثالوصيةاعهااآلقيهذهفييقول

زكانوتعالىإركاللهفولامنسوخةاااليةهذهفيمانكايقوليسمعتبحيىقالصثباركابلهقولوخةهنس
شوجلعزاللهفيكتابالفرائضمةفمهمننممفهاماترلواألفربينللوالدقالوصيةخيرازكالتوشالى
هننمغانه3أيربدواللهواألفربينلوالديئاوصيةئعالىفولهالفوائضآيةنسختهافولمالكفيلواالوصيةخيرا

استوعبتؤبىالفرائض2يةانوذلكاليرثندواألفربينمنوالورثةنللوايةالوؤلكمانزلنسخهاواالفربين
أوبوصيةيزيدفيهأنوالحفهمندأألطينقصلوءىفليسالميتزكةمنحقهواوثلكلفىالفرائضمةةمن
فالوصيهحقهحقذىكلفدأعطاللهانوسمعليهاللهصلىاننيعنذلكفيغبرهاوةروروىبمزوجلاللهكتاب

انبهألقارأوصىنيادفمزدنعلىروىاألقاربفألقربئذلكاذاثبتمسئأللواوث
فبلمنمنهوحمذىفياكليدخلالمجوعةفيأشهبلوظوأههأبيهفبلبتهءنفرايعذلث
انهشونالمانواهـمطرفعنحبيبابنوكطرووفرابةفهؤمحرماوغبرمحرمواألساهلار

تواظاواالءوالوالعماتاالعامفيهيدكألووأمهأليهفبلفرابتهءنعذلكفييدءل
بتهوالفراوالخالةاظافيهاليدخللفاسمااعنهةلعتافيعيهىوىروواالخوانواالخوة

بةفرالهالشكونأناالوأصبغيممىعنهقاللبناتوالبنواالواضةفيأصبغعنهفالاألممن
ماياانهبالنهأصبغعنهلاتولولدالبأمهقبلمنفرابتهلجيعذلكونفيأبيهلقبن4

هالكعنلقاسمابناوىوكالواحدواالننينفليآلقىابةأبيهحمبلمنلهانكانأرادوكذلك
االمامذلكفييدخلالمجوعةفىابنكنانةوقالوولدالخاالتولدالبناتفيهلاليدلععبيةافى

بنطرأبىأبومحمدعنلمتميخاوحصاالخواتبناتواالخيناتوواظاالتواألخوالوالعمات



لم771

وانكثرمغيردونصمهألهسلكانقايالفانكانلمالالىاينظربتهلقرايوصىالذىاللبادفي
ولدالبناتاليتماولالذديةلفظاطألقاقنأبواطىالقاةءوحاصيموغيراظولةفهءدخل

بقياسوليسناسمساارئونلوااتهةاؤسلكذفيالددخلأشهبفقدقالذكائإتذ1مستلى

واهالمأموافي5افقراامعاليدخلبمالفقبرولىجلل021لفقراأرادغيرالوارثكالموءىوكأنه
صيصااانطممستباانماريدبفياسوليماساسقسمانانهأشهبوماقالهمالكالموازءنادن

مقعسددفيليعرفوانماذكرلمعاللكهـمه3علىاليفظاحملافياسءنسدهوااماالستبعرفي
ن4اوىددةؤمارىمبعضمومسمالينبهالثادبعضولوكانمسئلةممطلقياواسانىإالسث

ذلكوالنساءفيمالالراناةا3اافيمىءنودوكطءثذللثفيبيينهسميهممثانهبأشمالموازءق
هناقولذولعلىبعضدونفمهمببهصاحدااليختناواليدناولهمالفظانذلكووجههـاءس

فقدقاللعقبهأوءىواذاكالاالستعرفيذكالمذكرأوالتصحفيليدالمونثانيرى
القاصأصابناومنقاللولدهأوءىإذادذلكوبعقبولدالبنالتإيسنأبوالحمالقاص

موالولدعندابةهـوالةللعقبيةالوفيالبناليدخلقالعروممنأبىبنمرنأبواط
أنؤثومتلتىقرالذىلةولمرحمىلذىذاقالامسئلةكالاالستبعرفيذلثلءلىؤروهـ

سمإقاااقاةروامنبروعةواالعتبيهففىألهلىأومىومنبروءةافيأشهبفالهدئقرالذىوليه
وروىأبيناوالصصبةةيهومواجمسةافىقالألخوالهألرىوافىأهلىءصبةانمالالءن

فانثهأوألهللهأوألطهرحهبتهأولذكطلقراأوعىاذالماجشونادقوامطرفعنحبيببنا

يرنهمنكلمنوأمهأبيهقبلن4وأهلىروبتهفرابعذللثانبنامااللئاوأصماوقولفولنا
فالتأهلفهوكقولهفالنقاآللمنانالقاسمابقعنالموازبنوىروبوازثليسوءن
انقاصمبناعنأبوزيدقالالخاالتذللثقىواليدخللعمالواواالخواتنبناتوانعصباتوهم
فنىاهـاليهأوءىواذمسثلىدونهميالعمبوفيهدخللموالخالةاظالاالمنهينفلموان

ةلدنهاليهفلميبدأبموايرثؤلهلهاسأوبنهالقبومنأبيهفبلقمواللهنانماالثزيةءنلمواا

وىروجميعهـميتناولموالباسمانىيقوهذاهـجاألباعدأوبطأنيماالخروناىويعط
بناوروىمواليسهمواالف4فاقأعهمنبينانتإلةلهافيالقاسمبئاعنوعيهمىهنونله
اقولاةميوقالبنهاموالىفيهيدخلةميففالفيهختلفامالكقوليانلقاسماناءنلمواا

فهوجمهممجاطن5ليهمواانكانلقاسمااعنبحبيوابنالماجشونادنوقاالكزتاهذالذى
لىومواموأبناؤلموالىاموالىفيلدخمعتافةيقلولمجميولينكثيراوانكانواضامةأعتقلمن
هوالىيدخلليهلموايوصىالذىفىماللعنعلىعنعبسدوسابنىروووأخيهوابنهأبيه

وهبافينسأصبغروايةمنالعتبيةفنىموالانصافولهلمواليهأوءىومنمسئلةاكالى
انماماذكووجهماكوهصءنوابغالقاسمابغورواهالهامالمولىمايعطىفنيعطى

يعتقمنذلثفيدخلليهلموأوصىومنمسمئلةلعطاءبذلكافاخعصالوالهباسميسققون

ابئوروىموتهلىببعتقهأوصىعبسدالملدومنوقالسملةاابنعنعيهمىهدبررواهمنبعده
الوصيةوجوبن3ءؤبمؤتهمىلطيعتمةالكمانهوولدهأمذلكفىخليهالمجوعفيمالكعنوهب
الىالمعتقوأمامسئألالثكمنالمدبراذاخرجواقىفقالذلدعيسيوفدبينالموالىمن

فاليثئنقسماثمسبةواندخألفجهعةمملةاضليقاقبلانالقالهـمفياذيةءنالمواففىبوالمأجل
مادسدنت2س
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لىالمعتقوابفاصارالمبالسواالموالىمعنمالديدصعنالفاصمبئاعيممىءنودوىال
عنوهبفيادلوالموالىيةة4واالردالىالمؤجألخدهوأعتقمبلماقأدىلهماوففأبئ
لهمالفهمشئفألذلكيهكنافانلددخلواءدفبلمانأوععقواقدمعتقماقكانوعةصافيصالك
هـسةلىاففىعامهموادأنومواعايهمأؤمموالولهمليهاواأومهىومنمستلةئذعببدحط

ماوأثبهبهماهوالحقعبدالمالثوقالمهوعلبأؤمدطللذانهبوأشافاسماادننوالموارية
نصفانلبنهمافهىتبهاشافانلعطيةبا

بعضملتففمنلماؤيهاممنوعةدثللوالومهتامالدأنويملتأعلىافصلايقتفميهىوالذملة
دثهوادنىأومهومنمسسثألدتواكلفمةمننفصتةلتىابآليةهبالهمايبغبرلورثةا

فذناذلكسملفاابناعنيحيىدنوكمامجيفقدرثالىاالىيرجعأنهنيظنراثأوألحدمن
اليمغثالوادلدالىمنءمرفبهنوماظوارثلغيروصيةانهثذوووعةالىفيماللثوفاله

ومنعفهواالخمىلمواذلكىقةافاقشاأنأنيعاليهبهكالهوكالمكامامقئضالنلهلوصهةا
لوضيةاأنلهىلمواعلىيهقوالسمئانراخبالذلئعاقامنوجهاوهذاشافىوالكأبوحنيفةذ

المنعوالمنهااالحن5ال9مةتناياذلكووصأصبغقالهالثوليجوصعلىلهشت
فيأصبغقالهأؤركاأخذرثلوانومازذلكالوارثالىبهحهلهلمواواذاءمرفهفرحأ

هنهعلمضالتوليجابهققمافيهفليسلمبتد7هالهبةاورةصهوزلهانذلكهوجوالواضة
بهنئظنأوهبهلهىيوأنيقصدلمىلموصاانيرىنفاملاأهلمنبهلهىلموانوسواء
ومنمسثلةوأحمواندهأعلمبالفقروالنختصىالإلنهافيالوصيةذلثأنوجهوالحاجة
بوأشالقاسمناعنالموازنزاداومخوهسيركالثوباليبالهثئفانكانوارثهلمبدهأو
لورثهايكبزهلمانوددلكثيهذلدميائالمهباوأممارففهبهدؤنهاكايرىافذكونحوهرينالدوا
كئيرهوالدلكفليلوالشافىفةنهزأبوصجوولممالكزيادعندنوتى4أشهبكاذلثوىرو

نعهنترايداللالنثواويدهلمهدبهلعبدوانماابهمديةلمنهايرىاممئيراأنذلكووجه
كذلكوعةافيهمااةانواوقاألشهبسملفاادناقالهرثهولدوامالوصعةوكذلكفرعلعبدا

لعبدنفسهىبوأنجوزوءمشيلةازلهفذللثيودىمايايفدرأنطونأناالئبالم
قالوارثلريرءنهمنهوالكثيربالقديلولدهوألمفمهبهمالثوءنأتجلالىومعتقهبهوموددبره

بيدهيقرأنثمعهفاسذشةلمصيتهفهنهلثزعوه11ذامالرثةاهـامنهواليترعهسمفاابنا
بىلحرىأوومنامسملةمالكوقالهبهوهباعبيعهأرادواذلدفانزمانويطولبهينهفعحتى

قالذمةأوأهلكانواحربأهللشرفيتجوزالوصعيةاثرافهقىدىأبوصسفقدذكرالقا
صازمنانصالمعنىجهةومنأودنوصكابهابعدوصيةنتعالىللهاقولذألثعلىللدلىوا

اطربلألبعضىأوصولقابرعةوفيوالمستاءنكالذىبالوميةحايةلغرالوتثلمكه
انيقتوهسذايورثووالغبرهسإللفيزهذافأليجاإيلالىفىواالوالوفاناجيزذلكوقال

هـلكةاكاهءواعالحربعليلهمعونانهذلمأوجهوأبوحنمقالبهوالثجوؤللحرب4لوصها
أو9لهكداهعايئلرجلعفيصامأوعنهمجبحأنأومىوهسثلةلكذنيمنعأنجبؤ
لمبهبهأوماواليصمأحدعنأحدوينفذفليردللصومنماالمواذففىالتاتينفذبافيان
اتدوطبابالمالثعاقلهوالحجلعالةدانيااالتدخألاألبدانحلمنلصوماانذلثوجهوعنه
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افاالثلزملمورئةاوصيةاانذانبتامسمتلةدةلكفاواةكالىضبةلنيااثدخااللمالا
ازواذلكأاذالوداهـلحفوقنماااكعالنذلكيمنعلمنخالفالودئةاازهاأاذاتجوز

لماتولىصمثرحقوفمسالموقىكلتاثاعلىيادهالىمازحقوفلفقدقىكوا
ؤوذلكلهيجيزأنااللوارتومبالئجوزانهفيهاختالفاالالتىعضدناةانثابئةلسايقول

شكلذلكمنأخذحفهأبومنأصاذمغممنقازلهضوبهوأبعفمازلهانأوانهالميت
التىقالولذلكزممانهالىالصصابةزمانمنالمتمسلمللهالتابتةاامسنةابفولهيريدأنليكدت

وسلمعليهللهاصلىننبىاعنبتحديتثالكذفيليستهاهالكعلىبخنىناولبسعنديهاةختالاال
يجزلمذاايقولرثلوايةالوصلنهاعإلوسلمبلهاصلىالنبىعنىومارولمجوعةافيسحنونوقال
عيقداممنوبئأديهونلومجتهبكالصيةيهونفالوادثهعهنيملمانناماذلثورئةابقية

لتوازحدامعندفدبلخانهله3نقاهنهكنرةفيلانهءلعاالءعلىاواتفاقلشهرتهثالحدثان
فالحقهحقذنصقدأعطللهانوهونفقهاابهمللصاعلىقدأجعذلكفيالمروىوالحدت

نثمثوالغيرفلىأوصىلموتادثايومواأنجمونلكذفيغايراسوامسئلوثلواوصية
مالكايقولوممعثلومحمدسحنونوىدووةالوصيةلهلعحترثوافيررثثمكالواولوأومىالوصيةلبطلترئاوا

انعندناالتابتةالسنةبطألؤعالتانكانتثماثمالشةياطلةثملىوجهاأوصتامرأةفيالفاسيمفياعنضالدفيا
التحبوزأالفيهااختالهـتالانهنكانتاالذلكءزمالكوبلفنىالقاسمفياقاللهفالبذلكدعلملموانائزةصيةا

مجيزأنااللوارتوصيةوهىلهأوصتاامنبهاحغمااألولالقولوجهأولمتعمعالتذللثلهالقاسمابئوقادأيضإواث
انواتهالميثورئةذلكلهاذاتردوكذلكالجواذحتىعلىلوارثالوصيةانالناقلقولاووجهيةالوصتثفلموارثانهت

بعضوابعفهمأجاؤلهوهوالبنهولوأوءىمستلةوأحمأعلمواللهالورئةدونىالمومنعطيةفالورثةأحاذها
أصاذمغمنحقلهصازتهفيؤوجهاثجأةالميوكذلدلوأوصىيةالولتإطأوأسلمأعتقحتىيمتفمعبدأونحراق

منحتهأخذأمناالالوصهتذنةيموتأنياقملطلةئمؤوىولحاىولوأوةالوبطلتزوجةىومماتحم
ذلكازمنزأسلهفذلكصاروادثاثمصتةفيخازاصتهفيوارتغيرولووهبسملى

فالهبدوارتاصارثموارثهـغبروالمعطىوفبضهاهبةضههيفىأضاهولووهبأشهبلهقالمالا

صاؤةفاوالمرضذلكمنوجهافاتفئثمضهميفىةههمرأاولووهببأشمظلهباطل

ذلدأنووجهصازممهلكفذأسلمضهثمعيقىبديئلنصراقابنهولوأفرالالنهاالرفيثلثهفي
وليسالوفثوارفاذلثنفيوهولمبهاالفرارحينثبوتهفىوىهتهذفىثابتحقبالديناالفرار

لموتاحينبحالهعتبرافلذلدلموتيهابعدافانكاينظرةلمرضافيلهباكذلك
أوصىنفىلوونةاذلثمنعذاادودههيااقتضىيبهيزالورثةانالبوارثوالومبهـلهوةفصل
قيءلىكاالووئةمويقفضلممنلةبمتربهوددالوصبوأرادالورثةيخىذلكبوصولموارث

الورثةدانأبوءالفاضىفقدقالالجنبىذلكحوأوصىلوارثأوصىوانكانالميراثسة
لشافىاوقالمبراثارجعلوارثوماحصلجنبىلللىحصلفارتلواابهوصعةاألجنصونمجا

جميعهكالويهنلهفلملثاهفافياألجنبىمعشثركاتلمباانهانفولهضليلدليلواورثةاحقيبطل
إرتاشحالبخلىأنيهونانهؤلمكتفعبلالىأبومحمدمجتاجلهالذىوعذاوارتغبريههأا

زعنالموابئافبئكتابسواهوثوالهفانكالنط5غيروارثلهونأواليم5غيروارثكالهلموصها
ميراثارجعلوارثوماصانفذلهفاصادللدجنبىلثاثافياألجنبىصيحاانهبهاماللمأوا



08

ورثتهلجيعىلوأوصهوكذلكلثبذفالمجاصعليهدئففميلأرانهايعلم5غيرثوامعهلىكنن
فيصمبواناثاوساوىاكوالورثةطوقأناالميراثاوسهاماصفةاوقداستووافياألجنبىمع

فيالفاسمبناعنأصبغوىرحاصعمنبكاذوفياالهنيخصااالالثخصففاانوصية
فمسيناألجنبىاالبنةثحاصانائةبنبىوألانةبماحدءوالكلأوبأتوبئافيالموازية
أهلنكل5غيروقاللهاخسونعبوكانالذبهرهائةأعطمورثياولعلىزادهاالتىوهى

وىوومائةوئلثوبالىأئدكاصمائةناثاماشيننادوموالقالمائةبئلثلعلممخاصا
ونهميألهلعياصكبسبطعامأرىوأوهـماةبثلثسهأوفجنلعتبيةافىمالكعناشهب
أوفربعفمهمالنللوونةلطعامافىرملواماسواهئاتولماطعامافيبالئلثلمإلوصىئ4فألقال
لشيخاقاليثهمموارعليمموهواالةذلكسلوافانبعضكرأممألمنأمعهموبهبعصنحظا

أرادبهانصباكمعنداختألفاألجمبىالورثةصحاصانههالدعنوفدتقدمهذاأبومحدانظرمعنىمالهتوقال
ووجهاللهىأبوالونيدوالفاةقالبقدومواريثملعيالهأوصىانهيعنىاناالالنصببالقايلالذىضفىالمرؤكايقول
بالللتلهىالموالفىجنبىفيهلهفألصظمننلتهفيواستثناألهلهبالطعاموصىلمانهعندىذللثفيورئههفيستأذنيوءى
وأحمأعلمواللهفيغبرالمفيالمحامتواغامحونأوساوىالطعامفيورثتهبنلفاسواليسيضوميووصيته

النجوزلهلوصيةاانلمأعلمفقاللورنةابعضقامصموصيههفانفذترتلواىأوومنمسحلةنونذفيأإلئلمهامالهشله
اممايجهلهكتيرهذانذلكووجهمنهنصيبهلهطونوماغلمانهصجافالموإزيةفياكاقالةةوددثتهلبعضصصىأنله
كاأونوسيلةبهكالهوفضذلمثمنهاانكرهعلىهذاحافلمجمثلىكانفاذاالتاسلمبسانهنلثهحصرمنبا
ناقعوابنأشهبالمجوعةءنأوهوحرففىاسبيلافذلدفيورئتىمجزهلمانلوظلرأوطولوارثذلكةىيرجعواأنلهم

صعبدىولوقالبيعةروهالكقالبهومنعهمالمذهنعوهااربالورتةممباطلالنهلملدذلكوعبداصنعصلمثووحازد
وابئوهبوافيمالثوقالهماقالمجوزءلىفهذاالبنىيزالورثةنالابيلاافيمالىوناثكهفاذاذلكوارث

وأماواتباعاللعماءاسقساناأفولهوأناأصبغقالالمدنيينوهوفولناؤعوابنانةدبموااسماذلكأخذواالموعى
اذاقالانهالقايممبناقولوجهركاالولسالضوهومنالسجوزكبأشهوقالؤاوكاألولياساةالوصية51منعوألنفسم

قالوارثالىئصيبرهيهونواغاالحريةاغاباثرتوصيتهفانالبىالورئةمجنرهصاالأنعبدىمالهفيبهلهأذنوماثلهـهفي
فهوصذلدالوزخهولوازدفانذاقالواللوارثهنهبوصبإلستاالازدآكالوزورلأيخسعأذدورثتهفأمافا
عبدىقلوءنمسسآلالللوادثمحضةةجزالكاوصبفلمالوارثالى5صيبروصيههكالداشرتةبهابوصىوصيةفي

يديىأبوبردلشيخاقالهـصوحائزفهوحروذلكمجبزالورثةلمفانلثاثاكروهوألفألن

الورمنعانلماشرطنماكنهجميعاالوجهينفىنفاذهزامجولمقداراؤلكأنوذلمثالثلثلما
جيعهءتقمجزالوؤةلمولماماشرطعلىلعتقاردفهموجدالمنعوتقأنيهافالنانفاذجميعهمن

وأحمأءلمللهوالئلثالىايردفانهمجرالورثةلعبدفلماهذاواجيعةأعضبتداالتلثكالوقالامبلغمنه
أنيمونسبزهعناهلمهنونداجاؤمنهممنحقصازلهبعضوأببعفهمصاذلهأوانوقولهفصل

المجيزحمجوزلهاآلخرفانهبىويااخوتهميزأحدوصطألحدءمىولدفيومهامنئألئةللرجل
فيستأذقيرءىالذىالمريضفيمالكايقولمعتوقالدصاالؤردحصةتددالوصيةمن

نلتهكترمنتادئتهولمعضكايوأنلهذنونفيأالثلثهاهالهمنلهأإسيضوهوهيوصيففىورثته
ذلكأخذواىلمواكاهذللثؤوارثصصئعلهمازذلثولوؤلثفييرجوالهمأنليسنها

بهاىيووصيةفىرنتهوأنيستأذنفاهاكالمالهفيبهلهوماأذننلتهفيالوصيةومنعوهالنفسهم
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ذاالىجلاانشاؤاؤلكانذلكيردواأنولورثتهماليلزمذلكناالنلهفيأذنونصتهفيتلوا
بهفيتمسدقخرججيعهمنينرجشاءأنماشاءانفيهيصنحمالهبحبمأحقكانصماكان
مالهعنهمججبحينأذنوالهاذارثةالوعلىصائزادثتهوسئثذانهاطوقكاشاءوامنيعطيهأو

بهومااذنوالهيبوزعايهماميحينلكفذمنهمالهبتلثىأءقهموحيناالفينليةئشلهواليو
نهنشيألكلماافيهاليفضىئمفيفعللوفاةافرهحينتثهميرابلهجمأنرثتهوعضدسألفان

ميراثكلهنهبوفدأصبتأنفمعيفودثتهنبعضفالنالميتلههـلةأناالوهبهمنعلي
فهوبعضبوبعنهلكلهااأنفقنمثهميراوههبهوانقاللهلميتاهماهاذائزالكذفانإياه5عطافا

بازةاانواللهاعمذللثبيانوشالذىأعطيهةبعدومابتىاليهخيروهبالذىردعلي
ءعليلعالادفقولرهاالتىتفدموهىىالموأحدهمابعدموتوفتينفيتكموناورنةا

المرضاللثاتيةواالصحةحالهمااحداالتينفيوذلككالموموتاالضفبلتلوةإوازجو
منلعتبتالسفرفنىوالسببكالغزونفانببأولغيرلسلسإبطونفاليخلىأنامحةامالفاما

هلفةكنثلثهباىيوواوسفرأنلغقوجهعندشردثتهولهأذنمالدفجنلقايممءنافيامماع
افولوهبكنتبنالىبغقالأصفالنقاسمافياوقالهلمريضذلديلزههمسفزانفيماتثم

سببنهااألولقولياوجهاممحيحهـاوأصبغلعصبمالنهيزمذلدالانلىترجثمهذا
نتكاالبميهافإالحازةالووثةيلزمفلمصةالهذهاننىلثااقولاووجهكالمرضنكالبالوصيةا

ولهلورنةاؤنالمذلثالللرمانهلمذهبافيفالخألفوصيتهبرسببلةنانفاماإبلغيرس
فاليخكأنلمرضاصالحازةالوأمامستلةبالتركةحقوفهمفيهلمتتعلقحالاالفيهعلىا

عنيكفييحيىوىفقدرنئخالتهعاصةتاصةلأوالثقصةوفاتهضوهيوصيتهبينتقلل

فجوتأنيمرضىثميصحفلثداثرمنبالوصيهايضلرونجميزلورثةايةزلمواافيسملقاابنا
نرحلصافيلوأذنوبماالذننيهاحاليصالةلوفاةوااالذنؤدتخللالنهلهمغيهالزمذلك
السكوتصورةانووجههبذلكلميدزمبئكنانةاقالماسكتوادفعابذلكخاينانيلزمهموهذا
نمسثذلثاقاالمرضفيبهيرضوالممهمالجايئامفتلؤالرضامةاسمداصورةالتعيينءن
الخوفالمرفىفيأبرجمدوذلكالئكاةىقالذلدالوبىثةلىنمصةتوةةوالؤاالذنبينلللم

عنالمجعوعةفيمخوذلكوىوفدرالموءىاالبعدموتاالحازمإلدزملممافىواأبوحنيفةوقال
لعلإذاليعلمالموتفبلللىرثةازةاالفانهفيباهيقجتهنبأفلعبداباعيضهيفيلملىعبدا
كبعداالجاذةالورنةفدزمتبالثلت4عطهتعتبرفهاالهـفمهنمانقولهعليوالدليليرثهغبرهم
الموعىلمنعسبباتلذلدالوهـنةلولميدزمانهاألصلفيكرهبمالذلكمالكوإحتيالموت
ازةاالالىرجعواالوصيةتلىوفدافتعرعلىفاذاماتلواثتهلوصباالحازةالوصيةمن

يفارقبذلكوجازةاوفتانهاثباتذلدعليدفىواالءظلهالمثرعلتىأباحهااالوضيةبذلكفنعوا
الوبىثةقبعذصلميتعلقأنهكرمنلماذمازةابمالليسلعحةاالالنلعمةاالةلمرضاصال

غاوثلثهفيعليهوغروابثالهالورئةحقتعاقمجاللمريضاوأماصالفيثلثهبمليهوالحجروابماله
إذنغايلزماعنمالثالفاسمالبئموعةالموفيفرعئلتهكبعدالوفاةفيأفعالهيهون
بعدموتهالرجوعفلةعيالهفيومنصالهوذوراألباشاعننأمابناتهكانذااريضالواوث

فقدوجةالىفيلزمهاوأماالمعنسةاالافيكأنةقالواللمبكراذنالصمفيهسواالقاسمبئاقال

لهنوندفيأتهفيدثلوا

وورنتهاليلزمهملدذنان
شاواانذلكيردواأن

نصذااالرجلوذلكأن

يحجميحأحقنا
انماشاءفيهيصفحماله
جيعهمندخوجأنشاء

يعطيهأوبهفيتصدقنوج
طونوانماشاءمى
عليحاؤأووثتهاستثذاته

حينلهأذنوااذاالورثة

واليجونمالهعنهبكجب

وحينثلئهاالفيكأثله

منهمالهبثلثىأحق

يحوزعايهمحينفذلك

فانبهأذزالهوماهمأهي
يهبورثتهأنلعضسال

ضرهمخيحينميرإثهله

اليفضىثمفيفعلالوفاة

ردعلىنهشيألكلهاافيه
لهجماناالوهبهمن

ورتتهلبعضفالنالميت

اناحببتوفلىفعيف
ياه51فأعطانيراثكلهب
لميتاصماذاصائزاذلدن

جماثهوهبلهوانلله

نئوبعمهلكلهااأنفقثم
الذىلىفصربعض

مابتىاليهيرجعبو
ووالذىابعدوفاة
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ليممإلؤوجلموازيةافيأشهبوقالتبتدئهلتىياذلدكالىالتىيهههوليسموجدنهمنتحاف

أبيهعيالهـفيولكبيرافيالالكوكذصعالرفهذهمنهوالنخافبهالكازوجةفربأنثرجعلها
فيءيالهكانوااذايرجعواأقهواللمتلالفاسمابنوقالاليخدعنعكاناذالهوعفالر

تقصياذلكفيفعلمجزلهلمانعنهمعروتويفطحعميهدةأنافيمفانتهقىنمنأنووجههوليةمالوسعثقال

أوأحمأءلمواللهذلمثفىالرجوعلهنفوهواليريداالصازةهعهالهاصألحواستدامةلمسرنهفذكربوصيةأوءىفجن
طونأويلزمهأننحافدبئهعليلهنوالعيالهفيمناالذنلزمأبوعدالافاضىاوقالجمطأعطىكاسازدانه

وذلكونحسلطانابرهبيهفأبثفمهشيألمورنت
فيهاليفضىنمفيفعلةالوضرهفينميرائهبهبوالهأنالورثةبعضسالوانوفولهفصلذللثوسيألورثها

بوابئعنهقالالمجموعةفيووابنالقاسمابئعنهواهوتدربهومنردءلىالهالدشيأفانهالورنةالىيرجعذلككان
فألنالبعضانلهيقولأنأالموفيماذكرومعنىلهفذلثورثتهمنلهجمالبنلهسدىأنيهوناالالناللهلتابميراتاءلى

ميراثهاستوجباذاانهذلكووجهاؤذلكفانفيفعلهيراثكلهبأىوأحبضعيفودنتهئئيقعأنيردلمالميت
كابعدموثهماعلىالليبتى5الوارثأوءيريريدهاوجوهقىأنيصرفهفىستأذنهفانماتممعيةدونواليحاصئلئهقىذلكمن

الىفيرجعيهاستأذنأنينفنمعافبلحاتحدثافقدفيهمجدثولمالميتفاذاماتفيهحلذلكفانئبثئلنهفيالوصاياأهل
الوارثنفاذمنوفدوجداالفيهاتفاذهسألهالذىالوجهنجقدبينلهالموهوبلهيهممىأناالمسققهذكهن

أنلهأذناداالموازيةفيمالمثعنفيعبدالحماروىفقدلفالنبهأعطنيهأوصىولوقالالواهبمنالمونثفيماجاه
فهوردينفذهلموانمضى2خرفانأنفذوثلوابهءىكلبالولدومنأحقلىصالا

يوعىيريدأنالواهبفهوردعلىبعضلهوبن4بعضفانغمذالهالكمبراثهلهبولووفصلبئهشاممالكءن5
الواثالىواجعوصهيه2ندأبفامافانئبمهفيهبعفهاليوصىويبتىجمامناياهماوهبهضببهنحنناأنابيهعنعروة
بومببأوعىجمنةقولهالوستصحيىقالصعليهنالذىالمبراثحمعلىبالوازوجسالةأمعندكان
الىعيرذللثفانواذلكفيألسايالورثةفابىفهيقبشيألمورثتهبعضأعطىنفدفذكرانهوسلمعليهاللهصلىالنبى
الومايالأواليكاصؤىثلثهذلكمنةشيقعأنلميرالميتالنتعالىاللهبراثاعلىكتابةالوواميةأببنلعبداللهففال

فذكرضههيئريدؤىبوصهأوءىمنانمافالحسبوهذاعليشذلثمنبعثئؤىنلثهعليهاللهصلياللهورسول
ولواياهكانأعطاهذكرأنهلمنليسذلكفانيفبضهلمشياورثتهبعضىنأععفدانهوصيتهؤىاناللهياعبدهحيههوسلم
وانماضالقؤبلالموصىبثرضفتبطلالصمةؤىاكانتكرأذاعطيةالالورثةبماقالأفرلهفالطااللهءيمحفة
افراراعتيرتالحانتينفبأىلوارثالوصيةحوالئالوميةفعهاحمطيةالهحمالفيبهأفرابنةعلىأدلكناغدا

بموأشيوؤوجتهاالصمةفىأعتفتهااقكنتلهيةصارفيضهميأشهـدفىنومسملةلبعبأراتفبلفاغيألن
نالصحةفىيثبتاالبأهيوالميراثلهاوالصداقوالغيرهنلثفيبذلكاهتقنألثافالاقاطاأرسولفقافيبثمانوتدبر
أمفمواعققهاضهههيفيأنيفولااالنكاحثمالعتقالوسلمعليهاللهعليالله

كلبالولدأحقومنحالالرمنالمؤنثفيماصاعديمهؤالبدحاق

وسلمعليهللهالىلنبىازوجسلمةعمدأمنكنثاأنأبيهعنعروةبنهشامعنمالكص
لطائفاعليمللهافهحانللهياعبدايسحعوسلمعليهللهاصلىللهاورسولأميةأببغللهلعبدافقال
وسلمعليهاللهصسلىاللهرسولفقالبمانوندبربأربعاتفبلفاعيألنباعلىأدلكفأناغدا

قالوسمعليهافدهصسلىلنبىازوجسلقعندأمنحنثاكانانفولهشيمهؤالءعااليدخاق
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الثئسئنىمنهـمأخؤوالفاحثسةفيهلمئعرفوانالالىمنهوالمؤنثالخنثحبيبافي
سلةأمأبنأبأميةفدهلعبدامولىنوهيثعمهالحديتالمذكورفيالخنثواوتكمصي

نيأغزواليبدينلدعزوجلالقولنكلمأدواوسلمعليهللهاعلىننبىاأنداجمملييدخلوكانط
اليقوملذىالخنتهواعكرمةللىصالا4نبةالداأولىلىانبثبعأوآبانأوآباإاللبعولنمن

هواالحمقعباسبنالظوالعنينوالطفلوالمعثوهواظنثىالهرمهوالثميغوفتليريدالعنينله
واللنساهواليريداطعامدمنديععيبيتبعكهوالذىوفتادةجماهدوفال5انساافيلهالصاتالذى

اذواجعلىيدخلرجلنلتأكافثمسةهعنودوى5النساعلىمنهففأليمفااالبطنهجمههه
يوباوهووسمعليهاللهعلىالنبىفدخلبةاالدغاياولىمننوابعدونهووسمعليهاللهصلىلنبىا

فقالبمانبرتأدـأدبرتذاوابعبأرأفباتأفبلتاذاااففالأةميوهوينعتنسائهعندبعف
هبتاانلكلبىابئاوقالطجبوهعليمماههنااليدخانيعلمهذاأرىااللموسعليهللهالىلنبىا

فعليكلطائفافتضئمانسضأمليتفيوسميهعااللهلىلنيوهوعنداأبأميةفيللهلعبدال
فعدانصوانثنركاالةمعنظؤلدبربعبأداتفبلنالتقنىاسالةفيغيألنبنتدنةببا

يسعففالوسعليهفدهاصلىاللهودسولالمكفوفالناهدجايهاببنتفنتوانتكمتنبتت

ؤخفلمااطىلىالمدينةاعنأجالهللهثماياعدولهاانظراالقدغلفلتوسمعلبهللهاصليللهادسول
ولىوعديعوسلمللهاملىللهارسوليولمافبضيهةبرفولدتلهعوفبئوحمناعبدوجهاؤلطائفا

يدخلأنظهفأذحتاجواوكبرعففدمانهلعيرفهولىفاليردةأنفأب5بردفيهأنأبوبهركل
نهملىايرجعسىتملناافيسألجعةص

اانأعذلكسنىانمالكعنحبيبفياوىردثمانوثدبرباربعاتقتلظوفولهفصل
وتبلغطرائقبجأربطنهافيىفضبعلىبعفهينعطفحتىتلبطافيللحماكيبقىاوهـ
وهىعكنةاحدوالعكنداراواهذاتمانعلىفىبعأرنبافيصهاضاصرتلىافهاهـاأط

نيثلتأاعلىلعددابلفظأفلكفلذمؤنتة

انساءانلمحاسفطنثمندخولمنالمنحفدهأعلمواسناعليم4هؤالواليدخانوفولهفصل
اليتفطنمنبةاالوغيراولىلىتعادبقولهلمرااوأنبذلكويهتبلنفوبوءنالخنثينمن

لنساهاعلىلدخولالهحفهـوالذىأبلقيمةوانمنالحسنابينعندهوالفرقبهوالبهتبللذالث

ذوومحارمضردينفعلىبةالواأولووأمامستلكرالينتعثرذلذىجببرهواسعيدبنوقال

الىمفاانينظروايبوزلمومحرمهمذاتعلىالدخوليبهوزبمنهلمحادمنأماذووانبيونوأص
الرجلأنيالبأسالموازيةفيمالكآلوتدوالمععمينوالشعرلوجهفهفيلعادةاماجرت

أن5سافدمناذلدوجهوسفرمنفدماذابنتهاخذيقبلانوالباسأبأةميوالههيشعرا
فياصماعمنهةالعتوفيذلثفالسكبوزيراهاهقردهأنمفاوامابانكبمافهالعادةهذامماجرت

هذاانذلكوجهوعريانةيرىامهوأليبوزأنواختهأمهعلىلالرليستأذنممالكاقاسمءقا
زينهنوأللبدفيثعالىفيتفسيرفولهممالطأبواىةلقااوقالبخففةاكالعورةكانمسترهنكالبا

المرأهالنلكفبنوايدالوجهيرالظاهرانهاآليةبهنجيوعلىهتبكغعوليضربناالماظهرمنها

تظهرفييجوزلهاأنوليسباهالقريراهأنجوالحموكلالصالةمترمفافيأنتمعاياصبهب
بماأراد3واكامهاذلدوابرللقربأنالدجوزنهاعلىليلدذللثيهاوفية3وااالولعهالةا
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ؤيةولهوأباحلمثسعرالمرأةالمحادمذوىيةورمغانهاسافيأبىالقاضىفولفىفاقذلكمن
سسإلىلكذمنشعرهاوهفعلىاشظراافحوزمالثؤجةراوأماامسمئألكفبنوالوجها
بذىايسوأمامنهسئألواالختالهأبيدكاالمعلىامحرمةامولهماعلىوالدليلجبيرفيا

زيجونسيدفائهواوجاكوصالهبافانكانأوضثبرمباحالهمباالوطءطونفأليفلوأنمحرم

المجلمحمدمنلتابفيأصبغلمقالوذلكمثلالىمنهاوتنظرهىوغيرلعورةااينظرالىأدله
وطارمةااذلكوجهورةضروصالخطوالعيةفيعورتكعلىلكفرجهافألتطاح

زفموالصغيروكبيرفاماصفيرفربينهوعلىفءالهاليباحنومستلىكاخبية
أنيمونفاليفلىاظصىفأماولحلخمىبينضراالكببرفعلىوأمامسئلةلهانظره

علىيدخلأنالبأسمالكعنلقالهمابناوايةرمنهةلعتاففىلهاعبدافانكانأوحراعبدا
معتىمنالنفيهخصيالهاكؤهلفيابهوئهمحاجتانهوجههاالىنظرهفيالنخصهاالمرأة

ذلككرهاوغدكانانشعرسيدتهيرىمالكعنالموازفيافنىحمهابشعرهاةولثأتيهثفأتادا
تهاولزوشسعرهاواليرىاللمحلمنبخألفالخصيانمنمألمملانقاسملابناوقالالمنظرلذى
منالعتبيةففىوجهازوجهاولغيرالعبدلىاظصىوأمامسئلةوجهالىنوالطكلالمن

وجههايرىأنالبأسلفاسمابناقالالحمبلغذااعايهايدخلانئرهانهمالكلفاسمءنافياوأيةر
ظصيانالحرءألاوأمامسئلةلهامنظريهنلماناشعويرىأنأسأيفماالهـمالكعنىورو

لفحلاوأمامسئلةدوتأوغيروغداكانالموازفياعنهلنساءقالاعلىيدخلأنفكإلمالك

المنظرنانشعرىيوسيذتهعلىيدخلأنلعبداالفألباساوصفاماعبدبينضرعلىفانه

أواآليةهذهالتغرنموقالالمسيببناذلكمنومنعلمهاممالدوكذلكعنالمواذابنقالله
شعرهاوهعنىاليرىومجاهدطاوسوقاللعبيدابهاولميعناالماهبهاانماعنىأيمانمماملكمت
سالةأمعننبهانواهحسديثفىساقىأبواةلفااوقال5الحلميبلغلمكننمأيماأوماملكت

كعابتهمنبمابقوفاكناحدابعندمكاناذاعهداليناوسمعليهاللهصلىاللهرسولأن
ذومايراهسيدفسيأنلعبديجوذاانبيانالحدثهذافققالالحجابونهدفاضربن

سافرمعهتأنلهازيجولذىاملمحااذوىمنوليسوجهاأنينزلهالمجلالنهواالخآلبرملمحاا
إلسكرهذالذىوالحدثيجهاتزولهلسفرهاؤفيهتقهأنيهنامهااللدومحرمتهن

بقولهلكذعليوآستدللمستلةافيساقاأبنقاضىامذهبللثذمنيستفادنهغيراىعندبثابت
لممنمجرىفأبروااتميثألثمنمالحلميبانوالموالذينأيمانمملكتالذينتمايسهاثعالى
سائرفيونكايسترفيهااليسترونلناساالتضاصةلثألثالعوراتافيانذبالسمواوأحيلحلمايبلغ

كالحراألجنبىحهانعليهبمحرمليسعليهاالنهفألبدخلعبدغإرهافأمامسئألألوقاتا
عيسيوىففددةلضرواوأماأجنبىرةلغبرضروليهاواليضظرالمرأةاعلىواليدخلمسئلة

باسالجةالحايناولهاومجوائجهايقومالرجلالىتلجألغريبةاةلكبيراالمرأةفىالقاسمابنعن
والمسئلةعليهااالدةالثمهمحالةورةضراصالاذلكووجهالىءأحبمعمنهيرهوليدخلبه
وجهولكذفكرهونحوهامنكوةفيغتفلهالمهاقيليريدتكاحهاينظرالمرأةاعلىيدخلأنبأ
ففهتواهلليعلملهالنظراالىاتاججمنهالعنىاجومنرةلفرواايهالنظراعديهاوالدخولابحةا

وجههاالوللفظرالىالهغإبيعواعورةالىغتفالهالئألبنظرمنهااكرهوانماصورثاومحاسنها
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هاوأقينظرالىلهيجوفانهشراءاألهةيريدلالرجىوأمامستأعلمواللهنسهالمحاءخ
شهاوبطنهاوقالطإوءهساؤرالىتظيأنالبأسانهعليوىءنربدنهاينظرالىأنلهلويديهاو

ياجميهنظرالىياشهبىاعنوروىيهاثدبينيدهيضعكانكلرانهادنوىءقواالحرمة
قالسعيدأنهفيجميىعنمالثصلالةذاعلىمايدلمالككانالمدونةوفيافرجاالا

ثمعربنعاصملهاالنصادفولدتمنأةاميابالخفيعندءهـهـلكانتةمحمدفيلفاسماهت
بةالداعلىيديهبايئفوفدهبعففأخذلىالمممهءبةاياهبعاءبنهفوجدااقىزفادفهافجاانه
أبوفغالبنىالمرأةاوقالتبتىعراالةةلصديقأبابمراأتياحتىياهاازعيهفىالملادةدكعهفأد

فيهبذخ3ىذلااالهاذووليمالتوسقالهفىإراجعهءسال9قالبيماكاوبينهبهرخل
سعيدبنيبمالكءنفلحاالأببنثادتبنتجيلىىاالذمادنمرأةاجىؤاظطابفيمرأنفولهشذلد
بنالفاسحممضولسقالأنهبنعاءمابنتالبةوهيئجميلىوسلماللهءايهصلىاطهرسول1فمممايةاعاولاسكانعاصمأنجت
عندعركانتشءدقول3أواالولثابت

سأةاميطاباظابنانئمبرسنتينوسيمعديهاللهصلىالنبىوفاةفبلاولدتهالعرفعاصمافيلهولدتوؤهـلهؤصل
عاصملهاالزصارفولدتفيأاالمأمفالجدةفانتزوجتوجمالمتتزأءضانةفياصبىاونأنبمذلكىفاؤتضاؤهـفا

فارفهافجاءاناقءهـثمندالىلهءؤهـلدتمارثةزيدبنهـددجميلةوزوجإيهأمنفانتهبس
عامماهـجدابنهممرفباهعندأمهاككانانهممديقهءىلم81نادفيعاممايلعب4إفوجدابفعرةوفوإلفجاهلؤهـ
فناءالمممحدفأخذيدعباالمأمالجدةالىفانةاطقاتفانتزوجتكانتأمهأواملزافىالهاتهلىعندكانولعلهأوبمدته

يديهبايئفوضفمدهبنةاطظفيحقلهنعوغيرهأبيهالولدمنضائةبقأاالمانعلىقونمهةاةاانهذالوأصه
جدةفأدركتهالدابةابتىءلىانهاللهيارسولقالتامرأةاقجدهعنأبيهعنبشعببنعروعنوىوؤدرزوجما

حتىاياؤنازعتهالغألملهاكأفقال4ينتزعهوأرادأنئطلةأباهوانحواءلههـىوحقاهيهلهوثدبوعاءلهبطنىكان
فقاللعمديقبهراأباأتياسنوأباالبئأرؤقاالمأنابعنىجيةومنىمالمتنكبهأحقأنتوسلمعليهاللهصلياللهرسولط
المرأةوقالتابنىعرذلكفكانتصرفهقىعنهاالبواشتغالاذلثمالزهـخممهمأنهإئوالقيامفهوتنسلىئاوالل
كألأبوبهرفقالابنىاسيخافقالذلكفىهالكأوالولدفقداختدفءقاالمحقوقمنذلكلوولثلةمباالبنأرؤق

4راجذقالوببنهلينهافاذاقلناأبوعداضىالةوقالقىكتهشاءتوانتهذأشاءتفانالمرأةحقوقهومنأبوانقاسم
تولوقالعراعرميلحقهاانهالمعىجيةعغىيهمالمتنبهأحقأنتإوسمعااللهمملىفلقولهاالمحقوقانهءق

األمياوقولمالمححئىانهقاالواذاقأللهوالعوجعذلثنقاالشةامنالنساءعليهلماجهبالتفوقةءثاهعاضررا
ذلكفيهبذخ3ىذلاباخذهافرراطةواقاذاتزوجتا4ذيوخىولذكالحهومظةالغرضنفالللولد
وىوؤدروأحملمأثماواللهالكلءحةفيهأنضندىوالذىعنهاللهليدرءىأبواىلفاةاقال

فالبأسأمهوجولمزتزالولدعندأبيهيهونلولدانواواألماألبرضىنسنونعنيبحهنا
رالذكوفيلبلىغاهالكفوفىنةفمااطهذءايةومسئلةوالولداألمرضافاعتبرلكبذ
لقاسمأبوااشيخاوقالراالنغارالذكوفياحدانهالكوهبءقالبنلكتبابعضفيثوو
زةااطابانقولهاختلفانهفألنعماالناثوأمافييثغرحتىوقيلالحتالمانةضااطحديعههـةفي

تارلهاؤذلكائبتذاوأمنحلهاونأصيها4أعموضهـنأنيماالاوجىبهازليدووجدتزأنلىا
يفتنإستغنىمحتىكراوانكانجمدغمحتىلولدأنثىاناننيفةأبووقالاألصونلموضعا
كانتمااختارءنأبويدكنبينأوثمانهاخيرسنينالولدسبعبلغاذالشافىاوقالمسهتقومو

سادسهنعتى43
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مالمبهأحقأنتقالانهوسلمعايهاللهصسلىالنبىوىءنبماذلكأصابنافيوفدتعلقالحفمانآله
أنذلكوجمهويهبعتيمدعلفىيهالبابهذاوالفيبهنجمماياسنادهليسثدثاطذاوىثنك

واالبحالهاماةوميضدمتهوأصبرءلىقءلميهةأثواالمسهةسادبةاالاليفدرسكلىسنيعسبنا
4كلتوهـوىيةلذىداهـهـاويبدغأتالىبذالثفيأاالمفكانتدذلثتعاولستطميمالي

االدنانونالماصفيابءنحهابنوىفقدرذلكتافاذفرع4بندعنءناالستفنا

ذلثفىيؤفضالقاسمادنوكانمسهالىفاالبيضهواسودزباتهوأنإتاالحتالمدباذا

اناالولمىلاةاوابدنواالعقلجالذكرلمكراندهصأبواسقاشيخافهاالخالآ
يلاهـلةاالذللثفاليعسلماالحتالموأهاادةءابلثاتببانن5وسيظدوالذىاالئبات

وجك1بنافيهورأهيصاناثانىاوااةاووأولىاالنباتكانؤيدعيهوأنقينيمو

االمانكانتاذوهـاثضلةاهـبلذكوركواقفىاالحتألنمفيهيرافانهاالناثقفى

لوأثتىالمسالةألن4الحضافييةذللنصراقالبوبئاوىدرفةفيةزصراتكافانصةمسالة
لنصرافيهاالحرةلكذ5لهاواجبةالموازاطضانةدناقالأولى5ذؤنهاسوءلترع4عايهائنا
ةأمانهاذلكوجهوياتىطأومجولستسلأونكتابيات3سواالحضانةن4رؤولمالكقال
واذالمفكنهستلةلىكالمنةالحصإلهاتففقحضانتهاميفيللربئوجزخلىهن

لهاحرةنةضافألفةأومصفةأوصههأوسةمهةفأويمهعنهفمعفأومونةغيرمأنتحمرؤأوكافى
فاذالمجزتءنبالصغيرللرفقاغاءىالحفعانةانذلكوجهوالموازيةفيمالكقالهأوغيرهاكانت

االبنكانواذارعةوأحم13واللهلهفمييععندهامقاههفيوكانالىؤقعدمبهاقياما
لماجهثموناناكعنببنء51روااالملىاوىويأيعلههأبيهلىاالفاالصنمثنعلمأمهحفمافي
بةكتااوالقوآدايعامهقالىويسابهويودأبوهيعاهـأتالىمحتاجاالرنأنذلكوجهو
لتىااالوقاتقىباالدنأولىاالبكانؤاالبمنفادغاتامعانوئلىاهصرفوا2نااوا

لهمهوتعاملطاعلومباشرةبالمبيتصششازةاطألنالحضانةخالوذلكلملهالىاؤجممامظج
يروفالجهمموخظيفباشرهإدطلهطاواكاذلكعليونلهوالمابسوااءورحاثنفيابال
صكانؤلهذلكيهولىنفيرءنااشمتوالءاابالؤسمبالةنختصالقاهافاهنذ

نفقةضياعيألبشكانفرعميآألوالفياالصبىمنافعالبهمماواحدمراالبريرآحقأ
االبيهونوالقيفهنةالحفماتحبطااظالةفىةهـشالىنونسلئبفقعسدفأرادأنيطعهالئإ

ويعامهأنيطهللوبيهدبةانوهى323زأرماكلتألةالخافانوأطعمهولدممأعئدى7عده
قتهنعليهممااليغيبهـالهفىاساشحروتباايهااأوىننةفمااطهلفبلةالمخاانةالحفمكون
أناكلعاواليماوعيادزيارغمنعفاهـلرلىيثنعلمادعنديةااكانتوادأافوع
هاواأءورمجارىةومعرةصالهالعةامطفيحقاةهـلىانذلكووتإيةاافيقاالماللياسسا
الؤثماهةش3نممضرةبهمااليدخلذلكونهامنماليغلتىاللرحمكلوماتباشرمناالوسة
افاذوجهابهازيدخلهالملهانةفالحضاوجتزفانللضذقبلاالموجمالمتتزذولةس

واالمبهوضصرهلهوجالىبفكرهاءمرراياحقهيااأنذلثوصواحفماابطاتدكأل
يمضربالصهوذلكفاالبهشواوجالىطدبالمرضهاةتعاهدهمهلتةاالىرةاكصروااتدءو
لولدحوليناعندهادفركأنوجالىفرضىاالمتوكقىدصسئآالحفمافةأحثهاصنفبطل
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لعتبيةافيمالكذقالفةبالكماباالبوقامسنهذلكءفبلفطلقتالدبذلثوألثيأخذهئم
فانفرعولدأخذلهفقالرجعلعتبيةمادفيزاثانيةوجلىأنتثزااعنديبتىيةزلمواوا

منهافانينتزعبعدأنلدأواا4ينتزعأنفيبلذلكطونفاليخلوأاأوماتءوجالىياطله
ياخذهفافلملحدةأؤاألمؤوجتانقاسمابنالموازعنبنابهتابفثاينثزعأنفبلذلككان

منهاحىبانتراعهمجمانهذلكووجهكاسذأنيويخألفافأليترعالىوجفادقهـالدحتىا
امسثآبلباولفيبالردحتىفألجمملمبيعبايوجدلعيبوعلتهكالثزاعالولموجبااسببافيول
كرهذهـالذىابهاوااليردالمدونةفىمماالثفقدقالأوطالقبموتلفرقةافبلالولدهنهانتزعافان

ةةأبوحثهقاليبهوالماعواللىأخذهاالونتهمفيدأبوالقاضىوحاصلفايمأبواهخامفا
إبهاولمسواللى4ثاحزالاتاذازابهاأنأسباعلىهةمبانةالحفاناالوللقولاوجهوالشاؤى

الىوجدخولاألمعنانةالحفانققالسببأتالتاذلقولاوولبتهطثمبتداءاهدكاهـقىبهنه
نةالحضاافعادتذقدأمنةاكوجؤالذاواعنهاالموشفلبهالولدوترمهرستضرااذرمنصكبهاوما

ماتانأخذلهاليسزيةلمراافيمالكفقدقالعنهمعفيةواألمأبيههعلولداولوكاهسثله
عنهاؤسليبغيرهافدأنهىوالصبىالحفمانةمنحهادأسقطتبتركهافانهذلكووإالب
تهاذاومالكوفدقالهأعيغيرهايلىبأناهارفوالهترنماظيركليمامعالسدوثامالهلحتو

أوضتميأنفكونبعملأشمقالولهرذبهتأفأناالاالذلئانلميمطلبتهثجااللهةاست

وجتوفئوايانللصبىكانذاوامسئلةفاصةلالماطضانةءقأنمبنىءلىذانهاولانقطع
االأصبغوقاللفاسماناقالهبهأرفقذلكناذاشهااليترعيةلموازوالعتببةافنىأحدهمااألم

مالكقالوفطبهالخرأحقالولىافيكونوثدعهونهأوتخلىديعةأوفجفوةعندهاعليهأديخاف

لهاوانكاننةالحظوءبابنقالامبىزوجهاجداأنءوناالاالضانةالالمتروجةالجدهفى
وءببئاتولوجهاطفمانةنعفأليالحضانةإتجدولىيسققانمالكفولوجهدالمبىوجهاص

اييناالبعضفياالميشنلاألبالنمؤرغلععدىوهؤاالصبىبهغلءنالعليصوجالىان
وأحمأءلماواللهنةءالحضاذلكوالينقل
ىابا5سااكسبأةالى1بعداتنتقلفابهازوجهاخولبدطليألمفيانةاأنءتاذ1فصل

باالىالنساصنبالحعئانةاالبمنهوأحوانكلوعدماالموجبثزلكذئقلوفاألفربقربالإ
ااوانثىصنأطعمانهفيحصلهمنالىيشقلفانهكراذكانكانأوأءكراذولداواليخلىأنيهؤط

أبالمبياداحتىفاألوبياءاالمصواذاتزاالممنقأةهـاتالىوءىذالولإهـاابئاقالس3ذ

اادايةلعمأخذاوالجدلمرازيظاهمافيمالكناثافقدقالان3فانمسئلةلعصبةامواألوليا
فقدذامحرمللممنفانلماافيواامالجدوانقهـأؤذاعرمكاناذاالوءىأمهاوأماكحتذ

األموجعتاتزذاعةلعتافيبغأوقالومحرمذالنهأولىأههازوجمعاكؤيةلموانىاقىمالثقال
امافيااموااالخمنوهوأحقبماألمنوانركطأوجواكانواناغاالاممبيانباقأفالوصى

اأذلكووجهالولدبكفعانةقمأفالجدةاالمتاذازوالموازيةفيماالقالىاشادةإوان

نزلملهاكانفانالمابعدنةباطفاأحقمالفىلجدةاأننبتذ1فرعهـمةباأللىالنهاتدأفرب
لهاذلكإسهالكعنالموازيةلهفىوجةالمئزاألمعنتسا3كانتوانذلكفيفالخألفبهثفر
ذلكأبىواندةواحجرةفىوجةلمنزاأمهمعبهمسكنأنللجدةبنهافيكتابنونسهوقال
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نئهاحضافيمكؤلةبمترواحدنبمفيوجةلمتزأمهمالولدمعانكونإالولافولاوجهاألب
الثاقالقولووجهمفربالولدوذلكوالتبرموالتكرهاالستثقالفيهاالؤواجيدمناثوهوكا

سمكنفيم51معأمواليضرالويدكؤواألصلمبتافيبهملمنفردةاىوبالجدةكتصةنةعااإن
أماناهـازيةافيلىقالؤذلكإثبتذافرعابالجدةءفاستفناكممعبهماارفةبمانالمبل
اامالثمذهبسمنلظافاحبنانةءاطضالتوزاجدنلمفعفانسشآلكاألماألم

6ابثلىوليسأصبغقالالخالةنأولىاالبانمالكعنعدوووىقالاظالةالىتنتفلءكا
انهوسلمعليهاللهصلىالنيعنهاروىاالولالقولوجهأحقالخالةانروفامالكىقولو

وقالاللهءنهمىوةبىطاأبىبنهـجعةزوجىاكالوظابنءبدالمطابنىةبنةافينةبالحضافضى
لىدرظأةحنوهادمنوماءياامنبعلهاوفرلطفمعظالةاأنالمعنىجهةقوأمالخالة

وضالةفرعابلغاافيالرجالعلىااذلتعذوهـاألبمنهأهيولوثنانتهحفاشرةصبا
انذالثووجهلمألبالجدةمنأحقاظالةانالمدونةفيوقالالموازيةفيمالكقالهكاظالةاالم

الىفألتنتقلوثهاتستفادالحضانةاألبعلىاألماألبكاغلبتصنبةالحضانةءلىفىمغلباألمنبةص
ئثانةالحفالخالةءنلبناتايسحبيماببنافقدقالاألمجهةناسسمقةيعدمحتىاألبنبة

نالخالةءقالبناتانمفأوبالحعهانةضاالتهبناتنأولىومحاتهسنونبئالتابفىبأشوقال
ترثروانمااأهتىبءالكولعمةاعليهاتانمافدالتاويلاذفعلىعايهنلعماتاوؤدمالحضانة
بالفىلجدةوافرعحبيببناطردؤهـلاأظهروعليهولالوادلقعداؤىوممطلتسااخألماجنبة
جنبتهنساعلىاألبففدملعمةوااألختمننةابالحفأولىاألبوزيهالمدونةافيقالهاألبمنأحق
وفياالبلىانةالحفاتنقلوالحارثأصبغفقدقالالجداتعدمفاذاسمثلةضاصةالجدةاال

االببةقرالنساءمنمحدواوقالمةلهوااألختمنأولىواألباألبمنأولىواظالةالجدةلمدونةا
الوبالجدةحبيمابفياوقالمحدفيكعابمطروحاذوقالاالختوثمتهامبىثماأخضأولى
الحفمانةانتقاتاذاواخعاأبومحدلفاضىاوقالاالبثملصبىاىأابنةئمةهـلاثماألثم
لمنااةذواأولىطواأليدلونبهفألنأولىاألباناؤإنافاذبانهأوفرااالبأولىماأجماألمجهةنص

انةالحفأصلاقعندىذلكوجهوبنفسهذلكثاوليهنهالواألبأرفقفألخهنأولىبالهؤسا

لمأءواللهجيعألناالبعدمتفلءنهنفألاألباألمءفيفدهتولذلكذلكزيباشرنالخالفسا
أحدانءلىمحديقيفىأبىىلقاةاوظاهرلفظاألباالبكأمأبىوأميةالموازفيصالكدقالوة

يقدمخأمبعنحببافيهـؤولاآلخرووالقولبهالنساءالمدلينعاالبءلىيقدمغالقوا
فيحقلهنامقدمءمئلكانومناالختبةوالعمةأنقىذالىيختلفولمنءايههجب

ؤانافاذافرعجيعهناالبعدمنلءةفأليىاألبعلىاألمقدمتولذللثغيراألبنةالحفما
أخيبنةاثمأصبغعفىحبيبفياقالمةلهامختلبعدهنةفالحفماألبامدمةعايهنألبايقدم

أشمهبؤهـلدتفدموةفىالحفعانةمناالختتواللبةهابنتوالاظالةلبنتواسلعبىا

قالابمااألخثمبناثمرواثمرواالخعمفنىكتابسأءواألباكعدمفاذامسملةذلكفى
اولهاالنمةلهاولىالمدوفيمالكوقالاذاؤوجتاألمسأولىلنعمهاوولىوالوءىير

ووجهفاألفربفرباالذلكوانمايسمقونبةالهوكذلكاألولياهنالعموابئالعتافةومولى
ميبوثبةةشاكرهقدمناذمنانذلك
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اختالفوأمامعحدلبلدالوااحممهيهاححدأوبلدوافيبالخفتلحاانضذااوهذالؤ
ذلكفإلزيسهخقاألوللباباااللةباباناهذوفيبذلكأولىصبالمنقصلهومنفاألبلمواضعا

لتفرقابهاحمبحصللتىالمساؤةادفيلثاالبابواينالدادباؤهاق
فيدالدافيبافترذلكقيسفجناألوللبابا

االمؤوجثمعهبولدهيرئحلأنفلهاسكمنىايديراالمبلدساكتىيربلدحملىايرمخلأناالبأرادافاذ
لمدوافىمالكقالهإالمعنصنرجهمأنلهفايسبيذمسافريبمءوانكاهونوانوجزأو

قاليميقىلدكباراماداماتيمالثوحدذكاأوأةكانكراذلولديرضعاكانانذيةلمواافيوقال
هـضهعهاهـممالميهنشاءثىالىبهيأهغلأنادأرثجةواكؤفارقفولدوجلؤفىوكذلك

مستلةلنسبهوأئبتلهأحوطخأبيهأجمؤلهذلثووجهيرعنهالينقطعمجيثقريبا
يانامطباهـاصقؤانتفلذاالعتإؤىلقالمممابئاعنقاألصبغاألببمترلةذللثفيوالومى
لهمالناظرانهذلكووجهمنعهمودوبثموالالعامالخؤثموليسىأوجواكانواغاالفا
معهإنتقالهمؤىاألببمانزلةواألولياءمسئلىألبنفعندهومالهماطاضتودونمدو
نوثلةمىكاألبأحهمءصبةذالثووجهمالكقالهوجأولمتثزاالمتترواالمنمعن
عصبتهلطفلاهفارفةالنذلثلهالميهنؤهمأوأوليامأبوفيهالذىلموضعاعناالنتقالاألمدتأرا
لعصبةانتقالالداؤى

القاثبرااللتىالمسافةفدراولمسقلتةابهاعلسكىالتىاسمافةاؤىلتاالبابا
ةالمؤلمسافةامنيزو

مخرولياواالاألبيبلغحيثونحوهيدابرااالبهسمأنترمخلللالمليسةلمدوداؤىمالكقال
وقالفالىوقالهأوالمرحملتينالمرحلةاالمثلبهمقىحلأنلهاعدليسؤىكتابلقاسحمابناوقا

لىابهاقىتحلأنأمهـاادتوأسنيننشاهاثةعنتوؤىؤجمنزلمووالعتبيةاؤلقاسمابئا
الطمالزبمحدأقربوقالادوالمذلكأقمفاأحماذلكوأبحلتينمييرةممصعلىاخوا

البريداناألولالقولوجهبردئألئةالىإالاألمبهبأقبهقليرأشمولمبردةةبالولدلهفيهيرتحل
فلميهبنلمطالعتهبىهتكقيفمانهذلكعلىغالماوماذادفيهبنهالعةهطااأللبعلىقهثالومخوه
حملهوانثالسفراحمالهليسىفيةتمادونزأنالموبناؤهـلووجهإضرةاهذهـحداثاألرم
كانتسوابهنأنيظلهنعبدالميمنحرافاطاألبكاناذاوهذاسئلىلبريدخراط
ثحهجمهمالمافتظهنلمعبدولىأنبهونالالمدونةغيراؤىوقالةلمدوذؤثمالقاالأوأمةصة4أ

سرويتهـيمبلدبعيدالىسيدهؤدمجنرجهمعهيطانواالتالمقامءلميهنيمالأنهلكنجووجهتشاه
سااالبولوكانسمثلةوأحملمأءواللهاعاتهحيلهلوالشهـدالولدفيمنجهتهمنذلمث
يدزمنهاووجههماللثقالهاالبأويظسيضكحأويباعأناالمفىلاطفعافانلدلواقفعتأمةالموا
4وسائرحقؤنفقتهنفسهعنقعلأقلهدلكنأءتقهفاذاعبدهنالنهولدكاعاةاميباحةدااسها

وكذلثيبطاالحلنافانلىقأمدافابعداالزوجيةقطنفانالرققاطبوبينههـقةوال
لولداأمفأممالنكاحاحبموهذالةءسثللهأعلموامعهايهيؤوأنىلمشترااليلزمفانهبيعتذاا

وانمالهاالحفمانةبوفياعنإلموازفياوىرأعتقتاذااالحضانةاسلنبملدابيمإلموطوءة
باطضانةالولدأحقوأميةلموازواعنمالكيةلعطافيسمالقابناوووىإلىوجيطدقهاالحرهذلدفي



أوالحيوانمنالسلعهيبتاعالىجلفييقولي91مالسدتيكيىقالاوضمااسلعةافيالعيب

اشهللعبدخمانةلسىولذللقالحفمانةواللةلمحنعالرقأنممنىءلىىغوهصاقوفوللحرةحالعروضأوالثياب ءغيرالبيعذلمثفيوجد
انتركتالولدعليأمعتقثنهسثلةأولىنالظغذللثيمنعالرقعكانفاذانالظهفيىالذيوميفيردصاؤ

الولدتسايمعلىالىوجتصا4الحرةنجالفايهايرداانهالقاسمابنعنعإمىفقدروىاولدالىءفانةيردأنالساهةضفب
كالحرةالزمالمثرطأبوزيدانعنهوووىدزمهالنهايهاماالثقالتهماحبه

يارالىوجهعليدحملىأراأنيهونءلمجبةالداعلىيديهبينؤوضعهفمدهفأخذبوفولهفعلصامةااحبلماسفا
أنيحنافييعاثفضيحأنيعتقدأنهحتعلوالمعروفوجهعليالموضحلقربمنهاليمنعوذلكمنهفتةيمافداال

تتروكانتقلىأههتكمونأومجتملبحضانتهأحقسبهعلهواخذهءلهيبذلكأنىوضربهليهاذلكيرديوموايس
الجدةبالحعنانةءأحقاعتقدأنهلهأولفانتهكأتبضجدةالهـأنكلولميعلمدتهصالىىارافطيومنهانولةانهوذلك
بنعاصمعنفيانىفقدروىاياهعامرونازعتهأبات4ساولالمىومطالةفأدركأجدهمناؤكانكاءفها
ظرالنهاهـوفيشنثثانهـاقوجدهفيهخاءحتجدنهأنجدهعنأبيهعنعاممبئاللهبكانذلكوبدننقط

ألىبهرخالوةفيفاليتمورأنيههلشينبوسلمعليهاللهلياللههـلرسوفاهلولدقبأنهفدتقدممماؤهاكانفذلكعليه
سنينغانجلالىوانلهوزيادتها

المرأةوقالتبنىعرافقاللناسابينيحمالذىاالماميريدالنهكانجمرأباوأتياولهوةلطؤزمانلسامةايقبض
خلديقاأبوباكرافقالأخنهلهىيقتضانهيرىالذىوسببهحجتهاواحدمنهركلفاظبنىااؤوبمرثنافقةؤههىه
بينهوكابصكفلىعرأنعلىقضىبهأحقالمرأةثاورأىأنحبتاستوعبالمايريدأبإخهواليماؤمانءىزفىطيايردثم

أعلمواللهانتهحفوتأخذمجهامنبهوتذءبدأيديىالسافطة
ىاقهوالرضابطاعيههنهايلتزملتزموامهحصلميريدأنهملكلىممراراجعه91وؤولهصلؤاساهةالالرفيقبض

حممنأوردهمايدذلتفيهبذخ2ىذلااألهياذلموللتأوانقفعهةهدبذهغإكقعاللهدكارناكاألهوسبيعهابعشرةفهالرجلءن يمعيمكماوثمنهاذلدونانيرد

ديناراواغايردهائم
منبيذأنلهفليماس

دنانيرسعةبةلالىمال

لإلىبممنهويقبفها

اسأويبديناإيعهـافه

ايردكلثمديناركنهاوانما

رةبردهاءثتهايوموف
الذىدنانيرفاثحماءلى

كالصاهـميأنصثاق
دنانيراغاسعةةمالهمن

يومماؤبضفدتعليه
لكذنوممابقال4قبض

سرقاذاالسارفيان

ثمفاالىينظرفاغااسلعةا

بمجهكانفانيهرقهايوم

اوانعليهذككانلقطحافبه

لوضمانهاالسلعةفينعيبا

فانردسدايحبببيعالهاالمبهاعبعدابتياعبالسلعةجمدثلعيباأنأءلمواللهجةالترهذئ
منفهامامجدثكذللثفبفهاالذىىالمشترمنوهألكصنةءنافيومامجدثلعهباذلكضمان
لسلعةايبتاعالرجلفيهـليةمالستهيحيىقالصىالشتركلذلكفانؤمماهزيادة
السلعةفبضالذىفيردويوميائزغيرخالبهـجدذلكفأوالعرومقأوالثيابالحيوادمن
لثذقيديومسوليمنهتؤايوماالفللسلعةالصاحبفاسلكماقالسلعتهصماحبهالىيردأق
انماؤذلككانفيكانءلميهبعدذلكإقصانكلناؤنذاؤبذيومناةأندوذالثاليه
فيههىذهانيردهافىثمؤيهاوبتمينافقةفيهىزمانفىاساهةاهبضلالىوانأطهايادزو
لثوثمنهاذويمسكهانانبردعهابعمثرةفيبلالرمناساهةالالرأحدفيقبضاليريدوالفطةسا
فيبيعهاالىجليقبفهاهنهودنانيرتبآسالىجلمالن4بيذأنلهادينارفاسلحمماوايردهاثم
أنفعهاالذىعلىسفادنانيربردهاءشرةايوميردهاوفلدينارشمممهاغانارأويمسكهاوابد

اذاالسارقأنذلكوممعايبينقالؤبفهيوممافبضفإلةانماءلميهدنانيرئسعةمالهاماحبهاءنيغرم
ستأخراوانعليهذلثكاننقطعافيهمجبكانفانااليسرةثمنهايوملىفانكالينظرااسامةاسرق
فليماسللثيؤخذبعدذثمرقلساايهربأنماواشمأنهفيينظرحتى4ؤببسبنصبممافىافطعه

فاسذلكبؤخذبعدلسادقايهربواهاأنشأنهينظرفيحتىفيهمجبسنسهمافيافطعهسأض
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والدكذبعدلسدعةاتددوخصتوانهـفييومعديهافدوجبحدعنهضعبالذىياسنثخارفطعه
اذوسبعدذلثلسدعةتدداغلتانأخذهايومعابوجبلميهنفطعاعاببيوبالذى
دهووافيردألجلسدايدفابربتياعاغيرعائزاوضنعرأواالحيوأنشيأهنبتاعامنانمافالعلى
وىهارفميهواالصلذلثفيلفاسدوالخألفالبيعارقتضىوهذالباغايردعلىالمبتاعفان

الوةمنهسذامالناأميفيأحدثمنوسلمعليهاللهصلىلنبىاقالقالتعائشةمحدءنفيلفاسما
وإلموزونكالمالكيللث4لهضربفربينعلىممهالمبعفانذلكاذانبتامستلةرد

امتاعيردابانذاردههفانمثلوأماهالهوالعروصقوالثيابكالحيوانلهالهتلوالمعدودوفرب
تواثءتبةوتاليهانهذلكوجهوفتاالبعيناتالثعدمثبافيافانانكانأخذمنهمالباخاالى
فبمانطارديتثااليةرعهتةالناال5يرأسرابئةوإلئفوتهـدهاومقاميقوملمهاوجودثالن
لثبابواوانبلهوأماماالمثلمسئآوأصىأولىذلكمنلعيناسالمةمعكافيتهاتغيرفال

أوكالثيابوايوانكاطولوبمماينقلانيهونفأليخواالشجارواألرضينهاملطجماومى
ابتاعكانتامنالفاذافاتولوبنقلفاماماينواألرعىجارواأللثهروالمجولكالدولإلن

حوجهيرسوقهءلىبضأوثاصانلنةأواعينهفييادةباكوؤواتهيهوبئففييومؤجمتهعليه
فانودةموجىكانتءينهيردماوالشافىأبوحنيفةلوظوأصابهمالكبهذاقالوالفاسسدالبيع
أنيقتخسذاعقدبيعانولهعانةعلىوالدليلسدلفااحبياتصحيحهعنىاعلىردفلفاتص

عكاموعليهغاوهلهبهونأنؤوجبواليردالغلىالمببحعلىأنفقبماالمبتاعاليرجع
الصصح

نألايريدالذلكيرديوموليسمنهةبضيومسلعتهاالفجةلساهةالعماحبفليسوفولهؤصل
الثافىوللمايةوانئييرالبدنعلىيشتملمهاوذللنةوعايهنماوهالهلضمانكانابضهاعلىلماة

إلفالخنهافولههنوذلكيصححفصفهافعنهايومبانهذلكعلىمالكواحتيلتلفافجتهايوملمزمهث
ايادزاوغاوولالمبتاععليكانفلذلكمالكقالاضماالمشترىعلىنلعينهاتالوتلةا

انءبالضمانلهاضكانالجآلواالدورنةونمقاالبعانولةلجلةانولةنالن
اوفلادزطانكسافيايردشماعمثرةوفلقهانةازمانفيلسلعةافقديفبفيوقولهفمسل
زمانيردمافيوديناراوففىلكساازمانثافييقبفنانيرأودلسعةلماغاممالمنفذءبدينار
لقيةيراانيريددنانبربتسعةلباغاهالمنيذهبأتالمبهاععلىفليساعشرةوفلنفاق

أنعليهليممىفكذلكاءهيبةيردصمثاعهثرةؤةسا1ياخذأنلهلبسفلبدنكتغييرا
هانواكيادةالىوكذلثاعمثرةوقورالاونماثايردهابعدتماودناردثاوةابدفيقعةنايأخذها

الفايةفي

بعقدفمانهفيدخلتالوفتذلكمنيريدانؤبضهيومفهءكاهافبضوانماعليهوفولهفصل
فىاالألنيرلردالنهلقإلتافمانفيبقجتهفأليتبرالروأمايومصمانةمازادوعليهفلهبهضيازا
بهالعتبارافكانببهوهوسىلقبضاغايوؤفيهوانفمانا

يومعوجوبفىاقيلىفاغاينظرااسلعةالقبممرقلسااأنلكذايبين5ووقولهلفص
االءهبارفكانالقايةيعتبرفيهسدفبضلفاابالبيعلقبضايريدانلقطعايومدونإبالسرفةقبف
ماقلوسالنهلقطعاوجوبفي5نيروثاماسرقالحمكفجةيومدونلقبضايومجمتهبةذلكفي

بالذىيضعؤطعهاسقفار
عليهفدوجبحداعنه

رخعتوانقصيوم

والدذلكباسلعةاتالث

فطعالمضليهبيوبالذى
أخنهاعليهيوبموجيكن
بعدالسلعةتلىنجلتان
ذلك
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ثملنصاباماقايتهولوسرقطعاةابهيبهبلمصاباكفيةعلىدعندهزاثمأنصابامنأقلؤيمته
صتثمنانبردءهثرةمافيهلىافاسابالببعأصذانوكذلكلقطعاعنهسقطذلكعننقص

دنانيرلمقإلتءشرةبافتنادئمدفماؤولولوؤبضدنانيرعشرةغرمعبهإسقطلمذالثؤيمئهءن
نقلوهذاؤيمامسمثلىلقبضبعسداالمقبوضؤجةيادةنادكالدماذادعليغزمعابيجب

مجوالةوثالثلقاسمابنداتدفشجاواالفيواألررلدوكولواللنةفاماماالكمجولو
شراهساهةىنراثفنححهاادبالبيعسهلفاالبيعافوتومسثلىةلةوتغيراواقاأللى
األولانبيععحويردبيعهابيعاصمالمباءاثجفاسدا

ايتهضاءحراالصامعءكراصيهالةجامع
المقدسةاألرضالىهلمانىالفارلسابانالىبقيالدرداأباسعيدانبنيمالكءنايكسعيدصبنيحيىعنمالك

طبيباجعاتانكوؤدبافنىمملهاالنسانأحداوانمايقدسالتقدساألرضانانلىعهاليهبؤءةالىكبااوراأباأن

النارفكانأبوأسانافتدخلاشلتةمتطببمافاحذرانوانكنتكاكفنهبرئكنتفانتداوىهلمأنىالفارلمانس
للهواطببمضتأعيداعالؤمالىهاارماوقالايمنظراأدبراعنهئميهاثدفيىالدرداءاذاؤةدساااألرفالى

هـاطاالعربكاومفيدساواهـةيريدالمطمةالمفدساألرضىالىلمالدرداأبىؤمىلشانسماناليهبف
هـيريدالمطمسدساةاتالهمسمجدايلياءكةومنءولدساىتيمهالعتمامقأرادموضعامماواداأتقدسالاالرض

ؤلمزمهاالوقاتسوفتفيذالنوءفراانالمواصعمنغيرهفيمطركاكانانهناهوءعلىاالنسمانممايقدسوا
والخطاياالذنوبؤيهايطهرمناناتطهيرتقديسهامعنىأنيهونلومجتهبذلكىعفوااالبمجعلتانكباخنىوقد
مدسإلتاألرضاقناسؤولالتأويلاذةعلىاويدلأهاإلمقدسدسالمةخا4فكونفانكنتتداوىجماا

المقدكبيتأهلفانماوتأويلاإهذافياكونءلىعلىواغايقدسهبهذنومنأحداوالئطهرهكنتلدوانفنيتبرى

كانياءوإمله7دباعاالومأنبهاءوساؤفملثيرءوكانتعالىاللهبطاعةمحلىاؤههوؤتفيبذلكلرأنءةفاروا
الوقتذلثفيااسكنانفشسةالمدثلىبالهجرةهـنلمهكاأمرالمبمألزمتهأمرواوقتفيذلكاناوفكانامانافتدخلالنم

الذنوبقملمهـاوطهرأدستةدينىاذاقضاءأبوالدر
هلكايهولهبةملويفيفتىالدينفىئيستةطبيبايريدانهجعدتانكبلغنىووؤهـلهفصلنظرأدبراءتثماثنين

اباطلاودخالحقاصابة3ناباالبراهيريدالكفنىتبرفانكنتاألدواأمرفييبلطهاقول4راأالىاربراهاوقالاا
أميالذىبالحقواالبراءمنهاتهالزاالمستفتىالءفيسههوالداءالذىامثرعاوهاإفادبهلالباطالنواللهبكامتطؤصءلى

علىءللازمنهاأىثالهفتالحقإتيهولاباطايلفيوذالنؤولهبرىءإفتىاكااقفانبهللها
يلشححرابان4فعهمالهؤنملكذ

ةلةالخطأونحاافششبهصوابوجهبهءيرعالمورهـصافماتفتيهممتطببايريدوالناكنتوفولهؤمل
حدالىيدفيوبكلباطلايدؤيزيرالحقبفميريدآنلنارانافتدخلانساتفتلفاحذرأنالحق

تالفىوفاتفئلهحتىبمايضرهفعاناهبرأهراملمننطبيباقتللةتربذلكفبكونصاءسئرايمنال
بذلكلنارافيدخلعليهوهواليبهببقتلانسانعلىئيةبأنحقيفةبهيريدأنمجتملو5أعي
وفاخطأؤأرلعمالأمننوأماهنبهؤجمايفتىطئؤرءلمبةتوىلةافييتسورافجنوءذ
أجروالنافاخطافلهاجتهدالحاماذاقالانهوسلم4علباللهملنبىاعنوىوؤدربذلكاليأثمأن

الحديثعادلمامااالظلهالظليومظلهفيللهميظلسبعةقالنهاعنهىوورأجرانؤلهأصاب
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لكنلتقصيرفيهتهادوااالباغفاللنارافعةيحذرموامجتهدولمذااالخطأفيفدياثململعاااناال
لمتسوروهوالمتطبباعنابهذأخبرولذلكللجاافتوىالخباوعناغايقثفىالحديثهراظا

فيهمامبالغةأهيفياسترجعهماوأعادالنظوجمطانفبينأبوالدرداءاذافضىنولذكالمقرص

درجةخيلمنعوالخوفإقاالشةسنىعليبذلكنفسهفيللهوامتطببيقولاالجتهادثم
سيلعبدابغيهاذناستعانمنمالكايفولقالءهعتصوأحمأءلمواللهاالجتهادمايرضعيه

سيدهفطلبدلعباسلموانئالعبدببأالعبدانأصابلمامنوضهافمجمارةاولمثلىباللهقنفي
عبداتعاناسمنانطمالحسبوهذاعلىشوهواألمرءندنالسيدهفذلكلماءلمادتها

لعبدمنالماأصابمنزكوصنالناساأحوالندواألغلبلمعتاافيةصاوادجمالمثلههلىسذنيخا
اهبيدافيليسوهبفياوفددوىمالكهبمنىمنودالمثاذوهبدنفىأونقصهالك

كاإلئرنحوفأهييفىافهـأنيستهالاجارةبااللمهينألماتهمدساقالوانبهمأصامافمانستاجرونث
متعدالمسهأجرلهانلقاصماابئهـلةوجهالسيدباذنيمنلماننجدارفيضمختوالهدمئةاط

فثبهابغيربتهادعلىكالوئعدىمناضاأنيهونفوجبلسيداذناكثبتلمانلمععدىاحمأوفي
فألهومملىكلومليهحجرسيدهويعفدوإلهرفالعبديتصرفانمالكؤهـلووجهاذنه

سمنونقالكالباالهألكفيهانتىااألمورالخطرةفينلمحادوامعمهادةاألمورالفيامهبايسنإف
فظاباالشمهادذلكوأبانجرنفسهأنيؤابلسميدفحجرعاأنيهوناالعبدوسبئاكتابفي

يةرواأنتاكونليسوالذنالعدملمسمتعملاينولتضتضىةوهببنايةلىواافلخاااتأفول
أنيهونلسكتهوالحجرعليهملمحتىزتمصرفهجواأصلالانمنماقدمناهعلىهبنيةبوبنا

االذنحملهءلىيقتضىالدىالنبغيرأجرةيستعنهولماستاجرهاللهبوبناروايةفيممانلضاسقط
لهستعه9الببينةاعليهفاليمملبغيرعوضلعملاوأماهـضبعلفياهو10اهملافيسيدهءن

مسئلةأعلميخأجروابله9لهسهبهاممنلتعدىايهوبئواغابههديضحندمنهلموفيبه
لعبدافيمالكعنسمنقابئاعنعيهىىفقدروغيرفاستؤجرفيينكلعلاسيدفيالهأذنوان

لعبدفالاكؤثأوءيرذلكلبنالهلةىأوشيألهمجمللىغيرممفيرجللماريستاجوهواالخياط

الايهعلنفألظلكغبرذفيهـففسهفيؤالبناافيثعذدعليهإلبئسيدهليهايرسلوقدعليهضمان

بغيرأجرؤبماملىستولوامسثلةسفرفييرسلىأوالغايممبئاقالخطرلهحلفييدخلهأن
انهذلكووجهلميفمنستاجرهولواكانمنمحمديضفقدقالوواألسفالبناامنفيهلهأذن

عليمهفقدتعدىبغبرأجراستعملىنباجرلهـلافيهأذؤكااالنهلتعدىاوجهعلىستعملها
االعاللمسهأجرفانالىفاستعهقالطالعملءفيالسيدفىالهأذنفانمسمئلةإصبلضكا

قاللمدونةافيهالكقالبهاأمانيضسفانهأوسةفيخفيلهأنيستصهأحدهااضربثالئةعلي

لمبفمنبعينهفيهلهولوأذنيريدالمعتادالمأمونالعملفيلهوانماأذلغررافيلهلميؤذنالنه
عدممعلمتقدماالخالفلعبدفيهافمانفىفهـذاجارةاهعتادلهعلفيملهأنيستلثانىالضربوا
لهظفيهؤالضمانلتعلوالقدحاولتهكناأجرلهدالهتاملفىلىأنيستثلتاالضربواالذنا

فرعالتلضهعفيهوالضمانلسالمةامعفيهجرةوثبالمذأبومحمدعنإقاءىاوحصبيعةر
فدنهووجهماسمنقاافياقالهعلىلعبدأوفجهاقايةمةيضأنبينلسيدنحيرافانلفمانافيإلوماوجب
وأماسهئلةشاءأيهماأنيطلبلهنؤسمتنافماوفمامللهاستوفيوالرفبةاعليتعدى

سادسمنتتى52

ورضعالوقالقال

عبدااستعانمنيقول

باللهشنفىشهذنبغيرا

لمامنفهوفاةحاراولمثله

أصيبانلعبداأماب

ابعبدسلموانالعبدبمثئ
عللماصارتهاسيدهفطلب

وهواألصلسيدفذلك
ءندنا



للبامعتول

صابعمهالعبديهونفي

يوففانهمسترتاوبعده

أنلهوليسبيدهماله

شيأولكمنهفيهعلث

ويكسى4فهكليا
فالههدفاذابالمعروف

قلىافيهلهبنلذى
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سيستأأنالبأسنالماجثبنواهطرفوقالالصبهوؤاستئجارلقاسمفيالفقدلعفيرالصبىا
يهؤتامعرضينلمذااعنالىسمالةاافيفولاعفالومعنىذاأنفههمهمالمثحفيةوالجاريبلغلملغالما

كئراالآلنحسنلماجشونافيوامطرففقولبهفيرومامولذلكتامعرفينكااذاوأمالذلك

فيهسثفاوهاشرأنيباوليهن5ويتعرفضرفاالولىأولهلهالولىمنفيعكانااليثاممن
لمههااهاصادايدةعونلماجهثهافيوامطرلىزفقدقالومجلذىالوجهافانكانفرعرهكرلت

يبر2وعفدهماترلةبفهوأوعمأخعابههالوءفدذلكدذلكوبالمألهطنمالمعالدابذلكجمأو
فعملواليبهالذىلوجهاعلىكاناذوامادتهافهتمعاباةفيههـنثانراالالممولهاثهاالدفح
وءلىمحلهأوفإلةىكثرمماماألعليهالقاصمادنلدفالفانمتلهبارةواالممهكنرمناألفله

فيدقولمالهوقالجمننهيرالمستابرصعلىالديةتخييرألنفيهنيملمولذلكديتهعافدته

فيهيأصشيأولكنهفيهمجدثأنلهوليسبيدهمالهفانهسترقافبوساهبعالعبديهون
العبلقدانماقالحسبوهذاعلىشالرقفيهبقلهللذىفالهلدفاذابالمعروفويمسى

شرحظعليهفاليقوممنةلمعسرحظهايعتقأنمنهاوجوعلىلدجمونوذحراهفبهجمون
مالهفبربخاهذقانلوجوهامنلثوغيرذفيعهقثليه5ماالغيرواليثركبعتقهيوصىأنومنهاسلعه

االفىلسيدااالبرضابغبرعوضمنهشيأيفوتأنواللهدسبهياوماعتفهقبللهكانممابيده
عنأبيهسنونبنواالموازبنالعابمنمفتهوكسؤله

والللعبدأنيفوئهبدهمنيزيلهأنفهبهلهلمنشيايريدليسفيهجمدثأنلهليسوفولهفصل

وجهوالعتبيةفيمالكعنخنابن01وارلهالتىأياءفيالمأمونةارةافيافيكهويقرفيهأنوله
يومهفيلويهبدممنلتهالسسيداؤاوليسفيهلحقهمالهكىانولهلهلدااليامفيرفهأنذلك

اليهاحتاجوانشيأهالهذءنيأالسيدأنوليسسئلةهالكقالهوبرملنيطهماشا
ألحدأنفليسحقفيهللجزالحرالذىهالأنهذلكووءالعتبيةفيمالكسمءقانغاناوار

لةبمترولبالمهاللةكىمنهلمنعواالمالفياههـتيةلحرامنأجلففقتهلماكمتهنهوالعليهفوته
لمشئركالمالا

جلتهعليمفينفقانهيقثضىظاهراالفظوفبالمعرىويهلسمنهكليأنه3واوفولهةءفي
دونهنهينفقأنلهنيمفلمسيدلحقمنهمغولذلكمشنركالمالانوذالثالحريةحصةدون
ليهاحتاجاشسيأوانهالهالسيدأنيأخذمنليسشبيةلهافيمالكلقاسمءنابناىوروةبىسيده
سائيااليانمقىنفسهعلىينفقانهذاسفظافيهددهالهبةعليهينفقاسيدأنابدفعلىلامرصقوان
لعبدمناوينفقحصتهعلىينفقأناسيدافعليلمرضمىقينهأنلىاحتاجافاننسبيممما

ولعله3أواللهالحريةبكبزفيهمليزمنفيكيهوسبهبمغااالمالألنسةاطصتهعلىماله
قينةأنلسعدارنمفلذلكمالرلهملمهنهحصتهعليلسيدافقتالذىالمريضلعبدادأنأرا
لعبدفاجبراحاجعهالىبههـلسةادآراانؤأمايمامعهمةكااذاوهذامسئلةمنهصتهعلى
حإبابنزادونفقتهاسيدكراؤهاعلىمالكلموازعناوابنبنافقدفالمعهوجالخرعلي
يقدملسيدحتىاعلىفقةلضالفاواكسبومللاجمنهورهأوإستقرفرايبلغحتىههأيافيارثهوا
وكانتبسفرهيهطأتلفهمابرفكانءلميهأيامهفيلهعليهيدأبطللىسفراانذلكوجهوبه

يسافرأننلعبدوليسءسثلىامالعبدءقعابفكانلسيدادمةفيكلهاتلدااليام
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السيدفيهقطابالذوللهليسانهذلكووأبيهسنونءنبنوالموازاابنقالهلسيدااالباذن
يباشااألميفيذلكالموازيظهففىيسافربهولوأرادالسيدأنمستلةأغلبالرق

يباعأنمافىانكتابالقاضىالهطثبعنهسبملفاابناسماعنلعتبيةاوقىفيهامالكلمحممابعدفقال
لعبدغيرمستعرباوكانبأشملسيدمأموناقالءتاكانذااوهذالموازاونافيحمابوقاليظلمأو
لعبدمسئعرباوامونالسيدمأاونحتىيملكفيلهطونالةلواافيلكماعننةنكنااوىرو
لهيرمأمونالسيدتواتكاقلهالعبدمستعربافذلثكاناذاالقاسمبنعنهوىرو
قا5واللغيروناألذلكليمىانهؤدينبأشهبقالانقاسمأخذابنبهجمابعدولفاضىكتاباةا

مايملدنفسهملدمنألنهحبيبنالموازياانعنهوقاللعبدمسمعرباانوانحبيببنامكنه

الحريةانمملقاان4اعنمحنونلععإلةافيماقالهمالكهـلوجهاهاالبرفبهفأليسافىلمثريكا
لهالمالكنهلسيداأماناعاةميوووغيرهمادةالثالحدودوافيكالبعههذافيللرقتبع

االبثالذلكعليهدتمبامستعركاناذالعبدانهاستعرابااعاةميوجهوجهتهمنيخافوالذى
ماعليهذلكتىأبرمياوغداكانفاذاجتهسويقومنفسهعنيبينرألنهالحراسائىاعلىئج

فأماولياسفراوهذافيمسئةنفسهيعربءقأنيمنهالحمفيهيقعحتىمهواليفماليعرفه
أرادوانوأنكرلعبدبذلثاعلىىضاضرةلىاضلنبلدفانبلدالىمنلثنقلسفرا

المن4شلعلىوجهعندىوااللسفرافهومثلوالممسبلللعبدؤيهاليسىيةؤسلىااالنتقال
االنتفالوأهالسبداللسفرعلىويعتدمدةكايربمخكايةلسيطهاأنوذلكالحويةالرقءلىيغلب
للعبدفيهالمكسببموضعكانوانلكذفيعليهمفعرهفألوتصرفممسبفيهلهوضعبكاتفان
مسثذوأحملمأءواللهذلكفأليراىقلىاغلبيمنقولوأماعليةالحرثلحظهبطلفذلك

ذلكزرساموالحريةامنولبدبقدومافيهفيهبقدرمالهلعبداخدمةمنللسيدفانذلكذاثبتا
حافئأوشهرابشهرمعةبسجمعةأوهـميومابهلفررالةواقالىفقالناظمومن51مايراسبماعليبيم
دولموازيةوايةلعتافيمالثقالالرانكثيرلمفواالماجشونبنوامطرفعنحبيببئ51وود

قالأشهرشهرنالئةأوصشهرئاءكلمنولىكنالفقالجمعةأويومصفيحظثلتهإلعتقلههلة

لعبداوأمايومابيومأوالغزليهونةللمخدواألهة51لعبدالدذافتسامافىلماجشونافيوامطرف
ؤجممايوماالخدمةفالتقمممالمرثفعلعملان4وشههفمااشأأواألمةاصنعةواجرأوذلتااانبيلا

ضامممهفيفالخيروأماعبدالخراجهةمجهجمعةوشهرابشمهرنبرنرلثضرامنلمسافيهبيوم
بيوميومفيالمجوزالموازفياوقالمالكوقالهاذالخطرلهيوهابيوماهيقتصأوالبأسشاهرة
المدةبطوليكنتلفوذلكالخراجهبلغعبدالخراجالمقصودمنأناألوللفولاوجه5والغير
اظراجمنوسواءمايؤدىلنينافيلالئفاالىيؤدىانهذلكمنالمنعفصيرهاووجهفيويقرب
دكساآلونفاقوضوميوقرةفوفوبهسللنشاطأليامافيئها3سؤجةختألفامنهايعلمخ
لكلانذلثووجهمانتيالموازابنقاليبدأبالخدمةاختلفافجنوانمسئلة3أوالله

أحدحقنقيالىطريقاماالسالناسهكماواالبهيتراءهانأميعلىقاافاتماحقاواحدمنم
لمأوأبقضأوميخصؤةفيلعبدالشفانمسئلةهةافكالكعندتعذرذلمثريهينا

نمهاأمنبفومنمسئلةيهلعافيمالكعنب3أثقالههةلفمهافاولياثعليهبذلكمجتسب
أشهبلآلخراهماعلىأحدعاليربهاوأماكعنلوافةواهةلعئاففىالخراأيامفيضمي
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هالويممعتقال

انمندنااألعيهـلث
بكاولدهمجاسبالوالد

طونيومبنعليهأنفق
أوكاننافامالللولد

الولدذلكادأرانعرفا

عنمالكوحدثنئ

بنالرحمنعبدمحربن

رجألأنالمزلىدالف

إسبقكانةجهيةمن

الرواحلفبشترىالحاج

اسيرامرحيبهاثمفيةلى
فافلسالحاجفاسبق

مرفيالىهأهيفرع
أيهاأمابعدفقالالخطاب

االسيةعأسيفعفالناسا
دينهمنضىجهينة

سبقاليةبأنوأهانته
أالالحاج

لكذفيلمرضالياقواشهماقالكالوا

أحدفىالشافىوقالواكهرىأبوحتيفةقالبهوالرقفيلذىثالههالثفالطوفولهفصل

بالرقالمتمسكولدأجمانهلهنولدفانلهيملمانةبرلمسقسكابينولنصةقالمعةبينهالهفوليه

والبالوالهأسمبابايووثفلمبالرقوثدموانهمانفولهوالدلبلءلىوطاوسعطالبهوولولده
بماأنفقولدهبسهالوالدمجاأنعندنااألمييقوليمالهتوفالصيعهكالمسنرق
انمافالوهذاعلىشذلكلدالواأرادانأوعرضاننافهاللولدمالبرمبهونمنعليه

عذمصعطاءفيلهذاضنأو5أوءيرجماثكاتماللهمارالمغبرحتىولدهعلىينفقنن4
علىكداهالكأوعرفاقالهعينااالبئمالنسواءذلكلهفانعديهاالنفاقفىاألبثمادىثم
مالىهنعليهأنفقتغاااألبيقولألنهعندى5ومعناللهالوليدرحمهأبواىةقاالالطألقا

لففانلكذقبلعلعهأنفقاودلمالادأظيومنعاههقأنةبماعليهلىجوعافلىعليهالرجع
بينيتعرفلذىامآلههنعليسهزدلمجقانهذلكوجهوىوعديهيربملمالولدمالعنئبلللى
مالهمنالنفاقاىفيروقتصفيولهعليهتناقؤثعندهوهونحتزنبنهاماللىاوصولهلمشقةبديه

أنفقبماعليهحيرأنعليهالرجوعوصفةفرعبهوأرؤقلعبدأيسرعليهاعليهبهخلير
ووجهوغيرهالفايممفياصماعمنالعتبيةفىرخصهاقالهونةسمرغألجلىبقدسافىالسنينفيعليه
أوونأوموطيلطعاممنليهاحتاجامابهايشمترىنيرناأودلمدراعليهينفقأنعندىذلك
فانمسثلةللهأعلموابمثلكيلهعليهرجحهنهعليهنفقفأطعامعندهولوكانلثيرذأوغنياب
مالكقالمعهرثةلو1أتوانلولداهالفيعديهأنفقابيرجغأنالوبفانأوجدةأملولدعناهات
انهعليهاجمينفاغنياوانكانعليهمقألفاليميننانمالكقالالأميمينعليهلويةلموازافي

يمايئاااجميناءنفىوبحلفؤقالرجحثمنالانههالكعنسحنونوروىبهليرجحأنفق
باللهودرهذدممأللةهتلفيهوأصابهمالكفولوؤداختلفمحقيقوالدءوىدوننوظخههة

صالصعلىأنفقبماوعصلىالهلكانبهلوأشيأشهدبذلدوأمااالبنيملمذاااذولهوفيقا
ماللثقالاالبئهالمنقةةأخذاكةارردفاراداألبهاتفانئلةسه4قلتوفهاباللهو
فيهنةالوقىءعلمفعلفلممنهماقااليمنهعيناوهوعنداألباالبغمالنانلعتبيةوايةاوازا

عليهماقباالنه4ألبناايرفقواأن5باالاةعادمنالنلكبذيوصىأنالاعليهألبانكتبهواقوبثئ
فياوقاكتبهاذابذلكاالبئبةمحايأوحيوانافالودثةكاهـضاالولدمالنوانماللمكانوان

المالناذااسبونهيحلكاطوجدتوالموابئالتسنهاءولأهذاعةلعثافيلقايمما

مالكقوليختدضلمازثذبهليرجععديهقأنةماطتبأنللثذئومهبهتبهأولمكعبهملولىعرضا

وأحمأعلمواللهمالكؤولفيهتاتاالذىفهذايمهبهولمذالثأهملذااوأهابهعيرانهفي
ذلكلقاسمابناعنعيسىوىفقدرعرضومالهالنحاسبؤفطهيفياألبولوقالهسئلى
وانالعينفيمجاسبأنأرىبأشوقالصتهفيفعلىشئالنهلوارتبوصيةفذوليستناماؤ

للهواغبرسيننهالكذومعنىمالىمنعليهأنفقفولهكنتفىوإلمدقسباليكاأنألباأوصى
اجاطيسبقنينةنرجألالمزدأندالفبنالرحمنعبدبنعرعنلث41صأعلم

اظطاببنعرالىأميفرقعفأفلسالحاجفيسبقلسيرايسرعبهاتمفيغلىحلوالرافيشنرى
أالالحاجسبقبأنيقالنتهوأماينههرفىءقجهينةأسيفعاألسيفعفارالناسأمابعدأيهافقال
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وايامبيماكممالهنقمممبالفدافليأثنادقيعليهلهألنكانبهدينفدحفاصهمعرضاانفدادوانه
نبدانهيرالحاجكانيسبجهينةدجألءنأنفولهشحربو3خرههمأؤلهفانيئوالد

فإلةنأعلىقايتهاماالنايدفيئمنهافيزبقةلسااحللرواالهكطيشتروفيهعمهذمجهدوذلكيقصد
بهانتهلعنناكالؤولكثرمنالبابهااليسمحندهكانعنتبممفإلكاالنعلىيدفيكانأوالنهغيرها
هديجفكانيتعبهاوالحاججيعليسبقالسيرعديهاثمكانيسرعيشنريهابالدقيالسيمامنى

لدفيامنماعليهاأدعنمالهومماقغرماوهعليهوقامبذلالئالهفتافوأهلكهاااأجمةبمارنهاحتى
أءلمواللهفيلكرماوقدتقدمفلسههـمعنىو

جلالكذانقيلينةجسيفعاالسبةحافىأالوالناساأيهاعنهفتهادضىعرهـلوةفصل
فياعنفيهقابظوقالطلىمهودقبناخوابطوهبفياعنفيهئبئاوقالاالسيةعههاسكان
الذىاألسفعالعتبىقاللؤلألبذلثفهوانهوقالنسواداالىافادبوهواهوتصنايأسةحوهب
يريداجاطسبقبانيقالوأمانتهدينهمنرضىوقولهدسوامنؤلؤلهلسالفكالونخدأصاب

الانمرةلهنلمئؤنناساأموالبالألفوأمانتهدينهنمماأتافهعوفالكبذوضىنهاأعلمللهوا
الحاجسبقانهلمناسافول

وادانندافييقالبالدينشزىاذافهومدانالرجلادانمعرضعايقالادانوقولهفصل
ىفيشترلناسالذىيعثرضهوايدبوزأفقاللمعرضاوأماانأدفيلبالديئىأععلاذواانتدوايمه
بمعنىجعلهومنلظيقرضهمنلكلعئرضانهيعنىلمهترمقابمعنىنالمعرضاىسلىطنهأنع
بمنهبمنفاذافسزبهالحالعلىصوبمعرضاتالتبعيديدفهوبوز51مافسرعلىكناا

شميلافيوقالبالرفحمرضأجمىعبيدويرووقالدنهـالمهالنهوالذىيعركىفالمعترض
انهمعناقالانهىاالءولعنأبوحاتموروالئعستدنلهاذاؤديليعرضمعناهمعرضعافادان
هعرضاستدانادأوطونأناالامعرفدانزاالمجولعتبىاوقالالدؤديهأنولميباللديئأخذا
فاعرضمالهالدفيرقاءأىامعرفادانوهبءمنىابئوقالأدحاتموهوقولاألداءعن

نافعبناوعنعنهيئهميفي51واراوفالهامستهاخلناساباموال
يننمرولوبثالهلدبنافدأصاطمعناأبوعبيدالهروىقالبهفيدرحفأصبوقولهفصل

عالبستأميفيأوقعاذابالىجلينذيدوأبووقالماتواحدمعناهعليهيمروعليهورينبه
بهفدأحيطبرهوقالءيحميىقالبهيوؤدثبووابئناقعفياوقالفيهيبناقالجءنهالخر

لعتاباوقالؤأحالمبهاسوأصاطجمهمؤكطبعءلىيفولبهملمرةعلىرانبللىتعاؤولهفىوقال
برىالبرسافقوقالمخيربهربئىالسوقالبهانفطعبهريئبىاالعرا

رافئالقلبريطءلىوطاعتهساده3إلؤفاالهوىوزك
أعلمللهوابةرمئقالمعااوهذه

ديرنهعنمالهفدضاقنهيريدابينهمهالههممةةةافلياتنابالغدديئعليهلهنفنلهوففصل
اعلمللهواعندهلهمكابفدرحصصهمغرمالهعلىليوزعهجعهوفيهلئصرفحراخجرعليه

وفولهوالدنيافيافيسوءعافبتهلقذيرمنواعنهىلامعنىعليوالدينوايامولهوفصل
أهيأولانيربدمسلعنىبعروبورجللسلبالحرب51راايكبفرصبوآخرهفانأولة

نومايمالهأنيسلبةو2خرأميلسؤماقبتهفةلخاواعنهيدهضيقمعئهابأدلمالديئاعليهمن

سرضاادانفدوانه

فنفيةدرصبحظ

فلياتنادبئعليهلهن

بيغممالهههمنةبافداة
اولهنوالدينوايام

وآنجوهءب



أؤسدالعبيداءؤيماما
برحواأو

لكاماسثعتصكيىقال
فيعندنااسنةاةهـل

ماانكلالعبيدجناية

جرحمنالعبدأصاب
شئأوانسانابهبرح
احترسهـايسةأواختلسه

دؤسدأواهجذأوئمرمعاق

الفطعسرفهاسرفةأو
رفبةفيذلكانفمهاعلب

الرؤبةذلكدواليالعبد

شاءأوكثرفانذلكقى

ها4قإلىيعطأقسيده
وعقلفسدأواأمهغألأخذ

وأمسكأعطاههاجزح
يسلمهشاءأنواغالمه

غيريةئعليهوااسأساله
رباظيالكذفىفسيدهلكذ

لفلامامجوزمن

شهابابئمالكءن

ايىببنسعيدعن

منقاعفانبئعمانأن

يبلغلمصغيراولدانحل
ذلثفاءلمنمخلىمجوأن
ةائزىؤعلهاوأشهدله

الثماقالأبوهاواوان

لنسمنانعندنااألعي
ورةأوباذخيرالهبناا

الشئنهايليهوهوهالثثم

نيهونالاذلكنبئال
فعهاأوداعؤلهابعاألب

عندبنهوضعهااللرلىا

ذكلففانلرجىالكذ

زالوفيفهوحا8د
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غرماوهمنهويقضىعايهؤيباعبعدهنكلويشفقوغبرذالوحيوانوعقابهءن

أوصصوالعبيدأفسداؤيماصاما

برحالعبدأصابماكلالعبيداننايةفيعندناالسنةلةكااماىيءهعضقالص
بطاالالقطحسرةأوأفسددأوسمرقة5جذأوثمرمعاقاءيرساسةأواءتلسهئأكاؤسانابهجرح
مهغألأخذهايمةىأاليعطسيدهشاأوبهئرفانلكذفلوفمةلدالعبداليعدوذارفنبةفيللثذانفيها

فسيدهلكغيرذئلةعليهإلسأسالهيسممهشاءأنوانغألمهوأمسكأعطاهماصحأوأفسدأوعقل
زادذكرناهالتىاالوجوههذهلعبدعلىاأصابماانماقالمسبوهذاعكالشبالخيارذلكفي
لحرهاوفىاألمةفيمانقصفلزمهافوأةهياأوغصبيرهـعةافىممالكعنوهببنواسملفاابئا

يالصناالجهذءفيئسلمرقبتهانبرفبتهذلكتعاقاليعدوهاومعنىرفبمتهفىكاذلكمتاالفانصداق
إههسؤيمالميؤءنتعدىنهال4كاوهذاأوكثرتالجنايةؤلمتالجنايةابارشيمفتديهءأنسيدهيشاءأنا1

منكانعدوىكللماجشموبئابناعنحمبيبفياوىفقددليهاأوأسلمعليهنواوأماهاالسلمولم
9لهباذدأبيدهأومامهـادأكراةأوعادعلأواستؤجرعليبفماءأويعةوعليهءناونالعبدؤجما

بقطعئلههاذللثدؤسادتكللانواحدوجهاالفيذمتهفيطعامافذلكنانكايأأوذالثفيببح
جهفذلثبينيميزلقاسمابنانولميوقالأصإلغوقالهفبتهفيفذلكوشههابعيروعقراهـبلثا

قصدفانهنحياوفطعلبعيروأماعقرابذمتهتعلقفلذلكنفممإنفعةأتافهانهلماجشونابناؤهـل
عليهاؤثمنماؤمداتألفاثهلقاسمابناقولوجهوبرقبتهذلكماقفةذلكقىلهلغيرمنفعةاتألفه
خرهةمنهللابعيرالهلليوستأصعبدااومنمسئلةممهرفبتهكالوأدونمتهبذفهعاق
متلوقالوفتتقىأراههذامظيعلمنوكلقالانهمالكاقاسمءناناوىرالموتعايهفتوقال
خمتوعايةعلىمالوآجرهلةتربوهولحهكلفيأيفرهأونبعيرفيديعهاأنيعافعلى31جرهذاالثذ
اغلىكاأرهثوباولمابيتامنفيسرق4لىاشميألهأوعلىألعامجمليجدهةائطةأوحراهاذ
ببينةليهاديناوسافافدؤههاألفكسئسيدىالعبدلىجلذاقالوامسفلةالمعاعذهبهـلة

الخديعةبايئالفرقأصبغقالالهبدمالنادلميمرفبتهفييةإوازافىلفاسماابنقالثافأتلة
أنهادانرفبتهفىوذالثخألبةهذهيةالعتلفيأشهبونءنستوروىرفبتهفيوذلكوالخيانة
وجهمتهذافىالخرااوؤولهنبمصهذاليسلغالصمابناهـلةفيالموازبناقالسيدهالىأودفعهأتافه

ثافىالولياةاووجهعايهاهوالمؤنكونالعبدليالىلمفولمفبفمهايدسيدهفىيدهاناالوللفولا
جنايتهءايهابذمتهكالوأودءثاهعاقفلمكهااباخثيادهااليهانهاسمض

لفلادكلوزما

يبلغلمفيراولداصىنحلمنقالعفالقبئعثمانأنأسيباسعيدفيشهـابءدنفياهالكءنص
منأندناعنفحيالمالكقالأبوهوليهاوانصائزهىعاثافدوأشلهؤكفأعانمجوزفلهأن
عزلهابعيفاباأنيهوناالذلكالوفيءقئاللةأنهوهوياههكطأوورقاثمذهبميرالهبناانحل

نحلمنفولهشفيفهوجاثزالفىذلكفعلفانلالربمعندذلكوءههاالبنهرجلالىأودفعها
االبولبهاوانمائزةفانعطيةنماهوإلبنهفيههنعاأنبهءئيعموأعانذالثوأشالدعلىالصغيرابنه
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فأماغبروءيرءيننضربينءوبءليالموأنوذلثومنءيرهنفسهالصفبرمنسالحائزالبنهالله
لسلتأواجمريهيأوالركالجنةيسثغلهابعفهاوالحيازةصالبهاألبوالينتفعيحازكانفالعينا

لتوباأوكنهابهكالداريهينتفعاألبكانوماياهاالبنهااألبحيازةحأويبيعهافانهلهيمساكها
حيازةفيينالثوباسروليالداجمسكنىعهنئفااالنلكذةستداامعلهألبؤةحيافالتصعاسهيا
زحيازهجوافيمالثةهـلجزأمشاعافاختلفبواذافأممعينابونفاوهذهسئلىالبئا

لعبنافيإالالمجوؤذلكوقالمالكرجعبمالماجشونفياوقالصائزمالدأنهعنفروىالبنهاألب
ووجهلعينحيازتهكاصتهبمهثمااناالوللقولياوجهوأصبغوءطرفلقاممايناقالطبهو
فيلذلكفبيدالمزكنسائرهبقايهاخةالثصعيازةااليبوزالنلمهتماعارهنأنلتاذاهـللةا

األبوهذاحملرذلكذوؤدتقدماياهاحثياذاألبصةفيفاختفىلعيناوأمامسثلىالهبةا
لصغيراالثكوفيالبنهاأفلكوماسملغاابناقالهفالذىفهاماللثابأفاضتلفألمازوأماالحتياافي

محجرفيصغيراكاناذاوالجدهأجدادوالمخوزاألموهببناوقالةوصثاكونأناالماوهبته
والتصرفعنهالممادأةوالاليأمحناليبوزلهمناناالولالقولوجهأوصياءلميهونواوان01

نةوحفماعليهوالدةلهمنانضلتانىالقولاووجهكاالخلهبهمجوزهاوالمجوزأنفانهمالهفي
كاألبلهمجوزماوهبهنه

وريذكربنازالونهاوأشهدبهلهزهوصاصغبرابنالهانكلمنعنهللهارةعمانليوؤفصل
لكوأشهدفيجوراالبعليهفدءئميئأوععوضمنلمخأدنايريدبهصمجتولهايحلجيعفي
اللفظجهةمنيحعملونالفوافيجوزعلىضاصةلعرضابهيريدأنملفيومالكعنيةرواعلي
هالكفولفيفأليجومحىءبرالختومأوغيرخمتومنحتومالعينوالعرضايريدأن

أنيمونءنىلهااالذلكمنلالنئالشورفاأنهأوباالصفيرذبنهانحلمنانمالكهـلوةصلي
وأماعزلهالكجوارفيهبماذافيفألخألفغيرهحوزفاماوضعهاعندةرجلالىأودفعهابعيفا
ئءنايبفيهالخالفكرذلكذوفدتقذمذلكلىيشهدسعايهاوفيتموشئيمجعلهاففهوأن
فاه3اعادته

الرسىيملىحمناللهبممعم
الشفعةكتاب

الشفعةفيههاتةح

ماؤانيهفيشةعإرأوالهثركاأتاهأوحائطاالمنلميةالجاؤىإباعاذكانرجلانمةالشةأءل
عنشهابابنعنهالكوطانبهاشفيعاصشفعةفهصميتبعدسببهممنأولىوجعلهفعهفهئباع

ىقضوسميهعاللهاملىاللهرسولأنعوفبنعبدالرحنبنةلىسهأبىوعنلمسيمابانسعيد
لسمةاذلكوعلىماللثقالفيهفالشفعةبينهمالحدوالمثركاءفاذاوفعثبينسميةفمالمبالشفعة

سنةمنفيهاهلاشفعةاعبنسئللمسيببنسيدأنبلغهنهالكماقالناعندؤيهاخئالفااللتىا
يساربنيهايمانبانهءقنههالدالثركاءاالبينوالتكونالدورواالرضينفىلشفعةانبمفقال
بهمةلشةاتعلقىيقتضلميقسمؤجمابالشفعةوسلمعليهاطهصلىاللهرسولفضىفولهكطالذلكمثل
سئملميةفيطالعالنهفانقممدةافيهحوأهامااليمايقمبمجنسمننههرالظاواةلضافبل

بماليلىحناللهبسما
نمنهفعةلنابأ

بنهمفعةاليهمأليفع

مالثعنيىحدننا
سعيدعنشهابافيعن

سمةأبىوعنيىبابنا
عوففىعبدارحمنابئ

عليهاللهصلىاللهرسولأن

لمؤبانئممفعةفضىوسم
فاذاالهثركاهبينيقسم

فالشفعةبيهمودلحداوؤهت
نكذوعلىلثماقالفيه

اختالفالالىالسنة

انهمالثقالفيهاعندنا

لمهمإبافيسيدأنبلغه

فيهاهلفعةاثاسئلءق

فعةالئمنمفقالسهمن
والواالرفالدورفي

المثركاءاالبينتكون

4بلةأنهمالكوحدثتىي

مثلبسارفينساعن
ذلدء
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علىهممومادنةةؤيهايفمممالةظهاىيقتضلكذالنلمبقهمماماحمكذفيهيثبتالؤسانافيقالالث
بغيرحدودمنضوضربشمارواالالمباقنيهاوماةالرضينبالحدوديفمممضرببينضر
بهيهمدوداطفاذاوفعضوسلمممايهاللهصلىولهفقالمذروعوالمعدودوإهضوالموذوقكييلا

فيهمماالتضربغيرهدونألحدودفيهبمايضربماهذاتعاقصاصثايفتفىفالثفعة
فيهمةالشةثبوتعليهوجدنافانالحدودبضربقسممماالتيحولويماينفلةالحدودوينظو

ووجدناماتئبماتيهعالشفعةااطدودقصرنافيصهفرببماعثطاوجدناوانفعةلفابثافيهألحفناه

ادودبالقههءةاقيمحممالمبيعالكونأنفثبتةولبالقمهليهلشفعةاحملطيهنسهفيفعةلعثها
صفةذاعاقءالحماهـأنلظاواةفلممافيهتةماثبذلكوصففدالنهاشفعةاائباتفيأثيرا

لحدوداتوؤهافاذهـلهبةودبتلحماالثذعلةأوصافنفأووصهلحمالذلكعلةةفياافانتالث
تماكونأنعوالتصصردلةالزااغائبتتاتممفعهاأنؤبتاالبطااقىهةتأنيرالانفألشغعة

حدالوالثوبصدوالعبدالواممكاقمماالةإتأاللشركهضررافانالقاالطعلىةلفمهضروالةالزا
كقههماالضررهـهةلفمهافيالنالقاالطعلىممةلقضرراونوالصجوزأنيمفيهشفعةوال

منبنوعقالاالبالضررا4نأنيشاوالهمايمقيفلموالمعدودلمكيلوالموؤونارليسها
فانهواالرضينالدوربقهممةتصشائاوالمؤناالمنفياألدفةسدةقوهومايلروةلفمها

االصختصولفههياءكالباوسائراالثوأجرةفيهامؤنةلهمذلدويتمؤنبعلمونصختاالغالبافوميقب
بالحدودومقههماعلىصورةهحةالشلدأنبذثةفشصوةوالؤيهامؤنةواليتمؤنينبقسامء
بناأوهنفىةبهالوممايتصاالوضينفيلشصفعةانمااوغيرهاالموازيةفيمالكقالبئةلتاااالصول

أنيهونأحدهمابينضرعليأنهوالبناءاالالشمركذلكفيهاعندنانابئةفعةفالمفاالدمقفأها
فانهاالولالضربافأهادونتعيينهتهةمهدصحالذكطإاللففاميأنبهونلثانىواءقصودالمنفعة

واحدبهاصيبيعالتىكبيرةوالدارالوصفتهكالحةاسهبقاهعأحدهماينقممممانقمهعلى
وصفته4يتغيراساالبانألينقسموالئاقودارحقلاسمعليهمهامايةحمعةبالفالمتقاسمينءن

نوعينلىفاالولالقمممفأماحمامافيالمتقاءمنواحدصحظلىممنفمممانالذىكالحام
فالخألفمتهفمهفياضرةاقفأماماالتلمتهفمهفيلمفعرةالتاقتلحقواقمممثهفيأحدهماالمضرة

انفعةيكونءقصوداأنلثألثالصفاتاهذهفيهمجتمعوهوأنفيهانشفهفيثبوتالمنمهبفي
لثىلهثمراواصودةةهنفعتهابالسكنىوالدادالتىمقصودةبالمزادعةمنفعتهالذىكالحقللنفسها

ؤأمامستلىمضرةوندينقهممأننثةلتاواتنييردونينقسمنيةأنلثاواةودمفعبافرهمنمفعقا
انماالدادالتىأوساحةبثمرهاعتذلالنتةانماالتىلطرقلنفسهاغيرمفصودةهنفعتهماكانت

بقاءمعوأمماماالينقمممتعالىشاءاللهانبعدهذاكرذفسيأفالبيوتسكنىفيبهامقتقذلير
طامافىلشفعةااقبهاممالدوأبكتلفلموازلمابنافقالفيهمالكؤهـلختلفففداامفعنهكامت

عنيلهبقواالمماليقانهفبلمنلحامافيلشفعةاوأدماالثبةؤبرالمواتفيالماجشونفياوقال
منملىاذاناألولالقولوجهفيهنحتلفالفهممذاانفثبثلفايممابئاقالحماماوبهكيهون

ووجهةبالقهممااليتفيرذلكأصللشفعةافيهفصآبتلملىاملىمألكبايئمشتركبتةلتاصرلاال

الشفعةحمفيهثاليثفانههةالقمهحمفيهتمااليطانومعناههذافوقلهبهاخغماالتانىالقولي
وأمامسئلىتعالىاللهشاءانبعدهذائرهذاالبضررفسيأتىوأماماالينقمممبةكالعبدوالدا
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البيثمعبيعوانالدوابووحاالماءارفيفعةالشىالقاسمابنتالبيةوالتالموازيةففىالرط
واوالبنابفاعهتيىاالواالألتبألحجادانمايتعلقالحموهذاالىطدندلبيتافيلشفعة
الدوروهليمابىءكافيابناةأؤداختاتلبناائصاالبآلرضسلةغيرتموضوعةالت7ى

الماءافهاوأمارفعةاهمانبوتفيمذاهبهمبمذللقتقربوعلىلعقدابمجردالدادعيت
أشهبوقاللفاسمابئافوليهاعلىهـفألشفعةموضوعةىواغااألرمقفيبمبنيةفديمهتوالدواب
فاللمغيرأدضنعموهافيواناشفعةاففيهاأرمنمفعبوهافيانإهـازيةواالمجوعةفيلماكوعبدا

غااالموضعغبرهذافيألشهبوتالبومنمنهامتهأوالرحامنةحسأحدهميهاباعةفعةث
ائصلنالماءفيحلهامووأمامارمغيهارمقعلىالماهوسطلالثىتبيهاةفعةالثفتىاارحا
بضموضعهاتهكاناذافعةلمثاأشهبيهافأنبتبهافألشفعةشمسللمناألدهقحمفلهباألرف
برتهفياظالفانماهذافعلىوالعينثرلبكاالشفعةومنعالموهغلتبعالسبهعلمتهفعةافيه

مسنآلمأليقدملعفاتراعتباامنفمهاضعهافبرىمواموضعهافأماوندلىحاأحجارافيلشفعةا
ماففيهاناالندراتكانتنفقةانوهتبئاعنالحسنعبدالملدبئفروىاالندروأما
فيههةالشةالعتبيةفيممنونلوبأشلهوالدارالمدومهةكعكسافىالبقاعةاك

لذىاللزرعبهنماهوماقيلفقوانفسهافيمودةمةمنفعتهليستأنهلىاسنرنبهففاكاألفنية
أنلىابوبئاوذهبألسكنىفبهانتوسعواالموؤغاهولحظوااالتدركاألفنبغيرنمنفعته
كنلمسابمةهـدومةئهنحتههنفعته

نبوتابهأوسظموأشهبلقاسمابناعنهوىروايتانفيهارهالكفعنالفروأماؤمل
القلفيذاؤممعتاأعلمللهيربدوااألرضكايقمممبالحدواتفمممألكوبأشمقالفيهابلشفها

األصلمالمفيايلوذلكالمحوءفيمالكعنأشهبلأهلهاظأغراضتالفالالجدقبل
الفولومالكأبرعدعنلقاةاوحكاافارفيالشفعةالماجشونبئاالمواؤءنابئوىوو

ينقلاممناالثاقلقولاوجهولشجرالشفعةفهافتبتبمبردالعقدللورضخاااالول
أشهبفقمعقالهافبالتممفعةفلنااذوافرعكانثيابلعقدابمجردملالمتمبحظهرتاذطجموليو

لمشبسمفميهاهةنشةاالمدونةىةلفاسمابنالوظاألمللمثزايللشفعتبهاهااالمجصرعةفيمالمكعن
لرطبهةلشةاؤىمهاحكعهحفانبالصلشصلةالقلفىمتامادامالداؤهـلوجهوتجد

كالمجدودةالشفعةؤيهاحميثبتفلمباألصللمتماذايبسثااالقاسمبئافولوجهووالجزيد
يأخذهاشفيحاأبرعدانضىنقاافقدحاالصلمعبيعتفانهـةالبافبعأفردتذاااذوه
هاودأبوعدأوكانوانلهسظةاوهذقوأنةماسقىىولكشةأوجمدوثئمةظاكرةامع

فهاغرأوالأديهونفاليخلوبيعتااذلقلاأنلكثاؤ4ليهأشارابمابناةاأختلفففداجملة
فانةمأبررسلاأنتكونفيهانمرأوفبلأنجمونفبلبشفيعاصاونمرفيهالميكنيهافانفطون

معأنيأخذالىشةفلأوأزهتهـةلاوفدأبرتاهوانذلكفيوالخألفاألصلمعشالللبثمفيع
الممتاعبرهاائمأوغبرمأبورةمأبوراشراانأشهبالموازعنبئاقاللثماسمابنعندااالصل
ونةلمدافيسملفاافياوقالللباثعرةبوواومأبيعلمئمفعةاالنقرةاوندألصلايأتاشفيعافان
والفعالبالجدبالببسحاألعمللمتفارقالشةانلقايممابنافولوجهالمدنبينبعضؤولانه

حالفيمتامادلشفعةافيهافرةاوأيممافانمماضكاالسققاقبمعنىزجمايسضقمللمرفكانتتبعا

طادسمنتتى62
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فاذافرعوأحمأءلمواللهبهاصغماأشهصقولووجهالمتمفعةئبعاوأصاليهاحمفئبتفاها
نبالوالغهـةاالصليأكألىيةوالمواؤانجيوفيالقاسمبناففدقالةالشفيللرهلاتبعاقلنا

ولوالرماءوالخوفبفإلكاعلىهـةزيهاياخذالأشهبلووعا4وسقىالمشنرمقماأوءاههغرم
شنلشفيعاليسءلىسنونوقالبينلكتاافيعبدالملىلوبانمعابهأرلمأنفقماقجةلهقائلقال

كانلمانهاسملفاابناولؤوجهةقاعيناالبثالهفألبرجعنفسهمالعلىفيأنةلمنفقاالنلىاالا
ولىنمناللميتناولهالماسةالانأشهبفولووجهاننفقةبهامنمامجتصلهكانالفلةللشفيع

ةءزتوؤدتفلاكهـةفإلةأهثالعايهاقدتكونالنفقةالنيافإلكاعونلشفيعماؤا
بالجدأواذافألتالقاسمبئاقالبكازاياخذالشفيحوبهاحتيماعبدالملدؤولووجهأءدلالة

يومنالمنلالثرهوالحصةهـةالولشئعنهحواليواكقمجميحياخذاالصللشفيعانإسلىا
ةبعلكةالىانم4لقاابنافقدقال5نمثراايومةبورمأسةالغنتولوكامسئلةففهااوفعت

فهوالرملكاناألوالىئىةاألصلنءلىالؤيهاويقمممهةةفألشأوجدتيدتفانلمشبسما
بافرةىلمشنرافهوبئللفرةكانوماألصلالشفبحاخذبهيأ

مبنىلفولياالىوسةاكوندأخذاألصولللشفيعأشهبفقدقالهةاهيشتراافىوازمسل
لتإلتلوانفرتفرةاالنلشفعةاثاأصابناةمن5وغبرلقاسمابناوقالفهاالمنفعةسةلغاانعلي

يةدواعلياشهبءقوليصوآلشفعةفيهمأاليئبتالىلبيعافيانفمافتذاافكذلكهةلشمةاهاؤب
الفاممفياالموازقالبناقالاألصليتبعوحتىءئفرعوأحمأءلمواللهاكسةفيهةامنهةانقى
حصنهالشفيحاعنحطةأكبيرةصهيروهىجدتفانأوغبدمالمتيبسللشفيعالىشةمالكءن
ليلهالميعرفعرفكيلهاوانانمتايافلهأويبستجدتفانابالشفعةيأخذةهميوقالنالهن
هيهمقالمثراءيومكانتاذااألصولوعلىهـعلهاناوالغزإليأخذفيهائلمثطبجذهاصغيرةوكان
مةوؤتيالموازبن01واختارأشهبقالبهومالداءنأيع5واووالمبتاعواشترطهاةبورأومأ

عنىورسملقاابئاكانىالشترىوليبسبالجدأواافدفاتاتلنافانفىعلدذتوجيه
يقماذالمالمأبورهـةالهفىالماجمئمونابنوقدقالنالمنحصستهاالشفيععنطيانهمالك

صةذالاأجليلىالطعامبالقلامناتباعاوكذلكيقولسبفالترضالازايلتئفعاثا
سمونؤيهافولوفداختلفولكمهاتبحناكمنسةلهابلعبدوسابنلونالنلها

لهمثفعةاالموازيةفيأشهبفقدقاللهمااألصلنيلمبينهمافانصلاكاناذاوهذاألمهمث

أومساقاهلماألصلكاننهمثمرةومةفيالمدونةفيمالكلهولممااألصلطنلموانهـةالفي
محدفالسةلاونددضاالممتذاقاأيفمالمواؤيةاوفيافاسمابناقالبهومإساعاأوأيديهمفي

اذاسةالاونفمهافينبوفيوايتينراأبومحدانىلقاةاوقالهابلاألكاناذايهاةالشفعة
غايباسةالاناالولهـلالهوجهلمثراءاأومبتدأأوهساقاهلدأوءبسأيدجمهمفياألصلكان
نتأوالمالثفيذازايكيهاةفألشفعةاألصلفاذازايلتالوصلالتبعوجههةءلىلشةافبها

وجهعلىالهئمفعةيهاةلماوجبتوالبنرالعيناالزىأنلىالشفعةأوؤيهاالجمببفبأنسومة
لشفعةاانالثاقوللةاووجهفيهفعةالمدفألثفيزايلتهأواألرضتهاذافههالررضالتبع
بهادونراالعتبأنيهونفوجباألصلفيمادامتبالحدودمممايفهوهىزةالمفيتجب

فاذافانامسثلىاالئنفمعمفالعيناافثضابذلكوارواالشهكاالرضينبأصلهااالعتبار
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فياقالالعنبفيلمتمفعةايةذالموافيماالثعنالفاسمبناىوففددلائىفيالشفعةوثنجى
لألهكانماانذلكووبقولالفيوالشعةألكاثمرةبشفعةافهاعندوالمفاقافاسما
محغرتهالغبنىهـنبوانماؤلكعلىطنلموماكالثممرالشهمهففيهبفائهمعمخبنىغرثهثثا
مالثعنلفايعمابناىووفدرولوبحينفلطذلكأصلبأصلثابتليسألنهفيهفعةفالشبقا
بيبمىبيعهحتىاليحلألنهدعلىافيشفعةوغيرعةلعتفيا

هافررعهاوؤدأظهاةوعراتينهانفبللشفيعاعاهىأدفهافزرعهانانشزاومنفصل
عةرااربانافيوانكااالرضفيدراءلهوالدعاكمنلنممفيعالثىلمدونةافيمملقاابناقال

لمينبتنهاألزدىفانأخذاالرعقلىوعاوندالدضخذاأويةنبتاكرعانيهونذولميفرق
وبللماعبهبثاانفقنباليأخذهاقاللولواللظوقوا4الراعلىدحلزابفيةوبالمقاخذهافله
واحمأعمللهواوالعألجلبذداآدمقأثادقبونبالغيأخذهاعدبلاالولقالنواسضسأفي

ردعاابرفاخذغأللميؤشترىانعفقةلةوانبالغوالزرعمقيأخذاالمبملقاابئاوفال
فيابمذفعلىرعالىبتانالشفيعقمل5وءيافجاشنرىأرمنافذاومنهستلإالبار

فياولاؤلمنافازرعواراالرضفيلشفاأشهبهبذهوعليبهلةرعالىفىالشفعةلفاسما
الخذاىأذاوذلدارعلىالمينبثواناالرفرلشفهخذبايأأنهوجهينأحدهماملفمةهعملفاا

وذلكوعالىينبتحتىبالئمفعةيأخذاالركأنليسلهلثاذالوجهوااالسققاقيمجبالشف
فألشفعةدعالىوؤدنبتماءالشففاذامسئلةاالببعذلكمجرىمةاشةاالخنمباوىأاذا

ياخذبالشمفهأخفرأنرعلىواذاقاماللشفيعيةلموازافيأشهبلوظلفاهمابئاررعندافي
لورعالىدوناالدضفيلشفعهاضله7عموأليفمافيواالذلكليسلهبلرعوالىضاال
وجهرعاكفيالشفعةلقايمغافيابائولوقالوعلزافيأشهبزهـلأنكرمصنونعبدوسبنا
أعللهااليسااثاقاليلقاوجهولمتيبسالتىهـةكالىبالعلمتفذيةاثمرةااالوللقوليا

منللحائعليهونوأمماماهستلةلتيابفيهلشفعةافمتثبثاالصلالتوالهومن2نابض
مهاعلماحفكلاالرضعلىةمقصوأصالالبتاومنفعةلهألنفيهالشفعةثابتةنالبئرأوالعين

عنعبدوسفيفذكراالحائطلمة3قاالرعقهنوأمامايباعهسئلةبيعاكانذاالشفعةافي
جاعةبىولوسئآ4لعينواكالبئروعادتهالحائطالحفيهألنالشفعةفيهانسمنون

شاهفانمبدأارلداوبالقاصمفياذءنالموابئادلنفضامنآحصتهأحدفباعيةعارأدضفي
ذلثفيةثمثهالشأقالنلدباليذأخذفلمثريمهبىفانأنلأوالدمنقؤضاذؤجمةمنفلبألأخذ
يأخسذانلهالدصادبألنآمأوأحدجبعسدباعفاوهوبحلعرضةافىلهمذالملىاكاالشرا
عدهووفالمالكعن5واروىشترامالمبتاعاداليددبفلعههيأهيأوعابتهويؤىذلك

لكذننميبهيعدنمهودفأراأحدهمفاتعةجافمهيبنىسإولفيصحنونلوفدلصوابا
حبيبفياقالالكرافيالشفهواهامسثآالمئمفعةالخوتهلجونانأسعسهنلبناا
فيهالشفعةبفولهلحمعبدافيوالماجثممونافيفأخذالكراافيةافيلكطفولختلفا

ذوأءحمبيبادنفالوالمغيرةوهبافيفالوالمدؤلةالموازيةفيالقاسمفيادواهوهوالذى
وذلدحبيبنهـاقالأشمهبالموابئعنادنواهرومفعةالئفيهبقولهواصبغلفاسمادنوامطرف
بالحدودتمللبتالقهممةالثعفهاالمنافعاناالوللقول1وبمسواءوالمزارعءالدورفيكر
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بالحدوديفمممالذىاالباالملوالئمصلالثنالمناخانلماقااقولاوجهولثيابفعةااؤيها
فيهافعةلعئستهتاداألنهلموازادنااحتيهذابثثلولناميةاهـةلالمتمفعةؤيهافتثبت
مالكقالبهذاوذممتهبعدمالفيفغةالثانهفينصالحدودفألشفعةوقعثفاذاوقولهفصل

وسائرالكوفيينأبرحنيفةوقالانعةبنوءثانالخطابنمحرعنوهوالمزوىفىوالمفا

عايهللهاملىقولهلمدينهالأليهابماذعلىليللدواذلمحااولقدقالماصداللجالشفعةابالبات

فيهذاتانالمعنىجيومنرينالمقاوبينفعةوالحدودواالحدودفالشفعةتوففاذاوسلم

تانهئمةانالمسيبابنوىمادىوهولجارالمحاذىبشفهلهتتبتورفلمالمهلىعنقاطربرلفيمالكفاط

سبدمجبوانأرضىفيؤومشقصامعىشاثدجلقىمالكقالصءالشراالبينالكىنفىةوماخشصترىاشه
فوجدالعبدأوالوليدبعدذلكبسئمفعتهيأخذفجاءالمبريكالعروضمنذلكأشبهأوماوليدةأوأوعبدمجيوانقأر

صاحبويقولشاردهائةأوالوليدةالعبدؤجةالمشترىأحدفدرفجغمافيقوليعلمولفدهامنذلكأشبهأوماوليدة
اوديةهابهشترىاماةؤولانالمشترىجملفمالثكالديناراسونؤجمقاتدلالشريك4فامفاالثرلك01فجالعروضا
العبدأوالوليدةفيماةأتةببيةالمفيأنىاألنكيئاخذأوانمئمفصاحبذأثأنشاانئمذلكبعدهئهةبئمذيأ

أنلهفاناءالشفيمثممابعرضشةىشاثمنانماقالذاعليوشكرىالممثهماقالدونرةالوأورافوجد

لهففتهاممادثلناههةالحلىمعنىؤجمةاللكثرمويكاكعلفضلىصأاعلىابعراشتزاذالمواابةكهافدرأحدلللعمفدهلكا مومدربالمشترىقإلدفمافيقول

لمثمترى51رااشهانوأماالمصبروالطعاماساواوالرصاصاسبائكامنالجزافوكذلكبالذطبمانةأوالوليدةالعبدةؤول
علىاليففدعهالنهعندهماليسببعامنذوليسمتلهفاغاعليهأومعدوأوموزونديلصاحويقولدينار
العقدالمؤهـففيعندههاليسبيعواغايراىالئسايهعلىمغلىبالمشترىالناختيارالمتعافديئبلالمثريكفعةأك
ذكرهوفدتقدمالمرامجةخبفيوأشهبالقاسمنابيناختألفافيهانعلىاخعيارالمتعافديئعلىقالديناواخسونافل

أنأشهبالموازسكنبنالتابفنىمؤجالىالمشتربهكطششهاالذىالعرفكانوانمسئآانالمشنرىيكلفمالك
مامعرفتقبلذذكيأواليبوزأنماهوعايهصئلالىأجألعلىلعرضابقجةأخذهأنفيعالثدينارهائةلهىاشثرهاؤول
بأشماءنأيف5وفدرواأجلىالىالعرمقيمةاالبةواليأخذهمحدوهذاغلطوقالامرضاجمةهـألخذماحصأنشاانثم
يباعالمعينالعرضانةيخداافرقوامعجلبعرضوالمثراعالبفيجةالةذقالءدوانمائؤاأليتركأوأخذهاتسفا

ائمالبيعأممافمصهمثللمقاشمفاذنساابعقىهثلهاجمتهأللذمحأشىالموالعرففالبيعالهمهقمعلىبتقضاسوشمااتببيةءخالهئمفأنياق 00005طدونالعبدأوالوليدةفجة

فيالماجشونافيفقدقالالياغعلىبدينالئممقصنرىولواثمسئلةاينءآلكالىولاةاةعهاالممنهترىمألمال
أشبهوهليبوالىوضكالحنطةلسامنعرمناالدفيذلكةولبةلشفيعاهاذوءيرهايألموازيةا

بعانالعرمقيفومثمبعرمقيقومالديئأنسنونعندوسعبابئصوحثمنهممايععجلذلك
بثثلاالاليأخذهالشفيحانمالكعنحبميبنواالموازفياوىروبذلثفيعيأخذاكثم

حبيببنزاداأشهبوقالهفجتهحصرمنبألعرضاغريمادفعالباغولوكانأويتركالدنذلك
فيأخذهبينةةلهيهفمنااالدنبمثلاليأخذهأصبغوقالفيهةاةاوانكئرلتمطرفءن
فيهالتجبولذلكاحرضكاالدينالماجشونأننافولوجهوالدنق4اللعئمقصاجةة
يموةالنلعرضافيهنمادخواالهشقيميفومأنفرجبلمارةاومقبعربمافبميلالاةزكا

بالعينءلىأخرى5مرلعرضاغافومواالتساوىفيهؤيهايلزملعينافياضللتةاالىلعرضيردىا
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علىاتفقولذلكلبألداوالاألسواقفيهالثختلفألنهلعيناقىانمايثرعيملتفواانممنوبئفول
لواحداالجنسفينتفافهلامنليسمالخايلفيهرضالنمادوالمئافاتاوؤيماألغانلأمىانه
علبهمايكببوندعبالبيختصحموذلكالذرائعلمنعلمبيحافيهذازمتلوانمااليجولينان
ذلكاالبمثلانشفيمفألياخذهبالعينشئرىاىشاكانمالكولوجهوأعلمواللهلتقويمامن

للشفيعوليسأوأكرأوأفلجةلةابمثللميهونلبواىلمئسئراعلىمؤجلبماثنتراهشكالوالىا
لكثبرالنهءندهالهضماأصبخىنماراوصلقجةأونةاعلىىلمشترذاداوانلماليأخذاالفيأن
ليسيروالكمتيرالثأثيرلهالطرحاوانلبيعابعدالعقاداإلنبهضالدينكايووهبهجلةنهـلهبةابخلة

عنحبببفياورفقدلديناقلنايأخذبثثلافاذفرعمسئاتنافيفكذلكبمافيتأئيرله
منإفيمامثلفالىشناألجلينءنكانوانالطبهأخذهحاالخاشفاقياميوملديئاكانانمالك
الشإخساواةةلشاحمانمالكفولوجمهاالالدينبلنلارستشفعانأصبغاوقااألجل
فولووجهيهعاغتاهومؤجللهلأنيعالمساواةنهـولألسالمبيععوضاءنؤيمايدفعهىالمشتر

المشترىعالثمفيعولألشمنهأخذعوضهتصورفيهلبائعاعلىكانلذىاالدينانأصبغ
الذىكانالدفيمتللمشترىاعليلهشفيعهـنصأنيمديتفقوالشفعتهفيأخذبهمؤجلديئ

ببحيدخلهلكذالنمنهوالينقصألجلايدفييزؤأنواليبولىأهثللىوالباغاعلىىالمثستر
كةلىابألاكئراومنمستلةللهأعلموالشفعةافياألجلاعاةمرمدحلىفلذكوسلف
مالدللشفيمأنيأخذبمثلكراءالمجوعةءنقيسنةداواكترىأواأجابهأواستأجربشقص
مفمونافعلىنانصاحهامظمنممةالىاالدلبمثلكراءأشهـبوقالاالجارةبقيمةواالبل

استؤجرمنأجرةتلباالماوةفيالماجشونبناوقالهلتعيينافعلمعينهنتبموالفمانا

نمففىنماادمأواشيراألأوهاتاطريقاضبهفىةتالمعهالدوابدتذفاذاتكلفرغ
وقالالموازفياقالهئبمهفيعلفاعلىوالينهقضلمبثاعاعليقصهثمفمةقه4لبائعافإلجىعنسها

تكمونأناالبلهابهراءقبمنمنههيأخذكانماهمفتىلمتاعليهيربمحلمجوءافيأشهب

لهيدعوابله5بنعضكراعليهجعواهواخفاممهاونفيصاشةفكثرأاهـاةفب
لملىالعبدومخواشقصاهـقهمفلثذن

ىمشترانيديراخسونقيمغلشفيحايقولوماثةةلوليدافبىلمشثرافيقولوقولهؤصل
ذللثؤيمةىالمشترفيقوللشقصاثمنىلتىاالوليدةؤيمةفيخثافاالشفيعوابالوليدةصلشقها

انمالكلوفدمسينفيلشمفصلياخذاسوناثممفيعايفولومائةيعاشةانلياخذمائة
اليدصاحبفولوالقوليدهفياشمفصاأنذالثووجهالماثةعليصحلفالمشثرىقوللقولا

وعةوالموازافياوفيكتابيتربههأوبمائةلشقصيأخذاأنبينباظيارفيحفاكحاسافاد
عالشافناخذأوجهالىبالاليشبهدالمشترىذااناليفيعواكىالمشتراءتألففي
ولاقولاانمطرفعنوروىأصبغعنحبيببئاقاإلوتصهالمبتاعابتاعهيوممتهبقه

وسدقفيمايشبهالمشترىلىانمالثالموازيةءنفيأشهـبوىوقدربسرفصاهوانلمبتاعا

يشبهجماةواليصدقفمايشبهلمشترىايصدقهالكعنصملقاافياوروىنبالىوفماالإشبهبفيريمين
اليأخذهالشفيمأنقىابهوافالككنتلفمحدلمقالبهفمايتغابنفيصدقمالكمجاودهناية
محدوهذالماتقدمعلىبثااليشبهأتىذااواختلفوابمايشبهىلمشتراأقذاالمشثرىاكاالبما
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لشفيعاحلفنكلفالتالمبئاعنفألبدمنمعرفتهادىفانناالشفيمءهرفةيدعلماذاكله
هذامنفؤقلووهالمذالمسئلةذهفىقولهالىأءلميشميرواللهموطتهفيمالثوفالهمافالوأدى
أشهباليمظوسماعمنالعتبيةفقأحدهماالباخولومسدقفرعالمبتاعجملفواألمل

يهئميهدوةشاهدلعقدعقدأنهوذلكلممثترىافالاباالدهمااخذأوإلشهادتهلوالدقبقولهلىا

بناوفيكتاببهأوقولغيرهفعلالشاهدعلىأنيشهدحوانماذلكوالإمحنفسهفعلءلى

فيأخذمنهاالوضقأنيسضينهثىانهذلمكمسإومعتىعناعالنهالغجوزشهادتهينهمق
ىلمشتروا2الباختلفولواسمئلةأخذمنهبمالشفيعاهوعلىعبرواأالذىلنالشفيما

أونكرلناحلفاابملفاابناؤماذلشفعةاوتبطلمفانيتفاولفانيماشههتالوعةازفيالنافى
تقبةهيفعةلثاانذلكووجهالباخادعاهيأخذماأنللشصعنفميمفعةاكبطلتولهيعافسخ
نشفعةابينهمابطلتلبيعابطلافاذلببحاهـذنةعلى

فدتهيادهزالنبهىشترابومقجتهأعلمللهيدوايربهىايثترمافجةعلىلمبتاعايمحافوقولهلف
علىذلكثكونفىواليمفيليهصارامنهلىعننمازادأونقصاالنهبهعتبارااللهعاأوذلكفبل

علىاتففاانفاثماالسلعةعينعدمافأمامعوجودمعوالتانىلمعةااعانأحدمامعنوج

كافلموطأايةرواصفثهاعلىفيلمبثاغافولوااةافاةهـفئختلفااوانالمقوموناالفقادعا
أتأحدهماوجهينعلىطونفانهاسلعةاوجووأمامحثلدالصفةالمقومونيقومثمذلكعلى
فىجمتاةوذلكعلىيتفقاوالتانىأنإالنعليهىغيرماعلىالصفةمنكانتأحماأحدهمابدى

منلمشترىايدساوبالنةصانواآلخرئغييرايادةبالىأحدهماتغييراكأيدماأنلتبايعافمهايوم
مشأليهةنجأثانجهدارأوأرضفيشقصابومنهالكقالصانشفيمبهظايقرلهلتغييرأفلا
فجةلهسبلمواالىيدفعونوواشاانهةابالشةياخذوخبملمثاأوعرضافاننفدابهالهوبلمرا

فأدادمهاولميطلبهايألبمشتركأفلمأوأدضاددفيهبةوهبومنمالكقالهمرانايخاودبثهمثو
ةالههشلتوابابقعةوللهتمفيحزاأنيبمالميثبءنهافانذلئلهافايسولةديأخذهاأنشريمه
فولطلظاهرمنوااصدقةىكافملثوابلغيرابىافأماوللثوابلتوابلغيرابينضرعلىتكون
يوهبصشةفيالشفعةفيمالكقوليختلالخمعرافيعبدالحمبئاوقالفيهاهةالشأنهمالك
هةلشااحداهماوجوبدوايتانلصدقةوالثوابلغيراالهبةأبومحمدفيالقافىفقاللثوابفيرا

كالتوارثالهئمفعةفيهفلمتتبتعنهبغيرءهـضملىانتفالهافهابةالقولوجهااسقاطلتانيةوا
اؤلمناتبتىفاذفرعللتوابلهبةفيهنشفعةايمنعفلمهاةاطمدحالنتقالاأنهلثاذالفولاووجه

والفيءوضهبةالموازوفيفيهالشفعهالمدونةففىففأنيمابائوابيراخعلىالهبةفانعقدتفيههةاشةا
ؤيهافالشفعةللئوأبالبةاوأمامسئلةاألولىحملهاقكانمبتدأهبةعنهالثواباأنلثذووجه
األخذبالشفعةهـوهذايقتضصلاالماذكرفيأوعرضاعلىنقدالئوابانبمسواحدافوالواتادته
الهبةفواتوهذافبلويعرفبهيفضىلئوابأوايدفححئامئمفعةالنجبلموازيةاوفيداالثابةبه
ابنالدورءندوفياألسواقوحوالةفقصانوايادهباكالعروضاففىبعواهـالواحداوأطة
ثدقاللفاسداخلبواللثواببةافيباعالرأيعمافيهوفواتعبدالحمفيواوعندألثهبلقاسما

التبهبشونالابئوااسمأابئاوقالنشفعةاتورةتلةافقدوجبتبذلكاذافاثبأشم
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عبدالملدإذلعلهقالمطرفعنبحفياورواهويعرفبهىفضأولثوابايدفعحتىانشفعة
الشفعةلموصغلنوابازكوانالموازافيفاالموابأرادبهالهالناسدأنأردثوابالمقولث

وجهواءبهبالقعأو5وانماينفذبانفاذالئوابءيولانذلكومعنىثوابانشاالبعددفعةفألث
ضنشفيماالنلشفعةاؤفياهلكوذمالىمتهفدلتىااقجةبابالشفعةلهقضأنعندىأشمهبفول
مامهالمقكونالخذبالمنمفعةاشرطمنفلبسذلكلهيخمونالأنبعلمقبلفدأخذبالشفعةانه

هاتالميأخذبالشةأنلهليسالموطأوفيمالكفوللظاهرءناوهذاومهالهكشرطمنوانماذلث
فجتهاففىكرمنبأالهعةمنأدابواذامسثلةاوأحمأعلموافىطبلماذاذلثمنهاومعىبية
أخذابعدفواوانكانقلعواعبعيعيأضذلشفيعافانخهافوافبلنلقبمابألشميةذلمواا

وجهماباخوضلهااليأخذاالبقايهوعبدالمالثلقاسمابناوقالالهبةأوفيةوابلهامنباألفل
كثرأوالذلثنأؤلثئبعديلزمهلمالنهلهمةابحثوابهـاتاةالفبلثواباأنأشهبفول
لثاقالقولاوجهالشفيح4دزمفمأةمبتدفاذادبعدفهوهبةمبتدأةجمةلهارمتهةبىلفواتبعداو
فبل4وللةالودفحالنهبعدولثواباهافبلبينوالفرقلهاومقابللهبةالجيحمئناوللثواباأن

الثوابفيدةيافهوزوجهينافيذلكوممازادعلىنفواتابعديرهاوكذلكتبللوالىءنلفواتا
الثراببقيهةأنيبءكافهوللشفيعفانمالكفولمعنىوهذاالموضعيننفألفرقئتحيزةال

وءلىلغيرثوابهبةسالواهبأظفانمسئلةلينالحابينالمساواةئىالموطأمبذومسمئلة
واناليتهمممنكانانعليهالمتصدفياليمينءلىممالكفقدقاللثواباالشفيعوادىانصدقةوجه
بومحثاجالنهللتواببوأنهداىانابروعةفينافعنممالكبئالواحلفيتهمنكان
لصداقةوانماوهبالتوابغنياءنوانكانصغيراانكانابنهأوعلىلهالموهوبعليالجينعينافا
ذلكفياضاءفالينوالبةوالفراصاءطنلموانذللفيفاليمبنبةوقىا

بعوفويهونلرهذوفدتقدمبغبرعوضجمونلمملىكانتقالافانلكذنبتاذ1فصل
ىأنيثسترمثلذلداالباوةنكرهاوذوفدتقدمللثواببىابهحقوطلبيعابهأبراومعظم

النااالحارهبقيمةلهضفيعاباخذوكهذلكلشةهةفينابلهأوكوبرهابسكنئدأرضصاءنةث
ظطأدمفييوخذنشقصاةهمةكذلكذلكبقبعةاهإحفيأخذالركوبكانعرضوالسكنىا

كرهذوفدنقدمنعينامنالمالذلكطونفأليخلوأنمالءنعوضالنهبالديةلشفيعايأخذهنه
فولفأماعلىاالبلدقيمةيأخذامنهفيعاانلفاصمافياعنونةلمداقياالبللأهـمنأويمون
فولليههاوءلىفألفرقبالقيمةخلشفأخذاغيرمعيةمؤجةشقصابعروضىشترامنفهأشمألب

أعلمفدهواالقيمةالىعدلفلذللثوفةغيرموالديةبلاانبينهمالفرقنمايأخذبكئلهاوااالموازبئا
ضبشفص3ولوصاطهفيهشزمةرفألالناعلىؤصالحهشقصفيرجلعلىداومنمستلة

امعاوضةالفيهنشمفعةاالفرارعلىصالحهوانالموازافيلهادعامابفيمةالثاقفيمبمهفال
ليماسالنهلهئمقصابقيمةبالشفعةالخذالعمدفالشفيعالدملقيرمالعوضانوأمامامسحلة
صالحهانوهذانفسهأخذبفيمةةيىةلعوفنلميفاالغبرمالوانماعوفالمالمنلهءهـض

لشفيعيأخذازبةالمواففىنشقصاأخذبهثمبمالالدمعنوأهالومالحهفعمدادمعنبالشقص
يخالمأوبهينكحالشقصوأمامسئلةوهؤجلىمعجلهمديةمناعليهاتةبمباكافالشفصا

بنوعكمشفصانهمانقولهعلىوالذليلفيهالشفهأبوجنيفةلولشافالبهوالشفعةففيه



ىشنرارجلفيلكهاال

كلششكةأوضفيشفصا

فارادأجليالىتب
دأخذهاأدطثريألال

كانانمالثبالشفعتال

الىبذلكلشفعةامليافلى

كانواناألجلذللثالى

االنناليؤدىأننحوفا

مجاافاذألجلالكذلىا
لذىاملنفةملىبحميل

فيصالشمنهاشترى

لهفذلكركةأثاألرضا

شفعهالنفطحمالكفال
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فيلشافىخالفاصالشةبقيهةهعاشاويأخذهبالبيعكالوماكإلشفعةفيهفصتجتمعاوضة
وليسفيسهالمبيعثمنبهفيتقدولطليسالبضعأنأفولهماوالدليلءلىهرالمثلبيأخذفوله
اشترىرجلفيماللثقالجمعدصدمن4الشفيكاخذهذلثؤيدزموالبزنمهرالمثلص
نانمالكقالهةبالشةاثيأأنثريكلادار3ىفصلألىابئنتركةثأرففيشقصا
افاذاألبرلذلكالىفنااليؤدىأننحوفانوانذلداألجللىانالمبذلكمعةاكفلهمايأ

اذوالشلهفذلكالمانمتركةاالوضفيالشقصمنهاشترىالذىمنلنةهلىميلبسما
األجلذلكالىلديناذلثبثثلانثايأخذهاشفيمافانلمؤهنشقعاثىشثرانهانالكا

االكأذلهأيسوالشافىأبوحنيفةوقالفتهوقدرهفياألولقابالبئ5انفاذاشفعةاحمالنءن
ماقدمناهووجههاللنقدفيأخذهاألجليكللىأنراأواالنتظاماالدحنه
ذاااذولممائمةامناهلماؤلىجلاالذلكلىاقلبذلكلشفعةامليافلىكانوانوؤولهؤمل

والمراريةالمجوءفىأشهبقالونةبحالهنمةمنغتىالمشترىأثموانكالطلثفةالمألءواتساويافى
عندناوالذىالموازبئاقالومالئهالمشثرىنفهمثلفىيلجمفليأتمألءالمشترىلفيءلمءن

انتساوىمندزممااألوللقولاوجهمنهأهالالمبتاعنوانمفيانهناذايلعليهسلهأنه
يأقىفولهاتتاويلاذويؤيدلامأالهماالسماهعهمامحألنالينالذمتينفيفكذلكينالمفي

عنلمالثوعبدالقاصعمابئايةرواقىهذاشترطمحدولىقاللشقصامنهشنرىاالذىمثلثقةبكدميل
لكبذفيعئبرأوالعدموهوالمألالحمبهيتعلقؤاغاجمبساوىلةاانلثافىاأقولاووجههالك

اتملشفيعانلوولذلكاالخذبالشفعةوالنأثيرلهافيكادللساوىالداذالذمضلةاالوند
لمنحيثالزئبضثلشةاشاتاوالاألجلوالنلاكلقنقصابالشفعةأخذهفيلميؤفىذالثونقةمالءة

حموا3أللهوانقهمهاللثفكذىلمهئمتراالعلىلشفيحاصالةيادلمتؤرزافاذونهدكان
ىالمشترمثلنقةبحميلفجااالجلذلثالىالننااليودىوفانفينوانوفولهلف

ذلدتغريراقىالنفعةلشاليهاععديمالمبناننهيدايرانههماحداامسئاتانفيهلهفذك
وفىنأووثةبمعميلياحتىليهالمفاليممهثمنهاءفألبرجدهايؤنجذمنهاالدقبللنأليتافهصبالشة
اهذبعدتأتىالضىالمسثلةوالعدماهعمنهأمانامماسخافلكذفيالناالجللكذلىاالثنالكبذ
لشفيعفالعدمفىواتففاعديمانمليافانالمبتاعكاناذااذومسئلةثعالىاللهشاان

المبتاعنفةكانجمهيلانيأفىلهقالءدالشةالموازبنارواهوالرهنيلدوناالخذبالشفعة
انءالدةعاقالالفولووجهىلتساوااعاةهيمندزالهماذاألوللقولءاوولميهنأوعد

يعكالوأرادانبالشهىالمثمستربهبثااليثقىبالمشنرانباخوفديصقلشفيعابالدينءلىىاشترا
حتىلشفيمايقمولولممسئلةللشصعالمشترىذلكيلزملمبعدالبيعلهويتركهاالثنيهبه
الموازيةفيالكعبسداقالهىإلشثركانهامستأنفامتلاالجلفلهامناوأدىالدفيل

طحدةفةمجهيلملياولميأتطنلمفانوزادوهالثمطرفوعنعنهحبيببناورواهوالمجوعة
دباليأخذهأصبغعنحبيبفياروىويالبعدذلكوجدوانفألشفعتهفعتهثانساطان
فقدذلكتأثيرفيجلوالفىالعوضينفيثلاكامنهافدمناهاالولالقولووجهدةاالباكاألجل

يعالهماجكانفااالجلبغأنأصولةووجهبالنفدمايشنرىثلىببالتأجيلاالصليشترى
شةالتفطعهالكقالصوأحمأعلمواللهانقفىماحقمفياؤقضىفاذاوللشفيعىالمشنر
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ماقالوهذاعلىكط4الشفهاليهحدتقطععندنالذلكوإسطالتءيبتهوانغيبتهالغانب
طولأويأفىءتالتركعلىمابدلأويظمرهنهمالميتركثابتخللشفاالخذبالشفعةانوذللث
الموازيةفيمالكللفودهاماعلىألشافىواةحنيةوعندأبللشفعةتاركانهمنهمايعمالمدة
أنذلكووجهشفعتهعلىانهكيبترفيلميئوالقلتولوطااتفيبالغاشفهقطعاللمجوعةو

اذاوهذامسثلىوالجنونالكاحقهبذلكبسقطفلشفعةافيلقياماؤكهدفيعذبالمغب
فيعليهالمؤنةفريمبةغيبتهانكانتببنلكتاافيأشهبلفريبةنتكانانبعب4فيكاؤت

أنهذلكووجههةلشةابوجوبوعلمزمانهاذاطالوهذاهـعةالىفيوكالحاضرقالفهـصلشض01
مسيألألحاضرتربههاعنىبهابلبةالمطاعنكلمطاطولنفلشفعةاطلبفيعلهمضرةال

والثاقالحدلذلكانهجمااحداروايتانذللثفيمالكأبرعدعنلقاضىاقالالحاضرفقدوأما
فيعوههعلىاذوبميقههلمفيمالمتمفعةاغااوسمعابفتهافيلنياقولاالولىلروايةاوجهحدالهان

دراعليوعالمابهالمشترىوكانبالمالمئعافيقهذاانالمعنىجومنواالحوالاالودات
حلثاحقلمينقطعالمدةضىلتوفيفانىالمشصقنقعاحلىفاذاوفيفهبهنضعنلتزاا

منومنعالهبالمشنرىاضراراهتشةالشفيمءلىقىكفيانةالتانبالروايةووجهالمدةىفي
واللشفعةانقعهائهعنداالمبتاعليهيامناىحدينغلهفكانلهنفاقواالبالعمارةكهمافيلتصرفا

فرعأةاشهادباالخذبالشفهالزكهالشفيعاشفيعكااليقطحااجمافزكهالمشترىقيقطح
عنحبيبافيوروىفريبتانةلهوالسنةامالكسمءنلقااابندروىفاذازإنابقديدالمدة

كساىأرالوقالفيوةأنااللسندامفىلشفهااليقطحمالمكعنلماجشوناقواهطرف
نكئروهواالماذاقانابالسنةلكومخؤالسنتينشفعئههوعلىأصبغعنروكطوطوالسنين
وغيرمالغيبةاقىاالعذارلقطعفدراقدجعلتلسنةاأنذللثوجهفاننعرافييناأصادناؤهـل

ةلسضامنلمافربطونلؤفاذافلهابالسنةفرعبانشفعةافيامامنيهناكفىفكذلد
أشهبءنروىوله4فالشفهالسنةأيام3خريومسالثاذاغربتبأشمقالففد71هـح

ياحكهفيدخلالسنةربميسرماافيوقاللتقديراهذاننىيقئضىوذلثفريبسنةامالث
والجنونلعنةبةالمضروةلستكامقصوراعلهاحكههكانهاحدبالسنهاناالولولةاوجهو

لسغةاحماةتلىاماقاربحمنفرفةالىضلمثةذاالسنينبالمحدودةاالمدةاننثافىانقولاووجه
شفععهعتنأنفبلفيوةلمضرفيماالحاللشفيعلمدةاوهذهمسئلىالرضاعمدةذلكأصل
سلهالمجوعةفيوقاللمدةاهءهذفيتهشطعةفألثعذرلهأوبهونبعدهذاحدهانذكرهعلى
الماجشونوابئمطرفوقالمثلءيرالهومقاليسيطيعوعيفوالفذلثفىالمرأة
لوصاهالبهاأوعالمابشفعتهالمريضنسوابوالبكركانغااصغيرواالمويضوكذلك
انهءلىالشفعةوفتمفىفبلفهيأنيئسهدفييقدرعلىالنهذلكفيحكالصمهالمريضأصبغ

ايقدرعلىأيعنهلماذاءوأمابذلكلميعماذاشفعتهحماغايبتىالغائبأنوهذايقتضىفعتهث
رمناالعذاهذلتزاافاذمسئالضرلحااحممهعتعللممانلشفهاخذبأدهشهـاا
هالشفيعوالهابثثلبعدزالمدةمنعنهزالتلمنفانهذاوماذكرفبلوالصغرلمرضوالغيبا

لعذرغيرامدةانذلكووجمهالماجئممونفيوامطرفعنحبيببئاروالعثرابعداالمدةن
وفتمنالدواىبقدرمايعهبرلمطدقبالشفعةاالخذامكلوفتمنبرالعذراءتبهافاذازالمعتبر

دسطهنتتى72

اتطاوانغيبتهالغائب

عندنالذللثليسإتهفي

لهشفتاليهاحدتقطع



الرجلفيهالكقال

مننفرااألرضبورث

لنمفرنمالحدايولد53ولد

يحأحدفباالببهلد
تددفيحفمهالميثولد

البائعأضاناالرض
همومتهنشفعتهقأ

مالكقالابههيم

عندتااالهيوهذا
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فانحابممنأومقدموءىأوأبلهءنامبغيرالولىاكاناذاوهذاأعلموالكمهحفياللهالببع
االخذلولىادكفاذلثفبلالولىدسمهأناالهـدلمحبلغيراممامثلالمدةنلهفانلممنولىلهن

ذلكفيمنهوعلمبالشفهالولىانءلمهـءابصفيماالثوكالبأشمقالهلهففألثثفاثبا
وؤولبثنزلثهوليهالنبوأشسمنفاابئاقالنتدخسبهبلغاذاباصبىفهفألثييعوتغبعلهر
منمتصلةيبةلةانتاذاذاومسئلةأعلمللهواسنينسبئلشفامدةألطعلىهذامالك
الشبفهمدةتائقحتىتهغفطاكغابثمساعنداالبئياعاةنانوأمااالئالحوفتلفه
في4ضونئرانأوأنينيبءشريىيةعندالبيعساعاةونفيعيماكفيالمدونةففى
ففدبطلتفعةامئهاأمديتقضىحتىاليرءعأنهملمفرالىفرهسهنوفعةامفالهبئثهافلوقاممد

سمافبعدأنهتهشههـعلىؤما2كنعهلهيبةداأ5نقععاافبلااالثنيرجعتهغيبماؤتنيوايضفعته
األخذكارلههدةفيخرجانهذللثووجهدأولىشم4ووجىعندأشهدواوسهفعةتاركالككانماانه

اذافانهخرأمدهاالى3لمتهفعةاكقيالحاضربمترلةفلشفعةأمدافبلنقضىفرسالىبالشفعة

االلشفعةاقىهأعائقذلثعافهءنفاناشفعةبااألخذظهلئمفعهاأمدنبقيةفيفام
لهيثلمدةابفاءالنفعتهثعلىباقانهفررعندسمئمثأنبتجلمولذلكقلعواهابعدمنفطعغاا

بشمالالمجموعةففىنكائباوالمشنرىحاضرافيعامثهاولبىكانمسثلوأخمأعلمللهوابذلك
ىالمشتربغيبطالتوانثاثفالشفكيلتراهالهغيبتهأواثفيشاأواثلعثرابعداسواءنكاب

عليهعهدثهبانكتادةالخصولقشمملعذرهخبرهتأرهلىءميلمبهافانلهلحممهشفهوشقامقال
ذلكمطلملشفيمامجضرةويمرىيهدمويبنىالريهيلنولومسئلةنأبكرضرته

يبنىالوكيلقاذهيسرابناوقالأشهبقالهىلمشتراعبنلشفهادفعليالعلىنبممالمفعتهث

ولولمفالفعتهثذايقطعوقالالثذفيبهتهلهثيديرمهالثذيلىبدأنفألفيعامثهاضرةبحيهدمو
الهئمةهةايىامألئقطعلمدةانىهضاذالهةهةوهوماضرفألثبذلك3بينةأنهوقامتمعهلكزيل

نهالالمدةهذهتلميسهانهيمايئعليهيجبالبخلشفهاواللقطحفريبالسهانفانافاذافصل
الموازيةءنوفىأشهربعدستةقامانلفعائعتبهفيمالثعنالقاسمادنوىرةلفتارك
مايقعرهنهاأضربعلىالمدةاذفعلىبعدشهرنوالصحلفأشهرأوخ6بعدسبهصطفمالك
أشهروماكالسبوماهوأطولءكايميندونبإفهذاياخذبالنمهفههـحكمملهنومارقاكاك
افهذأشهواوفىلسهامازادعليالمدةوطولسكلفبعدأنمهافهذايأخذبالشةحا3لهكان
أنكروانأوافرارهببينةعليهذنكونبتبالشراءعمانوهذامسثلةةاشفهافيهتنقطع
بناقالأءهـامبعةبعدأرولودقصانهنءبدالحماالمواؤعنارقبالبادؤقدقاليموهومةبهالعلم

نفراااللتفيووثلرجلافيمالكقالاصكرأفيوالبصدقبكثيرباالرالموازوان
لبائعاأضافاناالرفبىكتفيهلميتفيببعأحدولدااالبجمهديولدألحدالنفرثمثمولدمن
انهاكالعلىوهذاشعندنااالميوهذامالكقالءأبيهشهرعومعهرونإشفعتهقأ

أحىلباخاخوةافانيبهنلولدأحداباعثمرئوهولدوعنأحمهمفيتوفيأرضارثواواذااالخوه
لةزاابسببوامنساوتبعيضيهةلعثاءمرهختصةصأمثصر3ألقمسهأعانماباعإشفعته

شواءفامثهافيرثلواواىلمشترالموازاونالدوةئينهمأولىلشفافكانتوللفمهالضررمنا
تهلبخالمفرواسهاماكأهلصبةالواللورالمشترىايسوالعتببةالمجمرعةفيمالكلو
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يشارلىالواحدالواربئيريدانانمجئملوالعتببوالىكتالباجمدالخالقىالذىافولا
فمابشفعثهأصقا3بهانأباهميرثونروجاعةفيالعتببةةواثروفلهفافيبمترلتةانهالمشترى

سوغيرأهلسهمأهلضربينعلىوالورمسهثلىلمافدنناهالوريمءاشراباعه
بهشللربواالخواتقالشقاواالخواتالسدسفىنتشترلمكالجدتينلسااهلفأما
مالكفقدقاللىأوابعرافياتيشتربهنولىوالتاثافيبهونيشممالخوةوالثلتينافي
الشفهنانؤكواسائرالورنةمنمهسلأماباعةإشفهفيمألساأهلوالمجموءالموازفى

لهئركاسائراةاثالأسمفانلميراثاللثبذالبشاكونلتلذثاءنشرارونأحقلمجاثاأهل
معكانفانمسئذودينابنااال5وغبرةلمغيراهالكأصابفيهينتلضولمقالةبالشفقأ

ماكلهطلعهعبنوانسهـاماالهلهةلشةاسملقاابنافقدقالةلعصبأحدافباعةعصبلسهاماأهل
آحاداناالوليلقولاوجهالسهامأهلدونلسائرالوؤاشفهالظفانهاشهبااوأصابه

اللملسماادأهل7وامحقوةفيبمترلتهملسهماأهلندلذلكماسماأهللة3لونئشالعصبا
هـووجهآضوذلكوفدثساووافيمئقدءةلم2حقؤألنبالجلةم3دونمايشهاوالكلصبابشاكون

مابسختصوالمهمالتتقررسهاولذلكبدعليهالمقالورانةعالموهذافيمهيبلفاهعنىان
بسقطونوالعصبعندالعولبهضربرقولذلكلمالسمبذلكصبةنهاعلىلتقديماااسألاأهلوءق

عايهموةمفصولسهماأهلوحقوقبذلكلسهماأهلفيهلمشاركصهلهحقفكلهـلنهداع
هشرنأحدهمفباعمدسمبظنأولمأوءىوءنلةمسضوحقوفهلملسيبامالخعصاصم

لورةالقاسمابنوقالعبدالحمبنالهوالموازثفيبأثلهالورتهمنبالشفهقأ
ببنالشفهمالكلصلسهامامعأهلالوصية3نماتقدمماوهذاعلىمعالدخول

فبقدوهنكثيراحمليألفقليالوانكانانصيمهبقدزسانءنهماذصيأمصمىقدرءعليلشرا
أحدفيقولحقهشركائهمنررجلدجلىأنيشترمامالثقالفعهاحوااتشاذاوذلث

أسلتهاكلهاتأخذالنممفانشئتانالمشنرىقولوقدرءصىالمتمفعة3خذءنأنااشرا

أنيأخذاالالشفيحفيماسليهاواسامههذافياخيرذاىتراكفانفدعندعانتشةوانلبكا
حسبوهذاعلىشلهثئواالفألبهاأخذهاؤاوأحقفانليهاادساممأواةاشفا
علىةالشفوايستفعهبهالمبيعالمالفياالنصبامنرهالهمؤلىعلىلثمركاابينالشهفانلما

بههملمثانماوجبتلشفهاالتباشلظبىطاأبىبنعلىوقالهلموازااقالءنمثراءدد
فالنفوبمعبدنهببهمافيوجلينمحدكعتقلظثركةالؤبهابتفاضلضلهمتفافوجباللعددهم

لهمالكزولموركأىعنداوهذلله1لوليدوأبراىةلقااقالمامحدواصؤضيببقدماعليم

مايقتفىفيهاذاتشاحواوذلكنكتيرافبقددهفايألفقليالوانكانانبقدرنععيبهلشفعةان
مثلذلكمنيبالنمالفليللمبعطوانيرهذاتعلىالئممفةذوايأءأنازلهملميتشاحواان

ىوالبيعهاوالممتمنرالشفعةأبومحدالتجبوزهبةلقاضىاحصوفدكثرأوأكثرنمعيبهمنمايعطى
انالمسثلذهفيةواينههـقوالةفرقأوباءياهنهالشفيعاياهاوهبهنعبذللثقأللشقص

واغاانمشفعةفيحقمنهالهحقهحصرمنأأعطىالذىخلشفوااشفعةافيلهالحقلههـبالمو
جيعهاياخذأنلهلكنلشفعةاجميعهمولؤرك4سققاؤابذللثيسققنعحةبالمشابهمولهععا

بهاألخذازكهسنىفيالنهجيعهاأولشفعةابعضشربهبهزأنطفلذلك

بينالشفعةمالكقال

فددحمصهمعلىءلهثرا
ربفدمنهمنساناخذكليأ

فقلياللميالةناننمميبه

وهفبدلىنكنيراوان

فاتشاحواانوذلد

اتماماماللثآ

وجلمنرجليشزى

فيقولحفهثهبمثمن
خذ2أحدالعثركاء6ال

بقدرحصتىالشفعةمن

انالمشترىويقول

هةالشةتأخذأنشئت

واناليكأسالهاطها

فانفبمتدعأنشفت
هذافياذاخبرهلمشنرىا

للشفيعفليساوأسدا
الشفعةكلهاأنيأخذاال
أخذهافانيهايسدياأو

لهنمئالفالوابهاوأحقة



الىجلفيمالكقال

اسهـفيإلرضاىومنمنر

أوالبئرفيهاوضمعهبألصمل
رجليأقثممجفرها
يدأنفيهاحقافيرفيدرك
الانهبالشفعةيأخذهـ

يعطيهأناالفهالهشفغة
أعطاهفانحرمافجه

أحقنماعرؤجة

ؤيهالهالفألحقوالشفعةبا

92أل

لشفعةاأخدمننا51لهثيماأحدفيفولئهثمعرمنرجلرجلءنانيشترىفاماوقولهفصل

أنمجتمللكالذاللشريلطفإشلهئمفعةالكألوتدعخذاأنتأمااىفشترايقولوصتىبقدر
لمالكاركاهثندجلمنىشتراأجنبيادجألانثمركائهكلنلرنرجلفإشنرىيريدبفوله

ىتر1لمثركاارجالمنانيريدبهأنويكتملكهوهاصاحبهكايفولكلمبمعنىليهافنسمه
غيرمنىالمششكالنافانىالمشسترالىعاتدائهشرهيرمنلضافيكونئهشرمنجلن

اماأنتأخذالمشثرىففاللشفعةامنيأخذبفدرحصتهأنالهثركاجلةمنجلفادادالمثركاء

األخذوأبوانواحعمورافانأوحفهوداغالباءثرلسافىافألجكغلىأنبهونطيعاأوتدعلجيحا
دالبهنأخذلمفانمةلهثمةافيلهفألرجوعفانقىكأويتركلجبحاذياايآنللثفيحلميمن
سقطلهاوالئركعقدالذماالخذبالشفعةانذلكووهالدخولبعدالتركثرالمن

فألرجوعثنالجيففيفقدلىنمأحدالوجهينانعفدذكعلىفاذاالمزوموجهكللئمصفعةظيارا
قالهلجيحأخذامنمنعهىالمششنيملمأخذالجيعحالشفهولوأرادفرعالحدهمافيه

علىهايبعفأنقيحللشهليسفلتبعيضامنالمنععلىيةمطاشفعةاأنذلثووجهلمدونةافي
المسلمنانأصبغعنحبيببئاوىورلشفيعااعلىثسترىتبعيممالملألسىكذلكلمشئرا

تساىكانواينلىلىامسموالبتاعمهالفددسياللشفيعسفلالبتاعلهبةاوجهثاعلىهفعةللثم
هةاشةاةوفيالفينهاوقدتقدمفعةلهفألشفانأبيعالشفيمأخذفالخذاوجهكراهيةعلى
االخذيحللشةبهافانجمولملشفيعااقىكهاذواىكالمشترهلكهافيحقلهاقاانماجوزالكنه

حصتهيأخذأنالشفيعنيملمغيباكاسااثنوانمسئلةأءلمواللهعليهفقدمهةممةابا
محلهفالدخولقىكفانأويتركالكليفدمواوليأخذاالنحتىالفيبكهحصةأشعرادون
ولوأخذلجيعاقىكأواحخذابلهلةغابحدكنوادمةفاناشنمعةاواوأخذمواذاؤدابهاأ

شريكبهنلولمبمماقدرحعلىذلكدأداانفعةاكفيمعهدخلؤدمكنهحالحاضرا
يملشاأحدىلمشتراكانانوأماروستلةاغيرفيشهبأوقالهلمدونةافىسملقاابئاغيرهماقاله

بقدرلكأتركفأنامىشفيعنكالشفيعاوقالؤهمساوسالهـافعةلشهألخذاأشركائهدأحدفارا
درحمهلولبأبوااضىاةاقالويلتاامنلمسئلةاذةمحتملماانصاؤلمآرفيهاشفعةامنحصتك

الناالذلكلدصعسواثلتركأوالىصأخسذاهـلشفيمايلزمأنىالشترانعندىوالذىالله
ىولشفعةاواالبطلتلىكلأخذاةاشةاالكأذبادأرافانناركفيحثنهامافيهثرأىلمشترا

األرمقيشترىلالرفيمالكقالصوأحمأعلمواللهفعةاثثراءالبابالىشعندالمث
مةالشةبااياخذيدأنفيرؤيهاحقافيدركلرصيأتىثماهـمجةئرلهأواؤيها4إفهـهاباألءلهـفيه
لهقالؤإلوابالشفعةأحقكانهاعرفجةأءطاهمماعرفانقإلةهلأناالؤيهالهةالسفانه
لهاتكمونءلىعارتهمرهافانفهاالرضاشترىاذاترىالمثمانمافالوحرذاعلىالشؤبها
والحرثارراعةمنثابتأصللهايسماوالثاقبتثالألبناءومالهواأحدهمابالغرسينو
ماعرقالهقجةيعطيهأنالالهفعةالشىاشفيعافانبتثاأصللهبثاعارتهنتماهافأالصألحوا

نيمفلمملكههمرفيالنهحقبوجهعرانهذلثووجهوغيرهاوعةوالىاوازيةافيمالك
النةبالعمارىترانمهاويمئماركههةبالشةيأخذاألرضأبئلهيهونوالافطعباهأنيأهيبعللشة
ترىالممئبأنيهونذءالمسئلةيهاوتصورةلةلشفعةاشرعتالتىلشركةارةضرومنازديادذلك
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اشفعةبالباقىوأرادأخذاءصةرجلءنفاسققكالهوهوبعتقدامرؤيهافهااألرفىتراث
ندهؤيهاحفايريدوادركعرفابعداندجلأقنماألدضىترشهاىلمفتراانمالالفولمعنىوهذا
شقصاىشتراوأمامنلدجميعهاتثأندأداانهاشفعةبايأخذهاأنبقولهدأوأراافيأهنقسفاأعلم

ههبةلكأخذذاهتمفيع1شاهانمعمامطروحةومتةدةلعماافالطعفامفاقامفيهاثمفبنىءنأرعق
الألءلفاؤافىتنافرعهتعدبالبثيانانهذلكووجهوءافيمالكقالهبفاحههأميهنفوفماواال

األخذيومدلكقيهاكالهالموازيةفيماكبءقكطأشوففددألماغرسفيهطيهحتىيبالشفعة
واسقماأنةاللغارسلناسابعضوقالأشهبوقالرزهـسوإتوذلكفبلقديهدماللهاشفعةبا

هـهالموازونبئافالالبسيراالمنهبوالبكثيرالماءاوحفرلمجيونغراسنفوافيوفدإصواب
لملىاوعبدلفاسمافياآل

وفدبنىاسففهالجزءالذهذانهاجزأقسهفايريدثفيهافيدركرجلييأقثموقولهفعمل
منمتاهلبتاءلمافلىاالجؤذلكمسةفدرىلمشتراالىيدفححتىأخذهلهابسفانهىلمشترافيه

لىايدفعأنمنقلممهاأبفانوغرسلمابنىاتألفالنهبقامههياهيأنلهؤايسقبوجهبنىنها
فانلبناوالفرسامنوةالمذكولعمارةاوندضههأؤجةليهادؤعاىإشترؤيلئماةقيىاشترا

وقدلمذهبااشهورمناوهذأوغرسهنائه4يمةكابةترلممفواأرضهبآجةقفإاينأبكاناشربم
اآلخرواحدمنهمابحققصتعاقمنماقدمناهذلوجهولموات1حياافيظألفكراتقدم

فيأتضاألوالنأفدمماعهالناالدفىمالكوقدماصرراالبا4مهلتهازان5الوجهعلى
االصوأنعلىوعرضهشراءمااليريدشراهيبهبرعلىلمأبوالمثصرفاذانبناءانةلثابتااالصول

منةجنلغمذلأجبرعلىاألدمقمياحبمنهمتنعواذلكلىاأصابفانأرضههفيمةليهايدفع
علىمجبرفيهأنعلىمبنىالحمهذاالنثمابهشركأيفماىتراممهاأبفانلملىاتخليصعنالبايةا
دفعفانفرعبينههلتبثريكاااليبقفلمأباهثراءمنلاوالمجبرعلياآلخرليهاذادعاالبيعا
انهأشهـبايرهـعةءنفنىلشفعةباألرضأخذبقهخقمهاادوأدىاأوفقإلةقلمسالىاىترلمثما

ةاشفذباخيألمنهامنأشهببهخغامالثمنفعةاننىوجه5أزاواستبأشيقالفيهلكهافولختافا
الذىالهئمفعوفدخرجءقالضردفانمسالبتضالشفعةاانذلكومعنىفصهأخذفيهة

لهقدئبتضهةانشةانلثانىاالقولوجهولهمةةفالشهفعةاألخذبالففبلفعةلمثايعسققكان
هةاألخذبالشةفيوانمايعتبرمةاشةامنحقهسقطالبعدذلمثفبيعهملكهوفدتقدمإمثمترىابمثراء
ذدوناألضبوفتاالعتبارأناالولاقولاعلييكىىوىراكشراءوقتوبهاوهـوبوفت

الزالةتتانملهةالشالنفعتهلشلشفعةقىكاسفقبهايلتىافصطبيعهفانالوجوبوفت

ىيقئفلحصتهبيعهنؤيمرعنهلفرالننىمايأخذبالشفعةقيبلمالدامنحصتهباعارفاذافرا

الىرجاواألرضقيهةدقعنىرأبىأكفانفرعوأحم3أللهواشفعةاألخذباترك
تالالشفعةثماتثبتوهلبنصفيننماشربمفهـلبناامةفبمثلاالرضىمةقيفانكانتيهةا

لسغعةالهذتكوبئلمواابئاللغصبافيكتابوقالالخرااكصففيلهفالثيرهـعةاؤلىأشهب

علىهتمجتبعدأننبناامةفببعووارانأيضابردخ4فهرلهفيكوننبناانفيهأحدثبما
ارأودأرضننئهباعمنمالثقالمنقوضاصهدملذىاضةاكمةفهبربعىلمفشا

لشفيعوالهذلكايهمىقالفأقالهىلممفتراستقالايأخذبانشفةلهثهةااحبانعلمفاالركةهف

حصتهباعمنمالكال
دمشونكأاؤأأرمقمن

هةلشةاحباأنعلمفلما
اسئفالبالتممفعةذيأ

نيسلظلهفاالمشئرى

لنهمفبعواذلئله



كانلذىابهابالخنحق

منمالثقالباءاالبه

أودارفيشفمااشترى

وعروضاوحيواناأرض
فطاحدةواةةصةلى

الدارفىهههةثخالمئمفه
ىلمشترالةاةأواالرفي

جيعافاقاشترتخطسا

قالجيعائريتهاثاان

الشصعيأخذبلهالك
ألرضوأواالداقىفعههث

يقامالفنذلكمنمجيصنها
ذكمناشتراهيفئص

الذىأكناحدثهءلىعلى

لشمفيحاخذيأثمبهشنراها
منيصيبهابالذىشفعته

والاالثنوأسمنورةلةا

الحيوانمنيأخذ
أناالشيأوالعروض

ذلكيئيال
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األخالتمنعاالفالةأنذلكومعنىمافالحسبوهذاءلىشكلبهاباءالذىكاننبهابانغأحق
طنفلمكهأؤهأخفيدالخيالهوأثبتىترلمهفاالشقصفيوجبتثقبعاحقالنبالنممفعة
الولايأخذبالبيعأنللشفيعانوالخالفالمفبروالباالقالةمنهحفهالأنبسلباغواىثش
ىاالقالةفيفولهماختألفعلىئالبأمىاثثرادنهءلىوتماكونءيأخذباالقالةأنلهوهل
بالبيعيأخذأنوانكالهأنياخذباالقالةلهلميهنبيمانقضفلناافاذحبنقضأمحادثلمجح
ولوسلممالثقالولذلكومهولىبعدوجوبهاشفيعاقطمبطلةنتلمااالقالةوتمبطلاالول

وفالساناسفاذوأشبملظوالمجوعةالموازيةفيمالكقالهمىالذىواالقالةصتفعةننمها

وللشفيعباطلىفةلمتمفهالقطعنضاالقالةأنوأىانةالواففىونالماجثفيوامطرف
حابهاواذافلناأنيأخذبأيهههاشاوللشفيعاالقالةتلصااعليأرأىوانئابتةالشة
عهدثهفتكونباالقالةأواالولأنيأكأذبالبيعلهفانىمحدألقاضىابرئرهوهوالذىادث
االولنالمنبأؤلاالقالةولوكانتقالفيالتساوىاعىرالمهمعلى5شاوانالبائحشاهءلىان
اذاوهذامسئلةشاهلثافىأيهماأواخذباالوليأأنفلىفيهوالخالفدثمايمدحصرفيوأوأ

ومطرفألشهبلواصةوايةزلموااففىلشفعةابعدتسايمفانكانتلشفعةاتسايمفبعلاالقالةكانت
وجهووالتوليةالمثركةاالشفوكذلكلةاالطيأنجذبعهدةأنللشفيعفانشونالماصبنوا
فدسالمافبلنوانلشفعةذبايأخأنلهفكانصادثبيعةلئسفهابعدئسايمالقالةاأنلكذ

أعلمللهوالىلتاابالبيعةياخذبالشفأنفانلهىلمهثهتراباعثمةلشفهافسلمشرباع3نالقالةا
فطلبحدةواصفةوضافيتاوعروحيواارأوأركطدفىشقصاىشصترامنمالكقالص

يعاجيتهرشىاانماجميعافانىيتشتراماخذىرالمعثفقالالدارأواألوضفيشفعتعلشفا
منشهتراهانشيقامصنبالكذمنثهاصبألرمقأوادالدافيفعثهسخاشفيأخذابلمالكقال

رأسمنةالقيهبالذىيعميبهامنهتهشةيأخذالشفيعثمبهتراهشاالذىاكناحدثهءلىذلكءلى
صنانأعلمواللهذلكهعنىكطذلكأنينمماااشيأوضوالعرالحيواننواليأخذنالع
من5وغالحيوانمنفيهةئاالشعفهلصفةافىومعهةلشفاممافيهارأوأرضدمنشقصاىشتئرا

كاأويهونلته2ووابهوفيمهالعامافيكعبيدهالحاثطذللثمنذللثفأليخلىأنيهونالعروض
فيهأنةورقيلتهآمنعاهاطاهعخمابانسنونعنالمجوعةفنىلتهمن2فانكانبهلهالقعلق

واآللةوالىؤيقلدوابوايةذالمواوفياالرصقهعثباعفيلهاالبهكاالئجالحاثطصالحالنفعةاا
لصفقةابومليهاأضهيفغااطونأناالقاللحاثطلتبعاوجهعلىفيههةاشةايدانيردبعضهنها

فيدأدفىكاناذاالتبعحملهنينطوامافالفهذاءفيفبهفالشفعةلكذفهلمنهأخرجوؤدكان
صفاتمنصسفةيهونففيهتأئيرولىممنالحائعلدفيلببهؤأهامالميعملبهلعهلأواعلىلحاظا

مثعاقغبرانكانوأمامسئلةئعالىشاءاللهانكرهوسيأذذالمساقاهفيماثفدمالحائطءلى
أصابوماوانثوبالشقصعلىيفضالغنانماوثوبابفناشهعيأنثلهـوالئبعالهبالمببع

تابفي3لىإلشترقىويهفهؤممنهالثوبأصابوماشاءانيأخذالشفيمبهوفهؤممنهصةالمف
أنيستوجبهذلكومعنىزببهلمالغنمنعليهبمايقعالمعرةؤبللشقصاالموازولواستوجبفيا

علىقوجبهأنيواماؤبرجاخفذللثلقايةاعندمعرفةخيارلهدونلقإلةامنبمايمعيبهأنهءلميهعلى
زغيرصانهافيهواليقاللشفعةاأمدطوليفيفلذلكثأنيرعندىالثنالمبعلموانهةبالشةؤدأخذتأق
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بدنانبرفالبدوفحاشقصاولوباعمستلىمالفنعرفذااظياوامنعليهكانماحسبعلىالنه
لمتةاثذااانهءذلكوووأشمهبلقايمبمابئواهالثيةالموازفيلهظلقمحوالشفصامنتفوبم

ناكفيففحالفوكةلشمقصافيةاالبمعرفةالتممقعحصهمعرفةالىفألسبيلماعافقةلعا

ذاوكدلقصواكهملدراابممننفوبدينارفالبدأبممارهمدأومانةماةمنثولوباععليهما
شفعهاباعمالدومنقالمعاوالبيمعبحوفيالصرفأشهبفولعلي

فسممئممرفيارضمنيأخذمافيهانمافانهعاجتريتهاثاانجيعافاقاشثرتالمشترىظعاولوقالهـلهوةفصل

الئممفغةفبهالهمنبعضبرالمالكقالبيعامهسثآنفاولذلكقولدلجاؤذولواتفقاملىمصحالئلكقاليلزمبريدانهالئممفهة
قاولبعممهموأبىالبائعنأرمقهـشفعاباحومنمالكقالصإنينهماءذلكإالشباوالعرومقاظيوانذءنيأت
منأبانياخذبتممفعئهذإخدأنأمنانياخذبئمفعتهأناالبعفههمالباءوأبىهةالتممةفيهالهمنبعضفسلمبهةمش

يأخذبالشفعةأنبسماداالشةهابعضانذلدمعتىشمابتىوينركدبىألخذرأنلهعهاوليسبالشفعة
أتيأخذلهوليساللهذلكمنيمنعهىانالشترلىمحنجيعهايأخذادأننأداألخذبهاوأرادبعفملمفعةاسم
مافىويترلثحفهقددهـفأليكلىمشهيأعذبقدادأننانأمسئلةالتممترىكالوانفردةالشةفالسبعضءلميهحش

هنفرثصرفيمالكتال5لهماانثاهوحقالشفاستبعابفيالحقبازالنذلكسوغهنانمنهالمشترىأويمنعهذلألأنيسوت
أحدبمباعةةداروافياألصلفيلمافعلىذلكمنمترىوانأدالمثجازكانبيحذلكريابنرذادفرنهماظارجوغبر
فتبؤهوئميمحعمتهبعضأخذالشفيحفيالمشنرىلماءفيهةاألخلبالشةيأخذالجيعاويثركاناالالشفحللممن

فعرفاالدجالمالكءالهملاصساؤعضهاواكامهوأخصفقتهالضردبثبعيضمنالشقصناشاتاهما
يأخدالحافعزأنسكلىالحاضرأنعلىاالرجالفعرضالهمسكيبونركاؤهحعتهماحدفباعواحلغدارفينفرشرفي
فقالأوينركبالشفعةفذلكواذيقدءوافاناتحتىثىتصرمصوأقىكآخذمجعتىأداففالأويتركخذبالتممفعةيأ

وأنركآخذمجصقاالباهنأويتركممهيأخذذلكانااللهليسمالثقالطالهتمفعةجيعأخذتوانتركوا
حقشرحصعقولهيقكلشفعةلهفالأرىيقبلهفلمذاعليههشاوافاذاعرضاقأؤكواأخذوامنهؤهيم
فذلدأنأتوايقدمواوالفرقوالتفريبثيلاةاسبيلواحدةءلىدارمنبأنهالبيعفوواحدةدارفيهسشرنةفي
جميعتاظدواوإناانالشفيعنلدونألتةمنحصتهرجلولوباعوالدورالكتبرةذلكفيالدارالواحدةبين

ليسماللثلتالنمفعةالدوروينركاحدىمناشفاهيأخذماأنلهولبسالكلالدورأويتركالنألثفياشنهاهيأخذها
اوأنيأخذلككلااللهافيلواحدهصففةفيذلكاشترىالممثهترىجيعهاوكانشرءفيكاقاذاسائرهامناشتراهما
ؤهسرحانركاشئرىمنانأالوىالعفةتبعيضمفعرةمنووجهذلئممافدمناهالمجوعةفىواشهبممالقا

انأوفىكوامنهاخذواومنلمسثبألسففاقالطارنةاالضررالشركأردسائىالكمثيرمفافاظهاسحقأدفانم
هذاعلبهشاؤافاذاعرمقدونالباشينيأخذحظللتفيحأنماواحدلىممنوشفيعميئدارمنثفصاوجلينمناثترى
شفعةاركيلهفاليقبلىفلمةاةقبعيضووجههوغايواشهبالفاسمابئغيرهافيلهوالمدفيممالثلهاالض

منوجالولواثترىثألنةسمثلحدوامنىشترلواللشهفيعكاذلكفميهنىلمشترا
تانغالهاالفاممفيالونةلىاففىحدوارجلهذلكءشفيمونخألوأوأوضاارادرحالثة
فيناذاثالثةناوواحدواحدنمنثالفةأونالىنألثةسواءاشمتررأويترطهذلث
واحدمنأونألتةمنفالنةىتالثةشىقى1هـالشفهوأمافظاهرمنثألجدوافامائمهراهمفقة

ستىهذاأنلىاوعةوايةزلمواافيشهبوفدأشاراأيععافبسينبينهمعةشاالاعلىلكذنكان
انجفردوجلمنهمحظواحداشنرىصوانكانالبافينددنأحدبأخخانيهوالمستلى



اشفعةائهالئفعها
عنللثهاقاليكيىقال

أبعنرهبفيعه
بننأنءظصنمجمربن
وفعتاذقالعفات

فألاألرضفيدودا

فيفيوالشفعةفيهاشفعه
قالاخلياوالفيءل

األهيهذاوعليممالك

والمالكلعندنا

صاحطريقفيشفعه
قالبصلحأوبؤيهاسمةأا

الانهعندناواألهيمالئه

احدارعرصةفيشفعة
بصلىاولفبهامفقها
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لصفةفيهتبعيضليسالنهلشفهالثبوتوجهفيهرعندىواليظلذلكالصفةوجهأعلمفابه
صرجلحيانالرجلينيشزإفيوغيرالموازثفيانايممافيالوقلطوأحمأعمواللهأحدهم
المبيعءافيكهـاشترامنكزالهاالخرلماذدونأحدهماساأنعاللشليسىأرف
مسثلةسصنونوقالهاليناهـأحبدقالءأحدهماأنيأخنملهأشبلوقداههفةةوا

حفأخنهاهوشهماواحدعفلكلشفيححظولكلواحددجلمنداريئمنحظابعتولو
خذمايأئادمإبروهرؤقبلولوأخذبالشفعةهةلشةبايأخذئمبيتهمالىقافيهيفضماالثفوندفيه
وذللثمجهولنجنذاليمابئادلدانهوجهووأشهـبالفايممابئقالهباطألأخذهلكانفنامن
يعلشافيلزماشةانيتفذاألخذبابيعافعةاكيرىمنبمذعلىعندىذلكومعنىحافئغير

الخياوولهلهبأخذالزمليسكانهنالولميعرفهةةاثباقدأخذتالثإخوأمافولوالمشترى
وأحمأعلمواللهاشفعةأخذافيتأئيرلهكانوانالذاعرفا

مةلمنمةافيهمااللةح

ولحداهضوةاذاقالعفانبنعمانانصنمفيطرأبعنعارةمحدونعنمالكقالص
قالعندناالمياذاوعلىهالمثقاللقلامحلوالفيبزفيفعةواليثفهافعةفألثاالرضفي

عرصةفيهةالثةنهاعندناالهوامالككالأولمبصاحفبهالفمماصاحطرإقفيفعةوالثهالك
هاثقدمفهاعلىفعةفألشهاالرضفيالحدوتواذاوؤفولهيقإحأولميفيهاالفمممدارصاح

لهثركةاحمواعنفقدخرمةبانقههحدفهمواكلحقميزتاذاالحدودللجاوألنالشفهةانهءن
عملىفولهبدليلالشريلطعلىمحولألنهإصقبهالجارأحقانردولذىاوالحديثرهالمجاوحمالى
ذلكفيزاواوهنىةفهفألثالحدوفاذاوفعتوسلمعليهالله

منىوانماولماؤهاواليقنعماعةلهاءثرضبئرولأعلميدواللهيربئرفيفعةوالثوفولهفصل
نقاصمفللكهاعنونةفداوفيتأوقهاوديعتدفدالرضاانالاالرضاأو2بارسقلشفةآبادا
باعحتىواألرضالقليفاسمهولولمفيهفالشفعةالعينمننصيبهباعهثملقلوااألرمقشر
شفعةافههيكنلمالموانعينالبئرانأعلمواللهذلكوسنىزيهاالمتهفعةلهلكانفيامنؤمميبه
اغصةمنصفةوشكوقليهاامصروفةمنفعتهاحتىقكمونفعةاشالمافيهكانتتبعااذمابنفسأل
اوعيواخلوآبادامسنألوأحمأعمللهوافهاشفعةلهافأللمئكنئبعااذوافعةاثاةثانبتت
فأمامامجتمللقهمدةاالئحتمللاالواحدةومفامهلةاعددامجتمليهونمنهاماضربينعلى

لعينينأواينلبراطفاقتأوعينانلهابئرانلىجلينابينألوضافىيهزلمواواموعةلمصافئهةلقها
ايمهيببافياوندضاألفيفاثاالشفيعكاناألرضمةوبرأحدهماعينهأوفباعضامه

أرضوننبثرداباعمحدولوفيكتابوقالبألأرضلبثروادالبئرآلرعقافنتقومامناألرعق
فهافأليصعواحدةفياكادتانوأمافيهفألشفعةمقسوملمبيعاأن5مافدمنالكذوجهفيهافألشعفه

أرأحداولمالواحذهلشمرةواحدةارالقلةافيهةةاثايرىمنقولاالعلىفمهاوالشفعةمةفمه
االشاءةعلىبافيةاألرمقانكانتانهواثفقواعلىمافدمناهنثياسوانبذلكاصابناعرحمن

لنفسهايهاةفعةاثامجعلىالهافلمويارضهفسومةأرضهانتوانبالبيعأفردتوانوبهااضفه
كالقذاهـالهاوعلىمنافعهاجيعوصرفاألرضالئسفعتفهافىشببواغاجعلىاالقوليهذاعلى
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ضطذاوامهلقهاحتملاوانأوضلهايهنلماذايمالكئيرةالعددافيشفعةااالذكونبهبأن
وفياألرعقعنتفردتااذاالتيرفيهةةاتاوجبتثابتأصلاالىكثيرؤيهاألفيالشفعة

يهاعلىةفهااواليرىالوإحدهالمثمرةقىفعةاتابؤولءنعليانفردتوالتمنهاةالوا

وفدسنذوأحمأءلمواللههةاثافيهمامجباألرفبهامناؤصلذاااالمالقاادنفولي
وايةثنالعتبهففىبالقاديقمممويموئيماؤهاالقههرقبتهأالتحعتهلةالواحلىالعينتكون
األوضىءفيرلهانمالطنلموانامافيفعةامفاانمالكعنالفاسمن4اعنصحيىدنيكييى
مةشهالمجوعةالفياشهبوقاملشراادونبينهمفعونافلدلصوأيغبئلدالهستىالتى
يتبعودةمةمةةلمةانعينهبهيحنرجبتثاأصلذاانألولالفولاوجهالرضاقمممتادايهاة

مناوللىوذانيهونأشهبلةووجهكاكسةهةةاتافيهمدفثثتاسدبأصل

لهـالغت3صادهالنهةةكيهةنتآلبادمماثةوالعيولظالالهأنمجتملوفىةافيت14االبرى

تمةامننتذاالتبعاوجهعلىمةةاافهاإبئنماتةوالقماملالمشلتىاألوضةلقمها
مالقدمكلألدضا

فمترىادجلفيمالكلاليهالتلقيحمجهاجواحدةمخآيريدواللهأءلمأنتكولطلااعلفيفعةوالشىوفولهفعل
ثنركةمنأوضهطلموانترقيأرمقءاأوالبئرفىالعينحممهفححلاةابابأربينشالحاثطنفانالحائعل
فأرادظيارفمهاانهعلىإذاؤسممالكالموازيةءنوفيالواحدةالقلةحممهحبهاتيافحطاحلاةانالقلةمحنيم
إخذواالباثعأنيمشالالمدونةفيامماةاادنوقالهةةثذلكفليسممةأندواليفوالخحالنلالةوبقىطإاط
فعةاثماباطنصرباعماناكوقالالهثحرةفيمطرفعفحبيببن51ورواالتتقممماألالواحسدةالحلةفىمةةشه

المشترىيكتاأنؤبلاثباتعلىوذلدمبوأصبغأشهبقالبهوالثابتةاألصولامنألةاافهاهـنإلماجث

حتىلهمذلداليهونانذلكأشبهومماكالدارالصغيرهالئابتةاألصولمنممؤممااليعهنمفعة11
لهتوئرىاايأخذهةةالثالموازيةفيوفدقالأولميصاخفيهاممالفصاحطرريئفىهةةالثمالكوفولؤهل

البيعلهبذاوجالبيعأيةءلىامهألفيهاهةالشةالطريقأنذلكوسىهمماةاؤيهاصلحآوانوالءسقىطفي
فعةاثالمفلأدىالالمدونةفيهالكوقالالماههـى3هةةيهاثلميتبتاولذلكصورالمناخءلىفياالشئراك

معتىوهذايقتضىمأحدذلكأبذااإقهـلطااليقممملقاسماناوقال4لماابرهـىسمةأن
برومةوابةالمواؤففىألداةعروأمامسئوأعلمأتللهواماتفدمحسبعلىفيههةقاثا

مننعميبهبيعمدفالهالعرصهتوالبيوتتولذافمهامالكعنسماةاان14وايةرن
الشاعةحمحكمياأننمافدءناهذللثووجهاهرصةافىإمئريمهوالشفعةاهرصهوهـتهليا

فىملصالبيوتبقسمةهةالشةؤيهاالتىللبيوتونتبعاعنأنوفدخرجت
ماباعذوايأأنلتائع51بمفأرادشؤيهابالخياوأنهعلىيهةمشأرضمنقصاثشترىالر

البعلهويثبتىيأخذالمششئيهونالذلمثانلمشترىيختاراأنقبلهةاشةبامطمشر
4ببتالزوآثوجهعليكانذااالبيعأنذلكمعنىسفعةاافلهملحالببلهبوفاذا

لد4باقءلىلمبيعالخيادوجهعلىنواذاالمبتاعلىمالىالبحبهوانتفلئايرلالنهاثهشعةا

أوالشترىللباغالخيارنبموسوامالكقالالبائعملىعلىبقائهمعةفاثياؤالشثاتالباخ
مدةفيركالثداأولوباعمسئلةاظيارالجنبىلوكالسهوكذلكوأثمهبلفاءمابئاقال

اليفعةاظيارلهبيعصتاثليهعادامنانلفاسمافياأصبغءنيةرواهنلمواؤيةاالخيارفنى

سادسمنتتى82
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بإهـارذابناقالطرفهعنحبيبفي51ورواالبائعأوالمشترىالىماسواهتللاعببفي
أشهـبوقالأصبغوقالهيادأووداذبيعبئلبئلابيمىاوةإلباللماعلشفعةاأنالىسملقااا

ياداظفيءدةخلباأنعلىمبنىاذهـانالفاسمبئافولوجهبالخيارببعؤجماالبتللمبتالحانبمفعة
ماكبافياءلىأنهكان3ردوانثرىالمئمالىلبيعبعداابيحالةاتفدأنهرلمابيعنفذافاناىهي

مبنىانهبخأصلةووجهالعقديومالبهلبيعفيلمثمفعةاقأوردمسماذالبيعبافبينالباع
هـفاغاذلكبعدابيمانفذفانمةبالشقهـأفماباحمداعلىياظمدةفيباقالمبيعأنعلى
ابيعبعداصتمهباعلخيارواؤيهكالوتقدمالبابلبتلابعفياشفعةفالبتلاصاضربعدوفوعبع
فألالبتلدبيعصتهءةفىلعقدهةةاكالباثعؤدمنععقداظياأنفبنىءلىأشمهبلوأها
بيعورنبعدذلكذأتؤجماةاثالبتلاىلمشترناظياربعدانقفماءمدةلبيعنفذافاذالهفعةث

لبحااتمذ31اذااللهوكانئمتهثلاظهارلمتبطمدةفيفعتهشهأمثصفيعاولوسلمةثءإظيار
بالشفاألخذبالخيارالباثعاذاقىكالماءشونبناحبيبءفياوروىالموازابئكتابءن
يةواولصأشهبوقالهرسختايومإتغايثظياراااللنمابعباظيارؤيهاببعللباىاشترهةاشةفا
افيهـلئ4ودالعةلزومؤبلايمآلااألكأذواللهالخيادليسبيعفىاشفيعاأنالموازعليبئا

بالخيارءلىماباعه5بقاخلبتلابالبيعلهبتوالتىاالخذبالشفعةالباءبالخيادقىكأنونالماجمئ
خذيأأنفلهيارببعلزومفبللبالتلمبعاعفعقدابعدهرأوااظبيعوملزلشبسالهفاذاملكه

ولممسئلةاهذفىبنىءلميهؤىأصلمالثختافوقداأعلمواللهبعدهابيعاهشيهذونةماكماشفعةبا
ذلكؤىاختافانهأشهـبحبيبءنبناففىكتابالمالثمنذلكإبهرفباعفعةثلهوجبتنؤول
نبتىاأاالباعبعدأنلهمةةميهمرالثدفيأوقابعدبيعهلهنحعةالشهأتالىوأحبقالمالكفول

ساتلعامروهذااوخرابسهحالواقيزضلضررمنامنلمايدخلمةاشةاأملالنأخرىبقيةله
وحماينقلبالشركهقاياذلةالدهـبشئاساشفعةمنءلىآاظهرهومافيهذلثقهسحيللهء6ن
هةمهاآئؤلىتيردشهيولمباعذاايلعتاؤىلقاسمابئاعنعيسيوىورفيههةةوالشهمجولو

مةلشمةالهوجبضاندإت5أوغيرشريههمنهـاءباعالمواذسابنوقالالمبتاععلىدتهوتكونء

أناوقالهذأخوأرادالهثمةدهوأرادقصاقوجدبهءيباثابتاعومنمسئلقائمةتؤشة
افييحيىءنبنيجمروىوالمجهوعةؤىأشهبقالهفعالثهةوالشةردهمبتاعفبعيبهأبضى

لهةافاردطابعدانثاةنصقفاسهكبهؤيهاسدبعيب1فردارادبتاعاؤجمنلعاؤىسملقاا

دةتءلىءيدأنأرءىاليقولالمبتاعأأشهبفوجالؤواساناولاجميعبصامنشاان

بعانهاسمالةابنلة4ووصبالخيارمكالىأللهالشةفألتثإتخيارالردلىبتوئدهعيب
ةهسثالعيبكالوبرسبهدبةالثممةفضهفثبتضكطفىلمداكالىالدالباغ4نالمبهعقل
يأخذدأنولوأراىلمشتراعلىدتهيهوذ1ءفبالعيبالىدوندبالبيمذيأأندأران11ذوهـ

نكللحهـانقضباحصاىدبااانااوأمنقالنؤأماكلخالبادتهءلىيهونءفببالردباله
عأوازابئاقالفرعأءلمواللهمةةفألشهبالعيبالزتوةمنلهأونقضاجميماأصل

فبضؤبلووبالشةذأءأبومحدسواضىاةإاقالكرىاكعلينحيحالثعهعهدةأنإبهمالالوأ

كاةأبوحنيوقالوءلباغءلىصلىاعليدةاهمالىلهأبىبناوقالأودمدهالشفصىإشترا
بنفسلمثمهئرىاملىفيليرصالمبيعذلألنووجهأومشثرروزباخمنهاشقصاذإفىمنعلى
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الىجلبشترىفيمالكقالالمداغاالنعليهالشفيحةعيونانثبفوبعدهالقبففبلفثانهومنهذمالعفداال
حينالهولفيثأرفمافثويدحبهأءقحالشالقاسمابنففالالمتمقصمبتاعأفالساذاةمسئلاليهعنهيفتفل

سأئعلقوفلىلهالذادعدماالمعمالهبنبهقأيكونالالباغأندلك4ووالباعالىا
فقةالهاألحفادبائعهالىصالشةواذادءعبهأحقالشفيمفكانلهالمفلسابتياعبنفسبهعالشق

كاماوانحةإتانالمفاسعندفلسلماباعإنباعاعارأنذلكجهدسنونجديدظلهعببالنهالشفعةفالشفيم
فىىآلمفاألرضثالثمةفيهوتئبتتاييحمتبعالهذلكفكانباملداللىايردهوىالثسشامالثمنالمبب4ينقل
مبوااألولالشترىفيةالعتفىللفرماهاالمامفباعهنباالفرماوأرادمحاصةفصاثاولوسلموأحمأعلموالله
ةالنهاآلضحقيثبتبدبهفيتففعأدفاىشثثارجلفيمالكلظصوأيمأعلمواللهاسمفعةافهأشهب
طصماضمئهالوهلىكاكأآلاالرضءنأغلتوادماحقهانئبتتةاثاأنااكلهاحةافكفيديأذرجلثمحينا

لههىأوفراسمناةبأوذهغراسيهامنلدماكانفمنهالدكاناالخرالنهحقيئبتيومالىاألولشترىىإ3ة
هءأصلثأوهماحيانلمشترىأوالباعالتممهودأوماتاهلىأوالىممانطالفانقالسيلبه

الىمايخابالثطاألمميللدلىتهأهيوانكانلهتالذىويأخذحقهثنقطتلشةافانالىمانلطول5نراواالشىعلا
هماوأالمشترأاناءحقبذلكليقعلروأخذاالقغيبالباعأنيرىوانهبهالعهدؤسداثةفيالوجهغيرهذا

وبمماذادفييشظرالىثمؤلثالىثمنهافيصنرممناانهفدرمابرىلىاالوضءفومثهةالشهصا
البيحأعلسىوحيان

الىمانوللطواالشترائةبومملىمنباالرضابتاعمنطونءليهمالى3بكونأوعارهأوءساسبنامناالرص
ويأخذلتنةفهاكفاناسققأوفاثمىاثشمنانذاومعنىشبعدذلكهةالمفةاصاحبأخذئمأومنهوسيهاة
وادكانلهتالذىحقهوجوهمفىأوفيرذلكيدهنالمسفقابتياعمندمأةابتياعمنيرهأوغجماثبعفهالر

الوجهانجرهءأهيتبالئممةويردلهانيأخذبافيهاادقالامناسققبمالهىيقضالمممبققفانالمتقدمةاالسقفاق
وانهبهالعهدوئئحدانةفيللباغاالدارالىمنووهودمابئىزالمبناعولوكانبالضفيالفايمافيمجيىءنبنبكيىقال

غيبالماخأنبرىالماثجالىبيدهماينالىردالمبتاعهتهشةطعاليةاالخذبالشفعةللشفيمنليامةمنهاسقق
ليفطحوأخفااثننفئبىورادعالىيهاةمابئنادنقلوةعأمدالبنأقدمملدالمسققأنذلكووجه
الشفعةإحىحقرزللثابيحضالثبعنلهاإلحكاوأالىهالهماوفالعلشفيالشفعةحقبذلك
هنهفماوهدكافينلكذانلكذووجهىالشترىفغلةمنالرضاغدىاهاانوؤولهزصل

اعلىالثمنهاضاهائىوىعلهنبدطميرلههاأنتكونفوجبسيلبهبأوغرسئممعايخهامنأوجميعهاولوتلف
زادماينظرالىثمذلثاذلدلةفانهىالومثلملاالدجنسوأماهاكاناالصلجنسنءنإيوماالغهـةانغلىتثل

ذأصوأمامالشثباكأذالماهـةلاحموفدتفدماقالسمقوالعيببادلىههحفلهلحيوانا

كونفالرمى3امنلىوضليهلهىزتأوأزأبرتخقهاؤيخاثمرةابرثمإيووالثمريخهاالمشترىاافىاثشفانقفاقباالس
منعليهىيهونبومءلىمزةالىنتولوالبتاعوءىفعهالهئثهفالمجدادأويبستفتمالرىإثاشتىوأنرفقمما

هعلىمكنإالرضاشاعجدهاألويإثنتىكيفحالششالمواؤهىابئفقدفالبورةأومايةهمزالمشترىااشترا
0005خللتاماتافءروأماضمانمسثلةكاأوفهااعرةانلةالمسمالةأوأباءثاأوىشالممث

ةهةامعاحثفاسنىأببمأوبيئذلكنأنيةتلوأراداولكنمنهإلباخباننهءفياليرجعذلدانهمعنىفان
ذلفعداادنتأوكاحماأؤظخللتاولوتلحهلهلغسرةأوىلمشتراهلتالثذتافوسواذلكلهنبمبم

ضانةاانيموناالذممماتئبثىشاكوأليئبعكاولكأ1خذأناالخقللىنلىحفمدمها
نفلميميمايجوزلهمامحهفيصرفةنهالثذووجهقفاماندث2لبااعلىبربمأوهفيأخذحاضرا
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بعدأنخللهوأواالدالعضبوىثرلمفاولوأنئلةسلنعدىامقلسألمتهفمانعديه

انضلنةافياخذمنهلههـبلموا4ءليشاانجمخوانكايريىهجميرجعأنقالمسضنلميمااؤا
دىولوتدناهلىماةذللثووسملقاابئواالبأقالهلباخانلنامنتهأوحعندةوجده
وجههالهءلىأتافنهاللمتعدىاتجعالأنفيإلسمهلكانتبسفاثماعندالمبعاعدفأجمبى

لدبذأولميعلملهنهاعلمسواضعفهأنلهفكانلتعدىا
أصفنههانأوهماحىرىلمفأوالباعاأوماثالوداثلداأوالزمانولوطالوؤولهإؤهسل

ابطالفيأثيراالىماتلطوليريداناقةاالسضيهعللولمةأشةالبطلتاكهانلطوللبيعا

ئماداثباالشهادءلىذلثمجئلمبادواودو3اثايدفهضامائهاكهاطولأزمنفاذاهةفياثا
ادطالفىتأئيرالهفاناكمانولاطأحدطاأوجهبثالثةلطهةفيةلهمهافانىلمشترادنههئات1ئجبرلم

سقىكهاظاااناثاذوافعتهشهبطلتثةحضورالمثهمعدرسنةؤمضىاذاانهفلناولذلكالشفعة

لتىاالمددتومضاكمانطالحتىذللثالنظرالىرفوبملكبذمايطإبوجهبههاعلياطلبا
ابطالاتأئيرفيمأالىوهةللشلظاهرتركهافانلحفهلطاباالشظرفيعنقيرؤيهاذواطيةال

لهفانلوجالثنيتبتلماندانوالثالت31دمابهالمدددوننهـبيماةولهذانبتتفعةالتم
وقالقريةمنصةبلهأختعليتصدقؤجمنالقالممبناعنىىءيمةدرووةةاثابااللافيتاثيرا
ايسالنألسصنونقافهـالثنلاالنذلكقىفعةالثنهادردةلمأتاماالمورمنصإتاتكة
4فيثبتكانكالبيعابلهؤصولحإرطو4عبيدثىبئعنولوكانواليطاسلهاة41هرؤوالبيع

هذافعلىةشةاابطالالهائأثيرفيوهكانالوهذهمعتاصفاذانلايسملموانافإلةإشفعتاا
لطذاؤناولاأممىيودولثاهايبيدؤيهالمدةاهنأتىحتىاجدولتطأناأحوالءلمدةالطول

وهىباالونضردااطهةةفيهاثلثطلمدةامنلىذتصرمنوأوماسةاواطلغائباشفعة
تهتركالشياملةاؤيهاهاتركنهضرااطالىيهاتؤايميناتجبلمدةامنذلكونوماددمماتةءلى

يمينوندمةةالخذباكاؤبلهذالثن4سبوماهوأةهةلشةباالخذالهويهون

فالشفعةةفاكطعلياالثنغيباماخاانرأىوأمدهءفيءيردلككاوانوؤهـلهفصل
الثناخفاءفدراذلكطحةوامةلشةاطعاليةبمجردهسهإوناولواؤلى214ايريدأنثابتة
ةتاثاودطاتممانهعلىإهانالمتباقالةخاثعهاطلقباللابولوكانإدةالطول4وجأ
قداباباباطلذرواءساتو

نأولانيهاالمتهاقأخىاذانهيداإيرغغلجىذلكىثكلنهافهانهؤدرمايرىوءتءلىةؤتئلهؤصل
صاشةاجمةوتلىبفيشنعةفالهالةولأوكاقهـفلىأايعرولماذاالنهص4مفاةبةةبتثاةاثفا
نكالةدئيييعأشةاهذايأافانألذلكجركطءهـى41وأبهاعيخاأوبهنكحثاشقصاحمذاو
مالقىثابعةةةلشهوامالكقالصحموالمأواللهثمنهاذاجهللكذفعلهةالقي4ءو

عليهمفإلسهـهباثمهـهولؤلميتاأنيفكسرمالالميتلأىخضفانىاطالفىكاءىلميتا
أنالحىمالفىالميتكاهىالصفىثاوشفواؤولهلقيوهاقالاءلىذوشهةةائههفيه

باعان3سثنأو3بعشباعانفىالورئألاؤام3ثيأومفىبهفباعورثةقدخاورتلمبابهون
إلتالذىكاتالمالفيأىالممتمالفىةثابففعةلثصاتولهنىبهونءهذالىهةاشايعهم

تئعاةيةأولوإمالهؤيباجلىمهاهالدفيتلمىاحملىبئءيدأنهيرأنمليتويبوراثةنتقلءوا
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بعدأحدالورئةؤقاليدةاهقصأاالمامعايهفباعدقيلحقهميثفيموعةالمفيوؤدقالبه
منمايباعبقيةفيكانقاناشباشركاقيبنوآخذبفيةبقدرهاءكالدفيمنىأؤدأنالبحا

عندذللثوسنىاللهدحمهلوليدأبوالقاضىاقاللهواالفألشفعةذللثلهةذلكتمامضلىاأل

فانباألرضمسكمواويتأموالهمنيقفموادينهأنللورثةفانبالدفياألرضن6فيأوانانه
لكهـشرولعونباالحقيقةفيماللوزلةزاساسسلميماةهةلشةامفالهمجظهتمسكفنمبعضمااس
فليسالدفيعناالرضقصزلمحنوانرئةسائرالومسهامنكلخؤيماهةلشهافلإلمجظتءسللهم

وادزافانلناسكساثراذلثفىمفاخباالدضوتءممعكواأموالمنتلدراايخربمأنالهـرئة
زادفنذلكهنمبعفممتنعوازادمبعضوانكاناالدضوشاثباالرضمغيرىأعطماعلي

يدواءلىفيلموانوارثأوفيأنءانمثرمنسكهثهنكلحله4ةفالشهالوادثترمئمهمن
وقالسواءذلثفيواالجبديونوالورثةبهفهوأحقناثاأوالذلكىأعطفنمنحيرىأعطما

اأخذوللووثةشفعتهءأخذللغرماسلهالهالدينصكيطالمتوفىفيةهـءوالمجىلموازيةافيأشهب
اأخذوفانيورثةفإقىمءط3حقؤيستوفواحتىللةواناول51ؤالمرمالميتالطاوأتفان

لملأوأفكناااالجلغلمواندينهضلبالةوآلنجىبيعتقاولاشمن3أىوتسافانكانتبمالهم
ممنونبهبيعموكانبأشميقعءلميهسيرلمتةاؤلكلماسنونعنبدوسسبناوقالمعاتبع

هةلشةافلمالدبئفيماتمةانملفيظيبدأبالورثةماالثقالسحنونقالةكيراوقالهلأمى5يهراو
ؤدثةحالذىصلشةاالنلهمهةةفالثلديئتليايراثحبهوأبوافانالدينورلميراثاالذ
يقفعواأبئالورئةأبذاوالمغيرةاقالقىكتهيهمءنلعبرلميتالواءوالمالفىيماعوهولمببح
اليملكونلغرماهاالنواللغرماهلهممةورئوءؤالشةفعنليهؤكانفانلمالايباعأنبواوأالديئ

لمسثلاففىالتفسميرالذعقمناهفيهامعنىوانكانالمسثلةوهنهمةةاكبألنبهتالذىقصاثا
هةبالشةصلشةلمسئلىصأخذاابئوفىبيعهامةليلشيأخذباأنلهاتسلشفبحاسالنكاثانظ

انماياخذالنهحةشةالدفيبهأحاطلمنليسقائللوقالهـءةوالمعيةالموازفىأشهبوؤدقالجماع

عليهيباعانهلمأهـيريدوابلهإسىءجورءلميهالمالناءاذلكصنونوقالبههاءدففىليباع
لماباوهذاستلىوأعلمأتللهوااءدتأدفيلهاالصاحئاؤيهةكمنيؤخذلهوباهـم
النبىؤولدلكوالدليلءلىأبوحنبةهنهومنعانسافىاقالبهووثفورفعةاممها5قانعلىبنى
رمرلضالدقعتخيارثاةاذأناهتىاجهةومناعامذوهـيقمممؤيمالممةةاثغااوسلمعديهاللهصلى
فباعبالتاثتلمولوأوءىئعلىمسلعيبباجمارالىدالورنةلىاينتقلأنؤهـجبلمالانء
فيدىواالظهرعتية6التفيخونصهقالهباعالميتكاناذاللوونةمةؤالثدارهثاثإطاناا

الورثةبعدملىبائعونأشعراكؤثمنينغيرهكانواوانلهمالموءىالنهةئهنثاوتئبإسئلةاحذه
أعلمواللهالموازيناعنذنكوؤدباهنىالداربقية
بدألقبرفيهوالثوهسباثجؤهمالهـهتيىاينكسرمالألقلميتاأهلخشىفانوؤهـلهفصلإ

مة3اصراكلولمايخافيهةلفنررالمثةولبالقههلوءيز4ثمةثمنهءنفدينقصءناثاعامنالجزديخ

التعرضفيإلسالنةؤمةيأخذاكشفيعاانلهاذاءسفثصرائهالمالمنفىاءبالىفقديمتنع
واالخرىاحداهمالهدتينوعقدء7واالنتقادننقدالعناءفيواللثيععليهلعهدةااالثبوت4اصرا

سوملمةانثيدفيؤيهفيومااشقصاسققااننأولبايرجعنلىسبهدتفقيرفالمنىدإثمهتروةعايه
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قالصأعلمواللهسكةضررالهةنشلموىقىاثهالهيسلمبلفضثاليوخذمنهالنهلمعايىا
والئوبوالفيلحيوانامنئيهوالفيةوالشابقرةوالوالبعيروالوليدةعبدفئناعندهةشةوالماللث

فبفأماهاالدصاحاالوضنلحدودافيهمعوهممينةأنهؤجمايصلحفعةاتانمابياضلهابثرليسفى
والعروضالحيوانمنمجولوماينقلانأعمواللهذلكئمكفيهفعةفألشمالض
ماكانتفيذااوأما5مفردبيعهافيذاوفيهمعدومةمةةااغلبةلبوتانمنلمافدمناهفيهنحعةالث

شفصاىشىاؤجمنصىوايةءرمنيةالطتقىائطواطبراألومقلتعىوالدوابقكازفبلعيرهـا

ؤادفيبدمنهمالحائطيمناذالم4ودوارفيفههعفيعاافلياخذودوابوفيقوفضهحاثطمن
ذلدووجهالحدفيههةفألشةواآللةالرفيقمنئهنمأحدأوباعطازاطمولواؤتممحإبكضعندناوالشفهماالثقال
فاذازهـعلهالتبعوجهعليمنهمةاالبهتلدالصفةعلىيمونالالنهالحائطاتصةضبكلاكأمميرالليدةوالشأبدفي

منمجصتهومابقأخذالحائعافيعالفانباعمأوبهموترىاتافاوانثةاباأخذذلكلمنالحمةشىوالفيالشاةوالبقره
كانوابعضلماالىفيقأنذلكووجهأويتركاالثنمجميعقصاتايأكأذأنفلىولوهاتوااالننوالؤبوالفىوانابكلن
فيلبايأخذاأنلهيمنلموانساتوانلاطبلىنمتقع3مأعياىشااأتلففاناالصلكاتىغاابياماالحمطاتشفى

منهتهمجعموأخطعابئناولاتفسيطوءبهالزأوجذوءياباعوقلااكاشفطعناوليعإالبسمينةانهإماؤيمافاثمهإ
آلمسثأعلمواللهنالغميعاالبالباقىتيأأنلهنيملمأواحترفتولاالتهولوببتاطدودفمعو

عبفاذاالثابتةاألصولمنالنهالثبفيةحمعلىكاناذاهةلشة41فبثممألثاوالنقصلاواماحهاالفأمااالرض
القلعلخةءلىابهاعفممنعةواصالمواذيةفيالفاسمابنقالهفيهفالشفعةلمااكءلىأمنشفيههةةؤإلثاقسمافعه

ةلشةباذلكفيأخذنأنلهفانممهذلكلصفرجلفرهافاسفقفأبعدذلكاالرضراثمىشترامنهالكقالي
نقضىتراشىمنالقاسمواسصنونوقالالفاسمبناحهذاروالىأصبنلدالفدسلةاشفعةؤيهاأرضا
الدادنصفرجملواسققالنقضترىاشمهـالهأوالثترىةالعرصاشترىصمافاعادارعليالىفإلؤحممفولى
وطرصهذاسنونسقائماوأنمتهبقهالنقضوؤمفنالتمفبالشفعةلقاعةايأخذنصفانههـاةتأنفاماالسلطان

أصخقالوالبناءاصلادوقاألرضفيةاشفهاأشهـبوقالضةالتثنافيههةالشهلدأهوقالاسلطانالهأنيبلمواما
ابناأوءلميهأعوباسمالةابئزوأمرهميرخولممزصفان
كاوذالثبالحدودميريدمايفهاألرمقلحدودءن41فبمعوقمممفمافعةاثااغاوفولهلؤوفدءلمواماطانايالى

ضربينوهذاعليفيسهالمذكورفالشةهةالوجهعلىةالقممدفيهوأماماالنصاحباألرضتصفيحتىهـاذلكؤش3ئهباشترا
لالذكطتنةوالعروضالحيوانمنذكرهةكالذىةالئفيهبتماتةجأسمنإسادهماماأاوايطلبونثمزهانهطال
ليلىألىبناعنفيهاشفعةااثباتوإغاروىدفيهفاثاخفىايومثاءاافةابينوالخألفوتحولذالثمأرىفاللمشفعغ

والداداالبضرركالحامدودباهـمممةالتانهاالفامثهافبهاتثبتجأسمنأنيهونثلئاوا
المااال3بهأولمثركاهأحدامبلىفممحتانالتىاألرضمنةاصغيراقعةلبواواالندولصغيرةا

انفاهاالسلطانالىحضورفإلفعمنناسأوضافهاشفعةاشترىنمالكقالصطبهعينض
دئركواوقدعمواباشترائهلسلطانالىاهمأهيبرفحفلملمتركفانسلطانالهسلمثوامأنفوايس
شترىامنانذلكومعنىشذلدلحمأرىنألمتشةؤايطلبونئمزهانهطالحتىذلك
خقأنفاما4فوفهاسلطانانيارفعهفيعاثراخيادفطعاأاننهاضرفاشفبعاالأرضا
دأوأرافعةاباخذلمانتةشهبابطالعليهمجم5هعنالسلطانالهأنيسلمماوابثمفعتهأتث5ومعنا

مجئجىراكالنقيكيأخذأوالحاعالىأبوبهرانمايرنعهلشيخاتاللهاسماقتأخيراكن8
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وذوالخيادحمعدماشفيم51بفاعلبهطالفئىواالصالحوالهدمبالبنااثتراهفيمالتصرفاالى
لمطانالمالىدفعهمنبردرهااالبمعجألخيارانشفييواليخقطعبهلثأفزيئكوانذياأن

طونأنإيخلخيارهليقطعلسلطاناالىىلممفثراههةفاذاسمئألآأوعليهلهالحمويعجل
لهلكذفإلسرأيهيرىحتىلةلثالأواليوبينيؤضاأتالوسهصافرافانكانأوغائبااضرالكلماا

وزوالموفيالتابفيذكرالذىهذاىلمشتراالىالحمأويسلممهمفافيلتركاألخذأواوليعجل
شرائهانهاتلمبتاعااالمامممضلشفعةاعنداالهاملمئمفيعاطابذا51غبروقالنجوءافيألشم

ريبرحوالخذأوسمللئسفيعيلةتمشياغيروماأءاناألنءنلقدنقدهاءأحاةفاذاثبث
ارحيمنالدالرشمبليومنؤاليومالسلطانايوخرهعبدالحمبئكتعرافيمالكوقاليأحذأوبسمحماحتىالمط
فوائضاكمابولوءسثآلامتهاتحفايسسبالمبتاعةخيارثداذلكوجهوستجبنلينظرويلعالئةوا

لعلباراثلعتإلةامالدفىفقدقالبعيدةلكلمااغيبةفانكانتليهأنعاهـانىلىألشإخاففالكذئبالدلمااكان

ماعاهةاجمغاألمجيىألهحدولالنظرالنعنالشفيملممممترىيغق51الموازثراابئقالذلكلهإلسممالكعنبأشموايةرن
صادوالذىعندنانهارأضليمظراليهاامناهاعةكافرالبةالماللثغيبةلوكالتعيانأصفةعلىاثترىانمارىاك
فعةاافتركخ4اثافاذاوففهستلالمبيعلفوبالمبتاعضررعلىذلكفيليسالنه

فيببلدنااللملأعليهاالماملهضرببالفنأنيوجلوطلبهةاشةأخذبابهابعدهذاوانالقياملهنولميمهتهشةبطات

الدنمجماإثعرألولدلمرمنيؤشوونهالقضاةرأيتمانكوقالبهبأسفالالألهربلملةانأوثألثةنأبرلمأليوذلثفي
ثوفياذاانهموالدأوالمالقمدرفليوضأصبغومخوهاوعنأياموءشرةيونجانهالماجشونابنعندرأيتوةهكذا
ولداوتراألأواألبودوأخذصمسثلوواءذلدماأدلالشهرئمذلكىوأفهويسرهوبقدردمرهكثرته

االونساءمفالذكرمئلالقاسمبئايحيىءنبطمجيىىفقدريلهةثأنىترأثاوأبىلهبداثملهؤفلمااشةهةبااسفيعا
دهةءقدالزمامنمةاالخذباانذلكوجهويقيلىأنالمبتاعيرضىأنإاللهالؤمذلكانالعتبيهفي

نيساءلنفانانثيينالحظوالسلطانغيرالحاموإهالوأوففهالحامأوففهاهـاذاغااذاعهومسثألالمجددكالبيع
نلتايلبنااواثإلكافوقكضىيةالتوؤيفانذلكووجهالموازابنقالههوبركأوالسلطانيوففهحتىشفعتهعلىفانه
سكهمثفانلنعفااالحمفيلهالواليةمنفانأوففهواليةلهناالبعدحنجمالوذلكشفعتهبابطالعليهالحمالى

كاهسماءدفمةأحدالمبتاعفيعأالوساوممستلةحموأءلمواللهغبرذللثفيكااليكمههذافىحكههيكمهل
وبمروقالللشفعةهنمايمذلثانالمواؤيةفيالقاممابنقالاياهأوساقاهمنهراهأوافصاثافيد

بفربعنةبربدىفيهموائفقافعتهثبذلكلمتبطلغيرهمعبمحضرهذلمثشفعتهكالوفعلوهوءلىذلكإلضرهب7أيض
مابقىوكانمئعدثمركوأحمأءلمواللهشفعتبذلثلبطات4لوقاسانهءلى

بملىاحناللهابسم
هـاثضلةالتاب

الالصلبميراث

لديابهلعماأهلضليهتأدر3والذىعندنامحءلميهافياالهيلأنهمالكصحيىءنحدنتىص
االولدارؤركاأواألماألبذانوفياأنهلملدتواأولدهموامنالولدميراثأنثرلمواافرائضفى

فاياواحدةكانتواننلثامازكنفلتينانساءفوقفانكنقياألفنهظفالذكرمثلؤشاه

دصبيمافوكانمشركممنفةفر4بدئذكريهمةوكانسماةفمةفرث4أحدميهشفانمفلا
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اأحدإينسةاألبوقيءلىنلداانءيراثكالكااذوشمؤدرءواوعلىذددبإنهم
فانسانهـانيموافرضبايرئواأنلثاقوادصاالوأسالولداطونهـأنؤمميبلئبايرثواأن

مأنفسفىفتهموصمسققاةاإبلىفىيهمواآل5وااممهبانهمرصاالفالميراثوكانواصيببالثهورؤا
فياللهبميوملاللهءشوفوليذلكفيصلجماوايناألنةحظرصاالوزساءدالذكرمثلوانكانوا
أنيهنلموفالقيدطاسالزةسضبالهالبناتورثانوأماناألنثهحظكرمتلالذأوالبم
كانضفانتعالىللهاولىةذلكوالدليلءلىاكأنمفافدهاواحدةكانضفانذلككثرنأوأواحدة

كازادزرفيلبافىضاندولمبولصمابةاجاعةفالذىءئيهاننتينوانكنمفطااافاحدةوا
اذفلىصلوالدلبعنهذلكتيهولمفاكاؤسصقالأنهاسعهابندوىواثلثانا

مفافياندتواحيألساءؤسضامننوعصانئلمهاةودايانامنالفهخىاعءلىاالاقولا

وذقتلبناأواإتاامحفانكانخلةمواتاألخىذلكلأدالتلثاامنهننتينلهافرضفان
ولمينلمسلامالبيتالىلتركةاباقىدخذلثنيملموانليهادفعلمالابافيقفسهأوعصبةفرمق
اويهبوساجمانيرالىبنوعروةثادتيدبنزقولذاعليؤهـضءنذىوالعلىالبنالتيردعلى
يردماففملءنانهكانوالممثهورءفعنهاللهوءابالخطبنعرروىءقوولوالشافىومالك

ذةأبءهـؤولوامبطاأبىبنبألقالءلىواألرصاموكاذهنالسهابمذوىعلىالغرومقذوكل
والعلىتاليبن41االببنهايردءلىلمأردحمعبعاريردءلىسعودلمابنالواحممارىوالتو

مردافااالرحامذوىخالجدةواللحطاالمعولداألبملىوالظواالماإربطاألشعللرباالختقدرلىبيمانهمءذلك
ولةاألولولالةةيلءوالدأةوالزوزوجاليردءلىانهواءلىوأردعايهنبعةاألعنئهمموار

ولدولهلهليسىطاثمرواانتعالىلهوةناهامانركن3فاائنتينفوقذساكنفانوجسلعزالله

ختالجعلالىتللهاأناليةامنليلالداالولدؤهـءنيملمانايروهوماؤكفدهانصفأخت

تواألاالخقيكفرقوءشجلالبارىآخرانووالكلطيبهعلوأبوحنيفةالنحف
يردعإلفلملهالئعصيبسهماذوذانءياسالهةجودليلناءنواحداكهاهـجعلءعفةوأبوحنى
وجةواكوجكاك

نكلقيسيةبدئلولدايدفىير3سذفيمموكانةممطضةفىأحددفرلمضركفانوفولهلؤ
ؤهـضلهمسكهمفاذابهبالهيرثونمذكرفاشبنامعنكاناذاالبناتيريدأنمشر3

يمالىفهـلاانءدتاةدألهاالبنالن3يمثدةإفهـةبدىينوالىأبوبنكأحداال
هالىللهارسولقالقالسعهابناوىمارلكذفىلواألمىالفروضتقديمفوجبا
ابأهنامحنلبناتاهـدولواكرذلدهـألولى3ؤإثافسابئبأالفرائضوسلماطقواعبمهأ
جميعؤهـلفيلعولايضةةالواالدلاطاهـائضلةاوسعدانغيرهنكايبدأيبدأنالفرائضأ

لمتالفمسثصللةاابرذفيتعاقذلكإهطاذائلةءعباسقاوكطءناالهارالممابة
ئلىآألولىالمسؤأماالمسماةالفريفمةبيانفيوالثانيةوالنساءالرصالمنيرثمنبياناحداهمافى

وابنواالشوالجدواقءالواالبسفلواناالفيوافياالبنموعشرةجالالىرونبرثمنفان
سفاتواناالبنبنضوالبنتوهنبعأساءسااومنالنعمةومولىوجواكاهماوابناموااالخ
اللهكتابقىلمذكورةادرهلمهالفرائضاوأماكأهـاناورووالةوجةوالىتواالوالجدةواالم
لثلثينامفوثلثانوانلهـاوبعلىافؤصعبلروهوافصلهاؤمفلنصفافستةلوء
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بنتودنةاالخسةفرمقلنعذلكإنبتأذمسئلةلسدسوهوالئاثافنصولئكاوه

لمذااوجواكوأمألبلمتكناختذاابلواألختالموابألواألخثبنتنلمثاذاناال
واروجةن4برلداولداوكاظهااقوجالىاثنبنفرفدحلىواسئلةولدوالولداننبم

لنصفازسفنفصاعداعناصفرفلتلثانوامستبنولدوالولداالتوفييئلمادا
ئلةبللىألخواتواألموالالبخواثواالالبنابماتولبناتاناعدئنينكصااوهوكل

ولدلةومنزهايعالقيوالغرافيسفوءهأواالخواتوةاالمناننانوالوالولدابنواؤالىءاألمفرضلثاثوا
اؤكوداذالمبئ01بنااالزهـضلىصوالثاتوجةأوالىوجالىبعرضنلثحافيلرموأبوانزوجةوأبوانأووهمازوج

سواالولددترلةولدواحدمنلىسمعةفرمقاسدسواثيلألومواتواألتاالخوةفصاءدامناننين

نناهمواهمصسهمذسوفرفاتالجسدوفرضواألخواتاالخوةمنزماعدااالننينمعاألمالولدوفرضمحناألبوث
كايرثونيرثونكانماهملةواألمذممهلألباألختحالرباالخواتوفرضتكمملىآلثلثينالملباالبنةمعاالبننات

بونكانواظءاللهانبابهنذكرفيةكتاةسوضةولهاللدالجدمعفوفالدمأواألخثاألخوفرضاثاهينا
حافانماللألمدذكرئمبردرسواءارلدولدكنزلةالذكوداذاللممنولداألبناهوثرلةمالكقالص
االبئوولدللعابالولدعندولداالفيانالكاوهذاشكامججبونويحجبونلنكايريرثونمثثا3وأنثا
هلبالولدفينفالمالعزادولذكرذازادالبلئانماءاوللىثنبنءالنعفلمالولدألنئاالولدبمترلةدمءب
معسهالوريراثفانهكرفيفاماثلمرايذافيةاألنثيينحظلدكرمتللماالهماجيعالونفصباختهيمكروذ
وانولداالبئمنالحدحجببينفرالولدوولداولدءلىحجبانلكؤالحجبفيالولدالصلبترلةأيفابؤالمبالج
لمصلبالولدفييئلميمنعاالفينانجلةالميراتزاماتعؤهـفىالىنرضمنوووحجبجملةاياثمنخهو

كثرفاتينائةوكانتاذصعمسبةكلالميزاثيمنعومفىواالخوهوباواالخواتواألمللربةواالخولداالبنلميراثا
البناتمفزلكمنمنكانأبعدمنهيسقطفانهبببورنانصلكؤاالحمبنىوامائواألعاممنلهالفرض

ميرإثالفانهلمعلبفأهاسواهالقربكانوانالسببذللثفيصاالهنهأفمعفويسفطءنكانالسببلثبذيرثنع
أناالناالبظلبناتالجدطيسةواالباألخافيمنأفربواالخباالخوةوهابداليانولداالخإسقطاالخفاناألول

ذكراالبئاتبعيهونيهملاسضواذاتعالىاللهشااناذكرالجدبعدهـذوسياق301أؤسواألبباألبوةايرثانهـالن
ألىبمترلقنالمتوفيهومنواذاصبهنيهافيبئامنهنأوأسفلنهماألنيموتاالفيناتةيراثسقطالتاخانابناتا
يرفانهنهن4أطرفهـفيعصهنلهنأخمضأنيهوناالللرباالخواتسقطلتلثيناواألمبالفىاالخواتملستا

اذبعدمباتلهاكرناحمجبوؤدذ

بنجنالفاالمنعلىفونيرالوالولدوولدفانفرفالىفرخالىدمنوالفرضبعضعنالحببوأمالؤ
فيقتمهموتهففلانفضألدساادالىواطاألبيراالبئأوابئواالبئالسدكالىواألمالىالىوالزوبعالرالىالزوج

واألختالسدسالىفلتامنن4االدنتؤوددسلىاالىلنلثينامناالبنقىدبناتلبؤوا
حطلدكرصثمإنأواناثايركاؤاازادذكوراواالخواتالسدسالىالثلثبنمنلربفىداالخواتواألربل

صالسدسالىالنعفمنالرباالختواالملألباالخضوقىدالسدسالىعلتامناالم
ألحدمنهه4لفميراالكرفائهذبلصلاولدفيفكلبئالاوولدلولدللعلبامحجتافامالكفال
الءيراثفاظالعابالبناتمنذلكفأحمعنائنعيننتاكروالولدالملبفينلميموانفياالولد

فانهمنهنأوهوأطرفاثنشبلمتوفياهـمنكرذاالبىبناتمحأنيهوناالنمعبئااللبنات
حظلذبهرمملنهمدثفيقذمافؤلفانالفضاألبنابناتمنهوفوتومنلتهبمنزهـمنعلىيرد

سادسمنتتى92ل



عمللمفانثييين4ال

لموانلهمئفالئ
حةبااالالصابلولدابهن
والبنةلنصفافلهـاحدةوا

أوكانتدةواابنه
بنماتنذلمثلثرمنأ

ؤفيالمهنوكلنبناءعاال

فاناصمدساحدةآلوانزب

ذكراالبغبناتصنح
تراتبالمتوفىنهو

نوإلسدسيضةؤسنال

بعدلفانولىكن

افراءضالأفراث

ضلالذلكفانؤفعل

الذكرواقلذلث

إخاتمن4فوؤومنكزلته

صظذكرمثلالاالبناء

هوإنوليساالنليين

لمفانشئمغأطرف
إلثوذلهمأفألثفضليثمئ

قالوتالىسإركاللهان

فياللهيوصيمفىكتابه
حظشلكرذصموالأ

نساءفانكناالنثيين

ثلثاقفلياثفتينفوق

واحدهنثوانكماقى

هالكقالثالنصففاثا

ألبعدهوااهـفألا
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بنهاوالبنةفالنفاالدةواادبئاالإبالولدللميموانلهم6فألثشئفللةلمفاناألنتيين
هعنفانالسدسواحدةلةبمنزالمتوفيومناألبماءممنتناذلدمنكئرمنتآوأواحدة
لأبعدفرائضفضلانوالكنلمنسدسواليضةؤالؤسنزلنهنبوفياكومنكرذاالبنبنات

كرمثللملبنااالبناتمنفوةومنلةنجنزهولذكرولمنالذللفضلاؤلمكفانففمللفرائضا
فيكثابهقالراللهاوذلكلحمفالثمئئيهيففسللمفانئيةنهمهوأطرفانوليسنثييناحظ

نتوانثلثاماؤكفلهنتينائهفوق5دنسافان3نثييناحظئرمثلذلمأوالبمفيبثهابوصبم
االبنءالفيالميراثنهاكاهـالوهذاشواألبعداالطرفمالكقاللنصفاؤلمهاحدةو
صببعايدلىومنبنبااليدلىبئاالبناوالنبالبنوةانلهوهمابدلميتاالىمنهسبباأفربالنهبئاال

النهلثاثيناملةتعلسدسامعهاقىثفياالبنةافانحدةوابعةانتوكااالبئعدموانمهالبرثفانه
نخقءنيمنفداعدمدعدءالنعفابناتامقاميقهناالبنازادوثناتئانالببرئهفرضن

نزماسذابهىراوءلىلشقيفةااالختمنبالسدسدأولىاالبئلبنتذلكناسدا

لتاقافلنواأتلإلمفلةاانبععةبنوسلمانموسىأبعنىاالمايرولتابعينوابةلصماا
وذلكولةااذعنلرجوعاىمايقتهىموأبىوفدروىءنبناالأتليذلثفيحقوالتالرخى
ختوالفىلنمفاالبنتففالوأخترناةبفوابنتعفىىبوسئلشرحبيلن4ذيل5هاروا

ذااضلتلقدلفظموسىأبولدة5ودوأخبرمسعبنازههمثلبعتىفسيتامسعوددداوائتاكصف

االبنوالبنةنصفاابنةالوسلملمهتللهامليللهارسوليىبماقضؤيهاأقضىلمهتديناأنامفوما
التسثاونىمسعودفقالبئاولبةؤأخبرناهى4أبافأتيناختالومابتئلئلثيناكملةتلسدسا

المسئلةهذفياالبنتدانالمعنىةمنذلكةعليوالدليلبرفيماطذاامممادئثنى
ؤهـوضسسسوحمطلةاووذيستكعلئمسبةلثألللميراواليباتعصبانرثالختواسضاةبازث

السواعلىفيهرشئركنصدسالهمهااللهنأوأكثرلهشواحدةاالبنبنتوسواءكانتمسئلة

لاالذكرثنولثاقالممفافكانننهنءمبلأوأسةهقدرفيبنادانمهنفان
أوأوللعدساآل8المقايفىاالبنلنناتنظرفاقيهودمسبناوقالامابلغاباييناالحظ
لسدساكثرمنأ8بالمقاسلبناتاحصةتفاتاالنغيينحظللذكزثمثؤهممذلدن

خوةواوأخواتوأمالباالختفيهـليةوكذلثاالبنئااقىاالجواسدسانؤهـض
فيقأناالبئبناتحفيداماهـةتيناهالصلببناترافان3لةةءأبوثورقالبهوالب

بنابناقاالهـبناتخكانفانثاثينافيءيراسضبالةيرىاالنأنلبناتالملالنههـضاةبا
لذكرسوضلةاىمافضلءرذوبانتعصيماهـمه4فورئننأوأبعدمنهنءالميتمنتترلنبءو

بةالصهجهوراؤهـلاصذبةافصااعذأناالنفيؤألثشئلفلميفانن5االحظثل4
بالميراثسنةويغق4لأسةوالتهندرجىفيكرذناليعصنهسعودابناعنروىوبعيناةاوا

اؤنيعفانهالمادجبنقىناخهمامكوبىذيعصبأسكلانهـلهمانةلءلىوالديىدوخهن
النهأؤهـبلميراثانءنبحتليالىاأؤسبقاالوانكانسئلةلصلباولدبممةلؤ

االخإناحكاالخبلتعصاق4ثسببمبمثليرثنهن

حظللذكرءثأوالبمللالفى31يوقادفىكتابهوتعالىتباركاللهأنوذلكوفولهفصل
فىكتابريثاهـاامأحمقهاذكرعموبيانوآلمماقالهصاالءخاجءلىسبيلعلىييناألزة

لاللهءشو



لماذاأتهاهيمنلالرءوميراثمالكقال723زوجهامنوالمرأة6لهامينلالىجميهاث

فإقفامنهاويراأشزوجهانلمرأةوامرأنهالىجلءناثمير
ولدابنأوولداقىكتفانانمفاغيرهأونهولداوالولدابئادالمتتركأتهاميمنالرجلوءيراثمالكقالص

وجهافدزأوانثىكانذكرارإثوأودفيبهاىتودوصيةبمنانربعاوفدأوأنثىكانكراذأوولدابئولداقىكت
وصيةبعدمنعالرأوأنثىذصإكانابئأوولدولداقىكفانالربعابنولدولداواليتركلمانذوجهامنالمرأة
وهيراثيئأودبهاتوصىولمحمكنابهفييقوللىوتعاللهثبادكاأوذلثأوديئبهايوءىبعدوصيةمناءأنهفاله

لمانوجهارنالمرأةبهايوصينبعدوصيةدنءنممازالربى4فدمولدنكانفانولدننلىحانأزواجمفىكمال
افيولدوالودداتركدوصيةدبمماكنمنالنفدولددمكانولدفاندمنبمدانمماقى3مالربىعنوقيأو

أوولدولداقىكفاوحالروولداالبئالوددبهوسحصضالتالىوجفرضاتوذلككاتماوهذاشأوديئبهاتومون
أوأشثىكانكراق01االيةذلكفيواألصلناشالىإالفيالولدوولديردهاوبعاساةالروفروضكلوألرباالى
بعدمننالغأتهفألهذلكفين3عأوأدبعاءأوثالئاناثذكنمهاواناحا3ذواحدةالىوجةفانكانتقدمةالمة
دفيأوبهايوعىوصيةيضسرذلكالؤدوولداالفيرخالن4ووولداالبئالولددونائربعنالواحدةاكوجةحمم
تباركاللهأنوذلكنرجةالمتوفييثركأنهثلالعوانأنيصعاالناشنوحاتفىأواالىوثفصوالاسواهالى

كتابهفييقولوتعالىىولوتوءمثرفيبعالىولووعشريئأربعةنالفريفمههذهلأصهفانوابنتينوأبوفي
أزواجماترفزموهـوالمسئلىذهمنالزوجةميراثعنلشعنهاللهىرةابطاأبىفيعلىأنوذلثالمنبرية

كاتولدفانيئلمانخطبتهفيشعاومفىنهاعادإنبرفغالاعلىطفي
كابعالىفلمولدنالولدهمامنواالماالبميراث

ثعصينآبعدلهنركغودديببلدنالعلمالأعديهأدوكتوالذىفيهختألفاالالذىعندناعليهخالمجتهياالمالكقالص
لملسدساالربيفرضفانهكراذبئأوولداولداالمتوفيقىكانأنهنهأوالبنهاناألبمبراثأن
مفاوينلتمانافاولمالفرالضأهلناإلبشركبئيبدأفانهدراذولدابئواولداالمعووشيتركلمفانفعةفو

دمدممايافافوةاسدساهايفضلءنلموانبالكافافوالسدسالماللءنففاقفمهـمفرافيعطون

فيبهادوموبمتووصعهعلييهونأوابدةفاناألبميراثأنوذالثكافالوهذالقالةفرياسدسابالفىض
أبواسماقوقدقالديباتواسضاةاخبسأنوالثابافرضلنفردأنادأوءفي

مناالمابيراولذبهونفتارةافرضبامرادهافاماموضعينفردبالتصصيبانهاشافابآفدوفراينىاالس
عليهالمجتهعاألمماالثقالوهو4جمردفريردالىمبتهبهبهذامجفالتاالبئبئانكاالصايامنهثهـأفوىنخ

اخضالفالالذىمنهءندناقىؤاليرالمالدقيةاشوصاأهلتغرقمدساصههـاوفرفهطيأنوالثاقدساا
نابأاإخوفيايرثأنوذلكاصمدسهـاوأوالضهـةباأباواالماليرثفاتب4هايورث

رعليهلماأددياوحانعلمأقلبعدلاولنبئفالثدساسهامانواحدلىكلوللربويناثاقالثندالرونيوأبوانكثرفأ ءصدسههـفيرثاللميراثهـدةيةؤأن3صيلتهواهـضاةاللميراث41ءةسحوأماهوئثهاثذل اانهإدافااداال0500

دطافانألبربفيةهـومقنةاوىذويراثسضبالةدميراثهب4كلبؤأوميماباتبابافهوهـضاغبا

دبالكرافاثقيفرفلىئركزمفويقىبالفرضدساهمهاوالوبالردخوجةإلشفانةوؤوأبازوقىيرثأنمثلببالته
لمنرإضةأسدسا300اؤتركأوانهاااذاتوفىولدهانكلاالموميراثصبثأتبااهـنبعدسااوضف
أسدساالمالمنؤضلفانفمفراونفميعطلفرائضاأهلناألبشركنبدأيبذكرافانهبنوالولداولداالمتوفييترك

أوابنتهافتركثاااذاتوفيلدهامناألموميراثفهةفرلسدابالفرضفافوفهلسدسامففلءلموانبالفىنفافوفه
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افيولدأوولداالمتوفي
أبأواناثامنكانواكورافصاعداائنينوةاالمنركأوأوأنثىإنكراأوولدافيولداالمتوفي

افصاءكاالخوةمناننينوالبنوالولداولدالمتوفيايتركلملماوانفالسمدس7أومنأباووأم
ألهياهنركورجليثؤىأنالفربفمتينواحدىفقعاتمينهـةاالفيمألالثلثالومفاتأوزكأوانثىكاناكأ
أةهياوؤىتأواألخرىلماارأسمنبرعاسواوممادفيالتكوالمهالروعأتهؤلمألهييهىوأفصاعدانائتاالخوةمن
ؤلكالمالرأسمنهـالسدسومماينالتاثوالمهاالنعفووجهااوأبويهافيكونووتتركمناناناأوكانواراذ
فانولدلهنانكاتركانسدسماواحدمنلىكلبهوالبوكتابهزيقولوئعالىتباركاللهأنأمأومنأبأومنوأمأب

ائنااالءوةأنةاافمت9السدسفألمهاخموةلهكاكانالثاثفألثأبراهالولدوورثهنلميملميتركواناالىفالسد
ورومالكبمذجمينءلىمبةإنهاطنوعامناألمجماتانقالكااطوشاعدافوالولداوالولدابنالمتوفى

االخوةمنواالننينوولداالفيالولددمخءالثدثبينضروهوعليأحدهمابالفرضالفهاهااءواالخموةنيناث
مناألميالأدهـعباسافيوىءنوالسدسضهاهـذكزالفةنوجودأحدعؤماعدافأمامعاالأنثلثكامألمالفان
ةكاانالىذابهـهوبىؤوإهاليهبماعلىلوالدليؤصاعدااالخوةمنالثألثةاالاسدساالىالثاثواحدمىفقطفريفمعينفى

اننانبراأؤلانؤولنافزاثداعلىاالننينعلىواخاالخوةوافعلالسدعىفألمهوةاصلهكانيتوفىأنفمتينالفرث
ينأومفثرفأوالمأوالبوأمالباألخوانأوكاتأوأنثىذكراالولدأوولداالبننوسواكلسئلةامرأتهئركورجل
تعالىؤهـلهذالثفيواألصلمملىااالىالثاثمنيرداألمدلكصفانمواالخرالأحدهماالربالربعأتهقلألهيوأبو
فانالثاتفألمهأبواهوورثهولدلهلىكنفانولدلهكانالتاهـدسطواحدلىصوالويهووكابئالتاثوال

االمفأسالتاولدانفولدلهابنتهجموسياتزوجولوأنهسئلةالسدسفألمهاخوةلهكاىالمالرأسمندحالر
اهأؤركأخهىوأمهنركلميتاداللسدساالذملعتبيةاؤفيأحدالولدينماتانئموالولدمرأةاأدتهوفيىضواال
انثاثاالمءنأماوأضاوأختافحجبتركنهفكاانسدسالىالثاثيابنفسهامننفهمهاالمبففباوأبوزوجهاوتزك

مأللقدمثاثءلىاأوااسدساالفرضفياألمحميريدانفقطفريعشيناالفيقولهلفصاكصفلىوجهايهرنف
وهاسئلتينمهاالفيرءولبفمامنواحدةمنصةةوالثالفرضينفيذيربفاليرثلرناذمنووممابقىالثكوالمها

فيئمفىاالجاءوالتابعيناالفةمالكاوجاءةنالغراوانوأبواذوهماوزوجةوأبوانزوجتارأسمناسدسا
سانئلاالممرونهذوالمالجميعئاءمالملبانوانفردابئءباسمادفيئاتالمسئاتينوتعالىثباركاللهأنوذلك
السدسألىالثلضمنبالتحاألمانؤالرابعةالعولمنعوالئالئهاعباسافيانفرادحصىالتىوالبويهفىكتابهيقولي
ؤولهولهمانهلءلىؤالدلبالبناتخبةاالخواتءلاليبانهةوالخاساالبثالئةاالخوةلنكلالسدسماواحدلىكل

دخلأبوانذفيانالمعنىآلجنوكلاعامذوالثدضءفالأبواهرثهوولدولهنيلمفانزرالىفانوللهكانانؤكم
سئلىتاألبويئهعكاناذلهأمهامبعدامابئثاثالذمأنيهرتبفوماذوسهمبإنأبواوورنهولدلهيئلم

فاننثوأجمىةذوؤركتوفيارجلدكلأأوجهئألنةغونءلىهـاوينالةفانذالثاذانبتفانكادلهالثلثفالمه
رجللثانى41ىواانصفاءبوالمابقىناثبىعالرموالرهبعالىللزوجبعةأرمنيضههـالةفضتدسالمفألاخوة

توفيتامرأةاثائااوالومالقدمأربعةءلىمنيفةهـالةفانأضاتأبوثزوجةؤكتوفيانناناةهـاالمحئأناسنةا
هـوامبهاقىثاسوالذمبثألثةفانصاللزوجسةمنالفريمصةفاننزوصاوأبوثلرتركتؤماعدا

أوأخوانأخاألبودنمعكالىئلةااهذكلوسواءفيإقىماوثاثوانسلنلتاوالرباسدا
فةسلةافانأحنيمولمر3ؤااخواناألبونمعكاناذااالونياسئلةاوفيأخيهنكزأولمأوأ

الىلثاثامناؤدءمحجبااالخوينالنابئائلثاهطونوالاسصدساالرمستةمنءون
أماؤوكلرؤلموتوفياألبمجرىذللثدفيابواليحبرىسئلىكلوأحملمأهـللهوالسدسا
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رممالئبعةأرلتلثامولألبعثألثةلىاوجةعمثرالزاثنىنأيفمافةلفرثانتلوجةذواوجد
السدسوللجدةنالئةدخالىوجةعمثرالفىائنىمنلفوءممةانتلوجةوزأباوجدةلؤهـكللجد
وجلزستةمنلفريضألالكانتوأماوجداوصازوزكتأةمياولؤدوفهتبالفىلباقىواإنسم

لالمالخوةاجماثنتلصاوأباوجدةزولتؤرأةهياولونوفيتمسموللجدمانسلتلثاولالمأسهمئالثةمضلتا
حالمحتاألميمالكقال5أعلمواللهتمابوالوبالسدسوللجدةلمأسثألثةالنمفعمثرلزوجاثنىنيعنهسالة
االخوةاقعندداعليهفانوجلعزاللهقولفياالخوةماعدايريدانةابناناالخوةاناسنةافكلممتتىلهولد

والالولدمعاليرثونمالفىأبرضىاةاماذكراعدافأمماعلىاةاالخوناالخوةظلةيتناولالسدسمهفألاخوهلهكان
كرانااالبناهولدعالطويئرعافاذافدنازادلغةطاالقنينتاولاالخرةافظفاناثنانخاأقلانمالمثمذهببهؤن
شبأواليرثونأواناثاكانواباالثنينيتغيرفانهباالخوةيتغيرحماذكلاسبالقهاالشينفييثبتالحماذنإلثةهلجحاأؤل

أبالجدوالخاألبخلعمانقالانهقءباس4اوفدروىءتالسدسالىالثامنثمالفىاالخوةكتغبرفرضممن
جماةيرثونواكمشيااألبوهذايققفىافدمضىأغيراهيأنولجأشالعثمانفقالفومكلسانفيباخوةاالخوانسأال

سضيةذلكسوىاالخوةفيهالففلاولطهالتىتباللةذلكفيأخهضىمنتأاالبعضدونالفاتابعضفيانه
السدسلواحدمنهموأحمأءلمواللهنخوثال

انثىواحدنجاصأننلىحكالمللىاالخومبرا
نوافاننسدساهاناذكرابنولدااللولدوالهعامحاليرثونئمالاالخرةانعندنايهعاهـحالمجهاألميمالكقالص
شركاهفهمذلدكثرمنألواحديفرضذلكجماسوىيرثونشياوأخهماالبالجدأبوالهعاألبمعأواناثاشيأواليرؤنكافىا

بيهمقتسمونهالتلثفيذلكأكثرمنكانوافانالسدسماواحدءفلكلاننيننافانأوأنثىكانذكراالسدسنهمكل
حظلذكرشلاسويةبالىطوتتبادكاللهأنوذلكاالنثىحظلذكرمتلبالسويةنهمالمثلثيضتممونهفىشركامفم

اللهأتودلثإثاالهفماواحدفلكلأوأختأخولهأةواهيلهمبورثكارجلنوانلعزيز01كتابألفييقول
فيهـلةوتعالىتباررواحدةنزلةهذافىواألنثىئرالذفكلثاثالشركاءفيفهمذلككرأنوافانالسدس

رجلكالناوانكتابهاليرثونولداالدوموانامالولدكوومنوارثمعاليرثونلألئمإالخوةانكاقالوهذاش
ولهأةأواهيكارلةيووثدونبالفرصقوسائرالووثةوالجداتاالمتغيرهممحيرثونواألجدادواألبمنوارثخ

واحدفلكلأوأختأخالسدسالواحدمهموفرضالتعمهيبلأنوليستاالممنذلكيدونالخالميستةالتعمميب
كانوافانالسدسمنهماسراذلثكلفيمبراناخمذكورفازادالثكاالننبنوفرضاالبالعولذلكنصالينة
شهركاهفممدلككثرمنأبورثانعندناومعناهأةأواميكرلةيورثوجلوانكانلواللهءفولذللثفيلواال

الذكرنفالثلثفيفيوىفطاسدساماواحدفدكلأوأختأخولهإلعزمنقالثموالهودودنبغيرأبون
بمترلةهذافيواالنثىأنفوجبالثكشركاءفىذلدفمأكئرمننكانوا4ايهتباركقالثمختوااالخبرنذلك
واحدةهـاالشتراكظالفظذلمثالتلثالنفيساويهميقتضىلكوواالناثالذكورهيرالىااعير
لثاثافيشتراكاالعندستويادبالسواهـااالنةعندموأنتاملرذاسهوىلماوأيفمافانهلتلثافى
فانهوجةمتزأمولهيمولتسبىفيلفرضىامحدبنيكيىجمألناكتابوفيافرعأعلمللهوا
طلاذلثاهألووثكانتاناالابراثانحماللمبهادايتبينيطأهاحتىأنوصمالىفيةال
رثوأشهرسثةمنالؤلموئهبعدوضعتوطؤهافانولهعنهااليعؤلأشموفالتلياالههاهأ

لمذاااذلىعايهاوويتسوأنبطرؤاالعزلءنهافأليومنالنهيرثهأشهرلمستةماماوضتوانأضاه
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أشهرستةالكثرمنوضعههوانأضالوكتحماالظاهراولوكانالمعتماتظاهرالومحماالحمعيأالذكرشالولد نوالشمأالذكرولداالبن

يرثاليهافانهولاوصلهاليفياةبعيدعلمجهاغائباغيبةللهتأشهـرانبسئتدلثوألدبهثر3منأحامممهانوشيآدنيااألبمح نات4وتالبهحيرثون
واألبئمالوةاالمبراثاتوفياهالميتركألبناءا

والاكلدالذساليرثودحواالمالراألخوهانعندناعدضهعالمجةاالعيممالكقالصمنففملصاأبأباجدا
هـمىهععسةفههبهونونالمال

مممفرانفيعالفربنكمممكهمافهلنمامعلةيرلوولتياسيأيمدمآلمالمعوإلرنقلرمابدالدبااإلقمعأصللهفيكانيهدأ
أوانائاكانواذكرانااللهكتابعليمبينممعونهيةواألمالذبخوةإفضلكانبعدذلكففملاالطفيعطونصمماةفريضة
واألمبالإالخوةانذاكاقالوهـيقالمفالءئئشلفيةلمفانلييناالحظلمذكرمثلدبهففملفانمفراؤض
فألالالويدلونصتانتعمانمايرثونمالكصهأؤثاألوالمحاالناتوالثاالنكلعالرثونألرحوهففملكاطذلك
تةهونهدقأواالمالوب
يبطلءيراثاالفييبتعمانبدليلاألبوةلعمعيبمنأؤوكالانبنوةيبمتبالتعمميبهيرلوناللهكتابعلىلينهبم

أولىيبامنههوأفوىتعمالذىاالفيمعاليرتفبأناألبمعاليرثلألخكانفاذاببالتعصاألبأواناثانواحاناذ
امكودكانفاذامذكوديهاالبمايدلىاليدلينانهناالبالفرضىفينانكناألخواتواناثفياالنئبحظلطثللذكركل
وأءىاناه3مأولىلهيحجبفباناالبئوافيبئواباألبمججبونىالىلادلم
فيونالمالملمافأبأباالمتوفيمالميثركأالبئبناتوتظايرؤنءاووقولهكؤالمتوفيلتركلموانم

يرثوالنواعصبةمولجديقايىؤيهمطنلممجبرجمهمانهذكرناأحدممنالورثةفينيريداذالمجمولولداءصبةوالأبآباأباوالجدا
أوعلىفزائدااالدنينعنأوهاؤفعلالمالوهونصفاالبئبنتأوالواحدةأتالهعنالماقمنماففنلأونعذكراوالولدابئ

السوإعلىبينمالفضلحمرانافهذاالخوةنانهوالثبثابنبنت15اكرأناصمواختأليفرضفانهانثى الونساءلألطاخوةفانكالواتعالىلقولهاالنثيينحظمثلاللرجلموالتاطوبلولطواالمبالفىدةالوا

بةكرمعبلمعهـحظافكاهـااللتعطصخوابثتايرثوفاباقاسانثأاللبتاخنوإلكأمعممئلىحظلبهركاماناانمافانفافا
البناتاألخواتصبأليكلنءباس4اوقالورراهذافولوشهـاةاذوىمنفىءماؤفاالخىاتمنذلكذافوق

ىفضعإلوسلماللهلىالنبىانابرمسعودالمتفدمث4ورحدااليهألماذهعلىوالديىافرضىإواألمبلل
انياس15اةجودليلنامنفأرختإقىوهافياهااتةتدسهامباناالةوالبففبالنشةالرأخهـبعيكانفانالثلثان
وفيالىبركلموانمردصااذاذلذأتاألدونأماابنينفردبهؤلمميراثاذالحدمنفريضةصرفال

واألمألولىدهالواالرختفزضفانهأوأنثىكانكرارالنالووالولداأأاالأالنتبمواحدةواتاال وويمدأذلكمنثر3أوأ
أخما7مهكانفانانالثكلممافرضىواألمبالواتاالنذالثافوقؤينائتكانتافانفاءاألممنماةفيهـبةشركن

ضظللثبىوواألألمذكركممثلخوابمكانتنأوتينبرلذحمدةبةلظبنففملمفيغعلفرقىفههفرإلفمكرافضلنمفراؤفيعطون
ؤلدإثيمقىاألمفاشثرصافعهاءبتىألةؤجمالهنيملمفغطدهواثفرثاالفيناألوربينهقأكانمنبعدذلك
روحهاثاوأديهافكاناالهواالءكاواوواممزوحهـاوثوترتأهتوفباهفمةافراواالمبالاالخوة االنةءينحظللذكرءخل

ذهفىواألمبنواالبفإثتركبعدذللثفضلءئثؤلمالثاثاالخوتهاألاسدساألههاانصفأقطواحدهفربضةاالفي
االمهاواخوئهااواخووجهاوأزوزكتتوفيتأةعياةلفريوتلدامثاثمفياالمبتىمعفاشتركوافيهاثمئاؤلهملميهن
صءفيواالماالببنوؤيشتركبعدذلكشءفضلالتاهثفلمااالوالخولسدساثاوالكلالنصفالىوكانيهاؤ4الحماوأ
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ألمهلمتوفياوةاممهمممنأجلاألنىحظئرمتلللذفيكوقفينأكلماألمبنىمعةلفويفا
أخولهأههيأوالةيورثكارجلنوانبهفيحمادقالوئعاللهتباركاانلكوذباألمرثواوغاوا
فيشركوافلذلثلثلثاقىثهـيمفهمذلكلئرمناقادكانوالسسدكاثعاحدوافلكلتأوأ
فاكنأخاألخواتمعإذاكانانهذاكااللوشألمهالمتوفياخوةئمكلهمالممةلفراهذه
لدفصارعايهنفدءلمببالتعصحمالنبالفرضوالفيقافروضعنمافعملبالتعهيبفين
لشريللمثمركةاىذمهلتىالمسثلةاواكرذلتىالمستلةااإلفيذلكفيوالخألفنهـح

انبقالواواألمالرباالخوةالنبةطاراوتهمهىلتلتافيلألماالضوةمحواألمبالاالخوه
وهذباالمألولىافيالدمالخوةواالموالوبالخوةاوىتساعندالخبااوجهعلىراإنفاأبا
لمحسينألمواالدباالخوةدونلمرمخوةللملتاهعلةةأبوحنيةوأهالشافىوامالكبمذ
فيتةعرحينوقالعباسبنوانابثنهـزيدذلدهمروفيواخثلفشيألفرائضالهمثبق

كيحوقالينامماهوهذهءلىماففميناهثلدعلىفثمركلتانىالعامافيوفضىفهشركاألوللعاما
قالنواستدلمابيغلمبهثركنهعنهيكنتللمفانهعلىعنالابةلعحااجيععنفمهاختلفا

مالكقالآليةاثكارلةيورجلوانكانوثعألىللهتباركافولمنهالكبههدلىابمابالئمثرك
االخوةحميراثوهوسببمهالالتوفياخوةكهمماللفريضةاهذهشبو3لوافيلثفاذ

علىاآلبةملفدالمهخوتهاطرنواأنعنبألبلمتوفياسبتهممناواألمبالفىاالخوةالينرج
كيداوؤهـهيزيدهبلاضعةمانيدهاالفيالبواطنأولىأخاالبنسواءالمأخفىصلىعومها

االخورثذأحدهمالورثنفردلواوامالبخوةواالمخوةاؤيهافررفةهذهانممطلقيااجهةومن
نفىانوعندىأمافريضةافييئلمذااذللثأصلواالماالبمناالخيتركأنوجباالمهن

بعةبأراالحالتصلشركهافانذلكاذاثبماتمستألوأحمأءلمواللهوأظهرأؤيسهثريكاك
شرطضمفانأوجدةأممروتكونوأمالبوأخالماولدمنبنانواوجفىؤيهاأنيهونوطثممر
أعمواللهههفشكةلمتكناالربعةهذمن

بللىالخوةاجماث

تباركاللهأنوذلكباالم
وانفيكتابهقالوتعالى

لةمبودثدجلكان

أوأختأخولهأةأواهي
لسدساثعاحدوافللى

ذلككزمنأكانوافان

الثلثفيثصركاهفهم
ذهفييهوائفلذلك

اخوةائمكأليصةسال
دالمها

بالفىالخواميرات

شععضاألميالكمافال
جماثأنعندناعليه

يهنادالمالوباالخوة

االببىنأحدمعم
لألبهـةاالواالمكترلة

مذكرسواءواالم
كانثاهمموأنثامكذكر

بتىمحيمثزكونالأخمهمالا

اكةيفسالةفىااللم
واالمهـاالبتدمثمشر

والدةمنوجوامأل
قالأولئكجعتلتىاالما

االخرةاجنهحفانمالث
واالخوةوإالملرباالببنأحدمنممهيهناذالمالرباالخوةميراثانعندناعليهورخالمبماالميماللثقالص

األببىفيفكانبالبنىمحاليشركونأثماالمكانتاأنثاءممكركذبدرذسواهاالمبالاالخوةاالمكترلة
ألحدذكرفألميراثواالميقأولئكجعتالىاألمالدةهـجعوامنالنهماالمفيهابنواالبمشركالىممةالفرافىاألم
نجمعلمااالممذكريطمجوالحجبالميراثفيمبمنزاواألملألباالخوةعندعدمبللىاالخوةانكاقالوهذا

أاهياالووأربىدثماإالفازادالثلثانتينوالرالنصفلهاموأنتابعدالفرصقهافضللهويهونالمالميعب
دلكرهرط3موأ01واحدالخهمالرماالخوةاليثركونمالواألمبالاالخوةتمتركأحمالمالمعسئلةفىممحطونال

نهعالضاالناتبتىفيكانؤللربواالخوةواألمرباواالخاممالئنانلظصسببهمبمئلاليدلون
لرختيفرضفاد3ثرأوأواحدةامرأةاالواألمبنواألبيهنلمواناألببنىرمناليراثإلهـكرذاألاأل
واالبالالواحدخواتلللىهـضويةالنعفواألمللربالواحدهللرختيفرضفانهكرمعهنالذإناثامنذك
ولفرضالنصفالفرإئضباهلويبدالهنكرفالفرإضةذللوباالخواتمعنفانالثلثينتتهةالسدصللرب

ئصاتفرايبدأباهلولهنيضةلرفألفرقالربالخواتامحننلتلثيناثتمهلسدسابلللىللرخوات



عللمواناالنثيينحظللذكرمثلللوباالخلىةبينن232فعنلذكبعدلفففانفرالمفمهمفيعطونةلممط

االنثهينحظمثلللذكرللراالخوتلىكانتعنلدذلكلهلفضفانفرافقفمغطونالمممماةفانكانالمثنفألئثه واالمبالفىاالخوة
فرفىاالناثمنذلككثرمنفأثغامرأواألمبالاالخوةفانكانمفىفألثفيفهملوانذلكحصرمنفا7بئاهي
هبدألبأخنمعفانكانألبأخنمعأنهيصناالبلللىخواثالبعألنوالميراثالتلثاننلهنفرعقاالناثمن
لذكربلمااالخوةبيننفعملبعدذلكفعنلفانفاءطوافرائضهمسماةبفريضهبههمشنبمعألنثوالنالثا

سححبواألمللرباالحمانكامالاوهيقدممنفألثهدففملءئلمواناألنديينحظمتلأناالبلللرخوات
أوأخواتأختمعهاكاننالبعسفبدمهمءقاتحواألللرماالختوأماحملةلألاالخوةفاأل بحمعهنطوب

أاطاعةكاشوآالواوحدخواخونهآلمرلثلثذااالسالمسدضالثلتينلهناثنعمتمااأللمىلهمتلهيماالألبدئألبأخمعصن د505وهـمسماةبفريضةبههمننثب
ؤدنالتجلالفرضنكلتبلللىاالخواتجماثفزائداهجبناثنسيناالملوباألخواتكانفانلمفمفرافأءطوا

لملرباالختخنفانمافيقنمفرضمنيبقفلمانفردناذاهوبزضمهنالذىالتلتينماناستا3كانفعملذلثبعدلؤ
أخثءصبهافانكانءههأوجاعةنواحدابالتعميبالبافيووثالبأخأواالخواتواألماكدكرالرباالخوةفي
غيرصبأخثهيمنالرحالفيوليسيببالتعمأواالخواتاالختهـخمىةالبافيءنفؤرثتلموانناالحظمثل
صاالفيغيرافيهمتهبيعصقهـفمهموليساالبئوابئواالبنبالواألخواالمبالفىاالخقاللهمفالشئئشيفعمل
الثكاعداؤوللرننينلواحدالميدكطاالبفوحواالماالببنىمعاالمولبتىماللثفالبنىخاالمولبنىممالك

معيرثونمللاالخوةانكالمحالاذوولشلسواءواحدةبمترلهفيهماألنثىحظللذكرمثلاألبدئومعواالماألب
العصبهالميراثطفيفوجبتقذيمهمالفروضأهلالفهمءنبالواالخوةواالمبالاالخوةوالرثمينواءدالسدس

عليهواليدزمبهالجديدلىالناألبالجدمعهذاواليدزمءلىفربهمبممئلوانثايدلونبهماليدلونالذيئلذبهرالتكماعداة
يدلىاالبالنبتهفرابمتلالبدلىالنهالبامعبالفىاالخعليهلىنموالثبهاتدلىالاألبمعالختافيهاالنثىحظثلكل
ثميهوناالخيععسبهاالنواالملرباالخخبالتاالعليهواليدزمةبالخويدلىواالخباالبوةسواحدةوالةبر

االبالفرضاليرثفانهالرماالخوأماباالممنهالقرابتهأولىالابميرا
هالكعنيكيىحدنئء

الجدميراثبلغهانهسعيدبنييعن

سفيانأبىبنيةمعاوأن
ثابتفيزيدالىكهب

الجدفكعبعنيسأله
انكالبثبئزيداليه

عنتسألنىالىإتش

وذلكأعلمواللهالجد
االفيهيقضىمكنممالم

وقداظافاءيعنىاالمرا

كفبالخليفتينصضرت

االخالنصفءحفيعطيانه
االئنإنمعلثكالواحدوا
لماالحوةفانكنرت
لثلتامنينقصوه

تابتيدبئزلىاسفيانكتبأببنيةومعاأنبافهأنهسعيدبنسميىعنمالكعنمجيىص
يهنممالموذلكأءلمالجدواللهعنتسالتىالىانككتبتثابتزيدبنهاالجدفكنبسألهءنفى

الواحداالخمحلنصفافيعطانهفبلثاظليفتينضرتوفل8اظافائئهااالهياالفيهىيقض
زيدالىبكهمعاويةانؤهـلهشالنلهثينقموهءنلماالخوةكانكثرتاإلننينمعوالتاث
حذفسقاز01االالجىهاوتيثراهـاافىةلجدمسائلكنيرافيالنمحتمللجدكارماعنيسأله

لىالعلماردأعلمللهلجدوااعنلتىتسألىاتفينكايدزوقوللداللةعليهانلجوابالمافيلسوالا
لمنهاوذلكبقطحادونلظناوغلبةاالجهادحكممهانباتطزبأنواخافالىواللهتباوك

فلميةمالكوذوؤهـلهفيهخبرميواقىعمهوالبلغهلعلمابهلهؤهايقعوسلميهعاللهاصلىلتبىامنيمممع
للهاصلىلنبىاعنحمفيهثملميتقدنهواحكمعهآلصاديثفدنبرامنجنحبريعنىه1المياالافيه
اؤفنمتلىلىايرجعلذىاللعهالثءنذفيجمندهبماأخبرهئمعالهاتباآفيهحكممطونوسلمعايه

حكممهنعنههاماتقسلخسمالقسواوالمراجعةيهبعدالمشاورهقبلهءثعاوذلكاأببهروممررضى
ومرغنأبىبهرىمافرواختألفاعظذلكفىتفداختللعمابةاأنعلىضالفهحمعلىوتغليبه
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مرعنوىورةأبرحنيةقالبهواالخوةبهوححبرااالبمفاممبمماابةالعمانجاعةو
ؤركمحرفيصملعافياماتظطابافيمراالسألمفيجدوولفأوللمئمعبىاظللمكذفيلىجوعا

جئمعاوأانلوالمثالفقالفثأللهلكذفيايدوؤدعلياستهتمافابمالهمرأنبستأؤدرافأينأخو
تنقصهأناالالجدباالخوةمسعودلقاسمانفييدواذوأباهلونأوالبنىايموأنهارأيت

نهـداالودرابأعاليامةأوجدأوآمزوجةأووجزممعننلهنهلثلمشنيفرماان4ةلمقاا
لشاؤىواومالكالوؤاساقالبهولمالاجيحامأوسدساصلاىوذفرضبعدطابقىأوثاثسعةلمقاا

الوالدانممانركنعيبللرجالوتعالىاللهثبارلىفولالفولهذاصةوالدلضلءلىوالتورى

طونوالجدافيهمأنيكرنبينهـقولميةفيسالةوالدانلوااممانركنعيبولنساهبونالفروا
امفروممنهأوكثرنمميباممافلتعالىفولهبدليلسوضلةاأهلبذلكنمايعتىافيلجدفانمفي

سهمثابثدلهمابمعواالخوةوثابتبواغامعناهوااهقدهـوضامةفولهمعئليسانهفالجواب
مسئألالبنالميراثعجالجدءنيحجبهفلماختهصبكريهذهذاانالقياممطجودليلنامن
لشعىءنءلىاعنالوواالهاروىاذافولالمبراثاالخوةءنبنىالجديسفطفانذلكاذانبت

بةلصحاامنأحداوالنعلماالخوةبرهـىلمفاسةاالجدفيئحاالخوةبنىهـىأنهعنهاللهرءى
لعمافيوانعمدابمازلماختهساليعصبذاذانمانقولهصةوالدنيلءلىبهءيرهقال
الجدالذىفرمقعنهللهاىرةالخطاببنعرأنذؤيبفييصةفيعناباثبئاعنمالثص

ؤبيصةقالهبوممنلهاسلةاكانيفرضمايعلمأنالىهرفتهفيتاجمجشوماليلهالناسفرض
بقولوبالمدينهةللثذوقالمدقةؤبيهالنفيهيدزفولىكلنماسفدمأعمللهوالكذومعنىيبؤذبنا

لرالجدومبراثهذشاءاللهءشوجلانذابعدوسيأتىأءلمواللهذلثفيالمدينةأهلحمزيدكان
اباظطفيعرفرضلنهبنيساراسلمانعنبلغهنهامالكصفيهلناساختالفكراوذ

االخوةلبدثجهـافوماؤشلهشالثكاالخوةالجدمعثابضيدبنوزعفانبئمالطوء
يهونفدعليهقياصاؤأنوانمنهصالينةديراتةلهنهمفدرواايديرأنأحدهماوجهينمجتمللثلتا

منأوباالتتقالهـضلةامعلتعصيبفباذلككئرهنألحوانالثلثاالخوةخبالفرضىيرث
اسمالجديةانوذلكالثاتلهأوجبراماخيريدبذلمكأنالثافوالوجهلتعمميباالىبفرضا

لثلتاأوجبرالهلثكامننفصتهنلتاثامنةاءالمةمالمتنقصهأوللوبواالمبالاالخوة

لأففهـضفالةوةاالمننألثةمعكاناذسواءواةوالمقاسههـضفالةيناالخوخكانفاذا
يعطىةلهمجعللنهتانالأفععلةحدفالمفاءواأخمعنوانلثكاىيععفمدةالمقامنله

ذلكئلمسعودابنروىءنووالشافىواالوزاىمالكقالهزيدفيههذامذهباننمف
ىمووأبحصيئفيمحرانعنىوورثمانيةوالىسبعةبدالىالاالخوةتاسمانهعنهوىرو
ألربوةاالمعيسحفونللألماالخوةاناليهناماذصةوالدليلءلىعمصراننىالىماظسماا
االخوهمنبهفكاناوليلتلثاذلكعنلألماالخوةديحجبوابلثلثالالبةاالومعالموا

دبرثاذلدفانتاذائلىهـواعأءلموافتهزادةويئمماركمولالبواالخوةواالمنالب
بذللثتجلهوانثكمنصنةاليفلذلكبثبالفبرثهذللثومازادءلىهـضبالةوةاالتهعلثاثا

نكافرضهزملكيفيهوذنبالتعهيبلمالفىاوسالسدسالفرفربايرتألباالتطمنلةحا

االبنيالسدسهزهـضاألبانفالجوابالسدسفرفواألباألبمنسئفيدذلكوهوانكال
سادسمنتتى03

عنمالثعنوحدثق5

بنفبيصةعنشهابابئ

ظطابابئمرأنيبؤذ
يفرضالذىللجدفرض

ألوحدثنىليومالهلناا
عنبلغهانهمالكعن

قاليسارانهبننسا

اظطاببنعرفرض

بدبنوذعفانفيوعمان

االحمخوةمعلجدثابت
التك



األبالجدأباأنببلدنالعلماعليهأهلأدزكتال143ىلذعندناوامليهلمجتمعااألهياكماقال

ممهنفألبربئيسقطهماألبئفاناالخوةوأماالجدمالوهذهالفروضذواالواثيدنيااالبمعاليرث معيالولديمغلهوهويفرم
طونأنوإلدتنعرأسالذىيسعطماألباالمنأضعضمالهنثفلثاتالممعالحدفرضوةلذصاالفيافيالذكرومعا

االفوالنياثميأاالإيرضمعاألكاالحدضانالعلممعسلدناعلماإلسدهلدتاالالثكلذىمعمإتاهلتتالهيقىيماوهوةفرإفهةالهمدس 05معيتركمالمذلكسوى

دلممموفىالاللانلللنسوفمائمغحمرمممنمالمممدفععطرالإلنيئاثهعلعتنهلوسداألذالكتاأمقآلفالبيهأواختاأضاالمتوفي لعهةلفربههشيبدأبالجدان

ضفرسااىثىئمذلذاثسدلسدسللبفرضنجالىفوقلاساتىمااألبفعملاإألفؤاطدصكحملم2فئافيعطونسماة
ءلسدساالمالهنفضلفان

الممسدلحدواالنهوأيهشماسللثالهفىكماإلصرنعمللعدهذاتعلىويةلعاظعسيماهشعرتإلمااباسابثشغعنالميلموانلهكانفوؤ
اصمدساالمالمنلففل

مامفرائمنمفيعطونالفرائضلأمنلمبهميثنيبدأسماهاحدبفريضةملماذاشواالمبللحسدفرفىفوفهكا
لهممابتىالثاثاءطيهالجسدظطفيأففذلكينظرإىفانهئثمنهـةالجدواالتبعدذلكدقىقالفريفصهالسدس

اأوفىلىلألسلدحدحممهيلكاالمبمتالجدلعطيهالحدمجهلحظأففهتللهلكجإلطرممهاالخوءاأودبلملوانجدواالخوةمالك
ةيفسوثلدالةغيرذلثفبهاعلىثمولقهيهونواحدةفريفعةاالفىاالنثيينحظلذكرمتكواالمأحدشرصماذااالم

وللجدالثاثموالالنمفلزوجيهاوجدهافاالمهاوأغاوأزوجهاوأفنركتتوفيتأةاهينبدأيهممماهدفريفعة
ئرمثللألثالمذفيقهممتاالونصفالجددسسمعيسثمالنصفألموالربتوالاسدسالفرائضامنأهلثركم

ندأهم3والجداذاشااالخوةفيوفولهسلثالثتوالفىدثاثاهمالفياكونييناالنحظفابتىمفرافيعطون
فرضهوأمافييببالتععالجدإالءهـةفيهيمايفاسمكاليريدةاالفروضبأهليبدأانهأفروفاأهلوهاالللجدبعدذلك

ذلثفيعلههلقدمولسدسامنالحدالشفصفانئشمقلىواناألفسدألهفانههوالسدسالذىذلكينظرأىفانهئمن 005الجدأعطعهلحظأففعل

ألرحهـآلذىاالوااشلتلبأشتصوخعحظثاحواانمصللبنهتئألثةهالحدأنظزوللكدىبنعممدفاسنأحاأولألخوةلهكابئالثلت مندىجلترلةبطونأو

هـةاالخفرضهذلكنالوةوالفىلهماقىوالثافثلثفرضههوأفلالفرضأهليمعفرفهولملهصلفمااالخوة
نركةاجيحسدسكرمن3ألكذنثلثولفروضاوىذسهامعنماففللىاسدسهأضيافاذ6

فصارهـةأحدغراالؤمهمااليشاركههـوضاةاذوىسهامعنوماففعلركةاامنلههذصالنأءطيهمحداحصةبثتليقاسعهم
لةلدالمالرأسمنأوالسمدس بالمقاسأعطيهمافانكانهـةاالمقاسمةاثئلفاوالثالهبهافكانانفردمعهمازكةنزب5ذ

ذكرملى5وفدالفرمقالىموثهمطفملةلكوانميصاتالذهالمتقدمذأسالةاءلىزاذأففلكاتذلكىممه 05الجدأعطيهالجدلحظ

فربفمهاالفيناألنثهحظللذكرمثلإالمالوبوةالوذلكبعدهاكانؤولهفصلذكبعدبقىماشاو
أوالسدسانتاثىأعطالجدأضرعلىكانتاذاالمفاسمةيدانيرآضالفصلالىوزكرهاواحدةبرواالالرقىال
ااستثناالتىوالمسئلاألنثيينحظلذكرهثلواتواألوهاالتندبعددلديهونماؤضلفانفياألنثيينماالحظلث
المنأقالزيداتيورعنالمثفانوأمألبتاوأجاوجدازووأهاوزكتؤفيتامرأةىثكونواحدةيضةهـة

قهـبسالثلثلرعبثالثةالنصفلزوجبتالثةفالفتاليفرضالىتسعةولعولستةذلكغبرعلىآفمهاقسدحا
ولألخضولمجدالسدسلثاثامواللنعفاافالزوجوأبيهاوجداالازوجهاوأمهاوأءركتوثتوفيتأةمياأفريضةلداو

نلثهتولللىللجدثلئاهفيكموبئاالنثيبنحظيذكرمتلمألالثافعفماالختالجدؤلمضسدسبحبعثمفلناواالبللوم
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اءفمعندويبفيبيصةاسأقالائهلثمعبىاعنوىروبهذاقالمالكومبسولجدالسدس
علىزيدقاسواابأانت5يدز5بففماأعالهموهوءنلكيدؤذممافعلللهوافقاللكذيدفيذ

بئيحأنفولهذيدفقياسعنالروايةههذحلمتانلفرفىاالبانابئأبوالحسنوقالفوله
القتاألبدلكانلاألخكاسقطتاالوئسقطلسدسوللجدالتاتاوالدمفاناللزوج

بدأنزرعناشهواوجهولجدعصبةامععندهمهمابدالزقولحدفيوايمماستألواألخا
طونفصبأنميببالتلثاقوابالفرضأحسدهمابرثمالينعلىيتنو2االخوةالجدمعحال
فب4الورصهنموضحأنيهوبئبحببوجمنأليعوثادةجمهنينناوةفيكمعهخواتالاماللكذ

اياثوبقىءننأخثسين3واذانالبفأليعدىتكلصيبهننجططمماالمبراتاليبقىءنمفص
المسئلىوهذهنهنفرينللمئعللمهنائعصيبهدىالجدن4وببنهنةهاقايهاووقعتنطونما
كبابأبوغابىوقالالعداهامويمهضالفراهأهلنجاءألوفدوأتالغراهبنااأيهامم
أيعماوكذلكيةكدراالىالغراءوفمسيثالمسئلةهذهإالفيجدمعتاألرثعبادةابن
اساالءوانهيبئلملدبداعالنبذلكسعيتكااوقيليةددداالسائضاةاورأهليهايه

اذافرعفيهافواللتهـكدراالبذلثسميتوقالاابثؤطأكددفأتاأللهرجاليقال
بهمةسالةلهأوجبتماواحدمنهمصفقالءلىلفريفة51هذزيدفيوعلىقلففقداذلدبث
مالكقالبهذاوتئيينإالحظلذكرمثلهـنهولالجدفيقمهموسماألءتسهامئالثةيديبرمعذوقال
م3االوصاراالممبهافاالعبليالجديهنلمصينلفرضالىانتقلضانمااخثاالأدذلكوجهو

ؤيهاولوكانضاممةلمسئلىاهذهفيإالجدمعختاألةفريفوالئعالفرعاالففهيابلىادجمع
لزوجفانأوألبوأمألبتينوأوجدحاوأماوزلمتوفيايتركبانوذلكلعولالبطلتاقا
هـمتلومابتىنثاثلهأففهلالنهمسلسدسوللجدامسماسدساوالرمأسهمالثةلنصضا

هذهبينلفرقوااالخمعتينإالهعهونفيمصيرصبهبمديهابالناسدكطاولألخعينسمةالمقا
تعدىلمالاذفسمنئلةااهذهفيزقلماواإلخواتنمافدمناهكدريةاالبينتآولميا

تلللىافرائضالمتبقفانهلدديةالمسثالآالفيموبهذلكوليلفربئافمهىتنايمالجدمعيبت

أحاطفانسمتلةالجدبهالميحينسضنةالىاهاددفوجبايهااالجلىصيبيتعدشيأفم
حظدرمتسلالذتواالالجديخهفيوالبالثلثامللىزبدمذهبلىوجدفةتوأأمبالمبراث
ظثموالممفاكتالفىمسعودبنواممرممنوكطروالخرقاءستمهثلةالموهذهاالنثيين
شهذوصفينتلبافيوالجدامواليلىلنعفاختألفالأنهعبداللهعنوىوروهالورللجدماقط
ىتمهووللجدالثاثالثاثخثولللىالتاتماللانهنعنءظوووكطعمداللهبعاتعي

ألنهانتلثالرمزيدأنفولوجهللجدوالبافيالنصفولالخعفالثاثلالموقالءلىنمثاثةءظ
عصبهامعهئتاذاوالنهاالننيينحظلمذكرمنلهطالجدواالبينوالبافيحدالوااالخفرممهاح

للجدصجعلعلياقانبناتأوبأتالخوهلجدواامعكاننظئلةمسأعلملمهوامعهاالخؤما
االباالخسةالجديفايممانداللهوعبيدذوهـاتواالهـةللدلتعصيبامجعلوافرضبااهمدسا

اننصفللبنتعلىقولففىوجفوأختبنتفىلكفيلهيفرضانهفانهمالثامنإفاءورةائقصهأن
حظرمتللذفيصمانهدوااالكحظيدامجمعزأنالختلللىلجافيوالسدسوألمحجدا

أقفوجبببالثعصالبناتمعانماترثةإالالنبالتصميبمايرثاناذلثوجهوثيناال



وميهاثلثقال

ذاالجدامحالوبهـةاالت
البكيراثاضرةيكنلم

سواءواالمبالهـهاال

اموانتاامئرلذص
اجتهحفاؤاامنثا

واالمالرباالخوه
فالفلألبةهـواال

واالمنافىوةاال

هـخهمباالجدبعادون

جمهمكنرةؤجمنعؤلهيهمال
ونهدواليعابعددلميراثا

يهنلولمنهالمالهـهاتبل

هعهيروالممدءيراب
للجدعهالمالكانشهيا
زبعدخوةللفا

يمونفانهالجدحظ

واالماالبمنخوة
والبالةهـاالدوق

لألبخوةاليهون

أتيهرناالئثىمس
مرأةاالموابالهـةالا

أةاهينتفانواحدة

الجدتعادفانهاواحدة

كانواماإيهاألاهـبا

ئمنولهامفاحصل
بيناومابونهملهادن
ظفرملسيا3أن

منتالناوفريه

ؤجمافاتكانلمالممهاوأس
يهاألاوالخومححازلها
لمالارأسنصفعنففمل

البيهااالخوهـزطه
األنثيينحظلمذكرهثل

لمفألثنشئلمبفضلفان

1633

الربوةاالتوميراثمالكفالجمصهـاواالهـةاالنثيينكاالتحظلرمعللذيقتسما

موأنثاهمكأنتامكذكرهمئرذهـاسهواألمبللهـةاالتإثألبكهـةاجمنذالمالجداخ
ألديهمباخونهمإداوندواألمذمابالمىةاالفانبالفىوةواالتواألمبالوةاالجتهعافاذا

شياهه4يرثوالممدءيربخالنأللولميهنمألهـةباالمقونهواليعادمبعددلمراثاثرةبهئممفجنعؤله
وندموااألبمعهـةلالتجموندنانهاببعدحعلمنوهالحصلطلجدكاهلمالاوكافى

فانحدةواأةمياألمواالوبوةالاأنيهونالائلمعهمالوبهـةالولجونولالربوةالتا

ملهادونشئكانولهاءنلحملكانواذديهاماالاالجدباءهـاتعادواحدةأةاميكانت
لهامجاؤفيمانفانممهالمالرأسنلمنصفااوؤسنفوفيلكهنستأنبيننهاومابب

لمفاناالنثيينفاألديهالذكرءثسلاوثؤثوالممهالمالرأسفوألبيهافضلءنوالخوتها
واالممحالاألبدءدمدعضابمعالربوةاالالإنقالكاذاوشىلمئفألئيففل
انذلكوومكأنثاوأنتاواألملالبةلالبكذكراالشوةدراالذواألمبالاالخوة
صاطونأقفوجبصالهمواألناثرـه3ذلاعأوااالناثدتفراالذكورأوادهـانهافيحالم
بهمسكمبمنهناكطرنأدااللهممحا

يعادونواألمالرباالخوةفاقبالواالخوهواألمبألاالخوةاجتمعفاذاوؤولهفصل
الجدلمقاورةلالبواالخوهواألملألباالخوةأصاب91لميراثارةفإلنعونه3همالببخدباخوخهماا
وافيهالدوقالءلىقالبهوزيدبمذاذهـللربوةاالدونواألمخودللألبلذجععهفانا

البوأخجدفيللثوذبلللباالخوهدأنيعاوندألمواالربوةالتلجدواابينلمالاءسعوديقمممان
بينزيدالمالؤولوفىفالنصواالمبالخوالفلنللجداوءبداللهعلىزهـلففىوأخالبوأم
لجديرفيمهلواألملالباالخبءلىالاالخيردثمأثألثاالربواألخواألمبللدواألخاب

سميقامنجبهحنمايدوااباليحجبهبالاالخاناقوليااللذاووجهاثلثاناواألمالربرخولثاتاا
لمالممخجبممواألماألبمعكاالخوةوثهروورمنالجدبهوينفصعابهيحتسبأنالجدفوجب

السدسالىلثاثاهنيردهابهمواالمبهمءلىمجثسبفانهاالببهمصكبواألم

الجدالمالكانأشبيرثواءلممالجدءيرهعلولميهننهالالرمباالءهـةواليعادودهوفولهفصل
أنمنبهحقوااماذللثووجهلالملجدباالخوةاعلىالمجئسبونواألمبالالخوةايدأنيرممه

الجدفالنابالاالخوةماواإسىكذلكنةيدخلىاءلميهولمبهملميعادلكفاذالميراثعنبهمالجدمج

ضلمقاوابالضرضالااليرئونالوماألخوةأنووجهآخروعليهانصلموايدفجاؤأنبهمالمجب
لفروضابهخرإمههفألمجوزأنصبلتهاىتفتض

وتهاالبيهائميهونالجدبااتعادفاحدةواأةمىاموالالوبوةاأنيهونالاولهوةفصل
صذابيهااالهـالكانلةءنففملفانلمالاجهعوهونصفيضتهاؤهـلهـهبحتىبذلكأحق

الجدفيلباقىاججعلوفالنواألمبللىتاللرهـكطيةوكانءلىمالكذهبايهبدواؤبذ4
ودمسبئاوكانلسدسالهفرضنفصفاندسلمادمناافاسدةاقصمالمالربوةواال

ؤهـلؤفيدوالبوأخوأمالبتأوذلالفيواالمبالتواالالجدمحالرباالءوةدسقط
ابنفولوفىأربعسةمنالمسئألحتدنصفايئالربواالخالجدبينلباقىوافالنختالءلى

ئالئةواالختزيدالفىؤهـلوفينتائمنالمسئلةحفىالنمفوالجدالنمفتسهعودالر
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عةأدللجدمنءمثرةحفيصالحفمغامتاالعلىاالخيردئممانجدسمواسةمنسيهام
هـةباالالجدفهايعادأنفوجبالةزرصيبهذبدانذمماقالهوجهسهموالفىخسةتوألفى

مابدتعالأنبوهـةدباالتعادابكانتلمااالخضشاسأ3ووملمدالمجراالربعالة
الىرجعتهةالهفي4ممردتافادصإباكوءاالعلىمااليرثانالخصيبالتهوجهعلى

االبفيكايقولذاوابهالإسممطتهاءالفولسهةوحمتهالهولكلقايهيم41النافرضا
لسدسالىالمثلهانكلاالممحجبلحمافطنحاهـةالوتاالبحجبحمانهـةواالواالم
تالرملةامجعالنللهدوعهعليافانالباتأالموابالالختاصعنفانآلسث

لثاثأواهةلمقاامنل9االالبدبدمجعلذلجدوقىاباواالدبتالدمدكطاواواالمبأل
لهننؤاليهضليلموانالوبساتالفىنئثهلفضفانفاناالموابالفىثالفىجمعلنم

بيناثلثانلجدوالهاثزيدافوليففىالبتوأأهـغوأمالبتدوأنفانمسثلة

دساافيبئلممفاذلكنواألمبالفىختتأخذاالثمالربختواالواالخالموبالتاال
ييناالنةظلذكرمتلبألتواالألفىخ

لجدةالقميرا

الحدةصاءتقالأنهذؤبفيةؤبيعنهـشةتبئاسمقبنعنءثمانشهابفياعنمالكهن

سنةفيلكوماعالتشئاللهفيكتاأبوبهرمالكلحاففاليراثهاتسألهطرالصديقأبئالى
ممبةثفيةالمغيرفقاللناسافشألناساأسألحتىجىشيأفاوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

محدبئمةاةمعكءيركلبهرأبوفقاللسدسااأعطاوسلمللهءإباصليبلهارسولحضرت
بقممرالىاألخرىالجدةتجااصديقئمأبوبهرااالمذهفأانيرةاماقالمثلالفةاالنصارىهسالة

أناومااالفيكبهقضىالذىلقفماهاكانومماثمناللهكتابفيلهامالكالاؤميراتسألهلخطابا
شهـاال2لهخلتوأيتميمديفهؤمامعةاصفاناسدسالثذوالكنهشيأوضاهـاةادفىفيا

لهايماطشألهيديرأنيحتملميراثهاتسمألهعنهأللهدءىاصديقراأالىالجدةحاءتوفوله
نةسفيلكوماعالتيهئللهامالدفيكتابوقولهامسثائفيففمتبمعنىيريدتسألهأنتملسو

الكأمااهـحفياسنةواالىممتابمنالنصبعدماخبارمنهشيأوسلماللهءليهلىصىاللههـلس
النصعنسألهمأنيهونيحثملالناسأسالحتىفادجىوفولهماالحطلبفىالمقدمان

تحفظهنوهذاسحضرهممالموهـلمعليهاللههـلىاننبىذلكءنفىمأنيهونءفدفيوفيها
لناسانكليرجوعاههحيثيطلبهئلنصاعدموانوؤياسهادهوانظهـهملاليهأنوتوؤب

ورةمشافيسنةطإلوهذهفيثوعتسألأنجوزوجودرصأوصاممفتاصوذلدالزم
ونظرثمراباونلتعاوالهموبئالمشاإيلسعلىلهمسأهـنأنيملمجتوصلكطلبالعاالهالملعاا

اذابماطأنالعاالءفرةبسادالفتياأاذاالعالممايفعلهحسبلىذلكقفيمايظهرلهملينعظر
فربماالململأمنيحضرهمنأنيسالثاداالفيىناوالةلهالحزمكن9كومةأرادانفاذاط

ماظهراليهمحجعلياذاوقفالمهاماظعظنهفيقوىماكاظهراليهأففعلما3نظهرله

للهوتهمواؤسالقوبهلم3ءأوتساغبرماعندهعليم7ضعتراورأىأففملماعندهورأى
حموأعلمأ

لجدةاميراث

هالكعنئامجيىحد

مانعنءشهابفياعن

عنضشةفياقاسافي

قالانهذؤيبفي4فبه

بكيرأبالىالجدةصاءت
فقالميراثهاتمسألهدقل

كتابفيللثبوبهرماأاال
فيلكعلمتومافىئهالله

اللهصلىاللهسولسنة

فارجىشيأوسلمعليه
فسألالناسأسألحتى

هبةشهفيةلمغيراالؤةلغاسا

ملىاللهرسولحضربئ

أعطاهاوسمعليهالله
بهرهلأبوفقاللسدسا

بنعدفقامغيركءمك
فقالاالنصاوىةسا

فانفذهةالمغيرماقالمتل

صمالصديقأبوبهرلها
الىاالخرىالجدةصاءت

ثسألهاظطابمربن
فياالمالكففالاميرا

وماكانشئاللهكعاب

االبهفضىالذىاءال

فيفيائدأناومافغيرك

ولكفهشيأالفرائص
جتمعماافانلسدسالك

كاوأيةبينفهو
فهولهابهخات
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ؤهـلاسدسااهـأءطوسلمعليهاللهصلىاللهولدسهفرتشعبةفيةالمغيرلةاةوقولهفصل
والعليهةيادفؤهـفماالدساممابلمتااذاتلىأمنالهـادئةفرفلىسهاهانيهوبئاالجمل

طرعنأبوسألبانوذلكلميعلالىاالهاخصهالجداتعامافيثليهونعاذفاهولاالباهنص

ضءألقوانسدسلهافرضأىالسهدسااءطائمكلالمغسبرأويهونبذلكفأصابهالجدة
ةإفيرالفة7الجداتوأىطافيعنكلسألهعادتلتىادةاألءنماسأبوبهراهـنبم

إمدعروؤهـلاتلاامندوشاغيرتلدالجدةيعنىاسدساوسلملالعليهاصلىللهولأعطاهار
سؤالبسبباككازتالجدةيريدانأنلسكفااللغيركبهؤءىالذىيففعاهكالقهذاوما
أتتلتىالمرأةغميهاامممدسبالحداالوسلمعايهاللهصلىاللههـلليسهصاةصاببأواسااأببهص
هصاييقطرمنهبفيأاىووقدوالجدالطمنالنوعبريدبهءيرهذاأنلتسوبمعدذلكمر

كانتاذاؤلذكقالاألمىأماسدساوسلمعايهاللهلىصللةارسوليأءطاالالجدةاقبالقوى
ىمحرصاءثهكانأبوبهرفاالرثوالتىوامافضهكتدشاأبكلىكانتوانصازتهأقربى

صنبرنىدأحداأفلمقاللناساوسألشيأوجلعزلليهاتابفي3دلثأاممافقالاألبأمالجدة
لوهذوولاروماويهاالدنياكالؤهـكتوفيلمؤمهأميراياالمالتورحمارثةوفامنغالمؤقالءنل

راثمخبراصإداتفيعلالىفاللهاانوقالهـكلرحاالفوثاكفيايرثهالموماؤيهالدنيااؤكت
اثةلثابعداثادتبنيدزرثو

غيركمعكلذلكفيوسلمعايهاللهلىصهللهاولىدسهابصجمىلماأفيرةطرلأبىوقوللؤ
ابةالهففمالءنيرةالمألنردحددثحنىالعلينلظاكأغلبةتقووطلبلتثبتامىكلعلى
ذلكفيغيرهوايةرطلبولكنهبوبهر51ألمظغيرهيوجدهعهولولممتلهفأليردحديمثموفقها
أويلبالىسهظاعنبهمايعدلدبماوجدوأكاطواثوادمنأبذلكألنيهاطفاقاالليعلم
مياالعاصيرةالمةماقالدآلءثلصمحدفيلعددفماقالاياتبهثرةواالرفيحيرانهؤلمنااذولومن
منمألبذلألفيوسلمعليهللهاصلىافياعنبةاورهااقالقارفاالخبدهجتهاافيهىوثناعنده

عنهللهاىرةبكرأبوهذافأنةفيبئأحدمفميأتلمةاورفعية1ذستدعاءآفيابةاصحاا
كمااىايفميراسألهتعنهاللهدضىاظطاببئعرالىىضاالجدهصاءتنموفولهلؤ

ثمأولفاليةنثاداالجدةصاءتثملقاللثثفكرأالجداتنالوارالتتولوكاوارثتانجدتان
الطذلكوجهواالننسيناالفيملاليستأنسهظافان4بالتعراالفظاذفأماثانهجدةتصاه

أدنايهونحولماالسمعايهاهذايقعنالجداتمنمعهافلىكانلخرفاتفتضىالرموااألل
نعلىوانهـاحهـاوأكلالباوأمألماأمننتان11اتلجداناليرثنهامالثبهـذاهذلىوامعرفةلكذ

الجدتانإلتثاهداتامنيرتانهاشافىاعنىودوارثاطبنعبدالرحنبنأبوبهرقالوبه
افيعنىورواسوواأبوحنيفةقالبهومسعودافيوموفولاالبأبوأمدمتاناتمة

فع4عليوالدليلوعطاءسيرينابنقالبهواالمأبىوأمالمتقدماتاتجدأدبعثتورثعباس
فىئدأنافياوهااالضىللجدةالحديثهذافيعرعنىوماداالمأيوأماالبأبىيثأمئور

لهماعضدفجعدفهولهمابهخلتوأيتديخ3ئماؤماشفاندسامماذلككنهوارائضا
لهامجعسألةوأبوجنيةالجداتنغيرهاونمماؤيواالدداااالةيساةايوجدفيلموانماعمابئ
مرهذاؤهـلفتشادصاالبأبأموالناالنبملمثاحداابهنفردتاذاوااالبأبموال
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لجدةفلمترثبالجدلىتفدةهذهانلقياساجهةمنليلناعليهأحدودولمينكرهبةالهاسحضرة
االمبدليألناالبجنبةمنأفوىالجداتفياالمجنبةوهوانالمسئلىفيسيداللوااالبابأم
غيرجدةاالمجنبةمناليرثنهوتقرداثمثبتاالمأمدهابالبسقعلىواالبأجمحالجداتفطتممه
أولىحدةواغيرجدةالبجنبةالزثءنفبانحدةوا

طرللجدةأبوبهقضىالذى5ماالةيدبهبرااللغيركبهفضىىالقضاءالذنوماوفولهفصل

وؤولهاالمأمسللجدةأبوبمبهفضىلذى41لفعهااشيأيريدبهنضهـالةاوماأنافيائدفيوؤهـلهاالمأم
للهرسولفرضهلذىالسدسسدساءيراللجداتسضاليةشيأيريدانهلفرائضاأنابزائدفيوما

فقطاسدسهـانماالحداتهـضةإنأءلميريدواللهالسدسمنهولىوفولهوسمعليهاللهصلى
فيهكربعوااللثعتراكدبههـنةاالضصحاإاابهسدةيمتفرضالنهذلكنأوأكشكانتواحدة

أوثمهناتواك
اذكرولذلكائنتاناتالجدنهـزياتلوااانيقتضىبينو3تمعتماافانوفولهفصل

لنكنوةهذفيهاجتفانلقالاعةنهنرثولووحدةوابةالخاطكانتوانلتثنيةافاباف

الجدتانأتثفالمحمدانهفيالقاممسعيدءنبنجميىمالكءنؤاولهاصبهثظهكنوأ
نتركانكاالنصارأمانرجللهقالةاالمبلةنلتىالسدسبعلفأرادأنلصدقهـاأببمالى
أالىالجدتانثأفولهشكلبيهماأبوجمرالسدسفجعلاياءايهرثكالطىهـولوماتتالتى

دأبوبهرأنفأرانومورواحدوفيموووثأتيافيطؤالأنتمليكواالبوأماالميريدأمبكر
فعارضمههـلهاةنبهلمراداانأوفهمسملمةبئوالمنيرهاحديثلولعلهاالمالملموروثاسكبعل

الجدةبانمإالحفيلعلمايوجدعندهوءنلناساجماعةأبوبهريستشيركاناالزصادلمامنرجل
انذلكبيانوابربانهالمتوفيبينوادالموارثةووجهلداسببها3وحقذلكفيلهااالبأم
نبهاترثفبانالمتوفيااليرمنبةزثلقرااذهنتفاذارثلتوااابيثبتبةفرالجدة41رفر

بمئاثااليورثبةالنتلدفرالةلخاواهـلهاهذهلزموالوأحرىولىألمتوفيايرثها

ولمالسواءعليفجعلهفيهاليخهاسوىبينهمايريدانهأبوبهرالسدسلهاهلفوقولهصلة

أفوىألماأمبسبهرأنأبوأمارأىألؤصارىالماذكرهألماأملجدةانكلبهأولىألباامةلجديرا
إبهاسبمتلالنهاتإللىاألبجنبةنلجدأزهـىاميراثافينوباألمومةاتدلىهـاوهـوجهآخرمن

لثماصاألببببثلبدلىبالجدلالناألمجنبةنلميراثافيأفوىجنبتهكالجدلالب
شااللجدتيناليفرضىهمئمامكانبنالحارثبننعبدالربئطرسيدارأبابنلهءنءجدر

لجدةءيرهماسضاليةوالهحدةياخهماواوأاالبوأماالميريدأمللجدتينالسضةالكانهـلهة
وؤدتقدمواحدةرجةدفىكناذانكئرنواالجداتووثواماعباسوزيدوالنعنءلىوؤدروى

الذىعليهءندناولخالماالهيمالكلصلتوفيقاباللهواعادتهعنمايغتىذالثفيملان
زيهاشيأوهىنيهداالممعالؤثالماامالجدةانببلدنالعلماأهليهطدتأدرلذىوافيهختالفاال

سوىؤيماىوبثهيأألبامحوالألمامعالترثالباأمةلجداواندفعةفرلممدسالهايفرضلكذسوكط
والأموخهمادالتوفيوإلساالموأمالباالجدتانأمجتمعتاافاذفريضةاسدسالهاهـضيةذلك

أمنتوانكاالباونإمدلسدسالهاكانأفعدهماانكانتالماأنأممتفاقءولمالكقال5أب
إنفولهشكلببفهمانصفيندسالهسوانزلهبالمتوفيددمنالفهأوكانتافيأفعدهاإالب

عنمالدعنوحدنتى5

لقاسماسكنسعيدبئيكميى
كتلأنهمحمدافي

بحرأبالىالجدتان
صجعلأنفأراداصديقا

فبلمنلتىالسدس

منجليلهففالاالم
لىاتتركنكاالنصاراما

نىوهولومألت

أبوبهرفجعلاياهايرث
وحدثثى5يخماالسدس

ربهعبدعنمالكءن

بئأبابهرأنسعيدابئ
بنالحارتفيلىحمنءبدا

االاليفرضنامهن
هالكقالللجدقي

عندناعليهمعالمجهاألهي
ىلذوافيهتألفاالىلذا

العملأعليهأدكت
الاالمامالجدمأنببلدنا
وشيأنيةدالبماخزث
لهالديفرضذىسوجماة
لجدةاوأنيضفرلسدسا

والاالمالنرثاالبأم
ةكاشياواالبمع

يفرضىذلثسوى

فاذاةفريفالسدسلما

الباأمدثادابجتمعتا
إلتوفيوليصاالموأم
مالدقالأموالأبماوند

انالمأمأنتهولسنى
لهاأفعدهاكانكانت

وانالباأمدونلسدسا
أفعدهمااألبأمنت
هنالقعددفيأوكانتا
فانسواهبمترلةالمنوفي

نصفبنبينهماالسدس
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سببهاؤرلثابمئلباالماتدلىالفضهلمألفاصالعلمتفقوليةشميأاالممعالثرثالماأملجدةا
سببهالبمفأنهاتدلىن4كزالهلماذباالمبةمحجواأيف3ؤالباأمدةااوأمابةحجونتف
سعودبناعنلماروىفاالرلباكألدةاببسحالبوابهاتحبأنفوجبمفابةفراأفربالموا

اوادثةالجدأواكاسحجببهايكعجمالطشمنالدةاوعلىبهتدلىكانتكاانهاذلكووجه
واللربئلهالتدلىالنمامالالجدةجبدواليوابلمبلعاابهاجممأنفوجببعاتدلى
االمكامحجبعجهافلمباالبوةيرثهـوباالمومةثرثالنهاسببهبمثل

فانهماأواسدابهمايحلطاالبونمنونمبهناالئيوأمالماالجدتانأمتاجتمفاذافصل
فانأؤسباحداهماكانضوانهاتفدمبحءلىالسوااءلىبايخهدسدواحدفالؤمدكانتافى

يناتابوداويدوءلىذبهذاقالودىلباحجبتأودرصالتبدوجةاالمجهةمنلىلةاكاؤتلىاليراثوالماكقال

جهتينتامنكاكاذاوالبعدىبهـللةالسدسقالمودانهسن4اعنهبىامثوااكفىاوروىللجدثايئاالالجدانمن
تحجباالمأدئهمافدمنادمنعلىوالدايسلبهنالؤفالسدسواحدةجيةكانتامنفانئيننحتاةاللهرسولأنباننىالنه
أوبدرجةاالبجهةمنلقرباكانتفانئلىمباأمأهااالبمخجبأمفاكذلثاالبأمورثوسلمعايهاللهصلى
احدىوهىمالكقالبهزيدوممنأسيمابازيدوادنبنضالىجةروايةهذوبيفهادساهمىفادرصاتأبوجمرءنسألثمالجدة
اشعبىءقواالصىوايةىوالقرباسدسأليجانهعنءلىوروىالشافىعنالرواشينعنالثإثأناهحتىذلك

االماناألولالقولآلعلىوالدايلاةاثاعنالثانيةالروايةوهىأبوجنيةقالزيدوبعليهاللهلىاللهرسول
نبقطاليسهنوةالبةصمنباالميرثمنواناالمأمالتحجباالبأمفكذلثاالمأمالتحجبفانفذهالجدةورثانهوسلم
تلدالجهةمنباالبيدلىمنآلاليسمقطاالموةجمنباالميدلىمنوكذلكالحهةدإكمنببايدلىاالخرىالجدةأدتثملها
اجمهورهـذوءلىتسانقاذافرصنهاانهيعنىالسدسذلكلهاؤيماسويفيفرضوفولهللؤةاالخطاببنعرالى
ماةهلءلىوالدلبتهاأطعهةطعهىوانما3لىالنالشاتلىابانسيرينابنوروىقهـاءاةاالفراثضدفىأنمافيالهاما

أهلمنتليسهدةاأنثوؤدلمجبأوثسضاالبهيهونالالميراثالجهورانايهاذهببينمافهواجتمهيأفانش
بردتيناالاتابنروالميراثالكقالصافرضداترثأناالقبفلمالتعصيبولهافهـبهإتوأيت

الثبتأتاهحتىأبوبهرءزذالثسألثمالجدةإورثوهـعليهاللهصلىاللهرسولأنبلغتىالنهاحدأنعلملمثممالثقال
الخطاببغمرالىاالخرىالجدةأتتلهاصمهذفأنةالحدهورثانهلموسهعليهاللههـلىاللهرسولنءنمنذينورثءيرجد

ثممالكقالؤثولهاوأيفكاخاتمافهوبيناجتءهتشيأفانهـائضاةاأنابزائدفيلهامافقالوماالىأالسالم
دإتءجمىامناليرثنهاكاقالوهذاشايوماالىالمااللنمنذغيرجدتايئأحداورثنعلملم

اللهءلميهاللهءلىرسولأنبارزكأوؤلىوؤهـلهذكرذلكوؤدتقدمحهماوأمهااالبوأماالمأمبنجد
لمبىاأببهرأثوهابخونألمياقذدولاالبأصدةابءيراثاليثبانهبذللثيربدالجدةودث3و
دسالىولانمالحافالعرالىتاهالتىوالثانيةماأموهىءندهالجدةورثوسلمعايهاللهصلى

والحقنيثبضلموالجداتوساألماأموهىينؤثوفافيهجتهافانؤثولهابهخاتفأيت
ابههالحكماختصاحمطذلكءلىفدلبالتثنيةكرجدتينذوانمابالميراثللجدةائهقفعرفيذكرهن
ذهنظالهيديرأنليكىلكذفىالختألفامنمناماؤدمعغيرجدتينورثأحدانعمولمماكوقول

مالفهصناكانبهلقائلابالألنذحأنةانهلميبلغهولكنهمسعإلوغإوهدنايراهعازأنوانعاط
الىاالبأبأهاريثتوسبلملواحدولذلكاؤهـلدونةلجاابقولفيرفكانينفذالحملا

أندأرالكاؤدماولسليةلقوبايسثطرقمنعباسدنالىاألماأبأميثوثودوحدهللهاءبد



عليهاللهملىللهارسولسالظطابابنعرأن142يدبنأسلمنىعنمالكبصيىءنحدثنىلكلرلةاميراثم

ماعنتلميثهعباسوانمسعوبناعنذلكمنىمارواناالئمةمنأحدعنعندهلميضبتذلث
وأحمعلمأللهوا

كلآلالكايراتهـ

لهفقاللكأللةاعنوسلم
عليهاللهصلىاللهرسول

ذلكيكفيلمأءنوسلم
اصيضافيفتتراالتىاآلبئ

ل4النساآضسورهرلةالعنوسلمعديهاللهملىاللهدسوللاظطاببنمرأنأسلمذيدبنعنماللثص
عليههحالمضاألعيمالكضسورهفي2امعيضافيزلثالتىاآليةذلكمنجمفيكوسلمعليهاللهملياللهدسوللهفقال
اختألفالالذىعندناعنأنيسأللمجتلةالكلعنلموسعيهاللهلىالتهرسولعرسألانفولهشالنسا
عايهأدكتوالذىقيهىءندر9وأوالمورئينالورثةمناالسماهلىيمممعقسألءنأىثفىومحهالميراثفيمحكم
لىكاللةاأذببادفالعماأهلاصفةاهذهعلىالموروثممدلةااانوهذايقتضىالولدوالوالدمنلةلكللىابىءبأسومرواأب

الضاآليةفاماوجهينعلىالوارثينمأحنءنالعهؤالانيقتضىالصيفآيةذلكمنفيكيموسلملجطاللهصليوفوله
سووأولفيأتراتيلوفدةأعمواللهالحالهذاعلىيورثألهظاهرأةأواهيلةكايودثرجلإنوادوإلتعالىو
اللهتباركقاللتى51النسالورثةاسملةشالان
لدنواناواءاكودةآضيفيتاافيترلتالتىإاليةلكقمنلميهفيكوسعليهاللههـلهوملة

أةاهيأواأليورثفلهاأختولدولهلهلدلألسؤاهيانرلةالفييفتيماللهفلضفتونكلىاااللهاربدؤهـل
كلفاأخثأواخولهؤيماالساءىصوفيعبدافدهمابربنشأنفيزلتاآليةسذهواسورةالىآضاااليةماقىكؤمف
فاندساسامنهماواحدوأبوبهرماشينوجمىدفىوسلمعليهاللهصلىفأناذالنبىمرضتحابركالالمنكدرعنبئ51دوا

ؤثمذلدرنأكانوأخواتولىهالىفيأصنعكيفابلهيادسولفقلتفأفقثعليبأؤفتوضهأفلمعلىوفدأءى
هاذةالثلثفيشركاوروىثأشولهولدلهامرئرظدليسانلةالكافييفتيماللهفلفهونكدثالميراثفنزلت2ية
ؤيهاالزثالتىاعالآلاالىكارلةضافئيمثاللهلةيسصءتونكلهسااسورظكةفىلتخرآية7أنءذالبراعنأبواسق
بئالىرماالخوةببلدناالعلمأهلعليهتأدو3والذىفيهاخعألفالالذىعندناالمجتمعءلميهاألهيمالكقالاص
اكااليةوأماولدوالوالدوانكانوتعالىئاركاللهقالالنبماءالتىسورةأولفىدأالتىاآليةفاماوجهينلةءلىفىالان

النساءالتىرسوزةفى3مفذلكأكركانوافانالسدسماواحدمنكل51أوأأضولهأةواهيلهمكايورثلرا
ؤيهاوتعالىثباركاللهقالالتىاآليةولدوالوالدوأماجمىنالحتىمالفىاالخوةيهاةالزثالتىولةلافهذهالظثفيثمر
يفتيماللهؤلىفتونكيمتواصانرلةالفيففمثافتهؤليستفتونكفيوتعالىتباركاللهقاللتىالنساءاآضسورةفي

كؤميازانحاافىكاالثاثانمافداثنتينكانتااالولدفاننلىحانوهويرتهامافىكفلهاذمفأختولدولهلهساالث
ادأختلحلهولدلهلشعايمكنصولواللهفلىاأناعاللهبيناالنأيينحظدصاالؤشاءفالذكرهثلإءوةكانواوانترك

يرخياوهوكماقىزمفلةيماررفىعبرثونولالىءناصهـهتاالفيهافىتا3التىلىكارلةافهذمالكقال
كانتانلهاولدةادلميمعالالوالدوانعاليرثأحدهمامنالعماءعنايهئيرصنضربينعلىلةالكلىانالكااذولق

مماانثلثانمافاثنتندذكرائأساءسورهأولفيالتىاآليةههحمرونماوذلكللومكاالخوهسفلواوانفيالمولو
ماحدوافلكلأختأأخولهمرأةأواكأللةيورثرجلوانكانفقاللىكأللة111ؤلىتعاللها

معلافالذخانعمفىحاالأيهبزمننواوسكأالسدسفلهوأنثاهمكرهمانفرمافتىضاصةاألممناالخوة4فهؤالالسدس
لمحماللهيبفياالنثيينحظويرثوالءاألباالبئوابئاالبئاليرثآلهنايمامنالثانىوالوثاثاشكاءفيمفهـذلك
ى4صكل4وازفلىاأنفيهاوؤدضاللهانساءارهفيآضالتىاآليةمهحوذلدماتفمناالبنوبنتأتدوالامع

ذهؤمالكليمعمخالفسالتىآلابنصالؤاالكأللةفىرفعيماللهؤلفتونكففاليممتأوضاالىكاللة
لكأللةاالجدفيمعولدفيرثونيهنلماذاعصبةاالخوهفهالتىقكونالكاللة1سادسمنتتىيم



معاليرثونواالخوةالسدسلمثوفيولداكورمعيرثانهوذلك342منهمبالميراثأونيألنهضوهامعالجديربئ

واالحماعاختلفواعنداالشهتراكفلذللثولذكراطععمفالة550ادالعنداأنثاشيأالمتوفيلدذكور ميمسالألاللمرمهـكاطونكاحدهماكعف االاليرثونواألولينوالفرضبالئععيبيرثونوالأن11الذكرخظنصفمهملالنثىنأل
ولهوةأتوفيذكووولدامعيرثانهلكواللميراثءكمأولىالنهاالخوةمعكابديرثاللفرضمعالسدسخدهـو

اللةهالففكبولدالمتوفي

اللكوخوومع9خولجمدثوتواهمنصامعنجوكوللرربولدانعوفىالإلانةهـبهرلكالالجدمنينالميراآولىةخاصمعاثالةيأخذ
خالياخذالتاثفكيفالمتوفيولمعسالسهياخدهوطونكاحدهمالكهفشيأفيالمهماهصيأخذونبنواالمو

الميراشافهومكانهومنعيمملوةاالبحبفالجدهوالذىالئكمعهميأخذونبنواألموهـهاالصالذىودفابالثك
ظأخذدشاألمأخذهالثلثالجدلميأخذذلكولواقأجلهمنطواةسالشلهمكانىبالأولىاإلممهاألخحجب
االجدوكانلألبهـةاالمنالثاتبذلكأولىهممالاالخوةنوكابالفىسةاالارحيرمالمءكوالميرالثانههألموت
انهوذللثالميراثعناالخوةداليحجىاالطالكاوهذاكطلالمإالخوةنلذلكهوآولطالخالملهمإنبالذىأولى

ولوألنهأجلىسقطوإمن

ممعاالخوهالبرثفرضذالنهالسدسلجدورههماالبنوافيهـاالفيومعهاليرثوننآلتامعالثلثذكأخذالجدلم
لالشببيثالتغعاالهـخوإالعقيححصاالبفرضفرنكنآفيبيصقوواالخونئعمالتغصلنةاالخأخذفاناألمبنوذهأ
الىالثاثعناألمصحجبثمالسدسادعليمايببالثععيرثواألبالثاثبالفرضزثاألمانالخوةاالىعيرناميمما

االبوانلماورثافرضواالذاسدسابردالىوالثعصيباالبءنجبكايكاالفيالسدسلالموهتاوكاقلالب
وكانالسدممبههذااالخوةمنأصقكاندابحالهذاكانفاالالمباثصرةوالوالدةواحدوورمببمنالثاثبذلكمأولى
خرلمعنى3الثاثعنبهممجبمنهعهمأوكانمالثكءيرفيمعيماذالميهنبالئكنهمكلقأأرماالجدنولألبهـةاالت
االخوبينويلنهوالفرقلالبواالختواالملالباالخوةمنابالثكأصلالماالخوةهـانوبذلكءتاولىهو

البواالمامججبونالخوةاانمهمبهأحقالبوالسدسالىانثكامنالمابونحبالبوفيالألماالخوه
واالبعنهمجمجبؤوواالمالربهـةاالمعلثاتايرئوقملوةواالخىمعهفأليرثونحمحجبهمءلافيماجاه
لألباالخوةمججبونالذبنلألماالخوةالجدمججبالنبهأولىكانفلذلكمعهئونؤلمألمججبهممالكعنمجيىحدثنى

السدسالىالثاثاالمءنمججبونالذيناالخوهخاالبلةشفكانالثاثذلكعنواالمدربنءدعدبنأيعن
الموجدواخوةزوجوأمؤبهافريضةلموكانتةمسئلةنبهأحقفكانبهميحبواالبعبدحزمءنفيمحروبنا

النلالبلألخوةئوالدالثلثوللبالسدسولالمالنعمفللزوجأنمالكفذهبالبواخوةقىالروظةفيارحن
مبهءفكانأحقلألمءتاالخوةوالجدالجدلولميهنضبهأحقلألباالخوةمولىعنأخبرهانه

اوءمهمماطءفيلهقديمادفاللفريشكان
تشفالأنهىهىبنا

بننداعهعنصمبنعرودبنبنأببمردبنصيعنمالكعنيكحيىحدئتىصالخطابنلساعندعرصا
صالساعندقالكنضأنهىهيابئلهيقالفديمالقريسكانمولىعنأخبرهأنهقىرحنطآلىلميايرفاالظهرقاليفلماصلى
اؤفسألءالعمةشانفىلكتابكتبهالكمتابالثذلميايرفالالظهرداصلىةابالخطبنحرلكمهاالكتابذلك

اردظأالثمكعرإصقوضهيكنللهعألىممرللثشولكتابورعمادصحعفافربمابمومارلكصنهلطألله3مبحبرلوأوفرألؤنسأذلعمةاشأنفي4كتب 0005لهفأناهاونمعمحبرءات

منهاليهألذلداالكثابلملألةاليرفاباؤهـلهشالنرثتورثللعهةلمجبافولثالخطابفبهأوؤلىيمفدعابتوريرفا
صنمبنبكرأبىمحمدبنعنهالثعنوحدثنىافركافدهيكرضلوكاؤسوارثةالقلورفعيكقالئمؤمهالكتاهاءخاذلك

ثوالقىجمباللعهةتورثولةالخطاببنعرأبابهتيرايقونهكانحنهءا



واليةفىببلدنالماأهلعليهأدكتوالذىفعهاخنألفالالذىعندداتمعءلمعهااألميهالكقاللعصبةاواليةميراث
بنووالموالألبألخابنىبنبالميراثأولىنألب342واألخلالباألخمنبالميراثأولىالموالإلبالخاانلعصبةا

االبنااأللإللألواألماالأنيموقولعلالصألةالعمابةيالحعمورفةالمعقبهذاتالوةذلكخصانهملقيويسفبر
احبنوبمنلألتمولىومحوذلكمنفماظهرإليهمأنبشاورفأوادذالثقبلامماخنىءلميهحكهنهذاليهحبفدتبين
ألأهلنالعمةاسقاطبهيريدأنمجتملأفركافتهرفميكلووؤهـلهأوالتووالقدحفيذلك

واألبلكنيواأاللماالخعرسنةفييقويباتوالمشاورةابعداالسقارةألفرالودانةلودضىتعالىاللهوانالمواريث
والمواالمألبلاألبأمنبههمأميمامعفااللمبرهآذلكذلكفيالعيوابجهملهاويرالميراثوجوبوسائرالعمابة

أولىواالملألبأخواألبالىارؤهةبذلكأرادأنيهونمأليفاقيوحقاالميراثلهافىلطجهنأديهبطلوأىاجهادا
لالباأء11عايهاولملمالميقرثلدالبطافةلميرضافتهاوانأونفيهءةنلعهالميراثانباتافنعاهاسواه

لالاألالأوامنماألرذوىمبراثفيوسيأقاثاةالعهمرمنعبمفمنالمعروفأناالصوابهايرهم
أءىألمحوأولممالكبةواليهزيدفيثابتقالوبهذلكعرمنعيوبىعنفاكالعمابةفيهااختامالتىالمسانل

واذالمنىاأليبوبوتبنوالبنتهمرمإلمطووألوحنيفةلظبهوممسعودتوريثابئعنىوراهعمافوا واظالةوالعهةاألممناالخوةوبنواالبمناألخبناتوواألماألبراالخبناتوتاأل

األامنلالأألىألالبأبنتانمانقولهوالدليلءلىاألمأأموالجدةوأوالدهمالأخواالبامماواظالامابنات
ةىتأتذلثأصلانفردتاذاالزثأنفوجصافرابةلهافيالمساوىاالخعالترثشخصالبنت
صئمالدصقالانفرابةفيغيرمساولهفانهواألماألبمناألخمحاألبمناالخهذااعلىلزوالمةاله

ميراثمنعنهستلت

نحوهذاعليفانهالعصبةالعمبواليةميراث

ينازعومنلمتوفياأنسبارململأعليهأدركتوالذىفيهاختالفالالذىعندناالمجتهعليهاألميمالكقالص
فانتهعمنواليثفيبنىمنبالمبراثأولىلالبواالخاالباالخمنبالمبراثواالمأولىلالبإالخأنالعصبواليةببلدناقى
يلتىمنهمأحداوجدتاالخافيبنىمنأولىلالبوبنواالخلألباالخبنىأولىءذواالملالببنواالخوواالملألباالخ
يلقاهالأبالىالمتوفيأورواالملالبأخواالبلمراواالمباالبىلمأاهنأولىلالباالخبئبنواوواالمنالب
دونهأبئالىيمنأحدلألباماوابنواالملألباالبىأالمبنىمنأولىنالبأخواالبماوالالباالبىأاهمامن
يلقاهلذىيراثههـجعلفانهمبةاميراثمنعنهستلتثئوكلمالكقالواالملالباالبأبىأاالبعمنأولى
منونداألدفىاألبانيالىالمتوفييافيأحداوردنهموجدتفانعصبتهمنواليتهفيينازعومنالمهوفيأنسبغوهذاعلى
فالقذنكفوقالىياقاذلمكفوقالىياقاندوناالدقاالبالىلذىيلقاهميراثهفاجعلدونهأبالىأحدمنهماليلفاهأب

لجفوماحمععاالىالهمعمعأوجدوافقطأبفيافانكانافسبافيجميعافانظرأؤهدهم01ممواحديسأبالىهـنهيلةممموجدقهمفان 9عددمنونوينسيئمستووجدثسموانوأمأببئاكانواناالطرافوندلهلميراثالفاج
النسبفىامأفعدفانظرفاجلوأمأببمنىأوأبجميعابنىلمكلوكانوابميعاالمثوفيياقوالنسبواحدحتىعدداآلباءالى
فقطابابئكانفانوأخوانماهنهمسواهمنوكانواالملالبأضاوالدالمتولىموالدبعفكانسواءواننهمببماالميراث
دنلهالميراثفاجعلاللهأنلكولالباالخبنىدونوأالبيهالمتوفيكاألبتىاثافانفقطالبيسهالمتوفيأب

مجداذانأالطمافشعابمثئجماللهاتاللهفىكتابببعضأولىبعفهماالرحاموأولوقاوئعالىتبمارك
الميراتفاءهلومأببنىأوأبجميعابنىممهمجميعاوكانواالمتوفيياقوانممبعددواححتىلى1عدداالبامننسبونوسمتوين

أءلبنىلمبراثافانفقطألبيهلمئوفىادنماهوأخوأامغم5سوامنوكانالموالألبوفيالداواأمإورضلدواكانوان8سواببمهم
عيمشنبللهاانفلهافيكتابببعفلمأولىبعفمامالراواولودقالوتعابادرللهتاانلكولألبالخاشونىدوأمهالبيهلمتوفيإ
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كاانفرتاذالميراثاالىبهايدلىاالمالنلالباالخمنأولىواالملالباخانوومماقالوهذا
نوانمؤلهافيلمبراتسادأحدهماوكدلدانةاأفويجتمعاكاناااذنفردااذاألببالدلى

فيوجدتمنجنبةيتؤهـباطلةلصراثافيهإبااالمكانتلماانهاألمبراثافيلهالمدخللألمامأ
واآلملالباالخنبةوقديقوىالمالجميعميراقطالىسبباتكونالباذفوادهاكاراالمجهته
أوأمحاماخوةالمجيعأنيهوبئمثليلميتائنلدرافيالثسالمعوهذالمالاجبعقفبسض

معخثألفهأاأحدهماوجهينكلفذنكمددبتلفتافانحدةوادوجةفيعمبقأودرجةفي
السباباختألفاخلدرصاتاختالفامافأسبابالااثفاقمعختالفهااذلةاالسماباخئألفا
بالجدوكذلكلرنواالماتميلىباألبيدلونكمالأفربفاالخوهاالهمامبنىوهماماألعألخوةف
هـوباألبيدلونالكهمأوالبوأمالبكانواخؤاأولىخوةالانفدبابيدلوبئالهمامنوا4

معاالباخوةامألفمادرتواختلةمبنىءمأواماأالجدوانكانوامنأؤسب
الىلميتايلتىمنانمالكقولوهومعنىبالميراثأولىاالباخوةاالمحامقانالحداخكلةاألعام
واألمامألبابالحدأببدلوناألعامأنلكذومعنىلقلميراافلهمنهأزسبابلىاغيره5اليافاأب

أبعدبابلىأدمنوندالميراثفلهباالزهـبأدلىبنوصداألبدأدأبابدلؤابخوةا
ءافيوسالألمفلالخالبعمفيهـاوألماوأالبمهـأبئحاالومنقىكمسئلة

الميراثفيلهالحعلاظالأنذلكووجهواحدةدرجةفيابنلبهمماالبالسويةالخالالقو
حدواسداآلخربسببوابانيسالحدالوارنينهـجاواذالسدساطهـبالةيرثالرمواألخ

فانتأئبرهالبفيءمواآلخراوأمالبفيءماآحدهمالعمابتىواحدجنسمناسببانانفان
أخواالمأنيهوقهثللهسينجىمنببانالىوانكانالواالسببذاثنلىذواجببأن
لفرضىابسبمامافيرثواحدمنمصوليرثأنلسببينتأتيرافانالمبأخليسبئءمامعهمبئوا

أخوفيالميتولوقىكمسئلةأءلمواللهإفيهيههتساوبالتعصيبالميراثبقيةفىيهيساوأوالثم
لاولبقيةيماببالنعمابئءمالذىاالخيرثانمهـلينالثلثلالمباالخوةلورثاغبئاأحدهماالم

فانهنئىنفانأواألنوثةكووةبالذالوارذاتحققاذاومسثآلماقدمناهعليوذلك

وءيرذلكءنعليهامالةواوصالتهميراثهالذكورفيمحممهحتكرهبالءرذفامبالهينظرالى
بناآلفقدلمشكلاوالخنثىماؤكلبالوانالمرأةحمذالثفيعمهتفرجهمنباوانأحكامه
بالءثماجيعاوانطابىأببنعنءلىذلكروىوأوالالبولدأيبهـانظرأجمسفىالةجمألى
أةعيايراثؤمفوجلميراتأصفلهأنعلىسائضلةاأطلفقوالممئمكلاالخنثىاذؤ5سوا

مىاتاةوؤداذللثفيلعماأهلبيناصتالفالكالببناقاللميراثاباعأرنألثةؤلهوحدههـدةهـافاهـ
للعميحصبعةسمنهـأضيضفىفانوابناصمائبناختاوقىكتوفيمنمبعففقالالحسابفى
قالمنكموثألنةحوللعصهمانسئلختنمهمفرقالننهموكلئألثةولخنثىبعةأر
ذلدأنفيلصوابوااطسابفىغلطكلوذلكنألثةوللخنثىخمسةحصألنيةتمامنتهمإفمفر
لكلاننينمنذكرانهأنهثماءلىففرفيأنثىأنهعليذكروفريضأنهعلىفريضةفريفعتينملتة
حدفاضردواوالونثىانائهللذكرتألثةن4أنثىأحدهماأنعلىيضقماوفىلنحفامنحدوا

مابعدلضليكوناستةاناأضعفواغااثناعشرفذلكةاستاأضعفثمستةفذلكائنينفيئألثة
واحدفاصكلماذكرانأتاالئىءمثرءلىازسمثمحصهؤصفألنيثوافالتضعهمنماواحدءن

أسوأحالتيهماويصيراوهىببهأنثىوالرةنهللذبهزمماكونأنثىفياأحدهماأناءلىهـفساثمستةمامن
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لتينلحاابينماأخوهويعطمأسمسةشلثوذصالتيهشطرمابينىفيعطةسةالتحاأففملفيلهما
مالكقالصأعسلمواللهيةدأنوثتهغاجمالوشأخيهورة3ذبحمالفقدالنهسبعةلكو
األخفيواتثبالميراواألمبالفىاألبألبماكلنوأولىواألمبالاألخبتىنأولىاألبلجدأوا

األخبهسجباألبالجدأباانماقالوهذاعليئلأهـالىابدبوالءامنأولىواألمبالفى
سوضلةالأمالنهاذافماقءثماواألمللمدباالخمنبالميراثالجدأولىأنوذلكواألمالوب

معهالجدورثفرصقعنلمالافضلذااشيألكمنهاالفيحاإلخواليرثدسلمااالبنمعيرثولذلك
مججبلمفلذلكاالفيعرووالجديرتأضبهببعواالخيبااله4حمدواكلاالناتعصيببااالخ

التىسبابهأسهلقوةالجدجبهلكلذتهأهمبفألياالخبئاوأمامميباكاآلخرءنأحسدهما

النهاالمامبنىوواالماماالخبنىنأولىأيعنافانهالبفأماابوأبألبالجدأبىايماذاويرث
فوفبممنبعأبلجدفكلاالباأباهكامججببمجبمنهفاالبشدأبواوأهادذالجدكا

للهأعموالفربباقدسنماالميراثاالنتهمنكأبمجبناصأن

معخبالجدفكانكاالانمايدلىلبماأنذلثووجهواالمالرباالبىألعمامبنوالجدأولىؤصل
اليععمبأختهالنههـىبالةاثسلعمامبتفاناوأيفعدمهمعلمايرثومعهيرثلمبهلىأدلمااالب

قوىمنمميبلجدبالتامعندايرثواأختهمبالينهالصيبهثلفمفلجدامعاليرثالخاكابننف
البناق4واالدنواكاالخفاصىيثمميبحتى
اليووثالوإلأنذلكووجهلموالى1بوالالجدمنأولىواألمبالالخادنواوقولةفصل

االمالبرئونالجداليبامنمتأمحضثاواقواألخفروضفيهوليسبلتعصاالبمحضا
دخلالهالنهالوالءفيالجدبالفرضىئعصيبواليفوىالوالءفيسيهمأقوىنفبالتعمب

بالتعصيبوتارهبالفرضتاريرفينوانالحوةامنبالوالاحقفانهالباوأهافيههـوضألة

وحمبهاليدلونالجدفاكمولألسبهذلىممنيلكبذقأنفبهيدلونهـةالاالنبهماوتارة
برتقلرذفيمالمتهفدمستلةأعلمامبدواللهمعالعامامبخهـةالا

إالببهازأنعلىذللثوروهنىههـمبيادأحبهملبمواريثهمفيملفليذكرالهكتابااهذافي
لستهوابعةالروالتألثةوائنيناأصولسبعةامنبحساكخرجواكرذوؤدتقدمستةافروفا
لىاثفماعفثملمسائلاهـلأ5ابثعداالئنيناأقوذلكوعشرينبعةالرعهثرواىألواانيةبوا

وانكانثائنينمنىفافمأؤضفاونومالتىدصةالمسئلىكازتئاذاثمانهالىتفماءفئمأربعة
منصاالفأومافياهةؤومايئأوثمناثمنانتوانكاةبهأرمنىفومااؤمةبعاأوكومافيبعار
أولهئانىاواالصلالصلينباحداههااسالخضماصعولاالااليدثالئةاهـلالاوهذهنيةثكا
كانفانوعمثرينبعةأرالىعفيضاثمعيثراثنىالىيعافثمستهلىايفماعفشمنألثةءق
صهاالختعاتعولايمماالمسمثلىوهذهلموثةنلمستلةافأصلونلتانأوئاثوهابقثاثلمسنألافي
معثلثدحرفيهانوانستةمنىفأوسدسمعثاثؤمفلمستلةافيكانوانالصلينحدادا

هوهذينثسوعمنأربعةةأوسدسمعثلثنهاؤنوانائتىءثصرمنىةدسأوسه
4بهلىالىفهىتعولثمنأصيالىاالمسئلةفامافبهااألملينالجماعهـلتالثالثلإساا

ألخهاعلىالالمسائلروءىأوخالفرزاتسعيتالىءشرةفاذاعالتوءمثغوئسوثمانية
لمسلأصلكانواذايةكداالوهىالغواءيهاوليمىفحيمفبهثسعةالىذاعالتبفممديهاواعالت

الببواألجدوامالكفال

لالباألخبتىمنأولى
كااممأامنوأولىواألم

لميراثالموالالبألبا
أولىالموالألبالخابئوا
الموالىالجدبوالء4ن
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منلمسئلةاأصلكاناذوامممثرسبعةلىعمفرواخهملىعاثروانالئةلىاإتعثرعااثقمن
وصاوأختينزلمرأةالتازفاذصمثلىيةلمنبرءاوثرينوعسبعةلىامالتوعثرفيأرب
الىوئعولستةفاصاالمنألموأخهينزوباوأهااذازكتسبعةالىولوستةفأصلهامنألب
ومازالمرأةذاؤكتواذمسةالىوتعوالستةن4اثاوأماوأختافأموحاوجدازلتواذاترفانه

والرموهوئألئةالنصفللزوجعهثرهالىوثعولسثةفاصياءنتمفثراخواوأماوسهق
كرهاوفدتقدمثحرةادتعوللثافااواالبمالولرختينالثاثللدموالدختينالسدس
ثرنلزوجةعاثنىأصلهامنتمتغراخواونالثزوجةوترررجلواذانوفيمستلة

ولللىخترشتةأسهمالنصفواالبمبللىوالفىخمتباشينلسدساموالوخاالبثألثةبعالى
االءنأبئابمةوابنةواوأبويئاولمرأةاولوخلفتعمثمرثالثةلىائعولبسهـمينلسدسابللى
ةأسهمةبىالنعفتبنةوناأسهمبعةلممدسانأراينوللوبوأسهمبتالثةبعالىعثصرللزوجإتنى

ألبوأختينموأخئينبوفىرجلجلفوعثرخسةلىاهـلتنباتلسدسااالبنوالبنة
بأدبعةلتلثاالومخةفيولللىمبنبسمىلسداةوللاسهمبتالثةبعلراعمثرالمرأةنثىمنلهافأ

وثركجلولوزفي8مسئلىسبعةءهثرالىتعوليأسبماتيهانانتلهلربولالختينأسم
بمانيةلسدسانابرفيولملماسبتإلثةفنالرأةفيوعمثرأربعةمنائيهأصاواوأبوفيزوجط

فيوعمثرسبعةلىاهاتعولعهثعرشمستةلنلتانابنتينوللرمأس

لمسائلائممجفيفصل
تصحنهجذطوءهـلهالمهستلةاأصلفيمهمساعلعهمالتمقممممنعددثضربانوتعحصها

اليخقمممتلناولالخوفيلنصفاوجللزافنينمنوأخوفيأصلهاوجزمتلوذنلثلممممعتلةا
لمستلىفبكوناحتهنهبعةأروهواثنانيهونلمسنلىاأعلاتناناوداعددعايهمافتضرب

وصاوأضاقولؤلميهتواحدمنههاسهملكلمينبسمالنعضخوينوالمينبسمانعمفاوجللز
بائنينخامافيعدعليمالينقممملنصفاالختواوللوخمسلنمفطاللزوجافنينمنفأصلهاوأختا
تأللنصفاوجلمشلىتزاءمنهائستةتكونثالنةفيلمستلةاأصلفهضربختهماالمثللهألن

رثةلوادعدفانكانمسنلىأعلمواللهالنثييناحمظلذكرمنلألخثواالخاببندشقىثالثة
كالطأومابعوربعوأوونلثأونلثفنعولسهـامهمنعفملعددطونانمثلمالمفقاموا
منهتخاكساوعولهالمسثلةاأصلفيجعارالضربثمذلكالىفيردعددهمصأهامن

فالزوجثالئهمستثمءنأصلبنةعهثرابعةاوأروجماهوافيزتركتأهمياوذللمأمثلالمسئلة
ن2فةتوالكنعايهنمممالينةللبناثماتاسولتلثاناويبتىلتاثاوالتعيبسفىبالة

نهاوعمثرفيااحدنوهوثألمسثلالأصلفيوهوسبهعددهننصففتصرببالنطف
كتلفةدعدالمستألمافيلطكانمستلةماعثرسمبعةأروللبناتبعةسوجلزلمسئلةاحتع

لكوذلمسئلةوعولهااأصلفيبهفاضراجتمعفأبعدبعفهافيالعداافاضرباسهاالثنقممم
لمسئآلمناألبأختاونألنينوسبعةألمأفوثألثينبعهوأدنسوةبعأروخلفنرفيرجلمثل
الئنقهممسمهامبعةبأدانتلثوللرخؤةوالترافقعلعهنالتصحبثألنةبعالروصاثعمثرللزاتى

بعةأرفيأربةفتضربوالتوافقعايهنالفنقهممثمانيةلتلثانابالفىولوخواتواللوافقعليهن
لمستلةاؤمحنهاجتاخلمستآكاافيبتهفعرمعاصلحاونألفينسبهةفىبههخعضرافاوثألئين
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خربأوأؤلمثاألجمؤاءنمفن4شيميواؤقءددساءاممءإيهمالتنةننفانءسئلة
تحافابعضفيلكزبعضبتضرثم3ممياامدعدوؤقذتكئرأأوأذللثنأوأفل
نسوةذلكثألثمتالالمسئلىمنهتحجه1كانتءوالانوءهـاالئلةالمسأصلفىبتهضش
سهامثألثةبعالروحاتعهثرلزانتىالمسئلىتنأختاألبوثالثونواثنانبعةءمثرأضاألموأر
معاجمأسهماليضقمممبمايةنلثاةااالربوةوالرسهامبأربعةانمهاثمالخوةواللتعايممينة
نوتوافةايهنتفسمةالمأسميةدفاؤالثلئانوالرخواتتسعةالىونفيرجمفاتباميوافقمو

ونمانونبعةأرنذبثجعةسهفيثمبعةأرفينإلفعربنهةبأدوذلكننلىاقفيرجهباألممان
لهلمسمئآمنحئا4ووسبعونومائتانألفعشرفذلكسةلكوعولهاوذصلةإصالأفىئم

يوازقااامههااياااالءدادبموافةثفلنكائلةسصوثمانينأربعةفىلهضربلمل
ارجعالموفوفللعددتهامواؤةاألءداداألشرالىوارددداالءدادأحوؤقفاوؤفبعفمهابعضا

ثال4وءولمااألمعلفياجتمعومااوفوفلعددااعفىجتمعاماثمبعضفيبعضدتسة
عشراثنىمنئلةإاأختاالببعونوأوةوئمانهألمأفوئالثونوستةوةزسهأردعذلث
عايهمالثنقسمأسهمبعةدارلتاثاالرموةوالرن3واليواؤةعايهنهممالينةبثألثةبعلراوصاتلز

عايهنهممالثنةنيةثمالثاتانابالوألرخواتسهوذلكربعهمالىؤيردونخبالرم3وتوافة
دوتلستةافقوؤفوتسعةوستةبعةأرإمعةفعبقىلستةوذلكنثمنالىونفيراكابانفقموتوا
نتا3لستةانصففيبعةاألرفنصفتضربثابالثاثفةتواحةلؤسهوافبالضاستةافقتواةبصاألر
خمسةوذلكالمستلىليهاتضربهاؤيماعالثثمونألثينستةنوفوفةيراالسعةفىتضرجمهاثمستة

ضةسهفيلهضربلمسثلةالأفيئثهلهمنكانلمستلةاحاتصكلبعينوأئةخممطنءمثرت
مائةخوةوللوءشرونواحدسبعةلكلوئمانيةمائةونحوثألنينستةفىالثةهـةهمهلكفي4ونأل

منكاننومستلالةواحدسهلىكلنونوئمانيةوثمامائتانخواتوالونووأرةوأرب
ددساؤهاوانكانأحدءأحدهاءنأجزأيةامتساواءااهمهابموافةاايااالعدادبعدردك

األجزامنأوءيرذلكبعهرأوأوثاثنصةأنيهونثلالعدداالخرجزءنالىمنآسباءاالجز

األفلينقصجةأوؤممداألؤلكثرءلىاألينقسمبأنويعتبرذلمثاالقىءنسبهزىكثراألفان
والداحاللميالكنءشامضكذاثلىءناالخرفانيساوىحتىلىةاألفليدعلىفيأوخيهكزفيةواأل
انالنكلعمثرفيافيخلةادسةفاظمرينآلضعمىواكألعدديئأحداأنيهونذلثهثال4قي
أفنتهالعشرفيامنةهاظنقصتوانونالهاثاألألنةافعلىزدتوانبعهادىؤاان

بلتوافقلماتصنألثستةينلعهثرانفصتءنانفمهاالنكتدخللمفيسعثمعسهةولوكانت
تةوهنسوةأربعذلكهثالارأءثنالثةىوانماوالخسبعابرامسبءوالاننانثمابقىث

المولألخوةفقهنوالتواعايهنالتهقمممسهامنألثةاتللزوتاأللبأصوستونبعةوأرالمسأطعم
فصارعددبةثماوذلكننلارجعنؤباألثماننفقوالتواسمءإيهنالتنةسهامبعةأرلثاثا

فيبعةندخلتجداألراالضثمدهماءنأوبفيتبعةأوبعةأراالخوةددهـنومابئاتوالى

الممئلحشماونوءهثرفذلدمائةوعولهالمسثلةاأصلفيفيةاالافمفربءزىؤةنبال
سامةبارلألمواالخوةنبثمافىهومضرمأسإلثةاتفالزوانيهفىلهضربئثلهمن

نيةنمافىبةمضرو
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يامأنلىافياألعدادفالتىفيبهوأرالسهامفيثألثةسبعللمنالتصحيحوالبنكفصل
فتضربيمفةوالتواعليهماوالتنقمممضربالىفالصكتاجعلعهمصعةمنةفريقكلياميىتكمون
فيعددهموفقفتضربوتوإفقهمالننقهممةأنوالتانتعائلانوعولهاالمسثلفيلمعدد

طونأوباؤيهااعنأحدجزىةيةوسااألعداددفأنتكوناالعداوأمافيلهاالمممئآوع
دادكتلفةاألءاوئكوناألفلكئرءناألهشىؤمنهنىاواالضداخالفيأحدالعددين

ةكتلةدألعدااوتمكونلمسبلمااصلفيجتهعاماثمبعضفيمهاببعضهابعممافتضربفقالبوا
تضربثملهاالجزءالموافقداداألضالىترداألءأحمداالعدادئمتوتبعضهابعضافانكبوافقو

أصلفىبتةفعرجتمعاالمؤوفالعدداخجفيجهمعاماثمبعضفيبعممهففةبالمواجعلراا
وللكوفبينلتعميحافىالبعريينطريقةوهذهالمسئلةهنهتاجتمعوءهـلهافاالمسثلة
ينظرن4والعندبعضئناهـبأةأنتكونلعلهالىئعابلها5شاانذاابعسنذكرأضرىطريقة

وفيقاكباللهوذلكفي

فانهبهفنىاشهمافانأمنالعدديئلتنقصأوذلثأنكباألفياءالمواففةمعرفةفيأفعمل
منذللثمانقصليلقاالعددامنلكمثيهافلالعددامنبتىفانصادااللعددينءناقىأقلببافقيوا

منكلءددهابنتنقصأبداالنرالوهكذابهئيةالذىلعددترافقابأخذافنىفانلفديللعدداا
فقةلموافامينزكأبافانفقةهـابينهمافإلتحدبواسفئنباالضحدهمايفظآلضحتىامنيبثىمما

فنىفالبردخبينهمافقةفالموابصةبارفىنبانتلثبإنههاهلموائالئةفىوانلنعفهابابين
فقبمانوافيلذااذلكومتالسافىاألعدادوكذلثأحدعمئربأجزإهبينهمابأحدعمثرفالموافقة

ذاوااباألثمانافةتوااأفيعلماتفىاتهيبعوثألنينأرإننبنمنفتنفصوثألثيناثنينثمانية
اتسعةامنمرتينأخداوءهثريئتقصينبصوأروءثيرونتسعةاحديمابوافقلثفيل
فانباالسباعفانثعاشةافيتفنيهافاعلمسلعثاألحدوامنلسبعةانقصسبةدبئبعينواألر
ئيهوستينوخىمائةمنوءثصريئمائةفاتفصوستينوخسةوعمثرونحائةمائةقيماتواةفيل
ةاننالثالنينانقصثمشبقىنألثوميتينوءهثرفيالمائةمنإنقعهاوأربعونكسة
خمسة5اجزانمتفةأخالصافتعلمتفنيهاقينميلثألنيناعمثرانقعهامنخسةتبتىةهيبعينواألر

وأحمأعلمعمصروالله
الىصايافيشل

وانأومىنصفهمتسلعليهثنقسملىاداتنظرنكظتركتهةسمةفأردتبثكلميتاأومىذاا
عليهزدتلسدسباأوصىوانبعهرمتلعليهذدتباظسأوصىوانتلنمتلعليهزدتبعبالر
وانسبعهمثلعليهزدتباكقأوعىوانسدسهمثلعليهزدتبالممبحأومىوانخسههمل

تنوفىأةهيامتلوذللثتسعهمثلعليهؤدثبالعمثروانأومىمتلثمنهعليهنألتبالتسأوصى

وللألخهينبسهملسدساوللدملنصفنألثةابرجلزستةمنالمهمثذألبصاوأماوأختينؤكزو
بعةلكأروذيانصةنيةلغااعلىذدتبالتكنأوصيتغانيةلىانعولمأسبعةربألثلتانالفرب

عددفىيضةسلةافعربتكرتمافييهنلمنالوصيةفيالمسثأومنهاتعحانتىءضرفتكون

أربعةفينجهاضربعبازنتواننألثفيبتهاضربالتكئتانجزءالوصيةمنهيخبرج
أفياءالومايايافاضربلوصااأفياءفيادعليةلهلفريفةاطنأعلولمبوصيتبنولوأوصىسيلة
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أةذلداميثالحوربفكفلىأوءىةيفههـالةأصلفىبتهضراجتهعاألبعضفعهافيب
ولالختينبثالئةلنمفاللزوجسبعةلىاهـلتستةقأصاثاألبحاوأخهينؤوتوخدةتوفيت

فتضرحببجزءانصةمئللسبعةاتزيدءلىأنبمنكلمبالثكتأوفانةإبأرلمثانلضا
بحوبتاثأوءىلمسئآولوكان51تنه9وءشريئاحدىففكونئالئةبعولهافيفةالفر

الوصيتينحيضةهـلةاحذنهجفحثايضةهـلةافيجتمعاماتضربثمبعةأدفىثألثةاضردت
فوجهورئتهيموتابعضحتىهالهفأليقسمميتيموتأنكأذكومفاتالمنافىؤمسلإ
لتىاالثانىالميتسامصمتةثملىالثاآلصمثورحفثماألوللمعتصحءسئلىأ4انذلكفىللا

مثالاالولىمنهكاصتالمسئلتانتفقدنقممتافانمسمئاتهسهاماألولءلىالميتاهنور
نةاألدىاماتتفانبعةلحءنتيستةاسثلىقنفاوجهاوأختينزالمرأةشخلفانذلك

ثاتاناسهاتفهدمسئاغتنفعممءلىمانسماألولمنولهااثنينمنفالمسثلةوأختهاكادتات
مسلميتةانتولةلثافاآمنوسهألولىاآللمسثامنسهمانتولاللم7ألنالثةللزوجبعةسىءن
4مستكسبافاةتواؤةولمئلةلمسهااملىعلىنثافالميتااورلتىانسهاماممهلمتنهنظسعلةإ

نمثسمنلمسئلةاخين4وابنيناغزلفأنذلثمثاللمسئلتانامنهصتمعجتافااألولىئلةاافى
والمممةاليتثملؤدهاتتءقةبأومناخادأتاسودجاواوزتوخاةاالبنتانىلىاهاتت
منئشلهاستدهانءقاحنهاتصوءمثحرينبعةأرمخوناألولىالمسئلةفيسشاثاربإفابوافةإ

ماتتالذىماسمافىلهوبهءمرحةلتافئلةالىمنئلةلهوةبأرفىلهوبمؤسولآالاثإا

فاضربفقهاوواسئكعلىلثاقاتلياورخائاماالاممملمتنةفانثلىىسنيةلثااعنه
أتين4واابنايئلمفششأنذلكالثلتانثالىصتءخهاجههحفااالولىئلةااقىالمسئاتينوفق

وؤدأسهممنثمانيةمئاتبناكأالثةبنتاووأةاهيوخافأحداالدييماتثمسعةنالمستلة
صةأربهتكناالولىئلةالمفيفءسئلتهفسبفاةفهـابائاةقىاؤقءمصمينسمماتءن

المسئلىحكاتوءشرين

يوزنوليمأومامدنانيزأودراكانتالتركاتمممهةأردتاذايئركاتافسمفيلؤ
اجتمعدددالتركةفىءوارثيسثامصاضربثمالورئةةءلىفهـاةاصحفصمممالةفيمعسسو

ضربتهجألالمسئلةالىتلتركةاتفهمهشأتوانزكلونصيبهإخرجذةيفهـلهاسهامعليتهزص
لاهـثمثاجميعافذوزةئآلالىددايتركأسهامواؤقءفانبهون3زخرجذاوارثسهامصفي

وفقعلىتؤهـحاصلتركةاوؤففيشاوتسهامصتضربأنمااعامألؤيهاكنتماااوفةفى

فربتهمةمهبالةجفاضلمسئلةاوؤقعلىلتركةاوفقمممئةو41ثو3فيهـجفاصلىاا

لهميراثالمن

ببادنالعلمالأكتءإيهأدوالذىفيهاختالفالالذىعفدناعليهلمجفحاهياالهالكقالص
واالملألباالخبنةوااالمأبأملجدةوالواظالألماالب3أضاوااالملجدأباوالألماالخبناان
اذفيىسممنلمتوقىامنأبعدنسباىأةهاالزثنهواشياقالباوحامهماليرثونلةظاواةهـلوا
وتعالىتباركللهكراوانثاذينيماالحمثشياأسااااحدمناليرثوانهيأشص1برلكتابا

االخواتوجمراثوجهازمنالىوجةوميراثأبيهنمنلبناتااومبراثولدولمناالممبراثبهكتافي

سادسمنتتى23

للهيراثالهمن

لمجممعااالممالكقال
خنألفااللذىاناعندءلميه

عإلأدكتوالذىفيه

ابئانببلدناالعملأ
االمأباوالجدلألماالخ
والخاللألماألبأفلموا
بنةوااالمأبىأمدةوا

والعمةواألملألباالخ
م02بادصااليرثونوالخالة

أةإصالزثواندأقالشب

فىاتوانسبامنأبعدى

الكتابحذافىسمىممن
اليرثوانهلفأثابر

االاءشهأاكأحدمن

صواغامبنحيت

قىوتعالىئاركالله

ولدهانألماهيراثبهكتا
أببهننلبناتاوميراث
وجهافىمنالىوجةومبراث

األخواتووريراث
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صليفياعنابالذىالجدةرثتوولألماالخواتوميراثلألباتاالومبراثواالملألب
تمفاخوافيكتابهوتعالىقالاللهتباركتفسهاالنىتدأعتةترثبهاوالمرأةةوسمعايهاللها

عاماالوىوذاليووثونلمدينةاوأعلئابتيدبنؤكرانماذوعلىشبيمواوالديئفي
فرضلأهـليسواالكألماليرثونمفاالواظلألمامواالملجدأبواوالالماالخفيوهواارحالمن

ظالةوامةلهواموالألبألخابنةواالماأبأملجدةاالهساانومئعصيمابوالأهللعصبةاونمجبألخواتاوميراثموالالب
وثبتتفيكتابهعزوجلالمةورىانساءاالمنانيرثومالكقالمافدهناهذلكفيواالصلاألخواتوميراثرب

ثبتثوريتهاوالجدةيعألنميرالثهلىءلياللهوةصدزصنذكردمتفبعةيىوبميراثهالسنةبالذىالجدةوورثتالرم
مالكقالنأعتفثأوأعتقهأعتقضناسأةاالوإلءفترثوأماميراثالفسبعذاميراثنةاباعليهاللهصليالنبىعنصاء

بانوناغايمهذامنواالستداللوءواليمالديئفاءواتاله3فييفولضزوءلاللهألنمنترثوالمرأةلمجما3و
اآليةئذلمناولثتداالفظبمبهرالمؤثمخئهالمذكروخالجعلفظوأنجمون4بالوالالميراثيثبماتألننفسهاأععقت

وأحمأعلملهاواللهمولىكانلمنالمرأةميراثفيقالوتعالىاللهتمارك

لمدلاأهلراثهلدفيافينمفاخواكأ
وموابيم
عنعفانفيعئمانفيعرعلىءننمسينحىفيعليشهابءنافيعنهاللثءنيبسصالمللأهلميراث

اليرثفولهمعنىاليقفرالإسلمااليرتلمقالوسعليهاللهليمىاللهرسولزيدأننأسامالكحدثخاصكيىءن
مأوغيرأوأخبئأواأبمنمساالنلويرثهكاننفرماالنجانثهإسلماميرانالكافريعنىالمسلمعليعنشهابابئعن
اليرثقوإلفكذلكالىتفالموصهعايهانتهصلىانبىاديثبكتعاةاالعاالجاعةهذاذهبوالىعنعلىفيحسينابن
الكافرفباناسلمااليرثكانواذامافتينفيمامينأهلمالكمؤ3الوجسههذاعلىالكافرالمسلمفمانبنينءثانعر
قدوقدانهفرالمسلماليرثفيةالحدبئوبرمعاذومعاويةوروىءنإصملمأولىفراالأليرثانزيدبناسامةعن

إسدهـنااورنتهالمرتدسالبرثهوأمامستلةعصرهمودمنأهلااليهماذهبعلىاالبععديهللهاصلىافدهدسول
فوفففلىارتدرجلبهوأعلننمراعباؤجمنءمرحوذلكمإلفدمذلكووجهالمالبيتفيومالهالمسلماليرثكالوسلم

راجحوانلمرتد41الببوالميراثصفينبهدوجىأخوهورثه4دابدأءفاتوأبابنانولهلللعنئوحدفرال
االحواليخرهاءندونالموتإلصساالعتبارالنالميراثمنلهءفالابنهالمزلدبعدموتاالسالمعنلنهاببناعنمالمث
وهوالذىيظهرمنهءلىكفريسرهاكندقوأمامستلةوارنالهيمنلمابنهتصالوهذافيبئعليبنحسينبنعلي

المنيةأستهاذاااليمانهنهلواليقصيفعلماالثالعاالءؤقالفيهختافاإلماالسيدذلكوهومحانمااخبراذ4طالبأبى
فوالنذللثفىحنيفةوالبقعسلوالتوبتهلالشافىتقبوقالااليمانويراجعأنيتوبقبلعفيلطابىأباوث

ؤالرأواتعالىاللهوليبةذلكأصادنافيهاقوقداشافىافولمثللثاقواهالكؤهـلفياحدهمافقالعلىيرثهولموطالب
وقالوااللهلمارأواباسناسنةميماامهياينةثكفلمفيمهثر3لنابهوكفزالبماوحدهآمناباللهقالوانابأسهمننانمميبلنافىفلذلك

مالكفوليلمضاخةورئتهيرنهفاذأقانابذلدفهلالسيفاآليةفيالباسالتفسيرانأهلمنجاعةبءنا
فضضىورثعهاليرئهشونالماجىبنواالفعفياعةوىوررثتهوبرئهلقاسمافياعنهفروىذلكفى
هالكصوأحمأعلمواللهبالكفرلد5غبرروايةحداوءقمضىيقثلانهالقاسمابنوايةر
وطالبعقيلأباطابىإوريئاءأخبرهانهطابىبنأبتىفينسبئعليشهابءنبناءن
يريدوطابىعقيلانثاورتأباطابىفولهشكلالشعفلدلكزكناذمعيبنامنقالعلىيرثهولم

وقىبىطاأبىموتمافبلاسالموجعفراتفدمعلياوذلكأنفروجهعلىددنبميرانهانفراكأماا
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واللجعفرلعلىألممنفلذلكلفتحاعامنماأساالبعدموتهوايرائهبانفردمامثعلىوعقيلبىطا
النوارثفيالمراسواغامسنللبطادألالذىكانمعبلنافيحظماعوالألحدمن

دالمساللمنرثورثهووهومييضنوثعنداأسلمنيانعراولوانالونجاةصالالدينيناتفاق
حمألفولدلهوتركفراتوفيولونكاين4لىاجمرىفنهودعليهلعسالةواغسلهفيصالهبوىوغيرهم

فييكيعنممالكصوأحمأعلمواللهأبوالحسينقاضىافالهوودثهأبيهدفيكلنل
محمدفيوانتوفيتتيةأونعرايرديهلهعةن01برأشعثاالمحدبئبئيسارأنسلمانسعيدعن
أقثماندأهلابرالخطاببنعرلهيرثافقالمنلهوتالاظطابمربنذكرذلدلهاالشعث
أهليركااظطاببنعرلكمامالنسيتراقعمان4فقالذلكعنفسالهعفانبنعثمان
وذلكدينهاأهلايرلهافقاليرمناليرديةهمتهعنوفدسألهاالشعثالبئلهفشاند

دونلماواآلمحوغيرسملمسكانأحدهماذااوهذاالدينينحددونالوابالديئرثلتوااتضى
نعراقمختهعنمالكتيافقدستلياواآلضنعراأحدهمايهوكانلففهاءانفيهخألف

بكمبينهمالننانحمالشوارثرنمفاعندنافانغعاعهـااليناذلكسلهماللثفقالفتوفيةيهودث
بالميراثانمايتوارثونمنمأسالواختهثمأوأبنتهأواأوجيزىالمحووأماهستلةاالسالم

نىالمجوفاتأسالواهنهاولدثملهفولدأمهمجوصىوجولؤنراالسالم5اليغيرالذىالصلىا
علىلسدساترثاالمهانلألمواخوبنههوابنهوااالمؤوثتتباالسالمفدبطلتوجيةالى

دهـافاعهشهاولدانولدلهوبنتهاولؤنروجلالماالخوةحموسقطبناانهعلىاالفيؤرثأمثاا
التاتفألمهأحدهاتوفينالبنيهنبافيواوصةالىوثسقطلخساالبنيهفانالرجلتوفيثم

مفجبتأالالسدسلهاالفوائضاهلبعفقالوفدالبافيوالخيهاألخوةوتسقط
ؤركتوفيجلمتلجهاتفانالدياناتعذااوهذامسئلةلسدسالىاالخامعنفسها

مساالوانمماتانأباهالمسلمفادتعرانىفىلناوامسلمفيلكبيروأحدامغيرمأحدنبتثالنة
نافقدقالالصغيرنعراقاضاواننصرانياماتأباانالنعراقوادىاصغايسمااهأ

انواحدمنههاادىكلمسلملثاقواقرأحدهماؤبنيناوتركؤفيرجلتئلمدوافيهمنقاا
أبووقالهذاثمافعكذلكدثيفمممظرجألنهويدعيهلمناليعرفشئانكلينهدعلىماتأباه

وكلبابمانالمالنماسفقماانلحمايقالثمنمسفيناالنلمالايقهممولفانيقالعرضىاحكالب

يرللصفيرمفيلصغيرشطرمابيذهاحدهنوافليعطصوشريمهلصغيرأخوهاانفيعمحدهنوا
المالنعفبانواحدمنهمايقوانصذلكوجهولكبيرينابينلثاقالنعفوالمتوفيامالمف

فياوهوتفسيرقولايماثمابيهمابعدفيقممملنفسهالثافىبنعفاواحدمنهماصويدللصغير

ليهاناثايدفحأنماحدمغواعلىكللكانصغبرةبنةواينبنينكبيراوشتركمستلةسملقاا
انهوهذايقتضىوفولهبينهعامفيقالثلثينوتهازعافيالفرارلهابهااتففاعلىماؤلىالممابيده

فيكنابمالكلقاهمعناابئوىوقدروكافرسسلمبينحمالنهالسألمابحميثهمهوافيمجم
لكتابانجأهلمنكانواوانمموارعلىسمونيتقامفارتتهأحدويسملفرهعيموت

علىيتوارثونسواوغيرالكتابنافعأهلابئلواالسالميثموارعليثونيتوامفا
ممالقاابئفاللواحدمفهابينةكناذاوهذامسئلىسحنونوقالهاالسألمهواوث
بنافقالفةللهماولمتكنبنحرانيةنيعرفناألصلفيالحالمعروفيهنلماذاوذلك

عنمالكعنوحدننى

سايمانعنسعيدبنيكمي

بئعدأنافييسار

لهمةأن5أخبرثاألشه

نيةؤفيتأونعرايةيهود
األشعتبئمحمدوأن

لخطابابنمرلهلككرذ
همرلهافقالبرلهءنوقال

أهلايراظطابافي

عفانفيوعنمانثمينهاد
لهفقالذلكعنفساله

هاولنسيتأؤاقءفان

فيكاالخطاببنعرللث

دبنهاأهل
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ماواحدءشهدلكلفانمستأهنةسألمهابتيهحئىذلكهركلالمدوثةفيلقاسما

وقالمساالفيكؤهـبشهادهثاعليهأصالةاوليستمايقتمممانأيعنا3فاالبينتانوثكاحأتبينةعنمالكوحدثنىءن
لماذاإضاذاوهـوئاالعلىشهادتهمزادوافيالخالملىأاالسألمبنةويمينهعسلمبانالسحنوناسمادلسعيذعنبنمجيى
أسلمانهالممسلمادكأسمالنعرانيةمعلىمنفانحأبوالحسنلىالقاةقاطألالحالمعروفيئنمرانتاأنميمألىابن

مسثلةأولىالمسمبينةلكانتنةلااالماوباسألمهالعلملؤلقدموكذالثوأولىفمبينةبذلكوأقامؤعبدالعزعرئيأعتقه
االسالممجمأجعونرضوانالينامواورثتهكفارافاحتىورركافراوجيحالموروانكانأرضمنحاملامرأة
سعيدعنبنسحيىهاللثءقصأعلمواللهم3ثحمالىردواأحدهلمأباهوانذلكورؤاءلىأرضفىفوضتالعدو
فيءبدعرفىزأمياسماعيلددقاليزدالعذعهبئعرةأتيانعرازأنيمحأببناعيلاسايرولدهاهـةالعرب
منيربدانالمالليتفىمالهيحبعلأن5فأميفولهشالمالبتفيمالهأجهلفيأنالههاتانوزثهمإلتان

منعبالنسبكفرالعوارافاذامغببالفمشبهالوالالنبالوالهاليرثهفانهعبدازءمرانياأعتمقاللهكأبفيميراخيا

نكالثاهواثاعهمعدوىوأيممىلهمعاابالاللهلورلذللثوانرأتمغجمدلملىلذنعلىلوالحةمونحناعالمبماالهيهالثتالي اىااسنةواعضدناعليه

لسيدهالهيهونغاوااليورثفانهولدأمأأومدبرلبأومأجلالىقمعتنرققيةفبنوالذكطؤيهاالاشال

كتالذلنلةولدوإلفيااانكتافىزلوامعهألذنحاواأالبرألراكجةاكاائكتابافافىمعهلسوااولمالوااملمالأيهأدكضء
أوالدهوالوحيهمنهلمزثلالماثفماالكتالةعلعهءألداءماالكتالةالمسلمآلثالأنهببادنا رمنجمطرطعوريع4والوالبهسربهال

اذبعدذكرهوسيأفىماللثقالهاولدواؤوالذينالكعابةفيث4نواالذيئحمأوالدهوونهواالصاوأحداوالمجبوالرحم
أبيقولبالمبنسعيدأنهءعندهالثقةعنمالكصئعالىإدتهشاهانبالمفيققأهياسماعيلقالهاك
جاءتوانمالكقالاهوبءاأحداولدقىاالاألعاجمنأحدايورثألفالخطابرنهعرانالعزفيعبدبئعر

امبرأماتانوكزلدهاستانيرثهاافهوولدالعربأرضفىعتهالعدوفوضأرضمناملأهإصلمالابيتفىهالهلأجص

األممحرألدوعىدالفىشنينةلوحيمارالتوارثمنثمانحلىأفوتكوالجمرسههآكلالحرأفيكماعنهالكعنوحدنتىأل دسعيدانهءورحعندهالثقة
نولىعباالخوةشاباالناليمنعانمافاأخوانيذكراخهماالنرصبمروىيههأنواالفرارفاماأاليقولإسيباابن
اليفرقانهمفافيذللثيقبلبنهافانهاانهمطيفالتفصامةىوأةاهيلوسبيتبينههاوكذلكالتوارثألتالخطاببنعر

توارثاودوببدداالسألمامألؤولدتأةاميحاءتؤكفوعبذددييوارثاناصاأكاامالاألعاجممناأصيودث
وأمالبخوهنووتابانومبنوالعوفيولدأحدااال

ناولنالبينةانكانتةأوثهممالينالمننشكونفأليضأنبينةبذلكشهدتفانؤملتصاوانمالكقال
شهدبهانوأمايتوارؤنمابذلكفانهمبهونوإمثيذلكفيعمونمعندونوناألسرىجممظمالكقالهسيرإثهعن

فمطصأنهـالتمنبذلكلمايتعاقبذلثاليتواوثونكانهمعرؤتءدالتهأسلمنممضمبهاليرثمنصوكذللث
بلدبجملتهمأهلأسمانوأهامسئلةعايهمفعرأموالمالىبذلثوصلوذافيتثلبلبعضوارثدوةنحإذالم

يبعدولعمابهعيبرهمالنمشهادفبلافابذلكفيشهدونماعنهمبملىاأوئلمخمفيفبقوا
عندتاعابمحاألمرالمضمالكقالطصةالغهذاؤنىالتؤعلىءئلساطممبيراكالعددااءن
والبةبقراكافرااالمسلمأنألاليرثببلدنالعمالأعليهأدكتوالذىؤيهاختألفااللنياةتاموا

وارتونهدطنلمذاااليرثمنوكذلدصمالكقالميرانهعنداأوالمججبوالدوالرحم



ماكبحيىءنحدنتىأوغبردلك3هيمافتلباهأهيجهلمنميراثهعنأحدابخباليانه

والءوحموبةسابةس9الالمسلماليرثإنهماقالوهذاعليشراثهأحداءنءبالمجفانه
كافراأباوتركلماتوفىرجألمفلىأناطجبفيسوادمهوءوجودهمنواليحجبةمصاولم

ولملئلثااالنملورثتفرفيكاوأخويئينلىممينىأولقىركأبيهدونأخوهدئهولىاوأضامص
سءنليأنهذلكمنىوالمججباليرثنالناسدسالىالثلثاعنكافرانااخواناالبهاسحب
لمجاثغيرهءنمسهمشفانيرثلموانؤدمججبفانهإجمالتالأنفأمامنكانالميراثأهل

الىاالماناوهمايرمججبماألبالناليرثانفياألخوفاناسمينافولينواألخوألبوينص
وجالىيرالطبعداليهقىدفانهوابوجالىحالربواالخوةاالمناالخوةكوكذلسدسا

جمةعلألبواالخوةسضةلأنمالعنهلالباالخوةيحجبونمالواالخوةثاثاوالجداال
وجودمعلألمالخوةااليرثنهالعئهلألماالخوةالجدمججبثمهـوفائاوىذمعصهةلىووالص
وأحمأءلمواللهعودالنسبذكرمنوارث

لدأوغيرذلقتلباهأميلجمن

عبدأبىبنربيعةءن
واحدغيروعنالرحن

ثيتوالمأنهمعاالمن
بموإبليومفتلمن

ثمكانلحرةايوموصفين

أحديودثؤلمقدبديوم
االمنءلمشيأصاحبهمن
صاحبهبلةفتلأنه

المياوذلمالدقالث

فيمهاختألفالالذى

أهلمنعندأحدشألوال

مللاوكذالثببلدنالما

كاهاهـارئينتصقىتتلنيتوارثلمانهعاالخالمدمنواغيرنوسقاللىأبىءبنيعةدهالكءنص
أوغيرذلكتليأوإفرقأنألقتلعلماالمنشيأاحبهنأحدهـبورثفلمؤديديومكانثمةاطيوموفيصةويوملايوم
أيهمااذالميعلماهـتامنببلدنالعلماأهلأحدمنعندوالشكفاختالفالالذىمياوذالثهالثقالطبصالفي
ةانصاحبهلااليامكانتءاتهذهانقديدوذلثويومالحرةبومونصةيومولايومقتلقيتوارتلمانهفولهش

فبلماتأيهمايعلملمنكانذلكئهيراعتناولحمتىالناسمنيمعددعظاواحدةءنفيصدادفعلثحروبؤيها
أحدهفمابرثلمصاحبهالبوفياخوانيهونانذلكومثاللذلكمتوادثدثنيمنهمأوالفلم4المقتوللفجهـتهـايه

كانمحياثصاحبهنالححجصكانوإنحراالناأصاليرثانفالأوالءافتلأيهفاليعلمليوبماذلكمثلفيفيقتتألن
منبتىاتميرائهمافاصوارثلهيبقلمفانفاصوارثلهبقىانكانرثههكأوبئنمانواحديرثكلومالهعن

دوإكليرثماردونأوغبرؤلكأوفتلهدكابغرقمهواوثينكلفيالعملدذلكومالكقالصالمالفبيض
االحيامنثتمهاورمصاحبهإءنهـفأحديرثلمصاحبهجملةاماتأيهلميعلمفانصاعفبلماماتأيملمبعلماذاالموت

مالهعتويييمقالصكيىءهعتقالاالحياءمنثماورئتهاحدصدئتهمايرثنكلبقىمالمنميراحكانشيأ
أحدبرتأنبنىاللقولاءاواالعلممنناالباليأحداأحواليرثأحدأحدابالشكيرثأنبنىاليقولمان

احذواليرثاصمكباآحداأبونافليسرثهلىؤالعربىأبؤفمقإبنوالرجلأعتقهالذىهووموالهجمهلىلالىانوذلك
العماالباليقينءنأحداؤاعلىيقاالحياءمنبهالناسأولىواغايرتهلهفبهاتانهالشهادةبغير3يرثوهانالمذلمث
ارجلأناثواءوانيدمفابيتافىىميهونونالكوصاليتوارنانفاكأماتااأوجيلمتواوثينصانماقال
الذىوهوالههواكوجهبأىاالضمنأحدهمدفراواليرثوؤيئمونافهوالءاليتواأيهمأسهقفأليعمفاليوثونعليهم
بنوولهفبأبوهآعتقهومأوالوكذلدالماتأيهممالمبعلماسةأومصابوإلأوأوعصبةأواخوةبنوةأوباجمىةفرابثهثكا

ورثهودبىامرالالىولميرلمغوفيئمرافعارأسهأحدهمولورؤىأوالماتأجمالمفاليعلمفيغرؤهـنالسفينةفييهونون
أنذلكابوناقليماسوؤدتوفيثابةالمصاجماعذلكلوأأوبعدهفبألمعهتوادثثمنكانماتهلياليعرفالنهيورث

لخطابابنعرزوبمىوااللهءدضىمةفاطمنماعنيبلهارضىلبطاأبإيغعلىبنتممثومأ

ببهاو4ائمايهىلهلوتبعيربلهعاكذلكساالدتاسأحدديرثأوالفم3ماهاتبدرأواحدفلموفتيدفىزدنهامنهواعنهاللهىرة
االحياءمنبهسااوأعأعلموإللهذاةنجلالمذكورةااليامفيالحمهذاعلىانتابعينمءنبعدومنالمصابةإجاع
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ولدوألحدهمابمونان
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شيأممتهمناألخبئابرت
المألعنةولدميراث

الالصناوولد
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وولدلمألعنةاولدفيولةث

ورثتهماتاذاانهاونا

اللهفيكثابحقهاأمه
مهواخونهعزوجل

البقيهويرثحقوفهم
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ورثتعربوانكانت

اخونهوورثحفها
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ذلكيعميريدانوالشهداءالعلممناالئقينواليرثهبالشكأحداأحدواليرثوقرلهفصلإ
بعصمىلمبعفمرثلملعدلالأبمئمهادةذلكلميثبتذاوابهونبىيمثمنمطيقنونهو5االشها

لمتعسلمفأمامنانهوؤبلوثالموروحياةوثلموراوفاةحينالوارثحياهوبعلونمسئلةإ
برلثالملميصرخوانرثوورثوكأرابمحياتهمولودفعلهتولداذواليورتفأليرحياته

أوويعطسأويرضحيولدفيقرفيالمولوعنمالكستلانفوضىأبونمذبىوىوربودثولم
رثواليواليرتثنهارضاصاولميسثهلوليلىيومكثرهنأوأبرضحويتنفعمىىوهويوماولملةتى

انتىاالفيىوالشاةحنيفةخألفاألبكاءوالمسياحوعلوالاخسالهواالستهأللعليهواليصلى
الحياةعلىتدفلماصراخاعنيتعوصكةهذهأنمانقولهعلىوالدنيلحيانهعلىليلدصكته

أبومحدانىةلفااوهئدقال5لحيااعليالبدلنهاففدتفدملىفاعااهاطولةفرعكاالخنألج
ووجهلقليلةالمدةلصراخاعنكةعريضااالولالقولاوجهحعاتهلكبذاتثبتأيامافاأقام

اوهذاطياةعلىومنهامابدلةالحياعلىفاليدلالختألجابهمإثلحركاتامنأنلثافالفولا

عدممعبوجهلثذاليوجدنهالمستلىاهذهفيعندىالجوابغاوالكثبراومشاهدفيموجرد
مألتفانمسثلةنعطاسافياختلفأبومحمدانهلقاضىوذكرادةبالعامعلىموذلكلعراخا

االستهاللانأبرغالبففدرؤصارضابعدذلكاستهلثممارخايستهلانفبلونهأومودأ

صوأحمأعسلمواللهونهمورموتوفتفيهحياتؤجوبهيعلمانهذلكووجهإصراخهلهثابت
ألبعهماأخولهماالخرالولدلهولدوااوألحديمؤالنالموابلللالخموانااذلكأبفومنهالكقا
قالشئوأمهبيهألأخيهلبنىوايسألليهخيهالالولدلهلذىاذيراثهياحبهعبلماماتأيفأليعلم

لميعلمأيهمافانفبلأيههاماتواليعموعياالخابنةأواأخهافيوالععةاحمهلدأناأيفلكذنومالك
انمافالوهذاعلىششياعمهمناالخابئواليرثشياأخيهابفمنالعمبرثلمؤبلمات

أوالماتقيقيناثاأىفأليعلمبالولهاخلهالخرالولدولدواالوالحدهمااماذاالربويئالخوفيا
قدجهلآلخرالنهامنلشقيقينأحداواليورثالبيهاالخومبراتالبيهألخيهالولدلهلذىافيراث

وأحمأعلمواللهيثصائرالموارذلكوعلىأولهماموتا

اكدولدولمألعض4ولداميراث

رنمهأمهواذاماتانهولدالىفطوولدالمالعمنةفييقولليركانالىفيعروةأنبلغهأنههالكص
نتكاوانموالةنتكاانلىأمهمواةقبلبايرثوحقوفهمالمهخوتهواوجلعزللهاكتابفيحقها
عنبلغنىومالكقالالسالينمابتىوكانحقوفهمالمهاخوتهثوحقهاورنتوبيهعر

ولدانفولهشببلدنالعلماأهلأدكتذللثوعلىمالكقال5ذلكيساومتلبنسديمان
لمانالناثالمهامالىللهالثابسهعلىبتوادثونهخهماذلكومعنىالمهواخوتهأمهفىئهالمألعنة

أكرمنفانكانواالسدسوالخيهالسدسكرفألمهفأاخوانلهكرفانكانفأاخوانلهنيم
نفسهكذبولوأبإثمافالتوارثباللعانهنهنتنىاالذىأمهوجوأمازالئاتءفيثرفهمذلك

تىاستلوانرنانالولدفيتوابهويلحقلفربةصداسجاداألبفاناالبئحياةفيوذلكواستلحقه
لحداولدجاللهنيملمنانلهيهونوالولدابنلللسخلىانيهونفالالبنابعدموتنفهمصكذبوأ
ذااطىانمايستلحقانهذلكووجهولدهمعجلدالحدوورثهأوأنىذكرولدلهنوانبرثهولم
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حولدذاتركوامعنىوالتأثبرلألستلحاقىطنولمباالسقدحاقنسبهفولدايدبنافولمهات
نوأمينفولدتباهانأئهاميحملوجالىلوقىمسمآوأيمأءلمهوانسبهوثبتاستلحافه
وورثإتلهاأمهورنت4مهلترأماوأخاهأمهأحدهماوتركفالناماتوأمالبخوةارثانفاكهاييوا

توأميناأحدفاتطلاهذاقبلولدنهلاطاكنؤلذىاوجاكمنولدولوكانألقىلبااأخوه
برثوالسدسأمهدىترثلسدسامنهفيرثألمهأصهـالميوفيوجيهالىضالولدتهالولدالذىفان

يتلىارثانفانهماإطنفيثوأمينولدتةزابأوصبةمغةفلىأنوأماولداكنامعهلثوأنماالبافي
مااءلىولدولافاذلدلرثالحدءددأتشبهةوطبمنلمالعتاولدأنماةيئلفرقواخاعهباألمومة

ببنهماالىنافايسهـمحضغاوابهةثهماعنهلذىاالوطفيسفانهوولدالىأتصبةإةوأماولدادمناهة
اخوانيرهعنسدالمةغ4التوأعاءإلفاندادالحربنتخرجبيةولدالموأماهـمةاالباألف

يملرانالىاللهمببينلفرفيواقالنأبواطىاقاةاقالبهووأبألمخوانالسرهمااكتابفيسنوبئفيكراو
والوالافةواااالىناتوأىبنهالفبعدهذامجوزأنيعرففانهاالنأباكماوانكاناالبعرفبةالىناوالمنوأى
أءلمللهوابوجهأبلهماتاليظفانه

لهاليممبمامطوكمنيمةأهـاأعتهالذينعصبةكهميريداموالةتانكاأمهئوالىالبقهورثهـلهوةفصل
عبدعنمالكحدننىكماوورثورثثبيةكانتءسوإناوفولهأبيهتجسلمنسباابالوإلءلماعدميرثؤلهلم2ةايهمموا

للهارسولأنمربناللهالحريآووكانتأصلعلىبافبعرببتكونبريدأنالطنالسمابئوكانمحقؤألمهوتها
لوسلمعديمهاللهصلياخوالهمولدهاواغاليسوابعصتافاناعشيرالحرةوأماحكمهامأللقدملكانفدأستعربه
عبدفيلهرئأعقمنوابلهأءلمبالتعمطحملهالنبنعهواأختهتعتقهمنيرثالرجلفانالوالهوأهاالميراثفيلهمفالحق
ثمنيباخماللهفكانانهرلأالىوجكان9انالعاناتثامأحدهمافبلماتنالمثالعنينلوارثوأمامسثلىوأحم
العدلنمهعليهبدفومالهافاةبالغفبسخمسانااعليهاولميبقاألربعأيمانإت3وأشرعتبعدأنالىوبرمأللثم

يمحمهسعركاوفأعطىالعذابنفسكوادرقءنالتعنىالمرأهيقالفانهباظسلعانهوتمالحعنبعدمااكوجيرحهاوومات
لعبدؤاالفقداعلعهقوعهمنالميراثظهااللعانعننكلتوانترثهولمالفرفةتوصبينهماوالعانابذلثتمالتعنتفات

منصاكأقفيصالفرفةتفعبايطالعانابتمامأنذلكووجهمحصنةنتانيهراوالىجمالجلدانكانزوجهاوعايها
وأحمللهأعلموالميراثايبطلو

اليمارالرجناللهبسم
والوإلءالعتافةحمعاب

لهطوكفيلهيمنأعتقمن

عبدفيشركالهاعتقمنلوسمعليهللهاصلىللهارسولممرأنبئللهعبداعنمالكص
واالفقدلعبداعليهوعتقجصصهمشعركاؤهفأعطىلعدلافمةعليهلعبدفومايبلغهمالنالف

العبدسماالكانفانقمتفيصعامعبدلفظفيلهئصرأعثقمنفولهالشماعتقمنهعتق
لمساليننفرانيالعباكانوانهذابعدعايأذعلىالباقىعليهفومفأعتقأحدهماحصتهلمسالين
لعبدمسلمااكاناذاللثوكذمنهمالمعتقاعلىوغسيرهايقوميةذلموااففىحصتهأحدهمافاعتق

بهشركاوحصةالمعتقعلىيقوماحدهماحصتهيعتقلنعرانيبنالعبدالمسملدانيريئراذله
أنلكوجهقاللتقويماقىالمذهبعنوحصأبرجمدضىالقاعنههحمأبوائفاسملشيخاقال
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ابيصاووجهقالتعالىاللهوقمجهونوالىكفاراليؤكأذتعالىاللهحقوقألمنلعتقاميلن

للعبدوالتاكللمثريكلباقواتعالىاللهأحدفىوقصهثألئةالعتقزصكميلفيانالتقويم
فىسافبينحمألنهلملىصدالعهانشرينمميبالمعتقلنععرااعلىمليأناذعلىبؤول

النعرانىحصةعايههـمتةلمااحععثهتقفأءونصرالعبدنعرانيالمسلماكانواذاوسملم
نلوالعبدائنصرانىالناسلماصةاليفومءلميهلقاسمابنافالممتهالنصراقأعثمقنو

ووجهعلبهـميةغبرهوقالسنون4بعئةلمءلميهيسلمأوجيعهدمعمهفأعتقللنصراجيعه
انوأماومسلملنحراقلمسلمدانعهاكاناالسالمكالوحمهففطلبفىونعرامسلمبانحمانهلكذ

أعتقواذفىسالنصاحصةقومءلبهفانهلعتقالمالىبتدأفاونصرانىلمسبممراقلنهالعبداكان
ونتابنواتطرعنبثحىابنوووىوأشهبالقاسمفيعندافالتقوبمءليهالنصاق

فليسسانياننتهمالعتقهوالمبعدئالعبدالمعتقاناألولقولاوجهمنهمامنأعتقعلىرقوم

فيهمأنفدزممسمويكالثرلكذقىلحقاأننىلئاااقولاووجهثمامجمأنالسالمالحام
االباذنلهالءتقيةالموازؤالعبدحصالعبدلعبدوصؤأعتقولوكانسمئلىاالسالمئمبح
نهذبغيرالوكانلكذ3وأولميئدهالللبلسيدكانامالفيؤومذلكلسيدفياأذنفانلسيدا

دابارزبةبحالىاصتجالسيدوانسالذلثفيويستوءببنهافيكتابسمنونفالأحازثم
ملميةدهدفيمابالعلىتوموهةالسيدلوقالالقاسمبناألصبغءقالععبيةونوسمنونقال
العبدفؤجبضتقذينةلمادنهلواليدالنهلاؤبلهنغاهىاهذافيالجنايةالنماذلكووجهع

لكذلهلعبدكاتاهالينتزعوأنشاانثممالهفيأنيهون
صتهفياذعتقهنةىكقعهعبدوذللثفىعبديريدؤميبالهفيلهرثمنأعتقانولهوفصل

للهحقانهذلكووجهأويعتقوميةالبدأناذنهيرأوبفئصرباذنأعتقسواءمالكوؤدقال
لسيدفيهاذنبوزافألنعالى

دلعهاباثنكانءوسراانأعلمأنهواللهيقتغىعليهلعبدفومايبلغغنماللهفكانوقولهفصل
قالالعليهأمويمالعهلمثريههكلمسراؤثلةككانبعدهذاكرمانذالتفويمءلىحمعليهثبت
لمدونةافيلفأسماقاوقالمههذفييتبعهوحصمههعليهوميةأنلشريكهلموازابئاقىكتابمالك
ذلكءلىفيوالضررلميعتىالذىضهروالتأخيرءلىبهءلناحتيمالدهافولووجهذلكلهليس

شرضررمنحصتهفيأدخلهاوهىبكبنايتهمتهذعليهأنيئبعجمنىفالهـصانوءهـقلمتا
واللهبذمتهذلكيعاقأزرامصفايسهتهذوندالهبمتعاهذاانالفايممفياقولووجهلمعتقا

مؤلأسمالتقويمبسفوطعمالحامالىفرفعالعنقبوممصصراووكانمسنلأعلم
فاليهنةىواالضالمفويمءإيسهانباتاحداهماروايتانأيمرففيهحثىيرفعولولمعليهيقوم

عاموذللثماللهفكانوسلميهاللهءاسلىاظبرؤولهمومالنفويماثباتوجهأبومحدالقافى
فلرمهلكذقبلبسرهصحملمعلضهويملهةاموصحبناهذأنلمعنىاجهةومنالوقاتاجيعفي

سرالجاذاالعتبارفكانجنايةهذأنلتانيةااروابةووجهالعتقبوممرأيكالذىالتقويم
لكبعدذأيهمرءلجناياتئراسانظرالنلدليلاداهوفيلجناياتكسافىالجنابةايومدولطلفعلايوم

ومننهجبراعنهويسألسظاماللهطونالأنعسرهبهوممايعلممسثلىالجنابةرشالىمه
وقالهسنونقالسنونبنالملدفيكتابعبداقالهولمدمصنأحلفلميعالوامااللهفانيعرفه
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فيلزمهدمماتهخهيكفىمهظاهرعدانألولاهـلااوجمهمعندخلهفالليسيرئاالاهعانااا
ىوالزنلميعمهانكلءنذهانلثاالئمولاووجهبالديناسأةتليرأباطجماهأن

ارهدلكقفيوتباعالموازيةفيمالثقالامسعآأديبطلهـجبفىفالتأنبرلهابالمالعليصه
لهكاقيااشهبلاالياهوعيشهظهرهكسوةلهيتركولثيابافضولكسموتهءنبايهوشوار
المفاسحمحكمهانذلكووجهالمفاسعلىمااليباعلهاغايئركعبدالملىقاللصالتهيهمايوار
كالىفبةتلزمهللمألةاالمايواولهلميزكبمالهالعتيقحقوهنئعلقبهالعتقحقأشدلتعاقبل

لبعدههذهمثلفيللةفألحمأجللىاأوهعتفونونمدبروانكانالهمسئآلظهاده
منسيةنثوانذمتهخوذلكفيهـمتيبةسوأمدأماهاءحهودعلىتنوأماديؤ

ينهالموازينتظرافيوفىكتابهـنالماصافالهكاءبدهينرجأنعليهفليسأوأهلهاغيب
انمانافعابنولحالهيراومتيمشلتلوبماألضروفيهإضظرلهوالبيعئصريههءدطيكنعو

عنمطرفلوهصصراالعتئيومواقكانعليهفوممالكاظهنانتقويميوبملهطالىظر
انااعليهابسرفألتقويمنمملنابرءبيناعنداعدمهننانوهومدصرأءتقنانمالك
لايعتبرانالعبدلاناالولالقولووجهحبيبافيذلكءطهىوووالعبشكائبايمون
العتقالفكذلدالتقوبم

أنمجتعلوالعهقبلفظالعتقهذاأنيهونعبدجمتملفيشركالهقتأعمنوفولهصل
أحدهماولوجلينعبدبينفيوالموازيةالعتبيةفىمالكوقالالعتمقمعنىاذاتفمن5بغبرجمون

وهبتكلعبديملدجيعهكالوقالثرحصةعليهيقوموفانهيعتقمنكنععيبىللعبدفدوهبتلث
العتقممفظالبعضالكلءتقبهماعتقانذلثومصحنونلهوعتقانلنفسك

افيففىكتابمعجألننأومؤجأللمجدهعحالازءمناعقلجونألقوالينلىمسئأل

عليهيفوملقاسمابئوالمغبرةوامالكعنسنةلىجمبدامنحصتقأعةفمنسمنونفيالموازوا
جيعموانوالساعةعليهموبمفسكاشاانونضوقال2محنونولأجلادالليعتقاآلن

ببتدىءعلىفؤملسنةاذاتمتثراالءنلسمنةافتلبيعهلهسوليسكنماشاهوانلسمنةالىا
العتقاليانىولوجملالثاؤانتماسكوهذاالماجشونعبدالملدبئلهوالتقوبميوبمبقايتهالعثق

لماحبلىاوبدفعالعتقلسيؤخذمننسنةالىاخدمتهيفوملقاسمابئاعنعيهمىفروى
لغيرهوالؤهوخدمتهفجةهذاواليؤخذمنسنةلىاونصفهالنانصفهبعتقعليهفىوقالرجعثم

حصتهنروبضعنماصنعيفسخالفاصالبنلمدونةاففىلناقاوأجلاالولولوبئلسمئآل
انأبوالقاسملشبخاوحصنافعوابئمالكاشهبنزواووسحنونابئقالبرحعهثهلووكذلك
صاؤؤلكمعسرانولوذللئبهلجنموسلمأودبروشرأوكاتبأجلالىحصتهلثانىاأكأق
لوونجزالعتقالفمةاليهثودلىلعتقفهوكنأجلالالثانىاأعتقأبوعداذالفافىاتال

الئفويمثركاتاقألنلالمفيرةعنصحنونبئاواهورمحزامنهماالعثقيقعدالملدعب

المسعرلميقومبعداعناقحعنهلمثشكاأحداولوأعتقمسئآلهمابيسالىقمنثنىوايم
غيرجهتهقوفعثبعتقالتبعيضالجنايةانذلكأبومحمدووجهىالقاةلشركاتهعليهءصص

بالجنايةغايلزمايملتقوواالعتافهبفةوسا
ؤلكومعنىعدلفمةمنثوماالييثهاكيدصةلعبديرافنيبلخماللهنكانؤهـلهفعمل

صادسمنتتىس
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أبولقاضىاىودوففذللثبعضبدغمالطلهنفانلعبدقالاقمالتىفإليبدغماللهأنيهولق
قالىحماعلىلمثرذلكمازادعليبتىويفيعمقءليهبقدرمالهشرببأمنكلعايهعدضوم

نلغرمامثلهااليترعاتاةيممالمبفدرذلكهنهعتقالقإلةبعضوجدعندهانسمنونقال
أنتضيةانهوذلكاللهءخهىأبومحدوةالقافىقاليفالخةوالمتئقوتهفيللةوالهالتوب
شاءوقدانحعمئهأنبعتقلشريمهانذلكوهعنىذلكبلالألسلطانايمبتقوباقيهعليههايعتق

أوخسةشهراولوأقامالموازيةفيمالكعنأشهبىووويةالعصقىمالكعنالقاسمفياواو
هـأبومحمدوولىةاةااقالدةراالبالمبالحمنمابعتقءايهاذلكومعنىبعتقأنلهكانكتاأشهرسا
فذالثبعتقأنأرادانأواليكلهثساوؤفىبمبالتفوقءلميهأتاذاانهذلكومعنىوايتبنأظهرالى

يبهنيعتقتدىلمهافىلدؤبلعبدواعتقانمامبالعتقلمبتدىافيلموانبالعتقلمبعدىاوندله
ولفئأبوجمدواةءلةاقالمثريمهلنمميبفامنوانهلقاهمأبوايخالمثهقالهبالسرايةعليهيعهق

وأءطىعدلؤيعةعاههؤوملانهوسلمعليهاللهعلىعنهماروىمانقولهعلىوالدليلالشافى
فياالنسانانتصرفئالمجهةومنلتقوبماعتقهفيدفعثرطالعبوعتقآ3ؤدشر

يهوناغايكسابهةررءنالالزالةالتقويموالنحغيرهكالبهلىالىاليسرىهل
ذاوأظهراروايتينفياهمرأيةبااليعتقفيءهونتهأبوالفاضىوفدقالهةكالشةباهـع
عليهملعبذب3ضبأءهقانهالقولووجههذابالمرابةطونالعضقانأخرىووايةيةتفى
فقدقالاالبحملهيمالفاذافلنافرعلهجيعهنكالوبانسرايةطعلأنفوجببافيه

يمويدالتةأدوالالرقحمكأءلىببقاءحأرضىأنايقولأنالثمعريكليسيرهأبومحمدوخفىلفاا
عتتىيدغميلأدلعبدااؤوللىالينظرامالكعفلبعريوناوىرولعتقامبتدئءلى

نيماودعتقهواحدإلسىسفاطبماللسيدوالللعبدفإلسبهمتعلقلىتعاللهحقنهاذلثووجه

يةالموازوفىويهاوالنقصهياتالزهعةبريدعلليهةؤعليهفويموسلمعليهاللهملىوؤولهفصل
لثكذوولدلمابثاتؤشأمةنتولوكاأهتهأوولدءهالمنمنهلجزءابعدعتقأفابثاعاههيعتق
فىمالكقالوأشبمبوبنوااقاسمابنوامالكقالهاهـمومفإلتهفاغاعاثعيبلوخل

العطءةءنوقىطاطالضههالىوالينفلههوبيقومبالفسطاطغنهصينةداكارعالهفيةلعتبها
ازايدافيؤزوجتهعليهفأبتأرادشراءوزوجتهرجلبينيةصارفيالقاسمبناعنروايةءيمى

ففعللقجهاأالمنهاوالندزمكحظكأعتقلهلفقاافألةوالخزودورارفشاديناتمائةسهبلغضحتى
وكانذلكسنفاستماةابالمألىواالةسيدعلىزنالنداءعليهاباعادةمحرفأعيابئالىفرؤع

سكدثانلرلهثمثمنالهبرأسأعطىنفيهالكوةدقالدهيالمسكينميدليةحازمأبفيا
مسثلةلفإلةاااللمرمهالمحنونقالمحدبئطرأبوقاللفإلةأوانلامنفي3األيدزمهذلك
بئاؤهـلفيهفقداختلفالمتمسكوأنكزذلكلسرؤةواكاالبافيعيبافيهلعتمقاهمبتدىوواد

بحلففقالرجعثمساجماومبةوبدءواهالبكافالؤةعنهأصبغعنحإببناروايةممءراةاا
فيءيبكالمشتريايمينإليتعلقةذامجرددعوىاناالولالقولوذخ2هبأصبنيوقا

القجةصنههايوجببالرقكالمنصيدسءلىالمعتقانالتاقولالقووجهاشنراهيدكأعيباويما
بمجردالسكلفانهفلناذافرعاالبعديمينهجميعهاعليهفالبسققعالهالىذلكويفعيف

المتعسكحلفنكلفانأحافحداواداشامأمعيباوانوميةفانهشاهدفيفأقاملدعوىا
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لعدلانشاهدعلىازاليوجبإوفياوقالوالواهلعتافيهالكلهلعيبانكراذبماعنم

وأحمأعلمللهوالعدلغيرالعيبدباشاذاالئمسكلفبكلحمعهدافيواأشهبوقاليناي
اننينلوكاناحدوبالعتقلمبتدئاأنيقثضىلفظعليهيقومعإلوسلمللهعليوؤهـلهزهل
قفأءةسدسهوللئاكاللرضرثتهنصفهالحدالمثركافألاعايقومفانهمعاقتآبالىابتا

فيلهتمفعةئةثمابقددمالهواحدهـهـمءفيصةالموازيةفيمعافااللكلسدسواكاكصاحب

هاببيفومالمغيرهالمواذوقالابنقالوأشهىلقاسمافياوهوقولنونسقالصباهاالفىختألفا
15ووعتدالملدلالتاقوبالقولسمولطقالعنهرجعبمباالوليقولوكانفيمد

فكانالمثبمعنالضردألزالةبالماليتعافيحقأنهاألولالقولودجهيالكعننافعبنا
وذلكبالعتقالجنايةعايههاالتقويمالموجبانلثانىالقولاووجهفعةانعكاؤدداالنصباءلى

آلخرواسرانأحدهافانفرعلثذيافيأنيستوفوجبآوكثرتهاسمبفألآاليختلص
عنيبحببئاوروىالموسرعلىعتقهئجانهعلىاجمعوابهكاوأصااماانيةلموازافنىموسر
خوهوفولحهيبافيقالموسراصماحبهلوكانعليهيقومكاناالماعاءاليقومانهمالك

لاألولاةاوجهم8دلمبناأمنهـملمدوةعبداعنمالكعنسمنولدورواقالاصريينإ
لجنايةممنؤئيلزمهلمبذلثالعبدوالمعسرلوانفردبافييمةلزمهنصإجمهقمردبعتإوسلوااأن

توجبوهـىمنهماموجودةالجنايةأنالثاقلقولاووجهافهحدكلواهـدصالمعسرتأثيركالوانة
ولوأعتقمسئلىآكالوكانامليينشتراكامايقتفميهحسبالعلياىأعلىيقوملمةلتقويما

جيعوماللثقالحبيببئاففىكئابهـسروهبعدهلنافاأعتقثموءهـمعسرأوالأحمدهما
قالحبيمتافيذلكوعابملياكانانالثافعلييقومناقعادنوقالالتاقعلىقومالأصابه
عبداوأببالضرديرضىواليقومأنمسكاكدأراانأرأيتاللكلذصعنابنافيواسنولق
ولالاأدخلهمالعتقاثبعيضنفيهخلفدأدبثاقواللعبدقفيهلكذيدأنالعبديرالثذأالس

كتانكاالتقويمانمالكؤهـلووجهلثاقاعلىفوملعسرهألواعلىيقومأللعبدنلىبمفاذا
لعئقايبتدىلمالنهلنافافيمعدومذاوقباهـمسكلمالمثريكااليلزملكولذالعتقبتدأات

أووهبشيأمنهدقهبتاعاانعتقهثمعايهئملمأبيهنحزأورثومنفرحيملئقوافأليلزهه
علبهيفومنافحبناعنسنونوروىلموازيةافىمالكقالهعيهباعليهئمولمالجزءففطذلكأعتقله

فعلهمنالمدوللممنابتداءالضررفىبالميراثعليهقأءتالذىالجزهالطذلكووجهانباقى

لهوالصنعلميراث41جزافررفدوتخابتداءالنباعيهعليهيقوملمبعدذلكابتاعمماثمفأليقومءلميه
الميراثانذللثوجهومنهرثبعدماوبةابلأوةشترىااذاأبوجمدوذلكالشيخقالولذلدفيه

بعاعاثم4جزأفأعتةبتاعكالوابعدهمنهبتاعاماعليهأنيعتقمنبكلنعفلممنهملىماعليهبهيعتقسنى
الجرعتقيقبللموانعتقهعليهتممفقبلىعليهيعتقنعفيلهولووهبفرعض3جزأ

وبععقعليهالتفويميقبلهأولمفبلىانمونالماءتابنوقالمالكالموازعنق51رواوحده
ذاانهاولاالللةاوجهوئثمنهلميعتقبلهيلمانالبةفيأصبغحبيمابءنفياوقالقصاتاذللث

جهتهيوجدمنفلمافموليالميوجدمنهذاوابتاعهقكالوالعةافيلضرراضالالدلقبوليافقدوجدقبله
ومنعةارفيالألنيرلهقبولهانونالماابنقوليووجهعليهكالوبررثهوبمفأليةفر

االالشنمفياانأصبغفولووجهماورثكالوفبلعليهالتقويمذلكيوجبفلمفيلضامنماوهب
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قءتءفيةلىتصحذالم1الهمةزصحلمدالقهوليوفاذالمافبولبا

حدمغواأعطىكلأعلميدوافنهيرمشسكاواطلموسصلىأنلهءليهوقولهلةعالمضواالصهالكفال
بهونمالهقالعهاهعديريداناقاعاهوأصيماتقوالقتالىتهـاقالىاالقمةنالصدفيلقدومالهفاديالهفيعندناعلمه
الهأونلئهشةمنهسيدد

طاالوالوونيلعماانلهاعقالانهيوأكليءاقدنجماصلىمإدنوأىعتقالوالأنماأشوالجههلدلطاولومعىمامنأوسمفهأونربعه
آوأأءلميرأبرودموتههماالس
عايهاللهصلىالنبىؤهمنانهظاهرهماعتق4مىقدءتواالفةوسلماللهءايهرماودوأفعلقاتهااالهنهفايعهال

داصععنأيوبوقالمحربنوءبيداللهمالكواهروكذلكذلكهايننىفيهوليسديتهبسالهلصلمسوذلكنكاوسسيده
قالهـعتقعدلؤ7ةبفجتهخمايالمالمنلهعبدفكافىلهأوشركمملىؤاطزاعتافءوذلكصالمئسة
هالوفولالحإلتفىأوئعناقالهئأثىأددىالأيوبقالأمحتقمامنهقدأتففواالالصاافصالئعهذددععاقة
إنوانأيوبنوكلناؤحذأنبتاللهوعبإوهاللثولميصثالروايةثاةممافدالنمأولىتهراووفاةبحدوكانتوجبت
اوهنهقأتمنعلىقالعهعندعزبتدىءقباليقضىانهضىقةوذالثنبتاءقدمافيهايوببراكانهبواقالميت

واالالمتقدمثالحدثولهماعلىلوالدلبتؤالعبدفيىيسآأبوحنيفةوقاسعاهاالتعيقعفماماعاشذلثقى
والءسيدهيحزوالعبدبملكتابةالزمانحولاستسعاءفلمانهالمعنىجهةومنقماعتخه4قعتؤقلدهشعلىلمعبلفيال

ذلكذائبمات1مسثلةبعدهفكذلكقالعهيبدأأناالستنهعاءفبلمالزمهـالفصيبهتسكهـأةاالموءىنبملمىالمو
سترقوابقدردلكهنهقعضلرقاحملعبدعلىامنمافيبعضمنههـمممارةالامندهكان9اقولميعةمالهأخذمناالما
فيكتابدمماعلىونفقههوغاتملهفيسيدبينوبنهالحمومجرىبالرقسكابئاابافى1ماألالعبدمنمابن
شقصامنقأعةانفأماعبدمشتركفياهـعاذوسئلىأعلمواللهبعفعهقالمحمامىعايامنافكمعفلغيرهصارؤد
عنهءلدوبزاللغيرهالبافىاذاكانههعتقهطأنهيهملذلكووجهباقيهعليهشقةاةعبدهقومعلىالعبدمنقيعه
دلهابىباقىكانلماوالنهوأحرىأولىلههـملىوعتقهعلبيهملدنبأنشعرائهعلىالغيرومجبرابتدؤاليسوايمخرين3

أبومحدالقاضىقالاوبالسرايةعباطعايهقيعتوهلفرع31أواللهكادموسراتجقهموالاأنبتووالالععاؤة
قولنايتةوجهةبالسراوالثانيةاحداهمابالحمروايتانفيهنهفهمالكذلكءنفياختلفوأنيالهمواليثبتادالء
القولووجهمنءبدمشتركحصقهلذىيعتبالحمبتفهمبتدئهآعليتثقعتانه4الحمعلمهوهوالذىتالمبذلكصنع
يدكبعهكالوقالالىسرىنفسهقصفيفاذابعضهاسرايةواالتغإلبعلىيبنىقالعةانبالسراثفالالوالءلهتاقات

مائاثشمنهسيدهقالعبديتعندنافىعلب4تحانيواالهيمالكقالحرصصأورجلىغيرهمادفيذلكمجمل
ذلمثمنىوسسيدهقأعتاالماهنهاليعتقانهبعدموتهاألسهمماءنأوسمأونصفهأورسهقيتبأنبومىأناال

ذللثنحيراقىسيدهكانوانالميتبعدوفاةوكانتاغاوجبتلشقصاذلكعتاقةانلكوقصاثاذلكفانمالهفىرونهمافي
نمابنولميعتقهالهمنذأاالماوصىفىلىكنالمومىسيدهدعلىلبقالتاوحفاعاشوورتتهلمثركائهالزم
العتاؤةبتدواايسواهملآخرينفومالعبدعلىمنممابئقهـكيفيعةؤدصارلقيرهالعبدالقسالةيأبواأنلمثركائهحمهوا

لهـفالالواللهوأتقأعةوهوالذىالميثذلثواغامتعلهمالوالءؤاليثبتآوالاأنبهوواللخمالونوعليهذلك
وليسرئتهوونهلهثرالزمذلكفانمالهفيمنهمابئفبانيعغيوءىأناال5يرفمالفىذلكورنههعليليسألنهالميت

ةهـلهفطضررالذللثفيورةةعلىليماسالنهالميتمالناتفىهـواذلدعايهيأأن4ثركالضردذلكفي
عليهقواليعتسمنونماللهانيهباةعايهقمهالفانهبعدمونهحصةمنهسيدهقلعبديعتاان

انمنبهاحتغهاذللثوجهوموطتهفيمالكوقولابناأجمبعوهوفولقاليثرفصيب



962

بعتقهأوءاالبماولمجممسكئكمنبهسكاالمامنههـلهوليبمؤلهالوكةادعتهينئقلالمال
قأعضنهـبخلةذلثنفقالعالمجبواومطقفأليقالضبافيلورنتهمالثوفدقال

أعلمفدهوايئبافيهفاناشفعالثيخؤماللهعبدوليسنمالهشة
بهذاتمسكدالهاذلكوجهوتاههةبممالكؤقدقالنلثهفيعليهيممأولوأوءىلفه

لغنىافيهكاطىعليهفيأنيعهفدزممالهنلقدرا

لورثتهلىممنبذلكأوصذاايريدانهرئهودزمودزميموذلكبواياأنةيملثوإلسفصل
علىبفوبمأوينفذعيفهقدكمهأنمنهألنهاالمتناعلشريمهونوالملهيلثلثااذمنهاالمتناع

قالالماجمتمونانعنحبيببناوقالههـمواليةيبهرفيأنيعةالتهسكسنونقاللمومىا
ماقولجيعهلهثريكاقكالوأعضلتقويمادلزمهوقأنيتلمثرليماسمالدسمطرفيوقال

كالوأنفذحصتهقنفادعضاثريمهلفكانعبدمشتركقعىمبتدىفالدهذاهـنمفلماانا

لنفولعليطونأنيحالثملمالكعنمطرفواهروالذىحوهولمنمقصاذلكقعث

شريمهابىاذاأعرفهاومىومالكعنوهببئالواثرترأثوسحنونقالبالسراثقيعه
لورلنلثاباقىوفقطملىماهنهقيتفانه

ذلكفيافيوكانالموصىبعدوفاةبتإوذاصلشةذلكعتاؤانوذلكوفولهلؤص
فانه5لضيرئرعبدسامنلهصشقبتأوهعبمنقصشبعتقأوءىنيريدانماعاش

لىجوعالهالنذلثمنبمؤلهوانمإلمزملزملىبعدعتقهالنفىهساعليهقواليتآلناعايهاليقوم
ولوأوءثلتهفيبافيهعليهلبمصميفيعبدهبعضومنأعتقخلةستهحيافيعنسه
األولىوايةالىوجهنفيهىواالضبههماوجوحدااروايتانميلهفنىتبسدموتهمنهفيبعتق

اوصيةاالئانيةوايةالروجهواهـانفذعتقهكامالهفيانتفويمفلزمقالعةنحتارلهبعيضانه

وقتوذلكانعتقىفوعمنهوحينتذيوجدالمبعيضبعدموتهانمايةقفالعتدبدضببعتق

لكماقالصعليهتممالثعبدفانهبعضيعتقلمسرابهشيأفأمنهمماولىةالسهلهالمال
نزلةبليسنهاوذلمكثلتهفيعليهكاعتمقعتقهفثبتيضوهوهيعبدهتاثللراولوأعتق

ولمينفذعيقهفيهرجعلوعاشموتهبعدعبدهنلتلذكطيعتاالنموتهبعدعبدهناتقلىجليتا
نلتهاعليهعتقهاتوانعاشن41عليهكافيعتقعيفينلثهقعةسيدهيبتلذىالعبداوان

انلمخوماعلىوهذاشكهمالهفيصاؤجاماأهيانكانلثهفيصازلمويضاانأهيوذالث
بينمالكلدوفرفيذضهيفيانماتلكوذنلثهفيجميعهيععقنهعبدهنجزأقأعتاذالمرضا

بعنقأوصىوالذىعليهتبمعاشوانلعتقافدكمههنابانعبدهبعتقثاتيوالذكطبينواثفى
شقصالمريضاأعتقلذىلعبداابافييقومومتىفرععنهلىجوعالهكانلوعاشدهعبثك

سواءفىئاتهعديهعبديقوبمنشقصالهالذىيعتقفيمالكمطرفءنحبيبءنابئدومفه

بموتأومالهفيعليهفيقوبمحتىيصحعليهأليقوملماجسونابناالوقأوبعدهيموتإنضبليهعثرعا
عتقفيألااليلزملثقويماالنلثاثاحملهلطواصاحبهنصيبعليهومواليةقأعتماثلثهفيفيعتق

مونةمأأمواللهتكونأنالالديئافديردهوهذاديئاليردهفريبجلأالىأويتاجللمت

ماتفانبؤفالقاسمناةأبيهءنسمنونءنوىروبموتأنقبلقالضلمهويبعليههـمفميمة
لعتق51بتدااانولالفولاوجهفيهافوممونةمأأمواللهوانكانتمنهأوماطناثفيعايهفوم

لىجلاقولوأمكهمالدفال

وهوهييضعبدئك

هعايهفيعهعيقهفبت

لةبمنزليسنهالكوذنلتهفي

عبدهثلثقيعهالىجل

يعنقالذىألنبعدموته
لومونهبعدعبدهناث

ينفذولمفيهجععاش
الذىالعبدوأنعتقه

فينلنهعيقسيدهإت

نعهعلمهقيتضمههي

عليهعتقهاتوانعاش

لميتاأهيانلكوذثلثهفي

ميأاثكاثلتهفيؤصا

ممهمالهفيازلمحيحا
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زويقاأنلهنلىحلبرابابمنلماكاننهاالابموثهواللفوتبهالبتهمطامنضهمييمنعفلمجناية

أعتقومنمسنلة3أواللهالماجنممونبنافولهقماتفدملتاقالفولاوجهوبذلكثلثه
بن51وارالميتوالوالعليهفألثفويمحعمتهالووتةبعضفأجازالتاثملهبفلمعبدالهضههيفي

المالثضردافييدخلفتالمازفعلانماأالوارثانؤلكووجهمالكعنمطرفعنحبيب

والثلدالحصةولهعليمهلميقوممنهممارقمهسالوارثانأعئقماللثعنمطرتوىوفدر

محدبتدااشراكلميتحمعألثةابذلكوفدتقدمهالضررضالبادتدئتلمالنهعليهلميقوموان
يفومانهنافعبئافولثكلىيأوعلبهموسرفاليفومولتاقاأعتقوهوهعسرثمحصتهبعتق
ممالكءنأشييةلموازافىوىفقدرعبدهبعضأعتقوءنمستلةوأحمأعمللهواعليه

ولوبنااأفولهذابنهافيكتابسمنونباقيهعليهاليتمنهاماتحينعليهيتمملماننهإ
دهعهبعضاعتقمنمالدعنسمااةابناعنأصبغعنحبيببناوىروأوأفلس4مكامات

فيراحقأنلكذوجهواقىكالوماتفأليتهمأفلسحتىعليهيثهمفلم5لغبرمنعبدبافيهأوسما
مطلىبلمفلسوانعدمامتيفنلميثاالناالمنهوأشدبللمعسهراحالترلةبنفبالمالطعاقفد

أءلمللهوارضرفيهعليهأدخلاغابيدباقنمثريكاقالنللجنايةيدفعوهومتفدمةمجقوق
حتىعليهيقومؤلمصتهعبدفيفيشقصالهقأتمنيةزلمواوالعتبيةافيمالكعنأشهبوىرو

ابفيصممنونكالمالهرأكمنجيعهالعتبيةيضقءبيهفيعليهيفومفانهذلكمجدثانمات
لميقومذلكولوطاللفرطولمثرلقدنبتقهذاألنالمراذيةفيأشهبقالعليهاليقومبنها

خهوكالمموقالروايةأشهبمئلمطرفعنحبيبابئودوىوالنلئهالميتمالرأسفي
ووعبدالحمبنواالماجشوذافيفالبهومالهدأسمنعنهأهدىلمبفرنولميهديموت
قأعضمندينسملقاافيائسويةوجهدثانهبماتوانفيهباعليهاليهمنهفا5عبدبعضقمعةبنالف

لغيرهيتهمءلميهازأنفاذايدعلقلاانباقيهعبدلغيرمنحصةقأعتمنبايئوعبدهمنةح
ةءبرهحمصعليهواليقومعبدهقعليهءةالمعسريتعبمأتأألزىأولىمالهعليهءنممالتفبأن
بعدوهيفيمالهرأسمناوهفيلزمأدييهجنايتهابمالهلغيرشعاقاقاتلجاعةافولووجه
ىالبماراالحقفأليبتىوالتركالتسايمىضمايقتالتفويطقءناطصانيوجدأناالمونه
وقدصمنوققالأعلمواللهدهعبمنحصةأعتقمنحينئذبمترلةفيكونالعتقمتتهفيتعالى
ذلكوانءثرعلىبعدموتهعليهاليتممانهعبدتحقعليهمأنفبلهاتنانهعلىأجعوا

أونصيبامنعبدهبعضأعتقفعنالقاسمءتابنعنعإصىروايةمنمالكفقدقالفهحيفي
حطببناىروونلثهفيبافيهعليهيقومفانهضههيفيبذلكؤهلمتهفي4أعتةبافيهعبدلغبره

عليهعتقصحانفانهيضوهوميعليهوفبمعهفيعبدهبعضقأءتنؤمالكعنطرف4عن
انعليهفأليقومصنههيفيعليهؤيمانفقالالماجشونبناوضافهنلثهفيفالبافيماتوانكل
حياتهفيذلكنفاستقبلافيالعتقتمعايلزمهالفيوجدمنهانهاالوللقولوجهمات
لمنافاذاةفرعماتقدمكوراوهراالتاقاولانوجهونلتهبعدمونهءنومالهرأسمن
فلمبافيهيرهعبداةشقصامنأعتقاذابغأالموازعنابنفقمروىالعتقالمريضيتهمءلىانه

لتىاةاةانلدمنلثكالماشيعضقحتىالماليثانااللعقوبمبامجمخمطميحثىعلبيفوم
اقإلةالىمتهحوانمالهرأسأعتوأوالورناياوماالوجععلىماقامبدأءانالمرمقفينت
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أبداحتىوليوففهفميفياليقومعبدإلحمناوقالمالكعنمطرفحبيبءنبنارواهو
االوللقولاوجهلمثريكاقأنيعةاالممالهراسمنفيكونأويصعثليسهمالووفيفيعتقيموت

لزمثهتلدصحفانوالموتلقوفيالصمةمتوففحملكنهفيهالحبميوملزمهاغألالقجةان
فألاالنلعتقينفذالماذاانهلثاذالقولاوجهومالهثاثفيكمتماتوانمالهجيعمنجمةلةا

وأحمأءلموانتهالتفويملععبيلنى
قالعةفيالمثرط

فليسئهميراثيثهوشسهصوتمدتهزسهانجوحتىعتفهفبتلهااعتمقعبدمنلثماقالص
اللهصلىاللهوسولالنالرقشيأمنغليهملوالعليءبدهمايشترطمثلعليهترطأنيشنسيده

وعتقءليمهآحعؤهشرفأءطىالعدلقجةعليهعبدفومفيشركالهمنأعتققالوسلمعليه
شارقواليخاللهابمثئءهـعتافثهلباستأحقالصالعبدالهكانفهواذاقادمالكلعبدا

قىلهفألمجوزبعدهقالتحوالعلبأجلذلكمعجألولمبعلقعتقءبدهبمتلمنانذلكمعنى
المششطالمالنحالفوذلكالىقشيأمنيبتىءلميهاننجلةذلكعالالنانيشترطءلميهالعتقهذا

فذلددلعباؤإيركىدينادألفوعليلطجرأنتلعبدهقالهالدفجنلموازعنابنلوفلطعليه
هوالمسإبابنوقالأشهبوقوليوممالقابنواكوءبدالمبون4اقالبهووانكرهعايه
يحيىءتيةالعفيوىورالىأحبوذاثقالأنهالقاسمابنعنوروىأءلموالشحر

بهايتبعأنشاانرنعبدكأاانديناخسينعليكانصعلىنت51لعبدقالفإلنلقاسم1011
نحوههـنالماناكيبءنحببناىووولهغريمافألعتافةأنيهوقوانكرهعتقهويعجل

لغيرذلكيكأنكالهصائزلهوذلكقافبلذاثألىمهزانهلموابنابهحتياماالولاالقولوجه
وانتزاعلبيعواحالنعلىطرانلهبانلذددأصبغواخغةااليةسلىذددافيديقلمص

لمالنهلزمهؤدأوفعهلعتقاانسعيدمهابعةفيلقايهماونافولوجهومسهباءانهفلماا
لعملامنلعتقبعداألىمهماكااليدزمهلمالانلعضقبعداألىمهمالعبدالزموالخهارافيهدستق

انهالرى51االبرضاذمتهفلثللسيدأنثليسانهشونالماقابهاءتجمالئاكالقولاوجهو
لعتقافبلكانفانعأللميهظشرطانوأماهسئلةاالبرضاهيلزمهلمعندهليسماعليكاتبه

لعتقبعداللعهاكارانوأهالفايممابناقالهسكليهفذلكسنةتخدمنىأنصعلىأنتيقوليانهئل
إنتلهلوقالوكذلكعابثمئوالؤثوحرسنةواخدمنىحرأنتلعبدانفاللقاسمادنافقدقال
قعجيلمالكءنمألمالذللثءلىووباطلونصرطهمحمدهوحرقالالتفادفنىأنحرعلى

العتقألناالسثرقاقمنأبئمماويبطلمتنافينفذالعتقوذلثقالىمنئابقاءثمعنعتقا
الدبئالنالرقمأحهنليسألنهذمتهفيالديئوليسكذلكوالسرايةالتغديبعليهبنى

لعبدامةبذذاتعاقابلييةالحرفيلعبدفاليناابذممتعافهأحصرمنمبذمتيتعلقوراالحراعلييثبت
حرأنتظلةفانذلكهذا1هـعوأحبملمأتللهوايةسكداطالحرأبذمايتعاقوجهعلى

كذاعليكانحوعلىأنتوأماقولهللعبدذلكوملىيرىمنفولمنعليهلمتفقهواكذاوعايل

لثسويةامالكعنالقاسمبئاىوواظيارؤجمماويتبثسواالفظانالمئاجشموبئبنافقدقال
اذكذافآلالىئؤدىأنحرعلىأنتلهةجمطوالفظينهذفيبينوالخيادالعبدوفرقمابين

العتقفيالشرط

اسشقمنمالكل

حتىعتقهفبمبداله

يههصوتمودتهشهامجرؤ
فليسمسبرانهويثبت

ترطءلميهمفأنمنيدهل
عبدهعلىمايشئرطمثل

شيامنعليهوالمجمل
صلىاللهرسولألنالرق

منأعتقوسلمقالعليهللها
عليهفومعمدفيلهبم
فأعطىالعمدلفجة

وعتقحصصهمشركاؤه
مالكقاللعبداعليه

العبدلهكانفهواذا

لباستأحقخالعا

بشئوالسنهلطياعثافضه

الىقمن
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ئفيالعتقعليكءلمقأنلهءلىقالالذىانذلكووجهالعبدذلكفبلوبردىحقاليعتق
لعتقاعاقتعطينىانأوعلىالىتؤدىانعلىوالذكيقاللعبدامةذفيالدينهـئبوتوبتعجل

اقفقدقالتهمتالىأنأكلمائعجإلشكلىهتهمممممالنئلهاالأهنىأمنمنتألعتقينأينفممىنآلغتقفرفيفاأعتقمن
ىرماالءاليملى

نافألىتناكانعلىحرةأنتولسىكقولهشئتانهـلهكةلهامةالصانأتخعنأصهحبدصم
دأبكمىعنمالكحدثنى

همىسكالععقعاليهوملىممبملثفأللذالللثممافبيائنكسقوبينهعاعلىشاونيزلةعمثئقعليدضلةنذلضممقغيرواخدوعنسعيدافي
ترطءايهاانبخلةنفوجارثاوفبولبعصهـاباحةوالطويلنيهاخرافيءانالعفددغامالحسنبنأبىالحسنعن

المثرعاواليكورثاحرةاتكوتفاالثفارفعنىأنعليصةأنتفولهممنزلةأوأوخدمةعألبنعدعنالمبصرى
مانرجألقىأنينسير

غيرهمالاليمدمارقيقاأععقمنعليهللهاصلىللهاوسول

ستتاععقءبيدالهوسلم

محدسولاندبصرتهىفأشمعناالحمهمنعبعذاهمينسلمليهصأللهوءملىبىشوسعياانتهمجيىنهاجألعفيمرسولفأسموتهعند
مالدالىبدذلكنجملمأنهبافنىومالكقالنلثتلدالعبيدؤاعتقبيغوسلمعدههاللهصملياللهوسلمعاههاللهصليالله
امعرفيقالهتقأءبنءممانأبانإمارةفيرجألأنأبىءنجدالرحمنبندبهعةعنمالكغبرهمءتلدناتفاعتقليغ

سنرصأجمهملمءفيأسمثمأثالثاتفقههالرقيقكبتبنءثمانأبانفأهيلمغيرماللهولميهنجميعامالكقالالعبيدا
ذاشالسهموفعءلميهالذىالفاثفعتقأحداألثألثعليالسهمفوقعورونتاليمسلذلكيهنلمأنهوبلغنى
عنعليةفييلاسماءروايةمنمسموجهأحصينبنمحرانحديثوقدأسندءقسلميثالحدثمغيرمالالىجل

يئلمعندموتهعبيدلهستةأعتقرجالأنثنحبنمرانعنالمهلبأبعنالبةةأبعنأبوبعنمالكوحمدثنى
رقواثنينقفاسشإلضأؤسعأنألثاثمؤجزأوسلمعليهاللهصلىافدههـلولفدعاهممغيرمماللهنعبدارأببئبيعةو
تدأوصمارارجألمنأنأملوبعنفنىالهحدثمنوجهوأقوالشديدالهوقالأربعةأباناماوةفىرجألأق

حسانفيهشامورواهأبوبوحادءنيةابنءاوواه3ثرأواألولكلىفيشأىفيموتهوفيقالهقأسشنابنءظ
النبىأنحصينبنمرانروىوأبيهعنسحنونابئقالحصينبنعرانعنسيرينمحدبنمالءنلهنولميمجميعاص

بذلكوحمغبرهماليملىعضدموثهرجلأعتةاالعبدالذينالستةبينأسيموسلماللهءلميهعلىعممانبنأبانفاصءبرهم
أبووقالشافىقالوبهاللهرحهمالكبذههذاهـمدهتماأحسنمالدوؤلكآبالمدينةعندهتفقمقالرفبتلى
الىأدآفاذاقجتهبفيةفىويستهعمىواحدنلثهكلمنويعتقالعتقفيلقرعةاالتدخلحنيفة3أعلأسهمثمأثألثا
حم1أأدلةذلكوقىباقرءالعتقويقتضىالمتقدمديثاطعديهوالدليلعقالورثةفيعهقونالميتسهميخرج
عتقالممملحنيفةوءندأبىاربعةورقاثنينفاعضققالانهوالناقحنيفةينفيهاوأبوبانقرعةاحدعلىأسمإفوخ

المريضأناالمعمنىجويستسىثمنهمواحدهنكصقوانمايعةأحدهمجيحواليرقأحدهمالئلثقااللألت
هـعةالةالىواصتجاالنلثهمقلميذندفاذافعلمالهكانواجيعاذاعبيدهعيتقأنلهسليالسهمعليهوقحالذى

وأحمأءلمواللهلمبزالنلث
ملنستنؤبهمأوصىوفيلبتلهمفيلحنونسقالعندمونهأعبدلهستةأعتقوفولهفصل

فىوكذلكعفميصمصقثاههثمجلةبعتةفيأوالوصتلمرضافيقالتالخبرمنفماحاءفيهلقوعةا
النعدواالننالصحةافيالمدبريئبينواليسهمومعيتههأوضميفيكانذاافيوفهجلةمنالمجهولين
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هولةبمؤلهحرينهملتةحأنيعهقهم4ؤ4عندلهقءبيداأعهوإليدبةيرأنلومجتهـاظبرماءفيهما
لهزيجووجهمنوايتانالرفدبلغتهنهابذلكيريدم4كمةبتأوءوفيلبتلهـمسهولناففيلفول

فأمائلةمسعاجممامملثنافيانالدنيهاحةتفصةأوءلىتينقاءلىبهاءماالتعلق
وىدفةلمرضافيمبتلانوأماامبالميخهـعيةانهفيبلمذافيلميهفألخألفمبعتهالوصية

أبووقالونهفالمابنوافمطرصكنحإببن51واروكأبيقرعانهاسمالةبئاالموازعنبنا
االختألفإوجبنوالوصيةفيالملىانماوامماففيرسحدءنوامنصقوالحارثيعثوأصبغزيد
وسلملميهعاللهعلىفنبىافتهمايمانعبدالوهابثحدثزفياطديثظاةالختألفاذقى
ذيدوحمادفيعليةبناسماعيلوىودأءبدلهستةقبعىصارىااليةوفيكانلمحااافرءةبا
عتملوالمرضالسهوظاوتهآلتمنسباةباقلصاعةالقيوذلكدموتهمةالمأءتةانه
الوصيةفأشبهلثاثانضارجلمرضافيقلعهاأناألوللقولاوجهلمأواللهتهبعدهـبهيديرأن
الفرعةانفاذافلنافرعةالصهفيفيلتفيهلهالدجوعقانهءتالثافىالقولوو

فياليسهمانهناخابنعناألعثمىدبنءثههوديناربئىوىءيههدرفةقالعىفيلهـسه
وقالفقطالرفيقذلكاالالألثيهنلماذامانلسماوأمامالمنالمسالكء6ننذااقلتافيقفها

لمالثهعندموتهبهمر3الذيئأءتةالستةقفهالىفيوسلماللهءلميهصلىاللهرسوللموانكاأسمناعابن
والذىقالةمالكهوفوللهففلتذلكمتلهـلهطرفايةوسدمتبنمقفياقالماالءيرهمكقي

ومايهفيقالااللمنالتاكونالقرعةانلقاسمابناعنالموازبناوروالذىوغبرهاليعرف

فههيفيبتلهمانالماجشوبئفيوامطرفعنحبيبفياوىوومهاالغيريدعولمرأحرارفيتى
وفديهنأولممسواماللهبينهمكانفاهقرعلتلثالمجمملفلمبعفمهمقبعهلمأوأوءىبعضملبفأو
لهانوذلكيقتضىلتلثءنهماذاضاقابينهملمإنهماللثعنغإروايةدوسمنودليفنكلدمتة

ستةفيأعترجاليدأنزبنادوبنءلميةسماعيلاحديثظباةتعلفهنافعبنافولوجهمماالغير

لمجيعهموأءتمغيرماللهلجناذالمانهالمعنىجومنغيرهملهوالمالعندموتهلهمملىكين
اليبهوزممنسبوزعةمنينيتهسءةلةاالىفانمامجتاجداالجالؤالنهعتقهفيلتبعيضابدخلي

أءمقفاذاهالهجميممنقباليخرجلمالنهففدفصدالتبعيضمالوانكادلهالورثةلحقعتقه
ظبلةلتعلقااثاذاالقولوجهوالتبعيضمنبعتفهمافعلىصورةبحالفلمواحدمنهمنلثص

صالوظاهرهثكندموثهأعتقانهلفرعةافجعلءلمةميرصهلهالهالانهفيهوليسمالثثحدث
ررفيتىأفراتاثولوقالفرعوأحمأعلمللهوالثاثالكذفيبرفانمايعلوصيةأوالمرصقا
نعضقبفدميزالنهثمبيقرعحرلميقىرقحدمنواصنلثولوقاللقرعةاعلكذفيتة
ثلثىفيأءتقواءبدىوصإفيأبوعدولوقالالفاضىلهقصدانتبعيضانهبينوإلىقذصألبمن

عيسيلولثكامحلمنهمابالحصصقمةوؤثماالفرءةبئكنانةامافقدقالمنثلثىفيأوما

الطألقلفنحالتلثاالىذلكضافةاانبنكنانةاتولووجهلقرعةاوفيهسواذلدمملقاافياعن
الىمجتيفلمابتلمسقصدالتبعيضاكذلثأضافواذالميقصدالتبعيضظاللةأطاقاذاالنهاللفظ
منهايعتقفيوالتبهمةقالعهدونتبعيضجلتهمولاالعتقانالقاسمبئالووجهالقرعة

منءبرهانتهعحيةاحمعندناعلىيفترقسنونوقالفرعيزذلكديمقرعةاتحدفلزواص
اراقرعأأوغالقصانعبداىقالواننثلثاقضبشكاصافيصانؤوقوييجموبئقالفاذا
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العإلدمالفيالقفاء

عيقاذا

افيهالثءنحدئنى

ولةهعهلهأنهابف
العبدأنالسنةت

قالمالهئعهقأعصاذا

أنذلكيببنومماهاالث
مالهثبعهأعيقالعبداذا

اذاكوتبإءتباأن
يشترطهلموانهالهمهفي
دعهأنوذلككاتت11

لوالهـعفداآلالكهاكا

مالوليسذلكتماذا

نجزلةبوالمالعبد

انماولدمنلهماماكان

ارقابمبمترلةأوالدهما

ألنهماوالدلهمبنبسوا

ضالفاالالتىالسنة

تبعهلعبداذاكأقاانفيها

وانولدهيتبعهولمماله

كوتباذابالم

قالولدهيتبعهولمممالهتبعه

أيفاذللثوممايبينمالك

اذاكاباواالعبدأن
أموالحمااخذتأفلس

ولمأوالدهماثاتوا
ألحهمأوالدهماتؤحذ
لبسوا
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أحرارأوالمفيكارقيأوقالمبأسمامسواءسماشوناطاوافيمطرفعنحبيببئاوروىلبفم
يةولااأنوتصقولوجهممس151ابناعنأصبغلىددقالوكذلخبرقاالابإكأكامامإسهفانهثائهم

منؤلمألينلواسماءاينعاىاآأسماشالختالفقلضامنسندأىبىاليكلأنتفتضى
العبيدقءلىالعةوءافمواذالىمانصءاالتىمأسماكتألفالقاتائاولنزاألسماتالث
ئاولفقلماهبامبعضقأعتاذواهلمىعبقبتأوءىالنهعليهعافهقءندتاليخللمبعفعقعهفات
صءبدلهتناولافأضبيداذابىاظلةاناثانىاهـلالةووجمهاالسمذايهعايقحمنقالعه

أءصلمواللهمممااذادذلكفتقهءبيدهقىمجرىالهكانفاذايهمولأنيمهبمترلةذالثكانؤ
بنادقالةأوععثرونخسونموأوءشرهرؤيئمنأعتقوإئألنةولوقالفرلحوأحكم
شءنهابؤالويتعاناذالمزالجقامدداأدذالثووآلاامددجزأمنذلداليبمالمواز
نلموازجبخااالفةفمألال9كاءدداولواذاسفرعاالحا3مهحأنيمونؤوجب
فانهأوعددافيأمعىسواءاتهالماجشونافيعنيبحابئوروىالباقىجزأمنالعددذلك
ننألفىممموصهسمةتيوصىأنهـاءثلبةلوالجيعمنفييعةكانماسلصبئنعقيت

مويقهومنسةقيتأنأمانلموازأنهاناولةووجههمسدسهقيعتفانهاالفهءونون
فيعتقأوأؤلسةااليبقىىوكذلكمابئفناظسةننعة13أءتقاالءشرةاتواؤالئولت

ابنقولوءلىاهـمحينلةاةءنمهالتدرةؤلالةصذالىاالءتبادتوأمامجب
فقدءفيأءهقومنمسئلةالومةالعدديومدرهامنوةيةاالعتباربالتهالماءشولت

النصتهفيرقيقهجبعقيتأنذلكومعنىلصمةافىءمإلسي5يروسلقايهمادنواماللثفال
4ةفيقأعههالدفيمنعنبناأصابجفوؤدقاسنونوقالقأحدمنهمواليردعةدنفذذلك

لوونئهياراظوفيليهوقاسهمبابعهمرقيتانهبعةأرموماتحتىيعينهفلمرفيقهرأسامن
أفسامءهتدلةئألئيواعلىانقههفانقالرفهبينالقرءةأردتواذامسعمئلةأحدهمقعةفي
وتافكلاهبيدامنابشفيمنأسماةبطاهصفيفيكعبدقبطايأخذتألثولكذعلىالمؤمص
ضفتهحدةواصنرجصغيرأوكبيرثممنفيكهيدخايالمنوتعطىلعدولامرةجمكضطينفيةإطاة
ءلىمهالةفىقالىفهيعتدللموانالماجشونوابنرفطبءنحببنارواهفهامنقفيعت

منواحدصةؤئعرفأندالموازبصابنقالبطافةايمكلءجمدفيفانهيهتبلتلث51أجزا
أؤلكانوانباؤيهورقمنهلواالورالتاثالىانعتقمهسمجضألقوللهاحهءتةوتاكتب

سملةاابئاعنىعيهنيةلمدافىكلذلكلةوروىلثاثايستوفيحتىملسأعيدالثلتاءن
قاذاءةالعبدهالفيفمااةا

مالكقالهالهدبعهأعتقذالعبدااأنلسنةاهضتيقولههسأنهشهابدناعنمالكص

بلمالمبئممترطوانمالهتبعهكوتباذاسبالمأنمالهتبعهقأتالعبداذاذلثأنوممايبين
لحمامنكانهالةنزبلبانعبدوالممالوليهيذلكاذاتماوالءولوععفدالكهابةأنوذلك
قغةالعمداذاأناؤختالفااكأالالسنةاهماالنأوالدلةبمتريسوارقابهمازلةهماأوالدغابرلدا
ذلكوكايبينمالكقالولدهبعهولممالهتبعهكوتباذابالموأنولدهولميتبغههالهثبعه
ليسهوامالهمادتؤخذأوالولمهماأوالدلهماوأئهاتأمواأخذتأفاسااذابلملعبدوااأنإفا
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ولدهليدلمهالهبتاعهاالذىشنرطوانجابذلعبدااأناأيفللثزوممايبينلكمافالاموالبأ
فؤلهشولدهولميؤخذوومالهأخذحذالعبدااأدناأيضاذلكقيوممايبمالثقالمالهفي

نهانتزاءلسيدهبهونواليههميبتىءلىمالهيريدأنمالهتبعهقأءتالعبداذاأناممتاورضت

البيعإلفبلهملكهوانكافوىمالهلميتناولقالعهاظمنالداةوالشيأيستذمالهولم4أعهةذاا
كان9ولماالفىمالهكاعامنلهمالكلىايشهـجفانهمالهلعبددونااالفماأولالطنانوانانه

ثرإلمبا4وهذاحمءتةسشلةمائزلهوذلكانتزاعهبمنزلةمالهدودبيعهالنبهقأصاألول
تئاعاثةلوليسبأشلوفيلمعةالمالايدخأنفيدزمعتققئالعهلواالنلوضهواالبثلا

أشهبففدقالالبعدالموبئمؤنروهإوانلعتقاناقئقهإذءنةافبلبعتقهالموءىمال

لقولاوبهذلك4لوكليسإلحمدعهن14وقاللمواابناقالبهوجلااليقربلمماعهئتزاثةلو
ئزاعانلهنأجسلالىأعتقءبدهقلموروثاحمالورثةحمأنمنالموازبنابهغاماولاال

لرجلأجللىابهالموعىوأمامستلاجللىاقلمعةاودثةلثفكمذاألجليفربمالممماله
يةلدالمواؤدفةاواالهمةفبعبدفياهةبرةلهوصىدلبامالانسملفاابناصنماعن4لعتبيةاءط
ماالثقاللهماالوأجميعهعتقااللىنوالوعوالبهوالععدفةوالهبةيةوفيمالهاليتبعهمالثعنبوابنروايةن
انأيعاذلكومماهـيبينمالقاافيروايةوالوصيةفيالفاسبمابنعورالفاممابئقالهأوالجنايةكتابةاأوافههبهأو
واشترطيحاذادالعبفيمالثكانأشهبايةكارووهبافيايةرجهوبعتقهلوصيةبالعمايممتااالوصيةفى

ءلميدخلماابتاعهالذىوالوصيةءلىةابنهـقوالةفرقبهكالوومالهطبعهؤلممالكالعبدالىأخرجانهالعتبه
مالكقال5مالهفيولدفاغاالوصيهوأمافيالعبدمالهإثباعلمأوويقولبالواولالمالاغاينتزحالههاناقاسمابئمذهب
ادالعبدأيعاذللثومماسينعنأشهبروايةمناهتبيةاؤفيالهمةوأمانلةالموءىاللعبدالودثةامالشاعيريدا
ولمأخذهوومالهحآاأبوجمدلمىانقاةوقالاليتبعهمالهفانبهأوتصدقأولغيرالثوابالثوابعبداوهبفاينمالد
لؤخذوادهبهالوممعةفيعنهواخظفطإللتبعهانهالبحوفيالعمدمالهبعثانهقالتفىمالكفولكنتلف

والثآنيةقبعهمالهأنمااحداروايتانيهفعنهالجنايةفيواسالء4بهوالتصدقلغمرعوضبتهو
صااضالبعافيانقالورنلعتقوالببعااألصلينتعليلالختألفلكذفىؤهـلهملفاوانمااليتبعه
انهقالنوطتجعمهالهفلذلكغيرماللثلىاالىلععقأضجهاوقىمالهيتبعهلمفلذللثبعوفيمالكعن
اليتبهالجنايةفيوقالقلعكابغيرءوضماعنأضجهالنهلصدؤةوالهبةواالوصيةفيمالهبعه

مالهيتبعهفلذلكمالكالىملكهعنأخرجهانهلببعافىعللوبعوضيههمعنألنهأضجهماله
أخرجهالنهوالوصيةابةوالجةلهبةواالصدؤةوفيمالهدثصههفاذلكالىءيرمالثسجهأتقلعهاوفي

كالبيعمالكلىاماعهمن
دلكتاعقداالنمالهيتبعهبلمانقتبعهمالهأعةذالعبدااانوكايبينوفولهلؤ

إلىملكهلعبدءناجضاتهفولناعتىبوهوقلتالوإلبمنبوتىتضعقديةلدانهعقدالوالءير

والعهقلقطاءةاوكذلكبعوضكتابتكتقاأنافترقافيوانلكعابةوالعتقاءيرمالدفهـذاخم
ولوعللرمالكضالىضارجانهذلكنيحلعاهليلاكأنليإيدلوهذبغيرءهـضعتقلمطدقا

الىلهالعبدبنبعينتعلقعقبةالكتاوأماوأحم3اواللهبالكتابةلبطلبهيرعوضضارجبأنه
وأحمواللهأءلمكالورانةمالهمنءيرعقفتبعهمالك

لةالبمنزالرزآلنزالولدولدالنمنلهكانمالةبمتربلملعبدواامالوليسوؤولصل
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لتىوكهمدعليمالهبققأعضاذاولذلكلهملىومالهولدهرفبةوكذلكلددفيرببتهوةبريدأنلمالا
قةةلىوكذلداتللهالعتقافيذاوبةالكئاواالعتقجملعليهنمابحمعلىسيدهمالثعلىماله

أنبزهـاألمفىثحمالنهاالكهغكمهلعتقبعدافاماماولدتألالعنقجماولدنإلؤملةأجللىا
لةولدتهمالةفدنزلمدبرةاوأماولدءسئلةلحريةوالىققبلةلىافيثددهنفيصيثبت

3نفبكريتهادالذمبعدءةولدتهذلدانهووجهتأمنالمدبرةوكذلاللسيدأوبعدهات
ؤبلفاولدتهأولفالنبعتقهالموهىاوامامسئلىالولدوامأجللىاقكالمعهكههالولدا

عبدوسفي01روا04ألحكمحمهوثهبعدوماسادهلوصابهلودنتهالثتعاققفرقيلموصىاموت
الزمبعدالموتهـوالسيدءيرالذمبئمعفدعتتهادبلأنمنليهأشاواماذلكووجههالكعن

مالاللتهاقالهبترفهولحنثاوؤبلنالبعدفولدتليفعلنكذأمتهيةبحرحلفومنمسثذ

عنهالؤمالصنهرجنعدفابهالمشدقةلعتقاذددأنومعنىنالبهفألثتعدقنالبلةوأهاهاولدته

وأحمأءلمنهاواللهبرولدهافكلوتكفاالبعمل
أخذتأفدسااذابلملعبدواالعبدانالماللفلولدنحااأنوممايبينمالكقاتفصل

جمالهليسأنهعلىيدلوذلكبولدلذمتهالتعدقأوالدهماولميؤخذأوالدهمايريدانهاوأمهاتأموإاالوالدأمهاتءهتي

ولهاليتناالولديربدانولدهلهلىكنمالهلمبتاعالوشرطذنكدوقلىدينهمنهىاقضمالهمنولوكانفهلعتاافيلقفمااصامعو
والحكمهالمالاسمثماعنصكيىحدثنى5

غيئالمالمنانمافدمناهولميؤخذولدهءلىوومالهأخنهحذاالعبداوكذلكوقولهفصلبناللهعبدعننافععن
نهبيادتقدموةالىوايتيناحدىاليثبعهءلىمحدأنهأبىالقاةقولمنفدموفدالجناتالعبدفيالخطابمحربنمحرأن

وأحمواللهأعلممنولدثوليدةأبماول

العتافةفيالقفهاهوصامعاألوالدأههـاتعتقاليعهاالتنسمدها
تعيههـاوواليوويهبها

فانهاسيدمنولدتأيثاوليدةقالاظطاببنعرمرأنفيعبداللهعننافععنهالكصهصىفماتذانجم
منولدتأيكاوليدةفؤلهشصةفىبهافاذاهاتاوهريستمتحاليليعهاوالجهبهاواليور

لغرمأئهءايهاوالسبيلجنايةثافيلأنالمجوزلهوكذللثاواليهبهاوالبوراللليعهاسيدهافانه

بهاسنرجالتىهـهالوومعظبمذلكنهاذكرالنمامحهعناخراجهااليصحبريدآنهفاسفي
هلابقاوهاعلىاالرلهلىحوالغيرهبببعملاشواجهاعنحلميفاذاالسيدكمالرقيقءن
اعادتهعنبمايغنىحلنافيذلكفيرملاوفدتفدماألمصارفقهاهذاوءلىااةعتأوتعجيل
وانتتماولدءليأمىزأسمفانلميىأنعرضءإههولدالذىأمألسلمتذاوائلةءه
ابنكتابوفيوغيرهالقاسمافيبهامالدوأوهوقولبالحمعليههتقالموازيةففىلىشلم

العتقالىرجعأويشلمثميموتأناالتوففكالثمتعتقفالذلدروايتانفيمالكعنممنون
اللدوقالفتكونأمبسلمأويموبئحتىوقفتعايهاانأتفقونجثمافياعنحبيماببناوووى

نهاعتتهابتعجيلألولالقولاوجهالعتقتواؤبهاأسلمنحيفمةغيضفحتىنولحمعبدافيا
جملمتهخدسيدهبهواذاأجلنيالمعتقاانيرىأنلىااعتةمحلاصمفاذاالستمتاعيهالهنماا

دواغاصملتأبابهاعلىاالستهتاعيكرمءيىلمانهلئانىاولاةاووجهرصرففيهلهيبقلملماعتفه
ولدهأمفدعتقتأشهبلالمرتدفقدوأهامسبلة3أوجهاواللهزكالووالهزيمنلسبب
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وانولدلهأمهتدتابفانبالردةعديهنحعرمسملةاابئاوقالزوجههقههـاكةاؤالفىجعدةبا
افيقولووجهالطألقفياسهنبهاحتيمابأشقوليووجهالموازعنهابنرواهعيقثفتل

وأحمأسكلمللهواهةورلسامراعالمايبتىواهبردتهاكهءماولؤإلفيلهملانهاسملقاا
تاعتالصهاسمابهاالنتاعبئاالسهدأنواع4ومايتبهعهاجالهيدأنيربهاستمهعوثلهوؤؤصل

أبوىلقاةامهاوقالداسقالهيذكرأولمحياتهمدةمهاتاعاالسهلهلوجممهذلكلءلىولمف

ةحفإلفاألثاصاالهساثتاالشرافيوقالقواليففربؤيهااممداسضالههـنتهمءدفي

4دبيمامخهاالستيألدفلملعايهافهيماممههـضكانلهامننوعانهمانقولهعلىليللدوااشافىوا
بتهارةكبيم
طنلمالنه5روالتقيداليردهامالهوأسنكلبثوتهاتعتقايديرحرة7ؤماتافاذوله9وؤممل

لغيرهيبقلمماتافاؤنالبمد5غيرؤيهاعلىمحوموذالثتمتاعالسوهوابهصبضالمعنىافيهالهرقى
اردولدفأأمةالمحجورعديهاسةءاىيرشكلاذاوائألمأعلمللهواتعتقأقفوجبصرفؤيها
الخطاببنعرن41باانهماالثولدأهاالصأمبذلكلهتكلوهلانصىأعطماءدب
ضربانيبالنارءلىابةاالشكالهةتاؤجماجمبنارأوأصااسيدجمرفدءوليدةأتتهللالعفاىرة

تبيةلهاوفي4بمؤوؤبالخطأفليماسوأمالعتقانبهاذافيدفؤفىلىاؤأماطأاطلثاوادهـلهااأحد

قالففقأعينهفيه4عابأهيءتبفيهـطبىدهعبءمربفهمفالهاافيعنىروايةءيعهنكل
دلخطأيريدأناوجهمدالعلىلهاوجهعلىنماتقيكلكانغاواسملقاافياقالعليهتقال

ضربونوزيقالصهطقافاليعتففقأعينهفأخطأفأصاببهقصدضرانوأمانهفقءع
واغاذلكيقصدالىلمانهبىدمناهماذلكووجهبهابثثلةيعتقفايساءفيءينيهالمامزلفعبدهاس

أعلمواللهاضبفصدا
ضردينفهوعلىلشايئامايتولدءتحداثعضوأوافلمالىلفصداهـاالهءذووأماولهوةؤمل

فاندابهلميعتقذالثيبلغلموانلهالمالكفاءلىعلىدالعببهايعتقذفثافامدثمإناابارياخفرب
زعنلمواابنا5واوردينارفيىعإولقاللفاحيىالشيناباوغمدوالهينأهيبابئعصكاليهقيعة
وىدبمالكذفيبناماأوتعاقلكذنكلشئفيعهدهقءاليعهؤىلشاواآلأبوحنيةوقالبشأ

بنإلمةسىوورأعلمللهواعضوجهنولمأررليهقتبعبدهلمثدكلوسلمعليهللهالىلنبىاعن
فأعتقهغألمالهىوقدفوسلمعليهاللهصلياللهوسوليقدهاءلىانهجدهعنأبههزنباعءنبنروح

شلهماودةعنزجراقءإيهجمديعتألقاةاقالئلمصاجهةومنبالملةوسلمعايهاللهصلييلةا
بناريديرأدقفيهبتكهبأووفيفوسمعبدهقأنوفرعلميراثايمنحعدالاةاكا

دهجممهنباطأوعيهراذفيلكذمالوفعلفأأصبغقالعإلإههقوأصبغوهبيئواب2دأثفقدقا
وجرفيالجسدفمباطنأولذواعاوأمافيلبيناآلشويهالوجهءناذلاللمافيوهعنىعليهواليعةفانه

فقدلناسامايةملهعليةبردأوابمداهوفيوأمالووسعهقالذألثفافترفاحشينثفيهوإلس5صايل
ناؤهـلوصقءلميهاليتأشبمقالعايهقيعتوهببناعنلعتبيةافىنالحسهفيلملىاكاجمدقال

علياناسااكايفعلىانهبأشملةووجههـهالظاولوتغييهاظاقةشويهوالةلىالمضمافيهءنوءب

فيواومطرفابقاسمفياحبيبءنبئاوروىاهمسيناوفلةاأللمؤلةمنهافيهحلجال41وص
ماعةومنلةسمثوءبرهاناردينهـقفيولمعايهقفيدكلوجهءبدهوسمنبغوأونلمابما

بلغهانهمالكوحدثنى

شهالخطابممربنأن
سيدهاؤدفمربوايدة

ابهافاعتقبهاأوأصابنا
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أوطرفأذنأللحدلقطعأسمالكوىأشهبءقأوالرجإلفقدردلباعفموادهنء
عنحبيماببناوىروويسسجنألثثبقالويعاؤبسكليهقيعتالجسدفانهبعضطعأوةذبةأوأ

نهأذأوثصرفهـهةظوؤطحأعبدهأكلىطرفقطعمنخوأصبسملةاابنواهـنثلماابئوامطرف
ؤهـعفيعضقءلميهوشينةالخلةمنصنةمدمافيهالوجهعلىنىنه41كاذاووجهعلب4قأعة

الجواحمودمنوأماماهـنءنأبيهإسمتفياواألصبعقالاالءضاءكاليدوالرجلنمايبينوهذاؤ
القولفيهفقدتقدمفاحششينواماماعادعلىغيرلثهينؤيمامحادءلىواللهأءلمالقولاذوبمثلةةليماس

أءلمواللهذلككثرءقأالىالشمينثاجءنفألينفسهفيالعضوفهوشينوأهاقطعالناررقفي
اهتقكذلكاتوجبدثلةنهالكماعنبأشذءنلمواابناىودفةاألسنانوأمماؤإحئلةإس
وافيمطرفحببءنابنفقدروىالواحدةالفرشوأمااألسنانجلفيالفاسابئقال

نانأواالضراساأليهجلفياذلكأرىالأصبغوقالقءلميهضرسهأوسنهءتاعانونلماجثصا
وعصبعضالواحدةنلماانهـنثالمافياؤهـلوجهألالواحدهاضرسأواالواحدةدطلاوأها

عارمجظمعفمووانماصوالدةسظاشينؤيهامىليماحدةلواانلمماانأصبغؤولوجهوألنملة
األءفانفصمنذلكلمافيعليهقيعتمالدانهىءنفقدروعبدهنانأيههسملنوفىع
فيىعيمهاوازيةءلظاؤفىسناواحدةلهعحلانوأمابهايذاحتىيبردوأنولاألسنانصملألن

اذىيمىلؤوعلييفنهاخةوشاحدةلواافىلسهافيعليهاليعتقأصبغوقالعلعهيعتقنهرادينا
عنصإببناوىلىفواللحيةالرأسوأماحاقئلىمىأعليهيعتقسناواحدةلهؤلعن

الموازءنبناقالدواأمةقىءذلدبمثلةليسواللحيةالرأسحاقفىهالكالماجشمونءنبنا
وايةومالالمنقالباخاوجهيتهءلىصاررأسأوحاقبعبدهذلكفعلمنيودببوبنا
يتهطيدهسمجاقصفىباالحرارالرحقالوجيهايليهالتاصاالعبدااقبهوناالشونلماافيا

الملتهازافيولألسشعرذاانذالثووجهورثلةافاارأسهادةمجاقالرفيعةةارلةاواألمة
لعبداوأماالضهثاحةفيبلهلةذلكافايسالخطوائامةدالوءدوااللاكانفاذاجالواوا

ورناحةفيلمةثذالثفانانللو3التصارفيعلهاؤدرائايةلجارأواقدرهدءطمةالذىإيلاا
ثااوطمأةءضتميافيمالكقاللىفةتهاريجمسدعضومنئلىمسءتقاعايههـانبلغه

أوسدهاشيأمنلكطءبذيةصالمقتعتولوءضهالمأشهبقالبذلدأفىاشديداتباعءايهاوأفىت
األلمنفيهكانبذلدولماقؤإللعهوعفوالؤطحفينئهفيهاسهذاانالثذوجهوورررفي

نكانتفانةمعهبعةالمنوذلكأشهبقالاالضررءالزالةعاههبيعتمذبواكلشديدا
وفيفيهءثلىليسغأصهدنقدقاللسرفالجاداوأمامسئلةعلباالتباعفافاتمنهذه

4متيبلغأنالعليهقفانألاليعتنجانهكهدهعبضهربدطؤولسملقاابنازيدءنأبسماعورنإيةتاا
روىوفيعتقءلميهعلىءظمجلدهوفىبئلذلكطهاتأصبورطذهابمئلىشديدةءخلطونما
ابنقالةاباطمضواهـةالظااكمانةدلغوتمربهةنسحدويؤدبانلومفأصبغالموازءنابن

وىففدرطمائةدهبنءليضرحافنومئلةمسهقيعضأولمويعاؤبءتقءلميهالفاسم
ال4حاةأوركانتولوبرضربهفانواياهويركاءآلدأههـنفورالماجوافمطيبءتحبابن

بهدروأثمءتينهيبرفىبهاضرفانل4صاىبهاوضرناساطانامهيمفونالماجشهناؤقدقال

فليعجلبامطافيهمماةلمااىأربغأوقالعتةجملبكافيهءطقيماكئرمنأعلىحلفوان
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ياتهيراداستبقاهمفىدبهلماالالكامنهيخافنولواحدانءذاالولالفولوجهوءخقه

بهاءغماالتاقالقولوومزعلتهيكافالذىاضرباواغايمنعءقبهضرتءنحفلذلث
مجلءهةوليبهسةنجمنفألاهطبامنهعليهيخافددةانهبغأص

وقالاالبالحماليعتقسمالةابناالموازءندبئاوىقهالدبالمئلةسيدهعلىقأىنوفصل
لةاكاأمعبدالحمنهـاوقالمالهرأسومنؤبهانيعملسيدفبلاماتوانيصيرحرابالمثلىبأشي

نفأجلهقيلهااليألهاالبحمقفألقيفيهوأهامايشكلمثلةانسبنوحرؤيهاالشكوةهـاشا
فعلأنهاألولىوايةلى41وجمدأىالغاةقالالحميومن9ببهفيءليهوأمامايداليمينتو

دمعينعبعتقيوجبهنىانهالتانيةاوايةالىوجهوقةاكتبعيضحمالىقالعتبهدشقق
لتىادةلولياغونأنلهـؤصعايهورزايعتقشراءلكذلأصى5هـدبولعتقاألسايقعفوجب

مجريتهاحاتافاحثشيضاجسدفىبنارأزتبهافرايدمدستبالخمادتعرثاأعتة
اأهياؤلمحلييدهجهاعنباخراوحممربلهاينقءايهالتابوفوعرأصهـنأنيمملقيو
دقاللعهـالمرأةلعبدأوااسىدولخطاادفاأنهأواص5بعبدثلهن4وسشلىوأحم3أللهوا

ريظيدحتىاواوجاكليؤلقيولافقالرجعثمقاللمرأةنعبدوااقولقولالععبمايةافىسنون
فيالمرأةوالبداللهيأذنولمصدالمتلةيةلمانهعداوانمايراىضربهانهاالوللقولياوجهالعداء
هنيضفبممباحعلاورداانهالثافىالقولوجهومدالهمائولدمنهءوالعلىكانؤسبااذلك
بفنى3فىانصراادهبعبلذىامثلانوأمامسمئلةلطبببمدهتتيهانالاصينايت

اليعتقسملقاادناوقالعاء4لميحتقبياحرمعاهدانولوبالمثلىعليهقيعتأشهبهـنقالستدنا

أحكامدزمهنهاأشهبقولونجهولعتبيةافىمحنونوقالهدلعهاأسلمبعدانبهيمثلاقاالىلذاءلى
أنفوجبراخالثباختألفختافحمإنهاقاسماادنفوليوجهوكالمسلمالتظالمفياالسألم

بعبدهلسفيهامئلاؤوالىسشاالسالمحمغلبلعصدسماطلطواشريعتهمعلىفيهراءي
بنارجعئموأشهببوفياقالبهوقءإيهيغهلفاسمان4اقالأصبخاهـارءانةاىودفة
وجهالواضةفيبتحبوابنالععبيةفييسيفيسحيروىءفلكذ43عاقاليعضففالسمالقا

ووالدالستههمياللماللثاحمفلسفيهاحمنفالحمبهيأبتؤملانهاالولطلقولا
صبهوزومنصغيركابالمئلةعايهفاليعتقتقهاليبهوركلءنانالقاسمبئابهاخغمالىلثماااقولا
فيوهبفيافقدقالإمبدهاوجاكذاتمثماتواذامسشلىبالمثلةعليهقإههالذىفهذاةتء

بنعنرواهالثكرمن13ناذاقاليعضونسىوقالأوكرهوجإلىرضىقيإلصةةال

بالمثآلالهالدفييححيطسدواطااعليهتقالبأسلعبدفقالواالمديانفيهـاتاةاذلك3وحملهاظا
بنيسكىوروىالسفيهوالءلىإلمدياندوالءلىالعبعلىةبااليعىانهالىحمالقاادنرجعو

وأصلهمالهرأسؤصحفانثاففييععقءابانهبعبدهيمثلالمريضفيافاسمابنايحيءن
قيعىبوبننحملععبىافقدروىعليهقيعتبعبدهمئلناسفيهاانفاناذا1فوعقدممأل
عليهأعتقاكاأنهاألولهـلالةوجههالهيتبعهعنهالموازبئاوىورمالهواليتبعهبالمثلىعله

لعثقكادالعهؤتبعلولالميستذفيهعتقانهثانىايولاووجهمالهلىاليتعدىوذلكبالمثلى

لمالمثيةلموازافنىمالهفيحقلهبنبعبدمثلنومسمئلةيئهصيبتدولنعلمبتدإدقعا
ومنةتياوءسمعإالصغيرأعتقبنهبعبدامثلوءنعدهسهقأعةولدهأوألمدلعبدهبعبمثلنكل
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كعبداألجنبىةلةايوفيويعيقفانهدةهضلىتفمأنتكوناالمهممانةغرموجعهبعبدكلث
وانهصالهمجيطدينوعايهلإألوزعتاالتبوانهعندناعليهةحالمبممالداألعياقاص

الحلمبلغوامالهفيلمولىءلميهازعتاؤةهـفيوأنهالمحتلممبلغيبلغيحتمأوحتىلغألمافةالمجوزعئا
ؤلكفعلفانعإهقاليبتدئءتفانهالهالديناطأنانكاقالاذوشمالهلىحتى

يةزلموااقةباعوهووهردفاناالمامدونردهلهموليسصامكمذلكالغرماءردفانعبدهقوأت
نفانمأهيينظرفىائمعانواكااةاالةاطلىاميردلدأنهذئومميعتوبيعهماالمامبرد
وانثاؤالنظرفيهاضاوهلهوالعبدفليسالغومابينحمانهذلكوجهوردعتفهـمالعدملميع

عبداهـمبناقالقهتبعداذلكفيالفيماهنزهاانغأءسكوانممسئلةدوخهمفيهي
أونطءحتىوجاالنوالهمكاالثؤذلمنلملبادوقالوااهـفيوأوأربعسنينبعدئألثلغرمااالناقام
نضعهايلموازيذافيمالكوقالنهمبلؤاليةنسفبعأوأكثرمنوأمافيعلمواماآلبذومثة
السثيريداتسماالةبناقالونحوهدتهاشصازتواألضاريوارثحتىاكمانذاطالاانه

محولءلىذلثفانأخرماهاذللمنيدنعولمادةامثصاولوةبالموادئةمهاأحلهبضوطبالحرية

ولويسرأوقاتههاسيدؤابكلىته3لهلهالذىالتطاوذهـفيانماذلكانأصبخوقالةإبتالرمءليلمصااألهيمالكقا

داءيولماأتكررهتةالهلىنهتطغرعاعسنننأللنهتلعلمآنرللوقاذابحفئبهاولدابفنةمفنوزءتاؤةالفياتهدناع هموالمحعطدقوعاسهرجل

بوطافيأصبخءنوقالذءهةةوذلمهتالثمعبداطبنافقدقالبثالهالمجيطالدفيأنتجوزغعآفةيالوأنهابخ

بلقالبغاقاألأانغرهاذخنميمملةرلدلمعتآفاكرأيعمصنلةنههلغرويمحدباكااانفصمهالغرالداأويبلغلمبحتىالمالة المجوزوأنهلمالمعهبلغ
وأثثبءنانفاسمابنواهوقلعتبيعهجدؤبلاسهمصراأحمعتةرداالمامولوعتةاليىمالثمالهفىعليهاولىاعتافة

يرلبونإلعومااقتتحمملطلمانيبابمبرفااممملطالذىااإلىدواأإلانابهطخعسحنونفقوقاكماانيمالكمالهيليحىالحلمغوات
هـتوؤغاوامحمطاناسلطااردانولىاالوايةالروجهماالأفادوانلكذبعدفأليعتقالددن
هـلةوجهوقلعضاوتوؤيةنظرهيبطللمبعدذاثهالسألهفاذاطداممبامنكانوااولومأللواونظر

فمانمنهـنواأنيمذايلزمءلىوالملىواهـئاتلعتقابردحمذالثفياناطااحمأنناقعونا
فاثسالرديئفعتفىدالسلطانسمةاابنابروايةفاداؤاناؤهـعردلهمالعمقالنالغرماء
عةفىلعتقافانكانالثدفأؤلءنأفادواندينهءهفوالث5فادأفادههمقداسهولههلوطالإللى

وفاولهقأعةكنبئمنقوأءةاالخردبيعواحدابعدوامأءتقوانبالحصصبمابقىمنمبع
وىدرفةالنهـلةثمفالناسنةصكدمدىولوقالءئلةهمهمالهاةابئادقالهدينهببعض

ذيهونبتأللحيأةللئاذويكلصالهسنةدنقضىحىللغرماءردهنيههىالفاسمبنامىءتعي

اواجممحقوآلوالتخاقؤيها8الخرمااءكراضالمنافعهانذايقتضىوازتهواردهالفرماه
برقبتهتهعاق

سنلمغيبلملصغيرالذىايريدانلملمحهامبلغيباخأوتلميسحتىلغألماوالسبهوزءتاقةهـلهوةفعل
كابخونانهءيرمكفذلكوجهوالولىولوأصاذهلعبدهالينفذعتفهاالحتالم

يريدأنلولوبوىالراكءناثاوجهبهوزأنيهونءلىلمحتلمامبلغأويبلخمجتلموفولهفعمل
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ياابينكانذااماطأنوذلكنلسهأوااالنباتوهىودةموتالمالاعالماتبهأنيمون
دفدأنبضيوأنوذلثنلهنبااصاللراجمملهيمؤغليامحالهاتنجهدتوونماآلدمن5وغير

باالسزعتفهالببهوبلسةاأنيديىلماطباخوانمالهفيعيهلمولىاقةعتاذهـوالفيوقولهفصل
ففىرمرنيتانكانوأماأفدالهبرحى3ذلكالنمالهفيسلتهاقهضعاعابلىكانذاا
سهينااانمالكيادءزىرو4مجوذعةأنهمالهيليبةلىافيمالكوالمواؤيةءنلعتبيةا

يكجوبينالهةسهالذىفيقالفانهسملفاابنااالهاالثبأفافولاذوحجرءايهيسحتىاؤةلهأفعا
انءدمشيدوذلثأؤمالهكافجازترعايهغيركجوبانهكالكفولوجههزأمياليبرهـلهثعلى

3الحاأخطأوانمامججرءاههنمالمالهانبهاحتيماالقاءحمادنهـلوجهوالؤباطالحجرحم
دنقدقالطجاؤعايهءيرالمولىقعةانفاذافلنامسثلىاماحاليإوذلكالحجرعليهفىكفي

شدفاذامالهاتالف4لوليانألليماسذلدوجىووليهأصازهوانزيهتفههـاليسانهبةالموازفىصالك

عتقهيرداذالمالفاسمادنوقالياذارشدكال5ردلهممااةابناىءنعيمهتبيةالفيوىدهـفة
الثذعئقهىوأمضفئركهسهنةولىويدهزالءنكانوءتةلىبزيدهدفيلعبرشدوائ

مالكخلموازأدناوىدففولدهأميهلهغاقوأماتءسئلةبعدرشدههاأماذ41لدؤ
أن2نانواةالمخيرعنأئهعنصنونادنوىودصازالزمولدهألمفيهساععقانإبهوأص
لعهزاافجازتمتاعتاالساالؤيهالهليسنهااألوللقولاوبموالتطبألفالمجوزولدهأمعتقه

فيهاقالعتلزمهفاذأقلنافرعأعبدهمنهكعتقحفلمقعتانهالثاهـلالةووءكالطالفي
وفيأوغيرتافهتاؤاسنونكانقالالتافهاالواليتبعهاهالهاالقاسمابنقالمالهاتبعهال3ؤ

لهفالسبعلفيهسهانهاألوتاقولاوجهلميستثنهانيتبعهاهالهامالكألشهبءقوالموازيةالعتبية
بةالىمنماحالزالةتبعالمالانالثاالقولووجهمرءهـضبغبالقولهالههلكهءنازالةالى
اولدألمنماكاسالمالوالنهـللزوجهالمويبتىاهـطاقكاالمالتبعهافيلاماعهءنلةازاحفاذا
لعتقباينتزعهولم

جبةلواالرقابافىلعققانزمايبهو

معلىللهارسولأتيهضفالنهألحماوقعرهـعنيسابنعطاعنمةساأدنهأللعنمالثحمط
نملةامنشاةدتوفدفةثافجهلىغمافىسكانتليةصاراناللهيارصمولفقاتوسمعليهالله

دفةوجيهاوعلىتفلطبنىآدمتوكنتايطفتفأسالذئبأعهالتفقااسألنهاء
أنتأنافقالتنفقالالسماءفيفقالتهالقأوسلماللهءلميهصلىاللهلهارسوللؤةاعتقهاأفا
للهعبدانةللهاعبدعنشهابدناعنمالكأعتقهاوسلمعليههاصليللهارسولفقالللهاهـلرلى
هسولهمجاريةوسلمعليهاللهملىاللهدسولالىجااآلدصاررجألمنأنمسعودنعتبةادن
اللهمسلىاللهاالرسولأعتقهافقالمؤهقىاكنتنانمؤمنةرفبةعلىاناللهيارسولفقال

ينلوأقازهملتفاللهارسولداسأندينأزشمؤمقالاتفقاللهاالالهاالأنندثأئشوسمعليه
ديناربنعيهمىقالوسمأعتقهاشعليهاللهصلىاللهرسولفقالؤمقالتبعدالموتبالبمث
آسفونافلماثعالىؤهـلهفىىقالءيهاطيريدغمبتعايهافأسفتىعمهاالكاعيههن4دوبر
وفولهممايدركالغضبمنيدركهانهيعنىمد7ىتبمنو3نتوفولهأءفمبونا5ثمءهنامناانت
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جمةالواجىالرقابفي
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لصكئهووجههابمؤدثنانياءاابلطمهآلرؤعليهيدأنيرأنعتملرفهوجههاوسكلىمتفلط

لمازدنالهامنلدذفيقبالتااليخدأزدافأأوغيرهارةاسنىآخركةمندؤبةعليهيدأنيرأن

نواجبةءلميهنتالىؤبةانيفثضىااليمانمانىلهاعنوسلميهعااللهلىالنبىوالاذاللماوس
لمحاناالاللعهرفههمثيللكالتالنإاليمانفهاشنرطكفارةبلغهانهمالكوحدثنى

ءسئللانهالمةبرىعن

منيوصفصبذلكوبالعلىنتهقىولدثصرصفهعاالمممافىلمونىمممافعاااانعلوفهقاقوللهمكاالجافآلناأفيعشأنجلالرةءنيىسأبو
هلثةرةعليهتكون

ئماخاانلتبعثاطلفتاالعتةانلهللهبقمصىشمصلىهولهتناسمالهاءمنفرنجحمدضليعاكاوةللهاالفمهلالالؤةزناابغؤيهافيت
وفيىألوحعفرالفاةقالاسثداللءوالنظررذلثلفترنلمواالعتفادوانلذلكألالفرارقلمحيمجزئذلك3أبوهربرة

ءبلغهنهالكهاوحدثىعنه

انجاصلىالهاؤساثاامؤمنةأعهةافانكنتتراموهنةرفبةعليانقالاسائلاانلىالتاثالحدثعبيداالنصارىبنففمالةعن
بالبعثأفتوفنيناللهعدارسولأنندثهثأفةقالؤبماتقااللهاالالهأناالنأتشمهدوسلمعليهاللهرسولأصابرسنو
قظريسألماعنأندقموفنةاطؤحمانهيفتضىذللثاعئقهاممالؤفاماقالتدالموتبانهوسلمعليهاللهصليابله

نسألهولممنااليمانهحههاحأؤسفاذاادتيناثاأخذناعليهليؤرونلىمنصوكذلكواستدالل دكونءالرجليعنسثل

ابالحديثينهذينممالكءلىؤرجمبعدايمانهعليهءفبذلكهانكناناهاستداللهنظرهعنأنصجوزلههلوفبةعليه

عتقانهالحسديتالمذكووفيالعتقفيذلكتأويلهفافهءىبةالىقالقندلواغرلعتىمعلىفيأذآخذكنمقالولدزنايععق والنذوراالممانفيحمماكااليجزئذلثمنلماجزئقناوومودهوء
عنهيجرى

فضماجليتكموعبيدعنعاللدكلبربقغهسلدلمفبرلجزفيقالجمنشإلئوأهربلغهزناهللمعوإبيهاايفبهوغدمهالعتقماالمجوزمن
رفةعليهالىحلتكمونعنسئلانهوسلمعليهاللهصسلىاللهأصالوصااالواجبةالىبابفي ربدمنرىمالدعنصكيىحدلتى
الرقابعندتقهزىاليكولدالقولهشعنهمجزىءذلكنمفالوددزنايعتقانيكبوؤلههلعرفياللهعبدأنبلغهانه

ذلكفيأنيعتقعزلهنهلكأؤلذرأوغيررةنكظدفبةعتقمملجبمنيريدأنالواجبةالوإجبةالرفبةعنسثل
العتقكالوكانأبوافييرمؤلكءوبنسمبهاغانجتصبهالينتصالنقصذلكلدزناالنفقالبهثرطفئهمنرىهل

نالطذاحإللدثفولنألتاإلعتنعةوىآلمليدسعالتةالاالسمألاملمأفيزمجوسيإلوقالوقالوذلكأحسنمالكاال ووقهثألملىبيعهحرىالواجبةالىقابفىهعتهاس
وأحمأعلمواللهتاجبةابالرفيولدالىنااليعتقاةيتالذىاليشنريهااته
كلاواجبةالرقابفيالعتقماالبجوزمنعلىبمثرطجماوجبصكليهة
فعلافماألنهيعتقهاان

ظلألالاففالبمثرتشترئالواجبةءلالرفبةعنعرستلبئأناعبداللهبلغهانههالكصتامةبرقبهفايسثذلك

أعبمثرطغتقماعليهأةثنيعثعاجمفغلمممترثمنهاللذقبةليمامهجبةصالرذافعليبمعتفليممعاحسالكالأااممانلكلمذىثممايفعمنألنه
العتقبهثرطيمئمتريهاأالمجبزءلهأونذرالنهعنكفارةواجبةوفبةعليهنضمنانقالطعلىمنءتثهايشترط

انعثقووجبمخرانرفبةتامةعتفهافلميعيقمننمفالماشرطءلميهمنعنهمجطالنهبهاحتجلما
شمترىاعنالقاسبمفياسألتالمدنيةفيعيعصيعنورؤىعابشرطنمعهيوؤههبلوحدهأليرقعه
فعليهفبنىالذنكبأنعالماالمبتاعكانانأعتتهاففالانأزأيتواجبعنالعتقبثرطرقبة
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نوانئءإيهشؤلمصؤوندتمانراءارفياثنفانهـدطلهلملمألالتجاكانوانأخرىةرقعه

ابنكنانةلغنىءنوىقالءديةنارؤبةقمتثنأللمالوىأقىروعاشهيكلمنناليمنلهعو
إسمإقيافياولةوجهلهالمجزناوخبنايءنيسبنيريوىوباالعادةيؤهيلمأللمصاكانانقانها

اأددخلءلىؤةذالثملفةالتبهزىأنهرونتقدهماذالثدفىاعتةنهـوانهالخالفاعاةهي

قولووجهقدهاءتماعايههـخلملعمالأنولؤوبموفولفمشاءذالثداصيعتةكاننوالتبهزئه

لناساسافىذلكدزمفيامواطافتىافوللمحاتجرىءلىامةاماالددأيةاألهووافىهـعاانناخبنا
عنالموازبنادروىوصامحمالىستةهكانذاابذالثبالحموهـهفةتاسهانبالفتوى

يعتقءلميهةميلفآلاواجبكرأوسواجبقءنامتابشرطزجمةىشأشهؤجمنؤهـلهتافاانألممالك

هالدعرنممحدقالقالعةضطبكراهالثاذاجبالواأبوءديريدوالشبهزلهءنقالطوانكره

صالءليأنهابءلىقالءدواالباسماةابناوقاالاهاإيجابنريهءلىهإثأناالقءإبالفقال
ريزمهكاأنبؤوبمزومااوجهجائئعلىشرطنعقدءلىؤدعقدديعانهاالولولقياؤهـمهأن

لهفاس4الوهذاوعلىالشرطاذامبدجماالث4رىامثهاالوالنأوكاافىيادةزاوشرط

إمدإستأنمودوثباالثهـراتة4وءؤدوخءلىساأنالثاهـللةاووجىصكيرهالىقالاالنت
ايمائعءإقوالنقالعضإكءناالمهلهكانؤإذالثهـرالملىتينافىقالهوبووقماالعتذألث

اخعيارعلىأنيهونءوقوفاذلكىفاقتضالملسدنوقوءشطمثهوليزىالمثمصملدةقامتا

فالعتقهناالمتناعيرىمفلىانفلناذاوافرعغيرهقاعادونعهصابايقاوكأتىكىاثا

عبداهـمبناقالهدأؤالىقبالعبهيطأنلهفانعاقامفاننهبكيمسهأواغيه41هـمءإيةيخاوأن
راداأنوامااياهوؤيهأنفامابهإبأنيطلهكانؤاحاشرطالماشرطأنهذكووجهماكءن

سببةوذلثبأدوكهفانيدخابقربلشهااوقامينهاهبدبهاكاندااوءذاؤهـعابحا
وقالشرطكركأوبعيبهيأخذهأالباغمالككابداهـيمءنبنادروىفةيسيرةبأياميعاا

انواماتاعالمهعلىئدفأللممفهمهبعهلهأودخىعيبأدربههفانخليابقربماتانلقامممماان
لمبهنانلمألشرطةالببعيومقجتهلمبتاعاهالكءلىعنمبئءبداطاقدووىفئ7لتيعلمبىمض
انهذلثووهـاشياىإوللاوبوفيماقالهافيقاللمهومهقلعتاتاعلمباركءلمالبا
كانؤركااويغقأوئمهاهضبالبةلمطااالباغنوعنهكسهأوقلعتاذينةأنىكرمثهـلكانلما

ارشبهاعاختارانلباخاؤثؤنلمطاالخعارامدةفيأصاألالوجيااذولنديارصاعليوتئيعاا
فانءبرقالرقىالخيارفىؤيهاحاليصمدةتصفان5أورداببحمضاءاافىيارهلىزلباواالعب

منلهئوالشقلعضاروقشرطبطلواببح41دفيفةادةامنهمترضولمقلعتالمبتاعابتركلبائعا
صدلعهاارتجاعولمافاتشرطوعليؤلميهلمفانلقاسمافياقالعتقهتاعالمهلزموالجمةلةازيادة

أقإلةاكانتماوهذاقلعتاهنعمنبهلماتهدىشرطولدفؤوللمبتاعالىفلععبانصصلهدخىال
نالبذلثىؤدرةغرى4ثاالنلباعاوعءلىؤالرقالمنأقلينتفاتاليكرأ

لمجبؤجمتهولىمتهىرلمفاهبدعنداافاتذاوافرعلثصرطاطوقدسةعنهطيسفالهبالشرط
كانانأجزأهباقأوعتظهارعنىكراشصاذحينث4فأعتةربانلأوطهـدشإ4ودث

أويغاتاناممهواوضفاممهواأسنةاذالثفيبرلمتاطولاوااالجزاءاليمنعبهثحلىالذىيبنا
ييرالظاهرلتةاأنالثووجهوأجزأهقلعهاشرطدونتهقيهكمتهىاشهتراذلكلمبةأعتفاذا
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كبنملململباغانافاذئداكشلعبدفافواتضىيقعيبدونالمقاملشهرأوطوليافي
صاهذءنأكأقهفاذاالشرطسالماءعليهرماعهوتقشرطدون4ؤجمةترىالممثلىنماله

ة5البرابيمفليشترعلىكليعهعبدبعينه5بشعراأوءىومنمسئلةجشأهاواجبارأوأميظ
تسألليعمىانماالعهدةانذلكووجهلعتبيهاقىلكماعنسملقاادنالنأللثارواهابعهدةشوإلث
نهالكوونقاكللعهؤىايهاؤجمايشمترايكتيفلموالغيرهظيارعنعتمقهةجمههـ5وجوالفيثعيبن

أءلمواللهواليؤخرلمرضهالمالحاجتاذقيعةانهشديداضانعبدهاؤسضقءبدمعينبتأوصى
شاايعتةانهويششطاليطوعفي4لراىأديشمزوالبأسىمالدقالص3وأ
هـغاوادبلمتلزمهلرؤبةاالنذلكأجزأهلعتقابمثرطئطوغرفبةىشترامنانهماقالعلىاذو

ايعتةدفبةلهيشئرى51أمرصكيرومنأوبعفهاجميعهاذلكسواءكانمنهامالماثبهءقمتبرع

لتطوعاةرؤىتراثاذاإومىواهسئلى1ثمنهافينافزادالمأموهـلهوفدرلهطوعلت
ماسهحنأحممهانمالثقالصمالثقالهيههومبلغاكنكاناذانيضقالعىواضزط

ولداممدبروالوالبمؤيهاواليعتقواليهودىفىنصرافيهاقيعوزأناليأنهجبةواالرقابافي
اللهتباركالنئطوعاوالمجوءايهودىوانىلنصراايعتقأنوالباكىأوالنينيىلىاوالورععق

للهذكرالتىاجلمااقابلىفأمامالدقاللهإهتاافالمن5مافدامدوامنافامافيكتابهاقالىوتعا
اراتلكةافيكينلمسااطعامافيذكوعمالكقالهؤمتهاالرقبةفبهاقاليتفانهلكمتابافي

ماذكراعلىذوشاالسالمأحدءلىءيردينفبهاوالبطعمالمسدوناالهافمميطأنالينبى
نوبهفيكتاقالالىاللهالناالمؤنواليعتقوالنصراقيهودىالواجبةالرقابفياليعتقإنه

بهفارةعداتلكفائىاسالملااهلقاسبااليمانئمفقيدهابمومةوفبةيرسؤخطأمؤمناقتل
وقدءيرمؤمنةرفيعتقيمانارهوكةالظهااهـةفيكةاازأأنهحنيفةأبىعنوىغيرهارلقسلا

بناالموازءنبناوىكضرفقدراأهلكلاالسالميبهبرعلىوأهامنمسئلةكرهذتقدم
جيبحمتىاليجزئهأشهـبوقالأفيأهأنيسلمفبلالسالماجبهبرعلىنكلرهظهاعنقانأسشسمنقاا

إالوثانيدأهليراالسالماليقرءلىأنقولهومعنىلينااأحبالقبلةفعرن4ووههـمخأوفاليه
عليلسكودينهيقرعليلماكاننهنقاسمابناقولوجهدينهنكلىعندهاالسترقاقاليقرفيفانه

ووجهسواههـعلىالالنهالمسلمحملهكاناالسالمفيخولامجيعمنبىلغااوكالنااالسألم
بمايلتىيرضىلجوازأقالماالسحملهليهقإلسالميلوالرضماباالسألملمالميظهرانهاأشهبفول

االيمانالنبذلكلميهلغظوانسلمانهاليهماديريدأظهـراالأظهراالسالمفاذابدينهالمتصسك
قةقصرالنةمناأللمجمىفيمالألفولهنىهـوقأحذاعدوهـقالبالقلبمديقانماهوال

فالصبوزالنيسمأدنهوأمافبنهسبمااللهلقبذأوعرفاوعرفصلىممناليناأحبأيعنى
محمدلوؤوءهـفتهانبااليهـتأحتىااالسوداءأنيعتةربيأميلموسلمعايهاللهصلىالني

مجوزومسئلةلكذعلىهايدلفيهنماوابهرهافوااعليهمايدللحديضساظافيليسوعرفته
الموازبئاعنهرواهاالسالمفىعالهيريدادكاناذاكافرانوأبواهلصغيراقعتالقاسمفيعندا
ذاوااالسالماذمجيبوايةحتىعلعهملىقالالنهيهالمجزنهااندونةفىمذهبهطتمضىوالذى

نالمسذهعويدفنلىءلميهأنيبؤاالشألمفىالهادالءتقادسيدهاالسألمحبملهمناح
هـنثالمافيامذهبمنغايعرااذو
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مهءقيعةثمثبهأنيمأحدهمافربينعليتبالمقعتتبؤيهامقواليعتوؤهـلهؤمل
بنوىفقدردولسبتهبيعتفهالذىفأماظهارهحتقهءنثمدبامىكرأنوالثاقهظها
ولدوالهعتقأموالمدبروالبمجبسةالواالرقابفياليبهزىشونلمابمافيوافمطيبءنء

بهءتمققدتعاقواحدمنهمذلكأنص4ووبةبالفراريهقوالمنبهوالممثلفبهقوالمعهلأصالى
برههـأودكاتبهفيمنوطذامسئلةعايهوجبس4آولىاصرفهلهفليسلهيرلإلدرده

مالثهـلفيالمجزئهأصبيغلموازعنافيادروىفةظهارهقتةأتدهـحم5رافاثغيركائهفان
فوتادتقهجعلاليبهزئهسالاقولوفيأشهبقالبهولاوينقضعتقهيردشاللذىااألول

ومنمسئلىفالصكجزثهتبهلم4وأماظتةادقايممافياقالالىأحاذلموازوابئاقاليردهولم
وقالالموازبناتارهواافاسمافياقالهأجزأجبواضنقهفأت5تدبير2لبااالني3برامددظعا

زيةلمواافىأصبغقالهينبيهقتبمدبدهيتقجبةلواالرقاباواليجوزفيمسئإلآشئهيسالبأشم
لىاصرفهلهيكنفملوجهالعيرهذاعنهلتهزاارعلياليقد4ءأنإلؤدكورمنمناهمماتلىلكذ4ووبم

السجنرئهفانهظهارهأضتقهءهـنثمعبدىءقتعليللهقالن6ؤموؤدقالءدفيءبداطغيره
هسثلةأءلمواللهظهارهءقبالعةوقدفاتلنذرهيفتلمذلدأنهىوهعايهئوالشرهظءن
لمتجزهنه4مالكانتوانلأبحزأامالمنهغنلمفانجبوااءنفأعتقم4توصزىشتراومن

ألثثبوقالوأصابهمالكوهوؤهـليمحدقالةهلعضافيسحملقاابئاولإلقالهأم4بالشراصارتالنها
أشهرمنستةمنقلألعتهوففاذاانتظرفيهاشكفاتطلابينةنتكاانشثهلدوتغأمبههـنالتح
واللهذلكثوجيهوؤدتقدمبهإتشإهدالشراءاالكثرلمشبهزثهالوضعتهوانأجزأتهلمثراءابوبم

فبرللعواباهـؤقا

ممتقيدزمهلممنابتلىاتطوعايريدبريىوااخصراوإليهودىادهتقأنباسوالوؤهـلهلفص
لعتاؤةاداوافداوأمادفاماهنابقولثلىئعاللهاالنقالااليمانفيهترطإثامقبالنذرءأولزمه
عليهلملىابثاتقدمصأقاههاسماأناالاقانوجمامنلعتافةانتوانهـزالنهجمفيهمكاوهذا

ين4نحيراالسرىفياالهامانبناقالواأنأحصاوذالثثلميراهـل4عانكلبكالهأخىإناواءم
ةأوءقدالذقماقتىأواالإنوا51فداواتللةأشياءا

الميتىءناطعت

لىاذالثأخرتثمتوءىأندتأراأمهأناألذصادىفيءهـةأدنناهـالىنءحمماالثكى
أنهماةأيفءدلمقايممفقاتقاهـعبداؤقالدائعتبأنتنتدكاوةامحتؤحأن
ؤكللت3هاأهىقطوسلمعايهاللهلىمىللهالرسولقالةدعباسعددنانسملقااالاؤقءأعة

ئوفيقالسعيدأنهنيحيىعنمالكنعملمولعليهللهاصلىطهارسولقالاقيءأعتأنثنفعها
كثيرةدقاباوسلمعليهاللهلىصالنبىزوجعادشمةتءنهفأءتنامهنومهـفىألىبمدناهـحمنعبدا
الخألفالميتعلىقالعةذلدأنومعنىشذلكفىالىتمالهأحباذوهـمالكقال
هبأميجبوامنؤيهالىمهرجلعنأعتنىسمءنلقاادنوامالكقالدففالحىفأماعنزهوافي
اليجؤثأشهبوقالتيىاعنبرةكأعوذالثأوكساممنهأطعمانلدوكذفىأه51رأمرأو

لميتابأنمابشفرقأنحعوضعاويصذلكعلىطاهكالوأعنكاألميالنوالبغبرأمرههأهي4

اللميتاعنالحىقع

مالدعنمحيىحدثتى
أببنألرحنجمبدءن
أمهاناالنصارىعرة

ثمتوصىأتأرادت
حأنالىذلثأخرت

همتوؤدكانتلكتة

دعبفقالتعتقبأن

بئللقاسمفقاتحنالى
اقءأعتانادأينهمحهـ

سعدبنانيسمانةاإلؤة
افلهلىسولاقاعبادة

أىإنوسلمعايهاللهلىم
أناينةفهـللمكت
رسولافقالعغاءتتى

نموسلماللهءليهصلىالله
صحيىعنمالكوحدثنى

ؤفىقالانهسعيدابئ

أببرفىبننىءبدالى
عنهفاعتقتنانوم

لىالنبىزوجآلثعا

رقاباكثيرةوسلماللهءإيه
أحبوهذاهالكقال
ذلكفيالىهتماء
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فيوالمجزىءفأليجزئهبعينهعنهبعتفهالميمتبوصمالمأجزأهقاعليهيعةمنعنهالمعئقلواشتزىبارعئقففهل
أنعليعوفالوأعطاهمسيلىبالملدحمكليهقتيمنظهادهعنعنهويعتقأنيشترىطى1لىناافيوارانيةاوعتق

فمشترىالتطوعوأمافيمسثلةزمحولمفددطالعتقلشرطالواحمةفلرقهةأشرعنهالملوسبهزآعنيالكيميىحدثنى
مالدمالولىابممرطالسرابابلهدلداىومموابرالعامالله

عنعروهبنهشامعن

أومؤمنمنعنهقأتكنابتدادهماأضربينعلىعنهوالعتقحياتهفىيعتقءايهمنلةزوجعائشةعنأليه
الوءىاشترىإنأشهـبلفقدلكبذانأوصىأماائزفذكماالأواظلفةنافصكافرأوسلماللهءلميهصلياننبى
وفدأوصىفليسفيهاانكفرهاعيبذلكومعنىأولميعلملكبذعلمنةنحرانياالتطوعفياللهملىاللهرسولأن
غيرهعنرجلومنأعتفهفرحمعيبالهاليشترىأنالسألمةيفتضىالذىاالطالقعليالىقابعنسملؤسلمعليه
لهفىالؤلىمتهارةفيصرسولفقالافضلايها

كلالىناوابنالىأنيةوعتقالرقابقعفضلوسلميهعااللهصلىالله
ثمناوأنفممهاءندإأءال

اللهرسولأنوسمعليهاللهصلىالمنبىذوجعائشمةعنأبيهكانعروةبنهشامعنمالكصمالكوحدننى5أهلها
أغالهاثمناوأنفسهاوسمعليهاللهعلىاللهدسولففالضلأأيهاالىقابعنستلوسلممليهاللهملىبناللهنءبدتناخعن

وسلمعديهاللهصلىفرلهشوأمهولدزناأعتقبرأنهفيعمذاللهعنناحمالكءنعمدأهدهاولدزناوأأعقمرانه
علىنالغيدفيفيانأحدهماوجهينعليذيثوفديهونقالبزيادةاالعتبارقتضىأغألهاثمناثقأءتميرالوإلءلمن

أنياباالبهاهتبارالانهفعندىالقابةقعليالفامازيادةالقإلةلزيادنروالغفيوالثافأنالقابهفالكعنمجيىحدنى
لىمسيخعههاأولمعىبذلكأوصىالميتعتقهاالنفيفاناالويرغبعلىيادةإالفيبيعهاأهايامنعنعروةبنهمئمامعن
لأفعانعلىفدنصوسلمعليهاللهعلىالنبىالنصالعلىصبهفجتهافيعتبريادةرناليوأمازيادةزوجعازةعنأبيه
اذاثمناوهذابدىءباغألخياررفيقهأنيعتقفينأوصىالقاسمابئوورقالأغألهاثمناالىقابوسلمعليهاللهصلىالنبى
وهىنصرانيةوالثانيةاحداهمامسالةنتفانؤالصالحاالسألمفىمتساويتينالرفبتاقكانتهبريىاءتقالتانيا

وانكانتالنزأفععلالكثبرةعتقانممالكزيادعنحبيبءنابنفقدروىممنرهماثمناأأهلىتكاافىففالت
ثمنالوهىأؤديناأصلحواحداهماولوكانتامسالتينأففلالمسالةقعتأصبغلنصرانيةعامصفىأواقثسحعلى

النهاعتبارغألءابفئمنوسلمعليهاللهصلىالنبىعنمادوىمالكوليةوأولىنالعفالكميرةاتفقافاعيينىأوقية
االمعاحعلىفنااعنيرةافدهناولذلكبالرقبةيختصفىفاغاهالدبئوأهاقالمعهيخرهوالذىأنأهلىأحبانعائشة
يادفيعتباداوالاالسالمفيالتساوىعلىنغالألءالفيثالحدثلحهغأصفيلووجهديناويمونعددتلهماعدهـ
القاسمبناعنوقدروىذلكفىوللكفرتأتيرإكاجبةالىفبة5اجزامنالمنعفيالتانيرلهالنهإلحالىفذهبتفعلتوالؤكلى

رفبتينستلءنإنهعباسابئعنأصبغددوىلجبدأباألاالثمانبتافياذاتفارالرفبتينانلهمفقالتأهلهاالىبربرة
أغألهماثمنابدينارففاللأففماأيهلغيةاحداهمافجاءتعلهافابواذللص

أعتقلمنالوإليرورسولاهاالعندمن
وسلمعليهافىعلىالله

جاءتاتأكاقاوسلمعلعهاللهمليالنبىذجعألثةذأبيهعروةءنفيشامعنممالكصاقلعائشةفقالتصالس

فألؤاعلئهالكلهففالتثاوفأآطهفذعافمعتفعلتؤكاأجموبملىلىئصآعدأنيرعدهالتنمذللثعليهمعرضتفد
لدأأحصداعإللىلما

للىفييهمعلفدعوضتافلعائشةلتفقااسجماوسلمعليهاللهصلىاللهلهاورسولعندأفجاءتءن



عإلشةاالفأخبرتهفسأوسمميهاللهصلىاللهرسول972فممعذللثفمالوالءونيمأناالعلىأبوا
اللهصلىاللهرسولؤقالالوةعالشةاالؤأخرتهفسألموسهاللهءيىصلىاللهولرنيذلكفمممعمالوالءونأنيماالفأبواءلى

كااواشثرطيمذلموسعليهقامسمةعاهلتؤةقأءالوالءأنفاغاالوالهلهمىرطواثخذيهالمودمهعليهاللهصلىاللههـلر

اثمالوفألاهتعهىلوالؤةونإشترطرصالفابالأمالعدقالثموأثتىءلميمهالهدالناسءهـاؤىوس4اللهءلملىاللهرسول
إللهصلىاللهولرسقامشرطمائةكانوانلوباطفماللهكتابؤكاسليايثعرنكانمااللهؤكاكتابشتاطاشر
تءدساكفيلموعابعرأدعائمئبن2ءنءبداللهنامالكءنأعتقلمنالوالهواننافيأواللهكشطأحقاللهعا
اأقالصمهىءوأإاذلكفذسثلنااوالأنممهاءلىهلمهانأقالكاتعتةصاديةئهثسترىأنأرادتصينالمؤأم قاسععدفييحيىهالكءدطأعتقالوالءلمنافاذلكؤقاداليمنعنكلموسهاللهءلميهصلىاللههـللىس
دصاإلشترطونل91بعدمالدانأأءانةعاثلفقاإؤمنيناأمعائشمهينتسفتبريرهخاانعبدالىحمننتبةعرةعن

ثتفيبكانمالصروالؤكونيمأناالالواالالهاثاؤةبربرةذلكؤذكرتاتفوأعتقكواحدةبةصثمنكلهمبأص
فهو4إاابفىلشىرسولفقالوسلمعاباللهلىاللهلرسولذلكتذصةعاثمثأنعرةدفزءتسببنمجيىاناقا
شرمائةكانوالتالىءلىأكاتبتبريرةؤولشأكأقانلوالء11يهافانوأءتةااشتريوسلمعليةاللهلىالله
اللهوشرطأحقاءاللهؤفومايأمقدرالضالىكتابةغوناؤةومافياالىكتابةءلىانىيفتضةأوقىعامىةأواقماصعة
قأءتالوالءلمناواغاأوودىهأدالتطوعصدقاتوأخذاسىوازابمدايلءلىئراوؤواالفاءينلىمةعامؤىفيمنهيد

ناخمالكءنوحدئنىعتقبهتممنهاماثىأعطانمالكافالفانمىاتاك3ن4الواجبةدقاتالصوأمانفسهابهاءن وليسفألرقه4ادةمعبهءلىكعابتهمانتمإهىءانيطواماالىأءب5رفجاؤوخبالىكا

انأعنعابرشهءبدانوللهمةاألداءعلىاهوناطلبتواغاااغيرالءلىزكاةمايدلءلىئؤأعيأبريرةؤهـلوى
حاردزفتضارمىأنأنلولفعلتوالؤكنيونويمأءدهالهمءددتهياأطدانأحبانةعائئمهوؤولفصل

اءلىنإيعكملمهاأفقالءنالعجزشراخبكلعنىأنيمونلىهـيحهاالداءمنيهنهتحتبشراءالممعييهونءلى
فذستكا1ءوأنفقالبةموهىبريرةرىأنشةازلعااميعهىكيفينهيابنقالالرقالىاألداءأورجوئما

اللهصلياللهلىسولذلكهالكؤهـلفيهتاففابالم5ؤأهاشراعناابنيءنسبئسحيىقالهتبرانماعلىملهنس
اليمهعنكفقالوسلمعايههـىأةالبتلقالتاناالولولاةاوبرالببعينآلضيردةهييرثكلقاللمبالتقفاتانهيؤةا

قأعتانالوالفانكالكفانة4هـوزالنالحبيوابحالةثمايتربءلىاقلااناثانىالقول41ووبمإبذاكأانكل شعنالعاالفظءلىلاألداءوأماشعناالبالعضأخةوالدالزمعةاصكتابةوعقداالعتابة
صحيىعنماكحدلئىافاختارتأداءنجمهافىىآلحمهجتهـصالهاظتبرااللىا13ءايمأهافتاوميعجزعنهأنلاألداءؤووول

قىرأددطالردهـاالنهاةلتوأنمأرؤقذلثكونافعقةذفتنةاهجزاآلشتريهاباىوزةالسؤالتتركأنةعاقث
دلمعرهسعيدءبح

أمعائشةسععينتحاهأعائشهمنباءطالالذىمااأرادلتوانذلكنحؤتبةبالم1فىفيمنعابقتربمابرش
انعائشةفقالتانوئينويهونثنسهسعاتعتةبتعجيلاالداخظايةميهمايةومءلىااترةكانتانبكالرشماغير
بأمالثلداأحباالبالشرطاالتانهااليثههاظنتأوءلىلشرع41ثمايقتضالوالءاالءلىيهونةاعاءثراشصاذا

واحدةصةنكثلهمأرادوابيعانيااخهمظاألةجنلولبالوالنأناالأبوااأهاانوماذستؤصل الوالءأنيمونتقتضىبةوالكتابةءالرةةايقتضىاععابةابععانوذلكةفهالىالبععبةلىكتاا
فذكرتفعلتواععقكاععقدوامااالالكضابةهخوامابعدفقاءالكتابةاهاهحالرفبةمفدأرادواببمألطوليسثبهادبه

أبريهودطهاكلوفعالوااالااللهءرضىةالشهكاباوالءامالماؤفثالحدثمنساواألظاذولفلكصائزخالوإلءاشهتراطان
سعيدفزعتفيسكيىقالالىجعفوأقالللباصعاشتراطسهاإوالءظلهمرطىاشهيهاذصوسلماللهءلميهلىفولهؤمل
قأتالوالءانيهافانمايهاوأءتةرشهاوسلمعليهللهالىصىاللهرسولفقالوسلمعليهاللهصلىاللهلرسولذلكذكردتشةعاأنعرة



083

وايةرقىفانحيرصاتودذبيعتىءإيمملهموانكالوالءلنفهصىءايهماشترطذلكمعنىالفاسابن
لكذاليثنعكلموعلعهللهالىصللهالرساللوالءؤةالهميكونأنالااخهمأبواثلحدثهذاعرفيبنا

وجلعزبلهافيكتابايهمتشروطاونرطإئمرحاذمابالبقولهذلكبينثمقاأعةالوالءلمنفان
الوالءواشترطاوانمأكىوذلديقتضلباطفهولوجىللهءشالتابفيايسئصرطاشترطان

أمربهكأمايهاللهشرطفانمرةهانةشترطوهولوانةحالذلكشتراطافانلبيعافيلمألنفمهص
ممىةءالمزنبفيوىوؤدرثرطالبالقالوالءبالهترطاثالوالءلمنواغاوأوقأصوشرعه

انالوالهففال4باتانالوإلءويهوقيععةأنعلىلرمنلىأباءثمفيلقاسمابئاعن

بمثراءةثعازلموسعايهللهالىلنبىاأميغاابنهاكتابسحنونوفدقالباطلوالمثرطأععقه
عذلكفىاهـكبوجهماالءإلملىبواعنيربدونالخديعةعلىءهنىالوالءالبائعوثترطيرةبر
قالانهوملماللهءلميهلىعنهكاروىصبماطالقلىبءلمنهـلالةاذإليحلسحنونقالثرطال

قالنهـوأكرؤهـلهـلابالتعايماورانفوسافيأنبتللفاانيريدنالسنسيأوالنممىانى
قالهتءنماعوقالعايهمعتىبلهمىشترطا

يةالوصهانماواأجممالبئعنقمنأعت5معناسحنوقالقأعتانالوالءفانماوفولهؤمل
ؤوالؤه5رعنءدهأعتقءرون4أبعنسحتهـنفياوىروالوالءالميتفانالميتءند

اشافىواةةأبووقال4دذإخيراأوباذنألعنهسواءأعتقدأبوبرىلقاةاقالوانكرهللغير

يبالتعوجهبهءلىبووثئالوالءإصاقماقدصضليودلعلناذنهبةيراعنهقأتاذاالعتقالوال
أنفوجبباالذنإتصيبالوالءتهخحرانليل3ودذنهكالفسباالىلهحصللمنصولهقريةف
ومخلىلكذوانكرهوالعصوالؤهفيثبماتعبدهقيعتلىجلاذلكأصلذنيرابتيذ

4مصىقءدتلميعتالندالمعهدونالمسامإلنالوالءلجاعةاناككاةقىقيتمنعندىالبابهذا
منهخصانهإالعوههأضتقءولءلىأنالوالهانمالموسعليهاللهصليفقولهغيرهقءنأعوانما
هنرقالوىعطاألغلبفىديهونوالورقىأعطانالوالانعنهوىوؤدويرهغعنقالمعض
ءسثلىغسهأضتقءنالنهقتلؤوالؤهرةاناعافىقلعهاوأماقالعضمباشرةدوق4قءيض

والىعنهءبقالوالموازيةالععبيهفيلقاصمأفيقالهفالوالءالمعتقفألنمدبرهءنقأتومن
بملةااالبنصلفىعهبقالبرالمدعنالوالهنفلياتماممنمافيهذلثومعنىبتداءذكاأحب

والة4لىبهتااقدلهبتؤدهتئالمهفالوالء5غيرأعتقهءنمنيدانبربههأثماقالصلهثكابافا
القتااإشرطخاادافىوهـيدسهالوألهكا41يهتعلوباءوكذلثبمالخفلميقدرأن

انالمبعاعفيعتقهكرشرطتنيبيعهالمدبرفيأصبغوؤدقالءنهددةعقدالىكأاضإةرسوغهلم
ءوارانقبالهردالببعفاذافاتالوالءبطلالمدالذىالببعباطالقفدسوغهالنهالمبتاع4الوال
كاليعتةدتاعباءلووكذللثقالمتؤهفونىأولدهءنأمقأعتومنمسئلةتقاالمبتاع
قاتالهفونيصوىءتروقماالعلىألعهكاوأءطاماضوالعتقالوالءلبالمبغأقال
ظلةظهاةكاناوانيعتةنديعهاأنمنليهأشاراماألولالقولاوجهولدأمسيدهالىاوزدباطل

الجائزءنعلىمهاأميملؤنرجألدوذلثاعتةيعجلانهاالعلىاجمتاعايطيهأنناهمفانعال
المبتاعثايعتأنبمثرطلبيعشراايبالعقداهااناثاالقولاوجهوظالةمنزعاكدونئالى

فاذاؤهـعبتاع11االمبتاعمألثبءلىمزالنهالعتقيصحلملداأمفيبالمثرععالبفاذابطل
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ويردالىماضتقوالغللهإالوالناولءنمهافيدوىولباغساغالمالفاقالعهفلىقانات

اللهدممالثءنءبولولالةووشحاتواوذلكاولايلزمسكلىطاءالمالإءطزلانهرونمماثهاألولوليةاوجه
فيراللهعبدينارءنابنددمالببلطولمالمأمتهقطثأنفيللرأذننزلةذتةدباذنلماوفااانالثاذ

لهارسولعرأندنعبدالدهدءنادفيمالكءنءجمداللهصطلناوجههءلىذأكااالنهنالممنبهقمات
نألىءنوسلمعليهاللهالوالءديععنفهيهشتهاوءنلوال1كاءذببنملموسعليهاللهصلىاللهوليريهإنء

قالبتهوعنالوإلفانهقالىتضيكلدالذمرأبعتقاذاثبتةالرقبندسدبالببعرنةأنذالثأصبتهوءن
سهإتاعوسافيعابيريدأنفزأالوالءإنمااقالسلمولطاللهلىلتيااللناوالهبةحبعلهؤملهءنهـاليك

منوريوالىاهءلىبسن4بتالحانوفىيرىلعتق41تأوخاذاهظاماالءاناوقالممهنةقءنلتاأوقعاناغائبتهـالا
وزواغااليسذلثشاءانبابن9دبواثةبالموارالوالانعقالوأما4عفقحتوالفبلفلهشبتههأوهـتهالوالءبعده

ولوءنقأشلمنالوالمسعلةبباقكاألولهـاواندلطيأالولنالءوثالمورالمعهقبدقالحةميراتث
يواأنلموالهأذندجألبهولووإعالمبهعليداليويهئعهلطثأبواساقالشيغففدقالهتمقهوالءباعفنذلكإنبتاذ
ألنذلثماجازشانعنوىؤدرقاللنهمبالةكاالموأتتقلالدالوالالنفاللههـهولبالبله8الولوكانجمتههلم

عديهاللهعلىتهالرصلموساللهءإيهصلىياكيضصكمسدممايهلءوالدالوالءجمةاجازةإصمابةاهض
قأسالوالءلمنقادلمولمن8الوالوانماجعوزالصذلثءانلىاورنبوالىأنهسيدهءلىقسهنجمديبتالعأافيمالكقال

افلهمعلىاللهوالرلوكأىقاللموسيههءااصلىاللهالنارسولماصازذلكشاهنبوالىأنلموالدأذنالربمولوأنقأءت
الألءبيععنلموعهعديهأنهدهازاهمهفاذاصالوالءوعنببععنلموساللهءلميههـلىاللهرسولىنمقزأالءانا

فاذاجالتلسيدهبتهوعنقسهنةيبتاعاهمدأقسلفولهلقالهبهلىشاءفثمنيوالىأنلهيأذنوأنلهذلكشترط
وانلهلكزطأنيختابىهـوأوإنيدأولعهلىوالوهنأفءلىعتأنترلةبالنهحصشاهبوالىءنأنعلىدهس

شامنالى10لهألالذىاذوعنهأوأءتق5نامءاالعوقدقالأعتقالوالءإنانماوسلماللهءإبصلىوقالالعبد اللوهد

الهبةفتالثالوالهبيعوسمءنعليهاللهنألىأيضاصلى4قءتأءةوالقلعةلملالمستقبفيدموإالتهيختارالعل
أعتقاذابرالعبدالوالهالمعضقأتقلءنثأناليخلىالعتقجمألنشاءاذالمورقالىالئهمنءمرفدمابختارالهبتهوهـ
مالكعنيكيىحدثنىيهعاللهاصلىلنهيهكنوعجيئىاوكافىدتداالهيثبضلمالنهةصأدبببحبلعبايختادهمنلىاعنه

عبدألىبئربيعةعنيوالىأنعلىهبمنالعبدنفسهيبتاعأنمنمالككرهعاالتءيمىساكانيةوفيماوسلمء
أوموارقالىأنالرحمنباطلىطدواالوالءالهبشاءقالمنيوالىأنأيكودلهذلثوقعانثرأ01شاءن مه

ولذلكاثئرىءبدافاعتقهأتاذارالوالواححر

العبدولذلكفأعتفهىءبداشاثالعوامبناربرأنأبىءبدالرينبيعهماالثءنص

الىوالينافاخهءولموامبلبمأمالىوقالالىهمقالديرالىفهأسشفاالصوةمرأةامنبنون
أةاهيمنبنونلهبيراشترىءبدااكاقؤمهـلهالشمبوالللزبيرعمانفقفىعفانفيءثمان

لتابعينواالصمابةعنلسنعةاتقا4أببسحنونءدطبناقالمبوإلمانلهءفقضىفأعتقهة
ؤانليهمواالىبوهإفاذارءكلىأكانماأمهلموالىوالؤهتقةالىالحرةولدالمرأةانموغبر

موالنعبداةوجزبيركانضالىثلىمىفىذافعلىأبوهئيعتقينلىإلفوالوهبيةعركاؤت

فياقاللهواموالىوصاهموالدجرانهأىليرأباهمالىأعتقفاالمأمملموالىواليتهمفكان
يفوالوالءواليفتقرالىلعهقاسةبفانهيريهبساعةموتهفبلالعبلىقعتمالدولوكانالموازعن
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ااميمنبنوبئالعبد

برقالالىأعئقهاالحرة

موالنهايطقالثامونللىأهم
بقنالىءفاختصموا

بيرلزعمانففضىعفان

مبول



مبوأماتاقرسعبقالوولموالإنحرةأةهياورنولددلهعىءن8ألاشباسثلاسعيدبنأنبلغهنهاهالكءوحد
ؤوالؤهميعتقلمعبدوه

االءشىضماسديدايفعاميالعبدمىولوكانأشهبوايةدنةءدل1مالثوفالدأوإلرضاعماالثقالالموالى
افيردثبوتهبهإحماوجودلىبنةتيىالوالانذالثحياقالةاذانالهةعشهوماتغدوةالمألعنةولدذلئماومثل
الوالءانتفلأبوبعدذالثبهأقرفانموالةنتانأمهإهـالى5والئإتثالمالعنةكابئاليهئىسبمالىءندإمسبإهـالىامن

إلىهـصثلهالءأبهنقءليهفعهأباهىشاثهـهاطاهبدورقاقاادلوأنةألعتاآفوأرثهاهموؤن3فيامهموالى
دينارةايهابئاالابناأعصلهـوسنونقالمالثبءنسمروهمووانورثوماتانموايى
ولهيثبتولملهوالؤهكانابنهأعتقهلمااالبانماالثلؤوجهسالينفىوالؤهوبةاساهوكاقالفانعنهءقلويربرص

اوهوبةدلوماتيناالممففالمعهبمأقالوألوةآمىجطرلدومنلةسجاإلىعصصموللسعيدددانمممأناببهفياطأبوهبهاعترف
موالىالىوالؤهوصالى

أالىقىموإولىصعاأجمتبهاشكرلموفلىولدقألاءتةفانارلكانامصلثولمتقالاناممااهالينفىلوفوفىهمفهوعقلىلهموكانءيراثهأبيه
المألعنةالمرأةذلثوممالكقالالحدىهدخلدأوعامهموعقلىلهمراثههـوكانأدمهلىهـاالىوالوهقالالحدصجلدأبوهوعايهم
المرأةوكذلكمالد

اأمهبعإلاأنتوالىاالهـانمالصكنةدتلوصماودمثفءبهابولدوايلاالمألملازسالعاههامةاالواصوبأمناذاالعوبمنالمألعنة
الذىزوجهارفاء

اسألبابئاهـلشتهعصالصارومههإتفاالةالعصهزسبلهنيملمالنهأبوبهيعرهذبولدهاصارمثلالعنها
نعافيدلدفوبعدالتابهمطوبرالوالفوإلولماعتإلىبوعبدعحدانبوهميمولقفىمناثهينطايثدنىلهميرإنهةبقبأقاالالمترلة

انمكونوالهفاندالوإلدةأومالاطلحالقلمأوأفردوااللعةمحأمعتفواثمالرقمفناأالمهاخوتهأمهبعدميراث
ناممردلحقهالمالمساليننعامة الثابتالوالالنموالواليجرحريةإلىقلتتقلأواالرقصالعلىمسواءبتىأبومأعت

وأحمأءلمواللهقأتادونتالوالدةوالءنلتاغاوالثأصشالاللتولدالمالءنةرثانمابأبيه يجروببءجيأنقبلأمهموالىالموإلة

صارصرالعالقأعترفهـمولىنصبهإلطالىبطمولميةألمألمولكانتاادامثهارللثيفمللموالىووهـلنيملمالنههىابهيعترف
لوطااالبءباذصناللعانعفجعلىاديهمواالىوالؤهدرءأبوهترفافانأمهلموالىوالؤهفاالعصبةوالنسبله

ليههـاهـالىأبيهوالبهرؤقالمناالبمايطرأعليالعبعدذلثعترافاعصبتهصادالىنسبهثبت
سبثبدانبرذلكلمثفالولداوجىذفيعرفلعربامنأمهكاؤتاذوكذللثلهوؤفىفصلخبرااألصمالكقال
لمتوفحقوفهمافروضلىاذوىرثاذاوبيةالعرافياناالاألببذالىباالعئرافيرجعاالبئالعبدولدفيعندناعليه
وفيسهيبملتإلجالانوذللثالباقىالىأمهيرثولدالمالعنةإساميناعةبلىنتحملةفةأبوالعبدةصأةاميمن

فيصابنوقالأءلمواللهالعربىفياالبسمةبقاشةالمولىذلكفياألبورقاءموالىالميراثبهيبربداللهاباالجدصرأق
ألمههـتهواأميرثالموإلةوولدالمالعنةالعرلهولدالمألعنةفيثفسرفإماللثيسيءدطسألتاصارمنابنولدوالء
مادامميرحرةأةاهي

بةمنرالطبقمهعماجمونعرهـاالبقيهلونالمرألوالرآخئنكالىلوثهكذهآكليماخوإبعيهمأعتقعبدانجانأبوهم
صبالوالءانثايرثونمفااألمهـالىوأماالمسامينفلحماعةلهاموالجمالنلمفانيهاولدهالموالمواليهالىإلارءح
العبدمجرالجدأباوأبواإلحرانةةوروناهألهـقكبدوهوماتوان
مواليهالوإلءالىرجعأبوأعتقأبوفمهيعحدأتمالعبااثميرممهمأجرةآمحاااالحلدافولداانلجدالوإلالميرا
عىدكاوألوأحدتألإحراناشانالعدلهلمحدوانكانالواالصراثددماواصانابنانلهنالعبد الوهوالعبدأحدهماوأبوهفات
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كانمابنهابناوالهمواليهيبرالىدإبانذلك6نومهشوالميراثالوالالجدأبواألبئىس
فيواليشاركباالبوةصيكهئمهبرالوالءانذلكووأوعاشالموازهاتفياقالدااالبء
تالجدوالوكانحراكانداذاأبوابوكذالثهـنإجهفاافياونءنسصقالاألبءيرالجدالث

يعتقتأودامإهـالىهـالوالءالىلدؤيفتةابيتقحتىت4ابئوالءاابهـايبهرالىفانهدفي

افيكئابفيقالدالجىليهاجرهالوالءإقثبتداعكلاألبماتواقليههـالىاالوالتقلفياألب
األبالالوالاباتاقراانأحدلوالينةأهـاا

انيديرلميراثوالواللجداجراينأحداالتتطوأبنشبعانداالههكانوانلهوفصل

ألنتوالءايىيكبوفالجدأبواألبولدهماتءنفنبوالصكبهـوالوالياليرثدااللبامادامءها
قثتاألءةفيمالكقالصوالءاليسسواالخوجرالوالءالميرالثطعدوايعبوديةىاألب
ثابطفيكانوالءماانبعدهاتضعأوحماثاتصخانبليوجهاةزفتيثمووكاوصزواملهىأ
بهملنلذىالةبمتروليسأمهتعتقأنفبلالرقبهأصاندالولدةذلكألنأههقتىالذ

ماقالاءلىذوشجروالءهأبوهقاداتفةةادجدالأروبهلتسالذىنلإمدالعتاةأمه

أولمهاتضحأنلؤبوجهازيعقنمكول3أعتةحيناوءزولحاىوأمضهقأعهنيان
وذددشونالماناسنونءققالاذاءتقأبوهالسجرهأمهلموالىتوالءالولدانإهدمار

أبومحمدالشيخقالكئرأشهرؤالستةولدتفاناألميومءتقتمنرأثةسثنألؤلولدتهذاا
انذلكوجهوالىءمهوالءهيبهراالبفانعايهاسلميوالزوجالحلهـةبظات2ابريال

والفأتالوالءانوانماوسلماللهءلميهلىلقولهلمعتقهؤدثبت5واللمحانتقؤارقسهالرلدإذا
يومزأشهرسثةنألزلاالمانتفعهلرقازدمسهنهبهيلموالذىوالغيرهجرأبعنهنققل
والءيهافههاثبثاللثاالمميوعاازوأويهونلاطظاهرةتيومءتةكوبئأومصث

نبوتالهوالوهؤخبتثبعتوءتقرفهصه4دففقأنتسلبهاتنهايعلماألنهيداماوءفته
بعدأنبهملتسأنمثلألماهـبحممايثبتواقامباتلىفيمالوالاقلةكالينهواعفلالي
والصذلكلبعدذلكاألبقالوالءفاذاءةفىلهدخلدالعهاألبالنامهامواالىوالءهؤجرقتع
ولومسثلةاالمجبةمنبرالوالءفيأفوىاألبوجنبةبالجمرالجنبتينفيت4الوالءفاالنابنه

األبقكتلعتقاصاماليومكانتاااألمةدشوقاللعتقداإهـبهاحملتااالبستقدا
محدفيكتابوذكرلاطوؤتفيغاشكواحرةىوسانهاولدتهلظااألنأشهبقالمسدق

وأحمأعلمواللههأللقدمأشهرءلىستةنهـالؤلأوتضعهقاتايوملطىاهـظاأنتكموناال
يعتقلمنفوالؤهممونهيومحاملوهىأوالداوفدولدتاسيدافاتمدبرةوجفئورونثلةممه

أصمغقالهسيدهابعدموتبممنحملاناالموالءيجرلمقأعتوجهاعبداثمزكانوانثلمهفى
قأنيعضسيدهلعبديستأذنافيهالدقالصوأحمأعلمواللهمافدمناهويرجهه4ؤلمواافي

واناعتقهالذىجدهلىوالؤهاليرجعلسيدالعبدوالءالعبدالمعتقانسيدهلهفيأذنلهعبدا
فاذانهذبغيراأوسيدهباؤنةيتانضلمعبدهقأعتذالعبدااانماقالعلىاذويققءت

فدالوالءألنهالهيرءخلمبعدذكالعبدقأءةانتمهـالمعتقالسيدألنهوالؤئبتباذنهةأعت
لسيدفلمابهثمءلمسيدهذنابغبرأعتهذاواقلعبدالمضامجرثعنهتفلفالثقداهـيدهثإت
السيداذنقفديولمانهذلالوجهوبداهوالانالموازففىالعبدعتقفيردولمسحبر

الوالهاألبأبوالجدبر
مالكقاليوالميراث

حاملوقتضاألتفي

هتقثموؤوجهامماوك

تضعأنفبلزوجها
والءانبعدماتفعوألمها

لذىبطنهافيماكان

ذلكألتأمهقاعه

قالىأصابهنالولدفد

واشأمهقتعأنفبل

بهملمخالذىوبرلة

الذىالنالعتافةبعدأمه

ذاالعتاؤةبعداأمهبهملغ

قالوالبوبوهأقعة

العبديستأذنفيممالك

لهعبدايعتقأن5سعد

والءانسيدلهفيآذن
لعبدلسيداقبعبدالمتا

جدلىوالؤهيرجىعال
عيقوان4ةأءتالذى



لوالءاميراث

مالدءقءبدحدثنى

دمحمبهرأبىنللها

عنحزمفيعرونا
أببهربندالمدشعب

الحارثبئحنعبدالى

أنه4أبعنشامقا
بنمحاةالةاأنأخبره
لهدنينونركلدهشام

ورجلالماننانثألثة

المينداألذلدأفلعلة
فورثههـالىوكلهاالوزك

مالهوأء4ألبضهأخوه

لدثمموالبووالء
والءوالااثورالذى

اهوأ4افوفىكالموالى

زتفدأصدنهافقالألبيه
المالانورألىكانما

أخوهوقالالموالىووالء

أحرزتانمألبسكذل
الموالىوالءوأماالمال

أخىلوهلىأرأيتفأل

أناأرتهألستاليوم
نمانالىءفاختمما

الالخيهفقضىنعة
الموالى

482

لولدفاتاوأهابرلمداقوأماعةءسثلىلعبداقيعةحتىقتابالمهكالولميوالبهقفهايهه
قأءتإقاوالاحاليرثمدالأءتمقما8ؤهـالهالهالسيدانتزاعوؤتفييدااباذنأحدمفيأعة

لىلباباذنقاههاكانواندالعندذكالمالاتزاعادلهكانوؤتفىقةلافياذنالولدالنهوأمرلمدا
ماءاديرسححااباذنوهأءةوالءمافانجدلمرضا4كزعيتأنالمجوزللسإلدولمحتفي

قآلهمهعاليالذى5بعاومالهئراعافيحالذىلاالبمسبفىأءلالىقالمصوكذالثواةاذاعة
المدبرقأعتوالءهافىتافادالحمعىدنعبداللهوقالسماةادنواشونالماوادنهـفط
ذألهالنهكاناوانءةااياحاليرضىمينماتواتللسيدأنبهونالىالولدوأحبوأم

لوالاسبرهلوذلمثمةاانزعلبهـسلهمامانكلخعهاليقطعيريدالطهحذاصاتصإبمالهمابسه
هـهيهونأءخةوالءمافانهـاعتةحتىبهيعلملسيدفلمابغيراذنمكلقأعنوأماسئلةله

فىمميهقالهللسيدرؤهـاوقامهابطلمالهمستثنىاوانمالهمتثنىلهاممبداانلمبميدانالسهدون
من5وانفاذاؤلمنافرعالقاسمابنعنجمغأواهروهـنالماجثبنوامطرفةالوا

خأقالذلكمرضىندااحفاناهيدادونثادالسبضميفىالولدالمدبروأمأعتق
وانردءإيرطتامرضهقىزعهاؤانمماما3ذلكعدحموقالاسيداالىاواليرجعالوالء

برشثمبالمأعتقهوماسئلةصدممأتةاىءلىمياعتقاباذنهوالءماؤعذلكهـلهفحص
فىالوالءوذللثاياخيرلموجهكانرأىأوأضىبةدببمعالماأعتقانصمدبللعوالؤهة
وانيهاالوالءاؤإليرجعمالهإعشراهـصسنعنهراظثمسيدهباذنقأتنهاذلكوبمولموازيةا

الولديعتقانوأمبرلمدافىمملقاادنواهـنثلماادنوامطرفآلهـفياعليذونلةععقكالعبدا
أءدواللهالممبيعتقثمسيدهاضهيفي

والءاميراث

دنءبفأببهرددطاالثبداتعنحزمبنعرونمحدبنأبىبهرنعبداللهعنمالكص
اننأننألثةلهنبهلدوقىكهشامدنضىلقااانبرهأخىانهأبيهعنهشامدنهـثاطنقالر
والءهءهـاليهومالهوأمهالبيههـهأوثهؤهـماالوموالىوقىكألمأحداالذكفهلعلىلورألم
زأحرأبىماكانزتلمحدأحرابنهفقالبيهالوأضاهبنهاوؤكوالءالموالىوالمالووثددالذىكلثم
لاللوولأرأيتفاللىالمواوأماوالهالمادزتأصانماليسكذلكأخوهوقاللموالى1ووالالمالن
انؤولهشبوإلءالموالىألخيهىفةعفاندقنالىءظفاختصماأناأرثهتألىليوماىأ

النلمالامجرىلكذفىوالمجرىقمظالهـيومقيههـأانبالوالؤضىعنهللهارضىعمان
اذاولذلكاالسققاقبحالبعدذلكيعتبرالوالءباقوأمييورثءنهمنبموتهأميضعجلالمال
فىلتاالماماتثجلمالاوتعجألخذالربالخاوندشقيقهأخوهرثهولشقيقينايئألخواأحدمات
أولموالىمنماتفنبعدأمرباقالوالءالنهبرثواولمالمالمنليهالانتةمابنوهورثلشقيقينامن

مبمعتقأحقنبهءناألحقفىتبرغايهاالنهلشقيقينولدادونالبيهأخوهدثهوهونالشقيفينا
أعلمللهواالمولىماتيومقلشفايهولدأمن4بأخهأحقالرباالخانوالخألفالموالىموتيوم

لالباالخءتبالوالأولىقثلشةااالخونمفالماجىفيوامطرفعنحبيمابفياوؤدقالوأحبم
لمرازاالفيابناقالهذاوءلىألبأخفياقأولىقسقبأخبنواقشقبأخبنانأونيبللواألح
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أولىهماأوالربلشقيقااالخفياكابأولملىقاشقااالخثماألبأبيسهثملىموابوإللناساقأحى
االخوةبتىوةالخاتقديموجه13امندأولىوابلوالهافيلهوإلحظبتوالالماالخلجدوأمااقكل

هـةوإالفروضاوندضلىابالتكلمميبايورثازالميراثانالميراثالففيالوالهفىالجدءلى

آافمعافرضباوالجديورثرفرضاليرثونالجدالنهممنيبلتعافيآمنأئبتهـةنواالوه
األبوةمنألبلتعمافيتألبنوةواباالبوةوالجديدلىبالهنوةبئيدمالدابمنايتاالىأفرب

الموازعنبناففىكتابالمأخلقعددأحدهماافيساويانمةعاصبانلهوءلواذاتوفيمسئلة

وفيصسائرلهمكانهـأءقلالماالخأشهبوقالليهمواوالسققاقافىواهاسلقاسمابطواماالث
لموبامامعقلشقهااهماوكذللثبالمبةاقراايادةرأولىقباثفاشحرلالبواالققهأحدهماشه

نعدنإعندأبانالهانهكانأبوه5أخبرانهصنمدنأببهردنللهداعصمالكءنحمط
منعندرجلةيجمنأةهيوكانترجالخزبنالحرثدءونفرمنةجهيىمرمنيهتصمفا

اووزدثااافولىماالوثىاؤركضلمرأةاكاتتكايببنيمبراالهفيةالخزرجفيلحرثابنى

هوالىماغاليممربهذلدالجيينيونفقالزهأصنهاادنقدلناوالءالموالىورذقهثافقالالماتثم
ماللمىلىلموا41بواللمجهـينيينعمانقأبانضىفةمنرنونسظناوالؤءمولدهاماتفاذاصاحبتنا

انوءتاشألثمأعتقهـملىمواؤلىكنألثةلهبنينلمدوقىكدجلفىقالبيىايدفيسىأنبلهأنه
عوكفاذاهلثالثةامنلباالالموايىثإممميباسعيدبنفقالاأوالدكاوؤكاهايهدةمننلرجاا

وموالمالعنتوفيضائنعةالجهبالمرأةفيفولهالشسواءشرعالموالىفييههـولداوفولده

مالجهيدهـنوقالأحرزهبفااقدكانلموالىلناوالءارنتهوبنهافقالاهاتثمياواوزبغاافور
منيريدماؤدمناهللجهينيينبوالئهمبئءممانأبانالوالءفقضىاؤلمناولدنافاذاهاتصاحموالى

ثبوتمنتقدم91المهسباترلةبالوالهانوذللصالموالىموتيومبهقأكانالوالءاناالعتبارفىان
مرااللينةمألسباهبالرجلءنقأالرجلوملىؤدبهونبأائبوتترلةبهـنماط1لوالا

دفثجيهونبهقأ5رسويهونهـملبادعنهديبولميراثاعندمنهبهقأغيرهفيكون
الندأقربإهـالىالىافالولدأفربولدوأخعنوتيثملمولىالالرقالوالءيعهوكذلكثلمالرا

االخوثألالولدوبعدموتاهـالىمنماتورنخالقواطلقرباعاداالدنماتنقلمعةالىا
ذلككالقسواءسببهقاقاسضاليوموثالمورماتيومالمالشققاقاهـالىغاينظاالنهرنتهودون

بناالصاتثملىهواوقىكتغيرقو4ثانذكرولدعنماتتمراةافىيةلموازاوفىوالأوسبدة

االبنكاناألمولماماتتاوأصنهايريدأمهعصبةلخالاالن4كلدونلهلخافالوالهوضالهوقىكء

لولدهاالمرأةهوالىميراثالقاسبمابنعنعيعمىوروىمواليهابميرإثقيهاوأأايهامناأفرب
انهمهلهتوإغايةأعتقوالهءنهـتالوالءلهولميثبثسبونيةواليهمفومهاماعلىلمالذكوبىوعة

هاصارااالبناماتفغيرهلىعنهلةاليىأعتقأوالمنمدكهأءيخاولوملكمهمناالنبهقأ

والءلبفيمراأخيهن14امبينولينهالنسبألنهفيهلهلفألمدبئاالوأماءمغيرهمناحقلذلك
فومهاولكنهمنليسيدانهالوالءاالزءفايربغااوماورثالمسئلةهذهفىأشبموقدقالأعتقتمن

يلافومهاأقربفدبمفاماهاتاقوعليفدمصإببالتلوالءيخعصيباواتعالولدأؤهـىكانلما
واله4ماتثماألبفاتعبداالباقأعضئمماعايمفعتقياهشتراةواتبئاعبدالهولوأنمسئلة

مالكقالهاألبوحدهاإالبنةلوأءهقتكذلكوحدهلرفيالمولراثوببألجاباألاالبراث9

عنهالكوحدئنى

بنأببهربئعبدالله
أنهأبوه5أخبرأنهحزم
فيأبانعندجالساكان

نفراليهفاختصمثمانس
دفهسكطونةةجهيفمن

الخزدجفيالحارث
جهينهنأةاميوكانت

دثاطائ4منعندرجل

لهيقالالخزوجابئ

كاتتثكابنيمابرا
لىواماالوكلؤركتلمرأةا

ثماوزوجهااارؤهـ
لناورثتهلؤةاابنهامات

ثااؤدكانالموالىواله

يوناطلفةاحرزه

هوالىمغااليماسكذالث
أاولدفاذاماتتناصا

نرخهمومخنموإلوفلنا
ععمانبئأباتفقضى

بوالءالموالىءنيينللج

بلغهانهماللثوحدءثاول

قالبالمبسعيدبنأن
ؤركحيلىرجلفي

موالىكؤسلمالثةلهن

انثموعتاقةاعتقهم
هابنيهمنالرجلين

سعيدأوالدافهالونركا

الموالىيرتبالمافي

فاذاالثةاكمنالبافي

بهوولدأخولدهوفولده

سهـاءثصرعالموالىفى



قاللسائبةاعنشهاببقاسألانهمالث682لنصراقأواايهودىاقأتمن4وواللسائبةامبراث
ماتفانشاءمنبوالى

كيراذ4أحداجمىالولم
قالعايهموعقلىالسدين

فيماءمعأحسنانماك
حداالىالبواأنهبةانهط

وءقلىالمسالينميراثهوأن

فيمالكقالءإيهم

يسململنصرافواىيهوا

بافعدماالمحبالوالءاليورثالنهقاالسنوقبناقابوالموازيةوهوفياجشونبئوا
قأعتولدصثجدالهعهتأعتقانذلكئ4وأباهقأعةندونيهاموايرثفولدالرجل

ئمبابائةورابهألىوابناالوراثةالنأبافأءأروددىندلىلمواالولديرثافانوماتيداعكلاالب
اذنعاكايبينابينلكئااوفيبالوالتمايه5باليوالورإئةاألبلىاهـااألبقتهـوورائةبالولإتما
أهمبابايرثهمبناالأن5لماقدمنااألجنبىدونبناالألبالىموالورثاالبنةأجنبىموضعلوكاننها
الءامبايركأمجنبىألوا

لنصراأوايهودىااقأتمنووالءاسائبةاميراث
فبلثافيعتفهأحددبد

المسامينأحداؤجمائهيوالولمماتشاءفانمنيوالىفهـقالئباممهااشهابءنابغاللىانهمالكصوالءانعاههيباعأن
عايهموءظسالينلميراثهأحداوأناليوالىةاسائبافيماءححنهأحهانمالكقالعايهمعقلهوانالمسمينقدالمعةاله
كرالقاسمفياأصبغءنالعتبيةفيروىسائبةعبدهلالىقاؤديتانهماقالوهذاعلىشاليهودىأوالنصراقأسلم
لعجبماسةأصبدصنيمالسمنعنمولمسنلىتوقطعفيدبهرعيبمىقاالعتنهكهبهنزصالعسالدنبهلمتكرااليهيرجعلمذلكبعد
ولكنقالأبداالوال

ةإئهسقءبدهأعتومبنيذكرالحريةلموانهـاسمالهفياعنأصبغالعتبيةقىقالقامهورهتااأوودىااقاءتاذا
سمالةاابنوررقاالعباسعروابئممروافيقاوبهم5علىععداانصرافا والوهمصورالمهمهجاعهأءممهءلط51

ىرعبدالعزبزبنعرقال4ولمعتقهالؤهوالماجشونبئواناخبناعنبحهابنقالىومطرفقبلقالمتاسلمسمديضيا
وهفوسائبةقومنأعهاالسالماليومعندناالسائبةقالانهنافعبئاعنسحيىبنيحيىالعتبيةفيأوودىااعبأن

ماروىنافعفياقوليووجههينرجلعنلوأعتفهحمعنهقالوالءلمنأعتاناالولالقوليوجهلهأعتقهالذىالنصرافى
له4إلانفمعينيعتقءنفالنهمتقاهذوأكأقالوإلءلمنقاالوانماانهوسلماللهءلميهصليعنهرجعأعضقهالذىأسلمسم

يباعأنلعبدأحدهمافبهترسمصعرإفىاكايهودىافيمالكقالصقالسكالوأطاقفدكانالنهاوالاليه
أبداقاليالااليهيربملمبعدذلثرافأوالههـدىايماأسمانسالينقإمهلعبدا1والانعليهأعتفهيوماوالءلهئبت

أوودىاالميأنؤبلقالمصأسلمدينهماثمعبداءلىأوالنصراايهودىاأعتقاذاواعنكانوانمالكقالهـ
قالأعقهاوالءيرملهثبتكانفدالوالءالنهالميهرجع4ةأعهالذىأشمثمالذىأءتقهالنعوانىصراقاأوإليودى
المولىأسلماذاالنصرانىأنيهودى41بأورلثامولىلمصعولدالنصراقأليهودىنكانوامالكأبموالىورثولدءسم

هـدىايأوالولدالنصرانحمسماقأتحينإكأقانوانأعتقهالذىيسلمأنلفيقتالم01اانصراقأواىايهوا
تلجاإسلمالعبدإؤهـالالالنصراقوالىاليهوإلحماالنهىلمبدالممهااوالمناسالينافبلقاالمتاهـلىاأهـلم
ىعليهيقيضيباعأنفبلماوالنصرانىيسمءبدأحدهمافيعتةايهردافيؤهـلهشالمسالينوانأعتقهالذىشلمأن
اخبىإعنروىمساالكافىترقاقالمجوؤاسانهذألث4وواعهصضرجهءنلمانعليهيبماعأنهقأعتحينمقالمعن

لى41سدأنثنأععامءلهلمأهينسودهواليظلىيثالهأخوالمسمالمسلمقالانهوسلمعديهاللهصليفؤلدنجملممسما
فرالاسترقاقىااأوالنصراق

لمهالمعالموازءيهبدترامعناوقىنهجمفرخوسحمابمصاعلىدمالينوسمالوعهرحنههدالمبالحرولوالعتقلاآلنكأوالءالعبدإسالينامع
فىلاورئهعليهيماعأنقملماتثموسىعمذالمولوأسلماللرقىأوالمجويهلنصراقادددداليهودىليسيئئالنهلمسلما

4فوالوالهلمنصراقوال

الميراثوجهعلىلوكانالنهالميراثسنىإلحاعلىانهذلك4ولدهأممدبرهلكذحقاللرقالمسمبنلجاعةالعبدالمسلم
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لهملبإبمالهقإسضتوال3انتوارثوالرؤلحينالىابببالمةمنبميراثهقأءكانا
قلىاانوذلكالوالءأبداليهابرجعلمذلكبعدلنعمراقأواابهودىاأسموانوقولهصلة
الذينأيهاياتعالىاللهقاللكافرمهمموالهاليثبتالنهالدينينفتراق1الوالنبولصخوقتفيوع

ولميعغنبوتاسلملكافرااقأعةافاذأولياءبعضمابعععمأولياهلنصارىابهودوااواذآمهواالثض
لهموالؤهفيثبتالمسالينجاءحةالىاالاليهبرجعموضعلهنلميمالوالءالوالءلدكافروالبدمن

أولياءبعضفهمبوالمؤمناتوالمؤنونتعالىلقوله

رجعأعتقهمنأسلمالمعتقثمأسلمثمديةعلىعبدالنعراقأوايردىلاأءتقوانوفولهفمل
لهدثبتففنىالنصراعبدهقأتانلنصرانىايدانيرأعتقهالوالءيوملهفددبتالنهوالوهليها

سنىوذلكالدينينتألفالقلمعهايرثهلمالمعثقهاتئمأحدهماأسفانلدينيناالتفاقوالؤه

المعتقلورثهماتنموهدالعتقسألماماجمعولوالوالءمعوكذلكمسباةاحالتوارثبمنع
مااغاؤشؤلكمنيمنعكاالالوالنابعدنبوتالدفيماففتراذلكمنوالفيحلدينافيهـاعمالبئ
أنقلصايوماوالهابوتفيفالمراصىاتوارثايومكانوامسافياذالنسباهـتإهدنالدثفي

الموتليومالمبراثقاقاسؤىوالمرأسأوكفرايمانمنندينواحداليبالىأىدنيهؤالءلى
الدينيناختألفوانمايمنعهالوالوتئبامحفرالينحاددألناواالسألمدينانيهؤالعلى
مراقلنهأواايهودىأبيدارثءهـلىوولدمسلملنصرافأوااليهودىوانكانوقولهفصل

علىوالوهلهنبتكافرااأعتقءبدهفراذااليريدان4أعتالذىدسلمانلقبالمعتقأسلماذا
لعمقاؤدوجدحالألنهلمالولدالمىوثهوولدمسلم4ولمعتةهاتثمدذلكبهقالمتأسلمفاذادمماتة

ثمرثهوالمعتقأسلمالمعتقثملوأسلمانهلبدلهوالمعئقالمعتقدينقااالوالءمنوتئببمايوج
اليرثسهالكةالمعئقنووثالمورودفيولدالمعققوهوالوارثديناقاتةلعواوثاوجدبوم

ولوانئلةسؤهواللهثبتمنيهرثولدهفانكالوماتثهميراعناأحدمحجبيسوالاسماقلمعا
بنالتابفنىمألتثمإمداالسالمأءهقهاثمأسامتثمدينهولدءلىاتحذأمزانصراأواودىليا
فيذلكلعقدهلبهوممدبرهوكذلكقالأسلمانوالوهاليهايرجعنألنهإسلماولدهزيرثهالمواا

وأحمأعلمللالواماثذصرا
ليسألنهابهودىواولدالنصرانىمنالمسسلميرثهقءسدالمأءةيقالمعتقنولوفىمسل
لملهقالمعصماتثمالمسلمعبدهفىلنصرااقأعةانيريدانهإسامينوإلءفوالؤهلىلنصراواىاليهود
نهماحيندالختالفاسلماعليللنصراذتيثهلمالوالألنالمعتقلنصرانىولدامنالمسلميرثه

ألنالمسمونرثهوقلعبدالمضافاذاماتالمسمينلجاءةثبتللنصرانى4والاتيطلمفلماقتلها

فاناميأبومحدالوالءالقافىفقدقالنصرانياالمسلمأعتقواذاسمئلةيثبتلم5وال
الشمافىوقاليرثدعاءوالمسلمؤالوالءانيسلمؤبلالنصراقماتوانوورثهلهوالؤهنبتأسلم
الدقياتفاقأنيعتبرفيهفوجببهشوارثالوالءمعتىانقولههالىتلدليلوايهرثهوثابتوالؤه

وأحملمأتواللهعداالقاتلذالثآصلبالوالءاليرثبنمهابااليرثقرألن7اواسبلةكا

بالمفيفالةاوأولهاسابحالجزءاويلههقىلمناكتابمنلسادساالجزتم
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