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دابالمثرعرداوالذىلوجهغيراعلىأوتخنهاللبدعةوصفنابانهعصكلليعومعنىثرجمايقالاردو
زهـعاماألالثألثةوهذهاألحوالجميععليهافيلطألقايقاععقدالفينلثاالفربهواعلي
الغامالثاالقسمابدعقويبطلسنقواالقعممانيهونفأللصفةوالعدداجهةمنامااللزمانالةمن

الولسنةبغيرافقدطلأوثألثاطلفتينأوعحدقفنطافقواكرمنأيوخأنحلالدفانهلعدا
فامساكتاهيالطألقتعالىقولهمانقولهعلىوالدليللمسنةمطاقلةالثالثموفعنشافىا

أويهونلوجوبايقتضىألهييالطألقابصفةاأمييهونوالنجاوأنرجمباحسانأوتمبكلعرو
ذاالحصرتاكولرموااأللانقالبنامناأولشرحمطالطألقاصسفةخباراعنا

اطالقااالخبارعنبذالدلمرااقيلفانجاغيرححذالىلشرع1لطألؤااليكوقأنمتضى

وفعربفامساكقالبعدذلكانذلكعليبملاواقابرجليسيازادعديهواطدفتاناترجى

فانفقاللطلقتيناحمحكههاوفارقرجعيةكنزلمالملثهلثالطلفقااأفردصماحسانأوتسرجم
لطالقاعناالخبانماذفيالدلمرااكاناذاغيروصازبعدحتىتنكحمنلهطلقهافالمخلي

مكافمرفياأهياحلىأالجوابغبرموندىالىلطألقحواذااذلحلىيدللملرجثاا

واذانانهيالرجىلطألقامعناهوتقولونجىلىاتضمرالنمليلبغيرددؤلهاستقأللهمح
قيمعاراالخبلوأرادنواثانوابطعلاالامجزتعديرلمضموندلكرماستقلا

فاالقالأومفترقعايئمجثتعتوقعهنالرجىااطالقاانهيقتضىذلمالنطلقتانلطألقالقال

االخبارالفقايقاعهعنقصداالخبارنهائلتنجترقاألطالقااليقاعااللكقيهووالمرتان

بدلرالفعللعدددونتكراايدبهأرباسمذاعاقرااعرااكلفظانكاقامنمفانجىألعددغن
أنكالجوابلعدداعيفدتفأرااوااألبمقيردتفرفىلممرتازسحرهاأانؤلىتعاذلئئولهعلى

أنذلبانفىوالفرقلعدداودلفعلراغرانثزالهشيهادحقيقةأجرعامماتايئافالفؤ
لكاذلفعلتكرارافيقتضىلقمشفالنامرتايئتقولنكذللىيدلسمأوافعلعلىيعلى
بهلعدولاعلىفعالموابعضفىالدليلودلوحقيقتهألصعألةفاذاكاندخلشصربرتينقوله

خروهووجوابآموفعآخراالبدليلفيذلكعليصجزحملهلملهخلرماوءخثفيواستعمالهحقيقتهعن
االعدلبهباعنللفظارجلماهذالجنقفعلىفىةبعدمىمرةصاتايئأجرهانؤتهامعنىقاللفضلاان

أجرهانؤتهاتعالىفولهانبينهمافايفرقوأجؤمالهفىلتضعيفعاامصانقلناوانحقيقتهكن

مرتانلطالقاتعانيقولهمعنىولوكنحدواضعالقتصارعلىايممعولتضعيفيفيداتينمي
منودليلنابثهـفاقاباطلوهلىعيلعفامعنىوااللبطلحدةواطلقةايقاعمنلنعالتفعيفبهيريد
لتمكلليهاملىلتارسولأخبرلبيدقالبغمحدسحعتأبيمقالبئبهرعنمخرمةوىمارلشنةاجهة

وأنابيناللهلعببهتابقالتالعباثملفعلتهفقابهيعاتطليقاثالمرأتهاطلقرجلعنسلم
ذيكددمعنىهذاانالقياسجهةودليلنامنأقتلهأالالتألفقاليارسولرجلقامحتىأظهر
لئألخبلفظةالطألقاأوقعكنذلكذاثدتافرعالعانيمهكالبينؤلقفوجمبححرايقتضى

بعضفمكنشرااأبومحدقىلفاضىاوحالصقهاءلغقالجاعقابهوالعألثمنأوقعهماكمواحدةا

ارطاةبنالحجاجعناحلىكاليروىولظاهراليلزمحثئاأهلبعضوعنحدةواطلقةلمبتدعقللزمها

حمينبنوعرانىبناوكطكلنمراذالخبةلصحااجماعاهانقولهعلىلدلعلواآلممقبنومحد
بناومحكلنومارالملوالنحانههماوعائشقرضىهريرةوأبىعباسبنوامسعودبئللهؤعبدا
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أبيمكنعنطاوسبناوىلمووةهووهمالمحدثينبعضفيقاليقطاوكوارذلمنفيعباكط
انوعندىعنهاللهاوليدرضىاأضىلفاامقاللتأويلافيلوهماكالوقعذلشهاوهبخألا

امامطاوسبنواوغيرهمابرجبئوااألئمقمعمرعنه5وامققدربذلكطاوكبنايقسوالر
عهدليلطالاكلنقالعباسبئاأبعصعنطاوسبناواهليصوهاراونلذصيشيروالحديثما

طألقنهالتمالخطاسرضىبنممرخالفةمنوسنتايئوأبىبهرالتمكلليموسلماقصلىسول
مفماهفأحليمفاوأمفهإخاناةافعهنشالمأمركافىسععجاواداةنهالترضىممرفقالحدةلئالثيواا

ةعيدلوتطليقاتسئالثلناايفاعابدلحدةطلققوايوفعوننولحديشأكأبماومعىعليهم
ناةفيمالهمكانتأميفىستعجلوافدالناسااقالنههارضىلخطاابئعرانيللتأواهذا

ذلمنصالهمنفاواناةفيهلهمأميكانتستعجالاالطالقفياأحدانفانكمرعليهم
ناةفيماالمأمركانتفىسععجاوااخهماليمماعاسهاقالهليوسلملتاصلىنبىازمقاالسالأول

يلنلثألالطالقاومبلزأفتىنهاغيرطريمنعباسبناعنوىهارالتاويلذاصعويدل

علىوسطابنحديشاحملوانقلناهفهوالذىوسطابنحديهثاهعنىهذافانكانمجقعةأوقعها

جهةودليدنامناالجاعوانعقدبهالجاعةفولالىعبماسبنافقدرجعبفولهاليعبأمايتأولفيصن
ذا1مسئلةأوقعمعفرقاذااذلكأصليلزمهفوجبأنيملكهحنأوةطالقذاالقياسا

وطالقأرادامضاءااعدتهاتنففىعلهاحتىخميطلقهاطاققواحدةألطاللفسنقانبت
وقالالمتأخزإنأليستالسنةفالنالطلقتينالعالطلقةالقرءوفيطلقةلىالفرءالثاطلقهافيفا

ألمهألهوفدقالطلقهائالثااوفدعدفرءطلققفتنقفىيطلقهاقىصلسنقاناطالقانأبوحنيفة

لعدةاتطويلمنيديرالذلئطاصكلدأشيطدفهاثانيقاليرخاللذلوهوبصالبربرغعهافىبأس
الثانيةوالطلقةيعتدبهطألقايقاعيقتضىوهذالعدحينفطلقوهنئعالىمالقولهفوجمفول

اليوجببهامدخولفىطالقذاالقياسحهقاولطالقابصفةاألمىلهافأليتناولهاالعده

لمالملسنةليستلثةلعاوانيةلعاحدفاخاابافظلعالاذاطاذلمالالمسنتأيهوفألعدة
الىمجلسفىنطلقتمناكلهرأحبفىصلقةزطالموادناشقدتحالاذانبشذكعدةنوجب

فانلىمااجهةلسنقمنراععبااماوأمسئلةآلخرامنشدأيئألهياأحدعنىنماهوإ

فيعوالعغيبحيضطلقطهرلمتمسفىلمعتاداعليحيفمتهابهرىلتىاالحاملبهاالمدخوليطلق

تعالىشاءالتابعدهذاذكرهفيهاوسيأ
ذلكبهادونحازادعلىعلقتلثالاانيريدبثألثطلفمنكالتمطنهرضىوقولهفصل

تفقداحسهانوتأنيرفيبهاتعاقوكاخالثالثبثالثمنواذاطلقتلهابهاالتعاقفا

حتىلهفألتحللثألثاعلىدهازابهايتعلقلمبذلكولطالقامنيهافلهكانلعصمقبينهماونفذماا

اهمنفدمااغيرحكلىوزتنكح
تالعبااأللىنيريداوامزارر3ياتبهااشذتؤسعونوسبحللهارضىوفولهفصل
أوتممرجمباحسالطبمعروففامساكمرنانالطالقانمنالي2هبثتلميونحالفةواسقزاء

طلهافانكقوجللمقفولثالا51لرغوفدقالدةقتابقالوكنلعلمااالثالتقمنايهثيرمنوها

علىلكريمبمافيكتاقدنصتعالىلبارىءاكانصوصاغاليرضاذابعدحتىتنكحمنلهفألمخل
لتالعبواهزاءوقصداالسثألخفقدخالفكتاسالتهأكثرهنرجلطلقنالثثملطالقاأ
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ئمانأدطلقاهياففالمسعودفيعبداللهالىاءخرجالبلغمانههاالص3أوالله
طبقمنصدفوامسعودبنافقالمنىاقدبانتالىقيللقالفيلمسعودماذافيافقالتطليفات

كلنمونقمأنفسمعلىالنلبسوابهلبسهلبساجعلنانغسهعليلبسنولهلتافقدبهىلت51كاأمي
غانياطألتعنللسائلماذاقيلاآلككلنبخمامسعوددفىعبمالتهفولالشهوكايقولون

المعفذلهفأبثاكنوراختألفهمهنقهماتفاذلويعلمكنىلنااصأقوالليرأنيهونحاتل
االجتهادقفىيللىالنظروالىعادةاعلىذلكحمليهضالفواهاظهراقد5لعلمااوجىوانأغفلهالىأهي

أعانمكليهماتعالمحملىلتوشكرالعهوظهرانفسهلقوارأيمقوكدققدوا4لفقهاارأىوانلعئبتوا

فماظهرتصدبقهمصدقوامسعودفيللهاعبدولذلقاللعاكاالقوللتححيحفققوالمواراوأ
وموافقهم
قدبينهالجنهألقاسلىيريدالهلقانففدقملىاهطلقكاميمنكلنهارضىلهوفصل

تعالىالتأطاعفندجتهاابحشالنظرواللىافيهاالمفتىوالبهامللعااكماجالبهفىكتاآلسزوجلا
نصموانكاناكمنبالقر2ايقرأممننانضحياببنبمفهو5أهيحسبماوأوقعمكطألقهفي

لنقصاواليادةالىالمجاتلبينضعأمرواذلفاضرعنعنسألأوالينهمهاليقرأكنا
تعدىنصنابريدلبسبهجعلناىعلعملبسنانفسهعلىلبسومننلممارضىولهوةفصلا

المفتىحعاجمشتبهمتلبسأهيفىسمودخلعليءفقدلبسلطالقافىتعالىالتأهيالواضههنأ
ويغلظبهلبسهمعلعليلمنصوصالوضوحالحمذلكمعلهواليتضحدالجتهالعشواالىافع

يلناالحموجولميهنداالباحةالقريميغاألدلةزددتمتىانهأحدهماوحهينمنعايموذلك
الطألقالىالفهفنحقيقاليقتضىهوالذىالمباحلطألقاانلىوالثالمنعياالمريمغلب

االلزاممعناهالطالقفىلتغلحظعليعواللمغلياقتضىاالمحرمالممنوع ا

طلقمنانيديرهوكايقولونعنمؤخملىنفسمأعلىالتلبسواكلنهلتارضىوقولهفصلإ
طليفاتثألهذاشتبصكليمواليوخاهالهاليضيللمفتىانفسمفاعلىولبسبهللهاأمرهغبرماعلى

تعالىلتفيكتاساليسلطألقاجعالنايفرحتىحدةاطاققواالمفتىالهواحدفيقوللفظفىا

لطألقانفسمبايقاععلىلسفنتانهيلطألقائعالىلفولهتفريقهلفرانظاهرالحايقتضىواا
رجلعنعباسبنعبداللهسعلقاللمجاطدوفدروىالئألثألزمنهابعنىذلئجعلحدةبلفظقواا

صاأجدلشفالاللهلمتنقنكياجانحرلهبهعلبلغعحتىالنماطلقتمذاثألئانتالياألهطلوثاميا
أيكلىلقأوفالنطالقلمانشطاففالمرأةاجملةعلىلطالقاكللقلفسواطقاذ1مسئلة

لطالقاليدزمماأبوحنيفةوقاللشافىمالوااقالذولقطاأوشحركلقطايدكجزهنهاففال

بهاجرءمتصلالمانقولهعلىيالدليللفرجيايالظهروالىقبةوالوجالرأسخمسئأعضااالفيأ
أحداألعفاأوفعصكلىذااذلكأصللجلةاليهكوقوعصكلىلطالاوقوعفوجبخلقةاتصالا

ملشعروالكللابنافياأختلوؤداكملطألابهضوعاقذلئثأكطاثبتذ1فرعلخسة11
بناعنالموازبنورواهلكدملالاذبالشعرغيرالزمأوالعتقالطالقثعلعقسمنوفقالأ

األوللقولاووجهالزمانهأشنهبوصوصكلنماقالحمراكلسعاقالمنوكذكقالعبدالحما
الوجهفأشبعلىوجماالسانتاعااللتذاذبهكايقعانهلثانعةايةالرواووجهالحياةلهكالمخانه

البتةلعزيزقالعبدابنعرانمبنبىبهرأعنسعيدبنصحيىنمالصواليهـدفيإأ

أنهلدماعنوحدئنى

الىجاهرجالبلغه

مسسعوبناللهعبد

أداهيطدقتفقاالق

افيففالتطليقاتغان

تاللكسمعودماذافيل

منىاقدبانتالىفيل

ملقواسمعودافيفقال

بتمدقداأميكاطلقمن

علىلبسومنالتملهفي

بهجلنالبسهلبسانفسه

انفسمعلىالنلبسوا
هوكاعنمونقمل
منوحدئنىيقولون

سعبدبنصحيىعنمالك

أنصمبنأببهرعق
فيقاللهعبدالعزبنعر

البتة



ؤلناساايقول

جمرففلشله

جمبعياواعظن

عبدحربن

لةألطالقاكان

مالبتشنهاشيأ

لغايةرىلمفقد

بزلكألهعبدابنعرفقالحدةوامجعلهاعمانبنأبانأبوبهرفقلشلهفبهاقاللناسامايقول
عربنفولالشالقموىالغايةفقددمىانبتققالمنشيامنالبتةألفاماابقتالطألقن

محاعماءاحضرمجلسصنومنبهاألسؤالفيهاالناسالبتقعايفولكنهايزرضىلعزعبدا

وذالناختالفاشديداذلثفىوقداختلفوالعلماأهلمنبعدهمومننبةلصحاالأقومنببغهم
انأبومحداالقاضىبوكنايففذصرجبينضرعليطألقاانقالواالفقهامنينالمتأض

طلقعكمطلققأوفدوأنتلقأنشطايقولأنكامثلأعوجهعليلطألقالفظماتفمنلحرا

أبوحنيفةبهذاقالوففوكنايةفيكأيستعمللطالقاألفاظمنوماعداذلكالزملهأوالطال
صرإحوالالطألقبعضمنأبينوبعفهاكثيرةألفاظالطالقصرجأبوالحسنالقاضىقال
لفظمنالقر3نهـماوردبهوهألفاظنألثةاصعرجالتممافىاوقاليةوالخليقوالبروالحرامقىلفواوا

مممفيالصرجانافهمانكلمطلقعلىندىالمسئويجهوالفراقوالسراحالطالق
أووضعغيرهدونلطألقافييستعمليالذكلصلخاايدبالصرجيرأنأحدهماوجهينلىلعرسا
يدبالصعرجيرأنلىالثاوالوجهضالمهأىااليكاليمصسذاالحديشفىولذلروىغيرهدونله

لضالخالصرجاهعنىانقلنافاذاماالخبارعنبينموقصذاابالقولفالصرحفولهمهنلبينا



أأل

طألفهفيالبتةقالمنيدانهيرفصوىيقالغااالبتثفقدرقالمنكلنهالترضىوقودهلإ
المعنىعذااللمحنعمالبعةلتىالفرفةايوصفالذطجعلزاومنعلطالافىلغاياتاأقصىفقدبلغ
عبدبئممرماقالهلقصوعكلايةلغااقدرأنعلىيدلالبالثالشوايهوالذلكفيلغةلمباامن

وغيرهلطألقافيالناسالفظةاهفهذلئيممشعملالبتقوعلىمقتفىذلككنمانارضىفيلعزا

العدولالىواللفققولهنحاالىسبيلالنهمعنالبتةذالأفعلاللقائليافيقوللمنعيازنمهـالجوا
وذلثوجيةاجعقالزهيلىافيالسبيلطألقاالبتضعناهقمطاأقاللعناذبوجهمنه

الذمحيطلقفىيفضىكنالحمبنمروانانشهاببنامالمنصاالبالثألثبهونال
اتقولهشذددفيلىماسمعاأحبقالهماللوهذاتطديقاتاثألثالبتةاأتهيا

الوجههذاوعلىالقضاممنهتاكراوهذايقعضىالمألثالبمفىقضىكاالحمبنوانهي
فيبالمدينةامراوانهيالنبذكستظهرمالمثاغاوالفعلاجمنكثرمنهؤللفظازامليسعته
عليهاتفقبهاوشمورعهماالعناليقضىنوثهموعااللعابعيناوآجلةبةلصماامنجاعةزمان

لظاهرهناأنهكاندلذلطلىاثألالبتقافيقضاؤهدرردفاذا3وأعلهكثرجميعمأوأ
لمدخولافيوهذامسئلةلتمأعلمواعليجيعهماتفقلذىانهأواههمامذاطسلمعهوليالهمأقاال
حدةوانوىواقانألالذمبافىفالخألينوشعأثماولمفيانوىفانبهالمدخولماغيرافأا

بةوالرواحبيببنواسحنوقالبهوالثأللثاوبزمهينوىهماالاحدايوايتانينؤصاوالفعهـثلف
االستثفاءمنهاواليصحالببعضلبتةاأنعلىمبنعةاالولىيةمالفالرواكاقالوينويلثانيقانها

اأمبنيقطلىلثانعةاوالروايةالمجوعةفىعليممممنوونصالعتدعةقىأصعبغفولوهوهبئ
االختألفهذاوعلىلعتبىاسنووصهاهلعتبيةاقىعنهوقدروىمنهااالستثناويصحلثبعض
سثلةأعلموالترهباختعاوجالزالتتعقبوجعقدوقعهطألقوصلخلحافيلقولامجبرىمجبأن
يةوالبروالبائنقوإلخلعةالبتةفيأراداالواحدةانمماصحلبهافانهغيرالمدخولافيانمينواذافلنا

قاالبنومخوهالنكحارادةقبليمايئعديهوليسحهانأراداذاانماصحلفقالسمنون

لمايريدمنعندالنكحاليهحتاجمماالوفشواذلكفبلنديمالمعنىانهلكووجملىمرنالماجئ

أعلملتواحقاستبالمحاابذلكليتوصلفجاحتهاستباا

أشباللكماالخليقوالبريةماصاءفى

أخرجألقالألمرأتهلعراقانصنلتابمرضىلخطاابنعرلىنهكتباابلغهنماالئماص
فبينمالموسمافىبمةفينىيوامرهأنلمحكالمألنالتاسرضىلخطاابنعرعكاربئفكعبكللىحبا

أجلبمليكشانأمىالنىأناأشدفقالعرمنففالعليهفسلملرجلالقيهإذلبيتبايطوعر
شدفتنىدواالرجلفقاللهبكعكاربقولحبلدعليأردلبنيشااهذهعرأسئلدبربفقالله

شلأردتهوماالخطابربنفقاللفراقبذالأردتاصدشتكالمرهذاغفي

يقعبثاالعايماالمامرأىلعةمطامنصشممايلزمعلىالعراقمنالخطاببنجمرالىإنهكتبفوله
مهابعدأحولمتفررشكلاوفهااظألفهافولماوتفدمفيهالمتقدملتىاالمسائلمنللناس

قالالذىالرجلفيلعراقامننارضىالخطاببنعرلىافيهافكتبالحموجهاتفحوال
صكببكاوحذالمويممافىفيبوأن5هييألمحكاملهاالخطاببنعركتببكغارجلدعلىأقالبي

عنمالكوحدثنى

بنوانهيأنشهاببنا

الذىكلنءضفىالحم
اأالبتةأتهاهييطاق
قازمالكئطلعقاتئألث

لىاأحبعاسعتاذو
ذلكفي

يةابراظليتواماحاءفي

ذلداشبهيما

لكماعنحيىحدننى

عرالىكتبأنهبلغهانه

العراقمنالخطابابن

أتهالهيقالرجألأن

بكنكارعلىحبلدإ
الخطابفيعرءماكعصا

يوافعنىههيأقالمحكالنلىا

حرفبيماالموسمفيبمة
اذلفيهبيتبايطوف

فقالعليهفسلملرجلاأل
ىلذاناأنشفقالأعرمن

عليكأجلبأمرشأق

بربعرأسئلدالهفقا

بقولكأردتلبنيقعااهذه

فقالبكعكالرعلىحبلد

فيالسقلفننىاليجلله

ماالمكنيرهذاغمما
بذلدأردتصدفتكط
برفيفقالالفراقظ

أردتاظطالمجطوماط
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قىلتمنأنإلئممخصمسئلىعليهأشكلتاذايفعلهأنأمورالمساالبئلناظرواالمفتىعلى

أنالىلهأقرباختألفهافانهصحنتالوبهاالحميععلقلتىالىلمعافصولهاواويناجينويسائله
فيعرولعلهنهاشيأكمبجديعهاوالليقرأويعظهسمئلةفهممكلىهايستعينقولهمنيتبايئ

ذلدادويفيففوانصراورودهصدفىلقاارءفىأيمالنهالموسموقشلهنماالتصكنماالخطاجرضى
ذلكهنلهمجصياضلمموصحالىولوأشفصهلهتيسرذلثانالموسمفيعبادةومخصيلالحجعل
لىححلألفستبارجليقماعندهتخباواوعظهفىافةلمباقصداناأياصحتمليفصدمحقولمنصلماصك

لهلمساليناتعظيمصنايتعايمتالكلنىذ
قىسيهيوابان5مسثاالألهيواطامحملىمحيفسلمرجلذلقبابالبيتعريطوفبينماوقولهفصل
مكالمعهدوأراقكصدهمنعايفعلوجعلىلسالمباياهالتعكنقصدهاأنكرعررضىفااللموسم

لموسمافىفيهبواأمرأدالذىالرجلعالمبانهأنشفأمنلهقالبنفسعالمهوا
علىواخوهواسملبنيةاقومواههكذارلبنيةابرجهذهأسألككلنهالترضىعروفولفصل
لىالبنيقهبرسصىورالبناءوعذاربوكاقالاليهالبيبلالشارةلكنمخصمبتتىكل

رضىوقولهوكذاكذاكانالبفيقماذهالورجيفالالكعبةالبنهةالسكعتابنقالفعليةشل

يستبجكعيركنبيوصدقاللمساميهأايمتعظمنلماعلمبكنكارعلىبقولحبائاأردتطكلنط
المكماغيرهذافىلواسملفتنىجلالىفقالفيهاسفلاذايرذاللموضعلكذلمج
اغيرهفىماالياكزمصكندهحلغفىابرامنزميانهواالموضعهذافىلقسمجمتعظاخبارعنسدقتق

قالساقلةابهاردتاقاللهشمطاقلمنمحبتهوفرطلطالقاكلليندمصدقهمنيمنعهلعلهكانا

الحديثفىيبانولمعاليهبهوحملفراقاألىمهيريدانهأردتموماكنهارضىالخطاببنعر
اتتطليةاأوثاللثفبهاألنه3خرهابثمالههالرجعقفيهاحدةواأوطلقةرجععهأهوطلققواححةغدارا
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العربنتوقاألبرالعباسقلتادرمناغومايلسنامالبعيرأسفلامنلغارباالنبارىفيا

سببكنيعاشئشففدانقطعفايدكفيكأمي5يعنالكرمابهذامنسامالجاهلعيطلقوفي
لهعيمن

البينونةعلىبدلماصدفتكالمايرهذغفيسخلفثنىلواالرجلهـلوظاهتفصل

منيمثفصأمنعليثلأسلزامهااعنبعدهارجعقاطلققلهمماالزماصابينهماولوكاوانقطاع
ماصدفيالموضعغيرهذافياسقلفنفسبانمأرادويصرعكنعالبيتكلندايسخالعراقا

االدانمماأرينوىمنسقالفمعنىعلىفليسياهنمالتمادصىكرسالفاوأمافصل
بالحفراراللىاالشالمعتىاسقألفمكلىكالارتبهاعهاأراداذاااالذلاليسخلفألنحدةوا

لىونظرابهاوالقضىيمينهعلىلميعرجذلكطليأنكمرموحلوارهعليمباقرا5أمضابهأقرفان

لطالقداأرابانهبهالمحيواأوائنقينحدةوادأرابانهللحااوبمجالمولذلكلحقاعرجفىمايدزمه

عليعحقوقويعظيميذكرهويعظهأوالحرامالحأللبالمستففىهذامعلييفعلأنلمفتىاوقدودزم
نولفتوىاليمطريقبذلسهلبالحقاشفابالحقفرارهابذلكليستدمممارموطالىزورا

ككللموالتتهادهاجالعهايوديهبعليهاالنكارأفتىعلىتمادىواننفسهفىالمسئلىأقوىذلك
اامحراأنئأنهالهيقوللرجلافىيقوللبكاطاأببنلىبلغمانهااثهاص
نهالترضىقولهشذلكفىاكمايمععتأحسنمالوهذاقالططليقاتثأل

طنهاقرضىلبطاأبىبنعلىأنوىوةرورثابتيدبنزعموقولطليقااثألاهـاماطفي
تتزوجمنهيرأقملسممتهاملئنبعدهمسىوالنىلهوقالبىلكلىاقيسبنعدىافىفضى

ينولمانهوارزعمأوئألئاحدةطوانوبهانالثلمدخولافىااليعمالكاذهبالذىاذوءألرجمك
أوحدةوامندأرامامنسفعكونلطالقاينوىطألقاحتىيهونالفىلشااوقالايامدقطأل
أنمانفولهعلىوالدلعلبمولوليسيثايئكفارةفعديهشكيرطألقأرادمخعريمهاهنوانئألث
لفظذلكأصلطألقاأنيهونفوجبالطالقىوجهعلىالهاالستعماجرصكىفلفظهذا

يخينكفارةبهتجبفلموالينالقربةهفسرعراعنلفظألنهيمينبهكنكالرةوالنجبالطالق
االطألفيعلىينببهكفارةتجبفلمطالقلفظحذاوهوأنودليل3خرلطألقالفظذكأصل
الينوىأنهمالكفولمنفقدتقدمحدةوانويتقالفانمسثلةلطألقالفظذلكوأصل

واحدةفهىؤصوإحدةانلشافىوازااالوصكاألئواوقاللثالثابهاويلزمهلمدخولافى

الفظاكافاذاالثألثيانمامخرمهاارتبهاعهالهالمخرمهابلالواحدةأنمانقولهسكلىوالدليل

وهىحدةالواأردتقولهفيولميصدقذلعلىحمللمألثامعنىلحايقتضىايمرآلسوانما

يهونوذلدالببنهماوجيهالىيمومخرالعصيةقطعاتاليقتضىالريملفظأنالتحرمهاوذل
لمرادواالالغلوهىليهسهىرماولذواتقىولذليقالاالبالثألثاالمدخولفى

قالوسلمأنهليلتاصلىلنبىامحكلنولصارذلىلسلىوجيزبيهمالأنيمونالمجلبذألنه

لرضاعقأرضعتتىامنآخىانهاالبنهلىمخللمحجرىفىبيبتىرثكنلولمنهاسلصقابىبنأفي
ىلنكهمارواعقدأومخريمجيةالىيمرمخمقتضاهلخحريمالفظأنيالحاثويبفوممايدلكللىوا

لثألثواهاطيحدةالطلققااانالمدخولغرافىأنقاللعاصابنوعربنعبداللهعن

دمخريمووأرالعالثاالنجايهونالوذلكلنكحعفدامنعيملخرامعنىأنالئحكلفدلرمهامخ

بعمنتتى2

أنهمالكعنوحدثنى

طالببأبعلىانبلغ
يقوللرجليقولفاكا

صإمعلىأنتأتهالهي
تيلتطليمقاتثألتافها

أحسنوهذامالك

ذلكفيلىمشاماس



هصذاوفلصروعمئلبهابالطلققالواحدةغيرالمدخولفيفعةااالبينؤلةطىمعناهلطلوطا
لرجيةوالمطلققأموطؤهاعلعنمقالفملفاالسامنأهليمباسواهريرةأعن

انمايقالالنهجيرغهذاجانفالجوأامتىأنتبقولهذلكيريدأنفيصاموطؤهاعندنم
المعروفصمالقرااليرادبهأنفالدحعليهاالقريماذاعلقوأماهالوطاذاعايئصاموطوهاتى

وطوهاعليهويفالعلعمصاموآلهىمحارمهوىذمنىلصائمقلمحرمقهاوالحائضافياليقالولذلك
والرجعيةبذلدعليعحإلنمنطقهانهاصامانمايقتضىصامأنشئفولهوهوأنووجه3خرصام

ودذلاليقالفىعديهحرامبأنيوصعلمشئستباحةمددامنلعهاتباحعهااالبحرامليمست
صفواليصهاأخذفبلأليملوانكاصالهمباأخذهكاعليطاحرام5ملدغيراالنسان

مليوأمرمهؤهـبعدالذجالىولعهايأأصبهوزلهالكلنعليموانمحرمطهاوالشاتعأنشتهنا
نهذلكيقتضىيمالقرلفعلانفلنافاذافرععليهطهاحرامبأنلميتاوتوصاختعاره
هىالتىالحالعلييمهامخركاليقتضىاسملتحرامعنىالنبدلمؤايملمراالمحارمياتذفىيقعضى
لنكاعكلليهاعقداتحريماحرامبأوصفهافاقتفىالىوجيةعنعاريةوهىبهلنطقاعليهايوم

وأمااروجيةمنالتعرهـصقهافىعلىهىهنصحرامليستنبذلقعييزعالنبهواستباحتها
هذايقعضىعقدنكهكليهالهاليكليأنهمااأحدأمريئيهايقتفىفالفظاشاطالقااكوجيشان

ماملكهاكوجيقلهباحعهبكالمتعلقلخريماذاالىلئااينهيرهاوالمدخولافىلثالثاإيقاع
الروجيةمأحوثبوتالنسببحقماوالتوارثاالستمتاعلوطءوضروبعقمالهاماكاياصعن
غيرفيوهذامجصلعليهاالنفقةووجوبوالرجعةالعانواااليالءوالظهارالطالقهلدمن

واليصحالطألقمنفعهامايملداالبايقاعذلكبهافالمجصليلمدخولاوأملقحدةبالؤابهاالمدخول
متحلوشامتىحتهستبامايملدالقريمبااليوصأنهمنلماقدمناهلوطابممخربذلكدايأن

عليهصحهلفيماظهروجبانكانذاواأظهرفيماذكزالههذاأناالذلدلىاللفظااهذأخيصرف
أردشاوفولهآلينويهصافابهالمدخولوأماغيرافرعلطالقامناعددأبقلمقالاذاسيماال
ماتقدمعليوهذابهالمدخىلاحدخخالفبارااالنهاتحرمينومحددلماذالئالثاكمالكليوحدةيا
صكلبرفىوذليهوهابالنكستباحهاماصممخرالىمماينصرفاعلهاحمالخرقتعلتأنمن

نألثايهونبهااللمدضلغاليراهافىالحراانبناأصالبعضوقدرأبتحدةابهابالطاقفلمرخولا
عفدصممخرأنانصقتضىعليحرامأنئقولهيكملاهلىوعلىبهالمدخولكاذلكوالشوكطفى

واليزولبعلمهووجابدخوليزولوبالفوللقرصماهذافيدزملمحارماذواتكقريمعلهالنكاحا
نوىانهزعموالثالثاالمدخولاغيرفىيلزمهذافعليثابشبالشرعالنهلمحارماذياتريممخ

غيرفىاحدةبادزمالذىيمهوالحربليالعالثبالطالقيدزمالذىريمالقالنواحدة
وانكانتعقدالنكحيلهالفيلثألثاومخريمعقدالنكحيلىفيتحرصمذيثالنبهاالمدخول

فلىحلبهالمدخولاوالينوعفىبهاغيرالمدخولفيقلناينوىفاذافرعصوجليقهنظ
وحنهثبدهلبنااقبلامفعليحىبلطحلمنلممنونبئافنىكتابوحنبعدهلبناافبل

ذألخااليينووجالينوىكنالحنثيومالنهلينقبطنشبعدالبناءالينوىتكامونوعوإحدة
فياقالاليومذلكالطالقمنصفضايلزمهيرامبانلحنشابهايومالطالقانماتنعقدؤيقع

وقالالرجعةاالطلققولهفأليدزمه5لبناالبينققبلذلئصنماتعلمأنا1بنااأوقدقاالبضسمنون
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ذلكفلهحدةنويهكالعفقاللبناحنبعدايةمأوالبرلخليةأواعبالحرامالبناقبلحلذااسنو
بصفةايمينايوبمانممنانهبدليلالحنثاليوماوفعتيواالعتبارباليهينانههولىجعةاوله

تلزمهبكفقمنلجينايومولوكانتلزمهمنالحنبصفةيومنواننيلزمهلمالييناللجزممامن
مالكجمصالجايئلزمتهيرهأوغلذحاجكلفلهالتلزممالجايئالحنئبصفضنيومنانإالي
الشمنههاحدةوااللثتطلقاتصاثالبريةالخليقوايقولفىنعربمبنأشمبدأدتهناقععن
بهومذهبمالرحممالتهمنلمشهورااانألشتطليقاشحناالخاهقوالبريةفىعنهاللهرضىفوله
بهالمدخولافيولمينؤمالكنههماثابشرضىبنيدعروزفيواطالبيكالئشسةأببنعليقال
الشافىوقالبهاالمدخولفىينوىانهيةالخليقوالرفيمالكأشهبحنعنالمحرجوصأمحد
لباقوالبريةاظليقدافيأبوحنيفهوقالأشهبيةرجعيقوطونحورواثالثففمىمنأفلمانوىهى
منخلتالخديقالتىمعنىانلئألثالزوممنمانقولهعلىوالدلعلباقحدةفواأرادطالقااذا

شمنفيدلتىاىلبريقامعنىلكاذلشزوجذاالرجعيةالنلىجعيةافىولذلاليستعملواجاأل
كانذاواليهابريةقولهفيرجعبدينلميطلبهاذلألنهلىاجعرااروجممملالنلىوجيةععمقا
ووجهعلعهجمملأنوجباالبالثالثبهالمدخولافىيهوالالعصمقوذلكازالةالفظاهقتضى
محنهابروئملدبعقدالنكحالتىالىوجيةمنقدخلتاابريةوخليةيريدبقولهأنأشهبقول
فاذابانقضاءالعدهالبينونةحارالىالمفظذاأمعيملكمبالىوجيةكاناليثلدمنهامااليومالنه

عنلمتبنلفئالرجعيةلماأنلمفظامعنىبعيدفىوحذافيهويعدقعلييحهلصاؤأنذلكاحشمل
يقأشبمبرواذاقلناواثابتقبينهماكلالىوجعةمجيقماحاكوجبارهاعلياكيمالنهالىوجعصعة
شةبلأرتكونلمفظامعنىرجعيقواألظهرمنيريدبأنصحتملوبإلنةحدةوايريدبأنيحتمل
قىالبائنةالواحدةوقوعفىابنااوقداختلوالخلشنهااكوجعةلمتيأمنالرجعيةالن

االخلعاطالقاقأنطاأتهالهييقولالذىفيسملفاابناعنمجيىبنمجيىافروىالمدخول
امرأقصالحتقالانكذلكمنىفتدتأوااأوبارأمرأقاضالعتقالانكذلكبائةحدةوا

لقطاأنتلذعيقوالالافىمطروقالمبارئةأوهىطلقفبيهشةىفيأخذأولممنهاعوضاأخذ
البعةىالماجشوابئوقالاالبعطيةاصلحاطألقيكووالطلققرجعيةهىالصلحطألق

الطألقدبصفقيقعالطالقوصفانباللنةحدةواابأقولالفوجهوسحنونأشهقالبهو
لفظذلكفىاستعملأومبارأقالأومخاداةأوصلحخلعالىأضافهبأبثهـنةواحدةعايهامنه

هاعليميماحقتئمنلهأبرلماعصممهمنأبرأثمانهفاثنايئمنمخونأنظاخرهالتىعقاالمفا
هذاليالطاللنفسالحممذااجحلهـنقفكذيماوصمفاسيهونرابهذهكان
انمالفرقةامنممهالنوعاحلىلماكاننهامطرفووجعفولوالخلعلصاحافىالعوضالالوجه
لصلحوالعلخافيالرجعةمامنعفاواحدةطلفةقتضىاطألقهبووصفحدةباطالقمطلققوايقتضى

ووجهالرجعةيمنعلمالعوضمنلطألقاالفيأخذفاالعراهناالعوضفاغاكانهههاأشوها

لذلالكاولماالرجعةمنعلبينونةافتضىاطألقهبهعاوصفالماجثسونابئاقول
كريذيشولمبارفييثبتلخالامنوهاقدمناهفرعلعألثاطألقمتحملفالثاالبا

هذهبريقطلىأنتلحقمحتهلوأشهبعنذكزالحالتىاايةالراالبريةفىأصابناأحدمنا
فيممعىبريقفليسوأمااتصاحمعنىيشفعهباربأامابيفرقأنمجتملو5بماتممنايةوالرا

نهالعنوحدننى

عربنعبداللهأننافح
بةلبروالخليةافييقولكان

صئطليماتثألثاا

منهماحدهوا
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الرجمةأوئالثةكلنعرجععةحدةتكوخواىأوانمايقتغحدةاالبينؤلقعيثبتماالذحلما
بلذللصوكلليسقلاطالقالمأردقالفانخليعكوأمافولهمسثلةلطالقاباسثيفاعكدد

زلمواابئاقالهخديشممبيددنكثرسألطالقغيرافىذالستعالاخديشممبيددالنفياهذوهنعمنه
وسرحتئاثالثاوفارقتكسبيلدخليتمثليىحبيببنافقالولمينوشيألطالقاأردتقالوا
صحلفمأنيةلمتكلدهانوقالزلموامحدبنوقالهذلفجلفمنأفلينوىبهاحتىلمدخولافى

رعلهاكانالنمسبيلهاقدخلىأديهونمنملقالهيفتضىالفظاهعنىؤالنووجثالثفمى
بيهمالقولااذعلىيفرقوافرقسبعلهاقدخليحكمبأنهفىهىسبعلهابليخللىجعيتميا
غهرفيظاااللثهاستعمالأناالواحداالمسنىوانكانبريةوخليقوبتلىبتقووباقوحرامبينو

والباقالحراملاستعكثرمنألكلدمافىاالتساعمنضربعلىلفقاواحدةالطوفىالطالق

لوجهاهذااالعلىستعملدتلثالثمالتامعنىافتضاامعاااللفاذهيقياغايقورمواارا
لىالمعاهنيرهاوضععشلهغدفاظاقتضاءافىيرتأئكالهاالفاظمعافمخفيقفىلتأئيروللدست
لبريقأللخليضاافىنألينويهأشهبمالفرجمنأبايةرواوأماعلىمالكفوللمشهودمناعليوهذا

بناالموازعنبئاىففدروقاطكألردفالنقالفارفتكوأماقولههسثلةأعلمالينهمافرق
السفرالىالمفارقةددفىقييراويستعملكثاللفظهذاذالتووجهصحلفوذلشلهالقاسم

ايشبصعلىلموازفماامحدبنولفملدقالادعاهذااعديهمجملوغيرذلفجازأنلدخولوالخروجا
بناىفقدروشكفانبقولىلطلألقاأردتقالانفأمافوعلطألقالهابالسؤاجواهالميهن

يهنلىانالمدخوليراغوفىنألثنيقفهىتكلهلمفانالمدخولاينوكيفىنههاالزعنلمواا
ينوشيألمانائألثاماأليضالموازعنابناوروىلقاممافياعنعيمصى5صؤاحدةوانيقفهىله

وقولهسعتهمنكلاللهيتفرقايغنتعالمحواقولهمنالمدونةفىمالكباحتغمااألولالقولوجه
الفظبهذالمفارفقبالواحدةادلماأراانهاخالفوعروفباوفارقوهنبمعروفاسمكوهنتعالى

المفارقةلفظأنلىالثاالقولووجهلمافارفقبالمعروفامناليستألاليبهوزأنمايريدالثألبل
والرجعيةالبينةماحاءعدباالمنالكتابأوتواالذيئوماتفرقتعالىالتقالالبينونةيفهضى
ينولمانفاثهبهالمدخولاقلناينومحفىافاذفرعاكوجرقةهفاالتماكالنهالفرقةاهذهمنهاالئصح
وثألثابهالمدخولغيرافىحدةواينوفجعلهالمانغيرهبينولدخولابيننمافرقثالثاوكانتشيأ
يوجدلفرقةامعنىأنمناقلنالطألاتغليظفىتأثبرلدخولأمنلماتقدمالمدخولافي
معلسرجتكفىأشهبىولعالشوقدرااالبهالمدخولافىواليوجداحدهبهالمدخوليىاغفى

قالفانسرحتكوأماقولهمحشلىآالقياسانهوقالذلككثرمنأينوىحتىاواحدةهذاوا

لطالقالهمابالسؤاذلجوايكوبئأناالكلفومنيقبلنهلموازاابناىفقدرولطالقابهأردا
نيتهلهقالانهأشهبفقدروعكلغحدةوالطألقاأردتقالوافارفتكفيذلماقدمناهووج

انهنهمحورويئونتصديقعوىوهذايقتضذلدثرمنكلدأيرحتىواحدةهىالصكحلفو

يفتضىومعناهواحدةاوقديستعملظاللةلماكانانألولاألللقاوجهىوالجىثألثهىقال
ووجهفظاايرثمايقتفيهلمانهواحلففيهيستعحلماقدنوىانهمنهفبلاالمدخولالثألشفى

منهيقبللطالقاممفظلئالثكاناوفياحدةافىيستعملالمفعالماكانانهلئانىاالفول

اذابةالداسرجتولذليقاللطالقاالتسرجهعنىانلثالتالقولاووجذلكادعاصنما
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علىالعحرفمايمنعهاشنهاأزلانكاكوجتقتضىفىفكمذللثالذهابامايكلنعهاأزلش

علىالرجعيقملفىمعدوالمعنىوعذاالروجةالىلدعرفهاالذألنيقتفىاختإرهاو

االيصحذالىوجيقوحموجشنالىطألقامنهيغهمفانهلطاوقالرظفىيلزممذاقيلانالخألث
قالذامرةطألقاظةلدذلدألنيقتضىالتطيقمعنىانناالشلمافالجوابلرجحةابقاع

عندنالوجيتىعلىلمعنىاذانماوضعيااالنطالقزاإمنالطازامنمأخوذةوليسمتلمعنىا

وعندأبلوجهينأحداعلىعندنالطالقافىيمصرااصكختلفددالولذوأكزمنهاحدقلوالطدفقاا
ضيرحابخالفةدإالواحىلهتكنلمالعألثانوىانانةابوحنيتةوقاليرماخالصربخيغمقافهحة
اوءتلطألقاامامنكناياتوصشابلويةبروخليهنفىلئاواةحيبىوخندألطالقاألفاظمن

القرحممنوضعشلهالنإالمعىيعتبرفيهافوجبماعاوضعشلهنطالقالىاجميدانهاهنقولة
سرحتكفاذاقلمنافيفرعقململدفأليلزمناماةازواليقتضىوذلدممهلخاوبراءواواالابيونةوا

عيسىىذلوروكثرمنصاينوحتىحدةاىشهصأفقدقالينوشيألملفاننوانةحطاانها

لميبنلتىاوفييكلفنيتعوفلهذلكمنينوهـألفلحتىجهاثألثالمدخوليفىااالقاممبناعن
واحدةيهونأيصحطألأنهأشهبول6وجهمالكلوتالهذكثرمنأشوىحتىحدةجمهاوا

القاسمافولوجهوالدخولذلعاقبلأصلالبتةدونحدةواغونأنفوجالبتةمع
والقياسالضعفسرحتئبعضفيقالانهالقاسمفياعنوىوقدرفارفتكقولهفىماتقدما
كخليهسبيشلهوأمائلىمسثركبريدأحتىممهذلكفىواحدةهى5سواممهذلكأا

يقليفانهوخليتكفارقتكبخالمنهذلكيقبللمطألقاأردلمقالاناندهسمالقابناوىففدر
قبلهولوكانالطالقاالفىديممتعمليمالسبملىخايتإنبينهماوالفرقطألقايردلمانةمن

مالدوهبمنبناوىفقدرأنوعدداولملطالقاأردتقالفامنهيقبللوجبيأنمايقتفععه
أخذبهواثألثااالثاسمبئوقاالالحمعبابنقالبوذددمنكثرينومحأحىواحدةهى
فطعمنممايقتضىوليسالطالقفييستعملاندفظومببناوايةوجمرالموازوابنغأ
كالئستعملالسبيلمحخايقانسملقاابنيةيارووطلقتككقولهواحدةطلقةقفاقعضىا

علىحبلداطالقهكقولكالنألثتضىفامنهابشئإالمساكالعمعقوقىكاطالمعنىعلى
يبهىوينيدونيعدقانهوهببنايةوارفيمءعلىواحدةأردتفاذاقالفرعغاربك

ووجهمماتقدممجلفونيتهلهمالكعنالقاسمبنابةوارعلى
لمرحلمحاتقعالئالثاانظانلئأليظنمنهاحدةكاواتطليقاتانهاثالثوصولهفصل

مالكصماذكرهلفظصمقتضىأنمنهافبإأللخظمقتضىصذايهووالاأللفاظ
فرأيانمشأألهلهافقاللقوموليدةثحتنتكارجألأنمحلىبنسمااسعيدعنبنصحيىعن

المغاضبوجهكليذلالبهايريداشأنمألهلهاانقالقولهالشواحدةاكهاتطلعقةالناس
أنتبيتفىنمهارغبعهمذلكبلمةوأمالؤمدلطالقامنيفهمأنأومايقتضىمنهلطالقاأوطلب
قاعليمثنطنبمضاسأقؤرلمااالبذلداأردكالانهثألهمففالمفرسأوتسابمعند
برذلتىااأللفاظمنذاالهنهلميقبلطالقالمأردوقال5هاقدهنالىذالذاقالاوأماأشهب

نويتقالواسشلىعليهحمللكمنعقثيوجيةعليوفعفاذالطألقافيلهاباستمالعادةا
حفاكالمدخوليراغفىذلككرمنيدأبرأنالاحدةوااللئاماعنسمقاابناوىفقدرلطالقا

مالكلنعنحدنتى

سعيدعرالفاسمفييىصك
كانترجالحمدأنى

فقاللفوموليدةمحعه

فرأىبهاشأنمهلها
واحطاتطليقةاس
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بهارلغبواعلىحدبشألفاصمحملنهحبيبمابنوفاالااكلوقالوهبتمنالشوالنيآله
لقايممظلاشيريدحدذللثاليعجبنىقالهالالمدنيقأوفىاثطديقةألعلماولذلرأصاهل

بناوكالنيةلمثكلهذابيائعليسشاالواحدقابهافهويدخللموانبهاقددخللتىيمامالئموا

وروامأشعهبوابنكالموثوبةواحدةاخينواالبهاينأولىبهاهىنألشبنىبياصبغحعا

بهاشانمألهلياأخيقولوفرتحاشهببينفرقماتقدموجعذلملىومالكعنوهت
بأحلدنو6لهاشأنكواذاقالنمالينوىبهاألهدهاشانمبأطدظؤاقالأخيقوالالشأنكببنومالئمانهعنطث
ظلبهاالمدخولبهاوالينوصفىلميبنالتىيفىينراشذلسواالقاممابنعنكليهمىوروفيشهابيفولبئاسمع

قمثيقدمثلاظدمنهذمالمسثلةفييدخأنىتفويكببكلناأبالوليدرحمهالقاضىانهالمييقرلأرجل
صجرىبجمانباهلىالحتىمجبمأشثوألشعدكذلحمخليشلجدوفولهخليلجدمنكوبرئتمقبرئت
لأعلىأنشرالفااذاقاوأمالفسكبأهلدوالحتىفىينوىظلماالنوقدروصنىهذاعلىبمزلةئطليفاتئألاكا

صكيىمحدبندينارعنبنالىحنبىوايقرنياتنالمصفقألبيكوهبتكألهلدأواووهبتكارجلمالفىفللالبتقي
اابوابقكمانفذلهاقالبهالميعخلالتىفىواحمعةبهاوالمدخولفيماالخهانالثمنالنساأنشخليةاتهالهيلقول

فيهوليسالطاليقتضىلفظمنفاذاوجدوادفبلمنالطالقؤالوجويقبلهاأولآوبريئقأوبثمنقاثاثالث
شهابجقوالهسالرجلابنماالنصمعصذلمشيئقاألبفييللمبشميئقاستتنافدالتىلراةتطليقات
يقولالرجلفيفولهشالبتةبرلةانالشتطليقاتهنكوبرئتبىئشمنىأتهالهييقولالتىفيوبديئبهادخل

صىريراهافظأنماحدإهمماهسئلتاقانألثحتطليقاتابرئشمنكوبرشتمنههالمراتهأواحدمارادبهالىيدخل
أووجالىالىالقاعافقالمانيقااذكرهلموجيقوفدتالىمامنبراءالططتقعالئألثواحدهظفيظلثألثاأم

أوأنتبلممنأنشمنىلهاكذللوفالفهوسوأبرئشمنكومنىلهابرئتفاذاقالقسوادارواكلنذلكعلىاحلف
إلىالطالقأضافسوأاقطامنىأوأنتطالقأنامنكلهاللوقاليفىصامأوأناعليكالصامألنهالخطابمنضاطبا
الطألقباليقعالطألقبلفأوجالىالىالطالقاضافةأبوحنيفقانوفالوجةالىأوالىوجالىدخلفدالتىالمرأةفي
البينونةلجفظالطالالهاااجهقلوأضافاسانقولهعلىوالدليلنئطالقأنالهاالذافالووالواليبينهازوجهابها

بريقأوبلمهـنةأنشخليقاوالمرأتهيقولالرجلفيهالكقالصاروجةنلشحاكمهجمهسةقاتتطللالنالثربهاي
ليثالنافاأرادأمرأوا7البريدخلالتىيديفىبهاودخلقدالتىالرأةاخهائالشئطليقاتتخنديهابهالمورخللتىوا
وجهاواليبينهابهازفددخللتىالمرأةااليكلىنهلخطاسامنحاطبانمذلكأحدشكلحدةواحدالاوتبيهاربهاوت
أحسنممالوهاقالاواحدةيبرئهاوتبيحهابههايخليهاويدخللموالتىاالثألشتطليقاواليبرممهاماأحسنذصعالكفا

الخليضالبريقوفدقالحمالبائنريقوحمأمقوااظفىانكلدمقدمضىشلذالثفىماسمعتذلكممعش
فيلهويقبلغايدمنهلىلقبلحدةوادأرااننهالكوذوالبدفيبهاخلدلتىااثألشفىامالث
أنشبلملنأرادبقولهانحلفذلصنعوانةيلثنتينقأواحدواأردتقالفانبهايدخللملتىافي

لنكهولوحلفأراداانمامجلفساذاانهلىشادقاذالوفىالخطابمنكاطباذلثنمنادعاال
بنفوالمنوفدتقدمأجنبىرجلنافيهغايقاللخطالمجواهنفيمأطبيقلطألقممعند

للنكحدتهراانمكنداوسحنوجشوالما

لتىوااإللالتططديقاتاواليبروجهاواليلينهابهازقافددخلقابراالناالنجلهوقولهفصالأ
أن5لبينؤلفواالخالابقولهدلمرااأنمفمافولهيقتضىالواحمةيبينهاواويبرصخليهابهابدخللم

انععمقبالنيقولمافطعبريدبأنوبكقلواحدهأوذلثألثارجعضهواءكانسلهايهوال
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حفةوافولمكلىلثالشمايكملاعلىحمللنالثابدونبهاالمدخولفىاليصحلرجةاعدمكان
فانهبهابهاوأهاغيرالمدخوللمدخولاحققىاراحلمةفياستعمالهإلصحلفظهالنادعاهايان

بطالقاالتتعقبهبديرأنحتملساالبالثألشويهودوذلالهةالعهلمحيبهيديىأنحتمل

لمانعيهحملالعمعةقطعفىفظاجهقاأظهرهنكنلمالكنهالععحةلميقطعرجعقمان
واللهأظهر5غإرفىانكااللفعاانيمضأرادمايسععملانعليسقلفادكأنيتانانكنية

المدخولفيأرادياحدةانمنهيقبلأنهبإلمةطدفتكالخدعقالفىاذاانهذالىومجبأغلم
فهذاسشلةطلفةلرجعتيوجدفىامتناعابعداءنكحهاالنأواداانذللثعلىبهاويسقلنى

فيقالالبعيدبمعتىالعردبيستعملفيممرملبائنوايةلبروالخلياالبائنفىهالكفولمقتضى

كلىهثهايأسثيبقفلمقطعهااذايدهفابانضربيقاليالقطحاالبانةبمعنىيسععملويثذمنباخفألن
وذالنابتداءالنكحمنوالمنعبطااللرجعةذالافتضىالطالقفيالبينونةحمدناليالوجيين
نقطاعافيثروزوجيتمؤوأررممنبدهادغايرمهماوااجساارديدبمدهاعنالير

عليهالهألتكونبأااليهونلئمألوذنكلليهكابعدهاعابيريدأنصحهيللعصمقوانكانا

االبانقطاعالمعنىأيفااليوجدهذافانهالقطعمعناهانفلناوانكانشمليهكاقريبقرجعقفم
الرجعيةادثماأبابينهعاموجودفاذااالتصالفانالرجعيةوأهالعصمةابانقطاعوجعقأوا
بفاوبهكتايقفرنأنفأليخلوبلةبشئيافظولملطألقانوىهنوأمامسئلةذلكلهيهنلم
بذلكاقفاكهاطابةلطالقبمقااايقاعينوىوذألقبةبهكتاافترنتفانشئبهواليصترنشارغا

لكلرماخافمانقولهعلىوالدليلبطالقفايسبشئيدفظولملطالقطاسمنكتباوقال

اليفدرعلىبالتوحيديهعبعمنبالنطقممفظهكاظهارهبةالكتاظهاريابالنفسصملقاالمعنىهوا

يدعنبخرجهمالمقىكهفلهيرعزمغعلىالطألقكتبواذافرعبهلهفانمقضىمالكل
بهتبوسوابهالشهادالىوجقفهوانفاذلهالىبهوجماالرسالعلىيدهاخرجصكنكلليمفاأوثعهد

يخرجهيمكتبولميشهدبهفاذافرعمالكقالهفانشطالقكتاأواذاجاءكطالقثنت
سفيمأوعلياالرتياوجهيمتبلىانهلكووجمقلطألقانفاذادأراحاناحلفوردهلهيدخانعن

وأشارلطالقانويانمسئلةلطألقاوجهاالعليللممتبهاحتملالتهديديخمافطااوجه
أورأسهبمدهسواءأشارطقبابقاواظهارهبالكتاظهارهابينوالفرقنفرقلطألقاكمب

انمااألضكطألقوالنااالرمقأيامئألئةلناساالتكلمأنلىتعاذلبقولهواخبضقالمالك
يقترنلمفانةسمئعانراضهكالنطقعبارةاالثارةانووجهآخريباالشارةيهو
أشهبوورىعليهئئذلفغالثألئاعلىطلقللشمنمالموازعنافياكعابفقشارةابقوالبهكتا

نمملىطومااالولىلروايةوجعابشئوليسعبدالحمبئقاالكسؤلكلععااعنامالفى
وهوانثاووجهلهفوجبانيهولطألقاقدنوىوهذاممانوىكأمماالميياانقالالتمكايموسلم

يردطمافيمدقهالناالنعلماطألقاعليهنمايوقعياطألقايهونبهاطلألقاليردلمذاالطالقاألفاظ
فدلالطألقبهاوقعالطالقأرادبهاانماذاعليؤدأجعناههقتضىكللىففمالطألق
قالانليهوسلمالتصمليوشالثانيتالروايةووجماالفظإونبافشلىاالعتباراذلك

بمجردهالنيةااالمعنىجهةومنبهأعمللمتتبهمهامامهنأبهمحاحدنتتجاوزألمتىلتشاا
لقرامةواكالصألضتكبيرقاالصامنيةالىلعملوالقولافهقراواعهللقولواامقامإلتقوم
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ااأللفاظمنبىألمرأفخوواشقالومنمسئلىاتدلعباألفعالهايااألفوالرذلمنوغ
لئسأفىصحنيفقواأوقاللطالفوالمجازافقدقالماللشيدزءساحقيقةلطألقافىالتستعملالتى

اسماابنومذحماقانطالبهلنيقيقعمجرداانعلىهبنىهذاانبناأحاوقالبعضطألاليلزم

ولذلروىاللفظمنلنيةابماقارنغايقعوالنيةابمجردلمسئلةاهذهفىلطألقااليقعيفتضىانه
لنيةاوجدتقدوانكانشئاليازمهنهالىشرأواىفقاللقطاأنتيقولأأرادمالفجنعن

ذاتلفظذالأصللطالقافلزههنطألاادايقاعفصدبهلفظقدوجدمنهنهالمسئلةاهذهومعنى
لطالقابكنايات

الالتهلميكمنهايببن

مالكعنكأصحيىحد

الىرجالصاءأنبلغهأن

أباياعرفقالبئاللهعبد

جعلتافىالرحمنعبد

يدهافيلىاميأمي

فاذاترىفطلقشنفعسها

اهأرعرفيللهعبدافقال

الفقااللرجليكاقالت

لفقالرحنعبدايابانفعل

انتأفعلعرأناابن
فعلتهالذى

لمجلمثاتمنمايبإن

مرأللىاأهىلجتلىالرحمنأباعبداياحرفقالبئعبداللهلىارجألجاءانبلغهنهماالص

11أباياالتفعلالرصلففاليعرأراكاقالتبنعبداللهفقالكاذاقىىفطلفتغفسهابدهافي
لرجليملدالمذكورهوأنالميلثلاشفعلتهالذىأنتأفعلرأنانافقاللرحمنعبدا

وفىكتاببيدكأمركااليقوأوأمماكلهافدهدكتكيقولبأنمسهاوذللتطدقامرأتمأن

بيدكأوليكاطألقكوكذلئقولهوالنفسكأمركيقللموانقدملكتكوكذلقولهلموازابئا

ويشبهمحضتمليكممهشئشفرثذاذاااقطاأوأنتشئتانبيدككأميااللقاسمأيقالابئاقال
مقتفىذلكالنبيدكأمركالمرأتهقالنهالترضىعربناافميسأللسائلاهذاأخيهو

بدهافيأبياأمرجعلتقوله

لمذهـبالمشهورمنااناالنفممىطلفتتفولبتهصاواانفسهايقعضىفطلقتوقولهفصل

فىحدةواوهىالئسئلسملقاابناعنوقدروىطلفشنفممىجمقولهادأراعائسئللمرأةاان
كرأوفتناكثرمقبراحدةألئالتداتسئلااالولوجمالقولالىوهوأحبمحدقالتملمكا

فىللفظكشيراهايستعملاقولهااليقبللمحدةواثرمنكادعأاناألىلماالقولووجماتمضى

أرادتاادعواهاتفبللماحدةافىخكالبالذعيستعملفظااالذاإطلقحدضاذاالطلققالوا
قاألردتثمواحدةنفهمىطلقتكالوقالتهنهادعوىسئنااذلكواحدقالنكثرنأ

نامجتملالنهلعالثابصكلىاليستدليلفظوبهفاصفرعذلكعليذالوأزيداآلننأكثر
ألاعادنألعنبمايغنىذللثفىالخألدضقدمملقاابناقالهبذدأرادتالمرأطسمئدعاكانغبر
يدالمرأةقىأناالحدةواهىقسدطلقتكتفولالمملكةفىلقاسمابئاعنحبيببناوىىو

انوأهامسثألأعلمالتهلقاسماالبئالقوالنلهاذلفثبتالرجلكقولذللصكثرمنأ
نكابرأوشحلعك3بنتحنئأوأوظوناىنفهلقتأوطنفسىأواخنرتنفممىقالقبلت

لمدخولافىثالثةمنأقلأردتلوقالتاالبذلكدتأراممالمرأةالثالخوالتسعلاعلىمحولفانه

أأناهـلهاةوكذلكلطالقاااللالمجعللذاللفظافىمالوهذاعنلقاسمابنارواهفيهتمدقلمبها
اممىفأماقبلتفيهالقولافدتقدمممهاالفااألوهذهصاموأناعايلثباقأوبريةخليقاوهنك

ةنماالجماحدةوذلاللمدنفسهافسهافبولهالفبولهاأنذلكلليحملالفألشفانهوحمياعلى

ةأرادتأنهابعدالبناعكللىتصدقالبالشفلمعلىفولهامنحملفلذلكبثألشبعدالبناهالبناءأوفبل
اطألقاطواليراهأمرفبلتلةتربحدةبالوالهاتفسيرذلكانأشهبلموازعنابناىووقدواحدةبه
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افانعومقءلى3دالميئاوووامسئلةنفهمىأخذتيرصثلولمتوفحتى

يلمالذةاواص3برئخنئماقالشلىاقولمالكمنالمبسوطففىاعطععاياهعوضعلى
حدهاالواحاأهيماوليتهامنبالتأحليداصاجدينكحهانفاشارادأتجمهاينلىلتىامثل

النةهوضلىاالجلروةبكرهادثونونامحتملبلفظكهاذالنواغامعنى

كأوفارفىدلدقدلهقولهاانالقاسمبناعنحبيببناكتابففىكقالشخليشسبع
ذلككثرمنيريدأحتىواحدةالسنقوهىطألقعلىصكهلبتداءذلمنهاالذالالكقوله
بيفافيوالخالفيريدياحدةحتىلبتاتافهوعلىاقاصابتهاعنانتففملكةوأماهى

نوصأقليثألدئحتىهىكسبيخليتوجعيقولكوجالىيقيرالفاسمبناانوذلثاألصلا
مبتىأصبغوقولاكوجقلزوجأوتفولهلهاوجالىذلكأدنقولبايئالفرقهذاذلفعلىمن
أكثرمنينوىحتىسبيلدياحدةخليتزوجةافياكخفولامالكعنبوبناوايةرعلى

وجمملىالىباناألصلاحعلىهمامعبيفرقوالىوجقواغافيلحالىقمىلبايئريئقأنممنذلفلذأل
ذلفلذلكالصحنالالفظيفرقمواأرمامورنصاشاءبليوخأنفكاخلهبالشرعلطألا

لظاهرانهاكثيرفقايألمنولإلشتثنمدكهاوجالىفازلمرأةاوأماحدةيااردتمنفبل

عايقااكضمىهـكانفرآلةبابتاوكرفلماناانيسلفولذلكالطالقهلكهاجميع
ىأهيقبلتتقولأنمثل5وغيرلطألقامجتحللفظانانصمافاهصعلةياهاماهلكها

دذألورطلقىولملثممنهاذكأوالخيارقبللميكالمنماجعلقبلتبأردتفاخقالت
الىاحلىفىفجتاجالطالقمنأرادتماسئالطألقامرىاقبلتبقولىأردتواخخالتردى
لطألقامنأرادتقدرماأخرعكخةهيتسعلثم5وغيرقلممحتمأللمافظاالكانلمالينسوا

ذلكتزدعلىلمقالشقدلمجلتفاسشلةكثرأوأحدةاالطألقامنحلبهماتلفظتال
فتلزمهةحداآلناتقضىأناالنوأسضخبرطرأأناالأردالمجلسامنالفتراققالبعداثم

القبداالفزاقفافرعقباتامحتمللفظالنكرةالمنالهافيكونذككثرمنبأأو
هأوأأوطلقتكمىنفطلقتلتليمفقاأواليهاالطالقافتوسواءأضمائلهمسيقبلأردشيألملم

وجكلوأوقعمالىوجةجهقاكالىضافتوجكااكجهةالىلطالقاضافةاالنأوأبفتلطنفسى
وإوردحمشسالىدزمملشيدألنماقايركاثالت5طنمأراللاعررسبناوقولفصل
ماأقلذامسهااطلقتكراذثمعضاتملعكوهلىبيدهامرأتهااأهمجعلكرأنذلىكن
عاليرالالشافىوقالكأالمذابمافهممنههايالمسولقدجرىالسائللولهواحدةطلفةبهيدزمه

مانوصمنهفيكولطألقاالىوجبهينوىأناالبمثئوليسلطألقالفظدونالفظاواقليئجهذا

فمهرململقولاوهذابشئفلشىىخئرتأواىنفهفبلتلطىوقاللطألقابهيردلموان
لطألقامنكناياتبيدكوأمرككأميقدهلكتكالىوجولةأنقولهعلىوهومبنىسل

قالوالطألقاوقعلطألقاهناأردقاالجميعافاذاجهقامنمنكناياتهمىنفقبلتتولهالكاذ
علىكرماوقدمضىلطألقاآلخرأردتاقالوانبطالقطألقافليسأردبقولىاأحدهما
برأمحمحجوراعليهائيباالمملكةنتكاذااوهذامسئاعادتهعنبكاليغنىلطالقاكنايات

كذللماذاعليهلمحجورالسفياطألقىولذلينفذلطألقافيالحجرالتأئيرلهالنعجورعليها

لىالموعبدأشهيققالالموازفقلصغيرةاوأماطالقهايلزملغلبالبكراابالغاالكانتبهرا

بممنتتى3



عنهالكعنوحدننى

عركلبدالتألبنانافع
لاملكذااملىلت

فالقضاءاأميامرآته
ينكرأناالبهمافضت

االأردلمفيقولعلعها

ذلكعلىيخملفياحدة
كانتماااملدويهو

عدتهافي
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بلغتيريدالقاسمبناقالالهافىاذالجغتاااللكوقالقذلئالمخنيرفعختارنفسهااصغرةافي

فذلالزميوطأمئلهاأوماملكمتاذابلغمحبغاتعرالقاسمابنعنيسىوووعحدالوطء
انمغمورةوهىهفعققفتختارنفسهاوهىصوجهاالريخهووةلمةاالمجوعقكلنلمددفيبدامحال

أنهمياأهيصبيالوماكاكذاصازفضانفسهافاختارتهغعورةيرهاولوخاغيرصازمفضا

ااجعلذكذالأبيهعنسمنونبناقالبهالعمومايبهيبماجعليعقلانكابصكللعهصازماقضى

ىأوذأةهيابيدماأهي

أنعلىوالحرصبهأفتاهلكمراهيطاالبعلعلىلرحمنأباعبداياالتفعلالرجلوقولفصلا

ذددفيلىالصنحيدبذديىأنافعدتمأنشفعدتهعربنلكلبداللهفقامافدرمهلفصنايعيدنظرالعلى
هنلهومايقولسائلاسؤالمجسبانماهىلفتوىاالنبهأفتيتكالمحاأدىكمموانماقولو

أمرهامرأتهاالرجللهذاايقولنعربمبنعبذاللهاننافعهالدعنصوالعمللفولا
اكاجمهاماأملدذلويهولىلفحدةاالواأردلمكرعلهافيقولينأنصاقضتماالفالقضاا
ا

الصكناوأنتكونهاقضتلقضاهافاميأرعهسالرجلاماكذاانهالترضىقولهشاعد

تعقلأنفاليخاوكانتيرمكفةوانبعاقضتلزمفةنتأوغيرمكلفقفانكامكلفلمرأةا

وقبلتبلغأنقبلزوجتهيخيرالذىفىهالكعنالموازيةففىعقلتهفانأوالتعقلهلميكلا
عنيممىووريريداذابلغشحدالوطءالقاسمابنقالنفسهافهـهوطألقلبناءفاختارتا

هابيدأهيللوبرملاكصونوكعبداقالمامامحتمباكاتعربلغتذااالقاسمبنا
لنفسمولوبذلكىرألنهاؤطاعليههنمورممازقفوهىمرأتهخيراومنمسئلةصبى

كارضىاأنهذللثوجوالمجوعةفىعبدالمالثقالهقضاؤهايزمهلىاذلكاأثمهفيقهكانت
لصفةغيرتلداللزمصافضشكللىلمذلكفاماذعالهاوعقلهامنصاعلمففاءهاعلي

هانفممنمليكظاهرهألنذلكيقتضىاقليكلفظيريدأنبهماقضتاءالصوفولهفصل

طألقهاعليأجنبياوصعلوبيدهالطألقاوضحافظااطذمنفقدمهماالبالطألقيهونالوذالث
ألنالطالقبلغظذلكفىعلوتافظيعبشحكمهأنوجبقليكالفظمنالمعاومذلككانرذا

هنعاذاوردعايفهملطألاليكتمنيفهملفظكاخافاذالمعافاالتتفاهمموضوعةالعبارةهذه
كاالطألقتمليكأردلمافمنهفأليقبلسواءالحالينفىحكمهبمأنبهونالطالقبلفظا

لفظفيهيمنلموانبلسانهذللثيعبرعنأجمنلعجمىاوألنبالطالقذاتلفظامنهذلكاليقبل

وتساوىباالشارةهذاعنهيؤثماألخرسلذلكولمبضدأالطالقواقلمكافىحكمويكمهطألق
هاالقفاحئرابقولمللثختيالموازبناقال5وغيرالندبمنمكساؤاالحهذاشبا

اقضشبالبفاءألطالقبهاليقعأنهقليكاردتاكااأيضاوهذايقتضىكرتناناالفضت
قالردتقبلشأوواحدةهىاقليكبيعقثقرمذالموازأنبناووفدروجيةالىعلى

ااكمقففكألرلكالىعلعهدلزوسلوإإإلمبىافالىكاثهأفىميطمالوما لموءالمنجههمنووجمد

اليملىوذالنهاالواحدةألردفيقولوجالىيناكرعليهااناالنهارضىوقولهفصلا
لىنمبمؤاهفقضتائنتينحدطوانوىشيأفانأوالينوىذلككثرمنأوأواحدةبهينوىألميكدا

ذللثثهرمنألجزمهاذلولوأوفشهاظزمهاحدةواقدهلكهاطلقةألنذلككئرأيلزهذلول
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بهلرجعقوللهاطوومسئةلهيقاعابذلوالوالمفارضىدلمازابوجدمنهتملعكلمانه
علىوالدليلثألثاثألثافيكونينوىأنإالبلمشةطاققواحدةأبوحنيفقيقعوقاللشافىاأل

فانمسئلىوجبههقالىرجعيةنشواحدةفالطألقجهئلوقوعهذهأنانقوله

للهالوهـوقوالكبأخذمابهذاوكرمنهاللزمعأحدقولموالزمتحدقواوحوقدنوىثالثاوقعت

أنعفماانتهلمسيبرضىاوسعيدبنطالبأبىبخاعلىكلنرووكرهايناألهعزألبن
ببهعلىبعدهاانماعمارلطألقاأنحقعماقلناعلىوالداليلكرةلمنااماقضشوالينفعهعلىالمي

اصنفميىاصبهعلىلمالطألقمنومابعدذهاطلققواحدةالجعللذىوتعويضهليهاتا
فاوقعشواحدةاصرخملكهاثألثاوانمسئلةليهاذالصبهعليأنلحدةمملوايقاعه

قالمالكهالكنمطوروايةالطلققوهىيلزمهمافىاايقالالقاسمبناوايةرفىظأليلزصئمئ
منتنقسملخألئةواصماللبتةاألنذلئشعأيهنلمحدةواوقعتفألبتةامماعتكاالقدولوقال
لواحدةأكهناطفاذايلزممذلكنعلميهاوقصرالعاجعلىااالولىوايةالروجهيدزأبممانية

وجالىمجعلهاوالواحدملمتقعفلموجةاكثوفعهاالثأللثالم5النليهاالماجعلموافقةذلدفىيهنلم

ةحداليهاواذاجعلواليهااوجالىهـاجعلىلأئبتنامايخاحدةالواوهىأوقعتهاأنبتناحمليهافاذاا
يثبشماجعلهوليهايبطلاسبهعلهلمكاذلككلىدتومازاجدةالافىفقتهوانفسهاثألثافقدوطفت

وانماقالفابالعألثلميصرحانوأماكسئلةأءلمءدئهاالىالماجعلىفقةلمواافتوجدايهاا
طلقةمنموتقعاليقبلفانهلثالثافىلميكاكااللمأردفقالحدةنفسهاوافطلقتبعدكأمرك

ولذللواواحدةوصحتملوفدوجدمنلمعكاغجالألواقالهأهالثرجعيقويهو
منهلميقبلاالئألثالمأردوجقفقاللىاهاأوافاذحدةنوالحدوادنفسهائألثاواطافت

ثملشقبلتفقابيدككأميالمرأتهقالومنسمئلةأعلمدتهالندماوجهمنعكلىلكذوكان
تقولأتئألخاالىمالعنلمبسوطاففىحدةواأردتىلبتقوقالاشباقليكأردقال

ظاهرذلقبولهانوقبلتبالثألشوقالشطىلمافسرقولهانهاعلمالتمذللومعمنىإاحدةفجلمت
لثالثاعملمخوهىبالواحدةهانوتينفعماتفسيرولمفعلىليهاانمجعلأقرايااليهاكمماجعل

مابعدلماجعلهبقنهاهطامغ
لمأردااليقولأناالكزلهمناأنيعنىاالياحدةاردلميقولوكلنهارضىاوقوالفصل

طنلموانمكانلرجعةالهالنهمصحامحدقاليرداالواحدةطم1قوينلشيكفهذاحدةوا
الصلىذاكذتجلكلوالانوىكحاحلفءدأرااذامنماقدبانتالنليمابهافألتلزمه

أبوضىلقااقالرجىقلمكاطألقباناآللهمماهوليمامحدعندىلقالهالذاوهذوجهايتز
بتعجيلأليدزمهأايضاهـيرصجعهاأنيردلمانوأمايرتجعهاأندأرااذالوليدواالظهرعندىا

الذىفىساأضىلقااعنلمبسوطافئيحلفأنلىأفاسئلىاليرتجعهاذلعلهانال

أنااللطألقاأصلأنمقدملدفهوعلى5ومعناقالعلاألكلىلثالثاألىهايكأنأبىكراذاينا
العدهتالينفىيومرالفولاهتالموازفعليعدبنلفوفهذاعليسحلوأردشبعفميقول
فانسقلفذالأرادلنكهفاذاايديرحتىلعدقاليعرضيلهبعداوبالثألثعليهقضىأبفان
أولعدةافيلىجعةايديرأندعنعاليييئاالظهرعندصقأخيرانعليعبالثالشوالقضىماحل

لرجعةالستباحقاجمهاأمييىنبمأقدأراااذجعلمراالسئباحقامماهىانلىالعدقألنالنكاجمعدا
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عليهالحمنكولهووافئضىلجايئافبنلمحمبعدذلحكيهنالمراجعةمنعكلفلممان
لقاصموقشاذلكأوقعحمالنماايقاعلهامنلمنحواكرةلمناذلشكلندالثالشلوجمأويكوبا

وأحماءلموالتادعتمماثباتهمافيموابطال

لاحدضنهامجبفيهتطليققوا

انهعن5أخبرانهثابتيدفيبزضارجةعنثابتيدبنبزسليمانسعيدبنهاالئحنص
كتفقالعدنكيدماشازفقاللهتدمعانوعيناهعتيقأبىبنمحدفأتاهثابتيدبنجالساعندز

فانماشئتانوتجعهايدالزفقالقدراقاللكذضلىوماحملديدزلهفقالهاففارفتتىأميمرأقا

يقتفىتدهعانثابشوعيناهزيدبنأبمتهقمحدبنانفولهشىاوأنشأملدواحدةهى

ااظنماالنيهاعلالرجعثلهنهادعتقااليقتضىوذلهميافراققأسفصكللىمندفرطبمابعلي

بههبعدأميلمافعلذلكالىيخغولمالرجعقلراجهاعايهالهولواعتقدااثألثبلهلنقأياواحدة
ملىانه5فأخبرلندموالباهنلمارأىبشماشأنكثابنيئزلهليففالابئثابشوأرشدهيدز
انهيحتملىهذاعليزيدماحملىفقالءوالحزلبامنلهلماوألموجبذالوانففارفت7لهميا

عنأوادسؤالهأنكونيكاتلىواليأتيممرقأخرىفيحتىونههديدهمافعلهيفمكلليتوبهأراد

فاالقالبغيرعوضأوملماكهابعوضهانكانسبببتالفختاالحملئاليهوسببهذا
مسئلتهعنأصابهسببيظهرهئميهنولملقدرا

أشهبقاللموازعنابنابهاروىوأنشأملثحدةيامماهىشئفاانرتجعهاازيدوفولفصل

يناكرأااللقضاءماقفمتا6طانمرااذامالثأرىولكنىاقلمكزيدفىجمحديث3خذالهالك

االئكؤنايدزمذهبمأنيهويعلمألطذاماقولمجتملعروبناكاقالعليهاديملف
انىيريدبذلكمالئتالأنيهوأيضامجتملوصالذلكللىصكثرمنماأواالياحدضا

نفيقتضىياخرواابعضفىندمالكلفراواففارفعنىلقولهاالطألقعلىالفظهراأقولبظاال
نهافارفمعبطلقةوالفراقايرلفظغكرفراقاعلىذأنيهوتملمجوالحديثحدةلوااأكثرمن

يميغذلكفىواليلزههبتصرجمفأليلزمممازادتواحدةملكهاطلقةأنيهونتمليوواحدة
محتماللفظهكانذااليهاانمايحتاجااليئالنإصلقولمافيكوززلموافقارتجعهاالهفلذلقال

أنمنفرقاالعاويلهذاعليعتيقأببناجزعكانمماواطلقةثرمنكأوأوقعالمملكة
عبدالرحمنمالنىصليهئعدالمنضمهامدكتاذااالهلقمانحامنبائقومححدهواتكون

قالتثمفسكتلطالقالشأنتفقاأماهامرأنهملداثقيفرجألمناأبيعنلقاسمابئا
مروانالىفاختصماجراطبفيكفقالالطألققالشأنتئممحجراطبفيكلفقاالطألقأنت

يعجبهلقاسمافالرحمنعبليميظالهـاللمتالاهاووداالواحدةمامالكهامفاسمالحمبئا
ذلوأحبمادلمالهمعشفىأحهبمنالمالوحفاذليقافىحماسأحسنيراهالقفماءوهذا
ليكهبلهزلطالقاايقاءيايقتضىالطالقفقالشأشاأمرط6لهملدامرثقعفاخرجألمنقوله

أواليوجدلفراقاعلىيدليوجدمنهافعلفاليكنلىأنلقولقليئبااولوأخرشفبوللطألقايلهاا
بنقلميأوتأضهروأسهاأنمئللفراقايدلكفعللمجدسافىوجدمنهافاوالفعلفولهنها

ئسايميايأذالفعلشمنانلماجشونابناعلمعلابناورايةمنطلمبسوادندأبويهاففىانيرحلها
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اثرالطألقالقبويالتمليكالفعلذاظاطرهالنقووجنمأللكلمبالقبولفواليجهل
قدفىالبتقأالرىذألردشاقالشبعديشفانلمعبداالتهليئقاللقبولاعليهحملماوأفل

المجرعةوفياالواحدةانصاملكهاويحلكرهاأخينافاخلهالمحرمةوفعاتماتفعلهرأسىخر

المجلساالنكرعليهافيفتركالبينؤلةظاهرفعلهاألنقووجنوصالىوجاليالقاسمابنعن
طألقاأومافعلهـسيكواالنتقااانيظنالأخرىيميناصكلفأنعليهوفيلبالثألثالىضاسقتضى

يظللميملداالواحدةانهينذلئيلزمصعانوأصبغوسحنونلماجشوابناقولمتضىناوب
فعلتفانفرعلظاهرافيبخألفليسذلفهاوحذاتبهزئمبيعواحدةزيمابئلمواابنا

لحسنالملدبنيقكلبداوالعتبهخنافقبثطألقاألردقالتخملثياباونقللرأسىتخميرامنكذا

بمكلىأوفعقمااليستدلشيألمتفعلفانمسئلةلهاختارشفألشئالمتكنانأبىعن
لفوأقأاقاالردتلفراقئمالىبممايستدللمتفعلذامحدالمجففىكتابلمثروالطألقكاألصا

جملسهماامافيلهاذلمادغاالفديمالفقولهماقوفعهختلفافولهاوعديقبللملمجلسافيونوته

واليزيللكاالذذلوقالعنرجعثمقليكاشيأبعمبطلأنتقضىفبلمجلعممههاقامامنفاذا
األولوفولهايممالقبناقالفتطألوؤدلسلطانايوقفهاأوالستمعاعامنيمنأناالعنهاقليكا

يرغلتوكعلعقدامألنشامتىعنهلرجوعاتوكيالفلهأنيهونهااألواللقولوجمالىاأحب

المجلسفيعنصاداماالرجوعلهفليسالزموعقدهبقفرنشاءوانمتىعنهالرجوعفلهالزم
النهأشبهذلوهذامكاالهافبطللفبولافقدقىكتلمجالساقاهامنومتىللقبولوفتالنه

ذلكلهليسانهلفقهاءبذنعالهوالخأللتمليكبيهرايبطلهأنلوجبلتوكيلاحكنحملوكان
ولميظهرلفبوليمكفافيماذلبعدوقترجوعمكنزجوالفتهاءفياختلفاغاواباقىمماي
مالؤعنوابنواهوذاذهبالشافىوايقوهاهالمذلكونحانمانقوللهالقبول

طالمعلبعيفةانخيرانبنعليوهواخعيارأبىالثاقالقولووجهمأتقدمووجهالمبسوط

ليسولاالبالقولفدنافاذافرعلقرفانشطالداادخلتاقعئثلوقاللرجوعالهفديس
فاليظهرهيمنهافيعاختيارالطالقمنذالعانقضاءوقتاليبطلفانهالمجلسمافيااالمادفاذلك

حكمحكماهنالنظرفيمالفداألمروافيواالرتياهالجاوسمندةالعابهبرتبكلقدارهااالذلكمماوا
ذلتىلمعتادفياوكرجمكنجدالمجلساطالفالطألقايقاعامنيدهونكابهامالهبتانا

كانافهعالىمافدقىكاذلوخرجاممااوفعلملنهاعامتاالمجلسطالاذاانهمالكفولالمدونصن
مجلساناالولوجمالقولالمجلسوانأقامافيبيدهاأشهممذلكوقالاقليكفقدبطل5غير

بهااليعلملبينةيادقاذالكوزادعلىالمجلسطالفاذامعتادهذاهثلفىواألخذلععارضا

وايةلرووبالمجلسالقبولكلوقاهحمعنمالهامنالنظرفيبطلؤركاألميهذاوبخهـناظر
اطاألواالمجدسوالالمجلسخذلفامادامافيعرابئحديثمامنأشهببهخغامانعةلعثاا

يدعلىعافيواالوتياءااننظرهتامنوقلجتاجعنهاتنتقللماالرتياءهافأبهحالصفقالتىعلى
نافيمويظهزركهكاحاعايخرمالمالمجلسفىذلكفاافلنافاذافرعدلمعتاا41لمجلسمقدار

يمونذلالعألفاأوثعملأوتسكثمتشطوأمان5رغمقىمملياخذاأنتركلذالئامعنىفا
لماكانافيعفماكونلنركافمهانظرالوهذصستلةأبعكمحنوابئرياهقطعاظيارها

مكاباألخذفيكانافيهكايهونلماالتركبهعيظهر11المفرطالمجلممىوطولوالنومبألحال
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لفولاصفعلىلضفبلشأميبفقاصاواذافليلئفامااعنثئبلمغاوباذاوفنمافربمغبره
الننفهمهامنأوتمكنتوقفبيدهاحتىذلثيهومالكقالبالمجلسخمتصانماذلداالول

كرهافيمازادتأشينااالبماففمتيلزمفقدففمشولطالقانجهأرادتاىفولهاففقبفشامي
فقدفبلشماوهبئهلطالابهوألردالقليكمنلىابمفبلشماجعلقالشأردتواانواحدةعلى

الهبقبالقبولللهبقتموجدمنهافعتفبولهااللمجلسبعداأويزكهلطالقايوفعفجازأنلس
حبضصاضهشنالثحتىرذلكولمتفمالمجلسفىىقالشفبلمتماميفافرعالمجلسفي

قالهوجمكليهاوالرجعقللزيمايىرفولحافبلتبذللظلفقياحدةقاألرئمأوكعتحلها
ذلمفافبلبالطالقفاذافسرتلطالقاسكاتلىفبلشأهيفولماذللشانومعنىالنؤاددفي

وفشالرجعةفقدانقضىقفسيرهابعدالعدةواذاالعدةفىبهلوذمزلهعليهايمينصنولم
مدةنقطاعلعدةبانقعهاءاورضىالعدةفبلويستفممزفولهايواقعهالمحفحينوعصيعوالى

ننىالطألقبذلكأردتوطثهابعداقالتفاننرعالعدمدةفييرشبعالئارجة
اموابيدهالميكلاامقولهامادنمايصدواهالعابيدتدزاالنالئصدقلفاصمااهوعفكنا

يهتألعتبعدفولهايرهاآلتدسأنفالببهوزلهالطألقاالمؤاعلىنفسهادليلاياصن
كرهايناوآلامأتفسربهفيفعلهاالينااللطالقاأرادتاالكصدفتدبدفيملكشأمي

والنظراالرتيافاذاقالشأردتأفرعلقاسماابئعنوامميممىورالواحدةزإدشملىا
كزلمهذلكشكلليزادلرجعفوااكظهحدةطلقشوااقعبيهفالشنآلنزادشامدفتفا

مالكعنلمبسوطافقفيهالرجوادأأئمرجالثممياأميجلولوملدمسثلةكرفاا

وخرجتجمالبنتكرلختنتماذاتقالفجنالماجشوبناحبيبمنبئلمجاوورفلكلهليس
ضىلقااقالعديهوالشمنلهماقالذللهابدولقرجهافابهارتفتببدكهالقريقفأهيامن

بهاولواظروجأمهايمنعبانوهوسبمايايكفىالىجوعلهعندصافلكالوليدومعقأ
4النعدبهانفردأبومحدوهوممالقاضىاوتقالأعمواللهلميكالفيالرجوعلهطنااخرجتها

يملكهاآلخرأنوايوممهاأنأحدهماوجهيهطعليلثوذطالقهالمرأةالىاجعلأللرجل51نغير

وقالغليكهايبطلأناالذلكلهيسليكالوفينفسهامالمتطلقيرجعأنبهالتوكيلعلى
فرعلهوكيلالثاذواالهليكأحدهماوجهينفهوعلىطالقاألاهيملدالرجلاذاالمعؤلةفي
عنفىالسيكعيىعدعنوايةرالمدنيتنيصعيمنئأجلالمحشهرثوالىبيدككأهيلهاقالفا

ليربمذالأنيهواالمميهبعيديلمحأجلانفسهافىالخيارالمرأتهلرجلامجعلمالألمجوزأن

لمدنيتناففىفعلليماويفارفااذلكيرجعوشهمحتىليومافيأئهميايوفكلنوأشهوما
فألخياولهاهنهاساعتينلميقضانقالةهيفولةاختلشفيهانهالفاشمفياعنروايفكيسي
جعلانفرعماتقدمفيصكليلتؤجيهوايوفوؤلمقالذللشاالمالمبطأهابعدأوالجل
فانالمجلساهافيصاداغاذللهالمبسؤطفيمالكبمنهنوابنىوففدرمرجلبيدهل6صاأهي

ملهأفقالرجعثمالمجلسمنذلبعدالتفرقلهليسعالشيقولففيمققفهىأنرظفبلف01
تمايكملعليلقولينافيهافجعلالمرأةلبتملبكأوتوطأوفرنجقالسلطانئدمالمؤفعالىذل
أبومحمدوهوضىلقااقالبصفةلمعلالطألقطونكاأننمبتملالتوجيضالمرأقوفدقدالفي

بمفتانهمعلقانمطألقفلنافاذاالئوكيلثرحميخالشسابموحكعبماكتمياأبعماوظلبزكيل
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الصفاليتابدباحدهذهفاشئعديقهالثوبأولباسلطعامارأواصالدابدخولاتديفهنجال
كلىبقولالينأحداعلىبالمجلسوانمايكتصبداليتأأواألضبىوجالىتمليكوجهعلىوتعايفه
فاذالتويهلنزلةبانهواذاقلناأوردذلكاالستمتاعذلبتهكينحنسفاطفالثاالفوال
غليكانهذافلناواعليةعاوكلىبقااقبكالمجاصىفيردهعقدجدبدلهلطلتوافانلتوكيلياخال

الوفيأاقايالتوكيلابايئولينهيميزومعناهيبينأنيلزمفانهلتوكيلاحملسخا
تيارهوئعليقالطألقايقاعاالفيمماهواقليكاذالنلفىوالذمحكلندككنهارضى

وفدورطتواختيارهبمثمميثتذلكتعايقونايفاعملىفىبفلهاالستناالتوكيلومعنىوهشيثته
مسئلةعالىل41شاانلناظرفيهابمابغنىالمدونةشرحوتعليلهافيالوجوهذهسيارقويف

الرسولففدنهاانعرحتىبهسبشناليهافلمبهفاخأرسللهابالطألقمخاطباكنااوهفا
امأفعايظهرمنوالىماوليضطالأناالمجفمورالىوجوليسامالذلبيدلموازعنابئوعا

الجوابتقتفىبذلكوجماالمشافهقاكلمشافهثبالهخييرالالةبمنزهذاوليسالىوجالراضعضتفعلى

فاننظرعندهفاوفيلتهأبوالوليدرحمهالقاضىاقالجوابابثااللنتظرعنليهااعديرسل
جوابابذلكواليقتضىباقليكوجالىوقدمجنبرهاكاخبارالىوجبافليكلهااخبارالرسول

يدأتكاولرسولغيرالروجمعالىالعوعلهلجوابفدتؤخرانهاالبذنمايتعلقيالرسولكا
الىوجغليكهافيعلىفواليئاتوجيندمحانلصواسوااليهبهزسلحتىوجالىتوخرمكن
شئتأواذاشئتانبيدككأهيقاالالاوأمابيدككأميلهااذاقالممهوهذاسمئلة

ببهوابيفيدذلكأنقبلالمجلسترقامنفاواحدوذلبيلماوانممهبوازذلكبناففىكتاب

شئتانفىأصبغذاوضع
فىمماسكتوالثانيةطلققارالالحجوانبفيكلثانيةافىأنالطألقلماقالشلهوفولهفصل

كرةالمنافهذاحمايهاأنكرذللطألقامنعتفداماعلىزادتتمليكعيفقضيهافاالالناالولى
مماانهالكوجمقالمبسوطمالقلقوفاقالهباتجوامامجوزأنيهونعلىمعصالمحقولهاأنيهون

وسكتباالنكربهابهاولمارتياءوالنظرفاذاالىتاجكفالاقليكاعتقدحانعابانكرهريخل
فافللبملكهالذىذلطواارهنهالقىاابمعنىسمكؤلهأوكانلطالقامنأوقعتهبثافقدرضى

بعدالمجلسكرةمناليسعبدالرحمنبئأبوبهرلشينياقالفولهاعنرهيتأخرانصجزأنلم
بومالمبعدالمجلبهىأنتقضىلهاليكلافىمالهارومحكنهقولختالفمنذلدفيواليمخ

أنفذاليهاوانكانمعهانحاطبالهاصاضرانذااوهذامسئلة3نفسهاوالتمأمنأؤممكن
افضتأذلشكلدمايبلغهيهونماماالعنلمبسوطاطلفقففىعلىإقدزادتالابلغهبالهلميئفاذا

ذللئماتقدمووجياقالتصمشكمفانواحدةكثرمنبأ

فاسفلفهالحمبنمروانلىذالأيضافاختصمافىنكراالالحجزابفيكلثةالمافىولهوفععل
هاعليهنهبهعهافتكويراألنكانرجعيقنجلابريداليهاوردطااالواحدةكهاماهل

هاسمعأحسنالصواسوبراهوجهلقفاعالفييناهذامحديعجبهبنلفايممانطألقهافمنبق
حدشبعدوأمافولعنحدقائنةوامجعلمنلعألشتهولاايقاعليهاامجعلمنفولمنفيه
اختارمهاالتىاألقوالطضارجمكنتاكفانهالطألقبهاردتيقولحمتىتمدييهونالانهذدد
لتوفيقبالتماو
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لافليكمنثمااليبان
مالكعنمجىحدثنى

لقاسمابنرحمنعبداعن
عالشقأمعفأبيهعن

خطبشكللىخهاألمؤمنيغا

بكرأببنالرحمنعبد
أهيةأبىبنتفريبه
عليعتبوإضهمثمفزوجوه

مازوجناوقارالىحمنبال

شةفأرسلشكليهداالعائشمة

فذكرتارحمنعبدإلى

بةفريأميفجعلذلئله

فلمفوجهارتفاختابيدها
قاموحدكمافلطألطن

عبدالرحمنعنمالكعن

أنأبيهعنالقاسمبنا
صلىالنبىعائشقزوج

زيجتوسلمعليهابته
الرحمنعبدحفصقبنت

وعبدبيراكبنالمنذر

فاالبالشامخكذشهلىحمنا

قالالرحمنعبدفدم

هذابهيصنعومنلى
عليهيفتاتومثلي
إلمنذرةعائشفكلمت

فانلمنذاباليرففالاربنا

فقاللرحمنبيدعبدالكذ

الودكنمتمارحمنامحبد

فضيتمفقرشحفصةاأمي

ذلكولميهنالمنذرعند
الظط

قليكامنمااليبين

لرحمنعبدااخطبشكلالموهنيناعذئشقأمأبيصكنعنسملقاافيلرحمنعبداهالئحنص
لشهعياالكالوامازترجناعبدالرحمنعتبواعلىاضهمثمبتمالمجأهيقفزؤجوهأببهرفريبةفيا

فلمتقنفريبقبيدهاظختارشؤوجهاأهيفجلللهذفذكرتلمحكلبدالرحنفأرسلشكائشقا

عتبوااخهمفزؤجوهامنهثمعبدالرجنأميشكليأبىاخطبشفريبشنتافولهذلطألقاالش
ونقواانماضهميريدالعيرلشمةوجناامافقافيهخالفهمعليمفأهيوجدوايدانهميرفيآهيعليه

عبدلىبذالبرسلكالثشةؤجمههووليتهمراالضراأضاهاباذمحوالتسوعلماالقىضىوابفضلها
اعلمهانولعلهعنأجلهمنعليهالذعكلتبىالمعنىاعنتصرفمتهستنزلهأأرادلعلهاالرحمن

إيثاراأوأوتسريا

الذىاألميعليعندهتبتىأفريبتيدحايريدمالكهاأهيعبدالرحمنوقوإلفجعلأفصل
فاخعارشقريبةعياشةعنمألهتهملةذالزاوفىمتشااننفسهاأمحطلقأجلىعتبواعليسن

الوفتفىيفىمنكاهمابههأفتاايماوالبمجممماذلطالقايريدلمملكقؤوجهافلميهناوهى
عبدعنمالكالجهورصهذاوءلىاالجتهاكعائشقهنهيرهاأهلمنمنكنوالرآصنهم

منلرحمنانشكبوجفصوسلمليلتاصلىلنبىاعائئممقزوجأنأبيهعنلقايمممابنالرحمن
يفتاتوشليبههذايصنعاوهثلىقاعبدالرحمنفداقدممامغائببالثوعبدالرجمنربيالربنرلمنذا

الرحمماكنتعبفقالبيلبدالرحمنذلكرفانذالميرفقالباكبنلمنذرعليمفكمكالئشقا

حفصةكالئشقزوجتافولهشألقاذللهنذرولمصنحفسكلنداففعيتعفقراهيألردص
اباثمرتاأحدهماينأميصكضملنمائببالشاملرحمناوعبدبرباكبنراكمنلرحمنبفشكلبدا

لمدينةاأهلييريدعلمللاعلعهوليسدينارقالبنعيعمىعنفيمقبن51ياولنكحاعقدة
لبناءاقبلويفسخأةهيااعقدتهنونصبهوزاللمدينة1وفقهالالخعامىحهاعيحينكان

عصبتهاالعقدأحدمنوتولىالنكحالمهروأحوالانهاقدرتتلثانىوالوجماالعليصوبعده

النكحتقررأمركانتااعذئشةعنوفدروىليهااتقريرهكانلمالشةلعقدالمحكليونسبا
اليصحلمرأةاالصحابةاأفوالمنوهذاهوالمعروفالنكحلنساءاليعقدنااعقدوافاتقولثم
نكحوأماعقدمسئلةذلكفيلكلوماوقدتفدمغإيرهاالمرأةثاواللنفسحاتعقدنأن

وانيخأبيهاأباتيعقدنكحبهرذالمجوزأننهالكمذهبعاغائبوهىبمرفانحفصتوأبوطا
وفيرجعتهالقىجىمالكعنحبيبافيقالانقطاعغيبةفدغابأنيهوناالكارككالئبا

القاسمبئاقالهتزوجهقفهذوافريقيقأوطهاألندلسالىمصرغازيامنيخرجمنالمدونصثل
يقالبالمعانسوهىيتعذراستئذانهحالنأبومحداذالقاضىاقالهالكيادعنزبنعلىووواه

نفقتهاذافطحانهوهببناعنمجيىبئيححيىوايةالعتبيقمنوفياالبؤجمحياةعبدالملدالفئ
حدفىاألبياقلعباممابىوألاالباذنهوجفئلمألبجرشمليهانفققاوانوجتغيبتطالعنها

ؤجينفذفيهكعبعمفئبموضعكاناالبنقفانالينفذفهعحمعموفىتكولعتبيقأنالبعدفيا
انجرىأضرذلكعنهالشوانقطعذاطاااألبغيبةانمالكقولجفوأبوجبلقاضىاقالعليه
الحامبهالىوجهاعلييقصداالضرارانهوعلماألبءضراوعضلهاولوكنكلفطهالمجر
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لغيرهبغعبتنلميهنالثسقطالواليفبافيقللربعبدالملداهـلةووجهالغيبةفكذلعطول
نقطاعموجودمعالضررعنهاوهذازالةذالفيلمرأاوهباووجمفوالوجهافيأن

الرحنكلبدأ5معناأنيهوواماترأتجنيرحذاتاكوخمائئمأنهتهافامادااهعلنفققومعدوما
اأوكللمثأليبذلهوأنيعتقدلذىكااامنأدلنكهفعقدعلىايعقدهذامنفدكلوص

لبكرذاتاوذالنالمعيينمقاملهيقومذلكأظنأنهاالتعييندوناالطألقمنيعقدصكلى
انلوفيلسجوزاالذاللمدونةالثيبففىاههرمثلهاوأمامنبأفلقىضىأنلهاليممنلوصىاوااأل

أوعروةمثلالىلمنذرامثلعنبهيعدلأنوظنوجالىلميعينيحتبألنيمونائزلهاوذاك
احتاجولذلكليهتليفعاأوهذابصثليصنعفلذألنكرأرلمنذامنافضلهنعبدالله
االيجوزلنكلهاسالمحذلولوكااحتاجاالنكاعألزمالماولولمبهنبيدهاالميصجعلالمنفرأن

4دالكممنثنىوصلعافدلنكهحفصقبنتاأنجمونعندكطسحتملولتهاأبوالوليدرحمضىلقاايقوعلععقالأنا
عربن4داأبلغهالرجلفيالغاسمابنعنايفطيىرالمدنيضنففىقاثمابامرهانكابنأواأخوهعبدالرحمن

الرجلوأباهريرقسئألعنصألصازعليصإاشوانكاثأجمىهصازهفأبأمرهالقائمنانغائبلباكروأدوهاأختهيزوج
فنراأهيأتهاصلدفىلهقاواأوأبمهأخيهعيالالناظرفيالرجلجمونفىنافئبناعندينافيالرحنهكبوو

ا

فيهوالتفضىذالليهأجازهاذاوالنظرلهنالصحبوجأوأمتهابنتهلزوجاألبفتغمبأمورهفىاوصلهالمةحواصبهه
دبطألقذشيأفقاالليساألبزهوانماصانأنلغيبةمممابذأطلمماالالعنالمدونةفىوثبوهجازاذاقدهالغائب

عنالكعنطنىيحدلحببنااحفمةنكاحكاخكالفانهذافعليلتمأعلمياالحسخليهوفوالنهالغيبةبعطول
سعيدعنسعيدبنصحيىوالناظرلهبأمرهخالقاثمعصبتهاكلبمنمحدبنأبىجمرأوغيرهحياةفينانأوأخالهالرحمن

كقالماذاارريبمانبنااألسقالذددبمنزدةوالجدفيالمدونقاألخفيالقاسبناوقدقالعبدالرحمنأحاقهذامماصبهوزافانه
اورلمأميامرأذ4لالراللهالتمصسلىرسولامنمالوذللقالبنشاخيهافرضىالموازمحزوجشكالئثمسةمحدبئ

فىلميى5عندوفرتتفارقلموانئزالزمطكانشنيبافذلثإكانمقبهرافاناذاالعفدؤولوقموكاشكالئشقرجألعليهسلمعلي
مالكقالبطألقلكذأعلموالتكبدالرحمنبحجوز

اذاكةافياالمراالمرفجعلبعضأعالتمانممخطاويداذلكفرفيعياشقالمففكمتوفولهفصلا
افنرقاولمئمهاأهيزوجهاعبدالرحمنفامعنعليهاالفتيالشذلكألجلعبدالرحمنكنهالوماضىلشفلىعيعنزيلاليملا

فليسذلشيأمنتضلمنماتفدمعلياقضيتهأمىرهاكنششلهوعيهلشقواختارتهمالمارأنهكئساالنكابطالمن
هفمنذمنبيدهااعووأبالمنداللهبابلغماالنهصطوتفريرهتوليهنهامنكاناالمراليهالماافافة

مالهاهاداهافيءلسمبطألقذالقاالليسشيأففيهوالتقضىفتردذاللههااهيأليملداهيالرجلهربرهشئألعن
وقرتهافلمتفارفأميلهميالرجلاماكذااقالانلمسيباسعيدبنسعيدعنبنصحيىنمال
اآلثارلخالفةاشمنالفولالمسئلةهذهفيالتهكررمالرحمشلذللطالقفليسعنده

ا
لكتىولوأوجبقالواليوجبهطألقااليقتضىردالمملكقاقليكيذكرانذلكفىبععةدا
الرحماالمذهفيوإلردؤركفبولمفاذلواليقتضىلمرأضعداتسثلأقوجبيقتفميمولماققيكاا

كةالممدمالفىقالصاعادتهعنالقولمايغنىبينافيصنوقدقىدولملمثقبللتىتفالسا11
اهاداهافىوهولهذلئئمنبيدهاذلششايأفليسىمنولمئفبلترقاافئمهاأهيهااذامالكهاز

بنااألولواختارههذافولهضئذلبيدهامنفليسافئرقايمتقبلإذامااقولهمجلسههاالش
القولالوانماقالقاألشهبلسلطانايوففهاوفاذلكأالىلقولاهذاعنوقدوجعقاسما

بعمنتتى4



الااليأل

مالكعنصكيىحدننى

محدعنبئجعفرعن

لبطابىأبنعليأبيمكن
ل2اذايقولأنهكان

يقعلأتهاميمنالرجل
مفستوانطالقعليها

يوقفالشهرحمتىبعتااالر

فيءأنواماأخيطلقفاها
األهيوذلكهالكقال

عنوحدثىعندنا

عبدعننافععنمالك
يقولعرأنهكانبئالله
أنههيامنلىآالىجلأب

االربعةمضتاذافائه

يطلقحتىوقاالشهر

عليهواليقعهأوينى
االربعةمضتاذاطالق

يوقفحتىاالشهر

ثم

الموطأوهومنآخرالقوالألولفىحيىبنيحيىروىوقدعديهلهاذلوثبتأنلىاعرثممره
ألولاموطثممرلهوأبفىىلفتوأوقاشافىفيهيترجحكالمااليليداعنموطذىوومن
الىوجوقالالزوجقفدفضيشبالطألقلتفقاالمجلسهامنلقيااختلفابعدافاتمسئلةيرهيغفلم

لعكأفرلهابالقولهاحينلقولخاماالعنلقاسمابئيقاصوالمدوناتنافنىشيأملكتئولمتقض
لمخياابدعوابطالهلهلىممنليكأقرلهابالذاالكنالخيارلهابعدالمجاسأنعلىهبنىوهذا

أدقاليحتاجبأنهالقبرلوأماعلىبطلقاظيدئمالطالقعلىيوممهكاالجنبىبالطألقتقض
الردعلهاادلردفاتاعليهايدأناالبالطألقآلناأنتقضىلهاالنالمجلسلقضاءفىايد

علماواللهلقولفولهاان

لااليالءب

منلرجلالىآذاايقولكانانهلبطابىأعليعنأبيهعدعنبنهـجعةمالكص

هالكمقاليئأوامايطلقأفامايوفبعقاالشهرحتىالرمصهانوعابهاطألقيقعمرأطا
اذافانهمرأتانلىأيمارجلي3يقولنهكانعرابئللهادبدعنفعنالكلنماناعندالهيالثوذ

ألشهرحتىبعقااالرمضتاذاعايعطالقوأليقحيقأويطلقحتىةاألشهربعةاالهضض
أبوالقاضىقالفقدآذحافنااليالءاللالمبسوطووفىالماجبناقالشيوقف

ليتآيقالصاجالىأبواسخاقوقالينالياالفةااليالءفىانعقالوهذانقعاالوليدرضى
الشاعرولذلقالاألليةايألءواالسميولىلىيقاآلنالااليألءالمفضلوقالايألءوأليةأولى

برتاألليةمنهلدرتوانلمجينهفظاألالياقليل

وسلمليالتمصلىلنبىابهامدحلتىالقصيدةافياألعثمىوقال
محداتألقىحتىوجىوالمنممزلةمنلهالأزلىاللعتفا

وأشبهدالبالدافىصرىأخكارلهوذهااليرونيرىفي

تعالىالتقالوجةاكوطءمناالهتناععلىلقسمافىلشرعافىممستعهلانهاالمعنامافههمت
يقمممون3آللهواوتقديرهمنسامنيؤلونلىتعاشهرفقالأبعةأربصقىئههمنساعنيؤلويئلذ
اكأليشألفعلن3وليحتحلىكذاآلمحايقالواهنكناليتآاليقالالنهنساحهممناالمتناععلي

وملاذللداللةحذفستعهالهوكزالهمرامنلمجتنعنلىمعناهآكانلمالكنهوالفعدتكذا

هنامنانالفراوقالالخاةبعضعنمسالةبنالفضلهذاحصامرأتمنلىآعايموفيل

خهمنساععيولونأعليبمعى
يوأشهرحىبعةمفمشارواطألقصلييقحلمأتههيامنالرجللىآذااوفولهفصل
حلفذااوانهلرضعااولغفعبدافييمونغااااليألهأنالتمحنهرضىمذهبكمنرالمشهو

االهتناععلىتلزمبجايئحلمولياالنهانهيهونعليمبههورالفقهاءيالذىموليايهنلمالىضافي
لجفأنلهفليسالوطءلزوجقحقافىالغضبوالنمجالأشهرأربعةأزيدمنوجتزوطءمن

الوطحفىوجقااللاونتالوطءيستطعحممنكانذااوهذاهسثلةبهاالمعناععلي
ماللطلمبمعمنالقاسمبناعنالمبسوطفنىالكبيرالجاعكالشيخاليستطيعممنفانكان

اليستطيعمفأليلزمحموأهامنلجاعايسهصيعهنعليااليألءنماافانهرابهوذلئئفي



72

حبيببئاوىورنولمجتواحدنهمعلىبعدااليألعفليسذكريقطعكالذىلخصىاإليالء
مناالمنضقلتذبهاالااليألءسنقأجللىبوقشوالؤم5ايانالخصىفىقالانهعآصبغ
شىووغداوالداآلفأللجزمالحلميبلغلمالذىالصبىلىآواذاهسئلةنهيرهامبانرة
لىآلهناذالمبسوطفيالقاسمبئقاالالتنعقدمنهواأليمانيمينااليألءووجمذللشأبموال
لفكبيرالحاحذاالنليهااليألأجليومئذيموفنلوطءحداقبلغحتىعليفألشئةصغيرمن

فاالاالستقاعفياالالحقمنلىلماحلااليألءوالتوقضعنعحموانماسقطناليلزم
اءالوافىثبيومااليألءمنأجلالمتقدمةءاإنفيعلرمشااليئبرصارلهاحقدالوطءبلش
علمألتواحق

صفاتهمنبصفةأوبالتلشئكلحاالفالحامجبكلىيمايئبمإاليالءيثبشحكمباب

أوشأنهبحمدهأوبنورهأوبرحمتأوبذمتهأوبقدرتهأولتهابسلطايحلأنالموازهثلفياقال

صفاتهمنبشأاوالتببهأللأشالفاسمبئاوعنظمتهأالماجشونابئعنالمبسوطزادقى
مسعلةواللهبلىوالوالتااليألبهقولهفثبمهاحمةلكفارابهاأيماقبزمذهيجمذالو
ولاذمولياعبدالملديهونعنلمبسوطاففىبالتهعزمأأوأشهدبالتهبالتهممأفتالفا

علعهخليدالالباليقلولمصكزمأوأشهدوأأوأفعممأأحلقالفاللهيهعاياالفيهالخألف
قاسمافياوقاللملسوطياالمدونةموليافىيثيناويمونفيكونوؤأرادبالتأنيمواايألءابه
أوأعزموأعزلفاسمافياقالمولعايريدبالتثفيكونأناالبجايئليسماألشهدولعمرىعن
فألنامأألأشهدأيفوليقالفعنلهاأنلمدونةاصفىلذواأفمممفولهمئلعندىنفممىعلي

لقاثلامالفىقالكذلكيكينابالتمفيكونبذألشهديريدأنال31لقاافياقالالشهـأعليه

أعزمقولهوليسقالفألنايمايئمأالألئماحلفاذالقاسمبئاقالفالنامممأالأفمممتما
وهوبجيأفليستلتعليئباأعزملةافانينيمنهاباآلشاألشئمالماعزمقايفانفألنايممممأالأن

علىقالوكذالنمسئلةعلعهفألشئيفعلفلمقوألسألئباطتفعلنكذالةبمنزعندى
ووجههالمبسوطفىالقاسمابئممصننذرذلكقىلملأولتهذمئاعلىأوفالوميثافهالت
شهرأوسنةصيامفعلىوطئعكالمففالمرااليطاأبالصعامحلفانمسئلةماقدمنا
الجديدفىوقاللشافىاقولىوأحدأوعتقأوطألقحجمنمايلزمهعلىوهكذافهومول

بصقىمنسامنيؤلونلذيئنيتعاقولههانقولهعوالدلهلتعالىبالتهاالبالموليايمونال

االيألءأصلبهاحمفئبتبهاحملزمهيمالينطذهانلقياسجهقاودليلنامنيفرقأربعقأشهرولم
ماالنعنالقاسمبنايةوارمنالمبسوطفىفقدقالذانبشذلكامسئلةبالتهينذالل

لآاذاانهكوهذايدلكللىمنكثزقلتيعانيغيرمعينذلبصيامفهومولومعنىمفابصياملى7
الشمهرالذىهذاصومفعلىجامعتكانقالفانفرعمولياواحدانهيهونيوممهابصيام

كؤقأبايئآخرهوبنحتىيهونبمولليسفانهبعقأشهرفأقل3خرأربايئوللنأنافيمأوشهر

بالعألماتألهاهيلمحهنومنآمسئلىالمبسوطقىكنرهوأالموازبئاأربعقاثهرفاله

لىماالو3نالمدونقهومولزادفيالمبسوطفيلقاسمافيافالماثقرعةاصلىأفعلىوطئتك
فانكنينأوغيرمععبدمعلمحبصدفقأوعتقومن7مسئلىأوتحقأوهدكأوعرةمجج

وجهوعنهباعضالااليألءلزمملفىوانكاعايالشئملفىيهنمعيناولمعبدا
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لزجةارتوماحكمهافبطلالجازطعلقيبععأووهبعلمبالعبدفاالالقبعانغاانلألشاذ

الموأزانمقالابغفقدروىأوغيرهتفليسبشراءفىالعبداسنرجعفانفرعهنهاغبرمولى
الماخمثهونفياوتالالمبسوطمالدفيوقالهالينتعودعديهلقاسمافيالاوالتعودعديعالين

لفالحاعلىلسلطانبلكماأوعندهمنكانفلسمفىشتراأوايراثلعبدباليهاكالداالمبسوطفى

باختيارهلهلبائعاببيع5شمترااثمبمباخعيارهاعليهبرجحاليالءوعليمايرجعملمشترااثمفلسفي
ببيعمفاليعودحكهمبالرجوعدزاللملداذلثاوللقولويبهالههامنالوجوهلمعدمف

االيألماليعودعليهفانوحذوحهابعدفئئمثألثا3خرثألثانطلقهاأةهيالمحبطالقلئثلو2ا

بطالفهاحلفلتىلطليققالةبمنزليهاجوعهملكموببمنالخروجأنالصالقولاوجو
لطالقاالأظهروالوجماألوليعودعليهااليالفابعدهأوزوجفبلوجهازيثمحدةوا
منليسباعاوملكمللعبدبعدلهحلالذىحفاحغعلؤنطاعهارتجافيهابعدالذمحبئا

فانزرجبعدوجهاثمتزكالدظدقهاثألثاالثانىيثبشبالبتياعهويموانمااألولاالزياعحم
وابتمأعلمعليهالمتقدمااليألءبهلميتعلقفلذلكالثانىانمايثبشبالنكحطألقفيهامنمانبشله
وطئتكافاخقالعبيدصفهوموليعتقفعلىوطئمكافقالغيرمعايئلعتفىافاقكانفرع
بعديثينهيتريشممنيثهـأعلياليعتقلمبسوطافىهالكفقدقالحرستقبلامماأهلكههإلكفكل

وطتتكاقالفافرعوالنذرااليماقىتعليألدتقدموةموليايهونأوهذايقتفى
صفانمدزمصكلتقلفسطاطايصنمترعبداقالصلئحنقالعاصلفسطاطايسنشزعبدافكل

وطىااليالءعليهوفع5شالتراالعبدفاذااترىيبذلحتىموليابايالئهاليمونيمولكنيشالترمن
عنجهومولبالنىالحنثعليهيقعمولياالنكامن5يهونغيرقاليممنونوقالطاذالولىقبل
سحنونظلبااليالعليهفالمجعتقالفسطاامنابعدذلكلبشالترىاثماتهاهياذاوطئاومذ

مولعافلميمنبالحنثاليدزمففيهاشئصالذااناألولسملقاابناقىلوجههثلهلقاسمابناوقدقال
الحنثعكليهبهايقغجيناذهأمنبمممنوناخغماالثاقلقولووجماااليألذلفبلأصل

يولىفأليخلىأنأهميالمحإقومن3مسئلةلتهأعلمسولعاياذاحنشوهذايقعضىكؤدها
صحلفبعيملناالذلطالقافاليناوأخيكومنهابطلألفهالىفان3غيرهابطالقأومنهالمولىابطألق

قالالأمموليافهليهونطألقابلهدنافأنشطالقوطئتكايقولأنبيههـنامثلنفانأورجعيا

3القافياقالعلعهلمبطلقهطوملىالبقاعلىالورضيتذلبأعلىواحتيومولمال
وظللهمماءاأسىألوطئتئحتهمايقولوالتأنلبرفيصثلوافعلهمااليستطالعطفىكللكلنداذ

النهاألجلالىمعهاواليتركحدةساعتتطلعققوامنعليهتطلقهذاالمبسوطفىلماجشوابئا
مجاوزوطئصكللىمازادهنالالفعئةالىرجعتهتوصلهالوالرجعقلهيئءاكنيكنليس

ماالذاظلعنجعفريادبئالمدنيقروصفىوقدلتمأعلماصراميطمنيمنفألصامالختان
بموالذاقامتالينهماذألجألطويألفانمفرقنبلمهـناءلىالافأنكذالدأاوطئتكان

اليعجلعولانفاذاقلنافىعلماجحثمونافيمذمباعلىمبنىااليألءوعذاأجليضربله
جمنثاناألنهااليفعاقالالمبسوطوفيعليصكنداألجلماليطلقفقدقالعليبالطألق

وطااعلىذلئصبنىفيهاممنوعلفيثةاااألولالقولفوجعليعبالبتةعفتطلقفيهابالوط
اخصهاقلثاالقولووجهالطالقعلييقضىأنفوجبااليألسمكليالبقامحظوصواليلزحما
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نوعيرمباعالوطءذلثأعلىوهومبتىذاللمثرطاالبوجودفاليقعلققبمثرطيمايئ
فعلفااليفعلأوأحباكمححتىتلديماأنلهسملقاافيافقدقالأرجطأفانالهافاذفرع

فالطاحرجمجرجمالموفاأصبخقالعندصحرجاهالميهنوذلكأصبغقالحرامايمنلم

حمانمكللىاالولالقولوجفطحالختانانالتتىاذاالماجشونبئاؤقاذقالالعودةلمتكن
منؤلأليمنعأاثحاالحتهيقعبااليألأوالخألفيولحأنالحنشفلهلميمقلوطءقبلالىوجعقا
بهالذعيقعالوطلفظانووجهآخرمزليالوطءحتىالوطءفكذلباقىمنوهونوعاالحراج
الماجشرنافولووجااليألجدوالوطءالتامعلىكالباانماشطلقايالؤهبهويتعاقحنئه

أنوذليقتفىصبهميعهالحنبأيسرجزءمنهكايقعويقعأفيآجزاثهيتناولفعلاجميناا
قفديصاألنوطئمنفيلبااعليمجرمأنفوجبلثألالطالقايقعبهالحنشوبهيقعاليألجا
لملهلطلقعايئربمكالطلفقوابطألقحلنفادبمفرعلثألثباعليهتمحرمتأةهيإ

وطمهمنبمازادوينوىيطدقأرادأانانالمبسوطعبدالملدفيفالذمحقالهذلككزمنأفها

النالوطءمنذلئسنعمنفانأذلكمنممناهالرجعةحنثهبيقعاللذيئلختايخه51التقاعلى
ستئنافاعديممايحرموايطأألهاهاتقدمعلىسملقاافيفوالومقتضىالحنحرامباقيعبعد

فقدقالبمقيقوطوجعةامنوأبلماجشونابئابقولقلناافاذفرعأعلمللهآخرواوط
تكقيقاالنعقدتركبهاقاكانشأوغرمدخولمدخوالبهاوالرجعقلهعليهيطلقلماجشواا

بهمايقعالوطئهامنطنأنبهالمدخولغيرافيوقدكلهالرجعةوطئهينوصببقيةبأرجعع
وأوقالاليطأهالكعبقأنلمألئكقأواأوالنبىباحلانفأماسمئلةدخولهلهحنثميهمل
اوجهأوردمكللىانذلمندىومعتىمابمولقالهليسفهذاوطفاانأوزانأونصراقودى

الرجلعنسثلالقاسمفياألمبسوطافف5غيرأومنذلكمنبكالقالهمولوأماوأرادأنالقسم
هذاوطألقلطالقابنوىكلكارملقالعالثففا4حبايريدبذالاليألالمرالمرأتهيقول

هوليافانهيهونشاءاللهافقالاليطأهاواستئنىأنبالتهحلفانسصئلةسواءوالطألق

ليسالمبسوطفيالماجشونبناوقالهالكعنالقاسمابنروايةفىعلعهكفارةوطفافألفا
الكمفلرهاسمقاطولكنهاتؤرفيالجايئحلال5االستثناأنعلىمبنىأناألولالقولوجبكلول

اقواللتانىاووجهكفارةجبكلليمبالخالفةلموانااليألءحمكممصدةفييكينكانتا
أعلمواللهكفارة4لخالفةعلعمباولذلالمجبسحلفملفكاناطاومجعلاجمينسكعلاالستثناءان
المدسوطففىالدارسمنةهذهكهافيأساالأنأردتوقالبهامعهاسنةألأحلفوانهسثاقيإ

فانهالوطيتناوللموانالوطمنيحبافظااذا4االيألوانمايلزمهذلكلهانقاسمابئعن
اللفظوهذامولياببهنالوطفايمنعوكاةمعهاسناليلتتىأنفاداحلفبمموليايهونال
ويقاللهجمينافيكفارةصدقأنيبالتهاذاحللحكمالمجامعةتملمألالتأويلمنتحلمج

حلف8فمالكقدقاالهطالهاالمتناءمه5ظاصالذحالدفظهذا5ءداأللد
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ضقدرةمدقالصبناعرانهانعووولشافىاالونهثرسيألءااثزثومدةبعقاالشيألر
قولهمانقولهعلىوالدليلايالءاذاعلقمللربدممونواغاثرممطبمدظريألءالطالشفديستوان

أوهقدرةلمدةايألؤهبإلنأنبهويفرقولمبعقآشهرأرؤبصمنسامنيؤلونللذينتعاني
فىبينهبينناوكازادفاظالفأشهرأربعااليألءمدةامحالمابوحنعغةمموههفهوعليمؤبدة

عليهيقعاءالمدخندانقفبنفسانهعلىمبنىذلكفىللنناوبينهوالكلألمبعقاألشهراألر
مسئلةتعالىالتشااكرهذلىوسيأبعقأثهرنجعدأريوفالبدأنوعندهطلققااليألء

ايالءمحضايقتضىأنيهوأحدهمابينضرذلملىأربعقأثهرفانااليالءمدةاناذائبت

والضربيمينهاألشهريومبعةاألرأولأبداسنقفهذاالوطعتكواللهكقولهوطفاهنالمنع

مألمانلقأنشطايقولأنمثللذلكاالوطءولكمفاتوذىمنلمنعايميعهاليتناولاالتا
لماالنهالوطءمخريمالىولكنهاتفضى4الوطمخريمتتناولطلمنالفهذهلداراأدخللمأوانفالنا

يدخأوفالنايممبأتيبرحتىلوطايمنعأننثكلجبالحاسورةصالبعدااليئصورةكانت
أجلفيضرسلهيمعنوطئهابسببمنممنوعبذلالنهلبةلمطااخاالكاوطئهامنمتنعاوإذاالدأ

3واآلكأبملهويضراأللجلضزبذلكىفلحامالىايرفعهيوماألشهرناألربعةموأولااليأل
الهيألءالناعديهيدخلولمفاوطهنيمنعلمفالناانكلقطااألنتقولوحدمسثة
بهبقولصمااعاتنجماوطلىمذاوطألداوالتمأعلمباراليهبمتمادمحانبرالنهالبعدبثينط

جمنيمادفنادضكشروقالالكجمقالالالماجشونأبناعنالمعظأحمدبنصوحالشافىل
ىرووحدةعايمطلفقواتفعاألجلبمضىأبوحنهفهوقالليعوسلمالتالتمملىدسولالبامن
بعقأشهرأربصقىمانسمنيؤلونللذينتعالىقولهمانقولهعلىوالدليلمسعودبناندل
انهاآليةمنالدليلفوجهعلبمهمميعالتفانالطالعزمواوانفوررحيماآلفاؤافافا

وممولههالذصلمحقمحاللئميميئحقالهكلناالىوجبصلنراألشهرحقابعةاألرجعلعزيجل
معجلوالببعضطألقبهاليقعلفظهذاانلفعاساجهةليدنامنالديئجللطألقالفيئقأوا

أشهربعةأرمنأقلوطئهامناالمتناعلىحلاذاذلكأصلموجلبمطألقيقعفلم
الروتجهأحدهاطلبمعنيايئيقتضىيطلقأنوإهاهيفىأنيوقففاماإلحتىوفوفصل

ذلكفيألحدعليهالميهنيمعنهمقتضىمعلىلورضيشبالمقاماالنهاحقومنالنمحقبذلك
أببناقالهبذكقىضىأنلعلهاليمفيوقفهايرسلأنالمرأةتأتهاذالماالمامعلىوليساعتراض

ذلكلهأنتزكالاحلفىلكذهومنهالوليسنأشهبقالمسئلةلمدنيةافىحاز

االنعوقارمانطالوانشاءتمتىفينرجعأنلهاأناالتركتهبايقافمفهوحقلىجةالطوقالتأ
وهداأجلوندمكانيوففنمتنتظرأنبيداالعلىلتأاقىكهاعلىكانماوتحلاألصبغمكانا

الخياركايثبلهكاناالىوجقاذراليلزهالضرالصبرعلىامالألنلقوللنحاأصبغالذمحقاله
الطءقىكعليلصبراوأرادتأمةصخانكايتكانتاذاوهذاهسعلةباالفىهكالىضى

دزبدانهغانيقافىأصخبهاخغذلعاووجلعتبيةامالفىعنالقاسمبنوامافالسيدايقافه
ذالاليهوخلةالأشدأنجيعالسيدفتركهااالباذنبذلكيانرضيتيعزلكلنهاأللزوجليس

لهانلسيدهاذللميهناألمةبذللثفىضولمالوطءلسيدلتركارضىواأصبغااباذ
لكذفاحقافيالوتوقيفهاكوجلبومطالفياما
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ليهابمايؤديهعليهمجميوففموفهوالذىأوالحامعنداالماميهونمماذلئمااوالثافىفصل
انماهوفاقتوقيفهلتوقيارأىفاذاواليقحمملهذهنفااسثتفانماتجفيهنحمل3فانهدهجتهاا

أوفئبرعتماىاأهيلىتفىءاحتىتعالىاقالالرجوعلفعئةواايالئةقبلعليةكانلعنىءالمحعا
ليغكانالممثفىمماترلتااآليةهذهانوىوفداالضرارلهلبسالنهلفيئهامنمتنعاانتطاق
مطلقةوالهىوجذاتالهىيتركهامعلقةثممنهالىآلهاوعنالمرأةكرهاذاملالر

لمرأةاشأديبفىأشهربعةمدقأرفولالرذلوجعللتممنافنعارضربذللثيريدوجؤ
نساثصئنهرايثدقملمنوسلمالتعكليصلىالنبىلىوقداالمفماجعفىنرواههـجتعالىبالهجرلقوله

بنبرانوىوكئرهابرعنمتمصأناكوجذاتالتستطععلتىالمحةااألشهرهىبعةاألران
دتننعةمرأبالمدينقفسعاليلةيطوفكلنهكاارضىلخطابا

أالعبسهالخديلاذوأرفنىبملواسودصانبهاليلاأالطالعذا

السريرجوانبههذامنرعزععواقبهتخمثىاللهلوالفوالله

أخقنالمراكبهزوجىدأكرميمفنىثوالحعاءنحافرب
سذعاوالعراقالىابهلشبعثتأيفوجئفقاالاللمرأقفقاعرتدداستديلغدااهنكانفاال

ويفقدئألثةفيصبرهايقلوشهرينفقلنزوجهاكنلمرأرماتصبراامقدملمرأةاعنوشألهننساء
ووجهزينلغااستردبعقأشنهراأرمضتابعقأشهرفاذأرلرجلاغزعرملةشجعلأربعةفىبرها

ذانبذلد1مسئلةبعفأشهربأرااليالءاجلختصاصايقوىأعلملتهاوهذاخرينابقوم
فروىمدةالوطءينملنعتناولهايلتىاالمدةمندبئاألشهراألربعةتنقفىماعةاالرفعصفان

طيهمجلساللواالنفاممافاءفيصوففردعحهلألجلحلذاايالعتلماأشهبحكن
أنلهانقفشفليمميوالمشورةرلنظررالرتياءاظيارفيهاالتىبقلهالمدقالمضروذالووج

متناعهوالتوفيوالرأطعدامسئلةبالمراةضراراذلكألنبهثرعلاردماوفيادأجألعلي
وكذلكبطالقليسؤقعفهالهألنوجملىوعليسهتطلقأقبلذلكتصرعلىالفيئقأنمن

ذلوإالعلىرضيالمقامفاخاصةيارللزوجةاظوانمايثبتبطالقليسالفيئةمنهتناعها
لبتالفراقالمطااالكان

االمتناععليالوطءالذكدحلفيئءالىيريدأعلعهيطدقأوامايئءأفاماوقولهفصل

اشارهلكنأوغيرذلمثأوشنضعذرميلهكانسواعليمبالظألقالفيئقحمأبىمصان
يوفعإلذىذاوهنمسئلةعليبالطألقبحمأنلعذرفوجبالمنهىيستوفىلطالبا
أباحسبؤلكليأوقعهكفانلطالابايقاعهييألحاماألمذهباهرهنلظاالطألقا

أوكرهاذلطائعايدزمهاالمامانلمبسوطافىفقدقالعالكلفيئةامنمتناعهاايقاعصعهن
واالطلقطلقفالفعئةيردالمانبطألفهاالمامطيأميلماجشونابناعنلمعذلاأحمدبنىورو

انفاوجولساطانعليماطلقالمدوندففىيفبمكلذرفلمكانفانفرعاالمامعليه
ذلمنواليمنعبالهثرعالمقروااليألهأجلنقضاالجهقالحامعليصنمعايئالطالقذاايقا
كلنلسبامحدابنيهيموارمنلمدونةاافنىصائففانكانتفرعاعدفيهاتذازئهأن

صااللحيضعليهاليطلقمسلقاابناومحكلنروشعمائضالفيئقوانامنأبعليماماليطلق
شاءؤالندياوسيأقالحيضعلعهعالاليطلقمالكعيتأشهبوروااليألءاالفيشفى



لممك

وفياماألجلانقفعاءيومالمولىوجلىيهوريخاوأففاذاثبذاثمسئلةالفقعالى
وانلموضعلينىءأويطلاذلكليمفىاكتبنكائباغيبصريبةفانكاأوحاضرانكائباوجقطليهالر

االيالءطلقأجل4خنهائبابعدانقضاانالماجشونبناعنالمبسوطففىعشنهائباغيبقبعيدة
فرعلىعااتغييرأجليفيمجتالأنلهفايسلتملاجعلأجألغيرالذىاالماهالهعليموالصجعل

المدونقكلنففىشهريئيرةاسباوبينهفانكاناليمفيهايههبالغيبقالقريبهفىانفاذافلنا
هستآلقربحيزافيالشهرينفجلحتىيهتبادذاللموضمعألايعفذعليهمال
بيوماالجلمحللسفرفبلياأرادالعتبيةافىلقاسمابناوأرادسفرابعيدافقدظلضرامكاوان
يطلقانهدعرفأواناالجلصحللسفرحتىامناالهامذلمنعهفيمرأتهاوقامتينيومأو
عليهلمتطلقسأفرحتىخبرهلمقىفعوانيطلالجليانللمرأقذاخىجموطلبتفانعلي

طلقاالجلاذاحلمجبسبااليألعممقواانكابنكانةاوقاليطلقوعليمينىحتىيهتبا

أويطلقيئءلكلنداالجلمنوصلهبعيدافيلسفرلمولىأرادذايقالعطافىأصبغحالعليه
وعذرمنهذلكقبلالفيئةفانكانتعمائفماوأدادهسثلةجاكفرأكيلهفهثةومنعليك

المدونمكنوهوفىفيكنانةوا3القابناعنديناربنكليممىاركللريضلجاعبالهاهافىمجيف
منهذلكالفيئقفبلأريدأنافقالفيهاليايهتبمماجمريبةوانممنكائباغعبهمسئلىهالك
االفيثنولمتعرمالدقاليمينيكفرعنقفيئتثباعليتماكفراستللممايمينهكانتفان

فانيقدمحتىالغيئةفيمنهموضعمذلفبلفىيهفرحاأنيهنهكااليمينهنتبالكفارقفان
شنأورمفعذلهفأليخاوأنيهومقماضراوانكانمسئلةعليهطلقتالياوطئ
بنافوللمدونصناففىأوسمنضهىعذرهننعذرفانلهيهوأوالائضماأوتكونمرض

كابالذىلغيبةالقريبافىحسهمماتقدمالمسافرعليحكععحمدينارأنبئواألمجحازم
واليعجلمحعااليقدرعليهاليدواليوفالمبسوطفىالماجشوابنوقالالفيئةسكبيبالىو

جوازعلىهبنىلمتقدمالقولوامجنللركأوالفيئةااليقدرعلىامممادولكنميههلبطالعلي
فىاختلفوةبإلحنثالتكفيرقبلهنععلىمبنىالماجشوبناوقولالحنثالكفارهقبل

لمبسوطافىلماجشوابئاقالهتطهراالحتىيوففلمائضانتكافانسئلةمالكفولهذا

توجيهوقدتقدملمريضافاءلحكيعحماااليؤفانهالمدنيةفىبنكنانةاالقاسمبناوقال
معينقأوبهاحلفلتىاالرقبةنتالحنشفقبللكفارةافاذاقلناتجقئهفرعالقولين
الرقبةكانتفانفرعالقاسمبنوامالثقالهتممعينافانهاشجزئهبصالذعحلفالمال

يةلموازاالحنشففىفكفرقبلوجلكلزيمينبانتأوكانتليرهعينلماارمنتبقدغبرمعينقأوصده

يطأألفىحتىااليأللئدمناليبرئهلىهالكعنالمبسوطوفىصالثجزثموبعدالحنشاحمممنعن
وأهافمابينهعنهااليالحموالزوماالحيدفىفيعدفيوقالغيرهاأنيهونكفرعناأ
اذالمثكنأنهلمحفماتقعتعامالرحممالتهذلماقالهوهعنىالحنثجمفرقبلأنفحزئهالتبينو

وجبكليوالمعازصتقدمفرعنوجميعتقوانرفصداالضرمعينقجموزنالجاليألاكفارة

جمنمهماأقصىالجوازفانهبةواوأمارلمنعايةواهذاوجيرلهالضرارايبقيمابلايألثهيكفرعن
فكيفعليلطالقاتعجيليمنححهوعذرفالعذرلهانألنههذاتبعدمثلذلوالثههثفىفي

للريالمواللهلكفارةاهذهأفكيصحغونالوطءطولبالعذرلهلكفارقوانكاناذاقارشا



كنمااللثعنوحدننىييا

بنسعيدأنشهابابئقاكالكفارويقمرعليضفامبلسانهأفيعذرفقاألناعقماحاليامنسمئلاءلم
عبدفيوأبابهرلمجبالحامممايضربهااليألهاجلفانمستلةليوالمرتيأخفاءواالطاثحالمرةيختما

أفييقطاىميكالىالىحلماالذاجعفرعنيادفيروايضالمدنيقمنعليمااليألففنىماأدخلولميفعلاالجلوانقضى
ويجوبعدغدأقضيهيهأففغديقولأمنهواليقبلاليحقنرقضاألجلانقضى
االربعةاذاهفعتاخهالمقدربالهثرعيألبمللىأجلذالن
جهاتطايققولىاالشهرفهىبللكفارةأوبالوطءانماهىالوطهمنافكنيالفيئواالطلكلليهظمافاوفولهفصل
فىكانتماارجعةعليهاحلشأنانإنهوئظلطكوالمالمسققالهيلوالفرجىبراوطءفيضألمجبزئمنالوطأما
مالدعنوحدنتىالعدةدبموجمألىاذاانوالخالسخذفيابهننثافاطئنميكينوالفرجمامراتمياليطا
بنوانمرأنبلغهأولمصروفأولميردهأنمأرادالفرجمنلهيععلقأننتيايباياليمينعواذابطلتينيبطلت

فييقفىنالحكمبمالنهااليألءحمخصخراكوجقفلمبينننمابينموفألعفيهكفارةببماادنيتعوهوأعلم
امرأتمنلى2اذالرجلنفسهعلياصجابيالكفارفىفبلونفسهااليالمكناحاسقاطنيعمفىفالتقبليرثالفرجأنمة

االربعةاذامضاخهالمودقوجقوبلدظالىوببغفالحنمفمابينيقبلبزيمينكفرعنيمينبالملوكانتاأكا
ولهتطليقةاالشهرفهحاالالرفىحنكاناررقوالعبدالىبنالمسيبيابابهرسعيدفيشهاابنهللص

فيالرضادامتعليهااركانشفىاتارجهاعذ6اولىتطليقةفهىشهربعقاالمضشاألرافاااأتهاهيبولمحمن
علىالمالكقاعدتهااألربعةاذامضتااأتهاميدمنآاذاالرجلفيشليقضىالحمحالبنوانهغعانبماالنه
اذقالكمافيفىأإىألالششمهاببنرأمحانذلكبمعدتهاقالعاللشوعلىفيلرجعقعادامتالمهاتولهكائطديقيألشهرف

لعاالءاوأوردأفوالبعقاألشهرلعوقيفسبعداالرامنزهخعااالعماطاخفتاأظهرمالئرحمه

فيطلقامرأتفيوفمنولممدذاشراداسواءرورعقاالشهراءاالربلنقااختارعاذلبخالفى بعةاال4اثقضاعند

امرأتهيرابماالشهرثمشيوخناعنماحصيقتضىوذلكالعلمفىوالتوسعلفضلماالدلمأهلمثألمنيردهاوهذافعل
تنقضىحتىلمان10دانواغادااباخاختياراليفطحأنهااللقولينمايعتقدانالحفاانموانكا

الهالهفالسبيلعدتكمهبالحهافدشهداالميقطعانالشاهدينبشهادةحمأمصاالخاهوالصوابإخعارهما
أناإعايهالهوالرجعةاالربعة4عندانقفافيطلقرمفيوفاهيعنيوالىجلمالفىزالصأمحلمبمالتالحم

مرضمنعذركونهأناالا3عفلهوالراليهالهعدتافألسبمللمبصبهاحتىتنقضىاقانهأتهاميبراجحاألثهرثم
منذلكأشبهأوماآوشنليافاخهفتاثابشارتباعمايافانالعذرمنهاأشبمذلكأممنأوضميمحشرمنلهيهون
ااياارتحافانالعذرلميئءدخلانأيضاوقفاالربعقاالشهرتنقضىلميصبهاحتىإنفانههابعمؤلثتزائمعد
فأثاطلقهافبلنكحهاثملميهنماعايمارجعقألنهشأربعقأشهراذاهفاألولبااليالالطالعليه

اثمعليهاوجهاالبعدظدعدبأنانالهفيطلفااليألبعدأجلوتمناالنكاقاوهذاشلمحليهاوالرجعةلهسهافالعدةأت
تنقضحتىدلمانفانهبهاعراعنالمدخولانطالؤفمانقولهعلىالدليلالمولمحطدقتيهشةأبوحنيفطألقمحاليراجع

ألضافاناالشهروقفاالرنعةذلسافىالطالقأصيلشاأخأليموخبافوجبالعدةولميسعوفالعوض
لمطاصابقاثمعكلهايريدانوالرجعقهاالافألسبيلعدتنقضىلميصاحتىانهـلهوةفصل

لطلىاالدالآللفىمدههانماطدانهمانقولهعلىوالدليلممبهاللمقوانرجعهالشافىوقالؤجعتهفي
ولمجمةاالشهرنالربعةالذىالنكايهدنذاالىجعقصالموجودفيالمعنىوهذاااليألبقامعالوطءمنالمتناعه

حياالرجةلهنفسهأكذفاذاممايدعبالرجقلفيئةواقالرجعقأولىيمنعونبشفبانحهوتفررحكمه
يمسهاأنطلفهاقبلثممسقاضقغفمتدفاوهسعآلاحيثبدططلمشالرجعقيمافلئحدةمنباالهتناع

ولرجةاعللهفألعدةبعمنعتى5



وجديوالاىهلدما

بعدفيوففأتهاميمن

فيطلقاألشهربعةاألر

نقضىفعيكسهاوالبرتحبعثم
أنقبليرأشبعهأ

اليوقفانهعدتهاتنفضى

اننهواعاليمطألقدحوال
تنقضىأنفبلاأصا

43

اوانالبطلخرجععواقعهاوطئدقفان01انجمانيقيانكايخطرثايوقفبفقأشهرلمأردجعقابعد
العدققالهفييطاطلوانصشرجعتالعدةقبلناييناانففمشدةواالإلشئمدةمنبئ
الىوجلقولفولقالعااليطأهافقدمالروجقاوقالتقدوطئغالىوجاقالفامسثلةمالك

ذلكومعىفرعلمعزضكافولهلقوللفرققفابهاليدفعلوطءااكوجدسانصتىالووجعلى
لذرازالا9اذلمهابتقثارجعتهأوسفرفاأوسجنضمالكذرمنكاعذرفانلهأخأليهو

نتكاانسيهماارطءفرقشهاوأبفكنسجنهمننطألفاأضهميفاتعممنسفرمأوابقدوهصن
العدةنقفتايوممنمنهلنابللملدوتكوناعبدوقالالمدؤنفوالمسموفىاثصانقضقدالعدةا

رهعصدقفانعاةامرذلكلحمامنماثقدموأنبهونعذرهعاةامرهنآلممناهلماذووج
حمليعليهالقمرةاحينمتناعلفيمقفاالاادعاصنبعاكذأانفمامضىبصدقممنحمأاذابالفيئة
لماقالفرعلوقتالذفىتبهبنتماكاعلىمالحاوأمفيتلردفيهايالكذاعليأمره

لعدةاخالبهافيفالعدةابهافىصخللمخوجهااىذلكنىونهللفاسمابئاقالاآلنوالعدخكللها
طلقهاثميصهالمانهوتقارراعلىخألبزوجتهوجزلةزبفيهاعايهاوالرجعقلىواجاالزفعيهاعدة

بعدمرأتمفيوقامنيولىلرجلاالعالفىعايهاصوالرجعقلهاجزلعدظللاعديهافان
والاليوقنهاعدتهاتنقضىأنأشهرفبلبعةأرفتنقضىواليمسهايرصبهعئمالشهرفيطلقابعةاالر
لجصيبهاأفبلمضطدتهااناأحقماكاناعدتنقفىأنفبلبهاأصاانهياطألقعليهيقع
عليهاذاطلقولاعفالومذاكطذلكهاسععتقأحسنوهذااكماقالالهالهدعلفالي

كلليهواليطلاألوللتوفيفغيراأخرىمرةاليوقفانهلمحدهافىبهعلفهئصارامنالمتناعه
لوجودالجنثااليألبطلولرجعةامضلعدةافيسىفاناهيبهويأمرهنماخرواطألقآ

العدقغضتفىجعراالشافىاوقالالرجعةبطكالموانغماعارمعدةالفىيطألموانفعه
عسبوفعلارشجحفاننةطلققبلواالطلقضمليهفاءأخرعفان5مروقيطاولمأشهرأربعة

كرهذأتىمامانقولهعلىوالدليلالطألقفيهامنمالهحتىيهملوالطألقوفيالتذلمشمن
انفأرادتلعدةوحهابعدانقضاءاعليمفتزالفيئقفطلقتولوأبمسئلةشاءاللهانلحذابعد

أااليألءينعقدانذلكولىلثااالروجاويتزيومثرمنأشبعةتوقنثعبعدأرأنلهاانثانيقتوقف
امنآلىفناووجيهةمداالمنألشهراليعتدبهابعةاالرلىكناالجنبمةلنكحكاينعقدفياقبل
الهاعليهاويبهباالستمتاعيمنهيوموهومنصوجهايومأشهرمنبعةعدبأراتزوجهاحمأجنبمة
فاذالحقبذلهاعليهواليتعلقوطؤهاالمجوزذلئنانهفأماقبل5وغيرلجاعامنالىوجيةحق

دذلكوجيافئاأذالتصحلقبالوطلمطاااألشهرالنبعةاألرحمبطللعدةاوخيرجتطلقها
عليهالهولميهناألشهرطلفشكليفيءبعدانقضاءلمفاذافرعاألشهرلمافدهناهعادحم
بعدلفيعةاأبومنمسئلىبانيافوجبأنيهويوجدشيصناءثمحنفيطألقالنهرجعة

وجتهأشهرفاالتزلجينمدهمنعليهوقدبقىافتزوجهابعدانقضاءعدانقضاءاألشهرفطلقشكلليه

فلثاأولهمنااليالءمماعادعليهوانكهسشأنفاهذلألناالذليسقالمالكتوقيفهدتأرا

بعقأشهرأرينعأإليمدةمنيبقولولميمينهحمكلباوهوأشهرمنهبعةأرنمضىتوقفحتىأنلها
هاثممرأتهامنىلىالرجلمااللتقالصوأحمأعسلميالتهايألءعلعهلميهنفادهو

ضتولمفيءوانوقفهوانهاطلقتانقالالطالقعدةانقضااألشتهرقبلاألوبعةفتنقضى



لمم

شينفلتىكاألشهرابعتااألردالنبطدفياليالافليسشهربعتاألاألرفبللطالقعدظ

الطالقايفاعيصحهنهاالمولوذلفمانوهذاكاظلشىاةيومعذلجعيهعشوليسشلهبعدها
رفلحقلظهاوالطألقفممايلحقرجىطالفياألشهرالنطالفمحمصوجقوإليبطلالخها
نوقفمظناناذاكاالنناثاتوفغمعاناادوعلمانقضشاالشهرطذاااليالءفعععم

ناوقعهالطلققانعاأليألءلطلقححكليذيفعللمفانفيطأيرجعأنلنهيئاممفا
أويطلبواليبهزييفىءفألبدأاالهامأوقفهفاذاالمبسوطفىكركالماذعلىتطليقتيخه
االشهربعةاالرفبللطالكدظصفانوقولهسخلة3لتمألطالقاوااهنعنصاهضى

حمبطلفقدانقفاءإالشهرقبلنقضعشدتهاانالذكداوقعهلطألقايريداااليالعبطالقظيمى
لكيريدبذأةباصمتلولكولذبقبوهطاعليمحفيباالولمقدبانشمنههرالنهاالا

كثرمناينقفمحعختىثموشهرامرأتهاأليعألأحلقالمالومنصهاحلناه
ربعتاألشهرااهنكرأكحاااليألءهنفىممايرفئذاليالءايمؤقألضمهرفألاألربعغا

اءاألجلاذااناالعليمايالءأرىذلثألهنأوأدبعتاشهرأرمراتهااليطأحألفاماهناا
اليطأأحلنارالكاوهذاكأموقفضذييهنعولميمنسنخوجضندهيوقفالذى

ئدالىههكأفزابعقأخأرشالحدوقاألبوحنمشقمنيالءاالديزهمحملماوأخعهرفادبعةرأهيا
سمكزذألوأمنأوأحلوهاوجعهحاهأرصاليطأزمن3سيربئواسنواطالضىوقالالءاال

بعةاربصقىلهامولهمحقعاعلىوالدلملنجاأليالءبعقأشعهرفتدبائدهنهارعايطأأنشكهادو

ييتالنيوقفطأنكجملتوقعولمحتيهافبللوطءفاهنيمتنعتالتىلعدتنتهفمخاااصهرفاذا

اذاالنهمافكولذلتالتوقيغفيلثممجلفلممنكزلةصكنتءالمدةفىالوطهنلمغاوللمغنا
عليهفلميهندانعتتعاولتهايمينهالتىالمدتيدانكريمعنههنخرنجعندهيوقفالذىجاءاألجلاا

ؤللثكاكذايتعلضريممحفعأويخضىحتىامرأاليطأحلفونهسحلةقىقيفاال
لتندىيوحونالملسوماندفقالهممهنؤلككلوهولرخلهممايقررضليمأواللحتهربخعلي111 اة

كاهـالاوضرحاعلىهنعليهفوجحنشهااللمحزالاواليحلوطأضايمينايمنعفحدانةآ
واهاطلقفااطآلضهروكفبعقااألرضلىالمدنيتاذازادقالصإلئإفىاليطأعاجمآلحدشأنت

دابدأوقريباحزالهأوالمحبلديضكلحجاالىيخرجحتىمرأتاأليطحلنهأوتأحخآا

القالالتلبلدغتومولاخننموالمتزاطذافىأطؤكألفتواثتوليالذكثلتنلعمأبئاخدظل5
فتهذلملهطشضخوهولحصعنىواالمؤظفيهيتفخروجهعنااداعأخرجحتىاطؤكت

اوأرادبهاليعواهاباألنتتهالؤنقونشتكةموضعتلحضهالىبهاواخروخاالنمضالىيريدشدأنأضمأ
بمترلةيقهذاألترجنعمأوحارختهلىلخروجماكاعنهايكلربوسعوضحصاضزظنفسعناخروجاأ

هنهلمكنبقندارحرمااندارضلأدوحنىعأغرلمحالناوصالنبهمأحتهااطؤكفتمالواصوا4
بعقاالضهرءعاألهـتتشاتحداليهـطاتخبعتأصحأرنكاشالشراعسالحهنتمانكاشرع

حدتواةاالمرلسغخاعذفىمرأتااليطأوتاخلخمأنمسئلةطلبخنلثهأولميقتظراذاصخيرت
ارمعغآشهرفاتالسنتأكثرعنهىوهـ خلمهحمدبهطهاالىهولعامالمبطاصاطؤالانجمالماسمالل

يمعنعوتظعاوتحههلىأربعتأضهرصشلهذااثانمتاظيةوارزلمواقماوكرطوهمولعاوأ

اهيأتدكذاأليطأأحلفعنمسمحلةالعنااحبوعاظلضليهواالطلصهينىءاإ

بعةاالرقبللطألقاعدة

االيالءفليساالشهر

االربعةوذاللطالق

يوتفالتىكانتاالش

لهوليستهفتبعدط

لللعاتالةاهييوهئن

أتهمرااليطأأنحلوهن

ممحتىأوثهراثميوما

االربعةكزمنأينقخ

ذلكاالشهرفاليرن

االيالفىممايوايالءوا

كزمنأضلىحلفهن

ألشهرفأمامنابعةاالر

امرأتهاليطأانحلف

مناوأدقأخهربعهأر

ايألءلضليهأرفلىذلك
تذىااألجلدخلاذاأفالأ

هفنلوص

ضليمقيفثيمولمعن



أتهمرالحلفلمىلمعا

تفطمحتىاليطأطاأن
يمونالذلكولدهافان

بئعليأنإيألموبلفنى

ذلكعنالمجطالبسئل
ايأليرفلم

ثم

بوطثهؤالنيحنثوجوحلفيوممنهومولوأجلهالفاسمابئعنكليسيوركذاوولة
فاخذلأليهونولدهاتفطماليطأهاحتىأنالمرأتهحلفمالمنقالمنهاصحدةوا

حلفمنفولهالشايالءيرهذلفلمعنسئلالتمكنهطالبوضىأبىفيعلىانالألمرفدبلغنى

طالبرفىبأبىعلىعنواهروقدىولمالكمغاياليموالولدهتفطمحتىأتهمياأليطأأ
بعةنقعماءأراووجممنسداتوقيفااليألءمنحمبالدمحيثبتبااليألليسنهذالومعنىكنلتا

جهةهنموليصالعوايالجكلوالحللانهالخألفالنهعلعهيقعااليالءسمانوانأشمهر
وأحدفولىلطعاللثؤااليالءالشروالذمحوجدهنهلعوفيايدزمالذىالمولىاناالالغةا

انهانقولهعلىوالدليلأبوحنيفةقالبوالولدبرضاعاعتباروالمولآخرانهفولولهالشافى
وجقفىباكغاصصداالضرارالفالحاأنيهونهنلشرعاحررهامعانتعتهـبرفيهلشرمماءاالي

والثمساكوهنعزوجلفقالجمهنالضراروجعاعلي4لنساامساكانصفدمنعلىالتتعاالنذلك
والحالفالوطءمنهنفعقوالهانعوجهشملميهنذاابهعلعهيقضىذلوويعرلتعتدواضرارا

مكللياصليلنبىاومحكنقىضععولذللرلتىاوطءأفشكفىمنمعةلولدهالدهوليفطماليطأحمئى
لغعكندماالنواتفعلهلروموافاركأكرتذحتىيلةلهاعنىأخمانلفدالأسلم
واغاضررهكافممانهاعلىمذابقولهدنبهينمكنالمووانكانفرترضعوهىأتههياالىجليطأ
قىضععولواألمنتكاذانماعواامذابالزمليسضررهلتوكيدالنانمعنصكللىفألىافىك

ءلوطءالتركهكانفاذاالولدلهامنحمحاكمهاسندىلكاليرضعصنهيرهارضعمواالنتكا
أومانعأوسجنضوطفاهيمنعصنمناألمناولذلكبالمضارالمتعلقااليألهعنحممنفعضقط

فيضحلتىا6دهالمرحلفوهنمسئلةأعمللهوالمانعاعنمذلكولفيااليالءحتىعنعحمسقطيعلم
واللهذلكالماجشوبناعنالمبسوطلمحنىرضاعاكاللكبذأودتوقالسنتيناليطأحانولد

أوفطمانقضاءالسنتينبنمقبلااشعاتبالضرريكلينهقديتعلقالنهمولذلدانهوسنىتوقيفيلزمه
لضررعلىيمينمبااليتعلقالنهيفطمحتىاليطأأنحلفمنمولعابهيموناللذىاممالواذقبل
سةعندانقضاءأرلتوفيفابجينمفدزههماتقدمفحكمهازمانمدقسلذلكضربوأمامنوجه

فهذامجبأنمريضااليطأهادامأنمجلأنيضلمراهسئلةمنالرضاعمسئلةزانووأشهر
ولىمهبجينهارهالعلمعامينثرمنكأأداليطألوحلفلرضيعوالداأنكاتوقيفاليدزمه

ذلىيصدالعوقعبالقوالكنفيئتومخونيمينهتوةبعقأشهرمنأزعندانقضاءالتؤيخف

أشمهرفنىبعةأرثرمنكالسنتيأمنوفدبقىبنهاماتفانفرعلرضاعافيئتصكندانقضاء

ذلدبعقأشهرمنانقضتمارفاذابناماتيومااليالءمنحميلزمهلماجشونابناعنالمبسوط
لميوممنبهلهلزابايزوجقفاعتدبمدهراالضراتناولتينيأنفدتبينأنلكوجعلىووقلعوما

يوممنبصالزمدةنتلوجهازثميةأجفاليطأأنلفحرركلوحلفوجميرالمجينهيبق
غيرأثصناهيوطءالرجلولؤهـكسشلىآالمطالبقبالوطءلهاحقن11يمينمبالضررئعلفت

وقالالمولىحمحكمهأنالمدةلتذلمنموطاأبومحدوعرضىلفااقاللفرراوجهعلىينب
بيثهمامنأبومحديفرقالقاضىقالبيهيايفرقأويطأعذرحتىلهيهنلموذالنالينركهالك

زبصأجليضرلمجلهفلموالغيرطيكينميتمانعهناكليسنهاعندىلكوجملىوأجلرضربغ
لتىانلاعنوجالخريتسببفىصويرأشهرلبعةأرأجلتلزمعفضرسلهلتىاالمحينيمنعهلمولىيا



فابعقأشهرفانكلندانففماءأريخانه7لهمياهنيولىالمريضفيبهوقتالعالوأصازمته

معلىمةنهايةولداعلرحوالدالمراالمرضعوالبايئوبينهلفرقوايفيقذلحتىأفيأهباسان
بمدهيمعنهفاذاعلقمؤقتةلمرضصدةليسوالمريضلرضاعاممةعلىحلففكأنعنمبهايعاقفد
بعقأشهرفقدفصداالضرارأريدعئز

واياواجبوثوعليهعؤعوايارءاحفقالايالءالعبدعنشهابابئسألانههاللثص
وايألءالحرنكيريدانههـعلميمزاجبالحروحنحوايألهبايثرءالشولهالشالعبدشهرإن

عالقواالفاءفانايهينءاثاانقفاحياخنحطقوقعفوااكربصامدةواعتبارهاأليمانحاإوه
اااا01تت41اة51اااعاطءالهساللمنتعلهلأل1حدأل4

دالعبإيألء

مالكعنصكيىثنى

عنشهابافيل

مخواهوفقاهبد

سوهوعليمواجب

لعبدشهران

طهالحرظهار
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لثاقالقولووجماواالحرامواالععالرجىلطألقكايرهاوغبقبلةللذةاالستمتاحممه
لحيضبمبغيرالوطاالسعمتاعيمنحفلملينونةلىاواليفضىلعبادةليسلمعنىوطؤهاثاصوجضنعا

مايفسدعلينهااروجفانمايثنحاخعصشباووجةذاااالسعهتاعالروجممننمثعالتىوالعبادإت
فانمايمنعذلكمنالظهارشئفييليسبالنظراليهااالستمتاعمنولذلداليمنحااكوجباد

معنىفانواليديئينظرالونجانهفلنافاذاالوطءمنالمحرممواقعةلىالئاليحركهحقهذلفىمن
نعمقالوجههاالىأينظرلمالكالمدونققيلمافيذلكيبايئاالستمتاعوجينظرلغبرأذلك
باشرأوقبلمنيمحنونفقدتجالباشرأوفبلفانفرعوجههاالىفدينظزاإيف5وغير
ورجعلتتابعذالأليقطعأصبغلوقاأنتتابعذلكفطعالظهاربهفارةعلصيامشهرعافي

لظهارهطلفاافانكانمسثلةماتقدمعليهبنيينلقوالنايكونانويصسحنونليا
ليوماكظهرأىأنشكللىلقولأنمثلمفعداكانوانالكفارةاالبعدااليستباحباسطاقفقر

حتىبعداليومباقلمشهوراناالأمليومبانفضاءايبطللياليوملظهارمناثبوتفيفألخألف
أبرقالبواكأحبدونكفارةيطؤهالشعبانبناقالالمبسوطهالفىوقالهجمفركالطالق

الىطءبهمجرملفظهذاانودليلناالظهارحمباليتعلقأحدقوليهفىافىالوقالحنيفة
لطالقطالتقميدكاطونأنفوج

كهرأىعلىأنتفأصلهاظهألفافأماباب

ئىللاالامأتهاانضهمثاأتماهننساكممنمنميظاهرونلذيئيالىتعاهـلهةدلكفىاألصل
افهذسايتماأنقبلمنرفبةيرفقرلماقاواويعودثمحهينساهنهروقيظاينلذماقالمثمولد

ئألثةعنصكلىلعدولايقعففانهاالمذاعنعدللظهرفانواباألميئبأهييختصالمسمتعملالفظا
والثالثبظهرغإلراألميعاقأوالثاكهرالظهراألمبعضوقمبيهاليعلقأنأحدهاأوجه

أنمثلأمهمرأتدبعضوناشبهانفأهامسئلىيراألمأةهيالظهرميعلقعبعنهوشكيراأ
المدونةففىأوالخمخذأوالعضدأوالقدملنثرجاالأيقولكالبطنأوأىكرأسعلىأنتلقول

ظاحرخألفافهوأمهببعضأةمساشبهومنأبومحدلفاضىاقالممهذلكفىظاهراتجون
االفىلظهارايهودفالقالحنيفةبىوالبالظغربههاالبتامظااليهونقولهفىالثافا

المرأتهأثبتمحرهذالتعضومنانههانقولهعلىليللداليهظرالناعديهمجرمأمهبخومنغثيله
عكأنتفقاللجلةاحمأثبشالجيلةوانفرعلظهركاحراهظاحونأنفوجبمهح

القاسمبناقالأولمغننيةأبوالقاسمكانشلهالشيخقالظاحرطوفاتدقاليالككأى
ينولمانقوليهمافىلشافىواحنيفةبىأبومحدخالفاالضىلقااقالأنشأىلهاذاقالاذلك

انوأماجملةنيهلهتكنلمانمظاحرابهونأنايتمتؤىوءذمةعراواابهىاضملىمحولارفانهلظه11
وجدمنملسمبيهانهمانفولهعلىوالدليلمظاهرايهونالأنفحبوالبركراماالنيكانلها
لهاذاقالاذاأصلطناهظاعرانأنحدوجبصماتحراذلتتنهتتعروندبأصهأفهاأ

حصأوكظهرأىأىأوهثلحرامكأىقىأنتاالقالافرعرأىكغاضلىأنت
مظاهرالقنهامالكالموازعنبئاوكتابالعتبيوفىنيةترطيولمظخاراتدانهيهونأبوالقماضىا

أبومحدانمفدلقاضىابهحتيامامانفولهعليوالدليلومحديوسفيءأبىزقألحسمااخانيقلهرمحنلم
القريملفظعنعراهاهـكاطألقافلميهنكظهرأىعلىأنتولحوعولهخارابحرجأفا
حبمحم3
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ومظاهرمالئنبقلمواروالعتبهةافىلطألينوالمانأمىأحرهامنأنشكليوقولهفرعإ
بئعبدالملكوقالالبعةااأمىمنأحرمأنكلليفولهفيالقاسمبئاعنديناربنوروصكيعحى
الفظاإنوجمفولدهالكالطألقنوىظهاروانانأمىنأحرمأنكلىفولهفىالماجشو
لظهارافىاكوجقباألبعهتستعملانمااالنهالظهارأبينفيأنهالظهاراالمجعملولطالقاسحتمل

لفظانالقاسمبناقولوجاألظفرعلىالنيقحلفاذاعدمتيرادبهأنعليمايصلحلور
التغليظبايئالحمزددياذاالظهاريقتضىباألموالتشليهالباقالطألقيقتضىيمهـالف
كبدالمووجعقولالثألثعلىفانميهملطلققأوثألثفيشككنأشدهاعلىحللحفييا

بالظهارالمبتدئالنيملرالفظبابهالظهارفاليخرجصكنقررالشارجمحماألملتشبيبماان
ونلماجابنابهاحتبمالذىاثنذبالظهارفيهوجلزالتلحملقريماممافصدااالسألمأولفى

لمرأهاتكونفألصخلىأقعلىكظهرفألنةنت3يقولأنثلابظهرغمراألمعاقاذاوأمامسعلة
ذوىمننتفانوجقأوأمهزمناوطولهلأوكنأوأجنبعهمحارمهذوىمنالمذكورة

زوجاالفقدقالهالطؤظاهركاقولمالوانكانأجنليةفىبذلكفهومظاهرمحارمه
طألقاوالظهارايهوناللشافىواأبوحنيفةوقالطألقايهونعبدالمالطوقاللهازوجأولميهن

الظهارحمفدزمبظهرمحرمصكلدمهامرأتهقولعاالنمشبهصةعلىوالدليلأبومحدلقاضىاقال
االذلكيهونبدوالمؤبريمممايتعاقابالظهاركلمعبداقولووجهكظهرأمهاذاقاأصله
بعدكرهذوطوهافسيأقلهصحلبظهرمنعلقهوانبالطألقيهوننمااعقداالستباحقوذللبرخ

وذألنيعافمبعضوغيرضيراألملظهرمنبغيراعاقذااوأهاسعلىتعالىاللهشاانهذا

فانيةأوأجعرمذاتالىلكذيفافيدعافأليخلىأنأوفألنةلىكرأسأنشفيقوللظهرا
هاتقدمعلىالظهارفىظهارلحكمهذلكفاترضاعأوعهرأوبنسبمحرمذاتالىأضافه
األجبيةصذلك

باب

وحرةاأمةزوجةوطؤهامنصبهوزلرجلمنكلالظهاؤنحميثبتفانيظاهرمنهافأماميت

أبووقاللكبيرالختصراوفىالمدونةفىقالهبرةولدأومدأوأمأمةمنيمينهلىبيقأوهانمهساعقأوكتا
يظاهرونوالذتعالىقولهمانقولهعلىوالدليلوجةزالظهاراالفىبهوناللثسافىحنيتهـقوا

فرجأنهجهقالمعنىودليلنامنالنساهنوالسريةالمبسوطفىمالكقالمنسهاهنمضم
ئضاأوطأومحرمهكاشصيسوألمبسوطاوفىةوالظهاوكاكحمبهيتعلقفجازأنمباعله

شقصاالمةمنلهنولومسئلةالفاسمابئقالهممهنمهنفهومظاهرأوصائمةرتقاأو
قالفيهاكمدبهالنقصاالسانتاعلهاليحلأنهمؤلدوالموازبناواهرإظهارافهبدزلم

بهاهنااللمعختاعلهالمجلمنصلىأجلالىوالمعتقةتبهالملحماذمأبوالقايخال
يتعلقلمااالستمتاعلهالصكلمنذألنوجالمبسوطفىالماجشوبناوقالهأعلمواللهاالما

كألجنليةا5إرظ

لظهارايدزمهاالستمتاععلىيقدرالذىالمكفالحرالمسلميدأنيرهـظهاراطوؤولهفصل
لله51شاانحكمفسأبيننفسألمرلمالكافأماعلييرامحجوأوكانمرنفسلكاالمابمسوا

فلزمهلطالامنهويصحاالستمتاعيقدرخلىمسلمألنهلظهاريلزممافانهلمحجورعلياوأماتعال
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علىوالدليلخالفاللمافىراليصفانهالذاهاسمثلةهلمالألميلظهارا

اظصىوأماهسئلةلصغيرواكلبنونظهارهاليصحفانهالقهاليصمنأنصنقولهما

لكالدأاعندلالىوظهااالضىؤلمدأبيهالعابمنونأباصىكااذفىوالفقدجواأمععثميخااصلمجبوألولماالعنإعلىمالكعنيكىحدثنى
رفاردالعروبئسعيدفيعن

ليسافياوالظهاالراختدفإصالمزبمامجعههوهومجرمأااسلتعاالطهاكايرمجمإطبسادالفاسمأنالزرقىسابم
لخمىاوالالمجبوبالظهارمنابالكفاليصطوخداعيقالىلئاغاهوممنوعلنفسهبمحرمطلقرجلمحدعنافي
اليستطععونألخهمالفيئةالتوفيحمعنهمااليالءفاغايسقطوأمامنهماليتأقالجاعألالعنينوالجيافئهوانأاص
مسئلةايالئهلحنشفىوصامعلوتحامللىالفاأخالشيعذايبيندهاوالرفعلهايمهمعليهاوالمحدانبنالقاسمفقال
يلزممالطألققاليألشعالقالالمدؤلةفيالقاسمابنهحلظهارالزمفانهالسكرانفأهاأقكلليهاميجعلرجل
وكذلكالطالقاليلزمقالمالألنفلهارالصبىوالالمعتدةواليلزمقالالظهارعندىفكذلدجهاوفئأمماخكظهر
العلمفيقولسكركالهنىأتمتظاهرتاهيلهفتقولسكرهمنيفيقالذىمحدفيوقالالمكرهاناظطابعربئفأمر
بنالقاأنمسالاررقىسيمبنعروسعيدبئهالكدبذلداليقربهاحتىيهفرصأشأليقربهاوجهاهوفئ
أمهكظعليهأةاهىجعلليمحداخربنالقاقالهاوؤفىاخأةاميطارجلمحدعالمتظاهرطفبهفارةحتى

شلمتظاهراحتىيهفركفارةااليفرأنهاطؤزاطاباعربنوجهاةأهيوفئا4ماالعنوحدثنى
وملىيقمضلظهارافيالخطاببنعرعنوىبساراوباوجترانمرأاطاقلرفيهـلهب3لقاارجالسألانبلغ
الخطابحربنبهاوبحسجماالظيارعلىلكاكاوتزانعلعهوانهاتطلقعندانطاليساربنوسمانمحدابن

ووجبكليمأنيمفزقبليوجهاكممالظهاوقىشموجهافئاناهيأةظاعرمنالتمكنهفيهنرضىمنتظاوجلءت
بنمالقالأخرجالسألبلغهمماالنهتعادصشاءالتاناهبينابعممذيهـسهاوسيأتىأناينكمأنأبلةأتهامي
نكحهافاليمسهاحتىانفقاالأاليناكحهافبلامرأتههرمنتظاللريسارعنخابنمامحدوساسهانكمحهافالانفقاال

االينكحهايريدقالأنقبلاهرأتههرنتظالرجلعنسؤالهيقالمتظاهرفارةنمر3يمالمتظاعلررةحتىيهفركةإ
شئأوأمالوقالياوفئانهرمنهالتظاايلزمهاكطاهتفرأىكظعلىثفأوجتكتفانمالكعنوحدثتى

معنىدينارأنبنعيسىعنينهقابنودوشهـأتزوءاالللبزههالىذلككظهرأممماولميضأبيهعنةعربنهئممام
فالذلكيقلااللموأماوجتكفئاقلقالالسائلكانايسارأالبنبرعامحدوسلمانالقاسمقولتظاهررجلفيقالأن
ممانفولهعليوالدليلجههنالفىظهارالددزموالثورىالشافىوقالهااذازوهارعليهبممةلهنسوهبعأرمن

ذلداذاقالأصلهوجيةاكذاوجدتايلزمأناووجيقفوجبحاللىلظهارااأضافذاأخااللميهاشافاحدة
ووطاهرفهوأهافقالامرأةحنذكرلهرءلقىمالكوقالمسئلةوجتهلىوحدئنىألواحدةرةصا
وأمالوقالأىىذلففعلتانالفكأنايتزالبمأرمنعايهسمتندادماعرضأنهذلدبخأبربععةهالئحنعن
بذلمظهاروالغيرهالدلمؤانهندىثابالكبرفيصةيريدأنلهاذلكمثلالرحمنعبد

بعقدأتالعكنهارضىيريدالمعظاهريكفركفارةنكحهافاليمسماحىانيقولهفصل
عزلقولهالمعمميسقبلالمصححقلكفارةالعودةمنهالكفارقالوجدتعليهتتعالشثح
شرطوهىالتيصهنهلعودةاألاليحبزئهانهوجهايتزأنأوكفرقبلوأهايماساأفبلمنوجل

أربعمنتظاعلررجلقالإنهأبعهعنوةعربنهشامعنهالكمحمحمطقالكنكالرهفى
معلعبدالرحمنأببنبيعةرعنهالكحدةوارةكفااالظليهليممينهاحدةوابممةلهنسوة
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علىأنتنلهنسوةألربعقالذالنصنهعنىشلذالألمرنحدناهالوعلىقالذلك
قولىألحخالفىاياحدةكفارهذكفيويبهزئهجيعهنمناللفظبهامتظاعرانهكظهرأى

يميناكلوحلفحدةواكفارةااليلزممبهحدفلمواحدقوظهارهعنموايألنحنيفةوأبىالشافى
علىيدلحدةاكفارةااللمتلزمهحنثثمالدارأدخلوالالخبزكلآلعوسوالاألبسالواحدة

فقدحنثحدقمنهنواوطئفافرعاالضىدوحداهنانفىمجأنكلنهالأنهذ
فانكفرلمسيساعليرةلكفااحتىيهفرلوجوبققدبمهفنحديقرلمجماأنزلهولمجميعهنفى

االينوبهمارتهلتلزمعاندونكفارةيطأسائىهنازاوالظهاربمفقدبطلمنهنةحىواعن
حدةوااغإلركفارةايجمبواحدقنلمينايكلامنذلئعاقدمناهووجلمدونةافىطهقالهاالولى
كظهرنشملىأهنالحدافعفوللسأومجامجلسونظهابلفظقعنهتحدواولوأفرعلىمسئلة

عديهكذلدوجبويقولللرابعةكذدقالللثالثةطوأنئكظهرأىئمللدخريقولثمألى

حلفثملثوبااليابسحلئملطعاماكلاليأحلكنهلقبالعودةكارةههنكفاحدةوالكل
كظهرشتحلى6لمقدالمروهنمسئلةكاهلةيمينكفارةسكهتعبىالدارمحناليدخل

كفارهواحدقمنهطونمكلليمقىصدافيلقابممافيافقدقالهثياطأنشصلىألخرقالئمأى
مسئلةاألخرعابممانثافيشمهاالمجصلمنهمابظهارواحدةفدأفردصنوجعذالوواحدة

الفاسمقاعنالمدونةففىكظهرأىعلىفهىالداردخنكنهننسموةألربعلقالومن
الدارفأنتندخلتناولوقالواحدقمنهنكفارةفىصالدارالهندخانانبعكفاراتعديمأر

الدارتبهندخلتمناذاقالووجعذالنهةكفاراالجميعهناليدزممفىفانهكظهرأعلى

يهنارلمالدهناحدادخلتائثسهاولذلكمجمحدقنهنواصلىفقدأفركظهرأقىىف
علىافرايقعضىللفعاابذألفعبتاصةدخلتالتىفىهظاهراويهونغيرمامظاهرافى

دخلتنانالنقالواذواحدةيخصهاكمشفيهكفارةلظهاراكانذاوايخمهابظهارمنهنحدةوا

يثبضلهولمجمععهنمن5ظهارالدارثبشحماحداهندخلتافانهكظيرأكللىالدارفأن
واحدضنهندخولالينفردأنعلىاالتفاقوقعفقدجيعهنيدخلحتىلظهارعندالشافىاحم

غيربهاقالمجبحدلواالينواجيعهنفىحدةوايمينهذهأنبذلككيرهافعبتويخعهادبظهار

نالظاطركظهرأعكالدارفهىكندخلتمنصاقالاذوأمافرعواحدةكفارة
وفىالموازابئواهركظهرأكاعلىالدإرفهىمنكندخلتمنقولهلةابمتراالمذعبمت

أنلكيريدبذأنصحاتلوواحدةقالذلنانمخزئهكفاوهاانهلقاسمابئاوايةرالعتبيقمن

تزوجتكنالتهفولفزلةبموانهمنكنزوجتمنقولهطمزوجهانحالاامرأةكلحم
لتمأعلمياأصحأوال5عاقدمنارةكةالذالحدالمجبفىوابالبابممهايدأنيرأنكليو

لميتماساكنأقفبلنرفمبةبرالمتظاهرفررةكةافىوتعانياآلهباركقالمالقالص

فولهشمسكيناستايئفاطعاميستطعلميماساكنأنقبلمنمتتابعهنشهريئصكبدمحصيام
ولهاالظهاركفارةفىئالرقبضجىأنيقتضىرقبةالمتظاهرفخريرفىكفارةوتعالىسمانه

لكفرفألاوأماؤمنةرقبةإالارةالمجزهـكفماكفانهاالسألمفأماوالسألمةاالسالمفات
علىنحرجةرفبةمحذهانمولهماعلىليلوالداالسألمهااليعتبرفقولهفىحنيفةألبىخالفاصبهز
حسبعلىواأللمجمىلصفيرذلدافىبجزىولقتلاااليمانكاكفارةفاعهبرفيهالكفارةاوجه

بعمنتتى6

مالوعليقالذلك

مالكقالعندناألمرالذ

وتعالىنباركاللهقال

المتظاهررةظفى

أنقبلففريررقبئن

فصيامصبهدبريحماساكن
منمتتابعينشهرين

لميستطعفنسايماأنقبل
سمكعناسمينفاطعام
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أعقعلموجدأخرسكبرظهارممنفوسافاالعنتعالمحولوثكتقبالتاأليكالفارةماتقلهفى
زيدقدأجزأهسعيدبنبنودداحالدعنعدبئلعتبيةاومحفىفقدرأوأبمأومطبقاجنوناأوأصم
شتريععالنافهوحرخااظلوهنهسئلةلعيبابهذااليردالمبيعكذلفىيحدثالنعثئ
مماواانظهارلغيربمعتقيععلقبمانهللثلىومجزئهالقاسمبناالموازيمكنفنىظهارىعن

ترامطنشافهوحرثمفالنايتاشترفاالنمنبذليفالفوصجزئهفوجمانالظهاربهيتعلق
االرومراوالزمعتكلقفيلهدمانألفدوذللالسبزئهونةدافىالقاسمبناإلفقدةظهاره
يعتقطظهاروبتعأحباليشترمنذلدبمنزلةنفااللمظهارفيصكهقلهيهقدمبمسعئلتناوفى
انكنأوثمنهاظهارهرفبتعتقهاعنازيتعطىالمرأةفىالقاسمبنازيدعقأبىبناوىرو

للظيارمنتقهعليمأيضافدثمرططذاأجزأمالبغيرشرطوانكاصجزهلمالعتىذلبشرط
كلعقأثبشفيلذىواطهالبكحنالفههسئلتناوفىهرلمظااودلععقاأثبفيلذهوانهفكأكيما

3القاابنعنالموازيةففىوهوانمايملدنصفهظهاوهعنعبداأععقومنمسثلةالظهار

بئالوجهبمكليهأحاأحدمنىواهااليعجبنىوسحنونأصبخقالالقجةصبزثمزلمزمه
انهأالقىىحكمهلهاألولفلعتقبسبمبالىهاالعانىالنصفافىلعتقاهنمالىمهاسملقاا

عنأجزأهشتراهااذاذلفانهومععقهفدرمملفانهظهارصعنفأنتشترشكاانلهاذاقال
وانماظهارهعنيقصدجمالعتقولمبغيراختيارهوخلىالعاالعتقانالثانىالقولووجهظهاره

ولومسئلىأوغاليرذلكليينجميعهلزهصكتقماعنذااذلكأصلزهفلملعتقاهولتبعيض
دينارعنبنوعميممىفقدرلظهارذالبافيصكلنأععصمظهارهننصفععبدفأعتقلهكان

األولالقولوجهالمجزئهأصبغعنالماجشونفيواحبيببئاروىواطجزدهالقاسمبئا
كافابالسرايةلباقىااليعتقطوالعاققبعيضهاليمنعلعتقاأنأحدهماأصلينعلىانصبنى

انهعلىهبنىانهلثانىالقولاوجهوأباهانبهلسلطاناعليهيحمأوذلكأرادانبعتقمكليبمايعتق
صبهزئهفالختمارهاعلىبكلوفوفعتقهلسنقوليسباعايهيعتقلثاالنصفاأنكلىأاليصهبعيضه

وقالكلبدالمالىلقايممابنككلندايبهزظهارضانهعنبغيرعدكلبداعنصنهبرأعتقومنمسملةإ
وجهرغبتهوبسؤالهكاوانىاطسنأشهبمالصبهزوقالبذلبعدالعتقرضىوانالمجزله

وسلميتايعتقماعنأنزمجوولذلكلمالاطريقهالنبةلنيااتجوزفيهمعنىنهاسملقاابنافول
وهبهذلولوصبهزلههولميععضهأمنمكبلكهلوانهالماجشونبئاقولوجهوالماجشوكأفيا

انهلقاسمابئاقولعليبينهمالفرقوانهأعتقاذافكذلكصبهزهلمهظهايعتقصكلنأنعلىاياه

لمفاشلكععبالشرطايقالموهوسلهاولزموقوعهلعبدفبلاذلكفىلعت21لباأواهبالواقدمالث
والذىصبهزهلملشرطبذالاياهعتقنعأووعبهمالميهتشرطرثةومنباعهلوانهصبهزأالقىى

بنازيدعأبووورالعتبيهوقطرالميتصكنصازأكولذتقنحقالىأخ

وانصبهزهلملعتقاثرطبانكاالرفبةأوثمنظهارهلرقبقيعتقهاعناوجهازلمرأطعطىافىسملقاا
ديناربنكبدالرحمندشاربنمىعيالمدنيةفىرواهووذلاللماذكرناهبرأهابعيرشرطكان

شيأثمنهفىيدخلمانمجزفلفانمقسملقاابنافولجزئصكلىقلنافاذافرعبنكنانةاعن
كاعبدابعثرطشزامنانذلكومعنىلعتقاطشرطشزاانهيريددرهافىأبومحلشيخاقال

أحدمابشرطينالقاسمبئاقولكلبهزئانماهذاواججكلليفعلىعتقعنيبهزهلمالعتق
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بلغمفقدذابذللشايرضلمبذللشوانعنهالمعتقبرضىأنلثانىوااليينايدفعوأخماللعدم

تقوموهىصازةاثععقبهاولمللظهارمعدوهةلععانعةانذلثومعنىالمجزللعئميخأبوحراقاال
اليراسىلقاسمابئابعدالعودخاللعتوهوأخكلخافيهثالشتلشرطفئكوفىلنيةاهقام

عممهذلكاتعتبرفىالسألمقفاوأمامسئلةلماجشينابئوائمايراعيبدالملدوالعودةا

والذكورةلىفيامننحعموصببهنسذلكواليخعصبالتمتعالىااليمافيكفارةحسبعاتقدم
أنوشةوا

زممنهامافجتعقدأوفبقأوثمفاكيالوجودهوأنشهرينمجدفصياملمفنلىتعاوقولهفصل
لروىازلعيامالمجزماصملقاابناأمقظاهرمنهاففدقالاالعندهلئميمنأوغيرمغنعرضمن
الصكبزلهبةفجترقيسكنهاغنهاردبقاوكانشلهربهرىئلعروضيعايايمالئممنمالفجنعن

يعدمحتىفأليعتقلععقيمنمالموسلمظاهراوامستلمجزلةجدلرفبقمعفاهالنموالصوما

وجهعليوهذاعندىيعتقالايمممعصنهولمالقاسمبناالموازعنبنوصاييسرفيصومثم
وكذلكالوجوبيوماالداءدونيومحالهاغاينظرالىحقليممنلمامجدبلمؤدىااالسقباب

قوىانثممالساهااادلقيااعنجمزهصاليقضيهادأنفأرالقياماوهوقادرعلىلصالةاضيعمن
لعدمفضاهابالتيمخهابالماءنماهكأدامعلصألةاقىفرطكذلشمنففماؤهاقائمايلزملمالقيامعلى
الرئةتعلقتلعتقاانمالوجبعلييريدبهأنصكتملوهاثانياعندوجودالماهاقيلزلمالما

قدتعلقتلتىاأيصربالرقبةانثرطبيمنماأبلغالنهبالصوماميلعتاأدصرفبلبذهتاال

بعضوفدقالاعلملتأظهرواألولألعالواالبرحمذفيألموالاوحمجهاأامليمتبمبذ
يطألمانفأماأدصرفصاميهفرحتىفلمليسرهلعتقرقبالكفافلزمتماوطئللننثاذايينلقووا

أيسرلرقبةماوعدملسرهلصيامبدأباومنمسئلهلعهقباحتىأعهمرفصامئمايسرفاليومي
وفرق5يستاأناالأيسراليرجعثملصومافيثرعاذالممعنعوالالحامالفىزقاللموااصوعا

أحببضلهليومانوااليوملهمضىذاالملدبينهمايقالوسوصكلبدالنفساوفتللظهاابينوبين

وىماوااليئالظهارتفريمالبايئالموازمنبئماقاالومعنىلكفارةااقمحفيالرجوع
ولويععرقبقفانوجدثميومايئأويومارمفصامظهايجدرفبتكنلممنألماجعفرعنبئزيد
يرلكبالختصرافىعبدالحمبنومحاوواليعتقمميائجفانهاسملثلشأوأيامالهاأوالنعماصام
قالالىأحبويعتقزلويمضىأفادهاالقاليوماثمالىأهىفىوقاألبواسيرمينصاماذاأنه

افاذئماساأنفبلمنبعينمتتاشهرينمجدفصياملمقالفنتعالىلتهالالأيوجمرانماقالىالشيخ
لصألطانبالتلبسبعدالمايكالمتيموأصزأهكاصومفىجدلزبتمضىاوهوغبرلصومافىدخل

لمعتدةاافالجوابليهانهقلشابالشهوراذاوأشالحعضلعتغكلعتدةاالىودةاالتلزملمفيل
صؤمامسئلةبمنماتابسلبطللوأعتقجدلرفبةواافرأمضىاتعتدبمااالعدتبطللم

فقدواحدكللعمااليوميبلمأتمبعدانهيابوطءفافسدصومهلرقبةالعدمظهارهعنصامومن
والمجزلهالعتقيلزمهفسدصوماوجدرقبقحازلمدنعقاافيلقاسمابنادينارعنبنسيوع
هعليووصصومهمنماتفدمأبطلاالداءوهذالمايومبحالهاالعتبادووجمذالنالصوم

قالمحنمسئلىالصوممجزهلمبتداءاالدااغنياحينكانفدائيلىوقتذاشاالستئناف
فأللعمثرسنيناهضمرأمبرتاهوصوسرفانلىمطهاحوثمشرسنينلمحاملأمملوكص
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أبيهطنسنوبناصماهلصياماففرضهبوقامثلمتصالبريانيصوم
صجدفمسياملمفنعزوجلذلفولهفيواألصعلمتهابعينشهرينفصهامالصياموأمافصل
منخلىالئسهرينوالثافالتتابعأحدهمانمذاحفىيماساوأمنفبلمتعابعينشهرين

منشنبينههاواليفصليايتصلفانلتتابعالفاماذعلىوتقدمهاعؤثالمظاجقارومعقامجما

بنىأفطرلمرضوابتدأئظاهراصيامفىسفرهأفطرفىؤنلموابناوفدقالذلفطرلغيرعذو

والتتابعالمشقضكليهوانكالهولخفيفالفطرلعجزصكنهحمبهلهالمسافرلىانبينهماالفرقاذاصح
7لذلعنائضلميااكنلفطنرلعجزالهنجافاغالمريضاواماعليلمشققوفدشرطابامن

امالصيابتدأيضاأوهيافطزالسيااالنعمافىوقالأعلموابآهعنورالناسىالأفطزالسيا
الحتالمبعكألتعاايبطليرمفلميوجدباختيازهنعولمتراالحااليمنمعنىاذافقولهماعليللدوا

سملفاابناعنديناربنيقميمهىروامنلمدونةاناسياففىظهارهصعامفىحامعومنمسئل
لصيامفىكتاساكرهذفقدتقدمبالمثرعلصومايمنعبينزهنفصلاذاوأهالصومايستأن

شهرينفصيامتعالىمعقفهولقولهالمجاعلىلصوماوستقديمكزلدنواماهاذفصل
هرينلعئصمائماالمألمسقوااللىممنهاقبلصعوامئماساوذلديوجشأنفبليعنهتتابع

ابعدأأوغيرهانهاراالمظاهرهمنهااواأوصوممليال5أشافيصامعنساأخيفبلمتتابعيومن
صياههيبطللياللموطئهااانفولهللشافيروالمدونخالفاالختصرالكفىقالهالصوم
فيذلشرطاسافجعليتماأنفبلمتتابعاشنينشهرفصياملىعافومانقولهعليوالدليل

يأشبصيابمنملصياماأخيغفبلصاهعلظهارفناحممنبميملصلذىجمبكلليعالواالععياما
فييثرععنمسئلةخذبالعدداركالظهااصوملعنبذيبرأفلمسايتماأنقبلينلشهرا

مهااتماليصغادفانأولهامنالكفارةانتزوحهافانميستائممهاغاطلقهاقبليلظهارثماوةكفا
وانتزوجهاالمجزئهلمذحبمانهارجعيافانكشبلهشافالممثمهورمنأوبلمهـناطالفطونفألصنلىأ

عدانلفالانميهزثهعبدالحمبئاالموازعنبئوصاروأواالمنكفارلاستانبعدذال
وقتفىبالكفارة6انهاالولالقولوجكهااهساعلىالكفارقوهوجمعابعدأبلنتعنماذا
انالثاالقولووجالكفارضعدالبينؤلقوانقضاءالعدةابتدأجزعوجقفلمفيليسله

بهدأعلوامايطرأبعدذلكيمنحلتكفيرلمفيماوفشيصحبعدأهافيااالبتداءبهافاذاحمةللكفار
لىكنمسثلىلمدونةافىحماجهوانافحبئافولسئعفدىموهذاأيثممعسرالصعاما
أشهبقالهمنمأفيأهينقبأوقبليرنبهعانصميهفرفانكفرفبليرتجعأنفاألففمليرجعيالطألقا

فقدروىصيامهذلفمادمحكلليمنئئعلعموفلمبتىالعدةفىأوأطماذاصامالموازيقوهذافي
واحبعديومهنهبقىولوأفياهلعدة51نقفاابلهصياأماانهمالدنشيحيىفيمحدالمدنعةفي

أولههنياملعاستأنونجهابعدذالتزوجشانفيليسشلهاالصاموانجزلعدملماانقفما
األشهبقااغامهاقبللعدهالحانقففانكانشباطعاملكفارضصيامكاناذااوهذا

تدئلواالطعامعلىيبتىوقاألصبخاالطعامعهاسعانوجهايوهاثافئانالكفاراتبطل
ووجهكالصيامالبينونةفابطلهاضخللالوطءلبطلهانخللكفارةاااالولالقولوجهالصيام

لصياماالفبالبينؤليبطلفلملعتابعشرطقامنليسالطعاماالثاقالقولا
مرشبكجوازاالطعامانسمكينايقتضىستينفاطعاملميستطعنلمحتعاوفولهفصل
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الؤامارعالذىيالهذامنالقاسمالبئلمدونففيلاالرفبقوفىدملصيامالعجزعن11
بحبزهلمالصوملىلفدرقامعطمفلىامنكبرأوضعلصياماعلياليقوىالذىلئمميخهوعفدعا

والنىمسمثلىلميسعطعمنالطعامالمحامسكعنافانمانقلستايئفاطعاملىشتطعفنلىتعالقوله
لىاأحدهمامعنعانلىارفاندهودلقداوأمالجينارةكفافيحسبعاتقدمعليلجنسافىنهمجز

فرلهذلكفيواألصلاصنميطمدمنهفامدقدرهايطمادلثاايطمعددمن
كهلحتىبهزهلممديئمديئسكعناثالثامسكيناولوأطمستينفاطعامستطعفنلىتعا

وىفقدرلقدراوأهامسئلىمجزئهوشهمواحدكلةبهزمكعناماوليطمنألثينلعددا
يقالأنويهرهسعكينلكلبمدينلظهاراكفارةفييفتىكانأخمالمطرفعنحبيببئا

ذإكمنرارمايلزمينعىألاينالممعمتعمللماكانأواللرذنهاعلىوهذايدلمدهشام
صبهزنكبلدهفىاالنسالحفسبركايقولققريبوااشيلعليعليعوسمللهاصلىلنبىابكلىمدان
أنكرهنفسمهفىمقداراذلكانثجعلبهظنقدنهبلغعالضقريبفمااسبيلعلىالمايهذاهذامن

حبيببئافقالامثمدفيبنااأختلفبتقديرمبالمدفقدالمناألوةائبذذ1فرعكرهه
وىوراالثلثافمداالقاسمطابغوورمدوثكالىوجقفيهلفرضجعلهالذىعشاممدان

لصمغاهواحلىوسلمليهلاصلىلنبىبمداانمدنهاىعيبنمعنعنبنااأمنلبغداديونا
نىوالعاضبطهعمعإلمدينةمقابذالسلطولرفهوأضلممدعيسىبنمعنانحدهماعندكدلوحهيز

أدتهصلىلنبىبمداوهومدانلعربابألدمنوغيرحاةلسرااوهوكعلليومالىلمدهوحودااحذاأن
بئبيدالرحمنييارمنلمدنيةاوحققتموفىباثمرتشذلوهدوالمريقفقدشافيهالشكعلعمو3

فيعياالأوسطالحنطئبقدرمايطممنمسكايئعنصنلكفارقافييطمنهانةفيكناادينارعن
القاسمبئاعنوكطكليسىوروالليلةاليومفىالظهارأيضاشبعهفىكفارةكذلكيالليلةاليوم
فانهمللوأعطالمحماأحبارتيفقاللىكفااممرفىحنطةيعطعهمأوليكاأحبويعشيهميغديهم
فماالينلظهارلكفارةاكفارةمساواةايقعضىوهذامادياخبزايطعيهمأجزأعنأطعمهم

وىلمديخمافقدراويبلغلظهاركفارقايزادفيأنلمسغبوااألففعلولوكانلطعامامنبهزئ
وسلملتمكلياملىلنبىبمداأومدانلظهارفدبمدهشاماامالمدنيةافيسملقاابئادينارعنبنعيسى

ستينأطعامتعالمحفىكتابهوقدقالمدينممدينوسلمليهالصسلىالنبىشيصكنالحديثعاءفيال
فعصنيقلولملتمكايموسلماصلىلنبىاعنالمديندلدفيمثللقاسمابئاعنالمبسوطوفىسمكينا
لثاثيرقدرابينهمايسلذىيابمدهشامأومدوساايلتمامسلىلنبىبمدامدانلشبعافضلفأأوسط
بالمدينضدقالعااللوسطأهديمهاتطعمونأوسطفيصنقالتعالىالتفاناليهيئكفارةوأها

غداءوعشاءالشبعمنفالوسطاللحنطةالتىبهفرفيهالدانوأمابالىوسمالتمكلمصلىبمدالنبى
والنهبالصوميتعاممعنىمجبلماطعامنهاوسلمللمكليهالىلنبىمدامنبمديئلتقديرهلفولافوجه

لماوردالشرعانالثالقولاوجواألذىالصاعكفديةبنفسفيهإالطعامنفيمايئكفارة
لتقديرموضوعمدهشامانعلىتفقواسالمدينةاأهلنلديقدرذولممسكيناستينباطعام

الذمةيقليلالعغلمظمنبهلمايتعلقذلكمنقدرهايختارهىلهالدأشاراليهالموسعاتففقاتا

جهاضاأصحزأهلشعبرلمنافاماقؤدهلحنطةانتلمىبموهذافىعلتمأعلموارولماومردممب
واألظهرالحنطةمنمدهشامشبعقرعدلوالشعيراالظهارمنفىيامأرعألمدؤلةاقرفقأوا



الرجلفيمالدظل

فىأتهاميمنيتظاهر
ليسقالمعفرقةلسمجا

ياحدةكفارةاالعليه

هرتظاهرثمكفرثمفايتظا

فعليهيهفرأنبعد

أيضاةارلكا
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هايلزمصنعليليهوسلمشاصلىلنبىبمداأومدانمامبثدهئقروالشعيرمدانملزمعنعندصا
فيفرضلمجمدرقبةحينظهارهعنصاميمنمسئلةاعلموالتلفطرالزكاةالقهحكيلة
وانمنعفانصطمبالبرءكااليطمعمرفنمانحمنمالداجعفرعنبنوممطزيادفقدرلصيامأثناءا
اننهاسملقاابناكنأشهلمديقكناوفىصامحمنماعليأويبتىيبرأنتظااغيرذلكعلىكان
كااذاكانانهاالوللقولاوجهالبرءرجاوانيطمأصازلهأتههياالىواحتاجضههيطال
فيلرأهيعرضلصومكالحعضامةاستدافيتعرضالتىلمواخامنالنهنتظرذلكامنلبريرجوا
فرضعاالطعامنفلصياماأملمنفليساليرجىوانكاناالطعامبهزلفاللععابعشهرصا
لهالعنشحازوخوفالمرضطولمعأهلهالىبالحاجةالمشقةحصلشلهانلىالثاالقولووج

كرللكمسوةذالقر3نصفىوليسمسئلةأبكموالتكالعساراالطعامالىاالنتقال
لثممهخكبراوقدذأواالطعاملصعامأوالعتهتاعلىمقصورةنهاايقتضىظاهرهبللظهارافىكفارة
فيوقالأسدبهفىكتاملقاافياقالواحدةعلىبهفارةايانكساوأطمقادرهنرأبومحدفي

ظاهرمنفجنزلمواابنامنكتابجوأاجزئهالبأشغوقالماكقولوأظعهتجزئهلسالمجا

فأعهقوجدالععقثممسمكيناستيناخرىكساعنسكيناستايئحدةياعنمفأطنسموةبعأر
ىعدانظرألشيخاقالصبهزئهبهحممووأوفليطعمبعةلراارقبلفدرعلىغبرمعيفقولمحلمضواعن
لمذهبافىأقوىمحدلعكونأبيخلثاعنكزلهمماذوالغيرهآعرفهمالكسوةافىمحدقول
ينوبنهكاكسوةواطعاموصيامعتقاعأربعفألظهارتتنوعافىالكفارةأنبهذافقق

الكفاراتفيالقبماخراجبابمنانهأحدهماوجهينمذاعندىبصتملوبعضبعكمهاعن
قدرأنئيراهذايجبمكليوكانكثرأوأقجتهمثلكانتادالطعاماالكشوخكنفجرج

عددياحدعلىايمينافىكفارهاالطعامناتجكنلكسوقالاتكونأنلمااوالوجهلكسوةا

الكسوةفاختصتلفبعددنحابعضناسبعضهاعنوانلكشاراتامنوغيرحانابعهناعنه
اللجوذائبشذلفانه1مسعلىأعمللهوالعاالءامنبهيقولمنوقلاالطعامجنسننهاسبأ
ذليلواالشافىالمظاعرمنهاخألفاوطءعلىتقديمهاطعامهثصرطومنأئناءاطعامهفىالوطءله

مسئلةلصوموالعتقلوطءاعلىتتقدمأنحكمهانرفظهاثذككارضكنانمانفولهعلى

واالصلبتداءاطعامآخرايصكلليهوههطعاامنيبطلباتقدملهاأوعامداناسياوطئوصوا
مالكقالصوطءلهالتجأنذكومحنىالوطءلىجميعهتقدصموجوبمندمناهماذل
تظاهرفانحدةواكفارةاالعليهليسقالمتفرقهلسلمجافىأنههنامرهنيتظالرجلافى

امرأتهيتظاهرمنلرجلافىقولهشأيضالكانارةاتظاعرلعدأنبهغرفعلعهثمكفرئم
تفييدهابالعكرارخدونلنيةاطألقاصكللىذاحدةواكارةاالضايهليسكمثىلسمجافى

ذالهامثليقولحممكظهرأىأنكلغاالأنمايقولمثلواحدجنسمنالظهاركون
عايماالينوشيأفليسأولموزعرارهاألوللقولاكيدتأونوىمىآخرأومجلالمجلسذلثفى

كيدكالجينلمأاايفتضىطالانحدفواثئفىغررتةحدوايميهااالحدةوارةكةا
ثانيةزتدزمهكفارةلمواابناكتابفالطثاذيةنىكنكارةلثااولؤلوعبالئولمسئلةلىتعااتبا
أخرىةامسظاثركوطئفاناألولمحبالوطءاكتارةاتنرمهمالمممهاوعذتعاذبالتهلينكا

الكفارةولىمتهبالوطءالحنثلماوخانهذلكووجهئانيةعايهكخارةععبداطبنمحتصرافنى
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ايدخدخماراالدارهيبدخأظحدفحكمهبهلذىلهبعدذلشظهارمبتدأاركان
أنأخرىةهيحاثمفحننبدنجولحاأليدخلهاأولوحلفواحدةكفارةااللياليجب
فرعباألونينشنهبرمالكمفارامنهايجبفنيتنهيراألولىلثاااجميناكانتاليدخلها
ادىكفارةفالكفاراتاذلعنبوجاتقدمتكمررالىكفارةبمعنىلظهارراتاكرااناذافلنا

أبوالشيخوقاللىكفاراتاوطؤهاحتىيهفرجميعلهالمجليقولأبامحايهنالشيخفانحدةيا
سائىأجلمنوطعهامنهتنعافانوطوهالهحليححةواكفركفادةاذاأبوعرانلشيخواالحسن

فىولوشرعمسئلةنذولكفاراتسائراالنأبوحرانلشيخاقالهنهاموليالماكفاراتكانا
لظهارالكفارقمناهمحديبتدىفقكتابقأخرىرميظاهيشياحتىظهارءنمعنلكفارها
مضىانوأمااليسيرمنهاذابقاأجماكاذمحدوقاليبتدئثماألوليتمبلوفعليجزئهولعاا

منامسواآلنايبتدئأنوزلهناأصبخلععبعقكلناوفيمايجزئهوفيبتدىءأخمالثةيوها
فىاوشرعفاذاظاهزالحنثمقدمشكلىكفارةاا5قولناباالجزاوجهكثيراأاألولطيسميرا

ابالتعانكفارلجيناوتفارقلصاقاوثبمتألولاحمسقطاألولجنسمنثانياأردفصملكفارةا
ولولىمتكاألولىاالحكهاطأخرىيمينكررتسقاطهافاذاايمنفيهابعدالحنماشراذ

مثلوذلكنشفيهكفارتانآخرلظهاراذالبعدظاهرثمفحنثلكفارقاألودالظهارافى
هذاففىكظهرأماذألنكبعدقالثمفحنثكظهرأىرفأنكلاالددخلتانيقولأن

وايةشكللىالحةيكفرقبلأناليئالمسئلىتنالحذهيرهافوزانوغلعتبمةافىأصبغقالهكفارتان
يبتدكاحدةواتجزئهكفارةجمعرفانهيدأنيرئمنيةنالكذفيفجلفهلصياافييمثرعثملكفيذتجو
ايمايئالظاهراكانكررشبعدذلكفاذاتكريرمافىشرعيمينهذهانلثانيةالرواجماووجه

أبوالقاضىقالسوأظالمذهبكفىاواألولثانيةكفارةالعانيةبيهينهممطعلؤمستأنفه
لظهارقولنابصحقاوعلىابالعودةلكفارةابوجوبقولناعلىمبنيانكلندىلفوالالوليدوا

ثماألولىليمبالعودةماوجبمامانأخرعكمهةظاهرهياذافانهلعودةفلناتجبباافاذلعودة
ظاهوبعدعفاذاشالمتىبههايجوزلهضانهتجبكلليعبالعودلمقلنااذنيقوابلثالكفارةايستأنف

يمثرعأنونلظهاردابلفظأقىمنبمزلةوكاننيةلئاااألولمحوتلزمهلكفارهاافقدقىكافلثمروعا
بافيسملقااالبىمخوهسرأيتوةاعفارةافى

نهألححمجهاقالعلىأيضارةلىكفااأنيهفوفعليهبعدعرتظاهرثمكفزمئظافانوقولهفصل
ليستبهفارةاألولالكفارةمنكفارقالنلظهابىابدلذلكالفانهلكفارةاأتمبعدأنظاهوذاا

قالصتعالىالبهيهطباككفارةهاقبلوانماهىكفارظاتفدمااليمانبعدهامنيأقمما
ويهفنهاحتىحدةواكفارةاالعليأنيهفرليسقبلمسهاثمهرأنهاتظاهرمنمالومن

ثمأتهاميمنتظاهرمنقولهشماسمعتأحسنلكلىقالمالكلمجرويستغفرالله
تعاكهومحظورلقولهذلبلباحةاحدقاليقتضىواكفارةالاعايليسنهيكفراأنمسهافبل

وجوبفقدتقررعليهيكفرأنقبلووطئاجزأمنلكنهيماساأنقبليمندررقبةءخر
حكههاتقدمهامنلكنواحدةكفارةبهواحدففبظهارهالنعليمنهيرهاوليسالىممفارة

يادخكليهاوذألتالىوالفيلكفارهااسقاطفيفبلهالميؤزذلثفاذاوجدالوفىالوطهعلى
لعودقفنكفراقبلوهىلكفارهاالتبهزىءفيهاحالةأحواللتظاهرئألثتابعدوجوبللكفارة

تظاهرومنمالكقال

قبلمسهاثمأثهاهيمن
االعليهيهفرليسأن

ويهفواحدةكفارة

ستغفرعهاحتىيمفرو

أحسنلكوذلكتالصالتا
هتلط
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لكمنلعودةابعدثيةفرلمتظاهزااقأبعهعنوعمممنونالأمتجزئهكفارتقاكحينئذفهل
لوهؤقالالعودةينوىحتىيرظهارالتبهؤئبغلىراجعتهاحلتانأويقوليطلقهايريدأ

ىاليرالقاسمابئاأنعرانأبىوقدرأيمشالشيخبهبزهلملعودهابغبرنيةاخمنكفرابحاثرأكأ
يهفرأالقاصمفياقولسبهوزعلىهذافعلىوسمنونالماجشونبئاذلكلمحايراىواالعودة
بالظهارالحالوأماابناأكثرأفولانهذلدهنانمنحفىسصنونقاالبئولذلكاالعودةفبل
بالطالقحلكنلحنثاأنيمفرفبلاليعبزملقاابنارعندينابنطميسيفقدروفعلكذاان
تقديمفاظأونلهاركذابطالقليفعلنولوحلفالحنثفبللطالقااليقدماليفعلكذاأن

عليفيهفأليقاليكلينهوقتحنخمنعليليفعانلفالحاالنوهذاالحنتفبليوالطالقلمحكمنارةا

مسئلىوالتماعمليفعلنهحلفالذىيفوتهأنالحنوانكاليريدبذلفبلكفوفبلالحقيقة
وليستمجزئةالحالهذهفىالكفارةفانيوجدالوطءأنفبلالعودةالثانيقاذاوجدتوالحالة

فبهاولونصرعمحفارةاأوماتسقعلشكنهاهـطاقهامالوقالوألثمهبكسملقالابئ51بالزهقروا
ابنعنالموازابنوروىنانيةكفارةابتفتضبعدالطالقوجهايتزأناالبانيهاعنهاسقط

أخبرقعبدالحمابنقالأوطلقهاماتواالكفارةكمتهلعودةاعليأجعاذاانهعبدالحم
وجوبيعقررفهاصالةافالعقبعدالوطءالثاوالحالةهسئلةأصبغقالبهمالوعنأشه

أنقبلفيهاشرعولوكانالعليصكفارةااضراجأوطلقهاكمهلوماتتوكذلكلكمفارة
تماههااأوطلقهالىههكوت

لمسشىاتقديمنلمحظوواقدأفانعلىليلدراللهيسعنكلهاحتىيهفروويهوقولهفعلد

شلىهبمنهمماتقدملىتعاللهيستغفرابليمهذلواليستمنيتوبأيخمبكنارةااأجل
لقاسمابناذلسقالهأرادلتانجهيؤدوبينهاهوبينلسلطانامجولأريهفروتمنعمنفسهاتيأتإلرأة

نة4لمد1ؤكنهالألدالدعحمالفهعنهوالمهوالمحظوأرادارتكلووجيانهالمدونةق
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ثمنساثبممنيالذينيظاهرونوتعالىتباركاللهفولفىفالئهقالالتوفيتاضتعالى

امسااعلىصبهمعثملهمرمنالرجليتظاأتفسيرذلكأنصمعتأواتالودفلماقايعود
كلىنهامرهدمدفطاعولمطلقهافانعلععالكفارةذلفقدوجعبتعليأجعفانابهاا
طفركفارةحتىسهابلملثوبراألبعحؤلتزفانقالعالكعليهكنثارةفألواصابقاكهامساا

االهاءعلىالنمماءواقعقالمالكنساكهمهنيظاهرونيئوالذعزوجلقولهكالمتظاهر

فيذاعامنسائموأمهابقوقعالىذلكعلىواحغوالسرارىاتواالماءالىالحراؤ
لسرارىواصاتالىو

بعدصبهمعأنالعودةتخسيرذلبعنىماالنقالاوالماقاونيعودصمجلعزهـلهوةفصل
غإللرذلكممنهوقدتيلابكثرأأالموطأوعليهكرمفىفمىاهاهذاصابواكهاامساالظاالرعلى

فذهبمالكبماذإتتعلقتارةالالعاالءاخضلفوافىأنطناوأصلعالىشاءاانكاممنبينه

بنكستبهبمجامدوالثورىوظلودةلهمااايجودالظينبشرطثاءادأنهاتتعاققالهظم
يعودونصممنسامنيظاهرونوالذديئلىتعاتولهمانفولهضلىوالدليلخر3شرطونظهاردا

بنفسانماصبهبقاللعودصفنواثارلىكفارتالظافعلقيماصاأنفبلعنزنجةيرلمافالوافشر

اشطاقانرظاعرافتينكانصعلىعلمقمتىالحمالنالنحمخايففقدهـدةلاونلظهاردا
وجوبفيشرطانالوصفايئلظاطرأنافاجلدوكانلخراوشربعلمأممنلرنماثبوحهكلىقال

ماءلعألاافاختافكالظهارلكطارةابهتنعاقئسرطقيالعأنذازتاةمسشلجلدا

نيةوالثاامسااعلىلعزماالروايضينحدىادفايبمأبواقااليمئميخأقوالذددثألنةفىولمانمث
فماحدواافرادكلأنعذاقولهضىجميعاويكضيناألهيوطأااكرفىوقدذااوطعلىزملها

النمساكاالمعنهطلىجعانآلككنميهماعندعرااالوليدرضىأضحلقااقالعودةعليهبالعزم
يخوىأناالمساكعلىلعزماشرطمنيطأوليسأنلىاكبهامسااعفقدعزهاضااهـطاعلىعزممن
قالاهـطءاعلىالعزميأمااالمساكعازماعلىنلكهاسنةامسااهـعزمءدمابلأبداكهاااخ

بهواوطءاهونجسلعزمااأخرىروايةيرهكلوالجالببنسملقاأبواتماعنروىلخاحمدبئ
فأليوقعهلطألقاإيفاعفبهايمكدةالىمانمنيمضىأنلشافىاقاللمىوطاواكهرىنلحسهاقال

رقبةيرلمثااللوافرونيعودثممنسامنيظاهرونلذيئوالىتعاولهةحئانقويهعلىللدر

ووجههلةبالظهاربعدايقاعتكوالعودةاأنعلىذلكفدلهلةاضىتوصمبماساأنلصمن
مااوإماعزملمظاعرافعلمنلعودةاتكونأنيقعضىاواألماونيعودصملىتعاوعوأنماتولهخر3

حذكفارةانلمعنىجيقاهرومنلظااعنولوعدفمطالقوقىكاكمالجحكىزمحونأنإماوغبره
انقلنافاذامسنلةلىبالتمتعالبناككالرةذلكأصلاالبئعناخروجويتأزأنيخجا

انمانقولهعلىوالدلعللظهاالفظاعادةاملعوداأنلىاوذادفذوتتأخرتنقدمةلعودا
أرادفاذازوجتهبمكرظهارقتضىظاعلرانوااليئبدخالفةااليمانفىكالتجباخارةلىعا
ذااوالىكذلكذاعادفألنيفالعذمشلوفيحرملذى1لوطالىاوارجغحماقىكفقدعادستباحغاا

ثممنهبةلتوؤلمأظهراكانابخرألعثربعادفالنولذليقالليهارجعثموحرمههحدقىكهكان
رحبهلماالوليوحبهلمفاالاالولالوجبهارةاغحاالرثانعايوجبابالظنيلتاليمولوعأارجع

سنيظاطرونلوالذينئعاقولهانبنااأوقدقالبعضؤاحدلقظاومعنىجنحهىمنماالنهلىلثاا

بعمنتق17ت

اللهفولفىهالكقال

واإإينوتعالىئارك

نسائهمهنيظاهرون

قالقالوالمايعودونثم
ذألنأنتفسيرسعص

أتهميامنرجلائظاهر

ااسماعلىصبهمعحم

عليأجعفانواصابتها
عايوجبتفقدذاث

ولمثاطلوانةالمحثشابى

هنهاتظاهرهبعديجمح
واصابتهااامساعلما

قالفالكفارةءلميه

بعدجهاتزفانمالك

يهفرحتىيمسهالمذلك
هـالمتظاإرةكة
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اناليصحفاؤابعقأشهرفاأرتربصمنسامنيؤلونلذالىتهفولهمثليعودوتنسائهمثم
تقديرءاألخفشوقاللظهارااعادةبالعودةيرادأناليصحااليألءفكذلكعادةاهنايرادبالفيئق

قالواجيحاأمنأعمللهوالماقالوارفبةيرفخرونيعودثممنسامنعرونيظالذيئوا
الذاولعقمابنفسبهاوجويقعضىعليهدةلكفاذلفقدوجبشاعلىأجمعفانوقولهفصل
يخرجبعدالحنشالذمحالكفارةكوحوبليموجوبامتفرقاخبأنأحدهامعنعايئمجتمل

الالتىالوطءكالطيارةاستباحةفىشرطاطونوانماالمججمبالعودةأنوالثانىاالباالداءمنه
هالماعندروىوالستباحقذلكهصحفأومسأرادعألةمنعلىممألمجبواههالنفمتبهب
سالةأبىفيلعزيزوعبدامالكقالعبدالحمبئللهعبدازعنلمواابئففىكتاجالمعنييغاكليدل
كمتهذلكعلىأجمعوالوطءفاذااالمساكارادةانهالقالوادعودو3سمانهاللهقولمعنىان

الربرفىمالكظلي

انهأمههمتظاهرمن

فعليابهيصيبهاأدآرا
يطأنفبلالظهار

اليدخلقالمالك5

تظاهايألءفيالرجلي

مضيهوأناال
تظامنأخيقبديرال



95

عنوليكففألنحرجمهموالمجدمايطلصياماواليقدرعلىكبدمايعتقلمهظاهرالافيمالكعن
وررضرهضريتببنأنأحدهاأحوالثذانألثةفئايريدوالحجبهيهفرطبهلمحتىأهله
يارراآلةالمدطولايألءالجليبفأليدخلوالعذرهضحررهاليتبايئأنلثانعةواااليالهعلعه

االيألءلأفىكماقولايامسنلىيالمجلةعلياالفأليدخلعذرهيتبينأنلثةلعاا
تأؤلبعضلمولامجساببرىئمرهضرامنلناسالمولطكندمايهرىاأجليبتدالهلمدونةاففى

لتظاهرولذلكايوممنجلهمحدأوفىكتابضررهيتبايئيوممنجلأندضرساالألعلىصايئلقروا
نصرحفىوقدبينتهالمدونةفىقولينالأنطسندىوالذلمدونةامسعلةالخضصريىبعضخصرا
لريرعناكبنيطرالقرجأليطسحعانهعروةبئهشامماللنصأعلمواللهلمدؤلةا

يبهزئهبيرالىبنعريقفقالأىكظهيثىىماعسخفنكحهاعليكاامرأةصهالمرأقال

امرأةأولأىهذامعنىدينارأرأيتبئلعيسىقلتلمهمقفياقالشلرقبةتتذللعن

ذأخوقوهومحنىنعمالعليهذلفألشئبعدوجنرنثمةعهاريعتقفانهاعلهايز
يبهزئواحدةكفارةاالعافليسواحدةةفىلهةنسمتظاهرنهنلةممنزمالكوهوقول

امرأةكلثحتظاسمرمنانهأرىولكنىاخذبهستللمءنانعناقععنصكيفييحيىيتهالنبهاعن
بناكتابفىومثلهمرأةصعنكفارةيمسهاأناقبلكفرعنهمرأهانكحعلهافينكحها

وجهايتزمرأةصعنكنكارةتلزمهفانهأىكظهعلىىوجهافأتزمرأةاصقالزفجنلمواا

وجهاعليكأفئمرأةصقالكنلموطاامافىمملسملقاابنابةودمنمالكعنلعتبيةاوفىأبدا

وأحملتمأعلمياحطواكفارةذلكفىبهزهـأىكظهـعلىماعشفيى

لعبدابىظها

يقعيدانهمالديرقالنحوظهارالحرفقاللعبدظهاراعنثابتبناسألأنهمالكص
مهأحوتعاقومهلىفىهـلعبدكظهاراطظهاراانكاقالوهذاشهـاطعلىكايقعضليه
لذينيالىتعاولههذلكفىواالصلالحرعلىكايقععليهيقعنهامن4آلامالرحمهمافسربمكلى

األحرارابايئهـقيولماآليةااممايأنقبلسرقبةفريرلماتالوايعودونثممنسامنيظاهرون
كااآليةوالنحاطباباالظهارلأفىمنليسبالعتقيهفرالعبدلمالمانليؤوالصحوزانلعبيدا

شهربنصكيامدبهلمتتعالىقدقالوألنهلصياماعنلضعيفممرالمهأفىدلكئايقالزاالصبهو
وظهارالعبدمالكقالصثابشباآليةهرينءمحهخالرقبقفيصومبواجدوالعبدليس

يريدانايلزههواجبظهارالعبدعليهانقولهشنالظهارشهرالعبدفىوصيامواجبعليه

الحرألنحملسيامراقلىفىحكمهبدأنيرلظهارشهرانافىههوميياوقولهحكمهحقهفىويثبت
مالىكخاراتكسائىابيدلوااالحراريهاحميستوىلكفاراتوالكفارةاوجهعلىصيامه

لحجرافأهاالوالءاليثبلهانلىلثاوامالهفيلمججورعليهنهاكادأحلوجهيخماحقفىفاليعبتلعتقا
فهذاعلميهالمولىنفسهكالسفيهلحقجرعليهمجأنمماأحدضربينرعليلىالمحجوعليموان

وايةرمنلعتبيةاففىذللبنافىأحافاختلفبهعليهصبهبلذىاوأمالطألقالظهاركايلزمهايلزمه
لماالرأسلهيهنلمملياوانانكانوليهذنبغيرايعتقألهأبوفياسنءناطلملدبنعبدا

صاهاماللهيهنلمفانماللهانكاعتقااالالببهزئهبةزالموافيصبغأوقاللصيامااالأصبله

مالئحنعنوحدثنى

سمحانهوةبكلامه
يرباكبنعروةرجاليسأل

أتهصهيالقالرجلعن

عليكامخحهاامرأة

علىكظهرىفمتماع

براكبنعروةفقالأمى

رفبةعقذلنمجزئ

الظهارالعبد

هالكعنيحيىحدثنىبم

عنشهابانسألأنه
مخوفقالظهارالعبد

ماكقالظهارالحر

يقحعليهكايقعيريدأنه
مالوظهارمحتالهـاطضلى

واجبوصعاملعبدعليها
شهرانالظهارالعبدفى
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رأىفاتلسدطانلمحاذللشابرفعمالكعننافعبئمحاورورفهوضالألصومامنواليثنع
وال4أميابيهةوبينهذلخيرافرقوانرأىبهاطفررفبةأهاألعطافراقمنخيرالهالعتق
محببنافقوليبالصومكفرهوبالععقلكمفارةاوليهيرلهلمزانلمواابئاقاللمدنيهاومنيصوم
اذنالىأدايهمحامصرليسللهاحقوقمنبالمثرعبهوجوهاتقررانكاأحدولأصالنعليمبتى

الونيمنعاندالثاوالوجهعالهكزكاعنهوأجزأنفذاخراجهأخرجعالمودعنفاذاالو
ماللثلولصومالىازاالنعقالجوافىوفبةاعدمهقاميقوملنظرايهنوجهعلىلعتقامن
النطرلهبوجهايئكايصحالحقهذاوجنالخركانلمالذلكفىلنظراللملطانانعليبنى

لنظواممالهالرقبعاوجودخلصومالىااالنتقالاليبيعلعتقمنالمملطانامغانايكلىأرشدءفي
إذانغهفىالنظرللولىانعلىلموازمبنىابناوقولعليهلطألقأواضنهالخقفياالهيأرشدفى

والمحجووأماهسئلةوملكالىافانتقلالىقبةعدمذلئحقامقاهمنهمنعذاواأومنعهلعتقا
انلىوالثالسيداحقأحدءينلمعنيبالعضقالككارةالتجوزلهيرهكالعبدفانهغعليق

أذنواالغتقاليجزئهلمبسوطواالمدؤلةفىمالكوعنعنهلععقاوفوعمثنعاليعبوذلكاوالا
الوالءألنبالعتقيكنهرالالماجشونبنعبدالماكقالؤتالوالءلهألندالبهوالسيدشيهله

ففىالأميمنعصنهأنلسيدكلفلصيامافرضهوانلعتقازلهفاذافلناالجومسعلسيده

وعلهخدمعهفىمأضرذلكاذامنعهألصلهماكالقاسمءتبناوىرالموازابنكماب
ليسوقلماجابنوقالذكعلىواأجبرأطلىبينوبينهليفرفواصمدوامماوابهملميضرذلكوادا

لوشاءسيدهمحالالمدنيةفىدينارمحدبنوقالهعلهؤبهوادأضرذلثالصوممنمنعهلسيده
مايضرنفسهعلىيدخلأنلهنفسليصسعلىأدخلىعنىانمالكوجضولحلنافيلهيأذلم

يهنفلمعليهتقدفلثذاصومانلماجشونابنمحولوجهواآلدميينمحتهؤق6عدفىبسيده
منعهلسيدهيهونقدملكهابالنكهاليتىاحلنامأحهنهذاوألنمنعهكالفرضلسعده

حنونبناكتابففىبهأضرذالاذامنعهبقولطماللهقلنافاذافرعبمالهاالبمايععاق

ناهوجمذلهاصوخفالوعلصؤلحلىقوىفانمنعهلهلمبهنلخراجايؤدىانكانهالكعن

صيدهنعهانلقاسمابنالصومافقدقالامنوسوغنالميدمنعهبعمليضركانفاذافرع
أحبفالحياماالطعامفىعميدهلهأذانلمبسوطافىمالكقالأبرأهاالطعامفىلهوأذلصياما

جوابممالكىألىواللصياماأحديسضطيميطعماواليىذماءأدراللثاسابناسالمنهالث
الكحومعلىاليقدرمأنمعناأبواسحقالقاضىقالاليهأأرادكنارتهلىولاالوءكاالمشئلةفى

كينلمساالىجهخرأنفبلصيهالسيدالضحرفألنيسخمشهوليسجزئهاالطعامفيقول
هاالفولضلىمنهمنعهلسيدفعلهفىبيخرالحومأنذلكمعنىأنيهونعندىحتملو

االباذناليصومنهابهيريدأنيحتعلوفيهلهيأذانأفضلتلصيامفااالطعامفىلهيأذو

قبليتثولهلسيدأناليقدراألنهفيهيأذنإنليهاأحبصيامفالسيدااالباذنلسيدواليطما
وفياذنهعنوألنأللوشاءرجعونجالمارتاوقالانفاذهقبلبنهلالمالازالةيفدرخلىوانفاذه
جدمايطمواهـكااطعاموالالمتظاهرعتقلعبداعلىليسديناررتيمبراامحدرنقالالمدنعة
االطعامالصخرجلسيدااذنالماليطالمابسوطفىونالماجابنوقاليصومولكنثويه
ولفظميقتضىكبرمستقرالعبدمالىريدأنأبومحدالشغقالكينلمسااداالسيدااللهمن



انمايقتضىعيأملدالسيدأنيهونملكيوجبقرعلعممملكمرمسكاناذاالنلرهذاغ
إبقوابةوجرميدهمايمناليمايفافلىاليملدانمابالعبدانهذاجشرنالماابنفول

اذداطقهنولمميدالنهاذغيراىيرامعنىاالطعامفيوليسملدطيطلعبدياانسملقاا
العبدقالمالفىصدمناههاتججشونالشالبنجهووكالصومصازفيمالسيدأذن

دخللمعظاهرثنهارقاصعالوذهبيصومانوذلكايألهعليهاليدخلانه7لهامريتظاهرت
ايألءعليهاليدخلالعبدانكاظلوهذاكاصيامهنرغأنفبلااليالعليمطألق
أيلرضأفطرساهيافاشهرانااليألفيحلىوأصياهمحرانالنوالباقوقيفلظهارابنفس

منالقوليهـذاهذاكلىااليألحلأنيضربماوالمجوزالكغارةاتمامفبلااليالهحلأيقفى

النومافيسيدهصلهولوأذااليألءبوجهجلأاليضرلمجلهانهأحدهماوجهينغلمالي
اأحدأعلمالغيرافغيرطذالموطأيقتضىافىمالكموتعليلااليألأجلينقضىضىالينقضىصومه
بهمايعتذربعضمنهذاانأرادولعلىلعفسيراهذاواليوجدلمالدعلىبذلكفالبناأصامن

مانضربهالنديمنعصنصعيدهولصوميريدالعبدادأنوالثانفسهعنااليالجلأرفعبدفياله

مالأليدخلعنسمالقابنومحاسروةأصخبمالوسلعهااليدخولللعبديمنععراذلدفى
عذرفهذايضربئفيهبأمرالملكياماأحلىيمنعهأويقيدأاليرمفعاراأنيهونلعبدايألءاالاعلي
هنهامتنعااذاالكفارةفىبالشرعنمايضرباحلاألذالنفعنى7يهميفعماوااااليألجلأله

صبغهأهيبالصعالعكفيرفأثناءذالأعالللهميعاألجلفانمايضرسلهأعلهمنعسنذااوكذلك
كايرلجوانماحوصقبلهمنليسجمااليالءالنهعليهيدخلضرراالعياممنأعيرمنعفلم

أعلملتوالكهعبداليعتقبتركالحرااليألءعلياليدخل

الإلخيارماصاءفى

اقالتاالمؤمنيهأشقأمعيمحدعنبنلقاسماسكنوحمنعبدالىأبيعتبنرهالئنص
وقايرسولفوجهاأعتقشيخرالثألشأالسأناإحدىنتصسنننالثبريرةفىكان

بلحموالبرمتفورليعوسلمالتمالتمصلىرسولودخلالوالءلمطأععقعليرسلماللهصلىالته
بلىفقالوابرمقفيهالحمأرألمليهوسلمالتاآلكصليرسولفقالالبلتادامنوادامخبزاليهفقرب
علالقهصعليالقهرسوليدقاللصدقةاكالالتأوأنتبريرةكلبتكدقلحمذلكولكمنانتوليارص

يدقىنألشسننبريرةفىكاعهااللهلكالئشقرضىقوشبةوهولناتبىجوعلبهامدقةوسسلم
طذامايدلوقىريرهبهانحتعةكانهشأسباوسلمكليهالىاللههارسولمثمروعفسملمحنألثة
ذلطوناللعاالءههاونفكنهمارضىالصحابةبهعتبلاكاماألحتحنكظأسبابأنعلي

هأوتعدالمحنهيباخعصاصمنبهتعلقبدنتعلقهوجوأوخموصهوعومهالحممعنىلمفعلى
واستدامقحفظهاماألححفظسلىوفيصكو
وجهاومعنىزلأعضتيرتاالئالتالسننحدمحااانلتللفقافسرشقثمفكل
رهالخنهالتمرضىعباسابئممصغيثكذلروىااعبدازونأمهكانتااذلك

كانذاذالثقافارققوالظأواوجعةالىحمكللىلحسالبقاقىشكلليعوسلمالىالتدرسول
هأميااليباالبأنصةوجينزلعبدأنوليسلرقاوتبةمنرتبقأرقعيةلحراالنوجمكلبداالى

العبديعظاهرفيمالكظلا

اليدخلانهأتهامىمنا

انملووذلكايالهعليه

رةصيامصاذهبيصوم
عليهدخلالمتظاهر

أنقبل8االدالطألق

صيامهمنيفرغ

اظياراءفىماأ

لكماعنصحيىحدثى

عبدأببنربععةعن
محدبئلقاسماعنلرحمنا

االمؤمنيناماعائشقعن

ثألثةيربرفىلتكانقا
احدىنتفسق

أععفتالثالشااالسأظ

وقالزوجهافيلخالبرت

التمتليهملىابتهرسول

أعتقلمنالوالءوسلم
اللهصلىلتارسولودخل

تفورلبرمهواليموسلملتا
خزاليفقوببلحم

نماذلبياامادمنامواد
علههاللهصعلىللتهرسول

لحمفهابرمةاألروسم
اللهيارسولبلىفقالوا

بهئصدقذلطمولكن
الألصوأنتبربرةعلى

ابتهفقالرسولالصدقة

هوعليهاوسلملتمكايملى
هديةوهولناصدفة
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نسائصساويقلهكانتسنمةالعبلموجفمافئلهالفارفتهكبدآلنأاطلعشكثمولوغرطا
نقصهأنتفارفاالهشرثبعهابلطريةارفاذاكانشرقيقاهثلهلهاخيارهاطنالرتبتمفي
فقالمرةمالصفيهقوفيفقداختلفمدخوالبهاكانتوانمهممثلىمعهأوتقيمرتبتهاعن
فولهالمدنعقأدلكتبوفياكروألمدؤلةافيالذعذكرهذااالواحدسانفستطلقأنلهاليس
اععقتاذاماللثقالمجيىعدفيعنديناربقلرزاقعبداروىثالثكالئرمنأايقاعااالول
لهاليمسوقدظليىعدبئقالتطلعققواحدةكثرهنأنفسهالقأنتاالتحهبدكااألمة

ثابتأبىلةرمنلمبسواوفيذلكلهاماالالولبقولالقاسمفيادينارقالبئقالكليهىذلك
عليلقمحاقأبراضىلقاوابتأبوئاأصلحهممالىولعبداطالقذلئجيعلعمثنتيهناللقاابنعن
ىعدإدفاالطلققبلمينةلالاليانهفولهفوجثاءالتقغاللقوجهاسعاثغاسنبينمائالثالقولهأن

طلققبائنةتكونوجبأنكانفسهبهللزوجقمائملدحصلولماواجباألزنحعمهوحكاالطالقا
عراوانبأللنحواجببالشرعاالواحدقرجعيقوالطالقنتلتميكددالطالقنتولو
نتوالعددالهاانتفلالطألقلبهااانتقللماوجةالىجهةلثانعقأناوايةالرهولعوضاعن

لقةطلقانماللشانهوعكنرجعفرزيادبنأعذاويبايئالثالثجهقويففكيلفها
ااذللئكللىفدلبالثنتعليهمجرحمافلمطاباظمنوهوصاطبأملدلنفسهااأوطلقضاسا

عبدفطلقهاثمنشختلمدنهةافيمالكعنلشيباقاصيىبنمحدوىروالتبياالبالثالث
يتينوارسملةلمافيفعبعمانتانعبدثاطألقفغدبانشمنعالننفسهااختادتعدشفىأ

موضوعاكاناذاالفظاذالنومعىكانواحدفبائنةنفسهاوالنيقاالمحدوواختارتقال

وفىلقطاأنتالىوجولكقحدةالواسقتضىطألقهافانلثالثابهيوقعأنعوحدةالطلققاو
وسيداهمامسااليئنصرانيينجاناكوكانذااسسئلىبفسخوليسطألقانهالمبسوط
ستباحةابالفرقتعنتعللهكانلاللنعمباالنقوالموازيةلعهافىمهبأقالهلحكمهماكاق

قالانهبغأعنروىواالسالمحمعلىفابرىفىومسمبينعاطكاينبملدااألمة
نياذاهسئأللماليعرضوقالوأنكرهاسحنونالسيدنصرانيانلولمثكذ
لكووجهلىالعتبيةفىمالعنالفاممبتارواهالخيارمخمبدفلهافأعتقتاألمنصف

هالكعنالمبسصوطوفىمهعالخيارلللىفألخيارلهاالرقمنشعبهفيهااألهصابنمحمهاحمان
يةالحرحملىانتقلتاعتقهاكلفاذاجميعهايعتقبعخحهاالخيارلهاحتىلعبديعتقامختاالمةفى

الخياراذالهانتهابتبقادتكتاأوهسيدهمافعتقاولدتوفىأوأممدبرةولوألسهالخيارلهافثبت
بمامالخياروجوبمنماقدهناهذيثووجهلمبسوطافىهالكعنلقعنبى51واالروجمكبداكان

بنادينارعفيايقكيسىرواميثيةلعضاففىحيضصالفىاألمةأعتقتفانآلهسئلعتقا

ذلكلميقطحستطأقبلالزوجفعتقاأخرتفامضىخعارتافانتطهرالتختارحتىسعملقاا
ايقاعهأضتغايمنهالمنعاشوجلميهناوفىالخيارلهاقدئبتأنهذلكووجهخيارها
اذاماللثعنلقعنبىايةروامنسوط11اوفىخيارءاعلىنشبافيهوجيقفبالزالرصىلمشرع

يعتتاحتىلمتخترذااالخيارلهاوقالخيارعاوجهابطلكأقيبلغهاحسىلعبدفلماأعتقهتمخت
كنوعةالحائضأنبيهماالفرقأنبهونصكعانلوروايتينعلىأنيهونهذايحانلوزوجسها

خالترتأوانفممىخزتاأعتقفقدمتىلتعبدظتحتأمطهنولومسعلةاعلتوابالمثرع
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لعثرورشاالحرقؤافيهالكعنوررىذلئبمثنمالليسيفأشهبمكنررالعتبيقمنافنىصهجى

هماالمفرةذللطاقالانفقداخالترتخفسيذلجىهنشيافعلفولمتىدتلتمملنكهواافي
االمةماالنأشهبمكلنيةرواعلىتأخذبشرطهاوالحرةاالمقتعتقيغلفرقالمافاموالشئسوا

مماعلقارلخياااقدنبكنيختاروالحرضصفضنمجزخهارهالمصختارفلذلكليسبصفتمن

بوجودتلدولميعلقوفوعيراخمنتأهالاجعلحسهبماكللىقفقدأوقعتكصوطصفةنفؤ
وفتفياليهاذلكاجعلالحرقااالمغيرةفولووجبهاوفوعهوانماعلقالطألقالصفئايقاعها

لكفكذفبلهلطألقااليصهوقوعلتسرعفواألنكاحالىوجامنيوجدبعدأنوينحصوص
ذلفاقبلهفليسلعتقااالبعدوجودذلكمماجعلالشرعامقالناال

بريرةذالنمعنىأبمتقالوالءلمنوسلمالتهكايلتثصلىاوسولاوقال01لتألاولهارضىوةفصل
دوأرالهااواليويهويهاترتشأنضهاآلكاخكالئشوضىدرافابنوهاللكابوهايخأهلهاكا

ثعيغلبالاشتراطاوأبطللبيعاليوسمالقصلىلنبىافجوزاوالمويتئنوايبيعوهاأنأهلها
بعدنبعنهاأمولعلىندناوانمايصهذلأصتقلمنالوالءوسلمالتعكايصلىالتلرسمكالالواله

علبهامنماوجبأداءقدجمزشصبريرةتكمونأنذلكفنتعالىشاءاقانبةالكتافيكتاب

منوسمالتعكليصلىأمربماووجبيعهاازفلذألالرقلىعادامنحمفىاوصارتنجو
ترىكاليمدالمئموايهـترتببالعتقكالهؤئواالبيعكايتناولهليسالوالهالوالءانشتراطاابطال

يثبشبعدمعنىاشرطمماالوالءفااشترطومنيتناواالشراؤهالتىوهىرفهحيافىهالعبدمادامنافع
مماياعقدالبيعمايتناولهاالستثناهبناولكملعفدالافىستثنايهيؤراولمشراؤهالمادفصحوال
يراشبيحهماالمأنلىغحفجنالعاالاخقلفؤاالبعداستعفاءالمبيعمعنىأخراليعبتتناول
حرامافيكونأصلهفىاليعوارثبضكلحليسمحدقالدخليوانيفسخأصبغعنيةزلموااففى
مالكعنذلكبلغتىوحلناويثبتالثصرطبسفطأنلىادأحببالنرطالميرامكالدقعوا

ياننهالنفسهاالترضىشترطتحكائشةالوالءاانالحديثهذاعلىتكلممنبعضوقالوالمغبرة
عنىبقدتكونمالملىالنلهمشزطياالوالءأىلهمشترطىواوسلملعهآلداصلىلنبىاقوليمعنى
الذالبهاعنيعدلبهوزأنأصياالعلىرمالاانأحدعاوجوهمنحنهيرممقاالذىاذيعلى

يشترطولمابالرصالوسمطمكديهصلىذلففالجرعنزوسلمدياطمصلىانهلماوابدليل
نماواأحقاللهباطلكتابثرطهفلتافىكتابليسشرطاشئرطامناللهفىكتابليستوطاشر

خطبوسلمالتممليهصلىلنبىاانعائشةأبيصكلنشاهاعندثالثحاروووجهأعتقالوالملن

كدرووأعتقمالمنلوالءاممااوالواليافألنأعتأحدهميقولمنمرصالمابالفقالذللفى
أهلهالتععقهافاليةجارىتشتردشكليهشقأعرأرابئللهعبداعنناخنلعمايوسفبنللها

وهذانصأعتقملنلوالافانذلداليمنعكلموسليالقصلىارسولفاللناهاوالأنعلي
أعلملتيايلولتأالكذمنعفي

كانوماالحمبابدمملىؤبلحمتفوولبرمةواوسلملياصلىلارسولودخلوقولهافصل
مدخرايهونيريدمالبيتادامامنامدياخزلياففرببالغليانتفوبىصارمرققحتىمعين

انكارلحبمبرمقفمهاأدالموسلمليالتصلىمنهاوفولهديعدميمواللملحيالسمنلبيوتكاافي
يقدميهنلموسلمكلماصلىنهاعلىيدلذايالحموجودامعاماالدمنالحبماونليممادالتقدبكهم



عنهالثعنوحدثىه

عربنعبداللهعنناخ
األمةفىيقولاتهكن
ثفتعضالعبدتحتتكمون

اماايخاراالمتاالان

مسهاوانسهاقالمالكم

جهلتأنهافزعتصيجها

والاتتهمفاالخمارلحاأن
منادعتبثاقكعدق

بعدوالخيارلهاالجهالة

بمسهاأن

االدامسنماأفضعلاالنسابئكلأالقخكللىيملولطعاموااماالدمنعندهيهونهالأففليعاالا
بماتعملونلىاواعلواصالحالطعباتامنمموااونم3ئيذلاأيهاياتعالىلغولهلورعبمناليس

يربماوجوهوجمعنبهااليئارفانبعدذلمممبهقوامنلمكلعباسالمةفىمماهوالىرعاالنعايم
ابراوجوهاوجسنمنعكللتوسعهوالعيالاانفافمكلىان

اصدفقاخبارلهاالتأصوأنتبريرةكسليتصبقالتمولكنعلحميارسولبليوفولمفصل
يدلكاذوبريرةكلبكاتمدوحذالصدقاكلاليأنهوهواليهاتقديمهمنالذكامنعبالوجه
بووبلعدؤاأصقىكهكاعهدمنهلذلكبههولوعهمصنهامساؤاالدعلىلفضلهمنهيمتنعلىيهنأنه

بةلمستطااملمطااذبهوماتلعادةابمكلنلخروجوالمطمافىلسرالباباهذامنوليسبه
كثراألوتاتأعلىواأللوالطاالداموجمعادةاعفالخارجالسرفالىزذالثوتجاوالمعتادة

ألوثأشبهأوماتوايمأوالنادرافيففىاالدامهعبوالبأسىشهموعميقمامعاناسصاجقامع
اهـاناأللسرفبهزةحداالىوجالخررعالوبالتفىذلكهنيهرهوانماعيدأواتجقاعؤحتانالا

ؤللشطندبهوماحوأقببهثيراألنكالنشيهالطيباوضحمنالمععادةالوجوهعنبهاوجوالخر
ساةلمواالىامروضرومعاشهموضميقجقبالناسالحاولز

صدهضةاليأصنه31وكلليهاآللىيريدوهولشاهديةةمدةهولهاوسلمكلالتصلىوقولهفصل
اشتجلكايأممن3ليهالتلىهوأوكانمحاللقبولهاوسلمحكاليهاللهصلىفعلىهتحدتهااالأخربم
يهديعالمجىازأنبهاتسكدقكنوصارتبعدعلهابلغتافاذامحاببلىغهاعسدققفهااامليتأن

ةميبهماتمدقواهـكانددقةاوجهاليعبغيريصبرحامنعأوأويبيعهاعليهاقبفهاوتصدقمنيا

االمساإلننبالخسالفبلغنهمايبيعصنأنعايبشئذاتمدقلفقبرااجزلماسأبدااصدةاحمنبشله

راليهوتمرضمورثداحكلنلغنىاوالميراخفيرحهالهبةايبعغواجمالىمممدةسةاحبمعناتنتقلا



لم5ال

النالاوهذراالوالخعاقتحرلملخيااخاالهلشااتهافزعتهسهافانوقولهفصل

حقفيالنمرجوعلهالتصدفيالحقذلكسقاطاهرهيوجدمنهاماظالهابعذأنمجقالجهلادعاا
اسفطته

اوفدسعتقالأعلملمولوقالتبالعتقعالهابعديديرسهايبعدأنوالخيارلهاوفولهفمل
عالهامحدماألصلانؤلكوجوبذلداعالتبينقامالمتقمةهصدةخهاالموازابنافقكتاببعده
بيرالىبئعروةشهابءنبناهالئعنىصمدعيهلىبمجإطارئفأصالعلمعليهامنومايد

قالفأرسلتيومئذفضفتأمةدوعىمخشنتاابراءأخبرتهزلهاعدمحيقاليبنىعوالةا

انشيأتصنىأحبأنوالرافيتئخلشافقافدعتنىوسلمالتمكلليهصلىلنبىاحفصقزوجاك
ثمقضفقلشطوالطقااألمرشئمنلكفليسهسكفانزوجكيكسكمالمبيدككأهي

عبدتحتنتبرابمزلهايقالعدىلبتىموالةانقولهشمئالثاففارؤلطالقائمالطالق

رعنمقولذألخإل311ؤكحبموالةالتوصفنهاوامةألخكهرالموالةاأنعيومئذيدلأمةوء
صتغنىالأمةاينكوخموالةنتلعبدولوكااتحتنتيومأمةكانتخهاوذكراعدىلبنىموالة

بالعبوديةمماوصفشزوجهاوالعبداتحتكانتيومعدممطامةبنىهوالةبعدقولهيقولأنعن

اعمدوجهاكاننمتعلقلعتقبالهائبتالذىلحماهذالمحأنلتشيرا
أعتقافألامنموالةاباذألبعدومعتهتقاابذاكولعبدامختفعتقتوقولىفصل

ذاوبالعمقيرلامناالبمائبتتعالهاوععلمقعكليهداصهانياوجايهاحفصقزاأرسلتتتح

ويعالهعليهينبههأنبهيعلملماذايحويكليحفىأنيكاحقالمسلماألخيهعلممنكلحم
تقصدلماواوفضاهاحنصديئميأيقتضىتصشىأنأحبراوالدءبرتكاوقولهافصل

ئبتىأنمخببلرقوأنالمخبانماأعالهاتملماصبهبممالهاعألادتالمححنواوجدأذىبذلك

انذاكصضىفازوجلتسكمالمبيدككأهيالهااتمهافقابحأصلقاخموجيةاكحمعلى
افاذايارالمتناعمدةممهالمدةاخيارلهاالنذلفلومابعدسهالمحامايدبحاأهيكونمدة

طلوجبأنعتقهامخضبدتسكانرلماخمااابماالفيهثبتالمدةالمقدارمنذااناالتبين
فالفايسمسكشفانشذلشابيةصملهاوجالىمالث3الىيرجعوبالمسيسالخيار

شئهياأل
حدىاعلىهاتلناهئلألثايقتضىهنمارطلألقاحملألقطاحماطلألقويولهانفاضمىافحل

فبهايعقدأللمأنهإيقتضىوهذالنألكتهماطلرقاومامحتاحرةكاسالىوجطماانيتينالروا

المبسووفىمنهتبرحهاحدةواطلقةآلاأتفيجىواعليهاالحتسبتاقيهالهواوتقدمطلوق
طلقةلعبداطلألقنصفألنبمألثمنفقدبازتنعطاغاثاعتقماخمثمطاقأبقفلقهاعبدتحتفى

اذلكولوقاطلقةموطلقةاقطاأنتلهاقالكأنهكانأوقعهافاداونمفطلقةمقامتقوم
طلقأممابقعضفاأعتقفاذاطافتانمهلىطقةأوتخالعبداذافكذلطلقتانالحرلىمه

ديبسعيدبئعنبافانهمالكوصدةواهتماطاقلهممابقيتفاإيقاعهاليعلنتوا
شاسوانفرتشافانيرافاأوضررجنونبوأةاهىوجفئأيمارجلقالأن

زيدقلمتبناقالجنولنأوضرربومرأةاوجتفأيمارجلصنهاللهرضىلهفوشفارقت

هالكعنكاوصدأل

عروةعينشهابافيعن

لبتىأخموالةبرالىابئ

زبراءااليقالعدى
مختكانتااأخبرت

يوهئذأمهوهىعبد
اكفعتفشقالشفأرسلت

صلىالنيزوححفصة

فدعتنىلمسعليهالله
برالمثنحبراففقالت

شيأتصنىأأحبوال

مالمبيدفيكأهيإن
مسكفانوجكزيمسك

األمرشمنلكفيس

صملطالقعلواقالشفقلت

شفارقعهلطالقاثملطألقا

هالكعنوحدثنىثألئا

سعيدبنعنبلغهأنه

رجلأيماقالنالمسيبا

جنونبهوأةاهيزوح
رفانتفاكاأوضرر

تشا3وانقرتشادت
فاوفت
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الزوجفسرناضالفيرفىالذىاألصليةهارواعفالوطايمنعأؤئلجذاملضحررفقاابالخيارهاعذا
الضررفانيدزبئاسؤالوأصاعلىلمألفاسظنفيعحمشحاتقدمرعلىلفسوالعنةواامالجذ
وقدتفدمالوطاموانعمنأشبههأوماالوطيكنعالذىوهوالفرنلفرج51غيرهاذكرداالمرأةفي

كأناألمةفىماللقالصاالعادةعنبمايغنىمهاوأحلصفاتاهحدذلىمعاعلىمالكللى
تطليقةوعىلهاكالصداقنفسهااختارتذاااايمسهاأوايدخلأنقبلتعتقالعبدثمتحت

دخلالخيارسوااالبدفانلاتحتعتقتاذاااألمةانكاقالومذاشوذالألمرعندنا

لكالماأوأقيتةأالإىشنابهعيبهالتلدزخىإنىاوللفوفمدفىاالةكرفىاماطااكأعلىأننخلمقافبلاألمهفىمالكقال
بهالددخىوااوأهدلمألثاازفحمهإفزلماذابائنةدةواونحأنماالثأرإدبذفثاافقالالعبدثمتتتكون
اذاوأماهثألصناابنعنصحيبنبصيبزفىوأقاللموقاطامنماصناءتتطافأنابهايدخلأولمبهاليدأنقبلتعتق

كرهبهافغعلضقدهاذلدخىاختارتانااأويمسما
فألثهألهاالغوخفىتيقنبيعنىالمسايسصبلضفسهااطاقلهايريدأاقوالصلى4وةلهـوهىاالنفسهافألصداق

برصأوذامأوابكدنولطزورقاكادفىاقكاالصدمنعندنااألهيوذلكيقهق
أوقعتواينوننيأأولمواحدةضيرجمىلمانهناصعبناهـليريدعداقغوممطتىلهوفصلهالكنعنوحدئنى

أعلمواللهاالنهاتبهنيرطلمعةليثمالهاماألنهعنالثازبالروايةوءلىاالدالثندبملألنلطايقولهسلهانهشهابابن
قالبطالذلفاخمارندفليسأتهاهياذايخرالرجلغولعهأنهابالنإعنكماصأنهاميإلرجلاذاخير

معهالمقامتارتفااذاخيرفوجتهالىجلانكاقالاوثذشورتماأحصممنوذلكمالكاذالفليسفاختازله

شةجماعنمصروقروايةمنمسلمأخرجهمامانقولهعلىوالدليلطلألقاونالذلكانوذلكمالدقالبطال
المعنىجهةومنلناطالقايعدهفلمفاخترناهوسلمككايهاللصلىإدتهالرلمولقالخيهااللهرضىماكماسمعشقالأحسن

منالطالقيوقعتوجدالصفقأولمفاذالمفتوقعهاياهيملكهاأوصنهتارهوعلموأنبحنةلطألقاأنمكاقماازوجهااذاخبركلةالميمفي

الطألقأجنبياعلىيوصأوقطاالدارفأنتالتدانيقولأنذالثأصلاليقعأنوجبمدكهفقدنفسمافاختارت
قالوانئألئافقدطلقتفسهامازوجهافاختارتاذاخيرالخيرةفىمالكقالصفاليوؤمهزوجهاقالثألئاوانطلقت
اذاخيرطااشيرةفىقولهكماماسمعتأحمسنوذلكلهذالفليساالواحدةوجهالمأخيركفليسدةاالوالمأخيرك
ثالثتملكهاالخييريقتضىلفظاطالقيدأنيىئالئافقدطلقتنفسهافاختارتزيجهاماأحمنوذلدذلك

لداليهونلىإكوجيه5وابقاالعصعةقطعلمحاهوتخييربينالييراأنمنماقدمناهلىتطليفاشيممعت
اقالقاضىأبوبهرفذهبييرالمعنىفىالعماءوقداختلفاتتطلياالبثالثاالمدخولفى

وهذامنكرههوماعالتأبوعرانيخالقالالثالثالطالقجعنصيهالييرمكروال
اللهصعلىللهاخيرنارسولطعائشةغنسروقماروىتهغلىلدليلواالعااوراجمعديهلقولا

كالواطألقبايقاعليسذااجميعالثألثالطالقاايقاعبواذبينلفرقواتزالهفاخوسمعليه
صحرمفهلوحالخييرمباحابانفلنافاذافرعيفاعهانطوممامنعوياهااكوجةهؤلمحليك

الزوجةدولزوجذلكيهرهكالاأبوعرانلشعخاقالثالثىيرقةختيارااالىوجةعلي
كاللامىنفهـلهاقداخترتةأنيقتضىنألثاظاطرهفقدطلقتنصهافاختارتوقولهفصلي

كهالنفسهاوازالةمدلمحايقتضىااللفظهذاالنوكذلدافديكتطيقاتحيرثالادفييقتضى
مخييرهاقتضىفاذاططليقاتاالبثاليهونوهذاالاختيارمالنفسهاهعنىنهافهذالزوجملى
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خلىأنفألاذاثبتذلثسمثلةاالثألشحماختيارهالنفسهافتفبىواالثألثلهألكلليكه
لعالثابمادونقعدهذاواذلكعلىحمليبالثالثأوقعددأطلففانيقيدهأو5تخييرفيايطلق

بافظأوالثالثيفتضىيهبلفظثفأليخاوأنالمرأةفأجابعأطلقفاذاالهلميكلحكهحم
ولوقالتماتقدممحكمهالثألثيقتفىفظباصابتفالبلفظأوذلكمادويقتضى

ذلكفىصرجللفظااللثألثااذلولىفيتصدقحدقموابهأردتاتقاثمنفسئاخزت
عنيحيبنيحيىيةروامنالعتبيةبلهلنقففىواحدةلطلقشنفممىولوخيرهافقاسمثلة

فاذاقألتالعصمةقطعانمايقتضىييرالأنمنماقدمناهووجمذلكبشئليسالقاسمابئ
بيالنقوانكوحدقالذوااثاقواالباكلنقألنوالشفلقييراردتةكانتحدةوانفعمىطلقت

مالكاالموازابنافقدقالحدهوااخترتأوقالتأواثنتينحدهنهاطاقشنفسهاواصرجشبا

أخذهأفيأدرعهنزومالمواابناثألثاقالقاليهونفانهلملداالعبدابشئالذليسقالواباوأ

نضهاطلقتطواتقطعهاالعصمقنلماليهاقطعألنمجعلاليهاشبغيرماجعلىنانهاقمالكوجمقول
الماجشوقفياماقالهووجاليهالماجعلىليهافكذلردااكاجعلمنهاذلكوليمسواحدة

اتمامهكلوطلقهاببعضكمنفسهاذاطلقتوالعصمقوهواليتبعضافطعلخييريقتضىاطألقان
فيفبلاأنيهونسبهبهذاوعلىالئتبعضلطلقةاتمطاكانلكانتكاطلقةوجهانمف

ينكرفاليخاوأناليدزمفمئقلنافاذافرعلتوفعقاباللهولعألثاشخييرهيقعضىالدخول

بههاقضتيلزمهلملعصمقبالثألثاقطعاالفىلمأخيركوقالأنكرعايافانيسكتأوعليها
بناجماعقأصاوذلدفولزلمواابئاقالاختيارنفسهابالثالثتستأنفالوليسالواحدةمن

حهاكمتهلرضىامنهنبانزانلمواابنينكردفدقالولمسكتيفنرقاوانلملماذقالأشهبفاناال
اذاطلقتالمرأةذألنكأويهاالرجعقفالخيارطلقةقبلمنالطاقةهلىوليسالرجعةوله

عندنضىهـاالفبلتوةأءلموالتذلبطألقهاكمهالرضىوأظهرهايقتضىالىوجضرهنفسهابك

لجزلةبغيرحجقطوقالأشبممحداالقلهمىنفترتاخقواالبمرلةبنااأجمععولقاسمافيا
ىأميأوقبلتتفولقبلتأنمثلمحتملبلفظأتتمسمألآوانبهدتعيأراتسألىأميقبلت

بهرادتمميوتسألفراقاهذاليسلقاسمابناعنوغيرهلموازابئاكتابففىفقطأواخزت
عاوالئمسئلواقليكلقعيرافىامرصعوفراقاخترقواالفىأصبغالموازعنبئاىورو

معاقلضاالمرفىعاظلأمرىقواالقبلتانالجاعةوجقولوجاالبعدوالمحلأرادت
االمناليهامالميهنانماحولماجعلظاهرقبولهاانأشهبفولووجبماشاءتتفسرهأنفلها

وأشهبانسملقاابنافقدقالدتأراعالتفسيرسئاتالهاانقلنافاذافرععليهفيصللفرقةا
خؤلكادأوأراشئتانوقعفأأنظراآلنوأنالملداالختيارأوامنلىاجعلقبلعضالىاأردتفالت

بيغالفرقيعلمإنهاهنولوعلممنهايقبللمالطألقبهأردلمقالتانعبدالمالىيمكنالموازاالوفي
مذهبفرأيتلمجفاالمنصالالرئمنذبينديفرقواليممنهاللموقصدنهلطالقابيهأوذلك

واليلزمهمنهاذلكصحتميماقالتعفيقبلاالمرلفظانمافدمناممنلقاسمابئاقولووجهالبعةاا
االعلىمهمأحفىلناساوالمجملنفسهابمكنوأخبرتعالتهفقديفقاالمناهذاليعلمأن

منهاذلكاليقبليةزلمواافقدقاألشهبفىزوجىحلبقاابذلكأردتولوقالتفرعلمعرفةا

ينتوديلزمهاشلمالعبقاوسستهزئةكنتولوقالتبصسدقهاايعرفبتايئأنالاطألقاويمون
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االشهزاءأواللعبشهالاذااوهواالظيرالهنهاعندعاخذلئحقبولالقاسمابئوظاعوقولأفدفبلشواحعةمالت
وأمماغيربهاالمدخولوهذافيئلةسوأحركماأولىبزوجهاالرضىهنهاماقاقممنيقبلفبأناطاطذلكأرلملو

فألشئبوإحدةففمتمذذلثبفاوانبئالثلعألخفقفتااخعارىانمقالالمدخىلدبهافاخذعملثألشجيااافيخبرتك
الثألتيقعفىااللفاهناطالقاتهووحنيةلهتكنلمذالنأصبمغحمبيبكنأبئلهاقالاالواحرهتقبللماناا

وطلقتحدةواأردتقالتفانممئشميأنوهىولذلئممتحبيعاذللشزادابنعلىفمعلذلكيهنولم6فامتسنده
مانوخوانعلىهىسمنونابئكتابففىأحلهالمحتهلالمفظأوفسرتواحدةانفسهىتعالىشاءاللهافراقا

افليكمنماتقدمانفسهاثألثافهوعلىطلقضاظلعفىماصاء
هوصريمخيرهابلفظنعناماذلفديمسحدةيااإلفيأخيركلمقالوجياامحولهفعلمالكعنمجحبيحدننى

ولوتجالتزادواحدةانهيدأنلهاختعاوالثألشفبميهنفىهوصربمبلفظفاختارتئالثالقىعنسعيدبنيحيىعن
وقالواحدةافقالشفدفباخيروانمالكقالصمناهمنهالمافلميقبلأردضاحدةهىااالرحنبنشكبعره

انذلفراقاولميهناالواحدقأقاهشكندهتفبللمانانهاجععاالمألثفيطاخيرتكاذاأردلمبنتحبيبةعنأخبرت
القييريقتضىتخييرهأنميطماةبمناهعلىقبلشواحدةلتافقاخيىانفولهلقتعالىالتشاكانتانهاكطاالنصارلبههلي

يلزمهلهافاختارشكليرمفلمعاجعلفقدأعرضصتاختارخهاحدةفاذالعصمأعطعالمقامبينبنيسفبغثابتثحب
ذالليهامجعللمالنهاختارتهمااللهرسولوأنشماس
بهالهجوافيلميهنانأحدهاوجهينيتلدقاساحدغاالتقبللمانااعولهفصلجوشملتممايهاصلي
أكثروهوقولعندهالمقاماولىخيارهالرعنهافقدبطلالخمنقدمحسبااالواحدضكللىفبلتحبيبةفوجدالحغالى

بباأوقعتهاالتنتفعالرونجادرحانااخميارالثالئبعدانتستأنفلماناالئافاسالكأفىبابهعندسهلبنت
بعدأخأنكرعلعهاترقايفاخفيارالثالتحالمتسهأنفأناالانذلكالطاققالوأحدكيقعضىمناللهلهارسولفقالالغلس

أعلمأشمهبوالتلالوجوموهؤنوقعتممالىوجحذهمنكليعوسلمالتصلى
كلدسحبيبقبنتأنالتففا

اظلعفىهاصاءماشأنكقالاللهيارسول
االنحاصىحبيبقبنشسهلكنأخبرانهاارحمنبنشكلبعرةسعيدعنبئصحيىعنعالثصبنثابتوالاناالقالت

فوجدجالمحالعخرجايموسلمالتصليرسموألدتياشماسفيفيسبنثابتتحتاخهاكانتحاءفاالوجهالىفيس
فقالتماناحبيبةهذهمنليهوسلماطمصلىاللهارسولففالالغلسفىعندبابهسولبنتحبيبةقالفيسبنثابتزوجها

بنجاشوجهاثابتكوجهافمافيسبنوالثابتأناالفقالتماشأنكفقالاللهيارسولبنسهللعهالتصلىالترسولله

شانتذكرفقالتفدذكرشعاشاءاهـمهلحبيبقبنهفوسهلمالتمكليصلىالترسوللهقالقيسنشيسهلحبيبهذهحبمبر
خذمنهافيممبنلثابتوسمليالتصليالترسولفقالحندىأعطاماصاللهحبيبثيارسولأنالتهاشاءفدذكرت
االالهغليسالمبالغقفىقعضىططهنوسلمليالتصليقولهشأعليافىفأخذضهاوجلستحبيبةففالتتذكر
منفولهمعكرالغلسذلكنالوجهمسمتورةأنتكونالنساءاالناهأعرفأناليثيزهاوانأعطاقماصاللهيارسول
ذلكانكرلمجعئهاقىماشأنكبنقحللماقاالناحبيبةوسلمليهالتصلىولهوةظهرفماقلناههذاللهسولفقالعنلمى
الوفشلعئهذافىواغاتبكرصاجةشطلبوالوالمؤمنايئوقشزيارقألمهاتالذلمكنالىفئلمابتسلمالتعكلليهملى
تعئعكوالذفيسبننثابتلتعالماماروجهافيسبنأناوالثابتالافقالتفأخبرتمبشأمهمفاخذمفاخذفيسافي
دتالذمحاراقشىبنثابتليمالخديضانانقلمنليعلموىلراافولذلمنويهونشوجهاىأهلهافىوجلستمها

فيسفيأناوالثابتفولهاومعنىقفراعاقىتححنوازرجهاوبنعوهابينهاوفطعهباينته
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لرجوعاليجبرووزلفمفا3منموحكهههرماالمتناغظافيسبئوالثابتأناالوصؤلمافصل
بنهلعاوغيرهفهابردفرالمليمانإ

انااماذستفطممهلصيبقبهذهلمالزوجهاوسهـلمعلياللهيلتاوقولفصل

أتهاهعنىاالخبارعنوسلمليالتلىفصدانيقعضىوظاهراللنظعتها7بماالهاعألنذكر
لىااألهيأولفيمجضجفلمفرراليفدئشكعشاهىممرنأقتملصاوقوصيليفسزماولمله
رافشعكتالهيقالأنللزوجالعألممنويهفىلىوجاعنهيسظأضمررحتىاذلكيفسرلهأن

أوليبدمحكلذرهكنركافعلىأنهلتفسيرلينكراسألمنمواقمماتشكتلبينةاسئلتظأنكره

كرهتولكفاضرراقيسفيثابتمنائشتكحبيبةقكونأومجتملهنهبهأفما

عنحديشأيوبمنلفارىاوقدصوىمنهماتشكتيذكرلهبحتبهانحممصاحبتمأصقفلذلئ

ثابتللهالشيارسولففاعليهـوسمللهاعلىلنبىاأتتيسةبنمرأةلهتاانعباسبئاعكرهقكن
يئأقىدوسلميمطاملىللهاالرسولأطمقمفقااليخولكنوالدخاقفىأعتبمكاليهقيسبئا

لمنضعررخالفا8غيراشعمناظلعيجوزالفقهاءانهورعليجموالذىعليحديقتشالشغ

يئاهيهنبئانفسافكلوهمنهثئعنلمطبنفانتعالىفولههانفولهعلىوالدليلذلكمنع
انجوازالخلعقفألخأللزوجوالكراهيةالىوجةفبللضررناكااذامسثآل
شيأقاليأخذمنهابانذلكعلىلعهايابهوزأناليايئلقرواضفقدتحالمعامالفمررمناكان

ذلكازلضررشهااكاذاالحكمينوليستكسئلىآعاالئناقالمنتقدمإنهوهنصوص
للهالوليدرضىأبواضىلفاقااللكذفىفينفذحكمههاللحكمينمحهيناطمسئلةلنظرفياالق

ذألولىاتففاعلىذاامجوزمنهمافبأنالحكمينمسثلةفىصاؤذلكذاانهاعندىعنموالذى

األىشارقاعندعاأعطاقماوسلمصكلعهاصلىللهاممولدبنشسهلوفولحبيبةفصل

لتمكلليهاصليلنبىاأنعباسبئاكرمضكلنلحديذفيوقهاوقدعرحفاأبذلتمكوجهاعلى
فتدلشهافألجنامحكللهمافماتعالمحالؤبئقالتدمعليحديقتأزديئلهايسلمقال
أنصحوقدافداءهنهاأخذاالتمكايميسلمملىاباحشنهخذمنهاوسلمليالتصليوقولهفصل
أنضافتأنلىالشهاذعموفدبلغسعضرارهابالمقاموافهاشفااذللمارأصمنلىاندبامموق

بهسألألثمتىتأ
منبيهماوسلمليالتصلىالنبىلمافررهمنهإتماهالهافيلفجلستفأخذمنهاوفولهفصل

نكحرجلفىمالكوهبكلنايةروامنالمبسوطوفيوالخلحبطألققكلمانفيهوليساظلع
كةيألطألفيبينهمولميهنختناالينااوتودىأخذنامنكليئعاأهلهافؤدمحالهففالفندمأةهيا

وفيتطليفعينعلىعندهوتكونذلتطلعقةمناتفدمكاوجهابعسدذلكانتزانفقيل

قالالزماليهاهتاعهافهوخلعوسلمأخذمتاعأعليلصلحاذافصدالىاسملقاايقاصواالعتبيقمن
الموجودةوالفرفةوايقاعهالفاذالطالقأتوهمماومالمفذالووجأنشطاالولميقللما

بقلهلكمتاأوابهكالشاوطألقايهونفوجبالطألقوجماكلكاانمااالنفصاللينهما
مدةفيهادونهجدستاالدارلماانكانشايريدبهأنوجلشفاهلهامجتهلوقولهفصل

اجلسشفاهاالبذالووصفتلخلعامعهافبلممنكانأوصاشتلهاانكانخدملعدقمعا
اخهاانكانشالدارلهاومجتملالجاولحهكانذلناغالهاوكعصابهاودبلالجلىساحذممنلما
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هوعنبهافانتقلاقارمحلهاعندفياكناساكانطعلهلمبنقاالعنهاالسفقافهالهابقيشفها
اابيدبفشلصغهةموالةعننافعقمالصالتمماعلمبهوأقارهلهاذلدالم

مناخعلعتاخهافولهشعربئلياعبدإللهينكرذللحافلمشئبكلوجهااخعدشمن
ماجملىظلعفأهاأوأفلكثرأوأنيهونثاأصدقشقدرمماذيهونألنلهايصتملتنجمكلصوجها
شاءانبعدهذافسنذكوهذلدرمنحمبأالخلعوأمااءالففزعشجيعفجائأوأفلأصدفها
التثقعالى

يرهعروكانحتىكانوأحضرتهفتووممتأنيهونيحتعلشهـألهابولوقولهافصل

ذلكفيكونلهاشئصمنلهقنخلحأنعلىالفظااالبهذاوفعالخلعأنيمومجتملمجهولو
ناففوذلدظلحارفامقدالهثمئوجدلهافاشئلهاشئأواليوجدبوجدلهاأنصكغاوذلئحنمجهوالوال

والخرةلشماردالجلأواأههبطنلجنايثاعلييبهوزذلكوصائئعندمالذآلبقلعبالاعلياظلعان
ألبىخالفاالعامبثاتلدغفهوالعامبمايخرنخلألصبهوزالمدونإرالمبسوطوفيلميبدصالحهـاالتى

جهةومنوثعذاعذمبهافتدتفالجنامحكليهمافماقعاعولهمانقولهعلىوالدللوالشافىحنيفة
صحاندانبتذافرعلمعاوملخلعكاافيوضازأنيهويقفجالوبالهبقهاكايكالثنهالقياسا

حاكمهنافذعليلطالقوا5خكيرلهفالشئيانتلماحوعليهلىوقبضفهولهسلمانبالغررفانهلخلعا
غيرهلهطنلمالغررفاذالميسلممنافىانمكقديبوزذلكعلىوالدليلأبومحدالقاضىقاله
ثرطجاقذلفانفيهماعرضاوالحولينمدةولهانفقةعلىولوضالعهاسمعلةلوصيةلهبقواكا

نفقهماؤادعلىماالعنسملقاابنومحافقدرثاأوثسنايئبعأربعدالحولينعلجهانفققاالبن
بكالهالكلهبهعلولموجاكشرطوانوجةالزعنموضوعباطلفهوالحولينفيياوضاعهاالبن
انقضاءأهدالحضانةلىأوابعقأعوامأرمدةمنالحولينفمازادعلىوأصازذلكشعيأشرطهمنبطل

لغررالعيادخالالمابانالقاسمبنامذهبلقووييناوجمبعضوسحنونواختارهالخزو
بغيرفيفالغرردخللشاردالجلوالعبداآلبقلغرركاامنالمفققوماعداذلكمناظلحبهأوقعافما

امنعهوانالغررألجلهـليناطبنفقضازادعلىاظلحمالكيكنعلملقرويينامنغيروقالفعلها
الحوليننفقةبينوهذابينلفرقلمحنهرهاينقلهأنلهفليسالصكباألنحتصحقالن

زأنأعسراألسفجاذاالطالقبعداوجيقوارحالاألهافدتجسبحلىالرضاعوهىلنففةاكانت
وارالداتلىذلئابقولتعاعلىاخغمالأالمبسوطوفىلهاالثامحلياألمالىلنفقةاهنهتنقل

وايةووجمرلمحمافدمناهشارقاامهلرضاعةايمأنأرادلمنهلينكاحوليغأوالدهنيرضعن
لعتقذالأصسلأعوامبعةأربنفقةلتهزاابالغررفجاؤلتهتجوزازامالالفالةأنلهالخزوى

وجزافهلانققعاءالمدةقبلالصبىكاتاالبنبنفقةلمباحالوجماعلىالخلحوقعفافرع
يتبعهاالفرجعنمأوىوراليقبعهابمثعأهالكالموازعنبناوىرالنفقةعليهاببفعةالرجوع

واغائسرطهااليتمولهلنفهسترطءيشاالمبسوطفيالماجشوابنبهاحتيهااألولوجعالقول
عليباالنفاقرجللؤلطوعكاليابثئكايرجوالهيهنالولدلمماتفاذامؤنقالولدتكفيهأن

اأواتفقواعلىأعلمواللمؤنتهلانماقصدبتطوعالنهبشئعلييرجعلمفاتبمعنهالصبى
روايقأبووجابمؤفأليسقطاموثبشفيمقبلالنهاحقمالماالولدفىفضفقةهاتتان

بذثتهامععلقبماللصبىكالوضالعهاابكلوتفأليسقطوجمبالخلعلزذتقافييعبشلهانثحقالفرج
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يابنالماجممبيابيظروالنففةبكئليتمعهااألسوهلمقأأدصرشبالنفقةوافصل
لألولالقولوجأيضااليتبعهاوقاليتبعهاالقاسمابنعنأصبغوىوراليتبعهابهعبدإلحم

بهأعسرتثافاذاطألفمنثتهاعوضاذفأئبتماألماألببهعاوضثمأبيهعلىحقثبشللربنإن
لىاالبنفيرجععدبملىاحقاعليعوينفلىأدنيسقطلهليسالنهاألببهيتبعأبنلللكا
بتغيرثاأمسانهلئاقاقولاوجوثاطالفالنمكلوضبهدينايتبعهااألمكلاألبهيرجحخماألب
وجاكعلىوجةالىجوبكنفقةلوامجبحليحيغهذلبيسرمننمايتعاوااألمعلىوالاألبعلى

بنفقةئطلبأدتأرافانالحولينفينفقتهمنمفعليهاولدتاااعلىمرأتهالمضامنمسئلة
لهانفقهالمغبرةوقالوالنفقخلاالصداقليسمالكعنالمبسوطففىبصدافهاعليهواطل

الظاهربفاءفكنتشترطلماأالصداقاالمنالئمئأنهوجمقولهاوالصداقلهامنوالشئاطلي
ضوليمتهذفىيلمتكنالحلنففةزادتحتىذمتهفىكاهاهنهابتركيرضلمالنهاسقاطه
كاذألولىاقبليمائسقطفبأنلوالدةالولدبعدااقدأسقطشنفقةاالنفققلماماالنه

رةالمغقولوجوالصداقاسقاطذلكاقتضىالحواليئنفقةأسقطتاذاانهااقالصدفلنافي

والوججهامنمماليسلىوافيهاالىاالسقاطفأليتعدىعنففقضقدرةأسقطتانها

منسقطذاميواليشبيرسببهابغجبةوالحواليئاغيرجنسومنلحواليئايخرمدةفىخلانفقةالن
عاثااالبالنصشجببعدفالتسفطلملاطونفقةوجبوتقررقلىأمماالنلصداقا

العهاعولاذاالمؤازبناففىكتابيوجدلهاشئولمكماتكلجميععلىالعهاانوأمافصل
وجدواطألقاليلزمأشهبقاللحجربهوجدفياالينتفعأوشئيدهايوجدفىفلميدعامافى

بنختارطواغرتمهابضىالنصلخلعايدزمهلىلمعبداقالاظدعلىمهونحوهكالدرهبمبهخفعممايعت
وهوذاأضالعئبعبدصلوقالشلهالخلعكايدزمهفلماغرنهااألوللقولوجماوسحنونالمواز
علىاتبقىالمبسوطالملددنىاعبفقدقاللهاولمتكنرلداابهذهلعكأوأعاخدعاليدزمولحرفا
منسققاهابقجقماعدورجعبعدالخدعيدهمنليمفاسقتاسدثافألدارلهااكانتودووجيةالى
وقاألحمدبنلعهاتسالهأنعلىلعهابهوانماخالميقبضقدقبضواألولعذاعبدالمددالنقاليده

يدهالبهقانااذوجةزلغذمنلهاشئيمنولموصيةأوكاعطالضالعهاعلىذاالمعذلا

الثكصحملأولمالمعهافسقطعطااالكانانوأمابهحرغرتهعلىصخالعهاأنلةبترأوهوش

فقدقالالخلعقلنااليلزمهفاذافرعلتوفيقالىئعابالتووالشلهعليالخلعمكلضىلهافاايو
بهكاينتفحشئاتكانفابهاوضالعتهأوحصاةشلوزةلوأخذمطرفوقالطألقايهونالاشهب
وجهرجىوهوطألنجلعفايسبومااليلتفعماحصاة9هاهوفهوخلعوعربفرضىقليان

لطألقاغيرذلبطلعلىوجدهفاالبهينعفعشئلهصليحأنبشرطلطألقاأوفعاانهاابأشقول
يهلهفااللمتدوفعلطألقاأنمطرفقولوجهونصكلبدابصهـلىلعتهحرلخاكالوغرتصنجملة

بندئعجيلمنصحلأوماالبرخرأوخزلعهاعلىولوضامسثلةرجعياوكانبيألنايهنلمعوض

ألببلهشاخألفالطالاويهوالمحأجلهالموجلالديئبقولعوضاوبطلنفذالخلعمؤجل
هذاكلمطرقولأنيهونحتملوعليهاشنللزوجيهونوالهورجىفولهفىحنيفة

فكبلهشاوالخالىوجالمعاوضةوجهعلىوخطالقالنهمهرالمثلعايهاقولهفىللشافىخألفا

اليرجعيرفانهأوخنزنهركلأوأمتبدهغيربهلوأعتلهيكنلملعوضامنلصمااللمارضى
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ممالثعندأبومحدهوخلعضىلقاأالكرضىدوالخلغمقاعالىفصداانمسثلعلهابثمن
الصنرجهلخدعالعوصلىاحصولعدمأنلكهاقولعلىلدليلاطألظرجعيأولطأشهبيهو

عوضعنرأانمطألتحأشهبفولووجخهرأوخنزيرخالماذاذلكأصلمقتضاهعن
الىاذاتداعياماالموازاوفيكتاسابنالطالقبلفظوكانعلفكرجعياعددواستهفاء

3الفابنايقارالعتبعقمنوفىكلوأخذمنهافهوفراقشيأنهاأخذلموانفرقاعليهياالصاح
ظلأولميقللقطاأنتقالالزمرحاعهاهتاليهااأخذمتاعمهسلمانلصاعكلىالىانههمالوفصعداا

وجهارجعقوافلىكذأولزيادةولمماعكمتالىوقالالصلحلىلميقصدامحدوانفىكقاب
كرقلذالصلحاهعنىألنآلناطلقهالذىاليمبالطالقفقدأحرزماصارالصلحافضعياذااماذال

تأخذمالهاويأخذمالهنذلوأباعاليهنشئوندطألقهاقصداذاذلوأهاجلأمنأنيطلقها

طلقهاانهذلكمعنىألنبائنةواحدةاطلفةايتكبارفىالتكاسمبناولهذاقالبحلعليسفهذا
ظلولكوالتهأعلماظلعبابمنوذلكوأيضاويرئهاولمحققأعبطلةبهكانشتطلبهكالتالبرئه

القالقالشنالمالواللكلندىقاثئندىألالمرأنهقالفجىيةزلمواايلعطالفىها

المبارأةأردلموقالتلهافبلهكالتابدقامتثمذلكلىفافترقأتمنىبرئتنهاوبرئتافىفاشهدواالمفعديةفيمالكظل5
كليثهـألهاوالنافذاللكالمبارأهرادااكهماىكنافىالبينةفاخقاالالمبارأةهـأردتوقالانهنوجهاالىتفتدسمن

أعطاهاانعليالصاوانمسعلةلهافاللثئفقطالسؤالأولكرناكادوابثاانككأأضرزوجهاأنعماذا
ايآفيصجنرمنالمبموطفنىحالوجهانهنيأخذمفاشيأوفارقهاولممالهشيأمنوعلمعلهاوضيقبها

وجهونةابفىالقاسمافيوهوقولوخلعالفقارجعصمرجعيةاطلفةاأحدهكاهالئقوالنالطالقاهضىظالمأن
ووجهيعطهاشيأعدودرجعياذدئاكؤلهياخوضعافمبصوجيأخذاكلمطالفانهاالولقولاقالفهذاسالهاعديهاورد
ووجهآخرةالىكالوأعطتهجعةالىظعوالبينونةفافتضىخلعانمكطاءفيالثانىالقولوالذىأءخلنتالذى
التىديةالافىكماقالصرفىاسببحموذاعطاهامطالمتهاقبلهبميطعوهثاعندناالناسأميعليه

وودلطألقامضىلهالمظاانهلموتعليهااوصعيقأضروجهازااذاعلمانهوجهازهنتفتدى
المفتديةكاقاالنوطذاشعندنالناساليهأهيأسعوالذمحالذىكنتالفهذاعلبهامالهاقا

وجهابهاالزاضرارانوذلكبهافتدتيلزههامالهالموجهاوظمهزتداؤهاالضرإراكاناذا

لمباكنىأتهاهيمنعيمفيهنمالكعنلقاسمابخماايةورمنلعتبيةاوفىنههوممنوعبلصكجوزله
واليفىضرتهايؤفىعايهاانمهاأخذلردمالموجباجمهاراالضراومنتفتدىحتىيضارهاالهيكن

غيرمنيمسكهاأننمالهوكلليهاباالزترضلماذاصحبسهاأناليجوزلهأنهذلكعالهنفسهفىبكقها
مسعلىباحساناوتسزيمعروبفاسماكلىتعالقولهيفارفهاأووالغيرهابهابافىةارا

االذىاالضرارعنديوانماالموازيةفىالقاسمبناقالهلهاالبغضاراالضرمنوليس

قلةعندناقىهالوليسعنلمبسوطاوفييعارأوأوأخذمالغيرحقشمفىبضرلمجأواتصال
ينقىحتىضررايمونمجدالاليتقدرذلدانهومعىوالموقوتوفمعرشنكثزلهالفرر

لها15أذرهغراهنبهامضرنهامماذلبقدرمايعلمواليها
ردعليهامالهاولطالقامضىلهالمانطااوعلمعاأوضيقبهاأضرانهاذاعلموقولهفمبل

واليأخذهنهانعوضلىامنههاأخذيردماوأوقعدباختيارهألنهيدزههلخلعاطالقلتزمصناعاايريد
محتاجقلفعهاليصنهبرألنهادفعتهالقاسمبنانمعماعواصكيررضاعونفقةهيقلهلرمتكاشتاما
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لتعدسىضأواالظلمبزكعلىأخيأخذلهوالبمملوظلمهضررهبذلمنلتماصليهكانادفعتعا
ذلقؤلهفيواألصلهالكقالهرضاعجرةنفققولتزمتعنناعنهاماويسقاأخذمنهاهذابرذهالىت

أنيميموالفاحمشةبفاحئممضبينةيأثينأناالتيعموهنآماببعضلتذهبواتعالمحوالتعفاوعن
ابناأبكيرهنبناقالالسبفىاذابالمفولهفيالىجلنحشولذليقالاالذمحوالبذاءيرادبها
هلبنمرربابيابينقفهىبالفاحشةتذاراطبناوقاللنئمموزاالفاحشةعباسابنوقال

اطواازىفمللوالفاحشقبااللكشااذاودتيلالىنىىذالمشخيوأطلقفمابالمسا
ماببعضيفعدبئحنيبفاحشقمببنةأتينذااجمهنالمفارةفيواجعللوزولفملصمعنىالحسنقال

يأحأعلمدتهوزشواافىعباسبناعنىورومثلهأعطوهن
يمومماواضربهااظبمجرددعواهايهونالذلكاااليقعفلمانمظاوعلملهوفصل

إذاقامشبعدالقاسمابنالموازعنابنكتابوقللهببينقتئمعيبذألوأقراارهذلباش
الرجليمممعلمممااؤالمكلىهديئعوملبذلقالنركاانهلممماعاعلىمهدونبينصاظلع
ن1أحدوجهيغعلىكونتذلمندىفىإلشهادةافاشياويهونالجيراأعاألومنمن

عاههئمإيشهدلىذلمهدوخفىاوديثبذاللشلعلمايقعنتىمتوانرابهارالضرااالخبرعنيهون
الولحوارراثةلنسبوعدةابذلوكايعئمهدفىالخبرالمتواترلىلمجالميعايئمنعالهعلىالموتفي

شهادتهتلبتاتاشهدشاحدواحدعلىانانهغأصنبسعاقالهالواهذةعلىيدلوعالهعلى

ماليمينهاعلىألنالقاسمبناوقالالفراقويمفىخنصنها1حيهيردو5غيرلميمنانصحلفو
ألنشاطدينمنأقلهذاهثلفيواليقبلوغيرطملعدلاأملصنلفاشىلسماعااشلىلثاوالوجما

بناقالولذللثشاهدينمنأقلفهاواليقبلالمدءبنبكنامدمعفيهااليغبللسماعاعلىلععهادةا
الهذلتعليعرالبتكيياحدعلىذلثاهدفيمجوزجغأهلماسألهالوجههذافيالقاسمأا

منماصبغوأنفذيغققهلمفمالدينعوفضلهفانظرفيمفتوقبهيسىقاللىستبانععشيايقول
مالعفاعلىنقاالنالىوجقبايمايئمعبهلحماصةعلىويخجلقايمم21ابهسعصواصملماتححققهرأيه

1مسثلةاعلملتاهمامعناوافغيرعقودهمفيالوجهينخلطواالمونقينكهلالمسئلةهوجففذاأ
اانااالعطارفيكبداللهأفقدحصدركبمالحقحنإخذهفإحمعألمالعلىامرأتهعالموانإ

11علىالحيلواليرجعيهرطضرسوالغههالنممفماضمنهلحيلالتبعتكناتسقطلمالفعررأنبتتأ
حولزنمبهاواوجرالىاضولوثبتسئلةذاالمحلصقليين51فقهاذهببعلنهوقدبشئالمرأةأ

رهضبرتهاصتشكتوهفيهنبىاعنلحسنالملدبئاربرايقكبديقعنلعضاذلففىتصديقهافي
وجهانكائبزشبعدأيافأشهدلبتةانفسهاهاييدماتطلقذلوأميمصدققفىىفمكالدافاشهداال

وزعتلمرأةاقدمتئمهاأذاأنيهونوأنكرالزوجنفسهااطلقتواأذاهاالىوجهاعادلصا
ولزمصاقضالنمجعيانتمنقدباقالبقولهااالذلكوإليعرفاألذىمنفماشكتبتكأخهاا

اثحمابأزوجهامنالمرأهبأدتفتدىالبأسهالكقالصبىأشهبمثلىوقالمصدقةا
اصدقهاكئركاأيأخذمنهاأنكليالمرأللقيأنيبهوزللرجلانهكاوحذاالشأعطاها
لفدرواالجنسفيوحذاعاملهفعدتاعديهمافيمافألجناحلىتعاولهةحكديهلعللداذلكومثلوأقل

مقدراعوضهابهنفلمألىوجدكهمايارسالفىوضةمعاعذهنلمعنىاجهةنالدليلاالهاخصهةا
قدأصدقهاهائقدينارأوعبدوكانرأوثوبادعلىلبناافبللعهااولومسئلىبةلكعاكا

بممنكا016

بأنالبأسمالمكقال
مروبهاالمرأةقفتدى

أعطلهاكاكربأ
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كناالبثانجهانرضاخانههنافدمناهبواحتيالقاسمبئالهاتردالمائةأولمتقبفهافبفتها
فبفتنالتردانأصبخوقالأولمحوأصىلعهاالنكهنبانقىدمايدفحافيكرذسبهرلهلمكابدهافي

ناوللصاحاجمنىنهسوالنصفكثرأواأوألنمفامنأفلأعطضاكوجمنسثميأوانكزصا
مابتىماالالنمفقالصدافهاعمثرقمنولوضالعهاعلىمسنلمنهالىوجؤدشننشترط

يطلقهاأعليكلهثرةولوأعطتحكههعلىالبافيبقاقهايقتضىصدامنشتراطهاعشرةاالا

خلعتهبعبمثئفاللالمهماظلعلطلققوأمافيابهاهذهشضىااالمهرالذاتبعععبنصطلهققا
منبثاعليهاانكانشفبفعتموتقبعهلصداقامافبفشمنضألقىدهىلبناابغيرعطيقوأمابعدبعطيقاو

نفسهاظنكانشكجوراعلبهاكانمالكقأميذااوهذامسئللمتفبفهانكانتمهرها

الولىوارضبهعنفذالخلعالطالقوفعفااليصهخدثافانهأمفعلىأوسعدمججربأبياووصى
فكخللونيهالهافيفااالتصنهيرمألأصداقوهبتصنبثالبوطالمالاأعطعمصنها

ابئعنمجيىبئيكيىيةتبيقهروااوفىبنااأفوللمشهورمناوهذامنهأهعدضماصااستر
نأخذانهاولهأعطععالنلذلنافذهاطلىفمالحعالىوحاوفدالم01لقا11 بىلمحيصلبلعنىلىسم

نكاناذاشامحقهاتسقطأيالاالستمعاهافىامالكآميووجمؤألممايصاجمصئلها
تثمزىكاصبهوزلهاأنعلهاذلبنفييهنلمذااتدفعهعوضنجاسفالصصكلىالمعاوضقفا

انالباداطروقاألبوذلكفىلولمحنظرطنولمكاماوتركاأكلىكانتلقوتهالماخبزا
فالبلغتاذالمتكنوحنامستألبخلعاضدودواهيالمالانأصابنافولفنالمعروف

لهافيعوظلأخذوالرجوعماوله5لبنااقبلهازهنمجوزأنتفتدىقالممنونففدلغانشباكا

ماأخذاروجيرداأللمجووكذلبعدموتلملبالسفهقاانصغيرضالابهلتالصكبوزمابادبغأ
وفوالصبخنفسهاوهوفولهأهيهالكةلباللمتيقااانعلىمبتىوفولسدنونالفراقضىوي

لصغيريخموزاوأماسشلةلعوفيقابالتلمذهبوافيلمئههوروهواثامحجورعديهاعلىهبنى
الماجشونبنالسفينقالالملبااوأهالمبارأةاوجاالعلىكلليهواليطللومعنماألسواصنهالأن

لععبيقيبارىافىعملقاابئاعنىوصوصميهلطالقلدايالنهعنمأسوالوصىلعبخاالبحبوزأن
فتهلنكاحاكلىاجباربنافىاصااختألعليمبنىالخيذديرأهيمحوصهالسفيموعن

ممماممنعنهايانصخالأنمجوزلهنهالمذهباأبافألخالفنىالولىفانكنمسئلةأعلم
وسوىذلألحداالللربنمنيهمىهاالتحكنورواسملقاابئامذهبلمثمهررمناذالالاللهفهل
منااألوللقولاوجاذلكيلزوأبرهاوجهافيليتجةاعنينالارعىماالنعنناقعابن
مججبانمولىلثانيةايقاالرووجبوصىالفكاليسكالولىاليملداظدعبنفسهاالجبارلدمال

وإلخليفةيباركطاللىأنالبأسهالكجفرعنبئيادوروصزألبلبهرةاسائراألوليامعال

بناوسوىمالالصبهوزالخلعالموازعنبئاقفنىكتابالمريفوأهامسئلةلصغرةاعن
الطاالمملكمالخالىوجةأميكللىنصكاوضهابالطالااألوللفولاعنجوازذلوجالحمعبد

يمنحفلمنطالاموعالبكنعضياحداكوجيغهيانفىلثاالقولووجمماضهاهيصالنيهتمميرمالها
لهيهوطكعنالحممبدفقدورصانعيهوزالخلعافلنااذافرعالملدلةازابعنودا

لععهتكورساظأنالارهرانقدفلهلمرضالكذشمنلاسملقاافياوقالبردمابنوهثلهاخلع
ضهاميملدبععهاوهفىوجمنالىبمايرسلهعاوضةهذااناألوللقولوجمااألفلفلهأقلب
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دتزااباهلمحاامحنعمثلهالعكاباقفلذكلمحااممنوعقمننماهىوالهابمالمعاوضةامنغيرممنوت
منضهاظخفالعتبأفلميمنانعاتتكانااللميراثخا31القافياووجمقولمئياخلععلى

ظرافاغادبرنامبراذااظلىفرعمنهميابقلهفحقبعضباسقاطذلئغقدرضى

عنصحيىبئبحيىوىرومحدوالمألللفأنفقشقالهالشوالمجسبلعهامابوماللمامنلذالفي
مؤلكاالبعدمامنماتلفواليحطرالىالصلحبقدرميراثممنهابرمرغايعتالعتبعقافيالقايممبئا

مرهبقلالعتبارايهوافوجباموبوميمونغاشالميراامحداوهوقولاالوللقولاه

العوصقبهعايعتبريهوفمباالصلحيوملىنماغاالعقدانالقاصمابئقولوجوذالنيوم
لعقداوملىيومعايهبكاكانمثها

الخنلعةإقطا

فأخبرتهعربئبداللهالمحاوىشعكاءبندبنمعبيعلراانافعنهالأص

وقالكلبداللهينكرهفلمعفانبنذلئحمانفبلغفانبتعمانزهانفيصوجهامنخعلعتااا
عفانبنذلسثمانبلغزوجهاومناخعلعتانهابيعازفولشلمطلقةعرعدتهاعدظفيا

ذلئنطنلماذاوجينأحدالىأمرشكيرمحظورعلىانهبذلكأرادتينكرهفلمالتمكنرضى
وجالىعنلمرأةالرغبتاغرأمريقعفميمامنلمرأةاالرجلايعصخاصجوزأنوتداآلخرظلمأحدهما
ليموسمالتمصلىلنبىالحمحبيبقبنشسهلزوجسماسبنفيسبنبتثاضالعوفدكراهعتهاله
يقدأعلملتيابخهأوذاشاظلعشاهدقدولعلهلتمكلنارضىعفانبنعمانينكرهبذلفكي

فألجناحأياعراضابعلهانشموزامنافتأةاميواناللىزذلئمبقولهقىالموازمحدفياحسج
لنشوزامنأالعراضفافردبينهياصلحايصالحاأنعليهما
ذاثومعنىذلكلىضاعلىئعطلمالتىيريدالمطلقةالمطلفةعدةاكدعبداوفولفمل

بالعوضاظلعوجعلىلطألقاسواءفيهىبلالطألفيكتالفباخهلالالطالقكنلعداا

يساربنلمسيبيسلمانابنسعيدابلغهنهامالكصأعلملتواغيرعوضلمبتدأهنالطألقيا

اناتمنههمرضىفولهبمالشالمطلققئألثففروءعدةمثلالختلعةعدةايقولونشهابكاوابئ
لماالقراءاتذواووودانهاظألئقفروءذواشرشمدممماعلىلمطقآاعدهلعقمئللخاعدة
كاواكالبةوالشهوباطلالعدةلهافييةمساوهىبلاالقراهإالفييهاالالتساواابذكايريد

خألفاللمافىبفسخوليهمطألفيلخلعواسشلةأعلمالعتدادباالفراءواللهالهافىسماويةهى
لفسخادولطألقددايوالذىارسالمايملكهأخذعوضاعلىوجالىانهانقودهعليوالدليل

بالنفقةلمعسروالعنيناطألقكفرفقااالوالمؤجبامعلنكحابقاءايصحفرقخرانصوجو
أنقبلرقهاففاهونكحهافانالبنكهجديازوجهااالترجعاالمفتديةافيمالكالص
ماسمعتأحسناألولمحتالماليطذااعدعلىوتبنىآلخرالطألقاصمنعدعلهالهكنلمذيمسها
ماألنعنووقدروكطاالختلعةحكمهاحمالمفتدطانفىاللهحمقولهشذلكفي

التىىوالمنهتديقواقىكتىاخذالذبهافتقوللبناءاجهافبلرمنتبارىالتىالمبارئتطى

عنهوتخلعاالماتعطيجيعلنياىلخعامقلمصالحقوااوكذلكبعفعؤممسكلهاالفىتعطهمبعض
يسيروكطووالخعلعةوالمفتديةالمبارئةذلفىمثلمالدعنحيىمحدبنروايةمنالمدنيةوفى

المحلعهطألق

صالكعنمجيىحدثنى

بنضالربيعاننافععن
صاس4عفوابئمعوذ

بنعبداللهالىوحهاهى

اخعلعتااأخبرتعرد

نثىزمافىوجهازمن

ذلئمكلمانفبلغكلنانا

ينكرموقافلمبمفانا
عدعرعلتهابنللهاعبد

عنوحدثنى5المطلقة

سعيدبنأأنمبلغهمالك

يساروسلمانالمسيب

شهابخفايقولونوافي
حلةهنلالخنامةعدة

قالهنألنقفروءالمطلقة

الأنهاالمفعدبةفيمالك

االزوجهاالىترجع
هوفانجديدبنكح
أنفبلااففاناكحها

ضلهالهيمنيمسهامالم
اآلضالطالفيمنعدة

االولىعدكاعلىوتبنى

نأحعوهذاقالمال

ذلكفيماصمعت



إفعدتاذاماكلي

بمثأعليوجيازنلمرأا

طألتافطلنهايطلفهاأن

ثابتفذلكنسفاههتابعا

ذلكبينظنكقعليه

لصمالمحتاأتبععبعداغااص

بيئفايس

أهال

وهاممصكونتعطىلتىاىوالخملعقشياوالتعطىالتأخذلتىاىلمبارئقاماللشانرعنلحينابئا
بعةاألراألدفاظهذهأبومحدلقاضىقاالفيهفالعلهخولالهفبلوبعدخاكنالدخولفبل
أعملذبكالقدمنامهاوفسرثااليقاعجهقامناصفاتخاحدوايامعنىلىاتعود

انأحدمافصليناالبنكهجديديقتضىوجهاالىالرجعنهالمفتديقاافييرقولهفصل
قددنعوضأعطممالمحاانهاامانقولهعلىعلدلدواثورخالفألبباقهوبلبرجىديسطالفه
لمعوضوالعوضاوجاشوالجالخبهولمتنعفعلمتملدنفسيهارجعياظلعاطالقولوكننفسمها
فهوأحدالخطابلمحدةفامابعداوبعدطدةاوجهانجكهجديدفىيتزأندلهارلماالفعلنحمما
فيئالفذلمباعلهنكاشمطظ5غيرممألكلنعيالنكحفألتمنعصكقدامنلعدةافانةااهافى

يضههيوجفئنلةحينئذبمترفغكونحملهايثقليلملمعامألفذالمانتوانكالعدةاأوقاتجمعع
لعوضالشلهبذلعقدولواطالدامعاوحذسمئدلتتعااشانبعدحذاذكرهوسيأق

يمحنونوبهاقالاحداهماثبوخهامالكحنبنارواهماوايتانبهارفخمالرجعةطوش
ماسقطلجةهقالعوكفىاأنيهونخهماقداتفقاعليااالولىبةوالراجويممنوننئانيتفيهافاليا
يثبتضعفلمالمقصودلعقدمايخعافىرطثصنيقانهلثاايةولرجماووهذلحافئلطالاضددمن

أطأالافلنكحعقدافيكالوشرطلكذ
يريدآلخرالطالامنعدةعليهالىممنيمسهاأنفبلففارقهاكحهاطويخظنوفولهفعمل

نكحتمذاا3هنواالذيئاأياوجلعزلقولهفيمفالتثبشفعصكلدةيمسلمنكاالدهذلتهحمما
وجهافئانعناوهذطعتدونهاعدمنهنعللمفاتمسوهنأنقبلمنطلقتوهنئملمؤمناتا

لنكحاالناالولىاعدعليفهىلعدةاتنقضىأنوفارفهافبلتزوجهافانلعدةااءنقفبعدا

فأليثبشفيمحملمسيسامنفاذاعرأاالبالمسيسليادعاكاواليبطللعدضافىاليؤفىلثاا
أخلطلقهافطلقهاطألقاعلىإششوجيامنلمرأةاافتدتذااهالكقاللموفيقماصابالعدضا

قولهشمالبثئفليسسصماتأتبعبعداالصمابازرزشكلليانكانمتعابعانسقافذلئفاب
يدانيرعليهثابتفذكنسقايطلقهاطالقامتتابعااعليابمثئهمنلمرأةافمدتاذاالترحمعا

لقطاأنتلقأنشطاوجلىاحمسنبوجقوتخرجاربهالذىتبينلخغاطألقفىوجتهلزقالمن
ئألثانقطاححانتوالفظلهاذلفىقالمنحميزومافىحكمهمتصالفانذلكلقكانطاأدت
واحداحلهاليوجمبمتلبعضعليبعضهمالكللنسقانذكعلىليلوالللشاشاخأل

بطتعلقلهللممنعنهنفصلاذااالستثناءواحملهونبشافىبالتمبالجايئاالستئناائصلذااولذلك
لكرمامنتقدم
متوتكاللميتصلممرمهنيديربمثئفإلسصماتذلكبيغالتثفانكنحمهوفولهفصل

بايئوبينهيتاليلحتهاطألقمبتدالماليلحقهاطالقالختلعةكانتولمابماقبلىلميتعلقأوكارم
كانتولماالمبتدأالطألقحممبتدالهفهوممرمصمتطألقبينوبينهصالعاالصماتالخالعة
وقالصمتاألوللطألقابينوبينهصالالذىالطألقيلحهالمالعدةفياليلحقهاطألقالختلعه

يععهابلفظاليدحقهاطالقههفهانمانقولهعلييالدليللعلةافىلطالقالختلعقاأبوحنيفقيدحق

أعلموالتالبنالمطلقققبلذالأصلصنصهايلحقهاطألقفلموسائىنسائ



مانلساعدكطأخبرسعدابنسهلأن96أشهاببناعنمالدعنيحيىحدئثىالعانافيماحا
جاءالىالعجألعوبمرا

عدمحاالنمارىبنعاصمللعالطاهاجاءفى

تأرأثعاصمياالفقالاعاصملى1لىلألاعويهرانبراىرعارابئسهلانشهاابئعنمالكص
رجألأظاصدحراإلوايغعلكيفتقتاونمأأيقتلهرجألمرألهارجالوجدمحأرأيتياعاصمللهفقاىاألنصارضدىبئا

أكيففتقترإيفتألعنايهليعو3اووصرصلعاصمأل3والتسليهصلىالتذلرسولعنلمحياعاقمسل
عنلمحياعاصمسليفعل4زارصلمنعماىاعملىهاحىكبرلمصائيوعااههعلمليالتصلىارسولذالعسكره

اللهانئلعلىرصةاتهالىايقموسلمماذاقاليياعاصمعويمرفقاجماأعلهالىعاصمفاالرجعوسلمالتمكلعهلى
وسلملتهسألتىاالمسألةكليمهمعلمصلياللهرسوللرقدكرهنجيمرلمتأتنىلعوعاصمفقالعليعوسلم

عليهطهاالتدصلىرسولوسلمليالصلىاللهرسولأفرحتىفقامءويعفاأسالهكاحتىأنتمالرواللهعويافقالء
فكرهذلكعن3ولتأورظؤد4لهأ6لصجألاهىجدمعرجألأرأيتاللهيارسولفقالالناسوسط
عديهاللهلىاللهرسىلأفعألعناوأناسهلقالبهائتصاحبتلئاذمبوقىفمكقدأزلتايموسلماصلىلتهرسوالفقال
وعابههاحتىئلالىاوسلمان4زايارسلماووييرصقالاالظافرغامنيمعلماقمكلمهالتصلىرسولمع

قماسمععاصممحلىكبراانتيثهابإبنمالقالقالوسلماللهءلمعملىاللهرسولهيأهيأنفطلقهاثألثاشبلأمسكئها
عليهاللهصسلىاللهرسولحاءالعجألنىأبيضيمربنكلىانيقالالعجألذخويمرانقولهثىألاخالضنانهانةتلدبعد

عاممرممفآدرجحأهلهفاالوالعقدموالعلمالفضللااومادهمهمورطمأهمفىالناسلجأحسبماثعدصكحبنالطكالصم
لكاللاماالعاايموسلمالتمعسلىالنبىلهليسثلاليهالمذكودفلجأضدىبنكاصمأقارلوعويهـرهذامنمخهم

افكنعامثودينمعوفضلهلتقدمهوسلملتمطاياصلىلنبىامنيقربكنعاصملكونبهفمانزل
عليهاللهداللهرسولابئعنمحدبنحديشالقاسممنعنهابخارىوقدروىالجواجكنهوأوفيهبكاسئل13

لعوجمرعاصمفقالوسلماثمفوالكفيىفيعاصمالوحهملمايهعندرسويالتمصلىكرالمعأليمنانذعباس
اقدكرقتلىاللهتالمابهذاابتديتمافقالكالصماسجألاهيوجدمعانهلهففالقومهمنفأتاصجلانصرفط رسول

االلقولىاألهيا

صكوإقاالسالتهلصهفعاالمبمماعهابملمالقرزمنوهذايصنعكيأفتقتاؤلهأيقتلهرجألألههيارمعأرأيشرجألوفولهفمل
عاففامأسالهأذلكمثليعتقدأننولعلىيمبكاليعالحدلكاليضنسبمنبقذثلئاليصرحالمممؤالفي

حىى3أنيموندوأرابرهيردأخيعلنلمأيضانزلبعدولعلهيهنلمالعانحمالنأتههيافصبهبطليه
الله6دلمعهشوشلمضلىاللهومعنىلسؤالاعدمحفطفيكالصمستناالقضيقولذلتاحمليممنحسبمايبدراتدماناضالنه
يارسولفقالالناسوسطوجهصنهلالعاقفعاصافتلهفيعليهيبهبلأحدهماوجهينعليفتقتالؤلهأيقملىقوله
عحدرجألالقمارأيتئمفعلاذافعلالذىقعلىمنالوجهبغبرهذاشكيظهشفالىوانفسهنأصابممااقالةالىبهيصل

أيقعلهرجالأتهاهيوسلمكليهاملىاذلرسولعنعاعاصملقالسل
يفعلحميرتأفتقتلونهمنماصمععاعمحتىكبرعلىوعابهاالمسائلوسلمكلياتالتصليرسولفكرهوثولهفعل
افقهملىالقهرسلفقاليهافيسمنوفي6لهامررجليقذأنطذامئلكرهانهأعلميريدياهلمديالتلىرسوال

فيكلقدأقىوسلمعدعهشهولذلرشذفماألجنبيةفيكببعايهكاالحدمجباععفدأنلماايدعيهبدبينةلهتقدلرأنغ
فاذهبصاحبعثوفيواالحدفيالببنهعليمسلماللهصلىكلدالنبىألاميلمافذفأميةبنلهاللقالانهوسلمايعاصلى
اناللهيارسولايهاعويمركذبتالعفماقالمنفمافرككالمليوساطملىارسولوأنامحفتالعناسهلبهاقالفاثت

لممألعنيننشقلدبعدسنقاسنىشهابئاقالاككايموسلمقالابقصلىارسولههييأانفطلقهائألثافبلأمممكئها
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يئلمالالحدفزمنظيرىالتمعايبرئفدينزلنلصادقانىبالحقوالذمحبعئكهأللفقالظيرك

التسرعو3بهردآهكلليصليأنيهونيحتملولصادقانامنانكانبلغحتىجمهمواأيرمون
لوجهينفكرهبهيقترنلمعنىالسوالوسلمكراقمكلليهصليانيمونحتملولنظرفي
نافةعنبعفمهمكانيسئواللقصدالعفقهكاالتشغيبيريدبهمنسؤالمنأنيهوناأحد

كانفاغاهلدمقماكعماكؤقالآنهوصكلنهوقدامذلمجرىماجرىأبوهأومنضلله
برطرهسلمتليعوالتصلهنانهلثافىالوجماعليمختالفوامالنبياسؤالهمبهثرةفبلم
معاالاجتهادالىفيهلناساووصعنهلمبسثلوانالناسعلىالتضييقلمافيصنلسؤالاكثرة

بعضفيهكانوربمانحالفتضحلولملنصذالامهعالعليهاكمونصالقفميةعنياذاسعل
ظمأاالألعوسلماآلمعلىعنوىوقدالناسعليالمحالتضييقذلكفيؤدىالتشغعب
عنمحسانليملناسسائراحماهذوليستسمئاأجلمنلحرممجرملمثمئعنسألمنجرماالناس
عاالصبهزذلسواءوجدعدلمولألذىوالتعنيتالتبكيتالعالمفصدبسمؤالمنفانهالمسائل

أويبديهاالحقفيهاليتبينوالمجاراةالمناظرةسبيللمحلىمصألفانمقصدالمحاثلسبهدلفسادأ

علىولوسأفييحالسؤالمنوجهفهوالياحتتياذالهاستيعلىلكبذويستعانلنظوافى
اللذيئالوجهايئهذفيمينشئفيوليسأعلمللهأمرواجبواذلفهذافرضاالستفتاءمنسديل

وقهناهذاالعاالءفىلتملمفعاالىالجوازعنالينتقللشرعاالناآلنيعوقعهكرناهماذ
ماالحقىوفتياهلملعااواللسؤاللمسائلافي

للهاصلىللهاقاللرسولاملذلياعاصميرفقامكوصاأهلهلىاعاصبمرجعفاالوفولهفصل
الجوأسفيهاحينبهفهمقتفميامماصاءهاعفاالنهلسؤالاكالعمالتىكاسمئلتمايريدفيعايموسلم

رسولاوالسببلرايثرخلملسؤالامنوصاعفتنىيريدابخيرئلمتأعاصملهعنهافقاللسوالا
اكبرلموسلماللمكللعهاآلكصلىرسولاىوهذايفعلتكسقدكرهليوسلماآلصلىالت

لمذاافياستفتىعابالجواباليسرلمأنللعاينبنهاهاوعليلسؤالاهيةبهراأظهزغيرمابشئ
وجهةوسببوجههكلمحظورحتىيهشلىابهاليتسمببانضاذاوافيهلصوااوجهببيظ

ممنهأهاومقصدلسائلا

عنلسوالامنعليمقماكانستدايدايرعنهاأسألهحتىأنفىالقهيرواعىوقولفصل

حاللمسئلتلمهوسلمالتصليلنبىاسبهراهيةليهذلماظهراعنيردهولموطلبخكمهئلتم
حالفاحعاجضاولعلهلفعلوالقولاذلدمنفىمالهليمولميعلمظهراانهمازعملصبرعلىايمنهلم

االورااممنعالهفيالهماذبعضهيقلسثاتواافىولفدشأودلىكلنهنفيوجهيمدأا
غيرأنيحممنمعرفقمايرالىبههليصلسألهاذاحالهمنيبينأنرصاأولعلىلي4زلتدانكانت

مسملتهعنسألوسلمليالتمصلىالتحاءالمحرسولفداالكراهيةبهنفسعحداؤرحجبكل
أنيهوخزاديحعملرجألامرأتهوجدمعرجلفيوقولهعفايسأللهاصالمملماكابكلمل
فسرذلفقدفانكانفقطاللفظهذااقتصرعلىأنيهونبحتملومعهأهاتزثانههذاعلى

وادحمطشايئالرواحدىاعليالشهودكيصفذكووصيةالرؤاداذانهأبومحداضىلغااقال

مالدآلفعنأميالعنفهليةرؤيدعلماذاوأهايألعنأنلهنيقفالثاايةوااعكابقمايفسرنلروا
قولناوجنميهدواليألعنمانيوالثاوالشافىأبوجنيفةقالبهوهماراوعناحداذلروايتان
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اأواليةرؤيدأنبيفرقولمازواجهميرمووالذينلىتعافولهنعألعنا
احرالتانيةايةلىوااووجرؤيةاديالعنعأنفكللهلميتبينكنبه

بصرجليسأتههياهعالوجودولفظلحدكاألجنبىافذفمفلزمسحققبممن
أووجدلىجلفدنبهرداأووجدفهالحافيرجألهياوجلمعرجل
أإالذلشيأفيمالكمناأسعالقاصمبناالمدؤنعكنفنىينعريانرجل
ألدباكرفعليعاماذلينتمليلهلىممنذافأرعاحملهايننىاوبتثافياألن

نتعردضاأرادنمنعاوأمالوفهمبهاالخبارعذتلفظااليردانممنفهمذاا
غيرافئوفدوجدواليألعنلتعريضافيالىوجصحدوأشهبممقابااعن
مقلامنالنعلىكذبههودليلبلللتعريضنالهعنىاألواللقوفياوجه

االتصرجعدلكلنظذالعاالخرعبالهلوالسكوشولذلاالسماك

لذبهعلى

اةللفظاذاالوجتهيريدأتيرجالفانهمياوجدمعوأمافولهفصل
يقولغيرالىوجيقبأنلىاالىوجيقولوأضافهلىالفذفضافقاذالظفتضى
مانةعلىوالدليلنجدواليألعنالمذهافىنعفألخألأزوجم

خصثمجلدةنمانينجلدومفاقشهدارباياقالممناتلمايرمو
بااشهادبعأحدهيأر5فشهادأنفسهماالشهدالهمولئمجمنجهمواأ
وواليألعنمجدوجهغيرالىلقذفاأفامنذللشأفافمضىالعانا

ووجهمالقذفأجنبيقحينالحايهلوكانضنلزمهيلحقولولخممنملمفيلى
لؤبعداوجهاافئذوحدكذببذلكلظيراكوجيتوالوفىستدامثمحملها

ىيحدواليالعنأولمحوأصفبانفي

وفلمقذالتصريماسماأتصجألفيمخيزمنميامعوجدوفولهفصل
افىخألفاللشالمعانمنبايقلصلحدولمالييجبفالهلبينظكقاذاله
أاكوجالحدبالتعانديهالسجبنمشخصاهانقولهعليوالدليلوجةالى

لممطالرجلحدفانمسئلةالجشليةلمرأهآذفهصكدظكنكؤله

افذففيهكلدخلرجلحدبقذمناذلكووجسنونقالالعانا

صبهبكليحدخألفاالحافلميممملمواذامسئلةبهيتملماولمنبقاملمن
ستيفاااليكببلقذحداامانقولهعلىلدليلواملبلحلواعليما

رأيتمجبالحايهلوقالفلمبلبةلمطااتصلحلمواالسملعيناجمهوليكنذاوا
11صليبجوالكنعامؤالاللصهيمعوجدأرأيصجألوفولهإفصل

فيةأيقتللسائلاوقالبهاتفاذهبمصاحبعئفرآنفدنزلفيئوفي

ملالتصلىلنبىوأفرمااالفرالتاليلزهحمالغائبفعقبلفظصالكلن
ليهذهبالتسفرانالىوالذهاسالقذفحدانقسسنئسليمفيممن

الدعلىلهوسلمكليهبتاملىياقرارالنبىفيقتلىنهأيقتلهاستثباشقموله
بهفانيفعلهاأترجالفقتلا
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لنبىاأجمهايقتضىئتفاذهبظلمحرانماحبتكوثحعكقدقىلوسلمكليمالتوتميصلىفصل
3قصتهمافافىأنزلالذىااهـحاباكاذلكولعللمسثلىحبماالناعرففدىوسلمعليللهاصلي
صلىلنبىماعلبدفألمبتلىفانثماحبذلوانشملىااألمريضففلمرىوانكاالسائلانفيه

وكامنهابدالناسالكالمسئلةاأنليهاأوحىبعدماتقدمصاحبعهوفىفيدأشلانليوسلملقا
أضلمدتهولوحىاصبلليهاظهرذللثطأويهعنهالسؤالالهميباحبجبأن
ليسانهعلييدلوسلمكليهالتصلىالتعندرسولالناسمعوأنافتألعناسلوقولفصل
نتقالهأوالنسببالىوجابلحوقليشقرأمرهلهلناساحضاراسنفمنبلبهاالستتارلمعامنصنقا

كلفىجافئوصومسعتلىبهحاميثتفرالىالنمحمبمأوالحااالضنداالمامواليهونعن
بئاقالوقتدوتبوتيختصنموذالنمحممحدقىكتابمالكقالهالهارأوقاتوقعاتن

جمنولمذلكلدنابعدالعصروهشدأحباكبةممتومالمةوبلهقاباهـصألةوهبويهؤ
عنأبوهريرةلماروجهقاالصعخبابعلىهبلوفمفالتغليظتفتضىابكلينيريماسنة
رجلجاليمعذالفكيهماولهموالمةلقياايومليهمادتقالثألشالينظرأنه11التعكلليموسصإفبى
عطاصنهاافانبدنيااليبايعماالإماهابايعرجلولمجيلابئامنيمنعمامبالطريقففلكله

االهولفمأعطيتالهلذهـألاواللهفقالبعدالعحرسلعمهأقامرجلوسخعلمنهالمبعطهوانوضى
عالمحوتهىتذكرباعبادةهناالنصرافمعالناسلدقاجماعذلفيكذافصدقموفيكذابها
الماجشوتعبدالملدبئوقاللمنكرلنكحشاءيااعنىتنملصالةااتعالىالتقالالباطلعن

بالمكنلتغايظالمكوأهاكارطاذلنجعلفكأنالحقوقمقطعوفياالباهـصعألةيهونال
وجمليهالحقوقفىنكالتبالمتغلظأنشرطهامنفكنالعغليظالىبكعاجبالفللهفانهاءين

شاهدالمسجدوأنافىالحديشفتالعناحذافىشهالابئجمكنصحربئوقدروصاجماعقالعاالء
فانفرعمالدقالهلكمنائسوالبععاحيئعظمصننيقفتالعنلنعراديهوديقواولعا
أوكالحيضمعتاداانقضاؤهفأليخاوأنيهونالحقيقطعدخولمنعفريمفعناكك

بهيترلأنسخاواالشعجالمنطولمايريدنالععائضاكانتفانكالمرضمعتادااليهون

الىوتؤخرهىلحدانفسهرأعنليمذلكأرجدزمصحتملابناوأقلهالذىهذااللعامنمانع
مفىوارعدوالمنهمالمريضاالىاالماممريضتأرسلنتوكايضاميكانفاطتطهرنعألعنأن

نهذيففسقطلاليدروالمرضلتعجيلاسنتمنعكوجمذالوالقاسمبئاعنالععبيقأصبغ
والتمأعلمورةالضرالمكبالتعجيل

قالحقهبفىذلماصكمنواحدمنهماكملصتألعنهمايريدأفاالفرخكامنيقولهفععل

الموجبصالهامنوتيقنبعدماضلمأسعكهانأمسكتهايريدأظلتطعهايارسوالركذبشكدعوي

وجمهأخززعممنانوهوكاقالكايبينكذبهذلكابهيريدأنيحتملوعليهاللغاكافهوكاذب
ذلكمكللىلبقاامنظهرمنهثمحملهننتفاءاواأوقذيةوامابرالعانحقمافيفدزنشوثبت

للعاناحقحنيبطلفانهلهاكهمسااعامايدلذأوااللعاوطفاأولمدةانطويللسكرشوا

لنافساخيقولاوالوجمالوجماعتاصابناقالهالنمىيويبهبكليمالحدكذبهبثافعلهويتبين

انلموأناظااتأفعلاانأنمفاسقلقائلاعيقولأسمكعهااذالمحبحمنفسيعلىاحما
لكمجرمحقوىوماتركحتى
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يريدانويثتملثألئاطالقهىوهوفولهالفظبهسذانمأللىبريمافطلقهائالثاوفولهفصل
لنانهذاقوا4منالمفهومالنأسمكمهااكذبشكلليهايارسواللتقولهذلمقهضىابه
لوالثألشالنلطألقاوهذايقتضىالىوجعةحماالعلىاالسماكهعهاواللمقاميمنعاألامد

4همنطلعامنالنصدقهبذلكللىواليستدلااللممسكامعنىلكفىطلقهاطألقارجعيا
بعدهاأياباالشرعذالمنمتنعالفتلهافاقتلهااسملأنمالىلغصاابههذايبلغمثلعلي
ميحتملويمسئسصمتهاأنوالخبرهافكيمعذكرهايواليقدرأهااليراسحتىثركادا

فانبعدهأوتخوماالعااقبلأوقعمافيهاطهطألؤبوصفيهابقيشلهآخرطلقةلدقطوأن
ممنوعلعألثايقاعاأنمعوسلماياتاصلىلنبىاينكرعلعهولمبالثالثطألقرثافىصرحكان
واجبابالشرعاذألميلمااالنكرعليهأنيهونزكصحتملفانهبهامالوأماقالهعلى

لبغضوافعلهاهنضالةابهلمابلغ4بتدااتهذألوأويمرحمعوبهالمجاحماماعلمفىحرىفدولعله
طألقانلولميبرأبمهذلحكانلماوسلمانتمكليهلىلنبىاينكمرعليهعليهانملهاوالغيظ

بوجهاليرتفعاللعانفحريمبوجمعيرالثالثلئأللهالقتحريمامنمؤبدوهوأشدمخريمهالعانا
واعظويواحفانملمئألنافطلقهابعدذلكطلقتايئوجتهزطلقدانصالههنعلممنلةبمنزنف
طلقهاتطليقاتآخرنألثذلكاننوىاذسماالاقأنطاقولهاالمايؤرلفولنائالثانمألتأثاليرال

سهكذبأالنهيالعنولمثاحدفذوطئهابعدانافاومباعديقتضىفهابالتلىذفانحذاومع
ذلكفىفالتأئيرالوطءمنذلكبلوهاوجدمنعهفماقذفهابهلقولهئصديقافراقهبفلفكن

ذلواليفرهوطئهاقبلاهليسأولمالعنهازقرأيوقالذاقذفهاانهلعتدعقاافىسملقالابئاقال
اليراانهعلىهبنىوعلذاالولدبهولحقيألعنولمانموطئهابعدذلحدأفزفانبذلكأقزا

االستبراء

غيرمنتفعلفرقةاأنبذليقتضىعليموسلماللهلتمصلىارسولألمرهأنقبلوفولهفصل

بدةمؤالعانافرقةالنثألثاطاقبانمماوخمتالفرقةاهذهانيقالأنحواليصحبذامحم
أبوحنيفةوقالاللعانحمعلىدىباءإتتعايبدالثألثالتتاوفرقهنفمسهاذالميهذبباجماع
هميياأنقبلفطدقهاثألثالمتقدمالحديشاذلكعليلدليلاصاماالمجمهانالفرققاالتفع
العانباافرققكبالمعنىاجهةومنلمتألعنينانشسنةفبذاوسلمليالتمصعلىالترسول

فرققققتضىطذهوهوائالعلودتجبباللعانلمذلثلىاولواحتاصالحامحمفاستغنتحن
والفرعوالمصاهرةالرضاعبفرصمخةاواكالفرقةصامحمتفتقرالىفلمبداامومخري
لتعانبالفرقاتقعقولهفىفىفاللشاخألاللتعانالمرأةاتكملحتىوجالىلتعانلفرقتااتقع
االالتتمكنولوجالىبلعانلفرققتفعاانالعتبعةفيالفايممبئاعنأصبغىووروجالى
لفرفةاألنعبارةفىمماهوخألاالمذهبفىالخألوهذاالعذابيدرأعنهانجكاوبلعا

اغامقبلنفسكذبوكذللوأبينهمافرقةتلمتالولمتألعناندأصابناوالخألألللبعض
لعاخمنوبقىكللفرقةاتفعفلميهمللمالتألعنانمانقولهوجوعلعصالكلنصاوالععا

الألنهبالطالقالعاامنبلهرالفراغيأمراقألعنأناالماميمهياعلىومسئلةشنوجالى
عنينمقبن51روابماصهكنهبذلفيقضىأميانهسلملليهاصلىلنبىايردعنتأثيرلذلولم

منمضىذلمافيفيكنىيفعللموانيرعوماصنعمثليطلقاوجلزألحبافقالعيسي

بعمنعتىأل
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ظهارثرمنأحملهواليتعللهرالتأنمىعيلذمحظلهوهواأبداعانثمااليتناالمتألعنينسنقا
العاناعهبمايقتفواظهارمعرفتهواالبعادلهاهاوقهفااالصرارعلىصدقصنوجممايداعالى
وهوكلليهفأقروسلملياآلكصليلنبىابقبهفوةلمماأحدابمافعلهذلكويقتدصفىلقرسمامن

بماذلكمنيألنفيسخبلهكذبهعلىدلعلنهابعسدعالهسكؤلماناالقىىالعااهعنى
صدفهيوكد
المتالعنينبايئابتةسنليهعالفرفةايدأنيرلمتالعنانسنقاكنشتفشهاببنافولفصل

مجشملوديناربنعيصىماقالهعلىالعانبعدالطالقاظهاسخبابيريدبذلداأنصحتمعليو

مايثصوأحمواآلكأعلملقرصموتأبيماالمعانبينهمابانقفالفرفةايريديذلوقوعان
مننتنىبراعليموسلمللهاصلىللهاوسولزمنفىأنههيارجالالعنعرابنللهاعبدعننافععن

الالعنسافولهشلالولمبالمرأةبيهاوألحقوسلمكليالتصلىاللهوسرلولدهاففر
انتفاءهانكاأحدمعنيينيحتملولدهامنثتفىواوسلمايامصلىاللهرسولزممانفىأتهميا

لذلكفألعنمخهرهاأرويةمن1عاادكهابدعىىالدانهالئاالعاخرالمعنىاسببكانولدهانسعنمالكعنوحدكا
الشافىقالفالقذعراعنوانالعانابهيبهبانهالمذمحبالولدفاناالفأمانفىدلدمنانتفىعرأنبنعبداللهعننافع

يمصحمألكزألدااشقإأضهرووذفئلىلصمحنثممحالحاافيزفىلدليلااانابهحتىنيفنراذلالفذعنزمانفيأتهاهيرجدالعن
علهاللهصلىاللهرسول
أولمحوأصىكدجته3وططلالنفىلالعنمفألنلاطاجتهاللقذلألعنأنازلهفاذااللقذفء
ولدهاءمننىوانوسلم
تدددلداالثادانفينفيبهاحملثظهراظثاأديخأوعلىاولميهونوننىمسئلىصلىاللهرسولفيففر

فابهنأيمالفالدكمثبرإألنهبعدفيفآللقرنحاوأنايدنهكااوإهاانخالىاةنطلنبعدالوايهعيإلنفمهوألحقبينههاليوسلمإدت
ليسلجلافكتابماكمجدقالأويألعنفهلراستايدعلمعنقوانلمالألهأفألخالفستبراءاالولدبالىأ

اببنواالخزوىقالوبهبكلنهأشيةوارمنلعتليةاوعوفىاالستبرايداناالطلادفىله
القاسمبنقالالقاسمبهابنوقدقالالستبراءااعاةهيلىواضالرجلالمدونهفىذئبقال

اتوايقأشهبوبرمرهالكعنلقاسمابنلموازيقاافىواهرو5استبرايدعلموانيألعننافحبنوا
المألعنةانالعانيةوايةالرهوالولدولدهلجوازانيهونلاطيصعمنمنفىاالستبراءلميدعاذالم

ماهوأعلمذلكالولدمعننىمنمجصلوالحدبذلكنفسيدرأعنولغيراالستبرإتصهنه
حيضةمنههمجزىمذهبمالكمنالمشهوصمبزىءمحهاالستبراءفمايهانهفاذاقلنافرع

ايقصدبهاههناخاالستالبرااسماابئايةواروجهفرااثالثةماكعكلمابمحورحدقووا
االستبراءامهـذألاالمة5كاستراحدةلوابلطيضقاحصلوذكووجودوجصقتضيهطلانفىمخمقق
بعدداالقراءهـضاعتبرفيهطاستبراءانهالشانيةالروايةوجهوفيعتبرفيصكلدداالقراءبعدةليس

دعاهالمافألعنهومعنىليأدوالقدكنتماطأضقالراستالابنفىقلنااذوافرعلعدةكا
العانبانصنقايةلموازاهالفمقعنسملفاانافروىبهاقولعالوأهذافىالىنافاختلفمن

ألفلبهأوأتتطلاانكانشبينةاالقاسمابناوالذهـأخذبهاغراوهذالحلاةبينوانكانت
عبدبنوالثعبدالموقالباللعانفهـومنفىغيرهذاعلىالعنوانكاالخقبهستقأشهرفهومن

يراهستفيماطىاالبلعاتوالينفيهالحقبهفهوظهرحملئمؤيةبرألعناوأشهبالحما



57

أصابنامنوظلكلبدالمدددهاوجمالىذانئاثألعنملهباخاطلمذالمثممهورمن1مسئدةإ
التتعالىفولاالوللقولوجماأبرحنيفةقالببهاوالحملذلعلىاتفعحتىوالقنىبينهيااللعان

آليةشبالتماشهادابعأرأحدهمدةفمعهاأنفسهماالشهدالميهنواجهمءأزيرمونوالذين
بعدانفعالباللعانصازاسقاطهنسبانكللمعنىجهئاومنوبعدالوضحلاحاليغدفرق

حملهافينفيهناليئعقنامنكعبدالمبهاخغلثانيقعاوايقالراووجهفبلهكالفراشسقاطهبمازاالولد
لقاصمابئاوايةفلنابرفانفرعحمليهونثمالزأننكلشلحواانزالعالبالتعانهواليتيقن
فدثبتللعاناحوجيؤالنالموازبناقالهأبدالهولممخلوجصحدالىلملاطففشافتألعنائم

بالعزلهيمنأنكؤولفرعبالحلوجالىكلوأقرلكذبابهينبمايملخرافأليزولبنهما
المافانبرلداوكذلكلفرجلمحامنمالماءاوصوليمنموضعفىوطئمنالولدبهكذلدصلحق

قبلبااليشعرلماامنيسبقهفىالنجفوجههلعزلامازفألمواابناهحلفرجالىايكرجمنه
لماضامنمولدولوصيخلقعندكدأنيبعدفانهلفرجغرافيوطئوأمالولولدامنهفيكونلعزلا

فألغيرفرجفىهوطذلينزأنيهوسعدلجواوالاووالزحلبهاهـظأةهيمخداجازأن

فىجهالىافوملوطئهايخرمنرجلزلهويهوخماابةوبهوجبتوانوالحدبمرجميبهب
بعدالتقاءومانجرحكالمحالولدايخلىمنهالماءالذىانذلكاقتضىلحدعايهااقامقاعلياأجمعوولما

قدوقالفيالذافذفهااوأمامسئلةأعلمللهوااالفتضاضقبللختاناناقديلقتىنياذيئلختاا
الولدللرزيقينتنىذاالعنالقاممابنايةورعلىهذالىرأيتهاثتحتىاستبراوذلكوطئتهاقبل

مذعبيقتضىوبهأشهرفيلحقستةمنألقلبهؤيقأوأتتلراىدايوملحلياظاهرةأنقكوناال
رنالهوانمالمسئلةالولدبذلكوالينتفىالحدعنهودفعلرؤيةيألعننهاالماجشونفيا

قالهرلهنااليشثرفأليومبنأوبومماأقاهثمبذلعلمانوأمابالوالدةأوعلمبهعلمنيحوطلا
أوبيونكرطعدالوضعأبوحفيفقلهوقالراالنفىكعذرفىلهيكوأنأبومحداالالقاضى
أحدقوليهفىفىلشااقالبهولولدابهولحقالعننفاهثمأوسنتانسنةمضتينفهئلموانبوهين

اداذامجبأنيهووكذلكراالنعنباالهساكنفسهكذبقدأنهامانقوعلىوالدليل

حينرآهبهلقيامنكارذلواامحوتمكنمجدالنوفولهاليقبلأنبهااآلنقامثميققديمةصؤ
ولدهوأمافئمسئلةالماجشونبناالموازعنبنواحبيببئاياهرحدوعلىكذبهدليل

أنهماأحدبينضروذلشكفينفياولدعتدشأواقدولدأئههيحداسفرءمنيقدمفهوأن
جملةلمتاديهاألولفاذاقالفامامنىليسولكنولدتيهيفولأنلىلثاوابولدكوليسلمتدديهيقول
لمرأضصدقةأشهباوقالبلعانينفياألنهومنهزيةالموافىسملقاابئاقالمنكولدتهىوقالش
ولملوجاطذاعلىنفاهبعدانكلفانلفاسمابئاقالفيالعنالولدمنيفصدنفىاألنفيماواللعان
سطنعكذفيهنسملقاافياعنىففدقالكيمنىوليسولدتيهقالاوأهامسئلةيحدلميألعن
كانمنههموقالشطىنكرهماظأوالدفوجدطاقدولدتقدمكثرثمأعشرقأعوامزوجته
افاذالولدالفراشقالانوسلمدعالتنمملىومحووجمذلماربلعاناالينفهملسرلمافىيأتينى
االبلعانولدفيهمنواللنتفىلهوالزهبهفاولدفيمالحقغيبتهمعلهشيلفرااكان

بهنماأرادياهماببلفرفةاأوخانهبهيردلمبينهماوسلمليقعاالتمصليرسولففرقوقولهفصل
ووجمذلكلعصحقميفماوتأبيدالفريماانقطاعلمتالعنايئاحخبحكمهماوانأعالههانهااعلمواآل



ركتباللهاللئالفالما

وتفيوالذفيونعالى

لهميهنولمأزواتجهم
فشهادةأنفسهمشهداءاال
شهاداتبعأرأحدهم

الصادقينلمنانهبالله

كلليهلتلعنقاهسقأنوالخا

الكاذبايئمنانكان

أنالعذابعنهاويدرأ

شهاداتأربعتشهد
ذباناللمنانهبالته

اللهغضبانواظامسة

لصادقايئامنانكانعليها

ثي

خباراوهذامديهااكاذبيالسبيلقاألحدهمايوسلمداصليعرأنهبنحديشاوعفىممار

لقيلاقىلهثرعاحقوقلكلليهماالنبذفحموهالهمحههناليسوالنهلمثرعابمقتضى
والرضماعهرةلمصالاكخريمصامحملىوالتفتقراثابتقالهثرعلقريموا

بعنااللمحأاينتسبذككانفبلالنهمهألانسمبهصرنهايديرلمرأةأولدبااوألحقماوفولهقصل

بعمقاماالنتسافىأقامهالهالنهبهاقهالحامناذلوأمهكالىاونسبهأبلىماينتانمنصنعه
جهمأزوايرمونينلذوالىوتعاركتباللهاهالقالقالصأعلملتماتكنكذللماألسبعدأن

انوالخاهسةدقايئلصاالمنانهاشبالتهشهادبعأرأحدعمفشهادةأنفسهماالء41رشلهميهنولم
لمنانهبالتهشهادالطبعأرتشرأنلعذاباعفايدرأوبينذلامنكاتاناللمكلليهلعنة

تباركالتقالمالكفولشالصادقينمننانكلليهااغضبأنوالخاهسةذبيهأال

دولنكيرهنجاتوبالزهذااختصاصذايقتضىلى3خرمايهنمجهمواأزيرهونوالذينلىوتعا

حملهأنيموعنوجالرخرجوهذاالزنالمنحاىواليدعىنماعلىطشمهداءلرزياجلميمناذا
تمفانيالعنأنالىوجعلىنفدةلشهااتتملمزوحياأحدهمبعةأرايهالبذلشماهدولوشهدا
أبوحنيفةوقالمعهموجحدالىيألعنأنوجاكأبىفاناألجنليونبينهماحدالثألثةالعانا

والذينلىتعاقولهمانفولهعلىوالدليللمرأةاؤرجمقذففيهالهيتقدملمتاوجالىشهادةتقبل
منواجاألزستثنىانهااآليةمنالدليلوجهاآليةأنعسهماالشهداءالميهنولمجهمواأزيرمون

وجاالبالىتمالرنالمفىبينهذهاالقياسجهةمنياناودشهوداايكؤالأنالشهداءفاقتضى

قالهيألعنأنلهالحدكااعقيمفابزناطبينةولوأقامئلةسالقذفكلوتقدمامجمفلم
مأالمرأةونكلتوجالىالعنالولدياننسبينتلماكالوجهاأناتمزذااالنهلشافىمالوا

بالرحمثيبابهلدمائفوانكانتنبهرالحدانكااعلها
يمانااللعانألفاظانبنااأليهاذهبىلذابالتهادشهابعأرأحدمحفشهادةوقولهفصل

اتشهادبحأرأحدبمفشمادةتعالىفولهمانقولهعلىوالدليلشهادةالعاناأبوحضيفةوقال
وهذالصادقيناانطنبالتهقولهلشهادةابلفظانمقرناآليةمنالدليلفوجهالصادقينلمنانهبالله

لشامدوافعلهعلىقسمانلىلثاواكذاكذالقدكانأشهدبالتهفيهاقديفالالمجينفانالينمعتى
حنيفةعندأبىوالحبسالحدصندنانفسهعنبهيدخأنالخألانهئالثوجهوفعلهلىإليشه

نفسهبهاعنليدفعاالنسابشهادهتقبلأنداليصحةدلشهاافاهاالمجايئيموهذاكذابوعندي
اللهلتمصلىارسولأنكنهمارضىعباسبنابهرمقكننوصذاتمارعوممابدلضررا

كللعهالقصلىلنبىاالبهصقذفتالذشبهكلحولدحموجتهأميقوزبنهاللبايئالعنوسلمعلي
التصلىرسولاعربناعننافعىووهومار3خرودليلولهاشأنلهلااليمانلوالوسلم
دةثعهالواواألعىسقلفاامنيمعاحاانلمسئلهماهحذفىلحألاوفائدةلبنهمافرقوسلملعالتم

للهالقولباللعانلرجلايبدأومسئلةاالعىحنيفضنبىعمدأوالتصحسقلفااهنالتصح

آليةاشبالتهادشهابعأرأحدمدةفشهاأنفسهمال1اشهدلهمولميهنجهمأزوايرمولقوالذيئلىتعا
مالعانكاأولقالنهاالبنأنسعنيئسيرمحدبنىمارولسنةاجهةومناكوجبلعانفبدأ

فأخبرهوسلمليهللاصلىلنبىافأق7لهسحماءبامربنشريكقذفأميةبنهاللاناالسالمفي
بأميقواللهماللفقالارامرعليفرددهركظرواالحدفىلبينةاوسلمكلعهاصلىلنبىالهفقال
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ذلكعلىفبينماالجلدمنظهرىىعايلمايراللهنزلنوليلصادقافالتدهلمايارسواللته

لمنانهبالتهشهاداتأربعهألالفشهدفدحكااآلبةأزواجهميرمونوالذيئالمعاناذنزلت3ية
نفسهاعلىثدتفشالمرأةدعيتثمذبينلامننانعليهاللهلعنةانوالخامسةلصادقينا

يبدأأنفلزمفبدأبالقذالىوجانلمعنىجهقاوهنالحديثبايئذلالمنانهقابالتهاشهادبعأر
أبرالقاضىكرهالذعؤالىوجبعدالتعانتعيدهثلفالعانباالمرأةبدأتفانفرعبالمعان

هوكرهالذعقوهذاوتعيداللعانالىوجاقبللعامنعبأنهاالتعتدبماتقدمالمذمحدعن

القولوجهأبوحنيفةقالبهوالئعيداللعانانهالفاسمابناالموازعنبئاهحوالذىأشهبفوا

بالتهاشهادبعتثمهدأرألعذابايدرأعنهاولىتعالتاقولأبومحدمنلقاضىابهاحتياألواما
لذألشهبواحتيوجالىاالبالمعانيهونالوذلكلعذاباعليهاحسقبعدانأنيهوصبهباذي
بنايةووجوواالمطاوبالبعدغولذيمايبهزهلملببالينلطاابدأفاولحقوقازلةبهذاان

ياذاقذفمسئلةالروجممعانأواليقعأنفيصحأحدالىوجايئمنلعانصذاألقاسما
الحقوقنألفالعانالهفاازاليةيؤادبينةبذلكلليه7ثامتفمالقذفأمخراشمأثههيا

الىوجاقذفكاقمسئلةالموازيةفىمالقاابئعنصبغ51رواالتسترأردتيقولأنوله
يلتعنحتىمجبسولكنالحدعليهأبوحنيفةوقالالعانبايسقطأننمالهلحدوااعليهأتميا

ثمانينبعقشهداءفاجددومبأرلميأؤاثمالمحصناتيرمونوالذيئتعالىقولهمانقولهعلىوالدييل
لبينةأهيقابنالأللقالوسلمايالقمصلىللهاسولاالمتقدمالسنقحديأنساجهةومنجلدة

بعضلوواالحدكألجنبيةحقهعفيفقفثبفىحرةنمقاذفائلماجهةيمنهركوفىالحا

قىكانالفاسمبناعنالمواذبناففىكتابصكلنكفدعفوتالمرأةفقالتمنمأفلهفبتىالمعان
بمارترجعفاعتثمأقرتولكنلمرأةالشلولمتعفاذالولدبهقفألحدعليمويلااللسعان

الحدفانميتعدقعنهوسقطالرجللتعن11فاذسمئلةلولدابهوألحقصكدياحدمنهمالمبهتعذر

ذلوقاليتفمنالعانالولدانكنانتفاوالمرأةالىوتوجيهعالحمنمنهاسقوطمأحنهبلعا
يدرأوتعالىقولهمانفولهعلىوالدليلالعانامنمتنعتاانكالمخبسياذكمنالشنأبوحنعفة

لهابلعاناقدتوجهانوهذايقتصىبينذلالمننهاباللهداتشهابعتثمهدأرأنلعذاباعنها
خرجمعنىانهلمعنىجهقاودليلنامنبالمعاننفسهاكلنتدرأأناالالحدفانالالىوجمكذاب

االمتناععلىدتنماوانفرعلسنةالكذلحدأصلابهوفلمقذالىقذففتوجمامنلفاذفابه

لكلفانالعانالىامحدتعودففىكتابرجعتثاماتفدملجلدعأوالرجماأنفذعليهالمعانامن
باقلنكولاحمثانللعاالىذالرجعشبعدبذلبنكولهاوانمقرةواليحدالنهابلحقالىوج

يينلقرواعبدالرحمنبنوأبىبهرخلدونبنلىااللمجطماورأيتمملاكوجالحدعسقاطافي
لموازابنافىكتاباحكندىكناأبوالوليدرضىضىلفااالقاليرجعأنطريقههلهعليوقاسا
عليهايمضىبالبنوألدالقاسمعرانأبىورأيشلشيخبعينهالمعنىهذالفاسمابناعن

صدفتهالىونجقدلعانبعدللعانانكلشكناذاالنهاسملفاأبراقالللعانالىالرجوعالهاوليمتئ
يطلبهلخصمبحقرفرااعنالرجوعاالنهكاليسلرجوالهالزوجمفايسلحقذفيقوت

علمماألشأيضاوقاللقايممافيختياراوهواأشهدبالتممالمقولقاللعانوصفقامسئلةإ
قالمرةفىصيقولهلىأيتهاتزقالصادقينلمنايقاشهدبالتهالرفىويقولالقالممبناقالالله



أنعندناالسنةمالكالي

بدأاليتنأعانلمتالعنينا
لحدانفسمجلدخاكذبوا

زجحولمالولدبهوألحق
السنةهذاكلياليمأبدا

والفيهاالشكالتىناعن
ااختألف
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مبيغذالمنالخامسقانكنفىكللههالعنةيفولئمالمكمحلةويفولكالمرودفىأصبغ
نفىفييقولوسملفاابناقالبالغفبخمسئمأؤقلىمار3بينلكذالمننهأشهدبالتماهىتقول

ولىنتمرةصيزيدفيأنالىوأحبأصبغقالمنىلجلامامذايندفلصاالناأشهدبافتطلا

أنزيداذوأحبأصبغقالومازنيتالكاذبايئلمنانهأشهدبالتهىوتقولالفاسمبئاوقال
منكنتاننمالخاسمةهوفىقالداأصبخقالبالغفبتخسىثملمنهوانهةصصفي

انطنلصادفانامنانكانمكنظامسةالمرأقفىاولوقالتاجزاهكنتكذبتهاانبايئذلا

األربعههوفيوهبيقولبنامحدعنوفيكتابالفر3نلفظاكوأحبأجزأهالذبينال
أشهداوثقولذبينالكامنانليهلعنقالتأناظامسةوفىلصادقينالمنانىأشهدبالته

لىاأشااصبغفلصادفينامنانكانكاليهاالتغضبمسقأنلخااوفىبينلكذالمنانهبالته
اناالالمعنىموافقاكانذااالمامأىوثىثالفظباىياشياأنلهماوانغبرمتعايئالعانالفظان

ص3ألتيلقر3نابلفظلفظممععينانوهببئاوظاهرفوللمأوالتأفضلالقر3نلفظ
لولدابهنفسمجدالحدوألحقكذباوابداأعانإليتنالمهألعنيناانعندنالسنةماالقال

التهرحممالكقالالشاختالفهاوالفالشكالتىالسنتكندنامنماوعلىأبداقمالاليهولمترجع

للعانامخريمأبداالنمحااليتناألمتألعنيناحممنوأنلتعندمنابريدممارسمقكلنا
نمؤبدولويمالقراذلدوفائدةفسخالمتالعنايئةفرأبرالحسنالقاضىوفدقالمؤبد
ليسعندىذايالتأبوالوليدرلقاضىاقالكالرفاعلضسخابدمخريمبدوانمايتأيتألطألقا
بدمحاشبعدوانمايتايتناثمالفاسدالنكحلنفسمفقديفسخاليمأبدفممخاوذالنبالبين

لفسخادوتنفسهيرضاعالرضاعلقريهفيتأبيداأوجبلذىابدلموجباأليعألخريما

بدالموهوهوجبللقريمالذىالعاناوهذاحملتأبدالقريمالفسخقبلرالرضاعالنملوو
بتهاصلىلنبىاقالفقالاعنبنلمتلحديشاعرعنفيالترساجببنذلمائاصوصسعيدفيألصليا

فهمفابمؤ4نماحاكمناماعليبيدنجمهللتأايقتفىوهنمالئحلبهاكاذبمالسبيلأحايموسلمعلي
افيهاثانووجهمطلقاالبايقاعيهواللطالواهوفعلرايقاعغالفرفقهنكلمامغلوباال

علىاليغلبانلطالقاالنفسخايهونفوجبالنكلحرفسادعقداغمنلفرفامغلوباشملى

فهووماغلبكلليهملياآلخرفاليغلبالقولاكلىلقواليئأحطلعقدعلىادفياللفساايقاعما
وجهجمكلفسخ

منكاظهماوأبطلأكذسنفسهذللدانوهعنىبللمالحدنفسكذبواخاوقولهفصل

قىالقاسمبئافقشالحذلهافنفهاثانيابعدأنفاالحذفوجبعكلليهلهاظاالوصارفذفهالعاإ
الىجوعلهأعلىمبنىلقاسمافقوللملديحواليالعنعبالوقاليألعنأنبفيهداالالموانى

ذلكلهليسأنهعلىلملدمبنىعبداوفولبعدتقريرإلحذعلعهالمعالىا

فبللكبهنيقسواكذلمجففسهأاذالهلولدالحقااذلثالولدمعنىبهيقوقولهفصل

هوالعنننكخبعدويألعنأنحذولميخلهوجاريألعنأنفبلبعدءفانكنخاوللعاا
عنوصوعكليممىحالالولدعلىصبهويدحقللعاناعنهالحديمسقطجدداهىتألعنأنوقبل

ليالمكلفىتلدابعدذالنونفقتهاوأبرالرضعاعلحلعايمبنفققابرجعلعتبيةافىسملقاابنا

بينهباوإفعايملقراساليرفحالعابففسبعددذاأبدايريداشاعليهيرجعولموقولهفصل
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بقىهتدالعااائمامنفمهـممفبلكذبافاأولبعدهاللعانماتمافبلثذسنفسهالينلىأابا
اكيجيةحمبعمفهماعلىلمئماللعاناندقوجنكاحهمالوهماعليقالهالدادعامنثئ

بدوتافقدبانمنهبيهمااللعانغتىكلاللعابظعاالىوجياتينهماوانماتنفصماللعانهمابمامل

ينزوجهاأنومجرزلهالخريميرثفعأبوحنيفةوقالكذجنفسهاأبدالهجمافألغلرمخ
عنينالمتألمنقاللزوجوسلمبتمكدياعليلنبىاالمتقلمممرابنحديشامانقولهعلىلدليلوا

يمكمربداواصابقكمشوجفياليرقفعريمانالقياجهةودليلنامنيهاللالسبيل
أذكرثمفيمرجعةعلهالهليسطألقابليمناأنهياالرجلذافارقماللشواقالصالرضاع
الرجلواذافارقمالكقالالزمانؤلمنادعتممالميأشدواذامنهانيمونبحملهايئامالوكانكانتاذاالعنهاحملها

تءطألقابالشاليهامرأتهماالذاعوقاللعلماأهلمنهمعتاوالذمحعندناألميفهذاقاأنصنهالذمحيشئفيمفأليعر
أنكرسمعلبهافيرجعةيفارفهاأنقبلانالر2هازفيعمثممااليقربكماملوهىالثاأنمبعاخيطلفهااهيلالرفذف

مألاذاكانتظعلهاالنحهاوضاعلىشمثعتوهوالذأنكرحملهابعألخيطلفهانلألئاالعنهاقالجلدالحذوايالعهافان
أنيهونمبحملهايئكانلجمياكانفانلجميانظاهرأواللبهاطألقابثهـناالصكلىأنيهونلىوجتهلمطلقاماقاال

يأتمالمادعتهاذامنهمنهنسباليسنفسعنينفىأنحنتاحالنيفقالنهخألفاألبىأخهـنفيمبالعانفاخلهظاطرفأناكره
اىلكإلردعرمكدثأنيخلالىنالمويةذلفاشادتحديدعأولميؤناوادثحروالحللولميطاهدالصخلوأنيهوهنئ

وانيألعننهلمذهسااهرمنفالظالحلايقونفىاالستبراءوالروىاداالستبراءأواليذعيعفالقيدسى
عندنااالميفهذاقالمنهقا

أهلمنيممعتوالذاتردبريدنفىرأابياشادلطأليطاقالذفيالمحازبةفئالحلونفىيةرووادممطاسعبرايدعلم
وروىفانمألعناستبراءوادكأرؤبةيدعلمياناسعبراءيدعلبماناليألعنفانهخلمنماتأتى

اذبالكتالابعمآخرموصنعفيوندشرطالطالمجئكولمالعنالعدةحملهافيقاماالنهعنالفرجأ
بعدامرأتهلمآدادفرجاأوفقدالباقالطالقمنالعةوقذفهافيالحلينلمفانمسئلةاالتجبراالمحكاه حاملهىئألثانفاذحملهااليننىأجنبيضنهالثافذفهاالوفشثقهذافىلمةالفاالنهووجونواليألعنأنميهذ

اولفيصماأموتملعرسحملهامنعدتيافىوقالجمهاحمللىكنوانممئلىالحذالفذهفلزالمحطذابهجةفالطبينفهلم
رؤكالنؤبلفئقرخألفاأبومحدالغاضىهوحوصيألعنوروامابنالقاسمابنففدقالرأيقاترقالباالطالق

نانطداليلمانلرحمنسبهادفئصكتاجذفهابوفىبأنذدعلىواحتجاهألتكوأناالاليلألعنقودهفىاشافى
السحدواليألعنالمغبرةوقالصحذواليألعنالموازبناوقاللميطلقبهكالذىلحقينفهلمانالنهعنه

وهذاقالنهاالثألثاالطألققبلرأيتهاكتلىقالىفانالعدةفىرآهاتزانهادىاذاذامسئلىسمنونواختاره
معالذمحألعناالسعبرابدىويحثفهنفيأنقبلبهاحملأنديخطهريحذاالافرجاأبففىكتابالبا
ممنالنهالعنحملبهاظهروانحذلهابهاالحملأنتبينفانينظرأناكزأحبلمواافياقال

علىطذامبنىاكناسكليرأمنبالسالمةافرارفيهليسلطألقاانذلكووجالرؤيةفياللعاخله

وفدتفدمبزيجةليستاالرؤيةالواليألعنل4الننىاالاليألعنبائنالمطاازالمواابناماقاله

تأخرفيلموازابنواالفرجأببانوالخألفحذواليالعننه51وغيرسملقاافيابناافولمامن
اليهلالمرجوادكألقذفعليماثبتمنالاليؤخردأنهايذهبلفرجبوافأثبعاللقذاط

الىوجاكلحاجةاألجنبىخألفوجالىعلىتأخيرالحدلزاللىالموازيذهبابنيادالحوبعجل
لتوفيقابالتهواألجنبىونذلد
بدأدطاللمطلقةاوذالنطلالمدابهتأقيريدانمنهحملهايشبمأنيموننوفولهدصل



لةروالعبدبمالكقالي

مجرىنهولعافقذالحرفى

مألعنعهفيالحرمجرى

منعلىليسدرأنهغ

قالحدمماوكهقذف

المسالةواألمةمالك

صرانهةإكوالحزة

الحرتألعنواليهودية

احداهناذاؤوحالمسلم
اللهأنوذلدافأصا

فىبقولونعالىتبارك

يرمونوالذبنكعابه

ولالزامنفهنجهمأزوا
عندنااألهيهذاكلياقا
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بالىوجفهوالحقخملحصرأمداألالحيضقبلبأتتفالحعضبعداأوأنتحيضبالولدفبلثأ
هنهمأربعقأعوامفيونلعراافقاللكيينلمااولةفيهختاالحلوأكثرأمدابلعاينفيأناال
أبووقالسنينسبعهبوأشبمفيامحالوسحنونالقاسمفياوقالهوالشافىأصبغقالبو

لقايممابئافقدقاللمدةاهنهبولدلمثلأتتثماضتوانسسئلةسنعانطلكثراحنيفقأ
اصائضأولوجمملقاسغافياقالالحلعلىالمرأةيضوفدخكثألشحيفيطصاضتمانبيلحق

ولكنواطالميمتالولدعننسبهازانيقويسقطالنساءلرأيتذلوعرفهوتيقنحيضامستقيما
وهوشبهقوالولدوإلحدايوجبزلمذلكولوعربفولهذاليسأصبغقالبمعرفتهالمجاط
لمطلقايالعنأنالاالحق

لمتقلاذااالهنهنهايقولولعهاينسبذلكيريدأنادعتههنصاوقوليشبعأنيهونفصل

لقذفافيفتهصدقدااللنسبالنفىالخالعالىهوايخغلمليهانسبهولممنانه
يأتىنه31للمأيديانصنعيرافأليعرفئنييئملذااكمانمنذلكونديأتلممالهوةفصل
أنصنهحينئذفشكذلكفىالخالمنماتقدمعليلكثرأمدابأعلييلىمافيالىماطولمن

لثبوشحقلظاهرهنعهابلمعدوملشكاثذافلحلامدةوأمافيعننفيهمنأولىبهقهاررايمنع
غيرمألعشتهالحرفىلمجرىمجرىولعانهفذفهالحرفىبدبمنزلةوالمالكقالصالفرافله

تألعنرانيتواليرديةالفوالحرةالمسالةواالمةقالعالكحدمملىكهفذفمنعلىليسانه

جهمواأيرمونيئوالذبهفيكتايقوللىتعااللهانوذلكبهافأصاهنحدااوجذافئالمسلمالحرا
اولعانفهقذالحرفىبمزلةوالعبدفولهشعندنااألميذلئاكليقالهاجاألمنفهن

واألمقتشهدلحرةابدكالحرفىفالعالانمالكعنأشهبلعتبيةاورومحقالحرذاشحمفيحكمه
مةواليحدالبعايئأرحرةجدالنفسعكذبأبوافبالوتخمساتميبعأر

فهذااأواعبدالقاذفانمايدسواءحديرلموكهكقذفهنعليليسغيرانهوفولهفصل

الفظمنالينرجالنهسيرلهوالتفمامضىعلىالعطففعناهاالستعناهبلفظبرانكالقاللفظ

صحمومذامسئلةاألمةقنىلحرفىالعبدحماحمانلمابينوافعهلدخلمالوالهاألول
اأدطلهكاابرؤيةقذفانبقذفهاالحدعليهباليحالىوجفاللكتابياتااليحدقاذفهامنمن

قولهأوليلحقنسبهبهلوطءولدللحقامندعاهاممايهونلئأللألعنأنأرادفاذاالعاناعنيمسك

فالحدعايهفانعنيأللموآنللداطنفعنممعنإلضألتفآنثايألعنحميانئالكاذلكفله
اوأالحدعليهايبهبونهبلعافيفذاعايهالحدالنالتععقانفسهاعنلتدقعاألمقانتألعنلرمالعن

وتفطعبهعارهاقدفذفتنفسهالتدرأعنتاتعنأنواالوجالىبالتعانلكتابيصأليلزصهاذلكا
المعانعنشكهانديفاالمحأهلردتالىوجذاالعناهالكعنمطرفقالعنهاالىوجعصمة
لفرقةاعنضوقعتلافاناكوجيةعلىهماأبيهنحوخضنبئافقدروىتعنلمتافان

الصبهوزأنالنهامألسلاألمقخصلمسلملحرااتألعنوالبهوديةقوالحرةلمساواألمةنصل
لكتابيةاكراألمةذعنعدلولذلكذاكوزلهبخكتابيقيمااالحرةوأماكتابيةأمةلملىاوجيتز

فأصابهاوقولهاهناحكاذازوجالحرالمسلمتألعنهؤالءأنمنواحدةافاكرالحرةذالى
صضولمبهايبنفلمأةاميوجفئمنوقدقالعالكبهوالوحوقاللعانصرطافياالصابةإشت
بمنمانهعناسمنونقالماقالهتممنوأاندفشاهااقالتذايألعنانهفأنكرهبولدأتتبهاحتى
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انلكووجمقاإتيانهاميوموئنحعقدالنيومكزمنأعنهرفأاصمتةوأث7ابخلها
العانالولداالبامحالينفىلنبعقداولخلهقداشاشا

األزوإجفهنجهمأزوايرمونوالذينبهيقولطفىكتالىوتعاتاركللهاانوذلكوتولهفكل
بينلميفرقفمامماجأيرمونلىتعامحشقولهخلهابعفدلكتاهقأوااألاووجةالنومدالىاق

وجتهيفذلصغيراودوأديللداالماخعكهعليكانوجفاددذحملوغيرهالمسالةمقواأليالحرةا

جةفألحمابهيلحفبولدلمأتتاصحدالأجنبيقلمقذوأاللعانعليهنلميمزفىبرؤيةةكيرإ
اكرانيةالنأوالحرةالمسالمسالقأواألمةالحرةلعبداذاتزوجوامالكخالصالمألعنةلىا

النهاوديةليمأيانيلضصرااهـةلمسالقأواطااألمةوجذازلعبدااانفولهشساالعيهوديةأوا
111نئسههعنفليدشعبرؤيةصذفأوانبهاحمألظهرننكلسهعنليننىجيعمفىيالعنأن4ايريدأال

نكسهعنليدنخالمحؤأليضاجتاجالمسالةالحرةوأمافىالرؤيةمنادعاهكاتتؤمهالذىلنسبا

امنكرهااللماذفاليألعنبعقالحرةلثناأيااألمةوأمافىيألعنلمانبقذفهاعليهاجبادااطا
11أتهامصكنياأاربلفىممالثقالصنبقذمالحدعلطلحدالنهدخنسبدونادؤإأ
اجلدالحدولميلتعنأنبلزعاذاالخاسفانهفىيلتعنميميندأماأوبعديميننتهـصممهوكذلفحنزعا
حإ

يمينيمالمأوقدعدكذالنفسهواففعشممرأتهاالعننانااللهرحمهقولهشماراأ ابلمممر

اذااوهوإنهامعليهبعفهاوالمتفقلمسشلىاأوردبنثمابايفوولمدالصمقجلداطافيشن

ننهسهبهكذااحمعلذاعندهاوانكانحنماعلىمفامةتعةاوااالخامسةقبلضفسهكذأا
ذاوالمحنونالالعتبيةوفىبهوأحامالكقولمنثمهورلمحااوعذمسةبالخاهىتأتىأنقبل

تفعأنقبلنفسهوجالىكذبأغائكعرجمهاحكطخرواكىونكتحلنفىمناكوجالعن

دمحفيوأشثرأبوبهرتاذاوضؤرجمابيغراثوالتهصالقاطعاهانفانزعتدأنبوا
حىتأتىأنؤتيأيمانهايدمنيريمعنايئأوبعديمينفقالليهاالغحلرداوأمامنالمسئلآلهذه

الىوجيةانهالعانهاتمابلهزفسهكذبااذاانهمذهبمالكالنوالمذظافهوعلىباظامسة

ننهسهمخذيبهكأوقعهحكههفالصختلداطوأمالعانهابماموتتأبدالفرقةمماتقعثماوابالمحيقي
انهيقولأنأحدهماوجهانأفانمكللننسوأماتكذيبهمسئلةالولدسمخقاقالكاذ

بنفىدفهانكانقريبايهونذاالولدهيستاحقأفىلثاياونخأكماوبخهلىهاققىبكا
الموازدبناولدفقالءباأقرثمعلماذاوالعنالىابادعاءرؤيةاياثهكهقفىانكانوأماالولد

حقدويداصففانهلدااقعلىوانكانحاررالولدنوايةالرؤعلىلوالعتلكاذاليحد

اولدتكذيبعالالعنبارهقرافىليسنهلولدادأقرنميةؤاواعلىالعنئنقالهمنوجهاولدبها
محألنهلعاالولدبقىقفىذفسهكذبأذاصحدانهالنإالمرليعلىالعنينؤشولهوجهوعلجه

اتشقدهاولولملمأقواعليهمماالعنعبفألحدعليحتىيهذلىنااؤيةريدولمتكديتى
فاذاامرأتيطدقجلالىفىمالالقالصأعلمدوالتاهـلدطباأقرالولدثمونئؤيةاوفادى
رحمهقولهشالعنهاوجهاحماهازأنكرانقالماملأنالمرأةاقالتاالشهرلعألئةاضت

بولدلمايلدلهأتتثمادوجاذاطلقهاالمرأةيريدانانصألعنحملهاننىصمأتهاهطاقماؤيمنالله
فيألعنوجالىينفيهاناالبعدهاأوةلعدافىبهوجمسواءأتتالىالنساءلحق

االلصبذاالشهرافالشةخصلاأناالصرأةاألشهرالعالشةمضتوفوالفاذافمعل

بعمنتتى11

ااثوالعبدقالمالكك

نمةالممالحرةزوج

هـةاطأوالمسالةأواألمة

الهوديةأوالنصرانية
فىهالكقالالعنها

امرأتهيألئهأالرجطا

بعدنفسهويهذبنزعفم
يلتعنمالمأويمينينين

تمبلاذازعانهسةظافى

ولمداطجلديلتعنأن
ماللطقالبةثمايفرق

أتهمرايطاقطبئلىافى
االشهرالثألنةمضتثاذا

أنقالأناتامللمرأةاقالت

عنهاالحماثانكوزوجهاا



ىكهلمملمقاالاقىلكماال

يهايشتريالعنهاقوجهآثم
ملكهااناليطؤهاإنه

مضتالمسنةأنوذلد

جعاناليثرالمتالعناناأن

االعنذماالقالاأبد

أنفبليأتاهيالرجل

االلهابهافليسيدخل
المداقنصف

لمألعنةشالىلداميرا

مالكعنصحيىحدثنى

بنعروةانبلغهانه

ولدفييقوليركانالزب

اذاارناولدوالمألعشه

فيحقهارثشاموممات

واخوتهتعالىاللهكتاب

لبفيةابرثوحقوفهممال
هوالةانكانتأهلىحما

وزلتبيةعركلفتوان

مهالخوتهارثووحتها

مابئتوحقوقهما
بلغنىلوينقالعا

يسارمثلبنسلمانعن

أدكتذلكوعلىذلد

ريدنالعلماأهل
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ذلكمافصرعنلعدقدولتابهاحمولذلديححنعصلحلفيماباالمراةمخسلتىالمدةاأول
الحمهذاتعلقيقتضىظاهرهلأنكراطانالعنصاملاالمرأةاذاقالتلهوفصل

حمثبلهلاطعتادنهاأنكرحملاننهاعندىذلكوهعنىظهورالحليبمجردفولهادون
وانذلكفىإاللخىسنحسببعاتفدمعليولدتذاوالحلظهراذاايالعنانلهوواالن

واللظهورحملبعدذلكيالعنانيكلةولمبهاالفرارحمهثلتلايااادعاحينالحللمثنف
ملكهاواناليطوهانهايشزيهانمحهايالعنهازوإماوكةااألمةفيهاكقالصلوالدةأ

دوكهتالعنهالمممقااالفىاللهرحمهقولهشلداااليتراجعاالمتالعنين6انمضتلسنةاانوذلك
ومااليستباعوطوهالوطءبمفدأبدمخربينهماالعاناعليريدانااليطوأنهايشتروجهاثمز

ألنااليئلثهمفاهـطءااباحةفىأبلغوالنكحالمحارمكذواتبمادااليئاليستباحوجعةباكة
وطأهااليستبيحمنوجيتزأنزلهالمجوولذلثالوطءكمقمودالموليساوطءالنكحمصودا

يمالىأنمجوزلهواحاوطاللمجتبيعيملدمنأنصبهوزلهلمألعنقووجتمازعلىيبقىأنزلهوالمجوأ
بثالذلكاليستنفبانالوطءمقصودهالذىحالمألعنقبالنوطءفاذالدسبماحقدالعنهاائا
اأبداليتنامحانقالعناناانلسنضضتاوذلدااللهرحمهوقولهمسئلةوأحرىأولىاجمينا

النامجعملولكلليهاالسبعلالالعنقالانهسلمالقمكليهصلىالنبىعنىوماويريدبالسنةلعالعة
انصضاوهزمافىصلىبراهملىاوسبلمشكليالىصلنبىازمانفىذلكفىلعملايريدمامفثمامن

بعدتكذيبهاظالفاواقذفهوجقكلىبقاءالىذالمعفىوالخألفمايميفرقاتثبتمخالعنايئ
الرجلذاالعنامالكقالصلقذفاحمجكلىبقالهمعاديريدمسملتنامجتيلوفىهلننس

ليناءاقبلالعنمنانللهارحمهقولهشالصدااالنمفلهاافليسيدخلانبلةأتههى01

بهأشتفانحمللنفىانكانيألعنانلهكازيةلرفانكانحملؤيقأوقىاهـيهوناالصخاوا
وانوجةزغيراألبالتألعنحهارهاعليفكواللمداقامنلهااشهرفالشئستةمنألقل
هاتفدمكلليبناأصاختلفالوالدةاقبليالعنوعلدتألعنااالقتعهرطألستةبهأتت

ستقاشهـركثرمنوجخمنذأفئمىوقالترأشخمسةوجمشنذفئوجالىلنقاذوافصل
فألالزوجمنليسباتاليفطعانهلكمقوسووبنيالفاسمابنا4قااللعانفألددمنبالاحملو

أعلمواللهاالبلعاناينفيه

بهاليعلموجهعلىوجواوقعبسببلفرقةاألنماقالعلىلصداقالهانمفانوقولهفصلي
ذلكوجوالصداقلهامنثنالانهيعههـتةفىلوالقاسمالشمغصوحفقةالكصدةءكاالعسارإ ا

عيممنوماتدالبناءوقعشفبليالفرفةألنلهماوالمتعهوالسمكنىأمسئلةالبناهقبلفسخأنا
أءلمإلتألالكداقدمنفاافصفجلمرادازبمخلكنىاوالإقصدالهاتكميلالوطءاليوجبا

لملألعنةاولدميراث
ا

رثتوذاماتاتوولداوناولدالمألعنةفىيقولبيركااكنعروانباكمالدانهاض

بيةوانكانتوانكانشموالةأمهلىلبقيضواايرثوألهحقوقهمواخوتهتهاحقهافىكتاب
يساردبنساعقبلغنىكالبمالوالسالينعإبقىمألممحقوقخوتهاوورثحقهاورثت

لمالعغةوتدااللمانرحمهقولهشببلدنالعلماأهلأدركتذلكومملىهافثذلقالمثلي
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الحافهفيألنجتاججهقأمنسبمصناليبطلئهوذالمنحقوفهمخوظألمهأممهاالىةاقىولو
امححقال4أللألبعنلحاينتفىفيالوالشحققموارقرااوالبلعانعحهافلذللمألينتنىالمحطقدنكححها
لبطلجهقاثيالتوارثحنكاخأملذاوامنهانتفاؤهفلذلصحأطديمايئاالبعمنكحبه

ثحسببهاميراكللزناثبتواالعاامعألمشامبرابسببمولميهلبتميراص

ظنتعالىقولهمنلتوارشينناوالماتاي3موحمانتفىيقلتاكعابفىالتهرحموفولهلإ
أوأختأخولهمرأةأوالةعلىيورتوانكاخرجللىتعاوفولهلسدسافالاخوةلهكا

الثكيمءفيلثذلفهمثرمنكأفانكانوأالسدسهماواحدمنوسكل
بيقفبيتعروانكانتنشعوالةانكالبقيقموالمحامهورشاولىتعاالترحمهوقولهل

تددهمنكلأمصوالىتلدمفوالىمنورثابالوالءصوةكانشصوااذايدانهايرمالمالمسمين

وشبالوالءمورفالبافيبالميراثوالمجيطولرمواالخوةاألمااليرمنجهقاألممنيهنلماوا
يضلفواعمافضلممقيهناألبوةجهةمنليسألنهلمسمينايانكاشعكربيقفلبيتسال

أعلمواللورشبالوالءوالت

لباكراطألق

طلقانلبكيرابنياسامحدبننبنثوباحمنلىاعبدمحدبنعداشهاببناحنماالص
فسأللهأسئلمعهكأفذهبتفجاءيستةدغحهاأنلهابدئمبهايدخىانثالثافبلي6لهاميرجل
مماافاقاكصاغيوتنكحتنكحهاحتىالفىعأنفقاالذلكلهنيرةوأباطرعباسبئعبدالله
هريرةبىفوولشيمالذمناماكايدكمنانئأرسلتباسفيءافقالاياهاواحدةطألقى

غيركاوزتنكحتكحهاحتىالنرممطأنالدخولابلثألثاةأتامياطلقلذىعباسبنوا

جهورالفقهاءويحالكبة31لصاذلككاوءلىلمدخولغيرالىنماشتطلالثالثبوقوعتصرج
معتابعةاشاظواحدأرألفظفىذلك2وسواءواحدةىكطاارديفبئوحروطاوسكال
فىهاعاموأوتسرجمباحسابكعرفامساكتانميلطألقاأمالىقولهذالالعلىوالدلع

لهاأنيهملالواحدةءلميهاصحالطلقةايقاعهصحمنانصالمعنىجهةوشااوغيهصالمدخول
المدخوللثألثكاا

حدةدفعفوافىنماأوفعهابذلدايديرأنواحدقيهتمل1ياامماطالقالساشلاوقولفمل

لقأنشطااالاقالذالقىايمبرااحدوقالواظلةلقذيخحمعثألثالقطاأنتايقولوهوأن
ىورولثنتاناوندحدةاامتهلقطاأنتاقأنشطالقنطايقالاذمالخألاظوئالزم

االستثناءيصعالنكلممرمينفصلولممكلائصلاذثدالثألداوقالمالتلزمهمجاسبناصذلك

وهوؤوجهالبناءثماثألئاقبلطلقفنمسئلةبهالمدخولالمهكطالقلعطاصحاندمن
اثماوحوتوللمشعبىارهرعوابهاقالهدخلانكامألركالماواالبايههايفرقولكذلحألالفايك
انصميحالنكحمنالفاسدأضهعالنكحاناألوللفولاوجلهامهرعصفالىوقال

النكحفىلوطءالفاسدوالااالمهرواحدفكذلفىلعميحاحلناقصبهببالمسيسلمفاذا
الذىلثاقلعقدااقىللهابراهميميدايرأناالماالعببالعفدفيهصفلملعقدالىالفاسدمستندا

هاصجفهوكلالدخولبهاأفردصداقكامللثانىالعقدافييلهلصداقاونصفلطألقايعقبه

البكرطألق

لكماعصكيىحدثتى

مجدعنثمهابابئعن

ثوبانبنالرحمنعبدفيا

ربثافيياسابنمحدعن

مرأتهاطلقمارجلناقالا

ايدخلأننالثاصبل

فجاءينكحهاأنلهابدصم
سألأمعههبتفذيستفتى

عباسفيللهاعبدفسألله

ذلفقاالغنريرةوأب

حتىقنكحهاأنالنرى

قالغبركزوصاهتنكح
كاحدةاايافىطالقممافا

أرسلتنكاكعبابئاقال

منلككاسايدكمن

فضل



صحيىعنععالكوحدثنى

عناالنصارئعياش

وحاءقالمارأنهيمعطاءبن
بئعبداللهيسألرجل

عنالعاصىعروبئ

ثألثاأنهمياإقطوجلي

تجمطاءممههاقاليأنفب

واالبكراطألقافقلت
بنعبداللهفقالواحدة

أاممااالعاصىبئعرو
ذتبينهااحدةأاشقاصأ

قحىتحرصهاثوالث
تأكلوحدثنىزوصاغرهلنك
بنحيىعنماالثعن

عبداللهبنعنبهيرسعيد

سىنا5برأخىنهاراالشجا

عماشأبىبنمعاوية
اساحااتعنىاالنعار

11بيروعاصماكبنعبدافتههع

حدهر

تنكححتىمخرمهالئألثةوا

أبىبنلنطناعناالئمجفيعبدافتهبنعنبهير48سعيدبنمحيى

اإلشجنعبداللهفيعنبهيرسعيدبنيحيىعنمالكص3التفواللواوهوهقتضى
فيعروبئللهيسألكلبداحاممىجلقالنيسارابنعطاعناألنكارىعياشأبفيلنعثاناعن

فقالحدةواالبكرمماطالقافقلتعطاءقاليمسهاأننألثافبلمرأتهاطاقرجلعنلعاصىا
صازوتنكحكالحتىتحرلعألثتبينهإواحسدةااقاصأنتمماالعاصىابنعروبنعبدالله

امماأنأحدوجهينصحتملالبكرياحدةمماطألقالمألثاوقدطبققولططاءللسائلشيرهغ
لجوازافئعليواليحملحدةوااالطلفةيلحقهاأننداليصححدقأوااالوايطلقسبهوزأنمابهيريد

بهيريدأنااليبقلئفلمذهنيمنععروبنقهبداسجواانمعبهالملخولا3الؤالواالباحة
تقدمتيفإءطاءومنموالمعاوموذككثرمنأعليهاالزوجأوقعوانواحدةاالطلقههاالتلمحتأنة

واليعرفئلةلىاهذهفىاليفتىكننكابمعنىقاصأنتنماعروابنعبداللهلهولذلقالذكره

لفكايخالممشالةاحممنأظهرهاعندهشمخمتىأنوندلناساعلىأنتقرتبتكامهاح
خرههاحنيلثالعلهاواجعقلهفالاكوجيدمنتبيهايرحدةلوالطاقذااكانمخقالعطافول

حمياناالبعدصوجحهانولذدداليكلعلميهاتقعادثلانايقعضىوعذجماغيرهزوتنكح
فيسعيدعنبهربنصحيىمالئاعنصواحدةطاقتايهمنيمنهيثألثاعندطلقتمن
بيرالىبنعبداآلهعلسانهكاالاىاالنصاياكطأبىبئيةمعاوكنبرأنهااألشجينبتهعبدا

طاقلباديةاأهلرجألمنالبيهرفقالابنياسامحدبنهماشجاءلخطابخالافيعروبنوخاجمم
بفولغاذاالمرماالهصيذابيراالىبنللهبداقفغعالفاذاتريانايدخلأننبلئالثامرأذ4ا

ائتنافاخرنافذهبفسألمماثمشقسلهمااعندعيهريرضازكتلىوأبنءباسعباللتهال

تليهااواحدةيرةأبوحرفقالمعفملةففدجاءصكيرةأباعوياافتيرةهرألبىعباسفيافقال
االميذللكلىمالكقالذللمعلعباسارنوقال5صاغيرزوحتنحتىوالثألثرمفاا

غنمحوتوفباطاقرارمنههـلةهاالمرمالنااذرانبالىبنقواعبداللهشعندنا

إذايقؤلأندينذىصلىيلزبهبأقكاومحذالعماأهلمننواتبهصوايظهرلهحمالالفتوى
أنلسائلاميامفاتلهتأصباأدراللملعااأخطأاذاعباسبناقاللىوهأعلمالعااليعلمسئل
يعودأهأميصملىلمسهاهذكاحمأمحندأحدثا3عندرنجاءأنيهونوأباصزيرهعباسادنيسأل

لهثلعيسلعاالاالعالمأفوالحفظالنلصوابافىلنظراذلشطريقلهبقولهماليسهل5لعفعخبرا
علويعينهالنظوطريق

لمسخلىعاطخاخبارعنمعفعلةفقدجاءتكيرةأباهرفمميااهريرةالبىعباسبناوقولفعسل
أباهرفيفقدولهتناأعياوجهذااالمراأعفسلفيهايقاللصوابالطوجهالوصولوتعذراعليه

ذلكفىيرةهرلىأمفثوأرصالصواباوجهومعرفهبتعذرتليينهاأنجبرهلفتوعبعدأنافى

وقالنصواجفيهاايرةأبوهرفاالوافقمعرفقحكمهاالىالوصولعليبهأومايستعينليهمادضيرا
اصوالمجلهوجعالعتبينمعلهعباكتبناقال5صاغيرصوتنكحلمنحرشهاحتىلثألتبينهاحدةالوا

سحبذلحتىيقولفلعلهكاحدةواهىيقولنهكااعباسبناعكنوعطاوسطاىوقدرو
ثوباقبننلرعبدامحدبنىوفدروبهلقولاىافيمفرجحوالكاماتبيلهطريرةبأفولمن
قولهمنبمأللقدمفتىحريرظألبقالعباسبناينقوانميرجألمنكاالمسعلىن3لسائلاان

عندناذالألميوعلىمالكذلقالمثلسقلمجعبااوقالاغيرهؤو
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إلىوملكهااذالفيبدالمالواصأصعابانمثمبهاينىأوكةأونورتهايرةأباسيااز

5حاضهرزوتنكحفاللثامخرمهاحتىوايفهاحدةءاوالبكراامجرىبهرىاأبهابدخلولم

بأنالاوانمايتعلقرباليتعلىالحمالنذلواضحفىالعيبكالبكراناللهرحمهؤهـلهالثما
أعمواللهلبكراحمحدغلواافىكمهاازوجهايدخللمافاذاغيرمدخول

صق

سالةأبىنوبذلكمكأوكانقالعوبنللهعبداحةطدعنشهاببئاماللطنص

بناعمانفورضيألبتفوءهـهيأتههىاطاقعوفبندالرحمنانعوفعبدالرحمذبئبئاش

يريدانهبذلكأعالهمعوففيلتهعباالبنطامححةانقولهشادمنصعدانقضاءتضنان

انعةبنولثمانطألقصألكامنفيءهـفلرححنبالوماجرصفيهاللقضيةاهبحمماصأكا
لذلكواةلرسائىاسصمابمن

كاناياعاطألقهيريدانيضوهوميلتةامرأتهاطاقعوففيصبدالرحمناقوقولهفصل

تلدنتفئطليقاخرئارثاتحددوالقهاطتهاكتملأوذالثباحةايهرىنهكاناملنلبتةا

ادأحابانذلموقىمنهازوضنهآارضىتاةبنمانعموانءاتباناالبتلقةلطا

حمفىدالئاابابواكليراثلمابقاءحمفىبراتشحرىلتىداالمعامنبهقومايالمرضاضصفي
يضلمراطألق

لمطلقةاميراتحميبتىبهالذكالمرضاصفةفىاألولبلا
ابرأوهاجذاوانكانوجوالخرالدخولعنحبهصايخمعدمرضمحدانصفىكتاباثماظل

والرمدهكذالذاواوجللتوةوليسدثتهووجتزفيهطاقوانهالهنيمكنححصأوفالجافاظ

علصحهفهوكايتصروبدنالمعهعيامذوابابرصواافابماهنهاوكذاكبدناصح
لتهنافامامنوغبرهلطالقافىيضكالمرانيهاعفافىحفالىافيبهمالدوأصاتلفمحدولمقال

ودوكالمريضأشهباوقامالثصواهروأراهلمريضالفاسمبئايرهىفاافىثمة
بانكسارمماجموتاالعطبالنلعطباصدغمببوالوينلجرلمتتهلثمدءافصنالمانقولا

بعديرلمنحوفموضعفيفةفىالةزبمةوفياجرواالفالقتالافىحفالزالةنزبفهوالمركب

انهلىالعالقولاووجمنهوالبقربحربباشرةونالعدودمعايخةعرهعاافىوالوؤوف
مالهفيلمريضاحماتيهونمنثهجةتمنعنلملهالكايتكررمهاسبئنحالفكلىحالةفى
احفاكا

يصهـطال

هيق

ال

ميصليرحشلعدرلقصاعدلىررشهصههي

لفوليلءصلممتؤلةقوىلدس

اذاوالعيبهاالثقال

بدخليولمالزوجإممهاهـ
جمبرىاتبهرىاا

تبينهاالواحدةالبكر

حتىامخروالثألث

رهطنزوختنى

الالمريضطألق

هالكعنصحيىحدنتى

طلحةنشمهاسبئاعن

عوفبئاللهعبدان

بذلدأغالهمنقال
عبدبئسالةأبىوعن

عبدأنفيءوفالرحمن

طافعوفبنالرحمن

وهومريضلبتةاأتههيا

عفانبنثمانفورثها

انقضاءعدتهابعدهنه
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عنالفضلبئعبدالله

عفانابننثىأألعزجا
منهمكملبنانساهورث

يضوهوهيفهنطكن

انهمالكعنوحدثنى

عبدأبىبنربيعةحء
أنبلغنىيفولالىحمن
بئالرحمنعبدأةاهي

يطلقهاأنسالتهعوف

طهرتثمحضتاذافقال

جتىتحضنفلمذنبنىفا
فيعبدالرحمنضهي

ذنتهطهرت2افعوف
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بهةومنلطالقاوفدسالتعوفبنعبدالرحمنميأةاووعثاتالنةحضألالخألفا

رتداشفانلميراامنجهخراافىفيألبيهاالعلوأذشالوارثراهإفياليسقطاالذنانلمعنى
بيضهماورجوعهلنكلحانفسخابازلدادهالنلمقىثهمرضعمذلثتحنفااالسالمجعراثمضعههيق
وورثتهصدقلىتهفىالبتهمرصععانمطاقفىولوأشمسئلىبرجعةليساالسألملى
ليسصالةقىمنهذلكثهاواليقبليراميدممدمايسقطنهالكلندىقوجأنكرشذلوذااأنهمي

فيالبتةطقهاوجعنالزودانفشهداكولوهاتسمئلةالورثةجملةمناخراجها4ا
القوليومولووقعالحميومانمايقعلطالقاالنلمرضافىسمكالمطالقاابئاففدجعلهع
ضهيثمصتمطقةطاعفىومنسهئلةبالوطوأفرلطالقكراأنذالحدا11ذفيلكن
ورارتجعاالوللطالقامناعدعليالنهاتبنىلعدةافييراثلماماشفلهاثمثانيةتهفياددفها

ماتوافورثتهحكمهلطألقالهذاكانلمرضاذلفىطلقيابعدانثملعدةمممشاااألولمن
أسدتثمفميىونجقصرانيقاوأمقفواهـطامسئلةلموازابئامعناهبعدانمفاءالعدققال

فيامحنأصبغواكوماللورتتاههيوماشبعدذلساهدةألمقبعدالنصرانيقوأعتفتا
واحدةيطلأاالالبتكذللوطلفهاذلكفىواليتهمؤالنالالحنونوفالالعتبيةفىالقاسم

تهطوصماتاتالقاسمفيافولوجفترثانهعذهوعتقتاسالشمذهبعذاالعدةوشفىو
بناتولوجهولطالانمسالقحانتلوكاللرأةلميراثافثبثلمرضاىطابعدانحدةو

مسئلةرالثالمامنجهاخرااياهاابطالنهيقتضطفهافلمرثقحينوالمتكناالبهحتياماسملقاا
والئممافىابوحنيفةقاسمنهوماضهميفيحنثحملفالحافرضفالناحفهليفضايئحلفهن

عديمافطرألهنوانلمرضافىلمطلترثهأتهيقممفاهعيفلملمالىابايئانكان5لمغيرايقالالرئه
نجنااأوقالأراهوالذاأعرالأبيهعنسحنونوقالففلجنوالقىئهماحتىلهلميعلممال

والطالقهايقصدفمبه3هاللهلميهننلهالمغيرةاقولوجلمرصافىوفئطألقالنهالبكلنهافىثها
الوقتلطالقوقشاةاعاهيمنبهحنياماسحنوعاقالوجولمفىثهلكلميراشفاذامنجهاخراا

دخلتابطالقهاحوهولأنمثلسببهالحنمناواهـكانسشلىأعلموالتايقاعا
مالدعنجعفرفييادمزوالهاوالمبراثلقطاطلوقمفهىلىاقاصدةيضوهوهرفدخاثالداا

بنعبداللهإلكنماصذكرهماتقدمالقولهنوجهانهاقىثهمذهبأمحابناثههورمنوالم
شوهومريضطاقهننومنهملبئح41رثفطوعفابنعثهاناناألعرجعنانثفلا

داألععثىالمدكيلبئعبدالرحمنبنعبدالرحمنيدواآلكأعميىمنهملحبئساءاروقوله
بعدانقضاءتوفىللحطاهامنواليلمفيهتوفيالذىلمرضيريدايضموهيوافهنوكان
يةجويرحداهناثالثاكن5خنسااهرمقبنبدالرحمنطودكانذلوانأوقعلاعد

نوانوانهماورثتاهسنايئياهمااطألقهممبعدثمبهأصا4فافيفهناثنتينطاقنهوابنشفارط
ممهوذلكاذمنقضابعداوكأوفئانفضكتاأومنيضوحوميفطاقهابهايدخللممنمنهن

والبعدالعذةالدخوللقلمطلقةاالترثفولهفيحنيفألبىخالفاحطلصمالدزثمكسواءعنل

هاكصالعةقعلوماسالمةإلحالفورثتممعالمرضفيمطلفةذأليهاودليلناعلى
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يومئذمييضعوففيلرحنوعبداغيرهاالطالقبليهامنلجنأيتطليقاتلمالبتةفطلفها
أثهماالسألتعوبنعبدالرحمنفولفاكلذبعدانقفعامنهعفانبناعمانفور

لطهروسنةالفيبهاأماقدكاالنلطألقلسنقاعاةامريئد3طهرشفاحفعتثماذالطألقا

هاتماضرلمرأةهذطانيقالوفيهواليعقبحيضاطلقفيهبكلسطهرلمفىيطلأالطألق

لمأوتطليقةالبتةفطلقهاعبدضهيطاحىرسالذىالوفتعوهفلمتبلغبندالرحمنبئسالةأماألصبغبفت
منعليهالهبقىيهنكانانالئألثعامبااهـناطلقهاطألقاببذاكآذنضهفعمفاالتوفيالذىضههيعوفنالرحمن

رهاوعبدالرحنالطالالراوىفبهاوهضدفممرذلثتلهطلفققعأوطلقآضيرمحاباحقذلك
يضيومثذصعوفافيلمطاقاطيرايهطنهرضىعثماانيقتضىمنهعفانبنفووثهاعمانوقولهفصل

عفانبننفورثهاظبنءوفالرحمنألهىالىوجةهالخصفعلهنمنالطالقمببلنوإنالمرضفى

اعدانقضاءبعدمنهاحماهامذألصالألنهعماخفىفعلالعلملأهلذلوقدمعنوقدورثهامحورغبتالطأل
هالكنعنوحدثنىأللصلماآلفاقلىالاألمصاروفيهذاينتثرفضاؤهومثللعمثرةصشهورأحداقضيقرجلفى

محدسععدعفىمحىأال صويبهعلىمهمجاعالهافعبحألدكيهرهموبةلصمااأحدمنعن
قالكانتحبانبنيحيىاكهانقضاماشبعدوقداعلميموالتايرعذبعدانففاهنعفانبئاعمانوقولفورفصل
حباشامرأتانجدىعنداكانتواذاالميراثبهاقسالتىااةالؤاتعتبرفيوالستةاالثععبرفيهيراثاالبالملحموفاالن

فطلقإشميتوأنصاريةاهتوفىمطلققبلهؤثاليمتيرهاالأوغصقوالهفييعوفيافالفرقذلمثاهعورنامنهبا
فيضعوممطاالنماريةمحدسيدعنبنحيىئساصذلسواءافيعذقدانقفتالتىعذخغكمهاوعفى
علدعنائمجمهاسنةفىتدزوهااأللعارفطلقداريةوأايثميأتااهحباسكمدجدىقالحبانبنصحيىابئ

أرثهأناففالتمخضولماالففضىعفانبنكثمانافاختصعتاضألمألىثهأناتفقاضولممخهلدبهاسنةمفرتزضع
الىفاختصضاألحضطالىألىعلىيعنىعلمشموأشارعلينابهذابئاهذاعلفقالعماناالشميةفألهشابالميراث
ولفقضىعفانبعمانفانهايفيطوهيآدفألثااهيالرجلاذاطاقيقولشهابابئممحماالالممكنهرضى

اقلهاعلفقافألصذبالميراأانأعماللهيريدتحضولمفشسفبئفافتوفىؤصغوهىاألنصاريةفطافقولهشترثه
مادءلسببيهونلمطلقةاحيضماعراانوجهاوذلثتوفىىحلرضاعاالجلمخضلماألنكاوية

وأشارعلينابهذاممئأاعلرحركأانوالمرضاعكالرهـحروفلمثببكانممافأمماوالنبرسببمعرومعرو
طابىبخأبىعلىيعنىاانةانقالاعاالصإشدفىأبومحافىراوفداحتنأوفصرالوقتطالإالقرااالتعتداالفا
نهامايعنوحدثنىزد4اناضميثملرضاعاالجلالمخيضمخوسنةفكعتقىضعوهىمرأتهاطلقصنقذبئا
ذاايقولشهاببئسعاليستا3الكااقىر4ااالزىانافىلحماادثابتبغدوزعليكندهعالىاصمهالخاماتا

امرأنهالرجلطلقااالبمنعهالمنعندهءدحيضهامافميحضناالرئىوالمنالمحيضمنيئسنالفواءداالرئىمن
فانهافئثألالوهومريضاقالالؤهـاةرةفورثنمماتحمىحبانصاضشحيفمتينصافاالبناحبانفانتزعالرضاع

ليستاذلبألواوعدبغيرالحيضاالعتدااليسوغبالرضاعيرلتأخاانأبومحدفاجعواضىلفاا
يوزفىتأخبرلرضاعابأنلمسعفرةالعادةاألمعنىجهقاومنالمحيضمنيئسنوالكنمجضلمنع

اذهىبالحيضواالعتبارزوالهنتظاروجباريبةبهناذالميبةذلريهونفألالحيض
ممنمخيض

والمشملعهبهماحمباأرادتطييبنفسهابهاوأشارعليناعئبناهذاعلوفولهفصل
الدشفافعكافىالذمحالتشئطىبىطاأبىبنمحهاعلىبناواءدلاالبعدمتعماورقابهمجملم
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قبألقرطلقهاوهومريضقالمالواصأعلمبفئصاللهأفتىاظيرلهاعوكنتهراوا
لميراثواالميرممهطقهالمحلهاصمبهادخلانوالعدخكايهالميراثاياالامحداقابهافلهانصفبدخل

دوايطلققاؤوجهاغيرالمدخولفىقوشممواعندناهذافىلثيبلبكروااقالماك
عبدالعزفيبنوعرشهابوتلفقهاءااعةليجاوامالبهولمحداقاثفاالذانيضه

بلةمذءمطلقهانمانقولهعلىوالدليلاقكامألالكطمالهاالبثرنصهولمحاالط3محيرىوال
الثحةفىاهـطاقكالصداقكاكلالالهايهنالبضاءبهافلم

وعررىالمزحخألفاوالميراثاقشاعطاءلهانتفنذللئسفدروىالميراثوااللهوقفصلإ
سقاالهابهننلملميراثالهانلفيهإولميطاقلمرخلىافىطاقانووجعذلثينلعزعبدابنا

داقااانعداقاوالميراشاايلحألنأغروافرفبمامادخلأابالطالقميراطلئهاوانمالكقالء
ماحمالثصتباأوبالدخثىلبهبةونصاسقماطهلهبايعقدفديسمجبفوألتوصىمافىهـضتمليدأنفبليضوهوهي

فلمبعدموشة310استيقتهتلهابعوضعينفهؤدتالميراثوأماطاألذللبالطالقاليعقولهاروجىواالااصإانصفبهافل
اصمقاطهلهاايمنوانعايهامحدةالميراشوال
صولطمالدوجهالعدةوءلميهاوالميراثداقااقولهفىحمنفالثامحلمدةوالوالتولفلمهاطلقهاصمبهادخل

فىلمحايؤساالمرصفىالفالنالححةالموهـللحهـهافىكاصليهاخدةتكنبهافلمالهنضلمرانالاهـاالببهروالميراثالمهرعه
ادتقلدلمبائناطالقهنأوادتمبعدانقشاتفتوفىالمرحنهلولذاشلوطلترهامدةادونلميرإعندناصواء11هذوالعيب

لميراثااالنلوداةاعدداللطألقامتعةفياها

الطلألقعةفىماصاءمالكعنسحيىحدثنىأل
بنحمنالىبداخبافانه

طاهـلدهةشيابوليدغكتعامرأظهطاتعوفبنأرحمنعبداأنبالغهانماللصألخامرأقلهطلقعوف
سوتبالممتاعوالطلتكالتانتلتعالىقال1اياهطألةبافى1اياطاكلماأيريدبوليدةفتعامرأدا4عنوحدثنىبوليدة

قالصاكلميهاوالمجمالمعالقبرعايهاسكااليستأالىصماكفذتالمتعةالعاماءفىياختلفعبسدعننانخهالئحكلن
اصوهىبههاالغرماعاياوالمخاصالسلطانولحرضهاضليهواليقضىوجالىخلىلحقانهايقولعرأنهعنبئالله

نهايةنلمسالقالموإزالظطبناقاالاطاقماضليهاةالمولىضلىوطىأخذتتنيأكاالقىدمطلقةالتىاالهتعةمطلقةلىكل

نرؤةاإلاوكذكفيادضليهمحيفأخذتزدشيأكافاماكلنالىوءةتثمئهاررشبهاعالمقابحةلهافرضصدوةتطاف
اليريدالعنواالفثافعنتسليةمةاالنفحصأخاقالاتعكالمألعضقالهـمقابحةولمصداق

سمىكالتىالمتعةالهاإدخلالكداواذااليمململىامسئاليوءاتاتالثاىةتسل الالهـصا

لهمىكالتىلمحعةانمالهامحقايذمقاخنوالفارقتاثمثنمالينتزعألنهاقلوااخلاللىلها
بوبناقالهفألمتعقااليمتعهاأنكاقبلراجعئمابعدالبناءفانماطلفهاسصئلةلمالهاودخل

لمنالمتعةمماابيعةروتدقالوإدتدأعمأءظمالرئبهاعوالقسايضالفراققعتسلعشنوأشهمألن
فىدصارتفلعلأانقضتحتىقىصبهعفلمارجعةاعييلهضليهاوامقلهالرلمنالردلهءلميهايريد

كالىالطالقامنلمتعةاوقتايفتضىومذاسامقوهذبئلذكرفككللهاالرجعقلحم
البناءأوبعدهتبلالمرأةقبلمنوكافرقةمسئلةالبيحونةالرجعقوسببوقتانفضتاذا

هالكاصتلحقالتىالمشقةعنحمألدسلىالفراقاخعارتيىااخثاووجفنكفألمتعقفيها

ولمماقاالصوقدفرضاكأتطلقااالمعةمطكلكليقولكانهـانهبنعبداللهعنفععنئ



مثعهمطدفةلكلقالانهشهابابنعنمالدعفوحدئتىاالمافركطلحسبهانصسمىا

حدهعر98عندناالمععةإسامالكقالذلكمثلمحدبئالفاسم

وباكنىمالكقالضعةمطاقكلانألقالشهاببنامالئسنلهامافرضشبهانصتمسس
محسدبنالقاسموفدقالباقعةيوهيكرنامنذتقدمفدشذلدمثللنقاسسماعن
وأصلصاحبمماداحدالزوالعقدمثلآلالفسهبعدتوالفممايدخلهمنكسصوخشكحفيمةال

صةهـومنالفسخدونمابالطألقمحتالحمفكدشابالمعروفتاعتعالمحرالطلقاتهـلهذلد
مفتحتىلمتعةاجهلوانمسثلةابالمتعةنيسالزوجاقبلمنوليسضلباعليأمينهالمعنىا

أصبغقالممالقابىاالموازعنبناعاترواهاأوإدورثقاتزوجتاناجمهاذلشاحفليرأعوام
قوقااطاثراالمحوؤعهاتفلفياالثبتحقأنلقاممماقالةوجهايماتتعليهالشئ

عنبلغنىفالمالوسة

اكعرقلميلهاوالفىروف

العبدطألقاءفىها

مالدعنيحيىحدثنى

ساحاقعنالىنادأبىعن
تباقينفععاأنماويمفيا
النبىزوجسالةألمن3

أوءبدالعهـوسلمالتصلى
امرأةمخعهاالكانت

صمثنتايئفطافهاحرة
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االلقفيأىخاماوذلقول3خرحرفيوالبنلىبآمتعا51شاانبعدهذاذكرهوسياتىالت

أيقوغألمنجلملىلدطالفهنافعإهاعبداصابتهخذاغإرظابؤلعداآلأليمميىفاأكحغناينابأقأاعنمالدعنوحدثنى
ممربنبمابتهاناقع
فالطالالنكاجفيلعبدهمنأذناقكنهابترضىتهـىلهشفالجفاحمككليأوأهقوليدتنعبدهمنأذنلقولن

لصحالةحعرلمهاطالوقاعبحايمنعلملىلعبدلنمتشونجذاقابينجمهـووجصنأتنعضانالهلسابعدتقاإلعبدلمتيروأأبيدفالطألقينكأن
وعمدعمداللهيناهـوروصكلازوالعواقالح4وسازفقهاوالشافىةوألوحنعةأخذهالكلهومنبيدغيرليسالعبد

00005يأخذأفاماطألقحثئ
ونكانالعبدبيدفالطالقانممالسيدصوجهغإربيدالسعدوقالالطألقانعباسبناللهأوأتغألمهأمةارجل

فقداذنحالنفىاخالسيدلمماذخلهمانقولهعليالدليلمابييفرقأنفلوحاهياشنراهعديهدليدنحالجناح
االستمتاعكاهلكهمهئرأحيمدطأففىلهتاالمقاذامقهء

الوطسيدأنأمقوليدتهزعينأعلهستهعبهافداعبدهعندأمةينزعأنولهوفولهفمللحامليوهى
هعبعدمماماينتزصكعالصعليليسمالكقال
الطلقشوهاصاملذاااألمةنفقةوالعبدطلقامماوكةالعلى

قاطألقاةسعبدطاقعلى
بالدناطالحرهعبدطلقوالعلىكاوكةعدطلقادالعليحرعلىليسمالمثقالكيقالصامالصوانكانتالئنانفقة

وعندبنهايسترضحأحرعليمالوليسعايهارجعقعقاللهلىممناذامألنفققوانكانتط
ابتهرحمفولهشسيمهاالباذفسيدهمايملعلىمالهمنفقددأوالعلىؤم2رجعهعليهالهطناذالم

فالنفققفاوانكانتالباالطالأعلميريدواللهحرطلقامماوكةوالصتهلىدعبعلىالنفقةالوعبعلىدليسهالكقالي
الفقهاوجهورلشافىاذاقالوالمطلقاروجدونيزهقةفالنةاسيدوالالنهارؤيقنصامالهوابنهترضعيسحزأن
والعليينوفوممعند

لرلقواألمنبعدآحانفصالارصليطاأنفقشهالراياجأعبدمجليالدأناإفيلحممهلمجطورعحهالهمنينفقعبدأن
تعادالنفققبعدالناشاءاللهفيالزوجةيهاحمرجعياالطألانكانوأماسيدهاالباذنكلئمسهدهما

الءالوجهاتفقدزلتىاعدة

هولطالكاليسابطللىامنزاع3لمنعالعكهلألحقتالطاقيلحرهفصهملعبداطيسكعبدأأهاهاكعنيحيىحدثتى
دعدالوالدةذلكسعيدعنبنبحيعف
للهعرأنالمسيببئسعيد
لذالذعلمهلقوايرلحايدملليمهىنفعهحرعلياهوعندلرسرصعنحماعلىدلوفصلاهيأهالخطالمجقاألبماابخا ءيموهنالعدإءعلىوأبمنفقفعليهلدليساذندرأينذوجهالمفقدت

عليهومؤنتهنفقتهذتفشاعنمموداألمويرهابنعغدنسيدهالعبدنفقتمكيانوعاربتنعظرهوفانها
صوجهاتففدالتىعدةتعتدأربعةأشهرئمسنين

فقدتأهاهيأيماقالالخطابعربنأنالمسيبسعيدبنعنسعيدبنكيىنمالصععثراثممخل
فولهالشتحلثمتعتدأربعتاشهريكلعثراثمسنينعاتنتظرأربوفاتدرازوجهافلم

فبلبما6مامتلميعتبرسنيناتنتظرأربعوفاتدرأفلمجهاففدشونأةهياأيماكلنهالترضى
نجغيبوإلذسلخطاباعرلىذهبشفيمالنعدالمفقودسنقواينشحضليمولوإظاقىقعأن
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اذافهافيهاهالكهالظنعلىفعغلبمعركةولميفقدفىالمسالينبألدمناليعلمبحيث6لهامي
مفقوديأنألثةعلىالمفقودالقاسمافيعنمىعيقاليالسلطانالىهاأهي7لهاهيرفعت
صففىوهفقوسنينبعأراألجليضربملهثمأمرهعنالهذمايهشفهذامحموضعهاليدر
فيومفقو5تعميرينقضىحىومالهىوتوقزوجتمأبدافهذاالتشكحلعدوقتااليخثفىإلى

لقايممابناكرالذعقفالمفقوددهجتهالىوجتمبقدرايتاوموأجلبيهأليفمربلهفتااللمسلمين
حنيسألوثم5رخانقطاوفتوعنوجهتسفروجيبعنألهوالذصيسأألهلأ

لهيوقفلمكانأميعنالكشففيلموضعالالمحقمالويهتبعنالقاسمبئوعاوخبره
اكوجيةعليفهـأوحامخرحياتهالمدةصاءفيفانسنينأجألربعفاضربخبراستأنعلى
جمةالىعلىفهىالعدةاكفىظنةالوعتدتعدةالمدةاانقفتحتىرخإولمبهمعلهلميأتوان
يضربالمامااقلنانمازراجمهافقححلشللصكعاتلحكلممجيئماومجىقبللعدةانقفتوانقطعان

ذالجاعاأبومحدالقاضىكرهلماذ5رخنفطاعابدماكأهيلمهسحكنأجألبدا

ععرفيلميعلميلعابعيغامنوجاعةعلىعنقالوصوصمتلىعروعثماومحكلنهيالنهالصمابة
اضرالفرقولوكنالىوجحفىلهاالمراةأالمعنىجهةوهناجاعفثبشأنهنحالفالصمابة

أبومحدفىكرهالذصذايطذأولىبهالفرقةقثبعطافاالعنةينمأشدمنومغيجينهبابالعنة
اهىانمقاكلنهوروصوايعمكنعمنعفوفيسكنمخذلهواعلىنكلروصوالذألمسئلة

بقوىمفافليساتصلومانييرمتمآلأساوهىأوفراقيأتهاموتفلهصبرحتىبتليتاأةهيا

واتفمليمأهلعباسفيعروابناعنعروعمانفولثلورويللتاوذلتهتامعوهى
واللهوجقاألولهىوالشافىوقاألبوحنيفةراموبهواحنبلبنمالوأحدبفقالالمدينقو

أجلاليضرجااليقولقائلبقائالنبايئلناسانيبعقأعوامبأرغايقدراألجليسمثلةأعلم
فقدبعتأعوامغيرأرأجليرجاالانهقاكنبعقأعواميرأرغأجللمايضربيقولوقثلل

بألدفيحعافيهاخبرمنكايمممعانالمدةالصذهاألغلبسنالمعتىهقاومناالجاعحا
الماجشونابنوقدقالاليهابامرهغابلبقالجهقالتىومعتهوالسوالالمثمعالمسااليئ

يأتنفذلغليرجهلاألمرارفعتيومهناألجلضربفاناألعظبماالماماالاألجلاليضربله
سنيغبعباراالماموحممسئالاعنلفحصنبتحندطعدايوممنولكنيسبهاألجلفرب
قاسمابناقالهاالمامذاتعتددونأمماالسنينبعشاألرنقفااذبذلللزوجشكليهحم
أبومحدالقاضىقالواجاحلضلرانقصدحقهافاذافيبموتهانماصحماالندونقوعالىفي

األجلبضربفدحصلاذنالنقالنزويبههافياالماماذالىاعدبعدانقضاءوالسكتاج
األجلفضرسللقائمةساثرهنوأبىاالمامالىهأهيهنفرفعشاحدانساءلهوانكاسمثلة
إلرأةاألجلمضربأهقالعنهافتفكرسئللفاسمابناأبلغنىعربنمجيىقالبعدالحث
أهمياعلىوهلمسئلةانأحبإنزوصاألجلنقضىفاذاضربالجيعهناوأحدة

وجهاحدادعديهاالالماجشوابنوقالاالحدادديهانافعفيقالهالواالعذةاحدادفيالمفقود

وجهو5معخبرلوكحيالالظاهرانةألبهؤدصيتاانمامجمنهثاغناعدمفولماال
سئآلالحاضركطالقاحدإدالعدةمجببهاطلققفلممجتسثافرفةالملدافوالكلب

قهافاصداختلولعدةيااألجلبهافيالمدخولفقدحماذاوجهابهازيدخللملتىوجقاالىوحم
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الصداقجمععأبومحدوجصولنالهطالفاضىقالاؤصفهديناربئاوقالجيعهلهامالكفقالأ
مخسبفرفةنهاوالصداقااالنصفوقولناللحمحاقاعلهاصيوجبوذلكاةالؤعينلأمرهنأ
تعطلمقبفشهنلمتهفاوانينزعلمليهادفعماانكانبنااأغيرهثاننوقدقالكالطألققهأا
كانومامعجالجملهنهكانمالمافقدقالداقلكاقلنالهاجميعفاذافرعاالنصفهإ

بالتعميرفتأخذيموتحرلهانصفحتىويؤلهانصفهعبدالمليعجلوقالالمحأجلهفيمؤجأل
مراعاةلفوتجةاأنلبعضاوجمتأجيلولصداقالهاجميعأبييعجلعنيممنونبئروكداو

لثاقاوجإلىبدخوللطلقةايثبشحمحتىلصداقاعمففاذفيوقفطالقأمهىأوفاةاليدوى
الخبريأفاألنإألنهاطلفةذلكفيالكدانكنففسقطذلثأصابنافياختالعليبعقدهأو
انمبقىيقولوأمامنممنونلعماوهوالذمحذهبالنصفلهاذلكفيكونذلكقبلتوفيانه
أصبغصكلنووقدرديوولفالمخلالحياةعليصنكانماعلىمالهفيحكمبىنفالأجلىالى
عبدالملدانمالوجمقولوعرهكصى1ارميراثهيؤفوصحلأولمدينهحلهالهدينحنيقضىانه

ذلوإغاتسققطألقافعجلدانلصداقااالنصفبصممالأكاحقهافييتهتمورفضى

لتهاسمنونكرههاذعليبالطألقمموجيريدمالمتتزوأراهبهاصحمحتىفتبتىبوفماتقىلباا
وجتأبومحديريدوقدفئالشعخقالقدمئملصداقامجميعوجتهكضىفاذافرعأعلم
بعدلمعترضكالميهاالشدشيأفقالرجحثمفهردزممالثعنسملفاابئاعنصكلشىوفقدر

مدةفيمالههنلهمالهاللذيئغارالكاأوالدهوعليلمنكقوداأةهمااعلىينفقومسئلةعليهلماوما
القاسمبئاقالهالمععدةوجةدوخارلصغاراولدهعلىمالهمنانعدةمدةفيوينفقسنينبعاألر

يانفققالعدةوزولمتوفيويشلهالوجهرفابالفرققكلليالعدةلتزامهايماووجمذال
ماأخذشمنذلردتماشفبلفدكااءلفبرانثمسنايئبعأرعليهافيأنفقفافرع

أنفقاعديهفيماكذلولدهوجلىانوفييوممنلنفقةا

عنوصكليمىفقدرلممصركيهةفتاالفىفقدمنمالمفقوديئمنلثانىاالضربيأمافصل
وقالمثلهالىمرهاالمجعالاعليصنيأتىحتىومالهىأبداتوقوجتزالتؤوجتهانسملقاابئا

كفرببلدااالسيربموصنحولوعلملكفرالببلدااالسالمأرضفيلمقوداألجلانمايضربماك
فقدبينلعتبيقفجنامالفىأشهبكنوىورأجليوالبفواقفييقضلم5خبرانقطعثم
السلطانأميفىينظريوممنسنةمرأتهابصفلتترسألماالوأرضلعدواأرضفىلصفينا

ببالبعيدكاناذافقيدالمعتركفيالموازبئافىكعابأصبغوقاتعتدثماألجللهويضرب
أشهبيعمومالكعكلنوقلنايعمرفقدرفاذافرعلعدوفهوكالمفقودبلداكافريقعقأو

عليهنينفقانوأوصىاالوالدماتافىالماللمجوعقافىكنانةبئاوىورسنةسبعين
المحالمالةالسبعايئهنهروغالمفقودفىالموازالتعميرناوقالسنةبكالئتىبتعميرحياخهن

فرعشاءابآمتعالىانالوصايافىكاميأوتوجييذلككثيروالمائةعبدالحمبنعبداللهقال
أشهبحنىوفقدرسبعيناغابفانلسبعايئافبلفارقلمنذلكفانلسبعينيرابتعقلنافاذا

سنصفىويعملعرمائةتسعينفينكاسافاينعرتسعثمانينفيانكابفاحزممانيههماليع

درمايرصهـاالجتهابقد

القاسمابنعنيهمىكوفقدرالمسااليئفتنفىالمنهقودمنلثالثاالضربوأمافصل
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وجوتئزعهتعتدزثمنهزمواانصرمنمبقدرانصرافوجكاالمامويقاومأجللهالدضرأ
محدتعتدفىكتابقالؤمحوممااتنتظرسنةأومخوطافاكافريفيةبلدهفطرابعيداعنثونالاا

لمشهدبمولهانبالعدولالمعتركفىرهانثلحكوسحنوقالهالهويقمممالعتبيةقىوقاال
دلمفقوفهوالمعتركفيليسلعسافارجمامنممارأوهافانلمتركايوممنتهوهتدزوصا

غسنةامرأنهبصبعدفلتترفيالمسالينمعقركففدفيالقحبيبإونوقالافقوداأجللعحرباا لهاة

كثرمنأبعموضعفألتترفيلمعركةاأنتكواالأصبغقاللتعميرالىايؤخرمإلراثهرو
وقاللعتدصمسنةمرأتهابصنراصفاناانففدماليماجمنعنأشهبوقدقالميراثهويقممملعدةا
بالظاعرلدالحميصقواوفاةلسنصكدةبعداعىففالرجعئملسنةااخاآلفيالعدقالقايممفي11
كانوانموضعهلعادالىلوسلمألنهمقتولحهاتركالماذافقدفىفالظاهرانهموضعهفىكانذاانها

المسااليئحرببينوفرقالسنةفى5برلسعالظاعرانملوسلمألسنةأجلبعيدضرسلهوضعبا
بألدفىفقدمنولذكحياتهمعكأيروأسرفينقتلعوذلكلااتعيممىيةواريدوعلياوحرب
الظاهرانألنلمفقوداأجلضرجالمساإلقبألدافقدفىقودومنلمتاأجللهيفربلمانىب

بلدمنأخبارهوتتصللمراسلةواتبةالممننمتمالدواطاقمافيلمسهبالدافىنمنكلة
نقضاءوجبعداقىقالمالوانصأضبمللهوابساطدددفىمنكانبخالفبلمأهلهلىامهمقا
شعندناهياالللشوذلكليهاقالمااولالاوجهاكسبيلفألبهايدخلأولموجهازافدخلاعد
فيفقاللىلثاابهايبتىأنلمفقودقعلافيقدهاوجتترثمالمشقودتعتدزوجةقولمالئافىاختل

رالمابدخلمالماأحقاألولالاعنهوىروالمغيرهواختارهاليهالوولالسبيلالموول
فألالعدةتوجبةخاوبهاالثاللمبهاهاقأحىاالولمحدوقالختارهواعنهلقاسمابن51وار

الناسكتقالعالوأدبهافهوأحقطوجتزأنكهازوجهاقبلأدواصوللملشئ
قهاصداصاءفىاذااالولوجهازيخيرقالانهطاباظعربنعلىلناسابعضالذعقالهينكرون

فلخامماوااعليملىلعايعفداأاالواقبلاليفوت4االخالفطهاعثالوءناشيماأولمياأوفى

لعقدباافوافى
صخيرقالنهاالخطاببنعرالناسءلىبعمقالهالذىدغرونالناسكتأدؤتئلهفصل

خالقولايهرونماأحدهماوجهيهماأتمجتملاهيأوفيصداقهاصاءفىاذااألولزوجها

لفرققفالسبيلياطرأمايوجبصمأتهباميبئمنانلكوذبألواليعماونونداليرعرولكنهمعمك
أجليضرجاالأفىحصلاالجماعألناالجماعمنشيوخناحذااليؤفىفماذكرهيرأنلمهرغالىالها

يةالرواينكرونمالثانىاوالوجهاآلنصنهيرالىوجلمطهولولميصهذلكلنكحايستيعموتعتد
انالمفقودفيقفعياوعمانممرالمسورأنعنالىهرىمعمرعنطنعبدالرزاقواهاقدروهذ

بينخيراألولعزوجهاصافانوجتثمذكبعدبعقأشهروعمثراوأرسنينبعأربصتترمرأتها
مافيهامنوايقكحالىوهذهسمرتغرممالمرأةوقالالىوجالىهرلمحديغرمهقاللصداقابايئولههيا

حفظهاديشمنأاكهرىعنلعراقدبافدرومعمرفانارواتنكرعلىأنلفأليمتنعالرساا
أعلمواللهالخئوظالمشهوروضالفانفردبهاسافمماالثقعليايةوقلمقنكرالرثافيكحيرمكم

يفسخأحقابهاوانكانفاألولبغيرطألقنكهاسديفسفينىلثاابهاذادخليوامسئلة
مجبأنلهاواولللىفالسبيلسيدهذنيرابغلعبداونكحلوكاذالمرأطغيراكنكحبطالق

وجبعدترقالعالوان

افلخلاالحكدانقف

بهافالبدخلأولمازي

ليهااألولوجهالىسبمل
األمروذلكقالعالك

الزوجهاأدوانعندنا

فهوأحىوختترأنقبل
ركتلوأدهاقالبها

الذىينماكرونالناس

عرعلىالناسبعفقاله

يكيرقالأنهالخطالبابئ
فيصااذااالولزوجها

أتههياأوفىقهاامد



ممرأنبلغنىلوماعقال

لمرأةافىالخطالمجتالفيا

وخكائبيوجهازيطلقها

يراجعهافالتبلغثعنا

ياعااطألقبلغهارجعتعوقد

بهادخلاذافتزوجانه

يدخلالصوأازوجها

االولوجهالىافالسبيل

فالاليهاطلقهاالنىكان
أحبمالممعتلوهنماها
لمفقوداوفىهذافيلىا

االقراءوعدةماحامث

الحائضوطالقللطالق
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األولبعفدعلىواذاولكتفرعاعلمنتواصااليفسخدو4لبناذلممايفسخبعدافىيعتبر
االالتكووجاوحياةقىلفرفةاوذألقفرقتعتطلعقةاألولاحتببنائبهاأوعليهالىالثا
قالطالقاصفكنلفسخايوجدمايرجبهلمأوطاللعفدأوفساديطرأعلعهاقىدلفسا
يراجعهافالتبلغهاثموغائجكنهاالمرأقيطلفهاصجهاقالالخطاببنعرانبلغنىهالو

بهافألسبيليدخلاآلخرأولموجهاازدخلانااوجتاياهافتزوفدبلغهاطالفرجعته
شالمفقودوفىهذافياكأحبمالممعتامالوهذاقاالهاطلقهانالذىاألولكوجها

برجعتحتىلمتعولمزوجتالمفقودوالمطلقفىلفولاعدجمياأيضافقدقالفياختلمماوهذا
فيأونحوموتدمامقبلوفعالاثمالقاسمبئاقالكلليهايفيثهاعقدالثاانوجتفئ

وللألاقىجعلهازوجهافالمنىاوأمالثانىاايدخلبهامالماألوألحقلزوجهافقالمطلقاأةهيا
لىممنلهازوجهاالمنىانهذينبايئووجهالهاالمنىبينيفرقوااوالداالثامنولدتوان

فرققابمالمفقودفانواهاوجهالىلمتفشبصحقعلهافلذلكهابماوالحوجالىقبللمنذ
ةاووولوكانتمسئلة3أوالتفبلهرجحتعسإسذلمنالذىممموالمطاقدهجتياواماما

الىوجوطءنزلةالسيدبوطءالزوجهاصكلىذليفيقافااوطئهاسيدبالرجعختىتعلمأمقفلم
مالكأشهروسكن5واخفيرجعتولذىوالمفقوداعلىيتهاتنهوفى

دأراولعلههذاخالنقدسمعايقعضىهذاقهالممعتأحسنوثذاللهارحمههـلهوف
لهاوالعلملعدةانقضاارجعفافبلوأشهدعلىمسافراخرجثممرأنهاطلقأبادلفانماروىب

أنأتئويكتملهياواالفهىمرألهاىفبهادخلالفقالذعبرعنفسألنزوجبذلحتى
أعلملتياعذالىشارابهوخماال

ئضاطوطألقلطألقكدقااالقراءفىماصا

هافرءاحطاالفراءوالقروأبوالممقمحالاالطهارهىدالحجازيقولووأعلفالكاالقراءأما
األععثىفولاللغقوأنشدواأهلمنعروءثافيعائشقواوهوفولفرعمثلأ

نسائفروهفيهاهنبمافاعرلعةاالصلوفيلمجدامورثة

لمأىققسالفطلناامافرأتولذاللجعالقزمعناهللغقوااأهلاالطهارقالبعضناضاعوالذى
كلثومبئمرولوأنشدوارحمهاجنيناقطيفحم

شحعناالوقدأمنتعكيونخألءاتءلىاداكقى

جنيناتقرألماللولطهجانطرادهاءعيطلذرا

ووقتطوابوفشبهعإلحيضقفليسوأهاوقتالجعيهولقفيلطهرالنلقرءااأيهلىوهذايدل
وقشاالراققلهفىذلكواليقالفضهجمعتاذاالحوضفيالماءقرأتولذليقالاراقؤدفق
لقرهااالصمىالقفرأءوقرايقاللقرءالحعضاالكوفةاأهلوصذهب3أللهواياالوسال
اذاالمرأةأفرأتاألخفهثىوقالوالفراءالكساقوقالهالمرأهأذاحاضتأفرأتيقالالحعض

واصاضعوأنشد

ثضاط1قروقرولهرضفاعلىضغنيارسؤى

للطهرلقؤيصلحاأبوععيدةوقالأشبهبالوقتحلىصحقاأوقالالوقتيريدبهأنصخحملوحذا
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لطهرأظهرومعاالهوفىفغيراقسأضىلقااليمذهبوااجلىصصقأبرابمظلولحيضوا
حهنلعدلمحفطلقوهنالتعاالطهرقالفيلمثرعافيالمعنييوجدناصممتعمألاحتملذلشفانعاذا

اغايؤمرنالألفالوقشوالهذاالئسهريريدفيكتبلغرةالرجلكايقولالوقتهذافىمعناه
يعنىلعدقهنتهالمحفطلقوهنقالفانهلعدةافىبهلمعتبرحمافيجبانيهونلطهرابالطألوروقت
وقالفعهيوالطيرالذمحتطلقلمطلقةاالمرأةيدماتعتدبهيىلعدةالمحوأحصواتعاقالثموفعاشدبه

التىةاوهـإكرطهرخممخيضثطهرثمحتىلسكهاثمفيراجعهامرهوسلماياآلملىالني
فيهوهوالذمحيطلقعدةممىوالذممطيلطهرازهانأنىوذليقتلنساءالهايطافأأمراته
رااطهرالحفىطومنلحيضالميعتدبذاكالحيضحالفىطلمنالقوالخألفالنسا

ببراءةللعلملمحاثهىتحاالقراءاوالاسماقأالقاضىقالأولىخذلكسفعندنابذلدالطهـ
فاذاحاضتالىحبراعلىالعألمةمنكانتفاذاحاضضحيضةاءتهبهلظناعلىأولتغلبالرحم

الن2خرالحيضاطجضبفيةولمتنتظرزواجللىفحاالرخمبراءةمنكدمايرادتالعةلثاوالتانيةا
فىبدخولهاذلكصازلهبيعهاداإهأأمتوطئمنانذلكعلىيملقبعهلمراألمعنىأومنفأض

يكلحووالغؤالوقضلبالابنأبوعرووقالتطهرصتىذلكسننايخععلعماولىكنالحيضة

يقعنهاقالمنقولمنيقربلفولاوهذابهاأكدوسمبوياحلىاقارىاملىيقالولحيضواللطهر
وتدحصحيضطوالىمنحوالخروجالقرءانصابناأهنالمتأخرونوقالاألمريئعلى

ورنفؤهـجتشئلافنمنوجعوخروقالذلكمايقربممنعبيدةأبىعنلمقاألقاضىا
طهرلىاحعضأومنحيضلىطهرا

قطاوالمرأةطلقتصوحالمرأةطلقتوجققالاكفزةهومنالشرىالطألقفعسل

أصلمن5غيروأنكرذلكلتذكيرفيهاالحظالنهطالقمنسقطت5لهااانالغةاأحلبعضوزعم
يقالبعيرضامرونافةلمؤنوالمذكرافيهركهـبكثيركايشالهلغةهذافىمثلانوقالاللغة

النسبنحوقولهمبمعنىوذلكلونثيهرصفةالتذلفظعليوقعسيبوبمانهمزكوغلثظضامر
فاذاطألقذاتيريدوناقطامرأةاكذلكرذكوذاثكريدونمذكاررجلومذكارمرأها

األعشىقاللقةقلطاالفعلطلىأجريت
وطارقهكالدأمورالناسكذاككللقهطافانكبينىمازأيا

ململيعهاملىلنبىاعهدعلىصائضطىأتههياممرطاقمابنللهاعبدانفعنانلسماص
ههيوسلمايالتطقصلىارلسولذلشفقالعنكليموسلمالتصلىارسولالخطابنعرفسأل
يكسأنبلتماءطلقامسكهابعدوانشاانهـثمتطهـثممخيضتطهرثمحتىيمسكهاافاجفلرا
وهىءائضأتهمياعرطاقانقولهكمالنساءالهايطلقأكزوجلاررأهلتىالعدةافتا

وأنكراحالضاالمرأةأقرتفاينساءامنذكهدبلينقأودباقرارهمايثبشؤأنصتلا

علىوحبهبرالىالنساءووالتكثوالينظراليهامصدفألمجمىعنسنونفياقالوجالرذلكا
وىرومصدتفنيهكانقضاءالعدةالمرأهنتفالحيضمأحمنحمهذاانوجمؤلكالرجعة
قولهلفولطاطراوأنتطلقتكبلففاليضاطفىظلقنىلتفقالقطفيهنلقاسمابنابمنأصخ
قالماتقدمقواالعلىبالطهرفالقولأنتفرذاقالتضبلوأمابعدماطيرتتقولهذألنومعنى
لقولقولهاانوقدقيل

ممالكعنحيىحدننى

بناللهعبدأننافععن
وهىأنهاهيطلقعر

وسولعفدعليحالض

وسلمعليهاللهملىالت
الخطابعربنفسأل
عليهاللهصلىاللهرسول

رسولنقالاذعنوسلم

ههيوسلمعلياللهملىلتا
حتىفاجمسكمافايراجعفا

تطهرنمتحيضتطهرثم

كهابعدوانأشاإنثم
يمسأنقبلطلقشا

أمراللهالتىالعدةفتالث

4لنسااااليطلقأن



لماهاصالحيففىأتهاصيبنصكبداللهاطالقعيطكنهالخطالبرضىافيعرسوالفصل
مايلزممنعحمسحيولملمشعامنذلكفىوسلمكلعهاصلىلنبىامنذألولماسمعمنعكنلعهطيرا
والدمحيضدمفىأةمياالصبهورالحدأخيطلقشهاوقدقايمالوأمنهوفئذلوفعلمن
لنساءالهايطلقأللهاأممالتىالعدةاكفسوسبمايهلقاصعلىقولهيشنلحطخراكرفى3ذلماسنفا

سملقاابناقالهلحيضافىامرأتهيصاأزلهوصسوالهسئألآكهرفىلطألامنعيقتضىاوء
لنفقةابدمأوعنقأأوجذامجنونبهفينلسلطانابغلبقعنلذىيهوالطالقاوأشهبواما
يضاطتعتقدفىواألمةاسوالنوالحيضدمؤعليهالتطلقوأشهبسمافاافيواامالكفقدقا
يضاطلطعليهالتطقأشهبفروىلمولىاوأمامضىفعلتتطهرفانوحتىأنشكتاالينبنى
عليهلقأطكيقالبدهالكاخغمااالولىيةوالروجهضليهمالدئلقعالقاسمبئاوىور
للذينتعالىلقولهحليهةبوجباروجةالحقالطالقتاالعاالقولووججعةاعلىسوأ

مخاءلعداالاآدااافالت1100111رهءء
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تمزاالغتسالطهرالتىفيكونالغزوالتىتميزلتىضنالمسقايدارأنيحتملوتمزالتىدأراأله

ملىاابناأمنمقالقولعليلمصألقالسمازالوضوءالالتىطهرويهونالحعضمن
يمنعهالذىالحيضجنسمنالنهلطالقاهنعفىتأفيهقحدثاالسقاف
منهالترفىممربعكلىاألمروجوهرطذاجهاظافلبرمرهوسلمليلتاصلىوقولهفمل

بالرتجاحعرابنعلىبذلثفدمعالحمأنيهونمجتلوبذللهوسلمكليهاصلىلنبىااألهيا
بابتىبذعرأهييانكانلهولىوموسلمليهالتمصلىلنبىاأمرعنعرالبنهأهىويفعفىإ

طلقمنلمحكلزملوذلبذعليهالحمفليراجعهاههيوسلمعايللهاصلىفقولهعليهليملققدما
نبثلطألاالجعةعايهالهلميهنعليهارجعقفانلهكاذااجعهايراأناحيضهاافىأتههيا

فألالعنينفأمابنفقةأواعسارأوعنةذامأخونمنعلعهأوطاقالطالقستيفاءعدأوايئهـ
اويفيالمجنوأهثللطألقابموبمالفدز5وأهاغرلدخولاقبلطدقالندبوحمهرجعقألأ

واحدمهمالمواذلكلبناعليعفقدقالتطلقلملهليهالوكانطالىلجذاماخلمعصرأوبوسراا
بهافولهييوهيفيلشافىحنيغمتيابىالرجعقخألفاألىأجبرؤضاطهنهمطلقمحدومنالجعلى01

يطلقأابآأميلتىاةلعدفتلداوسمليهاصعلىقولهمملحديثاهنلعاتقدمووجهلىصبهإلوال
ظنفرعالرجعةوأجبرعلىذلكمنلعدقغنعايلبتطندهضارجهقالمعنىومناساءاالها
الطالقددسواءابتدأيموأشهبالقاسمبنازعنالمونمحدفنىكتابمنهاامتنعجعداهـأهي

ظبنواحدموضعذلقريبافيويهوواالضرسبالسوطفعلفانالحامدممجنهأبأوحنفانأ
حمحكلىلرجعقوبقاامنمتناعهاووجمذألنرجعةالرجعقوكاناالحاتمأدمهغادى

مسئآلذلكمامجبحنيااللىهنهاعنهاوالخروجعاالقعلىيبهزكماءألبدأنمعصعالطألقأ

تددالعدقوقاالشحمالممنحيخرلمهاسملقاابناقاليضابهفعلحتهماطهرتعنهغفلفان
علىرالمطلقفاجالعدةذصمدقسااالوللقولاهصبرهـفالثتطثمتلدالحيفتطهرمنا

االأحسالهناالقاسماقالموازقولنمااوقالواألذ يصاطرمنليالطهرالاصلاوبحاعها

علىبراالنفالصجاآلنيطلقألجازلهارشبمنبطافياآلهـلماشهبووجهبترجعهآ
عرالبنكلليوسلمالتملىلنبىاالظهرأباحمذاوفيفيلطالاغنلمنهىاالنقضاءالوقتالرجعة

ينوهالرجعثهلمابرعلىأجفافرعالرشبهاعافعصكلى5لجبرمشىفالبهعيربعدأنيطلقأن
ولؤدوىحعضهالاالزارمنهافوقمهامانتعيمأنليسلهبنااأمنديينلبغداابعضفقدقالأ

يلزمهزالهاوحلمزبمالوطولهيحةرجعةىعراأبىيخللورأيتذلكلرجعقمازلها

طلقهاتانيةفاالطهراالرصجاععلىاألوليضاطفىصببرولولممسئلةالوطءولنكاح11
االولبالطالقالرجعقواجبشكللعانلكووجهلىلرجعةامجبرعلىالقاسمبناقاليرإجحأنفبلإ

أجبروانمسئلىفيهارجعهنيضابقيتلهفاالطلقةازادمنبماعنعذلكفاليسقطالحيضفي
لرجعةاعلى5أجبروالهاصنعبئسلقاسمابناقاللقهاثانيةفماطهرفارتجعاالرثحاعإعلى

وهذامخيضتطهرثميمسئحتىجعثميرامأنأهيوسلملعالتصلىلنبىاانوجهكراهيقطالقأأاا
تطويلالطألهذافيليسالنهاالرتجاعصبهبرعلىلطهراألولوانمابمافىلطالقاايقاعفىعا

لزوجةبمحقيتعلقفلمالعدةا

وانطلقشاانتطهرئمثممخيضمتطهرمرضليراجعهاحتىونسلملياصليوفولهفصل
بممنكا131
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النشاءالوطءانمنالطهرليتكنيمسكهافىذلشأنمعنىالبغداديونشيوخناقالكشاءأس

ءشالوطءانفيهلهطهريدسكهافىأنلهعفلذللشراهـجعقالوطاالمبتدأمقصودالنكاح
والتمسكوتعالىدتاالضرارقالمحنىتهرلىيهوتفيحلنالغيرهقصودارضبهاعهلماليمون

ارادةفشرطاصالطأرادوااذلكفىبردعنأحقنبعولوتعالىمحالضرارالتعتدوا

لرجعهاولدظقصودهومقضضاهحلناسنةعلىأنبهؤطأعلمتعالىلرجعقهاافىاالصالح

عربناعنناخالحديثيهذاروىمحهافاولههيلفاللطألقايفحولولملطالقاوقوععبدل
وىيرتسنبأزضهابنياعنهشهاببنايةروانأبععنلمسا5كذلريافيلناساوهوأنبت
أسلموزيدبنتسيربوارانجبيروسعيدبنجبيربنيولشىواهورذلجاعةعليوتابعهمعنه
رواهكذلكسكضناءأهبعدوانشاءطلقنثمطهرتفليراجعهاحتىعريقاوافيابنعنوغير

يمسأنقبلطاثراطاقهاشاءانثمدفيهحمروزارتاعنلمساطلحصهـنمولىلرحنعبدامحدبن
خلقهةلمسقسالميجابعمدتاوهذامعلالسيمامقبولةلعدلامنةيادفاكالصكليأيعامأل
حبوذخثلشاوامالكبدقالويلروا31ريعضدمذخلتعروابناكنبلدالىرووالىسالخرا41حطا

صاتقدماماليهاقعاذدبعلىلدليليايطلقهاأنلهكاهـتطهـواذايراجعهادأنهأبوحنمعقا

واآلكأعملنظروااألزمن
فيهيمسطهرلمفىلطألقايوفئنهايقتخىيمسأنقبلطاق5شاوانشاءأسمكهاانولهوةفصل

لتدأعلموالباباالشاءأودالنهاالتدرعألعدةافىااللباسمنفيهسلهرفطفىألقافىل

أنأخلملتواناهلنحساالهاويطاأنللهاأميلتىالعدةالىفتوسلمكلليهالتصلىوفولهفصل
ااقأازلهأةميزوجقهانالثوذفيهواليعقصحيفاطلقيمسيافيهطهرلمفىيطاعزوجعه
لطهراألولافىلطالقالوأبيهلهارتجعاذاالحيضفىطلقوالذىفيهيمسلمطهربعدذلفى

وذلكىطءاصنفيهكن3الدنكحبمفعهرشباابمؤنفيمأوطهرسىفىيطلذألنالفتضى

لميهيعتدتفاندلمذنبتاذمسشلةلكذمنطهرليماللأفىلطألوامنمحظورفلذلمنع
خألفاأبوءيىضىلقاواسنأبواطلقاضىاقالبائناأوكانوجعيايضاطفىيوقعهالذىفيبالط

تعاكتولهمانقوإ4لىوالدليلوداودلممةتبنوامعبداطبنهشاممواليعتدمجنألفهملمن
بعحتى5لهلموتحللقهافانلىتعاتولهلىاباحسانأوتمرجىبمعرفامساكمرتالطألقا

بذاثيديهرواليخاوأنسأوطحيضالفىلطالقاأنيهونبينيفرقولمقالاغيرهروتنكح
علىلحوجبأنماصالالدونيخصولملطألقاالمقدارمنعسذايملدإيقاعوجالىانتعالى

مجحلأنصيجاكمهلحلالقامنلعددانافىوفئانبهيريدأوايقاعهلاليانهيقولونومعوم
فذكرذلكالضوهولىأهاطقعتعرقالبنلتالعداأنلسنةاجهةمنليلناودعؤأيضاعلى
جهاصلميرا55ميقالصمولسمللعتليهاالتصلىرسولفتغيظليموسلمالتالتألصلىسولعرلى
حيضتهاهننطلطاقهافليطلقهاطاهراالهبدافانفيهاطاقلتىاحيضتهاسوقمستقبلةحيفتحيض
لحسبتعرطلقهاتطليقةبندتهعبدنقالحمزوجلللهاأمركالعدةلطالقاقاليمسهاأنقبل

فىأبومحدالداضىقالوحمممايهالصلىالترسولأمرهعركابنعبداللهطألقهافراجعهامن
لنكحاضالبافىاليسمتعحوعناقالفديراجعهاههيوسلمالتمكلليهالملىأأحدالحديشأدآل
فىبهسبيحتكانوالذىثاطالةمنسبتتالاوهوووجهآخرالذىيخعتدبهاالبالطألق



99

فحاألنامتثلبمافيهاوأفتىالمسثلىقىووقدشوووسمكلليهاآلصلىفياكانذاللىمانمانما
علىملدمبنىازالةانهالقياسجهةمنودلعلناعايرسلماللهصلىغبرأمرهلفشنيعتدبهاعبدا

وأنالمسثملةاللفىهواستدلعتلطهروالحيضكاالطينفذفيأنفوجبيةلسرالتغليبواا

علعهمىلموالناحمياامبىياالمجنوناليدزمنهابدليلشخفيفومنعهتغليظملزاوالطألقاايفاع
يلزملمأموربمفبأنالوجماأوقعصكللىمنيلزمنهافاذاثبتكالصخألنلمعكرااويلزمغيرعصاةالنهم
يرعنباربنعروةشهاسبنامالكصوأحمرىأولىلممنوعالوجماعلىأمن

دخلتحينأبىجصرالمديقبنعبدالرحمنبنأبىبهرنتقحفصفبنتاانهالمؤمنايئاألشقأم
ففالشصدقعبدايرحمنبنتموةلذلككرتشهالمجفذابنقالالثالثةالحيضةمنالدمفي

فقالشكالئشةقىوءثالثةكتابهيفولفىوثعالىأركتالتهااوقاناسذلكادلهافىوقدعروة

أبابهربئسمعتقالانشهابابئعنفالذىاالطهاراالقراءاغااالقراءماتدرونصدقم
اللهعاثشقرضىيريدقولمذاويفولياالأفهاثنامنأحداكتأدمايقولعبدالرحمن

الثالثةةالحيفمنالدمفيدخدتحيغانتفلشحفصةاعقاللهكالئشوضىافولهالشعنه
ماقالهعلىمبتىذابسبهاالمقاممنلزثاكاناستعفاادتهانقفاعانهاتعتقدايقتضى

لسالمتعتدابعبهالمدخولاالمطلقةانالخألفألنهاالطهارىاالقراأتمنشيوخنا
كثرعاالءوأعائشةفذهبقروثألثةبأنعسهنبمندهـتعادوالمطلقاتالمقىوءقولئألثة

فطلقوهنتعالىبقولهحعكالللذلكوقدالشافىوااهالكقايهوالطهاراىعاالفراانالمدينة
وسلمكليالتصلىلنبىاهإذأبيعربنبحديشالذلكحتجيتعدبهطهؤفىكالتطافالعدتهن

إخراخيرأنالنسلهايطلقأاللهأميلتىالعدةافتالوسلمكلاصلىقالالطهزميطافأ
الدمفاذارأتالحيضالالطهرنوجالخرالقؤانذلكوتحقيؤاجيعهعناهسبهزالطهر
اعتدادهاموضعمنتنتقلألهاإنانقفمشكلواقاءاثةاالشاسدكلتفللعاالمجفقاس
أشهبوقاله
مأمورمىبليبةلصحامباحفكلندادلةالمجاانيقتفىذلئأناسفىلماجادوقدعرةوقولفعل

قدأشاكلنهاالترضىكالئشةفاالحموطلبحقيفةالحقالفصدالىمزيجههاكانعشكلىاذابها
جماعانهافثبتااشأحدعلينكرذشتهرولمدواذوشاعفاسامناعةصمعذاك

االمنالمنعمعنىعلىثألثفقروءنبأنفسمبكينيترلمطلفاتوابهكتافيليقاللهانوقولهمفصل
سكيرمايلهاعلىوتأعنهيرأنحبباآليةتهاقابأنعائشةمبولثقفجالعاالحيضةابأوللمعتدةانعقالا

انابناأبعضوقدقالاالقراءاالطهارمماواالحيضىاالقراءانتظضوننموذالظننغ
وجهينلطهرمناعلىصبهبحلهمذالطهرأظهرفعليافىأنهااللحيضوالطهراعلىيفعلقراسما

الحمالعانىاوالوجهاالبدليلعنهواليعدلظامرهعلىصحملأظهرفوجبأنقيهأنأحدهما
زمنفيالطألقكانبأولهماوجودافاذائعلقمعنمينيتناولاسمعلىثرعالفىاذاعاالعاق

االحميتعلقاالقراءاالطهارفعجبأنلطهرفأولا
قالتانكانتاالقراءاالطهارممااالقىاءواهاأندروذلكصادلهافيلمنوقولكائشةفصل

هومنلمنكانشقالشذلكللغقوانافىفتضاهبأعالتهماالالمغقفواضعحأهلمنليسلمنذلك

تيافأعلالحيضالطهوعليفيقجةااالقراءتكونأنشلبيقفلعرافيباللفةلعلموااالاأهل

أ

ا

عنماكعنوحمثئ

فيعروةعنشهاباقأ

المومنايئدثممقأمعيبرعناكإ
بنضحفصةانعقلتاا

بهربأبحمنالرعبد
فىدخلتحانالصميق

التالثةالحيضةمنالدم

لكلمجفذكرذشهابناقال

بدالرحمنبنشلعمرة

وقدعروهعدقففال

الواقناسذلكفيادلها

يقوللىوتعاقباركالتان

فقالتفيكمابمثألثقفرو

ونتدوصدفتمعيهلمنمة
االقراءمماااالفراءما

عنوحدئىاالطفار

اوشهابابنعنمالك

عبدبئبهرأباقالهـممعت

دكتمييفولالىحمن

االوهوفقهاثنامنأحدا

عائشةوايريدهايقول



وزنافعممنماللمدعنحلننى
نلثالثقوفدالحيضقامن

امعاويةقهافكتبطل
ازيدالىسفيانأبا

ذلكعندسالهثابتابن
ثابتمريدبناهفكتعما

منلدمادخلشاذااا
برثفقدالحيضقالثالثة

والهنهاوالقىثهبرئوهن

هالثعنوحدننىبركاه

محدفيالقاممبلغننها
وأبعبداللهبئلموسا
وسلمانلرحمناعبدبئطر

شهالمجانهمبئسوبئيساا
دخلتاذاكازايقولون

الحيفةمنلدمايلطلققفى
وجهازلثقفقدبانشمنلثاا

والرجعةبينهماوالميرا

عنوحدثىعليهاله

للهعبداعنفعنامالمن
اذايقولكانعرانهفيا

أنهاهيالرجلطاق

الحعضةمنالدمفىفلت
منهبرئتفقدالئالثة

هالكقالوبرىءمنها

آوحدثىعندنادوهواألمي
بنالففععلمالكلنعن

المهدئشمولىاعبدأبى

محدوسالمبنالقاسمأ
يقوالنكاناعبدابتهبنا

فدخلتالمرأةاذاطلقت

الئالئةالحيضةمنالدمفي
وحلتمنهبانتفقد

انهمالكعنوحدننى

المسببسعيدبنعنبلغه

بنوسايمانشهابوابن

هايفولوننرميسارا

أتمالدمدلخماصحينلشامباالحوكهالىارأنبخيسالنسد009عقأسلميدفيوز

الحيضيدبهيربعفمهملطهروايريدبهلعربابعضيهوأيحعملولطهراالهثرعفيبهرادلماان
بلفهمزلالقر3نالنأولىريشلغفىمقعضاهعلىحملىانالطهرفريشلغةفيانهفاعالتهم

اعلموالت
يريدانهذااالوهويقولطدقهائناهنأحدأدكتمالرحمبنعبدابئأببهروفولفصل
وعائشةالمدينةخلأاالطهاروهوفولاالقراءهىانويقولااللمدينةمافقهامنأحدالميدوك

أبألبنوعليعروفدروصكلنالمحقولهمللغقنرجعاأملمنوعباسبئبشوايدبنثارعربنوا
انأبىبمراألثرمعنأبواسمقلقاضىاوفدحصلقزالحيضاانوعبدامويمىلبوأبطا

وعباللتمختلصفىعررأيحديثوقالعنهرجعشمالمحؤلكيذهبحنبلكانأحمدبئ
سلوعوهيسماعاهوعندىليسعليلمسيبسنابنوحديشاومنصورالحاماألعشسنادها

يثلىواألمعمجبتحلملحسناالنمنقطعموسىأبعنلحسنوحدياعلىسعيدعنأرسله

أسلمبنوزيدناخهالنحذاصلىأحمدايحقفرجعبةاالطهارقوىاالقراظلعن
وفدكنلثةلئاالحيضقامنلدمافىمرأنهادخلتحابالشامحلىاألحوصيسارانبنسليمانعن

ذاااثابتمايدبنليشايئفكتبذعنبشيسئلىثازيدبنلىاسفعانأببنهاوبة4نكتبطلقها

القاسمانبلغهنهماالاواليرثهثاوالشبرىلثقفقدبهثخمنمولثاالحيضقامنالدمدخلتمفى
اذشهابكانوايقولونبنوايساربنوسلمانلوحمنعبداونبكروأباعبداللهبنلممحدوسابنا

اسكلليمبينهماوالرجعزوجهاوالميراثمنفقدبانتالئالثةالحيضةمنالدمفيالمطلقةدخدت

لحيفةامنلدمافىفدخكمرألالرجلاطدقاذايقولعرأنهكانبنعبداللهعننافعنمال
مودعبداللهأبىبنلعفحيلاالدعنعندنامالوءواألهيقالهنهابرئومنالثالثقفقدبرئت

ةالحيقهنالدمفىفدخلتلمرأةاطلفتذااللهكانايقوالنعبدابنلموسامحدبن3لفااأنلمهدىا
الدمفىامرأنهدخلتحينهددبالشاماألحوصرانوقولهشوحدتمنهففدبانتالثالثة
لمرضاولوطلقهافيحتحالفىطلفهامذلمجمالالنهعلىطلقهايقتضىنلنالثةالحعضقامن

ماتقدملىمنملوؤئمتوفىلذىا

اهاألميبدعادةماححرتثابكلىيدبنلمحزالذفىسفيانأبىبنيةفكعبساوولهفصل
باآلفاقلمسائلاهنأشكليهالمدينةاأهلوستدعاعفتاولعلماأهلرهومئممامنملحأوا

منهفقدبرئتالثالثةالحيضةمنالدمفىذادخلتانهالمرضىبتثايدبنوقولزفصل

والتوارثوالسكنىلندفةوااالرتجاعلعدقمنامأحمنبهماكانماانقضىهفايريدانهصئو
يساربنوسليمانشهاببنواالمسيبسعيدبنأنبلغهانهمالكص5غبرحزومنلمنعوا

واناالقراءالمطلقةعدةيقولشهابابنانصثعثهالكقروءالختلعفالثةعمةانيقولونكانوا
ذلكوالخألشتعتدباالقراءالتىمروءيريدونالمطلقفالثةعدةانقولههشتتبات

لفظهنوانبصنيهـترولفظفروءثألثةبأنعسهنبصنيزلمطلقاتاتعالىوءهـفولهالقر3لنص
منالمطلقاتفىصمنونحننحبرهنجألفيهودتاللىطتعالبارخبرااألمرفانلمرادبهاالخبرفانلفظ
األمرعلىأنهلىفدلؤلفروءنألثةبصالثز

اليمنحلقرأينبعدممايريداتباعدتوانثققرثكعدآلمطلقهشهاببناوقرلفمملإ
تهاعدتواناالقراالمطلقةيقولكلدةشهاببنانمممعماالعنوحدثنىلختلعقنالثقفروءالده



الطألأتعممالتاهيان909االنصارمنرجلعنسعيدبنصحيىمالئسنعنتىو

01صزوهالىااانادهدكلتذكرهوسيأفىيبةالىصألمااليودتأخاليرالقزالىبهااالعتبار
نيىذااالورطالقالتسأأتههيااألنصارأمنرجلعنسعيدبنيىمالطن

نأوهذااهاقاآذنتعفطلقهافاالطهرتذنينىفااذاطهرتذنتفقال3صاضتفلي
مجتملذنينىفااذاحضتلطألقاسألتهذادهالمراألنصارىقولكذلكفيععتمام

طألقممنليسلمثايفأختوذنمرطفأكنوعفيهلطألفيايقاعفيرامسهالىطهرقىأنيهون
فاالكالقدمممنوعلحعضااللطألقاايقاعالننيتىصمفارتذاالهاقالحاضحتذلدفما
ايقاعلذعهـثرعاوهوالزماطلقهافيهفيموالتعقبحيضايمسهاطهرلمفيلطألقاأونخطهرت

أعلملتفيموالطالقا

لاذاطلقفعهبيتهافىالمرأةعدةاءفىما

أنأنمهععهمابذكرانيساربنمحدوسلمانبنسملقااسعيدعنبنصحيىعنماكص

الحمبنفانتقلهاعبدالرحمنالبتةالحمبنحمنبدالىبنفاطلقلعاعىاسعيدبنصحيهمابن
المرأةرددواالتاتقلتيومئذأميرالمدينففقاوعوالحمبنمروانالىلمؤمنينافأرسلكائشقأم

أوهالقاسمحديافىكالمرياغلبنىلىحمنعبداانحديثشلمانفىمريانونجافقالالى
انكانواميكضقالكرحديشفاطالتذأناليضرفيلكالئشمةفقاوشبنتفاطمةشأبلغك

مختنفيلكانتبنعروسعيدبنبنتأنناخكلهالشسلشرامنهذينمابينلشرمحسبكابك
انفولهشعربنفأنكرذلكلليهاعبدالبتففانتفلتافطلقهاعثمانبنعروبنعبدالله

2خزإلشتطلعقاتطلقهاأنيهونحتمللبتةاالحمبنلرحمنبدابناطلقسعيدبنصحيى
يريدمنبنتهاعبدالرحمننعقالالثألشاذلحمهافيحالنلبتةااتوصعفلطلقةتلدافان

وجعةالىحقوقحقامننتوانلسكنىاوجهاوذالنزمعسهكناهاوهوموضعاعدتهموضع
دقالعالكواسقاطهروجةاللذلفيسفعغلظتعلقبهاللهنسبهدقاالمقممودهنحفظفان

وجالىعلىحقاولاذلكومعنىبالهعليمفييباعوسحبسوالعدةفىوجهازعلىالسكنىالمبتؤلة

مالكفقدقالماليهلهلمفانمسئلةزمةللىايؤخذبهكيؤخذبسائرالحقوقماللهتو

انماالنهوالنفقةاكنىلاعنمحقيسقطانهاجكللموالتذلكايهاومعنىفذللشاللثلهانهاسقيقنان
أكايهوننفسهاتسكنأكللهافعكوالعدممعويسقطوالغنىاليسارليعبعثرطبهبؤل
لهايهنلمايرمدخولكافهوانهثااليوطألتىابهالمدخولافىنفسهاوهذاعلىتنفقأنعليها
كانشأمةوانمسئلةلموازيةافيمالكقالهكانشاوكبيرهصغاليرةوالطألقوفاةفيسكنى

بوئتاذاأوعبدااصالرلمحكانانفراقفيالسكنىلهااناصأبنايختلالموإزلمبنافقدقال

كانتوانمندهمإعتديأتبهاعندأطهاوجالىكانانكانتمالؤهعداألمخيثقالبيتا
عليهافعليهينفقكاقاألثهمانمنزلهاعتدشفىصهجهابالميلعندوتبيتبالنهارعندمم

موضعهفىوجيقويتعينالىالهبتبرضالسكنىالعدةسمكنىماالنووجسقولواالفاللسكنىا

وفتوهولفراقاصالالمجبفافبانلنكاحكاالوجيقوتتااللىفىسكعايلهايهنلمفاذا

اقتضتكالنففقفاذاوجيةبهببالىحملسكمنىااأشهبوجمفولوأصىأولىلنمكحاماس
وأصاشةأعلمواللهاالخحرىلمتقتضواذالمتفتضهتماألضرىاتتفمااحدابوتاروجياث

ذنينىاذاحفمشنافقالق
فقالذنتهآصاضثفاال9

فماذنبنىاذاطهرشفا

فطلقهاآذنتهطهرت

أحسناوحذتالمالكي
ذلكفيععتما

قىالمرأةعدةماماءفى

لاذاطاقفيهبيقا
مالكعنبحيىحدثتى

عنسعيدبنصحيىعن

بنمحدوسلمانبنلقاسما
مهمايذكرانهلهـتيشارا

سععدبنبنيىبكأق
عبدابنةطلقالعاعى

البتةالحمبنالرحمن
بنفانتقياعبدالىحمن

أمفأرسلشكالئشمةالحم
بنوانهيالىالمومنين

أميروحويومتذالحم
القهاتقفقالتالمدينة

لطلمجقاففالالمرأةادوار

حديسلمانفىانمر
وقاليغلبنىلرحمنعبداان

لقاصمحديثمافىوانهي
بنصفاطمةشأنأومابلغ
العائشةفقالتفيس

التذكرأتيضرك
وانلمرحديشفاطمقفقا

ثرلحسبلثلابكانكان

ثرالمنفيههمابيغ

عنمالكعنوحدننى

زيدبنسعيدأننافع
كانتنفيلبنعروإبن

بنعروتحقحبدالتمبن

لبعقفانتقلتافطلقهاعثمان

للهاعبدعليهالكفاشكرذ
عرابن
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العدةالنهمالقالهوجهازبهاقدبنىتوالقلطلألقافيلهامعلهافألمحنىاليوطألتىاةاصغيرا

والكنىوالوجوبصداقكلوالعدةابطءفىاالبناءحملذالثليسذالنهسكبدلثعايهاو
خألفانهاراصكرجأنواالبيتهاغيرفألشبيفىاسكنىاالعتدةأنتاثهذ1مسئلةأعلملتوانفقة
حعثمنكنوهنتعادأسلتهقالكااالصالفالذكلتفعنهانمانفولهعلىيلوالدهضيالب

رفلتحامنمنعهافيوالنذلكمنتمنحفلماسكنىابالهارالينافىوالخروجحوجىميتتمسكت
لهايتصرفالنساءلهامنبهافايسكلاضرارا

بنوانادهسافأرساشكائشةانقفاءعديريدقبللحمابناعبدالرحمنفنقاوفولهفصل
عندعائشةؤلكاالنقفاءعدابيهاتبلمنمنهاالنتقالهاكاراازدببهااوردالمرأةاللهاتقالحم

ولوكانتيومئذلمدينةوسموأميرابينهادالمرأهاقولهاردمعنىولعذاأبتهاعايهاتجاليرعليجبوا
مماكانتواالمدونحلم01لذلدمالعدءلماخاطتمدةممكناعالت3المقاالتحهرعلوجةا

عنمالكعنوحدننى

عربنبداللهانافع
كنقىلهأةاهيطاق

صلىالنبىزوجحفصة

طريقهوكانوسلملتمكلليها
يسلدالمسجدفكانالى

منىاالضالطريق

هيقأنكرالبيوتباراأد

جعهااراحتىلهالذيستا
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تلدالداركنالالمممحداماانيعرفيلتهطريكلبلماوكاخذاللمسكنحفصةممكنىفي

سفقاقأوارفبقالممرباسففاقرافيهاكاخلهأوالنهبهذلالخذألرلحقأباحوالهبابهاوأر
عرهذهبنللهعدالمطلققناالطلقاهبعفهاهتفىنشتسكنكالتىالبيوتيدمحثلدابينهشفعت

البيوشوسادالطريقكيدمحتبينيمرأنزكنلمسذالفياالعتدادادوجقواسققت

لبيوتتلدايدىبيغهمااحداطريقاهناككانانهوهذايقتضىلبيوبئأدبارااألخرصمن
لمطلققأوالمرأةاهذهكللييهئمملئأللبيوتباراأدددطريأخذعلىأدبارهافكننيقمنلثاوا

ؤداختلفنشرجعيةكاطلققوانالكؤليهالنظااعاياالنهكظيستبجستعذانااليتكف
البأسلرجعيةاالمطلقةلمدؤطقالمالئمأوالفىافئلرجعيةالىوجقاعلىلمطلقادخولفولعالفى

البأسأبوحنيفةهسفابهاوفدزادعلىيقفظمهامن4نأذامعهامطقهاويأصعيهايدخلأن
اوهذمهابراحىمعهاواليأصشعرحاوالبرىعلهااليدخللكماقالثمتتطيبوانلهتتزأن

الشافىقالوبهوالبغيراذنعلبهاباذناليدخلانهالعتبعةفيمالثعنالقاسمفياواهرالذى
ااالستتاعيهوأاالصلهذامجبءلىوكانعلعهتحرمكهالمااألولىلوجماواالوزا

افداالثالقولاووااللتذاذبهاممنوعامحظوراالنظراليهاواالوفعينوذلكلملتجعقوان
ذلكصمقدأفادمخرلطالقايهاالللنظرااثافأليكبوزلههنلتلذذبشنوابهااالسشهتاععليهحرم

فاذاقلنافرعالىوجيةبالردالىيملتحراوازالةالرجعةفهاالهوالباقتأنيملهوااللميهن
ذالنهووجالقاسمبئاقالهيريداالرتبهاعكانيانمنهايتلذذبهثئأنالمطلقفليسالمنعوايةبر

أمجزلموهاالبطهالصألةغبزاللمالملرجعقولىاتقديمالبشرطالذمنشئبهوزلهفأللمنعاعلى
ايهمونوالعنهاانتفلمعهانوانكهايسامسثلةبتطهرحتىيصلىأنيريدالمالةلمن

ابهااالسعمضاعذاليوجهمالكهـنققالهنشرجعيقاوبلوعليهاسوابمعليهينغلقهوضعمعهافى
عنالمسيبعشلسعيدبنسعيدأنبنمجيىمالئعكنصطالجنبهةكنهامجزأخيسافلمعرم

لمفانجهاقالولىلمسيباسعيدفيفقاللكراامنبيمشبكراءعلىفىجهاوهىيطلقهازولمرأةا

لمطاققفىاالمرأةعنسؤالهشاالميرعندهاقالفعلىلميهنكانفعايهاقالقالوجهاعنديهن
يريدالىوجعلى5سعيداللكراففالخعهاالطألقووجهاجمهاقددخليتبهراءيهريدالتى

مدةلسكنىاانعليلجيعاالتفاقمثلىعنمدقالروجمقاليسئلفيلسكنىألماكراءالعدة41كرا
والخالفالىوجلىزلنهرافابائناأورجعيالطألافانكانلعدةاةموأمافيروجاالىوجعقكلى

أسكنوحنتعالىتولهمانقولهصكليوالدليلالباقاختلفوافىوانالرجىالطالقفىالفقهاءبايئ

وممخاالنفاقطلقمنبذلكمماخوطبواالوجوبياألمريفعفىوجدئممنسعاكتمحيضمن
غيرحملطالقبعداحكمانعلملطألقبعدابالساكنىأهيفااللطالقاقبللزوجالزمايئلسكنىوا

محلهعنوالنقلىالسكنىاسقاطاالوليسبعدهوالطألالنانقققبلسقاطالزوجةالاالنفاق

عنمابهايذلكلنروالسكنىلنففقمحااالمبتوتانمسعودفيعروعبداللهعنوىسروة
ديئفيأةاميوالنجينقولوالنفقالسكنىلهاثألثاالمطلفةقالالمصكلنهعررضىعناألسود

ممالعرانالذعروصفلعللنففةارعليثالثاالمجالمطلقانمقالمبرااقدروصكلوهذاالمسالالين
لذىنسيشواماصدقتمأمندأقالهيالقولنبيناوسنةنجاالندعكتاسرولذلقالملالحابهدأرا

أوالتكنتعادواناللهقالملباطلنففقفمتصاوأماكنىااناتعادالطلقةلتافيكتاب

عنمالكعنوحدثتى

سعيدأنسععدبنصحيى
لمرأةاعنالمسيبسئلبنا

فيوهىزوجهايطلقها

الكماهمنبيبهراءعلي

لمسيمجليالسعيدبنفقا

يمنلمفانقالزوجها

قالفعديهاقالوجهاعندأ
قالعندهايهنلمفاق
ألميرافعلي



لمطلقةنففتاقجاما

مالكعنصكيىحدثى
مولىيدفيبنلتهسبالعن

عنسفيانبناالسنود

الرحمنعبذفيابسالة
فاطمئبنتمنعوبئا

عروبنأباانا

وهوالبتةطلقهاحفص

هالافأرسلبالشامخكائب
فسخطعهبشعير3ليله

علينامالكواللهفقال

رسوللىاتفجاشئمن

وسلمعليهاللهصلىيلقه
فقاللهذللثفذكرت

وأمرهلعمنفقةلليس

ثصريكبيامقعتدفىأ
مرأقيغشاطتلداقالثم

عندعبداعتدىأصاب

فانمرجليممعومبأمللها
عندهثيابكتفعينأعى

اتقانينىذحالفاافاذ

أنلهفاالحلشذكرت

يأباسفيانأبيةمعاو
خطبافىهشامبنجهم
اتهصلياللهرسولفقال

فألأبوجهمأماوسلمعليه
وأماطلقهعنعصاهيضع
المالفصعلىكويةمط

بدزبناسامةىانكله

قالثمفكوهتهقالت

زيدبناسامةصىانكل

فياللهفجعلفنكمحعه

بهواغتبطتراخذلك
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واللهاصماكتىالمحأنهاليهمقوقدذمبشطائفهمسئلةحملهنيضعنحتىفانفقواعلهنحمل
ذلكعلىوالدليلالنفقةدونالساكنىاخفاوجمهررفقهاءاألهصاربصالرحممالتومذهنفقة

فانماحديفاطتبنشقيسهنوهاروىوجدممنحيشهعاكنتممناسمكنوهنالمتفدمةاألية
أنصهاأمفطتالكهاالنفقثضاصةزوجهافىلنفقناليهااأوصلمنبايئوبيفالمنازتوقعا

ممتوملمفيابيتتعتدفىأطوأمينشبلملنالشليمنفقةليسوسلملماطليهافقاالالصليا
تخصيصالنذلشبالعمقيخصلملنالحاجقوضعرورهولوكالعدةباتلؤكالبىلسكنىاانوهذايقتضى

لعدةولهانجاالبمخفنبتألألسكنىلعدةاعنبعاالنتقاليقتضىبالعدةلسكنىاهذه

العدةكراءبقيضدةعليهاأعلميدواللهفعليهايرلىوجهاماللميهنفانذانبتدلفقولمهافصل
افعلىعندلميهنفانقالانهلكبيلمسكناقىكراءعندعاماندفعهانكانأنتنتقللهايهونوال

أعمللهواعشاحبحيثلىوجملىاعندلىكنلفانلفاذلكيردولولملراألم

المطلقةنفقةماصاءفى

عوفبنعبدالرحمنسدتجنأبىعنسصانبناألسودهولىيزيدعبدالتعبنهالكلنص
بشعيركيلهليهاافأرسلثونكائبهبالشاملبتةاطلقهاصحبنأباعرواننفايمىفاطمةعن

فذكرتذللهوسمعليهدتهالتصلىالطرسولفجعاءتننائملينامناقالفسمطت
عتدىابىأصاأطغشاكاامراتلدقالثمشريكبيامئعتدفىأوأمرهانففةلئحليهليسففال

قالفماحالتذريئ7فالتفاذاحهبئكلنىثياتضعينأعىفافرجلممتومأمبناللهعندعب

التمكلبيموسلمصلىاللهرسولفقالخطبانىهشامبنوأباجهمسفيانأببئمعاويةأنذكرشله
قالتزيدبنأساانكحىلهالمالفصعلوكوأهامعاويةطلقهعنعصاهفأليضعأبوجهمأها

لقبهتبطتواغاذلشخيفىاللهفجعلزيدفنكمحتهنأسامأنكحىقالثمفكرهته
وايةفىذلىوقدبينفهاشلهبفنتكايدآخرطلقةقىلبتةحفصءطلقهابنأباعروانفوله

بتطليقةقيسبنتماطهة6لههىاأرسلحفصبنأباعروانعبداللهبنعبيداللهعناكهرى

كيلهانثماليهاطألفهاذفأتيدصكيهلباعنهاقىبالشاموحونكائبوقولهاطالفهامنكانشبقيت
فسألتكلنالشفقةلهاعليهاناعتقدتذلالزضولمفعمفطتهنففنهاعنابئممعيرالأرسل

إئلغيراطالمبعوتةالمطلقةأنفىبيغاذللعفقةلهاليسفقالالتعكليموسلممليالللرسولث
مالطعبتوتةيانلعدةافيلننمقةاطلقةلكلافولهلعورصفىواحنيثةألنفقطاخألفاالبى

انهالمعنىجفقاومنلنفقةليسنشقيسلفاطمفوسلمكلديهالتصليقولهمانقولهعليلدليلا
اللهقالالنفقةفلهاصامالنتوانمسملةالمدخوالبهاكغيرالنفقةتجبفلمبالطالقاق

وهىلرحمنامبدسالةبيئماذههنحمليضعنحتىعليهنففقوافأحملأوالتماألطيانكن
لطالنفقةقالليوسلمالتصلىفتارسولأنعنهاوغيرلشعبىالكوفقااأهلروايةمنصح

اللهمرهارسوللحديمشليالفظوندلمعنىاليطكلنقذلئماوروروممنيلوغاحوتأواالسمكى
نقلكللرحمنعبدافيوأبوسمةمحتومأمبنللهبداشريئمأأمبيتدفىأختعتلتليموسلماصلي

لتمأعمواجهلىنالحكمحدمنإا
جمومأمبئعنداعتدىاأصابأضغشاهاميشريلغلداأمفىوسلماياصلىوفولهفصلا
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مالكعنوحدثى

يفولشهابابنانصعح

بيقامنالسكرجالمبتونة
نفقةوليسشاالتحلحتى

صامألتكونأناال

تضععليهاحتىفينفق
األميمذاوماالهحمياقال
عندنا

6

أنويحضيللعوراتاعنأبصارهنغضريدبهأنمتملفروجهنمجفظنوأبكارهن

علموالتاألجنىلىذبالنظواااللتذامننحصوصهلنظرعلىاعنأبصارهنبدلمجنهضير
افيقالانقفعكلدتئفأعالينىافمايرلجذدينفاذاحالشفاسلمكليهاصلىوفولهفصل

وأباجهمسفيانألىبنيةمعاوانأعالتدتهانقضشافلمالعدةافىبخطبةلتعريضفيمااحوف
يحيبنمجيىنفردبهاشامبنالعدودثوأبوجهمنكانمحذيفةبنوهوأبوجيمخطباهاهشامفيا

أبوأهاليموسماآلصلىوفولهعدتهاذلحكلندانقضاءأنيهونحشملوأعلمواللهوهوو
أذ11وهذاتأديبوكثرةشدةءدالنسافيهيريدأنأنيتملعاتقهعنفاليضعءصاهجهم

األنللمكارمهالعرلمجفىصدامقاعلىفصميحمموأنومهوقتعاتقهعنعصاهيضعوانكاخألبدأن
ذلكمنوعليبمافهوفىلغةلمبااالالبذيرد

الىلنسااصاجةذلكفىراولهالهاليقفصعاوكوعاوأماوسلمعليهاللهصالوقولهفصل
أوردتتكوأفحتملووغيرذلكوالكسوةنفقامنعليهالنلماوجطندالىالماليهو

حمدنهماصالكاوامنكراالماعلمليمفنصمهاوذرااالختيايضفورةلمشواسبعللىذل
لمايجبلميموسلملتاصاللنبىالكدوفعلبمنافعهاومضارثاذاثلتعاقمعرفعهالىهىممامختاجا

وسلمعلياللهصلىفولهفىوضعغبناقالوالضعفالحاجةهليوالرصالللنساععحالتمنعلعه
بزيدةوأساقرشعةبنقيسةألخفافىلفرشياتالىلموااانكحزيدفيهبنأسامةكحىاز

صداقاماوالتسعيةحدموالىاكونيوجدلملماالخطبهخلىالخطبةمنبهرهذلولمصازلهومولى

الىكوناكرتذولمخطباهاوأباجهميةومعاانكرتمماذاخهاامماحدااالىتركنلمااعلىيدل
خطبةعلىلخطبةاازفرابهوصالةهىومحلاآلخروندثالذكرتهأحدفىلىامنهاكونكاولوكانأحلهـ
زيدبنؤطبهاألسامة5غير

كرهذلكاولعالىالمعامفلمعنىحهنتكرزيدانهافكرهتهوقواالفصل

أنوسلمليةالتصلىلنبىافأعادعليهاعنهرفعوذلكتكرهلعربازتووالىالمنلىكؤل
لقرشياتعاناجوازيبازصنأقدأراولمالهاالمصلحةمنذلكفىلماعلمزيدمقبنأساتنكح

اقبةلهاشسناعرفتريدابهغتبطتواكثيرااذلخبفىاللهفجعلدقالشفنكمحسهلمواا

اللهؤدقالأوالكرعضهزيدوانكاتتبنمةأساحهاونوسلمعليهللهاصلىلنبىارأىإتباعفى
شهابابنانمممعهالكصكعيرالتفيخيراويجعلغرحواشيأأنىفدتعالى
تفعحتىمجليهامالفينفقحالتكونأناالنفقةاالتواليثحلبينهاحتىمنالتحفرجلمبتوتةادقول

ماقدماهعلىمخلبيتهاحتىمنالمخرجالمبتوتةقولهشاالمرعندنادامالوخملهاقال
أناالواليحرجنبعؤكننالمخرجومنالتمربمواتقواامالىوقدقاللهاالسكنىوجوبمن
لعلالتدرىفى3خراآليةتعالىلقولهالرجعيةقىذلثانشيوخنابعضوقالمبينهبفاحشةيأتين
تعالىلقولهلبائناتافىجدممنمحتمحعثنصأعنوهنقولهوأناذلشأميشبعديحدالله
باطلعيهنالنغقةخصصانهوذلكنحمليضعنحتىفأننثقواعايهفحملأوالتكتوان

حميأعلمواللهملحوايهنلملنفققواناالنوالرجعيات
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وجهازطألقالمقناعدةقاما

أعدةفعدعتقشبعدثمأمةوهىاطلقهاؤالعبفاالمةاطألعندنافىاالهيمالكقالص
مالكقالثعدتهاالتنتقلعليهارجعةلهولمتكنعليهارجعةلهنتعتقهاااليغهرعداالمة
اعلىيمذشحدعبدمماحدهفاالحدعايهيقعأنبعديعتثمالعبدعلىالحديفعذلهـكومشل
ااالمةىرةلىفاكهاتمادممدربررراأوائناطألقاكانوسواءالعدقأليغبرعدافىاالمةضقاهاقال

اااماطرأبعدذالمهافاليعيرحعايهاطلألقاوعأووجوبهاعدتهاوشتفىاسىإانماوذالث

االيغيرعتقهامافائعتقثمأمةوعىلجهامجبخرأوشربأوقذثزناعنعلكالحدمجب

111وجهاطألقااألمقيطلقهازبينوذللبايئوفرقاالحدأمةمنهاواليسئوفىالحدنعايهاصبو
اطألقاييوكانهـةاطعدةعدءالوفاهالىاتنتقلزوجهافابهـوتثمدةالفىتعتقرجعيائم

منالنالاحمالرجىاطلوقاددزههافيفاةاعدةانمانملفرقواوفاةدةهـالىتنتقللمبائنا
الطألقبينهمافىبافيةثووغبرذلكاالروالظالطألقوقوجيةكالتوارشوطإكمأح

األمكذلكوليسهـةاطعدةدزمهاحرةوماوفاةمحدةمحايهابتاووالباقادونالرجى

11الحرةدعدةاتقللمقفلذاكبالعدةعلهامجبولملعدهتالطألاممايهاقدوصانهالمطلق
فيأدخينهةتولتايارجمعياالطاألاكااثكأاطممدادتنتقلىالخممالوظأعلموالق

11يالدليلسـالقيالطحاوىاوقالإذاتنتقلأوقالعدتحالحرةالىالتفتقليفقالالباققلطا
ادلمتنتقلتعثمجهاواألسزعنوماتومسئلةمالعاءدمناهليهاقمادهبعلى

الرجىلطألقافيتنتفلالشافىوقالنجةاألبوحنبأمقوكمتهاومىالعدةعدءالحرقالن

اعمقهاصثوإليؤزذللثوتجمكلهالتىفقالىاتمامهاعلىيدزملعدقاأمانغولهعلىوالدليل
روءؤهتدئالثةتطليقتينهـةاطلعبديطاقواهنبحيوئقداألماثألثالحريطاقمالواقال

ايعترواالعتدادباالقرالطألقاالنئأللثلتطلعفاتاألمقلهالجرفىاطاكاقالحسبوعذاعلىش
أالنالنمماءاالفراءبحالوتعتبرامهمأخمنعالنهالالرحالوالحريقفيعضرالطألقالرقفيهفا
ئألثالحوةفتطاقبالنمماءبرمعفالطألقأبوحنيضةوظلأدموجموددفيانحضثستي5االنمرا

أافيلكلرماتقدموةحراوجهازوانكاناألمققطليقتينولطاقوجهاعبدازكاتطليفاخوات
ااخهايبتاضهافععتفهاثماألمةمخعهتكونلاربافيمالكقالصاعذدنهعنبمايغنىذلك

41برااالسشاالعليهالميهنفهاعتاابلاعاياابهابعدملكهاعهافامالىيناألمحيضضكدةتعتد
النهالنكحيوجبفسخالينمالثاتيبتاعهاقدتفدمثماألمة5عندتكونقولهشيفعة

اليفانكلهوحلتالنكحففداتنسخوجتهاشسترممطزننخلمنامافىقباعلىلهاللثموىأ
أعتفهاذااولىكنهلبناا3تجللفرققؤتجتاالنعلهامالعدةذاأعتهئمبهايدخلأنشبلهاشتراا

لعدةافيملنكهلعقدايبقلمبطلاذوالنكاحيهقدايمطلينلعقدملداالنكيضةثستبرأ
شعدةعتدايهـسهاأنتجلفاعتفهاادخلبعدانشزاهاافامسئلىةأعلمتاوالبناالعدم

قولمالكابعتفهاهذاوالتتغيرعدلفسخاحينلعدةاعليهاحسياوجبتعلىاالمقفرأين

فيهلكلرماوقدتفلممراأثعتدبئألئةلكوفيواوقالبهوأصما
عقدالملديهدمانوذلكراءاالستاالعلهافليسقلعةااللدكملبهابعداأصافاوقولهفصل

األمةعدةوناماصاءا
اكل

زوجهاطألق
أم

عندنااألميمالكأءقال

ذااألمقاإحبداالقطفى

عتقتثمأمةطاقهاوا
الاألمةاعدةفعدبعد

اعتقهاكانتيغبرعدأ
أولمتدكنرجعةعليهاله

التنتقلرجعةعليماله
لومثلطاءقالعدا

الصدعلىالحدذلكا
ايمع

عليهيقعبعدأيقثمة
عبدحد51مماحدالحدفا

قوالحريطاتالمالد

تايهحيفثألثاوتعتداألمةإ

الحرةيطلقا
الثةوتغتد أللديهعا

فيمالكقالقروءأ

األمةمختهتكونلرجلا

اثاتععدشاعهافيعنفهاثمأ
لمماحيفشينالمةعده10015

بعدملكهبهااعايصبهافا
يهنلماعتافهااياهافبلا

بحيضمةاالستبراءاالعليها



قلطاعدةحامع
مالكعنصحيىحدصى

سعيديكنبنيىصكعن

فسيلىبنعبدالتيزيدبن

لمجباسعيدبنعناليثىإ

الخطاببنعرقالتالنا

ضتطلفشغاأةمياأيما

رفعتهاثموحيفشينأضةحع

اتنتظرتسعةتهافاحيف

فذلكحلبهابانأشهرفان

التسعةبعدإعتدتال

حلتأشهرسمالممهرثألثة
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علهاأعتأهقوطئهافليسمنبمترلةبالنكهفيكوللوطاحملئهدملماوطءولنكاحعقداحم
هاشمالترافاحدةواولوطاقهاسشلىأعلمللهواشورامنههامقابحيضثأومايفومئستأنجداال
االتينمجيفطأدنلستبرئهاتراعلىكاقعهابالئولوفقدقالماأععقهائمعدتهاتنقضىأنقبل
فبلإياهابيعهكانذاايفستايئبنمايستبرئهاواناليهكبميمصمهاأنفبلأوأبمتقهاباعهانيدايرعدغ

الحعفعقحمولهذهمالكقالهحدةحيضقواعاضتهشدولوكانتاياثاطألفهحيفسقبعدمخيضأن
انباعهاشمنهتهاشكهنقفهابعدانعالشتراوأيواسخآأعلملفوااعداتغالنلعدةا

ناشابراءاالمماءشواستنقفسااطلألقاوعدةاليلزمهاعدةالنهحيضةالااليسعرالمشترى

رفيقاوجتمفعجزفرجحتجزمىشتروأهـاسمئلةأعلمللهوابةأوملكلىاصكصحخرجت
أحبفقالرجحئماحيفمةشزاعافعدايطأهابعدانلمثبالمانقالضعاللسعدفاافأخذحا

ولووطثهالطالقاعدةمثلعففيهلنافىفسخيهوصالنوتعتدقالينحعضأنتكونلىا

إهسثلىنايهابماكوطثتااللنكحاعدةوبطلتبرااالستااماوتشتراهاابعدمالمكاتا
ثالثةلطالقامنافححدبرهوراصغرأكاتعتمبانعكانعتاألفراءفاتدبائهممنزتكاذااوعلذا

لملعزعبدابنلمدينقوعرابيعقوصعهورأهليروسعيدبنحيىقالبهمالوقولأشهرهذا

الرشرصوعطاءوقاليؤعفاشهرعداشافىواوقاألبوحنيفةوالفىالبصرىصنواط
هاوفاالفراءشختلفبهئرةاالفراءفلممنلباألشهرامانقولهعلىوالداملاشهرانضدا

لصغرىوابرلاالطهارةتختلفوالوضوءفلىغصلاقلداطهوالذىكالت
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ممنحيفهاصارتمعارلمامةكاليائسمالشهورفصارذلحتعتدمنلهامجمحمواطللطيض
لىاتجغلمنهيرهلسناظاهرضنليأسكاشعالهقالمالهائسةأخاتعتدبتألتقأشراالألنحيض

راعنماالبعداالستلمتنتقليبةماعهارالمجضكاشارهاكاناعهباوتيسعقاشهروهمال
لموازاصافقدروطلقتثمتزوجتبقبالسنةثملمزالحالذاوامسئلةأعلموالتواالستقصاه

مةكانشأصةلطالقاأشهرفيانألثةطدنأشمهباشيوخكثرهموأقالبهامالوأعن
لحعضلمحاافترجعةولوهيالحيضيعاودحأاالليائسةافصارلهاحماعتدخبالشهوبىمدةاال

فالصنلوأنالمخيضممنفككاشتمسئلةعنهانفطعاالعدةأواالسعبراءأوابهاازتكالدى
لتىوالمحيضحدمالمتبدغلتىاعدةانبهلوأحافولماؤيئقالهممنونقبللمتحضممنقكون
لىاوهىالمحيضليائعسضنالئحدةمأشهراذكثرثألسنقاوأبلغشثالتيغكأوابلغتمولممخ

ذلكووجاألمةمنهقالبعضأصاسمالواللنتفصمخض3لفساابلغتممنمنلجغسناص

كألمواللىأشهرئالئةفعدخهنارتتمانساذآمنالمحيضمنيئسنواللرقالاقمتعالىأن
اوتبتمأذللفالوقالوالوأرادالناساثكرذلبعضوقدفعدخهنشمارقالماالسخفمن
بتبددوجودفدعدملماكسورقباالستقبالواالرتيابااوانماتتعاقاالرتياسماخطالنبالقح

يربملىبااليقرؤهاثاولمنأآليةاحماليعلمبملنالرتيااالبصميحليسلذصقالهاوهذالنصا
فياوتتميريدبذلكأأنصحتملوارتبمماذاتماتيامعنىابناأدقالبعضوانقيامة
اوتبفىكذافتقوالالدليللتنبععكحامعنىعلىالفظاهذاالعرستستعملنعلىالتأويل

أترلنامماشكظنكنشفىلىتعالتاالرتياسأهيكذاقالمنيمنعكفمبأنووضوحظهورهمع
هذاشلعنواألرتيابكالئمذلنقومعنىفبلدمنالكمتابيقرؤظسأاللذيناليك

سطذاالرتياامجبأشيقطعفانهآلنارتتماانووجه3خروهوأنيهونلعهوظيورأدلوضوج
عتىبوئيستعهلششالخفعككذاانولذليقولالحالبمعتىيستعملاللفظذاالنص

هالكأظهرصواألولواضحبينوهذافيكذالحكمئثذالنتشكنفعقوللمضىا

بنامالئعكنساءلكلعدةوالللرلطألايقولنهكاالمسيباسعيدبئسعيدعبئصكيى
المسقاضةدةنمالترضىفولهشالمسقافعتسضالكلدةانالمسيبسعيدفيعنشهاب

بةكالمزالسنةالطألقخاضقفىلممصاالءدةماالالموازعنبئاوقدصوىسنةاتقبميداسنة
نفيسعيدولقولامذايذفعلىبعةاتاكانشأوأمقاصةوئألنئاشهرعدة5براظنهعقأشهراست

بألشهرلعدهاألمقالوالحرةاستومحفيهاحماألشهرعدقاولذلكوالثالثةتسعقاالشهراستبراءا
اذاوهذامسملةأعلموالتتقدمطفيصكللىمجغتافانالذىالحيضمنبدلفيهاالكاالينهتلفا
لمححيضاتنتفلخلوأنكمهافالرمحفاتلعاماجيعذلئبهافيالكيزثقاواتصلالحائفكازت

بةالموازمالفىقالهاالسقاضقفاعتدشباالفراءحمبطلالمححيضنتفكافاندمنقطاعلمحاأو
افاذلدماالرىلتىكابةمرتانتنىاالتبرأبالفزلمسخاضةاالنالريبةمننوعنهؤلشاووج

نمافرعباالكاءلعدادااالرتيابحمنتقلهتحنالحيضرأتماثمبةلمزالاعدةفرعشثق
نهالتشثفيعاقىصدمابانالداتكالفامامحالحعضتسعقبلصمالدمعنهاينقطعباالحيضير
مانفيلمسألةازكتحيضيمدنهادماالتشكرأذااأصبغالفقدعتهولذالؤلهحيضدم

ةااوعدطألقمنواللعتدبهالجديدالدمصظبانقطاعغتسلاالرصجاععلىأجبرهطلقها

عنعمالكوحدنتى

سعيالسعيدعنفيصحيى

انهكيقوللمسيبابنا

العدللرجالالطألق

عنوحدثقللنساه

عنشهابابنممالكلن

قأنهالمسيبسعيدفي
ضقسنةلمسقااعدة
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تهبقدهوادباالدم5الحيضبمثرقبالابماعرفتريةزلمواافىمالكقدقالرأتكزتجاذكا
بالثزةحيضدمانهتقااذلكومعنىكذلكذاكانؤمناالثالممنةاضدتحو

كامالخمهـاطهـبعدهرأتثممالعنهافاذاطلتكمساضقفانفطعسئلةصلماواللأللعهـلةوا
ستقأشهرالدمعنهاانفطعأضهرثمنتحساضضستةياناالهراءعالىلنتصافاكحيضها
بوممنلسنةافبتمامضتسااثمأشهرستهلطالقايوممامنقىدلولمكذلكحاتتدأصبغقال

ذلواللهومعنىلحل51مدأوتنقضىأوتضعتنتسىأنالىفتقيمصكةتحسأناالتحلالطألفىعندنااألصمالىقال
اعتدادالمرتابةومدةدالذالعامكماهقلنالحيفعريبةوارقتاعريضةاالصخبالماكازتااأتمااحيضرفعراالتىالمطلقة
فاذاضاالبعدالوركوناالشاضةانوذالثنظريهتأخحرءاضصامافىااالحماتاتدذافىواازوجهاثايطان

منيضمابعدااالصبهوزأنباالكاءفدتواءضاطإعبارالرحمبطلوجدالحيضلمأشهرفانةنسهخظرز
فياوقالأمحمللالبألياعاةلشهوراامنمابعدالحيضكىلىعاأليتنامالتبالعماةالىاالحاضةثالثةتعتانمهتحض

اناكووجضاالساضةانقطيوهمنصنهمالخهاينتطغالتىتحاضةالىتستأرفحمالتكاأنقبلتماصأشهرفان
صبهبأنالمسزابةةدالخكبعضالىذلكبعضلماليانحفافيالدانتثطاعلحسمنسايمهاالسخاضةاالشهرالثالثةلدسفح
لمالدمعنهاانقطعخمأشهرتسعةضةبتهاباالسقارثافاذانارةيهابتحماماقيطبمنعونفانيضاطبدتقىاسى
ةطارحرىأريبةذهتهادرمامازالتضيرجنمحدمنالالدمتاعصدتهابارتثونأنيحاحثرقبلأشاتسعةتمي
قالصأضلمالتالجنهامنتعتدممدةثميجةذدالىنى3تبينأخهـرصعة9ممبأنفثألثةاعتدتمخيضأن

لمرةإناتنتظرتسعةانمااوجزدحينااكأشاالمطدائةفىاألمرضندنامالكافانيهتحاتأشهرفان
فانيضاستفبلتالعالثةشهرااألتستكملأنبلةهاصأضمهرفانثارثةعتدتافهنحضأهـالثالءترصهأنؤبل

لتسضأنقبلالثانيةصاضتفانثألثذأشهرتدتصتأنأضهرقبلاشعةتهيضاباستقباثلثالثةا
أشفرفانثألثةاعتدتأفامخمضلأشهزأجمماتهيوانيضاطلمتاستؤلثالئةضمااألأشهرمهزسهإبمرتوان
حاتاشهرثمثألثةاستقبلمتمخضلمفانالحيضمحلمتحألداتةكانثالعالشاضىاءتدتيضتأنؤبلي
المطلقةفىؤولهكقهاىآلدةطأنبهاالتحأنؤجلاربالاذلففىإياةاوبمولىاضتفانأشهرفالثة

شراءولأشهرادررمةأنفانمامحيهاحيضفالقىلمحادمعهاتغزطعيريدأنصغاثزخهالتاذلىركانتاا

مرفار7ارالأاظألثةبسدةاعتدتفيهاتحضلمفالطيضاطإعبارتيبةالرهامنطرأتحضلمذانالحيضعدة
اليأسسندأبلغتعريىادبقولأنوزاليضاورتسةاحركاهواشقلباطتفاضالميمأشهرصمدإلثةبلتاشستة
الحموناهرومأثألثشاءتدتاالحملاببانفافاشقالوأيفاعوهـلىتملألعامالنافىمحهاؤلزوبركاللمت
لهالتالميضمنمغءاااالنضالمنصمهاياافىمخلأنلؤههالرذلك
رلشهواحمبطليراألشلثألثةاوهملانفبعداشرثرأولتسعةاضلأضتتفافلبالمألةبتدهونأنبماال

تارتقوانقزاءاإلثةاصدحمنقفتالعادةالىاتؤولقراابرتاناالعتدادباالةشاءتزىوا

تألحيضدمئرفيهالماامطهرتيومأشهرمنبتسعةاالتصلتافانالولىاإليضةابعدتالثحيك
الحيضةتالىمنطهرطيوممناالسعبراءواستأنفتتقدمتهالتىنراواألننهيكةاباعدمنماتقمدم
وربلةانقضاءالهتجلثايخحمفةرأتانأشهرمافيلمألرتحدتاءااالتدةهكلتفاذا

ارانخم6امنقاالودحورنيباويةاطكذهواضتدتطهذلكتأل

مدقاالستبراءفىترلمفاننيةلعاالحعكمقامنطهرتيومأشهرمناالسضبراءبتسعةمتأنتمتالثةالشا
تلنهاصبلءاالستبرهدةوالتلغقيبةالىتلتوالتيضاطأضهرفتاتقبعألثاابعداعتدتحتنا
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ضلتلفيوااهفيهفلذإشألمجردةيبةئبددلرراسهالنماحيضبعدطكاناذامنهاهائقدم
رأتفاكالحيضاذااوءذفرعالمحبعضيبقفلذالفبعفمالريننىبلبريبةلبس

أوالسنقمعاافيىفرتسترالمطدقةافىأصبغفقدقالحيضايهوننماومااليويوماأوالدم

منماتقدمعاواليخهداليعتدبهلدماؤلكايعنىلطالقايومسنخنانتظرتحيضايهونماال
حكمهواليبطلإالستبراهاليهلمممااليعتدبهرامالاالست

111لعددا5االستبرامددطولفييريدانتحلأطلىجعضبلذالفىوجهاعليهاولزوقولهفصل
امخلاالباتذلكلرجعقوالينقطعامنكخلههااليقطعيموخذاثلرجعقوأنالهوالحيض

01لرجعةاالتينافياالالرجعةلهتكوفهاباتافطلأنيهوناالابانقضاءعدصكمولززأج
اعدياثممخبعضفاعدرجعةعليهاولهأتهمىاطلقاذالرجلأخاعندنالسنهاهاكقالص

اطألقهاصدةيوممننهاتستأنفواعدكامنىمامعلىانهاالتلنىيمسهاأنبل3فارقهاثائمارشبهع

أطاقفينقولهيقبهااجقلهوالارصبهعهاكانانوأخطأوجهانفسهزظلموةيىمستقبلة
ألرجعهدماأنبديرمامضىلىوالتبنىلعدةاخهاتستأنفايمسأنقسبلفارقثمرتجعاثمأنههيا
طألقذلبعد2وفاذالعدةالرجعفلبطلتااثبتتفاذلعدةاحمفىيناوجيةالىصمالنلعدا

أعلىلبناتاعإتولملدةاافدزمتدءيستهرأرحمهابانقفابهالممدخولاالاهدةانفتايستا

الىالعاقالطيوممنلعدةشداءاافلزملعدةلرجعقااابطالمنلماقدمناهماتفدم
اأطألقطلىملكزاليريدانهبهاارتبهعهاوالحاجقلهانكانوأخطأنفسهوقدظلمهـلهوةفصل
النبهااجقلهالفارشجعخطأحايئواالعدعدوقترةالضروادعتهبروازالتغنياعن

إانتفاضهضلممحبذلكةلمااوظلمااملالعديلتطومنذلكفىماححلحلجاعالرجعةودامقك
111وءهـاالمسالثممعروففامسكوهنناجلنفبلالنساياذاطلعمتعالىهـلهبريدبهأيحثتلوبه

اقالتمالسنةطألقأخلميدواللهيروفبمعررحوعنأهـلهوةوجيقوهقصودألااكوجهعلى
ايغعلتعادومنقللثمبهاجنههاوالبرفيأنأءلميريدواللهلتعتدواضرارانعادوالنمسمكوهن

اليرتبهعهاثميطلفهاطاقفأوطلقتينأأحدهماوجهينضلىتكاالقلرجعةواقسهقدظلمذلك
ارثملعااوجالىافيطلق5حيرحاخوزوجتزئمالأويطافهائألوجهايتزثماعدتنقضىحتى
اجازوعتنبعدحتىمنلهطلقهافألمخلفانلىمااللهقالموارتبهاعاذلللياالولفانوجهاينز

وجبعدزبههاوكففسمىاللهيفماحدودأنظاانجعاترايأنايهفالجنامحللطاقهاطاغبر
ثميطلقهاطلققاوطلقتايئوعلوأضندالضتهاءستعملثوالمالرجعهوجهايئمنوالعاقارتجاعا

أطدجمهامادامتالنهاالوالصداقوليماوالرضاارضاثرغيراعتبالمناانفضاءبمديرشجعهاقبل
وقولهذلكفىبرذطنأحقبعولهنولىتعاولهةفيهاالصلاالرشبهاعذاومسئلةاعدفي
فليراجعهاهعرميبنحديافىوسلمطليهالتصلىوقولهالرجعةاالمحمماكبمعروففامساكآمال
نحوملمابالةفالقولباوضوةفىوالخألتطهرثممخيفرمئطهرئمتحيضتطهرثمحتى

الجسةومثلالموازبناقاللذةولساراالستمتاعيحأبومحدالقافىقاللقبلةأياالجاع
قولهفىىالثافلرجعقخألفاابذلكدأراذااسمهامحاعنفرجهاوماقارلدلملىأوينظراةاال

غيرريعهامنوجملهالىبقولثتعدقمدةعذهانمانقولهعلىلدليلياالبالقوللرجعقااالتصح

ذلكنبمثأكليهووالمسشلةاالبالبالوفىكدةقولغيررفعهامنيصحأنعقدفوجب

انعندنالسضهقالماال

امرأنهاذاطلقلالى

فاعتدترجعةعايهاوله

ارتبهعهااثمعدبعض

اايثسهاأققبلدقهافاثم

منمامضىعلىالتبنى

منتستأنفااواعد

مستقبلةعدةطلفهايوم

ففسهزوجهاظلموقد
ارتبهعهاانكانوأخطأ

الهوالصاج
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مانقولهعليوالدلعلبمجردهرجعةتكوتجولهحنيفتفىالبالرجعخالبهااذانوىوجعثاال
فمهوطالمعنىيصحانهلمعنىاجهةوشوانماالمرىءمافىىاألعالبالنياتغااليوسلماصليقوله
الينوىالعحةوطئهافيفانفرعوالرجعةكاحابعقدلتافظلعقدكاانيقواااالمحيصح

فانالقاسمبناقالهاكقالهلماءذلدانايستبرحتىواليطأالعدةفيجحيراأنلرجعقفلها
ضليهابدمخرءواليعأحهنفسخفعلبقيقأمماالستبراءفافىرهحهاوالغلىاعدانقضت
مةلىااليريدلعدةافيوطئاعليهاقوالصدفرعلماءماؤهاالنبرهغجماعليبدمخركايعأ

لرجعةامنأودبالمهرلرجعةاوندلواحونعلعصهرفاللمحنالرغعهاالنهحىاالمئالفاخى
وأشهبفانلقاسمابئاالموازعنبنرواءاوالقولطفعللنيقدوبمجردالرحعةاوالثقعمسئلة
الموازانكانمحدبنقالتاعاالستمنكرناهشيأكاذالعدةبعددلفىفعلئملرجعةابهنوى
ملمنواطلتىكاناذللرجعمعلهالرجحةدنيقنمبهدولممةلرصامننوكنبثاذلكفل

لعدة01نقفابعماقالثمخعستيأواملكأوانهلعلىاأشهدفىنمسمئلةجزلهكلنيئفذابهديدا
أووطئانهلعدةاأفرفياذاانهبأشالموازعنبئاالرجعقفقدروىاالستمعاعبذلكنويت
ادكأصمبهاانألخأللعدةاأؤهـفىوأومصدقلرحعقابذلكدأرانالعدةممبعداادباشرثمأوقبل
بشيرمعروفاوخروجهودخو1كنمذلرجعقحقحونمامقاطنلملثلرجعقبنالعدةبعا

دلوةاأنبالوطءهـارهواةالخوةاقرارهنبففرقلدةافىارتيأنهمنفحمايدفيصدققىارها
أعلمواللهفلذالفزقارجصةالرجعةيهونيةخمقوالوطءالربهانوىوانرجعةالتكو
أبيهعنلمجنونفياروىاقافوطئهاطافأنتوطئتكانارمدخوللغقالومنمسئلة

الوظعليااداللهصكلوجعقوااللمهقفملراوطعهببقيةنوىالرجعقاناولهنباليهطالهى

مبنىذا3اوالنزوجهابفاأسلبعدذاابيةكالكتابينونةلىايةحارالنهاحنيفةألبخألفا
يرمطلقةكانواالممدوعاكانمةرحمبملمتكناذوالنيةامنعراذارجعفالمهيهوالأنهعلى

سشلةالحنثبهوهومقدارمايقعلهبتداءالوطءمباحاهـانالمسعلىتصالمخروهوتتفعن

حجرةفىمعهاواليهوناكوجعنهاحدأخرجوااالبيتمنرلهاقىلىكناذاشذلفالمطلقةااذا
المساواةانومعنهماذلالمحؤلةفىماكقالهسواءذلكفيوالرجعيةوالمبتؤلةكليوعلمهاتنغا

فالصامعةاراولوكاندعالقاللياالذمحرجعلقولامحهبنىاذولمافدمناهنبلطلقعينابين
الدارالجامعقيسكنهاجاءةتكونأنذلك7خروهعىافىوهىبيثدوفيأنيهوبأس

بهـسكنهاالروجةلنفردبهكاهـدينسمكنفىاروجيسكنأنجمنفألبأسينفردمنهمواحدص
لمدخولهاغيرابهافألمدخوللمطلفقاافىمماغولرجعقاواسمئلىأعلمللهوااألجنبىحموطذا

3ففدتقداآلشاأنكهدهاأدعاها1افالةاالماذاتصادقاء4ااهذكاطاحعتلعافالو
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تمفنبتشاالذالشبصمنهافدصدووجالوثوابهافيفالفوالفاصخألفاسفطتمفض

الضكحلبكرفياهةاليةكصمتلرجعةامنلهماقدصحتبطلانذللهابعدالرجعقفليس

لةمالوارميقولكراابدعوذالبعدتبطلىأنلهافايسلضثحعقدايئبكايها
أشبهفاللحيفمينمجسبمابقصماالولىقىأثهطمدققالثألشحيضفدحفتاقصابتهافان

اثريفهامخأنيصحالحيضئاالوذالووجهتهرذلمثبتتيشبلوانينيفييبغإرعدث

تحتجلملكذلفاذقبلهامايمنعلىالحيضقاقربمنذكفبللىهافراامنيتفدملماذالوذألقا

الحعضفاالباقيتينالحيفعتينذلفىالواحتيجسابحالىاالولىالحيضةفيمديقهافى

مااليصحعتادفيعوانذلصدقتمنبهونماأقللىفينظرالشرعاديرقدرهاوالطهرهفا

تأساذاالمرأةاصندناواألهىقالعالكأءلمواللهالرجعةولىمتهاتمدقلمفيعذلك
هازوفان7اعالهافألسبيلنقضتحدافانعدكانىتمادجمياؤكوأحق3أكاشئماالوزوبم

وذلكماقالاعلىودذالثمابغهرطألقاالسألممنهاممافعمخطألقافالميعدذلكبعدانقضاءعدتها

ادبالقضاالنكحخايقعجمهاوااالستحتاعمنعصنبهيقعمماوالفعممخابهاليقعاسالههاان

فىأسلمااأحقيهنلمباسالمهائنكحايخمفوخولماالسالمدينلىيأتقللمدينههـعلىوث
ثمالشراءبتععيغالمسخيقععؤوجهافانهلشترلمرأةاطذليوجبحلناتقحعافسخألنعدثما
االبنكهجديدلهاالهوالسبيلجمهاأماكلنرلماعدنقضااباعتتبأعتقتمأوان

مينالحاءفىماأل

شقافغواندتعاالتقالينالذاالحكمينالفيلبقاطاأبىبنمحانبافنهماالص
خبيراعاجمااللهكانانبينهااللهاصألحايوفقايديراناأمالمزوحأهلىمنيهيافابعثواح

الحكهلالعلماأملمنهاستقالعالوذألحمسنبينهياواالجمماعانميقةاماليماان
فىكرانهذنهاآلكرضىعلىقوللقماعواالجىهـقةلةاأقأد4واهيلالرصبهوزتوالمادين

بنعبداللهعفانبناعنمانأهيورهقبعشفىبرةعفبنت4لوفالبطاأببنعقيلشأن
انماعلعيانأتدولحكمايئاآللبرضىطاأبىبندفقالسمميانأبىبنيةومعاوسمحب
شقاقخفغوانلىتعاقولهيناطبعثةفىواألصلقفرقافرقماأنأرأينواجمعحماتجمعاأنمارأ

سجهـورالعاالءذبينهمااللهايوفقصالايريداانلماأهـكنوحأصلىمنحبيفمافابعئوا

نيماباللهاصالحايوفقيريداانوالمرادبقولهمالح01بيئهشقاقفمغوانبقولهالخاطبالمحأن
والباوغاالسألمحكمايئكوخهياةفىشرطهىالتىيئالحكصعفةومننالحياأخ

قالهسلطانوالببعثاوجيناكبرضاماصكبزمخكللمذلكشهـآمنعدممانرةوالذكووالحرية
فقدأههياوأنبهؤالفقهيخيكؤالمنأنكالهماصفمنوهىأولهماعفاتلعدالةاوكذكمالك

ماددلد

سالتال

لهوحهاكثر

عدمتحف

فالاعدإنقضتفان

هاوزوانعلميهالهسبيل
الميعدمفاءعدبعدا

فمسخهاوانكاطألقاذلث

بغيرطألقالسألمامنه

الحكميغهاجاءفى

هالكعنيكيىحدثتى
ألىلمنماأنءلمادلغهانه

الحكمانفيطالبقال

وانالتألتعالىقايئاذا

فابعثوابيرثياشقاقخفغ
منوحأهلهمامنح

امألطبربداانإثلها
اللهانمابيناللهيوفق

االيهأنعالييخبيراكان
واالبئع01بينهالفرقة
ألحسنلوذلعاقا

ألعلمالامنلمممعث
فوايبهوزلحكمايئ

أنهميواالرجليين
مالبئلفرقتوا
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اطمكنهرضىأبوالوليدالقاضىالمدوتهقالفيالقاسمبئالهإلحمأهلكشهنواحدبازاذا
والصجوزللسلطانذلالصنرجمكنهماألخالحوجبناكجهةمنطأنجمونندؤوجمفل
لىتعاحبتهيدالنلعاجزاذللسفىزوالصبهووجيناكسقاطالحقذالفيالنليقجيناواللوليى

ويظيروجينالىهابينيقبحأنينلحكمتحكبموسببمسئلةالبحكصينافيهولميأ
ذلبعثجهلوانبازالعهأصأحدمامنذلكنانأبومحداعلملقاضىاقالببنهمالشقاقا

البناءفبليبيحهماالتقاجمفديقعالقالموازبناقالهبهايبنأولموجالىبهابنىحكميهسوالمالحا
يغايبعثدوانكففالالحكمحمأؤنرعاجميعاقبليوجينؤعأحدالىذايامسئلة

الهمافليسالساطاامنتحكجهماحمالنوعلهمازيهنلملسلطانابعثههاكانأوغرلسلطانا
لواحدفألنزوعمماأميعنالكشفمالميسعوعباوعالنزازلهمابعثهماغيرالسلطانانق

بيهمارجألفااللوحرجالينأنمنبهاخغماووجمذيكالموازفياقالهحكمهمامنههاويلزم
بهيعايحممسمئلةذلكلهيمنلموعلنزادأراعليهكومحنهاةكمأحدالحقوجهظير

النكاالحاهذهبضالشينفذحكههماوانبةلنعاوالةلواوجالعليلحماوجهالحكفعلى
عهمااالشافىحنيفقوأحدفولىالبىخالفانهيرفىلشاالقىاجمقالأيفرقاوابسواذأ

كاأهلهمنحفابعثوالىتعالقولهذعليلدليلواوجراذلكلميدزمفرقاحازذلوانجمعاان
هسثلةلوالىوجالرذناالىلطالقافيمايوقعمعنتاجإلصكوالحمأهلهافسماهماحكمايئمن
منلثافىاأهلهمنأحدهابمويهونلمالحققعموالععماأنيهؤالفقمهينايئالححمومن

جورهمافانليؤمنعدالنويهؤالنهنافعهمابوجوهوأعرفهماأهيطنببالاعلمالهلاأهلهاال
لحكميغوجمنظروئلىسأعلمواللهجنبيينأصفتمبهازأنيهوناهذهمنماأهلمنلمكن
قىكاهماالمرأةقبلمناالساءةرأيافرقابينهماياوجارفبلاالساءممنرأياهمافانأمرفيينظراأن

وعندهواليستوعبلهأصدقهامابعضثماعلىفبلهماجميعافرقامنعليهاوانكانستأمناها
فالجناحللهاليقيماحدوثاأخمتمقولفانومعنىمحدقالأشهبزعنلمواابن51ارلعلمابعض

اوانطاققبلمهـنةمنهافهوخلعلهلنهمابطلققبشيةأخذاهفرقاوانمسئلةبهفتدتاعليهمافما
أبلملنقوانكانشطلقةحدةاففرقابالبتةاذاأشهبقالأيفاطلققبائنةفهنبغيرعوضانكا

انتوالتمليكمفوجغيراختيارالىهنأؤههاحمألنهافرءبأللنةحدةواانهاوانمافلنابغإيرعوض
ماأخطأمطرفعنحبيببنابالثالخروىحوانهسئلةالعقدكالفرققبسببمنةبل

وقالالحكلكلكهاحدةوتكوفقدأخطأبواحدةفيهبعألشنمابفرقففرقالسلطانفعه

اعليمبنىذالفيوالخألأصبغاقابهوالبتةتلزمهالقاسمبناوقاليألنةواحدأشهبتلزمه
لعبدتحشااألهقعتقبعالشتطليقاتلسيدبيفماافيفرق5سيدوجمغيراذنلعبدفئافىظألا

حدةبراأحدماحموانمسئلىحدةواأوئالثاتكونلبثالشئطليقاشرنفسهافقتا
فولوجبشئليسذلكأأصبخحبيبكنفياوىورواحدةمحدهىبعالشقالواآلخر
إواحدةعليوطومازادختلفافيهاماويبطليصحأنفجبواحدةايفاعخههاقداتففاعلىمحدا

يخجبأنأحدالحكمايئلثالخفأليوجحاثفافههاعلىاغيرحمحدةااحمانأصبغقولوجهو
ذلكيكنلمحدطغيرمالبواهالواآلخرأحدهمابطلفلىحمفانمستلةممهذلكيبطل
الممونةفيالقاسمفياقالهالطالقوجالىلىنمالمالمعذكلهضىرضيانمامنهمابابئع
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ذاكةالردزمةالىامامنوجختلفافيمايأخذاكالطلققوانمااجتمعاعلىقداهاذلئمايمعنى
أوبعدضايسالبناءذلحمبلتبراوسشةوجتاألبرضاهافالحجقللزوجالى

ببنهماعلىيفرألهماكالشىلبمنااقبللصداقانصفمنوجحطاكايبطالهايرجعأنالحكهين

الحكمينفليسوجالىحقوقمنحقالطالقاذلكوجوالروجمنوجةلزشأيأخفانه
يوقعاملمثئأننمايبهوزلحماياجيتهمنلغوضانافيكومننهياخفاشئيدمكلىعنيرجاأ

ملكهعنأخرجعوضامماوجالىلىمفايصيرانهمايأخذاالكووجةالىمالمنلهيأخذان
لطالقامن

الينكحمالمبطالقجلاايمايئهاصاءفييه

عبداللهبنلموسامسعودبئعروعبداللهبئسعبداللهلخطابافيحرأنبلفماالنهص
أنقبلاةهيابطلاااذااركافايقولونيبنوساليمانشهاببنوامحدبنسملفاوا

وجهاقيأنفبلمرأةابطألقحافينفولمشناكحهذاالهالزذلكاناهمينكحهاثم
اقطافأنتالدارفدخلتزوجتكانيقولأوقلمافأنتزوجتكانيقولأنيريدون

يقولأنوذلمثلاليلزهئمىلنكهفانهاالىلطألقاانلىذااوأمالنكحالىالطألقافيفميف
حيببنقاياكذمندزمعثئاليانهالخألفلدارفهذهاجهافتدويالتزثملقالجنبيتأنشطا

وأبوحنيفةماللثهباليفالذمحقالنكحالىالطألقأعمافاذاولمامسثلىعليههذالمجح
افتىمالشانوهبكلنبناوقدرومحكلنذمنشئاليدزىلشااوقاللتعيينافيسليلزمهان

ؤزلشبالمضوىوهببناقالهتزوجهاعليمانالشئانهلقالىمؤوجفالنانرجألحلف

العتبعةفىسمالقابناعنيدزأبروايةلمشهووايقبالمشهورةإاالراذوليسشبذلكفأفتاصالك
كلوتقدميدزمهفوجباالنكلحالىالطألقأضافانهالقولهعلىوالدليلاخوقعاليفسخ

عقدالنكاح

قدنكحهانانلهالزملكخداأعلمنآيامعناهنكحهااذالهذلنالزاأئمثمتىالموفصل
شئعديهزوجهالىكنثمالدارفدخلتاقالدارفأنطاندخلتوجتكفئانلهاوأهالوقال

أنبلغهانهمالكصالنكحبدخولهابعمكلقدلمايلحقعالطألقواالنكحبدخواالفبل
أةهيأياقبيلةلميسماذاظلقاىفأنكحهامرأةاكلقالفجنيقولسمعودكانبنلتاعبد

وجيزمنحلفبطألقفجنفولهشماسمعتأحسنمالوهذاقالعلعبعينهافألئمئ

النالؤزاوالشعبىوالىاقالبهوهبمالكأعايموطؤنيمرأهآندالشايعايئأوفبيلةلميسمان
لىمهاالستمتاعبابنفسيسدعلىذاواشئيلزمهلماالستمتاعبالبانفسسدعلىذاامالكايقول

انفعقولبادالىلكقيأويففريشأومنتميمبنىمنأةهياوجتتزانيقولوهوأنذلك
أوعرهاليستوعبزهنلىذاليفعيفأوبالشامامرأةأوؤوجتهصرمنتزوجتمامرأة

نفسهلمبسدعليالنهيلزمهحذاغثلاألعوالعشرةاهذهأولعاماذاؤوضانيفولأكثرمثلأ
مسمتلةلنذورواأليمااكرمفىذوفدتفدموجلئحكلىصبوحنيفتلزسؤوقالماالستمتاعاباب

بنفقدقاالعندهلتىاوجتاستثنىلتىانتفانلقطااالفالنقفهىوجهاأفئمرأةاولوقالص

الوجهينفيعليهالثئالموازوقاالبنمختهتكنلماذاكنألفمعكالكأيلزممذلكالقابم

الرجليكينفياهما

لبطالمالمينكح

عممالثيحىحدثتى

لخطابابنعرانأنمباف

وعبدعربئوعبدالله

بنسالممسعبردبنالله

محدبنلفاسبمالتثواعبد
بنوسايمانشهابوابن

اذايفولونيساركانوا

بطالقالرجلحلف

ينكحهاأنفبلأةامي

اذالهالزمذلكانثهمثم
عنوحدثنىنماكحها

عبداللهبلغمانانهاثما

يقولمسعودكانابن

اهيأةكلقالفين

انهطالقتفأغحها

اوامرأةقبيلةيسملماذا
قالعليهفالشئبعينها

ماأحسنوهذامالك
سع
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فقدزرجتلاستثتىابتىكانتاذاانهاألولىوجمالروايةالفاسمبناعنعيسىنحوهوىور
الوجهحذاعلىيوردهمالثالقوالاووجهلهذلفعالزمأنوالخألوجمكلهااليتزأنحلف
اغيروجاليتزأدقذاطلقهااولولرممذلشلزمهنكاعنهيرهامناالمعناعهعلىأوردهممااانه

أجنبقفقمدالمرأةوانكانتفرعأعلملتاليلزممواأنفوجباالستمتاعصذايسدباب
لعدداستثنىاذاكذال3كنعليهاليئننهكابولمصراعنهفروىبمالوأصافيهختلا

ذلثالصحدفىانهالقاسمبناعنمىعيوصىقليلوميةوقىأوحبيلهمونحوطاليسيركالعمثره
روايةالثانيةوالروايةعمفهوكنللنكحفيمسعةليسالذىالعددالفليلاستمنىاذاولكنه
لكومملىاالفالنةاذاقالعبدالملداعنالماجشونبنوامطرفعنحبيببنرومحاالمدنيايئ
غالباذلكيمنهماالاستتنىفاذافيمالنكحيمنماكقىأنييهىالمرااناألولولالهيى

ذكلجزههأنفوجباالستيعابعنفقدعدلاستثنىاذاانهالثانيةالروايةووجهعمفهوكن
ولوكانتؤلكيدزملماجثصونابنافقدتالاللزوميةوابرقلنافاذافرعكعيرااستثنىاكا

البتةوطلقهاوجهاوكذللؤزفيتزوجهاالىوجمخناوأنلهيرجىالزوجاتشالتىا
زوخاتكانذامطرفوقالبدامخريمامؤعايهفقرمعدههافيويتزأناالايمناالزهته

احتجمااالولالقولوجهاجمايئالىستهأوطلقتينواهـطلقهاطلقةايمينافأبتهالمتلزموجهاأؤز
وجهاغيرهيتزلجوازأنبتعذرهاليقطعثاألتىوالنكحبمعذرايقطععالمتلزهايمايئاأبصن
طلقةاهـطلقهاالجينكافلزمتمحكليهبتعذرالنفهذااليقطعالحالففتزوجهاالىوجطلقهاثم

فرعأعلمللهوامكلمنهبتعذرالنكهكليحينفععتبرآلنابمننكحهاالانلثانىالقولايوج
القاسمبناعنفروصكليمماقماوجهاطاأترقالصبهرثماقطاتفمئيبأزوجهاقالكلومن

تمنعالثانيةايجايئاناألولالقولوجهاجمينانامالتلزمهعنووروصابنالتلزهعالمانية
صنفاغاتتناولواالمفعولالتتنانعةنعاااجمأاانلىلثااالقوليوجهأليلؤأفوجباالستمعا

يةياالسمكندروجأليتزأحلنوسئلةألوليلزمهأنلكثيرفوجالنساءوينفىامن

خاصةهااوانذلكهاوعلهالزؤافانشياأوالينوىضاصةينويهاأوينويهاوممياخلىأنفأل
عليجمنهلزههالحاضرةنوىانيةباالسكنددوجيتزبطالتحنحافجنحبيبفيافقكتاب

حتىيوممسيرةفىينوشيألىمهلمواناقاوأصبغالماجشونوابنبئكنانةاقالالجعةسمافة
حيعثالىيتباعدأناسمحممنسملقاابنادقالولكالةاكثرحدكاتفصرفيهميألوأبعينيبهاوزأر

والتثمظعنهفىاذاصوجالصالةتفصرفيهجمثجماعدالىدأنوالقياسأصبخقالالجعةالتلزمه
لميبهاوزهلمتقصرحتىبرزاليهالذىالموضعفىوجولؤكفاسسانواألولاذافدمالكسألةفي

باضهاارقرطبةاالفياليلزههقرطبةمنوجاليتزلفالحافيأبيهعنمسونبناروىأفصفه
لقولطيلزمصثئلىلعاويايئامرلمنالمدينقفسهاولؤؤوجاالفىيدزمهلموانبالقيرولوقال

عليهيقعموضعمنمرأةاوجاليالتزأنفقدحافيةسمكندرالاوجمنالينزأنحلفمناناألول
يةاالسكندرلصألقعنااللقصراليهموضعصكانينوشيألمعليمفاذاهايقعحموفياالسماملى
سمافةهوضعمنئزوحيغنلمروجماليذلانأصبغوقدقالذلكفييةإالسمبهندرحمله

أهلهلىبهندعالىنهكقولهباالمصرواراغايتناولالسماسمنونولةووجهمممفهالجعقلم
الناالمععسآلباضاالريصنالقوالىمضافايهونماممايتناولمذاوالحراملممممدااعاضر
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الفلمممبئاالعتبينوجهابالمدينفففىينزمنحلبطألفيومنمسئلةجيعهايتناولاالسم
والضكاحانعفادالنكحىالمراووجمذالقبغيرفاصويعقدنيواعدحابالمدينةأنالدأس

مصرأهلمنهايتزمنبطألقحلومنفرعارحنكلليهلمديخانعقدبغيراالا

بالتهواألمدونللربلولدتابعوامجنشازمبئأبىاقالميةشاوأمهامصرىأبوهاامرأةوجتز
أجأللناوأهـفربددزمنئلملفطانىزوجياحياأةمياصقالوامسنلىويخقاك

ثرفيأوعإلثرسعلىاأزوجهاأةمياكلقالفيهنلماجشونابناعنحبيبفياوىشدر
عاهاذللئئسعونفيلفعمبروايلزمهلمكميواالذالمحمثلايعيشأكايثممبهانكاقلقاسنقطا

وقال

ضافانالثألنايئماقالكأالصبغحقابمييئأفىعنتلاضأللاقاسما3دؤقاإللماالافياقال13 الوجمبواشهبوابئ

أناالدفألينكحلمفاناخفدرأريتسرصفألينكحلقاسمابئازيدعنأبووىروالفت
فيممرهانمايراىانهالماجشونبئاولموجهوالثهأعايهوجاتفاضافلعضتفاناسناف

عرهتبلغبمةيمينهعاففلذاعاماوذلتسعوننمالباافساادايمللمظليهعالوزادغلبل
منمدةثينهوأبئذلكقصرعنوانفاليلزمعثهـأعرهكيعبكيمينهعاقمنبمألزلةفهويننسا

المتممققواليهافكثبرتلحقسنةثرينالعمدةانمالقايمبئاقولووجهااليئمرلرمكهلاهذاا
ذهبمخوطذاوالىلمسيبوغيرهابئاأصازهوةيىالىنامنأولىنكاحهالولعنتامنكالباتخاو

لعنتاالباحفنحشعقالميعاقانهاالطويلةمدنتوانكانةسلثألثيناممطراانهاالللهاهالرحمه

لعهامايولدوالينلفظعلىالحمحدمهماعاافسكلمهوأوطبناوأماةاولدون
أةهياصلىآلطألقأنتالمرأنهيقولالرجلقالعالدفيحمىأعلمللهواستيفاءممرهامن

ولهياماةقالكافطألقأمانساؤهقالوكذالخثيفعلكذالمانتصدالهيلقطافهىأنكحها
يلزمهفايساأومخوهأوأرضاأوقبيلىأطبعينهامعالميعممذاافاظاقووىحهاو51أهياكل

يدزممذإشكالطالأنتأنهالميقولهشبثلئهفيتصدنوالصالهاشاءذلوليتزوجم
لمابمثناليلزمأنكحهاطالقأةهياكلهـلهوالوجهحذاعلىوتخاايخهاالخالالد4ماقال
المرأةيملىاقطاىفجيةأةاهيزوجانحطفثمياتزوانأهاهيبطالقوإوحلقدمناه

حدضنهماغيراألخرىواالمجينينكلانؤلكوجوعايهاطلفعانزيقعلمواابناقالوجهافالتزغممن
اليلزممفيهاغيرأشهبقولعىءعليوطلقتانالرمهحافمشاطلقئانامنهماتضواحدةوكل
قاياالهئلثماقحأنشطاانزوجتكاالكلوقالححةواغيرايمازحتكررقفىالحدةواطلفة
حمهطافقواوجالخانماهىثانيقفتزذلك

أتههيايمساللذىاأجل

يمسهاأنفلميستطعلةمياوجتزمننهكانيفولايبلممابنسعيدعنابشهابنالطنماص
أمناالجليضرسلهمتىشهاببئاسألنهاألمالكبيهمأواالفرقسمهاسنتمانأجلبلهيصردفان
زوجمنفولهشلسلطانالىاقىافعيوممنبلففاللسلطانالىافعهابوهاأمامنبهالبنىيوم

لمجبوباعنهاالنترضفاعذلكيستطيعناعنهاظنههترضاهظايكلسهاأنستطعفلىأةميا
لوطءامنعفيلموثرامنهوجقؤلكالىلىظهرانهابمعنىأنيهونالافيمذلكاليستعمللمحسوحا

بقوللرجلالفىقالما

الطألفيأزتأتهالمي

فهحاأقأنكحهاهياوص

لمصدتتانومالهطابف

فحنثاذاكذايفعل
قاكافطنساؤهقاالما

امرأةكلوأمافولهقال

فانهاقاطافأنكحها

أوبعينهاأةاهنىدمملماذا
كوهذاأوأوأرضاتجيلة

وجدزلولييلزهعذفليس

فليتصدقوأمامالهماشاء

هبعلث

البمسالذىأتجط

أنهميا

مالكعنمجيىحدثتى

سعيدشهاسمنبناعن

يقولكاننهالمسيباإبن
يستطعأقفلمهياوجمنز
لهيضربفانهبمسهاأن
واالفاخمسهاسنةأجل

وحدثىبينهمافىق

افيسالأنهمالكعن

االجلميغرسلهشهاب

منأمبهايبنىيرمأمن
السلطانالىبومنرانعه

فىافعهيرمنبلففال
لسلطاناالى
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يابعقاأرىأبرمحدلقافىفااللعنقمالحصروالخصاهوالجبياحبيباالكامقبناظل

امعبماروالنساةيأفبصفقمنوحبيبوالمعقرضيناقالوالعنقوالحبواظصااالعزاض
جسدهفىهوكاألصبعرهالينتهثرذحبيبفياقالوالعنينبعضعنترضياعبعفهن

بذكروالذكدنبغإرذكرأووقالبذكرهحبيببناوالحصورانفردوالينبسطالينقبض

يمنهلصغرالشديدايذكرههوالذكينأبوعدالعنلفاضىوقاالبمطءطنالوشههفإبهلذر

الخصاءلعايئصاحبااالنثييقالزعهوالمنوالخصىلصغرهبهيو4نتشارمنماواليتأقبكتلىلجاعا
انثياهتسلانيدالخصازأوقاألبرعبيدعنأنثييهشتصااذاخصىرجلاالفثييوسل
فهوتسقطشحتىشفلمشنانفاضوجفهوالصفناشقوانلوشولمتخرجمفيوارضسألفا

ماهناللهاسهاصلتاذالصبىجببشايقاللعيناصاحبقالالذكرالمقطوعالعمبوالمجبوب
ضربوندفرفتفيلخيارافالزوجةلهبكاأقرمنهملمجبوجغنواواظمىلعنيناوأمامسئلةإ
عدممنلمافيهوجةرللزلخياوهوممايرجباؤهبراليرجىبمعنىقدأفرحدمثهمواصالنألجلا

ومنمسثألآلمولىابينبيفهاوماولذلفرقوجلحطليوللزوجتفقبعضأواالسانعاع
أووأنثياهأوذكرهذكرهالمفطوعوالمجبوبالحعررحبيبئفقدقاالبنأنكرذلمشنهم

منذلبالجسبدركنهوجمذالوومخوالثوعلىبانجساذقيعتبراالخمىمقطوع
كيراذانهاوعندىأبرالوليدضىقاذالقاذلكمنوجودملههالجىفيعلملثوبافوق

ينظروالشهودأنجازللرصااللنساافيهفمايعحقوجلفراالىينظرثللنساءأفيهصدق
المالمسةمنومجظروأبعدكايهرهمهادةالئفىوهوأباقفيرمصدغكناذاهذاالى

سنةأجلضربلهصانبمفااأوعبدالفأليخاوأنيهونبذأفرفانرضلمعاوأهامسئلة
مروصحننهالصمابففمانعلمبينوالخالذلواءوالثيبفىمااللبكرالموازعنافيظل
وجلزاليؤجلبقولهودانفرثلىلبالتثبشواطاأببغعلييفكنيااالروغإرهمامسعودفيواعر

نمإضربشذلواشاانبينهمالسنتواالفرقافيفاالبباالجماعجوجوجتوهووإلخيارللز
جمهعهانيصللمحفىيتعاأنلهوالخالفقفافيالموافققلهالفموللجيعمستوعبةاألسنةأجلله
عتقالامنيقحأنلماعسىلفسحةوالمدةسعقامنذلكهافىفقممعيوالذىالوجاعليلمعاناةالىا

عبداوانكانأعمواللهممهالطؤلالسنقفسحقلوصولبموفىوالمعافىوالمعاوعدمالمعاناة
العبيداجلفىأبومحداخعلفلفاضىاوقالستقأشهرهاألجلهعنلقاسمابنطاوفقدد
وذليسعوىبعأئيراألزمنقفيهالختبارهفىلغوضاوألنعتبارطدرالقولبانميمنقافوجه
اااستقأشهرباالقولوجهوالجهورقالاولمالكقولةانهافأشارالىوالعبدالحرفيه
كناذاوهذافرعااليالءيهدةالحرهدةفيهانصفلهفكانانفراقمنبهتقرمدة

يصححتىأجلفأليضرجلهيضوميرفعتهاصحيوىفقدروهومييضرفععهمافان
فتلأجلعلياليضربلهتطلقلمالوطءإلرضولوتعذرعليهظاهركلذرهلئماووجمق

قالهالكالموازعنبئاقالهلسلطااالىأتههيازافعهيومذلمنلسنقفىوافرعضمههي

وذللشانبهاإلحميوملسنضناأولندمحأنوتحقيؤلابناعبارقأهنهالوليدأالقافى
كخؤلكبماروتسايوجبفاأوانباوجفرارالىاالبعداالحماالاليرجبلسلطانالىاإفعها

انفاذالحميوممنفعربهاستأناألجلمابوجبضربلحامفاذاششنذالطويلةاالمدةق
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اكوجيةحمعلىاوهمفألخعارلهالوطاوجودعلىواتفقالسنة51أئنافىوفىفانمسثلةاعلملتيا
قوللقولفاثيبانتفانأوبهراثيبادوأنقكوقينوجقظراوأنحرتهلوطاىدازمقفانللرا

لمجزاوجهازعلىظىالمأةلمدنيقفىاقىختلفوقدالشافىأبوحنيفقواقالبهيمينمروجمعالى
معهايخلىذئبابئأوقالقبهذاسبأبىفيهامالوعبدالعزفيفأفتىالوطءوينكرذلكعن

كرهذايلطخذأبىبناوقالصدقبقطنقفيهانطفةلهماافيفانادحيندالنويهو
لوليدفياوروصدقفرجهاخلادفرانالىعوجدتافانأتاهياعلمهاأدخلافرغفاانبزء

فهوفيصنىفانعننظزالفرجهافرغافاذمرأتاادالبابوممهاصنلىنهامممامالواالوزاعنمسلم
تطهرتفاأتاناهيويألؤكالبخرجثمعهايخلىممرانمحدبنوفدقالواالفهوكاذبصادق

مالكلياماذهبوجهأبومحدضىلقااوقالممالكبقولصقضىدفةمكىفيلمتغتسلوانصدق
الىموكولذلدوألنقولهالفولنكرفوجبأنيهونوهوالفراققاقاتمليهمكلياا

قوهىالسألكلندصأنالمسئمفىياألعلكنهاأبوالوليدرضىضىلقااالأمانض

بعدذلكادغاهثمليهلوطبتعذراأقرذااوأمابصدتهأقرالىعقدةنقضلهاعيبايوجبتدى

حلففانفرعقوااللقولايمونأنلوجبأمانتهلىاموكوالطذايهنفاولماألجلفي

هاكوابطلدنكتوانتفارفهأنحلففلهاأحلفشناننكلوانلدزمالنكحافرثعاعلى
عليهطلقتاالجلعندنكلاتمالكحبيبكلنبناوروىالروجيةالبقاءعلىاولر

ولؤلكلألجلنقضااعليمكلنكالتطلقفاحافبعدنكولهاذاعليهقلناتطافافاذفرع
االجلقبلاالنكولهالحميسصكافأنأصابكاخلهأنهفادكأاألجل6لىثماألجلقبل
االجلقبلالسقألفهفألهعنىاالجللىاعلعهبصيترأنلهمذلئمانوزلمواافي51ياربمثئ

لبكراوأماسمملةاالجلولمينقضسفالفهافبلجمزهلميفرهاالجلبثقلأصاانالنه
لمنةفانالنسهاينظراليهاانلثإسواالخرىكاانهااحداهاوايتانأبومحدفيهارضىلقاافقدممال

أبوحنيفقوالشافىإقالبهذوصدفشكديهرةلباصالعليانهافانيانالقولقولهراصاابها

تولهالفولنفوجالىلعنقطلىاعتادوجةزطذهأنهمملفاابنابهاقالويذاالولىوالراوجه
لكفكخقمنهماالصادقمعرفقصدقالىالبكرطريفالشافىانوايذالثانيةالىوجهوكالثيب

فيالخيارلماكنوعاءاوأقرابعدهالسنةانقضتفانسثلةاأمانتهالىالرجوعمنأولى
عندتمامصبرتمحداذاففىكتابالفراقأرادتنمهعندماقامتفاأوترضارقهعندهمتقأن

ياخملفالعتببةافىالقاسمبنازيدعنأبوىووكذلدرفياذلكلقياماأرادبئثمولمتفماالجل
حبيببناقالهلسلطاناذناوندرقتفاأناالعلىوليسبغيرضرسأجلنألممحدتؤفوىفى

القؤلوجهلسلطانامنذنشاءشبغيرانفسهامتىتطلقأنلهاأنمحملقاابناوممطابوزيدعنور
بكالوانماهواختياربألزمطألقهالسماولصىبصحتهمجماممنبدفيفالنحتاأمرنهااالول
الموهذاالبلععوأخذهبكاليؤوالفقدحماالجللماضربماطاأنلثاالقولاوجهوقىكته
رتالواضمقاذاصفالصبرعليهولوأظهرتبهالرضىمنهاتصسجمدهعموالبقائهابصحةتحم
لهاذلكفليسللنهماالمروقعتمارصبحدثاكانبدالهافانثملمعزضيريداالعنينامرأة
رلميكنأوالحصولعنيناعلىاولوصبرتفذكبهاليمادىأقالرجوتلهابعدزهابداوان

يريدذانطلقتياخقالوالرجعظهلمنةذلمظلقةقىلطألقوامسئلةخيارذكلهابعد
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ااانىوءهسئلةاالصابةمنحالفتبعبااقطألقالندقبعدالطلاالفطألقاآكأاذ
ففىأوصائضمريضهأوشىأوممحمجوناانقضاءاالجلمريانحدفانكاتماكان

عبدالملدينتظروقالالفانممبئاعنصكي5واروالينتظربينهماقهـيالقاسمبئامحدعنكتاب
االختياراالدونلثبوتالحامبهضرأجلهااانلقاسمابئاوجضولالموازبئابمواختاره

كالناولانقضاءهآدقناولعاطالنبانقفائهالخمارلهايثبتأنفوجبجهتهمنمعاومهعناعا
المرضلاآلصالءالتضربففالخرهوااألجلأولبينروإيتهفيصيولذلنرقكهابتدا
انقخمىفاذابةصاالسضربأجلانأشهبقولووجهمريضاوانكانليمكندانقضائهوتطل

ممملقاابناقالاألجلنقضااتيذكرهنقطعواهـامسئاةلمودشهرا2كاوجسودماخلهىيعجللم
أشهبمحدغوروىعنهىغيم5روالسنةاوالينتظرتمامحينئذلطألقااالمحديعجلفيكتاب

قدحمءلميانهاألولفوللاوجهاوالحجةذلدمنشئفىالفراقوغيرهوعبدالملدوأصبغ
اتراقالمجبوبنعجلانهعلىطحامنبمنزلةنابملووتعذراكرهذفطعافاذاهـطالعدماتراقبا

حلنايثبتواألجليبطلأنفوجباألجلمدةقىعليهرئطاأهياذااناالفولاووجه

صلةمعصجيةالىوتثبتيبطلاألجلانعلىوقدأجمعواأشهراألجلفيكرهذيقطعكالمولى
صمخيماافانمحاياتانهتنعافانعاشاءمنفيوقعبايقاسكاكوجيؤهيالطالشأايفاعوحم

عقدفسدنماأوصبهواللببغاليسمجتهدفيهخفنهالؤووجافىخألفاللمئقىفكاحبطأل

شالأبومحميضىلقااكرهذالذىعلذالنفقةوالصداقلفوققباعتباراالىوجكلوأوقعهطألقا
لمافاذالىوجيةكلهالحقيقااالىوجافرقنيلمزماواالظهرعندىنهلتالوايدرضىأبوالفاضىا

مةطللميهتماطنمايوقعواهسئلىلمولىسففاكةطلقةنتفلسلطانابهاعليهتهاحميو
لىأئداانكثرمنهاخأايقاعلىالحداوالصاجةيهافألوجعقفالدخولقبلابلهلنقاللكونحدةوا

لمأواللهلخألفامنماتددهاعلىقولافيهدفعقرجذثركأأوقعفامنوعحدةالواعلى
لهاضربانمالكمحنأشهبروىالموازيةففىاألجلبينهمابعدانقضاءفاذافرفرع
أشبمقاللقاسمافيأخذابأللهاجميععومالمرةوقدقاللصداقانصفافالبنابقرسااألجل

هوممهعداافلهابينهمابعدانقفاءاألجلفرقشممذطولبعدرفعتمالوامحن

نوتجغلىتيهونصالحلتاقىالمهراوضاستيقاانعاطعبدبنأخذابهواألولاقولإ
وجهإضلىوجهازبالىوجةاالستحتاعوالثابالتقاءالخعانإلنوذليهولفالجاعأحدها

لماقاذالبناءابعداقهاذااهارهخليعجيعلمجبوبوجقاولذلتصقلمراضاةالمكارمقوا
اوبهااعلىوجهازبالىوجةءباالستحتاعااالستيحازأنيهونالوطءلمجبوببرحقفييمن

لداليستوفىقأالندالخالاقصيروندلمدةاطويلذلفىأنيهواتجبوالمذصر

ماتعضاهاليسالنهالختيارالىوجبنولمفعرالسنةباالمدةطويلفىبرواليعتلعوماوالفيلساعةافى
خاالمدةطولفىممايعتبرواةالمفاروطالبالىوجةالمشاحةممامقتفماهاواوالمراضاةالمكارمة

بالىوصةلىوجستيتاعافهابقدرهايمونلتطافانكرناهلماذماطاداقىفعأنفبلمضى
ضنحصرتةوانالستيفااأحدنومنهووجدلبدلاوجدمنهالمرالنمقدالهاجيعكنازوجها
وجدمنهقدانهلمااالقولووجهإالستعفاءمنبوجدمنهانوعلمالنهالصداقاالنصفلهالميمنذك
أعلمللهذلوافىلقامافبللمدةالتعاهـطالصداقاجميعاالفكانابالروجقوجياؤتااالس
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اوالجذامالجنوبصنبمايضرهازدالىجلأنمااللرأةمحدعنىفقدروالمجنوندأمال
نفسفاختارتمناخرالعقدحايئبهخابخونأنأحدهماهينانمكلىللثوبرصوا

مسهجمؤالنماذاغرهامنووابهافالشئيبنلميانلصداقابهافلهادخلكانفانالطأل
ودررادالؤثكانفانأولىبهلخيارامجباالفبانضرراأبايئالخياروهذالهاكانبالعنة

رمداااجمععلماالوانكاخبدمسهاوالفيئطافأفلهالبنااقبلالنكانحسبفعلى
فافةاجنوننسوابمالمجنونفيوهبفياعنالحسنلدبنعبداىووهالثأشهبعكنوياه

ياالبرأانممالهعليهامنينفقسنةوأجلبيهماحيلعليهامنهصخافويؤذيهاانكاأومطبق
بأمخوهالوقاالفألبهاخلىففىمنهوالتكافنفسمنيعفيهاباظعاروانكافهى
ارافألبرفولمنفسأعفاهامنفاذااالستمتاعمؤرفيبمعنىليساهذانذلكهو
صوجالفجنفقادخبعدهواطالعقدالموجودحايئاالجنونبينلتفرقةاادحبيببنشارالها

بهلجنوناكاوقالتلفسخايعسغيرةاأوولىهىدتفأراهطبقظهرأندأحمقبلغفمابنصغيراا
ضربالجنونبينهمافىيفرقلمنااشفاذفرعدثحانهاعوعلىواليعرظهرفهذاابلوغباويماقلى

فصظلدىافىاذوءمنهطايهاخعان5أوغيرحديدفىبسيحديهاوفدقالمالكسنيتعالحأجلله

يفرقنهادكففاذىاذكليهامنخادلستمولمجاالئستوجشيمامنذلكمعمىمنهاعلميم
فرعدمناهلخعارووجاللماباىبرأواالفيلسنققالمالشفانافىلمجشواأبهفالطبينهما

سنةالموسوسوقدقالماليوجلالموازقالب51رواسواءبعدمرةمرةوالذكليغيبلموسوكطيا

منففدتفدملجذاماوأمامسعلةالحنودانتبهتلمزفاوالعقلامعهايعدمطذحمعاندااثذووجم
ستمتاعمنعهعنىاميأمناهلهافدووجبهحدثانوكذلثلجذاماوناظيالهاانقوالمالك

بحتهلحساالبشعاأنيهراالحدلهليسأشهبرقاللخياابوجياالالذىرالجذامومقدافرع
كاناذاوهبانهابئعنالحسنعبدالملدبنىورواظعارفلهااالبصاردونوتغضليهالنظر

زيادتهالتؤهنلالنهطلبقانسنهنفلعفرقياوالفاحشامؤذيهنلمونالشفيجذامبالرجل

نفسالبثنعنهاألويالقولوجماببنههافأليفرقنجذاماالذىيشئغيمواليعرالخقوأما
القولجوفألخيارلهافبحهمنوالهضرةاذىفييهىفاذالمهوانكاليكاالةاع

االستمتاعالىالشماطبمنعوذلكهوبهوالنفاركنعلىكراهتهمجبولةاخالنفوسالعاق

متثايلىفرلحواشاعلمبالمراةالجذامطناالستهتاعكلوذلمنعنافتضىلياواالنبساط

فئسامشالمفاموجهابقبهجذامالخيارلماالتىفيأشهبفقدقالقاشبعدسنانثمهعهالمقام
ظخعارتوجقاألجذاذاخيراالمماالموازابئالقاسمبناوروصمنلهافذللمابداثم

يتزايداثااشهدتاذ5نهبرألساطاعرضاهاعندااذالهاالحجةلمحاستبعدسنالينثمالمقام
ذااقواألشهبووجسيذهبلهاداقالشظننشالهاالحجةقالانهنسيمومحورأهي

اذااااقاسبماووجمفولواحدةالةعلىديثبتوالهأهيويتزايديشتدضحررهأعي

شأعلمواخيارهاباسقاطلطاخقدحملساكمهاالنلسلطامعمكندالمقاماوضيت
هنبيردهاطزدالىجلإلرأقانماالنلموازعنبخاايةوامنفقدتفدمرصإلاوأمافصل
لخيارافلهابرصأوأوجذامجنومناحدشبالىجلوبفماغرهاذالبرصياوالجذامالحنو

بحمنتقى61
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نهوعذلوأروالهفيأحدافرقذلوالسمعتمثللشديدالبرصاحدوثوليسقالعالثا
اتاهمااحدازوجهاصوايتانيغرهاالتىفىماكهذاعنفعلىفرطافيعوااليفرقأشهبأ

فئحدمفىوايةربهالذهـكيهدثوفىذفيهنيةلثاياعبدالحمبئوالقاسمابنابهاقالاظعارلهاو
يهصحدثالذىفيالقاسمفياعنيممىوكدرومنصثمديدااحدثيانكالقاسمافيقايااظيار
أبومحدلقاضىاوقالبهالخيارثاالتصبرعايعفلضررعارلهاومافيفألخهنماضالبرصمن

غادفوذلكصكلىوالدلعلالخيارفيهايثبتانهيحوااذاغزبهيرصفيكلنواختل

بالريجةعناذابهلخيارلمزوجمااالستمتاعفييؤروالنصعنىبالمعروفعليهنالذىمثلوالن
ذهلخيارلهااائباتلىاأبومحدلقاضىافذهبعشبالىوجكالجذامذاالخيارافكللزوجة

بالىوجةذلكماصكحدثيمنبينوالفرقأوئبتشبعدهالعقدحايئموجودةكانتاالععوب

يثلتفاولمذلكالتقدرعلىواكوجةلعقدبالطألقارخرعليالىوبمانبالىوجسحدبيمماو
الخيارثبوتفيلمرأةاحقانمحديفتضىألقاضياوهاقالهلفررمقاستدااالىلخيارألدىالها
فرق13لتهاوكنوظاهربالمرأةكايعبتاكوجحقنكداذاثمنوجبالىاحدلماب

الذىفىانهبيفمافرقمنروايةعلىذلكبعدمامجدثينبوالعقدحينمايوجحمنينبوافرق

بماداليهقدغالرقالهبعداباحلمذاثىاوابهاواالضرارديعةلىادااصداموجوداكان

لبناابعداالصدولهانمفبهالبناافبليطلقأنلهيهونماالعقدبعدااهنحدث

وأماهنلصداقاهنعليهكاوالشنيفارقأنلبنااقبللكلهبهاعندالعقدؤلكولوكاجيمعه

فيليارااأنبتممافالعقدكلدامنكانكرذلفيمايذولموقالجهمنهثبايئكثيرماحفر
وجهمنليعهنبمالنهلقياماااللهكانذارضميتااااملىعلىويلزمرلضرامةاستداأجلكثاليرمن

اعهـترضئمأتهاهيفدسىالذىفأفاهالكقالصأعلموالتلضرروجماوانماهومنالعنة
ولولههياسىمنانباقالعليوهذاشبينهماواليفوقأجليضرسلهانحألعنهافاق

هذالوعلىذفىوالحجقاالعليهبيفماواليفرقأجلاليضرجلهفانهفاععترضاثمحدةواةهي

يهملحدةالوالمالهسةاوالنقبلهباالجاعوطومحجوجيؤجلقالثورفانبىفقهاءاألمصارغيرأ

لمستقبلافىمنههنعذااأجمعستيفاءاالستمتاعابمنزلةالنهااالعتراضبهاحمفعبطليلصداابها
علملتمألىوجيوااأحدعذركلومات

الطالقجامع

أسلممنثقيلرجلقالهسلمليإدملىاللهرسولأبلغنىالانمقشهابابئعنهالكص
اللهنصليوصفدرالشسائرهنقأربعاوفافهنالتقغماسمكحيأسلمعهثزمسوةيكنده

قبعاويفايكلسئسنهنأرأنعمثرنسوةوعندهأسملذىالثقنىسالقابنغيالنأمينهاعليععمملم
هنهنمنشاسكيأنفىرانخوذليقعحىاألوافالالغيرهنامساكولممجلالسائرهن

أنلكلهتحتعاختاقوكذللوكانتلشافىوالليشوامالكلبذلئموويفاصسائرهن

االيمسكأنلهليسأبوحنيفةوقالأعقودنحتلفةحدعقدوافىءفئوبهطوسوشاوأيعهماصختا

ليللدمحوالئوبىاجمظلونهنشامنئمؤوجنهنبيبينموحدفرقعقدوافيؤوجهنظنائلاأل
لسوللواحموهوموضحكحهنصولمبسثمكنليصااللحديشالمتقدمصضاذهبماعلي
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بئوعبيداللهعون01ال
سمعودقعتمةقعمداللهأنعلىوهذامبتىسئلىمأعلمواللهاحدعقدفىجهتيزانهأخالغابىمحأسبابهعن

نممامماكفذطالعفمذالفسادلقاركاانلكنالصمةوطثهىلعروهاعنأنكحثالكفارفاسدة ميعصاربئونفاال
أيالفبلانفضىواالنكاحبطلاالسألمبعدالعقدوأدركهيجقننسالمااذعيممحها

هريروليمولافيوقدقالفيءدخياوهىلمررثماىدفىالمرأهأنتنكحوذلمثسلاالسالمحهاالسألم
اأممرهييقولآلخطاب7دذلثأبدالهمخللمالعدةبعداسألممىبهاودووطئلنىلمجمنقاألشهبوانلنكهايفسغالفاسم

أوقةطوجزقهالهةبنأولمئكبتلاألددنكحمولوأسلمغألجلاقبلسلملمتعقفااشةعليزوجمن
حتىا3زثمينينرلمرنسوةونحدأسلمونسشلةماتقدممنكتاجأحمحووجهكلأشهبوذلك
حاغيرهزوحوتنمخلبهامنهندخلومنعدممعالربعلدامعالثنمنمافيقاخهنقالمنعدلممعتقالحمات

ثمأويطلتهاعنهافايوتاربعاالصعدابهايدخلمانعاببهنلمحدالنهقالنجافياخمساصدافهاينلممنفلهاعدافها
االولزوجهاشكحهاليممىعبدوسمحدبنفقدقالثرةالعمنأربعادلوطلقثلسأعلمواللههنبينذلمثيقممم

عتدهءلىقاخياتكونعءلىوطألقوبالقارلمناحرللىطألقهالثرغيراألربعةالعمنيختارأنال
قالطألفهامنمافبقىفقداليهاالطالجفاذاجةبالىممايععلقاحنقىانكاليقعالطألانذلكجهالمطلقات

السنةذلكوعليمالكالىلهوالسبعلارأنفمداستوعبحنالطألبعتراستوبفاذااختارهازيجة
فيهااللختألفالتىعندناقالهـمععتشهالمجانابنمالكلنصطدقهنبعاثماختارأرإديدكاعبىاالبنسازهن
ممنهالكعنننىوصوسليمانمسعودفيعتبةبنعبداللهبنوعبيدالقهعوفبهطعبدالرحمنوحميدبنالمسصسعهدبن

ؤوجأنهاالحنفبنثابتجهازطلقهاأةهياأيمااظطالمجيقولبنعرلممعتيقوليرهأباهرسمعتيقولالهبخيساا
زيدفيولدلعبدالرحمنأمينكحهازوجهاأويطلقهاثمكلهافجواصكيرهوزوتشثحمخلاحتىزحمئطليقتينأتطليقة
دفدعقالاظطاببئااختألفالالتىناالسنقكنذلكالعالوعلىقايطألفهامافورمنعليعندهفانهاتكونلألول
الرحمنعبدفيدغعبطالميستوعببرررنطأوطلفهازيجيارامرأةكلنمأيماالتعررضىقولشفيها

فجئنهالخطابدبننيفيااعندهاألولفانكحهايأويطدقهاثمفيوخكناهوحاغيزوتنكحلمخحتىقىكهاثمالثألث
اسعافاذاعلعهخلتفاليمتكوناذادجمتطلقففانهاالثاذتزوجهايأنفبلطاقهانطألتهايربدانمنمابئعلى

ءاالطلقةفيهالهاليبقىوجعالولذااافاالهافبلطلفهاطلفتايئفانكانطلقتانعندمكلي

يداادقداداووموصالبيفاووجالىاهألواطامالطلفقياثأماالثألاالالطألقمنالبههدموجالىالنواحدة
ياوالةطلافةاأطلقهاطلقتأوطلفتينبعداناألولياذارجعشالطلقعايئياالطلقيهدمأبوحنيفةوقالالشافى

بكحافعمفعكوالذىنمالصرجعتماليبعدؤوجالطالقعلوطافهانألثاثمجميعموعلىسناتكونفا
هىيتوقالا3اصعبدالرحمنعبدالتمبنالخطابقالفدعانىبدبنبزولدلعبدالرحمنأموجفئأنهاألحنفبنثابت
اييغرجتأاطألقافدوعبداشلهحديدمنواذاقيدانموضوعةليعفاذاسياطفدشلشفجئتهالخطابزيدبنابن

فاألفاقالالطألقهىقالنفلتاذاقككذافعلتدهمحلفواالوالذىأجلسهمافقالطلتها دعبدكصدد

كأردطردقنءافتغيظشأبالذىكمنفأخبرتهفالممةعربطريقتمبنعنديفأدككلبدامنلخرجت
شبالذىصفاخبرتهحتىنفعمىأهددقالفلمتفرفلىالىرجععديئاظوانهالممخرمابطالقذدديسعبدابتموفال

عبماآلكوقالثأذعبداللهنيبالذكطقالسوشأالذىكاخمنميرعليهافأخبرتيومئذفيريطولالزبالللعبنأتيش
واثابطألقىذلكليساألسودنةابركعبادادأهلدألارجععليكمخرمبيرلمالزعبداآلمبناللعرقالففاابن

بالذىكخمنرعلمهاظخبرةأموهويومئذبمةببرالىفيأليمتكلبداللهحتىرنفممىفلمتقوقاللمحاهلدافارجععليكلمنحرم
االسودبابرالهبالىالمحاهالثفارجععليكشحرمرلمبالىفيبداللهلمحفقالفالعرفيعبداللهقالدوبالذشأق
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فالبيأهلىوللنىسخلىوأنعبدالرحمنعبدالتمبنيعافبمانوهوأميرالمدينقأهيلزهرىا

عربمبنبلهعبداأدخاتاسكليكابعلمحتىمرأتىعرااللعبنأخبدهيالمدينقفجهزشصفيةفقدمشا
موضموغةعليمفاذاسياطفدخلتفولهشلفجاءقالمحولمحتىرسىعريوعبدالتمبندعىت

بنعروعبدالتبنلتاعندعبكانمذانالحديشأمعكليقتضىوعبدانحديدمنوقيدان
فلأثديدبالضرجوانازألمواابناوىرولطالاوفوعيمنعلذى51كرااالبهركايقعلزبا

الفئحرةلهأضطىفىمربعشارفقالفيهنولمحاللمالاوكذالخذبعض5كراالشعناوأت

لقاضىفالماعليهفألشئحللمانكانلمكرهايمايئفىلقاسمابناعنعإسىوىروعاهه
زعالكنذيوانهيقدرعلىالحالأنسلمأنيمونذلكنومعنىنالأبوالولدرضىهرمحيهوأميرالمدينها

األحنفبئئابتيثيدالحىهذافيموعلىاليسرذالناليقققأنشروطهمنوليسعنهفبكبداللهأرلجعاهيأمي
ألفايقعضىلطالقامهفغلتكذاكذابكبفعلتصحلفواالوالذىاطلقفقالولهوفصلسخلىيأنعبدالىحفيا

مناليدزهميوالمعروفبيرباخذلكالزنآعروعبدابنمكرهاوفدأفعاصكلبداللهطلفهاانهقالأهلىبايئومينى

وقالالشافىبضالوعبدالعزيزبينثماوعرعباوابنطابىأبىبنوعلىالخطاببنعرفولفقدطشالمدينقنجهزت
علىوالدليلالمسيسعيدبنطحنيروووالشحبىالقىقالبوطألقالمكرهأبوحنعغقيدزمبناللهعبدأةاميصفية

جهةوهنكراهاالواالغالقاغألقفىالطالالانليمهمماالتصلىالنبىكلنهاروهانقولهأدخطغاحستى6عرامي
اذاثبشذلكمسثلةالمجنونيدزمهكطألقلمأوتعهيدزممفاذالملوأفزبهطذاطألقاالمعتىعرفيعبدانتهبعلمعلى
النهذلأليدزمهجملىلرمتينيأوالحنشفىبهاواليهبالطألقماواالقرارايقاععليكرهأفسوافياللهعبددعوتم

باالكراهكاالقراريلزمفلمالطاليتفعنصنىواشىعرسىعريوم
أنبصنمافتاهعليبفاءهيقتضىفجاءنىوقيالىعرفيدعرخكلبدالتئموقولهفصلعنحدئنىفجاءف

بداللهوكتيرهاطلقهافدكانعلمبانبهامعنجائهودلجةولذلحفرطألقاليدزمالمكرهبناللهعبدعنهالك
ثابتعلىتعديهمنكاتلماعبدالرحمنبنيعاقبكبداللهيأمرمأناألسودبنصابربيرالىالىابئعبدسمعتقالدينارأن

أهورالمسالينمنالهصمنمنعلىوهذاهوالواجباليلزهالطألقاليصلجأهوانكاخهيلهوظالالنبىأيهاياعرقرأبنافته
الدينارأبئللهعبدامالئحنصلصوابالموفواللهفويهممنضعيفهميانالنسامفطلقوهنذاطلقما

لذلثماليعنىقالنعدلقبلفطلقوهنالفسااذاطلقمالنبىأيهاياعرقرأبئبحالتهسمعشمالككلقالنعدلقب
يورديريدبداكععهأنصحتملتهنعذلقبلفطلقوهنفولهشطهرمرةصأيخطاقيفيأنيطلقبذلكيعنى
عدخهنلقبلفولهيمعنىالمصحمائفعناالعلىفألتكونالقراعقالتفسرفأماسبيلذلكللىهطهرميص

تعالىفولهمعنىوفريحنيهاتبدأفأنيديىلعدةااتستقبللتىالمدةفعلدايطلقهاطاهراأ
الفىالطالقالمجوزانهوالخألتعتدبهاصالةفىئطلذألنمعنىالننلعدتفطلقوه

االعتدادلمحيملطهرهوالذاشذمنالبذوثبتلطهراالولتنابالطالألمرخاافثبتيضا
مردامحاكاطهرمرةيطانحفىأذلكمعنىهاالنعنوفولهبهالعدةوهوالذصتسعقبلبه

الناآلرحمصالكلمذفةانهانحاوتيلسكحيىفيصكيىوايقكلىالرهذهوفدأنكمرتيحيىفيبكيى
يوفععمرولطالقابهيبتدئألهأصطهرساطهرأصفىفيصطلقةأرلجطلقلسنقكنمهاطألق

المنحواللطهرالثافافىطألايقالطالقذالفيوليسثانيةلطهرطلقةذالاليتبعهافىحدةوا
أن5عندزالصكبوالنهلتعلبالعمومذالتأوللمنوالمجوزوملتعلباااالمرجهتالنمنه

آلكأعلممانعسىطهرفدبطلفى
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عروةبنهئعماماعناأنادلمجعهافبلأتهثماميقاذاطالرجلانمقالكانأبععنىوةبهشامعنماللث
كاناقالانهأبيهممتاذاشارفتىتحا3إطؤمأاهيالىكعمدرجلمرةألطلقهانوذالئالهاكاعدقنقضى

مأتاصاذاطلقالرجلاالطألقدتقعالىاأبدافأترلوالتحلبناكويكأؤألوالتقالثمهاثماراجعهاانقفمالحكلد
تنفضىأنارتبهعهافبلهـيقبمنميوددامنالطألالناسأوتسريمباحساخفاسعقبللجعروتانلفاسماكمي
هيدئالهفئلدالدفاطابهايراجعهاوالصاجقلهخمأتهاهيلرجدكاخيطدقاخايدالديلىبخزثورمالشكيطاقءاأولممغ

راخاكوهنوذمادوالاطقباركلمجارطافأزلالعدةابذلشكواليريدامساكهاكماتطول
اامرأتهالىرجلاووفديرالطألقاألودقىلفىاآليةلقبذلكاللهنعسيعهمففدظلمذايفعلدواومن
انقفمائمثاحعهاارحنيإلكبذاصقألرجعفبعدحافقطعثاطاقةمارجعةتعفبماالطلقتانذلكمنلهليسوانهمنلمرجل
لغيرهمخلأتمنبذاللىوجةيمنعواالرتبهاعلطألقاكاخيستدحمضرروتعالىئبارك

أويكالوالقهالقالئملهصحالمواوروااالسماكمنيقهضيهاعقدالنكاحايىالىوجيةحالحعالىواليعيدط
أبدافانزالللهوالمخلينالى6افيكمأوكاتاستوكاذائطديقاالمرأضالفىمالزوججميعأناآليةذهتعالىفقدرالت
الطالتعادتباركتهاافقفعخكاذا5غبرنكحمنيمنعهاأنلهفيهارجعثوالكانيبهلهلمواحداوأوقاتوؤت
معربرففامساكتانصبرمروفاكاالمحذبقولهالمرادأنيهونويحقملتانهيالرجىالطألقاناآليةومعنى
اباحساتأوئهمسعأعلميريدداللهيمسكهاباحسانأنولهلزوجوهذاىالرالطالقذاحماخسانباأوئسرج

الطألفيالناسفاستقبلوالالىذلولذإشا6شعقعاجميادالرطولاليفعارهاووالمفصودبالزوجيةالمواصلىعلى
يومتذمنكانجديدامنالهلمتماكنانعلهنأويسرحهابمسانالعدةنطويليريدفىواتدخاراقهتمسكوهن
يطلقأولمهممطلقلطافقالثالثة31ايريدوالقاغإرهزوحتنحتىلهذلفألمخلدثابهإةطفانحاجة
طهاعنوحدنمنىالفىاالرتحبعيهوأرعنآليةاحهنهللهااهملتععدياراضراوالتمسكوهنلقعالىوةفصل
نامردطلىالللطبمرراوجعلىاعهايواقألهيمفاذفيسهمديننةكانواانهواعدثماالضراوجهعلىالمأيع

راألولمحنهيفاتناولتماآلبةمسهظلمرففداالضراوجأوقعمطلىاالضرارفندونالمعرو
بياوالحاجظ3يراثمارسئألعنبئاحمانالمسيبوسعيدبئانماالنمصوالتمأعلمالعانيةاآليةماثناولته
كلكهاامساليإليريداالميوهـلىكامابمقاقتليقتلوانصازطالقالسكرانطلقاذافقاالالسكراطألق
العدةعليهانجبلكدطولطابىأدىبنيكلاظطابعربنممىمذهبوحازطلألفالسكراناذاطافؤولهماشعندنا

هناطيفمادهاالفكلوللثمافىوالثوروأبوحنيعقواالوزابمقالعالكلفقهاءوكثراوأفيسهـيربنواوالشعبىلىوا
لكوتوقاذالمزقبواليلزهلىلثابدوااكثرأأوعليلطألقاأحدهايلزمهذلفوالفي

يفعلاردلتعتدواومنععالىممنانصمبماقولهىلىوالدللارىسعيداالبنحيىبيهقوعفاخوربننععن
هحديعطهمنفلذلكظلماللهبالسرفةالقطعالىأمفيوالخألفذالنصميحأصلكممالطألفطاقتلافىوالقصاصبالسرفة

هـلفتلاكفىلفصااوأمافبلىباالجماوهومحجوجخألفيعتدكنوليسالينىاعمانصكنواالما

سعيدارعلماأنبونامافيدورالبذهبلمذلسكراخاأخاهـذطنالتموالذالوليدأيدهأاقاضىاقالىفيفألخألف
السكرانطألفيسنثألعنبلغفيعأمالودالخألفالفتلفيمنهدلذليقتصمايقصدهاصدهههعممايتعهنواجملةمحقل
انالسطلقاذافقاالضربالينهيأمنالحالةهنهاذابلغتطليقفهذااليصهنجلةعقللهواليبعليهأخيغمىادح

بهقتلقتلوانزطألقهطزلةبسكرإنلرليسنلرالنعاالمعتادمنفقرثامكللىاواغاتموالغيرهفتلفصدالىوال
االهيذلكوعلىمالكقالعايهبهزى4معاخلبمكلىجمنرتغييرالعقلنمايتغيراواجملةلعقليذهبالذىلجنوخاا

عندناعليهوالغيركسافىمنأكىهنموالرممطألقاقتصحداالكاءلماانعلخولوعلملسفعصاحيا
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وهواليدزمسثيئلعتبيهافىفقدقاالصبغ5أوغيربطالقحلفلسيكرانثماستىمنوأمافرع
فألذلمنهفأصابمابلغالدواءوالعألجيجهعلينجصدشربهوس5الكلىبدخيولمبهرسام

صاحبهمجعلولعقلايذهبلسيكراناشربانذلكومعنىلخروليسكئسارساعليهشئ

صحثملمرضامنعقلىذهبوفدولوطلقاليدزمهمنيانهيطلفىلمريضالفىوقالقلمبرسمكا
وتشعبالمعاصىاالجتراءعليوسناهاظرفلتذبسكرهوأماشاربولميلزههفاناكرذلحلف

أخالحدودبنافىاأيختلولموالحدودلقماصابهعطزمهاذلمزاامنراهعاالها
كطيتهقلمسدلهبقواوالنكحوالبيعفيصكتقكاكانواليمبقروأمامالميتعلقتلزملطالقا

ننعفيامالمالكذلوهوظاهرقولمنشئصبهوزألسحنوقالبالدينوهفرابنتموااوانكح
يلزمهظسفيانهسكرهحالالهأحوأفلماالنهتىلووجوغيرهلبيعشئمجوزعلياص

ووجهوالحدودلطالقالزمةحقوقذهاسحنونووجمفوللسفيهاكاليدزمذلكمنشن

فىأفعالهسايلزهفانهلفماصابهليهلميزمامجباومعممنعليهعجوراليممىمنأنناقعبئافول
لهعالىكنفيعفاليبهوزعليهالرجموعلهمنهانماالمصنوفقدقاوأماوصيتهكالصاحى
ووصيتهبالععقوصيتقلزههفقالبالعشىسمنونرجعثمفهوالزمالمبتلكالعققالرجوع
تجوزأنأحرىفالسكرانوصيتهمانبهوزوالسفيهمياهنحاالأسوأواليهونلتوم
لمسيباسعيدبغانبلغهنهماالضلسفيهاواللصبىااليلزمالنهلبيعايلزميانمالموعيته

أهلكتذالدقالعالوعلىبينهمافرقمرأتاعلىماينفقلرجلمجدالمذااكيقول

لهاعليشفقةانبيفهمايقتضىفرقامرألهعلىماينفقسبهدالرجلاذالمفؤلهالشببلدناالعلم
نورئمالمولودلهكلىتعالىفولهذلكفىواالصلنكحهامةالستداسضقافهابلقاالزه

والمقاالستمعاعاستدامقابلةفىلنففةاأمناممنماقطجهقالمعنئومنبالمعروفنكسؤ
جاشقسققوارلنففقمنافتمايسكرمنذفىأحدهاأبواببعةأرهذافؤلوفيخأل

قدرلشفىلثالباساأونشوزحواباقطألقلنفقضنابهفمايسقطنىلثاالبابوااالفواجعليحن
ذلثباالعسارعنلخيارجمبمنفماالرابعلبابواقاوصفلنفقةا

األزواجعنعليوتسقجاتوالىمنلنفقةايسقذكرهنفيالوللبالمجاا
وذلكنشرزبلهامنولىممنالروجيقبيهمابافيةمتاالحرضادهـلزوجتهاطوجالىلىلنففقاتجب

وتكولبالغاوجلىاوهوأنيهوناالسفتاعأهلمنالناجميعابهالدخولالىاأودبهادخلاذا

ممننمأيبلغلمكنوجالرفاتكانيبلغلميانطؤهانويسعمعبكثلهاكنهى
اللطوجخىوأحدقوليهارذلفىاعتبؤكلملشافكلفىوطؤهالصغرهافألنفقظاخألفايمنال

اذاذاهسثلةلبائنةلنفقةكالمطلققاامنالعوضئسققفلممنهااالستمتاصكيرمعأت
آثاهااالماالتففساجمطاللقوبتعالىمسرافألتلرمففقةفانكانموسصاوكالى

ذلكوجاعسارموالنفسهاأنفقتمملىبثايتبعلمذلكبعدأيسرفانبعفسريسرالتاشمعل
أرادموسراقفانمسئلةأيسرافافأليلزههبمالهممايتعلقوجمماالربذهةانماليععلق

بوهومزلموافياقالهحميألأوأقاملنفققبقدرذلكاهناالفوضعقدرسفرهالسفرنظرالى
انجهاالولوجمالقولبالنفقةحيللهاعليهليسالماجشونبناحبيبمنبناوقالالقاسما

نجهةمنلنفقتقدرممايرىامنأزجمئركعليفكانجهتهلنفقضناقعذرعلهامخصيلاذاعكاب
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ائاويوجنمهداافبلأجأللحلىيقتضىسفرايريدالدينمليهكللذفره

مسئلةمعهاكالحاضرالمقبمبهاتوئقةوجاكلىمجفلموجةنفققزهذهاالثانىلقولهاوو
3ليهاربرعسهاعلىتنفقفاليخاوأنفقةااووجةجتموهـاواحعاذاشكاالروجي

االأنفقعهاليههامابذلدفعفاقرزوجهاقدمصمنفسهالىفاخأنفقالسلطانلىذللشاخأوقى
فألسخاوانذلكمانعهافىذلواالرائدعلىبمنعأنفلهمئلهعلىلمثلهاكثرممايفرضأأنيهو
دشمدانلبهااأوصلانهدىامدخيبتمفانخمعسراوانأنفقتهليهاهاافأوصلاتدى

محلهاذالهلعلىوانكانأشهدتلهأشههاومانفقةمنبيتهخماقىلظاهراااللقولقوله

سملقاابنامحدعنوكتابلعتبيةاففىوصلتولبعشهاأولنفقةاخلفنهازعمقدفدااراوج
االمامنأميوالذاشقضالحكليفىيتقدلمانهذلكوجهوعلحاضرويصدوجالركل

وانكانتسمثلةالشنهادذاليؤثرفىلمامحمنيشفصتهاصفاالعرنفمسهاكلليبالنفا
أصبغوقالهرفعشذلكيوممنااللفولااالقايممبنافقدقالمالحهناملىرفعشذلئما

نفاقااللهاهاالكائاحطلهولمأمرهونظرفىلحامالىارفعذلمسااذلكووجلهالحمبم3رو
قالكنشمعسرافائلةسفيمقوااللفولفكافماتنفقليدلهااارتبهلترجعئفسهاعلى
لحمامدةبماكاتبعتهقدهاذااانهسملفاابنامحدعوىفقدرمكلىفيأئتطالمدشاتفي

ومعنىأوموسرالقدوماهعسراوقشاأوالحموقتسواءكانفيسعسراكانماسقطلهاموسرا
وفىموسيسقطهاعناوالالنففقمعسرايلزمأنبهوزلهالالنهالحامذاتضمنمحمذال

انانهالملمبذالهداالولجسفدالالقىجعأندوأراهأهاللصاننهاحبيببناكتاب
الحمهذالشهرفأليؤئرعلىيذكراولعوهاويورخمثلهمناعلينفقشثلهمليافقدنرضتطان
فىعأعلملتواعأللنفقمبهكمهيدهلةزااوفييسرعسرأوفىالهمخقممأللبشكندممناالفي

لةالحالمعتبراانسملقاافيامحدعففىكتابأمرهجهلاماتقدمفعلىيسرهظذاثبشكلسرمأو

ذلكفىيصدقلموسرافدموانفمايدععاالعتبارفهوهصمقمعسرافدمفانعليهايقدملتىا
خرجمعسصافهوعلهافانخرجلتىاالحالةانعكلىلماجشونافياحبيجنبناوروىببينةاال

يقيمحىليسارافهوعلىعليهاخرجالةأىعلىلميعلمذلوانفيوعلىخهـرجموسراذلوانعلى
افيقولوجالبينةالمرأةوعليفولهالقولاقافيكنانقوسنونالعتبيتكنوفىبينقباالعسارال

يسارلميهنعليشاذاالحملتميومحااتعترالمجبالتىالةالحاعليهاهىتدملتىالةلحااأقاسما
بناتىلووجهعليهالحميوماثابتقلهالاالولىالحالةذلفهذهفبلأحوالهعليمخملكا

بنكنانةافولوجونهاخروجميباناحتىاستصماليهاصبهبفارالتىالحالةانالماجشون
مةبالذواليععليثبعتسمافيمااللعدماألملوامجالفاليعتبروتنتقليغتلاألحواا

كانفانأوأحدهمانناعبديفانبعدهلبناءأواذلقبليسواءكانيئاذاكاناصوهذافصل

قالمالكلحرةوجتماعلىينفقألعبدعليهاانلموازالخألافيافقدقالصيجترةالعبدله
محذامناوجهذلثوسيلهعليمالنفققباذناختشترطالىوأحبلقانفأويقالله

فانمسئلةلعبدابمالحقهلسيدلتعلقانمايستأذوالعبدكالصداقاوجلىالىوجيقفدزمشا
وىروسعدهالعلىألهةوجتمالنفققكلعبدااعقانااجقاهقففىدوانتأوكانلكلبدينبم

وجهازحبؤتانخاألمةماالالموازعنعليموذكرافيتعئمرطأالاالنفقطامالكأشهبكن
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عقداذلئحكلليمفىمترطتأاالالعندأهلهافألنفقنتواناوكسونفقتهالعبديعليهلحرأواا

الجملنفقةااقالثمانفقهاكسوفعليهخاصهبالميلثبيندهنتانأيضاقالحئملنا

هماالنكانهوهبكلبناوىرولقاسمابناارجعملمهاواأوعندأعندهتليتكانت
عنلماجشونابناعنحبيببناقاللهالمهافاونفقةأيهافىيأتهـانكانلنففةاتيعفعليهد

فياليهيرساوهاأنكليهمليماضعهايشزطاحتىدبموعندأعلهاعلىاوكسؤاألمةنفقةهالك
لليلةاكتعندهمأؤركهالليلةاققالثافىردهاواعليهرههاواليلىونفققلداليالبعأرص
حأهلهاحيثىلمحيثكانتلنففقاأصبغوقالالزمقلهليالبعأرولعآلمنصيوهافنفقة

العهضمهايشترطكانواحتى

باصأونشوزطألقمنلنفقةابهفماتسقطلىلثاالبابا

نهيرأعوضمنوجموقعبأىاالستمتاعيمنعالنهلباقافالطألقالىوجعنالذفقةمايسقطأها
لنوانالتمتعالىلقولوجيةالىأجلالمنلحلاأجلزاالنفقفاثامألوانكانتدعوض

أبومحدضىلقااقالفقدلنائمزاوأمامسئلةحملهنيضعنحتىفأنفقواعلهنحملأوالت

الموازفيمحدفيبقفقمقالالمغاروأماألعراقيونطذاشيوخناومملىلناثزخألفاللحمالنفتثة
ماللطاقالترجععليهاحتىينفقأنبىيأوقىجعأنوتأبمنزلهمنفمرجيغعبزوجهاالمرأة
أوتنشزعناأليامتونجسالىزوجهامنتههربلمرأةافىأبيهعنسحنونمابئوروعابذلدضهاتبا

اضىاقاليدهسنفقتمكلىكالبداآلبقلنفقةافلهافيهعضةلفعلؤاصدافةبالنفقةفتطلب

لمنجبلتمكمناعدمافاذهلكهوقداالسألئاعمنقكايئابلةمقافىينفئكلةاانأبومحدووجمذل
كانكتىاالستباحةبلةمقافىالنفقةانلىلثاالقولاووجهالبعاعاتفىوالماثونكافنلنفقا

لعبدباالباقانفقةكاالتسقطلنكحابكنعلوالتسقطدبلىمقافىلنفقةاصاوجتهبااالسعمتاع

أعلمللهوا
وصفتهاقدرالنففةفىالئافهالباب

بناايسرقاللعسروابقدرااكوحمةنفقهافحبيببنلموازوافيدافقدرووصففالنففةفأمافدرا

ويفرضالمرضعكغيرهاوليسقالعالكغالءالسعريراوفدرهقدرهامنويىاىالفاسعم
نهامقدرهافولهفىفىشاخألفاالبمقحرةلنفقةاوليستمسئلةرضاعهافىبهاهايقومإلرضع
رهدرلدلييسليالمعمكلىهدونمالمتوسطلىومرهداقالمقفعلىضاالىوجحالةمعتبر

جهةمنبالمعروفوولدكيهفيكلمحدعاعتعخضلهندبنتقالانهوسملقألعديهاعمصلىاروىشذ
غنىصاللغنىالأيضاطلفضالمتوسطالطلغنىالضالففاذنحتلفةلناساأحوالانكألمها

أعلموالتكالمهرالهاصحاأنيعتبرافوجبوالندققئعلقلهاحقالىوجةالنلغنىافىآخردؤله
وهومدبومصوانمدبمدميلرأةيفرضمالكزعنلمواابناذلفقدروىذائبت1فرع
فاسضسنهاروصالفرضلىسععيلابنمشاتحنذمهاحبيبفياوقالوسلمعليهللهاصلىلنبىابهـدوثلث

قوتاضهنااللجغوسمعليهلتاصلىيلتمداالقسلهاقواتالمأغاعذاأذلكووجهمالث
حبيبوفيابنقاليباتثألشوالىهدعفالشهرويبتالهافىيفرضسمالفابناقالأعلميالت

الشهروسطافيالقفيزالقرطبىوأرىقالوسلمكلليهالتلىلنبىبمدامداوعشرولقاثنانالويمات
ونصفاالويبتايئانمافرضالقاسمبئاالنذكأنيمونفحتهلمدابعونوأربعةيعأرعندناو
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وقدقالالقنهيزباالندلسحبيببنواضارماعيثسعراوأوسعأرخصبمصروهحاالثألثالى
بمدالنبىمداوانقالمالكلقرطبىيزالنحواباألمصاروذلكاشبعامنوسطويبهايئامماالت
ممالناساالديراتأئيراذلكلبادفىافىنفبينمعثمنبالمدينقلوسطكاهموسلمآلاصلى

ذللالجحآلفاقاأءلواتالمدينةارطلفلوألىنموضيقهااألقواتسعةعادخهمعلييححاون
لفاوعادتهمحكملفسكلبهنضرذلكالالدينةالشأولأقواعلىآلفاقاأثلولوقصرنسابهم
زيدعليذلثكزمينأسعتهكانتوانيدمحلميهلسعقزالههنانعنلقاسماابنقالفوتهمن
ختلفوبهكالعيشلبرفاألقلالعيشاكاذاواوازلمابناونففقاقالاظادمذلحىكفرمنأ

فىويبتانبمصرعليهفيفرضبكصيقلوبيديهيعمللرجلاذلفيكوفىلناساأحوال

ذلكداويضملقوتاأصلناسشآلمصرلأأقواتأفلمنذلكاندلشهرفأشاراا

علىواليفرضثوسوخلسسلوحبيبابنقالازيتوالماءواطبواطوالخباليزالطحيغدرهم
ومخوهوالصبرةاالفاحبيبواليفرضبناقالبعدالمرةالمرةولكنليلةالحمصلسعقااأهل

البدمنوجوهذهاأعماذالشاحايريدواللهلغناهمافعرهماواليزادءصههذامنوالينقص
لفاسمابناماقالههعادمحهـفىلنقصوابلددادوقعتواناالتليهاتاواليفافباالنةابماستيعا

حبيبابنوقالرأسهاودهشثوصراجهالذلحناءلمشطويفماؤالموازفقالبناوقدفسرذلك

يريدقدرهمنبقدرهدعدمهلموسريزاانلمعسرااللوسروالذاوزلمواابناجهالرأسهاوسادهن

ناساذألحوالفىوتخعلفبألكاتعيمثىفاألؤلالعسرببناانفانصفالاألشياءمقاديرهذهفى

فىالملىءبدرهمالحمءلىاومنربعالخلومنربعيشنصاالشهرمنفىلهاحبيبابنقال
هالكأشهبحنوىوركهرهووخبزوطحنثوبوغسلممامناصرفيفىأوثالثةلجعقودرهمانا

دفلكهوالذمحيؤكللقمحاوانكانفنللىمموهفدألناساعرفانالسعمهايأرادأان
أللعزلغألءالسعرحتىوحممالفملقالايلدأوذلكأهاتصرقهلثاؤممهذالزصش4لمه

بمنتتى71
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قثوبتهاماوعنمثدبالبنائخكلانكانشحىحبيبفيافقدقاليفرلقمالغطاههاالوطاوأما

انمايفرضأصبخقالوسائدهااففهاووميبسطياوبأزرهامعهاينتفعأنعليعولهفهافألشئصدا
صداقهافيطنأولىلشورةالعمروخلقتاطالحبيبفانبناقالمعهااالوالشئالشورةذللتى
ولبدزارولحافومرفققوافراشااليفرضلشتاواذلللمعمنلوسبدفعليماماتتشوو
اينكروذريرعليهواالفالنهيرذكلبراغعشأوفأرأاليهمحتاجبموضعمربرانبهنللشتاءي
طونكابرأوحلفاءحبيجكلليحصيرقبناقاليذكرهإقبدفلماالمثلىالقاسمبئاالموازعن

لىذلفثمنوينقصالجودةافيزادفيفيكسؤاألصلهذاانممهذلكومعنىالفواشمخت

دهنوعليهحبيبابئاقالوأسهاصوعليعكارالموابناقالمسئلةأعلموالتقدرصالهاوعاله
والامباغعليعنضوغوالليسالقاسمبناالموازعنابئوروىومحلرأساوشرامحناءعشط

الطيبعليهوليسلرأسهاالحناءوهبطاابنعنحيىبئمجيىوروىالمكحلةوالالمشط
ومعنىابتشسالوليدرضىأالفاضىقاليميشاءأاالالرجاليئليدينوخضابواكعفرا

ببصومنالذمحيضترهـكهايلوكالكحليبزكهااالهاتسشفرينقاذعليصنليسذلئندمحأنه
ويمزقهالشعرعتادصفسمدالمنذلكتركالنذلكعتادالمنوالدمنالذعبالحنالمشطوايعتاده

يلزههلكحلياالقوالنافتفعنسبئلكحلياينفولملمكحلىمماهوااافاسمبناوالفكلففى
اذابهاإفرعغتشطالىاآللةوالحناءدوننالممنماغتشطهذايدزموعلىلمكحلىادو
حتاجالتهذلدكانهابيادياخذجمهذءاألشياءأوبأنحيرالحامانحببفيالفقدقالثبش
عندلكنكابشفأاقجتهابهتهدفىأنكاصكحتاجحضرتاناصفامفىصأناكاالمام
وألذهـيقصدالنليهذالفىاالختياوكانبهأخذلحالىاوصوالوالوأبينخناعديموأفرأسهل

ابنعليهلهايفرضولمفرعوأيسرعلعهلهممنأوجهلمصأىايصلأفلهذاللعدافىا
منهميرهابيوعليهايكبرىمنلناسافنجدتهمنلسلطاقالبفدرمايرىخؤاأبيهنوس

وووجابقكلليلفاأبراخأصبفقدقاللمرأةاولدتادوامسعلىآبئممهرشهرابهمعقونهمجم
األلصانكانشالماقدلككولدفااوانكانتفذالعكليهاالمرأةفعةاكالموازانكانتبنإ

التستبلصكلنهالتىالمونامناالحبصبئاهـقولاألظللهاالوليدأيدأضىلقااقالبيهما
بهبكلليمفلدفبانلكبمنفعقلىتنفردلمرأةوالكمموةواننفقاوجبشكلعهداالزوجيقنهالبا
للحاملالمنفعةهعظمكانوانلحلابسببمللحااعلىولذلينفقأولىبمنفعتهلمرأةوالتنفردا
الاروجمممايلزمتنحيوالتىاالمؤنامنحبيبوذالبناقالهلطيباوالمةأبرالحجالعلعوليس

تستبدعنهامماكانتلماكهةالغالمتدزموالشراسولذددكالطعامالمعتادةالمؤتستبدمنمحن
لحالهانفسهـاالتخدمكننتانحماخدااعليهسمعلةلهاستعمااعنؤستغنىالمومن

والطبخالعجنهىالباطنةوالخدمةليقاشنفىالباطنةاظدمةعليهامنوجهاوليسوغتى
أهلنشعنكاوانيخدموعايمأنممهالبيتمعهاوعلكانالماءاذاوستىفرشواللكنسوا
وأمااطنةامةلخطااصخدمهاأناروجعليادمافليسىترصدافهاهائشفيولضىلضعةا

مالممثلهاالحاليفيأنهاالاووجمدعاكاانتطوعأناالسكعالذلكلديهالهنجفليسالغزلوا

عليهفليسوجمعسراارانكانالخدمفىهم4نسااليمتهنولذيناالالرأشرفمنيهن
يةاوالخدمةذالووجكالدنيةالباطنةالخدمةكلهاةروروشرفااوانكانمشقاخدا
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القدرهكلىصارلحالواللهلمزاالنأولىذلكفىوجلىاالعتباروااألحوالمندلمعتااعلى

فأللاطارفيعكاطوشريفاساقطقوانفالخدمةالحالذالعتبارفانكانارفيالنساءفي
ففيراكانياندمةاتفلهاغناهشرفهامعهذافىخنياروىوكاكذلكبهنلموانخدمصكايا

صبغلماجشوخوابناعنحبيببناممهذلككرمعتىاذعاالظدمةاوكانتاشئينفعهالم
أنفقماعلىوالاليهاخادماأدقعأناقالوانضادمهاعلىاالنفاقالخدمةمنيدزمهوالذىمسععلة
عنالموازبن51ريانجدمهلموانعليينفقأنيلزمواالصخادمهافذالالهىقىضضادمهاولم

ازالتهاافييضرأعلهاالفليسلحاأرحاضاداالوخدمةأطوعضادمهاانلكووجضمالك
ايخدأنلىمهصحملوصالهياحدةنلهاالتكفيهاضادمكاناذامسثلىبدالهابغيرهاعنهاوا

أنالمعنىجهةومنبالمعروفوعاشروهنتعالىلقواوالشافىحنيفةألبمثلهاخألفاخدمة

جمدمهلزوجالزمةنثفجمهماذلكالهمايلعقأنليهامعااكوجةمختاجلثانيقخدمةاخممة
االولدملخاا

ذلكباالعسارعنرللزوجةالخيالنصجبفمابعالرالبابا
عليهتطلقأبينزوجةالخعارايوجبوالمؤنةسةبالنصاالعسارانرحممالتهمذطبحالك

يالدليلبذلكتهامرابينبينموأبوحنيفاليفرقوقاللشافىاقالبهوبألنفقةهعهتقمأنبايئو
الينكاكازالتهتأشالتجمهاللوعسارفالنفقةبهلدتسقهذافىعانمانقولهعلى

لملاطذاتالمرأةتكونأنمثلذاهيننميهدأداقوتهاغيربكثلأعهمروامسعلة

كسوةمجداالالحنيوجاكفاعدملعيشاغليظطناولاثلثياباخشنالتابسكنلشرفوا

الععبعةفىلقاعمابناعنيحيىوىردوميرماأوساشكبثمعيرأاقحضادمهامنفوتدنيقوقؤالدو
وهومخالخبزمجدااللمانحبيببناوقاللشعبرااالوغنبهمفقلبلدالينفقربوبينهمااليفرق

أوكانشنيةبينهمافرفيلمالكتانغليظمالهنقالووواحىولوبثوبادكلوروهايوار

كايوجبذلكافليسأفواهنليسقؤداينفقأنلىارلعسرهاضعطذااانهوجمذاقوفقيرة

كلدمفامسثلىاصبهدفوتامعتادلماذيارااظوانمايبهباالمعتادواجدلقوتالخيارالنهلها
حبيبكلنبنواطلينهياريفرقوهببناوجداآلخرفقدقالولصوةأوالنففةايناألميأحد

وانسمئلةوجيةالىاالبحقبمايلزممعسمرانهوجاللكوطلبتهذالنمالومعنى

انراختصاالمهرأكاذلثوجواظيارببعضفلهاسحنوريأوئالالبناءفبلأعسربالصداق

طونفبأنبالنفقباالعساراظيارلهاأنرثبشوتقرنملبضعاعوضالنهالنفقةمنكاحبالن
فرقةرتهاختبالنفففواأعسراثبذلفانذ1مسئلةبالمهرأولمحوأحمرىباالعسارالخيار

االممالنأليوجللهلميطمعانبغأقاللشهرينوالشهرايوجلمالكمنمطرفقدريى
الثألئةةيراليساألياموقعلالشهريؤجلأبومحمدفيللقافىاوقالينلشهراالشيراليبلغ

لنفققاالافيأجلضرباندوطكلمتانمقالهالكحبيعكنبناواهاروايةالرونحوهاوهذه
لممجدوصويستألمحلنبناوقالمالكوقالهلشهرافيابنامحمدوفوألقالاليسيرةاأليل

لنففقعاالزااصايرجولهذىافيؤجلاعاطمناالجتهادفدرمممكلىوهذينشهرلكسوةا
ةاألشيابعضوعدمكئيراراضراامالمبضرذلبالمرأةصاهالرفيهيضعلمناليرجرمألمنيؤجل

نفققدونامالدواجدنجكنبهاببئعنالحمنبنائيلمابومحوفلربعضعدممنأجيئ



زوجياعفاالمتوفيعد

سالةأعنفيسبنا

السئلألرحمنعبدابنا
ىوأعباكطبنعبدالله

الحاملالمرأةعنايرههر

فقالزوجهاكلهايتو

ناالجاشو3عباسبنا

ولدتذاابوهريرةأوقالي

بوسالةأحلشفدخلففد

سالةأمعليعبدالرحمنبنا

التمكليهصلىالنبىزوج

ذلدعتفسالهاوسلم
بيعةششولدسدأملتفقا
زوجهابعدوناةماليةاال

شهرظطبهاوجالنبنم

واآلصعرشابااحممم

العنمابالىلحظتل

بعدلممخليالشيخففا

اذارصايالشأطلهاغيباو

بهااشيؤووهءأهاال

لياللهرسولفجاش

فدفقالوسلمليهالت
شئتمنحالشنانحى

عنمالكعنححدثنى

نهعرأبنللهاعبدعننلفع
يتوفيالمرأةعنسئل

املوهىعنهازوجها

ممراذبنعبداللهففال

فقدحلتحماالوضعث

رالنصاامنمرجلفأخبر

عربئأنعندهقح

لووضعثولاظطاب

لمسربرعلىوزوتجها

بندلحلتيهئى

سعيدبنبهعبدرمالمشنعنيكيىحدئتىامصامألكانثازايا

جمزعنوانأصبغجمبمكنبناقالتينأيفماوقالمشينثألالصداقفييوجلالصداق
ذاااوحذهسئلةأعسلمللهواهاتقدمعمكوهذالصدااأجلفىلهيوسعلملصداقوالنفقةا

فالالناسيتكففبانعسائلعرفتتكونأناالمحتاجبانهعالمةأوزوجتهالغنىزوجتصكلي
النفققسلىفقيرالمجحرىانهأوعالتهالكعنحمبيبابنقالمالكالموازعنبن51ارحجطال

معرففاعليفقدأقدمتانهاراضيقبعيبوجمذلمثأبومحدولقاضىاقالاالفألقولالنساءلنهقره

ردشالفرققفهىعلذاحمامسئلةبهعيميعالهـفألردلهبهالسلعةاكترىبحاال
أصلرجعيةنتفوجبالررنفرواللعوضكانتواللطالقااعدةلستلىلبناها

دةافىأيسرفاموقوفةدجعيةارصبهغإيتفان5ربيساةقوجعقصعتبرولمواعالمألقذال
اعلموالعدةبانقضاءامنبانتجعقوابطلتالعدةانقضتييسرحتىلمنعوجعتم

امالكافتذااوجهازعنهاالمتوفىعدة

بنعبداسثلطقالأحمنعبدانسلبىأعنفيسسعيدبنبنبهعبدرللشكلص
أوهريرةوقالجليناألعباس3بناوحهافقالزعنهايتوفىالحاملالمرأةثنيروأبوهرعباس

فسألهاوسلمكديهاعلىلنياوجسالقزأتمعلىلرحمنعبدابنأبوسلمةفدخلشفقدحلتولداذا

أحدهمالخطبهارجالنشهربنصفوجهازميقبعدوفاةاألساسبيعةولدتسلمةلشأئمففاذلعن
أنأهلها4صاذااجاورغيباأهلهابعدلممخلىلشيخافقاللشاباالىلحظتواآلخركهلشاب
نافعكاماشئتمننكحىتدحلشنافقالوسلمكايهاصلىللهارسولصحاعبهايوفى
وضعتاذعوابنالتعبدفقالملحاوهىوجهاعفاذيضوفىلمرأةاعسئلعرأنبنعبدالتعن
ؤجهازوضعشولوجقاللخطاابنعرأنعندهنراألنصامنمرجلافقدحلشفأخبرحما

دونبرأيهماالحاهلفىعباسبنكبداآلريرةألمجقولشلبعدلحلتيدفئسربرعلي
يهنلمفمالقياسبالقولبالرأصهااالجماععلىليلدأحدأبوسلمقوالسلهقوالأمولمتناكرعليهمانص

سلمةأمبختحابهكاالفيسلمةأمطأظهزلهلذالنصاريرةندألمجولوكانصفهعندهم
عنعباسبنعبداللهلرجحيرةأبوهربهولواحغبالنصاحقاجهمنىيبدؤكانولمحااالثم

انهعباسبناولذلروعكنالنصردعليهالوالمراجعةنأمسئمعارضهتهكافتعوقىكنحال

قالبوبالوضعتحلملالحااألسلميقانلحاوثبفشاسبيعةوهىديشسبيعةقولالىارجع
أببنتىنوكطودرعفهدرجعوعباسبناعناالمماروىخألفايخهوالشلمإرلألهـلء

يقولعليامسعودأنبنابلغقالوسرعنلعمحىأباعناألعحثى5رواالتمكلنهطالرضى
دالذخالعنتماشاءمسعودمنبنافقالوجهاروعنهازالمتالحامليعنىألزاألجلينهى

والذينلبقرةانزلشبعدالفىحملهنيضعنأأجلهناألحمالوأوالتلقصرىالنساءاسوره

آليةلحديشوابينوليسبعقأشيروعمثرأربأنفسهنبصنواصايرأزوبذرومنمسوفون
كهثرلمأشهربعةأركئرمنأبهاستمرالحلاابدليلمجاملليسمنلمرادبأليةاألتنا

وهومنملالحاحمتفمنوالحديتمللحاامآليفعفمنابعقاشهروعمثربأرالعدةتنقص
فتيمهافيخولةبقكانتمتشسعدسبيعقاألسلهيةالوسلمليلتاصلىفبىاب20خرماحم
سووةفيلتىااأليةاألنزلتصهولذالئقالةاععنىفذهباسمعوتجناوأماعباعلودفيحجقا



بليالبعدوفاقوجهانفستماليهسمبيعقاالأن5تمأخبرثابخرلمسووبناأبينعنبمروةهشاملمنعماوحدئنى
عنمالكعنوحدئنىشئتهنفانكمحى9كقدحالتوسلملياتاصلىالتلهارسولفقال

للهممانسهيدعمحايجيىيمنمانمنميتوفووالذينلبقرةافيلتىبعدانحماأخيضعنأجلهناألحماللقععرصوأوالت01لنساا
رفيرأباسرةاسأصرلبيأللقتفيهذلكفيالقولدمناوأربعقأشهروعثرابانفسهنحايتربهنواوخاذويفر

اختلفاعوفبئالىحمنوأحمأعلمابناواللهأ
هديواةسالمرأةفيفكاخاالهيذلكفىالعلمندعالمنأخيكوخرجاولسكفلئأمسالقكنأبوسؤالقصل
أبوسالةفقالزوجهابايالوسمكلديالتصلىالنبىأنمشهرجهابنمرفاهبعدسبيعقاألساليئدلدانأخبرتههاظنعلى
61دفيمامتو411حألتستيحاضهاقدلخبالوالدةايعحلمالتاخبرصلىشئتنلهافدحالتفانكحىظل

قالالرزواجرحاتذبهامنيوفىهأيعنالعبدإلحاجبغاسمبعكلفيلالسنابلشوأمامارجامأبشانكاعن
إدناالآضعماساقاجبارهاعلىفهمايملكواالالرغبقفيهالىيصرفوارغبقاعناممامعناهاذافدموافاأهلهاعنغا
هاعلملتلواذمق5يدالقىما

أنافقال5أبوهرفجااذااوالديريدانبالدلحلتيدفننلووضععشوزوجهالمالتحررضىوفولفصل
أباطلضيعنىأخىابنحبعدوفاتهاوالدوانماترامدةمضىذلكفقدفاشواليراعيمفنانولوقبلكانشبعدوفانه

عبديباسلىفبعثواسسبيعآالساليةأت5برأضأنهكرمةفيالمسورنأبيعنوةعرفيهشاممالمنص
أمالىعباسبئاللهشئثمندانححىلتقدحطيرسلمالتلمارسويالتصلىففالزيجهابليالنفسشبعدوفاة

صلىالنبىزوجسالةعوفبئرالىحمنبناباسالةعباسبنعبداللهيسارأنسليمانسعيدعنفيصحيىمالكلن
يسالماوسلمعليهإدتهزولجللىبطنهاففدحلشأبوسلقافاوضمافيفقالوجهابليالبعدوفاضتنفسالمرأةاختلفافي

مظخرمذلشفجامعقيبامولىكرفبعثواأباسالةيعنىأخىافقاالنامعفجاءأبوهريرةعباكماخراألجلينابئوقال
سبيعةولدتاتقااأأخهافأخبرهممذلئفجااالعنيسألييسلمالتمعليالنبىسلقزوجادأمعباسبئعبدالله

زوجهاثاةبرهداالساليةفقالوسلمديالتلىاسولزوجهابليالفذكرشؤللظلدشسبيعقاالسلممقبعدوفاةقالشو
بليالفذكرشذللرسولفولهعندناالشالعلمليثأهلفيللمالذىاالميقالمالوحذاشثتمنفدحالشفانكحى

وسمعديهاقهلىعاشوانوالدتحدشبمامالولدواحدافانكانايريدانقضوالدبيافقدحضاذاوضهعممافي

فابخحىايتاقداالوفاةالعدقفىأشهبوتنقضىقاللثاقااالبوضععلتهالمتنقضاأحدهفولدتتوأمينكن
مالكقالشئتمنمنالمرأألقتوهاالمدونةوقالهالفىبمكلدةفألتنقضىالمجتمعالدموأماالعدققمالمفمغةبوضع
يزللماذىالالهياسشألفهذاوليسولدأماالمةبهعونولعدةابهولدفانتنففىانلستيقنكلدقتأوشئمفمغثأ
عندنااأحلعلهانهصايعلمأوغيرحيضمناالرصامتقذفنلعادغابرلالذىلسائلاالدمبهأرادأشمهبألنهقول

وجهايازالمموفيقامصفةعلىهوجمتمعبلسائلبدمليستافاالرحمة5برابهالعدقتقعاوأماولدانهيعلمبولدأوالليس
بتهاحتىمخلفياولدابهايعلم

مالكعنمجيىحدننىمخلبيقاحتىوجهافىعنهازالمتوفىهقامجم

لممكحمتهسعيدكعالفريعةأنجمرةبنزينببنتكعبعتعنجمرةكعبفياسقسعيدبئمالطنص
وسلمكاياالتمصلىرسولانيتاصاهأارأخشالمجسعيداظدرصأخيىسنابئبنعالك

بنعببنزدأبالطرفكانواذااألقواحنيعحللطاسفيجهاخيزوخدرقفانلنىلمحاهلهافياقىحعأنتسأله
بنتيصةلفراأنعجرة

أهلهاالىنرجعأنتسمألهوسلمكلليالقصلىاللهرسولالىتاماءأارصأخبرداسعيدأخشأبوهاسنانبنمالك
ابطرفكااذاحتىأبقواطلبأعبدلفيزوجيافيفاخمرةبىفي



فقتاوهلحقهملقدوه
اللهرسولفسالتقالت

أنوسلمعليهاللهصلي

بنىفيدأالىأرجع
لمؤوجىفانخدرة

يملكهسمكنفييتركنى
لرسولنفقتتالشنفاوال

وسمليالتمصليالله

فانصرفشحتىقالتنعم
الحجرهفىاذاكنف

ىصلانتهرسولناداف

أوأمربىوسمعلبهالله
كمففقاللهفنوديت
الفصةعايفرددتفلت

شأنمنذكرشلهالتى

فياممثىفقالزوجى

الكتابيبلغحتىبيتك
فاعتددتقالتأجلى

يكلمثراشهرأبعةمارفي
بنككلماقفاالقالت

لتىفساالىأرسلعفان

فاخبرقواتبعهذلكعن

بهىوفه
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فانبنىخدرةفيلمحأهلىاأرجكلأوسلمكليالتمصلىالشرسولقالهشأ5فقتاولحقهملقدوما
قالتنعمكلهموسلمالتصلىاللهقالشفقالرسولوالنفقةيكالمحهسمدكنفيقيكنىلمزوجى

قالديلهفأوأهيكلليوسلملتاصلىللهارسولانادالحجرةكنشفىذاافانصرؤشحتى
يبلغحتىبيتكفىاكأففالزوجىشأمنذكرشلهالتىالقصةلييفرددخقلتكي

اكأرسلعفانفيعمانكانافوعمثراقالتأشهربعةأرفيععددتقالشفالكتاسأجلها
الىلتنتقلنعملفريعهوسلملياملىقولهشوفكمابهاتبعهبرتخأخىذلككلنفسألنى

ذلدمننعهالفصاعليهشاالرددتذلكبعدسترجعهااكاهاوشزمحاةمندحهافىخدرةبنى
االولالحمنسخاصهوعلىيهونهأتخيليؤاعدفضىحتىابيفىعفيأتاوأمر

وكانواليملدسكناهيملكهمسكنلتركهاقىلموجهازاولهااوالفىعتقداأنيهاالمجتملو
يدبأثاوأهيسزجعهافامحتمللغطهاأرأىثهذلكعلىباالنتفالأمرحالذلهمحتمالافظها

قدملدملفىذاثمعاوارقبتهمنزاليمالىشكأنيهوننفتاااعادتهامنلهفصبينعايقصسها
ممشلىافيهالعدةواتمامعابالمقامفأميالوجوهمنبخهوتراءأوعلبقاوكامابازوجهاسكناه

مالوأبوحنيفةكثرالفقهاءأكايهفيهلعدةالزوجةفاتلمسكنايملدرقبهوجالزكانفماذا
زيدبنثابتومسعودفيياممربنواممان5وعراللجووغيرهمىلورواىزاواالوفىشاو

ةعليوالدليلعتدحيششاءتعبدابنوحابروعائشةضباسابونوعورسالةوأم
الكتابيبلغبيتهاحتىلمكشفىأنلهاوسمكلليهاصلىوأمرهلفريعةحديشالاالولقولا

حديثشاوثبعقأشهروعشراأرعنهازوجهالمتوفياةنيمكاعتدتبانذلكمتعلتااوأأجله
لونسبنوعشىيدزدبنوحماضالدبنيبورصوهـلثوامماكلمحاسعإبنعن5وارثابت

خذمحهوتدأيرعنشيرهلمشهاببناوتدرواصالشكلونشعبةعيينقوالقطانوابنيروعددكث
منميموفونوالذينجلكزوالقولوالناسخفأبوالمالقافىوقالعفانبنعمان

فكنحكلمةعذالمعنىجهقاومنغيراخراجالحولالىمتاعاجهمألزياصاوصيةواأزويذرو
عنهاألمتوفىعدةفيحتيطوانإقداأبواسحقالقاضىقاللمطلقهوجةزاكنالمسحكمهامن
وجهافيزعهالمتوفىاعدةمثثبتتباالنيطلبنمنلموتالمطلفةفياحتعطأكئرمماوحهاز

وجهازعهاألمتوفيعلشعدةبهالمدخولغيرافيبهالمطلقةاعدةجمهاولمتثبتلمدخولعراحم
ئبوتقررثمهأهيصخنىوالحيضيظهرأمرهالشهوراحتعاطاعليهاالنالحيضالشهوردوا

وأصىلىأصوجهاعنهاالمتيفى3تعبشفيفبأنالنبحفظاالمطلقفياعطميالسكنىأن
ذااوالدابيعصيهوزوهليفرعأعلمللهمموادولبماوصلتهبماورضىلقاالياأشارمامعنىوطذا

إلراظللعدةافيويشترطذلحافئابناعديمبههورأصاالذىالوزذلثدوأراإلتوفيكانت
افدقىتابالفاسدالبيععبدالحممحدبنوقالالغرماءمنبالسكنىأخقالنهاالقاسمبنا
فسادالعقودفىوذلداليؤشنادرةيبةوالىلسالمةالغالىاانالقاسمنأوحمقولافانعدعا ا

كناذالقبضامدةاختالفانلحمعبدابنافولووجهذلكفىالقصداليوفىكانذااالسماا
بهذافيهالبيعوقعفانفرعةاكلغيرلسكنىفسادالعقدكالوكانتماأفىشفىفيهاتفاوأ

ثونألينايبقوأحبالراحتىتنقضىبالمقامأحقمحدعىلتابقالمالفىفارتابضلمثر11
لبيحاوخولولمععادةالعدةافيخلداالنهبشئواليرجعمضائهواتبيعافسخمحبالخياونترلمشا
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سنينخسالىيبةتمادشالىلوانالشترالحجةممنونوقالفاسداالريبةوالبشهرط

وهذاسملقاابناعنيدطأبوزوومخوهذابىسنينخسقدتكموندةوالعدةاعلىخلالنم
ووجهأعلمواللهرطفالتأثيرالثذلكيدزممنقولوأماعلىالخيارالمبعاعيرىقولعنليعند
لخعارالهدكالمعتاالريبضنهيرامنأتىفالعدةامنالمعتادانعقدعلىالنهيصحالبععأنهالدفول
عليهفألرجوعذلكقبللعدهانقضتافادطلأهداأقمىعلىدخلغااانهسمنونقولووج

كأإلفاالعدةمدةفىالسكنىفلهاالرقبةدونلزوجالسكنىوانكاهسمثلةأعلموالت
اثلمريعقبنشعاقالانوسلمديالتمعلىمارومانقولهعلىوالدليلحنيفقوالشافىالبى

يأمرهاأنوالبمنلكاساجلهايبلغحتىبيتكفىممثىألمسكنبقايملدنئلموجهااوفدعم
والمجهلاالذلكليسأنهعلىجاعللىلمعينرالداوكانتلسكمنىاواللرفبةايملئاروجبذالذالم

نىواوالنفقةمنزاليماعيدعلموجهااقالتلدأنهاخابنطوهبولماأولهلمنزلكاشاالأخاعلي

محيدلوهذاارىدوأهلدأوقاألكلوجيردأكلامحولأرأيتفارلداسعقاشاأةميا

وسلمليالتصلىالنبىكرتأكاذالزهرىمعمرعنوىويراخمناكلهاداروالجالمتكنإ
انهلمعنىجهقاومنكوالحديثوذاالنتقالفىواستأذنتهلحاسمكنقىكهافيوانهوجهافتلأن

ملدرقبتهاذاذالأصلفيهتععداروأنفلزمفيهتباتحكلليملكاسكناكرصقدقىك
المعتمالفيلماالسكنىانهالمدؤلةفالذعقلميؤدهفانكانالكراءأدىةكاواذاسمئلة

بذلكأحقالىوجةوالتكونمالهفيالميتزمالللى4لكراامالكمحدعيطوصوىوانكعوشرا
حصمهمويؤدىكراءحصتهافيتسكنأنمخبأاالاخرإجهاولووثةالسكنىفيالورثةوشحاص
والحقالذكلبيدهلعوضمدداغاواتامامدالسكنىكصنبمايمدانماتعدقحتهاالئقووج
تعلقتامامللسكنىهلداذاوابمثنىوليسعالذااللسمكنىوخاشداالبالميراذللزوجةفي
بعدانقضاءمدةالداروأهلثراءامدةفىالورثةرفىوانسمئلةاعلموالتبالىوجةحق

أناالالمدونةفىقالالخروجلهالىكنالسكنىويقروطاعليالكراهمنهابأخذواأنالكراه
واالمسكنذلكفيلهاالزمثتىاالنووجمقالخروجفلهاالكرامنيطلبمنهامااليشبه

أسقطواحقلدارفاذاابعينمتعدقالنمحىحقهاعليالدارحقتقدمفىلداروصاحبالورثة
مانقاجيعفىالسكنىفاالالثراءنفدبعضفانكنالمقالىمهاالمعتادذلهرضوأبعوضمكلي

قالبتةأواحدةواقدطاتهاولوكانهسئلىهاتقدمفيهاعلىلمينقدمماالمدةبافيفىفيموهى
بلاوروىنقدلميمننوامالهوهوفىلسكنىالزمفقدلعدةاهاشفىحمأوثألثابثهـناحداواالمدونةقى

لسمكغالهاحمدنبتمطلقةاااآلوللفولياوجولمئطلقوجهاعنهالمتوفيالمدونقانإلفىنافح
اماعنفدزالملكهانلثانيةايةالرواووجهالمطلقهحملساكىافيلمطلققفثلشاالواغاتعتدعدما

11ااالهـ1101رءه



639

فرءأكرعنوذبالمساكنأحقينقدالمرأةلمكراعسنقبعينهافسواءنفدالالكرالهتلىاذاوقعء
وهذاكالفاسنقبعيغاأنيهربايئوبهذاسالكراءصبيانيهونانمفرقمالكعن

وانعنمسعلةفرةأبيةرواأبومحدعبدالحقلشيخياختارازلمواابنيقاروامنلمأللقدم
العاالفقدقااألولطعدمفاتغيرعلىحبسهىصمالدارحياتهيصكنانغيرمقدرمثللسكتىا
بموتلراألهفيسملقاابناوكذلقالعدتهاقنقضىحتىيخرجهارانلدااليهارتصاأرعلذىال

مايلزمتفمنوفاتهيخأالىياةاطتحفعنلىاناالسانكووجملىداراالمارةفىكنوعلوسا
أنتنقفىيصحلمدةاهفىالننهذلكعمايتضمنفلممقدرةمدةأسكنمنوأماوفاتهبعدلعممثنىامن
أعلمللهواتهحيافي

صوجهاعنهاالهوفىأناعتفدتاأصحتمليوالنفقةيملكهكنفىيزكىوفولهاولمفصل
خدرمقومهابنىلىاالنتقالافىعذرهاذلئسنجعلتأنهاعندىحواألصكتهلونفققفماله

نفسهاعليماالتنفقزككنوجهازلمبهنينلهاحكنأهناكببفيهالتصوانغمقتهابهاكتسااالن
عنهالمتوفيوا4بسئاقوالىاالنتقالاالحالهامنعهكاعرضلميسعدعولنلكامنهيرام

بمالهثابشفيتعلقبديئليستلحلانفقةأبومحدالضىلقااقالمارنتمايانازوجهاالنفق

وأحرىأولىبالموتيسقطباالضسارفباعنانأليسقطبدليلبعدموته

كانبذلئمالطأمنهامجتملأجلهلكتابايبلغحتىيهثىوسلممليهاصلماوقولهفكل
أو4فيهبهرالعدةالهاأباحوالمزلاأهلللوفاندأوانافيهخامحنأولمسكن1سأدىكراوجهاز

وذلدالمتوفياعداالحتىتنقضىالزمالمقامابهكارأىذلكأوهاغناءالذتعادمنبغيركراء
يذرونوهنميقوفوبئوالذينلىالتقعاولذلةفيواألصلهروعصرثأبعةأرعنهازوجها

فقدئعتدبالشهورأوطلثامنماتومنفرعأشهروعنربعةأرنفسهنبأبمنيزاأزوا
أرعأقتلنىفقالرجحثمأوطاقمافحهاماتلتىالساعاتاتالثمثللىلئعتداهازعنلمواابغاىو
لشهرابقيةعليوتتمبالوفاهباالثلةملضمهرومخسببعدغااهسذامنمابئوتحصىقاللعوماذك

ةلصغيرواالمقوالحرةاتلزماةلؤاوعدىمسشلةعشرقأيامصمقصاأوناتلمانيوماثألئألولا

وعديدخلأولمبهادخللمحعضاسليائسةوااضتلتىوالمحيضحداتبلخلملتىواةلكبإلوا
كانتاذاليالوخسشهراناةالؤمنافعدمةاالالأشهروعمثثابعةأر5ماقذمناعلىنجميعم

أشهبأحمرقالدتهانألثةلفقدقالمالمحعضامنيائسةأولمتحضممننتفانكامخعضكن
االمةعدةماالنالموازعنبناوىوليالوخمسينهربفتستبرأطلامعلهامنيؤمنأاال

بهاوقشحيفعتهايمرلملحاضشهاذابوفشحيفمتهاذلكفىمرتانليالوخسشهرانالوثاةفى

لتسعقاشهرلمحارفعشافبممخضالحيضةاالشهروقتلعألثةافىاعليأشهرولوهىفعدتهائألثة
اللمتعالىأشهرلقولثالثةمنفألتبرأبأفلالمخيضكنكانتاذااااألوللقولاوجكالحرة

فيعاموهذامجضنلمقللواشهرثألئقفعدخهنرتبتمااننساثممنلمحيضامنيئسنثىلللوا
نحالعلىصلعدةمدقافىالحيضةراهنقولعلىمبنعاهذاأنيهونبهولمطلققوغيرهاا

اعلىعدتهاالليالسلشهرفياانأشهبولةووجهأشهراالثألثةالحعضففأليبراعدمت

النعشعنذلئليفىاالمةنتالمطلقةعدةفينشأصالطالممألفواالحرةعدةمنننصفا

منأقلفيحماالاليتبإنالنهالشهورالثألثةكتألحلاعليهاافصككانانانجالبراالحرةعدة
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رحمايبرأاالصولنجدفىلمنناابهاأبعضعنمالماقالوللثلعالقوالاووجثالثقاشهر
مخيضهننتفانمسئلىأشهرثألنةمنبأقلاطلمنهايهنمنبفيرحيضوطءمن

تسعةلىازفعهالكصنوغيرلمواافيايةرواعلىيبةرهذهلعمةامدةفينحضشهرفلمص
جميبحنبنواسمنووروىوأصبغومطرالقاسمفياعنورواهأوأمةكانتأشهرحرة
لقولوجماأشهراالمقبانصاءثألثةاألشهرالحرقبانقفماءاالربعةتهرأالماجشؤقفيواأشهب

تتبينلماالقراءذواتمنانثىااأبومحدمنالقافىماقاللشافثطواحنيفةألبىخألفااألول
قولهالعاقالفولووجالحيضكالمطلفةمقامالقانمدبصأيالتراالبالحيضرحمهافلمتبرأةبرا
بالشهورذاتعلقاالسعبراءاوالن5والغإرولميعتبرحيفماأشهروعمثرابعةأرروسهنبأبصنيئتعا

أشهرأوخمسةستةمنيضمخكننتفانإمسعلةلمتحضلتىبالحعضلميعتبرنتماصألفيه

لموازابنوالممنوفيسافىكتاهالدتهاقالحيفيأشفيهاوقتفلملوفاةامنافقصمكدفامتلهالىا
اريبةبرينلمالنساءفانالعتبيقينظراليهافىالقاسمفياوقالوقحيفهافربافدحلشهانا

وجهماذكرناهلىماالرجعصمتحعضحتىتقيمالفيكنانةقالنماالاشهبسنوروحات
قالكالعائسةوكانتيبةالىلعادقالاسببتأخيرالحيضأبومحدانلقاضىااألولمحهـاقاليةالروا

يرالعادةمماتستراسبغوامدفالحيضةفياليراىلحيضااعلىنهامبنيةاوعندىأبوالوليدلقاضىا
نمامفىزالحيضةاأعلىذلمبنىنعقالثاايةلروااووجلعدةاتمامفيشرطاشكيرأنجمونمن

ضىلفااففدقالالمدخولوأماغبرابهالمدخولافىوحذامسئلةشهرمخيضصلنيلعدةا
المدخولفيمالدعنوسحنونالموازفياوىوالذعرهاوحيفيانتأالمدةأبومحدتبرأبكضى

فرجعاوأللحيفمقطنبتأخيراهماحدااقىتابأناالبعقأشهروعممرابهاتعتدأرلمدخولينهيرابها
أعلملتوالأمداطشمئلالاتحرجمفتقبممخسأنالافقللحلاأمدضكالبلمحتسعتاشهرألنها

الحيضةالعمثرقأياميابعقأشهراالرفيمخضشهرفلمفانكانشكالدتهابالحيضكاهسئلى
زنابأنماالالالموازعنبنواسمنونبئوكطاورجزثهاذللأبومحداقالفاضىقالحدةو

هاالنهقدروياعمابراواالمقنأشهرالحرةتسعةلىافترجعوقمهاعنبتأخيرالحيفمةاحداهن
يغسشهرينواالمقبعدوعمثربعقأشهربعداالرلتسعقوافبليلحرةاشحيضاألالباثرذالقا

صحتملولعدةامدةفيرالحيضممهبعأخكونلمحاناالريبةبريداأنخلحعشذليالفقل
هىشرتبربعقأشهربعدأرحدةاالحيفمةاااالاالخيرةبتأخيرالحعفمةيبقخصللرايريدانأن
شتحمرةةالوفىاضقفعدالمساوأمامسئلىلعدةاوقتالفىيبةوقشافىصاساال

عدةفيالحيضلمزالبفبانقطاعاافلحيضااالسقافقريبقبانقطاعأوأهتمممعقاشهرالن

الطالقعدةفيبتساويهمااععباراباالسقاضةبةالمرتاكافشهرتسعتالىقىقعالوكاة
أنكليهاوهذايقعضىالعدانهالمدترنةففىبهاكتابيشانكانشنيرمدخوللاوأمامسئلة

واجمللدخولفقدحلشلرزستبرااعليهاعدقللوفاقواللىكنذاالنماثرظلها5يروغوجمساالتز
كللسلققالاامااحدذلروايتانفىهالكأبومحدعنالقاضىبهافقدظلالمدخولوأمما

رحمهابثالثةاتستبرئالثانيقاوايةوالراالحدادالنكهوعايهامنوتمنعلعدةاهالتجبرعلي
أبولقاضىاقالوجهامسملمأرادأشبزخذالذاالمدونةافيالفاسمفياهاظلهليذللشومعنىأشهر
اللهاألولمحقولوايةالرفوجواشينالرهاتيغعلىبهايدخللمالتىالكتأبيةفيوالفولعد
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فىعاوعذاثراكلاشهربعةأدنفسهنبأبصنجمايترواأزويذرومنميتوفوقلذبئالىتعا
كالمسالةالوفاةعدةسايالافىلطألقاعدةفيالحرةلمعمالاساومنوالنصليةلكماالمسالةا

دتفعالمحفاماحقيحقنستايوحفظالمخاوقحقحقاىتعامحبعدتهااندنعةالثابةوالرحهو

فقذلئمومازادعلىئةباألشهرالظصكملدىحمهاوذللثسضبزاء1افذليلزمهاواليبرئههاالخاوق

بهاالبعدااليمانحقوفهأداثاهواليصلىنعاآل
بةلصحااجاعايقتفىبهففضىبذاذلفأخرتهاالعنسأعفانبنطثماناوقولهافصل

أخيرتهلمابهخبرهافقمىعنسألهاعثمانولذلكبهممايعيلخمبرالمرأةانخمباراآلصادباملالهعلىمالكضنوحدثى

يقمسوأسحقعنلدعنئ3ودكلنعارسلىلذنلدالبيهاوالتااقنحتىعرهمامخاايفرالهأحددلنكؤالمصنيسحمهدبئعن 05شعيببنحروعرر

رسولمنعندأحدعهلالناسفسألأحلهبعضذافىخعنمانخالفةلماكاشباالسنادانهأنالمسيبفيسعيدعن
التحعقحىيوهىتحدشفيعخفريعةاالنصاراأهلمندجلهذاففالفيوسمالتعكليهابدمصلىردكانطاافيع

لشعيبحروبننىالمفيسحميدفيهالكصعنمذنتعفأخذبهفسألنىاكفارسلأزواجبمانعنهنالمتوفى
اهـجنعينالبيداءيمنواجهنأزعهنيردالمتوفىكاالخطاببنعرالمسيبانسعيدبنعنالمجحجمنعهنالبيداءمن

ااعضدادىيركانيريدانهالبيداءمنأزواجهنعنهنكانايردالمتوفىالخطاببنعرإنفولهشعنمالكعنوحدئنى
هادتنصىحىبرهحجوالخفيشخرجأقعنهاالزمالهافاليبهوزلهاالمتوفيزوجهازلمالمرأقثقبلغهأنهسعيدبئصحيى
هاوماقرلمدينةاأهلمننتجمنماذللمالحديشاتفسيرحمذامااللقعنسمااقابنوىوفدرلخمالسالصاأن
التباعدفعلىوهذافماقرسجداوأمامسعلىأماصنعنوبئسنثمذناصفاذاصحرعنلمحأثأذ4اصوانتوفى

افرمعهحمتلنفضىتلحىعدراسحجمقآلىتحماليالمددنفىإلقاالقمتمآالفىأرفهجوقا3اضرلمشقةيينفاتباهاعرفذكرتبئعبداللهالى
وذكرشلهزوةوفاله

الحججههافىوالبمنعالبيداءمنحجفينهنكيردمنالخطابعربننفأوطألفاةمنوسألنهبقناةلمحرثا
اإلندلسىهنتخرجالتىفيالقاسمابئالموضعوقالضدضهاحسالىمتهابقربلادإستردهامنتلمتأنلهالصاحهل

تنرجالتىقالمالفىصوبهاأوثألثففماكيومينأويوماالصسيرةسافرتلولمتكنلدالحج 5فاحفارنللمئذعنهافهمننها لومافرلقهةليهاوروصلصععددالريباومجدلموجعصامياننبدالحج
يرءسصراالمدسثهمنغرج راهالنركاوجصمنمفألخرولوكانمسعلهعدلصددثباالنفدلحجهاووجها

دنفذأؤرجعأنبيناكيرةالقاسماقالالمدوتةرففىادبلد3أخيصلفبلفتوفيهنعخىجالذفتظلحرثهمقفتصج
توفيالذىأختعتداللموضعولهابالقاسماقالفقتاراآلخموضعاتعتدفعهلهامنزلليسالخطذهالمدينةندخلصميومهافيه للهاءعقأمسشفتاذا

سعيدانهفييكيهالشكنصنوالفرمحفتعتمفهاالمدامنالطممايقرلاعنصرجيازو
وذكرتازوفاةعرفذكرقلهفياللهلمحمبداتصاءمرأتهاوانفىفىخباببئلسائبخاابلغ
لماينضحرااذلفكانشخرجمعنشفيمننهاهاعناتألهايصاحلوسألتبقناةمصثاله

بئعبداللهىاليقبيتهاعفيأسفتاذاالمدينةثدخثميوههافيهفتظلصثهمفيشبم
عالماتوفيخبابفيالسائبامرأةسيمأموهىاضمتممألهالتىاصفىتبيالمرأهممرأ

لسكليتاثاتلزمهاامنلماقدمنامدقكدثافىاصفىالمبيتعنليهافنهاهالعدقلىاولزهتها

شخلأنلهايهنفلملمسكنافيرلسكوخواالستقراوصشالمبيمالنومعظهمالسكنىاععتىهاز
لفجرتافبلسمرائكحزجأنمالفافالفيهلكراوتدتفدمبالنهارلهاايقنصبهنموا
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مسثلةبيتهافيلمبيتهقصودااليفوكهاجمهفاذالنهومعنىالعشاءبايئبعدالمغربمعالينهاولىؤتأ
لعتدعةامقواربيتهااالفىوالتبيتلحاداماالتلبسوالتلبسلعرسوجهامخفراعالمتوفيا

هابيشممئهناشفىعتدااخوالطنتانكاوجهاعنهاذلمتوفي1سشلةلدماعنسملقاافيا
لمسكنااذالبويهاعندأشاتساكنعتدعحيثكاابهاغيرمدخولانكانتهازمع

قالااؤالمتوفي5زإشاألقالارفاسمابئقالهسكمناممابهحمفتعاقتسنالذىكانت
نطومعنىلمبيامعنىكاولذلكلسكنىاوموضعلمبيشاموضعنتبيشمالتعتدحيثكانت

يموتبيةالكتاواهسعلةيارةالىوحهاالسعقرارالعلىوجهعليليامتوامبيتاكااذاالسكنى

عدتهاوسبيلهاقىتنقضىحتىاالنتقالؤممنعالعدةالمدونقخبرعلىمالفىقالالمسلمعنهازوجها
إالسألهحمفلزمهاقضاؤمللىلمسلماتعلقحمنالكوجملىولمسالةاالحرةسبيللعدةاأحكم

بهالمقاموالالساكنىاليرصاالالفاسمالولموأعتقفابنسيدأمواذامافرعكسازالحقوق
هشاممالئنالموازعنهماصبغ1واومنءيرإصبهابعيفدفأشهبفاوعليهاعليورآه

أمليانموىحيشاانهاتنثوىوحهازضنهالضوفييةولبداالمرأةفىيقولكاننهاأبيهعنعروةبنا
ابيريدأانعومحلهالبدويقلثومححيشاالمرآةافىقولهعندناالشاألهيهذامالوعلىقال

فصارمكافشنيمالنىلجعافترقاصالهاثموعلذااوجهزعنهافاذاتوفيلقرىاالعموددوخاصاب

نشمعهموهماوتواخأعللهااصارتجهقاخرالىزوجهاجمهقوصارأهلالىبنوأبهاأهلهاو

وجهالىوطنامايهنعنأهلىالنتقالالوفاةحايئبهكانتالذىالموضعفيالبقاءيمنهاالالنه
ليومامجتمعووالمياهوينتجونالكللىيتبعونقوملمحاما5غيراحبسكمناطامنفعكو

المرأةوليسكذلكاآلخروناختارطالتىغيرالجهةعضداختياربعفهمويفترقونمنزلفي
المتوفىءنهاوجهامنزاللىلمنزلكانذالالنسمكفامنولوالفرصفانهاالزاألمهارأهلمن

تنتقلانلهافليسواالستيطانلمقاماأبهابنىوأهلهااللمععادمنواأقامفيهذااةنم2ىهو

الحجفأرادأبوطاعنهازوجهايتوفيالصغيرةفىالقاسمابنوقالاعدتنقضىحتىبانتقالم
ولومسملةيةلبدوااالقالالتلتقللمااليكفرجوطأنمنمنعواضبلد3لىاواالنتقال

بن51رواديةالبافىوالتقممتعتدرجصمبعايافتوفيزوجهاضرققوجالحأهسلكانمن
عاليهانفيمفالعدةوتدزمهاوفراستهطاناهوضعلهاسعكنافىذالنووجمالكوهبكن
موفعلهاسمكفىفليسالبدويةوأمامالبعدالقرقولنافىمنهاتقدماليصكللىأنقىجع

دةافألتلزمهاناالستيطالعادنهامنليسنهاخبعضمنبهاشأحقلجهاابعضطنفلمستيطانا
لهاحامنلمعتادااالعلى

الوأهلهاعشبرلمنزاثويتمنزلوااحيثياتترنثوأهدهاحعشاطثوعمحفولهوهعنىفصل
يقولنهكنعرانلعبداعنناقعممنلدمالص3والتمأجمهمحتمىليهمازجعالذين
عنهاألتبيشالمتوفيالتمكلنرضىفولهشلبيتهااالفيالمبتوتةهاوالعفاصالمتوفيالطيت

ظذازروفاةفبلكانشتسكنحسبيمافيلىلبيعطسكمينبيقايريدااالفيالمبعوتةوجهاوال
ليتامنمانتسكنوابيوتكميرةحجرفينشفيمهانكانكاماعلىحدافهىاسمكناإن

ذلحيششامزمنأنتبيتبعونهالماوبيتهاواسطوانهااالفىقالمالألتبيتعهاوفيممتا
منفيىالذمحلمساكناجيعانووجمذالفيصتاعهانالذىفىياالتبيتبذالولمتنو

عفالمشكنوحدننى

ابهأوخكنعرفيهمنمام
يةلبدواالمرأةفىيقولكان

اازوجهاعنهايتوفي

انثوىحيثتنثوى

اوهتقالعالكأهلها

دننىعندناهالا

عنناقععنمالفعن
نعرأنهبنعبدالله

عنهالمتوفيايقواالتبيت
االالمبتؤلةوالزوجها

ليتهافي



توفياذالولداأمعدة
عفاسيدها

مالكعنسصيىحدئنى

قالسمدانهبنصحيىعن

محدبنالقاسمسعت
لملدعبدافييديزانيقولي

مبيهفنساورجالبايئفرق

دحالأوالدأمهاتكن

بعدفزوجوهنهلكوا

ففرقأوحيضتينحيضة

أربعهيعتددنحتىيانهم
سملقاافقالأشهروعمثرا

اآلكيقولشمامحدابن

والذفيكتابهقىالله

ويذرونمنمشوفون
االزواجمنماعنصاواآز

عنمالكوحدلمكأعن

عربئللهعبداعنناع
اذاالولدأمقالسكلدهأنه
حيفةعنهاسيدهانو

عنمالدعنوحدثنى

سملفااسعيدعبنيحي
يقولنمحدأنهافي

ئوفىالولداذاأمعدة
مالكمتالسيدهاحعضة

قالعندنااألميو

ممنتكنلموانهالك
شهرأثألثةفعدتهامخعض
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الدارمنمقصووةفينتولومنهلحىحعششاتبيتأنفلهالهاسمكنتهابياوسطواحجرتهايا
لىممننهذالوهعنىيدهالفىااحجراالفىتبيتأنلهالىكنخرينصيرلقوم3رمقاالداوفى

لدورتعتدفيهكسائاأنلغيرهافالعقمالهاكنكانتحسابلالمقاصيرمنرهالهاسمكنى

سيدماعنهااتوفىذالولداأهاعدة

فرلملدعبدابنيزيدانمحديقولبنسملقااسمصالسععدابنسيهيىمماالئحطنص
ففزقعينأوحيفبعدحيضةوجوهنفزعللكوااوالدرصالأثهامكننسابينورصالبايئ
بموالذينكتافىلتايقوللتهامحدسحابنسمياافقالاكمثأشهربعةأريعتددحتىبينهم

عدةقالعرأنهبنللهعبداعننافحنلمااألزواجمنصاماهنواأيذروومنمشوفون
قأمعديقولمحدأنهبنلقاسماسععدعبنسكعيىهالمنسيدهاحيضةعفاذاتوفيالولداأم

افعدكنتحيضلمتكنوانقالمالكعندناوهواألهيقالمالكسيدماحيضةذاتوفىصلدااا
بعقاشهرعتدأرأزفبلفئوولدأمفسهكحعبدالماكيدبئفيانفولهشأشهرثالثة

ةكلعبدالعزيرابئلوعرلمسيبمالرهراعبدالملدأخذبقوالسعيدبنيزيدبنولحلوعشر
بهمعقبيصقانيفدقيلجيوةاءبنروروعذلككلشرأشهرأربعةسيدهاالولديتوفىأم
هنماهقجاواويذرونأمنميتوفونوالذينبهكتافىاآلكتعالىيقولسمالقاهـلوعرمن

يمنعهسمأنلقاامنبعمومهافيصجيتعلقواآليةمنيوجبذلدمنعلىبهصخغانمايصحأنولمجألا
بماكيستباحمندونالروحاتممايتناولوااألوالدأههاتولاليتناولمجعاألزاسمانيقولذلومن

ينلهنالحميثإتحنالجوازأنسمالقابكالقالهعليهتجصأنبذلفاليصحيتعلقلموأمامننال
االيةمنلخطاباليلبديمعلقسملقااأنيهونمجتعلواألدلةأؤاعمنأوغيرذلدآليقبقعاسغيرا

افىلئممالواوفوليسيدهاحيضقالولديتوفىأمةعدمحدانبنلقاسمعروافياقوليفصل
عليطوقولحيضتهاثاليكدلثوأبوحنيففماوقالحنبلوأبوقالبقوأحمدبنالشعبىابقالو
عليوالدليلعنهازوجهاالمتوفىالحرةةىانصعدوقتادةطاوسوقاللضىواهسعودبنوا

ارسعمسمئلىآصهالحامهناهعواألالقاحاضىمحيصهإلومحدأصلاحمرأينافسئبرإئحصالعدموقأطواأمانقولهالثافهلهنكلهإ
األولالقولوجالحرازثالشحيضكعدةوعدتهاحيضهالعدةالمدونصكلليهاوفىوليسمشبعدة

ووجهسميدهالمتلدمنلتىاألمةبراوانماهواالستمجبفيهاعدةفلمبملديمايئموطوأةطمامةا
بعدوكاتهصبهيضحتىلمتجزهاتلدحيضتهافيأوأععقهاسيدهاالوماتاسحتغامالىلثاالقولا

الولدأمفييعتبرذالنةععتىاراستاأجزأذلفسنههاأولدسيدهافيباعهاذاااألمقانهبئ
وجهاولوولدأماالفراشبمؤيقدرلهاحموأيضافانهلعدةاحموهذاحيضلىطهرامنالخروج
ينكروطأهااألنابهلحقسيدهاهنانهفزعتبعلكلدتهابولدفأتتكائوسيدهزوجهافتوفى

أععقهامولدأمستبرأولوااوجمعيرأنلهكاأعتقهاثملسيدأمتهاستبرأولدولواأماال
لهاالولدلميهلبتاخأممنووجيذلئساقدمناههالكحيفققالهمخيضتىوزأنتااليهنلم

وانلموتموالحيالفرفقفىاؤاعبأةلعدوجوسالحرقفىنتكالمثرعكايقبالحرافيالزمأصل
يغيمبوفىوطمنبراستاالرقاللعدةايهاعلغاوجبتواصمقاألمةلنقصنشحيضقواحدة



بننوسللمسيبابئسعيدأنألعلغ949مالكعنمجيىثنىحدأوسيدهاوجهازذاتوفىااالمةة
عدةلساركانايقوالق

عنهازوجهااذاهالثآالمةةعيهون4استبراناالشهروجمكالثالثةمحدةكفاوقديهوناستبراوقديهونوذلحيف
الااعدأحبأنمالالفقدقالاعلةافاذافلنافرععنهاصوجهاالمتوفيالمطلققواألمةقى

صكنحممىلكعهرحدبلنىسلمدةبيفافأئبتاالفيبيتالقاأنعنهوبلغنىالقابناقالحعضهمخيضطأحداينكحهاح
قالذلكمثلشهابابئووالوفاةقاضكيربيتهافيفيالمبيتلهاالقاسمابنالموازعنبناوروىدةال3احمساا

يألمةلقوردااشفىمامأحفعتثبتعدةنفيوجاالسعبراءلذىالوعامحدمعاستبرإءييزمانهاألولالقول
الهءاوردالماالالبيعاستبرااستبرابمنفشدالمجهاستبراءانهالثاقالقولهوالحرةحملةالعده

ىيييوثمةالرفيهمجزهاذلحتىلمغيبتهفىماطفعتبعدفتوفيالولدعنهاغيبقطويلةولوغالجمميدأمسمئلة
اطالتمناعدفيفلميطأهاسيدهاحتىزوبهادكهامنأنقضملاكالمدؤلةفيمالقابناقالهتعتدبعدوفاته

المتوفياالمةتعتدعدةأعلمواللهقعتدبحيضةأنعليهافانتوفي

شهريئزوجهاعنهاأوسعدحاقوجهااذاؤفىاألمعدة
اناواليالوخس

ثمارجعةىولهفتعنهااذطداألتعلةكانايقوالنيساربنالمسيبوساحمانسعيدبنبلغمأنماالنألص
العتقبعدلمتخرفرأفهزوجهاعنهااألمتتوفيعلفولمشؤلثمثلشهابابنوعنليالوخمسزوتجهاشهران

هاروهفىبهوحتىأربعقأشهروععثروالالحرةوعدةالحرةةكلهتهانصكالماغدمكللياخسشهران
ةكلاعمدطألتمنمافدمناهوعلىالحرهاعدةدالبالئابشاوليسسيرينبناوصكلناالماذلخالفافىنعلم

عفازوجهاالمعوفيالحرثمعلهافيمالرجةلةيبتهافيهاألمطألقالمالعبديطاففىالكقاصأعلمواللهاالجماع
أربعتاشهريضراوفلكاناوالياوخهمىعنهاصوجهاشهرالمتوفياألمةاتعتدعهطالقماامنعدقىوهىجموت

ةعدعلهاتانثاواادةاعتدطألفهامنعدفييموشوهىحتىتخترفراقبعدالعتقلمصمعلهارجعةعتفشوله
ععقتمابغدةالوماعتقتبعدالوفلةسكيهاعدةمماوقصااثراوذالكأربعقاشهرهاعنهاصالمتوفىالحرة
اللالحرةءعدةافعديطلقهااتىألمةفيماظلوهذاعلىشعندنااألميلوهذاالمقاالحرةاعدةفعد

االمرعندنامالوهذاسىهاشهربنهاصعنلمتوفىاألمقاتهاتلدانهاتعتدعدةفيوهىيمووجهاطلقوجعيةثم
الالعزلفياءماوهىبمؤلهالوظةدةكالوفيالعدةمفىواجمادااألنتحنرجعيقوالماكانتااللوذلك

مالكعنحيىحدئنىهمنليستالنهاآوفاةدالمحقلشالمبللطألقاولولماللميهاشهرارخستفكانأ
عبدأبربيعهعنالعدهانقضتكااتالىو

صحيمحدبنفيالرحمنبذلمنهفراقملبانتاختارتيريدانهاوراتخترفرافهالعدةفىواوأعتقتولهوفصل

محيريزانعنحبانابئنهتعنفالرجعةحمفاذالمتنترفراقبقيشكوفاهالمححدةانتقلتوالالروعاتلماحمولميئ
الممممددخكقالأنهفكنحرةوهىيقكمهاعدقالوفاةهـبعداطفاذاتوفىاةالؤعدةالىاالنتقاللمحؤلهيدزحمااألزواج
اظددىفرأيشأباسعيداالعدةعلهاتكنبعدذللمأعتقتشمعنهاوهىأمةبعتأشهروعشرولؤلوفىالحرائرأرعلياعدة
فسألتمكنفجلشاليهالحريقهاشأعلمهاطرأبعدذيشهناالماحمأمقفالينقلهاعنكلهاوهىورةااالمماءالن

أبوسعيدفقالالعزل

رسولالخدلدضجنامعالالعزلماجاءفى

فيليموسلمالتملياللهلتأمآلىلمجرفيبئانجمابنيحيىمحدفيبنعبدالرحمنأبىبععقبنرنمالص
المصطلثتظممبنابنىغزوهحضجنادرىاررأبوشطالالعزلفجلستالينسألتصكنيالمهممدفرأيشأباسعيداظد

العربالنساسمبىولالنساءفاشتهيناالعربسبىسبيامنفأصبناالمصطلقبئغزوهفىلموسلياآلالتصلىرسول



العزدةعلعناتاشتد

فأردناالفداواحببنا
نعزلفقلنانعزلان

ديبتماملىلتورسوال

أنأظهزالفبلبينوسلم
ذلككنفسألنانساله

الثفعاواأنلطكلليمففا
يومانيكاننةنهعمهمامن

ئنةوهىاالالفبامة

عنهالدعنيحدنى

عرفيالنضرمولىأبى
نعامرعناللهمبيد

عنمحاصأبسعدبن
يعزليوحدثتىنهكابيماأ

النضرمائمهكلنأبعن
لتمكلنمبيداعرمولى

أيربمولمحأبأفلخأب
ولدأتمعناالنصارى

االنصارئأبوبألبى
وحدنىيعؤلننها

عنناقععنهالدعن
الهرأتكانبىعبدألته

العزلطرهنويعزل
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وسلمكاليهاصلىالتووسولفقلنانعزلنعزلأنفأردناالفداوأحببنابةالعزعلعناشتدتي
يوملطاكائنةممةنمامنألتفعاواأماعليمففالذلكعنفسألناهنسألهانأظهزالقبلبين

واخبارهلعزلاكلنصكنالتسعيداظدصدرضىمحيرفيألبىبناسؤالطالشاالوهىكائنةالقيامة
فىبةالصماالعاالءمنيفعألكانحمسبصاعلىوسلمليهالتصليالشبىذلكلنفيبثاعندله

لقياسامنلنصوصغرالىاكانوايفزءهـنانمانصفيكاعندهمماسئاواعنهعلىالجواب
اذاالسيمابضيرحااليتعلقونفكانواوجودالنصوصوأماهعالنصوصمواالسعداللعندع

بنىةوغزوجههعليينقلىذلومنمايردعليهينهمأنيرجىوكنلعلماأهلمنلهملسائلاكا
خسنشسنةالمصطلق

وانلقبنوالمنأنصحتملالنساءالعربغاشتهعناسبىفأصبناسبيامنوقولهفصل
وطؤهنلسمايئصازفدذلثارىليهودأواكالكعابيمناأهلبديئيدينونلعرباهنكان

الكتاباأوتوالذيئامنلمحصناتوناتالمؤهوالمحصناتيهنتعالىدقولهلنكحومدداايخينبكلى

بعدهنهنأسلممنوطءالمسالونفاستباحلعربدينيدفيأنيهونواممنحعملوفبلممن
أسلمطنلىممنمتنعواوافيالسترظا

الذىالحلانظاهرهنعزلأنوأردناالفداءبقوأحبلناالعزليناياشتدوفولهفصل

ناقونناعلياألهلبالردالىالفدايريدبهأنواليصحلبععيطوالفداايمنعلميعزليزفبصن
أسلمئعذيبحنعاينؤاكالكفاركاالىاقىديدأنترلمتكنمنهنأسلمعنالفدأسالن
ووجهوالغداءالبيعيمنعلحل11أدعلىذالفالبيعمننوعذلفالفداهبمومحواالضرار

نعمفىلمسالقواليغيرافىاألهللىالردايكلنعلفداءالذىاليمعالاطانالخالفوهوانهثخر
االسترقاقلسيدالىملداالخروجمكنمايمنحبيرادأنااليبقفلميةصالىأضتجتلمسالقاذاا

ذلثعلىيالدليلالولدأمبيعالمجوزاألمصارانهجميعفيالفقهاءجميعمذهبذاوعلي
الحائلبيعيمنعفوجبأنملديمينعناحملهذانجيقالقياسمنودليلناالحديشالمذكود

أءفاءفومنالذالطيثوفيحدوثهبننهممىأبيهعلىانميعتقذلكوهعتىطلاالذلكأمل

لنفرهولىاأبمالئنصنهاعكايتهنفصاااليععجلولملعتقاليهاحمذصرصااالمما
لنضرهولىاأبهالطنيعزلكاننهاأبيهوقاكسنأبىسعدبنبنعاهيلكنعبيدابنعر
يعزلأنهاألنصارىولدأللمجأيوبأتمناألنصارمحأبوبمولمحأبىألمجأفلحلتعكنابكلبيممر

سعدوأبوصكليمارشلعزلااكابنيهرهاليعزلعرأنهكابئعبداللهعنناالمالكلن
باحتهالىرلجهوابقفذهبلصحاافعهاختاكاعرهذابنذالكرهكانايعزالنغهمااأيوب

طالببأبىعلىمحالالصغرىهوالموؤدةوقالبعفعهمالىكراهعته5رروغابئءبوف
علقةثمنطفةيريدأنيموعرصدقتلسبعقففالاالخلقالتطليهحتىتاؤدةمويهونال
اللهصلىبقولهعنكرمذللتعلقأنيموصحتملوتستهلتصورمطألمثمعظاماثمغةمفثم

لندبواهةلكراوجمااغاهوعلىذلكاليضرمأعلملتامعناهالتفعلىاأنهاعليمعليموسلم
سنذكرهاطشرالعزلحافئعليالفقهاءاقروالفيكلليجهوبموالقرالمنحذلممدوتركالى

لقياهةايوملىاكائنةنمممهالتفعاوامامنأنماعليملعموسلمالتمصلىجؤألخفولهووبعدهذا
وحذاذلكععولمنيلةادففشارةوالعوصادنهابةاوسمليالتممنمصلىندببالوهىكالنه



بخفهدائابشفجاصفيعالساععدزيدغزيقأئهكانبنمحروبندجاطعنسعيدالمازدبنضمزهمالكلنعنحمئنىو
باجمبانيأكنالألنسانيس349أرصدعندمحأباسعيدانفقالياناأهلمنجد

ببجبنىطبهصحملطيممأمنهطتوونالالذينهممخالجنعلغيرحسالمجاليدخالذفيثلفاالسبعايئفيليموسلمالتحمثالملي
أففزيدفيثابتفقاللنهايةزكالنهاالكتواذالالسئرقامعأباحيتوممونهمواليسترقوخواليتطيروخومج

يففرقالغفلتياحجاجحالساأنهكاتغممروبنجالجاطعنسعيدالماؤقبئضمرههالصحمطالتوص
عندكنحبلسانمالكاللهليسعنلميبهاركيلىأباسعيدانفقالهاالنأهلمنفهدرجلابنثابفجاءهعنسدزلجبن

قالقاالفتهمنكلنتعلمثابتفقالزيدبنأفأعزلمنىمخملأنيعجبنىدليسممهننهتاذكنسبأجمبأاللدتىنسافى
ثتانهوصثكفقلتانهوصئكتفقلأفتمقألقالمنكلنتعلمعنمكلمحانبهلساكقالفططغفرانتياحجاجأفع

عماعطشمهسقيتموانيريدانهفولهشؤيمصدقزيدفقالذلئعنعأسكنتقالماعطشتشوانشئشقمت
ذلكأءمعكنتقالشثشسقيتهانموصثكلهقالحيناهـصحاجثابتزيدبنوتصميقيمالذكرهجوارعنأشيعزل

مدقزيدفقالزيدمنمعنىيفتيصكللىأنؤبدالحجاجأميممايافيهلوتشييرهاباحقةمعنىحمشئتءعوان
عنكماعندثنىصءلماطلببذلكعحنطينشطانعمهذامماعلممثلدنىريهكأوادأنولعلهالتدريمبله
عنصاةيسبنحمبفدعاالعزلعنعباسابنالستلأذفيفلهيقاللرعنالهصفشىحميمبنمالشكلن

14ورفلهيقارجلفولهالشيعزلأنيعنىأنافأفعلىأماوذلثاسقيشفقالكأغافبرجمهمأخقالحاريق
ممنعطهابنسئلقالولميةالجاركذالشهعتيفعلانهالىةاالشارمعىعلىزلاعنحخبرهمكلنمالجاريقأنارفى

فقالفدعاماريظهالعزلمأجلكانانمااسمكؤأنأعلههماسعتفلمااظهارالحقفىلمافيممذلهـنهايمممعأيهره
اسقيتافاكأأخبريهمقالمالثصيفعلهنفسبمانهعناالخبارالىاالباحقلهزحداوذلفالحعاءوانمفعل

أنافافعلهوذالمافقالتدأمقفوماومنكاذأمعمبغيواعنيعؤلأنوالبأسااالباذلحرةالمرأةاعنالرجلاليعزل
مالكظليعزليأنيعنىوذألنالفقهاءاالباذنهاهوقولجاعةالمرأقالحرةعناليعزلقولهشلاالباذضهمزلفال

المرأةعنالرجلاليعزلعلهامنيمتنعانلهيهنوطئهالممنبمتنعأنلهبهنفلمالمالنسلوطلبتاعاالستمحقافيالحرة
أناالباذكاوالبأسالحرةحقفاوجتعأمققومكانتزومنوطئهاهنيمتنعأنعلهيعزلكلنهاألسيدحااألمقفانوأما
ااذبغيرأمتهعنيعزألقالاالباذنهميعزلأوجاشفلذلئمألمجوزلهمرقيقاالولدالنهيهوبطلبامتعلسادا

فألحتمأمتومومنكانيعزلألهمحأليبهوبئللؤمقفيحفاقدثبشبعقدالنانوعندىكلنهاأوالولدرضىالقاضى

االحدادتياجاالباذفيأعلمواعقوطءزوجتفالزوجقفيالنهاالبادكاواذنهم
مالكعنيحيىحدثتىدااالفىجاما

بخأببمربنلمجداللهعنشأبزينبعنكعيدبئعنحزمبنعروعدفيبئأببهربئعبداللهمالشصص
عنمفيعروعدفيلعهالتمصلىالنبىوجحبيبش7مقالشزيفبدخلشطليلنألثةادينمااألذهأخبرطباسالقأ
زينبعن2ناحميدبنؤرهنت5أوغيرخلوقفيصفرةحبيبقبطيبأتمفدتحرببنأبوسفياناأبوتوفىحينوسلم

رتهأخاكابنشابسلةالتمصلىرسولرسعتأيحاجتنهمنباللليبوالتمعاقالتبعارضعيهانممسحتشمجاريةبه
حاللثألعلىزاينبثدلتبألعلىليالنألثميشدشقمخكلاآلصحرأنبالتمواليومتؤمنالمرأةالصحليقولوسلمكليالت
صلىالنبىلبتزوجحأماللهصلىالنبىزوجبنشجحشزينبدخلشكزينبثماوعشراقابعقأشهرأروز
صةصمزمفدهنتبطررقماوغخلىةطيبفيصفوحبيبطأمفدعتحرببنبوسفيانأأبوهاتوفيحينعليثوسمالله

اآلحرليؤمبالتمماأضومنالصلالورقولليوسلملقمامليلتالممعشرسولحاجشنهرالطيبحنلتصالمحباقالوابعارضعيهاثم
اللهصلىلنبىازينببنهتجحمفيذوجدخلطلىبعقأشهروعشراقالزينبئمأرزوجالعلىاليالثألثوقهيشحذعان



علعههاللمليالتعشرسولياغرماجةبالطيبعنمالىوالتألقالتمبهكسثنتوفيأخوهافدعتبطيبليموسم
بعةأروجزاالعلىليالثالثميشفوقتحدعلى441اآلخرليومهبالتأطوالهيصحلاليقوليوسلم

أقاجعنيرمنعادبالطيبلتاقالتصمبهفستتوفيأخسوهافدعشبطيبحينوسلمعليأشهروعثراقالشزينب
هعشفوقعلىاآلخحرمخذليوهاوابالتهتؤمنأةالهيالصحليفولليموسلمالتصلىالترسولستهسمهأمأىوسمعت
صلىالنبىسلقزوجأتمأىمتوسنبؤقالتوعشراأشهربعةأرزوجاالعليليالثألثمليالتمليالنبىزوج

توفيابنتىاناللهىلفقالشيارسوسلمكلليهإلتصلىاللهولادرأةاهيجماءتوسلمتقولليهالتأهاهاامىوسلمتفوال
أوثالثامرتيهالسلمليهاعلىارسولالماعلمأنناكشوجهاوماازللهاعليسولطا

زسبالبعرةالجاحملمعفىكناحداوفركانتأشهرومحمثرأربعهاغامىلثمقاالذليقولصيارسولفقالتعليعوسلم
فقالزينبكانتالحولرأسعليبالبعرةوماشبللزناؤححمدبئاقاالحولرأسىلىنهاصتوفيإائيلما

ثمتمرسنةحتىطيباوالشيأاولمتمسثياحشفاولبستشزعنهاؤوجهادخلتالمرأهآذاتوفىاشتكتوفدوجهانن
بهافزىبعرةفتعطىخرجثمإالماتبشئإتصضفقلصبفتفتضيرأوطثصاةارأبداتؤتىففالأفتكحلهماعينيها

الدبتمممعحمتضوالرثالبيتمالدوالحفشقالكيرهأطعبمنبعلمالثعالحىتراجعثمعديهانتهصلىسواللته
لعموسلمالتصلىالنبىوجىوحفصقزعائشةعبيدفينشأصفيفعنناذحكيعاكالنثصرأوثألثاصتينوسمالمي
ميشفوقتحدعلياآلخرأنليوموابالتهدؤمنالمرأةلاليكقالوسلماياملىارسولأانماقالاليفولذلك
ااآلخرواليومبالتتؤمنأةالهالصحلعايمهسلماللهليقوشزوجاالعلىليالئألثكعثرأشهرأربعةهى

اذلكفىالترغيبسبيلعلىثونأومجتملبالمؤهناتختصالحمذايهوأنصحتملفيكناحداوفدكانت
11ليهالتصلىكقولهوطذااآلخروإليومبالتهيؤنمنذااليتركهانبمعنىالفهوالوعيدلمنعليبالبعرةشليةالج

ااالحدادحمتعلقفىقولعالكوفداختااآلخرفلعكرهاضيفهواليوهبالتهشكشيؤسنوسلمحميدبنقاليالحولرأس
فعورأبوحنممقوقالبهواحدادعليهاالهبأثنفرومحالمسلمعنهازوجهايتوفيباالكتابيةاقىىينبففلشكنافع

االحدادأتاالولياية1يلشافاالواالحدادكالمساعلانوغيرهالقاسماالحولراسعلىبالبعرة
ةفلزمتالعدةمأحمنعهـذاحمالثانعقأالروايةوجهوالعبادةأهلمنليستوالكعابيةعإدةنشالمراةفقالتزينب

11فتبلجعدبحائبهافاامرأةوجفئومنمسئلىوالعدةالمسكنممزومالسلمالكتابيةزوجهاعنهانوفىاذا
جهويضبثالوتستبرئادعليهاوالعدهإحدالالمدونةفيالفاسمابنقالنكحهمافاسدولبستاحفشدخلت
التىأبوالوليديعذاعندعفىالقاضىقالاحدادكالمطلقةءايلؤفلموفاةبمعتدقمنذلدانههاليستطيبالمتمسشرثيابها
يثبشبينهماائاأماوالغيرهقارثمنالشثمأحههاشهـأمنيثبحهاولمنيفسخصمسنةحتينمروالشيأ
3التاالحداددزههااوفاقتاةاتعتدمحالتوارخفامأحأوحمارأوشاةبةبداتؤق
ثالثميشفوقمخدعاناآلواليومبالتتومنالمرأةالصحلوسلمليالتصلىوقولهفصلفقاالبهفتفتضطير
وأحدشفهحاضاحادفيلمرأةحدشايقالالكحلوالحلىدالطيبالباساينقمنالىاالحدادقىكتخرجصميألماتبعثئثقتض
طستديمأالنساءعلىمحرمانهوسلمكليالتصلى3فأحدتىاالصأبوزيدولميعرقالمحدةثمجميافزىدهرةطى
المددالتىماياقصرمنجملةفىايهوالثألثمنيمنحلمثالثالميشفواالحدادعلىاحداهتمنىماشابعدتاجع

االحدادحمعنوالخروجالتطيبالمدةهذهفىربماشاليقصدذلكينقالهامناكفىكربمالماللثقالأوغرهطمي
لمصلبةوالحزاأهيأولفحأةهكل

هءاللهبالردىءالبيتوالحفش
االصبهابمعنىهذاعلىوعسراأسهرأربعةرجعلياسلملاللمصلىوولصلالمدبهتمسحوتفعض
رسولأصلموعليهاللهصليالنبىوجىفصقزعائشقعنعبيدأبىبنتصفعةغننافععنهالكعنوحدثنىكالنمثرة

زوجاالعلىليالثالثفوقميتنمخدعلىاآلحزليرمبالتمواتؤمنالميأةمجلالظلملمكلليمهالىا
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بابهالحظرعليبعاللفظقافعلأنوهذايقتضىااليبهابلقريماصنفاستثنىاالباحةمعنىالعلي

مةوأأنشصةوسواءمسئلةاعلملتواالباحةانهاتفنفىاوغيرهمبناأصامنقخالفالمن
هانقولهعلىلدليلياةأهقوالصغبردعليحالاأبوحنيفقوقاللشافىاقالبوةأوكبيرصغيرة

االعليثألثفوقهيتآلخرانتحدعلياليوموابالتهتومنالمرأةسكلالوسلمقعكليلىفو
جهةيعنحومهعحيكهلأنالوجوجفوصمليانوقدانفقناعلىوعشرابعقاشهرأرزوج
إثبشؤلكذافرعةلكبإللراكالحرةاالحداوجمكمهازالوفاصكليعدةلىمهامنانصالمعنى

نصجهمحوافىبالفاراوتخرجعدعموضفيلمبيتاالحدادوامنهنعهااألمةلموالىفليس

منأحكمحمهذاأنذلكوجومالثدقالهحاأبهاماالمجوواليصنعوالميلبسوهابيعهاأوادوا
اشمتاعااللشالروجكمنعهاهنهلهبمجمنفلمالنكل
وأماحمبالؤماهالحبهمهذاخعصاصايقعضىميتدعمخانعليعوسلماللهمليوقولهفصل

وقالمابوحنيفةالشافىبمقالومطلفةاحدادعليؤلمقالعالكالمطلقتالتعللبالحديث

حنمصطدقةأنمانفولهعلييالدليلصيسارلنالمسيبهسدسعيدبنويروصكلناالحدادعديها
اكلاالشفاايةوهوعلىصزوجعهالمعوفىوأورخ3هجووكالرجعيةاحدادعلحهافال

والمطلقتارقهاكتاراواظهارالحزنلذالالحدادافلزقبلهالمفارقاتنالرغبقفهاولمتكن

لمالعنةكاداداالبهاحكملمافاليععلقبحامقافهاوا
ينيهااشتكشأنتريدأنهامجتملأفتكحلهياينبهاشتكضابنتىاانلمرأةاوقولفصل

اأذالالعلياآلنوهىاشعكشكلينعهاتريدأنتمليكوثمالياالعليدىأفتوقدبزلت
يقطرأولعيناضاوجكايحبعلمماالزينقفيهلعايئابهوىانداهقتستأذزينقولمذنشفىعلستاا

ليهابهارعالضرولمةساااذلفمالرأمنليهوسلمشاكنهاصلىفيفالتكودففيعذينة
دوالبصفرةفيمسواوجهابلالكلوالبثمئزعنهالمهوفيانمقالأليكمقلاأمحققهوجدلخالولمو
يةواالرشكنمنهوانشعكشكينيهااطبكلالمسئوانليرباوركحلوالراالإىأرىأو

لىذادشابمافيممبرااتكفللمحالحديشاافيفقمأشاردرةلمحذلضراليدعواأفعناها
خفةمنفدفهمليوسلماصلىالنبىيهونأسحتهلوبهمنمنوهوألمعووذلضرورة

ادأةالمسالةولنآللشامغيرمحلوتونفسنبرؤيرجىنهااالصبرعليهويسارهالمرض
عبدافتهبنكالسالمواسصيبالنهاوبالليلالجألءاحممليبهحليهاإشتكمتحزوجهاعلى

بدواوىوتتدااتكملأبعهاصاأوشكوطبهاوهدمنبصرهاخشعيهمكليذاوايساوسلمان
بالليلبربالصرهوضروعلةحلتصناماالنؤعنلمواافيامالفيعطيبوانكناوجمطحلي

العنيرالختفيوقالمالثشيسرافديئالضرورةفيطيبكلندوانكانفلتمسممبالنهار
بديرأنفمتملغيرطيبميكوخفيهبالنهاومنوتمسحباللملئضطرفتكملاالادلحااالثكعل

الطيبالمتضطرألىابهذا

االحداددةبجماالخبارووعهثربملىبعقاشهرانماهىأركليموسلملتاصلىوقولهفصل
حبيببئومحاقفقدرالمععدذهارتابشوعهثربعقأشهروذللشأرلمتيزوجقاجبملىاال
سنينشبلغشخسىيبقواالراالحدادعليهاحتىتنقضىماالأعنسملقاابنوامطرفعن

بناوكهـلراطرأسعلىبالبعوتركنوفدكانشاحداالليموسمصلىوفبرلهفعنل
بعمنتتى9



بلغهنهماالعنحدثنى

صلىفبىاوجسالتزأمأ

ةامااللتقاكلعموسلملتا
شتكتاوجهازصادعلى

كقلىاذلعنهاعينعهافبلخ
بالميلالجألجمحلي

وحدثنىرلنهاباسميهوا

عنبلغهانهمالكعن

وسلماقاللهعبدبنيممالم

نايقوالنكاخهمايساوابئا

عنهاوفىتالمرأةفي

خشيتاذاااوجهاذ

أورمدمنبصرهاعلي

اتكخلابهاشكوأصا

وانلحبدواءأفيهداوى

قالهالكفيعطيبكا

فانلضرورةاكانتذاوا

وحدثىيمحرافتهديئ

صفيةأننافعنلشطعن
شمتكتاعبيدةبىبنشأ
زوجهاعليحادوهىعينيها

عرفمتاكقلبئاللهعبد
فىصضاندشيناحتى

649

وعنىوروراءظهرهامنبهافرمىلغنمبعراببعرقمنكانشتؤقاأوهبنعيسيعنيئمحي
وحبفذلكفياقالالناسكاقالبعضراءظهرهاووليسبالبعرقاماههاقىمىكانتأنهاناقع

عليهاأهونفعكانتماعليالحولمدةصبرهالنذلكفيكانشتتأولا51لغيرأجلهاوفدرأث

جهمألنواصاوصيةأصوايذروووخمنميتغينلذوالىتعاقولهروعأنوقدلبعرةاذهلرىامن
حاازواويذرومنميعوفونوالذفيتعالىنجقولهصمذلكقىؤلغبراخرللحولاطمعاعا
بعدوفاخهمبصنيزاألخفشلحسنأبرماقالعليتقديرهكعثرابعقأشهرأربأنفسهنبصنيتر
كمثراأشهربعةأر

طواشرنياوتلبسالحفشكانشتسكنأنههامنالحولحممنينبكزدضيعاذفصل
هروعثرأبعةأرمدةفيلمثرعاماوردبهاسلمكايماصليلنبىادفذكرهناالحدامعنى
وخففبهاللهأمرهنماالتزافىزغيبالهنذلكعلينبههنكاهلحوليلتبزمنعفىكنكاليس

لتسكللهناأوجبمنصنيرعذرفوجبواليستئقلماالممنوعداممرعنواليتدالحداامنفعهنع
الصغيرالبيتالحفشمالعنبيرومحابنالردىءالبيتالحفشفالكوفولفصل

الصغيربهالبيتشمبولعلهشأحةاوجعهالدرجشالحأبوعبيدوقالالخديلقالاثماوكد
ابنعنعيهمىزيدعنبناوقالكالنهثرةبهتعمسحمعناهقالمالكبهفتفعضولهوةفصلط

بمحتىبصيركانفضةاتنظفأذلكهعتىانوقدفيلظهرهعليمأوعلىبيدهاتثسحوهبتفتض
بئأوهاقالهاللهبصاوصفمعالروانمايتأتىذاباليتأالنهالحعوانمنشنويبعدهذافى

حوالالتغتممملكانتقيمالعلهاالبهتتسعبهتفتضمعنىانعيعمىينءقمقبناوفدقالوحمب
سيمبنيىوراالماتبشنفقاالتتمحمعوتشتدرامخقالعوقاوسخفيثثرعليهاطهباوالتمسق

سالقزوجأمأانمبلغههالكصأعلموالتمعألاألعشىعيهمىومحدفيناقعبئاعنمجيى
يهحللملىاذلمنهافبلغشكلعنيهاشتازوجهاعلىأمعادقالشالميوسلملماقععلىلنبىا

كانايقوالنعاايسارعبدالتموساممانبنسالمانملغصكلنهالكلنهارمصمععواالجألءباللمل

اتكخلأبهاأصماأوشكوىارملىهنبصرهاخشيشكلىاذاااعهاصوجهايتوفيالمرأةفى

قلتيسرلالضروركازريئاصبهاذمالواطيبقاليفيهوانكاأوبمحلدواكووتعدا
طوأبوعبهيدةقافيالجالبالنهارعلواسميهباللملالجالكملىبهحلاالكلنهارضىفولها
مصميمبالنهاراقولهايباوالوجيمسنهأولبصرفيقويهشألنميهلوااالغديصربذعندنا

لمتدعاذاذلكلندىأبوالوليدضىالقاقالهبالفاربمممماولذألميلؤياظاهراارلمهيقعضى
خمئميضذاااااوسلماسالبصروبذلقالافقكليونحاضميشدةورقعنايقاعمبالفارضرلىا

اليهيضرورةوماظمكوالمرضمماذلئبحعسبوامحألمنممليخصاولماتكقلبصرهاعلى
ظنذاللضرورةمالباحممنأوأشارهااللىوالدواءطيبالكمخلواباحقذلوإنكاخ

نوجهاعليحادشعكمكلينباوهىاعبعدةلحتأبصفمضأننافحهاليسرصادين
بالمئمدقفىأتخنهاالكذععنىشفانيناهافئلتدكاحتىتكقلفلمعرلتمبنعبدا

بذلكمعالجتهماوأشفقتمنتكحلهماعينيماأورمدفيضىمرمنبهاصاهيلىشفصبرنفسها
أنذايقعضىرمفعاعينيقاللعايئاتلفظهقذكسأبيضوالرمضحىكادشكليناهاقيمفمان
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وهوفلىأخبرأنأيسرشكوىلعايخنافىدثالرمضالنخفيفاأمراكانينهاشكوص

القذىكاأضراذمضالعايئرمضتالفوطيةابنوقالولمتبلغهكاديبلغهاذلكهاأصعابها
3مسماامعأيهاعبسكوىهنبهاأصاابيبلغنهكادأناكعناهالحديشوظاهرهأشبحفسقوهذا

أناالدأرا4دايرنحتلفصتباينقمتملدمقاعلىقعوارلضروالرمضابهاأخيضرلالكحلاعن
هجمةبالفاداؤفاططوالروأجمىعبيداقالعموالتمكلعهاضررايشتدالرمضيضربهاكا

ذكالحرمئلبعينهامنهاجفتفولتحمىحتىالحجالىةشتدادالحرعليالرمفاءوهوامناخو
اكقالحاصوالتثاعلمماقدمناهوايةالىوالمشهورمنبذدديظهربافيالحرالذىفشبه
شأمحلمواطمبفعلميهنذاأشبمذالاوسلشيروايتزوجهاباكعنهاالمتوفىتدهن
فيماندهناذالميهنالسعسمهـزيتووالمئههرقبالزيترأسهاوشعرهااندهناذلكومعنى

والوالبالكتمبالحناهوالثمتشطينةلمزااألدهانهنبشمالتدهنالمدؤلةفيالوذلطيبمن
المتوفيتدهنمالكقالطيبةةرالهكوارأسكااليختمرفيمبههبالعدروأنمائمتشطوالبأسرأسهايختيرفيبشن

يتبالىزوجهانحهالمماكأشبذاوسجةاالوودواودهنواظيرىأبومحدكالبانالقاضىقالداطابهالتلتشط
ذالذاأشبهوماوالشيرقبهطيبوالتتفراضرعلممالدالالموازعنبناوى37أالطيبكالللهاجتناببصنأمرت
الماالثقاطيبفيهجمنلمبشمأمنرأسهامشطتهابعدأنولوهالتزوفرعتحلحتىكسبءيرهلهانجملموان
عليالحادالمرأةوالتللسصقلييغاالبعضوقاضبتأرأيشادامشطتهاالئنفضماالتعنأشهبيةدواالعتليخنفقذلك

ضاتماالحليزوجهاشيأمنقالوالطيبوعبيصرممنسخألفعليهاغسلىسليسوعليهاطيباةالؤعدةادالرمشالمرأة
يرذلكوالغوالخلخاالامالدقاصسرورةاالالحادوالئخلىلماتجتنبهوالحناءالكحلأبومحدانالفاضى
لثبيأوالتلبسالحليمنأمنوالدلبسالحلىيرذإشنوالوالخلخاالضانمالهليازوجهاشيأمنالحادعلىوالتلبس
نأناالالعمبمناالطوالاالبايسوادابئمنبشئصبوخمكاالتالجسئوباعصباغليظالطونأناالالعصب

ؤباعصباغليظاوالتلبسضاتماوالخلخاالالحلىمنالحادشيأالتللسفولهيقرأسهامماالجمختمرأذلكأشبهبالسدرأوما
الصبغمنبشئمصبونكاالموازابنوروىرماللافضقوالذهبامنففلشلهعيسىسألمشينهىابئقالغيرهوال
االوالممتشطبالمممواداالءلىالمرأعمهاماإزانصاصوفىرهوالوالخرصادصهحريراالحوانحلياالتلبسمالكعن

كاأشبههفلكبالسدرأومااالذايففقاشلىرذطاىعادولمحلطفالتللسطملالمنالحلىعليهوجصايستعمل
وإسهأفيسالتقيتالحوهرواليواابناعلىأينصاولميقذالحريرولمحلىأيهنواببلدهالمعروفاكاخضلما

لماقهواعندهكنوعااللممطعذاعايهايقعفكللىاطمنوالغبرذاثفولهتحتالىمردوثوداخل
واجهنزولالنسابهمايئزينأبومجدوجميعالقاضىقالاعلم

4بمنزدارقيقهالنالقاسمبناقالأنيهوتءصباغليظالاالالعمبشيأمنوالتلبسوقولهفصل
الحاددينارتابسبنىعيحعنينقبناوروىلمصبغةالثيابازلةبيرغليظهولمالمصبغةالثعاب
ودلبرواالحللالنالعصبوثيابمنتلبسأناالمماكرهغليظفواكالنعةوحلةالغليظالوشى

مالكوقالرقيفعوغليظهواالسكندراقلغصبىوالشطوىدواولمراالحآدمنزينغتهلبساال
بغيرالورسوالمصبغاتلصفرواوالخضرالدكنالمصبغةلعيابامنداطالتدبسلمدونةافي

قالالخاواألخخروالوالعفراألوالاألحمرأبوعدالتلبسضىلفااقاللمعصفرواالرعفرا
يألوالخضرةوالعصفربزعفرانهصبوغايراحرالوالتبسثاخزاأوقطناناأكتاكانمالحوفا

وتبسىالمدونةوفىحريراانكانإالسودالبسالموازليسبنامالدفيكتابقاليرذلكغ



نهنجإلداعنلوحدئنى

صلياآلرسولأبلغه

أمعليدخلوسلمايالت
وجهازعدادوهىسمة

علىوقدجعلتالمجسالة
ذاماحففالصبراععنيها

مماعواففالتسمةأميا
قالاللهيارسولصبر

اسحيهبالميلجعليها

داالحدماالركلقالبالها

تبلخلمالتىالعبيةعلي
ددلتىاالمحيضكهيئتمول

ببهالمحيضبلغت

ذاالغةلباالمرأةاهاتجتنب
حقالمالكزوجهاعفاهلد

عفااذاتوفيشحداألمة

وخسشهريئزوجها

مالكمقالاعدهثللعال

الولداحدادأمعليايحا
والعليهلدعاسيدطاذا

سيدهاعنهايموتأمة

االحدادعدغاوااحداد

وحدثنىزواجالاواذ

سالةأمابلغهنهاماكعن
عليهاللهصليالنبىزوج

تجمعنققولطوسلمكا
بالعممدررأساالحاد

والزيت
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أبوقاضىامقالبرىلساواذالالسودواألبيضمنوتابسأبومحدضىلقالاقالالحربرأبعض

فانهئىلسماباوأماهايصبغبياعندناغراممىباالسودهاييريموماهكندىلتحنالوليدرضىا
جهنالنساءألزوابهيتزيئاأللوانمننماأبومحدصالقاضىوقدقالبهلوكايجيل
حادسلقوهىأمعلىدخلايوسلملتالتصلىرسولىابلغهمالدانهالحادصمنهفلعمنع
بتهايادسولاهوصبراقالتهسأميااماهذفقالراصعينيهاسلقوقدجعلتحلىأبزوجهاعلى
صحتملسميعبالفارواجعليعباليلاوسمليلقماصلىقولهإلشبالنهارسميواجعليمبالليلاقال

يقددفيهفالجاهلالناعىعليااللباسوالثابهملمايضارعالذمحيالصبغأحرهماوجهين
باللمللرفتتضطأنالحادااللصغيرالتكقلوالختصراهالكعنوىوفدرينكرهلعالموا

منسنيبتىواأللمهنومايبلغلمرضذلسكلندعبعذراومعنىفيهغيرطيبيهومنلنهارباؤممممح
المحيضقدبلغتالتىلمحيضكهيئتحكللىاالمتبلغياالصبعةاالحدادعليقالعالمثصلثمدها

الحرةاالحداديلزماماقالوهذاعليشعثهازوجهااذاهاكلنةالباالمرأةعاتجعنبهشجتن

لنبىانطعاروذافىحنيفقواألصلخالفاألبىهةاأللكاذلكبيرةاحعسبعايلزمعلىلصغيرةا
افقالافتمكحلعينيهاوجهافاشعكتعنهازلهاتوفىبنةاعنلتهسأإمرأةانوسلمالتمكلعهعلى

لدليلوابومحدأضىلقااابهذستدلاهاسعنولميسألأوثالثاتينميالالتمكديعسلملتصلىارسول
فانمسئآللكمبيرةاالحدادكاومهالعدقبالوفاةالىمتهامنكلانئلماجهةلمنذعلى

ذلكتحدنشيأالتمركنتوانكابذللثأمرتماحدلهاوتلزملنهىوااألمريعفلممنكانت
بتذانافرعلهاأوذلألزمةلكبيراأهلهاهاثحتنبهمجنبهاعيممىعنممايئفياوىلصغوهافر

تحداألمةصالكقالعدتهاصموضعوالمبيفىاالحداداألمضنعهامنلموالىذلفليس
محنهااتوفيذدامألاناللعلىيعذاشاعدهثلليالوخصىشهريئزوجهاعهاتوفىذا

ليالهضشهرااعدمبندااالحدومدةوفاةكالحرةمنمعتدةاالحنيفةبىهاخألفاألز

الولدأموهذاحبمةمسئ3أللهادهاباالقراءواعتدامنماتفدمعليالحرةكلدةانصعدالن
لرقوايةالحرحمختلمماوادااالحدصوجهالىمهاوفاقمنعدةلىهقامنالنصلمدبرةياتبةلميا
صلعالوخسشهرانبقيقرقفهامنوعلىوعشرأربعقأشهرالحرةفعليالمدةفىذلكمن

نماواداحداسيدهايثوشكلنهاأمةوإلعلىسيدهاعهالىهذاادحداالولداأماعلىليسلكقالعا

ذاتوفىاادحاااألمةالولدوالأمعلىليسنهاماقالعلىذايشياجاألزياتذادعلىاالحط

حمذالهحيضتبعدوفاتهمخيضأننماعلهاواشوجهاعنهالمتوفىعدظهاعليليسالظسيدهاعنها
لنبىاسلقوجأمانبلغهمالئمانصالتوفيقبالتهوذكرهوقدتقدمالعدةماالستبراءأ

رأسهابالسمرفولهاغمعشيتوالىدرأسابالسدرالحابهدحتفولنتكاايموسلمالتثصلى
نهيرأوسدرأمجانرفنلهايحفظهبمثئشعرهالمرأةاتبهمعأنمنلممثرق51نسامايفعلهلىيكبر

بنمامخبمعويهوكالسدرمخقطيبةرافياالبماليسشبهمعلماحدادحالفينتكاذلفاذا

بهدوطألقالمجاتم3رتمابطيبواليسمماأشبمذلكومايرقلشيوهواوالىالدهانكالخلا
بهـوسلمولهواسيدنامحدكلتاوصلىعونهوحسنلىلتمنعاا



بكومناللهعبدامماللمنبكمحدثثى9495لعيغرارفاع4لرفناعاكتابلرحيمالرحنالتاممم
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اأخبربنالمؤهنعثهـضتأمالالىحيمارحمنالتبممم
اللهصلىاللهاشرسؤلىالحمهالمجالرضاع

انلمايموسلمكعيرلصغاوضماع

دجلصوتأانيأخبرعهاالمومنائثعسقاماالرحمنببنشعرةأبجرعنبنثعالشسعبدالتص حفمةتلفيذء
ىقالتحفصةلفىذيستاعمعشصوشرجلاواندهاخبتصكلليموسلماالتابليرسرل

افملتدمممعاشولالتفألنالمأداليوسلمالتالتصلىولالرفقاليتكفييسعأذناذاالتعائشمقفقلتيارسول
لدذالىعلىخلصتلىلرضاامنلعمهاحيابتملوكفألنيارسوالمةلشكالئئلىضاعقفقاالحفصضن

اوصثلمكليهآعلىفيامعنمالكالوالدةطمحرممخرمالرضهاعةانموعليهاللهصلىاللهوسول رهـقيوالنار3لهنظبيشاننمقىالرضاعيستأذنمنماءعىالاقااالمزمنينعياشتامأبيمكلنعنعروة
عائشةالتواعةالىذلككلنفسالعوسلمكليالتلىالققالفجامرسولكلليموسمالتهلىحتأسأيرسواللم

فألننقاللهيارسولعكانهاللالريرضتىولمالمرأةاغاأرفحتنىالتلتفقتيارسولظلهعئنمالذانهفقال
اادمنحيالعههاحرماالرضاىمنميرمئمئمةوقاالحجاجكلينالبدماضعريئقالشبماضقيقفليله
الغرسولفقالكلدضلىأبلصمشاهدهعتىدخلالرضاعةحيالعمهامنفألفولهالوكاالشالوالثةمن
ان33وعإلءاللهصليبرازأنبوممايتعلقالحممخفيتعليهامبالغقفىالرفعاعمنحفصةعمدخولمنمليمههماآل
مرممتحرمعناعةاالرضاعهمنعهايعتبريقترنبمونههعنىناكويكوبدالالنسازصحنتصإلحمهايكو

عندثنىالوالدالرضاععتىبواختصاصهالحمعومعالتنمسمليالتليلهافاالقال
عروةبنامعنمالثحتىلتأذعليهافأبايسعأذنالرضماسقماعهامنانالحديالثاوفولهافيفصل

أمعائشةعنأببعنالذىذاللمأنيمونفماتلهواألولعرهحديثانكنالتمكليموسملياتسالرسول
جاءقالتااالمؤهنينالذىالعماهذأوكدسببامنهاعلحيادخللوكابانهوسلمليالتمصلىالنبىبرهاسالكنموأ
الرضاعفيستأذنمنعىصالذىالثااويموالرضاعةمنالبيهاأسوأمأضامنبأنيهوناهاكللهابعدذلكاستأذ
علىله2ذفابيشانعليالعمهذاأويهواألولبالبمصختصفعوقعشانيهرخذاللحمأوألمأخدألبعليهايسهأذن

التمصلىحأسألرسولطونأخيمفعوقعشاةجقاخيمبعدوونأرضععفااالموجهاحاوهيهجتأخأرضععت
ذلكعنوسلمكلليهاأخوأبيهااحدهماهماعاالاالحسنأالشعخوصنىوفداألولمقعوواعليالحمهذا
لهالرسواللتمعلىفجاهحديمبدالتباببمرفيوهوالذىةاقواحداهيأرضهماالتمكلنهطرالصديرضىأبايعتى

عنفسألههوسلمعليهذلكأقباإمياباهارفعابمعنىالرضعاعةهوأخوأبيهامنممظحديثفيالذىالثاوالعم
فيالذقممكانهذلئفقالالذىأخىأهاهيهىأرضعشكالئشمةلتىاالمرأةانحازمأبعنبابنوىوفدرالفحل
ابتهفالشفقاتيارسوللهفىانهاهواأليلانكحديثحروةالحسنالثمميهأفولوهوأظهرمنعاثشمةملياستأذ

ولمالمرأةأرضقنىاغاالعهومفالتىمنالرتبةتاكلهليسإنهاعتقدتعليهالمافصةلمأنيسهأذنانماأنماكرتأيغما
انهفقالالرجليرضعنىالنبىكقظمارأاالرمنأخاليهاعمفىاذسنىعالحفصةكانولعلدياالدخولبهايسفق
لتملطبخيالدعليكتهالىالنبىفاعلهاوفعدرتجهمثللهافىعمكنسألعلمينماكرذلئهههلمكلياصلى
قاوذذاللسببعديهابمئلحيالدخلانملوكانوسلمعلي

الرفالعطإلحجافنشةعلساالتثبشوابداءصمعنىعلىالرجلولمبرضعنىالمرأةانماأرضععنىوفولهايارسوااللتفصل
الوالدمررممايكوانماأحدذلفاخهذاكااليشئفيعندمهنبمالىكنأعالعهاالفيهايعرضالنفسفيشبهة
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فيهلهوالحظمتعلقابالرفعاعفريمالمالفريمافيلمرضمعتأنيركوجثوأأنكر

لشهةانفسهامنفىاعترضماامخققتممئفليلجطليكانههملمكاليهاصلىلنبىالهفاالقال

كاتعلقالمرضعةوجزصبهنبةيتعلقالرضاعمخريمانبذلكوثبتحمبواليتعلقثمأبليس
المرضعةكجنبة

منمئاباحقدخولاايدقىلحجاباوذلبعدهاضرلبكلليناكنهااوفولهارضىفصل
يضربأنوأمافبلومحرماالذعلهنيدخلأنسومنعلحجااضربديهابهبعدانعالرضا

أعلمللهواانباالذالحدمنمنيمتنحالحجاسفلميهن
بهيتعلقمنانصيقتضىلوالدةاصحرمعاتحرعةلرضمااانايمولسلملتماصلىوقولهفصلإ
ادواالجداالخوةاالعاملوالدقترماانلرفاعقفابمبسببيتعلقلوالدةابسببلقريما

يوجدبالبكرالنالبغلرجلابالمرأمدونيوجدالمبنذألنمنواليمنعلرضاعافكذلسبب
وصهأوخسببهمموملىذلمنمايوجديحيلولكنوالدةاالعنيهونالانهلهأحواكاللب

ألبمجنبقالقريمايتعلقأنمنلكذيثنعولممحايمبغيرأبنبعناكلىاصلىوفدوجدعيسي
يثبشبالوطءلتأنيرالالإلنتأثيرافىالفحلااذاثبتمسئلىآاالمببهنبةالوالدةبسبب
اللهصلىوقالاللبنيعحللماهاقالانهمالكصحنوبكاحتيواسملقاابناطالهوالدبهلمتقترنان

نذاترضعوهىلمرأةالرجلايطأألغيلةهالواقاللغيلةاعنأنهىلقدهمشأعليعوسلم
مسثلةتأثاكالؤلقدمتموالدةلقريمافيلهصازأنيهونةوالدودرلهوادرالبنافىتأئيرلموفى
ض2طفالللبنابذلكلفصالأرضعشبعداصموفطمتهلمولودفارضعشارجلأضنمياولدتلو

اليهاففجميعمصفوطمنلبنذالأصلانووجيلقاسمابناقالهأبالهلرجللكذال

قىضحوهىالىوجولوطلقهائلةهشيرهلغوطءبعدانقطاعهايأفبينوبينهيقطعحتىا
لبنلهثاهالمينقطعفيالقاسمابناطفالقالأرضععتثمامحملشمنهكدنقضابعداغيرهوجتتزفأ
فوجبللبنذالواحدمنهماتأثيرافىصلوفىذالنووجمالكعننافعابنواهوقدراألولا
قالهوانمايعترالوطهلالعتباراطوالمعنىمنهكرمحدءطتيذولمجنبتهفيينمثرالحومةأنأ

أبومحدالنطبنضىلقالاقالهحرامحاللماوطعنللبناكانااذاوهذاشةصمحدألقاضىا
وطهفقالصمالكوالخضيعقولحأللوطهعنلتمريمكالوحدثافىتأثيرخلهفامرأةا
حرهةللبنبذالاليلحقهكعبدالموقاليحرمأنارجعثملغحلامحفأليحرمالولدبهاليامحعقا
مسئلةالنسبعرجنبقاألبالىتتعدحرمتهفلملىوطءانهووجههالولدبهقيللمحينا

عنلمحنونبناياهرفاليحرمصفرأوغيرهعاطكالبنافانلمرأةايدىمايدرمنكاذااوهذا
مسئلةلمائعاتزاسادونبهحكيهيختصأنفوجبشباالنحتصلرفاعاالن3لقاابهـنا

يأمثرالحرمقبسببهاذللفانفتدرعليهاصبىاثديهالبكريمصبموطبغبراللبنكاناذاوهذا
أرضعنمتى11وأمهاشمتعالىقولهذلكعلىويدلالرضاعفىألبهالألمجألنهسببدون

حيةإلننوسومسثلةكليرهأمحلبلبنالرضاعبينيفرقولمالرضاعةمنخواتمي
جوفالىووصسليمالخرفيؤنرلبنذاالنمانقولهعلىوالدييلللشافعتخألفاأ

واذامسئلةيةاطممبنزةينهثمرابمفوجبأناالغعذاءالحاجقالىيعالحوايئفىضيعالى

أوضعنعملىاللركالتموأللمتعالىانماقالاشيأالمجرمهالكقالفأوضعلطفلاعلىدرالرجل
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نحرجهشكيرمنفارجالنحبهلقوالتدروجمفناانوهذالنساالمعتادرضاعاذالنوومح
االمؤبنايئاقأمعيالئليرعنالىبنعروةشهاسكلنبناممالكلنصدمهمصالمعتادفاشبه

تالتلحجاباأنزلأنلرفاعتعدامنوهوعهاليهاصاءيستأذلقعيسصاأأضاأفلحاأخبرته
ذخله3أنهيفأصنعتبالذىلتمطايوسلمأخبرنهالتصلىصامرسوالفماقىذخلهان3للتفأ
سموالدارفطنىاأبوالحسنلشيخديهاقااليستأذجايملقابىأأظخافاحافولهاشتى

الظاهراخأباالرفاعةمنوفولهاوهوعهاعةلرضااعائمهسقسوهوعمبافاحواثلالقعيعسأ
لثسهرتهليهفسبايهواالنااداخوةولذلدينتسبأفاحالرضاعسةمنرباهالقعيسكا
أببهراأأفاحولوكانأفاحبنوائللقعضىألمجاأفاحأحابنأفلحفيكمونيرذللثبالكنيقاوغ

بتلثااالقربموتعلقممومتتبيودأناافمسدممرالظااالليهاانسبعلرفاعةامن
عةلرضاباله

كرثهلذمحذانتسابالامنبماتقدمأمحلمللهوايدزتينهيعليشلهذأنآنىهيؤرولهافصل
كلنهيقولعاانهكنمباسعبداللهعنيدالدئليزثورمالكلنعالهاصمنكؤله

فانهمصتواحدةواواليئاطفىنمافولهشكلمجرمفهوواحدةوانكمصةينالحولفي

فاستغنىامولوفطمتواتصليالرضاعهافاذاتوالىالرفعاعمدهالحولينمدةايقتضىيحرم
لقاسمافيوااألوزاىقالبولرفاعذالصكعرملمالحولينأمفىميارضعتمبعدذالبالطعام
األولالقولوجهالشافىقالبهواءالحولينانالىمجرمالماجشونوابنمطروقالوأصبغ

لمنحولينكاماليئأوالدهنيرضعناقمتعالمحوالوألداتقالكلهواالرضهاعلنهايةمدةينالحولأ
يريدمندةذلمشباراسكللقذللماقبلفطامصحولولىاالتمامدةذلباراالرضاعقفعايتمأدادأن
فاذاوجدفيهاماءصمكلواتصلللحولياختصاصايابرضاعاالثانىالقولووجالرضاعةاتمام

لرضاعاعنباستغناثلفطامكالثانىوااألولالرضاعفيفصلذالذاطوندواهلمحاسمشلة
لمالنهكايغذيهالثاقلرضاعاالنفانمينشرالحرمةيومينأويوممافطامفالطعاماليممنانتقلابثا

بنعروعنشهاببئاعنمالكصاعلموالتلقاسمابنامعناهالتغذمحقالبعدعنينتقل
وأرفحتهمامخالماحداافأرضعتالهينشلهرجلكاعنسئلعباسفياللهعبلشريدأنا

عباسبنمنهبداللهشحدواالفاحاالفقاليةلجارالغالماوجيتزهللهبتفقيلباراألضى

وطثهبخكاللذصدرااالالرضاعةمنألباخوانانهمامنيقالقدمناالجارالغألموجزيةأ
لتمأعوالمستلامعىعلىحدفنصواللقاحابباساللهحدولذلقالكلبدوارجلليوأضيشا

والرضاعةلصغرافيأرفعاللمناالرضاعةيقولنبمعبئقهابهانافعملص
بربدانأنلمجنهولينمجدذلبالمسفرولافيالرضاسقااللمنأرضعقولهشلر
عزالموطأوهوظاهرمافيلهئمافىاقالبعليهماوزيادةدوالحبرلينحمالحوليفىمنهافر

عمالئحنوحدئنى

بنعروةعنشهابابن

أمعائشةعنرلالى
انأخبرتااالمومنين

جاهلقعيسأباأضاأناخ
وهوعهاعلميهايستأذن

أزلبعدانالرضماعةمن

انفابيتقالتالحجا

السو

سيمليلتصسليلت
صمعىحرثه

الالعلىهي

للسسعلىدى
مدع

يفولهإسدلته

الالحيىلحولكاال

لهوبكرحدمصة

علدعحدلى

عرعى

دتهمدلسر

حلسلءدإس

عتمراللت

صعتحدهماعأل

هللقيل

لعألتري
القاحدلقا

علىسحدلى

عرالعحدلته

صاعة



عنمالدعندثنى

اللهعبدبرلمنافعأخسا
أملشةأنءيبرهأض

وثوبهأرسلتالمؤهنين

أممثومأخنهاالىبرضح
بحرفقالتأبىنجنت

رفعاتعشرأرضععه

لمساقالعلىبدخلحتى

ثالثطثومأفارضعتنى

فلمضتهىثمضمعات
رضعاتيرثألثغكرضعنى

عيهلشهعلىخلدأكنزلمأ
لمكمومأأأجلمن

رضعاتثرعلىع
عنمالكعنوحدننى

أببنتصفيهاننافع
حفصسةانأخبرتهعبعد

صمبعاأرسلتلمومنيناآم
الىسعدبيتعبداللهبنا

بنممربنتأختهافاطمة

عشرقىضعهألخطاب

عليهالعدخلضعات

ففعلتوهوصغيريرضع
عليهايدخلفكن

عنمالكعنوحدثنىببهـ

عنسمفاابئعبدارحن

عيهلشةأنأخبرهنهاأبيه

عليهاللهصلىالنبىوجأ

عليهايدخلدصلمكان
أخواتهاأرضعتهخن

بمخلوالأوبناقهاخيها

نساأرضعهعلميهامن
ااخو
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أيةلووااسووالرضاعةتمسقبلهاالالرضاتبمدةمازادعلهاليساالرضاعقفدلتمامالحولين
أ1تاجيربلىبانقضاءالحولينالرضاععناليممتغنىالنهالحولينحمفىدءدالحولينمازاانلثانيةا
لمألحولينعلييادفلنابلكقباراكفاذافرعثامعناحكمهمافىؤبمبهماندوجمكعاقارلىا

ارالثالماجعثسنورومحكلبدالملديناليسيرةيادةالىعبدالحمبئبداللهروصقدرذلدفم
الحوالنوالثالكوقافأبوحفيفةملمالولعدبنوروىالشهروالئسهرانالقاسمبناودوىونحوه
تناولالنصىانمانفولهعليوالدليليفطمأولمقبدهاسواءفطملرضعاعاملمةبعدماأشهروسمة
لفطام31مئلهافىينقؤىيتىاميرةليالمدةااالئبعاجمبانيمونافالرضاعاعاتماهاخهواحواليئ
ناخهالكحكمهاصغاماليهافىالحوالننفسهافالسحتجلهاحميلىآلتىالطوةالمددون
بكرأببنتطثومألمحاختهاايرضعوهوبألأرسلتلمؤهنايئامفامطلناأخبرهللهاعبدبنلمساان
ثجثألشرضعاتأطعومفأرضعتنىألمساقالعلييدخلىشحنيارضعيعكفمررضعالتففا

لىتممومأنأعاثشقمنأجلعليادخليكنأفلمرمنعاتصحيرثالفلمترضعنىمرفت
صمعاانارسلسدلمؤمناحفصاعانعبيدأخبرتهصفيقبنشابافعنانلمارضعاتعشر

وهوعليهاشليدخليثررضعاشضكلخطاباعربنلىأخنهافاطمفبنتسعدانعبدابنا
المحأمممثوهاترضصكثصررضععاتأرسلتنىفولهشلعليهايدخليففعاشفكنيرفعصغير
بهبانواغاطثومأتمولدتهكالودمهابذليخمرمضاعلىامنلهضالةاتكونالعديهاليدخل
عتهأرضذااعديهتحرملوولدتميهباجمهاعديهيحرممنكانفكللدةلمرضعفواايخحعلبهذاتعتبر

لىالمرضفقاباضاضههييروىضتمطثممممومثألشرضعاتأتمرضعتنىفأوقولهفصل
منيمنعهابهنسالمضمياألظيرالنوعثومأتمالىالمرضضتباضافةهيصوىوسالم
عاثاكرارهوشذرفهصبعدمأنلاللألوقاتمنوفتمنعهافيواذك

نهااوصعابىئمرضعاتععثرلىتمعثوملتمأنآجلعائشفمنعلىأدخلفلموفولهفعل
تأمياالمايظهرأليهاالنسقمناعتقدتهماولعلسحومنرضعاتكغمسلكنسخثمقالت

بئوروصئعليايدخليالناسخندهافلميهنرضعاتاظسموعبداللهبنقصقسالمفىبه
لسعيدبنوبقالالرضاعمدةفىذاوصلشالجواالواحدةلقطرةامخرمعباسبنلبواطاأ

نوصوصالرضعتانوالالرضعةرماربيرالمخبنعبداللهكلنوروانسيبومالوأبوصيفة
قباركاآلفولمانقولهعليوالدليلرضعاتورومحكلنهانسختهاخسعائثعمضكلمثررضعات

وردالحديشالذىوأماذلثكشمنوأرضعةينبيفرقولمأرضعنمالرنىوأتهاتموتعالى
المصقوالمعمانإنفعناحكندشعوخناالمصعانوالالمصةالمحرمالاوسلماشكليهملىالنبىعن

هعنىذااجهقالمعنىودليلنامنيعكمررذلكحتىاللبنمناجعذاسثئاالصحصلالنهالمخرم
اخيرهنعنأبيماسملقاابنلرحمنعبدامالكلنلطهرصوالوالدهينثصرالحرمقفلمتعتبرفيعا11
أخبهاأوبناتأرضتعاخواتهاعلهامنيدخلوسلمكانعلياللهمعلىالنبىكالئشتونجاا

اااضوعايامقأرضعمنسااليدخلفلىلهشاأرضعنساءاخوعليهامنواليدخلي
القعيههىاخوابعلهالجخليأنأذنمالهاانهعليعوسلمللهاصمليلنبىاوتعكنالظاهرءخال14

مليلنبىاعنمايممعتللتخافلمتكنناذلمنفيماروىلواتيصعضوخطذأاقاألصعا
عنليموسمتماصلىالنبىبصاسععتصنعرفتنأويلكالالترضىعلبهاأودخلوسمضليهلتأ



ماكانصعيدكلفقالالرضاعةعن3591يبالمممسعيدبنانمسألةعتببنابراهممعنمالكعنوحدثنى

كامحرنتلىلحواالحدفياخيهافأمحوجهوبنا4ااخاأرضعتهمنانزيدبهأنتملويخذلكمنتعاتأوماشاءاعومه
ينمالحوبعدكانومافنااخووأمانساهرهوغالدخولفيالرضاعصمةكاشاثبتأمحزوجومنمنهنالرضهاعجد

قالممهيأورمافانمالصبيرمقالرضاععايهاوالتثبتيدخيمنالماخويتزوجهنأنقبلأرضعن
لتنمفبراعيمقاأانتوانالحريينفىماالرضاعقفقالسععدكلالمسيمبمنسألسعيابنعتبقانهبنابراهنم
مثلفقالالزبيربنعروسألتثمعتبةبنابراهيممممقاليأوطعامفالمحاهاكاخبعدالحواينرمكفهوواخدةفطرة
ايىببنسيدماقالمعشسعيدفيالاسعيدبنيىصكبمنمالكالمسيبسععدبئقولمثلالزبيرفقالبنعروة

مالدعنعنوحدئىكانشكنممااوضىقولهشلدمواالحبماإبتأاالمالمهاخكاالماعقاالرضاالمسيبيقول
لاتحهدهـبنيصيىبن51رواوجورأولدودذلمنوصلأمحوجهوعلىفهومجرمياحدةوانكانشقطرةالحولينفي

المسيببئسمتسيقعهذلثفاشرأوممثروبافيطعامكرالفيمأانكايذلكصابهمالهحبيبك
كانمماالرضاعتاالولبناوقالصهاالعبىجوفالىالسعوطوصلانالقاسمبنافقالالسعوطوأهاالتغذىبه

دحماأنبتياالمادافىامبى01انهىفعانكانالقاسمبناالحقنقفقالوأماالشافىالواالطألعلىيهرمبي
عنوحدئنىالوالدمبهكلموضعالىأبومحديبعدأخيصلوقالاالطالقعلىحبيبيهرمابنوقالياالفالصم

أنهشهاباقعنمالكيالةفانكاشاصبىفتناولهأودوبأوشرالبزبطعاماانيولومسثلىأعلملتغذصواللها
ظيلهاالىضاعةيفولكاننيفقوروىأبالبشيأوالسحرمالقاسمابنالمدونمكلنقنكابمشينلحرمقواظاهرافيعنهثر

والرضاعةكثهـيرمامخرمنهوعوالغابىبثرأوالالطعامكاناذارمسمالماجشووافيهطوفحبيجكلنابئ
قالتحرملاواقبلمنكهاستهالاناالولوجعالقولسمتهلكاللبنوإنيحرمفقالالروايتأبومحمدهذهالقاضى
كايقولصصاوسلمجيىاانالئانىلقولاجووأبومحدالقاضىقالهاليحنثلبنااليشربلفالحاانبدليلحكمهيبطل

ثيرا3وكالقااوضاعةاوجهينفيللطفلبهمجصلالغذاءالفيهفلولمبسحكهبماليبطلبخبغييه11اختالط
مخرميناءهـفىقاذاأالرصالقبلالرعناعتنحرميرحاعاعققليدهايقواللرضكانشهابانهابننمالص
ياخبربعدكانفأمامافأمالمححرمبنالحوفىكااذارهاالرضماعتليلهايقولوصمعقحالسكيىقالتحرم
الصحرمكعيردفاناقليلىادهمالرقوليقالطعامنزلهبشيأواغاهورمالجمكثيرهقلعلىبدالحويخانهاكل

آلطعامرزنزلهشيأواغاهومدةالحواليئأنمنالفظايمايقتفوجورأظهرهماصحتملالرضعاعقالصحرممنمافبعدالحولين
الرضاعةماحاءفيبنانوروعوأبوالفرجمعبمانعبدامحدبنوفدرياههامافيادعللرفاعو
بربعدالالحوليغعلىعازادحكمهمااليهافيالحولينيريدبهأنالثاقوالوجهومحنونالماجشون
هالكعنصحيىحدئنىمنههالمفصودواحكههمالهالنهالحولينحمعنطمق سعلأنهشهاببناعن

فقاليرلكبارضاعةعنلكبربعدالرضاعةافيحاهمما

بيراكبنعروةأخبرقأددؤيراناكبنعويفقاألخبرنىلكبيررضاعقاعنانمسئلشهاببنامالشنىص
بنعتبةبناناباحذيفةإذىإافيرراوكانرنووسلمليايلىافيمابأخعنبيعقورعتبتبنبنا

أصابشكانبععةرىحذيفهوأنكارثةنبدزليموسلممالمليالترسولكابئةحذيةمودأبىسالماللهيقا
دعليهاصليلىرلئملميومعذتسبيعةرعتبقبنالوليدبنابنعأنكحمبنشأخيعفاطماتنتويمانهوسالما

اطمكليوسلمليارسولكالبنىحذيفةأبمولىلمسالهالذصيقالسالماتلنىكلنبعهنعتى02
يوممذمنربيعقوهىعتبةبئالوليدفاطماتنتأخيهأنكحبنتبنهاانهسالماوهويىأبوحذيفةوأنكحطرثةيدفي



عئدهوأفسطمآلبادعوهمالفقاأؤلهاحارثةبنزيدبهفيكتالىتعااأقىلفاالقريشأياىأفضلمنىاألول3اتلمها
مواللميعلمأبومردالأبعمفانالىأولئكواحدمنردكل451ليمومواالدفيفاخوانم3باءهمااسفانالله

أؤالماصارنةزيدبنفىفىكتابهتعاالمحهأنزلفاالقريشأياىأففعلمنوهىاالولاجراتالميلبنشسثلةسفجاءت
ردصوحماليمالدينقىفاخوانماباءطموالمتعفانعنداللةهوأقممطمآلباادعوفقاليفهحذأأةاهىاو

حيفةأبأةاهياوسيلسهلىتنتفجاءتردادموالهأبوهيعملمفانادأبعهأولئكأحدوربنعاميبنىمنوهى
اسالماولدااللهكنانرفقالخهـارسولعليموسلمدإلتهاللهادللوىعادأمعلياللهادرسوللوى

ءرسومربنبىمنوهىفقالىوسمكلليهابت
االلهصعلىاللهلهارسولمالنممانهؤاحدكاداقىمحاالبيلناوليسوأناففليعكإديدخلافىىالتالسيارسول

لرضاعقفأخذتانبنااقاهفتعلشفبابهافنرمهرضعاتدضعيمخساوعاييدخلءنلمارلداحسا
ممثومأبمهاأنشتأميفلالرعايهامنانايدخليشحبنتفيزالمؤمنايئأمبذلكائشهاالبيتلناوليسالفضلوا
اجرأزسابىيالرجالعليهامنيدخلأنأحبتمنيرضعنأنبناشأخيهاولصديقأببهرابنتنهطذاترعفىخوا

االذىعانرىالتالوفلنالناسأحدمنالرضاعةلىبمعاينيدخلأنوسلمكلليهالتصالنبىصلىاللهرسولاالففال
فىوسلمكليهاصلياللهرسولمقعناالرثيلنجخسلةسوسلمعايهاللهصلىاللهرسولأمربهاأدفعيهوسلمعليهالله

اللهصليالنبىكاخأزواجهذاأحدفعلىالرضامحذهعلينااليدخلالوإلتهحدهسالمرضامحفمرمرضعاتخمعى
الحديثبهذابهيرالرضاعةعنسألهشهابممنافيجوابشالكبيررصاعةفىوسلمعلعمنبنا51اوكانتبلبنها

وفةوهبكئمبناقالأنافضلوفولهافيهوتوقياالمرفىقىجحهعليدليلالخالفوماتفعنحنبذلدالرضاعقفأخذت

رجليقالالخليلعنوقيلازارمختهوإحدالمعهؤبأنيهونهعناهوقيليوالصدرالرأسفجنالمؤمنايئأمعألدشمة
فضلوئوفضلامرأةويقالطرفيهبينضالفعاتفيهليبعولمجالمتوشحووففسلمتففليدضلأنمخبكانت
اوضععخسالتمكليوسلمصلىوقولهجسدحاهتكشفؤبعضعليهايدخلكانانهذلكفعنىنتفصالالرمنعليها
أنجذبهمنوماعمتقالالعناأحبوقىكهمأعضاجابةاطفىأخذبهالموازابنقالرضعاتبنتممئومأختهاةأعي
عايهادخللعموسلمالتعصليالنبىأنعائشةعنسروقىووصدرشنههاااالعائشقرضىعامابناتوبكرالصديقأأب
اوسلملاآلكصليفقالأخىمماحطااذلفقالتكرهتغيروجههكأنهفكأنمحندهارجلمنيرضعنأنيهاأخ

ولعلهاحملتلىالكبيراعبرضالشريمذايمنعيالمجاعةالرضاعضنافاأخواتكمنانظرىعاجمهايدخلأنأحبت
ولذككانشتأصالفحلقبلمنانكأخوهاذألضارضاعةالفحلجهةومنالفريمسازوأبإلرصالمن

نالالخريموترطانساءاخوبارضاعذلكأخيهاوالتستبيحأخهاوبناتعلهايدخلمنضاعبااللهصلىالنبىأزواج
فعلهاباالحزموتأخذفىمماتأوالتأويلوقىىبهتقولكانتاهاولبالصغإيريختصلفحلافبلمنعليهنيدخوسمأنعلعه

اانعلىعنهادليللرواممهميروقالحديثمالذمذاوفيلكبرعايهابرضاعقاأحددخللناومماعينمنأحدلدالىضاعهت
الرضصاعةكااوسلمكلميهاصليوقولهاصلفظألنهبنسهيلوبسهلةبهنحتصةفصتهفىالرخصةالواآلكمافىىوقلنالناس

عومهمحلييحملأننجمبعومعلي4االغتذابهاليقعوقتفىالرضاعةحملثبوتنفىاباعةمناللهعولومبهأمىةالذ
اللهحبهارجلصاقالدينارأنبئعبداللهمالسصأمحواللهيسالممنمبحهاالماخصسهلهوسلمكليهاسلى

لنعرالىلرعرجابئعبداللهرضاعقالكبيرفقالعنيسأله8فاعنددارايةور4وأناعراينمناالرخصةينضسهيلي
ااتفقاعامهاافدخلت6دالهافأرضهامردتفعهاأطمؤوكنتدوليدةانىكانتففالالخطاالتمكابصسلىاللهلتسوأ
اوحدهعقسارضافيوسم
عنوحدننىلكبيرارضاعةفيوسلمعلياللهصلىلنبىاأؤواجكاناهذفعلىالرضاعقأحدذهعلينااليدخللتهاال
للعبناعبدفقاللىكبيررضاعقاعنلفضاءيسألهاراممروأنامعمكلضددفيللهبداالمحصاعرجليقالدينارأنهفيللهعبداسكنما

هافقالتفدخدشمدفأدضعتهاليهااصيأثىافعمدتأطؤهاكنتموليدةندافقالاظطابممربنالىرجلحماهكر



559اريتكوائثعرأوجعهاففالأرضعتهاونئففدوالله

مالمثالرضاعقرفاعفالصغرممافاواشمطرإقكعرأوجعهفقالأرضعتهادونففدوالت

ئديهالبنامنأهيامصمشحناقفقالاالشرىسأالبالويمىأخرجألسعيدفيصحيىعن
بهأنظرمأللفتىمسعوبنبداللهففالاالفدصمتمكلديكأراهاالفقاألبوموسفذهبثتبطنى

فقالالحوليغكقالماعقامسعودالوضعابئللهأنفقالمبداقولفاأبوموسىفقاللرجلا
بنسألكلبداللهرجألائفولهعأظهـبينالحبرهذامادامشئكلنكاالتسألؤموأبو
همرفأخبربندتهالكمببرعبدرضاعةسألكلنىحبيراالنضافيعبدالرحمنهوأبوعبسعر
لهذهبهيفمذأنوذليعفعنقمكنهاوضىعرأبيهذلئصاعندمعربنللهعبدا
عفماوموأففتهنفلواتموتقليدمنألخذبموئصديرعلهفتضىابهوعلصحديثاويرمنألن
وعلمجهتنظرمنعليه

لمافصدتصنأذاطيربدبهأنمجتملأوجعهاصاريتأتهميأرضعتىعرالذوفولفصل
جاريتههمقطسهاباستدانفايجاعيريدبهومجقيانلهاكاإلمجلوذلكليهيتمصارغريم

اعملتاعليهاممايشقلكذأل

الوردصمتاهاعآراامنمرأتهاثدىمنمصماحمعنلهسألذىموسىلىوقوألفصل
ؤبئالفقهاءمنأحدلمياخذبهوهومذهبصحرمالكبيرأخرضاعذلكترأكهنلعلىعليك

عنهموسىأكجوعظهرمنمامعخألفلىالجاانعفدا
عديهوجماالنمكاعلىلرجلابأنظرماتفتىلتشهاسمعودرضىبقلتوفولكلبدافمل

بليهملىعنهىوكاروسلمكليالقصلىلنبىاعنفعمملممندهقدولعلىلفظلخا51بداوا
بنووإعمقمكبدالتمميبامجقدليسصذالنالمجاعقاوغيرذلويقتضىمنالرضعاعةانيسم

رعليهنكاالالهلفمعصيبالساغمخاأنممعودم

الهماظهرمنرجوعاظهرمببنالحبرهذاهادامشئعنالتسالؤلىونوألبموسنعل
تفومناعتفدلماوالهسعلىوقصرالناسوتقدمهمسعودوعلمهابنوانقيادلفعنلالحق

عليهلعلمافي

عةرضاافىحاماجامح

المومنبنأمعائشةيرعنالىبنوهعرعنيساربنسلماندينارعنلتبناعبدهالكلنص
بنمحدمالئحنارالدةمنهلجرمالرضاعةمنيحرمقالوسلمالتمكلليالتمصليأشرسول

نشوهبمهجداعنالمومنينأمعذئشةبرعنالىوخنكلرأخبرالأنونجلبنعبدالرحمن
عناعهىلفدهممشايقولديموسلمالتصلىلتاصمعشرسوالأاأخبرااالسديقأ

يمسأنظالليالغيلفأليضرأوالدهميصنعوخذلثوفارسوماركرقمأنذحتىلغيلةا
نعطكذاوفعنديفريايةالتمأبرأوليدرضىالفاضىقالالشزفحوهىأتهاهيارجل
وايةألمجمصعبممنهرصماكطمنصوطأأبرذرحينوقاللىمتبلدالميرمعجمةجداعنيىحكفيحيى
جلاسيأنلغيلوفوالماالمعجمةالنهيمقبالداصالوايتىرالمعبمقولكمنالذجذاه

اذافعلولدهوفدأغااللرجللغيلاوأبوعبيدالهرومحواالصماألعمىقالهزوهى6لهمرا

نيثسبملنيظايمالئمافاليفرأوالدهمذلكيصنعونوفارسوملراذكرتجما

لعهغبرالىفاعفرمناعقاغأ
لمنماعنوحدنتى

رجالأنسعيدبئيىع
االشعرشأألباموسي

عنمصصتاقفقال

لبناثديهامن6اهي

أبوفقالبطنىفيفذهب
االقدصمتهاأراالموصى

بئعبداللهفقالعلعك

بهفتىانظرمثودس
فاأبوموسىنقالالرجل

عبداللهفقالاتتتقول

االالرضهاعةمسعودافي

ففالالحوليغفيكانما

عنالتسألؤرأبوموعى

ببنالحرهذامادامشئ

أظهرم

عةلرفاثنااماطع
مالكعنكماحدثتى

عنرينافيللهعبداعن

وعنيسارينينسا

عيهدشةبيرعنإلىفيوةعر

رسواللتهألمومنالبناأم

قالوسلمعليهاللهصلي
ليضاعاتاسكرمامنمجرم
وحدتنىيهالوالدةمن

مبدمحدعنمالدعن

ظلانهؤفلفيالرحن

يرالىبنوةعرأخبرفى

عنينلموهنامعائمتمتعن
ألسديةبنشوهبمامةجدا

سععتاااأخبراإ

عليهاللهعلىاللهرسول

أنلفدهممتيقوللم
حتىالغيآعناخهى

ؤفيأتموهىهيالرجل1



عنمالكعنوحدثنى

دنالبنعبدالله

عبدبنتعرةعنحزم

وجظاشفزعنلرحمنا

اأوسملعاصلىانبىاا
لقرانامنزليأحمافيإتكانقا

معاوماترضعاتعمثر

افيننسثمصحرمن

رسوللئوفىمعاومات

وطووسلملتمكايهاتمملياا
قالالقوآنمنممايفرأ

علىوليساثماقاليحي
العملهذا

659

فديقالودانللاذاانفيعوالطبوأهسلتوطأىوولميافىضعيلىآلتىاوالمرأةلكث
سفتصنهيالذاالمرأةاأصهـيلت

يعزلأولمعنازلضحبيببناقالقىضعوهى7دهمراالرجليمسأنلغيلىاوقولهفصل
ذاءااالربلأنحبيبفيايريدأناالاالنرالزالوطلغيلةلمحاحقيقتهااأبوعرانلشيخاوقال
يقاالخصررثااخيلآلاأصلانزمنانبأبىاوحاصيغيراللهنالخماءطالمرأةفىاتأينزل

أنيهونمدىوتعناللهرضىيدأبوالوالقاضىقالضررهءأعخفتكذاخفنكائلى

إصغييربائيرنلهأنبهونبالتكثيرءازتاثيرفعهلهكاواذابمعنىيهثرهالهنيغيلاهـطءانمعناه
لوءكاصااولدلمرضحالمرأةاترضحأنلغيلةاانالغةاأحلبعضقال

مرأويعحىفدكانأندعلىيدللععألاعنأنهىأنلفدهممتوسلمكلليطاصلىوقولهفمل
دهالةتاالخايخلىاحاعن7ينانمولذلسشئمحاليهينزلأنونددهتيااليهاهبمايؤدىيغو

ذلكملفأليضرأوالدذعلتوملرواكرأخفارسذحتىاأجامنقؤتهموضعأتتدأجسما
ينهلمكدرفاذلناافىممايخصرواعامارايضرضرأاليريدانيوسلمايالتمصلىيريدأنمجتل
وطئهامدةمنعفبحدةوازوجةلهقسعلىلمثقةامنذلكلمافىالناسرفقايحرمهنحمولم
التلحقلىاالخماصةالمشفةمتصنبأأرةتاعانهامرنتشقمكامقنهوبئلمشفةابذكفتاحقه

ضررذلكن4يعوداالمرضعوطءتتتىلعرباحبيببناقالأعلمؤاللهاألطفاليرمنليسااال
وجهافانزباذنلرضاعنفسهافيمرأةاححرت11ذوامسعلةأوءلمةجسمفىصرجالولدعلى
فيذالالبشرطليسأصبغقالالقاءممبناقالهالرضاعمدةوطفهامنوزيمنعأناصبىلوالدا

بخماأبىبهربنعبداللههالسكلنصفهيخعذلويتبايئبهلصبىاأويهثرضرراالحارةلأ
للهافيهأأزلاقالتكاأوسلمكايلتاصلىلنبىاوجزعائشةعنلرحنبنشكبداعرةعنحزم
للهاملىآلارسولفقوفىمعاوماتصنمسنسخنثمرمنمعلوماتوضعاتععثرقرآنامن

صكلنهااطهفولهارضىداثمامللااذعلىسمالولقالين3رقلاوهوكايقرأمنوصلمعليه
اللهقرضىكرخكالئشالذعذهذاسحزنمعاوماترضعاتكلثرلقراالتصنالأقىفبماكن
االاليثبتن7رقاالنناهـ3ةتاليثبأومنسوخناسحنهاكمأخبرلفوانامنؤلنهاعها

لغرالبالةبفىالداخلةصادأخباراالمنوعفان3رقبهفاليثبتاآلصادوأماخبرلمتوافىبرابا
فانهحوتفعنفرآنهافيهادمنانبشاهذخنقر3بمثلهيئبتلماذوان2رقئلهبفأليعبت

عنفرعنبوتالحمؤلككرالمتوازالاظمنلقر3نابهبمايئبتيثبتأنااللحماليثبشدال
كانشفيهانهاقالتالكانفيمحجةلمابهالتعلقمايصحجملةمنانهولوسلمناناانيقر3ئحوت

الخطابدليلجهةاالهناليكرهنلعشرةامادوناوالبدلبكيرمنمعاوماترضعاتثرع

لتناأدمنبماتقدملناعنهوعدلخصصناهبهنقولولوكنابهناالنفولارنادقروة
وتوتالوتهادايممهايريدنسمخمعلوماتنجسىنسخنبقولهانمبدقىأنحتملوفصل

رتأخنمالواطملذكرالمتتعرضولذلكدضعاتشخسضعالىلعهثراامكانتلىبانهاح
والبهاكايععلوحولمتقلممايقرأوهىايموسلملتاصعلىلتهرسوالفتوفيتففالتألوةاعن

لعوفيقابالتويملقرائبوتعامهافىيادةالىوالتحتاجونهبمادرميح

يعملالذينالغعقياءتأويلليسيريدالععلهذاضلىوليساللهوقولهالرفصل
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غيرتأويلهاعليالىالناسيممرعواالنهفايهامايتأولؤدفيهاعليمذاهبهمكويتاقوالمم
لنظرواويلبالتأقديتعقبلررعليعبلوانيللتأواوجذليفهمىيهعاطمنجههافليسكل

عهلاهذاعلىلسبقولهفهههمعنهرفاستغنىالظوامخققممكنفيمعمنوقتنااللهمممافي
آلكأعموا5قدمنامابدلمراإ

الرحيمالرحمنللهابسم
يوعلاكتاب

العربانبيعاءفىما

كليهاصلىلتارسولأ5جذنأبيشعيمبكنرنورعنعندهلئقةامالطنص

ةأوالويىاالرجلىأخيالمترأتمواللهنحمازىالمالوذكفاحربانعرابيععنخهىوسلم
كثرأوأأودرهماديناراأعطيكمنرىمنمأوتىشترالذىيفوليمبنالدايتكارىأو

لسدعةانكلنومنخأازىفامنكيتركبماتأودعةلساتاخذادأعلىأوأقلذلك

شلبغيرشئلباطلأعطعتكفاأوكراءالدابةالسلعةابتياعقىكتوانبةأومنكراءالدا

بوجودهمابلفظييزمووقبوليبهاالىرايفتوهومعروفلبيعابانيوابيحعننهىفوله
اوينعقديصحلبهعااالعراقعونأحابنافقدحلعتكالبائعفقالبعنىالمبتاعفاذاقالالماضى

محليوالدلعلاشريأوفبدثذلكبعدالمبتاعيقولالينعفدحأبوحنيفقوالشافىوقالبه
فباتلبيعكاهـقالافىباوقبوالصجاانلنكحعقدابوالفىباوةجااكانماصانقمانقوله

كمفةشارأواظلةصلىمعايئلفلقبولوايكجابذائبضؤلفايعميالامسئلةبعدااليجاب
يللتأوااليحتملماهوصربماأللفاظفىانااللعفودوسارالبيعابهلقبويكهواااليبهامنه
بتعشينلمثدااعبايقولأودقبلتهلمبتاعابدينارفعقوللثوبابعتئذالماذعاضولأنل

المحتماأللفاظوأماالعقدالمتبايعينبهفهذايلزممنكفدبعتهعالبافيقولبدينارالعوبذام
يقولأمثلوذلكلبيعاأومايدلطلىادةأوعجمياعريقترنبمجردهاحتىالبيعافأليدزم
فىأبيعئفانكناللبائعافيقولدقباتلمبتاعابديناوفيقوللبائعافيقولسلعتك3المبحاع
القاسمبنايةوامنلمدونةاوفيلبيعاماليدرمهعنأشهبيةروالعتبيضنالسلعقففىتالسوق

وجمروابةلبيحعندذلواليلزماكرهاالألمريذوهاساومالبيعارادةكلىماساومهمحل
البيعفيمليسعهأنيمحلفظوجدهنهؤلعيعاارادةعلىدليلالسوقفيإيقاتآشهبان
ايةوسعةغنلعوفمنغرضددلهأنيهوانميصحلفايممابئاروايةووجيلزمهأنفوجب
حلففاذالماضىاودتقبلبالمسعلقلبيعاالنلبيعنفاذاافيبصرجليسفظبهاواممايعطا

انوهذالعحماكمجليلزموأنلمفعهالغرضويمحارادتيمنأرادمامماواابيعيردالمانه
هالكثهمكن51روالبيعالزمهيلمالعبقصداعلمأنهالعبافانبهنلم

وعنفوانهالشئاولالعرباحبيببناوقالبماتقدممالكفسرهالعربانبيعوفولهفصل
نلبيعمحامزالمئانكرهوجكلليليولذالضافمالبيعينعفدعليماأذلكعنممنىفىوا

الرحيمصلتهدمم
اللميوعكعا

للعربانلهع
مالكعنصحبىحدلى

سعنءعمدقةلع

كلنبيعسععس

سوبآكصليحد

عنغهىسلملبلتم
قاللعرالليع
وابتهرىللد

الرجليستر

أولعدةلصد

يفرلنميتكا
أومنهسزى

أعطيكممهتكا

أوأكنرهما

أقعلىيص
أولسلعةحدت

ريتشصت

هوعطيكصد

ومنكرالسلعةمملىص

ابنعاعكتد
كاالدابةكرلسدعة

بغيرطلعطيتدلد

مثا
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وانمافيهتهيمنعخطرفيليسالنهؤلكاليوانكرمرجعالئنالبعبهمنرضىاانه
فقدظأللعربانابيعمنععنهامنععلى5لكراواالبيحوقعاذامبشلةأوبعفمهللفنتعيين
نكرالغرصوالخطوبثاذنووجيؤلمادخالقجةكانقيهفاتيناريفسهوافيعلى

بألعبلصننتاصووالفصيحلعبداايبتاعبأنبأسالأنهعندناياألهقايصالكصبانلعرا
بهذاالبأكلمعرفةلنفاذواوالمارةالفصاحقوالقىافيمثألليسوااألجناسمنجفسلحبشقأومنا

فانأشبمبعضختالفهافبانخعلاذاامعاومأجللىأوباألعبدالعبدبالعبدفيمنمائشأن

والمالاجناسهمتواخاخأجلاحدالىافألتأخذمنهيتقاربحتىبعفاذلكواألهيمالكقال
ريتاعرصعاحجالذىمنغنهانتقدتأشتستوفيماذاذلقبلاشترشحنمابأخقبيعباسدلظعبأنالبأساةعندنا
علىببعضبعضهوالحيوانادسدعاالحدمنالجنسبيعذالنكاقالهذاالشحوالفصبالتاجرالعبد

ضألتممنهالملويهنميايىلعولىلجنعسإبهسفرمائمنكالجلبنقضعرأتنساتخعلىاضمربأومنإلحبشةبالعبدمن
فيوذلكصجؤمهفاضأللملهسهمنوانكانلتفاضلاحالفبرجأسهغمنجنسمفانكانمنيهونليهمبوااالجناسمنس8
انالثانىوالبابةنقدافههاضملسبهوزالتةفانهوالعينبمقتاتماليسانولأربعقأبابءاللىالفعاحةفيمتله

المثنعالمنافعاختالفهحالنساالئالشانوالبابببعضءبعضالجنسفسادبيعفيعلةالنساءوالمعرفةالنفاذالمارة
األحناسفىالمقصودةالمنافحمعنىليانفىالرافعوالمالمعاوضةاتشزأنبهذابأسال دأوبالعبدينالعبدمنه

والمقتاشنقمالعينلراغفىلتفاضلجوازااللقلباجاالامعاومأجلباالعبدالى
لتمتعالى1شااناذكرمبعدهذسيأقالتهوهذهبمالرحمأخعألفهفباناختلفإذا
المقصودلمنافعااتفاقحببعضبعفالجنسفسادبيعفيلفساءعلةأخالثاشلباساابعضاذللثبعضأشبهفان
التفاضلمجوزفيهفانهيدابيدهامجوزفيعالعفاضلاصالشاوقالومذهبمالرحمهالتهوخذبخفاليتقاربحتى
اللهأخرسولمموةعنالحسنالتصاروىللشرحمهليمطقماذهماعليوالدليلكطنساهدالتساأجلجماحدالىاننينمنه
عنيعشالحسنالزمذصحمىأبوعيقالنسيئةالحيواخبالحعصانبيععننهىوسلمعليهاللهصلىأجناسهماختلفتوان
منالمنعولنافىالمديتىبنعلىقاللكيغذويمماعصنهيحالحيواخبالحيوانيعلدعفىسالنوالألسمالكقال

فامامنمللذريعةممنوعانهالثانىلنفسهنهممنوانهأحدهماطريقانالمعنىجهةمنهـذ
وأماالسلففىدالعقدكاشتراطهمفسهاألجلمعالجنسفياديادةاشعتراطفانالطريققاألولدلكمناشتربهاتبيع
فيتراطهاشبينوبينهرصائزوالفرقغاالسلففىاريادةراطاثأنالخألففانهلذريعةمنالمنعاذاتسترنجيهانقبلي
همخريعلىالمعفقادالممنوعبهلئاليتوصلممنوعاأنيمونفوجبالصورةهمنلبيعارصاحبهغمندتثلنهانعة
مائزذلكانأبومحدالقاضىقاللتساوكااعليدثبتلفضلالتةامعالمنعاذاثبتمسئلىممهترباشالذى

ذالنماهومتالمنععدأقأبىالقاضىقولوجأبوحنيفةقالبهووغبرءالقاسموروامابن
قرضذريعقالىنهأنالئامالقولويبطلءالمنعالتهمعطتفالتساولذريعقومع

تعافدهماأجليلىالقابهلهاضمافيلياكونمثلهفييدفعهلثوبالهمنهنفعقفيكونبهشبهبر
وىكالعرضلتساامنيثنعوجبآنفيضللتفاامنمنععقداذاكاولماعووقشافتفا

خفاضالأجللاببعضهالجنسبعضبيحيصحلمنافعاختألفاأنفيلثاكالباب11
والدليلجنسكانامناذاالمنافحاختألمعذلالمجوزانأبوحنيفةوقالهومذعبللك

منمترامقعننبهارةتكونأنا1بالباطلليضمأموالمممواالتأتعانيفولهمانقولهعلى
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لناهذافاذائبتنسابقالمعتبرهىالمنافعختألفأخاعلىمبنيةعمدنالمسهثلىاوهذهعذاعام
وسندلكلليهالتساوىخالجنسينفىجوازالتماضلينالفنافيالنملجوازالتفاضئبت
الفههاجنسانأجلالىينلصغيرافيلكبيرمجوؤااذاثبشذلفانهمسئلىاللتعالىشاهان

كرهمالالقاسمابنادينارعنبئيسىومحوالنهموجوهمنوجفهماوليسمتباينان

وشبههاخسقأياميباقىاألجليكونأنااللبغالامهااتنتيالللبغالصغاراسفىئسلمكباراطأ
لمافهصنممايخرجمنهشيأئسلمالمجوزأننثاطوالنهلمذكورواالوجهامنليسوهذامماالعهمقفي

لتوفيقابالتهواثصغفيماسلممنيخرجأنيمنعصنلسملماخأجلدل2نالمزانجقفاذاأالع
مازتهاالقاسمبنادينارعنبنفروصميمىلمحاجلايريئفيكعصغيراتسليموأمسثلة

لىايمنعانانماسجمبكنديهذانلتاأبوالوليدرضىلقاضىاقالمنهلمنعالموازابناوىوو
معنىمنوليسالمتقدمالوجوذلمنفيهالمسلمالكبيرلصغيرفيصيرمثلاذلكفيسثلأجليهبر
مجبوصعغبرأوكبيرفيصغيرفىكببرمتسلمنلمنعالىاجهورأصابناوذهعللباسبساهذا
ينفىكبهـيرفيصغبرضبهوفىختلفواوقدالمتقدمتانالمسئلتينالمنعامنمثمقدمجمتىطونأ

سختلفانجنسانهمااللصميحصاثزوهواطهذلكأبومحدالفاضىذكافيصعغيرلىابير

المقدارفيالعفاضلوهوانوووجهموالبقرالتساوىكالثياسبالبلبينههافصحالتفاضلييصح
صبوزوالطعامبالنفدفيالسبهوزالتفاضلانهبدليللصفاتافيلتفافلالعقودمنافسادافيأبلخ

سبهوزفعهبالمفدارفبانذامجوزفععالتفاضلثبشوتقرراثموالصفةلجبودةفيمالتفاضلي
بهفألبأسلسنافىاالتفامعبالمنافعلجنساختألفاوأممامسثلىآبالصفقاولمحوأصىلتفاضلا
ابواحفىقاضىوصاراراحدذلىلواحدمنامهلمحدوهلاباينولالثناحدبالننينا

بنانذلشلمدونصثلاوفىاالبلحاشيةبالبعيرمنلفيبلبعيراافىصازلهامللكمبسوطن
مافدجعللمنافعااخعألاللصوابوهوابربتاليسلعبدالذىافيلتابرلعبداافيلقايمما

فيهعاحماالبابالتساوعأولمحوعقدهذايبهوزفيهمافبانالتفاضلمجوزفيهماجفسين
زفيهمامجولتفاضليوصهالتساظابلبنسين

الجنسمعنىبهايقبينلتىاالمقصودةفعلمنايينفيتبعالراالبابآ
اختلففاذاضهلمقصودالمنفعةاانفردإاالبيعاهذاعندنافيالجنسمعنىذالنفياألصل

ففعةااتفقافيواواحدسععاباسمنحتلفيوانجشممايئكاناضهمالمفصودلمنفعقاافىالشيا
واحداننجسفهمايرالحواالبغالفي3لقاابنافولفالذصيقتفعيهاليممامافترظقالمقصودة
العتبارأيضاباألسماااجنسانههاحبيببناوالذعيفتضيفولاالسماهباختالاالعتبار
حزنامفىوألسااراحدلمزيادففاالجنسفيلتفاضلاهنعناانمانناالققعلىوإلدليل

لسلفقفايادلىطلبامنالنيئلامنلمقصودةلمنفعقاممداتراذلفوصأنلتعريممنلجئسينا
جمرطفيممنفعقاخرترجعاسذامودقلهلمبقاءتلدالمنفعثامماسلواسترجاعفانمايطلعهاهع

واقرافرانعرببايئالتفاضلولذلجوؤناالسلضيادقفىاكلهسلشممخصللتىاالعينفنفع
فىلمناقعاختألفااثبذلفاذاسمعلةبهشدىلذكلليسالهندىلجوزابيالهندصوا

التناهىمختلأنلثاوارلكواالمغرعنافعهماغتلأأحدهابينضعرالجفسيهو
فانلحيوااجذباختألفتلفطفانالصغروالكبرظماذاللجنسالمقصودخنلمنفعةافي
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واحدذكورمواناتهصنلرفيقاقانالوففىآمالحريةكبتىفيهمماتحالحيوانكان
لمنافعمالخالفالكبيرجنسامخاغيرهعندعأنيهونلفياصوابيهوعرجمميهوكبارهصغاره

لحريةافعكاالتصحفانئهنسمثلهلصغيرامنالتصحلصنائعوالقارةاهننساببهاستلتىا
والبغالواطيراألصكالخعلكااليقصدمنهفانكاناألصدمنهلمقصوالحافأليدوأنيهويئ

ممايانكانصارحامنلمفصودراغرطانكبالمقصودااعبارهاالنلفنحارهاصغاجطسفان

ذللثفيصعأنيهونأحدهاأقسامثلألئةلطيرفانعكللىوانبفروالقميابلكاالاألصيقععدمنه
علفيهيهواللىلثاوالكباوهلفمخاصغارهانالخألفلفسمالبقرفهذاواكاالبلمقصوعل

لقهممواميىواجلجنسكبارهمنصغارهأنفىالخألفهذاوالهنغععشقصودةمقصود

جنسهاكتلففهلومخوهلبسمنفعصقمودقمنفيهوتكونمقصودعلهخمهاليهونلشأنلثاا
المفصودالنالتختلفهاحدااوايتينذلرفىماكلمعازعنابئاوىووالغروالكبرأمبال
المقصودمنالنبذلكوالثانيفحتلفابارهذلصغارهفىيسعوىواألصالحعوانهذامن

أفيظلصاجالدلكوالبقراكاالبلفىعملكالدةهقصوومحوهنفعةنسلواالدركبارالغنم
افاالبعضذاتصبئالداالبعضفىبعضهاسلمالأصبغقالاذكورهاواناممهاصنالقاسم

الصغروحدلجةطالذلسنوافرعلديهينافىبعضفيهاأوالتىلبيوضاجةصالداصعنتسلم
عيسافرعليمفالجوأنالموازبناقالاالمقصودةالمنذهةاحداالنتذاعيبلغوالكبرأن
ماالنالموازعنبنافروىوالحيرالبغالوأماضيرولىواطالصغارجملةذلهنماقصرعن

بنفروعااالبلوأمالخيلالكباربئمنالجذعنأنجميحتملويركبباوالرصغيرهـلىاط
فينحاقبنتىانصنعاصحتملوجذعتينفىحققوالحقةفىنحاضنجتىاالخيرفيهالكلموازعنا

أوذالحذعفاىفىكبيرصغيراهنعمنيةوارعلىجذعتانفىحقةومنعلصغراسنمنخههاحقق
فىكبيريئصغرهنعمنيةورحقشكلىفىنحاضبنتىنعنايتهملواالبلفىالكبيرأسنان
يمممععهلىذلسناللكبيرحيزاالحققعنلكالبرفتكوناسنمامنالجمذعهينفىحقةومنع
حدالحرثيبلغرأنالذكوفيلكبيرحدالبقرفاناوأمافرعليطواطلمقصودةلمنفعقاافى

لبناوأهاواللبنوضعاسنيبلغأنحبيببنافولليذلمثللقاعمابناقولعلىاالناثوفى
أنجمونهذامجبجلىواللبغفيهاويهونمثلهايضحلكبيرأنالحداوبهاراصغارفرفنابايئفان

الجنهمىاخعألفيبهعتباراوالالزاالالحمرافيهاغليسالنهصغارهاجنسمنذكورها
يبلغاوكبارهمصغارفرقشابينانلىكبرفيهمحدافانفيقالىوأمافرعطرواكالخيل

أواالحعالموهالخسمعثرسنقونحاوذلكلندىأوتبهارتهلتكسببعملىايطيقمنسن
يسهفادعنىبلتاكسباقادراعلييهولعبدأاضنلمقصودلمنفعقاافانذائبشذلكامسثلة

والخياطقفهى5لبناواوالجارةلقارةاوالصناعقفأهاكالمارةالجنسفيشائعايهونالالتعبمفى
بهاوهاكذامابرىلتكسبيمنعانفاذاذاتقدمرثاوالقراءةبةوالكتاأسالفصاحقوالحسابمع

فلثاليعملشبهيبدإيئمجنسلناسكراأيعملهالتىقالمعتادالعاالوليسكذاللمجرىاهذا
أكزهذامعمادايمنالعملذاكاافساءالنمالفىلغزلواالرحالكالحرشوالحصادفيالعمل

فىبجنسالذكورةوليستمسحلىدلمعتاالتصراوسائرأنواعلمعثىابمزلةنالجنس

جميححمذلوهذاايقتفىلمقصودقافعلمناامعصنأنيهوناالاالنعامشأمنوالفيلرفيقا
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ضكالشلرذللثمننوعلىدسجاواوالرنزواظلطبفاالمافيالصناعةوأماالحيوأن
أليستالفاسبمبناعدعنفروىبةالكعااوأماواحدوجشىعقواحدةصعناظيزفانوالطبخااال

اذلكمجتملغإللرهاوبصنجنستببنانهاانكانشفائفقفاعنعأعيعمىاالمأموروىفيببنس
بجنمىلتكسباجمنحتىلتقدمذلوالنفاذقىخااحدالقوالالأفجموخأحدهمايجهين
اانالثاوالوجهمقموبهاليسشببهنسكئساباالطنالالتىرةاليسالماكآبةوامقصو

ذلكحكمهافيلئاذلعبيدواانجأللنفاذااالماءهعفينسليسانهأحدهمافولينذلئهكلي

ؤلد31الفابناعنيممىمحرواالمافىجنساطولفهللجالاوأمامستلةلعبيداحم
بناانمجصلفرويين51فقهاورأيبعضمقمودجنمهانعنأصبغمحدىوروذمقبليس

ووجهلقوةبمأجناسهبهاالمامفلمتحتلفممسبمبهاليتمعتىانهلفاسمابئاولجمةورواهو
لطيباوالعليلغزلاوليسمسئلةونهبتفاوتباختالفموخاالثمانمختلاأصبغفول

بلبننفردبالتكسبجمدأنمماليسالطيبكلالنساءشاهلفيمعتادالغزلالننسبك
منوالمفصومسئلةلمسئلامذهلموازفيابنابهاحنجمعماوهذاالنساهجيعفيذلشائع
جنسمنفليسبقافائعاساكانفاذالمفدائرالحهوانيئبهائباااللجودةوالسبقاالخيل

كليلقوافيبرهاممايبانكانطلاعليلقوةابلالامنلمفمودواظيلامنبقبساليسما
حاؤأنلهاوانولذلاليسهماالقىادالسبقالقصودفيهابلمعبقاوليسغيرجنسهذلفهؤن

هاتكرنلخيلامنااالقىوأغلبالجنسهذاهقأففلذلدليسىتجنألبفانهامايساطيغ
ليسطليااللاطبقومحطلىليسعاالجنسفىبهكيزواليقذلذلوالطسلالفوضكليفيما

جنسهىممالفابنواطبرففااللعغالاوأماسمثلةثرأواللجنىامذاأفضلبمفصودمن
نجسمبالسيريفارينالجنسحدمنواوذكرأنصكتلفاجنسانثحبيبئاوقالحدوا

هاالمقصودمالمعنىفياتففتفاالبهااعتباراالسماءاللفاسمأن21اقالئألسيرايربدمعوالجرى
بنامثثالهووجهبمذصعالرحممالتهأشبهواحدوهذااسمالمبمئملوانحداواكانجنسا

واتفاقهالمنافعااخعأللمحايراسواالجنسيوجباختألدالخااالسماحبيباخاختال
انالقاسمبناظلفيأنفسهافبماذاغتلفالفاصمبناشاذافلنابقرلفرعالواحدالجنعىفي

كألنحتلشبانصغرواوالفبموالتختلشبالسبربيةللرعرالنحاجنسلمصريآطرااعهامعلبغالا
حبيبغنهلشباخعألفبناقثالبتيرمتقالوهىللركوبللجيمنهالمقصوااوجههلكبروا
االبقرلمقصودقمنلمنفغقايامسئلةباختالفهأنتكنتلفيخمبلمقصودمنهارهوالساأللسا

حبيهبأنبناالحاناوأماكورهافذوالخاللذصتخذلهالعملاالنالجرثالفوصكلي
ياناتبوالفرقكورالذحكمهاحماالقايسمبنمذهباوالظاهرمناللبنحميرةالمقععودمنها

مبنفبهافنابهلغمناشاواانيهوابذكووهالبقرلهامنفعقتخثصناشاالغمألبفرواناشاا
لثموراالحرشلىيكلىوانكانشقوالبنلكئييةالبفوةاحبيبحازنسلبمبنايةبواقدناذلفاذا
لمفصودمنهااالنلبنلمعزفانهاتختلشبهرقاافامامعزوفأضربايئفاكاعلىنملهاوأممامسئلة

الفابممبناوظلالعنانبخياليختلشنيجنساثرةانلقاسمابناعنسكيىفروىلضأناوأما
اللشاليمد31القابناعنصوايقجميىوجهغيرثفعيلمنالغنمفيمعتبراللبنالمدؤنقافي

مواليقصدذبرلعذاحيواايقمحنورواووجللبنابقفىغتفارلفعاالماعزوأهاااالفييتباين

بعمنثتىت2ا1
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نثىأكرهوأمومحأذبدال
أونافصفبيحأمأحسن
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بايئضركللىلطيرفانافأمامسئلةلماعزكاوقلعهلبغاجنسهبمنرةيختلفوجبأنلعهلابه
وكبارهوصغاره4نوافذكورهابيضامناليفصدفأهامااليفصدلثاوالبيضاهايفصدمنهأحح

3لقاابناعنعيهمىفروىبنافعهأصافاختاصاجلبيضكالدمايقحدمنماأماواحدتجنس
البيضانالقاسمروايقابنجهالحنسبهيختلفأصبخوقالسافيهكايختاليس

خراقمووجهجيعهامتساوفىوذالاألغلبوانمايقصدبالمحمفىعلهيقصدباالقتناليساجالدفى
انقوألصبغووجهئرالحيوانأكثرتكسالقلمتالجنسبهاتبراليعوالوالدةوالدةهححذ

ملةالهفىالحيوانكامنالجنسهذامنهقصودمعنىنبيضا
وانأجلبواحداداننينلتقارسفألتأخذمنهذلبعضاحتىأشمببعضفانوفولهفصل

فهمباختألفذللشليسأونوبقفانورومابعفماآواناسودلرفيقاأنيهوأجناسهايريدختلفتا
لنساامعالتفاضليبيح

غيرهنغنهنتقدت11اذتستوفيهانؤلقبلمنجمشتراماأنتبيسحوالبأسوقولهفصل
كوصتستوفيهأنتبيعمتجليذأنلرفيقامنفيهأسدتماايدبرمنهبتعتالذىاصاحبه
ثممهنتقدت11اذلذمقوقولهافىكانذااأشيستوفىتبلبععهبهوزعندمالفانهبمطعوملشىماص

مؤجألوكانينتضدثمنهلمذااالنهألزمهالذىلمبيعافىنلادنتفااشمتراطامنمجزالنهعؤجأللمو

فاليخلىعندهلهماجنسصكيرمنأخذوانلدينافىلديناأوفممخبالكالئلكالئابيعنبجزالنهلم
عرضافانرأقيهوقلثاواعينانلباأنيهوأحدهاصربينكلىفانأكناجنسمنأنيهون

الجافئلسلفاالىلهماالوصفةعددا5سوانلايأخذمثلأنلهحلمفاجذميماواكاشكلعنامن
السلففيالزيادةالىلهماالثرعدداكيأخذأأنلهبهرؤالفسادوالوجرهمنوجهفيهفليس

وجوسلمةأيىبنا4بناوأبااأأوصفقجوزدبعضدداد3يأتأنلهلصائزيوذلنه
ذكرمنعبغيرفقوسيأنىمنمأوأدادعدليأخذأفلعينايعطىأنهمةتبعدعيمامالهاجوازه

بطننجفىجنايستثتىأقالعالدالينبنىصتعالىشاءالتانغيربلملعهمنوبيعاكناجنس
أومتأوحىأوتامأؤالفصفيحأماحسنأننىكرهوأمأذؤيكلرراليدرىالبيعتذااأم

ويستثنىالحيوانناثامأمنأوأمةأنتباعزالصبهونهكاتاالوهذاشثمنهامنوذليفع
ذللعهنجنقصوالعانيقاناصفقؤالحياةامجهولانهمااحبادلئبعلعينبطنهاوعللفيجنين
فيأهنأشيستعىأحدهاضربيغعلىالمبيعاالسنعناءمنوذالصانتعليألنذاثمهاي

لتنئاواجقأهعيناأقيهونوالثاجزأشائعاأنيهونأحدهاأفساماليحخاومنثالنةالجلىقانه
لحيوانغيراوفىالحيواجميعفىيصحفانهفيأشاثعاكانفانوالمعينشكيرشاغنجزأمقدراطونأ

أنيهوخالقفاليخاوبحزأهعيناوانكانمسئلةرالدوالثوببقوالعبدوالداابعركهيع
وماكالحنينمعيناثونأأحدهماضربينلىفانيوانأوغيرحيواخفانكاوننحبو
لمذاالجقمالنعالموامنقداستثنىلمبتاعاالبوجهالبجوزالفخذفهذاالفحولولحمظهرفي

قبضمنيمنعالنهدلفسااواضحلفحولاظهوراجنقاالناشومافيفيوهذالجألابافيانعلمنعاله
انقولناذليقالأقصحفاندقةلنالخذاستثنااوأمالطويلةالمدةافيلتعرفوالمبيعا

أوذكرأوأنثىأوفتيححسنلحنيناأنىراليدنهاقولنافيبهخغاأظهرفبماوهذامبيعالمستثى
وانماذلكفىالمبيملسالمةالببعفييؤثرأالجمبكامابافياعلىكاناذاولحاأوميتأوخى
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وسواهفرعأعلموالتثمبهالنهطكلهاسنرفأفمسدالبيعمسنرجعمبيعانقولنايوثرفيلي
وقالمالدعننائعبناالمبسوطفيواهرلبيعايفسخوذاليبهوفانهرفيقاأوعتيفاينالجنستتنىا

مانفولهعليوالدليلهابطهافيويستعنىمللحااأمتلرجلايبيعأنيبوزحنبلبنواااألو

لبيعنعفداافاذافرعرجاالأوكهدهااألمةمنوهبهزاستثنافلملجلةامنفيسايئهذاان
فانأسواقأوحوالةأونقصابزيادةيقممدالمبتاعالجارمالمتفتويفسخيبطلفانهذلكعلي

بيعهنفضلطفلاعلبااوقبضىلمهتمترعنداولدتفافبضهاذلكمتمبقجهايوممندخدهاشئ

صذاذلئفاثبلولدتذاافأمماىلهششاعلىألميمبعدتقوولدتهذااوهذالمبتاعدااردهوفيه
النهصالكلعلىالبائعلبرمبيعنمشكلاولوقلنالجلةامعمبيعلمسثثنىاانفولناعليممايستقبما
لحنيناللشوفاتفلناذفاذافرعماتقدمعليمبنىلمفصواغيرهوالملكببيعيكنرجمكنلم

األممجمعابايئنوكمهمافبفمهيومبالقيلىمكرهالمئقدهاذالفواتاوجوهمنبوجهلبائععندا
بهلرأسمغيمععناغبركانفانمسئلةغيرهمامنهعاضهمايبيعاأوأحدهماكمفىبنهاوا
نفانألنعامهويستباعقافيقبكهكااليستباعذممالحيوانااوأنيهونفاليحللرضديابرا

أويدها4ستثنااألمثيايعمنعفالمجورمعينمجؤواستمثنابيعهزاليبوفانهجمحهااليسثبا
ؤالصبهورجلهسئثنىااالنهبهاالنتفاعوالتسلبهالجمنهفامعينالالذصباعأورأسهاالنرجلها
حقةتعناقأللىابرجلهالممثىأوالفيامامننعهايلبائعااللتيصرفيابالمهثىهاهييأأنالمتاع
تصرفابرعلييجفانهلشائعوليسكذلدالجزالمتميزاحقيتصرعليواليجبرالبايعمتميز

االنتفاثالامنلمنعياااخألمأرادأحدهماالمثريهالينابينلمشاعةكالدارالهثريكلمعتادهعا
لمستباحالحيوانامنوانئلةسحقهفيذلمثلهعلىمنهايزحفهذاتمذلوالهطنلم
الذجمفألبشرطفانكامسئلةبواللتبقيةابشرطهذاعلىلبيعاوفئافانهكلألنعامبحهذ

لفخذوفجةقدركالهفانلهأوالفدرفنابعضلهوقجثيسقطفدولهلمستثنىاأنيهونناو
حبيببيعفياوجؤزاليجوزانههذهبمالثرشفجقنالمشهولهثكوقحيثوالسواظ

أحدعلىمبتىاألوالنهلفولاووجلهافجةحيشقكونوالرأسكارعاألستثناهاالشاة
أنماوامععناستثنئاالنهجوزهيفلممبيععندهلمستئنىجادواودستثناءالهمايهونأبعافصلين

اليوممااليعمممفههمنهلموعندالذبماباعمذبونكانهطعدالذبمنىأخذيهوخنايئرط
ةذلكبمنعفيأظاهرامعينافلماستثنىوانهباخغحبيبمهابئاوجعفولوذلصقالعقدفنع

مرئيالعفوفلذلعارالمستئتىاذلكمعصمتثنىلمبععلعضواجلداأتعليمبنىالعفدوهذا
ذلكعفالمئابالفاسيماواهطروفيهقفالذفمريثلهبالجدد5ستثنااوانكاسمئلة
مبفدؤلعذرالمغرعلىمبنىالفاسمبئاوفولتجوفيهوهببئاحبيبمنفياوىوراليجوز
فقدأفرداللحمالجلدستثنىااذالمغيبألنهاالمحمبيعاليجوزانهوعلينهوردوجودتهوجنس
مجلدهالمغيبماليعوستثناؤهافجكنمعرفتيمننهاوهبناقولوجووهوخيببالبيع
االسمفارفياألكرعلىأصيالجلدمنالمستثنىوانكامسثلىلمجالقجهيهنعلولم

الفاضىوقالافعوواألالجوازاحداهمامالروايهانذلففيصكلنمنلمثئمجيثمألفجة
حيتفيقواالحازةحيثمخورلهلمنعاحدةوايةواذلربناجعلىااأمنلمحققيناابومحدأ

معيناوالبيعماغبرعليرامفدلحيوانامنلمستثقاانوأمامسمئلةفجةلهالثك
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وىرووعبالمنعادنطنروىذلروايتانفيمالكمنمأرطاألمقدرقفعنأشيستثثىمثل

المسنتنىأعليامبنيةاوهبفياايةوجراليسيرءاالرطالفيلكصازفاالقاسمبئعنعا
اانهاهبنيةالقاسمابنوجوايةالرؤيقوالصفقفعهلعدمبيمعهمجزمخورإبالجلدلمكافاذامبيع
11لمعرفهاعدمنبهلعقدبمايتعاقفأليفسدالمبيعافيغيرداخلئعالبالكمعليباقلمستثىاأعلى

الييرالذىابحماالباثوايةبرفلناهممهانفالتفريعلمنعايايةبزذاسلناا9فته
أولميبلغلستهلخسقوااعنهزلمواابنوزادالشاةاالثألثقاألرطالواألربعضنلفاسمابناجوزقال

11والكثيرعندمالكالقلمليالثحدبينذااذلكومعنىبصااللنلشوأشهبيههـيزالثلث
11تدورعليوفروعسائلهالكئايرحإيزفيجعلىةوهيلفليلحيزافيجعلهخرفيهتلصقرلهواخ

العبلمأوالوليدةيبتاعالرجلهالدفىفالصأحماعلميابتهاالختدفذاحسب
أجلالىأونقداليهايدفعهادنانيربععثرةعلهيقأنلمبتاعافيسأللبائعايندمنمأجللىبثائقدينار

يقعدفيأنالبائعفسألالمبتاعندهبذلوانالبأسقاامالدلهالتىينارالمائقوبمحوعنه
لببدليمااىشترالذصااالجليلعدمندأجلاأعمثرقدنانينقداويزيدهلعبديقأواالجار

تحلقبألنسنةلىامنصائقدينارلهباعألنلبائعاكرمذلألغاواؤلالينبىأوالوليدعقفا
دبالذعبالذهبابيعفافيلسنقفدخاأبعدمنجلدأأوانانيرنفدادبعمثرةيقوعبار

فاخذلكيقيلأنرعليدتانعمثرةلمبتاعاذازادانبائعاااللهكاسالرحممذاشأجل
ولمأوهؤجألنقعاوغيرهالعينااألثعياءجيعماشاءمنالبائحيدقمننشاكوسوابماز

فسادوالاياهققادطايللىفيوالمبتاععليالذعوجمالهترعالجاريقباكنشالبائعاالنهكايتفرقا
هنلماثقدمولميجزمؤجالنقدادجنسمواظنكافتعمنلمبيعاجنسمنيالحةلزالمتكنلئاذفى
لمحاجلبهنسماالمثئمنع

معنالفصلاجلألىأوادنانيرنقداضرةلجفيويقيلألبائعافسأللمبعااندموافصل
لذىافنامقبأفلهنيبععهافهوجافئالنهأجللىفانكالبائعاليقيلىالعمثرةلمبتاعاأرادذااانه

بيعافصارلمؤجليهلمائقاامنعمثرجملنقدالممجزذللشالنهزادالعمثرةقمامنصفابعاعهاا

دنانيرحارابعمثرةباعفينطاراحدصعسملتىافيالرؤمقوقدظالذلربيعةلعلةوسلفافهذما

ماذهبوأهايتعجلهاهنذهباافتضىمنرلةبذلكيعجاللباءاندينارعليالمبعاعستقاله
صيحوجهنهسنةلاولهشابكائقداوصاريقنقدرنانعمثرقلىانباعأنيدخلهلتصنكرمرحمماذ

يقوعمنعهالذراحافاجسللمحآبالنقارمعجلدنانطريقوعشرةبيعيقمدمنفمايكرورأبضا
فصدهبقللمنعوجطويفعابنابقوقالتهمقفيهفيعرعنعأبئكررالقصدالعرالغوضفي

ودلمقعاعلييخصملالنعلمقمضىلفساداامنوجوهاأووجهاقولماهنوجرهاوذلنماععمل
انكانثوامامسئلةلنفسهممنوعذلكفانالزساالفسادلهكنماوأهااتوجوهنلدمق

أبعدمناجلنكانالمعجلةالعهثرهاحملمانتكمهااأجملأفربمهندأجلالعمثرةا
مارذلوأفلغالىانشؤجبمؤجلةوعمثرةحاديضعجلةلممجزأيضاالنميدخألالمائةأجل

اجلاالمرجلةالعشرهذلفىالمقاعتولوشرطمنوالمنعالنقدللعمثشتراطذالشيقتضى
ايهذاينقبمائتويناواسكفربهاوالينقرطريقوعشرقدنانبيعلعقدالنميتضمنالفسداالمائة

عمثؤقىباللكاكذاليدخممعومثدافأوجبذلفنمهادلعينافىلتفاضلاتضى
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لسدعةلطمنهافالتنلىاستقاائمومؤجلسدعتنقدأبتاعاومنمسعلةددممنوعئقوذلماارنناد
منهاعلىاستفالىثمفباعهابنقدلثويقواكالجاروالهوصونقوالهعدودةرمميلةنالتكوأن

بزيدهينارلجلمبتاعسنفاالاثمارنقدلقبعشرقدنانجامنهيعيأنوذلمثليادقمؤجلةز
بالنقددنانيرخذعنهالنهاليصحبيعتالوررطااحدعسنلتىالصكبوزوهىمؤجألفاخذلك

والسلشوهوقوللبيعذالهعنىانشيوخناعشنوفدقالبهاالذهبمنبمابقىطاروأخذا

لقكنتثرقاامانانرمنبتسعقلىلحارأخذاقىلسعةياعنهلذمحأخذوالديناافئلهممااالنصيح
محدبئظلوفدفرعدنانبرمعجلةثرةبعباجلووديناحماربععذاهعيدخلهوعليله
ليسالئسيخأبوعدانهوظلإلعينةأهلاالالثانيةفىبالنفلمفالينهماالولبيعةعنالموازإذاا

نفردتابالنقدكالبيعقاالوكاناذاابذلكغايعنىزالمواابئاالبععةرلومماالقالهبخال
بيعةرسمئلةوفيفليسكذلدبيعأولميتفدمامتجزثفدممردتائعيحقوأمافىنتلم

واحدةدنانيربقسعةاليرهالسلعهتلداصمنهيرفاشيرنفدانانعشرقدلمبتاعاعليحمنللبائع
بالنقدعياللمبيعاواقكانمستلةلسدفوالبيعامنسجزلمادخلهفلمعشرةبدينارمن
تقدارعبدينافبانهييمطعومنانكاوهطعومامطعوماغإلطونصنلىأفالاععلودأوناإوموص
مالةيعأشيوذلمثلممعجالاشايرأودنانيدفيأنلنقدعاحمبللمتاعاستفيلأنيفألداس
يادقدلىنشاذالموأناافيمحدقالياهيعطيارديناضلىفيستقيلدنانيرحديحبعمئرةرطل
صقالودقيحفيوسدشويدخلالدنانيربيعزيلدهفيتأضخدخلهفااالظلةجملى

واغايبوزينيردفسهديوننهوعندصابالديئالدالعرضزيادةفيخلهويدمستأض
لموصعوفةلسلعقااعليلمبتاعينبالمعندلمحيعاديناصومذامقأئلنتذااالوصقفيشجيل

شيرولومينمألئعرألوسفيدمالنميخحبيعيزبمثنمنهايفابكبزألمليهاونكاو
ظنمسثلبعينهممايعرالنهليالمبتاعوانءاسوالمعدودلجازذلثوالميوطيل
افنجنسمنالمبعاثؤهبايدفيسبهزاتلمعينامؤجألافنومميألتكليرمطعومعالمببن
خلوسلشوبهبيعألفيدخلهولمحدقاالأبعدهنهوالفنااجلافربمنأجللىاالتقدا
والاالجلاؤكاونجنسهازادالعتمنيدهفيبأسانولأجلالىهبوعرفبئذهب

أنباسوالمؤجألورظهـفدايدفيواليجوزأنوالمؤجألهانقداغيرجنسيدصنبئمجوؤأن
الثالثةالمحدفيففىحمهامؤجألعرضاظنضافنسمبلةمؤجالعرمعايدهفي

عرممايزيىانوالبأسبالدفيلدينايدخلهألنهمؤجألفناغبرجنسمنعرضالمبتاعايدالفي
شهغالالظنحتلفينجنسينفيانماهوبالديئلداألبالديئالديئواليدخألفناجنسمن
علىاشيععلنمذالئوهعتىبالدينلدالباساهسذافاليدخألفيحدبجنسمنينالذ

فذالألختنمنيمنعالديخبالديخولدخلهالنقدواالنتقاداواحدمصشترطولوالمقاممة
منجفسظزادفرعوالمعتاديادةالىفيبمقصودفيهليسالمعنىهذاألالنهمقفيه

اشهبلقاصمااودلرذالذلتفامملالممجبزفياألجلغيلىامعجالأوهوجالفنإ
كنمافلذلمنعلنفسهيكرمالمحاجلبيعثوسبثوبيناذلكلندىومعنىوعبدالملد

ندمسألليهيعتابمببالذرهذادسلجدهنفعقالصملذريعقاولومنعليذويشا
الكيليفيحمنمكلىو4االشبامنصاحبشياايزيدأحطصبوزأنعيألفالططعالمبيعات
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أونقداالنوكانالمبعاعليهولمبغبكتالهافانكاناسئيفائهفبللطعامابيعمهـتلمايدخله
رقوذهبونقداماشاءمفالمبعاعيدهفيأنالبأسلقاسمابناعنعيصىىولمينقدبعدفقدر

أقليكونأناورافييراأنمجبأنهوعندىغبرجنسهومنجنسهميتوطعاموعرض

قالفرعأعلمخناوالتاملبعضهذاوفدرأيتوصرفبيعدينارلثأليدخلهصرن
وفيدينفىدينفسخلعرضازيادةوفىوسلفبمعمؤجالألنأليدخلىشيأيدهفيوالبجوزأن

فوبيح4يدأنهدىووقبالهـبالذصاوالذهبفىاالجلوالورقالذهبإلدةر
سائرفىوزهامجوزفيهصادثسعفهوالنمدهوانكانبيعةرمسئائمنالعانعةوهى

كايشترثمأجلدينارالىبكائةالجاريةالرجلمنيبيعالرجلفيمالكقالصالبيوع

وتفسيربصلحالذلكأنليهاالذمحباعهااألجلذلكمنأبعدالىبهالذكطباعهافنذالكثرمنبأ
دينارابثألثينأبعممنميبععهاأجللىايبتاعهائمأجلالىيةالجارالرجليبيحذألنمنكرهما
أعطاهليمسلعتبعيفارجعتمارانسنقفصانصلىسنقأوالىاديناراعهابستينيبعاثرشمشالى

وحذاشالينبىفهذاسنةصنأوالىسنةالىدينارابسعينأشهرالىديناراصاحبالنين
لثذمنثركبأيهايشزأناليبهوزفانهأجلالىبثألئالينيةجارباعمنالتمأنمالرحمهكاقال

نالنيناالولعنداالجلعنهيقبضلمقاصدئهوجصنهبراعلىكانذااجلالذالالمحأبعدمنثمنا
نألئيدينارابيعلىلغوؤصألبهبتعاعهاوايةالجاربيحمنيعاتفدمستينعنداالجلليهايدفو

وطاوسحنبلوأحمدبنزاواالورىلثوأبوحنيفقوابهذاقالوممنوعدينارايذلكبستين

عنلسبيىاايممقواعبمارذلكبنافىاأستدلوقداصائزذلكلشافىاوقالجببروسعيدبن

أمييااالنصاأرفميدبنولدزأممحبةأمالظاقانهالارضىعائشةأنليةلعااواسعهاونسأم
فاحتاجدرهملةبمانماللعطااالىبعتعكلبداقالفانىقالنعمأرؤمزيدبنأتعرفايئالمومنايئ
جهادهطلأبقدانهمأريدبنزالجنىيتشترابئممماقالتربسماكلىاالجلمحلتبلفاشمريته

الستمائةأخفثمالمائتانزكتانأرأيتقالفقلضيتبلمانليموسمالتليماطرسولمع
بينلبيع3ذاأالمعنىجهسةودلعلنامنماسلففلهىفانتبهرسهوعظةهجاهكنقالنعم
مسئلىأجللىبدينارايناراباعهلىكالوذلكيفسدكرمنهافوجبمانبأنانبردالىمتبايعان

أجللىامجفسصتفاضاللمثئاخعالىمماأحديؤلألباباهذافىالذعيصررصنهأنذاجمو
أنيهونمماأحلهقمممينذلنظرفيموهوعلمالىاىأدقوانفهىذلكمنلمسئلةامدتفا

لبيعاأنيهوناأحدعبضرطينافانحكلىغبرعيفانكاأنيمونوالثانىعيناافنان
زصبهوفانهتباثمنالمفاعلىتفانكانالمقاغيرعلىأنيهونوالعانىالمقاصةسلىالعا
ذالألجلمنأقربوالىبأكثروبأقلوفناذلكبمعلاألجلالىباعهالتىلسامقاعايشزأ

اقالةفهىلثنالكذبمئلانكانألنههملىفىلعينائسليممنكثراليسلمأوأفنذالمنوأبعدبأفل
عليلممخنفانمسئلةآلخراوندأحدهمامنصيهرنفالوكزأوأبأقلمحفقوانكان

علىاالجللىواكزوأوأفلفنابمثلاالجلأحوالقبلئألثعليهسائلدسعفيالمقاصشا
االجلفبللىااوويصهمماؤهامسئلتانمنهاذليبطلبمثلاالجلأبعدسنلطواالوجوهلثالثةا

االجلمنأقربالىإائمنتراحداذاأنهوجيولكوافنكرمنبأاالجلأبعدمنوالىاثمنمنبأفل
كرمنبأاالجلالبعدمنوانكانسممينعنداالجلوأخذئألثيناألجلأعطاقبلفنمنبأقل
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ينهملمبثثلهأوالثئكثربأاالجلقبلوانكنالتلرهامالرحمهذلتىاالمسئلةفهىثمنا
الجللمحاكاذااواأجللىاستينوالفىأجللىاديناراثالنايئفىديناراسمينيعطىأأحدقى

لنفدواحداوالمميعالنوباكونجيعالوشنايقصداانلتههقالقأحدهماوتبعدامنفالوزن
افهوأيفبمثلىأوفنامنبأقلاالجلالمحأبعدمنكانذامفصودواغرضذلثفيحدفليسوا

ساهنعثرةباعومنفرعهذامعلفىوالضههةجلأوستيكلندااليأخذئألثينوستينيعطى

ابنفجوؤهذلكابنافىأفاختلفشهرينالىأوخسةخمسقنقدعهاشسهرفابتاالىدراهم
أنالىممايولاألنهفيهمةالنلضعففيكراهيتهاختلفاكالواالماجشونابنومنعهالفاسم
استواءالىأبداهذافيويعظرعلهلقلاغرضومحذاآلخريسلفهأماحبمكلىأحدهاسلف

أئوابسمةيمنيشنرأنمهلصكرضعافنانوانبمسهثلةصائزيافهووتسافافنينا

تراهاشهالمقاعةوعلىبذلكفألبأسجمنسهابثيالتمنهيبيعهصمذمتمادأجفىمؤلةمض
لىممنفاناألولألجللمحاأواأوأبعدمنهاألجلسنأقربلىابمثلهاأوباقلأولثيابتلداكالثرمنبأ

فالتىبعقويصهمهائرهاأرثاانمبطلاالهذافبلالمذكورةلوجوهلئسعقااقاصورخلتهلماعلى
األجلأبعدمنلىايدخلذلكومثلأوأكركنامنفلبأاألجلمنفربألىايقيلهأنتبطل
ذلكمنركبااألجلأبعدمنلىولعددامنبأفلاألجلمنأفربفهمااألوالنالوجهانألما

منكثربأاألجلأفربيمنلىافههااآلخرانالوجهانوأماوزيادةسللىلعددفهوذريعاا

فولفاماعأجللىاضألمتفاببهنسنسبلعددفهوكبيعامنفلبأاألجليأبدمنلىوالعددا
محرمانهبناأصامنقالمنوأماألوليناكالوجهينلنفسمفهمامحرمذلكانبنااأمنقالمن

ذويعهانابناأجاعاتنوفدقالالذريعةبذريعةفيهالمنعايتعاقلمسئلةاهذهلذريعقفان
أجلبقفيزحنطتانوباالعنجنلتارحمهقكرعبداوقدذأعلملتهالمنعافىالئؤزالذريعة

وذلكلأجلففيزااليفملهيزيئقفدقعيهونأويبتىذلداالينبىشتراصففهزحنطقنقدوا
يقوالذىصواوماعمشفيهاهافزعيثنامسئلةلنهمقمرتفعئوهى51سوااألمروقيلقاللعانابنأل

وادثرةثوبابعولوباعمسمئلوأحمعلملتهاواكرنهلذعقاللوجهوقعمماالخألفااىعند
القاسمفيافقدظلرنوعهغهننوعممنبثوبونقدادراهمنجمسةاألجلفبلفاشزاهأجللىا

همبكمستدرالتاقابهنوباعاعليهمراأسافغسقدالنهكاوسلفبيعهذاذلالنفىالخير
ستنئمناألجلمحلليتعلادخلتىلخستاالحكنخستضااألجلكانحلذاشهرفصارالىا
يأخذعندوثوباوهمراخسفلىالنالعهايدفعوبهئوليهايرجعلباحاالنكاقالذاقىلباالثوبا

دقعالىطأعطاهآخراوخمستفضاءللخمسقالدراهمالذبهثوعندراهمخسةهمعشرقدرااألجل
لمحاشهراهمدراثوبيبعشرةباعومسئلةوأحماعلموااألوللثوبانمناأعلىمعه
وسلفيدخابيحالنهاليصحسمفاابنافقدقالنقداهمرالىبكغمسةونقدابثوبعاحدماترشاثم
انيينلقروابعضفقدقالفاذائبشذلثفرعدأجلابفضةنقمافضقوسلعةأيضايدخلو
وينظرفانيحلعفدفعهاالنلبيعااليفسخفيهاألوليغلثوبينامنلمبتاعبعدابنالذىلثوبا

حوالةفألتفيعسندهاالءالىرجعالذىالثوبفامافماتافاقالىقائمايئاآلخرانالثوباكان
لثوسوهوالحصئقالمؤجلافنمنكزالسقطذبمافاتلشديدفاذالتغييرااوانمالفيئهاالسواق

وضدإربهفإيفوتالسلبيعهصاقارنحلارخ3عثابلاالذصدفعالثوبوأماكاسعينامله
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اغاانهقالهنفوليعلىأبحهغااوهذابهختصلثالثقاألؤاسحماواحدهنلكلفمتيصل
بفسخالنميصحلمبتاعالئوساألولبعدابتىلثعابالمتفتفاذااألولبتصحيحلثاقانعقدايفسخ

لثالثةسااألثرفىديقعلراافانانلعقدايفسخقالمنقولواماعلىصمنونفولعليالعقدالثاق
حمشاعلمفعمياذاصهفاليلعقدبئاركزاصابناعليلبياسفأشاواذا

حكمهواألظهرانولمبعيهأوجههفيصأللقدمفقاللبائعالىالمبتاعالذعردهلئوسااامافصل
باعئوباارصنوالخاللعوضاوللفسادبفافاسدالثاالبيعانكالشالنهلثاالثوباحم
قولالقجقكفىاغاصختقان4سواالفواتتراجعالالثوبيفىحمفانسلفانهكلىبثوب

ذعهمابابئلمئمبهةادخلتهلذالئاالتصحيحغاينقضوايحالعقدنكايسملقاابئإ
لمدونةاصرحفععفىلقولوفدبسطشااعمصوالتلثاالثوساحم

بيعهمثحاصنمجملهيهمالثالعقداافىلبائعالشوهوالذمحدفعهلثالثوساافيوفولهفعل
والسلفالبيعمنأحدهماهاذكزالوجهينمنتعاللفسادبهوذالأيععانظرسلفافع

عنداألجلشرةهنملرليقبضنأسلفخسقدناخمسقدنانيرلمشنرىاباعحنلبائعاوذال
الذعرداليعالمبتاءبالععثرمدنانيرالتوسخسقدنانيرنقدابالثوبهذالبيهععنطانباوالئا

دنثاالقإلكبالغشابلغشهاوأحدهماواحلمنهماعينمعصالعرمبالعرضالمؤجلقيدخله
آلخرللوجماممنوعنهافلناوانيسلفهابمكليرضىقلىلبائعاالفنالئرمنألفمقمالمئكنا

عليلممنوعاتالبياعاتاحذهمنشئومحعكزياهذانبتساذ1فرعبلغتلقجغبالغضااففي
حالهرهسنونقالهوصشاألولىلثانيةالبيعقاذمفتلمتفتلسلعةالوجمظنكانشاهذا

افقهنفابتاعهابأقلاتباعغاوجدلبيعقاالميتعاهالعليانهعايصحأجيعاواالبيععاثفسخ
الصمةعلىهعقوداألولالبععاصحنونوجصاقالهاألولىوتصمحلثانيةفهنماتفسهالبيعقا

ووجهدوخاألولبالنقضهنمخصاألولتسلعمأكنفاذالفسادالعقدالئاقشبهقااقامغا
لسالمةاعلملمذلفاذاراحدفيلعقدامقامماأقناذلئمالدفيبالفساانماحكمناننيقالثابقالرواا

لسلعةفألالوانفرعواحدكقلقبوسواعاليبهامالعقودالاذلوجغسمن
جيعاوانللملعتينلقبضلبيعتيجيعاوذالذافألنشبعدااابطالأصابنافوللمهئمهيرمنظ

يثبتواصةيبطللثافالبهعاكلندعااألولفالذلباخايفبضهاأحمبلبيدالمبعاعهثكت
أوفبضقبضاالثنانايهوننهلوافالاألوللباحبيدالقبفرفاشبعداااالولواأرفيشعاظعا

االولملىيردالمبتاعزلمواافيافقدقالفبضوانكاأللمعجلافنانبفاأولمأحدهما

لمجوعةاوكلبلوذكراهؤجالومخوذوالولميئكزهجالهنصفبضلذافناالولالباخا
االندلسيونكرشيوخناوآلضرافناأجلعنأفراجلأوامعجالنيكوسكلندصاوالنم

اظسةالمبتاعميمتهجلىققبضنعشترااشثمثوبابعمثرقموجلةاذاباعوهوانهذلقفعيالفي

األوللبائعاغرمعدافصاعمثرةلثوبيأنكانفجقالىنئتنظرااالوللباخاوبمثندلثوظشا
بدوسواالموازاوجمقولوهنهفبضالتىععمغانجهستهالقجتقاتماماألولالبتاع

وجهولفسادموجبازالنقضفاذالفسادكعمائبشافناوتعجعللثافلعقداشاامنمألسقدم

ذلفلماكهعاعالعلىفىنهمةاحصرضعفتفاالعمثرةنوبفيقان3اذاانهاالندلسهينقول
منلثوساقلقجقانتوانكاهعناهدونلفسادارةبمصونبتونذىالنملثافالعقداااليفسغ
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أيفممغلعقدالواحدفوجيااحمخلعقدبنذلوكاعلىهاعألفيأيةالتفويتثزةلع
الىيردأناالوللباثعايدزمعبدوسبئوازلمواابئتىالشفعلىوفثمعانانالبقبضوانفرع

أعطاههاعلىةيادمنمزأخنمولماالالمبتاعا
ميلنفسهاتغيرايرمافياذاكبعدتففامالمبيعةتغيرالسلعقافبللبيعاكااذاوهفالصلإ

فيسافرعايهاالمحأجلبغنأوالبعيريبتاعهابةالدافىمالدعنلقاسمابنوصايهافقدرفاالغراض
بذلكباسالانهنقمدالهناذلكمنبأفللبمائعامنفعبتاعهاهاوفدأبغفلبعيدفيألسفرااالمبتاع
لميعمألفيماابعلمحترأوفطعجهاعورأوعرجذاحدثاأشهبعنوىروهذااليتهيفئمئلالنه
الذرائعاممالفابنابةواروجمنونأخذبهوعليماحدواليؤقذاصااليانهفسخعلي

ووجهفصهذلنهمااالغراضيدالختألفلشدلئغييرااىمقمرقفعةلقمقوالتافوةمبنيشلي
بالتهوبالمذأصولأبرصكليلفاسماايوايةورتمةاهـةبخدوبئل3لماااعاةأسهبمريةوار

فالالمحأجلباثنالبكميلعليطعامافباعهلمهيعافاقكامسئلةوأحموالثماعمالتونجيق
بعلممذاكرؤمايأفوليقكلىوااالفالةزليهوانماثحوأجللىاوالستيفائنقداافبلبيعهببهوز

منهيبتاعئماجلايبمعمئنلمواسحمشرقاأتجلفباعصناسئوفاهشاءالتمفاان
لمباعلميمانكاسفامسثذوجيانيبطلوذكرهافممنالتىالوجوهعقااساؤديهبالنقدتجو
ىزيشألثاقواليااللطعاماكفرمنبأمنهشترىيأهماأحدوجهانمنمنعهعلينكقفالفياة

كثرمنهأفيطعامااالولففماسلفالطعامكرمنصمنمأشنرااادففداالنهاالولناغمنبأفلمنه
انوأمافرعاجلاهاكثرأفينفدافقدأسافمدنانهراالولنالمنباقلمنلفعترىاوان

شهردبمالثدينارالقأردبمنمعييبيعأمئللنزذللشامنفلبألعاماذالهيلسماقلمباع
نالمنبأفل5لهثراامندمناهزلماسكبوفهذاالنقدادينارانأردبابنهمسسكسينمشترىبمثنئم
مائةاليليدفعمعهاديناراآلوخسينأردبامهسيننلاالنوأخمذلخسينالياردانيدخلهالنه
لىاطعاماباثنباعفينلكماعنلمدؤلةافنىفنابمثلوسلوانكنبيعايهذاألجلرعنديناد

وروذلكاليعجبنىذاللهنبجهععلكيلذالمنأفلأخذهنهاألجلفاالحلأجل

خذممعخسينليمهائقأردسوافعيدأننهكرهاالواللقولوجمابالباسسملقاابئاعنعيهمى
وووفلشيرصازلطعامذالجنسبنمسينجلأالىهائةمعفعكونأردبابعدمده

بثثلذاللكيلمئلمنهيشترىأنوالبأسفرعهذاهثلفيالثانيفبعدالتهمةوايةالر
ذأليهنامثلمنلعينافيالنالتويسلملسلفامنلطعامافييسلمالنأجللىأواكثرنفدافأاثمنا
لتوفيقالىثعابالتو

مك

لدعمجيحديى
محرالثهدىع

لحطاالمر

ددم

رلممتااللميسهـ
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للحجرالحركةيقالاالختضاصبهاديراأتحتملوانكألنلمالافيالواليةلقالمونواك
متىاللدمافالجوابالملدعلىذلكمنشئواليدليدالولدكيقاللنسبايرادبهاأقمليكتو

السبواواالخعصاصوالتصرفاليدمنهاذكرتمقتعكىبوالملدفعفمابهامابمدافرن
ذاايدلليلبدلكذيعدالكأااللماكاعصلجمهافرناممايملدفاذلمالوالىاليالبتذاا

فدلدالبائعالمالافقأفيفاالضاهذهبكثلذالنعلىيدلوملكالهمنهيدفهمدلمالاهـذاقال
حعنئذأنفننىالمبتاعيشترطهأاالقالانهوذلكالحديثوجه3خرمنوملكملهذلطلي
أنحتهلواإلبتاعأنيهونحتيلغيىمظهرفامفحوالمبعاعاشترطه11ذاوأنيهوعللبايهون
المالمنعانالمستثنىفىبهلمنطوقلكلرمءهـاارفىالمضانمالكللطرمنوالظاللغيريكو

لمنكانفيكونلمبتاعاهيشترطهأال51نادنيكونليهاينصرفلفيراأنيهونالعبدفوجب
لعبدوعوالبععاقبلله

ملدفىيدخلولمالاعنملولفيلبيعابمجردانأعلميريدوالتلباخفالهولهوةفصل
نظايقتضىلبيغاابذكملكمفيثبتحيفئتذيصداللمستفاالمالبيدفيكونلبائحا

كوالملدالعبديهملالشاءوكذلثمتىعهبكللدانزاتئبتملكهفيشبهةلهالعبدالالسيدمال
لعبدولمالسيدوحقاقبتعلقملكمبالبعحلعبدعنازالفاذاسيدهذنوشادهالهلتصرا

النيبطلياالنراعحقوالنلتشهـرقالىجةالحاعلبببعداالحالهذتعليكابيغلمالايبتىيصحأن
أحدلغليبمنبدولميهنأوالعليهكانماعلىؤهبقاايهنلمثلعبدغبرهالذضلاليكللداالنسان

لعبداذنادوفعلتصرفواتفويتهيميثالنهملكهالفىمغلبلسيدالنهاقغلبلحفينا
أنيبهوزإللمبعاعاذانبشأنامسعلىيسعداذناوندفيهلتحصرفاوالتفويتهالعبولوا
ذللشبقولهفىالحديثلفظمقتضىلعقدالنهانفسفىجوازذلكفىالخألبدفانهلهامالترطيش
بععاصالنواالعقدالبعفىذائحشرطاألنيهونالحذاباندشرطواليوصفلمبحاعيشزطكااال

فقدبالبيحالمالشيأليلحقلباحيدافيأرادأنثملعقدانفسفيلمشترطهفاناللهبعدأ
بئوأشهبواوهببنأخذابهوصائزذليرانمالالعنوممطأشهبروابنافيهأاخنلف

قالعنهصىيوايقرهنالقاسمبنأخذابهوصائزذلكانمالوأشهببمماعنروعبدالحم
وأبووصأصبغروفيهكارمعرضافليسانكنمابعايئفاشترإهعيناكاخمالهوانالقاسمبنإ

اكخوايةوجومجزوااللمافئفهوأمربوقرالبعذلبضرةانكانالقاسمبنازيدعن
لماقهافأليجوزالسيدكملىلعبداامالثعنلمالاخرجالمالراطشادوالعبدلمابيعان

وجهووهوكونإملسمتراطهاازالبتاعلبثطااثابتاحايئلوكانحمبالعقدالنمقدثلله
يدخأنلةنزبلعبداكملىاليعيدهرطهممايشوالنفسلمالااليشترطلمبتاعاأنصملقاابئاوابةر

تبعافىارأنيهونماوهوأنخراوومازذاثلعبدماالفاناحذايعطىيرنلعبددنانالمحا

الحمعبدبناوهبوالبناواللمااذثواليدزمبورةلمأااكرةعقايمتبعابعداازأنيهونلعفدا
افرةأنبينهماوالفرقافرةمفىيجيزفانهذلدأشهبوانمايلزمفرةاذلفىوناليجينالضهم
حينلبائعمللعبدلوكناومالطدالبائعفدوهىلاحينسلللذتكولقتبعاأنيجوز

والبعدلقراوأماهعنىفرعبالعقدعادالبانعقلاذااللعبدفكذكتبعاكاتلعقدلماا
وأهاوالنقصازيادةلماااليدخلأنلقربامعىأنلمبسوطاففىزيدوأصبغأبىايةرعلي
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للعبدحلثافامسئلىوأحمأضلمقهـبالعقدوالتالحامتنعواففدبعديادةزأونقصخلهلىا
اطهشثلمواننجووللعبدبأىفلبىاماللمجتاعاشسترطوقدايارأواظعهدةامدةفىممال

أاتأيجوزلوصئلةقاسمابناعنعيسىاثذكرذنوجهبأىعفهوللعاالمبتاع
أخنهبوروىاعنجمافئذلنهيرانمالكعنحبيبابنوىرالعبدأوالمالبعضيشترط

اتباعيشترطزأاليجولبيعافيلمبيعاماتبعااألوللقولاوجهوبعدهلعفدواحينصازةا
االمبيعأصلفىبورةكليرمأأبورةملرةوءؤلعقدةاومقتخىبايشرعذلئلماتبعهأصسلبعضه
أشراءيجوزلئياببعكهلسقأفجازقدالبيعبتيثالمالمذااالثاالقوليو

يألمرابتمعالىماءقالانضربفاصدخلىنحهظفان2لباعهبدااناذااوهذآلصمضعيعهاوئراءبعمها
انالمبتاعأنضلمهءخدنامنحخيبهأنسحللمخرقمقالغيرهفانحادأتبهونوالثالغيرهاباقىاأنيهونأحرهما
فهولهالعبدمالاشالترالشدفىاالطلألقالنلعداالطمضبيعهشعرحفالسبهوزفاخبامحهامناجنبىأوهنشربهه

أوعرضاكاخأوديناانةاواالذنالثمريلتاالباذنحكتراالهوالمجوزلبدافىالعبمبثدرمالهمالمنأنيهوخلهيقنحى

دكارواديعلمأواللمدرضاالعتولووثوحوكالمقاسمةهوصافئسحنونفقدقالالبائعاشسترطهعافانمعد
بهيرىاثكزكاأالمالمنفانلمذحارمفالمثهوفئتحالميوذللئالمالسحستهانتزاعفىااذنبالشرطبعاعا

وعرضااأودايناقماكانااوأماظايهرجوازهجمدالمالاطشاثالبتاعتجوفيءفىالقاسحمبئاقولماعلىفاالمبتاعاشمترطه
العبدليسمالوذلدأأئنناءلبعضصازالندرحكدلكانأحدهماوجههنيكتملذللشفانهنالمةحفىأشهبولةعلى
وانزكاةفيهءدسيدهدبلالمالعضستثنياالمبتاعبهىنجمماالباصبيديقلمالنهاليبهوزأنهوالعابىالههال

إسقليةكانشالعبدجارااالعددأطاقأإيائعطفاثمخغيرشريهمنفاخباعهمسئلةمتللبائعكانماجميعاستعنى
واناياهاكهىفرجهاواليعوزدتراعهايقتخثطابائعااشنتراطالنالقاسحمافيعنهكشىامماعنشهب51رواصجزلم

تبعهأوكاتصلغبداعتقترطهافاناالشرذاهايفتيقتسكىدثلهافىواالطالقشاالذديوولماالباذخشرحدلك

أخذأفلسوانمالهآدفهيناليحمنقولالمالفهمىظاهروأهاعلىبعضالمبتاعيبهحبزإشتراطمنقولفأماعلىالمبتاع
سعدهيتبعولمطرماءمالهاأسالباحبدحقماتعاقحجمبتدشطالمجتاعوجمذالومالقجوفيهعنروكدكليممى

دينهمنبشىوالثاصفالةوانكانلمةمسهلممالهجميعافاضترالعبدلهلىكانكاصاؤأذلكنالفالما
نمالاللجدانراعالنهافئاالمالكولواليشزطاالطالقعلىاليجوزبيعهانهصافعندى

صالمالمنثئانتزاعينفىذلكالنبيدالعبدالمالبععمبشرطويجوزالحريةمنفيجزء

أوأوديناكاننقدالعبدحهولهاهالشترطاانلمبتاعاأنعندناعديهولخلمااألمرقالمالك
للثوقأوضرضاأودينانقداغنهبهكانىشتركثرمماألمالامنللعبدكانوااليعمأوعرضايعم

عتقوانياتابمامحمافرجهاعمخلايةصارالعبدنتنوفيؤكاةسيدهعلىلعبدليسامالأ

كاوهذاشدينهمنبثئسيحيتبعولمممالهفوماأخذاأفلساذقبتبعمهالهالعبدأو

لهيدأشيرالمبتاعالفثيريرجعأنويصحبيريداندلىفهولهالعبدمالشزطاإذاالمبتاعانقال
ولوكانبتعاعافبلكلنمابحسملكهعلىاهبدويبقىلمالاأنيهونلذكاشرطواهايئحرط

فضللتذاياوماالفيفسدبالجهلبداشترعاقدنلالمبعاعشترطهالمالاقدانتزعلباحا
لعبدايبيعالذىفيالعتبيةفيياسمافياعنأصبغ5ومارذللبينيفعهكهـافلالهجوزالي
لتوفيةازملالماانهؤلكوجعايئوائمنيدزأبئاقالاللجوزأوفيكهادينامائةمالهيقولو

بتاعالى21لباايدفعهبهذلمشماالمتبرعاكان
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يدانيىبهىشزاكثرمماأالعبدمالوانأواليعلمكوضايعماأودينانقداوقولفممل
العينمنبهشترىاأكزمماعينالمشزطاالمالالعقدبانكوناليفسدالمالاذ3المبعاعشتراطا

عندالمتبايعينلمجهوالالمالمنلمشهـترطابالنقدأويهونأوعبالدينترمؤجألفيشأوبهوزرينا
ألنكاذكزاللفممادبمثئافيؤفىفيهالبيعفىبعوضليسىذلدشترطاصاألأوأحدههـا

هالكاسمدلالبيعفيبعوفليسالعبدكمضلىبقاعهاشهـترطاوالنفسهترطهئمملذالمبتاعا
اسقليةارالعبدنوانفيعزكاةسعدهعلىلعبدليساعالوذألقالبأنذلكالتمكللير
ذلسسضالخعنافىفقدالعبدمالالسيدالزإصكلىحهوانهالولالنعلامافااياعاكهبماهافر

يطيستببالعبدمىاندوالثاايخهـصلوأماةاربمكتابفىذلكؤدتقدمملكهيخالكنافيالعهدهفاماحا
فاذالمميينأوملدحناليأخدأمرينااوطاانألاليستباحكوذيحفهوفصليميفكأمتهنمالعنيحيحدئى
بذلكفيئبتجوازذلكفىجمزلالخألابمالثوطأتايسضياناالسقلمشكحأمتلعدفىيهنمحدبئنأببهربئعبدالله
بينهمامرللألنأحدااالمعالمنكلغيرذملكهصعلالهاءملكهصحذاوااكهمحثانقابانأمبنهمرو

تراطهاشدونلعتقايتبعصاطالقالهأيريبعصالهتالعبدأودانأعتقولهولفنااعماعيلبنوهئممام
كالبيعالمعاوضعةأحدتإبعقأوجهردالعبدتعنالنميدهاكوالزانيذكعاالفةىخطبتهماكرايذ

البحعرىفاللحسنالليشخقالمحالوالقىواالبالثمرطالمالعذااليتبعهفيكحوالمألئةالثاأليامفيالرفيى
هـلهوحوةعاالمتقدديثاطهانقولهعلىوالدليلالبععالعبدفيتبعالمالاولههاةفيوارحرىأوالعبدرىيشايرمن

ومأفىتالالثاوالوجهالمبتاعترطهيشااالالألللبائعمالعبداولهباعفنكلييوحملمصلىقالالسنةوعهدةالولبدة
يتبعالمالمذاففىالسيدكالكمتابةضقالنوتسقطالعتقالىتتخىالتىالعذهـدمنمعناهأوالحدأصابهاللسا
مانقولهعلىوالدليلالعتقموللسعدفىوالشافىأبوحنعغةوقالالسيديشترطهأنالعبداالالثالثةاأليلمفياولمده
والوحهأولمحوأحرىبكلدكهابالععقفبانبهامالهملدالمعتقالعتقإلىدفمضىكانتبذلماالكتالأنحنييشريانحيغمن

اللهشاانجناياتالفىتفساليرهسيأفوبانعفالهالالرقبفوينتقليخهايتبعلمالافاالعالشالجنايةفهوالمالئةاأليامثنقفى
هنتقلالعبدألنهالمالبتبحمبعضانجافهافقالأاختافالهبقوالصدفقفقدأوجعالرابعوالىاعهدهانعالبامن

ألنصنتقلللوإحبوالمالهالهيتبعبعضهموقالبالعينسعدطغيرهعاوضقفأشبعانعقالهمالثعنوالبرصالجنوالسنشن
كالبيعلدبعععالهالمحعالفلمعنباختيارهالسشةفاذامضتوالجذام
سيدمفىلهيأذبانلعبديمونافلمسانوذلثمالهلغوماهأخذاأفلسفانتىلهوفصللعهدهامنالبايعفقدبىى

رفبتهوالفىسيدهقبلذامنلهموالحقصالهالفرماءيأخذوفانمالهالدينفيستغرقالفارةكلها
خدمةدونبذهتهالدينتعدقكأللقتضىابايعتهولمالاصمنلخارضابهدافىلهنهذاولكالننااألته

وقبتهوودسيده

الالعهدةماصاءفى

لاسمعبنوحشامعثمانبنأبانأحزمبنوعربنمحدبنوبمرأبنعبداللهعنماكص
كلهدهلوليلمةأوالعبداترىيشحمنلثالثةايامااللرقيفىاعهمةخطبتهمافىكانايذكراي

األيامتنقضىحتىيانترحينجشلعألثقنااأليامفيلولعلمةلعبدأوااأمحابلعااقاللسنةا

الباغفقدبرىالسنةمضتفاذاوالجذامرصلراالجنونمنالسنةةعههوانالبائعالثالثقفهومن
خطمتهماعهدهفىكانالذكاناسماعملوهشامعمارأالالهؤشممهاصالعهدة10 تبهارالالالهـأس



أوكدمنامجعاووايهتونااالمرئكناالمعمولالمشهورةرااالمومننهاايديرققلى

لمدينقوالبعدمحنهاألناقرلممنأحدكنعحنىلئاللخطبافىلكززيدخاوواحتىكادزمالواا
الخطبوأوقاتلجعاونضرنواواالفاقجميعنعايهاقادمالتنعلئفكانتالمدينة

الينكمرذلكثممأمييمتثلوبمقولىايرجعأوممنااالمرمنلخطبافيقعررذلدفيمممعون
يؤلخكنهملمدينقالذينالأألئمتنامحنبهسموالبقاشاويهؤلهناهعنهواليناهمهنكرعايهم

مشمماؤرهاالسدخطبتذلفىيدخللميهنلمدينةاميراوالفيممنهختلافيهايرجعلهئمكانواللما
كلميهاففتههلهاوموافألئاوابةاصحاامناهلماأهل

يرفىغسمنهااالولستقابوابديفيهلىمخراطاةلئألثاااليامفىفيقااعهدةوقولهفصل
لثاكابابواللبالدامنبهاالحممحلفىثاالبابوااوعددمهاأحوتبيينلعهدةامعنى
هفعضىسولالخالبابواعقودامناثبومحلفىبعلراالبابوالمبيعامناثبومحليفي

أوتأخيرتعجيلمنهافيالعوضحمفىالسادسواالبذكرثا
لعهدةاعنىتفساليرقىاالوللبابا

وذلكهعلوهةمدةنحمؤصوجهعليلنقصامنكايدركهوكؤلهلبائعابصثانلمبيعالحاتعلقمعنا
ومهلز3لعهدةامدةفيفاخسلمامربولكشهمتررفعالخياالزمدةلعهافيهافيهخلاأ

كععب5ردأوهضائافىالخعارالمبتاعوئبثللبائعومهلىعلمنقصبهأصاوانجيعافعلباواالمبتاع
نالدهلكههضافثاوهىلعهدةامدةفىهـظالذىبالعيبلتدليسامنبراءتهاليعلمالبائعبهداس
ذاوجدادبالععبباعايولذلحكمنابراءتهشجويزمغلبقطلىوهىالتدليسمنبهالتهمةتعلقت

اعهدةالذعفبتشفيعالمبيحذانبشذلفان1مسئلةبهدلسأنهكموانكناالنعلممامدةفى
راموالمواضعةفيماسعليسوالثاذكرهاستبراءومواضعقوسيأفكاهخعهأحدضربينعليا
مذهباهلفاأيامثالثةاالودفلعهدةاوامابهاتختصمأحهمامحدةواسكلفياعهدتانولهإ
أوالمشترفلكترطشالعهدةاذهنبوشلشافىأدوحنيفقواومنعلسمعتوغاليرهمالفقهالمدلنقواااة ا
كليهامليلثبىاأعاهيعقبقبنعنالحسنعندةقتا5واذلدبماربنافىأصاستدلواطلشتلىا
وسبلمليالتصليالنبىقالقالصعرهعنطمناعنوصفتادةورليالثالثلىقيقاةاعهقاوشمأ

منأسبابواالخبارعاجمدهاالفهاميمنهالرقيقالمعنىاجهةمنودلياناثالثالرقيقعيدة
أميليتبينفيمبالعهدهفمهييتبايئأنلذلشمبلسيمفيتبعهلعالاومقدماتلمرضا
فىاالختالويقتضىاليتعاعبالتدليساحتياطوجهذاوهوانووجه3خرالهحيتصوا

ذاثبذلفاولامسئلةةالمصراذلثأصلبثألثقابلميعتبرفيهزأفجاصمالوالبيوع11
العقدبلزومحبميوكنوانعباظعارالزمالبيعاانكانلبيععقدايوممنلعألثةااأليامهذه

انكنااليابممنبكابعدهحتسبلفجراافبللبيعافانكانمللارليومممايحسبفيهاواا
لفارلمنعالبيعامحدانكاهالفىكتابعنسملفاانوصافقدراثارابعضفىالبيعا الممرالمسافرفىمقامومدةلعقعقة1ؤالفاسسالااةااأ11نا
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خرفيجبقيالثالثاليوفطوقإلشقدبعالرثبوتدلكفىالمعتبرانجهقالمعنىمن
همأفصىذلكفىويراتعهمالممنونقولمايقتمميهووجهمنهالمألمةلمعمستعاناءاليوم

غيرمعتادفاذامشاطدوكالهافعااألياهوشبعيضبعالرحىوعىالمعتادةالمعينةاضاألميدوا
ذلكاثبتذ1فرعذلمثلناياحمامخوأنوجبهمامعنىفىمحلذالألكان

يقبضهافانكانشنهائبهيذالمبمعقأولمالجارالمبتاعبضةفسواءالبيعلىومتوةمنالعهدةا
خيمةاضانانقضشقفاذاالئحسثنلشألاعالقفانلبائعامنمخونانضىغيبقسإة
انوهوقولهلعاأحدقوعلىالثألثدةبعدانقضاءعاالستبراءهاننتهـققنتنىكاالبعيدة
عنحبيبفياوهـدروىيمسكعبافنلموانالمبتاعيقبضهحتىالباخمنلمعايئالمبتاعهبدااضمان

ش3فىوقياذانبذلفاشكالةامسئلىنصفهيعلمببدااافىةالءانهالماجئممونبنا
نطاصوذلداأواليعلمدثاأنهممايعلمالكأونقصبهأصاوجهبأىالحفقالباخاألياملثألثةا

تنفصلعيبامنبهحدثمماوسواءلبهمجرصنهاجمععهحرىكزأأغاسواعايضماناأحوال
رلبتاعلخياايثبت4كااقفالزنالشرجواوالممرقةواثمنهكاالباقبنقصصختصأوععبجسده
البتاعنلالببحقبلبالمبيحأهـعيبهذاالكقووججشونالمابنواالقاسمبنعندا
هنذهبمثئفانسمئلةلجسدافىبهكالنقصهـداخلهلعالثاعهدةفئحدثفاذابالرد

حماوذلكفجمببعينمرماضيظهرأمثلخيارهبطللمبتاعيرداأنيقنبللجارالعيوا
لعودةااليأمنالنهلرداآلنالهقالسحنونافانومخوهاطىفأماماتعتادعودنهعودتهالتنهنى

لقربافىعاودتهافانذءااليعلمأشههبوقاليرفعهأولمطىأصعابتماحين3الحالىاسواءرفع
قولووجهالخياوفاليسقطببرهليسذهابهاالممنونفولوجهبعدالثالثنردوان
ارذتالوجهينأىعلىيعلمحىلتوقعفافيجبلمعاودةامجتملالالبرءوصورةأشهبان

هدةايدرأفىفلمحدؤلهوقتشكلفأمقأهىأواأللبداطراعلىفاناذاثبشذافرعبه
انكملألوالصتيعلمفلمعباالباقبرأباوؤتيلعهدةابلعبديأافيملقاابناذهباوبعدها
يعلمحتىلباحامنلكقامالثعننافعبناىروولعهدةافىبهأصانهايعمحتىالمبتاعذلمن
االباقكئرهنألعهدةافىمنهيتيقنلسالمقولمااألصلانسملفاابناقولوجهالعهمةفىسلماة

لعبدانفقةلبائعاوءلىفرعفالثاعهمةفىتهسالبتيقنااللفهانافاليدزههتجرأمنهالذى
لمؤنةوافاكفهافلزملعامالضثانافىبمامحهتاحقهامرةالالعألثعهدفىكسؤلمومؤنته

لفماناباثعداعنالعقدويسقدنبوتبعدادعهدةيستطأوالبماعمسئلةالخياركدة
بهلرضااويقتضى51ردلعبدمايمنعافىولكنأحدثكدةلهايسقطلمفانلعقدايبرملنفققووا

ضأوقالالعهدةبقعةالموازتسقطافيففىتهابالثالثعهدةحدلق3لعتق
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أفأذالعتقكذالسألمةاهـفاعلىوةومراىكانلعفدلماالثقانلثاايةلروااووجفإليمععب
لمعتقاكمدفماللقشالنلعضقالعيبطلاظيارلحدوثفعمادخل
شكللبرصواموالجذالجنوادواثةبثنقفتختصاصاعهدةنيقوهىلثاالعهدةاوأمافصل

أبواوقاالمدينةهامذءسمالوجاعتأهلاالئعفهوقاالدواءهذهمنالمدةهذهرفيمانا
لردهوذهابابهمجبالذىذلشفالجنونذاثبت1مسئلةلمبتاعاعحنذلكلشافىواحنيفة

زالبأصوجطقالانوهبفياالاجمهممدنيهومحربناجمهورأصااهذعلىلشيطاناسىمنلعقلا
لهذهمدةمماجعلتلسنئاااناالولىيةلرواووجمالبائعاأوغيرهافهومنبةضرلسنشنافيعقله
االدواءسائىبذللفارقتاوروجودويعابهادأسباادواءتوكانتلمااالدواءالثالثةمندةالعم

لباءاشمدفمالتبايعحايئاموجودلميمنسببهأنمعلىمطارئأومعنىبضربةلعفلاوذهاب
جشونكالرعاهـبهاصمنقفلزماعهدةفىابخلذاذادايخقاخالروايةووادضمان
ذالالمنبردبشئلممنظرهحيقبحتىمفرطأوبوبأوحمرةذهببالعبدبهفمافانهسئلة

لمبيعاممنمظمأبابهاتذهبينعدمولبافاامنهافىاليبرأاالدواءالتىذهالابرصواالجذام
جنوندهظهرفانسشلىآاضسائراالمهمنهاغالبافاشبهتيبرأمعانلبهقواوالجربطرةوا

بردالنلككهدفىحبيبفياوقاليردلجنونافياثمالردفقالاذهبفبلصمبايئبرصأوأوجذام
صببهفانالبرءبعضظهرفاندديرأهنهااالدواءالذهوالبمنونعودنهالتؤمنذلدص

ملىفيهروتيقنمااقاسمااقالعموسكنههذمدوالذىاسخلةدالفحمالهسبم
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عنسملقاابئاعنىذلروومثلعليهالسلطاناكملهمبلدحتىأهللئالثاعهدةالنلزمهالكأ
أناالماموعلىأهلىلميعرفهاانبلدبهاسولهاليقضىكلمدنيوعاوصوحبيببنقاالمالك
لعرفاالمصرييانوجعروايةبعدفيهاولتقدماهلهاقبلعرفهامنعليبهامجموامجد
وندبلعرفحيشاعليهلصمخلاوجوهعمنلهكانولماماتقدمعلىبذلبالمدينةر

البابهذاوفيالتسيمتماممنالعقدالنهمقتفىخذلعنالمدنياباروايةووجلبألدامنغيرهاا
بباغاعلىثصرطمفسدالعقدلمنمحلهعليالضيالمعفقشبتراطاتبيينعوذالالىمعتىآصومجعاج

لمهطوأوالالكرذلئمأنيهونهعبدفعمظنحتلفانفمانامحلفانكنبعدفبعنهلمبيحاضمان
تفميهغيرهايقمنضينهاتراطشلغائبقوااإالعياكبيحثرطبالحازنقلهعرفظهفانعرفاا

نقألرطشفاننقلهتراطشفالسكبوزابذلدبليالقاالعقدعهقتضىيوافقعرفثمالعقدوانكا
العقدمقتضىالفالشرطوانكانالثرطودطلالعفدصحمفيمالعرفعاكلقدف بععا

العرفيعايقتفيمانعقدالىنفلهصرطياثرطوالالعقديمالعقدصحمايفتفالىنقلهفمثرطا
مالهثراوصحالعقدبطلصيغوجهلميهنيانثرطانعقدواليهصحوجهشالعرن

النهفرطلاالعقدويبطليثبتالمصريينقولفعلىالعهدةنعهدةلالدغيرفىشرطانهذاةا العلى
ثصرطفاتالعرفدوالعقدمقتضىالنعئرطجيعاوالمثرطالعفدمقتضىماينالفيفرط

ويذبتلشرطايبطلالمدنيينقولوالعقدوعلييثبشالشرطفويالممريينفعليمقبالمدينةالبراة

العنلعهدقامالعهدمكليبالداغيرسحملسحبانفهليينالمصريةابرلمنافانفرعلعقد11
وسومحمفعأثهصذلكحلىيحملولناساانوددتملقاااقكلنهروشانذلرواهاللئفى ها

وجهلهذامعنىاالقاسمإبنايةوجمرالهموليركواعلىالعهدةعلياآلفاقأهلالصحعلا
عليهالناسمجعلفوجبأنفيهالناستدليسرمنكهاومخبوزالىقيقبعاعاتقىاحتعاطة

اذاالبالدعرفاتأشهووجمروايةوالدواهمومنعكسرالدنانرالىكيألوالموازيئكنضإ ا

المصريينروايةعوهذاعلىكصبزتغييرحالعقدلممفعضىوافقا

لمبيعامناثبومحلفيلثلثاالبابا

أرلهكزالمنعاذسائرالمبيعابينموبايئلفرقضاصقواالرفيقفىفهوالمبيعمنثلهالأمامحل
أبرمحدعنضىالقاالذمححكهاصامروتبيهلهلعهدقباختيارطابمفجعلتبمكيويزاتكلمت

نمىصممهبالبراءقواجوازالبيععليهذادلعلالنالعهوحذاضدمامجعاجالجهمبئأببمر
عليمفيكونظهورطقبليبهدهاقىامراضماأسبابأفهاماتبرعنلرفيقنمنكرخكيرههاذ

بهعيومنظهرعليهبماتدليسهمقامندلبسايقومضهامياأسبابمنبه5أخبرلسعدلماكدا
استوتفاذاالمعرفقبالععبفىالباءوالمبعاعصالصختلفممايثبشحيثاخعارالردبالعيبالن

أوائلاالخبارعامجدمنيمنهتياللمبععاوالحيوانسائراانظعارفالاذلبطلفيصالهما

لرداالبتاعذللشخيهنفيلمبتاحوالباخاطاسعوتسهجباطنافىدوأسبابهاوهباضاالمي
الفصولبتألفتظهريلةلطوابالمدةتتقدموالجذامالجنوناءأدولذللماكانتبالعيب
ممالفتقدانشسائراالدولماواالزمنةلفصولاالستيفاءجمععفيهاسنةالعهدةكانتواالزمنة

شاحمهلىاثبشذلفانذ1مسنلةلمقدارعهدتهااؤلككاثالنقأيامكرمنبأبهاأسبا
اعيانهدوجنسانماعالناالنناالمرضأسبابمنجداالخبارعايمنهواللعبيانامناليعفل
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وفشئعذؤمنلهموقشازيمنناغيالالنهاليتأفبيمنومنهؤلكيتامنبينوانفرق
ةغيرلعادعلىاالحداوحبمةلواذلفيمولذلفجعلناعدةماصنمسحمنفوجبانح

يهاالتىتجبفرائعةمقااالفيالزمةلثألثاعهدةسمثلىلكبرالماتعذرعليناتمييزالصغرمن
الثألثعهدحمكانراءلماأمراالستإاستغرفهاااالستبراءجلةقاداخلةأاالالمواضعة
لثألثافعهدةوجتلرجلاأوشرااألمقالحامل4ستبرااكاولماالستبراءجملةفاخؤهبحكمه

دمهاعظمئشهـترصفىاللثىاذالموافعةبمأحلتعريهاعنظاهرةفيهاثابتة
العفودمنلعهدةامحلفيبعلرابمالباا

علىالرقيقنمايتعاوضفاالتئبتصمنهاممالعهدافياتثتوتمييزهلعقودالعهدقمناأمامحل

يهونأأحدهماضربينعليبهالمعاوفةفانالمعايئافأالذمقموصوففيوثابتمعينضربان
نهالبيعفاماالمكارمةكللىمبفياطونانوالئالكالبيعبنقوالمكيسةالمغاالعفدمبنياعلي

اشزىالمدنيقومنفيكنانقفىافقدقالةبرابيعمطلقافاقكانبيعاأوبراءةبيعلكونالصخاوأن
منأهلاوضماسنةوالعهدةثالتالعهدةوالضهدقلشتريهمةبرابيعفانهلمبراثاأهلمنرقيقا

بيعامطلفانمالمارعنالقاسمبئاوركاىمملىآلرقعقمنكاشابراءاالستةعفيالميراث
النكعلعقدةلمكرمةامبياعلينانوأماهسعلةدمناهماعلىلعهدةاففدتثبضفيه

فيهمةقالعهدميأشهبوفالقالبهولعهدةفيعاةهيففالزوااابناهالفىكتابفيعقولفاختل
كالبيعثابتاهقيهاحمنفةانكقدمعاالنهدةبثبوتفوجمقولهسنونوقلله
الثالثعهدةوالصبهوؤفيلعفدةاحينستباحقاالستهتاعامحىلنكهفاأنلثاالقولاووجه

لتعرلنكاحايبطللوجماناخكهبالرقمقافىلعهدةلبتتمافأللبفعواالذعلعوضاقبضا
النالشوفدممهدةاانقفقبللعوض51والقتضالعوض51أسالقتضالعقداحاناالستمتاعستباحةا

ألعهدمفنهيرايقتضىالتعليلوثنافعهمألعهدةبذالشثبتبارفيتاالنكحةأجعناعلي
لمعالحبموالعرمبدالمااسحنوزفىوقدقالهلعهلمهالعقديذليننىابنفههعوضعميهصلالنبهلمنحا
والسلفعهدةفياقالةحبيبالبنفقاالوالعوليقوالسلفلشركةياالقالةوأمامسئلىبه

الحمفصرهذانفالرقيقمنفماسلألعهدةمحنووقالأصبغلموازعنابن51وروا
روىوكعقدالنكحالمكرههعلىووجعذالنمكقدمبنىقضائهالعلىابتداءالغرضعلي

يكتبلؤلماقدمناموووجالثوابلموهولعبدااالعهدقلىانهلماجشونافياحبيهحكلنبنا
بعدانقمماظنكانتتثبضفيهاالعهدةاثانفولمعهاكرناهينهيرحاكاذاالقالةفىطوأن

بنافيبعضاصاماألولهعليبيعانمفسخقلناوابمحاالقالةانقولناعلىفهذااألولىالعهدة
مالكعنفروصاشهببالعيبالروأماسشلىحدافوالوايهافألعدحةاواالشفعة
فيابهلبيحوفسخعإلبيعالعهدةبعقدهعاوضةوليسبيعسخانووجعذلكفيهالعهدة

سديفسخلفاا

السميثبشساينةأبيأحدهماضرأيضاعليمشانهالذبتمفىلثاوالمعايئغيراوأهافصلإ
لموازافروصابنافياصافاختالسلماهافألقرضيالنكحكارهةمبعقديثبتأنلئاوا

ننيشترطماأاابلدالعهدهفيموانكانالعهدةالموازفياوقالبصفيابقالولعهدةفيما
مالوقدلماتجحالسنةوعهدةثالثليسفيهاعهدةالفاسموقاالبئاالبهتبراءففيهاكانشامة

بعمنتتىكم
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حتملوالعهدةفيهحبيببناوقولبةوالمأخوذمنكتادفيعبدمأخوذهنفيألعهدةسنو

أنسصتملوعالىشاءاانبيانهوسيأتىلعبدكالقبضاأنتعيينأشمهبفولمبنياعلىأنيهون
غيرهلىجنمسهنفيمانفليهونانماالدينالدينفسخوانلقاسمابئمذهباأيضاعليمجرى
وأحمأعلمللهوالدينافيلدينافسمخبابمنفديسجشهمقبعينلذافيشئيثبشلهوأمامن

العهدةدوكمحليفياظاسىالباب
تعالىللهاشاانمبينابعدهمذافسيأنىكهادأهامحل

أوتأخيرتعجيلفىمفالعوضاحمفىدسلساالبابا
هدةوالثانيالثالثعهدةاحداهاعهدتانقيقالختمقبالعهدةاأنكزياأهاحكافقدذ

المجوزوالعانيةدالنقدفيهابمجردالعقاليدزماحداهاففيهاسمملتانالثالفأهاعهدهالسنة
لمبيعاكزملجوامتكررمتقدملمعنىلنقدفيهاتوقعاااليلزمانهنكالقلنالعهدةاهذهمدةفيثتراطها

قبضلدلمبسخقفلذالمبععتسلجهبسببمفلميهملالمبيعبمعرفتعوضمانهلباثحبعفعععانفراداأو
فيهاالنقدويلزمالباخمنضماكاالتىالقلرؤسفيالثرةوبينبينهوالفوقىفرعثمنه

هعرفعهفىيستوىنهيتيقنحدوثهصخافطارمماعوألميااالئرةعلبااضمانالعقدانباطألق
مدقمماضربتوالعقدحينالبائعشهـلىعدماليتعقنلسببماضالعهدةوضمانوالمبتاعالباث
مدةذهلنقدفيهاالاشتراطوالصبهوزاهسعلةسالمههلظناليغلبكللىاسعبراءالثالثةاأليام
فرقالخياركدةدفعمفيهابهزاشتراطفلملهاالبالتسيمفبهابثجردالعقدالثندفعاليلزم

منلمبيعاخروجوقبلبهوجوبلةالنقمنيمجبرزشرطانهوالموزونالماكعلبينبينمووالفرق

حتىلثنامنعالبتاعنفلتوفعةاحقمنعديهغاهولمابقىاهناكلباخاضمانأنلبائعفال
فانةمسئلتناوإلسكذلدفياالصارةفىفعلمنا1صازذلككمثراعلععتعجيلهشرطفاذايستوفي
والمجوزاشزاطفرعاالعقدالنقدبطلثمرطفانالخياربععؤفيقفأشبهحقلميبكللي

مسثلةمحدفىأبىضىلفااهـلةحكلىيبهىلنقدواشراطاؤلكنحتوهااليدهلنقدعلياوضعلبائعا
يةزلمواافىقاوايتانذلكفىهالكنيدعدلعلىلثنايقااالباغؤللمعمازوحلالعرباا

مناناألولىالروايةوجهبهيتطوعأناالعلييذلكليسوالعتبيةالملسوطفىوقاليببايقات
لىلفليستؤلقيبهزذلمفاناكيفسدتسملوأنسمابعدهوذهافلسهأضافيفولأنلباخحجثا

المبتاعذمةجصناايدزملمالباخالىمملجهتصبهبلماذاانهالثانيةوايةالىووجهليدعبوضعمكلى
صبهبألمنعحففحياعهفتلعدليدعلىوضعاذفافرعلمالبابرلتغوذالنةيدأمالىا

أمرالمبيعكانلماانهوجهؤاثمالكالموازعنبناهأوحهواناحأوعرضاكانكعناأخ

معتبرااسمرأيضافناأنيهونووجبيلزمهلملمبسلمزالعقداألولبالمبماالىنمسمااهي
قبضهيومملكععنفىقدظهرانهالنهلباحامنفافنالمبيعسلمظنبسببهأوفاغاالنهبالماثو
عمانالمبيعيتسلئاأنلهوهلمسملىملكهعلىباقالنلمبتاعامناكنفاالمبيعلميسلموان

نحبيببناذلورواهلهليسانهوروعكلنهذلكلهالقاسمبئاعنرومحكليسيافناذافاع
يةبقاءالجاروجهوالجاريقالمعيبقالباغالمشترىمنوألممنالبيعنفسخوقاليالماجشوابئ
لنابضياعحقفأليسقلخناضعياعقبللهطذاخياركاأوأصبغوهواختيارسحنوله

ضمالقلعهلقمناممةفىالنقصحدوثانالخعارابطالووجهعيبمبالمبيعصكدذالماأصسل
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شئأصففىافلنابثبوشاظياوفاذفرعرىالمنمهمناالنينفماطونفوجبأناالئع
وسكلبدباوقالالمالفباالتنالمبيعقولملهالقاابنالموازعنفياروكطالخياريهورلمه

العيبحدوقبلاالننانأتلممنونوقالأوردحاثانثمنأخذطابغرمممالهاكلمعمداعن

أخذفلهبعدهأوالحيضفبلبالمبتاعرضاؤبلبعدحدونهاالئنتلفانوأمابخنآخرخذممايخفا
ووجهحدةوانصكفيعىضانيلزمهالسبهوزأنانهالفاسمبناوجمدهـلوئمن3دونبةالجاد

وااللمبيعردافاظيارالهبقىواألوللهنلهاانتبايئلمبيعادشفىالحالنقصاانلىلثاالفولا
أثبتثلعيبحدوشاأدتقدمكالثاللقولاووجهلبائعالىخريصلبثن3يأتىأنليهك
ترىمالمئمنلعيبففدضاعاحدوثفبلفناضعاعذاالبائعامنفافنفناضعياعزجلالخماله

والبرالزمالنقدانقلمافاذاسمئلةخرانثفعليهلسنلعةختاراوالكلعيهبسبعدداحدثلحاذا
لموجلادثئقفديمهلنفداليلزمالنققديملبععابعدتماملمبتاعايتطوعزأنبالشزطجافئ
البيعاذالىنمالنهسبهزذلدإلخيارلممدةفىفنقدباظياربالخيارفانكالبيعالميهنذااوهذا
ديخافيدبنفسخالىلذلثفاالمواضعةيهافيةصارالخياوأخذفمهوفطحبامضائ
لبهبشوقعلنقلىاذفألمجرؤخحنادرشافيهامايتقىالالزملنقدفيهالسنففااوأماحمدغفصل
ذلبعدانقضاهأصليلثنأخذاانفعبالببالبالنفقناسقطشفيهامدذهوالنادر

منفقدبرئبالبراءةيرحمأوخراثالملأمنوليدةأوعبداباعوممالكقالصالعهدة
نمةراالعيبافكخعمتنفعكاكعيبافكانمفانإيأنبهونءلموالعهدقضليعمبص
فقدةرفمقابالبراهبالحمناكاقالاوملىشقيقالىاالفىكندناوالعهددوداهيلبيعاذاث
ثألثةالمبيحءلىوذلالالردئالعيبوحمةالعهدعنعحمويسقيطالعيوبمنكالميعلمبرىء

فيمنهكلهدصمقدرليسفيلثانىالضبواقيقلىوهوامتالمتقدالعهدتاناضرسفيهضربا
الردبالعيبكالهالبائعبهيدلسأنحنعيبعاطلعكتىبتةثاالردبالعيبفيهعهاولكن

منالرفيقعهدذمنةبالرالثالمثيحوالضرلبتعادشاءاللهانبياندبعدهذاولسياقى
منالمشهورمذايردبهلمبه3البائعانيعلملمعيبكلىالمبتااطلعكتىلباخاالميعلملتىاالعيوبا
لمبتاع51االكايراواليبرأنهيرنافعالبراثانعقاشتراوايةرمحدعنهأالصاضىوحصاالمذإ
والثازيبرأأولميعالهعيبقمنلبرااانألاليرأببيعأحدحاقوالصذلدئالثفىوللشافىإ

فييبرأممالللعلمعنهوحصضاصةالباطنالدامنالحيوانفىلشيبرأوالثاأبوحنيدالبومنها
منالباغفمالميعلالبراءةرئمرطثأثعلىوالدليلالرفيقفىماعلمكقولعالئطدوالحعوإن

انمماءلمكنمبالجينارضىنعفالبنعمانوحمبدحذايأذلذىعرابئقهابىيحلعيوا
وتنتقلمهتمممعوكانشاحأمإللرالمومنايئعمانالنلبراءةامناوصعفنااثاتذلكوفىبالعيب
ستوىعيباؤمنذاتبرخالمعنىجهقاومنذلدفىلفنحالهولميعلمعربنعبداللههثللىاالسما
ووجهنظرالدليلهذاذالذاعالناموفيأصلخيارالردبالععبيثبشفيهفلمالمتبايعينفيعكللم
سلعههفابلةفيبذلغنهالمتاعغررافاندةلبراابيعفيانأحابنابدهضفيامالثانيةاالرواية

وهذامايسلموالقدربىقرمايشتريعلمفلممنهالعيبابماينقصلهوالرجوعحتهاعلىلبيعيعقدال
تمنعشذوذهاعبفهلرواامماهذهواشيوخناأحدمندددعنولمينفليفدلاةيفتضىديلالد

لظاهرامهاعلىلتزايالتسايملعقدوااسألمهلعيبعققاعلىتمدفهاممالعقديااوتصمحمغلبرا01

مبداباومنمالدقال

شأولمبرااهلأضنولبدوأ

ففدبالراعيرهممن
والعيبصمنبرئ

يهونأناالعليهةعهد

فكتممظنكنعيباعلم
تنفعهلمعيبافكتههعم

البيعكؤلكهالبراه
عندناهدوالدوداهي

ارفيقفياال
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كثرالغربىلميظهرلماىالذطلاهنالرفيقعلىفيثالثمنمةراالمنولذللبمنعالسالمةمن
مسئلةوأحماعمبتواالرفيقعيوبلتألثحنافمازادعلىةبالرالحممنلمغيرةاومنح

عنبخالقاسمفرومحااخابناكنذلكاختلالمبيعلاليعلمبالبرامقمنثبعاذانبشؤلفهل
قصدالىقولعاالنوجفيهالخفيبغوأإبالماجشوءوومنهمااللمنع

ووجمصوليللتدليسعليهااليطلعثانرابافأعيووفدتوفعلمهيعاحالعلييمثلمينحبتدليسا

ارثبهعالمحالعالهمذلمنيمنعفلممةللبراطذاباثامنبهاحنيلماجشوريماباا
أشمهبقافيبوالزملشرطوايحفالبيعالماجشونبنافلنابقولفاذافرعلسلطانوا

ووجمذالنرالعبديختلمانهاذاعملبراءةاالتنفعالفايممبئافقدقالواشقلنابقولمعالك
البيعصحمةالبرائرطلمانفسعفهذافيهوبطلالعقدوااليبطلجوازهالختلفىثرطال

الباغواليرأسمثلةةالبراشترطبالعيبواعلوعلمالتدليسوجهعليينعقدالعثرطولم
عليوالدليلذلكيبرأمنأبوحمنعفةوقالالشافىأحدفولىوهذاالعيوبمنمماعلمقبالرا

لرديبهباحعباولولمبماعلمنايحلفحربانبئاعلىنمفضىانهالترضىحديثذمانفوله

بثفمثبضفيعخيارالردالبائحذاعيبدلسالمعتىجهقاودليلنامنالجايئهذهنمتلزم3اب
محاالمنتبييغأحدحافىخسقأبرأبالبراءةبععئإئبشذلقاذةبالبرايبعلمابالعيب
انعافديئذللهعنلهمجوزفجنوالثالثالمعقودعليهمنمحلهاتبيينفيوالثاقالعقود

بالبراعقدالبيعصةشروطفيوالخامسالعهوبفيتبيبعايصهذلفيعنوالرابع5
العقودقمنلبراامحلتبيبناالولفىلباا

أبولقاضىاظللبيوعامنبهوالذكرهايخعصلبيعغيرافيكرهذمنأصابناااواحد
قاقاثلاتهائمعبطهنوضقليسعقدمعافىصائصحندعانموالذعالمالولبدرضى

أوفىوالقضاءالقرضفىراهالالكالفرضمةلبراببهزفيمالمتماقاللينرطمنكا

لجهلواانللعايعلمفلملثاافىليسلعيوبمعاامنأحدهمازأنيهوخفىصبهواتللافيأحدهماينا
وأمامايثبتنىلمعينافىوهذاسمثلةلعقدادفسافيبهلتفاضلكالعلمفعمافماينابالتفاضل

2الذهة

لمعقودعليهامنمحلهافيتبييقلثاقلباساا

لرفيفالظاهوافاماوضوعرمتصاأضرسرفيوحيواننألثةعقودعليصكليالمالمبيع
نفسهواليظيرهاستراعلىعيوبهالرفيقيهتماتووجمؤلكمةرابيعبالبجوازالمنمن

أصلناومنلمبتاعاوعلمبهصكاللهستوااهنلباحذلمقويالمايدعيمافكانعلفيبقاثورنجبقفى
الىفالسبيللمبتاالبائعافيصكللمستواوهاوندليسهبالعيبالبائععمعليبالعيببىارا

علىبخباروتارقيستدليةقالبرإلونبهمانمكليستدتارقيفيلفاجهألأالىدباال

حدةواعيغفيمتفعاداقزإخيثبشكالبهووالمتنافياخوحكنادمتضالعهدقوهماعالا
ويبطلاالاالخبارمناراءقالنلافمشنىزاخبارهجواةلعهدنبوشالىلعلنشاالفان

والتفيهيمنوهذاشاهدالاالخبارالكتمانالرفيقمنمتباينانوالجواساشاألهيحكعها

خيارالردبالعيبفيمايخنالمبتائنالعقدكاابمجردةلعهدفيعاأثبتنااخبارهممنأفالانكاره
نعليميخواطلعيكبرمبعيبواللمانشترطهاالمنلبرامةالعيوسوانمالثبشامنلباعيعالعأ
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بصمضمببهشزطمافاشننالهباهانتهرضىوالمبتاعذلكفىوصدففعومباينامنهممكنابهمااخبر

المشزىتصديقلظاعلرقىاكلنبينةبهلمتغواناءتابهأبطلناكذبهوتيقناقدعلملبينقبانظعشافا
هسئلةوأحماعلملتاغيرهلباغذلباخباوايعلملمنهبجينما5أميستبرأناوامدففيظاعرأا

ونميرحنالقالممبئاواهرلبراءةفيعاانالتصكثرأصابناأعليهإنصاهشفالذكطالحيوأنما
يئاقللبهوفقدبرئأوحيوانابالبراءهوليدةأوعبداباعمنلتبهفيلماللثمحدوفحالمالوق
اليسقوىمالنهسواقياناالحيوانانمنافىابهستدلالثانيظاوايةلراوجهلشافىكنانقوا

وخوالقاممابنوايةبرفاذاقلنافرععمبوفااليناومنطبائعهومخولالعمقوالسغفيإ
الةارممتقتالذىثرطالويمطلأوشدتالحمعيفسخفهلالحيوانفىدالراءةالمسما ء5

وخوقاألشهساراءةالدوالتنفعهالىلهالالالطللمثرطصيحالمععامالكالقاأ العن3

دمحدزاأفسخشالعمفأللويتبايطولدأالافسختهلعريضافىوخفسخمياناألحيوانافي
ووجمطذافقدبرئأوحيوانابالبراءةوليدةباعثعابعالمنفيلماوخفسفهولظلحبيمبفيا

يبطلولكنيزهاليحمنلعقدعنايبطلزجوانحتلفافيكانلمالشرطاانمنمحدليهشارامي

هالانحبيبابنفروالعروضوأماسمئلةالعقدعارياهنهسمويثبتبئفىالمثرطا
بنكنانةاعنديناربئعبدالرحن5واوربئهباالوضوالعرالحيوانمفى5لبراأتجا

انبائعممااليعمةالبراتئبشفيفجازأبععذااخيايةالروجمعنوحنيفةأبىفولو
كالرفيق

لبائعايئامنالبراءةصبهوقلهالثالشفينالباب

بيعهفييتبتتبعييمنفىوالثاالبراءةبيعبيعتبيينسنأحدهمافيالباسفصالنهذافي
البراءاشزاط

ريثلمواابيعخولسدطاابيعانماحداايتالرواذمالفىاالولفعنلفصلاظعافعل

بيعفىفولهصنتللمالقايممافيقالالبراءةقكحاالسلطانبيعانيالثانيةة4برابيع
دينهالقفردهالمعماليستطيععليبهعيثالمواوبععاتاالولالقولفوجهالسلطان

حيافىولذالذاباعحمالسلطانبيعانلثاقانقولاوجوالسلطانفأشببيعيتوو
قفاذالبرااعلىعكليعلىكنبامنحياةفيولوباعوالوصىمةلبرااوكاخكلبعععليمنفذيباعمن
مغغاوهنمفلسكللىبيعهوهاتولىلسلطانابيعومسئلةلبراءةاعليطنبعدموتىبا
لبيعلمحااجميعهملدعامبعفهمأولورثةباعاهامااأوتنفيذوصيةفيد5لقعماهيتتركةبلسمنأو

لحاجتاالففاقليتيماعليالولىوكذلبيعرقعقفىشتركواجمماعقاوهؤالءشئفىهذهنفليس

بنهالىاألفهوكبيح
احداهماوايمانؤلرمالنفعنرطهاشالمنلبراءةانبووفيالثالفصلاظمافصلإ

ئرطهدوبععهمقتضىواغاتثتلنكانتاالتثبتبالشرطلثانيقااأكألنثبشبالمثرط
يراباللرشأوغلميراامنأهلولهدهأوعبداباعومنهـلهلموطأفىاوايةرهىوايقاالولىلروا

افماعبمبهبالينلراءةالبيحفىكلنهارضىعفانبنعمانفضاوصمنوجمذللشممارصئفقد
البايعفيستوممطفععكللمبهاليعلمالبائعيالععوبهمنحميالرفيقمافدمناهلمعنىجيقاومنعيبا

ودخولبعيبهلادعاءالجلمافعمعناالبالمثرطمجزهذالميعلماوصحهنحاوالوالمبتاع
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فيهاليثبتلعدلىابنفهسةلبراايحمفيهااليثبتانالعانيةيةواالروجهوتعحديقهعلىالمشالترى
يةوابالربئفانفرعيهاوالبنهاةلبراايشترطولبائعايعالهالتىالعيوببالشرطكسائىا

يةاقلنابالروانبيومنكقابهصقالينفردالرفيقافيثابتاةلبراابيعاالولمحيخمبانيمون
بئوامطرفواهروحبيبابئاختارههامحخببصفيابراءةاتكونأتبصالمانية

يثلمواروالسملطاابيعأولسلطانابيعاالفىتالتطةلبرااانففاانفرعالماجشون
يثرمواوالبيعلمسمعلىوالبيعهغنمنصيعيذكاولمههيبأحدباأولسلطاناباعفا

الموازعنابئوىور5البراصكللىذلداأصبغعنحبيبابئروىة4البراعلىفليهون
بيحأنأصبغفولوجهميراثهأوسلطانانميعىالمشتراليصمأناالالبرامةوعلىمال

حكههضلىحملجمعوأومشامدةليةمنوالبدفيهريومشيتولمحأمرمأهيمنبيعوالسلطان
بيعمكللىاليحملمنجممكناذاالناسانمالكفولوجهوبهالجهليدهنقولواليقبل

وذللثأواالهساكدالىفىياراظمملهةلبرابيعمايقتفىممنالباغأنالمبتاعبعلمة4ايبرا
االذلكاالصحملفانءةرلاعلىانهيخاذاقلناالموارالورئةأالمىعايعوأمابععكعيباطلح

أصبخفولخطلىلساطاابيعولوصىابيعبينلفرقوافرققبراانميعالمبتاعيعلمأ
فجتاجالناسمن5غيربيعالياتيزمنفبيعهالوصىهاصخنىديممشهورالالسلطانبيعأن

ةلبرااانقولهمعذلالزمألمدونةافي3لقاابناىوشرميرابعحأنهفاذاتبينينيبأنلىا
لىستمحلهاالتؤشوصادفتقالالبراألنوجمقوضاصقففسهفىالرجلبععفىالتكو

وجهينلىذاشتبتقلعاايراءةاشفاناذانبؤهسئلةنبوتهالعافدبمحلايعلمبالعقدوان
فيذلنأماساتثبلعنىويوارعلىتثبتبهالشرانوالعاقلباثعافيلمعنىتثبتن1أحد
الساطانمسققهكبيعالىبدفعهافنوتفويتالمبيععالمبعيوبلعدمؤلكفالبائعافي

ألنفنردعلعمامنموأقعللحناتفويتعيبفبللىسلمبتاعاطلعاهذاوالمواريشففى
يتبالعيببعدتفوقاماولمايفتبعدلقاصمفنواافنوفواتبالعيوبالجهلفيعلعنمينهلبرا11

لهالفيامضانهبرااللبائحاتباشتراطوأمامايذهسئلىلهوالفيامةلبرااففدكممكليالثمن
يلزمفوجبأنبهنبيعنعقدااالزميحبمثرطأمررمألنهتأولميةلعينافاتلبائعابثالميعلمه
المممةلثصروطانعقادالبيعكسائىابنفس

لعيوباضنصنلبرااتبيإلنحاتصحفيالرابعلبابا
امهفقءلىأحاضربثالثةالخاصتفعليفأماخامةبراهوضاصةبراءةبينضرودلكللي
السيدبوطأقراذافهوفسادعلىلمتفقافأمازهجواعلىلشمتفقلثانجيموانحعلنعاذوافساده

حملياليرآمنألنهيخرعاملةهناملبرااأأوغبرظاهرفألخالفكنحملهاظاهرامناالمققبرأ

ىورولعقديفسالأنهالمذهبمنالصميحالالعقدأميفسدذلدوهلفرعباجماعيلزم

لمئميخلعقدوأنكرااؤلأليبطلأبوطئهاوطوهقريةجاوحملتبرأمنهالفجنحبيبكلنبنا
ماعلىيفسدالعقدفوجبانمحلهضمانامتفقاعلىنفللجاعقانهاوجمفولوايةالرأبرمحدهفه

لميظهرمعلذىاحملهانالرالرائعهاالمقابيعفهوزهجوافىلختافاوأمامسئلةتجدمناه
وجهحبيببئافوليقرمجؤلئعليوالشافىوأجازهجافئففدقالهاالنمنهبرانكاروطئها

رالغروتفعتفا11فلمفلاطاينقصلعودلكثرابمنكزةاخغليمعالماماذهبا
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وهذابذلدوأماغيرالرائعقفألبأسصامألانكانتأونقمهالحلامنسدتانقجتهابتفاو
ستقأشهرمنألقلوانكانبهاهـيظلالقىدطلثلمعبدافقدقالوجاكوأهاذاتيةلسرافي

صبهوزالتبرىهذافعلىذلكعبدوسبئاحصبالىنىثورةالمشهوكنلثلمبتاعابتاعهاايوممن
لبراءةااقلئافاذافرعأعلمواللهلئمنالكبيرمنامفمااليذغيرظاهرألنهملبكفهما
أوحبوطهاافرارهعطلايترأمنلعقدفأليكعاوأناوتخفانلعقداةنعغرظاهزحملمن
فانئهاراستلمدقاتمضىاناالبعداليمنهالمبتاعاأنفىبنااأبينفالخألفبهأقرلذله

اليفمنفقاللموازابناوضالفهبقبفهالمشترىالمدونايفماافيالقاسمفياوطأحمافالذعقالهنفى
الىعورفعمائصرطقديسقطسداالخلبهاالفاسمأنبناماقاالوجهااستبرابعدمدةاال

كلانالموازابئووجصاقالهبالفبضالمبيميفعنالمبتاعالناسدأاالببعومقتضىمقتضاه
فكذلكبالقبضاليفمنلعقدأناحسذاحيعحومفتضىجهدمقتضىانمايردفاسدهعقدا

وأهاسحسمئلةلخعارامدةفىعالمبهاليعينرفانهلخياامدةلنقدفىاشرطكنفاسده
ظاهريطلعأهينافئألنألتبرأفذلكلباعابرأمنهتأنثاأحدضربينفعطلاعرةلظااائعةا

حملفياليبهوزذلكنظالمبتاعيشزطهألثاالفعربواررلهابذلكقشينتالمشنرىعليه
قالاملااعليالبقرةوشراءالشاقأالفالممكلندافيوالغيروخمثىغيرظامرفىظاعروال

اعقوقالىمحفاسعفيمالدالخيرالموازعنناوىورمالدوامكنروالسبهوزلقاسمافيا
بدالرحمنوعورأشهبزهوجوذلكواليشترطعاعقوقيقولأناالاالبللغخماوكذلك

منامنبهاحتيمامالكعنسملقاافياوىوجصارزطافيكنانةواصازمأبديتارعنبنا
أنتىنالباماقالهوجوبهوزالوذلكنافقدأخذيلجنيهحاملااعلىأوالشاةاركةباع
فانفرعتؤبرلملتىاكالعيرةافئوذلدالمبيمغنفيزادتوانلمظنونةااالموهذا

بروايةفلناوانأوحوالةبماءأونقصاهـتيتأنبذللىداالالبيعوخانفانهلقاسمافيايةابرفلنا
اوهوانكاخباعانهبنكنانةوصازمأببئافقدتالملغرصاكااعلىبعدوتتطاعاانزفانهلجواا

أوغيرلفحلاليهاعيرفانكانليسشبعقوقأنهادعىفلبيموالنكانامضىكاقالنهايرى
فلمحاملااضلىعهابااأشهبعنالحسنلدبنعبالروايةتبيقمنلهاوفىسكلليهذلرد
وانكانتلهكلوالشنلمشرامنفهولمزمعاتامننتفانلجوارىاولعاهاصامألفديردمججدما

رذمافلىلاطيدفهاوخشافي

وضربألصنتلضرلضربينعلىفانهلجلةافىلعيوبامنبهىلتبرالبيعياماهااليفسدافصل
وأماماالبتهمعيتهيبرأمنهفانهالكوعليدمناوقطحالعايئذمابلعورمنكاختلففأماماكنتا

المبتاعأويريهالمقداريبينحتىكملةالىاليرأمنهابالتممميةوالدبرضانهلصرقةواسخعلفكاالباق
لمارضيهبالىكئاليرمنهالمبتاعولوعلملكئيرواالقليلعلىذلكمنمعقتقعآلماألنشاهداانكانا

ماالنعنلقاسمافيوعارببتيخسدالعقدأوفهلهذاعلىلبيعانعقدافانفرع
فولوجالبيعيفسخوقاألشهالفاحشكلىمناطلعانالردبالعيبقدثابوالبتاعاله

علىاطلعفاذاوهموالمعتادمنهالنكلظااطألقاممايقعضيهاالمةالمسالعلىخلانهلىالقاسمبنا
طلعاعليهافاينصلموانلسألمةالعقديقتضىاطألقاأنكابهلردالهكانالمضفاتلفاحشا

هبوجمقوألبثوأولى5ماقلنامفلعقدوبارصاليمأعقاذلكيمنعولمالردلهعيبكابعدعلي
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منهاللفظبالقديلنحتصثيايتفاوشمايتناولهأشمرفقوماوالاالباقلفظاطألقنادا

المرتفعةغيرظاهرفيحملمنىيفممدكالترفوجبأنلغرراعليلببعلكثبرعقداادو
رأوانتمسئلةأعلمواسملقاابئاقولمثللفرجاعدااالباقفيأشهبعندروىو
سملقاافياقالهاياهوبريرهلهكاسعىعليهاطلعبكاالردوالبعاعةلبرااممتنفعليستبعيوبالي
فيبذكرمماليسالغزوافصدالملفيقانوجعذلكوهالكعنحبيببئ51اورالمدؤلةفي

بتالثهاذكرلهجميحاععقدأنالعيوبمنفيههاليسلماذكرلهوالمبتاعالعيوبنالميع
وانلباخعيبكللمامنكللبراءةاوالتشفعسثلىصعيبمنيمبرأأنلةبمزنفبةالمثا
بهانه5يخرععباحتىمالوكذالهـأفردلهقالمالككنوامأحمبرانمالمبيع5رخحىسماه
انظنوانهلميلزمهالمبتاعفانانمبالمبيع5بهرصكولماياهيرهولمعوررأمنتكاناذاالنهقوجمو

أبولقاضىاقالالردبالعيبهنحقذايقطعفلملقرزافيواستظهارلبيعاذلتشددفي
وليسعيبكذامناليكالعبدوأتبرأذابتعتاالباعفرلاقذلكوجهوعناللهالوليدرفى

لملمبتاعالخامنهمةبرايموناللكذفاللفالردجممكيبكذاوجدانيقوللهاولىبمآوالعلم
رئاصاءمتفانلعفدانفسرإبالعيبفىذاتاوهذاهسملبالمبيعوجودهتحققعلييدخلي

منأنيهونلثاوالظاهرةالعيوبامنأنيموناحدهماضربينعليؤلمثلعفدفابعدامن
ذلديلزهلممماصخنىأوالردوانكانتالرضابهاالمبتاعكمالظاهرةهنفانكنالخفيةالعيوب
بعدهلباغاىقبرفاليقبللسالمةالعقدفدانعقدعلياالنبعلذلكعلياطاعمتىبهلفياماوممله
نبينةقامتاامنيهنأنئعلباادأرافاقمسئلةمنهلندماعليعولذلكمدفمالنبمااليعلم

بذلصدفمفيعلمالنهيغيبمليهأنونذلدلهيردكانأولمبتاعابهرضىليبلامندعاابكا
بهعيوليبرأهنبعدالبيعافنمنالباءديناراوضعواذامسنلةكالعيوسالظاهرةادعاه
قالبالبراءةبحأهـكاأصمبغلردقالالهنوجدبهاعيبابقاالدامالفىالموازعنبنافقدقال

ثابعةفيهالحةلبراوابمازةلبراالىبيعئالنيةالجارفيبقويبهرزالدافيذلكاليبهوزحميببإ
يصجدهنعقالعقدبعدابااذلحاابأتذلكفيحبيبناخغاأصبغلعاأشارمبعماوهذايئ
يستثنيهألهمجوزكانهافاعلىجزاقدباعهاةبرمنركيالالعبدبعدالصففقوهئممطلكشر

دينارمنهيضعمنبعشرةيبيعبأنلعقدانفسذددفينودوسمئلةالبيعهفاحين
نكمحالمبيعكنوجدعيباردانوالجاريقانهالدابةفىفولعالكمنحبيبابنوقالبهالععو

بناواهالفميروهذعلعهشئيحائففالنكحوجاليتزأنديناراعليلهتركانعليبعمثرة
ذلدفييعبشلهأنالمسملةكتفيقولهعلىويجبهذاالمسئلىتبلفيلماقالهمخالفحببب
لميثبتفيهؤلبعدالعقدلنكهلواشترطانيالنكخيزوقياسعكلىالدابةونيقلىالجار

ولميلحبالعقدإلمثرط

فهاجمآلوممااليعمممايعلمراءةاليئعمترطأأحدهماضربينقالبامتفعلىراالوأمافصلإ
عنسمالقابئاوىرمالميعلمهيبرأمنصفهلمماالبعلمقكالهةبرايشهترطأنوالهاقزاليجو

لعيبظاهرااسواءكاتسحنونقاللرائعةافيلحلالثراالمنأوفلبالمبعلمهصمالدانعمرامن
التلثيجاوزلمقالفانهةالمغيرحبيباالبناحصبنافمااتاالحاغقاصابهذوأوخفيالعور

بلميعمكاالبراءةحذهاالجهورالينهماذهبوجهمنهالبراءةلمتنفعهاوزالنكن
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اهاععبانجمرةاولوجموالثلشفأفلنمفهمحلوالإلهـافتتبماتهعرصلهالبيحوالاإلئع
اذاثبتمسئلةالرائعةفىكامالالبراءةاطألقاليتناولهأنفوجبلمبضعايذهبحعظثملمحن

قالأوغهـبرهسدطاناالبائعنسواءلحلوالتتناالشكبناالعاهقكلندجملكلقأاة5اكرااذلفا

ولوشرطالهراءةفياطلمائزواليدخلياالطألقعلىبالبرامةلرائعةيقاالجاوسعوالموازابئ
يشقريهافيأوالرجللمسمفيلمسبيقتقعيقاالجارحبيبفىبئاوقالفسدالبيعطلامنة5البهرا

احملفلوظهربراءةبععمالمقابيعالنالجاعاالستبراءبثادوافبلياتذأنلهاالمقاسم
مقنيماالعاةابرااانالتهمالرحمقولوجهواهقالحملابراءةاولتناوحذايفتضىيردهابلم

مايعامواتدلباعامااليعلمهولأقراربهألتتناوخمااليجوزدبالبراءة5قرارايجوز
ذلكوةلبراهالمتنفعهعيبافكعمهكللمفاوعوقولهلمسئلةاباتمتعيايئالىزجحثمفصل

منهابمااليعلمممانخضصلعيولمجواامنلبائعاماعامفالتوفىلمطلقةاابراءةايريدأنمردوداليعا
المبتاعمالثالموازعنبئاوىفقدبالعيبوقدعهـالسلطاةكراباوكاخالبازاذفاروقع

لعيولمجوالتوفىفعهامنالتئبتاليهاعلمةابرااأنقمبيناهفاسمنعليهبيحمنبهعلمانكذلك5رد
اليردبععبالمبتاعقبالعيبدالسانيمالغصأشهدعماالذاجعرعنوودومحداور

علملمفالهىاأنخكللمايسهتدبمايئبتوفرعهـماءلهاعلىفدفرقاثمناتشذاابهوجد
أومنالباثلماعلمالزمةغيرة5برااأنفدعلمغرماءالنامننلردوأخذالهاالبتاعكانبالعيب
بمالغرمااعلىاليرجعلمبتاعاعليعفاتلحلمببهـارااالباذلكيثبتلموانلعيبامنعلعهببع

أويمسعكعيخهأنوالبتاعيدجمهممابأسترجاعافىعااليقبلعليهلحلمببراقرااالننمنامنواقبفا
مماواسبئلحقصحجرعلعهلمالنهضاصقننسهىقبولرهترااالنهتهذفىتفيايتبعمباعليمويردة

بغمنهتى42



ظليماناألمرالمجههع
منكلأنعندناعليه

أوغعلتوليدهابتاع
أهيصلىفأعتقهعبدا

حتىالفوبئدخلى

فقالتردهاليستطاع
فدالببنقان
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عليهاطلعالذىبالعيبعلمانااليئالباءلىمتهكايادالمبيععيبفىعلىالمبتاعاطلعفهذاهتى
أولملمبلى3وقاليالذألوسكتحنبهلباغاعلميدعلمحانلمذاعليمذاىالخألالمبتاع
الظاهرهنوهذاذاللعيبببراءقسلمباءلمحمالمجامالمذهبرفاخالظاهرأيضامنيعلم

وندنليالذلكعفانبنانفأوجبعلمتمممهاجملىقاليمالملايدعلفيعانحديضكي
نردفىسملقااابنيمكنرواكليبهىءالوأملعمايدهلالحديعشؤالهلينافياينقلأ

بنادينارعنبنمىطكليرومسئلةعالحالعيبيداالبعدأنلباخالىالمبتاأخاليمين
فانهفىكذبهاليشكبأصيستدلأااللباطنعروالظالعيباافىعالهليلمدنيقيهاافىلقاسما

يردعديهلملباخكلنداكالعيبالوشهدبأنالنهعالهكحدنافبناوقاللبينةبقواليردعدعه

ععغارذلمنبمكللميظنلورثصنامنلدذليحلومسئلةبهكلليبأنمكلميشحتى
أصبغقالوأصبغجشونالماوابيتمطرفحبيبطنروامابنالظاهروالخنىقىثميهبرالورثة

المرافيمفلملعبايحلكلنداذصغيرايبمانهكانعندىيقتضىللفظهراوهومذهمبالوظا

لعلماضليتنعقدلتىايماناالفىلكماعنسملقاابنايةتقتفيريالذىافيحتىكبرزعلتنااوالوقع
أباأنبلغنىولصغرهاألمرعندوقوعهاليفر3أرادبانصغيرمنولعلهلغائباوالالصغيرالتلزماأ

يتيقناحتىأخبرهمابخرمنقدبلنهماذلكلعدهويقولعلهماااليمانيوجبعوفكانعبدالتمن
عنالباخنكلفانمسئلةالحقوقمنهالموروماوجبعلىشاهدهماعكاصحلفار

بناعنصحيىوروىبهالجماعقأوهالكقالهيكانالمبتاعولميلزمالمبتاععلىالمبيعددممنالين
لمموجودبعيبقانموانماليهايردعليمهشيهأمرايدعلمالمبتاعامالكضولونيماسمتلزمالقا
ووجههاردلهلميهنعفانكلفاذاالمذكورةالينلععبذالمنبرىءالباخيمالذمنالييبرأ

ضانلاخركعسائىامحلالىتنقلأنفكمهالهامحلاذائبتلردبالعيوبافىيناأصحيصماية
عنحبيبفيوروامالتبايحازمنمنأقدمانهالعيوبمنوهذافيمانيقنمسئلةالمعلقبها

عالهكاعلىلباخاصحلالقاسمابنعنحيىوروىومطرفالماجشونوابنمالقامالهابن
تأليصغفانهلعبايعاحينفىعالهلىغايستحاايقاالولمحانهلروااوجفدمهفماتعقنيكا

فانيمينهوالمقصودمنبالعيبعالهتعلقاخنئلروايقالثانيةاووجعالبهتعلقلييسمل

لجينهفغيرمؤصفىذلكحدلثمبعدانكاناثباتهاعليلمتفىانفهواللتايعحيااكانيمرجود
بهلميعلمانه

حنأوىفهذاايياليأنيشترطخابالبراليعاعنلثالضعرسااوأمافصل
لقضاءافىلتصديقاشزاطزاجواعلىعندمحمبنىوهذاعيباوجدالمبتاعاعليهيئاليمنهماال

شتراطابهوزلمومنلباخاعلىاليمينمهنابانقضىيمايئدونلتمديقاتراطشجوزمفنينهير
صالمحلىصالزضلهلينيفاتصا

كاننهلتاىرضالنهالمجينباؤمكنالميهنلعبدارشبهعواصصاأنلتكلبدافأوقولهفعل
أنهماافيأحدأمياليخاومنولكنهيميبارةصهفىاألبأمعرفتهيقتضىبعيبعوعلموفهمهلسد

وممذابااليكانالحقوقاقتطاعكلنالتصاووالثافىوهالميعلممماعلمبرئهيبالبراءةالبععاعتقدأ

منصانعليصثندناالمجعهعماالألمرقالاالنسالمجواالقدارصذوىحممجبأرركو
اندلبينةفقاشا5رداليستطاعحتىلفوتاأمردخلهوصفأعتقهأوعبداوليدقفهلتبتاعا
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وبالعبدأوالوليدصقومدفاننهيرالباءأمنباضزافساضندالذكطباضمأوضلمبمكيبكا
شممالععببعذلكورقجتهحاقيهتهرصابينلىإفننفردثتراهاصمبهعتالفثاالعيمب

علىطلعشيأابتاعمنءاألهعارانضداوجيععضليصكاالءالمدينةأعذاكاانكاظلقاوح
انلكوشاءالتقعالىايأزبعدحذاتسميرضلىالمجبفحيقالرجوعاجمفانللهلتدشايمنعيب

معرفعهالبايمنهافأمامعرفتهيمنالوالعاقالباءهعرفتهيمنضربضربايئضلىالععوب

بذلكقاللععبخألفالمناهالردبالعيجواليفسدتدليسفىبهتمليسهصحمفيهلباخاعلىصحمفانه
اللهعلىوحوقولهاالصلتعادمنشماءاانبعدحذالمثراقالذمحيأفيشاذلئمحسملىلوالد

هاوفانمجابهابعدأنخيرالنظرفيذلنهوبتاحمابعدافنلقمااالبلوالتحرواوسلمعلي
لعقدولوكانقاعلىيدلوحذارضيهاانالمساهنغرفاثبلهعاوصااصخطهاردمسكهاواا

لعقددافسااليوجعاعقدعليهلمبععانقصانلمعىجهقاومنكهاامسالهبهنالعقدفاسسدا
فهاعمثرقارادبانعلىصبرةشترىأواتسمعةسفالغماطاافيهاعمثرةنعلىارزمةترعاهـأصث

مطاأحدثالثقأحوالخلومنالعيبقىاطلعذاالمبتاعاافاذاثبذلئهامسعلةاكاحاتسعةفأ
والمالثولمتفخكلينهذلكيدخلهانوالعاوالنغحانزيادةلةتدلمكحسبهياكوخالمبيعأن
عيبايمممكأوفنابجميعيرجعولمبيعايردثأنببالخيارمبتاعفالاألولىالحالعينمفأماوتتتأن

انرالنظريننجوسلمعلياللهصلىوهوقولهاةحديهمالمذلكفىواالصلنالمنلهوالشئ

فقتواحدةفىرحألخكلبداالعذااهسئلةغروصعلكامنسخطهلردطواناسمارضعيها
ذلكفىهالكفعنلثانىمنماالردوأبىاأرادأحدلردبالعيبفااخيارالهثبتعيبفاطلعاضلى

ذلكلهليسأشهبعنهوروىلشافىااقالوالتكاسمبنمايقاوعاذللثهمالهاحداروايتان
جدمناابيعأقااحدثألثقفصولعلىتمليهنطلسثلةفىلكلرمأبوخعخمقواقالبدو

لباءاالعافالغمملأشهبواريايةحدعلىعقدوالةفيوسمالقمابئاروايعلىنزلةبكقدينباثنيها
أشهبوايةلىذللهولبسلقاسمابئووايقاعلىلثانىالقبولدونااالحدءأوججالمافانذاا

فكانأحدطرفيصكاقدانعغمدفيهذاانلقاسمابنافوجروايةالمسثلةتعيلثلثااوالضصل
العقدجميعانماوجبفىلبيعااالنيقاالروايةيوجهحدياصنانناباعاذاأصلهالعقدينبكزلة

قلنافاذافرعبعفسهيقبلأنلهلميهنحداجبفيعاهـاكايقبالبعمكمهأمنهبتاعافالجموزلمن
آلخراالمساكلردوأرادا1أحدءاواداجمأضهغابرقلناذاوافمهفألتفريعلقاسمابئيقاوابر
نريممفماردحكليهالباخويكونحقهيردالرداقسكلملمنإنيةفألههأبلثالباثعرضىفا
ضنتةالباخاضلىردهالكمفلرادالرادالاخذبعيبيألمتعسأناآلخروالهسىلمشترا

منالباعأيانعهحجقهلكونانيطريقالسمسكوليسالباماككلىفيعفيرجعالبعع
يمكجيعاأوجميعايرداأنبيغالخيارالمشترىورثةمسثلةفىلقياساأثهاعغمقتعفتمالعيضتب
ئعالبامزالكللمواابئاوقالللهذدأنيمونلرااخذنصيبيأأدأراصمكلمادرألمنمقسنوا

لمذهباأبومحدعنضىاالرادوحصأخذنمايبوالتهسكقسكاونددصيبالراأخذنيردلمذاا
يصفمالععبابقحيالرجوعولمهلماحبمالردوصاحبملىكنصعالردنلمتبايعيزاحدأذااانه

ماوانصيبهردتبهزلهأنماايالباغياتاأنلمتبايعينردأحداذاالمذحمانلحمياأنيخونصبهب
حيبعغعكلبداالذكديشزفىمالكعنلتماعملمجااحاصمامعللعيبايةقعايحيبصنقىدضليأن

الذىنهعيببهكان

بالكقرافذلكأوعلمبلكله
فانأوغيرهالبامن

يقومأيالولمدالببد
الذىكاشابهالعيببهو

افنفبردمناشالنراهبوم
صحافجعهينفدرماب

العيبذلكوبهوفابعه
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أؤردعليعنصف5بيدلبافىالنصفارداهاأنتبهيزالباخيفالالردفانيدعيبفبرعلىيطلصنكفه
أنامافولههعنىذايهوصندكطايحهملوأشهبقولعليالفياسهفتضىاقجقالعيبو

وهبانبناوقاللثانىاوأسمكذاردأحدطالفياسذالحمولميبينيمعمكلجيعاأويرداجيعا
بعةنععوساراالضرجمنهذاوفياالممهاليقبلهلباخاالتقاوماهالثاوأباهلردأرادأحدهيا

لتىالعيوجابيانفىلثافعوالباساالردبالعيبيثبشفمهالعقودالتىاليااألولقلباباابراجا

لهممايثبعشالمتايالمميعديماليانالثالفىغرهاصوالمازهامنالردؤمميامحا الحيارعء

التىالمعابيافيالرابعوالباببقمقالعيبأوالرجوعلسئبالميحوابالعيبالرقى
بالععببهلةالربهايفوت

الردبالعيبيثبضفيهالتىالعقودبياشافياألولالبابإ

لردبالعيبايثبشفيهاحموالنكهفهذهلبيحلعوضكاباقدنحتصثألثقاضرلمجعلىالعفود
لصدققفهذااليثبضفيهوالهبقلغرالثوابالعوضبالمكرمقوقىمقدكتصالثالفربوا

كالهبقللثوابوضةاالتعلبالمعارمةلماظاهرهالشكلقودلثاالفرامعبوالردبااحم
ذللئوالفيمثللمغيرةابعيبوعناليردلموهوسلهااكلمعبداعنمماقابلقاضىاسحفهذه

فجقالموهوبكثرمنأفهااهوضالعادقبانيموناجرتصكقوشهذاللمفسدووجمقنعيبماا
لمكيسةمحقوالمساالذلردبالعيبلدقالخمقتضىافىيناوهذا

غيمارحاوتمييزهامنالردبهاصبهبلتىالعموبابيارفيلثاالباسا

إحدضربينبالعيجكلىلردخياراوذالنمجلةلردبالعيباالخياونيثبشبهاالعيولمجالتى

المبععفىعيبفهولكلبغيرشرطفأمامايثبتاالبمثرطاليثبتوالتانىيثبشبغبرشرطأ
لكنهيرعينهغفىنقصالثافوالقسمابيهونفهفمينفمممفمعميثمنعوهوعلىينقص
فيلظفرةاووحوديدأورجألوأصبعموفطعمىلعينةكالعورواهـنقهيفأملماثثمنهينقد
العبدباوالدمرفيهأصاليتبينالصغرالذىاالفيلبمواولخرسوالصممأوالبياضالعين

الواحدلفرسافاشنقصألفرساوأهامشلةالنثئلذكرواافيلفمالبخرفىاليعملجماينامواا
ضرسانينقصأوماكهقدمفىيهوالاالرائعةبعببففيراوليسبمحيئعةلرأعببفا
جهةمنالوأحداليوئركبرنقصخالضرسووجمذالاالنثىلرالذببقنناظحيث

كفىذاحاالوقالكثراافىئحخعثكالرامنتغيرالرائعفالنميتقىائمنمنألنمينقصلخلقاتا

قؤومانعالطعنمؤدرايرهاوالضرسانوغالئعهذالسشوككليقبهنظرفانهلفمابممقد
فباينقصافنبنقصنمائععرواالسبالمجالمعانىاذهضغشدةالىيعاجوجملعأسلفكلاأل

بهزردلمواابنااقيجتىااوأآلفيعللردبمفلفناهوعيبالىديعالينقص
إالعماللشالردالرائعهحبيببئاوقالبةالشاوهذافىالبخالمواذيرهاالرائعتواليردبمن

لئيرشيايعبعيبألنهالشيبليسيرهنليساالايتاخفوالوالحداأخيهوشارمجعهلوبهميرا
وأماوالنفتيشالتاملفرطاالمحبروكااليسهجنبدونمعزالوالوالشعرةيموكفالا
فعيبكلاالسفافةوأممامسئللرهاندوائعةالجالظختهبالىرفيالكعمرظفصئا
الايبينأنلباافعلىلمرةبعدالمرةااالسقاضتعترحبيبانكفشاابئأوولويخشهلرفيقاا

ولشىهنهالقوفيالمشققفىوتلحقطرهممااالسقاضتدمأبينهماالفرووجقىدبهفهوعيب
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عتسفافافرعخذلئعسوأءالمدونةايصنصيقتفذلوالذىمنشئالحيضارتفاعفي

ببماوفعالذىالدميظيهراالفيلمانوانهنمالبائعيئبشانهكاخحتىزدبكيباذاليهنلماألمة
اسفاضهالئصنفاخدشبعدزفدلىمالمبتاعبالحيضالنبهزالتردلمواابناضقدقالالستبراا

علىلجلةاافيوهنشوااماعنلموازابنقاليباغولتىاضةذماالسايأينهيرهاكم

طلىذلئيمافيمن6لىذاانذاللمشهوومنفالحيضاماعراوأمامسعلىثمنهافدرماينفص
الحيضرتفاعااهذاحبيبقبلفيااالمثثالهلمذهباذلقوالظفنىبهيهردوفانهضرلمبتاعا

ابناليماذهبأنيهونيكعملوالردبهالشاعوليسمنهالتبرالباخاليلزمالمرطعدالمرة
لمباشمنهحبيبالنالتىبناوماقالهلضررابهيلحقحفاالستبراةمدفىتأضهفىلمدؤلةافىلقاسما

وأحماعلموافتالمرقبعدالمرةقدكيتأخرعنهاأنعلياطاعواغالمعهودااالستهـبراءهاضالفمدةفي
نهمماالعنالقاسمبئفروصاالوخشذلئوأماقوالخألالمرتفعةفيعيبطلواسشلة

يبينقصاناألولالقولوجهمالكشهبمن51واوربعيجفيهنليسبنكنانةاوقالعم

الوخشفيسماللرزانملىلثااووجمالقوللعيودطاكساالرداللعيحملهفثدثالثنا0اا م

مةبالبرابيعنمجرؤؤلذلثفيهننقصايهنلمبماوويرتأئبراليوفىكبلوخثىافىلاطفيوقدقالمالك

جمخريهوأفلوويجوإالفالردبهالنمننفصفانهذاتدورعلىلمسئلةاوأصسلاطلمنأ

اظاافرعالعتبيةفىمالكعنلقاسمافي51روااطليردهابعيبرقيتالمجلىابهاعهافىاا
فبفمهيرمرمنصاءلستقاشوظهربهاحملانالمبسوطفيالردبهوجهيهونفكييردباطلانهإ
لستقاشهرمنولدتاذااأذلدوجدالىلهيمأسستةقبلولدتهوانيردالببكثلمترانشأ

القلطفاشولدلعيوبامجدشمنومايقدمحمولهفصاحدثيكندالمبتاصازأنيهونالبيعيوم
بهدلىايئبتلهبايحأمدامنأتمدميمشيتاشمهرعلىسعفاقم

فياصابناواختلغيرالعانةفىالموازوانكابئاقاليرذبهععبارعرفانهوأمافصل
حبيهبوقايابنبالفرجاختصامهذايقتضىيالوولةبعلذيذنهالنونسةفقاليذلكتعليل

أوومفيبيحاالرقيقفى3باءوانكانمسثلةالجذاميعنىالداءالسوءعاصبتنالئتتى
الىيتعهسووذالنميتقىاثماحبيهبعكنبن51وااووائعاكاوخشابيردفهوعيبمجذومة

اضةامكيبوفيكافشذاوانالردلهوصاشهبفقدأسودأحدأجداداألمةتانوأمارلد01

وأماعيوجالدوابمستلةأشودصنهاولديخرجايتتىأنقاثعةلراافىمالدانمكيبعن
كنومابرلدواكارمصلجردأوحادثاالعوركاخدقةناقافاأئكامنينقضوهابزهدفالذى
ثمفاينقضعيبساوجيمفهامنفاباعرالمبيعاخنهرالرساوكذلكبهيردلعيوبخانهاذلشمنمثل

لفايممأمامايخافبخاافالصلحكاوجديهاالدارفانوأماسمئلةلعيبلردباراخيابفانميثبت
أنأحمدهاأضربثألثةالرباعالعهوسفىأبوعدالشيخقالياالفالارفيردبهالمنصمقوط
فهذااليردبمواليرجعاالننمنالينقصأقلتاوابالغنيرجىعيردبمواألفالثنامعظبمتستغرق

العيببقيهةذايرجعمعظمهوالينقصالفنمنأؤجممقصالعالثيالضرببفجقالعيبفيه
محدفيأبىبقولالقائلىواختدفبهترأنهاألندلسيينأصابنالبعضورأجمةوالتردبمالدار

االقىاليسيرلىنمهنهاسققاأنماذابدلهلياثرالمبهعاتلالدارضخاأبومحدانفقالذلكئعليل
واسققالعقدفهالوأطألناثاووجهاكنباالباقىالعبداليسبرللبزممنشحقوباالثنا
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االاالتخذغالباذالفىلعلة51غلخئئالئنفىالمبتاعيرصعلمربعأحدجدرانها
وجدبعكيبمينقصهذابيعاناردحاوىعنووجمقواالغانالمقصودمنهاالفنيقفليس

كالحيوانيفتدالردبالعيبهالمفيممبشفيمخياناثنا

فيديخهأواطفىاوشربلصرقةياكاالباقجسدهوالينفصلمبيعممنوأهاهاينقصفصل
فانفيهاالمفرطأوفلىآألصالدربفىلمفرطأوالنفاوالفرسىافىاألمقوإلحرافىوالىالرقيق

أبوحنيفةوقالفىلشااقالبمويردكيبلعبدفعندماالاازولفأهالمبععايردبذلكليب
يةصاركالوكانيردهأنبماعالمننفمملوكفيوجدانؤلىمانفولهعليوالدليلالبردبه
أوغيررائعينكاناواألمهالعبديردبهفعيبرلكالطفيالفراشفيالبولوأمامسئآل
ذلماتفدمعلىوالدليلاألمةبلعبدؤردااليردبأبوحنيفةوقاللشافىاقالبورائعين

حلفواللباغعنداكانشقبوليشهدأنهااالببينالفراشوالزدبالبوافيفرعكرهذ
بذلدفبرالهاتنظراأةاميلهووجلأةمييداعليأنتوضعمعلبهةذالالبئمننىعليلبائعا
بدمباوالفالفدهابالغدواتهيالىوربلناعالىااغاعنيينافمبوالرجللمرأغا

نيثلتأ1مسئلىحبيبئاطهذللثقاللباخاحلفثمدةلشهااهعنىهناذرلجنالخمن
أوخنثاالعبدأيخكونذلكمالمعنىعنيبحببئاقالاألمقكعبفيالعبدوالترجلفي

بفاليردانالمرأةوتذكإبهرمالرجلكارمفأماقىييكمثرارالنساءلمةمزاألمةئكون
قولأبوعدفيلشيخابذلشقالشقراوامذكرةواألمقانكامؤنثاانكنلعبدايردلمدونةاوفي

لدينوامسئلىلهذلفجالليسلصقديينابعضلمدونقوقالاعافىذاخألحبيعبنا
االساتعاعيمنعمعنىحذاانودليلنابهاليردلشائىاوقالللرمةاألمقوانعبعكليبوكذاللروجعلى

منهسيدهعلىالخطذايبطلالعبلكلعبفىرلىوجةباألمقفمئبعشبمخيارالردبالعيبكداءالفرج
النصواألماألبكذلكلكبيروالعغيراللولدااذأمتهفيوجسنوهوأنمقصوداح
نجلتهسذالونألفيةبعضوفضليكسبلهمايصرفاألمترلعبدالهمامكيلهؤالءحدمنوا

ردبهمفاليشبتظاالتواواألخواللعماتوااألعاممنئراألقارباالعماألخعطماوقؤله
يقكلبدالرحمناولمدنعضنابقففىلداوأماععاراسمئلهمبهمأفللضروأبعدواهمأميبعيبال

ذلدكانلميعلملعموانشصردفراأوادةبئعهاعندبائعهاؤلككاناعلمقانبنكناادينارعنفيا
ومدحيهدثيليطوبعلقمابهاظهرذلكوانبذلدنماعمالبائعاحلبيعهامنعئارهافريبا

ملدفىكانتنهااذانبتااانمايردالعيوباهوهذفرععليهمثينفألهثلهافىلعثاا

الكعنسملقاابئاوىعندصيهنذلغوالبائعايمينلىاتاعلمباعالييئبهشذلىفانلبائعا
بناىورووالسرقةالىقسمئلةمالفىشهبسناعوراليميسلعهاالباقهستلةالمدونقفىفي

سلقاسمابئابهاحتيلجيااوجننىذلكعلىالباغحلفلتاللسرفظافىالقاسمبئالموازعنا
ثابشيشكانمكعبلجينااثباتووجهةميهلقعييوملباغصاسقلذاللهأبيعذااالمبتاعان
وأحمآلكأعلمواجسدهفىليبرأبنهكعيبوجداليين21لباانجلزممهـوحدوثفدفي

ازوالمانطقاالمبتاعترطيشأأحدهاثالنقأضربفهوعلىهايثبشبالعثرطوأمالفع

شزافاكانفأماماضرطعنطقاكرفهالمبيعذلمادةطووالثالضانالمبيعبهيصايباالغ
أنيهوشالاالالردلهيهنلموناالدشزطاالرديالهفهفوجدخلجينجهحعاميطاألعلى
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نيقأوتكمورسكليهلصرااامقكلىكدالمحيثمتركلندمسبدنصراقانيهوضللئوذيعرفغرض

اودليلنافلكنثثفيالردلهوحضيكهحاألبوجهالررحوللهالشافثاالوتسفدالتجميأن
اعورانذاضرطاذلئبالعيبأصلالردلهفمئمندةوزياشرطضلىلمبيعلياانصارافعهااضلى

فيولهرطثالتىغيرالملةعلىالمبيعيهلهمذاأتئحنيأبلملناعلىودقاذاثويبحربعيتيه

كلبداعلىاشترومنهسئلىلخرجكفراانمعسلملخياركاهـشرطالهفتبتممجذلئشرض
أوكاةزيابلر1كلنأمبخالوافنىهولدااخعاهمجاوجفااتشلىأفصجافالتاهأجممىان

الرفيقفىلقاسماادينارعنبنالياجعاروصطلىاهذلمجاوجأرتجمومنافىلناساوضيعه
بهذاللدوابردللشقاألرمحالبتاعذعلىفياعبينهمالمصركطرأساافيدخلبلسطرامنمجابا
الردالمبعاعانسلعتبتركهتيخولميبيغخلطشجنوكذائماقالعالئهوالحير

طباخةابهرأوهىيقولدأنمعلبمننكلسملرقيقلمبععاويصصاائعلباامايصفدبهاوأفصلي
رطقاكزوصفخبمشكذلكمماعلىدخللمبتاعااووجعذلئبهفانهاقىدفالمتوجدضمئم

مثلهاعلىقيحملىنايشترالمثلؤخالعلىفوجلىةوعاعرثلهكاوأصامافصل

لميدخىزلمشااذووجلرداللهممازعنلمواابئفقدووممدالمتنهضاعايههلأصافاال

ضأوهيعهنعذرماخيكنولمملعلهامجكامثاالفاذامندةلعاراالمحراالعلىمذافى
ىشزاومنهسئلةاعضااعضوهنأخينقصشلةلئهذومئلهامنلمعهودالغتفقدف

األغابهقاالشهبحنمالالتردالخهافيباليةخوشعناوفوجدحشوحاصعونجاقالنس

4كاذلكوالقىدالدنيقواصلصوفابالرفيعةتردحشوضازفانالموافيادذلزامناالتصنع
فعليمدخلفاحكليوماوجدبلردالههمهفوجدأقلفيعباصةدلعامابرشاادةوالعالعرفا

معفدككبدنمأوكيهرقعقمنأداشترعتيصافوجدسابقهفيمنأصبغقاادنالرد
بربلمنرذلدوانالردمتقاربافلهانيلالهراو

باب

كرمبعدؤفسيأبفايتلرجوعبالعيباوالردافيرالبتاعلخيااكايئبشبهعلمبشبادراماما
تعالىبت01ثااهذا
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3فانسمئلىلثنافيبينهماجعلزاافعكونلماقعلعما5ردسملثاقاعاألولالبيهع
بقجةلهوالرجوعذلفوتلقاسمابنافقالذلكفىبنااصامناخهللباغراغلىاملكعن

وظلأبرمحدضىلقااخارهلعيبوابفجقاالرجوعلهعبدالحمبناوقاللشافىابمقالوالعيب
خغاما3لقاابئاماقالهوجمالدذلكلنوحاكوالخنبقيقاالعيبأوقجةمنبألفلعبرأشهب

الىنتقليانذاليمعنىلثناينقصصنبصلملميعلموانبللعيبفقدرضعوفدعلمباعاذاالمبتاعأنبه
لىلرجوكالعيبكاخلهابقجةطيهالمبتاذارجسحجيعهاولذالعنلباغصارالمحابعرصقملى

ليهالميمليفانهلهبهوالعققافارقبهذاوليباالبتياعماصاراجيعهممنعندهيبقهنالفلباخا
القولوجهوالمبيعلعصنالميصلبقدرالجزالذىالرجوعلهنفبتاعاماجيحعوضيمن

والهبةيبكالعمقالىبقايةعالرجاليكغفوتانفالملدعنالمبععاننلبيعاشاالتانى
فالثئاميعلرجوعابردبالعيجواابيدهنيملالمبتاعيثصالذىكانلشانلثاالقووجماو

كرأنجمىخأالاجهرهعليفيمنقصعنألنعفذعنلمكصكلوضحاثمنأخذمن

جنسهكنتغيراينقملكهعلىباقوتغبرفاسشلةؤلالفدرالعيبلهفجةالعيبفليس
لكبيروايمبرلصغيرافىدالهماوايتاذلرفىهالكالعنأمودبالعيبفؤاليمنعمافهليهو

فياواختارهاأكرهلبائعأحباماعلىلعيبابقجةلىجوعاااللهفوشوليسانأحدهمايهر

جامخراخماكناالولىوايةوجمالروداذلشبفوشولهوالثانيقليسرالكبإمهرفيممالقا
ىدخرقاوالئؤبلتصييراالردبانعيبفماالهثاللهيفعتفانهيبهوزسالمفعهحتىجنسعنللشئ

أوعلوفقاعينهابالععبيفشردهافلمملدالمبماعفىباسيةينلعالثانيقاخااروايةووجخفافا
فهمالكبيرمايراوايرلصغافىيراصبأنذلفوتافاذاقلنافرعيدهافطح
أبوبهرالشيخعاصيهرملكبيراوأمافىعليهمالنصبتىركبفيصنيرالجفسجوازتسبممن

هرماالهرمأبومحداذاضىلقااقالكزهكاأوأقوتمومنفعتهفذهبتذاضعععاالشذال

ولمهنفعتمالمفصودةعناذاضعفانهذلكمنعندىوالصمجانمفوتمللردبالعيبمنفعتيه
نيةلماايةوابارقاظافافرعلعيبابغجةيرجعوؤلئغوخللردبالعيببهااالئيانيمنه

بينوبقجقالعيبويرجحالمبيعيمسكأنالخياريخهيئبلهفانهأبومحدالشهخاختارماعلي01
غيرمفيشولعاقصالنمفدحدلشكلندالهرهاهانقصهردمعهفيهرمنكمبراظعافىيردهأن
نماءمنالنهعينمواليأخذقجتهامنهفىااليشاركهيادةالىمنوالشمألهبردهلصغيريهبرفانهافي

ردهعقمفيصكقديمنعفاذاسشلةممنللباخبمابهيشاركأنالبماعيهنفلملمبعحاجنس
لمحاجلالعتقواالستيالدبقمالبائحكالكعاهلدالىالىجوعاعقبضرجمماحدهمااليكانعكلى01

لىجوعايتعقبهلثافالضربوافوقطاحسبحاتقدمالنلعيببقجقالرجوعوالتدبيرفهالم

لقاسمافياعنمحنونعفروبنافيهاأختافافهذاواالخدامواالجارةلىهنلباغالمحملدا
دبهنوالبائعاراددمكليأمرذليسانكانوقاالشهبلبائعاكلىردالميتاعالىرجعاكابئا

مدةهذاوجمروابقهمنونالقاسمبناعنأصبغنحوهيىووبقيقانعيببععدارجع
هنجمعتىهذانيقانلثاايايةلىاوجوالردبالعيبكاليسيرةيمفحفلملباغالىلعبدااشعقهارجوع

األمقفؤالفى4وطواليهومسئلةكالبيعردهفكفوتافىبالعيبخردالممنالمبتاع
جمقالمابحنيفقوبرءويخهماحبيباففوبئناروالمذهبالمئسهورمنثيبوالجمبرهذا
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ااجماعالثالقولاووجوالمألهسةالردبالعيبكالقبليعفلمتاعاسمتذاااالولالغول
قللهولمثليردمعهاطرايردهاوبقولقائلنقائابينبةحااالنقالبذلدلقائلبعكنمامماا

قوالفنأحدطابىأبىعلىقالبهوالعيببفجةجعاليىدهاويريقولوقائلالخطاببنعر
لمجتباعبالبدلمعنىالوطانلمعنىجهقاومنبةلصحااجماعامهرضالفيردهادووقالثالثا

ففاكلثيلبكرواافامالدبقولقلناذافافرعليدابهقطععيبالردايمنحأنفوج
ذاوطءامانقولهعلىوالدلعلالثيبالردبالعيبدونلبكمريمنح1وطانالشافىوقالسواه

السخلوألمجكيقالععبفاوجدبهكرناهذاثبهاذامستلىبلثالوطءلردبالعيبابمنعفلم
عندعيبعليطلعاثممفيتمعنىلمبتاعاعندبهلحدثلهمثلالكاندانلهأومماالمحلشلاا

سضونوقالهبائنهويرجعمثلهكليبايردبهدبثميقطعهلدينارامسثلةفيقايممانافقدقاللباعا
وقلملهااليفوفجعالمعلاكنبايرجعومثلهيردنهاالينبتنهاسمرعهزافبعددئعيراىترشافجن

اليفوتالنهالفاسدأثبتلبيحاشفىلفوااالقاسمافيافولوجلعيبابقجةجعيراحبيبنا
وولردأولمحوأحرىافىاليفوفبانفياليفوتمئلمالهرانثبشوتقرحمواقاألجموالة
بردالمبيعالبيعواذانقضحاالولوالبيحالمبيعبعينممايتعلايعاانبيببئءافول

بغيرهلبيمانفضصحلملميعافاتاكاذالولاينقضأطهيبفاال

ذلكصنلمالذمحبامحأوعلمكليبفينفدانهلبينةوقامشاقولهلممسئلةاشرحلىازجعثمعلءاؤ
أنيصتملأوىيرهوقىلهمعيبالباخعنداثماحدتهببينةيثبتلعيباصدمنيدير5األوغيرواباع
ابوالستاوأنيهونالمدةهحذمثلفىحدثالعيبنهبذاللعلموالبصرالأشهادةبايريد
محدوغيرهلرحالففدقالاعديهكايطدعنفاقللراعايهأوكااليطدعجالاهـاعديهلدعمماي
كايستوىنذااوهذاسسئلةبهااسلعقوعيوبتلدالعلماأطلمنعداليئاالبقولتاليث
كااناسصمشبالتىالعالوااضالهيبهلعلمااألهلكااليعمهنفانمعرفتهقىساك

منهالبرةابسرعةلعادةؤممييزماجرتابهارواالستضررفيهااكووفدرااالأحوايعرفواليعرفها
أهلأفوال11فيهااليقبلفانهكاينفرداالطباءبمعرفتهبتقروذألوغيرمفيهادةلعااجرتماا
فيقبللعدلالأمندلكيعرنيوجدلموانفهوأحملعدلاامحلمننوابذلفانلمعرفةا

بعالهولخبرلماينفرداهذاطريقالنغيراالسألمعلىكانواوانشكيرهمقولذلك
نأوأحدفرجيمافانلمرأةجسداهيولبتكوشكاالرحالاعايهكاأليطاعنوانفصل

فععشهادةلعيوسيقبلامنلعياباتعامخامالكقولفالظاهرمنفيهختلفقداجسدهافي
دشهغأحدالفرفىوماكانعاللراالمهؤنظعنهلحسدلقى01هااهااةءأا
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نبذلالعلملأوسئلبصفتهاامرأتانشهدتسلماأهليميزهاعرفتهابينفردالتىالعيوبة
شهادتهتقبلمنبشهادةلعيباثبتذلئنانذاثبت1مسهئلةبفولمالحمحكمهافيثبت

ماعلفالرجوعبثلهاحدوثيهمونةلتبايحأمراقدملمبعاعانهشكايحديكونأنفأليخلو
منفأليخلىأنيهونذافىثحواوانيلألوامنفدمممالعهدمكلىافىاالهلفدمناههنصبمثن

ممذاالبتاعلىالبائعسحلفلقاسمافيافقدقاللطاهرةامنلخفيقفانكانأوااهرةاالعيوب
يفرقولمبالبتالمدنيقيهافىنافعبناوقالعالهعليالخنىلعيبافىصحلفوعندهيهنلمالعيب

يعلملموانبهلردالهنللباعندابانهكلوشهدلهىالمشترلذلبانافيوخفىظاهربين
اناتذانمايردعليهانهالغيرالزموحذابهلميعممماعليههاردأنلىحلأناليبرئأنبمنجحبالباغ
ردهيلزملموالحدوثهبقدمنهىعالمأننفيهفىلبتاكحلولميثبشؤلثلمذاواهعنىانهكا
فياليحافأشهبوقاللبتانفسعتلىفىسحافلردفأليلزمعأناهايوجبفماتقدمليسالنهعليه

كانانشوانفهوبعلمانكاننهامنبخغاأشهبعافولوجوعلههاالعلىلبانئواالظاهر
بقولفلنااذ1فرععلمهالعلىسحلفماليمأقببفاليثبمفدمهالردحتىفىيلؤجملميعلم

لسماقطهاواألضراسلغافىالحرهـعنسحنؤداحبببئاوسأللظاهرةالعيوبافيلقاسماابئ
سئلقالالعلمنهاعليبحالتىاالظاحرةلعيوبامذامنحليالجووجرىالفوجفىوالععب

لظاهرةالعيوباقنوبملإلفياعنلباخانكلفانمسئلةالصنعتوالمعرفةذألهلعن
ذلكانإلماحدالعلمعلىالوجهينفىالمبتاعصحلفالقاسمبئاعنميسيوفقدرأوإلخفيةا

انكانالقاممبناعنوايقكيممىرمنلمواذيةافىكعابشتالذىالىدهذالهعنديويكو
ليتاعنمتليييذكرولم5ردوبعاعاخفياحلفيكنلموانعلمهعلىلمبتاعالعيبخفعاحلصا

علىفىاظفىصحلفمفسراالقاسمعنصحيفييحيىوىرولبتاانهاعلييفتضىوانتقسيمأوالعلم
كلىلعيوبافيالمبتاعسحلفنافحبئادينارعنبنعبدالرحمنوروىالبتالظاهرعليوفىالعلم

وجهيناالولىعيممىوايةوفقتملالمدنعينمناليرهأبحازمابنبشالوالبشولميفرق

لتدليسىافاوالمبتاعالبابينيفرقأنلثافوالوجماأشهبموافققلقولأنتكونأحدهما
منالمدنيففىناجماعنالمبتاعكلفانمئلمبتاعاجهةوندلباعجهقاانماينكرمن

لجيناالىلرجوعالنكولبعدالهلسانهايقتضىوههلبيحيلزمعالقاسمابناعنىوايتكيمر

لنكولبعدالمجايئالهأحذايقعضىلفيكاجتىمابديردلمالمبتاعنكلاننافعبناوفبهاقول
لمانهحلفأنالمبعاعفعلىقهفيواآلخريشكأحدهمافدصمسكيبانظيرعلىفانمسئلة

عليعارضامدعوالباخعابيالردوفسخالمبتاعجمبقدصبمثملئميمناذاخألفكلندهدصك
صمعيبفدسممبهنذارهصازفىالمبتاعفالإلينءلىجمحدعهطنلهتتملمفيهـفانالعهبالمشكوك

لباخاياالحافبينةبذلثهقاشفيصانالمشكوكالعيبفدمهناالبكاليدعيهردالمبتاعفليس
يكودوشاهديخلعيبحلفافدمعلىاواحدشاهدالمبتاعاأقامواهسئلةانكارهعلى

بناوقالانباخحلفثناالنالمبتانكلالموازفانبناعيباخفياقالهإنوانلبتايمينصكلى
كلىالعنماهدعثعهدالموازانابنوجمفولالعلمعليصحلفأصبغوقالالبتكللصكالمواز

علىبعيهالجايئردتللدانكلفانشاهدهلشهادةهوافقالشهودلهاينييخمبأنيمونلفطعا
ذددلشاهدفدادةدشهاموافقةلمبتاعايمايئأنئوألصبغوجهولبتالىيكافدزممأالبائعح
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حكمهافبقععتكلىخألفهاعليفاكالباعايمافيوليسكذلكحكمهاقكوخكللىار
نهابيظنممنالمبتاعيهوتفأليخلىأمنأمدالتبايعباتمأفدملشهودشهداانفصل

فيهكاللمابذلمتههاكاعدلفانغيرعالممدالعالمابمأويهونأويهوفهيتهمعليمواليخفى
الموازفماعدعوافييفاالماالنميدزمهمحبيبحنوابنالمواؤبئفرومحاوالداللينكالخاسين

متلنن31القاابئوفالبالعيوبلبعرهموافئالظاهرفيحبيبافيوفالأولميعلمواا
بذلكبعرهمماالوجمماقالهغيرذلكههليكاوانالردلهكامار3هأحلبخفى
سفأللمااليكلاعديسنماهمألغابسعامديمفىلميخنهاعلىيدلفيهعلبهمصوسهمدوتماكر
علهمفديمخفىالعيوبمناظقانالفاسمبنافولوجهووارتفموهفدعلهوهبردعيباوالرعنا
لهصاونهبالعيبنيرئهميرابصالمبتافانمسثلةالردفمويهولهم4استبرافحلفو
ولم51لسلعقكلندطشايميطالدونفئواهرلظالالردبالعيبابصإيهلهاوهتهماغيرأوتلين
لمبتاعالىمتياها5اأوأأخبرينهدسبذلماقدرضىلمبهاعاالباادكأالمواقفانابئاقالهبطل
فألاياهانمأراهبدعمفامسئلةبهبئوالباعحلفنكلوانحلشردبالعيبفانالجين

فياورأالاللمبتاعمجلشاذلفهلذالسفانأواليدىبهلمبتاعارضهابلغيدتحانهيخلوأن
وايةووجاليثمنعفرفمبهفيأانهحلفأشهبالموإزعنوصافيورلفيكانهمالكعنالفاسم

ويسيخحاشويبرألجيناعايفيهايردأنبمثلهاالنميصحبرأدعوميذفدالباخااسملقااا
هنبمنلعليهردالجينلالنيصحفيطرلفايعرفيدعولملمبتاعرأصاانادىذكذال

نمايرأبانمواالاليبرأذلكفيبعبادعىمحااوجمفوألشبموبهاليمينايلنرمومفلمانم
ليمبننبذالياغاطبتطابحنهدانحبرلمبسقدفدأخبرهاذاحدفانهذلكيدلحلىالبراءةبدس
لوالينبشمنممايتوقمن4رالمحأواستيفاالىابهالمايتوصلاااليمايثبتمهنلمبتاعاعلي

أندوأرالدعاهااظطةائباتكحقافالرجلفبلىخاالقماخرجأللوادوجولمجااليمالىاب
فرعمثلهسمثلتناذلفكذللهيهنعليململمدساينمدبذالليتوصلبممينيثبت
شرطوافيلفدأخبرهانعيهلفلقاسمااومحكصحيهرفيييفاالقاسمبئاإفننابقولفاذ

انالنبانلااللغاؤمنيسلموجعذالونحبرصدق5لقدأخبريحلأفيلمتأضافيبعض

رهالذهاخاظقالوابجينهذلكصملىبذلفيور5أوسفوطاينبرأوانساناصبيايفيم
الينظرفىألتعليلاهذامجبكللىلخبرصمفوطافكنايانكامليلمدليعياانجللشكم
نوانلمبتاعاعلىلمتجبعنبرهذامتلهرباختالمجاأنيمنوولهاليعبأنصافي

رأوجبخبهالكذسوالمجاهرةاختالقوالحياممنبقحرصالصدويظنيعبابقولهممن

حمأعلمفتواليمينا
فولفعلىلعيبتاربخافيواخهلشالمتبايعانلعيفاتاديخالمئاهدااتفقفافصل

ينكروالمبنالمبتاعامنلثمنافمضاسققاينتقدفهومدعانتفدأولملباغالقولقولأشهبا
بالقوليناللقدواحدمنهماوفوالشهبصالفاممابئفولفيهنداختداالمليذلوهذا

أومماعينممايعرففلوانيهونفألالسلعةعينفىاختلففامسثللتوفيقماوبايما
تكونأأنكرذاالبائغفواللثيابألقولواينهكالحيوافانكيعرميناليعر

أنفأليخلىلمعدوماوالموزوالمكيلهنيعرممانبوربياوانكاناصكللىتعيدسعا



معاألمرالمجتقالصالك
جلالىأنعندناعليه

يظهرهنهصملعبداىيشتر

وقدحدثمنيردععبضلى

خحرعيب3ىلمشزعندابه

الذىالععبكاناذانه

مثلمفمسدابهحدث

أشبهوهاوالعورالقطع
لمفسدةالعيوباذلمن

العبدىاشزالذىنظ

أحباننحيرالنظريئ

غنمنعنهحيوأن
الذىقدرالعيبالعبد

نراموضعشامبالعبدكا
يغرمسأحبأواعنه
لعبدعندهأصابيارطف

وانفذلشلهدردالعبدثم
اشترااالذىلععدعنداهات

لذىالعيبابهلعبدوااقم
مفعنظرمشتراايومبهكان
العبدفجةفانكانتئمن

بغيرعيبعائةاشتراهيوم

تراشايوموفيهتهدينار

ديناراثمانينبمالعيبو

مابينالمشترىعنوضح
نكونوأنماالقابتين

لحبداترشاالفجقيوم

691

حبيبمكنبئمحافروذلكبنافىأفاختلفاأللمحانشمنفانكايرهااألثمانأوغمنيخون
افيعنوحصكاوغيرهصيرفياوالنقصالغشعلمفىعلىيحدفالدافعأنالقاسمابئت

ملىلنقمااوفىلعلماعلىلغشافىميهلغيرلبشهاناطليصحالصيرفياأنونلماج01

انتقادالقابضأنالقاسمبئافولوجهلبتادعلىدالنقصانفيليميناانصنهتلفواولمقاللبتا
والنقصلغش51دعواعددجضعفبذلمثقداستوفىانهعلىومفارفتطدافعياسيفاءالوزن

وميزهاعرفهاانألنهكالانداليعرلىفادونهايخحلمعرفتتلداالعيانولوادكأعدماتالونفية
فاستوفياوغيرهفيلصيرادفعلتىاوانهاهااغييزأعيالهاويستوفىوالوزنليهالنظراأعيداا

يوجباالغلبفىلهشرتةومبالويهفاوتجولغبنوالغشمعرفتمباأنخسونلماابناقولو
وجوميزأعيانهافىلبتاصحلعليمانوازالوليسجيدافدوفاهانلبتاعلىليميناعلعه
الوزنواهاهوالغهثىبمعرفتهفىلميراالذصينفرداننلووالغشاالعفرقاتينفىبنكنانةاقول
ليميناصفةفياسعووافلذلكفعوريستولناساعسفان

مابايئلثمنامنفيرد5شتراايرمبهلذىكانالععبابهوتقوملوليدةلعبدأواافانولهوةفصلا
بقجتهيقومصمالعيبمنساحماالتبايعيومفيهتهيقوميريدانهبمذاللععبوجمتوهجاجتهف

اوأفلكاقوانالثمقميعبكربعهارجعفانكايمعينالهبينفينظرتمالعيببهوذلداليوه
ذلكمبنيليألنههالبيوعاتافىالزملتغابنالساهقهاشترىالمبتاعاانأكثرفمممعدلوذلك

فانكانرلمقداذاللثمنامنيردأنفجبلجلة41بعاعالذىالثمنالعيبجزأهنافقدأصاب
تقديرالعيبالوالسبيللثنجمسبقأوأقليركاوانكاشألثمناردخسالمبيعالعيبخس

برسائرلععقلموتجواكالفوتاوجوهلمعيبوجصناذادخلاوهذامادكزالهاالعلىلجلةابصن
لنقصاصرلمعيبايردأنيوجبنقصمفالخعارالمبتاعبهيثبتهعنىأودخلهماقدمناذكره
ويرجع5االردالممبتاعفليسذلكمنثمىيدخلهلمانفأمالععببقجقاويرجهيمسكهالحادشأو

بالعيبلمبععاواليردعليهاالرشليايدفعأق2لباأرادافانثئبواليرجعأواالهساكثمنهعسج5
هانقولهعليوالدليليمنعمذلكفىشرجعليعإزخالفاالبناتفقامصانعديتفقافلئعالميهلهلم
لقصاصافىنكظياراالممعالمحعاليسقطفجازأنالفواتمحالمحماليسقحذاخيارأن
يردمنهعيبلىيظهرهنالعبدثمىيشترالرجلفىعديصكلندناالمجقعاالمرقالعالكص

لعورالفطعأامثلمفسدابهالذمححدثلععىاكاذاانهمحكليبمخرالمشزبمكندايقدحدت
عنصنبوفعأنأحبانينلنظردبنيراا6شترالذىاضالمفسدالعيوبانأشباللذوما

لعبداقدرماأصابخاحبماشيغرمعنمواوضعشترادابالعبديومالذىكانلعيبلعبدبقدراائمنا
يومبهالذىكانلعيبابهلعبدواقيم51شراالنىلعبدعندااماتوانلعبدفذللهايردثمعنده

العيببهوتراهاشيوموفجتهبغيرعيبمائقديناداشتراهالعبديومفيةثمنمفانكانفعنظرمراهاشة

وهثاشرصالعبدشاالقجقيومممأللماكوواالمشرصمابيهطألقجتايئعنديناراوضعئمانينا
فانلبائعكاخمندافيهاععبقديمورمفسدثمعيبعندهبهاوحدثسلعةبتاعامنكاقايان

لعيبوفجقايردالمبيعأنوبينلعيببقجقايرجعوالمبيعيمسكأنبعدذلبينبيارالمبعاعا
نمااللرجوعلمبيحاردلهليسلشافىنيفقواأوقاللعحناجمعويرتحبمالذصحدخكلندها

االبلالتصرواكللييوسمالتصليقولهمالكاليضاذهمبعلىوالدليلضاصةبقدرالعيب
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جهفتمروصاعامنهاشاسدوانشاءأمسكهاانفيالنظرينعيابعدذلشفهوبتااكننموا
بردمنوأتدفماأخيغربينبالخعادجعلهالحيوانبتاسافىواللبنلمبتاعاأتلفلماانهالدليل

عندفدحدثوالمبماعبعيبفددلسارالباعالمعنىجهةودليلنامنيمسكهاقأبينوالحيوات
الحقانفاذاسارضالعيبمنكاكلدصاحبهبثاراصقواحدمفماغيروصعيببغيرندليس

لمسئاتبابانامذهففىذائبشذلكاوالتعمديوجدمنهتدليسمأللمبتالحأوالهيبالتقليجا
لعملفثالمحفىلثاواذلككااليئبلهؤمميزماظيارالبتاعاتثبتلتىالمعاابياىفياأحده

لردالرشبهاعالافى
لخيارالحتثبشالتىالىلمعاابيااالولفىلبابا

مننقصقمممينفعلىلنقصافأماوزيادةنقصابينضراعلىفاتئبشاظيارلتىالىالمعاأما
أحدهألختألفلعنيينلقيهقفانمكوجهقامنلنفصافأمالبدنجهقامنلقيمقونقصاجه

لعيجوالبوجببالردااليمنعفانهاالسواقالختالفلنقصافأهالمبيعااللتغإرلىلئاوااالسواق
شفيهبأنمثلبدنهيرغفىلمبيعلتفيرالفيمةافأماهانقصالبعااظيارردشأمعموالينبت

لكثيرمنغنمفهذافالاينقصفيهدفيعونموالكنهبدفىاليؤرممالكأوغيرذزنىأوسفقاوباا
بنايايةرلعهبيضناوفيكلندهلماحدشئكلرمدوالمبيعيردألقلهحبيباليثبالخياربنا

لمدنيضناوفىبولدهااهاردطاصاحبسهافألشلفولدتهايقفزجارىشرافيهنلقاسما
عيوانيئببالخيارفانيباوجدبهاعثميففزوجهاصاوترىشاهالمفجنعندفةعدفييةروا

ذلكااألولالقولوجهالنزوجمانقصيردمعهاوبردهاأنبينوالقديمالعيبعنمفد
الثاذلفولاووجلتغبراالسواقالقجةكبعضغرفيهلمبعااعليطنفجقفلمباينتصنقص

سكأوالوهانقصهردالمثبينالخميارلهيئبتوعندالمبتاعلحدوثهينقصكئيرافنانمكيب
لبدنجهقامنوهوالنقصالثالقممماوأهاتلةسلبدنالعيبكنقصبقيقاوالىجوعب

الخيارالبعاعممايثتليسذلكفاالرقيقوخشفىواالنملةلظفرلذهابمابرايسفاكا
لباغاذالووجلعيبفجقامنلهوالشنأواالمساكلنقصاهفالردوالشهـأعليهالهدوا

متلهاومامناليسلملتىاليسإللرةاالمورامنكانبثالردعليبالعيبولذلوجبابالعدلهىهتهم
صلذلئماهيئتعليخالمببقالةبمزوذلكحدصحنهافيمعتاداهتكررافألعوض

فياشهبوخالففاسمابنامذهبمنهاهذايرامرعميدأمورمععاالنهالحىوالصداعوالرهدوا
3لقاافياكلنموعندمحانالترضىأبوالولعدلقاضىاقاليثبشالخيارالمبتاعلحافقاياالوعك
ممايعظمذلكفانلععرفامنهاوهنععاأضمعدوابرسرعةبرجىلتىالخفيفقاطىداأراانما

رعندينابنلرحمناصكلبدوقدبيعامنيردقيمضانقصأنصاالترلمشافدرمويندرفألير
ماشرجعفاجموتأويصحىبردلماباقعليطلعائمعندهافرضبهعترشاااننةبنكناا

يةلروااهذمرضاكوفافعليمعالىممنبردمالثعنهملقاابناعنكدكليهمىورولقيمتينابمابين
واللهالرديمنعمخوتضوهيبهالخياريثبتوهتوسطباظياراليثبتثالثخفيفاضاالمي

لخيارواليثبشابفوتفبرئشفليسائفقاوهنقلةأصابهصوضقأوفاهسئلوأحمأعلم
قطعبخالىالعبدمعلمبتاعايردهولوأخذلذلكلقأللمزلمواابناهيئتمظللىامكاالنتدإلمبتاع

الغيتةالمولموضقألناواليردعقليرنهلمدنيقااعمالفىصدفةمحمدفيىومرليدوقدا
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سملقاابناوقالجرفىأخذاالبماردهلهبهنلعبدجرصايعيبراأصيبهشهالعبدولوكاا
قالعقلىأخمذمنوماشاءودهفانيتبأناالأخذهلمنمومقكلقلهالمأوايالجائفةلمنقلةوكذال
شاانخذالذطلعقلالسببلشايئومانقصماشاءردهنباظياوثوفشانهانديناربنعيممى

كهأمشاوانالجرحلأخذمنمالهاكاذ5شاءردواننثلموانالببيرحيمموأم
والشللوالعمىكالعورالبدنكثرافيالنقصنوانهسمثلةأالعيبقيمةمنلهوالشن
يمسكأنينبلىإلبتاعلخيااليئبتذفانلعدالرائعقوقطعامنممالوااللوخشامناالصبعوفطع
وهذاحيمالثئمجميعيرجحولحادثالعيباومانقصالمبيحيردأولقديمبقجقايروالمبيع

سمئلهكثيراثمنمتاثاليرافىمؤثرغيرالمبععمننفصممهذاالوالوالدةاالفتفاض
اليثبشالخعارمالأنحبيببنافروىمنهاووالدوابالرفعقهزالفيأحابناواختا
اليثبتهالقاسموابنالدوابوشسبهبهزالمعنهوالبالرقيقوالبهزالوالدوابالرقيقبهمعن
عنورواهالخياريثبتعهذلثانحبيببنواخعارااوالدواببهزإللرقيويثبتهابهزال
انعلىوحذامبنىالدوابفىنةديناوعنابنكنابنلرحمنعبداروايةوهىشعوتمنيرضى
سمناعالميهنلبداوأماصالخليسيرالنقصاالخياردونلدنتثبتافيةيللىريالىلكثاالنفص

حسبعلىبيثهماالختألفغايقعواضاصهالجسمفىيادةزالةرلخعاااليثبتابنافألخأل

يمسأنبيننحيرافانهيهونبذلدلخياريتبتاانقلناذا1فرعلقجةنفصكعيرافيعتقادهما
يادةالىمنهذاالخيارمفىبهوهايثبتلنقصامنتجقعاحدشكلندهيردعليأولعيبابفجةويرجع

ديناربنكلبدالىحمنقيوايادالىمنلهوالشئيردهلعيبأوبقجقايرجعويمسكهأنبايئمخيرفانه
هـفيقمنللعبالأنيهومثللمبيعاغيرجنمىمنننفصاانكانهسئلةبئكنانةاعن

غرفيتلفلقلالجزأومعاطبقبلفعذأصوافلخماعلىأويمونفتنصلمبتاعايشترطهأوغير
غرموالمالهمنلعبدبمابنايردأنلهكاليهولعبيدوااهالفىرالمبعاعلخهاااليثبتالجدفانهفبل
نقولمجسيلنابئادينارعنبنلرحمنكبداوالعبيدرقجقامنبمثئواليرجعبهيرضىفماملدأوعاي

لقاسمباادينارعنبنا
دوأنتكمونفالصخالمبيعفييادةلموجبقالخيارباراالمعاقمنلئاالضرباوأمافصل

لعينادولقيمةافياريادةفأمالمبيعاعينفىأوزيادةالجسمونلقيهتدايادةزلمبععايلدقفىاك
افالمبيعاعينفيالريادةوأهااظعارإلبتاعثبتلفصاحقفهذااليوالمعرفةواالنفاذفىيادةكك
لدابةغامفيهفانكانمضافامعنىأنيهونلىالعالحاءفيهيهونأأحدهمافمممينعلى

وحصنيقانباتهلئاالخياراننىهماحداايتانذللشروافيلكماعنأصبغتالفقدتسعنولةاا

بهيثبشالخيارفوجبانلبدنافىتغيراناثباتهوجيمعنابيناكناذااثبانهالقاسمبئاعن
الخياكالنفاذيثبتلهفيعنماوكةالمئمالمبتاعليسالمبيعنفسغاءمنانهنفيهووجهالبينلهزال

نمامظرجامنمأولوأنيهونفاليخلبيعاالىيفعافعنىبدةياالىؤتيانسمئلةلمعرفةا
والثانىلولدالمبيغجنسمنيكودأنأحدهماوجهيننعليمماءضارجامنصفةالبتقفيعفانكان

الولدفلمأرفامالعبيدوالرباعوغقااوألبالغنماوصوفامثصراغيرجنسابهاثرةمنيهونأ
فوضعتشاضاهألبهاعانقفيمنبنكناادينارعنبنلرحمنبدايرمارومحصاعليهاغدبنافياال

يومثمنهامنومانقصلشناهايردلعيبأوبفجقايرجعأنلهفديمافاوجدعيباكاسخلتهانمفأعنده
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اولدهامذلكجبلهوالدقولمالنمااوجبذانهافظاهرهذالولدهاقىجىكانتابتاحماالا
وفيمةلمحايردهااالقاسمابنعنفقدروصحيهمىلردفيمتهلوكانكذاثنهاللهلمبتاعاتألف

فيهشخرأنعندىومجتملالولديمسكأنلردداانأرالهليسيانهعلينصواوانمالاولد

عنوإنكامسثلةكهااسذلكهحيمنوالنمالحمنفملوهوألمحرالتههممنافيالقوالن
أويرأنلهوانثااشلياراليثبتلهانهلمذهباكفالخألواللبنلصووارالجنسكافرةغإ

والدلعلاالفدرالعيبالمبتاعوليسفوتالنمذلكأبوحنيفةوقالعيببقجةواليرجحيمسك
الردبالعيبيمنعلمعدهحدافاذلردبالعيبايمنعلملقبضاقبلملوحدثمماهذااهانقولهعلي

فيلقصارقوارلمياظياطقواثابتئفعهكالصبغصنعةكانوالطمسثلةملللكسبواكا
الخيارذليثبشفيهاالبفسادفانلمبيعافصالمنطنالممالثوبا

الخيارشبهتلهاالرشجاءالردفجنفيملصفئالفىالثاالباب

القديملغيببقيقايرجحوالمعيبالمبيعيمسكأنبتاعإلاظيارالمذكورأنيهونخمعنىوذلمشا
تقويمينلسلعةاققومفانهاالسماكدأدافانشكلندهدلحاالعيبفيثامعيردولباغاعلييردهأو

افنمنلفايتينابقدرمابينمعيبقفيرجعتقومثملبيعامالعهبمنساليةتقومأنأحدما
لعيبافجهأنفيعلمنانبرنيقلىلقديمئماابالعيبفجتهاوتاكونرناندسليضكلمثرةفجتهاوذالن
القجتينفأىأرادالردبممانشراهاالذىإدفئبكهسىعليهبهاصيحافيرجعفوملتىالقيهةاخس

العيبثالعضيةاكيقوحمأماللقديملعيبالسلعتافاذاتقدهشجلشقيثامنهماالبدلمتقدمتينا

بالعيبيغاخفمعمهمسملتناالمعيببقدرذلوذالخيقالفيلمبيعاثكنمنوالجديشنردانقدبم
مجبذلدومثلبعالربعينهلمبيعافيمةهنصينفصالحادثحندالمشترلعيباأرفيعلمستقدنان
خسالباعأخذهنكهمسافأراداهثردينارابخمسقلمبيعصاشهـتراثمنعفانكامنيرجعأن

وهىانناعمئرديهاراوذلثلباقىاأوعالنايرنانوذلثاللفلىثرديناراونهممتكلالذمحفنا

دشكلندلحالعيباقافيبردأرادأنافاذلقديمابالعيبمعيبالمبيعاهؤلمحنالثنبعقأخماسأر
الخالعيبدنانيروذلثألثةالقديمبالعيبثمنلعبدربعايباردحالعبدفيمةعربانهلمنافقد

بالعيبسيباالمبيعمنفيمشألللفيردأنفيدزههالقديممعيبابالعيبكانانماالذمححدمكلنده

واللميحاأفهضلبائعأنااتالفاسمئلةكليرهالمدونةافيسملقاابئاماذكرمعتىوهنا
صمنوقروىففدبقيمقالعيبالفديماسممئواوجعبلالمبتاعالحادشوقالالعيببقيمةأرجع
فيكوبئلفديمالعبببقيعقاأرجعأمسكموالأنالمبتاعايقولأاالاالولذلللباخلقاسمابئاعن

وايةوجهالمدنيينفولوهواألظهرمنوالخيارالممهاعذلئلهديناوليسبنوقالميهمىذلشله

يكنفلمفيمكيبيكدهالمزلةةبكانالحادثهقالعيصقيالمبتاعنأسقاالباءلمااسنو
بالمبيعلعيبحدوثحاانبدينارعيممىفولووجالعيبيهةوالرجواالسماكإلبعاع

وفدحثبعيمبالرذلباعاتتدليسلبىكاغرمالمبهاععلىهيكمواايثبشالخيارلبتاع
لموجبالهفيارالعغيراوأهامسئليادبالىلتغيراطيبآخيوعلوصبسمببعندالمشز

خشاءالقتعالىااألففميةئرمفىذلىفانمأومخوهلصبغالمبيعدقلىيافي
ظنيادةالىفأهاونقصازبادةضربينلىترمحاذاثبشذلفالتغيرالحادشكلندالمتسفصل
بمهـوبانجنالمدلسالعيببسببيحدخلوأنفألالنقصاوأماوغيرالتدليسحدفيحكمها



جعحعلماألميالظالعا
ردمنانعندناعليه

بهاعببيجدهمنوليده

انااقدأمابهاكلن

ليبمانقصبهرانت

منغغاوان
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منهفيموتبمرضيدلسأنمعللعيباهاسحدشبسببفأماالوجهينبغيرهذبئصكدأوالباخ
الباخعليفنابهميعايرجعمنمفهذفاتوتبحمليدلسفيهوشأويدهوسققفتقطعأويدلس

سببهمنكهالكالماضمانهفلزمهالمبيعلهألكذلسبباكيبقدعالمنىعذىبهماال
ديناراالمحدبنلخناردتجيعالباععلىانبنااأبختلفألبقمالمباباقدلسىفانمسئلة

لهربيلجثماأاالضاصةاالباققعيقكليبالبتاعفانباباقهالذااانقالكرعنهحبيبطبئان
عيقنهذايردفعنهشموضعفىبذألويتواركفيهجبلمنلنهريقخيعأويتردىعطبقى

لعبااالبايحةعليهفأليرحعهأهييبههلأواباتمفيموتفيرضيأنفاماالخنالباءفيمجيع
رضبلسلودكالثنابيمعليهنفلباحابهلسلدبصدمالدوالجهورانمهـلةوج
عليهفالضمانالباقجمقامنليسأينهيرهضميعزضصناماديخارانبنافولووجهمففات

تعالىاللهارشاءاألقضيةفىكرهذفسيأفالباحماصحدشبادنياها
ثمنهفينظر53شتراايومبهكانالذىلعيفابهلعبدواهاتفافولهونقولاألملالىنرجعثمفصل

لفواتاوفتالىباقياالعيبكاناذايهونكالاالعيببقيمةالرجولحأنيقتضىالى2خرالفصل
بفيمةلبااعلىالبتاعجوعفأليرذاأوغلموتواالعبدبالعتقفواتالعيبفبلشزالافأما

أتيهوشلهفكذلالقدزالردتعيبلهلميهنلعيباعنوحدزاللعبدباقيااكالولعيمالنا
خشلمذهبتاذاعيوبيئبضرذلكلىفىلعيوبوامسئلىقهالمبيعبفيمتبعدفوايرجع
فهذاعقالأخذلهانغيرشيبرأعلىوالجرحلولديموتواوالمرضلعينافيلبعاضاعافتم

علىفأليرجعلمعااهذهبعدزوالأوعتقشماتوابمثمينلئميهنلذىالعحجالةزبمنهاالخأل
يتتىومنهاعيوبلتوفيقابالتهونىالمعاذهاسطدهبعد5ودلهلئميمنالعبدقانمانيانبمثئالباع

لصبىافيمالككنأشقاللسرققواالباقعاديتهفأماماتتقىاأوعودعاديتهاعاقبتهاويتتى
ملفراشافىتبوليةالجاروأماتبتىعادتهالنيباقحتىاليبيعهويهبريبلغثمالكتابفىيأب

الكثيرةكالسنينانقطاعابإخاانقطعاتبأسموقالهوعيبالقاسمبناقالعاذلكانفطع
ذلكفىوأشهصلقاسمافياقوليكونأنومجتمليأمرايسهـيرإفهوعيىكانوانبعيىفليس
فىختالفهماالجنونأنهماقداختالفىومخوهاعلىاالعواملعثرةاذلئعنهافقطعااذاواحدا

بنواالقاسمبئاقالأويفزقاىيموتانلمعبدوالىوجةمةلللىالىوجالجنورأشدوأماحذاوأمي
ااقالقاسمابنعاقالهوجأشهجكنمموعيبوايةوقالعالمنبععبالمدنيقليسبرلنانقفى

اعتادذلمنههمنانأشهبوجووايةبالعايئكالبياضيهونفدذهسبالفرقتأوالموتا

أرغىلناسالداأبوبهرانماذلثلشغاوقالخدمتهفيوفىوهالمفسدلحاليموطابموذلكدعا
صمالغابناففاللبرصروالجذاملجنواعودكمنهاهايمتىهسثلةزوعفطلهالميهنمنقى
بعهبفليسأمنكلودثهبرىءحتىذااأشهبوقالرحعتهوعيبمالنقكفرالجضوفي

ةقفعلياذازادالنهالردواالمساكالعبديريدفىشزىايومالفجةكالتاكونواوقولهفععل
عيببقجهيرجعأنالتسئفعليواخاراداذلفمنفىأنهلهثراءاالايومتلمندلذىالجزط

ممافاليوماذلكلمبيعامنرهلىهقجةعلىلثناقجهممادفعابنفصهالجزالذمحدلسالنالعدليس
عديهالمجتحهعاألميقالعالكصالجلىقىالفمدفعلخن1مرإتىمذالبفدرهالرجوع
انثمفامنفعإلهانقصالقكاتبهرااأاأصعاجدبهاؤعيبمنردولعدنالطعندنا
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ناعليضكلندلمجتمعاألمرامالكقاللهامناضاالنهكانئهأاياابتهصاافىعليهفليسئيباكانت
االفيماكاعسبمنكلقدبرىأيكيرحمراثالمهلضنتابالراوحيواوليدقاأوعبداباعفجن
ادودصكاخماباعصبرئتهففكشمهعيباكلمكافانفكتمهذلكعافىعلميهونأن
ابحذزذفىفاكانضبهراانوجدبهاءهبافانهياوليدةأصابمنالالعومحذاشعل

الينقصهازقيقوخثىالناالفتضاضكهاينةممننتكابالعيبأرادردطاليصانقمهافا

علعهوليسطهذلكتفدمؤإياحالوطئهعليهشئوالئيباددهاوانكانتذلفيهنزادبماور

ذلكفيبأوأنألشرجعنوروىليلىأبفياأبومحدعنالفاضىوروىردمهرفيبمروالثيبا
مهرايوجبفلمكامامذاووومادفإنالجهورالعهبقماذعلىوالدليلمهرالردمعها

يقايئالجاريوصمباحدىمميتينبالجارتباعبةالجارفيقالمالكصفاتتذااذلمأصل
العيببغيريتاالجارامتاثمنهاثمفينظرمينالجارقلتىكانتايةراباتقامقىدمنصالعيب
بفدرضليهمايتينوبالجابيعتلتىايةالجارنثمميقصملمتينساتينصعهاتقامانبحداوجدالذى

داألسركابقدرطوااتبقدرارتأمةلمرثةالىذلشمنمغماححقاحدةواعلىصيهخثمهماحتىأ
اياليأوكانتكميرةانالحصةتالمنعليموفعفيردبقدوالتىالعيباالتىيفظرالىئم

دتاندذمحارحاوشاعانانوذلككاقالوطذاش قبضهمايوعلمهيتايئفيمقالجاوتكونا

غنهاصفينظيهينالجارنئالتىكانتبةالجارتفومفانهيباباحداهمايتايئالحاروجدمبتاعئمأ
منيتايئالجارمنواحدةهايعيبصمعرفةبذاللىليتوصلالمحذلكمماصحتاجوايريدقيهتها

هـدةالمنيةقالجاووعىالمتقدمبيعهفىالئناأ
ا

كانتاثمناإنماالخهمامنههماسالمعيغطوجدباحداالذبغيرالعيبالجاريتانتفامثموقولهفصلا

مماتفومكلوايةالجارهماباعشترااذلكعلىالنهيمهاوهماسالمتانتفوتقدملتىاحدةارايةللجارا

يعلمثملفيهتانايبهمعغلمحمابريدهاحدضهمافبذليتوصلياصقيمةليعلممفردةمئهماحدهوا
وفيمةلجلىثلشاالعيببهائايمةةنتفيمتهمافانمنيتايئالجامنواحدةصفيممةمبلغم

غنمنهىالتىيةراباثونالصخلىأناقبهاخذالوبقدرهورجمردهااألخركدالعلثينة

كانتفانأسواقأواختالفأونقصانرالدةقلعفاتتشأوتكولمتةلهاالقيشكليينيتالحاا
ءراا ياخذردالجاريتيندالجارأفضلنتفانالعيبجهاوجدالتىيةالجارلمتفشنظرالىئمةا

اومذابيدمبتاءهـدةالمةبةالجارقيهةمنبثايصيبهالمعيبةارديتينالجاروتأدكانتيتموانصاو

لعيبوجداالذىانالماجشونفياعنالقاضىاسماعحلىوروذلكمنالمدونةهافىمعنىا
وانبقيمتهواةممايرجىيفتلمعطىوالذولأخذماببثلعموجدااماباععدينفىاليرجع
بأحدهمالمجباالمبتاعيصيبالمتكلفعايئلعبدينافىالقاسمبناعنالمدونةفقالجاريتانتساوت

لخلاوقائلشاتينوالعبدفيافىسملقاابنغيراوقالهلثنايصنيأخذمايصويردهفانهأويسقق
حسبضلىيمقافيتراصخالنالبيعفيهارنمأونقعمانبزيادةيةالجارفألتوامسئلة
مشردةاليةالجاركبصحورردهااالرونتفانيتينرابامنينظرالمعيبةأنهاالمافدهناه

فيتالبمهولىدةسالمةيةرابافيمةبقيمنهاخورجعردهاهفردةاالدونهىالمعيبةكانتوان

والئغبرتتلمتتهـدةلماريقااكانتفانسشلةيتينالجاوأرفعهىالتىلئانيةالجاريقا
الرجوعنهـتبخؤلكاالفاسمبنافقدقللأونقعمانيادةفيأسوافهافىانكاتغيرتابدفى

منعيئحم62

فىعليهالسا5ثيبافت

شاألنهشئاياتااعاتجه
مالكقاللهاضامنا

ضندناضاليهاألمرالمجتمع
وليدةأوماضباعفيهن
مناهـاءةباالحيواأو

رهمأوراثالمأحسمل
فعيبمنصمافقدبر

لكذفيلمبهونأاالباع
لمتكانفافكتمهعيبا
تنانعهلممهفكتعيبا

اودمردماباعوكانتبرئته

يةرإبافكلقالعالكظليه

وجدشمإجاريتينتباع

عيبالجاديتينباخمثا

ريةاباقفامقالفيدمنه

ينارتابنقإلآللىضا

متةاثمنهاثمفينظرم
العيببغيرالجاريتان

ابحداوبدصىا

لمتينسايحتينمانتعا

الى4رااممنيقعممثم
ثماضلاريتينباببيعت

علىيقعحتىبقدزممنهما
حصقانهماواحدةص

ربقدمةلمرتضالشلىذمن

االضركاوضدعهاارتئال

كالىينظرنمابقدر

لذىبفالرالعيبنيردابها

صهاطتامنعايهاوقع
قليلةأكانتكعيرةان

يتينرباةقمماتكونوا

تجفههايومعليه
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ابدنكتغيراععنهافى

كانتوانلمفردةيقاالجاروجخرقبضهمايريديوميومعاديحينالجارقييةكالتكونوافصل
المواضعةحملميثبشفجهاانيتينللجارقبضهحينعذيصحنهالضعةلموااعدةالرائعضنلسالمقمىا

قبألعاتقدمبخالالقبضلمسثلىتومهذمافىلمحاقاليامنهاحنرصانكأ9لمواضعةاحمثلضفهاوان
ليستأنهعلىوالوليدةلعبدمسئلىآينافيالنخلببايوهيمقوالتاهـليدقمنلعبدياامسئلةفى

لقيمةالمحاتلزمفالثألاأوعهدةضعةلمواافيهمرقيقعلىلمسملةاهتفىالملمواضعضافبهما
تبيينفىاألوللباباسشأجمابوفيهابهاومايتعلقفمعةلمحااحمنبينأنمختاخونحنبعدذلك
محلفيلثالثوالبالمجاالمعقودعليهمنمحلهالمحفىالثاوالبابيكومرثاالمواضعةمعنى

فيالخاسىيالبابالمعقودعليهمنالمواضععةمحلفىادالىوالبابالعقودالمواضعاتن

لمبراضعةابهماتخرجبيافىلسادسالبابواالحوادثحمئبعين
ضعقوكومهاالمومعنىبياناألولفىلبابا

حتىمعدلةأةيداهيمحبيعتاذايةالجارعتوصأنالمواضعةلمبسوطافىفلاأحمدبنقال
مسئلةالبيعفسخحملوظهربهامخضلموانعلبهاكلحاضتىفاحيضةيضتح

الماسحملأنأرىاضةواالعتبيةأشهبفىقالصدركلفىالرقيفىثابتالمواضعةوحم
الحلمنفيهالمايتتىعبدوساققالالمواضعةعلى

دينلعاامنمحلهاتبيينفىلعاالبابا

ضعةلمواابدمنالأووصىأويهلسلطانأوضصيرصنالمابمسوايةللجارلباعاأنوذلك
فيلقاسمابنالمواضعتالاليهلماعنلمبسوطايقنئوجاشقصباعومنسممأللماذكرناه

إمسئلةلاطمنالجزءالذمحباععسالمادلكليمتسليمصبهبنهؤلكوجمنهوكذللوأقالالمدونة
هنىوكذلئعلعليقالمالكعنالموازبن51وواالمواضعةفعليهيةالجارباعوغيرماذاوالمسافرالحاج

راألهقوكقغا5فد2لبااكنذاواسشلةذلمماقدمناهروجلمأةلمجتاصوااوكذلكقال
لممنحموفىاألمةلميغبكليفانكانالمواضعةوجوبفىالمذعلبفألخألفءلىمثلهيطأكن

أووالهامنهاأقالفاهصنهييدحأووضعشضعتهاهواعلىويقأفرمنيقيلأنمثلهايغبكلل
مناضعاعنهذامثلفيلبائعاهاالنضعقفموافألفعتهامواأنتنففىأوقبليغيبيهاأقبل

بيمدحماالمشمقرعمنوكذللوباعهاصفيهالمشتراعلىضعةلهافالموانهضمامدةفيلهارجعتومتىلها

يغباولمبراهبهئعلمدليدمحالنهاعليالمشرىاستبراءعليوالبرجمنالمواضعضكليهغيرهأومن
حاضشكندوديعتعدانيدهعلىهىممنيةحارباعوكذلمنعليهالميؤهنمنلبراءةعابابعدا

هثلهاليطألهاممنلباغالالستبراءكلنهوضعكننكاسماياغيرهنفانمسئلةعندهلمودعا
والزوجبزاليلحقحملفعالمجوزمنهالمواالمذهبوجوباهرمنلمرأكالظاالصغيراكالصبى
اشالزوجبذالفدلمثمهورةاكانيقاوأمالئناهعظمينقصوهوكنكلليهلمبتاايدخلفلمظاهر

ضعتيهافألموايسبرااالثمنهامنفألينقص

العقودالمواضهعضنمحليفىالثاكالباب

فالاألهةكلديناألشنبتياعاوأمافىلموجلاالثناأوفيبالنفدلبيعافيبتثاالمواضعةحم
المجبرزذلكضعةاالبالمواثنبيعلرذالمجبرز1االمامننتوانكامواضعةيحبشفعهاحمببهوزأن
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علىلهنالمبتاعاووجمؤدالفاسمبناقالهالديخدديئفسخالعقدلمايدخالمنفيهاوبطل
البيعاليمملالتىفعةلموااحممنفيهابئلمانهاالىالدينيتنجزنقلصاريقفيفنقلىديئلباعا

قملكانتحسبعاكلىبمضغولةوالبقيتدينمنلباغمقافمتبرلذلمابمااللباخمقاؤوتبرأب
لعددهعارتعنردلبيحوبعدامعلىموحبسمحضبديئشمحغولةلببعكانتاقبلااللبيعا
فىالدفسخسنىوهذالمتسلمانبالموأضعتواالشتفالفىالجارلةسالتانالديئمنة4لبراا

الفسخبمفبلكانتشولةلتىلصفقاأكللىبغولةمثموالتبتىاألولالدينمنةلذاأدالتبرأالدين
فقدةبرابيحلبيعافانكانمسثلىوأحماعلملتزذلواأشهبجوافوليخرجمكلىو

بيقولوبيعتالهلمواؤوقالعالفىافيقاالبالبراءةيهااليسقطثابشفلمواضععةاحملفاسمابناقال
اطلمنةالبراووجمذالأوغيرهسلطانبلكهالموازااالمواضعقوقالفألبدمنراثمبب

وابتهانبوفالبدمنطلامنمامجلملمعتىلمواضعتانماهىوابالوفىلباغوافرااالتجوؤالسمامع
وجهيننمكلينهماضعالمواضعتانلموااصىجواسعفىشرطاوانسمئلةوأحمأعلم

منمةالبرالمبشنرطذلنانيشترطأنوالثانىبهاانكانحملضمنالبرااليشترطأنأحدهما

المدونةفيسملقاابناقالبلمواضعقواشحمفيلبيحتجمقداولشمرطابطلاظهرنفالحمل
يفسدبذلكلبيعااالختصرالكبهـيرقالفىبىبهزمانهلشيغغيرابناجاعقاصاوفولوغيرها

مناسئىوةعرفهكنفيالختلفالفماننقلفيدهاوفسالعقفابنافيأصافولعليوهومبنى

رىبدالمشمنيخرجحبيبافيفقدقاللعقدقاوالشرطقلنابابطالفاذافربمكرهذ
فهعقفهىلمرااذلمدةكانانلمدوثةاحعاتشنئأميلمقىفعانضعلمواافيهاحميبهرىو
انعمالكمبسوطهاسمفىأالفاضىوحصالمبقاعكامنعاتبعدذلخالباحامن
وجهالمشترىمنمفهىاالستبرامدةمأللشبعدهافيوانالبائعمنثىالعالخفعهدةفينته

علييؤتمنأزلةبمةالمشترىننثبشحكمهاالمواضعةقىكفيلمئرطالمابطليالروايقاألولى
فاذاماتتامذالالصحملميبطللمواضعةاابطاللماشرطانهلروايقالئانيةاووجاراستا

االستبراهمدهعاةبلرافلناافاذفرعفعقفعهلذمحالمواالرقعقاوخشرلةبدكانتذلكفبل

معروفةحيضقاانكانشايامحبيببئاوقاليفصلمومخوهلشهرلموازاابئاقدوهاقالفم
اءبهاانخاصقوأهاوتالموهوفىلشهرقاللنساءوهرااهعروفقفأغلبمأحوالتكنلمفقدرهاوان

مستآلصدقبرغضااكعاوزأوبعيبحدوثهلحيضخيرابعيبتأهايدرديراونألنةشهربد
لمواضعةثابضاحمفاناالقالةفأمامسئلةضعةلمواالحممخيضلتىلرائعقالنكهباألمقااوأط
مفيهالىلثاالباغايلزمصادثبيعاالقالةالنلبيعامنلمواضعة51نقفحاابعدذاحدثشاالقالةافيها

مناتقهاماظهورحماالفمنيتقىالولمحوضعئالمواامدةفياألوللباحامالىنممدتجافييةلجاراضمان
فألخألفيعلبالمواضقمن1نففعااقبللردبالعهبفانكناوأمامسئلىاالولىفيظهوره

زففلمقاالالميعمنلمواضعة51لعدانقفعااالولوانكاتفماالنهاالصيقكلىفعهاضعةالانها امو

الهعاقوجالمواضعقفيهوقاألشهبيردبالعيبالذىالمشضىعليللبائعالمواضعةفيهالقاسما
أشهماذابيعشووجممالللهكاهـوضتبللعاكالمانشقالالمواضعفهابشيزمارذاقاسمابن11
فسمخهادوبالعقودسكعصالحموالعقدوهذامبتدابيعوليسبيعهذانقضا
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لمعقودعليهاضعضنلمواامحلفيبعاالىلبابا
يقبعهالوالصرلاطمئاكاليوطأوليسشبظاهرةلتىااالمامالرالعةكقئابتةلمواضعةاان

لحلاينقصلتىايةالجاوفىخهاثابصةاةلعباامذهوالمجاعرخاكناوأخصمنالزوجحكذاتييفي

غنهامنلحلاالينقصبالىناورةلمشواالىوجاتوذاطلفيهااليصحلكغيرةابرفانلكعاغغامن

فيهنفاليلرمههنأشماالىتجمنلمدسوطامالفيعنالقاسمبئاقالقالروأماوخشالكئبر
هنهفينفصنقصثمنهاالينقصوالوخشغهامعظماطينقصالىاثعةلذلئباواذلك

أوخسايئبخنكانتقالمالومافرعدوشيسيرهوديفسدايروالغررالكعاليعيرإ
لمابرتلذالفىنماينظرواثاتافاألاختلبكسبنماحوطذاالمرتفعاتمنتفهـستين

لمتجرالعادةكنكانتواذاالمواضعةيثبشفيهاحمالتىالرائعةىفلموطءيفذمثلهاأنالعادة
واذامسئلةعةالمواضواليثبشفيهاحمالوخشمنىفامسخدوانماتقذللىلذللثاذهاب

المبسوطفيلمعذلابنقالماحمدفالمواضعقيهاطالقمنأومععدهتؤوجالمبيعتقكانتاألمتا

يشبعغيهاحملالوخشاليحوهذاهعنىالمواضعةمسغيهاحمفأليفللوطءشترلماال
المدونضنفنىلحلاصامألظاطرةوانكانتمسعلىالوطءمنهاالمقموديئلمالالمواضعة
هراحمياظاكانذاوتوقعطلاخوفمماهىتالموااألنووجمقهاواضعتئالفوالمط

علىطلاعرةظاماريةدشترفاخافرعبهمهلزااوالبهالردبالعيبنأليصحالعلملةبرفهر

قالهضعهلمواالمحخمافاخهاالزجعصاملنهاوظهرالاطنفشاثمضعةلموانفىذلمنفيماتفدم
شبعدذللولههاحدىرأدوالاماليقولبعتكأنلباثلذلباحتيوالمدونةافيلقاصمابنا
معاالفألاليوطألتىاةصغيراوأمامسعألنتقدتاوقدداالنتقافيهلىيقولبعملعاصازأ

منلمايتتىالمواضعةموضعوعفهامواضعقالفألتجىاطلعليهااليئقىاممنمواضعقيهاال
وابنمطرفوقالالمواضعةفيهاالقاسمبناففدقالسماالتوطأوالمجملكلنتعلبهافانالحل

وفيولمحتأخيتهينجمثىيصءوطوحاالنانالقاسموجمقوالبنالمواضعقفيهاالماجشو

ذلكيزإيعملماالمخمللتىاةلصغيراحققىةالوفابالعدقمناحتيطكالذلكعليهافاحتيطاطل
الواضعقوالتمأعلمفألمعنىالمخملااكللىاتفإذاانهلماجمشوناوابنطرفحووجهو

لباعاامنضماوانضعةلموملهآاألمقفىحمالمسولالبابا
قىكتابأشهصوقالأةيداههؤضعرعلىذلئمأنفيمونتهاوالسنةجيعنفقتهاولبائعاويلزمإ
النظراليهاوانتهاويمنهاحيغقولهافىالمرأقيفبلأنوجمذلكوأخكدلةاميالموازغوابنا
مدةفىاألمةفماطمسئلةلهااونينظرعياللهرالذاأجزأقبدرجلعلىوضعتا

بهاععانوارناامساكالموتفيوالمبتاعالباومفجسمأونقصموتالمواضعضن
جسدحاغيرمننماوأماأواالمساكبالعيصخيارالردالنقصوفىيدهمنكادأخرجه
اليردحابهاصبغعنحبيصابنوحصبذلكالرأزلهابناعلىرأفجمالوككناوالسرفة

كلهالمواضعةمدةفيفاذاحدثبلردالتبالمجأمدمنأفدملوكانعذااالجهورلةوجه
البقاءامأرارتالبععهاالباحهذايمغجثلاأصبغزهـلووجالجسمالردبهكنقص

شهيمنعوجمانالصفةحمذهكارمافتردعليالمواضعةمدةفىهذامثلأحدنتعنده
النالهامهنيستقلمكانانفهوللباخعقاوعطيةوأوجمهبةيعاحدثالالمعالمستلة
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اهوالبعاعالقايممبقافقدقالولداالمنماحدثوأهامالمنفاهائبتضمانهلىمهمنكل
ووجعقولاالثنفأشبهالمبيعجنسمماءمنانهمالقاابنقولواعمواأشوظل
أرفراجمارىشئزاومنمسئلةلمال81الباحكمانفضهعةلمواامدةفىمنفصل5نمانهاأشهى

وقالسحنونالباعأباهوانذلكلهالقاسمابنففاللعقدفابعدباطلبالمواضعقفيهاورضى
لهفانمجوزرهوبعدظبلرضاايهوزالمبتاعصالطالقاسمبناهـلهلذلدليس

أنبصناخغماسحنونوجمولوالعيوبكسائالمطانبةواسقاطرههـظقبلالرضابه
الخدمةلتعجيلالباخلىلفماامنماوجبلهأسقطانماالمبتاع

لمواضعةابمأللنتقضبعافىلسادسالبابا

حعفقواحدةمنفالذكامجزئالحيضفأماأوشمهورمجيضينشيتباحدلمواضعتكون11

لمفلذلكيةالحروالصهةالعبادةنبهامعنىيتعلقوليسلرحمايراءةلظناغلبةبهامخصلالن
ةلمالدمأولفىكانلحيضتفانااءبعدبعداالشاعالعدضاقكاافيفيهاتاكردهلحهضايهررا

بهلمتفحالدممعظمذطبانبعدلحيضئو3خرافياالبتعاعضحقفانكانلموااألحسيضقإجزأذلمن
اليقبلذاللوقتفيالرحمأنمنسمالقابئابهاخغماووجواستؤنفخبعدالمواضعةةالبرا

صنبرالابهرماتقعمقدابمفرعفالترقافدذاللمتىايقبللحيضو3خرابالدميقذبليلمنىا
فيأميهذاقولهصحتملوانمحيضقأجزأهمقدارمايعرفمنبتىالموازابئاقاللباقهةالحيضقا
لعوماهنهاءممابقىوانكاخرهافيولذلتالأجزأهالحيضرأفليمقدامنهىبتانانهأحدما

كانلحقفانبرافهولمىاواليقبلالدميرىلرحمانايرىوقتفىانكالثانىواجمزهلملهوصانوا
وانكانتسمئلةة5بهفافايسهأهيوذطابلدماياالستقصاءبفارةمدضسغبرذلمئانماهى

ضعةلموافانقنملمعهوداصكلىأفاثتأخرعنلمعهودأواكللوأنتأفاليخاعراالدلمجا
بتلدضعقتملمواااالحعضةأولفىلتبايعاكاذااانهالننافدفلنابلحظةلعبايحانكانشبعدا
مخيفقكننتفانهسئلةأولىلمواضتبعدالحيضاجيعكانذااتغالحيضقفبان

ذلكمنصهرالتنفصألتسعااءبهأنوهبابنفروىفاختلفماصابنافيهافارتفعشحيضتها
االولمتبرأتسعقأشهرفتقيمتمامترثابأنأشهراالاثالثةبراءانبنااأوغيرممنسملقاابناوقال
الحلمدةلهبصترفوجبأنريبةالحيضارتفاعأوهببناوجريايةوحملبهايظهرأن

الحعضارتفاعألقاسمابناوايةرووجهالمطلقهحيضذالوتفاوأصلوهىتسعقأشهر
ةعنهكلحيففالعألئقأشهرتنوبوغيرذلدرضعاعوبمرضمعقدفيالنهبريبةليسبمجرده
نشحعضهامنلثألئقاألشهرفأماافبلأريتكررحيفهاافخكالدفيهنوهذامسثلة
انشكالدفانكثرمنهاتسعثأشهرأوأمنأقلعادتهاذلفالسنلىأنتكوذكثرمنأعنهاتبطئ

االاراليمجيىعنهيىروانألئقاشهرتبرانلفاسمابناعنكليسىوتسعقأشهرفقدرمنأقلا
فيكانشالعيضمندينارانبنايتكليسىستبرئشوجيراأشمهرانئألئةلىياالرفصالحيض

ة4برالثألثةاألشهراالكثرمنتسعقاشهرأاالفىالمخيضكالتىابرشهوئنألثقاثالنقاشهرفا
ودونأشهرئرمننألثةأكيضاطفيامنكانتحادانميهيىوارووجيبخهاالرمنلكل

ابراءبهاعلىنهيرضأليسعدللحلافيطهىالتبرالتىصالهاههذالناالتهرالتألثةلتسعقفانا
اأشهزترثألثةالمذمبنعلاكلفألخألأشهركنرمنتسعةأافانكانمكالدمسثلة
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اشلوجهولميفمليضةاطاالاليبرئهافانهئألثةألكثرمنئحعضمنإنحبيبابناالماقال
الىواليفيدوضعهابريبةليستأخرهاتسعقأشهرفانكثرمنأحعفئتهاتأخرمنمنانالجهور
حبيببنايةواووجيربالمتبايعينضرارلللىفألمعنىأشهرئالثةالىأشهراالمايفعدكعهائسعة

لشهراألشهركالوحاضتلىاعادتهافتنتقلتتأصحرعناناالدالمعتاالحيضاالااليبرتحعضمنا
باولفانالمواضعقوذلبظهورالحيضبانقضاءمدةتقعوالمواضعةقاالستبرااذافصل
وهلااصوتفررمدالمشترالمواضعهمحؤاسامصفطتالباغضمانفدخرتجحنالدم
قولعليمجالصوالدمفىولماتدخلالذلكلهلمدونةافىالقاسحمبئاقالألأبهااالستتماعلهيكل

حيفةالدممنمارأتهانيعميؤخرذلحتىأريسقبلهنهرالستواارضاءكتابأشهبفي
يبقفقدرولعلةالمخيضمنفاماوليأسلعلهمالمخيضمنضعقباألشهرففىلموااوأمافصل

بنوعريساربنسلمانقالبهوأشهرضعتهاثالثةفهذمهواليأسالتحيضكرطايأمامنذتقدم
ينالخطالمجوعكعربنوقالؤاحدذلشهرمنمجزفيوقاالبوحنعفقوالشافىيزعبدالعز

حقعاذهباعلىوالدليلشهرانوفيلعصفشهرالتمكنهمالمسيبرضىوسعيدبنطابىأبى

ارهصقداليختلكالتيمنيهامعااتفاقخديرمبلألتهمقاثاختلفتواختلفالالمبدلانليها
أعلملتواحداواهمامعنالماكانمقدارالوضوءوالغسلباختال
علعهلجاريتينفجقانمأللكوقوافولهضعقفانلمواامتفسيرأحمناذاثبشعاذكرنافصل
أوالرفيقأعليمنالجوارىنعالثاتكوناليحفلوأنبهاريتينيةجارباعمنفبفميههافايرم

هماللتيههائتينالجارينظرفىجميعهنشمفىضعةلمواائيشحمالرفيقمنأعلىوخشمفانكن
هـلكتفانالخرىامنأرفعهماحداأواتكؤالمستويعينفالبدانحدةلواايةلجاراعوض

لباغأضمامنلكصنهمالهااالنممهلبععانتقضامنعةلمواافىاالثنتالرفيعقمنأؤالمنفردةا
لدنيضنكشاعدلهاوافالدنعتبعلئنتيناالرفععاتنأعابصاحبمهالىالعوضفرجع
عنوعيسىووصورأيضاممهالبيعينعقضالقايمماالموازعنابنفقدروىالئنتين

رةولضرلمنفردةفجقافىمعهالتىوقيقاهالقمنبقدرقجتهابلملعهايرجعالدنعضنالقاسمأنبنا
يوجاعوضهافىالبيحبرامايققبلالجارحالكااالولىوايةالروجمحداختارهالثصركة
اليتعدىفاتهلعقدابرامبعدالععباعاوجدبهصخالمنهيسيرهاهلداعاةمروندلعقايههانقض

اليوجبفقضرالمبععيسفىالتسيماهتناعانالثانيةالريابةوجهوغبرهالىاليسرهنهنقض
تبايعافاتويتينمتسانضاانمسئلةالسققاقكا5غبرمنقمافىيحدلمذااجيعهفىلبيعا

األخرىفبلهمااحداضتلحاهماضعافتوايتينصارتبايعاوانمسئلةهماضعاؤايتايئببهار

المبسوطمالفىوكطكلبدالملدعنرولموضوعافنتوقفحاضتالتىانسمالقابئلمجافقدر

كافناابصناتجغهاالقاسمافيوجمقولوالمواضعةحمعلىاألخرىوتبتىبهايقبفهار
لرجوعاانعلىمبنىوذلكضعةلمواامنعوضهايعسلميقبضهاحتىأنزلمبعاعهاالمجولموضوعا

لعوضاسلمفانالبيعفيهاقدكلهنهانهاقالهبدالمالوايقوجروعوضهالميسلمانعينهافي
همااحدااسضتيةمجاريةوكانتجماربقجتهااالولىمضتاالماخرضواشفيهماالبععتم
حدضنههايامخيضأنفبلالحادثبهاولوحدثعبدالماكقالتريهاهحشوقدنيددتجعيبأو

بالفجةلمتفعنهاااحداللبيعافسخ
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منثلدعليهاوفعلتىبقدراؤودلمجحابهاالنيلىينظاثمالمسثلىتولهنصرحالىنرجعنمفصل
أينهيرهالعينانتمفىلحيفمقانولميبينلجلةافيجحلزاردبصفقاختاأوقليلىآرةنتثهلحيضقانا

العبديشزىالرجلقالمالفىصالهونجعقتعالىبالتوبيانهقدصناذكرذلووقدى

لهلعيبوتكريردبذالنهامنيريببيوجدثملقليلةالقلةأوالعظايهافيؤأجرمباالجارة
ارادافبلىعبابتاعلوأونجألايأكإدالىاليكانتاألمرالذىومذاوغاتهمارةا

اذلكلهارمفلكلالعبداأليحتسبردههنيرديوجدبعكيبثمفاضعاالعبدانائبناقجة
لغلاوهذاعثاالشعندنااألميوهذالهمنالنمفعاغيهمن3برهذصاوتماالهتكو

يغبضرعليلمبيعاانفدثعايكيذالفناجمحيعوالرجوعاودلردبالعيباولهالبتاع
قىلغخظهوراعليمللاوالصوبورةالثرخكلتأوغيرظاهرفالظالعقدارحينظ

أشهبأليردوقاليردسمالقابئقاالبيأصابنااختألفبالععبلمردوداالمعيبمعمذاردهثل
علىالفوةاالقاسبئفوالوجهوالردبالعيبقبلعنانفمسلاذاذلوهوالبتاعبمثعأمن
رذلمنبقدلرجوعاالممبتاعذلككقهنثمنسققاالنهافنحصتنوللصرفالحالمنه

لردبالعيباقبلالمبيعانفصلشهنغلىعذهأيثمهباقوووجسمدةمحدبئسكليهنصفنا

نفماممالقاوابئأشهبيخعلفولمالموازبناقالالبيعيومالحمضروعفيللبمانقىدمعهفلم
البتاعفانسملقاافيبفوالقلناذاوافرعهعهايردالظلبيعاعندلقماوعضرفيللبنامن

الذىالعملأخلهليعردافرةوجبانطاوجمذلثووالغألجابرالستىاذاردالرة
لغممسئاتافيبذكروالمالخهملميعملىفرةاردأجرمالوالعملعندمحمنلهيهوبئنماوااسكنتص

يرجعنمالابشنممهذلكمنواليرجعفيهاعليهاتأثيرالسقىوالرممااننعلمومخنبالعمللرجوا
يففدحاضرلصووافرةفادكانشافرعبناالشنصاألذمنثععنواأرفيبلبزعندى
المبتاعألالفاممملعندابنضماالجزفالتلفاحبلمعهافانيردانهالقاسمبنامنذكزالفى
ردذالقالمبتاعفعلىزانوزبعدالجدواوانتااالننزاعالعبدفبلعالوكذايقبمهما
طنامنتترككندمجعتهمازأصبهووالفجهماواالغرملوزنوالكيلهثالمابارهماردفدعرف
قبللغنماوالصوبالبيعلصألحبدوافبلفرةايبهوزافرادألظلمبيعاكثرفيهضنناوانكا
فاذافلنافرعبالبيعلكافىادالهافنمنبمايصبكلندهذالولوأيئلتبقيةابشرطالجز
وموالجؤذلبالجدأاقيهونلمذحمباهرمنلظااالمبتاعلموفأواطرةافماتكونأشهببقول

نهـحمرالافانكامسئلةلمبيعامننفصالهواقبضهتمددبذألنبهدمهأثنافىيتطرلذىا
أنأحدهمابايئضرصلىضينافانهفانكانهةأومنتعيناالصحاوأنيهونفانهلعقدظاهرحيهما

ذلعمنيردجنسهكالولدفانهمندكانفاضيرجنسهمنأنمابهونلىلثاوالمبيعاجذميمامنيهو
منهذاغاامانفولهعلىوالدليلاالمخلكذمنثئاليردفىالالوقاللحيوانامنكانعااال

صعذلحاضراردفانكانفرعممنلكالعيباللمبيعاردخكهسماصبهزافلملمبيعانس
فياعنكليهمىوورالقاسمبنالموازعنابئماواباعمىدثمنمرواقيتهردممهأوانكانلمبيعا
لولديردهاوفجقايخيانبلظيارناكاشدتهايأولمبتاعفتددعنداصامةلشاايبيعىاكفىلقاسما
وصمبدقابقالعيبرثرمنكأبماكانتالولدرقجةانذلكوجهقالصبلايأخذقيهةوبمسمكهاأو

قىجىكنتاألالوالدةتهايردهاومانقمأنبينمحبالخيارترلمشااننةبنكنااديخارعنبنالرحمن

الرجلفيقالعالك

العبيؤابررىيش

العظيتاوالغلىارةباال

سيبابهمجدثمالفليلة

بذلكيردالههنهيرد

اصاوتهلهالعيبوتكون
الذىاألهيوهناوغلته

ببلدناالجاعةعليهكانت

ابتاعرجألألنلكؤ

ابنافعةدارالهعبدافبى

ثملعبدأضثافاانث

والردهمنهبكيبابرد
احارةالعبدعليهكسب
فكذلتكونلهفلمل

ثبوهاذاارتاله

ذالهضامنالنهغيره

عندناهيلأل
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عندنااألميقالهالك

صفقةرفيقافيبتاعافين
ذلثفىفوجدواحدة

أوسروقاعبداالىفيق

انهعيبا3بعبدموجد
سروقاوجدشظرفما

كانعيبافانإبهآو
اوقيقذلكوجدهو

أجلهعنأثمناكزهأوأ

فيهوالذىاشترى

لناسكنافبمايرىالففمل

طهدوداهيذاللبيح
دوخذاللذىواربي

لعيباوجدبهمسروقاأو

الشيئفىالرفيقذلكمن

وجههوليسدرمنهإليس

أجلهوالهنالرقيقذلث

فيماالفضلوالفيهقرىاش
ذاللذىردلناسرمحا

أووجدالعيببهد

بقدرقجتهبسروقابعينه

بهاشزىالذىالننمن

الرفيقأولئك

لمعيبافبيعجنمساءمنالموازألةبئاوايةوجمرولمجبدأخذقجقاوسكهايأويوهئذلولدها

لخياراالبتاعالولداليثبتوثحدانلقول11هذواليقتفىهنهبافىدبالعيبكاليتبعهأفوجب

البيحاجنسمنعذانكالاالمدنعةفىالقاسمبنامولوجولععبابقإلةوالرجوعاالمساكفى
هحناليردذلكأنلهكاغناإصاءاعتدبذالمعيبافاذااشراهئعايمسأويىدهفوجبأن

انمايعودالىالخيارفهذاوجودذللهعالذلكلهكاكالهوالشئالمعيبسكيأوالمعيب

فولوجوالمبيعةالعهنلمتتعينوانبوجودالعيصنبلهالخيارالذىوهذاإدفقطواكاالمسال

كااليردتيمةيردفعمتهأنواليجبالخياربهفيثبتهنإلمهالعينفسالولدمنانكنانةينا

بقيمةيرجعوثسكأتبايئالخيارثبشبالوالدةالنقصاالمادخللمولكنهذهبذااممثنا
ضكيرمننوانسمشلىالللولدةاهـالدالتأثيرفجعلالوالدةيردمانفصتهايردوأوالعيب
نهالمذهبامحلعقدفالخالفيثبشبعدافىااصووالعقداحينبرتولملتىافرةالجنس

فلمالمبيعصيرجضمماءمنانهفاقلمناوجيردجاذكوقالزفراالصلعذلثئاليردمن
لصألحيهونببموانهزالمواابناصحالبتاعومتىيهولىفرعلعملاكأبرهزدبعماالنفصال

أنفقياوالمبتالمباغلاالمعفهىبدوالصالحقبللاالردوادونهاويرداالصلإلبتاع
لمنفهىاالنفصاللهاحمفقدثبتصلوحهابدافاذايبدصألحهاهالمثانابعقالملاوجاللكو

قالمنؤولوأماعلىاالولللبيعنقضالردبالععبأنعلىمبتىوهذاعضدىملكهظهرشطلى
كانطالعبدوأمإمالسمئلةصجهحتىباخأنيهونفحمبملاالمنللبيعنقضانه
اياهوأهاماوهبههالهفيحهرأوعلميهبهأوتصدقلمبتاععندالهباوهـوكذلسيدهردتهلبيحايوم

وبوهذاثسماكالإلاعفىانلمتاعاياهادفصهمالفىبحهرأوسيدهعلمنأوأفادالمبتاع

المحعالهافففهويرجهعهشليحنوماصارافهومبتاعلمبصاعجهقامنستفادهنماأنذلك
رقيقابتاعابندنافجناألميقايمالثصلفمانبالهعلىألنلمبتاعاجهةمنبيدهكانالذى
ينظوؤيماوجدأنهعيباوجدبعبدمخهمأووقاسرعبداعقالرقذلكحدقفوجدفيصفققوافى

فيهوهوالذىىشقراأجلهأوهنأوأكثزلمحنالرفمقاوجدذلكوفانيباوجدبموقاأوسر

دأووالذعوجدفسروقاتوانقالممهدودامياليحذلثكاالناسىفيمايىالفضل
والىثمتراأجلىوالمنالرفيقذالثووسليليسيرمنهاثئلافىالرقيذلكمنالعيىبه

لثنامنرقيمتهبقدوقابعينهوجدسرأوالعيبوجدبهذاللذىردشخامايرىفلففلفيما

وجدأوواحدمنهمكاسفقعلىمحرقيقاشترامنانشالرقيقبدأولئكىشتراالفكما

بماوحده5لشرديهنكذلموانلجلةالعيببيحردئاكناهعظملهلعمبابهالذىكانعيبفان
لةصامجدمعأوخاصةمبرلنفحيعتلالذمحفيلعيباأنإالااللسققاكذلقىالئنامنيصيب
بالعيبوحدهلرأساذلكردلهلىكأناينقصلعيباذكأشهبانكانلموازعنابناور

وجهوالموازبناواسشسنهبعاضاصهأينقصكانبالعيبوانيردهلمالجلةالينقصكانوان

لهيعتيرالدفألمحوزألىاط4ممالسمواةخانفمممهفىالدسفيعتهرايفرداللحيعلمانهذلك ح

رأوغجزأشائعاخقلىابدأنيمونفأللجلةابعضاسققوانمسئلةلعضوكاوحده

ذلكعلىلجلةانقعحصافانصملجزءأوالتنقعهالكذلجقهـاتنقمممكناوأنفألجزسمقافانشاخ
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هبمايمييقىنباامساكااالسققاقفىالبتاعنلجلىالجؤمعظمذالنيرانلقعافىمعظهها
فيلبااليسيرمنهاكموالجلهماالننامنأفللجزكااوأنالثناصبههيعلرجوعياردةأوالئنلمن

بماقىااسكبأنبينثونحبرفلجلةعديماالتنقسملمسققالجزاوانكانمسمئلةبمايصيبه
لجلةحاذتلدافى7لمثيركةامضرهعليهخلبدذألوكثرألنهفل5يردأونلامنيصيبه

كيلح4دعيااونلىهبلغلغركفىاممابدأنيهونفألجزغيرشاخسخقاافانفصل
سلعتهفيلغرضاكافانكانجوالحيوأنلئياعيانهافىلغرضىااأويهودطلمعدواوقلموزيا

لنمفكاخلهامنكرارفانأوأحمأوأقىهنصقداؤصفهلمسخقاكذونأنفأليخا
النصفانوانكااالثنحصتمعنقىالباكمهالنممنإنأفلوانماقدمناهكردالبا

افنبنصفلىالئاوقاالشهبيدزممالنصفالردلهالفالممبغاقالالالردأملهلكوف5اس
صبهملتشاذاشترىاوانمامبلغهلغرضاوانماأعيانهقىكاالغرضامذانسملقااآبخاالهاك

المبيعنصفاسققاقأأشهبووجصاقالهدالىفثبمسلهلمقصودمنافقدذهبالنماسقق

اأعتبارفألعينهفيالغرصيكافانكانمسثلىفثيغلمتالىكالعبدينالثالنصفابهيلزم
ثهرأوأقليوأالنحمنماسضقاعااليخاوأنيهولجلىاصادبعض3سقاكلينصانماوبقيحمتهلى
ععباحدهمابألمبماعمجداويينلمتسااألعبدينفيمالقانافقدقاللنصاسققدمافيمتهـافانكان
كذالفنانجعفقىلباايلزمهأشهبوهـلطوهغاالسمقاقلكاذقلاوأخذطيصدبصنردة
تكودطحتىلنوعااهلىمنلملساااليلزهسملقاابناقوليفعلىلنمفامنأقلسققماماقيمعهاان

فاتمسثلةلنصفاكانشقيمتذاالموزونواالمكيلفىيلزمهولنماكثرمنأقيمته
شهبوقاللجيعردآلهأالمذهىالمشهووهنلجيعيردأفهللنصاكثؤنمعاقيهتاسخ
لفخاقيمتهالمتكنفانفنامناينوبماتلزمهحدةلواأنفوجدتسعةعشرشياهىشترافيمن
قلنافاذافرعهنعفينهالشركةاورةضربأنذفاقدتعلقولعلهلمذاخكيرمافهوخاوفقيم
بمايلزمهقىلباأخذالهليسوأشهبسملقاابناقالاللرذأماكالسبينالخعارلهوليبايقىرذا
فيذلكلهحبيبابنوقالمجهولافنمنهايصيبهالنمجهولبثنابتياعاآلنالنهكأناهن

صبههلهماعتبارافألاكناقومعرفتعلىلعقدفدكلاألنلمتبايعااضىذاتراالعباقالاالسخقا
فهلكتيتينصاربتاعاينخألوحذالنصفسخالامنأوأقللنصفاسشقمااعندألحمعكنبا
الذىوهذافيهاكلطنلملبيعاالفنامنبمايصيماأخذاالدونلهليسلمواضعصانهافيلعلياا

بتاعامنانلمذهبافىالخالالنهيهتقتفصسائلوأشهسمقااظاعروالبنحبيببناقاله
عنإدرويسقطيمسكاالممانبينالخياراقديمعبعليطلعامفسدثمعيىعندهايقددثجار

أسمكهافقداختاراالمساكفاذاكندهدلثالحالعيباوقيمةيرذهاأننهويةالجارغنلعيبعنا
عينأوقوبلصواحدبثنلجلةابلتوسواءقومسئلىلعقداةذلكيمفعمجهوالولمبثن
يدهفمافيالحلعقدالتاطميقحايئلتاالنمععةلتابتاواليعتبرقيمقالىفانمنظراسمهبئنهها
وحمسمئلىقيمتهايخرعفىأنفجبلعيبلردتااوأماحايئفىثاساينقصمعنوبعضهاأممافى

عيبالجلةاعضسبدببإناالاالسققاقفىماذكرناهحسصعلىالردبالعيبممهافىهذءالمعسائل
االبرفعاذلدلىكلهنالغمنبحصةالسيميأخذالمبتاعهعيبعفاخأرادأنفىلغرضاممالمبيعوا

واالكانكثيرااذادزمهيولمالمعيبقليالكاناذاهورمهلىلوأيلزمهلىلباءأنشاءادانخالبال
بعمنتتى72



اذابالوليدةلماث

فيهاوالشرطبيعت

مالكأنحيىحدئنى
عبيدأنشهابابنعن

سمعودبئععبةبخأإلته

بئعبداللهأنأخبره

منجاريةابتاعمسعود

ةالمقفنبزثأنهاهي

انانكعليهياشترطت

الذىبافنلىىفبعقا

بئعبدابتهفسألتبععهاب
عربنذلكعنمسعود

بنعرفقالالخطاب

وفهاالتقربهاالخطاب

ألحدسحرط
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وانكرهفنامجصتصنأخذالسيملمبعانفابأقلهلعيبانلمبيعااعيافىلغرضعخا
السليمأخذفنىمعيبهسالمهمبلغميخحملفيالغرضونوالموالمكيلووجمذاللباغذال

واللكمثيرااليقصدمنهفانهلثياباأععانهعلرفعقلغرضاكانوممادونمدالمععباضراربالباع
فناسنبمايصيبلسليمارهقراافىعلعهفالمضرةاالعيانمنهيراد

فيهاوالمثرطبالولعدقاذابيعتهايفعل

بتاعاهسعودبنللهغبداانسعودأخبرهبئعتبةبئدتهعبمدانشهاببئانالئنص
فسألتبيعهابهالذىبافنلتفيبعتهااانكعليهوشرطتالثقفيةزينبامرأتههنصارية
شالحدرطوفيهااالتقرالخطاببنعرلفقاللخطاابنذلدحرسعودعنتبنعبدا

وجهعقمكلىانفسفىكاذلئهانيقتضىبالخنىبعقافمانكاعليهوصرطتظاهرقوله

البيععونويمالعماءالمطياالعقدوهذايممصيهبعايهلمنالتطوعهعليفىممنالشرط
تكوخكيرأنالشكاولبيعافىلثنياالنقدالنافاسدخبععوعولعنياابععلمثرطاذالمنعقدا

أولمبيعاليكخرددجحشبالئنمتىلمبتاعالهيقولأقمثلوقتةيرغنتأومؤقتقفانكاكؤقتة
غيرممهفهذابهثاشتراالذىبالثنأواالذعأعطىلثنباضليكارددبيعهاأردتهتىيقولله
المحاؤلىضنوسلمعليهاللهصلىللهارسولخهىقالبهرصابيرعناكأذلعاروىفىواألصلصاكز

وجهالمبتالعءلىمنالنيقبضايباخانالمعنىجهةومنالعرابفىورخصيالمزابنةوالخابرة

بأنهسمنونيكالمبهذالقاسمابناسلفماعللفيالرةتارخبيعاشاءفعكونمتىليه51يردحملبيعا
فىالتعليلينالىتوؤديعترضلمبيعاهوباستغارللينتفعنلااندسلفهوذلثحةنثصبهرسلف

وتارخسامايعاأتارةولوقاليهولهسئلتنافىعدوموذلدلئنامنلسلفتميزارلسلوالبيعا
الجرمنفعقيعنظرأيضاساانهسمنونوماقالهذلكقدأرادسملقاابناولعلأقربنل
لفرقواسلفافيكونيرسبهعأنولهسيايهونفالاليرتبهعالباحأنوثذاصاليردعلىصلسافا

يسدلغيجكللىاقبلمجوزالبيعويزكهأنالسلفشتراطمنلسلفواالبيعاتالتعليلينبيغ
لمنتدأوايبهرمنغمعهوسلفالوسلنابيعاأنيهؤمنعلمسئلةاهذهلسحنورفىجمبهوزذولمالم

لباثحافيوليقيلىأنلباخالمبتاعايسثلوذلشاناالقالةفىعذانانمسمئلةوأحم
نتأشبموىالمبتاعيبيعهصمذلكفيقيألعلىبالثنبهأولىفأنابيعهأردتانأنكأقيلدعلى
لمعروفامنبابالقالةاانذلكوجهاالوقوالتفسخلمقالابهالذلمحاباعهاكنباأحقلمقيلاماالن

االولبالثمنلهأنبهولهأقالاذايماهـشرطبنةوالمشيسهالمعلىهومبنىالذىالبيعسكالف
وطالكذلكلميهنوانمردودفبيعهالبيعانتالبهعلمانانهياسماابنعنسحنونفروى
فوضعمهأفعلالفقاللطالقاألخاففقاقهااصدوضعسألزوجتهلذىنافذلمستقيلافبيع
عهاخدأنبهونفيهاليتهمبمالىماناطولبعدكانوانلىجوعذلفلهابقربفانكانطلهاثم

أنعلىهنيقكندالمشلةعنديأنذاوجعنهاللهأبوالوليدرضىاقاضىقاللهاءفألرجوع

فاومالثمماهوازالةواركليكليسالذىعليهابالطالقاخغولذلكوليسشبعقمبيعفسخاالقالة
لبيوعفسدثاصالفمعمدالبحوعامنبيعاالقالمةقولنابأنوعلىالشروطمنهااليصحيؤرفيه
ةاالالتآنيبهعبغبرموضعفىلقاسمابناقالهحسمطلىولبيوعامايصححويصحها



مالئنعن

عرفياللهد

لرجلاليطالي

شاانوليدة

شاءوههاوانه

شاءمشسياالن
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لبيحالمبتاعاالبعدانقضاءملدالمبعاعاليقعأحدهاضربيهاعليالبيعكلفىالمنحترعلىالباغ
حقلملدمنفيمافدسلملعقدالنواليفسدااليثبتثرطلاهذاالوالءفبلشتراطإلعبدأواألمقوا

دنثاواسمتلةلعثرطالمبتامحأليثبتاكهعديصااليمديشرطالبيعيؤثرفسادافىفلم2لباا
أنأحدهاأضربئالثةعلىوذلكالمبيعملدالمبتاعمدهفىهايقعالبيعفىعليهيشترطأ

والعالثالمبيعفىمعنىايقاعالمبتاععلىيشزطرأوالثامنفعظنفسهالمبيعفىالباغيئممترط
دارايميعأنكثليالمبيعفيهنفعةشترطااذافأماأوفاصكالمتعرعليصنعاهنيشترطأن

انىبلبسمويهخدمتعاوثوباويشترطكالهماويشترطأاعوأودابقويشترطسكناطويشترطإ
فيعنىايقاعالمبعاعيشزطوهوأتلىالئاالضربوأماسمئلشاءالتقعالىذكرمان
بهراهاليىطأديشتروالثاالبرعامنهعنىايقاعيشترطأأحدهماوجهينفعلىإلمبيع

عليينقسمؤلكفااالستيالداألمهأوفىلتدبرأوالعتقلعبحاافىعليهيشزطأنمعلاألولفأما
أنلىالثاوالقسمالمعجللعضقمقصودبمذلهايتعجلمنعليهيشزطأأحدهافعممين
لععقاطترشابقفاماوالكتاالمؤجللعتقوالتدبيريمقصودهكاالستيالدعليعمايتأجليشنرط
أبوحنيفةوقالفىالشااقالبهذولغرواعنافئلبعدلعقدفهواباثمقصودهومايععجلالمعجل

ذلكيمنعفلمالعتقبألصكجبذابامانقولهعلىوالدليلالعتقبشرطالرقعقبعحالمجوز
متفعبانعبدوأفسكاالمبتاعدأراذلفانفاذامسئلةأبعهأمناآلبقلبيحكبيعصقا
المدنيةفىبئكنانةاوقالهانعتقيحجبرعلىكلبأثفقالذلكبنافياأفاختلانخاذالعتقمن

لقاسمابناقالعليهويعتقهسذافىلباغابقولولمينتفعذلكلهلىممنبذلك2لبااولورضىوزاد
وجهعتقهصبهبرعليلمكلتقصبهاغيرانشزاهامانكانفهوحرالعتقبهاباشرامكلىاكانان

فهوهاهوربانلعتقادعلىوهذاقدعئبالعقودأوفوا3هنواالذيئأيهايالىتعاقولهأشهبمافاله

كالوشحرطفقضهالبتاعيمنفلملمببحافىلباخاشزطهحافئاشرطهذاأنلمعنىاجهةنبدينى
الخيارضليلهفليسالباخبحقليسالعتقانلقايممابئاوجعفولويوهينأويومداماسفي

تريععمنكشاانيقولأنالقاسمبئواالصجابلكلندمافرعذللثابتداءايقاعهكالولميشرط
بروايةكذقلنافىباصبهاسفاذاشىكايهلبتقهيسمأنأنكاشرذلوالميقلحروان

أنبايئوثعرطدونلمبتاعيهيمنأنبينبالخعارلفتكانلعبدلمفوجداثعلبااشحفاقلقاسمابئا
الرجوعقدفاشفلىانكانلعتقازكللباخليسبئكنانةاقولمنوفدتقدمالبيعينقض
عندىهذاومعئدتشهـنهأبرالوليدرضىضىلقااقالممالثصرطبسببكنمنلهبكالوضععلعه

بدالذايفووبماذكرالقيمتدينبايئبمالافنمنويرجعدونهويقومالمثرطبهذايقومأن
رلعغيراليساوالقاألسوحوالةالتفيتوقايأصبغزاثبكاللاألسواقلقايممتفيتمحوالةابنقايا
لشرطابقانلكمتالوصيقبعتقمأواابيزمقصودهكالعدايتأجلوأهامسئلةلبدنافى

بعيدأجللعبدإلىافيالمسئثنىمنالمقصودأجلانهذلكوجولعقدمالميفتالبطلويبطل
يومابعدعاممهيسمدألبيعكلوشرطايبطلآنفوجب
الىبهاوجأوالخربمعهاعلييشترطأبرمثلصاليسايقاعبتاععلىشروأهالنفصل
واليتصدقأواليههبهااليبععهانعليعترطأنيمثلفيهالعصرفامناكععلعهترطيأوبلدمعين

مماللشيبطلمحدعنوىفقدروقعفانالصبهوزممهفهذامعينةأواليسخدماخدمةىواليشترا



أل31

ويفسخالشرطاسقاطلهليسمالدعنناعابنوىوماشرطترطايقركآنااللبيع
لمايحدثالسملعمنشئفيالمجوزذلكلمدنيةافيهالكفوعنجبنودطداووريفتابعفدمالم

يقولعرلتابنعبداقفدذاثؤيشعافدمناهوجوبالمبتاعجتنزلوالحاالدينذلهنفى

لمعرفالئميهلهذااموعهاالنهشاوأناشاءأسمناعهاومشااناالوليدةوليدةالىجلاليطأ
بافواتلقيهثعهااذاكمتهاانهاالالحيناكوطؤهـالهفأليكحعايهاغيرفلكهبذلدممهـفها

كنليهاهلويصحسندهتفوأنقبلوطئهاايهافاهلكمنمفدتقررحينئذالوطؤهاجازله

الهفقااريةابتاعومنمسئلةشاءاللهانبعدمفاهاسنذكرهلىالفاسدالبيحذلفؤال
أبيماذلمنفأخذأنمخبسهاوالتليعهامحدياراوكذابهذاثمنهافىأعينكبععهاوأناايةأبوالجار

أخذمنههاأبيهايبيعهاردعأنأرادوايهرهكائدسلمسمبافاالثصرطاحذعلىعهابتااثم
اشترىمايفجناللياريثكاشرىمالشمينقالصسمالعالابنعنمىعيواهورالمدنيةفىإبنكنانةقاله

الأيئعرىلء4دراحودالنهماأشيطأهاإلثعمئرالينبىفانهالشروطأومااشبذلئامنبهااللبيعهاوالأنشرط
اشبهاومماوالجمههايبيعهاعليهتاماالنمفداستئنىيملكهاملذلئلفلمهفكلصاالفانكايههاأنيبيعهاوالآناليجوزله

فانهالشروطمنلدانعثالوهذاشلوهابيعاوكانبريماحىطاهذافاذادخلفيهاهاهلكثبيدخكيره
أت3رلئالفاذاالمامالدامقتضعاهوالبيحفيهائجلمملكهفانالشروطههذمنشرطعلىيةصاوابتاعمن

ءوزالأتهاكطأهاوفاتلعتقاهذاعلىدزمواليلتايماعدماطيفسدبهشأنوسالماكاةفيممايمنعهعايهشرط

نجهبهاأنوالاوواىلثنذلثابسطوقدتغدميجزالعقدمؤجاللملطوانالوطءلهبريمنكاالمعجالاذاعتىا
نممنهاذلكالجملدكلنحتىالجمهباليعضقأخأليبيعهاشرطانوأمااليبيعهاجملةأنشرطانوعشامسئلةممه
فدالنهاماكهاأنولهئىالسلعوطدوالولدةالعبفىحافىأخذلكالدنيةافيهاللثودعنومحدافقدونليعطيا
هاملفهاعلعهاسعثنىعمالثالمواقودومحابندليدصكلىالمرهونبهبماصحازويحوزهاأوالسلعةالغالميرتههن

هالدفاذاكايروروأماأيفااسقسانومينواالقميرالعوماألجلمثلمحدوهذافىوقالاسلعافىجوازذلك
اعكانلمالثربفلالباسهالكزيادعنلحآبنعنزسنينأبىبناوىروفألخيرفيهضليرأجللىأواماطال

مكروهاالقاسمبنااوقاالرهنزلةبالنهمعاومأجلالىاكنانذااوسائىالسلعوالوليدةهبدواألمةا
البيعهذافىفألخيراالثنيقبضواليهبحتىاليبيعلساعأنامنشنفىشترطاذاازيةنواافى

المبيعنيراؤأنلمبيعلراغيرخهنأنلهجاقذاالرهناأخاالحمهنبهخغالماماوجمفول
يمنعأنفجازالبائعبيعذاشارخ3هجووكنايقضىيهابانفلعصرفاعالقادرلمبتاعاأنع

المبتاعيمنحشرطانهالقاسمابنوجمفولوالنقدكبيعالئنأليهيدفعحتىالمبيحميقإلمبتاع
ذلثيمنمفهافوجأنالمنفعةشستراطااالئكلؤحوواللضاعمدةالالدةاااةاا
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وجولهازولعدةالرجليطأالخاعنا

عهابتااوجولهازيةصارعفاتبنلعثمانىعرأهلىبنللهاعبدسأنشهابنانمالص
قولهالشهاففارقهاعررابنفأرضىوجهايفارقهازأقربهاحتىالعثمانفقالبالبعرة

قدمبالنكالوطهاستباحةانيريدوجهازيفأرقهابهاحتىأقرالقالالتمكنهضىعماأن
منينعقدعليأنولذلاليجوزهقصودالنكهومقعضاهالوطءالنالجينالثباستباحتهعلى

لهالسحليمنيكالثيبهوزأنولذاثمقصودهالوطءفانملدإليهينوليسكذلكوطؤهااليستباح
متملدباستباحقبضعهاءهـاوجاكالنوطؤهالهمجلوجمملهازأمةمنكانشلهوطؤهاولذلك

السعدعلى

زوجذاتغونأنصحتملووجشزعهاذابتااممااأنهظاهرهبالبمرةعهابتاايقولهفمل

وذليقتضىأظهراالولالمعنىفىاللفظغيرانزوجذاتلمتكنالبيحانهاحينالديةاحين
سعقالنهاعباسبنلتعبداكلناالهايروولفقهاءااعههذاكليطألقااليموناألمةبيعان

ألمتطألقا

وجارحهاالنفسهنكلسيداليمانيقتضىوجهاففارفهازعربئافارضىوقولهفصل

يستيمهاالهاوجساروقبكلفاعربنادأرانماوانهيرهقدألعالسيعطواااقسواءعهابضقدهاك

لىأوغبرياهاأعطاهبمالفارضاههنههانقضاءعدتوالهاوجاالبعدمغارققاراليهونوذلكعظن
فىذلكمنكانوعذكزالوفدأوفسخأوطالقاالوماةعنهاولالقىوجصمقالىالفارقهاان

للسيدوذكيبجهالذىاباالستبراءهنامايمعلقاننانذكرمنهاعادتهاالعنبمايغنىلعدةاكتاب

هنلهالمبتاعميدالعفانكانهندالهاحيضةتقلياليوخسنزوجهاشمهروفاةفىاألتعدةان

يضةاطاألجالنأفصىفاستبرازهاأثناءالعدةشزاهافىاناستبراثهاولمنلىأجزأالعدةأول

تأخرحيفهالمنبدلهأوالحيضحقهباءتهافىاذاششؤلككانتوأهافرعنقضاءاأليامأوا
هنذلدويعتدحهماوايتازيالرعلىأشهرأوتسمعةأشهرحيضهانألثةمعارلمنوذلكماتقدمعلي
باعايخرفاليكاوأنبهوطالقاوأمامسئلةلعالخسنشوفيهحايدخللمثراءوايوبم

بقيفحنتفاناووجوقدطلقهازوجهابلكلهاغيروجهافانكاباعهازاويهوزجها
نتنووجالرذلحقالنتحيضهماحتىشزااالذىفاليستبحهاحيضعاناوهىعد

ىعالمششواسعبراوجالىعدةتمامذلكفىالبوجودطالسيدااستباحهابقيحيضقواحسدة

كانفانيصهاأأواللنكحابملداأصاخلىأنيهونوجماللىهوالباغافانكانمسئلةإ
النلشرااوقتمنفيهافالعدةفيلينللدايصيهاأنفبلباعهاثمرأهاستاثمحلنبملدابهاأصا

احيضتانعدانفالمشهورايتاذلوفيمالثعدتهاعنلمثراءبمانفسخبعقدالنكحا
نماوابةاالصعالضكلهواليؤكرفىاعقديؤثرلماكاعتالنأصحالولواحدةاحينومحرو

زىالمفانكاناحيفستاعدانقلنااذوافرعنالكبمنجةإالصاحكمهيلوفييؤزفي
بهينقضىنيقطلثاالحيضةاهماففىجدااصاضتبعدماأولحيضتينامخيضأنشزاهاقبلاوجالىهن

االهاءحكمهاحموصعالنيهحاحمفقدبطلباعهابمدالمحلىثماأضافامسئلةلهاوهراشعا
الوفاهاالستبراءوعدةبهفانهيهملالحلفاماوضعمسعلةرىلمشاالباغحقاالستالبراءفي



لإه
فاذاظهرلاطتوقعأجلهومنمماضهوراوااالستبراءبالحيضاللعندهشئاليترقبلطألقوا

مالكصغبرهمنايراءةوضعادتععنغالنهغيرهيتوقعلماالبوصهثفاذاوضعتهؤالبىاءةلا

فوجدهـاوليدةبتاعاعوفبنلرحنبااكوفبخالرحمنعبدافيسمةأبعنشهابفياعن
شكليبفهاوفدتقدمذأنفردلحايقعضىوجوجداألهقذاتانهفوإلشيافىدهازوجذا

وهؤقءالولسيدصنايمخوجارانبمعنىابابامذالحديشفىاطذالتارحمهاثماضالدواذكره
اووجيؤرفيهالتىالعيوبابعض

ملهممرلما

اقدأبرتنخالباعنقالوسلملمعتليهاصلىاللهخرسولعرافيللهعبداعنشعناظنصالكص

أباعمنوسلمليالتثملىقولهشوالمشترىالبانهىالمتاعأخيشترطاالالبايعفخرها
االقحتهاأبراوأبربرهاوالاأبرتالعهينصاحبقالماقيهحعلهـواللافىبرلتأاقدأبرتإفىنص
افيعلقذكرالخلطاعأنليؤخذيحخلواقحهااذاأبراأبرهايقالاللاألبرلقاحااظايلاطوقا
اوأرسلنالىئعالتاقالوقالعالئااكأهـةاغنلطاحايشقبيرأنلتأاحبيببئاوقالاالناثطاعبايئ
ناالعقدباطألقلالعرةالفينئذغونوثبشمانبماطمقطالقاعفسقحافاذاتمقحاهـاياحالى
يرالتأبوثإلقحمالقاحاماينورفثثدضملنورفيهاهفعقدالقحوافاذاقاحهاالصلألاذابيرخهـاشأوا
أمصئلةأبرماكمعحملهمئلصالهممنوفدأبرعندهفتأخرتأبيرهبانافبلطلعشتقاذاوا

اليرةجيعزأنتروماالزملهلتايئاوفىسافىاألشمارفالتأبيرفيممايدمناذبهوهمنللاوصاعدا

اكزتهحالهالنمحينئذيظهرويتبايئالتأبيرفيهانزآلفيذابياأصصكنوتتييزظاهرةموضعهاعن
ايةوارفىيفركأنفابارهرعاكوأماغيرطافىاراالمبلغنماتجلغبراالتؤلتىانخالفىبيرلتأواوقلته

هـهوالجباكانلقاسماابغيةواروجهاالرضظهورءمنابارهانأشهبومحطنهرولقاسمابنا
االرنهطهاألصسلافأشهبيةواوجووزهرهاوانعقادحبهابذهاببارهاافوجبأنيهونما

لشجراعاكغلظهوبالبيعافىعنهينفصلأنفوجبرعلزهـاهمنينفملىوا
بنألىاوقاللبائعلعقدتكواطاقبايريداباخالفخرشهاكايهوسلمالمصلىوقولهعسلؤ
المبتأعيشترطهاأنال21الباافثزوسلممماليهاللهصلىصولهعالمانقولهوالدديللصهزىهىليلى
مسئلةالوالدةبعدلعقدكالجنايئابمطلقاألصليتبعفلماظاهرمتميزذالقياساجهةتو

قالوجدادهاأوالطقبلثرتهنفلعلىاجبارهىإلئسترالعقدفايسبكطلقاللبائحااذانبت
فيهاصرعأرضيبهددعلىاسققافثذاانعدمانقولهوالدليلذلكلهفاالبوحنهوقاالشافى
فأليكلىأندوخبعضبربعفمهأفامسعلةمةولضأواصلنقلهيبهبرعلىفلمعليهإلسمق
برلميؤهاأبرالبائعلمافقدقالعاوييغفانكانامتساكزهماأاحدهماأويهونينيومتساصنا
سمالقابنالعتبيفطنافىوقالهـمحنوالمبتاعممهوذلكبرلميؤماأبرتبعينارمادبنمحدوقالالبتاع

انمالكلوجبالنمفالمبتاعوضىواالبيعواالفسخرةالجميحمصلمتاناهاقانللإلئحعث
خرفكنللدأحدهماتبعاجمنيافلمووقدتسامميزذاثمقشئعلىاؤتبعيضجمنكالحلا

بناعنمالكعنوحمثنى

عبدبئسالةأبعنشهاب
بداعوفبنالىحمن

ابتاععوفبغالرحمن
ذاتفوجدهاولعدة

فردةازوج

يباعثمرالمالفىماصاه
أملى

لديححدلى

ىعحدنتهعع

مليلتهسوعرال

صيهلته

لعررتمحألفسد

يسترلمشاالصا

لمسترى
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فيهاذلدفدكلثمرتهاكلبحضبيرهاتأحينفىالضكانتاذالميؤبرفامابعفعهاوبتىالشل
خذلكاحبيببنافروىلميظهروبعضهاافرةبعضقمظهرافاركسافىوطملوبعفهالم
هذااتحبيببنايةوجعحوالمبعاعافرقايشترطأالالصبهوزاقالموازأبنوورمحاالباخ
جميعهوربعضهظهورفوجصبمانيهونلبيعبالياألصعنزفصلهاجوافيفرةاحمينقلمعنى
أبركانااحمصكالبرحملمبؤكاخالاذاالموازانهبئاسركايةواالزهاءذاللحمأصلهفى

حقمنلمبتاعاطحقاليتميزلعقدالنهاشطلقمجزفىلمرتخرلموييولىممناحدماتبعاهتمما
أنااليبقابرفلميؤهالملبائعيشترطماالصبهوزأالنهلمبعاعنصيبالبائعاترطوالمجبرزأخيئس2لباا

مالدكزفعنأفيأحداألمرفانكامسثلةيشترطبوزأممالبائعالنهنعايباترطيش
التساوىنجلةوالثانيقانهللكثيرلقليلتبعاااحداهماذثصروايتانفي

بمقتضىحينعذالمبتاعجمونيريدفاللمبتاعاثشطهاأاالمصلمالتمكلعصلىوقولهفصل
اوشاببتاعهابطعامالمثراسفانالطعامبتاعهابغيراااذالئخالفاجوازفيوالنعلمبمثرطا

محدبئقالفيرقايقبألصبهدهاأنابرالمتؤأمالثرةاذلاليبهوزأبرأالمذهبلمشهورمن
خهذاطعامااألولالقلىلىوجهصالحهايبتدئلمبرماتؤلمذلئعحائئأبىخأمانالمبسوطمسمقفى
ذلكعلىيدليلعقداالماهوعليحينليهاعايؤوللعقددافسانىمماراكانقبضغيرهعفزابطعام
فسدفعهرحباصاحتى5أبقاانوأمماؤهسراالحمبصحيصيرفيهأقبليلحعدهقميالشرىاأخش

ئهائهفوملئميهنألنهيفسدولملبيعاالعقدلصحعيميومنفعصاولوبىفيمالمالووالبيع
برمابرتؤلخلةجمارابمنزلةلطلعاخامسممحدينبهاخغهالثاالقولجاوأوعشبااالقصيأل

أوبطعاماعهابتيابينيفرقولملمبتاعايشرطهاأاالالبائعافاثرقولهعومفىأبرشفداخلفاذا
ىيشرأمثللفلامنشتراهافدرمامنبورقأقللمأااالثرةمنشترطاوامسئلةيرغ

لعبدوحليةامالوالفىلنرةاالمجوزذلدفىقالعالدثمرتهافقدنصفويئمنرطلقلاهنجيع
صبهوزاغاانهتولمالدلعبداعالالقلئمرةفىلثهبجوأزهعنممنونوصولسيفا

لثرةاانذلسلمبعضاستعنىواذاهقعودافذلئمنهيرجأفئيهرنأوأمالتبحاوجاستشناؤصكلي
العافيجميعهرطشالدازأعااأشهبووجمفولالمغاتجالمكيسهبالعقدقدلحقتهاةمقعيود

لعتمدلجحقمباأندأراصملعقداحاقفىيشترطهلمفانسشلةبعضهكلحآلضيثمرطجازأن
نهـ4وصواهلشلاؤكرةلعبداهالفىجائزذلكماالنأشهبكأصابنافمعفروفقدانجتل

فىأشهبديناررأصازهبنواالخزوىالبجمبرزفيهماواظنمايضااشهبووالقاسمفيا
لعقدمابعدااعلىفانصبنىلعقدبعدااءازقذالمااللعمااعنورواماالعبدهمالدواالئرة

ووجهلىذءالمفجبأركألصبهوزبالعقداليلحقانهقلناوانافئةالمستلجحبالعقدومذ

شرطندلحقحفعهاقلبمللعبديامالرأصأشهبعاعلىلثعمرةالعبدوثمرةالتفرفقبهيمالا

لتىاالحالةلىبافعقلئرةوالباحمدداالىيتتقللعقدالنهاأصلالصبهوزاستثنايمكديهافيالةالى
ىشترافانمسئلةلعقدبايدحقهاأصازلهفدذلكاألصلمعالبتاعاصمتراصبوزاكن
سمقتفارعؤددفىكاانحبيببنفقدقاالاألملسققاثمصفقتراحدةفيفرةوااألمل

وهوالمبتاعلبيعفيماتماالسققاقسمصدفبلأويسقمدالىرعلممانبيعفسخاألرض
وهىوقتنثرةهنماعلىجملمإنهأضلملكلدعهالتهووجملىاألجلاسققاقفيلثرةكذال
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طينلمتباالعتقادابععهعايحوزرموربدوظألجهاكانشقبلالعهالبيعبصورقممايفسدفيمافيه

يفسدمعمافلمحبهبادهفراابصفقمايصحكانصصألحهابدافاكابيعشمعالذىصللللاتبعأ
فهاالنفرادهالبيعلفسداالئرةاوصألحبدقبلصلسضقولوافرادهاهنهوااألصلسققاقا

دونهاواللهاالصيتناولاالسققاقمماذلالزوالوجهذالعلىفحهالبيعاواسقالةاالمملعن

النرةبركأىلهبعدذلفالكداالرشاالجدنممكللىلعثرابارةفالنأفردالمستلةأسكم
نتفساخحوجهلىجيعاتالثرةوالملداالنهللشاووجمذيبدوصألحهاحتىاالصليفي

أنمجزلهلمعاالصلكراثمالحصادلىالىرىثنرعقدواحدولوماقىكاهـملكللتبقعهاله
أجلههنالذىلمعنىوهوااكرحصقبتلفلخاالدفالتسقطلمالنهيبدوصألحهحىيقرالىر

حينعلمبيبصفقاوالجهلوتكررالجواغلفررامعكثرةصعألحهابدوقبسليكرةابيعمنمنع

لعقدعلىايبقيهاالنأنلئميهلهعاالصلشتراصمقعةلتباهـقطلىفيصاشقرولوامسئلةلقابضا
ذافسخالشرةخاووجمذلئاعالككقاقبصالهصازبعدذلكولوورشاالرضفاسداوقعاالثرة

يراثلماقبكلعهاردتلبيعا
ىوقاألبوحنيفقفىلشااقالبولعقدالبتاعالطدقفانهابورةسكيرهااضرةفانكأنشافصل

فكانشقبعاالخلقةأصعلمنالبيعفياالبارمستكنةقبليلهـةاامانقولهعلىالباءوالدلعل
البائعأنيهووالمجوزمسئلةالضرعفيوالينلبطنافيالبميحكالحلقىللرصل
فلميهنعامةلظهورهصذاكامناقممانقولهعلىوالدليلوالشافىحسيفةلىخألفاألبالشرط
كبنايئلبثرطباللبائم

ليبدوصالحهافارحتىابيحصكلننهىا

فاوحتىابعععنخهىوسلملتثكلليهاتيصلىارسولعرابئدتهعبدعنشعنامالئعكلنص
تبدأقالنخلئمرةاالزماءفىومعنىفئهىحتىهعناهالشوالمشالترىالبائعيبدوصالخهاخهى

الثرياعتطلعبعداوذلكممالعانبذليفومنوبدوالصالولنصوهواأوالمفرةطرةافيها
لطلادرصاتسبعلنخلاشلحبيببئاقالشهرهايمباالجمهىاآلضهنلنصفالفجرفىاطلوع
وتعاوحبويعظمالغريضابياضيذغهجكنغريضيهمافياكويبيضولىهرعنهاينفتحئم

تعألئميسرافيكونيمفرصفرةثمزهوافيكونحرةتعاوإظضرةبلحاثمثميهوخفرة
يطيبوقرجألتيناوصألحولدتمراوقكونثمتيبسرطبافعاكوفرةاوتنفمجكدرهلصفرةا

مأنبدوصألحلعنباالسودوكذالأبعضهلبياصفىواأسودهفىلسواديظهراوالحألوةفيه
9السوادايفواأبدوصألحالديتونذحالنضجهعلبياضدايموأبيضماوألسواداالى

افابيعمنالنهى
صألحهاببدوحنى

هالكعنسكييىحدثنى

بئاقهعبدعننافععن
محلياللهرسولمحرأن

عنخهىوسلمعليهالله

يبدوصألحيارحنيالابع
ىلمشتروالبائعاخهى
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بعفعهعظهمأوعظميتناهىذلكلندعأومعنىبقنهاضىأبوالوليدرضىلقااقالينزعحى
تناهيمفسدولمقبلأملهعنأزيلذاالنفهفانهاعهيأفيهتماهأملهعنيلأزذااهبلغهأولهيبلغو

وأنضفعوشمستفلاذاافبدوصألحلضلوالثوموالفجلواالفتالجزرواوأمامسئلةنفحهصم
وكذلكذايبسلبراواادفسايمورفألسوعوأنيهطاذالمكراوقصباقلعنسادفيبمأولىممن

لقعيلواويظيرنووكامهتنفتحوالوردوسائىاالنوارأوالعدسلحصواوالجلبانلغولا

فساددونيراذإبلغأنلقفبوالقرطوا
بنااأخصلفايبدومالحهالشارحتىابيحعنوسلمعلعبتهاصلىنهيذانبؤللشوان1فصل

الغرمقولكفبعدهولصألحبدواقبلغررموجوداانسمالةمحدبنذللئفقالتعليلفي
أويتلفعلعهفترخصفدتسلماالغيرذلالاالمجرداالسترضاصلصالحبدوافبلاثعرافي

بهااالنتقاعمنذلكفىغرضوالصالعلهبعدبدغالعاوالثلشنيكدنمنكاخأقلاذابعضها

عالحلوابدبللغربئاانبناامنأغيرهوقاللغيررالجلىاعنوعنىمازهذالكالهارطبتنلتوأ
ذاليميناهافهعفوعنيرهويسلعقودايبطللغررويندروبهئرايقلاصألحبعلمبدواوأحمر

وذلكلقطعاشزاطادوناقلماواليعمنهامنوعلئافاثاذائبتمسئلةتسليهاهنه

فىفهذاالخالفالقطعترطيأاحدهأوجهثالثةعليبدوصالحهايقعتبلاكرةابيعان
انلعاالوجهواالعقدعقيبياهالجدهوالنقصزيادهبععموالتمخلماالغرونالنمباعوازه
انووجسنعالعريةحبيبفىأبىيدبنيهفعنوىاالهافنعهفىلتبقيقولحذاالخألفايشزط

والنوذلكلهولييادةاريصنلااالمايؤلمقصودهايهونالذلوالغرويهرالنهفيالمنغعقتقل

فرةاصالحبداذااوأهاوصالحهابدعندأعصفةمخونوالعليمنهافىلباافاليعلمثرفمهالجواثحقكا
فالمعئمهورالعقدفيهاالثالشاطالقوالوجقفيهاالجاغبهاوقالتراالنتفاعوكةصظمهافخدقناهى

ويهوننجوازهالمدونةمنلفاسداالبيوعفىلقاسمافياىووالشافقالبهومالمنعهعن
يقعضىللفظاطألقاانأحدهمافصلينفىلمسثلةاهمهكأبوحنيفقواقالبهلجدو51مقتفا

يبدوصالحهافارحتىابيعكاعنئولهمانقولهعليوالدليلصازغيرلبيعاانلثاقلتبقيقواا
قالوامذفايرهوالغقطعلميقيدذلبمثرطالنهاالطألقعلىعنهالنهىيقتضىالفظاوهذا
لحصرمواصالنمقصدلرهبيعهيهجوزلديااوهذايدلكللىوصألحهايبدقالحتىالنحجتنا
ممهأالنألاليستطابيبدصالحهلمالحصرمانوالجوابيقصدالطبخالحصرمالبيعهصبهوز

صلىانهبعدهذيألذىاحديشأنسفيقالانهىأالقىلمقصودااألصهنةلمعهودابةاالسعطا

وجوابمخهرقالحاينومافئهىلتايارسوللهقعلتزهىفارحتىبيععننهىكلليموسلمدتإ
هابحعهاعليصبهوزكهسافىالفواأالقىعانلدوالمالكامتهذايعمىعندعالعلةوهوانثا
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الرأدفاشقارابديالصألحبمافبللكلقصيمبضفألتوجدفيالدةهايبدومألمالسضثعد
فرةاالتمنحاداأرأيتوسلمايلتماصلىفولهبدليلاكرةراتظحتىيبدوصألحههابقوله
وانهيعليكمننقلهخمذاافالجواباللهحيعاذامنعهاللقالدوجدوماأخيهمالعيأخذأنجم

تدفسروهوانناوابغارالوجداليومالمارألابيعكاعنقدخوسمعليهاللهصلى
بمعئبعدوجودحيافرةالتااللقالمنععوانهنالثوجوابرمجفقالحينحديأنسفىهذا

لنضمةوجمااعلىانماقالطذوسلملعالتصلىلنبىاأنيهوتملقاوافانبهااالنعفاعنعان
خثاقهـنأبىفيعسلمانوذللئمارعلىبدلالشرعواالخبارعنالحربموجهالعلىالمشورة

يقتالناساءمنفاذأيبدوصألحهاأنفارقبليتبايعولنالناسااالكاثابتبنزيد
بهافاالفيكالهالمجفونبثمراواصادبمفساوأصااالئرالدماقدأصابالمبتاعقالضهبمقا

بهالمشورضشرلتعكليرسلمكااصلىللهارسولقالوسلملتمكلياصلىلنبىعنداخصوتهمكرت
ىوالفيرانيالجوابواختألفهمخصومتهملكرةيبدوصألحهاحتهطاالثرةفألتبايعوأ

فهوودهأويأماماماالبدليلمقتضاغفاليعدلتلقريماكايقتضىلنذللشواعنممرالننبئا

يهوقأمجتملوهوانهثاوجوابالتليموسلمملىلخياعركعظابهيدفاليىدزمنيلتأو
أويلاأنئالووجوابااراصثمألوالفيأشاروسمالتمكليهلىالنبى

هنيمغومفارمةفيلتبقيةلجدوااعندملحايقتفىااالطألقبيعلىألنأصلماليصهلى
سمقوعاذللشعارعلىوالدليللقربماأنيهولفطلىيوجبولممئمورةوجماخهممكلىيهونأ

برحالقوالخاالمحاقاعنوسلمالمحمهـلعهصلىللهارسوالاقالأنسممططنطلحقاألنصارأبىفيا
لمجأبدحلوحهاقبلاالنرةبرضيع01وابدوصألحنجلثةالزبيحقلةلمحاالحيغاصاج

فطعهاغبرشرطمنوصألحهابدقبلعنأصلهاأفردهابالبيحناميةثمرةطهألفياسجهقامن
افاالفولوالأفىكاذارعاكواليباعمسفلةالتبقيةبمثرطعلوباعهابيعهابمحف

الماعنهواستفناالمفصودقالببسبدومنفعمهألنالقطعاالبشرطوالجلباناطصوالخضرا
فانفىعوأحملتماعلمعندععاوالفسعقوالوزالجوزمفاحموعلىالبلحنمايؤكلا

بدفقدقاالأفركيبسموبعدانقبلاالطألقعلىخصأوالعدسأوالحنطثأوالفولابيع

مجيىبنوروعجيصألحهابدوفبلاالثوةبيعكمثحموحكردوالبيعيغسففيهالحم
يهفاذاعلبهيعمللمدونقأكرمأاوقالفىواليردلبيعايمضىوسيفوشباليلقالسمابئاعين

الوازبناوروىتفوخبالقبضمعنىهذاعلىأبومحدالشمخوتأوليفسخعانأروفالفأل

صألحبداذااوأممامسثةلعقدابنفسيمضىأنهيقتضىهرهوظااأفسنخهفئلهاالنعن
احدةجالقاقفىمهافاقعنتلىنخلةفيالصالحيبدبانوذابيعهافانمبهوذالئرة

لميصهذلكنحيرهندصألحهابدابيعذلكقىوولوألنعهلنصفذلئالبيعفموز
واستغناءوقشفوشبيعوهواالعندانصائهبيعهوالمتنعفيهلمفرطةالمشققاولحقتلتفاوته

فبدوالصألحكايفرلمجمنذاللجنساعسائرأبيعازنوعصألحبداذاالكاذعنىلمشترا
مبكراولميهنمتتابعاطيباكااذاأبوممدوهذاالقاضىقالاالنواعتاكلميبدصألحوان

التكودنتلىذالنومعنىأالنرخنكالباعلىلعاههفيماالذعتؤهنالرهنفيباوغلمراوا
لطيببالمدةلمحاساؤاالفلمنهؤعلشجرمايتقدمامنفاغيرهادةطعنضاوجةلغرةا
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اكأليمنحلمتقدماالمعأخربظيورصالحبيعفأليبهوزلطويلةقاسافىصالمدويتاضعنالطويلة
كالدخههاأللصينىاببدوصألحالشتوىاليباعاصعنىوالشتوىلعنماالمتقدمتأخيرالمتأضمع

والفقديندرحهأثاالحبةااحدةاعجوةلاندرمنذاليرذممبفسيغبدوالصالحالهفاو

انكانتغيراحيتقارجصلهاحتىالحمالحبهفانتلدشنذاللجنسىمنبهايتألحق
االولالحببدواآلخريباعاليبهوؤأنانهالمذهبفالظاهرهنالسنةفىطنازبالشجرقتطم

احتىإالولالينقطعطيبهامتتابعاناذاانهالمبسوطوقىهالكعنالقاسمالعتبيقابئفىواه
يبدلمغرةلعاذالبطناالوالنلقولياهببيعهعاجميعابطيجاالولفألبأساآلخريدرك

اتصلاذاانهلىالعاوجمالقولوكالمنكردةبيعهابهزبدؤصالحهافلمابانوالبخصمألحها
ببدولثرامنجنسواليباعمسئلةركالمقاالبيعحةاراحدقفىإالئرةخكمحم

فارابععن3وكليهاخهيصلىذلثضليلدلعلاسعدبنث3خرخالةانمسال
يسودلعنبحينافىقالنمانهورومحرمخحينوهألزطوقالتزحوقيلوحتىألحهايبدو

وهذايمنعنوجدتلدالصفقفيهحتىبيعهمنعنعغاليرجدفىفقالكالجضعتبرفي
حةلعااعايهاكالكلولتؤمنايبدوصصالحهاحتىالئرةامنعانلمعتىجيقامنليلناودبعداعتباره
لمفاذاطاسبعفهاالطيبفىالماروشاجناس3قتصادمنهابرؤيقعاطالصفةمعلىمقاولتكو
بذاثلميعلمفيهالصالحببدوابعضهامهـفقعلمذاوااباااباننكايتأيرماضعلىلعاهةالثبذيومن

ذلكجميعبيعزئطمنبداصالعخلةذاامسئلةفمهالميبدالعسالحصفضنهيرهاها

منقأخيرخألفالمطرفوارالتبكيمافيلهوسايهوالحوائطمنهاحوألمهبهحازوالحائط
بداصألحهاثمرةهذهانمانقولهعلىوالدلعلئطهابطيبهاغيرقولهياليباعفيابناوالشافىأ

ببهداربينهصاكلولميفصليماحبرلهابهيباعزافجا

ذلثقىوالخألاالطألقصالحهاعلىبدالتىاالثرةبيعذانبذألنمجوزافعلإ
لدلملوالتبقيةابيعهابشرطزالجموأبوحنيفةوقالالثممافىقالبهلعبقعقوابيعهابشرطصبهوزو

عهاأبتاقالاذذالأصللعبقيهابيعهابشرطزفجااالطألقرقعازبععهاعليثهذهأنهانقوإلعلى

ونلشراءدباسنبلهافىلحنطةاتفردالمجوزأتهاالخألفمعشلةهاغداأفبفأهنئكللي

فيصاممادالجزاعلىقشرهونديفردبالبيعمجوزأنلباقالالاللوزواكذاللجوذلسنبلا
المجوزشأالشافىوقالالجوزلباقالاوكذللثنرلماعفجااولمبنفعهاذايدسلسنبلياملثمراط

عنكسلمطديهلتاصلىاللهرسولعرأنبئاعننافعىوماهانقولهعلىلدليلواذلكهن
علىعوطذالمشزالباغاىلعاهاتاوياهنيبمضحتىالسنبلوعنزهوحتىالنخلبعع

بيعهماصازانالقعاسجهةودليلنامنالغايةاظطاجفىبدليلتعلقهفىأبىبمرطريالقاضى
دءحمابيععمائماقبلذانبعمذلفانمبهوزاهسئلةلشعيركالفركاقبلبمعزبعدالفرك

بععهمجوزانههالكعنأبواسصقلقاضىاوىومالدلموازعنابئارمرراهكاوأجيعاذايبس

ينظرإليهوسنبلهحزمايرىكاناذااالبععهالصبهوزانهنافعبناكصوودرسهوفبلأنادرهفي
أنعجوزبيعهعلىوقدأجمعناالحصادعدهافبلالصفقالتىكانعنلميتغيرانهتولعالثووج
ووجهتغيرمبالدرسبعدالحصادوقبلكذلفكذعليحشرهيتأقناالحصادبلفاجزا

مرفعهفىلمعبايعااوىوتساتقديرهصةيمنعرعالىلىاضافتثئمععااليتوفعمعنىدلحعاا2خرا
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ذهأبصناخغماناقعبئاووجمفولأمالتمالريمذالذااصسلفاحئيعهذلكيمنعفلما
لخفاءالمطاوبحزرهبمنأوبعفممنألسنبلهيحغقكاناذاوأهاحزرهعليهايمنالتىالصورة

ذلفبهاوالصكزصيمناظاهرةثمركانتلماواألعنابلنخلافىاظرصحوزنامنمولذلئا

ماكوروعذللععكنبيعمبعددرسهواليوزصسئلةفهالوراستودةبيبنألنثمرتالىا
اضافةمنيؤمنوحزرهلىاليتالةقدصارعلىووجمذالناهبسوطهفىعحالقاضرأبر

فألوأهابالكيلالجزاففىممهقبناوهذاحنطتالىأضافصملوصفاهجمزبيعهكافلماليهالتبن
صوالنظراليهبعفعوالصفقصعروفقبفركبالكيلمعرولمقداالخاجوازذلكفىخل

الثارابيععنىلمليلتشاصلىلتأنرسوالعاللثأنسعنلطويلحميدامالكخ
ااأرأيتوسلمليلتناصلىللهاوصالرسولمخعمرصيخهفقالومافئهىللهايارسوللهفقيلتزهاحتىة

ةيقالتزهىحتىالغرةبيععنتخقولهشلأخيهمالأحدميأخذنجماالنرةائهإذامنع
االمنهمأخوذايكوقأتيحانلولمنظرالحسنواالنوردوالىصألحهبداالراذاازلمحى

ةمعسنمنعلىكفىفكيصبمةرلخظقهذهقيلفانحسحهاويهملمنظرماحمنئذيحسن
االعربلغقلبعضأختاكونأحدهماوجيايئكخلذلكافالجوابعفايسألوهحتىالغرد
ا

حسنهالتظقمستعاوخاللمنتكونأنولثاوالوجمالغتههنليستامناعدوندبعفيافساا
يرفلكوغالوطيسحمااآلنحنايئبومسلمليعالتملىكالمحالمنظرطوجالذاللوثفيا

ةالحسنجنسعنيسئلأالسائلفاحتاجالئرةتحسمنقالحتىفاكأنهالمستعارةاألفاظمن
أعلمتظهرعلىواللهريعنىوحوالشىاحصرحسهازهاءعالن51برفأخبععهاالذصيبيحا

عنهمنسايصفرفذلشطعواالزهاءثميهوناطرةالىمايتغيرلوءالبلحوهوأولؤخضرمالبل

وأحماعلموالتبسراجيعمفيكونفيويهمليحمرتهممايست
ة4الوطاعلىستيفاقبفهاوايريدمنعالثراالتذاتليموسلمأرأيشاالتصلىوقولهفصلا
واتألفيرذلحالوجمنسادغضلىأخذهالمعتادالكلواالدخارأواأللمعتادللرقتياتاالمعروا

اوهوأاالئرهكلدمنألمعتااعلىممايقعمممالمشترمافشراأؤالدرلمنفعقنهيرمقصودةلالثره
ليهالتصلىلقولهلمبتاعامنالثنياخذايباعأذلئدلىكنفبللكرةاللهامنعفانأوتمرابار

دتهأمنعاذاأخيأخذماليبهوزلهالنهذالقتضىمالماخياخذأحدميأفبمالئرةالتامنعاذ31و
علىأندليلهذاوفيصقبيعهاذلكمنعاالزهاهاشقكئروتتكررقبللعااكانتفاللالئرةا

لعهايعوجهفلمفةلقطعالممنعهبمالىشزعاالخمالقافيترطلميشالذىلبيعالىاإنماتوجالمنع
منيمنعاألأالغلبفيهثرويهوضرعلىثالثقاضربلمبيحافىلمتوفعلغررااهذافعلىلمنحا

لمبلغاهذاليبلغوضرباقبفيةيقتضىوجليلصالعبدوافبللكرةالعقدجملكبيعقا
فيهةاالقدعالالفيمنحكنهولعفدصقاواليمنعمعتاداوالتكررلكنميكونالكثرةمن

لجنونلنفداثراطشانعفدوالقايندرفاليمنحووضريئالثيقللمواضععةاالثالشوهدهعيهدة
محدبنعنأبراسقلقاضىوعاواالئرةفىلمألحوابعدبلسنقوالجامخةاعهدةوالجذاالفي
لمبتاعاالينتفعالنهفيهلمألعكررالفائدةوابدقبلالضرةبيغانوقالذابيهيابعنفرقسملقا
عنلخوادفسايرفعوذلكجمهاقصداالنتفاعفانهالحهابدوأهابعدلغرواداالمجردبهافأل

الثارحتىابيععنىنهاوسلمليلتاصلىلنبىاعنعرةصوتلمالماولىقدمنااتالفهآوالذ

نمالئلعنوحدثىة
اء

انسعنحمعدالطويلا

اللهرسولأنعالكا

ئههىوسمعلحهابئهصلىا

تزهىالثارحنيبعععنة
ومااللهيارسوللهفقعل

مخهرحينفقالتزهى

تهاملىانتهرسولوقال

منعأرأياشاذاوسلمعليهة4
ياخذأحدبمفمثمرةاالتط
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بىألكلنماعنئى
لرحناعبدبنمحدوجالا

بنتعرةمهأصارثحكنبئا
للهارسولأنلرحمنعبدا

عنخهىوسلمكليلقاصلى

تمومنالمارحتىبيع

ويحقالمالكدالعاهة
وصالحهايبدأنالمارقبلإ

وحدثنىرلغرابعغمن

الفنادأبعنمالعن
بنزيدبئخارتجةعن

أنهنابتبنؤيدعنثابت

حتىاراليبيعكان

هالدقالالنرياتطلع
عبهفيعندناواألهي

والخربزوالقثاالبطعخ
بدااذابيعهوالجزرأن

ئمصافئحاللصعالحه

هاينبتالمتسزىيمون

جمهلدوغرهينقطعحتى
وقتذلكفيوليس

وفتهأنوذلديؤفت

يماورلناسانهمعرو
ثمزلهفقطعتهةلعاادخلته

الوفتذلكيأتىأنفبل
بهامخةلعاهةادخلتفاذا

نفصاعداالعكقبلغ
الذىموضرعاعنذلد
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لمراوقعلاغرقمننجالمنكايقوللعقتكررهافيهاحةلعاامن5بهالكذلعامقفجعلاتخومناأ
صالعطبهافيقلصالةالىفيهاديسميمالحالةمنانعقلأنهيمعئالموتمنالعدؤنجافألنأ
صلىللهارسوللىحمنأابنشكبعرةأمهزمكنحابنلرحنعبلمابئمحدلرجالألمجامالئنا
ألحهايبدوأفبلالخاربيعمالوقاللعاهةاتخومناالرحتىبيععنكىوسلمتليقاا

حتى3لتدأياالسالميريدعلمهالعاهةتخومنحتىليموسمإتعصلىقوالشالغرر10 بععاه

للهاعنمصلىىيريدلمالنرراصالحهامنبدارفبللابيعانييماولمحالثويانمرذلشؤاايقلأ
الغرورجبمنكانواذاكئراألعوامأفىهاكلالمعكررالعاهاتذلبسهببمثعمنضلعموسلمأ
نهزيدبنثابابنثاستعكقيدبزضارجةعندالىناأبعقمالكازصيربيعصنهأنيهونإ

لفجرامعلثريااطاوعأنماتقدمعلىأعملتذلوامعنىشلثريااتطلعحتىلحثمارهالللبكان
يظهربالحجازرافارألحذليبدووفىياروشهراشهرمايهاآلخرشلنصافىتيهمماا

وتخهلفعاقبلدؤفعهبيعهامجوزذاللوقتفئاألغلبفيالعاهةهناالزهاعفيهاوتجو
بأنتضوالثرهوتارةيفسبماالزهاويزيمفتارةيميزهايباعولبععامنبصابثنعشفمايبدولعباراا

يتعقبعالجوأزالعاهةبأنتمومنوباالؤهاءذايرأنمخديدغالزياتطلعوتارةالعاهةمن
وقمروىصنعهوقتمنالبيعبموقشجوأؤحديعميزفليسثرياالوأماطاوعصالعلىص

فرةابيعاليباحذالئكندكمانهومعنىهذاعليلعهلاليسقالانهلمبسوطاهالدفىعنلقعنبىا
االبعدطاوعهااليبيعنهعنالحديشاذلكمعنىكالوايبدوصألحهالالئرياحتهطاطاوعبنفس

ريرةألمجعنكلطاءووقدالتمأعلماالزهاءاالالزياذلبعدطلوعبععبهنفيمانهوليسي
البلدأهللعاهضكنرفعشاحاصمبالخماطلعذااقالانوسلمليتثاصلىلنبىالتمكنمكنارضى

صغطريقوصنواأروردتحسمسكللىوقدوجدلمارلحديثاومذايالزالخموالتمأعلموا
بمعماذاوالجزوانفيوالخرلقعاوالطيئابيععندنافيمالواألميقالصوأحمأعلملتوا
ذلوقهطؤقتقىوليسلدويفقطحثمرههايثبشحتىىترالشلزثميهونصيصالححاللابد

فاذلوفتذاليأأنثرنمقبللعاطقفقطعتابكالدخلتهورلناسعندامعروفوقمهوذأل

الكاوهذاشابعاعهالذىكذددموضوعاعنعداالثاشفصابجامخققبدغلعاهةدخدتما
كانهرخ7ىلاهنهمايخرججيععليالبيعيشعمليأبشرطائزبداصالحهاذالقثاابيعان

مايأتىصألحهصابدمافيهصيتبعحمناالنلهايهاتبحفباابدقدئمرةاتلدصعألحعانزالنذك
بعضدوهربعفممايأوالقرعلباذنجاناوحملبوامنمحونوعفيالخرحموهذاهنبعده

طذهانمانقولهعلىوالدليلذلكهنالمجوزشئفثطوالشاأبوحنيفةوقالخرهاميقيتميزأوله

لخوخوالتينصالحابمابدبثالمببدصألحهمايباعزأنفجاعلىآخرحاواالأحبسيهنثمرقال

اصليلهماليسيالطيئواالقثاءيريدفىينقطعثمرهصياينبحتىترالمشسميهونوقولهفصل
هثلهصالمنالمعروفكلىاغايشترىغرانهندىذلشووجهواليعميزشنممامجدششيأبعدثابت

هذاعليولاألمترىشافاذاهذافيهامثلغاتههنوماعرفوطيبأرضهونعومتهنبانهقوةفى
قبلبيعهابأصلهالماصمالبيعلوتعلقيقالأنهذاعليواليلزمخروقتهاااهفاهايخرجلهكا

لعثمرالنوسائرالقلافىكامجوزذلكنهايبدوذلكأنلولجازأختباعنباكهابدوصالح

المقصودوانووجه3خربكلجردالحقداألرضولذلدتتبعثابشباقأصلوالثمرلهاالخل
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الغالبصظموفىلاألمسازهاوالمثمرالمقصودمنالقيهتلهسائىهااالنثمرعالمقافئشرامن
حذاعلىمهابععانذلكبياوفرعالكثيرةالفيةلهافلهاافرهبعضاالوانكاافرة
واومانوالتنهاحمينوالياالتيوالقيلوالنتصلكشصرةبطونهمتميزضرأضربنألثة

بطؤلهثالشأليتميزوضربلقرطلقصبواوالقصيلوتتصلبطؤلهتتميزثانوضربوالجوز

بطؤلهمنمالميظهرفأليبهوزأنمايباعوالتتصلبطؤلهفأهاماتتعيزلقرعوالباذغاياكالمقاث

طالقابزفاوتعمبطؤلهأماهاتتصلبهنحتصمنهابطنصوحموصالحهبدوهنهابظهورمظه
دةلعااماجرتهنمماباعانهوذالأصلهلملهخلنكلتهلمبظهروتكونولمعاظهرهنعدوخمالعقديتناا

خلفلمبعااشترطاأخمبدوصسألحاندتبقيتمااليجوزلهولذك4أمعيتبععينعولممنبأخنه
القرطفىالانهااحدانهأشهبعنالموازفياحكاهماروايتانمالمفينيجوزذلففل

فألأحباشزاطهاتختلفكافخخلفتفانخراموضعفييقالالصنتلفكاناذايجوزذلك
انالفاسمبناعنلموازبااوروىنحتلغةاتاتىالبحسنماهذاعندىقالنهالثانيقايةوالروا
صعفقافىاالختألفأشهيقتضىولشأأخرىوالتئبتمدةأنتعبتخلفتهشنتالمحولههعنى

كامتصلةزبيعهاقدحالتىاألولىلىالنهاهستندظاالباحةروايةاظلفضكللىاشئراطكالجوزناا

وكاصألحهدبداهاانفردالىذاابيعاليجوزماهوصغيراريساشاللتفاحواالتينةدرةشتدمنا
طذاشراءاالثانيةالروايةووجماقدظهرمفاهعوالباذنجانالقثاءهرمنميمالبععيجوز

قبلهعامفىثمرتهمععامفىلءثمرضئهعاليجوزشربشراؤهيجزشرافلموجدكاينفصلويوجدلم
والتكونحبيببئاقالمأمونةاظلفةكانتاذامماتجوزالجوازفاايةبرفاذافلنافرلحإ

بمصرإاليهوندأيماللذىالقابرلقرطابناذالفىاوتجوينألستىاأرضاالفىمأهونجة
بناولعلاظلفةلىهونقمأأرفاأنتكونذلكعطفىممايراالمسقىاأرضقىجوازهعدليل
يجوزفانهذائبضذلدافرعوأحملتمأعلميااألندلسبألدبذالرضوصفممااحبيب

كاالصخافذلكأوخسقأوأكثرمنواحدةلنباتالكاليهقانمثهىالجزرهايعلممنيشرطأ
ذالوفصربعدأختافانلبطولحزرواابعددتفديرهجمنوذلئيتميزالنختالقاوالخألا

محدقالالمشترممابقدرذكيردعلىالباعاهالكعنالموازبناكتابالمبسوطفىيصفاعن
والثانيةاألولىالجزرهينظرالطقيمةأنذلدووجهلقصبالةزبمألكلهذلئافىلبقولهسلمقوابنا

افنفيقبضمنهاواحدةكلابانهافىيقبضأالعقدعيوماختلفتالتىوقيمةاستوفيتالني
يبقىحتىبيعهيجوزوهلفرعىترلمئماعلىعلباالفشردهخعاالتىأمابكاقيمتهاعلى
حبيببئكتالمجاوعددجزرهغايباعامالداليجوزذلنلموازالشهبافيافىكتابفيرة

انامانلتلهأايفتضىوحذبعدخلفةنخلفواناكانشلهظافالمبتاعاشتراذاا
المحانقضاءممرتهكالملايشترصاحبمفاليجوزأامليبااندأصلىالكفولووجيفنى

فيلصحجواكالمقاثئجميعهاشتراطافجازمتملةذططونخاحبيبيناوجقولووالشمر
يجزغيرذلغلىكاوماانقضائهلىاشزاؤهصازااألصلويبطللياابانهنهىكنأنماهفما

ششهراولداذاملاسنايئكألبانصمالقيباعالمحدبنلجوزفقااوأمامعنشلةوأحمأعلملةا
سنفبالىمفكثرمنأمنهمايخرجعباااحبالالهالدانافعنبئاوىورأوشهرين
باقاموغيرهاواليمقدرةالمدهفهمعلبطؤلصتملىفىأنتكوقذلشكندعاالواليصحالطويل
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يتصلكانوانلبطونابعددؤهشفيصحيتصلواآلخرمنبطنيتاليزكلفاقكنماللبقاع
زلمواابئاكتابففىيناوأهامسثلةنملاوألبأقلمياهنبافييتقدرأ5فعناوالسصز

لسدركذلكواالخيرفيهمالكمنفصألفقالكاوانلمقاؤءاومصلهتصألنباتهانكانمالكعن
متصلةانتبطؤببطن3خروانكايبحأنزفألصبهوبلىكاينفصلبطنكلذألنومعنى
لىايباعأنفاماهنابالىمانيقدومايباعاظهرومالمبظهرمنصعبععجوازفىالمقاثلةنزبفهو
لمقاالةنجزذلكفىيهولوالدزكبوفالاألصلثمرة

أنتتقدراليصحاهقدرقالابطؤتباعأنصبهوزالخانهلقعاكايطونهماالتتييزوأهافصل
بهفمايقاروموأبينيقربهأمياءانقفالنبالزمنفأليصحاريتقدربتنااصللهيهنواذالم

بالمعقودعليهوالجهللغررابالحرفيدخلهتعجلوبالبردوحوانمتأخربنالماصاوجه3خرعللو
حرتومالجهةالمحكلرذالفىبقلعهارجعلبائعلمجاوطاأرادالمبتاعبقعقاألصلفانمسثلة

اكمانهمنمحصورةدةبذلوالكثرهنأوالشهرتوتجيذلكفيعليعوليسبمفهاوامعاد
واليتوصةدةلعاوالعرالىاأشمجارحافيبقاثهافيلرجوعافانلصألحعبعدبدواتركرقتكا

ذلكمنئمئوالبردولكلالحزيدخلهابافراطؤالتأخيرالتعجعلالمقدرةالىهانبمدقمن
مقدارصروف

ذلكيأأنقبلوقطعتثكرتهلعاهةابمادخلتهورلناسكلنداوقولموذلئحعروفمل
لناسعندالمقاثاهذهبنلمابيعيريدانعهبتااالذىعنذلفهوموضوعكانوقأذاا

ذلكياعتادوممنحسباعرفوءعلىاداطولؤلديمغزاليهاىإذاسالينتأوقاتامعتادة
ذلثعنقصرتوانافناءجميعالوجبوعلمبتاالمبمعيهافقدسلمواتمذالافرةبلغتهافان

بتاعهاامنلىالئمرةاجيعفلمتمنلمذلبعاهةيهونممافاوقتهاعنلمعروابل5نقطعوافرها

شاءاشتعالىانالجواغفىسنذكرهذاهستقصىحممرالثلشفأبلغاذاالمبتاعذلئعكنفيوضع
بععتذاالئمرةجاضحةنشفيهللئيرقالتبعااألملنالويقاأقماأصلناهعلىواللجزمنا

حاصحقيقصربتفأصعالثدهـةالمخسنماعظماأصبغنىوكدحبيبربنااللقلاهعأصل
وهىلىلمقاابثمرةفكيفأجاالمنلثعنايدفىنثزالمخةلجاافتوضعألصعلاصرةلثاعلىلثمنا

إلعتبيهفىالقاسمافقدقالالضلساشأصابنافىفولولوسمناعلىالثمنبهمععالمقصود
ومعلىمصلهويردارلئلثاتبلغمخختىفيأخضرفالتوضعمنهاعابيعلفولوالجبالمحا
بأصيلهالبهتنىاألخضراللجلباناأ

العريةبيعماجاءفي

أرخصضديموسملمتهالتصلىارسولطأنبتبئثابدزممرعنبنللهاعبدعنفعناهالئصكلنحمط
نصاحبأدخصسلمكايمااشصلىرسولأنفولهشبيعهابخرصهالعريقلصاحبا

ومضعباالباحةالمحظورةلجلةابعضصصأنلفقهاءيقتضىوخصقكنداامطلقيبيعهاأنلعريةا

واليجوزمفرداالرخصتكلليحاسمباطألقلهعاواعليمالقعاسمنأصابناأبوحنيفقوصوم
ينظرجأنلصواوابصجعهذاوليساليعدونهحمصبذلكيعمعونكماحتىغيرهالىأخيعدى

اوانموضعلىمقعققصرانشلقهنكاظلثرعافىلجهاعافالذىلحمذالعلةدا
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صماهاعلطالفهماومهنىفيقلتوابالتوبهاحيشوجدلمعلقالحمكانتممتعدمكداموأثلشا
رومحكلنمابمةوالرطببالتهربيعهنعسلمالتمكلجهصليالنبىعنتابشروىبئكريدالىخصفأ
وسلمكليإدتصلىإدتهرسولأبيهـمأعنسالمصكنشهابن51وارريةافىالخرصوجذلفمكلى

زيدكنعبماوأخبرلىسالمقالبالتمرالتمريعواوالتصألحيبدوالثهرجتىالتبيعواظل

ولمبالتمرطبأولعريقباابععذلفىبعدأرخصسلمليمولتاصلىلترسوالثابأوبنا
ضرورهلذلكالمبيموالمعنىالمارمنلمبيعماسهـددوالحمذاالعريةصفصغيرفىيرخص
وذالنالبيعمنهعتىففيهالبيعرردبلنهظواقالمعنىوهذايةلعرالهاأذكناالعثركة

ذلكغامعنىوا5بهاهاشاءويعطيهاغيرممهاويمنعيأأويبععهاانلعريقلهاليهشخرذاالمعرىا
االنفرادالحوائطوأعلالناسنكالعبماحوالالكهضررالفلةزااأحدهماإلحقيققمعنيانفي

منثخلةأعرىويابسعأذارطبهثمرطاكلمنهاوأفطمابوجعمحوائطيمههفىوذبعيالمم
ذلشكللىمعيمتنععريتمأوهعيقيمأنالمعرىالنيتهيذبأحلهفيهالنفراداعليمتنعاطهامح
يةلعرامنلقفظاالبعداممايسقطياألصلجعاهفىوولدالنبسامعحنأطليمنلمعرصوضلي1

أعرىلمعرصاذاااوجهمخروورخ2ماعطدادفياالمنمايمنعالىالمشقةفيؤدكطذالل
المثمقةذلعنفىضليهالزمهوالعملئطهاوحفظهاوصقيهاسواجمعاومراعامناحتاجنخآلن

منثمرةضفظافيموقىكيهونماجميعبعدمنالينتفعلمحازفدرفيهتهافيؤدصدالرمنحمأ
علييخرصانلمعنىافجازالذاكزداهكاذعريتهفيايلزممنيهفيهلىلمعرعاامجتاجولغيرا
ثجبلنياعليماككاةلجذاذكايخرصندالمعراالىيهيؤخرصهاتمراعليويهونلمعرا

بكلعماركةهاياحمممئلالحائطفىبمشاكههلهالفررحقصنيوكلةاكألهلصائطهعليففى
المعرصوفدماللحقهثللهيالحفظالحائطفيبالعملالضررقافالىأهلطويلحقالمعر

وأماعلىآالستضراروأحمكلمذوالتمأكندالجفاليودولمالافىأعلىؤصهفيلمثرفررا
أرادولذلجوزنالمنباحقالمحظورافىفيثا7دذالالرفارلهمالقاءبئاقالبهافقدبالدخول
لماجشىنأنابئامنعاددزنيانرناحمصتبثألفلىنانيرنائالطلىيبداللأنصديظارظق
لفردامنلنوعاهذالةذلالزالهبيحلمعرصفاابدخرللمعرىستضرارانمالذلالئكالتتكو

سثمانجمسقأثرعالحدفىمعنيطذااقعاسهذايمررعندعمنوقدمواألظهرعندصفعسأل
ةذاللىتمراعندالجذاذأملعلينوصهشخرصمنىيعأنغرمكلىمخزصازأنفج
بيعالعريقوسلهاحببذلماخصبنهرمعهايدععهاأنلعريةالصاحبأرخصوفولهفعل

اأنكليضماغرهافقدملكهاودخاتمفىيعطىعليهاوأنرصمخلتىافرهاستهألكاكارلمهلما
بروكعلمعاوضقالمعرمحولراوملروهولبيعامنذافيصعنىبدالمغاخرصهاعمثلشاانيعطى
بدلهاولعينالخعالمدفعتددالهويهونمهالنرافرقوجدحايااحفظمنوصإلعادالعقمعنىمن

البيعمعنىلخرمنوفيعوجهصفتهاعلىنعايئ01بقامحالقرضمأحمناهوحماوهذابعدها
ليلزمقلماالبيعبلفظلمثرعاقىدفىفلمةالىبموأهااليثبشحكممماالبختعارالمتبايعانه

أفاالهمالألميينلمعرمحمعااوالموجبلنالبيعايذكرمباسمفلذللميرفوانلمالرلمجا
ألمسخلزكةواةاالبالىبمههاالزالمعرعاليلزمعافاكذالاالباختيارهلعريةاوجمكنلخرلميلزمما
باسالحوائطذلكلليأرخرصمنلشرعرماذلكمافرفىلنظراغالالمامواينغرمع

بعمنتتى92
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جعهاوحفظهاأوبدوصألحهافرخيغسعقابكلقاينظرفيهمنيقدمأنهامللىولىممنليهماوئسليهه
أنيهوشذللشالزهاألضاأوجبالزملحوائطبابأرلىاوتسايهاهاخرحملوكانلنظرفعيا
بعةارهذاوفىفيألحاوأربالبواالمامخعياالىيوقلملمابيعالمدممولذلكلحوائطابابأرفى

الثاقوالباببيعهاجوأزمنبذلكوهايمعلقالعريةهعنىتغسيرفىاألولالبابأبراب
لرابحاوالبابافارذلفيصنحافيتبيينلثلثاوالباساذلكمجوزلههنتبعينفى
لخرةالفيحنرمايصهذاتبيايقدفي

لعريةاتفسيرهعنىجاالولفىلباا

هلطملىجلمننالتأخلةلىجلغرجمهباانابومحدهوعندناالقاضىالعريقفقالفاهاهعنى
أنكندالعرظمعقالقاممبناحبيبوأمابئوامذهباشهبيرحلىالذمحذكرهوهذا

بدؤصالحهاوهووفتوفتالىالمعرهـيمايلزههاملىطووهوأوجمصوصعلىفرةيعطيعا
يومهنالموهوسلهذلئعلزمااغايقعضىهذااليقهضىالهبتكلندطألقوابهااالنعفاعيمن

الزةلمعرصوزكاةالييقالعرهزاماكقالعنولتايةالهبقوالعرذلبينفىالهبقففرفي
أشهبزوظلألسثىاربمفيعاللشبينههافرالقاسمابنظلالموطوبلهعلىالموهوبه

انبينهمالخانهمحدوظلذلدمئلويكمهالمحارهويعريهأالهبقاالمعرىكاعلىلعريةا

بذلئعسقيادأراطوألصكعماوأرفعموفثوفيخالفايرلمممابهدأرالمعرصولعلاعلىلسقىا
بدوصألحزذلفيلفالجمجوسقعهاجارقكللىااللةزةبذلكاألصولفيكونألجللمعرىايدزم
انظروقألممنوالمعرعواوأهبوألهبتكلىالعريةقفىواربمالستىحبيببئوقاالافرة

بيدعليعوانعظككهعليذللشويقومهيستىرالهبشانكانعابعدالمعرلعريقواالىا
يرالعريحمالقادمروايقافيفعلىعليهظكمنهاكلويأهاعليقوملموهوبطأواالمعر
الهبةحم

الضللعريغمنلعانثاللغغفقالماحباجهقامنوأطلفقهجيفالعريشنامعنىوهذافصل

لئعميخوظااللمحتاجصبلثمرقكاههاوأنمياالعرالفعلوانقلالمساوهقكندبيعاتعرصكلتىا
افهمعيتفرابالهبةتعرصعنثمرالقلةهنالكلهضاخوهنهأصلااوقدقيلأبومحد
ألهلااللماتعطىئرتهبنخلامنذلاليقالوانللقألشملعريقاالوجهينايقلذلفعلىعر

وهااعريةالعراياواحديبالحديشانغىأدوعبيدفيوقالالرفوالصدفةمعنىالحاجقكلى

اللغةالفاضىابومحااللالهلوقالاعامهاثمرصبهعولنوإالعراععتاجااصاحهاالنخايعر

تعالىفولههنوفهمعربرموتلتسىأتيتهاذاأعروالرجليعروتفولمالعريأخوذقس
تعالىفولههنافرةنملعاالنسانصخليمعنامماخوذمناوقعللمعتراالقاوأطعموا

افزمنعاذانبشذألنيبوؤاالعراءفىكامسئلةلىإالخاالموفعميعتىفنبذنامبالعرا
حبيبفبلفياقالهلبطيخواموالموزالقتاوفيواليدخرويدخرأومماالسبسمماييببهىنتكا

الهبةمنذلزعالبعفحهوالحائطجيعأوأعواوبعدملعاماالزهاوقبلوبعدهاالبار
بئاظلالمعرىعصححيازتهبثاذاتكووفرعرلغرياالجهالةلهفألتبوالصدفة
احدمليقبفهإظشالئاوافهاثمرةتطلعانأحدهمافيأميلمجماعمالشقكوحبيبكن
كجودأذلئعكونمحدانفيحمعامحالماشهىالعرىفهافالضنلمعرىموشاقلاألمرق

اا
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ظهورحبيباوايتافيوجيرافرهبلمتؤحوذاواننمياكوالالرفبلالبارأوتسليمفيبألمي
مواظهرتلنيأعطاهافدالعينافاالنزتهحهازحينتذطفانفيهافرةاولهلىعلهبا

اباالباتظهراغالالنرةاأشهبالتوجمفولواالبالوفعلهاليصهفبفطلاتظهرفذلمثل
ورءيخرخولهأبرشوظهرتكاإذفاازفألنجوزحياطلشبهشااهنفيهكاالثرةفلئناقبل

بهمنفرإدهولياتسلييمنبلوضعنكانتذلكيرمنكاسايمهاتيمنالزماالالنهليهاحياا
واقكقامنغزلماوهبلهحيازةليهتسليماكاذلكممنظخابعسلحتىذللحيازةيهن

يقفىغرفحرالعرتكوويصحأفرعالعبدخدممنلمسقفبلظهورهاذللشقبل

ثمرحائطهجلىوسمنيعريمخستأمئلطرغرمعينامنقماراويصحأخيعريينمع
أبوحنيفقانيقالالمعرىيهامننريمئيقالعراذاثبشذلشفانعجوزلماحبطذامسثذ
هبععوأنجاسرهمالوااحندهمعناعهايبتاأااعندهاالطألقعلىالثرهيقهبقالعرامعنى
النمبيحفأليخبوؤذلكالحفيفةواماعلىواالنساعالمجازسبيليعاعلىغاسميتغيرهاويعطيه

بنبدحديئزمانقولهعلىوالدليلاؤوذلئخيراألدضوجباقرعلىلقلاصؤسلىطبمليإ
يةلعرابيعبعدذلفيوأرخصطبباقرالىبيععنخهىبآسكلليموسمالتمصلىرسوالثابشا

لعطيقفدلالناأرخعيفىغالعطعقاالعريقهىافيلفا5غيريرخهفىباقرأوبالرطبولم
صلىفالنبىفيمويعطيمطوضهغرايرجعذلفكنفييبدولهثمرجلئكرنخلهيهبكانلرجلا

والجوابمنافعهوهؤممليكالعطيقهنلعارالهثئهىذلقاراوالعربةقىوسلمأدخصفما
الغةافصرهاجاعتاهلذلدوعليالموهوبغراالقاغاهىلعريةانهذاغيرصيهلإن

لكذفيواوأنشد

الجواغالسمنايئفيعرأياولكنرجمعةوالبسنهاءليست
والالمسانيتوقولهىعايهاسنيهليسشبسنهاءأهـكاليعاملنخلويقوالنيمدعنفسمبلبود

لسنيغايافيعرامولكنظللهانمحوالرةعبلدجالبنالزجعباواعديهاليمسشيبنىيريدرجبية
غرثالمحمةوجلوهبهاحهنئتللرلوفلماشهذاكبالناسيريداذانزلشالجواالجوا

ئقاليفواالعرأرلعااعارقوهىاهنماعارميعيرهيقالالعارةاالالعارمبسبيلاينلعروليسشا
االعطاءلماصازأنمنلعريةلوكانشاوهوانتاوجوابلعربةاموهىعرااجمعريهأعرامن

يباحوجصاوجمكلىعنينىالذصيصحفوالمعطىغايباثاواماليباعالعطاشابيععنينهى
ستئنىالرطببالترنماليحعنىليرسلمدتصلىلنبىالشوهوأنثاوجوأبضوجه3على

المجازكقولهيلسمعاعلىمماصمامااقافااألولبعضاسنثنىانمالظاهرانهااالئرةمنمبيع
اومتامنبيعالمافيهناكاغاسمافالجواوأيماخهمثمناقليالبعهداللهويشترالذتعالمحا
زاحقيتتوالمجابيعايمممامجردغافيهوفقوافيسعاليسكرلشفانهماذكللىذوليس

والثاقاستيفائهقبلبيعهأحدهماوجهيغيفسدبيعصنالطعاماجهقالمعنىودليلنامن
القالةافىلمعرواوجلىاستيفائبقبلبيعفدأرخهفىننبشوتقررائملجنسابتمانللجهلا

وبسلمعروفاوجعلىمايبهوزمنكلوةصبهبأللبالوكذاللجهلوالتوبيتوالثمركة
القاضىأبرقاالبعصمروطبأرلعريممجوزابيعذاثبشذلفاامسثآللعريةااليبيعرا

التمرعنديعطيالتالضاخسقاوسفادقتكوناوالتاأننزهااحدهامحمد

لة
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يزيدبئواللاالئيهاعفهوفولجهورالفقهاتراطهاشصنفهافاماحكميعنوالرالعأالجداد
وسلممديبتاصعلىالنيماسوكطكلنذلثعليوالدليلمألحهابدفبلبيعهايجوزحبيىأب
فادخسقأوسقتكووهوأنالئافالهفرطوأمايبدوصهالحهاحتىالماربيععنىانه

شاءالتمتعالىانذكرمبعدحذافسيأ
البيعصضذافيئهرطالجدادفهوعندنالمجنوصهاعنلموهوأثاثراوأمافل

واليجوزانغرأالخرصلهيعجلأمجبمليهلشافىاويلنرأالعوضتعجمليلهوالصبوز

ينظرثمفيقلراالنرهمنالمعرأةبقليالمافئينظرأعندنالخرضاووجبظيعقاليفترقاحتى
العهراليابسأووداءتصنحودتهالتمرفيأعألنوعذلئمالعاسنرجمنلتلدالمكياتمنا

انهالمحبعولنالثقىالمسثلحنهفيبميالشافىللنناوظفبقالمعرعااللجدادفيكو
واللهفرافبليجبتعجيدفىلثسااوعنواليجوزتعجيلهدلجداالتمرانألالخيرايجبكلنى

اللالموهوبنمزالقذاغلىفعلعريقؤااصماانلثاالفصللتفرقاكلنيجوزدأخير

يمجوزبالمعرصوعندالنممافىجوأزبيعهايختعالناالوالفصلللبيحاسمالعريةالنسافىا
أنسنتهنكعنبخروردالشرعمعنىاعلىااألولالفصلعلىوالدليلأحدفىمن

الخرصتعجللعقداوادبعدصقاظذافرعكككةالجداالىتمرامنهبالخرصيعأجل
فجازذلئحلىالععجيلالفسادبشرطمنلعقدفدسمحبيبووجمذالخابئظاالذلكلجرله

بلههـالعقدءلسماتعجعلالخيارملةالطوعكنقدالثفى
قوالملمناتمافلعناااعلىقعواسميفالعراوهواذلئاالفعلصقعلدليلوأفعل

فألليهأمالساؤالعرايانكلكانضقالجبيرسعيدفيعنالفاصىيحوفىللغقذلكا

لشاعروظاللتمراهنثماؤابماديعوهالهمأينتظروهافرخصايستطيعو
الجواغالسنينفيعواياولكنرجبعةوالهاءبسليست

ذلكوممايدلملياحينئذثمرنفسمببيواليمدحعأوظشالجويهبئكركافيبمدعففسمبان
قالانأحدحاأدلةهذالليعهابخرصهافنىأنلعريةلصاحباثابشولكنأرخصقوازبدبئ
انهوالثانىبخرصهايبععهالبيعانلصاحبايقاألرخصريقاليجوزألصاحباأرخص
قوالثالشانواليخرصبلهالعيبالشالعيعالخرصبلميردانهلىبخرمهاوهذايدلتى

احبولشمرةفيقالحاحبااألفعالواألعياتعليغاتنظلقاللفظقالعريقوحنهلعاحبا

لقائمالهيقالأفيهاالسعيلغابرمحكلوفوالقعاماواليقالصاحبالثرهاوصاحباألرضىا

لعريةصاحبابأنهانصرويبيعهاوهذايقعضىلعريقأنلصاحباقاالرخصانبعووجعرا
لبععلعريتكيرااانلئحليفدللبيحفبيا

ذلكيجوزلهمنبيانفيلئاقاالباب

نثمايجونبمثليةلعرماشراأوهبقأوهيراشلهببيعالحائمليهئمرهعارشامنالنكلصحلة
منذلكولمافىالمعرىكيدحقالمعرمحوخروجهبدخولالمثركةمفرةمنلمايدحقهإلعرى

ذلبهرىفىالمعرصويجرىالمعرىكايقملهاعلىلمؤنةواالعملالمشزفيقملالمعروف

زجواثنكهمفىاوهبقاوهيرابإتيةلعرليثاارتماومنسئلوأحمبتمأعلمقوالىبما
مهزالتبايعواليهذاتبللورالذللوجهينلمعرىاحمالحائطغرةلهممنهاغرابخربيعها
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خسةفمادونهانمراينرالقلوشوعلىرةاتباعيبهوزألشمآفىاوظليرهاتدمناغعلىفها
سهالةفيماسومبممهرمانفولهعلىوالدليلالناسلجيعبيعهاصبوزوالناجيعمنأومعق
وخهفىوبالتمرالتهربيععننهىهمملمعلياللهالتمصلىرسولحتهقأأتبئسهلعن

العرايابغيرليعذددهنعمننىستانماالدديلوحأهدهاوطبااهافعأنجرصاختبأعالعرية
ألنلدراجموؤمثنأزفىلتمماجرأزموابالعرأيانجتصانصنععلىوهذالجتلهموالدرالدنانيرا

ةمدفاؤمنصأحدفتبطلوهاعركالبيعاذاعراياعندهعامنيهونماص
نلدالىخعفاهلمنواسمثنىالمنعووجه2خروحوأهمالمنعصتمنواستنناءالرالفصيعل

ودنيلنامنلمنعاحمكلالبافوبيالبنالحمهذاختصاصفوجبالقلباسااروهملعريةا
جمدوداكقاذاذلكاصللمثركةضرراااللدفعمجزبالتهرفلملعمرابيعمذاأنلقياساجهة

الكيلانمايستندالىالخرصالنبلظرصمنهبالكيلأكناثللمعرفقبااوهوأثانودليلي
مسئلةوأصصأولىزضصاألصبهوفباامجدوشكانذااليبهوزذلبالكيلوقدقبشوتقررانها

الفاسمبئالبفرصهاغرامنهفزكابيعألهمجوزفهلشجرةمأصلغيرحائطقىرلهومن
المئركأفألدنررانالقاممنقاالدلوجيعلىواختدفوافيذددبائزالماجشونفيوا

وهوفولعالكفذلحثزلعملامؤنةطفيوانلمعرووجماكوانشيأيعرهزألبجو
فيجوزهذاوعلىيهةلمثضررااللدفعاكيالبخرصعهائمرةواليكبوزشرالماجشوابنامال
يئسنرىثمرنهألهفهلئطهبيعومنأعرسشلةبالقياسوليسالقفعفلموضعاهذا

خعلشفئرإئبعضلئاوفىذلئلهبسلماجنممونابئاجهلزونالذلدالفاسبناظلبخرصه
نخلرجالكلرةئطفىعضشنركوجاولوأعرىمموجلماابئومنععاسملقاابئاعريتمفجوز

فهرورقالمئركةألقجشونالمابئفألصبهورعندايشترصعنرشهواحدنهمافأراهنه
جاعةعرمرجللمؤنفولوأيقاكفارظلللىسملقاافيالشوجوزهبذلعالظروجابالدخول

يخصهيوزأنؤتنهمنممويقفظبذلويتمألنمقديستضرعربعضهمهنيشنرىأجازله
وخنيررظشدالال

فاولفيممنعايصهؤبيالشفىلتاسالباا

والثانيقيبوزالئممافىبمظلووالعنبلااليجوزاالفيانهاحداهماوايتانرفيمالكعن
أوهولموأزافي51واووالفستقيتونوالىلنبنبراوالوزالماركالجوزبسويدضمنهالصفي
يخنعانينالنهرتهاتينااالولىوايةووجمالىمالكعنممانفابنروايقامنالمبسوطفي
بسهذاممالالئانيقانيةواالروجوفيماظرصمماشإفاليبسلالرطاسوفبلكاحالإأل

ىكيلبميفففدقاالثمهباؤاواالىهذعلييتونالىوأماكثرالعريةحمويدضفئبفي
يدخروالبببسنهيدخرعليهاألطلةعلىيوضعلكلندمأنذومعقيشفيعبخرصهيدخرجازذو

جمنانالعنباذالئنالقطافبعداعلهيمنأنلىبيعماومموخاجللوجغيرذالعلي
ظأقطيتهفاوتالتينولعابعدالقطافبيبإالبالنزبازميكينألألنبيبمبعدالفطافقى
ذلكفينههاليهونشرطودضصمنيدفعأفلطبيسهفيميرأهيمنأولألنهلدذفي

بتياعيجوزايجباظليبساتراطشسااليتتمرفعليبساونظمنباالئرفانمسئلة
لوففجوؤنشيرموذلئألياخيعطيصنترطاميثقاماألمجهغرااثصرطذاانهيتعر

ذمولوجدالىوالبخرصهقدامعريهليسنالبجوؤالعرمحأكالفواامناللجبسفاصبغ

ع
ل

لو



عنععالدحدثنى

أبعنالحصينداودبئ

لمجاحدبااهولىسفيان
رسولبرقأنرعنأب
وسلمعليهاللهصلىالله

العرايايفيأرخص

خسةدونفمابكغرصها
أوسقخسةفيأوسأو

خسةتالدهداودييمك
وسقخستأونودأوسقأ

هي

أولعايبدويباعوالتماعلمأذلدومعنىوانكنشاتقيهلمأرمخطأيةعرفيصبدياجيزذلكأ
لجووقتمنليهابدخولهطيبمألندستضرملندتلعمايؤدبهجنسمنبخرصهألحه
هسئلوأحماعلملتالمدةتلداعالفىلمعرىاعنكذليقملطيبههللمحتىاصألحه

لتمكليهاصليللهارسولأىولمارلمحأجلياوالبانرطبنقداواليباعدالجدالىلهمرابايبالحنيا
لميجزبرنيالعريةنشافانكاكهابغمرتباعواليجوزأيابخرصهاتمرالعراابيعفيرخصاوسلم
ذلكينحممنانغيروالفيطلحااذلكفىواليعاينذلكأفضلوالأدوالجموهوالنياصحاترطيشأ

الجداديعطعهلىذمععاالمعرمحفىلعمعاضمنويهومإئزافعألراانلمبسوطانئبعينائطفى
العقدويفسخاليجوزاقايممأنهبئامذهبوالظاهرمنحيششاءمن

كزالالذكيغهالوجلعريقكليامنبيعهارمايجوزهقدبيانفىبحلراالبابا
فياعولىسفعاعنأبالحصينداودبئنمالجمصعالىشامااننبينمبعدهذاحن

ونهافمادالعرأيابخربيعارخهفىوسلملياطالتمملىرسولأنيرةرثنألمجاحمدأ
ارخمقولهالشخسقأوسقأودونخسقاوسقداودقاليئسكخسقاوسقوفىخسقأوسظ

وارخصيريدبهيخمعمألنالمبيعغرهاالقلالعراياهىأبخرحمايقعضىالغرايابيعفي
أنمجتملوكارمهمكئيرفىوهذامقامهاليلمضافاوأقاملمضاائمرالعرايالحذبيحفئ

لماالبيعولوكانشصفةالتعلقالعراياهنحقيقةهىلتىالقلابيغاوالئمرعرايلالبيضهممىي
هـقالوالمعهودكايجوزألوريرمذغالىهافىجعبخرفولهلهاءفياألالقولياصه
لعجوهابيعفيارخمقيجوزاشيقالوفقالمعبيعبنقلمزانشالمابخرصهابنةلماابيعمنمنع

المبيعصفةالعجوهكانتبخرصهالما
ضكلىالحمهذاهسلمليلتاصلىلنيفصراخسقأوسقخسقاوسأوفيفمادونوقولهفصل
الىكاةحمويجوزأنيموننصاجخسفاوسفازادكليالعمركاقصرالركالمقدارمنهذا

المواساهناتفعألخسقأوسقفيمادونالىبمبركاالهوالبأربابفيهالرفقيخعص
لعادبرشاالقدرالذىهذاألنالقدرللرفقبهذاالحمهذااخعصمسئلعنالدفياذعكالبا

ققواليبلغمباالعراءاالمنالمبهالشاذالنادرالذعتتكررعليماالبزيدكادأنوالباعرائه
هسئلةحوائطهبعضمهنباالعرالضررايالللحقملبالهتمئصغلىلىاةرلكثالحوائطاله

طريقمنالحديثهذايروماوبيمادظستأوسقبيزالمقدارفىالحصيغبنوشدايلى

تحديدذلكمالفىالصمعيعنابوأخرجهأاءلفقاعايجيعوقدغولهيحدغيمغ
وصوصكلنهخسقأوسقمنأفلصبهوزاالفيذلالمحدافيعرولفرجعنمأواىرويتايار

الحمهذاانالخسقأوسقفىهنعاياهوجهعازادعليهادوأوسقخسفىتميهواالمصريون
هنمدونبكالتيقنلقصيصيثبشاأنفوجبلخرةابيعبنقولمزااعنلهىافيلعاماباللفظخص

عاملفظبهألنحصيصأيقعفهافللخستشكموكوامعخسقونمنملذىتيقنياهالمبتيقن
ايةفييكونفمبأغههالمحدءوتمينرممنلتبيينافانيقانالحدودوضعتالروايةووجثابت

هشتركلفظخسقأوسقومادونالقديدبهاوااللميقعفبهااشتراكالالتىويععلبااللفاظالبعا
بثقدارممغختمةوماالمجوصماهاخسقأعلبهوزبحدامجوزأنيهوبمقدارهافألالنحمص

خسقفاالجذهامنأقلنتفبةعرآخرصتفاذفرعحدانشأولطبأنتتهوتاف
لصاحبلفععلامالداعنحبيببئيقصدفةورالمدنيشنافنأأوسقخسةحممرمنأوجدفيها



يالعرااغثيباعالعالوا

لريقرىامنهابنر

رؤسفىذلوينرص

نماوامميلىوليسشلهالقل

لةتربلقىافيمألنهرخمصا
والمثركواالقالةالتولعة

منغبرهممنزلةووكان

أحدأحداكماأثصركلبعوا
والحتىيستوفيطعامفي

أحداهوالهنهأقاله

يفبضمالمبتاعحني

الثهاربيحفيالجائحة
الرعوالى

مالكعنيكيىحدثى
عيدفيمحدصاللىاأعن

بنتعرةعنأمهلرحمنا

دمعهاإنهالرحمنعبد

نمرطلطبتاثرجلتقوال
علىابتهرسولزمانفي

قمامفعالجهوسلمكليها
النقصانلهينتبفيحتى

يضعأالحاظفسألر
أنثالطلفيفيلأياله

ىمرلمئعهابشامففاليفعل
اللهصلىابتهرسولالى

ذلدقدكرتوسلمعليه
صلىاللهرسولففالله

الأنالىوسلمعليهالله
بذلدفهممعخبرايفعل
رسوليفأقالحائطرب
وسلمالتممليهصلىالله
عولهلتليارسوالففا
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أنفبلمفردآولوخلطهتهلهاذاوهذااظرصلهعليمفمنكاخرصأفلولووجعدمنهالعرية
منيانجرصهالعرااممأللباعمالواقالصوالنفصانعليزيادةولمتكمنمافمنلوفاهيهيله

العولعةزلةبالنماؤلفعهارخصوانمامميلىوليسهظهالقلؤسفينحرصلحريقرمحذلوا

والحيسهوفيهمطعافيأحدأحداأشركماالبيومنقنهيرهدترولوكلنوالشركةواالظلة

االتبقيةشرطعلىالعريقألتباعانكاقالوهذاشلالمبتاعيقبفعأحداحى5منموالوالاقاله
أوإليبهوزأنتباثبفبرجنسهامنلرهذرطبايتدققدميواليحبوؤأنتكيبسرابخرصهاتمرااال
النرةالجامختثبشخاالمابدليلليسشبقبضلينهاالنرلثخليقالجدالاالبعداوالبغيرهلطعاما

لقبضاسقبهافلىكاشقلباغامجبمكليوشمرهاصلفيوهىالمبتاعالىعنهالباثعابعدتخلي
لعروضايرذلمنوغهبوارصفيبالذيباعصبهونأولمبيعخاضمانشهنل

يديرممعلةوليسشلهلنخلارؤسفييمرمحذلكاقرمنبيعهابخرصهاصبهوزووقولهفصل

اوانوجيالذمحيباعالنخلمشفرؤسفهامداليرلتعذرالكعلاللحاجةذلئعيهوزفمهاا
المعروفلمافيصنوالنوليقنجموزيخالهثركوااالقالةفيارخصلدكافيعكرخصاوانماعليه

ستيفائهافبللطعامابيحلعقودمنامنيرطاغفىمااليبهوز

لحواكورطالغببحفيالجامخة

بتالحانمممعهاتقوللرحمنبنثبداعرةأمهعنحمنلىكلبدعدبصاللرابىألكماص
فسأللنفصااثبيلهفيحتىقامفعالجهوسلمالتسلهالتمصلىزماخرسولفيائطثمررجل
عليهللهاصلىلتارسوللىمحاترلمشافذهبشامأليفعلأافيقيأوأنلهيضعأئطلحارسا
الحاثطربخيرافممعبذدأليفعليدمموسلمتأدأاتمارسواللتصعلىنقافيذدفذكرلظهوسلم

فيحتىكامفعالجهفولهشففاليارسواللتمطولهوسلمليالمامصلىالرالىقىف

ايريدأنسكانلوبهشتراهاالذافنفجتصكلننقصانلهحتىتبينيريدأنمجغلالنفصانلهنبين
االثرةاأميمنيتبيلهأنأحدهماوجهينأيضاسحفلعاقدقدرفمموذلكنقصانثمرلهيتببمحتى

لنقصانيتبيزااليافدرفيهاكاتقصيرهاعابتياعهامناماكانشمليحينبفائهاعليمع
الجائحةعلىدصعألالىيدلالبابهذافيالحديثثمالمالمظذااناالديالببائحطرأش

فلذالنكرلنفممانابابوالجانحقمنفالظاهرانمكلطهلنقصااتبينالجآلعلىأوردنهوذال

لضعهاالأنلىتأمنعلى

ذلكسألهانأحدهماوجهينالبهقلاوعنهيضعأوسألهالحائلىربفأقوقولهفصل
بهففلالبأسلمتاجرهاعندابعفبعفعهملناسايسعوضحأدةالعابهعاجرتليهالرغبقاوجعلى
معروفاالرفاقاناباحتوجهمنهأحسنلمرهقاانهنمأيعناووهالدالموازعنفي51وار

السوالمافيحنهرهاسقساووجوالدابةالثوبوالفقيركاستعارهفكاخمباحاللغنى
ليداوسلمليالتمصلىفبىاقالاجقوفدليادنياالظحكوغرضفىلملوقواالمنهانضوعواظ

أويقوالنقافأصبغاالضاصععكوضعشكاقاللهاوكذلدلسفلىليماارمنلعدياخا
يضعأغاسفلهايكوأنلناوامسثةهنهممنوعهذافانيباواالوجدشممنىوضعت

مجبأليفعللرغبقوحوالفلشأاوجهعلىلحقاستدعاعاجهعلىتثبشلهلتىاعنبقدرالجاث



هيك

هاييممنيممقطأنأوطلمعووفاوجهعلىعنهلتخفيفاسألهونجهازكنوعاعلىأنيهون
الجائحةمنطهسقااعليه

بالنبىصاتتمئمضاخهامجتملكليموسلمالتعلىالتالمحرسولىالمشزأهافذهبتوتولهفصل
يكخملولغرهااضلميشتداجابرحايئحسبمانخلعلىالوضيعةمنمضاحينليموسلمالتعلى
البنهاوعاينيمالمايجبعألماالستفتاءواالستوجهضلىوسلمليهالتمصلىالترسولأداكها

اقفكلليه

يكينهوتدبرلمالذامثلانكارلحالفلىخيراألينكعلأتألىوسلمكليهاصلىوقولهفصل
الفينثمأنرلحااشافيهوااردشوالىا6للشترلحمالعايقتضىذفيوليسأوحلف
تفررمنوانالجائحةبوضععلضهعايحمالحمقولممامايوجبيتقررمنبعدحمذافانكايخرا

ننسهفىبتثاخبرالاليأنلىلععلعمفتألحماقولهماماالجمصجب
الأنعلىالحلفهنأتاهعافألعافىلهوسلمليهباصلىنبىاللمابلغمفوللبائعاوقولفصل
لمسارعةواوسلمضايهللهاصلىلنبىاادميلىوارجوعلتوبةوااالقألعفىلمشيأيباالمبتاعمنيصح
الوضيعةأدركاالهـلهتمىلهةفىلعتبيةافيهالكقالأواقالهعنهوضحمذهبعبأمنمالبيلهالى

كانواولذلكزاهيهواجتنابهأواهيامتئالادساعافالتمنوارضىوكذكأواالقالةمالكعنوحدنتىه
بلغهانهمالثصأجمعانالتمنههمرفىنبعمونصعرتهلصمبةاللهمواخعارخيرأمقأصرجالناسعبدعربنأنبلنهأنه

قضىقولهشعندنااألهيذدوعلىقالمالدالجاغةبوضععبدالعزفيفضىعرفيانالجائحةبوضعالعزفيفضى
واللغةالشرحقعرلههذاأناالوينقعهاالنسانمامجعحلكلاسمالجامخةالجائحةنبوذلكوعلىمالكقلل5

هإلثذافولوافنمنقدرهالمبتاعرعنوضعوهوالذىرةالمنمفسادفهمأطلقفاذانمدنااألهي
الليثقالبطوترلمئساذلمنابوحنيفقجععوقالحصرفأفرهأذهبضنلشاصحهكانشاطاذا

رسولبرانصااعنبيراكحديأبىمنأخرجصسلمهامانقولهعلىوالدليلالجيدوالشافيفى
أخيهماليأخذأحدمأخيعمالممنفأليأخذامخبتهصافأهممراباعمنقالوسلممالشتاملىلتا

يرجفجازأنأصلهاتسعكماعنأنمخقفبلبتهاأصارةثطذهانلقياسجهقامنودلعلناالمسلم

ليهاةاردالضالىالبائعاذانبذلفاخدعامسئلىأذلبعطشكاناذاأصلهالباخبهاعلى
لكبيرالختمعرافىمالكممطقالهلمشتراالجاثحقكنذلووضعلهلىممنبالمعاركةالمبتاعيرضلمان
ووجهالموازفيامالفىكتابقالهالجائحةلمينفعمذلووصالجائحقالبائعبرامقعناشرطو

العقدويصحنقلىفىاليؤفىعرفلهكااذامحلهعنالفماننقلتراطاشمنذلماذكرناه
المعلفاتعنيهوماتبيدينفىاالوللباباأبوابثالثةالجوافحفىفااذافبذلكدؤول
منيرنهاضدارفىلثالثلبالمجاواالجانحةفيههانوضعينتبيفىلثاوالباساحائحه

عائحةلكذ



لمهمه

نيبسصنع2دمنكالشصروأمامابردأجمسرامجزأوأوفسادبردأوعطشأوعفنمنالممماء
فأليهونفعهممنمبمأللوعلملسارفياابملهفياصاالفاسمفيالموازعنافيايةمواجمبائحقوج

يقمنونرواووجؤلمنفلهايعلخرقومفاحفظفىسفوطحينثذلمبتااالحةذلحيهد

ليهابسلممألللالنىلمشتراعنحأنحقتوضعخفاتلفتأصوجهفعلىلباثعافمانناعن
عليهفليسلتسلجمانايقايمنعلىلبائاليماقدسالهالمبتاعيدافيالترةالتانيقاالةمالرياو

وكلنضجهاقناهىاالستىلههقالسققاجهقاألصلممقاالمافيهاليهآلفماحفظهاله
اذ1مسملةأحدلاليقولهوذلكلمليحفظهالعطهثىواقلساباخيضمنهاولوصألحها

الجائحضنفأما4لماغيرافبللماموجائحقعناقبلمنصيهلحةبينضرلجائحضكليالشفانثبق
شربنتكثيرهذلكقليلاضقيوضحاففلمقالممالئفىلعطشاقبلمننتنفالمااقبل

أنفوجبالسقىتمامهاشهرطذممنفعقمنووجمذللشأالقاسمبناقاللكاذ5مطرأينهير
أنسائرالجوانحبايئلينهاووالفرتراةالمكاالرضكنفعةالمشترعفليلهاوكثيرهاعنيوضع

السألمةعلىرهافالمئممتركلداخليسمناالثرةتنفكيسيرهاوهفهاالثرضنالثنفكسمائىالجوانح

العفنالمطرفهونوثمنبهثرفالجائحةواماكلواألسألمهامنيسيرالعفنعلىيدخليلممنها

فليلهوند5كئيرلعفنيصحسائراكممحمحف
لجانحةافيهمألدوفعئبيينفىلثاالباا

بهايفئرنمعنىوالئااالئرةأحدماجنسنمعنييالىيرجعفانهالجائحةوضعفيبهايعتبرأما
ينفربملىناكوذلكاجتمالىوأصلهفيبقائهالىيحتاجفهوكابيحالثرةفأماجنس
لتفاحاكائرةندبدوصألحهشترعاالعنباذاالنخلكاثرةالنتهامصالحهاوطيبهاأخدهما

ونفعارتهبتهلبقاسطوليهاتاجبكلثاقواوالجلبانلفولوالياسمينوابىدلبطيههلترواوا

لسلجمواالحزرالمفيبقمنواألصوللقصعلوالبقولطيهاوشتريبعدانتهالعنباكرقا3
حقفعهالجائوفعفيمندناصألحفألخألاكامأصلفىبقائلىاهامجتاجفأمالثوميالبصليا

قألخألوالىرليابسلتمراكامنفارتهواللمقاصألحقامأصلهفيبقائهلىاماالمجعاجوأما

تثناةفعقصمأعلىفيلهليسالنهلمبعاعااعنلباعابتشلىتساجمفايهلتحاصكفيهاليوضحأنه
أصلىفيبقائهالىمامجتاجوأمااألصلقالموضموعةفيالصيمترلةذلكصافصايستنظراستعفال

واألصولوالمقولوالقصبوالفرطوكالفمعلصألحهكااهنببشالترعبعدتمامنضارتهلحفظ
مناننبةولافىالفاصمفيافروىواحدالمماصلهايجبردمسائلابنافيالمغيبققداختلفما

النهذلششئمنالباععلىفليسالجائحةقالطابشطيبالينافأصابقالنخلاالزلمحهؤسىاشتر
جماخةفيهاللوضعفقاللسكرفصباعانمسئلالقاسماعنوعاصبغوفياظرامافيمئل
برجوااللسوقتاركاليتركهفحتىقطالعنبوآناذاشاهىاالممنونوقاينمنياليباالنه

واظرفيرالسفصبفيالفاسمابئكلنوعمصنووفيعجائحةلمتوضعلهيعرضيأولشغل
كنانةبناعنديناربنلرحمنبداوصوعبدالحمفياتجالالجائحقولفصيللبقواوائرايسا
تصبهالمثاولوجملفامابتهاجانحةبعشوأخرهارجاءالنفاقكهفأورطبافطااشثرنحافاين

تيبسمالمالباععلىمالئذلكعنالقاسمابنعنوورصكليسيبوضعنعالثلتقالجاثحة
ومجبصألحهملثبىواغابراتهنفعاحفأاليرالقابمابئاعنمايقاصبخفعلىالئره01

بحمنتتى03





لمك5

لكلماقددلنهماعلىلحانحةاهكوأفوجبالمبتامشريملبائعابهصارقدخذللث
لتهلحامحدمم

ؤضعلتىالحائحقامقدارتبيايئلفىلئاالبابا
منمجراهاوماصحرىوالعنبروالمثمارالتايئأنواعئألثةعلىالجنسهذامنالمبيحالقوجملته
يوضعلمالعاتالجائحضكلنقصرتفانثاثاجوائحهابراعقدهذهحوالتفاوالموزالجوز

واألمموللبقولطاوهوسائرأنواعلبقولاونوعثاعنجيعوضعلثكابافتوانمنهاىلمشزاعن
احداهماقىفيهاروايتينانفواظمنوقدتقدممنهاادوخمانجرجأعيافىالغرنهطلحاالمغيبة
قاسمافياوىالأملعاثايعترفيهالحقفيهافهلالجاحملبافلنابافاذااثبانيةلثاواذلبة

افيعنالمدنيهيقكلنهأوتعرلثلثوكثيرهابلغشافهاقلمياثاتوضعالجائحعةماالنعن

االمابلغصائختهامناليوضحيادعنهزصطلىووالتافهثئاأنبهوناالمالكعنلفاسما
قليليسعوفيوجبأناالعندجدهابيعهايجزلمالمالبقولانالقاسمبخااروايةوجالثلث

الجاثحةفععحمئبتعذابيحزيادافيروايمكلىووجهونوالموكالىكيل5كثيرمنهامايتا
ويجرىثمرتهمعمبيعأصلهأفىمجرصالبقوليجرىثاكونوعلرةالئاثكافاعتبرفيها
والجلبانوالفولوالباذنجانوالقرعثمرنهكالفثاءوالبطيخالمقصودمشهأنفىاألئمحارجمرى

الموازابنأشهبئكعابوقالصائحعتافييعتبرالثكانابناأبعوالقاسمابنفهذاروى
انالفاسمابنروايةوجهثلثاعتباردونكعيرطاقليلهاؤصعالجائحقفيهاكالبقلالمقاثئ

ذانباتامهبأشقولووجالخرةحكمهاحمأنبهونفوجبالثرةالبيعالمقصودهن
فارامنلمبععذائبذلفانممااسشلىيعتبرفيعبالمككالبقولبشفثاأصللهليس
بجائحةمنهافأصعيجنساياسميناووردناوسفرجألوورماوتينانحتلفقكلنباساحدأجناعقدوافي

فصرشمنموضعشواباخشلثهانبنفسهذلمعتبرمنجنسكلجائحةفانسائرهاوسلم
سواءالمصاجعتبرقبالجلةصائحةانأصبخعنالموافياوىومالكعنحبيببئارواهتوضع
يزالثلشليتمبهاالجائحقانمايعهإيرفامالكيوجعفولينحتلفةأوحوائطواحدحائطكاخؤل

وجبوضعهاولووائحةانهثبتالجتسئاشممذفاذابلغالمعتادةاألمورمنصبهائحةماليس
بهذاولجلةالععبرئاشامنهاائطاالجائحةتجاواحدفأصانسمنةكماليرحوائطلطرشزا

فولأماعليبالعلثاالعتباريهونوكهففرعواألجناسلجلةااعتبارثلثقىأصبغتعلق
الذىالجنسدقجةينظراذألنفىعيلوصمتالختلفةااألجناسفىلجلىابثافمعتبرأصبخ
اذابثلشاليغواليعتدببهائحتحملجلةنلشانشفجعهكادانناسسائراألالجائحضنأصابته
بقدرالذكالجمبوانكانشفايتالجنسينظرالىسملفاابئافانبعضهىذفانلجنسممهاذهب
فألحائحقفيهرةثلشالمنأقلأميبواةبالجاغرتمحمناثأصيبفانالجلةةثلشق

انماأصبغوقالأصيبجيعهوافعئحةقفألقافيلجلةائاثمنأفلالجنمسوانكذلك
حائحقوانفهىلجلةشقيقاثاالواحدمافيالجنصأصيهعمنفانلقيهةثلشالىاطهذلكفىشظر



ئحالمىواطظيمالك

لنلثالمشتراعنزضع
مابهونفعماعدا

ائحةذلثدون

لنراستننااثعاببونذ
مالكعنبكيحدئى

عبدأبىبئبيعةرعن

محدبئلقاعماانارحن
غرحائطهببيعكف
مفهويستثنى

اثهه

نحتلفةأوأنواعااحدواجنساالمبيحوانكنسملةاألصعوبفخالجيعافذااألمي
بثلشفجتهيععبروهلالمبيحبثلهخضحاالعتبارأنأصابنافيبايئفألخألفمفافأصنوع
وىوربفاشافرةاالعتباروعبدالملدأنالقاسمفيمالواالموازعنبئومحارأوناشاثمرة

مجبسأنأحدهمابايئضركلىواحدافاكاكانانلقيقوأهابثلثمااالعتباأشمهبأعن
وانإفرهبئلثحائحتهفياالعتبارأنبالمنفىالخأللعنبفهذاواكالرأخرهعلىاوله

الموازبنواحبيبافيقالوالعفاحوالخوخوالبطيئكالقثا3خرهعلىأيلهاليحبسمماكان
اناألولالقولوجهبثلهسمالقجةوأشهبيعتالبرأيضاثلشافرةالفاسمابنوالرماخفهاهنايعتبر

صائحقوذلكيهونالذصاللمععادالنقصاجائحضنالذعيهونلنقصابهاعتبرليزنماالال

نقصويفنيزيدابسببهالقجقولمقصودهوااأشهبانفولوجوفرهااالباعتبارنايهوال

لضررايلحقكيسيرافنوقليلهليسيرمنهاولوأصيجافنامعظمرلهلاليسيرمناوقديهون
لقاسمافيافاذافلنابقولفرعرةلميلحقهكثيرضرورمنهاوالؤجمقلهلكثاأصيباذاانكا

فصرتوانلقيهةثرااالعتبلغلموانلمشترانوضعشالجائحةبلغعهفرضالخمالىنظرشا

ثلثلىنظراوألثهبقلناوانلقجةأعشارابلحطسعهعنصثمأوانيوضعلملغرةثاشاعن
لقجقلماتبلغنلثلموانالثرةثبرااالعوانكانتممتبلغالمبتاععشكنالجائحقبلغتلفجقفانا

لثلثاترىالمثبعنتوضعلتىامالوالجائحةقالصلعمرةأعشاراتسعةبلغتواننوضع
مابلغتهىتوضعالتىالجامخةانالعوهذاشمائحةلئقفمادوفصاعداواليهون

فبرلهوهومعنىترىلمئماعنتوضعفمارلمافىذلكقصرشكلنيانماتقدملقجقكلليأوالثمرةثلشا
علىالدلعلمحرهاالثهرةمفىكعبرذلكفديليوضحالشافىوقالذلجامخةفىفاليهو

كادخللطيرلفذااوأصلعفنرايسمنذلوالتسلممنلثمارالتعفكاانعالكلهصقعاذهبا
أناليصحالنهعثمرأبدالماصبهالرجوعلهولوكانبهالرجوعلهيهوزفالالمشرىعليه
لثمرةاقبيععلىولمااجمعناباطللمبيعاسيميتعذرفيمتفييتعيغبيعالنكابوجهجميعهايسلم

بتأصافانمسئلةلكئيراتلفعنفكالباهاينفكيوضعالذىأنالجائحتكلليوصقوضع

أومعظعهافاسققأوغيرهطعامرةعصإترشامنقجتهابالفالمبعالرمالثرةاالجائحقمعظيم
أنبيهماوالفرقبقيتهالمبتاعاليلزمفانماالكيليفذهبسعظممفبلالكعلاشترعطعاماعلي
منهابمابتىلرضااعلييدخلفالمبتاعفيهاهتكرركثرهارهايسمنالثرةاالتسلمالجوائحمعتادة
أولصبرةاسققاادذلكوليسثرلنقدفيهاباللماجازالبافياولولميدزملنقدفيهااولذلكم

لنقدفيهازلهولذلجاعلييدخللملمبتاعوانادرفانهالكيلاكلليلمشالنراالصبرةابعضاتال

لثمراستثناهافيمايجوز

شمنمهـويستئنىثمرصائطهيبيعمحدكانبنصملقااأنلرحمنكلبدابأبيعةرمالكلنص
معروفةمنهععلةيبيعأنأحدهاأضربئألثةعلىثمرحائطهبعحئمرصاثطهيبهعفولهكان

فأهابيعيبيعصنمجزافالشأنوالثاكذاصاعابالخرصفيابهذاأنعلىالجيعيبيعأنوالثا
عاعلىمصكذافههكذاأنعلىباعانوأمماداشاءاللهانسدهذاذكرهمفسمائئلألصوع

بابمنلقرصفيهاالأبومحدضىالقاقاليجافئذلخيرالقاسمأالشيخفقدقالالخرى



كثا

ذاوجوفيهاعددأصموعالقرعكلابععهاعلىاليجوزلطعامامنةلصبراكللىقاسالغرر
انوأماعهماوالخطرالبئلغررابهوالكيليهثرمقدارمايبيعمبالقرفيالعئباراعندمحا

بهعجزافارفجازفيمالحزيتأققانصوجيفللئوفعهوالخألفؤؤلئبئفافايبيعجزا
ومجتملجزأشائعايريدأنمجعملويريدبهكيألأنيكعملمنهويستثنىوقولهفعل

وانكنلنصفامنأقلنفانمجازانمنلشاعاستثناءالجؤهافامايختارهايدنحنالتيرأن
اليجبزالماجشونفيوعبدالماكلجازأيفاقاابهوأططدععماكفالذالنصنكأ

هعلومالغرضاماالقولووجهالعصولأحكموقدذكزالمفىلهئوجهباكثرمناألاستثنا
لمفهومفا5االئسعقاعشارالحائطاذأبيعئقاللهاذاالنهيصحدفوجبأنلغواذلطارمنمن

علىمالكلىممياقوأحمأعلميالتهالمفظاالىانمايرجعالاظوهذاوذلجازبععئعشره
بنممرمحدبنجدهأبىبهرانبئعبداللهنهالصتعالىالت5شاانقيينلباالقمممينا

قولهشغرابمانمائقدرهممنهواستثنىدرهمالمباربعةاالفريفاللهلهطوحاصنمباع
هذامعلشائعاعليبحزأهنستعنىاالصناوأنيهونممائقدرهمبماولمحولهثمريريدمنمنهستثنىا
فذلمافدمناهبحزأشائعامنستثنىاكافانهخدبسعرمعاوممعاومكيلمنصكللىستثنىلغررأواا

منمقدريستثتىموزأبسعرمتقررلكيلاعلىمنهستثنىيانكالخسلعلشاامناستثنىالنه

يروذلنكثراألمنهيستثنىلجازأباالئرلوتفدرهذاالنهفراوالينظرالفرةامنلثلشفأفلا

ارثةفيعبدالرحنمحدفيلىءالألمجامالكلنصشاءاققعالىانماسنبينبعدهذاثؤعلى

عليصكندناحلمجهااألهيمالكقالمهاثستئنىنتبيعغارهالرصبمعرةينكلبداأمها
كنذلومااليبهاوزالثرثابايئومابينهائطهمنغريستثنىألهائطهلمحرباعاذاالرجلان

تمرةباعسانماذكرهلمدينقكللىامذهبماهلانكاقالذابذلثفألبأسلئلثدودطا
صبهوزقوالماالفيلشافىياحعيفةبىلثلشخألفاألبينياوبينمنهكيألمايستثنىألهفافابراطهدط
غررااليدخلاستثناءذااليمماألقماذهبعلىوالدليلكثيراقديالوالمنيستثنىأ

أولئبسراذيستثنىأولهمسعلةجزأشائعاسشنىاذااذكلعقدأصلصقايمنعفلملمبيعافي
2لباملداعلىبقاؤهفايفسدلباغملداعلىيبتىلمستثنىاالقوجوأصبغأؤلمحراقالهرطبا

فانكانحدانوعاوالحائطاكانذااوهذامسعلةكهمألذلسائراأعللهاباليفسدلجهل
ثلثهكئرمنأأؤاعهمننولحمنستعنىخاواصازذلكقمرثلثههنعمنكانوفاستئنىةكثبرأؤاعا
لمبيعةالثرةقدوظهمامنيستئنىأماللهأثهمكنالعتبيةوكيفىلجلةمنثلشاأفلاألنه

بعكاالعتباراالولمحانالروايةوجمالكلموازعناناياهوروأشهبالقاسمبنذالمنومنع
اسثثناءمنانهكثرمنأهذالقجقواليبقاوندلماكعلافيالغررانمايبتئمألناالستثنافيالحائط

يصحأفوجبلقدروالكيلافيغرراالتدخللمبتاعافقرضيهاوتلدطالحااعألأففم
منهكيألاستثنىذاواالجلىلجلىصامنمويشترنوعفىفديهولغرضالثانيقايايقاوجمالىو
مسئلةجععهمايقعرعنمنستثنىابمارولبيعامنالمقصودفىراغىنلثعأدخلحمرمنأ

حمذلكدعلىمازاومنحلكيلبانلثها5ستثنازاجوافيحكمهافالكنجزاطعامةولوباعنصبر
لصبرمفليالوالكعيراامنيستثنىاليبهوزأنهالماجشموابئاعنأبوعدضىالفاوحاالئرة

يداليىورالفربععازمماالجزاابذالفيواهاكعنواهقالوركيالوالفيأمشاعا

مالكعنيحدثنى

بىبهرأأفيللهاعبدعن
حزمبنعرومحدبئجده

لهلقاللهائطثمرباع
آالفبأربعةاالفرق

ممائةبمامنهدرهمواستثنى
عنيحدننىرأترهمد

محدصالالرأعنماك

ارثةبنالرحمنافيبكبد

عبدبنتعرةأمهأ

هاثماتبيعنتكاالرحمن
لثلماقامفاوئستثنى

عندناعليهالمجنهعاألهي
ثمرحائطهباعاذالرجلاان

ثمرمنيستثنىأنأشله

ئكوبينمالينهحائطه

حالنزذلوماالثرالببهاو

بذلكلثلفألبأساوند



الرجلفأمامالكقال

منيستثنىولطهثمرحايبيغ
تونظثمرنكلىمغرصائطه

عددهايمهمىوبختارها

ألنبأسالكبذأرىفأل
إستثنىاغاالحائطر

غانفسعوانثرحائطشيأهن
مفاحعبسهذلشئ

وباعيبعملطعوأس

ذلكوىمايبصالطهمن

الترببعمنيهرهعا
ماكعنصكيىحدثثى

عطاءعنأسمبئيدزعن
نمقالتالرسوليساراا

اقروسلمالمكلهافتمصلى
انلهفقعلثلببانمرمثأل

ياخذخعبرعاملدعلي

فقالبالصاعينالصاع
عليهاللهصلىرسواللته

وسلم

يهم8

فاليقصدااللكيلاهنبرأفألبدلهمنهستثنى11فاذنلوالكيلانفسعمشقةعنيزيلأنلبابعا

فيهالصبرضتأتىوالىكيلافيهالىاليعأفرةافرقانواةلصبرابينلفرقواقدرالمبيعالخاطرق
االثرهبعضاستثناءالمبتاعفيلقولاحسبماختألفعلىحيعقوالنوهذاعندىيهونالكعل

منعهاوفولهزادعلىلعلةاهذهتسليمفهذاعلىارالمكتراةالتابعقلدلثرةابعضواالصلهعرهلمأا
لملداعبدماقالهفأليلزمالحزرفيتأتىعنلماقدمنانفسهفيأصللبمعافىالجزاان

لرةقدرنالدعلىمازاسئثنااانيديرلكزذواليبهالخرهئاشابابئوملبينوقولهفصل

فانكفلبيمايفسخعيعمىالمدنيقكنففىذلكوقبمزذلئغانلغررفألصبهوابهبالكيليهر
لموانعرفكيلهأخذانلذلخرااكعللمبتاعاردستثناهامالباغاوقدتبضقدجدعالمبعاعا

مالفأهاقالصمعلممالهلبيعافيهمايفسخاحمعذذلالنفقجعخرصيعرفكيلى
أصىعددهافالويممأونخأللشيهتارهاثمرشخلةثموعائطهمنويستثنىائطهثمريليعلربلا

ائطعوأسمكهحتبسصناشئنمادلكنفسموأائطمثرمنشيأستثنىاممااالحائطرببذلئابأساال
عددنالتيهونالبيعفىائطهمناستثنالءالرجلشلكماسوءتصائطهمنباعولميبع
وهومعينسائرهاعلىلبيحاأوقحنهزمالجوافيوذلالخأليعينهاأأحدهاوجهنألثقعلي
حائزالنلبيعافهذاأوخسنخالتبحغيرأرلحائطامذاعنأبيعفيقوللقولايطلقأنلثاوا
عددجميحفىلعددانستعنامبماثمريمنعكونالكقليهاجايتوجونحرلصمةاوجهافىله

أربعينوانبهالحائطمشاعاعشرالثنلهخمسونكاوالحائطخسةاستعتىظنكانالحائط
استثنىاختهارماشرط2لبااوانكانمسعلةشريميكونممابالحهذالئرومملىاغنكله

بنامةومنعازذلكلندمالكليسإلراستثنىكانوانمجزذلكلكمعيرلمااستثنىمنهافانكن
مماتفسدبهثمئفأليفسدبغرريمتنعيسلمستثنىاانمنبهخغاوجصواللئمالقاسبما

إنماختارغإرطاتركهاويثمأخيأخذشجرةهنختيارهافىمامجوزاندىذلومعتىالبموع
ووجهذلاليؤزفيهفانالملدبانياعلىأوكانالبععوجهرغالختارعلىالىانعقليفسدهاها

تركهايثميختارثمرةلجوازأنالحائطمنيختارهامااستثناءالصبهوزللباخانهالقاسمبنقوال
المجوزحبأنخعيارهافيلباغامجوزعلىاهذومعللمطعومافىلتفاضلافيدخلهغمرهاياخذو

لباغاشهـترطياالتفاضلكامجوزفيهالمبيحطيانكامسعلةالمجوزاخعيارالمبعاع
بالكثيرفشترطااذاوجهذألنهيسيرمنصعازاختياراشزطوانمجزاختعارعددكثيرمنهلم

لعقدداذلبفساهافعادلتغريرفابصفقاوتفاوتأوالجهلسفايمابقىلغررةافدخلكثيرلجلةابمعظم
ضلىإالنتفاعالمبتاعسبهوزمنهاوأهيوتفاوتالغررفيهافقلالجلةمعظمليسبرنهابتىاشهـنرطايان

فاليوفىفيهبمبيعليسبعداختيارالمبعاعالباخمابقابيهمالفوقواوالقليلاختيارالكثالير
رلغراففسدالبععبمثرةلمبععهوالباخبعداختيارالبتاعومابقىلغرركعيرابصفقوالالجهل
بالصفةوجهلى

التربيعمنحرهما

قرباقراوسلمليأدتلتصلىارسولالقاليسارأعطاءفيعنأسلمزيدفينمالص
عليمويسلمللهااآلكصلىزسولفقالبالصاعينلصاعيأخذارخيإلكالملدعلىالهفقيلمعألبمعل



ثثمه

بتهفقاليارسوالينبالصاعقخذالصاوسلمدعاصلىالترسوليفقاللهلهفدممالىادعوه
بتعاثمبالدراهمالجعبعوسلمالتمكلديهلتمملىرسواللهفقالصماعابصاعحلجلجضيبااليبيعوننى

ديبافيسعيدنعوبنعبدالرحمنبنسهيلبنطيدمبداامالكلنجنيباهمبالدرا
خيبررجألعلياسنعملهمملمالتليالتمصلىرسوليرغرأكنسعيداظديكلأعن

اللهاسوللالوأدقمإرفقانمرخيالبرهكذاكللتمكليهـهمملمأالىادسولللهبتمرجنيبفقاهفجا
ذلدشكاليهوسلماللفعلاملىلتارسولجمالتالثقفقاللىقيلصاياعايئالصاباهذامنلصاعلنأخفاناا

واقيقولونبداطيدوالىاقاليكيىوهكذاشجنيبابالدراهمبتعاثمبالدراهمالجحبع
بيعهذاحماوسلمليهاتاصلىبريدثلاقرباقرمثالبليموسلماقعصلىوقولهعبدإطيد

فؤلكفألخالالتفاضلميهرممباعبريهنمالحمهذااختصكاذابعفببعض
حديثمنديشاضجسسمالملهوقدذكرتواقروالئممعمروالبرادساتااألربعفى
لمتمعيرواوالحنطنطنطةبافرافروسلملياملىقالقالرسواللتريرةزرعتكنأا

منؤانموأخرجاخعلفمماوصالماادففدأرزادأوازدبيدفنيدابكثلهثالبألملحلملحوابألشهعير
الحديشواقوهذاالذهبوالفضةوذكرمعهالمذكووةبعقادراألرالصامشفذبنكبادحد

فدهببعدفوجبالحماألمتبلقبولدتلفترمنهالمقداالمفالفهذابعضسناداكفى
لفروثالحقئبهاالتفاضلمخريمشأصولفىالمممعياهذهأنلىالناسافقهاءاألمصاروجاعة

الظاهرالمحانهباهللهاتالمتعديةالمعااالختاللفروجتلداعياناختالفههاعلى
بعةاالرفيالتفاضلمخريمعلىوالدليللمطعوماتسائرادونمقصورعليهالتفاضلامخريم
كاشئصاهافيلهفافلاطوفوجبماةلجلىالىبارباياالىوصملبيحاالتوأحلتعالىقوله
ليليلداالماخصالعموملحا

فروىالمممعياتاألربعفيلعفاضلابمعععىفيلناساذاثبشذلفاختلفافصل
لعذبوحنيفتاوظااليمثربأوشفمايؤصأوالولكيلاقكندهالمسيبأناسعيدمالفسن

بناصالتمارااختلفشكلباألجنسمطعومنهالكذعلةفىلشااوقالوأوموزلجنسمميلذفي
االقتياتالعآلأالموطأوهنعبمالفىمقتاشجنسانهأبماسمقذلفاختارالفاضىفي

شاءاماسنبينعلىكلارلاالدمعنىلفىفاواننافعبناليمذهبوكمانكالباارلرواالد
صنفهنفهتبيداذايدائلوتدخراالهئالبالتىتيبسكهلفوأمالنالضجوزاقالقتعالىا

لتىاكهلفواابلفىلرطامجرشظتعياضارالاالدلعلةاأنماأليفاومحكلنماوكلىجىحدوا
قالبمدضرميمقعاتقفليمستألنهاوانكانتالبيضفىباالرواليمرىبثقتانةاليستألتيبس

الحديتبنامناأبهممايععاقوعلىلمذهبامحأصوسالقوالكلنذاأبوألولعدلقاضى01
كيعدمحقبلوهواليراعيهاالقتياتاننانراأحدهمافصاليئفيابحنيفةبينناوبينفاظل

وهالكهلفيهالمقتاشالذمحأليتاقييلالىلعلةننانعدمحااالتاوالفصلونالىكاموز
انايعدواحدوفصلبابالشافوللمجنناووالخأليعالتفاضهلومجوزاليهاليعديها

مايقتاذنقصرهاعلىيننبرهاواالدوبفوغعالحنظلونمحملسفهؤلياامنمطعوملىصالعةا
لموالثااليهماذهبناةندلملىأنأحدهماهافدنامطريقانعلىالداللةولنافيالمطعوممن
نعموسلمالتمكليصليالنبىأاليهثعاذهبنالناعلىوالدليلايهماذهبوفسادكلندأن

فقاللهفدىلىأدعوه

صلىاللهرسولله

أداخذوسمعليهالله
فقالينبالعماعالصاع

اليبيعؤلنىاللهيارسول

بصاعصاعابالجعالجنيب
ملىتهاوسولففاللها

الجعيعوسلمعليهالله
همبعبالدراامهمبالمرا
عنوحدثتىجنيبا

اطيدبنعبدعنمالك

بنعبدالرحمنبنسهعلأ

سعيدبنعفعوف

سعيدأبىعنالمسيبط
ريرهأاصلدرعيكنت
كليهاحلىابئرسولأنئ

علىرجألإستعطمملم
بضعرجنيبخعرفجا

لياللهرصللهظله
شا

تمرأصوسلمعليهالله
واللهففالالخيبرهكذا
لماخذانااللهيارسول

بالصاعينهذامنالصاع
لهفقالوالصاعدالثألئة

فال
عهثلهعىرسىالبته

أاولمملمداالهمنفعإلبعبابحلك
هوجنيبا

سى

لىثا

نص
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كليهاصلىإنأحدهدليالنيتلنافعالحدمأللفدلىميالىابعاألرفيلمانلاعلى
لذمحجرىالجنسالمحذكرأنواعفصدانأعلمالجنمىوامماهالفقانحمدبعتاشياأرعلىنملمايسلم
نطباشيرواللرالسقمؤلياذالرطبقوكهالفوابمكلىليدلوالبطيخفييذكراظرباولمفيهالى
فكانونزوالموالمكيلبمكللطلينبهلىماداواليقالذكرالجراالدوبمكلىلينبهوناالسادوال

لتىياشاالممممبحاألرحمالسنرجمكنالجنسفانالجنهمىأنراعمنأثاليستذلكمنالظاهر
عذالتنبيمكلىلىممياشاالمبعألرانقصدبذكرهذطيوانالخألثاووجهعليهانص
ووجدناصفقتوجدفبهاخصلعلماأنوهذايقتضىلمعىيانحتلفقالجنسبالفاظهافأبافالى

الحالواتالحقشهبالحنطقمالشعيراقزانفكالفكهاحألوقويؤصقؤالالهريؤص
الحنطقوالنمرافراويميكللفافلوالاالفواتمنأديوضالشعيرناوجدقواكعوالفوا

لقرطالقفبوامنبمالعلفيلحقولجاؤأناالقواتيظصقدوشككالهاأدبهلجحقبمبازأن
االفواتبيلحقبمباؤالعئمعيروالقمحاافزانيطيهافلىالواالفواتممايطالملحوجدناو

ومااالفواتأوفعالبرووجدناالطبخبهايعطحالابقولإالىاهبيلحقولجازأنالمعلحة
يبهىىبااالىشومنعنااالفورفيعلقمعزداحكممصكلليبدوالشعيرالتصرافزانفلىاليقهاشكاما

ألنهحدهنهاواباسملعنىلعاتالادعومولوارافتيانهاممااليم5روغزاالرمجرمحفىأواادوفي
أبطالعلىالدليلوأمانشأعمبمكالفلكشأخصلعآلاماكصاانعاالخأل

واليناليغيرحكمعهبقامحكليهالصفاخهالافابالعلةالىجنهيىثبشفيهصماقالومان
ارنططبخهابعلةلىلمالبشاهموالدالبياخؤألشالدنانبرقووالففعلتهكلذهبنجرجمكن

رأونقامنناكااعوجهعليباعهارالمفيلحمكلندنالمعدفااوقممألمماااصراابعلهموعندهم
االنحلومنالحنطقاذاطحنشيخبزتنظزالفيثمونقاوعدداوزهاغتبرلاعتبرأعكة

لصفاشملهااشاختالاحصلبشفانكانئابتااوغيرئافبهاالالبتالراطونانمااينأحدأهي
األخرىلعلةببطاالوذلشمؤذنخرىبافبهابعلىمالريعللأنباوأوجبالرفيعلهاعناخزجها
باعنهالىلمسقطالذمحئبشفيمالىالجنسالصفاشملىاختألطوغرثابشوجباالوانكا

شاقبلبلطلوذ

لنبىافهوماصومحكالحنطةفديلبلمجرصفىلراوهوادلنااالفملعلىالدليلوأمافعل

والشعيربالئسعيرمثالبكتلوالحنطقبنطقمثالبثثلباقرمثالبكتلافرالامليعسلماصلي
مجرمفيكثيرمألهالتفاضلصمجنسانصلمعنىاجهةمنودليلناوهذاعامثلبلماعبالمليمثألوا
لمعدتيةهراالماتعلقشبلضللتفاابافيلراعلاننجىمابالئنجععسوكالفحنةواطبلذكافليلفي

واذاتعلقتوالداسواآلنكوهوالىماصادوشأدوالففةوخوالذضببأرفعهاتعلقت

االقهياتلعلةااذاتبهتاسمثلدوخيرهتلمقعاوموابأرفعهتهعلقأنوجمومبالمطه

باالرلتداومحفجرأوالهفوجماعلىعايوضدومقعاتكولمأكليضرضلىالحمفا
ليبوالعسلووالفطنيقوالتروالذرةلدخناواالصزوالعدسوالسدتاطنقوالشعبرفي

والفلفلواالفياروالماهنهيحونهابئوالالحبموااؤاعهاخعالعلىيتواكوالسكر
القاممبئامحدعنثعابوفيوانقرطمواظرللسنبلوارفةلتبرواالكمرياموحبوالكرو
واختلفمسثلذلياتفافهالبالدفيشاامادخمألاشكيتشالماوغالبرزالثالرؤسوودك
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األفواتمنابااللىمجرنحفيهامما3هىلقابخااالوالونبفةواألنيسوالثمرفينجنااصا
بالموأزفيابمقالووىلعداهاوعلىمايستعملدئرأالكاباالىاليبهرصفهااصبغوقال
معنىتطيمبهاظبزعليفييستعملمموداالوالكمونواالنيسونالثممارابالقاسامماظه

اظبزابغفوالووجانطبخكللفلفلفييستصلوشاالبيضوالطعمهسايه
لمعتادوجماعلىلفوتمهالعاافيفيعفألتأئيراليدخلواللباكارفياالعقانافياليستععل

فيبالىاوميكدوشاالقتياشفانهصضاولللىاالدلعلةوصابنااامنجعلهنوأمافصلأ
بئانافعبنبمظاالوالتىندخرطهاكهالفوأوأنوإعالفسققوالصنوبرلبندواالجوزوالوز

وعبهالبفراصواالوالرمانرهاكالخوخادخيقلالتىكلالفوأفيوأختلفوأحبيب
يدخيالنهفهالتفاضلسبهرؤاالانهنافعبئاعنكهيىيةصوالمدنيضناففىلعبسلموزممايدخرووا
الميةفي3القابناعنزادعيسىالرمانفييجوزالهفاضلانلموطاامالفىوقاللعبسو

انعلىناعبئلواكهقواتفعانالجنلميبسوانالييبسلبقرالنهاكيواصاللخوخ
بممانإحنيثتىلعالفمافوجهلتفاضلواظوغيجوزفيماوالفثاءواالقىجلخرفيالبطيهوا

بمضرظشببسلىماوأمالموزبرجهبموالئدخرعنهالباومنمهامالييبسعليهاإلليبسنصلىاصذ
والئعللغالباأناليببسوالكمثرىواالباصبسكنوخممالوغيرهاكهةالفاحمعن

أفكلىانلرامنعليصالكواماعالعافصلقاسابئاليمااماساعلىوهذابمايندراالحكام
رولقنابوجهكللبطتفواماالييبسكهقحمالفالىكهقنحكميميشأمنعألثمالمايببس

لرباافمركلفبلعامامالمدةطلهعلىلناسبدهابأببتىواليدضربرصكاشهذاانافعفيفوبا
لمحنهبرالحرزابعانمممىلبووأمافلىلهعلتهمانصجيعقمانضرذيىمماافولهواكبز
امحموالئملرطوبنالحباطافنااالملىفشزييبممإنهبمعضادالرمانبرجعأنوجمتمل
لبمابرببمابربباخملىأوالحراسياالرفوقافثلفانبهابهذمالمسئلةأخيلحقويج

تمففيكلاالبارجمجاشلماالفتباالاجعلومن3لتفاعوالئماعليماظهنهوالكمئرميوا
فألببهىلهيفواللوزأومفثانلنهحدجفيكالججميمدحرافبرمفثاوأمامامدخو

مانوالالثفاالرطعئملممااالفألببرمالرباالثاللةاهىلماوعلىلربالئامنثىفي
هنبهاعتادىفلهـحمبههاسالهمكوادالبئراهوعيونلحنروا
وبمانداهوهاعابطياللعماحبريأحاالطملئملىالهففتلديثامولهدعلأ
يهمولذللفماابفرجمحدوئمملىلمالأذفيولعلاليبائمدطندللمفيلفمفاما

والمملئلبمراااااهااألرهفعولمنسللئانثمااملممتهااملمبممنالهلمماملى
صبنملالهاميلىارماباللفلدللهطممألخلمكفيومامداالمنطببطماليفالائهكف

لعالفدالهيااللالاموفأمليموااللمملىبماممأبمنلراهمل
اوشهالهمثهـالفالىفه

مادالمطدهلملماالواهطاهاممدلاصلهدل
الالالمئلىقاهلىاالاالالاثفماةفألفاالممالهافيصولمج

أاوالهولااللضكلثمألكالهبودااالالثيرواا
واعااعلملىيببمهالىااأب

011العهمف013
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ليموسماصليالترسولرالحديشعينماحذافيصيحطريقمنيردنحرصاولملهجلاايثق
يتررقمرواحدشبأللحاديثعناالبذلبعضهاميوووانكابيعبردمللعااأهي

بصاعينأخرهنعأشنريشصاعاتمرأفوجدتوسلمليشاالتصليكلنسىتمرلرسولشكنشالكاإ
اعليناورفقالردصاعيغيهمصاعابماثشماعذافقدشفقالليميسمالتالتمصلىبيرسولكيتا

وودعليناردةلزيادافيحذهوليسصيحغيرطريقلحديشمنااصطذولعااتمزداؤدأخرج
منللسامعالقريمبيعمفبلكانالنهبهلىلؤمييكونأنيخصتيلبردبيعفالميؤهىكنفاغرناإ

أسمأحدمابعدثمبعانلعابذلكمللوتعالكماساالقىصانةاأهلمنهتهسعدااىويسهحلى
صكلليهمالنسااالرجعلمشركيزامناسلمبعاعاتحنمنلميرشيأولذلثاليردشأهنتفابفافانهأنا

لعوضيناأحدبعدقبضهماحدأسلماواسمثلةمهراأنيمومااليصحمنهاقوانبهووهن

أخذوالصبهوزألأعطىمااالمثليأخذلهلمالفضململهالذكماسلمفكندالثافبفنوقبلمالكعنوحدثنى
ؤمنينلتيمانباالرمناهابئروإلتاتقواالذفيآمضواأيهاياتعادفولهذللثفىباواألصلالرأنيزيفبئعبداللهعن
واللظمونالتظمؤتأموالموؤسفاموادتنمرسولهاللهلمتفعلىافائذفاصحرسمنفاننه51أخبرأباععاشيداز

عبدالمطلببئالعباسباروضعانهسلملعهالتصلىالنبىيالسنقماصوجهةودليلنامنوقاصألىفأسعدسال
المالمأوجبىلمجاانكظلاهحدايتانذلروالدفىهائنقلياطلذمحاسلمافامسنلةلمنلشففالمالبيضااعن
فهمااليهسمديناالنلميهوأوربامثليعليمبالرقفىالثانيقانالذىأفالمأناخذأضاظلأفضلماايتسعدله

جعاباوقىاالرشههاوجباسقاطأسلممنالقايمبناوقالالمطلىلمجبالديناريئيهلىيقضىدينارفافذللثعنفنهاهالبيضا
استباحعمألنمستذصمالحقالهالذنعماالسالمالعقدلمههاحينماالنتعاممثثالهوجغيرهرسولصتهسعدسوقالي
االدافتوالتعاملوفتطياأنضهبنىالقافياماقالهشاالداالعقدالبوبوفتاالعمباروسلمعليهاللهصلىالله

االطألميفلبفعحمفرفيجبأوسمبينوفشاالدامحمفهوفىاقر4ترااشعنيساال
فريماذلبعدنبوشحيمفعلأريهونمهليفأمرمبالردنهاباللحديدتوانفعلاللهبرسولليفقابالرط
المعبايعينأومنبمربثهعلمممنفحسواءالمسالينباناليوممنمهشعماأليمرحممعاحمأأبأكلكذكلمموسماينقصاآلسلي

أبووقالوفقاالاذايبسالرطب
الترإتجنابزلمنذلىاألختلطوإخلفيهليتمقأىالجنئبألمصرأفملذلكفنهحاعننم

عنوقاصسعدبأبىمألرهأخأباعياشيدززبدأعبدافتهمالدعنصلمتينا
ابلهممعشرسولسعدوقالذلكعنمفنهاهلبعضاافقالأفضلسعدايتهمالهلشفقاليباللبعفاا

ارطبليموسمأينقصالتمابتمصلىرسوللتمربالىطبفقالاشنراءاعنيسئلوسلماليعلى
بثمريهونإلحنطةمننوعوهىالمحولةهىالبيفائنلذلكعففنهىففالوأزماذايبس

لسلتافيلأففسعدأيمهماالمحولهقسؤالجودقمنأففلوهىيكونجالشامخرالهممراءنوعوا
بالسلتالمدنعقسألعصكنكرأهيقسعدالبيضاءروفىالصفقأوالقدفييريدجمأفضليالسكناوانبالمحرلة
عاوبقدلمسؤلافانبيدومثالبثئلبذلديدابأسلسنقأهعنشاالهليايعهل
فياعمأفضلبريدولدتانهواألظهرعندىلصفةافيالعفافلذللشعحقفقدحملاعنهسعل
الحنطةأوالغيرهسعدعليالصننىانهأحدهماانأميهذاكزكيألوفيبذاليعنىالقدر

درطبعنايموسملتماملىلنياكنمبنهىاماستدلسعدعانهالتالسدشواامنعينالأ



افابنةفيهاصاه

قلىوالمط

مالكعنمجيىحدئى

فيافتهعبدعنناصحعن
للهاملىلتادسولعرأن

بنةلمااعنخهىوسلمعاي
فربافرابي4دلمزاوا

اسثرملحوبكيأل
ليالبيماالك
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قؤلهألظهرأتصناأنالوصالراامنتفسيرايهونأيصحووسلمليلئمالىلنبىامنيكونتفسيرا
أميهذالنعرفهوحجةبنوهواالراوفولهنوانبقولهالثصالهليوسمالتهصلىلنبىا

دلويمكنفرومحزيادبايوبالتفسيرفيهوفدرومحرهذاذلكفيعرحجةقوابئطريقعالل

بنقانلمزاوابنةلمزااعننهىليهوسلمالتمصلىلنبىاحرأنبئاعننافعأيوسمنعليقكلنفيا
وردفيهفدانهوالجوابفعلىبصوانزادفليانمحمعىبانربهيللارؤسهافييبيح

وىوجاعقيبلغوخالتواقىمشهوبىتأليففيهالكصوامكنالنهيماقلناماصحالتفسيران
أنيمحدشالمجسعيدالخدصمنمالككنواوفدرأيوببئزيادلعاالتفسيرالذصؤهتم

عليهمابنقوإفعالمزاظاسمممنوعينلبيعانايمون
شصرلكرمائرماوانكنالعنبمىويريدالعنبببكيالبالىالبهرموبيعوقولهفععل
لماماصومحكلنوبسببمنهماصاورماوكنباسمالعثئالمجازواالتساعيمىسبيلعليالعنب
الكرمكرماانماسعىاالنبارىفياقاللمؤمنالمبالكرمالفاغااوسمعلياللهلىالنبى
اقعكلليهصبالنبىفبهرهاألخألقرمبممحاءوتأهيالنحشكحعنبهباتنالخالمعئروالن
لقاضىاقالاالسمبهذالمؤنأحقاوجعللكرمامنهأخوذباسمنلراأصلىيممأوسلم
وخصبووشقمناخخفههوانلعنباعنامانعندمحانيهونيحتملنرالتموليدرضىأبرا
لكرماممىيأنعنىلغذالولميردلنفسموللناسوأنفعيراكثرخألمؤناقلبفانصؤلمن

أرادبهممااولكمنهظمعيقثمرانعنبكرهامنامعنعواوالىالعنالناسينقلهولذلكرما

يملدلشديدالذىاغالشديدبالصرعةاليسوسلملتمكلياصليكاقالعليهلمومناقلبتففيل

باقربهعألفانهالروأمابيعمسئلةوأحمأعلموالتنفسعكلندالغفمبفهوالذصيظهرلمحفيه
لعنباواليباعالوزذلغيرمتأشفعماالبيبكيألفالعنببالراوأماجععارانبدهتمتأشفيعو

لذىباوجماباآلخرأحدمابيعاظيصحلتعكليموسلمالصلىبذيريدأنيكيعملوكيالبرج
هذحكهثرةفيقالنكيألالوميمدهىيموانمفدووجهآخرلتساوىهعرففافيلكيلامقاميفوم

فييمرىأيريدبهأنوجمتملليبكيالواكالعنبجزامايريدبهأطومجعهلدراهمكعال
فاحازمفىفيمالتفاضلرمصكنقرمحفمااصاذقافيوفداختلقولعالكليبطمانالىالعنب

بالما4الغضيتوراكوفيطبباليابسلىاالحالوموفيالحمباواللحمبالخبزبزوالخبالبيضلبيضا
ضةلوااوروصفىأضئومنعةميلطرىاالحبملقديدباافىلقولباباحتامعمحدوأحاؤلتابفي
يتوالىمنلعكذاليامخرممعهوزفالمجواالدامالطعاممنلعفافلاوماالمجبرزفيهقالانه

ينورايتخذلكللياقالمنفنهمذلكيلتأوابنافىاختلواأووزناكيالاليجوزاالالعسل
تعنووزمحؤإلينشذلمالخعالفاقالمنومنهماالطألقعلىلروايتينااحدعلىجوزهفان

هذاانمانقولهعليوالدليلسالبكللشافىذالبوحنيفقهاومنعوجردهامعيمنعوالمرازفي
مستلةواركلةالعريةجمرصالمبيعبهيعهبرفجازألمعرفقالمقدارالشرعفىوفحمعتى
المكيلدونالموفونفييجوزانهمالكعنالمئمهيريعوزشئأىفئقلنايجوزذلكفان

األسفاراالفيكنوعشذلكقاالفولمنعليمبتىعندىوهذا5وغيرلمواابنحنماوالمعدودوا
وهواألظهرلموازيئالقلرضكلىامعاالطألقذلطليحملمنفولوأماعلىزلموااوحيثعدم

لكيليعدمااذللثووجلمكيلافييجيزذلكأنيجبفانبالقرىاللحمفيلسلمابزهلفو



عنعهالثثئو

أبعنالحصينبنداود
أحمدبىأقهولمحاسفيان

ىسعيدابخدرأبىعن
اللهسلىرسواللتهأن

بنةلمزااعنخهىعلععوسلم
اشئرابنوالمزايالمحافلى

لقلاؤسرالثربالرفي
األرضكراهقلةوالمط

بالحنطة



عنمالدعنوحدثتى
تةوالمطاشئراءالثرباقر

ااسهكراءعنالمسيب

بالذهبوالورقلألرض
قالبذلكالبأسفقال

لتممليارسوللحهىما

المرابنةعنوسلمالتليه
شنبنقأنكللمزاوتفسيرا

اليعلمالذىالجزافمن
عددهوالوالوزنهكعلى

بنةبنقوالمحافلفوالمزاالمزاعننهىوسلمالتعكديصلىبترسوالأالمسيبسعيدفيعنشهابابئ
بنفسألسعيدشهابابنقالبالحنطةاألرضواسعكرا642للحنطةرالىفرا

مزاةالمئنفعتهاألىتيهاوجمالمحابالحنطةألرضيلذلككراطبوزفألبالمحاقلةعنالهىوسلم
بجزافالحنطقبالحنطخزافاخبهاحنطقفهويؤلالحنطةزرعلمنمماهىااكنراافيصنها

وسيأقحنطهاألرضمنفعةليعمنايصلعحنطقوالذلمكريدفعماالذىالنبهيلفاأوجزا
بدوفبلرعالىبعالخاقلةالعينوقالماحىحمعابكراءاألرضفيهذامسعقصىبيا

فوللتفسيرمنانانظهرالنهوماقدمناخلىلمحاانمرخ2عونلؤأنيهوصألحمواليمعنع
أبفولعنكاوانلغثوالشرعفيالبثصرمنأحدبقولفاليعارضوسلمليالتمصلىلنبىا

شهاجكلنبئامالئحنلغقوالئمعرعاصالعينبقولمابرفأليعارضىسعيدالخدر

لثمر51اشتراوالمزابنةالمزابنقوالمحافلةعنخهىوسلمليالتدتصلىرسولىأسعيدبالمسيمنمىممبشئابتيح
فسألسعيدبئشهابقاالبئاألرضيبإلحنطة4بلطنطقياستكرارراءالىاشوالمحاقلةبالتمرأوالوؤنأوالكعل
اشراوالمحاتلةفولهشلكبذالبأكفقالقبوالوبالذطاألرضاستكرابكنالمسييفولأنوذلكالعدد

علىواخالمحافلةاسموأنالمحاقذمانوعاشمنبدابراألرضيبالحنطة5واستكرابللوعالىلهيهونللرجلالرجل
فعلىرجملطنطةالىاشراوأهافيالقولقدتقدمبالحنطاءاألرضاستاحدمفماوأماكلاليعلمرالذىالمصالطعام
ابنةذلضسسصاحبعؤتيحدمهماهناصهبلغمجهولمرالنهبالةالعمربيعمنمخوماتقدمالحنطقأواقرأوهاهنيهه

المزابنةعنوسلملمهالتعصليالترسولعرنهىبئاعنناخاليشكنوىفدرلماذكرناأواألطعمةأشبمذلش
رعازأوكانليالبيفييببعهكانكرماأدثوانليالنخألبتمرانكنائطهغريبنتأشيلمزامنالسلعةيهوشلرجل

االهعقاربوهعناهابحاعلىالمزابنقواصعاهذافعليممهذلكعنليألونهىيلهعمبطعامأنانففبالنونحأالحنطقأ
الخفرفىاصوالماضرهادرعفيضاصالماقلةواهنهانوعصعليالمزابنقوافعاأناالكرسفأأوالعصفر

وأحمأعلموالتجهقالفظأظهرمنواألولبدومألحهااالثرتجلطبماغاربطودرقالأوالقزأوماالكتاتأو
منشوتفسيرالمزابنقانصالمزابنةعنوسلمافتمكديهصلىاقرسلخهىقايطلكالصالساعهنذلمثاشبه

لعللىأواأوالوزنالكيلمنسعىبمثئابتيحوالوزنوالعددهجملهاليلمالذىالجزافاوالذلكمنشيعلمكيل
أوالتمرأوماأشهالحنطةمناليعلمكعلالمعرالذىالطعاملهكونللرجلالرجليقولنوذلفيقوليوالعددزنهو السلعةتالثلربالىجل

البهرسفصفرأففعبأوالاأابنوليللفالمالبرحإليهوشمهلقزالمأوائكمعاانمنأوهيذهسلعتئص لرجلافيقول5والعددرلو

يعدذلعايوصاواعددمنهاهاكاننأوزمنكاالسلععئهـذماوميصالسلعهكتلرذلكمنشنأيهيلها كأذلككلدمنأمابوصن
كطوكذاأوعدكذااذارطألنكذاوأولتمممعتيعممهااصاعاكذكذاعنكعللفص عنكانقصيعدكاما

هانقصتلدالتسعيقفهودأضمنمحلىظميشومازادتلداأوفيكغرهحنيفعلىذلكمنينقصكيلكذاوكذاصاعالتممهة
الفمحذاليدوالقناروالغررلخاطرهذلبيعاولكعطفليسأنيموندمازادذلكللىنضاوكآشأووسها

ربمووالخمأائالعدلقصلىلهلوتمممعةأكلبهعدمأدايلداالعسدعتكلكبهلكأنجرنقصعماترزالةكذاكذافاعدأوطال ةغرمهذلفعلىمنلعص

ولكمنهبيعاذلكمازاوفليسلىيكرنأنذلكللىمنمانقصفهولمحاضعنتلدانتسيةفازادعليلدالتصميةأوفيكحتى
والعددأيالوزنلكيلذالمنلصايمممىولكنمضمنوجهأشئيشترمنحثمثالمالنههذابدخلرلطوالغررواالخاطرة

واللغيرثمنمنهاهالماحمهلذمميقأخذمناتددعنلسمدعةنقصشقددافانذللثزادعلىمالهأنجمونعلى



دومنامااقالهيدايفاءهيئاألناهـنئلكاقوماالتمابهإشمصماشمبهاننثسهطيبةبة

ظعلىقدقلنسوة743ظهارةكذاكذاااتبئطثومنلكأفمنلعوبالهلرجي

ومنقالماليدخلىذلاألشيامنهذامثلكاوماممارلةامبهثنخذاسهاطيبةطبة

قدردالنسغظهارةكذاكذاذاثوبثسالثأفمنلثوبالهاللرجللايقولأنذلدأيا

يقولأوأندفلىومازاوفيكهخزحنيفعلىذلكمنفانقصيعمميهلشئاوكذكذاةرظهاص

ذلكمنفانفصوكذافيصكاكلذوعيصاكذااذهكذبكئيامنللأضعنلهـالوا
اقطحشأواالبللبةجاودامنالجاودلهالهـجلارجليفولأواتفلىذالفىصلىومازادغرمهفعلى

هنشلكنجاةدلمثودومازغرههوجمماثفزمنصفانئهياهايأليرماماالتنعاههنهجاودك
اوصاصنصاظتسرحبكأالاحىعندهلرجلجلايقولألثذوكايشبه

ئالرابنقااأوضارعصناألشياءمنأشبههوماطهفودفذاوهازادأضديهأدرطألا
أوأوالكتااوالكرسنوىأواظبطالهللرجللااذاقالأريهاالمزذوالتجالتصاحا

لنوىااذأوتخبطههعلبنهبطخبطماعامنوكذابهذالةاطهذعلمثبتاعاهـزأراففبا
طهنهذاذلكمثللنكفبواريهماوااصكرسرواضتاوتىل8نوى3تعامهـااوكذجمذا

أوأوىردبدمنكيليباعممدارمماالانكلالكااذوتألفبنةالمزاماومشخاالىيرجع
دلعاوالتئافلاوزفيهأحدهماماالبهينضرضوذلكاليبهوزفانهععواطبمعاومنهبيعوزت
المغودهـمجرعفيانساوىباالجهليدخلهفانهلتتاضلامجوزهكيهفاماماالاضسللتغازةصهويما

والقمدالغرروالتساوىضلفالتانماختتاضلبهوزفيهكاليدوبالتتاضللعلمامجرى
ضللتااأوتبايئوصبالرىاتسااتبانحدفاناواالجنسافىحبهصاأحدهمايغبنبااهـةلخاالىا

طرةاتقصلىوذللبعدعنعاز

العمخلةشواااذهصبرتفالصبركلوملطعاالهللرارجلايقولأنمعلوذكوقولهفصلؤ
لكبرةاهذهمنلىاضمنلهقالمففأتاهأوغيرهطعامهنالجزافمنشئاكانمنانكلهعناه

وأبلغةميلمقاوالماطرةامجرداذزالصبهوالفذلكفعالقصومانعادفازاوكذاهقداركذا
منبالمكعلالجزايبيعلذىاوانوتحريمهمنعهفىالخلألفعنهخألىلذىلغرراامنمايهون
والفضيالهاكانلغاجنسهااليعلممناهثاصبرهضبرةفىليهايدفمالنهليهافعلىلأو3حدواجنس

لرجلايفولأأوفعاللث
فايشبهئلثوكذاذاتإرة

غرههذللشفعلىمننقص

أوأنفليومازادأوفيك

للرجلالرجللقول

تيابئهذءلمنضمنآ

صذرعوكذاقعصاكذا
نقعوكذافاقيصكذا

غرههفعلىذلكمن

أوالناذلفليوهازادعلى

لهالسجلارجليقول

إلبفرأوجلىدمنالجاود
صحاودكطكلاشاالال

عليلةمفص

لهوعرمه

لدصصشلديسمه

حلحلاليقو

ععرعمدح

مدلفصحم

طاللعليكدكد

لهوعطعكه

مسههلهدممه

صماعهسيا
ئصا



بدينارأورجلنها

ويعطيمؤهبهبندينار

عيلبأنعليهوبشترط

فانبهالبأسمنهافهذاله

بفاراوبةانشقت

هبهالذاالبماعفايسيتهاز

بينهعابيعطونوال
وأماصمالمكظلى

ىيثمسزخحاضراثغح

اذاالالبنهثلوجههعلي

يسمتىوالرطبحلب

بيوميوماالمبتاعفياخذ
أنقبلالخفىبباسفأل

المنمنرىيستوفي

الباغردعليهاشترىما
لههابقهببسانيذمن

ىلمشنراعليعأويأخذمن
يتراضيانلهبئبثاسلعة

حىيفارفهوالعليها

لكؤفاظفارفاضيأ
الدبئيدخلىألنهمكرو

عفنهحاوقدبالديئ
فانذدالذال

لعيلى

درحليهيحلممر

لظزيصاصمة

سمىحلمعلىمة

لدالتاهبعمبى
لدطبمممى

842

انشقتفانبهفهذاالبأسنهالهأنيهيللجهويشترطذهبهويعطيةبنبدينارأودينارارجل

صاضراكانشقالهالوأهاصبينهمابيحيهونوالاالذهبهالبتاعزينهافليسيقفذهبالراو
قبلفنىفانبهفالبأسيومابيوملمبتاعذافيأيبهنىوالرطبلبذااللبنهصثلويشفدع

ىلمشزاهنخذأوياعليهمافيحساذلمحبهمنلبايعادردعايشزافالمشترىايسعوفيأن
لديناظهيدالنهوهممرذلكفارقعفانفانخذهاياارقحتىواليةعلميهاضيانيترالهبكابتىسلعة

والتأيخرفيهوالصحلوهممرفانهأجلمابيعهـفيوخفانلىءبالالكالىءعنىوةيغبالدفي
ائطفىععاذلكوالالباءالبعاعذكفيفمنسمىأجلالىمعلىمةفةاالبصواليملحنظرة

أولبنامنمعايئصائطمنثرايشزىأالبأسانهكاقالوهذاالشبأعياخهاغمبعينموالفى
لمرةايبموصالحبانفبضن5ويتاذلاليدانيرلبففيلمشالترمحيشرعاكاطذااهعينةغنم

لواألائزلئنهفذافينملدازافيأولميهنثمرالحائطيبدصلوحلماذاوأهاملةافىاللهنكهن
مماصازذلفيفانملة1اروأمايبدوصألحهاحتهطرةلابيععنلعوسلملتماعلىذلنهيهفي

يفردبالبيحفجازأنجنسمنهالباصختلفالحيوانمنطاهرضارجهذاماغانخألفاللشافى
ادوبالمعاوضضكلليههأخذيستباحفجازأننااتذنثى51عذأنثانودلعلكاءالعيوادو

كالطير

يديرالثنعنددفعهأخذهفىىالمشزيوجدعاجاليشرعكانذااذلنقولهاذائبتفصل

النفغامداليهمامجعاجبقدرثايتأخرواالنفغامدايهاحتاجاليمأخرذللشتأخيراالأن
اهذهلانذللثونجيوماالموازعشرينابئفىكتابوقالمالكبوماشرسواالرطابكاظ

ابنفارليوخروقتابعدوفتفيهافارةأولبقاءاكرطابللطاباحلارؤسفيئوخرالثهرهلمدةا
النهةلماهذهيتأخرمثلاليبهوزأنفانهسملفاابئاوأمالبائعاضمانؤلشمناصنهافدمناهمح

بعدذلفحوزثمالهاوأماعنهفايشرفوهذااألخسذمنقيكنانهرمجردتأخرفىالغرصق

ىيشترلصواوأمايومصفىمنهيأخذهأنماصحتاجأولبقاءحألوةقبضهمنتكنأخذاتأخبره
افىلصويدااليزلمدةذويهوجزماهاينظرفىبفدريتأخربهوزأنفانهظهورالغنمعات
انذللئفقدفدمناذانبتامسئلىيوماوالخسشرأياملععثرةامالكمحدعنوىرنثلها

لئاكاالوجهتبيينبقىوالوجهايئبيانأوجعوقدتقدمثالئةعلىلقليهونازسرفىاكرةاشعرا
وصفعهصالهعلىأخذهمترطيأأحدهمانبضرعلىلكقأصوعاسعروفففاقرمحمنهشاوهواذا

تمرشتراءأصوعازلةبنرالنهفهوصابسراالهعلىأخذفاهابعدتغيرصفضهأخذهأنيشترطلعاوا
يششطفالسكلىألمحتغيرصفتابقاء15اشترطفانصبرةرطبأوبسرنأواشتراءأصوعصبرهمن
جوازفىفالخألرطباأخذهاشزاشافارايميزدأنأوارمحلبايصيرادأنرهبسواذللث

مننقصانفيوليسمماعونفغااالرطابالناصفةاهعلىمؤألنهوجوبناأصابهنذلك
فانتمراأخذهالثمترطانوأماهسئلةلئازذضغفجالتانكثرأىمعىوالوالزيادةلعدرا
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لمكمحمالكراهيةعلىذلطندهمومجملعظمهصغيراواشترطتراهاشعلعقدعليها
يملماوماألنلردبمالمرذلئحلىولوكانفيذكرالخألفوقدتقدمأفركاذاساعرعاك

عنالقاسمفياوفدروىماليتفاوتئغيرانؤلووجويردمثلهالعينبفطابيوصخاليفوت
وجدتاعاضعانذلئطراأيقتضىوطماغرايشترطهألمينقدفألبأساننهلعتبيقاافيمالث
فةالتمرمنالجنسذاأنالىفدذهبولعلىالمشترعبالخيارخكلدمتكانلصفقماالىمه

نعترالمشلىهاالعاهاتمنذلكفيوسألمتهولقومحافيلفافيبةوجدعايهاللدصاندةمعتا
عندالمبعاعالففيفكامدةفىبكعيععبرمنعأوأونفصالقفيففيلغةلمباالصفةكعدمق

الموازيةففىجزافااشنراهاكهالوأماشتراهااذاوهذافرعاعلميالتبالخياررؤيته
مسئلةفألفامابالكيلفاجزا5شترااااللمنتمرهأخذيثممترطوثمرالحاثطىأرثشترفيالخير

اوذلكباعياملمنمميقةيشترطأأحدهبايئضرأيفاعلىالمعينقفانهلغنمالبنوأماشرا
ويضربيومكليذكرمايقبفصانوالثاأخذهفىيشرعأأحدهاوطثالثضالىصحتاج

نغنمامثلرايعمأتإلشقداامنترطلشألثاامثلهلىالقملبنضلداأجأليبقىلذلمث
بنازمعيوأططدطمنشراءأصوعفييعتبرالمثروطهذهثلاالغلبفىاليقصرعن

ظخذلكأجعمحبنهايشترألئالفرسايامسعلةلشاتايئالشاةافيبروأشلكاسما
ولذلشيفرلمجأجلاللبناباافييهونأذلفيويعتبريختلفالذطلتماسوائمفىصائز
يشريأالسبهوزالنيبايئوبيصذاوالفرقأوشهريئشهرامثلهالىلبفاالينقطحأنيعلم

فاليجوزأنعبأصولهانرلمقثأةاأنإالستيعابنماسبهوزذلئعكللىياهقدرةمدةالىئمرخها

المنفعةلتلىيفهربيشنفعقمفافوجباشترانمارقابهاياتشترلملغمفعهاوامناايستئابعض
لألنيحزذلمالوالتبايعاحينرحألبهاصدفدعرفالمتبايعاابهصبمانيهوتوأجأليقد
بالتمالعوفيقوقدرذلديغلمأنلهاسمبوسمنهاوهزااوقواالعوامباختألصنعلفدرلبنها
افيكلنورومالجوازهعنروصاشهباراحدةالشاةمجوزذلفىوهلمسئلة

وجحألبهايكرفاالبانممخاالفسخماذااخفغأصبخوقالكزواالمنععهالقاسم
ففيعانووجبالكئيراعتبارهوجماحازلهأنقل5اواحدفيسواءوهوالعددوالغررفيهاوفي

بعضهابعفمافألتجملالكثيروالشملغرافيتبيهةيادلىلنقعاظلتغيرياايلحقهاحدةاللشاةا
بفرةنمنقاوكترىاومنسهثلةفيبعدالغررفيهاوالنقععانبزيادةجلتهائغيرفىيظهر
شيوخناوفرقاالبانوححألبهاولفابائزاذاعرمالئفقدشالأوالحرثماشهراللسق
لمقصوداقثفحأللناامسئلةفيبنالاباعابةوراكلىحدرالشاظامسئلةبينولمسثلةاحذهبايئ
والكاءلمثراءافيألفسخهأصبغوقاللغررافازفيالبنلشاةامسثلةلمفصودفىلعملامنها

اكرةاالعقدجماثحةفىبعدموزيظنأميعنومايكزرعليأخيبتاعاال
عليهويمئمنرطبدينارأوبديناررجلهنهاييبتاعيضوكرذلكغامثليواوفوأفصل
بةورامنمميعلىمة5نصرابعينعمليائطمعلىماتنعكعلىشرافىصيحمفافياسطيلأخ

الجلولوممنتتثسزطالنيالمكيلةذالالمنلهيهواوالبينهمالتساوصاجزابعينهاوالفرق
لكقخيارااغيرمعيولمبشترطعددمنهاشترخألوايهوشنهاأامنلهااجزاتختل

لجلاعددتاصعنشرالجاتبتدرعددماافيشريم

بعمنتتى23
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يدانهيربيفمابععيهونوالاالذهبهلبتاعفديعسزيقافذميةلراوامثمقتافاوقولهنصل
ضمانهنأنيهونوجببالكيللمبتاعيستوفيماأقبلشوتلف4الىعلىالكعلشرطالما

كالمكيلتوفيةقأحدهافيمضضربانعليلمجحاأنذلكوجلةينجالفوهذااللباعا
فيهليسلثانىالفربافيهلمسلمصألحهاوايتناهلململاؤسرفيلمعدودوالئرةوالموزوخما

وقاليابسةالقلرؤسفييالخرةكيرهأالطعاممنةصبروالئوجواتوفيقبالعقدالحاضرحق

وجهواالحبذلمنتوفيصهبلضماكددصأوأوبملتوفعةعقأبومحدسأمماماحيإقافى
سمئلىمةلذاقىكالنىلتوفعةاالبعدابهاالنتفاعتسايماليستطيعهننحوعلمبتاعاذأل

عددائطاعليأوداراغانبشذارعةبتاعالعتبيقعنافيمالكعنصأشهبفرووأمامابذرع
المبتاعهنيالحوائطواالرضايئالدورانيالمشهورعنهبياامنضماانفهلكتالقل

ايامبالعدديوفهاحتىالبائعبفماناتعلفتوجماستيفانخلكالذرععليلمابدثاانهاال
ونوالموزلمكميلتوفيتهفيتأنيرلهفطالمبيعيعقدرهذامعنىانذلكعلىوالدليل
ابقاالىالبائعءلمجهاامنضماأنذكرهاوهنافقدتقدمالملؤسرفياالثرةوأماسمئل

كبشأهافيصاصوفهاىيشرلضأنامالفىعنلقاسمابئومحابصفدرونغذيتهااالصليفي
وجهماضهاوبقدرذلكالمشرىعنيوضحوالبائعامنضماانببععتجزبسرقتأوانقبل

االستيفاءبمايصحوفرعكالثصرةلعادةابهمابريقبفمهاعليحتىلباغامتغذيقبأصل
تلففانناءالمبعاافييرالمكيلغيصبباالمكعلذلفىاأصابناحصوالموزونالمكعلفي

هأوأحدبأميلبائعااذاتولىكيلهاثذلبائعافهومناناءالمبتاعفيتفريغهوقبللكيلابدتمام
ابائعضحضبنالوففىذلثفىابناأفاختلالمبتاعانتولىكيلهوأهاعليهألخالكيل
المشترمحفاغافاذاتوالهالباءعليالكيلحبيباابئماقالهوجالمبتاعهومنوقالممنين

بوفاءتماالستيفاءاسمنونماقالهووجهالباححالالهفكانتالنيابةوجمعلىيتوال
وقالاالستيفاهبعدتمامعلاناثفىلكيلاالخعابعدذلعنتفريغالمئممنرىإذاتوالهالكبل

وأهاالوزنلكمعلامنالنولحاهذشترصملياوهذافماالكبلهاتفدشمئلارفىنوم
يتللؤلفبضذطلىالظروفبففانلظرواقتسنلعفرتثملمبماعافيقبفهبظهوتمفنما

خروههنانوع2فرعسملقاافياعنالموازبئماحفهومنلظرايفرغأنفبلشتلوا
لمرذلفيكتالبقاليأنكلالمبتايفيأخذهاناءمملىءفيتسلميتفقاعليوهوأناالستيفاههن

باالتفاقجلنماصاعندالناصهذاتغرافبللمبتاعامننفماناقبضاعدفهذفيكهابظالصبخ
فهلىالذررعاعليشترىاحبيبفاينبئومحاوالتفديرفبلالقبضالمبتاععليمواستعجل

ليغيراتفاشمنيدزممانذابمبافيعايقدرووجمذالالمبتاعذلعناالذرعفبل
مسثلةلعوفيقبعينهامجقفألتعلق5ربغنمايقدربملنفسهالناليعهانيقدمروالرفعابه

دلوهازافهىنكانوفاءوزناذهااللمرفقانناليعفعنياعندمدنانيردومنكنشلىجل
ولورهنالقهفاسااوجهعلىثافبفاذاقابنهاهنهىصمنقاابئاظلأوفيكفبقىفارددموما
نانرملىومنكنهشكديمفالزلموااافيكعلوقالماصبغالداقعكنشمنالوديهجمنىكانت

فهاانأخيعرعضقبلضعالفهوالئظنقائموجدتعنفابهاروقاللهلهالذمحهىانيفمفعهائمةظ
ئفيهالقضاعاليئمافبفهاعلىلمسئاتمناهذهفيلقاصمابنقوالفىأصبغوظلالدافعشئمافهى
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درخالذمسئقمالفىحبيبئبناوقالعنهسببمادفعالفضاءلكرهناالنهعلىيهنولولم
حداااليالقابضااليضنانهيعفيفيختارهححانهاواينارليقتضىكليملىلعننانيراثألثق

مفاشيأفأليفعنالوزنتبلضاعتذلوقالجهلانوأهازنافيهاواانلطلمبذلدادامعنىا
تكونأناالعتضاحتىاوالوززنااالوافيهانمعماعلماصحاووهوهصدقضيامتقايهونوال

منمنكاشفتعقوهكذاقاللىحاوازنافانثيفمنفيهادينارااكاليشسحيثلكثرةايرمنلدنانا
لمثلههامحاأ

ونلمووالمكيلامندبيع3ضروالثوبكالعبدالحاتوفيةهيافيمحقولمامالفصل
ضمانهانقوالمافىحنيفقوالشافىألبمحخألفارلمشالعقدصنانفمسضمافافانلمعدودجزاا

خفافبنمحدحديثمانقولهعليوالدليلبتدفهلعقدينفسخاكدوانالمشزفبضفبللبائعامن
لفقهاءافدأخذبجاعةحديثوهذبالفمانالخراجانفضىليموسلملقاليارسولا

ذاعقدهعاوضقفكناخجهقانقياسودليلنامننافليهمعرفقكدالةعنبمفمنخاستغنىوعاوا
لكذانبشقمسئلةلنكلحإذلشطقدالعقدأصلاليبنفسصعاراممنفيهلعايئالعوضاتلف
نجمااصاخعلواصيهوزالعداالنعفاعلبائعاشترطاذااوجنسلعينتوفيةفيعحقليسلذىافان
لبائعاضمانانهامنالقاسمبناأبوزيدعفقالأيامبقباعهايومابعدنألنةكوجداشرطفجن

المبتاعانضمنىحبيهبئواأصبغوقالبيدالمبتاعو51عتلفشبيدسواشرطفيهالهبنما
كوبهامدهالباءلماثصرطاالقاسمفياوجصاقالهيدالبائعبعدماوالركوجأوقبملماتشبيده
بغأمقالههجفعمعماثمرطلمهتيفااالبعدالمبيعااليوفىاالنهنغفاالىبفمانهيععلقوجبان

وليسلنفسهحقاالنتفاعيخممنوماشرطضمانهيهفىتوفيقفلمحقفععايليسبيعذاا
يةبرواناقدفاذافرعياهايوفييدزهمانلبتاعذلحقدنمفابيصحمنالباخلماشرطكذ
عليالباحيرجعفهلأصبغقلنابقولواناالثنالباءببهمععيرجعلىالمبتاعفاالقاممافي

يادبخرعلىوقالهبشئعليزاليرجعلمواافيافىحمعابأصبغقاللركواهنستعنىامالمبتاجمقدا
حبيببناوقاكوبهايوميغستئنىابةداباعسكناهاسنفاوواستئنىداراباعفينوسصنون

يدهفيوالشئلمبتاعبنمقابحقيتعدقطماالقوالألولوجالثنمنستثنىابقدرماعليهيرجع
وجعلالمبتاعملقدمعارتالمبععةالعينانالثاالقولووجبمثنالرجوعلعلهفلميهن

رجعالمبيعالباءاستيفاءتادالمنفعقبملفعليفاذانعذراالننبعضالبائعثرطالمنفعتهامن
كنتلفتفهىماالمجوزالركولجعدئألئقايامالباءمنثصرطفانمسئلىالمنفعةكتبئن
الباءشرطافبللمبهااوفبضاالبالقبضفاسدفأليفمنالموازالنميعبناكتابمنبعده
وأحم3التوابهيضمنقبض
اذاحلبوالوطبيستنىاللبنمثلوجهجملىضرامشترىكاخمشعىصلىوأمافولهفصلإ

وهويتمؤقبضهالططفوالبيعهذاحمحمانالعذابهفالبأسفيأخذالمبعاجمومابيوم
مئلوقولههأللفدميضتكللىجلةمنرمعلىمبمقداسلقمتواعبالذقيظلهدمعينشامي

قدرالىلمبتاعفينظاالرطبهاويسمقنىلبيعرفوالغنمفياللبنيبدأيريدأنذاحلبالبنا
األياملثألثةاأخرعنئعذهيقوللهذالنومنلعقدالفىفبضفيصامحلىفيشترطيومامنهبهنىما
القمقظرادمعازنقاووالمداابدينارفأهاثالثقأصرعمنكآخذهفأنايومجنيتصنهاصكا
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والليهاليظهرمايرطباطويلةولوضرسلذلعدةهذءالمدةمنهافيعقدارمايتعجلوعررا

وقدفيهاليكملمدةبشلهوضرفدرهذاعرااللبنحموهذايجزذلكمنكثزلحلمقلفجمرف
متعاقددندلعحعحوابنااأبعضاأنكرهذ

البقىذهببسامنلبائعاعليهميثطردشاكطمالمشالترايسعوفىأقبلفنىفانوفولهفصل

خفارئمرتهصببعضصيبابائحتذأماتبايعاالحائطفىيهوصرهمافالمجطعفىيريدأنله
طنلىثمرتهيذهبببعضأنلبائعادكذللوأراثرطهيستوفيحتىببقيتأحقذأللمبتاع

بتاعهااكرهكااقصرتفانمنهاالمبعاعحقتمامفرةامنفمابقىيرعأنأناالهنهنعلئل
هنيوكاتفمافبضالبيعفضىلبعضابعفممتبمنممعيناتلبتاعاالنهبئبيغمافالبيعانفسخ

نمابتىبطلو

لثواتافىبنةلمزااففىلكعلاأيكلىصملتقداذلطالهليهوجعابقىصكيسايردووحولفعمل

أيامايخحلبهانمأيامامعدودةله01ديبتأعالذقىلقجةاعلىالالتراجعيهونغاوالكيلعليجعنرالا
كناحدايومليوخذفيفيهلتمرمايملمابمسئلةدأرانماأنماعلىيموشبعفهاوهذايدلتموتألوئم

ذلكيراسأتفوجبلثرةفيهاقجقاتلغتلفقأيامفيأخنهشرطواذالكيلحساسا
ناللصمكسئلةققوا

فاوفهاايأخنحتىرفهاليهاواليفاضهـيايترابمافيسلعةىلمشتراهنميأخذووفولهفصل
يأخذمنبالذىأبلهيريدالىباللكاكاعنىوقدبالدينلدابدخلهالنهممروهذلك

فىيأخذأنولهأوغيرمطعوممطعومالساحاعنشااكرضاامنلميقبضجمعصاضنعليصنبن
عهشرطمنأناالهبتدأبيعذددالعلفأللتمواالتىالمكيلةكئرمنأغراورطباذلك

فانكاتوفيةفيحقأوليستوفيةمعقفيممافألصخاوأنيموتأخذهلتأخاليرفاادوالقبض
نصدلذفاةورلغيرضرورضانكاوللفرورقألغرضرخذهتوفيضأليخاوأنيموريأهحق
ابدفبضهكثرةتعجلييمنالأنيهودقفاليخلىىةلضروانكانمسئلةونةلمدافىعلعه

ضعةأومواعهدةفيهاحابهونأوضاد2صارأوخدمقكلبدأوعلادأوعهكنىدهاجداصحلمألحياولم
اراالفىمجوزذلكأحمبوقالهالكعن5وروالقاسمابئامنهعصنعالخيارفهذاعلىبعحأو

وشراءالخيارشراءفىاكحاعوحصالموازافيطهذلكحمصهالكعنواهويالكراء
واطابخايوجممهمجيزذللئاانهأئهاأبومحدعالقاضىوحصتسمدالتىالمراضعتوالئرة

بالدينالديئيدخلهبصاالنرعبكابناأحابرعنهوقديعديئفيفسهدينؤلمدخلهأالقاسم
نهاينانمفسنىحمولناومعنىعبارةفينوسحبههفسهفععوذلكالذىبالديناالولالديريدأن
يبدلمئمرةمنلديناكلليهالذىكاضمانثالنفىمعنىالىفاالنقدهابذهعنانيرمتعدقةلماسلىكا

لثرءاكلدياللذىكاالديئالعنبذلدفيالذمحكلديمقارأذضعقمتلمواايقكللىارأوصألحها
بهمشغولةوالبقعضالدمنمتهلمواضعقفلمفيأذاةمدوكذللشاألمقفىبلملعهامنائحتأصابها

مشغولةكانتأوالذهتهالديقبدينهوالجارالئرةادفعبمقبللتىكانششمغولةلصفقااعلى
انفهاالدنانيربقاءأوأوالجاريةاالثرةسلمتالطابراءبايئترددماآلنوهىبالدنانيرفاصة

آوضيررقيأوبئياباالشعغالبالدنانيرالمحاالشتغالمناالنعقافأشبمذاللحةجيأصابها
ولذلاليععلقبديئوليسعينهذامحدانأبىلقاضىاروايةووجفديئفسهداذلوهذ
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كالمكيللتوفعةاحقمافعصنلقبضستعجاامنلمانعانانوأمامسعلىأمنبالفمةش
عناكالفيأوسفينئناذائسرعفيمجعلناعدادمالىيحتاجوالمدةالىفىكيلىيالموزونيهثردنجتاج

الربرليشئرمحهنالرجلاتصلاذاوشهرااألثهتقاأويومايئيومااألميطالذلوإناالستيفاءجازفيالعملذلواتصل
اففلمناافعاوراظبيدالبايعقىوالعمدفألفيأنبةيالداكالثوبؤفيةمعقفيمماليسنوانشةذلك

والكبيسالعجوهمنالمنفعقفألباسبيدهبقيتلغيرهنفعقظنبيلمهيبتىأوأديشهدااولتوئقاستخداملمنفعقكا
منلكيرولعذقيذلداليعجبتىالقالممفياعنالمدونةلغيرمنفعقففىحلسهاشرطانوأماوبغبرشرطبذالئشرط

منهاإقرفيستثنىألوانالبيعبهاأفسخوال
اففألتأوالتلةغرفيشرطان4بريداتأخيروالنظرةفيهوالصصلفانصكروهأجلبيعهاقىعوفاتوقولهفصل

ذقالسنلمنصيهعارهااليبرأبالعقدفعادالباعزالانمنهيرجاالتأخيرتوفيةفيحقتوفيقأوليسعقكافيكذلأمنش
اذاألنهاليمدحمالذلكصتمالعقدوحويخعالمعينفىالتأجيلويدخلىالديئالدلمجفىفسخالى

آلممرازكلكعذلكمعىواليالمبتاعلبائعذالفيفعنسمىأجللىاالبصفضعاومقاواليصاحلهؤفصل
ممرهايعكيلسحوةاسمعاوتاالبصفهينعقدبصيعأنخيرالبملحوالتاجلايدانايربأعياشغوالفىبعينهائطفى

ؤوأاعاثحرخسةاليغرفالولاألجلفأليصلهفيطويلالعايئالذمتوأمامفعونافىالبيعوبهونسمىالمحاجل
مفآلغراهالصكبوزعفدقتسايمنعاضرإيألومماكانتسليفأليمنأواليسيهنىيهناليدألمته

ائمريةولثاالكبذمتهاأجلالىسألهتلدلتيقنوانالعقدعليةفىاليهالمسلموبينبينهيالفرقفيهالبيعا
رأأووعأمثرةبدللفوانهليسفانهالمبيعلمعينوليسكذالصاعليهاداتىعنهتنوبباقيقبعدهبمالهالمتعلقةا
خسةيهاالتىةبرساهبفاهويشنرطاليهالمعيغيشزىفالبأساألجلمنماقربوأمامسشلىفافترقابهمناينوبا

التىوزكثحرصاعاذللىجهأشيشترطأحدهماوجهيناليهاشكالباوذلفلىاليتغيرمئلىالتىاليسيرةالمدةعندالبائص
منأصوععمثرهفيهاالظفألبأسباالشهارأوشكيرذلكالزينوجلىتكهأواهساالثوبولبسبةاالسكوبةف

ترىاتكبيسا40بقااشترطفاذااعيقاليوالحاجتلىالمدةهفىمثلاللىبقاعفتالبانالإذالغاالغررفيه
متفاضالبالكبيسالعجوةالتىالمدةمسئلىالبيعيفسخلموثفانممروهنهاقوالمالكمنالمدؤلةففىثرعوضلف

أنمملوذلكامالدقاذلكببعيدوسممايبعدعنارليسالالالسنقاشتراطالمدونةفىلمبتاعبجماقاءاالرضصبهوز
ا

ةلللرلالريقولوروىدالموميناليومجمهااسثئناهومطرفالقاسمفجوزإبنبةالداوأماركوبلىمسضا
مبرالرقدععبرمنبدالسفرذلمنالمنعأشىوروكلكلنهالسفرفىكوكابومايئصبهوفيمالكخهـنحبيبابن
4ااوهـبرةايىالدابفيسرعانؤلثووجويفسدالعقدوقالثألدتأياهابهافىبرالموازمنعاىورو

صرممجلعشربماعابوالىلاطدوابولوكانشمنوتضعفاكهاتدبروتتفيرالكذوالعملوالسيمادولبالتغيرا
موترعلبهيامالدعنسئلسفراصبهنماالمدةهذهمثلدتتعيرفىالتئاالماقبازذلضا

اقارصرةلوبروضكبرذلكوالعذفيوالكبيسالعجوةمنالضخلاالمنفيعاالحاثطلالىمنيشزىالرجل
ماحباعايطعىعشرالنهففالعالؤلأليهلحلخهسنيختارهاكالنخألتئمرالنخلهممنهاقرفيستئنىألوانمن

إلزديناركقمنثاتمرشرصاعاوأخذمنمرهاخسثعكيلةالعجوةمنتمراللةقىكذلكاذاصنع
فيهاالتىوقىكهاخسقكلشرصاعافالتىأوأخذالعجوةصوعغرهاعشرغومميلىلكبيسا

قالهالوذلمئلفألمتفالعجوضالكبيساىشترافكأنهلكبيسامنأموععشرة
مثرصاعاوجعلمقفجعلهاخلعجوطرقدصبراامنصريديهبينلرجلالرجليقولأنة

قرديارااحبصاعطىفأعاعمثرصااثتىلعذقاةصبرلأصوععشرةلكبيساةبرص



الىجلنمالوسئلاليصلحافهذهاللث452قاليرشاهلصائلدفيأخذأرسخماانهلى

منالرطببعنمنرى

فبسلفهالحائطصاحب

ذهباذاماذالهالدينار

قالئطلحاالكرطبذ

صاحبيكحاسبمالك

لهيأخذمابنصمالحاظ
اخذانكندينارمن

أخذرطباديناربثهلثى

بنىالديناروالذنلث
نألثةأخذنوانعيله

ةأخذرطباارباءيناره
اأولهبقالذىالرلمج

فيأخذلينههايتراضمعان

اكنددينارهنلهبكاين

مابدالهطالحاصاحب

أويأخذتمراأنأحبان

اهاسلعقمموعالتهرأت
أوفاشأخذغرالهبكافضل

ثفألبفارفحقسلعتأض
قالمنهكذليسترفي

أنبكزآلواغاهذامالك

الرجلالرجلطرى
لييواجرأوبجنهاراحل

اآأيالمارأوالخياطغالم
هنذلكلغبرالعمال

ةمسكنهأويهرىالاأل
11ذلكارداويسعلف

لذاللمسكنأكراهالغالم
محدثالراحلةمأوتاك

11

أينهيربكولحدثذفي

أالراحلىذلفيردرب

االمحالذىالعبدأوالمسكن
كراءمنهابثماسلفه

العبدأوكراحارةأواالىاحلى
امرأقللناوانصعندهـلهالذ

وهومبنىالعوهذاشاليصلحقالمالنهذاانميهارفيأخذأمحتلئالصبرشاهعلى
لتساوىاأوغاليرمعيقنةالمكيلةنحتلفةصبرهكانترطبعزممرضاذاكرالىلتفاضلانحريمسكلى
الصبرتناوالواحدامنواحدةصقديقناولبتياعهااأنأحدهمالوجهيغبعكهاببعضفقدبا

أنوالوجمالثاشخيرالتى5الصبراخذمنلرمالغبععحنماتنايلرضقدفىكهفاصفاذاعايئ

اندولعذقأوالكبيسايأخذبدالهنهاويتركهاثمويعيبهاالعجوةصبرةالمرفديأخذمبماع

واالختياوحملزالحوذليكزقرججنذقرواافيلعفاضلاذلكفيدخليلبائحبذاليعلم
نحقاديرظاخهاذاالتفاضلافيمامجرمحمذايمسئلذلثلىعشنراماعليهكل
ياختلفشاألغاناخهلفشاجناسهوانلئيابواكالحيواضللعفاافيهالجمرممماالمببعكن

سألبأسوأجنااتفققالممانهبيعقوافيبالببيععيغفيهذابعدبيانوسيأختيارفيصبزااللم

الخيارشرطبريدوسواشئتبيزمماجمهمالثبىاأحدهذبئبععكلهيقولأذلمئلفىباالخعيار
زاألبوحنيفضبهؤأولميشمترطهلخياراشرطلشافىداواليبهرهمهـترطهلبيعأولميئعقدافي
صانمانفولهعلىوالدليلبعةأرعبدمنفيصبهرزولمأوثالثةعبدينإختيارعبدمنيشترطأ

مسئلةةصبرقفيزمنأصلهغيرمعانحدمنهايالعقدعلىصهامعينحدمنهاوالعقدعلىاصحجلى

لييرااالفىاالختيارلهأنيهوالصبهوزفاتهالبيحبخألفأواشتراهاالجلظموسواءاخعار
فانهبيدالبائعالمثراءومايبتىبعقدليممايصيرصفاالمشزالىمايصيرابيفماوالفرقالجلمن

بعدبكاليبقىالجهالةالمشاعلغررهايصيرالىادخلالجلةاخعارمعظملباخاكنالعقدفاذااليتناوله

فلمالبائعركايبتىالغردخللجلةاختيارهعظماالبهاعكانذاوالبيعذالكزفأبطلخعيارأا
ففىخعيارهافوتهاقبلغخهنيخهاوهاثرةعبتاعاومنمستلىكقديتناوذلالنميبطل
وطهاأنفىأشهبفولصكذاعنداألوالدونداألمهامنععثرهيختارأنلهمحدكماب
اتاألمليهاصارتلميناألوالدتكونأنمبسملقاابنافولوأماعليالبائعظياامدةمجدشفي

الرجلنمالمهئلهصوأصىاالخعيارأولىالخيارفبأخيهوشلطكاشؤلواذا
مالثقالذاذهبرطبذاللحائطالهالدينارماذافيسدفهصاحبالحائطمنمحالرطبتريئس

أخذنكرطبادينارأخذبثلثىكاناذادينارهمنيأخذمابلهئملحائطمجاسبماحبا
يتراضيانأولهالذصبقبعأخذالررطبادينارهباعأرأخذثالثةكانوانوالذمحبلهالدينار

سوىأوسلعةيأخذتمراأنأحبالههابداالحائطعندصاحبدينارههنلهابقىبينهمافياخذب
مالكقالمنهذللثيستوفىحتىفأليفارفهخرىأوسلعقأخذغرافانلهبماففملقرأخذهاا

اللمارأوالهأيجرغألمماظياطيؤاأوراحلىتعينهالرجلالرجلنيهرعالهمنزبكواغاهذا
أيرإكنلمسهالثأوكراسلغألماذلكصارةاطسمكنعويسعاأويهراألعاللغبرذلئمن

لذكاالىالمسكمنالعبدأواحدملرارلياأوغيرذلفيردبموتشفذلئحدثمجدثمحلةلراا
ذلكمناسهوفيبثاسبماحبهيحااعبدأكراءالمسكناصارةأواكراءالراحلىمنسلفصابق

ثرأوأذلكمنأفلكانوانعندهدلهالذلمحلباقىالنصفاعليهحقردنصاسعوفيان
اذافنىتمرههنطعاماالحائطصاحبمنابتاعفينقولهالشلهاليممابقىيردفمساجذلك

البافيعلعبالنصفرنمحقهاسعوفىانكنذلكمناسعوفيبكاصكاسبصاحبهبهراءالمسكن
لهليحابئابردلكبيذكنرفاباأوألذمن



صاحبهالىالذهبعهعنددالمسافماسلفغعهيفبضأناالبعينديههذايسامنشئفيلثسديفاواليصدحفالمالث
صاحبهلىاالذمبعنددفعهنهفيأخذ52لرطبامنىشآلاأويبدأؤآهكنلمواحلىملراألعبدايقبض

فىكونأناليعاح
رءةأنقبلفاالعدممعيناراتمنهشترىاممااالنهليهادحالثمرالذىمنلهبكالفيعلميهيرجعتمرالحالطه

فممميرمااللدحئقاأجلنالثمنمةالرجوعلهفلمحنلهليئذاللمقدارالذفىالبيحانتقضاشترىهنممايضوفى
قولنذأشمنماسه3ولاللىاقفقاعليهزذلصبهوبللمقبلالعامافىلحائطئمرذالمنلياخذبحله5واليبهبشأخير

فىركالربرللالىلجاخذمنهياأنولهقىهدينيرفىالغدفيعنماوجبلهوفسخصألحبموقبلمعايئائطرفى
فىكبهاافألنةراحلتكأوأقلالبععفسخفبهاالىاسثملةكنرمنأاليؤكلمماأصمماغيرهأشيأمعيناتمرالهقىب

الحجوبينوببنهاهـحقدمبهماحواليتأخرعلييتمزأخذه
دقرأوالىمانمنليقبضءوالخياطعبدهجرهيؤاأوراحلتلرجلالرجليهرصاألةبمنزوانماذلثوقولهفصل
العبدأوالمسكنفىلكبئاهثهذاالكراءوالينظرفيعايمعنيردهابفيفانهملاستيفاءالإوالعبدلمحلالراحلىتموتثماألبره
اغارلككااافاممايرجعفالهأوأأبهزهفممواءاستوفىضباالستيفاءواالنمقدفاوكثاليرهاستوفيماادقايل

إنانهالعلىصعيسافأناالفيمبعينههذايسلفمنشئفىالتسليصالمالواليصاعقاصالعوضمنلهبماب
مةحلىالىالديبدأأولمسكنأواحلرالعبدأواايقبضصاحبهدابلفاماسلففيصكنددفعلمسلايقبض

الفثاسعىاألجللفاذلككأمنفىأنيهوناليصاحادصاحبهالذهبفيأخمنمكلنحدفعهلالرتركاساف
دلهلهراحلتكفىأسلفكللرجلالرجليفولذألنمنكرهقالعاللشوتفسيرهاأجلوالتأخير

اليهرماحدبدوإدهىحداذافانهأوالمسكنبدلهاذلفىمثلفولالىماخأوثمنأجلالحجدنأبوبينوالحجفألنقاكبهافي
لهىفلهسعىلذىااألجلمفلذلكحلةلراوجدتلداانأنههباعلىممايسافمقانذلكصنع
ذهبهردعليهغيرهامواسلفاوجكلليوكانشردعايمذهبهأوغيرهموتمنفهاحدثحدالكراءوانبذلك
هعليدالعليهلممملفالغررامنحرأوإستكركدفقدفياستأماقبضمنالقبضذلكبينافرقهالواقاليعنده
ضاكددنواغافرفيقبعههاالبدأوالوليدةالرجلشقرذألواغامشلمعلىممااوأخذأهيالذصيهرهوالسل

ءامنعنهةبتاعاالذىصاحبهمنأخذذهبهلسنةاةعدبهياحدلعنحدثمافانشقطهكاو

سواوإشاحماستكررمحراحلةأوتعرعبدابعينهاستأالمالومنقاالرفيقمابيحفىبموبهذامضشالسنةالبأس
الذىوالسلفالغرراستكرىهاالهوقبضبمايصاففدعلذالألجلالىالعبدأوالراحلىيقبعضالمحاجلبعينها

ملىمااذأميوأاليصاءأنانهقولهثيستوفيهحتىصاحبهضادناعلىديئيهوفيأواستأبروالهوسلف
ىيشترأنذلكأمعلأولمسصكنوااأوالراحلهلعبدامنفيهماسدالذهبعنددفعهأخيقبضاالأبعينهشفييسدف

الوليدةأوالعبدالرجلتأخيرالبينالأعلمقوايريدأجلوالتأخيرذلكمنشئفىاحالالرطبفعحنيبدأبأخذماسلم
ولنقدأثماخهمافيقبضهماالحائطمنرةالالغررفيهاوأماالتىااليامالعبديتأخرفبضانوالباسالغررمعلهالذمحيهوخفي

بهياحدسثأحدفاثردوماصربذألحألوالخسقكلضيضراللقأالألسالمدونةفنىالمعايئ

أخذذهبصنالسنةعهدالحجبايئبحجهاالمعينةالراحلةفيالزجلذللمأخيسلفيرماكرءمنتفسوفدميفصل
منهابتاعالذىصاحبهتددالراحلةوجدتاانهايسدفالهباعلىافهأوالعبدكاالمسكنفىذدالىماخوقيلأجيمن
ذاولهألسالفهذابالنقدالمنعهيهناخصشسلفاعندهوعليعذهبالكراءواالربذلكفيثمالهاألجلبقكلنى

لعومايئركهالعدالكزاهالعمفااراحلةالنقدفيأنيعحلالالسالمدونةفيوفمقاللعقددوخا
بيعىالسنهء4

وبنمالكقالقيقامالمبههابعدشهراوشهريهزيهامماألفولفيوالبأسيرفيتباعدفألخالقريبفانواألمي
الهوقبضيصلحابفقدمملالمحذالألجللعبدأوالراحلىايقبضأجللىاحقعيفاصراأوتكربعينهاستابرعبدا

حتىيسهتوفيهصاحبضاهناعلىيهينيناستكرصواستاجروالهوسصونها



كهةلفاابعع
لمحمعااألميمالكقا
ابتاعمنانعندناعليه

رطبهامنةالفاشيأمن
حتىالببيعهيابسهافانهأو

منهاشئيسعوفعيواليباع

بيدومااالبداببعصبعضه

فعصيرييبسكاهثهاكا

كلوتؤتدخركهتيابسهفا

االيداببعضفأليباجمعضه
اذاكنبكثلومثألبيد

حدفانكانواصعنفمن

فألنحتلفايئصنفايئهن

ائنانمنهيباعبأنبأس
يماحوالبيديدااحد

مماالمنهاكنوناأجللىا

وانمايوضواليدضيعبس

البطيخيئةطبا
والجزروالخربزوالصاء

لرممانوازلموواواالقىج

يبسانمعلهكاوها

بعدذلككهةفايمنلم

يدخرويكونحوكاوليس

خفيفافاراهقالهفا

صنفمنيوخذهنهأ

بدابراحداثنانواحد

شنؤيهريدخلبيدفاذا

بهالبأسفانهاألجلمن

2د6

ةصييهونفيممافليس3ينقدمالكرااانهالقاسمابئوايةرمجوزفوجولاليؤينقد
وهذابعيدأجلالىاالاليصضكزاءهعينباالغررمتعاالغيرانقولحهوسافاكراءوصاة

لنقداريمنوالمسملةافىباقلمعنىا

لسلفواالغررنجحوفقداستاماقبضمنلقبضاكذبايئكالشرقواوقولهفصل

منمفهذازلسنقأصاعهدةفيبحدثحدثفانضهيفممنرلعبدفينقداىكالذمحيشترالذمحيهره

جمهابعدهدةبةابردسعاامنوذالنهبالفبضلغررايهثرفيهذلنماالبايئفرقنهيريدابأسإ
تعاقدهعفيثولوقبضهلقبضاالعقدلعدملمفسدفرراايدخألنهفاونقدثمنممبعدميدةأوعبدايسشد

تأخرفبضنهكراأوألممقسنةظبمسعأاذاايانكنانعلمرلغراهنلنوعاهذاالككايلىكراا
لهاستعفاءهايمنعأثناءذلكفىوفدتفمنهسنةلعمثربن5ستئجاراهالكضوورحبهوزافباقى
كرالاطهمنأخذهاعوضالتىابرةباالسيدهكلىلرجواممايوجبباقأواأوموتضعيمن

كرذألالغررعنمالنالنوعنهذانفىفىهنفعتهمجميعلقبضابعينصقامبععنشاملقبض11
الصبهؤزانهسنقونفدغنااليقبضهفعيناعبدابتاعاانصنكايقولفعموهذابهيقرزأنهايمن
أوشامأوجنولسنضن1أثنافىبهاأصماانكنانعلموانزعقدثمنبفقبفسه5تراشذلولوا
فيذاالمجيعقبضالمعنىلهذاالمصمحانقلتدإئعهعلىبافنالرجوالبتاعجبفانهبرص
وأحملمأتلتواليهأشارافويهالوهامعنى

لالفاكهةبيع

تهيابسهاأورطهاكهقمنالفامنشيأبتاعامنانعليصكلندناالمجتمعاألمرقالمالكحمط
بههقيابسهفيصيرمغاممايعبسكابيدومااااليدهنهابعفبععضشئيستوفعمواليباعاليبيعحني

مففانكانواحدصنمنكاناذابمثلومئالبيدااليدافأليباجمعضحبعضوتؤكلتدخر
كااليعبسكمنهاعاأجللىاواليصلحبيداحديدبوايباعنعائنانباكىنحتلنكجالبأصضفين
وهاوالرهانلموزواالقىعوايالجزبزوالخرلقثاءوالبطيخايئةرطباغايوضواواليدخر
خفيفافأراقالكهةأحوممايدخرويكوكهقبعدذلولبسفالميهنيبسوانشملهكان

كجمهـالباسفانهاألجلمنفيصثئيدخللمبيدفاذااحديدبواحداثنانوانمنصنيؤخذأا
لمافعععنخقيستوفيهاليبيعحتىيابسهالمحانهأورطهاكهلفوااشعأمنبتاعاصنالترحمهفولها
انطعامفىفولههنبماتقدمليلحقهاضعالمواهدذفىكهلفوااعلىأوضددعصأكيلبوزنؤفيتها
فيهظألفذكراوقدتقدملمذهبارمنمهولمئحوااشوالمقتاا
لعنافياليختصاحمالنأوبغيرجنسهبحجنسهيدبعديراااليديعضمنهابعضهشئواليباعلهفصلأ

فيةالمنافيهوشرطتغاضألالذمببالوصوبيعزطولذلكلتغاضلابهختصخاوابالجنس
بعفببعضفاليباعويؤصكهيلبسقدخرفيصيرفاييبسممامغاوهاكانوفولهفصل

دتقدموةصخارلللىيماالداليسالتفاضلسممهناضلهمخرجعلحداياصنفاكانذاامثألبمثل
االدحارللرقعياشوعلىالعلةوااالقتياتلعلةاااألخرينقولينامنذلكفيذسهءماله
النوعهذامسائلفرعفيابناأبةحوبتعوأأجوتختلفحسمذا

واالترجبزوالخرلتمثاهكالبطينهوارطباغايؤكلوايدخروكايعبسوانكنوفولهفصل
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ويهودطمايدخرهومثلفليسكهقبعدذلكفالميهنداسوانمثلهوماكانلرمانواوالموز

بيطيدخرومايلومماييبسلستعاليهنصلتىاكهةاخااذهيريداضللتفاكهقجوزفيمافا

افيأبنةلمزاافىوقحقالالواحدالجنسفىضمللتناصبهوزافيذاسيكهقبعدافالمجمالنكذس
واظوخؤاثبأسوماوالقئاءفيواظرشحاواحدقالصنفمنوانكانتالتتهـافلاالهالك

وروىوطباكااذاضلالتةاوالموزفهاممميهوزفيهلبقراوعيونصاصواالوالرمان

بعضهفأليباعوييبسوالموزكايدخرلبقراوعيونلرمانماواالصاصوالخوخانافئبناعنيحيى
رطباممهانكانبمثلمعألاالضألمتالببعض

وتبراكينالورقباهبلذابيح

بالففمةالذهببيع
ئناوعينال

مالكعنمجيىحدئى

قالسععدانهبنحيىعن
اللهعلياللهامررسول

أنالسعديئوسلمعليه
منالمغاصممننية2يبيعا

كلفباعاأوفضةذهب

وصعمناباربعةثألثة

لهمافقالينابعالثقبعةأر

عليهاللهصلىاللهرسول

سخمافردأروسلم
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ببععماوسلمكلليهلتاصلىلنبىاأميولمادثهوالترهقرااليجوزابلبيعهذماليجوزتخاماإللجوؤا

11كتابفىهالكوقدقالكاذهاامعنىوذلكهيئقابيعهاعلىذلكاقتفىععياغعهابأللألفولميأض
ضكةللصياعوزنهافجعلفيفيهتهاهنأتلزنتهاأوفضةذهبنعىآيشرلرجلافيلمدونةاالىنهفمن

منتصاغالىاألشياءهذهيهرهعالككاالمدؤلةفىراافىوقالثاادافجفوذليصتضى
بجنسهابريدبذددكراهيقبيعهاأنفجتملداحواألمر4وانلمداوالفضقوالذهبكألبارقا

لمذهبافىلهافالخألاستعماإتخاذهافأماهيةيريدكراأنضمللهااسععاهمةأوكرامتفافال
هالمئماتقدمعنكرفيهاتاذطهـافقدذلفحقهاءوأماجمهوراوعوقولمخريفى

اللهصلياللهلهمارسولبعألثقكلينافقالبعةأروعلىعنابعقبأرثةكاثالفباعاوقولهفمل

االيجوزطيذينوذلئثاقبالولورقلوالذهببالذافييادةارتعيقتضىبيتهافرذاراوسمعلعه
هاذهـبمحلدليلواعباسبناومحكالصايرذلكفىوالخألالجنسفينتفاضلابينهما

الدينارعربناوهاروممكلنيادةالىباووابااوحرملبيعادتهوأحللىتعااللهالجهيرقولاليه

جععباسرتاوعأنؤتجرلمماليناوعفدنااعهدنبينااذبينهماالفضلمبالدرمبالديناووالدر
ملىسللتفااصملتساوكماومخراوجوبفىورديمهوجيدهومصوغهكوكهو5قبر5وسوعن

فالباسذهباوالتبرأفضلأدوالمصوغةكازفاقذلكمنشئفىوالبالصياغةبالسكةاعتباروال

افأرادأنكوكأوهححوغبذمتعذفىبلهولؤلجودةمؤفىصكيرمائتبىالرالصياغبذلك
اجمهاعوضاشملهقوتذمتعنمافىلهفدثبئتصياضةاالنيجؤذاثلمذهباأفضلقبراعنيقبضه
أفانلمراطلىاوليسكذكبذهـببضقوذالنالصعياللتدااذلثقبرفدخاالذهبجودةعن

ثيرلهاهتعفالتأذلمتعبشفىغةاصياإ

ابالذبافىالرآلولتئاضلافيهحرمؤمماأفضاوأحمأعلمدتهايريدوبيتافردأروقولهفصل
11والدليلالوزنعدتهماأبوحنيفةوقالالشافثاقالبهوالمتدفاتوقيماألغاصولاااخلفضةوا

اغيرتااليممصوغهفىباالرمااليعبتاباالرلمجهالحديدوالكحلأنفىمذهبهإبطالعلي
ألماءزالوزنوالذهبالورقفىالرباآلتاندلوكاصالضهمابطالعلىوالدليلكالزابهصوغه

أاألخرىكالذهبهافىاحداتعلملمباالرفىواحدةجعهماعلةععنينالرصموصونفىيسلمأ
دايهامحلىآلرلمافعالناونالموزفىعضةمبواالذنايميجوزتعأتهأجمعناعلىوالففمقولما

هصوغبايئضرلىتالمبيعوالذهبفواتهههاعنولميسملبيعابردأمرهماافردوقولهفصلإ
وقدقدمنامثلممالهألنهردفاسدهمنبدبوجموالفيهلبيعااليفوتفانهلمصوغماغيرافأوغيرمصوغ

زأنهلمواابنافحصأصابنافيهفاختللمصوغاوأمامثلهعينملوجودبفواتاليفوتمثلهالهأن
االسواقحوالةاألكئرلمتفتهفبفتهسيفاعلينكانواالسوالةتفيتمحواأنهفاباعجياا

مسئلةفىمحدوالذصحصبالقعاسمحدونيسقالفبضتمفيردقجتهأوقلعلتلوالبيعاويفيهه
فىونجمعاذكرهوالحليفيهاذكرهلفتاوايةروهىالمدونةفىالقاسمبنباومنالسي
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الصمةوجومقبوجهاالولفاذالميتحولياءاحافرلملخاالبيعاأنفاصمدخوجههبيعكلحذا
ثمعفلمبوجهإخةتختاضطباللئاابالحينلمحهلشثثذلكانقلناانافوجانقحنممدلثاايصحل

ماللحكلنرصخحيتهيلوجبفانسانالألندلواتلضهقئعتبالمشسوغرأنواالبقاءخثينها
قالتايعوسلملتامحملىاللهرسولأنبئقيحرأبىيسارعنفيسعيدلحباباأبىعنيمبىابئوسىإ

بالديناررالديئضديموصلمللهالىهـلححشبينيصاالفحنلمبالدرمرلدواربالدينالدينار01
مجنسهذلكمنشنكطفلتخااموتاألساوىابيدبينهماالفحنلبالدركلموالدرا
فالالوصنفأماعددالىوالثاناأهماوأقكإليبطدمرااللدوالدراعلبمبالدنالبرالدالنيربدلوا

معيهونأوالمجوزوالبمسامحةسعروفضهوطلىيادزخيهزوالصجوااآلساواالتزوب
عهالتىايادةوالىالذطبقىياتسطاآلخرلعوكناااألجنسهضإلتجنمدوإلأحدهمازياخضمت

فضقوزناالهمفعفياارالسدلىألجلالىىهـامالكخخافواالذخبفىفحللتتماالىافيؤدى
الموازبخمااوذكرهنجاخيناأنبهمودأرههصخمالاللسأحرأويعثهممنادراوهميأخأو

ابأجاعننحبيببنداوخدينارقيسىذاتهـعولتماسبمااتثئامتجيواهروأ
الناسضرورةمنبلىغاحكراطيخاالاطلهـازابيةواوجهاخثالواأبوحنيتهبالقالوالثالم

عنعياأبىمطممثئأعمووسىايعطانحفازاممطليأدداالذعبهلطلناغاسباااوعلخافلمعأعاالااطفإالنمألأااحماإرواباذمأصمااالئراإ010 يسارعنسعيدبنإلحبابفأليبهوزلهاالهيخبلدوإلعصولإنحربااكهـاالكههمااماراآلئإلحماءإلعارتو
القهرسولأنيرسبىكانوانالذطبكالتشاضلاحهاهبياكااراء0أوبمعااثبهونانداليخاواالمنعلةوارووجهلم
ل3علعهالقهصلىوالواحداقاالةمعهفلألصبهوزذلكائغتاوأماالوجههنئزفى7يرتوألكوسانفقااواصاةاجارقا

الديناربالديناروالدرهممنأوزناساكاشلعضهاواصبهوزذلكإكابابالالمبادلةوأماسئلة5صنصاواحبلببئا
بينهماالففسلمبالدرببنياألخهمالماضلالتتينثاميماذالوإتوالتوفمراخاشاسبيليئوالدينارارالدليفىشبكل

اطأاالفهوأولطبهسأزناالوشاكااسافاددناوأالواالق301تضدلططاإمنعلفااوزاخاولهذااضلما
فىيهنمالموفلمعراسليلضلىزنمايياديسيرالوزالعددجولىشهففاذاسدفهرددا11

لماالعرلةوذاللتلةالعرلةسشلىتدناانومتمخمتهساصدرالالقهحاتلمهوذلل مىط

لىالثاالىأوالعنارالسولاقنحروسرآلخزاوامحيلاهماسأا3تئندلمر1اكاا

الدنانيركانتاذااولحنىسئلةوالدراءمنانيرالالكفثذوتالمحموجهتمردالخمرو
فانكانتأوأفضلرذهبازنذأدانبمرلمأليخاوأندةالجودفىتخاحنلهـنتصواءفانكاثا

امالذمبافانلنأفلوازنةاوانكاطبهزاتوىدازؤصاحب5يخلأخأخزألنهلمطبارذأد
فاذاوالمعروجهضلىفيهاازتممااالمبادلدةانماكلذوجهلشاسمابنازهوجمصس

زأنلمفلمعراوجهلىلبدلايقهاطركانلمايةزكالعرأرالمجووجباياأختلفتا
فضلدكوالنهةلبعدعنااسمبئاهـلثوجهوأدونوالأفحنلدالسإكاضهرمثوشترطا

لليبقولماناقدفانفرقضللتفاددغيرمجردذواليحتملحدةواجهةمنزتلوالجودةا

امسثلعناوفيذكعلىالبيعيعقداألخهمالميةالعرنسىكهرجىمندزأنمايأخذعندالجدايجوفانه

معأبفعفيهنالعتبيةوفىفاليجوزلنسىشجرالىلعرجمةابيعيعقداأننزاعلميفولبيعصكقدا
افيهينعقلمأنهذكليمعنىصاحبهويعلمقالزناوبأجودمنعسيناوأوريبدلهفالبأسدينارارجل
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ردنانالععثرةهذافىكثيرالذهبزواليجوسحئلةوفمرواغاءوالبدلصر
يةلعراحكبيرالكوقدباليسبريختصنهفاولمعرامنحكيههذاكفومخوهاألدشما

البيعواإابعدمايهلألمثالممعلصصلىالاالالتئيعوأألعفجمينأالعصسععدالىالماثأللمحعلفعصمالكلنعنوحدثنى
الوهوسعيداظدرىأعننافع
بلذفىالدهبالتبيعواسلمكليهاصلىقولهشىشيأغائبابناجزوالتبيعوانهاعدبعضاللهصلياللهرسوذأن
عليهاللهمليولهوبالردىوالجعدالصوغاالممكوكالتبرأدامحمهنأجيحفيعاماالمثالبمثلبععواالقالوسمعليه

يسيرقىلمحايستعهلائفوفاألنيادةسهراكمنالمنعيقتفثبعضابعفهاعليمفوالتةوسممثألألاللذالذهص
غائبمحعموافيهاالنسامنعفانهانكائبابناجزصوالتإلهلعلعموسلماللهصلىوأهاقولهيادةالىدهـانجعفهاصوالتشةبمثل
زكعنهماالعوضفىالتقابضأفوفائدقذلكالعقدالمذكورالغائبماككالمجكلنالعفدنهماألنحينقالوتبيعواوالبحض
عنمالكالعقدويؤصؤبضهماصحضورهاأخيشترالعقدضليهياألنهمامحالصةفيشرطيألتشفوالألهثالبكثلبالورق

بالرحمنأبايالهفقالصائغعرفجاءهفيعبداللهمعقالكنتانهمجاعنالمصقيسبنآيعواوالتلعضبعفهاعلي عبديدعففاهذلقدرعلمنستفضليفأوزنكرمنللعأذمنلعثئاأبيعثملذهباصأصوغ
يريدبةأوادداالمسجدادالكطانتحتىينهاهوءعدالترددعليمالمسئلةالصاصذلفحعلكلناوحدلىعائبابناصرهاسيام

الالأحميدبنعنمالكعن لعمااعهرسماللنهماهدالضللدرحموالدرشاراللدعرالدشارقععداللهقالعهامن ءمجاطدعنالمبمميس

غيرهصوعزنهكثرمنالذهببأمنصوغابيععرمنبئعبداللهمنعشاليمومحهدناعبداللهمعكنتقالانه
كثربأأوالورقالفبمقاآلنعةبيحمنوسلممنعدالتمكليمنلسعدينحديشافىماتقدمعلىفقالصائغعرفجاةبنا
غيرمصوغجانيئذهبمماصدرعلىاجوابهأنيهوناءذلرفيلهالعاخاجعةومياوزمنانىارحمنراباياله

أنفرحاقولةعتمدعلىلمممناباحةذلكفىيعأريهونذللعلهخألأحدهماالمصوغحمأبيعصمالذهبأصوغ
كانتالمسئلةأنئرمخنطيللضذيرلخاضمإلطنظرااوعاشواانجتيلميئبعااغندمثلذلبأكثرمنمنالثمئ
ذاخاأحدهمامعنعينحتهلبينهماالففلبالدروالدرهمناربالدثارالديفوفولةفصلذلكهنفأسعفضلزنه

االناءهأللةهذافىولذليقالأوغاليرمموغمصوغاكانوورقذطبصالمقدالهذااعبدفنهاهيدكطفدوعل
الدينارفولهفيكونذلمضروبامنشنيهنلموانورقامائقدرالجلىسحبمروذهباووكاويلىالصائغذلفجعلالتمكن
والثاذأنيهونأينهيرمموصكلينينكانامومذهبوورقصفيعامرهمبالوالدردينارباوعبدالمسألةعدعهيردد

ماقدمناهعليصكللى4صوغاهقاسوثرهخورروإضاروالينارالالىأشهىحتىالتمينها
مدالةأوالىالمسجدبا

لهأماأاللمصانباألاببانضالأهاببعفبعفالدلعرهمضاممعاوهبملآلبناغلفيالهفاقوإفمللمباعبدقالئميركبهايدأنير
فىافاصهاناوعرالدشاراللدقالله هنهاوادبيعبهأخصالصرسمسهبعيرجهنهاسئبيعواأخصاسمالهانببعض

وزناتكونلمراطلةاانوذلكالمعنىفيومايختدفانبهأخصالطلةواالمبادلةمحنسشاالففملبالدرحموالدر
يرسلفغوقفماسلفءنيضاالقضاءفقدتكونفأهامسئلةاعدداتكؤاصىلمبادلةاليناعهدنبينابينهماهذا
بالدينارعدداالدينارهذامعىإنووؤنهعددهذهباعدداقضاءهثلوأسافهسلفعنفانكاؤتاليموعهدنا

لوقنافىلنقصابالعددلسلاةعبرالنعازذلكأوأنفصونماوأدعددمثلقضاهزيافانوو

عددمفئمنأقل5فضافانةادلرواكبودةلقلةوالكثرةاعتبارلهافيالدينارالفقامنصفة
مثلعددمفىكزمن51قضاوأنقفاءالسلففىكثيرهصبوزفليلهلقبضاالطزوزنص
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لسلفصعموعنكلقضافييادةالزالنليسيراالذالمنزاليبهوأنلمذهباأصلعلىمجبزنهو

النهسبهزذلكلموزناأواقلكثرعدداأوأوزناكرأوأعدداقضامأقلطيرهاوايسيرهادونكع
فاضاكاذامسئلةالجوازوذلينفىبنةلمغاايقتضىوجهعليالذهبينبينفدوجداالختالف

الوزناعتباركئرالنوأمنهوأفللعددذللشامثلصاؤفىفهووزنهشلزنافقضاهولسلفا

أتل5قضاوانكعيروالقليلدفيبالعدعتبارافألنبالومللتعاادفتىكاطلعتباراايبطل
الوجههذاقىعضباربالدداالانهمنكرناهلماذصافىكثرفهوأوأهنهأوأنلعدفمثلفىوزنههن

كرههاليسيرالرجحانلقاسمابئفقدجؤزاةيسيريادةمالىفانزوكثرمنمأقضاوان
صفياالردبيئوالدينارالدينارمعلفيوجؤؤءأشهبلمائةافىدادينالكثيركالعشريئافي

لمثلهلسلفاليفصداوزاليسيرانهوجمشوغيرموعدوالعادةليذلننابمواواالردبينلطعاما

غيرمجالسفىيادةكافتمالىلذريعقوانؤجممنعيقصدبالسافانهالكثاليروأمابهمةفثبعدالت
شلهفقضائهفىلسلفنامنمفصلةاالبذلكفألبأستبعالههنعوالتكؤقينفصلحتىلقضاا

لمبتدأةلهبقاا

فىهنهعانبتفاليخاوأنبهوبيحمنأنيهونمثلغيرسلفكللىلقضاافانكانفصل
ددلعازناالرويقفميهأنفألمجوزدلعدباثبشقدراطانلوأوادلعدباذلمقدرامنمتهذ

صازلعددوابالوزناذمتصقدفيئبتاوافمالو4عااميمنفألبدنثمةالذقىبهقدزبتمعنى

لعدداحملعددبطلواالوزاخاشمتىلعددالنهاغبرذالئاعليزنالوذلكأنيعطيممثل
متصنذفىكركائبتأصازأيخعطيهنباوالمقدذدمتصننىماثانطمسئلىإ

والوأدونزناوأقليعطيهزأنوجاففلأماثبلهمسفةمثلكانااذلفرضانحألفالوزق

مزايدخلهمماكزالهلماذوزناصفقوأنقصأفضلوالمغةوأدونوزناأفضليعطيهيجوؤأ
أفضلىلعدداكانفانعددايففعيهأنأرادفانسشلىبئلمغاوالتشاحابصورةلتفاضلا

المجموعةمندىكالفراوزناوأفلعيوناأفضليانكازجازالمجموعةمنكالقائمةعيوناووزنا

فياكجتعنبلغهانههالكصيجزلمافدمناهلموزنالعيؤالوأأفضلنكانتيجاز

والينبالدينارالديمارتبيعواالوسلمكلديهاآلحملىالتلمحرسولالقالعفابنعثمانأنكالميأ
العددفىالتفاضلمنالمنعيحتملبالديتارفيالدينارالتبيعوافولهقالبالدرميناندرهم
ذكعلىفهاالقفاضلامنذلمنعاقطعهاقصومنعبهاعددالتعاملامنالعادةبهلمابرت
أقلعلىفنصالوجهذاعلىالذهبايئبينلتفافلامندينار3خرقااليوجدزيادةالالوجه

لخصبديناردينارااع2رلمنالمنحبهيريدأنتمليحوكثرهاأمنالمنععلىبذلكلينههيادةاك
صلىلنبىافقالعاعيبصاععنبيعتمراكناقالنهألمجصعيداوعأبوسالقطنذلبالمنعكارفعله
يدزمالنصبدرهموالدرهمينكأحنطقبصاعوالصابماعكرالصاىلعموسلماآل

وؤكهاكثرمنبأورقأوذهبمنيةسقاباعدسفعاأبئيةوهعاأنيساربئ5عطاعنأسلما
بةمعاوالفقااالمثألبمعلهذامعلعنينموسلملديهلمالتمعلياءيهمعشرسولابرالدردفقال
لتديهاصلىللهارلسولكنأخبريقأنامعاومنيعذمنالدردبراالفقابأساهذابمثلماأمحط

فذكرالخطابفيعرهكلىأبوالدرداقدمثمبهاأنتبأرضكنكأساالدأيهمنويخإيزوسلم
حمعاذهبشوزالبوزنذالالمئألبمثلالتبيعأمعاويةالىالخطاببنعرفكتبذللةآ

لجغهنهماالعنوحدكما

أبفيمالكجدهعن
عفانفيعمانأنعامي

لتمصلىارسوللىقالقال

تبيعواالوسلمالتمكلبيه
والبالدينارينالدينار

وحدثنىرهميبالدلدرهما

أسلمبنزيدهالكعن
سارأنيفيعطاءعن

باعسفعانأببنمعاوية
ورفأوذسقايقمن

فقالاوزبأكثرمن

هـمععرسولاردلدبواأ

وسلمعلعهاللهملىالله
االهذامثلعنيفى

يصامعاودنفاللهبثثلمثأل

سافقالباهذابمثلأرى

يعذرقمنأبوالدرداء

مكنأخبزأنامعاويةمن

علعهاللهعلىاللهرسول

رأيهعنخبرنىووسلم
انتبأرضكنكاساال

علىأوالدرداءقدمبهاثم
فذكرالخطاببرفي

عربئفكتبلهذلك
الأنيةالمحمعاوالخطاب

بدنلاالهنألذلكقببع
وزنابوذن



نانخئكلناماعنجحثنى
عرعرأنبنعبداللهعبت

اللبيعواقالاظطابابن

مثالاالبالذهببال

علىبعضهاوالتشفوابمثل

اررقوالتبععوابعض

والبكثلاالمثالبالورق

بعضبعضهاعلىنشفوا

بالذبرقلواعواوالت

جزآلخرناشكائبهماحدأ
أنإلىاسننظركوان

انىفألتنطرهبيههيلج

4والرماالرهاءعايماخاف
عنوحدننىباهوالر

ينارةبنللهعبدامالمن

عرعرأنبنللهاعبدعن

التبيعواقالالخطاببئا

مثألاالبالذهبالذهب

تشفوابعفهاعليوبمثل

الورقوالتبععوابعض

والبثنلاالمنالبالووق

بعضبعضهاعلينشفوا

والمببعوا

كا36

منعباسبن1مار3هذكعفى3أنحعملوزنهاكزمنلذءسبأسقايئبيعهناليمصعاوبة
لمصوغابينصمللتذاولكمنمجىزاذاكاليرىأنيهونصلوانقدلذحبافىلعداضلفيابهو

هذامثلعنينهىوسلمعليهاللهصلىاللهالدرداءسمعشرسولأبىتىلوالصياغةوغيرملعنىمنه
وللملتعكلليهاصلىلنبىابنهىاجالحلىاحتاجواالذحبفىلتفاضعلايزهصجومنفعلهأنكوضاي

االطروىالذرأيهصرفعكناءالدردألبىفليسواالجغادلفقهاأطلهنيةمعاوالنذلكمثلعن
أؤرماحمةمعاوهيرالمؤمنينافىلكحلعباسالبئقيلطيكةلىأفياىوفدروبينةوخجةبدليل

ندفقيهأصالياقالحلياالجما

عليآلصادأخبارامقدماضلىالقياسيرىأنهلصسسابأعذابكثلأرىيقاومعاوقولفصل

لعدلحداواخبراصمتفدلصوابوالغاطثووالسامنومماالىامجوزعلىلمالدوذمالكعنىمارو
وقدبينتالتقيهالحافظالناقلبهوزعلىكثركايدأاالظرالمجلىبهوزفيلطلالسهوياالن

الممحروبعلىىلنماحملانهأخباراآلصاداالتقدحمىأنمايحتملوالفحولمأحفىذلد
عالللفضلغوضاوزأنبهونزائدغضعنىلصيااانورأىلمفروببالمكوغاونبالمضروب

علصالزوذلدانديناربميألتىقرطاكىفىدينارعائةباعؤجمنأبوحنيفةمايقولحسب
األخركماالئةعوفالقرطاسا

وسمكدياآلصسلىاللهرسولحكنبرأأنايةمعاومنيعذزمنالدرداءأبوقولفصل
يغطلىومعاذلمنمجفلولملنصالفيخاىبرالتعلقيقاوعارمنمقحانرأيهعنيخبرلىو
وبراللمخلمصوغااالهذامثلعنبقؤلهيردلمالطهااأىديبالماطردهنصكلىحملطوايلولتاا

علىسابأاحذبمثلأرىامعاويخلةماالنحليالقصيصوايلولعأاتعفلىلنانقلوفعه

يمألدالهوجوازهفىفالخالفيلالتأووأماتفصيلدونالجلةفىبينالنينتجوفيالعئاضل
يهاأنتبأرضكنكأشاالهـلهوةوالرأىلقياساأخباراآلءادمقدمصكللىبأنتصرجءبوالدردا

صلىلنىاخهىمنليهانقعليأخذبمالمحانلبعدعنواظهارلهجرهلقواومعاعلىراالنفيلغةمبا
لتمهضارجوعكايظهراووسلملتعتليها

لىماينكرارمعنىضلىفذكبرذللهلخطاببنعرضلىاأبوالدرددم6ئموقولهفصل
الوزنااذلكيعاليأنويةساالىالخطابعرقفكتبلمنكرعندعتغييراعلىيستطعلذاااالمام
وشلهماألحبصوابيرلهملتبصوابلطقبالحممهحأميمناالهاملىبهبحسبماعلىبوزن

اليعلمألنهلجزاافيهمجرمضللتفاافيهحرمماالفذلكفىلجزاامنلمغايقعفىبوزنالوزناا
لحرىواليبهوزانعقداحهمنكحوصملقرافىبالعفاضلوىكالعلمفالتسالجهلوالتساوىاهعه
أبوبهيقعارابموجمعاالتمكنعكلىينكرجمررضىولم5بيسيرحلتسااقلةمنلعادةاجرمذالمافى

عبداللهعنناقعكلنمالصوأحمأعلموإدتهماقدمناهعلىةالتأويلمناتحللماالدرداء
والبعضعليالئشفوابعضهااالمثألبمعلبالذهبالذألتبيعواالخطاسقالبنعرأنمحرفيإ

هماخكائبأحدهبلذبالورقاوالتبععوابعضعلىبعضرثاوالتشفوابكئلمثألالامالورقلوراتبيعوا
لكبامهطاصوالىلرلرماءيااكلليمأخااففالتنظرهيلبهيعهلطأنااستنظربئانواآلخزالجز

الذهببالذهاالمثالبكلثلالتبععواالخطابقالبنحرعرانبنللهعبداممنإدتبئعبداللهعن
والنبيعوابعضعلىبعفهاوإلتشفوابمئلاالمتالبالورقرقالوبيعواوبعضعلىثاوالتشفوابعف
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يالرماءالرماءعليمأضافاففالتنظرهبيمهيلجأنالىاستنظركوانمنهاخكائبابناجزس
تأخرصفواآلخرناجزمنعأحدهماغاشببالذعبالوروالتبيعوالهقشكاالر

تأخيرقبضهلعقدعلىواالحصرففىاالجليمنعوذلكالنقدصالعنرفلحالعوضازيفىاحداا
الاهندهلماعنكابمابديراأنيصحلغائبواالعقدالفيهلفبضجزكوهاغزالنااالن

الحضوصوقتكلنماعنهايدبهيرأنحتملونابوتهأوفىفىلصرافىأتيهونلررا

حماحدوقلىمنهاغائباوالتبيعوالقال5لمشاعدداباتمبالناجزولوأرالمقاواألظهرفياطلعفدوثتا

نابؤلهأوفىبذهبهالدينارفجلطهاليهافيدؤعهمبدرادينارعلىفىلصبرايعقدحأنكرصالمث
المناجزةفىفهوأبلغحضرالعينانوالدرايخرجالدينارحتىويزكالدراهميخرجثم

هىبلجزةلمنااصورةعلىلبسددذبعدهمرالداخراجائمبهوتهـغبرلديناأخذاالنومعنىمووة

لصرفاتعاقدافامسئلىجزلتناوالتقابضافيهفمااليرلتبايعاوصفةقأخيرأفعالمن

ابضاتقايفترقاحتىولمعمراخردالواراديناأحدهماستسلفاثمصنهياماعقدعليهعندأحدطنولم
اكانوالعليفيقلصذحاضرايهنلمككائبعلىلصرفاقدعقىاماحدموانماصيحبزذلداللم

ارضوااداجشمنحهوييرمايقتضيهلعقدعلىافىفقددخلشعايقبفهاهمنلقينصكللى
11براشقالفتناقدااالخرالدراهمستسدفيالديناراأحمدهماأخرجوانهسنلةالعقدصال

بهفالباسوالينهثرقانلذلكواليقوهلصشامحلشيأصريباانماكاناسماابىاالصيهوزذلوقال

ابطالافىامافدلنسماكالعوضعينأحدادفىلفعماواخائاولقدتنالصرفخحقدااأشهبوجمقول
اجهتعألنهمنالعقديححدستسلأتيولمالذمماحضرغوضهاالقاسحمابئولويجهدارهـ

ااالستسالفأردتانكحبهلكاثويقوذفبكلثابتهحبهصاأنرفلتبناجزوعقداصارف
11االنتفاعنقصدادانانبرثمكالوأسثحعخكأصدقفأللهاخلىلصرفامنانعثدبينناالفسادها
احجزيتوالقبضبهمحعمغودةحفورمامحىمقامالذمققومحاولعافىثانذدداذاثبتسئدة

منذلكالاألجلقبلذهبافهاليهايدفعيجزأنلمعمدرايمارجلعللرمنعفانكانفيمبابرائهياإ
اذاحلوالبأسأجياالىيهاتأخيرالقبضجمامهايقوهامغمامتاالنالصرففىالتناجزبابا

ابالبقيعبلاأبحكنتقالعربناجبيرعنسعيدبئعنذلشعاروىفىكاواألصلجلي11
المكامايوهأنتأخذهابسعرالبأسقالوسيمديهاصلىالنبىفذكرشذلالدراوآخذبالدنانير
11القبضمقاهيقومواالبراءهنحضورهزلهبالذمةهافىحاولانالمعنىجهةومنثعنبينيفرق
يعطارصاجاذأنلةهمراوآلخرعليدنيرنادرجلعلىلرجلولوكانزلجوااليقتضىوذفيه

ىردفىذحبكاالوصعاحبهالقثمنيرناغصبدذااصبلغاواسمئلىكزالمرفىالماذ

بذممهالذمبتعاقبمنماالجوازذلكمالكعنسملقاابئاومماربدرافصارفععنا
كروقدذالغصبفىالتتعينوالدرإطمالدنانيرأنعلىمبنىالفولومذااراءةباتجفلهحورس

بناقالصجوزذلفيهاثلفاهـديعةاوأمامسئلىمالكعنروايةصذهاأبوالحسنالقافى

أنذلكاالولمحفىارؤايةوجهصائئمالئمانهالموازأثهبحنبناتابوروالصجوزمالقا
هواالعندحضورهبهيصاثفأليبهوزأخهـإرهبذمةيتعلقلمالنهبعيالهلقمتعلمودعاحقا

أنصحيدهكمونهافىلذدددوهالباالستسالففيهالعصرفالودعكانلماتهالىالثاالقولي
لحلىافىاليكبوزأناحذيبهبكلىوفيهاريمالمتهثمبدفتتعلقستسلفهاانمفدالصرفيعتقدعندا

محدعنهايةمالدمونوقالذلفيهاليبهؤلقاسمافيافقالالىهيئوأمامسمئلةاحدافوال

ؤوإنعكائبابنانهاشيأ
بيتهيلجانلىاسمتنظركا

أضافلىاتنظرهفاأل

والىماءعوالرباماهالىعليم
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ثي14

ممافثثمساواووجهافلىفهنيعأفدهنمامعندعلىحالألووفإوجميلبمافىفائ
أ

أعهولحمزمالعاربفويقجوالتعلملحناومجامتلىوهنبضيالمرة
فدتنمدبزفيلهميةادعقرلهالمغوليهشالقنظزدلالىوفوالوداسقمظركصلأ
نهاإذاوتالعمرنجطيالعقمميصناعونجينضقبضلحالفرسضمقابهودبإ
العتعطرأتدوإذللثملكامقدعنذئماواخكلرالفسارمقتفعمالعقلظالعقدمبنىعلىا

منهوامعمحصالفماصصاحبلىهماطلعنمونماسأفيعهدونعرطالعفمالفساد أعلى
لصرفليسيرهنأحوضاوللتأخرمسثآللماعوالنفوالىابااآلخركاحتا
شقاإلليابطابضتاللعقلعضلىمبئهنالعقلجيسفالبطااليقوثقامتاخر

ورأشهيحدةالمشيرميةجيعهاصاناوإمثطميتطلتجمعالعفقخالالجموقفبأإ
فقفثهفمهاردسحنطهيؤعميهنتديندرفعنللةوإمكنراألندلمىكلبمالرحقرلجلىا

ماتعاغاييطلشوهنايقمضلقثتهويبطعاماففىثمنهمنهاعاولخقخسينخسين
الشافهبوفلقسلدبكنعدعلقادويصهنيلبداانجصففعفعت

يقدلهاريهالدعرببلىعألفلىأصيياواومحواراوماسكديمنأاوفول
امنجوضيهفلحعااريالةاتحكلليمؤلليافألزدسمكلىكابخثر
كهعنمرسباسهركاعاعنمدنولىاافمنهىاباالىيتعيالعينالفىو

ينارطاطبمحراظمحمدالقامبكنهاللئانصفطمكيهوسمصلى

يتاروفالرماليناربدافولهالشواليبمككبنافيبالوهموالعئهالعاالرهمبنارواا
ورهؤضابنابربرحلواليباحصبعنضهوابرلعاكبالعاعؤواالبرهمبربعنعاوي4

هعلافعفابررافياصقهاحللذيحهليلبنينفريمملبتسجمعبلالجممعألنير
ارشاماقعقادنلرمبمسيأفثوجونذلألبرحنيفةبتلياصورالغفياج

جماوطأعتانمبألفئينوبالرباارقاشعسعيلبالمعنابهاص
حابخمهعاعنفارضنجننانالربالثؤخدبمعفطشىاوبمثرببرنكابؤكل

اشتأويشربمكابؤكلورسصاووشاالوطرنجيماثلناتكانالصولأكامنامضفل
رييفمةيئدارلجكنطعداعنطيالوهيوعطعوكهفالمطعوكاقلجكندلىصتأ

اقهععسعدبنعنهاصخلككلمففمتلكبآللجبابوالغوا11

افدبارللمحفوشكليألرفىالغسمادشبعالمقانجالفطعلليبشق
زيالرمقففسادلعداععاارائملعحاعوانثميااكبريدفطعالبمقدلفسااورفضوا

اادادئلتعبببالالفسالكممعنلييمعهاضطعهلزيقطمااحدهمافربالوذللمكلى1

بعاققاههالناسالمننوفأدخينهاصغارااليتاليمافافطعتبعااقاففريا
صفرضالالبللدللوافضرسابمثانميمبعنغبالجانوخفاعلىيهمالنااليهرمنممافي
فئاعنعالمجتعففدعنصعاثلمرنجيعنيدحبشاتىلمهاففهاممدافثب01 اابمبرصيميكل

فجاأؤجمغقوالعلىأنمواننانمايأخنيأخشنهانمالنووجمففعالننىاليرفألئء

انجواعرأكنثميريؤدببنهأباصعالنسوفجيئهفيلداخجخحعبشطوينهأ
اهوالناهانمئهاأماسففعل2بلؤأامايعبأشنتركثعحئتاهكالتتعاألتاهـالمثعبباتأ
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ولذلكاالرضفيالفسادهرمنالمسيبسعيدبنوقالمالدنانيروالدرليهسروظلكانرا
فلموغمئىوذلشكبرالزألنثخبانةذلكفعلبزيدمنعبدالعزوعربنلمرالىبنلتعبماقطح

والدراهمالدنانيرالمحاحفيوهذاسشلاألعواضمنفيهكرهايغشمجبفيمقطعكسا
ايممعليههااليقعلقايممصابنامالئموقالىئرهالأمقطعهمنعفطعمفهلمافدممامفألصماحا

مماالنقولوجهنهاريقطعبمدورفألبأسبغكاماليسوقاألبقطعهفألبأسدرهم
ذلكإذانبتهسئلةالصغيرالفرضمنالغشمنوأبعدلمبراالكثييأفرسالمحاالقرض

موفعفيأودرهمبعاعبهسردينارافنوالدراطسووالدنانيرلتبايحاالىاجةفبالناس
المستثنىفانالوصقأيبزأمنالذهبجزأمنمنهيساتثنىديناراطواعفاليخاواا

بعرثقالنيربأوذهبمنفيراطاثرفيترمحبعشافجنلموازباافقدظلالذهبجزامن

لصعجرالديمااشينقصدقالعاشعابرشاصالئحظيرذومخرهمبالدراعدييقضىنامتفال
اجمراالدومابالدينارعليهيقضىنهاطينوااطكاذاللوصنكثيرانكالباوبوجدعلي

االفيهعليلمبقمجالمححدالمجوعةخبىمنهواذانقصالألنادالدينارالصحيحينفصحقا

هولهأوممفمن5وجوهوعليصايهعذرلعميحكاشمنالعديبالديناففىاالنههمبالدوا
ازذلدادأجلبديناراالسدسالمبايعةوفعشاحصولوبعضقىكفلكيأخذمقطوعاوفىا

لهليبتىيناربأداسهوعليهمنرعولؤلفرعهمبالدوااألجلنقضاعلممكنماوقفى
لقاسمابئاووقدسدسيديناربسلالنتبرجاؤذلكلقابضبذالورضىدينارمنسدس
سخلىأنودقافأللمستئنىلجزماولوممامسشلةاليعجبقلئبعدأشظلذفينتوففالماعن

نالبموالىتتعاماشاانبياوسيأنىردينامنصازذلفأقلحاالنفانأجللىواصاوليهون
أنمنلميخليسيرالميجزجلتواننكثيراظناثميراجزأيسبراأتيهويكنليلمالمحاجل

الدينارلهتاألشيتخهلفاذلفمظشااويتفقافىلتأجيلوالتعجيلافيلدرهموالدينارايخعد
هعأحدجماالسلالدينارأوثتعجلويتأجللدرهملسدعقوااأوتتعجلرلداأجليتولسلعةإ

ابئعقالموأزابنوىوقدالمذهبعنعهامنالمشهرراألوجهفهذاآلخرمفرداويتعجل

نههالئالعغسملقاااوورعأخيرالسدعفوالدرهمالدينارحازخعجيلماالعنعبدالحم
فىالبيعحملهالبيعهؤبعليسيرافىاالصرانعبدالحمبئروايقاومعنىعنهرجح

ماصواوهذاخأللصراحملهالصرفوثبعليصيرالذصالبععاجيلكانلتأيالتعجيلا
العأخبرفيهاعرفالقلهااليصلحاليهونبالذلسلعةامعنيسيرةالفضقاانؤلةلمدافىسملفاابنا

فياتفقاوانمسئلةوأحماعموابتاالباحةعلىتغديبالحظرؤلثووجقولحالكفى
يهأجلولسدعةاالسلعفاوثتعجلوسمأجللدرواولديناايتعجلفاليخلىألتأخيراألعقديما
هاللئألبجوزعنسملقاافيوصالسدعقفقداجدعتعالدرهمارلدينالانتعجللدرارلديناا

بموالدربلدكنارلتنافدوجداروأيقاشهساوجمائزومالنعنلحمعبدابئوروصاشهبوا
واحدالمحآجلوالدرهمالدينارجللثوسوثأاالجوازعلوتعجلمنلهمالثوبلفثانحاتمتنعفلم

لمواؤالخندفبااالمحأجيواحدفقدظلوالدرهمالديناوختعجدشالسدعقوتاجلوامسنلى
انماذاثعجلميلفامذهبابنعليفبلهابيالثىوالمسثلبيهذهوالفرقاحازلهفيأصابناا

منمامعهيايتعجلأنفوجببينهماوككوجدالصرنمدعقفقدوتأخرشاوالدرهمالدينارا
بعمنئتى43
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اذاوأماالصرفأعواضبعضفىلعأخرالقبضكهذلدبطلفاذالميتعجلأوغيرهثوبأ
وذهة5يروالغبدرهمبمشغولةلثولمجليستاذمقبلميعفاوالدرطمالدينالسدعقوتأجلتعبلشاإ
يدينارغرثوسعنماهراصرفلينههافلمهىبملدوشارغرفدرالدلثولحمنمغولةامشنرأ ءا

النقصيقدرنصبهزألمالمعتىعذالعقدقافيماليثنعينلعوضالدينارفتأخماالمقدارمنهذائ
وانماراكثاختألفااألسواقالخمألجلالديناوعنداالبهافدرماينقصيخهلفةبدراهمكثيرأ

فرعالدينارفىالمقداربهذااألسوالقاتمايؤفىاختالفنوالدرهمالدومذذلق امحبو

لثالثقوقالافيومنعةلدرمحينوالددهمافىفونقيجوزافىقالددذيجوزمنليسبرالذىقدراتج
طريجوزذللثأبولشيخاوقاللدراالثالنقافيلكبيرالختصرافىالكوفدأصازمالخبرفيهأ
الذهبفقدصؤأمنستثنىاذاانهلمسئلةاهذهتبعاوأصيهرنذلكفىدينارالنهنئبينفمابينعوا
ىأشيمئمزمثلالمساكأكثيراكانوانبالذهبالمبتاععنقضىيسيرانوانالذهببافظيسمثنيهاة

ثوبارجلباعولوفرعلماتفدمماالبالدراعديهيفضلمأواالخسابديناراالسدساسلت
عنديخاراولياعولأنعليألجلالكررمبعدذلسلعقبنمشدينارابلصمدأجلبنعمشدينارا

صرفليهايدفعانذللشفأوادالمبعاعذلولولميشترطزيتاليعجبنىلمراافيظالمللكففداألجل
أوكرهأحبطعليالقاسمبناقالليمرينالىاايدفعأنذلويجبرعلىلىمملهنعمفينسكنداألجل

فاليضرلباغلئمااخعارانالديناردفععلىيجبرعنداألجلكاناذاالنهفيعنظروهذلسند
شزطافانهسئلوأحمأعلملتوانهماباهايجبرعليصنوملهماتعامقتفىماهومنشنراطا

أنهذاعلىواليلزملمسلئنىبردهوعلععاولذهبابتااعلىالبائعشترطفقداالولقذلبلفظ

لمالاففىرتأنيراسوبالمبدغتثتىبالماالعتبارأنيهونالبمتنعلعقدالنهاحينلدرهمابسيععبر
بنااليهيعامخاوالقأشهبعلىوهذايدلأؤكلرقالحائطالصبرةهنيستثتىهنهكالمكيلالمستئتى

دلعةاحيغهمبكقدارالدراتباراالعانفولهفيالموازبنوايقامالوأماعلىمنسوايتفيالقامم
لقيراطامنهينارهوهاينقصلدايحالنلكثيرادونلقليلابازذلنماواوفشاالفتضادون

بمثقالباعكذلمنالمجوعةفيوخسقفهوهنبعقفراريطمنعأروإالنناشوالثاللقوماينقصأ
االستثناءمنممايجوزفابالدينارلهفضىفيراطبمثقالنرباعومنبالدراهملهففىسدسغيرإ

النهيحبدينارباعفقديغالدرهماوااالدرهبكثفالباعاذاالنهلدينارمالمتتغيؤشبقاهمبالدرا
لدينارتغيرصفقافيللدستثناءتأنيرفميهنلمصيحاجملةوهومنبمينارغبرئراطبناشيليعبكترلة

لةنزبألخذمجوعاالنههملدرااظبلفستثئولوايحبدينارباعفقدراهمبديناراالخمقدباعذاواتأ
فكانالمجوعجلىمنويجلهصصاأنيهونوذليننىدينارغيرربحبديناريبيعأنإ
رلتاخلاليجوزفيعالذكاالصرحمفيبذددالدينارفدخلفةلغرفينيرتاللرسقثناءبالدراهما

هانقئوبصرجلباعفلولدرهمينوالدراناليجوزاالفيباالمنورمنفلناباكظؤافرع
شهبيقاروامنلععبيةافيرهمالمائقوراشاتجليصانقديجهزأنفهلرهاالدرابمائقديناي

ودينارتححلمقاعلعععلأنئزواللصلحطؤلكأا الزاليجوؤاابنفطكتابلمحأجل
قلمرااانعليمبنيةوايةالرهذهأنوايقاآلولىالروجزقاأنالدينارفوليقومأذالالا
بئابهاحتيهالثاثيةوايقاالىوجهوأوانهفبلرمعلوموكشالعقدوذللوندالقفاهيومالصرفاا

لعقداهستأخرعنفهوعرفرهموأخذماثقدمائقدينارليافدفعالجلاطناذاأنهلموازمنأ
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هالأل

أحدهماميةوجهينالفررهنظؤابيعهتنافادخلهالمعئفيرغحبمالماكذخفافهالهذااطةا
الجزافذوأماالغررصجؤذللكثرةفلمددافيالمبلغمنجوالئاالوزنفيلمبلغجيقا
اوالوننلكيلافيحدوهوالمبلغوجموارفيممنلفراوناشأغايدخللموزلمكيالشماسانرا
واليجوزاالجوازهاجزافاصحيثماليجوزعدداصقتضىالذصالداواؤرفعهاالفرفاالفل

ختدفالتتعايالعقدوفدالدواهموالدنانيراماالقولصمبنعلينهلمسئلتواعامةبالوشن
عينإالظلةفيثرطفجنالثانىالسمفيالقاسمبئفقاالواشهبالقاسمبناقولاالصلهذافي
فيكراوقالليميرحاايدفعأناليهثاوالسماعياالبسمقته51ضرموحودمطوهىهمدوا

انزذالالاليجوشترطهالنقدوالابعراولىمحننهاباعياهمبدراحلةراكراومنحلوالرا
بغيرهايافوعلعمأذلدجئزوظاألشمهبتعييعهاوهذايقتفىتلفشأعطامنهيرطاسانهايشترط
ثروهتعالىاالضنبالعقشولهاعليوالدليلتتعايالعقدلشافىوظلالتعييناينقوت
فئاللغقظذانبخأخااما5النمقؤالفرأمأللمشفىلفن51لفراظاالمعدودةدوانجسبفن
بهويخعصلماامنالجنسهذاهنطلقاعليإالساكمذالذمةلعربلبشفىاكارمفي

فيضبتأنوجبغناتهالقياسجهليلنامنلىبالذمةألنصتعلقذألشالتععالينافتضى

التععإلنبالعقدموالدراالدنانيرانقلنااذائبشذلكفرلعقدااطاقذااالذمقأصله
الذهةاليصلحأخيفابشفىالجزافالذمقوولمافيكاليتناالعقدعاياااللبيعهاجزازالصكبونهفا

لمئمعيرواالقمحينلجزااسجوزفيماأالرصادأوعدوؤأولجيللمفدرليثبشمنهابعقدوا
بالكيللمقدوالذمقفيغايثبشمنهاالذماتنمالجزافيئبشفىالحيرللحرالكمحلوا

لمبهيلواوتزلموفىاكسافابععهاجزاصبهوزبالعقدفانهتتعينلموالدرارالدنانانفلناوالوصخوا
لكذقىيتعإلبخلعقدفالخألكالماغجزاتبرمومصويباعزأللميوولذلعقديتعاياىلذا

منيدبماسعايشيراليهيرأنصكقلروولجزاظفاغايرادجمالغرشترافاوقولهفعملأ
زنوالوألتقدربهيلجمهوابزتمفيكوومواليعلمفصسكلليصئلهسققاغااالجزا
لخطروالغررايعومنأعنمدوالعد

مماعيرذلككالحنطقواقرببيعجزأفالباسلحلىواالعبرمنفامامايووفولهفصل

مالكوهموالمراالدنانإلرهنعهماذلقفيأبومحملطاهرمالقاضىلجروالشينهأبواتعدقيمل
هذاوعلىخبالورتنمايعتبراوامنهمالعدداليتافااللىواطلعبرالفىذوغوفيهمامعدوديئ

ومجبرزذلفىالعددبهوزفيهااللتىوالدراهمالدنانيرمنالمفطوعقيبرزالجزامججأ
عمعمفاشراقالعالمنصلتمأعميااظهرالوللقوالوابالعددبحينماليقدرصاحها

لذهبوفيملكذكالدهنمرشاعافاهمنيراودرابدنالذهبأوفمةذمنشناوضألمماوفيأوسيفا
البأسلشفللشإفئاالذهحنوقيهقعافيلثلئينللشاىقيهتعفادجمهنفايبدنانيرفانمينظرا

فملوصنظرألىممافيماذلبالوصقصمنشراومايهوخفعمقاخيروالبيديداهملككنذاابه
بيديداؤلككااذابهجاتزالبأسلظنفذلثاالووقايشافيعمنلثلثيننشقعقذلالند

ضئاوضألمماوفياوسيفااشزمحمصمفأشعناالكاوهذاعندناالشاالسامييزلؤلشمنولما

لنوعايهوخذلكاحدحبئالثشروطلكمجبرؤذنهبظماهوحلىلؤهباوففعضبنسذمن

لفعنةوالمعحشوظهارجليهوشفيسليتالسيفواتخاذهاستلهلفزبمافىمباالحلىمن
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وىذلئسارفيمعلواانخاذمباحانةفيهالخألفهذالففعةلذهبواافيهطونلنسااوحلي

لسيفلمممفاياوأمامنهفعهوكافضةمنضامملتمكللييسمكناصلىلنياأنساحميدعن
لسيفوالمصافىاباحقذلكيقتفىالفظظاهرحذافانمنثبالذهبشئمحلىالللرواظاصم

وفيأبومحدلهئميخااختصرهذكوعليلنساهايريدبمظمبحقألنوظانماذلفىوفدأشاوالى
بقبفمعصنهنجيطخاغمسمارذهبأوفيمجعلكرمأنماالعنلقاسمابئاسماعبةوارالعتبيشن

منيباليجوزشئحببناوقالالذالبمحضهناتخاذهأضمنأوهذالثاليصدأوحبتايةحبة
8نسااحلييبهوزذلفىولمعموالسيفاحلىيحبوزفياالوللقولافعليجاللراحليالذهبفى

صلىلنبىانوصلرصالماراخواتمبيعمفىعلىوالدليللرجالاخواتمفىواليجوزموخوا
صالبالركايكنتصلمصمفلسيشوااانلمعنىجهقاومنبالذهصلدنمانهحاعنمموسمانهشكا

وأمابهلصلىاإللهؤواةمساوالللنسامشاركةبهلقلىافيليسالنهبالذهبمجلىحازأنفلذلك
لفلىباباال5لمنسابوابيحالامناللىافنعلرجالابهكايملىفسا41كايقلىفانهظاتما

لفضةذالذهبماوهواتخاممنوعبهبابللفلىابابمنفليسلمماوأماةوالمساابئعلىهبنى
الذهبوالففسمةواقبموالنساالراممنوعممهوذكالجسدجملىكاليسفمايستصل
الكمعبقوالكسوةمفاخفيلتعظمأمربمالمصمفمايخصمنوالمداهنوالمجاميوالمكحل

ووانما4ننسمااحلىوالهنللراحلىمننهلفعماوذلأليفالتعظيماسبعليلبعوتهكلىاساوند
فيهذاذلباوعبصنوسنذكرحم3أللهوالنساوالرصالاليفقفاستولمصدفاحلىهن
مفعفمةنتاذاممهاواالسلحةلمناطحبيباالمحذلكاوقدأضافلىطهئعااشاءانمحالجاباب
لكذفيلسيففما

لموازنةابماناكونولمحلىقتبعالقجقاأوالففالذهـسافيممنأنيهولىالثاثرطلوافصل
وقمرأيعنصالمحلىوقيقاالحليبوزنلموازنةأرالمذهبالظاهرمنافعهخماوأوبقيهتهالحلىمن

الثلثينهبالذمعنوقجقعافيالئلثقجقؤلكنلموطأثابشفااولفظلقرويايئاشيوخلبعض
والصوأبمافدمناهعباركهذاخالفينجوؤاطنلىانزنودولىعتبارقيقاطايقتضىفها
بوزنالونظممايعتبرفيهيمهوتحرالذهبيهـعفىتحليليعتبرحمصبالوزدالنالععبارذالفى

لىممنتبعازهجاوذانتبعاوابلغهذاارالذىالمقدابممسثلةوعوالتفاضلقجتهكالتسا
ذلكعازادعوالتبعاحمفىومادؤلهلثلتاانفيلمسثلةحذماعلىالنصبنافىاصانهعللم

5كئاقدرأمغدرهماوأخفنمفددهماأعطىفجنامابكنأشمسماعمنلعتبيةاوفىبالبعفليس
لنصفاكللىديابالىولنصظقلالتععاأنيمونيحبيةلروااهذهفعليرآلازهنكبنحننكره

منالعرافيينبنااأمنرةوالضرممابمولمعقلموضعيههـاافيلمجوزاالنحدالتبعكنرجمكن
النصفواأالفليألنصفهالليلقملىتعابقولهذلىوتعلؤفيحيزالقليلفىلنصأخالىيذهبا
لقلعلامنبدل

رعلىدفأللذالتصضرةارثباطافيتبطابالمحلىميالحلىفانكونالثالثلشرطاامافصل
لمصوغالفصوضنفصهكسرلعنياغتهكافىكاالحققفامامابمضرةالازهوتميلميعالتصنزاا

اهوجبتمفهذاهللهحمعرفينتىتهاالسيقوحليةالفمفيهامساميلتىلمصاضساواالحهاعل
التأنيرنهلمنفبااهفالظاهزمنبمميزفألثداليفسدغيرطمهالىلقألثداامبئانكانوأماكزالهها



072

كلتذااسملةهفيمفىكتابمالىبمذكرالخألوفدتقدمحبيبناطقالقواالالفيأ
بععبالففةحازبفضةمحلىفانكانالحليمنمافعهفسفيعالمحلييباعمازانالثالئةوطثرلاضه

يجزلمذلكمنثرطانخرموانبهبيعهصازبذهبمحليوانكان

فالمشهورهنلمحاجلاذلبنسلتأيخفىادخولومنعفيلهناابيديقتضىايدوقولهفصل
للرجلامانقولهعلىلدليلواتجوبزهبيعققلرخالفاهالثعنالقاصمبنااهرالمذهعشعه

لنساابينهماوالبكبوؤالجنسانبيغلتفاضلصمبوزانهابدليلللتفاضلالفسادماليسفيالتأنبرمن
لماهماتبعذهبوفضةالمحلىانكايفىوأمامسئلةاالجلولمبؤثفىلبععزاجوانلذألرفيأ

فىكتابمالكعنالقاسمبئوورصاياحدمنهماصولبععهحبيبلهفيافقدروىالمحليهمافيصن

لعرضبايابيحنقارنىبمبيدواايدشفدونلئااانكابأقلهمابذهبوفضقفلعبعزماحلىالموفي11
االولبالقولعبدالحمبئوأخذالقاسمابنبثأخذاوقبذهبيوالومالففالاليباعرجع
فيههامجتمعلنساءاحلييرصننهأأوفضضميفبذهبفىابقوابرالمسنلةهذهفيوفدأشار

يجوزفبأنالتفاضعليممخرمعبنصفهبععهأنووجههبالفتأحدهمايباعينفيمفولأناإالهي
انأهيفعهالنمجتهعالمجوزالثالفولوابوزأنأولىلتفاصملضبهويزابغبرصنفصعمجوز
واحدعقدفىالصرفالبيعابئعوالثامجنسصتفاضألالعينبيعأحدهماإلمكروهمن

صكلبيعهفجوزرقبيععبذهبأوانكقبعاجازبحبناظلففداقلناببوازفاقفرع

براىانهمالدعنالقاسمبناروايةمنوالمفهومالحلىواحدشهماتبعاكانصاذاواحدمنهما
تبعامنهماالقديلإلبيحتبعانجرفعكوخالعينلرماتبعايهوشأحدهأالحلىبعدكؤكانبعا
حبيبوانكانفياقالالبيعوجهعليلتبعاحلصرفابأفالهاصارالمححمبيعللكمئيهظؤا

االبعرضلميبحلتبعوزانجاباآلخروانواليبابالتبعبيعلمبععاكزمنآلخرأأحدهماتبعاوا
وفدنصأصابنامنرهعليونصحبيبذلبائزبئاظلففدنفبغيروامابيعسمملة

بمالكاأسقشؤلبعضحبيبوفدابئاقالحدفكلقدواوصبيعالجموؤأنمالئعكللى
لبيححدكااعقدفىيجتمعايجزانآلخرفلماغرمقتفىهماأحدمفتضىعفدكهاالمنعافوج
لقراضاأنكالكبذاليفسدلبيحوايفسدهلمجلسالتنافيفياطدملماامقتفىذال
يةووجرواياحدعقدفييجتمعايجزأنفلمينعقدالزطيجوزأنلبععينعقدالزماوااليجونأ
أنزفجالبيعااليبطلفانهلاالزمجزمنلعنااالفياأليتناالزماعقدامااالباحقأ
ضربينليذلضاألشهرفاوهىلمنعايةبواقلنافاذافرعلذعيصحاشكلليهالوجمابنعفدعلى
العايئمنبغرجنسهبيعهيجوزرفالهاالبضرازالعهيمنالهلصفابالمبيعلتبعاطوأنأحدهما
ذاذلكووجاالغاذغيرهباحالحلييكوأنوعندصانبمايجوزالبيعتبعايمنلموان

أولىلتفاضلاالمجةبغبرجنسصعبيعيبعحفيهافبأنيكرملتفاضلبجنسمياالعلمبهاهحيالمعاق
فىهقصوداحدمنههاواكنصإذايمنععقدفاخؤلكلبيهفىواالصرفبثنعفاذافلنامستذ

فانكانلعيناؤرادافجتهالمبتاععقفاشظلشرماسايردمالمقفتيممفقدقاللظونفعنفسا
عصعدعةيأنمثلنانيرالدبعضفىتدعراليورةلضراالندهماغبرهقصودبقجتالبأساأ

هـخكمهمااتفقلمانهوذلئماديناردراهمبعفيعطيبالرلصماحامجيشاليوجداالبعربدينارغبر
أحدهمايجوزتأجيلاليجوزتأجييههاووجموهوأنهمنواخعلفوبوانميبيزتعجيالماجمن
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لللىخرتبعاأنيهونوالثاقالتعجيليشملهماأأحدهمالمينعقدعلهماعقداالبشرطين

ولممسئلىعرضأحدهمامعاطعامباالطعامبيعمنبهالمايلحقلمدونةاشعرخوفدبينتمفى
لعشرةاليسيرفىلبيعامعلصرفيجوزالمدونةافىلبيعقالامعلصرارالذعيجوؤنلمقداا

الدينارفييجوزانههمااحدامسعلتانهذافىصرىالكثيرفىونحوهاواليجوؤذللدراهم
بععثرينالديناريبيعالذىفيلمدونةافىقالخرالنهلالتبعاأحداألمربنلميهناحدوانا

عنزلمواابناوىوتعجلانصاؤذلكاندرابعمثرةويأخذطاهمدرهمايأخذعمثرقدرا
يشتملالصعرنعفأنيهونالمسئلىآلئالثكوابعلىالديناوراأفليفىانمايجوزذلكملقالابنا

فأليجوزأنبننكعاليرلبيعاليسيرأويهونااللتبعامعحناليجوزأنيهوندينارفانهعلى
وذلكرلديناامنأقلكانذازاحاذاثانحبيببناوقدقالليسيراااللصرفامعصنيهون

أنعلىمبنىاوملىيجزلدينارلمابلغدينارفانمنأقلالصرفمنفيكونالتبعالحمكانذاا
قصرهذاعلىيجبلديناررامقدافنادفىايزددأنوالحاجقالدتانيراهلضرورةمباحذا
يبتاعالذىباشالراقلصقديينافقهاوفدقالبعضلصحيحاالفيمابلداليجرىعليالحمهذا

اليسيرفمتبعوالسلعةالصرفالحمنانوأهاالدينارالصحيحمجرىيجرىبمكندهم
ديماردونمامخديدمنأقلنهـهاأنيهونذلكانمناسبنموسىأبعنصهها

الصرفماصاءفى

يناربمائقلىصرفااقسانهلنصرىاالحدثانبنأوسمالدبنكنشهاابنمالفنجمص
قالحتىثميدهفىهايفدطوأخذالذمنىصطرفاحتىوضعنالتمفزاعبيدابنطلحةفدعانىقال

قالقالحممنهتأخذحتىالتفارقللهرواففاليمصمعاظطابنوعربةلغااهنازنىكأيأ
بالىشهـواكوهااالهاباربرباللبروااهواعاالبارالذصبالورقوسلمالتمكليعلىارسول

علىسياصرفابمائقديناردليلاكانهقولهش1ءاالهاءويربالمثمعيررباوالشعااالماءربا
أومعرفقمايادةزالطلباواحدبعدواحداصرفوثمافيهاوضشعبايعالدينارومرافيعوضتجو

يخذلملمنجوازالمصارفةيفتضىترإوضعنايدالتمفبنرطلحةفدعاوقولهالعطاءيستقرعليه
ةافىاكقالمماالسلففينباكرهأوضاعقفةامخخذذلسعئراوأمامنذلمسمقرا

لصرفاعقدايافيحتىعهمائساويريداالتمتعالىيتتىأناالبالصزفأنديعملأسطرجل
يريدأنبةلغاامنضازديأذحتىقالصمجودتهاليعلميقدبهاالذهبللهعبيدابئطدحةفأخذ

هوويقبضضامةالدراهمتأخيريدبهيرأنسحتملولغابةامنضاؤياتيهأنالىيؤخرذلك
يدافيعقابفاالغابةمنازنهيأحتىمالكهابيدافرارالدنانريدبهيرأنصحتملورالدنان

عقذبينيريدالتفارفومنهتأخذرقحتىتفالتلىوالمعذلكحينظطابابنعربيدفقال
بابالهاءرقالذهبالووسمايهلتاصلىبقولهلذلكخغائملتفابضامنينتجزمابينحتى

يفترقبلاليتأخرعنهماوالقبولااليبهابمعمجبمأنيهونفيهلتقابضاألىذلوهاءوحملي
عرمنهثمولذلفهاءبقولهلعوضاابيدممنالةاالثاريفتضىواحلمنهماعقدصبهماالن
انهفىنعلالفقرثاءبايئفألخألفالقبضقبللتفرافأماالتقابضتعجهلاللسانأهلومن

والمراجعةالتأويلفتركهعبداللهفيطلحةوماجؤزهعربهافيذلشماعلىوالدليللعقديفسدا

لعرفافيماحاه

لثصميىءحدنتى

مالكعنشهابافيعن

الحدثاتبنأوسبنا

صرقساأنهلنعرىا

فدعانىقالديناربمائة

وضغافزالتعبيمابنطلحة

وأخذمنىصطرفاحتى

لثمردهقىلذهبيقلهاا

منضاؤفىيأتينىحى
الخابوعرفيالغابة

واللهعرفقاليمممع
ثمتأخذهنهعىرالتما

ملىاللهرسولقالتال

الذهبوسمعليهالله
وهااالهاربابالورق

وهااالهاربابالبروالبر

االهاءوهاءواقربالتىربا

االربابالشعيروالشعبر

وهاهها



كث

لعقدفىأنبعداالعافنستأامسئةرجوعصكنهعلىليلدقسنهماارفيمرله

العتبيةفتىفللفالمشملىمأوعقدمعهيزكاعندالجهاويربهفريبحنهععراالىبهابذهب

المقالسبنحمبهمافيلثرذللشاخثؤالومعقعاؤفمافربمالئماخؤلكمنوابتأحممر
مستذلعفديفسداذللشوهوفألجمبرزالمتمارفبنمنفنراقنماكطاذلحىشقباعداوأما

بأهيرجحممبهمايابجاظفأنعلىربمبمياتهبيقسواسموجبرجلظشا
فولممالكمنغيرذلكوظلذلدبافىانععالكالموازرومحاسنوجبهمامنعواالردهما

شاذوهوقوللصاقىظيارلتمااألوالنبانقولوجماجمابغبرامنخذهاأشنألينااأح
الصرفالمواعدقفىأنيريدبوجميععلوهوأيفمابعيداننقدعليالتأخبرفيعبعدعقدهوجوتئ
اليجابامنشذكرأنستوجبهمارجحأهلهرضيهعانمااقالعقدولذلكوندفنوقريرا
ممفأهماللصرنحاشرضيهااومعرفتايتبعتقريرافنخلسلكقنماكابعديلميوجد

وهوالخيارينافيابعرأالثاوجمالقوواشأعلماليمكلقليجلفلمالطلبومعرفقافن
مرنتاخاالفيمايدخلهالجوالوالخيارالمجلسلنقدفىالمناجزقوعلىمالالنصبقلمنمهررعنا

وثةلباأحدفابتاعقىكأفيحلىحبودوهسئلعقدحاالتمأخرعنيهوشفمدةنماالنما
أشيمزالصافئاليرذشفالمبراافيممالهبهصايعقايكتبكلليمحتىأندبعفبقفرحععنأرا

عليهشلرجحالمرالوذهبحعائىالنبقهمعتمزةليسموصراالخبتياعبألراالالمجلسالقمممقفى
نأمسكالحليهبعاعولوقالفابطلهلصرفافىاخيرالفيعدخلهلقبضطنجزابفمايخمابيده
محمدباوهاقىحمعابوظلمالجوازذلكمحدعنوكتابالعتبيةففىالباقىمنموارفعحصتى

المبيعالحلىذاوفعشفالمفامذوجعقولهماالنالمسثلةهذهفيهالكاضالشابالقامم
طصتصنوؤنوالبؤفىلعقدفعهانهمايلهناجزفقدوجداالبافيودفعفدرحصتحنبامساك

أحدهابعقمبنبقهنافرافهعاقبلاكافانمسثذاالفعباردسنرجاعهاالهبازاذافنا
يفسدالعقدؤلكالمندنجألظاهرهناالدراهمدفعمنبمغولدنانيراالصرايفبضأنمتل
بذلفعداووأعيالدرإمزننقداوقالوابدراهمهبولولؤاةفأليتراشفومفيالعتبيةوفي

هالكلهاخرالنقدفقالعانقضأرادوافبماوضعواالذهىباعوااللؤلؤأووتفاومواالقألدة
وضعهمبعأخيرمالبائعولميرضمالئهزادمحمدعنالنقدوإعلىشترالنفدالخهمخراذالتنقض

علىلتاذالنقمببراخعياداأحدالمععافدقأخيرايقتضىلتعليلاومذامفلوبوانماهورجل
ثروطاعدهتالعقدالنقطظصقثذاشرطمناألوالالقولوجاليفسدالعقدوجعإلغدبة

أخذوهاعلىمالالقالدةألىههغنأنيهوشعالكلقولامذاعلىتملومجيفسدوجبأنصع
وادىاظعارصثوباعاشزكنافناليمالقجقفلزمهماتألفهاليؤدواتعدواعلىنمثراءوجمال
ةلقوخادفننميدزممالييئايدردبرنهامتلفعأ

وذلكوهامبالمدبالهاثابشريبهابنظلموهاءهادبالذهبرباإالالووفولهفصل
اآلضمنلنقدلقرساحدهماواالعقدقنولجناموعاأيقتضىظاهراهفدالنقدمعايقمفى
لنقداأويموالدرهممعاسثلثونامفتعأومنلعقدايتاخرالنقدعنأاليجوزهذافعلي

الفربحكممعنعاهوفيواحدجملسفيبصنصعكوعهعالقرالمتصل3فىقدأولهامععألبمام
لىالصراومنغيرلىأمياأميوجمنلخرواجملسطرلبينهمااشفعلهناموأمامافدعلى
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ؤلكاقولهمافيافىلحنعفقوابىألذلنهرجاؤخألفافانبغيرهشتغالياالعنهاالعراض
اإالبابالذهبرالوركاليموسلمالتصلىيعوقولهلمذكورالحديامانقولعلىوالدليلفئجا
اليصحكلوقاهاأىلعفدفوجباعنفيهلفبضخراتاصرفمذاانلمعنىاجهةمنليلناودماءهاء

صالهـضينلهامحمحضورمنبالعفدفانينقداتصالهاحمذانشمااسشلةمجلصهمامن
ولوأنأيضافألزهالعقدوأماحضورهاحينفيهرمالفقدتفدمالعقدفأماعقدوالنقدا
قبضتهثميالىالدنانيرفأنفذطاأحدهماقبضثمهـضينلاضرةبكلصرفاعقدالمتمارفينا

دبيتاافاسققشوفدأنفذرددنافضةلخالبعاامنوقدظياكيجزلمبعدذلكعمالدرا
ذلولوزاليجوانهلباعايتبعواليعندهمنينقدهدعوأنوأرالبيعيجيزاأنملمةدافأرا

خقهافيلىالنانعمفسوخوالفياسسااسضذااأصمهبقالوةبجازدلكحضرالخلخال
لنفدداالقوفيمنالخلخإلحضووخالبيحمضاءالمحقاالمسعلةمذهفىيارفجوزدللشاظ
اهنههاغكنيريشنركدالدنانصلغاافييتعانأبالنقدوجوزذلكثاكاغيحهماالذلمعومنع

امؤوفلصرفاعمذاالهرهظاعلىحملفيمنظرانالغصبوهذمعمنفائبضهـنطالمتكنوهاغ
اليوجبذلكفالعوضينأحدامضاءكوجودالردىءقىااليمنعلكقجازةاالشهـلىلفساعلى
أضروذلكالحاحمفيواهـكانسئلةوأحملتمأضلما8ردىالذعوجدابهرضىانلعقدافسخ
اثمالمجدسفىغاليرهعوهويبيععمنيقغىثمأوتابوتهفىكهالدينارفيدخلىلصرافيأخذابأن

ةفىشرطمعيبماحضورهمحروملضارعتهفانهلتفرقالومغيبهعوضمقبليقتضى
فأرادردوجدفبهادرهمازاجماثمبدنانبرهمدراالرجلاصطرفذاامالكقالنعقدصا

اللهرسولذألنمنكرمسيرماذودلنارهليوأخذارقهوليهالدينارورداصرفانتفض
أنلىااستنظركالخطاسوانفيعروقاءوقال5االهاربابالورقالذهـقالالتعكلليموسلممسلى
ألمتأخرالشئأوالدفيابمزلةرقهكانيفابعدانصرمنرهماردعليهلىاذوايبيتنالتنظرهيلج

الطعامواقالذهبوالواليباعأناظطاببئأرادعروانمالصرفانعقضذللموافلذالكره
واحدصنمنوانكانوالنظرةذلقأخييرمنئمئفيأنيهونالينبنىفانهجلعاجالباممه

الفورفىوالمفاملةالمناجزةعلىمبنىالصرفانقالكاوعذاالشأصنافهنحتلفةأوكان
لعكادنهردوجدخكليباانحبهلصاأحدهاقالاذياجزتنااالعنقايفرصكبوزأناتصارفافالفاذ
ممهاوجدهـاخياراوانالصرفيردهذاواليجوزذكمالكالعتبيقكمنأشهبسماعففى

االيجوزأنلكاذبهالرمؤتمناعليهاأخذهامماوااالالحيازةوجهعلىيأخذالدراهملمووجمذلدانه
قفهااالنقازفانمنيمكنيصاااالعلىوقهواليفااووزاجودفىلمصديقامنعكحيأخذها
هاالنهأشهبصوحلىعثالبهاأماوانلعقدينتقصامحدانؤيقفنىكعابروتفرقاعلى

حمكلىالدناناليرداحكاوائتمنهالصرفعلكالاقىكدمناصمنمااألولىيةالرواوجهجائز
واالنتقادقطعابالوؤنيمناالماالالعملهنبينهمايبقمماأشهبقولوادطاووقانتقا

حذاالنلقابضاقوللقولازأنيهوقاالنقايمنعولعقديفسدامماوافعلداقوللقولاوهوان
فانفوجدهاتنقصدنتقاوااللوزنابعدطااخذفادسملةلقبضايتحزفيهلمهاحم

قبليجدهفاليخاوأنالوزنفىفقصاضأماافيصوالوزنفىنقصضربينعليلنقصا
عنالفاسمبئ51رواماشاءيأخذبهأوبهيرضىأنلهفالتفرقاقبلبهعلمفانبعدأوالتفر

بحمتتى53

ا

طرفاذااقافعالك

بدنانبرثمدراهمجلالىإ
ئفادرؤيهاو

نتقصادهفا

ورتيهاوردالدينار

وتفسيرلعموينارهاوأخذ

أنذلكمنلرهاذا

عليهاللهصلياللهرسولأ

دالورقالذهقالوسلمأ ا

عربنوقالوهاإالهارباأ

استنظركواناظطابأ
فالتنظربيتهيلجالمحأن
درهماعليهإذاردوهو

رفهيفالعدأنصرمن

أوالشئالديئبمزلةكان

ذلكالمعأخرفلذلدكرأ
وانماالصرفاأ وسعصا

الاظطالمجانأرادعربن

والورقالذهبيباعا
7جلجالباوالطعاممممكال

شنفيأنيهونيفبنىفاظا

نظؤوالتأخاليرذلكبنا
واحدصنفمنوانكان

أصنافهغتلفةأوكان4
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قفرقايجزفالملنقصالبقدرذيؤخرهأنولوأرادلهفرقالعناجزوجدلمحبلاهالوذالن

عدقاليهوولونقصشعنمحبةلصرفيمماينتقضأصبغفالذعقالهلنقصاذلكيسهوفيأفبل
انأصبغوجمفولتماهادينارلىالنقصارذلكبثغدامنماالئزالينتفضطالفاسمابئاوحص

ووجهلصرفاذلككالوعفداعلىالمحمافبضتعدىبتأخرالقبضلفسادابعفعالعقداذادخل

ببعضيحدهلعقدكالعيباالمحجيعاليتعدىالعقدلزامبعداتأخرالقبضانلفاصمااهافاله
بهاليطاأفادادلصيرفىلسرققاوذلكلتفرقبعدالنقصوجداانفامامسئلةالدراهم
وهبفياوىلعقدشامحولنقصادقىكأرانعقدوايلحقلنقصاألمذهبافالخأل

أنهوروياعفلةاليجوزرانذلكانمالكعنالموازابئوروىائزذلكانحبدالحموا
فأليمنعلصرفاعوصوجدفىقصهـازانابوايةروجهأصبغخعارهبرياالكثفىاليجوز

الصعرفلحوكنىتأخراانإالطالقعلىكحويجهالصغةلهكنقصلبالمطافىكلعقدعا
لعقدولملفسدالنقضالوطلبنهاعليأجمعناوالناهتيفاخرهبالنقصالعقدعلوخكلمالعمئقيمنع
غيرلقليلاانوالكثيرلقليلابينلفرقاووجهذازكهكذالعالمبالضقصذلكلدممنيكنع

دةلعاابرتالماالهيبلملمانهفلنفساهذااليطلبوالتتبعهمثلاناألغلبفيوهعلىممقصود
ذلكعلىومحولواآلناذاقىكهفكذلكلزكهبلوءلممانقصهجيعالقبضبالتسامحيابزكه
فبللعددبالتفرقافىلفساددوجداوةاآلنتاركالهيموقممابطلبعفادةلعااممابرتالكثرفانهوأما

بئاعنأبؤزيدروىاليسيرلكثيرفماليسيرابينفلنابالعفريقفاذافرعاوقىكهفبض
درهادرهماأينقصهوأنأصبغوقاليسيرلديناراصرففىالدانلعتليقانافيسملقاا

ختالفامنبهنلمعاسلاينتقضأوكثيرفهوكصيماقديلهنصننقصلدينارفااوأهاصيى

بناوقالممهينتقضأصبغفقالنينتقضاقلنااذواعموالطلبهباتبالمتجوالعادةائايئالموار

لديناراوكللنقصاينبهنمماينعفضسمالقا
علىفىالفانهالصرأحدعوضىفىكالعيبيجدءالصغمةجهةمنالنقصوامافطل

لمعئمهوراالذألملهلفأرادردهاناليفسدخعقدهفانبهوجدذلورضىمننعلمانالمذهب
صافئفيهلبدلاانبنااأمنوجببئاوقالفعصنحقضلصرفوافيعنيرصاثزلبدلاأنلمذهبامن
صكتمألدطااليعمالكوجصاذهبسعدبنوالميثيهاببئاالوجيبوغبرهعنمابنحكه
لتاخزلمعيبافيلعقدفيمفيبطلاوهعووبالبدلأصلهمنينتقضلمرفاانمبنباعلييمون

انعليمبنهابوصانيهوناقولصكتملولردبالعيبالعقدالمحوقتاحينفاينهـضلهادفع
وفتعنفلئقأخيرللبدلفىيموعاتقدمفالولعيبدبالرداللعقدحيهاالينفضلردباا

نهالمذهبامليألخاللرحقتالصرالهبهوامسعلةحميلتمأعلموافبضعنعرا
عيباوجدبالدرافتناقداثمبديناراالددهمينثوباباعفيهنماكعنوىوفدلبدلفمهايجوزا

البيحمنهبىالغاكانهذالمايريدانالصرفمعلهذاوليسيبللالقايمممنماصو

وهبينعقضبناوروصمنهلصاالحمبيحاحملبدلجوازافيحكمهكانلهلمصفقبعوا
لجنساحدأوكتلفاجنسالذهبحنأنيمونصاوفأللبدلابكنعقلنافاذافرعلجيعا

دنانيرلعهثرةذماصقوألبيعأنأحدهمابينضركلليبععميهوحذفانواجنسهننفان

ضاصةجملىآلصرفبذكرأنلثايادينارمنهاصبذبهرحصهدراهمترةديناربعكل
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النهامنهافألخألفوينادلرصرفشذفانرهمنيربماثئلىدنالعمثرةافيقولمابيعئصذهأ
منهالينتفضنهلمذهباان4لمشهررفالصرجلىآلرذممااالكانحدواواراالبقدرديناشقض
نجإنهابمائئدينارجزافاعهايبتانفرةهتبيقفىاوفيلقاسمابئاعنعيسىحدورواهواآالدينار
غامممارالىمفابقدوالمموينتقضذلئسواءانبدينارهمدواعمثرةأويبيعهاصمخاسسمار
تفتضىبةولمتسالدنانبراااألوأللفولايجهلعرفاجميحتقضلفاضىأومحدكاوقالدينار

ذاذكركلذالأعللصفةالعفدلعيبانفضفيبعفهاببعضفأليرتبطالتقسيعلؤممنعلتقابلا
الدنانيرحصةحدسوالكلاذاسعىأنهنمحرخامحلمماأبىضىالفافولووجبعرفهردينا
الدنانمرنتوانجميعبطلبعضالعقدفاذابطلادففلجلةاسمىذابالعقدوافدأفردفان

ممايقابلالمرامنالزائفدالدرهمافهاويفميفقرضساعمةيردمنهالقاسابئاالففدقافرضا
تبويزأصبغوامماعليممروهبةلمضرولقراضثاافرضانمالكفولعليهبنىوهذالفرفةتلدا
فودناوعليبالنقديرتنعينالدنانافولناعلياوبالراثنىبقدرالدرهممنهايقوضيخمبانلذالث

كجناألافةنبرنحئدنلدانتوانافرلحكائلدرهمرابقدهبقرضققصكلندههنلهيردالتتعايئ
وغيروخألخلأسورةمصوغاحلياشزافجنسملقاابناعكلندزأبيةوالعتبياتنافقلقيموا

بالصعاغةلىاطنجمختالفااووجههطهالعرفانمنتفضافوجدبهادرهمازائةبدراهمذلك
انتقضفاداالحليمنجزالىصصزءهماالدسرصمنلنقسياذالواذادخللهقسيطايقتضى

بدففدروصابوزسمارنحاسالحلىجيعولووجدفيالحلىجيعؤانتقضالمرهمفىلعرا
بنعإمىوووىجيعاالسوارينفيانعفضالحليمنفيسوارفيزاندلدالقاسمابهاعن

لهبمنزبنالسوارانزبدابيةوجرواهاوانكانشماثتونجيردهاالقاسمفياعندينار
باعهمامنلردعلىاقافييففرصبوزأنالفيهماالنهنتقضاأحدهمافىلصحيانتقضاحدفاذاوائمئ

سماويقاوبالذىاهوضواعاجفيلماطرامنالمفصوالامسادامنذلدلمافيمجعمعايئ
الدرهممنفوبليمنهنوعصفبةعالتفاذابملتقرلعقديروااالحليمماياحفوالتقسيطايدخلهلم

وهؤهنىحملعفوالزمعرضينأحدافيوجداالختالفذاانهايقكيمىروجبمفدارذلك
بهذلفالبدمنيكلمفانيوضيناواحدمنصلىومحاجزامعتسالتقسيالمحايسقطوأالثقسيط
لوجودالعيبفىالصرفمنماينتقضينتفضفملكاذانبشقفرعلتقسيطاالتقويم

فأوضاهفجاءاردهبولووجدعيبالردالباوادئهبانفاذاأنهينتفضلمذهبامىمنلظماأحدعوضعععا
منباعفيهنلفايممابئاعنسنولقاليرضيهبماذايصحأنوبينهمازذللثلجالهبدلالاآلضحتى
دفعهبديناذلكمنفصالحهلردهفجالمجكيبافوجدردبألفينارطوقدذهبفيفمائنلىرجل
أنمنبهجاهاالقايممبئافولووجلئشيرصائزقاأبيهعنلمنونبناورىحيالزاناليه

سدواليةبهأرضمابماوفدمشعمنهنملردلمالردالنفاليفسداديناراذلئواخذعنبيمهماللتملردا
حيننفدهرالنهتأخ5أعطالذىلديناراافيوليسردلبأوديناراينارخيبيعطهلقلىلهمبمترالنه

لفساداهنأمرهماليالمامحنونبناوللعقدوجهدينارابعدادعلوزابهلعقدعليمهالرضعاا
رهبماثتلىذلكعنصالحهوانمسئلةدربألمؤجاليناراينارنفداوارفطشلىبان
قالىمجبزلمغهرجضهامنماصوانكازتليهادفعلنيالدراهماجنمىانكالههتعمنسمنقاابئاقال
الطوؤففدصازكلنهمهدراجنسمنذاودالياانهالقاسمبناقولوجيهلزفيهمالسقأشم

ل

ال



الالمراطلى

مالكعنصيىحدننى

بناللهعبدبئيزبدعن

رأى14اليثىفسي

براطلالمسببسعيدهن

فيفرغبالذهبالذعب

ويفرشلمنرانفيكفقاذهبه
ذحبهطلهبراالطحبهصا

االضحرىزانالمفيكفة
المزانلساناعهدلفاذا

لكلعاقاعطىوأأخذ

هبلذالحبنافعندألهيا
رقبالقبالذعبوالو

بذلثالبأسبانهاطمص

راعشىديناحدخذأأديأ
اذابيديدابعشرمدنانير

سواءبينالذكاخونن

تفاضليانبعينعينا

فياأوالدراهمالعدد
لدنافيالةبرذلث

3ثي

يطوقافقدباعهدراغيرجنسمنهمدمائةعلميذاردوايصحىجبانلردائمولمالدرابافي
الصرفمنليسحذاأطناحتياأشهبعقولووجوذلئعنهيرجالزدرهمافبأدروسائة

لعيببايعالردامنهستثنىنمماوا

لمستأضالشئأواالديئلةزبكانيفارقهبعدأنصرفمينرهماردعديهلىذاوايوتولهفصل
لهكخمابدلهلمفارفغبعدااكائفالذهبعديهردادانه51معنالعرانتقضكرمذلوافلذلك

فيهلعرفااغامفاليصحلعقداوقتفيسنتأخرالقبضالدراعمبائعديناعلىالدراهممن
نقضهومجب

أنالينبىفانهجلباعاجللطعامممهواوالورقهبالذاليباعأرادعرأنمماواقىلهوفصل
مذصمالكهذابخعلفهأوأصنافحدواصنفمنكنوالنظرةتأخيرذلكمنشئفييهون

حافىمذلكأبوحنيفوقالافىالسظلبوالطعامبيعفىلقبضاقبلفرقبهوزالضالانهاللهرحم
االباربالودقالذهبأنمقاللقصكلليموسلمامسلىلنبىالمذكووعنالحديامايقولهعليوالدليل

االهاءوهاءباوالشعيربالشعيرإءوهاهاألاكرربابااكراالهاءوعاءياهاءوهاءيالتبربالترربا

الالمراق

الذطببراطلالمسيبسعيدرأىانهالليثىفعميطبنعبداللهبدبغيفعنهالكص
فاذااألضىلميزانافىكفةدهبهطلهيرالذىاحبهصايفرغولميزاافىكفةهذفيفرغبالذه

احدماباآلخردلةيريدهباالذهجبالذهبطلايهقولهشعطاخذوألمينانلسالساععدلا
فىالمذهبعلىفالخألفاحداهماغيرسمكوكضربانوعلىوالمراطلةوعىزنىوزنا

أنعألمبنىانمإئزوذلكإحداهمارايضينعلىمبالمذفىفهونحزجمسكوكوالعاجوازه

ذلهـكفىلهمفاشأقواالمراطلىابنافيأكرسمائلأهذازدبالعقدوعلىتتعينوالمراالدنانير
التتعايئلدراهماالدنانيرانعلىمبنىذلكالحجوزنهوالعانيقاالوزنالتتقيدبمعرفةمطقة

أنقدعليمااللهالصبهوزالفضةواالذهبمسكولىمفوالجزافالجزافبابمنمحذابالعقدالن

أعمللهانبيوعاوغيرممنلصرفابايئوبيفاوالفرقبالمراطلىعندهمصكنتصالحمهذايهوت
وقريبهوزذلباتالمعتىلهذاوالدواهمالدنانيربايئزالمراطلىجوالأنهأصابنالبعضوقدرأيت
بعدوزنئمالذهبينىحدازنتوانفاهامسعلةاآلخحراطلبراشمأحدالذهبينوزيعرف
وقدعياعنبمشلمثالالذهبالذهبالنهبيفماالمماواةاتيقنتمازاذفانهةالصاالبعلثبددلك

أاطلميبالورقلورقلذهببالذهبماابمعاألمرعندنافيمالكقالصقدرهكلعرفةالجزاف
عيناسوالذهبينازنوكاذابيدايدايرندنابعشرةدينارايأخذأحدعشربذلئأنبأسأظ
فياليراسانهالعوهذاالشالدنانيربمزلةذالثفيصمااالعددوالدراهمتفاضلوانبعابئ
أوجموعةهانتسوابمالوزلخفيهىنمايراوادلهابالورقوالوصقعبالذهببلذاطلةصي

فىاالعئبارانووجمذلكأوقائمةوالثانعقفرادىبهوعةلوضيناأحتثهمأوقائمةفرادى
بالوزنلعماعنبالدالعرفابعضفيفيمبانعددمللتعااأببحمماوانانماعوبالووالذهبالورق
شثوأصعلالذلوزنيعتراأوجبلتساوىافيهكرالعقدممااكانوصفاذالتساافعهفمااليرا
بهنضعوسوافسادعقدوالفىبهاعتبارالالعددالنهحموسقطفيهاياةالمموجهواعتباره
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فيهاعتبارالمساواةواحدفىممامثلىأكاأومصوخرسمكوكاواالتبراأحدالعوضين
لموفيقماابالتهوالديئسناقتفائهدونلمراطلةاوجهعليياغةذلبسكقوالفىعتباراوالناهـبا

فاعطىبثقالفضللذهبايئابيهننبوبيقرقاوأوبذهذهباطلرامنمالكقالص
ذيأأنجازلهذاالرباالنهوذريعئبيحذنثفانخذهفأليأعرهاأومنقالومنقجتهبصا

لبيماصبههـيرذلكألنهرااميبقجتهلمئقاليأضذاأنحازلهحدتهعلى5لثمنرااقاكانهشلمثقالا
نبعثصراليأخفهلم5غيرمعهليسمفرداقاللماذلكولوأنمباعهمابثقالصاحبهبهنوبين

اوهذشعنهداهاواألهيلحراالأللادافذلدالذديعهلبيعاصجوزلهالنبهذهألذىا
والشئوالعرضرقوعبايئلذأحداحأنيهودسبهوزالهبفانهبذذهباطليرامنانلمحالكا

ؤيارهبلةمقافيأوغيرهلعرضامنلعرضاويهونحرىاألكثرمنأالذهبينحدىنشالسواء
بديناريندينارلياقددفحنبهولذلكبيانويهغمقساولذهبانآلضأوكاااعلىأحدالذهببن

المجوالديناراآلخرفانهبلةمقافيليكولطأوغيرذلكورقاأوماأوطعاالدينارئوبامعسبهعلو
منلمافيلوجهاالعقدعادولفسافسهينوممنوعقبيحأناأحدنللئلوجهماهنومنحذلل

فيصيبصينلدينارادينارطاعلىعالدينارمفسطةحلتىااسامةاالنالذهبينبهنلتفاضلا
كثرأبلقيهقفعقاالدينارأوأفلمنكثرقيةألسملعةاكالتيماور4لسلهاووضفدلنادينارنم

هنعهولهذاكثرأوأزنهاومنأقللسدعةامعلىاالذهبمنقىلباابليقاوماينأوآقدرلديناا
ودسبهوزاللذىالحراماداذريعةالعقدهنوعامذادألئاالوجهوادعبالذدايقللمبرانفىلشاا

حازلهذاانهامالسبهتياماالسئدةاهمسيرذددفيوبالذرائعولاوجوبعليكلرماتفدم
لجغوبينهلمجعينراراميذقجتهأأنحازلهمفردا5شتراانهقيهتححتىكاهيأخذبافقالأن

جيدفييئبديناررديئادينارالحباذاانهاوذلكامثرعباامنوعورالمبذلدلحيزايريدصاحبه
ليلدينااكثرسأوىمايسارلدينااحدينارجعدجعلنعلديناربذللئايعطيةأاليشحانهوعلم

وأعطاهبدينارجيدرديئادينارالظاهرقمأعطاهافيكوخفىلدينارالجعدثمناوجعلهوااالجيدهى
لسدعةدينارجيدوأخذابنصفلدينارالردىء1أعطامماالحفعققافيلساهفبالديناراآلضالجيدوهوا

الدينالكمالواهـانمباعمذقالولذلكصبهوزوالممااليكلاالجيدوهذالذهبمنونصفبدينار
باطهلميمفرداباعهلسدعقلوامعلئالدينارالىدىءالذىذانيعنىنبعشراليأخذهلمدامفي

ذهباطلرامنكقالعالك

بورقورقاأوبذهب

ففعلالذهبينبينفكن

صاحبهفأعمثفال

منأوالورقمنقإلته

ذللفانخذهفألياغإليرها

باألنهلرالمحايعةوذرفبيح
لمئقالألخذاأنازلهذاا

اشنراهنهخنحتىتنجة
يأتأصازلهحدتهعلي

ألنهاراميبفجتةالمثقال

بايئوبينلبيحاكبنرذلك
وومالكقالآص



كوفيةصاحبالهباألخذمنويرجيدةراذهباغمعهاتوبجعلدالجيالعينباالنويعطيهالرجلبراطلالىجلفىفالعالك
ذالنمنكرهوتفسيرماقالعالكذلداليمدحانيمثلؤدئمبألفيتبايعالناسعنداممروهةلكوفيةمقطعقوتددا

صاخبهيراطلهلمذهبماحبهذهبعكليولوالففملذهبهمحطرحالعبرالفىفىؤهبهعيوأخذففلدالذهبالجياصعاحب
فرجموهمنأصوعنالئةيبتاعأنأرادرجلكثل873ذلكواغاهثلكوفيةلاذهبهذلدالى5بمبر
غركبيسمنعدعينبصا

كدديممقالذهاعومانكممماكليفاينإروحدرامانقوداصةخعدثالدفألدصندعلىألااوأصالععاليماعهذالهفقيد وومنكبيسعينصافبل

الرجلفيمالكقالصواحدهنهماسلعةحكلكلوكانيثمعلهمابميجزأشفلمبذحرلدحشفمنوصاعا
ماصبمذهباويأخذمنيةرمعهاتبراذءباغإلويجعلدياالذهبالعينويعطيهجلايراطسعهلذلكشيأت

رأحانتفىععوممثماللتأبئضفملمايختباالحاالذصاعندطالقحبركوصرتلدأاممإف5يهخينلمالنهآليعآفذلك دددليعطيهالعجوةصاحب

لكموفيةذلكبتيرهصاحبهاطلهاثصاحبهذحبعليذهبهسلولوالفذهبعالرحبصاىالعجوهمنصاعا فقيلممركإاسومدللىدماعايئجموةغرأصرعلننألثةيبتاعدأرادأنكئدرذلكممامثدوأعطانماولكنعاحشض
اإثهيعنلحفذللسبيعبذيزيكبيريدأنخفوصاعامنمنكبيسعينصافبعلاليصلحهذاله

أعطامذلفضلانماكنولحشفبماالعجوةمتصاعاليطيهالعجوةلصاحبلميمنكبيسالففلذلك
شاءيةحنطهمنولنصفصاعينلالبهضامنأعوعنالئةبعتىللرلاريقولأوأنكبيسالرجلالرجلاخيقولأ

بذلكيجيزبريدأنشعيروصاعامنةشامبحنطةمنينصاعفجعلاالمثألبؤلماحاالفنقوالمذمناصوعنالثةبعتى
ذلدلوكاننبفاشعبرصاعامنسنلعاعطيليهنلم74ألاعزاالهاففيهابيابيعؤمفبصاعيناالبيف 00005االه5اغامفردالماعورفولشاميةحنطةمن رالعمنماوصعهاهوهومعلالدااليصاح5البيصاعليالساميهلعصلاعطاص
قالدأبنىاالمثألبكلئليبعاعأنالينبىالذىاهاكللطهوارقلولذهبوامنشمطقالمالفكلبلئلاالمثألاليعاخهذا
لويسفابيعاازبدلكاالمممفو1الدذالمثئفيهالجيدمنالمرضواصنفامعمجعلأنحنطةمنصعاعينعلة

ممايريدصاحبواالمرغوسفيهالصنمعذلكلاذاصلحالذمحاالهيمنعنبذلعانهىشعيرمنصاعاشامية
يههمولمصاحبلميقبلهوحدهلوأعطاهالذىالثئفيعطمابعةجوفلبذليدركأنذلكالبيعبذلكيجبزيريدأن

بالذمنلشنأبنىسلعتعفالعلىعاحبهسلعةللفصالذصيأخذمعهأجمنيقبلهبذلواالنهاليدإحمافهذافيمابين
ياهعبغيرأالردىءالطعامأرادصعاحبفاناصفةاهذهمنشنبدخلىأنوالطعاموالورقمناعةلمعطيهيئلم

راطلمنانوهذاكاقالالشلككانكذجماذاعنيأفألبأسذلكعوالصبهعلفليبعمكدحدتحنطةمنصاعاشعير
والمخزالمراطلةلمالردنممقمدارالحعدلميعلمشفانكانجنسمنطهنواحدالذذهبابذطىإعاللوكالناذلكبيضا ءاإلدأعطاهواغامفودا

لهالةوهسالمنهردةاالذهصحنسمنلذهانأحاأنكرندخللارذلثمقدعلموانممهالمايعةا علىالشاهمةلفععل

كااقاالذللثاخدغورفالماالهرظأعلمإهمامساأوتمبمننواحأاكالىلنةلذاجوااوهوفهذااليهلحاالبيف العبرمنوصفنامامثل

وجعلىالتقسيطحملأنإالرجردالهفسيطجهةصمحتاالىالهمةعوصهاسنىثئفبممالكقال
ثئلفيمالمرغوبلصنفمالحيدمنهامعيجعلأنفالينبىممثلاالمئأليماعأنالينبنىالذىلطعامممهواالذهبوالورظمن

المرغوسفيهالصنفمعذلكإجعلياذاليصلحاألمرالذىمنعنهىمابذلكويعملالبيعبذلكلجازالمسضرطالردى
بذلوانمايهممصاحبمولميقبلوحدممرأعطاهالذىالشئفيعطىضليمجودمسلبذليبركشأنعاحبد4وبروا

هذهنالشأنامواالذهبوالورقمنثئلنبنىفالزسلعتهشلىسامقصاحبهلففلعهيأخذأجاللذىمنيقبله
كانكذلكبماذاذلئثعيأفألبأسمعوالسبهعلحدنهفليبعصكللى5بربةيبععأنالردىءلطعاماصاحبأرادفتأنلصا
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اهىفيهاوامخاسغشمنرداءقأحدالذهبينذلفيبعدأيفماوهذاهالمبهنالذريعقوالتهمق
ماوأنسقأبوالشيخقالهبهاطلةلمراحمحزالممغشوشتبماسنتالذهبفانكاغشقفىالردا

فأليخاوأنبطاوغيرمسالنتوانمسئلىلمفردةبابالفالمفردةالذهبفىقالمالك
نيةلثالمفردضاامنلذهبيأفضلاحدىاطونقاولمفردالذهبامننىأوأدخأففلالذهبالممون

نالخألفأدألخرياأفغملهمااحدانتوأنكاماتفدمفعلىأوأدقففملفانكانشأمنهادآد
هماحداااللتيغالذهبينكلىالمفردبالفتقسيعلمنجمؤلمايلزمدياليحعوذانهالمذهبفى

فصدذلدفيذلللييثنعالذهبأوفيالتفاضلؤاللىفيؤديدهنهامنهاواالخرصادأفضل
لتهمةافاندوأدأفضلاواالخرىيولذهبيساحمدمحااأنتكونوندلتهمقدناافتقو

لسودفضهاومحدونهابيضبدراهمسوددراهمولوكاسمئلةمافدمناهقضعفهماعلى
لبيضفصقافيلبممكةانفصيريدأنالسكةاليجوزلنقصلكقعيأفقكتابلبيضكففقا

المدؤلةوالذكيفىجزالتناعلسكةافرالبيضاالمراهمالسودعلىلففمليفيهانماسومح
أعلملتوااذخأل

الالعينقومايشهها

طعامافالبتاعاقالهنحسلملتمكدماتممليارسولعرأبئللهعبداعنناقعمالنىص
3وكايهاصلىلتارسولعرأبئلتهعبمارعندينابئللهعبدامالئحنيبعحيستوفيه

فأليبعحتىطعاماابتاعمنكليموسلماليقوشيقبضيابتاصكطعاهافأليبعحتىنظ
زاناليجوألنهبائعصنهيقبضمويستوفيضنفأليبعحتىياباالستفادهااذايريدأنهيستونجيه

ونازموكانشانبالوأوكيألنانستيفالحبالكيلاامااليخبيععقدالطعامايتوالمحملي
بهنميبزمانجعصفىاالوللبابابعقابوابأرهذاوفيذلكعنوسلمكلليهالتصلىالنيفهى
لبابواوجوماالستفادةبصنتمييزهاينتصفىلعاقالبابواالمبيعاتمنالحمهذا

دالثاالبععقبضتمييزمايصححفيالرابعالباباواستيفاءصزتمييزمايهونالثالشفى

لمبيعاتامنالحمذاببزمايختصتميفيلباساالولا
باوقسمالرفيهيجرىممقفسمينفانمكللىالمطعومفأمانهيرمطعوممطعومضربينعليالميح

وأماهاستيفائهاقملبيعهزاليجوأنهلمذهبئاعلىبافالخألفلركرعفعمافاماهاجرصفيالي
رمنلمشهووهعاقبفمهقبلبععزيجوأنلىهماحدااايتانذلوفياثهابافعنلىااليجرصفي

بنااأبهفيامااالولىوايةوجمالروقبفمهفبلبيعماللمأنمجوزوهعكنبئوصاورالمذهب
وهذايصحيستوفيبتاكلعامافأليبعحتىامنؤسلمعليهاللهصلىالنبىفولمنالمسثلةههلىفي

بعرفلشصيصرأكطامنوأماالغةابعوفلقصيصابمنحمنفولعلىالحمهذافيبهاجاالحف
مفاأطلفتنانمايفهمذاالطعاملفظقاألنالحمهذاالحديشكلبهنماإالحقاجوزفاليللتا

االسوقمنيفهململطعامادسوقاهضيترجللوقالولفامهانهالحنطقدواالستطلبعر

وجهوباالرفيهيجرىهكانىقبفثبليجزبيعفلممطعومهذاأنلفياساجهةمنليلناودإلحنطة
ذاوافرعلمطعومفبضهكغيراقبلبععالصكرمفانهانقدلتفاضلاسااليجوزفيهأنعهلثاايةواالر

هذاابينفالفرقمطعومصفىأبريناهللنهمافاذافألفوقاصةلمقتاتافيالحمصذاافلنادب

ىيشبههاوماالععنة

مالكعنيكيىحدثنىء

بناللهعبكعنناخعن
صلىهاللدسولعرأن

بتاعاقالمنعليموسلمللها
حتىيبعهفألطعاها

عنوحدئىيستوفيه

رديناىللهعبدامالطيط

أنعربئعبداللهعن
عليهاللهصلىاللهرسول

طعاماابتاعمنقالوسلم
يقبضهفأليعحتى
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عنممالقابناوورأوالموزونالىكيلالمفتاتالمطعوموهذافيمسنلةابىحمليفياأ بلمنهـابناواأمن5غريقبضعوؤدقالهلمعدوداليجوزذاصفيحتىاوكذلكاالبسوفىمالك
تعالىابت5شاانا

والتعلقلعوملرالمغفىالحملمذاالمدخلأولمافذعبغيرمطعوموانكانفمل
ربيعةوسلمةأببنيزدالعزعبوقالوالموزونأوغيرمميلوناأوموزمكيألنبمسوابه

بيعهزفاليجوأوغيرهطعومكانمطعوماددأوزنوأوكيللىتمابمعصسععدأنبنوا اعيى
وقالحولوينقلمبععكيلفىثابتالحمذاقأبوحنيوقاليبحبابئقبفمواختارهفبل

وسمعليهاللهصليالنبىعنوىبثارذلكاحابنافىصتدوامبيعصفيتابتهوحمالشافى
ذلكفدلبالطعامالحمهذاؤالنخصفوجيسعوفيهفاليبعحتىطعامابتاعاهنانمقالا

جهةمنودليلنافيهلكلدمادتقدموةالخطاببدايلياستداللوحيذالهنحالطعاملرالغأنعلى

موالدراهعلذنانيرقبففبلبيعهفجازبمطعومليسمبيعذالقياسا
االسعفادةوجوهنبههايخعصتميهـيزفىالئافالبا

لمصالحةواجارةالمنمعناهومافىلمعاوضاشفاليحاوفثنأهابينصعاوضتوغيرمعاضرالعقودعلى
فانالسوابوأوالموذنايئالقضاهزاقكأرالعوضوجهعلىتبةوالىخعقوالخالعةوالمنا

زيجوفانه5أوغيرعاممنهرأوخلعبلىأبوحنيفقماماوقاالمعاوفةوجهيوخذملىممضذا
كاالحارةلمابهيسةبنقوابالمغامجتصقسمأهتسامنألثةعلىلعقودتنقسماوحذهفبضهبيعئتل
وجمالرفقعلىيقعأنويصحبنةلمغاوجعاعلىيةعأنحيصوفسمكهههاكفىوماوالبهح
فيكانومايعاهافأكالقرضالرفقوجهاالضلىيهوالوذمموالعوليةوالشركةالقالة
أوأوخاهاأومهراأوقضاءلديئمللهأجرةكانماأبومحدالقاضىقالبالمغابنةممايختصهعناه

ليعامجرىيجرىبههفذلكأومعينهفعودمالفىجنايةرشأواأومثأللمتاعددمعنصلحا

نحعلفينجنسينحدأومنواجنسمنيعوالمحصنمكقداننزياليجوانهفيفالخألفكرناهفبا
للهاصليالترسولأنلمتفدملحفيشااذلكفىواألصلفبضاليقالثماالذفةفيأوثابتمعايئعلى

ستموتوقعهوصاحفظهممنوعؤلكلمعنىجهغاومنيسعوفياقبللطعاماعبيعنىكعايعوسلم
أنيريدالععنةصاحباكزمنهاؤذلكبأدنانيربععالىبذلكالعينةأهللئاليعوملباالرمن
بدينارثمدرحنطهيذلعمباناذلتوصفيبالمنععلمفاذاأجلأوالىكمنهانقداأفىدنانيريدفع
هلممايثعااألقواتنثوكزحذابتياععفاالاللبيعموالوالقصداستيفانديناردبنصفيبعاعه

لناسالمعرفقجيعكثاليرالمعنىاممايقصدلهذاذلكتوبألدالعربلبألدوالسثافىارمنكئبهافي
القبضفيهالخألللبيعتواداحةفيذلفيهاوشمرطمنسلهئرالناسيوجودأكووفجتهفنه

لمالنهسافىالمبيعاتذلفىوممولميئمصترطورلعقدافيهاواتماملتبايعاذلنهايةالنواالستيفاه
لطهحاكمماءه5تء1اصقاؤءاألغاغمانحتصاالالععنةأهاتعاماش
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أوصفةثمندةياتغيرعنمكفيممانلبيعاعلعهحسبساوقععلىيهينلرفااوفوعسليوجو
لواألالذعاليبهوزلبععاالىلرفقطاوجعنخرجأوأجلغنجنممىأومخالفقفىأونقص

بهسلمانالقاسمعنفياعنالممؤدةفيسحنوقوجعالرفعارواهعليوقعجثازذالذافي
بعاعاقالمنملموليلتاملىلتاأشرسولالمسيبئسعيدعقلىحمنبمبداايسارعربيعة

عقودذهخاجهةالمعنىومنأوتوليتأواقالةنمعركةكخعناالماطعامافأليبعحتىيستوفي
ستيفائهاقبلالطعامبيعهنعلمضارعتهالتىوألمكيستابنةلمغاادوصلةلمواوالمعروامبنيلى

لمغابنقوالمكيمممةالشهنوعرلرفقاوجهالعقودعلىذوفعشالععنقأذالمشابهعهوذأللمشع
أوغبرعيناالطعامدئيهونأفالسفلىالتفععيلفأماالجلةفيكالقرموهذاكنشمباحة

تغصلواقبهاالقالةجوأالمذهبفىفىفألخألوصفتهرهفدفىمثلكللتانفانالعينفأماينع
علىمماهىاالنطاالقالةستيفاثاقبسلالطعامبيعواغاهوليممباقالةالنهلممجزاوقدرهصفهه
العقداألولنقضوهىبعقدهستأنليمعشانهاولذللعالبعضأصابنابيعاكليدامامئل

لمعدودواونزلمووالمكيلمثلممالهأشيهوبئصنللملرعينكلطعااوانكنثمنمسعلة

ضةأالمعدودففىواولموؤوالمكيلامنمثلكالهلقجتفاقعنلمحااكايرجعاومماالمثطه
صافووأنيهونأدمنعواأرقعأليهونألمجهوعقيثمرطأشهبفىوقالهلجلثليلةالظاتبهوق
الطعامهقفمحشاالقالةمئللهمماذااثعهباقولوجلقاممالمجوزفلكبخاثاالعنمه

منفلمتبهؤاالقالةيمعيالعقدذاعوضأالفابعمبنفوالووجوالدراهمبمثلعلدنانير
لهكاالمعلالتمنفاقأمممئلةالفابهالىهايرجعذلثلصلهثلهدوبعينهاالالطعا

مالمندخلهبعينمنوالبقجياغانبهوزبمثلهالوإضقالمجوزاالقالةفنىلحيوأنكالثوس
اهىااالقالةامنهاقدمناهذاووجتغيهأسوأقدخلهابكبوقوبدفييالثوالنفصق
ستعفائهافبلملدابححكاناقالآللمتكننعوالسثدهلميودانيهالعقداألولفاذاخلمعنىفي

ولمالعملفبلميلهحازأصارةاقىغنالعملوانكالطعامهسثلمنهوعوممنوع
لموازعقافيبهماواوماعلدونممافييقيلهأقصازعملابعضعلظنبزذلفهبدالعمل

ولللاآلخرمئأللتههلجمطهافالتختلانناساعالابحبناباخجوجصاآشهب
وأماوأتهكالئوببعفهفالتصهاالقالةلقجهلمحااانمايرجعلعملاألاالفالةذئمينافي

يهونجيسيرانافهاااالقبضنجقبللميراغنجمنمنحمهامكطعاارإضقواللبعبقفنىللتاا
بهفالباسلعكليبمما5غيرهعبيع
فبللطعامايتكلرعليبوؤأنرفيفالمعاوفةاعقوبالرفمنصنتصلماماوفمل

بغيرلطعامامنالذمةزممليدوأمااممتلةلنعمفقلبيعالخالايليولمجعايليموانفبف
وحصفبفهتبلبيعيبوؤكالقرضفنىكهابعطانهعقدمثالشيلزمهابالفصبمالتعمى

أخذاناألوللقولبهاوقبضهقبلبيعوزكواللمتلاقكمئألالقاضىأبرجمدإنهكالبيع
أنلماصازلبيحالةزبمفلىكانطقبضيخاخيقلهمامنلطعاماعلىلىلغمسيتواالطعاامثل
لمئعماتاوجهعلىيؤخذعىفاعمانمطعاملفاضىآبايةووجمرواغابباطلوهذعليهليايتوا
لعقودليعمثمافيهاكعنماوأماالبيعذلاصلقبضدولبيعايلىيحبزانفلمإالرفاقوقىك

عقودليسشهنهاقبضعالنفبلالطعامعلييتوالىأفالبأسققوالعطعةممالبقوالعدهعاوضت
بعمنثم
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ستيفائهاقبللطعامابيعلهامنعلىلعينقاامعنىوفتواليتعمويىفيهاالمعا
والوارثهوالوكيهويبيعماليجوزأنئمفانهستيفاافبللطعامابيعاليجوزأنهذاثبتافصل

لقبضامقامواليقوملبيعتايئابينحافيااليجوزأنيهونبالماليرالنتقالهاالنلمبسوطاهالقاله

يبيعحتىأنلهيجزإلوهوأنيستوفمملمفبلعبتاابعدأنلرجلاوهبهوافيليحباصقاافي
وزادالقاسمابنعنديناربنمىالمغيرضعيينارعنبونالمدونمكلبدالرحمنفيرياهإستوفيها

لهبةقالوأخفندمحاسلففضاءمنأوأخذهبمكلعهأؤصدقوهبلهكذللوالنوادرفىمالك

فالقرضمناياهأوففحيتهاياهأفرفعهيعهامنطعاأحلتحكللىمالئحنالموازيمكلنوفىلصدقةوا

فانهالمعاوضةوجهعلىاستفيدبماليتعلقالحمهذاأناذائبتبسثلةيستوفعهيبيعحتى
والوالصدقةهبةبمعاوصعضنليسمااالستعفاءواليكنععقودالمعاوفققبلمنيكنعأنأيفعامجب

لشركةوالتوليةوااالقالةمننجنعلمولذلكلعوضاتعرعكلنلتىلعقوداامنرذلكوالغقرخى
وضةمعانفيهاوانكا

ستيفاءفبضاواجمونيزماغيلشقلعاالبابا

لباخاضمانخرجمعمنفهومالطعامافييئلبيعتابايئيفصلأنميصحستيفاقبفماوايهونماوأما
الضرعنىوفىالموصونفىلتوفيةياوالموصونالمكيلوالتوفيقفىالكيلمنالمشزىضماالى

وتسيمالتاعاعالايوفيوذلبأنتوفيةفيثحقعانكانوتوفيبوالحممقدارهعلىاالثفا
فانلبيعتاينافصألبينابهونهذفثلهذافبللتوفيةاوصفيبيعموقدتقدمأنفبلايامالزملمبتاعا

منلمشهوراعليبهمالميجزذلكيتفاضياأنداأراثمذمتينفيطعامينفيبععمنعفدإعفدا
القدبىفيهالهااتفرأسالموازاتابنفيكتابوقاألشهبالقاسمابنقالوبهالمذهب

ففدانعقدواحدطعامالىهماألهيآثمالماتقاضيابالطعامااالولالقولوجهفقمازذلكوال
بينهمالميفصلالمغابنعالمكايسةمعناممنكلليالبيعانعقدبلفظياحدمنهماوكلمقدابيععلي

األوكالىردالتاالمسلمالناالقالةالىهماألميماانالثاالقولووجممنوعوذلكفبض
ماوجدهعىكانولمابللعتىوانماتعتبرالفظباوالعقودالتعتبرفيهااالقالةمعنىوهذامالهرأسمثل
كانوانمسثلمسئلتنافياستيفائمحازذالكفبلالطعامذليجوزفىالساياالقالةمنهما

يمهنوعليسالطعامالقرضيثقالخائصالمجلأولمأجلهمانجازذلحفرضعنالطعاما
بالبيحلقرضىاتصاالالنالمقاصةأجألهماجازتفرضيلآلضمنعبكانماحدهمامنوان
وقاللقاصمابناقالبواليجوزناالمذهبحذهنهمافالمشهورمنوامجللمفانالطعامفياؤ
انلقوالالولجماوياسمابنااالاسمالكأوقالهالمقاصةجازتاألجالناتفقانحبيبافي

لمقاصةاألجلحلولاليجوزاالعندبماصةلمقاايمنعلبيعافىاالجلمعاالجللمفاصقفبلا

اللقلخلىلهمابمزكاخذلكواحدااالجألنكاناذااتالثاالقولوووالدراهمبالدنانبر
بحلملقرضاأجليغاألجلمنحلفانمسئلةأحدهانيادقمنهماديزتبرآالذمتين

لقايممابنعتدايجزلملقرضاأجليحلولملسلماأجلحلوانلمافلنالميجزذأليضالسلماجلا
كلولمبيعافوجمانيمونمجلفمالمبكاحلهقاصةهذاانلقاسمابناوجمعاقالهوجوذمأشهب

والمشهورالحاللةبنهزكانلمققرضاأجلهلمالميلزملقرضىاأشهبانفولووجلسلماأجليحل
فكلنانميجبرمالقابئايكناألجلفبللقزضافبضجبرعلىإلدالمسلأشهبأنفولهن



382

لقاشمابنانهباأشاصلوالنجوزعلىمملفاابناصوالعلىلمسئلةامجباخقجوزهذه
اسزىماوأمامسئلةالمسلففهويلزمالمتسليلزملمواناالجلالحمرتمسكاباصألآ

مذهبانذلكفييتخرجذلوكثرمنتوفيقفيهليسلعقدفعمالنابمامهستيفاانجزا

فيهاألشاالستيفاالمكيلوفيفيهستيفائمكاماقبلالطعامسعمنلحديشبالمنعااأحدهما
لتوفيقولذلكاالذمحفهحقالمكميلاكوالحديثلمنعجماناليتعلقالثاواكلملعقدامفي

حمبمانبشلهالحمافعلهذيأخفهأوينقلىحقبقلييستوفيحتىوسلمالتمكليظالملى
اشترىمنالمبسموطمالفىعنالقاممبنومحاوفدوالمعدودوالموشواالستيفاموهوالمكيل

فناوبرينقلهنفدماغيرهبائعسناومنيفبضممنأقبليليعابأالفانهجزابرامصماطعا

يبيعهأفألباسلنخلاورسفيترىتمرأشامنذلئمالىيدلوممالبأوأوأقلفنالثرمنبأ
الوظروىوفدالجاعقفيهحمثبوعلىالشافىدالمافنامعلمستيغاؤهاموانجدفبل
قبلالجزابهليدألعدأوانلوأوالكيلاعليبيعلمطعوماامنثمئبيعيجوزماالظعن
بيعهافبلدافأراشابأععالبمبعاعاومنمسثلةلثوواحنبلأحمدبنالموفبفم
يقبضحنيالبائعضمانفيالنهىظلواختارمحدالغأشهبوأصازهسمالقابنعنمايلبنهىا

كافرةفيحقتوفيةالبائععلييبقاشهبانموجمتىلالطعاممنهالمبضمنبيعفهومن
فينليسشفىااالنخلرؤسفيالثرهابايئوبيفاالقاسمفيافولعليوالفرفيالنخلصؤسفي

فيهنحعلوجعصوصضمانمكليمنمماهىوااالطالقالبائعلى
لئاقالبيعاتمييزهايصحهقبضفيبعلراسالباا

أوأوعبهصوجتكنفبضيباجمهفألصجوزألمسمانفسباذمنلطعامالياالمسلمأمافبض
لقاسمااظلهبذلكفألبأسعنهزةبلطياقدباالذىلكبيرولدطأخيهوااولدمدبرماوأم

لفىظاكمامنأخذهيبيعمقبلأزلهمايروعندغعندماتركهستوفيكينهشمونقولوالمدفي
مرممهبمكلععاأوثصدقوهبواستيفاءمنوديعةعندهلواستوفاموقىكهووجمذالنالمبسوط

عربنعبفمالتهعننافعمائحنصباشالتوفيقولمهمنكامحلفدحلالنبععهلهيل
مننمبانتقالهيأعيمنفيبعشكلليناالطعامنبتاعوسلمكلليهالتصليارسولزهنفيقالكنانا

مكسياالىبانعقالهقولهكنانؤهيشفبيعيأقبلسواهالذمحابتعنامفيمالمحمكانإلم
أبيهاممنساشهاسنربن51واوذلعفسرافاوفدوردمجزاشتراانهاأعلمللهوافبيعصعناهأفبل
سعوهأليوسلمالتصلىابتعهدرسولكلبومجازفتضرلطعاممحايشترالذرأيتقال
الفيوفدرأيتبالبيعالفظابماميتمالجزافعفياالستعفاءكافاالرحالهمالىيوووهحى

بيعلهاكيلبألتغرعددنظبعاعافاينهالكوصهذاالنيرلمجوعشايقتفىافىعبدوس
وأمالقبضهوألبيحاغامانقولهفافتضىفذلفبضالبهعضمانمونجدمالنمفدصاذلقبل
وفدولحقهمنذمحالحقمنعؤكهبابمنمماهىوالعوفيةباساالمتامحايسشهنبايئوينالقلمض

علىضربهممعنىيهونهذالتوفيقفعلىالقليشلىاانلىبيعمفأشارانمجوزلهأبومحداضىقاا

مكانهمننقللعوفيقبالقليئفهثرعجمعدوجوداألستيفاليتبينرصالهمينقلومابيعحتىمنفعا
المحمكاقمكنمنانقليايففيلكميلااللكيلاأفعالظاهرفيمبعضعليلبهعتايئابينليفصل

رؤسفارعليبيعفجازلذلبيعهكمجوزعل2لبااكلالجزايبفىلباشايلزمفقلنااال

مالكعنوحدنى

بنتهمجبالعننافععن
زمانفيظلىكناعرانه

علاللةصلىرسواللته

فيبعثالظنانبتاوسلم
بانتثالهنايأهيمنعلينا

ابثعناالمكشالذميق
فبلسوأهمكنالىفي

يعهأخف
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كنلماوهذايبيعأنقبلينفلىأنلمبتاعاعلىلعحلافيهبقىنمامجدهاياأنفبلشتراهاالمنلقلا

عنالقاسمابنالمبسوطوقدروكفبالباختعلقلهلىكنولذلثالبيعلميبطلالمبتاعحقاعلى
لشافىواذألبوحنعفهمنوهنعيقبفمهاأنهاقبلشزاالمنةالصبرجوازبععمنمالمثهـقدم
بيعهفجازتوفيتهحقلموالنهباالروحمرمالبيعاللهوأحلتعالىفولهمانقولهعلىالدليل
منلمرجبعدنقلهيباعأناسقبمالأبومحدانالقاضىوحصبعدالكيلنهلكهل
ولمكرناهلماذلعقدحيحلعفدواقاعلىانماتكمعالاالمسئلةهذكدعفالخألف

ليخرجلهبألنىليسىانهلمذهبكللىيتفرراومجبيأنقلهيمتقدهنالمهئمترمايلزمعلىيه

فيوقدروىالتوفعقالعفدوبالتهيردلصمةلملبععفاشبعقدامنمأيمنعأناالمامويلزمبةبهه
نهلالقالطماينقألأنقبلبنظرةيبيعأقفاجزالطعاماىشترانهكرملنماالعننافحبنلمدنيقاا

فاالتليعوهجزاالطعامشئريناااذالينابعشاوسلمالتمكليصلىالنبىاعركانيقولابئابلغنى

سملقاابناقاليليعمبالديننخالعالقفسيرسوامكنلىاينفلفيمحتىشتريههوهاالذىنهم
لقاسماأبوفىكتابظاهرمحتملفعوماقدهناهازوقعصاهاوانواليراهكانيسقبذلك

اشتراهمنانمعناهفبيرنأيضايحتملالركباخوهذاتلقالحايهثانماهوفيباوهذاالجوهرمالئمكنعنوحدئنى

ميصالىلمحايرجعاوفوالمالسوقبهأريبلغقبليلقاهممنفأليبععهإشالطعاميخرسوقعموفيابتاع3أبئحكبمأنمفع
سوايةمنوقدتقدموأحمأعلموإدتيععرضوالذكرهلملفافهمقالناالباخماعليدونالعفودبنممرأصطعاما

بتاعاصأمبننجبحكياناقعمالكصوأحموالتمأعلمجوزالذلالوقارأبخزكرياسميىحيهفباصالخطاسللناس
عربنذلكفبلغأخلسضوفيهقبلالطعامحكييمفباعالناساظطاببنعربهأهيطعاهابسثوفيهإنفبلالطعام
بتاكطعامااحزامبنحيهمانقولهشدسعوفيهبععتحتىاطعاماالتبععليموقالالخطالمجزدهالخطاببئعرذلكفبلغ
بععهفجازلهملذلكاسققوهبتداءبغهـيرعلابهأمرأنيهونمجتملالخطاسللناسبنعربهأهيالبليوظعليهفرد
واحالزالتمكلنهالخطاسرضىعربنممالنمافرضأشهبكلروايةمنالعتبيةفبضموفيقبلدستوفيهابتعتحتىاال

لكوص6الهـزاقاألرهذهمئلورورحبأسفألطعاممناألرزاقمنهسلملمآلاصلىلنبىا
فصبهبيعمئبلواليكوزلهباالبتياعليصاراالنهبععهنسالخطاعربنانمانهاههذاالجارفعلىطعام

مملعلىبهأمرلهمأنيهونصحتهلوبمصنصاوفةمنانلمبمرالىالنهثصرائهءيهسن
بيعهوصافئمباحبتياعهاهذافعلىقبضفباععفبلحزامفيحيهمبتاعنهماثمبمفقبضؤاسققوه
أيفماقضقبلباعحيهمثمفبفمهمنخبلفباعوههمملىلصلبهلهماهييكوأعحلممنوءيك
أوةلقضااأرزاقمنماكانفوافيحبيببناوقدقالممنوعبيعهوممنوععهبتيااهذافعلى

طيتنأصلةمنكانومايقبضحتىفاليباعلطعامامنلسوقاسانيزكأللموذلكتابياياا
نذلشحائفغيرعلأ

فقبضصبتاعهستعفائهابععمقبليريدانيردصكلليهفردالخطابفيعرذلكفبلغوقولهفصل

وذلكردضاصةلممنوعهوامحزفيحكيمبيعوانكانمافقدردممنوعهبلبيعتانفانكشا
فيوقفاهكانانالئنالطعاماكماوأخذهبتاعلبيعانقضلطعامامنلمبتاالميغبانكانانه

دلىيقمرعليهفدغاسفلممبتاعهنولويأخذئمنهلىدمثلهنكاسكلليهقدععوانكالباالطعام
مهطعامقدارفمرعنانطعابصملفيبتاعالباعمنفنيرخذاالفاسفيايقكنالمرازففى

أجزأبعضهافااهمانكانكفاانخذهالغاشيأوقشئخففلوانقصممالغائباعأنكانيلهة
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انهمالكعقوحدثنىةالجأرطعاممناوانمابنصيذمانفيوكؤجعطالناسعاالنثبلغماقصبمضمن
وجتكوأنءكالنبىالأسورجلثابتيدبننأدفيستوفوهافدخلفبلبيهملسالصكوكتالناشفتبايع

وانميزطنفيالناس11فقاالبالتمومافلكواشفغاالألعؤيباياالرعبأتحلفقاالالحمبنوانهيعليوسهلمليالثهلى
الجارطعاممنالحمافيأايتتمبعوكهاالحوسالحمفيوانيهايفبعشميأشيمهمشوهاقبلبثمسالناتبايعهاالمهكوكهه

تلدالناسفتبايعزشفىالناجعطخىكاانلهفكطالطأهلهااويهردومنأيدصالناسينزعوثا
أنقبلبيهمالصكوكفبهابالرقاعالمكوكبينهعمكااىالنالالجارفعبايعطعاممنبالحبموانمي

زيدفدخليسعوفوهاالقفاقوالعمالطومنهاخبعملكألمحزاقهامااملناممطرهامماتعطعماألهيوغالطعامأعطيات
ابأمنثابشورجلافيالجارطعاازبعاهاللفطمقهصوكاألقثالحاجةبغيرعلكلعطاكألهلطوما

سلمالتديهملىالنبىةالجاراصبهوكبيععقكطافياالجمةبرفيفياوفدقاليرمحلفدهبذاللمحأنصطامب
اهـعبنوانهيكلأنكرزيدبنهالبسومقانمالالمتأوهذااوعلىمبعاانماخهىطعاموهاعطايامن

الردابيحأمحلفاالبخالناألهيطلفظهأنعلىكزتاهلماذالعكوكخرجشلهممنفاولمينكراالبتياعالمبتا
باور4قالماعوذناهينياألهببناهيقالجعيقتضالفظفظاهرهذابلكوهاثمفاساثبايعهاالصكوكهعنهفوله
الصكوكنفقالافاوويردوخياأورصالناينتزعوخياكطالحوسالحبمفبعمرداخبققولش3خرالحديثيرأنغ

باعوهاثمالناستبايعهاالثاقطولالبيعتيننقضفلالطأهديافاالنهمخرجلهاقىدالمحمنأأهااللقتفىالى
فبعثيعمتوفوهاأفبلاأهلياابتاعهامنالمحمنهنهايرضاصقلقال

الحرسالحمفيوانهيلماظيرهناهنههمثللمحعالهباحلألغالظسبملعوانياهيباالر6محلوقولهفصل
مقينزعوكالالتئبعووسهابرالمسلالطبأواهتبلحالههثلفييملغانجهقدبلغمذألوفدكنرانفدثماعذل

اوويرالناسآيدىواتجبرىالتنملسبيلعلىذددثطبالتواخاعؤهيوفولرهاوغألبياعاأدياوسأل
عنوحدننىاهاثاانيابناسبالجارابتاعهاالناساأنفالتىاخالصبهوكفأخبرهسببفولهعنسألهصمباالراحأللمن
أرادرجألأنامالالىالشلألسواباحتهلهالذمحأكماعلىالربامعنىذاألمعلييستوفوهافنعأنبلكوهافبلثم

رجلمنأخدبتاكطعاماانطعاماالمميألمناليهونالصكوكفيومايخوجاستيفاهلهمايحلمطعامبيععاخفى
الرجلبهفذهبآجلانقفيققفىأهلهاابرثواسلنأيدصامبناينتزعوالحرسوانفبعشعىوقولهفصلإ

يبيعهأنيريدللذىفقدنقفباصمهخرجشالصكوكقىدالمحمنالنتمنأنهاظاهرهلىصحملفانالبياعاتتاك
لالسوقالىالطعامييعبمجردأليلزموالخألفصاناشزمحمنهمممقاشعهـترىمقبيعومفماشترمنبيعالبيععين
منلهويقولارمبريهيرأحدهاصىلالعينةأهلمنفانممنماقممناهعلىالمانئالبيعاالنقضاستيفائقبلالعالم
لكابئاعينتحبأجمهالفاعمابقاالعتليوقدقالفطبمينارينأبيابصنلقأدنالقفينحنطفدينارعليأبتاعتعاللصاحبه
أتبيعيياعفقالةفهذازياففعلاآلهيامجاباعلىبعمثبرفيلحأالسلعقبعهثرضنقدهاوهىاشزهذهلىجلقالفجن
قهاياعبهفثدكيسانحبيبادنقالىمازادوسقطبعثموةفاشتكمشاآلهيفالميفتمااليعيفسغوملعةافي
لهذلكفذكراعرابئاالبيعممايبطلامثلىوبعطيمجالمعجلىيعطيكشرةبألنفيؤميبعشوةالسلعقاآلميلزثوفع
عرالمبعاعفيففالكلبداللهلمهامممققيريدباأنمويحتملباخرجالمحمنأهلهاالىيردوكافولهتاويلفهذاعلىالثا

عندماليسمنهالتبتعماالنهصالتوفعقوبالتاوالابتاعهاادمقالتأويلهذائمكلىحاليمفررجوعها
يبائعوقاالىالطيامبمعهييدأنيرالذىلالربهفذهبالمحأجلرجلطعاهابنيبتاعدأنأجالياضان

عندكمانيمسأتبيعنىالمبتاعففاللكأتالايهاتحجأنمنويقوللهلصبرايريهفجعللسوقا

2وقالللباعنمنشاليهىإلئبتعلبتاععربقفقايمباللتكزاذللهفذعربنفأتياعبدالله
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يريدأنيحعمللىإجلارجلهلمنطعايبعاعأندأوارجلفيقولهشعندكماليسالثبع
منكأبيعناالجلهمفيلهأوقالكندهاماظنطعا5أوأرانمكلندهالمبعاعاطعاماظنوصلهناب

انهأواللمبعاغاولوعلمصائزفذلكعندههاليسيبيحهوأنوظنانمكنمهلمبعاعطعامافاعتفدا
هنهفباعمفدراطعامعينأراذااوأماذلكنبيلهحبنأنكرهألنكرعليبمعندههاليسيبب

فىأوزيتاقحاعرضحبيبفجنسوالمنسمنونؤلمواابناففىكنانمكلندهيععقداوالمهتا

فقاليبيعلمجأصوأأوهولغيرقالعاعندمحعنعثئمعلىمةأففزةمنمكلىبيرجلوفجامنيدهفي
بيعهذألنووجهنهباعلتىباألففزقاياأأواللىمه5نبرنهواعندممنالشئانهلينةأقاما

فليسمنهباالبتياعلكعلععقسققوقدابهاالتيانيملكمويقدرعلىبانهرمنهفراالقدومعلىممنه

لتوفيقبالتماومقلهبامافيهملكملهعدمبظهرمنأاالالزملبيعزلالشكلقداعنالرجوعله
إلبتاعفتبينأيهامجبمنلهليبتاعلكبرايريهذجعللسوقاالىالىجلبهفذهبوقولهفصل
يعنىادوقالليهفأنكرذليبتاعهأناحتاجلماولوكاظهعندهمنمماليممدباعانمانهبذال

بينضيعلىالمبيعالنالمجوزلبيعاوجهعليعندالىجلضمطماليبيحوذالنعندكماليس
لعبداأبةلدااكالثوسأمعيناأنيموناالفأليجوزحالماسمعديهوهوالذعينطلقمعين

فانميتعلقبلسلمأخصامقفاسملذاكوأماماةلصبراهذمنقفبزاأخيكونمئلاومعينابالجلة
ماليسبيعلمنعايتعلقولتهلحاشاانابعدهلىنبيامعيناوالطألوسيأتىبالذهقواليجرزأشيهون

أوكانعجالكاذااالمنعوبدخلهلسماحمعنفانيهرجالسمفأمافيجميعابالوجهينعنده
يهونبأنماسلنافدالنناعندهليسبثامنتعلقهاممنوعأيفنهلبيعاعضدموأماليسسينا
البمنقخليصهالنهلغررالمافيحنمحبلمعينانملفيطنلىانملكهفيلجونمعيناو

اآلبقلعبداسبزبيعولذلغبيعهاليصحئساليهطنومااللسلجهيمنلمتخليصهواذالميفددعلى
ذلثعليلدليلواسلجهكلنمماالالجروغيرذلكفيوالمممكالهراصقوالطاالشاردلجلي

عنعاهكيوسفرناأبوبشرعنأخئهميمأخبرنلأبوببنأخبرنازيادمأبوعبدالرحنيامار
ليسلبيعالتىيسأالرجليالتفقلشيارسوالوسلمليالىلنبىقالسأالحزامفيحيهم

ورداسضاداعندكماشبوهذاعندكماليسالتبعقاللسوقاأبضاعممبنثمعندمحفأبيعممنه
غالبايهونأاحدهماضربينفانمكليوأماماعندهمسئلةواشأعلمتنالمموميواللهذا

وجهاحدهماعليوجهينعلىفعهالمعاوضةلغائبقففدتنعقدالعياافاماضراطيكونانوالثا

والمكايسةالمغابنةوجهككللىفأماماوالتففملالمكارمةوجملىيالثاالمغابمقوالمكايسة

جيعفىحازذلكنهالمعالمسعومجمةبالعمفقايفتفدمتهافانؤبرأواليصهذالالبصفتهانه
اليجوزأالمعادنقىابفياللجوزالسمالذمحيفولالقاسمافيفولعلىويجىالمبيعات

بيحلرعليضلذملكلابيعباتصفقوسيأالشافىبصفتمومنعالمجاطالألبالصفةبيعه
أبومحدلفاضىالصفقفقدقالابيعصكلىيجوزنهاإفلناواذمسئلتعالىلت51شااالبرناهج

األممانوتتفاوتاالغراصبختالفهاتختلفهقصودةفةصذلكليعهنامحكتاجالذىا

يةؤرعنالمألمستاليعربيعنألفقطوالعبنذلذكرالجنسجملقبوجودهاوعدسهاوال
انعهالمدونةفيلقاصماقااليخالمتقدمقفقدؤالروأهاذلاليجوزومعومعزقالجنسالعين

اوتلدالسلعةايعلمبأمابعيدنتوانجمذلميلفانبأمدقريبؤيتطاكفشقفدشر
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فررأيهالتىلصفقاااعلىاالبالمأخيفرللتغيرفأليجوزذالالاالبعدااليبلغهالحيوا
شرطليعمكلىيجزميدالغييقفانصببهاأوقرلغيبةبعيدااليخاوأنيهونلئنانهذائبتا

لملسلمأولمببعاوانكانالعمفةوكلكللىاالجلالىسلمألكانصعالذرامنحمنمافدمناهلنقكلا
أنزاالبلغررلمالوجهاشمناذافهجتهعافدسلفاكانلمالقالصفقردرأساعلىن
الغالهةالسألمقفيهاهىلنفدوذالاثرطفانميجوزبيعبالصفشكلىأوعقاراأرضالمبيعيهيا
لصفةكالفظالخافقمنوهىجهقواحدةمنيهاالغردفمماواهاعلمايتوفعجهةرمنالغرفذهب

االعهانفيعبجوازالبقلنافاذافرع2لباشكليراصاابمذاافيهالنقداانمامالكوفدقال
حلمبماخاظمناقاالكرةلفيهامافولختلاهىمنضمانلصفةاكلىلبعيدلغائبقاا

بنقالؤلشاالمبتاعملىترطيئممحتىلباعاضمامنوكالذلكعنرجعثمالباععلىينممترطه

كولوماليسلمأواالحيوافمانأننئالثةيةواارأبوعدعنهضىلقادازاالمدونةفىشملقاا
والذشدىثالمثةمفالةلةالمفاهذهفجعلترالمشوالعفارعلىرلدواوضماالباعلىبهامو

بناواهاذلروعلىالفمانسازالمبيعاشفىوالعقارمنرالدوفبهاسئثنىالثانعقاالمقالههىاأ

معكؤلهالسألمةاالصسلأناالولىيةوالراأبومحدوجضىالقاقالغيرموفعمنهافىولقاسما
لصففصادفتهالمأوذلئاذالمشترىانضماننفؤفيةقجماليتعاقلباعملداعنيزامات

لميوفلمفاالشقراهانركلماالمشنوفيةلباعالثانيقاخثلىيفاواالىوجهوبعدمنتلئمسلمحتى
مونوغيرالماموالماالتفرقاتينعووجهبيدالمشترصحصللمألنهمنهلتلفوالعوضدسققاعليما

فيازلنفدلمااأوألنفركالحالمثسترىامنضمانهأنيهوندجبلسألمةظاهراعمولمأاآن

لغيبقفانهقريباكانانمامسعلةالفمانحمفياافترافعحدلهنهيمدومونلمأغيرا
معنىمنوهذالصفةنحالفقاوهىالخافةوجهينأحداالاليننىألنهثرطزالنقدفيعباليجو

الغاثبكللمبيعكاالمدونقاذافىلفاسبمابناالنفدوقدقالشتراطافاليمنعبالعيبالهدليس
كاخأوغيرهطعامافيلنقدصازاومخوهليومايئواليومامسيرة
يومموالشزتايوليعماأنمثلصلةلموارمقهالماهوضتكليلمعاانتانكاوأمافصل

شزيتاأخيقواانواعهامعلختألاعلىلعريضبماواالرفيقلوالدواواليذكرجنسممنيصف
طونوالبائعيلزمالفاسمبنافوللمدونضنافقنهمفيقولاياهأؤشيأرخيصافيقولاليوم
صفةعلمفدالباغألعقداهذافيرمثوالغررلماالتوليةمقتضىوهذاألنباظيارالمبسا
التوليةبلفظكااذاوهذامسثلةفألغررعايمأيضابالخيارتجاعوارعليفالغرممادا
مفتضىألقوجواظيارلهيئممترطازاالفأليجوافنبغبرذلكأولبيعابلفظناذافأما

ظذائسروجنسهينعقدفماجهلشصفعأنلعقوداليصحامنهذاومعللمكيسةبنقماالمغالبيعا
المدونةفيالقاسمكاماكرذلكالغررنالمبتارمقوسالشجنبةالخيارفقدصرعبالم

والمبعاثخيارالرؤيألغائبةااالعيابيحيهوزافقالأشارأبوحنيفةهذالفربضلىوا
أذا1والخيارلهلصففكمتهاتلىعليعكيالبقلصفقفوجدماكعنابتااكناثبشذلكذ1فرع
خيابشفيهطفلمعفههوجدعليموصويحألنووجمقالمدؤلةفيهالكقالهيشترطه

ثرفقوانوالعائبقبعدرؤيةعينبيعأبومحداليبهوزلقاضىاوقالفيهكالمسلميةؤالر
اإلصولوالىعنألرجذئمايقولوممأبنااأببهرعنألشيخايثرذكرعنؤلرخيارا

ط

ن

ر

ط

لى



هللئمكنعنوحدننى

سمعسعيدأتهفيجميم
لمؤذناالىحمنكلبجيل

نىلمسيبالسعيدبايفول

األرزاقمنابهاعرجل
بالجارالناستعطىالى

أنأريدثماللهماشاء

المضمونالطعامابيع
للمسعيدفقااجلاعلى

لدمنترفهمأنأنربد
ابععتاتىاألرزاق

لكذحكنفغالنملقا

2جمهأ

الصفةجمهوللععذاأالثانىولاووجشرطهنقصاالولوجمالقوليالمممافىهذاذهب

وصفاعنعراذاعهكالسلميصبهلعقصاالفدلعاعندا
لمافيهالبمهذامنبالمنعلقائلراكالمايريدانهصندكمماليمهىالتبعالتاعوقولهفصل

اععقدابانواالخبارلهفهىاوجعلىعندكليسماالتبعفقاللهلبائحاطلىعملنمتمديقهمن
همايأميألنبنعقدبينهمابعععلىأككلدليهذابمصحتمليسجوأذالبيحذللشعنقبل

يقتصرعلياناهاثمأوالبردههماألهيمنههابيعوقعولومستقبلأهيعنوانمنبفسهوالرد
عن3القاالمدنععسألشافيعيههفىوىوقدرالمستقبلفيهوأقعشثلهعننهىذألويتبعما

منهليبتاعالرجليأفوهةألمكرالععنقاالقاسمبنافقاللعينقالجائزةاالعمنقالمكروهة
وأشترالمؤامجنىكذراولكنعندىليسفعقولأجللىاعاأومعااأومميناطعامااوحعوا

أجليالىكرئياباألنمأعطامذهباالعينقالمكروههلفهذههـشبحاشزالىعلىاتفقالفاذ
فقالمندصصالكلقيبعللىلمبعاعثمذلئمامثلذهبفعاصنفىثملوقالدللقاسمااقال

والطعرعلهبماأوممادعدةموالىممنانبهفالبأسااالهذبهنمخبفتعالمابيعئغالطئار
علىولمشاوضاالماجلصمتاعايبتاعصنهأزجشترقالحاللكللوسألهاكارجعأحبأنيقولله

بيعفسخأوالثروهاقالههماأصلكليهفىلم5رجمرفماللشفبايععكلىذبعدفلقير
يتفقانونابحنىلوتريشتراشالذاقاللهسماثلذلفثالثففىلىاارجعولالذلمجوالطذا

يقوللهأواكارجعنهنيقولااالراليعفقاعلىألثانيةردواوفعوانذلفهذاالمجبوزعلى
المواعدةوخوومئممابيتامضارعقالمايخنممروهمقمرفيارواليرافقحكللىسافعل

قبليفقياالفلملظاهرلنفسافىشتراانماالنهلميفسخهعوابهداايمرهافهذفيهلعادةأوا
ثمبهوالضعلقبعثئيطعمجعلثقاليرالثابحاوالمالميقرراراحدهماولمبعقدمعمكلقدايلزهذلك

كاشراعلىلناساجاصصورنفافهاسلعقكليفىقنينمزنزبوهومباحفمذاثحيلنفس

والدوابلحيوانيالمتاعارجلىيشزىأنالعينقالجائزةالمدنيقاتفينقاسبخاوفمقاال
يطلبصامنلكلاأحدابعينعؤاغايعدفلكواليواعدفييهاهنهينممترالمنوبعلوالعروف

سعيلمانهبئيىيكماللشككراهيقفهاصالصائزةفيكلينةبنقموالمحاجلهنإالبتياع

التىاألرزاقمنصرجألبتاعااللسيبنسعيديقمولالمؤذنعبدازحمنبئجميلصمح
ريدأجدفقالحممعيدالىالمفموخئلطعاماأبيعيدأنئهارافتهلجبارماشاءلناايعطى
عبدالرحمنبنبهعلفوشلذلكففاحكقطممفتماابتعتالتىظداألرزاقمنتوفهمأن

الذيئأرلجهايبتاعهامنيرلجاتهماشاءافتهبالجالناساالىيعطىزاقاألرمنأبعاعاشرجل

مقامتقومكوكاطعامهنعرفوهاعادةأيكلىاصفتنمفواماعلىبهاكوكاللضجشبم
ؤاؤهأفمتفقموفحفىبلدصكبقعالمجلىلبعنالكثيرالطعامفتديهونوالصفةمعرفقالجنس

لبالدكالممينتكلىاعنيمايقرسمنابجنسهطيعرفالحمالاأالمنماوتتقارسفينقل

عبدالرحنبنفكبهيلضلكجمرعابوىالجارمنألملسام6ولعالاأفضلكنهاسا

لعفةثلداعلىطعامسلمافىلناساياخذمننمكنوأحمشأعلمهاارجهذاشهـلىبهامهميشتر
يأخذلطعامعنفحالمنعليمجعلهمانأحدهماينوجهصكعتلاوهذيوفيههمنينوصأنوعر

بئجيلالنستيفاثافبليلطعامامنعمالنعيعنىفيذاالخياألجلالعشنصنديقااللما



982

لعاواوبضيأنبلوعندهمنلمبتاعايستوفيسميبيعهدأنأراثمبتاعهفدالرحمنعبدا

بتاعافيهنسملقاابئاعنوغيرهالمدؤلةاففىاياهويوفيهيقبضهأنينوىوهولمسمامنيبيعهأن
يقبضصنهألنماينوطعاواليبيعأحداعدفيهاواليقبفماليبيعحتىبغيرعينهأومابععنهطعا
والجاؤومالالمجوعقكلنفىأشهبوقالهالكعنلقاسمابناعنأصبخالمدنيةفى5واور

قدوجدبيعانهاالولالقولوجهماعليهسنهيقتضىطعاماينومحأنكالواشرىلنياتضره
يهوناواقبضبيهمايفمسللمعقدمممابيعالطعاممذافيوالىتالنهاسيفالهفبلالطعام

أناالالتبايعجمهذاعقدواليفسخضاصتهفىلبائع1عانمامجرمعندىوهذالعقدينبعدالقبضا
أشهباليجنرهونثذااستيشائهقبلالطعامبيحضفهذابينطهووترلمشاذلكحشرطيهون

لمآليقبضهاماينراءفىاجةبهولمقثنعليعطعاممنكانأنلىالثاوجمالقولوالغيره
زهجواواألظهرعندىسلممنعلميقدئبهتماطعايوفيأناماالمجمن4اينوصضرمأن
المسبشيدبنكرهعالقاسحمافياسألتالمدنعةفيالقلسمبناعنديناربنايمىوعوفدر
أضمرأناالفمارحايئكرهفقالشاعالتىااألرزاقمنيوفيمأناهحايئعبدالرحمنبنلجيل

ةالوففىلقاسمابئابقولقلناذاوامسئلةستيفائهافبللطعامابععفيهوافئمنيميعط
قالىفيةلهرجعلطلميعأوأويعينفيهلهيسىأولفضائهعهيبتاطعامعلىودهيرالبأنللطالبىالنها

ماافىىشانممنهافيهختألفاالالذىعليعكدنالمجتعااألمرمالكصأمحللهالواعنى
يخهكايجبيةقطناايشبهدأوشيأالقطنيةالحبولبمنأوشياأودخنارةلىأأوسلتاأوشعيرابرا

ذاكأشبهوماوالشبرقوالنوابوالخلمعللعياهنهلوايتالىممهااالداممنالىكاهآوشيأ

ماذكرااكاقالذوتشيستوفيهوهيقبفذلحتىمنشيااليبيعلمبتاعافاناالدمهن
فبهالناكطااختلفعايهوانمالمجعذلكوانفائهسذالبيعماليجوزنهافىاختألاللمقتاتامن

بععهاليجوزالمطعومصيحانميذاوقدذكرقبلعليهيذكرالمتفقأنكالقصدههناذلواعدا

اعادتهعنبمايغنىفيهملكلىاوقدتقدملمشهورعنهاستيفائموهواقبل

المحأجللطعامابيعمنيمرهما

حنطهجللىايبيحلفأنينهيايساربئلمعميبوسايماناسععدبئنصمعالرنادابىأمالعنص
أسألنهبخمافرقداعنكعبرمالكبلذايقبضأنفبلتكرامحبالذهبتريشثمدأجلايذهب
طبدبالذيشزنمأجللىبالذهباجللىامنلطعامايبيعلىجلاعنحمزمبنعروبنمحدبنبمر
ؤقولهشذكلجئلشهاببنامالساعنهوذلكبفكرهلفايقبضأنفبلتمرا

لميعصابنوساحمانلمسيبايشسعيدبخمائحذبدخلأدصماجلالطعاماعببمنيهرهجضاترا
ميقأخذممافيهكراواأجللىالطعامابيحمحيةكرافبيسوحزمبنعروبنمحدبنوأبىبمر
كراهيقفبفلألنسيئةوامابيععباامباالطعامبيحقىالنساءذلمنفيلماغنهمنالمطعوم
صورأالفهيافىنهيااذامنعالذريعةىكلقاقولعاأحدهمامحجهينوذلصحتلولكمنه

فهمغراالحنطةباثنأخذخمدأجلاهمبدراحنطةذاباعافانيجبنمميالمرمحداولعقداا
وموجهعلىالطأجلالطعامهفسمدفهذابيعوذلكاتمرالمحأجلالحنطقباصورضععفي

طذاهوامااليجوزومفاامايجوزامنكتلفةلطعامابيوعانبذلكبريدأنلثاقوالوجما

بعمنعتىكم

زلدهي

عحدعليه

صيهحتألور
سالترطعا

أوأوذرةسلتاآوشعيرا

الحبوبأوشيأمندخنا
يشبهمماأوشيأالغطنية

فعهشجبكايةالقطن

األدممنأوشيأاككة
والممعنيتالىا

والجبنواظلوالعسل

أشبهوهاواللوالشيرق

المبتاعفاناألدممنذلل
ذلئحنيمنشيأاليديع
ويستوفيهيقبضه

بيحمنهايهر
أجلالىلطعاما

هالكعنحدكاجمما

سمعالىنادانهألىعف
وسايمانالمسيبسعيدفي

ليثخأنينهيايمصاربنا

الىبذهبحنطهالرجل

بالذبيشرىثمأجل

لذهبايقبضأنقبلغرا
مالطنعنوحدننىء

أباسالانهفرهشدبئكعير

فيممرومحدبنبهرفي

يبيحالرجلعنحزم
بذهبالرجلمنلطعاما

هبلذبايشئرثملمحأجلا

لذهبايقبضأنقبلتمرا

عنهوكهىذلكفكره

عنمالكعنوحدننىء

لكذبمثلشهافيا
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حنطقبالدرادبيعفصدنأععقدافاناتمرامخذبالدرايثمادأجلمبمرايباعأناليجرزمنها
بثنباعلوالنماحرماألجلولوالاألجلألجلوهممرذلبيعهمكللىلطعافبيعهأجلالى

وأحملتمأعلموازهجوااألظهرعندىنلترقاوفأنقبلنمراأخذفيه
ايستوفيهأنفبدتمرافهمافثراباثنهابعدايقبضجدحنطقوايبيعأنعنيهموفصد

بالطعالطعامابيعالمجوزانههااحدامسئلتانذلكوفيأجلالىبالطعامالطعامبيعمن
لطعاابيعالمجوزاالولمحفانهالمسعلطعاهافأمائمنمنلميأخذطعامااذاباعوالتانيقانهنساء

كرذقدموقحأوغيرمقعاتمقعاتجنسينحدأوميتواجنسمنكانبيدنصرااإاليدبالطعام
411غااالمحلصاالؤطعامات5أناألخذمىكألمداءمطعوهاوتومرلممسصلة
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أخذثممؤجلبثنحنطةبامنالىفياإءالمذكورالفقمقمماتوجهاىالانعثالوهذا

حنطقتمرالطأجلانمبملىايؤلأذليقثفىالنتمرالحنطضنيامبتاعمنعنالألجلثابك
ىشتراصمأجلالىبدينارحنطةجليلوباعقذلدشنرطفاندمناهلماصافئغروذلث
أحبمالألقالمحدلحنطقفىكعاباغنمنخذهنمااشترطولىبدينارعنداألجلتمرامنه

ثلنخذمنهفروياعدينارايؤدبلالتهاسمبناوقالشتراهاالذىقايردويتقاضعابعدذلكان
بدينارندفعهئستعملهاممقعليهبدينكبمكغربعينهكاالتستعمللديناراذلكليهخرذاواقح

لمفاذانقضشبهفالذربعةدخللذىئاوالمحعالعقدالثاانوجقولهالكواياهيقفيكليهثما
المقاصةمنعنافاذابالمقاصةمماتماالشبهةانااالالقولهومايفسمهلعقداألولافىيبق
المسعلةتكونأاماوجهينأحدممايستيرعلياولحذاالعقدانصحماعلياماحدمواىصوأد

ذلكوليستمراباثنهمنهىيشترأاليجوزمولكلنلميكندرجلمنكانانلنفسهاكنوعة
المسعلىتئتكوأنلىلعااوالوجهحينئذكنرعقللريعةالمقاصةكونفتالذريعةوجهمن

فانماالذريعةلىايعةذرقحينثذلمقااافتبهونامبالطلطعامابيعلىايعراذممنوعةانفس
الننالمقاصفيهمااتصحفجبأنيعةالذريعةجوفيذرتفأماعلىيعةلذراذريهةمنحعلىذايصه

مماصقفاهلمقاامنعنافاقأجلاكحنطقبتمريخعدايعةذريهؤنفاليأخذبالرتمراأنغامنعناا
ىمشزولوأعالمسثلىوأحمأعلمواللهتمراطةاطثمنمنيأخذأنلىايعةاذرنمنعهاال

االيأخذمنهأنلهزواليجوطعاهاعليهالمحالايأخذمنأريجزالباعلملطعامابائعابثنلطعاما
كالوممنثطعاماوأخذفىطعاهاباعذالنهوجهومالهلطعاامبتاعيأخذمنأنلهمايجوز
لمبتاعاأخذممن
الذهبيقبضأنقبللخعهشهـيرمنتمرااحنطةاإاعلذاهبعبالذجشئرأمافاوقولهفصل

ويهعلقغرابفبقدرذاليشترىأنذلكومعنىبهازباشقاللذالحنطةمبتاعلىيحعو
اليتعلقحنيتمراالثئبذكهنهىبشزاماوامائزصتطقفذكامبتاعلمجكلىيحيلهحمممضهبذلشا

أراهفحاالحنطةمبتاعلحنطقطلىاهاغنلتىالذمبامنقرماله1ثميهوننماوامتبذراثمن
يكيدممليه2خررجلعلىبلهمبرلهحنطةرجلمننمباعقحالحنعةانهلدالنماخنحنذدأرا
بذهتهمتعلقطبينشراامماوالطعاماغنمنيأخذهلمثمراشترىانهابعاذكملتىالمسئلةزاجواووج

ايكيلىأننجينوالمشعلةهذهبوالفزاالبيحمعنىوذلطلحشتاءالتزجملىبذلكالهأشمأ
أجنبىمنقرايبتاعوجوزأنصبهوزهفلمتمرافنابذلدمنهفيأخذرجلعلىبائنهالحنطامبتاع
قرانثنكريةلىاآلحنطةثمنمنشمغولةلحنطةامبتاعمةؤمعكومتهتمربذاغنيتعلقضى
الحنطةمبعاعالهأىالذوأماالذمصكلينافىمائمنيهمابعدثبوالحواآلفىلمحاوقحتواحنطةلىالم

منطتولوفرعأادتمرفيفسدبذلكالنفسهالحنطهثمنبثهاتمرالمحانخذمنهنرجلعلي
بينولينهوالفرقضةالواحببببناقالهطعامابزدأنآخذمنهجافأبفالنرض
نتالاذاخرانهووجماياهوتغريمهعننالوكيلافنفمياعانههمققبعدفيانقبلهاالتىالمسئلة
علىلىجلولوكانمسئلةأعلمواللهلطغأما3ءممنلفلخابالتعلميعندالوكيلفناللبايع

أنخمجىزلهاالماالمحالالىيمفعأنالنكلييكبزالحالمعهامبتاعليبهاصالهفاهمراالحنطتلىبا
ابنوفوىجهتهلديبننجفهمملقحنطةبئأدفعطةالحةمبتاغذبسأبووجهالمحيلايدفعه
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اتهعقانايبعدفيالنهيعقصعيفانالذرمنعجهةمنممالدوهمماهادنتبلىوالمسئلةاالموازهضذه
علههأوأحيلتمرابهشيأخذمنهرجلعلىلاءاألبعدانقفنبالليحيلىحنطةرجلمنأبيع

حصتممنهنأحدهمايقيلأنحدةصفققوافىالمامينوفمجيزمالكتمرابهخذمنهيامننبال
وجهعليذلكفدمضحولعلهغيرهلمبتاعسلفأحدأذلىالينهمذلشبأنهوعللآلخروشادلسلما
وقدلينااللذريعة01ألنفسهممنوعتانالفهمانمحهماالسئلىآويهونلكراهيفواالستثقالا

فدخفأخذتخهكفيالأجلالىباثنبتعمسحنشطةافانمسئلةوأحموجاللوالتياعلم
عيرهنورهاماايبتاعهينذيأأنلهكابرعااليئرجلأودفعهأممنالكفيلاليكا

الوكعلووجمذالنةالواوعلوفيلقايممابناالموازضنبناحكأوأكثرأقلنفصنفيومن
أقرضاهوانماعوهاالطعامباثنليسعندهالوالذىالطعامنثوقععياعنهالمبماعأفرفاوالممبرع
لبائعااغاعامالينالمتقدهتالممئلعينوفىالباغاحالةالىالمبتاععلىالرجوعيفتقرافىلمولذلك
هونفسالمبعاعبهفعارمايطلبلهماعليهبديئالمبعاعماتبعاحالهماولوالأعالهمابهمالهماظهووجب
لكجازلهاتألفهضلىلببثةاقامتفانطعامااليعرفكيلىاأشترومنمبلةلطعامئرا
فالخههةقجتهفقدوجبتلهاتالفهذائبتاانهلثذووبهحبيببناقالهبقيهتطعاماتأخذمنأن
ولوقلهظلاوملىفدتيقنلمعاوالطعامالهباختبارمنلمبهناالنألفالنطعاماقيهباأخذكفي

نتفاعامنلرهأوغربكالمذكوراالتألفنبمطعاماسوابهودحأمسكاخهمانيهونغاسكلليه
لتوفيقابالتهوبهلمتعدىا

لطعالسلص
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عضبادصفاتاانعافوجىوأصأولىونلمووالمكيلامنملفمالهفيهوتجولهالمثلفيما

يوجدجمدأنالمتعذروهذاأوصافهجميعيكلىجهاتهجيعمنمثلهأنيهونيقعضىلمثلا
أبعدوهولثعابافهوفيلموصونوالمكيلافيبعدهذاذاوابةلمقاراعلىمعلفيمالهلمثلايهونوانما
نحصوصقوهىفيبأوصافلمسلماومممايلزماأنهتهاووجالثيابفىأبعدمنهالحيوافى

لهاليجوزلتىالصفاتكاثلتمتافاممايعتبرمنفامثلهفيليهامايسلم5أراكرهافاذاذتقدملتىا
لماقاوالوجشةلسماذكرهافياليدزملتىالصفاتامنيهاغدوبهالسلمافياالخالل

يصفعبجميعأعليوليسباختألفهاغنيختلممالسألمةااعلىيوضفالتىبصفاتهيصفأ
لسلماليجوزاانهبصفبطمالميماوالخألفواليوجبرغبصيهثمنفىذلئاليؤفىالنصفاته

بمقالفيعوويسلميقرضأنجوزعندمالدروانذالكنبالمفةيضبطثنيختلوأنليه
أنأحدهالمسثلةلألئفطرفياهذهفىولناوالساالالذمققرضاقىاليثبتأبوحنيفةوقالفىلشاا

انهتدلملىأنوالثالثبالصفةبطيفالحيواانأنتدلكلليوالثانىالمسئلىنمسعليتمل

اناألصلمنيأشبعدهذاالذىالحديثفيهموالفرضزاجواعلىوالدليلمةالذفييثبت
رسولفاهيقعأبوراقاللصدقةابلاتهفجارجلبهراهنستسلاوسلمايلتعاصلىللهارسول

فقالرسولبكيارااالجألخيااالبلفقلتياجدقلرجلجمرهاأقضىانوسلمكايهاصلىا
مازأنماانكللقياسجهتاومنفضاءأحسنهملناسخيارافاناياهعطهاوسمايآلكاصلىللها

فضاروىبالمبطاندفعلىيلوالددثعابدوقرضاسدابهايتعدقفانمبهوزأنبإلذمصهرايععدق
ينظركانهلىوجيافتنعتهالمرأةالمرأةشراالتبالتمضلييوسلماصلىلنبىامسعودقالقالبنللهاعبد

كالثياببالصفةبطيفأالذمقفانميصفيتيأنماصعانصلقعاسجهقامنليلناواليها
الذمةفييثبتفوجبأنسلفمعنىيهودبدالعنخالحيواناالذمةيثبشفىأنهعلىليلنايلى

حسبماذكرنالمايصفمملىوايفولفابىهاأنحاكمهمنليسلفانهذائتذ1فرعكالطعام
بمقالالحالافيلسلمومجوزاهسئلةلممونةافيسملفاابناقالهأخنلصففكمهبتلداأتاهفاذا

ألغراضنيهبالصفقفيذكرماشختلممايفمبطنهاذلكفيواألصلبوحنيفةذالومنعفىلشاا
ظلعتلمالهممانفوغبرذلئمنأوصابايوأوماعزوضأنمطبأنهيوصفبأنلكهذباخترف

لمرئراقفانكااالسنانختألفواواألنثىلذكرابايئبناتفريفااواأوألوكيهلمملقاافيإ
زلمواابنواحبيبناالقالألحيوانامنالحماعيذكرمووهلفرعكرذلىملثنافي

بمواضعصلىاألغزاخئلفتاأبوعدالفاضىاوقاللحسنعلانحبيبناسكليمؤلقالليس
نزاعبعفببعضماممندةلعااالولعاجرتلفوالافوجهكرهرأولحذأوجنبمقعدمنلشاةامن
كتارغيروغيربقلهاالستطاسلهلفعلىنمنامنصكلىملناسابعضختاراوانقفمسيلدون
محدانأبىلفاضىفواللصفقووجافىيهوتسامعنهأعيادام3رقاجنسرمنكاينتانلماددذ
البدلموازاحبيبوابنانتففاللمطاوأمافرعلجنسبيانهكمفياالشكراضختلفاما
طونحبيبوبنامميناقاليقولأجزأمأناليالقفسنلهمماامنكروسطاذفانيذكرسميناأن
الحمافيوافنالغرضممايختلفوالهزالممناالوجعقمندالناسالمعيوالهمعنله

فةفألبدمنتمييرمالعالمهروليرمنماللكئفئأضعاالمنلهلسمنامنليسيراابتالشحتى
سمثآلمممانةيذكرفدراعنأبقاالسمأجزأهمبهذاالطفادلمزاافيهـبالهمابنفيصمابسلم
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اماقدمناهظوالدلملالشافىحنيغقهأحدقىلىألبىجائزخنوالرؤساألكارعفيلما
راذلككبالكرمعيذوالحمالعهاتاجانكرناماذلىصالصفاتامنحتاجوالحمالةسمثفي

افىالخالفالفصوصالدوووافيلسمممجوزاومستلةافيهاعللىسلمذاأومتوسطقاأوصفارا
3أومدطويلمنومورتهلؤلموصخاؤهفيوصفبالصفةممايدركانهمانقولهعلىوالدليل

واليلزمفيمباختالفهاغراضاألتختلفلتىاصفاتهمنمجرصهذاوماجرىووزنهوتفريسهألسوا

ىصفخراجمودرهموزنلذىالمدحرجافيفيلصاااألبيضبينفديهودقنهايقالأنهذاعلى
بينوبيفاالجمممتالواوالطولبالبياضتولتىايةالجارفانافنتفاوشفىالوصفبهذا
مسثلةلرقيقافيسلمزاجواجعناعلىتأوفناقىوتتفالصفاتابهذهأخرصألتوميةجار

غنافافولالذفيهاثبتنقولاليانكلماعليلدليلاحشيافةاألبلدواههاخألواالدناجرفيلموصبوزا
والطعامكالثيابفهاسلمايتبت

فعموقدسزاجوافينحتلفضربثألثقاضربوضصكللىلمعاابهذائبشذلفارصاثقعافصل
بصفةاالتفباللفضهواالذمعادنفيموهؤرابالسلممنعليوضرلمجمعفكرهذتقدم
وأماعللىامنهالمفصودخراجافىحعاجكارهلحديدوغإامعادذلكزابمثلأنيمونيجبو
ممايهعلقائذحلسماصبهوزالنأنومخوطانميهبهيئتهاعلىلمفصودمنمموجودايهويئما

بالصفةوذلدكايفمبطبالكحل

يوزنوجملبرمالحبوبامنوترهماقرواكللحنطةفيهلسلمزاجواعلىمتفقوضربفعمل
بينضرفهوعليعمهافيبنببلديختلنالحنطصانفىمملمزاببهوأفلنافاذالمطعومغيرامن

نتلصنفاخفانبمااليهسجلببحعثجمونأنلثاوالنوعاناكصلحيشيكونأنأحدهما

لمحمدفاألفضللمنبشوااجتمعشقىابماورأحدهايقرلمجفيهالتىالسألندلعنفانكاامحيمثجصل
واألظهرعندىعةاوالردلجودةذكراذاابذلكاليصفهأنحبيبواليضرهبناقالبهنسهيصفهأ

ؤعباختالفلسيختاشباالندفنالصفقالنذكراتركبلسلمايبطلأهذبخأللمناعلى
شرطوالحجازفنالجنسانكلحاراليهمجلببموضعفانكانمسئلةاخعالفابيناالطعام

احنطتهالتىحدكصراواالنوعافيهيهوناابموضعبنوعهاوانكانيصفهالسمأاصة
ذلكفىمالدعنالأمكرالجنسالمحذمجتاجفهلحنطتهاممراالتىالسألمقوالشامبيفاءمح
الموأزعنهبئارواهاذبهرالجنسالبدبمصرمنانهوالثانيةئرالجنسذاحداهمااليلزمصوايتان

فيهيختلعليعلمعقوداجنسنافاذاالطألقلعقدمعاببلديخعصلسلماااألولىيةلريااوجه
وجبافاذسهأجناالمعقودعديهتختلفانلثانيةايةلروااووجهموالدرايركالدناندرهذيدزلم

باووايةفلنااذوافرعسهاماأجناحيشقخعلفظنطةواقرسهوجبدكرأجناذكرصفات

لريايةاوجهاليفسخأصبخوقاليفسخعبدالحمبناقالالأميفسخفهليذكرالجنسنيقفلملثاا
لذىيكونالموضعكابالخألالسلمايفسدفوجمبمانلجنسكرافيمذيلزمموضعهذاالوإ

وانماالسلمكليميهبحلالواحدالجنسالبالمنلظاعرااالثانيةالروايةووجهالجنسانفي
لظاهرمنوابذكرهأخلفاذااالشكلورفعاراالستظوجهعلىبذكرالجنسيؤمي
الجنعمىالنأورديئاوسطاأوجيداذلكيذكرمحوعليهـأنسممئلىعليهوجبحلهصاله

ذكرهففالبدمنباختلتناممايختلفوفلكوالردىءلوسالجيدوافيكوشهشهالواحدبنتل
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الطعامصلالسلمحيهيكوأأحدضربايئذألمالوذالشكلييفسدالعقدقىكوهل
واذادرهبدمنذفألفنبذاليخحتلفالجيدوالردمححكومحصدموضعفىلسمالفيفسدا
طالفطاانميفسهلىابنالرأوقالسيحبيجاليفسفيافقدظللعهالعقدمجدجاعوضعكا
اااليمالقيثجثميهإلالطعامتساوحبيباخفالباميفيالهووجصأللميصفببودةمتى

نالبصتساوالةكرألجوذفاليفسدالسمقىكويقساىالسفنفىخلطوجطمقالتمكلحجاؤ
الحجازطعامعنويهوبعضمنبعفممأففملفيكوصخعدلسفناطعامانلثالقوالووجما

بقولذافلناوافىعذكالجودةبدمنالطيجظمنافضلفيكمورلفقااوجدقعليهلبفى
منبيلزممالوسطفيحبيقاالالقمحعاطالقمالصفةاليصنالمسلمسبهبكللىالذىبنحبيبغاا

منهليالوسطلبرجععكاللهاممناوسمظذولمحنكالبمامنلصفقرجعاطالقااذللشالخماطزفي
انعكابىشهـكلنلهلعقدوبمجوداذللةيدزمانمحنهالببئجميبانبامجمجالموكلن

منوليسجيدايقولانالصفقبللىدةمنوصبهزئهمستلةواحموالتماعمالسلماليم
بنبتهابوعبداالماقالهافيهسخعلفوالمبناايرممناوغاصبغلهلجودةانهايقفىشرطمأنيقو
وانصتىيقولغايقالجودةجعداحتىيقولأالصغقبالجودهمنألبحزيءاتبلدناالعطارمناهل

رؤيقلهاعبلغلموصومعرفقامنلسمالتبلغفقالصميألنهواواألولملمايقطليلميصفبالغا
لطولواليدزمغايقايالاوقصيراطويقولاناسفيقصفاعفىيبهزىصدمومقامعظمبغايبدغوا

ووجمثخزالرقةغايةفأليلزمبلفةلثوااخولسوأدضكايقافالبزمدالعايهظيصفبسو
ماالمأفرباووجمفالتلتوسطاالخكايةيقخكايتهنمأليعرفبالمعوشطذايبطلوأخ

ليمانالمسلمجمدايمعذروجوضالفهذااطيبنهلمبااليوجديريدبغالفسادالنكلنالىا

كاهنهيوجدمثلهوأففملالطيبوأنفىمنهايهابهأرادفيعوالسلمقاوذللئيهعحرعليغليصهيقد
انيهزىءفاذاقلنافرحلطيبوصفمامايلزمفيهاالخمالرمميوصبغايقالطيب

لهوليسالحيمنلعامازلهلموأافيجميبموالغايقفقدقاالكراذونورثمكاسوصفمجيدروسط
شرطهااللمنذلدفالسكميكللىلطيبيالجودةفىبالمالجيدضاصتميكوخهناظاص
ليمفىاسمالمسلمفبفممظفارنملسمعليمصفقاممايقعليهالمسميهولفمادفعمالمجكنمثاوالعهو

عراظلقةفعيهبنطناهاواردىءكذنالوسطاالسمرممفبفمهعليمذلئبمايقحجيدو7لى
نهويخملفثلقمحاممايلزمؤلكالأوالموسطوالغلث4وتصفمبالنقامسئلةالمعتادقمنه

ظاالفيالسلماحأليبطلفهللرداعةالتوسطاكرالجوثةوفدصبفئهظناخلبعالفه
وانمالساثرألعيوئرألسالماتنهذفاليلزمالثيبووجمؤلئماالسماليبطلحبيب
صمهسخلىطعامجمداالاللرمالاسقبمذ

أوفمابالجودةووفيأنوإبالتختلفببلدظنكاقروالرطبافىالسمويجوزلف
كذيثفياالختالىمنقويدخهالحنفيذكرههـقدمفعلىحسهبعهأوادداالتوسط
قرالغلمفيموليسعليموصفمبالسالمقمنالخابالنقاءعليموصفالحنطقوليسقىمايدخل

اطألقالغيرالحشفيعطىاليمأالمسمويلزمحصراقرمنهويسلماؤلكليبفيالحششألن
ببلدظقكنمسمثلةاألغلبفىاقرمنهالذكأليستبداليسيراالالسالهةيقتضىاالسم

وسائرطصيبوالفولواالرذاحممالسمفيشرطبالنوعفظونكعانجنيدوإعصنه
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اختالفعلىالتيابفيلسلماوأفامستلةلتوفيقابالتمتعالىويتونوالحبوسوالىالقطا
عليعأنوليسولصلهوجنسةورفتفتصقالتيصفانيرأوفطنأوكتاصمنولهاا

شاطامعالوننمخقيقفديتعذرعليهالنلمدونةافيالقامممبئاقالهجيدايقولاواكروزثبذ
فيهودخلحقهالصفافتفدأوفالطولوالعرضذالمنفيالمقداروفاهاوالعرمظقالطول

لتوفيقبالتماولياعنمفامألمحقيقمفالسبيلومايفرلوزفدرا

هقدرافيهلمسلماطونطأنلثالثلبالمجا11

غرجزافايهونابالذمتسقيلبالذمقوممايتعلقفيصتعللسلماالندونلسلموهوممااليصها
مباالشارةغيرالنععميزمنلممئماهدةاواليسكذلكلئفديراالبا5جمرمتنالذفىاليهبزرالنهمقد

لمعدودامنكاقومابالكيليقدرلمكيلامنكانذانبؤلدكاامسئأللهاليرالتعيين
وهايقدرومخجتقدربالذرعلثيابكايمابالوؤيقدروقالمونكاعاددبايقدر

ياتحرباظبزالخبزكيباعبالقرىفيهيجوزالسلمالحماانالمدونةفيالفاسمبنلراوذبالذرع
لقاطرامماقصدبالقرىاناالممعالنهلموازينأخذالنمايجوقعندتعذراولألظهرعندى

ءابتهشاابعدهذاوسيأيامخرالحبمباالحمجوازامبنيتكلىالمسهئلةوهذالسلمبرالحزرالذمحينافى
النمددالجززدوبالوزنيتقدوفانهلغماوأماصومسئلةموضعصفهمرافيتعالى
لبهضايوأمامسمثلةبميعترأنيخمبهقدارمعروفيلهوالصغيرةةالكبيرفنهاتختلفالجزز

والسفرجلالرملقولعاحبيببنذلئاحاساالبالعددفيفأليسلمكيليبوزنفاليتقدر
بذلكفالبأسفيهاهعروفاالكيلانكانالقاسمبئاقالاعلىمالئتباععنالقاصمبنافرو
فوجمقولويذكرهقدارهقالوزنافهاواليسمأوكيالعددافيهايسمحبيبابنوقال

نوأيضاظمجهوالفيهاوممنبغيرهمتجرالعادةهوالعددبيعهافيالعادةبهماالخالذصبمت
صخعلفاالغرأضنفالتوسطاالصغوالكبرشتراطاوالبدمنفيهكعلعدصتاتىكئيرهاال

عايغلجكلليمالتساوعوالتساوىبالعددانمايتقدرانالقاسمبئاوجمفولوتثقباختال
أبرإسالخطرمنيهالعددفوالمفاعفكاوالسفرجلالرماوهىكهلفواامنلنوعاهذافيقليلا

لعددفيعاظهرلسفرجلوالرماناهنعهمنفيطاهروأهاماعظمسملقاابنرالعفاعفقولففاما
والقتالبطيخذالنكذألظهرفيهبالوالبألدبعضفىصبرىوانكانكألزج

ظخعلفيمفولالجوزولعامسثلىوالتمأعلمنمالةوالكممثرعورؤسوالموؤوالخيار
وجهصافدهناوالرهانفيفولحماخعألفحسبصاذكرنامنحبيبكلىبنوامملقاابنمالوا

وأماهاصغرمنسمتلةفيعمياؤبكجوازالوجهينحبيببناوقولظاهرانممكناوالوجهان
والوزنفيمالكيليتاقفانهوالمععاروالىعرورسياوالفرالمشمشالبقركعيهاكهةالفا

مسثللتوفيقاعرفموبالتبلدعلىفيمفىصنيسلملعددوالذمحكدعالتيرمنماؤاالحمالوفيا
كيالحصفيماالأليسلمبرفاتلصنواوقلىبلبندوايدخركلوزومماييبسكنوأماماصغر

لعغزلمنممققتلحبعدداحبيبابثالبئالذمحذكرهاوهذاافيصكددواليسلمحبيبظلفيذللشا
التروأهامسشلعليهحمللسلمببلدالكيالوالوزخفانكاخذللمرفهافيايعأوانمم

اثطحنلبالثماذليرفشافينتلفوالتدخرفبالكيللتىوسازالحبوبمارلشعلقمهواوا

بمديهوعرفهلوالبالداعظبمبظكيفهثمهاجريلحنطقأوافيقألرزودفلباطحنشغلصاظق
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يقدمجهول5برلسلمبلدابعرفلسلمايقلمرقىمجبانولكملاوسلمكليهاصليلرسولا
بناقالانروهوفاسدغيلناساغيرمميالأوقدحآبقصعةطعااليباعلكماعنسملفاافياقال

يفممخوقافنهيرلميفسخوقعفانوممروهأشهبوقالأوأعمدلةلمتربعالثفيفايسمالفاسم
ابوالوليدرفىصىلقاقاالأوأحماالوحمزمافهموزناسلمسيلقاابنالحطجفقالاوأهامسئلة

بهلجفمىذلئابيعماصحرصطرفبلدعليبولذلكمنيعمليجوزنهاعنمىنموالذىلتا

لغرضإلنطقفاحلعركولالوالطبرلافيرعبالذاتعقدرلخئممبفاوالجذوعاوأمامسئلة
الجمبوقىحملىوااللفبضوابالحزمسملقاابئاتتفدرعنداالقصيلوالبقولادوأهاذلكفي

فافتهعالمثعالقاسمبئازعنموإخغلموافي51واروجوزذالشهباالرضبفرعتتقدران
كصقبذدعذلكماتقدرمنانهبياوالعبارهناقصقهذاعليبالصفقالتفعبطوخفعه

أئعيانتناذبالقرسوالبعدختلفنوالغوضاالنبةأوحومعينضتقارمعينةبارضيختص

فماينرجلسلممجزاالحومقمتعينتواحالهيهونرىكياليدفمايثبشفيهاالنهلسلممجزالملبقعةا
يبهزالسيوكئلمفلهذاالقلؤسالزفيفيلسلمولذلالصبهوزاةلصغيرالفريةانزلةبففاالنها

الكالعرضلطولواافىلئيابممهابالذرعافيويسلمسمئلةاألرضبذرعللئياامن
اخذيغبنأخيفانالمدوفيلقاسمابنافقدأحازهبعينهرجليذراعشرطالشقدراالجمان
فقدروىبعينهرجللولميعيناذشرطاذراعافالسمايجىءأجلأنلىمنصقدارذراععا

الفسخوالفياسهواسقسانقاألصبخوسطلذعلىلعتبيقيهملاقىلقاسمابئاعنأصبغ
مملعفدوجهمنيالنهلعقدوصكلذالبالوسطيعايعانماللذراعخااملقاابنوجمقواال

قالعقدوذدديمنعمجهولبالذمةتعدلقدرالذااأصبغقولوجوعدحهلصحقحلامن
لنراعهقدرذدلالموانبهلتبايعاجرعكلرهعينالهلهاذدلليسلتئلبالداافيوها

اعلملعفدعليعوالتاطألقامعانقدلمتعاالبألدحملاببعضلصلماالذراعفرطبقهاالهلالرشاش
مؤجأللسلماأنيهونبعلراالبابا

فيالسلمالسبهوزاالانمالدمذهالظاهرمنفانهؤجألوأنيهونالرابعالشرطأما
أويومينالىيسلمزأماليبهىوهجنفييعبدالحمفياوىروأبوحنيفةبقالوموجل
لمفصاإلئكلىقترابنافيأأبرمحدواختلفالقاصىقاليومأوعبدالحمبئادزاوئألثة
فيشرطاألجلانقالهنونهملشافىاالوالحالممممجوازافىيةواذلرانقالمنفنهم

خهصطااعتباراألجلاعلىلدلعلواراألجلمقدافييقكنهالرانماغنثلفوااحدقوالوالسما
صتهاثهرطمنفلميهنضةذصعااالثاانقولهوالهععايئتهكعدمفيفانمئرطبالسلم

وضربلسلمببلدايقضىضرلضربايئعلىفالسلملكذاثبقاسشلةالتاجيلكالبيع
فيلقاممابنلنفااللسماارأجلمقدبنافياحالعفدفقداختاببددافاهامايقضىبغيريقضى
يظليرماوالعهثرينعشريومالخسةااألسواقمتلهفىسختلالذىاألجلالىألجموزاالالمدو

وظلوالثألثةاليوممااللىنوهبومحاوراواحدليومالمحابهالباسععدالحمبنا
ألمجوزوالثافرسأوبعدأصأجلكنميهوزالىاهماحداايتاواذلرأبومحدفىضىالقا
لئألاألجلقعضىالمانسلمخااسملقاابنفوالفوجاألسوامثلهفيالذىتكتلفاألجلىلىاال

نجكنفانفياألسوافعأمدتخعللىاأنيهوحتاجالغرضجميقالمشالمسمانتفاعافيهيتمقن
بحمنتقى83
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فاستوصتليألقالسلمفيترطيشهذامعىانالثانيةالروايةووجهمةاإثرطهذاعمم
والتختلففيهاسبهوزالسلمهموالدرالدنافيووجهآخروعلوانفيهذلمقداوالمسلمكثرمأصل

الصجوزأنلوجىلسلمجمقافىئهرطاوضلعراأسواقهارفتتغاعتماؤدةأسوافهافلىكان
رأسواةيهرنغمالسلعامنفانلساعاباختألفلسلماقختلفآصالولوجبأنعينافيالسلم

اذانعتفرعوأحمأعلموالتنياؤهـتواركالجوومهامايندرذلنبهاونحوهكالطعام
واغاموعليالىمانمنبكلدةذلالمجتصفىتغيراالسواقأبومحمدانلفاضىافالذمقالهمافلناه

بنوتقديرابلدهعرفرعليفانماسدركةأوأيوماعشرنجمسمةقدرذلكومنلبالداحسبحر
أسوافهافانهمنماعمومقعضىلبالداعرهذااظهرألنثريوماوعمثرذلنجمسقلفاعيما

ووجهسفلةوأحكمأعلموالترهامصركعروعرمةالمدهذهمثلفييغلبدغيرها
أوالىشهركذاأولالىفمقوللعادةابمثلهجرتوبهتبيينيمنبمايبينأنالبياعاتفياالجل
أنممونيقتفىاللفظهذاشنهركذافانالىقالفانبقيشمنهعنمأوبومكذامفعتأوالىآخره

5ءاصالا0115اااأا
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رعيفانكانكأفييناالمسلمفألبخلوأنيهونلتسليمبلداليبغيراالمسلملمسلمداواالجلا
بلدالتسيمالىنجرجوعليمأنذلكلهيهنلمغيرعيننحيخوجدموانهنهأخذلهكاعينا

اناألأمولوهىأسواقهاالنكتلاموالدالدنانيرأنبينهماوالفرقعنهينوبمنيوصأوا
وليسضبأصولفىأسواقهاتختلفوالعروضالبألدواالزماقفىصالهماشتساوتلمتلشاتاوهتجا
بغيرمنشيسماوالأيخسالهيلزمفلمضالبألدواالزمااباختألففجتهالمتلفاشفختلاوالفيماالثماا

ومنكانهةبخفهولهمنيلزموأجلىقبلييعجلهازأعايئمنيئعليملىمنكانولذلكلسلمبلدا
فياألجلمجرىوممايبهرىهولهمناالبرضاأجلهقبليعجلىأمجبزلهلمغيرعينديخامنعليه

ليلىلتسلبماموضعيذكراأنأبومحداالفضللقاضىاقالفعهلممملمائسليمأحكاهسوفعبعض
ومنمحدوفىكعابحكمهأحديعلمسكلفليذلكمنمعاومعلىيدخألنولمتبايعينبيهماصملخاا

ذكرهأذلثومعنىكرهذالىذاممالسحتاجذلثالقضاءلميضرهيذكرموضعولمسل

ببدلمالعفدكيققفىالتسليمالعقديقتفىاطألقذألعلىوالدليلصقالسلمفيثربليس
نظ5يذكرالتسليمأواموفجاليأيهرااليخلوأنانبشؤلفانهذ1مسئلةذلكلبيعاطالقا
أاخهلفافيفاهلماذكزالناكقبضالمسلمولىملسلمبلدعقدافيليمدفعهالمسلمالزم5يذكرالم

لتلدكانفانالعقدذلالطألفيولىنملتسلممأولميشترطاهبلداشرطاوقدمنهالتسليمموضعيهوبئ
بتلىالبلدةتلدبقمأخصذلكألتلساجمهاموضعالسوقذلككانالبلكبذلكلسلبتسوقا

واالقاسمبنذالقاللبلداذلكيوفيحيششاءمناليهالمسلمفالهاسوقيهنلمالسلعقفا
ثمااالقاسمفياعنعيسىسماعوفىيهنأولملهاسوقكانبدارالمسلمبويخهاسنونوقاليزلمواا
موضعبربدبهأنكلفصالدراعلمحيشقبضتبهونالقضافانموضعايقذلمانههماأقراا
تعيينلةالعقدفياطألقاالواللقولوجماوأحم3ابلدالنقدوالتيريدبهأنحتلولعقدا
أنلجودهتقتضىاممااطألقألبلدكااذلكسماعلعهيقعمجيثليهاتسلجهيقتضىلبلدوتعيينا

دفعهمحلكانالمالماارأسأيضافاناالطألعلىذالالسمعليهكايقعماشاليعدفعاالسلم
هلمعراسوفموأهلبموضعتسليههفيعيهوالمسلمنفسكأنهزينهوهوادهنفامومعظبمسغموضح
لمحمنزلهاإيصالهذلكفتفىافيلمسلماليمالحصالالمسلمالىلماأثهسمنونهقولووبصفات
ظادىمسئلةلهالمبتاهنزلالىإيصالهلىمهإيصالهبائعهليلماءلمااالحطبجممل

اطألقمدىفالقولفولالسلميرموضعغموضعشنراطاالثاعطدالعقدااطألقأحدهما
اتفقاعلىفامسئلىاالببينةذليعبشلهفلملعقداهقتضىخألفإدكطلثاقالعقدالنا

نيرالتايادكأعقدالسلمممألحدهماموضعفادتعيينهفيالقفاءواختلفاانهعاشرطاموضعا
واحدمنهيامااليشبهادكأكلوانلعقدااطألقمقتضىلموافقتهلسلماعموضصىمدفالقوافول
موضعيهونيججاومسئلةالقاسمبئابيهماقالهوفسخأحلفاالقبضموضعاأنيهون

اخقباعدشأفطاوبهصروأماأياالسكندربةلفيومأوالفسطاطبحديقربالقضامكلدودا

كنهمااسراالىنجدببنمصرماانلوظلقاسمابئاقالهالصبهوزذلكفانرألندلسلشاموا
السلمموفعالقبضيهوأمااليجوزاألسفاولتباعدوتوتفااألفطارتباعدبقنالمعابهذه
لهوفيقابالتولغررفيوخطرالقبضاموفعلةليعودلجهاقال
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األجلعوجوداحينفيلمسلمأخيهوخاهسظاالبابا
فىاشذلئعثرطفالخألنىاألجلحيغافيمصوجودالمسلميهونوهوأالخاسأماللمثرط

فيمالنلسمالميصحاألجلمعدوماحينكافاذافيلمسلماتسايميقتضىالألجلطالنمململقا
فيمببهائحةالمسموعدماألجلانفانمسثلةلتسايمامنفكنالبيعالسلمصاشرطمن

وليسمسئلىلكذفيبناأصافاختللناسأيدمحاظقعنمسالحتىأوغفنلعسعأا
أنلسلماشرطشوقاألبوحنيفقانلشافىقاالبولعقدااحينأخيهوخموجوديئرطهمن

فلمالتسليمفيانموقشاليسققمانقوإلعلىوالديلالسميغموجوداحفيهالمسلميهيجنس
لعقدوانقفماءاألجلوفشاالذمحباقالىهاذلكفيمأصليسقوجودالمسلم

14نقداافنيهوأالسادسالباب
كناذاالنهالسلمصةفينمثرطالنقدحمأوفينقداافنوهوأنيهونالسادسالهثرطاما

الذمقالىفيبعيدوثمنصؤجألأجلالىفيممؤجأللمسلماوكالطويلةاصتعلقابالذمقوتأخرالمدة
وليسأففعللسلمامحلممىفىوفبضمستلةلكالىءبالكاكاعنبععدلميجزذلألنأجل
حنيفقوالشافىكايالىصظبالمثرطينليوماليويتأخرفبفماأويجوزقالسمفئبمثرط

ليساخالتأخرفيهانقولهعلىوالدليلالمجلسفىالعقابضلسلمقاثموطاشهنفولهمافي
والمسمبالكالئلئاليهووسننمالانعقدفيلمعنىواغاهوممنوعلعوصقالمعقمنوع
واللمجذاعنبهاخيرانقبضلسلمااليصحفلععجيلاشرطهمنفنوالتأجيلاضرطهفيعميط
التعجيلشحرطهمنالذفكالفنالكالئبذللشحملهواليهوناليوميناليوبتأخره
نكالئاحمفيبذلكيدخلوواليومينليوماوالبعأخرهالقبضجملسنلتاخرعامهاليفسد
فيومالعقداأصلفىبثرطتأخريجوزنهاابناعلعمافالذمحنصإذانبشذلكفرع
الىالسلمفولنالجيزذلفعلىيفصلأنويذلككرمنأأبرمحداالفافىوظلينوأليوم
فبفممبالهثرطنمايجبانيمونواالمقدارهذالسمامالرأسيومياليجوزثأخريوألوأجل
األسوافاهتألفيلبعيدالذمحتتغيرااألجلالىاالاليجيزلسلماافلناواأومايقرسمنهالمجلسفي

أمنليسالمدةهنهلسمماالرأتأخيرليوميظواليومالسلمامالرأيقولبتاخيرصها
11السممالوأهاثأخررأسمهمئلةليهافيلجازتأخرالمسلملتأجيلاحمولوكاخلهلتأجيلبالبا
فعمفوالبئفاختلفانكخميناأوغرعينكلينايهوفالمجلىأالسمالمحاجلغيرشرطمن
حهرأشهقمظلوشرطامملتمالماليفسدالسموظلرجهكنثميفسدالسلمةفقالميبمالقا
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وقالذككرهخمالالمدونةاففىكايفاسكلديهقرفانااليرالهـوالدوكاعديهأوممااليغاب
المدونةففىديهاليغاسكانيانريالدوكالحيوانيفسسخلمغيرشرطمنوقعانالقاسمبئا

منهذانمماؤءايرشرطغلشهرمنوتأخراعبدالسلمافيلمالاخرأكطكافولماالذامن
كخكليناثألئفأضرلمجاذذلئكلىانبنااأمنولمتأخراوقاكهيةيذكركراأحدهماولم

اليغبطلينألممانوانلبيعامحروصاليفسخعليشالسلمعرضمايفابكانوانلسلمابطل
بيفةنجذاتلاليلجمايغاذالنفيضليهعلعمومااليغابهايغاببلفرقاحيههيةكرا
ؤاره4شامئىالسلميبطلباريخدمحصناعقوظياالهكابيدهبئفاذاويفسدالسلمالمسلمنفهمث
اليؤدىكهليمفهألالمسلمامنعليعفانهمااليشابوأمالسلمافيالخيارفهااليصحمدلهدهيبقأن

مهغهوالذمحالمسمانوهبفانبنايةوابرفلناذاوالحفروأحم3أللهوالسلماابطاللىا
للسلمجيىعبدعدزمنهلهالسمأوهابقىوأسيمالجميعيأخذأبينبايارةاالففاءفالمسلممن
اليمموالذىالمسموانلهعمنادنخكااليممايدعومنهلهمابقىفبضمنيمتنعأنبوفيه

وجاللكوحبيبفياقالهنيهاليالمسلمودفعقبضهلىمصكنداألجلالمالأسقبضمنامتنع
والذاأجلهالىمااللسلمبرأساالنتنثاعمنمقصودهناليصالمسلمفقدمنعالمسلممتنعاذااانه

أمفعاهيمفعمهشاءأنوانأبطلهثماءأيبطلهاناليهالسلملعقددصارذلمثابطالافىيرتأثيرلتأخا
علىذلكفىوالمفرةلمالابرأكاالنتنهاعسحقهفقدأبطلليالمسلمابهةمنالمتناعاوانكاط

فسخهفىثماخيارحدسوايهنفلملمسلما
رعبزالسلمصكبوزتعليقالنهايديرحهصيبدلمؤصألطبدلمصرعفىلميهنماولهوفصل

فأهادبلدةامضاالذمقفىمطاقضربايئمحالسلمانوذلكصالحهيبديبدعألحموالبئرلملم
لمواضعامنتمرموضعمنواليشترطبصنةأؤممرويكمفقحليهايسلمأنكعلالذمةفيلمطلقا

السألمكنهاساينقكلىأوالمدأؤممرالمفراءفكلصرأوالشاممنفيقولطبلدالىيفميفهألىوالثا
بهوزذلكفانمثمرنانفطاعصسغيراليؤنموضعلىذالانيضأحدهماضربينفهذاعلى

يهونأشرطهومنالحائطذلكيبدوصألحبعدأنلبيعاوجهوالمجوزاالعلىلسلماوجعلي
يؤمنرموضعكبإيهثيراقروالىذاللىيفميفأقادوالثامسحلةلتمو21لباالحائط

وقثالجعدبذومإىفييحجوزعقدالسلمذاالقرمحوخيبرفذىوامثلالناسألجاصقطاعصنا
وىذلعافيواألصلفيضئلهيسأؤلمحرأولمنرعلموضعاذلكفىلهلمنذلكوفبلفرهاالحم

اللهالتصلىدرسولنكللىكنانسلفصقاللسدفاأوفىءنأبىبناالمجالدسألتأبىبنعبدالله

بنواالأمعأعندالندرقوملقرالىلشعيريايابراكفمافيوضىوعربكروأبىعليمولمصلم
أجلالىلوممعبسعرطعامفىسلفعندنافيهناالميقالممالكصدلكمثييعنىصقالأفي

االأخذمنهأنالينبلهفانهمنمفاقالهبتاعامماولباخعندالمبتاعيبهدافلماالجللمسعا
نهاوذلثعمنهيقبفشيأحنينابذلكمنهىاليشترفانهبعينليالذمحرفعانليواودفمأوذهبما

قبللطعامابيعثومنمفبتاعالذىالطعامغيراسامةفيلعمأوصرفهالذكطدفعانلاخذغبراذاا
يسنوفىأقبللطعامابعععنيوسلمالتملتثصلىاكارسولقالمالوفدخأخيسهون

بييررأسناىبماوقفعامالنهلمالكلقهارأساالبمثلالمحونلطعامافياالقالةانكاظلوهذاش

بمثلعقداالقالةذاوهوااسعتيمائهقبلالطعامفيالذعاليجوزلبيعالىأاالقالةلمايخرجمكنا

عندنااألميمالكقال

بسعرطعافىساففين

سعىأجلالىمعلىم

لمبعاعببهدافلماألجلخل
ابعاعكاوفاهعندالبائع

لهالينبنىفانهفثثالهمنه

أومنماالورقهياخذأق

دفعالذىأوافنذهبه
ثرىاليشفانهبعهنهاليه

حنيثيأاثمنمنمذلك

اذاأنهذللثمتهيفبفمه

الذعمنغيرافنأخذ

غيرسلعةقأوعرفلعها

منهابهاعالذىالطعام

قبألنالطعامبيعفهو
وقدقالمالكيستوفى

اللهصلىرسواللتى

الطعامبيععنعلعموسلم
يسنرفيأقبل



لدهفانمالكقال

البائعأفلنىعفقالنرلمشا
فعتالذىبافنوأنظرك

اليصلحذلكفاناليك

عنهفونيالعموأهل
الطعامحللماانهوذلك

وأالبائععلىترىالش
يقيلأنعلىحقهعنه

الطعامبيعذلدفكن
يسعوفيأفبلأجللىا

برذلدوتفسقالعالك

حلحينترىالمشأن

الطعاموكرهاألجل
اجلالىدينارابهأخذ

واغالةفيذلدوليس

لبائعامالميزددفمعهاالفالة
وقعتفاذاالمهئمزىوال

الىبنسبنةيادةاكفيه

يزدادبمثئأواجل

اوصاحبهعلىأحدهما

أحدهمابهينتفعبمثئ
نماوابالظلةلليسشذ

اذافعالفلداالقالةتصبر

الظلةاأرخمماوابيعا

ماوالتوليهثركوال

ةيادلزذمنشيايدخل
فاننظرهأونقصانأو

ونقصانقأيادلزذخلد

مجلهبيعاأونظرقصار

وصكرمهالبيعمامجل

البيعمانجكرم
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ممنوعذلدفانالماللرأسلفنحاأوعايئأوطعامعرضمنشكيرذلدمنفبضصملمالارأس
لطعاماوفدبملعقدلغوااصنأظهراماأنيهومالنهثهستمفاافبللطعامابهحلىلذريعقا

ليموسملتامليلتاعنرسولىالذىلبععالىااالقالةعطنفرجمكنبعاافبفمبعدهافبل
يأخذفأرادأنلكيلاألوؤناعلىمطعوهلمعينابتاعاومنهسئلةستيفائألاقبلالطعامفي
ماعقدباعانلكقووجيرحائزذلكلأنكةمحدوالمجوفنىكتابغيرجنسهقبفصنفبلنم

دمكليموأراعفدماأخذنصفعكللىفانسشلةيستوفيأفبلارخ3هذخأبماأواللطعاماعليحن
أرجرأخيهونقالعالكأشهبمحدعنفئكتابالجنسغيبرذلكالخرمنالنعيأخذاأ

ايجابغيرمناالثناليهوفعاحذاسحهلوتقدمالذىوهوسواءمتليرفيهمحدالخقالخفيفا

ذلكانكلدسابنصفيعطيهأسألهثمبدينارقحاابتاعفجنمالكعنالقاصمقالورومحافي
فالبرتجععهأواممابكابقىيأخذأندفأراصمبطتهفلمزيتاهمبدراىشتراالومناليجيز
لهاسئعفافبلالطعامبيحمنذلمايدخلووجيبجبنى
ذهبماوبقولهيريدأنمجتهلبعمنهأوثمنورقهاويأخذذهبأناالاالفالةالتنبىوفولهفصل

أوالئنتبراأويمونيبالعقدرتتعالدنانانقولناعلىعندهموجوداانكانبعينثمنورفمنفس

بذهبهبقولهيريدأنيحتعلوفعمادالبنفسيفياالأنالحلىفيبالعقدواليجوبئمصرغافيتعينحليا
الىسمالمدونقفيهنفيبالعقدوفدقالنانبرالتتعينالهافولوسكتعطلىذلكجنسورفمعنأو

السلمانابإعيارتددالدثانليهايردأنعديهوشرطيدهمفىرودنانمنفأقالهطعامفيردنانرجل
لعينغيراهنالثناأنيهونلمأللهوايديرذالوثمنمبعينهبعدوفولهليميرها21يدأنلعها

بههجنسعالخذلكمنكاندوخماناليذلكاالبنفساالقالةالنصحفهذالطعامواكالعروض
ستيفائهافبللطعامالمحبيعيودعا
فاللفنبذالاإلقالةعقدنمانيريدايقبضهحتىشيأفنبذالصمنهاليشترنهواؤتىلهفصل
وقدستيفائهاقبللطعامابيعفيكونباالقالةكونذأنلىايعةذلذرالبمشياعنهيئممر
وأحملتمأعلمياليهيعقاوذرمعناهفيكانهايمفعصفموزأنلتمكليعوسلماصلىلنبىعنعانهى
ذلكنجاليكاالذمحدفعتباالئنوأنظركأفدتىاللبائغمحفقاترلمشاندمقالمالفانص

أخيقمللباءأخرعنمحقمكلىاصطليالمشهـترالطعاموذلئيأنطاحلعنينهونلعلماوأهلاليصلح
حلمححينلمشتراالنلوتفسمرذقالعايستوفيأنفبلأجللىالطعاماللسبيعفكاخؤ4

واللبائعايزددفيهالماالقالةواغاذلباالقالةوييسأجلالىرينارابأخذالطعاوكرهاألجل
لهثعأينعفعبأوصاحبهعليأحدهما5دافيدبشئلوأجللىابنسيئةيادهالىوقعشفعهكلناذالمئمما

لمثركوااالقالةفيأرخصكالواافعألذلئبيعاذاوانمائصراالقالةباالقالةليسذلكأحدهمافا

اولظرةزأونفصايادةذلزدخلفانأونظرةأونقصانذلزيادهمنشيأيدخللعوليقعالموا

لميلحنىةلندمااعثالذاشالبيحسحرممجرمطوالبيعبيعامجالمامجلصار
جلىاهنعطلبحبمويصحللرفبصااالقالةحدمغهاواوتصهمنصلمشتروالباغالسلمالبيعا

لرفقاوجاالعلىيقعأناليصحفانهلقرضاحدبخالفعقدوافيذلكشههاجميعابصحو5لخاأوا
فلذلشحلتيبصاحبرفاحدالمتفايلاالقالةهنأحوالأشاألغلباالالفترضالقرمقمن
الوجمالذىوعلىالمالرأسبمثلتكونأناالقالةفرطاشعنوفدفدمناأحوالماأسنهلبعلى
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يعقدأقبلعليكانعاايغيدهفيمولدمممايقيلىأنةاالقاسنىالقلملممصأواليمدعليا
هؤلقضبعضهمففالبنافعهأحاختلولذاللعقداكذبنقضشاالذعواللندماأوجبما

فانبصرجماالقالةالمالخداساذاوهذاهسئلةتعالىشاءاانكرءذوسيافبيع
لمححينبهاطعامافكهشترافيقوللمسمالمالارآسمثليرنانليمايدفعأنمعلعبغيرتصرج

اذابعدذالنهمالوقالاليصلحكلنلمدونةافىسملقاابناقالفقسدحقكفىستوفهاثماألجل
لدنافياليهادفعذابقالبابناقالبهبأسال14مكطعااشترافقال5نيردنامثلاألجليعند5أعطا

سلمنلمالدهجهوحازذلكمكاطعاشراقاللهواقمحزلمكااستوفهثملىكتلهاطعاهمافاشترافقال

أنفالباسشامعةحنطةااللذكماالماشرأسوالمجوزأنجمقالةاولمتجزمنهافنيملكهدلمكتلهااذاقالانهىذلكلن
محلبعدمحثرلةالخذالمسلمأنمنلماقدمناهافنمنحمةلهاألجلانأحدهالوجهيناالقالةفييؤجليالسلمفيجملط
مالكقالتألجلءوذلكاالقالةفقدازدادفياالقالةفيوتاجلالسلمفىفاذاتعجلالسلمحاولابهاالرتاقيطلبالي
فلىمنيهويدخلاالسنتيفافملالطعامفىالذمحعوكنوجالمحالبمعوينقلهاتهاويغيرموضوعهانع

السفأليألصنامؤجلطعاماليالمسلمذهةفىالمسلمكاخلهالندنديخفىوهوفسخالفسادآيضاوحهآخرمن من

أسلفبراكاخياخذأنكىبرطوذلأتجلالىغيرمؤجليفىففسخه
محلبعددأدأوفيهبهينتفعصاحبأحدهاضدادهثهـأتأوبادأجلبنسيئةالزيادةوقعتفاذاوقولهفصل
أنذلكوتفسيريألجلمثلتغيرذلكوالريادةماعلعهدفعفىأخذوانسألهمنممايزدادهالفسيئةذلدانبايئذلباقالةفليس

حنطهفيلالرإيسلفيقيلهأودوهمااالقالةدفىاازدفلبااتسعقفيكونفيقعيسلىهمدوامحمثرةلمالاأنيهوخرأس
أخيأءفىالباسصرلةكالهوبيعواليثاباالقاآلالسبهوزالنهممهوذللثدوهماالباخنيهفدادالمبتاعباحذعمثردرهما

سلفأوشاميقواشعرايادالىلال3حرمحزالنلمكاووذاعالهالدراكثرمنألمهادفعرنفصل
لهسإلماادبللطعاما

أنفألبأسجموهقىغرحوصوقالالماسملااقفقعقالمكطعاذالتعاهفقاللهدرامنأقلليهاوؤددفعاالقالةحمعن أوجعاصحانيايأخذ60

ووجعثولزوذلكيرحاافنمنقلبااالقالةالىيؤدقطانهالقاسمفياوجمفولبهوزأشهمب
أحمرأنفييازخذلفالبالعالمنقاصيعةيمنعتأثيرالذرالههةشههقوبدايعقوتبعمفيهلفربابهنذاأأشهب
صنففيسلفلوكذلئحنخالعااألجلبعدمحلخذمحولةياأنبأسميقفالحنطتثمافىسلف
بعدطهذلككاباذايسلفأوتفسيرذلكاألجلبعدمحللىأوألىفيهأسلدأخذخيرامماأنفألباساألصنامن

ممثلكلعإلالحلسوااجميأضذأنفالبأستمرمجوةفيسلفنهيقوأوشاداخذشعيراأنفاوبأسمحولةحنطةفىالرجلي
هففماصاالجلبعدمحلممهذلككانإذايأخذأسودأهـبأسفألأحمربيبزفىسلفوانأوجعانياصعجا
اعأمنونوعأسلممنانكاقالوهذاشفعهماساكيلممحقذلسواءبمملكانتاذا

خذمنفعاكيلىمثلفيلىلجنسأوأداذلكخحرهنآنوعاخذعخداالجليأأنبأسالنهفالطعاما
بابمنذاذالووجبعضمنالذهعببعضوأنوالحبعضهنبعضهالسلضواالشعيرالحنطة

المبايعقالبلىمنولوكانلمماثلةاوقصرعلىلحنطقبالحنطةابدلز5ولذلدلبيعانوليسلبدلا
قصووالنلمبايعةابابمنوفقفليسصورقمعانقمصورتهوانلقرضاكذلكلمعلياقصرعلي

ومخريرلةدمبابعضمنبعفهاحدكانوانسصلئممعيرمنوالحنطةانتكاولمالمماثلىاةوالمسااعلي
أوأدنىلهمماحدياخذهنمأفضللوااكالنوعهنهبدالفيبوزأخفهضللتفاارممايكصذألن

فيللطامابيعمقالنهقحمنخذحكلنمفأليانجذتمراصبهوزاالفانهفعهضلالعفاحمماوأما
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ذلكمنأقلأخذمنفانمسثلةنساءلطعامابيعدخلهفرضمنستيفائهوانكنا
محدعنفقدقالحنطةهنباأردفيضشرمنبعثمعيرادأراأخذعمثرةؤعاهثلأدقلماكيلا

أقفزةلعمثرهولوأخذاالقمحجمهعيأخذعوضعاعنأناعلمذلوامالالجموزذلومعنى
المدونةمالفىعنسمالقافيوقدروطشرطغيرذلئعنوههازادعلىثمأقفزققحاعمثرةعن

المبايعقفالوجهبهاعليكالصا4اانكانأردبامحولةنخسينفأخذغرامائفاردبلهفيهنكا
بنبموجوزافألبأسلعاذبغيريثعرطعنماحطثمأودبامحولةخسينأخذمنممااوانزيب

أردباهنخسينأخذالجلامانفامماغرأردبمائةأجلعلىلهكنكاماهوأنشدمنهلقاسما
منأشدوأفوىوهذابهالبأسذلكانغرشرطمنلبافيوهبماثممحولمة

لقدروالنوعاعليمفىمالهالهثلامنهيأخذأناالجلواليجوزفبلمسئلىالجودةوأرفع
االجليأخذفبللطعامعاليجوزأنبالطعامابيعستيفائمواقبللطعامابيعلئيدخلهالت
هالندتياخذمنواليجوزأنمسعلةعندهبأللفاقلكيجوزذوأوأدقأجودنوعمن

ابنقالهحنياالجلحلوانتلدالمكعلةمثلالنوعغالبرذلكمنأوالسلمالفرض
الىالذمحلهيحملذألقومعنىلبيوعامنعندهالببعلةوالحواقالالنيصيرحوالةالفاسم
وذلدغيرجنسهمنبطعامطعاملقرضافىباالخرفيدخلههماأحدوذلبيعأخذهالذكالجنس
منيؤخذالودقازأنماستيفائموااقبللطعامابععكزالهماذمعلسمافييدخلهوصائزغير

يأخذيجوزأناتتذلفانهذامسثلةلبيغوالقرضافيرقلواصعنالذمبرالذ
نجسهاسنلعلساانقالومنواحدالنهاجنسبعضمنلسلشويأخذبعفهاوالشعبراالحنطضن

نوعويأخذفيبيبكذاللىبعضمنبعفهاالرويأخذاؤاعاالخذمنهاأنيمونيجب
لملعدداكاتحلىفانعدداقلأياللىكثرأالوزنحرىحكليآالطيرنوعامااليسميامن

يخعلفلطيراذالنومعنىالقاسمبئاعنونالعتبيقفيرواهنوعهمنأشكلنجزاال
انمايجوزالحم51معناكاناذااعصبعضببعضفاليجوزنوعمويهكاواخعمىقدر

نوعاكانذاافععوأمالقرأصازامنقولفمصكلىوالمساواةاللحممنمخرممطغيهعلى
وغيرذلثفدرافيهااليسلمالذىانمايأخذمنصثلالنهلهساوىنهواحدا

فيالحنطةمنلدفعقاواليأخذسمئلةلبدلامنفيعثمئوليلمبى

لثقوجوأشهبلفاممابناقالهالقرضفىبهبأسوالالبيح
قاثلاعدمدبالحنطهلدفعقابيعاليجيزفولمنعلي

ثلاكايرىيجيزذلومنفولوأماعلىما

هقدارمناالنتقالفأليجوزبالوزن

اليرىمنفولعلىوأماامقدلىا

االبالكيلفيهمااقانل

ذللثمنفنع
سمثلتنافي

بالطعامالطعامبيعأولهمسبخاالجزيليماوعوئةبحهدالتموحسنالحزءالىابحتم
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