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أبووقالمانسنهوعنممالثلسلتاؤكذلكبينهماواحدالصجوزالتفاضلوالشعيرجنس

ماؤدمناهمالكليهاماذهبةعلىلدليلوافيهاضللتفامجوزاأجناسىفىلئساوانيفة

ناودليدضللتفاافهاحدحرموااجنساإتاذحدواواجنساأعلىلدلهلامنةالزفيكتاب
وفدكلميراطهآوثبراناوكافاضلاكفيهحرمأنفوءبفعتهمهتساوتمفتاتانهأيضا

زواالرنوالدالذرةوأمائلةسةالزفيذكرهوقدتقدماسلافيبنااأختدفا

عبداللهبهثرءنزبدبنوىورؤيهامجرزالتفاضلنحتافةناسأأثاالمذهبرمنهـاشمفا
قالبهوذلكمنئشفيلتفاضلوزاحدلمايشوازجنسواالرنوالدالذرةقالأنهوهبفيا

بعضختماصوهواثانوجهولمحصدوالمنبتافىضبهنبعفهاصانفعالولاأللقولاوجهاليثا
وابعضلىاإسفيلبضثاالوأنفعهامنالمألفخهايدلءكوذلكإهضوندفهاذبهدباتخالبالا

الىأحدءمماواسخالةوالحنطةكااشعبراالتخاذالماومواحدبهجنسمنلععنيناانعلىدستدل

لقطفاوأهامسئلةهاصلمقصودةالمناعاقاربذنهةلثاايةوالراوجهلساتواةاالخركالحنط
نحتلفةأجناسىقالةومييهاضلفالضزاداليجوجنمىااقالكرةفيهالكماؤهـلفاختلف

الصررةالختألفهافيظهرعندىوهراالاليثواوهبنوالقاسمابنااقابهوؤيهالتفاضلممجوزا
بعضدونهالبألدببابعضصاصخىواضبلىافهابهلةسفااوعدملمناقعوا

مطلقأنطعاهايقتضىأءلدحنطةنذعبدإخوثبناالسوبنرحمنعبداوقوللؤ

سعدوقولوفولهبراالسماالتةلطعامذكرابعدلكبذوأدنمااطىتضيةدءمكانعفلطعامااسم
واليعلملشعبرواالحنطةنضللعفااعنىاايقتضىمثلىاالأوالدأعنهللهاىوةمعيفيبوفول
عبتبالئاإسوفوعاعيحديثامضاماابندةعباعنىوالهاابةلصماامنلفمخاذلكالمافي

لحنطةاالتباعأنعندنايهعامحلمجهامياالمالكقالآصوأتأعلمللهوايللتأوامنملصحةها
طهالطعاممنوالشىليببالىالحنطةوالإلببالىهـالوالهـاغالحنطةوالهـباقيسالعوالبالحنط

شبعداااليدهااالدممننماوالشحراالكانماحالجل1ذلن4شيئادخلبيدفانااليدا

اذهأنذكفيواالصلبمدااليداأسهأوغيرجنسهنكلطعومومطاليباعهانكاثالوهذا

مخريماءقصلمفيلفانالواحدلمسابذلكأصلالقبضؤبلالتفرفييجزفيهفلممطعوم
أوسحلقبضلجىاتأصأنفالجوابلمطعوماخجفيضلفتأخبرايممخروكانبالمقتاتللتفاا

يتعلققابضلهوتأخبراحدالوابالحنسيختصنكاضملاكيممخرتأللاكةانكللمنعابابافي
منلمغاوكذلثلقبضاؤبللتفرفيايجزؤيهماولمفةلةواالذهبوينلفاصازاكولذلكنسينباب

زواليجوجملةهبيمفياشافىداعىواليبوذلفاصللةايمهـتسن3فاءأتاالسةفبلالبيع
والمالثقالصلتفاصلاكايجوزفيهعندهماكانوانحولوؤجماينقلحنيفةعندأب
والحنطةبمدىمدحنطةدفأليباعبوانانداهواصصنفمنكانذاادموااللطعامامنئثهيباع

منناذااواالدمالحبوبمنذلكأشبهوالمابيبزبمدىبإبزوالمدئمربثدىمدتمر
ذلكمنئفيالمجلباللذوالذهببالورقلورقالةبمترمماذلكابعديداحدوانكانواصمنف

يدبهيىلطعامامنحداشيأوانماانكاقالوهذاشبيديدااالمثالبمثلوالصكلافضلا
فيوالعاالحنسمعنىثبيينأحدهمافيابابانذوفيفيهللتفاضالمجوزاالواحدفانهالجئس

منغبرهفارفياالصلمنجنسامنفردايهونتارهالجنسفاناالولفأماالممائلةمعنىبيين

لمجتهحاألهيامالكقال
التباعأنعندناعلهه

الىشوالبالحنطةالحنطة

والهـبالغالحنطةوالبانر

الحنطةوألبهببالىسالغ

الطعامسثوالثبيببالى
دخلفانااليدابيدممه

لماألجلذالثمنشيأ
والثئصإماوكانيصلح

بيدااليداولاألدممن
ئئواليباعمالكفال

اذارألدموالطعاممن
واحدمنفمنكان

مديباعفالبواحداثأن

والمدحنطةبمدىحنطة

بيبزمدوالتمربمدىقى

أشبهماوالبزلدىب

واألدمالحموبمنذلك
صنفمنكاناذاممها

بيديدانوانواحد

الورقبمنرلةذلكإهـمما
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مئألاالوالمجللالفف

بيدبدابكثل
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أصلهاليفارقالذىواظلزكاظجنسابالصناعةيهونوتارةلعنبوالسدنفسهكااالجناس

جنسفانهاء4أخهألفابنفسهكالمشعليجأسايهونفأممامالعملواعةنالبافسهيتغيرعنو
ومنهماييبسمنهوانكانفيهنتفاضلالببوزاأنهزلموافياحصدواحنسممهلتينحدواوا

لوليدأبوالقاضىاقاللتفاضلافيهفأليبوسييهنهوهواغالبهحمجميعهحمفانماالييبس
واحدنوعطهلعنبواوأسودهعهأبيفمهأنواختألفاحدعليواجنسأنهوعندىعنهاللهرضى

سائىأنواعهوالبينالنوعينهذفيبينالمجوزانتفاضلينهببوماالفيببمافيمنهوانكان

الزيتمصرزيتونوانكانلتفاضهلاواحدالمجوزفيهممزلوعونوزتلشامايترنوق

وانلتفاضلاالمجبوزفيهجنسواالبللبقروالماءشوااضانانواالزتفيهلثممأمازيتونوفيه
وكذلكحدواسجةلمثماروابدواالنيسونالىفيهسافىاالنعامولبنبدفيهالزاالبلافيكان

ذااواألظهرعندىسملقاافيازعنالموابناأبومحدعنلثمهفياذلكحدحصواجأسالكمؤالن
مازجنهاالدواؤيهاضاالغراينوتبامنافعهاالختألفكتلفةساناونأتأنلطعامامناافلنا

اسممعهاوانكاصصورةفيوالثهقاربئثفيبعضبعضهاعنجزئوالمحصدوالمفبتفي
مسئلىستعماالكثراوأونيزأظهراثاسماالناالسولكمونابظاهروليسمونلا

هخمتلفخعىجنافالخردلوالقرطمواوالسنبللقوفةوالكزبرةابوياولكراوالفلفلافأما
حبيببناقالهنحتافانوالبصلءنسانوالتومماألثعنبلالتوافيهوحأصبغالموازعنبنا
مناهؤدمالكذوجهو

لهسىعنالمصنوعتضرجأحدهماصناعةضريينفعليبالصناعةسوأماتغيرأفيفصل

قسميهوننقىعليفانهاالولؤأهاأصلههناثسمابايئوبينهءعتجصناعةوالثاأصله
لناردونبتأثيرالصناعةفردافأنأحدهماينوجيهلىبالناوفانهيهونفأمامارناروفسمبالنار

لىزنكةوأومنكيلبهيعبرأنعادتهبرتويمانوعلمصاةعبرالينقصمنهنفاليهائثفةفاا
فهذابهيعبرهوكاالمغليليفقصاالفابوباطوسائىمايفلىءنافولواوالحصالحنطة

هوالجماالجمشىبنالفانيهاضافاوالمعنىفيهدتالثاالناركاالهيعلألقيغيرالجنس
وتيبشىالعنببيببتهكتزمىرطااجزواذهابيفاخةاوجهعليالمشوكطعينمنينقصفانه

ئمبهامايقئرناناربالصناءةاتكونأنلثافىالوجهوائلةءفالتغيرالجنمسوالتايئالتر
اثايةاهاتكوبئمنهاليهانضافكايرذلكوءومرقوخلوزيتوافيارماحقبهالصناعة

ايغيرالجنسالخبزؤاذوالماءفيوالماهالحماطبخفيكاالبزاروالمرؤةصفاعةوسمىعلهمنالمعتادة
أحدهمايناوبزاظفأماعلهيةامنغاباالفىليهابمايفعافبالناووواحدوهوتغييرهلمعنى

دقيقاوزنهنقصامنلنارالتؤفىفيهاانالثانىوالوجهاألغلبقىعلهوالنهايةءنوالماحلماهاأن

منالمعتادهبالغايةوليسنقصايؤهـفيهالنهاليغيهالجأسفانهخاصةوالماحبالماءالحماوأماطبخ
باختألفليسبهمايطبخختألفوافرعمنهوصامنجساشوالفيهعةصنافلمثكنعةصنا

الصنتلفحدواجنسذلكباللبنصلقليةوابالعسللفليةوابالمرقلقليةواباظللقليةديهكاجنس

بغيرناركا5تغيرىيهوبئالذلقهسماوأمامسئلةالحموالمعتبراالنبهماقلىالختألفجنسه
اعتباروأمايرالعمالنفغكقللبنهايةلهالثابتإمطافلىالىنتفلوثدةابطوليتغبر
أنيصبرنىكاحوبالعنبلعصبرابيعفاذلمقاصدوالمنافعاالجنسفيانمانراسفالناالمدهطرل
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ماالجملؤلتفاضلوابهةالمزافيدخلهلعصبرالعنبافالمقصودمنيسيرةبدةوقتهأوفيمنعصيرا

منبمقصودفليسطويلةاالبعدمدةبلتامناليتأتىظلوابالخللعنبابيعاذوافيهالتفاضل
لبعدتغبرؤيهماسجوزالتفاضلوثراءاظلإتربسواليقصداك5بمثرالعنبكااليفصدالخل

منهافألصنرجهاوالمطلوبإلىئىةغايةفألنهلنضغابنهايةلبابتالطعامعنبارااوأمااالخرلىاأحدهما
وضدلهمماولبعدذلداليهوأمامادنتقلفيهاالفقوالىجنسهاتماممنالنهسهاجىعنوجوده

بمنعهبلوافربسلعللعنباسنءليسالنهمغيرلجنسفانهالعصبرفيلقللواكالحرفة

واغاغيرهاممةهةفيهدثمجولالصسلطعموجودمععليهملالذىيستالوجهعلىملأنيسته
قالأنهمحدعنهوىرفجوزهبالعمبلعنباخلعايهسملفاابناقاسثمالعزخلمالدعلينص

وقالالطعمدونبالطولالوجهاذفيتعلقهفهذايدلءلىبهفألبأسلتىيطولنانأدرىال
لعنباوخلبالعنبهـالنجلوالبأسبالعنبلعنبابالزوالخلقراخلالمجلنيةلمدافيةلمغبرإ

صكبوؤاغاالماجشونفيعنيمبراايدبنزأبووىورسصناعةتغبرافيلغيرالطعمصبعلفلمربال
بالطولفاذاعالنافرعبالقمحوكذلدالدقيق4لزابففكثبراوالمجوزفياليسيرفيذلك

ولعلهلمنافعابتفاربوعللسملقاابئاعنكيىلعتإلةافي5واضألرمتهبنبيذهساكخلفاليصح
اازوأماليبذالىبناقرالمجوزخلوكذلكمتبايفةضهاوأغرافعهاواالفنالهانتفاادبتفاربأرا

لمافدمناهبالنبيذمتفاضألالخلبيعيبهوزفانهاألغراضواختالفالطعممناثفدمعالناب
وانماالثساوىفيهوهذااليعلمبالقصعبالفقاعالبأسلعتبيةافيلقاسمابناأبوزيدعنروىوت

وأمامسئملةتغيرالطعمغيرفيهوليسبتغبرالجنسالوجههذاعلىاالصلطعمعنبنرج
فهوأنتكوناألصلفيسهأجنامنماليسبينوئلثابينمحفيلتىاعةاصناافيالثاقلضربا
ينحرجهألغراضافيواتةأصولهافعمناالختألفحداواساوتصيرهاجطألجناسئغيراعةنالا

فبهاوخاالللتفامجوزانحتلفةأجناس5ذةلعسملاوخلالعنبلىشوخلاعلمنهالصناعةااليه

أصنافهختافتاخلكلوكذلكلمدنيةافيسملقاابئادزافيهضللتفابوؤاحدالوانسعها
نملةوالبقووااالبلقلنافيولذلكخطأاآلفوةدينارهذهفيىهقالءثنافعابنوقالهأولمتنهلف

ؤبهااألءبراضقالتةحدوااجنسوألباوههاطوانؤيهااألغراضالختألفنحتلفةأجناساا
اامالكعنلمدونةاوفينفانثاافرجاأبىففىكعابلعنبيذاهـووأمانبيذاكمسللة
بصناعةواالنتباذليسنحتلفينصنفايئلعنبواسالكانلماانهاألولىيةالرواووجهواحدجنس

لعنبنبيذاأنيهونيسفيلخرالنهالنبيذابرجنستمنهمايذأحدقأنيهونوجبلجنستغيرا

التموغيرجمنسمنالعنبذلدفيكونومحلعنبنبيذانسسمننبيذاترونبيذاكجنسمن

يكونأنهذاعلىبببأنهكاناالوالمنفعةلصورهواااليممفيلنبيذيناوىتساالتانيةالىوايةووجه
وهذايقتضىكونبالقمحلففاعدخويزالفاسمابناعنزيدأببةرواوفدتقدمصنعةاالنتباذ
واحدوقالجنسوالساتلشعيروالقمحامنفانهإلخبزوأمامسئلةأعلمواللهصنعةااللتباذ
حداليجوزواصنفانهلدخنواوالذرةرزوااللساتواميرواكعلقىخبزامحمدفيفيكتابأشهب

عنوحصكتافةذلدأصنافسمأنالفابناعدعنقىكتابلقطنيةوأماكأبزاضللتفاافيه
ولذلكبهالتأدمادفيهالمعهاادفبهاوانماعهابساظبزلانلفاسمافيافوليوجهواحدصنفأنهأشب
فاذحبوبثقذخبزاهذهانأشهبفولووجهواألرزنوالدالذوةمنماصختبزغالبابتقار
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أبوالوليدضىلقااقالوالذرةنكالدصحداواجأساتكونأنوجبابزصهناؤعبتتفار
هوهللقطانىامنأصولهمافىمالكؤهـلخعألفالقولينءلىانبنىأنعندكماحويعنهاللهرضى
فيهلتفاضلحداليجوزاواجنسسويفهاانلقاسمابناوفدقالنحتلفةأوأجناسحدواجنس
جأسلقطنيةخبزاانأشهبوقاللقانكاللبانراغالباوتقذسوالنقااخبزهابينوبينهفالفرق

لباغاتقذخبزاهذهأنإثمادافرقواواألرزلدخنوالذرهوالسلتوالشعيروااقمحشاظلفنحا
فكيفيهون4ؤبصجوزاقائلالخنرصنفانفاذاقلناؤهـعأخبزاالغابىفيالنقذوهذه

وقالهواحدمنأصلفيالخنرفيالدفيقفيهتماللالمراانابناألجهورمناذهبفيهثلاال

أنيهونمجببلعيرظاهراالطألقعلىعندىذاولمطبوخباالوزاحلايسةهـفيأصبخ
يعتبرأمعلهفكيفأصلىجأسعنغيرتهؤلىامحنعةاالنأصلهوندبنفسهويعتبربالوزنيهقاثلا

ليماطالختالفهـبالرطبلرطبابيعازلمااذولوصازهـأصلهبينوبينهلتفافلكبوزاوهو
أقولوجبالجفوففيأوالختألفهماإباالرطصالماالختألفيهـبالاقرولماحازاالدخا

مخرىتمرصاليستطاعالنهفعهالتساوىبوجوبقولنابالنبيذمتساوياءلىالنبيذبيحالسبوذ

وأماسشلةلمطبوخاباللجملمطبوخاللحموابالخلالخلفيهذانلولوجبواحدمنهما
صةعلىليلوالسيعتبرافيانهفولهفيسالةبنأبلعزيزخألفالعبداشبمغيرلفليسلطحنا

فاذافرحاظنراليغيرالجنسكفتوذلكصحزاءاالإقتفركثرهنفيهأليسلطحناانمانقوله
وايهانرذلكفيمالكعنيامتساوبالحنطةالدقهقببحابوزلفيضيرالجنسليسانهقلنا

عليحههاؤوالناقالمننهموايهينالرتوجيهقىابناأاخهلفاالباحةواالخرىلمنحاهماحداا
جمهماتساووعبهلذىيعتبرابالكيلفيهفاثلافوجببجنسليسلطحناانلمنعاوجهاالطألفي

يهماوتممعاحاليهماوبتسالعلماعدمجاختألفاختافا11ذاوأماقيقاأودقحاماومنكولصفةافي
بالشيرجمهوللمواتونبالىيتلىؤيههاذلثاليجوزأودفعقافانهحاومنكوكهمالصفةافي
لمكيلافيااةفيهكئرىاليراأنفوجبقاثلابهيعتبرمعنىلكعلاأناالباحةبةوارهوجو

لحالتمينهماالختالفانمالوايعينلىاانقالمنأصابناومنلىكبيركيالهـاباللصغيركاتراوفلتها
زيهاليجوبعفهمفقالاالباحةوجهفيبذلكنلفائلىاواختلفوجهعلىيمنحووجهيخحوزعلى

فىالبئإثلانلمكيلازنواعتباروجهوزكيالوزناواليجويجوذقالياومنهمءنزناوالمخسالو

عتبارالوزناوووأحمأعمللهوايراأنوجباثلاللىاوصملافاذاالبذلداليصحالكيل
باليشالمكيللهـ5كاغيرالىنتقلاارهفاذاتعذرمقداثلالعبجنسهالمقتاتلبيحالمبيعالمعنىإن

لمقاديراقىبهنلياالهايقعفيلثانىالبابا
أنلثانىواالشرعفىهقدارلهأنيمونأحدهمابينضرعلىفانهالمقاديرفيبهقاثلاأمامايقع

صلىلنبىاالنالحبوبفيلكيلفمقدارشعروعلهكانفاماهافرعامقداونلهيهرنال
لكيلانوةالىباعتبارنحكمهافيلحبوباوحماليتىزكاةفيذكراالوسقوسلمعلبهالله

اهذفأليجوزعليألذىافديةخراجاقىوئصرعلفطرازكاة13فيشرعكذلكيهاممثروعاف
لثمرعافىرمقدالهوأماماليسمسئلةيعدمإثللماالنلكيلبغيرابجنسهالحبوبمنثئ
لهيهونالأنلثافىواأوالورنلكيلامنمفدارمعتادلهأنيهونأحدهمابينفعرعلىفانه

مقدارهاليختلفأنأحدهمافمممينفيوينقسممارهعتاداهقدةاماماله51أحامقدارمن
فيصبالوزنلذىيعتبراالحمافئلفامامااليختلفباختالفهاعلفيخنىأنلثاوالبألداباختألف
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فكذلدبمفدارغيرهفيهلتساوىوزااليبمأيصاذاؤلطصعلىالوزنبزعبرتهبلدكذلداظ

باختألفوثقديرهحكمهفامامايختلفمسئلةلمفتاتةالحبوبابلدمنقىصكيلبامايعتبر

وبعفعهازنالولبألدفيهابعضاتعادالذىلعسلوايتوالىبئاوانولللبالدفأاتعاد

زعندمنووابلبيضصزنوالودربهيلومااليهةوحىلعاالضرباوأمامسئلةلكيلا

ختألهضهافبانأويثصربكايوكلبوزنأوليمماختافاذاوالكماقالباصلرايهاةيجرى
ماعوصحنطةمننءابغرمنصاعيؤخذأنبيدوالبأساحدبدبوااثنانمنهيؤخذأنبأسفأل
انحتلفينذمنإنالهنةكانفاذاسمسمنبصاءفيحنطةمنوصاعزبيبمقبصاعايئتمرمن

والهالكقالؤاليالجلاذلكفيدخلفاندبدابذلككثرحدأوأبوامنهشينبفألبأس
أنالبأسانهوذلكبيديداهـاكةبصبرالحنطهةبصبروالباسالحنطهةبصبرالحنطة5صمبرتحلي

أنفألبأسختألفهافبانواالدمعاماامنختلفاماوكللكماقالفاصحزاسقيبالحنطةاىيشتر
كاضمتراءحزافماذكشتراءامماوإبرؤيهفالخاالجلدخلهانبيدفايداجزاببعضبعضهيشترى

سواواكاشجىبالورقالحضطةىشنثمانلثوذلكمالوقالححزافاوالورقببالذذلكبعض

فتمينلمقاصدمنهوامنافعهتختلةامماانكافالوهذاشبهالبأسفافيداحاللجزاببالذ

حدمنبواثناناأحدهماق4يؤخذأنفألبأسكألفانلهسانبافهمايعبرعنهلذىاافهذفيهذلث

صافىاألجناسوكذلكاالخرمنأحدهابصاعمنبصاعايئهـالبأسوالغكالحنطةوذلثاالخر
المطعوممنالجنسبينالتفاضلزفيهوانءبربدأنهفألسحللاألدلكدخلفانوفولهالختافة

فىالقبضؤبلقالتذلكتحفيالعلةالنوالمتفاضلينييناوبينهمامتسلفالجوزاأل
ئوبابقفنرحنطةلرمنىشئراومنسمئلةةواوالمسانسعاهاهيوندلمطعومينا

لمالالكذفيممايراىواازاهناليهايردأنعليلثوباؤبضقبلأقالهفأتافهاثمالحنطةليهافع
لقراضافيذايجوزوهثلتبعدةاثهواايفعفصذمثلفيلغرضاإلنأجللىابكنطةحنطةنها

أجلالىمبدراقفنرحنطةمنهلوباعوكذلمكأوتقوىةلنههانتتيهحيثراغالذحمغابلغهوا
طعامذلثالنغبرنوعهمنلعهابردأنزوالمجوحازمثلهليهافردبعدهأواألجلفبلفأقالهكنه
لىأجلبطعام
نالقدرفاذامجهولةةلصبرايدانقديروذلكلحنطةاةرإصبلحنطه51صبرالتححلوقولهفصل

النهبالتفاضلكالعلمفيهوىبالتساالجهلالنضللتةاافيهكرمؤممالمبصحلغدرامجهولىلعوضانا
فيالجزافزفألصبهوباحعهايعلمأنلعقداةشرطومنفيهلقرئجامناليأوجهعليلبيععقدا

بدلوزيحلنيالفائمةلدناجماافيالذهببحالفلمبادلةافبطدتجمزعنكيلهفتىكثيرهواليسبره

وهوارزنغيرادفانبرعبرةالنوازنبنيئبدينارأودينارنافصينكاناذااينوالدينارالدينار

إالبهفبهاالمبادلةجوزفأللكيللهاغيرافألعبرةالحنطةوأماماوجهعلىليهاالرجوعلعددفصحا
كيللهؤدرفقلمكيلافيرجوومنلوزنافيهيصحالؤااليصحفانهقرى11هذعلىواليلزم
بينهماهؤالتفاضلأنذلكوجهوهديدااكسبصبرةالحنطةةبربموالبأممطوفولهفصل

بالتفافمللعلمالبيعكايمنعهاةاليمنعفيهماوىبالتساخرفالجهلاالسصمنحدمنههاواوليس
معجزافاببعضبعضهفألسبرزالتفاضهلفيهمماالسبوزالواحدالحنسبمترلةهذاوليس
بنةلمفالمتفصداهمافيهماوتبافيأمياألغراضإختيفتلماالجنسينالنلتفاضهلواوىلئساتجوفيا

اختلضواذامالكقال

ممايؤكلأويننليمما

اختألفهفبانثربيأو

منهيرخذأنبأسفأل
بيدوالبواحديداائنان

صاعبوخذأنبأس
منغربصاعبنمن

تمرمفوصاعحنطة

وصاعبابزمنبصاعين

منبصاعينحنطةمن

الصنفانكانفاذاصمن

فألبأعىذانحملفينمن

كثرأوأبواحدمنهباثنين

دخلفانبيديداذلكمن

صبيلفألاألجلدلك
ةبرموآلمخللكماقال
والالحنطةبصبرةالحنطة

بعمبرالحمطةبصبرةباس

الانهوذلكليدالزيدا

إلحنطةيسترىأنبأس
مالكقالجزافاهـبالغ

لطعامامنختلفاماوكل

فألاخنألتفباندمواال
هبعفيشترىأنباس

فانبيديداحزافاببعض

فيهخبرظاألجلدخله
جزاكاذلكاشنرامماوا

بالذهبذلكشنراءبعض

لكماقالفابررقلووا

لحنطةاىلنممنرنكالثوذ

واثرجزابالورق

حألكافهذفاشابالذهب

بهالباس
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ذلكفيلهالنىأعطكاكثرأكيلامنأخذماكيمونأنماغحدواهاوالفصدكلبينلكيلافي

كاناذاواأخذمامةلمنةىأعطمامنفعةافةوهونحاوأظهرمنهلفددهوأبينافيغيرالفبناغرض

منوذللفدرافيصاحبهبنحدمنهماتوافصدصممااظهرانهاكانبارواحدوتفاجنسمن

االخركثرمنأأحدهمااندبرحتىتبانالمقاماوثفاذاوالمبادلةلبيعاةختالتىالخاطرةباب
ونقصهلكيلابزيادةلخاطهـةواافررامعنىلعدمبينهماصازذلك

لىسجزافاباكشتراءالحنطةاانبكلعنىفاجزاأوالورقبالذهبكرائهاللثواغاذلكوقولهفصلإ

فكذلكفيهالخألفهذاكانبالذهبفاجزاشنراءالحنطةصائزكتافينسينةمنكان

المشترىعلىكمباءثاجزافا3كيلهاثموقدطعامصبرصبرةوءنمالكقالصماقسناعليه
وغرهههكيلىبكاصددهلباثعاعلىملطعالاذلكبردأنكرىلمثامبفاقأاليصاحذلكأنيلهاصبرومنمالكقال
ألمشترىؤانذلكلمشترىاجزافاولميعلمباءثموغيرهالطعاممنوعددهلباخيهلهامماعلمكللكوصعلموفدطعايمصبر
صبرةصبرمنقولهشذلكعنونالعلمأءلىفيلولمردةالبائععلييردذلكأنبأصانم3وإعهاجرافاثمكيلها
مثلالكيلعليأنتباعأحدهماضربايئعليتباعوغيرهالطعامن4أصبرةإاجزافافباطعامفانكياالأمئمترىاعلى
النه5صوازفيالخالفدنانيرفهذابعشرةدبأرافيهاخمثرةأنعلىبرةالصهذهبعتكيقولأنأحبفاناليمماعذلك

شمايتناوللمفالبيعأرادبنءصرةكثركلأدؤيهاوبمبدلنارفاناردبالمقدارصذامهااىاداء4ذلكبردأنالمشنرى
هـافاعلىيبععهاأنلىوالثابقدرذلكاليقلهنأرادبوجدفيهاتسعةونأرادباالعمثرةرةالباثععلىإلطعام

لمجماواندنانيرنالعمثرةأنكأذلكومدنانيرإسثرةرهالصهذهشعمكاقولهـأنوجلاةوغرهكيلهمهجما
صائفعندهالكوهذااعنهأوناعليهزيادبهتبزمايقدزعليبعيجميعهاولمفددناولخالبالباصماماعلمكلوكذلك
والمغابنةالخاطرةافصدالىاواليظهرفيههـرالةفيهويقلالحزرفيهيتافقصذاعيأنكذوجطوانطعاممنوعددهكيله

أوموزونكاطنطةيهيلصقىدببهوزالجزافأبوءكااقاةوقالجزافابيعهفجازشافاباعهثموغيره

بميلماليسوأما2حادهوالأعيانهدون4مبلفيالغرضكاوالبيضلجوزأومعدوكاللحبمبذلكالمشترىيعلمولم
النافياففيهفأليبوزوالحيابوالرقيقكاظيلأعيانهفيالغرضكاووالمعوقوالموزأنبانأالمئسترىفا
مسصلىنفسهفىوفجتهلعيوباقوسالمتهلهمححالمعرفةوابالنظرأنتفرالىمختاج2حادهردهالباغعلىذلكيرد
ووجهجزافابيعهالمقاديريجوؤالخهلفوالهطيخاألقىجانحبيبابنفقدقالذلدتاذااينالعلمأهليزلولم
وكبيرهمغيرهقلوختلفوأماحزرهيتأقولذلكضاصةالمبلغمنههـضالةيكونأنعندىذلكذلكعن

صافئفهـوجيعهيةؤبرزلجوااعالناانوأماذلثفيهاليجوزمأنطريقمعلىبلو
طونمهاوهوأنوؤدذكزداواحدأشروطثألثةالجزافلبيعفانؤلكبتاذافصل

والثالعمانمقدارهمرفةينفردأنأحدهماالمتبايعانوالثاقأنالملمالحزرفيهيتأقالمبيع
ذكرهتفدمؤقداألولالمثرطفأماالفقيقعلىومبلغههنجنىأهىصكيثالكئرةمنطون
حزرفأليتأقالذمةفيوتلناأوايتهؤرلمتتقدمىالذلغاثباوامائياميذكأنيهونويجب

االبالطرالىيمنالالحزرأدطظكووجهالعتبيةفيالقايممبنافولمنسحنونوفدفسر

نافعنفيوابوفدروىأشفبهشهادةاألءىمنحالولذلكفيهالجزافمايجوزفأليصاح
وأمامسئلةمملهسحنؤنوقالإالمذارعةالصفةاعلىفائبةالداراأنتباعاللجوزمالك

الجزافعنجمنهذلكعلمفانلققيقاعلىرهمقدااليعلمالحزافأنمعنىنالثلثاالمثرطا
االخردونبمعرنجتهأحدهمانفردافانالباخفيهعلمبتوايعرفأولأنيمبوصارمعياؤ
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بىألخألفامالكعنلقعنبى51رواالعقدالغررفأليجوزهذافقددخلذلكعليوعفدانبيع
أبىعناألعرجعنيادالأبىحرعنبنللهعبيداوىمارمانقولهعليوالدديللشافىواحنيفه
المعنىجهةودليلنامنالغرربيحوالحصأةببحوسلمءنعلعهاللهصلىاللهرسولىنقاليرةمر

وهولغرارةاهتلء4أبيعكلهلوقاليجزكافلمبعالهاالنفرادعليدكيلهةمايعمجزافاباعانه
قالانهمالكعنروىحبيبفيافانهذاعليلبيعانعقدافانذلكذاثبتافرعيعلمكيلها

ولهعابيعاانمفدارهولميببناالباقعلىعبداباعفإلقلقاسمابنافولاذعليواليلزمنحسخك
لهوليسبهبىويطااليهيرجيحمقدارلهذلكانلينههالفوفيواوتلتفاامنهلهإذاتبينالردبالعيب

والىضاومالزالجزافءلىفىالبيعووجهأخرانعليهالمبتاعويعولياليهعيرمسئلتناهقدارقى
عنلباعالميسئلاعلمبتابلعاهسهنلمفانهاالباقئلةمفيوليسكذلكمنهماءلمتمان3وبالخطو
آلبيترناءمافءلمنإ3واالباقأنواعجبعفيالزومفيذلكمثلولودئءمهءلىفدواباهتي
لبائعاعليالمبتاعبهيردجبفهوصاحبه3وابيعاذلكعلمفانفرعلبهعؤسادافىالجزاف

بذلثزابتالماانمانعةبأولوءلمأقفزهحوزهءهئرةفيالمشترىانذلكعلىوالدليلشاءان
بذلثردهءايهلهنفىلمشترامالميطلعءلمعهلنفصاعيبمنفقدءلمثبذلالباغلمفاذاتاء

قدالنهالىدبعهبلهفالبهونالبراءةيبيعهءلىأننزلةبكانذددمافياستوىءلممفاذاالعيب

المحةالبراءةءلىعبفيمماعولواعليهمقدارظاهرعوللهليسالنهعليهذلدواليكلينعلىفولا

بلفدارهوزفهاحموطذامسثلةلعيباعدمفيعألثماوىقدتساالنهعليهينلالهنتف
غيربهمعتىيعتبرلهلميهنذاالموزونافيوالوقنالمكيلفيلكيلعتباربمافيوأصلالذكط

اآلخرمعءلمأحدالمعبايعينفيأحدهماوجوزفعليفبيعجمهمايعتبرمعنيانكانلههافأماذلك
بادتكبزىفيفبيعتلعددوابالوزنتعتبرلثىاهملدرابيعكابهفسدوالثاليردئهلكذفانفيهرهابمفد
لكبرواخربالاوتالتئةديرهمقافانكانتلمعسدوداوأماهسئلةبأحدهمالوجهيناعليبه

ففدواالزجوتتفاوتكالقثاءوالبطيخمقادبرهمألنحتلفوأماوالموزونالمكيلحمورعهه
أحدزاذاعرفالموافياوقالجزافاعددهيعرفكنبيعهالمبسوطفيمالكعنوهببئاروي

عددهدونمبلغهفيالغرضانولىاالالروايةووجهجزافابيعهيكبؤلميرهأوصعددهماالمتبمايعين

أومعرفةلوانفرديمعرفةءددالفمحكامنهوالمقدارالمفعينفردبثعرفةفلمعددهعرفةانفؤبفاذا
المجوزكاأنفوجبالبيعفيلمبيعبهمايتقدربثعرفةانفرهذاالموازانبنافولووجهوزله

ويموناالرضفيةصبرالجزاففقديهونذلكإذائبتسمئلةالقمحكيلبمعرفةلوادفرد
الجزافحمئبوبئفيفالخألفاالوللقممماؤأماتمراالمملىالههلىءقحاوالبيثاناءمملىأكالعدل

فاذافلناذلكعلىمسائلابنافيأاختلفأكيألمجهوالبؤافافهليهونالثافالفهمموأماله
المبيعحزرأممناذاغراالمملىوالبيتفحاالمهلىهالعدلوزبيعؤالجزافبابمنانه

أعنبا5مملىسلةمنهبتاعووكذلمثجدرهوغلظوارتفاعهوعرضهلبتاطولبمعرفةوتفديره

أوهذنمرانبيتاهذايمألدلهأوفيهاللمححوالعدلالقمحمنالعدلهذاهملمنهبتاعاانوأمابنا
والجزافقغبرميفذافيالنلقولاهذاغيرجاؤعليذلكمجنبافاننسلأوطهذهبالقارورةا

مالصبرههذقدكيلرجلمناشترىفابنالقاسمبناوفدقالئياهييببأنيهون
للفماوفرقمثلهامنهأنيمئهترىوالعنبالتينسلةفيجوازهأبوذبدعنهوروىاليبوزطعام
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ئةمبولىااليةفالرواحلقماسالواليبهوزفيلتيناسالفىاسلمكايجوزقالبأنحهـلةااءدالبينو
الكيلبابمنأنهعلىمبأيةيهالثاذيةوالرواياصجزاالهلملكفاذالجزافبابهذامنأنعلى

فىلىالتحلفهاوالجمىزفيروفرؤلىنكيلافيلهليسالتهالعنبفيفلذلدمازالمجهرل

بحلباصةييغلغروالذىابابمنلمجهولالكيلامنالىءيرهعنهفالعدولمعروفاؤدرايللا
مجوزأنفألبرةانهقواناإماعليثندوأوذلكءلىلقمحااماوءمنادلالفيوفدجوزذلك

والخألفساتقدمالقاسمءلىفيالالقوالنوفيهالمجهولالكيلبابمنالنهالعدلهذامليبيعه

يلاعابغيرذلكمعلىملمناسكيلثبحهؤدركالهأوغيرهطعامابتاعامنأقسملفاابئابمذعلى
مسدالىالمنعهووجهللناسكيلالثبسوالعلفبنالتفيدهعفواغايجوقذلكاليجوزانه

الأميفسخفهلوصعفانفرحغيرمرئيةةكربأياعوالمعروفةلمقاديرااعنالغررللعدول
لأجزفسمهيدرؤلمالولاغيرمجذانبأشمؤهـلوجهسخةوقالءيرهفسخالأشهبقال
يتعذرانهالمعنىةوهنالغررببحعنوسلمعليهاللهصعلىكيهالفسخايجابووجهالصبرةذلك
لهئثوصمسئلةلميابافىالجزافذلكلأحلاهامررفنعاويهثرفيهالحزرفيه

ذااالنهبالكيلونالموزوالأوزنباالمكعلىبيعفاليجور5ربةبيعهجوؤفالمقدارمعروف
ذلكن5بماعدداالمكيلؤإماببعأولىلىكيلإفيرااليجوزفبانلمعروفاالكيللميجزبغيرا
أجازهاذابهالبأسوهببئاوقالاسماةابئاعنبوزيد51وروإمنهمالكايمفحفانبكالرط
انهمالكؤهـلووالكميلفيهنالحيرالذىابافيوزذلثياقاسمابناوقالميعهبدصبره
انهلقاسمابناماقالهووبالوزنالمكيللودبحكاحاليمهأنفوجببههفدربماالخبرالمبباعه
مميالأنبهونخرجءنلكيلافيهيتأتلملما

ذلكىكراكفاولمبعلمجزاالء4ثم5وخكيرماملطانوءددهيلهلباخ3اماعلمصوكذالثلفص

عهفبالبائعاعدده3فانلمكيلاحمذلكفىمهلمعدودحاأننليبالجزافففيهويريدممايب
واليفسدبذلكبهأوالرضاالردبهلبتاعالذىكالعيبذالثفانلذلكبعالهاشترىاواليعلمجزافا
بتياجمهافيفيقدملكيلبقدرائعااالعلمالمبتاعانماهومعرفةيفسدابعالذىانووصالبيع
مسئادتنافيمعاوموهذاالغررهذاعلي

بابوبلمدليساهنلمافيهعمهبهمانذلديربدععنيغونلعلماأهلفيلولموفولهفصل
قوسمنهبيعهلهمجوزكانوانمافاجزاممهيبيعهأنلهزلمابئبذلكقدعلمنهاولوأعلهلىالباغظياا

فيبيعهءلىلمعدودالعددفىوالموؤونافىوالوزنلمكيلافيلماكيلامنبكقدارهيعالهبعدأنغيره

كثرأذلكبعضكانذافيرايموالعظبقرصينالخبزفرصفيوالخيرمالكقالصذلك
انهكالمحالوهذاشيوزنلموانبهفألبأسلمألبمثلطونأنيقرىكاناذافامابعضرون

يلضاوأهامافيمعدوموىلتسااالدالجزافإصغيرعلىيموالعظاعددبقرصبنفرصفيالخبر
حدنههاوامافيصيقرىأنلمذهباهـمنلظااعليذلكووجهماتساوجمإتحرىاذحمافيفي

يوزنالموانقبذلثفألباسقالالنهلدقيقاونظبزدامخرىيقتضىللفظاظاهرهذاأناالالدفيقمن
فىغبناذارأىوالعقدعايهطاهقىأبينونلمرزاويهويوزنحأنفمايصملإستهانماوهذا
ماماؤيلعقداللساتحرىاهفيذلكأفعدبللدفيقامنلقرصيناهافيوزنحلميصقلدفاتحرى
لتوفيقاوباللهأصحعندىنلبلمنعافيبهذاوللةولوحمثااليصحدأنويميئمهقالدقيقمن
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بالفديدالطرىالحمابيعفيمالكفوففداختدفتحريابالعجينالدفيقوأمابيعهسئلة
وىلتسااعلىباآلخراحدهماليعفأمامنعوجهجكلمنهمغرىثماوالعلى51فجوذلمشوىوا

فيهمالتساوىاصةيمنعلكالخروؤافيت4فدعدبةالرطوهنأحدهمامافيالفالمجوزبالوزن
حقيفتهلىادبرصليموالاألغلبذلدفيفييتعذرلقرىافانرىسوأهابااتباكالرطب

وهومظبدز6بثدبدومدانمدزاليصاحهالثقالصلفرىابالتمرعلىرطبالحكب
نبروةمنأصوعبثألئةحشفوعاعامنصبهبيسعينصايباعمرالفمىلامنوصمفنالذىا

مماوابيعهلمبزذلكففعلاليصاحهـةعبممنوعأبثألنةمنكبيسصاعينانلصابقال
قالاللبنمعهأدخلحينصاحبهبدزعلىبدزلعأخذفضلبدهزحللبنانالاصاحبهل
ولوجعلمثألبمثلبالحنطةفباعهالدقيقأخاصألنهوذلكبهبأسالبثثلمثألبالحنطةلدؤيقوامالك
نمااالنهوصفناالإماحلذىامثلددذكانةلحنطبيثذفباعحنطةمنممفهودفيقمنلمدانصف

انالكااوهلىشاليماحفهذاالدقيقهعهاهلحينالجيدةحنطتهيأخذفضلدأنأر
فألسبهوزهـوهومنهابدنلهماوالنمقتاتحدمنهماواالنصإضللتةافيهصكومبدكاالجمنأواكا

بدوالىبدالىمناللبنمافيبدمعالىهدىتساوىاليعلمالنهومداينبددزبدبزمدىبيعلذلك
بدالزمدىفضلقدتبيندفكيفالعةةبابمنعالرفيهجرىؤجماوىبالتساوالجهلمعهالذى
اليجوزباالىفيهمايبهرىاخروهوأنوجهأيفعامنمجرمبدواكمنمه4بدومالىااألفيءنمافيعلى

بدخروممايقتاتلحيواناسسخرجماكلوهكذابدبالبناكبيعفاليجوزمنهفيهلذىابأصلهبيعه
لبيضوالبدخرمنهكامنهبدفأمامايفتاتوالىمابدخركالبنهنهيهونأوواالزطوالجبنهنلهكا

باالىؤيهاهـىجمالإنعةاواالربايهاةيجرىانهاحداهماالختصرايهمافىأشاراروايتانفغيه
واليدخريقتاتؤبايجرىالرانلنافاذاخرالمدالمقتاتبافيالرجريانعليهبنيتانوالروايتان

وأحمأءلمواللهإضلالثةصازفبهااليدخرالذىالمفتاتبافيالرذاقانااليجرىوالبيضاالىتعدى
أنمنفأليجوزلماذكزالهحشفوصاعمنكبيسعينبصاجموةمنأصوعوأماثألثةؤعل

منهاىفأعطلكبيسالفضلمنكإسنبصاءعوةأصوعخذثألثةياقصدأنخذللكبيماسالا
ولمتحتلفببعضهبعفبيمذااباالرفيهمايجرىانذالثوأصلبذلكلببحايزاحشفصاع
تافتافانختلفرخ3ضرغفيهليسالنه5غيردون9كيلافيةوااساافيهلمراافانصفاته

واحدوعلىسقلعوضيناحدمنوانصوبالزدىوالجيدلعجوةلضحاذبامرالتكاصفاته

فيقوزضبهونديئلعوصأحدابعضفيالغرضالنهأيضمالكيلبافيهةواإساافانحدةواصعفة

فسادفيهاعلةوذلكأجزائهاآلخرعلىلعوضاتفسيطاالختألفذلكىفيقتضلبعضبعفهفى
لتقسيطافيأجزاؤهلتساوتاآلخرلعوضاعليهفقسطتواحدةةصةعليجيعهكاناذافأها
هبعفأنيهونأحدهمابينضرعلىفانهالعوضعينأحدصفةتاختلةقانمسثلةعليه

المنفردمنأؤفلائهفىأعختألفاخدأنيهونوالئامنهأدونضهوبلمنفرانأفضل
اآلخرعلىلعوضينأحداتفسيطالنجوزاليانهبلمذهاعلىفألخألفاألولفامماهمنأوأدون

دالمئممهورمنلىالتالفبرباوأماسمئلةالبدلةيمنعوذلكأجزائهفيلتفاضلايقتضى
الشعيرمعالذىالمدلجونحنطةبمدىومدشعيرمدحنطةمثلوذلكاليجوزانههالثمذهب
أحدالموازانكونفياماقالهوجهالزذلكانالموازفياوقالالمدفيمنواحدمنصأدون
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حداباصبهونبالذهكالذهتيندلةلمباايهماةعخرتبهااللعوضاأجزاءمنأدونينلعوا
سيطالتةانالقاسمابنمماقالهووجهصائزفانهأوأجودالمنفردالذهبمنأدونالذهبينمن
قىصعيمنوذلكاالخروأبعاضينهـلهأحداأبعاضبينللتفاافىمايقهختالفاماعفع

حنطةبمدومددقيقةطمدحةبادلهفانمسئلةبالذهببالذآلمممثفارقوالبدل

بناعنهواهربغامالكبمذهورمنفالمششعيرومدنطةدميرومدشهنطةأومدقومددفه

لعوضايئأحدالنامعانكافامائلةسفدممالقوليناووإوازابئاوجوزهسملفاا
فلناازفاذاليبونهانعالهلمذهباعلىفألخالفحنطةبكلدىومدتمرمدحنطةمثلءذغيرن

1هانبهافرقزفالمواااقبقولفلناذاواماتفدمنوبينهفألخألفمملقاابئابفول

كالطعامبيعجاثم

أتاعجلاقفقاللمسيباسعيدبنألسهنهابمميبنأبللهعبدامحمدبنعنالثماقالص

طعامافقالفباكىفاعطدرهمفؤصبدينارت4تبتهابمارفربالجالصكموكامنلطعاميهونا
كوكالفىيهوبئطعاماابتاعافىفولهطعاماالشبقيتهذإورثأاعطنهيدالواحسه

منوجهودةالمحفلعطيةوالهبةاوجهعليالهلهـابألعطيةلتىتخرجالصكوكاقبريدهـبالجار

ونصفنارمنهابدالجلةبتاعابكاسفمهافراويضهذايبتاءنففيبيعهاجحتاجنمفنالمعاوضة

دوقعةالواماالندرهمونصفدينارلىالةافيلحسابافادىسرماعليشطاثالنهامادرهـم
دينارفاتفقاعليمودربدينارالمبتاعجهوالربدينارالبعالىعلباامببلملعددحينابهذا

أخذبهمدرعلى3خزمفقسضامننفحااذلدالوفتفيالدراهمنتومدرفون
ذلكعنفنهاملدراطعاهابنعفيدؤعأنيمميأبىبنللهعبداعدبندرافأافاالنصلعدمعرضا
تببلطعاماذلكهنليهايدفحأنأحدهماوجهايئعلىوذلدجمونعنهاللهرضىلمسيباسعيدبن

4فبفصقبلبهيقاضيهفاليخلىأنينهبهلطعاماذلكمن5أعطافان5يرتنكلليهايدؤعدأنلثاوا
ببضعنلحقاأبومحدعبدلشيخاففدحصئهفا5لهاةيليياهاأعطاهفانئهستيةابعداياهايعطيهأوله

لنصفبمقداراويتفاياللصرفايعرفاأناالستيفائهالؤلطعامابيعالنهزذلكاليجوينالفرو

فاليجوزلهمنهنهاوقالعليهلمبتاعايبوهبعدقبضهياهاأعطاهأبومحدوانقالاؤفذلكدرهم
الدىالتعديلهذامنفيحالمدونةولفظفسهغيروالكلنجؤسههءنغاهـوالمنطعامامنهانيعطيه

ديناراىيعطيدأنسسهلهكرهغاواالمسيبفيابافىفولالمدؤلةفيممالكاقالالنبومحد51وار

مالكقالأوطعامادطعاماديناهـىيعطأنلهكرهؤمماهوطعامادرهمفاةاالندرهمؤمف
لقفاضل41ومنماككرههفانكالباسبذللثكانفحالطعامأوغيراورقامدرلنصفطاولوكان

هالكعنسملقاابناوىوقدرفائهلافبإللطعاماببحيذكرحدولمواجنسمننلطعااند
يضعفأرادأنصاجداالدينارانالمالبيحبدينارفحافاالوءبىقىاشىلرفيأصبخسماعقى

فلمبدينارلحابتإعافجنحبيببناوقالمالكذلكناقصافكرديناراويأخذمنهلنقصانبقدرا
أوجةبعةأرافسادامنلقبضاقبليدخلهلديئارابنصفللحمامنخذلهفقالفصاناراالديمايجدا
الورقفيللتفاضتوالطعامافىلفافلضوامامطمنفماءطعاموافه41ستيفاابلةلطعامابهع
النهكرههغاانهقبناوفيكتابستيفائهاقبللطعامااالبيعطهذلكلقبضابعضيدخلو
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صءيرثلددءمطةلهستيهطعاليعقمللحعطةتلىم
شىللطعافرلقايحمحدضصةحطةحرلحعطة

عطالعصةمىصةلطعا4لددىءلةح

ءسعلةلقليعرمهيقيلهىلطعاصصضلم

رويحعدسعحفدلقدمنهعايهستو

لهدلهمسدةلطعاريهصحيحولد

هدمعوطهررصدحقلثصهممهيقيلهيحور

قدقاعيرحدهـيددصليعهدلدمصهلصهساف

ممألمعفدبديرلهحهللءىدضمدث
قمصيلهءممامسعلةتصهوهـقوحيى

سهعيرسعهءطعاههيعطيهيحولهسهطاميهطعا

لدعصدحهعصهللهليدصىصىقريللعصغيرحمسهم

رءعطامسملةلدءيردهماهكللطعالطعالدليع
دعطالفطمتسمهكاكرعيرملىسلتلسعيرسحهمطههدأليصقى
لدمحمطةيحرسعبرلقمصلحسهكاسعبرسلترك

حمطةعهلمحلحمطةليليمهصليحوليماعطاتمررضيرصا

فعدقحصهلتعوقلفلفمصهديحدلتماحرليلد

يحوعليهليماعطاغرسلتايحولدسعيريهيعي

محدىللعهلدصعقللهلطعاطعامملىمىيقتهصامىله
تدهعو4دللهوءىشيدعصحتىسدلىلحتمععويقوكاسير

يهلفديسىلهصلمهلطرسضمللحليعىميليصحتىسدله

لإلقىهليلعديصسارطهولميعمقتلحصس
صالحهاممروسعصالحها

لدعلىلىح

سبردمحدللعه

يقويعولحص

لجيصحتىسلملى

طعاششلدملى

حلسعومعاو

حلالالحلسمى

لطعاءلميه

عصدىليسلصاحمه

لطعاععىطعا

صللد

لطعاليقوصعا

ىهديصافد

عليهبتهصلىلتهسو

لطعالبعسلم
يستوليفوحني

لطعالعرعليه

حتىحلطعاعىل

بعلحقصيدلهد

طعايعطيه



يمهلغرالطعامعايهالذىفقالإلطعامذلكلمةطعاملرعلىولغريمهنهابتاءطعاملرصعلىلهرجلفيمالكقال
لمحاهوطعاماهاماطاتالذىانكانمالكقاللدعلىالذىبطعامكلكءلىالذىمامالطمثلعايهلىغربمعليأجلد

فيهـإتأليلفياملطابحالثوإحإالذألثان41ابتاعهبطعامغربمهمجملفارادأنبتاعها
ءسلةاالطعامفانكان

صجوزأتوفيدفىيندخؤلىاالنديوللئىبمهـندولذيهايةماطعانه5يبتاعمجزالمؤهـخملههلأنإلألسحاال
لهلرقىماالثقالحمىنرصاوذلكئهئااسلفيهـكاتاطعامبععلىايولنهبنقدال4مفياءهـ

يمههـاالطعامالذىءليلةإةالطعاحمذاللسطعامرجلعلىولغريمهمنهارتاعهطمامرجليعءلىردلدليسالنعريمه
نانمالقالثهلكءلىالذىك4لبطعالكءلىالذىالطعاممثللىءلميهيمأحعالءلىءهـلفيالطعامبععحلوال
وذلكذلداليصاحفانبتاعهابطعاميمهضزحيلرادأنفابتاعهاطعاموممافىاالطعامعليهالذىرسولىانميمهوفيأن
يسذلكالنيمهبهءهـمجيلأنفألبأسصاالساةااطعامافانكانإستوفيأنفبلببءالطعاملمسعايهاللهصلىالله
لطأيرانتذلكصلمءنوعه4ليتاللهلىصىاللهولهرىانأنإستوفىبلالطعامحواليصلءللابعلمأهلشكيرأنذلكعن

لأانوذلكمالكقالكلثروتالطعامفىواالقالةوليةتوامركبالمفألمالنهالىداجعواببإتعلميمالباسانهفداجتمعواعلى
صلنهاالدراهمإمسافالرحللوذالثءثالبخوجهشلوهءلىبولملصروف41وأقىلوهءلىالعلماقالةوالوالتوليةثركبال
0015قالوغرهالطعامفي

ذلكصحللمصابوازنةنةمدرامنهكأىواوزويسوذلد3لمحملىضليهاوازلهدراهمو
ذلدانوكايشبهاكماقالذلكالصسأماىنأخصامماوازنآلوا4هاةأحينهعارطايعمىثالعلمأهلأنوذلكمالث
طواالشثامنهـصهـايابشالربحفىصوأرةالمزاتخقءنخلموسعلعهاللهصلىاللهولرلالمعروفوجهعلىأزر
الصروثوجههـاياعلىلابحوأركارةواسةالموجهلىتبيعةالمزابفببصانذلكبايئفىقالببعجهعلىينرلوهولم

ثلاخرلىصولرجلتاعادثطعاملرعلىلهورنكانانكافالوهذالقفيهيسةالميسلفالىجلمثلذللث
تواثإءثةاواحددونطعامفيايتانواتيعتينالبالنبهمجعلهبجزأنلمببحمنطعامهكافيقضالنقصالدواهم
فئغيروذلكالطعامنكلواحدةعينفى7ءاهـوضستؤكدمعناهماولالبيعينبينبفاصعلالحوالةفضلؤيهاازنةدراهم
لكمنؤهـضءلىمنطعامكفبلهورقمخيلوزأنزذلكبإؤهـضقمامايئأحدالطولوكانزولوصجووذلكلهفمل

ينوزالحدءذوالصسؤهـضمنطعاملميهتلهنببعءلىورنطعاملهنيلؤبعمنطعامعايهنقصامدراممهاشترى
أوالمحالالمحالمناالوليكلبالبليضبحالباذالد04يستوأنلقبىبهأحيلمااياليعأاليئالمولوذلثيحللمبوازنة
اعادتهممايغنىءنللنخرااالىذالثشرحصتدمدواءألكرتوذلكمامالطوفيإةأشلعايهأسافهحينعليهاشترط ء4نقصاأعطاهواغاوازنة

خذاردهاطلطلميأجلنثمااصمطعاطعابهنمنرحدئدرلمطىإلبتاالىألمالدوالالأليمماطعالقالبذلكلهمجللم
ثذامقعةدرهمهوأخذببقيةةؤحهضلبالىكمدمرالذىضلىأالناساحانشامةدرههمقلهإبئعأنذلكجهمماثمالك

كايعطأندرمحمءلىنبهسرطعامارىإثوزالحدأنالجمانهكاقالذاوثشالبأءصابهعلعهاللهصلىاللهرسول
ذالمثواليعهخفىيرصاانهخاوؤدقدلأالىاللطعامماماطايدخلهالنهلأالىطهامالذلكبنةالمزاعنتبعكأىوسلم ءلعرايااببعوأرخص

كامادرهمالاءاالبمدانقضتايهاأويدشحاابدنةمامطاايهيدفعأماممدوحةصبمواغافرقسالنحرعهامن
ألوالكادراليهحمايدوطعامامنهبهممرالدرءمىوءويا

نجمحدوالاليوجىسرالدر3انعاكاكانفانذلكعلىيعقدااالخهماوسلفبيعذلكيدخلالمزابنةبيعأنذنكبين
لحاباءقداواشاءأويرشاركهمفيهئماثهاءذرهميةةمفمضلقبأنيتؤحالباخضاأاالتسإلالمكايسةوعلىببح هلعراياابيعوأنةلماروا

بذلكطىبأنهمءلىراورأكسرأوثلثطعامابربعلرىيشترأنثكأمالدوالقالؤيهمكايسةالالمعروفوجهعلى
منسامةدرهمهمنلهبكاةقىذويأكاثريعطىثمأجللىاهمدرابهممرءنماماطلالربملبتاعأنوالبأسالىأجلطعاها
بهالبأعرفهذاسلعةوهمهدوأخذببفعةفضةعايهلكسرالذىاهـأعطالنهالسلح



أوبهسربنلثأو51بربعيأخذمنهكاثمدرعندالرجلالىجلأنيضعواليأسمالكقال

فالوسدفاممنوعاصبيعاذلكمالكانأجللى81نساالدرهمبقيةالمبتاعاليهونانهعلى
معلومةسامةطسرمعلومبثاثأووبعأبرهممياخذرهماثمدلىجلعندالرجلايضعأنوالباسللثما
ةهييقلالنهءهـدذاالبحلويومبسعركلألخذمنكالروقالسعرمعلومذلكفىنيريمفاذا

عندالرجلحأنيبهوزلهلالرانكافالوهذاشطمبععيفترقاعلىولمةويهثرهي
يفعهأنأحدهاأوجهثألئةعلىبمونوذلالباقىعندهويتركماشاءببعضهدرهماؤيأخذمنه

اآلهـأومنوكذامنككذامخذبهلهيفولأنلثاقواذكرهوقدتقدمصائزوذلكمالممعنده
منييأخذهصاالذلديتركوماويقدزممفاؤدرافاسلعةفيهيقدرمعهأوغيرذلكبناامناوكذكذا

برأوءهينةملعةفيعندهيتركاثأنوالئاذكرهدمدتفصاؤفئاذ7وقعاماؤلهيوقتشاءأو
عايهماضفداألنجمرجمانرتلكذفانيبيعهاالثذلىضقداتسعرهلبومصفياكليأخذأنعليينةمه
طعاماجزافاولمداغومنمالكقالصلحيعاةصيمنعالذىالغروذلكولمجالهـ حارالال

أنؤلهمجوكاناالماسيأمنهىإشنرأنلهاليصاعانهاشههنهىإشترأنلهابدثمشيأمنهينإسه
لهفألينبنىبهرهماىوابنةالمزالىاصارذلكالعاثزادءلىفاندونهطةالثكوذلكمنهستثنعهر

ونهدلثكااالمنهيستثنىأنزلهويوالمنهإستثنىاتأصجوزلهكانالمااأئفمنهىشترآن
طعاماجزافاثمباعمنانكاقالاوءتشدناعتفيهاختالفالاالمرالذىاذوماالثقال
فييستثنىأنزلهيجوكانرمابكقدااال4قآلإممصأقزلهسبهواللمحانهماعيلةمنهىكريمثهدأنأرا

عنبعدولمبعافرراادكأللثاثاكثرمنأمنهثنىاساألنهلفأةلثاثقدارابوذالثخابب01
ورلةالىاباضافتهسيرفافللعاثمقداراستثنىوااببتنهسدايىاالجهالةقهفتلاتحرىواشرا

الىبهلثأليتوصلالمجرىادءذلعةبعدااالبياعوأجريناجوزالهلكاومخريألفاذحزرماؤفيتأق
وؤدتفدملمثجراؤسرفيالمبيعةاكأهـةاالمكيلىتناستثناهارونذوشؤزاستثناؤههاالاءثتاس

دتهعااعنبمايغنىنهبعاولكذكرذ

اللصاشواالحكرة

منفضولايديرالملدرسوقنااليفىالحكرةقالالخطاببنعرأن4أنربلهمالك

عودجلبءلىجمالبأيماولكنليناتونهكرتناؤصاؤلاللهرزقمنرزقالىأذماب

ششاءاللمهكعفكودلله51شاعرفلهععكيفضيففذلكاعميفالشتاءوافىكبده
لأففكنهاساعلىلمدينةاسوقفيراالحتقلمغايريدسؤنافيالحكرة4عفاللهىرةقوأ4
وذلكبهاالمتقوتينعلىوضيتهاوقلىاالقواتسعاراالحوالهاخألاغابىألنسألمالدوااله

ستىبيانأحدأبواببعةأراذوفيأقواتألمفياناساعلىقلتفميهامنضارلمافالد1في
لثلماالبابواضاراالدفيهبمنعالذىالوؤتمتىبيانفيلئافاابواليمهوحراآلحت
راالحتمنبمنعمنبيانفيبعلراالبابوارولحتامنإخافىبهمايتعلقبيانفى

وحاكمهراالحممعتىبعافيالولالبابا

بابمنفليسضارللفوتاالدمافافيسوااالبتقابالرجوطلببهعضارلىالدهـااالكأكاران
بىاوىوبدمنوعومحكيرطاليسراالقواتاحهفانذلكاذاثبتمسعلةراالحت

بهأعلموالبنهى4فبماعالتقالرحاءالغالءوعبرهبالطعامالنربصعنسئلأنههالكالموازءن

ؤادلومةسلتمعلىم
سعرمعلىملثؤفييهنلم

منك2خذالىجلوقال

المجلهذابومبسعركل

ويهثرةهييقلغررالنه

بيععلىيفنرقاولمةهي
ومنمالكقالمعلىم

يستثنولمفاطعامافياباع

أنبدالهثمشيأمنه
فانهمصيامنهيسترى

منهيشنرىأنلهاليصاح
يجوذلهكاناالماأث

وذلكبنهنيهيسدةأن
زادفاندونهألالثلث

الىصارزلكالعلثعلى

ماجمرروالىالمزابنة

نهيشزيأنلهفألينجنى
يجورلهماكاناالشيأ

واليجوزمنهيستثنىأن

لتكااالمنهيستثنىأنله

الذىاالهيذاوفادونه

عنديافيهختألفاال

والتربصالحكره

هالكعنصكيىحدئنى

لخطابابنممرأنباتنهأ
سوفنافيالحكرهقال

بابدبهمرصالمداليه
الىأذهابمنفضول
نزلاللهرزقمنرنق

يحنكرونهبساحهنا

صالبابمانولعلينا

همودكبمدهعلىجل

فذلكلصيفبوا5الشتالى
ممرفايبعكيفضيف
كيفسلوللله51ءشا
لله51شا
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غالءهمبالطعاهتجاعفنلمالكفيلض3بالالىاذاشاءويخرجهاذاشاءويبيعهسكبسبأسا
وقتفييسترىبمنلمنعايتعلقوسمئلةغالءهيحباالو5أوغبرماطعاأحديبتاعهامنقال

أواالبتياععهوأهليمنأنيهونأحدهمابينضروذلدأيضاعلىمقدادقؤلهكثرمنالغألءأ
بالفسطاطيشنرىأنفالسخاو5غيرمنهاذكرناوانكانعكمهلموضمعامنأهلفانكاننرهص

لريفبالفسطاطشئرىافانلغيرهالريفوضعءقأوإشترىللفسطاطبالرفأوللريف
أوعندفانكانكثيرالهأعلىأوقليأليضيقأعللهعلييقإففالكثيرابالفسطاطونيفأليخاوأن

االسالمعدةلفسطاطاأنوجهـوذلكيمنعونمالكزءنلمواابناكتابفئيهممايةالرفأهل
االرياففسدتفسدذاانهالهنهاالنيقالهنعاالطرافالوالهفاذاتساوتاسالةمحوفي

لكثرةوايفبالرالحاجةوانكانتمسئلةبهمهاؤياألنصالحهخوالمسدالجهاتوالجهات
مماااضارهدواحىلىالىاالطعامجابالنإيهمامهءباالخراجاالريافأهلبالممرصازاقتهات

عنهخراجهوالهاالريافشراءأهلقهسقلياليحافاعباوانكانوءياتهوأرياؤالصرهوعدة
زوالصكألنهمنهيكلنعوالمسبالمهطواوأبتاعوهافانينداطإوىممهلةجهاخرامنموامتمضرة

نبدهقبملمذااألنهشه4لطعاماباخراجلمصر1مافامنممايمنعونوالهاعةواالضرمسألما
ولىسالمهبقاءااعاةميزتنكاالجهتياتألف

ضاراالدفيهعالذىلوؤتامعنىإيانفيلىلثاالبابا
والخالفراالحتمنؤيهاححالاذؤقوفضرورةالاهماانصالذللان
افمالكالقاسحمءقبئاواهرفالذىابناأاختلفنافموسعةكثرةصالوالئانيةذلدفينعله

ذاراامفلىاونألظيرومضىمنايعيبهوعمالكقالءاالشهمناتكارشئهنؤيهاحال
رحتاأنمالكعنلماجشمونابنواطرفعنحبيبفياوروىفهسمواوالألبالناسمضرالمبهن

لسعةاوقثدونةرواكأساؤتفىالىكارهافأليمنعلطعامؤأماغيراوقتكلفييمنعلطعاما
فىغيرهمعليالمضرةمةةرمتاالحتلأمنعاسعهاتوةفييكلنعأنسملقاافي51واماروجه

عفالدلجةنالثصربوايمنأنوزحائزكااليسغيرلكمنعهاوفيالممةةوالمتباحغا
والعلىؤةالقوتماىالتئوالحبوبلمالقطالجيعفانالماجشونوابنهطرفبروايةفاذاقلنا
لةنزهذلدوشههافانوالتينسبواكنولوارمهسلوالهتاكوكذلكاكعذابهاهـيتعاق

حبيببنواشونلماابنوامطوفواهرحلقىا

هاحتكارننحهـماوالثالثالباب

وجيحوالقطنالكاننكلرهوخالطعامانمالكسمءنالةإبئواالموازافي5روافالذى
كاتدعواذانذلك4ووبمبالناسلكأضرفيمارهاحتنؤجمنعهـايهذلكقىليهامابكهاج
لطعامرهباحتلمعايملمضرةاضالداننحأنؤوجبلناسلمصا14ليهاالحاجة

رحتالامنمايمنعبيانفيلىابحالبابا

ؤكذاأوجألبهعتسهرافيليهإراضربينءسبعليذلكفيالناسحتكارفاناالمنعمايأما
زلمواابناوىرأوغيررةضروذلكنمماشاءكهمسااهةاستدانوالمرهاحتنخال
منالثافوالضربمسثلةوشكليروالشاءبالمدينةاذاشاءويهـسكى4اذإيعقالانههالكءن

وفدرةضرووقتفىيبتاعهأنأحدهمايئوقفيبهيتعاقالمنحبالبلدفانبابتياعلطعامااراليه
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وضرورةشدةلتاسائمتلحقثرالوجوازايميعةوؤتفييبتاعهأنلتاقواذلكبيانقدمنا

نحزونطعاموعندالناسلشدبدالغألهاكانفاذالمالكؤيللمواؤابنابففىكتاللطعاماالى

فألالغلوهليهواصجنحزونلبلدطعامافيكانفاذاموفعآخرفيوقالهتهماءولقالعايهمايباع
عدةليكرنشراؤهالمأخانثاانهذلكوجهوفيباعالسوقىالىجهباخوايأمراالمامأنبأس
ؤفيكتابرهحتالهاليبوزذلدمنمنحتكرشيأاوانمسئلةرةلضروعنداللناس

بمثلليهاجةلحاالأشيبيعهولسوفيالىاصخرجهويتوبقالنهاردينابنمىعيعنيئهيبنا

فاذاالحاجةوأهلالناسلحقبمثراثهفدئعلقلمنعاانذلكوجهوشياالفيدادفيهبه5شئرااها
مسثلىمنهلممنوعافعلهعنفقدرجحياهاعهبتيااأوالحينيأخذونهكانوامابثثليهملاصرفه
لميعلمفانبالىفيهيشنركوناسوقالىأهلايدهمنجحشحبيببئافقدقالذلكمنأبفان
وعرفأجبرعليههلهبةفلمعليهالواجبهذاكانلمانهذلكوجهورهاحتيومفإسعرهغنه
مسقفهلىاالحق

دينارفيعيممىفاللصيفواالشتاهفيكبدهعوعلىجلبالبنأيماولوقولهؤمل

لبردلحرواامنسفرهفيلنصبافيلتىهوشداصيفاوفلببروشدة5لئممتااقلبفيجابمعناه

كانانويربدبذلككبدهن4هايعتمدعليهعلىمعناهاناللهءخهلوليدرضىأبواضىالقاقال

بهصهااواختعلهاملكهبكقليهافأضافكبدهابتهاردظأوعلىمرهظعلىسجلب
بريدأنشاءاللهكيفسكولشاءاللهعرفلعبثيفيففلكفذعنهاللهرضىوفولهفعل

اللهاألنيئمماشاؤنومائعالىاقولهاللهالىالمعثبئةوأفافعاباضلىارهادأراممنيمنعهعر
عنيوسفبئبونسعنمالكصئعالىيشاءاللهأناالواالمساكابحاالجالب5فاليشا
عرلهفقالبالسوفيبالهيزيبيعوءهـبلتعةفيأبىبكاطبميلماباظبئعرأنلمسيبادبنسب

كانعفانفيعمانأنبلغهانهمالثسؤخامنأدزفعواماعرااقىشيدأنمااالخطاببنا
شقىفعواماأنالسعرتريدفياماأنعنهاللهوضىالخطابفيعرأهـلشكلالحكرةعنىينم

سعردونببعنبلتعةأبىفيحاطبأنذلكهعتىدينارأنفيمىعيعيئهبناوىوقنار
عنهللهاأبوالوليدرضىضىلفااقاللسوقامنيقومأولعاسبسعرايلعرأنهفأضلناسا
قيلأنأميسعرالناسمنحطمنانمندرناهذالذىحدهماهذاآبينضرلتسمعبرعليوا

حطمنيؤصالسعرالذىأحدهافيثبيينأبرابءثألثةذلكوفياسوقامنيقومأومبسعر
يينفيتبلثلتاالبابوابائعينامنذلكبهصختصمنعينثفىلثانىادبابوابهقيلأنعنه

المبيعاتهنذكبهمايكمص

بهيلحقأنعنهحطمنيوهيلذىلسعرااتبيبنفيولألالبابا
دحدأواالواانفردعنهمفاذاالناسجهووعليههوالذىااسعرمنذلكفىبهيحختصوالذى

السمعرزادفيفانمسئلةالببعكأؤبسعرالناسبالمحاقحطهمناسعرأمياجمحطسير11

يادالىمنبهباعمنالنلبيحامنأواالمنناعبسعرهفيالحابارلجهوالميؤهيعدديسبرحدأووا

وفيلناساومعظمالجهورمالذلدفيغايراواالمبيعاتبهوالبماتقامعليهاسعرالمتفقباليس
جمانهأبوالوليدوعندىضىلفااقاللخسةلناساهالداليقامعنسملقاابنايةوارمنامئبيةا

وأءأعلمللهواقدراألسواقلىاذلكينظرفيأن

لمسمنتو13

عنماكعنوحدننى

بوسشاكاىبونس

همرلمسيبأنافيسعبد

بكاطمبمراظطابابئ

ويبيعوبلتعةأبىابن
لهففالبالسوقلهزبيبا

أناماالخطاببنهر
أنواماالسعرتريدفي

سوقناممفترفع
عنمالكأنهوحدثقء

عفانفيعمانأنبلفه

الحكرةعنينهىكان
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فيلبائهامنلثذبهيكنتصمنتبيينفيلثاقالبابا

الجابىأنالفيمحدفىكتابلبلجااوأهافيهلباءةواوقأمهاأهلحمذلكانفيالخألف
سعروالشعيراالبمثلالقمحماعدااليبيعونحبيمابابنوقالالناسببعدونالهمموقفيبببع
ليكثرهأميويستدامحيساالجابىمحدانمافيكتابوجهاالسواقىكأهلواالرفعواالناس

لقجيرابكاأدىفرايجابهعايهملرفقايدخلوهولبلداأفواتمنليسمامجلبهانمعماببلبه
األغلبفىمبهاءنلعدولاواليقدرعلىبهملختصةامأؤواغايبيحبالبلدالبابعواةلمبرفطعالىعايه

نفلميماسوفيافىبائعهذاانحبيببئاهاقالهوجهوالضرورهوفتالحكرةبإنهمافيولهذافرفنا
والشعيرفقالالةءحفاماحابىقالالبادللسعرالناسكامفسدذلكالنسعرهعنجكطأنله

منفلانمقىكوابعضأرخصوانلسوقاأهلحممأنضفيلهمانال51شافيعكهثبحببنا
ذلكذائبتاعلىآصقىفعانماوايغكبيعهمأنماافيبئفيللمرخصونثراوان3السعرحط

حبيببناوقاللسوقبسسعوارادفيبيعهمنيمنعلهـقلسهاأهلمنللطعاملبائعافانكاق
بوسهلدوراءشازلهافيبيعهذلدانوجهوالحديث4اكالسوقالىايخرجأنالطعامفيويخبى

لسوقافيذلكلهاذالمبعرفالسوفيسعرأهلشاءبدونالبائعكيفليليعهوتطرقغأللالى
يدهعلى5شاارانلداأوفيلسوقافيفايبعهلباصافانكان

المبيعاتمنذلكبهفمايخعصالثالثلبابا

كانالهألموزونوالمكيلافيذلكانحميببئاففاللمبيعاتاتذلكبهأمامايختص
ونزوابوالمكيلانذلثوجهووالنوزنلالتلتىالمبيعاتامنغيرهدونكولأوغيرمأ

اليربملموزونوالمكيلحدوغبراواسعرعلىفيهلناسايكملأنوجبفلذالثلمثلالىاعمماير
أنممائاللميصحلميهنفلمانهأعيافيالغراضاويهثراختألفلقجةالىافيهغايرجعوالمثلاالىفيه

اختلفاذاالجودةمتساويافيونوالموزالمكميلكاناذاواحدوهذاسعرعلىفيهالناسيكعل

رالمفدنلغمنمصةلهالجودةاالنونوأدسعرمابثتليبيعهالجيدانباعمنلميرهيصنفه
وؤونهفأليقاعايهسعرليبيعونلسوقايححدالهللتسعيرفهوأنامنلتافىالضرباوأماةهسيل

لمسيبابئسعيدفيهوأرخصمحمدبنمملقاواللهعبدابنلموسامربئاقالبهمالدومنهمخفهذ
صماحبفيالعتبيةفيمالكعنأشهـبوىروسعيداالنصارىبنكيىوعبدالرحنفيبيعةور

قاللسوقاهنواالخرجوارطلنصفاالبلولحمرطلكلثأنلفالحميئالجزاريسعرعلىلسوقا
لقولاوجهلسوقامنيقومواأنأحافولكنبهفألباسشراثممندرهايرىةمسعرعايمإذا

بلهايارسولفقالوسلمعليهللهاصلىللهاسوللىارجلصاهقالأنهيرةهرأبعنوىماراالول
واقويخفضيرفعاللهبلسعرلنافقالاللهيارسولففالرجلصاءهثماللهادعوابلنافقالسعرل

لمبيحأمواعليلناسجبارااانلمعنىاجهةومنمظالةالحدعندىوليسثللهاألوجرأقألز
مةلعا41النظرفيامنبماأشهبلوجهولهملماعهامنافلهمظلمأنفسهمبهبغيرماتطيب

ابعمننكايمنعونوااجمبعاعلىصببرالناسوليسواالفسادعايهملسعرعلعهمااغالءمنوالمنع
والبحارحلبااواليمنعلمبئاعوا2البافيهلمصلحةامنمايرىحسبعلىاالماميكددىلذلسعرابغيرا

ةصةأحدهافيأبوابذلكثألثةفنىأشهبولبقلناافاذفرعبالناسمايضرهنهلهيسوغ
لمبيعاتالئسعيرمنابهلهفيهايتعلقالثالبابوايسعرعايهكرمنذفيلتانىالبابواالتسعير
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التسعيرفةفياالولالماب

ستظهاراعلىاممجضرغيروثئالذلكسوقأهلوجرهصحأنهامالئنىثبيببئافال
قالبهيرفرادحتىسدامةوالمااالممافيهلىازلهمفيناإهعونثكيفونريثمهفيماسثلهمكيفممدق
الىبهذايتوصلانذلكوجهوازهأمنأمازهاذرضاوءلىولىءنءنالتسعيرعلىبرونواليس

اجحاففيهيهونوالبهممايقومالرجمنذلكفيالباعةلويجدنائممتروالباءةاصالح4معرفة

خفاءاالفواتوااالسعارؤسادلىاذلكأدى4فالمبكاالرجرضاغيرنسعرعابهمواذااناسبا
لناساهـال4أواتالف

يسعرعابهمذكرمنفيلىلثاالبابا

مايجلبهأناالئفأليسعرعايهبىاابوأمااألسواقمأهلفيلقولااذعلىميسعرعاينأما
وليبعكيفرضاهوالبغيربرفاهسعرعليهاالذاشعيرفيأوامحاهـاووتاةاأصلبينفرءلى

ألصوابالمرفقمذاواللهقبلبيانهمدماختلفوافقدفانبيببئاقالهاتففوااذاممنهشاءوأ

أهلكايشزيهذلكأشبهوماكهلفواواقللواالحموانوللمثواثالىابصاوأماسئلة
ستفرأمياذااولكنهصدبالئسعبرةوالبىالجاإسعرعلىإضاالأفهذامأيدجمحءلىالبهاسوقا

واالفاخرجءتبهقتلأنماالهسعرؤيلعلىالسوقلأول

المبيعاتلتسعيرءنابهؤبايتعاقلثاكلبابا

واماءيرهوناوزوابالمكميلالتسعيريختصأنبويبموالبزنالقطماءدااؤوءذحبيماببناقال

ذاقبلنمعناهوفدثقدمفيهثلالادمله5تسعيرنيمفال

فيهوالسافببعضهبعفالحيوابيعمايجوزمن

باعطابىأبفيعلىانلبطابىأبنعليبنمحدبئحسمنعنبنكيسانصالحعنمالكص
بعبراءصيفيرابعثرينبدجأللهباعقولهشىأجلالىبعيراعصيفيرابعدثرفييدجالله

فيهراضألضاينتااتهذاأجللىاضألامتةببعضبعفمهلجنسابيحمن5مناممافدعلىأجللىا
اطلعلىابالفوةمشهولجلاهذاكانافاطلاعلىلفوةابلاالمنلغرضاانفبلنوفدئنا

النهاالحدبعثريئوايبالحصكلىأنوالااالجلةمنبعمثرفيأجللىابيعهحازبهبافىهاينافياية
االبلشىآلحوابنغاهىوامةدمتةا4لمفعودافرضاقىستليفيلعههراوانبهبافيكاية
بأربعةراحلةعراشئرىبنانءجمداللهناؤحمالدءنصفيهوالتشاركلكبذالتومفالى
مفعونةأبعرةبعةراحلتأرشترىافولهشبذةلوفيهاصاحهابالرحونةءإيهمضأبعرة

حلةوالراطلافىأخذنكايةلتىاحلةالىاالنلألىافيهاضللتفازاجواأنيهونسحتملالحديث
بوفيهوأمافولهالحجفيكتابذللثوقدتقدمالبدنةوكذلكاالبلمننثىلذكرواالاعلىفعواسما

بناسألأنهمالكصمافدمناهعلىولىنمحازذلثلسلمافضاموضعذاعبنافانهبذةاياهابالر
الحيوانبيعفينولهالشلكبذالبأسففالالىأجلبواحدائنينالحيوانبيععنشهاب
جوازفيالخألفوهذاممواالالخلفةفينحتفينجنسينيريدبهتمألنصمبهحدالباسبوااثنين
منالمقصودةلمنفعةافيصنتلفانولكفمايةلتممائواالخلفةواحدفيجنسمنبدبهيىأنيكتهلو

مالكقالصهذقبلبيانهوقدتفدمبهممايختلفلعغرانكانواأوبالكبرالجنسذلك

بيعمنكبوزما
ببعضبععهالحيوان

كلفيبماوالسلف

مالكيكيىءنحدثتى

عنانبنكإصا4عن
بنعلىبئمحدبنسن

أبفيعلىأنطالباب
بدخجأللهباعطالب

بعيرابعمثرينيراءةع

غنوحدنتىجلالىا

فدهعهداأنفعناعنمالك
راحلةىاششعرافي

مفمونةأبعرةبعةبا

بذماحهابالريوفبهاعليه
ةألكماعنوحدننى

بيععنشماببناسال
الىلواحدائنينالحيوان

بذلكالبأسففالأجل
قاليمالد



عايهالمجنهعالهي
بأسالانهعثدنا

يادةزوئلىبالجللبا

والبأسبيديدادداهم
وزيادةشلىلباصلباصلى

بيدبدابالجلصبرلادراهم

قالأجلالىهموالدرا
لباصالجلفيوالخير

دراهموزيادهمثله
الىلواصنقداالدراهم

الجلرتأوانلأ

ذلكالخيروالدداهم
والبأسماللثقالأيضا

لصهباالعيرايبتاعأن
منباالبعرةأوينبالبعبر

االبليةحاشصمنولةا

واحدةلمقمننتوانبم
مفاضترىانبأسظ

اذاأجلاحأبراحدااثنان

هااصنألففباناختافت

بععمابعفهاأشبهوان

أولمأجناسهاواخلفت
مفافأليؤخذئكتلف

أجلالىبواحداثمان

كرهوتفسيرمامالكقالول

يوكأذأتذلدمن

بينهمالبهىالبعيران

والرحلنجابةفيتفاضل

ماوصةعلىاهذكاناةاذ

انهانمنهفأليشمنرىلك

والبأسأجلإلىبواحد

ا4اشنريتماتبيحأن
غبرمنأنتسشوفيهفبل

اذامنهإشتريتهالذى
انتفدتثن

02

لجلنئلهبابالجلبيدوالبأسيداهمدرايادةزومئلهبالجلباتجلبأسنهألاعندفاغليهمعاتضاألمي
مدداوزيادةمئلىبرلباالجلوالخيرفيقالأجلالىميدوالددايدابلباالجلمدراوزيادة
قالكاذاولقالضاأثذلثفيالخيرموالدرالاأخرتوانأجلالىمداوالجلمالددا
باعمنفانفعهاضلةاالضفيهمجرموةلففوابوالذغبرالمقتاتنقدامنلتفاضلاماصبهوزفيهان

بعدأنأجللىأوانقداغبرذلدالجنسمنيادةمنمعهكانمابيدفأليفسدذليداببعضبعفمه

انهذلكووجهلباباذاذاءقدوثبوجهيجزذلثلممالهسيمنئئلفانتأالمفانسمانيتعجل
هجلممادسجىمنئشذاتأجلوايادةباكفالبأسلسلفامنمافقدساالشهنىيتاجلذالما

اصيبلبعيرااإتاعأنبأسوالمالكقالصلسافأؤسداصاأحدهمافيهادزدواصارسلفافقد
اىيشترأنبأسفالحدةوانممنوانكانتالبلاشيةامنطولةامنباألبعرةأوقنبعيرثبا

أولمسهاخاأتختافوابعفمابعفهاأشبهوانختالفهاافبانختلفتااذالألىحداىااثنان
لبعيريؤخذاأنذلكمنمسيرماكرهومالكقالأنيلىواحداثنانفأليؤخذمفاغنتاف

اثنانمنهىفأليشترلكفتماوعليهذافانكانوالرحلةبةنجافيضلهاتغابينمليسلبعبرنبا

ذااهفشتريتهالذىغيراستستوفيهأنئلياشتريتامالهيعبأناوالبأسأجلالىبواحد
ولة4اشباألبعرةأوبالبعيرقالبعيرالميبيهاعأنوالبأساللهرحمهفولهشكلنهانتقدت

مثىابالبالسروجيركباكئروأاالسمبهذاخهصاالبلنسامنيربدبالنجيبأنملمحةو
بختاويقاللهجنالغيرطاكايقالتلبضالهايقالاالبلمنفهونوعمللىوليستالتصربح
نجعبوفرسنجيبرجلكايقالفيهـاعلىلقوىانفارهايريدبالنجيبأنملمجوبوالعر

بلالامنهـلةفاطوالجأسهنوعهوصفندلجلافالذلكهذاوفيكوننسهمنقدمافيكانذاا

نهبأمنهالمتقدمابوصعفوايستونهاأدشيهاوحواضاصةننسللدروادمايراونمنهادعليههوهامجمل
فيهىالمتناطلاعلىالفوىالميبلتعيرالفاوهااللهرحمهمالكقولفيأظهروهذاالحواشمن

قالواحدنوعمنوالموجلالمعجلوانكاناالبلدونمنماأاالمالنيالذيئفيبالبعر
فيليممنذلكالنلنوعامنلنجيبايدبهيرأناليجوزعندىعنهاللهأبوالوبيدرضىفىلفاا

كانفااالبلوأماحبيببنوالموااممدبنوفيكتابولةبأنهفيوصفعليهكايغلباألغلب
ووضمابالمبذكراألنواععنوعدلوالىءألالمابةبايئمعفيصنفوالىحلالمابةفيه

مخملعلولهاففملبةنجالهاففمللىممنوانفىالحولةحبيببناقالنالواوالعرابوالمت
بةلنجاالهاتاللمتكنوانلحلاعلىفوة41قماكونن3يريداالبلشىحوافييسلممللمحاوالفبابا

فيجتمتلوالكنهصررتهفيالخيلعتاسهنيكنلموانبريهفيالجوادكالفرعخلقهافى

كانتدةااهعجتمعاذانعبداافيحةلفهأبينكانللجلاعلىلقوةواالخلفةنلبعيرحا
طوآلوابةلماافكذلكلهاحمثبضلقارةاتاتفالهوانلهاحمطنلىلفصاحةاانفردتفانأبين

لحلنسلومنواحدفطيعمنيريدبهأنسشلحلىوازمننتللهكااروفولهصل
فبانلحلاعليلفوةامندزالهبماذخئلفتاداواحدافانوعهاوانكانيدبهيرأنتملمجوواحد

لمقصودءالمنفعةافيختالفهعاامنكرناهلمافلألىامفاواحدباشينيباعازأنخثألفهاا
سلجةامن

اننانشهافاليؤخذأولمغثهلفسهاهابعفاواختلفتاجناأشببهعفواناللهوحمهوقولهفضل



92

نبمفسول4اعلىالقوةؤيهاوءىبتوتفارلمقصودةاالمنفعةفيبهتاثاذاابواحديريدأ
هابعفنفسهاأجناختافتأواطهاصختاأوممهاباأوعرااعجنابانغوناحدواجنسها

أجللىحدبائنينواؤثاالمجوفانهصمالجناان4غيرذلكأوعلىباعرافمهابهوهجضا

حلىوالبةنبافيماتفاضلبليسفيبالبعيرلبعيريؤخذاأنذلكمنكرهوتفسيرهاقولهؤمل

والفوةالسبرطولوالصبرعلىاونوءاالخلقةاسفييينووهوانيهؤقامتسالتساوىاايةيريد

مالهكلاللهوذكررذاللثدأبلغلتغهـاضلامنععلةيببنغاأرادأنواالرحلةوءىهـلةاطعلى
لعبدافيكالفصاحةطلاعلىمؤكدالقوةوتماحماآلالخاةجنسأنوقدتقدمذلكنالمنعفيتأثبر

فأليشترىالمذكورفيلمعنييناجمهمافيتساومنيريدتةماوعليكانءذافاذاقاللقارةاخ
الىحدالبععنذلكيخرجفيهمااالغراضماقواماويمئسايريدانأجلالىباننيندمنهوا
لتفاضلافييناالذىلغرضاحد

نتقدنااذامنهشنريتهاغيرالذىمنستيفائهافبلمنهيتشترامابأنتببعوالبأسوؤهـلهفصل
فبلبيعهمنالمةحفيالمطعوماتحمحكمهليسفانهةمطعومابعدارنوإننهيريدانه

مىالذمةفيوهانبتونلموزوالمكيلافيلفريماوعلىالجزاففيعيةلكرااعلىستيفائها

لمعنىمنهتحقيقاشتريتهغبرالذىمنوقولهاستيفائهقبلبيعهجوزفانهوضوالعرالحيوان

فيهملتهمعامنالغاباكانبمارواالقالةوجهعلىنهصبائعهمنقديهونألنهلبيعا
اليخلىأنيهوننهاوذلكبدفياليليعهأنأعلمللهيدوايرنتفدتثمنهاذااللهارحهوفولهفصل

غبرهوالمنهوعليهممنوجلببيعهجزلممؤجألنفانلمؤجألأوغيرمؤلعرضوالحيوانإ

3كارهمالكالىبالكالىغبرامنبيعهفييدخلهوفيدفيديئفسخوعليهممنبيعهفييدخلهنهال

غبرذلثوالمجوزعلىفيهلمسلمافىويسلملسلمامالرأكفيهدسلممجوزأنوهلدةلهاةخ
مسهأجلإلىالحيوانمنثمئفيسافومنمالكصتعالىشاءاللهانذكرهوسيأق
علمنلكذفيلولموحلياماوصفاعلىلمبهاعوائعالباوهوالزمحازفذللثقدثكضؤوحالهؤهـصفه

فيالسلفاناللهركاقالوهذاشببلدناالعلمأهلعليهيزللموالذىبينهمالجافئلناسا
قبفمهاالمسلمويلزمعندانففماءاالجلالصفةلمهتاكالمسلماويلزمفىالزمجالصفةوابالحاهةالحيوان
أهلاهذوعلىمالثقالعادتهاعنبكايغنىلكذصةعلىستداللالففدتقدمستغالهاواثافانكر

فيلعرااأهلذلكفىلفنماسخاببادناوالعلما

كلالحيوانبيعهاالصبهوزمن

لحبلةحبلإيحعنوسلمعلعهللهاصلياللهرسولعرأنبئللهعبداعنفعناهالكءنص
سبطنهافيالتىفةثمتنتيلناائننيأقلىراوالجزيبتاعرجلاكانهليةالجاعهأهللجتابيعانو

حملينفضىأتلىاباعهفكمأنهلجنيناوالحبلةلحلوالحبلىآلحبلاحبلبيععنثنقوله
أنأحدهمابينضرعلىوذلكفاءحلبانةالبيعلؤملمخثميأغالناقةنبطفىالذىانالجن

االجلفألمجوزألناالولفأمالثاقاوالجنينلمبيعايهونأنلناقوابهيتقداالجليهون
والثاقبهالجهالةأحدهمانأهيالفسادفيهيدخلوالذىمعلوماأنيهونبؤهقصودبالعقد

يخأولناقةاأنتثغلىالبيعامنكرناهماذفعلىالولطافأمالغررلبعدهايدخلهبعيداأنيهون

ثئفيسلفولك

أجلالىلحيرانص

وخألهفوصفهىممه

وهوصائزفذلكلقدثمنه

عليوالمبتاعللباخ

يزلولموحملياصفا
ثزالجالناساعلمنلل

أهلعليهفيللذىواليهم
ببلدنا

ليخمناليجوزما
ألالحيوان

مالكعنببمحدننى

بئاللهعبدعننافععن
علىاللهرسولعرأن

عننهىوسلمعلبهلله

نوالحبلحبلعل
الجاهليةأهلليعايتبايعه

ورالجزيبتاعالرجلن

صثمالنافةصأنالى
بطنهافيا



عنلكماعنوحدتئ

سعيدبنعنشهابفيا

الرباقالانهالمسيب

منىفوانماالحيوانفي

عنثألثةعنالحيوان

وحبلوالمألفجالمعمامين
بيعوالمضامبنالحبل
االبلاناثبطونمافي

دظهومافيبيعلمالقجوا
الينبنىلكماللاط

منشيأأحدأنيشميرى
كاناذابعينهإلحيران

فدرآهوانكانعنهنطلبا

ينقدغنهأنعلىووضيه

قال5يباوالبعبداالفر
ذلككرواغامالى

باليلتفعالبالءالن
فيزجدهلىواليدهـ

المبناعر7هاطعلىالسلعة
ذلدوالكرهللذلىأم

مفمؤالكابااذابهبأس
وظمو
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االغراضتختافدنااصتألفامتبايختلفكاوغيرذلكلمطراولأؤؤفالنقدوملىأوثابطمافي
يبهوزالمدؤلةفياثمااقاسمءنافياىوفقدردايدبلأالىوانكانمسثلةباختألفه

الىكرينسهـسىءثاوزذلكانهالموازيةفىاقاسمابناوقالنةسعمثرينالىشراءسلعة
بنسععدعنثابيثبناعنمالكصشةيئهسهأوسنةنسلىاأفممضوالقالسنهعمثرقي

الحبلىوحبلوالمالؤجالمفعامينإلنةءقالحيوانءنمنىوانماخمواناببافيالرقالأنهالممصيب
الحيوانبافىالرقولهشلجالوداظهافيببحلمألؤيموال4االناثابطونمافيبحمينوالمفما
زفيمجونهوالمقتالصضحرالمدافيتمايذعليبيديدافهلفالهاتحريمحكمفيهتاليذأعلمواللهمعناه
ضارواالدراالؤءياتاباعندنافيلراعلةيقالولذلثذلكقىمااليجوزضللتامنلطالحيوا

الحمهذاعلىرةهقصوباالرآللفظفصاوتلىكيلواالوزنفةحنوعندأبىالطعملشافىوعندا
لفتهاءاستعمالابعرف

وقأللحبألاوحبللمألؤجواينإضاالمألثةيوانءناطنكأىمماواعنهاللهىرةوفولهؤصل
مالكغيروقالحولاورظمافيحلمألتبوااالدلاناثونبطهافىاضامايئاللهارحمهممالك

بينوالخالفكثروأأظهرواألولاالناثونبطمافيوالمألفيحلفحولوراظمافيالمفمامين
انهعنىبلالفاظهرهـوالمافينجتقاناؤةانبطمافييباعالمجوؤأنانهالحمالفقهاءفي

لحلىءلىمليأن4ثمناءلىيأنذلدأيضاقوشترىكانأنقتهفاذانافتهعلىالبائعملهيس
عليهاللهصسلىلنبىاوىءقمارمالكيقأولالغرروءلمههمنوزلمافيهالصسفااذفهـالمشترىنافة

عددهاكوامامعدودةأناقتهعلىيهينزأنعلىاستأبرهذااوأمالفخلاعسيبعنىعانهوسلم

كرامواألمعايئمعاومافحلاالنبذلثدأكفالبةمتفارأوأوقاتوؤتفيمفهيعأذأنيسيريمن
يأمنثجلالرىشإمفأناليبنىهالكحمطالجهالةالغردوالمنفهاءئفايسةمعلى

قالاوالبعيدالقريباينقدثكلنهأنعليبورفهقدر3هطوانعنهغائباكاناذابعينهلحيوانا

الأهلمبتاعاهارمهاإمةءلىاممهاكتوجدتلهـواليدرىقباليدعلبالماالنذلكجمرهوانمامالك
الغائبلحيواناىإمئمتروالفولةسوفاحونامومهمضكاناذابهوالبأسذلككرهلفاذ

والذىضاصةالحيوانفيعبدالحمبناعنهوروىلمرطأاروايةهذهـإههدايباوالبالنقدفرالمعين
فييتانوادالهذبعدفعلىماونديماقربلنفدهـذايسنهاوغيرهالمدونةالموطآفيغبرافيعنهوىر

فأليكجوزمجرلوينقلغانبميمانههووءاكطأيةوارىواليجوزذلكانهاحداهماالقرب
لغررلفربافيهيقليمافربأناوووزينهاتتلثاايةوالروالغيبةبعيداكالبمثرطالنفدفيه

لبععاةشرطمنسلضرالنهكالحالكؤفكان4نةوؤقهعرففقصدخلهموانتجصإ
فاذافرعونحزنهلباخدارافىلمبهعكائبواوزذلكقدبللبيعصاضعراالممهعأنبهون
البريدعليكانؤجمايجوزالنقدمالكعنالموازبناففمدروىوالبعدالقرببينفلنابالفرق

بئواأشهبقالبهوليومينواليوماةسميرويجوزعلىونحوهاليومعلىفقالديبمعثمقيلىوالبر
عنهوهبابنوىورالبريدوالبريدبئضاصةالحيوانفيممالكعنالقاسمابئوىوالقاسم

علىالمتقدمةيةبالرؤلبيعوامسئلةجدايقربحتىيومنصضعلىامايهونلفدالي
عايهانلتىالصفةاعلىخلمباانصابااترطيشأنفىوالبااالطألقأنيقعلىهماإحدىوجهين
بناهذافوليتمغيرفيهاغالباكادالمببعالةاالفإليجوزذلكنهفأهالالولىاعلمهـب31هحين
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قالهالذكطوهذامتقدمةبةبرؤيجوزالببحكالقالوافولهفييفرقفلملله41وأمامالالرالقاسم
اذكانفاذالمبتاعاعايهعرفهعالمدةاطولفيفديتغيرالمبيعالنبهأنيعتبراليجبافاسمابنا
ووجهآلفاسدةةافاتقادمايتغيرفيهدمتفاانالمدونةفيسملقااادنقالعليهلصالهن4لبلغاا

انلمدونةاففىالرؤيةبومعلههكانتماعلىاأالبائعشرطوانسمئلىمافددناهذلك
فيلهطعلىوذلدؤبمايبقىعايهكانتماعلياااالبمثرطفالتباعاساعااكاتتغيرؤبهأعواملعشرةا

الحولىوليسمنرق4وقالفيرتسنهالنالحيوانهذافييمنوالكالثيابالمدةهذهمثل

الحولىفارقبذلكوبرؤيهاتةالأنيئدة4فييجوزانهنؤيكالقارحوالجذعباكالر
زعنالموادناوقدروىمنهلةاسخاأسرعالنهلفارحاذعابوفارقىلةسقااأسرالنهباالر

وبعوصائزوالينقدلكذفةغيرتراهءلىاثثمسنةمنذعشرنعبدارأىنؤولالفاسمونا
هذهالنلمددفغيرظاهررامان4نةسلعشردناأنبهدأراكاناناذ7ؤرأىكانلتىالمفةاعلي

انهشطنلةبمترأنهلعفدمحولءلىاألقاطأنأرادكانغالباوانناناألستتغيرؤيهاتهايعلممدة
أعواهاععثرةفيلفولهلمدونةاظاهرخألففذلكهـظاهرقولهوعايها5راكانالتىلصفةاعلى

لمبعابيعصةوفيمسئلةوأحمأءلمللهواعليهزتكامماهاعلىأنيسنرطأناالاليجوزذلك
ديناردقروىءيمىأجألفلقبمرباليضأنأحدهماثصرطانكزالهماذعلىلغيبةالبعيدا

أجلانذلكووجهوالبعيداالموازقريهن4يجززادءداللمألذلكضربإنالقاسمابنعن
الذىاالجللىوالثاوإدالمبيعوبلدالببعمابايئأحدهمامسافةونهتفدرتقديفسدالنهفبفمه

مدةفيذلكيقطعأنعلىإهااكالىمصرنكلدابةترىلواعلعفايماةفيعوذلكضربانه
إهيدبلدالىالمبيمحملالبائععلىالمبتاعإشترطالأنلىالعاوالشرطسمئلىءحياها
وهذاعلىالعتبيةفيسملقااادنقالهشيلمذلكشرطلعفدفاناموضعوانكانمنهفيهيستوفيه
فيفبضهيشنرطوالئاقأنلىهـابايخاشرطحيثالمببعالمبتاعأنيستوفيأحدهماوجهين

شلميزواغالمرامحددنوقالاليجوزانهفلنافهرالذىولاالفأماحملهلباحاعلىموضعهثميهون
لسفراسافيمعالمبتاعبغرضيختصلذىاحملهفيالبائعلهئفمههأنهذلكومعتىلضماناأصلمن
فهـوصازلثاق41لوصاوأماسعلةلبانكاالغررؤيهالتىاةليسيرالمسافةاانتكونالغرراامن
هفمونالطعامانوذلككنصهلمعنىممايفمنهواالمبتاعبغرضلماسختصخالمالباعهنإفال

فبلالمبيعفمانحمالفمانهذاوحمصاحبهدونملهديهـوانهعليهعكاباذالكرىاعلى
فأللغيبةالبعيدافأماسثلةوأحمأعلمللهوالطعامامنبنوعذايختصلكبذاالستيفاءو

رضالأومماالينفللمنقولةالسروضواواألطععةلثيابمجولكاونقلكاأنجمونيخلى
يئرطوانالموازؤادمحدبنلنقدفيهاوزفألماينقلواألشجارفأمابتةلتااواألصولوالدوو

دأنوالبائعهعنزالمنذصالهاليهلماماليدرىالنهلغررامنذلكلمافيلمبتاعاعلىالفمان
ازلسالمةلنفدغيراعلىكانفانيادةوالىلنفصامنومالطرأعليهضياعهوفتفيعتبرخبرهثيأت

وهوالمشهورلنقداعلىسمالفافيافيهاذلثفجوزبتةلثاااألصولوأمامسئلىلغررامنذك
والعروفالحيوانذلدفيمالككالمنعاأنهاألوللقولاوجهأشمهبمنهومنعمالثبمنمن

لجوازأنلهانهئفةعلىيقبضهفلمنالهلباعانقصهافاذاقبضنمأنفسهاوااثافيسقاالسرعة
ذلثكانذاسلفاوانردالعليهحبلمستفبلاقىيدخلهأونفصأودخلهكؤلملمبيعايهون



الحبماللحيواناعب
مالكعنيكيىحدننى

سعيدعنأسلمبنيدزعن
للهارسولأنببلممافيا

عنكأىوسلمعليهنلهاصلي

بالمحمالحيوانبع
ماكعنعنوحدثى

سحأنهالحصينداودبن
يفولالمسبببنسعيد

الجاهليةميسرأدلمن

ةلنهماباباللجملحيواناببح
عنوحدئىلشاتينوا

عنالىنادأبعنماللث
نانهالمسيبسعيدبن

حاعرربيح3يقول
أبوقالبالمحمالحيوان
لسعيدبنفقلتاكناد

رجالأرأيتالمسيب
اشئرى
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مجزؤلميرده4ساصحندهكانيفبضهلموانفهؤممنهلمبيعالمبتاعاقبضاننهاعلىممايفكررفقدفبضه
والتنيريادةوالزنفصاألغلباليدخاثافيمونةماافالثابتةاولاألوأهاالنقدكراطاثفيه
صازوانضرالحااألغابكالمبيعفيلهانهعلىنالغقبضغاافالبايغاعالمبةامنضمانولذلك
لقولاوجهونعقداصةفييندرلميؤثرويفلكاناقلاشدعليهبوجببعهبهإفىجلأن

لحيوانالنفايمبمثرطبيعهيجؤفلملغيبةبعهدامعينهذاانالثانى
لنقدوانابشرطبيعهاليجوزيبةلةهيدالهاالمبتاعانيريدورضيهفإلر3هوانكانوفولهفصل
دممالكعةفأليجوزلغاذبةااألعيانبمعفيتأثيرايةللرؤبريدأنلهىلمشترابةؤرتفدمثكانت
والدلهللنظرخيارابتاعوالانرذلدانهئىلهفينيفةلمألفاالبأوصفةمهقدمةيةؤاالبىبيعها
يدىماقىبعتكلهقالاذاأصلهئعيجزلعقدفلماصالابتاععندااصفةاولمجهذاانهـلهمانةعلى

رمةلموالمعروفاوجهعلىكانذااؤاممادسةوالممعلباوجهعليكانذااوهذافرع
رخ3هلفيقولرخيصةسامةبتعتاللقولأنمثلوذلكلمرلىاونلمولىايدزموصافئذلكفان

عليلعقدهبنىااتالنبهذابتعتهاآوثوبيةصارأوبةداىلهيقولثمفدفعلتولنبهافيقول
اببحاكمهالذىلباثعوالببعالمزمهالفتهصىجهلالذىلمبتاعاالنلغراعنفقدعرارمةلما

ذتكافاناؤفانه5أوغيرلباعادصفةيبةلايدلبابلغااببفأمامسئلةلهومكارمبهعالم
انبعدهذانذكرهولىيرمالمببعاشافىاوثعالخيالهنواالالمبتاعلزمماوءفتعلىفةال
افبلاضفيمالكهـلةفقداختافلغائبهااألعيانببعوازتذاهافرعلله51شا

رجعثموهببنواسطرفيقالبهولباخاعلىثذلأنيشترطااللمبتاعانىأوألففاللقبضا

القولوجهالماجشونبنوالقاسمابناقالبهوابتاعاعلىذلكأنيشترطاالالباغمنىفقال
النقدهنممنوعانهنىالثاالقولوجهولحاضرالمبتاعمننفتوفيةحقفيهقيهلمانهاألول

لنقدمناهايجوزؤيهوأمماسعلةضعةبالموالمبيعةابةرلجالباغان4نفتغيرهفةظفيه
المبتاعآخرانهاهنفولولهقالالبائعانهامنمالكعنالموازبئاوىفقدراوغبرباعالى

أوغيرهاأرضفيأوذرعزنوأوأكيلبعددتوفيةنفيهايسماؤكاهذاعأبإبناأوعليه
اتفلناذاوافرعكاطاضربوفهسهحتىصابااضمانفهومنذلكمنتوفيةقفيهكانوها

فأماغيرالباحروضفؤيمابيعتفانمايجوزذلكبوصعفبيعتذاالغائبةاباعالرالنفدفييجوز
الىبالثنلينتفعةالصةفىيدفدفيانهوجههواليجوزذللثلعتبيةافنىالباخبوصفاذابيعت

النقدبمثرطالبيعهنالغررههحوكثرفيهمعتاداثراالهذاكانولمااالاشترىارؤيةوفت
فيالبعوهوأنيهوبئلسلمايدفىيرمفعوناموصوفانذاابذلكوالبأسوفولهفصل

أوغيرهكاننالنقدحيواافيهيجوزلذىالغائباذكفانمعلىمأجللىامعلىمةبعفةلبالمامةذ

الجمباالحيوانبيح

عنىخوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنالمسيبسعيدبنعنأسلمزيدبنمالدءنص
ميسرأهلمنيفوللمسيمابابنعيدسهمعأنهالحصينبنودادعنمالكباللجملحيواناببع

نأنهلمسيبافيسعيدعنالىنادأبىعنلكمالشاتينوااشاةبااللحمالحيوانخبهالجاهلية
ىشترارجألأرأيتالمسيببنلسعيدأبوالىنادفقلتقالبإالجمالحهوانبيععنىخيفول
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منوكلأبوالىنادقالدلكألخيرفي1فلهشتراهاانسعيدانفقالشياههثربشارفا

فيمماللهفىءثودايمتبذلكوكانأبوالىنادقالباللجمالحيوانبععنثونثاناسنأدركت
عبعنوسلمعليهاللهصلىحهيهشذلدعنكوناسماعيلبناموهتمبنءثمانأبانزمان

قاللىولفقهاءجمهوراواشافىوامالكقالبهومفهاوخوابطالتحريمهيقمضىالجمباالحيوان

علىوالدليلالحمباالحيوانيعزأبوحفوأطذلكعقىنثأدكتكانمنصانأبوالزناد
اذوالللحمالحيوانبيعنألىءنوسلمعليهاللمهصلىاللهرسولانلىابئاحديثولهمانةصة

اانءذياسالةجهةمنودليلمابالمرسللقولاعلىأبوحنيمفةفقناسألفقدوامركانوانلحديثا

لشبرجوايتونبالىيتيجؤذككالىؤلممتفيهلذىالهبائلمفابابععلرباوالرافيهصجرىش
المطبوخوأماالنىءللحماففئفاماذلكبالحيوانالحبمابيعاليجوزانهذالمحاخااةلةسمبالم
ذلدتاذاءخلةمالعناهـأحب5والفاسمابنزهوأطبركرأتانالموازافيوىهـ

جأسوالطيرممهشاجىءاالصمباىالتىاالربعذواتناصأصئألثةعلىفاءيوان

الإشيااسسععععدأ3أبوالفاذلدالشيخروىرابعأسانهامالكعنفروىبرادابوأمالسهاوالحيتان
لحمحفأليجوزجنسهمنبالحيوانالجم41بيييمفمماومبلإلمستقالأنهونةلمدافىعنهوروى

لاكخيروكليفرلواحىبعاألرذواتلحمبيعيهاويجرزوايهاوحثبعاألرواتذالحعوانرونئبثمزوالضأن
الناسأدكتءعايهاللهملىالنبىثفسيرحدأرءضدمالكوامالقاسمابنقاليتاناطمالفيرباىوصالطير
تلحماليجوزبيعانهالىالشافىبودالمزابنةعواحدلموصنفاالمنبالحيوانالحمفيوسم

الحيوانبيععننهونثانمارقولةععلىوالديلاألربعالطيروذواتمنبرجنسهشوالمننسهنالحيوان
نوأبوالىنادقالباللحمكلأاصاوأماماحرمكلأكانزاؤوووفرعواألئماروبكاطالجنسبايعتبرفيهالىفيههـىماصس
عهودانعمالفييهمبذلكهمابرتادسوهوأمابماهذاجنسمنفيهانفيقالكاأكايحلليماساللهذلكمنخحفال

نظبنأبانزمانفياالربعذواتفهذااليجوزبيعهابلحمافبمواالروالثعلبجأسهكاباحمبيعهمنمنعطهالعادهتأ
هـننثعماعيلافيوهشاممالكلواطيرففدةوالبغاللافيوأماالحمفيهاءبراالهنفعةانهحطهباالعربالعادةحوتكاالنه
بربكليراالهنهاثودةالمقصمنافعهاوالنطهبأتجرالعادةلمذلكالنأجللىأوانقداالحمبىبهاباالبا

الذى5طيرالمامثلبالحيوانبيعهفيالحماحممهلحكااليقتتىالحيوانكانذاوامسثلة
وجهأشمهبازذلكوأالقاسمفيابمذهذاأوزوالصاجبد4ببالمجوزاليدخرواليحذفانه

الذىبالحيوانكالكسبربيعهمجزداجنافلمواشخاذهفتناوهااليصاححيواننهاسملقاابئافول
منمجيوانبيعهعليهاخكالبافجازمجياويتناسللنياةلصةاعلىحيواتنهاأشهبفولووجهالمجها

محدالخيرفقاللكذلهيثبتلتىالحالاالملصاحممهحانؤإناافاذفرعجنالداجأسه
فدالذىفيوانداذلكسواشارفوليسصمالكوقالبالحىكسيرواممارفالإيعفي

بدبرويربمويقبلالذىرفلشااوأمامالىاالفيهوماالهنفعةالمدونةفىوقاللموتاشارف

الخعىلتيساليسأشقالالحماحمحكمهموففيهىهايروهليهونفرعفال
نتيسواالخمىشالانيةالموازفيوأصبغنافعبناوقاللكسيروانشارفاجمخالفللحم
يادةوالىلمسمنيتخذاناظعىلكبمتىواالخصىلتيسايريدانالحماماحمحكهمإليسالخص
فيهاجمنلمذااأجللىابشاةلحمفيالخبرلفاءمابناوفدقالجنهمهمعىاطحمما7هـآوحا3لىافى

فالباسلممنبالرىايفتنىامثاكاناذاأصبغقالالمممنتسغهوانوالصوفلبنمنفعة

سىمنتتى4



الالحمقاالحمابيع

لمجفعاألميامالكقال
االبللحمفيعندناعليه

بهأشوهانموالةوالبقر
انهالوحرشذلدبن

إالببعضبعمهاليشترى

بدبوزنوذالمنألبفل

لمواتبهبيدوالبأس
أنيهؤتىغمراذابرزن

بيدبدامبالفي
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ميدةاةاالعجلةاليقتنىالنهاظصىالكبشفيذلكوزالالفاممبئايهاوقدروىءنفالثبذ
منكروهماذانالثانيةيةلروا41ووزصاألسلالدروااالناثوفيآلالذكررانففيىو

ىاطحممهعنفيهكانتافاذماتهالالبعدااليوجدنيهلحيواافينافعسهنلهواوفلا
أءلمللهوابقائهنموازحهاتهاعياجوافىنأولمتمناخفيهوأصبغكانتأشموقالىاطمع

بيعهاليجوزفانهحملاحماليسقياالذىيواناطذاحماانوقاشاذلكذانبتوامسئلى
فيوقولهوةصمنهفنعلكماهـلةفيهئلفالفاأممبالدمعهيجوزوهلشهبمنبالحيران
لهبالحيوانالحماخعنىلناولتناهيتهكرادفووغيرمحيفيكتابأخرىففهوالمدونة

لحمانهكأفبووجهاالخراءمابينوبأليخهلالفيتعذراملىاحممهحالنبقاؤهتعذرىحىالنه
يكونثلاكالمألفانهـزممالكذانشانااذوافرعبيدايدحمنممباحئمأخرورنزفجابرى
أحدهاأصولنالثةإكأذلكءلىلمحاوااخرىاالبالاكأاهـفةمهالىفعهلاليوالنهبالحرىفيه

حدكاواجنسىمنالعوضهينفيلقرىوازابملىلئاواالحمباالحهوانلنوعاهذابيعءواز
فياظألفةلثألثااالصولهذهنحدواوفيىاطفيالخرىةلثوالثاالتفاصلفيهمجرم

أعلمللهوالمذها

مللباالحماببح

يروثوطبخبيحفىعايهامليستلتىاءفتهعليالحمهـافلالتةوىأوالتساايعتبرفيهالذىملىا

سلتهاحممهشااكنوىوذلكليهامفعافامالعظنيممالموغيرهعظممنمماينممتطءليهذلك
مميتاناوالطحالواوالرئةلقابلكمبدواوالكرشاوأهاسئلةأعلمللهواليهامضافانمالمي

بئاقالهاالمثألبكثلالحبمباذلكنئثإماحفألكارعواألؤسلىواوالخصيتانوالمثمموالحلفوم
بؤؤولهنكلذلكائبتذوابهوالبأسلطحالاأصكرهمالوماعدتقاللمدونةاقىلقاسما

بلاالمعندناقىعليههـحلمجاهياالمالكقالصأعبماللهأيضاواللحمحممهحأنيهون
بيدايلبوزنزناولبمفاالمثألببعضبهىكىالنهوشلوانذلكبهوماأشهاثموالبقروا

هـحافياألهيانهكاقالوهذاشبيديدامثالبمثلأنيهونهـىاذاتيوزنلموانبهوالباس
فيهخرمجرماسلطيربماوطمضللتفاافيهيحومجنسبعاألرطماذواتانالمدينةلعندأعليه
للتفااؤيهمجرملثثاجأسلحيتاناولحماألدبحواتذلحمبينوبينهفللتفاويجرزالفااله
مالثقولىختالفانماتقدمدعلىالجرافىواألهيناالوااسيناببينوبينهضللتفاوزاجمو
ضألةبالجرادتالبأسأشبمصرءنلخهافىوؤدروىباحمليسلناذوارابعنسانهدهماأ

أولىغيرهنولبينهيجوزفانفهاضللتةصازاذاواأومدخرامفتاناأقيهونبذلكءنفاضجه
ؤيهضلالتةزايجوموصفيجأسمهدلملحيوانانجنسصقالفرةاشاؤىاقولختلفوا

جنسااخرابوااصتايجعلةةأباحنبجمأنحنيفةأبوفولولحيواقاغيرهلحمدفيوبينه
للحوماانأيضافىاشااوقالداشاواصلماعزءوالضأنوااساواحديسهـلجواهـوالبةواحداوا

ماؤدمناههانقولهعلىلدليلواالحيتانولحوملطيراولحومبحاألرذواتومواحدطفس

أنبوالوحشطملستالوجهافاكالهاستيوجهنذاواهـاضواالتالمناقعاعاةهيمن
أجناسااماناواألؤهـاتأصولبينوهواناقدفرؤنامخروجهوالحيتانممحمسينجةيهؤال
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أنافمذنحوولفىرملادمدتةومئلهثلتناصمم4فيفكمذلكاالستاوهوبمختلفتالمانحهلفة
لذلكتأئيرافاناورصكلولتشااالستعمااوهولتقارباحدواسافينملةوارواالدلاتكون

وجهفيتهالخالةالفالذلكلطيرنحاالحمأنيهونبيواطبوبأجناسفىماقدمناهعلىسفيافي
ذلكائبثذزمسمأعلمللهواالحيتانبينوبينهافىفناولذلكرةلصوافيلهاافاومناستعمالاال

ضمللتةالنههامازبالجأسينمنالهوماحضللتةافيهحدحرملواابالجنسذلكسمنالهفاصع

الفاممبئاروىبالقرىيجوزذلكوهـلالخبزالؤزنمنونسوزوكلالحمافيثلعتبارالياوا
والونكيلمخريادببعضهبعفبععيجوزلبيضواواللحمضشاناوفيرلعهبيةامالدفيءن
مماندءوالحاجةذاهـانمانقولهةعلىوالدليللكذفيانقرىلشافىوايجؤأبوحنيفةولمزنو
مععدمهارةلضروزذلكفجافيزلمواالىالتوثالحضروحبونسدلسةافيلتهدومباعتهؤلىا

ازهأمنومنهماالطألنىعلىأصازهمنناأصاىمحدمنأىلقاةالقاثلاالىبذلكالومول
علىوالدليلبوجهاليجوزلشافىواأبوحنيفةوقالرةاواالسبئكالبوادكطلموازئعذرابشرط
اذوعفىزنالوفأشبهتثلالىالمعرفةونكالوزنالموزلمعرفةجهةفيلمرىاانهانفوله

امغبراالدلطعامامنلنفاضلااليجوزفيههالكعنةالوأوفيودلمعدوالمكيلاوندونلموزافي
وجهوأوكيألمثألبكثلوؤناغألدقمممواتواكسللوانلىاياوكذالثفتحرولزفههلمايجو
رمنفيكمزيئلمواالتعذلفرىافيهينوبءتوزأندفانهوننبافيهلوزاءامااليصأنذلك

الكلعلىلمعدودافيذلكالمكلخرىازفيهجوفانهلعددوالكيلاومايجوزفيهاألوقات

ممنأاذاغايجوزذلكواسمالقابناقالفرعودامللبغيراوانكانلمكيلاوفي
بناوىوفدرلأللجوزذلكلكثرتهفيهلحرىاذاتعذرافاماغيرهمنولقربهلقاتفيهلمرىا

فيوالخبربهمجيطاتفرىالنلبيضواللحموالخنراقليلكاليجونذلداانهالكعنبثحب
فيالقاسمبئاقالمذبوحةبوحةكشاةذشاةفييجوزذلكلوهـفرعاالبالوزن5كثير

غيرفيهمالكذيستطاعانكانلكبذبأسفألبجلدبههعانهافانكاهـىافالباافيهالكذاليتأتىؤلةلمدا
روىوقدأصبغذقوللمواامحدفيولميعجبأصبغوقالهلثذالإستطاععمنونقالء5وخعين

هوطاميؤكلالجلدطمالنبمصجليسلمدوهذاوبلحموجادلحمالنهذلكنلمنعامجيىبنبحيى
طملجلداانفلناذاااأيفجبمليسذاومغيبلحمالنهبناأصامنفومذلكنعوسادمعتاكسرا
رممايجوزلمفدااهذاانمنهمجرجفكانوزالذلكفاذابحهمذقىبعضهىدنلنقلهولولم

لطيروالوحشان4مااليفتىيباعالفلوافياطفييجوزذلكوهلفرعلقرىافيه

يجوزالقريالجلدفيالعتبيةفيالقاسمفياشكنعيسيرواهلثألبثف4االمخرياصنفهمنجز

بعدىالنهأصبغقالمخريابالحملطبرامنمااليكمالفاسمابناكرهيةلموازاوفيياطفي
الحمفيلقرىتعذدابدبهيرأنملسشوواألظهروهبالحيوانالحبمايدخلهنهابهيريدأنتمملؤ

مالدانهفولمنوفدتقدملموتوماالختألفههابالحياةفعسىافتعذرابدبهيرانمليحهوىاط

منعفيمالكفولختلفوافرعذلدأمنثهيراعولمباللمورلمااشارفابيعهـزص
اليبلغالظاقاثلفيهمضرىالنىءبالفديدوانالحبماليجوزاانهلمدونةافئلنىءبالفرىوالمجفوفا
ؤوجههبالىالمشوىالحماوكذلكلتىءبالمكموواوكذلكرجعثمازهأنهكراوقدذفعهثمائلا

ختألفاانلمنعاوصوبوحلمذواىاطذلكأصلمالهختألفامعلقرىازفيهفجالحمنهااالباحة
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قالصباليشبلرطوابهببالىبلتكاؤيهاصرىاعبةووطهـففي4ابلاالبجما

دبواينراهاوشلوصانلكذأثوهانملواالدلابقروااإحمةانةثاطدـمباوالبأساإثما
ةاتانحاالطيرلحوموأرىماالثقالفالخبرفيهاألءلذلكدخلدفانبهيداذلككروأ

ئثبيمدواليباعاإليدفاتتضبه4لكذإهضىشإثأنسابأأرىفأللحيتانوااألنعامللحوم
لمابحاألرذوأتغيرجأسن4وانكانالحيعانلحمانماقالوهذاعلىشلأالىذلكمن
انمانقولهعلىلدليلواةحفخألفاألبلاألمابألناليجوزفانهلتفافلاليغماويجوزفلناه
والورقبكالذأحدهماباآلخؤشاببعيهـزالفانهباالرفيدةواماعلةتجهشيئينص
ببحلىكسيراليجوزوالشارفالحمكااممهحلذىابالحيوانالحماحماذوحثلةدمه

ذألثووجىالقاسمابئىءنعيمهرواهأجلالىاطعامانئوالبمهنسهنأءدهماباآلخر
غيرنوالأسهبمنبطعاموزؤاليوهوطعاملحماحمههحفانلحمغيرامنفعةفيهنلميماذاانه

لغيزفعةمتفيهنجلماذاببعضهفبهلحيوانهـزااليبأناهذعلىيجبوكانبيدااليدنسه

ؤيهالغرضاناوىسالمائفيهاةالحياأثرتلكنهشينأومندكاناوانجسبيدمناالبداالحما
يحواليجبممائلتاكمنماماؤيمأنلملىوانبايتونبالىيتوناكبيىحؤأزاآلسذوىما
قاثلاذلكفيأفىولمافرداكمساوللزيتتاكمنيتونالىمافيأنمصلالنهستبالىيترنالى
لمجلسافيلتفادبئافىيورزأنبئ

الكلبناءفيما

االؤصاهـىمسعودأبىعنهشامبئوثالحابنلرحمنعبدابنأبىبهرعنشهابفياعنمالثص
لبنىبكهراكأيههنلىخاوحلىانابنىوههرالكبانعنىنوسلمعايهاللهصلىاللهرسولأن

لنكرهأمالثقاليتكاهنأنعلىىومايعطرشوتهنلكاهـاطاناكناوعلىالمرأة5ماتعطا
ملىنهيهشلكبانعنوسلمعلههاللهصلياللهرسولىاننضالوغبراالضارىالكلب

نزلباايهفيتناولاتاذهىءنالمنالكلبنيريدبهأنمجتملالكبغنعنوسلمعليهالله
اعيدواوالحرثالماشيةوممبو5ذاتخالمباضآايبلىاوأمانفعهوهذايخحبهواالنتفاعأخذثمنه
وقالهفدولمججزأنيجونونسهوقالعهزصبهرنهابهاأبعضولفيتأمالكفولفيهفاختلف

لقولاوجهالموطأوايةرىوبعكرهالقايممابئاعنهوروىأبوحنيفسةقالبهوكلنانةابن
طبافتنىامنقالوسلميهعاللهاصلىللهارسولأنيرةسولأبىعنفيسيرفيواأبوصالحوىماراالول
أباحاذوااثنىاتذهااتخاأوصيدفأباحأوحرثنمتطباالقيراطيومصعلهنينقصفانه

ىءنوسلمعاباللهلىنهادمالمهةديثاطنيةلثااوايةالروجهبيعه3ساؤالحيوانازامخاذه
فقدقاللفعارىالكلباببعمنفلماباكعفاذاؤسععومهعلىملؤاعامفولكلبان

اليجوروبهقالمنوءنهمويصحاممروهذولقالمنفنهمذلكفيختلفرااابناأانأبومحدضىلفاا
والدليلعديهالقجهالشافىوقالفجتهءغدمالكلصاحبهفعليهالوجهينعلىفتلهفنالشافىقال
لولدامقإلفكاثلكهمسهعلىبيعهكانيجزلمافاذبهثاعاالتأهذاحيوانانمانقولهعلى

وحلوانباحفااهمنالىأنيةلدماتعطاهيرلبنىميراوعنوسلمعليهاللهصلىوفولهفصل

وماصممحرمنالتكمهـوالنبآلباطلالمالأصالنهلضكنهالكاعلنوهومايعطاهالكاءن
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أنلكوتفسيرذلكماقالوسافبيحعنىوسلمعلعهللهاصلىللهاوسولأنبلغهنهالكماص
الوجههذاماعلىبيععقداافانذئكذاو3تسعلةأعلىسلعتكبهذاوكذاآلخذلرالرءليقول

صلىانهوىمارشمازاالبيحذلكمنهكانئرطشاماسلفاشترطاىالذقىكاؤفافهوغير
شعيببنوعرعنأبوبوىوأشبههاهارمااسنادالهالنعلموسافبحىءنخوسلمعليهالله

منلمنعاالفقهاءعلىعوأوسلضبيعالمجلقالوسلمعليهللهاصلىللهاوسولانجدهعنأبيهعن

رمروفابيعوفامنذلكوواالسنادمفاملهبقوملكومعناهصعلىيدلبهمللهوابالقصوللهاألمةوتلقىذلك
ببعضثاأنفأليصحرتوالمالبرعقردوانماهومنلمعاوفعقودامنليسأنهلغرضاانالمعتىجهة

مالكعنييمحدثنىمقتفاهفرجءنلعونهطانحصةلهوكانةوفمعاعقدفرضفقدقارنفانعوضىيهوظه
اللهوليرأنبلغهاد4فهويخألزمفتغيرانكانوهوانههـووجهآتالمعاوفهعقوهنهأللمحارنهوبطلفبطل

عننأللموعليهالغصلىبههومأثوابيعالقرضيرالزمفيوتتنحيرحمىنوالطبمالمفوضغيرالزمومانفاذهقرض
قاهـهاحكصيملتنافياعقدغيرالزماريةاليجوزأنكاحوالتكاالحارةزمةالعقودإالمن

أنلجمولدلكونفسبرسلاثسلفنىكأأناعلىوصافيثوبابعنىللرجلالىجليفولانلكعيرومالكقالفصل
متكر3للرلالربعدمافبفمهاأولمبتاعايصفهاأنؤبللسلعةافانأدكتاؤهـغيرفمهذاعليمابيععقداوكذافان
فئأناعلىاوصفيحبيبفياقالهلسلعةؤرداينفضالبيعفانالدتعلىنباغاكابلموةعندهتفوتأنوفبل

ههاعقدابمعفانصاالعقدصفسادبهئماكناعلىالبائحهغيبأنوذلكجيعاوالسلفالبيحيردأنبووسحنون
فهوغيرجهاهذاعلىفانمسئلةالمفسدالعقديوجدالمعنىلمومايىلقبفعهأفسدالعفدالذممطالسلففدوجدبذلكالنه
اشترالذىثركصاتزفانارءجمةمناألقلفعليههوالمبتاعاسلفاكرطممفوكانانسافيقبضولمىعندالمشترالسلعةفالت
منهكاننرطضامالسلفازووحنونوسحبيبفياقالهناثاورجمةأوااكثرشاألفأللبائعاشطهمهموانكاننأوال

لاصاهاهـذلكوقالإفئبذاكمارضيضالسلفنرطتهالوالمماقولأنثحجتهالسلمشترطذلئاأن
أسيئمنرىوألدأجمالكوانوالسلفاكناإوزيسالمةالةظهاسلفائحاااثترطانحبيببئابهتابغفيأصبخ

انامنالئوبيدالمبتاعأوعندالباءالسلعةولوكانتلةمسمابلنياألفلفعليهالسافالمبتاعترطاث
ممحئركهنلقرضاصنمحترطأنمالكمذهبمنوفالمشلقرضاعلىلمقزضاولمبغبقائمة

لقرضانركوانالبيععاليصلدانهطعنوىرلمدنيينابعضأبوبهرأنلشيخاوحصلبيعا
فسدعقدهدالببعانووجههأبوبهرالشيخقالوالمنمافىأبوحنيفةقالبهووهوالقياسقال
دجلمنباعمنبانأبراسحافيلقافىامابيوفدفرقبرلخرواظألفىافيلببحكالسلفافاطباشه

لسافامشترطالنقالعندمالكمفسوخلببعاظراناأدعأنافقالبروختروخرابابدرهم
بثائةالثوبأليعكيفولأنالسلفمسثلىيوارنالخرغيرنحيرقىطوسفوزكهأخذغبرفي

ولوأخذهلبيعصازاخمرزفيتركتركتهثمشئتوانؤدتتىخمرزقيدفىفئأنشأتاندينارعلى

باختيارمتعافيانهعلىمبنىلفرضىاانوذلكجكارمسحاقأبوالقاءىاقاللذىوالمبيعفسدا
وؤدأنماكرهذاذلكومجبرعلىهقبفشتريهكللزمبلاختيارهمعاقاعلىليسوالمببحالمفترضى

لكعانامنلثوباأنيشنرىوالبأسمالكقالصمهيفولمفولهدأىمنبعضعليهلفولا
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بالمألصلمروىأواوىلهرالثوبأوايقةأواكىلقمهأوايبىالقىامنثوابباالمبىلةأوالشطوىأوا
صنفطمنوانكانأجللىأوابيدايدثةلثأواينباالنتلوااذلكجهأيثوماقلشقاوانيةليما
أشبهكاذاختالفهافمبينيتلفئصاحوالمالثقال4فألخيرفصألسيئةذالثلخىدحدفانوا

منبينلثوأخذاأنوذلكأجلحدالىالىااثنينفأليأخذمنهأسماؤهتافتاوانفعابعذلكضبه
لشطوىامنلثوبباهـفبىلةامنبينلثويأخذاأوأجللىاىواةأواوىلمرانلثوببالهروىا

أنوالبأشمالكقالأجللىاحدبوااثناناىفأليشترفةااهذهعلىاألجناسهذهنتكاافاذ
الفولهشغنهنتقدتااذاهمهتريتهاثلذىاحبهشكليرصامنستوفيهأنفبلا4ترتاثماتإع

يقةيريدأناوالىلقسيأواالتريبىانباالثوابمبىلةأوالشطوىامنلكتانامنبالئوببأس
نياببغايظبهالباسوالقهمىأفرفيواصبىالبهاءنأثوماويةلئمهاىوكتانارقيق

فيختلضاماانذلكوأصلأجللىالمريسيةوايقةوالىلقسيامنبههأثومااالؤيبىىوكتان11
نمايخهلفواجنسهمنكانؤيمالكاليبهوزذأجللىااسهفيلفهبماضامجوزبيعهيابلهامنجفسه

ىوالقولهروىواوهوالمروىرفيقهنلقطالكذ3واكلودةالمفصالمنةهةالنهالغاظوانسهابالرفة
فيلقاسمابئاممهكرذلكذلغألظاإنيةلمالكأوالسئمفائقاوهىيظهلةالففيجنسلعدنىوا
نتوابلداووأثمانهااجردختافتاوانصننلفطائيابأنةالوارهاوفيوتلمدونةا

لسعيدىوافىصنعاونافطاوشىنكلكااالماقالفعهاناكللتقاربدؤوشققأرد5ذواثمهذه
وماأجلالىالمتفانلقطاثيابفبهاضبهأسوالبههوشصوالمسيربوالمشطوالحبرصبلوا
مجوزماصنفانفانيجمالهونفعهفيعدوتبايئنتباوالرفةوالغلظوالجودة5االردافيأيفملفا
باوفةذكروهالذىهالوعلىبالصبغنيينبمشابختألالفجهلأبمالىلالتفاهافع

هناكنلمتا3اعتاناثيابالنلظلضواكردباؤقةمماذوابغاعباتألفكرااليذولموالغاظ
أرديةنكلاوصنعتهاودواكاثهاةاواننفبرؤصهـاطيابوأمااهـجهاهذاعليتستعمل
بياضبثيابايرفألبأسالحروشىياباالقةاثاوثيابالخزثيابوكذكوغيرهاوأخرة
يذكرايختألفهولمضلىلبعاوالصبغبايختلفيرلحرافىلصنفافجعللأجىلىاحدباشينواالحرير
نضهاوالمرعزااصوفاوثابوالرفةلغلظافيتلففيأطاالنفلحريروثيابلغاظوابالىقة
والوالبالجبابأجلالىاصوفانساءفيعزبمممماءمي3ؤفأليروناوالالبلدااختاووتاوان
ثلويةلمرعزابالجمباطرازيةايقانلطالمهافمتصهأنواعتافكاششبمجمءمرصارىمسا

لةسمضاؤيمذلكزوواسفةفيلمبايئيابهـوكذالثلألاإلضهوزمتفاؤبالبسطلقطنا
لىاحدبالنينواأوحريىأوخزوشىأووفأوتاطياب3هفينفطثوبمثلخألفهفىفاماصنف

تهواضفىحمبميببئاكاذلقالهـلهأصهتالفالقةوالجالافيزساوتوانبهفألبأسلأجى
ولهيهأاحدوانفانلقطواقةلىكتااجعلنهاعلبلموطأفثأولفسرامنضبهذالثفيوقدغلعل

نلقطاثعاليبمالقاممبناصعرالمدونةنحهفيلفضوقدقاللمأهـواللهذلكضضىماالفظافي
حداوانفامجعلهاوأشهبشحر3اكلصهايهتاناوثيابصصنةا

وفىوالغلظةبالرإسايريدكاتقدمءقاختألفهينفيبمجتلفحتىوالدمماحوةنىلهل
فألجمىزفيهأسماؤهختلفهطاوانبعضاذلكبعضأشبهاذاوأمالمذكورالوجهاعلىاصبغفهابابه

والمجوزؤيهاأيطءذلكتافتفدافانههـوىوالمروىواتلعداناقويريدمثلاألءلمعضلالتفا
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هالكعنيكيىحدثنىمالكمذهبمنيقربحنيفةأببومذالجنسمعتىفيلتىالمنفعةاوبلتقااألجلمعلتفاضلا
جمنبىمحمدآنهصيمآسعيداواحدوهوقولالصنففيالؤساوىمعلالتفاافممافىوزاوالنخوهوفوليذلكفي
بىسيممنبفبطيتينبفبطيةالبأسلهفيالمسببهيدبنهـهمالناسأبوالىنادضالضقالالمسيبافي

عباسفيءبداللهممعفيومحطدينالىبنوقالبميسيذكرالحيوانمنؤوللقدمذلكنبدموقدتةأجلحدالىواصنف

أفأجايعممابكنيشلفجلاالمصربفالفرىمنبقريةماممواالنريبىآلكتانومنوحمبشطاماعلالشطوىىعيم
دهواليإنهةغليظةئياببصعيدمصروهىهاممليفةمنكورمصروالىبالفمهربهورةههىةواازيب

يقبفهاءأبانبيعهاالضيقةاصفاقاألبرادامناشقاثقواكااصنعانىدواالبرهذهشماكان
وكربالووفيالورفيالعروضفيالسلفة

لكومالكقالذلكإسألهورجلممباسبنعبداللهتسقالانهمحبنسمالةاسعيدعنفيصحيىعنمالكص

الذادلةضاعلمحبهايعهايأيماذلكبرهبالتظداورقعباسابنيقبفهافقالأنلفأرادبيعهاؤسباثبفيسدفرجلعن
منلثربامنهاشنراهانالغمنكئرمفااشئراالذىبهاصاشإيعهامنثأرادأنانهأعلمواللهؤيمانرىذلكمالكقال
ولوالهاشاالثزالذىعديهالمجتمعاألهيمالكلالقالبأسلثبذنيملماشتراهامنهبرالذىتباءكالمنلوانهابتاءثابهالذى لىافيهموصوفافسلفذلكمن6نكلكانفاذاأوءهـوضأوماشيةرفيقفيسلفقعندناؤول
الذىغبرمنباعهااةفالذىلنا3شمنبأمنهشتراهاالذىمنذلكناليبكطاشترافاناألجلكتلأبم
لكبئيئلمامنهشنراادنانيرأوباعهالذىىأعطاننرىباصاراؤثوالرفعلهاذاانهوذلكفيهماسلفهيقبضأنبلةفيه
األصمالكقالبأسفصارفيهاماحبهاباكثركاسافهباءثامنالمشترىيقبفهاولمالسلعةبهافاالحلتءلميهفانتةحمدرا
فاينعندناعليهالمجتهعظئلالسبائبمالكقالسبائبفيصافرجلعنؤولهشعندهمنوزاده4لماساليهردأ

قيعرتجهقاثطسملفمعتىانمالكوقالذلككوهبالورقالورقىيقبفهاذلكأنبلةباءثاؤيئعباسافيفقالغانية
وعروصبالورفيالورقفيدخلهؤيهااليهدفعالذىنال3شمنبأبالعهامنهثامنيبيأرادأنانهذلك

سصوذلكمنشماتحطهيريدبهأنملوقيعباسافيبذيريدبيانأنهذامالكقولصحتعلومضفاضأل

لحلالالمئننرافمهفقالمالميفمنرجعنالقاسمابنسالتوفدقالءيسىعندهكاهوالصوابذلكقىإلمروىاالفط
الذىذلكشهأداالطعامبيع3ىءنوسلماللهءلميهلىاللهولرسهالنيستوفيأنةيلالطعامبيعانهذكرمالك

منمنلبعحأللربحهفانوالثيابوالحيوانالعروضوأهاغيرالطعامقالامصبحهفريستوفيأنلؤب
الفئكرمنبأمنهاشترإبغيرشيألىجلببأنمالميفدنرجمنمحدأنبومنكتالعلىإئهاسئيقبلبيعهالنبهالبأس
لكفبليسدفهسدمهفيهذالذكعالباثعلمحئبالخيارالتبعهابتعتماوكذلدبيعكلطاليمنبأقلبيعكمىاليعلمومنهيبعاعهصمهأص

باصارزاوآلرافعلهأألكذ3يمينكثدؤتصرتابعدانبعتقاتوانللباغصكهفرئعاعهلمفانرضيتهءشهدانك
الذىأعطإنالممئمنرىفيهسواءكانفبفمهفبلغبرهمنبائعهمنسبوزبيعهفانهالمطعومماخألأمامستلجالى

الماينفلكلحنيفةأبووقالالمعينكالثوبتوفيةحقفيهيهنأولمعددأوكملمنحقتوفية
انتفعدراهمدناجمأعهفانهأشبالهاوماواألرضينالدورمنولواليكلماالينةصلىئهستعةااقبلبيعهاليجوزفانهوليحو

السلعةعليهبهاالالحلشهوخناوتعلقاستيفائهفبلذلكمنئاليبهوزبيعالشاؤىوقالااستيفاههـاقبلبيجوفى
باعهاالمشترىيقمفهالمابلهأبوالوليددضىالقاضىقالواجبافيهاالحتياطفكلالهصاجةبالناسالمطعومبانذلكفي

علفهمماهاصؤهاصاحبهابافووريغبالدررهمالالىبهالمممببثلميةاالىبلةالبيمفيملالمستإنهكانعذىوالذىعنه
الوهذاهالىوصمالبععاللهوأحلئعالىؤولهذالثعلىوالدليلأءلمواللهبذلكالحمفاختصىانا

عندسوزاده5



ذهباسلفمنمالكقال

ألجلاحلىثميممأجل

هعيأنالبأسفاته
منالسلعةىتلدالمشش

ألجلابكلأنؤجملئعلباا
بعرضصكلبعدماأو

واليعجلهالعروضمن

ذلدمابلغبالغايؤخره
فانهالطعاماالالعرض
أنفبليبيعهأنالبمل

يبحأنوالشترىيقبضه
شكيرصاحبهمنتلدالسلعةا

بذهبابتاعهامنهالذى

مزعرضأوورقأو

ذلكيقبضعروضال

وأاذاألنههيوضوال

حيرهماودخلىنجذلك
لىءبالذاحطممن

أنلىبالوالكاذ

علىدينالهالرجليببع
ضرجل3علىينبدرص

سلفومنمالكقال

وثلدأجلالىسلعةفي

والاليؤصمماالسلعة

المشترىفانيشرب

بنقدأوشاءيلهعهاممن

أنيستوؤبهافبلعرض

الذىصاحبهاغيرمن
لهوالينبمنهاشتراها

عهـابتاالذىامنيببعهاأن

واليقبعدهاالبعرضمنه

وانهالكقالوهيؤ

فأللممخلالسلعةكانت

حبهاصامنيبيعهابانبأس
بينلهانحالفبعرض

وهيؤواليقبفعهضالفه

الىموصوفاكاناذاوضأوءهـحيوانقى23ورقاأو

العياناؤبضهكناخؤجملبيعهرفجابمطعومسلياهذانحنيفةأبعلىلياناودعومهعليفحملعام
ووولهالكوفوللمةسةضكالعتقلقهالفجازؤلدازالةهنارخ3ليلدواالصاراتفي

كثرباعايهالذىذلكءنمنشيأاليبيعىالمفشفانأوعروضرؤيقفيسلفعندنافيناألمي
حينئذالنهيهونمنهثهستيةاالوقبهتهذفىاميدماديىمنهيفبفمهأنقملفيهسلفلذىالثنامن

لكذمنأوأؤلهنهبهاهايثشلذىاالثنابثثلهنهباعهانوأمافياردبهوأخذمههديناراليهاقددفح
مثلالنءةاتابعدءناذنامنبافلباعهفاذالقرضامعنىلىيعوبثثلهبيعهفيالنهبهالباسفانه

يرمنهيبيعهمجوزأنولةصمثحدديناروافيفيديفاريسلفاليقصدأحدأناليفعلاهذ

لميعهاؤبلأنؤالباسسؤبيةبائياانكانتلمدونةافيفالفيهلمفلىاقىيسلممامجوزأنسلعينا
رنءكلنلىكأارقيقمنىويةلقرالؤجوانأوصيةروأويةوميفطنبثياباالني

انئلةالىذهفىملكلىااذبعدكلوسيماتملهاألأسبمفيالختألؤثاالرؤيقةلقطنائيابجأس
وفاموصكانذااأوعروضحيواندقافيوأوباذولسلفمنمالثقالصتعالىشاءالله

األجلمجلأنفبللباخامنلسلعةاتالثىلمشترايببعأنإلبأسإاألجللثمىوليهأجللىا
اليكحلفانهلطعامااالسضلاذلكبالغاهابلغواليؤخرهلمههيلعروضامنبعرضبعدهامجلأو
أوببذمنهبتاءثااالذىإحبهيرشمنلسلعةتلدايببثأنىوالمشئريقبعنهأنلفبيبيعهأن

منيهرهماودكألهجهـذلكاأاذاالنةواليؤخرهذلديقبضالعروضمنأوعرضورفي

قالرجآلخركأللىبديئلردينالهءلىارجليبيعأنكبالوالكالىكبالكلا
بنقد5شاكنإيعهالمشترىافانواليثصرباليوضكالسلعةاوتلىأجللىاسامةفيسلفومنماللث

ابتاءاالذىنيبيعهاأنلهوالينبىمنههاشتراالذىابهاغيرصامنيهاودسضأنؤبلأوءهـض
بصانيبيعهاأنإفالبأسلسسلملساهةاوانكانتمالكقالواليوخرهيفضهاالبعرضمنه

أنكطبأفالحيوانأوورقافيباذفىسافمنقولهشواليؤخرهيقبضهخالفهبينلهالفكابعرض

أحوالنألثةأنهءلىوذلكماتقدمواليؤخرهءلىيعجلىبعرضدهوباألجلفبلالباعمنيبععه

لمالأجإلحاولوقبللفترقابعدأنوالثانىالسلممنءلمسيفترقاأنفبليبععهاتأن1أحد
ععنالطعاميراضفيأسلممنالمجوجكةفيأشهبفقدقاللتفوقافامافبلاسلمأجلبعدحاولاثلثاوا

وانءبكالثامنهيبيعهزأنهـقلتةاقبلئعلباامنباعهئمأوممايعرفبعينهاليعرفأوعرءاأوطعاما
ضىلقااوقالهـقلتةادبذلكصبهوذوالنبرهنادرمن3نيرأناأوأخذدموأخذدرانيرنادنقده
طاءاتصديةلمنهافيعلمكر3أ5نيرنادجنسذمنخىيأأنعندىلكذومعنىعنهللهالوليدرضىأبوا

بناآلولوأماءلىأشهببمذوهذاعليلعانىوااالوللبب4افىلتهمةلبعدافيينبديناردينار
المجوزفانهالجلاوفبللعفرقبعداكانفاسئلةذهبهكثرمنأمنهيأخذفالمجوزأنسمقاا

وأمابعدفيألعياعحذرمنفتلمالارأسفيهزأنيسلميجووفيهلمسلمالحموانافيدسلمبمامجوزأنإال
بهماباعهوانكانبهباءفمايسلمسجوزأناللملصامالرأسحدوهوأنيهونوامعنىيرافاغالاأل

ذومافيلتأخيراالمجوزفيهانقدبهيأخذماباعجزالنهلتنااحمحكمهالنفيماباعهأنيسلمالمجرز
مالرأسذلكافىيراغالنفدوااببحالمايفسدالوجهااطذمنذلكلنقدفأليفسدالةبمنزليهالمسلما

ابيحاذاصةيثعرطنوكلمسثلىأعلمالطخيرواللهنماسلمابفيهالسلمثمناوماقبضهالسلم
ممنوعلىوذديئفييندفسخبعدهوالجلابلةيدخلهالنهلكذحمأوماهوفيفرقاكفبللقبضا



بههاذالمتلابهيرخرهفألمجوزأنوبلهلوفتئمفبعنهيمنهاياخذممافانكانمسئلةبالفاق
انهكادلهذلكووجهدفيفىدينؤسخيدخلهالنهفأليجرزذلكويطلبهأنيفارفهوامالبيتاالى
فسخلقبضاتفرقافبلوانفرعمتهذفيهرنمضثوبلىافنفلهمههذفيونمضحيوانعليه

قالهحفهيأخذمنهحتىعليهفليلحكذلكلميهونافانلعينةاأهلمنأوكاناذلكعألعلىانخلبا
ناككانالعقدفانهذاثرطمنبضلةاتعجيلأنإنبتذامسئلةمحدفىكتابأشهب
مهبوأشالقاسمفياقالهلىسصكمالمثلهفياالفدرمايافىبهيؤخرهفأليجوؤأن5أوغيرطعاما
المعجللقبضاصفةهذهالنفيهشرعذاابأسبذلكانسهرلمجمنواياماالفيهلكانووكذلك
أوكأليعملهمونةمأأرضعةزرارأودعكنىدينهأخذممنذاواصشلةذلككثرمنأوالجمن

ذمةاناألولالقولوجهمالكعنقولهطرهماروىأشهبوجوزهسمالقابناذلكفقدمنعله
الدفيمنورتارلمتبرأذدسكنىمنهفاذاعارضهوعابهالتىالصفةاعلىبهفدتعدقتالديئعليهالذى

مدةاسترفيتانباتةاالعيصاأنبهوناالعليهكانتعامتهذفانتقلتالسكنىاالباستيفاءمدة
نتكالذىالوصغبراعلىمشغولةرنفمافيالبقجةعايهارجعماعلكذهندنعوانتبرئلسكنىا

غيرماعلىلذمةايشغلأنلدينافيلدينافسخهعتىالنبالدنلدينافسخمنوذلكمشغولةعديه
يتأخرجذاذهاوصألحهاافدبدثمرةيأخذبدينهاليجوزأنقاالولذلثبهشمنولهعليهكانت
ومنمسثلةأعلمللهوالمنافعهافبضهلةبتررالدالرؤبةفبضهأنمنبهحتجاماثبأثفولووجه
لمبعدسهسلمالنهاألولاألجللىابذلكفألبأسطولهفييدهفيأنعلىزادهثمثوبفيرجلالىأسلم
فيكتابوالطولفةلصفاافييدهفيأنعلىزادهفانمالثقالهأوغيرهئكاطليهالمسلمانبموسوا

أنعلىدهزاوانيادةوالىباالولىنيةلتاالعفةافاشترىأخرىصفةلىافدنفالالنهمحداليجوزذلك
لعرضافييدهفي

فيأوءرضأوورقذءببماشاءمنرالباعغيمنتلدالسلعةيبيعأنوالشترىوفولهفصل
فامافيهالمعيلممنماباعاعاةميفيلتاقواالمالرأسمنماسلماعاةميأحدهمافيهذافصألن

فياليراىالنهيرذلكأوءبورقويبيعدنانيرلمفحوزأنيسأجنبىباغمحفأليراالمالرأير
اليجوزكابهماباعيكونأنيجبفانهفيهاسلمالنفدوأمااعركببعمنتعازلجمعامنلبيعا

فيهلمسلمامنلمايبيععوصفنامنمايأخذهدالنلفسااخلهواالدفيهلمسلمالمبيعافيأنيسلم
لسلممايفسدالكلتاخيرفيفسدذابيعهمايدخلو

اذاانهذلكبالكالىءمعنىلىالودخلهفبحأضاذاالنهواليوخرهذلكيقبصوؤهـلهفصل

علىماهوكالىباعألنهبالكاذلكاذادخلهفيهلمسلمامنمنهباعهماباثنمنهلمبعاعاأضالمسلم
الباغعلىالعوضانكالوتأجلفاسدوذلكبالعوضينمشتغاهينالذمتانوتبتىهنهالمبتاع

ماينقلعندهمابععاليبوزألنهوالشافىبةحنيصافيءندأبىغيرالبياعاتوهذهوالمشترى
فبضهفملسحولو

يربدرخ3لجرعلىلهبدفيرجلديناعلىالرجليبعانبالكاذلىهلواوقولهؤصل
أنبذلكئواغانصعليهيؤنجرهبعرعقرجآلخرمنرجلعلىنالهديانيبيعمنماذكرفا

مجيوانأجلالىؤبععبلاالسمعليهمايقعجيعذاهوألنذباللكاذاجلةمنهذا
علىديخكفاذابعتمسثلةأعلمواللهكباللكاكابابفيأدخلأجلالىباثعهعلى

سىمنتقى5



سلفؤيمنمالكقال

بعةأرفيدراهمدنانيرأو
أجللىاموصوفةلواب

تفاضىاألجلفاالحل

إعندهصجدصاءبهافلم
مناودباثياعندهووجد

عليهالذىلهاالففالصنة

نيةغابهايكأعطاالئوإب

انهكذهثيابمناهـلواب
أخذاذابذلكىالبأ

يعطيهالتىاالثوابثلد

دخلفانيفترقاأنفبل

اليماحفاتهاألجلذلك
محلفبلذلكنوان

أيضاإلصلغفانهاالجل
ليمستنيابايبيعهأناال

التىالثيابصنفمن

فيهاإفهس

تمآ

طعامماوليتهومنعدكتابوفيفقطواليوميناليوماالأيفمامجزتأخيرهلمغبرهعليبدنلر
محدوأمافيقالوهوكالصرفمنهأقلواليومابالىيوخرهأنفألمجوزرجلمةذأوعرمافي

نبالأنيؤخرهجوزةهوعايهنعيبيعهلطعامؤأماغيراقالفحبهصامنباء4أوؤيهالطعاما
معثموعنبالديئالدفيأنعندىذلكوجهوعنهاللهأبوالوليدرضىضىلقااقالنواليؤليوما

هاستيفافبلبيعهمنالنعلطعامافىيحتاطوالمفداراذالسلمهالدأصولذلديتأخرإسيره
سدففجنمالكقالصأعلمافترقاواللهولذلكمنهءنءئفأليعنىالدبنفيالديئوأمافسخ

دهدهاءتيبمؤلمماحمهاضىتفااألجلاحلؤلىلألىاهـؤةموأثواببعةأرفيأودراهميرناند
هذهنيابأثوابءناغانيهأءوريئاالثوابالذىءلميهلهافقالاصنةمنبادونهااوجدعندهو
االجلذلكدخلفانمالكقالرقاةأنلقص4يلتىااالثوابأخذتالثاذابذلكالبأسأنه

لثياباصنفمنتيىبائعايبععهأناالماأاليصاحفانهلالامحلقبلذلدوانكاناليصاحفانه
االجلعنديأخذمنهأنفألبأسموصوفةأثواببعةأرفيسلفمنؤولهشفيهالفهسالتى
حتىأممانهتختااوانحدواجأساكتانارفيقأنىايفعضكلأدونسان4لوابغانية

لرفيفلفنحاسغاهظهءانكالرفيقاجلةمنلىكنهكر3واالبينلعوازامنهلثوبيهون
أجناسلكتانامنالألمحانهباختألفأجناستختاةولواوتتوتفاأغانهتختاةاوان

أعمواللهوغيرذلكدرسواطوالخزصوفوالقطناق4لثيابافىأنواعساحموكذلككثيرة
مندمناهلمالأفضوالبهثيامنونأداالجلجملمنهيأخذزأناليبهوفانهذلكذائبت1فرع

أخذهفىيدخلهووتعجلضعوناالدأخذهفيبدخلهوألنهجنسهفيلثيابانأساباليسلمأنه
فالسبهوزوالموجلالقرضفأمابيحاوهذافيفرعوأزيدكممانلضاعنىحطاالفضل
فيافجوقهأؤضلاالجلفبليأخذمنهانواماوثعجلفىعنهالأداالجلؤسليأخذمنهأن

طيمأنالىبهةفالصااالجلفبللقرضائعجيللهألنسماظابناقالأشهبومنعهالقاسم
االباختيارهجيلهلهليسأنهأشئهببومذيادةزبربهصحطهأنقادرءلىنهالبزيادةالفمانعنه

كى3وأفىوأدبهئعامنلأفصخذمنهيأازأناالجلحلاذوامسئلةمنهمنعلكفاذالمقرض
رأسكانذااوءهناهاليجوزذلدمالكشارافقدقالأودودرهمابهثياق4أففملأعطاعددافان

وءينبعرضموجلعينالىهماأميفقدآلالمالرأسجأسنأخذمنهءيناذااعهناألنهالمال

لمالهعههالرأسلوكانكذلكعرضاصازذلكيادهاكتولوكاءمسحلةجنسهءؤجلن
أوبعيراوفيهالمسلمعرضهمنونأدعنداالجلوأعطاهفيهلمسلماالعرضفييسلمعرفايجوزأن

وأسولوكانمسئلةحازوذلكأجلالىمودروثيابحيوانالىيولالنهدرهمالجاز
وانالنهلجازذلكالمالرأسجفسمندعينازاوبهثيامنأؤضلداالجلعنلمسلمععنافاخذالسلما

فيهضعفتيسيراكانلماالمؤجلالعينفانمعجلبعرضمؤجلوعايئمعجلعينفيهكان

فيهالسمخبالنهكايسلميأخذأفضلودرهمالملىايدقيأنفىلشاازعندواليجو3أللهوالتهمةا
وقدتقدمونزلموواالمكميلدونلثياباذلدفىفةوجوزأبوحفغيرصاؤعندهوذلكهقبفقبل
وانفدمناهلمامافبضمفبلفأليفترقانليهالمسمامنيادةالىفانكانتفرعطهلدذكر
النهمالعنيادزبنعلىواهريادةتتأخرالزحازأنلهكانماعلىأخذمالإففلمسلمامنكانت
اريادةكابتاعيهالنتقلماجلمهاسلماانوذلثدينفيعينلىءوالفسغالكالىءبالبدخله
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حلبعدانلسلمبلدابغيرلعهالمالمصالمسلمولولتىمسئلىصاثزوذلثموخرضنبفهالتىا
بروءافيوأشمهبملقاسابناقالهيثذن4أرقعمنهواليأخذعليههالهمثليأخذهنهصازأنالجلا

قاطهجيلكوفعؤثوونأدأكأذاذواممالضالطرحيادةزؤهىأرخأكأذاذاالنهأشهبقال
أوضعوالأرفعوالمالهمعل4متخذياأنلهسليسملفاابنافقدقالالجلامجلولولمخلةصمه

ممالقابنالموازءنافيواهماراالولولالةوجهزصاذلكانسمنونعنابنءجمدوسروىو
اليهلموالى4حةلهلملبلمساؤةاعولمهالممالنلىوأدأرحفىمابدخلهاالجلبلةيدخلهأنه

لاألءلذالمعلأخاننونسلوجهأءلمواللهالوجهانؤيدخلهممانلضاعنهولاينؤادها
اذلكفعذلاكضبكلنعلمهـدانةذاااىواحدوكلتأثيراألجلاالمثلتأثيرللىواتسحاز

لفاسمابناؤولمنماتفدمالجهورعلىوؤولكاجتها

بوزنكاهـابهأثوالحديدوماسطاابيع

شبهواالفاسمنكأفثواالذءبغبرمنويوزنلعندناؤممااألميهالكقالص
يؤخذبأنبأسفأليوزنعاذلكاشبهومالىكرسفوالتينوالقفستوالحديدواآلنكواوالرصماص

برطلىهـثطلورحديدبرطلىدلدأنيوخذرطلوالبأسبيددابواحدواحداثنانفصتمن
ذلكمفىن31امتااختلففاذالأحدالىواصنفحدمنبوااثنانوالخيرفيهمالكقالصفر

اآلخرنفلابهثمنهلصنفاكانفانأجللىحدااائنانمنهيوخذأنفألبأسماختألفمافبان
لىحدابوااننانمنهيوخذأنكرهأاصفرفافىوالشبهوااآلنكالرعاصمثلاالسمختافافياوان
كالحناءوالحديدوالغنطعومبمماليسوالمرزونالمكيلانوذلكفولهمعتىالشأجل

جنمىالفىاالجلخإفلالعةفيهمجرموبهديداضلالتظمجوزفيهفانهوالفاوالرصاص
اهذفبلمناهلمساقدحدمنهلواا

كرهرأفاآلنكوالرصاصاالسمفيختاةااالخرواناامنفايشبهاصنفانوانفعل
والرصاصكاآلنكاصورةاتقارباناحاتقارببهيدبالتشايىأجلالىنواحدبالتمنهيياعأ

واحدشلفاساصفرواوااشبهاكذلكلبابااذواحدفيصنسقزديرفانهواحبيببئزادا

لفاسأوافيأوممسيوفاديداطعلافاذملبالهسختلفكالحدواواجنس5كيروذلينهلحديدوا

ورلىوافعلمنااماباختألفيصيرأصنارفانهأوا
بعضهحدالمجوزالواالجنسأنمدمناهلماةحدبواائنانمنهذيوأنكرهأفاذوفولهفصل

لموسالةفيضلالتةاخفيمالكعنبناأصاكرهاالماذطهذلكنقدامعفاضألفيببعض
وجهاخريماضلىمنعهقالمنومنهمحيةكرااعلىمنعهقالمنخممذلكتأويلفيواختلفوا
مكهمخوالىضللتةاااباحةمنتنفلهفلمأصلهعنالتخرجهصناءةلفاساقىانسكةانالكراهية
توثرفيأنفوجبباألثمانيختصؤعالسكةانالقريمروايةوووأوافىطسوتاكصناعته

وجهنيتبفلمالمنافضةانيولالةاهالكافينسبومنةفوالالذهبضلبرفسلهةااتحريم
أنقبلتبيعهأنافألبأساألصنافهذنكلوتاشترومامالكقالصأءلمللهواالحم
شنريتهافانأووزنااشنريتهكيألكنتاذاثمنهفعتفباذامنهشتريتهاالذىغبرصاحبهمنتقبكه

والجزافااشتريههاذامنكفمانهأنوذلكلأجبنقدأوالىمنهشتريتهاغيرالذىمنجزافافبعه

والحديدالفاسبيع
بوزنأشبهمامماوما

ضندنااألهيمالكقال

غيرمنوبوزنلؤيمايمة
لفاسامنةلفواالذهب

واالزكوالرصاصلشبهوا

والتبنلففمبوادبدواط

أشبهوماوالىكرسف

ألسفاليوزنكاذلك
ا

حدواصنفمنيوخذبان

والبيدبوإحديداانناز

يدحدرطليوخذأنبأس

هـصةورطلحديدبرطلى

واللكهاقالصفربرطلى

منبواحداننانفيهخير

افاذأجللىاحدواصنف

مننالصنهأاخعلض

فألاختألفهعافبانذلك

ائنانيوخذمنهبانبأس
كانفانأجلبواحدالى

الصتفشبهمنهالعنف

فياخعلفاواناآلخر

صالىمهلاالسم
كرأهـفاقلععةواواالنك

حدبواننانامنهأنيوخذ

هالكقالأجلاني

هذهناشنريتوما

بأسفألاالصناف

تقبضهأنؤبليتبيعهأن

الذىغيرصاخبهمن
فبممتاذامنهاشنريته

اشتريتهكنتاذانمنه

بتهشنرافانزناوأوكيأل
غبرالذىمنفبعهجزافا

أوالىبنقدمنهاشنريته
شكانهفانلكوذأجل



فماطونفاوالبزايتهشرااذ

لم2طهـالذاالواألشياه
ناعندلتاساأمرعليهيزل

عندنااألميمالمثقال

الممايوزنأوكالؤ

مثلاليهثربيؤكل
والخبطوالنوىالعصفر

ذلثومايشبهتموال
منيوخذبانالبأانه
حدبوائنانامنهصنفكل

منفطبيدواليوخذمنيد

لىحدابوااثنانهنهحدا

اختلففاتأجل

مااختألففباننلصنةاا

منهيوخذبانبأسفأل
أجلالىلواحداتمان

ذهمناشنرىوما

بأسفألااالععماف

فييستوأنفبلييباعبان
غيرمنغنهفبضاذا

سنهاشنراالذكنماحبه

ثمئكلمالكقال

تىالنابهينتفع
كانتواناالصنافممها

فكلوالقصةالحممبا

أجللىابمثليهامنحدوا

بمنلهماوواحدنمبافهور

االشياءنشئوزيادة

بافهورأجلاني

يغبيعنىانا

البيعةفي
مالكعنسحيىحدئنى

علىللهادسوليأنبلغهنها

عنىنوسلمعليهإلله
بيعةفيبيعثين

ذهفيلىاسمعتماأحبوهذاوئسنوؤههؤنهحتى63وزنايترث11ذامنكنه

شياءإالهذفىاكماسمعتأحبوهذاوتستوفيهتتلهوزناحتىشتريتهاذاامنكضمانهيهون

والموزونالمكيلانوذلكفولهمعنىشعندناأمرالناسيزلءلميهلموالذىوطها

بائعهغيرنكلفبعهأووزنااألصنافكيألهذهتءنقىضاوماوفولهناءنكاوالبمطعوممماليس
نوانأوالوزنكأنهكيلاباوفهتممتمالملهووكنبيعهلكبهوناليريدانهفمتممنهذاؤا

جازجزافاشتراهاوانلىبالهلىلافصارمنتوفيهحتىلبيحانمنءاضرامعينافانه
مالكمذهباذوعبالبضمارالهوالتعاقلمبتاعاضمانفيطونلعقداسةبهالنهمؤجلنببيعه
يكونالذىالغائبقدفأهالاسبنةلمفترىاضمانومنفرالذىالحالمبيعافيوهذااللهر
مثلواليمثرباليوصميوزنأوليمعندناؤجمامياالمالكقالص3لباغانظمن

بواحدائنانهنهصنفيوخذءنكلبأنالبأسأنهدلكأشبهوماتموالواظبطلنوىالصمفروا
مااختالفهـفبانلصنفاناختلفافانأجللىحدابوانان4احدمنهواصنفدوالفوخذمنبيدا

يباعبأنفالباشااالصنافهذهمنىشهتراوماأجلحدالىبوااثنان4متيؤخذبأنبأسفأل
لناسىابهتفعةئشوصمالكقالمنهشنراهاالذىغيرصاحبهمنغنهفبضذااإستوفىأنفبل
باوواحدمنهمافهورأجلالىبمثليهواحدءثمافكلصةاةصهاءوااطاوانكانتنافاألمن

بيعهيجوزفانهوالثكلنبمطعومماإلسانقولهالشفهورباأجلالىاألشاياهمنئثوزيادةبكثلى
أجليالىسبافيضللتةايجوزاوأجللىاضألوزمتفاواليمياوممفاضألوبيدمتسايدابكبنسه

أجلالىبمثلهثماحدوافكللقصةوا4صبااطكانوانلناسابهماينهفعوصوؤولهذلثوؤدتقدم

ايرابواالجيرلككذقالصنفاناالسوداباشوايضاألبالترابانحبيبابنوؤدقالربا
فهذاقالبالحصباءوالحجارةبالحجادةوالجندلبالرضاماعذاناءخروامدبالهاكذلكقالاألبعض

بالحجارةلجندلمنافعهستوتاماغيرهوقالأجللىاوالتفاضلآلساوىاوزفيهمحكتافطه

علمأللهوافيهلكيجزذلم
سمنكانهايريدانباأجللى51ااألشيمنئلثيادةوزبمثلهماموواحدوقولهفصل

نيمبثاودلجؤسالكغبرذقلفضلاذلكوزوانكانالفانهلأالىلفىفااكفيهحدمجرموا
لتوفيقالثعاباللهوفيهاليجوزذلكأوعألفانهمنفعة

هةبفىبهعتينعنىانا

ملييخهشبيعةفيبيعتينعنىخوسلمعليهاللهلىاللهرسولأنبلغهأنههالكص
بيعةفىبيعتينمعنىفيافقهااوقالالقريمنظاهرهمحولءلىبيعةفيبيعتينعنوسلمعليهالله

فيبيعقينوهعنىفهذاالعقدلرومعاالواحدةماتمءنالانعلىيعتين4البيععقديتناولأن
شاذلكأىيختارأحدماأنعليفيبديناراالخروهذابدينارلثوباألنايتبايعاهذاهثلبيعة

فيبالدينارالذىلثوبافىفدعفدبيعةالنهبيعتانبانهفيواذفأحدهماىنمأولذلكماوفدلرمم
بيعةفىبانهؤيهماويوصمفلبيعائمالالنهصفقةماهعولمتبدبالديناالذىلثوبافىأخرىبيعةو

خألفالعبدنحتلفينحدأونقدينبنقدواذلمثنبمزسوااليجومذالفثلبيعميناحدىاالنه

للهاعلىخهيهقكلماتقدمههانقولوالدليليءلىبالنقدالواحدذلكفيقجوفيهسالةبنأبفيالعؤ
نهامنمالكبهاحتغصاالمعتىجهةومنعنهىفسادالمنيقتضيهوبيعةفيبيعتينعنوسلمعليه
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نوباوديناراباعأنفصارانيبئدينارودفعلماقوأخذاقىكهابالدينارثمقدأخذأحدنهايقدرءلميه
بينوالةأحدهذفيهعهيأنواحدمثلبثنذلكانكاتوأماسشلةينرودينالبثوب

قالمحدوفيكتابالجوازالمذءبمحقيقةالباغأوكماذلكوقدلىمميكفتارأيهماشاءبدينار
قاتةصنفينأومنواحدصنفلئوبانكانامناصكتلفأنذلكوهمحدوممرقالمالدالخيرفيه

تفاضلبإثمافانكانصنفكانامنذاافأماصنفينكانامناذاذلكومعنىأواختافناثا
بهومالكليهابذالذىفهذاالجودةفيماتفاوتيلنوانكانبينثوصمنهدرسلميماالفهذيس
اكامعلىنىذلكلمياالخرىفيهماحدااإتسكايجوزأناسلعتاناكانتانمحدكتابفيقال

حواشىمنوالئانيةلثيابارفيقأومنبفةلسااالخيلن4احدااكانذااأنههمافهذايقتضىحداا

وجهعلىديقعيمهذاالمنلاناالاالخرىهمافيحدااهذاكاتسلملميجزالنلثياباوغليظالخيل
لكعانامنجميعاأنيمؤتايريدبذلكأناالىلمشترهولخيادااالفضلانحديعلمواصلخييرالنا
لمئسترىافقديأخذاالدونراضضاالؤيهماتخهافمجيثمفصالالخرثوباواقةأحدهماثيكونو

وهواالظهرلتابجوازذاكاافرقالغررفيدخلءذاهـدلغضلهيأخذاالوفيهلغرضه
منأنيهونأحدهماينوذلكمجتملبيعةفيبيععينمنيكونأنعناذصأيخرجالذىفا

النبيعةفيبيعتينمنليسأنهنىلثاواالغررمنلتعريهبالدليلنحصوصولكنهبيعةفيبيعتين
مغماواحدةكلسهاكتصةتةمقصودلبيعتينامنواحدةأنتكونصبيعةفيبععتينمعتى

أشلحالمبيعانأواختلفنانلغاخملفااذافيهموجودوذاثاالخرىغبرغرضبغرض
باتفاربتأوتقارالجودةوتوتساالثناناوىاتساؤبهافاذالثنامعهاوىالطشالتىاالجودةلتبايئ

اليقاللكولذبيعةتكنفلمبغرضلبيعتينامنحدةواالتختصكلنهفاوىلتساامعنىفييهون
نهالمذهبافيوالخألفوالبيعكسرةبيعةفيبيعتينبابمننهاةصبرهنيزحنطهضةىشترالمن

دأنالأنهوانكناالنعتمكمعينةينكشمماعشرمنيخعارهاكبشأةعشرىيشتريجوزأن

اذامسئلىأءلمواللهبهأوتقارفهالغرضائساوىهعيتقاربكثيرمنهايهماولكنهتساوقيتة
يختارأنيختارفاز4لهأنماعلىأحدهمافقبفمنختارأنبينءلىأحدثوىشترافن5ياقانانات
بعدهيختارأوأنفبلذلكفأليخلىأنيهونعيببهأوأصاهلدأحدهمافانضربالذلكهامدة

وقالنهماولوالسالمكمابالمعيبالهالكمالكالموازعنفياكتابيختارفقأنبلةذلكفانكان

وقالهقالغنهجيعبليفمنوقالحبيماببناماوأنكرذلككألالفالهنصفيفمنالقاسمبنا
وأمالهامنفهوفاالئوبينعلىذانكابواالنوادرفيبأشموقاسمالالأصابمنشغدتهمنلى

بردأولبافييأخذاأنلهأنالمدونةفيعنهوالذىلباقىايزمهولكاالافيعليهفألضمانلعبديئافي

رلغراجهةمنفبهمااالبقدرمالهنوليضالختيارفلماوجهماعلىففبانهسملقاابنوالكمافولوجه
الؤانهففاعمتكايأخذواحداوهانانبرليرادثألثةليهادينارفدقعلرؤبللهلوكانأنهأالترى

ذالمبالخياولثياباواحدمنأخذكلنهامنبهاخغماحبيببنافرلوجهومنهاحدااالوامنيض
شاءأخذأحدهماوانبالخياداننهاعلىبينئوىشترواأنهأالترىيفعنهأنوجبعهبفمياشةتفم

القايممبناوفىمنهماسافاعيضمنانهمالفاافيفرلفانأوأحدهماالثوبانشاءردهمافضاع
أنحدفوجبواوجههماعأوالبيحارفقدتناوالماباظيانهاعلىبينلثوابتاع11ذاأنهماف
اآلضروفبضأحدهماولثراءتناالفانثوبينمنيختارهأنأحدهماعلىىشتراخمهاواذايض



انبلغهنهامالكئوحد

لىإبتعرجلوجألقال
بتاعهابنقدحتىالبعيرهذا

عنفسالأجلالىمنك

عرفياللهعبدذلك

عنهوكىفكرهه
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ابرايزدنائألثةدينارفأءطاهلرجىلهءلىكانومنئلةمميفدتفلمفةالىنةاالماوجهعلى
لمذااوذلكاحدااالوااليفدقنهامالثابأعنحبيماببناىورففاعتيأخذمنهاواحداو

ؤيهاانلمماتنهايحافواشيأنولؤاليضزنالولفهوضاعتذلثلجاذاوازنافأماؤبهاأنيئممكا
أحطافبنههـافيذ3رأحدهاسختانيرنادثالنةفيعطيهنادبرجلعليلهنفيربملمدونةاوازالوفي
نولاليضنهاحبيببنايةواكأرلمهولهاالبةتافهأندلميعرفكأذلكوسنونقاليمشرانابهون

نولة4ؤيهاوفاءلحةانفاذاءهـفتيفاءاالسءلىيقبفلمالنهلحقهوفايهرنؤيهاماانلميعرفاذا
لوبابالخيارىشترامنبخالفالمحفعةحةوالودتلتبرعاوجهاليهءلىانمادفحالباقىالنبفدرحفها4

لهءلىنبمملكذ3سوليسهذلدفيوءلىصختارحتىثوبيناابممتعلقحففانؤبينمن

يناريردخاليدفعأنقءلميهفاستميكنفانهحةندنانبرليستوقىاليهثألثةارفدؤحديةلر
ممانفالةبفعياعهدينةتفاذاقاهاختارضهفبطانهاأيضاسمنونؤولوجهحقهوفاهءنواحدفيه

وءوكا4نةهةلمنةضهاةاالنماةبفياءبدنةإتةموانجملىابهثراءالخهارذأخىعلعثسلعة
فنعليهانأحدهماؤضاعثوبينيارءنثوباباظبتاعانانواذاؤلمنامسملةعليهيغاب
لهوباكفيهالكتادونةافيسملةابناقاليردهأونباكلباقىيأخذاأنلهفيليهونلمنه
فياروىواوماؤهـبرافياأيامفيابافىألخذاأنكطشوالثسمطلةابناوقالابافيزاأن

ىتوىرولمالسهافيالهافوندهماعهبأدكألانبايىفنصعليهانمالدالموازءن

ساكأراداوانلفلتااثمننصفوغرملباقىرداؤلىأحدهاتلفانالعتبعةفياقاسمبئاعن
دةفىهـوولختيارهادميتةلمنهاالمدونةؤولوجهبذلكلباغايرفىأناالاالنصفهلهفليسالبافي

يردهأنوله4علبوغابرختيااللماؤبضهاالولنصفهنفيضفيلباايختاأنمازلهاالختيار

أنواليجوزلهنباكمهلميضدناختيارهفبللماتلفالنهلفهتعلقابالتااختيارهفيكون

اخغالموازهابناوايةروجهواالختياررمدةفياخهيادهالنلبافياظيارابعدمدةيختار
ئوبصيراليهؤلباالثوبرايختاأزلهونيمؤلافالتالثوبافنفدكمهانهلفاسمافيابه

نوليئالقاسمبئاقالالتالفنهفيفمنإأللمنافاذؤهـعثوباواحداابتاعوانكاونصف
ردوانبالقإلةلفلتاوانباك4قىكانءاباذاألنوادرانافيالبأثوقالاكنفبننعفه

لفإلةأواقلامنبألفلعليهلفلتافا

لميهت6نواليحلفوؤهـلهفالقولالبافياخترتبعدانأحدهمالمحافاعاالمبهاعولوقالفصل

اختيارهىولوأشهدءلاالختيارعليمؤتمنانهذلكووجهمحدفيكهابأصبغقالهالهالففي

ومنت8اليضالفاسمبناحبيببئافاللىالثاالكادثمبغيرمحضرالباغأحدالثوبين
نبمفاحبيبفياأبومحدممذافيكتابلعمميخاقالوهوالصوابيفمنهمالكإبمنأسوا

بنابقولليسيردهاأويختارهماانهيريدكانوانلقاسمابنافهوقوليختارأحدهمابريدانه
الىمنكبتاء4ابنقدحتىالبعيراتلىبتعالرجلقالرجألانبلغهانههالكجمصالقاهم
بنقدفابتاعهلبعيرااذطلىابتعقولهشعنهىوكعرفكرفيذلكءبداللهمجنفسئلأجل
اننعقدبينهماانهاجهةمنالثبذيوصفأنواليمتأخبيعةفيبيعهينبابفيأدخلهأجلالىمنه

فصارؤدانعقدبثماالىالكةكثرمنبابأجلهبهاعهفدلىنمانهعلىيهاغايشتربالنفدالبعيرإلمبئاع

اإسمابيحذلكمعوؤيهالةلمؤانيةلثالنفدواباوهىاألولىهمااحدابيعتينهنتضبيععقد
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لهتاعيهنهاليادةفيسافوفبهايملأنللبعيرقهالباأللمبتاعامنقدباعلضفدبالمبتاعاالنعنده
أجلاذفيعمثرفيعهثرةسلفهنهاذلكيتفدنأجللىاقيبعشرهنهيبيعهأنعلىبعمثرةلبعيرا

ابئسألتعيمىوقالأعلمساثرهاواللهأظهرمنؤيهالعينةوالبيعزاواتمنحمعاناصوهذه
يبنىلوأفسيرتذلكيبلغأنكرأبيعةفيبيعتانفقالععةفيبيعتينمسيرعنتةالفاسم
اماواناآلخركانفيأحدهمافسفتانفيباصيتبايعاانماممروبهوكايعرفعليه

الىفيبدينارأوبدينارنفداسامةلبيعهأنفاالولعيممىفالغررااآلءككانأحدهمافيفسفض
فسخانفهذاةأوشاوببثسلعةيبيعهفىآنلثاواحراماآلخركانافيأحدهمافسفتانفهذاأجل

مسئلةلقايةافيهففبلمبتاعاعندهـتيةأناالفسخذلكوخفانهـراخالخركاناأحدهافي
إعهانالفاسمبناعنمىوىءيرمنهالبعبرفهبيعهلهيبتاعأنعلىتفقاأنمنماذكرهوقعوان
بتاعهاالثرممبامنهيبيعهانفيوالخيرالىأسلفهالنهبهفألبأسبهعهبتااالذىناكبثثلهنه
المشهورهنبتاعهاهذاابماأوثانقداؤلبائعهفيكونةاسااتفوتأناالالبيعسخوية

المأموركانالنالببعواليفسخاالثناعمثربزمهاامالكعنلقاسمابئاوىروالمذهب
أنالىوأحبعيسيوقالازدادأخذماعنلوتورعالوأحبلقاسمابئاقالضامناللسلعة

فيالقاممانبلغهانهمالكجمصأعلمواللهائعهالهجمةالةؤيهافتكرنتفوتأنااليفسخ
عنهوفهىذلكفكرهأجللىثراعسةأونيرنفدانادبعهثرةسعةىشترارجلعنمحدسئل
فدالىأجلاعمثردينامسةفيأودنانيرنقدابععثرةلربمنسلعةبتاعارجلفيمالكقال
سقكهثرالىكانتلعمثرةأخراانالنهذلكالينبفىانهمالكقالضينلباحداىنهمتروجبت

انهمألمالهوهذاعلىفأجلالىلتىعمثراطسةابهاشترىاانماكانلعمثرةانقدوانأجل

وذلكبيعةهنتهماتضمابيعتانأفقدوضحلتاجيلبالنفدوالبيعتاناخعلفوافنانختلفااذا

اختألفمعالمجرؤفبانفقطاالثنختالفامعذلكاليبوزأنهوفددالناعلىالعقدةيمنع
بعضرةلبعأنفذاانظيارمنهماالهمنبانمالكلكوفسزأولىبالنقدواالجلماختألفوالدنا

هاذفقدأعمثرموجلةبحرمسةلبيعاأنفذوانقيكهاعهثرهؤجلةمسةفيلكذفقدأخذانقد
الخيارفدلهالذىفيأنيهرنلقويعةلذرابابغاهومناوهذاذلكوالمجوزنقدازكهابعمثر

دالوهذاممااآلخرالىوعدليظيرذلكفلملهبداثملعقدباحداالثنينانفاذذلكاتارأؤالاص
أعلمأحدهماواللهأوالىليهمااوصاجتهمايناألميأفضلفيلترجيحامعمنهأنيسلم
الموازبئاوفصلفساداعلةذلكأنىيفتضفينبأحداىالمعئمتروجبتوفدوفولهلفع
ردأوأصداالثنبنفيالمشترىظيارخأوانباللخيارالباثعالمشترىذلككمانانهمالكعن

صنضاختلفوانلجازذلكبالخيانهما4حدواكلولوكانقالبيعةفيبيعتيننوفلسلعةا

كاناعليهماوهماعلىثماشئينعقدبلمانهذلكوجهوأواتفقافانالاختافاذاأواتفقاالئوبين
وللرجللمساومةاالذهوهوانرخ2هجووهاباظيارحدمنمواكلأنفيذلكيأخذفيأنفبل

إالمجاببلفظلباثعافانمسثلةواألثماناألجناسكتدفةعدديمهغآلخرقىاأنإمماوم
لئمماةابدينارأوهنهشئتانئوباخذهذالهذاقالاوأممابهالبالهصرجاذللثفييبرلفامبتلى

مالكقالهفاسدمجابرفهوبغيرخياهماأحدفيلميعاؤدألىنمسجزالنهلملكذيزدعلىولمبدينار
افيوايةووهىأصحمالكعناالولىأشهبوابةمحددقالجواذذلكمالكعنأشيبوىرو

الىالستنادهسدافبوالنلفدأخذتلمشترىالوفادلهوكذلكمالكعنسعملقاابنواوهب

بلنهأنهمالثوحدئنى

طألبردبنافاهبمان
ستاشزىلرعن

أونفدادنانيربعثره

الىعمثردبنارانجمسة

3وذلكفكرهأجل

رنجلفيلكمالعنه

جلمنسلعةابتاع
أونفدادنانيربعمثره

الىعمثردينارابفسهة

الشتروجبتقدأجل

ينبنىالانهإفنبنباحد
لعشرةأضاانذلكأل
لىأجلعمنراخسةكانت

غاانلعمبرةاتفدوان

ممنسالخسةبهااشترى

لىأجلالىا
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عيسيالتفسيرفىنهمحدوطهذلكمنىقالوالمساومةالقييرمعنىمنسدولتعريهالةااالببابرءفيمالكقال

كاعيسقالكالكبمذاهلهوليةأووكذابهذاخذهالهيقولأناالببهابولففاقالالقاسمبناعنسلعةرجلمناسترى
مئلالمساومةظبلةظوانماتلةباببهابظاذالميتلةبمذاوأمابعهكهاأوبهذاأعطيتكهاوكذلكبشاةأونقدابدينار

سلعتكممطبمالمششلهيفولأوبدينارفياآلخراذوأبيعبدينارألتوبهذاأبيعأنايقولأنفدأءلالىموعوفة
بذلكباحدهمالميمنفاشترىفيبدينارولؤههأجلالىععهاتجمبملهنارنقدافهقولبدفيقولهذهبأحدالبيععليهوجب

البيعانأحدهمابالخيارأوعلىاناكأمابالخيارأوءلىيفزقاءلىأنويبهوزمسئلةبأسالممروهذلكاننينالى
فيوالشافىحنيفةبىالدهماخألفااالختيارالانعلىواالثنبنوبينالئاوىتصقدلىحممامعصلىاللهرسولألنينبنى
االختيارودخوللموممالثنانهـلهمانةعليوالدليلمعلومنثاالعلىفنرقاثفوالماالمجوزأنعن3وسبمعليهابته

لواشترىلعقايماةاليموذلثالمبيعتعيينممايعودلعدمواناولافيالتأنيرلهأحدالثوبينفيمناذوبيعةفيبيعهين
إرنقدابدتسلعةرجلمناشترىلربمفيمالكقالصشةأقةهاةصبرلمةبممنغيزقةمنهمالكقالبيعةفيبيعتين

ابتهرسولالنالينبنىممروهذلكاننينبأحدالقبيعالعليهبهحدوأجلالىوفةمومهأوبشاةلىجلقالرجلفي
لرجلقاللرفىمالكقالبيعهفىبيعتينناصذوبيعةفيبيعهينعنكأىوسلمعايهاللهصلىالعجوةهذهمنكاشترى
خسةءمثرالمحمولةطةأوالحتأصوععشرةاذأواعااعيثرخمسةالعجوةهذمنكأشنرىاقعمثرضاعاأوالصةش

فدانهوذلثاليحلممروهذالثانداهماالىتدوجببدينارةأصوعةعمثراميةوالثمعاعأوأصوععشرةفي
خسمةلهبأوفيالعجوةمنعااععثرسةيأخذيدءاالوفهوانياأصوععمثرةلهبأوبمعشرخسةالمحولةالحنطة
وهوكلالممروهذاؤالشاميةمنوعأصفيدءثاويأخذءهثرةولةالمحهالحنطةن4عهثرصاعاعمثرةأوالشاهيةحاعا
واحدمنصنفمنيباعأنعنهوهوأيضاكانألىبيعةفىبيعتينمنعنهى3مابيمارظتوجببدينارقدأصوع

أجلالىموصوفةأوبشاهنارنقدابدسلعةلرمنباعمنقولهشواصداثنانالطعامكروهذلكاناحداهمالى

اختلفاوانوالقدرالجنسافيداختلهاالثنينالنهاتقدمعلىبيعةقىبيعتينمنممروهوذلكفدأوجبانهلثوفيالجمل
أوالقدربالجنصأحدالعوضميناختلفومتىباحدهمالفسدالعقداظلنقدوراصواصلاألصفيصماظأصوععشرةله

عنهوسمعليهاللهصليللهارسولىالذىليعةفيليعتينمعنىفهـومنلتأجعلاللنقدواالمقصودأوأو هحدحسهالههويد

ذلكانأصوعثحرةأوالصمانىعمثرصاعاسةالعجوةىالذىفيوقولهفملالعجوةمنعهثرصاعا
هـفياتأحداكانفاالالعقدةفيعأحدالعوضينجنساختالفانمناهماؤدمهعليمكروهعمثرخسةلهمخببأو

القدرجهةمنينوصالفسادمنعثصرصاعادخلهوخسةوهواالخرعوعأمانياوءشرةالمحولةالحنطةهنصاعا
هذهاللهواحدفيقولواحدوقدرلهسبممنالمطعومذلكمعولوكانالجنسجههومنمودالمةعمثرةويأخذفيدعها
بدينادأصوعلهسهاعشزةمنىهالىالصبرةهذهمنتشةوانبدينارأصوحعمثرهالصبرهفهذاالشاميةمنأععوع
لؤبالطعامبيحيدخلىانهذلكووجههالكعنحبيربافيرواهصجزلمذلثهههاعلىوعقدادوهوأدفاالمجلمحرو
الثاقاسآيفائهتبلاألولاالخرفباعالىعنهانتقلباحدهماثمؤدرضىانهمجوزعلههالنهاستيفانهمنعنهكىمابشبه
صلباارمنهيختاأنعلىتمرصائطهرجلمنباعفجنمالكءفقدقالاستيةافيهحقيكنولولمسئلةوهوأيفعابيهفىبيعتين
القايممابنمنهومنعائزذللثاننحالتنألثمنيباعأنعنهمماخيى
ديناربنممىوقالءثفيهالفولؤدتقدمبيعةفيبيتعينمنعضهىمانوقديشبهقولهفصلالطعامواحدسصنف
بلغتهباليهذاكانالىاذاحلكتالرجلالرجليقولبانشرطفيواماشرطانالقاسمابنبواحدءناننان

بيعتينوهومنشرطفيشرطانفهذانمنهألفلفلدكذاذلثعنتأخرتوانفلىكذايومينفي
أصبخوقالهبيعةقى

غعممىهه3
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الالغررببحهـ

ىءنخوسلماللهءلميهصلىاللهرسولأنلمسيباسعيدفيدينارعنبئحاؤمأثعنمالكص
وئمنغألمهأوألبقبتهادفدضاتلرجلايعهدأنوالخاطرةلغرراومنمالكقاللغررابيع

لمبناعاوجدهفاندينارابعهثربنمنكخذهاأنادجللمهفيقولدينارخمسونذلكصنئلثا

ذلكوفيمالكقالديناراءبعشرينالمبتاعمنبذيجدهلموانديناراالباءئألثونمنذهب

أعظمفهذالعيوبامنبهاهاحفثأمنقصتأمبدرأزادتلموجدتنلضالةتلداعيبأخران
أعلمواللهالفرربيعومعنىفسادهيقتضىالغرربيععنوسلمعليهاللهصلينهيهشلالخاطرة

منهلمنعافيالخألفالذىلغررفهذااببيعبوصفصارالبيعحتىعليهوغلبالغرركئرفيهما
فيالعاالءوانمايحنتلفدبخلىعفدمنهيمالفانهفسادعفدبيعاليؤنرفيوأهايسيرالغررفانه

أومنلعحةابمنعلذىلكثبراحيزاهومنوهللغروامنماؤبمافيهالختألفلعقوداأعيانفساد
لعفداجهةمنأوجهئألئةمنلمبيحبايتعلقلغررفالكذانبتذ1مسئلةاليمنعهالذىالفليلحيزا
ألجنةا5لعقدكهثرااحينلصفهاجهولهماأحدفانيهونالئنوالمبيعافاماواألجللعوفوا
اايقولأنااواالبلنمالةلذلكاعقوقعلىومكةابيعفيالخيرمالكقالشتراطهاوا

لفولاوفيمجوزذلكأثهبعنالحسنعبدالملدفيىوروالموازبناكرهذواليشترطعقوق

ائطثمرفيلسلمالنمماددالجلواآلبقلتسايمكالعبداافيشفااحينتساجهورعلىغيرمقدنهألولا
سملفاافياقاللكاليجوبئذمالكفاللمبتاعرآهافانلراملهتئلماالبلاسويلكذبهومايشبعينه

افيعنأصبغوىوداالبتىوهىكبيعهبالبراهوالفالءالعغارالمهاداتلذلثومحدفىكتاب
ذلكيوجدوعللمتىاليدرىبانهذلكوعللوممااليوجداالباالرهاقلصغارااالبلالتباعلقاسما
العيوبمنمافيهاالبدرىانهسملقااناأصبغءنعةالعتوزادفيبانأحدهماخطرلفاسمابنا

ولوالذلئبازأخذهالصعوبةيهرغااوقالأصبغوأنكرهذابغيرصفةلفائباكبيحل
أوبغيراءةبابيعتبهوزذلثالحبيببئالوحائزاكااليعلمبالبراءةوغيرهافائببيعنول

قالالفاسمبناقالهالمبتالحمغمهحتىالباخانفنفالمبيعالبيعاهذمنعاذانبتفرعالبراءة
وهاسنافالغرربيعهمنمامغانذلكووجهفبضهافيههايومفعليهلمبتاععندافالتفانحبيببئا

علىمقدوراوقديهونمستلبالفبضكاالبقلمبتاعاممايضمنهوالباخامنفانهتعذرفبضهمن
الموتمنهيخافيرضلمزعقالحيوانمنيركالعبدأوضحالهأجلمنلغررفيهاويهونئساجمه

فبضهيومقيهتهعليهفتكوقبيدالمبتاعمالميفتلبيحاويفسخلغرراهومنحبيبفيالظ
شئتبماياهاابعهكلهولوتجالفبهابمايعطىأوبقإلثالسلعةاهعهأنيالئنالهلجهااومنمسئلى

لميفتوانفاتانمحدمعناهقالذلكقكمهقي01انأعطاالقاسمبناقالاليهماأرسلصفطثم
ذلثوتعليقلمكارمةاهظاهرأهيانسملفاابناقولوجهلثواباهبةفيهذااليبوزردالن

التلفظبينونهلولذلئفرقالبيعبلفظمحداعتبارافولووجهالثوبهذافأشبهبمتيارالمبثاع
أنعلىدارهدجلالىدفعومنمستةأءلمبلهواذلكتأفافيللفظفجلللتواببالهبة
امهوأصبغوقالوفعانفسخهاوالذلكحبنأشمهبزعنلمواابئاروىحياتعليهينفق

حياتهعليهينفقانعلىاقالذالمجوزامالكعنسملقاافياوفاليفسخوجمهولةحياتهألثأ
سمنتقى6

الغرربيعإ
مالكعنيكيىحدثنى

دينارفيصازمأبعن
أنبسيباسعيدبئعن

عليهاللهملياللهرسول

الغررعبيعنىوسلم
الغررومنمالكقال

لرجلأنيعمداةلخاطروا

أوابقداتلتففد

لكذمنثنلاوثمنمهظ

فيضلدشاراخمسون

منكأناتمخذهرجل

وجدهنراينادبعمثرفي

الباغمنذهبالمبتاع
لمواندينارانألنون

المبتاعمنذهبيجده

قالدينارابعمثرفي

بذلكوفيمالك

اننلدالفمالةضات2

أمرأزادتبىلموجدت

بهامنماحلثأمنقصت
أعظمفهذاالعيوب
الخاطرة



اعندناواألهسمالكال

أمأسنرجاليدرىألنه
ريدلمجفيفاناليخرج
أمفيحاأمحسظأيهون

أمكراأمناقصاأمتاما
يتفاضلهوذلكأنثى

فقايتهعلىكذانان

علىكذانوانكذا

مالدقالكذافقجته

االناثبيحينبىوال
ابطوفيواسنثمناءما

الرجليقولأنوذلك

لغزيرةاشاتىنللرجل

رينبدينالثىنيرفنادنألثة

فهذابطنهاماقىولى

طرةغروونحانهألمكروه

بمعبكلوالمالكقإل
والباريتيخوتالى

لجلجالنابدهنلحلجالنا

ألنبالممعنبداكوال
الذىوألنبمنهتدخلىالمزا

أشبههوماالحبيشنرى
كايعخوجسبمثئ

أيخرجيدرىالمف
كثرذلدأوأمنأقلمنه

ألقالونحاطرةاغررنغ

شتراهاذلكأيفماومنمالث

بالسلفةالبانحب

الذكطألنغررفذلك

هونلاحبمنيخرج

لبانامحبوالباسلسلفةا
البانألنالمطيببالبان
ونشطبقدالمطيب

ةالساحالعنوتحول

والدوابالنساهناالناثبطونمافيالغربىاشتها1124طرةائكن

العوضينأىاليدرىالنهبيعةفيالبيعتينفتلالعقدجهةالغررمنوأممامسيلى

سقطثفاذااباءبيداحصاةدكونالجاهليةبيوعوهومنالحصاهذلدبهعومنباعأوابتاع
بعيداجمهوألوفانيهونبألجللغرراوأماتعاقمسئملةبانلعرابيعذلكومنلبعاوجب
هنالبيعوأهاذلكوماشبهيببءالمببعأنأوالىميهمرةالىموتالىأنيهونثلالمجهولفأما
أومحمدأثفياقالمالكفجوزهلشهرونحوهافدرذلكانوقدعرفواضىلتقااعلىاألسواقأهل
لك7أغرمنتقاضىاوجهمنبعدماعرفوانتأخرلكمامقطعاقالضيهاليهمثفاماجرىؤلكذمعنى
االمتلفهواليفهكثرأوأسضهعمثرينبعيدمثلأجلالىلبعامملقاافيالبعيدفكمرهاوأما

وهويسيرةةارباثذلكمنبابكلالىائصرتواغاسنةينالىءمثربهوالباسآلسعينوالمانبنا

الخاطرةمنانعندناواألميمالثقالصقالتوفيباللهإالستيفاءوفىكتابسمتوب

يذرلمبمخفانيحنرجالأمأنجرجلاليدالنهوابلدواأسااامنناثالابطونمافي5شترالغرراوا
علىكذاففجتهانكانضهليتفاطهوذلكأنثىأمذكراأمصصانااأمنامأمقيماأمحسنايهونأ

النساهمناالالثبطونمافيبيعالخاطرةمنانفولهشتهكذافةعلىكذاوانكانكذا

ابناأمنبحماعةقالوالمالئيمينالمفماعنوسلمعديهللهاصلىلنبىاىنذلكفيفاألصلوالدواب
ظهورمافيالمضهامينحبيببئاوقالالذكووظهورمافيوالمألتاالناثدطونهافيالمضامين

متعذرالصفةانهءطولمنبهاحتغماالمعنىجهةمنووجههالناثابطونمافيلمألؤيموالفحولا
ببعذلكفىوفعفاقسمئلةاوبهدجتمعااذااهمافسادلعقدواايفسدينميالاوأحدلتسايما

فاننقبضايومفايتهمهفعلعندهفاتنعندهويفوتالمبتاعويقبفمهالجنيننجرجهالمنقض

االفاسدفاليفوتانصيعذلكووجهفيءلالواحدجمطوالمشنرى2الباعلىمبى2منن
فياصغيراوولدهااألميخهلتفرفةوالمجوزابقصمهحميومفجههلمبناعافدرمبعدالفبضبالنغبر

لئوفيقاباللةوعلههاواالبيعااآلضمنأحدهمامابانيبتاعحداملدوامافيجععليبرانلمدؤا
شاقطغنللرجلارجليقولأنوذلكبطؤكاستثناءمافيوااالناثبيحوالينبىمالثقالجمص

أهاشرالونحاطرةغررالنهطروهبطنهافهذهافيولىبئبدينارلكىدنانيرفثالثةالتريره
متئنىلىاانفولنافاماعليماقالهفعلىجنيفاويستثنىملالحشاتهلرجلائحأنبىاليةانهفوله
ولهثافاذاهافدمناعلىلصفةاجمهولفظاهرالنهجملثهمنبالستثناءيحخرجئممعهمبحلمبيمامن

الجلةباقىقىأفىذلكالجهالةمتناهىمجهولاستثنىاذاالمزليةالجلةانووجههعفسدابيالبيع

تالنالجاواليتاريهوبالوبيعوالمجلمالكقالعليهاصعقدالبيحةلمحنعجهاله
ببهثئأشبههبالحباىىيشترلذاوالنئدخلهنةلمزااالنبدبالمممنلىواللجلجألنابدهن

لكأيعاذومنلكماقا5طرةغررنحاثرفهذاأوألكذمنفلمنهأرىأبخرجاليدمنهينرجمما

اصحبباسوالعملفةهواالبانحبمنصنرجالذىالنغررفذلكبالسلفةالبانشنراءحبا
المجلفولهشكللضالسالعنومخولونشطيبقدالمطيبلباناالنالمطيببالبانالبان

المقدادالذىمنإنيمبمايخرثئلاوذلدبيعبنةلمزااهنأنهمنبهإحتجلمايتبالىيتوناكبيع
منمنهأفلصخرجىأيدفىالالنهقالنماوابافيهرايملقروىلئسااوهوممايعتبرفههجمهولمنهيخربم
بهرأأنهفياإليثممكدكقاأحدهمايعطىالمجوزأننهيريداطرةونحاغرركثرفهذاأوأذلك

لتفاضكدوهواظفنمماا7خرمننوعيخلىالنهةيلمقاواطرةلخااعنبذلكلمايأخذهنهفيخرج
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يخرجاليعلمأنهالنهفيهرىااصحوالفيهمالتساوىايقرىأنفألبدمنضللتفاافيهمجرمؤ
أعلمواللهيعونالىبقرىاليبلغهذامئلاآلخرأوأكثرالنيتالىمنأفلاريتونهذمن

مةلساهواالبأنحبمنيخرجالذىالنةبالسالبااشتراءحباذلكومنوفولهفصل
ممايخرجلباناحبعفمنهيخرجالذىيتلىواولباناحبعصارةىلسلفةاعيمصىقال
ألتفاضلاليكرمنوانمابلغررعندتقارامنلمافيهباالرفيهمطعوماوالؤيمامجرىنلميموانمنه
ولذلكالتفاضلفيهنامماالجمحرموانمنهبمايخرج6نالثببعيجوزالنهالبانوحبةالسافيفى

لتفاضلافيهمماالمجرمئبيدوالسيدافاوانكانأوأحدهماجزافاجزالغزلبالكتانابيعالصبور
رطلمالودفعفأجمايتفاربةمحدوهذاقالمالكقالهلتفاضلواوىآلسافاهعتجوفيافياببعضفهبه

زبيدلجاايدولةمغزأرطالثرهبعصوف

لساصةاعنوتحولونشفدطيبلمطيباألنلمطيبابالبانلبانامجببأكوالوفولهفصل
لسلمةاجنسعنثايخرجصنعةلبانافيش14اجعللتطييبهواألشواديناربنعيسيقال

منسامةباعرجلفيمالكقالصأعلمواللهافيلصناعةاكايةهذاالنبةبملىليسضلتىا
وتفسيرذلكأنهكأنهلخاطرةاومنوجائئغيربيعذلكانلمبتاعاعلىالنقصانأنهعليرجل

باطألعناؤهبولهفألثئبنفصانأوالمالبرأسباعواننسلعةلدافيانكانبرجرهسهاصا
نفعانأودجمنتلدالسلعةفيكانوماذلكبمقدارماعالحءنأسحرةهذافيوالبتاعاليصاحفهذا

مالئهقالبيخمالبيحاخفلمتفتفانبيعتولسلعةافأللتاذاذلثيهوننكاواوعليهفهولمباغ
نباخافيأعنىحللباغفيقولىلمشترايندمثمبيعهايبتسلعةرجلمنرجليببعفاماأن

علىوليسلهوفعهغاهوشئواالخاطرةمننيسالنهبهالبأسفهذاعليكوالنقصانبحيقولو
سلعةرجلمنلرجلايبيعاليجوزأنفولهالشعندنااألهعايهلذكطاوذلثمابيععقداذلك
والفيهانكانبرجبيعهعلىشأجرهالغررالنهاوجهمنكرهلماذلمبتاعاعلىالنقصانأنهعلى

أنهعلىلساهةالالرمنحيأنلكماوفدكرهئلهفألرجفيهلىءنوانوالجنسهفدرهيدرى
لعةالهمتفافانوبردهوصاملقاممابناقالحليجدفهـوفيأنقبلهاتوانوجدقضاهان

لقفاءبالوجواتعليقنولمافيهباألجللمجهلفىنهازادفىأنهذلكومعنىفبضهادورجمتهايوم

لسدعةافاتتانقعواكةيادلىاولباغلكذمنوماعابمبقدأبوةهذفىوالمبتاعوفولهفصل
باعهامنهفالذىلهالمبتاعاببيحلسلعةافاتتفاناالحارةهمامنأميليهامايؤلعليملنهيريدا
لهكانانحفظهانوغيرزلكبيعهامناولماحرهأالمبتاعوكانكثرأوأفجتهامنأقلكاناء

يلهالمبهاعبهدايديوجديرأنفمامجتمللببحافسخلمتفتلمبتاعابيدلسلعةاوجدتوانبرةأ
أعلمللهواسملقاابنافوليمنهاتفدممايغيرصفتهاعلي

الباسفهذاعليكوالنقصانبحلباحافيقوللوفعيعةاوسألسلعةمشترىندمفانوفولهفصل
ووجهالزموذلكينصقبنافيكهابسالكوفدقالشدااأوالكايفسدهلعفدفدسلمالدالنيرله

ذلكولوقالسمئلةبذلكلهلتزمامايدزمهأنفوجبسلعتهبيععلىبهبثاغرهفدحلهذلكآنه
لقاسمافياعنبصىقالالنقصانلماأمنلسوقاوجهحملهاعلىالمبتاعدفارابالرةلساهةواالباغ
دوطلباالجتهاوجهلمعتاثحكلىالببحالهأباحانماانهذلكووجهعل41واالعلىيبيعهاأنلهليس
نقصانهفزعالبيعحينباعفانافرعننفصانابهيهثرادماعنهالخروجلهفليماسفنادةزيا

باعرجلفيمالكقال
إنهعلىرجلمنسلعة

انالمبتاععنالنقصاق

وهوئزغيرطذلدبيع
وتفسيرذنكالخاطرةهن

انبرجاستابرهانابهأنه
باعلممملعقوانانلدفيكان
فألبنفصانأولمالابرأس

باطأل5وعناوذهبلهثمئ

فيوالبناعاليعماحفهذا
ماعاخفدادبأبرههذا
تلدفيكانوماذلكمن

رحأونفصانمنلسلعةا
واغاوعليهماللبافص
ثتاؤاذلكيمون

لىتفتنبيعتوالسلعة

قالنهمايالبيحفسخ
رجليبيعأنفأماماك
بيعهايبتسلعةرحلمن

فيفولالمشترىيندمنم

فيأبعنىفعلمباغ
والبعويفولالباغ
البأسفهذاليكنقصا

الخاطرةمنليسألنهبه

لهوضعهثئهوواغا

عقدازلكعلىسول

علبهالنىوؤلكبيعهها
عندناألهيا



كلوالمنابذةالمألمسة

صلىللهاسولانهربرة

عننهىوسمممليهإ
قالبذةلمناوالمالمسةا

يلسأنسمةلمألواالثما

والينمثرهابثوبالىجل

أويبتاعهمافيهيتبينو

بذهلمناوامافيهواليعلمليال
الرجلالىلرجلنبذاثأن
واليهاالبذولوثوبه

منهماغيرتأملعلىثوبه

01منواحدويقولص

كأىالذىفهذاهذابهذا

بذةلمناوامسةلمألامنعنه

اساجافيهالكقال
لثوبأوابهوافيالمدرج

طيةفيالمدرجىالقبط
حتىمجوزليعهماالانه

هافيلىاأوينظراينهنرا

بيعهمالكأنؤفهماأجرا

وهومنالغرربيممن

بيعومالكقالالمألسصة
ابرنامجاعلىاالعدال

الساجلبيعكالف
طيهفيوالتوببرافي

بينفرقذلثأشبهوما

بهالمعهولياألهيذلك
صدورفيذلكومعرفة

علمنومامفىالناس

منفيللموانهفيهينالمام

الجاثزالناسبيوع

اليونالنيدنهموالقاره

الالعدابيحساألنبأبها
غيرنشرعلىالبرنامجعلىا

وليسالغردبهالبراد

المألسمةبشبه

أبىعناالعرجاكنادعنأبوعنحبانبنمجيىمحدبنعن44مالكعنيحىحدثنا

أن4دبهصيلممنكرهيبايأنىأنالالكذعنهيوضحويصدقعيسىقالحبهصاأنكرهمانلامن
االبهماباعتعرفاالبمينةقولهاليقبلناخبناوقالعنغنهابهمافعرغرمفيكمهنبيعافيبىحاوانه
يصدقوزعمماعليفملفلكذبثثلاتباعأعةلفااتلىأهليعرفشيألكذمنىيد

بذةلمناوالمالمسةا

4رسلأنهريرهأبىعناالعرجىنادعنالأبىوعنحبانبنصميىعدفيعنمالكجمص

واللثوبالرجلايابسأنلمالمسةوامالكقالبذةلمناوالمألمسةاعنىمموسلمعليهللهاصلى
فيوئود4الرجلالىيفبذالىجلأنبذةلمواهافيهواليعلملمألبتاعهمافيهأوواليتبينينمثره

المالمسمةمنعنهىخالذىبهذافهذاحدمنهماهذاواويقولصمنهماملغيرتأعلياالضاليهثوبه

يحغايصوافسادهبذهتقتضىوالمناالمألمسةبيععنعإلوسلماللهصلييهشلوالمنابذة
حتىبيدصاحبهأوأنيموتااللمسهلصفانهوالمعرفةالنظرمنلهالحظالنهبذهومنامألمهمة

ياباختالةئمنهيختلفلذىالمبحاصفاتمنمعرفتهلىاكتاجمالمبتاعابهاليعرفإلسوااليهدفبذ

يهوالنظراتفليبهمنالبائعممنهوأمارأالمثرطهذانعقدعلىالبيعانذلكومعنىوتويتةا
ةذلكخوالمألهسةبيحيهونالفانهبالسهلمبتاعافاقتأعذلكمناالممناععليهولمبشنرط

لهفهفوبهاهـفىاباعثوبامدرمنمحمدفيكتابوةيقالأعلمواللهلعقدوانمايمنعصاقدمناها
لمدرجالساجافيمالكقالصأوبعدهلبيعاقبللمثرهئزطذلكينشرأنعلىنو
هاغأجوامافيلىانظراويمثرابيعهماحتىالبجوزنهاطيهفيلمدرجاىلقبطالثوبأوابهجرافي

برنامجاعلياألعدالببحوماللثقالالمألههسةمنالغرووهوبيعمنمابيعأنلدو
بهمولالىاألهيذكبينفرفيذلكأشبهوماطيهفيوالئوببهجرافيالساجلبيعمخالف
الجائزةالشاسبيوعهنفيللموأنهفيهلماضيناعلومامفىءنصدورالناسفيذلكومعرفة

ولشىلغررابهغيرنهثراليرادعلىلبرنامجاعلياالعدالببعبأساالنبهاوناليرلتىابينهملفارةوا
ممالصانبههوطأثبهكالساججرافيالمدرجلثوباانماقالعليوهذاشالمالمسةيشبه

هـهظهرظاوانطيهعلىدرجالذىىالقبطمنهأوالثوبفاليظهزئفيهطونبغألفأوصواب

بانالبرناهجعلىاالعدالبيحذلكينالفومالكالموازءقبناقالهاصفةماباالصجوؤبيعفانه

حويىافدماونشرفيالمؤنةوعظبماالعدالثيابلكثرحبيببناقالصالزذلكعلىبيعها
فيالمدرجالفبطلثوبوابهوافيالمدرجالساجأنيهونأحدهماوجهينمنبينهماالفرفي
فةدونهاهوعليهعلىماواحدنغايئممترىكلواظبصلهواليرصفاناثرنمنالمبتاعبمنع

المستوعبةصفقامنالبرنامبممائفعنهاغاهوبيعهاعليالبرنامجعلياالعدالبيعوالبائعيدزمها
االءدالحازبحفلذلكباختألفهاواألعراضممانإالنختافالتىاصفامنمعرفةلىالماصكتاج

غرعليبيعالنهلمطوىاوالقبطىالجرابفيلساجاولممجزبيعسفةعليبيعالنههحبزالاىلى
عليرفىنونفقدذكرافيالرويةنعوالصفةعلىولوكانسملةوالوؤبةصض

ليهااالينظرونلسلعابيععنانهىافىهريرةيتأبىبحنيواذلكعنلصفةتنوباانفىلنمماا
جميعهاأمجسأومائتينشاةمائةابئاععنأباهحبيباسألانصصنونبناوووىوالبنبروشاعنها

ماجسستمثلسانههالمأالباغيقولثموثألثةلماثنينمجسأناالذلكمنالبدفقال
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وفيكتابففطممنالجميعهاوتواصفافدرأكطأنيهونوهذامجتملالصفةعلىلبيمفيكون

يعاالعددهابعدأنيريدأونألنةنميناالىهـمفاينظأنؤالبأسبزأوفافاباعملموازؤجمنابئا
بشرطذلكنلميملموازابئاومسئلةنوهونءسئلةأنفعملصحضأنهعليئيةغيرميفهذه

تلحقاالعدالنالئاقوالوجهأعلمواللهواالفهووفاقالمثرطيقتضىنونسصقولوظاهر
لسائمونواذلكيترلىومانعاالباألصحرةالحاللبنمافيذلكيهونوالمالهالىااباعادلمؤنةوالمشفةا

واليبلخفقهبواو2خرفقهاليوانسانافربيهروثلمبعاعالىينظراويسوممنوليسصكررون
وتنقصمالهبهبوئذتغيرهاالولىالحاللىاشدواعادةدونلمبتاعاؤركلبائعايرضىالذىنه
بثاتكررورلهومسساكللشدبعدرؤيةالىادأعهواناشدتغبرالىادأديعاوندتركفانغنهمن
مفامةالصةحازأقتفومالفرورةفلهذهوالنفقةالمونةمتوعظمئعمقهبذلكتلحوطالذلد
فعهوردهليهاونظرهمنهجهخرااوانبهبحرافيلمدرجالثوباوإلسكذلكليهلنظراوالمبهاعارؤية

وتكررفلمذلكطالواننفقةفيهفألتلحىبأصةذلكملين51دااولمابرتشقةفيهليست
غيرغرضذلكفيسليالنهرةولغبرضرلصفةاعلىبيعهالىويةلىاعليإيعهعننتقليجزأن

فيالمضرةئوبابيدهرجلمنرجليبيعلهآنبمنزلعفدوذلثاةعيحائزوذلكلغررامجرد
االاصفةاالىيةالرومنالببهرزاالنتقالالنهبجزذلدلمايرؤيةدونةلصةاعلىوتفلعبهنمثره

واللهأعلملضرودة

الالمرامجةبيع

فمليعه3خربلدابهيفدمثمببادالرجليهلبزيئممترانافيعندىيهعامعالمشاألميمالكقالص
كراهفأمالبينكراءاوالالنففةلشدوالاوالىلطوالأجرالممماسةأبرافيهالمجسبانهبكةاهي

فانطهبذلمثومهإسامنلبائعاأنيعلماالربمفيهوالصحسبناكأصلفيمجسبفانهحمالنهفيابئا
ذلثأشبهوماوالصباغطةواظيالفصارةافامامالكقالبهفألباسبهلعلمابعدممهذلكءليمجور
لهالمجسبنهاميتمماشيأيبينولملبزاباعفانابزافيكاصحسبلرجافعهمجسبلبزالةبمنزهـفم
مفسوخفالبععابزااليفتفانرجعليهوالسحسبالكراءصكهسبفانافياماتفانرجفيه

فيهبالبكىبكحةاهيعهفبابثتاعفدممنانقولهشبيفهاكاصبهوزئثعليضميايثراأناالبينهما

لمعاعاشراءمنممفةسرهايريدبأجراباتوالكراءقةلنةالشدوالاوالىلطأجراوالمماصهلأجرا
يئئسبالبهوكراءكوحبرببئاقالكراءبيعهالتأجيراعداالونففةوشدهأبحرطيهوكذلك

االبكةاهيالبيعوقالبينولوعلىيهذاقامتيقولبانوذلكيبينونأندلمتاعانلدفىدءن
زذلكبكالجاروآخذلهقلافيأعلمطأن

منلباغايعلمأناالربمفيهواليحسبلنالأعفيمجسبفانهحملهفيلبز51كراوأمافصل
منصةلهوالمجعلثمنهفيبكامجسهبلدبيعهلىاعهبتيابلدالبزمناليدانيرممهبذلكومهيسا

علىفعكويئذلكيبيناناالذلكفيالىفيقنفقةوهذاحمأحدءمثرالعمثعرةجلىماباعؤالرج
اؤوذلثماثرط

لتطوبةدوالوالفتلواةلواافيقالذلكومأشبهلصباغوالخياطةوالقصارةاوفولهفصل

ممفمأفسامثألثةذلئمملىفجعللبزكاصحسبالرلهصحسبلبزالةبمترفهولطراواغيرهوقال

بكةلمراابيع
مالكقالبكيىحدننى

عندناعليهالمجفعاألهي
الىجليالبزيشنربهفي

ض2بلدابهيفدمثمببلد
البحمسبنهامجةاميفيبيعه

أجميوالةمماسل31أفيه
النففهوالدالمنوالالطى

فاساالهيكراوال

فانهنهطالنرفيكرا

افنأصلفيمجسب

اأن1رجفيوالمجسب
بساومهمنالباعيعلم

ربكوهفانطهبذلك

بهالعلمبعدهذلكعلى
مالكقالبهبأسفأل

والخياطةالقصارهفأما

ذلكأشبهوماوالصباغ
البزيكهسبترلةبفهو

لبزافيربمكايكسبافيه

شيأمماينببوبلنراباعفان
لهيحسبالانهمميت

نانلنراتفانرجفيه

وألمجسبمجسبلكراا
لزايفتلمقرجعليه

نهمامفسرخحفالب
شنعلىيزاضيااألن

فماكايجوز
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وفسمجالىمنواليقسملهلمالادأسفيبمجوفسملرجامنواليفمملهلمالاوأسفيالصبسب
فهوعلىقائمةعينلهمماليسأنبينهمالفرقوافرقلرجامنلهمولولارأسفيبي

المتاعونفقةككراءليتيقذلغيرأنالعادةوانكابرتالبزعكالباحذبسببالضربفعربين
وهكأوةبأغالبافيهواليستنيببنفسهيباشرهأنالمبتاععادةبرتوضرب3لوبهكرا

دهلعااوتمماهذاألنلهيشدهولهيهيطوأنوعلىلمتاعالهيبتاعأنعلىيستأبرهوهوأنلهمعسارا
لكذفيعنهينوبهومنبرهستأافانلمالارأسرجفيخلادعنهلعوضفابرلنفسهلتااعلان

ألقبيتهكرانفقتهوكذلكأجرتهلحنافيمجسبفأدادأنبنفسهكالوباشرهذلكلمبتاعالميلزم
منشئفييحسبلمفلذلمثالمعتادعليفاغايعاملسكناهبيتفيالتاجربخزنهانيةبارالعادة
االذلكجمنالأنوعادنهبالمبيعيفتصأميولكنهقاثمةعينلهوأماماليستبكهوالرذلكئمنه
المبيعفييشلهالنهالرجفيلهوالحظلفنافييكسبزاذاالرفيقونففةلهلكراءباجرة
لفنافيفهذليسبزلطراوالصبغواطةلخياوارةكالفصالمبيعافيقائمةعينوأمامالهيهكةعين
ممايعمأنهلمتاعانكانأبومحدنوقدقاللمتاعاكنفسقائمةعينلهكانتلماالرجمنخظهوله

ألنهرجلهوالمجسبلمافيارأسمنيخمسببذلكيةاردةلعاواأوسساربواسطةاالاليشقرى
تبعفالمتاعهاالويأوىفيهاسكنكتراهالافانكانكتراءالمنازلاوأماقالقاغةعينليسمته

ليهايحتيلمولوالذلكلمتاعازفيهلدهـكتراهاوانكاننفسهعليالنفقةكاعسبوالمجسب
أعلمواللهرجبغيريكمسبنه

لكراءافانلبزاوفاتجفيهاليكسبأنهميتشيأكاولميبينلبزاباعفانوفولهفصل
عليانماصحمليريدانهشنعليانيتراضيااالبيعهمافسخلميفتوانرجلهوالمجسبجمسب
منبماعميتاالأبيعاليفوللباغوالميفتلمبيعاالنبينهماذلدفسخلميفتنبهاماالمعمافاله
لماالالىجمنحظاأجعلوالدةلعاابهلمتجرشيألمالاوأسفيأحسبايقولوالمبتاعبموالىاقن
لكبغيرذوآلخرأ1شابكاأحدهمابرضىأهيبكبوزمنأميعليأويتفقامالدبذفيفسغ4متلهحظ
مسثلةبنهافيكتابسحنونقالهلمبهاعاذلدلىنماكنوالرفيامنهااليلزمبحطلبائعارضىوو
جةلةالمبتاعاعليبنهاكتابفيسحنونوقالكرهذماثفدمعلىلهمجسبمالكلففدفاتن

فولوجهفالينقصماذكرنابعدطرحالثنامنفألفيادأوأفلاالولالتناكزمنأاألنيهون

الشرعفيحمولذلثلفظهأبهماوادهاعتانهلفظهوالفيبالكذبلميعرحهذاانمالك
منهيمتأنلهدفتكانلمذاوالفجةامنبهفذلدأحقلرزماذلدحكمهألنلفواتامعليهابرده
ثرعلافيعرفلهبافظأتولمبالكذبئصرجفانهاالئنفييادةالىوليسكذلكلفظهتمالال

نأظهردهذاةانالتانىالقولوجهوالقجةالىلفواتاردفيفلذلكفيرداليهبهكتصوحم
مجةلمرااعلىلبيعافيوالزيادةمسئلهاحنادفيكالوزالقجةالىابالعفدفردلهمالميثبتلفن
يادةاكفأماغائهمنيادةالىتكمونأننىلناواليامعمافةزيادةأنتكونأحدهماوجهينعلى

فأمالقجةافىيادةزوالعينفيزيادةنضردلىتبافاءيادةالىوأهااذكرتقدمفقدالمفمافة

لبناوحدوثنملضاعلىهـفلاونباتلمثمرواثماراووالدنهالحيوانسهنفثلالعينفياريادة
أنهأوفإنصاألصابناوعندىفلمقوللمافأهاقلرفبواينواالرسنغأللكراءالدوروااالنعامفي
بعصجوزفانهاالسواقحوالةمااليلوالىمانولطمنيكضىوواقأسهحوالةبهاتقترنان
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وأهامسئآل3أللهواذلكأيفعايكنعانالقجةيادةكبحةلمراابيعمنعهعليلوليسوكةامي
المبهاعانواليببنصكةاميفيبيعهافتادعندهيةالجارترىيشلذىافيعمنونبئافقدقالةالدا

البكةالمربيعأنذلكومعتىولميببنلبائععنداصالتفدقهاأسواانوحجههاسكالردأوال
فتاعلىاععداسلعةايتبةلدفانذنيهالبعدأناقهواأساتمافدؤيمابهصاوأعبوزعندمماالث

فقدولدتحتىلمبتاععندادقيتاذامةالددواذيبينحتىبحةاعييببعأنلهنيلمفهاأسوااتحا
فنلدعندهظيبتاعالذىفينونصوفدقالحةالمراببعنعيوذلكفهاأسوايهاحالتمدةبقيت
القاممافيالوقولدهاأوبغيرباعهابرلدهاسواهأنتلدمخولالىاألسواقالنيبينحتىاليببع

ةلكثيرالغنمافيأوالدهاوهذاايهاافموانيبينحنيبحةامييبعلمعندهنملةاولدتانلمدونةافي
لنافةأوالبقرةأواالواحدهلشاةاوأماأسوافهاتحولحتىاوالدمليملماتيقاللضصورأن

بيعهازجرااهذعلىبؤقهاأسوالكذفيوالثحولحدهواعةسافيفدتكوناوالدفانةالآوا
طلبتداامايهونىذلثنلمانعةاالوالدةانيريدأوثمفانذلكينقصلمانتبيينوند

فيالقاسمبئافقدقالوالدوابوكراءالرفيقإثمارالهثحروأمامسئلةأعلمواللهعند
لمذاازماناطهذلكىكترفاراوأودأورقيقاأودوابماأعواغعلهاواحوائطىشترامنالمدونة

ذلكأنيطولديمالالنهفيبينولشطااناالبينوالبكةاميبعلأنفألبأساألسواقتحل
ؤبهابعدذلكمبوؤانهلولبآعوامافانهشهغاللهااثمارالمثمروافامآسواقاالوتختلفاال

الدوابصارةاوأماممهاأنفلهافيلعغيبراارعواليأعوامكتيرهاالفيقهاالتتغيرأسواالنألعوام01
مستلةالنعاماختألفاوكذلكلبانكافهاأسواالثتغيرفبهامدةفيلكذأنيهرنيخمتمللىقيقوا

الصوففيهااليمونالنهكبوزذلكشتراهافألاحينعلهاصوفنلىحفاننمالةؤأمعوافوأها
فدفمضلكأيضاالنهفالمجوزشتراهااحينعابهاصوفواتكانفياألسوارفيهااالمدةثت
فيالقاسمافيقالهيبينحتىلثفأليجوزلنابجميعبكةاميالباقىوباعاشئراهمابعض
ععهايأوأوالدهايمسكويبيعهافأللخلىأنولميبينفباعاالناثولدتفانفىعالمدونة
اعأنيعطيهاوليسيردأويكبمىلهبتاعانفولمتفتأوالدهاباعهاوأمسكنأوالدهامع

فألستفغاكانتوانسنونقالهولميبينسواقااللتحاانبعدباعلباغاالنعالبدزمهلولديرا
هىسمنونقالبنفصاتحالتوانالبيعيمضىفألفيادؤيهاوذيادةلىافهاحالتأسونتوكا

وانأصلهمعلىواقاألسلةاظعارلحواالمبتاعأيضاوكذلكاألوالدمعباعهاوانلكذباثسئلة
اتطوانالردفلمبتاعلولدفارلدؤبهاعيباوندفباعهاأمةوانكانتماتقدمحسبفعليفاتت

مدجعهمافيبذلكأجبراعلىرضعياولوبالىدبالعيباالتفوتنقصاخفيفاالونقصتاألسواق

قايةبعدالغازالئنصبهاومالمهعيبةقيهتهاالمبتاعواالفعلىالعيبقجةحطفانبعتقولوفاثتواحد

بئاذكرالذىيخأبومحدهذائلاقالفألينفصذلكعنشفصأودفأليزمجهوربالب
فيجمةوالثانبرلةعبدوسبناكرهمخومابحهروبالبحصةعنهكطأنلىجعههيسمنون

ظثفانفياألسوابحوالةلىدأواالمساكافالمبتاععندهحدتنهلهبينيولدهافلمهعباعهاولوهذا
نالكرمنالقجةأالنفبهافألفجةلباغعندادتقهازاأسوانتوأونقصانبزيادةلمبتاععندا

أبولشيخاوقالمألغدمفعلىنقصتفهانتأسواوانكابهقدعلملولدالنهاعيبفيالمبتاعوالحجة
عندانيبينواكاحكمهأنبكةلمراابيحفياليجزثهمعأمهباعهلولدحيناعيبفدتبينعولهمحد
عبدوسفيااصلمنلذىتفدمواىحطعندنهايبينولموجبالىوأخبروجهانجهوكالوزولدت
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ىأبوالقاةقالبحهرولعمباقايةسحطلباخأنالزمفألثانيقولعبسدوسفيادانبرأبين
بتاعامنانوذللثءظاهرعندىأبومحدولشيخاليهأشارالذىالوجهواعنهللهاالوليدرضى

فييادةوابابمنفانهعندهحدثنهايبينولمبلعبابينوبكداهيالععيبثمعندهغدثسلعة
ومالسلعةامنماباعهبالعمثرةترىاثوهوانثاثرةبعاسلعةامنشنرىناباعاأظهرانهالنهالم

شتراهااانهعلىبحةاميهمادااباعوإهمثرةنمملتشترىانهفلعيبابحدوثعندهتاف
بحهورنالمنكايمصيرلهاأقليانثكوناجمةلةاعليهتكونلسلعةافاتتذاااذفعليثرةبع

دوقحهرونالمنكثركايصيرلهاذلكأويهونأمنفألينفصمهاورلعيبافيةسقاطبعدا
أعمللهوابحهاورتلعباقاية5لغاا

سلعةشرىافجنلكماعنلمدؤلةافنىيادةباكقاألسولةحواىفهـجمةلةاوأمازيادةفصل

هـوظاأرغبلطرىافيلناساألناألسواقدتزاوانبينحتىعةصكاهيأسوافهااليبيحلتلحا
اليراىمناألسواقاختالفىيرامازأنوانماقهاهـاهزادتاوانذلكمنالمنععلىبهـالمذ

لعينازيادةوندلةآألسواقبحوانحتص5لشراواشرائهعلىلبيملمحالاالنهالريادةلعيناختالفا
اعبفيزحدالناسغالءثصرائهاوعليعلييدللةطويمدةاسلعةابقاوهواننمخرونفمهاووجه

عيهالزهدفىاعليفذلدأدلالبعحتعريضهاذلدهحهعبيعهاوتعذريادةزالىقهاأسواحالتفان
النهةصكاهيياهاابائعهعنأنيممسبهزلهلمحالهامنهذاعليطلعاذاواافلفياطفدضلهالمبتاعاوان

لةحوانفلناذا1سشلةللهأءلموابعدبائعهماعرفهصفتهمنيعرفأنلهبدعهبتيااداخل
مالتوانيبايئحتىبحعةاميفالبيحنفصلىالقربافياتصافانبحةالمرابيعغنعفياألسوا

حتىاليبيعأنالىأءبالزيادةفيالقاسمبئاوقاليبينعايهأنليسحبيببناقاليادةفي
وجوزلطرىافيأرشكبلناساالنبفولهذلكلىوفدأشاراوطولهاالمدةقرببينولميفصليبين

لماؤحافجلسحلاولمسؤثاحالفليبينلبثهاعندهطالفاقحبإبفياقاللقربافيذلكحبيببنا
مسئلةلقجةردافاثفانلمبيحاردفالهبآعلميينفانقاللنقصالىأوالتغاياالبثاطرل
باعفينمالكوقدقاليبينأنااللبيعاهننعألطذلكمنلنفصافأمالقايةوالعينازيادةفيوهذا
الردلهبتماعفذلدوفعفانيبينحتىبحةامىاليبيعبهاعيبأوأعاضرسهاعندفذهبلةار

بهلبايعاانتفاعمنلنقصاحدثفاذاسئلةماتفدمفعليفأللثفاقلمقفتماأواآلمساك
بنواسحنونفياففدقالفيسافرعليهابةأوداأوثوبافيلبسهفيفتفمهاصاريةأنتكونمثل

قاللهفألحجةبحهوراالفهفماضماينوبلباخافتفهامحطهااولميبينيةالجارباعانعبدوس
انلمبتاعامخاحجةواجمركهاايبينعايهأنفليسيةصارباعمنالقالعيوبخالفعبدوسبنا

األسواقمجوالةفأليتفاناألسواقويفيتهاحوالةسدأشبهلفاابالبيحفمىافنزادفيالباخ
فإلتهاوعليهفنايسترجحأنبينومجهورالفتععاضافيةلبائعاياخذمنبينأنكيركالبتاع
ايقالجمحهورضاالفتضافيةبعدطرحعنهأوينقصاألولفنامالمبزدعلىفبفههايومهفتفهة
وافهافجزأعليهاموفلضنمترىالمهئفيلقاسماومثلهاالبنألشهببهاجواوأصلعبدوس

بعيبوليسنقصذلكالنيبينولمفسافرعايهابةفلبسهأوداشترىثوباوايبينولمبكةاميوباع
ذلكنولمبعمفدجمفتبةوالداهلبوساثوبارأىومجزوزةلقمافدرأىلمبتاعاذلدانوهعنى
اليالنلنافىعليهلمزيادةلمسثلةاوانمامعنىذلكعلىاشزاهاواعتفدانهمنهلباغعنداحدث
ماللثقالصللهأعلموالباثحذكعندازبلوماذهبمنهمابيعبهكاقئمنعرفالذى
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بلدابهبدينارفيقدموإهمدعمثرة5شتراابوملصرفوابالورقأوبالذهبلمماعاىيشنرلىجلافى
عهبتااانكانفانهفيهباعهالذىليوماذلكععرفعلىسكةاسي5هـااثصهثبيعهأوبحةامرفيبععه

أخذهشاهانبالخيارفالمبئاعتلميةالمتاعكانمبدراباعهوبدنانبربتاعهابدنانيرأوباعهوهمبدرا
علىالرجلمباعسبوالباخبهبتاعهاالذىبالمنرىمئلمعاعكانافاتفانقىكهشاوان
فدرماعلىوالصرفبالذهبالمتاعيشمترىالذىفيقولهشالمبتاعبحهمارعلىبهايثئراهما
ىثشأنأحدهماوجهينمجتملالسؤالهذابحةاهيالقدرغيرذلكعلىرفواليبععهثم

بحةاميلبيعاةاليمنعفهذا5والهثراعلاوفتىفيلصرفاختلفوفداببذعإوثببذ
بيعفيبورفييبتاعأوبورفيفيبععببذإتاعوأنفأصابماوالئاقبعانالىواليصتاج
لعرفسراءئغيرايبينحنيبكةامييبيعالبجوذأناعنهاؤتابأالتىلمسعلةاهتوبذهب
األخذوالردمالمبينبالخيارلمبتاعفاذلكوخفانؤيهماضماألغراتختلفجأسانثمايتغيرالأولم
بغيرهاىاثشمماوالعينابهذه5لمثراايردلملمبتاعاالنبمانفدفيهياهادزمهأقللباثعوليسب
مالكففدقالالسلعةفاتتوانليهأظهرابغيرمابتالحالباعاانالخعارلماظهرمنلهيثبتلكنه
ببمءأكرنالموازايةفيافيكتابوقدقالبهعهابتاالذىباالننىالممفشانهااألصلقىمانبت

متلفياألسواقوحوالةنالفييادالىلةمسفيكافعلةفالهذافيمالكصبهعلولمبهكارضى
ومنمسئلةالئعمنرىماهواألفضلعلىجالىضربت4اةانالمدونةفيمالكوقالفوتدا
علىبكةاميهعيأقفيذاالهيحبرزعينافانهفدقعبعرضباع11عرضاذلكفيفدقعنبىراث

أشهبوقالقابةعلىأنيبيعيجوزوأوطعامبصفةعرضعاععيسملقاافيعنداشاأيألما
الذمةفيشبتواليجوزأنعندهماليسبيعمنالنهسوفوالطعامءوعرضعليإيعال

الباغبهبتاعاالذىلعرضاأنيهونيكتهلانهعندىلقايمماانثالهماوجهجالبببعماهطعا
يفصدلمالنهلماحاذذلكابةالمغاربعضوقالبهمنهيبيحأنازفلذاثلمبتاععنداهتلهبحةاهي

ياخذبمثلهالمفمفيعفانونأوموزبميلشفصابتاعامنمجرىذلكيجر3وعندهليسهابيح
االمهناعالشنرىوليساألخذبهولهلهحقثبتالشفعةأظهرالنورىعشواألوللميهنءندهوان
يأخذطيلليسالنهالقولهذاقاسلعلىحجةلشفعةوافدلزمهقلةبمنزذلكنؤهنه

واللهلسلعةاهذهبهبتاعاالذىبهنوجمةةعلىيببعأنبحةلمراافيزواأليجومثلهوندجمةبةفعةلثمها

ةكاهييبيعوقالدلكأبوحنيفةوجوزبكةلمرااعلىلبيعيجزالميبفيالموانمسثلةأعلم
فاذاثصراءالباعكاهوعلىابكةالمرابيعأنمانقولهعليوالدلعلينقدبعدذلكينقدثمأنفبل

عينهلىالباثعافيتوصلىالئمترلكأفضلذوفديهونالبكانقدابيعهيخفلمبهغبرماعقدنقدعلى
ذلكفأليلزمهوفمانقدبىاوأففعلمماعقدبهوفديهوندلعقدوقدنفدغبرافيلىامنبماسدى

غبرمنوقعفانالمحاباةييعدونواالجتهاديسةالميبيعغايتعاقبمةاالمراابيعالنإشترىا
بناظهيبينأناابكيةاهىهعيأنلهنيملمباالئنالولوأمستلةماتقدمحسبفعلىبيان

دودميالبيعولميبينةبكاميفباعبأجلبتاعافنالمدونةفيممالقابناففدقالباعفانلقاسما
ينقضيفتلمانالموازبئاوؤددوىاألولالقولوهذاخألفشاءالمبتاعانبحبهبناقال

اذلمدونةاومافىوهرنحبألدبمفبفعهايومؤجمتهافعليهفاتتكهافاناءسازىالمثوليسنبيعا
قومتانأبعنسنونفياقالبهكاباعهاأقلقايغانتوانجالىلهواليضربدزاوفاتت

لمسىهنتوط7

المهاحينسنرىالرجلفي
باررقأوبالذهب

اشتهابوموالصرف

بديناردداهمعمثرة
مجةاهيفببيعهبلدابهفهفدم
اشنهاهحبثببيعهأو

ذلكصرفعلىابكةهي

فيهباعهالذىاليوم

3بدزاعهبئااانكاننه
تاعهابأوبدنانبروباى

نوبدرالموباعهبدنانجر
ألمبتاعيفتلمالمبناع

وإناتشاهباظياران

المتاعننؤكلشاه
الذىبالنئالثمترىن

وبكسبالباثعبهبتاعها
شآهماعلىبمإلىللباغ

المبناعبكهمارعلىبه



05

نهامالممخجاوذفجلهلكذبستآل3ىفدنانيرنيةثافجتهوكانثدنانيرعهثرةنكانمهبالنقدالدفي
2للباانحبيببنالقولفقساأنههذافولهاويقتضىكدورإنية6نينفصأوبحياورسئعرة

افاتتادبهلمرااانعلىبةلمغاراشيونجنابعضسملفاابنافولوقدتأوللمقفتانارضابالسلعة
غيرحبيببئاماقالهلىايفووهذاأجللىاهاكثرأبالمفدفيتوجبالتىجمةالةفسخالنهالسلعة
رهافيأبومحاكفيوقدحلاهسااىإلشتروليسبنقصتلمتةانفالالنههذاعدنمنحيةرواان

هذعلىوملاستوعبناوقديينلقروامنعةجاتأولهحدوكذلكواوجهعدعلىوكتابلمدونةا
بعضفقالالمسئلةهذهفيبةالمغارابناأهنونالمتأضوقداختافالمدونةئرحالمستلفي
مجعااللمممبدالحقأبومحدوقالالتأءيلعلىرىلنقدأواشت51أخربعدالمثراسوإانهالقرويين

ىشئرولوامسثلةأعلمللهواسملقاابئافولمنلبينباهذاوليماسلكذباسثلةممعلقاابئا
غيرنتفانكايوزنأوليمأوكاموؤونةوالغيرمميلةتكونأنسنهلوفألبحةاهيبعفهافباعسلعا

قالهيبينحتىبحةابعضهامييبيحبزأنلممعينةنتةانوالحيوانوموزونةكالثيابمميلهم

بحةامييبيحأحدهااللبزفيقسمانهايانيشترلرجألناوكذلكعبدوعىبئادزالمدونةافيمملقاافيا
دالتقوبماالبصقلامنمجصةاابعصفالسنتصماعقدبيعاذاشعلمانهذلكووجهيبينحتى

عبدوسبئاممالوفدبهلهيببنحتىىلمشتراذلكفألددزملنقعانوايادهاكفدتدكألهوالهفويم

بانأللواسققأالترىئمنهادفيؤيئؤبهايرغبلجلةااقالمهتاعحجةمنانبذلكلفاسمافياعن
والذىونوالموزكيلالمفيذلثلهيهونأنالتعليلهذاعلىببهبنومابقىلمزمهلىصفقة

هـأظيرعلىوقدمتهوهوالذىبالفجةبينالثوعلييقممماالثنانالمدونةفيالفاممابئبهعلل
لرداىالمشنرعبدوسبناقاللميبينفانفرعيبينأدقعليهولبسونلموزوالمكيلافيفوله
بانلئواكانانفاماسمئلةألولالغنوزايبالممانقبضايومفالفايةفألتفانلمتفتماشاان
فمابخصصالمجهاجانهذلكووجهجائزذلكنقاسمافياعالمدونةفنىواحدةصفةعلىالذمةفي

بلووجدباحدهاعبانهىأالقىلقاءمافياقاللصفةامافيبلتساوتقويملىاالثنامنواحدمهها
أولكاكانوانمسثلةبمثلهاليرصعلمعينوالموزونوالمكيلاشبهفأبدتلهرجعسفقأوا

هوويبينأندونمجةاميهبعفيببثأنببهوزالمدونةفنىأوغيرهطعامفيليةلتافييرزن
يشترىالذىفىلقاسمابناوفدروىأجزائهمعئساوىالتقسيعافيلفنائساوىمنمافدمنا
وجدوانالباءذلكشاانالسايمويمسكيردالمبيعأنيلزمهأنهعيباؤصدباليسيرمنهالمكيل
حمذلكأنيهوناذعلىيجبفكانالكثرةفيغرضالهالنذلكلمبلزههحصربألالعيب
فانسهثلةونلموزوالمكيلافيصكةلمراواردبالعيبمسئلةبينلموزونأويفرفيواالمكميل

ذللثووجهلمدوئةافيلقايممافيايهاقالهمانفدفيبينفعليهأنزاففيهادرهميقوزلهسلعةبتاعا
لحفالمبتايئأحداألهيبينلميذاوامايعقدبهكايعئبرفيهصكةلمراابيعفيمعتبرنقدهانمنمافدمناه

ونةلمدافيهالثفقدقالالئنابعضلمبتاعابووومسئلةمأللفدمحسبعلىلكذفيظيارا
أبىفانلميمالمشترىالزملمبئاعاعنذلكلباعاغطناولامنوضيةأنيمونوهبممايشبهاذا

عيوأنبهماالثاالثنمنبغاواأويرذهاولوكاناالثنيأخذهامجمبعنباءفلهتنرىأنا
ىلمشتراعنذلكمنشيأمجطأنلباخايلزملمبصفةأوالثنجميحجمهبهأنمئللبيعاالجلعنه
صحطبحةامرلباخاانفلنافاذافرعأعلمللهواواليبينبمةاعيهذايبيحفعلىالقاممبئال
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باابحطهبلأصبغلوبملىامنمالهددنلكقمجطمممنونلفثدلوفميعةاوجهملىماحط
حعااالنطرإماالفنمنعنهانكايسقطبكةاميالباخانسحنونقولوجهوبمامنبمايقابله

ووجهفىسفاافأليلزمههبةلهيتعلقفلمجلىامنبلذلكومايفالبيحادلزمهلقداذلكمنهلمبتاعاعن

عنبكطفمبأنالهبةلممناعاماومنعنألجسلولتجدلغاابمالىمنلهبةاافماغابلأسبغفول
دجلذاباعوامالكقالصالهبةبهاماتعلفثبثبوقىمليهكاطبتاالهمةحطئعنهاذاالمشترى

وادينابنسعينعديهكاتامتاذلكبعدباهلمترديناراأحدعدينارلععثوةبماثةعدتهتامتسدعة

سلعةرجلذاباوامالكلكرشأتفيااالنتكوومههقبفتبومسلعتهفلفلأبن6ءلهلسلعشبهااوفدظهيت
دينارقةعلقاتروان5دبناروعمثؤماتةوذلثذلككنألهفأليهونيومبالبيحأولوجبهالذىالفن
باءهثمشماحدالعمثرةففبرفيةالقهمنإالثنأفلمنسلعتهبلفتالذىيهونناولالتسعينعلياربمضربلهاحب
عديهمتانياذلدفعدسدعةدجلوانإعوفصلهش4ديناراوئسعونئسعةوؤلكبكهودمالهدأسوفيسدعبهبانتالذى

لتؤددبمارانتسعينملبماكصوصلمرامجةابيعدالنوانجهايسةمبابتياعلبهيربقامثديناربكائةيهعامتظ
أتخبرالبائحألسلعةفيميعيبأنلهلىيبغذللثمنبمثنملكهفانأوصدفةأوهبةجماثاملدوبذلكالبائح

برمسلعتهةفهفلأحصالمدوذةفيسمالقافياؤلمآليبينحقبصةهيييمعأنيبزلهلمؤلثفيرصاهشنهاهاا3لذلدان
انثكوناالمنهفبمىاالءلىاسكةهيأنييمببزلهلمالمشنرىنفأقالبئالئينفباعهابعمثرينباريةاشنرىمن

الثئنكرأارقيابكةءهيفألبيعسلعفمناكوانالعتبيةفيمالكلولينهماالبيعتملىالنهالعمئرفي
الببحبهلهوجبالذىوأماعلىبيعانقضيااالقالةفيوايتينالىاحدىعليالفاممفيفنفساياحثىتببنلةاالفئ
لهيهونفألبومأولوالمسامحةفألرمةعفودالممناالفالةالنابمةميييهعأنفألببوزأيعمامبندأاكابيعفولنا

لفعاليهوذلككرمنأوجهعلىبهاملدموصصبكةالمراقأنابيعلماقدمماهـجهاهذاابكثعاملدعلىمييبمذانيباع
دنايخوانوعشرةدلناددرهمينبربمأشتراهامنهدرهماثمبربملةسلرجلمنرجلباعولومسئلةيسةاالبخهادوالم
علىبمالىلهضربأحببمللسلعةبتباعه1الذإالقالةهذابنألفالعتبيةفيالقاممفيالهاليبينبحةامييعيباذأن
الذىناألنيصسعينالارجوجهإفنزلكنكنرإبأاشتهانيرىنمبربميبيعهاوهذامنهاواليمتنمانبسةمفودالممن

اقنمنسلعتهبلفتأواشتراهاونفعانيادء3فيالهاذالوافمةومنأويخؤلكعينهافييادةاألسواقأولىلحؤالة
فيرالفعةمنافلاشتربسلعةبمعفيومنحممسثأمالكلهيبيناآلخرحتىنالغمثكلىاميتحفألبرج
بمافولممالداندمماهولجزمهأنيمبنعحنونلواليببنيبيعأنمالفلهلعتبيقكنافنىله

ذولكمملصمالهبلعصأشفمبهاالغبنرأىأوعلبءفبهاالغبننهواالفبطةمنؤلكفيلمارأىاليخدأنيهونه2دحينلهاشنري
رلكذلمافيبببنحتىععجمالئهفهابهمثراودممبهاعليهمبهاالغبننهرأىأنفيهالهلغوضورفيها
يناراوسعونفسعهالشترىانمنبهإحنجعاسحنونليقثصراءهاوجهمننولىاعلىيرأنلهفدكانالنهالمحابلةمن

5ءشيغبركبماتناولفألأرفىوميزكتهادكانمارضبتأنيقول

االكبعدقاهثرنملمكالعمبرةاائةبعليهبمتآمتاسلعقهيالذىيبيعفيوفولهفصل
باءهبذلكثمفباعاثةبعليهمىكاتجاوظنغلطالبائعإنيريدبذلكمجيمألنبتسعينعليهلخت
العلملمبتاعاصاهنمبمائةعليهمتلالباغاقبربدبذكانيحتهلوبتسعبنعليهمتبانهالم

نلتبعدأنلولسلعةافبألنتفوتوردظبراالجونضكندأنوالبتسعينعليهمتبأكاظ
ذلكفيلزميردلباغأوازلثفيلزمنلاببميعفالمبتاعأنيأخاتفوتذللئبألنكان
المونةفيالفاسمفياظهالبائحيرفىاناالبهاوداتجهمعينيقول3خنالبتاعانوليسالبائح
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يكمللبائعأنبذللثمنهلمتبدغىهوبكهوردصحيحااثنبايأخذهاأنلبتاعديسددبأنهدذوا
لمتفضانسحنونقالوأيهمايبدأبالتخييرفرعذلكفيلزمهبحهاوربالتسعينالمبتاعذلك
أومجطيردأنبينردكأيرالباغفانالغنبجميحيكبممىأويردأنبايئباظياالمبتاعبدى

عنهنجمطالمبتاعهببهدالعيببينهذاوبينوالفرقعبدوسفياقالالبيعفهنمبحهورالكذب
نلكذبابعدحطيطةواليبئبعدالحطيطهقائمالعيبانالمبتاعاليلزمذلكانبائعافجيه

يذهباهببمصولسلعةانلمبتاعايهرهه
فيعلىوقددوىمنهقبضهاميسلعتهفجةفلبنألباعخيرالسلعةالتفافانوفولهلفع

أنجموقمجتملهذافعلىلمبتاعاقبفهايومالقايممبنالباعهاايومفلالمدونةفيمالكزيادعن
روايةوعلىسدلفاالبيعايشبهمالدانهعنروىانهيؤيدذلدالقبضيوملقجةاراىسمنفاابنا

أنعلىهمالقابناذلكغاصالفقهاهابعضوقدقالجعقدلعفدانهايوملفجةزيادابنعلي
ثلتينالمفىالقولينبينالخألفهذافعليغيرمسئلىفيذلكوفدقاللعقداهويومالفبضيوم

انباخمنالقبضفبلالسلعهفمانانعنهاللهرضىعرافىأبىفياعنروىوقدماوتأويل
أبوالوليدرضىلفاضىاقالأعلمللهماوايلموتأولتينلمقاابينحيروهولمبتاعامنعنهوىور
فيمالكفوللعقدايومولقبضايومواناسغيرميفظاللهذاانعندىوالذىتبينثهالله

بمتلفبضضفايتهايومانفىةيادزعلىبكةاهيعهاباسلعةعلىطاحافجنيادذبئآلعلىمستلموطأفيا
انهلفاممابئافولفوجهروايتينعلىذلكانذافلناوواضحفوجهإفلنايذلكذواالقاصمبنافول
يادزفيعلىيةواووسجهلفاسداكالبيعلقبضايومجمةلافيهفاعتبرتاألسواقوالةبكيفوتبيع
االستحقاقفىلصجحةالعقدكسافىالبيوعابيومةالةفاعتبرفيهالفسادعقدعراعلىانه
يادةباوتفوتاأابناعليأاتفقلسلعةاتفوتيماذاومسثلةأعلمبلهوالىدبالعيبوا
االسواقمجوالةاتفوتألفاسدابالبيعذلكبيهثفيطردمذهبهلقاسمابئوزاداانلنفعوا

وفداألسواقمجوالةفالتفوتةهلهانبيوعامناأسهافظايادزبنعليوأماروأيةأعلموالله
كرجوالةيذولملبائعخيراناءأونفصاندنسدعةافاتتمالدانعنلمدونةاطفىددلمادوذعديهتأولط
العندانكذبغيرننىفيهوايسمنهماءولحمالثعنقدروىالنهبالبينليسيليلتأو11ذاوسواقإال
فيالسلعةفواتانمالقاسبناؤولمنالمدونةوفيوهوضعيفاألسماقىالخطاببدليلقالمن
هـولليألسواقاتغبتفانلهقيليتنقصأوبدكايدفيفيو51يدمنطببتاعأوتذااقمالثفول

بماذلكألحقهعنفاالستليفياألسوابذكرحوالةولماوفوالعايئئغييراأوالعلىفنعأيفافوات
بعدذللثصاءثمديناوبهائةعلىقامتفقالبكةاهيسلعةلرباعوانمالكقالصنقدم

شاوانؤبضهايوبمالسامةفايهاالخشاءأعطىنخبرالمبتاعديناداوعشرينبمائةاقامثأ
بتاعاالذىالممنذلكأفلطوناالأنبالغامابلغبكهمارحسابعلىبهبتاعاالذىفناأعطى

ربصاغاوابذلكرضىنفايمالنهبهعهابتاالذىالىامنلسلعةاربينفصأنلهفليسلسلعةابه

علىبهابتاعالذىفنامنبأقيضعالباغعلىهذاحجةفيالبتاعفليسالفععليطلبالسلعة
مثالعلمأكاهصاهبمائةثمعليهمتاأعلىاجمةعيسلعةدجلمنباعومنقولهشكلالبرنامج
يةددالجارالتممترىانالمدونةفيمالكزيادعنفيعلىروىلمتفتنكانثوعهثرينبكاقةعليه

وجودمجذلكفاليلزمهغلطهقدئبينالبائعانذلكووجهومالةعمثرفيعلىبملىالهأويفرب
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نسنلةذلكالخيارفينألفبهبرضلمالذىنليماظهزنلمبتاعالزموالقائمةسلعته

بهبتاعاالذىافنأعطى5شانوفبضهايرمنسلعةافيةالباعىأعطشاانلموطأاقىفقدقالثفا
بهبتاعاالذىالغنمنذلدأفلأنيهونإالبالغاماباغمجهمارحسابعليوعهثرينلمائةايريد
لذىافنامنلسلعةادبينفصأنلهفليسلماثةوهراولالانلامنأفلجةلاتكونأنالايدير

المبتاحالندبعنىبأنيهونالمجازاالسبيلغاهوعلىنخييرواهناكوليسلقييرابافظ6ابتاءا
ذلدومعنىمنأؤلالسلعةيمةةنتوانشيأمنهنقصهوالمجهورظهرالذىنالغالبايبلغأن
افنمنأنتكونأقلاالالفجةلباعاىيعطزىأنتمبأنيادزبنعلىوايةرفيلمدؤ4الفظ

وهولمالارأسعلىلرجاضحربكثرشأأويمونمنهصفألينةومائةثرةعىوبهترالضالذىا

البعالبرناعءلىادوق5بكجرفهاعفدسالميلزمولىققدملمافأللتلسلعةاانذلكووجهفاليفادعلعهوعشرونمائة
عندنافياألهيمالكلفألبكهأوراألولنالعنجمةلةافصرتفانسدلفاااببحكافيتهالسلعةاكتبدلكانافواتا

السلعةترونيشالقومكانتوانفألتجهلنازيادةطهرماظهرشأندونبهدضىقدإنالمبتاعالنمنهصينة
بهفيممهعالىفيقأوزاهذاوهونبأؤليبيعهأنرفىنفدالنهالبائعزلمألحجةبحهظهرورالذىقاليمنكثرأالقجة

نيمللىفمقولالرجلأريدكنلمأيفولالمئسترىفانلهؤإلحجةبحهظهرورالذىكأقاىأعطفانثمنهللثيعتقدأن
مماشتريتالذىابئاسكدممةثوباالههفدفعالباخفغلطثوبابعشرةاشترىومنأءلمواللهابةاساهةاهذهأشترىأن

صفتةبلغتنىقدفألنافيوقالبثوبهفيرلهالمبتاغفطعهانمالكبءنأشمبيةوالتإوازيةاففىلمألهأحئعشرفإلسه
أوءكلكأنلماللهوأهيانعةلععافيماقالهووجهذلكرسولهاليهدفعهانوكذلث6نلةغرممقطوعادونأخذهبهميسرلر
صذازاببكدفيالمرابحةمسئلةتكونأنلعمثرفمتهولمأردئوبابخسمةثرةئوبابعأردتيقولأنالبهاع
وحررنفيربكهؤمفيقولمسئلةفيىاغاعلىروايةللنهمابأنيفرقأنسحتملوويهماروايتانحدهوامسثلىالعتبيةومسملة

ذائهمللقومشريميرجأنعلىمماباعهابكةالمرابيغنإبايهههـقوالةفرفيمساوتمسصلةقىبأودوايةبحةالمرا
فممارآاليهنظرمالم4افإلاالىاالذلكعلىيرءعمجزأنلمفطعأإسباالثوبعندهفاذافاتديناراصءمثرةفى
مالكقالواسهغألرفاالذىالفئيدعلىأوفيبذلثفدرضىالمشترىالنمنهفألينقصبحهوراالولنياصءنين

لهوالخيادلهالزمذاكيللمفانهمساومةباعواتسكذلدالذىالماغمطلبأقصىهذاالنفألبزادعليهبحهورخراإ
عليابتاعهكاناذافيهويسنرىالعهدبكانصفىكريفالرجلفيكايفولوهذاسارةخىوالنجاةءنرجاصمتراطءلى

معألمهوصعهمعلوممجبرناالمائتينولصاحاالئنالمائةدلثلصاحفانامحةهيسعانهوممانهينهـاآلرحآلخردصفه
فماذازيادفيعلىبروايةفاذاؤلنافرعإذصفينهـبإننالنلباعامساومةولواالثنثاكأ

يستدلوأهيشراءهحضروابقومذلكيعمنانميسراليصدقبئاقالالباعادعاهبمايثبت
صدقهعلىمايدللثوباصالمنيرىأنعندىأبوالوليدومعناهلقاضىاقالصاضرءلثوبواعايه

أعلملىنعاللهواعليهمادفعهفنامنيشبهنهوا

البرنامجعلىالبيع

لرجلفيقولالىجلبهفيمممعبخأوالرقيقالسلعةاونريشهلقومانافيداألمرعهلكماقالص
كذاوكذانصيمكفيبككأرأنلكفهلهوأميصفتهقدبافتنىؤلمألنمنشتريتاالبزالذىمهم

ذلثمالكقالستغألهواؤبمارآفاذانظراليهنهمللقومشريمويمونبحهفيرنعمفيقول
المسئلتئأولفيفولهشكلمعلىمةوصفةمعلىمبرنامجعلىبتاعهاكانذاافيهوالخيارلهلهالزم



45

يشواعلىبعيدةغيبةشكببالرفيقانأعميريدواللهلبرنامجاعلىهعهفيوالرفيقالبزوقرئشل3وفلا
فألينوبالمشقتيهممكنايهمالنظراالنلممجزذلكاضرفيولوكانواايهمالثوجهانمالباالمبتاع
وشديلحقأوتغيرطىعدمسافةمن2النظرالهامامنبمنعكاناؤاعفاينوبواغاالوصفغها
الموازعنبنوفدروىئمنهلزيدفيلتىاتهوهيالثوبتغييرنضارهالىذلكويؤدىونففةمؤنةفيه

ليهالنظرااعلييقدرنهعدالقاللصفةاعلىرصاضرةالدافيعفدهيةاديبيحأنفيالخبرمانك
عمهنهىالذىالمنابذةليعفهومنذألثوشرطاقىكالنظرالمهامفرةفياذالمقكنؤلكاهلهووجهالىجلفيمالكول
فموزلثيابافأمامسئلةأءلمأوأحدهماواللهلمائعاناإفصدهزاذالببولغردالذىابيعومنايزامناممنافلهميفد
االبكيثاءدافيةمشدوصافهرةتكونأنلتافىواغائبةثكونأنأحدهماوجهينفبهاعليذلكويقرأالسوامكفهرهو

علىكلوثكرارذلكوالشدالحلمايلحفهاقىشدادهامحالىهارفيمؤنةالىحلهاومجتاضايشقفيويقولبرناجمهعليهم
تفدممننجيعاالوجهينوالبدفيحسنهالكتيرمنبالهاواالذاالبتذالنؤيقاهـبريدومشتروكذاهلحفةاكذعدلكل

لكمنرمنيوعوفبئوعبدالىحمنانعةبنعنءئمانجوازذلكوروىأوصفةرؤيةرلطةوكذالذاوبعرية
عروابئابنءجماسعنذلثروىوئيةغيرهينببحءمجرزالوقالأحدفوليهقىالهئافىوكداكذاذرعهاسابرية

الذمةفيلمفمونالمااأصلىلغائبةالعيناإذفيفياصفةاعلىببعهذاانمانقولهعليوالدليللنرانافامناممويس
حماواالزمالببحفانةةلعاالغائبةءلىاالعيانبمعيبوزانهمنممافلناهاذائبتهستذاشنرؤاويقولبأجناسه

الخيارإلبتاعولهةفىحنيفةالبخألدالصفةاتالثعلىماوجدوهالمتاعفقوااذاهستغلىاوانردهلمونالعمفتيشترهذهعلىسي

الزماأنيهونفوجبصفةعلىابيعذانمانفولهعلىوالدليلاصفةتلداملمعلىالمتلأفملوصفماعلىلاالعا جمنوكافيسثغلىكافمنم
لفعامجكأرأنلكلزهوأهيصفتهئفدبلفألنمنتريتهاثالذىالمناعانوفولهفعلمالكلهعونويند

لىضءألنالقولذااؤتصرعليانوأمافةاصاكتيذكرلهأنبهملتوالبدأناخئعارفيهكاناذالمالذمكؤ
يبهزذلكؤلممعينهتصةعلىببعهـانرتيةحولمماشاالمتاعاذانظرالىفةاانبدىأنالبتاعالذىبمللبرنامواففا
المتاعذلكشتركوافيايمشكانواجاعةعهمايعنىنهملفومشرويهونفولهفعلمالثلعليهباعم

مههذاحويهونمىباعمنصةبسثركاهلسازالشرفصارالمبناعصنهمأحدمهمفباعلمفيلالذىاألميوهذاا
المتاعؤخالعقدؤبلبنغسزونهعندناالناسعليه

أناخلايدانجيالىذلكمحلهمألبرنفنهنهاالصهواسمتغلىالتىاليهعلعةاللطماإفاذانطراوفو1اتتاعكاتاذاببغ
وواثلوبعضسأهثلفمهابهويهونةورتتفقتالصةاقانبنتلدالعمفاتماوحدبعموكلمعيمنولمللبرنامجموافقا مألفاله

البتاعلكذإتواليتعندهفعةجأخرىةهي5براثمهعننمهؤلمتاعاديرىففالمرفىنرو
أويقرالسوامجمضرهوابزامنأصنافلهيقدمجلالىفيمالكقالصأعلمخياراوالله
كذااذرءبريةساكذاريطةوكذابصريةملحفةلذاوكذاعدلكلفييفولوبرنامجهعليهم

االعدالونشفيثماصفةاهذهعليهنىوااثتريقولوناسهبالبزافامنأصناإمىوكذاويس
ففامواكاتاذالمالزمذللثهالثقالمونلىويتافيستغلواوفيثملهمماوصفعلى

ذاافيسمونهمجيزعمدنالناساعليهفيللمالذىاالمياذومالكقالماجمكليهباءالذىللبرنامج
لبنامنبأمناففدمنانماقالذاعلىوشفالهظنيمولمفقالبرنامجمراالمتاعكان

أبوالقاضىقالرعهاساووأجمنائيايهمنعدلصددمافيوبذكرءالسوامعلىفيقرأبرنامجه
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بذكرمعأن4عإلجبعندىأنهلذىواعنهاللهلوليدرضىىاأضىلقااقالاومحدونوعها
لفاضىالولمبعاعاكمتلدالصفاتالمتاعوافقفانالسلمفياصفاتاهنيذكرهأنصببمانال

تخنلفمقصودةصفةكرالصفاثكلذمنيىامجتاجالذىانالفائبةأالسانبيعأبومحمدفي
ووءودهاعدمهابحسبوئكثرلعينافيلىشكبةاوقفلاالألجااناالثوتوتتفاباختألفهااالغراض
مناهفدوهومخوما

باعهانفامابحةالمراوجهعلىأعلميربدواللهلصفةاـهذعلىمتىوهنرشاويقولوفولهفصل
الخايعةوهذاندخلهؤلكأحبألمالكعنلفايممافيايةوارنلعتبيةاقىبحةلمرغيراعلىمهم

الالخياربيع

حدواكللمتبايعانقالوسلمعليهللهاصلىللهارسولعرأنفيللهعبداعنفعناعنلكماص
والوفناحدمعرعندلهذاوليسلكماقالرظيااالبعافرقالميضمابصارعلىبالخياهان4

عليهللهاصلىللهارسولأنيحدثسعودكانكلبنللهاعبدأنباتأبئمالكفيهبهمعمولأمي

المتبايعانوسلمعليهاللهعليفولهشترادانلباعأوامافالفالقولتبايعاينبيأيماقالوسلم
أنالىمالكفذهبفيتأويلهالعاالءاختلفكفترقامالمصاحبهبالخيارعليواحدءخمماص

ومحاولتهالبمحمباشرةحينحقيفةبذلكايوصفانانالمتبايعينألنلمتساوماناهمالمتبايعينا

ماليهأعلمبريدواللهبعضبيععليبعضمضيقالأنهوسلمعليهاللهعليلنبىاىءنودولذلك
باتمامالبيحكالهذاتفرقهعاعلىومعنىيفنرفابالقولبالخيارمالمطؤالنهذافعلىسومهعلى
وقدتبئلبائعوابتاعهابمالمبتاعسقبداابانقدحصلماتفرفياندناههيكونولقبولواسبهاباال

االمنالكتابأوؤاالذينومالفوفيتعالىاللهقالؤيهاوالتباينلىالمعاباالمخيازالىلتفرقاطون
معتىطونهذافعلىفيهالبعضبعفهمومبايفةإالديانفيأعلمتفرفهمللهيريدوالبينةامصاهبعدما

عبدالرحنأبىفيبيعةورلقىواأبوحنهفةبهذاقاللبيحامألرمالميمظياالهماومينلمتسااالحديث
مجاباالممامبيفمابنقضىواالتبادعماقدوجدمنهمامنالمتبايعينأنالىحبيببئابوذ
مالميفترئومهومانمتساباخهمافانيوكاوامتبايعانباكههاذلداليوصفانمافبلنموالقبولىوا

المجلسمادامافيلفبولواصبابإالوجودبعدمابالخياراذلكعلىلحديثامعنىفعكونباالبدان

بنللهعبداوهومنصبلعئمافىابهذاقالوبذاتهيفارفهاآلخروعنأحدهماولفييفترقابانحتى
فيهيثبتفلمهذاعقدمعاوععةأنمانقولهعلىوالدليلالبصرىوالحسنلمسهباوسعيدبنءهـ

حلمجاحماكالنواخيا

يفنضىالخيارإالبيعبالخبارهالميفترقاماحبهدمنهماعلىواوسلمكلعليهللهاهلىوقولهؤمل
مثلهاينبتمقروةملةصاحبهلخيارعلىاأحدهماترطيعثأناالبهمالدوأصاويلعلىتاللهأعلمو
مانقولهيهفمماهذاعلى4االستننافيكونجببالوافيهافيففىبمدةفدراظيارواللمبيعافي

ومالزلبيوعاحمقالئهفراظيابيعاالفيلتفرقبينهمابعدارالخيافانهجمقابالخيارمالم
علىوبعنامعرطماحسبالخيارعلىفيهفينبتالخيارفيهيئهمنرطالذىلبيعابمجردالعقداال

احدهمايفولوذلثأنإظياراالبيعالمجلسدمنهماباظيارمادامافيواءانصحبيببنيلتأو
عفدالبيعلىذلدانمعنىويهوناظيارلكبذفيمقطعأوالرديخفتاراختراالمضاءلصاحبه

ىالخيارعبأ
مالكعنمجيحدئنى

بئاللهعبدعنناقععن
لىاللهرسولعرأن

وسمعليهالله
حدهنهماوالمتبايعانكلا

مالمصاحبهعلىبالخياو

الخباربيعااليئفرقا
لذاوليسمالكقالء

وألميروفحدناعند

وحدنمنىفيهبهمولمه

هلعبدابلتأنلكأنهما

بكدثمسعوكاقابئ

اللهملىاللهرسولأن

لبعبنابمالوسمعليه
ثعلبااللفوليمألتبايعا
دانجمااو
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اظياربيعانأحدهماوجأظهرمنالولافيالفظوابعددالخيارفطععلىففأنالخياراال
أواهقدأجزابعدكاللهاقالذاأنهاثاقواالقطعهالخيارفيهانباتمنهيفهمفانهلمثرعافيأطلقذاا

يلوتألعقدوعلىانمايطرأبعدكالرالخياافطعرالنخيابيعبانهلببعابذلاليوصفأنرداليبب
فانذلكانبتذ1مسئلةحماكمهومنعقدعلىفيهمشمترطخيارالنهبيعبيعهمابانهيوصفمالك
تحنبخالفاألبأيامئألئةواليقصرءلىالمبيعباختألفنحتلفةىولهثهرطافىاظيارثابتةمدة
لردبالعيجمياراأيامثألثةلقصرعليلردفلمابهيسققخياراهذانمانفولهعليوالدليلفىوالشا
لسؤاذواارلهواالختيلنظواليهامدةمنليهابقدرماصحتاجبالميمفالخياذلكبتاذافرعإ

الواضثكلنوقىونكوهالدارالشهرهوفيلمدونةافئفيهذلكوابطاالمبيحسقالةاذمرعمععنه
إفقهاطانهاوأسسهاوهيصالنظرالىمنتاجصكانهوجههووانمشهوانالرالمثالماجشونافي
فرعلةاالسقاايهااالتسرعمونةمأمحكونهالمهلةالىافيهمايحهاجلىاكاوماخنبارجيروا

الموازاالربعةأيامبناوقالذلكأشبهومالجعةواااليامالخسمةالمدودةفيمالكتفالرفيقوأما
فياوىروأيامدءهثرةلعهافيلقاسمابنلشهروأصازاافىوأفممضهأيامعهثرةفيأفممفهوالواظسة
ذومنرالرؤيقلثمهثرانافيمازتهاوجهوأشهبلفاسمافياوأباهالئممهرفيأصأزهمالانوهب
فيهمرعيهأنبؤمدهفيهمابرغبويستعملؤهدفيهيىالعيوبوااالخألفيمنسترمافيهابور
فيهتاجزانهلمواابنافولوجهو5ستررامكالباواقهأهيدأنيسترفيهيممااللهثرطامدةمن

فرعكالبايتغيرؤيهارمدةلثوالمدةاطويلذلكفنعليهايسرعلتغيراانااللمدةاالختبارالىا
لميتباعدمالبريدينلبريدواالسيرعابهااأنيشترطوالبأسأشبههوماليوماببر3لمدونةافنىبةالداوأما
صختبرحسنالمدههذهثللهاففىوأحوامأخألقهافتزاللمحااالىفيقبينلينهاولفرقواذلك

فياكإسمايىبهبحسبعلىالمدينةفيليومابةالدايدكربيرأنيحتملأخألفهاوسيرهاو
قالالهافىوصبرولاسبربذلثتةاتبرالمدينةامنخرجلمنيدبئرايدوالبروسيرامتصرفا

لهاووضعآوقوفيافيوحالهاالفتبرأكااليلةالكذلىاافأنتفعندىمليحةلونيدوأبوالقاضىا
أبوعدعبدوقالليهاالتغيرافانثايسرعليهاكنركايحتاجأذلكمنواليسترطاعلهاونزعهاء

اليوبمالمدونةفىشرطهكالراكوبغبرمنكانثوبوالمثالئةالبومبةالدافيالخياريشترطانهالحق

ذلثوجهولثالثةواناليوطفيهيشترطالواضةفقالتوبوأمافرعأءلمواللهلوبلمر
لثوبالباسواليشترطالتغيرليهايسرعالنهذلكفيعليهولميفميقبهلمعرفةاأهلعنهيسئلانه

نتصرفبراباالسقداميهوننماالرفيقاختباراالنبةالدا3دوبوالرفيقاسقدامشرطوان
أوطولهبهفيفدرمايعرمنهيشترطأاالبالباسرفأليختلمثوباوأمابالىكوببةواختبارالدا

قاممابنافقدقالواظوخلرمانوالتفاحواوالفتاهكالبطيخلهةالفاوأمافرعفعره
بعينهفيمايعرفاذوبفدرالحاجةالخيارمنففيههذامتلفيونيستشيرلناسانلطبمالمدونةافي

فيهشنرطاننلمعدودواونلموزوابعينهكالمكيلهاهايعرفلعبدفالواوالداربةلداواكاليوب

لنهمغيرفيرعليهقديغيبالنهوأشهبالقاممفياقالهمنهئعلىالمشئرىخيارفاليغيب
هالكفقدقالنسلماظيارقىاوأمافرع5رأبانبيعاوناوةردهانسلفايصيرتارهالنهأشهب

المعقردعليهانمعلمشورةولسؤالالمعتىنهذلدووجصهاثالثةواواليومانليوممجوزفيه
وذلكلئباللئلابهةمشامنذلكلمافي5منكتيروانمايمنحلدئغيرفصاركالثوببذاليلحفه
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فيوحمالبيعلميبطلولميقروالمدةالخيارشرطاذمسئلةدوجمنبره5يسيرعنكايعنى
والدديلالعقديبطلوالشافىأبوحنيفةوقالالعادةابغافيتلدالسدعةبهقدارمانحتبربدلك

أخألفاذاالمبيعمننوعكلفىليهافدرإلحاجةوؤلثالشرعفيفدرالخيارلههذااننقولهماعلى
مازاداهلهيثبتولملفسدالعقدبهزاداعليهلوهااأالزىروفالمععليففددخألبذكره
دارابالخيارنألثشزىافبهنممنونالخيارمااليبهوزفقدقالمدةمنشرطاذاامسثلة

مدفيلغرسوا5بالبناوالتفوتعاحبهاالىالخيارنردلمامجوزلهأوأجلسنينبعأوأرسنين
بعدمدةومضىانقضىأءلميريدواللهالخيارالمشترطأجلفانتباعدهارللباثعاظإلخيارانكان

واغاسمنونعنالعتبىذلكوىروالخياروفتخروجثايومفوعديهفالبناءفوتطويلة

فيبتىمننزلةبفيكونالخيارحمواظيارلغبرداليبطلالخيارمدةفيلمبتاعبناءاأنذلكمعنى
مدةبعدانقفماهبنىمنبمترلةفيكوناءالبيعمفامنهلعدذلكفبنىالخيارلهنولودغيرهم

بالخيارانهعلىبرهأوغحيوانابتاعافجنلفاسمابناعننونوفددوكطءفوتالخياروذللث
مدةفيتاتاةاأعلمللهوابديرفيهابعذلىئمالباعامنمصيمتهفانلمبيعابعةأسمهرفقبضأر

البيعانأوسنتينالخيارسنةفيهاوشرطسلعةشترىافيهىأبعنسحنونبئاوىورالخيار
أعلمواللهأحسنعنهالعتبىوإبةرأبومحمدولشيخاوقالفبهايوبممنىالمشتراهنوضمافاسد
فألالهغاؤهاونقصابهنفلملميكالوجهالخيارعلىمدةفيلسلعةايقبضلمانهلعتبىاوايةروجه
رففدبقيتلخيااأيامعنتخرافاذلكبذلميقبفعهاالنهاضياءواليفمنعندهلكبذتفوت
وجهوامنهفماوممونأونفصيادةزمنبعدذلكدثبمامجفتفوتلميكالوجهعلىعنده

نهاعلىسلعةباعؤجمنأصآبناماقالمثلوذلكلفاسدافبفهابالبيحنهمنبهخغمافىلثاالقولا
بيعانهليهمماالسجوزاظياراكثرأوأسنينخسلىردنوبسلعتهفهوأحقفنردمتى

اظيارفيهماسجوزبالخيارالىلمتمصنرىابينوبينهوفرقىالفبضيوممنمنضافاسدوالمشترى

اظيادالنهابعدأجلفيقبأنااللمشئرىاقبفهاوانلباغامنافماهذافيلنقدففالاويئهمترط
يارفأليخلوأناظمدأفىنماهمنلمبيعباوماحدثعفىلعقدايفسدبهلمصيحثنارلخياا

الخيارمدلولدفي31لقاابىاففدقالجنسهكالولدمنفانكانغيرجنسهأومنجنسهمنطون

حكمهاحكعهنفالعينجنسمنكاهانهاقاسمابنفولوجههوالباءبأشموقالالمشتزى
قالالبائعالخيارفانهمدةللعبدفييرهبمنفصلكالماللمحاهانهأشهبقولوجهوكالميدق

عشرشزىاومنحلبهاملدواالنفضفيحمعهماواتففاعلىلبمعاىالمشترختاراانأشهب
أخذالخيارفيلهيهونالهذاالغاسمفياقالوضعنحنينجنرفلمصنتارهنماثةجوارمن

مدأوفيبيمانهماويبمعوالولدللبائعاليفسخوؤهلالتفرقةأجلمنلبيعاويفسخمهاتاال
بنتادنهلمدونةافيلقايممابناقولعلىهىبوكانألشبمفاسمابنامنفقةمواوهذايبيعان
عهثرشياشنرىافجنأشهبوقالمهانأجسامهالبمترإختارمعهاماوتكونأوالداألمهات

غيرهنظفيوضعتوفدبأشقالطاألوالددوناألمهاتسختارانهفولدتصختارهامالةمن
يهونونارةاختارالببعانببعايهونتارةاظيارالنهببعالنفدفياشتراطالبكبوزسمثلة
عفودالمعروفمنالسلفالنبيعفيالقيبرالسلفيشترطأنوالمجوزردالبيعانسلفا

لمدوفةفيوهوظاهوسحنونهذالىاوفدأشارلسلفوالميعكاقارنتهاذاوفةلمعااانتىتبطل

سىمنننى8
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لنمميخأبومحمدذنداللسلمااالفيلعفدمازابعدتفدملطوعالنفدعلياجملفانفرع
الذىثطوعالثنافسخاالصازةأرادبالنقدفيهتماداتطوعانهمنبهحتياهاووجههللهرحمه
سينبيعفيالخياركانذاوادفيفيدينفسخالنهوذلداليبوزلىأجلافيهلمسمافيبنفده

مسثآلللهأعموا4فبيتعجلعينفيبتقدبثبرعلذىالفىالنفدصرفابيعجيلوتطولح
فضدبرهايةصارأوثكونباظيارشتهاهامايهبأناظيارمدةفيمازةاالمبتاعمنطونومما

حازةاطهفذلديبائمعرهاأويفبلهاأويطؤهاأوبهايتصدقأوبعتفهاأويؤبرأواوكايمها
اأنلهجمايجوزةلهفعلهنفاالفمايملاالنساناليفعلههذامتلأنوذلكلفاعمابئعندا
االباختيارذلكليهافليمهىلينظراالجاريةجرفاذافرععبدهمالكاننزاعنملشمل
اريةنتورالقاسمبنالهبهاظرضىفذلكفرجهاينظرالىأولهاملثذذابالنظرايجردهـاآن

وأمالعبداوجفيفئسملفاابئاأشهبخانفطغاوالزلمواابنارضافالهمنهذلثنلفزوجها
خبازأوأوأسدالىوجهزأولعبدأوأجرهارهنولوفرععندهمااراألصتهوؤوج
هفانذلدهمدافعليبهأوفقأعهنهاوضريدلوفعلكذلكاختيارانلبهومأوكتابأوساطباخ
أشهبلوماانإويحلغإرفيوقالالمدونةفيلقاسمابناذلكقالمانفصهخطاردثفعل
لعبداويجهوالقىلمناعاتالىااسألمهوالالجناياتبهاواللسوماالالىهنوالاالجادةبئالنك

ههنفيلفسكانهأشهبوىءدعنورالعبدوزوبموالرهناالجارةفييكلفبعدأنمنهازةا
إالنساناليفعلهامعانهذوألانسمالقافيفولوجهضابالعبدهذامنهكانماالوجربههابالله

فولوجهووهواالحارهفعلهمالهملعلىبللتعدىاعليهأهيملكافألبكغاغيرئعداالفجنمن
الختباراوجهعليومنهلتعدىاوجهعليفنهذممينعلياليماعهماؤالؤسانامايفعلشهبأنأ

فعلهبثجرعليهيقضىأنفهافأليجوزلهاونفاذهلفتبرفمولهالصناعاتفيمابوذكالمساومة

قطعبةادثولومسثيآلمبيعاالخئيارفعلهأنيهونبكتملوهولبيحاأمضىانهعلى
ولوقالالقايممبئاقالهالبيعهنهصازةافذلكءطهبهاأوسافربهاأوغرأوودجهاالمبتاعذنبها
سمثةاظيارشرطولذلدألخثبرهاكبتهايقولالنهخيارهفهوعلىفربهوضعالىكبها
باعنيختاحتىيبيحأنالينبىمالكزيادعنبنفىوىففدرالخيارهدةفيلسلعةاولوباع
بعدبعتهلانانهالواضةوفيالبيحبردأولخنيجبؤفيأخذالسلعةأنااختياراولرببيعهفليس

يمونالانهفىسمقاابئالومثلهمنهالبائعلرجانأرضىقبلبعتهقالوانيميتهمعصقالىفما
فبلبعتالنكلىانهفيفولبهباعالذىبمبالىمنهالباخحقفدتعاقانهذلكوجهرمنابيعا

ويريدالردالباءينكرالرفاالمسثلةهذالنالمتفدمةالسائلنحالفةالمسثلةوهذهلىالرفافالرج
ولوللهأعسلمواالبائعمنهانئفيالغرضالنهالىديمنعوبالبيعرضاهيدىالباعلمسائليسافىال

فيلبيعوابالمساؤمةعليهتيتهلرضااانالفدقالنهذكلزمهبالبيعالىضاعليهيدىكان
بمآلرضىانهالواضحةفنىالمعئمطعلىاوحلقهالعبدومررحجممهمعثلةذلدأبلغ
بغيربةذلدالجادأنتفعلياالسولبالغايضفرراسهاأويةبدالجارنجععبمنلوجعلوكذلك
رظيااكانيلبااماكرعلىظياامدةفيلبيافانذلكنبثاذ1مسئلدضىيهونفألهأمي

2الباملىمنالمبيجفقدزجوحدالخيارالنسترىانكانأبوحنيفةوقالأبرلهماللباءأوالبتاع
ملىوالدليلإعاةهيفوآلخرانهولهالعقدبنفسينتفلالشافىوقالترىالمنكمفيدخلولم
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بعدالفبولفيبرجدلماالببابكانذااذلكأصلكالمبهنقلةفلملبائعااليكممجاباأنهمانقولها
ابنقىكعابلدبدالمبتاعوانفهومنهبيدالباءالخيارمدةفيلدالمبيكلواذامسئلى
وانكانفعليه5منغيربلقدذالمبتاعيكينمعلباخاضمانفهومنعليهممااليغابنانحبيب
علىبقاثمعسهنةمةلمنةؤبفمهنهالمثذ4ووعهبفيابيةلمتقماذالمبتاعاضمانفهـومنعليهكايغاب
يتهمانهؤلكووجهالقجةوندقبالينفهواضةافينولبماذايضوفرعارهنفأشبهملدبالعه

منالبثاشرطابفبةليهاواليسالهالييحهبأللعهوفدكانلقإلةخذباليأعهضياىيدوعليهيغيبأن
خياومسئلتاالبالقإلةيفمنهلملىءيرثمنتذاؤبانهابهكاضدتحيغنعليؤبضهومتىغنه

نطالىفولهولهمانةوالدليلءلىوروثبليسأبوحنيفةوقالالشافىقالبهوهوروثالثرط

اذإنالقياسجهةومنلوارتأنيهونفرجبمماتركالحقوهذاأزواجمماقىكنصفولمأ
دجلشبالحفعنالكلوانفرلحبالعيبجميارالردالوارثالىبالموتتفلأنفوجبلمالاالصسالحخيارنبتا

دليائعاالتمنهنفانتطرالسلطانذلكتطاولالخيارفانأيامفي5خياربطالاللمملطانيهنلمعليهأءى
كلالبيعأمواجبةوالمرازيةالمدونةفيالمسثلةهذوقعتهكذاعليهالمغهىاالحازةلهوليسالبيعضررفسخ

رفينالناأنأستئممبرأيامثمفحتىيفعللماظيارفانمدةفيأويردسجيزللسلطانأنانعنأشهبالموازبناوروى
كؤنوعباؤوقدالمغمىانالفاسمبنافولفوجهالخيارمدةبينهمافيالخالففيقعوردالبيعنظرلهاظيارلميهن

ايعانبيننافألبيعمنمايرجىأوالىدواالمفاءلفوبوالهثرابالبيحمالهالنظرفيوالالحجرعليهللسلطانليىعليه
نرىينلمذلكئممالهءلىياعفيهافنجافالتىالطولجةالمدةافافتهوفتويبعدهأهييطوليمنعلىالحجروانمافتها

هفحايسئنممبرأنفبلأنبثالهواآلخذلهعنههوالفائمالساطانناننظرعلبهمىالمةلماتعذرعلىإنهأشهبفولوجه
الذمعازلكاقفألناببيزأويفمغأدقالمتبايعينمنالخيارلنفسهشعرطأرادمناذمسئذ3واللهألنفسهيأخذبه
والخبارماومفالمماعلىوالدليلاالبكحفراآلخرذلكلهايسفولهفيحنيفةحضراآلخرخألفألبلموانذلكلهاز
انلهالزمهـواعولوسمثلةحفمررهكلألجتاليفتقرالىفانهوضاالعفدالىلميفتقرصالمنانمانقولهعلى
لهاشترالذىأحبسالمثهببعدمالسامةيرأنلهممالقابنوامالكالخيارفقدقاللهصخترمنالخيارولممدةتانق

بيزبائعأناأوضهيمنانأرأيتمالكقالودهالهفانتباعدفليسذلكالغدوفوبومنظيارامن7خرأيام
غروبردفبلنايهافألردلهبليااألياممضتذالماجسونفيواأشهبقالالبيححبسأيلزمه

الغررففليعوفيمنالخيارنوعاديدوثمخفياناألولالقولوجهلهمن3خرهافذلكهسالمث

ممنوعاولذلكلبمعكانافيلغروماأفىاذلثالىاجتهمعلردااللتزامأواعنالوقتذلكفيلعائقا
احكهحكعهيهوناالماليهالسمالميلزمجوزهومنمثلهافياليهويسلمحنطةيهيرلسلمأنافيخم
كاجلعلبهايادهالىمنؤقينهاوالمنحلمدديقتضىاشتراطاانلتاقاالقولوونجهمناالوجودهـلت

بانبدهفيلسدعةانتممنذلكفييعتبرفانهمالكبفولنافدفاذافرعلنالتاوعهدةلدفيا
اممناءالبيعلهىوليملسلعثلهمفااظيادومايقربمدهانقفمتحثىليدهالخيارلباءوانسلعةكان
حسبعلىالخيارإلشترىأولهمالوكانوكذلكالردالباخولىممنلبيعلنفذاترىبيدالممتنثولو
سلعةرجلمنباعفعنمالثفالصالمدونةفيمملقاابنافولوهومعنىفيهاألهييهونهذا
فألليعوانكرهلبيععازاففدرضىنأستشبرفألناأنعلىلبيعأبيعكاجبةعندموائعبااففال
مالمماعلىالؤملبيعاذلكانفالنالباعيستشبهاأنؤجملىلمشترايندمثمذلكعلىفيتبايعانليننا

انلمألوهذاعلىشمجيزهلباءأنالهشترطاالذىأحبانلهوهوالزموصفاوالخياوالبتاع
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ابأمىوأحدوجلحندبنخألفااللمبتاعالثكذ5وخيارفألنرةمئممأنيشترطلهلباعا
اليبصرفيشنرطهوكنوؤديهونختبارهوالمبيعاهللتأعاظياروانذلكعلىلدليلوانمئمافىا

مشورةالممئمئرطكاناذاوهذافرعبهاسئمعانتههويبصرويشترطأوبهونخيارغيره

قيىأنعلىىترقيمعينالنهلبيعفسدالغيبةبعيدانوانلغيبةاأوفريباضراواختياره

ةاعلمبايلزمذللثفانفالنمشورةشترطو2لبالاباعفاذامسئلةؤغيرصابعيدوذلكأجللىاهفبف
خاععنقالولاممالكزعنلمواابناىروكورلمذانظرفألنقبليردهأولبيعابكفىأنوللباع
اذواليستأهلبيعيرداأنالمبتاعماالثفألنافقدمقاليستأميأنعلىابتاعمنؤكذلثوكالة
واغامللهالىتواكسليطلتوكيلابمعنىاالسمثمارليسنظوالنفيهوكيلوكالةخماعن3وقوله
لهفقمهوابتشيرالمذلكفيمللاذلدثموماعنددفيلمشيرارأىستبألمواالستفمادالمشاورةامعنى

لميفوضبمنفكيفخدعهلعملاليهافوضلذىالوكيلاانبذلكيديرأنمحتملأنهالالفتهأونحا
لخياروالمشورةابينتوافيحبيببنافقدسوىخيارأجنبىلباخاشرطانوآماممسئثئله

عنينهبناوروىلموازابئ51روااالجنبىدوناألخذأوالىدالمهبايعينمنذلكشرطلمقانوقال
أبوجمدفىلشيخانقلهأوشمورتهكذاخيارهشترطامناالبرأىوالردالمبتاعاكماسواءناقعابن

أنويضثنىلسلعةايبيعالذىفيناقعبناعنيكيىنليحيىعنفيمنبنافيكتابوالذىنوادره
اسئثنىالذىازهأانلباءوالبتاعالزمالبيعماففالبمعمماتمالبيعأمضىانيستشميرفالنا

فهوأبلغااالمفليهافدجعلبلفقطستشارةافيهليستوهذندمهأحدهماوالينفحنظوهلباخا
حاالقاسمابئاعنوروكطأصبغلمتبايعينابينذلكفىوقدسوىلرضاواظياواليهمجعألأنمن
لباغافيمالثعنلمدونةاوفىواليعجبهذلكفيطراكعاقدتناالردواالمفماهاأجنبىالىجعالان
أجازمنانيقتضىالفظاوهذالبيعازاأوفألنلباحارضىفانأوخيارهأجنبىضاعلييبيع

فىفيانهمالكعنالمدونةوفىاويللهاهذافى5الفهغيرولبابةفياتأولهوءلميهصازلبيحاام
يجيزأنصازلهأجنبىشمورةالمبتاعشرطانفقالالمبتاعحقوالىضاواالختيارفىالمشورةبين
كروفألنيرفىحتىواليبريزيردهأنالمبتاعفلشىرهخياأوعلى5رضاشرطوانورةلمئممااوند

جخالفاالجنبىدونراالخعها5كارلهفاأوخيارأجنبىذايفرطاالباغأبومحدانلفاضىا
لمبيعاالنأفوىلباخاصالانياألماهـقلةوانبىاألدونىفالخيارالممئمترذلكيشنرطىلمشترا

اخضيارهعلىفيهلهيوجببعدولملمبيعايملىلملمشنرىواليهالخيارجعلمنعزلولهملعلىباقى
خيارحاضروشرط5لغيرشترىاومنفرعالغيرعااليملىعزللهفليساختيارغيرهانماشرط
يههوتولنفسهىيشترالذىنجالفدونهفيالبععسأنلهحبيبافيقالطالغيبةيبقىأونمائب
ماتقدمعلىغيرالزمذلكفيخعاراألجنبىأننافعبنوامالكقولعلىيتخرجوقدمناهممايقرب
نبائعافيفولفنافىنجفتلفانلرجلامنلسلعةاىيشنررجلاعندنافياألعيمالكلص

فاعطهاشئتانالباخيقالدنانيرأنهنجمسمةمنكبتعمهااالمبمتاعقولويدنانبربعتكهابعهثرة
تاخذأناماكطالمشثرلفهحلففانااليماظتسلعتكمابعباللهفاحلضشئتوانلمماالثمترى

حدواانكلوذلثمنهاىبىحلفناالبثاؤلمتيتهاششماباللهمخلفواماأنلباثعاأقالبلسلعةا
كانصنافياختلفااذاالمتبايعينانمألمالحسبعلىاذوثالصاحبهعلىمنهعامدع

أحوالنالثةعلىوذللثالينويتقررعليهلمبيعامالميفتوذلثعليهواحدمهمامدبمياومد



نلعاجمدلىلسلعةدوتبكنلمافعدلفمصصلفدصكهلماقهلد

لدعليهالمسلةىلسلعةلمناديفمصدحتلعافهللساهةفعدلوت
شقهامدلمتاليرلعتكهالعسزحملعامالكمآصل

ممهلدلعقاحلالشاتسالهاتسليقالبرلقايهدمحعسة
عمسةممهشللحلحلالممتاخدفيلبردحلسش

حدلدىحهلسالحميعةدحريهحلحدهماحل

لتحييرللقدحرلكعوحدماطهرعوييهلميهمدمهمامد

حهةملقهوفحلحهتهمصحامدلمشاقدمدملييمليملت
لممتاسايميبميهلتههحليميايسققبميمهتماكحللمشا

تردكرعوفوىحلعليهلماسحللسلعةسقفاق
يصاحدلسلعةلسققلمهتاحلعليهحلسحقلكولممتا

هدميقوعودللنقويمللمفامةهىريميمهعليهحل
فتمتلبهمالميعحرليلتقصقوحدهماسفوطيمادتت

عليهيسققديههيتفتلمشامهاقيلبدلحمسةصلسلعةيحربميمه

دموسهلقدلدليههايعسعفللرمالدالسعيهقعمثذمثافيل

نحاددلحمدسمحلولتماياتقصلتحالىسعس
سلبمسحنرلدلدىلمعلبهحلصلمسنر

صلحلسدوداحهددلللهلعسعلحملممتاقملصىى
مددلحممحدسحهللعاحدحياليهسعكارلدلحهتإللعفهه

ليسيكللطلدحيرقملختأللهماسسهاالتللحيامالطلعدالحيارال
تمعهيمإللمممالتفابملعولتفوكالتيميعهحيامايقط

المارهدحيالمقومحرمااللحيادفيعليهحلحدلسلعةء

قوسحهمخالدليعهماصللعسحدحتاللههالتل

لدلكاىعليهحلاللسامةرممصىلممتالحيافدلتقلاليب
دلدلحياحللجلهدعىيممعمليعدلكوهومعى

مملهيميلمفامةديميمهلدلدفعليهحللميحبمعى
لممناتلكلللهءمسعلىدلخياى

لكوالييههتهحمقدولدحلصطسةلسلعةتحل

هدلقوفويتردقيلديهمحدحتلصىيصالممتا
لممتافدحملهافوكريملمحلةتحهيصهىلية

يهودلدددلهدمىيحلص
لععههلعسهلدلسقطرالتاعليهسحلسخفافينكريميمهبميمه
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شاهدابذلكمودنانبرعمثرةرجلعلىادكأمنبمنزلةيهونوالعلعهاصلفلتىاياظسةالسلعة
دناتيرلنكولهالعهثرةفينفانهفنكللمدكأعليهاالينءلىفردتفنكلشاهدهمعجمينهلهفقضى
اواللوحلفالمدىالنعليهالمدعليردتالتىالمدنكلءثاايبنالنالمدىينيدون
وليسكذلثعليهادىكاةلبراالسققلمدىاعندنكولعليهلمدىاولوحلفحقهقالست

ماحلفالستحقلمبتاعاولوأحلفبمينهبمجردعايهماحاتبشحقلوحلفثعلباافانسشلننافي
علىاالسققاقؤيكينأنوجبلمبتاعانكلذاواغيراالضىالينيناىفاينهبمجؤيكعليه

البتاع6مميافيلذااأواليثينحقهفيغاتنبماتواجمهاحقهإسفقيمينبتهجتفيفطلثبتلمالباعالا
مسثلةفتهأعمواعليهبكاحافلهفيقضىعايهأوتنكلماحلفنفسكعنوتسقعاماأنمخلفا

مايحالفاناهالكعنايمملقابنواأشهب5رواااللذىفووفبللسلعةااخثلفابعدفبضذااوأمما

فولسختلفالموازلمابنوفيكتابالمبتاعفولالقولانمالكعنوهببئاوروىوشفاسفاق
السلعةلمبتاعاوفدفبضذاتفرقاافولهوإختلفويتفاشانهايتحالفانوالتفرقافبلمالك

أنحكعهانصفتهافعلىبافيةالسلعةنلقايممابئاروايةوجهمأللقدمحبايبناعنهفروى
انجنبةوهببنايةرواسدووجهفالبيعافيئيلهدكاالنأوالثأئيرلقبضهابانفراسفايتفالفاويقا

حقاهوفيرجالنلؤيداليايماذىجنبةفيأليماناثموتفيوللمدتأنبربالقبضفدفويتلمبتاعا
اولمينقدهنفسواءنقداالفاسمبئيةبروافاذافلنافرعيمينهمعفولهالفولنلبدأحدهما

أو5ديافيلسلعةالتذااوأمامسئلىسملفاافيازعنلمواابنارواهفتمااندباناولفانيقا
وىقاالبوحنيفةوربهولمبناعافولنفولاانمالكعنلفاممابنافروىسواقلهمأوحراانتهع
اننقاصمافيادوايةووجهلشافاقالبهولسلعةاتلفتواناأبدفانمايقا3امالثعنبأش
وانمابعدتلفهامتعذروذلكالبائعالىوردعينهالسلعةاعينفيسخلةابوجبالفواتفمللفالفا
لقولاحكمههذنبمومبذهتهلماسقكارمالمبتاعانذلكمنبهافيقرربدلهاوهوالفيهةفي
افايقاأنمكفاهيبايعاهافياختلفذاافوجبلسلعةاالحدىاهذهانأشهبووايةووجهفوله

هالمثهايمقالفاناحداهاارواياتلألثالمسبلهفيأنهذاودفيمفررمنالوممالةمفاويتفا
بهاووهبفيايةواروالمبتاعفولوفدفبضهافالقوللمبثاعافازافارقهويفترقانارسلعةيقبض

سمنقاابناوىدروةأشهبيةرواوهىأبدادانويئرالفانمايفاالنانيةايةلىواواسنونيأخذ
مفداراالثنفياختلفااذاوهذامسثلةالنوادرفيظاهرةىوهـاالرواياتمالمثعن

القاسمافيقاليبطعاماآلضلوبدينارأحدهمافقالجفسهاختلفافيانوأمانسهواتففاعلى
ووجهالقيمةؤرمايقالفانأبدااختلفافااذافأماالجنساتففافيذاالمذكوراالختألف

اثففاعليهفيماوقدصدفهالمبتاعينكرهايادةزيدلمائعالكونجنسعلىيتفقابممااذلك
واحدمفمامدعياالجنسانكانصاختلفذوايادهالىعليهمدعالنهلمبهاعافولالقولفيكون

يأتياأنذندفييراوهلمسئلةأعلمواللهاالثنينمنثئيتففاعلىلمالخهماكليهومد
منقولالقولمالثفولسنىانم4نفاابئاعنالموازفيافيكعاببمااليشبهأحدهماقأو
مطرفعنحبيبكرابنوبدنأوسوقفيبيداكترىابعدفؤيعثىماممادشبهناد

منفولفالقولممااليشبهوانألىأحدهمابمايشبهأتياذاامايقالفانلماجشونابنواوأصبخ
القاسبمفيامذهبانذلذفيعندىوالذىعنهاللهأبوالوليدرضىالقافىقالمبهايندب
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مماوابمااليشبهأوبمايشبهأحدهمايأتىأنخسهفالوالفخابامجموفتفياسامةابقاءمعالبراى
بنوامطرفبمذهوانادشبهبآلىاذاالمبتاعفولالقولفهيهوبتعندفواتهاذلكيرا

مماالمجملسلعةانتوانبمااليشبهآمندونبمايشبهآلىمنقولمراعاةوأشهبالماجشون
بكصرراحلةكترىاسفهمادامالمنالمدونةفيموءودانهـالنلةواخوالقمفايمىيهابالتحالفؤ

القاسمفياقالثثينبطلمدينةاالىاممرىاوقالبثائةممةالىستش3اقاللمدينةابلغافماونفدمائة
وعلىكأبالمائةلئميهرالىانههينالهوعليهإشبهبثاأقاذافبضالتىالمائةفيالمكرىقولالفول

قولوالفولالمسافةفيالمماكرىقولاقولفافدينةلموانهـىاالخىالمائةفيهينالهرىالمت
لوالمدينةهصرالىقدارمابينبهـىحونإفيمكةلىمصرامادينكراءويقسحمااطلىكرىا

معفولهفالفولالمكترىدونبهإشبماالمكرىآفانصمبهبمايعاثاأذااوذلكولهةلمه5غير
لفواتاالبعدامايشبهيرااليبدهوغبرهالمدونةافياةلةاهتسمقااصامجدالبنوحيثينهي

الباعولوفبضإمسفلةأعلمواللهالمسئلىهذهردفيماوعلىأشبهوهوعندىالغيرفهوفدعا
القاممفياالموازعنبناوابةرمنوفدتقدموالغبرهوقيىبحوالةتفتلميدالمبتاعدوالسلعةنال
نالقبضألنرأظوههنالسلهامتلممادهفتأولمنلدازفسشانفاوتافانمايقاا
بمراعاهآلقبضفىآلضذلكعلىفبلهالتىاوفئصلةالىهذهفيأنجموباليمينمحلفيراا

بمينهمعفولهفالقولفناوفدفبضلبائعابيداسلعةاواقأسلتولوطفرعللهأعلموا
المبتاعيحلفثمصحلفبعدانلدنامناالبفدرهاقبضلسلعةانعليهنلميماهناضبضووف

تمدفيالتشاركفيذالميمناوذالثلباخاعليهماحلفعلىناثابقيةوغرماسلعةابقعةوااللىمته
بناذلدرواطالوانماصفاافاوتإبةدوالدادالواركالبيهاءسضررفانكاناسلعةا
خمسةبعتكلباغاختلفافقاليتقابفماانمامافقبلتبايعاطومسئلةلقاصمابنازعنلمواا

سملفاابئاعنبكيىبنبكيىىوففدربدينارأرادبستةمنكبتعتالمبهاعاوقالبدينارأرادب
اختلفافقالمالداذاعنمطرفعنحبيببناوىروالبيعءطهفسخفبشادانوثافانيقا

انهالمبتاعبدينارحلفأرادببعةأرمنكبتعتاالمبتاعناروقالبدأرادبثألثةبعتكلباغا
صمقحلفرإلطلنابددبأراالثالثةاماباعهأنهئعلبااوحلفربدينادبأرابعةأرمنهبتاعا
بنافقولرديناتاعئألثةآرىفيودؤإعليهلمبتاعاصدقودبأداثألئةفيؤدىعليهفيمائعلباا

الباغولميقبضبيدالمبتاعالسلعةمالمئفتمابنميثبتلفلقااانناختارهماعليهبنىالفاسم

سخلتفاوالفاخااحمفيهيثبتفلمونأوموزممعلفيئاتلبحاانيبحببنايةرواوجهولدنا
ولكناالجلوععدحولضلغباقبلاسلمافيذلكلثبتسخنتفاوالضاخااحمفيهولوثبت
بنافلنابقولفاذافرعيكليخهخلغارمافوللفولاتأئيرفجعللثناوفبضاالجللحدل
يكلفالقاسمإفيعنمجيىبنيىصكروىجمينه4يبدأالذىذافنوشادانيقالفانالقاسم
أخذبينفيالمبتاعثمإالخمسةماباعهأنهلباعاسحلفرثمبديناأرادبستةمنهشترىنهاالمبتاع
بعتكعلباالوالتفرقفبلختلفااثمدبأراخسةودفعدينارالباثعاولوفبضلفسخخسةأوا

ستةارادببههنكبتتابللمبتماعاوقالليكادفعتالىاالرادباظسةفبفعتهبالدينارالذى

وأتكرهذاالديناربفمفهيكينهمعمصدقباعلعمبيةافيانفاسمبئاعنيكيىبنسحيىىوففدر
كانالدينارلماانالفاسمبنافولوجهمالميفزفاولمتفصفانانهمايقابرىوكانهعربنصكيى



مملدبنابافيلرافياهما

مالكعنيكيىحدثنى

بنبسردعنالالأبعن
صا4عبيدأبعنسعيد
فالائهالسفاحمولى
دارلأهـهنفيالىبعت

أردتثمأجلالىخلة

الكوفةالىاظروج

أفعأنعلىرفموا
وينفدؤلىافنمنعنهم

زبدبنذلكعنفسالت

أنكاهيالفقالثابت

طهتؤوالهذانأص

عنمالكعنوحدثنى5

خلدةبنحفصبننظ

فيلمساعنشهاببناعن

بناللهعبدعنعبدافله

لالرعنسئلمحرأنه

رجلاعليلديئالهيهون

حبصاعنهفيعمعلألىا
آلنرفكزابعجلهولحقا
تمرونفيللهاعبدلكذ

عنه
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ذلكنفمتهبذزدتعاقلبائعاليهادفعهرماافعمتهبذفدتعاقنهانبترده2لبااعلىاليتعبن
دونلدينارابقبضراالعهبالباحكانافوللقولامجعللقبضاكانلماافانهوأيفمابيعمفؤالفي
يوجبقاممابئاأصلعلىالمتبايعينختالفاعرأتبنيحيىفولووجهالمتبايعينتفرق
مافبفمهأحدهماعلىوالخكابكرقابعدالغبضةلماناذودالفبضبمالميةشقاوالفسخالقال
رينالدايدفعولمدبراأخسةلمبتاعاولوؤبضسمهلةحكمهمالكذأنيهونآلخريمبامن

دينارسمدسفىالبيموينفمسخهناربعدأيمادأسداسةخيلزمهيكيىبنبكيىوىفقدر
كانلماانهالقاسمبناؤولوجهالمبتاعقولالقولانمالكعنمطرفعنحبيببناوروى

ؤمماءلميهنهىاحدكلواصفيصدقفوتافبضهبعينهكانواليعرفعايهممايغابونوالموزلمماكيلا

منهبتاعامانهالمبتاعايحلفئممحههاباعهجيعذلكوانهاملطامن6نثعليهيبقلمنهاعلباالمفؤ
أللهفىلبااعنهيسقطودينارأسداسذلدخسةمندبأرامسةلببدينارؤدبأرااالستة

اذامالكعنمطرفحببءقفياوىالديمارفقدرلباعاولوفبضمسثلةذمتهفيالق
الذىلباخاانذلثوجهوهيقبفأولملطعامالمبتاعافبضينهةومصدفالدينارزانباثحقبض
فاهمماملطعالالمبتاعاؤدقسمضنفانقولهفالقوللذمته4تلتضفوانهجمنىذلكنوالدينارقبض
مازيادةءلىالمبتاعايدفاهفيفهلموانكانالمبتاعقولفالقوليذلكعليزيادةعليهيد
لفولاانقانااذفافرقلةاايتانختهارهواارهذنعرابئيحيىؤهـلمنوفدتفدمبهأؤهـ
لفظأجللىاطعامفىليهاأسلمذااقدقالأنهلسلمابينوبيففالفرقلخناؤبضذاالبائعافول

أردبسينشفيدينارهائةالىسالتبللباعاوقالأردبهائةفيدينارماثةليكاسالتالمبتاع
تحالةاتبايعهطرقوبذلكانكانملقايعابئاوهوفولمالكعنلفاسمابئاىوفقدرحنطة

العليااليشبهبددأفانبمايشبهأداذايمينهمحلسلماعديهمنقولاقولفاذلكطالواندوترا
ذلككايستحقضلقاخقيلسمامسئلةفياناسلمالنفدومسئلةامسئلةبينفالفرفيالماسسلم
علبااقءلىفأليستهتفيراالسواقوؤبلاالجلحلولفاستوياوأمافبلاالجلعندحلىللسلمافي

بينوفرفرقسخوالتةااخالفاماحمبويثبتفولهالقوليهنلمفلذلثالطعامئسايم
عايهذاصكيبوابعينهاليعرفيوالموزونالمكيلانغيرهمامنالمعينبينوونوالموزالىكيل

فولالفوللميمنيلحقهالفوأتبالذمةيتعلقلمافاباعيائعرفنوالحيووالثياببالذمةتعلق

ذلكحكمنافىباعهامنة4بذةمتعلوكانتغيرمعينةنتؤبهالماأسلمذااانهذلكعليباثعهابدل
وأحمأءلمواللهزونوالموالمكيلحمعه

الالدينفيالرباماصاءفي

بزابعتقالنهأ2لسةامولىمالحبىعبيدأسعيدعنبنبسردعنلىنااأبعنمالكص
قالمنأضعءنهمأنفعرضواءكلكوفةالىاوجالخرأردتثمأجلرفنآللىدأهلمقلى

مالدعنقالوالتؤكلذاثأخأنكآميالففالثابتفيبدزذلثعنوينفدؤرفسألث
الىجلعنسثلنهعرافيللهعمداعنللهعبدافيلمساعنشهاببناعنبنخلدةحمفصبننظ

فيعبداللهلكذاالخرفكرهويعجلهالحقصاحبعنهضعفيالىأجللىجلاعلىالديئلهيهرن
عفميصعاندينهأجلصحلزبالنعليهدارغذعرفواانأهلفولهشىعنهوثىهمر
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رمؤجلدينامالةعابهمأنيهوتجلهشللكوذعايهممالهجنسينقدوهانأعلمللهوابديروهوكنقد
ففالثادتيدفيزذلكعنفسالخسينمجطءنهموديماراخسيناألجلفبلليهافيدفعون

ويركلههياءانمناليمنعهالنهذلدتحريمهومعتىغبركيدتطعمهيروالتركلطهأنناك3هيال
فياعنوابةالرواختلفتزفرولقاازهوأ5ورالفقهاوعليهعربناقالبهصاومبامعكونه

مجلىنجمسينلمؤبئاالمالةمنهواشتراماتحريمهودليلناعلىمنعالاهوأذلكفيلمسيبا
لعوضفسلبدخلهوالعينحدمنالواالجنسفي5أسااواطلتفاصاينلوجفىحاهغيروذلك

وأممامسملةخسبنيسقطءثمأنعلىعنداألجلنفسهيقبفهامنخسينأسلفوهالخهم
زأنمماالببهوإليخلىأنيهونعليهممالهأفلماؤبمتهدسهغيرمنألجلاؤبلأخذمنهاذا

فألصجوزأنمالدرازذلكمماالمجوكانفانزذلكلدنانبراوكاجموافيولينهاألجلبدخل
وفدأجلالىببذورقهذاالنشأوالأؤلقإلثاوالمثلمبدنانيردرااألجلفبلفهميأخذ
ممامجوزذلثكانوانمسئلةاالماءوهاهباربالووقالذهبوسلماللهءلميهصلىعنهوىر
لدأوذأومئل5نيرنادمنأفلافلتكونجلةوضاعراألجلؤبلنبرنابدمنهخذيأأنمثلفيه
صجرازهفيوالخألفبدتانيرمؤجلةشراءعرضالىهأميل7ماالنذكفيثهرفالبامأ

أجلالىالحقالرجلعلىلرجلأنيهرنحليةلجاافيبالىانقالأنهأسلمبدبئزعنمالك
مالدقالألجلافيوأخرعضهحفهفيدالزاأخذواقضىفانبىؤأمأثقضىقالألجلاصلاذفا

عنهفيضعأجللىالدبنالىجلعلىللرجلطرنأنعندنافيهختألفاالالذىوهلمكراواألمي
بةيزوغربمهعنبعدمحلهالذىيوخردينهلةبثترعندناوذلثقالالمطاوبويعجلهلبلطاا

يقولأنكانلميةالجابارانيدبنأسلمزؤهـلشىفيهالشكبابعينهالرفهذاقالحفهفيلغريما
بدهفيختارانافانالدينفيبديربدفيزبأمأتقفىالدينعليهلذىعندأجللدبنالهلذىا

لىئعااللهفرلانوفدفيلبمهتحرفيلمسالينابينالخألفمماوهذافعلاألجلفييدهليزلدينافى
تبتموانرسولهودتهمنبكربيهيذنوالمتفعلىافانمؤمنبنانصتمبالرامنمابتىواووذللهااتقوا

اعاتفقفنظرديخهلمجهصرلكترلأعلىلؤنخرأسلفطتظالوالنهلمعىانجيهوأمنعملمدتهاأل
أجللىاينعمثرنبرفينادةرعثيمهكالوأعطامخر

لهأبعدمحليوخرهلذىابمترلةأجلقبلليتعبودينهمنلذىيععاانهالكوقولفعسلا
أضوالذىوفعانعلىسدفأجلهفيوفعالذىالنيادةلزلعوضاهمامعنايدانيريدفيو
مجللملذىاانمنفمافدمماهوفديفنرفان3ادتهوفهوتاخيرلعوفدؤاانعلىأسلفةيادللز
بعداألجلوالذىيوخردينهفبةمنأفلمعجالماقعنهدينهبرجنسشمنيبهوزأنيأخذأجل
الذىأوأكثرالنأفل1فجتهمثلفين5سوسهغيرلىاينقلىأنعلىزأنيؤنجرهالصير
ديمهينقلوبعداألجليوخرليهماوالذىويتفزماالذمتانغبرجنسهثبرأمناألجلفبليتعجل

فيصبراألولدغبرالجنسبهمايشثنلينتفلومشغولةالحقعليهالذىمةذغيرجنسهثبتىالى

ماتلرجلاعلىلهطونلالرفيمالكلصمألكقدموذلدغيرباؤعلىدبئفيدفيخفس
وخسينلهبمادينارتفداسدعةيهونغفامالةبعنىلديناعدبهلذىالهتالحاتاذأجللىرادينا

اغاالنهكزذلكبماوالعالكعنمبنهوبئالأهلىولمفيلبيعاليعدححدامالكلأجلالى

ممىمنفتى9

ماعنوحدئنى

قالإنهأسلمزيدبنعن
انالجاهليةفىباالىكان

الرجلعلىللرجليهون
حلذاادأجلالحق

أمأنففىقالاألجل
واالأخذىفةفاننرب
عمهوأضحقهفيزإد
مالكقالاألجلفي

الذىالمكروهواألهي

أنعندنافيهاخنألفال

ارجلعلىللرجلبمرن

عنهفيفعأجلالىالدبئ
لىبلمطاوبعجلهلبلطاا

لذىالةزبعندنالكوذ

عنبعدمحلهيؤضدينه

الغريمويزيدهغرب

بابعينهلىافهذالحفهفي

مالكلفيهالشك

علىلهطونالرجلفي

أجللىراديمنامالرجلا
الذىلهقالحلتؤا

سدعهبعنىالدفيعديه

رنقدادينامالةثمهايهون

أجلالىوخسينبمائة

فيولمالطعبيعهذا
قالعنهنهونلعاأهل

ذكالنهكرهاوانمالك
انما



بعينهماباعهغنعطيه

لىاالولىالمائةاوعنهوبو

شؤذكرلهالذكطاالجل

خسينوبزدادعليهةمي

فهذاعنهرهإخفيدينارا

وهوأيضافىواليصلحوممر
أسلمبدبنزحديثيشمهه
خهماهليةابابيحأهلفي
قالواديرنهمحلتذااكانوا
أناماالدينعديهلذى

فانتربأنواماتففى

فيوهمدالؤاواأخذوافضى

الجلافيمودوزامحقؤ

لحولوالدبناامع
مالكعنصحيىحدننا

العرجادعنلضالابىأعن
رسولأنبرسأبعن

وهـلمعليهابلهصليإلله
واذاظلمالغنىمطلل

ملىعلىأحدمكلبمع
ظيتبع
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ادعليهفيوةآضميكرلهذالذىاألجللىااألولىالمائةيوخرعنهوبعهنههاباعهثمنيعطيه

أهلبيحفيأسلمبنزيدحديثوهوأيضايشبهوإلماحفهذاممروهعنهثاخيرهفيديناراسين
واأخذفضىفانتربأنماواىتةأناماالدقيعليهلذىقالمديؤذاحاتاكانواماالجاهلية

دينارهالةوجلعليلهمنكانالنمافالعلىاوشجلاالفيمودوزام7هـؤةفىودالزاوا
وانكاففماهاالولدينهفقضاهيئوبثائةردنادممائةوىصاسلعةألجلاعندمنهىفامشترأجللىا

منأسلمبنيدحديثماؤضعنهفهذايشبهآجلهعنبهأخيرهكدتفيراينادسيندوزاساهتهن
ألنهوسلضببعأيفعابدخلهبهاوواليؤخراأجا5اصعندانرلديونافىيادتألمزفيلميةالجاهـبيوع

وهووعليهلهحلتلتىابالماثةليؤخرهلةمؤصنوتجلةمعبكإلةاسلعةاهذهمنهبتاعامماا

البيغفسخثقالأنههاللالمدنعةءنففىلبعحاعلذاوفعفانءيئماجدةكثبراذوللفسادفيا
األولالبيعوفسمختالىانفقالورلىاارددثفافانوخسينبمائةاياهاباعهلتىااسلعةاهذهفي
وجرهنمافدهناهدخلهقدالبهعاذهـانذلكوجهومثلهناقعبناعنسحيىبنمجيىوىور

ومعنىأمكلمللهوااألوللدفيافيماأجدعلىوكاناةلةالىاردفاتفانيفتلممافسخهدفوجبهسااةا
أعمللهوانوخبمائةلسامةاالعقدفيالذىبريداالوللبيعاؤسختفوله

لواطلدينامع

مطلقالوسلمعايهاللهلىاللهرسولأنهريرةأبىعناألعرجالىنادءنأثعنمالكص
اسققففماءماهوهنعالمطلظلمالغنىمطلؤهـلهشكلفليتبعملىىلء3دحأأتبحواذاظلمالغنى
وتاخبرأجلهلمطألبعدحيهونوانماطالالديوننلهألسمالممنعفاليهونصضاؤهعليه
فدجاءالقضاءمنالناسعادهعليهماجرتوجهعليذكالمعتادفىالوتجتانقدءناعلىماببح

فيهلئبمديدا

وفدءالعسربذللولميصفهغنياحاصةكاناذابالظمووصفهظلمالغنىمطلوقولهفصل
تساعليهسققبكاقدغنيافطلكانذاواميسرةلىاظرةفتدسرهوذوانكانئعالىاللهقال

وىرلهاوفظاصماهوسلمعليهللهاملىننبىاالندتهشهالدبذوقىدوسحنونبخأوفدقالفقدظلم
مطلنىبقولمههلتظلمافعرضهبتهوعقوعرفجديكلالوالىقالأنهوسلمعليهاللهصلىافياءن

ىيؤدحتىسجنهوعقوبتهوسلمعليهاللهصلىالنيفوللعاالءفيابعضوقالوظمنى
أبومحدالقاضىوقدقالالحوالةأعلمواللهمعماهفليتبعملىىلء3دحألبعاذاوفولهفصل

طونأنوالحوالةفليتبعملىأحدمءلىأتبحواذاوسلمعاههاللهصسلىفولهبالحوالةاألصلان
مثلهعديهلذىاعلييمهغربهيخميلآخرمثلهأجلعلىلدفياعديهلذىواالدفيللىاعلىلرجل

عدالنهأبضىفاافولذلمثويحثمللندباعلىانهفليتبعقولهأبومحدفيلشيخالوفد
ضىلقااقالبافرالرطبدخويةلعرااستثنيتكالدفيامنسمتنيتالةىااانوقالوفمعر

خهاانافدذاابالدفيالديئبابمنليستلةالحواانعندىأةالحوافيجاصواعنهاللهأبوالوليدرضى
بابمىفىلةالطابنفسمههتبرأذلمحيلاانلكوذعليهلمحالاعلىالمحيلثابتقيدالهناالئعهح

علىأنيسقيلبينباظيارالدينالذكاللهواناالباحةعلىأنتكونعندىلةإلحواومعنىلنفدا
الظاهرانهاهلوقالبصاحبكوشانكحتىاففمقويفوللةيمهغرأنبطلببينوغريمهغريم
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أعلبالهثرعذلكصبهبفلممةذلىامهذمنحقنفلاهذاننفولهماعلىليللدوالةسقاالايدزمه
لمحالبرفاذلكفيلميعنبربحقهيليىأنالمحال5شاوانمسثلىفئعليهلهيهنلماذاذلك
عليهناالبرضهاحرالتهداودالئصحوقالجهررالفقهاءأبومحدعنالقاضىذكرذلكعليه

والبدأنعفديتملىعلىاحدبملبعاذواوسلمعديهدتهصلىلحبىاؤهـلمانقولهعليليللدوالديئا
المحيلرضاذلكفيممايفرطواالحقعليهالذىرضاذلكفيولميئسترطأواالباحةاألميمعناهيهون

ىيقهمنبةستنااانهالمعنىاجهةوشمنلهوعليهلهمنعلىالدفيغليهلهمنطبعلذىهواالنه
صأونقعاههالمحالأفلساننهالمحيلعلىالمسفيلولوشرطمسثلةالحقكالوكيلهذا

ووجهيةالعطفيالمفبرةسحنونءنرواانأفلسفرطهولهثابتفهوحرلعليهرجع
ذشعرطومنمسئلةضرفىولهذمتهسالمةؤيهاوقدشرطمةالحوالةذلدان

ليعوالةاطحقيفةأبومحدالنصىلفااقالبهأحالمامثلعايهالمحالعلىفحبلأنجمونالحوالة
ناكأنيهونيقتفىوذلكمةذلىامةذمنالحقمجولوالحيلالذىبالدفيالحالالذكلدفيا

ثصحالحوالةفاقالماجشونبنغبرابهأوجهورمالكبمذهذابهلمعاوضتادينمخصل
لحوالةالترامهأنووجمذلكوالةإلحبافظكانتاذائعليهإلمحالعلييللميهنوانعنده
عايهالمحالرفاوالةاطهذهفييعتبرأنؤهـلهعلىويلزمهلمحيلامةذوتبرأذمتهفيلمحالاحقيثبت

ماعليهمثلعليهلمحالاعلىالمحيليهنلمذااانهذاهـأبوالوليدواألظهرفيضىلقااقال5أعمللهوا
يبيعلمحالانددوذمحرمبالدينلدينوالةلكفاوالفمانابابأوهنبالدينلديئافهومنلحال

حدواوصممئهغولتبنعليهلمحالوالمحيلامةذوثبقمتهذفييئبتهبدينلمحيلاعلىدينهعليهنحالامن

بكهلأنولىملةإلحواحمطرظهلمبصحأنفدذددالببوزوذلثاآلخرعنعوضالدينينمن
علىااللمضموناماعلىاءننفامةذواليشغلالمعروفطريقهالذىلةلكفاوانلنىاحمعلى
اااذافلنابالدينالدينبابمنفليستالحوالةوأمااوضةوجهالعلىوالرفقالقرفوجه

أعلمبلهوامالةاالسبنذمتهتبرألمحيلاانوذلكعليهلمحالاعلىالحيلبتدينثااالمنالتصلح
بكثومنهبعكالوقالدينأصلمنتكنلموانتلزملةلحواابانلكذفيلماجشونافياخجوفدا
الحوالةبابمنأيفاليسوهذاعلىهـلككذاومالكمناعطهقالمثلهكانهفهذاعلىوافن

دفيلتهاذكزياهذلكءلىكاناذوامسئلةللهأعلمواعنهنالصبابوانماهومن
أبوفوقالالشاقالبهومفلساعليهالمحالماتوانرجوععليهلهطنولمالمحالدينمنالمحيل
الحديثامانقولهعلىوالدليلإلحقأوجحدمفلساعليهالمحالماتوانالمحيليرجعليحنيفة

وذلكلحوالةافيةلمالاثصرطملىئليتبععليأحدمأتبعذاواوسمعليهاللهصليالنبىوهوقول
النهمعنىالمألءةلمثرطكانلمارجوععليهالحالولوكانالمحيلعليالرجوعانهيقثضى

جمقالحالفلمبهاالمحيلذمةفيلثحوالةذأنلمعنىاةمنودليلنابافألدينهالينافتلف
وهوالمشترىاعلىباسلعةبعنولوأحالهمسئلةلميتغيرصالهإذاذلكاصالمحيلرجوعلي
يهيودعليهبتثاالحولسملفاافيازعنلمواابئافقدروىبعيبأوودتلسلعةااسققتموصثم

المحالوبرجعسافطإلحولأشهبوقالمالدعنوبلغنىلالباءمنهعليالمحيلبهبرجعو
إنمملفااوافيمالكقولووجهاليهدفعهمنلىءعليهبهاحهامافدقبضولوكانالمحيلعلي

ووجمزولهـفمافبضهبهاهلميعاوضسلعةباسققافيلاحقفيفالينقضالحواآلعقدالزم
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الي4اعلىذللثمتليالحيلأنيهونثمعرطهاومنلمحالواالمحيلبينعفدنبتلةالحواانبأ
عليهوالمحالالمحالولميخعقدبينيبطلوجبأنعليهالحقفمهاتالتىالسلعةسقفتافاذاعليه

المبيعةلممملعةاسققاقفباللصكانماالمحالنمايقبضواعليهلمحالدضىاليعتبرالنهعفديدزم
وضىتبرلمذاوابدفعهلمانكانمنهمتهأوتبرأذليهاردهادفعهلمحيلاعليعليهالمحالسقق
ثمهابقبضالمحيلعليهلميسفقالساهةولواسققتالمحيللىدفعهالمحالالىدفعهنعليهالمحال

وذلكهمهالكوهوقوألصاباكأحبذاالموازبئاقالبسببهاليهيدفعهمنفكذلك

لحوالتهمأوالمشترىخلبامتولىمنهـماؤهضؤبضمتاعهأوميتمفلسمالوبيعءلىلةزبكة
بهاقفتصدبمائةعبدااعولويفرعبفههةمنعليالثنباىلمشتراثرماببعسفقانمعلبه
بئايدعنزبنواأصعبغفقدروىردبعيبوالعبممسفقالثثمبذوأشهدلهبهاوأصالهرجلعلى

الممئهنرىءفيويرجعثئببرءعليهلممهعندوفاتنالعليهالمتصدقفتضانانهالعتبيةفيالقاسم
العطىوالشنالمشترىأخذهامنهليدالمعطبهاولمئفتتعهدقثمالمتصدقالماعكألوقبفعها

خالعليهجوعالحالنبافالسابمدمملموعليهالمحالاللمحالءنالمحيلولوغيرامسئل
فديتبعملىعلىاقبعأحدمواذاوسلمعديهللهاصليالنبىفرلمانقولهعلىوالدليلالشافى
لهالمحيلكانبهذادلهمىبذمتهتعلقؤعيبالغريمافالسوالنوهذاغيرمليءالمالءةفمثرط

اهيجهلنلدفيأوغبرذنكافيفدغرهانهعلمانوهذافرعلعيوبعاجمسافىالرجوعا
احلفهذلكفينكاقيتهمفيهفىلقاينظراقالالغريمءمأفعلىلكلمافقدفيليذلكفيلمحيلإ

نفرقوافرفيبهمايغرهمنههاءلمانهاحلضذابمنليرضىنهابهيظنممنانكاننهاذلكومعنى
أوجهتالنةمنالباخبهالمبعموانلمعيبةالسلعانركالتىالعيوبسائىابينوعليهالمحالفلسببن

انماهوعيبعليهالمحالوفلممىالعوضتفسفياغاهوعيبالمبيعةالسلعةفيلعيباانأحدها
شفالبرجعةالبرابيعبمترلةافاهىالحوالةانوالتاقالعوضنفسالفيالعوضعلفي

عليبهوالغوبفلسههماعلمانهالمحيلعلىالىبفيلتوجيهااهذوعلىالباغاعالهااللعيوبا
يكينعليهالمجبلبراءةابيعفيلفاممافياعنيحيىبئجميىيةرواوعلىمالكمذهبالظاهرمن

البعلمفصادتكالمبيعالذىاالتعلمامماظاهرهاالذمانثالثاوالوجهالمحالذنكيداأن1
سبالفلعمانهذالميثبتالمحيلاعلىاليمينهذافعلىبهدلسباعاانيعمأناالاليردبالعيبباطنه
كانتذاوامسئلهذافبلمالكفولهعتىولعللفبذلكعليهأويثهملمحالافبرجع

لىوذبهوأصاممندمالكاتلرمعقدببنتنانكامالكبقولؤلمناعليهفيالدمنعلىلةضواا
لذاعلعلالفالناآلخرلوتحقكوعليهذهسلعتكفألنمنبعللرجللىجلاأنيفولمثل

بعدمماتهوحياتهفيالفىمفهولهحهعقدنفيفهاسدكحنامنمخملمنضةلوااوفيعليوحتك

لمينعفدبسببمهذااوامامسئلةعنسالكذلئلهانلمدونةافيوقالالواضةفيلفاهمافياله
لجفظنتأصابناسوابمعندجيعحمالةاالطألقعلىفىثئعليالمحالبحيلءلىعفدولميهنا
لمتكنوانالحوالهفاالحالحوالةبلفنلكانتاذااكاالماجشونبنالهاالهااواطالةالحوالةا
3القاابنعدممنففىكتابحيانهفيأوفلسمفلساممليهالمحالماتنحمالةىفالحوالةبلفظا

لهالذمذلكولصيفتهبذلئموشقهباقوشرطفيدعاههلهليسرجلرجإلعلىالأفجن

المحشلالنبرجعءلىالمحالنالمحاليفضىفبألنعلبهالاأفلساناالممدتالينرطهدله
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افيعنالمدؤلةفيوالذىمالكعنأشهب5ورواالمحيلعلىبمافماهلرجحلوففعاعليهالمحال

لهالذىوقالالمالمنهبرىانهالحوالةفيوشرطىثهعايهالمحالعلىإلحيللمممنانانهلفاسما
اطيلوأبرأبالحوالةفرضىعليهلهالشنانهلمحالاعلمانفانهلمالادمنبرىوأنتأحلنىءإبقاط
مالكعنبوبناوووىباوذلكالىجوعفلهلميعلموانوأخذبافرارعليهعبرأنلهنلميم
من4احواولمنكندوةطلبنىواعليهزكرالحقخرفيفالنفبللكبثاأنالكلرجلقالفإلن
حتىالحقبذلكوطبهالصميفةوشقعليهبذلكفاشهدالرجلبلالقاعلىيملمغوكاندين

علىذلثلهواليثبتيسلفهأنيملغووعدالمقملاالنغريمهعلىيرجعنهفامفاساأوماتافلس
علىأنالماجشونبنغبرامالكوروايتهمءنابناأولةقفقداثةعنهىيقضحتىنغربما
ظاهرهالمسدونةفيوؤولهلذلكمواؤقةلفاسمابناعنالموازبنايةفرواالفلسفيالرجوعله

لويحةبذكرفلساولمالبرصعوانهإلمحضةالحوالةوأبرأحمالمحالعمذاالمسئلةاانذاخالف
فيالفظاأطلقوانهلمموافقايكونمجتهألنوغبرهفولمنلماتفدملفاكافولهأنيهون
الفلسفيبرجعأئهوجهررأصابهمالكفاذاقلنابقولبرمسئلةالموازيةفيوفيدهالمدونة
أوفيمالميفلسالمحيلعليالىجوعلهليسمالكعنأشهبوىرلدسارامعوعلرالهفهل
احبكموعحقكثىلرجليفولالذىفيالفاسمابئعنعيسيوروىعليهالمحال

أشبدوابةوجهالمحيلبينونهبالخياوفالمحالماياالمحيلنفانعلىالحقفانالنكلمه

علىلهفألرجوععليهالمحالمنيقبفمهأنبمثرطدينهمنالمحيلالمحالقدأبرأانهمالكعن
عليهتعلفاالمحالبذمةدينهيتعلقالنهغءلميهفيرليهادفعهيضعننمهـيتعذرقبفمهاالبأنلمحيلا

ليسارامعولىمتهوالبالموتبالفلسيملزمهفلممكارمةجهةمنبهاتعلفامماتعلقوامعاوضةأجلمن
انتفالهفيابرايوجدمنهلمالنهطالة41وضلىااالفاسمفياعنعيمصىوايةوووجهاظيارمدة
معلبتهمطاعنوالكفحفهمناالستيتافيتضىماوانكاوجدمنهعليهالمحاللبةمطاالى
عليهمنبىيطاأنظهفرمحقهغاتعلقواعايهمسفقالىلمينفلهالنهعليهحقهبقاه
ومعاداةمفابكةوالغربمالطابىبينعلمواذامسئلةيرهصمناالستيفابوجدمالمالحق

حهبفياقىكئابعليكوحتىيماغربهألطلبعليهسغالالمنلبلطاافقالعابسلطانمتناوا
قاناومألئهعدمهفيكاباوبملغرحفراعلبهالزوحقهلهثرطاهالكعنمطرفيةروامن
لقاسمافياوكانقألعبدالحمفيواأصبغلهومالكعنسملقاابن51رواغربمهلىايرجحأن5مايت

افيوفالوحفقأحداذاببنفيصنراهومخىالسلطانأوذىالمطالبةالقبجفيانمايفوله
وجهالحوالةمىيهأوعدمحتىبملفراغيبةاالفيلهاليطالةحاوهىباطلالمثرطالماجشون

الفربمدونمجقهباخذهأنلتزماألنهالحيلالزمأهيانهمالكعنصملفاافيوامطرفوايةر
ويثبتالغربمملىلىجوعافيظبارسقطذااالاليلزملمثرطاهذاانلماجشونابنافولووجه

هفأهيلهغربملىالحقبعاحبذهصبمالغرولوأنمسئلةبهابالتلفظلةالحواحملماعقدا
بنجميىفقدروىقفاضاهوفدشيألمعضأواليفعميهافيففميهاليهبالدفعلغرصماوأميبالخذمنه
أنأرثاغاويقولباحثيالليسهذاالناالولعلىارجوعلبلطاانالفاصمبنايكيىعن

مسئألبذلدالبلقاوأبراهذاعلىيفوألحيلدبكفكالحقانوانماوجهالتئافىلفيكا
لعتشنبهففىاكالبعضمأاللمعكليهليسانهئمتمإلعليكفيلهبدبمغردجألعلىولؤاحلت
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أبحرجلاقففال
حسعيدإلتففالبنبالك
رحلكالىآويتمااال
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مستلةمناهمافدذلكووجهحميلاجماقىاوهوفيفهوحرلعاههمالكانقابلسملفاابنايمماع
عاههلمحالاؤفميتثمالمحاللدءلىوالثئفاوأحاتهالحوالةقبلالدينأنيمرنذلكشعرطومن

الموازعنىاحوالففىكتابصارتثملةانتإتوانعايكلىجوعالهنأوماتفاسثم
لماكاننهاذلكووجهليهابمادفععلعهالمحالعلىلمحيلايرجعثمالمحيلعلىالرجوعلهالقاسمفيا

الينتفلاذولةطااتالثبشمبمابعنهمااليوديهعابلمحالالىاالمحيلدخئملحالةامعناهعفدالحوالة
عليمعجلمنيسميلويجوزأنمسئلةمقتفعاهعنواليخرجهالحوالةالىاعفداهب

كالطذااانهذلكووجهوالمؤجلمعجلعليلمومنخيلوالصجوزأنيملومؤمعجل

صألزةحوالةبالمعجليالمعجلفيحائزالنهفانهلأومؤمعجلءلىمصفاسقالدحلةدينه

موجلعليمنهاسفالواذافليتبعمليهعليأحدماتبعواذاوسماللهءايهصلىالنبىوقدوردعن
فيهسفاتلمحيلاأفلسانعايهلمحالأوالمحيلامنحفههجليهأنلهالنعضمنهفهومعروف

فيوهعجلدفيعليمنهأحيلواذابهلبةلمطاالهئكنمؤجأللمدينهكانذاوالمعروفغيرجمردا
واذكانوالدينوأزيدكافماناعنىحطومنؤمعجلديئعلىبهأحيلذاواوتبجلضعمن
معااللةهـااطازتلمالعايئاحماالنولوالتماثللذمموابالذممتعاقالنهلعينامجفيقةفليسعيما

أوأردأوأجودكثرأأوأهـأفلبثا4ممهجهن4أجلىحلولفبلينهبدأخذفهو3نلمجلسافيبضلتقاا

صأوأءلىكماوأدفأوأمنهأقلدينهجنسىرونلهذايكبوزعنداالومثلالذملتعذزممائل
ففالبالدينأبيعرجلاقفقاليبلمابنسعيدرجأليسألممحأنهكإلستفيمويىمالدعن
يريدمافددحلىالى2ويتاالماالتبعلربفولهسرحلدكللىايتآواالماسعيدالنبح

فنهابالدينهممنويببعالناسيداينكنفدأقرأنهالرجلهذاذلدانومعتىوصارعندكفبعشه

عليهنيتفظباثنمنهبيعهعلىمنهلمبتاعافقةبعدموايهبعدأومايشترلجلمماكلنهمحيأنءن
لسائلاهذامنباعهممنلمبتاعاهفبفيولىومنهبالعهمنفبضهنملسةلماذلدورأجلمنيهفيمتمنر
لهفقالكئرمنهوأومنهبهباعهلذىاثمنهفىبهعهبتاالذىاثكلنهأسافهفيكرنكأنه5شثراالهالنه

تفدماالماؤلىلىةلقاامنالحالهتبثثلوعرفتلصنضاذاأهلنتاقصسعيدالفح
مواؤهنهاعليكصخافلىالذريعةانأبعدذلكفانلهبالقبضذلكوشملهعلىماوصعلهعكبتياا

مسئلةأعلمللهواياهاوفصفمكلهملكلماتفدمببيعكلكذمنثئلوالتعلقبهاتبايعكوتعلق
األولأويهونيللتأاعلىأويهؤالنبالنفدلثاقوااألوللبيعانلىأنيهونفألذلكاذائبت
لهيقولبالنفدفأليخلوأنناجيعاننقدفانبالئاتواباألجلاالولأويمونبأجللتاقبالنقدوا

اذشتراقالفانلنفسك5شتراأويقوللىشئرهايقولأويهيشكللمنواللعينلثوباهذاشترا

محدانوقاللماسابيوعمنهذاهذاوليسمحديهرهبآحدعثرفنىكتابوهولىبعشرةالثوب
قوليووجهالسلضفىيادةالىخلتهوثأخبردخلهوانعائزفذلكافعرانوهمابالنفايههن

طهذلثخثروبأحدعوهولىوقولهواالبتياعوعلىمليستللفظاهذكانلماانهمالك
باحدثحيرفهومنهيبيعهئمبعشرةلنفسهعهيبتاأنمعناهالنمنهومخلكذئرهبيحالمثشافجعله
أوأنادذافيهابككأرناوأاكذشترسدالهيقوللذىافيحبيببناقالوكذلكعندهماليسبيع
شترهاولوقاللنفصيهيشترمورلمأاانيقتضىرجكراذالنبوزشيأفألىوالبمهفهاككأر

فيلدينارجعألألمورلمالىكناجعلالنهاالميمنوفمانهجائزذلكمالكاللولدديناربعمثرة
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لففداقميزالفظادوننىالمعالموازمراعاةبئافرلووجهكهصروالببظاهرهذلكهايثنعالفظا

ولومسئلةالتاالببعفسخباليجوزؤانهفانافاذافرعبالنقدالبيعانكانذاا
ووصائزذلكهالكمحدعنفنىكهابكذابرجمنكأبتاعهوأنالثوباهذالىاتعلهقال

بعهثرةالسلعةهذهلىبفعاجللىقالفجنمالكعنالعتبيةوقولأجلالىوالخيرفيهجعل
قالجعلثرهالععلىيادةوالىبذلكفألبأسنقداقوالاالصجميااصعشرفانبالتىكالىو
مئلهجعلردالىبشرطنقدهالنبغبرشرطأونفدهعندهمننتقدالملمانوذلكلفايممابنا

ملداالميشفظاااثشلهاذاقالانهذلكووجهوالسافالدرهمينكالبحنكثركلأنمالميم
مالكعنالعتبىروايةفيشرطلنبيعهامنىإنيشترامعتىأنيهونلحتهاولمالهياعااللهاوان
تناولإألمورفيجألبنالدينارمنمازادهويهونامنهضمافيكونللبافعيستوءبهاأن
مفشطاوسافابيعاعلههكاتذلدئعرطانالنهالنقداليسزطءلميهأنونصرطلهياءاال14

فالأجلاوالىعمثرنقداباستىثامنكأثشنفداوأناثرةبعلنفسعكشترهااولوقالسعلة

لمإهعهامنهلنفسهثميهاشيمفىتراكأنيهونشرطاذاانهذلكووجهالمجوزذلكحبيببئا

فرعوالموجلمعجلبدقدفصاغيروذلكعندهليسمامنهفدباعكانالجعلذاتمليس

لهتببأناقبلباءلباعاالنلتانىءاثرلايفسخحبيببنافالذلكوفعفان
لثانيةبالنقدوااالونيلبيعةاوانكانتعبالهيفولأنوذلكأجللىالبيعتاناثكاواؤمل

رجألسألفجنالموازيةفيمالكوقدقالالعينةمنذلثلمافيإدافهوهشدالو51فهذأجللىا

لعينةاهىهذهانلألىامنهفيبيعهيهيفنرئملرجاعلىوضهفيرالكعهبتااافيقولشبمنهيبيعأن
أكربافيذدفعنههفأجللىاكذاؤيهابحكوأركذاسلعةلىلغالهلوقالوكذلكلمكروهةا

لنىبلىوهىبعمثرهلسلعةاهذهلىالغلرجلتحولالذىلعذتافنىذلكوخفانفرعمنها
عشرانبالىمنهويبيعهاألمورأتقدهاعنهأنعلىصألبهايبهااأرادبذلكانأنهموجلةعشر

وقاللهقالفمنهاحينالنهمازادطويسةنفداسةبعثاآلهيتلى4تفافانتمالمتةخيذالث

ومعنىمثلىهلالمامورولهنقدعنهلتىاوهىئىجلةاالمربعهثرةلسلعةالىمتوفعذااحبيببنا
أجلالىدنانيرلمامورءهثرة41أنيساةبدينارفيءلىالسلعةلهبتاعأنعلىاستاجمرهذاانذلك

االصارةيربدثفسغلسلعةاتمالمتةيفسخذاانوقولهلسلعةافيةزيادهذهانسملفاابغاوفدقال
بماأسلفهآلمياعلىحملسلعةافالتفانفدلىنمؤيهالباخايئدمورالنلمأالىالسلعةاؤترجعإسلفو
حبيببئاقولومعنىفدبطلعوضبسببيلكانالتأالندنانيرتعجلنرهوذلكءلمأمودا

الهياؤيلزمالحارةاعفدنقصوفاتفدكلصارةالالالنلسلعةالمتفتواناليفسغلهيعاان
وانمسئلهالموازفياقالوهومخبهبتاعاورؤيها4المأمثلوجعلتسلصسهاالذىممفاوعليهلسلعةا

فيامماالمجوزقالأيضاذلكفانسنةلىاعمثردينارابالتىيهامنككرأثوأنانقدابعهثرةاثترهاقال

منهيبيعهاأنفبلضمنهامبتاعهاالنسنةلىعمثرابائنىاآلميلرمتذلكوقعفانلعتبيةافيلقاسما
مستانفابيعااآلميلمأمورمناباءثااالبعدأنذلكلميظهرعلىانأعسلمللهواذلكومعنىلكماوقاله
وأحبمالكولذلئآلعبهذلكفيبينهمالىممملالنهيفسغلموعدولماهنفيهلمأللقدمذلكفكر

فيمالكقالوقدعثربالنىلهفيفهضىالحموأمافيلعشرةائدعلىلىأامورعنلمأايتورعأنلىا
الىيمهيهبرجمنكبتاعهاوأناالمبتاعاشترهذاوليالذىفيعنهالفاسمبناروابةمنالمجوعه
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أخفهاعلىىليمنرا

لم27

لموءداعليفانكانلعقدوكوههانبراماءدميرامنأنمافدمناهذلكومعنىطروهزلكأنأجل

وقدينقضوهوالذىثوصامةالزومعلىوانكانهطوئرالرجذواننئفضوالفهوممروه
وضااولمشأجللىابرجمنكأبتاءلمتاعااذاثشلرجليقولالذىفيمالكزعنلمواابناروى

هذفيفراؤلاناليفهمفهواكروهنهأأجللىامنهعهفبانيهاعادسوماثميفطعايدلميردبمعلى
قالأوكثرأبحكأروأنالذااثترسلعةلهقالانحبيببناوقالكرتفديراوجعدمإرواية
ففايهرهلموعداأجلمنهيةلكراابدبهبرأنبكنملوالصجوزذلكانبكاريمممولممحكأر

منأجلهشئراولوالكأشترهعدالىنولليسءندىلهيقولأوالموعدبأنالعادةؤلكفيمالكا
لدبذبأسفألةغبرموعدوالعادمنيبيعهثم
هذهـلىبتعآلضالىجلايقوليأنومئلبالنقدولثاواباجلاالوللببعاولوكانفعلأ

الانهمالكعنكطوففدرلىأولميقلبنقدبعمثرةاصنكأبتاءاعمثروأنابفمسةالىأجلالسلعة

المبتاعوانعندهءماليسفيأنيستعملفيمجهالفظاهذاأنذلكوجهوكرههزلكبعجبه
فرعخسةعندهيدمنفيولسلعةابايعلىالبدفعهاعنهءنداالجلعمثرةاالولاآلخرأفرض

والنقدابأزلنفسهيلزمهزأنوالبمبوبهلهبتاعامااآلهيلىنملىبتعهادانتالعلذلدفقدوفعن
اظسةبفيتوالعثصرهاليهردلضعمثرالىأجلالخسةعنهليدفعالعشرةاليهفعولوفتأخيرابأ

قولهذلكمجتملولعقدالهابنفسملداآلهييقتفىلىشترافولهألناالجلالىاآلهيعمثرعلى
بعممرةمنكيهاوأشترةعمثرمؤنجبنمسةلنفسكشترهااولوقالمهمثذلىشنرهاوإلئفلا

منلسلعةاىلذىيشضافيلكماقالص1تفدا

لذىااكمنلكذفيجةمالحاوايرجونفاتمالعوقاسعىأجللىالسلعةتلدايوفيهأنعلىلىجلا

ليسذلكانالباخعلىالسلعةردتلديدالمشترىفيرذلداالجللبائعنايحلفهمليهثمبشترط
علىىلمتممشيهرهلماالجلمحلقبللسلعةباءبتدالولبائعاواتلهالزملميعاوانالشترى
أسلمفنلسلماههناثرايريدبالالرجلمناسلعةاىالذىيشئرفيماقالعلىوهذاكطأخذها

يأتىوالجلالثذعندلبائعاؤصلفهالجللداذعندفيهالهلغرضكانسمىلىأجلاسلعةفي
أخرافاذلباخاعلىالدفيترلةباألاردلهوليسلمسمااتدزمعنهافاالمسلمبهاعنداستغنا

سببلعقدالذىكاناوالنقض5غيرلىاوالنقلالديئجنسلةسقاالكبذلمنببمحلهعنالدفي

اضطرالىموضعالىالغدمنبهالفرجبةالداجمترىالرجلفيمالكآلوفدضهذفينبوته
ستغنىوفدانبعدمدةيهيعوداثم5غيرمنيكربهاوبتهبداويفرالكرىالينحلفوجاظر

ولورفعمسثلةعفدبهالذى5لكرااوعديهبةالدا5دوبااللهلبسعنهاانهالمكترى
بهاعرجحلةرالكرىاعلىلترىاغيرسينةراحلةمنهكترىاوكاناالمامالىهاهيالمكمنرى
لكراءاعلييبتىأنلهطرننماواحلةراعليهطرىأنلهلجنلمحلتعينةرامنهلترىاوانكان

لفسخاىلمكترواخئارالضرربانتظارهابعيدايلحقهوانكانفريباانكانالكرىالىأوينفد
نظبزمانيتقسمرلمهـاالكاناذاوهذامسئلىالضررعليههنذلكبينهمالمافيفسخ

ضربينعليفانهمللدابنفسأوفةمسابفطعتعلقواناكمنبفوات5لكراتفيمانتفدر
لكراءكامعينفيمناليتعلقنكانمعينفيمنيثعلقأنلناقوامعينفيمناليتعلقأناحدهما

لكراهوالمدةااتطاوانيينرأحدالمتبمغيبفهذااليفوتلممامفريقبةأواامععرالىمن
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أحدمابينسةفعلىبابانوأصامايععاقخلةصمماتقدمعلىهامالميفسخهماماثابته

ذلكصفةمامنوجهعلىبهيععاقأنلثافوااصرافيفنلىكتراءااالفيهكان5البابانيتعلق

فأهاوعرفةمتىالىممةمنمكراواممةالىالحاج5اشاالبانكادلكاالفين5الالعهل
ببهرىوذلكنلمصالوفتاالدفواتاالبانفواتفرتانهلمذهبافيفطفألاالوليضربا

ذلكدفواتاليفوتأنهفيالخألففانهلرطبابانامنمعبنيومفيليفبضبالرطفياسلمامجرى
الىالحاج5كنراوهواالثااضرباوأماذكرهوةبىتقدماالبانبفواتفوتوهلالمعيناليوم
ألنهخينفهعه5لىكرااانبنااكئهأأوعلعهكلبرهاولمدونةافيمالكعليهنصوالذىوعرفةومنىممة
الموازعنفياىرووككراءالسفنتهوبفواتعايهاالحارةنفسخأنفوجباباتلهءل

واليؤهيقابلعاملى51لكراخرايتألىأنافاحبلحجافي8لكرانقداانأنهأخرىيةوارمالك

بنعنالمرازبناىووقدرماببنفمهحثففاللحجافيمالثرجىحثمزذمفهنقدفجاثلمبالردوان
بالفمهخكالكراءقولهفيمحدذلكوجعلالكراءشاءفههخوانقابلإلىشاءبقىمخبرانانهالفامم
كراهالياماتعيبنألنلهعيينابابنالثذليسانهوعندىلوليدأبواىلقاةاقالمعينةأليام
أبوالوليدالقاضىقالاللهشاءنبعدهذالمانذكرهازذلكوانثابهامللصيتقدراانىانماه

يعلموفتفيعنهلكرىابغيمةكالينفمهخوالناساأولبخووجخالينفعندىوهذاعنهللهاىرة
بهاعيداياليوفيفيسلمومسثلىأعلمواللهالسيرالمعتادعليالحجفاتهانتأخرعنهانه

وقدلسلمايمطلاالقوالبعضفيشالففدىاالفبهابعسدفواتوأناهليهالمسلماعهفغابىاالف
بعفهافقأوحمبضبعنماةاقبلبااففاتالرطبةكهةلفاافيسلممنفهبهاوأمالفولتافا
أنالبأسفقالذلدعنرجعثمنيةلتاالسنةامنبانهالىيتأخراقولكاننهامالكعنلمدونةا

عنحبيبفي51وار3لذلكيعجلرأويؤأنلهأعلمأنللهواذلكئوممالهرأسيأخذبقية
قالصائزفذلكلتعجيلامعاعلىيجضانااللتأخيرمفمافذلئلهاطلبوالقاسمبئافالهالك

ولبسلتأخبرابحوزالأشهبقالقابلالىذمتهففىومابقىلفسخامالواحدمنليسسحنون
األولمالكفولوجهخبراذيعفقاعلىأنااللهفذلكشاءالمحاصةمنأشهبوقالمالهاالرأسله
فيولىنممابيعفدقدثبثالنهلفسخااليجوروانهسحنوناختارهلذىوهواقابلبتأخرالىأنه

الكراءللحجسمئلةتملؤاليهالمسلملوأءسرالبائعكاغيرهاالىماعقداعليهنتقلفألاألعيان
مننباالمتاشغواندبالمثرعالتتوفتوهذهبالشرعاتتوقتاللهذلفةكاأنثكمون

واتؤيمايتعلقاألعيانعلىالعقودنحالفةالمنافعلعقودعلىاالنيايخالةأنويحاتلاهالقض
اليهأوسلملباعيمنهولواشترىاالبانبفواتكبالمرافيماالكراءبينمفسخولذلكاالبان
يعقدمنهايجوزأناألعيانمنافعانمايةلفرقاوجهوغبرهيهنلمبهاالنتفاعوفتففاتفيه
لزوماعلىمبنيةعقودهاالنؤيهاذلكاليجوزواالعيانحدةوابعينلميوجدممايكنعصماعلى

جنسه5لكئريعدمهديمالنهاالمايعلمامتهذفيشيأمنهايبعأنالباخيجزلمفلذلدلطصعلى
بينكيرانهذلكووجهوالتعجيلالفسخالافاليجوزعندبأشوأماقوليبهمايئعلقوسعة

ىشترذلدكالوبعمحفمايخيرفيهوجهلرخرعليأحدهماعوضاأنيموناليجوزنأمي
أندينعليسهلهكانذاازاليجرلدانهؤيختارالمبتاعأنعلىعمثرنخالثغآمنمنهثمرة
الىعليهثمرتهبقاهابينودينهتأخيربينيضيرأاليجوزفلذلكفابلعاملىارطبفييعاوف

مسمنتتى51



الذىفيمالكقافي

بكتالهالطعاميشترى
منهيشزيهمنيانيهنم

فدانهيأتيهالذىيخفبر
واسثوفالنفسهثعالها

يصدفهأنالمبتاعفيريد

عماانويأخذهبهيل
فألبنفدقىالصة6هذعلي

هفهعليبيعومابهبأس
محروهنهفاأجللىالصفةا

االخرالمشنرىطتالهحتى

الذىكرهاوالنفسه

الىذريعةألنهأجلالى

يداوأنوتخوفباالى
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بتاخيرممالهالمبتاعالضررءلىمنذلك3خرلمافىعامالىؤبةالمزمأنيجوزوالقابلعام
علىليهارصحىلذالكماوقولوأصبغمساقااونافتىالىوةناسةافيكراذلكعلياكاالدلزهه

أوابمقاألالضررمنفبلماللعاؤدنألحداقصانهذالثوجهويناألميبينيرالخي
الرفيقأعليمندجلءريةرىولواثابقاؤهولهردهفلهبالمببعيجدهاهيبنكابأحدهماف

أوامواضهانفضتذااثاالىضابهاوانتظارفبلهكانابهاعيبالمشترىءلىاطاحفتواضعاهائم
يجبءلىلماالنهحوابانفاتاذالسفن51احمكراذومثلهمسثاقنافيمعجالفكذلثاالنهار
لقاسمابنابالقعيرفقاللقائليناؤهـلخثافوافرع2ذلكلهوانماوجبافسخاالحقلهمن
الضردانسماةاابناؤهـلوجهلهفذلكلالتعبشانخأصوقاللهلتاخيرفذلك51شامن
بعينهـوؤدانعقدسيرتأابايلهباادأرانإحقكايلماةبالعاخبرادأرامنقيلص

إتكرهالحقةضرةعنههـا7نقافيالنماءلميمهفم1الرةوالءسنتقألنءنهفألفيهالمسلم
كالعقدأولىاحعلى5لبقااكانرةلضرواستوتاذااوالنه5يرسلىابعلمباعينونقللتعجيلا

رمرفالضلتعجيلاعلىلعقدمبنىاانأصبغؤهـلوجهورةضروالجهتينحدىافيلميهناذايلزم
لعقداحمعنسنرجالررضمنأولىعاتهامينتدفلعةاحمعنلتأخيرمخرجبااالرحق

ولكنهلهضيقحماخإلسهـلمسلمامنيهماطبسمايمفرر4ياحةليهالمسماانالنانعلمليهايردبل
أنالبأسمالدوقولعؤهـدلعةاحمنئثهلهواليغيربهعتبارااهفدفألايقتعميهفرر
وهذاغيرصجاذاقىاضعيامعناهانشيوخهبعضعنأبومحدذكرالشيغمالهرأسجمةيأخذبة
فيهـ3صؤهـلفهذايعجليوخرأوأنىألشترقالنهالكماعنوىربحببناالنلنقلاجهةن

تعجيلهعليهتأخيرمالهفىبهصشالضرانووجههالمبئاعهـراءلىمقيكونهـأنوالقهير
المواضعةفيهبالمبيعبيىاواجدوينةلساىككتربهالخياركأمافكانالحالابوهذانكا

وجههدتقدموةمالكعنحبيببناكرهذلذىالسؤالااذمثلسملقاابناعنمحمدكتابوفي
يأخذببقيهأنإئرمخاسباؤمحانزمنينأببنافقدقالالميعكهاخسهيةانهاذاؤلمنامسئلة
طعامفيمعجلطعامضااؤتمالكفولمعنىفييدخلهالنهالطعامصاشامعجأل5ماشامالهرأس
حبيببناقالكذلكاطعاماوأخذمثافتر3باليشةقابلالىيوخرهأنلهكاناذالمؤ

هنابانهطحاليةمحديأخذؤجماوفىكتابفيهبالمعنىقرارمنهاعلىلطعامافىأصبغوقدخففه
فانقطحضانطمفىسلممنلكذ5قلغانبمابنلملهابعدبرطلينرطالياهـمتأوعنبااليازلعنبا
يومذصياأنعليفامانهميعهيقبضانقدكثرأوأفلبقرألحمسالهفيببايأخذأنلهفانبانها

سبةالمحااالليمهنأنيرىمنؤهـلأبوعديريدمحدعلىاشيخاقالذلكهاشاءفالببوزمنه

بالفسخاذاحمكرهماذعمماكابالاوتالفاسمبناعنروىوبعينهلحاثطؤمماليس
وهمافيهلمستلىاأصلفىالذىالخألفكئرأوأأقلغبرنوعهمنطالحينئذياخذسخاةأوأشهدبا

والتأئيرباالشهـادعتبارااللحقاأبومحدعبدلشيخاوقالشهادأواحملىامجتاجفانهخالف
منيأتيهمفيكتالهالطعاميشترىالذىفيمالكقالصالحامبحماالعتبار1واله

وياخذهبميلهيصدفهأنإعفيايدفيرستوفاهوسهلنةكتالهقدايأتيهأنهيخفبرالذىمنهيستريه
جمعالهحتىمحروفانهأجللىاةلععةاهذهعلىومابيعبهفالباسبنقدلصفهاهتعلىبيعماان

ذددعليربداأنوتنوفباالرلىايعةذرالنهأجللىاالذىكرهلمحاوانفسهاالخردالمشترى
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شعندنافيهخنألفاوالوهويهرفأجلالىفانكانزنوالونجبركيلالوجههذا

نانوزنهأولمهصفيلبائعادفيإهأنالمهتاعىذارةبالنفدالطعامشراءاانكافالوهذا
واغامالكوقالاستثفالهدوءبرهبنالفاسمعنحبببن4اوىقدركانوانصائزموزوالفانه
ذلكبالنفدبللههيتهمالشعاقكرامالكيلوتأفعلىأبينفيهيعةوالذرلتأخيربابيعذااذاثكر
ممروهأهيلىامةلذرامنبينلنفدوجهبابتاعاماؤتصدبقهفيلبسنهالكوذانساابالنقددونجائز
ن4ادوينفافيانضىيفةاالفظاذوظاءهـالتأخيرأيينفيةالذريكلفدذكرأنانهوعلى

قالفقأوحضركيلهكيلهلهطعاماررىبتاعادنذلكانبتذ1مسثلةبهيفتىسلهالذريعة
مننهمماةانذلكووبالتصديقيتسترطحتىالكيلعلىانهأصبغعنحبيبوانالموازبنا

علىاشتراهاذامنهالباثعفيفسخاالكيلوؤديختلفمنهالمبتاعحتىيميلهكتالهداكانوانبائعه
الىالمشنرىفألرجوعبالتصديقوجحللمكهاطعاماعليبتاعاوءنمسئلةلمبتاعاىمااليرة

وأسفطلتصديقاعلىتزمهؤدانهاذلكوجهوأصبغعنحبيبدنوالموازادناواهرلكيلا
لكيلانفصمنيكونليسيرالذىالنقصبالرجوعواأفمانوالكيلاؤنةمنمايلزمهلبائعاءن
وانمسئآلالباثماقىكهايهابعداةىالشترفألرجوعلتعديقيوفىالثألثة41األشياهذهفنى
نةبحضرةهرنيكيلهلتصديقاعلىشترىاوؤيمالىكعلاعليىشتراؤحمالتصدإقابعدلمبتاعادأر
لرجوعالهلغلطكاناكايشبهكيلاانفصمنمااليهونوجدنةفانذلكظهوكايغيبأنفبل

نكلوانهبرىحلفوانماشاهدمنكيلهعلىباءنهايينالباخافعليلبينةابلةعليهخكابوانبه
منأشهبزعنلمراابناوىفقدرلكيلايادهوجدوانمنهيمانقصرجعولمبتاعاحلف

ذلكوجهوفيلباافيلبيحاويلزمهيادةالىهـجدهاتزيذفليردةيألسماه3فيهاانعلىبرةشترىا
بائئكذلكاعلىعرتلؤلةانهفللباعيادةواكلنقصانمعلىمكيلءلىاشتراالماانه

هرحتىاليبيعهماكفقاللتصدإقاماماعلىطبهاعاومنآلسثيادةارردعليهدتزااذا

ونالماجئمبنوالفاسمابئاوأصاؤذلكادنكنانةوقالهاالبذلكبيعهيتملمالنهويهيلعبيغيب
سئيفائهاؤبللطعامابحلىاذلكفيالذريعةانمالكفولوجهلواضةافيحبيببناقالهوأصبغ

لتصدبقافأليضرهمنهلمبتاعاكلدكيلهءلىئثبينةأحضرثمباعهثملباغاصدقذلكأرادذاالنه
مسثلهملهكتابيعهكالوازلهؤجالبائعافمانعنبمؤدخنهسملقاابناهـلةووجهبثانقصهيرجعو

القاسمفيالعتبيةءناففىأقساطعمثرهفيهانالىقباحزءمفيافاوبقمحسمنزقافيهبتاعاومن
الفاسمفياوقالنونعةالخزودواختارهقالبهوصاحبهبقولممنلدأخذاأنكرهامالكعن
حبيببئابهاحتيمااالوللقولاوجهوأصبغلماجشونابنعفحبيبفياواروصائزذلك
صديقاكانلفاسمافيافولوجهولتفرقبعدابختإبهيلهأنلهغيرناصؤالنبطعامطعامانهمن
البائعكالكيلضمانالطعامءنبهسكرجمعتى

يظهرالذىبافانالرلىايبةذرالنهقالفهوممروهأجللىالصفةاهذهعليومابيحوقولهفعهل
بعدرصاءالتأخيرالدفيمنلماعديهالكيلبعضغبوزفيالمبتاعالمنعأنيهرنجهةقليناا

لىافهؤريعةوأمافرلهذلكمنبنفدفقدسلمبتاعاوءنلمدياناهديةوجهمنذلكفيكوناألجل
3أللهوالمبتاعامالق4اداازديادةزلىكيلانفصمنالباغمايتركالنكزيايدمايربافلعلهار

كانيكيلذااليلهعلىلباغاويصدفهأجللىالطعاماالرجليبتاعيجوزأنوسسثلة

والبغإبهيلالوجههذا

هلماجلانفانوزن

انجتألفوالفهومكروه

عندنافيه
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ممايتأضبهلهانكانوأماوعوهـالميلالسفرعلىفيكاناذاعةالعتفيالفاسمبناعنقالبالقرب
لبائعالههنيانهمنبهاخغماذلكوجهويبهزلمبلديبلغهأوالىمملفاابئاعندقالااليام
التقصمايوفيهبعينهلطعاماذنكمنعندهفانكانملفاهافياوقالالعاويلالمدةونقعهالمبيع
الموأبنافالوفيتكانقعلهذاقالاوذللثفربنوابحبزذلكلمعندنلىحوانصاذذلك

علتهاأواتفقةلهالفيأشعرطا5باؤسوافهوبالفربللثذنوبهفمسانقصفالهقيلاذوا
ابنعندينارفيلىحمنعبدلمدونةافيوىروفيهناالفدرمااليمتهالينقدهنهلعقدغيرابعدا

لرذنفسهعلىؤكتبنالطعامنقصانالنهقالشرطدوناالطألقعلىطروهانهكنانةأنالينبنىماالثله
ذكرهالذىالفههمادوالوجهمنوأبواببابآخرإلصاءويدخلهفهذالهثتملمبهثنللباخحقرجلعلىدبنيمتمرى
ليلفيلثعدياأخذهءلىنهاذلداطققىدبينأولجتالهحتىذكرالحقطتبالبانمنهلصبافرادضراالوالطكائب
اللثصممالقاالبنذكرهماثقدمالفسادفلعلامنكرذهـالتىاألاألبوابوأماوالعليفياعلبهالذىمن
وانميتوالعليالدينعديهالذىاالبافرارمنوالحاضزنكألبوجلعليدينأنيشترىالينبنىنركالذىعلموانميت

انهذللثمن3سهوقفممميرماقالإلتمأمأئجغررالبددذلثاشتراانلكوالميتالذىتركعلماشتراهانلكوتالمب
المبتلحقفانبهيعمبالذىالدينمنالميتمايلحقاليدرىأأوميتكائيبديناعلىاشنرىاذاأئماليدرىغررذلك
يتيأليساشترىآخرانهأيعماعيبذللثوفيمالدلالباطالمبهاعأععاالذىافنذهبدينيروةفلالتمأم
بورأنبثممترىالمافالوهذإعلىشلررالبعلحفهذاتباطألغنهذهبلىثموانهونهلهفياذاأنهذلكنكرهما

لطلمنحيثبعثفيبمثبهوشعليبضاشطوكطألداعفههتفالذنىكاعلىأللعاشانهاظاألورعوجمطعنيهءلمككائبعلىدينااشتري يلحقولرالبدأنهاومبت

نقيمدظوانذللثكمثراءاآلبقفيبطلهوعديهمنينكرإلخطرلجوازأنالغررمنليهذىاالدفيمنالمبت
نغنالمافيابمنقدالبيعانإتقيهرجعهوعليهمنأنكرهابالنهالفسادضمن2جهالميتلحقنبهيعملم

الدفيعديهىوالىراوهيجوزثفهلعدولهنةبذلكثبتوانسدفابيعاوتارهتارةفيكوناشنراهالذىافنذهبدبئ
لذلكفالقأسحىالحقالذىعدههانوءلملبلنةالدفيتاذاثمالكسععدعنداودروىغاتصتاليا طالالمبهاعأعط

عليهوالذىشهوبينهالأنمجمعحبهثأولمتالبتبينةلهتبتتسمنفاافياعنعيسيوروىأففمادذلكونمالك
المواذانهافيلتابوعليشنىغيرمنمنيناواذابعتمسثآالبانىالسمفيالمدونةفيليتمنشيااشرىضانه3

لبيتالبننانالمهليماصأاالغرلمبمتاغاخاإلدؤفممإليوميندالليوممجاتطلبثمويؤرأنمجوناتملمانلهصن
بابفهومنالدفيعلبسهالذىمنواذافيالسممالأسمعفوعنابهتأخيردليسيرمنهوابالكالىءباطألفهذاغررذهبغنم

يسيرافبقدرفانكانيعايأخنهاالبهالقبضيمناالفدوهاواليحبوزمنهالدينفيالدفيفسخالبعاح
اشهبداثهراولوائصليفيهلععلاالامحنكحازذكئيراطعاماوانكانمجهلهبمنمايأتى

أوكزنهلهمنزفيلجونلمثئاضراألدحمساضرامنهكانيعاياخذذااوهذامسصلى
أولمفياماللحليففايهرههأميالستةعلىانكانوأمالفبممهفورهمامنفيذهبانأوعانوئه

ووانماالقبضأجليمنيهونالالناجالذىمنذلئسايدخلهووجهالموازابئدوامجل
جمونأنجميهوعديمفهلممنالدفيبيحبجوزانهذافدنامسثلأالمبيعبمغهأجلمن

زتهامالكعنأشبموروىمنعهمالكعنالقاممفياالموازعنبئاوىورحارةأواتبهرا
شراهنعأويةلجربهمجزكالوأفواليبرابرأتامافلملذمةامافىبهيعثبرمعنىنهاسملفاابئايةواروجه
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مسئآؤدوجدوذلكالىقاباالبفبضقبفهايمناللمنافعاانأشهببةرواووئمرايتأض
منهأرفافقدمنعهلهأويهرىايطلحنطةأوايخيطهأوإهبغهلثوببمهوعليرمنستثجااوأما
والفييسيربكبؤفيلمدحلوامائزفذلكمجللملدبنواليماسيرالعملااالؤقاللمواافياكئابفيمالك
أويمرضأنأمافلاألجلفبللهإستعملهأنلبكلمبندفيبوولبنايةروافيلكهاوكوهكتير
بالكالىلكاذابابمنألبئافبلأنهلكذووجهبدينفيميرديناألجلامجلخرحتىفيتأيغيب
دينفسخواليهونلهيعملهلذىابالعملعديهلهلذىالمرجلاالدبنيبيعهفانهلاألسحللمماالنه
األجلالىفيواحدمنهمادينكلانهذويفتفىفيءيرهفيفممفهبعدعليهيكللمالنهدنفى
كانومااالستئجابنفسذمتهفيلهاليبقىولذلكمللهافيالحالدينهغيفمفانهاألجلاءلذاوأما
ببلديففيياكهاعروضمندينالرجلعلىأنيهونلدينابيعوهايضادعمستلةيهطله

واللألفعخهومةجنسهفيعايهماللثتأخذمنهأنضيماؤراألجلاحلاذابأسببلد7خرفالفتلقا

ألجلالبلدقبلافيلكيبوزذوأوبعفرضمندينكمجزكانلماألجلفبلفانكاونأد
بغبرالبلدأعطاهاذااألجلفبلانهذلكووجهالموازابنرواهنهأجودكلالقرضببوزفيوهثل

بغبرليهايدمهأنلهنيسالنهلقرضاوكذلكوئعجلأوضعيدكوأزلفماناعنىحطمنيخللم
مناهلماقدفضلوولبجزأدونولممئلهاألجلحازفبللسماأوفمللقرفببلداوانكانلفرضبلدا
فيدخلهيتعجلأنالفرضليسالنهوالمجوؤأدونلهيعأنلهالنأجولقرضافيمجبوزو

فيلرجلاوأنيسلضاالماعندهلرجلااليبيعآنبينفرقوانممالكقالصوتعجلضع
نانبردعثمرةهذهفيفرلبهايبتاعبريدأنلثىاذهبهيحملنكاالعينةاحبصاانأصلهعندليسئث

درهفلهذالأصالىعمثيردينارابمنسةثؤدنانيرنفداعثحنهبهافلكىأشتريدأنفاقى
ماليسفسادبيحوجومنانكرهماذسبهذاعلىشكلوالدنسةواغايلدالدخلةذلك
النهونصفددفيمددسلفلىابذلكغايقصدونالعينةاأهلعلانلسلمافيلثجازذوانعند
نهفأجلالىيناراععثربخمسةمنكأبيهلدبهاماشئتىشترادنانيرعمثرةهذهلهيقول

عندكليسمابيعمنلمنعاوجومنوجهلرذلذىاذاوأجللىعهثراسةبخهانقدعمثرةباعه
وىوقدرلنفسهممموععندكماليسواالفبيعكانيتكروفصدهوانثافصدلماالذريعةبرسبب

وسلمبتمكليهاعلىاللهرسوليلتساحزامبنيمحعنماهكدنيوسفعنوحشيةأبدنهفر
فقالللسوفيامنبتاعهاثممنهأبيعهعفدىليسلبيعاإسيلنىللرادأثينىللهايارسولففلت
اليصحلسلماانعلىمبنىنهالمعئاجهةومنلحديثانيدهذاأسانأصوهذاعندكليسماالنبح

شيأإيعهوانوهـعندماليسيعأنعلىالحديثلالحولعلىلسماذاجوزتاالمؤجألواا
لظاهرافيلسلماولاليتناحلبااسمأنوعلىملمنخروجهمنيتضويملأنقبليمعينا

فبتعذدعليهئهبفظلبيعاعقيبيطلبوعندهليسهالبيعلغربىامنلمافيهمنهيمنحنهضووجه3
انفتهلسمابينولباغماعندا5نهرابينوفرقفرقمعينالعقاكاوكاناصهيمنعلكوذتساجه

بأحداختصوماالمبيعبنفسسنتصوالببعبالمذلمشهوومنافيبالهأجيلاختصاسلما
ينافيلسماوفرن2خروهوالسلمافيألجلللعجلتععهاسبيلعليبهينهتصفانهلعقديئا
التغربرمنلمافيهلتعيبناعدمينافيوالببعاألءلالىالتفريرففمانهمنلمافيهلمميعفيلتعيينا

ئسلجهلىالسبيلفأليكبداصالعليهباكؤلهثمنهوتوتفامميلهبتعذرت

فرقواغامالكول

الىجلالبايعأنفي
يسلفوأنعندهاالمما

عندهليسشنفيلرجلا

العتنةماحبأنأعله

بربدكذهبهمجهلانما

هذهفيقولبهاأنيبتاع
فاؤبداننانجردعمثره

نهفبهالكاشنرى

نفدادنانيرعشرةيبيع
الىعمثردبنارانجمسة

ذلثلزفلهذاأجل

لسةلدخلؤااكغانلوا



يهةالمثفياما

القالةوالئوليةوا

يبيعلرجلافيمماالثلط
وإستثنىالمعنفالنر

اشنرطانانهانيأبابرفو
الرؤلمذلككنتارءنأن
يشترطلمفانبهباسفال
ثنىتحينرمنهيختاأن

عددفييفرأراهقن

منهاشترىىالذالنر

طرنالثوبينانوذلك

ماوليغسواءمارف

قالاليفياوتتة

الإنهعندنااألهيمالم

والتوليةبالمثركبأس

وغبرهالطعامفيوإالمالة
يقبضلمأوذللثفبض

ولمبالنفدذلككاناذا

وضهيعةوالرجفيهلجن
دخلفاننوالثأخبرل

أووضيعةاورجلكق
رصامانحدواتاخيرمن

الببحهايكليطبيعا
ابمعايحرمماومجرمه
توليةوالبمثركوليس

لةاوال
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واالقالةلتواهةوالمثركةافيحاهما

ذللثمنيختارأنكىطاثاننهثيابابرؤهـ1174ستئنىونفااابنايببحلالىفيمالكص
تصىترشهالذىزاااعددفيمرش5أراائتىاسحينتارمنهيشأنإشترطلمفانبهفألبأسلرؤيما
لالرانهاقالاعليذوءشناليفيوتزةا41بايئهـاءواسهـرقيونيينيمالتوااللكو

واالولماجذسرؤمعلكانبثاأونالنعايهاائيابابمارفمفءواستضابزاننافاأصهباعاذا
فانشيأشطرأوالثاالختيائنىإأفثنىاشالذىوعاكضبههتىاسةاالنحلواذأظهرفانه

كرهذدموفدتفباخوهوكثرمنهاختياواألساثنى11ذاسبوزذلكوالذلكلهاالختيارفانستئنىا
وذلكعددهخجممنمنهستئنىابقدرماالنوعذلكفىوشريكشيأؤشنرطلموانئلةسه
شريمفانهيهون6لواباءمثرةئنىثوبافإسثنئألثنىسهاالذىلنوعاذلكأنيهونمشل
ثاثاهعهبتااوإنثلثهلهبالثاثالمتاعلنوعءنذلدافي

لهيهونالانهيريدنالغفيماوتابيغو5سوامماوقيلثووفييهرناانوذلثوقولهطف

عنىبالرقمألنمااالرفوميهافيساوخالعيابمنالواحدالنوعاممانفاولصلأدناهماماوالأفضل
لمافاذثابعضابهملديضواندثىكرلمثصاؤدرلمهاءلىلبااأنوأماصور51مالغالواالنوع

مالكقالصأءواللهستثماهابعددماشريمونأنيماالقيتيارافلماوالتعهينانرطيف
كانذاايقبضأولمذلكؤبضوغيرهماملطافيواالقالةلتوليةوابالهثركالبأكطانهدنااألمرعف

نخيروتأأأووضيعةرجذفيكألدفاننيرالونوالتأوالوضميعةرجفيهنلنفدولميمبالكذ
قالةاوالوالثولعةبشركسوالبيعاماصحرممجرمهوابيعامامجلسكلهبيعاصارمنهماواحد

سعوفحتىيإيعهأنوزلهأوءددفأليسوزنأوطعاماعلىكعلادتاعمنانماذكرهاءلىذوش

يعهيوليهأوجزأمنهأحدايولىبأنفيهثركيأقصبهوزلهوذلكعنوسلمعليهللهاصلىيلتاىلغ
أنلمسيباسعيدفيبيعةءندوىمابىذلكفىواألصلاستيفائهقبلممهوذلكمنهالباخأويقبل

لتوليةوالمثركةافيوأرخصستوفيثأنقبللطعامابيععنىفوسلمعليهاللهصلىللهاولرله

سآثنىاكائهستيةاافبللطعاماحلرونسألهتىفامةلىكااعقودنهذاأنالمعنىجهةومنواالفالة
هـبالالرطببهععنىلنامنيةلعراببع

داضةاذلكفىكانذاابقولهيريدوالوضعيعةرجفيهنلنقدولميماذلكفياقكااذاوقولهفصل
النقداالولءلىولوكانأواالقالةثلتوليامثركةأوااذلكوتحودتءلىالنقدعليلببحاأويمون

أنلعقوداهذسنةمنالناالجللكذلىاالقالةوالتوايةواسكةلمصانتوانكامجزذلكلميللتأا

دبهانعةغيرهايادةوالزنقصلعوضمينامنئفىيمونواللبيعااالمن4دلماتهيةمساوتكود
مسعلةالرؤموىتسالعدمقالةاوالقيوالتوليشركةذلكفيحوالصوىيتسالرفمادواليماألوللبحا
والنلعافىيادةوالزتأخيرونبالنقددواالقالةلتوليةوالشركةاصازقتلنقدبااالوللببحاكاناذوا

للىكادءةالمنافىالمحضالببححمالىواالقالةوالتوليةيهةلهثاحمعنخرجهذللثالنمنهنقص
كاناذامالكقالولذلكئهاستيةاؤبللطعامامثدبهأنيمنعوالذىةوالمكاثالمغابنةعلىإلمبنى
قالةاوالوالتوليةبشركةفليسمنهصأونةنهةيادزتأخيرأوذالثفى

التكوننهايريدبيعاصادهادأأوتأخيرمنوضيعةأورجلكذخلدفانوفولهفصل
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هذهكانتولذالثمنهمانوالعايهيادةالزاالولاببعا3االءلىسكةامهواواتاةوااالقالة
أويهرنلمسلمامالبرأسليهااسلميرخرابأنأحدماتأخبرنولوكانلمكارمةاعلىنيةمههـدلعةا
ذلكفانلتعجيلاعلىولىأوشتركأواجيللفاعلىهنهأقالثممنه4ؤداضثملطعامامنهلمبيعا

طعامفياليبهوزايقاءثاالتىالمغابنهعلىالمبنيةالمحفعةالمبايعةالىكارمةاعقوداجهءنصكممه
لبعوعامايكرممجرمهوبعداالستيفاءاليهعأنمنلبيرعامايكلمجلهقالولذلكئهستيفاافبلببع

ثمتألهبهرفيقافبتأوبراسلعةىشاثنمالكقالصأعلمواللهفاهاالسقبلفاليةع
أيديههاينتزعهامنشئاسامةاأدركثمجيعااسلعةاصاحبناثونقدالففهيهثركهأنرجل
االأنيشترطلسلعةاباعهالذىبيعهأشركالذىويطابنلاأئركهالذىنيأخذلمشركافان

أنذالثفاوتتأنطوؤاألولاالعدمبايعةوتالبيعضرةبأشركالذىعليالممثرك
كللعهدةاوعاههاالخرباطلفمثرطاألوللببعاؤالءوفاتوتصاوانمص4بتعتاالذىعليدتك7ء
دونالفطععلىمنراهبريداشراءهتأورقيفافيبزاىشاشهنانماقالحسباعلىذوش

ثمنجبعلباعابريدلسلعةاصاحبلىلئاونفداأوجزأمنهؤمفهباعهبأنرجالفيهأشركصمرلخياإ
المبتاعويرجعنالميعباألولالمبتاععلييرجعالباغالىقالدافعكانقتاسثمإسلعةا

أنعناليخرجهنحصوصةصفةعلىنهوسشأنفبعانهذلكووجهبائعهلكءلىبذاألول
وعدماالطألفيمعيههأشمنعلىثريكلاعهدةانهذلكومعنىغاااالعهدةءلىفيهكون
ستأنفببعبأنهكزياهلماذالشرط

انذلكيتفاوتأنوفبلالبيعجمكضرةأشركالذىعليالمبعاعيشزطأناالوقولهلؤ
انانهالقاسمفياعبسيءنروىالوقتينفيدصحثرطاليريدأتمنهابتعتالذىعلىعهدشك

البيعمنكاناليهماقطحونةدتمفارقةشقاةأطوفبلالبيعضرةبسذلثعليهشطاث
فبللببعاطاسشفانذلكبعدأشركهثمانمياالفانبتبهأوأخرهقهمنهوفبضكرتهومذا
والمرلىترطاكعلىفالعهدةبعدذلكطاثشواماشرطهحلباخاعليلعهدةاونأنفعهذا

للريقرلالرجلفيمالكقالصمثلهنافعابئعنسكيىبنصحيىوىوربثصرطهفعوالت
أبيعهاوأناانفدعنىقالحيناليصاحذلكانلكأبيعهاوانانقدعنىوابينكوبإئاسلعةاذهشترهـا

لرجلاأخذذلكأوفاتتتعطسلعةاتالثولوأنيبععهالهأنعليياهادسافههـإفذلثغاوالك

انهماقالوهذاعلىشمممجرمنفعةالذىسافانذاصؤمانفدلهشريههمننفدالمالذى

أبيعهالكوأناوانقدعنىدنانيربعمثرةبينكوبينىلسلعةاهذاثشلرجللرايقولهـزأنالي
ففدجعلذلددؤلهاويتولىبيعومؤنةفيهلينهائإسافهإفسشتراطاانقدءكأولهالن

أسافهماويردعليهيبيعهاآنالىثمفاخؤناالإسلفهبكالعةاالتلسلعةاخببداالنفرافىجعله
أسافهبماثرعلىلمسلفارجعلوهاكتلسلعةابأناسافااذمعنىأنعلىمالكستدلوا
غيرعلىيكونأنالفرضحممنأنمناالناقدقديبهزذلكلماسلفاناهمأنتةفاذااهن

الفسادوجومننحيرماوجهذلكمعيدخلىالعقدوعلذاةوهذايثنحقارضة4والعوض
لملسلعةاباعلىممنفانانفدأسلفهماحبهصاعلىسلفبيهماولىفالسلعةاذهـوخفانمسئلة

أجرهفلهلسلعةاباعؤلىلمسااوانكانقدنفضبيعياعليهبهوجبلعقدالذىاأناالانيم

إالصارةفيالفسادوانماوفعالماجميعاماوفعالمثراءأنوذلثالمآسلفنمعيبمنؤيهاباعمثلى

اشنرىمفمالكقال

بهفبترفيقاأوفياسلعة

أنيهثركهرجلسألهم
صاحبونفداالثنففعل

أدركنمجبعاالسلعة
منينترعهانئاسلعةا

يأخذالممثركمافانمأبد
االننيههأشالذىن

أنركالذىويطاب

الالمملعةباعهالذىببعه

علىثركالميشنرطأن

بحضرةايفركالذى

ابماغوءندمبايعةالبيع
يتفاوتأنوفبلاألول

لذىاعلىعهدتكانلكذ

تفاوتوانمنهابتعت

االول2الباوفاتذلك
وعليهباطلاالضثرطف

فيمانكقالالعهده

لرجليقولالرجل

لبتىالسلعةهذهاشنر

وأناعىوانفدوبينك

اليصلحذلكانأبيعهالك
وأناعنىانفدلحين

سلفمماذلكوالكأبيعها

دبعهاثأنعلىإياهيسلفه
السلعةتلدأتفىله

أخذأوفأللتهنكت

نفدالذىالرجلذك

انفللدنهرجممناالنن

ببرالذىلسلفامنفهذا
منفعة



رجألولوأنمالكقال

لهفرجبتسلعةابتاع

لتىاثوجمللهالثم

وأناالسلعةؤبنمف

جيعاكانلكأيمعبا
بهبأسالحألالذلك

بيعهذاأنوتفسيردلك
السلعةنصفباعهجديد

النصفلهيإخأنعلى
اآلض

108

السلعةمنحصترجولهلشربههؤيماعلأجرعلهوللعاملوميفالسلفالسلأجلهن
أنعليهماشرطلمسافالنقدألمسكاهذافبلعلىرولوظمسثلةهتهرجولثريهه

فيمليأنشريههوكانءلىشريمهحصةدونمتهفيعللمسافايعملأنقملكانوانرشافه

سلعةبهاعارجألولوأنمالكقالصاصمستأنفااستفاواالمسلفأوإستاصثه
حالالالباسذلككاطجيعايالكي14وأناامسلعةاهذهصتأشركىلرلهفالنمتلهفرجه

وهذاشاالخرصفاكلهيبيعأنعلىإمةاادمفديدباعهخهذاانلكفصبرقوبه
لساهةاهذهؤمففيسكنىأشلهفقاللرأناهئمكهامالهتوةسهىاثكىمنانماكالعلى

بعيلهوبهابتاءاالذىلىامفبةيههأشالذىلنصفاباعهائروذلدانهفانهجيعهالكأبيعوأنا
علىمنءالالنالجهالةمنذلدشفييدخليبيعهافلمأناالبيعهايتناوللهالبافيالنصففي

بهممايتعدقواأعلمواللهمعاومذلكفيثاولهووجهبيعهامعاومفيالشريكوعلمعلىمةوالسدة
ءقدانالنههصائزعندمالكحدوذلكعقدوافيواالجارةلبيحابينخانهءكراضاوجوهن

النعقدفيوالبيععالجعلصمجزأنولمفأليتنافيانواحدومفصودهماالزومعليمبنيان
مستلةماإتماءاحلمبدفلذلكبنافياماؤالزومعليممنىوالبعوازابمبنىءلىالجعل

لمدةضربأناالالمجوقانهمنهاشروطامالكذكرهلعقدالذىازهذالجوافانذلكذانبتا

فانجلاالمنعليهاتفةاأوهايئأوشهرشهرالثافالنمفالكبيعأأقعلىأجألفيقوللبيعا
ئروذلمدونةاوفيالكعابلسئلىآصهالدوهـىعنأشهوراجمزهذالمأجأللميضربالذلك

وانالمجبوزانهدالماالنصفرىالممثهلهيبيعأنعلينصفتوبباعفجنمالكعنالىوابعض
عدمانوجودهيجوزخولاألاليبهرزعءدمانهقولنافرجهلهفهوأصمأجأللذلكضرب
أنيقارفاليصحالجعلمعناهنواناالحارةذلكمعنىنوانارةعقدااليمطلاألجل

قالذلكمنفىخاووجهللبيمدنقامفاحواالصادةصتاالجلذاضربوالمافدمناهلببحا
القاضىقالاالجلالىاالاليقبضهمعيناىاثشانهؤلكمعنىانالفرويينشبوخنابعض

أولبيعافبلبالشركةليهراصالذىالنصفايفوتأنلهلبسنهاعندىذلكومعنىلوليدأبوا
لمدةاجميعفيبيعهصاوةافمهبهالنلاالاالبانفضاءلعينايعبماليىخقالنهاالجل5نففماإ

نصفمنهيبحأنمثلوذلكلانفضاءاالبلةالسلعةفباعببوازذكفلنافاذافرع
لثوبافصازكلندوهمينشهراياهابيعهةوكانثههرالثاقاالنصفلهيبيحأنعليبعثصرةالنوب
وذلكلمدةاحادةامنبمابئيرجعءلميهالثوبصاحبفالشهرانصففيعثصردرهمافباعهاننى
وقالبذلكثمنايرجعذلمواابناقالطهالحوبفدةسدسربعوذلكلموباؤمفثمنسدسنعمف
غاباعاأنيهونأءلمواللهذلكومعنىفيهبهشريملهممافيكمونقالثوباانممونعراالفييكيى

أنبشمئرطبوممايةمسئلةليدبهواستؤجومنهبيحالذىصفهلبقىولمستآجرااالجبرنصف
والبميلكاليسوضوالعروالنيابكالحيواناببهرفمماالسلعةتكونالعفدألطهذافي

حنونوقالاليجوزذلكأنهالمدؤلةوالحناءفئكالطعاموناأوصوزمميألفانكانموزون
دةاالوالسافافيدخلهعليهكابطعامافدزبردالجلانصففييعوفديبعلمهويغابماملطاقبضث



لتهصليلتهدسوهسالحاررددممرعلدص

سهالوحد4دسعهيقمصممهعهدلسمتاحليه

سعيدبحيىلدعلعرقىسلمتاليهلصاعهتلطهوحقلعيه
سكرعمدصععرددحرعمحدعرءد

حلللسحلعليهلتهملىسوللههرعساع

عهللسحلعليهللهفرصلىعيرسملىثوحقلعيه
مجلىميسرطزلشعهىكاللههوءساهوعدلعاسهه

ىلملعهوعمامعلىمعاوللسهسهولدمحهميكو
مطربلعلهيصتمدميلععدحتىلحرلددحسىعكتا

عساسعههلدحهلداثمةيقلقيةيهمحعس

لطاسموسرلديقتصىهحدومفرءلميهيه
هرلعىلعقرىمهسعلةقخةلممصمهددابدعيه

سموكتاصليمتهسحنيسصدوحدءيهليمتهقرلمةب
صىيقوسهدمعسلةلطاهرمحألسىسالد

عليهيعحلعدلفصاللهوحريوخرسايحل

حرلحويوحرسوكتاحسوىعبحىىح

كرسافديفهلقعلدرتعدحهديحدحيألهـحيالىيعط
مصرليهلمقدلطزمعليألىعطلعالليولعوملى

ممدعليهحلحسولطحيرهدرقعهلحالمطالىعلي
حهلحمليتهحسوىدسئريصرعليهصحردمصهدلصرحتىلسا

ديوحرلحميلدحلسوولحيليةتقدم

حهلتصيدمحيدديتريحدقصاسءميهودهدل

سحتألتلمخلمحهوهسسلةللهءديهليهيسلم
لنهميرسسهرقدنعليسبريهماتقامجلسشودرعب
ديهودلوحىحتحاطعلىسلدحههـسمهعهسطشهرفعة
رمعلىمىيحسىمسعلىحلهريحتالقدقعلى

عمدلحمسعسصولعدسكايركدلديد
سيحسمعلةلطاهـحألىقوأليقملقمصلدمعى

هعل

مسسى

لعرس

لدعييمحدسى

العمما

ددصممر

الهسالحاال

عليهلتهصلىلتهسو

حل

عهحا

عهيقمصصه

وحدقعبمهممهم

تلهوحق

لصاحصعه

سؤلعرليه

علدحدلى

سعيدعيكيى

كرمحدهمر

عرعمدع

ممرع

لحاداحماعهد

هرهساع

للهعلىسو

حليه

حلللس

سلهوحقلعيمه
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ميروداالجدانباتلقراسائىاإسويالنفقةالموجبةاالبوةقمنعليهلهمماذلدلماواواحدة
واهرووإطقه4يحاةقاسمابناعإممىءنبةوارنلعتبيةافنىلهالممالهـأنهظفانواللهأعلم

والهـاماالظالهوناليهـدانهملثمممادلهيشأنذكومعنىمالثعنمطهـفعنحبيبربئا
جلفحوأنؤمايهلعلماعلينمايشهدونالشهوداالننليمهوايلزمهوالمإنأمرينقضىباطناو
هـكللصؤفوتهاليعمونمأمعمعليهـدلهلشمافيئسرلدااقبفهـجللبتبانلباطاعلى
مافؤلهنهلفطءاوابالبتنلباطاءلى

سيهإسالبألببناكتابفيمالكعنبورنافروىعدمهوعلمفاثبتنوأمافصل
ذلث4ووبموالعبدإساصفاليسالءعألهنه31الموازانن4اوفيكتابلهنمعسراوالثكانان
خالدادينهفيإكالمسبواواليؤائلةمعهميسرةلىافنظهـةةودصرذوانكانلىاسنعاقول
هومنميسرةالىهـةفنظمرةذودكانوانالىتاللهقولذلكوالدليلءلىنبلالدن

فيلهأوعبدامأذوناحراكانواءزسهالموادناقاللهدونبذمتهغايتعلقالدنانالمعنى
ارةاا

حنيصحبسلعتببةواالموازنافنىكتابظاهرأمرهذلكنأوغناهعلمنوأمافصلإ
قالهأهييستبراحتىحهساواليعجلياليصرففهذالهئالثنهايتبينأو33حفؤلناسابوفي
ىثلهقسنهاواليعلمذلكواليعلمبهاذيدعونثملسناساأموالونذياصنلذلماراامئلوهذا
ئبمفصيبأواللشلهأحرقوال

بمابوعنديثبتبعدأنبذلكالحامنثاصحملدوابذلحامابحمفلسهكاليثبتوافصل
دمنهاعليهيعجلوهـماءلةابينههيقمهحئىؤيهمججرعليهومالهفيالتصرفمنفجنعهذلك

كانأوغائبافانصاضراأنيهونواليخلىتفليسهمنىذاوبهاأحقنوجدسلعتبمومنمؤجل
عوهببنوامطرفعنيبحبدناوىففدرلهمفاسلهعليهشكرماؤهاضهرففاممالنكائباوله
ليهافعكتبيبههـةغيبةتاتكاضةلواوالعتبيةافيسملقاابناوىرولمذللثأنمالك

العدقىصالهيعرفأنفاليحلىبةبعهدالهوانكاعدمهمنءهماليعرفهأميعنويهشف
يسارعرفوانسملقااونواأشهبزعنلموااون01رواذلدفاسجهلفانذلكيكبهلليسارأووا

فأليمفاسةلمالءاصروفهذاانسملقاابئاقولوجهيفلسأشهبوقالاليفلسلفاسمابنافقال
اليقضىلبععدالغعبةالغائبامالانمنبهاءتجهابأشمؤولوجهوحاضرانذلداذاأصعل
وهصبنوامطرفيةوابرفلناافاذعفىفألسهاذلكفأليممععاههمابدلواليعرفدينمنه
الستبرواليؤخرونورلغاعليهنه31بهـاومخاصواالحاءمرينديونويقضىالحاميفلسهانه

وربالدينمعروفاكانذاابهميستافىفلذلكتفدذصتهذفانلمعتاوأمابافيهذمتهالنماعليه
مليسهغرمايهيدجميحيرفأليخلىأنصاضرافانكانسملةمالكعنبوبنوامطرف

لماجشوابنواطرفعنحميمابدن51واروسجنهتفليسهالقاصمفانبعضهمذلثفانأرادبعفعهم
ذلدمثل4كأ5رباسقاطءفأليبطلالطالبقذلكانوجههو3ذلدوانأرادبعفمهم

هافىلقائماسماصأنتفليسهبىأوانأيضاينهديهبهأنمرشكلزملمدينههمبعفوهبلولحقكاا
حبيبن51واردينهفيمنهأخذذلكالقائموليسبالمحاصةلهكانمابيدالمفلسويفرالمفلس
صلةبكلفهوبيدهأفرحصتهورنهالهفيغرهائهتحاصيقتضىمليسهأنذلكوجهومالدعن

اء

15

أو

ن

ل
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اذاقاموهذامسئلةالمفلسمنبهماعاملهأخذ5للفرمانيململتفلبسابعدمعاملتستانفا
لغرماءاومماسمبالتفليسوعلملطاباعنأمسكوأمامنلمحاصةاوطلببيدهداقرارحصههأمن
أنيهوناالهفألشئذلكبعدقاماننهاهةلعهافيلفاسمابناعنعيسيوكطفقدروهوحاضرماله
عدممعالطلبعنوأسمكبذلكذاعلماانهوجههوساطانلهياكونأوافيامانركهفيعذرله
لبهرفقاأوبهاخرامعمههذرضابطابمالهمنحصتهلهومسوغبذلكراضنهلعذرفالظاهراا

مسئلأعلمواللهبهبدالقيامبرثملمفلساأعنقعاسكوتهنزلةبوذلكالماجشونبنوامطرف

فنىويقتهممؤلهمرنهيفمالهمنممنهمفأغرماوهواذاقامقالالحاممجمتفليسهذلدمنويصح
وغرماءلمفلسااليتعدىحمانهذلكوولساطاناستفلهلةبمترنهابملقاابنايمماعمنلعتبيةا

كنبيدهأحقبعدانتفليسعاملهمنأنيهونمنالحمثبوتومعنىإلنهمنبتاتفقواعليهفاذا
اذاوهذامسئلةالقاسمفياوأبوزيدعنأصبغ5واربيدهكانمماوأخذحصتهفلسه
بئاقالهبتفليسهذافليسبعدذلكفيفتداشيافتركوهلهمجدوالمفانماالمحاصوافيهلهوجدوا

الهكشفمندبلغتفليساالنهذالكاتففلسهالسلطاقبهبلغواولوقالالعتبيةفيلقاسبما
النولتفليسارأيتهالسلطانمااليبلغهذلكمنيبلغونغرماءهانولوعلمغرماؤبلغهمال
لباب1بوابأخسةففيهلكذئبتاذ1سئلةأصبغوقالهلكذاليباخواخوفأنبه3خذ

والمالهمنمااليننزعحمفيلثافىاوالبابوبعدهالهفليسقبلفرارالمفاسحمفياألول
فيلرابعالبابواوبعدهعلبافبلمالهمنمامججرعليهحمفيلتلثاالبابواصحجرعليه
المحاعتفيهفيمالقعسىالخالبابوالفلسبعدالمفلساديون

بعدهولتفليسافبلالمفلسفراراحمفياألوللبابا
الهبالدفيأصاطفجنحبيببنابهتابفغرمالهبعضعنوؤفماؤهلمالهبيعهوافرارالمفلسأما

وقاللغرماهاذلدبافيفيبدخلفقاللثمافولفيهفقداختلفرهنأوغرماثبعضفضىان

عجورعليهانهاألولالقرلوجهلناساهذاجاعةوعلىالقاسمبناقالهاضوذلكناليدخك
فقدأوالمريضبتفليسهالحامفدحمالذىفأشبهغرمائهبغيراذقعتقلهجوزالولذلكهالهفي
يرغنوانبعضدونغرهالهبعضاليقضىعليهفيلخالمريضاانالعتبيةفيأصبخقال

لزطبيعهالنبمحجورعليهليسانهالثاقالقولوجهوهالهفاءقىالسحجرعلعهلمنحوف
فرعلعتقواكالهبةوفلمعااوجهغيرعمالهاتألفمنممايمنعوالبيعادفيوهوكذلدفضا

دالغرهاءوهذامالىممنوبادرالغرماءفهوأحقباستغراقهالمقيضىنواذافطممالقابئاقال
سازمعهبدخلقالسملقاافياقالففضاهليهابعفهملفبعدعايرفعوهولمتفليسهفيم7ووتشا

فقداتفقواعلىتفليسهفيرووذاتشاامالفاسمابنافولوجهمعهاليدخاونأصبغوقاللغرماءا
منهالخرونكالوباعواافيهشيأشاركهمنهمفتفىفنفيهملشتراالديقتضىوذمالهفيالقاص
ذبانفااالشئراكغاصكصلوانهملاالشتراكيوجدفلمذلكلمينقدواماأصبغفولوجهحدوبعفدوا

فياوىفماداقرارهقبوليكأحالذىلتفليسواسمئلةأعلمواللهبيدهؤياوالحجرعليهانتفليس
بينومالهبينوبينهمحديريدوصالواقاللتفليساوجهعليغرماؤهعلههيقومأنمالكزعنالمو
ميسرماكاناحمدفيقالحينئذبدفياقرارهاليقبلواألخذواالعطاءفانهوالمثراءالفاسدالبيع
منعليهيتهمفافرلمنلغرماافياممنضافذاااألنهقرارزامجوفانهمالهفىنيدامنبسطلوجهاولم
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مسئلةأعلمواللهالوجنبيينرهفرااكذالثوليسقالهافراايبطلوافارادفاصطولدوالدأو
باصرارىانمانتفانإببنةأوالبتةلنةبغيرغرمائهديونبمونفأليخلوأنبمالللرأقىاذاوا

فيكتابهاكقالهبعضمنذلكبعضحدأوقربوابافظوسالمطاذالثفيأقرلهانؤهوقذلك
نفعأاسثمأؤهـلقوماذوالبعضوندذلكيردبعضحدفلمواوشببنهمدبهمانبتذلدأنوجهمحدو
بههـعديهداالوللديناالنينخرالورهاؤهـااليثبتفاتهحدلغيرهموامجدسأوفىبعدمدة

لمسأؤساكاذ31لقاابناعنحبببئاوروىببينةلؤلبتنليابمفقصايدخليفريماأقلهطنفلم
وأمامسئلة4سائرغرمايحاصلمقرلهافانلغرمائهلينةوالعابعليهاليغمأولمنعليهتهمإن
النهلحجرضدعهاوتتفيلغرماامندينهيثبتلمنرهقرازامجوفانهببينةثبضاالوللدينانان
لعثراوالبععافىحجرعليهمنالننرغيرصالكوذفولهبمجردبالبينةدينهثبتمنعليمانةليد

أفرمنانلكمماقولقادوفىكتابءدوؤداالقراركالسفيمهفيففدحجرعايه5واألخذواالعطا

اذووشةدثلهمنيحاصصويحاففانهوخلطةومداينةتقاضهيالهمنهيعلمنانلمفلساله
فيهلهنطةلخاامنهاتقدمهعهبذجمعلقوراالقراابهذماخوذالنهبتبرثاتلحجوعليهاأنلفولا

حبيببناقالفرارهلميؤفىافلذلكبذمتهغيرمتعاقبهأقومافانلسفيهاوأمابهصحاصأنبفو

وهذاللغرهاءبينةكانذؤاغيرجافانهعليهالتهمأولمنعليهئهملمنرهفراانبمسوامملقاابناعن
فىهالكقالهبهأقرلمنقرارهصازابكالهيحطلمفانبمالهوفدأحاطبالبينةبلثااالدينكاناذا

لمتصرفينئراربهسافرازافجالحجرعلههواتفايسهلهلميهندينهثبتمنبانلذلكخغازيةاواا
العتبمايةكأوديعةأوفراضهذامابيدهلبعضيقولواماأنبالدينفرارهاحموهذامسئلة

نهاذلكوجهوشبماقالبهونالدثفيكااليصدقذلكفيلمفاساالرممدقسملقاابنافولمن
ولمأوفراضوديعةلىمافيلهكالوقالبالدينرسجزكاالفرافلملنقصاةلغرمااعلىبدخلافرا

وانلقراضوابالوديعةاالقرارفيؤهـلهيفبلأصبيخوقالارهزاؤسالمجوقالفانأصبغيعين
العتبيةفينقاصمبنابوزيدعن51واوبدنيقرولمافراربامانةالنهقالبينةذلكأصلعلىلمءن

عليهالئهمبمنأفراذاوذلزآدأصبغ
ديونهملغرهاءفياواليفبضهمالهمنبيدهؤجمايقرلثااالباب

وفيوالهلهلهكسوةلهولعياوالهلهلهنفقةمافيهلهفيكمالكعنمالفافيايةروامنالعتبيةففى
وجههزلهكسوةتركواليكسؤلهفدرنفقتهلهنركيلعمبيةافيسنونوقالشكزوجتهكسوة

لهيسةيتركالعطفيالقاسمبناقالمثلهلباعنفعمليفيهنيهونااللبسهلهيتركسمالفابناقال
لشهفدرامالكعنحبيببنواأواقابناوىرولصغيراألياماوولدههووزوجتهمايهفيه

ووجهبهيعيشلهفليتركأومخوهشهراؤدرنففتهيوجدلهلذىاانكانزعنأصبغلمواادناوىرو
فيتركرتهعووكشفسترههتكمنذلكلمافيمنهيعرىأنجمنالسهالمبهماينتانذلك

يهولبلنفسهياماالنفقةوكذلكوضءليهلقدراليعااهذاالنبمثلهلحكادثكافييهفيهمامنهله

عن4خرااكذلكنىصاغيرفوتوندالهألكسألمهاالننفقتهوجهفييتسببانللصغاراا

يهاعليلغاتصيراااالبانهاالتتركسمنوبئوصرحؤيهاهالثفترففوجةلىكسوهآوأمامثلهعادة

لتىابهكالنفقةاالشفاعيدوموبقاؤهكايطولىكهاوممايماسواكسوةولهاالمعاوضةسبيل
لحيوانامنذلكوماعدامسئلةلتوفيقالىئعاباللهوذكزهالمتقدمااإلياممدةتزيدعلى
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ابنوىورعايهذلكويباعبهالغرماحقوقفتتعدقوضوالعرواألرضينروالدوواألثاث
فالمدةالحيوانوأمالئممهربنوالشهرابسوفيربعهببعفيلىمالكيسهأعنهـفمطحبإبءن

مععليهاالنفاقمنلمايلزمأعلمللهواذلكومعنىأسرجمعاوالحيوانوضاحراوكذلك5إلسيرا
بناوقالهمالكعنمطرفواهريادةلزباظيارئالثاطلبابيعهوصفةهسئلةليهالتغيراتسرع

واؤاالبيعمفاااالعندنوفعيادهالىعنالناسيمانوقفرنهاكأذلكوانثاموسمنونقايمما
يعلميادةدالىأوامنليكرنكلثألثارباظيايببعأناألففملفكانيادةبالىعأتثلملبيعاأهضى
مالكقالهاتمهوومممفهوفبتهسريرهالمفاسعلىويباعمسئلةفأليؤخرهافواخهاوقت

بناجميزأصامن5غبروكانلعلمقالاعليهكتبالتباعزيةلمواافيمالثفقالبعكتبهفيختلفراوا
المدونةبيعهافيمنمغمالفانبيعهاجوازعلىيةمبألمسئلةامماهذهوا5وغيرلدينابيعهافي

وقدأباحمافيهلمحةلمممفابععوجوزبعمتهابمقطوعوليسلنظراكاطريةالنابروغ

فرونابنامتواوأديناربثألممائةوهببناكتببيعتعبدالحيممحدفيوقالرلجهوابمعها
قالهلبهمبةوتباعكعاجرمدبرهيواولمفلساولدواللوجرأممسثلةذلكواأنكرفا

وأماواليوهبممااليباعوذلكهاعتاالسهديهالهغابقىالولداأمأنذلكوجهوبةالموازفيهالك
موجللبحقمبةكتاوكذلكعليهذلكيباعزانوهويعودماالفجاالمفاسخدمتهلمدبرفانا

سمئلةوضلعرامنفههماسلمذلكلأصلغرماهاحقبهفتعاقبيعهحوثبلمابهيطلب
المرازيةمالدفيقالهفيهافضللهاالخذثفعةوالعلىلولدهاعتصارماوهبعلىلمفاسوالسجبرا

أووصبةهبةتوهبلهفبولكاالصببرعلىبالقبولبتداءالملدايملدواليبهبرعليهذاأنذللثوجهو

السلرجللهبذلولومدفةافيالعتببةفئممالفافياعنصحيىبنصحيىواهحهارلهيوصى
أولىفالدفيأباهورثوانمستلةلقاسمافياعنصبغ51وارذلكقبرلاصجبرءلىلملعونوا
أبوهورللغرهاهفيهوالشنئلعتقلهوهبولوفيعتقالدقيعنشئهنهيفضلاناالعديهواليعهبه

سمثلةلعتقافصدبذلكلغرماءواغاايعهلهلهيوهبلمألنهقاللعتبيةافىلفاسمابنايدعنز
الخفيضثنالاألنيهوندينهمفيأخذمهرهاالغرمافليسوجزحتىتفلسلمديانةالمرأةوا

العتبيةفيالفاسمبناقالهاالجيازوتبتىفهامداجيعيهمتقصأنلهافايسومخوهكالدينار
هستلةحلنافيبيانهوفدتقدمهأميذلكوعلىبالجهازمتعلقوجالىحقانذلك4وو

القاممبناخالدعنومحدبنمىعيكطورمنهأسفطتانهايةصارفيفزءمدينالىجلرهقذاوا
وااليذكرذلكأوكانادعاثهفبلفدفشاهذالنساءأوكونامنبينةبذلكأنتقوماالاليعدق
للغرماءبيعت

مالهمنلغرماهافيهمايقاصفمانفىلثالثاالباب

بعضلهبيحأولذلكقدأوففأنيهونعينافاممافانكانأوغيرعينعيناإلينلىأنيهونلماا
وىورومطرفوهببناعنهرواهولغرماءامنضمانهأنمالكعنلقايممابناىوفردلههاو

الىوالجمتاجفبهالقفماهايعحلتئالصفةاعلىأنهذلكوجهوسلمفلامنضمانهأنمالكعنأشهب

هنعنماوجدوكانعيناالديونكانتذااايصحذولغرمااضمانمنولذلككانتلقسبعةا
مثلبذلكلهويشترىبقايتهيقاصفقدقالوفاعرديفهانكانفأماصفتهفيمثلهالعين

الىنقلومنأجلبملحينثذتفردمنألنهمنالهفلدلكيصيرضالعينابهسكحاصفالذىعروضه
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بناؤهـلعلىبماؤطعاعليهلذىالدينواماطعامالهكانذاواعرحمطبهعالطكانلصفةتلدا
نفمبالقسمةغاوؤفواخفونهايممهلتىااهسفةاعلىألنه5لغرهاانمنءأنيهونلفاسما
منفمانهانمالكعنسعماقاابناوىرفالذىحالبهوقفعينايهنلمذاوامسئلةمنهمنهظ

ماالثعنالقاسمبغاوابةارذالغرماءفعلىمنفمانهانماكعننممونالماابنروىوالمفلس

يقتسمهحتىلجيعانيضلمفاساانا8أوايةروغيرهيفمنوالمفلسالعينيفعنونلفرماا

أسببموبوقفلهمانهمنبهاخغلماطهذلكيفمنونالغرماءأنالماجشونابنوايةورالغرماه
بهفلسلىيبقلمالنهثم4الغرهاءففمانهحفوقجنسمنكانماانالقاسمبئاوايةووجهمنع
لمسلمةامنضمانهفكانفيهبئلتوفيةاحقانأشهبروايةووجهمحفوقجنسمنألنهثعلق
اسلفقالبحهارلمنلتوقيدابصساحةلعينامنشترىفاوالفاسمافياوفدقالالموازن5ال

فسكتالغرماءمنوضمانهلهدبحهفكيفلهفيلدينهمنهيفضى

صةلمحااحمفيلرابعالبابا
مالكقاللغرمائهحبهصامجاصوإسلةبالحهأموجلعليهدفيلىصينظرافانهأماحكعها

لىيبستىفانههـجليدينمنومالهلموتلديونكااحلىلىفاقتهيفسدالذمةهعنىالفلسالن

بيونماوالهالتىاىنلداحاولباليومةلذاخرابألنبهيباعزأنسجوبمالغرمائهيباعوأجل
منهاعبفاليخاوأنيهونذلكاذانبتسمئلةبهابالموتجمراعايهالتىاالديرنلحك

عيناصيرمالهعيناجميعهحماثألوكانكانفانأوغيرممانلونزلمووالمكيلوالعينكاممائألالدرن

منيهكاعاالمالمنلهينظرمءقدارماوجدثمهحؤرونهمواحدصمايعمالغرماءبانويفاءمه
سرأيمتىذهتهفيبالباقىوأتبعهالدينمنمالهنصفغريمأخذصفالنعفانكانالدين

أبوالشغقالعليهالهؤيدفحعبدالحممحدبنقالهظهاوبمليهثيابعليهوانكانفرع
ونزلموأوالمكيلامن5أوشكإرلدينكطعامامنماعديهوانكانافلبالمحاصتبتهأصامحديريدات

يقامعونأءلميدواللهيرغرهائهلىاعدلهمضطعاماوعليهمالهكاناذاعبدالحممحدبنفقدفال
مالهننيرأونادوعليهمدرامالهنفانسمئلةلعينكامالهملهسمنألنهلقدمماعلىفيه
برضاهمبثاتسوىلغرماءامنيصرفهـاأنالااليصرفهاالحمعبدمحدبنفقلمآلمدراوعليهنانيرد

ليهاصبهمعلغرماءوادينهنسبكايةنهاعندىذلثومعنىعنهاللهأبوالوليدرضىىاقاةل

فمهااتحاصعوالغرماءأخذولاأرادوانبيعهاوملرقىلثيابواالحيوانحمحكمهجمونفألةاوبمفي
ؤيابهبحوسهعليهممابيعالغرماءشيأبعضفاشنرىعروضامالهوانكانمسبلةبصرفها
لمحاصتامنبهبقع

االجناسمختلفةعروضعايهلهأنيهونمثلغبرمطللالدينمنهاعديهكانوانفصل

فانفيهاليهاأسلموحيوانوضوءلميهءهـأفلسمنمحدانهكتابفيمالكفقدقالوعينحيوان
عيسىسماعمنالعتبيةوفيهاشرطهبهلهاشترىالقإلةمنلهإحصلذلكمةبةصكاصالمئسترى

هابلغمهطعامثليبهلهىيشتربذلكبهأصافابقجتهاصسلممنطعاملهنكانالقاممأنهبناعن
وميفنصفبهىمايشترلهفدقعفوصفىلسلماولوكانلفإلةغناامنبهأصامايأخذوالسبهوزأن

مصرطحتىيتركأنبينأيسروذااوصيفبنصفلمفلمساويتبحوميفنصفيشنرلمحالهخبرأن
يالبهأوعيفوبنصفويتبعهالدنافيياخذهذهأنلهوليسكاملوصيفافياخذمنهصاحبه
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أبومحديريدفيالشيخقالصائزةاقالةيهونففأقلمالهرأسمثلأصابهماأنيهوناالهابقى
الفاسمبناعنعيممىواهرالمحاصةيومجمتهبلقيهةاواالعتبارفيفرعفعهالمسلملطعامغيرا
ذلكقجتهفاندالهمرجألوانكانلقدالدينمنمالهانذلكووجهكعابءدفيمالكوقاله

فانعديهلهالذىمثلجمةدالةبتلهىرثفانهذلكذاثبتامسئلةلقضاءاوفتالنهليوما

وبيننهالقاسبوأماالغرماءنوينهفههالزاجعفانهأورخصغألسعرهتأخرالمثراءحتى
الغرماءبكاصارواحدمنكلقداختصحمةبالفههأنذلكووجهمانهأونذلكزيادةفنىافلسا
مناثترىذاوامشلةهـماهلةزابسااهتاليتهنهمايادتألونةفزبهنحتماومارذلكمعةلقباله

قالجيدفقدبأنهلطعامافوانكانلملععافيطهااثشلتىالصفاتاذلدفىاتبرلسلمامنماله
مايلزمذلكومعنىتلدالعفةأوسطيلوقدالمفةعليهماتقعأدقلهىترثعبدالحممحدبئ

وأحم3أللهوالنشاحاخلمفةاتلدنليهالمسلما
المحماصةفيهؤحماتفعاظاسىلبابا

غرماءالىوجأنمخاصالمرأةمالكوؤدقالمتهذؤدلىنمثابتدفيؤثوكلالمحاصةفيهوأماماتقع
فياقىكتاببهالميبنفانبهاقدبتىكانذااوهذاعنهوغيرهحبيببئ51وارمنهأومابقىقهاصدا

نكاحهاةباستداائباتهبطألقهاولهبعفاسفاطلهمتهبذتعلقحقالنهميعهبسنهامخاصزاإهـاا

أنيهرنفألينلىلدخولاطدقهاقبلوانمسئلثناهذهفييرلطألقهافألتألدخولاطدفهابعدفان
فيالصدامنليهاشيأايدفعلمنفانفبهأوجميعهايهااقددعأوبهوناقلصدامنشيأليهاايدفعلم
انئاقوالنمفلمانصفههاجيعهكانالقددفعكانوانوزصفهولهامنهببثاوفرماءاصتط
أصبخروابةمنوالعتبيةالموازبناففىكتابايهانصفهادوخكانالغرهاءوانبهمخاصلهاعايهدين
اكوجوفاسمؤخرةلماخسونوبئنإخسبنقدالبناءوفدكانتبلالمطلقةفيالقاصمبناعن

اذاطلقهابعدانأفلسوهذاحبيببناقالالمهرؤحياقىدبنعفالغرماءوتحاصلنقداؤلنردومف
انوأماثئمنهافأليؤخذفاسهقبلخفهوئأخذتاالمافقدأوجبلوجهاوهوقائمطلهامافأ

ومعنى3خريعتبرأنيببنظرومحدفيهقالهالذىاوهذحصمسملقاابنافجوابلفلسبعداطاق
مةستدااوجهعلىلطالقافبلنقدهانفانلطألقبعداأولطألقاقبلدهاوهوأنيهون

ماقلهفلسهكانصالفىذلكطلتهابعدفانقهامداجبعمنجزأنهليهاعلىاسالهمماأذؤهحانا
الفىوجالنصةفألمحاثئذلكديفمافيينقزفلملفاسالفبلوطاقهاوكذلكجعلتراامنسملقاابنا

تقاصاانوأماسيهىءأجلةأنالىالمؤجلنصفوفيلمعجلانايهاامادخفبهعايهاحيرأن
والعامهابضنلموازاليرجعابناماقالهعلىفذلكلمعجلاعايهافيلىجوعابتركالىوجىورةذلكفي

لمستقبلافيحلنامةالستداحقأنهفهاوالصداجزءمنأنهعلىايهاايدفعهلمالنهبمثئىعقى
لمملةمعامناالعليهدينااقضاأنيهونلةبرفهوعليهسققتماقداجبحأنهايهاعلىادفعهغاوا
شهرفأفلستلىفيانادبعمثرةزوجنهلرجلاولوصالحمسئلة3أللهوائسببهاثمنعليهالهقيب

عنهكالوباعهابهماعاوضتعايهاقداسعوفتلهثابتدينالنهلموازيةافيمالكبهاقالهلغرماءاحاصا
العممةفيالىوجةوكذلكالغرماءححلالبنفقةسباللضالحاملوالمطلقةسمئلهمفعهفيثوبا

دبنعنمعاوضهانهذلكوؤجهمالكعنمطرفعنجيببناالغرماءرواهمحبنفقتهاالتفهرب
سموفيوابذمتهقدتعلقتمديؤالنالغرماهبهكااليحاصولدوذلكعلىفقةأوبعدضيفلم
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لملساطانالىااأمريرعأدقوندفانكاقالزوجغيبةفيمسهاعليفقتةالىوجةوأماضهاأعوا
فيبهضربوهللفلسافيبهفائهاتضرباالماملىارفعتذلدبعدأنفانكانالغرهاهبهيحاص

ةهيوقالافاسلموتكاافيبهمخاصةميفقالفههمالكقولفيهتافاسمفاابناقالاوتا
لمعنىلذمتهالزمتثانهاووجههاالوللفولالقايممادنختاراوالموتادونلفاسافيبهمخاص
لقولاووجهىنلدكساثرالموتافيلهصةلمحااتفوجبافدسىافيبهصةلمحااتجبستوفاهفداماض

بهاالمجاصولذلكبذوالتتعاقجلةباالعساراتسقطالضعيفلنفقاتاماطريقهانلئاقا
فيدنفقتهمممالرضعربالةابنالولدفقالامقةوأماسئلةبهاوثبتتأسباقدلزمتوانكانت
اليسارفالاالمعالتجبمقةااالقاسمبنافولوالولدكالزوجةوقاألشهبوالفلستمو

يرمندتداءابزمبوديئاالنفقةانأشهبؤهـلووجهةاكوصنفقةمنلمستقبللغرمابماايحاص
الزوجهفقةبهاصحاصأنوجبالنفقةاألبلزموؤتقىالمرماضكانتفاذاحانمحم

يرأميدةسلطانأوعيأأوأجنبىمنأمعايهممقمنأفقدقاألصبغأشهببفولقلنافاذافرعإ
قالنئفالهسراقالنةاايوماألبكانفانلفلسوالموتافيبهمايضربيومئذمليئانهواألب
اليضررراألبوننفقةانمالكالفاسمءنانلموازعنادنافروىاألبوينوأمانفقةمسئلة
يومئدومليوجمحمأوتساففدرتاألبويئمقةتكونأناالأصبغقالوالفاسموتبهمافي

وانكانأرلمستقبلةاقةلنةابهيريدألنهـمجضمالكؤهـلووجهلفاسوالمرتافيبهاائفربفا
نهابغأقولووجهلمتفبصلتىالهبةابهتفاثاإصلةوجهانهاعلىذلكوجهفانضيةلماابها
حولممواسمثلةلديونفىاكسممامالهفيبهيضربأنفوجبمتهذستقرفيواحاممجمت
فاعليهللتفييقوونالنهتدخلءلميهنوالأتههياهعهأنثكونلهليسأوغيرهاأتههيادينفي

الهمبمكانذاامامجتأنبمنعالمحقفيصانالىوولوشنممنونقالهعلعهلميفميقلذتهلمغةع
ذلدانهماووجهولهإهامعلمرأةاوجبماستجالالرخوجالىحبس5ونساالرفيهنضالياولو
عليصءحقاستيةلكممافصدبذوابهوالرفقالراحةءليهادضالمعهايقصدلكؤفلمسمؤيان
علىوقدروىوعبممثرليسالتفريقالناالجطعيمنعالمماعاالمممنفاذاوجبواحدهنهها
مسمئلىنلمهافيلتباهـالهامنوالغيرهماينبوألوااألببينفرقالثلحمعبدامحدبئ

شروتبامهمخفدألىاحتاجواضهشتدهياوانمهندوالكنعليهيسلمقالحفوقيفيلمحبوسايمنع
ومنكتابذلكصبهوزحيثمعهيبهعليأنفالباسعورتهعليوتطاحمااليماشرغيرهامنه

العظلمشقةادخالواالهألكالىبهيفضىاليهالفرورةمماتدعوهمنعهانذلكووجهمحنون
والعمدالجعةالىالخروجمنالمسحونوبمنعسمئلةحقهفييرالزموذلدشعليهوالعنت
ثمبعمرةأوبهاحنثجةسمرأوأؤيذفرضبكعجةولوأصماوالغيراالسألملحجةوالينرج

هذذلدانووجهسنونبئامنكتابمهحرااعليويبتىمجلأنلهنلميمحبسبأنعليه
زولهيوبمالديئعايهذلكولؤلبتقالوقثهااليفوتدةلعبالطهاسقاالهفديساالدميينحقوق
ابعديحبممىثملحجامنيفرغحتىكفيليؤخذهلهأنسمسنتاوهوعرمأوعرفةأوممنى
وخيفبالههـأةمنيقربومنأوأخيهوأخته51ولدأولهأبوضشتدهيااداسفسنوااألول

ىروبتهؤسامنمضكيرفيبهذلثعلوالبالوجهلفيليؤخذمنهوعليهفيسلميخرجلموتأنا
منلنظزداكعوالقياسافامابناباالسقسانمنأصاقاللنذاسائغوهعحنونبناطه
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أعلمللهواكأدىاصوابوعواممهذلكمنعانفاللمهابناأصانومنأغر
فوجدهشيأممفورنباعهلذىايفبضولمبعاعهاالذىعافافلسمتاباعأيمارجلوفولهفصل

صجدمتاعهإفلسالباغافيوقاالبذلكوجههعلىالفظاهذاىاساةواهالكلبهوأحقبعينه
شهاببئاوحديثلغرماءفيهاهـاسوةوولاليهلهالسبيلأبوحنيفةوقاللغرماءزاسامنبهأحقفانه

فيأبىبهراسيلهىمنشهاببئاحديثاألولوالحديثعليهحجةاهـمادفيءذسببنسحيىو
قد4ايونءلىوالحنعيونالمابهاهـلالةعلياتفقوءوكاشامبنارثاطبنندالرعب

أبعنهشامبئرثااطبنلرحناعبدبنأبجمرعنشهاببئاعنهالكعنلرؤاقعبداهأشف
فلسانالمعنىجهةمنودليلناالخألفمومفعفيونصدودستسهبئيسوحدثهريره

صبهعلهولفسخاحقبائعالببوبمبهالغيرقوءدهاتعاقصفتهبفائهءلىمحلمبهعانبقالمبتاع
ذابماهااحدامسائليائألثذفئذلكثبتذا1مسئلةبضلةاقبلذلكأصل5شاانبهقأ

المسملةفأماؤبهاللغرماءتنبتؤيالثالثةوالمسئلةؤيهالعاحمهاؤجماتئبتوالثانعةالبائعاسلعةاتنبت
ؤفىلهالمغلسءىوفالبينةبذلكلهلمتةمفانلنةبذلدلهوأديقومالباعلسلعةافيهتماتألؤاألولى
لغرهاءامنبهأولىففيليهونفألنمتاعاذلتفليسفقالءندالينةلحقاعليكانذاامحدكماب

بناقاللحقاصلبأبينةبذكرأنتقومولمبهقأويهرنلعبدابائعبحافلعتبيةافيسملقاابنادزا
بناعنيسيتوىورالفلسقبلبذلكاؤهـارهعلىلنةالحقبأععلذاقامتاذلكيهونممالموازاا

واحديحتملفيهوالخألفاصناعاذافيهولعليلنةبغيرئزبذلكءلهمفرارهاانمالكعنلقاسما
بذممهمايهماسلممااليتعلقلصناعوابنةبباالغيرهافيفأليتغيرمةبالذمتعاقلدديئابانمابينيفرقأن
إمبدأوفرارهاعلىدواوانماشمنمثاشهوالميعيناذاوفيلماوجهعلىضاعننمايفمنونهوا

الحقبأصلبينةت4ذاقااإنهاألوللفول41ولميسلتتعييماكابعدافيؤهـلهافاليقبللميبسلعة
فكانؤهـلهنيهذبهناكالسيماوليسلبائعاحجةيفوىفانهبالعينلهلمسلمةرااؤسابذللثفترقوا

واليفبلالمبيعبعينحقهتعلقفيمدعالباخأنالثاذالقولووجهأءلمواللهنهمحؤولهلقولا
معأللغرماهءلىاسكلفزالموابنابكتالفئنىلثاافلنابالقولفاذاعؤهـينةاالدذلكمنه

مايعألونعلىالغرماهوجمزءثاحافلماكمتهلبينةاانذلكووجهالباءوأخذطانكلواحلففان
منهباعالذىلعبدانهوحلفعليهلينانكلوأردتدلعبدفاابعينأحقويهؤلونؤحمايقولمدقه

دأخذسلعتهأنببنبالخيارنهابهااماؤبهائبتلذىاذلدفاانبماتذ1مسئلةبهقنأو
القاسمبناوالمرازيةالعتبيةفيقالهأونقصتسواءزادتالغرماءبغنهاحاصوثالسابينبعينهاو

والدليلافيالمحاصةالىلهوالسبعلاالسدعتهلهليسلشافىاوقالمالكعنحبيبادنواهور
الىودخلذهتهغابتفلىبذمتهتعلقبذقبالهثرالمسلمةاؤدملكهااسلعةاانمانقولهعلى

منلهبماثبتسحاصوينفدهأنفيوبسلعتهحبرولبعايردأنبينالخيارالباخكانلنقصا
الذىوأهامسئلةاالسلععهالباحيكونالحتىلبيعابهممغيةمعتىاالفالسفيوليهىنلا

أنللغرماءانمالكعنالماجشرنبنوامطرفعنحبيببنوىفقدرللغرهافيهيآبت
أمرالنأوأموالهمت4ائمنالهبدفعواأنولمالماجشونفياقالجيعغنهااليهبدفعوا

انالمفلسمالثافىإبدويةوالكنأموالمإفدوثأنألخرماءليسبنكنانةاوقالإفاسإ
اءنطؤيكزيادةافنعلييدوافيحتىنبال51أخذ5للغرماليسأشهبوقالماللهكان

سىمنتتى21
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تصيروجهفيأحدهاباباناذوفياقىاءوءإجممااؤهلماسلعةاالموئكمرنمنمدثمنالمفاس
االوللبابافأماؤيهاماطإتيةلتىاوالاالدفيلثاوابهاالمصيرأحقفيكوناساةاالملدالى
نابأحقليهاصهاصمندانهجمونآلوجوءالمعاوفصنكلإفلساالىلسلعةاصارثوجهفباى

ابنىءدطالبنالءفقدروقبلوجالزوقدطلقهاتأفاممهثمأوساماؤبضتهاداعبأتهاهيأصدق

اعمهذنفدحاوضهةهذاعقدانذلكووجهذلدماوجدمنمففوقأوجاكالقاسم
31قلواهبافاقفاسثمدالموهوبعففضغيرتلثوابوءبوءنثلةهـأالببعحم

يعطعهأقاالقالوامالكعنلقاسمابناوقالهلماجشردتابنواطرفعنحبيببئ51رواكالبيع
فيالفازنىكيافومنثلة4ةدمعاوعفهأنمنماؤدمناهذلكووجهؤمتهاالغرماه

الموازبن51رواهـماءلامنمهفدرسبمازادءلىأولىباءوهالذيننمالملدأفلسثمنمالمنيأث
بمقدارمامارلهةخامنحشراوهكاناذاوذلكقالشرطاذلكفىسطثأنهاالصبغعن
حقهبكازادءلىحيلءلميهانفأمابعضاءلميهبابعفهمبحللميهطثابتقواطالجإشدوقولم

غااهينينلقرمدبسماحإذليماستمبأءياؤهـميششهناذالموكذلثاحتالاذاالغرمااوةأسفالمحال
سواء5روتؤثوبدينأحيلكاواببافىلهشىلمحيلواوالجيشسرلضاسلطااايبيعهـشكنائمىهـ
يهوقسواءلهأققامهـيقومالمحاليهولتأوادبغأقالأفيمنأدرىالالمراقبئاقال
شراءسامةىكرايثوأسامنئألمسهلشراءايومىراثكانماعليمهسمعلىدثمنهمبمازاأ

إستوفيحتىبالسلعةقألمبتاعاابنهفيكتابسحنونقالابيعاؤسخثملباغادافأفاسفاسه
أحقفالمبتاعاشتراهابنقدنانالماجشونابنوقالجمهاقيموقأالموازالبئاوقالكها

أناالسواوذلكزلمواابناقالالغرماهفهوأسوةبديئاشصترااحفهاوانإستوفيباثنهاحتى
بيدهنكانلدبهضاقبنهافيكانلماانهسحنونفولوبربهفهوأحقنهابعينهلحببد

ثسلهبعينقأيهونانماالباخانالموازبناولةووجهؤيهامالهدشتوفياحتى3دورفهوأحق

ببعبافردةسلعةىاثكىنوكلمسئلةافرماهاأسوةفيهيهونذلكفانليهاسلم41السلمالتى
قلىدأايهونالالقاسحمبنااهـازعنابنافئكتابنهابعهلعةاادالمبثاعفولباخاأفلسثم
الردانذلكووجهبعينهوجدهانلمبيعةاالسامةفيبمادفعقأونبماغاإوازالىأنهابئوأشارابه
أعلمللهوالمببعهـنقضاواهوضةبمعاليسلعيببا

بهايرأحقلمصافياكونإفاسالىمبرالمدوجهفياألوللبابا
بعينهااليعرفكاوانكانتبعينهاتعرفسلعةفيصتثافذلكلمبيعاتامنفيهذلكمايثبتوأما

زيئاخلطهىشىقىافجنمالثعنبوبناروايةمندؤلةالىفئسلعهببنهاانهاءىفاذانإت

النهلمبتاعافلسفىبهاأحقلباناكاقهعينةساهةازيتهالذيأصأنللباخفانثمأفاسبريته
انىأالفىعنءلىكةجهااخرافيغيرموثروذلكوهملهاإجهايرمىسفيهاعندالمبتاعيحدثلم

لبيعاوتفررأنئإتثممدكهعنيخرجهبيعهولمكهعن4اليخربمغيرهكبممدكهللراخاط
وأحرىأولىلمزجاذلكمناليمنعهفبأنلمشاعاكاعندفاسماأخذمنلباخااليمنعينفللذىا

ابألواكتراؤومفىبأشمتسصنونروايةالعئبيةفنىموالدراالدنانبروامامسئلة
يهردافعهاالانأشهدعايهااإمهبيدالجالمدنانيرأحدووجدتاطالفلسثمالثنوددعوا
عنبوفياعنبنءبدالحموامالكعنمطرفعنبحببناوروىالساهةبهابخألفأءق
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قالباثعمماتعذلكإلسكانهأفلسثمثافيكبدينارةلةماإلىءسافدفئؤيمنمالك
أياءلىمباالولالجراببهونأعندىلهـفيواللهءخهرصىدلوليأبواىلفاةاقالأخذماله

وأحملمأواللهكالعروضاتتعين3أضلىئالعافواينالنعوالدراءمالدنانبرأن
والذىاذعىاتبدبربألقثوأينهبهدهصوشيأنهمنعهباالذيضبيفولمىلهوفعلى

بعدكرهفسعاذذشيألمحنهمنبضةانوأمائءلميهشاءوالشانمتاعهعينفييربمحأنحكمه
تعالىاءاللهانهذا

يرخذلكفيالموتحمفرماءيريداناأسوةفيهقاطإحبفبتاتالذىاماتوانوؤهـلهلة
اذوجمفرماءاالباءأسوهتاعالمبهـتوفي4إسلعتأحقالباحالمبتاعفاسفىالنهلمساغاحم
مانقولهوالدلعلءلىوهماسواءوالفلسالموتافيقأةاسدهابصاالشافىاوقالمالكقال

الذىماتوانقال3وعليهاللهصلللهارسولأتالرحملىبنءأبىبهرثابءنثبئاحديض
تولألالمببسععدجلبمراقولاشافىوافرماءاسة41فهتاعالمهإحبفادتاء

بنبمرأبرالىهرىءنمالكءنعنعبدالرزاقؤدأسندهأنهعلىأببهرءلسهمرنحبأ
ماالمعتىجهةنودلياخائفةزاقدالروءوسلماللهءايهصعلىافيايرةءنهرأبرعنعبدالرحمات

الغرماءحقاطالسةمالهبعينالغرهاءمنغبرهتفديمهءلىحظأتأبومحدءنفىةإاابهاحتج

وينتظرونايهاافرماءاايرجعئةباالذمةإساافيانوالموتفاساغهـقاغواادهذهـوا

غريمهمقدملكهمالقلغرماءابافىلحقطاسصةااذلكفيكونالذمةتبطللموتاثاوفيزاالشتضا

انوأماسلعتهالباغيوؤفأنلقهلمبتاعاماتذاااذومسئلةأءلمللهوائبثصمنهلهمالرجوع
مالهيوؤفلساطاناإساةامالالفيعنلقاعمابناعنلعتبيةءيممىافيوىفقدرذلكبعدمات
لمبعاعاماتواناساطاناوقفهالهذاالبائعهااسلعةافانلمبتاعايموتصممنهالبائساهةمهؤفيوو

وأرادالباعبهاقلوتوكذلكفاله41الولاقافايوليسلغرماءاوأسوهفيلهتوقفألؤ
سلعةاشترىومنمسئألبهاأءقيهونفانهساءالذلثوأبىالمبعاعةطحههافيذأ

ماطعامنهبتاعلواكذلكلفدسوااوتافىبهاأحقىشفاكلباخاماتئثافلمةمعت
ليمالكقالصالذمةفىالندليسبهقأحىفالمبتاعالبألدعماتحتىفلميهتلهالىكيلءلى
نكانوأخذه4ببعهصتانكلشيأوجداذالبائعافانلمبتاعاعافافلسهتاطرمنباعلر
يأخذأنمنهلمتاعامافرفيههالفيلفرماهانبهقألمتاعاحباؤوفرؤضهبباعؤدىيرإثما

لمؤويهونعهمعاماوجدمنيفبضويردهأنفاحبشيألمبتاعائمنمنافتضىفابعينهماوجد
فانأفلسثمدعفهافباعسلعاىشترانانماقالعلىوهذاشلهفذلكالغرمادأسوةي

ثمسلعتينببعءنهأنبمنزلةوذلكنالمنميبهبماتوسائىالغرهاءتبمافيءنمأحقالمائع
طرنقايثهائمعلىافنيقمضفانهاألخرىثوقدفالسلعتينادىالبائعداؤفياعالفاس

التىسلمشاهفاننالمةهالةاالغرماءبثاإصيبيكاصوناكبمارمايهاءنبافيةاذيأأنته
إفىأخنمماممالهواشيأالنبردأنلهليسحنبلبنوافىلشااوقالممهناغبااصووجد

فبفهداولهماعلىليللدوانافكذلدلسلعةويأخذايردهلمنلاجععتجضلوالنهسلعتهفي
الذمةوشدأدركناكبعضفبضذااوأمافيلعوأخذافيلعيبالعقدمنابهلمؤرسنالخلجم

فيدخلإبيعاعلىيتفسطلنانأخذهيردماأنصأزلهاملساعيبفناجمةبةبهايتعاقلىا

باعدجلفيمالكقاليه
متاعافافلهىلرءمن

وجداذالباافاطالمبتاع

أخذبعينهعهمعانشيأ

فدباعالمشترىنوان

فصاحبوفزةبعكه

لغرهاءكابهقأحيالمتاع

ممهعالمبعافرقصاليمنعه
فانبعيمنهوجدخذماياأن

شعأالمبعاعنثمنضىةا
مابضيةبردهدأفأحب
طونوماعه4نوجد

الغرماءأسوةببهدلمفيما
لفذلك



ىشئراومنمالدفال

العزلأونممجراادمةلبةا
بتاحاالذىأفلسثمثوبا
أناالبقعةربفقالذلمث

ليهامنوما2خذالبقعة
لهليسذلكانالبنيان

وماالبقعةتقومنول

ثمالمشترىأصلحمماؤيهال
غنلبفعةبمانينظر
ثمةاةاكتمنالبنيان

ذلكفيثصريهينيهؤدان

صتهربفدقعةلباحباصا

بقدرهـهاءللهويهون

لكهاقاللبنياناةء

ثكونأنوتفسيرذلك

مدرألفكلهذلكؤيمة
فتكونمدرةوخسما
مدرممائةخلبقعةاؤيمه
مدرألفلبنياناتوؤول

البقعةلصاحبفيكون

رماءللغويهونالنك

مالكالثلعاتءقال

مماوغيرهالغزلوكذلك

هذادخلاذابههأث
8الوفادينىإشتراولحق

فيهلطهـالاذودفدهله

ماببعفأمامالكقال
كدثلمئاالساحمن
نتلد111يأثلمبتاعافيها

فافىرتةحومنفقتالسلعة
فيهابهايرغبفصا
كهاامسابدونيرهـماهوالة

بينينبرونالغرماهفان

نلغالسلعةادبيعطواان

عالبنىىلمشتراذلكفيأحدثئمرضاالمنبؤمةأوعاأومتالكزال29إسلعانسلعة

ركةضرووةلحقهفقدىبعهرالعبدأوألصفليهاوربممنهءبدااذاباعالنهالمثركةفرورةفيه

بعهـسمجاصوهارشلأوسلعتهفييرجعوضيردماؤأنبيننحبراكاتفلذلكلهيرالزمخوذالث
هـماءلةانلغا

نوتاتندومابضوييردهأفاحبشيألمبتاعاثأنناؤتضىفانوؤولهؤصل
بعضضدةوةاكاتسلمجدأنأحدهماينوجوذلكيهوطءلىلهفذكلغرمااجدأسوةفمالم

ااالوجهوانلغامنلهابئلغرباءامجاصويسالهاأووياخذسلعتهبضيردماةأنلهنهافان

منبدرهايبنلامنيردكأةبخضأنلهفانلسامةابعضووءبنلغاضبهقبضأنيهون
اساحامنماماتبكايميبسكتفيسلعتهماوجدمنؤبرجعولبافياسكمواسلعةالماوجدمننلا

ديناربكائةأرؤسثالثةباعقؤولسملقاابناقاللغرهااببقيتهمجاصونانفبضمماكان

فانذلكعلىئةاضيةفانهلناسواآلخرناعشارالواآلخرئألئةنالفزأحدءمةوؤ
سةءهثرفلىاصإلتهالذىفيصيبلثألثةاؤساألرعليفضتدينارئألئيننلمانؤبضكا

فيهعايهبمن4ماتفننيرنادخرستةالارمعيبونيرنادزسعةأعشاإلثةفجتهلذىاإصيبو
ئمهبقيةافرهاءايهيعطأناالثماءانوأخذهلهردماوفئوجدمنهموبمابئوصاصخه5نهانقص

ألذلثعلىبضؤيكلخالميععنفكالؤااليمنفماقيذلدانووجهبمابقاصو
يردهأنعلعهأدرككانما4متأصابومافببةلغرماءاوصاصغنهمنلهسبمافاتمنهأصاب

سلعةىراثنؤمالكفالصثمنهنسبمابقىمجاصوأدركمادئركأومالهيأخذعينو

أوراداالبقعةعألبتىىإشتراذلثفيأحدثثماالوضنبفعةأوأومتاعاغزالاساحامن
لكذانابنعانامناوماؤلبقعة3خذاأنالبقعةاربففالذلكبتاعالذىاأفاسثوباثماشلانسج
دددمننلبذاانثضلملبقعةانثنظرمثمىلمشترالمحكاأوماؤيهاإبقعةاتفومنودلهليس

لبأحمانابقدرحصةالخرماءويهونفبفدرلبقعةاحباصاذلكفىشربهينثميهونانةوللةا

مةةلي41ؤولفكونمدروخمسمائةمدراف41كاذلمثصة6ؤمخونأنالثمسيرذولكماقال
قالللغرماءالئلثانويهونالثاتلبقعةااصاحبفيكونمدرألفأيانالهوؤجمةمدرمممائة

فيهملاااذوعندهالوفاءلهدينالمشترىولحقهذااذادخلبههمماأشهوغيرهألغؤلمالككذلك

ثمنهارتفعوانففتلسامةاكتأناالشيأتاعلمهافمهامجدثلملتىاساحامقيعمالدفاهاماةقال
كااالسامةيعطواربانينلونيخير5هـماالةفانكهامساايريدونهـماهلةواهافبهايرغبؤصا

اباتفالذىاهصنةقدلسدعةانتوانكاسدعتهليهاإسدواأنبينوشيأوهوالينةبهعهابالذىا
منغريمالأنيهونشاوانلهفذلكيمههـغهالنئلهفيلهوالتباعةسلعتهذيأن51شاباظياران

يبيعالذىفىإسثلىاهذهفىماقالعلىوهذاكفذددلهواليأخذسدعتهمجفهلغرماءيكاصا
الحميومكلللثذفإلةلىمماينظراايفلسثملغزلاإسجوثقعةلبافيىاششافيبنىلغزلوالبفعةا

شمةأوجداراواليفومجملةلبنياناعيقوموقالالمدنيةفيالقاممبناعإصىءنوادفيه
فيكمؤالنيهاؤاالبنابرالبقعةاةماؤولقاليمتهاثمةلهعرفرمبنيهالداهذهجهماشوانمايفالخشبة
بئاعنيعيممىءنواهوربنيانهجمةبةنيانالببوصابقعتهجمةبةالبقعةءصاحبفيهاشر

يأخذأنشاءهارانباءيابالخىفالذىاثمغفدنقصاسلعةانتوانساهتهاليهأنيسموابينوشيأوالينقصوهإبهباءاالذى
لهفذالثسلعتهيأخذوالمجقهالغرماءبكاصغريثامنودناأنيم5شاوانلهفذلكغربمهمالمنشئفيلهوالنماعةسعته
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ملالأنيهوزوالعاقخالمبفيزيادةملايكونأدهماأشرطانوطابإاووتنافع
خذيااناللبائعيهوناافانيقصرأونهاصهباياأوزإبعاعايدبغهاةاجلىديبيعأنالثوألكيضالي

هذاالرجعئمفوتذلكانقالأنهوهببئاأصبغءنوىورثابةلغوماءادشاركو4إت
ووجهفؤالفيهاذلكفكاناالولىصفتهالىاتعودانياتغيراالسبماقدتغيرتينلىااناالوللقولاو
فرعغلذمنىكا4ايهااوأضيفممليدؤيهاممازواإتكانتمالىتتلاانلثافالغعولا

فيأسجا6بئوبغامابقحيةهشرماءاليهونالقاءمإبئقالركهإثااؤإشاركةباقلنافاذا
الىلثوبايدؤعاصباغافيسملقاابئاوةروقالخاىادمازادرقيشركاء4هـنونبىبممحهـالواخزلا
اناالولالفولوجهلصبغ61بمازادفالثوبفيشربمونيماصباغاانبهرديثاسثمبهو
فيهأحدثلتىاعةاصنااثاالنولبةركإمئماأنبصفكفةهمحعهقوأمايجوزلهفيهنع3تيىإشترا
معنىاساةاانلثاالقولاوجهوبثوبباغادطأهوبكالوألثالىاضيفامالةشىرإثا

لعيبزدبالكالعهواغااةؤزادتبكاليشاركأنؤوجبعهبالىاهـبلضاردرفىلخياافيبت
سكهشاؤذأو3أوتابؤالبابالمهاهـفأوخشبةصافب4فطهأوثوباناسفعملهابدزىشترانوخلة

العرصةتبتىبخألفةاصصالىااللبائعهولشىفوتكاذلكنأصبغعنحبيببناىوردفة
الثعابتقطعوأمافوتذلكاننعاالالجاودتقطعمالدفي5ءنوغيرمطرفىوورجيألغزلوا

القطعوأمالقإةاتزبدفيهتادةةوصناتعلممغ5اانينسغلغزلارفيوبينهافرقواأدرىفال
أفلسكانئمقحالخلطهشترىان4ؤهـتاكذلدكانولذلدلبالافييةلاصخةوكاوهـفععتبر

الباثعبمنعفؤالذلكلىكاتمغلىثردىءمسوسمحبةولوخلطهأخذآلحهأنحلةادإحب

يبسبعدانلمبتاعافاسثملخلاؤصرفيطغررىاثنوسمئلةأءلمللهواأخذهورن
لقولاوجهأخرىوهنعهمرةفأهازهلعتببةافيفعهمالكقولفاختلفبحقهأخذهلبائعدافأراكأهـا

صحمذلكوالىأمكأسباالرطببيحالىالذريعةمماتبقوامالهعانذأانهبأثهيذهبليهوااالول
جمحموانآلالذريحمباتاأصبغبليهاذولوالمنحايةواروجهومةاوتبعدالذريعةاننى
ويبنىذلكئشبهمساثلفيبداأوأؤواللهأقواتختاغوامالكقولخهألفاأصلوطذاحاع

وفيلمبتاعافاساذاأخذسلعتهائعلهختياراواوأمآلخرعليأيضالمسثلىاهذولفىظالفا

عقودفيمايراسالذراعمنفيووبيعبتداءاانهصلنافاذااالوللبعضأوذةببعبتداا
ئمعبسدأبقابنافيأوقداختافواللهأءلمذلكاعاةهيالىبتجلمخاندنقضلمناواذابعحاإ

يكاصأو5غيرلهئبالعبدوالثىيرةأنلهلفاسمابئاعنعيممىيةروانلعتبيةاففىلمبتاعاأفاس
نقضانهعلىممنىاذوبةصاصوردماأخذه5وجدانانهلىطجتهبةصحاصأنلهوإلسلضهـماا

وهذاحبيببناختارهوانبالأخذهاآلربئابائعندليماسابغأىعنحميببناوىوربيعل
بئاروىافلسئمفزرعهقحابتاعاومنمسثلىاالبق5وزشراسسوالنألعقدبيعاكأضليب

لعينتلداالنبهيهونأحقالانهفبينزدءالذىفأمابقلبائعأايهونالأصبغزعنإواا
ذددوأمامتعهذامنأفيلفواتافيوديسأخرىعيننبتلذىااقيحواتئيتافباعهـالتىا

البائعارنبهاعوالثاقبالدقيقالحنطةيعواليجوزانهأحدهمانأصاعليألبنىحنطالذىفى
منمانعاألجراءيقهـبئانعلىيهيبأسحتملوأعلمواللهلدمنعهفاذدثطبمثراءمالهعين
أوقحأوزيتمنبثاءامااختلطذاواسمئللتوباكطعلهومفيتفيهلباخاوعر



ىشنرانؤولمالكونال

فولدتدابةأوارية

المشنرىأفلسثمعند
بةأوالداالجاويةتن

يرغباأنلباخاوولد
فيعطؤدهلثذفيلغرماا

مالوبمسكونحفه
ذلك
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4اطخاذاؤىاثاوقاللكمافالهلطعاماجلةورنأخذهالبتاعفانأؤاسثمدجمانةذلكوعرفغيرهما

أفدسأيمارجللمولمهتللهاصلىياكفولهـلهةماليلءلىلدوابدأحقابائعاونيموالفقدفات
2باذاانمىاجومربعبدمالهدواذوبرهنبهقؤثوأفببمالهلالىدركفا

ىترثولوالةإروسه5وإ4لمطيلولمصمغيرنبهأحقفكااليمههـفاحماضفيمالهلعايئمدرك

بءبناوروايةلعابرفىأثقالهشمائهثرسانبهأحقأفاسكانواثملخاطهنجاءةطهاهامن
بنوانهيمإسدذثمبميخاطهاسافلالىاالرصلبدؤحمالدنانبراوكذلثهالكعنمطرفعن

بئواطرفوصممللقاابناقالهخذمالهانهـاحلهاخحمذلكفلشجمرهببزت4لمطفيوفيرفؤهيهإشتر

هـنبمأننغلهااالييهغبثالخلطانذلدووجهبغوأمعبداطبنواوأشهبهـنثلماجىا
لمويشالهلحسهنجىخاطهانوأماروسئلةوأولىأصعبابمالخاطلكذاليمفحفبانبهقأ
4يرجصبفىكراثماإطنؤولأصبغقاللى5خةلهاسدذلدثكانفاسدهفيأوالذلكيفسدهأن
الثذفاندكأتهـسمهأوابدابالمغاوثحاورهـأواهـنتاكبزيتاخجلايتزصخاطأنهثل

مفىىرركرأنثل4لههمالهاشمندالمهالىتبلدهاليولىتهحهكرإورخلطهانوأمايتهية

افرماءسائىامنبذللثأحقهـامحدانهدقالفةذلمسثميائهابالعمطخرحريرةادطورجلءسأل

كمالقالصلمأتءدواللهؤفءنمامصمالهبناقالهذاافعةوردبقمصذاغغافييماصان
أناالاغالوولدفىإبةأوالدايإرإافانىالمشآلأؤإسثموولدتءمدهبةأودااشترىءاريةفمن

ىاضفإلنماقالاءلىذوسكنذلكهـنبميثمألوبمحةؤيعطونهذلكفيهـهالةابيرس

ءاوادتولينكالمهااجأسنغاءالنهوولدتااذأءللباخفانأؤإسصمفولدتءندهصاربة
وصوفرالمفهـث5غيرجةلولدونماءمنالعايئسغاءمنضربينالعينءلىفيالحادث

فانأؤاسثمىنرلمثمالولدءندادثداناالولمربلضافأمادلعبالدورواوءلةاالنعموايننمال
لمومجإؤلمألتلمفانناولاسبحبمهـماءااولدهاومحامعةمعثاكرأوتر3ماذعلي4أحأخذه2للبا
لههالكزعنلمواابئابؤفىصاألمووجدوالداالباعكانفانههيهأولمذلكباعىاشترايهونأن

فالإيةلعتافىصملهلةاابناعنسىكرهءثلغزاءوذاحاصوأوإسألثانالميعبساألمذيأأن
ذأوالولدفاالمعلىالدنميةأنهماالثسمءدتالةإبنايءنسبنبحيىوروىالولدفيألهوالء
ولهايةالولدلماناألولىوايةالىوجهشالمناالوالدأصاببكاصكاصوالىمنامجاالم
الثانهوايةالرووجهوالغلةناالهسةاولكامهلهئؤالثمجدهلمفانمماءحدثكانمماواالبيع

آلاةاالناهلةباعتبارهوالمجوزافأباءانكاغنهذوأصهذألبائعكانؤالعينشاءمننانه

اتاءولووجداإكنااالمءنةبةوالمحاصةهذألهلىكاندالولدوحدهلوووالنهنءيرالجنس
كانفانتدفولىكنهالولدىكرءاكدلمذاوأمائلةهمهكلفيهذلثلهنبملمسيرافيخمن
لولدافيواالمماتتازيدلمواوايةةلامالكقدفالواالباقفيهكالموتالءوضوجهعلىتلف

اغنايجهـبكةمهلمحاوالئركأوالدناعاالببرمهاروغفيابااذألهفايساالمبقيتالولدوأومات
ثمبغيرجنايةأواءهـرتتؤةأهـباعولبئماالثهـفءنورطحبيبءنبناوىوفدرأواسألمه
داؤيدخلهأوصناقوباكوكذلكهالكفالاءأوأسألالئنمجميححالباذهاأفاماأفلس
كلوالفىلهء4ذأفانجمانيكدكأءلميهأقثلاموضافيهوجهارثلفءلىوأهافرعأكاألمة
هوكرىالمثمهولوكاتالموتلؤثوثألقء4اذخأيلمواناقاسمابناحإبءنبئ51روابيعهمثل
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سدعتينلةنزبوبيعاجميعاةفامالوىآلصثهالولدءندالماذاحدث4كااذنصاوأرفيهؤلمدعليهالجا
مالكضنوضببئارواههـنوءدكلنودصوبمفيةلىواصففةبيعافي

أوخلبهاحيناودوؤاليخاوأنيهوزخلمباسغبرجينءاكنكلكانوأمامافط
مئلتعالىشاءاللهاندمذاابنبيماةصلىتبيعانوداءموهنهكانذابعدذلكحدث

وكانموجلىدافانكاتأفلسثمالمبتاعفزهجزازهقدصانأصبغقالنملوراظهـعليلصوفا
بناؤفىكتابتيةولملحلمبتااجزهولوصماألابندالرقابءجممغفهوللهامجزهلمنمفظهوراعلى
فلسثمؤدماتنوانالقاءمبنادعندروىءونمالمعأخذهللباخأصبغبءنثحب
بكالالغرماهصكاصنمالةورقابوفاااكنءلىابقهمطفاالقيللبائعاليمونأصبغقال

بئاعنحبيبفيوازلمواابناارواهيسوانثافىبهنمخذااتأنلهكانؤاكنانكلللصوف

السلفن4ماببهوزوأمامثلىهينلىلىكاالننانةحصلهنهخخبالبؤهـادهاحنهالكذووجهسملةا
مالكعنسكيرئىوأمالغنامنمجصتهاللهشفعةزدأبرتحبيببناكتابدىففىكتاباألصلكلحتباعهـةاولا

عطاهعنأسلمزبدفيعنابئمماراىواالغناالمنمةوالعاباادمرزاؤهـالالنهالمببحهاحمحتذلكلهاقب
رافعابعنيسارافيفلسواننالن4احضتاالءلىكانؤاالبالشرطلااخأئذالئتاالبارالنهاحهحبيماءب
اليهصلىاللهسولمولىوالنالةىورإحمطهالمتهوقيلاألصلرفيةامالمهـةاواباألصلقوأ3مجدأنلالمبتاع
اسئسلفلانهوسلمعليوواكبهـأشوهـاالسقساردوالناعوالفياساألولقولاسمالةاابنقالهاكعن

كلهاللهلىماللهدسرلالفرلاءلىذ3واهـلدىكاؤنجدولمفعلمانخلاروسفيرزهـةاماداهتثمالقالمناهماديئاألول
محدفقدقالقدجدتثكانوأماأسهمنفيهدثطا1اباألصلكالمتصلةمتاجعلهامادالولا

حأبوبلراقاطلراصملماحمالمبعالرنجاعأنمناهماؤدماءلىتهأنيهرنمليوقيالقاسمفدابنذلكةؤللباغ
ملىاللهرسرلقأصلقدالى41ففرجعيبهدذلكفلميةصقثمرةبءهـضاعنفوأصلهنإفمللعقدوهذاثمرفداا

أفضانوسلمعليهاللهدةىاكشفاكااتثمصوفخمظهووالئمروالعلىححرعندابيلثافيلمبهنوانستلة
لمأبفقلتطرالىجلىرالمثفيباؤيةاكرةاوانكانتالغلىلهءنئوالاألصرلذيأخاباةانعماأؤشموامأت

يخاداجالاالاالبلفيئرالتفليسيوملافىكانانالقاسمابئعنيسىنءحماعيةالعطففىنمالةعلىباقوالصوف
ارياعالباعانمالكعنالفاسمابئعنأصبغوروىدارغلماحلءنلكذ3والغرماءىفهـقدطابت

كالتىثالهاحكنفاافرادصازقدانهاالولالفولوجهالقلفىمتماداذعالبثرهاأ

كهمدعنفافهالمتزلإرفتلمةوغيرالباخكبثمتصلةمتأنهامادااثاالقولاووجهتلى
وأهافرعنمالةوصوفهـاكمنمالميطبنماءاالغصانلفاس3افيصاعهاشاسانف

الىثىةءلىوبينبينهوالةهـقالباءأنألإيةالعهففىعندالمفلسقدتمنميهوناظهوراالصوفءلى
سةوالنملةابيعلعفدفيابطاقلمشترىجمونالصوفأننبهتجاللغرساءمانهام4لفاابنافول
أءلمالعقدواللهبمطاقلهيهونفألبورةالمأ

السلفمامجوزمن

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمولىواؤعأبىعنيساوبنعطاعنأسلمن4يدزعنمالثإص
دفأصفعراأبوففالةدةلىامنبلافجاءنهجمراوسلمعليهللهاصلىللهارسولستسافاقالأنه

باعبارخيارااالجألبلااللمأجدفيلفاتالىجلجمرهأفضىأنلموعليهبلهاصليللهارشول
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ستسافاؤولهكطقضاءمنأناسيارافانياهاأعطلموعايهللهالىاللهرسولفقال
ولوالةادةباممايضبعاواالذمةفيالحيوانوتوازئبصعلىوسلمبهرابدللميهاللهءملياللهوسول
مالردءةاتءلميهالخالفالنهضتصهـاا4ستةثطاةءوالذهـفىبوتهلمماحاوذلك

سثلةفكارماادمولوقداسلمافيمفومنحةةنهأببىذلكعلىناوواؤةتقرضاسه
جلاالفبلإبهيطأنالقرضنلمبمؤجألكانفانلروءهؤجألهـزأنبهونيسلقرضوا

والالمستقرضذهةلمجردمتأفرضهانثاالنهعيناكاناذاجلاالشاءؤبلمتىيدفعهأنوالمستقرض

وجهدلكفىنلاألجلالىهـضلمستةامةذفييبقيهأنلهولوكانالمقرضمةةمتذلكيهون

دأؤهـفهءهـضاكانوانافرضاةيمنعمةمنة
أنوسلمعلباللهلىصاللهولرلمهرفأمرأبوراخقالدفةلىامنابلفجاءتهوؤولهفصل
أهلنأولغيره4سهلبممرانضاكرضيةوسلمعايهللهاعليلنبىاخلىأنيهوناللبهرهلراىأفه

هأميؤةاصدامنبلاتهلماحالهصراأبىولوةدقةاالهلالتفإنهانةقترضهافانكانامدفةا
ىيقضأن5أميماانادأوجرليحتهلرجلبهرهايقضىأنوسلمعايهللهاصلىللهاولرس
كانوانيرهأوخبابتياعوسلماللهءلميهصليلنبىالىراصاثممحلهفدبلغلصدقةابلانالرجلكاننه
اليجوزأننهرأمالهءلىيمليالىواهـضةكايستنمايقضيهازأنقةدلىالأقالحدضعهأؤس
فيكوناكمدؤةالأاقرضاونيمأالاأخذلهمكاهـأفضلماكيناسااأموالنتيعط
استقرضانهلنادحلولهاءلىلةكاةالىخنرإاعلىمايدلدثاطفييسولمدؤةءلمههئالههقعل

عليهبأوفيفةصدالتبهبءلميهرجلمنكينساتقرضهـاأنهعلىمايدلغافيهواكينسالى
بابمنلموكاتةكاهاكنكلماوجبءلميهمنهويقهضوسلماللهءليهصلىفرضهكافعلفيقعميهاصدا

ههضيةأناحتاجاطافنراضعا71جال5ولوشاتوررضأنبتجولملهعجلهاالحاولبلةكاةالىتعجيل
أءلمأبعدواللهمالمادكرناهذلصمنانايدلءلىالحديثاذبأنمتعلقولوئعاقعنداالجل

الصدفةبلانفضاهالباكرالذىصذالهممايهوناوسلمءعااللهصعلىانبىاأنبهونلهـويكه
احتاجكناسبيلهـاءأوأبناءاأوالغعةينافاراصيرهءنأولءإيها4وصارلعابلغءلىامالعدأن

لمظؤأتلموس4عااللهلىصللهارسولىرجألتقاةأنبرةهـأبىعنأبوسةوقدووىبيعهالى
أؤفملداالفقالواالفيبعبرافأءطوهوالهشترمقاالواقاطاصاحبفاندعوهفقالبهابهأفهمله

يةؤفقىممهلكذواليبعدأنيهونؤضاءأحسنمخيرمفانياهاعطوهفأوهرشاقالسنهسمن
صلشراءايرةسأبعنواةالربعضظةودقةامهابلامنلىأصهانأبوبىاخخفظحدةوا

قضاهثممدادرجلعرمنبنللهابدعسلفةاقالدأنهجماهلمصءناؤيسبند5عنلكما
بنلءبداللهفةاكةأسلةالتىدراهمىخيرمنذهنأباءهدالىياجلالىفقالخيراءثامدوا

بالذشيأمنأسلفمنيفبضبأنالبأسمالكقالطيبةبذلكممىنةولكمنمحرقدءلمت
أووأىهـاشرطذالثءليلميهناذاأسلهكاأفضلذلكأساةممنأوالحيوانلطعامأواأوالورفي
رسولأنوذللطثمالقالوالخيرفيهمحروهلكذأوعادةأووأىشرطذالثءلىكانفانأوعادة

سنسافساعبنللهعبداوانستسافهمكانجمراباعياخياواجمألرفضىوسمعايهاللهصليللها
والوأىشرطذلثءلىنولىحشلفاانفسءنطببعنذلككانفاذااشهايخىفقضاهمدوا

الدراأسافهصعنهاللهضىكربنعمداللهفضىشيهالداكحألالذلكنوالعادة
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خيرمفانوسلمعايهاللهصلىلنبىاولقوللمعروفاوجهعلياصفةاأفضكاالظاهرهنهايراخ
لىكنماذاوأوفليلةلئبرةلفضيلةاقإلئلدنتسرازهجرافيالخألفذاوهـ5قفاأحسمنم

ليةفيقفيةمماالذهبردشةنانبردعمثرةيسلفهأنوجهآخرمئلمننقصلففهيلةتلدابلةمقافي

لتبرادنانيرمنعمثرةفيقفبالذهبرديثةيرمسكوكةنادثرةععندهطونأولذهباجيدة
جمنسينمنكانلماأجللىابالذهبالذهببعلىافيؤدكطوفةلمعاابابمنااليبهوزالنهذالجيدف

ففرانفاناأوعددوؤناقراازلمويخلىأنيهونلقدرافيلففميلةاالتوانشلةم
فانشةليسيراأنيمونااللوزناذلككثرمنأيهيففأنلعددواليبهموزرباعتباوزنافال

فيقععيهافاانمدوماثةيقرفأنمثلوزناأففسللعدداذلكمثليهيففأنصازلهاعددأقرف
عليةليسيرايادهالىلعدداالافيبدهفيوالببهرزأقساقىآلحينتذتكونلفضهاالنزنةوامائة

صبهزلمافدمنالموزناأوأقلكثرعدداأوأكثروزناأوأأفليءد5ولوؤضاتقدممما
يدأنهبروالعادةشرطعلىيهنلمذااسلفهكاأفضلجلامنيقبضأنالباسوقولهؤصل

ذلكءلىمنبهرىأوترطءلميهرئمرأنتبتداءمناملهيةأؤلكبذطيبةنفسهيبهوؤأنتكوناان
انكاراهمىدرامنخبرعرهذهبنلعبداللهالرجلدالولذلكمنأجلهالقرضىايهونعادة
فأماهمهادهنأفضلليهابدحأنكرأنلماايرجوولعادةاالشرطلسبعليذلكولوكانلذلك

والشافىأبوحنيفةوأمامالدأيفماذلكمفففدمنعإدةاالوأمامنعهفيفالخالفلشرطا
القصدبأليتعاقمعنىالعادهانمالكاليهماذهبةعلىوالدليحراماواليرانهفيهرهانه
علهفقددخلعتادهاالذىحاهالراالذأقرضذاالمفترضاولىثرطليادتهكاقيمنعأنفوجب

مربئاولذلكأبدىلفركطامفتضىنفىالذىلمعروف41فأقربمايقمسدلميماخرلفسادواا
والعادةلهابمثرطلقالتهدؤالتىايادةالىوانطيبةبذلكمممىانوقالالريادةفيؤالجوامعنى

أءلمواللهأفرضهمنالىباههداءالمعروفورضانفسهبطيبوانهاكأمة

لالسلفمنهااليجوؤ

بلدفياياهيعطيهأنعلىوجألطعاماأسافرجلفيقالالخطاببنسعانبلغهانهمالكجمص
الذىفيعنهاللهرضىفولهالشحمالنهيعتىالحلفايئوقالالخطاببزدلالعر3خرفكره

اذانرطاللهيمقراومفتضىاكحلوجهتإلفيلحلافييمخرفأبباياهيهيعطأناهاعليفىأساف
ليفماولولميهنلمتاعوساثرالطعامحملكامالهفيبماهالدهفساعلىميفقوذلثوسففيؤيادةهعلي
لدماعنمعبداط5لثقياروااحيث5فالةافاعلييتةصازأنلقرضبادابمالغيرفلفيهشرط
ؤإلباسلبعاوأمامسئلةائزذلكأدطوؤدئقدمغيرثصرطمنلمقترصادةزياهذهأنلكوذ
يرذلدتفيبعداألجللقيهفاقاالزديادفيهاليمعمنالنهلتبايعبلداغبرلمحضاءفيعابيشترطأن

وجهومالكقالهاألجليؤبلاليجوردلكالذىأخذمثلذااصازذلكفيه5ضالاعليواتفقالبلدا
افرضانفانسمثلةوتعجلأوفحوأزيدكلفماناعنىحطاألجلؤبليدخلهأنهذلك

فالمشهو3خراياهاببالففميهللسلفءاوالضعلييدفعهاوجلالتىاصفاغاهئلمدوافي
يشمترأنرزؤالبيعوأمافيمسملةلجوازاافرجأبواوىودلحاكمالكمذهبمن

حاأجأللذلكفربانأجألفأوالبضربأجأللذلكضربأنواليخلىبباليمخر5ضالةاعايه
مسمنتى31

لالسلفتماالمجوزمن

مالكعنصكيىحدئنى
الخطاببئعرانبلغهانه

رجالسلفارجلفيقال

اياهيعطيهأنعلىطعاما

ذلدفكرهض3بلدفي

فأينوقاللخطابابنعر
نهطيعنىطلا

اط



بلفهنهامالكوحدننى

بئعبداللهأدجالان

لرحناأباعبدياففالعر

سلفارجألاسافتإق

لافضعايهواشنرطت
اللهعبدففالأسافتهمما

قالالرباحوفذلدابى

أباياقتأميفكيف
عبداللهففالعبدارحمن

وجوهنألثةعلىالسلف

وجهتريدبهتسافهسل

وسلفاللهوجهفلدالله

حبكصاوجهبهيدقىتسافه

وسافحبكصافلدو

إثاخببتأخذتسافه

قالالربافذلكبطيب

أباياقتأهييفة
أرىأنلتالىحمنعب

فاتةةاافيت

الذىمثلأعطاك

وانأعطاكفبلتهفههاسل

خذتهفأسلفتهلذىأاون

أفضلوانأعطاكاحوت

نفسهبهلمجمةأسلفتهمما

لكشكرشكؤفذلد

أنظزدههاابرولك

عنمالكوحدثنى5

بنابلهمععبد14نافع
أسافمنمريقول

هااالقفناليشثرطسلفا

أنبلفانهمالثوحدئى

مسعودكانبنعبدالله

سافافألأسلفمقيقول

وإنكانتهنهأفضليمنمترط

فهررباعلفهنةفمه
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لقعماهامناالمتناعالديئعليهلمنيهنولمعليهبمالهياخذأنلهنلاألنقفماعنداوحيثمالقيه

لهابغبرهاواذألميهنبهاوألتقوموممماىموالدراالدنانبرأنذلث4ووابددانلماشرط
وأمامماالرجمرمنهوؤدكموالجنسنلواباختالفاتختافنوالبادافولباتافتلمقجة
لبددلبفيرذلداقضىأنحاهنلديناعديهمنعلىنلبالدفلميماتألفباقجعهاتدففضلمبيعاتساؤا
فأبئقالنهاعنهوفدروىعليهذلكذايئرطالاطبالقرضعليهادازدةبىيريدانهلاطفأينوقوله

فيلفمانواطلامؤنةأعلمبريدواللهطلوانلظابهدأراقالانهمالكعنبنهيبئاىرووطلا
مقتفىذلكالنالقرضةمناالؤشاضسدةفىالفمانيمنعولمالفرومنذلكعنافيمدنه

لهافدروزيادةبالشرطبتثافأميبلدلىبلدامنطلامدةفيوأمافمانهالمفترصفزضهابمااالنتفاع
إفاوجالستأسلةهـاقأباءبدالريالعرفةابئللهدازلىأرجالأنبلغهأنهمالكصأءلمللهوا

دالرحمنأباعهيالىتأميفكيفباقاللراالثذبئفيللهعبداففالسلصأكاؤفملعابيرطتواث
4تساوسلفلله41وفألثاللهوجهبهيدترتسلفهسلفأوجهئألثةعليلسلفمرابنعبداللهفقال

فكيفقالباالرفدلكنتأخذخبيثابطيبتسلفهوسلفكصافدوجهصاحبكوجهبدبهتر
أعطاكواندبلتهأسافتهالذىمثلكأءطفانةيةهلصاأدتشقأرىقالنلرادأباءياهـهىتأ

شكمرشكرهفذلكسنفبهطيبةأسافئهمماأفعملأءطاكواأجرتفأخذنه4أسافةالذىود

سافافأليشترطأسلفمنهـليةهـبنداللهخءأنهناوخعنمالكهـتهأفنظسمابمأوالثثل
منهأفعنلفاليشثرطاسلةاسلفمنيقولودكانمسبنعبداللهأنباتأنهمالكاالفضاء

مماأفضلعليهشترطتواسلفاتأساةاذالرجلفرلشبارفهوعافمنفةفيوانكانث

سازأنواعانعلىليلبادربانهلففعيلة41وهصريستةأناؤبلذهـمحرلهءلىبنابةومجاوأسلفته
لقرضاةلحنعلفضيلهاثوجهكاأىأوعليأوالجودةلوؤاافييادةالىنفضيلىتاا

منبهلمايملصواسششاداؤيهكاوخهـوجلغطلبانأباءمدالريا6ألمرقألوؤولهالف
فلدوجهاللهوجهزيدبهسلفأوجهئألثةعلىاسافعربنالهؤقالبغيرءلمفعههـطزدتوالذىبالرا
55سترضماادبهتقلكايربدعاحبكوجهبهيدزوسافلثوابامنللهاأوادوجهمالمنيريدلثللها

ليسلوجهاناانذوكلنفسهوطيب55رضالكأدأءلميريدواللهصاحبكفلدونفسهوؤطعيب
غرطمنالساثلهذاعنهيريدماسألهخذخبيتابطيبلتاأخاكسافأنوالثاكازديادفيهما
طيبماألنهكانأءطاهالذىاللوهواطلطيباعوفمماعنظبيثااذوعليهيادهقيأخذهامجرمالى
وهولهوفصليمهمخرأخبرءعنمامخريمهوجبتبيينبئءهـابهفإوباالروجهعلىيقرفأنفبل

بيمهاطيهامنلهبايئهانيهاولهءنليكتممفالسلف

دواليعتةلمميفةافىنمبتالذىلشرطايبطليدأنيصاصميةاتشقأنأرىلهقالثمإفل
فرضهوكانؤيادةعليهوجالوثمرطأسدفوكذامنجلةالمصرطيعتقداسقاطبللهاطابا

مالهؤبضيعجلوشعرطهلذىاللشرطستيفاثهرالىلتصلةبمهـضاةايبطلأنلهكانمؤجال
يأخذأنلهكانمؤجلكانءيروانشرطدونأبرلهعليقيهواصرطايسفطأنلهلواالف
شرطهليبطوماله

نأعطاكوغبرلكوليسيلزمهلذىواوهتجلتهأسلفتهىلذا4هلأعطاكفانوفولهلفأ

شاهانوذلكلمثرطاعنلرجوعافيىلتناوالخيراالىندبأبرتفأخذتهأعطيتهالذىدون
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عطمموأخذأدونزونباومجساانلكنهذلثلهقأعطىالذىنأدوناليأخذأن
زولقااأجللفرضاأجللىايفيعألنهألجرهمأعظلكفذ

وذلكيثرطكأجلمناليعطكيريدأنسهنةبهطيبةكاأءطيتهأفضلأعطاكفانؤمل

مخرايدهفيفانهذلدبعددهزاوانؤركهفدأفبطلىوانهلشرطابذلكاليطابهأندلزمهنهايقتضى
أنظرهوماأجلكبذواليهطلله

مئل5االؤفاوالشياهةمنةواليادةذاليشترطيريدأنهالفعااعرفألئشثرطفياولوقفصل
ذلكلميلبريدةةءنءلمفؤءفولوكانعليهيريدزيادهممهأفضلسمعوداليشنرطبئاقالىماعط

اغان3ولربايادةالىانوالخألباارفانسيرةكانتوانةياةزشرطاناعلمثمكثيره
لمينوعةيادةالىفظاءهـهالشرعفيأطاقاذاظاالةهذاألنعنهىإناباالىجلةامناأرادبه

اظكنواالغلبفييادةالىصنلىمناللبيغباوااوحرمالبحاللهوأحللىتعابلهاقالولذلك
الحعرامنشيأاستسلفمنأنعندناعليهخالمبماالميمالكقالصإمنوعباختصباالر

اثذفيسخاففانةلوالئداقكاناالمالىمفيردأنوعليهبذلكالبأسفانهلومةمومخاهةفةو

فيصيمابهايةلجارالرجلايستسلفأنذلكنكرهوتفسبرمافأليصاحمااليكلحأللالىاالذريعة

فيهواليركونعنهينهونلعلماأهليزلولموالصكلماحالبهابعينهافذلكمالىايردهاثمبدالهما
برروانجمىنبهفالبأسمعلىمةؤمحايةبصفةالحيوانثميامنتسلاسمنوفولهشألحد

مثلهيردأنلتعذرعليهنصفةامجهولولوكانمئلهردمننحتليلحليةوالصفةامعلىمستسلفهاما
لوالئداصنكاناالماوقولهذكرهوفدتفدمىواالمار5لفقهاجهوراوفىلشاوامالكوهوفول

أبوحنيفةقالبهورىالجواقرضلالبحنهيريداهاالسكلحأللاالىالذريعةذلكمنيخاففانه

حظرمنبهاحتيماذلكووجهدلكاباحةالمازقوروىءنافقهاءوجهورااهنمافىوا
ذلدكثرمنأوأعةبسابعدأخذه5شامتىيىدأنلمهكايأثىستقرضامننوسلىملفروجا

اردثمفوطئهامنهاقنرضها5غبربةبجارمتاعأراداالسهفنصفتهعليكاتمابهنتفعفداكانوأن
ذااذلكزمجوعبدالحمعدبنوقالسمئلةلمحظووةاالفروجباحةاوهذهعفسامنليها

لنسبامنلتهأوضاأوعتالرضاعةمنأوأختهأمهتاكونانمثلالمستقرضمحرمذاتكاؤت
صالواعليذددوانمامجرمالجوارىأساءاستفراضيجوزدقالهالذىهذاوعليمماقالهيسلمنهال

قالومنمالكعنفألخألفمنهامهكزدامتذكنرجلفترضافانفرعأعلمواللهضاصة
اذاوطغاففالواواختاةالفرضويفسخاقىدبعمنهامالمبطأيةالجارانذلكمنالمنحفيبقوله

ضقدهاهعهايردويردهالشافىاوقالثاقوكلمزمهالستفرضيةلجاراوتاكونبالوطمالكتفوت

لىمهماتتوانالوالدهصتهايردمعهامانوالوالدةيومحيااولدةقيبعدالوالدةاردحمدتوان

بفاهعندناخهـتلمعكعقوداكأنمانفولهةعلىوالدليلثاةبمثلهافعليهعدممتلهافان
أجلهمنلفرضامهعلذىبالوطءافاتتكألممكاوجهعلىيةراطبةالجارصاحبولمادخاالعيان

وفاتالمىدسنىفاالومنهالممنوعياسدوالمقصواالقرض6مممنالكناؤدودهافلىأصؤناله

رذكالولدوخةفبعدالوطءمنأوجبهماجيعؤجنهابطلواذاوجبت3قإلأوجبنالههابذلكر
هاؤبفيوماتلزمهناتوللةاالن

تحابياألميمالكقال
منإنعندناعايه

لحيوانشيأمنسنسلفا

فانههعاوهةومخليةبصفة

بردانوءليهبذلكالبأس
مناالماكاتمثلى

لكذفييخافنهفانداوالا

ماالاحأللادريعةاك

وتفسبرلحإمفأليكل

أنذلكمنماكره

يةالجاوالىجلييسآسلف

ايردثمبدالهبهامافيص
قدلكبعينهاعاحبهاالى

فيلولمبحليوالالرماخ

والعنهونينالعلمأهل
ألحدفيهيرخعون



المساومةمنعنه7نها

صلىللهارسولأنعر

اليبعقاللموعهيهعاالله

بعضععليبعضم
ألىعنمالكوحدننىلأل

أبعناالعرجعندالىنا
اللهرسولأنهريرة

القالوسلمعليهاللهعلي
واللبعالركبانتلقوا

بعضبيععلىحببح
يبحوالتناجسواوال
تصرواواللبادضرط

ابتاعهافننموالضاالبل
فهونجيرذلكبعد

يحابهاأنبعدالنظربن
واناأسمرضبهاان

وصاعامنردسخطها

ومسيرماالثقالئمر

اللهلىاللهرسولفول

واللهنرىؤجماوسلمعليه

علىممبعفاليبحأعم
أنىاغانانهبعضب

سومعلىالرجلسوم

الىخالىاناذار3أخيه
يشترطوجعلالسائم
منويتبرأالذهبوزن

اعلكذأشبهوسالعيوبا

الباءقدانبهيعرف
فهذااسائمامبايعةأراد

أءلمواللهعنهنألىالذى
بأسوالماالقال

توؤفبالسلعةاسومبا

غيربهاهـموثلبح
الناسولؤركواحدقال

وممنعندأولهـملىا
نللماطادشبهتذأبها

بىغبداللهعنتافععنمالكعن509جمايىحدننىلمبايعةوا

الوالمبايعةالمساومةقىءفنما

بعضكماليبثقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعرانبطعبداللهناخءنمالكءنقالص
يهعااللهصلىاللهرسولأبرةهـأباالعرجءنالىنادعنأبىعنمالكوقالبعضبععلي
اضرلبادوالوالبعواوالتناءثبعضبيععلىضمبهواليبحللبيعالركبانالتلقواقالوسلم

اوانسأصيهارفىانمجلبهابعدأنينبنيرالنظرفهودذلثدتاءياباننملوااالبلروا

13للهواؤبمانرىوسلمعليهللهالىللهادسولمىلمسيرومالكقالئمرنعاوصاشطهارد
ائماالىحاانار3اأخىسمعليللىاأنيسومغانألىاأنهضبهبيععلىبعفمماليبح
مبايعةدفدأرالبائعاأنبهممايعرفذلكأشبهوماوبالعهانوتبرأبالذزنوإشترطوجعل

غيربهافيسومللبيعتوؤفاساهةبااسومباوالبأسمالثقالأعلمللهواعنهىملذىاذاؤاساثمإ
خلوناكمنللباطدشب14أخذتبهاإسوممنعندأولوملىالناساولؤركمالثواحدقال

عاليوسلمعليهللهاصليلنبىاؤولشاذعليعندنااألميفيلولمكروهلماسلعهمفيعةابااعلى
اللهقالبعتبكعتىوشريتيتشتراتفوللعربواترسالأعلميريدواللهبعضبيععلييمبع
نوايملمأنفسبهواشرولبثممماوقالدفيالزامنفيهوكانوةمعدودهمدرابخسقرثوشروهلىتعا

عبيدةأبأبوعبيدءنروىومخوهذالبائعادولتىترالعمهتافاغااوقالحبإببناقالهيعالون
مماوالباعاعلييدخلدالعلبااالنعندىذاغيروجهللحديثليسأبوعبيدةقاليدزوأب
بكالللعألءالذبيانتبهويئةكاللحطوأنشدبعفمالمشترىعلىىلمشمتريدايزأنفوالمعر

لباغاؤجمهخظاهرهعلىالفظامجعلأنلتيسنهاأبوالوليدوعندىاقاضىاقالشتريتيريدا
االتماميبقولمسلتنفىءوافقهواليهترىالمشنؤدر3كاناذاأخيهببحيبيعءلىأنأدضامن

بنالنماواعليهاالرضاصوجهغيرغيرهجملىعايهيعرضبانذلكعنيصرنهناقدفيبعةا
منعفألاالوليعنخصبأإيحثمنأقىفاذاشروعبمسضاالرضاصالنهاقالهعليحبيب

لأعلىاغالؤيهايهاضكيرانمتلةعلىارضاصوذلكاساحالقىمنوفدمتعأءلمواللهعندهذلثفي
لتلتىااليقدرعلىالذىالضعيفواالمساليننفعاأعمىلىاسواقاال

لكذنماوابمهعلىلببحامنئهىطاؤجمايمةعلكذمجعلولماسلمايريدأخيهبيععليوفولهؤمل
أويهوديابيعهالىن3رالذىولوكانمجةالمقاخحلتىاوةباالخىكرهولذلكفعسلهحإرفيالظ

وجوزذلكفىلشاواصحنيفةأقالبهوالموازبئافيكنابئمالكقالهالفيادعايهنيافانهزصرا

فانهيهونلىوذمسمبينحمصفانأدفالمسلمكامةعهدوذهذالهانقولهماعلىليللدوااألوزا
سفمالكيستعنحبيماببئاوىرأومسصرجلءلىوساموخدانآلهسهاالسالمحمعلي
بنانوبئءنسوىروزكشاوانذاءأشثفانتأونقصزادتإكأقبااالولعلياموضوالله

يربدانيؤدبهالكفولوجهذلكفسخبلغيرهوقاليؤدبنوأرىفسخالالعتبعةفيالقاصم
باألدبيعافبنهاسمقاافيداوزافبلهوظمعهمنعهإنبهوذاالستغفارمنهالىافعلابهذاىعه

وسلماللهءليهصليانبىاؤهـلأنمسخالغيرفولط4وجىوبوبعدالىمنهعررذللثنيريدولعله
نفاناالوليعوضهاعليمالثبقولؤاكااذفافرعكاعنهأنادفسايفتضىىاخواعنهىن

انىءندفاعلىاألهبزلولمممروهإامساممفياباعةاعلىلودنلما
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وانلهوالتمنأخذالمبهع5شافاننقصتفاقنالمعالنففةأعطاهلهدتزانفقةعايهاأنفقلثاقا
بافيةثانكاالنففةهتانذلكوجهوبهاأمنبئومنمالكعنحبيببئاواهرشاءقىك

ممايتلخصصذاوجهونهالهئفألئهزيادةئرثرولمإفتؤدنتوانالعوضاالرولكان

أءلمواللهفيهدخل
علباذكراقدإنذااأخيهسومعلىلرجلاومالإأنذاثمنى4انمالدوفولؤصل

لهثراءويبيناعتىبالحديتفيعلاانيفتضىهـهظامبايعتهدقدأراانهبهيعرفكاساصماالى
فيهوالخألفماقالوهوءلىاالخمألفووؤتومةالمداأثوندقبئاإاللةمجاغايتعلقااكعان

نبائعحالكلبذلكسدتلهمابديخماوتباءدهماختبايئمتاعصومومءلىاانولومنع
بثابهايرالمساومةضعلىجفاذاثزءنمعوأءطاهبهاومهاالسااسلعةابيعمنههفيأحدشاءأت

منبيعهامنبمنعكنبرمنثمنهااالباليممسلعتهبعمنومغلباعاإينضررذلكفىمنهكارتقدم
فىايدااببعوامافيلمساومةاببعفىوهذاسثلةمنعهفىوهذاالخالفومتهصصالأن4غير
فمابيعللسلطانمألكوقداسقبأخيهسومعلىاسومامنىءنهضارجءاخهـنهاةالواففى
لثألثةوالئسهريناعليهدىينالعقارابيعوفييدفيفيائدانيتأفىثألثاءمىأنيتأومفاسعلي

اظيارفيهااليجابيهونفبلنألثاستأناهداأعلىمننهاهبلغفاذامافيهيةوتمدفونتهةد
معنىذوزيادتهيدلمتفبلفيناءثمأوجبهفاذاوااللىمهقبلهعايهيدزفانالمبتاعالالساطان

صانوتفيبهايبهلسأوبدثعراءهايرمنبهايسومبسامتهلالريقفأنومةلمسااوبححص
أحدالنهبيعهعلىيدخلىأنعوالذى3ؤلمبتاعاالىذاكناذاعديهاؤساومهبههيفننأوم

يلزمهدأنلسومثمأرااعطاهءناردماأووإيوجبهفارقهوومةلمسااعلىسلعتهيبيعأنىخهـمماا
يشترىمنبهاءلىثىيمالسوفيفيسلعههيعرضهـالرجليدةلمزاابيعوذلكلهنيملمبحلبا

دفيهاؤامنويلزمااليكبابيهاؤجمليادةلىان4يمنعأحدالفهذابدؤيهادفمنةدزياإطابوةاسلهالمث
ازادفيهافاذابلهواالفعليهزادغيرهاننهاأرادعليلمحااالنهاليبهاببفيرفارقهدوانزابماؤءاشرا

يادةزعليهلمتقبللهكجاباالأوفئ
فيبتاعلحالهمجملبمنوسلمتلقىعايهاللهلىبريدأنلولسنلركباوالتاقواوؤولهؤمل

قالأوؤسبحلاموضععنؤيمابعدلتلقىاوسواءكانبيعهاصعحوهواثاةواودألهروؤبلممغ
فيههذاانذلكوجهوضرهالحامنبوملىأويومةسسيرعليوانكانبهمالدوأصاعنيبحبفيا

ليعلذلكسنفغوانفردلجيعهاالناسهاغالهاعلىشتراأوااتافامنالنلناسامةءلىعامضرة
مسئلةرنجصثامنلنيلوااشرالىأحداصقهافيصلأسواافييبيعولبلدالىابهااموبا

ضمىألاأياموهوغميل5مسبرالصطمللىمعرالأولوجخرعنلكماسئلوؤداؤهـبوكذلدؤ
مالكلموازعنابن51ووااسؤتردمتىياالةيراتذلك3ولتافياناقالاويشالترنملةايتلفون
مسئلكنوعامنهكالبعيدنفبيعهسوقالىماجابوصولمنيمنعاتلفذأنذللثووجه
األسواقتبليغهبالناسكالسايفرفاماماذلكفيوالمضرةفيسوااالبايغهالعادةاؤكاجرتوءت
مجنيهانىجلةدبهالىاجرنوعئابيعهايقهـبتةضرراألصوللأقيلاتىواااكأواكههـااةكا
عنلفاسمافياوىففدربيعهـامنلهدرمايتاقدةلقرىاألمصاروالىاايدخاوأصلهافييهايبةأو

اولفارفيئممنرالمهاايخرجوأعنابنخيلمنمطاطلفاحولتكونلتىااألجنةفيلعتبيةامالدفي
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وقالالتلتىقهـأشهبسماعفيوقالبذلكالبأكلببحالفسطاطالىفنلساافيملىويس
يفالرمنلغماوناخاريشترافيمالكالموازءقبئاكتابوقالتلتىنوإلسبهالبأسأشهب
بهمأرفقلكذونأويمهاضالهادامعايمدإستوعيهااهيفيطسطةامنميلمهلعلىونفيسير
التافيمنأراهلعهبيةافىوقالاتلتىامنأنيهونأخافعألقايألةكرىاكافيلهافيبيعؤ

ضالهابادأخذهفىلمضرةالهاوتلحقهالجألببعوجهاذهـانن4ماقدمناهاألوللقولاوجه
لسفنامنبالساحلأريمىومامسئلةعايهامهمقاإوطولوتغيرفسادهاالىاذلكويؤدى

اليصلحدةافساوارلضراصديةأنالابهافعبيعهوغيرهاطعاماللرامهنىيشترأنارفألبأسبال
بابمسمضذلك3خرالنساسةيمففألردفرالواسىمتغاذذلدانوجهوالحكرةبابمنالنه

افيتلفالساحالىايخرجهـأنوولمناهدهامافدأأضربثألئةعلىوهذالبرافيسفرانالوكاق
وصولهاقبللكذلمغهمنيهافاشنرتردأن5يلابريردأنلثاقواؤثاأسوابلغأنتجلبهاوإشنر

انضربوأمااالوللضربافيمكافىاوؤدتقدمثاسوا3الىزصلأنفبليبمترلهنمروالتالثأن
عليفتهو5خبراءاليهفوأوغبرهفيأوطعامصاءهؤجمنماالثالموازعنبئاوىفقدرالثاق
هافدمناذلكوجهولتلتىاقوهذافألخيرفيهلرمنهيهكروئثبذلثبرؤيومابئأويوممسبرة

ولوعهاباووصولالساثهـلبوذااالعتبارءلىوانمااالسواقوصوااللفياسلعشراءاائهمن

االسواقلىابطجمأنؤجملمنهيهاويشتريتلقاهن1هـجفةنجاهدعهاولميصلاسوقااساعاوصلت
تهيذااوأماهسفآلأءلمواللهإمنوعالتاقىامنانهوعندىؤصافيهأداالسعارفلمويعرف

بينوينهمالمصرابطرفالمصرأوضارجلهيزطرنأنافأليخلىأسواؤتصلأنفبلبكنزله

السلحبهتميؤجنمالكعنزيةالمواففىبهبقرأنيهونالمصرمثلخارجفانكانالسوق
منقلعقهاوهثلالمدينةنأمعالستةوءنءلىخاممابتالثاليههبطالمصرالذىبقربومترله
والفألةالفارمافأومخوءدىأوضىأولصضأوليلبماسوالفنيةكلالذمنهاىيشترأنللهالمدينة

نقاصمسوقلهكانذاؤيماوفرعقارةاايردلملبلدوانافيرهادببابتهيمنيبتاعها

واهرالسوقتبلغلمصازشراؤهاوانواألزقةهـهالحاءبيوتفاذادخاتسوقلهنيمومالمالساح
أوولمتبعبهاباثعهانقعاباموقفهاثماسامةاتبلاذوائلةمبهوأصاهالكعنحبيببنا

عنفدخرجنهاذلكوجهوالواضةمنعهابااردأوبهتهييشتريهامنأنبعفهافالبأسباع
منهكطإشئروذلدهباحيهرهـلمحاحمالىلنتةواوعرضهاؤيهاالسلعلسوقاببلىغهبىالجاحد
شاءحيث

وىءرالموازيةفىؤهـالنذلكفيلكافاوشانمنالتلقىوقعفانذلكتاذافصل

ينزعبوزاعنهوىروختيارأشهبواوولخأمنهوالينزعأدبعادفانىينأنهالقاسمبنا
حبإبفياقالبهوبائعهاوقىدءلىشراؤهيردأنالموازفيإراواصلسوقالألفتباعابتاعمامنه
جساطبالعلقىفانكايتعاقتهخدفساوجهبهتعاقولمعفدالزملبيعاأنالفالممفيايةواروجه
فحظالاألسواقالهلانوهبفياوايةرووجهمنهكفاءوا5كرااثأخذماالبووذلكفعلىان

ىخوسلمعليهاللهصلىالنبىأننبهخاالموازمابناقولووجهاومئهمىضرواوهكالواشتر
فرععنهىلمناإدفهيقتضىىلناانبنااأمنفومبهفدقالودوهذادفهوهيعنه3وماعنه

كانومابإنهمفهوإرجألأسوقالألنعرضلسلعةاانعنهففسدروىوهببنبروايةفاذافلنا
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يعهاريفومن4آمرفاتفانعهاباعليدرلمواابناادقهخهاءشخايةوابرقاناواننعايهوضيعةن
عتاداوزجروانكانلهت3زذالديتهلملمتافيافانكانبالعهافاذطانهببناوقالحمالصا

أهللهانلميموانلهأوتركهاباءذءاخىأم3ااابيعمبونرابؤنىموقلهاودعررفانكاالذ
بناؤدروىولهزكتبذلك1اءذنديولمفانانااةهاارولهـقاصهافىراتونءهـضت

عبدوقالهكاحدهمويهونذلكيطلبنعبرءموتتجاراؤيهاكشهثثأنأرممط3لقاابئازعناهـاإ
ملىلىابرجعأنلعفديقتضىاؤسخاندقولوجهاألوانبالصبادوزاهـمابدتبئللها
فلهزيادةنتانيريدأنمجتملوكنهيبيعتلهشكالئبايدمتورواهاذأصحماضرانفانلبائعا

أبوزيدعنألعتبيةفيوىوفدرسوقابلغأنقبلاءفيورالمحظدفعلالنهنعايهنانغصاوان
واالبلغتالطرإقبععافيوجدتانخرحصينؤفعالداالعندرنسحهـرتقدممتفلغاسماان

61ببيعهفألدأسبهاسرقفريةىيخأناالسطاطتباويإيعقهـلطافياليببحاقاطاطهتاا

انببصبنافولووجهلبيوعاعومواهـاقاالسبلىغقبليعلبانكلكنوعاباخاانفثبمات
ذلكالمكانماضرافسخ4احبىصهفادكانبةاخيرالععلقخمهمماثوادهااثسخاليةلببعا

حإببئاقالفرعلهقىكبردهلمفانقصفمهلهنسضءلىتبائعهوارةشسخهداوانفيه
بئاقالالسوقإمنخأوأوضربنسهمناالمام5بكابرا3ااتائخهعررنويعاؤب

لقاسمافياعنىءيسيوورمانافيطمكماءننرإمثأنبألاكاتافيرثتاقىلىبزاليطإهـاا
بأسابةأولمحعياطاذلداواوفعلبحراماسفقالجباشدقأيتلهقعلنهالعتبيةافى

األولأبرابثألئةفعهاضرلبادواليبعوؤولهاذدبهكرهذحعيأفشواثاوالهـلهوهفصل
لثلتاالبابوالهبمنعالذىاتصريفافيدلثاوالهلببعانحيالذىدىبااتيانفياص
وؤعاذالهالبيعحمفي

لهلببحان4خيالذىدىاباايينتهفياألوللبابا
منازلأهلوضربعودأهلضرببانضرلوادىاأءلفانلهلبيعامننعلذىادىلبااأما
عنىلافيمالكلموازعنابناقالديثباطونداميمافيفالخألفمردنالماأمفأسآيطانوا

آلحديثذلكفىواألعلعايهمواليمثرىلهمموداليباعلهاأهلالعرابامدىسلمباةالحابع
ألنفسهمالبيعاذاتناولوافيوشكماراالعهاليعوفونماشالمهةومنذلكعنىلغافى

غاماراليهمواولمبشرمالفيهلهممالالرأس5كثرأبيعؤلهماثالنمايبيعونمنهمصشا
معمواوهىكثراالسألمأنفرالحواأهلانمعأولىيهيششنقلرةافكانلمأللتةباال
الموازعنبئافدقاللفرىاأهليوأمائلةسجمنهانباالوالرؤقاالحتياطفيلزمئمةاال
أنوأرجربهوالبأسواألسواقاألغانيعرفونلذينالقرىالأهـلكذعنسيردبالنملمنهاالمصما

ضلبعمبعفيبيعالمداقأهلفأماقالولىكنهمالكعنلعتبىالمسئلةاطذهىوروفاخفيكون
دألالباديةأهلبرنيثمهالذينلقرىاأءلوأماماالثلموازءنابناوروىفيظفأرجوأنيهون

الميلينعلىالممراءفىبعدذلكومنالقرىفىبعالىأياموانكانواقالعايهمواليشرىلهميباع
لهالبباعالبدوىأفسامئألثةذلكعلىمياالوينفسملهماسسعرفأليباعباعالمونمولقريةامن

لمالبعرفهانوانلهيباعأنفألبأساألسعاريعرفوانكانلقروىوايعرتأولملسعراعرف
ىالانفاسمبناعنأصبغلعتبيةافيىرولهلبعاتبيحائالقربةوماقدرافرلحبعله
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هانءذنخاهدماذلكووجىوكورداقكلهذهبههاالنأثوماأىدمهأهلورنانكانلبيعاعن
نصلمنعافيولرشواقواألمارباألسممعرؤتمخافيرءممامثلالحرمةنسالهلهاةوحوالوو

جالبماألزءنلموااتاىوؤدرسئلىبذكتجتابمنفعةوندبألماالضراراالالملبعا
وأنيهونأرجىةضليم7ليبحنإداالأءفأماتبيةاوفيادقرىوالءلمعرىمدق

أمن3يعرمنخارباألم3هابمىتضماردأوطاخهـوبهبهماءترااناألولالفولخفبفافوجه

لبادافىأيسرمقامويةوشامحركلانداثااولالةووجهوهماجلببذلكصليرلهملبحا
لدذمنمممااحةدفالفامعاالثذقيضحأنوالفىرسطألاهـؤونيه

لهخلذىالعصرفافيلثانىالبابا

ىإشتروالسىتاطلألخاليإدوىاافىماألزءنلمواابنادروىفةلهصرفلتانمنهئحأماها
اذااهتبيةافيالثماوقاليةدلبااونبثالذفيلقرىاأهلفيوكذلكلبحافيعليهفقمذاوعليه
لحضرىالىاىولبدااليبعثنهاحبيماببنكرابالسعروذالحضرى5نبرأنكرهفأابدوئاقدم
بذلدبخالفالبأالثما4ءنلعتإلوازيةوالماففىلبدوىثرالاوأمامستلةلهإيعهبمتاع
ممثروعاصكراالسهاذاناألولالقولوجهواليشترىلهاليبيعحبيببئاوكالالبيع
ىريشهأنلهيباحأنبسولذلكصايببصلىطلبادىاضرللبااطيبيحأنىخولذلكمسخب

فيعايهايسلغلىبالجهيرامارىدولهاكثرمايبيعهأوهوانثانووجهيهإشترمالهصسترصله

فثالااقولاووجهؤهشراديعهلفخافلذلكالحضرىحمفيهمهحا3يهومادشتررخصهكبيرمفعرة
لبحللبدوىمرىلحضاولهايتنافلمصهنخوضةهعااإ

وخذاالهبحلباحمفيلثالثااجماب1
لكماضنحبيببن51ودوامرةةاطلىاساهتهبعثأولبدوىضراعاايفسخلفاسمابئالقدظ
بئبراولمصرىلىلمداببحولدهلىإءمرىابيعفىأصبغمراءوقالهلماكذلكقالحبيببىاقال

االولهـلالوجهالعتبيةفيالقاسمفياعنهـنلهورواهاضعرلباداذاباعفسخهعبدالحم
نكللملعقدساااننىاثاالغولووء14عنهىفسادالمنضىيفتثانواوسلمعليهاللهصلىالنبىىخ
غناالولبالبيعلمقدتلبدوىاالنسخافباوداليولذلكرضاصاليهالمعنىعنهىنمغالفسادواا

ىووريؤدبيةةلافىلفاسمابئاقالهذاتكررمنهنوسملةمممه4دفأليرخصساهته
عامةهضرةهذهاناالوليقولي41وعالمابمروههكانوانيزجرواليؤدببوبناعنونانز

كافلكذجرفىارانبوولبناقولووجهاألدبمهحؤبهافكاناالماملفةكامضهلروؤد
أعلمللهوالتسعيرامننوعالنه
لماهاحبسوذمنمأاضرعافينالاحإسلتصريةانملةوااالبلوالئمرواوفولهلة
اضرعاالورةظلهالحاؤلوااضرءفىحفلاليناالنلمحفلةاى5لمصراواوعريتهعريتهيقال

اردسخطهاوانهكهاأوضيهاانمجلبهابعدأنلنظرفيبنيراوذلدفبعدعهابتاافنفصل
ذلكعلياخ11ذاباخدؤفصلببعاحينعايهكانعااالثنونقصسنداتلتصريةايريدان
دوأبوحنيفةوقالوأبويوسفوالليثالشافىقالبهذاوأولركسائرالعيرباالمساك

الحديثمانقولهعلىوالدليلالردالمبتاعوليماسبعيبليسإالفيونقصبعدليسنيتالنصرية
ينلنظورابكهـ7ؤلتصريةيريدبحدابتاءاالبعدذلكانقالنهاأحدهماوجهبنمنبهوهويستدل
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خرالزماووجه3لعقدوقعاالناالبالعيببهيردوجهناعهـبآلوإلساتءمربالردالهلجفالخالهرأنه
أسمكهايهارصانبالحلبعاأهميبينأنربىقيهـانظبخبرالمبعاعاللموعاللهالىنةوالئىا
اوءذلععبتراسلتدليسامعنىانئالمهجهةومنظألفاموفهعؤاذصذوارذحاطصصوان

أنوذلكالمبتاععليهبتاعااالفيءاؤآلنأونافتهمماتأليرمافيسعبااالنيةتصراودفيهـجى
الردءلىلهكانذلكعهاءننالهفاذاتبينهااششذالثوءلىؤيهاةعادلكأنلىتاضضتاعإا
لردالهكانضبرذلكنهالهنتبثمذلكعلىلمبتاعااشافاثضعرجارتباخاهـجعداكاإخليا

مجلبالردبعدأنمحدلهقالمجابهادأنببئهـنظبيراوفموسلمعايهاللهلىصىوضولهلت

نههايعلمذلكنكلرأىاذائالثةإمداعاايردلثلماسملةابئاوقالفثالثالىشحابكانمرتإلت
رواألظ4ضفاللهرصىاهـلهاأىةلقااقاللردامتحلكذمدليحابكاللثذلفيتبرهااؤد

باظعاروفمإلحديثذافييرةسأبسيرنءقاندروىوةةدالعالالخياربهونانايمكأرى
الحلبةانالمعنىجهةومنيرةأبىءهـصاحءنبىا4ثدمنودبدن51وروإبألثاادأوريحد
ابةاطفىابفايقلليلةلضاوالنلمراالختالفالفيانفصهـنزأنبملجوالهاابهالمإالديةااصا
سئلةكلامىابهايتبيننهالبعدثالخيارالهأنبهونفإبلثةهابااأمرةحقعةلمممايفاةا

داسمابئالرونةانفىاحأللميعلمإذعليافانكانحألجمهايرضثمووإجمةغماغيرمصراىةكأاتوان
فادعلملطعامامبرةكالباثعفاجزالمبيعقدرافيثاخاتوىقداانهلكةومعنىردتلهليعى

بالحنلةبمنزالردلهلفالممابنافاقدقالالىابادفىفانكانلمتاعبذلداصخبرلمدرمايحلبلبائعا
وانردالبعاعنالميملبابافيالببعنلميموانالمبعاعبذلكريفزلمكيلهااقدءلمجزاةصىش
اذانحلبأولمردهاحإلتالمبتاعبأشموقالنثهاةوانكازتثاؤدرلبؤدعرفلباعاكان

ثالثمهالمتبعايعلمحيثكثرتهؤزتغنهافانينظرفيأندوأرىقالءلبنثاهكانت
القاسمبناتىلوجهقدراالينعلباات3ذاالرداالبنهافلهبيهلمحاواالبئذلدا31معااجلفضوالوطها

للبنهاتراءااثفالظاءسانهثالبابانفيتكاذاواناالدبادتياعههـيةلماباعاأننبهجاما
لبقراتكاةانالمدونةفيسملفاابئاقالفةبقراأودإلانتوانآلءسثفبهاذلكفىو
فسطالبامخأعلىشاةىنراثومسثلةبمنزاثاىفمنملهانمايطلبلثنالانهالكلإبرط

عديضبمهاواصردوإاللهماشرطهتحابنتكافالطاشاةابوتفىصالببعاسملغاابناؤقدقال
ألهثرطمقامغاتفومابةرلضاانذلدومعتىولىاهذتردئئفبانزدصريةبالتأنهافيةاصراا

أولىوءوأبينتردتالمثرطفبأنالىدبهاماذائبت

كهاامسااختااأعلمواللهناهتمرمهنوصعاعاشاءردهاوانوسصلمعايهاللهلىمهوقولهلف
بناقالغرمنمعهاصاعاهاوردهارديردن41شاوانئأهممكهاوالثةنتصرالهثبآثدأنب

وؤدالحدثهذاذأوالست4ماأتبحمماوازمقالةلمصراابكديثأتاخذلمالكقلتسملقاا
يعيبهماعذابأوفتنةمصإبمأن5أميعنلفونخاذرالذيئفاذلكسثلءنلماكاقالماأنروى
فكمأنهمالعنهوسألتضمانبالغلةاانفهءمايضهوقالأشبمأخذبهلموازولمابناقالايمأ

فيالذىناالانلصاعودأفرجهعليهئلبنهافألثوقدأكلوهولوردهابعيبأشموقالعهف

منهبردغوفاأنعليهنببالحلأوتغبرلمبتاععنداذاتاتواامئماةاعمبيحلقفيلاحالاضرعا

سىمنتقى41
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مالكقالشاعن

خهبسلهتعطيهأننمشوا

فيولبسئمفاأكرمن

فيفتدلمحاهاشزاؤانفسك
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عنهعوضاواليردإبتاعااليردهدعدذالثوأماماحدثنمااوفءلىاواانقارؤسفيكاءشة
دبحابنأندليناهاصمابأضنمووجىءؤولةضامريةالتهاينأماعءهـضءنامماوا

منماتجماءضعنهفدحديثاانوأمافولهبعدذلكادثاطنكاالاهيبللردتاالمبتاعيرذهفلمشرادال
دثلحدالأهـدينالخالفعيحدثدةإحرااحديثالنملألىاؤحتاجماناءبالغلةاأ

نجقؤكاتلآانتبالةلةاثلىحولوصهكانلغلىتالضاأنماروى5مجراوالمجرىصته

ماحدثىمماالمةلكلاأنخاكلةاث4دبهءلىفيفضىضاصةإصرااوحديثآلعامالةحديث
عاألنامعالصهد3فاالمثماضنحملقاافيايةبرواقلنافاذفرلحلببحاكلعشنراهاماودلمبتاععندا
كاكثرألإلشامناثعلى1وادعانرددهةكراعذلكفىالقاءملرؤحبهحموسلمضايهاللهلىالنبى
قىلمباومتالىلمثرإءالىبصيحدثالنهاآلخردالإلنيناليميزأأنهمعالمبتاعاليهرهيظ

صاماميراملمولحهءلميهالىصصلنبىاذلكهـضتفيلحملتصريأاابنينمنمأاليضاألغاب
هـةبينابىلموسعااللهجماصلىاككاحماذوهـدرالندأمرمةوءوصاعالدعاوىويحممم

االنثىفىناحيااوإوكاأوأدكأذكراالجنينكانسواأنثاهمنكرهاباذيزعاهـاليهكانلما
عؤهـاتألوتتالتيننببولوولدت4أصةفالممئبهةاألثنجهفيضىاالخروديةنص

لحديثاذلدفىلألصاعاوااالصهاليردقالصملةاابئافانأونافةبقرةأوشاةلحالمبكانوسوا
محيرهـفدذااببتاعهـاناافيموااالدلواالزءمروسسملميهتاللهلىصومولمحولهالمذكور
لواالنمالبينقهـيتمرولمن4وصاعااخطهاردوانكهاأارضيانيكابهابعدأنالنظرقي

اجنايبوأطلاورنناكرلب3هـأابةوانارا3أالدلوالبنايبأطنملالبقرالناعليبذلكونبه
دؤةللهءفاءىدراوليأبواكالغعاةااالمامقالكلمءدداوالةاالبلكانتفاذافرعاالبلءن
التصرواالحدثسبظافىزماقولعلىحداوالجيعهاصاعايرداالنداسعينناشيوضلبتو

عاماحدةواحصيهردنهافازلغرولوقالنعاكلإويردءاأنفلهبتاعهابعدذلكافننملوااالبل
قالبهواباداوهـتبىنكامنهاكعنسماةاابئاقاللصاعايهونومماذافرعاولهلرأيت
هنبفيكأاوجدنهمالكعننالرلىعهبئيادزوقالالشمافىأصابمنيرةهرأبىعنأبوعلى

ثر3أاوقالفأوؤغوانلامنلىتاحلبويايردأنذاحلبهاافلهمصراةأوناقةشاةىترشها
فىهريرةأبىفيءنسيربناذلدبماروىإفيبتاالقوفدتلهـان4االبهوناللشافىاابأ

4اللذكراللضاخصنههـالماصياعفيلمشهورةايةالرواذلالعليووجهطعاموماعآمنلحديثاهذا
فرعطرلةائاكزكاةزفى3لبغادلبالامن5بغيرأنيهونبؤلبلداذلكؤوتأغاصكان

فى3لظابئافقدقاليذلكعلىقااتةفاناآلضديزململصاعابدلاالينأنيمونفانأرادأحدهما
عإلللهاصلىلنبىاالنهتيةساآلبللطعاماببعمنأنيهونباهدأضافخغواالمجوزذلكلمدونةا

سووجه3ضلقبابلةثنلافيفعمفهفالثالباثعبوفدزلمحناتمرفصامنصاعاعليهفرضوسلم
ردهفأليئ5غيركزمنهالوذلكلبيعاحينالفيامناموجودكانماردهجمبالذىوهوأن

ناؤحءنعنمالكصأعلمواللهمنهيمنعكرناهوماذاقالةالنهيهونبهالباسسنونوقال
كثرأبعسلعتهتعطيهأنلمشواقاللفشاعنىخموسلمعليهللهاصلىللهارسولعرأتبنللهعبدا
فسادهيقتضىاصشاعنيهشغيركبكفيقتدى1اشتراؤنفسكفيغنهاوليسمن
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بذلكواليربدغغشمن3أمنذهعهبهربدندبسلعتهأديعطذكانءهتىهالكوقالومخريمه
منأوليبلغهيادتكؤيزيدفيبررخبكليقتدىالثجمرالزمخمازدتأنكءلىفةقدواشراءهاولعله

االستثارةشافيالأانةااللأوقالوحرصهءإبهااجمااجتهدباكهاطلممالوالزيادتكفنا
ىالشلمان5بريثيرءلساهةااكائدفىكانؤديىثيراكانلماشالصائدناليةاولذلثئلعف

ادنيةءناؤفىانجشاوجهالبيعءلىوتخفانسئلةعايهاهـصاطويريهمؤيهاالمزيادة
اولة4يأخذءاأنلىثفافانتمالمتثبردهأنلهبذلدالمبعاعانءلمسمالةابئاعنيةءثممىروا

تدكطليةصاهتهيدفيبزدسءنمنحبيببئوقالذألثفألتزادءلىبهااتجاءثركا3أمالمجفى

الخاادسهذأندئبتلقإلةاؤهلبفاتتداباقنلمبتاع111ىيرةأناالخيهبيعهأنبه
بهفالبأهأميوالبهبتلميهنوانناحيتهعومنأومنوشريمه51أوعبدولدهمنمببهأوأحد

السلعةفيدالىأكاناذابهأرادالباسواحلهاختعارهعنذلدلميمنالنالباخبةالباسيدانهير

وعلىابيعدوجدااذاوجدؤئاجشالنشاوجهؤيهاالءلىوازغبةثرالاوجهلىزادت
وأمامسئلةهبغيرأميذلكلهقدصنعيرهكانوانالباخوغفأليمالمتاعافشوابآللخالا

انكانوأمالالعطاءحديثاكانادابهؤإلبأسصادقاكانفانكذابسلعتىأعيتقولالذى

والمرازبةامقبيهافيمالكقالهشااؤالوكذلكاحدثخهيظلمبتاعواقدمهتمطاءقديمافعال
وتغيرتالعطاءهضديموانكانؤولهتىإلبةوالفهوصادقةالمساوبقربأعطيهذااانهذلثوو
تأءطههـليةوذالفيأنيهذبجهتهنانجشائزوابرخوذلكشافيانونوعفيهـاقاأل

بهافألنأءطافقالدينارازدتكبساحتكأعطيتما2للبالمبتاعاولوقالمسئلةلميعطؤيهاما
ولوشاءلعبتالبععيدزمهيةالموازفيمالكقالاالتسمعينأعطيتههاأفألقالحداثمواؤشادهاشة
لك3ذالباغلىتئالت3شاانلبيحاردؤذلكدونفألناءطاحاضرهءلىبينةتكونأناال
ذلث4ووهـضليمواليمينيةالعطفيمالكقاللبيعلىء14دهوزافصدفهإمائةبأعطيتاللو

بمعهخفضفألأعطافجحدمابيىيقولكرهلبائعاألنلهفوملمطران441زلفالصدةاقد
اضركفءكألرجلتاخاليهـليهأنلنقصؤأمافينافييادةزفيوهذامسثلةبذال

أءواللألفأليريدضندىإمالهاالميفأمابذلكالبأسمحدكتابؤفىلسلعةاهذفيالتزدعلي
اءلىأفييادةالىمنهيخافالذىالواحدوأمامأومعظهيريدشرامنلكلذليقولأن

الدلسةمناالور3ولدنصةئتكفيفولأن5وبذلكفألبأسفيهاخافسهأوتبتىفمتمها
2لبااأذىطؤاطلىنواماذلكوجهوالزيدواءلىكذافيقولونخالبهمعونصجتالقومكره

الخراذامأحدفقالنألئةبينولوانشامةسمئلةوعوذلكلعتهسقثبعضوحط
أوافرارعنةبذلكوتففعلبينكولعبدبيتىوااحبنابكلمقتدىبرجمنهافاخرجاتقاومنا

برهولمأصبغاذواليأخذبمبتحفياقالوالببوزودمردلبيعامالكعنيةلعواالواحةفئ
سهنةعلى4لرخديادةاكعنكسفىايادتهفييفتدىأنيردلمصاحبهألنأفوللهولفشاءن

المبيعكالمشثمنفيبهليقتدىفعلهمعنىهذااناالولالفولوجهبذلكفالبأسوصاحبه

لبيوعاحامح

وسلميهعاللهاصلىللهارجألذكرلرسولأنعربنللهاعبدرعندينابئللهعبداعنلدماص

الالبيوصامع
مالثعنبكيىحدثق

دينارءقبنعبداللهعن

رجألممرأنفيءبدالله

ابتهصلىاللهئرلرسولذ

وسلمعليه



لفالبيوعافييخدعنه
عليهاللهصلىاللهولرص

بةالخألنقلبايعتاذالمو

ابابعذاالرجلكانؤقال
وحدثنىبةخألالولية

يدسهبنيسعنمالك

المسيبسعيدبئانهءولع
ضاأجشتاذادقول

زاناواالىكيالونيو

جعتذاوابهالمفامالفاط

الىكيالهـنينةأرفا

المقامفاقالزانوا
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اذالالركانؤقالبةالالصلفةتبايهاذالموعادهاىللهاهـلرسهؤقاللبهولحافيدعسشأنه
البيوعفىدعفيانهلمواللهءلميهلىاللهلمألذكرلرسولراققولهشلمألبذالقولبابع
رأسهفى4دثاأانهالثثصابوكانناجدواءبنزثااارىواالؤبنءهـذخةانلىمال
دعافيكاقخقذءهـالذى4بئحباانيلوهسدهينضدهوغيرتسانهضغيرتهـمةاالجادإيةفي

لناساضبوؤدفالبالحيارإتوأبةالخألوفلبحوسلمإبتلمةاملىللهارسوللهففالجيرعافي
وفديهخرزاضهءنوضالميعلىتسصاطنفيهكانلماالىجلبهذاضاصالحديثاذان

أحدوكانلعادةاكألهلناسابئتغابكالالداخاسابءااداتباشرافهأبوءدفياضىةاوىر
اشاواةتنبأبوقالبهوالخيارلههـليةمنمغناالأصتاففاصلمبيعامرذلكبرالبشنع
لوالدلبقالفيهوالمتعارفالعادةأوخرجءنالعاثعلىزادالخياداذالهيقولمنمنو

فمبدردنانيرإساوىءشرهماباعوءنالمالةاضاتعنلموسعايهاللهلىصنهيهفولاصذاضلى
للهاصلىهيهوقاللهمااعدأصنيرفةنادةربعثرهمادىوإساماىششهانسانكامالهففدأضاع

الخيارفىهـا4نفاالغانقىينامنانوعذانلمعنىاجهةنواصماخاتلتىعنوسلمعاهه

بنحبانولةمعنىكانمماواالهمثليأحدعليصعامافىالحدثحمبهونذالىخهلعيبكا
ألواناهـمبهذا3النااالءالموجهوءلىبرإالغانالفيبانهمنهاالعألموجهعلىالبةمناتذال

لىورنألينلمتبايداألوانتهواضفىبحبانلوةلمدتروبونلىءتثبىالخاخألبةذفث

لمويهللدعاامعليلنبىانتوىمارلكذووجهلزمههامربدمردمائةوىمادساىصنآلسأواباعلبيعا
حةلمراالىتقياء4ادىعفمجحلوتاللهرضىىالقاةقالمرلباداةعيأتنألىأنه

فيفزيدعليبحةامرىثراثمنانعامحماذولمثراءافييدءلميهفيإقإلبةالؤولفعكون
بمعنىالخألبةلكدحهـليوطإشآلصوانةكانربانياءدتباانبهونلهـمجهوباظيارلهاالطن

صلىالمدولرسههـأنبئاناخءنعنقاسبئاىووؤدرخداء4اسن4زهـيضالخياركراطا
أتلهـمجهوقالملبناوابةبرواليحئيياردالئةباظثوأالخألبةوقلبعلهقالوسلماللهءلميه

وأمرهبذالسااالموأتلخيارلجىايديعأتوحجرءلميهذاله3وسلمعايهاللمهلىلنبىاونيم
بةالخأليفولأنمرهيألموسلميهثللهالىلنبىاونأصيملهـمجتورالخأللفولهيذكرحأن
خدعلخيارانالهاليكوناللدبنوالصالحالأديعتهليتوفييبايعهمنلىرااالعذاوجهعلي
بةالخألبهبديرأنملمجهونفياذلكلميالفيةكانبهيأثمنخديعتهعليمفةالكنول

وجوعءلميهالهكانذلكهنفيءئبنهخئهمافنواستيةاوالكيلالوزن4وفاوفياففدةصةفى
لناساجيحالةوهذه
ىشثأوبالغالءلماخايبيعأقالخداعرونولألشالخداعالبةاظبةالخألفلوةشلهفصل

ىفدأعطنهواؤورثا3ثرمنأىتساونهاايقولويهاعيباؤمهأنقيبةاظألوانمابرخصىإشترا

بالخيارمالملبيعانافالوسلمعليهللهالىافياعنحزامبنيمعىووفدربهاىأعطكئرمماأؤيها
اللهملىاللهوسولىخولذلكاهـبيعمبركةتو3ممامحباذلهماوان3بوركبيناقاوفانفترقا

كاقالكثرمنأاولةانلبتاعجشلناظهاراوالبيعافيلخلىيعةابابمنألنهلفشاعنوسلمعليه
أرضاذاجثتايقولالمسيبسعيدفيتهءولاسعيدبنيحيعنمالكيبتاعهاصيريدأنوانها

المفامفافالوالميزانالمكميالأرضاينقصونتذاجثوابهاالمقامفأطلوالميزانلمكميالابوفون
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أحدهماوجهينمجتملبهاالمفامؤاطلوالميزانالىكيالأرضايوفونجئتذااؤهـلهسبها
كاملهمبهاذاعللهبوركوممملبركةبهانالهءنالمفامأطالنفينونهويهيلونهؤمماالميباركأن
ياماركانذااايزانواكعلااالنشائعاعندهمدلواللخيرااآلخوأنيهونلوجهوالهماركي

علىيةرمزأحواساأنبىالغافانجميعهمدمحتىورهواطقتوؤيةنبهاللهأمرماعلي
ذلكسب

أبعناوجهبنصلةببهاالمفاململفاةزاناوايالالىعصونأرضادنةتثاذاوقولهلؤ
لديهونببرالمفامذبهاتبسهأمماوأحاعيماأجانتعالىاللهقدعافببةعقوهذهاندهاأ
بركةمالهمنبمايذممعفينالهدهنءتبعذابيصيبهموحذرأنمواؤأسهفيوإشيعاؤيهمءذ
فيهالمقامفيلمفألحظلبععابركةيذهبذلكفيلنقصاانلباذالوجهثراءوالواببالهرفهو

بنمصرونمأووزنواكالوهمذوايسهوفونلناسالواعليكتااذايئلذاطففانلىلفيلىتعاوفدلمحال
لناساوالنحسوابالفسطلميزانوالمكيالاأوؤواوميافقاللقومهشعيبولهرسىماقاللىتعاوقال
رتعجيلممأيحنهوعومهورالمنكرظفانوجهكلوءلىسديئمةاالرضفىوالتعثوامأشياء
لحينلعاامعفهذاثفياكثرادامقالونلماطاوفيناكأنهللهاوليارسسالةأملتوؤدقابتهعفو

مالثفالجمصبرحتهمدزلالويتةفضله4زعناولفاأناللهألسألعدمهمأومعمقلممعكيفؤ
سمحاابعاعانعاباعءولاناللهءبداءطحاأحبيقولكدراكمحدبئسعيدانهءروبنيسعن
يريدواللهابتاعانحاباعءانسعحاعبدااللهأحفؤهـلهالشاقتضىانحالهفضىان
أكزمنهابطلبوالإشططيأخذالفجةبانوذلكنافيإسامحةاالباغةنبالعمماحةلمأء
اللهصلىيالهفالقالحذيفةعنخراشبنبىروىوؤدراءباينظرواندلنةايحاوزفيو

إوسرأنظراقالكنتبرشيأاظمنعاتأهـقاقبلكمكاننعربملوحرمحةإالااقتوسلمعايه
هووليسوالمثراهالبيعفياسامحةاصمقبالواصةوفىزاللهءفؤخاومرقالالىوالمجاوزءن

سنوبمويسبرالىوالرفاباالءسااعزازةواإضعاجرهوابةإهـاراتركاغاءىؤيهكا11قىك
ومفبالخديعةلشبههفاعلهويؤثمبهسخةواللتبايعافيلذموالمدحاهـهويمقالبافنلطابا

وووىلميلغزوانوهممرفعهوالحلفحرذلكعنىوفدخنااللغازباليهاظديعةوهالمكر

عليهاللهصلىقالولذلككامجدأؤفليفضىانفيلمبتاعامنمحةوالمسابالينمنهقىفعلبركةاان

واليعنفففىانسمحافهوفولهلمطلاواليبلغ5فالهاقضاءويعجلسنمأفادأفضاحلمو
رواهاطإظؤدأوردهكدرابنافولنمالكأوردهالذىاوءذأعلماالقتضاءواللهسءةفي

وحمقالوسلماللهءلميهصلىالقهرسولانعبداللهبنحابرالمننهدرعنمحدبنمطرفءنمحدبن
صعباسبنعلىحدثمنالمالأخرجهاقعضىواذاشئرىاواذاباعاذارجأليممحالله01

اليهونفانهفافياوضلعراأمنأوشهلىقيقبخأوانمأوالةوالالاىيشمترللافىمالكقال
فيوالنعلممماذكزالجزاشئاليماعقالانههاقالاعلىتوالشممايعدعددافيءئالجزاف
انوذلكمسبرلىاامجتاجممايعدعدد6نفيالجزافيهونوالؤهـلهلعاالءغيراناخألفابينذلث

لحيوانزوسالرفيقوانملفواالبلوالخيلتهاسةغتلففسمفمممينعلىينقسمادعدمايعد
لتاقاالقهمعمؤافاوأمابيعهالسبوزافهذاصادممنهاتتفقدجلةبمالهذافانلعروضوالثيابوا
كثرهاتتفقجملةمنهوءدتذااافهذضلبهلجوزواكرناهذالذىالوجهعلىنهصظخهاففال

عنمالكوحدثقبها

ممدحنهءسعبدفييكيى
أحببفولرلمنكدابئا

باعانلممحاعبداالله
اندممحابتاعاانحاء

لتنضىاانسمحافضى

يشترىالرجلفيهالك

أوابخأومالتأواالبل
لعرواأوشيأمنلرفيقا

لجزافايهونالنهافاسؤا

ادعديعدممافىتفي



ىيعطلرجلافيللثمال

لهيبيعهاالسلعةلالر

قجةصاحبهااوفدفو
افنبهذابعمهاانفقال

فلدبهتكأهيالذى

لهيممميهأوشئدينار

لموانعليهيتهاضيان
الانهفىلكتبهافليس

ثثنامعنىاذابذلكبأس

معكماوممىأبرابهيببعها

لميبوانأخذهاذاباع
مالدقاللهفألشئ

ئىلأنذلكومنل

فدوتانللرجلالىجل

دئتأوبقالاغالىعلى

فلدكذاالشاردمجهلى

الجعلبابوكذافهذامن

االصارةبابمنوليس

االحاربابمننولميم

يصلحف
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لفاضىاوقدقالمعدومامعكونهالجزافعليبيعهبجوزاافهذالمقصودافيصاد3اتتسة
مماضلبهزواودكالجودأومالحمونزأوموةلكالحنطصقىشافزابأبومحمدببهيو

لخيلنهأءيافىلغرضاكاونزوالورولبموأماماليسحمادهوالمنهأءيادونمبلفهفيلغرضا

كابصةلمعرفةواايهاهـابالنظهـدانتنةمختاجااد3النافنىابفبجوفألوالبيابهقوالرة

أنهأهمنلبلغاامايريدبذلكاؤيمايعدءددفالجزيهونالمالكؤهـلثافوجهنمفياوفل
ختألفامنالماتقدمافيهلحزافامنععلةلسألولىكنهوالوزنواليقدربهيلتهلقاعددهيسهل
لمعدودكايجوزايرنفازافاانلىأبىضىلفااؤولومعتىاألغلبفيفجتوتوتفاصفاثه

ونلموؤوابالىكيللمكيلبالعدكايتعذرايتعذرمبلغهالذىلمعدوديريداونزلموواالمكيلفي

واغادرتتقدرلهاةفاسلعروضوايوانوسافىاطاظيلوأمايرذلكغففماواليفددلهبال

اللقلعددؤلميسكذلكباشت13ذالكتاناقوشةظيلابيعتوانسهلنفماحدواىصشترا

بعفهانيادةزحدويهونوانلهاعلؤهـدمنموامديرنصلشقغاذلكوارلهاالعددهقدا

ماتفدمانماتفدمبينولمعدوداهذابينافرقواجيعازنهاالبعدوأليهونلكواغيرثمنبنقمان
ثرالغررفيحادهؤيم3يتفاوتلعرضواوالحيوانمبلغهلغررفىابكونافاهادهيمآةاليتفاوت

إفانهصفغفطاختوجهمننيةلثاتءددهاواتمبلنهاومتجهةمنأحدهمانوجمنالجلفي

االولسملةافىوأبيحرلغراكثرةدفيهشافابمفدلداوالمنالجيدمنطدةتددافياليعلمم
للهوااعادئهعنبمايغنىبالطعاملطعامافيالجزافببحفيرمالإسطوفدتفدمأعلمواللهلفليه
فجةاالوؤدفومهـاصاحبمفيبيهلسلعةاوجلالىجلىيععادافيمالكقالصبالصوابالمونجق
لمتبعهـافإلسوانعليهضهيانجمالهيهيممفلددينارأوشئبهتكأمسلذىاقلابهذبهنهااففال

لهفألشنلميبعوانأخذهباعذاامعلىماأبراىوصبهثمنايبيعهاذايهدىابذلكباالانهشلك
ردلهفاابرمليأوجئتآلبقاالىتعلىؤدرتانلللرللىبايقولأنذلكومثلمالكقال

يقيصلحلماالحاوةبابمنولوكاناالصارةبابمنوايسالجعلبابمنوكذاؤالذافالكذا
ااوصصائزفانهردينافاككذانببعفاانلهوقالسلعتهلرجلىأعطمنانماقالعلىوهذا

زءيموأنابهبعيرحملبهصاءوإنلمدانفقدصواعقالواآمالىقولهجوازهفيصلواالالجعلبابهن
غيرانهذلكوجهومالكحببءنوابئالموازبن01وارغيرموجلأديمونالجعلثرطومن

الذىيسمقلعملامبالجعلنماشفدرءلوالزوماذلكضىفتالألهفلىضربلمعاملالؤم
ثمناىولواليمهدينارفلىبعتهدينارأوانفالثلثوببهذاااذلىبعتانمتاعقولهالجعلملالعا
قىكانعلفيواليبهوزالجعلسمئلةلشماردفلدديناراىببعبرأواالبقبعبدىجتتنىوان

افدصشهرالىعلتانيقولأنفالمجوزحبيماببناقالبهنتةحمافيهللجاعلبقىملالى
والتاقالجاعلفيءثرملىمليأنأحدهمابينصرعلىلهالمجعولفيهملوممايهلكواالفالءئ

رداكاجلهأوآلبقاعبدهرجعألفيلهمجعلأنمثلغيرملكهفىمليهكاننكهمافيمليهأن
العاملكثرالنمافلهذاءلىهتلفىيبوزالجعلحبيببئافقدقالفيءيرأرفبثراأومجفوله
الجاعلملىفييعحلوهرأالتاالفربوأمائثهذلكمنبيدالجاءلاليبتىالعملاذاقىك

الجعلالنلعملاوجهعلىزفاليبهوأرضهفيبئراسلهيكهأهألعلىلهمجعلأنلدمثلو
طعلهأنبلهشكثمعلالجاملىهـفيحةالفررفاذانلمافيهمللهااتمامملالعالزمالنهاعلىمبتى

للخصبمءلىيجعلالجعلفيهالكقولوقداختلفمجزذلكفلمعرضدونبثاعلهالحاءلانتفع



م191

وىوقدرسحنوذوقالطزالمدونآلاليجوفىوفالبراءالعابلاوللطبيمابءلىههشيتتناءمماادراك
ذلكزهـاليبالمدونةفياالمالفقدظرقيىأوثيابببعلىصالتجىلهلجه4أزءثلادهت4ا
ىشاثطانهذلكووجهإدولةافياباثلعيرشراءفىلالجوزهالكوبمش3ماوندآفلألا

ضنمهبأالموازضفىبئاوىوقدرنجازحابباالىللحثنووبهصمابلالجهنكللهكايأث
فىمالكأيفاكنوىدروؤانرنهاكذاؤالدوابأئالثآللىفعتكاطوقالباياطاهاتاتانهماأل

محدقالإماعاليبعلماتلهئوالثردمدببيعرأسفىكلولهمإجمشحإصبقصلرافيلهجعلالذى
نلعتبعةافيومثلىلفاالكذ3وزنجاتثنمنبعطأنلىتاهـقالآلاصببحدواةالنهي
لابروثئتلهبهونالطنكأذمنممعمماواعندىخلاواذ3واالثمتعنصموراابئاوار

لمجميعهالمبثمترانلهئوالشدينارولهثودبئةسلهىيثصرأناذهـلت4ووسرطجميعهاكأيبيح
لهانلشراءيتكتفىوااالبعئرطلهئالثأنيقتضىلبيعلعقاالمألقاطفىادفرقانلحواذلكشث

فيىيشالشذلدحإىوالثنوراببأحاتمما4خممرتصارفهـتئكوذىمارشالصاببس
مالكعنبحببنواإوازاانورولقعداطالأنلالجسطسومنشلىورضااال
ماجعلتمؤدالانهذلكوجهوبدطوعتضأااليببناكالدلناوالالجعلفياألجلحإىال
مسعلةتهيمنعوذلكاساتيهونجعالوتارةونيمةرؤتالهيرفبتموفدثيدمافحضعليهله
بهوأصامالكقالهوبعدهلهـاءقبلثائ4ينركأنولهلكلللعاالزمايمونالأ4شرطو
لبعبرالشارداوردلطكللىتاالرقردلىمهلموةيتشاوتولهـافىرفرراأنهيمذلكوو

ئيتركألهفكانللهافييمترعأنؤبلهـلهظهـلممماالمشقةهشعهمتوعظلهءلالتعذرعايه

اؤاالعتبيةفىنونقالءملاقىلالعاهاذاشرعلزدوةالسولإءابشاءوالددزم
لهولوجعلشاهمتىبنرجأنلهمولويصهـاباللجاءلنبملمملالفىلعاملالحمر

والشيأليعهلموانالجعلجميعفلهفهوشخصعلبعدانأعتفةفانأءمقهثمبئرد3لمألفي
جعألآبقفيجعلق4عبدالمدقالبةالموازوفيضاه4دهاةذاعلىوأصبغقالهلهفالتأنصفص
فانكانجعلهفلهوجدهانبعدولوأعتقهقتبايعلملموانلدذبعدوجدهانأفيهفإلولعتفهأثم
العمقكانييمراندبناقالالحعللهوجباقبضبابدالنهالهرؤبةفيخذلكلحاعلءدالجا

لعبدحنياعتقعلمييجدعبدهلموانجعلهلىمهوجدهانهبعدعاههأعتقهوانكاقالؤلقدومبعدا
أويهونغبرمعينالجعلأنيهونشرطهومنمسئلةباءكالىهناامبدأعليلىذجهيأ

والفجازالثوبالدنانبرأوهذاذهفلهإقاالدىبعباءأنقالنفىاتغبرااليهيسرعالءمينا
الموازيةفيمالكقالهالعهالحرادثوئسرعفيرتذلكالنبةالدالعبدأوهذهاالهءذيقولأنفىخير

يةالمرازمالدفيقالالجعلىعديهلهبكالءملتبخلمانئشلهيهونالأنشرطهنومسعلة

يعدلأولمحلالجعللهلنزماذااانههوصولهئيجدفألأولميبعلمانيقولأنالجائزوالجغل
لفساداوجهعلىالجعلعقدعقدوقعاذوافرلحقدلهادفسادلكزدفعاعنهغرعثيرمستغنىفيهة

بهلميأتوانمثلهأجرةجاءفلهفانزممغعهفالثالبرقابعبدىتنىجثانقالؤجمنمالكعنونةادافنى
نومثلهجعلفلهبه5جاانلمسئلةاهنهفيمالكعنحبألببئاوىرلذىوااراواللهفالجعل

الحعلبينالفرفيواالمثلةحااالفاسدالجعلفيانالموازفياوقدقاللهئفالثبهيأتلم
المجولشلعلىذلدهايجلفيفاغالهلمجهولعلعلىلعطاانعقدقبلذااالجعلانمارةواال

علشمقةمنبعدذلككانمالىوالينظرالحعلابومأوظهرمنهاصالهمنعلمالذىالوجهعلىفيه
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لماببحاألبونلهعلكانفاذاملىمهـفىءلوناهممافعواالحارةأوخفتهأؤإتأوصلئرة
نهءلىبألاليأتلمانئلفلهلميهنلهـابجهـدفيلعةالماخرجفدلىعلعةايومعفدعلعهكامادون
األولهـللة41فوصإبهطةإة4وتعإوطوليبهدرنصثلىءلىأجرلهبهكانأقىواندخلذلك
ابيوعكاودلعةانص5يرشلىالوالينةجهلىيردافاسدهفانوفسادةالىذاتنوعالعقداان
رةحرومررألتواهـللمجهـااهمليافىالجدلزهـوالاالىكلصاوةاالانلثااهـللةاوجهو

لثوقدوقعلألاىاكأكلاةارجااللىاردوفاتدافاسوعافاذل4العايرالزمعفداثكانولذال
ؤسعأءلمواللهلاةأجرالىوالثااؤهـاضلىاديرداسلهالفراضاافيألصابضاالخضألفاذ

انبذالداهذلهؤاالبقىلىجاءذبعبقوليالدىفيةوالواصاهتبيةافيسمالةإبنادقالو
صاءبونثاطابنواطرف4بءنصبناوروىلىةأجرهـؤلىجدلموانثله4جعلفلهوجده
وهوانهـؤسق3رةواالطللحهابينهذالىءثلزىمحؤؤبرورذاسالىجرفأفله4دبسكأأولم
ثل4فىوندهـذهمرفتهوونئهكأافىلمهكمايجعلبحثلهءلىجعللهيهؤتكاامثلهجعل
طصاواءلمالسثأبحرلهمىنفانهبملإثوأممابوائلهبهنلمبأللميأتوانصاءبهاناآلبقذلكرد
جررجألتاايفإيئلمدوندافىحملقااايوقدقالةاااالصىقتذالثبألالنياتأولميهجرءتئاس

ماءلهمماببساألجرقهـذآهـألمفائماملفيباعانكانذاحائزاذلدانثراثملدرثوبالهيبيح
دماتهووصهالكزهـلوكاوحهـالاحلىمه4وولمإستىوهـ3اثمانقصىاروانلمفان
يهيمهئاثرديتاصفياذ3واذ3ولدثابلالالؤيةاساهةاىطيهجللىافأمامالكفالص

اليدرىذاءهـوؤلهىولسلذى41حةق4نألصإمةانندينارصالنهعانةاليصاحذلكفان
جزهءناردمنصوالثثوبلىبعلرجلفالمنانماقالبصحعلياذوشلهجعلم

وزأنهـالوالصكمحاماءلالجكانلموها4نلقايهنلمذاوابهغنايإيعهلميسميبهزالنهلممأود
ورةالخعرمجهوالل5ااونزأنبمنماواذاللىاوتدتورةالضرلمجهوالالنههلاببهون
لءضرتهؤتةشاءقىكهءئفىربافياللعاكلاكانوالمجهكانلمالهـالهوأيضافانذلكالىالداعية

بهونأنؤإليصمالزملتابآلجنبفيللجصوالئركالهلهـلاشقةمنيهرهمارأىاذاألنه
جعلفلهلكذلىتباعفانفرعشاءاذاغررهضرةمنيملصأندرضلياليفجمهوالألنه

بتانولوقالخوأصبهـنثمهلماصابنواطرفعنبتحببن51وارلهفألثئيبحلموانمئله
نرفبحصلءهلىماؤذلدجاهملابصازالنمدرولمنهأولثأوعشرهوبعهمنءدددينارفلىثرةبع

ذكووجهلعمثرةادسااللهليسسمنةاابناللعتبيةفيعمثرةكىمن3بأباعوانفرع
لبيعايرشخهيوجدلمسواءألنهفذلكالمنزاد91لعهثرةانلمسدىالجزءاجعلهلماجعلأنه

أعلمواللهكاقدءكاهأوديناؤكانمددثولاثوبااذبعلوقالوكذلكاألجرةفيهقسضكا
ةاالموارفياقالمدركفلمتبعهوانمدرفالثوبابعتءذاانولوقالمسئلة

كانأجاللىءلىلميضربفانأولميبعباعلىتلدرهماأنذلكووجهأجأللهاضهربانصائزهوهى
درهمفالثبعتهانودوقالروسئلىمرلدابستواوقدليهايردهثميعرضهنهلغروالابةكاعلى
ثرةزادءلىءألطبعهيقولوالسجوزأارهافيرتاناتان1مجزولمدرهمنمفكفلمتمعهوان
لتوباهلىليومابعتانولوقالمسئلةمالثلغررقالهاؤددخلهجهولالجعلفدالنمدرا

شاءمانهيمشترطأناالالخيرفيهالمدونةوفياالطالقالسبوزءلىلواضةوالموازيةاففىفلددرهم
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األوللقولاوجهعليهيعتمدالذىفودهوهوجلصائزا5أراهذامثلفىوقدقالتربههيتركهأن

يبعهولمبومهأجحملفهملالهلزمهانذاءالزماالمجبوبئأنيهرنطجهالاتمنبهخغاها
المستلةومعنىالزومالفررمعيشبرالىانهارساؤاعلععهلنهارسقطابعضفيولوالعهلهئفاليه

فاذاتقدربالىمنوالثافىملأحدهمابالهينبأهييتفدرواالصارةالجعلفىمللاأنعندى
نظرألنهففيهالجعلوأمافياالصارةفيصازبالىمنواذاتفدراؤرةواالالجعلفىبالهءل

عليوانكاناللزومئهومتىالجوازمبنىءلىالنهالجعلحمالفففدالزوممعنىعلىقان
بعدالعمليرالكنهالوجههذاسدمنفأليةقىكلمدةافىيئكأنشامتىوانهالجوازمعنى
وؤدبطلاثزفذلثجعلىودسهوفيملحتىيمنالىبعدذلكلعملاملالعافانكانناكص

لمدةاهعمليالنهزأيفمافألسجوقانيدرمندمابمليأنلهيهنلموانبارمنلتوؤمتا
هذهفيحبإببئوالموازابناقالالولذلكبطفذهبءنهإلهااغامعيشمملهبالجاعسلحاتف
منكاناذاملالانثالثاالقولووجهوبعدهاليومشاءفيمتىكشأناليجوزاالأسئلةا
التفدبربالىمنوجهعلىوليسازذلكالىمنمنبهإتعاقتكالهاخكالبان5نهانهيكليثسسأللا

يومكلفيتأتجتىأنعلىدهمدلكلهيقولأنلثللهايهأىينفضنبزكلتعليقهوجههوعليمماوا
بالقلةباالتيانممايتقدرواباليوممللهاليتفدراصازالنهلنهرااذهـنماءنبقلةهـاشياعلذامن

ذلدواغاعاقذلكبأمثالارمنهااساعاتمنساعةفىيأقأزاالذىءنهلقربالموضعامن
لهناستأجرثورايطمنالمدونةولمدةتلداعنبهانهتراتيايؤحدأووايومفىاليأتيهلغليومبا

عبدوصىبناعنوروىاغوفيهذفظاهوردهحداأهـدباوانيطفوجدهبينأرديومص
معلىمهحةطريرمعلىاالبواءويطرحويئءإجميستأجرونهـانين3اافيمالدلمماشاسحنونءن

لنظرالنالذلكملوالفييومصيفرغنهابمايعلممعاومةمجةطربميوهـايعملصجيرشمالرشتأجرا
إبنىمصرفألالىيكملهجرالرجلدسعأوكذلدالذىعقدفيمانبتهؤلأمدليومأمدواةالطر
لتقدبراسبيلعلىالىمنمنماضربنمعناههذاسحنونوؤولأمداذألثفيعليهدثشطأ

لتراضىامعنىاهوعلىلتقديروااوجهعلينلميمومابنفسهمللنديرامعولحيسأناليصلحملله
الرفقمعمنهافراغامنقبالمخمالعقدلمعردنماذلثحةدفأليمنعهـألذىاليهـلهانيهونال
فوولىمنبجوزذكراممافافعهعتهراومقدملهلهلوصفلكرذمازالعلىصلكذتفقدو

السلعةهذهلىعاللرجليقولالذىفىمالكوقدقالالوجهاذعليةاالصاوفيملامقدارا
النهنقدفألخيرفلمينقدوانانبهالبأسنهاقىكتتشةمتىأعلىاولىكذلكذاألىااعميرةا
آلخيارؤيهاثهرالزمةحارةاوفعتلمحاواالجعلوجهعلىارةااللنقدولمتفعافيهلخيارالدماحا

انهشئتمتىتنركولكأنفلددرهملعومالثوباهذابعتانقولهفىلمدونةاسثلةطالقاضىفاءة
أؤصبليومابعضفيبالحفانملظيارلمعااشرطعلىالجارةابابغاهومنواهلابابمنليس
وأماعلىمكامألالدرفلهولميبحالبيعوهومحاولإليومانقضىوانبهسابهاألجرمنلهيهون
لكبومهمملفاقالجعلوجهعلىفانهبغدهوومالخيارفيالهيكونلموازانهابنواحبهببنافول

عهالكصأعلمللهواأجعالجعلفلهليوبماذلكأولفيباعهوانلهفالثصئيعهولمابعدهو
بذلكالبأسفقالبهكركايتكاراهابأيهانميهربةالدارىيتجللهـاعنسألهنهاشهاببنا

لاذبمووبعدالقبضفبلبه1را3اكثرممابأأنيهريهالهبةالداىالذىبمترفيفولهش

سمنتتى051

بناعنماللثوحدننى

ارجلسألهءنانهشهاب

لجريهانمبةالدايتكارى
بهانكارابأكرمما

بذنكالبأسففال
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لوأزبهكراهاماأثلبطريهاأنأبوعللهضىلقااقاللعاالءامنوجاعةوطاوسلشافىمالدو
أنلهفليسبةأوداوااستأصداأبوحنيفةءنلوظاالعيانكاكبائعماعلىماوضكنالنهوأ

لحىوافيسبربئقالبهاوستابرابهزممادأيوابوهاأنبعدففهالهيقبفهاوليسحتىيؤابرها
فعهكالدورمنابدلحممايصبعينهمايعرفصجارةصبهوزاددفانهذاثبتذامسئدةلشعبىوا

فالنصحلموزونوالمكيلكابعينهوأمامااليعرفعايئلموالدمنوغبروالثيابوالعميدوالدواب

وكانلقاسمابئافولوهذابرهسةعنسافطةواألبرةؤهـمنهصارتهأبومحدوالقامىاقالاوتها
وجههعهاضراالمالككاناذافيهاألصةوتلزمحدذلكأنفيءموغيرأبوبهراألبهرىناشي
هملدراوالدنانيراكانتاذواعياناالونداألعيانفعمناعليوضةمعااالحارهانسملفاابئافول

اتثافالقولاووجهيستأبرأنيصحلمدقاءالعينمعبهاالنتفاعالبصحوإلموبئونوالمكيل
الناسيرىبانغرضولهصكمليديهيهترجمهاوبينالمستأجريضعهابفاءعمينهابانمعنبهامماالنتفاع

بدلهايعطيهلمستأبروالثالينفقهامعهلكلمااطونافلنانواكحيناكثيرافيتابروهاالمعهأن

واكفيسملقاابناقولأبومحمدمنلقاضىاذكرهالذىاذوفرضابعوضقياكوناألصيدهفيو
منالمصودوليسمنهاؤةإلملمنافعها1استفارانثامهحالقاسمبئاالنبخألفطرليسأ

لمنفعتهالئعمجرإراستضاليبوؤكايقالذأبوبهرولشيخابهستفارهااأالحماموالدوااندنانير
لئيابالغسالايبسطوبالاطدءلميهايستأصهاليمأنوالبأسبدوصألحهالمشعليبيعالنهالمفصودة

منالزمحارةعقداالمسئلىأءلمللهوالمقصودةاهنافعهامنليماسذلدممامجرىومابرىعلبها
مثلللعدلفسخهإلكرىانؤولهفيةحنيةخألفاألبفسخهقدينلمتعااحدمنالليسلطرفينا

نايقرفيهلسفرأودكاايديرواثمادىأويمترلفسخافلهيرضأويبدولهحااللسفبنىلجرأن
يقتضىألمى1بالعقودأوفوااونم3نيذلاأيهاياتعالىفولهمانفولهعليوالدليلمتاعهيخهترق

آخرانصووجالئيعالزمابالمثرعفكانمحضةعقدمعاوضةانهالمعتىجهةوهنوبالو
سمثلةلرخصوا4لغألكاالنهفسخهى3نرااليملىفانهصارةالاخفلمكمرىالدفيهمعنى

مايقصدأحدنوىفعلمنااالنالثمافىخألظهونةأوبئنتكامعيفةالصارةاالخيارقىبهيوزشرط
واالصارةءليمسملىأبومحدالقاضىقالهاألعيانؤيهااظيارفجاؤاثترإطفةإلىبالمعاوضة
وأمابةءهينةادممهىطترأنكثلباليناتعلفةامافأبالذمةمتعلفةحاووابعينهتعلفةجارةاضربايئ

وصأبومحدلفاضىاقالعليهعليهامألمتففابهايعمليأتيهبةدامنهىأنيهترفثلبالذهةالمتعاقة
بةدالجبعأنحازلهولمافعهامنامنبيعهمايجوزبيحصاؤلهلمعينةابةلداابيعزلماصائزالنهذلك

لمعينهابةالدافالججوزأنيهترىذلثذانبتاأفرعمنافعهايببعحازأنذمتسهفيموصوفة
الضمانيتعلقالمعينةفانالضمانينافيالتعيينانذلكووجهالمدونةفىماالثقالمفمؤال4كرا

ونالمضمقامهاوالكراذلثهافيغبهااليقومالختصةمنافعهاذلطومعتىواالكراءبعيفابها
نومابيغاالءارهتانفسمالمعينةبةالداكتفاذاهداجماعهماحفاليهالكرىبذءةيمعلق

النأخرىبةاديأخذمناعأنفأليحبوزلهمنهالهبقدرمابقىلمناخانمنلكرىاعلىىالكتر
يتقددمملهينالمذكودبايئلضراالكراءعلىفانذلكاذائبتمسئلدبئفيديئفسخذلك
برفةلىمصرأوالىأواممللىالىابةلدااهذهكباأنيقولمتلللعهفانبارةوبالعملمناهبماقد

بأحدتقديرمايهترىءلميهشهراوالبدمنإلبهبهابةادمنهأنجمترىنلنبالالمفدرةوأماكةأوالى
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خسوالصبهوزأنلعفدعليهاةصوذنديمنعمجهوالكانواالرءملىمداملهـالبكونينمياأل
سمئلةذلكفيلفولياآلشروتدتقدماوندأحدهماملزأتهـاهـرصلكدالنيرانلىتةاا
فجازأنالمحفةلمعاوضةافيههاعاوضأحدنوذلك4ووبمالعاالومرللاودعههـزأنبميو

عدوفيكتابضرتسانقدؤيهاحتىمجزالمغائبةفاتكانتأوغائبةسةةأوسأومؤجالالطيهون
فاذامخفردالجبهوؤيهاحتىلناااائزووجههلكؤذلباوغالىلنفداقأخيراشطاثانمايثءن

نراطشصجرزالؤفرةصانكانتوآلهسثمثرطواثرعباللنقداحينازتضرت

المجوزذكغبرهوقالينفدمالمبهالبأسالمدونةفيالفاءمبئاقالدشهرأوضهريئببماكو
السألمههالظاهرمنأهيوالنقلاعدمماعلعقودالصااثزفييرإلهـرالاانسماةاابئهتىلوجه

والموجودةالمعفودءلميهاءيرمعينةالمناوخشهرانالىبياعهشهرواالىالمعبنفىرهاالحالناشقوا

تقتضىةلنقدواالجااتعجيليقتضىابيعاهـأنخروووجلطخيرامىفىتأئيرلتعييناولعدم
وفيمقتضاهعنبهسخرجالعقدتأنبرفيالمنافعيرزأخيرفبضفلمإوخاإستوفىقأخيرالنقدحتى

ذافلناافرعمقتضاهلفصخاماأخرفقدأفىفيهوانسافوتاوةبيعتارةدخلهجملانحلببا
ينقدالكرإءأناليعجبتىلقاممابناعنالموازيةفئهـبؤيهامجوزوددؤيمابالصجوزالنة

اياواتعابهصاحبملاسقداميمامعالسهالحعوانيهثرؤبهاتغييرمدةنهذلكووجهأيامثرةعالى
ذاامسئلةسلفاوتارةكراةتاوفيكونلىكرااردلى51بتغيردتاجويعجعهيدهؤيماير

للئمافىالنقدخالفاتعجيلاليفتضىالمعينةبةالدافعمنافي5عقدالكرااطالقفانذلكنبت

عرفهيبهفأنفبلسنهاألجيرأأعطواقالأنهوسلمعديهللهاصليعنهماروىهانقولهعليليللدوا
ذلكفبلورخقهلىممنوانهفهسقفااوقتذلدانهفافتضىؤفاءحقهتعجيللىابندأنهومعلىم

االعندالنناتسابمصببفلمذكرتأجيلوندعليهمايعوضأحدنونهالمعنىاجهةمنلياناود
اوانقدأوتأخيرمنللبلدعرففانكانقداااطاقاذامسثلةلمخونكاألعيان81استيها
ووجههأبومحدوغبرلقاضىاقالهاألجرةمنبقدرهسفقامللهاجزأمنماعلواالفعليه

شهرملبهجراستأجراابأنهعينةفانكانتالذمةفيارةاالثكاذاااذومسعلةماتقدم

الحارةبالنقدلمتصاحلمممنوانلئوباتسايملنقدأجبرعلىاعندهمءلىالناس5فانكاجمرابثوب
االاليقبضمعينعممنأنهالقاسمبنابهاخغماووجهالنقدكرطأنيفإالبذلث5الىكروال

حبيبافيوقالهذاسواهفيوالطعاموالعروضالقاسمبئاقاليفاقبااليجوزبعدشهرفذلك
التأخيرثرطحىفيالتعجيلفهوعلىالتأخبرمنالناسسنةوانكانئزططهالكراءبهذا

علىمحولالعقداطألقانلفاسمابناؤول4وهاالثابأنأرضىنوقالهيحامرف
مسئالعهجللعرفوالحمألثيراغااسدوالةاللعرفالحمحبيببناولةووجهلعوفا

أوالدابةإخدمأوالخادمسهلياالثوبسكيكانانوالتألئةبينالثويمسأنشرطانوأها
منفعةبغيرننبذلكأسفألبوهلالشهادأومخفيلالستيئاذلدإسسأوينيوأوليركهايوها

الغررفيهافانكانوفلةلمدةفصرذلكووجهالببعبهأؤسخوالذلكاليعجبنىلقاسمابنافقدقال
نببحالغررمايفسدبهامنفيهوليسفهومحروهيحخيرغرضدكانوافمهيةكرافاللغوض

إلمذهبورمنالممئمعلىالسلممعجألبخألقيكونجوزأنفانهونالكراءالمففأمافصلإ
جواؤفجناالجاعءلىموجودمعاالعلىيعفدمنهااليجوزأنايههثاتهلمناوخاانذلكووجه
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حججدمماجزدتأأنغلىينطاةرإىاحدىاكأمخيدأندأر5الىتعاقالولذكبفولهيعتبر
دءتزافاذاءهـدعايهالمعةلعينوتعييناانمناؤههاعليالمعقودالعينفيينفالتعهذلكفاذانبمات

عفانذلالاذائبتسئلة4يرءمعنةضبةدامناعكذلدءلىؤآلمومعينةبةدامناؤععلى
وزمحوءللىءباللىاللثاليدخلهالىكراهتعجيليليتأجلالىفىاحلىآلمفعؤلة01كرا

تكلدمتلمببانهيراتفىلىءيرالحجارىكالمتمفمؤالكرارىادإمالقالأخيرءاكفيه
دلنةامنيتأخزئأالىكوبيتأخرفيههـنوللمهانثرذلجوزفىءوالونحوهمايندالدينا
3فألبأهـبالظهـيأحتىالدنانيرتولامحراءالمهافىاليهاذاقدملفاسمافياأبوزيدءنوروى
تأخبرانهكانيهرهمالكالموازعنبناوروىابهأكركأوبالكراءربممرمنبمبذلد

بتأخيربأسؤالكطلناامرالأكريااالوقدؤطعقالثملىكراءأوثلثيهكئراينقدأأنااللنقدفهها
دتجينإهـأجالشطيمثمالمأوبغبرشرطثرطبتأخيرهبموسواومخوهالدينارالنقدونقده

ومخرالىكراءلغيرالحجفىفولهواختلفجالكراءلىمالالفيؤهـلحنتلففلموألدألخيرفيهاط
وشرعالطونالمضكراءاكالقفان1مسئلةالشاهلةالعامةالجوازالضرورةفيهماقاله
يقومفيهديهوتماركوبافيوأخذهلقدتعبرفينداأالندنةلىافالسحساجالركوبفي

بخدفلم4عدبهـدلماكاننوبالدفياديعميجوؤنهواطخةلمهوالمقاثافىكايقولهستعجالهاهقام
أووصففيبتهـفببدأنالهـبلمر3وامسئلةبعهوتتابقهلسالموجوداحمفيالنه5كثرأ

ذكرمنبدفيهاللموصوفواداهبأوابةلداأواحلةلرااحعذهيتكير3ايقالبانليهفالمشاهديشارا
دأبومحيىلقاةاقالهلبينبدأنفألاالنثىن4والذكرأصعبللركوبومايصاحملاإساب

لموازيةواامتبيةافىلكماذقالوةىلمكئراملىافىبهولسفينةاوالبةالداوالتتعينمسئلة
أحضرطاولمينةةأوسهبةادولهايصدلمفينةأوسهبةداعلىملهيأنلءلىرمنالذىيهترىفي

يرهاخينةأوسبةابديأفأنفعليه3وبعدأنفهاعتهذءلنىءلىكلميقلنهااالاغيرلهيعلم
جزأهنههـىأويمكهالكراءبهالاممغنةاببذهأكريكاقطشاثئوهـممانالضعليوذلك
ايتصوراىلىعتاودذللهاىالوليدأيدهأىلقاةاقاللتعيينيمونكاذلكفانلسفينةاهذهن

هتماوخصةإزدتواأنيهؤالاهادوجهينأعلىوفموالمفعونانمنمافدمناهءلى
ةايهؤالتواالانواماالمفمونؤضاءعنمدكهمافيأخضرهثمبالكراهفهذائصرجالكراه

فيكونعليهلماعقداالوصفمقاميقوملتععيناعدمفيحلةلرااأحضرمفمايأفيكونلفى
نمالعفدبثءنايتعاقاولدولمأوسفينةبةداعلىيكدمائأظهرلقولهوهذاالعفداالحضارفبل

وأحملمأتواللهماتقدمعلىالوصفاالءلىالعقدفيهوالءوؤالرامغيرتعيين
بالعينصاليختلمنافحامهتيفاءاأنبناأحامذهبنلظاهراأبومحمدانضىلفاكراصلة

برةتأاالعينانجالفبتلفهاالحاوةالتنفهخمماهوكالوصففالذلكعينتوانالمعقودعابها
كعترقونمافاكفتهبعينهقيصوخياطةاباعيانمسرعايةعلىإستأجرهأنمتلوذلدتتلف

وؤدهتلهانمبفشاءانيأنىواالجرةجميعيوفيإستأجرأناوءلىخالينةلعقدالزمافانلتوبا
وجهوقاللمعينالمحلابتلفارةاالهمغفيفتتبالهعيينتتعيناالصارةفهاتستوفيلتىالعيناانفيل

جهةمنلمالىنممينبمحلياالسهصخهصنفاويملطرفيناهنمالحارةعقداالاناالوللفولا

أحدالمحليناذهـاننىلثاالقولاوجهوبعداالستفارعابهاتوتعهمتابيعلهالنلمكنرىا
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بطلتفهلكتإلبههابةتأجرداسهااذاألنهلمنايعانؤيهاوفيسلتىاينبعينهكالهعفتهباالصارة
االصارةتنفسخصبهبأنبرعاءالتىانملةأواطهنجهلذىاصبلةأوابهابر3عينءناذالكناذالصارةا

اذاضرسأوفلعيضميلعألجلطبببواصبىلظرتسنأجرلرصغافيذللثبوألنهذلكدتلض
وظاهرنظرأبرممدفيهتالهالذىوهذاسازمايستأجرعليهنكذلكالمرإضبرئولصبىامات

اليختافضربأضربثألئةعلىنقمممإنافع51ئيفااسمحلانوذلكوواعلىءالفالمذمب
الخألفألنهئععينهفيةاالفاذذفملئممقةالواصمعيراوحملحهـلةالهـنهصأعيالمفصشوالسبافي
االمتلأحدهمابحعلبةستضرالداوالزنهولففيسهجةذح2خزنوحلقحلين

يئلميهعلكترىاضرمتاعاولوأالموازبئاوقدقالبالعقدعاههتعانهـفالباالاضرارسها
وجوؤلىكراءمئلحملفانيبهزذاثلمولميبدله5بغبرواليأثاليعدوهأنترطولواثالهتتبذلك

لةانزوالجزموالدرادكالدناريربالهاليتينفانهجغرضعيففىنيملمماانهذلك
العقدبهيتعاقفانهقدعايهبالينمهالحإنافاءااسؤثأنفيعالهإوتسهماانافافاذافرع

علىوكاناالصارةلمتنفسخالمئاعذلكفتلفتاعحملهـءلىتأاسهورنسفياذلكنالذمةفي
الواننعيينهشرطفانفرعشاهانلهملالمتاعلبفويأفىاالصارهيعذاهـاتأبمإا
عبةءثمىانهمونفيءشهرطوزألنهءناليالموازانهابنفولمدمءندفةغيرالىدوهفى

شرطألتءنرهـلةللمدالعقدللشرطداوتإلنهطقمابباطلدطتقفاءاطسهفافاف

عددمنفيسلممنانأالقى5ارالرسئيفااالوند5فابسدبااللعقدفبالاليمطهـنولا
هذافانالسلملمطلانهالكيلافبلفتافاطعاماذالثنسبرهءنضرهأمتىانهعلياطعاما
خألفالبالراوصفالمجتاحإلىفانهؤلثبتاذاآلثلمأءواللهاسلمالطيبلمثرطا

يةؤوالبالىفبالولعيينهالىيستجفلمبةارمتةاالغابفياالءسامانوذالثلماقدمناهالشافى
والانادوذهـالنأبوعدىاقاةاقال4لزثلمتادلمهاإقاضارجءناظبمعظفادحلبرصاءفان

درلنااوندداهقداالبالمضااشعاق

علىلطبيباهستأجريكالعليلأغرايئبأبانهأعياتافتشحمىبةلثاقااضربواؤصلآ
وماالدابهياضةرواممبىاتعابمتأءهـعليإوالمعلماعهررعليهـالظتأحلمرواعألجه
لناساالختألفمةلذافيمضونعلىقدمنهلهبالعقدواليجوزانيتهذافانذلكجمرىجرى

مبعفمأحوالولئسقةتناكلمحوفلتهالىضاعفيكثرهفالاالطتألوامفاأهيفيم3وماو
لتعلماوقمول5الذكافيختألفالفىلتعامافيوتونفايهامنائعواافرآلقايعلمنوكذالث
يرعاهاإمشاجرعليهاءنلماشيةوانمكالةتآلفايسيرااأعيانهتنتلفاثلثاااءسبوافصل

الجهورهذامثلفئختالفوليسبهبيراونهاوأؤسهاوحشيةلمالامنلجنساتلفظهايخضسسو

لقاسمابنالالعفدففدوأباصفةمنهاسافيوالأبالعقدلتقاربالتتعينااابناعليأءن

بوجبوالحمغبرشرطنيجوزذلكغبروقالمنهاماهلىخلفاالبمثرطلعقدعاباضاحال
معينةبقعةفيحصادزرعجرعليتأولواسمسئلةاصفةفذلكهنيراالذىوأماذلكله

االحارهالقاسمإبنقالارةاالفسفثارعالىهلثانمالكأشهبءنوايةرالمرازيةءنفنى
جمافماهدوتغبهالمتلالسوالهبالقربالبغحالتالفإمالكفولوجهمثلهفىملهويسعفاءممة
فلذلكرعالىفيصادالينتلفاطعلانملقاابنافولووجهرفقوكودالمستأجرفيهلقرب
وأحمأعلمللهواالحالامل5صدممابآلعقدعلياليتعين
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الىحيملىحمناللهابممم
لرحيمانراللهاممبلمساقاةاكتاب

ةالمساقاكتابلالمساقاةفياءما
لمساقاةافي4ماجاممالكعنجميىحدئنا

رسعهدعنشهابابنعن

ايهودإقالسهعليهاللهصلىاللهرسولأنالمببمهدبنسعنساببنامالدعنصاللهرسولأنالمسيمابابن
لمحطبمشألكالفاصكالنايولطبخةثقوثمولغنهللهواحةوجلضلىيهاعمداملطهخوشمفرصملمعابمغللىعقاللموهـعليهاللهعلى

وسلمكاناللهءلميهملىللهارسولارأنممهقسليمانعنشهاانعنمالكنوايأخذونهفأقومافغابهودخيبريومل
قاوجلعزللهاسمأةفمهاما

لمنانماجاحلعايهومجععومعمثنردهخيبرروافةوبينغبداالقمتعمرفيخيبرإلىدرخةافيبعثاعبدهدالكبئلينمبينناوالىشأنعلي
واناالفانهاستوةالرشمنفاماماعرفىنميمأحيفءإأنعلىبحاملىوهاذاكالىاللهخلقأبغضاللهرسرلنفقال
يربدخيبرافضخبوميهودخيبراقالانهفولهيقواالرضواتولالقامتنأممهافقالوابهذايبثسلمعليهاللهملي
أحدكذايوموؤهلبدرقالكذايومكايفالفيهاسدينالنظرلهـغةوجبحيثاكمنذلثفيرواحةبئاللهعبد

الهاالمضاؤةااليامفيذلكوىاواثمنهموبدينهفحرصط
اللهرسولطصارتالملانىيقتضللنمدينناوالىشانعزوءلءلىاللهأؤصلمماعلىوفولهفصلوانفلبمشئتمانيقول
هنواياخذونهففليشأبم

لىفسعوذااناختلاأائنسىبعضصعهيمبنلالعزطلذلكلماخيبروغنئافتفتولعليهفقاسلمإللهآافيعنمالدوحدثنىيه
هـالذىلحاووبعفهاضهاعنوابهافئه2خرونوقالاهاعفوهمفأبعاعثيهحيرسنلمءشاللهيساردنابنساعنشهاب
خيبرأرضمنفيوالىفيمالكقالوؤيهاصاحوةعاأكثرةضواابابنعنماالثواهراللهملىافدهرسولأن
كالفكانيبرنصةمنالمسالينعليصاأفاءاللههكانةبعةبئموسىوقالعرقألفأربعونعبدوسلمكانيبثعليه
حوالوطهالكتيبةولرسولهللهالذىالنصفنفهـالسميناالخىوالنصفولرسولهللهمفااخيبرالىرواحةفيالقه

تخلىاعنماالصاخمعنىانىايقتضذوفوالمثهبطلةالسالينالذىمفوالهوجرهواسأللموايهووبلىينهرص
انفاهامسئآلوالمسالينسولهولىللهاخلوااالرضجميحاتفردانذفعلىوإالرضاقلحلياهوالههفبخيبرفال

سبيلذلكسبيلوكانقالأبواسمقالقاضىقالولرسولهللهممهفذلمثالصاحاوجهعلىكانلهففالوامنساحليمن
صلياللهاالرسولوؤبققالبرخبمنكانومادكبةوسلمعليهاللهعلىاللهلرسولنالنضيروماعناوخففللىهذا

ئعالىاللهالنضامتاطديليةلأامنءخمكامنلينويينلمهـالممصمناحضرمنتبنوسلمعليهاللهفقالالقسمفيوغاوز
ءلهياسمثرحةروابناللهعبد

االئفعاهرالععلدعدثكأيرعندالىويخافعحللعلهلمنانمناايقتنهليللهمالوفرمعلىءخغأطهفولمنانماواللهاليهرد
وو5وماإلىاللهخاقأبغض
ومتحوجهورالففهاءافىالفمالكجواؤالمساقاةالىتفدذغبرهاأبعبارهمعلومعليمنهأنأحهفعلىبكاملىذاك

ملكوليهولعععلولكاصشسبلمصثدئآدصلىلقياشنجههلنىالدليلشطرمايخرجمامنهاووىمقاأجولعملىفاوحمييهرعوهنماعرضشمفأماعديم
اليتناوليظاللةاذوهسئاآلهاببعفعليهالمعاملةفجاؤتةوالمقصلمعفعتهاليجوؤأنيهوناناسحتافاالرثىة
واحدالنهعامفياتلزمفااساقاةافامامقدازثافيلمزموانماثاجيهفيالعقديكمممةالعفدءلىبهذاقامتفالواكلهاالنا

المتسافيانوكذلكالعامذلمثالعفدفيلىنمعامفيالعاملشرعصاوكذلكلطبعضأناليمنوأألرضالمعوات
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بنبدينارعامصلىأاربدثمهرلىارثدلدرنىبهزللىبمفىمالكوؤدقالبالخيارؤممابعده
لمساقاهاوكذلىماتيألكهوانللعهالىآدقأرارةاالصمافين4دواولىصصائزذلكان

مافىصدالماكوقالنةااتلى4لمزتصأففيءلالعاماسعمالميضذالثماؤكخواحدلكل

يقعاهتعدلمااناالولىوايةلى41ونةثرأوتنكلاالجرةحسابعلألعلىمماجعألهواصبحزأبوة
راههـماةحسابننجباالسأ0لى4لميهقاثثاماانومبنىءلىمماوا4فبلمزممقررئثعلى

أحدهماديدزمءتهـابيغماسليذالهالثذلنركااهـدءنأراوكلذلكلىقاتإااعماشاايدفيأنولهما
لسنةوالثاقرااكهـنواحدارلىكلهـاظنداذاىواصلىتذلكفيلمدةاعو

العفدضاممايةوأزلدالزمتتداألجارةتتاندلعااالقولوجهواالولىمخذألنيةالما
آبعدهرابويهونيهةيزمأىؤصبدرةلمةالمدةامنمماذكره

مخديدجزءالعاملظالكافيءذوليسكةاالمعخىيقبينمبينناوالزةانهـلهءلىوهؤصل
هـهظالماكانظالكاذوىءلىاؤالىفنةلهممثالذؤدتبينلهواهـواهلمساهـالظاتاغيرانسةاليمن

وأبوبهرعصلتاكألأث3وتاللهلصللهاولرىطأقالعرانهبناعنوىدروةوااساا
أنضلءننحهابنوانطهاالحوادظفىةإساوااذنكمعىويصهشلةعرخألفةمنوصدرا
مالكفاللعااأوعلىجممعامفاكعلىينمالطقيهاهنكىبأاليةلعتافىسملغاابئادقالوبعض
أيفلبعفهاونويمجرتااالخرأصالمألوفىتنطإلنأحدالحاصبهوزأنيهونويةؤلمواافى
ذلكفىالخيرةنحتاتمساقاةلىتنكانقياهابعفمبعألوثابنواناحدواسقعابعضمن

جهةالجيدوالردىءوءنوؤيهافالناعلىخيإلكامافىسلموعليهاللهصليياكأنذالوجهو
بعقدضشلةاوجهممايينءلىليهايدفئوزأناليفلقراضاحمئبكلهاساقاةافتانئلمها

ورقاوذهبافيلهامنإساناليهبدؤعزأنولمااساقاةاجزذلدفيلمأجزاءنحمافةواحدوعلي
عقدواحدفيالصبهوزعلانهفانافاذافرعاقاةاممهافيمازمثلهحدجزءواحدعلىعقدوافي

جزلممختلفةبأجزاالسنعايئلوعاقدهاكذ3ومنلهمسافاةالىردذلكعليعلفانةأجزاءمختلةعلى
زيةلمواافيوفالهمابقىخواليفسهيهابقىوةؤمماهضىمثسلهساقاةكللمهةناسنضايعشلكدعلىعلفان

أولفيفقدينفقبعضإسابفهاأخذبهنمااالنهلسنتيناعمساقاةلزمهنكااانهذلكوجهو
علىةعفودنحتاةفينوانكائلةءيعهاكمهماألعوبعضلىمهامافاذأعواايستغلعام

عقدجائزعفدالقراضالنلفراضافياذمثلوزواليبميةالموازفىقالهعازذلكخافةأصؤاءفي

لمالثلتاخرعلىمائطفيثمءقدمعهفاتاعلىائطفيفاذاعقدهعهعقدالزموعقدالمساقاة
لكزذخرفجابااللعقديئاحدأجمتعاق

للفظهـاظاهـصكحةواربئايبعثوسلمعلعهللهاصلىللهارسولنفولهوةملةإ

غبرهفقدمجمؤتةفتلعاهائممضابخرصزاءيهقىقسطأبواالشيخوقاللهمهغررضفىيفت
غيرمصرففيالىكاةفسمهالنلىكاةاؤيهاسلمايجبقاهلىااأمواليريدضصأنلهـمجةو

فيفيكئابهتعالىللهذكرالتىااألصنافلىااالصرفالتالركاةوناالالنلعنوةاضأغلة

ثبهاهـيعطاالمامفانالعنوهأرضوأماءلىااليةكينالفقراءوالمسالصدقاتاممااتعالىقولها
يصقبئاوقدقاليرهاضمنكاةالىينحقلايخركانوالفقراءولذلثاألغنيايسققهامن

وسماعليهاللهلىلنبىاأؤهـهالذىبرتمرضصنرصكانذااحةواربنافعلعنعيمىسألت
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يانالمساهذكجوزأثوندأخذنوافلىشأتموانفلمألتمنئهانلهموليةثمقاةساكلابهودايدىبأ
لهمممانهؤليهاهـاتمحائختافأناالكيألإالمهااإحواليبذالثلاليففالثريهينوال
هـصاظكانادواهضاصولالئيسصاظولتأانه4ليتلمهعإمدىقالهالذىذاوولهـصباظ

بحالمماتعتيرادالرالنالىأوتاذلالعاكاناطالحاجيعمنااخراصكملزكاة
مياأوذداصاحبهءبوانكانجيعهفيكاةفاكحرااسالاألبصاكانفالاألمهمالك
وببدذالؤيهاؤبلبتكاةواكةدوللقباهـةاكمنحصنهلىيملحالكلاهااالنتئفىكاةفأل

ختالفالمالندؤدثةصالقهـكماظأنيهونلهـبحضوخلىكلكرهذدمدتفوإلحاعا
ليهاجويئوالمجتاذألثشهمبمالبةحالصإوارطبمموهيأأنيريدوننواايهوداالرليهااتا
رمبعضويريدالببعمفبعفماكأهـةاالىخمماشختافطااطفىمرالثفيمالثدقالوهـااال

اجتهمتقيثاوانلىهـكباظمخدثفولؤمهيحبلكذاناهـممهيريدأمبعخموبارطهبدأير
ة8وللهاقىسه3ذمدمد6وسصباظربهمميقمهلمأؤكلراارططهأوأبيعامجيهدأرامان

يع3إإدكانأنهلىتهصىلهءؤلىشأتموانفاحتمثانحةواربناوؤولمل
سهاغداسةالغبيحشالنديبهىلماذولوكاتاكأهـةامنإسدفياحصةنواليضبعدالخارصالثرةا
لدساقعايرمثميهون3عاييخرصأنكاةالىفياذثلهـزلمايبوالعريةغبرافىناهـصبا

شرلىإنافاذامهـائطاطلأاللنالمسااليئاأموالفىكااكةةسهعليماظارصءإببهأوها
انلهمهـلفعةخرصهءحةاكقهقاسبهللىتؤلىخمعمهوانفدمشأتماهـلهةئألالوات

شترىمابثعللفىانأشثريواالفأنالميمتماخرصتهةوازتؤدأنهـةءلىاكتأخذواشألتمأن
ملخققيكانوايأخذونهشبسمعراكلمعرؤشهموذلكءمروفخرصهالذىالخرصذافمرجءبه

اروذفلمتمشةانؤولهفعتىإجةاطالختألفةولمالهـةالغخرصبهدلمرااانإناةوانفولهة
لخققهأجمههاشاواليأنهذواينلنعسةاقىييرالمفامعنىاآلخرءلىاذولمفلىشاتموانصفلىا
مكنلمساواقربلهمأنةحذلكالنامابهميخصمويسرالمالذىبأخذونفكانواذلكفىوىلتساا

ووبتواقذدبيناياهلوهوسابدؤهـحوالمعاذأوالخهمامنئأولمهمفيهءإيلدخولاأوأبعدمن
اأخذمللعااعليالنلمساقاةاهـةةولقمهتبوليسللضاؤسرفيمتامادبعدذلكأولقلا

بمعنىاالالقممدةلميهنذلكؤبلاظرصانذلكسببنأوالوزالصاعايجرىعايهاحتىلفياموا
ماتقدمعلىجاثلحاواغراضاختألفا

الختألفقاهلمسااوجهعلىكانااؤلىشأتموانفلمتمثاتهملجاتفولهفىهـلظاوالف
سانانيخصصولملطاالحجملةفيةواجلىميعيفيساانهيفتضىثوالحاطاألغراض

مساقاهخيبرعليوسلماللهءلميهصلىاللهرسولقدسافيهالكقالولذللثأوحرائطائعابكنهم
قداواحداجميعهاأنيهونءقدعلىاالاذفيلهوالتعاقرالجيدوالدوفيهافالنواحدةءلى

كثرمنألمساقاةءلىجواقامعالحوائطالخعالفماءوؤدواضليهيختلفالحالغالبفيكانوان
جاءةفيهأنيسافىطاطابيجوزاصاانهاختألفوالوأفلالنصف

اظرصيهودأضافبينوبينهلحرصحةواربئايبعضساركاتفياحديثفيوؤهـلهصل

صيرسماتقدمعليلمرصذهاوانيالهقةءلنةؤيماسكزمهذلكممونأا3ةوبفيهصرؤلىاليه
بهذاومعرفتهوأمانتهلدينهالمعنىلهذاايهماذهتكررانداانهلتكراراكانتفتضىظةلةأنا
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بالجفوفوماينقصلجهةامرتلىبثلماعاكانولعلهلشانا

بالذىلحقانلقفيفالكبذوادأراعناوخففلكهذاوقالواحليالهفجعلواوفولهؤمل

سمةلمفاابمعنىفانكاناليسيرفيفلفاوأمالمساليناعليالحيفن4فيهلماصبوزفعلهوالصهـاظفي

كاةاكبابفيذكرهفقدتقدمةلىكاابمعنىوانكانةوالمساااالجموزفيهفال

العداوةمواظهارفرهميربدلالىاللهخلقضأبةإنهـدانميامعشرجموفولهؤصل
وةعداكىالناأشددنلضبذلدففالتعالىللهادأنبأوةيئولىوسلمعايهللهالىصيلىانمةوالخا

حعفهمنبذلكم3ييفعليمالحيفبكاملىءلىومماذاكقالثميهواأشاليهودوالذيئاونم3ئيذل
ملهوسعيهؤيهماسالينءمحبتهاعلى

فقالاباليهودااللهوفدوصعفيريدصامتسصفانهلرشوةانكلتموأمامماعرقولهفصل
لرهبانوااألحبارنانكهيرامنوااالذينأيهاياإلىوقالمحتلدلونكاأبذحاإسماعون

لماءاعواوواحةفيانزلواتأنمو4سااللهسبيملوإمدونءنلبالباطالناسأموالكاهـقايأ
اللهقالتالسكلوأالرشوةذأصنبهونفمايتلبممهطهيدأنهـاوحرصوأمانعهورعهن

ندأذفسهمعتمنسدارافايمانج3دابنونملويردايهتاباأهلنكثيرودعزوجل
معاجمذلكوردللهاولهـاءفهفتكؤلونفروا3كافرونلوتا3واودوقالقاطلهمفيمدماتبلي

هميبأاللهيأفحتىهـافمهواوافاءكلئعالىللهاافولهتثاالاقهمولمبه
لىالرجوعواقباطاراالؤهـبهيريدواأنملواألرضواتوللمهافامتبهذاهـالموؤصل

أروهذاابةالعقونبهميحلانهواكاظفبهإصواأوليضلدنعاافيلهملخزىااتعجهليامابهاالعتراف
ازدرعألطلبياضاوؤيهالالضهـجلياساقىذامالداقالصبفعلهلرضاواقولهلىالرجوعا
لنفسلبياضافيعفيأنهاألرضبعاصرطاثوانقالوله7ؤلبياضافياخللداللرا

وانقالعدبداؤدادةيازفذلثاألرضلربإسقىلمالافيلالدالرجلاالنإماحالكفذا
والستىالمذرالمالفيلالداممهاعليالمؤنةكانتاذابذلكفألبأسمابإنمالىرعشطاشه
ؤدالنهغيرصاهؤلكدكانيكلبذرعداأنلمالاربعليلمالافيليلداءاشترطافانلعالجكاوا
اةالمؤنالمالفيالداخلأعليلمساقاهاونحمماوادإيهماازداديادةزلمالاربشطءلىاث

وذلكهافالوهذاعليشالمعروفإساقاةاوجهاذفئمحهالمالاربعلىونوالوالننكقة
فقدقالعنهصعكتفاندالمتعاقدينأصكرطأوثإساقاةاعفدفيلياضاسكتءناليخاوأرانه

انحبيبفيممدواوقالأؤركارةواعةزرانماشاءفيهلفبهصاهومريعهقىلجألبابنا
ديثاطلكهاعنناقعبنايةرواضىوهومقةاألولوللاوصملالعافذلكعةاكراعندشا

والمسالينفسهكشرطانههذاالدليلءنفوجهبيشمبينناوكأسةاأناللهءلىأفرمماأقرمتقدما
4وولهيهرنمايعانافطاعلرذلكإوتهروفيةفاءابتهواسكراطاالثوؤتوذلككرةانعف
شتراطهامائناولهفيولوسلمعاء4بتهاصلىللمبىونبممماوانمالعااليناألرضوءهـانهـ3

عنىومارووغبرذلثوحهاومساا3بمسادواإفاولذلكيهمبدبأفىماساولدهـةالغوهونصف

علىاشطرمايكغرجولهموعوهاقيوماوءيهأنخهبرليهودعليىأعطنهاوسلمعليهللهالىلنبىا
يعودأنمليكتأوزهانيننينمأوعلىعفديئقىيهونأنملسكتوألشحاانؤيهاملماي

األوللحديثافيؤدسامامنىاألشجارفكونن4ؤيهاملمايهعليمنهاايحنرجؤرهلضا
سىممنتى61

الرجلساقىاذامالكقال

فاالبهاضوؤيهاالقل

الداخلالرجلازدرع
لظوثولهالبياففي

صاحباشترطوان

فيعبىبهفاتهاألرض
ئذلكلنعسهالبياض

خلالداللراالناليصاح

تبلىيصالمالفي
ذيادةفذلكاالرض

وانقالازدادهاءإيه

فال01ندرعالىاشنرط
كانتادابذلكبأس

الداخلعلىلمحاالمؤنة

والستىالبذرالمالفي

اشزطفانممهوالعألج
ربعليالمالفياخلالد

كانكالبذرعلانمالال

فدنهصائزغيرذلك

المالربعلياكراث

مماواعليهازدادزياد

أنالمساقاةءلىتكون

المؤنهالمالقىالداخل

يهونوالفقةوالهاكاأل

شنمهاالمالربعلي

لمعروفااقاةلههاوجهفهذا
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ينالفيمالكل

الرجثينفيتكون

فيريدماؤهافينفطح
لعينافيمليهأنأحدهمعا

أجدالواآلولفول

ىالذيقالانهبهماآعل
العينفيمليهأنيرجمد

لكويهونوأنفقاعل

ياتىحتىبهتستىممه5لماا
أنفقتمابنعفحبكصا

تانفةمابنمفمافاذا

وانثاالماهمنحعتهاخذ

هالمااألولىاعط

بدركولولمأنققألنه
اآلضيعاقلمبعملشيأ
ئالنففةهن

رصبلفدمحدلصعسهلدحتىعددتمسهلة

حهلحالطلصاحلدعلئثرصععسموكتاولم
دهولتحععليصرمسحتصرلعطفدماصلفو
لطوحصهـمقصولحرالللقورلدءلمسللعا

لمدلةلدلمعامللدىلصللسرمسعلةهصيس

لرلتصلهـصكتصلمسامممملدقدمماءحهعبرهما
ياصلملىصعوملقحهلعلىلبصهرحل

لدلقدملءمدميهوالعلىليميهوسرلةمس
ضليهللهصلىىلحيرلطتسمةلطارلقالدعيرلة

ددهمالدمليمىيهوسرمسعلةلمصصعلىسومياص
صسصعصدصاحرلسدلدكدلدريحو

صصاحصءلملىىدهيهوىممهاممعةمللداللص

لدحميعيهوحولميهصهىلهيكوءمجوملط

دفدعهلةملفيمعاسهلمياصمربملترسهكل

لدمهكاسترلحهمرصحلد
لقوحهيهوالحمعهحهءمملسا

معرصحميعاهوهـترحالدلمساصاىر

لدلحالطلسمرعهمدهـلسويلمياصكاهلرية

لمياصلوعطتىدرسلصالمالتععلءد
كرلدءلميهعءسصويةيةللىشورتعهحو

سوكاالالهـلهدءهـسصلهياصص

معلهكرلميهملعحلمحرلدكدلدءءلكر

ملسترطهاديصاصسطهلمدتياصل

محدصسيرتعاصلتللدلدس

سمرتمعاديههمسلىيلىلياحصلملص

سقاعلىحوكرصدإللحلصألمحدهيهمعلى
اصاحصيهويهودلهيهماورىيممردسترلسترالعا

مما
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شتركةأرضوبىأنصفعلرجايناوفيهـنلماءيمافيالمالسيرقولسزفيسملقاابنانتنؤقله
اصاحبهيقالنهرفااات4دفانيعارعوهزرعزيهافيأوأرضولأوأصلفرونلممأصصماضلم

فنذءصتهويأعمتكذناالصلهأوقاسوالمالاالمنمكثأوبحصاحمكخاءل
بماشريكهأتيهحنيلماءكاالهكانهـلوورنقىكركوأنبأوسللهـإأنبأ

اآلبىفانالماأرضفيأوثعمرمذهـزرعمابيمانموانكانالماءنكلقهعءلىنيرنحقةاان44بإ
والماءواحداهـدهةكلهـانمدواصعةتكااذوامامهناصيبيعمأوتعلبرءلىي

قةالنةنمجعههسيمهيأثئالماءكهواللكلهـاخىألرقالو4االثؤذءلل11نمأألن

قالهولأوقامرجملىثمعبنالهصيقالئ41أفيسيمفلدارءأصفيأدمرتملداالةشذاإثوا
ؤاها5والغيروالنخلرعالزصبهنىهاديراسغايهافىادلكءادموألنوىوالخزشعنابئوانونكلس
معهمليهنعثعأوشريمهعمليهأنبرعلىيهلالأبىفاءامايبهنىأوءيناضايبئراكانما
ضليهبعأبىفانملءمهيهأنبرعلىلفيلمهاصاحبفانافىددمهـفيغلعاوآلوالرجللثاكا
وكذلكقالذالبرءلىيو44ليهمفىتبيعأنماوالهـتأنماابى7الدفالةلعتافىىضيمهلو

مقسومااهإلنكرأوابالهإستىمانذااأضربلمألثةعليذلكاناداسمابئاخولالءلىووىهالكقال
نافعاقوقاسهدمالدارئفينالثصربمعلىاممهوةككشاءأكلالأماشاءؤ راليروطبىىال3ط

ةلفهبهفاعةاالذدرءلىاليينافيمربههالرالنرأظولمواوانرلاسهابأصىوىءلىشواك
الداروصاحبلاابيإكأصاداناالفه5بأيانءلمولموءلىابدرصاكااللصها

تمقاءولدرعلىشاعايفونأنبملعاارباخواةافاتانعتصرأيانعلىطةإقاصالمىكدر

أنلئالثااضربوااالولافرباحمالىودفيهولقاأوكلحبهصاحلهـيأنآلبايؤمي4فا
سملفاافيكرضنداسلذىوا7أرضعهاؤرعزأونكلهاكرةته3ولتهإماحكاالقيانمهليلذىاهـنبم

قوىماواذارندثلشركهابفاهذافىفرمهيهءلنعخيبأناوءلىشريمهمعمللاءلى
ببمؤراكاالثصال4ةكاتاهـثهورعهمردزااداتارةإخافانلايردالذىاباطاا

اآلبممادونأحدفانءلورسنلةهالكىءنصعيواهمارءلىسواذلكتيماطونيأن
ووففةلتامنإصيبهبكاشريميأتعهحتىبالماءكاونندبمااالضربإلثةلضافىلفاسماقاؤشدقال
وءوذلكمنلمالعةاالعلىوزالتمعهففامففقدصارنحقةاانسمهأعطاهاذااناالماألتىل

االبحصةليهايردأنقبلةكثبراغلةغهلءاذمللعاافاوكانفرعفةةاانكلبادتها
الرصامسئةفيدينارمحدفيفقالذلكفياختافانهالعتبيةقىممىسوىؤفدرإتمقأطع

نلهبقكانبتمدرمابىألونوقفتثأنلفلىكانومافثأدرمابظذلكنلكلللعا

قجةىيعطحنياآلبىدونملالعاكلآللفاةصيفقاللقاسابناوأماوهبفياوؤولوذلك
مسئلةفيذلكبعدالغاسمبناقالثمأخذبهوفمإشيربئارأيتوللةاذاوىعيمقاللماعص

ابئتولوجهئشعليهولىءنحظهفيداالعرذلكاستوفيفاذافقأؤحمابكاءل4صاسحاا
بافيهفعليهمللهاختاراذنفيهغألصنةهندوآالرحاءناؤحتنقيكارمادامةناراند
والذىواألولالقاسمفياتولووجهممافقىهمفحىخغافالعاملفانذلكومازادعلىبال

ممهذلكغلةنتفالعامللهاالبماءاالوالغلىبهاخةيةنلميماآلبىمسةأنتجيممىتارهاا
الرصاانالقاسمالبئالثاقالفولووجهالعينكرفبةففةالتمنصتهاآلبىبطيهالعاملءئ
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مةأهاكانلمحاواغاتهارونلتهدالذلدلهتكونأنيبباصتهاآلبىماكعلىباقيانينواله
ألبذإقالسانمايردلذىافانردينابنممىتياربوانارددبئعبقولقانااذاذلكفيمللعاا

هـلبةفماذاقاخاؤهـعلفاستهالىالىآلاعر4ساثرايهفاذاعادافيهاليتأنىنبممايتعاقواا
يوممليلهاؤاليةنبهماينومللعااالىبىااليردالذىفاننادرنخعارعيممىوادينافياء

ووجهىهعيقالهبحدثانهذلكأنيهؤاالإفقأكأاقةالنةمنبهووالماتعلىالبوممعهيدخل
بلوأماوءلمعهرفبتهلهتهـفعوملهاذلكمنالنهالرجوعبالفىفانلهاقةاالكانلماانهذلث
إالبهإنا3ذاواؤرعلنقصاوعابيادةاكلهننتاؤملكالمعاوغلتهرفععهفان2ذال

ذلكنبغلىاسبمجةبىآلاالندلهااوجهعلىلبأيانافيقبئأيردماأنؤجمبنىلثااسملفاا
لددفانقىلمساالجتزمانكااذوائلةمممهفيؤيهاتلميمنماةةثلتتلدالزهـأنبؤلهوما

لىتلاماءاأدانالحائطربعلىئشيأفالينفقأنوةءلملالهلفيانقطعفانيختلف
ففدقاللهـابعداوانكانةكااق4صههولهالنقصنالتعدىاالماأذنمقؤيهالهئشؤلسدها
بعدطرحاظشةمنالحائطلربقدرماىيتوشفقالسنائكسيراعبدالملدفسرهالموازانافي

درلهاذلكقنةاملللعاقيلأعلدمفان4ينفوذليعجلانفبهعهايفوؤتلىاؤيهامؤنته
لىثعايكدواللهاوالثهكأبهرلىائطلحااواالفألشلمفذلكبيدكهـرهناامنصعهوتكون

عراءازخدسخارعرؤيهانلميمفانأوعارماؤلحابئرماارتفا71ءراينينسفأرضاىر3انو

لىنلميمملللة4طرأعامانعاهذاذلثووجهحبيماببناالهقاثمياؤيهاقةيتأنلهوليس
الذىوانزرعفيهاالهكاناوأهاالكترىىوشيأبذلاليتالفىإلحهاالنهصهااالرضرب
لسواءاأوطليلسنيناؤيمتافتاانذلكيقوملسنينفىاساوندلسنةاكراءتلىفمهاينفقأنلزم
دوانكانسنةاءتالثكرذكلمألحصصامقلكراءأينقدالمالمكترىفانكانشاوتان

ىإمحترقيلخاسدأةكانلموازوانابناوقالحبيببناقالهينففهأناالرضربفعلىنفده
شياؤيهامللميلباقيهالسناالسنةكراءكثرقأفقيأنلهنلميممماوالهعندكسلفامنإنكفها

لمأللهوازرءلجيىؤيهاعقدزلنيااسنة1هـاايلزم3اواكراانفاقيلزمفلم
فةثلفالءثهبالإقيتكللملهـبشياكيدولمأؤمقالنهلماءكاااالولىأعطواغاؤولهؤمل

لؤفماالعين1ماجببدبهيرأنلهـوتملهبهسهقراماالماصكاهيريدبقولهأنملمجهئث

أنخلقلتهبهالنتتاعالىااليوصلمنههابفئنيكأنالاوابهاباأولىالولواملدبالهومازالعهلا
ذهابقترايااوءذلعينماءاانقطحقالأنهوذلكئالماءمنقيبلمانهيقتضىالحديثلفظ

وجهفهءلىفدااحءاعاددنفقتهيريدأنأنفقلذىهواالنهمللعابالماءممهىماقضانوقالجميعه
اندتانفرادهوهذايقتضىذلكمنثءناالبىعلىلهولمءنبالخسارةالنفردبنفقتهلولميعدالماه

تحصلهيبدلبأنذلكآلخرفياإشاركهحتىبالماقأنيهونأفوجبنظالعالممنعوالنفقةا
لمؤنةاوافقةالتكانتواذامالكقالصلالركهالماءلمامنحصتهفيعردالىالنففةمن

للثذالغسفانببعضغاهوأجيرابيدهمليهأنهاالشناللمافيلالداعلىولميهنالحالطربعلى

لكماقاذأميهثرلكذأيفلرىاليدعليهملويهشيأيعرفهلميسماذاارتهااليدرىمالنهالرصاح
يرلةألثوذبهماصونشيأدخلاكمنواللمالامنيستثنىأنلهفألينبنىأومساقمفارضوكل

كذافىلمحارضكوأ1بريهاوتأستوبهذانحنلةفيكذالىملتأنعليأساقيكيقولبذلكأجيراله
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لكوذواليهعاعإبنىاللكذفانعايهأقارضكممانيراليمتنادبعشرةلىملتأنعلىلمالانكلاوكذ

لعامليهوناالنلحائطاربعليلمؤنةواأنفقةازكونأناليصاحقالممااؤولهشدناعتاألهي
فيلهيبقىوشالمادقوهومايتوصلءمىبحارولاةلمحاءىاالىكاهصأةالنبراأبم

الدوابعلىنفقتهالنيؤدىذلكفانالحائطفيدفصلىبهاخديأتثادخةهـةءينبعدجدادصلا
عليهفقدشرطالحائطدبعليذلكرونئثترطاتفاذاالحائطفي3عااالحارةءلىمننوعقلىو

كرهذوقدتقدماقاةإمهلأمىلقراضاالنلقراضافيحكااليإساقاةافيذلكحوالل
لهئبتقاةإالمشبهسجءناذاانهمعناهاجارنهاليدرىعفانهذالثماحالوقولهفصل

يععليهودممسترطضهبهوالعاململءلىالهاجيعأنبهونحإصالتىاالصارةصم
بحبسمذكورأوثعقدمجزءغاالمساقاهوالمقدرةاعاومةلماارةاالباالحإصالنهاعذأوبقااال

أفسداالجمارهفانعالهذلثفىوالخالفمفدرةقأوقدءلىيفوالمجوزأنهـشدرمجهولوعكرها

أنقاةلمسااشةفانذلكثبتاذ1سثلةكلارةاالدأؤسهفاةلمسااحوهاقاهإسااحسلكذمن
واآلالتوالدالءوالحبالواالجراءوالدوابوالنثمقةالمؤنةجيعوملالحبمالعاملهـنءلىيم
قاله4لميشترطوانملا41ستعينءفياسايومطلحااافيذالنكلئثونأنبماليرهوديدحى2كل
بالعاملحهصهـكاوولمليالالىممهاالمعاهذهـمالنكلدورخاهماذالووجهآلالواكنىفى

لهومالميهنالوصفمقامقامعرفلهكانؤامعاوهاونيلهـاافانذلكذاثبماتاسمعلة
عنعةلعضاففىعليهشرطقصرعافانمللهـاوسااستىوالحرثاعددمنفمهوصنفالبدعرف

العملخظرجيعقالحرثتينهـثهؤحرثاتلمألثمجزلهأنعلىطهحاسافينفيلحنون

ئلثحطلثلثاترككانفانوكاقىكمامملهـفينظطءوجنىوةوسقىهـثحىمنعليهوطالمثمر
بفدرلعوضاروقحطإهصهقىكفاذاملالبحبلىضمفافىالثرةنرصيبهأنذالثووجهصيبهذ

بعضتركأنثللىتعاللهالفهمنبدلدلهقدوبملهـلانكلماقىكوأهـكانزهسئمنهماقىك

ووبمبذلكائطاطرببهاليحاسهانههاالثعنبةلموازواالعتبيةفنىذلدالمطرئءنؤيلستىا
جةالحامجمسبوكالوابعددواليفدرذلكاسقىاروقحتاجامالحائطاوقإأعلىلدافىانهأذلك

ضربيناالجراءعلىفانذلكذائبت1ؤهـعسقىمخرلىايتغلماسيلأواالمطرسفاهواذا
العاملخأنفاسنفاماالمساقاةبومالحائطنوافيواجرابماستشارهمالعاملاستأنفاجراء

الحائطربعلىمأجزفاناساقاةايومفيهمنكاقوأهالالعاكلعليمأجزفانماستثجار
الواضةفيقالهالعاملعليمفى3ومننكةبخالفلالعاعلىمأجرصتراطثااليبهوز
انقفىفاذاالماءوالحديدلعملىونةووقوادإسهئروحبالهااقصبةرهالعامليوعليمسئلة

فانهالحديدمنبهملمايهكرروكذلكتبمعانهذهاطذلكووجهزالموابناواهرلهذلثنممله

بتاعالثاكاومامللعاايلزمالذىمنوكاؤثمللهافيةلموصوةاآلالاوهؤنصألحهيتكررا
ىقلئابتةااألصولمنفذلكعلأوالستئنافطرأعايهلخرابةميلهـنمايهوايبتىلبناءالذىكا
فطافهلكرموالتينافيسويتبعدأنهـجدادهاكفيملااوعلىسشلةالحائطوبعلى
سنونفياقالملاهااعليودرسهاكرعدصالمدونةافيسملقاافياقالاكرعمساقاةفيايسهوته
مالالىىيتأنقبلفيهيلزمالذىملالهمنيهذاانوذلكذيعهملالعاعلىايةلعتافي

سنوبئفقدقاليتونالىوأماالعاملذلدعلىأنيمونؤيدخرعليهاالتىلصفةواستفامها
علىومنتمممنونقالؤلدإلبالعلغالبذكنذاضاعصرهالعاملعليمماقاابناعن

ليهـنهأنعلىلمالامناوكذ
إلستدنانيربعمثرةلى

لكذنعليهرضكأقاكا

وذلىماحوالالينبنى
ناعندألهيا
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سثرلحالطهوعليثماتتفقصألكنق

صةمجتاللحهصألكسرسترشععه
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قالهجزءمعاومالنهةالىبملالعاعلىيشترطأنوالبأسخلةمصرلبعدامايدخرمعظبم
علىكاةالىالحائطربشاطشىافياختلفؤتيقأبواسهلشيخاوقالىوالموازيةجةلهءافىهاالث
واليشترطلموازيةوالعتبيةواالمدونةفيمالثقالالىأحبصازتواوكرهيئفابمحصتهفيلالعا

ئخجوإزهالمذهبوعنالجألببنلقاسمأبواوحكاهحائىمحدذلثوقالالحائطبصاعلىذلك
ذاوالعاملعلىصجوزاشتراطهمالدلىقالالمدونةفى3الفابئاوقاليباغأولماككاةالحائط
اذانهالعاملاعلىطهقىااثفىزذالثجوافيلهدلتاسممالوءالينافيزذلكجواوجهمثلهعندى

عليرطهاثذااوكذلك5أجزابعةأرملوالعاأبحزاغةلنفسهدشرطفةمللعااضلى4ثرطاث

ايائطربعلىطهشترااومنيلعاءلاعلىشتراطوزاصستىلهعليماندتسقاةواالحائطصاحب
عندكاةاكالعاملحصةالمالءتؤلمربكاةالىئطااطيبلغ4ولملحااشرطهءلىفانفرع

واماحببعهأرمهاأبزاءللعاملتسعةعلىسةدغصمانيةوسبابئاوقالثرهعفأوزىلجيحا

ثمخسةائطاطواصإحببعةأرللعاكلامترأةعئالشةمدقووكونوقالةطاط
لالعاملعلىكرطإثأنطإاطبداهـزواليثلىآفااصاصابفبايخفىلئالحزءاايفآسمان

رواهءيممىمونةعايهليس6نلصأنيهوناالميلالفربءلىنواوكانوالخيرفيهمنزلهالىبهألت

كالوبجزذلكفلمبعدالتهمدههلاهاازيادةءلىرطاسانهذالوجهوأصبغوقالهمالقابناءث
سملقاابئاقاللمدونةاففىاقىلذكير55يروصبحبفياقاللضاإباراماوامسثلىماال4عاشرط
الجدادوكدلكالعاملالحائطءلىعلبعجماطكاقاماالنيشثرطءلميهلموانالعاملحءلىالتلقب
علىاثزةلمساقاةايريداناتراضهياعليهذكثراأوألسأوأؤلشطرامللعاأنعلىوفولهؤصل

عنسمالقافياواةوؤدرلنصفاكرمن3أالنهسةلياجمبعملالعاانيهوقوعلىعايهمقااجزءأى
العاملالرججمبعلىتجوفيالقراضعلىدخاذلمثووجهالمدونةفيمالك

يرعأوعينسهاسحةبئرجديدمنمملبثداااالصلماحبعلىإشترطالنهغيراوفولهؤصل
منفيصلنايرفعهبنياايهاحوايدؤيبنىيرحهثماؤهاليصلضهاالنكقالعينامحونيدأنيرأسها
العاملأنيشترطءلى5معناعندهورنبهتأئىيغرسهعىأوغراقاليدهبىحيثلىاأيانلباذلكاءلى

قالمالكالموازعنبن51وارواليجوزذلكفانوصاثطهضهأفىويغرسهعندهبهءنغرسايأ
العملولوشرطهاالثقاليبهزلموانكانكثيرالعثرطاوأدطاتلمساقاةاأجزتيسيراكانان

لنفقةافيهيسيراالتعظمكانفانالحائعلبعندصاهنلغرسالأصوكونفقطذلكفىعليه
لموازعنافيازفقدروىالسرولذىالوجهاعلىذلكوقعافادفوعمجزلموانكانكثيرافجائز
ةمساظالىداألصلوندهولالكثيرمنامللاكانانعيممىقالمثلهأجرةأجيزلهنهاهالك
بهكالوجامقاوجماغرسهفجةىويعطهثلىأبوهلىادلىىبالومللعااولوأقهثله

عابهمكالشرطوالصهرجلماهكاامحبسفيرةلظالنفقةاؤيهايبنعهايعظمنميرهأوظوقولهؤكل
العاملعلىذلكشتراطجازاوفهاحربعضلجبريسبرصألحااالؤيلهطنلمانؤيهاالنهلنفقةا

فانهالحائطوببعدالجدادممايلزمويبتىفرةاليهامختاجممالمللهاكانءنماانعليبينهوالمساقاة
ليهاكاالمختاجفانكانعليههـهتفقوكثيرهشتراطوالصبهوزامللعااعلىيسيرهراطشهزابهو

فقدجوزلعملافامامجردبعينهلعملايأقوقسممللامجردفهفهممممينفعلىفهوأيضافرةا
زلمواابناوجوزهلكماهنهفنحلمنحباالتياناوأمايسيرهبهوأصالكمما

صالطىبنمفغرهعيناحفرلىأوابئراحفرلىاجنبىاليقوللهأنكزنثاذلكواوفولهفصل
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ذلكفيقاةفالمساوعألجه
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ن51معناايبدوصألصألرااكأادبععنوسلمعايهللهالىيااوقدنألتالحهايمدوأنقبل
والحهطيبدمهركرلممارقاونيممماواإساقاةاإمدنمامفيال4وسةءلىفيباصفىإساقاةاءل

بدوصارلديعهلمءنواللهءلمعهلىصالنبىىدئوةلمألبدوصلفيلهبيعالنهبهوزذلك
لهلىالاالهذضدلىعل1ففالبيعهلوإلابدأنلىلدبذنواولهوفمل
لحمحتالحهبدالويريدانهئءحروجارهتمةااألبذلكفألبأساءشةهذهمفبمعروف
زتجوقاةاواابيعمروسلرةرهـعايهاإصشأصزأنهـصساكاشةدايةاجاااالعالوعذهبهاالصارة

ؤيهابمفواالهضالبةنتكااذايهاالسسةلادبئقىأعالفيزهـالي4أالاصألحمريدلمثلرةفي
أوأوكرمنكللاصصفيونحاادنااساقاةءافيسنةوامالكقالصوقفهمونة
دمفلمالالربأنبهءلىالبأسؤصاولاالورنذلكبهأثماأكهـأوفيأورمانأوونزت

ذاارعاكفيزإضاشبهوأإساقاةومالثقالأوأقلذلكقكثركلأوأبعهرأوأوثاةذلكناليش
قولهشممصائزةإضناأذلكفىإساقاةفاوءلمألجهوءلىقيهسهءنجزصاحبثواستقلخرج

اظوخيريدسكهـأونأتونزأوكرمأنضأصلكلفىونأنهازحتإساظاعندنافئاسنةا
لىكرمواخلااالفيلمسافاةزاوالفياشاؤىاوقالبهأساؤالدهـلاالذلكبهأثومماقال

مسعلةهـماعوالاففيهكافاةلمساازتفجاثارتأصلكرلهشمرخذن41اومانةلىتليللدوا

وجهوائزةقانهاروساسماقاافيافقدفالالحرثمللهانيهاوانماإعألالزسقىركأطاكانتادوا
فىوقمالفيكالىلحهلىتإسافاةافجازتهـدونهوالزرالظبهنركوالحرثءلأنذلك

ملوجداداشباالحراسةألنةوالمؤزلؤيهاءنيملموانلشحرالباقاةمخوؤةالوا
ؤهـعرعالىيوجدفىادذومثللجدادوابالحراسةإساقاةاحولحرثالىاؤممااليحتاجلمساقاها

أنذلكووالشجركاوكذلكقالةالمدفيمالكقالهوالفلتينالشلةفىوصجوزاتساقاة

ووينلمرساقاةمسمافىخعلفواهسئلةحارةؤإيلهكاالفيصارأسفيكثيراحازذالعقداا

صازتهاعليونبتأصازهثمبمقالهابناومنعهأصبغقالهبوبئازهفايريداآلسصحانالر
اأغمعاثامماثقطحواثابتةمخوءأشمارهأنااللقصبواإوزالصبزنهالقالمهخمارمحدمةوا
سجدوثنلستايموتفتعظمأصولهانلقهسملقااقاعنلعتبيةافيأصبغوقالدرةاسهبتةالثا

اللنهالتبهزمساقانهلموؤتدهكذاصيحكانفاذاينقطعؤجدثمبانالهوليساصعفواالشتاا
زلمواابنازادلمدونةافيمالكقالهقلقطواينوللياسالوردواوتجوزشاقاةمسثلةأولهبداذاابيعه
فاةإساافصمتبتاوساقاثاصألباقيا51لهذأنذلكوجهوحبهصالميعجزعنهوانثنلعاءولوالوردافى

عالىساقاهزصتجولمدونةافىمالكفقدقالرعالىدأمامساقاهمسئلىلمثمراجمزءندونفيه
عنحبيببنابذرذكرهبعدلمتجزمساقاتألألنهينبتلمفانحبهصاوجمزعنهااللىضعناستقلذاا

فانقالبذرووانثالىبأصللهليسنهاذللثوجهوأولميعجزسواءجمزعنهمالكأصابمنلق

فانفيهلمساقاةاجازتصاحبهوجمزءنهطاحذاواكلسئلةلهمضأبمهـةملولعااصاحمهرعفالىوؤع
بئاكتابفيناقعبناوفالمالكعنلفايهمافياقالهفمهمجزذلثلملأولميستةصاحبهيعجزعنه
فياساقاةالتجموزاأىعبدوسبناقالصاحبهجزعمهللموانرعاكفيلمسافاةثحرزاسنون
أصليلهااليرللتوادسيرةفيهلالومدةثابتلألةليسرعالىمالدانوولوجهالىرع
نماارعالىألنلعجزءثاامفامؤيهايقومالعملفدوامواالتافتأبدافيهامللهاويستدامثابت
فلذلكوالممألؤبهانعبايهضيولمأوأخرهااالرضنركشاهانسبرةمدةفيهالعملتدبميمه
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فيهازتكاوامهافيهلعدلمعنىالهذاالزرعولمثجزفيلضرورةابالمثحرلهذهةساظاختحتا
فرعكالقللغيرالعجقمازتلمساقاةافيهماجازتاننافعبئأؤهـلوجهلفرورءالعجز

فقديهوندمالهنتيبقىيخوأوأوبهئجلذىامملىيعجزعنرعأناكلعجزعناويئ
اققالالماءشحاكانفانواالجراءؤملالبفرمنالماءالبدلهألنالمدونةفىالفاسمبنقالعاجز
انومونةلولهءيعملوهولىكلعنحبهعجزصاذااضةالوافيوقالاساقاةاصازتعاجزنه31
فالثجوزوهويعملسةحروالمؤلةالمملفيهنبملموانقانهمسازتجالتلفاعليهخيفزك

ادوجداسةلماصاألنمؤنةوالعلافنلميموانلمساقاةاقجوزفيلبفللشجرااوأمامساقائه
ذااليوثروانمايؤئراوحدهدمايريداطاناالصاداوسةادفيهألنعالىفيمئلهلهقاالذىوهذا
الناكطيآسرعيمسيرئمرالىأنكبيرابلحاجمىيمانصاسةالىتاجمأورلواالحراشيهااذضم

روؤاليالحوثوأمانهاياعوفىطرنوؤدثههلموالداالمخافةلىاحثاجالرعوالى4ا
فانكانفرعبذلدأقبعدأنلمساقاةانفدتصعلثمافيبدمتالنوانورعالزفي

زكوانللبفثمرالهاماصحتاجالمؤنةمنمجئاجنانإدولةافيسحافاارناقاللمألبهالزرع
حصدهوالىحفظهايقوللمحااؤاتهلممخدشمسهفيهوالءلمؤنةالنلمتوانبهفألبأسيضبحأنخيف
للبةلثمحراافيزجامماواهـةأاألعندىوزفأليصسمالابنالؤافهدمهلكانعليلدرسهوأد

القلوقلهيفامسيرألنهالىبكتاجلفاسماادنذكرهذىااذوهـثبوةووءذاالضررةوالضس
اقاليهارةاالثماماقدمنابينافرقوااليجوزأنوووب4ذولكوجدهلىفظهالهالذاا
ويجبلمقصودامتهلنةيستأجرزأنواليجواالبالعملكوالالذىلمالاجوزاالالفاهلمساا

حرثالبدلمامنااألشجارالفيوهذايتصورمألحابدوحلفيهدزملهـالهذلثأنيهون
الرضاعنستفأللهبعداااللمساالاالمجوزفيهفانهلىرعأوأمالاامنارمعكؤحظاوسلىيموتقمه

ؤفهاالتجوصالوتلدبيعهيكبوزوصألحهيبدوأنلىاعليلىاذالثإمدبعالفالبحتاجفانكاق
بةبمثاكانومامسئلةذكرهدفدمناوفيهمللهاواليستداملهتقصرهدرعالىانهعقاةماا

وىوفدرالىكمونفيالقاسمابئقالهعاكممترلةفألوبفلهبئدأحبهقالغرضمماالزرع
ذليماساونالحمحكههبربأنيهوننوفرلعهافيقاهلىالقاممتبهويئاابىاسحنوقءن

لجبزوالتينكالمساقاةامالدؤبهالجوزلمفاثئاوأماسثلةرهنواسهلمقصودواشيةشتاشن
حترازاثابتوأصلهئؤخذهنهاكرةابانزالجواهذافلعلنبطنابعدلبطوانكالمقاثوانطلهوا
وص5لذىامجانلروالىعفراناوكذلكبعدأخذغرنهأصللهيبتىلموبئالذىواالحلولقامن

ةلمساالواضةنبهوبزافيوعدلفيهلمساقاةاولذددمفعلقرطوالقصبوابقلدوااالخباقجنس
بعنمبعلبعصيطيبلذىابالتينبههوثالشفصلابطوللهأعلمأنوايديربهايىوتلمفاقبتفاافي
فاننلقطاوأمالموزوالفصابطونبطؤلهكتمبززةانهبريدبلفبعدشئئثهوبيسقال
فهودىلعااورىيمهوهوالذىاصعلهيبثىوانكانفرلعوالمقاقالةبمنرفهونةسفيصرعفين
بناللمرؤافيةلمساقاالثجوزالمدونةالدفيمافقدالللوزاوأمامسئلةهينلياسوالوردالةبمنز

والفرطلموزواالقصبمثلوينلفمايجذوكليةلموازامالدفيقالصاحبهجمزعنهوانلقاسما
ليسنهامنلمساقاةاتحفيمؤفىههعانفيهجتهعثانهالثذوجهاظدهالئجوزسلبقوليانوشبهه

ذااالسنةلىةميإيوجدإذالذىرحالىلةفيوالهوةلمساافيهوأصلعهاقكالشبرالذىله
سىمنتتى71
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ايم

هـطلةوامبلةلدكاذقىلموزالةنزبكانماحماودذأصللهفييىرلمووايخافأمملقيبأخذلم
وهتداختافاليناأحباذوفىعبدالحمابنقاللوكالبة3شاممااليدكايبةالممسئلة
هـزيالنههاقولااساقادتئكلهـزالببناوقالفيياالىكذالماوازاابنقالفيه

يبهطديتقاربوااتنذالالنلىءكالمقالكوليس3ذكالموزأواالبداصألحهااذابيعها

ؤإلتجوزفبطاءسواصىوالةللبةواصحانوالىهـاناكءوأمامقايهابناحصيبءنفياوروى
فىلفاسماايوقالؤولهتاخألاخى5دوراأبوبرخثاقالامحركذلداقصبوجعلالمساقاة

االرحنهنهـظهـذا41ؤهـقاةاازتجوبوشىعللبواالفتواوالجزرلمحبمافىالثللبقالموازيةا

يبةالمضواالواألجمىخطااإساقاهتئاهـزديمالنخبنااوقاويعهحددجوزلىااتهدلمماوجمزصاحبه
فطإوا7شحابهفانءاثإبقولامنئلفإساقىالماالطمافوأطهضالأولباالجمزءثاصاكا
وأإضاكانلهبربفيأصنارالمابالتذاهـلاواريصازلتةتاساذاالادةفىكلائنراواظ

وأما9صماقاةفألاسثة21ذجممكاتوما4فهونربمفيوندرضهونهـماظ4مفودالمةمماا

راظالىحاعسخسةقاةاواإالرضهـمنالتظأنادءءإقيافانيبةااولاألنكانما

دأناالداحبصبررءوانرعالىفىوزوالهـبالقااضبذالمواالرضعلى

نالايهااينتهىةعكالواللمم41ادثإتنالودعهااانلهصماناليهابئفياوى4ووجىهـيظ
لمساقاةالمهشىزمحجوماالثدقالتنئأممهعابدوأماآلهورسهرعجابكاكمادلهوالدقؤيهاشته

مردقىممرثاذئىكاااوازاشوجيماقابناةالواحنىفى4وءخماحبهوجمزءفهراذاظ
ماحالمالكقالصمبوالةإوزكااأيإفاعانةعإ41وورعكاكاسنةا
لمحاوابيعهلوصحهلصهبداوطابدهـئفيهناذالمساقاةافيهممامخلهـلاالمنشئفياساقاةا

لاألصصصاحبإقصهممااالندجارةار51اانرماحلسافاةكلمماوااقبلالعامانسافىأنينبنى

ذلكواليرياهاايعطيهولملدراوالدنانيرالةبنزلههذوياهافيهثأنعلىالقدبداثمرا
قىسان4وهالكقالئهليسوالعزيبإطأنلىالاتاجذأنينماكلمساقاةاغاااساقاةبا

إساقاةاالتحلقولهتلرةحاابعهقاةاساءاؤتبعصحلوصألدوبأنفبلأصلفيغرا

زونمايبوافاةأسا41دبهـزكأتكليريدانبيعهلوصرهثمطابذاااساقاةازفيههـسئشفى
رآللضروامتارمهدهـحلإفاذاذكزالطئاورةلضربيعهيرلوهـنهصألحيبدمالمنجهاذلك

االجارةجازتريعهزجالماالنهعايهباالجارةو41دإبذفيجيلتلهزيجوالنهاهإقاةتجزافلم

اشافىاوفالإساقاةاؤيهاعندمالكويجوزؤيهاثمرهتكونأنفبلصالشجارأحوالوالوبه
خيبرأفربمألهلوسلمعايهاللهلىأنبىافولمانقولهعلىوالدليلذلكزاليجوأحدفوليهفي
لانضافىتكونعخاوأنفألثعوامالقاهسمافعقدبينملنناولخرةاانعلىلعزوللهاأفرعما

نلعاماذالثدمابعساقاةئاولءقدادفةرةؤيهائقفانؤيهاغرهأوالتاكونثمرةذحعنه
االوثمرتهلعقدعاهااوليتنافلميعدئرةلعاماذلكفيهنيلموانمعدومةالعواماتلكؤلمحرةاالعرام
خالفدوناساقاةااؤيهوزتيتىاكفتابدمألءلمؤيهاثمرةوانكانمسئلةمعدومة

تفالناوفهفوعؤيهاهاتقدممالكدقالفةالحهاافدبدثمرةؤيهاكانوانهاذيصدتبين
يأمعلىماثةازهاءالفيتركالنهتجزمساقائهولماالجارةوزفيهتمالكففدفالالمساقاة
انسنتثضالمساقاةاناالصايىةومعنىارةايهونوالتلعفدمالمتةافسخواساقاةاالىبرجج
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ذالثلميهنوانفقاتوالتالمؤنمنلاماولامايدزميعوطخاارفيقلىتالنثمقةاخسلالدلىت
إقاهاالطةوالاالصارةعلىهليوكدالاليبطخونسصوقالصارةاالفىهـزوهاواليه

الندالخالفبلدناأملنهذلكفيمطتضءنب4اماقاعلىرعيلهـقىلمسااطاههابالنفيه

دقوليهأفيؤىاثاوراوبهراءزايسدبهـزصوما1ممرحائطومفحدوزينها
ؤيهكالذىإسافاةوراالفييعهصجوررمااولهصانةعدهـللدلبوابدوصألبعدفرةافيإقادإا

نةلىاالذهغرنهتخداز5ائطاقىساومنألثمحسهجاراألثمن5يروتينتاورندوصألحه

هذاالىماجدهاالنهأوبافرةدافيأنلفيأدرلهانحيفونةإدافىالمافنمدقالبعدكاليروت

يهونطلحواةثةلهالهيهونالنااىخمتوهذااصالاربلىءإمضوعلأنفقائاتهنفتلىحإهـضا
أنلاربجمألنءلىالدماجداالشبلاألف5شالءواضرعأنفقومامىأجرةله

خفصدلفلوالطاافىقدحلنهلوشالإدونةافىماقالهكايهنتيناملتر6تينتزعه

تىاادلفاسااقاقإاانهذالوأأحدهماظلمسنتيناستؤلخرفانايدفىفيوعامافىاحم
للمفاأجرةلىاايردوخيفسهلملهـافاذللعااإكملاماغفيفانهلمثلاسماقاةافؤيهايرصح

وفىالمساقاةفبنصغوقتفيلعملداءاباتتلفافجعلثبحببناقالهاوفلدععللصختفب
تأبكأخفلموانقتهونةلمهثاوةوأخذاخفقابلسةمحفلقإوازأدركاناكتاب

قىهذالزموالإساقاةاأءهـاممنكامةسهـزبخاةواتياؤجعلثن4اادلىاخيفسهلمقادلش
دزورةحدعقدادوافيءةخالتهمارةاسالودحإشهبآلافرأفىانحاةاإبروزاتاؤوله

فيدلمالموازفيدقالنفردواذااسحنونوزهيسمماوااقاقإافىدهماأءنزديااشالندسلمساقاة5

قالالمساقاةفيذلكفجمعسائرهادبحليرولم31تبيخحلةأنواعءتاتؤيهتكونسائطا
ارةاالعذللثومعنىيرهفلىوالجزفيهكىرلمموانجازتلاألظلحاافىمأركااذاوانكان

ماهخدأزهىؤقاةساادعةالنسماقاابىواالثمماللولوضلىونتسقوللىحدتوادسةؤفاةإساوا
لالدماقاردففقافرامن

هـةداكدبننهدلابدوقوعيرأنملمجضإفبلاامااتىأنارراقلمحايمبىواوقولهلؤ

المزهيههـةدلدابعدابأولهفبكونللمقهالعاتدللعامافدالنريدأنيرألهـيسوتأزاءا
إدةافربحدالزمنهءقىالبعدهلعاماأوذعامفياساقاالمحاتجوزعتدوا

بدليصءفيهانههماأوجهينلبسصارةراأكا3امنبيعهلمااقاةاواوقولهؤعل

حممهحيريداأنويحنمللماقدمناهلمألتجوزفيهاالجارفأماداالجاؤعةاقماتإعقدا
ويجدهاياهأنيهفيهبداصالحهءلىارحمل4هيقاسي1االنهاطقاولذالمثقاةاااالعقدبالنظوانباراال

اقاهالمموهمفيسيريدوليأنمليحتبثساقاةذلكوليسرأودرامإناذلكعهاهـأعطالكاله
تجوزلتىالمدةاهذهانيديرغرهيطيبأنلىالقليجداأنبينماقاةإساانماواوقولهفكعل

وفولهالمساقاةحملمساقاةاظبلهانعقدؤيهالماتثلتلتىالمدةاانهاتالثيريدأنملكتولمساقاةاؤيها
انجارةاإرالغمنبيعهماحلمساقاةلطاولهبةدأرانهاكلىيدلجائزةقاةالمافتلىذللبعد

فيهملحمائطايهفيسانوورسئلةأءلمللهوااالجارهدفيهاةتأايجبنوامساقاتألالتجوز
لمفانداجارةفمالخرقدأزهتاثكونغرةأالالتجوؤايةؤلمواافيهالمث3خرقالطصابثرة
كرذوؤدتفدملمساقاةاظبلةتنعقدرهالجااانعلىمالثفولمنتدلإستلةاوهذهقاةمساى3ؤتزه
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األرضشاقىات

يحلانهوذلكاالبي

بالدنانيرؤهاكرابهاامماحى
ذلكأثبوماوالدراهم

قاليلمعلىمةااالغانمن
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أوبالثكاليضاءأرضمه

فذلكمنهاممايخرجلربعا
الغورألتيدخلهكا

ويهئرةهيقللرلحاك
رأالطوربماةهي

األرضحبصافيكون
معاومايصاحكراثركقد

بهأرضهيهرىأنله
البدرىعررااوأخذأمر

مماواالفهذاكروهأممأ
ستأارجلذلدمثلمثل

معلىمئبثهـةلىاجبرا
ألجيرصواسهأاىلذاقالثم
عثرأءطعكأنلكهل

هذاىهـسفىأدبمما
والالمجلفهذالكحادةا

والمالكقالأبنى

يؤابرأنلرجلنمنىمة

سفينتهوالرفأوالنفههه

لىاولالفيمعلوماالبهةئ
واغامالكفالغيره

لقلافيالمساقاةببنفرق

أنالبيفماءواألرف

يفدرالالقلصاحب

حتىثكرهايبيحأنعلي
وصاحبصالحهيبدو

كاوهـطريهااألرفى

ؤبهاشنالبيضاهارض
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ساقاةالقاسمبنالمحافغايينهـوالةلبعضوقدقالقدالهالوالبطالفولاذباالفملاحماله
كلوكانسةاشدداجىلىااهماثدأذاليأأنقاةاسااعرفالطرةجااذالصاليجهولمأزما
ؤىوهوددبعدا6ورةاقمهاالءنداأصيبهؤىصرفواليتقايىالأنباصعليماشرطنحدهوا

فاسمأنمانوالىصكانذاافدبإستأجرهورانايجزوالمبهذالوشرطاالجارة
أحدالمساؤيانببعؤىمةنلئاؤىكتابولهبةذلكعلياعترضفانماشاءيبهفىمرفوت
التتهيةعلىتولمساقاةاانامماجازذالثفاداباليقدرعلىوالمشترىازذلكففدأمهاس

رءندىواالظأبوالوليدالقاءىقالبذلكسصؤعبكمعهضرواستالببحالىاحناجفاال
بهااضالبانهوذلكالبيضاءاالرضتساقىنأئثمالدوالقالصماتمقدمذلؤى

ساقأنمنىوالث3تىلهشالمعاومةاألهـمماننهـذلكبهأثوماموالدرابالدنانبركراو
إيهلىتهـالمعاالبحلالمفصودةنفعةبعهماحليريدانكراؤءبهااصامجلفاءالنهالببضاال
ودةالممةةالهـاؤءاجوز3ئااالرضهـزمساقاةالؤلكبذوفالخارجممائهصببه
كرذلكأوتبامثرخايهائهاأرادأنلمنصودةءثالمةااةبرمةلذكوىصازأنوانلسةاىوثا
أشبهومايريداألثماننذالث4أشبوماوالدراهمابالدنانيركراؤلصاءبهاسحلوقولهلف

حلىلىتعالده51شاانبعدهذاهـه3ذيأتىولبهابهثيرممايعاوضممايمنحكراؤفاموالدراالدنانير
يدخلهكافذلكاهـجككالربعأوابالتاث6فالباأرىيعطالذىللىامافاإثماقال

ماوماكراءقدزكاالرضصاحببثاءلدرأسافبكونوةوبهثرهيةمييقلالزرعلغررالنا
رجلمثلذلالمثلغاواممروهاذالفمأمئمأبدرىاءهـراالذأمروأبهأرضهأنيهرىلهيصاح

سفرىفىأدجعشرماأعطيكأنلكلجراألجيرستااالذىفالئمهاومئبمهساسةستأجرأجيراا
أتهوالسفهأروالجزقسهيؤاأنللربموالينبنىمالكقالفيوالاليحلاذفملثحارة11هذ

انالبيضاءواألرصللنضافيقاةلمساابينمماؤسقوامالكقالغيرهلىاالفيوللموممهئاالبمه
أركنىىوهـاالرضربهريهابوصاالحهيبدوصحتىفرهابمعأناليفدرعلىلنخلامباحب

لغررايدخلهبعهأوراهاصخرجلمثالبيفاءبضأرفىيعطفالذىقرلهتىؤيهااءالثأنفمب
أنلجلىآالافىصازأنيهريهامنهاوانبجزءيخرجالبيعفماءأرضههـىأنبملالصجوزلرنهيربدا

علىلىكراءمعاوضةواويهرأخرىجميعهبماتافورمرةيقل9تينهالهشدرهاليدرونبىعالرذلك
ازفىنماوامعاومئلثهعليهوضةلمعاانيمتمافجنالسمعاومفأليبهوزاالبعوضالرضاإفحمف

مايرجلمثبثستأجرأجيراامنذلكومثلمعلىمئبههراكأاقعمناعلىوضةلمعاالنجوزاالنهلمساقاةا
داالركنستفاااليجوزوقدجوزأبوحنيفةذلكفانمعلىمةرهباجاستفارهامنتمكنهمحفرهسفي
جابركانواعنعطاحديمنارىااأخرءماولهمانهعلىوالدليلكاكلممايخرجببؤ

أورعهافاينأرضلهمنكانتوسلمعليهللهاصلىفياففالعفلىوابعلرواابالئكبزرعؤ
أنفوجبمحهولوةاالفيهذاعوصقانالمعنىجهةومنأرضهفايمسكلميفعلافانتلبم
بالجزءكايخرجكئراءاالرضاالخابرةحبيبابنوقالبمفددليسكالجزءالذكطممنوعاونيم

علىوالدليلللشهافىمقدرخالفابطعاماوالسجوزاستفارمسئلةاالرضرحرثاواظ

نارسولالقدقالنهافعرابنظهيرعهعنخدجبنوايعحدبمنلبخارىاأخرجهمامانقوله
قالؤثوحقوسلمعليهللهالىللهاوسولماقالقلتفقابنارانأميعنوسلمعايهاللهصلىللها
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وعلىالربحنؤاجرهاءلىؤلمتمبكلحاؤمونماثعتففاللموسضلاللهصلىاللههـلرسدعاق
ماوطاعةلهفلترافعقالكوأواإواوأزرسازرءهـالتفعاوامإرفالائمهواهـالمنقاالوس
لمعنىاجهةمنذلكووجهشطةباطالرحمادكتراهـالمحاؤلةامنعنهىؤيهاخمالكقالطحبيبفياقاذ

كتراهاافاذاالخارجهـالطعاملمحااثاالمقصوددهةالمنىلهاوكتريتاالتىاالرضهنغدهةانه
بهكترىاالذىالطعامواءكانوسسمئلةوالمقدرغيرمقبوضبطعامفهوطعامبطعاممنه

فيوامالكاليجوزفالهذلكفانالينواالجمئبتهاللزأوكاواباالرضكاطئبتهكااالركنلى
بمثيهرىالبنكنانةاوقالهـنالماجث3بئواطرفوعبدالحمبنوابوبنواوأشهبالفاسم

بالحنطةالتكمرىبرهوتؤعنابناوقالالتنبتكارهأوءطعاممنلثبغيرذوتكرىناتعيدؤيهاأادا
النهبالطعامكثراءهاامالككرهحميبابنوقاليرهوطعومقبغيرذلكيهرىهـاتهاووأ

التنبتضاأأنتكوناالالمحاؤلىصالنهكرههممااشونالمابناوقاللموبطعامطعام
عندىوجهكراهيتهلوليدأبوالقاضىاقالئبتهماالأرضفيسانوالزءةكالقطنئلماذلك

عنوسلمعليهاللهملياللهرسولىنمأنسطلحةءنأبىبئسحقاحديثمنلبخارىاأخرجهما

االماوهذاعامعنكراءالمزارعىنانبىاأنخدجبنراقعماروىذلمثوالدليلءلىالمحاقلة
اننةكنافياقولووجهحهـبهكالةمجزكراءاالرضفلماطعامذانالمعىجهةومنالدايلمه
مامجوزانصناؤحبناؤولووجهلجذوعوالحطببهكازأنتكرىفجارضالافيفيرعالممااهذ

والنكرىاسشلةوالفضةاالرضكالذهببهيجهـوزأنتكرىفانهلةءحاينوبينهالتفاضل
فولذالكتانكااليؤكلكاوانكاندتئاأصللهليسكالنباتانمنهاصنرجممائبمهاالرض

باظضراالرضمخرىأنزالبأسلمواابناوقالالحشيشمنوالبثءنلمدونةافيمملفاافيمالدوا
تنبتهكاانهمالكقولووالطعاموالمنابزرعهليسالنهكااانأبومحديريداشعخاقال
انمايمركراءنهاالثاقولاةاووجهحلقهكابهيكرىصبهزأنفلمثابتأصللهوليسضاال

وهامنهمايأخذهبينهولالمعلحزافايدخلهأوأرضكتكاتفلئاليعطيكمنهاجبماياالرض
الفلنافاذافرعطهلكذفقدأمنتالجنسذلدتهالتصاالرضنتكاافاذثأرصتنبته

إالصلجنسعنفداسقالانهذلكهووجزيةلمواانبالئعابهـزيفانهبالىكتانايبهوزكرا
والعوذوالخشبوالحطببالجذوعتكرىأنبأسوالسئلةاالرضهـمماتنبتفليس

لعقدبخألفبمجردايتبعهـاوالنهاالرمنجأسثادتءنأصلنهاذاثكرووجهجرالثلباو

النهبالخشبأجازهكالالماجئمموناادنوقالجائزوذلكأخرىبأرضاكراأمماافكأنهالىرع
تكرىددفأليجوزانذوحفيوعالفانهلقطنوااعتانباإتقضىلذاذاورعيزلذىاليس

بألماألرضا
يريدمعلىمإالبمثنتوالسففأوالسهجزفيؤاأنللربوالينبىمالكوقولفصل

وليسبالذمةمتعلقيباغيرهـةانكانودنأوعددأوحزأولقدربهيلوالصفةواالجنسمعلىم
ليهينظراقوالهيلقدراواللصفةاشكبرمعلىمعنرجهمفان4كاضخرصصبهزأرضمهمنبهرىلككذ

يدحثمرهااليقدرأنلقلاحبصاان5لبيفمااواألوضلقلافىلمساقاةابينفرقغاوافصل
منهاالمفعودةمنفعتهابيعالمجوزأناخلايهايربدأناالرضربهروصاحبيبدوصالحهحتى
لةنزبوصارتلمساقاةابهاحازذلدلمتبهزةوبدافاذاصألحهالمعتادهالميبداالوجهعلياكرةاىوهـ
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بللزرجاكتراؤصاواؤيهاةالىراتاوفودةاةاامنةاعتبلماصازاالبيضاءاألرض
انايئااقىهامخااأيلافاقىدنابتواألميماالتالؤيهاصقاةااسجزالماصالحا
هـلاألتذلكلثكلنمئهتلالذىوذالثكثرقالوأذألثموأفلواألربعلثألثوا

اهـليدأبوالقاضىاقالشولاقياوزفىمايينءئللامنساقىإنوزؤيهيجلافابكنزلة
ديئ3هالكالزمإقاةاداةتاقبواءأخشهاقالزمدالقاةءلىاداعةأدىءذلمومعنى
الموازيأوفيكانالورثعهكانااحداولوماتصاحباالبرضادءوردهبصصهافههالحدوليس

أيتوقدكفالقرامجألفلكاالصارة6يهلموانالحدهمارجوعفايسالمساقاهانعقدثاذا
ضالتوانزءاالفىلعدهـدسعوفاةاإاطاتلصدادابلؤبلوماتانهلقروييناابعض

واننطحااربلىتقىإلثللالؤذلكورانكانتلستىاينفىوىبكارذلكفيتعلقولعله

قتتأنللعاؤدهءئتنلميمواندهـاولاءثدرمايتكعبفينفقأنلىمهلهـلهبعداكا
بىأفهلالبلااالقاألسهزدميلالعافيإدؤالاوفيدهبهنارالدهـةنإبهزويهرن

ذاووالبعدهللعهالبدماللطوزءبمؤالمدرفىمائةذاليهءلىهطفهيفبلهأنطالحابصا
وأمامائةوالزادلذلكاةاقاوالسألندماحاحتامولالفيددرمولولمالعطقبلاللزوميقتضىواألميءندنامالكقال
جدالمسافاةبثبئاوفدكالللعملاتأئيرامماواهـاضالةفىيؤفىلمولذلكفألتأئيرلهالقبضثسافيااأيفالالضفى

أكاذاثبتسئلة15أجاتمئبهاصجعلمأهمالىاللمهـابإنمااذاءقداابيرعانواالربعوالثألثسنتينا
إئزةهـداتالعنوبألزماسوماكنراءاالرضكادهبءدلويعةأنحازعقدالزمقالواكثرذكمنوأفل
ىالالذلديففىوجائبيهسططاقاالدثرزدافداالتكلاليجوزأليفانهوالقراضكالشركةوكلهتالذىءوذلك

انذلمثووجهوافيءبيبأبواسحقالشيخفالهيناسههورواامثهبا4ووصاسثلةالزوماالصولمنذلكمثلشئ
أنالىلمىانؤنشءرلمهاأمهفىاكأيعملااالثرةنااليهونأنحىالالعاملأجرةإنبهوزؤيهالقلجمنزلة
الحداددادالىابنيريدكلناسهبافولهومهءهـاضالةكرجامدقيمنمئلالسنينمنسافي

الميدمكثروأذلنوأؤلبعاوأراوثألتيناإفيوزأنبالقلالطوؤولهفصلالقلمايجوزفي
شهمالكنولحأواملجنانيلثألثينوامرسناناهثهافيلمدونةافيم4القابئاقالجدالكثرذلك
سنينثالثساقاةكلأكأذاوءقخلىسهبهدألداءدرجداميمومااذماهـأدرىشيأوال
لكذلبضياايألسأقالاقاةإاأجلونجمكألكذلهامبهنيتركاندأراثمسمةاخلافيلفعه

لأتبلكلااصاهطزأنواليلرجإركاايآةأنثافانأنهءقدالزمائاتذ1مسملة

لافايدقعجوزأنلالعاالنكالجازذلكوامسالةافياقالالمدونةفيماالثوقالهوالبعدهالعمل
منيادةالنةيهونشيأيدهفيأنهـءندكطوامءويهادساقاهفةجمرالىافاذاردغيرهءساقاةالى

ةؤكوأءطهأخرجلهالحائطاحبيقولوزأنواليقاةاإاةيمنعوذلكأحدالمساقيين
أن3فالبأبذلكلمنافاذافرعإقاةالمفىيادةالىمندمنادلماةبدلكيارضوانماانفقض
قاللعتبيهافىهالكقالهلذهـةاتطبهالمهأكأذكابأؤللحائطاربالىمساقاةلاامللعاايدقع

أنملالعامجتاجالجزءحتىذلككرمنبأواليجوزذلكلثرةان4قىالمالجؤالهيفدنممدومالم
العامكالنيحةعمساقاةىؤالجزءذلثمنبأفلقاهااذاانألذلثووجه3خرماصامنيدفي

4الجرذلثمنبأفلالحائطصاحبيساقيهأنيجوزلهالحائطصاحبلةنزبصارلماعلاالول
منكثربااساقاهفاذ5غبرذاسافياالحائطباصاحباكايبقىأورسدسالحائطفيملللعافيبتى



لم1يم5

خرعلىاصائطمنزائداشأللعاكلالحائطصاحبرطفأتلةممنرالنهبريجزذالثشابذلك

يعطعهصازأنمليلمانمالكعنالقاسمابنوريسرءنبئاوىورالمسماقىثرحاظجبح
سارقالعارولأنلمءلىولواطسئلةشذالثيأمعلوازاسةاجرأورناالركطبا

جهخحراالهلميهنكاأبوايببعودالدايخربأوةارزسبايذهبوللاطحقيتأن4مفنجافمبرح
بفلسهاليعلملباعوالمسدجلمنلسامةايبيعارجلفيمالكبماقاللذلكتجواسماقاابئاندت
ههـافياأصلفىدكشرفىلمسااأدىلذىءوادىالواأىةلةااقاللمهمصاذفمالزمبحاان

سسئلةايروالتنةخيامن4رفلماظحقهسمانئرجهيخأنشريمدإستحليعاليكاثحروا

بهمصاكاناكاأمتانكانواورثتهللعاءلاصاتفانضعين5إداأحىبدوتااسااصضهخفوال
بناقالهبامينيأتوداومأجمالمحهلمنابرأنواتوامالزماتاثااشامالكالكألأبرافانلد
العاءلالنوذلمككارةأوامردةلهللعاهانهـأدسايظدلجنولذإثاطذهدبهتؤكرقإدؤطافىبموراا

مفولؤلىالنخلءلىفىؤلمواطاحللورناولىنكثرأتولزكلاومابذهتهالمساقاةتتعلة
انملمزءوالثمواأكلاساقادةاماقالتهوالورثةبءلىءهـاطذااوكذالثماقاة41لر

موخيازميمبسرؤتئططاطإحبلمزملمولذلكهاللهانكانقىكهآلميتلمزمطواكرحوفىا
بحنرجأنكلليهااواسلمسماقاهافىةسالصامالكأشهبءنوىؤفدرىشةاواوأجدتسعلةكل

الحائطقىيأنلفالعالثاثامخةاباباختاتاحدسعنهوىرومانانةوااحماءاقىنبمتروهما

ذالثخفيفلمنمرإشهااالولوللةاوجهتةوثعألمنلهىمدوالقالهـجفيأوصكاه
قىكلهتكانأفاذاالزةيعبممنحصتهنكلعلهءوضانلثافاوللةاووجهبالجامخةءاباخ

توسجهةأجمتذاافاماالحائطفىائعةثةنالجانتكااذاوعلذاعؤهـراشهذلدكافىا
قىلمساامالدفيقالدصفالهفأؤللثاثادأءذبهأفيمونااللمؤيماسالمسماقاةانىمفههـىأ
األشهاءاليصاحمنوالشيأماموالطادهفيدرقوالوبذشيأءنقاهماالدىحبهصانذنداليأبما

ئوالثوالطعامرقوالوبذناياهيدهيأفيشىائطاطربمنفيإساايأكأذأنىاوالذالث
اذادخلتالرصاحالمنزلةأإضابهذدارضوالمةمالكقالكعاءال01ؤيمابإالاألشياءوالريادةق
بامياالحارةتةعأنينمنىوإحينهفارةاالكومادرةجارتصارضةلمفاأواقاةلمساا5تئدياالى
ل5لعاايعنىساقاهلذىامنواليأخذزهـلهشكرأويميقلأويهونالأمأيهونراليدرىس
علىيشترطأنلهإشالحائطصاحبيربدأنفيداده8األشيانوالشيأوالورقذطبيأءنشه
عايهشئراطهاوأماثطاطافىلعولااعنضاريدممانفصهيرسهالغمنتثردهاقيدشيألعاملا
مبنىمافدمناهعلىدالمساقاةعةالنإساقاةةءقدافيشرطاذلككانممافاطالحافىملال

بيعمنالنهيهونلعملغيراسةءهـضالفيزأنبهوناليجولعملياعنعوضفيههـةاكأنءلى
يقارنالمجوزألقالنهشيأالحائطربمنلعاءلاادواليزداورظوفبلبدوصألحهالىشهةيلا

عقدحفاجعلهبيحضامنذلكءنشيألئطاطاصاحبعلىولؤسطببعالمساقاة
صاحبعلبعدانهـهافيجزءمنداءساقاةءلىولوعةمسئلةجائئغيروذلكوبعمساقاة
أشهص5واربذلكفألبأسملىكانوانلميصاحبكالستىيبيعهأنعلىفانكانأشهرافيهالحائط
دنانيرأوالعاملمنطالحاماحبازديادكزالمنماذويدخلىوالمواؤيةلعتبهةافيهاكءن

صاجبأنيهونباثزاالفذلكملللعالبزهاجميعانعلىقاةلمساانتولوبمحازغيروذلكهمدرا

نهاقىلمساافىمالكقال

الذكطحبهصااليأخذمن

والبذشيأءنساقاه

والوالطعاميزدادهورق

اليصاحاالشياءمنشيأ
يأخذأنينبنىوالذلك

الحائطربمنالمساقى

بذمناياهيدهشيأفي
ئوالثوالطعاموالورق

ؤيادةوالىاالشعاءمن

لكماقالتصلحالها
لةالمرعمابهذهارضاةاوا

ةيادلىاخلتداذاالإماح
المقارفثأواقاةالممفي

دخلتهوهاصارةاصارت

والاليصاحفانه5االجاد

االصارةتةعأنينهنى
اليدرىغرربأمر

أواليمونأمأيهون
ريأويقل



الرجلفيهالكقالال

قيهااالرضارجليساقى

أشبهأومااعرموالقلا
فبكوالصولانلكذ

اداقال5لبعفاااألرضفها

صلالتبعاالبعاضكان

ذلدأعظماألصلوكان
قانهساببأسفألكئرأوأ

لقلانكونانوذك

ويهونأوأكرالثلفين

أفلأوالئلثاليياف

لبياضاأنلثوذزكهن

ملالحبنتدتبم

لم1م6

سقيهقإلةانأليأخذمنهذلكوجهوإيةاتافيمالمثبءنشم51وارباعمهرذلكقبلقاهلئطاطا
زصبهونهاندىف5ألغالوليدوانأبواضىلفااقالإلحهابدوقبلفرةاففدباعه

صاحبدااألشياءبريدانهكاالقيدمنشياالحائطربمنفياسايأخذاأنوالينبنىوؤولهؤمل
انممإلنعقدالمساقاةءلمشيأواالحائطصاحبمنلعاملاداالفيدكذلكسيأالعاملرونالحاظ

إقاةبعقدالىكااليلزمهاالجرةمندأحدهماافيدوانماصجوزأنهـةالمنصتهعنلعملءوضا

طاطصاحبازديادالنكثيرهواللىزقاهـفأليغيرذلكازدادمنفاهاماافرةفييسيرالهءل

الىجهسفيئطاطاصاحبنملماازديادواابدوصاللألهـةاكبهعلىايخرجهمللهان
لماجازتاألشمارفىاالجارةازتدماولواثزلتناوغيرلكوصارةاساقاةءقداعفداقارنأن

مجزؤلمرسمافهءالاالؤصعالاقاةاواالغررناؤيهااالجارةانوو34خرووالمساقاةفبها
أوللضاؤيهااالرخلراقىإسالالربفيمالكقالصلوالجهكاالجارةيحاتماعهـا

تبعاضبالكاذاامالكقاللبيضاارضاالؤبهاففكونألصواامنلكذأومادفسبهلكرما

3ثرأوألثلثينالافاتكوقأنلثوذلمحساقانهبأسفأل5كثرأوأذلكأعظماالصلوكانالرصل
انؤمىلهشلالوصينعذتبىحلعياضاأوأكثرانذلكرونكأوأقللثاابياضاويهون

انخلوالجلةانلناثاونوءهـأنبمللنخلتبعاكاتاذاحغااإساقاةافياكلامعالبياض
لمدونةافىددكروشيسلملعلثاأكثرمنضبيااكانفانلنخلتبعاابياضاينمذيهونيهاتئك

فىوفييهواالردىحىابدالعاثيبلغلمالكراءانهفيالبياضتبعابهونالنخلفيالقاسمبئا
فيهعزذلكلملثاتانيدأزكانأومااؤوالواحدثعازأنيهونجالثكاقصرعلىانات

جعلىومرةتبعاالذىيهونيراااينقىجعلىهـةفيهقولهفاختلفالثاثوأمافرالواحدا

هامجوزبينحدافيهلثاثاجعلموصحكلاناالوللقولاتبعاوجهونبمالحيزالىكثبرالذىفى
انبىاوىءقمارلىالثاالقولوجهوالزوجةبةوبهرزكالوصمةماجملةمنفانهماالصبهوزبينو

زماتجوخفيهإساقاهزاسبهوماالوحممسثلةبهثيرلثلوالثاثاقالنهاوسلمعايهاللهصلى
وهخيهالحائطيسافيأنالبأسيةالموازفىمالكوفدقالانخلامعابيضاءااالرضحمفيهالمسافاه

الحدهماسقاءواحدواليلنىعلىماليمادويهومحىقالفأؤلقدرالثاتبعمافبهلموزامن
وؤجماؤيهايلنىذلكاتمالكأصابأؤهـالمنهـلظاولالبياضامنلثاثامايراكأوؤفرع

اذاهافامانكانذااممهاتبعاالثرةأنيهونممايراىاعبدوسبناوقالالمساقاةحمعلىشرط
بهبمماصارللعاملانعبدوسبئاولةوجهضاصةهللعاانبعالحصةأنيهونفيهفاغايراىألنى

نههفينظرالىكراءاالرضأنعتبارذلكاوصفةمسملةلملجخذااللحهةتبعاأنيهون
هنبتىفانهـةالغراالنفاقءلىنيذلكمنحالهاويسقطمنالمعتادعلىننخلاغلةوالىدنانيرخسة
الوضألنكرازذلثوعهثرؤخسةؤيكوناالرض4لىكرااأضيفتدنانبرعهثرةذلك

حصرمنأكانتثمانيةلىأضيفتذاالخسةاألنمجزدنانبرلمثمانيةالىكأةؤجمةمنبقىولوتمع
حتىمللعاامحلانفهذاللعاملوببهوزالفاؤهالببحيبوزفيفادافلنامستلةالجلةنلت

مللعاارعوفدؤأصابتهبباثحةالحائطمنجوانلهألىماحسبعلىفهولهالمساقاةتكهل
بنعلىىوفقدرالحائعلولوعجزعنءلعليابهراءالبياضمالكنأثصرسافيدروى
نقاسمابنالينههافقدقالالبياضوانكانمسئلةمثلهطرامالدعدئثراءاالدضزيادعن
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005تكااذاأيفابغأوقالأصبغوقالهغيرذلكوالمجوزعليطسقاءالحاعلىانمايجوزذلك
كالوادامالكمالءاذاادالمساؤإةالقااققولوجهحازالبماضأرالعئالثةالعاملوشرطالنصفالمساؤإةءلى

نخلؤيهالبيفاارضاال

ذلكبهأوماثأومتجاهاالثاقأصبغولجهالمثصرانواعضبأينلطصجزكاطالمنحتافانببهزأقيانعقدت
ؤااللصوأعلعهاذاشطفكذلكإةشءالمسابلفىطوءالبياضجميعلهزأنيموبهـيألنهبه
هـأالثكضلابيفاءأرضومعهصاحبهعنهقدءدعامسافىأخذذمنهسئلةقاةالىافىصؤأيهنر13

ذأوأعرالئاخينوالبفعذلدانهوجهولاالخالبياضجوزمنمازمنهمىيبذللثانالموازيةففىتبعاللزرع
اهلىاذلكقىاذننلوفيهعاحبهزرعاعجزعنهسافيوانسشلةاخلاحكالذىإؤإةاافيهأصعالرصل
الموازيةفىوؤالادوزةافيلقاسمابئاؤالهواحدهةاؤاسهذالثساقىأنوزيفانهرعلتبع

أاللهالناكايوأميانحرمنفاذاهاؤاالىقىرعواكالشلحيجهـازانذاؤإخاب1فرعهاالخلتبرعالتكاالاذاوكذلل
وثلاألاقوارعالىصاحبشهبتأناالبثرطمالفاسفيابدذإساقاةءلىصجزابلمثبعاللزرعنخلاكانت
األرضرصكرىواضالبئلىهـإهـازابناقالهدعاكشءنلميعوانالمساقاةازتللبعالحرالىكانواذاعنه
فى4الدسيرلمحأالاوؤالبياضاندبنالففىالمدفيسمالةاابنقالالعاملرعالشميمالتىلمضيجوزالغاءال
ف14أوبعلاألثجرالمننافالمثجركأهـتبعالذىرعاكوكذلكذلدلعاملواليجوزالغاهلاونامع
ليةاطوؤيهماالسيفأوياكأللعامليجوزأنذلكانماالثعنبافيىرول4اللعافمىياكأزأنهـالي

الايجوزذوءلىهـاندثيهونوزأواليبتبعىلنشيهاالدارىعتربمماثىكانواذاوحده

ما3اظالومراأللولضاءؤبهانضاببااالرضكانتذامالدالؤاصإئطالمححيصعاكانتذااالعاءلإؤناتاكأأن
رءفيكرجازأوأالثلثايئوالبياضأوأؤلالثاثاالصلفكانهـلاالمنذلكأومادشبهأوكرم والذهبصوصإ

البيوعهذزللماللدنانبرالبياضوفهاالصلهـاإساةأنأمرالناسنأنوذلكقاةاإاؤيهوحرمتاءاءهـاذلك
الناسإهاالتباحائزالورقمنالحلعةاوؤيلسيفأواالمصمفيباعأولاالصهنكرلرا6ناثهاوؤيهااالرضوغرى
فيياتلمدبثاءوكيايآبايعهاجازةلبعوع51دنرلءولمبالدنانيربوالذهـصافاماجمأوالخائماوالغالدةبالورق

هـدلكرعنهأوةحراماكانإفاذاءو5تىفموؤمىفموئشذالقىياتلماويبماتاءواناسا
وموصىسذلكمنامثئاكااذاأنهملينمزوهوأبالناسلهالذىءلدنافذلكحالالواالمرفىكان

بلغهواذاءلميهمؤهـء

عنهرؤأوحراماكانخهؤصوصاوالةفأواصلالفأديهونوذالثبيعهجازهوفهاتبهبأوالذرقاهـا
ذلكحألالواالمرفيكاناخليسيراؤيبهونالبيظءاالرضفىؤمىلهشأزلأالعاثاإيةكرواط13أاالثان

الناسبهلالذىعندنافوقدمتعهاالااغرةكارتاذاجوإزذالذلكلهـاءأالىحفىذذكوبمثقلفالثاتا
كاناذاأنهنيمزوهوأؤوليختلففبمالثاثبهيبلغأنوأبراالفيزيرومالدانهعنالقاءمارنوىنردونةافى

أوالوقذلكالمهالثاثيجعلسهاليماسيرذلكمخديدقىؤهـلهلمحايختلفااءأصافياالرضخلىسبرالهفىمالك
صازلماهورفههمعامالذىأءلمواللهسذلك3ذدمؤدتةرجملىآليومن7ؤحرمجنهماالىكئيرأولهلهيةهيحيزاليسيرفى

ءوأمالاوالمهاضامنأللجاؤىاتحرمابهيديرألتسسةلمسافااويهوحرمتوعولهلؤص
ائصلاانيهونوذلكبيعهةاالمسازمالكهـوؤلى5سداللىكراةثحورأنالألنةيذلالؤإلألسةااللمسااخلاأفردتاذا

موصأوالةاصحصوا00001
نلقاتواحدةلواانحلىآاؤى

أأكزالثلثانمااهـجمهلحليةفدلثليهاوإالرضكرىوفحضالبااوؤيماالرضامىةاإأنساااأهينوذلكؤتىلهفصلأ
الرحمطانغمالنتعذراةعاليهارةمرولايخيرالنودشائعأهيذاديريدأناالصلليسيرمنا

كانتاجارتهفىءلمهاءاجازتةاالتنادالىالناساجةوغالبااالرضثمرمنوالالمثمرمن
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الىقيقفيالمثرط

لمساقاهافي

انمالدقاليحيىقال

ممالفيهعمااحسن
اساقاةافيالرفبق

المسافيءلىيشنرطهم
بأسالانةاالصصاحب

ؤالملمالاعالهمألبذلك
فيهمفعةالمتمالالترلةب

فءنهعغأنألااللداخل

يهونوالموانالمؤنةبم
مؤنتهاشعدتالمالفي

اساقاةابمنزلةذلكوانما

ولنعوالنصالعينفي
أرضينفىفىيسهاانجدأحد

مةوالمنالصلفيهـاهس

يرةشغثنةوابعينهمااحدا

شئعلىحبنهواالخوى
العينمؤنةظفةواحد

قالحنصالمونةدةوث
عندنااالهيذلكوءلى

اماؤبتلثااثنةواواقال

والتضفطعالنغررالى
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واالمساقاة4فتكاسازانهوماجازتاالجادةزفههوصالإلبركاافيهكانواناالجارةفيه

ةةالمساازفيهليعسيرمماثجوافيهكان

كارءتأوةماحراكانبلغهولاذاعدعهوؤهـفئءوصوفثهذلكؤىيأتولموقولهؤمل

لمدبداذامماوازوهااليجوزمنهمايجوحديبيننشرعاجهةهنذلكيردؤىلمانهيدحألالير

أهـواللهزذلدفيهمااليجوحيزأوؤىلثلثبنلتبعحيزاؤىإثاامفعلمالعاالءؤىباجتهاد
المتنعففىالداردءتلكراءالدارؤثمرتهاتحنخلاداراؤكترىاومنمسئلة
هالماوكانتإتدطاةاكسةلوكانتسمالةابناوأبوزيدعنماسالةافيىءيسيءنفقدرو

الدااماحبىفيتطلمانأئاثهآاكشةفيكاؤتانايهراءاثاثاوعليهىثوللىكترةسكن
ىفعنلماإقبحوليستةشالوطاوتوكذلكسعبنيىبكلةاممراءانكالمكنرىعلى

تطبأولمبتصاحبهاطاالىراجعةةهـالموازاغعدبنلاوخلبهاوؤدفسدؤيهالدارالصاحب
خببؤىاليوزدؤمماامهانسغاةافانماوكنلماستبعاوكاذتاطاهثذاكاولاالوللةاوصو
القولوجهوخلهسمئلتناؤىلكؤمحذلجازذلككراءامنبثاءحالىشةلوأفردببثألنهكأهـها
لبيحاممغنالهتبعماءىفاالفمهخماصازمضهتلتبابحكاتبانخهافتبعتؤلىاشةالماذانا

ثاجيهفسدلذلكثادبهفصاذواابيمدمابازافراالببوالنه

ألالمساقاقهقىالرقيققىالشرط

حبصعاشدليفىلمساامإشترطاساقاةافيفيقالىعلفىولحماستأحممهانمالكقالحمط
بهمأنألتخفءضهاالخللدافيهممةالهنةلمالالةبمنزمؤلمالاعالمالخللبذندالباسااألصل
اشبهدأحدولنلنضحوالعايئافىلمسافاةالةشذلكمماوا4شتدتءونةالمالايهوؤافيلموانالمونة
واحدئحءلىبفضواالخرىغزيرةئةوااحداهمابعينوالمنفعةصلاالفي5سواأرضايئفيإساقى
دالتغولتىااماؤبتلثاالوائنةواعندناقالاألميذلكلىوتقاللنضحامونةوشدةالعينمؤنةظفة

صاحبلءلىالعاميشنرطأنانألالبأسالمساقاةفيالرقيقعلفيؤهـلهشوالتنقطع
زانداليبهوالمدونةقىهالكوقدقالالمساقاةوؤتالحائطالذبنكانواممالقيقالىيدبرصلاال

ثمذلكلفبلوأخرجهمولكنإقاهالمهوم4كانوافباذااخراجهمشترطأنالحائطاصاحب
االلباسرؤوجهمءلىلاالراطاثيموناغااذفعلىبأسبذلكبهنلممساقاةالحائطدفع
كانماتتانالغنمأنيشترطأنمجبانهسنةغانهلهستأجرراءيايرىانانمألمالحمسبعلى
التراروجهلىتأنيهونأيصالومجتحكمهاذلكانلولميشزطاذمثلهاوهـلهبرأنيهعا
فالمجهلالعاملفىالقاسمافيعنوىءيهمىوؤدرعفدالمسافاةعندئطهطمبامملهالحالطرب
احاوالدفيقبعيردوابانماسافيتكالحائطعاحبوليةورقعقودوابمنالحائطمافىخنىيض
صارمدعيافقدبهدوااخراجفىالببهوزعندهوذاأبوحمدانظرلشيخاقالويتفاسخانلفانيقا

فالهللعااجهليأنلقاسمابناأصللىتعندىاسئلةاأبوالوليدوءهنىضىلقااقاللماألمجوز
مواالحائعافيمويعتفدابذلكلميهدتوالثالمساقاةيومالحائطفيماعلىثطاطايقرصاحب

دلعةايومالحائطفيلميهونواالحائطصاحبفقالاخعلةهـاثمذلكفىالواردالعقدعلى
بناعنعيسيوايةريئمقانوىدرواسخانويتةلفانفاعهعايقافيهكانوابللعاملاوقال



939

االوهذأجاالىلمساقاةافتلزمالرقيقالحائطربضى2أناالسخانيتظولغانيمافقاللقاسما
عقدالفيوالةاهتأصبنافياأفظوقداخىتلناهماسبلعفدعلىاةعليبدل

االبالمثرطللمعاوالدوابفيقالىبهونالالمدنيةقىنافئبنوادينادفيىهعيففالإساقاها
منواالداهوالدالءوالحبالاءوالدوابهـاالمنالحائطمافىانالواضةوفىحعءالزمقدواله

الموازانمحدبئوقاللميشنرطهوانالعامليهندستاءسةايومفيهيمونكاحدبدوغيره
لىتلواشترطمهميقولأطاطإلصاحببانولهلةىهتجءيواهـيلمالحائطربدلكرطاث

والدوابالرفعقاخراجعلىيساويهأنلهانشمىايذالجزءوهـاذقأفلاالءلىماساقيتك
اليجوؤقاخافاذافرعاقفدمبلهنجداووزاليذلكأنعلىسهنىسملقاابناهـلوة

والدوابيقلىامنفيهمناخراجالحالطربشعرطفانماخراجيشترطأنثطالحااماحب
إقاةسهلهالمدنيةؤىالقاسمفياعنىهوىءيروأجرثألمللعافهذاعلىعلانالموازيةفى

يوبمالحائطؤىكافرامخامقاعلىوأمالواأجرمثلهلىاعرثميقولهكانقطلمواابئدسقالل
يوافقهأنإماأحوالثألثةمنيخللماخراجهمفدشرطانهادىانالحائطبصافانلعقدا
ل4لعانكراأنماواثلهأالىلعملاديردبهولهـلافبلهخلعقدؤيففسداذلدفهعليمللعاا

أيخرانهكئرأشيألعاملايدعوبهذلاللولملعاملاؤولفالقولمبقااشرفدانهيدو
شيألميشترطانهطاطاولوأفرماحبالفسماديدطالحاوصاحبحةاايدىالنهامثرطا

ؤىولوكانمسئلةلمأهـواللهملللعاوكانواادعاهمالىينظرالممجهـخراادةعهانهىدوا
علىمساقاةمللعااذهأخىممااثطاطاانذلكوجهوالحائطصماحبعلىمفأجرحجرااالحائط
واالجراءوالدوابارفيقروناللهابعمللصفةاكتعلىيمونكالوافدالهينهوعايهالتىاصفته

يستىالذىماءهويستثتىمساقاة4ئططليهيدفعأنفعنهكااليجوذلكمن6نلةوزاخراجفأليبم
خاففعديهالحاظحبهولصاكنواالبراءوالدوابقالرقبمنماتنومسئلىبهوحيى

ؤىهمبفاهأنذلكووجهعليهذلكملالعاطفىلمثوانغيرهازادفىالمدونةؤىمالكقالهذلك
لعقدافأليمعاقثم4ةقااسااأوقاثمنوؤتيخاوأنزهـفاليبإسافاةاصحةؤىشرطلحائطا
لعبدالةنزبذلكنبمولملمهـضبكلاالتمانطالحاصياحبلىنمهـاعدفانلمحبقااالمعمفعيابأ

جمونأنأحدهماوجهينعليهاهفيهـلةوابموتهطلفياالجارةفانظدمةاعلىيععنهالمستأجر

والدوابلوال5براالؤالءاالتعيننولطالحاحبصاذمةؤىعلعلييقعيهونمماداةلا
أنلهليسفانهكبالىالىاحلهواردىاإسلمثمونةولمضحلةراىليدكالذىيهترواآلسايمبا

تدفالقذلكخدفالحانطصاحبعلىويهونبالعقدوالدوابفصقالىيتسينأنلثاوايبدلها

لىنمفاذلكمفمماتمنوتببتدثاةلبمقصودبالعقدواليسلرفيقالالندلعةاىبمقت
أؤلممستأجرالبعكاوانالعاماالجيرمستاصالجععكاناذااوءذفرعفهملعوضا

مدةنقفت11ذاذلدفكذلكزمهالوماتالنهلعامائممنمنهيعوصقأنعليهانوععدىنصافيه
أوبثعنىالحائطصاءببذمةمتعاقالحاثطإالجيرالنءطالعقدةذلكعوالجارتها

نتولمخاقحىلةاللدالءواوالحبالانلحاظامافيستعهلولواسمئلىمتهبذمايتعاق
يقلرةالةتربخافئطاطاصاحبعلىنلذلثذلدولوسرقخلفمللعاافعلىفعة4فيه

الحاظصاحبعلياناغيرءذفيهدقيلوشيوءنانزالعلمالبعضأيتهوقدلتالثوالدواب
والدوابءلىفيقلىاالجراءواقةوفةلةسث4يرأظعندىواألولالوجهينذددفيخدف



قىللىاوإلحملكمافال

فيالماللبيعطأن

ذلكرطيمفأنوالغبره

قاهساىلذاعلي

لم549

دؤبلءقىإئطاطدبلىمئمكلاداالجرةذلكوواألجرةإلفبالحائطصاحبدونالعامل
لمساقاةدادءفسأبطمعنىمافا3عافةةاكوليسكذلكوالرفيقلدواباأثمانوكذلكإساقاةا
ة4اكواوشرطئلةهلميهتلطارىالهـلابعالنالعاملعليذلكفكانالعملتمبهو

ل4ماالىدلعةبعدارئةلطااقهلنةاالنزيةلمواواةالوامنبهزذلكلمالحائطصاحبعلي
نوائمكاابدبرلهـلهاففهفيالاخللداؤيهمهةالمنلمالالةشلم7ؤلمالاعالالنهمولهوؤمل
يرتأفيهمو3مابهكاناعارتالةر3وؤهـتهلمالورالعقدؤظاحينلىاذلكلؤلمالاعال

لةشذالالنالمالمنماخراجفأليجوزلذلكؤمماؤهلطصكاطابهالماءالذىبمنزآلكانواد

فوىاكادوائطاطفىللعاانره2بكاتختافاساقاةاتكاوإطبهاالنتفاعلوسائرماتلستىا
بسفبلعاملارشكبةوتتافبعدمهمفيوفيباكاجمقوىبقلتهوضمعفملبالهطالحاه

كاناذااذوءفرعبالماءمساكاالستوزكااليقلرفاخراجاشيلمذلكإلفاخف
ستمساكاضلىالمساقاةتالثدلشبوأمالوأخرجهنمقاةالماحينثطاطافىوالدوابقالرؤ

نصامحرراأرفيهلملهمحساكاالشحيبهاخراجهمتومتىيهلهمالحائطصاءب
يرةفىثنةوينبهماأحدمةفيلمضواألصلاقىسواءأرضينفىقىإساجدأحداةوانوقولهفصل

ةهى5األخلاوؤوةاالرضطيبفىوناااذازسهاالرضايئيريداندواءئلةعلىفمحبنواألخرى
اسةلعانيةوابألقىوالسهاخرإجهفىعلفيتيرالغزامونحانلسةاحداهمااناالماغات

داآلخرؤىءةأحدهمالميأخذأناالدينفيءفإواحداةيأخذهمانسهالمؤنةؤيهيتكفحر
االمعهيشترطهـزأنفاليبملمساقاةااؤكاقصودتأئيراوشدنهءللاألةظانيدلءلىمماحدوذلكوا

لىيالحائطحبااإماملءلمالاكراطءجمرذلكءلىايثالدؤىالمساقاةيومالحائطعايهكانما
ممهوذلكيعملءلميهكعيرااشئراططاطاصاحبعلىذلكاشتراطوؤىطيرالحاهشؤىالعامل

ساقاهصماكىأوأمنةلسهاأقللطاطاؤىللوطالحاصاحبأهـويوحهذلكوممايبينزاغير
لةبثئزطالحاؤالذينمماللهافاشتراطيجزذلكلملعاماذلؤىلمافإلةمللعاايعطيهأنعلى
ؤغيرجاطهوذالثفيهلماكلؤجةنراطايث

الواتنة5وءيرييسووةءذالمئممموايةالروالتنقطحالتنوريتىاماوءالثابتاةالواهـلهوةؤمل
يةارفعايئئماءاماالحديثوؤىالداشمالواتنفريبيناأبوعبيدؤىوقالتينبنقطمةلمعب51بالتا

بالعا3المالوالعايئصاحبوحصطنةبثألثوائنابالثاءالمعحمةيذكرولموأماخببرفاءواق
يةوالعرفتماذبناوأماوايتانالىحهذاتؤهلىبنفطتينمةلمعص1ئابالتاوايذكرولمنقطبثألث
ذلككرطدنمهأروالغبرهفىلاثالبمليأنفىالمساوليماسمالكقاللنفسيرصكراولمبئ
طاساوجدفىنبريد5يرثفيالحالطلبمليأنافيلوليسؤهـلهشساقاهالذىعلى

يرذلدضؤىملهملسهأنلهليماسفانهبمجردهذكلهوجبأولعقداحينفاشترطهمالرفيقمن
وأماباجرةفيهاأوعلةاسمااتخذعاأجنبىرجلأوصائعاكهايماالنيحوالطهيربدمنالحائما
ؤىمللاغاعليهاالنهشائميفويستمدل15ثحيثيستعملهمأنفلهمللمعاقارقهانكان

شاءمنويعملالكلعلىبهايأتىأنفعاههمعكمةعفةعلىلحائماا

ؤىذلدبغيرشرمليةأناليجوزلهيدانهيرفاهسالذىاعلىلكذأنيشنرطوالهـلهوةفممل
الواضةدؤدزالكذيشنرطواليجوزأمنهئدواليعغيرهلعةاواليعسدذلكمنمتعفعلفانلعقدا

فسدتذلكشرطفانفربمقاؤيهايمناؤىيادهالىتراطشاالنالمساقاهالهثرطيفسدهذاو
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ىواليجورالذماكؤالصمثلهأجوةلىايردأنسملقاابنامىلكفقياملبالهوفاتتةفاإساا
جوزاليقولهشياهافاهساحينفيههـامههالحاثطاؤىبهمملرفيقايلمالاربعليإشنرطأنساق

المساياةطصاؤىمعلميرطدنيريدأنالحائطؤىواليماسهدفيقاالااربعلىرطمثهأنساةكأذىال
النفإلةمالهمنهكرطلثمهواليجوزأنلالعالمزماحطلحااربعليلعاملاذلدازديادفيدادهالن

تضىةلعفداومطلقلعقدامطلقفميهمايقةعلىلمآساقيينداازديادأحىساءاةكلعليمبنيةإسافاةا

علههاللهصلىيلتااتيهودسالارانبناعنناقعوىمادذلكؤىواألمعلمللعااملءلىايع
ذلكبهاعلىنقرموسلمعايهاللهصلىالنبىالمفقالكااصفذوالمملالعواأنبمهـءمءلىايةلمو
والدوابقالىفبنالحائطفىنخراطالحاصاحبراطوزاثالصانهقدمنا3تيوالنناممئناما

رطيثأنوقدجوزمالكلحفروأولىحرىأالحائطفىليماسنئراطاثلبهوزلمعاالؤبأن

ئعااطافىوذلكوغيرهلفاسمابئاقالبةدوالداكالهلمدؤلتهافيقاليرسهثااتافهاذالثنملاماا
الجوازجهومللابأئذحهعليهكرطثالنهدىعضصبهزذلكلمفيراصدظالحاكانفااعبيرا

كاعلى4لزكلليماسيركااصاحبهعلىكرطثأنعهينساالمةندواوزلىكليساعبيرالنهاطلحالافى

إنافاذافرعقفوافيرةالظفيسيرةاثافقةواكسهدالحظارمليلعااطءلىالحاصاحبكرطإثمه

ماتوانإساقاةامدةالحاثطفيرقاءهرطإثأنذال3نفانبةوالدالمألماادشترطوازأنسس
صجزولوشرطلمذلكترطإممهلولملعتبيةافيوفالادؤلةاقىمافاافياقالهائطاطذلدربلفأ

بافياماعقدلفررالنانمافيهذلكووجهعوزذالثالصةلواافيدقالؤةصخافاأإطالحارب
مسعلةغيرجاؤوذلكولةبردةكلمملهقىطشىففداخامهعلهنيملمفاذالغالماموتطلاليب
كاناذاسحنونوقاللمدونةافيلقاسماناقالهمعهإلسشطلحاااحبصعلىإشترطهـزأنمحبموال
منانإقاسمابنافولوء4فيهطالحاربلكراطشةإزافيهلمألملةاشاطشههـزابمديرايدطاط

ولةووجهذلكمنيمنعالحائطربلولفراضلعاملهداطالحاونأنبمإساقاةا3
عفىرأصعلكرطاهـالكاكبيرفجازذالصائطوإحدلعااطءلكىاسههذااننونس

اجارةإلىاوازيردابئاوقاللىمساقاةيردالىلمدونةاففىذالءلءلىفسمافاابئافانءلمنارقول
بذلكفأشارلغالموابةالداعلتراطزاثكاقدأجااماأننبهتجاماسماغاااهـلهووجىلىءة

الموازانهبئاؤولووجهمعناهمماءهـفىهـزذالثلماهلحراامنليماسلهدوا15الأنصوههـحأنهلىا

قالصيدهفىالحاثطبقاءصاحهلوشرطكاإرةاالالىرداللاسيدالهيلتفاقاة
اأحدلمالاقوفىيأخذمنأنقاةسا4اماقلدلذىاكرطءلىإثأنلإطاكألربتوألمماألث
يحرجاتيريدألمالابصاصفانكانقاللذىءهـعليهاصالهعلىلمالاماقاةكلمماوالمالانجىهـ
قاةلمسااقبلذلهلفايةداأفيهليديريدأنأوتاةإسااقبليهـفاونداألماافرقهن
أحدمنإ3مااهاملاترطءلىإئمأنالماللىبإفيالفولهشاهثانبعدذاكإسافيئم

مماتكوناالمساقاةالنإساؤاةايومالمااخدامن4نكابفاءكلااةإسااحميريداالمالقرقب
باخراجواعاضيانشالتىافةااصاوعلىالعمااملبهلعقدالنايومموعليهالذىالهعلىؤيه

وؤدجدتهفيمليالذىالحائطمنشئ5ستثناالةبمنزفصارتفةاصداتعنصنةطالحاعنلمعينا
ذكرهوفدتقدمقعنابنالكجوزذ
فيهيدكألأوفليخرجهأحداقلرقهانيخرجيدأنيرلمالابماوانكاوصولهؤصل

يدخلاومنهفيقلىاجيضهـألهشاءيريدانانذلكعليقىرشاشمةلمساةااؤجمللهدفاالىأ

وذيوالماالثقال

يشترطأناقىصىاذ

فيقاالمالربعلى

ليسواالحائطجهمملي
قالالاياهساقاهينحىفيه

الماللربوالينبنىهالمث

الذىيشترطءلىأن

أنبمسماقاةمالهفيدخل

أحدالمالايقريأخذمن
كالواالمالن4بنر

لهالمالءلىمساقاة

اضافاقالالذكماءوعليه

أنيريدالمالماحب

أحدالمالايق9رقيخرج
أوساقاهاقبلخرجهفله

أحدافيهبدخلألدير

المساقاةفبلذلثيغعلفا

شاءانبعدذلكبسافىثم



249

الحائطقىلبسنعملالعااليجوزأنينممترطكئيرالذىالعددافيهنلميمفيفهءنعيرمنفيه

ماتومنقولهلقل4أديخلةالمالربلىتضأوهيغابقأارفهمنماتومنقالصأقيق11منماثومنقال
فيهطنلمالعقدفنفيالعاملدأوشرطالعةبومالذفيكانوافيهالحائعارقيقيريدمنالىفهقمنربفهلىضأوصأونكاب
بربدخدفهالحاثطربفعلىضأوميباباقأوشكابمهمماتالكببرفنطاهاطواألجيرفيكالدابةفمجظانلال

ثخفيفالمساقاةءلىانعهدتإذاالنهمللهامنالحائطخداممنمافيعكلوكذلكمنهأنيعرضالىحمنإلرحيماللهبسم
زلدتعذدانمهمالعوضالحاثطصاحبدلزموبأعيافهملتعاقأنحويصئاةاإامدةعنهالعملاالرض5كتابكرا

صاحبيلرمولعاملادزمكاغاهومستثنىوافيةوضبهليسمعاالقاولملعفداليتاالمنهمفيساءاألرحمطما
أرصقبهخألفالعامثمرذلكمنحعتهحصرمناالجرأمنذلكفيبدزمهكانوابمميأأنالحائطمالثعنحدئنامجيم

وكذلكذلكالؤيدعلىسنةكراهفهاينفقأنصاحبهاعلىانإبعداكراعةبنورماءبناصتىاعهدأببئربيعةعن
ذلكئمرةمنربآلحائطحصةؤيمةذلكفييكلفقأنلعاملأويغهاردالطيغوربئرالحائطالمساقاةفيحنظلةعنالرحمن

بصااليدزمضربضربئألئةعلىذلكمناماتقدمذلىففرقذلكعلىيادةالزالعامراؤلحعنرفيالىقيس
دتراةالىالررضوغورالعينعنراةالداراكبنيانكثبراؤلميالوالفيهفقيضوالدارأنالحانطاللهدسولانخديمابن

االرضعينعلىكالنفقةسنةمنفعةفعهينفقاطالحاماحبويلرمالثارباواواعةالىفبلىخوسلمعليهاللهس
كرقيقءئطمابلغذلكبلغكانماالىأنيعيدهلمزمهالئاكوالضربافيالىأوالحاظ5المكترافالالمزارعكلراءعن
بهاالتيانمللعاامايدزمجنسمنوالدوابيقالرةاقوالعبنسالببينوإينهوالعرقبهودوااصمافيابنوافعفسألتآلحنظ
العاملعلىثمعايهاكانالتىصفتهعلىالحائطهقىاالحاظفيبقاؤءموانهـاكمالحائطعلن4الورق4الذهبديم
ؤلكنوم3عاءدمئملممازادءلىعلالعاملنيا3لمالحاظمنفادازالواذلكادعلىمازعلفيوالورامابالذهبفقال
العاومنصاصنعلنىممنيبيحأودشأنفلالمىصاحبدزموالصمفلالعلىصاحبرلةوحدشنىبهدأسةال

ولشىبالغامابلغنمامملهءلىاعذدةفيدرمهالسفلصاحبيبنىدونأنملالهاليمنهالنهعلىانهشهاببئاعنهالك
طزملمماكلاحقتعلقطنلمفاذابهاالتيانالعاملمايلزمجنسمنفليسالعينماإثكأالمسيبسعيدبئسألثل
والىدىاتبالعملالعاملحقبهواداتعلقمنفعةللعاملوفىليسضبهاالتعاتالحائطصصابالذهبألرض41برع

قيذلكاالرضرفيبثالعاحبمماتعلقوابذمتذلكاصألحيتعاقولمكتراءاالرفافيبهالبأسفقالوالورق
فعلىضأوهيأوخكيبةبموتلميهفتعذرتأوأجيرأودابةغالهانكلئطاافيالعاملأدخلهومنافيعنمالثوحدئنى

المساقاةةلىجيحفيملالدلكعليهأندثءلىانعهالمساقاةالنالعاملءهـضهعبدفيسالمسالانهشهاب
لالىءمقاواللهبسماللهءتكراءالمزارع

األرضكتابكرابالذهببهاالبأسففال

الاألرض5فىكرااءماشهابابنقالوالووق

أنخدبنرافععناورسؤثبنحنظلةضنقدالرتأبىببيعةرعنمالثصالحديثأوأيتلهففاث
ببالذولخدسبندافعفسألتحمنظلةقالعنكراءالمزارعىلموسعايهاللهلىهـإللهرسولبنراوعيذكرعنالذى
المسيبسعيدبنسألتقالأنهشهابابنمالكءقبهفألبأسالووقأمابالذهبالذةوالورقرافعكثرأففالخديم

عمداللهبنسالمسألأنهشهابابنعنماكيمبهالألسلقالوالورقبالذهباالرض5بهراعرتصلىولوكان
الذىالحديثأرأيتففاقلهابابنقالوالورقبهابالذهبالبأسففاللمرارع51عنكرانهاأكرث

ابلهرسوليانزولهشلكرينهاأرءةهقلىولوكانكئرراخأؤتمالخدجفيداقعبذكرعن
لمهعذلكمنفأقلدليلااالماخصهبههاثكرىفيكلعامرعلمزاابهراءعنألىوسمليهاصلى
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غالراوىانووجههتجوفيذلكارالىورثاءاألوذهبأحدقىايهفىطاوسذهبالجةفي
مقمورذلكبأنبرأوهوالذىعنهأخبرهوانماوسلماللهءإيهصليالنبىافظينفللمالعامبالمفظ
ؤيهاقاةلمطالجازتودهلمقاالستفارهالمنةيجزالولمنهاالمعنىجهةومنلورقوارالذعلىء
وسائرمايستأجركالدوابسطكارهاصازااؤقاةتجزالمساللمولماخلكا

سىوفألباوالوربأمابالذفقالوالورقببالذخدجبنواقعفسآلتحنظلةوقولفصل
ماراألكلوفقهامالكبىفياوالذهببغيراباحتهالىابولذوقدلودقوابالذهبلكذباحةايقتضىبه

والورقبالذءبازاستفارهماانمانفولهوالدليلءلىوالورقببغبرالذهنعهفانهبيعةرغير

بمطعومسمالجلىيجوزاستفارهفانهذلثاتفاذاوالثيابكارواحلبالحعوانرهصازاسئئي

ميروثبناذكرماالوزدتقدمعفالفاسمابنوايةورمالكبمذضلىاألرضفىوالئادت
تصرابهذاكااليليقاالختالفذلدمنفي

الذىالحديثرأيتوالورفيبالذهبايجوزكراؤلهوقدقاللماساكالبشهبناوفولفصل

عومويتناولارععنكراءاكوسلماللهءلميهلىاللهرسولىخيريدقولهخدجبنفعرايذكرءن
ومامنهماهغىلنامنوىرانهيديرقعراكثرألمسالهفقالرهوءوورفيبذهبئهامنكرالتحذلك

ظءلىاالفيأونقلموملهاظبلةرواهنلىعوالورقبغيرالذهبنفعةالىانماتوجهىاناوانيمةخلم
عليهويدلصمبااأوهايوجبدةوالعالعرفاهنموملهاعليحملهمهامعهنقلولممهولماس

معنىالءلىالجلةفيتجويزالكراءمعتىردحاءلى13رعةمقلىولوكانتولهوةفصل

العرضينظرفيثمالجلةكتراءهاصازافيايرىانهذلكواغايقتضىعوضجمكلاكراتجوفيا

عننافحوىوؤدربغيرذلكاكترااعنوسكتوالورقبالذهبجوزذلكأنهعنهوىرالذى
مانهـوممروءوأبىبموسلمعايهاللهلىدالنبىارعهءلىءمييكرىعركاتبنعبدالله
ىخوسلمعليهاللهلىللهارسولأنخدجبئرافعثذثميةمعاومارةامنومدرااللهءنهمىرة
عنوسلمعليهللهاصلىلنبىاكأىفقاللتهفسأهه4وذهبتفعرالىعرابنافذهبرعلمزا1بهراء

عليهاللهصلىللهادرسولرعناعلىءاهينكرىكناأناعرؤدعدتبنافقالرعلمزا41كرا

عرقالبنعبداللهأنعبداللهبنسالمعنشهاببناوروىالتينمنوئبعااألربماعلىوسلم
أنيهونعبداللهخشىثمثكرىارضالأنوسلملميهاللهصلىاللههـلفيءهدرلهأءلمكنت

ممىلرافعبئاففالكتراءاالرضافتركعلمهلميهنشيأذلكفىؤدأحدثلموسعليهاللهصلىلنبىا
األربعاءبماءلىوسلماللهءلميهصلىاللهعهدرسولاءلىارعتهقكناناكرىاناقدعلمتخدجفيا

والمتفقالمفىءتهـنفسبلفأفرهبهلمءلموسعليهاللهلىمىالنبىإنفيهليسالتيننوبمثئ
اللهعيدرسولعلىاالرضونخمئمإنوايهراعهعنخدجفيرافعوىوقدهنهلمنعاعلىعليه
عليهاللهصلىالنبىفنهانااالرضصاحبيستثذصه6نبعاءأواالرعليبكانبتوسلمعليهاللهصهلى
عرلىكنءلمبئاانإالعريفعلهبئاكانهالموعايهاللهصلىالنبىخهىففدثناولذلكعنوسلم

ذوالفهممالونظرفيهذلكمنعنهىعالذىوكانالحديثهذاالليثقالذلكعنيهد

سعيدبنصصيىيةوارمنخدجبنرافعذلكبينءالمةدوةالخاطرةمنلمافيهمجزهلموالحرامبالحألل

منهابالناحيةاالوضناكرىحفألكنااطدينةلكرأأقالكنارافععنفيرالىحنظلةعن
مملىلنبىامذلدفنهاويسلماالرضمماتصاباالرضوفذلكذكايصابلسيداالرضمهمماة



باكهنهالكماوحدثنى

بنءوفعبدالرحمنأن

فيفلمزلأردىات
قالماتحتىبهبهرابد

لنااالأراطاكنتابنها

بهبدفيماممثتطرلطمن

عندموتهلنااذكرحني

كانئثبقضاهنافأهي

أوذهبامنكراعليه

مالكوحدئتىووق

عنعروهبنهشامعن

أرمهيهرىكاننهاأبيه

لورفيواببالذ
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ببالذوجوزههتنعءنهاذالثعنوسلماللهءلمعهصلىالنىىخاباعرابئاولعللمواللهءلميه
لنبىامنحدثبهوناأىزلماخثج4مفمتتحاأنيخونلتولمسانجهازهماجوعلىرقلىوا

بنءوفندالرانءبانألبافمالكصأءعواللهعأممتعذلكفيلموسعليهاللهصلى
ماكلكتتولطن4االلنااأراكنتادءألطقمالماحتى4يهرايديهفيتزلؤلمأرفهارىث

مالكقالرقوأوذهبقكرائها4ئكانءايهث5فامرنابةفاوتهالناعندكلذكرحنييديهفى
بننلرانءب1ؤمىشرقاهـواببالذأرفهكانبهرىانهأبيهعنعروةبنهشامءق

فوذلدبانيهرجممساقاةفىاكترااكاننهالتسماتحتىيديهفيتزلأرفاؤلمكادىءوفكان
فوحزصادمالكاتذوهـللةاؤيمايطاقواماولىكنهأتذلكؤىحدوالعامضلىفيبدينار

عايهللهاصلييلتاألواايهودساانبئءهـاوىمارولهمانةعلىوالدليللهوباطوقالاشافىا

حوؤىانصوءذماشذاذكلىتصمنةفقالهـة5طراولهملهـلاوائانحيقرولمءلىأنوسلم
درهفءبرمةجمآلدءلىجازالعةمينمنهءيرهوادءلىماجازالعةانإمتىاةجىومنالخألف

اءااذممايدزمفاذالذاثبماتامسعلةبدرءمززوصةالصبرهذمنككرىاثاهـقالكا
بئارواهءيسىءقكأشاء44يخرنياالرضكاشاءواصاحبجهـشأنترىوالمامضى

لدكراءبدوذلدمناهـلتألوكماألزوهاالنهيناؤىالىكرافديرؤلاالنءدميةلعتاؤىسملةاا
نةيمهأوصمبدرهـ3ثصفالذاااذوءاذولبانورإثاؤىواحدةاألوجعبةهنهيزموال
كأبؤروىوماالثإءمءناتابئاعنىرواهءثربهذااثاىأوابكذلسنةاأوؤثمبدر

رأوشصاذاقالانهمالالاءقوادورهـنجثاطابىواسفلمطالواضةوؤى3راثأوا
أولؤىانفضههـندواسفاذالومازادءلىالزمساالول7فالثمهذابمهـ3اهماأوؤىالرإثا
الزمااليهونأنبؤيرهتكتعييناالنكتةهـلمشمانهسمالابئايةواروجهخرهأواكركاناثا

دالعةالندئءباللروهاصبهبأقلالىكراءبههاقدراهـنثالماصبئاروايةوجهولىلتا
نقدهفانؤسعءلىكرابهدرمالىدتزاالنهوماألشوالظؤلمذالومازإدءلىومفى11مقتفاه

األشوملىاخرصواارنيامنظاالثلهامادهظعدةالنةالمقدارهانقدمهماكراءفقدلرماا
لكراءداولوعةسئلةكلشاءجارئيخرجأنعلىمعينةسنةمنهترى3ولوادرالةذلكؤىا

الىاتوثتلمدةالىصنر5وجاؤهـاالدارفهذاوسنةاالرضهذهلتكنردقدابا
نهافانكأحهـوددلممحماسنةكترااانؤلةولاداراؤوانكانتثالمتلتعيينادلدتجترلةويهون
ومفهبذهـالذىلخماذئيقبةسفانهاحعنةاتأيامعثرةبعدمضىهاكتراافانزاذلك
اهامااذهمنفيكونيوماشهراثألثايئاالولىاألياملىتمئمزباالهـإهدهأحدءمثرشهراسبيثم

رعفئلتىااالرضنتءنفانأرضانتاآلوأمايراباالحدعشرثواااليامحدعلىواشهر
ولفأرعاكمنليةطنتواقناةساوشماءهـهىكريأنحوالخفرفعمقولليافبهاطهمالط
لثذلكءلىلىوآخرعامهاتتحنلىتوةورنعأوؤضرةؤيهاهوانالعقديومنسنييا

فيكوناالرضفيرالعجمعةهـ7الكراءبالمئفىبلدءهـفالهليموأنراالالدوشماتقدم
أشهماوماالنيلرضمدة6نررعالنياضاالمندتوانذكيقتضىلىممراهااطألق
اعليبما3والحرثلهايفدمأرضاانكانتالحرثرعالىووشتزواعتهاوؤتسنتهافاول
ىقيلىفايسرعباكفيهةحتوماالشهرأوشهرانلعامامنبئفانرعالررؤعونةلمدافيماقاله

الكترىوليسالنفسهحربهاولر6نلمابقعنهحطوالفىتنفزاالبمرافيهازرعاأنمجرث
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اهمهروابأليامزرعهتمامبلةضىتنةالوجيبةانلموهويىالمكلرعهازولوضارالنهمنعه
جمالسابوكراءالمثلكثروأخذباألفره51شاوانوأفسدزرعهأرفحمرثإءثبهامخيرانفر

فانؤسععامهفاالنةعةراالىنمنعهنهاكادلكوصفوبيببن41أقايبةلو51كرا
هاالثففدقالبقلأورعفهازىشعولىلعامساوأفآلعامممهاوعفئيىاالوضىامنثكا
أرضهمثلكراءاالرضولربثمحتىذلكودتركواليقاههوزرءلمعهةاالرضباصاليس
بلدناأهلبعضفقالالفظااذتأويلفيناهوشهواختافكتراهاهنهاكانماحسابعلي

حسابمنأفلذلثكانأرضهساوىماومه2هةأرفمههيلكرادالناتفانهالغظساظاان

واءاسعقدمنبماثفدماالعتبارضىقىفىاكترااماسابعليوفولهكثرأوأترى3اما
كراءالمثلأحدهاقوالنإسئلةافيلهنولىقالكثرأوأنكراءهباالأتلذلثكان

ىرةأبوالوليدالقاءىفالينالقروبعضقالكترىاكانماابهكراءمنلهوالثاث

أوفاتالنتلدالمدةعايهكراءمثلانكاوم11ممذائاانذالثندىتعصهوا4تالله
واحداإصيفشتاءواازىايسكراؤءمالكقالولذالثوفات5لكمرااؤىكثرةكأتافنةاا

ذلكمثلؤى1ممهافيعتبربهراؤاسنةاملزستلتىااألرضأرادءنانماأرضهفكراءمثل

كانتوانلمدةاوتالثدنانيرثرةبعمنهشاهـا3افانىكىماسابعلىكنهواسضةانالوفت

دينارانعليهفياكونلغلةاخروقتوافيهلناسالرغبةعالرباممنةاكراءمنصتهواحداطهـاشم
وانكانتأوأقلكراءالمثلكثرمنأكانالكراءمن4عقدعاببثاكرأنيتلهصازوانمافونص

لهاوالفائدةاعراصقهابافداسهمدةالنهالهـلهالهنتهفيزرعالنهلعقداعنتخارلمدةا

تعدمدةلكانتوأهـالذلكادشببهانبتتالاالولىهذهلىاةالمستفلمدةاأسندتفلذلكرعاكاال
الغيرفانالخألفموضعوهسذارعمازبقلعهاميأوكرءالمثلؤيهالاألصىاداحبولتيموظلم
فيففدنعدىزرعاذازرعهؤيهاتممدةرهوشممنلهيبقلمايزرعأنترى3رلىنبملميقول
ذااراصكثرالنهاألفعليهمامضىحسابعلىلهبممايسأفلنانيماالفعليهكراءالمثلادهابقية

زفجالوجيبة1نقفاالىامديهأقبللمساقاةاأرضىلمكئراأنلواضياوفيهضىماساببعلها

كانماحسابأوءلىكراءالمهلكثراألبريداماذكزالهللىكراءذلثأوشهرفلهبايامذلك
منكثراألولهأويتركيقاعأناألرصبععدفلرببأهييبةاالبالومهتمااليبلغانهعلموانىاعتر

بحمذلثفيحمممانقفماءالوجيبةمدالىيهأنلهلىإسهاأولفياشقاللأوكراءالمغكراءالوجيبة
ولوتبايعاالوجيبةنقفاءاقبلئمرقعهوانمدماتيقنيهأن4اأنمذهبهعليلقولاكامخدققواحفىا

لمدةامنمالهرقدرلكراءامامندمنوالىكلويموناألرصقأنفكرىباهـصراعةءندار
األرصلصاءبفانىششجرالىوفيهالمدةاضتفانةهـسافضسنينأرضائرى3ولواسملة
لصاحبنيملمرعوفيهازالمدةفتواهـإهبقلعهارىالمأويأهيكهامقاوعةمابةتيأأن

األرضىوضخاوفيهملأهييملهوعارانمابيغانمرنوابقلعهههييأأنوالجمتهبةياخذأناألرش
األرضفىؤهبقالىنمفلىبتثاطلشجرأواولصوكاينقلالنههذأاصاحبهنلكفاذمنه

بانقضاءينقضىأن5هقتضالكراءالذىاحمعنولخرجبغيرعوضىاألرضصاحبهقالسف
أوبرةهؤلوقأنصخللمبرةهؤثمرةاشبرهافىولوكابرةلمؤااليشةفيحداالسحقاقأهدالى

بزهغيرمؤجرةاكإنتانلقروييناواحدمنغيرلفقدظغيرمؤبرةنتفانغيرمؤبرة

لمممهىمنت199
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غرتها3حتىابقاولهنوفلعهبرءلىيىلمتءوبرةوانكاشجرهقعلىتترىبرالىعأ
أرصى7ؤمونةلمأافأماوغيرمأهونةؤلةمأنضررعلياألرصفانذالثاذاثبتمسثلة
كادتخلفالنتواتكايلاكأرصكبعانبإناهـعندىلمطاارضواسمالدقالالنيل
ثافهمنامنافابىاانهـلهمانةعلىوالدليلالنيلأرضيزفيلعزعبدابنءسالفاصاؤفالنفد

نهارالنهاواالاآلبارأرصروكذالثبهاوأصهالكقالالدوركنىالكمراءؤيهافجمازهةاتباالسه
مالدفقدقالالتخافثفانكاالمطرأرضىوأمائلة4لغبااالفىنافالتكاد

لساألندأرضانلهماؤدفيلشوتلماابنواوأصبغلحماجدعبئاقالبهوأدينلنيملوابهالبأس
بهاوالينتطرعابسثيلمطرالذىائمايأاختىدالينعهأهـافاقاكادتينافوالمطرأرض

الماءؤلةمنى4انوالذىءخدىاللهءنهىوايوليدرةأىالقاةقالاكءلأرصلمألفبحواءالى
يهايهةالمطرفالأرضفأماالنيلكأرصبهاوىقىدةواقيةيهاصهمخدمالدأنعف
أرمرالنيلءلممخنبوفانفطعءثاالالفىالمأمؤأنولوأرادالمفكررالمطراال
هسئلةلماقدمناهرؤياكاكاتةالمطرااأرصرهـعنلمطانقطحكاقىااانقطحءؤدنهفامؤلةبكأ

ؤىواكاحنيفةلعقدخألفاألبادعفبمثرطلنفدؤيهازاهـىؤلمألهـنةكلبمأليماستئااألرثشوأما
رصاالكرالهاطرلميجبباال31الاةلمقصوداخمنفهكازتولنهامانقولهعليوللبلدوا

كراءتارةفكونردهجبالمطردمبالنداخةيجزالمهتاداكانءدمهولمااطرااالح
بنسيناهتإيةافىوىففدردبعثرطةفافرعلمطراعدمانسلفاوتارةهـلمطازلان

ىكراءفيمأمونةقلمتنتقدفانواهـطأرضوءىضينعمثرصه4أرىئركاؤيمنعاصم
سافىثامنبعهسنةبهراصهةاوفوتفذاثزرعأولقاءحرثهافانفتمالميفمهخوسلف

سافيجزالنهلمبمثرطدهنانكانانهذلكوجهويردماربئوضةالذىلدناناسنينا

ذلدبشرطوانكانواألظهرالجوازاسئلىافيالفظففدأطاقبضيرشرطمدهوانمةهـمن

معينةآلفيكراءشكاسقدمفيقالبهراءاكلرمهءلبالفاتفانتةمالموعقدفاسدفعفسخفي
ديئفيديئخفالىىفيؤدأرضهةخةبهيأخذناعادذلمثكاوشغيريهفواليةؤبهاالنه

أركراءمحدءبدالحقالبدرأيتلنةادزمكأ9االرض5كراقدفيالأطاقفاامسئلة
هـنةلمأوالنيلاأرضوأمازرعهئمينقدحتىأنلمطوفالدلزمهاأرضرفأماأوجهدالثةضءلىاال
عندغامسملقااعندادنبطؤالشينفدهنزرعلتىاقىااأرضوأهاوتارذاالمطرفينقدهءدط
عندهافااوااالولبينبدوألفرقماينوبطنبتداءصعندادأشهبوءتلهماينوبرطنص

أرضلنقدؤىانألاليعاحالمدونةافيذكرقدفانهلتألىاهذايحتاجأبوالوليدوضىقااقال
إحيصلمأمونةافانموذدةااالغيرايريداليبهوزأناذوالحرثنءنح5ؤوىدماقىالمطراالبه

المسئلةئصحذلثوءلىلمبلغاالرىالمدونةثلةسأرادؤىلعلىكنهوىوقىألاالنفد
منكانطرعالىاودةواةهيوىانمألراوذاراللنباأوضلنفدفياغايلزموا

سحنافدأناالمتاداطرعاجماتوالىكانوماهـنةءندمالك4المأىةمهاحذالمطرأدض
المباخلنقدبالرىالزممماوااالوللرىاسلنفدبنةالزمفألرعالىبثامافىإمهتتالىايحتاجلكنه
بناوقالبهماينونبطصينقدأولأنلمزمهأشمهببطرنافقدقالرعفئلتىرضرااأرضوأما

لبطناصامكسقيةأوليهايهةلتىااالرضمننتوانكابهماينوندطصينقدعندتمام3لقاا
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لستىامتابعةالىمجعاجوانكانلررعاذاؤصدبهاالنيلاأرضلةبمترألنهاأرادأشهبلتىاىف
اقذلثووجهاسكنىاشبهالتىىوهـبرأوعانمنالماءهـاءوسافاممرااعناهاالتىىفهـ

اغااالدصصاحبالذىءلىألوبرودهدخلنفالزمرىبأولمفيهامازرعكاناذااالرض
لىانحعاجزتدواانقداؤلمزمهقادضةجعاناءااذاالرضااعرىالكذضفقدفيأرفىو

يجوزانهفقدتفدمالكراءنراطاثوأماالنقدلزملمفيهفااالسآقحفلمإمهوتاالمطرتوالى
لمطراأرضوأمالعقداعفاأماكان4وأىهـعلىلمطأواحاواانيلانكللمأءونةااالرصفى

لجافئانعقدعلىاوقعافادسئلة4عندالعقدذلكقبضكراطمطرهافألمجوزاثيقاتاكأا
فسعيننقمموذلثوتذارااالانقدؤيهااإماعالماللثدقالغقدؤفدألكألناراطاثقىكن4

ممراءوانادانةلفاسمافيادعفلىمهيتووقدراالرصضفيافادانيلاأرضىمنزتفان
لكراءاالينقدههـفانهمطأوأرضكانتلنباالبالمطرارضزرءهـاتماللتىااالرضنإت

لىكراهاانالفاسمبناهـلةفواءنقداهـالوجبلستىامأمؤلةثكااداغيرهوقالتمئص
اكأظاهرحاوافيةالمنهلمناخالغبراناصرل4ووبرلمبلغابالرىونبمغااوذالثفعةاامامدبغايكا
وضةلمفبالةزبضاقباكاناؤيهاابلغاوا

وكرىهـثاطابانابلصراءغاجوزءفداثفانههأمونةتفانئراءاالرص3اوأمالؤ

طشوئهةهيىوترائراإطاأرض3رءامونةتكازتفانرذالثيملمكثرماوأيناهشرصها

معالحرثاالؤهـبىالءش5غيروقالقديىلماذاالحرثاباتلكتراءهافباواةازالرفاأصوى
كثرمنأكنراؤهاوزاواليغيروعرصاءوةمعأوألكثرهمبلغالهونويمىوالرلمطراوقوع

تسمايممننكالمقصودافواتنحافةمنهخعاللكمراءعقداأنقاسمابئاقولوجهواحدةنةس
وجهولنقداتعجيلن4مودالمفواتافةمايؤرفيفاىالعينتعذرتسايمتهمنيمنعوالعينا

عاحبجيرعلىلضااالمجردملااوقتامقدقبلااذهـدهتئالدانهانبهتجايرمالةاؤهـل
وقدامستلةيرأظالفايممبئاوفولوعامنهةعأنيهونبفووغيرهالبيعمناالرص

سملقاافياقالزرءيمنىماثلهفيالسمااالاأركارىتحدأألبأاللمدونةافيلكماقال
قدرعلىالماهمنلممايداطذاهـأنلمطاأرضنوخهدافرقوالغرر41ونسكرههنماوا

رعهزمايبلغلمطرانيأتلمانلمطراوأرض5غيرلهئالؤلمأللهواوعهزمايباخؤيهفانكانمايرى
أيفمافانهبالكراءعايهرجىعالمانمارأىفهيملمانهلىولوتكارياتالكراءقالقطءتواالس

الماءمعلىميريدانذلدبأمعاليهرهلمرعالىبهمد5ذلدالماأنلوءلماالرصبصاأوالنط
إهموالاتبايغاعليىتريممماوااومغيرماؤهاطراوأماالأمبهرعالىمنفىسامماشناطوا
اوهذلعقداة2لخطرالما41ومنذلكنيمفلمىالمكلاالمايعامههـاطاالىءنرالم
لمانهشرطءوانبهوزاليفانهلمطلقاامحعبهـالماعبأوساولناليأليلذىااالرقبيع3

أنأرادفاشصعيراايزرعفاأرضاىكتراومنآلهمثسأعلمواللهكأقايىارد4فبضستطع
أوالحامهامضرةؤيهامامضرتهيزرعدأنأران41لمدوافىسملقاابنافقدلمحالةطؤيهارعفي

ذالثوجهوذلثلهنيلممحلةامضرةندألثماهضرتهؤيهارينأرادأنوانذلكجازله
نلهاشوءالمنافعمنهاالتىيستوفيينلانمماتعهوانالتءاالجاراتفىلمنافعابهوفيصتماأن

واليمتهعهاهوأضرمنهحللحلاجنسينحألوتنراايناتتهآلوالرااملبهاصإسهويتىا
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وفجهلشعيراكراءبهالشعيرفلراكثرمنأرعهاماضررهزفاتفرعمماهومئلالمكنرى
ةلمةامنولثانهالثذليلناعلىودلمثلاكراءلهنسافاأبوممدوقالىلقاةالهاضرربايادةالى

الىبغدادنكتراءدابةاذلكأصلهاعقدبهمحبفدرهاذادبهفلربقدرالمعقودعليهاعلىؤيادة
ىالرالىحلىامنوكراءالمثلحلىانلىبغدادمناالبرةلهفانانرىالىبهافيتعدىحران

انفسخزرعلهنلميمفانماؤطافذهبلهافيأوعينلزرعنأرضاستكثرىاومنسشلة
بنذوعبدالملىالمواعدبنقاله5والغيرذلككراءعامهذلكصالحافيينفقأنلهالكراءوايس

هةإلمنةبهنمدالماءالذىمنكنرىامااالكراءلعدماستداهةاليدزههانةذللثوووغبرهماحبيب
ؤيهارعلملمالنهلمألحهااصبهاصالهءلىبناؤهاوليسدمسكنهافاليداراكترىكالواالمقصودة
اليلزبمصمفهومصدقىلىكتراؤيهاأنفقلموازفانابئاقالؤيهانفاقاالاالمااليتركلهيعلفبعدفلم
ؤيهاأنفقفانازالموافيقالالكراءصازفىسهواننقدافيؤدؤءبشاهأناالبهارذلك

فدزرعوانكامسئلةدينابدفييهنولمربهاذلكاليدزمثممصدقفهوالمكترى
لميبلغهفانذلكالماءأواليبلغمافسدمنبهمايصاحألولىلسنةفيكراءافأليخلوأنيهوناألرق
لىهازادتأنفقالكترىيقالحبيببنوقالءبدالملىالموازأبومحدفيقالهثعادكراهاافسخ

سأويعطيكأوحخشمبمنفيهمالكبقاحيأمركأفيبعدارجيبهنحبرعليكالمالربأن
علىكراءمازادينفقيردأنلمىلمكترالموازاناؤهـلمعنىالحدوالىءمنىوكارهمايؤلقإلت

المرادبلوغنوطويعلقبدأباالتوذلكادأانهحبيببئاقولوسىيادةالىالىفاحتاجلسنةا
عامبمراءأولالعملاالرضربلىنمفاذازرعملةميادالىالىفاحتاجعلىكراءالسنة

انلكاساهالكإنفقألمنالمزارعقيلزيةوالماففىبهنتقدوأءدمافانكانتقدتءانتقدأولمسو
يخاعندبالكمراابهفانكاناختصالعاماذهـبانغاقالحقهذالماتعاقأنهذلكووجهشئت

يسافهأنألرصاحباماكابهأعدمفانشهزفاالىمهرصاالحبصعاعندنوانأنفقهلىأرعا
فينفقتختافانكانتاصمنينايمهـبتةلعاماذلكويعمكرامسئلةمتهذفيبهيتبعهواياه

لثاللثااألرضمنكراهإوازيخرجامخدبئقالالمدونةفيمالكصوهومذاماذامايصإ
مماوانكانءسضافانلهامؤخراواليقوموادكاتأوالووقبالذهببهترااالكراءانئلثسمين
ولوأحبمستلةبيعكاهـأجلهالىيقبضأعلىفقةللىامنلسنةتلدا5فيابهرايخرج
ةبالىراتلهثبتالحقانذلكووجهمالكقالهلهفذلكالكراءعنهوسقطالينفقأنالىأرع

ئلةكلسواءبعدهأوعةالىراؤبللهحااالرضوأهاصاحبكهأؤفتفعائهافىاظيارظهف

األرضفألكراءلصاحمبالماءببذءاالزرعفهاكالىرعتمامأوالئرفملبالعينهبوزدعفان
هـضوعرعالىاعقفذلكيأخذهلموانكانردلعينأوالبثراصماإلرنملكرااتأفانكان
ؤدرواللهطنلموانذلكمجساب4لىكرااهنىأعطفدرومنةهةشيألهفدحصدوكانبعنهولهلى
أرصقمنولوكانتمسئلةالمدونةفيمالكقالهيئئالكراهمناألدفلىبطنلممنفعة

فقتللمطرولوكنراكراءعليهفألررعهتمماالمطرمنيأتهلمانالمدونةفيمالكلالمطرففدظ

ينكشففلمزراعتهايريدأنممنهذالماءأوزالوانقطحوفتوفيالحرتابانفىنكانظالىرع
فانكراءيهاالىراءةفبلاالرصتغرقأنبثترلةالنهعبكرافألالىراعةأياممفمتحتىالما
لكمافقدقالعةلىراابانابعدألرضاتولوغرةمسئلةلكهاعنبعضهوسملقاابئاقالهالزم
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ذلكافصسنملميدوغزتجرادأوأصابهانوكذلكعايهيهراهالفانزرءبردفأذهبفجاءهزرعان
ألقراضاكناتادعتهميكرىأرجلعنمالثوسئلمجيىقالصاكرعحمتلفعةالىربانغيرافياألرص

وهذاعلىشذلكافح4رمايخرجأومنءنطةاطمنمنهاغرأوكادضرجمنصاعثةا
القراصكطماصاهأنوالألسسافىالمطعوماتوكذلكالنهاممايخرجءثااللحنطةاالدصوزكراءسالانهمدمها زيدعنمالكحدثىه

لطانهأبيهعنأسلمانمنالمناقعتكونأنإالزذلكالجمىؤولهفيحنعفةالبىخالفاأخرىرصإصاالمخرى
اللهوعبللهازرجمنهمافجازالعقدعلىواحدةضلىكلاالصارةلىةيبهوزصمنفعتاأكالهاممانقولهعلىوالدليلجنسين

فياظطابابناحرفيجأسينناحداهماباالحرىكالوكانا
فماالعراقالىجيشبماناواللهبسم

هوسىأعلىاؤفالهيالقراصكتاب
وهوأميراألشعرىالالقراصءفىما

ما3ؤهـحصرةاا
فيالخطاببئابناعروعبيداللهداللهعبخرجقالأنهأبيه3ءنأيدنذهالكءنص

ليمغعلنافعغلىسمألهيبمقالثمجمهماوسهلفرحبمرةرالبهوءهـأاالشعرىىأبفالمراعليفاالمراقااالىجيش
شمالأهادلىلصمأميرالبهأبعثأنيدأردتهمالنناماللىقالئمملتتدهأنضأهيعليلدرلوأ

بهأبثيدأنأراللهمالبرأالىالمالرأسفتؤديانبالمدينةتبيعانهئمهـافيالصآهتاعاشبهفتبتاعانكاهأساضينالمؤص
هفاشاغثنإؤأميراالىالمالنهمايأخذأنالخطاببنعرالىكمبفألملقاالوددنادلكةلىكاجالميكوونالمؤ

منمتاعابهفتبعاعانممربنففالساالالأسامهامثلأساشهالجيشأصعرقالالىإفعاذلكؤاماندماباعافأرصحافما
تبيعانهثمالعراقمشاعنىماينبفقالوأماعميداللهفسكتفأماعبداللهبحهورالمالأديافأسافكاأميرالمؤمنينابناالخطاب

دأسفعوديانبالمدينةعبيداللهوراجعهعبداللهبهتفعرأدثاهفقاللدلصمناهأولمالاهذالونقصإهـمنينأميرايالك
المؤنينأميرالىالمالشاضاؤاخذحررأسممرفدجعاتففالاضاسفيتهاهـجهينأميرالمؤمتياعرإعمانلرفقال

فقاالاحالرجويهونىرةفواشلالمالربمزمفالخطابابناعربنوعبيدالمهوأخذءمداللهربحهدؤخف111
وكهبففعلوددناذلكفياحرازالماليردبذلكلمهفأسلفيرالمؤمنابئ4أالىبهأبعثيدأنأراللهاطماقنامالهفىعنهالله
أنالخطاببئممرالىاساافعةلمجردمةاسلفوانمالجوذامالالماضماعمقهضاهنوكلسلفباماتفدمضأدلمحاوامادءت

ؤاالؤدمالإا1ماخذمنيابغيررجالمااللعدفعهرجلآسلفالفسادفاذالدلفسهعةمنغفاذاؤصدالمسافالرفقضلىالنه
ذلكفعابحاباعافادحيثاليهأرادردهفانالمتسافخفعةتصااؤالو3ةضاإفالمآفعةمهمدبهلبلدواذلك
الجيشكلأعرقالالىالىبهتأخيرالمسلفالنؤبضهعلىرالمسلفأفيهايوميالبالدالتىمنأوغيرهالدالسلفببيهنة
قاالأسدفمامملأسدفهإفأراداةانمسثآلضهكاالجلفهإساالىنمأرادأنيعجلهفاذااصةضردفباد
الخطاببنحرالفقالأهلملهاستالتىلسفافمابيبلدالةاللفإفاذمةفيمالههـازدايفصبأنبالسلفتهة

كافأسملةألماالبيرذلمورميناأرادوطهاسمفاتججوازاامرجأبواىوورغيرصائرذلثانمالكمذهبورمناشمفاالمشرق
وأماعبهداللهفسكتلله1سثلة1قدمناذكرلتىاالمنفعةلمسلفداذاؤاهـمنعهااالظنفسههةةمىإسافصدايةمالم
ألك51مافقالفألمجورأوأبأوءىقاضأامامناخظرعليهالهنهأوغيرهالمالبصاإسافانابوصه
مقلوييبىالمومنينمالفيوارعىالقاضىكوبئالمتسافذتفيلمجرزهفيالىهالنجأثأنإسلفهامال

قراضهالوجعلمهأميرالمومنينياجاساءكرمنرجلفقالعبيداللهجعهوواداللمهيؤسكتممرادياهفقالحمناهاضأوهالثالمال

المالىربمنمفالخطافيبناعراوعبيداللهوأخذعبداللهبكهرمفوالمالرأممفأخذحرقراضاعرفدجعلتهففال
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نفسهمالفيرنسانلمااليجوزانذلكووجهالفاضىسئلةبنافىأصاذلكوؤدنصءلىلعآيما
كزالهذوللسافاوخفانفرعيادةفييليءلمههكالسلفمالفيلهيجوفانهقاالرةان
بهلاالبطلو4قبلمفءليوأجمبرالىالمالثعجيلعليبرالمتسافوأوالباداألجلوتفسخ
هجالحسدفانهفاوجهعليلبأصلبيعكاكالكذ

اذفعلييهونأنهماأءدوجهينملمةذاتاالشعرىاموأبىفعلفانذلكذانإتاؤمل
لمالاالنلعهاضافااالمامنيملموانذلثوحازلهللهوعبيداعبداللهفعةلمجردمىكزالهماذعلى

فىلوديعةامأحبيانوسياقياهاماوأسافمستسلفهفالمسالينالجاعةةلوديالةترببيدهكان
أنلثااجهواأبوئىسىتولاوفاهوعبيداللهعضدعبداللهنيمولمالمالولوتافعيةااله

واالمامالذىظطابالعمرقأسافهكانافادلمألحواالصهميربالتةلمالالنظرفىاموسىألبيمون
اقراضالىاوردهفتعقبهلىؤثعقبليالمفوصا

ونظرفيموبمىأبالفعالسنهبقاالالتهأسافمامثلأسافهلجإشاعرأصولوةؤمل

منحدوالذسلفكلأباموسىعرانعليالينهنىالنهورفلمحظالموضعيينولهأفعاح5ت
أقراالقاالفداموسىأبىفعلوضعفيباةلمحااموضعالوإيهيندأرادأنكالواذلكمثلالجيمئى

ماإهـضعيكاننمااغيرهماوندإفلمممابا7صبئسبدانيرساففالمؤمنينأميرابناافقالباهلمحابا

هةبكنةليهاىهـتيطأوممنبيتهأهلمنأحدايكزصعرأنمترعيتوكانمماذاولمؤمنايئأميرامن

عربنللهلعبدافسمولذالثاذمنلتوقافيلمباعنهللهاىعررةوكامفنهلمللهامالن
اللهصلىلنبىاأزواجالىصاحكابنمهاحفصةىيععلوكانوايناالفيلمهاجرامن5يرلةكافسمال
انفىنقصانكانلمحاىيعطنرخ33وعاهه

الىالمالبردرجوثغعيراساةوسىألىللفهضلةبكهورل11ممرأدياوؤهـلفصل
نولميملولديهىموأبىضعلفيلكرهمماوارنادكفيعيمدىقالسلهأمجركطجراوالمسالينا

لمالكاناهاوان3فمههـدلىاياما3وأساةالمالسآسلفاأباءوسىانقولناهذاوعلىماذلكلرم

لتكمواذلكمرتعقبافانالحواالمهيرولالهلوجهليددانهاخااذاوأماالوديعةوجهعلىدب
سهلنةبهيبتاعالمالالمبضحءمهبعافياأألنجتاولماموابابوبمفيلهماواإصهذلكلنظرفيوافيه

لشهاكادخاالنهلمالارأسنهولدأوهمهانةبهبتاعاماخذداأنبينمخيرلمالاصابانويئسافه
ؤبلباالميهـاذاظةذاوبهبتاءابكاقأدوكابهأمرهمابآياعواعرضهفىعنهبةانعااالمالءلى

حءمهالمبوخسمارنهءلىالماللىبمجهرانبةبتاءامااتفانابتاعهمابيح
واتباعالمرادهالهنقيادوابأبيهبرامةلمرااأمعمكءنيريدانهتعؤداللهفأماعبوقولهفصل
وؤهـللجبزقاهصنةولودخلىضاهولحدةامالذبأنخغءلميهواطابالحقهجعهفراداللهوأماعب

بهاىشنرااذاعةابعناايضمنمعهفحبىاالنتهحعنعراصابحهورلمالاأدياذلكبعدعر
المالالرببوفانذلكوح5جبرانقصدخاوانسهلنة

المصلحةمنمارآهوجهؤساضعاءلىلوجعاتينلمؤمىيراأكلجلساءعريامنلالربملوةفصل

لملاأمولسئشارتهواعرحالمنوماعوفدتهعاعلىقدجرىنهاالادسئعرلمنوانذلكفي
عادنهبذلكوجرتدتهسهتشاالهطمنذاعلماافعوىباحاطإتدىلجوزأنثئإهـالكوكذ

لثانىاوالعملءنينلعثريمأحدانالمالماؤييهولشركةاأءدنوبهأشارالذىضوالقوا
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وأهاستلةشاءاللهانكرهاذوسيأفملوالهلمالايافييآساونالعثركهممنلتاقالنوعوا

منئهووجهأنواء4حةفيلعاالاختلفاوانلجلةافىزهجوافيفهوجائزالخألفلقراصا
يجوزالمعاملفانهالمقصودةءنهالنفعةوزاستثجارءاليجىملباليزكومالصانالمعنىة

أحدإستطيعسكلواثللهالبااكوالفئمرالدنيروالدنااانوذلكهنهلخارجافاءاببعضعايه
فلذلكهنفعتهالبطاتبةالممعارفاواليهاولناعماراوالصبهوذله4أماكيةويقدرعلىالفادة
فيبهاالنتفاعالىالمالمنالنوعذامثلمنخوصلالالنهالفراضوجهبهاءلىالمعاملةتأيه
أءلمواللهالوجههذااألعلىكيةاك

اشيرواالخذاهذالمارآهلتصويباسبيلفراضاءلىقدجاتهعنهللهارضىممروةنىلفصلي

علينولويمالقفعيهذهفى5يراوبهمجملمايريدأنارااظكاوانماحنلميماالولوؤدىلهبقوله
فيهمالكابأتلفافقدمنهلحماوجه
فيهيعتقدانوجهوعلىبهةثبوجهالمالوعبيداللهءالفىعبداللهالنوزءهـذالثغاوالفص

ما2مثاساضةلىاهافردماعلهـاعايميبطلمجزأنفلميكامحهانامودمإلفيهيبطأنوندلصمةا
وباللهالتاقالنصفوعبيداللهوءبداللهجانصفاعرافأخذفصالتمامثلمقراضوكان

ماالأعطاعفانبئمانأنء5جدعنأبيهعننبئءبدالىالعالهاكءنصالعوفيق

الرحنعبدجدالعالءبنىأعطعفانبنمانانءشمانمجءالىأنعلىفعهفراضايععل
المالبفاولوشرطاالقراضسنةهذومانهءلميهوااليهساباالعطاءتقتئلفظةماالفراضا
قدمعتىهذاانذلثووجهلميجزذلكنلاضؤهـبالحذاواوزنساهةل4لعااىترث11ذواديدماحبه

بيدالمالأنيمونضىلقرااصورةالنتهذلكفنحومعناهلفراضامورة1ءنأض
ذلكالنقهيمنعأنوجبلكذعنضلقرااأخرج91لاطاعلىنامؤيمونأن5ومعناهللعاا

فهوبغيرشرطمعهعلفانمسثلةلعوضامجهولةراجامجعلهفراضاوأنيمونعنيخرجه
أنفقماعلىفلقراافىمقأأجلهومننفسهلكتيرهقصودفياإلسيرالناونلكثيردافىنوعع

عنهينربأوسلعة5شرافييعينهأنضعرهثللحاادمنهسيرؤجمااليستب11وأماملةلمعاافيأفىلكفاذفيه
األظهرفكانرءهـضغمنيعرفهمنبهيعايئأوديقهاهـالزساناملهممايةةيسيرمرادفبضفى
لقراضاعداليفممغذددقالوحفانفرعالجلهنعقدعليهاهاعلىينعقدلملقراضاأن
مماالنهبقويةفبهلتهمةاوليستثرطلمامنفدسلملقراضأدعفداذلكووجهشحرطوند5كثيرا
ذلكفانصقلفراامالمنبكالل2خرجعلهالمالوربمللعااتشاركوانمسئلةملةديمال

فاغيرصازظذلكفانضلقراافىثرطأوالفانكانصاهـلةاعقدفيشرطاليخاوأنبهون

ثمادثلجعيجزاآلخرفلماغيرمقتضىهماأحدمقتضىدانعةهذفيانمانقولهعليليللدوافىالشا
فبلفأليخلىأنيهونلقراضتشاركابعدعقدافانسمئلةلسلموالصرفحدكاعقدواقى

أولعملافبلذلكليبينوالمكتلفةأفواللعملااهداالشتراكبنافىأصاوؤدقالبعدهأولهـلها
غيرمنجانقالانهالفاصمبناعنوروىءيسيلخففهانهكانمالكالموازعنبناىفرودهبه

وذلكبابعينههوالىقالنهاسمنونوعنخيرفيهقالأصبخعنلعتبيةاوقىائزفهوموعدوالوأى

بغأومنعهالقاسموابئمالكفأصازهأقوالهمفياختالفذلكانأحدهماوجهينيحتمل
تصرفمايوجبعلى15أنيعقدلكوذلفسادامنضنقراعقداؤدسمنهاهالكؤهـلوجهوسحنون

منمالكوحدثنى5

عبدارجنبنانعألء

عتمانأنجدهعنببهأعن

مالأعطاعفانابن

أنفبمكلىمليهفرافا

بينههالربما



القراضفيمايجوز

الفراضلدوجهصله

يأخذالجائزأنالمعروف
عاحبهمنالمالالرجل

والضمانفيهأنيعملعلى

منالعاملونفقةءلميه

طعاههمنسفرهفيالمال

ومايصلحهوكسوته

اذابقدرالمالبالمعروف

كاناذاالمالفيصةث

نكاننلكذيحمللمالا

لهفألنفقةأهلفىيمامة
كسووالالمالمنن
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ضكيرشرطمناذاعليللعااأعلىهبنىاذوعليهغيرصءكاهـعموذلكفيهيتمرفالمالرب
دونوقتجوزفيانهالثاوالوءالقراضذلككثيرابطللعقدمحهارعألعفدالفراصفى

لهبمترفهوعايهكانماالمالءلىرأسملأنيهلقالنهويجوزبعدهمللهافأليجوزفبلوقت
هتاستدركافياذافيهاهـاضاةامافىكنواحدلكللةطهذهالنذلكعلىأنيعقدالفراض

ماولزميبالقراضمللعاامملذااواماهـاضلةعقدافيثصرطافكمأنمالقراضاشىطاينافيإلحالة
اذممايجوزذالثواالعقدمنهاشرطبمنزلةفليماسذلكمنلترماألابطالهالحدهماولىكنهأمي

نانيردضسالةامالأنبهونهظوذلكعايهامللعااأخدهالتىفةلعغيهاالىلفراضاعادمال

لمالافىمتهدهلاهاثصرطكافانإلملاهـنةمهوأمامسئلةمبالدرانيريثمهةمفيصيردرا
مالاتاندوهواجازولفيكتابءمالكقولشيهتلففافيهالمعؤلةالىيكتاجالكثيرالذى

كثيراكاندالواحداذاالعبدمةفبسترطفجازأنمنهالخارجغائهببعضتجوزالمعامآلعليه
طالحانيخرجأنوزمحالولذالثبالخدمةتصتضاساقاةاأنأيةلثاالرواية41ووكالمساقاة

فييشترطجوزأنفأللقراضاوأمادملخاافيهإشترطزأنفلذلدجاالخدامنفيهليهنمن
مالهفىاذامملالعامليأنالمالرببينوخهافرقفاصاهفىذلدانفاذاقلنافرعالخادم

جائزغيرذلكفانعليهاورفظمعهوكيلهأوغألمهاهـجعلكانرغيرجاوذلكلهبالحفظسفيهنظ
هـلبنلةاعليبذلكفألبأسشرطثرشمنبغالمهولوأعانهوالمعؤلةبمجردالخدمةكانوانكاللجوزاذا

واللةأعلم
فابئاأجزاءماعليبإنمجاهـاونأنيمأحدهماينوجسكتملمالهيئالربمأنعليوقولهفصل

لرجاحوزألهجموتيوسمثلةقاةإذلدحدفيواسافراضعايهاعندعقدا
زالجمىفىااواةأبوحنيوقالمالدهبذورمنلمشمواهذابالشرطالمالأولربمللد

سطاذاثواصارقراضالمعامللرجاسطاذاثايقولفةأنأباحتاافاعهداالقراضويهونذلك
بفماءةصارالماللرب

لىتالمالاذفيعلاأويقولمقداراماواليذكراوإنبمرايقولأنلثا41والوفصل
بملرافىثمركةلكانعليإقالذاسناطبنصوقالصاز4كاذالثأوشركةيمشجالىفىلكان
بئافقدقالزذلكمجبواؤلناافاذعؤهـدهـفاضاوشفييفعركالثانعلىقالاواداؤفهو

لمايهةالمثاناالوللقولاولنصفالهغيرهوقالمثلىقراضفهوعليذلكعلىمملانالقاصم
هؤلغيرشرطنكلالعاملوعلصانمشمأويذكرالمانبثترلةتوغيرهالنصفاتاحت

واليعدلءنينلشريماساوىفىيصيهةلمثاظافىقطىاطانثلتاالقول1والمثلقراض

ثمالمالاذفينثصربمماأخلمألنرهـأقرظاعربمإلقءلىاالطدعتمليخصاالببعانذلك
يةمقأحدهماىدا

الالقراضزهـما

فيهيهءلأعلىحبهصامنلمالالرصاتيأأ8رالجاالمعروفلقراضوءمالثص
لمالدرابةوفبالمعروهادصلحهوكسوثهمهطعامنسفرهفيالمالمناماملاوننتكةيهعاوالضمان

شكسوةواللمالامنلهفألنرقةأءلهيمافىهةكانفانذلكملصكىلاذاكانالمالافيشفصاذا



351

والفيهلهـويهضالقراياخذالماللعاملاانمن5هافدمنالقراضاسنةمننكاقالوهذا
لعاملاعلىلفمانارطثفانلكذفيإلفواللمالاربضماتنكاهومنواناظاعايهيهون

محلهعنلضمانانقلذاانهانقولهعليلدليلوالعقدصيحاولهةقىنيفهألبىسدخألفافالعقد
لوولذلكأبداضمانهلباخاشياعليمنهباعذاادلكأصلثرطللعقدواافسادذلكضىفافتباجاع

لفعلاباقىومثلىفراضيردالىوقالسوبئازعناواابئ51واناويمأوهناأوحميالعلميهرطئ

واحدمنهماصاحبهالممفارضانصيعينانوالبأسمالكصاللهشاانذابعدبيالهسيرد

بماةالمالبالعاملبانيعينالبأسفانهوهذاكامالشىهماكلذالثاذاصحلمعروف41وعلى
لمعؤلةانتذا11وهذبعلمهلمالاالنيمنولملمحضاوفلمعراوجهعليهونتهكانتاذابههـدينة

منهلقليلمجوزامالكقالدفةمعهبضعيانفاماحبهبيدمايقرضهلذىالمالامعكونيرةيسى
فيهفألتهمةايسيرغيرمةصواأنمالكهافالهوجهلهثرطمنهمافلسملفاابناوكرهاعتبرادون

ذكرانلفاسمابناماقالهوجهوفيهةمقصوديادهزويكونلعقدبرسببهينعقدالذىلكتبراابنالف
فاذافرمقصودافيهيقتضىكونهوذلكلالعالفراضءلىاالعقدازديادفيفي4تراطواث

ومالالعاهلذلكيخمنمللكثرتهحنالفرامالهلكااليفذلككانفاذامالكيةوابرفلها

العقدكانماحلدءنواصلكلكانلماانهوجههوالجموزذلكمالكفقدقالناشالفراض

بافيالمالاوأسكانالعفدماصةيمنعلعقدفانهامالدلعةاصةفيعشئصلىاهفداصاللةبمترذلث
وقتهذاانزووجههاليكبوفانهمالثقالتجارةفيللعاالهشةقدالمالرأسنوانفتهعلي

مسملةأعلمللهوابهمتبرعمللعااألطعليمليوفيهمةلتدافتبهمللعاامنعهزاالمالالربإلس
أنلعاملاأرادبانمللعابيدالمالاكانذاايهملافقدتقدمل4العااصالاربسونةوأما
ضبهقارضهنعلمالاربيشترىبانوالبأسماكصالقراضمالمنجأث04هحيه

ربأنبئممترىالبأسانهقالذاكاوشغبرثصرطاءلىذلككاناذاالساحمنىماإشتر
الهديةوجهعلىنيممالمحةلاوجمهعليذلكذاكانالسلحامنعهبتاامابعضاملامنلمالا

بنقدأوالىمنهىشتر51وسواالمقاءحةبلةالرجمنئأخذلىابذلكأوليتوصلبيدهالمالالبقاه

ذلكوجهوعندهمنأضجهبنقدمنهىشتراكانذااوذلكلفايسمابناعنىب5ءوارأجل
سمئآبينهمالفسادفجاذذلكاوجوهوةهـلتامنفقدسلمالماسابهبمايتبايعاهنهشترااانه
وانمسئلةالخيرفيهسملفاابنامحدعنمرزفيكتابلقراامنليأخذها1شزاافان

منهبتاعهاافانأولمفسهالقراضبماليبتاعهافأليكلوأنسلعالمالاربمنلعاهلاىاستر

انخففهانهيمعبدالرفروىءنهمالثقولفيهمحمداختلففقكتابهـاضالةبمالللقرامق

منهماالبيعاذاصحانهاكلىوايةالروجهاصرفاوكذكالقاسمكراهيتهبئاعنهووىوح
وزيادتهلهلعاملابئتناذرمنمامجلفاسمابنابةواوجهولمالاربمنلعاهلاباعاوازكا

مالأؤذلدفيبماورةلضافبللقراصامالمنأخذمنفعةلىابذلكفيتوصلسلعتهنهفي

القاممبنالهصازفهوكفسهالعاملبتاعاوانملهبهجبرهالىالعاملمتاجنقصاالفراض
األجنبىكبايعةعقدهاافيفسادذلكفييؤوفلمالقارةمالفييةثلمعالهماانءذلكوو

مةاستدامعذلكطونفألينلىأنلفراضااعسبعضالمالربملءنالعابتاعانمسثآل
للبثخالفالواليبوزالىأمجوؤقدافانهمتهاسستداعكانفانفيهالتفاضلأومعالفراص

مسمنتتى03

بأنبأسوالمالكلم
صالمنفارضانبعبن

ملىماحبهمفماواحد

مطاذاالمعروفوجه
والمالكظ5منهماذلك

رببمنترىأنبأس
بعنرتلطعالمال

اذاالساعمنمابشنرى
فبرعلىصحاذلدكان

ثرط



رجلفيمالكور

غالملىوارجللىادفع
إلنيعىماالقراضاله

ئزطذلكأنجيعافيه

مالالرجالنبهالنجاس
بمالىطوناللفالمه
هنهيتنزعهحقللسيد

منكسبهوهوبمنزلةءبره
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لتساوىاعليمبنىلقراصاانهافلناهصةوالدليلءلىأجلالىتجوفيهماذلكسعيدفيفيوبكيى
علىشتراهابزيادةاانمافالظاهرأنهأجلالىسلعابائنممهفاذاباعالعاملن4االزديادهباءده
علبمابنىخألفوذلكعايهأيضاهفعونةوتكونةياالىتالثللفراضادمنهفبزهةالفه

هالكعنإتلعتافنىوأمابالضأخيربالنقدزوؤضللتفاعنداوانكانهسثلةنفراصقا

بدثلبنقدأومنهابتياعهأنالقاسمبئاعنعشىىوورباالرناحيةمخعابهوكأنهالخيرفيهلأنه
صمعتواضتهقىحبيببناوقاللمالارأسثرمنبأأجللىزاوالصكبوحاؤفهوأجللىافأفك

ولعاءلعندالمالامنمابقىأنمالثقولوجهسملقاابئاوعدنهبهالبأسيقولونمالكبأم
كاذلكألننهاادفيديادةلزعندهأنيؤخرهفألسجوزلقراضامالمنلمالالربوجبالذى
ذلكخالعاملووجهآخرانءلىفعسهيدهايزعندهفيتركهعينعندهلهالذىباألنالريتممابه

ؤحمابتىلمؤجلاتلايعطيهنهافيتلتاقويتأجلالىنبقمنهباعهفاذاثثنهومخصيللعرضا

عيهمىوايةرووجهالفمانعليياخذهذلدمالممعويفمنهملهوفىلقراضامالوأسمنبيده
لهمةاؤويتلمالارأسكثرمنبأكاىذاوامةاتاتةضفلفألمالارأسبمثلباء4اذاأنه

بأخذهيرءبعدانلتفاضلاعندذلكتايعنكااانهمالكأصابعنحبيببئاوايةروجهو
النقدفاذاؤجدمعلتأجيلاهعتوجدفيهمةضألنصبأجلبيعهزبالنقدبيعهصاافاذلمالارب
لهغالموالىرجلالىدفعرجلفىمالكقالصبيعهابالتأجيليمنعبيعهابالنقدلمذلكنعلم

للسيدحتىبمالريهوفاللغالههمالالرجألنبهفىالبأسصاذلكانجيعافيهإلنهـماالفراضايه
الفراضمالعبسدهالىإذادفحانهقالكااذوشمنكسبه5غيرلةوهوبمترمنهيممترء

العاءلءلىعوالعبديهونذلكفىنإييناالصابمترلةصازوفانهماهالرجورجآلخرليكون
لرجامنلهوالشئمااللدضافيهونواكهابايئلرجوامعهعاهالأنيهون1أحدأوجهثألنة
جائزفهوأمينانوهاناجرانبيهمالرجواعامألفيهكانفانلهظاوصاةأميناءلميهأنيهونلثلثاوا

عفلمفيهلعملواهبروالمالظحةفىلهشريكانهوالدليلءلميهذلكهنعهفيثورألبخألفا
مناحظههوىيتساأناالثنينهقارضهةشرطومنمسئلةكاالجنبىلقراضاةذلك
مجزلمفالنصالمالحباولخرالسدسولللىلنلثاألحدهمافكانذلكاختلففانالرج
باخههاالقاسمبئابهاحجهامانقولهوالدليلءلىتجويزهماذلكفىوالشافىحنيفةألبىخألفا
زسعانبدبااللخمصالفصركةكاماعايمايعودنوءؤالهازتفاضهمافأليجواددبأنشريم
أبصرمرراالجنبىمللعااكانانوكذلكأوءهلهاآلخرأبعرمننعاملينأحداكان5وسوا
كىكافيههايالذىلبالىلبصراجمهمافيوتهاالقارةفيالشريهينشرطمنليسألنهغألمه

لثيرايكتاجالمالكانذافهوصاؤالمالامهلخدلعبدانانوأمامسئلةوالطبيبينكالمعالين
ذكرهدتقدموةيرصازتفذلكمنهالمالظصكهمنمعهاقكانوأماودعينهيكدمهمنالى

ةلضاللغالمزنهأبرمايدأنيرتينتزعهألسيحتىالرجيهونالمهلغأللرجاألنهـلهوةفصل
للمميدلميؤرالرجمنصتهولوكانتاالباالنتراعتلقههبعدالسيداواليملكهلهؤيوماكالرجمن

إتفقابئأىعلىعاملالىضاماالؤسارجللودفعنهالبالحصةالجيلجهةمنلقرضاافيفسادذلك
يهطلكانوانماالمالربحصةالىأحدالعاملينحصةباضافةالفراضفأليبطلازذلثعليه

لعبداانفلناذاواعنهينوبفانهعلمنكانومالهربممنكانفاالمالربناهلباعنالعاملكاناذا
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العاماليئمنوغيرههـولهوعلهسهفنوبءنممادفااسيداينترعهامنهئالرجنصلدي

قالبهومالثمذهبرمناشااذوءاساقاةافىوكذلكةقمهباالرجمنتهملمكون

وجهذلكىتقتضلمسامالكعنسملقاابناىودروفورلدبالظفةتىأوقالاشافىا
يدللئسابموامللهامنهـاغلةابعدااليههااليفانهوضلهبامللاقإسفنعكاناناالولافولا

االبعدلدجمنارااليسققنهاعليناقدأجمننادينارفافألثلثوباهذاتخطانلهذاقالاأنهذللثعلى
أنفرجبلشريمينأحداهذاانلثانىالفولاوجهولهلمتناثمممثفىاتسايمكذلكواامراغا

مالرجفيةالىوبوصفاتذلكذاتبتافرعلمالابماوره3بظلدالرج
صحالمعتبرفيهالزكاةوجوبفانحةبالفمهصتهيمالثلعاملاانقانافانذلكعليمبنىاقراضا

حالكاةالىفيصااعتبرنارهويمدبظانهقلناوانفيهةفرافألزأوعبدافانكالطالمالرب

وأحمأءلمواللهاحاملا
ينتقلوانكاالسيدالعبددونمالثفييريدانهبهنغيرذلكلةشوءهـوقولهصلة

والدليلبدلهاليمداؤهـلهفيفىالشاالفاخىلعبديملىاانفىهالكوهومذمبلسيدباالنتزاعالىا

لملدكالحرثاتحاليميربملىإطأأنازلهنكلأنزقولهماعلى

الثبمالقرافيزوماألحمس

لكيهرهدداضاؤسعندهأديقرهؤسألهديئلرجلءلىاهـكانادامالكقاليكقالص
يوخريريدأنصهوالهدكراونأنبمفةنحاذلكنماواسكدأوبه4يقارضىثممالهضيقهحتى
لفراص41وعلىهوعايهنبيدلدفيفراوزأناليبم14لكاذاوشفيهيزيدهأنعلىذالث

دندهبقاءالدينلأبالجؤاالشبرءنفديرفىألنهبهيرالهأالديئقىيادةاكنماقاللهيدو

انهأحدهاوجهينعلىبالديئلفراضواسئلةبمتلهىلمارةلكولوالدضارهبافتفعفه
مالهاالرأسلهلهسمالكلموازءنابئافقدحصضرهسلمفانضرهيدأنلتاوالمالضرااليس

تأخيرمنوزلهيسكانمادعلىافساالأدلفراضعقداانذلك4وثبعةلافيسملقاابناوقاله
أحفعروانكانمسئلةكانماسبعلىلدفيايبتىوأنضلقرااليبطأنفوجببالديئ
فىلمئمااقالبهوائفغيرانهبلمذانرهـفالمشملمالاربيقبضهأنلفيضعافرافجعلىالمال

لاءنبفهاواعأالهنهوبلمافقالاردثممدنانيرأودراصبصسنأبومحدؤولىالقاةوقال
ئنعالمالاأحضرصوبالمونأنيممابيمانيسقاةاأنيهودطملشوصائئذلكانبهافراضا

جاءولوضرلقرا41وعلىليهاليردهلدينضارااعلىمعهاتفقلديناعايهالذىوانجوزهفلذلك

والدليلزنهوودءودثهلمعرفةدابففيفارهءقاماأقامساضادهعتفتركهقاضعيالهمتبرعابدينه
متهذوفيفملوزنوادباالنتمنهيفبضلممانهاذلكمنلمنعافيبنااأصؤهـلنكزالههاذةعلى
لربسثانههالكسمءنلقاابئافروىزلفانفرعسمدضرهلمبهكالذىدجزالقراضفلم
غيرالعتبيةفيأشهبوىروافاسمابناعنكلوعسوايةرمننعتبيةافيوهومالهاالرأسل11
غيرالمالدربنيمفلمبهؤورضمةالذفيبتثاديننهامنماتفدماالولىيةالرواوجههضىلنان

ةبراوعالتتعضرتفدهالاذانبهمأولةوصومجضرلمكالذىضعونامالهرأس
منهلمقعوضالةبلنزذلكنفذضمهنفسهفيلهفقدأذنفراضاليهافاذاردهمنهعليهكانن4

لفراضافيمااليرز

كاتاذامالثقال

ديندجلعلىلرجل

اففراعندهيقرأنلهفسأ

حىيهرهذلكأت

بعدرفيقانملههايقبض
كافةذلثواغاأويمسك

فهولهابأدصرأنيهون

أنعلىلكأنيؤضذيدير

فيهيدفي



رجلفيمالكقال

ماالرجلالىدفع
ؤبلبعضهفهلىقرافها

علنمفيهيعملان

يجعلدأنافأفرجفيه
بعدالمالبقيةالمالرأعى

أنفبلهنههددالذى

مالكقالفيهبعمل

رأسيجبروفولهاليفبل

يفتمهمانبكهثمرمنلمالا

علىالمالبعدوأسمابقى

القراضمنأيفرط

اليعماحمالكلظ
منبالعيناالالقراض

والورقأوالذهب

نعروفامنثمئفىيمون

عوالسا
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ابنوقالضرنبهاحتىالمقارضةالقاسمابئفكرهأصابناؤيهافاختلفالوديعةوأمامسئلة
القاسمبناؤهـلوجهئقةالمودعنذا41يهرولمغيرالثقةمنحبيبفياكرههبهالموازالبأس

لمقادضةاهنعفيالدفيلةبمنزاالقتراضكانتوجهؤيهءلىالعصرفالمودعنيمكانلماانه
ولوجهوفيهاأئصرفلمعندىهىبقولهيوثقالنهلثقةالعدلافيحبيبفياجوزبهاولذلك

يقبفهاأنصحضااهـةنفسهمنيقبضهاأنحفهلهظالنهلمالايدربلمودعيدارأنلمواااق
وإصدقمابايوالرجضىبالوديعةلفراضانزلفانفرعلوجهابذلكلمالاربمن

كانتواغابالذمةتتعلقانهالمذلكوجهوالعهبهةفيمالكعنالفاسمبئ51روافهياعهفيالمودع
فيصختلفوامؤيهايةلىكرااتالودةولوأحضروالبدهعنلنائبةااوعاصاحبهابيداوديعة

رجلالىدفعرجلفيهالكقالصأولغيرهلنفسهنالمركذلكلبقاءعينهااهـا
ىلذابعدلمالابقيةلمالارأسيجعلدأنفارافرجفبمملئمفيهيعملأنفبلبعفعهفهلىضاماالؤسا
بعدهابقىيقتسمانثمسحهرمنلمالارأسصببزولهةقبلالهالكقالؤبمليكلأنفبلهدمفه
أديعملفبلالمالبعضهالكانمماقالاءلىذوشالقراضمنإشرطهـعلىالمالرأس

انعقدلكذعليهـاضلةاالنلمالامنمللعااوصبضعليهماعقداهـعلىبللمالارأساليغيرحمبه
الرججيعالجبرفضلىتذلكبعدذلكؤفاتفانجباالمالمنبعدذلكءبرمانقصرجبينهمافتى
فقداختلفمنهبثالبتىالقرايسواستئنافلمالارأسلدمنماسقاطالىتبعدالنقصولواقانقا

بقيةلمالاربيفبضاالبعدأزذلكاليصحنهامالكعنسمالفابئاوارفالذىذلكأصابنافي
ونلماجثابئوامالكعنحإببناوىرونألامستأضاؤساليهاذلكبعديدفعهثمافبضماصماله

وماصجمايايهونتقاضذلكفامهـااةاهالرأسبعدالخسارةمابقىفرااذامخاسبافاخهماا

الجبارالعلياوجهلى3انكانوأماسكعحنرهأولملمالأحضرانفاممشأادعةلقراصامنعقداه
انماصرلقواافىلتفاضعلااالقاسمبئاوايةروجهوباقاالولالقراضحمفانإضاصلة41وبر
مللعاايدأورفيلىغاقصدااالنهاليصاعذلكفانذلكيوجدلمومامالهلمالاربقبضثبانيهون

والصائئفيرصحبوذلثةرلخعطامندمبئجبرمامنلقراضعندامايقتعنيهالرجمنحظهفي

ةلالعقودالنكسافىالفبضادونليبالةذلكفيتقعانماصلىاانحبيببئاوايةروجهو
لقراصااحاليمالكقالصوأحرىأولىزةالجابهسغفبانتةولاةباتفسخزمةاالأل
نهاكاسالاذوءشاسلعواالعروضن6ثهفيطونوالأوالورقالذمننالهاالفي

أسوازاالواليدخلتلمتاتأاوؤصماألغانأصولاالموالدرابغيرالدنانيرالفراضزجوالي
بهلفراضازفأليجووضلعرامنتغيراألسواقمايدخلهبهافأمالقراضاإصحتغييرفلذلك

يردهفممائةويربمللمطاخرقىفيديناروفيتمعاثةؤهـضالعرضالعاملفديأخذاانهذلكوجهو
قفيبخسونوفإلتفيرةوؤداليرجشئللعاملكصلواللمالالرببمعهميرالروماشانئهوؤول
ضربالفلىسلقراافأمامستلةشيايرجولمويافيأخذنصةخسرنلمالارأسمنبيد
انقولوجهبهاأصازالقراضانهاتاألءفيأشهبعنوىوراليجوؤذلكالقاسمابئلففد
ابيهوالتفاضلمخريمفىلعينامجرىالتجرىولذلكاألثمانفيبأصسلابستالفكساناالول

القراضحفبالعقداليتعينالهانتاقالقولووجهكالعروضبهامقيجزالقرانساففيبان
القراضالموازلهافيالؤةذلكوخفاالمنعفادازلمنابروايةفرعوالدراهملدناليربها
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أجرةلفلىسابيعفيلهويهونلقرأضافسامقهضىاذوهـلعروضلموسلةوارأخفةاابا
مثلهاوزدفلىسانحوهحبهببناوقاللنفالىكاىهـأصبغوقالاثلاضفراغنهاوؤممانضءنالمثل
لعروضفممفهببهاوقراضااوخفاذالص21اكيهاالسحرملفاوسازاناواابئافوذ4وبم

والدراهماذاوءبهكالدنانيرالقراضمسخفألثبهملتعابناذكلانحبيببئافولووجه
عنهوروىبهاهـاضىالةمنالمنحمالثالفاسمءنبنافروىافضةواارالذءبوأماسئ4ا

بلدوأمافيوالدراوومبالدنانيرفيههلتعابادثفيذلكمتعمجيىبنمجيىوروىذلثصازةاهبأث
بهاكنوعاالقراضبالعقدفكانيناتتألفاسمابناروايةوجهبهفألبأسباليشفيهيتعامل
موالدراكالدنانيراؤيهاآلساضحفاككاةؤيهاتجبانهاعينبأشمروايةوولعروضكا

وقالدفهمفهوضمنهثانهأقاسمابئاوىءنصحيفانذالثووخالمةتبروايةقلنافاذافرع
أنووجههتوجيهالأدضاحتاجعندىلكوذاعراهيةاعليعندىذلكوأبومحدالفاءى

لمذلكفدموالدرانيرالدناكايدخلسباالهايةواقسهاالوالةصنكلهاواليدخدوتالتهفافجته
عنثأ5وروابهلقراضؤلمألمجوزاضةاةوابالذنوغااالحليوأهامسئلةخهفم
لذهبامنشوشلماوأماآلمسضاحروضباتةوأطمهيميرتتهتيغةياصاألكوذالثما

قالبهوكاوأوغبرمضروبباضروكلبهلقراصوزصسالانهدأبولقاضىالحصةاغضوا

مجرذلكلمصفااثرمن3أكانوانازفاقلمفاكالغشانكاذةأبوحنبوقالالشاف

زاداذاذلكأصعلبهالقراصيبهزالمتسوشةمهمدرهذبأنذلكدفيأبومحىلقاءىالوات
الدراكازتاذاذددونيمممااانهعندىأبوالودعدوالذىالقاءىفالصفاكالغشءلى

صارتافدالبهاصلفراهـزايكفانهملتعااسمكةكافاذابهالناساملهايهلثىااسكةباإلست

بالدراءمفكعفصربالنلىسالقرابنااأوزؤداتاتاةايمون91األأصولوصارتعينا
وانانمبعهكاتالرتمعاقلمعروضانتولوكاثابكاقالىتعاقفيادأصعندوالخألفهـشةنمهالمة

قطعذااةاظاامالدرافىرضيهذالثفثلاؤواأسؤتستيلنفطعانألصبهوزاناذلكفىرعترحا
إحشوةهأهيوتبئاذإسزمااليحهـعالينوماالثقالصأءعددوابالتعامل

يرهشمامجوزفيفعهوالمجوزكتيروالقايلهـزمنهوالسسدأبداهـااالفعههـنيمالبادانهارصأمارده

شوالتظالوناموالئظلمأموارؤسفامتإتموانكتابهفىقالإلىوكتباركاللهالن
الحبولميغيركببحينتقضولمعقدهأمضىفاتفانةممروايوعاوعلبامنانكاقالذاو
عيممىلكدهـقالولكدأنيؤخذكيألبىأرأزدبلخرابهعوييبسأنلوةفركأدأنب

دانكانظرفيهداتذااماذكرهدمبئمابرهـىهـىفيلتىاةهـواحاابيوعاناندفيهوزا

الباثعفأسقطتتةولمأداكمتىوانيأذثأمماصنة4وااللمههأعطالباخيأخذهئاؤ
المكرولبيوعاجلةذلدمنوليسوسلفببعلىإصبرانهاماوأرىولى4لبيحاضىشرط
أنعلىاألمةلخنكبيعأواجمةاةاكثرمنااللىاهايردديهوكذالثالمحرمةوعلبهاهولكفقط
مادالةردالىافاتفادفتمالمالفسغالحرامفالبعوتةالالذىوأهاىعإقالولدأمتتض

يردلذىاماوأماحرانولميمممروءاكانمافاتذااكاباوعلبصانكليمضىغاايممىفولءؤفىبلغت
توةحلعقدهكالبدهفساببحكانكانانعبدوسبناوقالامهـهـاطفمبفلافيجمةلةالىا

ضلىلبيعواضعرالبادىالحاهعدويهأببععلىالرجلبتياعوكانهااتياعليهيببنعلجعةاصالة

يوعلاومنمالكقال
هأميوتاتةاذازمايجو

بااوفأماردهماحش

الردإالفيهيمونالفانه

قليلوزمنهواليأبدا

يهةواليجوزكثبروال

اللهألنغبرهفىمايجوز

لتابهفيقاللىوتعاتبادك

الرولىمةتانموان
والئظدهـالأموالىم

هـندئظ
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لعدلهلعولمحهومهكبعوصحدكاردساىمكهتساتلنى
معإلفدلطسكعاليرلقاسمىعصحعيسيحهجمةمو

متفتمألىكرترء

كليالعليفتتعاصماصعلىوكرصعلى

سدىحهعلييدلحرلهيعفت
تصصعريتقدلععاليماديدليهلتعالوعليه

عقدلعساكاصةعقددسعحهيدحر

هـلعديسهرىءعوساكاىلمههـصعولعدلهكا
كاول

وكرلبلقرصسلىصدلممقالتهلدصمرىلص

حريهرللفرصىعهصرءكرىهومعلحركركرملى

صهـملثملهملفرصحمرهـكرممركاميو

ديسرعليهيعصرلمقاصلصمادصءلسلعةلمقاصسلسله

قصيلبلطيرعرهـافوصممرهسهىولحللما

صريحرهـكدلدمةهـمىول4ميحممر
حرلعدلعمللمقاصممهلقرصلىقرصصهـيهر

لسلعةعمدلوتلميوسلمبصسعيحرصلىهه

هدلئكرىاسالرلدفب

نمعيلرسسمالقرصسدلحيوسملهمركر

لىكرلحرلقرصلحمموكراماسدلميوسص
لفاصىحادحتلصهلددلقرصمتما

ىءعصحميحسورمسهلمهلصهـلطاهـ

ىحميءيحزكرممهلد
عحهحلمعلحرمهلهفرصسصسةصلهلء

اساحتلصعهـمطلحمع3دءب
ست4بحلهكرطهاحدهماممهلدرصلبصرلدول

وررحةصلمعلفرصترءلامحاحه

ءسلهصعليهطمطرعرةصلمعلحدهاد

مساصدلىملفالعدءىجمرحصلدص

لههـحدهماعليحهةلمصلرصقدحهـ

سدمجصعةصثةدسحهثفديسىيرلمهل
لتضمهحهكرلدتولكاميعصصه

داميوكركادمجصءمرليهيمبرهص
سممر
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لىداغاقالماولكمنلاساضةفيهفاتكانواناأبديردفانهمةلهاشروطيرجدفيه

مطلفكاالىكروهلبيعاحمانسدكالةاافلقراالحملفكاالمكروهصقلقرااحمان
المثلفؤهـلناؤهـابينهـقلةوافرمنهاالمكروهبينيةلتسوايفصدالىالفاسدولملببحا

علهفيثلههـفيحصتهؤلمهرجفبوانكانالمالبنماءذلكهتعاقإنلااضادؤهـالمثلهـةوأ
ظهرهـاالوله6الثقالمنمذلثبنافياأفاختلفرجلهجمنلموانل11اذلدفىوأسانته

بانالمثلأجرةبينورثتهـقويةوعدمهبمالروجودحثابتةحصةلمثلاهـاضلهمجعلمنومنهم
المالإحبقيبذهألتعلةافاالمثلأجرةوأماالمالهلفىلمهءإيهثيعارولالذىالجزءلهيجعل

ثلهكانهـأجرهلهانبلمذفىاثورمنإثفارجلمالافيكاقانشاحعثمنليهاايدفبعةثاةحاربا
لهئؤالسعرالمالفيلميمنفاالرحمنالمثلأجرةلهانحبيببناوقالأوءسارةرجالمالفيله

في4واليدزلمالاضيتأنلىلعولالدزمهلاكاضسةفيلامااهـانهـوولافرقثهاولفرق

العامللىوتعءهـوضهدوفيهلهآذنكانانددتضهلمالاربوءلىذاثق6نثهالمثلأجرة
إملأاضببينةاولمتثبتدولعاننتءلميهقالنديفىلهائبات

الفراضفىالشرطمنهاصبهوزر

السلعةلىبكاىكرالثأنعليهوشرطاصههـاماالهرجللىادخرجلفىمالكقالجميىقالص
ناهـاصىثرالثأنقارضهنكرطءلىاتمالكءنقالثاولبالهسدعةىأريشثر5اأووكذااذ3

ذلكلمحاداذكذاو3االساهةىشالثأنقارصمناشترطءلىنوبذالثبأسفألكالباءولأوسلعه

تاءوالشىفىالتافموجودةةرصكرترىاليثمهأن5ميلتىااسلعةامحونأناالعروه

هـانبابوانةمب4إمةهـهـقيالأنللعاالىتمرطناندالكاوهذاشلكبذؤإلبأسصيف

رولتتوالوةانإداانبادبهافىةاخارادماءهااليلىانلهزدأدثتالنهثصرطهولهجاثفالثؤذ
إتااذ3االسامةىثرىالتأنكءلىأقارلهاطالاذضرؤأماهـالةاصةؤىثرطوهذااألوقات

االوقاتن4وآلثفىىدمؤيهاوالتةاتحارادموالئهةىوةيرة3إهةااتافانكابعب
اكارةراذأوتةاالوقاثورنتوةؤىؤدنعدمةلماتوانكائزاالثذفانمااطوايوانكاط
اقالذبودفافانهذلىتصهـاالةداوءةابرص4تجزالمةالماالزهاذبعضلمتهاؤىلبها

نافىماطششااذانماالثاليماذءبةصلىتلليوالصائزهـةيثأبوحتوقالاشافىواماالث

لىتلذكايدلاوا4ءهـوصليابردأنمرطأوشكانأتاليتكالويرطأداليمئبؤوبةاضارادء

فانهوباكذااالكرالثاوالواددحوالرههـاكاانصودإةابذأنإفاراينافىهثرطااذلةان
دلهذلكانائرتذ1ؤهـعهـاضأةامردةطلفرجلثوباذلكفىدميهدأنبال
شأوأثلىؤهـاضلىالامااممايردؤفاسدوخفراضحبيبصبناوقاليفسخفانهضراهـا

بلهاذاءكرءلميهانهءقدغيرالرمذكووجهبعدهوالهءللمتىءثرءلمبخيةفانهلمهمف

فيبهلهـلااستعنافنالمفحخهؤمهنبابدةاعابعدانوانءثرضاأفسخشهبالمالببتاعأن
لمهةهـأجرةلىالمناير19فاذعؤهـلمعلاهـةأوألمثلاؤساضلءلىهـاامندمةوهاؤيهابلةلمسا

يدفعندممماأبوالوىلقاةاقالساتالعيناإبعصبتاعواهثلهفراضيردالىواذاقانايعفألتفر
ؤثولىكيرالقىوكثيرباىشتراكاننوشيأشثلمنويمؤلهالخطبباالسيرالذىىشتراان

المنيرطمنمابجور

اضاشافي

ؤمالكقالجيىقال
4طرجلالىدحدجل
أقعايهوشرطؤساضا

سلعةاالالىبنشترى

أتأويخهاهكذااذ

قالثاباءسلعةىشث

منعلىاشترطمنمالك

اليمنمترىأنفارض

ثاباءولساهةأوحيوانا

شزطومنبذلكفألبأس

أنقارضمفعلى
كذاسلعةاالزىالث

اممروهذلكوكذافان

الثىالسلعةصررأن

غيرهاىاليشالسأدمرا
التكلفموجودةة

فالوالصيفشتاءفي

بذلكبأس



وانكاناليصاحذلدفانصاحبهاصادونخاالرجياءنثهفيهعليئرطماالقرافاواثلربالىديعرجلفيمالثفال
أوكثيراتيالذلنياثسالروىفاذار3أوأذلكنأوأفلإأورأوثلضبهأصاونحفهلهجلىانصرطثأناالالوادرهما
واحداظدرهمابمالرمن4اأنشترطاانولىءنقالإسالينا061وهوفراضحأللذلكمنسدىئئهصفان
صاحبهوندلصالهف4فوؤ

ماالؤهـاضارجليالىدرجلفيماالثقالصالبافيكركثفيهماعلؤالمثلفراضعلىماوبيغفالرجمنومابقى
لكانالوصيانإدطىكرحأوغاااليمبعهبهأفاأفللدنأومارإمهأواضاابمفةميأضلهآلرجططوإثحاليماذلكفانذصفين
جالىنلهأنثرطاثانقولفالعيناسالاوءهـفراضخأللذلكمنئشانصأكعئزاقايألفراضذلكلىهـولبس

اساللىا

إماحالذلكفانألصنكينهـابإنمهـ7ؤالرصقسمافيإدناعالهضاؤوفهألادادرهماواصاالشرنماآليجوز
لرصيينجشعاواوامالمععاحصمهاأنعذنخاوكاظلياصدس3اماشطضىممااليىلكلمكتلكإضفالكآعلىءلهذلقراضافى
منظهـصالرؤلمأليهوفضالىجممعهـقإستهأنالعددذلكن5دالنهزصدهماعددالمامالكقاليىقال

دأنلمالاأصائأال

دلعددجراذلكعليفاارلرءأعلىلدوكاهـبخرمفدرجالااعرجرإشنيأمجلىناأحدخلفانجشحرطمنيأشلنفسهإشترط
االحزاالحهالةفىلأدخىتثنىكلعددافيهرطالضفاذا5االحزاعلىمحنىاقراضاالنالفراضالعاملدوناصااالرج

ءاشترطليأنلللعاكلواللنبى ددوالبيتفدربحزهدلمالرجنماجزاغدصواصإواليعلمصدارهـمةخذمحهواليعلمةرطإثمهد3
ضالصاالرجمنيادسهفيلت

أءلمواللهلبطثأنؤمىيكونوالصاحبهدون
هـاصالةفىهثرطامااليجوزمنوبيعافراضا

والسافكراءوالعلي

مللعااصادنخالرجامناهثفلتكرطثأنلمالااحباىالينمالثقالصحيىقالأحدهماصرشترطهفقوألهي
واليعبضهـلةاوالبهو6نصعاحبهامادونغاالرجنيأكلثلنضمههإشترطأنملكأللعااليف

صاحبهأحدهاينيهأناالءبهصهادونفسهاأحدهمايرطرمثؤقوالهيوالسافوالمملكرااالصاحبدوسهةك
إدصاصأحدهماأقيعين

الىنهاخلاكرحبةمألىأحدهماأدبالثاألماحالبدنطووأللىفةبلينيرسرصلىءوجهعليكرشرطسعلى
أنلطااذأخىىكأالذةوالهلومكلتثافىاالبثرقاالهملحوالةااصاذلثءاالةذألثمحاذاالمعرف

فاذاوفرالماللنةيأشانصأحداواليتولىسلعتهنفىرءواليولىبمأنذدالمالىحإشثرطالتقارضينهاوالينبئ3
يلحقلموضميعةأودخلتهرجلللتلمبمءافاتالرجءلىءمرطافتسماحمالمالرأسشلتوحكلعلىشطالأحدهماإاد

صائئشقراوامالهوقااارءلىاوةةإواول4إفيءلىئأااألهئثدالثلااادهبمندهرصاحبه
طئوالشماموالطوالؤفة

شئر3أوأدالثنلأوأبهرو41إثأوالربمفألنلوالعالماتاربمانراضعياضايهعلىأحدهمازداداالثيمن
لىزاالجزاالىىالشيأالربمنلندسهيشترطأنجوزالءدالمتعاماالانهكاشالاذ

لهيشالصحوزأنيريدانهوالءلوالكراهلبهـاضالةثونوالركولهوذلكوؤدالةامافدمناهلدفانقالصعاحبهعلي
ذلكنشئالقراض

ساهتهمنواليوبىفىيمأنلمالاهأكأذحإشترطأنلمالأخذاللذىإبنىوالمعلىمتثائلثاالةاالجارإحوالحارةمار
أودخلتهرجإلماليهنلمفانهـاشرطلىتجالىآذممااثمالمالرأسوحصلءشلوؤهـالمالفاذاسهلفثاعنيأولىأحداوالت
حائزءلىوالقراضمالهفىالمالربوذلدءلىمةالوصنوالصسهةأنفقءلىالكافيسذلكالعاهـلءنقللموضععة

كثرأوأذلكمنأفلأوبعهرأوأوئاثبملىارمنمللعاواالمالربضياعايهماقىا
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فاالوازضدالزومازوابددالفراضءةوعةعقودالزمةهذانءذلكوجهدواحدماعةعا
واذاؤسادهيوجبوتضاهمةعنأحدهماجهـبشذالثدالنعةمافيمجةأنعلماهمافمفىتنا

فقدروىءيسيوفراضببحوؤفانثلةسماالعقدعايمتمالالثافسداآلخرفسدأحد
يتقارضانثمحمىهـالةافيلهيوسلعةافتهالمذالثفسخيئمقفياوتكتابالقاسمبئاءن

هـاضاةاأجيرافيوكانلبيعاخالمالفيلوبىالبيحامةدسئتلمفاناشاانيحاقراضاص
ويهونورثكأجرةالىساصلةايردفيوتهسله6ؤإفالهأبهذلكالمالفيلوءإههاافاتوان

ملأويلهـالهلىتاقراضدايأأعاعكاءالضارطاثانوأمامسئلىبهلرمماءالمال
لرايدأبواىلقاةاقالهـا3ؤهـاصعليهمابوبنالوظروأج7فاتانلقاسماانقالبيده

علىشتراطاوندمثلهقراضلىلمالاضافيووبمأصوعلىلهأنجمىنىتكاذألثوء

لكالمجوردنهاماقالحبهءلىصاودسهلنةأحدماترطإثوالمرفقوالسافولهولؤ

وتعالجوازفانودعةممايناشالثؤقلمراةعفودشذلكوزوماايةهـطسافاأنناهءنخدكللما
قولفيالمثلضرؤهـالىتسملةاابناؤوللىأجيرتاألخوىة1اوفيوحل4للعاامملفابمهـذلك

بوحمفيا

مانذلكاذاءحهـوفالموجهغيرشرطءلىعلىحمبهأحدهماهفييأناالهـلهوعل
مجوزأنلمرؤقواهـوفلمهااالبرهـدوالءهـضضهـيريرطنحبهءصايعينأحدهماهـنيدأنيمير

لمعنىذلنبمماولممنذكذاءحاانهاذلؤماتآلدمولىهـاضلةاسادفهـدواليؤثهيه
هـاشالمامنبسدلمانرغيررووحا7ماؤئبالذىالقراض

والطعاموالففةذهبمنزيادة4حباأحدهماءلىرطثانازالتقارفيوالؤصل
لقراصكانتارجرتمنفةلواالذندبمنيادةاكانكانت1ماتفدمءلىاألئنيانصيأصوالث

بعايئمعلوموعايئعلفانهالمالصاحبرطهاتوانلعامليا1ذرطاثانصارةاالقراض
شترطهامنذالثتركانانهابهوأماالثزعناواابنبردثكتابةدلكقىلفاتحوعوللمج

يبهوزلهتوةدفىلعةافيساداةالأدخىماطقدأسةنهاعندهملكدووجهزوصاهفممللهالقبى
دوأمابهفرعيحاداعةفسدواستأافاقدالهافسخانلةشذلكثكانؤهدابضواتركه

وأنكرالهءدؤممادياطليهءحشطث4أنكاسداالعثرطلطأليانانهناخإايءنيؤسوىملال
ملبعدالهييسذلك

يربدانهلىمئاتئاالبثهلمحولصاراجارةذلكمنئ8لقراضادخفانوهتىلهفعلإ
بتر9مايعلىمقصورحقهمللاعوضونأنيملقراصاحممنالنرةادهوال4الهاشطهنةا

ماالىفىاالقرسمةعنفقدخرجبأوغيرذغيرهمنذهباهللعااالثترطفاذافىامنصروجه

معلىمافاذاعوضهاجبعونيأناالجارةشرطمنأناالاالجارةوزفىغايوااليجوزؤيه
اخارةاعلىالصارةبيناوالفرقأإضااالصارةمحلمهفياامنوالمنرؤباعوضهاءبعضكان

مفبوضمعينمعلومئبمةمالهفييقرلهانعلىستأجرهاالحارةفيانالفراضبينوبالمال
يعاملهأنلقراضاومعنىيجزلملمنرؤبءاكأافيمضهئلهجعلفاندالزمبعةالذمفىأومفدر

غيرذلكالىمللهاعوضمنئشعرففانبلمترامحائهنبجزءمالهفكليصاؤةملةمعا
مجزلم

1سىثثىمن12



ىاذوزالسسممالكال

ترطإتمأنضاؤهـالمالخذايأ
الينرعنمنينلهيهملأ

حبلصاوالرعاحقالمنه

الانكإشترطأنالمال

ألجليىسالىترده

القراصألنيممميانه
نوللأصلىانحألهـال

الىمالهالمالربعيد
بدافانيهلهلهـيهالذى

ذلككآلسانألحدهما

بدإصمترلمناشوالمال

صاحبذوأصأتركه

لرببداواناماالمال

أنبعديفأالمال

فليسسلعةبهيشترى

المتاعيباعحتىلهذلك
العاملبداميرعهنادانو

لمءهـضهـويردهأن

يبيعهئلهذلثنيم

أخذهكافبردهءيعا
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منواليولىصنأريمالمالأخذهخرطإسهأنلمالاأكأذالذافيوالوتولهصل
ؤكأيمأناالهـاضالةفىءقديشئرطأنملالمايداندليسير4صهشيألنةاكلواليتولىأحداسلعته
لقراضامالفىليهاأصمدىوفعربأحدامنهشأاوكاوأمابهصصخثمعروفا4اىأسهورنمنه
سسارومماييرجومهامةداأيولىأنلهسالمذ3لكزذهـبلنظانوحساجارةاوجهعلى
اذالمألنلضاانذوملهدثألماهةإلىكاادهحهةخؤدلدذظسؤنووالءااذاوأها

وانسدبذلدالقراضالماكزطهااوااطثعآلالىاشاجواللىفلشلعاجرةلمعااوجهكاناءلى
ذلكمرطكانيرثتمنماهاوانؤدلاالذدماوياطةآلوزاتؤلمأليكوفهـالىوجهلىناتكا
أنلهالليسجائزالريمذلكفاإمةذنولىيتأنوأماالعارولصاحصصازةاوفاءلىمو

لمالالمربغيرشرطرونذلكخعلفاناطشألوزاوالياصالمااوتدالحاصلاافياضليذءب
يردهأنضارومللعاايزوثيهتأنبايئخيارا

دأيىأنبيىيدااشرطهلىتالرجحماتاثملءشمحهولمالشرافاذاولهولؤى

فؤفىكرإىوحبهمهالىالمإئ1نحدلواالربخالنهلمالارأسهـاضاةاممعهفئألخراجبا
نهممافيقمآاصلبمردهبهمادبئ4كانضفىوثبهصاىالماكاذطةهلقايرأفيأنبهـص
عمدااهـاصلةافيشالفاالنكلدمماتةلىتاألمرفيهـىبوححمبالفواضافيماسمعاءلى
ةولةئاكفانمعاء4فيترخمعزلمأولإطارأكرسسأنوندلرجاؤآلسالمحاننلةكل
يمدىفاالتيعهباتىءلىوالإابدرأسجمرماجمإلهـاشردءنصدةلمالالدداندةفا

قثأالمماذالمثءئنهلإهااإءقلميعةوصأودخلترنخ4االمالفينلميمفانوحولهؤكل
الا3رأخراجبعدااللنيملمبريداندامالهرقااربودددءلىالوضيعةنوالإفسهعلي

لةال5صبمأ4والعلخسرانذالثكانافىائءإءوالثملالعائفألتسميةرجصاحبهلىاردهو
ئفاقءلىاالىتضضهـاتسهـف4ساانكانسهلىتأزئمقهكائردتوالعايهطونءلميهفيس

وقرلهشروصلىواتجارلمنكراءالقراضلمازمةاالسافىالمونبمزلةذلالالعامل

االلنصساهـالهدنيألمالهاللاطامنهلمولأليرذلدؤآرلثكراضايريدهاطمالةفيلماداربضلى
ذهـسالاثماةصمالهنهضبرذالثالىدىتصرفابتصرفيتأنلهفاسلقراضامالفي

أنالااماحبحإماوالقالفكلالدشعنهخيهملأنكرطثأنفعاهـاهلمالخذاياىالذ
لمالاربيدفئنولأجللىاالبهونمملقراالدانرويالألسنينلىاالتردهنكايشترط
حباوأخذشيأقىكهبدإشترلمناصالواذالثيتركأنحدهماااللدفانفيهلهمللذىاالىماله

يروالمتاعيباعذلدلهءئؤلماسسلعةبهيشترىبعدانضهيقبأنلمالاالرببدوانمالهلمالا
لىاتذوءألشهذأكاعينافبردهيبيعهحتىذلكلهبهنلمضوءسوفىبردهأنملالعابداععنافان
نقضتاالمالءيناواعاوانبلهاةزفسهـساللومةمدةبلفراضايوقتوزأنالانهماقال

نقضاءعنداعوضاناذابهءلواليالإيعهأنوالعايهملالمايكونفألهـاض15ل3فقدلمدةا

مانقولهلىتلدليلوازجاآلذلكحنبفيأيىبعضابألوةفىاشاواأبوحنيفةبهذاقالولمدةا

اصانذلكومعتىزعقدجالقراضاانهوولشركةالىمانكانصبمدةوؤتيهعفدجائزفلمانه
تلتوقياالنذلكمنهماحدوالكلبهنلمنفييوقتولم5شامتىفسخهؤدينلمتعااتحدوا

هـاأئنلمثرطافسختونخاننانعبناإهـازءناايذلدتص2وفانةسمئذلكيمغ
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اماحمبجوالىفهوأجيرمليهوأمابعدانلعولاؤبلنطوينهيبخااقالمافراضعلي
هنهوالفمانلمالا

هـاضلهاعقدانيريدلهلكذفايسسلعةىانإشتربعدفميهةدأنلمالالربابدوانلهوفصل

نلهامنكانءلميهماالىالمالبهيرورثلهمعتادؤقلهـمنهدلزموالذىلولابتغيرعينلزم
مبنىوذلكثانيهضجارةبهلفستأأوأخرىسلعةبهيإلاعبانلميهتةيادزلزموالفيهاالنفصالنلفع
انلتاواثمافسخهدوابلىصالتىلعقودالجازةامنقراضاانأحدهماسلينأعلي

لصألةالىعيناتودالماليهبانوذالثانعقدءايهالنياصرةاوعلىاالوفعهاالنفصالاليةعلقراضا
ماكانءينافاذاءكرهؤسخهبئلمتعاقدانواحدفلكلاألصالنفاذاثبتالقراضبهاانعقدلتىا

مارذاادهبتركهلمالاربيلزموبهصالالبئانععناؤبمل11يعودأنالىبهمللهاليسلعةفى

رأسمنهيرداعيتلمالراإالبانالداليهونوذعللهالتىالرجامنتهحصملللعاليقاصءهـضا
فعهسعةلمقااصحلهالربمبعدذلكحلصوالمال

القراضزكاة

ألنخاصةالرجمنصتهاككايتئإصمترطءلمعهأماالفراضارجلالىدخإنالإماحمالكص
الركاةمنءصةعنهطسةؤثانياالرجمفضألسهلنفقداشترطذلكاشئرطاذاالمالرب
زكاةالعاملإشترطءلىأنالماللرباليجوزانهالكااذوءشصصههمنتصيمابهالتى

بماذلدوردبةهالقمتطرأثمبههـدينةلرجاندداتيشترطءلميهأنودالىذلكألنلمالارأس
وذلدله4شتراطواوءهـدههعالرجمنلالعامحظهسيماسقطالرججيعالعددبعدذلكاستغرفي
ففداخئلفحصتهمنالرجكاةزالعاملاشترطءلىفانسئلةلةالجهاالجوازلمافيهءندنافي

قايعمابناعنهىوروذلكفيلمرازالخيرابناكتابفيهالكعنأشهبىذلدفروابنافىآ
01اليخالتتاركةعقدهألنهمجهولذلكأنأشهبوايةروأشهبقالبهوصائرذلكأن5وغير

ازأبثترلةنفجزأشائعاعليهشترطاأنهالقاسمفياوايةروجهالمالفىكاةالىوجوبفبل
اشترطفانمسثلةثرالعربعجمىخالنصفوالعاملالعمثربعروالنعفعليهأنيشترط

والثاقلمالارأسمنلرجاكاةزيشترطأنأحدهمافروينفهوعليكاهالىالمالربعلىلعاملا

رأسمنالمالزكاةترطشىافانلرجامنلمالاربصةفيلرجان4حصتهزكاةيشنرطأن
هنذلكأنىيمىوايةروجهزذلكواأبومحدقاضىاوحصالمجوزىعيههفقدقاللربما

الأمذلكيذتلوالبدرىأوكثرتهفلتهفيمالهوأسفىيهعاماشرطاليدرىرألنهلغروالةالجها

لقاضىاوايةرووجهلمحأعايهؤإلثدجفيهيئلموانعنهةالىكااءأدلمالاربلىنمرجفيهكانانألنه
لعاملائرطفاذاذلكبعدصمةلةاتقعئممنهلربخاوزكاةالمالبالمالءلىرأسزكاةمحدأنأبى
لربألنالمالبرأكطلقصيصهوالتأثيرلرجامنجزهزيادةعليهفاغاشرطالمالربعليكاةاك

والمجوؤمالكصالعاملالمالطءلىربكاةالىلوئصرطشاءكاحيثمنيدفعهأنالمال

يصيرلهنهالازشكليرفذلديهولبلرجلفألناالمنىاليشترأنقارضهمنعلىيشنرطلرجألن

أنالعاملعلىيشترطأنالمالالصبهوزلربانهكاقالوهذشجمعروفوليسرابأأج

نذاءابانهذلكفيمالكنغوافيهرملادموقدتةهـجاؤنيفةأبووقالفألناالمنىاليشتر

القرافزكاه

يصاحوالهالدقال

مالرجلالىدفعلمن
عايهرشترطأنساضاة

بمالىمنحصتهفيكاةالى
اذاالمالربألناصة

اشترطففدذلثشطاث

ثايخاجلىامنففاللنفسه

حصةمنعنهيماسقط
حصههمنبهثتصلتىاةلىبما

أنيجوزللرجلوال
قارفمنعلىترطيش

فألناالهنىإشترالأن

غيرفذلكمميهيلرب

أجبرالهيميرألنهصالز

بكعروفبأجرليس



رؤحلرجلافيمالكل
قرافاماالرجلالى

ليهادقعالذىعلىويشترط
زاليقاللفماناالمال

يششطأنالماللعاحب

عوغبرممامالهفي
ومامضىالقراصقءلميه

فانفيهالمسالينسنةمن

الفمانشرطعليالمالغا

منحفهفيدفدارداكان

عموأجلمنالرج
يقتمممانوانماالفمان

مالوأعطاهعلىجلى
واننغيرظعلىيا

الذكطأرعلىلمالماللمف
شرطألنناظاخذ

ضرباطللقراافينفمان
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منعفاذااصاالستروطلبلتصعرفاسنتهالمالفيلالعاألنرسولوطفاالتععينهذاله
فالالمماللىبمنهتاعلمعايئاالىجلذكلىاورسولافامعايئاالبآياعءنءلىؤصذلكمن
نبموسوائألسلمجهولارهومضدمجهول5وجودالنلمالالبفمانأحموتألئتعاقزأنمجر

مجيىواهروعيهمىقالهعندهذلكوهعمموايعدموالمتاجرلسلعاعندهموسراالتمعدملرجلاذلث
اختيارذلكدءلىتاويهغالهوجودالىظيمنعالشرطاذأنذلكووناؤعفياعنمجيىبئا
بعدهىاليهرالذىفنامن5االبماشامبايععهأومنجلةهبايعتهمنيمتنعأندلهالالمعبنلرجلا

سدلفاافالقرابهبكايصححعفاتفانيفثمالمفسخناقعبئاشال2وفانلحفىرج
اليقراالببادأنشرطءلميهانوأمامعينانوتكراالفيالأنعليهلوشوطوكذلكمسئلة

كثرهلبالاذلكلعظميفصدانلتىالقارهافيهاليعدموكانلقراضاحيثءتمداكانفانمعايئ
مماوالقراضبلدابغيركانانفأمامجزلملصغرهفيهلمعاجرتعدمتلداوانكانتيوجائزستاجره
ليةايخرجأنلتانىوابهليمرليهايخرجأنأحدهابينضرعلىفذكليهايخرجأنعليهثعرط
نهاذلكوجهوازهـحبيببناففالاالولفأها3مايشترمنهسمبابوليهاملمايفيهليبع

فاختلفائانىاوأماقراضبلدعقداعايهكالوشرطأبدابه1وجودبباديعلملخارةاعايهسط
عنمهثكايدزأبووىورحبيببناقادبهومنهالمنعمالثعنانقاسمبغافروىأصابفافيه
بهاىليشتربعينهلبلدانابلدمنلىابهابدينارفراضايذألفلرالىدقعؤيمنشوشاالماان

لمأءولعنناكطاوؤهـاضوازذلأنعليهذلكاالبهاوشعرطاليبحالمديةالىبهادمومتاعا
أوالميرةالىيخرجأنعلىرجألقارضفجنحازتهالقاسمابناعنأصبغوىوراختالفافيه

فقالبهاليهايشترىايخرجأنعلىفريفيةوابرفةبعيدمثلنفالملهبهاطعامافيلىيشترلفيوما
والرجالقارةبماعدمورسفرابعينهملالعاشترطءلىااذأناالولىوايةالروجهلكبذالبأس
وجهبعينهاساهةفيرةلفااعليهقرطأهـاثزكاجوالأنبفوصإقهـطنقطاعأواسادسوقلفعه

هللعايمقصرافجازأنلمعهوداعلىفيهلتصرفاديفلفهالنقارةامنهذانوعأنلثانىالقولا
الذىعلىيشترطماالؤساضاوالرجلالىبدقعالرجلفيهالكقاللبزصاكالقارفيعليه
لقراضءلميهاغيرماوضحمالهفىرطدفأنالمالاليبوزلصاحبمالكقاللفمانالمالاالعهدقع

منلربمامنحقهفيادؤدداةكانلفماناشرطعلىلمالافانطفيهلمسالينانةسهربممنومامضى
لىأرلمالمالوانتافرالفمانفعلىاياهمالوأعطالربمءلىاواندايهشممانالضمانموضعأجل
ذاثصرطااللالربانكاقالاذوشباطلالقراضفىالفمانشرطضماناالنأخذهالذى

مللعااانفقتضىاللقراضعقداانذلكووجهلعفدافساديقتضىلكذأمللعااعلىلفمانا

ذلكاقتضىباجاععلىعننفمانانقلشرطذاالكفاذذلكفيوالخألفاالمانةوانمايقثضى
معفولهفالفولصاحبهالىرداذوانصدق4أوسزةياعهضىادفانلمثرطواالعقدفساد
لقراضافاذادفعسمثلىاالببينةلميبرأببينةيىادفعنوانبينةبغيرليهادفعانكانيمينه
تحصيلفيماالبدمنهمنهفدهضىردفوالمثرطبطلفاتؤانيفتمالمفهمفهوجبالفمانعلى
الفاسدالىالقراضردجميحفيمالكعنوممطمارالمتلءلىاضةشالىيئشههعلىالمالرأس

فانمسئلةغيرضمالطعلىياهاعطاهمالواعلىمالىواغايقذمماتهـلهةومعنىوالمثلفراض

بهأصاتجارتهأوسبهرمثلسفرهملفرسامنياكونبانمعروفادعاهاهاوجهنوخسارةاد



حلأليمناعليهرمهرصاحلد
سترلدصسبلمسلسمةملشلدسصكلس

يقومعهعليعأليعيمهعلىلماتاصيسترلدس

لديرعلرلديعرمىمصدمررحههلد

محألتادييهصاشهـلدحلءلصصام
سلدبسسسللهـيطلص

كلسلععيرملديليعهكررلمسالإللقرصسعةهد
يهوألقربستررسترديسهدط

لخللقياعلىرسمتىهولقالمفاصعليمه4يعاىملرمححها

حصةيهوممايكوعيرمقعدلقيالقىسهعوصماعهـلصحو

كدلدلقيالقاعلعوماعريهورصسحوممزلدلم

سيةكاكولعيرعللساالحرميهلعوصيهويحوعلي
صهولمقصوصهصوديهوءفدصحدوحرحه

لدصههللماعلىءسترلدكلةمحدكعا

لمالعأليفومعهعليدلماعأليعيعهعليلمقاصيسترلدس

ريسترهدسيرسلمايعيمهلعدريعيمه

لعألسترحدمةهـيرصلحدمةبكعيرعأليعيهكالما

لكمبرلحالطيحوالعاريسنرءلدلمساريكمجص
لحدمةلستىتعأليعععه

هرصصهـ

لمتتاصةتدىيىحديقاصحدلديدىمجيى

صماحصيةحدحهيكلألصكورلعرصصةلعرص
لفدسترصالقرصحهشترءممهماحرعهل

دطلمل

لساءيرصيعه

اليعيههلد

عيريعيمه

حماصرءهـ

لديحيى

صحدىبدى

حدجما

صةلمقاتدى

لمقاصةص

تكوالص

الحدحهلعلى

صصاحىيقو

لحمعهحدهدض
شتزممههمح

لقرصحهعلى

صاحصكرسلة

سلعتهدبصلصاللمعسه

مومميه

بقوسترلسلعة

رعت



انقواضالكراءفي

فيمالكقالمجيىقال

مالرجلالىدفعرجل
متاعابهسترىفراضا

القارهبلدالىطمل

لنفعاناوضاففبارعليه

الىعليهرىفثباعان

بنفصانفباعض3بلد
لأمالكراءفاغترق

انمالكقالالمالكله

لكراهوفاءفيماباعكان
منبنوانذلكفسبيله

بعدأملشنالكراء

ولمالعاملعلىكانالمال

ثمئمنهالمالربعلييهن

المالربلكأنوبهيتبع
مالهفيبالقارهأمينماا

يتبعهأنقادضفليس

المالمنذلكسوىبكا

رببهيتبحذلكولوكان
منديناعليهنلالمال

فيهرفلذىالمالغبما

ملأنيسرمقإلقافليس
لمالاربعلىذلك
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أحدهماوجهينعلىذلاليهونفانبعرضقارففانوقدثقدمئفسيرذلكوالدراهمالدنانير
المجوزفهذالمالادأسالثنايهونقراضهابهفاعلثمنهفاذانضالعرضهذابعلهيقولأن
ألمهسعأنفمرطاذانمانقولهعليوالدايلازهوفةأبوحنبوقالوالشافىمالكقالبهو

هذاهـانوكلمسئلةافيستداللواهـلمطاولؤزياحلراهبوبذلكأصلبهضىلقواايجزتعليق

يقولأنلثافاوالوجهسئلىهمامفتفماعقدالءتألفكعافييأنيكبزفلمارةوافراض
فافضلمثلهملالدغامبقىدالىالمالرأسالعرضجمونافراضاسضءلىالهذاذله

عليهوالدليلذلكنبهوفيهفيليليأبىالبخافازوصكأإفماالفهذابينكوبينىرجوفمئش
غالئهوفتفىيردهوصهروقتفىسضليأخذاأنزمجوهـانهوالغررمالالمنبهاخجها

رأسببعضيهفاشتردهوقتكسافييردهوقهزنماوستفيهذيأأواطأطابربملمالاربفيذهب
صيخهوقهأسوابماشختلفلقراضصبهزالمولذلكلىبةىيقأنالخردوناضلبهامهيقايهولمالإ

قهنفاألوقاتابجعض
محدكتابدنيعاجمالينلوايدفييرلانم2خرالىانحىئصذلمصجهلفانوصولهفصل

فيكونعندالفواتبهعصىأنبويناالبالاليبهوزالقراضكانلماانهحبيبوافي

القراضالىردهيمنفالذلكفبلكانومابيدالعاملوءصلنالغحوفتمنالفراض

سدلةالببعاانكايقولوهذالمثلاأجرةفيهنفلوجهبهالقراضحاليصالنهلصحيحا
الىيردلمبيعهحولمفاذابيعهحيصلمبيعاكاناذاحلصحالببحاويردالىبعدالفواتيصحح

عرفاعطاهاهـاذالثاومماهالقذلكزيدفىأبىبنأبومحدلشيخكراوذفرلحجلصاالبيع
لنبامليكلأنفصدالىانكانانهيظهرالىأبومحدفقالالمالرأسىلفإلةهالتلداوبقايته

بألفملمالعاواالمالاماسبةيادةءشئرطازالئكلفيأجبرنهاالمالرأسبهمافومويهون
لوليدوءندىأبواىةلفااقالسملقاابنالأصىعلىوهذاقالنلهفأليفدربالعرضلقراضا

لقجةاالبدأنتكونأجيرانههذافىيفالصازأنلوالنهلمتفدميناالوجهينحملهالوجههذاان
كثرفهذهأوتجته5بردبدأنالبنفدالنهلفراضاقلكذيقالأنزآلخرلجاامنهماألحدفيهازيادة
ملللعاةديازفهذهأفلوفجته5يردأولمالالىبزيادة

لقواضافي5لىكراا

بلدللقارةلىاملهمتاعاتبهىترفاثضااماالؤسرجللىادفعرجلفيماالثقالمجيىقالص
الكراءأصلفاغترقبنقصانبلد3خرفباعالىعليهرىفتباعانالنفصانوضاففبارعليه

بعدأصليائلكراامنبقىوانلكذفسبيلهيهرالوفاباعؤانكانمالكقالكلهلمالا

لقارةباهأميغاالمالاربأنوذلكبهيتبعئثمنهلمالاربعلىنولميممللعااعلىلمالكانا
دينالكانلمالادببهيتبعذلكولوكانالمالمنذلكبثأسوىيتبعهأنالمفارضفليسمالهفي
وهذاالشالمالربعلىذلكملصسأنإلقارخىفايسفههقادفعهالذىالمالغيرمنيهعا

فيهماعلفكل5غيردونلقراضامالرأسعلىمالهمنمللعاايدأطلقالمالوبالنكاالل
لحقفانلهسائرأموادونفيهلزمهفانهبمرأوبخسرانذلكلنظرعاداوجهعليعلمنملالعا

غرمهعليهنفمهلنزاامتعدفىوملتزمؤلفراضامالإسببذلدغرمبعدمللعاا



لفرصمعدى

سسنرىلرليهفرصالعملحلحللدبكيىص
فيمةحدتلدلمالقصلوطهاءملتلمتهملما

كلىلقرصلهولبهماعلىلمالعددصلكالمالميرم

ميةملىهدسيحرلماسحتىلحاليعت

ميمتاهدللرقاقبهمحدتكاممهوطهالحماتلفرص

ممهقعليطولفرصليدصطوليستيألحهعليلفرص

فيهحصرصمهمحدلدلدلىكتامهلقيمةصاحملحمي

تعدلقوحهفيمتهارمكمهحهي

طلكهافملدىقوحهمتهاقيدلرمتهعاث

لعدلدهوطلتتلقرصحدسهمبممعها

كرمتهقيمتهادتطلفجتهاكرمتهطلفيمتهاكالتلقوص

لدكرمهالاللوسلكالطشدلتمويتقتفبمنها

مسصلىتسارلدلططهاحلىلصمافدعىلتعدىتلصولس

عيرلإلدلماصاحدوطهامحملتكالفرصصدتعدءعدر

لقصهافيمةصليسلدلقيمةلقممنهامتهيتمعه

كاحصتهلماحميعايهعلدتبسي

دسعيمهلمقيدلىتمعتفيمهاعليعتىنحمعيلدمليعمم
حتاهدعلىعيسىفيمهميصيمهتمعهيمهتمسدلهمرفيهة

مقاصءىسريل4متهؤيمةصسمحتيارشهعليمملفاى
رصعليهءلحمرلقيهةسمفوحهقيهةص

يسقطيتاكوودلفيمةسهـهـحهلماحصلدلهو

علمللهلقيمةسهصلتقوصمءلعدلدلرىمى
لدحملهاشترىلقرصصرهعدتسلمسهلة

لدعيروىسلىلماللدقإلدصحبرلمامحبرلل

حهعلىليهوهدحهلعدلقيمقامتهيتمع
حدليسترمعهدصحلصلشماديمعرلمالليسلتعية

بهاعيحاعلستسلليةيةحهتصبححلهاشترى

صاحمهعلقيعةمتهلعتقمحرمةصقدسسيمالمتعدىليهشرىدكادتعد

حكمتليطلصبعهكهليعمهشيدليههعولمام
عليههممحملتبعةهـسترممحصعهلفدمعىلفيعة

عمدلكهبهيعةلععاتلإللفرصبعةللرقدمحر

حمطهاتسلمهادلمهحعلتصاحهالطا

الصلتعدى

لدفييحي
ماالحلحل

ثمليهملصاله

أؤالمالسنرص

فوطمهاريةحملتهص

لتإلماللقصءملت

لألماالخنعتاللد

يخحبرمالهمنقجة

بعدفعهلند

لهوبنهماعلى

لمواناأللصهـ
يةالجاربيعت5لج

غفامنيحبرالمالحتى



دفعرجلفيمالكقات
فراضهاماالجلالى

سلعةبهفاشترىفتعدى

قالعنلهمنفيغنهاوزاد

بالخيارلمالاحبصامالد

أوبرجالسلعةبيعتان
شاءاننبعأولميعةو
أخذلحاالسلعةيأخذأن

وانزبهالمفهأمااوفف
شرالمفارضأبكان

انءلىالممنبكصتهله

ممازادمجسبأوالنفصان
عندهمنفهامللعاا
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صدفقدةثاتسلةافاذفيةلليهانثادفعااضلفراوالوديعةواثايتسلأنودعاالنماكنىلعلى
اضةأوالبفلقراضابمالبتاعلواأنهذلثيبينذلكلهازلميهنالمالغرضرصاحبابطالالى

المالربمنبهأحقكانثوبالنفسهآلبالودياعولواثالمالربمنبهأحقبهنثوبالنفسه
مالمنأوتسلفمخملؤلمالفراضهالمنيةرطالعاملوئىفانئلةصمهأعلموالله

فإلنهاأنيضمنهبينمخيرالمالفربعيناكانتفانلهـنسفلمفوطمهااريةفاشترىالقراض
يضمنهانهذلكومعتىيةحاربهقاشترىالقراضمالنسلفالذىقىمالك4اقايتركهأنبينو

ردمالكاف4لههالوطلوأدركهاقبلللمالاحبماأنذلكوجهوكأنبااايايلزمهالوطءأوىكايوم
يسوغأوهـتالةيومالقإلةيلزمهأنلهوكالفذلكلهلىممنبالوطءفاالفالتالقراضمالإلى

منؤجماكمهاتباعامالكعنسملقاابئاوىرفالذىمعهصرافانكانباءلبهفيطااالستسألف
الئىبهةافمنذلكقىبالوطءلمالهالقراضمالالىااسساسترفدفاتانهذلكووجهالقية

فمالزمهيعهاعليهانلمالاحبفاكاإيهبيعهاتولميفتوجلفراعارهامنللثذالحدلمافيأسقطمت

ذاالبضاعةاحماذوبهأومؤجاليتبعهبههعهاعاجألثكأنبالهيطاأوعليهيؤخرذلثأولفجةامن
لرفىمالكقالصالتوفيقبالتهوالبضاعةالىبالوطءردهايفوتبهافوطئهافانهابتاع
المالصاحبمالكقالعندهمنثمنهادفيزاوسلعةبهمنرىفاماالؤساضعافتعدىرجلالىدفع

فيهااسلفهماوقضاهأخذلسلعةيأخذاشاءأنانأولمتبعوضيعةأوبرجلسلعةابيعتبالخياران
منيهافمللعامازادابحسابصانلنةءأوااافياءمنصتهبسدهثصرلمقاوضاأبكانوان
لمئراءواماالججورفعلىفعلانهغنهايقتضىزادفيوسلعةبهفاشزىإتعدىذاؤهـلهشعنده

أديهونإأصددةتليساماواماءهـنقدأوجهبعةأرعلىيةحلقراضاصالرأسشمنبأ
فيهبمتعداسفهذالمالينابايئيمثركفيريدأنالفراضمالرصاءبوغيأولغيرهلنفسهمالبيده

لقراضىعقداحينذلثشرطفاتلقراضعقداحينشنراطاواللمالاربذنبغيراصائزلهوهو

لقاسمابئوامطرفعنحبيبفياوىورمنهلمغالفاسمابناعنالمدونةفنىفيهبنااأفاخئلف
لقلةجلىستفراديقععدافيهمالمأشهبوقال9مالكقالهالعاملعلىالمالرباذانصرطصازتها

ندذقىيشترطلمالاربانمنمملفاابنابهخعاماالمدونةمافيآلخروجهالمالاوكثرةضلقرامال
واممنوأغزباحواالرأشدتأتعالمالالقارهبهئرةاالنبهواالنتفاعمللعاابكاللرجستقراراا
انلثانيةايةواالروجهوفيهالعقدوجودهبكتحأنيمونوجبالمالصاحبذلكمنمنعذاوا
والذىعنهللهاأبوالوليدرضىلقاضىاقال4امااالربماليأخذالنهفيهثمةاللهالمالربشنراطا

فعللهلعاملاشتراطامنالنقدمالهاليأخذاالرجالنهفيهمةالالمالربشتراطاانعندى
بلىذلكوشرطذلثمنقلنابالمنعفانزهـعدلعةاغيرمايقهفهيهطهشترايؤثرافلمبغيرشعرط
خلطهشاانأوعلىبمالهملطهأنصايشترطأخذقرفاينأصبغقالالأميفسخفهلالمال

والوجهمسئالسحراموليسالوجهينفيلفرافابهفعأللميفسخأشدفاناالولبغبرشرط
باظيارلممالاربانلثهاوقالومتعدفيهفهذالسلعةائمنفييدهايزلمالابصايسلفهلثاذأنا

لجونأنوبينفيهاأسلفهماتضىةوالسلعةيأخذأنبينأولمتبمعوضيعةأوبرجلسلعةابيعت
وولعندنفسههامنفمازادالعاملسبجموالنةصانإءفيافيلن1تءمجثمعريمالمقارمق

ضبرالمالربفانلثيابأوععرطابهصبغلمالادبمللعااأسلفهماانكانونةلىافيلقاسمابئا
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لخسارةوالرجاويهونأدبمالهشريمأويهونلقراضاعليفيكونماأفرفليهايدعبينأن
بمشرلمالاربفيكونأدىماليهيدفيأنبيننحبرلمالاربمملقاابئغيرالوظذلكدنهماعلي

فبهأجرةملللعاأويهونلمالارأسواصبخاقايةفصرعلىغاءأونقصفانكانلقراضالمالبه
جمةبةلهشرالعاملأنيهونبينوبمالهزهاوقصرهاهـطالتىالتيابنه8يضويينأقالمتل

الفراضهالوفصرفيبهماصبغلماصرفلعاملاانلقاسمافياتىلوجهالمثيابئفجةالصبغءن
بلةمنلمالكانالببذلكضىنبالقراضليلحقهلمالاربأسافهانماهرانهلظااكان

الرجوطابالقارهوجهعليوصرفيمقهأانماالنهلهشريمالعاملنلدعليوواقالقرامق

الغيرانفولوجهويعهلأنلهكانفيهاهايتعدفبهابلءطلمالنهلتياباحنهوأنلهوايسفيه
ذلددفعلمالاربأنيهولطلةبرلسلفكانالمالاصاحبوؤبضلمالاوبأسلفذاامليالعا

لهإذنلمالنهلفراضالمالبهثمعرنلذلكولوفعلعندمنوصبغبهطرزالذىلمالا
لسلفافبولمتلمالاربوانأبذلكأبرمتلهفيهللعايهونوانمابالقواضللحقهانفي

المجوزوفتفيبه5بعدالشرالقراضابمالمالهصنهاطقدتعدىالنهالثيابآنيفمنهصازله
يمهـنالالعاملفانلقراضاهالعليبهاكترىأسلفهماننمسثلةبهمالهخلطله

ذللثوجهولهفألشئئفالقرامافيمنيبقلمفالقراضامالفيدينذلئلهوانثصركابه

والكراءبحةاهيباعلمنالربممنحظولهالمالرأسفيسحسبالصبغانالقاسمبنابهاحئيما
أضهافذافرحلفائمةابالسلعهشريميهونوانكالنرافيغيرسلعةقائمةالنهربملهباليكى

فانهليهاأضاففمرمالىالمالابفذصارةلةوالصبخكاشعريمبهيهونمالقراضاماللىا
بقدراللمالافعافلكراكاشركابهطونالليهافهأضاماكانوانرحصتهبىالهـاهنهلهطونال

لكراءواشريكبههومارةآةواالمبغكلنانذلكووجهالموازبئافالهبهقأفانهكرا11
فضىكنعنصالىفضىالنهلفراضاهالمنأخذهلهندىوعنىأبوالوليدضىلقااقالسلف

لطأذيفرضلثاكاوارجهشةلقراضاهالفىذلثفيكوزلمههبغيرأهي5غيرءن

رجلفيهالكقالصكعيلذلدصمنولميقصدشيأينفقابعأنلىاوالوجهالقراض
انماالمالمنضعاانهحبهصياذنقراضابغيرافيهملضرت3لرلىادفعهئماهـاضمالةرجليأخذهن
منبنائرطهعللذىثميهونالرجمنشرطهالمالفلعاحبرجوانلنقعمانافعلبهنفص
رجل3خرفعملالىالعاملدفعهماالفرافاثمرجليالىدفعمنانلكاوهذاالشالمال
فيدولمينفصلمحالهوهوعليليهايدفعهالمجوزأنفانهالمالاحبذنادونلقراضاعلىفيه

ألولبيدالثاذفانقصفدخلهلهوهوعلىيهالدفعهفانأوتقصزيادةوقددخلاليهأويدفعه
غيرمالهفانكانمسئألالتعدىبذلكالفمانفلزمهغيرالىالمالدفعمتعدفيالنهضامن

مااخذمثلعلىوكانأعطاهيادةؤدخامهفانأونقصزيادةدخلهعلينألصككأنيمونكانما

ثماألولعلعهيقاسمكانماحسبعليلثانىامللعاايقاسمالمالصاحبنلقراضامنعليه
طونولتاالىادفعهبومصاحبهلوقاسملمالامنياخنكانهالتافىامنولااللعامليأخذا
بحالرقهنصيبهاألولللعاملويهونوربالمالمناالولليهامادفعهلثافاعندالمالرأس

ثماألولدالعاملنفصالمالخلولوو5 مسثلةالثافىالعاملالىأسالهظيرعندالذى

المالرأسذماكانلثابيدالمالارأسانسملفاابنفعندافرجالرجذللثمثلعلىلتافىااخذ

اسمنهتى32

فيمالكقالمجيىل
رنجلمنذأطر

الىدفهثمماالفراضا

فيهآصوةهملجل

صاحبهبغيراذنفراضا

نقصاناللفامنإنه

ربموإنةصاناكفعليه
منثصرطهالمالفلصاحب

محللذىطونثمجا
لمالامنبمابقىثرفى



071

رأسأنيهونمئلللثوالمالمنالثانىلالعاكلهـماصارالىالمالرأسوءفدالغيرانعنداألول

فصارتبعينأرالثاذللعااالىكلبدوونأراألولل4لعاندامنهعسفيضيعئمانيالمال
هابتىفونصنينثمامالةيأخذرأسلمالاصاحبانلمدونةافىسملقاابئافقدقالمائةلثاذابعول
منمالهببقيةاالوللىلعاايرجعءلىولباؤيةالعمثرةاالثاقلعامليأخذاوعمثرةوذلكالرجباسم

مابيدلمالارأسبلروقالءوبئتفالنألثونلثوذفلناهنهالهستوبئحقهفيبملىاالنلرجا
االوللعاملاالمالءلىمابيرجعثمثألنونوذلثجالىفيأخذنبعونثمأدوذلكالعاهل
لميهوجعبغيرنقدتةطتوانكاسةوءثمائةلهلفيكهدنهبعدأخذهابعيناإلوأتافكانوان

لأصانالقاسمابئوفيةووجهمينفبسورمالهرأسلءندهفيكههينوفدأخذسهبعمثرفي
لىعوربكههالهرأسهـفييسةحتىلالعابهءنفهوأحقالاحباملىبحهءلىورالمالرجلفىمالكقال

هـةشوباكهدىالمالانثاصعاراليهلايهابحقالموالالثبيدإلتلاهـاويداعليههأعطامابيديهكافتسلفتعدى
اناالصلفىمالكؤهـلسمنلظاوااذواحبهلصهبكورمنهاألربعينأتافوانكانالمالبأملبهماالفابهاعهـاضالةمن

مقدهاإلمالصاحبفجعلالمالمنابتىبضرطهعللذىيهونثمجالىمنيفرطهالماللصاحبمالكقالفسهلسلعة
لمأهـواللهللترتيبثمذألنالثال4لعاايأخذبعدهثمفيهوماشرطهلفراضعقدابأملبأخنممالهشرظههاعليبمفاررجان
بكهكالوومنبكايدعيهأحقفكانالقراضوجهالثاقءلىبيدالعاملالمالاقالغيردتىلووجهصنةوانهـأضالةفي

أخذالمالفانمسئلةأءلموابلهلالعاهـلةالقولفانالرجفىالمالوعاحبالعاملاختلصانءقالةلهوضاهنزه
فالفاالولءلىيأخذأنهثلوذلكاالوللعامل41عإلأخذهالذىرالجزهغعلىالثاالعاملالىدفعرجلفيمالك

فربالتافوجعندهالدفانمنوفمالقاصمابئاقالالمدونةفئلئلثيناعلىلثافىاالىفيدفمهماالفراضافاستسلفجل
بالسدساالولانعاملعلىيرصعالنصفتمالئافوللعاملالىجنصفبجيمالرجبظثىأولىالمالهاالالمالليهاالمدفوعمنه

عليلاصاحبيرجعثمازجبثلثىأولىالئاقالعاملاتالغيرفولومجىءعليلهبقالذىننفسهسلعةبهواشنرى
أعلمواللهالرجمنلهجبمابماماالولالعاملبالخيارالمالمماحبان
ماثفدمعليالعاملينبهءقأولىيريدانهالرجمنشرطهالمالحبفلطرجانهـلهوةفصلالسلعةفييههأثمشاءان
ماشرطهالمالماحباانمايأخذبعداشييربدانهالمالمنممابئشرطهعللذىثميمونوفولهشاءخلىواىقراضهاعلي
هندجالمالفيأنيهونأحدهماوجهينوذلثيهونءلىالمالبافيايعمامنفيأخذهذاهاشرطرأسوأخذمنهبينهاوبينه

زائدةممابتىفولهفيمنففكونكامالمالرأسالثافاذاؤبضيهونااذاوفيأخذهغبارئهجمكلمليةوكذلكالمالكل
منرمجهالذىجالىمنمالهفيأخذالثافاالولىوةوتب4انوفيهأنيهونأخذهالثانىوالوجهمنتعدى

منالتانىوأمالوأخذهلمتبعيضممابتىفولهفيمننفتكوبئاالولوللعاءللهالذىالربمجسلة
منبنبماوبرجعجاامنهنحصعهمالسعوفىفيمابئكانلماالمالرأسعنوقدنقصاالول
هنممابيديهفتسلفتعدىرجلفياثماقاسصلتوفيقاباللهواالوللعاملاعلىحصته

صنةوانالقراضشرطهمافيفالربمءلىرجانماللثهسهءقاللنةسلعةبههاالفابتاعالقرإض

لمالاليهالمدفوعامنةستسلففاضاماالفرارجللىاقعدرجلفيمالكقالللنفصانمنفهوضا
خلىشافرانهاوانعليلسلعةافيشاءأينركهبالخبارانلمالامابانلنفسهسلعةبهشنرىماالوا

أخنعماالمنانكامالوهذاالشتعدىمنجمكليفعلوكذلكطهالمالرأسوبينهاوأخذممهبينه
فبلأنيظيرعليهالنجاوهنلكذفانبحهبرسلينةسافواتبهأميممافمعدىلغراضاوجهعلى

الىيردهأنبينليهباظيادادفعهلذىافانيبيعهأنفبلفانكانذلكبعدأوبهشتراهاهاييمعأن
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فانكانبعدابيعبذلثوانءلمالمالرأسودضعنهاليهأويسالهادثالذىءفداالقراض
ذلكووجهالتعدىالعاملصءهنهنةفيهوانكاالقرإضمنماشرطاهديخماعلىهـفهوج
ذلكالنهتهبكنةهـدماينةالىالوجهذالثعنيصرفيأنلهفليسىاتديةاوفعاالءلىأنأن

النففةمنمايكوذيصرفهأنبينبالخيارالداحديهونهـمت3ؤفعلفاننظرلهوالوجهالغيربغيراذنهمالفىرف
ساصاةاسهلمبضعوكذددالمالافيفوتعديهلهيمضىأنديئوعديهفعهدلذىالوالثذلىا

فيمالكقالجصيقاللىظءوانظءؤصرانكاظالاحبطانهلةاسدعةاىراثالذىفيوفولهفصل
ماالرجلالىدوثلرواشنرىفاستسلبهأهيمافتعدىهـاضالةوجهفيتمالاليهدخمنانكاقالاذوبهيهاورينه
االماكاكالطاءلإابهئلفراضامالالىيردهاذلدأتومعنىالسلعةفىيثركهأنلمالاصاحببهافادهـدينةسلعةبه

منالفالبالنمركةالثظيةأطلقواغاالفراضماءفداعايهحمماءلىمجهابهيئرفبكون

العاملمحدمهطهحضصديهسؤيهاشركللعامليهونوبذكفعهارجكاناذااالالعملعةفىاليرغبأنهلاولماحب
ءالنورأسثمهاوهنهولياهاويض41لزثيريدانههالهرأسبينهاوأخذمنهو4بذخلىشاوانولهوؤصلإ

أااالمالمنلمعرانكانتاضساةاالممهرنزعوأنونويمالقراضمالمعيحجعلهبأنمنههذأفمهاويمونماله
عليةىالمنشثربر3كانمالمعطمولوكانمنهأخذمالهلهنصارعيفافقالأغرمهاذاالنهالفراضمالجيعالسلعة

بعضكفيهمنررضفيهعلهثتمحتىمنهأخذذلكلهعروضالميهنافواضطا
الأاألعالونموننهالقرإضفيالنفقةماصبهوزن

معلىلمجأخذالمالطاليعملهاالنفقةلهكثيرالمالكاساذانهاهاالفراضارجلالىدؤحلرحىفىهالكقاليىصكقالص
منملهايسواذاالمالنويستأفيددالمالمنبالمعروفممىويممنهيأصأنلهفانالعاملديهفاذاشفص

لةالديىىة51ذلكالايأىا61اءالالأالاألوسنمؤنتةضبهميهمنيمبعضهـىءإيهكثيرااليةكان
ذلكوأشباوشدهلمماعامنلولانأجرإأنلهاكهوأثوشدهالمتاعونقلالديئىتقاةذلكملهامنيهمثلهسوات

لالإممتأبرشأدؤلىممابحوزلهاأهلهيهافيكانمامنهىتمهيموالالمالكلنقةسآأنالقارضذددوديسيهفيه
ليممىلكأيهفيهمنابهوالذىالبافيلاطافيهـابئافانكانةةاكملحمسلمالانولمالافياذاشفصكقةاا

القراضوجهماالءلىرجلالىدفعمنانكاقاكوهذاالشهـةوالالمالمنلهقةةفألممة

منهاليهلمىلمنضموضعفيالحضرفأليخلىأنفيبهمليأوفايالفانكانكثيرإوكانكثبرافأليكنلىأديرن
ممااأهلىيمانكسوةوالفيهلهؤإلنفقةاسآيظانهموضعفيفانكاناالسثيطانوضعيرضأوفياهاملايطاناصه

اذاشخصةالنفةبجوزلهفيوانكانعليهقتهننتفاستيطانهمماهولمرصعواالمالدسببليسمقاهـالنوالمؤنة
جملاكاىلالفيشغلهالمالالنوالمؤنةسوةوالقةةالهفيهلهدانبالماللابهيموانمايةاستيطانهيرموضعت

اندايقرنفاالةةالنةبذلكلألهفانكانئلىسالقاسمفياقالهبلدهفيءيرمقاههفأوجبنهوطالىالرجوععن
المالالذالبالهقىلالفىعبكومقامالنأحدالبلديئفيبالمالأفاممافألؤفقفلهلجيتينخاببلدآخرمستوطالبلدوأعل

من4عوآلأهللهالذىفيبأثعنرفىاابناوروممطساضاةامالفينففتهئكوأنيكنعوذلكثيطانهايه
فيمقامهفيلهوالؤفقةورجوعهبهاذفىلنفقةالهوانليهسافراحيثوأحلالمالباصببلد

النفقةدبهالهنتفلهاستيطانبثوضىعسافرالسفراليست4أنذلمثووجهالموضعينأصد
لغزوواجلفربكاطفارااسهاسفرمناونأنيمفأليكلىاسفرافيتبهارتهوانكانتسعلة

مالفيلهالنفقةنهاشاووأصاجمعايهفالذىهـباةرافاسهامنفانكانهـباةراسهيراغسأو
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وواحعاذاصفيهقهلنفالهالمواذبئاوقالالتجارةمقصودهذاهباوالراءهاوانكانالقراصق
وانكالذكسخلصأنؤروببةلقروالبراوجهعلىتقطحسافةذأناعةلجاوامالكفولوجه

التجصفانه5يرهـلسببءةآاالنخمطلقرااهالفيمقتهتكمونزأنلمفيهالقصدوالغرض
تعاالموازفولهبناهاقالهووجهاالتيطانموضىعالىفرلهكالسهاظروجوانكان4فبالنففة
جنوالحجفيالتهـجارةيرسناهاليفهمهأهلقالربمفممالمنواأنجناحعليمليس
كالوأركتيرهفىنفقتهنتفغبراستيطانموضعاملقرااممالمدهفرمةسىهذاأنالمعتى

تجامناجةأرادأنهاالبةلقراأسفالسمفرمنايهنلمفانمسئلةاسفرللقراضامعفراس
لقراصاهالفينففةلهفهلفأرادأنيسافرمعهماالفراضهـاجلبلدفماتبهزأعطاهيرهالىأوء
ؤيهلهالنفقهعبدالحمافيوروىضالقرامالفىفقتهلهمالكعنسمالةابئاروىأوال
القربسفرعراعنيتهحصلتهالهذااتاقاصمابئاروايةزوجهالمرافياختارهوا
ابروايةفاذافانافرعأهلهفرالىكالوسافيهمللعااقهنهتفناهـطاالىلتووا
أهلهفعهكالوسافرالىالعاملينفقةتكنفلمالمالهذابسببيهنلمفرهسىانسماطعب

بثاأراداظروجكادينظرفاناصةالهمموندكيفؤالقاسمبئافدإبروايةفاذافرع
فيقتهفدرنةلىنظرالحاجةالخروجأرادوانجيعالينالماعليمضمقتهفاتأولغيرهلهللقارة

أعشارتسعةتهةنةنساصاةاهالعلىفانسعمائةصقامرااهالوكانمائةفانكانتيقههـط
بالذفىلهةفأللنمستوطبهبادهوالىساصاةابمالسافروانمسئلىعمثرهاوعايه

هـاضاةامالهنتةالنمنعهأهلهانيبالذتافيغرفمهانذلكووجهااليابفيةةةالضوله
فانءسضهولغزالسفرالىاكذلكوليسفعهنفقتهفكانتالماليةاالوعهرفيلهوالغرض

ابىىووؤدرالنألقةذلكءنعهـبلدالىكةمنوجاظرجوعالىفىوغرضهالغزوالذهابفى
بهذءفىالنفقةلهحيثيسافرانلوأءالمالببلدصالألهكانتؤجمأشعنالبرقى

وء4وااليابوالالذهابفىلهالنفقةهالكقالهوالذىالموضعينفىمقامهقىلهوالذفقةرجوعهو
يباؤهـبالماللسفراكافاأوقريباابعيداسفراهونخلىأنيوالمسملةقدتقدمأشمفول
لشراءالحبوبيريدالمفامكنأنيهوناالأوسدنثراءصوليخرجمثلءنفيدمياطمثل
عنعيهمىوىفرىوقيههيأصفانهنالمفوبوانسفردلكفانوالثألثةالتممهرنوغيرها
ذلكهوجوميكوبامنهىوؤدقيمالكيبءنحبدناواهروىيهثموالكليأانهالقاسمادن
المعانىهذهفانوالركوبكلبهكااللقرساسةااذلمزمالمددلقريبتختصالتىفقاتلتاأن

وانمسئلةهـهينليوالليومكسوةىاليئمهثىألنهلسفرلقعرمدتهافريبهافىلامجعئيا
ودخولناءسموسوته3تهةنةمنالمععادةؤنتهاشاضامالفياسفربعيدافالعاملاكان
واهراالنساننهاكءالينفالتىاالمورالمعتادهمنوغيرذلكئوبوغسلرأسوحاقوحجامةحمام
ليلوالدامومةحجافىلضفقأنلهسلأبوحنيفةوقالإمواطالحجامةفيماللثعنأشهب
لهأصساصاامالمنذلكفكانحضرفيمسافرعنهاليضفكهذاممااولهماؤةصةعلى
معتادملءلىالتسههاالهورالتىنالنهاشاضامالفيفايسالدواءوأمابهويهسىكلمايا

ذلكفىتهةونهمسئلةبمععادهمستأسلتىااجةواطرةاضرواوجهعلىملنمائستواالعادة
ينفقمنصاليتبرليهاأنفرجبوؤلمههالمالكثرةيهايعتبرنفةذهألنالمالوصالقلرصالهعلى

لى

اد

ره
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مثلهملكسوةلعاامنكسوههـاضالةهاديدزمالذىفانولكىاوأماحاتوالىعديهكنفة
اليبخغلمبالمالالخروجوالالتىاالكسوةمنلهالذىأبوعداناضىاةاوقالهـهوسةمهةإفى

وعبالمالالسفرهذاكااليدخلءلميهألنثربواللللرصتةبالنيبطلماقالهألنحأواالوا
اشاضافيمالكالموازءنبناوىرالكثيرالمالبلغبمعؤسالماليفىلهيكببفانهذلك
وفيهـبعيدالسةفيقىهـوالمبغالعاملةنفةانأوأربعينديناراخسيناعةوالبف

فيهالعامللءؤنةيسبراالبالمالفانكانسئلةسوتهدون3تنفةيبشالسفراا

ليسبراالمالأنذلكوجهويبهوالزهـهـبعيدالسةفىوةوالةنفةفيهللعاءلليسمالكدقالؤة

منقالينةأنمليالعاالمادءلىربشرطفانهسثلةهـلسةادبسببهواليةةالنفةاليكتمل
وقعفانسمإاابناقالاليبهرزمالكمحدعنكتابفنىبعيدسسةفيةهالنةلصحتهالذىلماا

أنفوجبساضلةداعةءطاقاضيةةالزيادةفشطادلمااحبصاأنذلكوفهوأجيرو
لصاضاسهلنلرجاق4زدالمةاذلكفيرطكالوايثاشاضدايفص

يريدمؤنتهضبهيهمنبهةضبوىءرااليةكانصذااالمالاجرمنويستولهوفصل
المالاذولهذاسنةألنبهياملةواظهحةءلىيعيتهـمنهءنيستأأنجازلهالمادكتيراكاناذا

أءلمواللهاضساةافى
بعصيدانيريعماالمتلىولألسلماريأخذاالذىمدهاالداسأالاالومنهـلهوةورهـل

وثهالصضاعالممايعهأنلعادةااجرتوانوالخياطةلصبغوالقصارةامنالمئارضالدءملهااالعال
اتثللوالنةوالطىدلمفعاالأكثرالناسيمنكاوانكانضرضالمةامااليععلهامثل

عادتهؤصملءلىلتصاونواوفمرواالحاللهمنكاللهامنوقديهونوفلمعرابالمعتادفيهسحم
وبكتهلالعاءلبهؤثوكايختصوأماؤبضهبهوالمطالبةيريدحفهالدينوتفاضىؤنىلهؤمل

قالصلمأتللألواذلكبافوماابليأتيهةيرليهاهملدراامونلمأاالجيرافبضبهيريدأن
ومنهـاضلةامنقةلنةامجبلقالنفسهبثالوبهمماالؤهـاضالخرجلرالىدخرجلفىمالك
بماآلخروأنشأالفراضروبمالاذاساؤهـالعاهلكامالاتوالشالمالصدر7عليماله

مطلقفيينااأوقداختلفبهبكانهـسةألنمقسطةءايههاومؤنتهفادنفقتهلهماالسفر
بمطاقملالعاهباحذلثانمالكمذهبفالمشهورمنبالماللسفرايقتضىهللقراضعقدا

ؤدلمالارباالباذنذلكلهليسحبيبفياوقالحنيفةهـأعنيةوارىوفىلمثمااقالبهلعقدوا

مأخوذةبةالمضمارالنمأخوذمنهالعفدايممأنالقوذاالولووجهحنيفةأبعنذلثروى
فاذاابلهففملمنيبتغوناالرضفىبونءسونو3خرتعالىاللهقمالاالرضفيالضعربت
مقصودوجهاذأنالمعنىجهةومنبةمطلقءقدالمفاوينافيهأنسءحالانسةبةالمضارمعىكان
المثراءفيلههاذونذاانلتانىالقولاوجهولخارةاذلدسائرأنواعلهانيةأصسلاوجومن

االولفاذافلنابالفولهـعةامثراءلوكيلءلىلعقدابمطلقالسفولهيمنبعقدحاؤفلم
لوكثيرالمالفليلسواءفيذلكأدمالكبمذورمنااكالمالبقدرمنذلكختصفهل

سيراالمالأندذلوجهبهراالباذنسفوابعيدابهأنيسافرلهفليساليسيرالمالسنونأها

أعمواللهملقراامالنهـفيهمللعااشراينفقيقتضلسفرفلمافىمنهإقاالنةكتعلال

2درجلفيمالكقالي
فالحرجهـاالةمارجللىا
يجليقالنفسهوبمالبه

ومنالقواصمنالنفقة

لمالاقدرحعصعليماله



اليهبالهىوجملمنهؤثويسثنفقمققرامالمعهرجلفيماللثقاليعيمقالكلفلفراافيالنفقةنمااليحوز
هوبطعامباوبطعامنجاواوفومواجتمعانفأمما471أحدافيهفئوالي5والغيرسائالمنهشيأواليعطىمنه

ذلكجمونفارجوأن

الالقرإضقىالنفقةمااليبهوزمنأنيتعمدلماذاواسعا

شيأمنهاليهبانهطسىومنهقةفهويسففراضمالمعهلوفيمالكقاليحيىلثدصفانعليهميتففهل
هووحاهبطعامفجاؤاهوؤوماجتهعانأحدافأمافيهفئيموالسائألوالغبرهمنهواليعطىبفيراذنيعمبهأوماذلكا

بغيراذنأومايشبههمدذللثتهفانعايرميتفضلمدأنيتاذالمواسعاذلكونفأرجوأنيمبطعامأنفعليهالمالصاحب
أنفعليهصمالهأنوانأببهبأسفالذلكحالهفانالمالرمنذلكيقللأنفعليهالمالصاحبالمالربمنذلثيتال
فيكسؤلهنفقعهمنكانتانكاثالوهذالقلفأةمشيألهذلككانانذلكبمنلفئهيمبهفألباسذللثحالهفان
مئصهواليعطىوأمافولهالناسعلىلوالتففمنهالهبةالىذلكيتعدىأنلهفليساصهـاةاهالأفافعليهسحالهأنأبىان
منهيعطواماأنوالتيابمالدراسألمنمنهىاليعطيريدبذددانهأنؤصتملوالءيرهسائألنانذداثبثثلفئهيم
بذللثفالبأسالناسكففلمتابالدونضىلرااللسائلطعةاةوالكسوةافاملهشياذلك

ذلكطونأنفأرجومبطعالهـجاوفجاؤابطعاموقومهـاجتمعانفأماوقولهؤصللقراضافيالدين
أنالرفظعادةبهومابوتؤهرفةووأصحابهاهـيفعليريدأنعايهميتةضليتعمدأناذالمواسعامالكقالجمكيىل
وغيرطعاههمفيهنههـنينفةثمفيهدومايتعاونبةمنمانسانرجصزاتالنةةفيلقارجوهعندناعليهالمجمهحاألهي
صاحههأكثرمناألوقاتدعضفييأصمنمنهمنوانصائزذلكفانالعهجةاطإإممماتمةذلكرجلالىدعوجللى
005005لهشترىفافرافاماال

منهمانسانعلىالفراهـالنالسهبطاليهالددلدمماتدعوالحاجهلهروةادونيوملىيصومومنبدينالسلعةباعسمصلة
أالىنهمهليلمساليراجاعلعليهيلككانمابفداإقكةمحايمممعلوتفقهوانجأسمبتوليلعهطعالنفسهيشقهلىثمالمالفيفرج
عوافأبطعامواحدمغصاجملىالجاعةبهمابرتفقانوكذلكبعضعلىبعفمتفعمألمنلعدذلمثالمأنفبلالمالأخذالذى
منكاناذااملامنواليعدذلدتفضالبعضكثرمنأذلكبعضكانوانمسفرجيعافيأرادانقالاليقبض
اليبهوزافيهذالعادةعنويكنرجذللثيستنكزنهيربأاذاالتففيهونمماواالمعروفاألميذلكواقبعثأنورنته

صاحبمنيقللأنعليهوجبذللثشيأمنفعلفانالقادةلمالدكيةفيهليسالنهفعلىللعاملأبعهميفرطعلىروهما
نفسهعلىدرالتفعنلدمجتسصواهاقانفط4ممضىوحلفيصحعلىاماألنالمالاذالهمفذلكخارأهمن المالذلكمناءعلىكانوا

ضسةافيالدفيقتضوثأنهـاكروان
المالهطماوخلىابين

بهماالفراضافاشترىرجلالىدقعوجلفىعندناعليهالمجتمعاألهيمالكقالممملعةاشثلعةأدتطفوالمبينهو
المالقالكامنافملىنوأاألمعالكفبإلأبخاماالثبننيئرعلىوفينمافرنممأباعيقبعمواذالتأوالعليمئالشقثضوهث

والثئعايهموالسقهفوهأنلىكلفواوبينهالمالاحبوخكاينفوأنهـاوانصربالىألبيلمواذالهبمممئ للهمعفموامانالمال
مذلكفيألبعهمكانساثلوالنفقةالمثرطمنفيهفلهمتضوهفاداةالمالربالىأسالوهاذالهماوالنفقةالهثرطمنفيه
افتضىاااذلكتضىفهةةيأتوابأمينأنلمفانذلكأمناءعلىيهؤلوالمفانلهأبيهمبيترفيهالكفيألديهمكانمامثل
بعدأناذاتوفيالعاملانقالصهذاقأديمبخذلككانوافيالرضجيحالمالجيعفانأبيمترلةبفيهم
بعدورنتهمنينتزعهأنالماللربفليسلورثتهفيهيهونعلهحقفانهـاضةامالبشغلذلدعلىأهناهبئلوالم

أببهملةبمنزذلكنوافياربموجميعالمالجيعقمضىافاذاالمالذلكفيفيفىثفةمينباياتواأنلى
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ببهيعهىترانينملمالاوشغلىمسممئلةمووموعنبهملالةنةالمالافيلهمذلدحقذلدالن
أناالبعدفيهلعهلاوادارانرثتهومنياخذهأنبعدذلكلمالالماحبايسؤكئرمنهباألأو

وكسؤلهزادهبهنرىاثاادفأمامسئلىقدحلىامحمالمولموركاندارمابفيهيعهلىا
اةةنمنبتاعاياخذماويأخذمالهأنلمالالربفرفانيساأنفبلتوفيفزمليساحلةراىكترأوا

االبديقولواأنثةلووليسبهعهبتااعانفصذلكدخلانالميتمالفيلهوالرجوعكسوة
انوأمامسثلةبعدلميتعلقحقهالنلكذلهنيملمحيالوكانمومووالنفيهنعهلأن

لوارثفايسبالمالوفدسافرالعاملماتانالمالالموازلرببنافروىشيأبهيبتعولمبهسافر
بالمالأشخصاذاالعاملانمةهـلعتاقىقاسماابنزبدعنأبووىرونفقتهوادالئزمهنهنتراعها
مالفيلسفرمملاانمحديةوارفعلىلمالاربعليالرجوعفيمقتهانلمالاحبصامنهأخذهثم

مقصودوتصرفعلارةاالقااألولالقولوجهملبذلكزيدليسأبيةوادوعلياقواض
لملهعلىباقلمالاانثاقاالفولاوجهوخثراءواللقراضكالاأخذمالخكةومعهادالخا

فرإسالماذاصله51أخذلمالالربنتغيرفد
النبالدفيلبيحافىلهأذنلمالابصاانيديردحبراسدعافباءىتراثفاذاوقولهفصل

بدبنتاعأنلهيأذنواليجوزأنوالعرضبالدينإيعأنفييأذنأنلهيجوزالمالصاحب
علىجبديناشثرىواداالفراضهالعنثبهازلهلمتخرجبديئاذاباعانهذلكوجهوعليه
مسئلةمللعااعليافيداديادةفيالفراضمالبرأسبالجهلذلكفيعودالقراضمالعن

ليانالعقدواطلقبذلدقولهفيحنيفةألخألفالمالارباالباذنأسميمههـيبحأنملللعاوإلس
إلوكالةطاألمطاةتضفلموافمثراءبالببعاألهىىعقديقتضصذاانمانفولهةءلى
يشمترطأنأحدهمابينضرفهوعلىباألسبئةالبيعشرطفانئلةوالهثمراهالبيعءلى
فانفيهلهيأذأنوالتاقالمالربشترطهاالعاملعلءلىالنهازيادةجافئوذلدغيرالعاملعلي
أوخسارةبحرلمالافىالدبونكانقبضمللعاانءلىضلقرافسخاشمباعفانصائزذلك
رجالمالفييهنلمفانالديونقبضلىمهرجالمالفيانكالطأبوحنيفةقاللشاؤىاقالبهو
ناذاأصلههفبفلعاملافدزمالقراضمالمنذإدفيانهانفولهعليوالدليلذلكيدزمهلم
رجلمالافي

يقبضأنفبلمليلعاابريدهلىلمالابقبضأنفبلأخذالمالالذىلدثموقولهفصل
وءيرذلدمنؤدرالرجيريدمنهمأبمشرطفيهولهملمالاذلكيقبفمواأنلورثتهفانبالديئهاباع

ذلكوجبانوالكسؤةلنفقةا

مغيرأومنالورثةمنالماليرفحالذىمللعااةذلدوعلىأمناكانوااذاوفولهفعل
ملالعافيالمعتبرةلصفاتامنممهذلكالنلهلحفظوافيهعالمابالعملمثلهموناعليمأأنيهون

لمفانسمئلةبامانتهولمينتفعلمالافيخسردةلفاواملبالهوصواولىكنمونامأنانالنه
خسارتهمنعليهمكانوالشئسحهومنلهملىكنهلانواقىكوأرادولميأتوابأمينأهناهيهؤدوا
بسملعالمالاذاشغلالعاملبينودءنهموالفرقعيناوالصعرفهعفوافبفسهوالكثيروالفليل
مومورماتركانمالهميثنرموالمذلدوهؤالفدالثزمالعاملانعينا5دصيرحىالمالقىكلهليس
أعلم5فدمفاواماله5استيةكالهالحقوقمنماعابمللعااودفيملمنعليهممازكوليسحقمن



ؤقدفهنهبديئباعانلهذلالألزمانلهمنوضا3ودفيمنبهفاباعفيهملأنهيهعليفااؤسهااللرلىادؤعرجلفيهالكل
ستسلضأواسلفالمالاحبصامنلمفمهلواضاماالؤهـاوجللىادؤعرجلفىمالكقاليكيىقالفااشافيلبضاءةا
ماالثقالبهاسامةلهىيشتربدنانيرأوله31يبصوفاعةلا679صاحبأوأبفعمعهسافالمالاحبصامنه

الالمالإحبصانكان
ؤيوضامنديئمنبهعأفيهلهـيأنماالقىاضاءلىوجلالىخرلدصلفيأمالهإلأللالهلولمأنهوهويعلممعهأبضع
اشرطلببعديهلداليبيحلمباأللديئلةباأدالنهلميهشترطادشكذولثدلدفمنهخساباعفيهكانااناضالهمنلسألهتمهالهءندهيمن
أءلمواللهجالىمنحقهاليسقطاللدقليعهفيتعدلهالنماشرطهـعليفهوداثماالخمكاواأو01بيغالخاءفعلهذللض طعليهذلكمونةلألشارة

الفراضفياءآلالبفلميترعذلدعليهولوأب
نكاامللعااأوكانمنهماله

سابهادنممترلصاتاحلهمناسهلبههعهانااالماسلماالدقىسارجلوأفيشلىمعهرجلقاحمبيىمنهعممملفاتأمماحبمناستساف
ذلكمثلسألهثمدهمالهءلولميهنأنهيعلمهـومعهأبضعالمالصاحبانكانمالكقالسلعةبفاعتهلهأوحلالمال

سافاتغاامللعااأوكانهنهمالهينزعلمذلكءلمحهولوأ4ذلكءلميهمؤنةأوليسارةللنهمااالهمالنيملو9أنهوهويعبم
له505ذلدهمللهعلدعف

ذلدءلميهولوأبىذلثمئللهعلدهماءيألنندلوبمويعلماعةبفلهلأالمالصاحبمنيرددلمعليهذلكولوأبى
لفىإأصنغيهزإنعامرهلإصاإلمعأنيخشرطللتوخمفلكلكوانادخلئرالصحسفافذمالكالقراضلىذلكفاذاصعهالهعليه
ذلدفالىعليهوالردهمالهالعاملكفىالنالمالذلدماحنماصعنعأوايدلهفيليقرمالهالمالذلككانجيعامنهما المعروفجهمنهماءلى

عاآدالألدبمعدبناطكاقالاثاانوالقراضشااأصفيفمثرطينهىنالهسمملفاضمنهاصامجونأأصلشرطافييهنولم دددهدصازالألسفذلكالقراض

ضقررهـقدالهولىكنهيرشرطثذلدمنؤملفانذلكحيفلمالرجمنليستضرلقرااشعرطذلةكدخلوان
ومودةالضاءبينههذاثوكانبعدالعملفانكانأوقبلىلاطافيالعملذلدبعدنأدفىفأليحانماصتءونأنيمأوخيف
وانممنوعوذللثاضسلة41البقاالهدنةبابؤاومناستدامتههـاصقالةالبقاهانكانصازفهوالمادلصاحبالعاملذلك

فيقولالقراصبثاليممافراملالقىالعتبيةفيلممالةاابنعنعيسيفروىملالهفبلكانأواغاصةعلديهفيلمقرماله
زكلوبهأوالمثفوصبعدالثصراءكانهـزوانعينابعدفاليالمالكانانانههالكمنأنفقاللصاحبهأله
ععنالعدسفعهكااااوللالحاءنلالصاحبدلد
كعهدررواليردهمالهالعاهليثسك

الالقراضفيالسلفاليجوزفيذلكدمانعاديه

عنديقرأنالمالتسدفالذىسألهئمرحالماالأسافرحلفيقادمالكحيىقالصعنهىوكاينوالقرامق العلملأ

قاوليمعهمكهسدفاساممتبهأننسأضالةؤعندديهثمجتعحفدألهافايقبضخبرماحنجللكوللىحفغارجلفرلدصنافيالفراضفىلسدفا
فيهقدنقصأنكوننحافةواغاذلكممسكهشاءأواناياه4يسلةثممالههنهيقبضحتىذلثحثفىمالكقاليحميىل
أرجألمماالصمسافأرجل
مقالواليصدحواليبهوذممروهفذلكمنهصمانةفيهيزبدأنعلىعنهنيؤخرهبفهوبكأنالمالئسلفالذىسأله

دؤحرجلفىمالكقاليمسكهأو5شاانفراضاليهابدفعهئممنهمالهيقبضحتىذلكأحبمالدالقالاضاؤهـعنطهيقر
شاءأوانيا1يساةثممالهمنهيقبضحتىذللثأحبدالسلفاعليهطتبهأنوسألهعندفداجثعنه51ضافاخبرماالفررجلالى
واليعلحواليجوزطروهفذلكمنههانفصبزيدءفيهأنعلىعنههيوضأنمجبفهوفيهفدنقصأنيهونكافةغاذلكواكس
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بالمالالعاملاذاعلانهماقالؤثوءلىانثاقالفصلوأهافيهملكللىاىفةدمضاألوللفصلاأها

انناجزاثمؤبضامنهيقبضهصبهوزحتىالذلكفانعندهيقوهأنوسألهبكلبافلمااببرأثممدة
لهنليضولعنهفيؤخرهنقصؤددخلطونأنجوفيمنمهلماةبىفعلاضاهـةليايردهشاءأن

التعلقبعضاضهـللةالندفيفىدينفسنيأيعاويدخلىلزيادةاسلفافيدخلهفيهصالنة
لميفمنكرئةدكأولوانوليضنهابنااأبعضدقاوجههاؤةينيبولمفيهالخسارةأهـادالنهمتهبذ
الدقيفىبديئفسخبابفهوءنبهامتعانلذى41غيرالوعلىبذمتهدتعاقؤة4يااأسلفهواذا

زءنلمواابنافراضاؤئكعابعندهيخليهأنصاحبهفسأللماالعاملضراأانوأمامسئلى

بمترلةورالمالحضانحبيببئاقوليىءعلىويبمشاءاندشافهثممنهقبضهحتىالصجوزذلكهالك

جافئلكذأنفبفه

اساصافيالمحادمبةبه

يأخذحصتهأنأرادفرجفيهماالؤهـاضافعولرجلالىدخرجلفىهالثقالييقالجمص
أخذوانلمالااحبصضرةاالبسشيأيأخذهنهأنلهالينبخقاالمالءائبوصاحبالرجمن
يقاسباأنينالتفاراليجوزمالكقالقتهمماهاذا1الماامعمجسبحتىنضافهولهشيا
الرجيقتمممانحمهالهرأسلماداصعاحبؤيستوفيلساىبماحتىرشكائبءلمااوصالويفةا
لالمالرباالمجضرةالرجمنيأخذءصتهأنللعاملالش4اكالمحالاودذشماشرطعلي
االبعدأريحصلالقراضيتقاسمارجصبهوزأنوالفيهسدمأمنهحصتهأخذهالنالمالضرةو

فيلباايبتىولرجامنحصتهياخذمنهأن5فأهيوصاحبهلمالولوحفمستللمالارأس

فقدهنهبفعهةولملقراضاوجهعلىعندهالمالرأسيبتىوبمراتقاسماأولقراضاوجهعلىعنده

االعلييمونالالعاملبيدالمالبقاءانذالثوجهومنهفبضهحتىاذلكضاحالالقاسمبئاقال
رأسصبهبرأنلقراضافيلصمةاوجهالنمنهاالؤبضهذلكعنجهواليكمعليهقبضهءالذىالو

ضلهدانلقواصامالرأسبهايبيرأدعليلرجامنماؤممماهعليهمةاماولوأمعنيناحهبرالمال
رأسنفصجثملىاماشيامننؤبضفنولوعالدلثفرعطاهصازكأهـشيغيروذلكنقص
الصمصحلفراصعقدامابنياءلميهردالرجءلىذلكوجهوالمالرأس4لمبريردماقبضفانهالمال

أبووىفرالقراضعلىلعاءلبيداقىلباافيوهالهرأسلمالاأخذربولهسثلةعقداهين

ذااانهذلكوجهواجيعاأنيعمالفياالالتصاحيهةشآلناىوائفغيرذلكانلقايممابئزيدعن
لمثركةاومقتضىنفهماشرمالرأسعلهءنليسالنهافىءلمكااليفقدبقىمالهأخذرأس

أومادفعمثللعينامنلمالابصافيأخذلمالحفراأنةلقمهاوصفةمسثآلالشريهينعل
عنحبيبفياهحذلكإعلياتةانأوسلعاعيناالباقىتمممانةثمذلداعلياتفةانسلعةياخذبه

صلةأخذمةاصاحبهأخذهوةحضورسحضرالماللواحدءنهماحتىالرجيئهيبئزادامالك
أنفاماواالوللثانىالفراضابينليةوالذىفراضاؤليهايردهأنبدالهانثمبينههالماوفطع
رقراضاولةاوفيلمجلسافيليهايهردهثمطاعصلىتاةوهفاغيرصهعليفبعناصاحبهويقبضعهعضر

ذلكوجهووضيعةفيهجاءتانباالولحدبببراآلشحرواصقاسشويقبضولمهـصمضهالمترلةبفهذا

انهللعاايلزملصفةاثلدوعليىماأعطاإلهثللمالااحبيأخذلمأحدماأوختشاانعاا
سىمنتتى32

6مقهـااافيسبةالصيا

فيمالكقاليحيىقال

ماالرجلالىدنعرجل
رافأفرجفيهفعملضهاقرا
ارجمنحعتهياخذأى

لظنكائبلمالاحبوصما

شيامنهخذيأأنلهالينبنى
المالصاحباالبكفره

منضمافهولهشياأخذوان

اذالماامعيحسبحتى
المالكقالحماهاقتم

أنلمتقادضينصجوز

صالوالمالايتةواسبايض

صحفرحتىعنهماكائب

لمالاحبصافيستوفيلمال

جلىايضتممانثملهمارأس
شرطهماعلى



فرالماخدأوجلفيلدماال

بديهوفيالماصباحب

لىففنوهيجعرضى

لمميباعأنفاوادوا
صتهخذوافيألعرصا

مناليوخذقاللرجامن

حتىشئالقراضرج

ذفيألمالاحبصحضرصا

عليجامانتمةثمماله
فيمالكقاماشرط

ماالرجلالىدقعلهـ
ثمرضفيهقمرؤسا

موفمالمارأسعزل
وطرحصتهفاخذلرجا

المالفيالمالماحبحصة

أشهدهمشهداءمرةمجية
آلالتبهوذفدلدذعلى

صاحبكضرةاالالربم
شيأأخذنوانلمالا

حبصايستوفيحتى5هـد

نتهطةثحممالهرأسلمال

شرطهماعليماندثصأبقى

دئعرجلفيقادهالكبه
فعملضاماالؤسارجللىا

هذلهاؤةهفجاهفيه

وفدجالىتحصتك
ورأسمثلىلنفهمىخذتأ

قالفرعندىوامالك

حتىذلكالأحبلمالك

سبهؤجا4كالماامجضر

المالرأسحعلحني

ليهافروإصلوانهايعلمو
بينهمائمجالىتهمماةثثم
أوثاهالماداناليهير

حفمووبوانمايمجبممه

ملالعادكمافةأنيهونلماا

ئباعنببلد5فأدرغرماوهفطلبهدبنعليهنوفدسلعةبهلم879امافاشزى

سلعةمالهبرأسياخذأنمقاعلىافانالمالفئضاءرأعبىبعداالرجيحفاسفانفيىلمالاعبرد
يبهوزلهماذلكفانهساغوجهعلىعروضارجاهفعلىمةااانزكذلكفبهاطلمالاىرأيجوزسلم
فهوبذلكبرضاهلمالاربلىالمالالكذفسلمأوعرولمالاربيؤالباذندلمالافانكانمسئلى
إمسسلىآولوصيرلعتبيةافىونسحضدوأفكرذلكوكتابلعتبهةافيهالمثعنسملقاابناصازقاله

أوهالكرأكعلىولكوضلعرآخذاانااملالفقالاسمةإاعلىةااتةثملءسوضهاااكاءلا

وفدسلعةبهىرفاثأخذماالفراضالصفيمالكقاللرجكذاصامنوحصتكمالكلدرأكط
فضلهبينميجعوضبديهوفيالمالاحبببلدنكائباءقفادكوهغرماوهفطلبهدبنعديهكان

حتىثاثساصاةارجتاليؤخذقالالرجنكلصههفيأخذونلعرضاالمدباعأنفارادوا
لغرماءليسانهكاقالوهذاالششرطةالرجءليسمانةثمؤيأخذمالهالمالبحضرصاحب

اليستفرلااالنلمالاحبضرصاحتىفيهالمتيفنجلىامنمتهأوأخذلمالابهعاماملا
قامفانسنثلةلربم41يقايهومالهرأسالمالصاحبكأيقبضالربمنصتهصملىءلىله

منوحصعهالمالدأسمنددحمالغرماىةبئعينمالوالوهوعكائبالعاملالمالءلىغرهاءرب

لهمصحملمسلعاالماكافانمالدقالالموازعنبناقالهجالىمنحمستهالعاملالىودعالرج
لهيهندذلكمجيللمالارب4ولوشايقبضحتىديئمنهلهمواليباعوجهللبيعبرىحتىلبيعبا

عليالمالبوغرماءصعابينءهـماءالعاملفرقانهمالكعنافاسماناصىءثوروىءثذالث

بفاءةرجلمعإفعأالرصمالوانترلةبالمالبصاواغاءهبةىعابهقالدممخوما

ضىةابهلمضىةثضىاااانفاثبتوادينهمالمالبغرماءصاعلبقامياعدلداالدفاالقدم
انعليئمهمالدعنسماةاابناودواهقالهالذىاذوبراءةمعهعالمهويهتبمديؤفيفاءةالي

النالماللغرماءربويباعلغرمالمالااليماعلثفاذهةاةاالبعداعالىمنصتهاليمالمللعاا

ثمفرضماالفراضافقرفيهرجللىادؤحلرفىماالثقالصأعلمللهواملكهعلىكالمالا

مشهداءأشهدضرةبكالمالفىالمالصاءبهـحءمةوطصتهذوأجالىوقسمالمالرأسءشل
يستوفيحتىشيأردهأخذنوانلمالاصاحبضرةاالبسبمالىالتجوزقهصمةقالذلكيعل

االشهادنفعهواليكاقالاذوشماشرطماعلىاليخمافيتسمانةثمهالهرأسالااصاحب

وبعصةفرجفانتبهرفيهماأخذددعليهبدفعلهماالمجوزلهفعلعلىدشمأالنهلكذءلى
منحمصيهلمالالصاحبهـنوبمةصه4بهرجمولقراضامالمنهـقطعةوالربمذلكفيلمالا
المالصاحبانلنفمممهؤخرفيهاقراخىامالمنشيأسافمللعاالةبمتروؤذلكوقعفانبحهر

لىادفحرجلفيمالكقالصلمأهـللهوااشاض31للىيردهأوذلثصبيزأبينبالخيار
متألورأسلنفهمىوقدأخذتالربممنصصتكهذهلهلدنج55فجافيهملفهماالقراضارجل
المالرأكطصلمجحتىسبهاؤممهلمالمجضراىذلكأحبالمالكفافهـرعضدىوامالك

حفعورغايببواإسهيشاءأوانلمالاليهايردللغمائمالربميقتسمانليهثماواؤهـويصلانهيعلمو
وهذاشيدهفىيقرهوأنمنهاليترعأنسحىفهرفيهقدنقصلعاملايهونأنحافةالمال

لعاملاانالنناقدبينالهصاحبهضوةلمالااالبعدردواسبمالرسميقاالمجوزأنانهماقاللىت
الننكذاالبعدهتهؤالفحلمالالرأسهةلقمصاقىتبعرجواةلفهصبداااللرجانصتهكاليم

بدهفىقرهوأنمنهالينزعأنسحبفهوفيهإقصفد



وفالبعهاأللاباملهالؤةسلعةبهفابتاعفاماالفرارجللىادخرجلفيماالثقالسكيىقالهـاضلةافيجامعماحا
لمعرفةالذلدأعنيسئلمفماوحدوا979قولفينظراليقالذلكفيفاختدفابيحوجهألاللمالصذاالذىا

الحماذوهـيمعذلدلمخألفلقراضءلىاوعقداولبالرجالمالمجبررأسأنالقراضمقتضى
وشكيرذلكبيدبهأمانةمنكؤلهمهئرأحبعدبهكسايرويصصعاحبهالىيردحتىفيهبتتا

الالقراصفيهماطصا

لمالاحبصالهفقالسابهبتاعفاضاماالشوالرلىادخرجلفيهالكقالصحيىقالص

ئلوثماحدوافرلالينظرفيقاللكذفيفاخعلةبحوجهأرىالفيلماأخذالذىاوقالبعها
انتظاروجهرأواماوإنعابععتببعوجهرأوافانالسلعةوالبصربعلىالمعرفةأهلذلكعن

ذلكالنشائسلعةلعاملاعليايعأنلمالالربليسنهاكادالذاوشبهاانتظر
بالمثرامادخألفيهوجهعلىقدكمهمالقراضوابملرانصتهمنلهيبتىلماواثالفهلهلهإبطال
لوكانوكذلكالتانيةوطلباخارةاودءقالمعهـوجهاالعلىاالنةءك1دمنلوافإلسلععل

االخووأباههالهوئعجيلذلكبهعمادأحدأراثملمالاربباذنمللعاابهيئادديناضلقوااهال
رجلفيهاكقالصارةاواالغراضلمعهودمناالىدعاالنهنآلبىاؤهـللقولاكان

بهأخذهلرفماواوعندىفقاللهماعنلمالاصالهسأثمفيهملضافهماالؤهـارجلأخذمن

الينتةحقالدىعفتتركهلصذلككواغافلتهيهيهلمالوكذامنهكذالدعندىدقال
بمريعرفبألاذلكهالكفىيأفأناالنفسهعليويؤخذبافرارهعندهنهاههـابعداة5دبان

بحترلوقالأيضاسذلثومالكقالرهنامهةيفولمرهساأخذبامعروفباهييأتلمفانقوله

الألناذلكشيأومازلمتؤيهمجتمارفقالحهورمالهليهايدفحأنلمالاربؤسألهوكذالمالكذاافي
لكذيزههفألوصدقهولهةبهيعرفبأهييأقأنالابهأؤهـبكالذيؤوالينفعهفذلكيدىفيتقره
أورةافادذلكبدفانفيهقدرجوانهعندهباقلمالاانرهيوخذباقراانهاكاقالذوش

وجهبهمريعرفبأأففانرهاؤهـاولوأخذبأرهنامجرديقبللمشيأدحيرلمأوأنهلمالاضياع
ضلقرولوأغواسشلىلمالاأوضياعسارةاظندعاهايدمايربينةبذلكلهوقامتدعااما

ببينةأتلمانلععبيةافيسمالةابناعنىعيففالصاحبهالىردهادىبينةعليهفلماقامتجملة
عنهااليلهليسالقاسمفياسماعوفىالفضاءادنهثلالفحياعادكأنوليسالردواالغرمعلى
عيهمىوقالئءلمعهالفقدروىءيممىضرالةدانبهالفمياعادكأومنمسئألويبرأ

ساةامااللرءالىدفعلفيمالكقالهالدصعنذلكبلغنىوويغرميصدفي
لكأدققاوضشكءلىلمالاحباوقالالثاثينلىانعليقارضعتكل4لعاابحافقالفيهبحفر

وكانلمهثقرايشبهماقالكاناذاثناليمذلكفيوعايهمللعااؤهـللقولامالكقاللثلثا

لماساكارجمرةيتمثلهيستنكرواليرعلياهيإاءوانالماسعايهممايتقارضمخواذلك
لنفسهأنألشرطغءادواكلادانانهكاقالذاوهـشمظحمىاؤسوودالىصدق

صاحبوندلىثقراضلكلاهاامايدعيهأريهوندءاأأوجهةبهأرعليذلكفانلثلتينا

مثلهساضبهماالثلالعاهـيدأنلثوالثامايشبهكمادواصيدأنوالثاقالمال

ذااالينذلكفى4وءإمللعااؤولقولامالكقاللثكالكأنعلىقارضتكلمالاصاحبوقال
يصدلمالناسيتقارضمثلهعلىولألسيستناكربأمصاوانلناساضءإيهيتفاهغواذلكوكان

السلعةبتلدوالبصير

بيعتبعوجهوأوافان
وجهرأواوانءلميبا
قالابانتظرانتظاو

اخذمنرجلفيمالك
فيهملفكلضااؤهـالهارجل

عنالمالصاحبسألهثم
ؤسواهـعندىدهالةهاله

لمةفدقالبهذهأفدا

كذالمالمنهكذاعند

ذلدلكواغاقلتيسعيه

قادالعندىفركهبصل

بعداؤهـارهرهينتةءبان

ازهالقىويأخذانهءنده
فييأقىأناالإفسهءلى
بأمرالمالذلكهالك

ثأتلمفانؤهـلهبهيعرف
أخذهعروفبأمي

رهنامهينةولم5ربافرا
ألضاوكذكمالكقال

لمالكذاافىحترلوفال
أنالمارفسألهوكذا

وربحههانهاليهيدقع
وهاشيأفيهمجتمارفقال
قرهالناالذلثقات

ينفعهالفذلصيدىفي

أناالبأؤهـويؤنجذبثا

ؤهـلهبهيعرفبأهييأق
ذلكيلرمهفالوصدفه

دفعرجلفيمالكقالي
سضاماالقوارجللىا

العاملفقالربكافيه

ألثلئينلىأنقارضهتكءلى
مثلهفراضيشبهقالماكان

مثلقراضالىردوق



كاأءطرجلفيماالثقال

دينارفراضاهائةالر

ذهبئمبهاسامةىقرفاث

لمعةاماربالىليمدخ
فددهانارؤوطدثلماثةا

دبحلمااربففالمزتس
ؤيهاففلفانكانلسامةا

ؤيهاكانوانلىكان
النكعلعككاننانق

رضلمقااوقاليعتفأنض

داهـحقوفاهعليلثبل

الذىابمالثكرثافاا

لمزممالكقالأعطعتنى
أداءشترىالمالعامل

الباءويقالالىثمفا
القراصالماللصاء

المائةفأذشئتات

ضالمقاالىارالديت

وتكمونبينوالسلعة

عليهكانتهافراضاعلى
شئتواناألولىالمائة

دفانلمعةالىفابرأمن

العاملانيدينارالمائة

سنةؤساضاءلىكانت

أبىواناألوللفراضا
للعاملاسامةانت

ئمنهاعليهوكان
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مللعااادسفاتمفمامااليشبهحدواصيدأنوالرابعيشبهلمالاصاحبدعوىويهو
لمالاالنيمينهمعللعااول9وللهافانبهأوادءياجيعامايشهمااليئسبهلىلماااحبوادمايشبه

للعااوندمايشبهلمالاإحبصادفانثلةمسبحهرمنعيهيدبماأولىفكانيدهفي

ؤهـاضالىردهااليشمبهماحدواصادواندله7ثصهـلظااالنالماصاحبقولوللةفا

لالمفقراضالىورددقيتنكرلمرياهىاءلفانمالكقولمعنىاذوءمابعدأيمانالمثل

دواكلادسدثمةاارحينثالثاالمنياولدولملمثينواكلثاثاعلىلرجاانقاالفانئلىمس
أولهـلعاامايدعيه4مايثمفراضءثلييهونفاليخاوألثلثانالهقأنبمآلوللقعنداهـاءن

منالمتأشرينبعضماذكرذكءلىنوىانهادانبمينهمحملالعاهـلةهـلاةجميعافامابدعيان
اليدءلىلهلالعاانمازدهناهاالولوللةاوجهللعاملءخمهاالثاتالموازجعلفياوقالبةالمغا

بحلرامنحصتهمللعاممايكداواالماللمدربلىتبحهورلمالاوانالئالقولاووجهمماتة
ملكهثءلىثافالبافىاالباالثاهدرصيوواذالمبذاثالمالربرضىنماتقدمخبالقمهعة
األوللقولافطمللعاامايدععهوندلاكؤهـاصدشبهالمالربمايدعيهفانكانسثلة

وانينيوندالثاثانلهالثافيمونهـلالةلىوتةالبيتادانيميتمعفولهالقوليهون
لمثاذاوللهاوءلىلثاهـاضالىانيردونايحاولاالوللهاؤهلىجمهمااليفهـإنحدواكلاد

اذالصاطاالنئلىلمماذهفىغيرموفىةدىانيةءأبوالوليدواضىلقااقاليمايئدونليهادايرد

األظهروكانلمالاربلك5ذبنيتهذلكلهيهنلمينهيهولمذالثكرطيثولمثانلثاالهونأنبمنوى
واليذكرالقراضاايعقدأنلةكزبلمتلاساصةلىاكلهـهاوافيايردأنآلإسثاهذهـفيعندى
وأدىخةيهمهمنالةببههـدعادذلثفةلمعايئينلثاثايشترطالماذاهاالبحالرأحدهماءنصة

فىلثااأحدهماالنالفاللمنىوالولةبدحلرامنهاواحدصةصنأنلىالدذ
حبهصا4ولوصدةكامخقيةكأالسقالفهءلىمىؤاشفنعةان4بمايدءواليسققالينكرمايدعيه

بهادينارفرإضافاشترىرجألمائةىأءطرجلفيمالكقالصحهينتىلمذلكمنؤيمايدءيه
فانامةلىابعلمالاربؤقالرؤوجدعاقدسرؤتدينائةلماااسامةاربلىاليديهبذثمسلعة
عليئطبللمقارضاوقالضعيتأنتكالنلميكتالكانصانةؤيهاوانكانلىلكانصصؤيهاكان
إغاليالىأداءثمنهاترىافمالعامليلزممالكقالإئأءطبالذىابكالكترشهاكالاذاحق4وفا
وتكمودبينوالسدعةالمقارضالدلنارالىالمادةؤأدتيثانالقراضرالمالباللقالو

نتكالىلعاهالىدينارالمائةاقعدفانلمعةلىابرأهنفاألتثواناالولىلمائهالمعهتزتكاماقراضاعلي
أنذلكومعنىششضليهوكانلالمالسمامةاثأبكاواناالولهـاضلةاضةدصلىتؤهـا

ابدينشتراافانبنقدأوبهابدينثريفؤاليخلىأىساعةبهفاشئرىهـاضاةأخذالمالذااالعامل
نقدؤيهاهالثملعاءلاذلكفعلفانيأذذأولملمالاربذكفىدلهأذخوععذلكفالللقرض

بذلكلعاملابنقدؤيكونبدينىشترالتىالمعةااومتةمملةابناعنمحدبكتالففىساضلةا
ماكالهكانذاضرواهـاإةامالدؤونةبدفيهاشتراواحدهآساهةيريدفيمحداملهقاللمالافيهـث

قإلثاهائتانبمائةبدفيسامةىشترامنأنوذلثبرمجاوبءثاضااكأيسئلءلمسئلىآامحدفتبقى

عنوعبدالرمملفاابنااروالتىايةالروافأماءلىلقواضامالمنمائةاالجلفنقدؤيهاحين
افيروايةوءلىلقراضاوالسلعةءلىلسلعةاةقيدينارعنالمائةمنمافضلنيفمللعاامالدان
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لنفددينارالمائةاعنفعنلؤفالمرجدينارالمائةاؤجةلىنظرافهلدفيايقوممالكبءنوأشمقاسما
رمنفالظاأنينفدؤيهافربمفبلالعاملولوباءاالفرعلعاملاعلىالموجألالمائةفإلةعن

وختىذمعهفيلعاملانهولمايضيأخذرجليفقالمللعااوالوضعيعةءلىلرجااتالسمابئافول
مللعاابذمةاختصتصحهاولمارلهنيمؤلملهبماواللمالاربنهايذمةلقءيتهلماسلعةاهذهانذلك

اذزلمهدهالذلمالايخقدحتىتلفقدفلمدئرىث1زانوأماسضآلمجهارلهكانوفمانه
عليككانصاننةنواناولىةليهاففةنفانلسامةابعلمالاربلهقالاذانهافالالذى
ذاتعلقايقولأنملالعاالنفلىؤيهارجإنوانوعولهةفي8لماالربشالحجةلمالاضيعمتالنك
الذىيمالكاشتريقالمحااقولهفىالعاملوالحجةبخالىمنلكحالحظمالكدونبذمتىلساهةان

مالىمنئثهثخرفيلكذن3لمفاننى5رتفألتطابءئصدؤتوليأنل11الرلبافاتأءطيآئ
مالىمنئعرفكؤقدحواتمانقصبغرمالمبآكأاذوارهفيءوزتصرفكفأليسلعكاغيرمادؤمته

اقراضابرهالتفي

لعهدةاانأحدهمانيينلجمتهلبائعااعلىاءدارىلممفامللعاالمزموهاكوؤولفصل
انهوالثاقاالباالداءعلبمالهلمعاملءهـجءقوليسواهديطالبأنلهؤلمإسالباثعءاب
شئترالقراضالمالاحباليقالوولهبةدذلكدوفدفسرهلمالالربلخيااغاواالخيارله

وانالقراضمنهاشرطتلسلعةءلىاففكونبديئلعاملارىشالتىاالسلعةنيريدثلمائهفأدا
ولوباعسمئلةئمنهاصنعليك6نهاوالثبرفيلكالحظيريدانلساهةافابرأمنثشه

شرطاهماءلىهـبايئلرجاسمفاابنافقدقالفيهاؤهـيتلفأنوؤجملادهينةأنبلةاسلعةامللعاا
ينقدانوءلىالفراضىغايشئراأنهمنليهأشاراهاذكووجهىشاثللقراصالنهلقراضان
والربملقراضالبيعفكانجاهـهـراوظالببحينباقدمنهةاكعليالذىءولوالمالمنه
فيهحمليهالذىلمبتاعانكلاهادابصألفيأتغاذااينراتقاافىمالكقالصسطلهعلي
لهايسبراالخطبكارتاؤذلكمنئلةصمالكقالذلكأشبوماالعوباأوخلقبةلقراخاق

ثلهايمشيألهوانكاننلهلذىائلثاذلكممايردمنوابرددالثأؤئأحداسعألهولمملهـالعاف
يقالأناالاهذنضمدهبئيردماأنىأفانلهمماذلك5باأوأثولةذاشاأوالأوابةالدا

دعهكدسياساةدسافرسه6وكانردالمالاذالالعاانكافالاذوءالشذلكنصاحبه
العتبعةفيمالقاءفياوقاللعامللهة6الؤكا4سؤ3وانرهجىنسمابقىاناقراءتاهالشمنوتجهـ

نافهاخلقالئعابامنكانوهاسنونقالوةواالداالغرارةمحدوكذلكقالبةلقرواالجبةبرلحاق
نلمنبركالمعاهذهمثلذلدانومعنىالمالافىنوردهتبيهباللثيابكانواأقىكت

وعايهابفيةصاهالفتصعطالظعونأوكسوةادةءتوءإالمرأةإطانلكالربهااالزرفاعله
منبهئعلقبيعالمننسيرإالقدرلهكانذاوافهلىرداباللهالذىئلمانفاذاسوة3

فيهلهلميمنيفخةأوعليروتاعلإةن4الدلزمهإسيراعأللطاافىلوءلهللعااأنأالقىىحقه

أحرطهلهتلوالرؤومعاصناابولوءلعوض
يريدذلكمناحبهبفالأناالهذامنعمدهإئيىدماأنأرىفانهلهكانماوقولهلؤ

مههليهواالردأذلكلهساغمنهحلفيلمالابجعلهفانوقدرهتةلمهودعندهبكابئليهأن
علمأللهواحقه

لمتقارضينافىمالكقال

لعاملبيدااذاتفاصألفبتى

فييهالذىالمبتاعمن

أوخلقالقربةخلقفيه

ذلكأشبهأوهاالئوب

ننثمئكلمالدقال

يرادتافهاكاتذلك

والعاملزلهبالخط

بردأتأحدامعألولم
ذلكمنيردواغاذلك

وانكانلهءممنالذىلمثئا

أوالدابةمتلاسملهطميأ
أوكؤلةاشاذاأولا

كاالىنهممالهذالثشباا

عندهقدمابيرأنىأر

يقللأناالهذامن
لكذمنحبهصا
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الىءبمالرحمناللهبسم
االففميةكناب

لىالزشكيب

البالحقالففا

مالكيىءنحدثناجمكء

عنعروةبنمهمنهعن

أبىدإتينبزعنأبب
زوجسمةأمعنهـالة

وسلمعليهللهاصلىالنبى
اللهصلىاللههـلرسأن

ثرأناباغاقاتوسلمعليه

الىمنشختصوانم
يهونأنمبهفاهل
بعضمنمججتهألحن

ورحأيهغوماعلىلهىفضفأ
نكألبضلهقفعيتفنممه

منهخذنفأليأأخيهق

منفطعةلهأفطعشيافانما
النار

اليمالرالرحناللهبسم
فميةاألقكتاب

بالحقااقفافياكىغيبا

اللهصليياكزوجممةأمسدآلعنأبىبنترازعنأبيهعنوةفيءهـشاممالكءنص

أنبعضمفلعلاكهوتتخصمواأنابمثرنمااقاقوسلمعليهاللهلىصللهارسوأنوسبمعاهه
فالأخيهحقمنئبثلهتقضألنءمأءولحغوماعليلهفأقضىبعضنمججتهنأطبهون
كأههأنابشرءلىانكاوسلمعليهاللهلىصهؤهـلهشالنارنفطعةلهأفطحممايأفاثصمنهذنيأء
الخباروالمبطلامنمينافمنلمحقاواليعلملغيبالماليهانههبثرمناةةبنفسهرعلىهـااالة
ارتكيفالدنيادلتولماىبالوصعديهلىاطاالمايبلاناليعلمألنه5غيراصاذلكفيحالهبان
مسائىالحأحواعلىالوجهاهذفيمهأحابغافيأجرىذالثخلىنبهرىماالحنتو

منفهلكاذبدكاأاناللهيعلموقاانكاذباباأءلمانهمسئآللمتالعنينفييقللمولذلك
شاكانا

صتنازعايدىاوغيرهـالاالفىخازءهـنزبأعلميريدواللهالىصعونششمإاوفىلهؤصل
يرهدونءلمولضايهاللهصلىالنبىالىذلثفيؤيخاءولصاءبهبهامنقأأنههيناظدمنواص

أنحفاليوالدنيويةالدينيةسدباءسئاسةوالمنةإالمةاماملهالزهنهفىماطاوسماللهءإيهوهوصلى
حتىاليؤمنونبكرفألوتعالىقولهذلثفيواالصللذلكدمهأومنأواالالناسبينبحم

بينهمحماوأنوؤولهواتسامماويساامماؤضيماتحر3أنففياليحدواثممبإناشمرؤمركسح
اللهأراكبكاالناسبايئأتحمبالحقبالىكأاايكاشاأزاناهـلهوةمأءواءحوالتااللهلأففبما

بهوأدجملسهفيلثاواىاقاةاةكهصفيأحدهماباباناوفيءذ

القاءىةةصفياالولباب1

أنوالمعالثةهـداداهةواأنيهونوالعانيةكرابالغاذأتيهوكفاحداثازفسهفيثه21فأمامه
بعةاوالعالماأنيهوناسادسةواحمراونيأذةصهواظااساهأدسآيكونإاوالىإصيرايهون
فىواكامالكمذءبنه01يردوشأبوءاقاصىافرةبارالذكواتفأماعدالبهرنأن
وعدبئالحسنمحدبئوقالاصالدونإطهـااألفيالقضاءالمرأةظطزأنآليرو2نبأبووقا

عايهاللهلىالنبىممنماروىإودلياصالكلقاضيةءلىالمرأةكونديجوزأناطبرىجريرا
لؤقمريتض41ؤاالمعنىجهةلياخامنودأةهياالىأمرءمندواأسفومإحالدئقالنهوسلم

لهـعندىذلكفييكنىدولولباأىةلفااقالاةالماكااالفىثةههتناؤأنبؤهـءالةا
لبالدالمدمنوالاالءصارمنرفيءلذلكدم4اؤلمالتوسلمعليهاللهلىصهلنبىداغمنيئالى

ن51هنا9اهـدمةاحدواكونهوأماسئلةوأحمأعمللهواأةهيامامةالقدمكالمأةهيا
والفسيةةفينظرمرادبااالاألحديمرنفألاكاالثشوبمكئرءلىصأقاضيانفااةاالولى
نعفاليبهوزأنيمونوالحامهيهزافيقأبواساكفيقالماذحمازفرادباوالةبإتفبول
مالبلدالحفىيسهقفىأنواهادةوايةفصفيكاصايعاشفيكوناناثنانمعفألصحام
هذاأنذلكعلىليلوالدفجائزذلكقليهامايروخفيبالنظررونهمواصنفردكلوالففاة



389

أشركألهأءلموالاذنايوالىوسلمعليهاللهملىلنبىانكلأحدمنذلكقىسختافلمألنه4االاجاع
نفكاماطمنحدءددلواإداالهفىقاموهتيانلبلدانوالبلداالزماهنزمنفىقاضهيينبين
بالمذاهـانول3خرودلبهغإلسفيهاليشركهاليهيروخالذىمههـدبحينةدمهمواص
مايراهخألفهمماأحاليرىحتىئئهكلفيرجألنيتفقأنحوالينةمتباالغراضوامختافة
كاالمامةموذطيوؤفواسائلافىمااختألفمالىدعاذلكفيالحابينأشركواذااالخر

واحدةيةؤففىنسحألنألمالصيدحزاءاواهـكارفيينوالىرينكانالحهذاعلىلزموال

مضرةذلكفينفلميمرهماماوحمءينفذحكمملماختافاوانماءمياتفقانفذوانيةبوالوليس
توففالىذلكفيؤدىلفةعندالخابهاالستبدالن5فاءاللةاولىنألنالواليةوهذاينافي

منإخفىلمسالينابيننعالهلمألففألدضبراأنيهونماوائلةسهنفوذهاهتناعواماالح
صةعليوالدديلهالكذلدعنوقدباخنىاشافىواأبىءنيفةكاوهومذعبحااالءىكون
مضطروالحامذاالحكامذظفاءوااةاطرقفياسديناللقفاءئفمييقاعليثقديمهفىانالفولاذ

فاليميزاالالصواتيزكانوانواالءالحقابمطاقمطلباعندهيطلبمنصهـينظأنلىا
بهاعندفقدإمسهـديتكروعليهنعدةاوثدعمدهمإمتوليسىصءنصوتهتكروعايهمنموت

والذىعندهلمزساذاهلفأليعلملمجاسايرذلكضفيعندفيصوهذافبلمهدكلسعكاشلمءن
فيوؤديه5يرأوءاالولالثوذلىرلمأليداتزكيةإمدادهوؤديجرحء5أوغيرباالسىزس
هولفاليدرىدلوهموؤدخكابأخرىشهادةلغدفىامنثانيةةهسوعايهفيتكرنتهعداعلي

كئرالعاالءوأباالءىيبصرويميزفاكيفهـواالالقضاتوليةالعاالءفىوفداختدفاالوليذلك

فقديتهرصعتبااوأمادلكفياسدينابينالففالسالمهعتبارااوأمامسئلىدتهاليبهيزشها

زجوفأللسيدهفةفالعبدمناخأنذلكوواسالينابينفيهأبوبردالخألفضىلفااقال
وأمامسمثلةبرأةاالمامةفيصايوزنهالحرمةنانصوالنهالمسلمينبينلنظريصرنهاأن

أدبرنلعلمامنليهايحتاجوالذىلعدلالملعاوجودامعذلكفىلحوفعالمافالدشوعتباا
هـعةابئفيمالكعنالقاسمفياىوقدروالفقهأصولفىالمجتهدوفدليناصفهاداالأهلمن
الواضةفيوأصبغونمفلماابنواومطرفموعةلمافيأشهبوفالفقيه4ليسمنإستفضىال

أنالاصفعهذنتمنالاكأواليةعندهالحديثأوففهلهالفقهحديثحبصاأنيهوناليصاح
لتمينتعالىللهاؤولذلكفيواألصسلديئالمبمصفاتقدجمعياكونأنذلكومعنىبثمئءهعهبرفي

ايهماأؤلمالناسندذااوسلمعليهللهالىلنبىاأنلىئعافاعميتفكرونلمولعلمليامافئلالناس
لمالكتاباناللهأنزللماوسلمعابللهاصسليلنبىاينتبهعندهمنيملمفاذاواويعتبرفيهروات
أراكبمالناسابايئلقمبالحقعتابااليكأنزاناناالىتعاوقدقالههأحفيلهفكمرالهمنحيه
اليعوفمناليفتىنهالمتقدمونالففهـااقابذلكوشيأاليرىالجنهادفانهاأهلمنليسومنللها

عندالمقالةصاحبفتوىعنهـاخبارمماواانفتوىبابذلدمنيجعلفلمعمبثاصخبرأناالذلك
أوبرءماليسيوجداالعالملمفاذافرعلفتوىالهلمجقدالذىتجوزالعدمرةالضرو
الديبولعلمايسآشيرأهلالنهلعدلاستقضىأصبغيفقدرغيرعالماالحاضىميرجل

ذاطلبفايعفبالورعوسعلبالعقلالنهرعووفعقلرعووعلملرجلنيملمانحبيببئا
لمسيناأفوالرمنلظاهـفالةلعداعتمارااوأعامثلةيجدهبملنعةالمبذاطواوجدهلعلما
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رأطنوقهالةاااللواليةالتنعقدانأبوالحسهالفاضىوقالفاءالةحةفيشرطالعدالةان
اممامفوطلماحميجونهاأصبغكتاباضوادومناوفيوالدتنفممفتابعدانعقادهاقافسها

االماميغسفهاحتىواليتهورخالافسقامنمايطرأانعلىئمبوعلذادتهتجزشمهابموايجر
أبوالولعدضىلهااقالكلبناحاصهالزعماأرفعهلمطيعاسأنيهونذلكفيريعتوهلآلثصص
هادةالمث5أداوسماءإظصومدءهـمنصماعهمناليهلماسحتاجممنوعانهوعندىعنهاللهرضى

الحاليتفحييقمنذلثهافيمعبهتبالمنمن9عايهفيعرضهادتهشهاأىيههشاءدجمنهسصوا

األىأنبهوزيهـوهلئلةهمممنهفيحأنبيجوذالثالحمسبيلوتعذلناساءلى
وجهاتفيهفىاكاوألصابابتاالصاأرؤبلمعالماعدالكانكاواناتببمالالذى

لمرسليناامامالنزواابواألظهرءندىلوليدأبواىاقاةافالعلمواالصرازواابأحدهما
لأذلكفىعنهبيفولعقوداقراءةلىااليحتاجانهلمعتىاةوتببمالنمالحوأفضل

واليباشرالتلمةايقيدعنهوغلباالاهفدفيافرأعايهمالحمنيهئبالمنماوهذهلعد11

وسلمعليهللهاليلنبىواةالحكموهـقطقيبئصمنوجهالمافمهذلكمنخلوانذلكشيأمن
سحنونقالولدالىناىمسعةوءلةسثوأحمأعلمواللهالثذ5غبروليسمعصوم
أبوالولعدواالظهرالقاءىقاللقاضىامكاالدزالقالفيوالسحمىيستأنالباس
لصالةافىكاالمامةفاليايهاولدالىناأحوالارةوطرفعةعفاءمونةاالنممنوعذلكأنىلىعف

أىالينبنىنعووأرضاهمبالبادمنأعلمذاافقيراافضىأبيهيستهـنءنسحتبناوىو
والدينهفيؤفىبالفقرليسالففيكاالخالاذوءدينهعنهويقضىيغنىحتىيجاس

الهبكمايخلهقارفةمنلهأهـلموليكونللقفاءليتفرغاجتهتزاقأنإسقبنولءدسه
منعيامرضليوماكانذااآللسرةافىطوعافيوالفذفالىناواقىالمحدوضىةويسةآلصث

نمكافراعنهكالوكاافالعهرقدظوالتكايمنععإلكانماانذلكووجهأصبغكماب

وتحدةاالثمبينوبينهوفرقأصبغذلكزجوحاحدفيهةيحملوفرعاسألههحسن
ةدلشهاباعتبارااسحنونذلك

بهوأدمجاسهفىلثاالبابا

نحوهوىروالممممدفىيهونأرالشافىوكرهالمسمدفىيكورأنينبنىفانهالفاءىأهامجاس

منبالدونيرضىالنهواألمرالقديمقاطالمسجدمنفاءفياةهالداقايزعبدالعزفيمرء

أصحابنالعضواخغأبومحذاشيخاقالدأواليكجبءلمرأةوافعهلفااهـاويصلالمجاس
وىروبيننابالحقفاحمفولهالىالمحرابروافىسهإذاظصمنبأأتاكوهلتعالىولهبةذالثفي
لمسجدفيان4يجلسأنسقبويعفىلمسجداوؤضىنهاهلموعليهللهالىصىلنبىاءن

الفاضىثماجلسوصقالوالحالضوالنصرازايردىاليهاصللهمالكقالالخارحةرصابه
أتالىوأحبأحبوحيثمترلهقىقضىأقبأسوالموعةالمبمفيأشهبقالأصؤأهلمأموا

ذلكفىعليهبدخلأناال5غيرفالنونسقاللجاهعلمسجدااوفىالناسعةحيثىجمض

بينهالمسجديحولفيحمولهنفلييموالةانظرادلكءنشغلهحتىالناسالكثرةوسة
أنلمبىوالمسئلالماعلقعدفيهنلمسصدفابيتافينوتصواغذكيشغلهمنبينو

فالفيهليهافيثسهواعرضأمرآنيهونالالكغيرذلىأوالمسجداالىممرهفيلطرريئافىضىية
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فيأشمقالالماجشونوابنمطرفقالهفألالفاصلالحمفأماىوينفيهيأميأنبأس
والذلثيشغلهذالمايمشىوءهـىيفضأنأدضاالباشوقاليممثىوهوالقاءىاليقضىموعةالمص
ليسيراااللكثيرالضرباوالدإسبمافىالحدودوالتقاممسثلةوهومتصيقضىأنبأس

ووجهسصنونابئكعابموعةوالمبمالموازيةفيمالكقالهونحوهاثرةوالعواطأسكاظسة

يخمبةلروامينالعاجدموضوعهلمساوااالصسامفيلتأثيروالدماثصرسيالنلحدودتبااأنذألث
هافأوقاتايبهلسضىصذالقاوشونالمابئوامطرفقالسئلةاهذمثلتزهءنأن

بينببلسأنواليأبنىألجنبىير6دحتىعاههبالفعيقمىوليبالناسوبههـأرفقماعلىللناس
يأميأنفالبأسأمرالبدمفليهايرفعواألوقاتتاكفيمجدثأتاالراألسحاوالفىلعشاءيئا

فيأشهبوقالفألالخصومفيسهخصكاثماطوجهفأماءلىويسإنتيئواساءتتلدافى
عايهليسانهومطرفجثسوناطابناؤهـلمنىلعشالء9والمغربابايئىيقهأنوالبأسهـعةا

وتقييدالمقاالتاحضاراظصومؤيهائمورااالفىليهاالخصومثمفاصاوالتالوذلكالجاوس
وأماالعادهعنالخروجفيالمثمسقةالثبذالمطاوبيلحقوموتأمورالاالنهارالبيناتوا

ذلثفيدزمهالنظرفيهالىورةسهاتدعوالالوفتذلكاويطرأاؤواينافالتىوبىاال

أرادفاذاحققىمنحقذلكتركالنشاءوالالمغربينالنظرلهأباحانهالبأيثفولومعنى
الوؤتذلكفيبثابدلضررامنذلكلمافيأظيرولااللقولوالهمباحدذلكلوؤتالنظرذلكا

وذلكواستقصاءالحججواالههمالبالحقوقاءالقففياالصالدثصرعتوةفواتهماالصخافالى

الخووجمنذلكمافيعجبالحبالردالسغلتةوالبيناتانقليشقتوةوفيبالهللقضاانافي

الىوالمسارعةالمطكبعلياتمضييقاوجهاالءلىذالثفعلوالضاةالةعلفيالعادةءن

فيقاليروعةافيقالهأثاركااىقضفبمسهبيتهأن4علوليسهسئلةبىللطاالحم
قالأنفييخفطئدأضافايةالمواذفيمالثوقالمهادامنساعاتفىوليقعدللناكطيةالعت
أوالموضعأوضرشدبدوفيءيرهذاأونعاستماذادخلهيقضىأنالقاضىيهرهوءةافيفي

الفاضىاليقضىليقالانهمالكعنإيةالعضوفياالبطاءأوالتقصيرمهءفهـعليصنافجوع
أنيهوناالبطيثايهونجدابعانوالئمضرالجاعيكبالهفاندامئمبعيأنوالصائعوهو
قالأنهوسلمعليهاللهصهـلىالنبىعنهاروىذالثووجهمهفيفىهاليضرالذىاظفيفاألمر

لهبكانالغعكايمنعهالخصومءحججاستيةامنمنعتهالةفكلوهوغفسبانالفاءىاليقضى
بعضمنبحجتهألحنأنيمونضمبهولعلوؤهـلهءسئلةأللهوالكذمنلمنعافيح

الىوأهدىالحججقعبمواأعلمأحدهماونأنصولأعلمللهيريدوامنهأصمعمخوهاعلىفأقضى
واللحنالحاءالفطنةبةخالحناأبوعبيدةقالبهلمايستجوأشدتبييناذلكمنايرادمايحتاج

عليلهفأفضىوسلمعليهاللهصليلنبىابقولبناأصابعضتعلقلقولاظطأفيااطانباعه
بماالفاضىقضىالالنهبالبينليسالتعلقوهذابعمهاليقفىىافاةاأنفيمنهأسمعمخوها
يقضىنهايفولفأماهنينفيهمنفولوالعليبعالهحكمعهتيمنهـلعلينجألفعلصحمنهز
وأمامنذلكممايخالفعندهماشهدبهالىوالاظعمحجةوالينظرالىنفذماعمهفانهبعلمه
ماطمنهتنعااألهيمنماعالهخألفبيفماأوهاشهدبه4حىفتاتفاذابعالهالحميمنح
الحامانمالدمذهبلمشهورمنفاذلكاثبتذامسئلةعالهفيبكالغيردعندهوشهدلكفي

سىمنتتى42
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اأوغيرناالدمبهـقةفيغيرهحممجاسدءإفيأوبهواليتهفبلعلمهأصألبعالهئثفياليحم
وجوزباهـمحهارالخصوماؤهـمنديوانهفيماوبكذلكقالواوأسنهبالفاسمبنوامالكقاله

فىمختالؤاعليفىاشاواةةأبوصقالبهوبعالهلحامايسمأننونوسوأمعبغشرنلماابنا
شهداءبعةبأريأنوالمثمناتالىبرمونوالذيئمالىاللهقولمانفولهعليوالدليلذلكلئفص

للهاصليلنبىاعنوهاروىإصدفههـماعلمصجلدوانأنموملهاضىفيقهلدةصينغامفاجلدو
تالثعبماسبئداللهعبوقالهلرجتءذبينةأحدابغيرراجاتت3مألعنةفيقالأنهموعليه
مسةعلمعكانوانفقايئإناايقتللموسلمعليهللهاصليلضياإضافانوأهـءاساؤظنتأةامي
مةااعنليبعدبعلحاطمنتحوممعركانءلماالحامانلمعنىاجهةومنهـدبذلكالما

فااورالمقفهمنهطعألهنحومالهءلىفأقضىوسلمعليهاللمهلىبقولهذلكفيشونصالمالبناوئعاق
ايرادوبرشاآلخرءنتحبممواقعالىتدائهاولنكلمنهمايمممععلىلله41مالثوتأولهمدحبماي

وسلمعليهللهالىنهكاضاوجتهألحنونانيمضمبهفاململىكااأولفيقاللكولذبهفعدمايت
ؤديعلمبللهضىيةنولحهايمهلىتهـقوفيسلحاماوهاعامهمنهعأسوماتءلىلهافأقفىقال
منهولحبمايهعاطنماءإقاوسلمعابللهاوصليومااليعالهمنهولحويممنهههولهمااليحقوقهمن

متهصفىبدنهبكاللهفضىغاثانهابعضنمحجتهسسنأطهـنأضايمحبعضفدلقولهوبذلكفألت
فرعاالكقمغيربهاولعلهإءلهالةالحاملمزمالتىوقاطةمنحججواعلمعرفته

فينالمقاءولوينؤمماجرىلىبانمايحمفانهابناأورنتابعهوصمونااابئقلنادقولفاذا
خاصسةفااقيابعد4علعميينآلداحقوقفيدبمقولهفىحنيفةالبىخألفانظوهأمجاس

واليثينلينةوتدوىبدتحاذمىانهـلهمانةعلييللدوااالطألقعلىذلككأويزهفيوالشاؤى

روملبعدالبحمواذافانافرعدهمابأالحمانمافدرلشرعاالنحالأنفوجب
أبوالوليدىلقاةاقالابناأصاضدبهعنمهعقضاليفنأبواطلفاءىاففدقاللوسهلمهبه

مهحينقضنهاوعندى

ناهلناء1ؤطعةلهأؤطانفايأثمنهخذنؤإليأأخيهحققئفثهلهففعيتألنوفولهلف درط

دءهـىنذلكلهأوجبتارحجةاظمنلمايمعمتأشحقنبشئلههففاهانأءلموالله

هواليبهلهحممنلىكهالذلكفانائباتهقءنلىشاعبمأوانكارحقانكارهلمحقءنجمزاباطل
أموالكاونيأالذقيانتعالىالعذابكفولهنقطعةأءلميريدواللهرلنالانفطعةواغايعطيهله

طالشئوقديوصفناربامايعذبونءلميهأءلمواللهنارايعنىمبطؤ3فيكاونانمايأالاليتادظ
الشاءهـقالبالموتالشماعفيوولذلكسبهالهويهوايهايؤل

الصوتماءذهأسدبنىسائلمطيتهىالمزكبالراأبهايا

الموتأنااقيميماولسواوابادروابالعذرلهموفل
اذاسمثلةلموتاقبهمجارن4سالهتهوؤلةبمثحاءتسببنهيريداالموتبانهنفسهؤهـصف

شاهدىوجلايميةانذلكمثالفتهحفعن5يرواليةالحرامالمجلماطاناحمثاذلكثألت
ؤولهفىحنيفةخألفاألبوطؤحلالفانهبذالثلحاماغملهةوزأجنبيةأةهيابانرو
شيأمنهنذلأليأأخيهفمنبشسلهؤفابؤنلمتقدماالحديتذالثعلىوالدليليكلهذلكان
اصذاؤووانتهوزوجاطاقزبانروبزشهدلهاذانهايقهضىوهذانارمنقطعةلهظأفانما
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هالكصأءلمواللههوألخعهمجقلهىفدفضانارألنهانصةعلههبذلكلحامالهطحغايابعده
عرأنفرأىيهودىومسلمليهماطاباظبنعرأنبثإممهادبنمهسسعيدءنبنيءن
قالثمرةلدباظطابابنعربهفضرقباطفمإثافدللهواايهودىالهؤقاللهىفقضاليهودىقاط

شمالهملدوعنيمينهعنكاناالقباطيقضىقاضإلسنانبهدأنهاايهودكماالهؤقاليكوهايدرله

عرانقولهشوزكاهعرصاالحقفاذازكقاطهعمادامقالمححبوفقانهودانهطديمصلى

حمكلألناالسألمحمعلىلهالحقأنلمارأىعراليهودىضىفةلمهمهومهودىليهاتصما
الاالسألمامأحمضااخرىمةالذلهمدتمماعقاالئهلمألمالسابحمفيهغايفضىوكافرفامسلمدين

لمألماالسحمعلينهمبوالمسلمبينالحمأءنفانحربأهلوكانوايمؤلواذمةذالماوأماميؤيمايخع
وأهامستلةاصاحامنى4الىبهوذءبحاطوجهعلىمأمييخرجلمتعذرذلدؤفذوان

دينينأويهؤالعلىننراأوواحدكيهودييندفيلموأوبهؤالعلىعشنمرفأللاأعلكامأ

لمالذمةاألنإكماالحمالنتعرضددانهوايئدأهلمننامانكاونصرانحتافينكيهودى
لعتبيةاففىبهتهمععاقةايرصىولماالسالمبميعارضمابمفانبيمانهمم7كلأحتبرىأعليلهمعقدت
الخعمانوضىفانمتأساؤفرءىومعيناضإالبرضىمبيمانالصحماقاسمابناىءنعيمصيةواوءن
عبدالحمفياكتابوفيمابينممجملمنولأحدافذلكوابىضفةاالساأورضىةاالسادوأبى
اتفقاعلىلهمافالميعرضأومطاوباأحدهماطالباذلكأبىوانمابألحمالحامرءىانانه

ذلكفيواالصلاالسألممجمبيمانهممجمأنينوالحميتركأنبينيركأ3اطافانبذلكالرءى
متحا3وانشعأوكلفرؤإنعنهمهـضتهوانورؤ عمهمأعرصأمماحمكبعاماطدعالىوله

فييحيقالدرانواافئنحتافينندثكاناعلىانوأماسطينالمةبياللهانبالقسطديهمفاحم
صملقااطريقةفياذوءسئلةهـايمماتالختالفهادأحىلكذكرهوانمابيمانصحمعر
لطريقاوفطاعصبلةكالملتظاانكانماهاولهابىلطااىبرةسالتلتىاقوقباطبىطالهوا

أوملتينأودةآلواعلييئأوكافريئصناواءسالسالماحيئإساحمفالسرفةوا
وأحمأءلمللهوا5وغيردالحمعببئافىكتابمالكصولآلخركافروعوممهوامسلمأحدها
لىءلميهقبكالءولىيدلقدؤفميتيرأنمليكبالحقشضيماتمرلقدلهودىاجماوقولؤدل

حممعلىبالحققضإتديريداةأنملقيوهذامكحفىقاطدتاقدقيريدبهأنمليشو
وأحمأعلمللهواةرااتوا

أنيهونمجتهليكومايدرلهوقولهبالحقصيتدهلةواللهلهلمافالودىايماوءمربهؤصل

ذلكإقطرأنيعتفدنوهخيههلىؤجماالزصءتثادهابا3بهحمعنهاللهىرةالخطاببنءهـ
بهتوؤطهعايهكاحلفتأنهيريدمايدريكيدريكوهالهقالولذلكلواطعلةاوتدنلظاغابة
لفطفياعلىحلفمنالنبتهوعقوبهضريقتضىوذلكذلثعلىالحلفايردىاكرعلىفأت

غبرنلباطافيالىكغةالقفماءحجهةمنيةضلةاهـنوقدفعجماالسهبةالعقوقفسهاأمريظشه
منئبمةلهؤفيتن9وسلمعلعهللهالىلنبىاكالمحالآلخرانمججتهنأطهينلخهاأحدالنجة
الئعلىحلفلمابهضرأنيهونمليوانارارونفطعهلهأقطعممافانهفأليأخذنأخيهق
ؤيهاولميتقدمفكروبلمن5ؤتانجماالسيئإاشرعفياءفععةاتالثفىهومفواليعلمإست
فصدانهعلىأفسمنهامنهملمافبهضرونأنيملهـتوفيهاينلىاادةأادالبابمغاشرعتايم

بئيعنلكهاوصدئى
اسيباسعيدفيسعيدعن

ختمماالخطاببنبرأن
فرأىبهودىومسلمالعه
فقضرىللهيودلحقاعرأن

واللههاليهودىلهفقالله
فضربهبالحقففميتلفد

بالدرهألخطاببنعر

لهفقالكومابدرقالثم

سلينانجدأنهاايهودىا
االقباطيقضىقاص

ملدوعنينهجمنكان

يسددانهملىممالهث

معاممادقلىيوفقانهو
اعرالحقذازكفالالحق
وئركا



اتالئمهادفياهما

مالكعنيىيكحدننا

أبىبمربناللهعهدعن

صمبنمحروممدفيابئ

بئاللهعبدعنأبيهعن

أبعنعمانهمروفي
عناالنصارىعرة

أدالجهنىلدفزبدفي

عليهافلهصلىابتهرسول

نيأخبر3أاللوسلمظ
دءبشهايأذلذى51لشهداا

نحبرأويسألهاأنفبلي

لهاأنيسأقبلدتهبشها

81

ذيمينهءفىلحقادفصاقدوانومعتقدهباطنهعليمجلفأنفأنكرعليهمهلحالحق
ايهوداعايهبللمالهلماحم5هـاواالطآللهاش3ابذالثدؤعتقدأنهالماضربهونأنيمملمجةو
ابنجراهـكامرعليههـنهانوظمنهمابادراليهوأدبهءلىذلكفأزمحرعليهوالخألبةلىكرامن
يلالىهذامغهمكسن

شمالهءإكوعنملى4يفنءناالبالحقيفضىقماضليسانانبهدانهايهودىاولوةؤممل
ليهودىابدبهيرأنملصحتوعرجاؤهـكاهلحقافاذاقىكالحقمعماداملحقنهيوفقاويسددانه

ؤيهاالتحتلفلتىاهـقةاطمننهأومعمالينلمابينبمثلهشاهدالحمفدنلهوالهالحقبانيفطنها
أنهازءمبذلكوءلمحفهوأنهبمايعرفلهحمبأنقاطاجنهادعروفمدعلىفاستدللشراغا

نداايسددكانماءمه4كهبخهويريدؤصدبالحقاذاؤضىالحامأنمنمقيفييكجد
قدأتهواماديقالهاهاذلكعربعدعنهسكهـفأالحقفاليوفقهوترعرحاذلكعنزاغانوانه
والطتحاللهأزليمابيهمحماوأنلىئعاللهادؤدقالهـاليبايهودىاوماقالهأفنعهمابهأدنبلغ
بذالثليسحديثالمعنىااذفىوقدروىليكااللهأفئلمابعضيفعفوكءنأنواحذرولمأهوا

لىأأخبرناعرعنعاصمبنهـولعطارأخبرناععدابئدوسبرناءبدالفالرمذىأأبوءيمه
صبهرفاذاهالمىةالةامعللهوسلمللهءلميهاملياللهرسولفالقالأوفيأبىبناالشيباقءناسق

لنمميطاناولىمهعنهصارتخلي

اتدثالعثهافي51ما

بنءئمانعروبئعنءبداللهأبيهعنحزمبنعروأببهربئءدفيبنعبداللهعنمالكص
ربحفبمأصأالقالوسلمعهعدللهامليللهارسولأننىابلدطبئبدزعناألنصارىدعرةأعن

فىهالكقالشألهايىأنفبلثادتهينبرثأوالهاأنقبلشمهادنهيأفالشهداءالذى
لهاويوديبهاافيخبرهاليعلملبملىدشهادةلشاكلعنداأنقيتالحديثاذهعتىءوغبرهالمجوعة

فامافيدمصالروضربءوحقللهوحقولضربضربينثودبهءلىالمفانوذلكعندالحام
لسرواخأصبدهـزاناصمكالرتاوشربلقرافيهاليستدامزسمقمصعينفعليتعالىحقاللهكانها

ائكبهردالسترتهفىلمزالوسلمعليهللهاصليلنبىافولذلكفيصعليللسترصائزواالبهلشهادةافهذاترك
انهتبهريكاالفيبهاكلدواوالثلشهادةاوهبروعةيمافيلفاسمافيافقدقالبذلكاالمامءلمولوأن

سالحباوالععقوالطالفيكايمهـلضافيهمايستداملثاقالقممموامسئلةأحدشهدعلي
يفوهلشهاداتالىاتذؤلفناطروالطرقواوالمساجدحقهاسقاطلهليسلمنوالهباتوالصدقات

يقومدءكرهالميصحالالنذلكدفىوللشابهاالمحظوربوتارأىهنيالشاهدؤيهاويؤدجم
يبادأنلهخبفانهجميقومأنءيرهعلمفيهامانذلكاليهوصالؤيهاويشاركهالشهادةبهذ
يرالعددالكهفيامفيوالنبهايقوملكثرةءددمنهاأهيوليقوىأبرالقياملهليحعلابادا

لشهداءخيراوسلمعإلاللهصمليؤولهعوماهذناولتأنورصحوارهاباءإيهملباطلالبهاردعاال
فانئلةمىؤماعندالحاعاداهنابهااالتيامعنىويهونيسألهاأنؤبلدتهيأزبشهالذىا

هـاوأقلتعالىلقولهاالقيامتعينءلمعهشكرهبهايقومنأولميمنبهالفياماؤدزكيرغأنلهبين
ؤهـوضمندهياباكلقياماوالندلمبهئمفانة2ااومنيهتىالشهادةواولوالتوؤولهدتهالشهادة
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واذاسائرالناسعنفرضهاسفطالناسبهابعضلجناثزفاذاقاماعليلصالةبمهادواالكفاية
وفيقالتوباللهجمعاعليهالحقكانذاامممبهاجيعهمأئموامالفيالقىلث

مدرجليرىأنمثلسقاطهايجوزلهنانفانهميينآلداوحقولتافالضرباوأمافصل

رأىالشاهدحينفيذلدجرحةانلعثبيةافيالقاسمفيافروىحالهعنمجولأوبجمىأويمباع
نانوأمااليعلمأوصاضراخكائباودله7اككانذااوهذاالمجوعةفيقالءيرهفيهبعالهولميعلمذلك

دلثمانأوتعالىللهاحقمننؤجماغاذلكاأبعهعنممنونبناوقالفهوكاالفراداضرا

ذلثفأليبطلباعوالىوالحيوانالعروضوأهاوالطالفيلةواطالمشهودلهبهوانكذبهالقيام
وقالدشهادةللئمافاسخكائبانوانحقهفهوأضاعماضرانانلحقاماحبالندتهشها
الحقبهابطلحممممهاولميعلماذاأنهاذاءلمدالشافيجرحةيهونانماعندىوهذاأبوالوليدضىالقا

فعممفرةعليهودخلتمرةدتهاشلتابهمانناوحتىألهيجبكاؤلألىتصولححتىلكذكمف
وأماعليءبردتهشهافيصحةؤألىاياامضرة5نمانةعليهدخلتبهاحتىولميةمدتهثاثلىاورتهمرة
قدفىكهالحقحبلعلءااليدرىالنهالقيامافاليدزمهالوجههذا

ذلكفيمالكويلتأمنزدتقدملهاابأقبلةدتهشهايأقلذىالموسعايهللهاصلىوفولهلؤ
غيرأنيعلممنبهبرالحقصاحبالىبهايأقأنبهايأفؤهـلهصتملوفيهلقولامابسطنا
أنافبلياالديأتيهبذلدانهيريدأنأللوبورقبوالشيخابذهذالىواالحقصاحببذلك
فألنكايقاللسوالتكراراالىسحوجولماليهبذلدفأسرعبادراءهاأدسئلاذانهبمعنىيسألها
حواليصبهجواوسرعةسرءةءطاثهبذالثيريدونتستلىأنؤبلكوصجيبثلهأرفلؤيعطيك
الرالحاماياءاالحقماحبيهالهأرؤبلفىذمهاعندهفيااطايأقىأيريدبذلكأن

خبرمقالانهوهـلماللهءلميهلىيالتعنوأماهاروىاقاطبإلميقماذامنهاليممععها
انلقىايمبرااوقدقالدونواليستثاثدويثومةيأتىثمميلىالذيئثمميلىحلذيئانمؤش

أببنبيعةرعنهالكصخافيأنلؤصحلفنهيريداليفياالحديثفىةدثالثامعنى
رأسمالهألميافدجئعكالؤةلعراقالامنرجللخطابابنمحرعلىقدمقانهانلرعبدا

ففالنمفقاذلكنعرأوؤدلهففالبأرفمنارتظارورةدشهـاوفقالوماحرفظوالذهث
معماهوالذنبوأسأمرمالهئتكقولهشلعدولبغيرااالسالمقىرجلاليؤسرواللهعر
سهذاصولفيةلكئرةابهونيريدأحدهماوجهينلعربءلىالهكائستاذض3والأوللهليس

والوجههاليعرفالذىثمااألهيبهيريدلناقاوالوكثزلهعنأخبرت3خراداواللهأولال

اتومنهناوليةوجهلهليسهبهمنهابمعنى3خروالأولاألملهذاليسالفيةالصألحهجمهتدى
عظميريدبهوأنالرورشهودفيكثرةلكثرةايريدبهأنفمتملجيعاالوجهينملمجهالحديث

الصالحهاليهتدىحتىاألهيبهذادلفساا
لمتبهنبعدأنبأرضهمظهرثبالباطللمئمهادةيدايربأرضهناارووظهرتدةشهـاوفولهفصل

دةوشهايدلنزاوابالبقاأوابالدوامايصهكاننثاوالظيووباآلناثادلمديمابارضهمنتولوكا
هائراواالغوهيباواميذاوالىورااليشهدونوالذفيلىتعاقولهذلكفيألصلوائرلىكبااارورمن

انبئماأقالانهوسلمللهءلميهالىلنبىاعنأبيهعنجمرةأببننعبدالربنأبىبهزوماروىءن
متكئاكانوجاسالوالديئوعقوقباللهاالشراكقالاللهيارسولبليفىثالثاقالواالكبادبرابأ

مالثءقوحدننى

نعبدالرأببئمةبر
مرفيعلىؤدمقالانه

أهلمندجلاظطاب
تكلفابنفقالالعراق

ذنبوالرأسمالهألمي
اتدشهاهـقالممرمافقال

بأرضناظهرتوراك
لثذأوفدكانعرفقال

الحرواللهفقالنمقال
االسالمقىرجلبؤس
العدولبيم
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سكتليتهقلنازاليهروهاحثىغااكوأالوقول
فبللبلدالكبذدهوالءبهعالهلميمقدمأهينهاعليليلدلكذعزأوففكاقوؤوللؤم

وكانواوو3زمنهفيوسلمعليهاللهصلىبالنبىومنآمنبةلعمااجميعوذلدانافياخبارهذا
والذينللهامحمدوسوللىتعاوقولهالناسخيرأمةأخرجتخهماواخبارهياهمااللهبتعديلءدوال

وجوههمفيورفمواناسإهماندهففمالمنيبئغونشداركعافىابينهمدحماءرلكفااعلىمعهأشدا
عنمماروىذلكيبينوسمإللهءلميهمليالنبىحياهفيالتعديملكانبهذاوأرالممموداآليةمن

عهددسوليفيبالوحىكانواياخذونناساانيقولبالخطالعربئسمعتقالعتبةبئعبدالله
فنأظهرأمحالممنبكاظهرلنااالنخذمانؤاواندتقطعقداالووانوسلمعايهاللهليعالله

لمنؤمنهومنأظهرفاشراسريزلهفييكاسبهاللهفىثسريرتهمننماوليسبناهوقرأمناهاخير

اللهصسالنبىزمنفياالميكانبةلصحااحمهذاكانفماحسنةسربرنهنتكاواننصدقهولم
غبرصابالمسالينفيلىءقالنهعدلمسلمانصعرعليزمنمنوأبىبهروصدراوسلمعليه

فمامابميإألبيلدجمليأآثلىسبغيرالعدولكأسعألاألكاللؤحدوجلمنفيللةاعفاالنأقاخبرلألهأهم
بهاولممجمشهادتهذلدرتكئرمنهومنعليهفألمثمعنوغفلةإسياناورفانشهدفيشاهدانه

حيرأنلتافوالثبتعمدذيقرأنهماأحدبينضرعلىنهفالكمدذتنهاعلعهتمنفأماسقهلة
جبلدانهمالكعنبوفياوىوريعاقباكووفانهشهادةمدبتأفرانبعدأدائهافأماشهادتهعن
بنكنانةاوقالمابرىؤدالقاضىيضربهالفايممبناقالاسوطبايضربالماجسونفياقال
مالكعنوهبفياوروكطفرعباموجعاضريضربعبدالحمبناقالظهرهعنيهش
ثريثعبدالحمبناوقاللجاعاتوااألسواقفيبهيطافشونلماابئاوقالويئممهربهيطافأنه
مالكعنوغيرهالموازابنوروىالممممداألعظممجالسفيالقاسمبئاقالالمساجدوالحاقفي

ذاتابادئهشهاثقبلوهلفرعيملتسضوالحلقىأرواللكماعنمطرفوىوريمإن
روايةىوتابوانناقعبئاأبدازادعنهدتهشهاالتفبلمالدعنأشهبعنلموازابناىورو

وجهلمالكوأظنهاذانابدتهشهاققبلالموازيةفيالقاسمبناعنعليوىورالمدونةفيالفاسمبنا
انوعذانلثانيةايةالرواووجهصالهصالحمعرفةلىاوالطريقكايسرانهناقعبئواأشهبيةوار

فباىاذاتابشهادتهفلناتقبلفاذافرعذفكالبةلتوبعدالهثمهادة81فبوخفألفسق
ووجهلماجئسونافياوقدأشاواليهالخيرفيوالدوببالصالحزتعرفالموافياقالبتهتوتعرفشئ

لهفاللمبتانهاءيرعدالةعلىمعهامادلمنههـوقدوقعالظافىعدالةالولىكانتاالصالهانذلك
فذفهعدالحينكاناذالقاذفرمنهالىووجودشهادةعندعليهنماخيرعلىاالبزيادهنوبةا

إسواألساطالمجبسمعناهفيلوللعدبغيراالسالمافيرجليؤسالللهعرواوؤوافصلا
بالعدلأوولعدجميعهمالذيئبةاالبالصماعليهالحفوقاالسرالقامألثكاليثيريدبهأملبو

وقالنشافىوامالكبمذوهذادتهشهالمتقهللتهعداولمتعرفبةلصماامنيهنلمفنمنءيرهم
حتىاالدتهلثوفباتلةبالعدالهحمأظهراالسالممنفكلنةالعدايقتضىسالماالمجردةأبوحنية
الثالثآخرانقرونالقرنالنحنيفةأبزمنالىذلكانأبوبهرالراتوحصءتفسفهبعرف

مجرلمقمعدافييكنىفأللثاكالفرنبعداوأمامنوسمعليهللهاصلىاللهعايهارسوللىاالتى
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فرجللميهؤيارجدينفانالمرصتيديئشميدواسثوالىتعاهـلهةنقولهطعوالدليلياالسالها
ىالرةاعتبارشرطاذوهـمنمعدلوىذوأشهدواوقالداممممانونقىنعأتاهيوا
كانتلمالعدالةاانلقياساجهةودليلنامناظهادهأوءلىالمااليزيدعلىعنىوذلثلعدالةوا

بنعرعنىوفدروالسألمبعدمهاالعلممثلبوجواالجهلالشهادةةشرطافى
أنيهونصحتملضبعليممميوولاسالينءاانرىاألثهـسىأبالىانهكتبالخطاب
اليقبلوانهلةلعدااؤىشرطاالسالمأنذاكمعنىهـقاقيمأمليحتوباخمايبلغهأنقبلذلك

دوللثماسمثلةأءلمواللهسقةمنهمسلمءلمشهادةقبوليريدبهأنمحالالنهميرصأ
التىملهاتسوصفةدةاشهاعارفاباعدالبالغاحراعافألمسلياكونأنمنهايعرىوزأنصالتةاص

ولهواذامادعوا4المثمهداواليأبتعالىلفولهالبلوغواغاشرطنااقامتهامقرزاؤيهاجوقءعها
ىنموااألميالنيفلىاالبالغفةهذوقلبهثماالفانهمتنيمودةاشهااهـاجواللىتعا

شهدفهاالنمنويقرجسنافنعأنيهونبلشاهدانكايساانلمعنىاجهةوءنليهااالاليتوجه

دةلشهاواالحقنكمانبردعهئفالثهبةهـعةوالنجافئبثهاصغبراليأثمواطللييتوقىوقباط
ذلدإتاذافرعكالصغرالتكليفنافيشمعدمهالنلالهوانماشرطنابالباطل

أناالالغوزشهادئهصحتلملمستسءمثرةبئافيلعتبيةافيسملقاافيازيدعنأبووىفقدر
واننةسعمثرةخسبناوزشهادهمخبوبناوقالدتهؤكوزشهاسنةعهثرةثمانيباخأويحتلم
عثصرةبنافأشبهاالمحهلملباعكااليبلغهلذىااسناوالباخيكتلملمهذاانلفاسمابناقولوجهيحتلملم

عايهللهاصلىلنبىابانذلثفيبوبناتجواتلمالصكنهافديبلهسنةعشرةلخساالنأعوام
لماممماصازهاغيرالعتبيةفيوغيرهابنءبدالحمقالسنةعهثرةخسوءوابنبنءهـأصازاوسلم
واغاشرطناسئلىصحدالبلىغانهادليلءلىذهـفيوليسسنهولميسألهءنالقتالمطبة3ر

سالكةلشهادةافيفنالميراثايمنعنقصقلىاالنلعبدهقبولةاشهادةقالانالفاالحرية
هـلسةاحالالوصيةفىاسلماعليمارلادةجوزشهاخالفألمناالسالمواغاشرطنامسئلة
يخصولممنمعدلوىذشهدواواولهولة5التمسهدانهـنقىنلىتعالقولهمجوساوانكانوا

الذىتجزؤيهاشهادةفلماالؤسانأحوالنالةصذهولانهـلهمانةعليلوالدلىضرمنفراس

ضرأحدماذابينمإدهشآمنواالذفياأياحالىبقولهواماتعاقهماالمامةمحاللمالمسهءلى
بتمفأصعااألرضفىضربخأئمانغيرمنأو3خرانمنمدلهـواذائنانالوصيةحينلموتا

ذاقوبولوكانثمنابهىشالنممهمارتانباللهنمطفيةبعدالصالةمنمخبسونهماالموتيبةمص

منهامقاومانية3خرانفااغاخقااسثهااعثرعليفانألثمايئاالمنذانااللهاثادةشتموالن
ذالمناانااعديناوماهادثاتمنقأادتنالشمباللهفيفهممانإناألوليعايهمخقاسالذفي

ذلكهنالدليلفوجهقالواقىدأيمانأنفوايخاأووجههاعلىاشهادةبايأتواأنأدقذلكلمينلظاا
مىالسمإت8بدابنوعدىالدارىمعءيمم7بنىرجلءنخرجقالانهعباسفياعنوىمار

للهاصلىللهاارسولهـفاحافببذنحوصفضةمنصاهادوافاالقدمافةمسلمؤيهابيدليسبارض
اشهادتناسؤلفاأوليائهمنوجألنفقاموءدىمنبتعناهافقالوابمةالجاموجدواوسسلمثميهط
شهادهآمنواالذفياأياااليةعذهنزلتوفيهمبنءباكطاقاللصاحبهمالجامواناهشهادنقأ

لبصرىاسناطوقدقالكزمذشهأكاالثتفعنااليةأنوابوابلموتاحفرأحدمذاالينم
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فالسالمغيراالق4يريديرلمشسقأو3خرانفبعاعيدونيرمنمعدلوادلىتعاؤهـلهمعنىان
ولنزسبمابوهوانلثثاوجوابمالمألؤاسفنآليةافعنتهماماهـويهونيدينشمانيهؤل
المشهوبهـاودوكانواولذدداسخاثادةالئمينافيعباسبئاذددءتوماذكرفيااليةهذه

ولذلدحقدسءلميهامنخافدمماواعإيميندالتبهبشاولااانفيالخألفسقافواالنه
رهماخضرهالسكفرانأوساالنهـموتهؤووفلرجلايموتأناآليةمعنىقالأنهمجاهدعنوىر

وجدوصكيرافاندقاتلصامانادانلشاولاوءإفلكؤذاكركةامنعلعهماعكابورثتهىرةفان
لضالحاىوفديهمدفيلشااأيمانوأبطالواسخقالورثةامناالوليانحافأوشبهإسأوالطخ

اههدواادةانعهاعلىىكانوايضربوننااروىءنولذكدبالله3أفالفاطلفولشاهداو
فيةخيصالفاألبذىلىيمالذىدةاوالنبهوزثعفىالوجهاتينءلىالعلىنىيع
لكفراتنافىلةوالعدامنمدليمذوىدواواثلىتعاؤولهذلكعليوالدليلصافئذلكانؤهـله

والحربىلمجوسىلمتجزشهادتهءلىكاؤسمسلمدتهءلىالتبهوزشهامنانالقياسجهةودليلنامن
هذفىىيراوانمالماتفدملةداادةاشهاارطشمنالنقلفااادهوالتجوزثآلثس

بلغوأسلمبعداقااأدفر3يخرعطبمهـوهدةكاالفاؤممللضاالوؤتاءاألدوؤتتاال
لمؤسقصالأداهافىثمدالةصالءفياماولؤدتهممهاؤباتةدثااثافاتمىلهإتوعوأعتق

لمالعدالةبلغبعداتعنههامنءلىهاأداثمفسةحمالفىدتهشهادواءلىلوأشيكذلكشهادتهلتفب
وهوقالسمنونذلكقالدته71ثلىتدشهااوقتمدصفاذلثفياالعتبارالنمدشمتصح
ثملمعااذمنلمعنىافردبهاءخدالحمشاءدانولوشهداؤهـعبهوأحامالكؤهـلقياس
لشافىواهالمدقولبهاهذاالحمشالحاملمولوأدياهالهماأداؤهاحلذلمعنىادلكمنزال
لمأوخههةسقاةردتوانلكذبعدفرقبلتأو3رقاصغماودنهشمودتانعيينةبئلحماوقال
بوأقالبهودةلشمااتلدفىلهااليفبلفانهايطاةشمؤشذةدثاإثوجتهثدلىيثصأنمثلذلكبعدلتقب
زالوانفيهابولهمجزةفلمردهاأوجبفيهلمعنىهادثممردتاذهـانمانقولهعلىلدايلوافةحت
علمعندهنلميممنالنهةدشهااالبفلماعاهـنأنيمناشرطاومسئلةقافكالمعنىاذك
النيهونءخرزاؤيهااأناوانمائرطقافىماءؤمرطؤيهاؤكركالغلطعايهيؤمنالممللض
منلوهسئلةيعمولمدبالباطلثفيلالفأءلنكليللضاعليهلميؤمننءخرزالميمن

عليهلمولىاشهادةابرومجةواإيةلعهافىمالدأشهبءنروىعايهمولىيهونالن41ئهرط
وانكانثادتهالشبهوزسأثبروقالعبدالحمبنايةواوهوءذلموازابئاعدالقالنجوزان

حتىلمالافىلبكراادةشزوالتبهوقاللىاوأحبوثلموازابناقالذهأفممالهلوطلبمعله
يفرقولممنمذوىءدلاوأشهدوتعالىهـلهاألولقولاوجهلعدلالأهـمننتوانتعنس
ثادتهشيؤبولعالوذلك5كإروالمالبحفظمعرفتهلقلةعليهالوالبةوانما5وغبرالمولىبين

فىلخرامنأهللميهنفاذاسزلفايعرفاشاهدأائصرطمنانلثاالقولاووجهدالةلصا
دتدأولىشهااءأدفىبهاليوففبانذلكفىبهواليؤمالهحفظ
فسقهيعرفوقعممالحامءدالتهيعرفعؤأؤسامثةدهـدعلىفالعممذلدإتادافصل
لماندتهدئعمهالحماالحامبءلىؤلتهعدايعرفودهـيناألولاقسمافأماهأهيمجهلوحسم
وعنددالةبالههـلمشماالرجلثلكلوذلكتبيةالهفىخوتسقالؤيهامدفحعليهالمحكومنيم
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فياعنحيىبنسحيىوىوريقبلهأنالحامعليالذىاذ7ؤيعدلهماءندمنمتلمعرفتهمنالحام
فبوليسعهالذىيافهذاقابهنلولمعندءكرهفيكيهوكانجلالىيعرفىالقاةكاناذاالفاسم

ارديهعايجببلادتهاثصمأنلهزفأليجوؤسقهيعرفدوهومنلثااافرباوأماشهادته
محظورايرتكببانهعندهيجرحأقلثاقوافسقهماطايعرفأنأحدهماضربينعليوذلك

أهلأحسدمنشهادةبلوالتةسماقأبوااشيخاقالبابالرملوالهظراوشربلسرقةكارناوا

علىمبعفمدةاالشهااألشياجيعلقراءفياشهادةوتقبلبدعتهالبدعوالىوانكاناألهوا
التجوزأنالىوأءبالقراءباأللحانثادةثفيوفداختلفيقاسدونكالضرائىفاثمبعض

والزدبميلفليسمالهزكاةىأدتكاةالىاليودىهوالذىورسولهاللهمهذالذكطلفيلوا

مالهزكاهيودىالحالضىهيواركانمردودةنحيلااشهادةانبناأطبعضوقالشهادته

الصألةكمنركجماوايتركمنشهادةقىدوكذلك155الشهاقبوليمنعوذلكالمروءةسافطالنه

ةقىكهاميفيواختلفلةافيؤجرحةلجعةاماقىكاالالمهثروعالوفتيحرجحتىلصياموا

وهذاوقتهافيوخرهاعنواحدةةفئركهاميفةافرامنكالصألةبوحةىأصبخفقالواحدة
ليهمتوافيكهائألثةحتىجرحةيهونالممنونوقاللعتبطةافيسمالقابناعنوىمارظاهر
منكاتاماذومسفلةهالكعنالماجشونبئوامطرفعنحبيببئاوىروهثله

الطويلةالمدةذلثكقيحتىشهادتهاالئبطلفالترااكانءإقماوأماالفورعلىالعبادات

الوفرلمتلبدناحيحكانفنسنونقالاأدامنكنهتبهامعثاونهنالظعليالىيغلب
الحجذاتركيريدااألندلسلأنكلنوانلهفألشهادةسنةستينبلغانالىسنةعشرينفدبلغ

ومخيةالفجروكعتىاهـفىكدكاويتأيتكررمنهكانابالهإندوباوأمانركمستلة
بذلكلعذرأوءيرعذرفألتسقعلاراأوميةميطهبةأحدلأمانلناساعايهظبلمسجدومافدواإ

تعالىؤعلهذلكفىلألصوادتهشهايسفطذلكفانجملةأؤركهاليفعأنأؤهمموأمامنلتهعدا
اللهسبيلفياياجرينواكينوالمساالفربأولىيؤتواأناسعةوامنكمالففملأولوواليأتل
أصواخههاعاليةبالبابخصوموتصوسمعليهللهاليللهارسوللحعهقالتعاثشةعنىوومار
اللهرسولماعالخرحأفعلالواللهيقولوهوئلفيويسنرفقهاآلخرخأحدهمايستوفاذا

بأذلكأىفلهاللهيارسولأناؤقالالمعروفاليفعلأنلمتألىاأيئففالوسلمعليهاللهصلي
عنمهؤالعهافتضىانكاراابذلكمكينهأمخرعديهوسلمعديهللهااصلىلنبىاأنفيهلدليلافوجه

حينوهـلمعليهاللهصلىلنبىقاللذىاوأمادتهشهاردوجبذلكهثلأصعرعليفنمنهبتهوتو
شيأواليعملفلةبمااليأقأنعلىفسطلمفانهتأنقصوالذايدعلىزأاللهواثضبالفوا5برأ

عنوسلمعليهاللهصلىلنبىابهأخبرهعندمالوجوباوجهعلىملاليهأنأقسمولكنهلخيرامن
اليزيدانهبذلثيريدأنلومجتلنفلاوجهعلىألسهمنغيرذلكيفعلأنأحازوانبهوجو

زأنطفيصايهاثألثاواناوالينقصاخسافيصالصألةاركعاتيدعلىفألفيتفسدهيادةزعليه
ىتهابصمنهاصاالينلينقصويدفيهافي

مايعدمشهادةوليتنافالصخاوأنوالفسقلةافأليعرفإبعدهأهيلحامجهلوأمإمنفطل
أهلدةشهامثللمافينكاذلكمايعدمفأمامنهذلكأومااليعدماألغابفيفيهلعدلاأهلدةشها

ومااهأوكراءأوقعأوشراءأوفرضبيعالسفرمنعامألتبفمايمنهصبعضعلىبعفهمالىفقة

لمسىمنتى52
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لعدولااالفمهالسفرفأليقبلاإهعهافى4دةلعاتبهرالمائاواألمواللعقاراليحذلدفأهاجمرىجرى
لغصبوالزناواوالتلصصكانسرفةلضربأواالحدؤجمايوجببعضعليضهمبهيدبهماثوكذلك
اصالحاألموالفيالتوسموزشهادةغافيوالعدالةاأهلذلداالفيفاليفبللفربالموجب
اخغذلئساوجهوالماجشونبئوامطرفعنحبيببناذلكوىورالسبلصالواالسفر

ومننالصادفوقأفبانافيهاوانتىلعيراوالتىكنافيهاالقريةاسألوالىثعاقولههنساقأبوالشيخابه

مديوجدزبهاغيريمالومنلىفقةاأهلقبولفرمناسهافيرةولضراليهماتدعوالمعنىاجهة
أبولشيخادزاواالسالهالحريةالحامؤيهميتوسمأنوذلكلتوسمماعلىغايقباونواسشلة
يمنالغيرالعدالةاجترأءلىمنالنهمتجريحمن4عإلوالمشميمنوالوالعدالةوالمروءةاسماق

دجلأويدفطعيبةالرسإبنفانالحملفبريبةلساطانارناباواناصبيانكانجريحهن4
حدوامنهميدولوثقطهمأسوااليمةلىاتلىننىرلهظفانتوسعهفييتئبتوظهرفليتوأوجاد

لسلطانافانلحمافبلوذلكونمفوطعبيدأولتوسمبالموافيلذفياانأوعددالثوسمأةأوأهي
حمذلكلميظهرلهوانمامضاءشهادعنأمسكماقيلضبرلهظفانوجمشفءنهميهميتثبت

أونهعاالنيشهدءدأناالمذاؤبلكرناهكاذبمضئفألزدمهادبنمذلدبعدالحمبهاوانكان
شهادةهااليعدمدينلشااشهادةذاتناولتاوأمائلمىلشهادةاؤبولنحصفةأحدهماءلى
بنواهطرفعنحبيببناروىلتزكيةااالبعدشهادخهمااليفبلغالبافانهفيهلعدلاأهل

ىصهلنفسهذلكينظرفيالحاملىاوانماذلكودعليهاشمالىالشهدااتعديلليسلماجشونا
والمابعددالمزكينقىاألولالبابأبوابذلدخسةوفيدممأولمعليهالمشهوذلكله
لبابواذلثمعرفةمنلمزصاومايلزملعدالةامعنىفيلثلناالبابوالمزساصفةفيلثانىا

منهوهايلزملتعديلتكرارافيمسالخالبابواانزكيةالفظفيبخالرا
المزكينفيءدداالولالباب

افيروايةمنمجوعةالففىإلنيةالفأمألنركيةسريةوزكيةعالنيةتزكيةوجهينوذلكءلى
منشهيديئستشهدواوالىتعافولهذلكووجهاننينمنأؤللتزكهةاالصجزىءفيمالكعنافاسما

اليعدلمالكعنطرفعنحبيببناالىنافقدروىودشمتزكيةاالفيئلةفيصذاولمحمرط

علياثنانروهمتتعديلؤىماصبهوزئعديلهمصجوزؤىالماجشونبناوفالواحداالباربعةص
بنوامطرفعنحبيبفياالسرفقدروىوأماتركيةهسئلةلجيعهمبعةأوأرواحدكل

أحداليعرفهومخرؤهومبزهوففملهدينهعرفرجلالحاميمونأنأبنىوأصبخالماجشون
شاهدحالهيتعرأنالقاضىكانمهفاذابذلكويكتتمالناسأحرالعنثفيالحامسوى
تزكيةفهدهذلكمنعندهبماالحاملميأحدثملهاليعلمحيثمنلسؤالوابالصثذلكلىاثسبماب
فييهنىماكعنالقاسمابنروايةمنالمجوعةالسرؤىؤعددالمزكيننجفرعالسر
لسرافيأنيسألأحبالمالكعنالقاسمبناروايةمنلعتبيةاوؤالواحدالعدلارجلذلك
الحامعننابانهاألولالقولوجهاثنانإالالسرفيبلالسمنونوقالاننينمنأفل

ممسمتلىالعالنمةكنركيةتعديلفياشعهادةأالثاذالقوليووجهانفرادهذلكفافتضى
الماجشودنمابئوامطرفعنبحببناوقاللسروالعألنيةابينجممحأناتعديلافيواألفضل
ئعديلالممرعنتعديللسروفديجقىاتعديلوندلعألنيةابتعدلأنجمتنىالينبمنىوأصبغ
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ققافكرراالمهلفاشىاالبالخبراللسااذلكفياليجئرىلسرائعدلأنذلكووجهامالنيةا

شاهدانذلكفيفيقبللمألنيةلاديلوأمماتأحدلىااليعذرؤيهولذلكبرتلىلعلمابهيقعالذى
وؤاألمريئبينمعيسأننيمأفاذاودعايهلمشاالىيعذرفيهولذلكلعلمابهمايةعةتىةفأليقوى

لسرؤالبأسابتزكيةلعفلاور7لمثمراللرافيمراؤتهواقصروالجهرلالعديلهفيليماستوىأولى

لتهصاإتعلمفانيزصحتىدتهشهاقبولفيوففاتوااشكيةبالبتهطاضهفمالةامنلماعابذلك
الىأمرهاضطرفيائألثةواالرجألناالبذلكءترصشندبوولمهأميالعصرءنقىبالسؤال

امصرافييزسأنذلكفيفىيمإدونةاوفيكرءينهنملمالذىبهافىواجتزئةالعالنهتزكية

وأحمأءلمواللهلعالنيةأوا
المزصآلصةفينىالئالبابا

لالراليجوزتعديلوأصبخعبدالحموابنالماجشونوابنروطرفعنحبيمابابنروى
عنهبنهاوايةرمننونسهوقالمالكعنمطرف5ورواالتعديلوجهيعرفعدالحتىوانكان

جوزوالديلهصجوزشمهادتهئبهوزنواسصنونوقالءالفاسمناالبلهفئكيةالتقبل

معرفةأنذلكووجهرأبهؤىستزلوالعقلهؤىالسشدعالذىلفطنالنافذازالمبراالللتعدافي
موالحذقءلميزاوأهللناسآحادااالواليعلفىشكا5منءجمرثاالجاثزومعرفةلناساأحوال

يبعفهـظاأهيلكؤذ5رأوءبيحؤىؤدانمااكعليهدهبكاثيدؤيههشاهديثلىعقداوأمادخ
المعدالنأنيهونوالصبهوزنرعرزاانجزهوأيهمرمعرنةأؤللهاناظطأوالخادءةمن

حازغريبالبادوانكانالأمنلداألدشاكاناذاعندفيزكيانمعنداطغيرمعرؤفين
لبلدفأليعرفاؤىلاطالمجهولديهونةلغريباأنذلكووجهوغيرهاالمدونةفىمالكقالهذل

معلىهةاألغلبؤىلحالهبالبلدكنالمساوأمابهيعرفأنتاجؤالحميعرفاالمنعدالهه
اذؤبلوصفناماعلىلةلعدااأهلالافئكيتهؤىفأليقبللهلمزامحال

ذلكمعرفةمنالمزصلمزموماالعدالةمعتىؤىالثالثالباب

باطنابميعرفنعندهفيكيهسحنونقالكيةالتزفعهيطابةانصةجمهذهالحاماليعرفهمن
أبههعنسنونبناقالواالءطاءباألخذوعاملهالطويلةالصمبةصبمنظاهرهيعرف
لمالؤىلطتهسفرأحاؤىصبتهرجالأمدحإنيقالنلثماقاللسفروالحضراؤى

يجالسكمنكبعضوابرذليهاالخبراالفيمنهفأليعلمشهرالارصبيهلىجلافىمالك
والفسادبعدالةلقاضىالشاهداليعرفهاؤىمملفاابناعنحيىبنحيىوقالباختبااذوليس

والجهادالمساجدأهلمنبظاهرجعلمرفهسمذونقالالمساجدؤىضرالصاواتيككنأنهاال

اذامسبلىبذلكاليفكيهسنونقاللتركمةافيهويطلبشهادتهاليفمللفاسمابناقال
سنونعنالعتبيةفنىلشاهدماذكزالهاالمنلمزساأنيعرفلىتفتقرالتزكعةاأننبت

هذااليمنعثلذلفلتةواالىلةمنالخفيفالذنبكاالهيبعضيقارفأنذلكفياليؤرانهمامعنا

والحسنممهواالهيفيهاعيبهبهئمجمونالثذكرعيومنلناسامنهالذثقاللتهعدانكل

منشيأاليقارفناالعولولمتقبلبالشطرنجعبالفىادةشهاوتقبللصالحاأهلأحدمنيعصم
القاءمبناقالهالقاضىعنبهـعكاالشاهدوصفيومسئلىألحدشهادةماقبلتالعيوب

يمنلموانالعينمعروفوالمزصجمندالفاضىواالءمرالعينهـ7ثانهأعلمواللهمعناهالمدونةفى
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إلاليعرفرلمزسايفأنيصعبيهأعنسنونبناىووقدراالعمنهسدألفيكذلك
عينهؤكاهءلىانهذلدعندىمى4وعنهاللهىدرةأبوالوليالقاءىقالابنكنانةوقالهروا

لمةلمعاواوالحضرسلسةاقىلمداخلةاالبعدالهنزكيثهاليصعكانذايندراوليةأهيذاوان
بنبىبهركأبهنهـيةرامفثوأنبهونالاولاساليعرفذلكمعويهونالعطاباالخذوالطويلةا

عبدبئفدوضهيابهأشهبلةيغابءلميهأوبنءباممطوأبىبهرهشامبنالحرثبننعمدالر
أبوكنيتهدالسالمياسمهسنونوكذلكلةثبوأثأبوءسويه3وسمكينولواسفيالعز

يؤؤ4بامدالجهلانأقولفافىذالثومعأءلمواللهماقالفيهيمنهذاورنللقبسعيدوسنون
معرفتهسببمنماشرطمعكاليقلوازكيتهفي

وحكمهاالتزكيةظلةفيابعالىالباب
يقلطرافى5ويلقامالكقالاالكأيرالمأتالهـليةإشسافيهبءوبنايةوارمنمالكؤدقال
عنحبيبابنوىروهـلءهـصالحأريةواليبهزئهسمنونقالاذوزاالخيراوالصمنهواليعلم
لفظصأبوبهةىلةااوقالوالرضىالعدللفظذللثفيجزئهوأصبغونالماجثفيوامطرف
قالنلقاوردبهالذىألنهلرضىوالعدلاظختيرلةانماوايبهؤئفانهوالرضىلعدلاعنبهكتى

أبوالمميمقالاداءالثمهمنقىضونقعقائلوقالءشمنمفعدلذوىءوأشهدوائعالىالله
أنذاثبت1عفىههمايحبهحتىوالرةلعدلامننةالوأحدهرعلىواليقهسملفاا

بنواشونلماابنوامطرففقالىلرةوالةالعداظاالختيارلةوأنلةاهداابمعنىاألعتبا

عدالرضىوأعالهيقولأنعايهسوليعدالرضى5أرايفولأنزئهبغوألحكماعبد
عدلنهايقولحتىمنهواليفبلسنونقالىاالءدالرةأعالهالذاقالامنهواليقبللشهادةا

االحوالمنليهلماظهرالصدقىامنبارعايععقدفهالتعديلاأناالولىوايةالىوجهىرة

بمامتعلقةوالعدالةالرضىوانزكيةااالثانيةوايةالروجههغيبهيقطعءلىأنواليصحالمرضية
بهمقطوعوذلكأحوالهمنظهراليه

منهومايلزملتعديلبهربرافيهسلخاالبابا
ليةبالتزشهادتهتفبلقالنيةدثالميهههثمثدفيزصثلرجلافيلكماعنابألثلمجوءةافيىؤدرو
بنافاللماسامنهصيغهمنومنهمبالعدالةونثوراكمنسواهملناساوليساالولى

االولفالتعديلبالعدالةلمشهواوأهاثانتعديلفيهيؤتنففانهوفعربليسالذىكنانذأما
عليهايسالماجشونبنواومطرفهالكعنحبيببىاوىورينبأمييجرححتىفيهيجزئ
الذىاالوللقولاوجهاالخيراددذطولواليزيدهمنهيرنابأوثئبمزفيهيةناالئعديلائتناف

بماورالمعدلينعنخفيتأحوالفيهأنيهونيمنفانهلةورالعداوالشملعينبمشهوراليس
ويستبرأأهيلمققلتعديلافيهفيؤتنفبهالعلموؤآلءعينهلخةلمشهودعليهاعلىصكهيتعذوتجر

تجديدحمفاليدزمالرتيابوالقرجاالينقفهباقبتعديلهالولاالحمانلثاقالقولاوجهواله
ثانيةهشهدميانالمجوعةفيأشهبفقدقاللتعديلافيهيؤتنفانهفلنافاذافرعآخرفيه
لمالواأخرىةميعدلدماتةفانكانالولالمعدلاعنهئلفايسصونحوهاسنينظسابعدزمان
وشههااالشهرمنيبةؤسنيةلثااهادهلمماانكانتلعهبيةافيسملقاابئاعنعيسيكطوويفعل

أولميطلبودعليهاكذلكطلبئانيةعنهفلبكشفطالؤدكانوانؤكيةيمفلمجداولميطل
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بناعنصحيىبنيكيىووايةمنالعتبيةقىئعديلهيمفالذىومنمسئلةكثبروالسنة
اكإهدوذلكمنلتزكيةاواليطلبسنورقالبلىفاليةبذلكيأتهلمفانيعطهمنيسألهنهالقاسما

اذوهعنهبلهادرضىأبوالوليلقاضىاقاليعدلهومنيعرفهكنيجيزالحمأنواغاءلميهالخصمعلى
واالردزكاهفاناليعرفهمنفيكيهلهلى7يفمنفماطافانكبئاؤإنافاذهـاألظهوعندى

أنبلغهانههالكجمصبرفهلميعرفءدالتهلىالشهداءواذامنزضىننتعالىلقولهشهادته

والظنينخصمدهالتجوزشهاقولهشوالظنينخصمزشهادةالئجوقالالخطاببنعر
يورثمثلهيماباالميفىالرجلمميخاالرجلديثاطاذفيالخصمهـعةافياقكنانةلمحال

فيماالخطبضاصمهوانوفيءيرهاالميذلثفيفثادتهءلىشهبلالتةذاهلواطقدالعداوة
لواتزةفيهيرمابحاءفيءعايهشهادتهفاناليوجبءداوةكاونحوهنالفليللهكثوب

ابلهالوليدرضىأبولفاءىاقالبوبناوقالهالوكيلديثاطاذهـفىمالخهسعيدبنيىيك
الوكيلءلىيريدبهأنلويبخاعملعدواايريدبهأنملهؤلمألنعندىءانوالوعنه

أحدبهفقامتعالىحقاللهكانذااوكذلكمسنلةفصمخاهاشهادنهءلىالتفبلصومهه
مطرفعنحبيبفياوىورالعتبيةفيالقاسمبناقالهفعهشهادتهالتقبلفانهفيهسناصمووطلبه
اتماسهلهانئفياعممنأنفدجباواءلىاعىااإنالقاسمفيافولوجهصائزةشهادتهان
انهطرففولووجهمابحاولهؤبهذنةماشهادنهيدفىفيالخاصمأنهذافأليؤمنءلىلعفاذفيهوا
لمابهقائماالدةواولمتقإلثبهلقياماأحدكلجبءلىالواالنأحدفيهفألغمئعالىللهذاحقهـ

ذلكؤاليمنعنفسهلىامةمنةبهبداليجرلقائموابهلفياماعليهأحديتعيندالنكلأدةشهاؤبلت
اهاأدفاندةالهفااءأدفيةبالتههمعتبرةماوخدانلكذإنبتذ1ئلةمسدتهشهاقبولمن

بهاهـعاعندىنصوابلوإلدفاأبواضىالةاقالهـعالؤالخصؤةحدثتثملخصومةاؤبل
صوهةاظبعداأداثمصؤةاظبلةاحأشهدفانكانالخصومةحدثتثمالخصوهةمخعلهاولوان

صالفيوأداهادشهدبهالوانهـنالماجثبئاعننوادرهفىأبومحدلئمميخاحكاهصازةىفهـ
ازتفهمةاافيءثاالتلحقدةبعدنواننرهصاغيرىمنهافيبالفربابعدأوةالخصوم

انوأشهبالقاسمبناففدقالبهاالحمبلوةلعدااحدثتثموةلعداااهافبلأدوانلشهادةا
يربداليجوزوالظنينخصمدةوالتجوزشهاشلهوؤهـعابهاالحمبيبهماضيةلشهـادةا
حدوالكلأفردلىواداأدلوطلمخىحالالقدةااوللعفاأدبوؤتعتبرلهاوأهامخهاؤاأد
تعالىشاءاللهانابابان

ةدثااكلهـتسفيألولالبابا
لشهودانقلهاعنمخملفىلثاوالالمننقلهاملتسإأحدأضربثألثةفعلىدةاشهااأمامحمل

أنيمممحهماأحدبايئضرفعليلاألمننقلهافاماكأمللحاعحكمهاعندانقليملمخىلثاكوا
فاماهاتفضدفيكتابادءلىيممأنلثافااضروارهفراأوالهدةبالشهاالحقعللذىاظلة

دةبالشهايقملمذااذلكلمزمهوثدبهثأنصازلهوعاهاذفهوابهدمايشيممدحوأنوالولالضربا
وللشافىمىلهاصالزهامخملوالفيقولهقىحنيفةألخألىاألكلشهادةهذازعلىووت5غير

دةالشعمهاىأنتؤدلىايديهفىثودعليهلمفواودلهااكيهونأتاالدتهوالتبهوزشهافولفي

دنهشهاتقبلاؤأهـلهوالمةالمقرمعرفةهمهحمنصانهـلههانةوالدليلءلىماااشارةبال

بلفهانهمالكوحدننى

الخطابعربئأن

خعمشهادةئجوؤال
والظنين
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سمنونبهاحتغهاذالثيدلءلىاصوتابمعرفةذلكيعرفواألءىكالمبعرالعدالةمامعب
عرفةبحقهصكلضءلىأنلهوزيانهويويدذلثاهـعوفةبأاهييطأأنلهيجوؤإنهمن

بعدذلكىأوسىولدأكلسواونةوالخفيواجمرةالمفقالمنهوالمقترضمبايعهصوت
ظإحةد3ثفاظاحهلمماالسمنهمىنكانفانادبهمافجبحاذالمبعوأمامسئلة
دبهفاليثخيرالحكممهوظلماحةفىفىاأنيهوبئصخافمانممىكانوانفيهكمايمفدونوتيقنه

ماكقالسمالةابناعنالمدونةؤقاراآلهـهـبثالرهسرجأليحدثنءولحاالؤسارةوهذاحم
ابنقالد3اليثانهثادةلثاالىاأحدفيدعوهاهولدثولميتكلمانبالرجلينيرالىجلفي

وجهيندىءلىوذالثءتاللهءنهىأبوالوليدرةىقاةاقالهيستوعبكارماناالالقاسم
أكعلوالاالستغةانحافةاالطألقدبهءلى2اليممهانهأحدهماذلالقوالنفىلمالثأنيهونأحدهما

والوجهبالمعنىيخلأنهاصكناففدةولمملاوءباشاذاثادةأداءاكيلزمهانهوالهاقالمقرعلي
لؤاسملافياوللةهـأظاالولأهـجهواماالثوللةسيراتةسمافاابئاماقالهأنيهونلئاقا

ؤأؤهـتخازعانرجاليئسدعقؤوليلوااكاذوىهايةهالكعنيةالموازوقىالإشهدمالداالول
شهدواتموؤصهايةوارهذالبأثوقالفاقاذأنبهوناالدهاليثلساخاداولمخرأحدهماللد

امنى11بهلىمايتعلقؤبهأصاوأؤهـالمالكؤهـلختافاوقدفاهعلهلمفرلهالميعلموانرهفراامنبماسعح

المقركاناالؤهـاراذافىءلىالخهشهادةقىءمالةابناعنروإيةءيسىنالعتبيةفئاليهويرجع
صحنافالنوأمالكذهـمن3لذاللماأؤهـامانألايحلفوالثذيدزمهلمفيستضهأونجدعأنيخافممن

مالكالموازعنفياواهروذلكيلزمهأنىفصالبينةلىومجحدعتيقرالخاوةوهوفيذلكعليه

صحاوشراشعبىاأنوءببناحدثنالفةالثذعنلممنونوسئلبتائاذلكدينارأرىبنعيهمىقال
جمطلرافىلكماؤهـلختافوالمنعافىبهاألكأذيةلرواانبهاوبهـمافظاذلكيئانكاناالي
الخراطابههاهـأحدهماقفيةلألانهـبثايةثداثألأنهـاويشئرطانءإنوجامجضرهسبانيقا

واالنداءهاالمفطاحاواليعجألفانادةالثمنمانيمتتمالكعنالفالممبناوىفربالعئمهادة
أبواشيخاوقالبأساهـابيمانادةاثاءهمامناباتأرىالنافعفياوىءنهروالشهادةفليوديا
خلةءاثنينبينتوسطنادةاشكذاثصوماظمنولعسبكالالحامدة31التجوزشىاسق
بينوبينهوفرقينولمبهيةلهأوأسرولوأؤهـءندالحامفيهينوىأهيفقيهاعنالمسهفتىسألاذا
زادثدعاءاليمثهممسلهابئاعنسىوايةءرورنتليةلعاففىدةثااكعنالهتالىوجةفأتتهأتةامي

لههـعأوحدكاالرطألقمنبهأؤسوماكالديراالشةشفرارهءلىاينفعهاالنلموازولوشهدلمافيا
4عهايسئليهلفةاجوزشهادةوالقأبوالملشيخاوقالعليهأنكرفليشهدبهثمعنه

ثرففانكانوماأوءتبرنحعومونءؤإليؤلموأنجمولماتفيدفيكئابدءلىشياذاوأمافصل
انكانلهقرأأوسأيةانكاندلعةفى2خراكالدةاثابهيقرأماتفيدتأنيلزمهانهفعندىكتوم
المعؤلةفنىنحتوماالىكتابوانكانشهدبهلماثادةالمفتقييدموافقةبذلكليعلمأوأءىأميا

صحلبمافيهعلىشهدواااباهطوياوقالهـدص3ثالىدوخؤمالكقولعداختلفأبىالقافى
ولمكتابهودبأنه7اكوأشهدهـوخضصامالىكتبكتابااذالمالحاالوبهذلكأمللشهادةثحملهم

يقرؤهأناالبهدوناليثمخاواالخرىصاؤةةيالمفاانهمااحداروايتانذلىفيفعنهيفرأءايهم
للشهادهم3ماتسفصحتابءهـدوهبثافي3هااؤهـمءلىأشهدالجوازانه4فربالشهادةخكملوفت
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دةحكتاباوسلمعليهاللهصلىللهاوسولبأنلذلكقأبواسىةلقااستدلواعابهمقرأهاذاوأصله
لىتعاقولهلمنحاووجهقالمافيهفيتبعاعتابايقرأثمإسيرلياتينأن5وأمرشجبنللهعبدالىا

مفلمنجزشهادبهدواهايشهدونلميهلكتاباقرؤالمعلمناواذااالبثادناوماشي
أداءالشهادةالفيالثاذلبابا

ستداماالنهمااااالداالحينصافظاأنيمونمهلححفظهادةالثيودىكانفاناالداصالأما
فيذلكوقديهونحتهفياليشلطوجهاءعلىاالدالمنهيذكرفىكتاب51ؤيدالنهماوافظها

وهذاذلكلشاهدمنافيبماعلماعفدبهودلهلمشمعقدافيكنابوفديمونعندنفسهيتفقدهكتاب
لشهداءامنلكمئابااهذفيولىتشهدمنأنيهتبوصفتهسترعاعفدالوثائقاابأهيهإ
ودكأاليهإحتاجفاذاالمشهودلهصاحبهلعقدالىاسلمودتهشهالشاهدااثميهتبكذيعرفونما
أدىبقراءتهويذكرذلكيعهكراذافانكانينظرفيهلشاهدأناكمثادةامثهالىهدالشاا
وأمامسئذفأليشهدمنهيذكرشيألموانكرهنهذبماشهدفبكلكرذوانومهاعلىةدلشهاا

يلزمهوانثالشاهدصفظاركااليلزمقراأواأوحبماسأوهبةحأونعقدتبايعدءلىأثانكان
منبمثنواليستريبخطهويعرفأشهدعليهنهيذكراكاطفانفى3خرهدةشهااتقييدعاةامي

فألئبثاسنرابوانبهايعهلأنالحاموعلىدةلشهاافايودالحاقوالثروالبمحوفيلىكتابا
ميزقانديذكرالشهالموانمنهوالمقترفمبايعهصوتبمعوفةةفماشهدعلىشاكإشهدالنه

ولمخطهعرفانمالكعنمطرفعنبحببنافقدروىأنهكتبهوالأشهدنهيذكراولمخطه
الكتابءوفيفايشهدبههاوانكانعووالريبةالكتابفيلميهننهافانوالشيأاشهادةيذكرا
كرهاأعليمنهاأومابدلبعفهاأوةداشهابذكرائمخطهعرفوانإشهدالفقالرجعإشهدثمفال

بنواحازمفيأبوالمغيرةوالماجشونابناقالبهوذللثمنبدلناسوالأؤهـلباألولوحبيببناقال
كرانهاذاوأماسمئلىاالخربقولهبغوألقاسمابئاوقالبونواعبدالحمبنوادينار
اليشهدماالثعنسملقاابناروايةمنلمدونةافئكرممالنيهاليذأنهاالخطهوعرفدتهشهاكعب
فيهالييثمككتابفيخطهذاعرفاالعتبيةفيسنونوقالبهاحموالكاعلميهايؤدنبهاول

والماقا4محواواللكتابايرفيلمنهاوقولهابناأفيهفقداختلفلكتابامافيواليذكرص

الناسوالمجدشيأالكمتابيذبهرمنوانبحدافايشهدبماةواخطاكتاباورأىيستنكره
البشهدلمدونةافيمالكعنسملفاابئاقالدهالنم51ادافصفةذلثائبماتذ1فرعابداهذمن

ملأنهمايعتقدالىبالشهادةأشارفكأنهلشهادةوااالدان4ففرقكاعلميوديهانبهاول
عنأشبوقالبهملفأليهملغإبمنهوابكاعندهاالخبارلىااءباالدوأشاربهمللييوردهو

وليقلاوعلىاالماملىايرفعهاواليذكرهافيكعابخطهرأىقشهادةفيلعتبيةامالدفى
لموانبهاواليقضىذلكيحصاأقكتوألكرشهادةأذوالاياهوأظنهبىشبيهكتاكتابهذا
الواضةيشهدقىونالماجمنبئاوقالخطهعلىفقديضربخطهوعرفمحوالكتابفىيهن

منالبعرفأنهذكرللحامواتلهوذلدالزمقمافيهانفيقولاالخطهاليعرفالذى
لكتاباهذاافيشمهدبايفولسنونوقالفاليقبلهائفييرتبولمخطهشياوقدعرفدةلهنمهاا

الكمتابعرفأنذاشهادتهمجيزأنرأتبذلكىافاةاولوأعمبدامنهلناساليبهداأعيوهذا
حتىشهدبذلثالثرالنههواألظعندىوهذاحائزهدتهشهابنايقولوناأجميعوقاليدهخط
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يعرفهاالماملىافذاثلمالاعددلميعرفذااناةحفياوقدقالؤيهاشكالةمعرنةطيعرق
لقاءىاىيقضتبيةلهافىماالثعنوءببناوقالهةعذلديهأرىوماذلكرفاليهالشاهدبانه

المالعدديعرفلماذاماللثانقاسمءنناوروىالماعدةعلىلمشهدعندهوانهادثهبش
فبقؤوللخالفغاهوااعندىوهذاخطههعرفةمعأشهدفدكانذكرأنهوانادتهثردث
الخالفلطؤكلذامجفمىنئموقالحةمنيرذلكأوءوءددهبمالمعرففعليباحترعاءشهادته

تعقنلكذلعدنسىاذدانهدشهاعفدتفييدمعلىمالعلىادتهشهايقيدأناليبوزلهنهاللمذكوا
الوجهينملاحةمعلىماالءلىإيوقعملمانهفوءهـالشهادةكرتقييدهوذنبعفمهالعقدأونهماتض

يدأبوزوقدقالكرلهاءغيرذاعنداالدالنهادنهرديثلثافصتهاوامهيقنالنهشهادتهصازةاأحدهما

لىكتابااذهـفىلتىاااليذكراانهداراالفيأشهدهمنتوأخطهاذاعرفلقاسمابئاعن
منمالضثدفيهوأماعقداسثرعاءانهايدلءلىذوكلصفاحرماالكتاباذهـمافيتيثباليشالدحتى

شهدولذلكلتقييدللشهادةااالموضحمنهحواليتصةوالقراءتهؤصفحهاليدزمهانهففدفدسناالعقود

ذلكعليرةلةايعلطوالاالمدداالفيواليقرأوراقاالفيهالتىالمطولةابالسمالتالحكامعلى
لتعذرومخفظهودصحفهؤهـاءتهانسانلرمصوانمنهشهادلكثبراللنفرااجتمعاوربكالهلتفرغوا

حينذلك4اليلزفبأندنهتفدشهاينهافوالمعرفةقراءتهاليلزمهنهات8ذاوااالشهادفيه

واليقولمعينهشهادةاخبارعننهااالبثاعمناغيرالزمدناوماشفولهمنبهاخغوماولى51ااالد
وأيصاتحمورنالتتضآليةوالمبعلمبمادةالثمهافيلخألفاغاوائزةيرصبالمعاومدةلشهااأحدان
الوجهلعقدعليافىدةلشهااتقييدهةمندبكاليعالهغايشملشاحداافانذلكبموجبفانانقول

دلميفئثفىشكفانبهويقطعادبثايعلميثمهأندةلشهااأداحمومنامسئلةاذلكفيزماللى
عندالقاضىففالالقاسمبنزاداايذكرفلمشهادةالىدوأمامنابرهـعةفيمالكقالهبه
انكانمنهيقبلمالكعنزيةلمواقىفشهدعذدبعدأيامئمسملقاابئاذكرهاقالئماكرأذال

نظرواالتفكمرؤأضدقاانلمجوجمةافيوونونيهمايستنكرقاللىمناطوليرمنولمئهمالزامبر
مالدعنفيهفقداختافبعالهفأخبروجعثمماعندىءلمفالوانزامبركاناشهادتهصازت
وذلكالوؤتذلكفيعندهلهالعلمبانأخبرانكالنهااصاؤاولقربافيزلمبرافيناخبئاوأصاز
دتهشهادتهكالوتقيدتشهاصازتبهعالهماتقدمذلكدبهانذكرفاذفبلهذلكأنيهونءلماليننى

ازودتهيذكرشهاخطهلعقدورأىاعليوافاذذلكينسيلناسكثراأفانعفدأشهدعليهفي

قالكرمنهيتذوالسببأصلعندهليسانهظاهرهعالهبننىفطعهانابردلقولاووجهاالأداؤه

اوجهايئيئذيرصفأهافيعندنقلهاعنهالمريضأوسئلعندالحامذاسئلااغاهذابحببنا
أشهددهشهاقالصانأشمهبلمواذعنابنافقدقالدتهشهابردفلنافاذافرعذلثفاليضره

شهدعليهصمدشئأشهدءلميكلخممماقالمنحبيببنااروقالولثذلكرلميضرهوزبهالين

ذاانهاعندىذلكوسنىعندالحموعذابينةعليهوانكانتاألوللقولاواليفرمنهذلكيقبل
لشهادةاذمىأويهونعايهاقامتهامنبلواالىالثذعنعرثمدةلشهااعليهيماليةن51وعد
نقلوأمامحلشهـادتهمبللموحلفشيمنقسصأبوالشيخاقالوأحمأعلمللهواااكرهافادذئم
نقاالعنفىلثاقالبابوامعينايئ5اشهـدعننقلمأحدهماإبانإا5ولئساعنلشهادةا

شهداءغبرمعينين
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هعينينعنةدلشهاانقلفىاألوللبابا
شكفنمنهئثفيغبرشاكأشهدبهلمامتيقناعنهينقلممنأنيهولقصبةالمعينينفأهانقلهاعن

لمتهشهادداينصشاسمعومنسئلةكللمجوءافيمالكقالهاعنهانقالميصعذلدأونسيهفي
للشهادهواالستيعابلفرذابرفدقىكالمانذلثووجهذلكعلىيشهدهحتىعنهينقلهاجزأن

ينفاثامنالىلشاءدشهادنه1وأدابهاملالهيقتضىأداهاويؤديفرزفبهاادةالكوالمؤدى
لهـاللهلىءنعندهالشهادةواليودىعلعهينصمهالحامءولولوانالحامالىداغاابمت

فقدقالولميشهدهغيرهشهادهعلىيشهدشاهداومنءخفرعلماعنهللناةابهافكمذلك

اظالفعندىاذلمجتهونفسهالمفوعلىصخالفليهاحهتجوادتهشهاشهدعلياللموازابنا
اشهبالففأوءقلضىلظاماتئمدةإشهاصرجالشهدعندقاسدعؤجمنمالكابأبينلذىا

ضى15اذلكيهاعنديؤدمهاذذلداينقلضةلواافيهطرفوقالةدلمئمهااالينقليةزلمواافي

لتادالقاضىفبولدءلىأويئممنسهدهاليجوزذلدحتىأصبغقالةدشهاشهادةءلىوتكون

لمرضأوالغائبلشاهدااعنةدفصماانقلددوانكايصجبجوزدالبغأقالمسثلةلشهادةا
اضرةنتاوانشهادينفلفانهالمرأةلموازاالابئاهحلشاهدبعيدةاغيبةكانتذاضعراالحا

ولكنهااعندالحامداالبثقاءأةاميفطادينةباولمأرقالمطرفعنحبيببنارواهصمة
لمرضكاعهالشهادةالهـغباحفالجعةافرضسقطشعذيىلامنيلزكالأنذلكعفاووجهملتك

لكووشهادتهالموازالتنقلبنافيكعابلثالثةاواكاليومينلقريبةاالغيبةوأمافرع
بومينمسرةلقاضىاوموضعموضعهبيننكاوأمالثالثةوااليومينمكانهانيغيبءنعندى
ذااأبيهعنسمنونفياوفيكتابنفلهاعنهحويىةلفااذلكعندؤهااأداليلزمهنهأونالثة

ذلكمثلمنانعمهوداصبشضلمونحوهاميأللستيناالةاامانقصرفيهمثلدعلىفشاكان

بئالفىلقاالىاعندهبهأشهـدوالهبثاويمتبلبلداذلكفيىةلقاابهيأهينويشمهدعنده

انهأعلمبدواللهيرلمالباوغيإمبعدمدةلغيبةايعرفمنتهمغيبمابعدتاذالشهادةاغاينقلءنهمزالمواا
ىيؤفانهبريدفيأويدبرعلينمنوأمافرعمرجوءنواليؤقريبةسمافةعلىمبافىغيبغ

بذلكلهماليقومونسضبافقدقالوكونفقةودأغنياءيجدوناشانفانعندالحامدتهشها
إفاناخفيألأميكاناذاوذلكمطرفعنحبيببناكالشهادئهمسقطثفعلفانالمشهودله

اهادمناشاهدلماعليهالمزمولهلمشهوداإلثلزملتىالمنفعةواالرشوةمنمافيهذلكوجهوأفيكثرلم
ومنلشهـادةاوالتكمتهواقائليعزمنوقالللهلشهادةاوأؤيموااللهتعالىقالبهالقياموالشهادةا

اذلمثوجهوبهايقومأنودلهالمشوالميكوبامازلميجدالشهودنفقةفانفلبهثمنهآجمعمها

نشهوداستهضلواوكذلككسائىنففاتهلهودلمثمهامتكليفدشهالشهودفلمتبطلاالتلزممؤنة
لهواررجمموادوإبأىالبأسطرفففدقالأرضروصفتهانيعاينواحدودبعيدةمسافةالى
يشهدلباديةالشاهديأذمنافيبحبهبئسؤالمنابيهعنسحنونفياوىورههطواطعاويأ
انبديرخفيفوهذاعدالكاناذادتهشهابذلكالقىديخرجحثىفيافتهفيعنلفيانلبر

المثجرىفدكاناألهيهذاولعلالناسفيهايتفارضمشروعةرمةمدونستادأميهذا
هذافبل

النجورمالثفوللمشهورمنلشاهداخطعلىاشمهادةاعليبالشهادةوممايتعملفععل

مسبنتتى162
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مالدعنوهبفيواالفاسمبناوىروواختارهالموازمحدفيرواهالئساهدطعلىادةاثا

اهـديئلثشهادةمنأؤلذلكمنواليجزئخطهالشهادةءلىثجوزوالموازيةالعتبهفي
أولغائبدالشااخطعلىادةاشماأصبغوقالسمنونوقالهحضهإسققوالطاابحلفو

أنلةالشاهـدبمنزخطدةءلىائعمهاابانذلدمنالمنعالموازبئانجوااجمالحكمفييةؤهـالميت
عليانممهادةرابجواقلنافاذافرععنهدةهالئانقلواليسوغكتدنهشمهاصتهههي

معاليينيجوزحيثةضااألموالفيجوزممااونثمهالماوابنمطرففقدقالدالشاخط
هعالينيجوزحيثضاصةاألموالفىزهـكالتاالماجشونبنوامطرففقدقالاشاهدا

الشاهدخجمقكالىلرتبةاصهناةتفينحتلفاشهادهذلداووأصبغاهدقالهالشم
خطثادةءلىاثافىهالكحولصحنتافلموازلمابئاففدقالالمفرخطثادةءلىالعمهوأمائلةمى

وقالذلدفييأذنلموانضايهلشهادةاحفتافرارهينصهـالمةولحيمهأنبمترلةوهوالمفرقال
عبدالحكمبئاماقالهالمنعوجهالمنعواألحرىهـازااحداهماهانواثؤيهارأبوالفاسمالشصخ

ضىماؤوقدكانالخطوطلضربءلىامنلناساأحدثبماطلىاعليدةبالشهايقفىأنأرىال

خطعليدةالففاذاؤلمنابافرعالتجوزمالدأنأىوضىلقااطابعدةءلىلشهااونيجيز
بمجردلهحبهماحداهماوايتانفيهارأبوالقاسمخلشهاقالثادةاثاهذهمعينالتلزمههـفهلاةا
ولشناملهكادةشهاأنهاولاالوللةاوصحقهقفإهفمجلفىآلهصالتنبلثاوالشهادةا

داالشاعليهيشهدلهالمفرؤلمطعلىدة1اثمهفاذافلناباعؤهـالمفرافظلشهادةءلىاالفرار

لهمالسحكوالثانيةواليمينبالشاءلىلههايحكماحداروايتانفيهأبوالقاسماشيخافقدفالواحد
ووالشهادةافظبهتفأثلاطبااقراؤسارابهمايثبتشهادةءلىاااالولىيةالرواوجهبذلد

لمالافىلوكالةاعليدةليهكالئسهايجرامعنىوانماتئناولاطاولالتتنادةشهانهاالثانيسةالروايةا

الشهادةوالشهادةءلى

غيرمعينايئادةءناكهـنقلفيالثاقالبالب

بمائقادمنحتصةىوعندمالكجازةثفالسماعلىتإثثادةاوءىيئمتغيرزلشهادةءناأمانقل
والاليتغيرصالهبماأبومحدوتختصالقاضىقالاداتلثافيهنمىواودالثمايبعدفيهتقادزمنه

لبألدافمابعدمنلممماعاعلىدفيهلمحايمففالموتامافألمحرمالوؤفوالؤسبواكالوتفيهوتلمالةينة
العلممنوماتفرروالقطعالبتعلىهادةمماءهـثفاببلدالموتالبألدأوالشهادةن4مافربوأما

بهمايخعلىلفقهاءعنداانماينطلقلسماعاشهادةظلةأنااللمطعااتلشهاداهذهإبوانكان
لخبرائواتراذاوأمادتهشهانصمايتصهشيافاسماعاهحسنهاعلىدتهشياىاليؤدولذلكألشاهدلعلما

عليفأليطلقونيرثهبنهافألناوانفألناماتدأنأشهـولفيةعامهممايشهدعلىفالملالهوقعحتى
ابنقالففدوالوإلهبالذفىالسماععلىاشهادةاوأماخلةسماعشهادةالنوعهمذا

انهمالقايمبنوامالكفولكنرفأوالوالسبالةفيالمطعمادهشفيمالكقولاختلفالمواز
واليبربالميراثلهيقضىاةا3افياعنزيدأبروايةمنلعتبيةاوؤىسبوالهاهـالهبالهبقفبى
حرثتلبنامولىتافعاأنأشهلمىهـلةأنثرمثلنتاأمرأنيهونالانسبلهواليثبتدالهبذلك

يفوالبععلمهفيشهدعلىالعلمبهقعبكهثالتوازمناذابلغيريدبواألالوالدهذايجر
نكاوالأباكوالنعرفلقاسمافيانكأفألشهدالقاسماالبئقيلإمشلةآخراوفيلهمماعاالىشهادثه



لم02م

فىكئابيمحنونماقالهذلدويبينسبلةابهاثبتواشهادةاذهجميقطؤمقالاالبالسماعبنها
بئلمسامثلىؤلمالنبننحرذاؤلمظبرانجهةلواتراأومنشهادةلىتاالشنهادةبأهاازءلىوالصكبنها

إتوافىبالخبراالواحبالعلمادةاثمماعءيراااعلىإدةااكانبهذافيأبتبلممابنبوسعبدالله
بريهماهاأنداأواملهوانرإةبرااظهنىكلمنمماعلس1تثادةلثان41ونهأبوءدفيءلقاضىاوكال

أسدعأزللميادةاثأداءافىلشااوليهقالورألنهقءددءيرءلممماعاواحدفىجأسمن
شيوخنابمذاعلىإسئلةاتختصؤلمممغعنؤلعدلطاأءلكىطثلمغيرانهؤلمألنبئفالنأن
أنالقاسمابنعنأصبغوايةرقلعهبيةاازوجبخررشنهدلرأةواذافرعأءإوالله
عاصمبنحسينوادرعنلفاوفىلخلعافىذكرذلكوؤدتقدموالجيراناالهلمنبالهمماعحائئذلك
لفيفعنلعدولاد7يثوزأنالرضاعاالفيلعدولااالعنلممماعادةزشهاالتجوسملقاابناقمال

ووونظرتأملالىتاجإفايسأثذاهألساءوالخدمكاهـنواءدواليملموانوالجيرانواالحهـلبةلقراا
نرءندهماماتاثرلىماتبعاميداثأنبرجألندبذلكثمهأنأحدهماينوجمليحض

فشرلىتألساءاشهادةيريدبذلكأنلثاقاوالوجهسالماوالعدالةؤيهىاليرااظبرالمتواقىالذى

تعالىشاءاللهانوسيأألءذكرهالرصناعينءلىامرأشهادةخالمعنىذا
أبىذكوالقاةمندمدتفواهـالءوالموارثباطعلاشهادةفيالىكاوموؤدزقدمفصل
هـاليئةبالفكاحلممماعادةشهافىوذكربدلمؤااوففواألسبوااهـالهلكائفؤيماالذلثءدان
والوقفالوالافأشبهبهوالىأحدماتذافيراالتثابتانهفيهيقبلانهحلنافىقولهفوجهقال

ادةكانكاكؤفمهللتمفوازابدليلتفريرستأملهانؤيهبلالرقيؤولهوجهوبدلمؤا

اصدقاتواسبوالنالوالبهافيطيةالممماعشمهادةانهالكؤهـلمنتفدموالذىاالمالكيعل
بئوامطوفعنحباببئاكتابوفيالوقفوجهرلىءمخونوالصدقاتزءثاطالالتى

اصدقاتواوالحيازاتاالثعريةمندهؤياتقادمءاالممماعتبهوزثهادةمالكعنالماجشون

أهردتعفادماذلداوجهالمدؤلةفيمالكالقاسمءقبناذكرههـالذىوذلكوشبهواالحباس
نمائبفيوغبرهازيةلمواافيملفاسافيواللمطعكاالحباساؤيهاءلىدةلشهااتافصهودشمويبيد

لماكأملممماعاعلىببينةيدهفيذهمنفأتىإوارثاوأئألتأوجدهألبيهنهاداراعليبينةأقامدهاؤ
أوجدهأوالقائمأبقبمثراءترأولجدهالحاثاألبالعدولاننفاواءتنأوممونوليمصيزالوا

بشهادةيقضىانهميتصرئةوكرونيذورثتهوووثهاوماتحتىمامحههاخرجتءندقةب

مالكوقالهدةلشهاامكلمبكاذاوناليعالهأوبرفبيدأبيهااقالوانعمفانبهاقأويهونالممماع
شراذاالنكاحافيابنايفولونألقالسنونلعتبيهءناففىحلناوأهافرعبوأشي
بنزادمحدفألنوجةزفالنةإشهدأنأنفلهالزفافولحوفالنةوجفألناتزانالجيرانفى5خبر

كثرفاذادالجنازةدشملمبماروالنهاحةولحيمههـتافيوكذلكحصحضرالنولمعبدالحم
والالمصريولىلقاضىاوكذلكسبااكذلكلموتصحضراولمفألناماتفيثهمهدانبذلكالقول

وزوقديكقاضيادانهكانفلرشيلناساوينىبمار3هرولناسامناالبكايسعحواليتهمجضر
انفبلاياهاهيحوتفوانكانزهابالفكاحهـبكانذاافألنوجةزااأةهياعلىهـميشهدةأن
غاهىوابهاسهماعلىاكانلمالممماعاعلىدةلشهاابابفينالضأدخلهادةااتاهودفهذلشيايولد

اذافىععالهالىياإصيةبالعلمدةشهامماءىواعهسدالىلشا1ياليفولذلكبالعمشهادة
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حبيماببناقالموءيرالعدلأهلهناسماعافاشياهنولواءوليةأنالسماعإدةشمشمر9نذلكئبت
لموازابناوقالمبروخلعلمالأمنوليةحتىلممماعاشهادةاللهحلماجشونافيوامطرفعن
وقالهيادةلثااشهادةءلىاالىلممماعاشهادةعنتواخروللهفانمنهواولسنواهواليقاال

ليناقالهاثرأحب3ومارجألنالسماعثادةءلىاكقىزئوفرعخوأصبالقاسمبئا
وفيالهمماععلىدرجالناذاشمايروعةفياقاسمبناقالمالثعنشونالماوابنمطرف

كئرأعليهويهونمريفشواالبأألمدشهافألتقبللكذمنشيأاليعرفونبهمساأذنمائةلقبيلا
ةشهادانقلنااذوافرعادتألهازشمخوما7ؤدبادجياينؤدأديهؤالشفيناالاثنايئمن

فىتجوؤالماجسونبنوامطرفحببءنفياروىلىؤةالىماننبكاتقادأتختصالسماع

فيالتقبلمالكالقاسمءنابئوقالأصبغقالهرالناكطالتقاصرأاومخونةسهعشرةاظس
االؤيماتفادمماعهاعلىادةشسنةظسءشرةا

رالصالحبهءدنيظالذىالمهمانهسعيدبنيحيىيئءنهيبناوىهـينوالظوأمافولهصلة
لعدالةافىزامبروانكانببحململبشهادتهفيمامنفكلماتهـابروعةافيافيكنانةوقال
أماهرةالدقعوالثادهالجرالمالأمممينةادةءلىهثاردادتعاقالتىمةاتاأناال

فىكثرةبيرسنع5أولغيردلنفسهإثأقأحدهمادينضرعلىفانهلمالجرافياالولالقممم
لهثادةاكتكونفألصخلىأنسهلفةدإثفأمامنمعروفهينالهدالط3أنإثلثافاضربواماله
شيادنهالنصائزةيرتشهادتهأنفىذاالخالفؤفاصةلهةدلشهاافانكانت5ولغيرأولهممةظ

حقثدفيشصانوأماةمسئأحدبدءواهسمالأنهوألخألفكامجردالدعوىلنفسه
دأحدهمافثمهرجلكامالءلىرجايقىمالكعنودبابنفقالوبايئآخربينهمئعمنرك
فانثماءشتركاالمالكاناذاأنألذلك4ووبممردودهادتهشياناصاحبهالمالبنصف
فسهشهدكأنهالىهىااللمكادفففيهلساهمهشعريمه4ولوؤبينغيرمتهلمثريههالذكطالنعف

ولوشهدمسئلةحقفيهلهالشبهدماشمالنشعادتهحازتةدااشاؤبلالحقمافذافان
لمنبهزمالكثيرفيهالهوكادوصيةنتكافانوصيةكرأوخوصيةتكونفأليخلىأنقؤيهالهدةثها

واللغيرهالجموزاحدارواياتنألثذلكفيمالكنفهوادكانإسبرا5واللفيرلهشهادته
والثالثةالماجشونبناذاقالحومجوزلغيرهوالمجوزلهوالتانيةحعبداطابنقالجمهذاو

حظفيهلهبكقلهشهانهاألولىالروايةوجهطرفاقالذبهو5ولغيرلههـزيسالمدونآروايةوهى
فىوالخهعةبهمماتختصالهعةاانةنلثاايةواااووجهيرالوصهةثمنزالحآلوقشهادتهكساثقبلفلم
عةبعفهاتبطللمدةثاثأنصلثالتهاالروايةووجهلغيرهحؤلهتهشهالطفتبلغيرهدتهشها

فمالقليلفيفاذافلناسجوازفوعونهفىلغيرهةااثمهاتاوكاكاجميعهااليبطلنه
اننلتهنلثهوأشهدهمافيايهمارجلاأوصىيئلىشافىمالكعنيةزلمواافئمجوزفيهلذىالقليلا

المالحمهيراكانانمحمدهعناهقاليبهوزلهماولغيرهماوذايسيرلهماهونلثهلجبرانهونلثهكينالسا
هبنامنهلمشهورمنولغيرهلهلحقوصيةغبرشهدفيفانهسئلةلغيرهواللهجوزفألبالمماله

لجونأناالزشهادتهلممخ5ولنيرفيهاحقلهةدياشهدبثلموازمنافياوفيكتاب5أفبروالاليبوزله
أفيناهاذاالوصهابينوهذافيهـقلةفااألولىوايةقلنابالرافاذعليهلىثهموكذلكجدايسيرلهالذى
ووقتالوصيةمناالبعدسالتالورئةماكفيوالبدخلملعنانتفالهمنيفنالمتوفيان
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كمعنئشاخراجالوعيةصاناولؤلىوفاتهوقتودودوابهلهاوءىاوالىالورثةالىانيقاله
مماشمهدبهفاالدفيوليسكذلكالمالثءتدزوالبسحقهةجالهتوصوانماتناواتمتفرر

للفعفلدينافىهااليوفىبالماللوصيةافىيؤرزأنفجاعليهلمشهوداوتفررمالثلحياةاصالفي

لحميئاخيرمعيضأومىانهميتلوشهدءلىولذالثالديئؤىوفؤلهالوصيةعليهكقاالملدا
ؤىكثرةيرءبوأمامنئلةمحمءليهلىينينلغيرمالهبوانهىواهـشهدءلىالورثة
الثاوالوجهبةوالقراالشخقةممالهكئرهؤبيرخأنأحدهمافيوجعلىيهوبئذلثفانماله

بئاوروىباءواالبناءالربنااآلباءالرؤكئسهادةاألولالوجهفأماكةالمضةمندبالشاولصخةلما

األبويئةشهاتنانوالظمةءعرالتجوزشهاؤولؤىيدخليوقالنهالمجوعةاؤىمالكعنناخ
ةتجوزشمهاتاليعتدنجألفهمنعنوروىعماءاالصهاروهذامذعبالرضينلولدوأحدالزوبم

هورفلىتالعاالهداتفقهـهذاوحديثهـلههاوالدليلءلى7باءبناءالروابناءاآلباءال

كالنردشهادتهااالؤسانوالناآلبابناءفىاالباالدناءوءبةاآلباهمنممفهـىأمةت4وإلنعلمواألخذبه
التجوزأنبؤبهار41أوسهلنةمحبتهبوءلىقىلبنيهعبتهتكونمنلناسانومةالتسهانة

ذلكوونفاهلمنالمألعنةبئاةاندالتجوزشهاخوقسعنعبدوسفياوآدحاصادتهشمها

وارنمطوفبءنتحببئاوقدروىئلةمأءلمواللهقهليستلمالتهيريدايأنهيقمءلىانه
والولدوولددةوالجدواباألبوانبةلقرااذىنخهم31التجوزالذىقالماللثعنلماجشونا

اذوءاباتالمن8والوراءنةفىهـوتجوزشهاخىالووأحدالىوءثنكورواناثذالولدمن

بناأحانغيرهوقاللمدؤلةاؤىسملقاادتايةرواىوأخيهدنواالخيهاالخةجوازشهايقتضى
إهـاؤاادنفنىكتابالعثرطؤىبنااأواختافشرطعلييجوزواغااالطألقعليالتجوز

وناليسيردؤىيجوزب7أثوقالصلتهنلهلمذااويوفيلزامبرأنيمونإاللهتهاالتبهور

مةاتكدواآوالبنوةاالبوةبةألساؤساذالثووجهالكثيررزؤىززامبرأنيهوناالالكثير

اكوجةعلىينفقالىوجفانالزوجةلكذ3ضبمالقىهـالسطبالعادةجرتوأءتىىمفع
ئالعلىوالحرصفاقاالثناألغلبوالسخلىهتخالمذلثالتبلغهـةمالهاواألؤىوينبسط
جرزالوالمجوعةلموازيةاوؤىوأحم3أواللهلمذكورةااهثروطأحدااالخوةؤىروفلذلك
سءثأوبعدهوماليبنهملىأواماعاإبجرمونالتىباعالرؤوالموالىبةلقرااشهادة
أنههياالبنالرجلادةوالتجوزشمآلثلمأتلذوالقاسمادتاقالهمئجدلىأواملياجعههي

4راةواللىوبأتهالىوجأرجلاةشهاوكذاكلقاسماناقالهزوجهاالبنالمرأوكذلكيهاوالالر
ادتكشمالتجوزمناناقايمماأداتول4وئزذلكحنونوقالمقاساادنعإهمىءنروا
بهحتياهانوقةتىلءووصفمنافىيةهـمةماالنالثتهوزشالتلمنتكافالقجوزشيله
وأمامنمنافعهفييةوةمةالتالنلهادتهشمردتلهغنىوغناهائماءدوفراوفرهمنكانانمن
زةصالهدتهشهاهدفانشالغنى5غناليس

اوأجيرعليهقاالتابنهاعلىمجبواألبوالىوجةفالزوجلمنفعتهغناهفيبيرتوأمامنفصل
ازخرزوصمالفيسطوالزوجةتنههابذلدنسهنةلىجراشهدا4ذااعليهمفتهمنالنعليهفقين
هانابذلثورالى

أنهماأحدوجهايعلىلكذفانهروثهـهمهينالهاندشمثوهرأنفىلثااأضرباوأمافصل
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فانالمعتادالمعروفهينافاماةاهروفاأنيهؤتالئاوالوجهمعتادامحرراتالمعروفيهون
توجبمةذهؤمعروفه4كررءليأوقتهنةأوتتأخيهعيالفيالفرابةءالخيهونبهاؤشنت

ووايعانذلكفيمالكفعنيشهدلهورنهعروألنالهالذىالمالطفدرقااوأماردشهادتألله
اناألخبينولينههـقفالةقبولةاناإفانإمردودةنألالثانعةوامفبولةشهادتدلهانهمادااص

ذلديمنعواللمعروفلمجرداولغااصلتناسوفىةلتههاوىؤهةبةهـالكلواباالخرةيقترنالصروف
اتادثلهلردتمروفه4الهاليتمناالشهادةلهللولمتلمعروفاوذالغنىاالنيادةانمافبول

وتكرممروفهلهيناكناذانةنبلئاايةوااكاووجهورمروؤمنهذاثضىوالؤتلناسكثراأ

يهونأنأحدهابايئضرفعلىيئلمعاالمعروفوأمائلةالغةادشلهبفبللمعايه
سمنونقالالماللربل4العا5نحثمهااستدامفأماادةاثابوؤتيخعصأنمستداماوالثا

ودةمرددتهفشهاعيناوانكانولةمةلهدتةاؤثساحفيلمالافلثانكاناوزيرلعتبيةافي
دوماوركانوانقبولةادتهانكانءيناؤإيةلتافيبوفياعنقسهاطعنعبدالمالثوروى
ومالتهمةاتفارتةمنهأخذهاحبهلىنلميملمالاشغلذااانهسمنونولةووجهودةدمندنهؤشها

انبوولبناهـلووجهلبعداألمدوءدمهمةلمافىفضالمستقبلفىيدهمنأخذهمنيعوخ
مةاتبعداولفقدهبهدهبقائهلىاصامحتاانكانتهسثهـافىخهمفهلكممهوجهلالعبعداالمالكون

القاسمبنافقدقالددقيلشاالهءلىود3المثهفانكانسشلةمالهءنإناحتالسهغناهمح
دزادتهشهـراردتففكاننودنهاشفبلتياةغفانكانلماجشونابنواطرفوبوأث
وانكانذاحكههـبءلمهأوؤدةالبنلدافانكان5يدفىالنهكاألسبرونلماجئابنواهـفمط

دتهشرثاانهـوبناقولوءلىصائئلهتاشىانونمبمذءلىدؤورىببلأبالى
اليستضرأنتلىااهذفيالغنىءندىوختىعنهاللههدرضىأبوالوالقاءىقالدودةءهي
يملعظنفررااالندتهشهاقيردفانالفةثرهشهلهبدوالمالوفاءعندهنانفاماعنهالمالاذالةبازا

إئهررشمتدفيؤيعثمبهذلكنبأل5كرأخيفىةتخةءظولهمنهلدفيابضةبتعجيللجحقه
بهبهأوأولىيأويعطيهأنالىةد3اثااءأدكمدحينايةافاةدااكبوؤتصوأمامايخهؤصل

لتوؤيقاباللهولبجدوايبهـلةدةثااثردأبيوجىطهاذقالأوشراببحفيبيهصحا
يمنلماااذ3ؤأوأباهبمهالرجلايعدأنلألةلمعرةالدؤعةلقهامنلثاقاسمااوأماؤملي

كانانوأمالىفعةواالجاهدتهبثمهثاكابمالنهمولعيرمقلتعدلاانفألخألفدةااكنقلفي

بتىولوادةشهانقلصودهمةكانانوالمجوءقىةالوافيونالماجثبناؤقدقالاالدةثل4زفي

فالتعديلالوجىيتعذرمنءيرهذاركانوبوللتعديلءةافانلوجدذلكلناقلاذاغيرنئعديله

مماالتعديلااذانلماكأونابناؤهـلوجهبولهديلهيبروزتهالفهـومطسصنونوقالوددمي

ذلكفيتفألخهمةتل4ورمنءفيسوالخيرالحبالورامثكالطفاذا5نجبراالعألمحقيقته
ومايوجدتعديهلمالليسيرالهلىوزأنيشاليالنهوزكالبنهااألبتعديلىاننونسهتىلووجه

وأماثعديلمسئلةأولىدتأللهثافبهلهدتهزشهاوالفيفبانلمااكثرمنألرفعةواالجاهمن

وايةرمنلعتبيةافيوومجوزئعديلهلقاسمافيافقاللمالافيلهدتهشهاتقبلالذىألخيهاالخ
دتهشهاازتمنانمنليهأشاراهااألولولاةاوجهودمرتعديلههبأثنءقاطبغعبدالملى

بخألفاليهيتعدىجاهوشرفبهثعديلهانالثانيةالروايةوجهكاألجنبىلهعازتعديلهالمالفيله
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مالكهمووعليومةالذىالمال

المحدودةدشهافي5فالةا

مجوزألمدالحدلرعنسئلىاما5وغيرساربنسايمانعنبلغهانهمالثعنجميىقالص
ماقالهثللةاةذلثعنإسثلابثبناحعسنهامالثبةلضوامنهظهرتذالواؤمؤةاتهدشها
لمحصناتاهـنيرهـفيلذواوتعالىتباركاللهلفولوذلكعندنااألميوذلكماللثقالررسابنمانسا

االوةسهلفااموأولئكأبدادههاثلموالتقبلىاجلدةنينثماوهمجالىفا5دالثبعةرباياتوالمئم
عتدنافيهختألفااللذىاألهيقلكماقاليمرغفوراللهفانوأصاحوالكبعدذمنبواناالذ
ماقولهشذلدفيلىاتهاسمههـأوتجوزشهادتهوأصلحتابثمصبهادالحدلذىاان

سنجاوشربالرنامنيجادؤيهالتىاودلحدافيعامافظدتهاوؤشجادالحدفيلرصعنئاواس
منهنوعضدإعلىإثمعومهلىتلىلهيديرأنهماأحدينوجلصحتينادهيراااناالفقذوا
لىةووحدهيريدالقذفأنلموالثاالجنسبعأصألعلهؤزفاةداقىوءهـانصبا

التفسيقيوجبالجادحداهايوجبوكلفذلةحدافيضاصةنهاألهاددأوئبااليذاروعبيان
ءانءمنوااالذيهأيهايالعالىاللهقالةثااثاقبولينافيلفسقاالناشهادةاردعايهكرثو

ثمصناتلىاهـنبركللذفيونادءينإتمماتووهـاءلىصفعالةؤهـهامجتصيبواأنبؤبأفتبماينواةاسقم

فكلمقونالثاموأولئكأبداإدهشلموالتفبلىاجادةغازثنفاجادوهمداءشمبعهبأريأتولم
بملحىوابهصنهادتهردوجبولقذفاحدذلكعليهجبوبههاورفيثبتولمعناتلىاردفمن

سئلىأمرهفييهأومشئبهاطفذفهؤدقاصافقديهوبئلهبحالمأهـنتثواايناهرااظاافىدفسقه
كتابوعةلمجامنوسنونوأشهبسملفاابئافقالذلكبناأساختافادتدهابردشموهتى

اثباتجمزعنانزدثمهادتهبيناالىعفيلىدالمعباوقاكأيجادالقىدشهادثألحىونلممتبنا

القاسمبئاقولوجهبعدهالجلدوفبلشهادتهلقبلتبعدذلكولؤالباذذثاقءلميهوادعاهما

بهمافذفهممليهوئبتوفلمأذفلىأؤهـاذلكالجلدفأمافبلبانبمءلقاذفاونهضليهبمالحمتممماالدا
4ووصبهقةلتثاخوذاقاذفاأنيهوننتبذالجهـيشوللناطريةالنلمدابسقط

طيردوالحدبعدذالثبهماقذفاثباعجرهبيتمبذلكلمهتماطأنونثلماابئافول
الحدكردونلتعزوالانابوأمامايوبمآلثهمخارةععةثهادلردابهفأليتعاقله

بذلدفألنردأومخوهتملثاتكالعايهؤهـجبحسمنةصالهزتهشإلربمةبرهـصافينةبنكناافقال
اشديدفاينظراانكالاكافعهيملعظاباألمروأقولمقبنهاااللةدالمممثهوراليماسنوأمادثهشها
ثهادهالماالفىدبهوفالثمهادةبهمائردمنهانذلكمنىوولهصذاعندفئممايعرفواهذافي

ردشهادتهفيملذلمثيحمسبوعلىبهأتىرصاوهتياشانمفدراعليععدوفوعهذالثفيفينظهـ
قلتونهالمدبااومضاوا

صالهأصاحئابئمجادجلدالحدلذىاانالعندفبتألفااللذىاهياألاولهوةلؤعى

تابئميرهأوسفذفمنعليهحدوجبلمدفىمنانةلمدالأهاذولكلذالثانيديردتهتجوزشها

النفبلةأبوصنيةالوىإشااقالبهلحدوالدممائفدملكذنواليمنعدتهزشهامخدووأماح
المحمعناتيرمونوالذقيالىئوقولهوااليةبهءنتجاصاهـلهمانهوالدايلءلمهـأبدائهادئه

شهادةفىالفضاء

الالمحدو

انهمالثعنسكيىقال

يساربئساجمانعنبلغه

عنسئلىااخهموغيره
مجوذالحدجادرجل

اذنمالوافةشهادته
الترليةمههظهرت

عسانهمالكوحدثنى

ذكعنيسأفيشهاببنا
بزساجمأنماقالمثلففال

وذلطمالمثقايسار

لقولوذلكععدنااألهي

والذيئوتعالىتباركالله

لمثمناتالمصونفي

شهدابأربعةيأنوا

جلدةثمانينمفاجلدو

أبداشهادةمواللفباوا

الاسقوناةااهموأولئك
ذلكبعدمننابواالذبن

رغفواللهوأصلحوافان

فاألميلكماقالييمرص
عندنافيهختالفااللذىا

فيالحديجادالذىان

نىجووأصابمبتا
ااحبوهوشهادنه
ذلدفيلىاسمعت



عنبمباالففاه
الشاهد

عنمالكقاليكيىقال

أبيهعدءلتبئهـجه

لمهاصلىاللهولوأن

معثيناباىؤوحماإيهت
عنمالكءنويدااك

عبدأدعرقالىنادأب
عبدالىكعبالعزقي

بئحمنلىعبدابئدتاط

ووطابافيزيد

أتإلىكسذةضلىعامل

الشاثئطيناباافض
دكانهمالكدئنىوكل

دعبآلبئاأباسان

يساربئمانوساالىحمن

ينباىيرةللمالشش

النعمفآلمداشااع
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ذفانتابمنانىيقتعهوذلكبعدذلثتابنئفاستىيمرشهداءالىبعةبأريأتوالمثم
ذددتةذأائلةمسلجيعهااالستثناءمتعفبالنالدديلاالمماخعمهعنهخافىكامكااأل
فانلةالعداأحواللتزاموالفسقالعنباالفالعمالهالحفيعرفانكسقالأهـنكانفان
المجوعةفينةكنابئاقاللهالحصهزيادةيعرفحتىفالتريدفيهالحلوالعدلاأعلنكلكان
بالخيرعرفمنالنأسوءمعلعاباانكاوليسوليدثطزوراظفعرفةحرحابايعرثكاناذا

جالوكانلعزفيعبدابئعرةاوفدكانلمدونةافىمالكوقالاالبالتردادفيهفيهيدهمقاليآفي

بولةفيوالمؤفىابتهتوشرطمنولبسمشلةوصالطراادازدالخأللةمالحافاهاولى

قالةابرفىمالكالقاسمءنابئواهرإدالحءلهذالثفيبهىواغايتكهدعهءنشهادتألرص
تاالؤسانفولالنذالثلمإضرهأتوبالواهـقالذلكننثعهلمتبماتواهـقالثاالماملههـلوالي

نوبتهشمافىاوقالذلكعليبهستداطماأفعالهنهـإظئقاةالةطنقلهءنوالفاليتبل

نتفذنبنبةتوعذهأنهالكقولوجهمخوهنالحمهأبىلقاةاعنئبلةوسهنةذيم
فانألؤهـالبكانتاداصيةالىانإالثننولاوجهوإوبأفئمالحالوالهرباالستعها

لمتقدمالهبتىكذيبسنهابةوالهثكاوالكانتدكاسهزنوفكادبولاتابانةءلترا
عنلماجشونابئوامطرفنتيبحبئاوىردتهثهالئسأىؤلكدائإتادفرع
ؤبلترفأوقذفحدفينةشبمافينةبئكنااوقاللقذفاألفياصءئفىشهادتهلتماالث

إنخلقالميهتحماطاالولولاتاوجهىلشافوانيافةأدوقالبهووالىناوغبرهالقمذففىدنه31ث
معرةعنهخنىوساوودلطكىاامنرهبكلذلكقلمأنأمرصصفىأوتورطوءطةبهمنكانت
هذهمثليننىلتهدانالهحانلثااهـلةاووجييهوساافقهبكاوغيرهلىيثمهدأنتمجمذلد

لتوفيقابالتهوفذالشهادتدفيلإأنبوصوالحدنلكغيردلالفيشهادقبلنافاذاضنهمةالت

لدثإثااخيياءباتاح

دالشاخينباىدهوسمعايهاللهلىالنألصهرسرلإأبيهبئءلىءنجعغرماالثءنبهص
ظطابابئيدزبنقلىاعبدفيلىلحهعبدالاتبلعزيرعالىبئعرانالىناأبىعلىهالككل

ندالرعببئساهةأباأن4بالالامالكشاءلىاحنءبااقضأناعوؤالىتوهوعامل
اللهليهـاللهرسوأانؤهـلهكطمدفائاالاشاءامعفيلباىيفصلوللمليسارسضبنوصايمان

ذأانهوالئاقذلكاناللصمةأحدهمامعنيينأكلمواللةلعهشاءدباعنيالورى35وإيهت
مالكقالبهواذبرااصهـوءلىبهلهضىودسالىلفاستىشاهدابأللىثمهـؤجماهاماءجملةا

حدثمالكليهابماذةعلىلدليلدوافىاشااخاءيناءضاءباوزااليةثأبوحعهوقالنمماضىوا
أضجهالحديثعدوهذالشاامعيناباقضىوسلمضاههاللهصلىلنبىاأنليعبابنانارءندبنءهـو
اللهصليالمبىأنيمونمجسملفيلفاندجيدسناالحذالزسوىانأبوءبدالروقال4ورفيلمسه
وحدهسهادتهوسلمعايهاللهصلىيلضاحعلالذىثابتآلبىخردةإشهالكدفيانماحموسلمعاب

يبعللموسلمعليهاللهصلىياكاالنذحالءنهافالجوابنداشهااادطىيهولذلكنانهادةث
بهونأنفىاختصوسلمكاعليهللهاملىيباضصاحمائإهىذ11ذواثبندةكالغيرفيدنهشها

للنيئابضبئخريمةدفيهلمبشمهـايهاومالمحبرانذالثلجيهعايهكأدافيهايناتلباروعويمهلحاعا
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لىااليتعدىأنهفيفالذاؤ4برصدةللهمنهسمعبكالملهشمماوامرشاهدهبألموسعليهدهالى
وسلمعاههللهاصليلنبىاانتحولالثاسمئلةاهذهافنايخانوالنوسيمضليهللهاصليلنبىغيها
صلىلنبىغبرالىادىئةخزةدشهاأناهـسدناناوءواثانوابثبمثثابئيمةعدخزشامعحاف
وسلمعليهللهاملىلنبىاكانانالنهبهحفجنااالذىدبالحديثلمراانهالةامجزألملموضايهالده

كانهدوانلفااحناءبافاءلةاعضىيقةاوحديةالجمينفألءهتىشامحدينشهادةكادتهلثجعل
ونأدمملصشيلةفاالودهثامنوكفيرهحدؤوارءلدةاثإسامانامنلغيرهشهادتهجعل

آلتأنيرددالوااشااانبذلكنالمداالدةثحلمربالمطيمايئرىةوسمعليهاللهلىانبىا
دوابكلحضىوأنيهؤنبهى5ضضمماايدكوخألةدااثامعناءباقضىؤهـلهانوابفابدتهاصمها

هـابلشاهدوادةورذشهاثنابااشاءدأوتضىيراوصينباىاقالوههـمافاتماواسكانمن

رجنبةفييمفيامايتأولؤلهوءلىدةوإبةصمنانألإءدظاشاامعاجمايئباقولهنوحوثان
افيذطبكرجبهـلنهكأنقيلفانادتهآللمفبطوساةفناىدلهعهنهاايهاقالفألاشاهدا

ىاسترافانباثااينكرهعيهىلمشتراسيدىالواصلرمنلرصمعريهاهـوفىموفح
لببعالباغادافانوحدهعندنادتهشهابلفتةلكبأدلهإشهـيراظلأنرودرشايأذأنيزمهب

يثينهعبالىدرشاهدهلهلمحهمابراءةاىءلىشاثماأنهىكرإثالفبيمانةبذلكلهتيمولمبراءةبا
وكذلثعالهبرعنوفيمماةاهدواإثائمماءدوهذالهشامحيزالقضاءبااغتضىدتاطانوالبافاب

وهوانئاقهـابوبمدانذلداالشافيليةلمااللىصفى3لنااإصىائابلانصلوكازت

دءخدماثاباصضيعانةهـههومازعتدةواصةفبةتالشاحينااءباضضاىقتالحدث
فضيعانتانوابراءةباابمعالثزامااخااتليهادكأكااتهبراىشاثاططدوثبتلعيبهـداو

ودلعالبهابىاشايشهداولمباءينثةالثافئكأىبهاويناإقيتشاءدولمداهمابااحىتؤءى

إيهتكالمدداادتخهبموينادتثزأنزجااءيينلمتدأحداإداانسلقيااةمن

لددواألمراثا1فيضاءبالينيرتزتىن6وصمادسلىوأفيرلداممربئءوهارواهءنلؤ
تمالكقالصلمأتواللهبذداثتجالىةةألوأتألحوألمديةعاهاءاقثاارالاظبه
تصاةتمهووقوإدهشافىقاطصاحبإتحتجااأسشاءاعينلقضاءباافىسنةا

لحقاإبتإتإفأدنابأبفاناطقطالثذضصقدطحافدانلمطاوباحافايحامانوأب
يقتطعن3كانذااحقهقفدوإثااخيحاففاطبصان11اكاساوهذاشبهاعا

يرتبينمرةؤهلىاكارمعبفاكركلءينهوفي4دمرةىلء4ادواثاانوذلكنهجمبدالحقوق

سواهبهدثالدىحقهقفإصهودهشامعاألفاإيهةولىغيرنكافاوثىلىإيهتمولى
وواكشاأنوجبلتصرفواثافىووئساإطالكأمأوأنثىذكراأوعبداحراساأوكامنا4كان
لؤبالحقدستوصغبراكبيرفانكانكيرضروينلىعليهلمولىاوأهالحفراالسققاقفي

هطرفورواهالقاسمبئاقالبهومالثبذمنورالمشصذاوول04إالمشهودتواسقلفشاعلده
فيراإيتاوارثكانوانمماالثعنالموازباوفيكعابةالوافىصاللثعنهـنالماجثمهبنوا

اناالوللقولاوجهشهافيكتابسنونقالذاونكراليذولملفلمكأسصصقهلهوفف
ووجهناهـشهدالشاهدلغبركاإيهتلمدىاجنمةفيينالىئبتايمينالأمنقفيرلمالميماا

مسثلةعايهىهـالمةأملههـذاكدانتظاءيىانلهالماخولفيأنىيرمعينانهلثانىاالفول
صفيرايعلغحتىأومعينامةالذفيئابتان5واسدهعهلحهتاإفيأحافافادلمطاوبايحلفلمناةذاظ

سىمنتقى72

فيلسنةامعمتلكماقال

الشاهدمعنباالففا
تماحلفبكدالواح

قةودهشاتمعالحق

أنوأبنكلفانحفه
المطاوبأحلفمجاف
ذلدعههظحاففان

بكلفأنأبفانالحق
حبهامالحقاعلعهثبث
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وارللصبىبةالحميومقيثهفاتيافانباانكاننلمهواالذمةمافيةقفيسضشامدهمعنجملف
هنهييصحاعغيرالاانذلكووجهوأصبغعبدالحكمفيواشونأطابئوامطرفحبيمابءنفيا
كتألماشاهدهمعحلفلفسنوصارعامبىابلغفاذاقاطعندهتركوللمطلىبالفنلىا

يةلتوايةلموازادنافيأصامذءبهـرمن3فالممثبلغبعداناصبىانكلآلفرعآخدحقهثذئ
يمايئالمطلىبيمايئأنعلىامبنىوهذقدتقدءتبذلدينهالنالمطاوبالصحلفأنهايروت

عايهاةارتبفىنقدههالجناهذهمنأولىحافكانتفانلمدىاالمجافأنبشرطصقاقا

وكانبهالهملحاحولمطاوبايمينستلمدايحالموانبئتوففورةاههذخدمثمماوا
كايتعجللتىالبلطااينتذلماتضاصةبيدهالحقهـةءفلهالمطاوبنانيقالأنيحتمل
لهىوقضاالصققاقيمينلمطلىباإفنكلفاتنلبوخدهشالمأخذحةابلطااحاافادحقه

اليبتىأنلوءبووقااصأواليمينينهلوكانتالنهينااذهدعنهـلهونتضىءلميهمجلفلموان
نابعدهايمهالمدواليحلفبنكولهفاءضليهالضذخالاأاصلىءاذاوأوجبنالىاربه

بالحققنىناليموتصءنفاذارشدالمدالمدكايحاصدهببالحقبقىاداحاتكانولما

ووتصاقااليمايئاطاوبايحأأباحالاوفكلرشدذااؤووبقرئماءاطافياأوشلملموبإط
جمياءنبن51وارهـمأوالصالممالوبثصانئلةصمهنيهشنازعلاالهذا3أوالله
فددفصوانبحتكهلهقحعىحلففانيمينالكغيرفعليهاباخفاذاالموازبئ41اوساباكنانةواهـفمط
لمطاوبالىاردلباوغوابعدالرشدكرأصوضايهإولىاصاننهاهـفمطعنحبيببئاوىر

لهنبملمنكلفانيثينهلهكرنةئحددواإشاثلهضىانداليذلكوجهونةبئكظ51واروهونس

بناوشالتلهالىتدهشاثرعادفيرااصحافوسعلكلإطلىبالىتئةثاينااوالنردئث

كاصحلفنداألثمابقوللهتصونسصبئاكتابوفيلهثيآيةلذىبراباظلميئمجاموالزاواا
دةو05لىتهأوالؤجلفخقدلهشهلثرىاليدولمولميهضعريسلمماضلىرثاوااصحاف
هـاطلااذوظاممااالرفرهـذالثلموالويرهوظااهانكللحداشاابهدا34يأخذماتأنازا4كا
مالكشتئاهـظاومدىتححبواذاثنةثليلمواندثابادا7مماثلىتيحلفأنهىت

دليرعأوتلهءدهـاكسواءكانهـازلحبرالمبالممهـالهدئطحتىالمجلفأطمبذمنوالمعلىم
الحداليحلضإلالنهىالمدواسخحلفكايناثمتنعلحداادايطخلماندهشافىووحمأءديحلف

ستيثنهماالحلفءلىأ

ليتلمدسراهـابااشاصلىادلهثدفان3إصمماابددماثبعليحافاتأينلاضةوفصل

دالهقاادبفألنلردأدرلهبالئهيحلفواءنبهكداكىنألتأوالكذالمت4اانمجافأنلهنبملم

والوئيقةنروماعندلباقإت4حئاخينهفيعائبارادايهالمدىفانكانبئءبدالحما
أصبغوايةرنصتبيةلافيلذىافانكبيراضلىإهـىاكانوانخلةبذلدلهيقضىثم
هـهتصوارئولمربالمطفحيحكلمانعبىاإلفبسشاضدهعصحلفاناةلفاسمابىاءن
فاذااسفيهويؤخراالمطاوبيحامطرفبيبءنحىادنوىورىدوالذبخكالبأقال

انولاالالتولاوجهيمينالمطاوبعلىلهنيمدلمأواكلهىوسنصسااشاهدهعرشدحلف
منانلثانيةايةلروااووحهشيدهـكاحقهقوإسضصحلفأنلهنؤالقوالطالحدوديزمهطذا

لمطاوبالفصسنلنافاذافرعهبراكا3سففاافيفانالاليحافمسهةقءنقعدفيالصحلف
لىادتوانلهوصضىحلفصلسفيهفاذارصداقاطمنهأخذحلىفانعندهقاطيبتىأوالو
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ههالسلحقمنهلمالاةيضيوجبوحةدضعفزعولهألمذلكوجهاصبىاوبهذلكالمطلىب
قيحقالذدتحكافاةدهاشاتعإتافاصغيرإسبرا3لسفيهبهرشسدايماخألهاامكنتأفاذالصبىوا

يهإسةاةجنبلىاناالأوالنةيخولهالإطاوبالىاأوالوردممازيمودةبثنزكاننكاوان

بانهفينكلدالىفيءلىؤيردايفكللمدىءلميهالىتفيالبتأنلةكزذلكنوامغيروا

مماالميهتلمدعطايمينوانخيروافيهالىأوالتاليفيوبوورولوبالحقءإيهالمدلقضى

إءدهمالكبيرمعدوابإرثاافةناامن2لمااولفيأزلى41مفقلتأخيرأخذاطنتكا
فيلتىاييناليىيينبماهذالزقاطلعهرذاإففانلموبإطاثنءلىأاثردأنتكاانلوجب

فاذازلمنالحؤهـينعنتصبانهخماطءذءإيهكلذواندهشافىلح4اطالبابنكولعليه
أبويخاصاقاللناظرلهايف6وتحةاماؤبصحلفازفانهه2صالدهشامعاصمفيهاصحلف

ففإالالنهيخظرضايهنخهصضهؤلعهاراافادهاحافىءضدةوإمبتعارانواالورقا

ذارشدالهفيهاضلىواليمبنبرئولموبلمطاحافكلواقؤهـعفةلهناالشيأديمينه
يمصيناالىجوعالملهاكنانةفياوقالالقاسم3تاءناسمنوارواهعايهاالبكرالمولىوكذلك

ينالوحمختكلففنايهتوجبتنكلانسماةاابن1ة4وأوالتدحلفسملغراكاتوا
محجوريهالسانبئكنانةاولةوجهودصنكاراععليهحفانداليركولهالمطاوبعلي
فيرامهكاولهإجالثروفزعلعهولبوالرهاسالاليقبعليه

أويخقلبةدةداتثا7إثالمءثإبعدوالمجاطلينينلغيرإدةأشآوانكانتفصلإ
إثه31إثقفدوالرسإثااذاحاليحلفوأثمهب3اضالصااتفقدقالالمهسليلأوفىكينسالى

بجورأندهاثخيحلفأصالؤجافقاطاذحهمسضيناليتذلكأنهوجهوحق
الداينهوكقبمنلحذوقافىاصكافلحواصهويرمدحفلىافوإصالحقاذهعنصخرج

يفوأضبعددهمطيساأنهاالفيلغيرمعتالحبسفانكانكلءسئلىزانهنهويطلبلقبضأوا
يغوللموازالذىافيابؤفيصامبمةلىبدوولدزلمالثءلىااذتبهمتيقولانشلصىاليسمنلملبا
اثماعنونجثمه11ابناوروىءدمهاااخينايماؤيهإصاحفألهقبوهسبلحبسانصبنااأ

بعدكارمأبومحدجغاثمهذكراثمموثىلودحهمونمامولغيرلهمدهشة11اذتإةمنهملالربمحلفاذا
لردتةاالأمميحافانهاثهاعناوارلماجشونارقومطرفاوابوهدناأنمجةلمجوافي

ذكرفينىاغاإالؤهـالهذهأنفالظاءهـعندى71أءإوبعسالهيثبتاشاهدواواحدمع
دلشاإئمهداأنمثلوءيرمعايئلمعينكادةاثاكانتاداالمجوعةفىةالمغإصوقدقالبحمعرعدده

يمينبغيربعدهيأقىوإنلهالحققوياهدهشهيمحاففانهعقبهوعلىفالنأنفألناحبسءلى
ستةعلىوذلكفوقاطاتبهيعلييترتبم3وجؤود3اثعددافانذلكذاثبضامسئلة

نسائممنلخاحشةايأتينقالوالىهاولهذلكفىلواالداشمباردهةالرفىفيثبتأضرب
شهداهلميأتواباوبعةثمصناتالىيرموننوالذثلوولهءشوةمنمأربعةندواعايفاستشم
ىوفرالعاالءفعهافقسداختلفادةثاعليادةاثاوأماعؤسلمدةثمانبنمفاجلدو
واحدكلثادةثعليةبهأرالستةءمثررجألذلدافياليجزىالواصةمالدفيعنمطرف

نانمدشهاصازتلاالمىودشمنواصشهودعليبعةشهدأراذاالماجشوندناوتال

ذلكفيأبومحدانلقاضىاكروذواغانيةميرفىئنحدائنالواصشهادةينقلجازأنتفرقوا
وايتانالروانمابعةأرااليمفىالوقيلربعة51شهـادعلىدانيشمهـدشاأنهماإحداووايتين
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شهادثماءلىالنورنونبنافيكتابالقاسمبناقالنإبمشهادكأإالوسيكونراهطالقاسم
ددبايورتماالويصيرأنملصيرزسبالكذاتالوزالنبألقياسواةببتلافيتأصبغلهاظ

مالدعنأشهبىوروفيهدتألماوزثفيةصاللراضرهمأنلىااليبقأنيخافأنالالمزلتايئا

أشهبةنىللقولاونستقالبأشمبدذوأذكرأنهوزفيالتمادتشهاسمنونفيافيكتاب
دينحاففيهالرصالبكوضحلوالدةاكونأناالنونيمقالهـتةكأللواالوتسدالدةابالن
لشهدربمذاافرعسمافاابناالجمأمذكاصماءاةاسوزشمفيفنهأخردسدآنابعلي
لدوذوأصبغصمعبداطبئواشولماصابناقالبهوااىلمتجزشهاادياأللاعلىأةميوأ

بحهبناقالواحدلبرادهااوالئمالمرأةةشهافآسقطجالالرصحضوراضرورةاالؤثاع
اكهـأحبومرأتينادةشهامنأصوىورآهيزذللثيسلعلماأهلتأرضىمنهعتوقدله
إثفاوالخإلبملفتوىابابأومندةثااكبابومنوللفىفيهاختاففصلبهذاقيلوؤصلإ

فتظرأبداوالبادانالىويكتبنىبهقيادالنهوابقائفمىةالمونسهالعتإيةءنففى
انمسمالقافيعنحالدمحدبنووىومالكعننانخفيوصم51اابئاوقالهاليهآخرإضعمحتى
ااالؤفيهيقبللمالشهادةبابمنجعلهانءنىعطكأذلثودمقبولةالواالقائفةاشم

ويلزمواحدؤهـلفعهلخبرقبلواافتوىاالبقسجعلىومناسبأشهادتهماباوؤسبمئنعنايئا

ولذلكعالهعنالحمالحامسألهذاهـاظواالولمرأةلعبدوااهـلةفيهصقبلأناذعندىءلى
خمونالمانوامطرففقدقادهمامأدةأولمالحاممهنملمذااصمآظوللةةايراذلك

شهـادفعهفبلكاكانذلداذافىتبهزئهالعدلةوالمرأةالىبأننالواالالواحدالعدلصبهزىء
مالفدموهذايجرىءلىحدوالرةوالترلنساافىجةلالتقهبنهاقىكتابسحنونألساءقالا

أساءاامنايترجةؤبولؤومطرفشؤالماادأتقىاطثغيرافالقاأميفىمتألفيان
ةبالشهاذلثعنأصابناعبرمنمنانوذلكنظرفيهألساءاادةشمفههلممابقبذلكأنيهون

امرأةاللفبلبهاوأمالكوقدقالةعماوؤؤىوتبفىفاندالمرأةواحداهـاالالرفيهبلدةوة
الواحدةالمرأةؤولفيهيقبلأنبؤخوىوالةراظبابمنكاشواذااألشياءءن3شؤىةواءلى

لعبيفوا5ألسااوأماعيوبديثلوىالركأوااابرؤىكايعتلةدالهاذلكاإهتبرؤكالبراكأثؤكاص
ليهينظراأنبالععبوعالهبمظوهشقمناطا3يأمرصهأوااؤشونلماادنافقدقالرذألثكو
يوخذلمتولكنهدةثااثابابمنإذليشسلميرثنبموابياطاوفولووحدهخبرهشمهخذياو
بابالىانتفلأوماتنكابفانبرصاضواالخهكاناماودذأوغبرمرضىميءىمنيبصرهنع
لالرممااليطلعءلميهكاتفانقالرجليناالشهادةفيهاليفبلفتالالماءسوننعنداهادهالئم
وأحملمأللهواأتينهيادةاالشهاذلكؤىيقبللمأوماتتمةاألشكذبتفاحدةواأةهيخبرافيهفبل

مبياناوشهادةبالتوسمفقةاأهلدةاوشيوهلعدالةابرفيهماالثعاساءسااضربواسمتلة

بعفهمالنساءثادةشالمجرأبوالقاسمانمميخاقالوالفتلالجراحمنعكالباميرتضرالبفما
واعتبرهاذلكفيبناثجوزثعهادتهنأحاضبهوقالصاتالراالمجضرلتىاضعلمواافيبعضعلى

المبيانبعثهادة

أواللهمنجمبةمنتنتقلنالبميدانبرلمطاوباوأحافقطسهمجلفأنأبفانولهولف
عنهفنكلديعثهدلهوصمالفوتهاىااجنبةفىأوالاتهفاناالخرىجنبتهالىاثانكوله

لمذساجنبةلىانتفلتافنكلإيهتىاذاخبةقىوالأئيتتوانعلعهلمدىانبةلىاتتقاتا
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اليينيدانيرحبهلصاحقالعليهثإتصحلفأنأبنوالحقعنهسقطحلففانوقولهفط
حافن41يىتلمدىافاندهشاخاليمينقسادىانكلحانعليهالمدجنهلىانتقاتاذاا

تضعفجنبتهالنقاطليهتتقيحافأذأبىوانلذلك8غاانهبالنلدءوى1تسقطت
خكولهبنالصحماشاؤىاوقالقءلميهاطاثباتالىالدءوىءلميهجرفألينتقلحينئذبخوله

أنؤهـجباهـعفىفى4بللفكولاانالثإ4اابماذصةالدايلءلىواهـهـدالدشافى
لمدعماابةجةاللمعهتدعطابهوللتالمجيناندتأئيرورومنىالمدىينس3دالشاخبهيفضى
لميهاالقوجبصءنفن4خصدمنالييناليهانتفلتمنهـانخحروولوجه3وويستحقؤجاف

فىبلمطاليينءلىاؤهـدتقصسالدانمهاشهدلهورننكلفانسئآل4مارينالبإنةلذفيكا

يببنيرواهواالولالىالمشانألالاهـازاابنوىؤهـآضرداشااباطاوجداصملفطيكونمماوامالكقال
ماوناءنالماجثنوابميمداببنءب1ثءزادنوروىمسالةاابنسحنونءنوابئصسةظاألموالذلدفي
هـممافىوإاالولالىحمالإتيقولوصدكانماوذصبهنانةابقالبهله4ةوثاالولالىلهحمدأنهمنفىثفيذلكواليةع
انيوجدلمالنهاألولالىخمالو3خرأنهدادشاثمفيثموجالىؤصاهـطألقداءلىشايمتةاهـأةافيوالحنفيوالالحدو

وقةاطفىاالولالىاثانىءداأمفاالهإفرتمالمثإقولخأمهوقالالماجشونابنوقالهوالفممولعتاؤةوالفىطألقفي
رضىلىأبوالولىاةالةقالاجموميةنهاتهاسباطاايصبثمالمطاوبمافشاهدامةثأولمكاانةيةؤهـفىوالسرقةفي
فىفكاظاؤاألؤإلواخزأابمضيائائلةمهالىتمبنيةالمسئلىهلىاؤوعندىاللهءتمنالعتاؤةفانقائلقال
ماطلهيؤتنفإوازاوناففىكتاباالولالىإللثادااشااإنحمفاخاالفاذاؤهـعهتسىاففدأخطأوالاأل

وىرومخوهولحباحفهزكالنهزاشاءداكااكلعاليحافارنكنانةوقالدهشامعفيحافنولواقالليذلك
ثانيهسقىداليميةالموازفىنيثانعةفنكلفاداؤلمنامجافالقاسمافيعنونسحتوابنسكيىبنبحيىلحلضقالماعلىذلك

ايغءلىابنءيسرالقىداوقالداالولالشاشهادةبطكالسةااالولاليمينالنالمطاوبعلياذاصاهدهشامعار
خالفاأتيناهىدةشخيينابافضىوثلةسثمرةالحقفدحلفءلىالنهثانيةالمطلىبأعتفهسيدهأنبشماهد
فجازأنرجلشهادةمعالمثرعفيؤباتثمهادةالمرأتبنشهادةانمانقولهلءلىوالدلبللشافىدهبشاصاهاؤاالعبدوان
من6نشذلدفىواليقعضاصةاالموالفىذلثكاءونوامالكقالصاليمينبهاهعيفضىادعاهاألموالمنمالءلى

منلعتاؤةافانقائلقالفاقاليةفروالفىسرؤوالفىقةعتاوالفيطألقوالفينكاحلحدودواللى01

دبشاجاذااشاهدهالعبدخإفطماقاللىتذاثنولوماقالعلىذلكليسففدأخطأهـالاألواسصلمهسامعحلهط
حةواستدهشامغحلفادعاهوالاألمادمندءلىبشا4اذاجادالعبوأنأعتفهسيدأنالحركايكلفحقه

يقضىبنهابفىصاسحنونقالخاصعةهـالاألفيذلكياكوناوافولهشهـاطكابكلف
األهوالفيممالكبهنبوبناقالصةاكقىثجملمهيراالمعإلوغىالمالفيالشاهدحبالين

فيواىحوالببلةاوفيأبيهعنسحنونبناقاذوالرقيقوالحائطلورقواالذهبمنالجسجة
منالتبرىوفىوؤبضهومصالحتههـءلميهايراءهنوفيوماالمخملهالعافلةمماغملهةالجناوأرش
المالباشرتادةلشماانلكذومعنىطلبباشهداانهابكالدانشادبهرمنفراوالرفيقاعيب

لمفصوداولكمنبالمالالشختصلتىاودبالعلشهادةائعاقتفانمسنلةبالماللختصةلعفؤاوا

لىاقاضتكتاباليثبجشونلماابناعنحبيببناوىففدرقافحمدةءلىثهاللمالاا
عبدؤهـلوجمهالقضاهلهويثمتشاهدههعصكلفمطرفوقالمالفيكانوانيمينبشاهدوفاض

هـلةووجهلنكاحاعلىداكالشلمالاصودمنهاالمةولكنبالمالالعممصشهادةهذهأنالملدا
أآلهـالإختلفففدالجراحوأمامسئلةلتيعافأشبهتلمالاهفصودهادةشهاذهانمطرف
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رجلتجوزشهادةاالحيثندوالوزالشااليولهمةطألقاوغيرهـعةالمجيشموخاؤيهافنى
سجوزفيهماالوصألساادةشهافيهزتديفياءعزفعهماصانأصاناونسوحالينموأوا

وقدلمالايبهوزفيااينلشاددوالعاانهـللةامنملىوتهسالةاإن5ودةشهاشؤفيلميمينوإءدث

حاتوالجرالقتلاخطأاساءفياادةتبهوزشمهابوأشمجشودقلمااداواسملخاابئاةبرهـءاتاقا
جرحهديةتحقواسالمجروححلفرجلنحهـ4نيملمنويهودالةالذىبااوت3أتقال
فيواختلفخبالبده7يمينكاكإشاهدوفثاتتبهولمالابهماممايجباةدإباهدذانذلدوجهو

فيوروىذلكساءقىاةاالتجوزشهادةسماالبناقونسحتلعتلافيفروىدهـلاحراح
ذلكونفىينونشوساوسلماابناوقالذلكفىختافاسمالقاابناولاندفاوتهابةبروا

معلنسماادةبشهاتثبتبدؤلموالتععاقهالبهااليجب5شهادذانءاالولهـللاوءألصماادةشها
والملىنفسيهـبتةاليتعاقدىاقذاصانلثااهـلامدووجهلاوقتلةثاءثرصالا

كعبدالمدقالمدهلهابرفيهـزفيقلنالادواعؤسارةواالبالبيعدة31افمهاأنبتتدثامناث
واليحبوزلنفسالىتكايؤمنوذلكوفضعواألصكالموضةثاماصغر4وزةياهـاووءةنجافى

شهادةفيافاسمابنافولاختلفافوكنابوءةافئوتشاقوساتلفمنهفمايخاف

بناهـاهوجهصجوزوأليعجبتىاللتميماناليهاحروالذىاطقالنغساؤإدوألساا
منجهتينمنلشهادةافيلتعايظاالووجدبكايعبماوربماةإرمتادةاشاانصووساتهـنثلماا

صمةواتألفالدمسفك4الىناشعاقكانأناإكاهـرةإنذةوكثروأأؤلودداة
كانولماكثرانعددوالذكورهبأاوجهينباتغلظبةاهـاوالاألهلىتهـةإ1باطؤلدهـضلها

ةأفلهارتياألموالكانرتولمالذكورةواددفيلهاولدأاقتهضاصةلدمالمتسبهمددتعاقلاقتل
الجراحووجدناحدشاطدواخينوبامرأنايئوالردهاإثتؤثدوالبذكورقددععاقلم

إتولتغليظالحهيدلبافلمشكاسةلفالىاديدتنويؤصخطرهلوفهـمادؤثانوعايئتنوع
لحصالذىلتغليظافدخسلنالىاتعديهصخافوخطرهخلموتظماهاتووالاألبهبثاتئبت

شهادةالنفسادونبالشهادةاناءإسمابئاولووجهليهابىاونأنبملمايخافقتلافى
يمينورجلهادةبشومرأتينوالرجىثعمهادةلمتطالدمككىوالسستهااولالشناصجراح

القتلائباتفياالحتياطيرىمقاابناونأنيمدىيشءلءتوالجراحذلدماصفرمنلأ
بعددااليمانلنفسامماتغلظواإيانابشهادهاثباخفىذلككايرىلم5وادفيشاباوالجراح

أعلمواللألاشاءدبالفتلافيكورغوالذدالةاابرةاتولذلكلغينوالحا
والعتقوالطألقوالنكاحدوداهـدوقضاصةواليأالفيذلك5جمومماواؤشلهفصل

علميهاؤصلنيالمعاافيبهاسحموالاألموالفياإمديحملفاخفييمايريدأنضديةوالسرةوا
المرطأفيماكقاللهثربمالدواعنمطرفعنبحباندزاسديةافوالسرفةوادودلحات

تعالىاللهحقرقمنالحدودألنهادفيهـلشاامعباءينضة4لمكاوالعتاقواحلنوالطالقاوكذاك
لطالقواحلناوأهالمسمقادةشهامعيناعبافااةايتصورؤيهلملىتعااللهوقحمنكانوما
فهوحقلرجعةوالنكاحميينآلداحقوقمناوماتعاقلىتعااللهحقوقمنفانيالععقوا

لماوالفطروالحجصومدهالللشااخبالمجينواليثبمالقتلافيصاصاةكالعدنامبعبسيتعلق
دويمينبشالفاذفاهشلىنيبالىناأللفذاىويةانمرفاذلثاتاذ1فرعأعلمدتهوذمتة
لهسجننكلفاتمافذفهلهسكلفأنهموعهلمبموالعئإمةامالدفيوهبءندنواسملقااداوىو

والضربءلميهيلألبلىسجنهطالانصبيةافيالقاسمبناعنبغأوىرويحاتأبداحتى
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فألناأندانثماأقاموانمسئلةشاءاللهانقلعهواالقخدبالطاشااحمفييأفذلكههونو
بالسفهرفتمالمفاكانانولكنوبمايئلىابرشافىذفىءاليقضىمالكبءتأشماقامهث
هيوجلىالمزأنهارأىصوليممىأراهأنبوءسىألمقاللمجمىشمانمالأشحشءشرفيلوا
ووجهودلحدوندلمشاتمةادفيلشاامعلجنبايفضىماكعنهـفمطعنبحببئاىورونةسى

مسئلةالاينكادوالىإباكؤثبتلىآلداوحقوحرمةاليوجبمنهإستوفيقنهاذلك
مماردعليهخقدودهشاثدةشهاخاكاعحبصاحلفويدهيقطعلمسرقدأنهثمهدشاوان
حكعهبتيضلمحنثشهدبفانحلناوأمايحدلمخراشربدانهشاتايهدتواذاثسرق

لصداقدرا2ئبتاقامدال6وبمحلناإتواوذلنيىالميهادكأتنضليبهنااوالبجب

زوجهالىتلمرأتارتهدافانخقلىوالطالقاوأمائلةسمالفىحمالنهيميناواشاءبا
مالغمابئاقالةراالححمازوجهاواليأماكقالوجالىلسعدوالاعلىفاليمينسيدهاضلىواالمة
الزنافياتعععداذاث4ووجىملمالهامبعسالزوجةدكاثأنستطاءاوانكذلكواالمة
جممميعمفتفتدىأنممنأوادادؤحهالتستطيعالذىكراهإالباالاالذلكفأليحلوطئها
يحلفلكماالؤتقواهدبطألقشادشموانءسئلىآلزناالىتتكونئلدبمدثالزكماغ
مالدعنذلكفئنكلفانلعتقاواللطألقامنئثلزمهلمحهلفأفكرفانوالسيدانوجالى

رجعئماشهباقالذجموإيهبدتلهاويعتقوجةالىتطلىمالديقولنسملقعاابئاقالشانروا
فانيمينلرمةهنانصاالواطهـالاوجهابناكأ3وأسمالابئامجتارهوهوالذىإسيكىفقاذ

طللاالمتنالحءنكاناذا031الرفىلدةواالفالفالمعهتالحمفانديوجبهارداليرجبمخوله
ابمالميهتيكمأنفوجبدشهاددشاهـالبطالعلهوجبتيينافكلءنذاووجهآخرانهـح
لوحكمتبأاهـازابن41احتجمالعافالقولاووجهوالاألفيعليهأهـردثالئساهدكاربهشم
كنسدلياكاذاانذلكمنىولاطاالمنأعنيلكدونفييمايئبشاهدبغيرلحكمتعليه
دتشهابيمنفاالمد1يمندصهادتهتفترةلوابوجههاشهدبهئهابئينغذعليهأنببب

ينهدلهمكانهنجنبةعناليهبمنذهـلةتوليمااالموالقىالدءوىتوجبهاالتىاجمينابثنزلة
زهـعنكلن41ااثماعنبهاطايهملمثاتواذانكلللرستظهارمماءىوابنكولهعليهفمم
ليسفانهصكلفانأراسثمنكلانانهمالكعنأثهبفقدووىباككرلعليهائطاقاكافاذا
لطألقالميهتلمداضوىدوىمةوبتهتضعفاكولاأنذلكووجهلعتقاوكدللثذلكله

ذاوافرعذلكعنجوعالملةفليسلميهتالحمبثايوجبإتجتهففقعدأسومننكلفاذا
سحيىفيمجيىورواهسنوزهواختاواصحلأبداحتىانهءبسمالكعنلمروىفيكبسانهزلنا
وجهسنةوالطولوتطلقيهضاهـليطحتىمجبماسالفاسمبناوقاللعتقواالطالقفىناؤثابنعن

أنقماسمابئاووجهإتىلألجلىاالبكألحبسنلعمعاعنفأليكرجلملفنماممنانهاألوللقولا
االختبارمنلمعانثرعالفىمدةشةلىوالهوالختبارينالمناغاءوعقوبذالهشناضهالممهن
بعدضليهطلقنقضىاااليالءفاذاأجليلهويضربيمممنانهناؤعبئاعنوىؤدلىوغيرحاكالعمة
وىرصحيىفيصكيىانيئهقاكتابفىأومحدوالذىلشيخانوادفيعنهواهرالذىطذاذلك
لنهاألجللهضربيكدضوأبأنلمرأةاسحنهءلىأطالاظعنهكطورلدفعدبئانمأللفدمعنه
وقالبءقال4بااليألعليهتطاةمححلفأرأوانلمرأةاليهاوردتسبهلهخلىنقفمائهاعندحلف
أجلففربئلهعليهصمتهبمعنىالوطمنممنوعنهاذلكووجهثلهلمدألأيدقاضىابوز

بهيحمووجتهزرفعتهيومنزااليالعليهيدخلفانهليفعانتوزبطالقمجلفلذىااليالبم



اسنةكذلداهالكقالعنهدلكوبطلأعتفهماسيدهلفسهافتهعتاعلىنرددشاااذلععداأتاعندنااسةفامالكفال
عابقعلىلفوجهاماطلفهافاذازأحاف713طلفهاوجهازدأنرنسالمرأةااءتذاالطالقاإضافىأعندنا

فسنةلكماماللطالفيا

فيوالعتافةالطألقدشاعليهربهوفدشمالىوجةئحربمعلمهبدىالنهالخالفدمنأثوهذاماطاعلهه
مماادالواحدواحدالشاهعالعبديملفماقالعليأولوكانطفقدأموالاالنالصتاقةانقائليقالفانفولهلإف

لىثادةءلىاكلناىبيانعلىمبنىقالهالذىاذوالمالفىشاهدهثسجبالنهعتفهعلياددهسه

لعبدوأكالونئسيداجمو2خرولهـمهالىلهمولمهمنبنرجمالوطلبلشهادةاىهـلمالاعليدة31امفاأنوذلكموالاال
الحدودمنحداهتاقةايطابلالمئللكمشمدوالىبالعئاؤآلالتحرجالرقبهالنتاؤةالعليالثممهادةحمهذاوليس

ماأااشهادةاالالتحوزلكوكمعيناممايتهأوثبذمتهمعافاديخاالمالذلكندشاهدسوابمدله3هفاآلخرومنلالر
هزوجهطالقأوالىنقضهأوالىعتقالىماالفيؤدىثادةاثلباشراأندهاأأوجىإلثةعلي

نبعالعبدإداععىالنهثلشهنىآباشرتوانؤيهابعيرذلكالبكمالمالتجوالىدة31نآلمضصأوكرهذيأذوس
الحدبردلهؤمتوصسههـءةافيحبيبابنقالهاالرشخقوشاحدهخيدهسدفمافالهالحرمجرحعلىدة71الف
لدزلىوانعليهفعتوعلىأتاناميدتاذاشمالحسنالملدلطروالةءمنالعتلعةقىأشوقالتصانوكتال

فتلفتلوانرصماحمن005
ولذنهلالصراثلهتوثلهبةاراووالصفارةءلىالغرةقوتسضماهعملمففافمضغةفالقتامرأةنبطضردتاكامرأة حلفبغبرهتلمفانفألنوارثانهاهدثهدل3ثالذىفيلعتإيةافىمالكعنأشبمىوور

خاحتيفانيرارثهمنوارثءثرهلهاليعلمدانه3ديفاثاويهونثابتاالميتمنبهألكانذااوذلكبأشمقالقفواس
أعتقرجألوأنؤفالاذائتيندوالمالوالءبالشالأنؤمداليأبتالوالوكذاثمالشهدءلىاالنهيرلوافءمهؤ

يطلبحاءوجلوعبدهأوموالهإلنةوارثأنهاشاأقاماوازمناابنابأبومحدوفيالشيخقالهعنهورثوهالوالءان
عليهلهبديئالعبدسيدمعهلفةذلكمنأحدبأئبتياتىأنيويسحنيبالماللىإستأممالكقالوارثءيرلهاليعلم
ذلثحفهعليفشهدلهتقدملافرامحأ3ؤشبضلهوالألسصبالماللهضىوة
ذلالفانأنانواصوجلمالكاالن5وكثيرذلكؤلميلفييحلفانهيفتضىلمالافيشاهدهمحصخلفالعبدانوفولهؤصلإ

سيدالعبدعلىالحقيثبتالىليمملدهشاهـمعحافأنفوجبالحركايملىيملىانهذلكوجههـاطحلفكاصحلنهاقال
لماذاتغعظبهترحنياسقلفعتافمهدءلىداذاصاءبشاالعهانعندنااسنةفاهاللثقالكهكالحرصماالىخفاق
مالءبرالعبدلسيديمنالمرأهاداصاءتالقاأيضافيعندناالسنةوكذلكمالكقالعنهثذلوبطلأعتفهماسيده
بذلكزيبالعبدبريدأنفسنةمالكقالالطألقحءلميهيلمفاذاحافاهاماطاةوزأحلفثازوجهاطاةدأنوشا

العتافةفىاسماءاشهادهمماسيدالعبدواوعليالمرأةزوجنءلىاليمكونانمالدالواحدواحدةالشافىةوالعتااطألقا
مألمالعليليسىذلكفاندوداطلهحتووحرمتهالعبدثحتتقاذاءةالنهساالةالحدودالتجوزؤيهاشهادةحدمنتاؤتال

الرجلذلثمثلوانمااحنيفانبرارثهبينءدطويئالميراثلهوئبتبهللؤتوانرجممنوؤدأزفوانعايهتووؤ
لبطاأقثمعبدههئقذددحفهفشهدلهءلىعايهلهبدينلعبدسيداطلبثاءرجلوعبدهفأترجألدوأنفقالءتج
دبشايدهعلىالحقلسيدالعبدمالءيريئاذالمعتافتهقىدبهسيدالعبدحتىقءلىاطلثإتذلكفانوامرأتانلر

اولمعوولفررواالرجلذلكممامثلواماقالليسءلىذلكفانالعتاؤةفياءالنشهادةبذاثصبيزالعبديريدأن
بذلكؤرديسفقممموتردبذلدحقهيسضقممدهشامعديخملفدوابشاسيدلهعلىالحقطالبياتىثمقءبدهيعت

ارجلالعمدأوياقعتاقةسيدالعمدلهءلىأنفيزءمومالبسةسيدالعبدنحالطةبينولمهفدكانتالرجليداذالعبدأوععافة
سيدبينوبيمهفدكانتوئبتالحقصاءحلفصعافأنوأبىنكلفانادهاهاءلميكلمفالسيدالعهماالفيقال

ومالبسةنحالطةالعبدالرجلقالكذلكأيعماسيدعلىالمالتةاذاالعبدعتافةذلديرفهكونسيدالعبدعلىحقه
وأبأننكلفانادماماعايكحلفلعبداالسيدلماالفيةالعبدسيداعلىلهأنفيزعمسىمنتتى83
ارجللذلدأبفماوقالسيدهعلىلمالاذاثبتلعبداافةيردعتادلكلعمدفيكوناسيدعليضهونبتالحقصاحبحاتعات



وؤالنجمذاأنثدالنةيتىمنىيعاربتعضاهفولتروجهاالذى813ارجللىاسيداألمةفياقىأتهاهيفتكرناألمةءح

يتئصارمنىمتعتالههـلفيةاتزوالذىلرحلالىجداألمةفيأفأتههيافتكوناألمةشذلوافينكركذادينا
6خالمةسمدافيأقهةألاوجز وامرأتينبرجلسيداالتفهاثىاألمةوجزكلذس3امنعفدناراوكذاالطذاوفالنأنتفألنة

الدونلياليئاميوابرجلي

فراقابينههذلكوجمونازوجاالمةءلىومخحرمحقهصحقوبيعهلهفيثبتماقالعلىانولفيشهبععهفيثبتماقاطعلى
اطسفيةحالرجلفترىءلىجلالىاأإفذلكومنمالكقالإلقالطفيوبئالفيالنسبوشهادةاألمةومخرمقو

دعنذلداطفيضععبدولكعايهىافترالذىأنونؤوامرأنانرجلاقدؤثاطعليهذلكزوجهاويهونعلى
أيضاممايفترقذلكوكايشمبهمالكقالافريةافيوزلنساءالثحادةوشماعليهوخبعدأنىلمفئراءالنادةوشهاقالينهمافرا

يرثحتىبذلدميراثهبؤاميااسقاللعليدانيمفالمرأتينانالسنةمنوهامضىالقفافيهقاللمألقالطالعبوزفيا
فيذلكوؤديموناليمينرجلشهدتااللتينالمرأثينواتحمامعاصبىاماتانيرثهانمالهويهونالرجلألضاذلكمالدومن
ولواالموالمنذلكوماسوىفيقواكوالحوائطوالزباعوالورقالذمبقالعظاماألموالالحرالىخلعلىيفترى

أنيهونشبهزاالشيأولممادشهاتقطحشلم3أوأذلكنأوأؤلدوامدرعليأتالقاصدتشرجللحدفياقاعليهحفب
السيدوبطلحلفأعتقهسيدهدانصاءإتمماداذاالعبانولهةكطالمكيناهدأوماثمعأنفاهثرثدونأتانوامي
دبوجةالعبدأواكوجدافانطألقواليدزمهوجالىزوجهايحافطألقتدالمرأوكذلكالعتقعبدعليهافترىالذى

منعالموازالنهافيقالوالطالقابالعتقبىويقضاشاهداألولاالىإضم2صسفانهشاهديمايئ11الحدذلكفيضعمملىك
ثمالمطلىبافؤقهدبكشاللهوميةكيرلدالشابهلمجفطنكولدمنهيوؤلمجميناأوالمنوفعأنبعدالمفترىعن
شاهدابعدمولتمأظالعبداذاولوكاقئلةمسهبهلهم4فىاالحقبذالثد3خرشاوللىيوجدالأساءااوشهادةعليه
ذلدانهووجهالعمعلىافونصكالورنةانالموازابىتابفنى3صهيفيأعتفهإاسيدهقاللألالفريةفىوؤتج

الحقوقمنعليهكسافىمايدىبذلدالفطعالىلحمالطرإقأيفاذلدوممايشبهمالد
لعبدلسيدوااقلواتولذلثتعالىللهحقاجمبتعلتىبريدانهالحدودنماقةاانلهوةؤملوماضاهاةافيهممايقترق

جمروففامساكمرتانالطالقإلفةالطالقتعالىذكراللهوؤلىلهماذلكنيملمالعتقابطالعليانالسنةمىمضى
بانهوماذكرمعهالطألقوصففالتعتدوهالالمحهلدحدودقادلعزمنوقالالءسانأوتسرجعلىدانيمفالمر7في
فمىالصىإسعهألل

لىلعاللهاحدود

ءكلهميرتحتىميراثهبذلك

امرسهدنجلحاإلطألطأليهاطوبثنهدثالعهىلمحعمالبلدثاهافييهاصأالطألقفصلوقالمملالانبرثهانمالهويهون
حوليسالصبىمات

سهادهثناوليسمتوالسيدالجايئوجالىيادتهماءلىبثوجبتعمدهأوعتقلهابيبطالقرجلشهدتارجلتيناالمرأتين
داهـإكتثمبهىجالىثينءلى11بايبهبواالعالمألقمنبمايقتضميهحكمالعدلمقيىالمقاالسعةالفيذلثوقديهؤتواليكين
نازمنالعظاماألموإل

فتكملحمنالحريةأو9بلهعليههةانتالحدمتهلههيثحررمعهلدلقألموأنهمجعىقتالداقتلي1باعوالروالورقالذهب
ألووجموماوالرقيقوالحوائط
حدالعفهمعدلهومنطراداالنفسالحربينبينهالقصاصيتبتالحردبةديتهاألموالمنذلكسوى

الحدودعلووفعتويريدبقولهودوؤويا
تتثهعاناموصاناالهعآحدفىلعدوهـخممحفئثصربوالردطالمالحرلععالالفدلجدبموولهةويرعلىنأاميشهدتول

أنعلىشيوخنابالحريةاسقدلولذالثالنساءفعهاشهادةفأليفبلالحربةمأحمنلالمنسالناذلكمناصأوأفلدرهم
العتاقةافيالمحكمانساهاشهادةشهادتهماأواحصرلمتفطع ناهولممونأنشياولمتجقاال

لبصهيأناوجلبهلهسبدينيطلبهمنصاوعمدهأعتقبثنمحغاحتيفانفولهفعلثعاهدأويمينمعهما
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لىتفايسالعتقءفيااألةدعهاالحازةبذالثبدءخالهاقوردءةهسراإسيدانكاناعلىالحق

ونكولالمدىوىبدتأواءبطاداخيدبديئااشاءدءلىبا4الوجىاءذالهوقدردممافال
نهـابماثزسهلعبدغيرواالهصسءطإيئوعليهدهلءواقالنءتماكقالهغاطممهاذداصبا

مماصازواتطوعتقأوتاضارةاعاءابالناساهـالأكلاتالفلهوعاالندليسأوطاواعتقه

ويمينلرةدأوثبىلطاايمينومرأتيناةداإثونمرأوالردة71إثقلعضايردأن
دبيناتفاذاالديناثباتأضاولممإلواولهأناوالدقلتاردشرثاالةثاتاثالداابالطا

وزانألفيولكايةذاوكلمنهاع411عابالمتفدمالديئهـتبثبقلعضابهاردمايقترنمعةاسلئمها
وأمائلةهمنادكفييثبماتلمالنساءبهدتبهاولوثسلةاوئبتالوالدةالؤسالءفيثادةشه

وابرموءآلتبيةلافيولموطأكذالمثافيماالثول7ؤيناايدعنلسهاهـلبنايردهـلعضاانقوله

انوالباقرارهوايتهرأبوعدفىزاإلداتادةبذلدالفئمااةابنايئءنمقبناكشابووت
فيءتفهدالنالرجوعلصابديرقأنلهفليسلحهؤنلنكولاأذألثويناعابأؤسأن
ينبالدرهقراح

أندونيثمرأتينوابرجلدادشفيأفرهخةأكلمختونحلراإضاأكوكذللهوهفصل

زوءالفيلنممه51امثوانكانت1وجىزلىصاألمةومخرملشراءااسيدفيعبماتامنشترااوجالر
صاواساقالزسفيدنيمفلماذولفياثاواسحنونبناكتابفيقالءبدالملىطالقافي

انهيةبالحرزءنسخؤوليئرتألنثاشوكذالونحتسهقالهاذكرتجرالىمالفى

عبدوأهـحدو5دويرحىفهآلذنكلاطويبطللهيرقونفبؤصافزتصاافالنمماوك

أشبملموازءنابن51وارلهدقاصمخيرفاطأولغائبمملىكنهاأتانميثدافئمهفذأوةفؤذكان

حالرافذالثءخدىوجهوتهـذرةفسهوالمفامغيركبراألغائباؤدمومتىزاهـاابناقال

مدعيدعيهأنلىاقلىاعمءلىتإلفيبالمراةد71ثمعصحلفويدعههنكللعدمالنابرالحيهم
وتمءتقهلحافتبمبهتابةاأدامرأتانءلىولوشهدتونالماجثبئاقالماشهادتخسحلفو
مخوماتفدم4ءلىكااذو

حتىميراثهبذلكؤوويلاكاللاسدانءلىئمفاهـأؤثناانإفاأذلإشبهكاوؤهـلهؤصل
دتولوشمالعظاموااالفيذلكويهونجمينالصدأوماشعاأنيهونءممدونويورثيرث

ادةاثانبريديميندأوشاما7هانيهوناال1دتألثامثهليمجملمدأوأفلواصدرولمعلىمرأتانا
قالوالوالدةاكاالستهالجاالرؤممااليطاعءلميهئاسقرنيأنبهادويخموتقبلكنالمرأ
أنامرأناندتشيذاالكوكذلىتعاشاءاللهانإمدهذاذكرهوسعأالرضاعأبومحداالىالقاف
تجوزؤجمامرأتيناةدشهانونسبئامالدفيكعابقالواجزعدتهاألرنحلتأشتفألنة

وجهوذلكجهوثاواالسنهألةلوالدواوالحيضوبلعهانيابلثاتكافغيرهنعايهاليطلع
عوالنساءفتدعلعهوكايطلعوفيهمدخشها4حلماكظوالهكاالصكجوزللرحالكانذااانهذلك

فبانالالرةدنجوزشحيثننداشمقبولعلىللهافدنصوفعهكنديزشهاتجولىاضرورةا

أنوجالىادكأاذوامسثلةأولىعايهلماطألءنيموالجاللرادةشهاحالتثتبهوزحب
ادينظرالنساءالىأرىوأناةمدة4اابنايروتأصاسموتقالسجيةءادبهاأو5رتقاوجتهز

اأرادأولياؤيةفيوأمرسمنونخالنذافيدمدتةوؤالغرجفيالتىلحرةاالمرأةعيوب



مناساتاونماالال

الينالتكونيفول

صكىتجالواحدولشاهدح
وتعالىتباركاللهولد

كدواواستفقااطؤوله

فانلمرحانيدفيش
فىجلرجلينممونالم
لطترضوننمهـأتانئيوا
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انافىلهمفأذنقدأنبتتانبرتاهفأإتتألهـتنظراأنلتيندعاأتينهياأهيصسةاوز
فياءلمةاوأصادوكذالثثودالثهإيههـانظليالموصخذالثيبعدءنفانهافرجيراشسفيكانوأماما

وجهونونسقالءااالطيهافينظرالموضعاذالعنبهلطبيباايهنظراأنوضعيحتاج4
ةلعواؤفسالىالرجلقصفىصالبوللنظرابحرممماوارةوااسةكتظبمغالبماسذلدانه

وايتانرذلكفىمالكأبومحدءنىاةالفقدقالالرضاععلينمرأادةاوأماشمئلةمس
ادتألهـارشهاوإالخرىإتثصرالروويظالجيرانفشوعندانذلداالفييئالانهداهماا

مبدأحفتتعاقااابهسدمةكاوانكانعالىضااناالولىيةواالروجهقاليفشلموانهـلةمقب
وجهودةاشهاافتواالناشارفهورالظنكلفاذاءساشوفيغالبابلهأهيسشفيتيموالشرعية

ذكفىالمتقدمونناميثكرثذوةبأءحسذاوهقالاداتاثسافىااعتبارالالئازيةوايةالر
زالتحوحلنادعقدبهلرضاعافيلمرأتاناةدشهاانلكماعنيةزلموااإفاؤفيأمدعليهمايعت

ونءثلهجثهالمالبئاابرهـعةءنوفىفيوالوصوغيرنيأنىالذىالقوىالفاشىمماعاالبال
منكانوأمامابنهافيكتابنونقالءإنتمثرالقوىااالباالميمنهلنكاحاخةوزادوال
فولمنماتقدمانذلكتضىفاةلحيطةوااموقىاالمرءفيهعلىقهـخهفضهوانوجلتزابلةذلك
دةوأماشهامسئلةدة71فمهاؤبلالمنعقدحالنوسخفيوغاهاهـنلماجشهابئوامالك

حدةلواالمرأةادةوأماشهاابةمافيهكهؤيهامحدأبإضىلةافومندم4دفةلرضاعافيأتانهيا
ضااليقضىوقالدالمعارفاصغرعضافييفشواناالبهاملاليهمالكزيةءنلمواافنىبارفاع

ؤسخفىمنهاظألفماغاحعادلةمحديريدانكانتقالوجالىإمسدفهأنالىوأحبوااللة

دتهطزشهافألشجو4ينلمرأامعهابعلممهمقاهـلطيطانمحداالقالقءلميهفتةمنهلتوفياوأمالنكاحا
فرادهنلنساءباادةشهافاذاؤلمناتفبلمستلىوأحمأعلمواللهرفاشيااظما7مهيريدوانكان

شىالسلشعبىعطاءواوقالمالكفولهذاابلطاايمايئدونينأمياةدشمهافيهيقبلنهفاؤيماتقدم
صجزىءفانه5دساباذة4متنسمجوزابجنسصانذلكوجهواشافىاقالبهوبعأرنكلأفل
فىدةالواشهادةتقبلفولهفينيفةفيوأالفاللثدةالواشىءوالفيلاالئنانكاهـمنه

دةشهاالحقوقمنحقفىالبجوذانههـلهةماعلىوالدلعلالصرةالىة3راثنوهوهاالعورة

ثمأتيناصبلةمةفىالرجللجولذلكالمرأةدةءنامثهااببافيأباخانهلمألفوالالواءدلالرص

حدهواأةهيادة71فياليحمفبانئثيقارنهأنددولتوالرءدةإشهاالبحمنهرراوتةئبث
وأصىأولى

االموالبذلكؤكاللثيراثلىاتبفيشأللالوالوالدةاعلىنمرأادة3اثهـلهوأماؤصل

ماتجودشهاامنفاالذكزالهمدرفيدخاالبرمفواليحكمم1وغيرباعلىوانالهمنلعظاما
الحكممالىذلكويوللماذكرناهبذلكيهمةصالالرعايهااليطاعلتىاورةىلمذاعالموافي

المدرهماواحشهاءتألنباشرتفلىالمباشرةوجهالعليالمالوجهعليجمةجمةعظبأموال
حدالوالرجلالةنزبىممااجاللىزاهـحيثلماكثيرمنهنالعدداألنمدرمافيهادتبشصحبهم

صيهوأحمأعلمواللهليهاويؤللعتقالىاودجوذؤيهايفضىقلتافينممادافكذلدالثجوزث
وتعالىتبادكقويالمه4ويتجداهدالوالشامعناليهونالقولثننناساومنمالكقال
منؤفسننمهـأتانهيوافرجلجمؤالرجلينلمفاندحالممنمدينشستهثهدواواالحقوقوله
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عليالحجةألنمالكقالشاهدهءمعلفواليكلهئفألثصمرأتينوابرجليأتلمفانلداا
هاذلكلمطاوباصحلفأليسماالرجلعلىادرجاللوأنأرأيتلهقاانلقولاذلكقالن

وئلتلحقحقهانقاطحبصاحافاليفيعنفكلوانعنهذلكبطلحاففانعايهالحق
لمفانفولالداهاثاذىأسأىلدانامنوالببادالناسعندأحدفيهلألفاخضفهذامماالصاحبهعلىقه
فألوامرأتينبرجليأتفيكتابذلكنيملماشاهدوانامحاجمينبابهذافليقروأقرفانوجدهاللهأىكتابفيأوصذا
هدهظمعوالصحافشاصواباوجهيعرفأنحبالمرءقدينولالسنةمامضىءنذلكنليكنىوانهوجلعزابله

لحجةلدعلىولمنماقالدلىافيءنجانقولهشتعالىالله5شاانذلثمنأشكلمابيانهذاففىالحجةوموقع
لوأنأرأيثلهيقاأنهذايقتضىقالأتاناميفرجللميهؤتارجلينفانهـليةتعالىاللهالشاهذبأنهعيجيزالجينمن
ماالرجلعلىادرجألاليجوزفسغزسخمعضدالنصفييادةواكوامرأتاناليجزىءاالرجلالرجالندمان

ماالمطلىبيحلفأليسالمطاوبفامااللرادكأءلىنانبهابأماالجوابوالباخماداآلحادبالقياسالقر3ن
حلففانعلعهالحقذلكعلىأباحنيفةلزموثاللهافيكعابذوليساألئمةبينفيهاكاالخألفذوعاههالحقهاذلكيحلف
هذاالنالقر3نألسخاهـزفيهايمىبااليثبتوالوالقياسحصببحديثحماليثبتأنهذافوله
نكلانذلثءنهبطلكزالهمافكذلكالنصشافيالنهالفر3ننصؤىهذازيادةنلميموانالقرآننضفيزيادةممه
حلفلحقصاوحبآالحقحاالطالبويمينآوفرجلأنانواهيفرجليهؤداوجلينلمفانلوقالفانهالنصالينافينه
كذامماةصاحبهعليحقهبمثرعالثابتالحمازالةالنسخالنسخدإلستالنصفيالزيادةانبناالأوقالكثيرمنذلك

أحدعندفههاختالفاليفلفدلتبينهإدعايهالمفىحملالزثصاكفييادةلىكانثابتاوالىلوالهوجهعلىمتأخرعنه
اصألةانسمالفرضاصيامافرضلميهناصيامافرضئمالةلعمافرضتذاا7خرولذلدشيأليهإ

أبنىإلناافليسرهواذالمتغبخفهوفالمزيدعليهحماذاغيرتالنصفيالزيادةأبوبهرانالقاضىوقال
005الركععينالئافهذانسخركعاتبحأوبهايؤهيئمكعهيناصالةيؤمرباأنلهتغييرهومعنىسخد

اللهأىكأبفيأوهذايعايهاكاناسبوأغهاعليكعتينعلىالعسالهولوافتخباألربعبعداألهيليستابهثرعية
سشابهذافإلهـداأاهلىبانتايجزذلدفهذالمأوعصرهماظهرهبئجأخريينيهمامحتعينلايفميفأرادأنثممنهاوسلمذالثيبل
لمافىكتاذلكنالتغيرخيادةالىفهذهكانينبهيوهيثمإهانبالحدأرأميثأنيدؤثلالمزاليغيرحمالذىوأمانسخ
ثمانينبااألميؤبلبهايأتىكاقماحسبعليوأتهابعينأرعلىبهبتدأضريدولوالمزا
مبماكوواجللمءدوالجيناشاءبايزعهابالحمالتىةياتالىهذةمسئلتنالذلدوفيلهنينكانالظعليهتمثأنأح

أنفدالمرءولكنيقبلنحماسبعلىوالمرأتينالرجلشهارةديئالئمماثادةثيقبلبلالمزيدعليهثغيرحم
يناولواهدلشابابالحمهالابلةلكذ

الموابوجهيعرفأبافانفيهاختألفكاالسلالحقصاحبحلفعليهالمدشكلفانبعدذلكوؤهـلهفصل
شمااففىلدآالحجهوماممقعثفيعندواليثبتعليهالمدولبنا3المدعلىاجمينردااليرونوأكثراالكوفيينحنيفة
ذاناسمنأحدوالبينالبلداننبادفبءفيمماالخالفانهيدبقولهيرفحهمألنالمافيمدس
اللهتعالىأهلخألفمنلماقدمناهالمنكصربنكولالمدشايمانءلىرداالمنكردونعلىايميناإلجاب

تعالىبلها5شاانبعدهذكرهذوسيافتكموفةا
أهلالنأور02الذىلحدثيريدالعلهاسنةان4مضى4هذاؤىليكنىوانهوقولهفصل
يعرفأنالمرءيحبنوال3وقولهبالمراسيليقولوننافيذلمثؤىوسافىالعاسكانواالكوفة

تراضاعوفطعوالقياسالمعنىجههبنامواباوجهيعرفأنيريدالحجةوموقعالصوابوجه



ولةهالنةمناهاةا
فيهلهدبئوعليهدفي

حدواهدشا

فيمالكقاليحيىقا
عليهدبئلدولهبالرجل

دفيوعليهواحدشاهد

واحدشاهدفيهلحمللناس
يحافواأنورنتهفيأبىا

مدشائكمشةعلى
افرنبكالغرماءفاطقال

فانقؤالمصياخذونو
للورثةنيملمفضلففعل
بماناالأنوذلكئثمنه

فبلمعليمءهـضت

لمولواةأناالفنركوها

ويعلمفعمأللعاحبانعلم
منانااليمماقىكوااأنهم

أنأرىدفاذلكأجلا
إفىمماويأخذوايكافوا
بعددلنه
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بهبمايتعلقذلدالحممتعلقليوجهوأبينلظنالغلبةأؤوىلكذالن5أوغيربتأويلعليهلمعترضا
أعلمللهواهـمثلهوما

لدواحدشافيهلهديئبوطديئولههلثفاءؤجنلةا

هدشافيهلهمالماسديئوعايهحددواشايهطيئدولهكيهلرجلاؤىمالكقالحيىقالص
حفوفهمونويأخذهـنصحاةلغوماافاتقالشاهدهمعمحقؤعلىصحافواأنورثتهحدفيأبوا
نعلملميقولواأناالفتركوفبلمعاتعرضهاأليمانأنوذالثئمنهللورثةنلميمؤضمللفففان

بعدتىيأخذوامابومجافواأنأرىفافذلدأجلناأليمانانكاكوامأالويعلماصاحبنافض
لورثةشاهدأنفئممهدلهدينولهديونعليهكاناذاالمتوؤىانامئاوهذاعليشلدينه

انلميراثبالهمشئكانفعنلفانلميراثاعلىمقدمالدفيالنلغرماهابدأدولشاولامعسحدفواأن
بهذاواالطالقعلىاجمينبالبدؤنالودثةأالمذهباهرمنلظاوهذاالغرماءحلفالورئةنكل

لغرماءاالنلاألمسثلةىآوالةهـاسكاةأنلورثةكانمماانونقالءبهاكثرأوأمالكقال
كاموافان4الغرصااذالميقمأواللىالتممامعناالوبىئةكارديغهملميقبضوامانايمايئاواءنون

الورثةاناألولالقولوجهبتركتهأولىمالبهاالمبدؤنلمفواطأوطابوام3حقوؤونبتت
لغرماهادونبالتركهصونيخهولمأموامنهـمااتالىايدفعواأنلورثةأنلعلبدبهةافباأولى
ارادواماهقامهيقومونمالورثفكذددحيمافوايغرماءأنالميتءيالماكاننولر

الدقاأكانفاالأوديئايوصىلعدوصيةنتعالىقولهالثاقالقولووجهالئركة
ا

ذلكذانبتفرعهمديبصمةلمحماذاأليمانؤىاألخذفكذللثؤىالورثةفبلهبدثابئ
محدوقالتقدمالذىالوجهعليبااليمانوالورثةهـماءالةتبدئةؤىوسمعونمالكبينفاالختألف
فيسهلىءنفاتففعللالمالؤىانكانباأليماتمبدؤنالوؤةانصالكؤولقوالمعروف

اذهـفىمالثعنوهببناوىروالذىبرئولغريماحلفنكلوافانالغرماءحلفلفف

انبدينلممتدشاهـماءلةقاماذاعنهوىرالموطأفانهفيبماوهوأشبهسحنونؤولوخالف
الورثةهلميأخذشنفضلفانفدرديخهمواستحقواغرهاؤهنكلواحاففانمعهحلفونالورنة
مامواسقالفهـمحقوؤبعدئبوتبههـا4قاانمامالغرماءاذاقاموابالشاءدانانؤهـلهفدلاالدجمان

ودلاللمافدمناهباأليماندونمهفالورثةلكذصدوخاشابالفيامالهمنلمالكولوالذمديعفواف
لفدممافيهالحمفانشئيففسللمانهعلياالرجمينلورئةايأخذهلملءئففانإسئلىفى2خرافوله
لغرماءاعليهحلفالذىلدينامنبئو4لغرماالحافأوالينالنلورئةاستنعاذاوافىع

عهبراوفياالطالقذلكءلىلهمانبوبنايةوارمنوفدتقدمويأخذوهسكلفواأنلورثةؤهل
الففلمهتادينفيانفعلملميفولواأناالأوالاانكولهمءينلىاةودمعارثةالوإلسهالكقولمن
وجهالموطأمافيوهوسنىلالففويأخذونافرنؤاالنذلكونعلمعديهلتىاالديونعن

يصيريمينهتناعامناغاكانواالحقؤسايمالىييهـالءنننأواللميموالمفحاناالوللقولا
كانتكالوا4الغرماالىاليمينانققلثلمالنكرلاحمنكواللهولوكانغبرهمالىبهااسققما

ستوفيفاذا8لغرمااعنالورثةفميهاينوبيمينانماالحقيقةفيينالىوهذهالمطاوبالىهقلتةأ

لملميمنناليائذعننكلواحهفانعليهبهامايكلفونحهنئذدستحقونالورنةانلغرماءأي11
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غواؤقدبطلافادالدنجميعلىتونائبملمحافاهـاتحاذاالورثةاانلعااوللةاووجهودخما
حقهلبطلبكلقالدبنجمبائباتيكافءلىافا3نحافمنالميراثفىكالثصركاءخههمحة

لموانضهمدأبطلىاحةفةيناليؤغواءقلفهتباإورئةالمفاذاء4فىلغيرهينااتتوة
فذألامؤلمهـت3خرلهوطرأمالافرماءاولوحلآلهمثهـرهعندظلجنيمامبالئبتهـايعاه

ذازاداومداتدبنوغأصبقالهمداالبأيماامثمافىديهالذىقلدأخذاللغرماولألش
دناقالأصبغلؤهنىوأراهدفيهااثامعهـاحاثلدنانكلمرؤثمحةوايأكأذلملغرماءاكان

هـللةاوجههـاحاتلتىالغرماايمينكأواليةالورثةينإالرتلدنأخذارئةووالال4لغرمازليساهـاا

الدينذالواؤر3يرهثقكلأخذواإذفاما4بماحدرواضاانأحذدمكانلغرمااحاف11انهاالول
ايهمالينتةالذنؤةلوايردبالشانهـيةبدأنؤلفيههـماهتايمينجممإصؤالرثةلوحةاؤقد

حقمتلغوااليتسمابماايمانانزببنالعتلمالاسلماظنةزالمواابناولةووجهبالميراثنلدا

لمالظهوراهـاحإثيسأنلةشؤكانينلىاؤمححةاتاسالىاليصتاجالذىفىمدالنبهاحق

االثناافاليعبداطتمحمددنوقدقالسظاالماكاوندلديناثذواالإفاطوايختارو
قةإلذىالماليراصسلدن41روىتضدةهـظاهـمالاليتثلميماذ51سمالةامجافمماواالورثة

بهلماليهالذىلمالاوندلمعاومااافىذالثبرىداطمدنءبردجموزأنبهونوسلوادثدا
شهدبهالذىقلىاانعلىلغرماهادورنواصمجافوؤيناوإهـازفىادنارواه

إساتافيشونبملماارنواطرفءتحبيمادث51واربهينومإلسءلىحقلشاعدجميعها

حقانذلكووجهثله4اءندىوءذالوليدأىةالهاقالثدينهشاهدهءلىخهـهازهصحلف
فألمروننكلقوئلىمسيعهاذباتعلىيحافلمحافالدناحفى2شامرونؤساناص
ؤدهـلهبنانهذلكوجهولمسالمةخلةفيونمفالماجىدنوامطرفقالهحافقحلهةمحا
هذانسحقهبعذأخىحلفنوهـؤهـعهمجميهلوبكلبهكااأعليهقهءإحافلإطأ

منهتبيةاوفيبنءبدالحممحدقالهإنصماهدبهأوقامبألاألوحلفمنهلهالمقدارمايهعنالدث
االولبعدالقولوبقدرحفهحلإنالعرهاءكاىيعطنكلاناسمافاادنعنوايةءيسىر
ادعاهفألتأثيرلماقلمالاهذافيلهلمبهنأنه3الدنمنحةفقدبطلينالعنمروتكانان
عيسيوايةروجهوذلكعليةالمحامخونأنفوجبحامناالدينلميتابماليتعاقولم4ذ
فلمحفهدطلنكلنولميتامالفىحخقاسمورنحلفكنافمبه3بعصكرينالملغرماءاان
كنالميتمالهحقبمنالىيبهؤحلمحاروامالقىدااليمانءإجمولذلكبهأصالىاذالثعير
بعدفكولهالغرماحأءدمنرفانسعلةوأحملمأتوالمهيناليمتردوعليهالمدىاذكركلينا
ذلثلهلماجشونادناوقالذلكلهسليإسلماسئلةفىطرفقاليأخذحمتهوصحافأنالى

احبعنهكالونكلمانكلمعاودةيمنعهولناصاحقيبطللنكولاأنمطوفيةوارؤهـجهأ
كأفأأنفأردتاألميمخققثكنلمأيفولنهامنبهخغامالماجشؤابناؤهـلوجهوالد

يثبتدينمندبابراءالميتالشامعلغرماءايحلفلوسمملةاآلنوؤدمخقفتهوأصحثعنها

عليالغرمايحلفالعتليةفيالقاسمابنعنروىءيممىالالبراءمنهإهدشهلهوقامدينبشاعلعهأ
مماواابراءالميتفيافرماءاالبحافأصبغعنحبيبابئوىربالتركةدوتوينفوابرائها

أنفوجبحفه4استمفاالىيمالغربهايصليمينهذهاناألوللفول41ولهدفيفيهـنيحلة



2أل4

يمينأنمنإتامابغأؤواط4وجىوقط41إتنضاألور3الديئتا4وااالبراءومهامىإبمت

حلفطوايبجابالهارذالموازليماسبئاوقالذلثلمالنداليهبثبالرجىمت5115براايمءلىسلةا
لهبندثباتالىتإنحهبرصبرفيفي

مىىالدتفاءفىالة

الدءوىفياهفاا

مالدءنالحيىقال
المؤذنحميدبنءبدالرحن

عربئبحضرانهكان

ىدةهـوقيدالعرعب

الىءلهفاذاصاهالماسبين

لظرةاالىجلضلييد

أوةلطنحايإتكافاق

ىدالذىاأحلفمالبسة

منئنيملموانعليه

لكماقاليحلفهلملكد
عمدنااألميذلكوعلى

لراذممطءلىمنانه

نتفانفظربدعوى

مألبسةأونحالطةكها4

فانبطالمدىأحاف

الحقذلثبطلحاف

يحلفأنأبىوانعنه
المدىعلىيناليموود

أخذالحقطالبحلف
حقه

وويزشدابنءىسحضرءكانأنهإئىذاادطدادعبدبئماالثءنقالمجيقالرص
حافالمألدصمةأوةلطنحاهـابايئزتزظرفاناثللرصاضلىا4جللىاصاءهافاذاماعابينرفضى

لىدكأتان3إلااألصيءندنالالذوعللكماقالغيحاؤلملكذنكلئثنيملموانادكأعابالذى
قذلداطلبطحاففانادىءلميهاأحافأورولمألرسةلطةمامحانبزتكاهـفاننظبدءوىرجل

لذىافىهـلهشحقهأكأذقاطبطالحافاذالىتيناولوردألمفيسأنبىأنوعنه
لمللثذنئثنيملموانإبتلمداأحافبسةالأواطةنحالهـبيننتانكاحقالرءلىبد

ىمنماواةنمصراوقامالبدقالىوإدينةبامةلسباءاألقيفوالعزيزداعهبنممرؤولاذفىصحلة

االاحالبوجبمجردالدءوىانهالفولهءلىلوالدلهخاطةتيرائباشمنءإيهإداإسقاف

وىالدحهـدبثفيابايؤذىأذزهـياليستاجقهمرةتإدىءيىاواسقألفضرورةلو

فيتأئيرولذكةاطيرنحاتن5كثبراعاء4تةحلتىاروكلالاقبانحإلوطورةضرغونأناالعلعه
واللهدولالدة71فيذلكاترائبذتكانإطئالاةافييان4اادةمهاتقبلبذلكولشرعا

لخاطةاؤيهاكأيعتإلاالدعاوىفيوااالثألثةأبوابذلكصفىذكتة15ذ1لىسهوأحبهمأءلم
قىإطخبداتعإتؤلعالثواثرءاتناينؤممهاظاطةيرمعنىسهفىوالثافىارنءيزءاؤممي

ةلخاطابرفيهكرماتعتسهفيولالالمابا

ءليادانوكذلكالموازبئاكتابوقىمعاوضةندبئعاهوادنةوالمداالخلطةماثعتبرفيه

بنىلمعاوضعةاننوعالكألإاانذالووجهطةاخدبإثمنلميماويدحقهيزفألقبسالةكة
اذفألن3عندلىانأوصىنومسئلةببحاشبهفألهلءةوءنلةاحابانحةإثااعلى
كنانةفياوقالهمالعنناقعفيواأشميةلعتافىواهرلمطةاتافبخمنعب4المدحاف
لهوماقالهلطةالخاماتوجبهذلكمنوجبفبدقاصاالىيهونمابأؤهـدهرتهعتلميتاانوقال

فيمالثهتىلبناءعلىيمانالاهـجةالدعاوىاققمخفيأثيراعندموتهإد1وإاالنو

النهءإيهإذاينءلىفاليملهنهاثوبابيدادسانىدان4ومسئلةعندفألنمىدادىاؤهـل

موضبطلهوداكطلتعذرلثذلىاجعثولوالعبنةباائباتهيمكنهأوعرضثوبلهمنكلليس
لإلينامشلهفييثبماتلكلحقوقافاذابطاالىاذلكىفيؤدقمايمثاعاتهمرمنولزمهمعكئرتهلذلك

قالهخلطةاثباتوندناءصهممهفيمعايمذالمنثناولاعايهميتعيناصناعوائلةسهبغيرءاطة
م7أنفزصبوامفاهـقااتجارعلعهلزموهذاالناسم7إةأذصبرامالفوقالعرفييكيى
لمطالبةالمايوجبءإيهمم7أنفمزصبوالصناعاانبينهمسفياةاغيرأننهملبعوالناسامنللثرا

قلمأدالعبدوامسئلةذلكتلبلبةمطاأحدعليلمأنيهرنولقدخاصةموللمهواملبال
بنقالقالملسسيدبعض01قضاالمتبايعونفيذسوسيدهواليىيقةمماعابيعلفارةافي

لطةالخاتعتبرؤيهالتىااجميناانذلكووجهأنماكرانايميناعلعهمالكعننونسصنواعبدوس
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اءدينهفضدكأعليهامنوأمابهامنكرلسهعليهاداالنوضةمعاولتتنادعوىماحقفتىنماا
انأوعىومنذلدبمعنىكانينالسهنعلىفدأوجبنبهابالمقرالذبالخلطةعتبارفيهاافال

وفديحافاحنياليأخذنكنانةابقالقطحقهانالمقرلهيثينالورثةفطابينادعليهلفالن

بفهيةلميريدلباقلحقانولهةوسنىبأليمينةوهيبالجينةميهذامثلعندناقىعليهفضى
فهلجوارأنعليهيناااثباتوءلذلثفألمعنىالميتبهأومىهايقتسعليصحلفأنماوا

أحدبعديفضهولمةتصدوماتءلىحياتهفيةدصدالموصىانلإلينانقوجهوبعداالفرار

نماوامسئلةالسفألفههنىفأليقبضهلمنهايعلمهـورثلواافعلمنيهوننثا1فااةاالنموته
لىءلميكأناحدفانالرجللرولوقالراالنقكاومخقبمعتحقيةالدعاوىفياجميناشجب
وكانخاطةلمتكنفاذامسئلةالموازبناقصآبيمفؤيكةحتىيمينيلزمهكذالم

والمشهورمنخلفيهسنونففدقالبمجردالدءوىعبنللابفيلثماؤعليهالمد

فيقالمالكاالنماالحمةتأثيرافيالبأناتؤهـلهلىخءهنونءواذلكمنلمنعالمذهبا
نظراالمامبذلثليهيشارااتحدوانكاناثاستكربافيليهراثارجألممنأنتدلمرأةا

االيمانجرفيلةاوالعدلاحمانلثاقااشلاووجهناولامزلمطةاظمائوجبهتوجبفالفمةفيه
أءكأواللمهالتيمينفىطفكالفيوا5سواالدعاوىؤيهاقمخلتىا

يرهاتمنوتمييزهاالخلطةفسيرمعنىفيلثااالباب

يسالفهأنىقالالعتبيةفيسماةاابناخءقأروىصبرةالمتفالخلطةاعتبارالخلطهذاثبتا
وقالأصبغوقالههـقلتةاصألفبلوتةالئنوالسلعةاذلكفيبضاتةاوانرااميمنهىويئممترمبايعة

أناالولولالةوجهيريدالمعداعييننالرجالثصراءمنواخاالبالببالخلطةالئكونسنون
واحدمنهمايسافكلكاناذاأنهثدالباخوثملالتعانقتضىالمتداعيينواتصالهامنةالمسالة
الإلينمابوجببذلثليمانمفيثبتاسدفاجهةلدعوىءناذهكاثبالوويبايعهصازأنصاحبه
والآلمسثبهااالءئبارأنيمونبنجيعةبىااديونفيلماتعتبراالخلطةانسنونفولوجه

فيرةااقالهلينهمالتبادحايثبماتحتىلسوفيالأمنعهينلمتداابهونةلمامخالسوقاأهلبينتثبت

اليثبتفانهوالحدثواألنسالممممدالمألةفيمونصبهتهلفومالك5ذسحنونقالوسنون
خلطةبإنالاتثاتأنبؤلبيعاجهةمنلتدااأنمنمافدهناهذلكووخلطةبذلكبينهما
قالهلينهماالخالطةحمفيوانقطعتؤديمدتاريخلمطهاظكانتواذاهسئلةخالببب

ثبتفانوانقطتبينناخلطةؤدكانتعليهالمدانقاالموازبناوقالوسحنونأصبغ
ثمؤيهابينةدينارأقامبمائةلعومالهءلميهةءىوانببيثةتثبتمجددةثانيهاالبحغلطةمجلفلمانقطاءثا
خلطةعلىبينةيقممحتىالنفطاءاالتلدالخاطةبسببلهءليهاخرؤاليثينحقاعليهالغديدسجاءهن

ادنمنةبهثيمةؤلىلطةمخامنحقهؤبضمنانوقالحبهببنابذاذمخولىوااينقطعأمرلم
لخلطةاهعرفةانىيفتضوسنونبغأفقولاالولىبالخطةصحاففألسببلهاليعرف5حقاغير

الدعاوىانقطاعواتءهـفالدعاوىتددسببأنيعرفوندايهدعاوفيلجيناتوجبابينأل
مابهمللتعااوهعرفةمعرفتهايلزماباحتبرىملىمعاكلأنتقتضىحبيببنؤوالمواافياوفول
لجينااللمئكمواوفتهامن

سىمنتتى92
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أالخاطةبهإتماثؤاثااباا

داواداشاأقاممنوأمازاواابناقالهدبهاثلبينةوابه4ءليلمدرافاقراالخلطةلألثبتماأما
خليطهانهناولائوجبواحدةمرأهحدواوالرادةثاتانةبنكتاةءنفيأبروءباظاطة
اأقاماذاهـازابناوقالدولاثاافيإنةبئكتاوللمفإدنههافيسمالةإبنامىءنيوروى
بناحتجواعلبلمدصءنعذايحافثمالخاطةوتعبتهـلمدىاحلفحسداواداشافىبالخاطة

دءوىبههـىيريدمماتةإثدئوابسببتثيفضلجناغيربهءإيهاليبربدهـأهيمماابقولهنةكنا

ولمافوقاطبألبلمحااالتؤإليثهتكأيذ4لموازانهادناوةووجهوأحملمأءواللهالمدى
لمطلىب711ؤدفدينةحةتاهنوئلىآممينادوالمثاان5لمالابدتولبكاثإتبالمالصاش
هثلىحنونلصوقاللهلى3لميشهن3و4اتافىهالكنتملهلةادنانتبتالقدروىوهبعدا
نبهتشصلىائؤرؤيمالماةاهـدودانةاااناالوليولةاوجهيصافلدةدوسدنأبوبهرقال
وانلبينهاهذكلاناكاهـللة41ووأولىظاطةامنثدبهإثلممماحيرذلكفىالتؤفىؤبأنقاط

لدماءادفىاشاواثنابصساافىاالرثحم31هـحفانبوااةبعدادردتةكانت
حقاالرجلءلىيدالرجلهجافاذالناسابينضىيةفينىرنءبدالوكانءهـوقولهفصل

ثمكانالمدينةلعزيزأميراءلىدابنءعروفدكانالحامعليتكونلحااالدعاوىانيفتضى
وفدحءزاجفىفالخألفالخليةفأماهماحدااأوفييناتالحافييقضىكانانهلةصسوةخاي

وأماسشلةالخلةااالمروشغلخاحينالقضاةىاستمماواوءلىابوبهروعروءممان
وةلواافيوأصبغومطرفلماجشونابناففدقالمرالمالكلبنكانهابدغيرهؤمريرحم

غيرهوالهيريداموهيوانكانقالمهحوزصسيريدفالينورأوخطأالفىاههفذصحيتمهكالحاه

نصااليههـضةحتىذينضلمؤملوانرهىءهقضيسهأنوالكهوزفأليسحكوءةليهانكوبئ

اذاهـعةافىم4لقاابناوقالقاضيهوحممهيبوزحوقاضعياىستقضأنذإثسلهونبع
االفيءقاضعيهوقماضؤضاءهفانلمألةلصأميرالفسطاطاوالىأويةدراالعضوالىلمثكان

جشونلماابئاؤولوجهيجزفضاؤهاالءيرءداللمنلميمدفانوزانونسهعنروىومخوهبهتور
دونياهاماوالهعلىورةمةىفمغيرهوالهاذواعامةىفمالوميوءإعةإبةكانتاذالواللةاان

واليةافسملقاابناؤهـلوجهولهنبملماصالةاديموةمواالح5لقضااعلييوللمفاذاثغبرذ
فيالسوقصاواذاقضىمسئلةنصءإديهلمفماءواناةامنىعليفألثدتملعذمةاالماره

جعلانلمجوعةوابنهاكتابفيسنوندقالفةميهقاضهأوماتقاضوللناسينالرفواالموالا
يهاعدالفكاناذاجمازؤفاؤهواالندلسيةيةفررمصرواكأءفااةايولىاالميرالذىذلكليها

ثراال1ليهااجعلذ51لمياالىواوشلةفعهلهأذناالؤمماضاؤيجرلمايهاذلكجعللموان

بنهافيكتابورنوندهقالهاوهضلميجزعدالنلميموانمهحازخرضوابوكانءدالومحماقفاا
أوخكليرهالمياهوالىضاهالةفاذافدمالحكممةفيشرطلعدالةاانذلك4ووعبدوسابئوكتاب

باللهومنهذلكلميصعمتعدوانأحكامهإصتوغيرلةلعداامنضالهاشروطوجدنافيهو
بناقالهـعهصمهـافيلكماجائزقالهؤهضعافةهـابايخمىتالفةرجصاهـنرجألنولوحكممسئلةلتوؤيقا
سمنونوقالهندرجواالفيماضمهيمتخألدهضىالةايرىوفيهبمايختافىفهوانسملفاا

االبمواففثهماماذالثلمزمفألاشماذلكوا5يرابمامابيمانلىكمفدهاهمخاذالثوجهوبنهافىكتاب
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وأقاماهذاحاابرهـءةفىسملفاادنافالذلكا3لمزىوعؤهـذلكهولهمافىوهوافقتهسكليه

بنفىكتابومخوهمهزحهـلصوهـاايخويفضىانأرىقالعميانبلدهمااألبدشمابينألعندها
فييأشباصابعدانفائشفى1بأليخلحامهـانظؤجملوعكتالهفهـطقالوأصبغلمطرفحبيب

كاليسأصبغقالدىليآااء47رليومانحدإواوعزؤلهماأمرمنئفىونظرهدهضتمومةاظ
ليسهـنثصلماابناوقاللمأللهوكبشلأووكياليوصأنءىاةادااظصومةءتمععااذاتواله

مالماالزم4وحكهومةافشبهبعدماناأوبهصعاإكأةأنلفيذلككانيبدولهأنالحدهما
فيسنوقوقاللفاثباقفيساطانساكاينظهـاصاحهنظرهأو3مان4أحبانلسلطانا

مافليسبايفاهأافادفيهالحمضلمماذلكفىبرانهندوالكلبنهاوكهابموعةلما
عندههانتابعهومنلقاسمابناهـحولويمفعبايلزمابانهاالوللفولاوصوفيهحيرأنألحدما

منباذنيهونممااحكمهأنلثالواعامةوالواليةضاحامانهأحدهماينولةالوبابن
فيىءضداوإنفاءحميناممخذالثفيفانألاليعتسبرهالوإلثوأمالةالواءمنىذوأوعليهلهمجم
التكوبئلةوالوبهمأيرضعياننجألفيناكاءولاعلياصهاباهـصمالخىاهـاليةابابونءنثالما

ولبالةواليلزمليهياظراافيبشروءلمرمانهاسماةاألااؤول4وبمايرضاهاالالموصبحفرة
صومةءنداظفيبعدماثرعلىوصشليأنلوصحإصال4كالوخامناهنسأصبغبهخغاما
يحمنهالبهرفاهويمبالخيلزمانهونجثإطافياولةاجهوؤيهايثصرعأنؤبلذلكولهضىلفاا

ضىدالةاوهةءالخاننونسقولوجهولجنوأشابايئملقبالقولفلزمميينبين3
لةبمنزفهويرهاليمثرعءنديلالواوءذلهالزمذاثآلنللقاضىذالتنفبقبهايتعاق
مسئلةأءلمللهواىةااةاوندعلهمنلةمتشاءعايتىشلهيأنلههـلوصلنظاعليالوكيلي

كعابفىنونقالهزلههـالىذلكاآلخرفانيحمولمهماأمإثنءرالمقاصمانولوحم
ااخذلكوجهوابروءآلفىبئكنانةاصازقالهبهوؤضواوهذنةحعليوافاتفةجاعةولوحمبنها
اليانيشتررجلينرجليوصبعضكالودونمبعضمماحمدزممفألثرحالأورجطينمياارضدا

منجميعمنهـعدوجدافةلكذعليةا2زاداوايدزمهلمأحدهماذالثملفةأتهميايطاقانأوثوبا
وجينالىبينمحميناطفىولهكانةذاوتواباامهءلىهـدحفانةاواحدكالوكان4حكهياتراض
وءةحفىمايكاصانلىزالقضارجلينيولىواليجوزأناثنين1سجوؤجزاءالصيدانهوفي
قاضصيانءلىقيعةأنوالهـانكلقءااالباخاذئواليفثهاكلدواوركلودتاث3ابهادإثحدةوا
ذلكفيويهفىينالمسلبايئذكفىوالخألفذهماالينفذاالبانةاواحدةففعيةفيينظراان
اليعلموالبالدرإاالءخجفيايومناءذالىوسلمعليهاللهلىمحدااللهمنذإهثالعملبهاتصلما
القفاةؤيهالتقديمافتولىمنكوراالندلسلبدءآلبأندةاذهرتطأنذلدالىمنشئبرىانه

ولقدممناالباماقفيهافصيةفذأحدهماليةئألنةمفقدجهلهفرطخنفسهبملىسرفرجل
لشاهدايمثهدذلكئمدشهدلشااةدشهاعليبكتبعنداالولدونلهثهودكانوايشاانئبا

يمامصلشهادتهفيكتبءلىدالثالثمثهدعفثمدناعفشهادتهعليفهنهتلىعندالثا

ؤاصعراالخراناوأماالرميرىنااالدلمفه5اأوالذلكعنفنرعمأحدفأفاشهدعندناكتبوه
هـفطوالةالمعنىلهذااعاخهمميلمةلةذلكمثاؤوفةالجزيرةمحلهموسوغمااغضألؤكالدياعلي

واالمامةكاالمارةاءواليةلقفاانهـبيمانممانظ11نألصحالىجلينبينلقفماءوالمولىالقاضىبين
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يرأوأهيرهناالهابرينوقالوااسقيفةايومإراالنبهماقامذألثفيوبهفىاثنيننعفألت
والمحاجرنوعرأبىبهرؤهـلالىالناسورصحأبداإنإمطاالدفيفيناسهةاعرؤقال
أصلىومحواامسألةاورهنيانءلىعليتءلثالخالؤةامامةانثاتووجهواعابوأجمه

دميفكذلدالسبهوزأنحدةوالمألةبالناسيصايانرجألنيتقدمبهوؤأتالمافؤيديملهةا
دينهيرضىمنمحقدهاالاااالماماوانوثاكووجهحمفيصيعاكانكانصاالناس
االمهعهـزاليكهـله3رنةةاكلفىايناذودهاصتماليهاإؤدئهالناسابينسحمومنوعدوأمانته

للهاقالقباطياملةاعن5يروتةمنهلىكثرتهلضأللاعلبسخافمنةةهذكلالن4علهففتهبموا
فتذكراحداهانضللشهداءأنامنهـنترنعمرأالنوالسيندارلم9انمالى
ينقلولم5اليعرفءيراظاءهـالذىالمعلىمثوراهـالمثالواحدكلحمانوالخألفاألخرىهمااإحط
فاذاتعذرذلكالعدالةلشاءلىكاصيقومءقامشالءديئاواحدمنصأنسواكامةاالنأحدعن

مادغصانلنةاسأتانفاعليهفيههـلفياذأحديوللمنهوااتدالثهـهالىاناسالصاجةلكثرة

مةاأنالدصحفكذلكرجلإمداءمهالفمنرجألنمةاوالدالواالرجلمقاهايقوهان
مقامامرأتانفتقومعومهاطاءونوليتهنألسادصملجازتةؤذلكحدولوواصاممكانءةاصا
عرفي41القفاؤدموامفالرؤةابجهةببادناهاجرىاتهـىبوكايجرىقباتهاباطلاودذلر

والشافىجنيةأقالبهولهوالخريمحامنذلكفيلمسالينابينوالخألفلموأءىركان
هماأحدبابانيملقامسئآلهنبئوؤيماوعهوةحيناذوقدأمخرتمالكعنثلذئبلةو
فيهايمايجوزالتىاالحكاماتبعينفىلثاواجمهيجوزمخمنةةفي

يهيجوزمخمنمفةفياالوللبابا

وكتابموءةلمصافيورنونيهقاللمألءدالرشعداعاغاةااباهسارجألحزافأنيهونمجممنفاماصفة
ونلماجمثهافياقالباطليكيمانبعأوكافراتاأوعبدباأوممرأةأوااسصوطلوحبنها

أشهبقالوالنصرانىوالمسخوطيالىوكذكالواصةفىوقاعليهلمولىاوكذالثموعةالمصفي

لمرأةوالعبدافيوقالهءطرفمهمشصعيلمماطأصابواواناهـسوسواوالمعتوهمبىاوكذلك
ؤبايناسصختافكاكاناذااماضهحطأههيامابيماحانسحنونبئافىكتابأشهبوقال

يرنبلمرأةالعبدواانكانشونالمابناءنحبيماهـبناوروىخوطهـالىلعبدواطكذلدا

حبإببناقالبوأثبخأوقالهبينخطأزاالفيط351كهماو3حتفانهونينهأعارؤين

الحممنهـقلىابدلوالىوالادينةاسوقكةأبىقساممانأمىوول5اشفاعرابه3خذوقدولىو
هـلمحدوداوكذلكصازفأصابفحموطاصمدصحمانآصبخوقالصغاراالمورولوفىالناسبين

مناىممهاذوأصلضاهوالبالسنةلهءلميبلغلمإلمتفربوءلموعرفلدءةةكاناذاوالصبى

حمفىالواليةبابمنجعلىومنللعةابذالمبهنذااذلكمنشيأفيهيراعلمالوكالةبابنجعله
حاطصفاتفيهجتءهتاناعهذقبلوصةورناقداالمنيجزيخهلمضاص

ؤيهااخكيمجوؤابلتىاماالحتبيينفىلىلثاالبابا

حداواليالءنيمأنلهإواليجوزمجراوهاجرىاألءهـالفىنهشحينافبينمهعحغايصوا
والوالهبوالنوالطألقوالءتقفذدهوالؤصاصيانهمافىىتاليهأصبغوقالسمنونقاله

ويفاهمهحذنةفيهالصصمنةاماذكزالؤهءححفانبغأقالاالماماالطعهاةأشياءالليذهحىالن
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بالوالبةقاماالمنفعهااليملهابانمتاطؤدرؤهـراالل51ذانذلكووجهلعودةاعناساطانا
هأمياألءلمبفييؤمنأولهذلكيقتضىالتىلهباحوااالماماالبعدمعزقطونالذلثالنمةالها
أءلمللمهواليهاعيةدارةضروفيبهتصمجلمعنى3أواطاالهامقدمهأومن

الصبيانشهادةالقضاءفى

فيمايانلاثادةيقضىبيركاناكفيللهأنءبداعووةبئامثعنمالكقاليحيىقالص

الجراحمنؤجمابينهمتجرإيانلاةدشهاأنعندناعليهءعلمجااألميلكماقاللجراحامنبينهم
ذلدكانذااإالتبوؤفيءيرذلكوحدالجراحمنمبيمانيماةمممانجوزشهادواميرشوالتجوزعلى

العدولءلىأنبهؤلواقدأشهـدواااللهماؤترؤهـافألشهادةفاقلمواأويهببواصشأوهـاشيتةأنلفب
منؤيهايىنهمالصبيانادةإثىيفضليركانالىفيعبداللهانفولهشفترقواأنقبليمشهاد

يبالىهيدبنلسلتابعيناومنيةووبالبطاأبىبنعليقالبهوةلمديفاأهلهـؤولوالجراح
ذلكءنوىووإفىوالثىوالثويفةأبوذلكمنومنعدالحزفيبوعربنبيرالىبنوعروة

أبعنجهـبناعنوكهحوىودالكبارمءلىشهـادعندنافيمعناهماكوقالعباسبنا
بهخغامانابعهومنعلىليهاماذهبعلىلدليلوابيرالربنااالبقولتأخذفاةاةاتمارأثمديكة

حتىءبهممفىونهـدينةلهمأحواغالبفيبيانلىوااالاالحتياطبمجالدماهأنمنشيوخنا
فاولمهـاحوابالقتلسبباكانبمامارىوالترالعبامنبأليهميجرىآوغيرلطهـميخادأنال

مءلىبيغلمدكشهافقبلتحهمجراومدودمالىاذلكألدىدللاوأهلكبارالااللهيهميقبل
ذلكذانبتافرعتعالىلله51شهانذابعدوسنبينهلاطاغابىفيلممةايةعءلىلذىاالوجه

الةاطتبعينفي4لثاالبابوامعهمدنهتجوزشهاذكزنفىولاأللمابااأبوابإلثةذلدؤ

مدخثاتجوزثمنحمفيلثالثاوالبابوزءإيهاشهادخيمفيالتى
منهمدتههـزشهاتذكرمنفيألولالبابا

فيالتجوؤاأعلىفواواتةالجراحمنتللاونؤيهادمدإتبوزشهاأكأمالالعليباأقئا
يحفرالحقوقالنوةلمضروالحفوقإفيولمأجزالجراحفىأجزتهالمحاانونسقالهـقالحه

فعلزمكلهؤيلكبيرلمتجزشهادتهمولوحضرولغاباالفياصغارابراحفيضروسواليهبار11
طاحتياااألموالفيمااليقبللدماهافيلقديقص5فائوباقالءيربهمفمبيغصبأنبلااذءلى

بنافيكتابمالكسمءنلقاابنافووىلفتلافيازجوابنافيأصاختاهـواملةملدماء

أجبزتكالامشهادانهالكفولوجهأشهبذلكمنوهنعالقتلؤىماتجوزبيناسمون
فاذالمللجراحاالحتياطمنأعظمالنفوسواالحتياطالحقوقفيلمتجزلدهاءولذلدحتياطل

بههـدواانةكابيفميهثرؤياورةلمفرفاغاجوزاوغيربالحجارهيهموفىابهملهلكثرةتتكرر
فرلحمدهـانةالويندربينهمليةفانهلغصبواالحفوقسجزؤىلمولذلكيندروهايقلوند

يةورعلييشهدالعدولحتىاليجوزفيهمالكبأحدمنواعيرفقدقاللقتلاؤىجوؤتفاذا
فيهومايتعاقأصلهااالبثبوتفألتحبترةولمضرأجيزشهادةأنهاذلكوجهمقتواللبدنا

منإدتهشمتجوزالذىاذومنسئلةاقتلوااالستهاللعلىءألسهاادةلعدولكشهااشهادة

ثاالناشهادةالتجولفاشهبوقالاالناثلذكوردونااتجوزشهادةأمالكعنوىرلصبيانا

شهارهفيالقضاه

البيانالم

بالكءنقاليحيىقال

أنءبدعروةبنشامهـ
يففىنبيرالىبنالله

لينهمةالصبياناالدةإثمه

هالكقالالجراحمن

عليهءنذناخالمجتاألهي
ثجوفىيانلصادةشهاان

والالجراحمنبيهمؤ
اوانغيرهمعلىتجوؤ

بينهمؤيماشهادتهمتجوز

الوحدهاالجراحمن
اذادلكغيرفيزنجو

سفوايتةأنفبللثذكان

فانبعالواأوأويخببوا

االلهمشهادهفألافترفوا
أشهدوافديهونواأن

فملمشهادالعدولءلى
بفترفواأن
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لتايحروىلحرلىثملىلفاقوحنلصسمواللىء
صمتحورسمولمعيرىكتاتلهارلسهات
دىحدىسصودا3داتحولقتلكو

تدومرحهءتحركماصعاحيتهملدتحو
عهـسبمايفلكومهم4وحديلرينكربه

هـمعاتدطحهنفموامرتدهددلدلمعلمهميقل
سىدقدلقلماتقدركورمعموكالعر

هـممهوللدءطردعألمهملديفملععيممى
حويةوءبلطعالعاليالصبمحرملى

لقاعأللسهـاقاءكررمفاشإلشادنكير

تيرءدسقطههكثدسلحرمعهيكللمعيرفمممامةمعهيهو
رلددتحوةههصدمهكساب

وتكماتحوسرصلدحهسألعلىءبرصشمحسو
مسعلةوعةشهصهلصيلسدحرصعاكالإللمحولل

دىيحتلصمحدحسوعدلصديارطردىي
يدلعدموصحىلهعومعدسموريهطرعدصحة

لقاهدممليهمدىمديةمسبعلتلله
لعدلطاىدلددحهصرلعدسأتكنا

تهمبمطرىلقرلةيحوهلكسهالكمامسهلى

لكيرىسىيحوىهـصصةىلةسلىدلملدتملةحة

لهفوصصورحههديحرلعسهلترحةلحد

لقرلةحهممعكللعديعترتقرشهعدلتهيعتردعد
تمعلعدلفرلةمىلعدلتلعصوصةصهةنمى

اكمارفسهاعتمافوددلمالىحهصولىلةهـ4يمهعد
متحوتليلى

لديكعلطتكميريكودمههـشديتهفمللبهئملمبرتفيديهوهى
خهملددحهفولدصالمرتحرفمو

لصركادمعهمكردفدرلتشلهتكورلعرللعرحبرت

سييةلتىصعفدتهممعهاتصلمهمحتيملىعليصا
تءسةصردحتىيقتلهلهحالودسصدبامماعتةيافتلصر

سدحأليرءلكمهـيمطرمةلصمباسهايقنلىحدريصرله

محقوز
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لمتجزشهادأوءلميهودلهدأومششاأةمىأوارجلمعهمكببركاناذزاإهـاابناوقانونس

حياةبعدسببهلهفيبعصااليهلىقهأنيهونأءلميريدواللهميعألهحتىيبقلمكبيرمقتولاالفااا
أومنهسفطمنيعيشأنإصحاليمعاوعظناصبهانأحداياقيهأنمثلدةلشهاامنياويعمهم
مستلهذلكلمجرىأوماجرىبهارأسهيبينضربةبسيفبهأويضرمجوفيغرقفىنءلمصياثيه
قالمنجزشهادمعكبيرلمبيانشهداذامالكقالمعهملىكبيرالذىيمونافيالةلعدازالو

الصبيانلمتيضرشهادةأوعبدااصراقأومسخوطانذاافاماالكببرعدالتذااهطرف

سظاوكانكانءههمكبيرءيرعدلانأبيهسحنونءنابنوروىخوأصالماجشونابنوقالى
حفرالذىناذاانهاالوللقولاوجهاحاؤاعليوؤثمبياناادةاثحازتوالجرحةاسفها
إنهذلكعنتوففهفياآلخرسحنونقولوجهولى51برردشهادةفىالتؤفىنفياشهادتهبليال

يقلوندرصالالىلمتكررةاوالحالةاضرواصالءنممعهـقسهائضورابسمحاصلحتؤد
لكبيرلوشهداولذلكأءلمواللهلكبارايحضرهعبمومختصهذامئلالنبإنهمهذالجرياتءن
أوصبىاليقبلمالكعننونسبئاوىوؤدربيالماشهادةبطلثبياناادبهماشلفي
فئبتمالكعنبأشعنالموازبن51واروأخررجلشهادةويمفصبىعلىلرويانصه
أءلمللهواعتبارصالهاونلكبيردحضورامداثؤجمولمأخقىيؤالذىان
فألببوافيأولمجترفوالمماحهمدزشهالمحاتبهوانهالكماؤهـلإمنوعةابففىمقيفترااوأماسلؤ

بالبينفردونماورناذكرتؤدمنالتىارةوللضرمدخشهايزتأنمااااذلكوجهشجوز
بمالهابانثلبتالدمماءواالحتياطردجمفظؤدووالشرعالفتلالىأدتبماورالجراحبهتكثراب

والتباتالفهبطمنلمموليسلمالافياليبهوزذلكثل4ومةلقساارهاوكايوجببهااليثبت
صكممفاغاذلكمننيؤلةاعدموالعدترأىلىارأىنوقوللىالؤمناالنتقالمننما

فانشهادنهمفتبطللتفرقافبليمدشهاميدلمماموأماتفرقيمفرؤفبلمنهوماضبطفولمباوا
إومعنىإمسئلىمالدقولمتى4كااذومشرةمدشهافيلميؤسمتفرففملمدتشهاأشهدعلي

عنميصرفوودةلعثسهاايلقنوهمأنلميمنمو3لبارعلىأبأليهئمكبيرليدأنيخببواأنفوله

عليكايقبلواوبطلثمادشيفبلذلككانفاذاالنقصانأوايهاقيادةالزمينؤافيأووجيها
فالناوقال3ضانشجفألنمهماثنانففالةدااثافيختافواافاقسمئلةؤدمناهلذىالوجها

حبيبئبطلفياكتاباالسصىذؤدمفيكعبقالنهالكهارعندينوااففىفألنشجهبلهنهم
لكبادافيختالفايقتضىاختلفتولواافىؤيهانلميمماغاتفبلادتهمشهاذلثأنوجهودخهمشها
لعتبيةواوعةافيالماجشونبنالوؤدظاصبيانادةشهابذلكلمتبطلأحدهمائممهادةاالخ

شهدواالذيئدهثابئقضىبةادبتهأصااوالميقتلهنهاوشهدآخرانياصهصبياؤتلانصبيانلوشهد
مسئلةفكذلدهذالقلادىشادةدشهاعدواللحملوكانواكباداماذلثوجهوبالقتل

فبلشهادتهمأشهدءلىاذابرجوعهيلىاليبامالكعنوهبن14فقدقالدةثالمفاعنوأمارجوعهم
صاووارصاالبعدانوماطفبليرجعواأنزااللموابناقولوهومعنىسحنونوقاليتفرفواأن

لماجشونابناقالهباطللصبيانابهادماثانمالوشهدرءإلنلةبمتردنهمابطأللثذلكفيكون
المجوعةفي
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مدسجوزشهامنحمفيالثاكلبابا
وقالهمةساباللديةالعاؤلمةاتدزملفاسمابنااهـازعنادناففىكتااصبىصبىبفتلدواانفانههم
القسامةنتءنكاملىقاستادةانهاشيذللثووجهكالخطأاصبىداوهـسحنونقالأصبغ

مالكبءنوادنوروىمسئأل3أالخطأواللهؤتللةفيالنهالعافلةعلىالديةبتووعلىالحنثفياهما
داالثنانءلىوشافألسماغرقاهينائتعليالئةهدلنئمنواحدفغرقاورهـابرافيلهصبيانستةفيعلمهاللهصلىمنبرالني
ممالفالالموازهذاغلطادنقالنحتلفةدخهمشيالنلخسةاالفتلءلىقالغرؤهـهافهمالنالئةلمو

الديةءإيهمتكاةاكذولوكانواكبارافاختافوافالمطرفحبيبءنادنقاللكوصزوالجمىعنحدئنامالكيحيىل
فبولهاالفيعمشهادتالاانىيقتضاالولماالثوقولاقراراشهادخهممارثالنهأءهـافيفيةفيمثابنما
وأحمأءلموالله71لهوابطالز131ايقتضىناذالميميماالسعبداللهعنوقاصأب

وسلميهاللهءلىيرالنبىمةعليالحنثماصاءفيمابربنعننسطاسافي
أتىرنصاالاللهاعهد

عبدفيصابرعننسطاسبئاللهيلىعنوقاصأبفيعتبةبنهشامبنشاممالكءنصعليهاللهلىهـاللهرسل
النارمنهقعدهأثماتبمنبرى3علىحلفمنقاللموصهيهطاللهصلياللهدسولأنارىماألاللهعلىحلفمنقالوسلم
مالمثبنكعببنأخيهءبسداللهاسدكاعنابدبنكعبمعنالىحمنعببنالعالءعنمالكمفعدهبوأثماآممبرى
مصينهمسلمئاهيقاقتطعنقالوسلماللهءلمبلىصاللهرسولأنأمامةأبىعناألدصارىمالكوحدئنىالناومن
أراكمنبافوانكانفالاللهإسيرايارسولإدناشصيأانالنارقالولهبأوالحنةعليهاللهعبدالرحمنبنالعالعن
علىحدفنؤولهشاتصقالهائألثأراكمنحفيباقوانأراكنسفيبانوانالسدىدعبمعبدفيعن
مندمقعدهفىأعلميريدواللهانارانمقعدهتبؤأبهمميأ4ومانثاعلىأعلمانمايريدواللهرىتبىبهعبعبداللهاخيهعن
حلفمنكللىهأهيلميظبتواالعالملهيمالتععلسبيلالحديثءلىهذافي5لرهنبروإغاذالنارعناالنعارىمالكابن
مسمئاهيقاقتطعنانهالحازلىأمامةأبىيثالثاقالحديثفيثماوفدذكرعليهآالقهرسولأنأمامةأبى
مسعودبناوائلءنأبحدبوكذلكيذكرهنبرلملنارالهبوأوالجنةعليهابلهحرمجمينهمنقالوسمعليهاللهسلى
تعالىاللهلقىمسلمئامبهاماليقتطحبريثينعليحلفوسمءناللهءلميهصلىاللهرسولقالقالمسمئاميحقاافتط
بذلثفعلماآليةثمناقليألوأبمامهمداللهبعمونتريشالذفيانذيثتصإلقاللهفانزلغفمبانوهوعليهالجنةالهعليهصممينه

أءلمواللهاهغليظامعنىعلىاألولالحديثفيإنبرذكراانقالواارالهوأوبر
لقلتهأراكمنبتفضفيلمنبراعلىابمينااليلزمنهاعلىأراكمنباؤفينوانفولهلهـياوسولشبأبساباقوان

فيوسمعليهاللهصلىمفبرالنبىعلىاجمينأحدامنوفعانلكنهبالذلدؤيمالهوانثامجبماهتهوفيبامنوانكانورافئه
داوالمةذافيعندالمنإليرناليمبجبرءلىانهالحديثفيوليساحكمهزاذقافهأوشنأراكمنقفعبباشةوانكانأراك

علىوانكانوسلماللهءلميهصلىمنهالقولذاثماوعنده3حلفمنحمالحديتنولوانعاؤمنفيباةنوأنأداك
لشيوخنالنارفانالهبفأوسلمسامرئحقينهدطعفافتأوحلف5منبرعلىحلفؤجمنالبتاتميثألثولطاكأ

عولشااقالولذللثذبعنهرجعإنظبرفاليقالابابمنليسلىلوعباانهماأحدقولينلكذفي
ومحزموعدىدىايعابخلفوعدتهأوأوعدتهوانواق

الىصالوعيدمتوجههذابهافعلىنفسهلماملىحكذباذلثولوكاناكعيدفباظنفسهبمدح
صفةفيمحاللمثوالكمذبمنضربفيهالخلفوانالخبربابمندهـعاانوقبلعاص

بدأنبعافبهالوانهفرلهالينهاتعالىلبارىاعلممنكلالىالوعيدمتوجههذافعلىتعالىلبارىا
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كانانهلاسماعبفيقائلوقالءشمنشعدغبريهذوبدالثمالىدقالوفوعنهأرادالدورق

بلكذوااصدقلوءدباافاهـعدفوصهادقصا

رالمفعلياليمينهاحاءفيعءا

ثابتيدبئزختصمايقوللمزىايفطربئفاقأباغطحسأنهالحصينإودبندهالدءنص

يدبئزعلىواتهيفقضىلمدينةالىهـأميرتوالحمبنمروانلىاماندتوكاادفىبحمطبئوا
االعئدمقاطحللهالواوانملفةاقالدملهحافاثابتق4زيدالؤةرافعلييناباتادت

بنوانمرلفجهقاللمنبراعليمجاهـأنبىيأولحقحقهانمحابتثادنيدزلجهلةسقحةا

وذلتدينارربعمنأقلعلىبراتاعلىأحدمجاأنىأرالاكصاقالاكلذلكمنإمجبالحم
نيمولمالمدينةأدلببرءهـمذهاكعليباءينثادتزيددتضلىاقؤغاءمرواشمدرالمألثة
نيهرهعرانهبنعبداللهوقدروىءنلهاءظامانهنعيمثنكاواذالثيزانألالهـلثدز

ذالثائبتذوامسثلةبنهدالثدانيفالؤدراؤقيواأنىأخثهـليةودقاصانوانألث
قالبهووالمطاوبالطالبعلىالمدونةفيقالهـقالحةنوغيرءاصموالاالتبالىكانثغلظيمينفا

ءلىحانوسلمعليهللهاصليلنبىاهـلولهمابئوالدليلءلىورةنبأبوذالثنومتحاشاشىا
ذلللةوالبهاوتعلقااناألفيتأثبرالهانىفغهوعذااخارانصدهمةأغاثىآتء

انإهتىاالةجىوءنصلضافائدةإتطواالليبههـعالىامماتوجهانهارتةرانحسابااافئدأ
بالىمانتغلظهلزمسئةلعصرةافىقطحكااالهـدعءهـالاالورنبالىكثيريتعاقإيظاإ
الدماءوفييمالعظالمالفينهمبايبئنونسبناضاب3ؤاالثموةءن3تاكوىرالأم
وءقمالن4ذلكهـىوماسالةالهـنهبههدوإساااز3اخامرايصلتىاعاتاساااقالماوا
الدمااالفيامملىاتاحينالمجافهـنثلماارنواهـفمطجيبءنادلطوىووحينصؤ
ولااوجىبغوأصسماقاااقالهسهكااكراالماموؤتأىؤئلحقوقا5كأمافىللعانوا
مالفييمينوءذهثمنابهىكرهالنارتتمانباللهؤيقسماناصالةدبنهاؤفيلىتعاولهةولاال
وىراصفاتاإكرراناالإظتةلكصلةسضمةمسالةواانكالهبالىمانيغاظزأىفجا
مةلفسااوفيدينارربعالحقوقنيمايباخهـناتكنونصسهادنكئابفيمالككنانةءنادن
حدةوايمينفيهكانتمايمالرقلىادةلثمهاوايبلةالمهـعااالإلهاللذكااباللهلمنبراعلىالحانوا

فياأليمانأنونصلماصاونوامطرفعنحبيبدناوحصعكذادتردومارددتكذاحامم
والحرالموازدنازافىاالهوإلهالالذىباللهامانإاثنءلى41مانبصوفيالمادووالدماالحثكوق

ولمدونةفيمالكعنواهورلقاسمادناقالبهومالكبمذكىمنورلممفاهواذوالعبدسواءو
اكهانذلكليأبهاصحمزأنفجاااليمانبهئغلظئمهاذهـانؤلشاابههـمذهواالولهـلاةا
مانوودمنهابأولىسوارهـعبتسهأننيمالةإلناكئيرفااهذهانلثاالفولاوصكانوا
ذامعتىانالفياسةجنوببلىغهاالمشقةقآلالتاغاغيرءإفلهنبهومايغاظنمبرهامن
لىابناتأواتفقمسئلةينلكتكرادالهـاالكلفىااليمانبهإظفلمتاتكراراغىقت
فقطواللهوأوفالاالإلهاللذىواقالهـفاناالكلإلهاللذىاللهوايان5اباظلياتانجزىلذىاان

والعبدالحريمايئوسمئلىهـاالإلهالالذىللهواول4ؤذلدشهـالببأشمفقدقال
سىهنهتئ03

ايينفيهماطاث
الالمنبرعلى

مالئمكنقاليىبكقال

ورع4انهالحصينبنداود
طريفبنغطفانأبا

زيداخهحميقولالمرى

فيعمطوابنثاباب
مروانلىاايخاركانتد

أهبرءلىوهوالحمابئ
مروانءلىىنفضالمدينة

عليناولباثابتزبدبن

ثابتزيدبئفقالبراك

فقالرقالملهاحلف

االعندوابلهالوانص

فجعلقالحقوقاهقاطع
انيكلفثابتزيدبئ

صكلفأنيأبولحقة
فجلفالالمنبرعلى

يعجب3اطبئمروان
ىأراللكماقاللكذمن

المنبرأحدءلىمجافأن

ديناهـربعهنأفلعلى

مرادلدثألثةوذ
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ىوالفيادءلميهفقطباللهالنصراويحلفالمدونةوفيسواءالحقوقفيوالنصرانى

بتههـرصحاوالمجوسلقاسمااونقالسواءعندمالكاغصراواايهودىواىعيمعلياالنجيل
ددالحعةؤيهتقامالذىظمهوالمممإداالتحوبابا3ؤنبالمالتغايظوأماؤمل

فليلجدمساقىرالصحافانواافىجداإزاساتغايظهاليونوغيرهاوهليمادونةا
صاعاالىمسافيمجافانهماعالتمالكنوقءنسادنىووكثيروال

يحلصانهلمثأثوالبالؤممالهمساجدالجاعةفيالموازيحافإبنفيكعابالقاسمارنعنه
ىءلقديريدالممصمدالجاآنعندىملؤصتعنهاللهىأبوالوليدرةالقاءىقالخارد
يدصلتيباللملاليهثخرجعيريدالمسمدالجاإدقالالممفيتحافالمرأهانوهناك

همارأرصتفىهـاإيماذنأاهفى4أونونءنسصابنفقدروكاإساجدانصكلنره
قثااأقربفىما3ثيحانسئلاسامعالحالىااللارونأنتشصافارىالترصان

لحاءعيراجمينكانتاانفيوصثلىإساهذشإلكاىدأصابالجاخالىوجالخرهـاعاجمم
قصىةومذااكلحةان5لمايراذلكفىلاسااسؤاأسعفوالذكما7نؤالسهانسالظوا

لستررااليمانبهلظتازاندفباسهاانظمانهذلكوآلثدالىدذمثلفيللحم
لدمةالمباهعنىهـعلىمماطماإيخلاتااناالولىوايةالروولجامعفيذلكثبتان
سهأعلمللهواكانادإسااحمرباصةيعالمولذاالجدإصماامممظدأامىماىفت

صإتءنارويصدردعنأؤلفيلموس4مماباللمهلىيابرادمىمححافءتالمأبوالفا
ىامىدفاكاتلمداالءظالممصىوناحاجمينااناذاقاناخلةإساجدسافىافيذلك

صرعرمماوااقآلراساإيرؤىاأءسفوالمالقالإالىتوعملمعايهاللهلىصهلنبىسإدا
لممانونءنبارندزامأعظثواصعدابمإسهنواحلموعايهاللهصهلنبىا

اساحدإبرؤىاكأعرفالهـلهيريددقياننمطاالةنء4لؤيهمظيحافءيثي
هـدكاصاتخادعاةادةءلىاداعهـنكلرهـإصهاحدأوداآلثاقاجىبرؤتءسهاذاكاتغ
اللىالمناأساانهـفازراليأرادبذالمثانهورجوااذبريدءأنالبهافالناسأءلم

اللهءلميهصلىيبرالفندتتصيضبممامماذوالموعاءاللهلىىاخبىبراءبمذالتةحكمها
علاللهلىصىيابرادمتإنابهراالءانبركلدمإتءتاليساثهانوعبابئؤدروى

عمدلةرفىاددبعرأوقبالالهماههـنفإفىقثالماجىبئواهـفطبءنصانروى

تلقابردمفسشنههـنيعظثحهمنمطاالتإدءممىايهروبةلموسهعايهاللهلىصنبرالنبى
موصعهىدوءهـالممهمطوىلموسهاللهءلميهصلىبرالنبىانأضرلمواللهدىعهذلكووفبلتهم
كايدحلىأحدثالذىوالمحرابةالقبنهيدليوعووسلماللهءلميهصلىالنبىرمنفيهنالذى

الممممددكالتوسطفىلمنبرماراالمسجدزيدفىينالمنبرفربمننقلالفبلةائطالمسجدألن

بلةاةاوأما5دمنبروءتوصلمعليهاللهصلىانبىاصليموضحألنهعندالمنبرأولىالجين
لصرسعندالمحرابفانماصحلفحلفورنفعندالمحرابلمساجدبرسائراوأهامنابعدهبنىئؤث

تلممحدلاوسطفيبرإلدالمفالبضبفيأنيموننمقولواجدالمحاربااافيطهوأعظم
كالقاسماأبىالشيخؤهـومعنىأءلمواللألمالكقواهعنىذالمنبرؤدونعندالمحراباجمينا

ااذذلكذاثبتائلةمسوسلماللهءلميهلىلنبىاالعندمنبرابرالمناعندمنبرمن
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مهنتونكاللرطاحمذلمثفياهـخا3وتتصرفسخرجاسااامنكانتذتوالنساه
لحرةلةبمترذللثالولدفيوأمسملفاابناقالمالكعناسملةابنافالهليألاراضجتالتخرج

واءبرسوالمدلىكاتباوالعبدساءوكذلكوالحرلطالتخرجت4ومنمنهنتخرجكانتن

سمءنافاابن51وامودربعظثحبوالمجوسلمبيعفيلنصارىوامسيفيكناالهوديخملفونوأما
عليفيغلظبالىكانالتغليظمنماقدمناهووجهالواضفيبرشونالمابنوامطرفوقالهمالك

ومنالىصالحقفيمنهثعظمالتىاواضحاوفيعالجابوفآىصعدرنملتىأصالمقذابلهلفع
وسلملميهتللهاعلىافبىمنبراعندلمديضةافيلفمهالماكقالافساءامنمحاهـحكان
ئمااالفياأليمانالتغلظلشافىاوقالطدنارربعوهومدواثالثةفيوأوديمناوحراالفي
لعثصركيئلسرؤألكاافيلقطعابهزديتعاقيناددناانلكذعلىلياناودديناراأوعمثرنمدر
انأبوءدالقاضىوحصدينارربمنأفلفيبماذكزالهااليمانوالتغلظمسئلىنارادك
انمانقولهلءلىلدلوالكئيروالقديلافيلمنبراالعنداالتحكموناناالانقلمتاخريناضبه

ابتذالهذاوءوانثانووجهالسرقةفيمنهكالفطعبالقليليتعلقفلمالمالارعءنهذانوع
عندمنبروجألمجلفوأىانهعوفبننعنءبدالىوووىرهوتوؤبئعظمنلزممعمالوضع
لناساونثاأنلقدخئسيثلمالامنبمأفعليءظقالقالواالدمأعليففالوسلمعليهللهاصلىالنبى
جهـالنشوأمامنمسئلةأبومحدقاضىابهاوؤداحتجأحدعليهولمينكرذالثالمكانبهذا
غرجلماجشوناوانقالءطرفشنرجففىمالجامعفيليالفقلفأوتحنرجاراالنسان
لهالذىلكئيرالمالااالفيوالتخرجفيهالنخرجسملقااأبىوعنلمواادناودوىدينارربحقى
ووجهجلديناكاربعفىؤفلظتلمالافىنالعليهئغلظصشضاذفاااالولالقولوجهبال
معهـاابفيبااليمانفألتبئذلصاللىاماالديزمواتلتصاامنلقدريلزمهاالهالتىاالمرأةانلثافالفولا

عيباالمبتاعفوجدبهثوباباعومنمسئلةمثلهمثاالءنردعيحتاجالقدرالكتيرالذىاالفي
دينارربعالعيباننفانكانأصبغازعنالموادنقامنهاليهكرأوبهأعالهالباءانهفادى

نااوفيهتبهبباحهوهوفدراعيافيهماتداذلكلىاهـاىاانووجههالجاعاالفيكثرلممجلففأ
عنسمقااوناإيةلضافيفقدووىردينابعررصالأوندعلىدكأرجسلولواسثألأ

داعنداهـقخاةيممهبلفقاللمصحفعنداونسقدةألهفيلالجاعاالفيمالمثاليسقلفون
ينلىاعنولوفكلديناروبعمنأقلفيخلفيإاانهمحدواانصمسهحالؤامنالمنعووجه

محجاعايهملمظاكلىادلةأنمنلمصحدمفحافييكلفدلوفولهمنهاالفدرحصتهعليهيجبلم
ااألشفيبذلكيقضىالذىتمالحااندأراولعلىلمسجدافيلمفونيسبللولمصضاوعندا
ن19افيهتغلظءلميهموفىعلىاممهواليفامموضعهفيفيحلفومذهبهلمسجدعليأصلهافيطوق

لعهاونبدالصحايرولعلهديناربعرلمنبراالفيوالعنداالجاعفيزالمجلفونالمران4اوفيكتاب
أوأونكاحأوعتاقطألقفييمينبمليهتوجبنوأمامسثلةأعلمواللهلتغليظاسبيلعلى

شفالبطألقيكينفيدحنثعهفيالقاسمن4اعنيةءيمىروانالعتبيةفنىالبمليسممايرذلكش
ووجهاإلبطلقةلمنبرماحلفعندايحافمملقااونالفةابالبينةشهدعليهوسيدالزوجةةحلمبواحلفت
أداليصدعالنهلمنبراالععداعوضهفيألبكلفدنارددربعمنأفليهونالالىوجةلطذااقذلك
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يحاتمالكعنلقاسمابنافروىيمينهصاللفلحاافةصوأماسئلىلكذمنأقلتهتيكون
ادكأفيماسااةوالوافيجشونلماادنوامطرفعنحبيبرناورواهعلىبهاالمنقائمالصلىا

بناوروىشاؤاانجاوساممايمحلفونفايبافهومالمادوحرفيمبأيمالواقتطعوهمعا
مهواكاعليهلتغليظافيهماشعانهاالولىيةلروااوجهقاثماواليحافاسايحامالكعننةلنا

ةبلةاةابليةواكساءمسةالرصالويحلفهسئلةلزأنفعجبالتغليعاكأنالقيام
بالحالفيستفبلأنهثولماسالقاءمادنقالشونالماجىهـبئوامطرفبءنيادنرواهبالله

عليهكاغلظبالهاةباسهفغلظالجهةيمتعظمنلزملماعايهمتغليعاانهاالولالقولوءالقبل

فألالطهاوةفهايزمهالثلةهذهانالئاهـلاةاووجهكاظمالمهلهاالموجهحاجمينءندالموبا
هـقةكسائراطلقبلىاستفبال41يلز

أنفىيرغبأنيحتملوعندههوالحقذللثانبهيريدأنلهـتيكانىحافاوفولهفطآ
لبنطااضوقأومنممنوطبهذمنماتقدمعلىلحاماقوقنلثذانصمنهبذلديقنع

وييدزيناكرعايهولمالحقوقدمقاطعاالعضللهالوافميةةقىوهوالحامواقهيوفولاجين4ا
انعليهفأوالفيهاينابالهفاطكانانمنهالعوانهمععنةمقاطعللحقوقإنتضىةغبره
ناولاوجبتءايهنشونالماوادنمطرفعنيبحبادنوروىاالبذلكبىفالمطالن

مقاطحفىاعىلميحانلجيناعندفهوكنكولهمكاأحاأنافقالحلمواانبههأثومارلمنعندا
ثابتبنؤيدعلىوانمرفضىبذلكومدعياانكانحفهبطلأويهىءإداانوغرملحفوقا

اودعوىهنماقالهيدتحقيقيرلمنبراعنديحاأنبىيأوقطحقهانهـيحاولهوةفط
صمةلتعظيمولكنبهصميكاومايفولطالبالمنبرمايعهقدوناعنداجمينامناليمنعهنهوانا

هسفقالنبهاغرماواليدقعحةابهاقماإسضجمينااكتنتولموسمعليهاللهمهلىلنبىبرامت

أنعندالمنبرفأباجمانباعليهفضىنهالكعنسحنوندناوفيكتابهناكمنهيفبضهالمنابا
حبصايقععنيهونأنرلمهعندالوحافعندىلكوكذعاءيقضىنهامهمقافيوحاتحات

ورضىمحلجااصفؤىيمينه5آلتجفاولوااجمينهيامقتففاطحبوصايبهاحتىيبرلمفيليما
لحماعبدبنمحمدقالهلكذبعدييينعديهنلاحبامانولمبميمينهأجزأتهغيرهأوقىمترلهفيأوبهما

لهسهتيفائهوا5هدرضاالىجوعالهفليسبهىهارةمنهقعضى11ذاأنهذلكووء4
لطالبامنالندرىمروانلىامابيناركانتدفىيعمطبئواثادتيدبئزماموالفص

علىلمطلىبالبلطاافوةاننهغيرااالهـحأوكيفكانبينةبىلطاكانتهلواطلىبانس
عليهءتالمدىهولميسئلماهوبمدعواهالمدلميبيناذاكعبدالمابرهـعةءنفنىعليهمايدعيه
لقاضىاقالذللثعنلمطلىباسعلفأللكىاينمنلدارفبيناعذهمنكأطابأناكاوقال

جهقأحدأومنجهتىمنليكاصارتفهلرلىالداذهانيقولحتىعندىلكذئومهلوليدأبوا
حققفانمسثلأحدبسببهجهةوالمنجهفليهءنصرالمااالجوابالمطاوبلزمفبرسببى

انأشهبعنيرفئولعتبيةافىوىوقدرنكاربافرارأوابهجواإطلىبالزمبينهو5عوادىلمدا

أفمأفكرولكمنوالأفراللمطاوبافقالنهالجدهارجلرفيداد5يدفيءنلماسألنةبنكناا
لماجشونابئازعنالموبئاوىودسأويضكمريةحتىعايهلمدبرايسمالكقالدعواكعلىخةلىا

وتأبنجسمينفأزهـرادينابسعينعايهرجلىداومنمسئلةصواباثوذمحدقالللثزمثل
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األوالناصاراالكشطاءناوشكدقرالءحأفهآىلىلحبماهنمأابدنيهرممهفاناصمويقرفالذأقا
ا

ماصإنإذىاعليباليمينبمافاطويحإسثرةلعأورداهذافاذاحافءلىينغيرعليانها
يدهفيدورءلميهالمدكذلكالموازبئاقاليثينبغيريهطسحمفانهعوىالدمحاليدفععليهدا

عندىمالكمسئلةومعنىوثنبألالمدمحطعليهعءتؤتمادىذكعليبرهأاليقروالينكرفأنا
دنانيرثرةاهافيزلمواابناكاومسئلةثواليدواالنكارراالفواناالمتناعدعرعليالذىفي
الحمفانينهدحالمعنىفانهاليحافأدهعةوابلانوبمامثسلطايدوأعلماليقولالذىفي

يبهدلماياوالألىمهلتىانالىهذعنصكلذااالنههـللنافينلىاليغتقرااناصاالىلمتوجها

تمادىانانهلماجشونابنوامالثؤولويفتفىأءلمللهواادكأعليهبماعليهالحملىااالسبيال
مصينكرواليقبلهـأوةحتىأدثيفانتمادىأبعهعننون4بناوقال5وغيربالممإنصكليابهره

النهدسءليهاماويغرممجمءلمعهبالجرأنليهوبىأعذراأصراذازأنهلمواابئاقولمتضىو5غير
يناولادعاههءليهلمداعليهكنكولالحموجبفاحمستهعلىايميناوداليوجبنكمول
أنيسئللىنماهذيدوجهأىفنلطةافيلبلطاانوليمائمتقدشقدلمطاوباقالفانسمئلة

لبلطااأبىواننكرأويفرأنولىمهذلكلىلمطلىباوؤلبهطوجهبينفانلبلطااذلكءن
طلبهوجهمنبمغولكذأواليقولاسبباكرذلكأذالوليفاليخاوأندعواسببفييبأن
لملهكرهذىتبيينهمنبىنكروانأيقرأوأنلمطلىباولزمنبغيرمنهذلكؤبلأنسيتهقالفان

لوليدضىأبوااقااقالسمنوندنالتابفيوهومخبروعةافيأشهبقالهئثعنلمطلىبايسئلي
ماباليذكربنهالبلطاامجافحتىلمطلىبااليوؤهـأنعندىنقهاساوكانعنهللهارضى
لتلزمهيدكمانهفيرهنهلخرجايمنهلمكتمهاذوانحرصامنهوجداسببلوذكراقديهونالنهيدعيه

لهالئئنهاأحاهـأناوقالاطلىبصكرافالسببالمداندفانمسئلىوأحمأعلمللهوانولاا
فيقالهالوجوهنبوجهشيأعليلهأءلمالواللههـليةحتىذلكيجزهلمالسببهذانعندى

وجهمنعندهلهئإلشانهيمينهمخبزلهلظاهرأنانوسنونرناكتابفيونحوهموعةأشهبلما
آخرحقوقاذبىالطالهقولحتىالصكاالمطاوبانعبغيرذلكلمبطلبهللطااالنيطلبه
لاأشهببذكنودبرأمنهةبىلطاوارذلكقىءعليهالمدسفهفومانفئفالفائدهعندك

وابابمنسجزهلممنهباعأوأسافنهالرداوانسمئلةلتآويلااللغاءوامخادةذلل
ب51وواذكرتشيأكامتىأولمتبعماتدعيهلمتسافىهـلةحتىعندىلكقاليقولأن
وكاقالبهدىأدنمافاناالددشنهعلىدىفانقالهالدقولوهومقتضىأديهعننوس
األولالقولوجهرجعآخرامالكاألولالقولوالىحقعليمالهقولهالجوابفيهنهبكالفبلر

وهذايجزىءصذهتهةبراهفقدادئثعلىمالكلهاذاقالأنهالشافىهـفولوبافياءذلك
والمدىبينةلهوالتقوم5وفضاهنهىشترفدابكارالنههنكيتشتراهـاهـلأنواليلزمهلجوابا

المدساالضانهـلالةووالثناهنهماقبضنهاموسلااجينبابرضىوبالبحهفراايغتمغن
صضاانهىشاادلواكاؤهـلهففةمواعلىبهجواهـنأنيملزمهفيقصعوىدعليهدسؤدا
مسئلةاالثنمنماندءيههنكلمأقبضيقولحتىحقعليكلىقولأنلميجزالبائعالي
هأشأومابيعأوسلفمنادعاهفالمنةهـأقامفالبينةابىلطااطفملةلمعاالمطلىبأنكرااذا
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بن51ورواةالوافيمالمثعنالفاسموناوواهقماشهدابسخاشاهديهمعيحلفأنلزمهلمذالث
فألدينهلهتقدأحةلبينةاأىذلكووجه5لقضااعليؤصلففضاهأنهيدأناالقاالعنهنون

يمينوالمطلىبيمينبهاعنبرىءولذلثيمينهمنأفوى5دعواقتحقبفىةلبألاالن4جمهئم
رهانفياجمينامنيزمهالذىومالمطاوبالفضتلبالطانديملمفانسثلةابلطاا

شنعلىمالهصحلفيريدأنولمبتاعافينكرهنلايبهحدقبضلباعافيمالكزعنلمواافياروى
حلفذاالماجشونبنوامطرفقالبهوماالثقولاذفمكذالعهنهترىالثمابحارلقال
القاسمفياعنهةوالعتالموازيةوفيحبيببناواختارههفقدبرىمايدعيهصنأعلىماله

مجاتومسمئلةأعلمواللهذلالمنهفيوماسبهزئرهاماتقدمءنعلىمبنعاناولفوالنا
العلمعليحافعنأبيهوماورثهلقطعواتلباعليمسهقوقنعاهأوادادكأعليهلمنكرماا

أبيهسحنوبئءبن51رواامنههوالثؤبضهلهاليهنهاافؤنهيلمهتابيهقضاءأرجليدىأنمثل
علميدىالنهلبتاعليمجافذلدأنه4ووشيأتبلهلهصلمالررأنهمافحفاهـرثه4كأقبليدأو
بمياالأنغيرذلكلىالهالسبيلأنهلهعاعليحاف5غيرفعليوعلي5عوادلمتفبلعهبدولولمذلك
فحاتءليقيقهومخذلكمعرفةيدسالنهنبتاعلىمحاففانهميخمافقبلموروثهدااهـث

فانمسئلةلتوفيقابالتهذلدولىلهقفالطرأنفىاافيوأتاالفيءهـفةاشدعاها
الحقالجمببهاوأمماللثقالأبيهعننونيمصفيابهتابفنكلفانبهرىءإطلىباحا

ذلكواذاجهلمالمثقالفدإتعليهالمدىعلىايمينيرداحتىجميناعنالمطلىببنكول
أبووقالبشافىقالبهواالبذلثالحمإذالئجابالطامجاكحتىالقاءىفليذكرلهالطالب
اجمينبايثبتقهذاصانمانفولهعلىوالدليلالحقعديهيبهبالنكولفستبهوأصاحنيفة

مسئلخرىكالقسامةاالالجنبةالىاجميناتفلازأنجبنايهعاوجبتمنفاذانكل

بئاعنوأصبغعإهمىردهارواهوكمهذلكفيلرجولحالهنلميملبلطااعلياليمينلمطلىبولوردا
وذلكأوعندغيرلسلطانعندابنللبردهيأخذحقهكانولمدايمابالعتبيةفيلقاسما

نيململبلطااقصبذلكفاالتعلقينهمعلقولهؤصدإقتيمهدرفالبلطااعليبلينارةان
األيمانمنكانتاذاوهذمستلعليهبىللطات4يضقابطالوالعنهالرجوعالطلىب

فيهلمبتاعيظهراة5بالبراعبدههـجلايبيعأنمثلمةائاأيمانمثلكااليرتردفانكانتلىا

المبتاعأقوذلكلمبتاعافيدنلعبداردعليهنكلفانبهماعلمانهنبائعاؤصمدةعيبءلى
مسئلةهعرفتهلى51واللغيرلههلماالسعلىرالحم4فبمفالذلكمعرفةلىالهالطريقة

لهيخحلفيمتهمأنااممسدقفالمودععابهائعدبهالمودعوادالوديعةضياعلمودعاادكأاا
ذندأكايمينووجهههنافيالوالشدضننكلفانعبدالحمنمحدقالالنوادرابنافيأ

لفةيمينعاههوجبتدومسئألاليتهمنوندتهمدبتخهالكولذنحقيقوندمةض
محدبنقالهذلدبقدرهايراهمنفعلوأتثبتحسابوفييمينىأنظرفيإلحتىلىأضرباالحام

جرالحسابففديهوناليهبيبأنفمببعاؤيهايحايريدالتثبتذلدانهووجهالحم
الحقوقطعمةاأعنياالاليمينويقرزفيأواالنالدعوىفيحساوثهأميهـلويط

فأمامنألبتذلكأشبهأوماعقدكبيعأوسلفأوههةفىالدعوىكانتذاذاوهـمسثآل
بأاروايةهنلمجوعةافئمالكهعن3البوالوباعلمؤلهاليهمامحهنهاأوثوببةابعبدأودببينة
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يسققهولبتالىتمافئبثهمامحهعنوالخرجبووالماباعاالماميحافهنهامالكعنلقاصما
4إحبأققايظأهسذلثيدهفىالذىيدأناالثناسءلمعهبنكنانةاوقالأشهبقالبهو

لهعاليمايرانهابناجمهورأصا4وعلباألولولالوجهحقهذويأمافعلهفحاففعلى
بفائهءلىءلىكهفيوشهدتوالقطعالبتبالملىءلىلهمماشهدتاالبينةبعداستيفائهاالالقضاءاال

رأوسبةأوعورقملكهءفيلفيأنوماءممىبئؤالبتعلىاسقالفهالبدمنالعلمعلى
خفاقاالسأسبابقإاأرإستوفيلةقدحمكانوااللهيقضىأنقوصنئذيسضذلك
لهالنألفدثبتبالطاالسخالففألهعنىدلكمنأثيدعلمذاالمطاوبااتلثاالقولاووجه

وأحمأءلمواللههلكهعننووجهوالبدالثإ

القهالرءإقجورماال

لىتاهـءندفإهـزأناليأنهاترجةائؤفكلمذاانراغاثدقالفكالن51نامنلراغاق

بىلىوأنشدوافكهمنخالىايؤلوجه
غلقاثارفأسىالوداعبوملهكاالؤبرهنرفتكوظ

اليغاققاللموسعايهللهاصلىللهاولرسأنلمسيبادنسعيدعنشهاببناهالدعنص

وفيئبالمفدالرجلعهنلراالرجليرهنأنأءلمواللهؤحميانرىذلكيرورسسومالكقالالرطن
بمالكنواالفارلهطيهيمهأجللىامجقكجئتكانإلرنألتقلراافعقولفيهنرعالفصنلرا

ؤثوبعداالجلبهنربالذىحاءصاحبهوانعنهىالذىوهذاحلوالفهذااليصاحلفيهرهن
اتهوذلكفكهاليمنعءنلمأتوالتألهناهنالرهـاليغاقؤهـلهشسوضامةترطالاوأرىءذله
نالىنبردقالفةوخفاقنيتض4ودعلىانءةتهاستداسوءنذلكعقديتفعنعنىض

ذلكأنومثلتاوتدنوهوؤىلكمتابامسئلةيدؤىيروالصحلماحاللشرطاذاعليدينهفي

لهنهاالفالراألجلذلدلاناثبا5صاانأنهناءلىرنجدنهيرحمأجللىامدوائتىثوبابيبيعه
صمفاابناعنحميبق51وارنلراحملباعاضهةاندولهفاوالرهنحفالببعالئنابذلك
منضينةالوجهاضليوالرهنالشرطاذقسلملبيعاانذلكومعنىلمدونةافيمالكقال

ىاندافاىتضيةىءنهوالن4ثءتالنمنمالكبهاخغماذلثوجهوبيعأومننؤسض
فرضأوءنبيعمنلديئاكانادوهواؤسضايهونؤالرةبيعايهونتارةلقرضافىوالنهعنه
بهرهنالذىيئبالدبيعههـوالرهنغلقنهاعألءليءةيمنعوذلكديئفىدينفسخبمعنى

أجلءلىالىمدرثوبابمائةيبيعهبانالشرطهذاالعقدعلىعبفيذلكانكافامائلةه
لبيعاذافانالثوبمنلهءهـضهابةوإالفالدااألجلذلكالىبافنهصاهانعليبةدبهيرهنهأن

لثوباتيةلممانوالرلببحافينقضبةالدباأورهمدبالمأللةبهثوبماباعاليدرىلبابعافاسدالن
لرهناخيفولماألجلحليوانمسئلةلرهناوشرطلاأليبطلوبالقايةلثوباجمضىهـ

يتغبرأولمأسواقأوحوالةأونقصانبزيادةاألجلتغيرقبلسواءدينهنوأخذالمزبهوالى
نهسخايةانهقولهغانرئواهذددأذالنهءلىلغرماامنبههـأحقوبحقهيكبسهأننوإلرخ
لقاضىاقاللمدؤلةافىمالكوليممهوهذالسنةاقبلييفسخأنهسنةلىاموجالمماعليهانكان

فألانردونينهديبتىونلمزامنذيؤأنوأماعالقهسخيةأنسكببانهوعندىلوليدأبوا

غلقيرزمنماال

الرهن

مالكحدننايحيىقال

سعيدشهابءنافيعن

رسولأنالمسيبابن

لوسماللهءلمبهصلىالله
مالثقالنلىااليغاق

والهؤيماؤىبرذلكوة

نالىالىجللتبرأءلمأن
وفيبالمثنءندالرجل

فيهندطلفنالر

انلرثهنالىاهنولدة

أجلالىكبكةجتتك

لكفالرهنوااللهيهولي

اليصاحفهذادفيهرهنبما
كا3الذىذاوحلوال

ىباكحبهما5اوانعنه

فهولهإهداالجلبهنر

النمرطذاوأرى

منفممفا
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الثررهنفياقضاهاجم

قجتلزمهأونقصاندةفيأوتغيرفههـاألفئغيرتحتىمنهقربوماثليردبعداأللمفانمسئلىوالحيوان
فيهانماوقعلبيعاانعندىذلكومعنىلمدونةافيمالكقالهامعملاانيتراددينهمندكنهيقاصومايهتيصيىقال
فياولمدوذةافيلكمالسداةاالبحافيلمبتاعليداففدفاتذلكبعدفاتفانلاألحليومئطاطقرفجنيقول

قالرااوقىدالىالفاكماوطولاألسواقحوالةفانواألدضينرلدامافيواهـانوابلسديم01فهممونمممعىأجللىإ
برهتبفعلأونالمربفعلدهتسراهوالغرسابنيانواالهدموانمايفهتهافاسدءهـمحبالنهذلدفبلئطاطالثئمز
بن01واورعبدالحمبنادقالفةلزمهثوجهعلىنبيدالمز3بعداالجلنالرفاتفالحهـريسش11انلاأل

عبدوسبناقالالمدونةفيماكوؤهـلواألجلصليوملوفهفاتيومؤيلتهؤعليهعنهعبدوسأناالاألملعبركن
يومتقيروعيتفلذلكالببعوجهالرهنءلىصرانهذلمثوالىأحبافىمنءباولونالمرذلكنرطاثيكون

ووجهيردلؤطهرءلميهايهكانواهـاتةاوقبللداألصبألبهقأنكانالرحمالنهـاثالةاذالاوان4توفي
لماالبيحبزضاوأهـلمبهنالبيعبوضلااليوممانهدىروءهـاألطهرعفاثااهـلاةالىواريةاركأق
ضماندونبيعافاسدامابيعانةداألجلبهيفدنولذكانصوالبئوالزيادةبتغيراألسىاقفاتدايااانهبعدارإتأو
ابنعناكهرىعنالدراوردىعنالماءشونادنىنلةالرهنمنمايغابءلميهمالثقاطألإمعهاولدان

غرههوعليهغنهلهرهنهالذىصاحبههـمنفىفيهثوزلمءثلهوساللهءلميهلىهـباتابءنالمبولددينوثىااديغوفرن
الهألكحمأيريدبهوانفأىغرمهعليهعلهوأصوةهـهظوخراجغلتهلهوأصابهعندمالكويناهاللهولرأنبةالجار
عنهوىهـنحوماونفقةامنذلثماقابلدالغرمطةلهوااجساظنذاانمااشاالببةاوامنقالوسملمعلمهللهاصلي
منفاراليؤههكؤلهعليهونففتهبهاغاقهأىومركربمحلىبنالرهقالتهاوسلمضايهللهالىؤكرأبرتقدنخالباع

والالتفسيرفيهذافامخواسأبىالشيخؤدرأيتأوغيرهنالرااعهماالىانمافعهذصرفيشترطهأناالللباذع
لهآلهـلهرمعقأبوبمالشيخوقاللمبايعةافيجمهولوعوضحنهـاةافيزيادهالنهنيبوزذلدالمز3الذىواألميقالإعا
الراهنمنذاثبتثلفهاثلهتةنةأىغرمهالراعنيزللمالمالثالناعهيردولمهتهمنةأىونتانفيهءندنااختألفال
هـلهكأةموذلكمجقهعايهالحقبويرصالههوعهرأىغالفالهـلهةكلهنىكمينالضبهوقالمنشهأاووليدةباعمن

وأعأعلمواللهاليهالرهنرجوغكاكانالجهءليهورننركلالذىمهـايريدان4ءلميههـخانطهاجنينوفيالحيوان
شترىلىالجنينذالثانا

لمأوىالمششترطهاث

اكلافايستترطهيث

هـاكواسالحيوانمثلي

أمهبطنلىالجنينمثل

ذكيبينوممالكماقال

أنمالناساأميمناناأبف

واللقلغراالرجليرهن

نيروليسالقلنبر

فيجتيناالناصأحدمن

والالرؤيقمنأمهبطن

الدوابمن

والحيوانهـاكرهنفيفاءاةا

بلةلحائطاونثمرذلكفيىأجللىاالهطصارهنفإلنولةلهاهتسصحيىقالص
اذالرجلياواقرهنهفينلمزاذلكشترطاأنيهوناالاألصلمعبرهنليسهـاكاقاألجليذلث

ولدبينوهـلغابينوفرقلكماقالمعهاولدانيافىانهرتهاادبهلمتأولكلويةارنرخا
لمبتاعايشترطهأناالالبائحفخرنخألقدأبرتباعمنقاوسلمللهءليالىللهارسولأنلةالجار
ذلكانجنينبطنهاوفىيواناطمنأوشيأدةواهـباثمناندناعففيهختالفاالالذىميواألقال

الجنينالثرهثلاولهشلحيواناهثلاخلاتفليسهأولذشنرطهرىلمفاشنرطهاىيرلىخينا
يرهنواللقلجلغرالىانيرأقسىلنااامرمنانإفاأذلكممايبينمالكقالمهابطنفي

قومنهـلهةشالدوابوالمنلرؤيقامنأههبطنفيجنينااضاساأحدءنيرهنوليسلخلا
أبوالقاضىقالإلحاثطناخراليهولتالئرذلكفانلاألءؤبلفأثمرالحائطأجلالىصائطا

وذلكلغوماءامنبهاأحقنلمرايكونوالالرهنمهـةالولاليهونمعناهعنهاللهىالولعدرة
لفلاوعسللقلااالولكائرةغبرجنسمنأنيهونأحدهماضربينعلىنلراقاكاءاأن
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بعدهنهماحدثاألصلمحرهنايهرنالممهفهذاانيولعبيدوساؤاطاوغآباعلروارعالىوغلة
هيهأوغيرمقيةهيالىهنحينموجودةنتأوبعدالعقدؤسواءحدثتالئرةفأمانعفدالر

لمثمرهاحدثوالفلوهرالصوفوااللبنانىلئوروانيفةأبووقالوأشهبلقاسماقاقاله
منادثغاءانهمانفولهعلىلوالدلبوالخراجلهالةوكذالثالرهنفيوزبعدالرهنذلكمن

لةنماأصوافوأماثلةمصلعبداذلدمالأصللرهنعفدافييتبعهفلمصلاالغيرجؤس
هنعقدالرملةيومنتانفأماهلةغبرنتأوكالرهندابعدعةحدنتذااأيفمانهافالتثبعوأال

القاسمبناقولوجهاالبالهثرطرهنايهونالأشهبوقالالرهنثاحمةيلالقاسمبئافقدقال
الرهنكأعفاهفيدفكذلكلعةابثجردلبيعافييتبعولفدكخلقةلتصالايوانباطمهصلنها

فوللركهنءلىكونتأنبيسيابسةوفبهاثمرةاقىهنالقفىالقرويينبعضوقدقالالحيوان

بسةليااةهـلاانعندىوالذىعنهللهرفىلوليدإواألقاضىاقاللتامالصوفكالقاسمابنا
ويوخذيواناطخاومنهالاصوفاالناموفااألفشلبيعافياليمبعااللرهنافيالتتبح

تخلىلغلةباومفصودةاألصلسغبرصنفىلثرةاوأماملاليداجرشبهفألهالصالخاإيلسهعليمنه

هءلىذانمنبهاحتيماأشهبؤهـلوجهوكايابىوبهاطاحموذلكاأوقابعضفىلشجرةامنها
رالدووأماغلةمسثلةنملةاوعفرفيكالبنسالعقألبمبالرهنفيسلاألببحفلم
اليتبعهلعبدامادوكذلكالرقابمعوهناذلكمنئشتجونفالوالدوابلعبيداوغلةكنراةا

شرطهفانلبهعافيكامجوزمجهوالوانكانذلكجازيىشممالدفانقالهاالبالهثرطالرهنفي
قاللهوالماوهبعبدوساقفيكتابقالغلةالنهرهنداأفادبمالهيمونمحدالكتابفنى

دلعبامالانارزيجوومسئلىوكالهؤشرطهىاذالمادفييرجأناالالكتابينفي
الغررانذلكوجهموعهالمصمالدفيلهقالؤمععهانالرهنيوم5ومجهوامعلومهلهفيكوندونه

انباالربرثؤلملتىااكرةادرااؤحانهارإمعحوالمجهول
انهعهاوفدتقدمولدهافانبعدالرهنأوحماتحاملىويةارنارتومنهـلهوةفصل

جنسمنالناامنكانوأمامااألملسمنؤيهاليسمالدتفدموةضعربينعلى5الا
بعدعقدالرهناألمةماللدهجيعفانلشجروالملاوفراخلفاسماواأالشيخزاداألصلكالولد

سمنهاومىفأشبهلاألسصمنأنهذلك4وفىخألفاللشاشررهنامعهادونيهون

ذلكوجهأمهدونمعأبعهنوالولدأبواسحاقدالشيخفقدأهتهإعبدافوددلمعبدميارتهن
فينتبعالهفلياالسةكاءمنوالولدبمجردالعقدنامعهرتالونللعبالمالأمهان

وقاللمدونةافيممالكقالهسبهزذلكلمماتلددونارهنأاألهةفيولوشرفىعالزهن
فلمالجاريةمنايئجزانهذلكوجهالولدكانخرةوليساألمدوالجنينناليرالمجهؤفي

ماللدهنيرأنصبوزسرمأحمدبنوقالاأعفحاأوعفمومنبالرهنكيدينفرمبزأن

بالبعضذلكويصحلتممازدالجلوالعبداآلبقانمكايرلةاأوهذهلبقراهذأويةالجارنههـ
قبلماولدتهوأماثلةسمتفربعهفيلقاسمأبواالعنميخوقالهالولدوهنالضمكاناولدتذا

فيكونولدهامعوثباعاولدبرتهنأنيبوذالعتبيةفيمالكعنبفقدروىأشمالرهن
فيالقاسمابنزبدعنأبووىوراآلبقحصةالغرماءفييكاهوالننمجصنهامناولىنالمز

بهايتعلقماأنوانلمافينههابيداليفرقيرلرهنافىمعههثكونأملرهناظحيووسيضء
فسمنتتى13



منالرهنفيالفععا

الحيوان

مالسعتصكيىل

الذىاألمييفول
عندنافيهاضتالفال

منكانماأنالىهنفي

منهألكهبعرفأهي

أوحيواندارأوأرمق

وعلمبدالمرتهنفيفهد
الراهنمنفهوهالك

حقمنمنفصاللكذوان

شيآنالمر

421أل

أقيثغراالحئىبيعهيثغركاالبجوزحتىالصبىاليرهنسحاقأبوالشيخاقالفألنلراحم
مهأمعبرهن
نخألباعمنكالوسلمعليهبلهاصلىاللهرسولأنيةرلجااولدوهـهاولابينماوفرقوفولهفصل
أوشيايةارباعكنفيهختالفاللذىاألميواقاللمبتاعايشترطهاأنالاللبائعافغرقدأبرت
برةالمؤالثرابينفرقلماعلىافهذكرطهدثلموانالمشنرىذلكانبطهاجنينوفيواناطن

سمبحكالرهنافيبعكبورةالمأاالثوةصكجعلوأنأحدهماباآلخرالحاقمنأرادوحجةوالجنين
الميشترطوانالبيعفىالقلاطبعالذلثعنارجةتبرةفىستاالتىالخرةوأماالجنين
البيعاقوالبيعقالربينوالفوقللجنينكالفةلرهنوفيالجنينبممزلةالبيعفيثفالمبتاع
بفبةالراهنماكعنتالرهنقلاليوالرهنغكءالبيتاعتفصلبااكمعنالمببعينفل
والرهنيعبفيعنهالمينفصللببغكممدثاوالرهناتبعهافيأمهجنبهمننلمابنوالجتلهغلته
رهنهفىنإلزانهاالرشيؤخذلهلمرخهنلعبدااجرحفيمالكقال

أحدواليرهناألصلوندلضلثمرالالريرهنأنالناسأميمنلدانذيبينوولهوهفصل
افرادانهيصحفلناوانلهاذاسلمالجنينبينوالمأبورةاكرةابينإضافرقوهذاأمهدونجنينا
لفقظالمنهبوالظاهرمنونخلىفيالمستقبليفينبآتأوثمرةهنباسبرتولمالتىالفرة

وقىطلعاثكونأنقبلالىشةيرهنصبهوزأنالموازوقادابناسنينازارمجوالقاسمبنا
لمواذامافدهناينهماهـقلةواوالجنينلثرابينحوافرقلدارفهذااآلشانريجوزاأشهب

لدنهماجعوضالفهمنمذهبوندبهومذأصلهاالعلىلفرقاهذافاليعمحالجنبنفيعاهادمانهيسلم
انهذازلمناواعزهـذلكمنمالكؤجماقالهختلفاوقدنهأواليتبعاالرهنفيلااليئبعاانفي

االصولاالبقبضفمهاالحزرطودقالفانهاالصولصالحهادوتلميمدلتىالفرةاانصجوذار
لمدونةافيسملقاابئاقالهاالصولبقبضحيازتهفاناالرضدونأرضفىرعازنارتنو

يمنهالانهوذلكقالللغرماهلكدفانواالوضلمثمراوندإلرتألنرعواكالثرةفافلسفانوفال
لهفاليبئىجلةمنهالىهنمنحئءلىمهالرهنفبضأنذلكوجهاالصلاالبقبضاالثرةقبض

زةالحيابعدمزهالحياصةبعديبطليوؤةيابتعذراطيمطللرهناأنوذلكبوجهتصرفيلرهنافي

غغنهمابعدملمحايبطليواالقبضبعدمليبطذلمالبيعافيالقبضكالفافيهضالقبكانؤ
هبلوايدالىابرجوعهاالتهطليزهبالحياصتذاالهبةاألنلهبةافيأشدمنهلرهنافىلقبضا

وجهمنهجمكلهنلراااالبمنعزنهحياحفلىهنلراايدلىابرجوعهيبطلقلروا

الحيوانمنلرهنافيلففاها

منكانهاانلرهناعندنافيفيهختالفالالذىاالهييقوللماسمعتيكيقالص
وانالراهنفهومنكاهألدالمرتهنؤءلمفهلدفيأودارأوحيوانأرضمنكههاليعرفأهي
انيمونيريدكلهاليعرفأميمنكانمافولهشلشيأنالمزحقمنالينقصذلث
العدالحيوانوالدورواعديهكاالرضواليغابويشتهررفعهيعممياأنلئنالبأميذ

وهذاعلىلقلاذسرفيلفرةواالزرعوكذلكمالكلوالسثرلهعليهبالمغيباخفاؤهن5

مدمدقبعمظاهرهاهيفامجوليواللمثحرممالينفلاوأصولالرباعواالرضاوأمالهأل
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يميةاننلمزدايملحيوانأمرالاوبهـلعبدواباقادعاهافانهـانابوأماكذبهعهاءنيا
االصلألقمالدقالبهالبينةاقاهةناليمنوفينكلىلاوؤتفىكثيرايهوناذهألنبينةبه

انفدتتبةالداتذازءماأشهبماقالمثلوذالثبهكذينيتبحتىاضمانغيراعليعدعهأخذهما
ادكأعابهمالذفيأنيهوناالفأليصدقذلكغوواقفهصلناامناءةضرةبكابرهأواادنه

ووجهعليهمااليغابؤبهوأصامالكهبوهذاءذزلموابئاقالهـله3لقولواإصدقونفالغيرعدول

نتفاهوالتعديقافيلهأصعليوكانيزبتكذلمولغبرعدنواكااذاماماالثفوانورإشما

وأمامشلةوعليهلهبالحمايتعلقؤمدمملعدولكهاكرغهـدفوجىأخذهالثدعليألنهاضمانا
ذلدلهأاليعلمبثوضعذلك5بدعوابههـكذهـيظناالدممدقمالكزءنإواابئاتابففى3لموتافى

أو4صدؤبهيعرفمنبهيهونالبحيثهـةوالةفيافافيهـتهكأسداذادقدانهذلكوءمنى

أحدولمبعملعدلالأفيهموضعيهونفينفاناةابهونوحيلفرىافىكانفانبهكذ
انءهـفواافومفوالمجوعةفنىىهـإنالنعلمبةادتماولوقالملىص2ذلكموتمن4
أهليعلمهوالذىلعلمارمنلمقداااذانذلكوجهأصحاونهاءىاولهقبلهـءاةأولىصفةا

هيتةبةادراىمنصوليسهـتهمنؤيمازعهعلمكذبهذلعسدمفاذابهابةلداثاكأمااةاب
فاليتبينكذباالبعدءفيثىالمإصرهءثاويسرعفضنهابلء3صىنماعهاواليآسهالءن

اسالمعنىاذجمالمعرفةعدمفىذلكد
الكالهالرإهننءلىالمزقئمميأيريداننالمز3قنصنةالذلكولالوانوةفصل

قالبهوراهنهمنقذاراعليهمااليغابفماتألنبيدهلرانماذءبلألجىمنهصدية
ىلثورواوأبوحنصفةليلىأبىبئاوقالتللهارضىعليبنكثيرءييس5واووزاسواال
عبددعفنارقؤولالقاسمبئاهـجءناأبواىاقافاوىروقاهـناضمانمنكانالر
لمالمركهنافمانفيةأبوحنية4اقالمالؤقهـاذوهـةةاالطنةالنهدهءتوكاوقع

ماالأنمانقولهلءلىوالدلبجمتهدودرالدبئبةونولهفةتدأبعتأنهاالعدهاليفاب
موضعيهرنأىؤفيقاتزإوافياكتابفيدقالو5كالوديعةبىرقولاليضتهةدنولض

والنالمز3والعنالراولةةثوالصروةؤلهإملموالعليهبايظ5نقالىضاعانبمافبهـهنا
وفدلرميناهـأدنتهؤمجعلأنلةيقياساوقدكاناالخراءلىدألإباالطذغيرهماف

وسلمضليهاللهصلىيلهاحديثوأصاماءلهاأوالهؤهـلطالثلمتوبابأشمذالثءثلىهـ3ذ
اللهصلىالنبىعناليثبتذكرهالذىوهذا35يتهذاءيتاالحدبأبوالتيادوفيقاليهبمانلركلا

ومازاددرالدنمنهحمنيضالرطنانثاافةاناءةكالءوقولوالأواللهئثنيهوصملمعليه
الحعفيةدحمدبئكاىوورحنعفةوأبكطلثووواليليأبىبئاوؤولوفىنةهـأماسمؤتنذالءنى

بمافيهنالرولهمئبنافىاأؤولنهـذاؤهـقوىوهاراللهءفىرةطابىدأبنءنءلى
وهوفولوالمرخمهنذلدراءنمعرفةيدغولمصراتهإتجذاغاذلداابهاصثاءاة13اهـفول

عندذاضاعابثاليهنلىامالكؤدقالعنهللهارضىلبطاأبىبنكأءنءلىباةسعدونثاال
مالدقالحمىعزوجلشاءاللهانذكرهوسيأقبفدرالديئ66ثهثكاضايهمايغابأهـتألتا

كةافامناليهولةوالمركنومنفبفولهاالكهدلمأللمفاليهنيدالمر3فييألالثدطرنكانوما
مالففيهكانفاابثربذاكاأءليفومهثمفيهمالهيةهوتتفحلفءلىا41ةوفاذافهله

منكانوسامالكفاللأل

يدالمزكنفييهلدرهن

االبتولههألكايعلمفال
يمتهومولةلمرخهنافهومن

ذاصفهلهيفالفامن

صفنهعلىأحاتةو

يقومهثمفيهممالهوتسمية

نبذلكالبصرأهل

همافينغملكان



أكأذهلمرتهنافيهى

كاأؤلوانكانالىاهن

نءلىالراأحاس

وبطلالمرنهنماورى

ىوليهالذىللففاعنه

الرهنفجهفوقالمرخهن

كاتأنهنلرااوانابى
مافعملالمرتهنىأعط

قالفانالرهنفجةبعد

بقايةلىالعلمنالمر
عليالراهنحلفالرهن

لهذلكوكاالرهنصفة

الالذىباألهياذابء

مالكفالبسننكر

نالمراذافبضوذلث

يدىعلىولمبضعهارهن
غبره
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عنهبطلونلمزاماءروىعليلراهناأحلفولمماسأقلوانكانالراهننأخذهالمرتفيهءورى

بعدماففعلنلمرخماأععاىصحافأنهنلرااأبوانلرهناقجةفوقنلمرتاىولسلذىاللففا
صاهذاالهذلكوكاننلراصفةعليهنلرااحافالرهنبفيهةلىلمالءنالمرقالفانالىهنفجة

ش5يرضيدىعلىيضعهولمنلرانلمرخاقبضاذاوذلكمالكقالاليسأضكرلذىاباألهس

ممايغابيدانهيرنلمرخاومنفمهـلهاالرةكهلمالؤلمأليعمنلمزابيديهلىهنمنكانومماقوله

لعنبروالعروضوابيدهكالثيابهـهنبقولياالجنسهطنكانماهألكيعلمدأنوالءليه
اساباذوممايغابءلميهبأنهيوصفبههأشهاوماذ3ؤيوزنأوليممماوغيرذلكلطعامواوالحلى

بهتقافانبينةبذلكأوالتقومةلينبضياعهتفومأنفأليخاونلمز3داببذافاعاونلران4
وعبدسملقاابئااقالونضالأنهمماحدااروايتانذلكفيزلمواابنافيكتابمالكفهنبينة

فىوزاىاالبذهـويةوالعارالرهنفىإضمنوالثانيةالموازبناواخعارهاالملدوأصبغ
نولغايضواإضدقاللرهونامنعلعهابمااليةاناالولىيةلروااوجهأشهبقالبهولرهنا

افياعافيهيدسومايغابءلمعهلشراءبالديئواواالقراضسنلراالىالناسجةطاعديطمايغاب

مةلمنةيأخذهلمرتهنوالناساهـالأضماعلىاذلكفيؤدىنكالبامدعيهفعهكذباليعلموجهعلي
كاألىنمفمانهإديهتكانكهبهألبينةلهلمتةمافادضمانهفيبزأمنيدءدليفععهءلىانلهوفدكانمسه

ولذلكءهـالالظاممهءةأالىأءثالهتهمرعمنلماخيفلطعامانلىماينفردسحهضمانالكرى
تلفوانالحيوانفىاضماناعنهإسقطكانذاواالحيوانمنعايهؤحمااليغابافماناعنهسقعل

لينة4طتذاقااعليهؤممايغاباضماناعنهسقطفبأرورهظهأميمنبىلعااكانلمابينةيرب
أخذتذلكوصكللىاخمانااهـحلرهونراعليهمايغابانالثانعةلروايةاووجهوأحرىأولى

لفماتغيراعليلماؤبضعليهاليغابكانلرلكذءأوخةاينةاباتالؤوتثب31ؤوىفاس

بهالكبينةوقامتالفاسمافيواذافاخابروايةافرعأوخفاءذلدذلكثبوتفيهاستوى

مالكعنلقاسمابنايةروانالمجوجمةفقنالمرمنضييعغيرثمنالرهونمنمايغابءلميه
لصوصأويأخذهلهزصيحترقأوبلمر3افيغرقلمر3افيرااناقىرتلوروكذلكناليض

نارفألوتجتءلميهوقالكرقداوبالرهننلمر1حاواذافرعطهذلكفينةعابمنه
لهمنزاحنراقمنهشهورااءمروفاأمراالحتراقأوبهونبينةعليهقومأناالهـضامنويعمدفي

منىومماقاابناعنصبغعنحبيببئ51رواإصدقفانهمحئرقاذلكببعضفيأقانونهأو
نارأوفيوخيقولأنمملببهبخاليعلمبثاعندهيهرنوباكحثراقاؤديدىلرجلاأنذلك
سببهكاحتراقايعلمبلثذحتراقايدىأوهملهيخنىإسبرلىاأوئعدت5غيرلىامدنارلمتةرتهجاو

وانبثايدعيهبينةتقومأناالمحروقابهحاءوانمنوضا3زسببهممااليعمكانفاذاأوالحاؤتالمبزل
مناحئرقؤمماكانلثوباذلكأنفأليخاوأرينبتانؤلهأولهزحتراقسببابمكافدعلمكان

ذلكببعضر5سواؤصديقهفيفألخألفببينةذلكئبتفانببينةلكذأواليعبتلهأومئزصانوته
انوتههنكانأنهقمحروقاذلكضببأقفانببينةذلديمثبتلموانمنهئبهيأتأولممحروقا
القاضىقالانهءيرهصدقلمسئلىفظاءساجياحتراقوادىمنهبممنيأتلموانفيشاالذى

حتىتاطوافينالرمنبرفعهالعادةمماجرتكاناذاأنهععدكطوالذىاللهءنهأبوالوليدرضى

ورفعهافيلثياباانبارمعادخبرتلذينرالتجاامنبالحواهلكأعنهمتعديادنقلهيهون
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ؤجمالكذحتراقامنؤحمايدعونإهدقواأنأرىعفافالكذمنيألثلمواةتونيمالتهموا
اوكئرتأسواؤاداحتراقعضطرطوشةفيبذلكصدأفعيماتونوتهراقادءنهـءوثعرف

ووايةأظهرالىلعماطابةنهناككاننضبهأنظنىابوعكابهاممعيوأناهذالثكلآلئصواظ
بنعنداهناهفانلفمانانءلىالرمماؤبضاهنلرااوانكانذوأعلمللهواذلثبكلثلنأبئاعن

قتضىعليهلهثرعاائبتهالبفمانعهضهامندىؤجمادقثرضنهوااتعدىاممانةخوفسملقاا
صانؤلهكانفيحفظهلعادةاكاجرتنلراذاوكاننوتهشإقاورنةبشهلهنتكافاذاناهـا

طهؤدتأهـساجوبالرهننلمراأذاواخلةورحتراؤاحينفيههـنهبمكلعاداؤيماؤهـلهلقولا
حىأميينظرفيولمأضاعهنواندافساأرادؤيهوالهاضيعهيحافوفألضماتءإاسوسا

أبواسقلشيخاوقالمالكعنسملقاابئاعنىهعييةلعهافيرواهئفيهونأنيمشببهبهأصا
وااللمهنةأضاعهاكانفانذلكأشبهأوماراتاأوؤسضهاثاعندمركلثعاباكاتإتأذا

انهفيبلمذهـافيفألخألفبينةبغيرتافانوأماسئلىطنقاسمابئاوقالنإف
عليهمايغابأمانةممهالرهنانقولمرفىدينابنهـووكلوالزهرىإسيبابناسعيدخألفاوفيولمض

فيمؤزةالقابضفنفعتهمايماكقبضانلهمانةعلىوالدليلاشافىاقالبهوعديهومااليغاب

يقهعههحيننالفمانفياناالرحمعلىونمضوالرهنلةثصلشراءانفمان
وهنافتلفبهفاعطاكسألديسافافإلنيحيىيةوارمنثالعتفنىراءنهلىايردهأنلىاالمرثهن

ولودفعيثاقالتابكلعتىالاياخذهلمالنهيفدفنسفىادااهنلراالىلسلفاإصليأنفبللرهنا
نرافجنالمدونةفيففدقالنلمزابيدالرهنتافثملدينامننالرماعليلمرتألنالىانالرا

حمعلىمقبوضنهذلداووجهلقإلتهقفهوضابعدذلكعندهالرهنضاعتمفاستوفاهبدينرهنا
االدرماواحداثمعهافاداهامائةعليهلوكانوكذلكالديئمنضاءهاعلعهلفالتأئيرفعهلرهنا

لرهناضمانمنينقصأنفيهتأئيرلوجبلهكانولوشيألرهنانظندىاماينقصهلمنلراضاع
مفدؤتانلتعدقبفمانهلدفياوأهـكانيمتهبةهـن8مضلرهناإفافانوأنهدمندىرهابقد
ففىالرهنعندكضاعثمالدينفوهبتهنربدكولهدينعدبلكولوكانسملةخهبد

انهمنماقدمناهذلكووالمدونةفيومخوههنهتضانكبوأشمسمالقابناهـعةءنهـوالمصالعتبية
فرعذلك5كالوقضالفمانافيمهالئغيرحبهنكارهـهنلرااة5فبرانلراحمعلىهقبوض

لرهنافيةفيبهمسهليقاحقهمنخؤجماوهبالوايربمالبأثقالتولفيلرجوعابلمواوهل
ليتبعحفميعلىالنهقال5اأدمئلثوباألقيمنعليهدقوانتجفمهلهنلميمئثهمنهلهدفيفان
ؤجمةيععنسملقاارناعنىيةءيمروامنلععإيةافىدجمتهفىىيهراوقتوأىمسئلةجمتهة

هنيئموضح2خرفيوقاللرهنااليوملفمياعايوم5وغيروثعابحلىننلرامنعايهمايغاب
لميعمنهبينةلوقامتولذلكالرهنيوممنسكليهبمضمونليسأنهاألوللقولاوجهنهاريومقايف
فلذلكبالفإلةانمايفمنانهلىلثاقولاووجهمهولحعنئذةالنهيوهاضعاعقجتهكانتفاذلك
قجتهيراىنهامامعناالواضةفىأصبغوقالنلرانايومقوومعنىوهـلقبضايوبمتهؤولتروعب
وأمالوقوماناالريوملرهنايقوملماذاوهذافرعلزهنايومتهولفةجهاتفانلفعياعايوم

اعلمذافدتهلىافيردماأونةفجههفيادأنيهونافدزااالتلزمهةلةافتلثلحدنانيرفضابعثصرةلرهنا
بذلكفرادوافجتهماعليناتفاقلراهنعندايهمالرهنموذلدأن4ووالعتبيةفىقالهبذلك
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منيمنعانولعنياعابعدعليهالنهفهنالنةأواذلك5تئياداكتثشاأنااللكذعلىفيمألن

بناقالالخرالىفرهنرهناثمرجلعندنرومنآلمسهياعلضاؤبللكذعلىفراوها

وقاللثاذاوالضمانءلىبافيهأمينوهوفيفدتهسحقهباخالفدر1مفاألولنولاليضلقاسما
لهاللألفلىتالىالئااباراألولالمرخهنرضعاانلفاسمابناؤهـلواالولنممانهكلةبأش
تولؤإليضينيدأنءلىرفمهاالنهالثاالمرتهنانءلىوالءممؤيهاعلزلمألضماناالمانةحمالى

كامنهبقبضهااليرصبرهنمههأتفلفاللرهناوجهفحهءلىقهةيىأنهبثأفولووجسهنالمرخ

انلقاسمابنارأىلىثماتوالفرقوالوديعةمانةاالحمالىل5اثلمنالدثمنماعليهلوففماه
تضميهثحىلحماذلكعلىؤاوعندهفبضهصاحبوطلبنلدثانلرهناماعليفبضذاالمرنهنا

منهأويبيعهالوديعةحمالىلةتفإثذعندهءلىفيقرهالوديعةحعلىانهءندهعليأويواففه
يبفهءخدولماالمانةحمبأنهءندهءلىدعرحفةهجمىشيرهنهأنلهأباحوالذىالمبهعحمالىفينتفل
نكرهذالهواةوثلدينانماعديهيقبضأنبهـنزلةنفلكذلفبعدهكانلذىاالحعلى

ولوشرطسهئلةالوديعةحمالىنتقالهافىفهذاإلخألفوديعةلىءندكانركهفيفولفافبضه
بناوقالنهـفاوباطلشرطسماةابئاؤقدقالفعهقولهجملدةوأنطنهالفىأنعلعهفمايغاب

مىلالةوجهالمواؤفياذلكممهقايةاروالهناهـاقىدقازوهومصجمشرطأثالبرفيءن

هذادفيةالهتضىالنالثصرططلويبلهنةلممحلهمنفمانهملنعقدعلياذالشرطااناألول

غايؤفىذلدوافيوالتأثيرللشرطبضهارةغايثبماتاودلهسائرافيماناءاحموهذاالشرطمنأقوى
بينعندهلفماطالنرددلكذمجرىبرىومالغائبالمبيمكالضمااعلفيفيهمالكفولختااماؤ

أءلمواللهتأثيرفيهالشرطكانلثدفاذةلهالباصالمحلين
يحتافلمانهناهملالى3خرالهديهمالهمميهويتةءلىبحاهـثم4صةلهلةاوفولهلؤ

عهضياعلىينةلباأولعدمإمالضهديهإدضمالمركناولىنمتافلذىاناساآلصةفيلمرخهنوالراهنا

عالرهنصفةعليةااتةفانمالكأشهبءنروابةالرهونءلىنهايغابءلمعهحمذلكأوالن
يريدانفيهمالهوعليذلكعليوحلفنلمز3اوصتوةصفتهفيختافااوانةةلعهئلداةد

نقصكانوانهنلرااأخذهففملةلةافىفانكانآللصغىابتددوميهسمقاللديئؤدرافيختاةاا

الرهنقيهةمازادءلىأدىفانالرهنقىفيهمازادءلىهلءوبطىماءوللىتالراهنحلف

مجلفوالرهنصفةننالراعاب4ممايدءؤيهاينكمرهصولههـلفالةغارمنالمرخأنذلك4وو
ذلكفدةاصةاكتةؤيهىمنتالىفدرالدفيفيؤهـلههـللةاالنلديئان4ؤيهماقابلهعلىذلكمع

أدىالدينؤفعلءلىةهـالقبفيكانؤحاففانالحكومههذولفىنهبهءكةمايممهيمينهلهتجه

دينهمنلمرتهناماصماهعلىناالىحلفمةلفباعلىؤضلالدفيفيوانكاعنالراالىلخفملا
مسئلةلسدعةافيمةق4أفلالدينمنبههـأةماانكاخهرولةهؤهـعلىمنهماؤضلنفسهليسقطءن

وشالينارافرونعلرهنافيمةنراافقاللدفيدوا3فيقاواتتتولرهناةؤفيتدةولوا
مالكعنوهبفيايةوارمنيروءافىعمثرهلديئاأدقءلىدمةاواارادنالنونمتهؤنلمرعا

نالمرخيرجعأنذلدومعنىادردةالحقنويسقطدنانيراالنألنةتهمافبنالمرعيحلف
فيمةأنأنبتفانعهثرةالدفيؤدأفرأنلراءناالننانيردةبالثرأللديئدراببقيةنالراءلى

كدلقيمةالثلدفياأنعليبنىوطذادنانيرسبعةالديئبافىأدىلمرخانهـببدنانبررثألثةلرهـا
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ولذلكبيعهالىمجتاجيومممايراىوانالرهـيومتهفياليراأنهفءلىمبالرهنانذللثووجهالرهن
الديئدإثلملثفاذبيعهتوةؤبلالرهنوتابرلمتؤيتىالغرةالرهنيوملهماالفيمةنيرتهـ

العهأخرجثمإرفقضاءاديفابأرصنارعننهـفأصبغسماعهءنأبوزيدفىوفدروىمتهبقب
لقولارانينادألفئوباقبءفووصفباوشيأنونتكرهنلرااحدوقالديناروامتهباهثونلمرخا

بابروناسعندىوهذاعنهللهاىرصلوليداأبوضىلقااقالهكذااألهىوتاقفاذاهنلرااقول

إشبههاقولءدىالفولممايثمبصاحبهيدومااليسبهيدأنبابنمماهووالرهنادةشها

اليمينعننالمرنصكلولؤةمسثوأحمأعلمواللهللرهنالدبئشهادةمنهذانوعأناال
عنهيكطوواديتاتءمثرونرءةفأنالراهنيكافمالكعنوهبفياروايةمنبرهـعةافنى

ماؤدمناهذلكووجهثلهكلأصعبغحبيعبءنبناوىوررهنهقيمةةبقبوياخذعفصرةعمثرةلدفي
عنلمانكللراهنابريدأنلرهناةدقببههافعلنالمز3أعطأرمجاتنالراأفيوان

نلماففنلمرخانلرااىفيعطنلمرحمابهأهشمامةلصاننلربقدراعليهبهدماردتنلىا

وأحمأعلمواللهالرهنمةةدينهءن
صاهاذاذلثوكاتتهصةعلىالراءقحلفالرهنجمةبةلىالعلمالمرخهنولوقالوفولهفصل
منلهيهونوهاالدينذلكمثلفيمايرعنصفةمنبكايشبهيأتىأنيربداليستناكرالذىباألمي

تنكراليىالذذلداألهيفىكالراواونالرولفىلناساةعادبرتماعليمنمهؤيايقربنقيهةا
بئفيقلاادكالوااالطألقعلىالىهنةبمسةالجهلادوالاليمينينكلءنلمنالمز3الن
دارتبعدعنءةإصفةالراءنأفثافاذاحقباءلىةذلدعايهاويهونصكلفوجهعليالعفة

التىلمفةادوىوهـلرهناةصةمنلأفصأنهاشكالادصفةةيصأناذالرجوعلهعندهكان
هونكلهنئملراافوعوانلشاننكرهإسهمانفسعنهنبمثيرفيسقطلراابهافهاو

لمرنهنافكرالنمايممهذلكفيولمبعتبرعابعايهماحاهنلراناعليهنالوردالبنعن
مالكوقولمسحلةوأحم3أواللهةامةابتلىلعلمبعدااليينردعايهحينبذلدفدرضى

يغابالذىالرولممايضانلمز3ايدأنير5يدغيرعليولمبضعهنالرنالمرخضاذافاثؤ
أوحمامبصم5يريدتموضوعاءلىناذاوأماهـالحائزلههيكانالمذكوراذاالوجهعليعلعه

رئرماتقدموأماطةبذلددةملمةوانعاعهضفينلمرناعليفألضماننلمز3وانلرااقبألهـةا
ملسحتوأصبغفولعليالشرطهذاقناولهأنتملؤبقدرالدقينالرؤيهةثادةشفيؤوله
لباباأبوابستةذالثوفيلىتعاللهاشاءن11بعدهذكرهذوسيافلموازابنافولعلياليتناولهأن

زلحعااةصقفيلثافالبابواأواغاتهصفيشرطاكؤثانللرالحيازةوبوفياألول
ؤممييزهحيازةبدهعلينالرهـوضعنيهونهـفالثاكوالباببحيازةمماليساؤممييزهـ

سالخاانابواالمتراهنينءعنداختالفرالريديهعلىحزيوفيالرابعوالبابغير
الذىالعمدلحمفيدسلساالبابوالهوإالسثغأللعلههاالنفاقوينبالرهـيقومنفيه
ننرايدعليحيو

مهأواتماصتهفيشرطاكؤ3ذللرزةلحيااوبوفيولاأللبابا
مانقووالدليلءلىالسفراالفينالرصحالقولههـخألفالمجاهدفيرالسهالرشرطلهيرءن
لهاالبالحيازةتلراحملهوالثتملةفاالحضركالفياتصحلسفرافيصتوثيقةانص
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فيهالثرطئبوذلكلهزمةاالنلراتصةاذلمثءلجهمقبوضةفرهانلىثعاللها

اليبيعهأنوأشهدعليهنبيدالرانأؤهـالرواذاالمقبوضنمتعلفابالرنالرحمر
فىاضيانأووكيلهأونالمرخممنهيفبفسهحتىنبرفليسمنهيفبضولملميطابهجمهمه

سماواليقعمقبوضةناارباالرهانفولىتعااللهالنابروعةفيمالثعنبوولبئ51واربه
لفبضكالهبةابمعنىالانلميمفيهؤهشرطالحيااماجعاقاصوانهنالرابيدمايبتىعلىضلقبا

لهطذللثمعاينةعلىدالينة3حتىبذلكاالقرارعلىفاقاالحيازثهمنبهفىوالمسثلة
الحاجةحايئبهلغيرمتعاقاحقانثوذلمالثبوهومذهـعةواالمواؤيةفيونمفالمافيا

لىالهمافالحاجةذلكوأماؤبلبهلغرمااإقتتوةأوفلسههنلراادموترهناببمؤلهالحملىا
لمرتهنابيدلرهناوجدوأوأفلسهنلرااولوهاتمسثلىوجهبولبصحتهعايهماواليمهكلعذللث
البينةلمتصحتىذلكلملدالينفحعنءبداهـعةوابالموازيةفئيدهعليلموضوعامينبيداالأو
وجهواناالحينؤلهاهـاطمعاينةاالالينفعهزصوابلمواابناإسقالافأوالموتالفيزهاأنه

زتهوحيافبضهلهنلراحموتئهشرطمنكاولمالفلسأوالموتابعددبعدهؤدونهاذلك
ليدأبواقالفؤلهوقبلوقتهفىلشرطااالبعدئبوتبذلكلهيحملمبهلغرماءاحقتعاقفبل

أنبلوهنلرااأوماتأفاسئملفاسوالموتاؤجملبيدهوبنهالوثبتوعندىعنهللهارضى

عنىكونبزهـاطينةبمعااالههةمحداليفؤهـلمعنىاذهـأنيهونولعلىأعلمللمهوالرهنامجملهجمم
لهنلرااتسايمفييعاحتىاذننهعالأنضىيفةلمفظهـاوظالحوزافيهيصحوفتفيبيدهلىهنا

مواضعهاعايهافيوننبهسنوردءامأحبهويتعاقوجهءكلوهوالوجهاتهعلىالمرخهنالى
لىتعااللهشاهان

زةمجياليسمماؤءينرهااطيازةفةصفيلئاالبابا

قالاالبالقبضلزمقوالماالفيفىلشاواحنيفةخألفاألبلفولبمجردالمزمالرهنانذلكفأوا
أحدهمادليالنااليةنفدناقالمقبوضةفرهانلىتعااللههـلةذلكعليوالدليلأبومحدلفافىا

أمرهضبوضةفرهانفولهانواالضلقبضانافبلافأثبتهاربوفةمةفرهانقاللعقمنقالأنه

تمعليهأوأءىنلوالراهنانؤهـلهمومنيرمقبوضتيوجدرهنأنحثلمرالوكالقالنه
جمونوهلمستلةالةةكالعقدوثيقةانهلقياساجهةنوكلأميثهافيثبتحففسمأفاق
لموازابنافئكعاببنافيهاأختافاالأملحازلذلكايقبعهأنللرهنالحيازةصةئرطسن
شيانارثممساقاةصائطاأوأخذسنةأوعبداداراىكمثرافاينهالثعنالقاسمبناروابةن
لظالمجوعةوفيبوجه3خرذلثليبهوزفبالنهللرهنمحوزافاليهونلسنةاغامفبلذللثمن

دلكويهونأومساقاةباحادةيدههافيالىجلييرخهنيبهوزأتانهسملقاابناومذهبسحنون
وقالعليهحوزالمتصدقعلى2خرعوزالخدهابهيتصدقصمالعبدصخدمكالذىنإلزحيازة

وهواالوللقولاوجهمبلةاضمانوسقطميحذلكفبلصبهاتكانعينارهنأبرمحدانفىلقاا

هنلرابيدافيكالومحوزيكنفلملرهنالفهؤبضهسققامنليدبئىهذاوهنأنحنيفةأبفول
منبيتارهنومنمسئلةوأحمأعلمواللهسملقاابناحضاجامنماكقدملثانىالقولاوجهو
الدارزمفحدلهانأصبغعنحبيبيئال4أوكرابغاقنلمزاترالدأمنبكايايهردا

وهىالبيتتكفيهرشائعاحيازلهالداويصفبعينهلبيتادهنهولكنهمجلهلموانفهوأحسن
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ذلكعليالبيتغلقهانالبيتبغلقنلمزالحيازةيريدبقولهاممدفةافيلكوكذمبلحيا

واختاراصبغأقالجيمعلىلينمفانهالكرااوأماالدارمننارىمماوسالهحياحه
انلكنهيرهضرمنيزالرهنولحتىلهالقسمةبمعنىفيهالدارمجدودتضربمنحتازهحد

والئاقلهتحقىلباوالرهناهومعظمالبألتانأحدماوجهينلتسسذلدوهوحرأهلميتر
الداردغبرلمسئلىتفيةامعنىويهونلرهنغبرامعاعاكنىةزحياجوامبنهاعليدديهود
يسلكهاالسالينقوفهاطرالدارازسفجنقاءمابئاعنعيمىيةوارمنلعتبعةه

البيوتالحيازهفيفراسالهمالناسقالنهلطريقاإضرهلملبيوثذاءاؤااقالعيره

رهنسبهوزعندمالكومسئلةللبيوتتبعأنهمنمناهفدماذلكلةوحةلساى
عبالبيعفبعمهحماانصمانقولهعليوالدليلأبوحنيفةذلكمنومنعاشافىالمسال

شئأنيهونزمفرهنفألسناومقالمشاعقرزيجوانهأفاناذ1مسئهلةدهكالمقسوم
أوبةدأونمفعبدفنعلهنمنلمواؤألشهبابناكهابففى5لغيرنفانلعيرهلهفي
مماالينقمصوكذلكشعراألباذنحصتهبرهنأنصبزلهلملسيفوايحولكالثوبقلي
فيهلهالرجوثمهازذلدلهأذنفانلرهناانتقضلهياذنلمفاننصيبهبعصاحبهلديثحد

يدالمثريكعلىجيعهلوكانوكذلكاألجلالىنببدالمزجيعهيبتىأنبشرطليعه
طنلىوانلبيعاذلكواليفسدصازجلاأللىابيدهجيعهأنيهونعليألعميبهبيعيكلسر

للسنهاضىلولهدأبواضىلقااقالفاثبافيلثوبتسابمايقدرعليباعالنهحلهـ
بالبيعأوبانيفردهباقشاهاننمصيبهبيعمناليممعههنهنمعيبرهنماذكرالناليمنعددهد
الديئبغبرجنسباعهنالربلةذلكلهنالذىالوجهعليمعهحصتهبعالىقيدءهـ
فىأشهبقالمنهبدلبرهنيأتلىاندينهمنهفعىالديئمجنسرهمافانكانحنكاى

ممئذبمدأميننأوبيدالمزهنلراامةوتصيرفيقسملفمممةاذلثصحتعلالأموعة
بحلباقالفاسمبنعنداالحوزفيهيهونفانادنهبفيرأوالمثريكباذنذلثمجوازء

يدىعليجيعهيجعلاالبأتالحوزفيهالئجلملدوعبداأشهبوقاللراهنامحليه
فجازلجزءهئمماعرهنحذاانالقاسمبناقولوجهنبيدالمزأوبأوغبرهأشقاللسريد

وعبدأشهبذلكوفدجوزلحامواكالدادشريههمعهنالرامحلفيهنالمزمجلبانمجارلط
بهمااليزالحيازةوقاالوهذهعبدوسبئواالموازبئاماوذكرذددعنوالحاملدارلمدد

نصفهسققانلجيعهلعدلأوانلمزاقبضحيازتهفانأوئوباعبدارهنهولومسهلة

فهوالمزكنبيدجيمعهيكونأنخقشاءالمانماتفدموعليأشهبعنموعةوالمعزيةلى
اندينهيتعجالمنمالراهنثمننفأخذالمزبيعالينفسمداواءوكانذلكمنمنعن
دينهبدنانيرأويهوبئفيباعهمرادينهدأنيهونمثلسهةغيرمنوانكانينهدسدمنكا

جمنلمالئاالنعمفبيعأرادثمالنصفرهنكولوقالاالجلالىرهناوففمبدواليرديباع
ومجوزأجلهلىالىهنايبتىجوزأنانهسملقاابنابومماسقدمعلىاألجلصحللدحتى

لمدونةافيؤهـلههـمعنىولنصفهلمسققاهحلثاقالنعفامنهخهن
العبدبيدمنبقاءثئمعلىهنااليصحفانهفهنفرهنلراهناوهنجيعنفانلصلي

والمجولوأماماالينقلمسئلةالعذلأوالىلمرخهنالىجيعهحأنيسلمواغاب
سىمنتتى23
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زلمواابئافيكتابلصازذلكجيعهالهرادنصفرهنهانفانهلرباعواممينواألكالدور
لمجموعةاغيرهماوفييدىعلينهعاأويفنهمجوزاأوجيعاهنيهريانهلراامعنلمرتابذلكفيقوم
نارالجزءالذىالىبهانأشاراذوصاحبهدونزبحوأنهفبععهانمالكعنالقايممالفي

فيأشهبوقدقاللهفخالفبعفمهمارهنجيعالىبهوانأشارالموازبئالمافىكتابفوافق
يكونعاصحأننااالوللقولاوجهوبدعدلأولمرتهنيداعلياالبقبضهعهفيهالمجموعةالحيازة

لماالهبةانالثافلقولاوجهوالكلكفبضلرهنافيحيازةطونصحأنالهبةفيحيازة
بةالموهوالحصةفبضةالحيازيهامنةصاؤأنيئلفسادبعدتمامهابالحيازةااليطرأعليهاكاتت
منهالراهناالبمنعحيازتهفلمقصحبالحيازةبعدتمامهلفساداعايهيطرأذلكالنهنجألفوالرهن
الحصةفينلراذلكيبطللمحصتهنصرمنىكترارثمادمنحصةرجلوهنولوفرحجلة
بئاقالهلرهناصةيخصوزيفايمعهحتىرى3التىالحعسةسكنىمنمنعهن3زورهنالتى

نلزبداعليذلثمنكترىاماصجعلحتىكنرىالتىابالحصةلقياماوبمنعهوزادأشهبمالفاس
كالمالرهنحيازهحصةمناليمنعالدارمن4حعستلمناخهلكلانذلكوجهوالحونملببيده
حصةفيلوفعلحذاالنفيهوتعرفهياهاذلدسكناهمنلحايثنعوالرهنالمناخملكهذلثمنيمنع

ذكزاللذىالوجهاعليزتهحياأنتتصلنلرهـازهحياصةومنهسئلةزتهحياألبطللرهنا
بةأوأوعيقوطوأبيعمنفههممافعلفكلنلمز3اأنيقبفعهتبلخدثافيههنلرااأحدثفان

أواألمةأنمخعلاالينفذمنهلممسرا4دكانوامليانفذاطناأوعطيةأوغيرذلكأوسدفة
أنؤبلالرهنهحياقبطلبنلمرتاولوقامقالالعتيةفيالقاسمبناعنعيمىواهربيعها
كانأومعسراموساعهقهينفذأبوحنيفةوقالبذلكلهفضىكرناهمايصثأوالراهنيفلس

يدعلينالمرتازهفانؤهـلنامئلنثافوحنيفةأبفولأحدهماثلفوإلنفيهولشافى

بئاففدقالذلكبغيروديعةأوأوأومساقاةةاربانلمز3اباذنلراهنالىاوجعيدعدلثمأو
الدارسكنىفيلهولوأذنسمالقابئاقالالرهننفدخرجوغيرهاالموازيةفيوأشهبالقاسم
قدةبيدالمرتهنىوفزرعهااألرضعةزرافيلهولوأذنوأشهبهوقاللرهناعنظرجت
كؤلهصةفيشرطهىالتىالصفةفدعدمتانهذلكووبالثمافىخالفاالرهنعنخرجت
منحيانهفي5ازبعداناهـهنانلمزاكرىفأهنلرااولوماتفرعالحيازةرهناوهى

الرهنانذلكوجهوالماجبمونبئاالموازعنبناواهرالرهنعنبذلثنجرجلمورثتهبعض
زةلحياامايبطلذلكمنوقعفانفرعلورثةاذملىالىبتقللدفياالنهنلرااالىيرجعلم

أناالذللثلهأشهبعنعبدوسبنالموازوابناوىفقدررهنهحليلكربربدالمرخهنمئمظ
أنيهوناالسةلعارااالفيلقاسمابئاوقالضحرمائهأوقيامأوغيرهأوتدببربقببسأوعتقمفوت
بناانمافرقالقرويينبعضوقاليةلعاراىةالموازبناكتابفيأشهبوقالهذلكعلىأعاوه

ذددءلىيعيرأناال5يعيرأنبعددرهناارتجاعلهفديسمؤجلةيةلعاراثاذابينهماقاسما
حبيببئوىرورةكااللبعداأللرهنيأخذاأنلهلكانكغيرمؤيةلعاراولوكانت

فقدخرجنلمرتبعسلمالراهنكراهءنأاذايديهعليجعلمنانالقاصمابئعنأصمغءن
أءلمحينلفسخاأؤهـكباذنهكراولوألرهناعنخرجبذلكعلمحينسكثوانالرهنعن
انتأضفبضأشهبقولوجهذلكلهفليسذلديفسخأوادأنئمذنهبغبرائراوفدأبذلك
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لهذلثفانفؤلهقبلفبمههبديرقامثملرهناوؤثفبفمهكالؤوكفؤلهفبلحتألفيهاليمالرهن
وردحفهفقدقىكفاذاردهأوالؤدوجبلرهنالحقلواجبالقبضاانالقاسمبناقولوجهو

عديمهنلراواالثذشههأوماأومخبيسأبعتقالرمخباعاقبلفاتفانفرعفيهلهفألرجوع
حيازةفبلباعهكالو5فدردألنهفنالهعواليوالديئثمنهمنواليعجللبيعاواليردلعدمهرد

يةزلمواافيشهـبأقالهلمرتهنا

لهدينألمايهونسنكواللكماقالهصاؤاافارلديوناوأماالعيانازةحيافياذوفعمل
بهئمهدلهويبهرالحقاليهيدفعأنذتهخياقحرلهديئفانكانالبهرلهقأوديئذكر
انذلكووجهالموازيةفيمالكقالهوالفلسالموتفي4الغرمامنبهقأوزأىيهونفهذا

قالاالشهادفيهسجزىءفهلكرحقللديننيملموانسمئلةحيازنهفيطنماهذانكاية

لقايممابئاوقاللكماعنؤمحوهبذلكبأسفاشهدفألذكرحقفيهيئلمانلمجوعةافيسملقاافيإ
وظاهروصازذلكبرئرحقفيهكانذاوابينهمايجمعانمجزااللمذكرحقفيهيهنلمذااأإفا
بهمايتونقوهونمايةبينهماالجعمناالشهادأفوىاناالولاقوليوجهيةلمواامالدفىفول

والالحقعليهالذىإعالمكثرمنفيهأبينهمافليسالجعوأمالهالموهوبالىلمالابهويعرف
علىهنندراالدفيكانذاوامسئدةداالشهامعنىعلىالعالذددفألهعنىفيبرفاهعتبارا
الدفيأجلنوانصازذلكأوأبعدمنهبهرهنالذلأمتللىاالدينلنأنظنلمزا

االاوساةبيعالبيعافيفصاركالساتوهنابعدمحلهلرهنبفاءاالنيجؤذلثلمأفرببهرهنالذى
وغيرهالعتبيةافيمالكوهذاتفسيرفولبهرهنالذىلدبنامحالجللىابيدعدلذلكصجعلأن
بريدالىسدعةشترىاشهرتملىااالجلكاناالجلحلذاالرهنهواالذىلدبئاانذلكوجهو

الرهننولووسلفببثوفيئهـشهرأوشمالىلأوالمؤءالحالبدينهويؤأنعليشهريئ
هوالذىالدينويبتىنففماءأجلهعندادينهصائراليفضىشهرفانهالىسلعةفاشترىشهريئلىا

الفسادوجوهمنوجهذلكفيوليسجلهمنأمابقبيعليبيعهلىااتجوانأجلهالىلرهنا
اهتبيةوايةلموازافيسملقاابنالحادمافةابهارهنهاوموادهيأنهامنتسلفومنمسئلة
الموازبةفيأصبغوقالرهناذلكح3خراليهونموفيوقاليرهمالوجعالهابيدصالىأحب

أديكونويعححوزافبهاسكنارواطونفألالبيثاالرفبةلبيتاهافيصوكذلكذلدحولفلها
شاءاللهانمذابعدكرهوسياقذلكأومنعوجالىمارهنهوجةختيارالزاةفولهامبنياعلى

فأليحاروجالىمنزللوالمنوجاكعلىمسققةوجةاكخدهةانعليمبأهاأنيهونويصحتعالى
بلهأعموامألسفدمألصبخبخالففيهكاقماعنهسملقاابناعنف

يدعليلرهناوفحيصحفعنلثاكالبابا

الموازفيايدأحدهماففىكتابعلىفومغليآبماعليبديئحمارهنارهنفانوليانيملهنذا
ارنهنومنسمثلةنفسهواليكوزالمرءعلىلحماالواليةالحوذألقفيهنمعبدالملدالعن

ولحعلئطلحاافيغبرمنيىعلىيجعلحتىبرهنالجيرفليسأوافيهقىلمسابداعلىفجعلفطا
فيمالكعنالقاسمبنارواهبهيرضيانيدمنعلىيجعلأورجاليسخافهالمسافيعالمرضهن
رهننوانوالةيماألجيرلىكبزذلكلمنصفهرهننكانالمجوعةفيعمدالماكوقالالموازية
فاللهأيدبهماهنكانتلراكاناعاملينجيرلماواالفيلمساااناالوللقولاوجهصائزفهوجيد
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لقولاوجهوالحائعانصفمفامهكالورهنيقومبيدمنأولراهنبيدابفاءارهنمعالحياؤةصح
غيربععمهلبقاايدهبفائهفيأميلهفاذابتىهبأهيهنلرايداعنغانابتايداالجيرانالثافى
جيعاالجيرعنيدلتفقدؤاشئفههلهيبقلموانمنهامحوائئايهرنالألنهلكلممجزدهونهي

يدعليلرهنابوفحانحيصدهلمسئللمعنى3خربضدلرهنوااوماالولباالهيالرهن

لبهأوم5يرأوأعبدهمنبهريدؤيمعليالرهنحوذااعبدالملىعنالمجوعةففىغيرالرإهن
لعبدمنزاوحوقالعبدهفياالحيازةفذلفجيعهوهنوانصكوزفليسبعممهشيأيرهننن
واللعبدلسيدهايدانذلكوجهأوغيرمأذوطلضارةافيماذونالهنوزليسالرهنسيد
هنلرااوبيدزلرهناوأهاوضحمسئلهنلراابيدثهدمعمحوزلرهنالجونانيس

فهوفيهىواليقضعليهاليليحتىهنهراعنلثبذلرهنحيزااننهاعنأصبغزلمواابئاففىكتاب
أصبخشلوجهيةلمواقوالعتببةافيعنهونحوهذلكفسخالمجوعةفيالقاسمبئالوثابترهن
لهرأةالقاسمأنابئاقولوجهوغوؤلغيرهاسجوزأنفكذلثعنهاووجةمخيوزلنفسهاان

كعبدهوجالزعليلرهنفلممخزالثلثادعلىؤاؤجمانوعةعىولذلكالحجرمنعلهإزعلزوج
سملقاافياعنزيةلمواوالعتبيةاففىهنلرااىبيدألرهناوأماوضعسئلى4اصغيراوولد
االخأماؤىلمجوعةاىةلقايممابئاوقالفهلفمهوذلكهنلراايدأعلىلرهناعبوأنالينبق
االخلطلمعتادءقواهنالراتعرفمنافاةعليهبنىنالراناالولافولاوجهوهنتامفذنك
لنفسهمالكانهالعهجوهوافىلثاالقولاووجهحيازتهضعفتفلذلكهذامتلمنالفيعأضاان
هبلمذافيفالخالفهنالىابئيداعلىارهنوأماوضعمسئلةاألجنىشبهبملعنهبان
بيةلتافنىأبيهعنلباقانفسهألهيلكلماااالفيوأماغيرصاهزذلكانحجرفياالبننانانه

وقالفسخيدهوفعءلىانالمجوعةفيوقالبنهبداعليعبوأنفيالطالقاسمبناعنوالموازية
جشونلماابناعنوهببئاماثزودواهفانهعنهلباقلكبيرااوأمالعغيرافيذاالعتبيةفيمسنويئ

أعلمللهواماتفدمعلىمبنىلكذونوجبهلبنتوابئالافي
نينلمتراااختالفعندلرهنايدبهعليبوضعفجنبعالرالبابا

وانعقادلدوربعينهممايعرفانكانذلكصازيدبهعليتالركونالمركناذاشرطنه

فيهالجوازانفاليجوزذلكاموالدرالدنانيرافأماواليوزنكالمماالوغيرذلكوالشابوالحيوان
االمطبوعةلىسلةواملدراوالدنانيراانواأحبواتيفيأشهبوقالمئاالبهافردينتفع
ذاااذوذلكعثرعلىمتىطبعهافبلويتلبيحاواللميفهمسدالرهنتطبعلمسلفهافانفيللتهعة
يخنىدالالنهبعينهومااليعرفامواالدلطعامافيذلكىومأوناالوندلمرخهنيداعلىكان

نهالفلىسواموالدراالدنانيرفيالمدونةفيوالذىأبينفيهفالهمةالعينفييخنىوفيهالتعرف
ذالمجعايرزنأوليمهاجيعولشعيرواالحنطةوكذلكقالعليهاواالفالاذاطبحااجموزا
لثياببمتلهاواويؤثىتنفقبنلهوايؤصالطعامالنقالبهإعاالنتةبينوالمزكنببنوحيلعليها

لثأيعهاذمارممبريدأعلياكوشرطوانمسئلىأعلمللهواهعينةالكانلهاباليؤقلحلىوا
فقدشيألميسنرطافانوأشهبسملقاابنابوهومنبعينهمااليعبرفمفاعليأنيطبعواليكئاج

ماعلىةيكلمفانرضعيتمايدمنعلىجعألهالهمافيلذلكختممافيااذاماانعبدالحيمحديل

لىمههاذلكيدهعلىحيوذاثصرطامنماانهـذلكووجهيرفاهعندمنالقأضىباحدجعلهارضى
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بعدعقدبهرضيامامنولىممانرجءنلمذلكفيالحقالنجازذلكورضميابهلميشترطاواذا

عائدإالختالفمنذلكنظرفيافانذلكمنفىشيهنلماذوالرهنعندءقداماكالزلرهنا

أباهذاايدهعليذلكحيوأنلمرتهنالزموالثلهالوكيلالغائبأوماللهالولىلليآصملحبمكالالىا
طنلموجللىوصىفأألميناماتفانسمهلةأعلمللهواضمانهنفسهعنيليزيدأنيرالنهقال

فيأشقالالمدونةفيالقاصمبناقابهالمتهاهنانيرضىمنيدعلىولىكنيدهعلىالرهن
غيرهوفيختافافيهافان5أوعندغير5عندرهؤهـا1شاانثمبمؤنههـيعالأنلوصىاوعلىالمجوعة
نلرجاابيدأدضليجعل

لهواالستغاللعلمهنفاقاالمنبهيفومونلرايليؤجمنسىلخاالبابا

انلراهنايستأمرأنالىبوأنلرايلىكراءنلمراانلماجشونابناعنحبيببناروى
أولميعمالراهنءلمبغيراذننيالرأنيهرىرتهنالقاسمفياوقالذلكمضىهيأميلمحضرفان

منلعتبيةاوؤىذلكلهبالكمراءفليسىالراهنهيأميلمانموعةالمبمؤىوأشهبلفاسمابناوقال
ذلكيلىيدهعليوضعسوكذلكهنلرااباذنلرهنايلىكراءنلمراانمالكعنسملقاابئايمماع
قالواالنيليكراءهأنىيقتضنلمز3بيداووضعهنلرعقداانولاالالقولوجهنالراباذن
عقدفافيضىالغلةئفعييحعلينينعفدالرواليكجوزاننالرسنرجهءنتوليهذلدالنلهليس
نالمرنمحفظىاليفتضنعقدالراانالثانىالفولووجهيدهروضعءلىيلىكراءهانالرهن
بليأنفاأدلهيملمحفظهفىلهأذنفاذانالراباذننلمز3ذلكيهونكالوارهنهاالتىيهطله

منعنبعقدالركالهبذلكالقيامننالرامنعقدالربممالهوااالباذنهتغاللهمهواكراءه

صابرفانلراؤىكرامجابأننإلز3وليسمسئلنلراصحفظلقيامانلراهنا
ليه51دالكراعتهذلدانووجهالماجشونبناحبيبءنبنارواهالكراءوفضىالمحاباةهنة

ذلثنظفعليهىكترمنهفهوهبةمنهئبثحابفان5الكراايستوؤىأنوعليهلزمهعقدهاذفال

فعهيدهعليوضعفعلءنزيدزمهؤىكراءالرصاركالمحجورعديهنالراالنبهابىالقدرالذ
الدينيعجلأننلراادفانأراسشلةهتهمنةجمةنفيهصاببمالرجوعالعقدولهامن

وانمفهفلمواهنفبوجيبةوانكانفهمفهلهنلىحالكمراءالمألوجيبةكانفاناالكراءويفسغ
الىوجيبةكانتانأصبغوقالونالماببناحبيبءقبن51رواالديئأجلدوكانأجله

ذاحلادعديهمازافسخفلهالدينأجلندأبهنتوانفسخهنهـاافليسونوأدلديئاأجل
دريتةمينانعقدعليذاالكراءعقداالنوغيرهايبةالوبينثممونماالبنانمافرقوااألجل

وجهالزمانذلكواتبةنفسخافيمانوقدرمعينفيمانأغلقوانزمانبفواتلمينفسخبنفسه
أوالراهنعليفيهفماالمضرةملبالماتقدرمنهفاذالزمالمزومالكراءعلىأنأصبغفول

أنلمأرلهصاالالدفينيموأصبخقالباكماندرمنهماتفكذلكأجلىالىبقاءالدبئسئداما
أننالمرفىكفاذامسئلةالدبئجملذاالراهنايدزملمفعلفاناطويلتجديهريهابوجيبة

عالالعبدنومعرأوكاناالقدركدورممةلتىالدورامنفانكانتلاألحلالدارحتىيهرى
والطرىؤدبإبهراءومثله3لهلىكنذاوائلهألفيمنفهوضايهريهالفيدعهلخراجهثمنهارثفع
الوكملوكذلكالوجهبنفياليضمنأصبغقالجشونلماابناعنحبيببناصنهقالهلميضيهرى
فيكراءدارهمحجورءلميهائراهنانالماجشونابئزهـلوجهبفمنلذلكيتركالكراعلى
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فولوجهبتركاوتعدىرهمماضيعفاذاضيعهبيدههـالذىنلزوذلثرهنهالذوربعه
ولوسمئلةذلكمنشنضمانفاليلزمهلموصااالباذنفعللهليسالذىنهكالوكيلاخأصب
القاسمبئاذلكعلياثفقالموازبناقالالرهننخرجتنالمزبأهيالدارالراهنكرىأ

اعارانأشهبوقاليةالعاروكذلكلفاسمابئاقاللراهنابأهيلمركأنايهنيهرولبواشم
أقعندذلكووجهعنهبلهاأبوالوليدوضىفىلقااقالرهنامنحرجنوللىاابأمينلمرا

لرهنابيعانفلتغاالمدونةافيوقدقاليدماهوفيحميصيرفيئفيهمعهليدوىنرلمايليه
لومالكفولفيدهنهلهقضيبيعهليهاولودفعهنلمز3يدافيباعهذاانلرااليبطللمرتالناباذن
حاضراالراهننفانفمممتهدشريمهأوافانلطعاماطذاجلةمنلمرتهناةمنارخانمجوز
الوجهحتهلووأحمللهأعلمذلدواوجهاذفيكاهوبيدهلرهنواثصريمهسمفامجضرفهأمرأن

وهباثصرةفيهاالذنىومفاسمتهبيعهكاليهوناذالىففيهالتععرففيورعليهاآلخرانهءب
فاذاباضرالراهنمنهكراهيدمندنرىالممابأننفرقأندىتملومجتلهالمز3

نتفلالمرتهنباشرذلكواذلراهنافدؤمضهالنهلرهنايثبتقصانضىنراحاالىكراءفقبضه
إنأعارهوأشمسملقاافياولذلكقالنلرااحمإفبتىيدهيخرجءنفلمىنر93الىائهبهرا

باعهنلبيحاوأمافيلمستعبريدالمعيريداانذلكومعنىاهـهنامنخرجلراءنامربأنلمزا
الرهنحملدءنبذصخرجفلمنالينالمرتوقبضلمشنرىيدالىاانتقلنيدالمز3وهوفيالراهن
نالرايدحمفييدهنلىاوالقيدالراذلدالىنىفينلرامفلالبالطعامطةفمهوكذلمث

عفرهسحفاربهرفاقبيدعدلهنالكرماكانذااسمثلاصازفلذلكنلمز3بهداممايبتىوا
بالحفرومنوهوياهينلمز3ابهمماياتىروابمفاواليأقىهـهةواليكضرسحنونقاللعتبيةافئ

عليلحائطوعليمسئلىآوأحم3أللهوامانقدموجهذافضاالدندأوكذلدصثحيث
فيالفاسمبئاعيممىءنرواهنالمزدونالراهنعلىالعبدكسؤلهالدارونففةمةومينالمرت

يخربالرهنيتركأنلهوليسينفقفعليهأننلمرضادوننالملدلراأنذلكووجهلعتبهةا
القايمفياعنكيىبنصكيىرواإصالحهانلرااليفلمرتهنةرالبمااورتواذاسئلةيفسدو
لخراج01أرضننتفاننةلمزااالرضخراجىالمزغرمذاوالمدؤلةافيومعناهالعتبيةفي

وكذالكامظمةئبثعليهحيرلماظراجنأرضنلمتواناالرضىبصاعليرجع
العادفيمثلهنلراهـاعلىزنكاالصخآنواننلراهـاعليممايختزنناننلرازانا

بحيثبيعهيىنالروأماالعتبيةفيإسماةابناعيممىءن5روافيه5كراجدفالوالىوبكاك
معليلالجانلقاسمابناوأصبغءنعيممىففدروىاالببهعليلهيعهنواليوجدبهالسلطان
الىنالرصرفنلرااعلىانذلكووجههنلراااالءلىالجعلأرىوماعيسىقاللبيعاطلب
دلعبدالمز3اهاتذاواعليهذلكصرفجعلأنيهونفيجبحفهنلمز3اثايفتفىصفة

دولطلمالكهالزموذلكمؤنتهقهذاانذلكووجهلمدولةامالدفيقالههنهراعلىودفنهمنهف
االرهنفييهونواللففهـوسنلرااهيبانلراعلىنلمز3اأنفقاذوامستآلنهمي

لغرماانبهاأولىعندمالكفيكونعايهاينفقلةكالعماوليسذنهبفيراأوباذنهأنفقسوابهثرط
يرفعأنق5الرايطلبالنهنلرافىذلكعليهىوليماعاشفقالبدأنتهاالنهنفستوفيحتى
منعهنلراوليسنبهانلروالةلضااهومثلشهبقاذأسملقاابناغيبتهقالهفيالمامالىاذلك
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االنفاقنلراايلزملإولةمهمثبعارنانيضربحيواناونانكيهنلرهـاالنذلثن
أنقهـالرابثرهاوأبارتفايبدصألحهالمأوثمرةزدعانرتانلمدونةافنىموبرانوان

لنخلارقابفيأنفقمايكوننوال3عابهاقأنةبمايرجعواعاجممينفقأننإلز3فايسقءممايهاينة
اقغيرالمدونةبئالختصرفيالفاسمابنوروىءنالدينفبلأنفقيبدأبماوستوفيهحتى
فليسقدتغيرتعههااائاالعيناناالولالقولوجهماهانانصألحااليجبرعنالرا
نفغةهذهانالتاالقوووجهببدلهيأقأنعليهنيلمانلحيواناكالوماقتبدلهاقالواعلى
نالرايقضولمالدينأجلواذاءلمسثلىقيقالىفقةنكضالرافدزمتنالربهايكيا
نلميمفانبيدهسانبيعهنالراجعلأويهونشرطنءنلراعراونأنيمفأليخاوالديئ

لفاءمابناقاللمدونةافيمالكقالهاساطانلىاذلكرعوبهعهبيدههوانؤليسشرطذللثفي
فالغيرمحجورعليهانهذلكوجهاسطانأوابهاالرإيعهوالبيعهقالطردباعهفانلمدونةغيهافي

ندعبيعهلهشرطكانفانمسئلةلساطانافميبيعهءليهالحقمنبىياأناالمالهأحدبيعيلى
مسلعلبيدههـوالذىلاألءلىابالدفييأتلمانقدشرطنالىاانكانانهلمدونةاففىاألجل

اكانوغبرلعتبصامالدفيسمءنلقاابندازالساطانااالباهياليبيعهقاللمافانبيعهعلي
بناديناوعنينعمدالروىووشددفيهفعلفألذلكوشهرطيدغيرأونيدالمرعلى

بهذاومثلهفاسمافياقالعيممىوقالذلكشرطوانالسلطاناالبأميائزابيعهمارىنافع
ويصحكالوكالةأنهيهرهبلمذاعنأبومحدىالفاةوحصبيعهتوكيلىءلىحاليانهالشافىل
أولىممنباللهيفتكانأولميردفاتولملبيعاذنةباعهفاقالانهمالكعنبلغنىوالقاسمبناقال

يمضىقالانهسملقاابناعنأصبغزعنالموافياوىروبهرباذنببعالنهلبمحاوصأصابذاا
اقفديرلقدرأدضاافيبالومالهوالحيوانوالرفيقواألرضينربالكالدوكالهأنيهوبئاالذلك
ذلكبلغنىوقالضلالفيفمنبهكثركابعتساوىأةصةلهلمانيصاالىأمضفاتفانيفتلم

فاهبعئاالنرشيأبعدشمنلقثاءوهايباعوالقصباأماوالمجوعةيةلموازافيأشهبوقالمالثعن
عبثووهذاأشهبوقاللمطانالفألبدمناروالدوروالبنالرفيقوأماكاشرطضرتجومبمب

ئروذالغرروأمنفىاذاصحمافبيعهأوسلطانيعمستناولهفيهبهوأمابلدالسلطانالسلطان
ونحوبلقعشتراءااكاناذانهابلمذاعنالحصذغيرعلييةوالىاهذهملقاسأبواشيغا

بعاتكثرفايتهرأوعرضاوانكانيبيعهلبيعاعلىلموصانلمرفببقائهينقصأومثلهممااليبقى
وغيربعلرععاابالباسأشهبوقالبهرعكاباذالحااالباذنابيعهلهففدكرهبقاؤهضرول
يعهحمندانصالثالالقولووجهمةالتفيهفتقوىنفسهباءلبسببانهالبيعبمنعالفولوجه

هلىلراأراداذاوافرحألجنبىلرهناببحعلىتوكيلىصحلرهنيراخييحعليزيهيسله
االبادذلكلهليسبلمذاأبومحدعنلفاضىواهملقابواأاشيغادحففالوكيللةوكافسخ

ادلةوهذهاناالولالفولوجهلشافىاقالبهوذلكلهأبواسحقالقاضىوقالالمرتهن
الرواوجهالرهنفسخهاكامساكاهنلمفلميهنموجباتهمنصارتالعقدفيتشرط
عبدوسبناقالنحتلفلرهناوبحمسئلةالتبالعقدكسائىالويلزمفلمعقدوكالةانهالتانية

كاومااأليامفئحصرمنهأنوممامجاسفيفهباعلدنليسيرافامالرهناحببهاالمامأميذاا
حىفمفمرذلكلرفيعالثوبوالمنرلوارالدوارهةلةاايةلجااوأماذلثنكثههأقىحصرمنهأ
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أميواذامسئلىبقدرهئثوصوالثالثةالشهرينالسلعةعلىبثانودىوربهقرويسعرث
وقالالصجوذذلكزيةلمواافيسملقاافيافقدقالأوطعامعرضنيرالعينبغلرهنابحاالمام
اففلىاببحتلىيبهزلمفضلفيهنواننرحافذلكفضليهةولميهنهاعليهثلبباعهانأشمهب

مجقلمعليهبغيرماباظوانثركةلامنلمافيهرد5شاوانشاءغسكانبالخيارؤجمابتىوالمشترى
االرجاثنيبنالرهنبهونفىالقفحا

رهنهببيعأحدهماومفيماررهنونلرجاينيمافيهـلةلماتهليحيىقالص
انظرهالذىحقفألينقصلرهناسمةأنيفدرعلىنانقالسهةبحقهاالخرانظرهنوؤد

ممهلرهنابيغةينفصأنيفوان4فاوفيهابيماقالذىلرهنازمفلهبحمجقه
لثنانصف2يدلمحقههـهالظالذىنفسطاوتذلدفانمنصعهوهنهببيعقامالذىىفأعط
وهذاشحقهىأعطيئتهثمكأءلىولىلهوففاالأنظوهمانهاالمركأنواالحافلراهناالى
بعدأحدهماأنيهوننلراارءىفانرجلمننارهناير11قيالرجلينانماقالحسبءلى
دزابوأشيسمياابناذلالقاللراهناتيضامبنباؤبوهوفيمنهحصتهويفعنؤحافذلك
سملقاابئاقالنهناولواليضبيدأمينبهدأحدهاجعلضيابهؤلهيترالمفانوعةالىفياشهب
نمااانهذلكوجهبيدأمينجعالهوان5بيدأحدهماضمناسبهعالهولمنلراامنافبفوانبوأشم
وجعالهفقدتعديافيهاشانعندوضعهمقاعليأواهبفبفنفردأحدهمابعدذلكاايهمافاناأساله
وأحمأءلمواللهلهمافيهياذنلمنعند

فيناهيرانأحدهماوجهينعليويئمماذلكيمصحقارتهنارهنااذاالرجلينفيوفولهلف
ولومعاارتهاهىاخاتقتضىلىكتاباومستآلاآلخرأحدهماففعلقي3انواحدوالثافوفت

فانكانحقهتعجيلإطلبالخراوقامنههـسحقهأحدهمافانظنرهرجللهماءلىبدينارتهنارهنا
وفيببعبحقهنظرهالذىحقؤمممتهصتنهلبمالاألفيقالبالقصعةفدتهالننفصنلرا

زيدءقوأبىعيمىوايةرن4والعتبمةالموازيةهـفيومالكاقاسمءنبناوايةرنابرهـعة
قالكحقهفيذصةذاعؤقسمحقهالقاشمحقبهبماالينفصنلراقسممفدرعليانالقاسمبنا

دخلذاوالراةؤيىفيلنقصالقممدةاذضالذلدافيممايراساوعندىعنهللهالوليدوضىأبوا
اأظهروتارةلقائماحقاعاةأظهرهياالخرفتارةفييدكألأننبدفالنلقممأحدافيصلنها

زادفيوفدبنصفينمابيننلراأنلمسثلةافىتوقدمايهماواحدالفوالمعنىاالخرحقمراعاة
تفىالقاحممضهؤالاليئقدغنهنفقالرنصففاذابعماسواءدانتبيةوالهالمجوعة
وبتىبهصاحبهقصلتعاققلرابقيةنئيباعأندلهولميمدينهببقيةطلبهالدفيفعرءنوان

وىفقدردينهفضلءنفيهولوكانظرهألذىاديئففعلءنفيهنلميموانأنظرهالذىاألجللىا
أبواشيغاقاغريمآخرعليهفقاممؤجلديئقىاراأودعبدارهننفعهسماةاابئاعيممىءن
سجالوفضىحقهنلمرتماففضىببحبهنعارؤفسلتلرافيفانكانوهومصصرمحمديريد

الذىتأجلحمةالتباعاذفعلينلمزاأجلليحتىيبعلملفففيهنلىحواناالخربملغرا
الذىحصةؤىكاانوأماصاحبهبندؤيهاؤضلءنأنيهوناالئعجليالذىديئنبمابتىدينه
رهناويدخالديئهاففلءنواليهونالمعجلبفدرالدينعندىمنهفانكاليباعدينهفقدءنثعجل
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وأحمواللهأءلمخرفيهلللفألدخولنالرذنصفماواحدصانمارهنصالنهالراهنالى
ذللطمنرهنهببيعكامالذكطفأعطىطةنالرهـبيححقهينفصأنخيففانوفولهفصل
ولمذلكمنويعطىيباعطهالرهنوقادانبعدهوكانثكنهلهكانلمانلمرحمالىاقلراأضاف

فقالكماعنسملفاابنايةروامنلمجوعةافيلكذطوفدىيعطقددأىواليبينىفدرمايعطنيب
أنظزالذىهوحعمةالذىالنعفالىلهالسبيليريدانهفهنصفهمنيأخذلفاصماانلفاسمابئا

لكذكزوفدتقدمنارعالذىالنصفغاياخذدينهءنوانالرن
ماأنظرنهواالحلضالىاهنلىاقالنمفعبكقهأنظرهالذىنفسدتطافانوفولهفصل

هـالذىكاقوالرهننعفثمنالراهنالىبدفعانالمرخهنأرادانيريدأنهدهنىلىليوففا
بدينهذلدمعوينظرهالراهنالىبردهفسهقدطابثدهنالنهجازذلكبالدينالمؤجلنها

منحعمتهنمنئيقتضىثمبحقهوثيقةاسهنااالليبتىأخرهمايريدانهذلئحلضمنأبىوان

العبنكالفبعينبيعفانعيناالدفيوكانايدفيمنمالهبمثللرهنابيعاذاوهذادينهالرهن
المسققوالبرفىموالينفمرمفيسفقالرهنفيوالموازيةالعتبيةفيأشهبففدقاللهالذى
أودراودينهبدنانبربعفاندينهبمنلبيحانحقهإلزكنويعجليباعانهلمركنبيدائهببفا
غألهنىلمافيحقهحينمذفيفيباعجلالاالىنارأللكذنإلرتهوفنيرنادودينهمبدرابيع
عندلتىيسغفهاالصفةاالىنفلهافيلرجاوبرجومنيايقبأنيمنهايتىلصفةيخانهاووجطهذلك

لرهنغايافيالمجوزذللثدينهشثمنهفيعجليباعأنلهفلميهنآلناماليرجوهدينهاجللحلى
ودشهبدتانيريخباغنلهمبمترائهزلمواافيالففدمتلهمحنلمراوحقحبفهبيعوانفصل

امآواالد1لطعامامنبمثنبيعانانهلعتبيةافيأشهباوقادراهمودينههمبدرادنانيهاويباع
انثاالنهصاحبهوانأبتحيلأسقسنأدلهوجودةساوجةصفةلهالذىوهومتللشرابا

ومافيوموزونكيلهذاحمكليقثضىأنيمونفالهااوهذاياهالمبعطهذاامتلهيعطيه
ع2خراالأنموفيلوفليعجللهحقهبمتلبيعانبكةالمجوفيصمنونلوكذلثحكمهها
منالننلمرارضاعنهللهاوضىذلكفيفاعتبرفذللملهنلهأنيتعبفيأبمابعطعاحفهجمون

محالفبطعامبيحوانمسئآالعينصنألفوقعهقبلهجيلهللباعطعامامؤجأللمكنشترىا
بعرضبيحانوكذلكعةالعتفيأشهبلطوحقهحلىلالىهرهنابهامحديوفعلفقدلماله
لهماالمئلنووبهذلكلراهناضالبغيرئعجيلهلهرهناوليسلهوضعلهاونحالفحفهبمثل

منههصبزىوأبسرعلينمالماللةالىاماهوأفربلالصكبدعنداففدللةلمافيهمهحاللكاد
مسثآلفيمالكعنالقاعمفياهةالعنفيوقدروىمافسدمعلىحقهيعطىوفولهفصل

ناأتفيكوئالهأنظرهلذىافي5وفيهبرهننلراايافأنإلاحقهىويعطصحلفعلاأل

أوفرفىبيعديفهامنقأصولوسمئلةأالمعهرفيىافااألضلسئألانفبين
فألمجوزأنيبيعهاآلخرعلىلميقرممهأحدهمالفماذجازبيعوأالخرمنقرضمنأوأحدهما

داراناممهوارفرهناهظنأسئلةونةالمدفيعمالقابئااؤذلكثرطبلجنلمق
كرذفيثهباهحدوامنجنسينهمانالدنرهنامنخرجشصتههماحداوثويألتجضىأ

7كروفررابمدهماجنسبنالمفىؤينهمانموانالعراوندانيقضىأحدهمالهدؤاحد
دلحمابمئئوانرهنحداويمبرنلرواذبفبركتباهوالخراونديقضىأنبازالحدهماشعبر

لمهمننيؤأ
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دونيقتضىأنالحدهمابهكتابافليسىلميكتباوانحداأونوعاوااواحدأوشيأيهأوقحااالنيرد
كالمثريهينالدبئجنساقامعفقجعاثماأوالرهنجعههاذاافاذكرالحقااآلخروذك
الحقوقوتباينتالهثركةنتفتانحتلظأسينمنثطدكانفاناالخرأحدهمادونفأليقبض

بذكرحقابينهىحدولمبفعناماصجمعواسجطكانامنذااوكذلكحقهفبضمنأحدهمابمنعفلم
افرادكايمبزهيزالحقيذكرالحقإفرادالنالفمممهئبمذلثالنمفرقالتباحفهماووالرهن
الحقنفس

أحدهماجحزأنيرأنأحدهمانؤممدعليخرؤثوأيضابعداهماأحدارتهنذااوأمافصل
هامارهناجيعهحممحكمهواحدالدينيناأجلكانفانبافيهآخررجألبرهنلرهنثمامن

لتاايتعجلودهماينظرأرجلينافيلكثابامسئلةحمأجماثمانحتلفافكمهوانكان
فنىاالولذلدالرهنفضلةهنهنآخروادانثمعليهلهبدفيضارجلنواذارمسثلة

وفيوأشيبممالقايبناوفالهيجزلميرضلمفاناألولنالمررءىحاؤأنذلكمالكعنموعةلمعا
ذاذلكالضررعديهالنهأوسخطاألولرضىذلكلهأثثبلىالأصبخعنحبيبفياكتاب
والتميرضلمذاوانىللثاالحوزيخلماتاألولبرفاأرادمالككالاحبإببئاوقاللمبدأهوا

بنالموازعنابناوافدربحبهبناقالهالذىذاولغرماءؤبهااهوأسوهبلرهنالهلةاففاتكون

رزهءمجوأناالصجزذلكاالخرلمفضلهرهقثملمرتهنابيدوجعلهرحنارهنجمنةمالكعنسملقاا
يخموزاألوليرضىأنااللقاسمابناقالالثاقنايهونفاللنفسهزهاحاااألولالناألول
ففملهنيرأنازنبيدغيرالمرالرهنجعلذاابغوقاألملماةللثاقويهوناألوليبداو

يرضىحتىمالكعنوؤيلازةالحيالتميدههوعليمناذاءلماألوللمرتهناذلكأبىواناآلخر
ذللثانالرهنفضلةندفيأخرىيةوارسملقابراالشيخوىدروةلكمافلتوالقياساألول

ؤبلالثانىدينأجلذاحلواسشلةوأحمأعلمللهواولاالنلمزافيهالمجوزوانأذن
الرهنبيعدينهفبليحلالثانىديئاناألولاذالمبعلمقالانهمالكعنألشهبيةالموازفنىاألول

فقدتفدمنألفهأوحقهبكثلبيعانئمدينهعنهافضلفىلئااىيعطومحلهفملحقهولالاىيعطو
ؤولكالفساالعضإتفىسحنونوقدقالاعادتهبثايغنىءننونوسأشهبقولذلكفي

وذاافانهلهفيباعنىلثااحقلةفضلتهيرهننلرفأمامسثلىآنصفهيسثحقالرهنفيأشهب
ؤير6وكأنهبنءجمدوسفالحقهمندشداألجليفقصحتىلهففديتغيرمايوقفمفدارحقهاألوك
ممهلرهناؤتنجألفهبيعاذاالنهأجللىااليباحأنألولاقبنالفغايباعاانكاننهارأيث

ذلكواليعلماألولعناالمافعمللهلبسالتانىانذلكومعنىليعهقىئدفالشيأالثانىولميفض
وللعبدسيدلعبديرهنهافيلكايفولماهتوسهبكيىقالصأعمواللهمالهبمثلليعاذااال
ارتههمنانماقالحسبوهذاعلىشكلالمرتهنيئسترطهاالأننبرالعبدلبسمالانمال

مايملنمايرهنهاهنلراواهنبملدلراليسالنهنلراحمفيلعمداليبيعهامالنماللهعبدا
مالهلعبدامعرهنايهونلعبدوانماامعرهنايريدفيكونلمرثهنااالنيشنرطهاوفولهفصل

ووجهصلهلهمبمترنهالمالوالموازيةأؤمماءذلكةالمجموهفيمالكلهشئراطهيومالذىكاظه
فألاناالرهاافادبعدوأهالىكاةافيولذلكتبعهمهأحسازفيتبعألصلمالعلىغاانذلك
لرهصبموفدمعهرهناجمون



عندفيهدالمماعمناعانارفجنيفولمالمتسيهيكيىقالكلالرهونحامعفيالفضا
الراهنالفةارهن952عيافيوتدلنمعيةاعليواجتمعاالحقيةبتهالحق

ونالرامعالغضاءفى

علبهىلذاوافرلمرنهنا

لوراديناونعمثرقجته

نبرنادعمثرفايتهنلمزا
فبهلللرالذىوالحق

قالديناراثحرونعدههوأقزالذىنهتاعافيهددالمتاعءندالمزنارتفإلنيقولمالورمتسصحيىقالألص
بيدهللذىاليقمالمثوفالديناراعهثرونفجتهالراهنفقالالرهنفيونداعياالتممعيةواجتمعاعلىالحقيةبئسالحق

فهوكاذاصفهالرهنبيدهىلكهالديقالقالديناراعثرونفيهللرجلالذىوالحقدنانيرعمثرةقيمتهالمركن
تالأقامتمعليهأحلفبممادهنثهأالفيتفانكانثجمهاالمعرفةثلدالصفةاهلأقامحممعليهوصفهأحاففاذاصفهالرهن

بهافانلمعرفةاأهللصفةاحةبفيةرلمزأخذابهنممارأؤللقيمةاوانكانتحقهبقيهنالرالىاأرددنللرتلؤبه
نوئرهأاوكانتفدتقدمالفملهذاكثرمافيأالشبمافيهلنفالرهبفدرحقهالقيمهنتواننالران

الىابىلرنهندليةملمالنهضمانهفدزممايغابءديهكاننندالمر3إفعاعاذالرهنانذلكومعنىعليهمالكللى
وانحقهبفيةالراهنوادؤيمتهاختافافيفانبش51مارواعلىليمةاذالثتقاوانالهبضمانهيحمبفعياعهأوالنهنةد

ممادهنالفيهأفلكانتيريدإصفةتلداحلفءلى4فاذاوصةقالصةإلمرتهنبلؤنالمز3بهفركركأذلثنقالرا
حقهبقيهالمرخهنأخذلهاذاتبءنأممبغحببنافقدقالالعفةقالراجهلوامفاأفضلاوادديمضالفهقالراالن

نتحوانهنلرا001عنهللهالوليدرضىأبواضىلفااقالبمافيهنلرانصحألةبطلنكلوانحلفقلمزاوصفه
دحلفالتىالصفةزوقؤتالراحلفنالمزونكلمفةالهمعرفةقالرالوادءىانهوعندى

لرهنظبفدرحقهالفلئرفربدازومووواداالمعرةةأهلالتىأفربهاؤهـههاالصفةعلىزالمز3فاذاحافمسثلةعلها
مت5ويميكقالبمافيهمنبهأفىماأنيهونوجهينلكءلىؤالدفيحصرمنأقيمةتلدافانكانتالقبمةنبهكاافر
ناعندصاألشلكماللكنهفدرالدينثلبأولدينفدرامنأفلفجتهاأنأوالزعمنأوجمولنلدفدراكثرمنأواالفاينها

فيتهـتلفانالرجدينفيلادلهويلينامنممالىمهدينهفهذايقطعالدينبنبأكةفوهتبصفةوصفهابعدذلك
أحدطيرهنهالرهقاقجةوانكانتالدفيبفيةفيأنالىاهنعلىالديئكانمنأالقإلةنتوانالراهنعلى

الرإهنفيفولماحبهبمافيهالرهنتفدمإمنفعقالالتىالموإضحهذامنيدانبىبثافيهزالرانفقدقالبقدرالددن
دنايربعمثرةأرهنتكهفىإضالفهفالرهنولوأفرأوالدقجةجماأشهوماالمسلهذعلىذلثفولهمكعلآنحيأوانه
نتهارنالمزويقولاالولىافيتلزههانهعندىأوالفانبهاأفرالتىالقجةنبأفلهتفبصفةوصفهلراهناذك

ديناربئبعمضسمنكبهابعداالقراوالفايةجحدالبعضالرهنحمافصرءنتلدالقايةبهناماوعةبهاويحهلأفرائا
نبيدالمزظاهروالىهنالرهنفينجتلفانالرجلينعندنافياالهييقوليمالويممعتيحيىالةهوأحمواللهأءلم

حيننالمزمجاتقالمنكارثنتهالمرنهنولودنانبربعمثرةأدهنتكهالراهنفيقوليرهنهأحدهماصاحبه
نارهنبفيمةبكبطمانكانالرهنقإلةيطيكحينالمزكنكلفقالظاهربيدالمرتهنديناراوالرهنبعمثريئ
والفيهالؤيادهذلككانهلقبعباليمفيبالثبدئةنأولىوبحفهالمرفهنفيهأخذهلانعاحافوالنقصانفيهيادةذلكالز

فيهلهاناحلفنفطاننوانقالنهويأخذرعلبهحلفالذىحقهأنيعطيهنالرأنيشاءربإالاياهوحيازدهلرهنا
نوبحقهنالمراخذهامالراهنيقالئميمالتىالعثرينعلىالمرتهنممىاحلفالتىالعمثرفينأفلنالرنث

ءالإليئدباأوعويبطلنيرهنتهنكافلتالذىعلىماانغعلفووتاخذرهنكعليهضحلالذىأنتعطيه
اناالاياهوحياؤتهالرهنعليهماحلفغرملىمهضلىمحلاعنهذلكبطلنالراحلففانقالرقجةعلينمازادالمرت

اخلفسىالتىثرينالعمنأفلارهفنغنوإنخذرهنشاذوعليهحلفلذى1حةيعطبأنالرهنربماءيث
الذكأفكتحلفحلىواماانرهنكوتأخذعليهحلفالذىاماانقعطيهللراهنقالثمسىالثىالعمثرفيعلىالمزبهن
لىمنكرآماحانمملبهلمجملفدانذكعنهلجلاداهنحاتفانالىهنفيهةعليماقادالمقكنعنكوببطلىبهرهننهانك



لمرنهن
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نألمز3وكالعمثرنالرالفةافدرالدفياخندفافيذاااكمامألهالوهذاعلىسالمرتألن
لقبفمهأبايينبتوقالالرهنبقجةمجيطحتىيحلفنبيدالمرنالهموالرهنعمثروت

يدعليلهوفعأوبيدهكانعندوسواعنهاللهأبوالوليدرفىضىالةاقاللهوحيازللرءنا
انهملشالرهناألننباللمزكنايبدأزلمواافياوقدقالصائؤلرتهنلعدليداألنعدل
يأخذوعليهماحلفيعطيهانهقلراايمئماأناالفهولرنألندينارابنعمثرلرءنافبةكانث
الصلافيلثمالرهماعلىرهنه

لتىاالعثموفينءلىلمر3اأحلفإسماةالتىالعمئوبننأفلنلرهافبةقكانتوفصل

لمواافياقاليادكألتىاينلعمثراعلييحلفأنعمثرفلهخسةنلرافيمةذتاننهيريداىصه
نجهشهبعضععبدالحقوحاصذلكلهنلالرفيمةاالعلىأحلفانالمزبملولوظ

ئهعهثرهدبكغمسةشالهعمثوبئبرشدكأاهـاثركاعخسمةعلينلمرتاانكايحلفنهلقرويينا
لضكاالذىقالهوهذاعاهاادلتىالعمثرينادونبهاشاهدشطلهعمثرالىاظسةعلىانماصكلف

بئاالماقالهبنااأخألفابينفيه3ووللله1رلكماقولمنالصلافيمالبتعليلمذهبالنص
الرهنبينوالفوقعثرالخسةأوعلىالعهثرقعلىسكلفأنببنرمخنالمرنالموإزان

لوأزهـهننرااانىأالقىهدبهبمالميسلهلشاهدالتعلقواالدنمجهيعمتعدقلرهنالشاهدانوا
ندلىحلئهاابتصديقولوأفرمفابقدرفجنهاوالبنمصوهنامجميعهاطونلرهنافانبالعمثرن

عهثرخسةهدءلىلشااهعلفيسانهالفجازأنشهدبهالتىعهثراظسةبغحيراتعلقدتهلشها

العمثرنعلينالمزقلنابالفييرطلففاذافرعادلاالعمئرينعليالرهنمعسكلفو
فيدفعواماأنتنكلنلرافيمةعلىالىأئدهظسةانفسكعنطةوتساماانتحلفنلراهـفيل
ليسفطنلراابكلفذلموااونالعمثرففدظخسةأوالعلىلمزساحلفوانعليهماحلفاليه
يادهبارنلرفضلىهنلراانكلفاننلرافيمةعلىدمازىونلمز3ادعوىبقيةنفسهعن

نئرافيمةعلىالرائدةلخسهافيوجبتالينانذلكوجهوبهولهدمءنةبالرهنقيهةعلى
لتىعمثرالخسةابهافييحلفأنلهلتىابمينهالىيهمافييناأنيعنيفنلرتنونالرااوالعلى
قدنالمز3ألننلراانلعمصرفالهعنىاظسةعلىوحلفذلكنخانلرهنابهاشطله
انعلىهنلراحلفجلةينالعلىالمزكنولونكلننرافيمةوشهادنهجيعهابايياسفق

إلرخهنكانتالكاهعليودةدميالرهقشهدبهاالتىاظسةفييمينهفيكونمممثرةحفهجيع
االخرىالخسةفييمينهوثكوبالراهنعليفالنكلءنهاددتالرهنفيمةبشهادةابتداه

العشرةعنهسقطتحلضفانالمركنعوكالبمجرابتداألكاوجبتءيى5ومييميناغبر

تكلنصاحمهذنفيلاعليعزبهاؤتلتىاظسةافيممهنكلنونرتلمذكواوجهينبا
علعهانكوليبكلفأنمفىأوالالمرمثنابماانفلناإناالخرىايخسةوأماعليهرتبمبننث

وجوالراهنعنمهنطتفةيهكليهأونكالمدىبريمبنالمدكأنكولبينالرتيبألنهموفى

االالنكوليحملهوليسغبرمؤانهفلناوانعليهاننحكمهاابئالدينالمركنءننكول
دعواهفنبطلينكلاوفيعمفقهاجملفإنلهنالزييببيهماءلمابلزمالراءنبعدئكول

ابنيكيعنوىعاثؤيناراففدرخسةنالرقيمةتتوانمسنلىأالنوفيقباللهوبها

ذيدفعمئئياآلنذفلهفليسو2خذدهقعهثرخسةاليكأذفعأنالراهولانالقاسم
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أبوجمدفيالئمميخلظبهنأولىالرهنفيمةنابرتانيالراهناؤادةجنافعأنادينارا
فمةجمميجفلمئعلقالمرفهنحقانلفايممابئافولوجهالموطأهالدفيوهوتفسيرفول5نوادر

هنكانالىاذمةمنلهامحللجنولمبالعمثريئلمائعلقتبميثهالنعليهوماحلفغعلىلرهنا

لرخهنممهذلكنللبيعابلوفنلىبعدالرهنافايةزادتالواذكعليبدللرهناعاال
ووجهديناداوذلدالعمثرونبابينهستوجبمايعطىحتىبالعينأحقأنيهونذلكنافتضى

لرهناعيندونحفهجنسمنلقجةاالننهعيدونلرهنابقجةانكائعاقلحقااننافعبنافول
شاانعبإلوسبنالتابوفيأخذرهنهلهحقهكانفسمنهـلثىالقإلةاهنلرااأعطاهافاذ

ومتىسشلةماذكرثمنهمنليهاودفعتلرهناواالبعتلمرخهناماقالأنيعطىهنلراا

بوبمفقايتههاكوانالحمبومتفائمافقلرهنالنوادرانكانافينافعبناقالرهناقجةسنر
هنلراانالقاسمبنعنعيسييةووامنإيةالتوفيونةلمدافيلفاسمابناعنىعيمه5واورفبضه

لعنياعايومفجتهتفمينفولناباعتبافعلىلرهنايومموفعآضفيوقاللفهياعايومبقايتههنيض
شهداذاوجدبعينهالرهناننافعبئاؤولوجهأءلموالهالدينمباغفيمةالفهبئلىيعتبرأنبيبم

عندلعينامقامتفومذلكفيلفيهةافكانتلفيمتهنولعدمذاواالحميرملوجودهبنلدقدرا4
منهكااليضفانكانعليهممايغابنكؤلهنلمرناكايضممهكانذااوهذافرعوجودها

لقولازلمواافياففدقالبينةعهبضياأوقامتيدأمينعليوضعأوالنهعليهكااليغابماالنهانلمرتا
سنتلفثميدأمينعلىيهوننلرافيالعتبيةفيأصبغوقالقاثمانلراكانمانلمز3افول

هـلةروجهلمز3بدافينلرامعلمالنهيكينهعنلراافوللفولايئلدفدرافيلمرتدوالراا

بفدرالدفيكالذىشاهدانفحقهنلمرتامنهيستوفينلرايمعلىباقنرنهزالمواابنا
وهذانهفلميئممهدلديعديهنوالمؤ2ليهاغبرمسمتهان4بهخعاماأصبغفولووجهذباليديض

قمااليعهعالنابانواننالمرتالىودسليههئهةامععايهيغابماالشهادةاليمنعالتعاهل
فرعفائهكالوديعةمعبهالتشهدعينهنفاينلدادقدرعهفياعنددقيمتهإمتمموالهـنلرا

زيدوأبمجيىبنحيىروايةلعتبيةءنافقعلمهمايغاببفمعاعبينةأوقامتعلعهمااليغابفانتاف
وجهنالربتيمةبرواليتيمينهأكئيرمحقايلنبهأزهـاالمانلرااعلىليماساقاسماناءن
نروندينةلمداافاشبهنلرهـامنهوحلقدبطلنلراأنذلك

مخلفانماواوتأخذرهنكعابهاحلفلتىالعمثربناثعطيهأنماارلرافالثموفولهفصل
نانالموازبناقانالرهـفيمةعلينمازادالمز3عنكبطلوبهوهنتهانكزعتالذىعلي

هنلراااالماقالوىيساالوانكانوحدهاالعليهلينانكثرلمتأوألمز3اماقاوىلرهريساا
اوهنالرابهأفرحصرمماأفيمتهوانكانتالتنفعهنالمربمينالنوحدهنلرااااللفلممجفافل
منمرفيمتهؤدعلىشاهدلهلرهناالننبالين3لمراويبدأإنفهاهنامجلةنلمرتماادكاهاأفل
رعهنهاكااناس3اوقالحنطةردباائةبهون5لرااؤفالالديئفيختافاولوامسئلةلدبن01

كرأنلراابهالتىأفرالمائةافيمةانكانلعتيعةافيقاألصبغددينامانةنلرامةديناووقهبثاثة
نفالمرخأؤلنتوانفيرفيلحنطةابهاإعفتبيؤخذمنهومصدقنفالرادينارمأللةمةقبءن
لنوع51فيكثركالوصدةصهقمصل

علىمااقغلفواأنتأخنرهنكماواعليهحلفلذىائعطيهماأنانلرايقالنموقولهفصل



الىهنهدلمالثنان

الذىففاللحق1كاوتنا

فيهلىالحقكانتله

لذىاوقالديناراونعثر

الافيهلكلمجمنلحقاعليه

الذىوقالدنانيرممثرة

ثرعلىهنافيهةلحقاله

عليهالذىوقالدنانبر

عمثرونفيمتهالحق

الحقلهلذىدينارافيل
احافومفهفاذاصفه

لدامأثممهفتهعلى
فانبلمعرفةاأهللصفةا

كنركاأالرهنفجةكانت

أحاتالمرعهنفيهادى

ىيعطثمادماعلى

فصمةمنماؤفلالراهن

فيهههنتواننالر

المرتهنفيهممايدأفل

أنهزعمالذىعلىأحلف
باخبماقاصوهصمفيهله

الذىأحلفثمنالره
الففملعلىالحقعاديه

بعدعليهىلبقىالذى

أنوذالثالرهنغنمبلغ
صارالىهنبيدالذى

فانالراهنعلىمدعيا

مابقيةعنهبطلحات

كانالمرصهعاثحات

واننلرافيمةؤوقدىا

حقمنمافيلىمهنكل

الىهنبعدفيمةالمرخمهن
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رمبيعنكلانذللظلهعنهطئسةينهيبدأنيىلرهنامةفهدعليمازاعنكيبطلوفلتلذىا
الموازمجلفبئاففدقالنالمزولونكلنلراةفيهأضعافوانكانالمرئهنماحلفءليه

لرهنابهوماشهدلهمضعفالدعواهالمرتهنأنيمونذلكوجهعدباالماحلفواليغرمنلراا
بهأفرماغيرعليهمجبلمنلرااحلففاال5وغير

أوالانمايحلضنلمراانفيواضعلمرعهناعليهماحلفغرمهنلوااكافلموانوفولهفصل
منلقائلااذعنهاوفدصللراهنابنكولاليمينعليهزدولمنكلاذاولذلكلحقحمبععلى

لوحلضءلىءمبرينانهولالةاذبومنءهـقاللهؤدسلمأهيزدعليهكانهاليينانماقالهحجته
ينءلىزدالىايهدىأالمطلىبفنكلارائدهالخسةعلىالمطلىببكينوععثرخسةأخذلهفوجب

للمسئلةمحتىااقدىوءعنهللهاأبوالوليدرفىضىلفااقالتينهيصحلفيرفيعنلراا

بهاخقفيعليهعريرالىمنلمليثاوضلىتتأوالؤدهـالمرنألنيكينانفلنافانؤولين
المسدسونكولالمديكيناجتهءفيهحقالنهنالرفيمةزبعدهاهازادعلىالرابنكولو

علىفيمازادنانتلداليفاناوانعليهالمدممانكولدمةكالبهضىةأنبفوعليه
أويلزمهأندونبهادءواهنالمرتقاىاوإالريادةتالثقاالسضايستنالرفيمة

وءوالمدنءلىاليودىكقتضنالمرعليهؤيمايدىيناليالراهنءننكمولفاننهىتة

معطفءمثرفييدودبحسةءهثرديناراشامالوشهذلهلةنزبكقوإلفؤنالمرح
نالردتنكلفانلخسةاقىعليسحلفعليهالمدعشرفانةبخههشاولخالعهثربئ

ذصتمأوالالمزمهنةاواقؤسعبهاخقهامهيهيميناثانيةسةاظفىؤصلفالمدعلى

لرهنااالفإلالراهناذاحلفااليلزمما3حكىمثلاذانما7هـحسماةاابئافقدقالالراهن
ائرهنقجةمازادعلىغرميلزململمانكلأوالالنهنالمزعاهادماغرمنكلذااهنالراأكموالقال
ماتقدمهذاحةمنويقرجئثاثلهلميهنانكولهءفماتفدمامدءجمعلينالحبردحني

وؤدتقدمبعدهذاواليالموازبناقولعلىيدينهأوعليهالمدىغوللؤالمدىنكول
المدنكولبينالقولذاعلىونيمفألالراهنويميننالمرنكمولناالولالقولفي

مسائلفىوالذاتأنيربإثمازتيبيكونلثانىالقولاوءلىؤتيبيمينهأوعايهلمداونكول

صأعمواللهلدفيامنبهأفراالمااليدزمهلمحانهنإشانكوللىبهنلرهاذاتدفاوأماةكثير
ديناراعشرونفيهلىالحقكانتلهالذىففالكارالحقوتااهـهنافانءلدمالكقال

دنانيرعهثرةلرهناآلفبالحقلهالذىوقالدنانيراالءشرهفيهلكلميهنالحقعليهالذىوقال

ثمصفتهعليأحلفوصفهافاذصفهلحقالهىالذؤيلديناراثرونعؤجتهالحقعليهلذىاوقال
دهاعلىأحلفلمرتهنافيهادكثركاألرهناةؤولفانكانتجملمعرفةاأهللصفةتلداأقام

أحلفءلىالمرنهنفيهممايدأؤلمتهؤهوانكاذتلرهناةهـفهمنماؤفعلقلرااىيعطثم

بقىالذىلفععلاعلىالحقعليهالذىأحلفثمقالربكابلغفاصوهثمفيهلهأنهزئمالذى
حلففانلراهناعلىصاومذعيانلرابيدهلذىاانوذلكنلرائمنهبدغبعدلدكأعديه

حقمنمابتىلىمهنكلواننلر1ةفيهادكأفوقممانالمزعليهماحافبفيةعنهبطل

الرهنطألوزدضاعاذاتنانانالمتراانماقالبحهذاعلىوالشالرهنبعدفيعةنالمر
الراهنوفالدينارافيهءهثرونودينىدنانيرعمثرةنالرفيمةالمرعهنففالكايغابءلميهوكان
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وصفهذالغارماالنهفهنإلرتيقالدنانبرفانهسةعهفيهوديهكديناراعمثروننلرامةفب
التىاصفةاثلىالمعرفةأهلفوملمنالراعاهاادالذىنأدونكانتاذالصفةتلداعلىحاف
الدفيننالمرخإدعاهاالتىانعمثرفيأكئرمةتلدانقهانكانتنمقالمرخعليهاحلف
ولوهذاعليهحافالذىدينهنءنالريمةةفيءنمافضالراىيعطإدكأثمماعلىاحلض

ذلكمائبتءنلةبمترويمينهبافراوالمرتهنالرهنةهفهتءنماانوذلكابهكأوأمالك
نالمرأحلفنماواعليهمتفقأنهذلكووجهبفدرالدقيلشهادةافيسرفكانابإلفاؤثماعليه

وأحمأعلمللهوابهأقوماعلىيدازانالرقيمةقآدنرااعاهادهاعنهليسقط
نهـبذلدقاصوهثميدعيهلذىاعلىأحلفنلمز3افيهيدكاأفلفيمتهنتلقواوفولهفعل

االبقولضعياعهاليعلمالرهنكانواذانالرهفيهجنسنالدفيكانيداذايلرهنافيمة
المسلمهالرأسنيجوزأخذهنلراأنيهونذلكفيروسسلمنالدينأصلوكانقالمرخ
متمتتاأحدهمامتنعانولمقاصسةاتبئصاثزاناالمينفانفيهالمسلمنيبهوزأخنمهو
أظهراهماالنةلمقافألمخبوزامدرالمهمامالورأسدنانيرقلراأنيهونذلثمثاللمفاصةا

دنانيرمنلسلماممالورأسنلراكاندنانبرفانفيدراسلمالىماأمىل3وماملىنسلمان
كانتكنرمنهاوانأدنانبرفيسمالىهماأهيلماءالنةكثرلمتجزالمفاعأالرهنواحدوكانجنس
نلرانولوفىعلتهمةالتبعدصةالمفاتأوأفللسلمامالدنانبررأسمثلنلردنانيرا
ضحنلمايدنجلهاألجلفبللمثجزالمقاصةأوكثرأجودأوأودافلفيهماسلمجنسنعرضا

عندحكلبذلكبإوالبأسفألبأسةعدداوجوهثلهكانوانلضمانالحطيادةأوالىوتعجسل

ةجوأفلوالاوالعددجودةيجزففمللملمالاوأسجنسنعرضالرهناكانواناالجل

عرضاوالرهنالمالرأسكانوانفرعبذلكفألبأسمنلهكانواناألجلحلوعدداوان
متنازعأصلوهذانلرابقيمةميسرببوزانيتفاصابعدالمعرفةبنافقشالغيرجنسهعرضاءن

ش3أيمتهةنتميمصراندبنأقالعبناالمالوأسكاناننلرافيمةذلكفييرالوفيه

برأسجنسمنعينالقإلةأنذلكوجهوفأفلهثلهكانتيجوزانويكبزلملسلمامالرأممطن4
بافيافألخألفنلرانانأصابناالنهن5غيروفدأنكرهذاللغمافاضللهافيدخلهلسلماهال
اسقالتبللتهمةابعدتالفيمةولىمتهفدتلفتعينهنتكاواندفانيرفيهعمثرةجوازسلففي

لرهنابيدهالذىالنلرهناقيهةالدينءنمنؤجماففللديناعديهلذىاحلفاتموقولهفعل
فدالنهنلرافيمةمحذلكلىمهنكلوانذلكعنهسفطفاذاحلفنئرافيمةفمازادعلىمدع
نلياابهاافميففألرهناقيمةينهدنبلمايقااثباثفينلالمالىمتهذلكاثباتعلىنلمرخحلف
حقفياليينعليهيهونلثالحدهوايميناوجعلتالرهنفيمةعلىلرهنانيادةذادغاماعلي

حلففانبهالهمبكلمةيادلىافيدعواهمايقوىلهلمالميتئدملكنهجعهاودهافراامكاناحدمحوا
لهطمبهانالمربمينقهاتقدمنكولهفوىنكلفانيادةاكهذهنفسهأسقطءننالرا
أعلمللهوامناهلماقدالراهننكولعلييادةالىبهذهنالمرتيمينوتفدمتبذلك
الدينائباتعلىلثانيةواالصفةهماعلىاحدانالمرنعلىيثينينالمسثلهذفيكرولفع

يمنوالنيةلثااتجبأنفبلعليهاألولتجبينلاانلكومنفصلينيربدأنههايلزباتهيخمتمألن
نتانيةاوالمجبلصفاتااللباتتجباالولىالناالولىيندففاذاالبعدالئانيةاأسبابفيلنظرا



والقفماءفيكراءالدابة

المكاذلكيتعدكطنممىالممه
الراءولهبتهادويقبض

إنول1امحراإوله

الدابةاستكرىن

ستكراهاانفانةلبداا

حينثعدىجعاثموراهبااذ

اسئكرىالبلدالذىئغ

نصضالدابةلىبفانثااليه
أنلثوااللل8الكرا

البدأةفينصفهالكرا

فتعدىالرجعةفيونصفه

نالمالىبةالداالرجليستكرىفيعندنااألهيطيةمالسعتبكيىقالى5البهاالتعد
ذلمدأعطىليهااتعدىالذىلمكاتابتهاديأخذكراأنأحبنيخبرالدابةربأنويتفدم

المستكرىمنهتعدىالذىنالممندابتهقيمةفلالدابةرب462أحبواناألول

والمنغعةاالببهتلبالنهلمرتهنادبمثنفالمعنىهنلراابهمماأفرأفلانكاؤتلىهنافجةبعدالن

قالرةصةاالبعدثبوتلدينبقدرالمرنهنايمينسإبهىالتىالفجةفىوالينظربايينهلهيقضى

وكانتؤيمتهافاذاهثتفاتلعتلداقومتبيمينهلصفاتافاذاتبتتلغارمهواالذىالمرخهنجان

مناليينكرمايتناولهذيريدبذلكأنلمجولمأءواللهالمرخهناسفلفنالرابهافرأحصرمما
أنطنلكنهواحدةينيفيسمجمعهماأنلهبلهـفيهايةأنلزمهالولكنهالمذكورينلمعنيينا

بهامنيننىيميناواحدةالمرخالنحافالدينمنأقلاافاذاعلمنالمرخبهايقرالتىلصفةائقوئم
يادزالديئمنالمرخهندعاهافماالراهنلنكولوتقدمهاهناالىبهأفرمامازادعلىالرهنفيهة

أعلمواللهابهءندىوأكؤأمالكفوليوهذاهعنىالرهنفيعةعلى

لاوالععدىفيكراءالدابةالقفمايبهبولمبالدابةالمتعدى

ألداقاالكراءفنهاالعلهه
المممدىالمكانالىالدابةيسمبكرىالرجلعندعيايقولهالمعتديحيىصالدالةأنولواألوا

الذمنافهـعمهلمفللىالدآاأالحبونجانآخدكراكرابأدندإنهواسطلمبملثيقديقبفللثايتعابهائجالبأدبهابلغحينهدكت
فانكانابأبةالداستكرىانكاتءاالولالكلولهالمستكرىهنهتعدىالذىنالمبهنلاليهاسعكرىالذى
الكمرانصفالدابةفانثالىباليهاستكرىالبددالذىباخحينتعدىئمإهباوراجعااستكراهاذنالمستكرىءعلى
االعليهمجبولمبالدابةالمتعدىفتعدىالرجعةفيونععفهالبدأةفيالكراءنصفهانوذلكولاتإالنالكرىبهنول

علىبثناليهاستكرىالبلدالذىبهابلغحينهلكتالدابةولوأتالكراءاالوللصفذلثوعلىقالالكراء
لماوالخالفالتعدىأهلذلدأميوعلىلكراءقالااالنمفإلكرىنبمودنظالمستكرىواظألفلهعدىاأهلأهي
حيوانابهالتشترالمالربلهفقالماحبهمنأخذهاالقراضامنأيضاوكذلكلعليهبةالداأخذواقالعليهبةالداأخذواط

الذىأخذالمالالذىفلشترىاؤمالهبضعأنعهاويكرهمعهاوسفاكذاوكذالسإلبوالسدعاماأخذمناوكدددأيف لهفقالصاحبهمنضافرا

لىأإحبفرألوابالضالخيإلااصمنعحصللتوافغللمصلقمكلىلفعنممالماشرطآبينهمأمنآلرلكامعهىيدخل3أحيوانابهالتشترالمالرب
أنالمالصاحصفعأهيالمضاعةالرحلمعهسعغالرحلألضاوحذلكلوتعدىأخذالمالكذالساعكذاسلعاالا وجمرهعنهايممعبهاوينهاه

البفعاعةصاحبفانذنلصيتعدىبههغيرماأهياعتهببففيتعمنرىفيالفباممهاسلىيشتركالهفينسترىفيهاهالهأنيمنح
مالهمنالرأسفامعهالمبفعأنبهونأحبوانأضهبكالهىشترايأضصاأنأحبباظيارانعليهخيىالذىأخذالمالإذىا

الدابةلربفانامهأمبايعداصمصممىمكانالىالدابةفيمنيهترىشلهشاقدللئهبريدلذلكأنيضهنعنه
نتلهوانأحبابتهويأخفلىالكراءأالوامعاليهئعدىالذىالموضعالىدابئهئراخذنلمال

وزاداللدالةلمائعدىلدانهيراالولالكراولهاثكئرىمنهالذىتعدىنالممنداشهمةذصاحبهبرجويدهب المالءفربذلكفاذاصنع
فيأنأحدهماينفسهؤللشليالفمانولحقهالنعدىحماليهثتلهدتركطاالذىالمكانملىيدخلأنأحبباوانبا

لرجلاوكذلكأيفماوئعليآللمالأخذالذناعلىنامضامالهألسفلهوانأحبللربمامنليههاماصرطاالسالتكلىفيمعه
لكويتعدىبههببفماعتننهياأميىفيششفمالفباصعهاسلعةلهأنبشرىالمالماحبالبفاعتبأعيالرجلمعهيبمع
فالفلهمالهرأسفهامنامعهالمبعغنأحبأنيموانأخذهبمالهىشنراباظيادانأبأنبأضماعلبهبعناعةالعياحبن
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أسمكهافأليخاوأنيمونالماعلياردفانوفدئعغيرتبردأنلتافىواالهاعليالمكترىبةالدا

لقاسمابناعناوازيةافنىسيرةأوأياماأمسكهايوباانكاكانأكثيرافانسيراكامسااتعديهفى
أيامازائدةءلىأمسكهاثماهاباأليامكنراننويدقيرالبريدواافيمالكوقالهقالويضبههاليوم
سثرأصابهمالدوأقالهاالول5لكراامعالهعدىأيامالكراءفيلمحالهواعإلالكيراءفألفمانأيام
فيمةوعديهافمايدزمهفلمأسواقوالفواتتهـوالقبعينفيلتعدىالميؤوفيهابةلدااانذللثوجهو

بسهاانوأمامسثلىوغيرهالمدونةافيمالكعناقاسمابن51واراكائدةاأليامافيلرا
موضع3خرفيأصبخوقالومخوثرلثمثللراضةافيوقاللشهرالمدونةافيقالالكتيرهااأليام
بينومجبسهافيهماتعدىاوالكراءاالولبينبهانحيرفصاوهذاهواألصمللحوليلثيرةأياما

ذلدانهوجهالمدونةفيالقاسمبناوقالهةالوافيثبحابئقالهبتهدامةقيضمنهواالولالكراء

ثاالنفيهفيهافعديهلكذوفدفاتفهاأسوافيبيعهامنافعهاولرفبةادونبةالدافعمنافشصبه
ردهابعدثمأوأشهراشهرابسهاوصرفبنهالوغعبهانهمالكفولنوفرحبيعهانجنلةذلك
ثاسقطترمبلماصانهالموضعينندوالفرقفيمتهالزمهأنالدابةلعمابولمتتغيرلىحنذلك
الكراءفماكهافيهلىمهلماوظجوراواسقدمهارفبهامسبهفاذالميةرقبتهامنافعهالضمانهعنه

عليهلمدونةافيلفاسمابناقالامنكرايهطمجبالذىوأهافرعأعلمللهواسقدمهاوا
غبروناللمدونةاشرحذافيفيالقولناوفدإسطبغيرعلأوحسىمنءلكراؤهافيماحبسهافيه

بينفهونحيرغيرمعرهفيبذلدوانكانراضنهفهاذأحديفدرعلىفيءصروامعهنان
يهاحإسهااأوفيمةكراليوماذلكحسابكراألاأليامباقىفيولهاالولىلمدةا3لرايردهاأقا

شاءأخذكراءذلكوانالمدونةثصرحفيهذاعلىالقولوقدبسطنابفبرمحلأوحبسقعلمنفيه
فيئراءالمنللى5بغيرعفدكرانكهالمامسااانالقاسمابنقولحبسهاوجهوقيهتهايوماليوبم
لكراهانذااإنهالغيرفولووجهرستتحاغيهانمهاباسقداكالوتعدىهاحبسهافيهمثل

فيهثهكرباالكراءالتانوانزمهيألبمالنهغبنفيهاليلزمهفالتاقييهفيفدتغالاال
فيلشافىاقاللقاممافياوايةربفووبهوبغاياذنبعدهالعملماستدحينبهففرضىلمتعدى

المنافحفدغعبانهمانقولهةعليوالدليلالدابةلصاحبكراالأبوحنيفةولميل01درا
كاالعيانفماكاعليهنف

ذاهبااستكراهانوادبمالبدأةالدابةاستكرىكاناقالكراءاألولفلهوفولهفصل

عايهاتعدىبرفةبلغفاالبرقةلىمصرامنبةالداليهاستكرىالبلدالذىابلغحينتعدنملداجا
برفةدراءالىلىامعبةالداأخذفيمةفيالخياربعدذلكلهثمبرفةجمهـءالىالكرالهبةالداماحبن

اوانمأللفدمذلدعلىدؤممابعدظيائميهونونصفهالعوثاللبدأةؤصةنانيردذاهباوراجعابعهثرة
وهوالمسافةبههافيتنساو5اسوافجبناءعلىأنلعؤةافيمفلهواالبدأفيالنصفلهجعل

تفويماثزمأوالعودالبدأةقىلناسعندا5لكرااقيةولواختلفثالمسافةمنأحواللغالبا
فانأوهلكتكثيرابراسنلوأنتكونتغيرتفألوقدتغيرتردهاوانمسثلةللهأعلموا

بةالدالربفألشئأيامايسيرةااليمسكهاولمبةلدااوؤجنممالكعنالواضةفنىاشديدثغاياتغيرت
أعلمواللمهالثعدىمدةفيلوعطبثوكذلكفجنهابينوالرابايئوهونحيراآليامغإبهراكافيتلد

الكراءويموننبهاميتعدىأنقىالكراءويكونحبسهاصمرمنفىوالتعدىيهووأحم
ممسمنتئ43
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بقاوزلتطىوأمالرهذالكراءففدئقدمبفاوزمنلتعدىافأمالهعليهامالمثاكنربجعلأنفي
فيإحكمهفهذافريقبةالىفإيهبهابرقةمصرالىمنللركوببةداأنجمترىلففالكراءسافة

حبيببناوىفقدرسالمةردهالكراءانازمنعلىيادةالىفيمأللقدملثبهوفراالسماكولط
لراهاالبهالصاصؤليسىسالتاذافيهبهاالخياراماليسيرالذىالباوزاألمدمجالمذااانهمالكعن
ماتقدمعليلمةسالمتعدىاهارانبهارماسؤمثلهافيثتغيرالتىاأليامكتيهافيهولوؤامازاد
فقدتالهالكالميلقهطولءدنولوبفرعلهانوضااعثيرفمأوااقليلافيعطبتوان

عنالقاسمابئمحدعنقالوكذكابينكراوبةالدامةفيبينباظياربةالداوعاحبنهوضا
مناليهالناسوأمامايعدلدخطوهولوزانضاانهيلمحمدوؤقالبياينواالميلزيادةفيمالك

الطويقعنالعدولنالبدالناسمعتادالنهلعدولاذاانذلكووجهفيهفأليفدحلةلراا

رجعالبعدأنلبعيرااولولمبعطبفرعبتعدلعدولاهذافايسلكوغيرذوغذاحةلراولللنز
بغأحبيبءنابندفقدالتعدىمسافةسالماءتجلهاوكترىاالتىالمسافةالى
لهفليسلسمألمةامعنصاحهااالباليسيركاالخيارفيهإسافةامجاوزلمانكانانهلماجئسونارنوا
فيكالوماتتلهافهومنامنأسوافهايرفيهاأيامادقضكثيرةزيادةزادانوأمايادةالىلراءاال

حبيببنالمالكعنوىوريسيرةيادةاكنتوانكايفالقاسادنوقاليادةالىمسافة

امإئسافهدردشمعندوديعةنسلففةتعدىفجنلكماعنوىرالنهبةلرواانغلطوهوعندنا
تعدىصكرافيمةعلىلتعدىامسافةكراوانثالهمسثلةمثلىكذاؤناليفانهثمتلفت
والعقدبفيهاذقبتهبداعلأنهمنمنامافدووجهلمدونةافيمالثقالؤدرمأللكاوىعليوليس

التعدىوأمامسثلةبينهماعقدكراءيتقدماذالمذلكأصلفدزمهكراءمثلهلعملابقدرأبرة
فيهيادةاكفاماالجنسذلكغيرحملوالتافىجنسهمنفيهيادةاكأحدهماوجهينفعلىاطلفي

ففيهأأحدعمثرعليهملثشةأفةعليهءشرةلمملبعيراكترىجمنةالمدونةقىسهصمن

كترىافجنمالكوقالبةالدامنهسيراالتعطبيزلفةاكانذاالبعيراعطبفيعليهفألفمان

فلصاحبتلهاهمنيعطبيادةاكنتانكثرثهافعطبتأفمهلأدطاالسماةعايهامللةبةاد

يعطبوايطكانذلكمحيرفىالكراءدونالتعدىيومالدإبةأوفإلةيادهالكراءوكراءالىالدابة
اطلفيزادانمصنونوقالفيهمائعدىاواألولالكمراهااللهفايسيادةمثلتلدالىءن
انالمسافةفييادةالىبينوهذابينوالغرقلملدعبدلفرقورنرطألواحداةولو

نتنفيهتعدواذناجتمعذاالجلايادةؤروكئيرهفليلهافىفلذلكءولئعدممهالمسافةمجاوزة
اقولفقشاءانيادةالى5لهكراانفاذافلنافرعوااللميفمنمثاالفعنن4يعطبيادةاك

ليسنههايريداعلكنرىالتىالعشرةافيمنفةهتلأنيهؤناالبلغرأئدمالقفيزاأصمثللهسالك
عقدفيصاحبهلجوازأنيهونأحدهماغبنشةاألقةلعشرةامنهكرىأماسعرهنلقفيزاكائداله

اعاةعيبذلكيريدأنيحتعلعقدوفيهلميتقدمالنهلفيمةابلغتهاكراءمثلهفيمةلكراءواغالها

غيرحملانوأماثلةوأحمأعلمللهوا5غيرأضرمنالنهبةالداحملعليزاثداحملهأبرة
مئلنتتنأوأشدعليهرىماتكضرةمضرتهتكونفأليكنلىأنمعهاثفقلذىالجنسا

دجلكترىولوالمضرةااالمجنسلكعنمعاتعيناليطلاأنذلكوأصلعليهفألضمانمفرته

ضرراأعظماببدلهلهسولمضرتهمثلرتهممابمثلهيبللأنلهنبعينهحملعلىحال



762

بةمجفوعلىآلداالذىلاطوعظمأوالجفاءبهاويضربةالداانيبثقلهفمغعلهاثذلكفيفالمراىمنه
دابةالتفعطهمماذكزتاههاهوأضرمنهلولعليكترىاكانفانالوجههذاضربهاءنو

بررطلئةخمطلبعيراطىكترانفيهلمدونةافيمالكدقالفإفمرةافيمئلهوانكاننهـضاف

كرملنعأنيهريهولهمالكقاللبعيرباأضرذالثنلميمانعايهالضمانذهبابوزنهعايهملت
ملوالبرلامنماسمىبوزننقطاملهىهايهخالفعلهملبأنولهالثذمثلعايه

ففدكبالراوأمااالحمالفي4كاذاوؤسئدمماتفذلثووجهماهوأضرمنهبوزنه

وودعمففيهمنموهرؤقفيهمنلمفمساء3أوىتسامعلناساأخألقتالفباحالهينتلف
المكترىمنأخفكبلرااؤقدبهون5غيراعالؤورهـبةادللراأنيهرىاليعجبتىممالكقال

لملركوبواوالحاللثفلافيمثلههوفيمنعايهالفانملقايهابناقالكوباافيأخرقولعله
هتلنيهايكرأنلهانعليهثبتالذىلمعروفاهـلهوةهذافولهعلىيقفمالكنيمولمهنيض
انماهليأشاراالذىوالخألفمنوضازمونأوغيرمأمنههوأثفلعايهاءنحملفانفثهوالهفي

أناال5غبرنأنيهربهابهلركوبةدىكى3ابىمالكستثقلفقدا5اعرا1بتداافيهوعندى

فيذلكومعنىحبإبابنقاللااالفيقبرلهبختافإفاولمأماالءفقدجوزهيمولأويموت
منعهفلهىلىكترالىاإسدثاانكانفأهاالحطءواعايهالحلوااسؤبهايقولىصاصمعلةلداا

ولومسثلةاالم7منييهوتهموحياطلم3رفةواناساسوقالختألفأمحراءمنءيرامن
قالمنعهثالاليراالقاسمبناوىءيمدىءنففدريعفب3خرأنمحلقثترى3اأرادمن
للهواقلدوأأضرالنهيهونلثذلهفليسشياماأعقبوانفذلكايكميكباراأعفبانأصمغ

حموأعلمأ
علىالسلعةفيمعهيدخلأنندنحيرلإاربانلفالضاأخذماالفراوكذلكءنوصولهؤمل

أنيبيعفبلذلكيظهرعليأناليخلىنهاوذلكلمتعدىاهنهرضلهمارأسلهأويهونثرطاما
عنىمانعليهيباعصةالوافيمالكفقدقالابيعاذلدفبلهـعليظفانبعدهأوشترىاما

جيعتولةلمالاشاءربواننهةصاننهوانكانراضاوعليفيفضلفيهفانكانئهسا
مخبرالروايةاهذهعلىالمسئلةهذهفيفجعلىصقاقرااعليلهذلكىإءأمضلثوانذلدلهؤهـكناك

لعاملاوخمارتهاعلىلقراضاعليبكهارفكونلساهةاببحيعجلأنأصدهاأوجهنألثةغ
التالثأنوالوجهاليهسالهالذىالمالنهإويأخذكلاياقفمينهيعجلأنالثانىوالولمتعدىا

الذىالقراضحمأواالبقاءعليينالتضوجهينالمووللأوذكرفياقراضاعلىذلكيبئ
لماظيرمنذلكلهنهكانوالبيعائعجيلفيهـغاامالفرقاونأنيمصحتملوكاناعفدا

بيعهتعجيلعايهلمالالربيهنلمبهأحيماىترشهولوامللعااتعدى
يريدلرجامناثماماشرطاعليلسلعةافيسهيدخلأنبيننحيرلمالاوبانوقولهفعل

كشواألألحدهمااألفلفرطالووكذلكذلمثوعليفمبنصفينلرجاماأنيمونانكاناشرطا
عليلسلعةيفراأتلمالاحبماأحبفانجزاالمنأوغبرذلثلثلتينوالثلثلللىخر

الواضةففىلسلعةاباعحتىبذلكلمبعلموانمسئلةاألجزاءالمتقدمةفانمايفرهاعليضىلفراا
فهوعليرجذلكفىنانيريدانهبنقصءورنهبيعتفانفالقراعلىالمالانمالكعن

الذىلعينابمثللمابيعتااللمتعدىالعاملافعنهوضميعةفيهكانتوانعقلفرااثصرطيمافي
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وعلينماءمالهالنهلرجامنحصتهالمالؤلمربوالوفصجعةفيهلرجظهرالقرافامالهورأس
ملبعدفصوعينوبالماللعملاعناهولؤمسئلةئعديهسببثاالالوضيعةجيعملنعاا
حبيبنزادايهكالوديعسةعاوالوضيعةلعاهلالرجانحبيبوافيالموامحدبنفنىكتاببه
هاواليخرجهضسااةاشرطعلىبهافالرجأفرفانلقراضاباسملساهةارىاشهيقرانهمالم

فيهلماحبهكانغرضافوتفانغرفمابذلكيفوت

البضاعهلعاحبفاناىءيرفيئممئرسماةساهةىليشترمعهيبفيعالرجلوكذلكوقولهفصلأ

صاحبماومىخلبعماعةاعلىقدتعدىمعهلمبضعاأن5ومعناياهامنهيضأوبمالهىشترايأخذماأ
بهىشثراماببحلفببتعديهأنيعلمفاليخلىحبهصاوندبهاباالنيفاعفرديأندوأرامنهاغرف
بتاعلتىالمعةلىيأخذاأنبينلبفماعةاربسنبرماقالعلىفانهيبيعهأنلؤبهعلمفانذلكبعدأو

وايهرمنلمدؤلةاؤفيلسلعةامعهفمحالمهرهدهاباعبذلكعلمكاوان6تأنيضبينوبثالمعهالمبضح
أنالقاعمبناقأهيقالءيسىالبضاعةنفدءالنهمعهالمبضعجالىانهالكعنيحيىمحدبئ
وانكاناعهلبفاهـلصاحبفمبمنهارفىاطكانانهمالكعنوروالمعثعلهاوأوففهاأضرب
بمثرائهذلكفاذافاتنحصوحمطأس5بمثراهأميانهاألولىلروايةاوجهمعهالمبضحفعلىنقص

للعااضالفبهذاوكالوبعةبتلدالمنفعةداالستبدااالمعهالمبضحىجدمنفلملنفسهاشترىما

وكانذلكلهفىفلمبالرجاالشبداددأرالعاملياضالفهفاالبملراالمالقصدربفانلفرامقافي
هفدأميةاهـالبعربانالثانيةلروايةاوجهوماتقدمحسبعلىفيهيشاركهأنلاوللرب
ذلثلهيمنلمبهاوأراداالنفرادباالنيفاعفماعةالعلىفاذاتعدكصوصوجهفيكاةبتعر
61والمعافامنمعنىفيلهثابتصريةيأميلمالوثعةفانالوديعةبهذايخالفوعقالقراكال

الوديعةلربنيملمفاذلمثلنفسهبهىشتراصريفهاؤيمابةفوتهالهـضلةافظهاوهذابهأمي
اودثمبالبضاء4ىشتراهامعهلمبضعاباعفانمسئلةوأحمأعلمللهوابهاشئرىاماأخذ
الضمانءلميههالكعنسحيىعدبنروايةنالمدونةفنىفتلفبهأهيماجمأواشنرىامكاالى
المبضحىشتراونأنيمدلكومعتىلينةعليهساتسمالقابناعنعيسيلوبردهاالبينةمامأاذا
تيةفلمبهأمرالذىلوجهاوعلىبالمثزاءفيهأميلذىالموضعافيماباعهبالهفماعةلنفسهسلعهع

اؤداردفمانهبرهافيواائسلهالنهبهنلضانكايتعاقوالوديعةاحملبفاعةالهذهفكان4الهثسا
صالالىلكرفيالبينةالىحاجتهبنافىأصاواختلفالفمانعنهسقطبهأهيمافواتفبل

لعوفيقالتهباوعادتهاعنبدايغنىلوديعةافيلكذبينتوفدلوديعةا

الالنساءمنةالمسنبهركلالقفاءفيبر

ياةابعسدمستكرهةأصيبتأهمرافىفضىوانبنييلمدناعبدااشهابفياعنمالكص
كانتطرالمرأةايغتعبلرجلاعندنافيعيالامالكايفولمتيهيكييىتالبهاللثذفعلمنعلى
ذلكفىبةوالعقوثمفامنمانقصفعليهأمةوانكانتمثيافعإلصداقصةانكانتكااإأوئإل
أناالسيدعلىفذللثعبدالمغمعباوانكانذلكءطهقىالمغتصمةعليبةوالعقوالمغتصبعلى
منلهافلهاصداقصهثكافانأوأمةصتكونالنجلىأنالمستكرهةشأنيساله5يمنما
أبفيعلىعنوروىالليثوهومذهبالشافىلوبهذإولجهإلحديااستكرمننعلى
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انمانفولهعليوالدليلداقااددوناطعليهوالفورىأبرحنيفةوقالعنهاللهىرةطالب

وردهاالسرفةفيلقطحكامجتمعافجازأنالمحخاوقوالثانىدهماللهأحقانامداقالحذو
فنىبأصبعهفهافهاانوأماسمئلةفمهاا5أوصغبرميةأوذلمةصةنتهـاءكاولىماالثقال

ااةأوكبيرصغيرةىوصبعهبأفتضبهرااؤجمنسملقاافياعنيدؤأبىيةروازمنلموااناكماب
عنداالزواجذلكقدرمانقمهالىينظراألىامافيهبمحدوأوقالادثلثذلكدةةلجاهكا
عنحهيببئاقالذلدمانقصفيؤدىسونهـمثلهاثيباوممساهائةبمأنيهونءكرمثلهامثل
أوبذكرهةبغيرفتضهاعبيافافمضاالذىكانوانمسئلةبوطءسواثجرحالنهبنيأ

لملدعبدافيهوقدحملمعرفةالاودأىاالمامدرأىثادباالصقولنافيزفيهلموابناقالبعهأ
الجسدفلذلكلمشنوانالمرأةفيهدفيونسينالنهنالوفيحأنهذلكوجهديناراينأربهإ

أضربكبيرهنألثةعلىلنساافانذلكذاثبتاسئلةاالمامدتماالىافيهاألميصرف
نفسهافعابهامنممتأانوأماكرهدأاااحكلؤالذاةلىكميرافأمافيوصغبرةالنميزةوصغير

عنسمنونيةووامنلعتبيةافنىغيزلنياةاصفيراوأماثازفورنذلكأباحتلهاالنهائالحدوالثه

متلهانوانالعدافيفعاكاندعاالمثانفيطؤهافانثارجالنةمننحتلصبيةافيبأشم

مافيهفهوأؤوىبهبايةأقامتن51كراالاتدثاذبثاوهسئلةلممخضوانلهااقفالصدسكندعال
نصداقايكمهالذىذاةةممرزنابهانهشهداءابعةأرادةاالبشاذثإتوالفيههاالخألفوءذا

قاللحدوابالقذفبعةأرونأودلفاسماايقالدانهـدشاولوشممادألإثلحداعايهبيحلحاو
اتشاهدشهدعليهولكنهبذلكادعليهلميففانسئلةبالوطءعليهقطعاماالفأصبغ
القاسمبئاعنسمونفقدقالبىأصالتفقاعايهاغصباؤفابلهنزاأدخاأياهما3أوأبافراره

فرةذلكووجهالمفماهدفيذءلميهاوالعلىوالهالكالموازءنبن51وروايمينهاخاصداقءلميهالها
ستمفتاواكلعوادذلكففوىؤفيمتهامنتهمابلةعايهاثملمغيبواةعراالمادباص3هتئلبألنةبااألمر

أشهبأمامحدقالففىكتاببمرااألساءفألفينياايهاهـانظفانفرعأءواللهثاداةامىببيأ
شهادةانأشهبفولوجهذلكفياألساءؤولواليقبللهاذلكلوؤدةبغأقاليأيرلهاثفلم

نميأرطفيؤ4النساانالتانىالقولووجهاياهاصابتهانادتماتبطلةساءبالباةا

أعلمللهوانارالينظرالحراوامؤتمنات
نددىوبههنعلفةتصاهعايهاوالكنلمغيبوااالظوالبا5كرالهاباالدادشملمفاؤصل

وغيهعبدالملدالمواؤعنبنابهتابفسهانةيباوقدفضحتكانتانأوالتدىيهرانار

صالحاإفذوفاويهونالندىأنحداهااسمائلذلدثألثوفىفصلولمبهدمتهاىالمخد
تدىتكونأنوالتانيهفوالواحداالقذفذعايهامالكاقاسمءنابئواوهببناوىفقدر
الحدعايهاهالدعنروىأصبغوذمالدتالقامممءنفيوابوابئروىوايتانؤيهافهذه

عنحميببئارواهاواحدةروايةالحدعاباذفصالحلصعلىتدأنةلهلثاالمسثلةوا

علهاكافةنفسهابماجتىأنتشبرعنالىطرةامفاالحدعنهاصرف4دوالماجشونبنوامالك
كانثفاالذلدبهلجيقممنانكانبعيههأوبهاالبالتعاقفاذلكءواليسفعالبهاريعاأن

الحدلماكانعنهويسقطؤوجمهبقذفلرجلبمكاننفسهاوالجلدعنلرجماصرفلىامضطره
وكذلئمامبلغهالحدعنهوبعرفدعوايفوىلعانامنبهمايأقوكانذسبهيةطاذلكلىامفمطرا
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دعواهايقويانمعنيانذلكواالخالحدءويصرفدعوايقوىنفسهافغيمةمنانرأة
منبألتأقىأنيمنيهركاباتل7دقفذلكلهاخهمحافانميةادتكمونأنلثانىوابهلتعاقاأحدهما
بهوأصاماللكورعنلمذاالفاظتالمدمحطءلميهصالحمعذلكقائمدعواهافانتفويةجغمهافي

منهلتعدىاوجهبهاءلىخلوهمنيوجدولمادلهيهثالورالممفصألحهانالحدعايهاائباتوجه

وحيالىوجةالىةبهلىالدسىاءمقالتقومفانهبالوطءةلىظ41ثدفبتثهـضعمايشهدلهاوص
بهالعدةمحجمماحلدوثعلييدلالذىالدممنبهامايظهرالحدعنهادبننىلثااالفولووجه
حدالفناالىصرؤكالةيمنهاوضروماذاغايةهـانلهامعالظلممنفماندعيهسةظامعانوهنه

حمأنيهونمجبىلىعفوهذاعنهاللهأبوالوليدرفىلقاضىاقاللبهاظهرانعنها
لظهـوراطمنبماتتوفعهعنهاحدالىناصرففيذلكمتلىالامحتاجةالالتدىالتىالثيب

سواءنتبهراثداذاىوالمخرديعاقبفانهاثهكانواذافرعوأحمأعلمبهاوالله
دقمايصمعبالتشصابتداءاذلدانوجهمرتهنغيرحضأوذلكبكفرةأولميهنمعهاكان
ولولهاالرجل4هةبثجااالقرارعايهاحدالىناوليسمستلادءوايقوكا4ظهوردمن

طسظافىشبهةعايهامماجنىآلشصواباالستغائةسهانةففيصةمنبافتهماالنللكبعدذبهاظهر
إدىاعلىوليسمسثلةأولىتعالىىلباراوقحةفياطءيسةفمأنالقذففيالحدءكا

األدبماكانانوءلمعهاالببينةتفاليهىلباراحفوقمنذلكالنحداكناحلفتانعليه
نانحبيببناقالوالحلمفهبىيعرفلميهنانوكذلثالماجشونبئاعنحبيبفي51وار

والفألحذعليهبهلكزاليليقممنكانوانلملدعمدالأوالتدىندىنتكاباوجيعاأدأدبمقما
لماجشونابناقالهحالهأولميعرفمتهماانكانسليهلمثلاولهاصداقمستلىوالعقابأدب

الموازبئاوقاللهافألصداقبهذلكاليإلقكنكانوانلماجمتمونابناعنحبيببنذاداوأشهب
بهاوخألااحتمااأنهأنإشهدرجاللطالالدعارةاأهلمننوانلهاالصداقسملفاابناعن

مابلغههمحابدعوامتعلقانصداقوجوباناالوللفولاوجهإفتاذاصالصداقلهافبكون
اقصدمجبءلميهلمبةااتدعلوخألبهاولمالنهلذلكفغبرموجباظلىكاوأهانفسهاصةفمن

بذلكفألتسفقلمجردالدعوىادوانالوصادعوامايقوىإتيةلمانهسملقاافيافولوجه
مععتهولوادلهاصداقفالمجبةالخلىنبوتدوناالصابةوجالىعلىالمرأةكالوادءتدافام

مالدأصاباقلصدالهكقاؤثاايميهافييشثرطلومسثلةلصداقالها5توجباظلونبوت
فاالبههتعلقةأتتاذامالكعنالموازبئوامابحبيبناوىوراالبجيهالصداقالهاالببهبيفؤلون

اقارنهافالبفويتادعوااناألوللقولاوجهأونيباالتدىتدىجمراسواءكانتبالييينلصداقا
طةأسهبنفسهالمامابلغتانالثاقلقولاووجههادءوانشئلميثبتاالبجينهاالنهبهاشيأتسقق
ااقاربلبإنةكالصداقالهاأوجبوحدالىلقذفعغاحدا

لكرمائقدمامنمانقصفعايهأمةنتكاوانمثاثااعداافاحرةنتانوقولهفعمل
انالمنووفيثافألخألفكرأفان5أمةءيروطئانءنلكواألءةنافيوالكرمالحزةفي

بءنأشيروايةمنبيةالتوفيلفجةاالموضعهذافييريدبالأونيباوكانتطرامانقصهاعليه
نفسهامةفمنبلغتلماعليهلصداقالنفسهابهافنهاىثدبرجلتتعلقوهةلفااألمةامالدفي
األمةنقمبىالىأمهفيوفداختلفالحدثافيمانقيريدفيءدمقالأوثيباطراكانتعلهابفيريمابئ
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وقالامانقصعليهلمدونةافيممنقاافيفقدقالاألمةوءتطافانمسئلذاالحرةوصداق
كالوأباحتاألمةباباحةللسيدفأليسقطحققلصدااانلقاسمابنافولوجهعايهئالث5غير
كريراقطالوطفاباحتهاالغبراكاءجووعافولووجهبدهافطعله

تانالمغتصبيدءلىيرالمغتعمبةعلىوالعقوبةالمغضصبعلىذلكفيبةوالعقووؤولهؤمل
بهاالحدعلالىقفيتيهراالنلمغتصبةاعلىبةوالعقوماتقدمعلىلمرأهرابافراأوتةوعليهذلد
آلحدفعلفانبالقهلددوانذلكلهاليكلوصمهونمطرفيتدفقالأنعليلماكرهاوأما

عفهللهارضىلوليدأبواضىلقااقالصدعايهافأللمرأةاوأهاةاالباذثرلذلكالينتالنهنون5
ذاتعالىللهمنهيمتنعو5ظروأخذمالءيرااالنسانىنفدإثمهالنههذاخالفلظاهرعندىوا
وؤملهولوملكهالينتشرأناالنسانوالبمالثكراهالملهنمايةوابهذهاللتذافعلىلمعليهكرهأ

عابكانكره11اذلىتعاللههيكتنعوممايشقيهلكبنكيرذهـظئحرء14لةبمنزلىكانباختياره
منلقتلاهايوبمبانذلكعلييستدلأنلتوقديلمأعللهوابهذهالعذاالحدىجبولمفعلهله

بفعللبسنههـاللىكةاهذاعلىواليلزمهاسماكقتلكراهاالخيوجبهاالختياروجهعليلاالفط
أءلمللهواانهكذبشمافعه3فأثنابااليكانمطهفابهكانفاذازفسهرعافيهـاخباغاوا

انلعبدايريدأنيسالهءأنيفأناالسمدهعليلكعبداؤذصبلمغضاوانكانوؤولهؤمل

سيدهألنبرقبتههتعاقةجنايتهانذالثومعنىلسيدايغزاالمةومانقصهـةاطفصداقحرةكرهأ
عليهجنىانلم4فيكونغيرذللثعايهئوالسالهأوماباختبالغةبالجنايةفعكهانبيننحير

االمةونآصالحرةصداقق4ومالىمهزلمواابنافيكتابماللثوقالببينةذلكعليهتذاااوءذ

متعلقةىوذلكفأمامافعلتدىلهمتعلقةىولثذهـرماؤهلبةلعبدفعهرافرااقبلورؤبتهففى

ذلكووجهعنهللهاىلوليدرةأبواضىلفااقالبرفبتهؤبماياحققولهفأليقبلفعلهبعدمنتدىبه
ولوالتأثيرلةدلعبارؤجمةفيةةففااهـدولداقلىاهـةاطفيهقفموصخأنصعندى

إكعنسحنرجهفأمافمادهببمدودهـان4هلقمايهؤغايفبلالعبدرافرااانوذلكدىاهبدءا

لموازانابئاكتابمياؤكأذلواطاوانكالقسئلةؤولهفيهبلفأل5غيرثمالىسيده

أبوعبيدةوؤدؤتللموازابناقاللليثاوقالهتاسدااناتصلىالعهدفىاكنقضقتلأصه

سمالةحرةالنصرانىاغتصباذاالعتبعةفيالفاسمابنعنسمنونوقدقالمسلمةلرهاتذميا
عايهانقضوتغابالمسالةاغتصابهانذكوجهبهاصاباغتصانبوابنوروىءنقتل

ممنونءققالصابهاغتبماذايثبتوؤهـعالقتلعابفوجبتعالىاللهلحقليظوتةلىللع
سنرنقالبهوهذاالىرجعئمرجافيبشمهادةبتيةيقولوفدكانداءشمربعةالقاسمابن

بعةالوطءاالبارواليثبتإالبالوطءبتاليةللفاانمنممنونبهاخغمابعهعتباراالداوجه
واالكراالفتلمجبلمكراهااليهنلولمولذلككراهباالراالعهباأنلىلثاالقولاوجهو

هووينكلمخدهىيةزالموافيمالثفقدقالطاوعتهفانسثلةنرجادةادثيثبت

أمةاسنكرهواتمنهيبلدجادايثوتوهببناوقالكثرلحدوأاضعنىمثلهذافيللنوا

بعبدصقتلاللماصاهالىأحبذاواختالفوفيهأفتلهلملوفتاالألنهقتلاوازالابناقالسمالة
وأمامايلرمهاالسألمبكقعليهؤجماببهبممهاذولثيبابكرواافيصهانةماالمةافىوعليهمالكوقال

حممأحبيفمذلتنةمةلذالهممماعقدتانهاذلكوجهو4ذفلألىايرردلمدونةالحدففىان
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وحسبناونمو5غبرالربلتوفيقاباللهمستوعباوالحدوفيهذاوتقرأعلمواللهوشراثعهم
الوكيل

الوغإرهوالطعامالحيواناستهألكفي4ضاا

بهصاذنبغيرالحيوانامنشياستهالثاعندنافجناالهىيقولهالوسمعتيحيىقالص
يماؤماحبهىيعطأنلهطونوالالحيوانمنبمثلىيؤخذأنليسءلميهاسنهلكهبومئجتهعليهان
يواناطمابهمافيؤذلكأعدلاقإلآلاكهستهألايومفجتهعليهكنواالحيوانشيأمنلدماسن

وكذلثقيعههانءلميهالحيواننشيأكلكاسنهمنانماقالحسبوهذاعليشوالعروض
تستوىآحادأنهدودقولناومعنىمدودوالونزوالموبميلماليسصوكذلكلعروضا

ادوآكيلالميرءنثواحالةوبحبتوىثزكاهـوابكالبيضكالبااصفةافيجلتهاستهألكفيالفظء
التستوىفان3صادجملتهاعددالممتوىوانوالخيلالرفيقمنوأماجلىآلحيوانونلموزاالعنبوغيرلطعامواالحيوان

تعيألثادونالباعويهونوالجوزغيرمعينلبيضابئمناعددإشترىوزأنيولذلكتنبابئبلمالكاتممهبحيىقالء
اهـفيقاوأهالعداغيرذلكوالتعييناضمدةبرالهطونواليبهوزأنبمثرطمافملواحديثبتيارفيمنعندنااألهيمقول

فابمهأومانالخيارلواحدأوشرطاالبالتعيينالجلةنهاءددامنصيشترىأنفألصبهوزوالئيابالحيواننشيأكاس
منممةلقافيرواليعتدله3أوألددأوألهاذالثةهـالفبعلىةبالقعهالمشترىلعؤالجزالشاصعأدعليهصاحبهبنبرادت
منكيلبهايعتبربسموداغايةالموزوالمعدودوالىكعلفؤءهـجهةمنلحايعتدلهواأععانهجهةليسثلكهاسيومفيمته
كاسمنوالمعدوتوالموزوبميلماليسهذاصلىفهمتهؤدونبعينهأوءدديتعلقأووزنمنبثثلهيوخذأنعليه

خاهـالصحبواالولمالكعنذلكوىوقدرلىورؤكطوالثاةأبوحنيةوقاليمتههفاهمماعليهشيأمنهأنلهيهونوالالحيوان
أنأبوهريرةوىومارويبنالبغدادثشيوخعابعضبهاخغماهانقولهعلىوالدليلرعنهو3اككسنه1ؤصاحبهكابعط

ودليلناهاللهانكانعداطفءةعبدؤهـمءإيهفيلهيمشأعتقمنقالوسلمعليهاللهملىاللهرسولنلالحيوانشيامن
خصىعليأتلفمادمثلدسسيموالصفاتهجميعشتوعباالالقإلءأعدلانالمعنىةمناستهألكهيومتفهعليه
المثلباتالفهالفانه4عددمبفىمااليبهوزالجزافانأيفاالمعنىجهةودليلنامفتهعةاماؤذلكاعدلالقيمة
كانلموساللهءلميهملىالنبىانأنسيدعنبحديثالنظرنبلممنذلكفيوؤداحعجكالدورالحيواتمنلينهما

بيماثاوفيهاكااإبعدفضربتطعامؤيهابقصعةنالمؤمتأمهاتاحدىفارساتنسائهعندبعضالعرومق
ظهفدأد5رأيتءكرثمنابالىلأنبذلكيتعلقمنإمضعليبهحتجادكانوةهةصلةافكسرت

بتصاوكنتمابعضوأوردتأوردتهفلذلكيلهوتأ4وعايهبذفدأنيهوننؤفتليفهتأفي

يماكايسمقدمالسلهمافيههـانلظاوابيتهوسلماللهءليهصلىفيهنالذىالبيتانوذلكعنهبه
علللهاصليللنبىصعتانلةاعونكأنملهؤالديةامنهردتولذىالبيتاوكذلكملوبست

تشفىلىكسورةاوأبئصمةكابقععهأرسلتلتىاتبلىاةلصاصعةلةاأرسلالكنهوسلم
لرأتينفيتالقانولوسالناذتءثاأالتىةالممةمنبهابدالفعوتنةبهااتشمهكسرالتى
أباذاافإلةاقماؤلمناهممايبهببهاواالرضاعلىعليهوالمجتىالجاقاقفقذااحجةذلكفىنيملم

لتىافرضيتهاألمرفياداسدذلكرأىوسلمعليهللهاصلىلنبىاأنيهونلونوأحدهماذلدأوأباه
بهعتذلكأبتهماحدااانعلىاألمرمابدلفىوليسفرضيتهاألخرىالىبيغاوانتفلهوفي

الحيواناستهالكذلثاذاثبتسئلةوأحمأءلمواللهبوجهاظألفموفعالبناولفالحديث
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علىالكلسهألكواالبعفكتعهأقوالثاقلجلةاكثبأنأحدهمارينعليءمروضىلعروا

فاتغصبعليهفاذاتفدمبفعليهأواليتفدمممبتاالستهالكيتقدمءلىأنأحدهماينؤ
مالكعنبوبناوىوقدرلفعنصبالةسدنةلواالتهألكسهاالدونصبةبالإقيفلفمانا

ؤبمنلقاممافياوقالهبتعديهلهمنضافانهغيرسببنوقتهنفاتعبداصبتقؤوللمجوعةافي

نقلهمااليصحانؤولهفيحنيفةخالفاألبىالفلمنضاانهدمتفاإحتىنسفلمارادصبت
مايعقلبههنيفمعتىهذاانمانفولهعلىوالدليلمببالروناليضلعقارفانهوانكاألرفى

للهامنميبالدوابأشىوقالهواالستهألككاالثألفولواليلماالينفبهنولفضولو
صاحبهالىويسمهيردهاغصبأنفعليهلغاصبابهنولتعديضصبلةاانذلكوجهلىوتعاشمانه

ولدمبأمتومنهسئلىلهكاالمئلنانيةأوؤمملقبدلهفعليهذلكوفاتهملةلمفان
فمهاالعتقأمةااقيمتهاعليقوليضلفاسمابناعنمىعيةووامنلصتبهةاففىعندهفاتترجل
هنتفهبالرقامحبوتاولااللفولاوجهلولدالدأمقوليضوهناليضهـعةافيونسحتدوقا

هـلةوجهواألمفكذلكبافصبايفمنتهاعليجعناوقدحكمهالهااوالنمبكاالمةبالة
الولدأمبينوفرقىلحرةمببالايفدؤلمجنايةفيتسلموابوجهبيعهاإمحلولدالاأمانسحنؤ

ددلهبفالغايةالجنافييسلموشقدماوولدسقدموالالجنايةفيلولدالتمسلمابانأمولدهانو
ضمانهفكمهفعهمناسح

يدخلهلمفانتغيبريدخلهتغييهاواليدخلهفالصكاوأنمالهقيثمنهصوبلماأدركوانؤصل
وانكازثمدةوالطولبنقصانأويادةفيقىواييراأللئغنهنحماقىواليوشمالهاالعينلهيرفلدسزف
والغبرهحيواناليمؤفىفيألسواقثفيراوانمالدعنسمقااهفياهـعةبرهـافى5روانكثيرهتسه
سثلضمانهفيفأليؤثرالغاصبماغصبهعينفيمقثرةتاألسواقحوالةانذلكو

بناعنسحنونيةروامنلمحرجمةالبلدفئايىذلكبصاحبهجدهللدؤفيذلكمنيضيأشكصبو
فيأشهبوقالاالذلكلهلبسموجدحهثوالدوابلعبيداتألضأنلهانمالكعنالفاسم

ذلثبيانوسيأقصبهحيهمنهمتهيأخذقيأووجدهحيثخذهباآنلهانلعروضوالحيوانا
ذلكفيفألمضرةالناؤلعليابغبرمؤةكالبكايختقلاذانهالكقوأط4وولىتعاشاءاللهان

ردفيعليهالمضرةاحبهوكذلكهةمقافينهـولناالمالهنةفينهـتلمالنهلغاصباعلى
لعروضاظيارلماحبهفيهفثبتنفلمغصوبانهأشهبقولوجهلعووضاصخالفوالمؤنته

قالأشهبوقالهغصبهحيثبعهنهأوفيمتهأخذهبايئنحيربهفروالعروضابزاوأماسمئلةإ
قدانهاالوللقولاوجهيديهفييتغيرمالموجدهحهثأخذهممالهسواءاقوالىفزاايصحنون
فولووجهبالفيمةهطالمثهلهففالغاصببفعلوذلك5غيرالىصبلبلدامننقلةينفصه
األسواقلةمحوامنهلخيارالغصوبايوجبفلملبدنافيلهالئأثيرنقصنهامنبهحتجاماسحنوبئ
أصبغلهردهلغاصباوالعلىوالنفقةئراءعليسهفألإالدالغصبنجيرأخذفانفرع
بمائهجدةالىعدنمنمحملهرجلخمفعليئعدىفيهنالمجوعةفيالمغيرةوقالمخوهبوألشم

انهذلكوجهووجدحيثيأخذهعدنأولىاددهممفهأنلسلعةامتعدياؤلمربندينارفان
لىاكالؤلقدردهعليهصبكانلغاانهمعنولمانقلهاآلأخذهلهيهنؤلمصفتهعليمالهوجدعين

األمةئتغيرعمندفيملفاافياالموازعنبحاففىكنابلبدوأماتغبراسشلةقربنم
سىمنئثى53
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يةالجارمهـوسماةاابنااقالفيأويفدنهايأخذأنبهالصافانأكثيراتغيرايسيراصبلغاا
اكساراليديئأويسيرامثلالرمكثيراامنابمأصاماكانسواهأشهبقالفوتعندالفاصب

منمادخاثاكاناذاأبوءدوهذاىالقاةقالشاانةقيكلاإضمنهأنبهالصافانونحوه
اقيهأويضدتبغيرارشاأكأذأالوبلةوليسصبلغااالبفعللىتعااللهنبأهيلنقصا

انوأمابئانهنهوانمايض5ادهـبانةماحدثدنلمبالغاالنأخذهاومانقصلهوليس
سنونوقالذلثلهفاسمابناقاللمألففيهأخذاالرشلهؤيلالغاصبدفعلمانقصكان

ؤهـلوجهمبااايوميىوأخذةأواسالءثابغبرارشهاناؤصةذأممالهواذلدلهالموازليسبئوا

ولذلدبالغصبونولمضانهالثاقلقول41وولمبتدأةغيرهكمعلىاجنايةامالقاعابن
عنهاللهرضىدأبوالوليقاضىاقالكلمبلةايومبقيمتهورنوانكايضالجنايةيومبفمتههناليض

مبغتاومنمسئلةلمأءواللمهلعمدافيبةالجنايوممتهبقبيضدنانهمنونلهوفدوجدت
اأخذبهالرهالكلموازعنابناؤفيكتابفكبرتأرففياهـسفةصغاراأوثحرالالفودياءن
فاهتاتممايعاقكانذاااصلابقاعكالمجماسنونوقالبرقيمأوالرفهالحيوانكذك

نتورفيقهكالوءولوانهغيرحهلهليماسانهىفعفتقالرقيفيزيادههذهانذلكووجهوغرست
يفعنهأوشمرهيأخذأنلهفانوقدعلقتقلعهاكانانصبلغااانهـفعندىلثوالملاوأما

الحيوانلةنزبفهوهقاوعةذاصلمحااوانكانفلعهاوغرساانتعاقأنثقةعليسلهالنهمةافها

لهافخوابتمنفهبوأشيسملقاابئاوقدقاللنقصاموضعفيلخمارالهغامجواالخيارله
فعمتهايفمنهأويأخسذهاأنفلىميابهاذصاأنيهوناالبأشموقالأخذهااابهالصاحىفليماس

االلهنفميمحقهفيصولمتنبالخالؤقدزادتالخراسلمكانتاذانهذلكوجهبالغخرايوم
واذامسئلةأعلمللهوارالخهالهككانفاذبالخليلحقهفىفقدنقصتلذىنتوانمالهعين

انالماجسونبئواهطرفعنبنءبيباوطفافقدروىانهلمولمبهالجاريةعنالغاصبغاب
ولسناحبيببناقالبهاأوجبحمالكقالهافيهتولأويضيأخذءاأنبينصاحبهابالخيار

يصإبهاوذلكأنلغاصعباعلىاليومننهاذلكومعنىلدواباوالفيلمذكوراقلىفهاذلدفينقول

جبةالواالفيمةفانذلكذاثبتامسئلةلرائعةايةالجارفىذلكمماواأصبغوقالنهاينقص
مالثقالهأونفصتلغاصباعندبعدذلكدتواءزاسصباةايوماسلعةامةكافصبالةفي

كبرتفلمامائةتساوىصغبرةيةارغصبنهـفهلموازيةافيوأشهبسملقاابناوفدقالهابهوأ
رديناماثةقيمتهاجرحءبدمنفهأشهبقالصبلةابومثاقيههنيضفانهألفامائتمنهافوصارت
بهبماتتانفانهاصبلغاابغيرفعلذاماتتاوهذالجرحيومفعمتهطنيضفانهألفمتهوففاث

محنونوقاللغصبااالقيعتهايومروناليضبوأشملقاسمافيافقدقالاتوفدزايقتاالأنمثل
وأشهباقاسمابنافوللىعرثملقتلايومبالقيهةأخذهلهانوقاثانفعلتلاةاالمجوعةفي
الغصباالقيمتهايوملهلميهنممائةوخبألفألفانساوىىباءثاوولووأشهبالقاسمافيقال

لضصبااالفيمتهايرمبهالريدهافإلسمأوفطالجاريةطأعينأوعدالغاصباولوففأمسملى
هاياخذأنلهوغيرموضعوالمجوعةيةزلمواافيلفاءسماناكزوقاللمواادناوقالهلهئوالشيأخذهاأو

القتلفيلقاسمابناماقالهاخألفذوسمنونقالالجمايةيديومأبوعديىلففياومانقمهاقال
وانمالهسالنةيأخذفيانيدماالفيكثرفيأخذأوأقيمتهافيأخذهاومثلبلغافيمتهايومعليهان
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فطعفيلقاسمابناؤهـلمتللمممنولطالقتلفيوفدتفدمالغصببومأوفيمتهافقطالقصةأخذها

عنهرجحثمكلا
مالمثوفدقالثألكاالسىبوممةلقبافانمالهبلغمامنلتعدىوااالستهالكعراانوأهافصل

وفيمغبهاصاقامنمأولممخهلملتهاهائةموفبلرةفوطئأتعدىليمنالمجؤفي
اليخظرصبلةاهـتهايومؤلغصبافيوعليهيومثذنانففيىوالوطءقيمتهابومفعليهسون

الععدىوأمابعدماحدثفألينظرالىبهقولتضمعنىالضمبانذلكوجهبعدذلكماالى

انوأمامسثلةبهراالتحمبافكانلفمانالىحاأولذلكنفلفمانامايوجبشقدمهفلم
لماحبهافانيسبرافاقكانأكئيراإسيرافألبخلىأنيهوننقصاعايهادخلأوألعينابعضستهلىا

وأشهبالفاسمبنوامالكهذاقولفييختافولملموإزارناقالنهاالجنايةمانفصتأخذهاوفيعة
الغصبليسيرلتقدمبالفساداناظايزمهفانهادبذلدالةلفيخاوأوعداخطأجنايتهكانت
أوشقثوباأوقفمانكسرفصعةفيهممالفابناوأشهبءالموازرنوفدقالالضمانالموجب

عنورواهبغيرخياطةأشبمقالمصهليسيرماتتالكثبرقيمتهاصلنةافياكسرسرحافان

وهذاوهأورخياطتهنبالثوبمايايقاذكعندىومعقدرفوهبالقاسمبناوقالماك
لىنممنهالمفصودةهةلمنةافاذابطاتالحعواننصودةالمةالمنفعةبطلاليسيراليكاناذعندى

طعيالذىؤىوأصبغالماجشونرنواهطرفعنحبيىن14يوقدرمتهفهجيحالجانى
أبطلالنهفيمتهجميعقيففانهوالهياتذومثلهبيرمكالأوبةفارهأوحمارفرسذنب
ابناأمنيرهأبومحمدوءالفاءىاذكرالمسئلةيذهوواألذنالعينبخألففيهالغوف

انمافولممافيحنيفةوأبلئهمافىهـاألظهرخالفاوذلدفيوالذنباألذنبينوسوىلبغداديينا
الغرضيةالجنابهذأتدفنهأبومحدىلقاةابهحغامامانقولهعلىوالدليللقجتيناذلالمابينفي
الهففلشاةعلىئعدىومنمسثلةجيعهالوأتلفكاافمافلزمهلعيناهذهمنلمقصودا

شاءانقإلثافعاههالمبنليهامابرادعظمانكانلماجمئونابنوافمطرعنحبيببنوىفقدر
وانصهامانةفانكايضدتفةلناوالبقرةاوأماصهامانةممايفدنفاالبنايرةغزنلمتوانبهار

وفقأ51عبدغيريدفطعومنمسئلةأصبغوقالهلمبنغبرافعامتؤيهاالنلبنايرةزصكانت
ليسبرصيزافيلعيناليدأوفقءاؤطحفجعلمانقصهعليهانزيةلموااشاالمجهوعةفياشهبقالعينه
لعينوأهافقجمةلةاعليهأنجمعهاأومنافعهالفيبطلابهائمافيحدةليدالوااوأمافطعوقال
لعزيريئءبداوممرمالكوقالهامانفصعليهفانفيهكسرايمبرأوكممرهااألذنأوالذنبوقطع

بهرأنلعايئالعبدوفقيداؤطعمالدفىعننةبئكنااعنأشهبالمجموعةفيوىرووأبوالىناد
وابحمطرفعنحبيببناوىووحيزالكمثيرفيفجعلهفجتهضمنهأومانقصهأخذبينيرنح
فقلصانعايهنلموانحنهةلصنعتهؤدرهوعظمصانعافانكاقيدعبدقطعيمنلماجشونا
نعاصاكانواننقصهماففمهلعينفقنبيالوأماتاجروانكانصهنةما

فإلنكسريةزلمواواموعةالمبمفيوأشهبسمالقابنافقدقالكثيرالفساداكانذااوأمافصل
بدعبدأفطعوسمئلةلكئبرقإلتهاانقصافيأنثوباأوشقأوقهصاأوسرفصعة

وكذلهالكعننةكناباوقالهؤكهلزمه4يةلموازواالمجوءقىفيكلبأسفقدقالرجليهأوفقأعيمه
وقطعىلعهبعدانهايرىأنمحداالفيكتاببأشمفاللماجتممونابنوامطرفعنحبيببئا
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أوهأيدعبدهمداؤطعفجنمالكعنافيكنانةعنأشهبوىروفعهكثرتاأتذهبلمليدفيا
كثرأالواحدةيدهفطحأذهباذاأشهبقالجيعهيفمنهأوأخذمانقعهبينبهرعداخيرعينه
هذايتنوعمالدفعلىكيركاثالبهفركئرمنافعهأيذهبلمواناالفيمتهلسيدهفليسفعهمنا

لفرةفيهفولهكئيراختلفمينهئضلهوليسهانقصبهمجبيسيرالفسادعمدمالدنوعين

عبدأورجلىفطعفيمنالماجشونبنوامطرفعنحبيببئاوىروهوالذىلقيمةاااللهلبس
غيرلثوكذيأخذهانقصهوكهمسايختاران51لسيدوايسفيمنهممهاقدكممهأوففأعينيهيدبه

ذالىواوازابناقالأوأخذقيهتهومانفصأخذهبينهوقيقالةومي5أوغيرعرضىلعبدمنا

االمانقصأحدهايسبرليسأنواعنألنةلىاأشهبنلفسادءاوطنوعلكئبرالفسادافيمالكعد
وأماماذكرعليضرالسلعةاصاحبطونفهذالمنافعكراأواليذهبلكتيراينقصأنلثاقوا
تفعينهلهكانوالعبداذالئوبافىأشهبوقدقاللقيمةاااللصاحبهفليسالمنافحكثرأأتلفذاا
يلزمهأوغرهلهوالثمئمجالهأخذهغالهواصهةيأخذماويأخذهأنلهلغسادفايساطثرةلقيمةا

وهوالموازبئاقالهامةيأخذهاطاوياخذماقأنلصاحهافلبسئماةلاذاجوكذلكجيعهفيمة
أنلهسوللورقأوالذهبالعينغيراعنمةلفهاخذيأأنلهيمنلميمةاةالمالىمتهالنهلىاأ

حبصايرفىأناصاؤأأميهنهماعلىالبابئعامةافباعيرواليأخذيمةاةابعضوسلعتهيأخذ
ليسيركذلالافيمنهأنيضلهكاليسنهاأشهبواخغلهفذلكثمئوندنافصةيأخذفىأنلسلعةا

اسنهلىفجنمالكايفولوممعضبحيىقالصومانقصهنهسلهيأخذلكثيرأنافيلهليس
لةتربلطعاماوانمانفهصمنبمياتهطعاههمثلصاحبهعلىفاغافيعاحههذنبغيرالطعامامنشيأ

ذلكفىالذهببمترلةالحيوانولألسالفضةلففسةاومنالذهبالذهبمنغايردالفضةواالذهب
شعيأمناسهظدمقانماقالحسبوهذاعلىالشبهمولالمهملوالهالستذلكبينفرق

ويعدهايوزنوكذلكاالكعلمعلىمكانذااوحذاوالصفةنكهلافيمملهعليهتعديافانالطعام
ليهالودقعفمتهاالنهعليهيمونولحوزصبرتهفإلتعليهلفدرفااغيرمعلومكانفانمناهماقدعلى
فيلعفاضلالىاىفهؤدأوأؤلحصرمنهاأحنطةصبرتهعناليهعيدأنمنيالميهاوزفهاصمثل

عنسحنونوىرفقدجةبالةعليهاذاحمفأمابالقجةعليهالحموهذافبلفرعلطعاما
فانكانلفمحامنكيلمهاءلىيصالحأنلغاصبادفأرافحةصبرمبتفيهنلعنبيةافيأشهب
لوأمافبحلقهاكيألمنلفايةبتلدامنهيأخذأنفالبأسلجأوئمجمةلةاصبلغااقدألىنم
فيهماالشلثعلىالمكيلمنيصالحهأنااليأخذذلكباوارداعمثزونالبينةايقبمأنبهافلرذلك

مسئلىلذهبامنثافويلزمهخلخاالفضةغصبمنوكذلثقالحقهمنأهتينهايريدالشك
وأشهصلقايعماابنقالهطعامهواحدهنهمامثللكلنيرهءولبشعيرلةلرجلحافىخاطومن
يمنلمفانعزهـقبععهالىالومولومنعهوإحدمنههاطعامصعينفدأتافإنهذلكوجه

فانقالأشهبآلهطعاواحدمفمامتللكلئمنهمنىواشترالخلىطلطعاماحبمالللجاق
ويأخذاالجاذأنقيكاطلبلطعاماصاحبايشاءأتاالفعليهشئنقصوانفالجاقثفضل
ابئفقالىفيهاالشتراكفةفيواختلفاوأشهبالقاسمابنوقدجرزهاليهمايفئمممانهوالطعام

زالمجوأشهبوقال5شعيربقييةواآلضقحهأحدهمابقيمةالختاطاطعامافينركانثسملفاا
ذلثألنؤيهالتفاضلعلىوالبجوزماسواهطيذطعاالسواءانكانتاالءلىبشنركافيهأن
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لطعامايأخذاوالغاصب5قيأنلهماليسسنونوقاللشعيرواحهـلةابينللتفاالىارودى
يضمنغنبقربممنأوسهنمبزيتاولوخلطهسثلةههوالءلىالتساوىاهـلختلطءلى

فعناعورنابهمعنأوسيتفيأوأولممنابعسليتبزيتكزحدانوعاواولوخلطومابقىهنههافعاج
مممنمنءنسينكالوهاكانأويدعاهبثممطرفيهمماهيقةأنذلكيولصاوهافيماضاعنبعضهء

قالعاحبهعسلبنائسعنهثاثهاباعأحدلثلثينكانوالنلثاطاحاؤههءلىيصأناهـ7فالسملوا
النساوىأنالسيماغبربكالهمالخلطمنالواحدجنايةءلىالنوعخاطانذلكوجهبأشيذلك

لمبجزأنللتفاامالكاالمجوزكانفاذانلظالىمهلكفاذوجودغير4االغابفىلمحققا

لكالعسللتفافاكاناكايجوزفيهوانفيهجمرملهفاضلاألنوىلتساااالءلىعندأشهبهقهطة
ولةوفدتفدمأعمواللهفيهماغبرممنوعلتفافلاالنعليهمايتراضعيانهءلىيفتمطجازانطنهلوا
يمنفامامابعضمنبعضهتمييزيهنذافماالومممئلة4اذمثلفينونولقاسمابنا

شليصيقدرءلىتألنهقاليفهآخرانهمجنطرجلجوزخلطمنفيأشهبفقدقالذلكفيه

والتفاحباالنرجوالرمانبالرمانالجوؤخلطوكذلكقالوالجوزحافهاذلدبالهضرةءلى
منهماةبذلثيفهمدانكاناواندبالخاطيالذىفيفمندهامايفسدأحىخلطأنيهوناال

وانماللفمانبموجبليسلطيفسداواظأنمافبليضدنالموازكيفبئاقاللفساداولؤالفاقبل

وقالمثلعليهالمجوعةفيالقايممبناقالقحافطحنهغصبومنمسئلةدافهطايوجبه
لفهذاكافيالفاسمبناوأصلطحينهفيمنءلميه4والدفيقهمحاةاصاحبغيرهايأخذفيبأشه

منهالفصوبيهنلمصناعةؤجماغصبصنعاذاصبلغااانوليةلفاسمابناوذلدأنأشهبلأل
ثوباصبغهنفالناايامسبهواالءمنصالصناعةؤيمةتلدافاصباالىيدقعاالبانيأخذذلكأن

يدفعفكذلثهثلكالهكانوانثوبهؤهمةيفمفأوتصهقيمةليهايدقعأنلصاحبهنصبلغاا
والبدفيقودراهماحنطةألإلحنطةفيذلكوالصجوزمالهمثليأخذمنهأوصناءتهفيمةايها

أنيأخذهنهوالمغصوبيبطلذلدممهفيلفامعباصايصنعهانهـلةوأشهبضللتفاايجوزؤيهها
منانهالمجرعةءلىفيواتفقاالطحنفيمةواليعطيهويأخذالحنطةالصبغفيمةواليعطيهالثوب
ويقالسبحمالللغاصبلميهنفانأخذذلكلربهافديسولتهةاثاسوفطحنطةغصب
لثوباوليسكذلكأشهبقالبهاتمعصوماتةهـفالغاكافضلالحنطةمثلثمنهنفاشترى

وانتفلرالؤدلقهحابعدوايممقاثمذلثايمملبنيانألنافيوديدخلهـلهوايقطلثوبوايصبخ
وروىوفوتوأخذهلهفايسغيراسمهاسميصيرلهماءبرحنيصسنونقالالسويقاسملى01
متلهاأوبفمنهلقاسوصبلفااطحنهااذايأخذعالأنالحنطةلربانونجمفلماابناعنحبيببنا

منأنلىهماتفابنوااشهبواتفقحقلمظالعرقسلينهاىولمارلصنعةافيبههللغاةوالح
نهالكوذأوأخذقيمتهوأخذفتقبهلرفانؤالنسأوجعلهلجبةنةبطاأورةكاظغصبثوبافجعله

فيمقالتوبامعاحبعلىمجبغيرصناعةفيهليسسملقاابنوعنداسعهاعنينقللمعندأشهب
نيانالهوبأخذماوانأنلصاحبهافانبنيانهفأدخلهافيأوخشبةعوداغصبومنمسئلة

اللفدرأنألنهمالثقاليأخذهأنلهيهنبابالملخفممبةاولوعلسملقاابنواوأشهبمالكقاله
آخذالبابلهوليسنباباملىالخشبةامماعننتقلفدأشهبؤهـلوعليعليهنهالىايبده

وكذلكعايشالإنغيرمالىاصالفدنهاللصنعةاقيهةبدقعويأخذهأنواللصنعةاقيمةغرموند
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أوغصبمددابهاأوضرحلياغهاؤصاففعةبغومنمسئلةفالجلدخفاوابزاالحنطةتقذ
ةنهمنهآخأونحاسافصلفهيخا2ضرحايامنهعومسحلياؤمحمهصبأوتفصاغهاحليامدرا

ولهأخذذلكهذاالماللربليمىاقاسمابنوابأشيفقدقاليةذأواوفابمنهفصنعأوحديدا
نعةاامةفبطيهيهأنلهوليسبأشمقالالحليمةوقههمهدراومثلوحديدهولومخاففشهوزنمثل

النويقاساكالحنطةيطسوليسباطالإصنعتهببذانوالثنلفضةابينلاقىلتةامنذلكلمافي

ديئهـلىافي3لقاابنافولومنقولهمنوفدتفدمصافئيلضلموانلسويقوالحنطمةبينلتفافهلا
بهالرانغهاحليافصاففمةغصبمنفيالماجشونناحبيبءناناوروىيتفاضلأنهايبهب

عليهكانتءههماالردهاجمنانهذلكووجهظالملعهلالحقالنهتهففمثليفمنهأوأخذها

يعادانيمنالالنهحالقنوطىلثوباصبغلفسخاذاولبنيانافييدخلوالحجرلحذع

فيهلعددلىمتاجمهولأحدهامناستهالثافانكانمسثلةوأحم3أللهواعليهكانمالىا
لورفينوابينلذابينضللتفاامنفيهديسميمالبالوزنبخهلامعلمتلاعتباراأيفماالنيمةلةا

مثلثوبافعليهنمممهثمأومنفوشافغزلهغصبكتاناهغزوالومنمسئلبأللفاقممموعوذلك

عليهلقاسمافياوقالقالأشهبلموازعنابئ51رواكهاستهأليومفقيمتهيوجدمئلهلمفانالكهان
أسالىقدانتفلالفاسمبنوعندارخ3مساالىقدانتقلعندأشهبانهذلكوجهالفزلذمة
بغيرمهطعاوجدومنمسئلةوأحم3أللهوالنساامعماغصبهبينوبينهلتفاضلمجوزا2خر

وقالبالحموفيوأخذمئلهأخذهبينهوفيبأشمالموازعنفياففىكتاببألدالغصب
عنبغأروىوكذلكبالموضعفيبمثلهأخذهلهواغااذهـأشهبقولولءهـفسنون
انأصبغقاللأومايوزنوصواالداملطعامافياسماةابناوقالهلموازيةواالعتبيةفيأشهب
ويحملوالقرىيافاالركبعضفريباوانكانالقاسمبناماقالفالفولالبعيدالبلدكان
فذلكلهاالغبنيادهزأنيهونبلدآخراهاالىنقلهانأشهـبقولوجهاطلبعضلمالظاعلى

فولوجهبهافقدرضىلصفةاصافينةيكونأوبعيمهوفدوجدهحقهأخذهمنالحقماحباليكنع
نلتفاضلامنذلكلمايدخلعوضاعنهاىأنيعطلهاثسلطعامافييادةزلحلاانلفاسمافيإ

المسامحةبهوزأيضاوالؤجمهاالطعاميجبرماحبولذلكنقلوالذىلبالنلهوجبالذىالطعامين
اختارهاواذاةبااااللهليممىانهفاذافلناسمثلةأعلمواللهذلكالىىيؤالنهبقدراطل

بأشمقالمنهيتوئقحتىالغاصبالىوللمنهالطعامافألبرفعبأشمفولعلىالطعامصاحب
صكلىأنجملبكقهلهيتوثقأصبغوقالةمنهلمغصوبايوفيحتىنطعامابينولغاصبابينسكال
بنافقدحصمثلهمجدفيهفلماببادأوعسألولوأتافمسثلةالموازبناوقالهبينهوبينه

وقاليجوزأهييصطلحاءلىأناالفجتهاليأخذأنولهلهبفيأتيهعليهأنالقاسمافيالمرازعن
عبدوسبناوقالاآلنةالفيشاءألىمهوانببمايأقالمئلوالرمهبرشاءنحيرانالطعامربأشهب

بالطعامهافانصبرحتىيؤقاوفدنوربعفباافينقضىؤيهايسلمكهةلفاافيختلفاكاهذافياختلف
وقالفيهماالتأخبرالطابىيلزمالقاءمبئاقالقابلانيشاكابانيأقئلصبرهذاضريممن

لظءشاءواناننطعاماياكأذفإلةلطعامافيوقاللتأخيروالمجوزالسلمافيمالهرأسليهايردشهبا
يومعلىلكذيرجدفيهلذىالموضعاكاناينظرفاننوايندفيفيدفسخأصلهكبماوهذأنيؤخر

تأخيرهفيالطابىعلىوانكانبهيأتيهمهطعاثلاالهلهفاسيبهـنةاأواألهيأونألئةبومينأو
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لفيهحيثبهخذيأسقلكهاحيثفيمتهبعيدفعليهبكرأوسفر4فيستهلكهاأوكانرضر
وذكالفععةالفضةومنبالذالذهبيردءنوالففةالذهبلةش5الطعاملمحاواوفولهفصل
القدرمعلوىإنافانلقدادرأوغبرمعلوىلاأنبهؤيامعاوىمااالصكلىأنوالورقالذهبان

هذابافانوأومضرأنيهونتبراثلوغرمتوغافانكانأوممموغغإريهونفاليخلوأن
غيرفيهاهوجودإلنلاالنلصفةواالقدرذلكمئلفيفضةلفضةاباومنذبالذمنيردالمثلفيه

عديهفاننمصولفضةأوابلذافانكانمسئلةإثللاعدماذالقيمةالىانمايعدلوامعدوم
بالذفقيمتهءنفضةنوانةالففمنبافقيمتهذلىالمانكانلصياغةاتلىمثلفيمتهف

متعذدثلالاوافههـوعاههكاسهماجلةمنالصعاءةانذلك4وهالثعنالقاسمبنارواه

سبئاقىلإالغالىهااالبعدردضربالةملدراوالدنانيرااالنؤجنساعاةمييمايهاال
مايطماغجودةوتيتفابلشيأوغهمايصوجوفيفألرئبرلمائغاوأماغيرمعدوملسكةافيثلوالغإ
يمةاةافيهكمتفلذلكإثلالغيبعدفيهمنهإماغماشكذلدائلالديوجدؤيهايموالذلدن

فيلموازيةءليهوابرهـعةافىسملقاابنامافقدقال83ؤثمه5لغيربئرسواعليئعدىومنهسثلة
عليهبأشوقاللصنعةاأتلفالنهلعروضافيحشىلةادلفساوليسكاأوفضةبذمنغةلصياا

نمانفصفعليهمايصوء7يفدرأنلمفانمهيهدرلجدااوفيؤيههامالكوقدقاللهما3صوأن
لصنعةاصقهمازقإلتزءلميهالموابناوقالأوؤفةبقومابذأبالىوالينسوروحمصوغينماقيمتم

وجهلهاكاالمثلقيمقاالعليهنفلصياغةاعلىغاتعدىوابالذهـعلىأنهسملقاابناقرلوجه
أكمهماالكماسفبهنقالولذلكمتلاالكاهعنداصياءةاالنمالهوغمأنعلههبأشمؤهـل
اذوسمهنةمابذممايصوغلكئيرااوفيأوأقلذهبهكثرمنأذلكفيودقأنيممناالماالق7مثا

زلمواافياقولووجهاصناعةاثتلمثويصوغلهةبذهبيأفىأنرلزمهالنهلصغيرءقاللذىا
عايهنفلهوكاالمثلوولونهددهاسبئوراالفالحلىطرأعلىنقصانهةياتااقصتههاهاعليه

الرجلهودعايهاذامالىكايقولتويبقالصيقهـدفثوبعليكالوجنىصماد

ذاوشصاحبهلىايهيؤدحتىالمالن4فاالنهلهجلىاذلكفانفيهورجفسهلةبهماالفابتاع
زجوافيلكماؤهـلختافوقدالهلرجافانفيهفىجعهودسهابكالتجرمنانماقالسبعلى

وىوؤدشذالثممروهانمعونتهفيأبوءالقاضىفصالمودعذنإنيراالوديعةمناساا
ذلكفيفروصعلناسانجعضأصازهوؤاكذلدأحبتركقالنهايةالعتفيمالكعنبأشم
أبوالقاضىبهاحتجيقالكراوجهوبهالباسفارجوأنوأشهدوفاهفيهماللهنانفقال

قبصثايخرجهاعاأنلهليصرفهاؤليسوالا3حظهااللينتةل4اهـااممادفعهابهاصادالن
بهيقرأنأرىفألسهبهبعثأوماالستودعامالدمنعنيكيىدبنبةروامنإدونةاوفيضليه
ويفميعأمانتهلمالافيتافيموتأوفلسأنأضافالقصالهعنسكركهوالأحداإسافهأنوال

بهاالمودعانتفاعفيالمضرهفانهالتتعينموالدراالدنانيرانفدناذاااناةلثانباوايةالروبمو
ؤبمااليتعلاذومسمثآلاقاءأءهالمعجمسكفيويردمثلهاأنلهناذاردمثلهاوقد

لعروصقواكالحيوانلهماالمثللمعدودوواونلموزواهثلكالمكيلمالهبايئضرفعليفيفامامايته
ذلدباحةامبالبرديرىعدانهأرلفاضىافوليبرىءعلىوممهلمنعادىفاألظهرعفمظفاماماله

فرعلتوفيقاباللهومنهالمغافئفالشبهةلهنلكلوأممامااللىتعاللهاشااناذبعدكرهذ4ووىوس

مالكاهتوعهيكيىقال
لرجلاستوعااذابقول

ورلنفسهبهفابتاعماال

ألنهلهلربماذلثفانفهه
يؤديهحىاللن4فا

حبهمالىا
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حبيببناوىوراالماتسلفاليضمنالموازفياثافنىكتاب4هاتسلفبعدالوديعةوانتلفت

تتلةجميعهالفعنمنهاشيأتسلفئماعرارضرةمصرواستودعهاانالماجشونبناعن
يرمنءلميضمنثورةولوأودءكاسلفولملوحليادذلكوأوفبلىبهاماتسلفددبعدان
مالكؤولختلفعرابنيحيىفقدقالردهولكذمنشيأستمملفومنمسئلةاههاهاتسلف

بنءبدواوأشهبلفاصمابئأخذابهوعلعهئالثفقالأنفقيردماثمعندهوديعةمنينفقالذىفي
ردااليبرأوانأمالكوقالأوهصرورةمنتورةكانتسواحبيببناوقالوأصبغالحم
بهيأخسذواولمرواءالمصريوقوهالكابأصمنأخذالمدنيونبهذاوذمتهفيتدفيالنه
بعدهفاشنتلفئماوصرامحلرورةاستودعهامهاذاالماجشونبناعنحميببناوىور

وللةمالداأبوعدءنالقافىوحصمنهلميضردمائسلةثممنئررهودعهااشوانضمنهالرد
ماالثلقولواحتجاالطالقمانءلىلاانديلزمههـنالماجثابئوحصاألؤوالصذمناألول
قاللفماناعنهطوسةلتعدىاأخذفقدزالردماافاذباألخذتعديهنلنىاعليهأوجبالذىبان

جقدانهدالمالثؤهـلءوجهاالبتداءمحالةضمانيدزمهؤلمبهأهيلذى1الولهاءلىصافظوالنه
بهاعترفاصماكالوجحدحمانالةعنهيلالفياياافردهلتعدى41وعليابأخذاألمانةعن

سلاواطةوالحتلفضةوابلذلذلدؤيمالهبالردفانلفماناعنهسقطانهاذافدنافرع
وطوأبومحدضىلفااذلكحصكانلضافتؤإليسفطالقإلةبمايلزموأهاؤبوزنولهاوكل

بنذلكءندايبرثةامرضاواولوالطةلصةافىالثيابدمثلانانهالمدونةفيماقالمعنى
افاذفوعنوبانماجمجهـفيأنلهيهنوتهولباؤقدلىمتهنولرجللداسغمنالنسملةاا

ضى1اادقالفةبينةيرشمنذالثدىاوانبرئالمثلبردلبيمانةاأقامنانمئلمالهؤالمئلفلنايبرأبرد
اليقبلنيةلثاوالتافادعانهأمانتهالىذلكءوكولالنهمالقبلاحداوايتانرذلثفىأبرمحد
الىأىةلةااأنيهونلوليسولديونزاساأواؤسار3ببهنةالافأليبرأمنهمتهبذقدتعاقمائساهـالن

برئببينةردهانمالكوقالالبإخةءلميهاظالمدنعةفيالقاسمابنعنممىوىءثماممدأشارالى
ببينةتسلفهازانلمواابناإبصوفىماالثصحيىءنمحدبنواهروبوبنأخذابهويبرأمنهوااللم

لمدؤةاؤفيؤولهيقبلفاذافلتإمسئلةؤولههـلفالةبينةابغيرلمةفوإنببينةاالؤولهيفبلام
أشهبوقالهيمهتمعصدقفىالموازبناكتابفيالوقيمينايذكرولملكرفيولهةاقولا

هـوظاونالبننىيةالرواصلصدقشيأا43ولئمأخذتتلةلوقالالنهلمدولةافىقالهبهكتافي
مدؤفالذمتهفيقدئعلقالحقاننيةلثااوايةالروجهوالمؤتمنفأليلزمخهمةاكايمينالمدونةهافي

وديعةأودعوأمامنبهاصاحىثابغيراذنادادسافذاومسئلةأبمجرددعواهمنهتهبرافى
لىااالايا5رداليبرئهشعبانبناففلقالادردوقالمنهافئسافثعئتانثا4تسللهففيل

وعندىاليهاالبردذلكالمتسمافبرأفاللمسافواصارولالمالربؤلكاذاقالانهذلكهوجبههار
نتكاماالىردةافاذاايتسلةأنلؤنتءندذلكحسبعلىالنهلوديعةاالىايبرأبردانه
أءلمواللهممانلضاهنبرئعليه

وذلكعينالولاانكانيريدلهمنضاالنهلهلرجفافرجمملنةبهبثاعااننهافولنافصل
لرجاوانلهبهتجاعاماانمالدبألذعينازتفانكاقيأوغبريمعينامخونيخلوأناللودبعةاان
قالولذلكمببالةالنهعبنملدراوالدنانبراأنعلىمبنىعندىاذوعديهوالخسارهلهذلكفي
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الاالسألممثلأوتفمهنهوأخذإفنامضاءالبيعكبربينصاحبهقانباثنطعامافماعهالوديعةلوكانتانه
مالدعنبكيىحدننا5علىيبطللمالموعناوهورخ2ىنعمدلذبويععلقبالصفةهذامماشعينانذلكووجهطعامه

رسولأنلمأيدبنذعنمصنةأوسدعةبهاأنيشترى5أميعةبضاولوكانتمجفظهاهأهيانماالنهالدراهمهنغرضمهلموعا
لوسلمعليهاللهصلىاللهيآخذأوفبمامثليفمنهأنبينكيراءاصاحبفانلنفسمهبهاسلعةغبرمعينةنجاشثرى

االنمعنىينهفوفالعنفهذلدلهيئنمويسئبدبربحهابفاعفمنغرفعليهيطلأنفدرامإنهذلكوجهوبهااشترىما
فيماتلموعليهإدتهصلىبناابففىسالمطاجزفيااشرمنالعقودالتىفيايؤثرانففسهبتياعهوامسئآ

دينهصمنأءلمواللهاالماكانبهالرفلشىنفسهميرفصرفهابدرنارفهابدنانيرأوفلمدوايعةالوالموازلوكانت
فاهابهيأخذماعرأنلهبهاالمجلعرفهالرفانالموعبرضىاالأنخذماصعرفهابهأنلهوليسله

سالمافكنإومافلربفضلمننفادنانيرهبكثلاماددنتانههذفيصرولكنبذلكدضىوان
الىنادفةمثليرهوعدالتعدىفيربهمائحواالثىيهونالعروضفيالتعدىنجألفالمتعدىضمنهنقصمن
ااأولئكفانالموأشباذلكفنعبالخياركانلصاحبهاواداصرفهافيهاالعرفصحلنفهسهمالدوااذاصرفانهذلك
ولمملىاآايرظالذهبأخذسضهاشالدرالصاحبصكللمأومغيبهصارفهرمنبانفاتفانالصرفصة
توبتيمالتعرفبواألنهيستتافيأبوبهرقالبهوالمودعالوديةرجفيأنممالكهبمذاتوالخيارلصرفمفاءمنهاذلكالن

هاانالشافىوقالإلؤعواللوعمنهئ4والبالرجيتصدقأبوحنيفةوقالوربيعةعبدالرحن

االلفرويعلنويعراالهـللىدعجفالىاوديعةمنفقفىمعينغيربمالاشترىنولصاحبهفالرجبعينهالمالبذلكشئرىا
لستتاأنأدىفألئمنهثرمنأكنوبايساوىبهلواشترىيربمغعليهيهنعددامافلمباغتانهمالثفولذلكوجه
أووهبهءالالفابسه

مأللما3ثجبلصنهومامقايفرممنلىأوامالكأصلبدعلىيرحبهمالىابوفيهحتىاللمنفاالنهوفرلهملة
فانهلثوأظهزغيرهألىفاذانوىيدصاحبهعنتنوبيدالمودعالنصاحبهالى5فقدردالوديعةالى5اذاردالنهلهالقهضفي
واالتابفانيستتاببمذوأماءلىالكبمذاعلىوهلىحبهطالى5فقدردذلكبهمايغالعملمنووجدمنهوده
فوماأنلولكوفتلالقاضىروابةأوعلىعنهحبيبابئروايةفيصاحبهالى5االبرداليهدأالممروففىالماجشونابئ
أنرأيضذلككانواعلىوأعأعلمواللهغواألمرأذلثاطألقفيمحدعنهأب

ماالسكازلدءنالقفماءفجن

جمىافاضركيردينهمنوسلمقالعليهللهاملىللمهارسولأنأسلمبنبدزلدعنهاعنيحيىص
منجمننهابواعنقهفاضرنهغيردهنأعلمللهواتةوسلمعليهاللهصلىالنبىقولومعتىعنقه

اللعرفبواالنهولميستنافتاوااظهرعيهمداأولثكفانم3وأشبافةالدالمثل5غيرلىااالسألم
قولممممنواليفبلهؤالءيستتابأنىأرفألاالسألميعلنونولىكفرانوايممرون3بمواثوبتهم
نواؤومالوأنلكوذالفتلواتابفانثمطئابنهفالكوأظهرذ5غبرلىاسالمالامنخرجمنوأما
ولمبعنتلىابواؤلميتووانمنهمذلكبوافملتافانبواويممتتااالسالملىايدعواأنرأيتذلكعلى

والمنابهوديةالىانيةلنصرااوالمننيةلنصراالىالبهوديةامنخرجمنأعلمللهوايانرىةبذلمك
الذكطفذلكوأظهرذلك5غبرلىااالسألممنخرجفناالسألملىاهااألديانأهلمنينهبغير
ؤجمنمعناهانمالكآلفقدفاضربواعنفهغيردينهمنالسألمعليهقولهشنكلأعلمواللهبهعنى
فولهمعقانسنونبنالتابوفيلىنادقةفيابماليستتابوجهعلي5غيرالىإالسالمعنخرج

سىمنتتى63

االسالمالىبدعوا

فبلتابوافانويستتالوا

يتوبوالموانمنهمذلك

ؤبمازىبذلكيعنوفهاوا

منفيمنأعلموالله
النصعرانيةالىاليهودية
الىالنصرانيةنوالس

يغبردينهوالمنهودبةال

الىهااألديانأهلمن

منفناالسألم
وأظهر5غبرالىاالسألم
بهعنىالذىفذلكذلك

أعلمللهوا



ال28

لمظهرلمزيدااعليذلكفحملؤكنابفانبةستتاالابهديعنى5فافتدغيردينهمنوسمعابهللهاصلى
فهوأسزفانأويظهرهيهفرهيممأننكالاالسألمغبردينالىنتقلامنأنوذلكالرثداد

اعدبهاللهمابعثلكفرديناخالفاأسرمنمنعيمىيةروامنلسلميةافيالقاسمبنالزتديق
ةدلكفرأوعبااصنوفمناأوغيرنيةأومناأومجوسيةنيةرايةأونيردمنوسلمعليهللهاصلى

زلدقةمنلفرهأظهرومنلموازابئافالنوبتهوالئفبلفليفتلعليهاطاعأونبومثمأوقرنممس
زعنلمواابئواسصنونىوورنوبتهفبلتنابثمأوغبرذلكوسمعليهللهاصليللهابرسوللفرأو

أحدوهذاتوبيهلمتقبلتابانسمنونلظذاظهرعليهاواليسئتابالىنديقيفتلىبهوأصامالث
رأوافااللىتعاقولهمانقولهعلىوالدليللشاؤىاقالبهوتوبتهفوآلخرتقبلولهحنيفةأبىقولى

جاعةقالسنابالمارأواميثااينفعهميكفلمممثركيبهكناكفرنابماوحده2مناباللهبأسناقالوا
وسمعليهاللهصلىاللهرسولعنوىمارالسنةجهةليانامنودلسيفاههمابأساالعمأهلش
الىنديقكالنالماسمونوقالتعرفالبتهنولذلالبأنهالكواحيئفافتلىهدينهبدلمنقالانه

بتهتولناءلىفالعالمةكانمايسرالنهكذلكعلىمايظهراليدلالنتوبنهماأسلمنفبلعلىيفنل
أنعلىلعاالءاوأجمعقالسلكةاأظهرمنبهاهالأبطأظهزلوبتهفاذاماأظهرعلىوالمرنديقتل

وشهدبالىودلمتقبلشهدبالعدالةومنلعدالةالىوصاراتوبتهفبلتوالسفهدبالفسااهرمن

يظهرعليهأنفبللىندريئبهفرهأفرااذوامسثلةعليهعاثبتوعلرأظهراواندشها
ذلثلحسنأبوااضىاةاوحصتوبتهتقهلأندمىلعتبيةافيأصبغقالالأمتوبتهتفبللف

الحمعبدبنواومطرفمالكعنحبيببناابفقكتلذمةالأمنقزذومنسثلة
أحدوالاليقرعليهديئالنهيقتللماجشونابناوقاللىكفرمنكفراخرجالنهاليقتلوأصبغ

غيرالىالخروجنايريدبالىندؤةأنكأملو5قالهءيرمناأعلمحبيببناقالبةفيبوخذعايه
واالظهارلمااليهاخرجبيريداالستسرارأنصحتولوالدهريةهبومذالتعطيلامثلشريعة

زيداألندلممىءقأبوففدروىزندقالذىاليهودىأسلمواذافىعأظهرواألولعنهجرجا
يتوبثمينرلدقلمسلميقتلنهالماجشونافيا

واالفانتابيسمتابفانهفأظهرغيرذلك5غيرلىااالسالمجءنوأمامنمالثوفولدمل
شاءاللهانبعدهذاذكرهوسيأقىعفانبئوعماطالبأبىفيوعلىالخطابعربنقالوبهفثلإ

علىوالدليلتابوإنيفتلالبدأنقالانهسالةأببئفيعبدالعزعنسنونوروىتعالى

وازمدوالمصمححروواوخذوهموجدتموهمحيثينلمشمر3افافهلىالىاللهتعافولمانفوله
وهوخالىوقولهؤحيمغفؤراللهانكلىاسبيلهمكاةالىتوا3والعمالةتابواوأقاموانصدهي

اسصيهاالمعنىجهةومننمايفعلىويعلمالسياتويعفوعنعمادهعنالتوبةيفبلالذى
دواذاتابالمزلداعلىبةوالعقوسمتلةالمعاعىكسائرقلخكوالحقبهاحدلميتعلق

هـوايغةاليةانللذفيكفرواقلتعالىهـلهذلكعلىلدليلوامالثعنأشهبلموازيةاوقىعةلعثافي

تقدقومنوهومحبوآقتلفانتافلمألىنماممممللستتامنيهمرامنممثقملفلنعرآجههلمممممالمسمرفدعا
مالكعنأبوالحسنالقافىوفدرواواالفتلتابننالحالفيثانيسئنابفولولهالشالى

صانالمعنىجهةودليلنامنأوثألثءعأيامثألنةفياتميئألثعاببسحنيفهعنأبوروى
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والفالمزدتحشاستعابةفيوليسمسنلةدساؤانكفارعليهعرضتتوبنهفباتمن
عليهويعرضسالميذكراالواقتلبااألياملثالثةافيمجنرفأصبغوقالمالكقرلفيتعطيش
وفطعكالضرببةاالستتامدةفييوخذبهفلملعذابامنبنوع5كرااهذاانماالثفولووجه

أبروقالوالشافىمالكقالهكالرجلالحروالمرأهلةبمنزذلدفيلعبدواهستلةاألعضاه
بدلمنقالوسمأنهعليهبلهالنبىاعنماروىمانقولهعليوالدلهلالمزلدةالتفعلحنيفة
كالفتلالمرأةبهتفتلزأنفجالرجلابهتلةسببانهلقياساةجومنوهذاعامفاقتاوهديمه

بونيسثتا5سواهملكماقالبولدعلمهأولماالسألمولدعكنلمزيدعاكان8وسوامسثال
ديئعنضارجانهذلكوجهوغيرهاالموازيةفيعنهممالقابن51رواواالفتاوافانتابواهم
اسالمهكانومنمسئلةاالسألموهوعليلجلهماتقدمكالذىحكمهنف5غيرالىاالسألم
العذرأشهبوقالعذرذلكفيلهلقايممابنواماللثرندؤقدقالاثمأوخوفأوغرمضيقعن
بعدذهاباالسألمعلىقيماالألطالىأحبمالدقولأصبخوقالضهيمقعنذلك3أنوانله

ويقتلأوغيرهضيقذلدعنكانسواقالسملفاابنافولحبيبدنوأنكرايقبلفهذاالخوف
وهذالهالحملمكرهفعلاناألولىالروايةوجهمالكعنونلماجنابنوامطرفقالهحران

لمشركينافاقتلىالىتعاالربفوللثانيةالروايةاووجهحاكمهلهدتبتلمإالسالمكرهافىلمادخل
حكمهالثبتذلكعلىاالسالمدخلواواتبفتلهمفأهييمرالىءفورموجدتموحيث

صبغفقدقالأونحافةأوجزيةخراجضيقعنأسلملردةءناعلىإقلنااليقتلفاذمستلة
يردلمنهافطعاأناالنعلمذلصوجهواالقىكرجعفانويضربيحبسواالسألملىابالرجوحيوهي

واللههظاهرأهيمنلمائبتللقةاواليبلغصتهاميفيونشددعليهاليهندعوهفلذلكاالسألم
قالأبيهأنهعنرىدالقاعهفيعبداللهبنمحدبنلرحمنعبداعنمالكصوأحمأعلم
عرلهقالثم5فأخبرلماساعنفسألهاألشعرىموسىأبقبلهنرجللخطابابنعرعلىفدم
عنقهبنافضرفربناهقالبهفافعلمقالسالههرجلكفربعدانعمففالخبربةمغرمنفيمنهل
للهويراجحأمرايتوبلعلهستتبتموهواوغيفايوملىوأطصمتموثالثاعرأدألحابمتهوهفقال

فبلعرمنعلىرجألفدمأنفولهشاذبلغنىولمأرض3حيولمضرلمأصاقثمفالءساللهم
رعيتهمنعنهلسؤالجمننكابامناالمامحسبهايدزمعليفأخسرهلناساعنفسالهموسىا

داالنهلناسامناحوالئئعليهالفيدرحتىلصاواالواردذللثعنويسأللهمأحواليعرف
مفافاعمافيثالطنهلىلهمأحواعليهخفيت
ومايههملناسامناحواللمعهوأوالعنخبرسألهبةمغرمنفيمهللهقالثموقولهفصل
بعدجألكفرانفاخبرهعتادةبولبمتتستغربالتىاألموريطرأمنأنعممىعماسأله

بكمأبومويهىفيهولذلالحمكاديممعيهوالممايستغربمعنرانادننهايقتعىوهذامهسألا
م5وغبرموصىعندأبيتكررلكانويهثراوككانأهيلخطابفيعرلمايراهنحالف
أخطأمنبظهرنحالفةأوذلدفيشيعبهاففةأيظهرموامحرالنهذلكفيمالعتفدهاهاألهي
ذلكفيشيع
عواالقألعلعموابامةباستداليأميلهفياوثعزفحكسهمثحمكنبهفافعاثموفولهفعل

ابعداالسمانيفتلبكتعلنوفدوالغإلهابةلراسثثاولمفيبناعنقهفضرفدمناهالخطأففال

عنمالكوحدت

محمسدفيبندالىصء
الفارىعبدعبداله

اطفمظهأببلعن
مميلراظابفيهمر

شعرىالاموسىبىفبأل
فاخابهالناسعنفساله

نعرهللهقالنم

خبرففالهبةمغيمنفيم
مهسالبعدالفررجلنم
نجامرقرلبهفافعلتمل

عرفقالعنفهففربنا
ثالثادستهوهأفال

رغيةيوممنموعلىفىوأ
يتوبواستئبثهؤلعله

قالثماللهأميويراجع
لمأحضروبراقهمراللهم
ذباننىاولمأومقيه013
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بنفسكفرقتلهالىلمسارعةوابةاالستتاقىكمنهلمفعمهللهاىرةعرنلجعةلمراامنبايتهوا

االبأحدوجهينعاللصوهذالهالنحالفوأعرمذابقولبتهاستتاوجوبعلىابناأوقداحتي
رجوعذلكنعدثبتوانبهالميعملناقلاولعلبةسهتتابعداالفعلنهاعليموصىأبىفعليكدملأنهاا

ذلكعليفقهواومنبوموجمىواالفأاللهءشهرضىعرفولفعلىفهوانع5وغبرموسىأبى
عرفولعلىالبعادنعقاايمنع

ؤولنلئألثاخذيأأنمليكنرغيفايومهوبلىفىوأبألثامؤضهإمأؤلمألوقولهؤمل
لهثرعاالفىأفدجعاتلثالثاوالنذلدوعدغبرممذوبأيامئألثةبمادفيغهعوالىتعاللها

لمعاقامنوغيرذلكالرفيقوعهدةضعةاسفاستظهاوااوفيلمصراةافيختهارهاوااعتبارمعانفي

اواليهااحسانؤمهايهونبمعةاالنفاقن4عبحاليون51معنايومكللرغيفامهماواط
بناعنلمدنيةافىوىوفدرلهتعذبمنهيهونوالبهالإسمتفروجهعليرمقهبهمايبتىىطي

يهفيهماميطنولةرغهيوملمرئدصاميطأنفيعرؤولعلىمللاليسقالانهسملقاا
زيةلمواافيمالكقالوالتفكهغيرتوسمعفييعنىفيمقبئاقالممالهنموانمايطولحوالبكيقونهو

معريطؤولعلىمللهاإلسبقولهسملفاابئادأرامماواأعلمللهوامرهبثااللطعامامنيقوث
يسارةومونتهفلةلىأشاراغاواحدامجعلىيردعرأنولماحدذلكلالمجهأنبكعتىرغيفايومكل
ماللهنيملمالمسالينامالليتأوماللهانكانهالهفيراثتهو

النهاالسألمالىالرجوعيريدبهتعالىأمراللهيراجعويتوبلعلهموهسآتبضواوفولهفصل
مالكوقدقاللهواليعرضكفراليستنابلىكفرامنخرجمننهابدلءلىاوهذبهللهاأهيذىال

منوأماليهاودعاللهارضميهلذىالدينايدير5فاقتاوغيردينهنوسسمعديهللهالىفولهمئأن
دبنالىخرجسواءمالكقاللهثصرعالذىبذلددينهريةفلم5غيرفرالىالىحملةمنج

وكتابأجموس

والبخطأفاءلهوتصرجاألميكأتبرؤمنباذاولمأركىيه3ملولمأحضرانىاللهموفولهفصل
ستتاببهراأباانسحنونوقدقالبعدهجاعأواوسلملميهتللهاصلىلنبىامنصاالبتذلكطون
ؤدفلعلهفقتلهاارندتاذفرفةأماستتاباصديقاأنمملفااباعنعيسىوىوفدرلردةاأهل
واالفاذاعرعليهنكرهفأغيرذلثىويهثأوفعلأببهرنزفيذلكعلىاالجاعبانعفادعلم

عريبلغعرلم5لغيرمايرابماعاوالفيهالنصفيمادهباجتهاوحمداالاأهلمنأبوموسىكان
ففميتهعلىيطالعهحتىالحميوليهازأنلماذلكموسىمجزألبىالحدولولمهذااالنكارعليهمن
وأحمأعلمللهواماالصفاءفيهاألحكاموتوؤلناسافسادأحرالمناهذوفي

رجألأتههياوجدخفجن5لقضاا

لرسولقالةدعبابئسعدأنيرهرأبعنأبيهعنلمممان41اصبىبئأسهيلعنلكماص
وسولفقال5شهدابعةبأرقبمحأمهلىأدرجألميامعوجدتانوسلمأرأيتللمكليهاصلىالله
بعةبأرثىحتى2مهلهرجألتمأقهيامعوجدتانتأوأثفولهفىنبموسلمعليهاللهصلىإدته
لدذعلىلصبرارعلىلميقدوجدهانيقولندةعبابناالنفبلىمنالستعألماسبيلعلى5شهدا
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غيرتهشذةمننفسهعنبهلفبرالخجةسبيلعلىلفطاهذافأقيرمعغذبسيفبهويضر
رهرلعذظماالوا

وجدهانهؤولهفياليقتلنهواقتلهمنلهلمنعائمهعلىنعموسلمعليهللهاصلىلنبىاوقولؤمل
لهلمنع41وعلىلكلمحاذوامماتخايتهعليهواليكدبلهمنزعنيصرنجهويدفعهأنفلهالوالههيامع
نرجألأنلمعمميباسعهدفيعنسعيدبنييعنمالكفعألصمنبمايدعيهفتلىن
أفيمعاوبةعليفأشكلماأوفتلمرجألففنلىلهاميوجدمعىخيبرنالهيفالاشاماأهل

ابوفسألذلكأدطالبءنبئعلىلههـىيسئلاالشموسىأبالىكأبؤ4فاءؤالةفيانل
لقنردعلبكعزمتىبأرةماهوالهثئصذاانعلىلهففالبىطاأببنعلىذلكموسىءن

لميأتاننأبوحأناعلىلؤةاذلككءنأسثسفيانأببئيةمعاوالىأبؤوسىكتبلهفقال
أورجألفقتلهأتهمياوجدمعالشامأهلتلمألرانفولهشبرمتهداءفايعطشمبأربعة
أبىالىكتبذلكفيالفضاءيةمعاوعلىكلفأثبهأواءصترفبذلكبينةعلههقامتثممافتلم
وسؤالهحااليعلهوتوقفهفضلهعلىيدلوهذاابطاأبنعليذلكلهءنلإمعههـىاالشىموس

لهبذامنااسولانوانيمنهمابكلليهايتسببولمهبهقيثءنذالءن
وتقدمخبرهلباتلوكانانهيريدىبأرةماهولمثئاهذاانعنهللهاىرةعليوقولفهمل

فيهالحمدأران4بهشهيرفيتعافيحمفيهيتقدميماوهوكالماللسلهفنعليذلكاالستعداءعلى
بماوريمنكثركاعنهابأثاآلواالقصتبيينروهنىبرقءلىلضعايكموسىءفىمتألباقاثم
فيةاةايمولفيلغليبالكذفيومظاصثضيأنلىاعلهأطلمنانحتاجا

يهنلمذلكبانظنهأمعابكاظنهبةصاعنداامرباكاثستعملهأبوحسنالأولهوةفصل

يريدواللهبهرمتهفايعطشهداةببأريأتلمانقالثمعييىيئءنمبئاذلثوىوبأرضه

لباهألىابربدهـلمبرمتهىأعطتواليئاةايناكلىعلىشهداءيشهدوتبعةبأريأتلمن131
حبيبءقبناوىفقدرجرحهأورجلهولوؤطعهلةاواشةانتفتصونإقتواجمىا
يأتىأناالبهيفتللمحانهقتلهىواجبارذلكانجرصأولهرفكسرقانلهأنشونلماابنا

عليهدسلطأنلهأوجبدارهفيوجودهانذلكوجهمااؤدبانعلىشهداءيشالونةبأرب
احسابالىبمايؤدىذلكفعتهءنمدالهنخروجهنومنعهقائلهالندواالبعاواالذبالضرب

وفىممسعلة4لدماءانحمنبهالشرعردلماوةبياالإسأباحفألطلفةاوأمااجمأشوما
شهداهبأربعةاذاصاءوالبكرألنهالثيبفيذلكعندىقولءلىافاسمابناعناوازيةواالعتبماية

لبكراوالالعيبلبففاليقهلانهعلىقولمعتىهـءندىوقالماحدلوامنهصفهلموطئهانها

والجانفسهديملىيموالعقلهايكنرجءنهذمثلبهحلنأنوذلمثبكاذعمدينةاذاقامت
المدنيةفيسعملفاابناففدقالطريوانكانابهااليقتلنهافلناافاذفرععليهلنقأ

فدكثركانذااوانكانبهراعايه6العبدالحمدناوقالنةبنكنااوقالهبكرلافيلديةاعاب
بنممروؤدأهدروالثيبالبكرفيهددمهالقاسمغيرابنوقالنمقادنقالهمنهالتشس
منفتلمنيودبشونالماادنحبيبءقبناوقاللتعدىانكلهذاشبهفيغيردماظطاب

فتلمنانلقاسمابناؤهـلوجهالبكرفيتلولثإبافيوهذااالمامدونافتلاعليهوجعب
عدنهاأهدردمهمنفولوجهالدبةلىمتلشبهةالفصاصيجبلمفاذاقتلاعديهاليجبن

بكيىعنمالكحدننى
بنسعبدعنسعيداق

أهلمندجألأقبيىا

خيبرىفيالهيقاللئساما

رجالأتهاميمعوجد
فاشكلأوفتالهافقتل

سفيانأببنيةومعاعلى
الىفكتبفيهفماالة

هرىااللثموسيأ

لبطالىأفيعلىلهيمسأل
أبوموسىفسألذلكعن
بىطاأبفيعلىلكذعن
ئالثذاانعلىلهففال

عزمثبأرضىماهو
لهففاللقبرعايلط

معاويةالىأبوموءىكتب
أسألكسفيانأبافي
أبوأناعلىففالذلكعن

بأربعةيأتلمانحسن
برمتهفاديعطشهداه
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الماجشونابنقولىوجهوقصاصافئمنذكوأصلالديةبهفمنجباققصاصبهاليبب
فيذلدظللهعليمماواقتلقاللهعلىلمديساندواالحعبالقتلعايهاقلوجبلثبباأن

فتألفنبالىقالقتلعليهالبكرفليماسوامااالمامدودطذلكفينهالففاالعقوبة
وابنوالمغيرةالفايممابنلفقدالديةعديهنجبكاذاقلنفرعبهفتل

سيهالذىالغمنبمنلمافجأهالقاثلاانذلكوجهواظطأديةكنانة
يتهجنانتفلهلذىالعفلابلمغلىاحمفيارأقيصيرن

مالفيالدبةالطعنأصبغينهيابنوحصخطأ
ليسمثغيرمتيفنخطأانهذلكووجهالقانل

باظطافاتلراافرافأشبهبالقويةشممهته

وهووأحمأعلمللهومالهفيانه
والالوكيلونعبمحسبنا

االوةوالةحول

العلىبالله

العظميم

المنبؤفيلقعمااوأولهمنهالسادسالجزهىءويليهاامامألالمنتفىن4الجزءالخاسىتم
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بابانوفيهبهنههاءلالفضبالطعامالطعامبيح2
لجنسامعنىتبيينفيألولالباب31

المقاديرفيبهئلالغايقعؤلثاقالباب61
لطعامابيعجامع21
أبرابأربعةهذاوفيبصوالتراهـكرة59

مهوحواالحتمعنىبيانفيولااللباب511

ضاراالدفيهيثنعالذىوفمتامعنىبيانفيلثاقالباب611
رهاحتوهومابمنعءنالثالثلبابا6

دالحتامنمايمنعبيانفيبعلرالهابلم691
أبوابثالئةوفيهالحءضربينالئسعبرعلى9

بهأنيلحقعنهحطمنيؤهيلسعرالذىاتبيينفياألوللباب791
ائعينلبانذلكبهيختصمنايينفيلثاذالباب891

أيفابوابأنألثةوفيهلمبيعاتامنلكذبهؤجمايختصلضلثاالباب811
لتسعيراصفةفياألوللباب991

يسعرعايهمذكرهنفيالتاقالباب91
المبيعاتالتسعبرمنبهفمايتعلقانتالثالباب91

فيهوالسلفبعضببعهالحيوانبيحماببوزءن99

لحيوانابحنزماليبو12

الحمبالحيوانابيع42
الحمباالحمابيح62
الكبناءفيما83

ببعضبعفمهالعروضابيعوالسلف92
لعروضافيلسلفة131

ممايوننأشبههماومالحدبدوالفاسابيع53
بيعةفيبيعتينعنلمغ631

الغرربيع94
بذةلمناوالمألمسة441

مجةالمرابيع54

البرناهجعليالبيع35

اظياربيح55
الديناوبافيهاحاءفي46
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مفةمع

والحوللديناصامع66
واالقالةوالتوليةيهةلشاماجاءفي87

أبوابونيالغربمافالسمابئءفى18

بعدهولمبسلتافبلرالمفاسفرااحمفياألوللباب381
ديؤ3فىلغرمااواليقبضهمالهمنبيدهمايفرؤلثاالباب481
هالهمنرمالافيهاصهاضمانفيلثلثاالباب581

صة41لمحاحمقبعاالىلباب681
صطلمحااؤيهؤإتفعمسلخاالباب781

لسلفاصجوزمنما59

لسلفامنماالصجوز79

أبوابوفيهببايعهواومةالمسنعنهىنمما001

لهلبيعامنعبمالذىدىلبااتعيانفياألولالباب301
لهفيعالذىلهمرفافيلناقالباب4091

وفعاذالهلبعيعاحبمفيلثلثاالباب4011
لبيوعامعا709
لمساقاهاكماب819
المساقاةاءفيما819

لمساقاةافيلىفيقافىلمثرط8311

نابكراءاألرض2493

ألرضا4كرافىصاهما349

لقراضاكتاب941

اضسلهاماحاءفى941

الفراضفىمامجوز251

القراضفىماالمجوز559

لقراعقافىالمترطبوزمنما959

هـاضةافيالمثرطمنماالمجوز061
لفواضازكاة369

لعروضافىاضاش5691

هـاضالهالىكراءفي661

لقراضافىالتعدى769

فالقرافىففقةامامجوزمن171

مقاقراافىقةلنةانزماالمجو471
لقراضافىلدبن4711
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صفة

فىلقراافياعةلبم6711

مقلقراافيلسلف6791

ضىلفراافيسبةالمحا779

صقلقراافياهماحامع971
يةألففالتاب281
بابانوفيهالقضاءبالحقفيالترغيب281

فىالةامفةفىألولالباب2891

بهوأدمجاسهفيلثاقالباب4811

أبوابوفيهاتدلشهاافيماصا881
فيءددالمزكيناألولالباب499

المزصفةفيلناقالباب5991

ذلكمعرفةمنلمزصايلزمولةلعداامعنىفيلثلتاالباب5911
حكمهاليةالنزلفعافيارابعبابا691

منهومايلزمديليراكتكمرفيسىالخالباب6991
دةهالشاثملفيألولاحاالنهدةلشا791

بابانوفيهثادةلمفاأداءالفيلثاق9991
هعينينعن5فشهاافقلفيألولالباب1021
غيرمعينينعنةلشهادانقلفيلتاقالباب2021

والمصشهادةالفعماءفي702

الشاهمعالففماءبالمين802
حددواشاهفيهلهدفيوعليهديئولههلىلقعماءفاين2231

أبوابوفيهالدعوىاءفىالفف422
ظلطةاماتععبرفبهيرتففيألولالباب4221

رغمنؤكلييزهالمطةاظمبرمعنىتففينىلثاالبماب5221

لمطةاظبهفيماشبتلتلتاالباب6221

بابانوفبه5الفكمم832
جهزئميكبوصفةءنفياألولالباب822

فمهاهيمازيبهيولتىاماألحئبيينفيلتافىالباب8221
أبرابوفيهبيانالعشهادةالقعناءفى922

فهمدتزشهانجوكرمنذفيألولالباب9221
ثمهادكمؤعليهانجولتىالةلحاافيتبيينلتاقالباب0331
كمدزشهانجومنحملهافيلتاالباب2321
وسمللمكلياعلينجاكعلىنثاءفيما232

مسمنمتى
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272

182
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لمنبرااجمإلعلىافيهماطمع
رهناغلقمنعبومماال

لحيوانواهـبارهنفي5اقفاا

اوابوفبههالحيواننالىهنفياالقع

أوانمامهفياشرطاكؤللرهنزهلحيااوجوبفياألوللبابا
ازةليسمماؤممييزهاالحياؤةصفةفيلثاقالبابا

يدهعلىلرهناوفعحيفجناثلثاالبابا

هنينااختألفعندانالربديهعلىعوفجنلرادعالبابا
واالستغألاللهعليهاالنقاقمنبهيفوهولرهنايليجمنةمسلخاالبابا

نالىجابينارهنيهونالفماءفي

الىهونماعالففماءفي
بهالتعدىوابةالد51فيكرا5لفعناا

لنساهامنالمستكرهةفيالقضاه

وغيرهلطعامواالحيوانسقألكافيلقضاها

االسالمرندعنافيمن8لقفماا

رجألاتهعياوجدمعفاءفيمنالة

الفهرستتن
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