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ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ هللاِ الرَّ   بِْسِم

  رُ يْـ غِ  الصَّ رُ يَـ السِّ 
نْ محمدعن أبى حنيفة ] ذكر[  -1   ٍد َع ِن َمْرثَ ةَ ْب ْن َعْلقََم َدةَ هللاِ دِ ْب عَ َع ِن بَُرْي  ْب

َث  َكاَن َرُسوُل :َعْن أَبِيِه قَالَ  لََّم إَِذا بََع ِه َوَس ُ َعلَْي لَّى هللاَّ ِ َص ًشاهللاَّ ِريَّةً  َجْي َصى أَوْ أَْوَس
ِ وَ ِحبَھُْم َصا ِة نَْفِسِه بِتَْقَوى هللاَّ ًرا أَْوَصاهُ بِ فِي َخاصَّ ْسلِِميَن َخْي مَّ َ َمْن َمَعهُ ِمْن اْلُم الَ ثُ  :قَ
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 ُ اتِل ِ قَ ِ َوفِي َسبِيِل هللاَّ وا اْغُزوا بِْسِم هللاَّ ِدُروا َواَل تَُمثِّلُ وا َواَل تَْغ ِ َواَل تَُغلُّ َّ ا َر بِ ْن َكفَ وا َم
كُ َوإَِذا لَقِيتُمْ َواَل تَْقتُلُوا َولِيًدا  ى وْ  ِمْن اْلُمْشِرِكيَن فَاْدعُ مْ  َعُدوَّ إن اإلسالم ھُْم إِلَ ا وْ مُ لَ ْس أَ ف

وْ كُ  وَ مْ ھُ نْ ا ِموْ لُ بَ اقْ فَ لِ بٍ  ھُمْ وْ اْدُع مَّ ،ثُ مْ ھُ نْ ا َعفّ وُّ اِجِريَن  لتََّح ى َداِر اْلُمھَ ْم إِلَ ْن َداِرِھ إن  ِم ف
َ  فَ الَّ إِ ، وَ مْ ھُ نْ ا عَ فّوْ كُ ،وَ مْ ھُ نْ مِ  كَ لِ ذَ اوْ لُ بَ اقْ فعلّوا فَ  َ  َكمْ ھُنَّ  أَ مْ ھُ وْ رُ بِ خْ أ  يْ رِ ْجيَ  نَ يْ مِ لِ سْ ُم الْ ابِ رَ عْ أ

 ةِ َميْ نِ غَ  الْ ي فِاَل  وَ ئِ ْيفَ  الْ ي فِمْ ھُ لَ سَ يْ لَ،وَ  نَ يْ مِ لِ سْ ُمى الْ لَعَ  يْ رِ ْج يَ ىْ ذِ  الَّ ّهللاِ مَ ْك حُ مْ ھِ يْ لَ عَ 
َك ا وْ لُ بَ اقْ ا فَ وْ لُ عَ فَ  فإن  ،ةِ يَ زْ جِ الْ  اءِ طَ عْ إِ  ىلَ إِ ھُْم وْ فَاْدعُ   أَبَْوافإن  ،بٌ يْ صِ نَ  وْ كُ  وَ مْ ھُ نْ ِمَذلِ ا فّ
ْرتُمْ  مْ ھُ نْ َع َل  َوإَِذاَحاَص ْصنٍ أَْھ ٍة  ِح أََراُدوكُ أَْو َمِدْينَ وْ أَْن تُنْ  مْ فَ اَل ِزلُ ِ فَ ِم هللاَّ ى ُحْك ھُْم َعلَ

ا وْ ُمكُ  احْ مَّ ثُ  ْم ھُْم َعلَى ُحْكِمكُ َولَِكْن أَْنِزلُوْ ، مْ ھِ يْ  فِ  ّهللاِ مُ كْ ا حُ  مَ نَ وْ رُ دْ  تَ اَل  مْ فإن كُ ،تُْنِزلُوھُمْ 
َ  فَةٍ نَيْ دِ  مَ وْ أَ  نٍ صْ ِح لَ ْھ أَ مْ تُ رْ اَصا حَ ذَ إِ وَ   مْ تُ يْ أَ ا رَ مَ  بِ مْ ھِ يْ فِ    ّهللاِ ةَ مَّ ذِ مْ ھُ وْ طُعْ  تُ نْ  أَ مْ كُ وْ ادُ رَ أ
 مَ َمذِ  وَ مْ ُكمَ مَ  ذِ مْ ھُ وْ طُعْ  أَ نْ ِكلَ ، وَ هِ لِ وْ ُس رَ ةَ مَّ ذِ اَل  وَ  ّهللاِ ةَ مَّ ذِ مْ ھُ وْ طُعْ  تُ اَل  فَهِ لِ وْ ُس رَ ةَ مَّ ذِ وَ 
  ".نُ وَ ھْ أَ وَ ھُ  فَ مْ كُ ائِ  آبَ مَ مَ ذِ  وَ مْ كُ مَ مَ ا ذِ وْ رُ فِ خْ  تُ نْ أَ  مْ فإن كُ ، مْ كُ ائِ بَ آَ 

اابوحديث   -2   اس رضي هللا عنھم د  ن عب ى عھ سم عل ان يق أن الخمس ك
ى : رسول ّهللا صلى ّهللا عليه وسلم على خمسة أسھم ذى القرب ّ ولرسوله سھم، ول

ھم سبيل س ن ال امى سھم، والب ال. سھم، وللمساكين سھم، ولليت وبكر : ق سمه أب م ق ث
ن لليتامى، وال: وعمر وعثمان وعلي رضى ّهللا عنھم على ثالثة أسھم مساكين، واب

  .السبيل
هعليّ كان رأي : وعن أبى جعفر محمد بن علي قال  -3    فى  رضي هللا عن

  .رضي هللا عنھماأبابكر وعمر كره أن يخالف الخمس رأي أھل بيته، ولكن
الابن عباس رضي هللا عنھماوعن   -4   ا، ق ا: رضى ّهللا عنھم  عرض علين

ه أيّمنا،وأأن نزّوج من الخمسعمر رضي هللا عنه  ا إالّ  ن نقضى من ا، فأبين مغرمن
  .أن يسلّمه لنا، وأبى ذلك علينا

ال  -5   سيّب، ق ن الم عيد ب ن س لم : وع ه وس لى ّهللا علي ول ّهللا ص سم رس ق
ى المطلب الخمس يوم خيبر، فقسم سھم ذوى القربى بين ين بن ى ھاشم وب م . بن فكلّ

لم ّهللا صلى هللا علي مطعٍم رسولَ  بنُ وجبيرُ  عفإن  عثمان بن  اال: ه وس نحن و : فق
ى سب سواء،فأعطيال بن ى الن يكم ف ب إل َ مطل ـ ال رسول هللا صلى هللا ت ا؟ فق ھم دونن

  .سواء اإلسالم إنا لم نزل نحن و بنو المطلب فى الجاھلية و: عليه وسلم
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ل فى الخمس فى :، قال رضي هللا عنهوعن جابر بن عبدهللا  -6   ان يُجَع  ك
  .قوم، فلما كثر المال جعل فى غير ذلكسبيل هللا، ويعطى منه نائبة ال

نم،  بعيًراوجد رجالً  أن   ابن عباس رضي هللا عنھماوعن  -7   ه فى المغ ل
لم،  ه وس ه رسول هللا صلى هللا علي سأل عن ك، ف ل ذل قد كان المشركون أصابوه قب

ال الثمن إن : فق ه ب سم أخذت ا ق د م ه بع ك، وان وجدت و ل سم فھ ل أن يق ه قب إن وجدت
  .شئت
ه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن الشعبى أنو  -8    جعل رضي هللا عن

  .أھل السواد ذمة
ال  -9   دة : وعن عطاء، ق اكتب نج اس رضي هللا عنھم ن عب ى اب سأله  إل ي

 ھل له فى المغنم سھم؟ وھل كّن النساء يحضرن الحرب مع رسول هللا :عن العبد
نم ى المغ سھم ف صبى ال ب لل ى يج لم؟ ومت ه وس لى هللا علي ھم ذوى ؟ وعص ن س

نم، ولكن : ھما رضي هللا عنالقربى؟ فكتب إليه ابن عباس د فى المغ قَّ للعب ه الح أن
داوين يُ  لم ي ه وس ع رسول هللا صلى هللا علي نَّ يخرجن م ساء ك ه، وأن الن رضخ ل

  . الجرحى، وأنه يرضخ لھن، وأنه الحقَّ للصبى فى المغنم حتى يحتلم
ىوكتب ه إن :  إليه فى سھم ذوى القرب ا أن عمر رضي هللا عن عرض علين

  .نزّوج منه أيّمنا، ونقضى منه مغرمنا، فأبينا إال أن يسلّمه لنا، فأبى ذلك علينا
  .الحقَّ للعبد فى المغنم: ،قال رضي هللا عنهوعن عمر  -10  
ا رضي هللا عنھوعن ابن عباس  -11   لم أن رسول: م ه وس  هللا صلى هللا علي

  .مدينةقسم غنائم بدر بعد ما قدم ال
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم : والكلبى إسحاق وعن محمد بن  -12  

ة غنائم حنين ا . بعد منصرفه من الطائف بالجعران ر  فأم ه  خيب تح األرض فإن افت
ة ى المدين سم ف ة الق ا بمنزل سم فيھ ان الق ا، فك سم رسول هللا . وجرى حكمه عليھ وق

اصلى هللا عليه وسلم الغنائم فيھا قبل  ائم . أن يخرج منھ سم غن ي المصطلق وق  بن
  .فى بالدھم، وكان قد افتتحھا

ا رضي هللا عنھوعن ابن عباس  -13   لم أن رسول: م ه وس  هللا صلى هللا علي
  .قسم للراجل سھم، وللفارس سھمين يوم بدر
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ضحـاك  -14   ن ال صديقوع ابكر ال ھم ذوى   أن أب ى س سلمين ف شار الم است
  .ى الخيل والسالحالقربى، فرأوا أن يجعلواف

اوعن   -15   اس رضي هللا عنھم ن عب شاخص،قالاب د لل ل القاع ا : فى جع م
اع البيت  ك فى مت جعل من ذلك فى الكراع والسالح فال بأس به، وما صنع من ذل

  .فال خير فيه
ان يغزى العزب عن ذى  عمر بن الخطاب وعن  -16   ه ك رضى هللا عنه أن

  .الحليلة، ويعطى الغازى فرس القاعد
دهللا  -17   ن عب ر ب ن جري هُ  وع َي هللاُ َعْن هُ  أن: َرِض َي هللاُ َعْن ة َرِض  معاوي

ك، :  فرفع عن جرير وعن ولده، فقال جريرضرب بعثاعلى أھل الكوفة، النقبل ذل
  .ولكن نجعل من أموالنا للغازي

ه  وعن أبى مرزوق، عن رجل من أصحاب رسول هللا  -18   صلى هللا علي
ا سمعت من :المغرب، فخطب أصحابه، فقالأنه افتتح قرية ب وسلم ّدثكم إال م ال أح

ا : "سمعته يقول،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول يوم خيبر ؤمن ب من كان ي
اع ره، واليب اءه زرع غي سقى م سم، وال تركب  واليوم اآلخر فال ي ى يق نم حت المغ

ن ف ة م ىيداب سلمين، حت بس ث إذا ئ الم ه، وال يل ا في ا رّدھ ن فأعجفھ ا م ئ يوب
  .أخلقه رّده فيه إذا المسلمين، حتى

  .أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نھى عن قتل النساء: وعن الحسن  -19  
لم صفي من : وعن ابن سيرين قال  -20   ه وس كان لرسول هللا صلى هللا علي

  .سيف، أو فرس، أو درع، أو نحو ذلك: الغنيمة، يصطفيه قبل القسمة
اس  -21   ن عب ات،  رجالً  أن :وعن اب دق، فم ى الخن ع ف شركين وق ن الم م

ك،  لم عن ذل ه وس سألوا رسول هللا صلى هللا علي اال، ف فأعطي المسلمون بجيفته م
  .فنھاھم
ة  -22   ن عالق اد ب شعبى وزي ه أن: وعن ال ن الخطاب رضي هللا عن  عمر ب
ن أھل نى قد أمددتك بقوم منإ: سعد بن أبى وقاص إلى كتب  اك م ھم الشام، فمن أت

  .قبل أن يتفقأ القتلى فأشركه فى الغنيمة
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ن : وعن أبى قسيط، قال  -23   ة ب ه عكرم بعث أبوبكر الصديق رضى هللا عن
ة  ن أمي اجر ب د البياضى والمھ ن لبي اد ب ددا لزي ل، م سمائة رج ى خم ل ف ى جھ أب

  .فأشركھم فى الغنيمة: اليمن، فأتوھم حين افتتحوا النجير، قال إلى المخزومي 
ن   -24   اسوع ن عب َي هللاُ َعْنھُ  اب اَرِض لم م ه وس لى هللا علي ول هللا ص  أن رس

  .استعان بيھود بنى قينقاع على بنى قريظة، فلم يعطھم من الغنيمة شيئا
اذا   -25   وم أحد، ف وعن الضحاك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج ي

  ".ستعين بالكفارالن:فقال. يھود كذا وكذا: قالوا" ما ھؤال ؟: "كتيبة حسناء، فقال
م  -26   روم، فكتب: وعن الحك ى أسير من ال ه ف ر كتب إلي ا بك أن ال : أن أب

  .تفادوه وإن أُعطيتھم به مّدين من ذھب، ولكن اقتلوه أو يسلم
اء  -27   سن وعط ن الح يروع ى األس اال ف نَّ :  ق ادى أو يُم ن يف ل، ولك ال يقت
  .عليه
  .نا بشئليس قول الحسن وعطاء ھاھ: وقال أبو يوسف     

ان : وعن عبدهللا بن أبٮأوفى قال  -28   يال، وك ان قل لم يخمس طعام خيبر، وك
  .قدر حاجته شئ أخذ إلى احتاج  إذا أحدنا
ال  -29   لم، ق ه وس ول هللا صلى هللا علي ن رس رو، ع ن عم دهللا ب ن عب : وع

  . دماؤھم، يسعى بذمتھم أدناھمأالمسلمون يد على من سواھم، تتكاف
غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى المحرم : اس، قالوعن ابن عب  -30  
  .ر، فى صفالشھر، فأقام عليھا أربعين يوما، وفتحھا، يعنى الطائف مستھل

  النھى عن القتال فى الشھر الحرام منسوخ: مطلب

ش: وعن مجاھد، قال  -31   ى ال ال ف سوخالنھى عن القت سخه ھر الحرام من  ن
الى ه تع شْ :قول ْدتُُّمْوھُمْ رِ فَاْقتُلُوااْلُم ُث َوَج ة.ِكْيَن َحْي الى و، اآلي بحانه وتع ه س : قول

ْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِْيِه قُْل قِتَاٌل فِْيِه َكبِْيرٌ    .اآلية.يَْسئَلُْونََك َعِن الشَّ
  . وكذلك قال أبوحنيفة وقال أبو يوسف

  . ليس بمنسوخ:  فأما الكلبى فكان يقول
  .وليس يؤخذ بقول الكلبى

  املة الجيش مع الكفارباب مع
دعوة   -32   إن  وإذا غزى الجيش أرضا قد بلغتھم ال ضا فحسن،  ف دعوھم أي

سن ك فح وا ذل وة، . وإن ترك ر دع ارا بغي يال أو نھ رواعليھم ل أن يغي أس ب وال ب
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 ويحرقوا حصونھم ويغرقونھا وال يقتسمون الغنيمة فى دار الحرب حتى يخرجوھا
  . مت جازويحرزوھا، وإن قساإلسالم دارإلى 

سمھا فى دار اإلمام إن لم يجد : وقال أبو يوسف لھا حمولة يحملھا عليھا فليق
  .الحرب

در   -33   ه ق اول من ه رجل تن اج إلي ام أو علف فاحت ة طع ان فى الغنيم وإذاك
ة اول من سالح الغنيم ذلك يتن ا إذا حاجته، وك رّده إليھ م ي ال، ث ه للقت اج إلي  إذا احت

  .من غير حاجةاستغنى عنه، ويكره له ذلك 
ذا  -34   د ھ ال بع ن : وق يفا م زع س ا، أو انت اھم بھ شابة فرم دّو بن اه الع لورم

  .بعض العدو، فضرب به، فال بأس بذلك
سمة،  ل الق إن  وأما المتاع والثياب والدواّب فيكره االنتفاع بھا قب اجوا  ف  احت

ى  ربإل ى دار الح سمة ف ت الق ك كرھ ى . ذل اف عل ة يخ ا حاج اج إليھ وإن احت
  .فسھامنھا فال بأس باستعمالھا قبل القسمة أيضان

الم يخرجوھم  -35   ه، م اس إلي ى وال يقسم السبى منھم، وإن احتاج الن دار  إل
. إن أطاقـوا المشى اإلسالم دار إلى اإلسالم، وال يبيعھم، ويمشيھم حتى يخرجوھم 

ه فضل حمول وإن لم يطيقوه ولـم يكن معه فضل حمولة، ولم تطب أنفس ة من مع
صبيان أھل من ساء وال رك الن ل الرجال، وت ره من . العسكر بحملھم عليه قت واليك

ة ار. عنده فضل حمولة على حمل الغنيم ا بالن اع فيحرقھ سالح والمت ا ال م  إذا وأم ل
ه  إذا وأما الدواب والمواشى. دار اإلسالم إلى يستطع إخراجھا ه  قامت علي ال  فإن

  .ا، ثم يحرقھا، لئال ينتفع بھا الكفاريفرقھا، وال يمثل بھا، ولكنه يذبحھ
رى  -36   ن ق ه م امّروا ب ـريب م رى تخ ان ي ل وك ا  أھ سنا، وم رب ح الح

دوّ  ه من أرض الع إن  . ظھروا علي ام شاء  ف ة أخماسھا، اإلم سم أربع سھا، وق خم
. أرض السواد، يؤدى أھلھا الخراج عمر رضي هللا عنه وإن شاء تركھا، كما ترك
  .ى هللا فى كتابهويقسم الخمس فيما سم

وقد بلغنا عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضى هللا عنھم انھم كانوا   -37  
  .لليتامى، والمساكين، وابن السبيل: يقسمون الخمس على ثالثة أسھم

ة   -38   ويضرب فى الغنيمة للفارس سھمين، وللراجل سھم وال يفضل البھيم
  .  رضي هللا عنهبن الخطابر عمبلغنا ذلك عن. على الراجل فى قول أبى حنيفة
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سھمان لفرسه وسھم : يضرب للفارس ثالثة أسھم: وقال أبو يوسف ومحمد
ھم ضرب للراجل س ه، وي واء. ل ل س ل والراج رذون . وصاحب البغ وصاحب الب

  .والفرس سواء
ر   -39   وإذا دخل الغازي دار الحرب مع الجيش فارسا، ثم نفق فرسه أو عق

ه سھم ة فل ل أن يحرز الغنيم ارسقب ا، .  الف م اشترى فرس ان دخل راجال ث وإن ك
ا . فقاتل عليه، فله سھم الراجل ه دار الحرب فارس وسواء قاتل الفرس الذي دخل ب

  .أو راجال، فى سفينة أو غيرھا، فله سھم الفارس
ا اإلسالم دار إلى وإذا مات الغازي قبل أن يخرج الغنيمة   -40   لم يكن له فيھ
د ماأخرجت . شئ ات بع هوإن م راث عن صيبه مي م . فن ة فل نم الجيش غنيم وإذا غ

ا اإلسالم دار إلى يخرجوھا  ى أخرجوھ م يلقواعدوا حت ه جيش آخر ول ى لحق  حت
  .فھم شركاؤھم فيھااإلسالم دارإلى 

رأة   -41   صبى والم ذلك ال ه، وك خ ل ل رض واله فقات ع م د م ان العب وإذا ك
م ب، يرضخ لھ ذمّي والمكات د. وال ا إذا وال يرضخ للعب واله، وال ك ة م ى خدم ن ف

ة  إذا ألھل سوق العسكر ى حنيف ول أب سھم إال لفرس واحد فى ق اتلوا، وال ي م يق ل
  .وقال أبو يوسف يسھم لفرسين، وال يسھم ألكثرمنھما. ومحمد

رأ   -42   ل أن يب ة قب يش غنيم نم الج م غ ر ث ال أو أُس ى القت رح ف ن ُج وم
ى اال حت م قت ق معھ م يل ا شريكان فى المجروح، ثم رجع األسير ول ا فھم  أخرجوھ

دا  أھل  وإن أسلم رجل من.الغنيمة اجرا أو مرت سلما ت ان م م، أوك الحرب فلحق بھ
  .فتاب، فلحق بالجيش، لم يشركھم فى الغنيمة إال أن يلقوا قتاال فيقاتل معھم

ل إحراز لإلمام وال ينبغى   -43   ل قب ا النف د أصابه، إنم يئا ق دا ش ل أح أن ينف
ه": الغنيمة أن يقول و ل يئا فھ لبه، ومن أصاب ش ه س يال فل ل قت ان ". من قت د ك وق

ال ى القت ه . يستحب ذلك لنصرتھم عل ة ففضل من ا من الغنيم وإذا أخذ الرجل علف
سم، وإن  اإلسالم دارإلى فضلة معه بعد ما خرج  م تق أعادھا فى الغنيمة إن كانت ل

ا صدق بثمنھ ا وت سمت باعھ ت ق ل. كان ه رج ان أقرض د وإن ك ن الجن ى دار م  ف
  .الحرب لم ينبغ له أن يأخذ منه شيئا

ه استحسانا،   -44   م يجز عتق ة ل ة من الغنيم وإن أعتق رجل من الجند جاري
دھا فى  ر، وكانت ھى وول ه العق وإن استولدھا لم يجز، ولم يثبت النسب، وأخذ من
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وإن سرق من الغنيمة شيئالم تقطع يده، وكذلك عبده وكل ذى رحم محرم . الغنيمة
  .منه

ين ة ب ة فوقعت جاري سمت الغنيم ل وإذا ق ا رجل  أھ ة فأعتقھ ة أو عراف راي
  .ولست أوقت فى ذلك وقتا. كانوا مائة أو أقل إذا منھم جاز ذلك،

د   -45   ر، وق ل أو كثي دھا بقلي ا بع بوا زوجھ م س رأة، ث د ام بى الجن وإذا س
ا من دار م يخرجوھ م ل ر أنھ م تحض، غي  حاضت فيما بين ذلك ثالث حيض أو ل

رج  بى وأخ ا س ا، وأيّھم ى نكاحھم ا عل ا، فھم بوا زوجھ ى س ى الحرب حت   دار إل
  .قبل أن يسبى اآلخر فال نكاح بينھمااإلسالم 

  أصابوه من المسلمين باب ما أصيب فى الغنيمة مما كان المشركون
ك   -46 ل ذل وإذا وجد المسلم فى الغنيمة شيئا من ماله قد كان المشركون أصابوه قب

ةوأحرزوه، ف ك بين ى ذل ام عل ر شئ، إن أق سمة بغي ده . ھو أحق به قبل الق وإن وج
  . بعد القسمة أخذه بالقيمة

ه  وأما الدراھم والدنانير والفلوس والمكيل والموزون فال سبيل له عليھا، ألن
ع فى سھم رجل . إن أخذھا أخذھا بمثلھا د وق يھم وق أبق إل وإن وجد عبدا كان له ف

الئ، وعّوضه اإلمام جند أخذه منه بغير شمن ال ده فى . قيمته من بيت الم وإن وج
وقال أبو . الحرب أخذه أيضا بغير ثمن فى قول أبى حنيفة أھل يد مشتر اشتراه من

د الثمن: يوسف ومحم ذه ب م إذا يأخ ى دراھ روه ف د قھ شركون ق ان الم ا إذا . ك وأم
  .مواله يأخذه من مشتريه بالثمن فإن  إليھم  أسروه من غير أن يأبق

ة أھل وإن كان  -47   واله بالقيم ذه م وه من رجل أخ ذلك إن . الحرب وھب وك
تراه  ذى اش الثمن ال كان المشترى باعه من آخر أخذه المولى من المشترى اآلخر ب

الحرب  أھل وإذا اشتراه الرجل من. والقول فى الثمن قول المشترى مع يمينه. به
تراه رجل  م اش ة، ث واله فلم يحضر مواله حتى أسروه ثاني م حضر م نھم، ث أخذ م

الثمن،  ه ب ه من شتـرى األول أحق ب بيل، والم ه س ـه علي إن  األول لم يكن ل ذه  ف أخ
  .كان للمـولى األول أن يأخذه منه بالثمنين جميعا

 رجع  فإن  وإذا أسر العدو عبدا، وفى عنقه جناية عمد أو خطأ أو دين،   -48  
انمواله بوجه من الوجوه بحق الملك األول إلى  ا ك ه كم م . فذلك كله فى عنق وإن ل



  9                  يْ انِ بَ يْ  الشَّ نِ سَ حَ  الْ نِ  بْ دِ مَّ حَ مُ  ِلِإلَمام رُ يْـ غِ  الصَّ رُ يَـ السِّ 
 

دين .يرجع إليه أو رجع إليه بملك مستأنف بطلت جناية الخطأ  وأما جناية العمد وال
  .فھما عليه كما كان، يؤخذ بھما

ى   -49   واله األول حت م يحضر م وإذا وقع العبد المأسور فى سھم رجل، فل
ولى عل م يكن للم بيل،أعتقه ھذا الرجل اآلخرأو دبّره جاز، ول ه س ة فإن  ي كانت أم

اح سخ النك دھا، وال يف ه أن يأخذھا وول زوج، فل ان . فزّوجھا، وولدت من ال وإن ك
بيل ك س م يكن . أخذ عقرھا أو أرش جناية جنى عليھا لم يكن للمولى على ذل وإن ل

  .زّوجھا حّل له وطئھا، وإن كان يعلم قصتھا
ّي أن يأخ  -50   ان للوص يم ك صبّي يت ور ل ان المأس شتريه وإن ك ن م ذه م

سه ذه لنف الثمن، وال يأخ ا، . ب ى قيمتھ م، وھ ألف درھ ا ب ة رھن ت الجاري وإن كان
ان م، ك ألف درھ نھم ب ا وأسرھا العدو، ثم اشتراھا رجل م رتھن أحق بھ إن  . الم  ف

ألف  ا ب ا افتكھ ا، ألن موالھ أبى كان موالھا أحق بھا بالثمن، فاذاأخذھا لم تكن رھن
راھن، ولكن وھذا بمنزلة جناية . درھم داھا ال ديھا، وف رتھن أن يف أبى الم ا، ف جنتھ

ه  ا ب ذى افتكھ ك ال ؤدى ذل رتھن أن ي ان للم م ك ف درھ ن أل ل م ثمن أق ان ال إن ك
  .المولى، وتكون رھنا عنده على حالھا إن شاء، وان شاء تركھا

بيل،     ى أخذھا س ه عل م يكن ل ارة ل ة أو إج ة أو عاري ه وديع وإن كانت فى يدي
  .سر فالنكاح بحالهؤيه لموالھا، وإن كان لھا زوج قبل أن توكان الحق ف

اك   -51   ا، وھن سلمين فأسروھا و أحرزوھ وال الم ى أم دو عل وإذا غلب الع
  . ھاؤمسلم تاجر مستأمن حل له أن يشتريھا منھم، وإن كان فيھا جارية حل له وط

نأ كان المفإن  ه جاز الحرب فأعت أھل سور عبدا لمسلم فباعه ملكھم من رجل م ق
  .عتقه له

الحرب على ما أحرزوه من أموال المسلمين، أو صاروا  أھل وإذا أسلم  -52  
  .ذمة، فھو لھم، وال سبيل للمسلمين عليه

سلم  صاحبه الم م يكن ل ه ل وكذلك لو خرج حربى بشئ منه مستأمنا يريد بيع
  .عليه سبيل

ه، دوناإلسالم دار إلى الحرب وأخرج  أھل وإذا سبى الصبّي من  -53    أبوي
ذا . صلّي عليه  اإلسالم ثم مات قبل أن يعقل ه، أوأخرج ھ وإذاأخرج أحد أبويه مع

. من جانب و ذاك من جانب فى وقت واحد، أو أخرج أحد أبويه أوال لم يصّل عليه
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ع سبي من وإن أخرج الصبّي أوال صلّي عليه، وال بأس ببي ة أھل ال انوا  إذا الذم ك
  .الحرب أھل ن منكفارا مالم يسلموا، وال يباعو

د، وينظر لإلمام و  -54   أن يقتل الرجال، وله أن يستبقيھم، ويقسمھم بين الجن
وم  فإن  . أسلموا لم يقتلھم وقسمھم فإن  . أي ذلك خيرللمسلمين ال ق ادعوا أمانا، فق

سلمين ك: من الم ى ذل صّدقوا عل م ي اھم، ل ا أمن د كن إن . ق سلمين ف وم من الم شھد ق
ر ة أخ ى طائف دول عل ازت ع ون، ج م يمتنع وھم، وھ م أمن سلمين أنھ ن الم ى م

  .شھادتھم
األعمى والمقعد والمعتوه من األسرى، وال بأس بارسال الماء  وال يقتل  -55  

ال  أھل على مدينة يھم أطف ان ف المنجنيق، وإن ك يھم ب الحرب وإحراقھم بالنار ورم
ار سلمين، أسرى أو تج ن الم اس م م، ويت. أو أن وا بھ ذلك إن تترس سلم وك د الم عم

  .برمية الحربّي، وال كفارة عليه والدية فيما أصاب به مسلم منھم
ورة   -56   ة مأس ديھم جاري ى أي ه ف ان، ول رب بأم سلم دار الح ل الم وإذا دخ

ك. ھاؤكرھت له غصبھا أووط ه ذل ان . وإن كانت مدبرة أو أم ولد لم أكره ل وإن ك
سر ه أو ي ه أن يغصب أمت ره ل م أك يھم ل ورا ف ن رجال مأس نھم م ل م قھا، وأن يقت

  .قدرعليه ويسرق من أموالھم ما يستطيع
دار   -57   ك ال ى تل سلمون عل م ظھر الم ّي فى دار الحرب ث وإذا أسلم الحرب

صغير ده ال ه وول ه ورقيق ن مال ه م ى يدي ا ف ه م رك ل ئ، . ت ادوره وأرضه ففي وأم
ان خرج. وكذلك ولده الكبير، وكذلك امرأته الحبلى وما فى بطنھا ى  وإن ك دار  إل

وإن كان أسلم فى .  أجمعونفيئاإلسالم، ثم أسلم، ثم ظھر على الدار، فأھله وماله 
اك  دار الحرب، ثم دخل دار اإلسالم، ثم ظھر المسلمون على داره، فجميع ماله ھن

  .وما كان له ھناك من وديعة عند مسلم أو ذمّي فيئ. ، إال األوالد الصغارفيئ
اال وإذا دخل المسلم أو ا  -58   لذمّي دار الحرب تاجرا بأمان، فأصاب ھناك م

دور واألرضين،  فإن  و دورا، ثم ظھر المسلمون على ذلك كله  ه، إال ال ھذا له كل
ئفإنه  ئ. في و في ده فھ ار عبي ل من كب ة . ومن قات رأة حربي ه ام ذلك إن كانت ل وك

ّي أو ذم. حبلت منه فھى وما فى بطنھا فيئ د حرب و وما كان له من وديعة عن ّي فھ
ك،   اإلسالم دار إلى وكذلك إن كان قد خرج . فيئله، وليس ب ل ذل إن  قب أصاب  ف

ة،  ر قيم م جاء صاحبھا، أخذھا بغي المسلمون تلك الوديعة فاقتسموھافى الغنيمة، ث
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إن  ألنه مال مسلم لم يحرزه المشركون،  سلم فى  ف ذا الم وا ھ ان المشركون قتل ك
ي ر عل م ظھ ه، ث ا ل ذوا م م وأخ ول، وإندارھ ة المقت ى ورث سلمون رّدوه عل  ھم الم

ذھب والفضة م يأخذوا ال ة، ول ة بالقيم ان . اقتسموه ثم حضرواأخذوا األمتع وإن ك
ال  ن م شئ م ذوا ب م يؤخ الحوا، ل م، أو ص ى دارھ لموا عل شركون أس ؤالء الم ھ

  .المقتول ودمه
 مسلم دخل دار الحرب بأمان، فاشترى صبيا أو صبية فأعتقه، ثم خرج  -59  

ه  وتركھماھناك، فكبراكافرين، ثم ظھر المسلمون على الدار، فھما فيئ، وليس عتق
  .بتحرير لھما، ألن عتقه ھناك ليس بشئ

أّمنھم   -60   اك، ف لم ھن يرا أو أس اجرا أو أس وإذاكان المسلم فى دار الحرب ت
. الحرب جاز أھل وإن أّمن رجل من أھل الجيش، أو امرأة قوما من. فأمانھم باطل

م  فإن   أّمنھم عبد، وإن ل ل م يقات ان ل ه، وإن ك واله جاز أمان ل مع م كان ممن يقات
  .أمانه جائز فى الوجھين جميعا: وقال محمد. يجز أمانه

  . الذى حضر لمعونة المسلمين باطلالذمي وأمان  -61  
ال اإلوإن  -62   ام ق ه: "م و ل يئا فھ ن أصاب ش ة، "م ل جاري ، فأصاب رج

  .دار اإلسالم إلى أھا وال يبيعھا حتى يخرجھا ال يط: فاستبرأھا،  قال
ال  -63   ائم، ق سلحة أو عسكر، و أصابوا غن يخمس، : وإذا خرج قوم من م

ين اذن  أھل وما بقى فھو بينھم وب ك ب ان ذل ام العسكر، سواء ك هاإلم ر إذن . أو بغي
م سلحة والعسكر رّدھ ذلك إن بعث . وكذلك إن فعل رجل واحد، ألن ألھل الم وك

ام  الً اإلم ك رج اب ذل ن. طليعة،فأص وا م انوا خرج ل  وإن ك ة مث ة عظيم مدين
ااإلمام المصيصة والملطية بعثھم  شركھم فيھ م ي ائم ل ا أصابوا غن سرية منھ  أھل ب

  .المدينة
ر إذن   -64   دائن بغي ذه الم ل ھ ن مث رجالن م ل أو ال رج الرج ام وإن خ اإلم

ه ا ل ا )ب(وإن. فأصاب غنيمة لم يكن فيھا خمس، وكانت كلھ م يطأھ ة ل  كانت جاري
  .حتى يخرجھا

ه أن   -65   ان ل تبرأھا، ك ة، واس ة كتابي وإن استأمن إليھم مسلم فاشترى جاري
اك ا ھن ة أن . يطأھ ى دار الحرب مخاف ه ف ه أو أمت أ امرأت سلم أن يط ره لكل م وأك

  .يكون له ھناك نسل
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ت  -66   م وإذا غزى أمير الشام فى جيش عظيم، فحاصر مدينة مدة طويلة لم ي
  .الصالة، وال يجمع بالناس، وإن كان يقيم الحدود فيھم، ألنه مسافر

وة   -67   م ق م يكن لھ وإذا أراد قوم من المسلمين أن يغزوا أرض الحرب، ول
شاخص د لل ل القاع ضا، ويجع ضھم بع ز بع أس أن يجھ ال ب ال، ف ان . والم وإن ك

  .مال، كرھت ذلكاإلمام عندھم قوة، أو عند 
م يجد من وإذا وجد الرجل  -68    من يكفيه للحرس فالصالة أحب إلّي، وإن ل

  .يكفيه للحرس فالحرس أحب إليّ 
ى وإذا طعن المسلم بالرمح فى جوفه، لم اكره له أن يمشى   -69   صاحبه،  إل

سه ى نف ا عل ذلك معين ه ب م أجعل سيف، ول وإذا . والرمح فى جوفه، حتى يضربه بال
ى ار ف يھم ن ألقى إل فينة، ف ى س سلمون ف ان الم سفينة، ك إن   ال ى  ف صبر أحدھم عل

  .النار، أو ألقى نفسه فى البحر، فھو فى سعة

  توظيف الخـراج باب
اراإلمام وإذا جعل   -70   ا من الكف ى رؤس  أھل قوم ة وضع الخراج عل ذم

ه بلغنا عن. األرضين بقدر االحتمال الرجال وعلى ه وضع  عمر رضي هللا عن أن
زرع على كل أرض تصلح ى الجريب : لل بعل ى جري زا، وعل ا وقفي رم  درھم الك

ى  ال اثن ى رؤس الرج م، وعل سة دراھ ة خم ب الرطب ى جري م، وعل شرة دراھ ع
  .وثمانية وأربعين فى ثالث منازل عشر درھما، و أربعا وعشرين

ال  ه م ذى ل ا، وال ا عشر درھم فخراج المعسر الذى يحتمل وليس له مال اثن
  .عون درھماأربعة وعشرون درھما، وعلى الغنى ثمانية وأرب

إن وال يأخذ من النساء والصبيان شيئا، وال من األعمى، والشيخ ال  -71   ى، ف
  .والمعتوه، والمقعد، والفقير الذى اليستطيع أن يعمل

وال  -72   ى أم ة فى  أھل وال خراج على رؤس المماليك، وال صدقة عل الذم
  .وعلى أرض صبيانھم ونسائھم ومكاتبيھم ما على أرض رجالھم. أوطانھم

ه  أھل ومن أسلم من  -73   الذمة قبل استكمال السنة أو بعدھا قبل أن يؤخذ من
ه سنون . وكذلك إن مات كافرا. خراج نفسه سقط عنه ذلك وإن لم يمت ومّرت علي
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ة إال بخراج ى حنيف ول أب ى  قبل أن يؤخذ منه خراج رأسه، لم يؤخذ فى ق سنة الت ال
  .ع ما مضىھو فيھا، ويؤخذ فى قول أبى يوسف ومحمد بجمي

دة، وإن أغلّھاصاحبھا   -74   رة واح سنة إالم ى ال ذ خراج األرض ف وال يؤخ
ا ه خراجھ سقط عن م ي ة . مّرات، وإذا عطّل أرضه ل ا فأصاب زرعھاآف وإن زرعھ

  .فذھب، لم يؤخذ بالخراج
لم   -75   ذمي وإذا أس انال ا ك ا كم ه خراجھ ان علي ى أرضه ك ره .  عل وال يك

  .الذمة أھل  شراء أرضللمسلم أداء خراج األرض، وال
ان  -76   ا ك ه الخراج كم  وإن اشترٮأرضا. تغلبّي اشترى أرض الخراج فعلي

  .، وكذلك المرأة والصبيّ رفى أرض العشر ُضوِعَف عليه العش
دا، ال  إذا :وقال محمد  -77   كانت األراضى أرض عشر فھى أرض عشر أب

ا وإذا كانت أرض خراج فھى أرض خر.يغيّرھا ملك من اشتراھا اج أبدا، ال يغيّرھ
و أن . ملك من اشتراھا ر، أرأيت ل م تتغي أال ترى أنه لو اشتراھا مكاتب أو صبّي ل

  .أرضا بمكة فى الحرم اشتراھا ذمّي أو تغلبّي لم يتحول عن العشر بمكة
ا، إال  مستأمنا فتزوج امرأة اإلسالم وإذا دخل الحربّي دار  -78   م يصر ذميّ ل

ا وضع .  الخراجأن يتوطن فيوضع على رأسه وان اشترى أرض خراج فزرعھ
رأس واألرض ستأمنة. عليه خراج ال ة الم د  إذا والحربي ا فق سلما أو ذمي تزّوجت م

  .توطنت وصارت ذمية

  باب صلح الملوك والموادعة
ه،  أھل الحرب له أرض واسعة، فيھا قوم من أھل ملك من ملوك  -79   مملكت

م صالح  اء، ث نھم ماش ع م ه، يبي د ل م عبي م، ھ ة لھ سلمين وصار ذم ل الم إن أھ  ف
إن  . مملكته عبيد له كما كانوا، يبيعھم إن شاء سلمين  ف ر الم دّو غي يھم ع ظھر عل

ال ك، ق دى أولئ ى : الذين صالحوھم ثم استنقذھم ھوالء المسلمون من أي رّدون عل ي
ك وأھل . ھذا الملك بغير شئ قبل القسمة، وبالقيمة بعد القسمة لم المل ذلك إن أس وك

  .أرضه دونه فھم عبيده كما كانوا أھل رضه، أو أسلمأ
م فى وإن  -80   رك يحك ه،  أھل كان حين طلب الذمة طلبھا على أن يت مملكت

ى ا ال يصلح ف ى اليجاب أھل اإلسالم بماشاء من قتل أو صلب أو غير ذلك مم  إل
ك،  إن  ذل ى  ف ل ف اال يح روطه م ن ش ل م ذا بط ى ھ ة عل صلح والذم ى ال أعط
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ه فإن. أصحابه و رضي به وإال أبلغ مأمنه ھو فإن.اإلسالم م وقف من ة ث  صار ذم
لم يكن ھذا نقضا منه   على أنه يخبر المشـركين بعورة المسلمين، ويوارى عيونھـم

ذا ويحبس ى ھ ه يعاقب عل د، ولكن ال . للعھ زال يغت ان الي ذلك إن ك من  رجالً وك
ذا نقض أھل المسلمين فيقتله أو يفعل ذلك ه أرضه لم يكن ھ د، ومن ثبت علي ا للعھ
  .فعل ذلك ببينة اقتص له منه

سم   -81   ه أن يق راھم فعلي ة من ق ل فى قري ل ووجد القتي وإن لم يعرف القات

ّ خمسين يمينا ه: با  أھل ما قتلت وال علمت له قاتال، ثم يغرم الدية، وال يحلف مع

  .كانوا أحرارا فعليھم القسامة والدية فإن  القرية، ألنه عبيده، 

ام الحرب موادعة سنين بغير شئ نظر  أھل وإذا طلب قوم من  -82   فى اإلم

ك،  إن  ذل ه ف ك فعل شدة شوكتھم أو غيرذل سلمين ل را للم إن . رآه خي م ف م، ث وادعھ

  .نظر، فوجد موادعتھم شّرا للمسلمين نبذ إليھم الموادعة وقاتلھم
   كل سنة المسلمون أھل الكفر شيئا معلومايالموادعة على أن يؤد: مطلب

ؤدى   -83   وإذاحاصر العدو المسلمين فى مدينة وسألوھم الموادعة على أن ي
سھم،  ى أنف افون الھالك عل سلمون يخ نة، والم ا كل س يئا معلوم سلمون ش إليھم الم

  .البأس بأن يفعلوا: ويرون ھذه الموادعة خيرا لھم، قال
لومة على الحرب من المسلمين موادعة سنين مع أھل وإذا أراد قوم من  -84  

يھم  أھل أن يؤدى ى أن ال تجرى عل ا عل اال معلوم الحرب الخراج إليھم كل سنة م
سلـمينأحكام اإل را للم ك، إال أن يكون خي م يفعل ذل م ل إن  . سالم فى بالدھ ان  ف ك

ة رأس،  نة مائ يھم كل س ؤدوا إل ى أن ي صلح عل ع ال سلمين ووق إن  ذلك خيرا للم  ف
رؤس من أن ة عن ال دوقع كانت ھذه المائ صلح ق صلح، ألن ال م ي م ل سھم وأوالدھ ف

الوا. على جماعتھم وأوالدھم نة، فق انھم أول س ة رأس بأعي : وإن صالحوه على مائ
ى أن نعطيكم  آمنونا على أن ھوالء لكم، ونص ستقبلة عل الحكم على ثالث سنين م
م سرق فإن. ھذا جائز: كل سنة مائة رأس من رقيقنا، قال ذا، ث  وقع الصلح على ھ

  .لم منھم شيئا يصح لم شراؤه منهمس
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الحرب جاز أن يشترى منھم ما أخذوه من  أھل وإن أغارعليھم قوم من  -85  
سالح . أموالھم ورقيقھم راع وال يھم، إال الك اراتھم إل ع التجار من حمل تج وال يمن

ة ل ذم سوا بأھ ون، ولي م موادع ك، ألنھ به ذل د وش نھم دار. والحدي ل م ن دخ   وم
  .ن جديد سوى الموادعة لم يتعرض لهبغير أمااإلسالم 

ستأمن فى دار  -86   ا،   اإلسالم وإذا اشترى الحربى الم سلما، أو ذمي دا م عب
رده  رك أن ي م يت ى أو أسلم بعض عبيده الذين أدخلھم، ل وإذا رجع . دار الحرب إل

دار الحرب وقد اّدان فى دار اإلسالم، وأودع، ودبّر، ثم أسر وظھر  إلى المستأمن 
لدار وقتل، بطلت الديون والودائع، وكذلك سائر مماليكه إال الذين دبرھم فى على ا

  .م أحرارفإنه دار اإلسالم، 

قبول شھادة أھل الذمة لورثة مستأمن مات فى دارنا، وھم فى دار : مطلب

  الحرب

عن مال، وورثته فى دار الحرب،   اإلسالمداروإذا مات المستأمن فى   -87  

اموا البينة،  يقدم ورثته ويقيمونيوقف ماله، حتى : قال إن أق نف ة م ة  أھل  بين الذم

ك ى ذل م ف اب ملكھ ل كت سانا، وال يقب ـادتھم استح ت شھ ه . قبل ى كتاب ھد عل وإن ش

  .وختمه قوم من المسلمين

ع  -88   ستأمن أن يرج ى الم ى وإذا أراد الحرب رك أن  إل م يت رب، ل دار الح

الم،  ى دار اإلس ـم ف دا، أو رقيقااشتراھ الحا، أو حدي ا، أو س ه كراع رج مع يخ

ياء. مسلمين أو كافرين ذه األش ان جاء. وال يمنع أن يرجع بما جاء به من ھ  وإن ك

يفهابسيف، فاشترى مكانه قوسا أورمح ان س ه مك ذلك إن .  لم يترك أن يخرج ب وك

ر يفا خي هاستبدل بسيفه س ع. ا من م يمن ه ل ا من ّرً ه أو ش ان مثل ه أن يخرج . وان ك ول
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ك ة سوى ذل ن األمتع اء م اجرا . بماش دا ت ى عب ى وإذا بعث الحرب  اإلسالم دار إل

  .بأمان فأسلم العبد ھاھنا بيع، وكان ثمنه للحربى
  أنا رسول: وإذا وجد الحربّي فى دار اإلسالم، فقال: مطلب

ى   -89   ى ف د الحرب الم اإلداروإذا وج ال س اب : فق رج كت ول، وأخ ا رس أن
الته ويرجع غ رس ى يبل م . الملك معه، فاذا عرف أنه كتابه كان آمنا، حت م يعل وإن ل

ه ئ ومامع و في ـذلك. أنه كتاب الملك فھ صّدق،  إذا وك ـم ي ان ل ه دخل بأم ادعـى أن
  .وھو فيئ

ن  -90   وم م ل وإذا خرج ق ان  أھ ا ك م فيم م يتعرض لھ ستأمنين ل الحرب م
نھم فى دارجرى  ك بي داينات، وإن جرى ذل  اإلسالم بينھم فى دار الحرب من الم

  .أخذوا به
ده  اإلسالم حربّي دخل دار  -91   و عب ذه فھ ان، فمن أخ ر أم لم . بغي وإن أس

د ى يوسف ومحم ول أب ة ھو . قبل أن يأخذه أحد فھو حّر فى ق ى حنيف ول أب وفى ق
ل ذ قب سلميـن، إن أخ ـة الم ئ لجماع دهأ  اإلسالم في إن. و بع ل أن ف رم قب  دخل الح

ى يخرج ؤتى، حت سقى، وال ي ـم، وال ي ه ال يطع ه، إال أن م يتعرض ل ومن . يؤخذ ل
  .أخذه فيه فھو مسيئ فى أخذه ـ والحكـم فيه على مـا تقدم ذكره فى الحل

يئا   -92   صبھم ش وه، وغ داينھم وداين ان ف رب بأم سلم دار الح ل الم وإذا دخ
إن. نھموغصبوه، لم يحكم فى ما بي سيئة، أو ف د أو ن درھمين، بنق درھم بال ايعھم ال  ب

والھم برضاھم  بايعھم بالخمر والخنازيروالميتة، فال بأس بذلك، ألن له أن يأخذ أم
  .اليجوز شئ من ذلك: أبو يوسف وقال.فى قول أبى حنيفة ومحمد

م يجز  -93   ك ل شئ من ذل سلم ب ه م ان فبايع إن. وإذا دخل الحربّي إلينا بأم  ف
  .أو خطأ لم يجب عليه القود، وعليه دية الحر المسلمعمًداه المسلم قتل

  ودخول التجار إليھم بأمان باب نكاح أھل الحرب
اح   -94   ه إال بنك م تحل ل ا، ل لما وخرج حربّي تزوج حربية لھا زوج، ثم أس
  .وإذا تزوج الحربّي أربع نسوة ، ثم سبي وسبين معه فال نكاح بينه وبينھن. جديد
  .الكتاب منھم أھل ال بأس بذبائح و  -95  

  

  إن أصاب أھل ھذه الدار سبايا من غيرھم من أھل الحرب: مطلب
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ه  أھل وإذا قتل المسلم المستأمن من  -96   الحرب إنسانا منھم، أو استھلك مال
وه. خرجوا إذا لم يلزمه غرم ذلك يھم فى . وكذلك إن قتل ستأمن إل سلم الم ره للم وأك
ى غدر بھم وأخذ مالھم، فأخرجه    فإن. دينه أن يغدر بھم دار اإلسالم، كرھت  إل

ه، راءه من سلمين ش ك إذا للم وا ذل ه. علم تراه أجزت إن  . وإن اش ة  ف ت جاري كان
رھم من أھل أصاب فإن  . كرھت له وطئھا بايا من غي دار س ذه ال الحرب  أھل ھ

ه الدار التى ھو منھا  أھل وكذلك إن سبى. وسع ھذا المسلم أن يشترى منھم رأيت ل
  .أن يشترى منھم

ا من  -97   يھم  أھل وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوم م أغار عل الحرب، ث
نھم أھل قوم آخرون من سبي م شترى ال سلم أن ي ذا الم سبوھم، فلھ م، ف . الحرب لھ

سلمين أن  سع الم وإن كان الذى سباھم قوم من المسلمين غدروا بأھل الموادعة لم ي
  .ن اشتروا رددت البيعيشتروا من ذلك السبي، وإ

وإذا كان القوم من المسلمين مستأمنين فى دار الحرب، فأغار على تلك   -98  
م يحل أھل الدار قوم آخرون من م، ألن  الحرب ل اتلوا معھ سلمين أن يق لھوالء الم

دفع  اتلوھم لل سھم من أولئك فيق ى أنف أحكام الشرك ھى الظاھـرة، إال أن يخافوا عل
  .عن أنفسھم

اروإ  -99   ل ن أغ سلمين  أھ روا ذرارى الم سلمين فأس ى دار الم دار عل ال
ضوا  سعھم إال أن ينق م ي ستأمنين ل سلمين الم ك الم ى أولئ م عل ّروا بھ رار، فم األح

سلمين اتلوا عن ذرارى الم ال إذا عھدھم، ويق ون القت انوا يطيق انوا . ك ذلك إذا ك وك
ذين وكذلك إن كان. الخراج، وساقوا ذراريّھم أھل أغاروا على د الخوارج ال  فى بل
اتلوھم مع الخوارج  أھل أغار عليھم سعھم إال أن يق م ي سلمين ل الحرب قوم من الم

  .عن بيضة المسلمين وحريمھم

  باب حكم المرتدين
لم عرض عليه اإلسالم،   اإلسالمعنوإذا ارتد المسلم   -100   إن أس ل ف  وإال قت

  .ثالثة أيام ذلك أّجل فإن طلب مكانه، إال أن يطلب أن يؤجله، 
  .بلغنا نحو ذلك عن النبّي صلى هللا عليه وسلم فى قتل المرتد  -101  
ن مسعود  -102   ه واب ّي رضي هللا عن ا عن عل اذوكذلك بلغن َي هللاُ   ومع َرِض
  .مَعْنھُ 
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رائض هللا . أبى أن يسلم قتلفإن   ى ف سلمين عل ه الم ين ورثت ه ب ان ميراث وك
  .تعالى
ه بلغنا عن علّي بن أبى   -103   سم مال دا، وق ل مرت طالب رضي هللا عنه أنه قت

  .بين ورثته على فرائض هللا تعالى
سم   -104   رب ق دار الح ق ب ذلك إن لح ام وك ان اإلم ه، وك ين ورثت ه ب ميراث

ق ه، وتعت دبّروه، وتحل  لحوقه بالدار بمنزلة موته، ويقضى دين أمھات أوالده، وم
  .إن كانت فى العدةالديون عليه، وتبطل وصاياه، وتورث منه امرأته 

ى دار اإلسالم  -105   ا ف د مقيم ادام المرت إن  . وال يفعل شئ من ذلك م فعل  ف
ام، اإلمام ذلك  ه االم ا فعل ع م د مضى جمي بعد لحاقه بدار الحرب، ثم رجع تائبا فق

ه ذه من ه أخ د وارث ى ي م يفعل . غير أنه إن وجد شيئا بعينه ف ام وإن ل يئا من اإلم ش
  .فجميع ذلك له، كما كان قبل أن يرتدذلك حتى رجع تائبا 

ق،   -106   راء، أو عت ع، أو ش ن بي ه م ال رّدت ى ح د ف ه المرت ا فعل ع م وجمي
وتدبير، وكتابة، وھبة، و وطئ أمة، وادعاء نسب جائز، إن أسلم، وباطل إن لحق 

دار الحرب سم . ب ام ويق سب، اإلم ه، إال الن ه  مال ع  فإن د م ك الول ورث ذل يثبت وي
  .ورثته
وإذا أعتق المرتد عبده، ثم أعتقه ابنه أيضا، وال وارث له غيره لم يجز   -107  

ا د منھم ق واح ه . عت ات األب، ول م م د، ث ق، واألب مرت ه معت ن ول ات االب وإذا م
  .معتق، كان ميراث األب لمعتقه دون معتق االبن

وقال أبو يوسف . وكسب المرتد فى رّدته فيئ عند أبى حنيفة رحمه هللا  -108  
ـدومح ى دار:م سبه ف ن ك يئ م ـون ش ـوارثه، وال يك سبه ل الم  ك ااإلس ه . فيئ وعتق

  .ھو فيه بمنزلة المريض: وبيعه وشراءه جائز فى رّدته، إال أن محمدا قال
  .وال تؤكل ذبيحة المرتد، وإن كان نصرانيا  -109  
ذلك . وإن جنى المرتد جناية، لم يعقله العاقلة، وكان األرش فى ماله  -110   وك

اسما  وال الن سبه فى . غصب المرتد وأتلف من أم ا اكت ال إال م ه م م يكن ل وإن ل
  .والجناية على المرتد ھََدر. رّدته كان ذلك فيئا

ده عن اإلسالم، عمًدامسلم قطع يد مسلم   -111   د المقطوعة ي م ارت أو خطأ، ث
م  لم ث ات، أو أس ى م فلحق بأرض الحرب، فمات فيھا، أو لم يلحق بدار الحرب حت
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ت منھا، فعلى القاطع دية اليد من ماله إن كان عمدا، وعلى عاقلته إن كان خطأ، ما
أسلم قبل أن يلحق بدار الحرب، ثم مات فعليه دية النفس فى  إذا :إال فى وجه واحد

ـرتد . ليس عليه إال دية اليـد: وقال محمد. قول أبى حنيفة وأبى يوسف ان الم وإن ك
فال شئ عليه، عمًداكان  فإن  ده من ذلك مسلما، ھو القاطع فقتل ومات المقطوعة ي

ه . وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس ه فى حال رّدت وإن كانت الجناية من
ه  فإن  . كانت الدية فى الخطأ فى ماله لم يكن له شئ سوى ما اكتسبه فى حال رّدت

  .أخذته منه
سلم  -112   ى ت دا حت ا تحبس أب ا عن .وال تقتل المرتدة، ولكنھ اس  بلغن ن عب اب

  .حبست ولم تقتل  اإلسالمعنارتدت المرأة  إذا :أنه قالرضي هللا عنھما
سـاء  ل ن ن قت ى ع ه نھ لم أن ه وس لى هللا علي ول هللا ص ن رس ا ع  وبلغن

  . المشركين فى الحرب
ا. فأدرأ القتل عنھا بھذا ه لھ شر. ومالھا وكسوتھا كل ع وال ا فى البي  اءوأفعالھ

  .ا جائزةوالعتق والھبة كلھ
ا   -113   ين ورثتھ ا ب سم مالھ دار الحرب، يق وإن ماتت فى الحبس، أو لحقت ب

د ا، إال أن . على فرائض ّهللا تعـالى، كما وصفنـا فى المرت ا منھ راث لزوجھ وال مي
دار الحرب . تكون ارتدت فى مرضھا، ثم ماتت وھى فى العدة فيرثھا وإن لحقت ب

سلمة  فإن  . نقضي عدتھاكان لزوجھا أن يتزوج أختھا قبل أن ت سبيت أو عادت م
ى اإلسالم ر عل ا إن سبيت وتجب وإن كانت . لم يضر ذلك نكاح األخت، وكانت فيئ

ه، . كان لھا أن تتزوج من ساعتھا مسلمة م سبيت مع أرض الحرب، ث وإن ولدت ب
ا ا معھ دھا فيئ ول. كان ول ان أبويوسف يق شيخ ال: وك ة ال دة، بمنزل ل المرت  ينافتقت

د الذى يق م رجع بع ى دار الحرب، ث ه ف تل على الرّدة إن لم يتب، وقد نھى عن قتل
  .قول أبى حنيفة إلى ذلك 
ه : اإلمام، فقالتإلى وإذا رفعت المرتدة   -114   ا أشھد أن ال إل ما ارتددت، وأن

  .ّهللا وأن محمد رسول ّهللا، كان ھذا توبة منھا
واله  -115   سوته لم ردة، وك ى ال وك عل ل الممل ة، . ويقت ل المملوك وال تقت

ى  إلى كان أھلھا يحتاجون  فإن  . وتحبس ا عل خدمتھا دفعھا إليھم، وأمرھم بجبرھ
  .اإلسالم
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ردة  -116   ر ال ى غي ايتھم ف ردة كجن ى ال ب ف ة والمكات د واألم ة العب . وجناي
َدر ا ھَ يھم فيھ ة عل رة، ألن . والجناي ت أو ح ة كان دة، أم ل المرت ى قات ئ عل وال ش

  .ى عليھا القتلبعض الفقھاء ير
ردة عيب   -117   ائز، وال وإذا باع الرجل عبده المرتد أو أمته المرتدة فالبيع ج
  .فيھا

ى دار   -118   ا ف ات موالھ رب، فم دار الح ت ب دت ولحق د ارت دبرة أو أم ول م
ال يرة، ق ذت أس م أخ الم، ث ئ: اإلس ى في أرض . ھ ا ب واله، ولحق ع م د م د ارت عب

اك، وأسرا ولى ھن الالحرب، فمات الم سلم: لعبد، ق م ي ل إن ل ئ يقت ذلك . ھو في وك
ه . كلما ذھب به المرتـد معه فھو فيئ اال من مال ـذ م را، فأخ د رجع مغي وإن كان ق

ر  ه بغي و لوررثت ك، فھ دا، أو أصيب ذل ل مرت م قت الذي قسم بين ورثته، وذھب، ث
ة سمة بالقيم د الق سمة، وبع ل الق د. قيمة قب ذلك العب و إذا وك ال م د، وأخذ م اله، ارت

  .دار الحرب، ثم أخذ مع ذلك المال، لم يكن فيئا، ورّد على مواله إلى فذھب به 
ة من   -119   ى مدين وا عل سلمين، وغلب اربوا الم دوا عن اإلسالم، وح قوم ارت

ى  يس ف م، ول دون معھ م مرت ساؤھم وذراريھ م ن ى أرض الحرب، ومعھ دائنھم ف م
ر ى ظھ اتلون، حت ا يق سلم، وكانوافيھ د م ة أح الالمدين يھم، ق سلمون عل ل :  الم يقت

ه  ا، وفي وال فيئ ساء واألم ذراري والن ّر، وتكون ال و ح الرجال، ومن أسلم منھم فھ
الخمس، وال يحمل لمن وقعت امرأة منھن فى سھمه أن يطأھا مادامت مرتدة، وإن 

  .فقد بطل بالسبي  اإلسالم كان عليھا دين فىفإن . كانت متھودة أو متنصرة
ومھل  أوإذاارتد  -120   ا ق ر أن فيھ ا، غي وا عليھ سلمين وغلب من  مدينة من الم

م  م كلھ يھم فھ سلمون عل م ظھرالم ضا، ث م أي ساؤھم معھ د ن ين، وارت سلمين آمن الم
  . أحرار، ويجبرون على اإلسالم

سلم : قال أبو الفضل ا م ان فيھ م تصر دار حرب حيث ك دار ل يريد به أن ال
يھم من غلبوفإن . وھذا على مذھب أبى حنيفة. آمن ا على مدينة ساعة، ثم ظھر عل

  .عليھم حكمھم فيھا لم يسب أحد منھم يجري غير أن 
ا   -121   ى وإذا ارتد الزوجان وذھب م ظھر  إل ا صغير ث د لھم دار الحرب بول

ه وحده،   اإلسالم وإن كانت األم فى دار. عليھم، فالولد فيئ مسلمة، واألب ذھب ب
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ا د فيئ ن الول م يك ت . ل ذلك إن كان سلمةوك ت م د مات ت األم . األم ق ذلك إن كان وك
  .العھد ن كان األب ذميا فنقضإوكذلك . نصرانية أوذمية

د،   -122   دھما ول د لول م ول د، ث رب ول ى دار الح دَّين ف د للمرت وإذا ول
  .ولم يجبر ولد ولدھما  اإلسالم وظھرعليھم المسلمون، أجبرولدھما على

د أھل وإذا نقض قوم من  -123   ة العھ يھم الذم الحكم ف ة، ف ى مدين وا عل ، وغلب
ى رجعوا بعد ذلك  فإن  . أن يسترّق رجالھملإلمام كالحكم فى المـرتدين، إال أن   إل

د من القصاص  ل نقض العھ زمھم قب ى كانت تل الحقوق الت الصلح والذمة أخذوا ب
  .وكذلك المرتدون فى ھذا. ولم يؤخذوا بما أصابوا فى المحاربة. والمال
وا وإذا ن  -124   م رجع دار الحرب، ث وا ب  قض الذميون العھد مع نسائھم، ولحق
احھمإلى  ى نك م عل إن  . الذمة فھ ان أحدھما خلف فى دار ف ة اإلسالم ك رأة ذمي ام

دارين افتراق ال ه ب د. بانت من ذلك المرت ه  إذا وك دار الحرب، وخلف امرأت لحق ب
  .انقضت العصمة بينھما اإلسالم المرتدة معه فى دار

دار الحرب، وإ  -125   وا ب م لحق ر، ث م وصارت دار كف ذا منع المرتدون دارھ
سلمين أو وال الم اال من أم لموا  أھل فأصابوا سبايا منھم، وأصابوا م م أس ة، ث الذم

دبرا أو  أھل كان ذلك كله لھم، إال أن يكونوا أخذوا من المسلمين أو ا أو م الذمة حّرً
أصابوا من ھؤالء فى  أھل  اإلسالم كان فإن. مكاتبا أو أم ولد، فعليھم تخلية سبيلھم

  .حربھم ماال أو ذرية، فاقتسموھا على الغنيمة لم يرّدوا عليھم شيئا من ذلك
ك  -126   ل ذل م يفع سلمـين ل ة للم ـوا ذم ـدون أن يجعل ب المـرت . وإذاطل

را  ك خي ان ذل ذلك إن ك أس ب ال ب ـم ف ى أمرھ ـدة لينظروا ف ة م ـبوا الموادع وإذاطل
ـم الحـرب، والحرب . يكن للمسلمين فيھم طاقـةللمسلمين، ولم  انوا يطيقونھ وإن ك

وإن . فى الموادعة خراجااإلمام خير لھم من المـوادعة، فأجبروھم، وال يأخذ منھم 
  .أخذه جاز

ـذمة  -127   صلح وال ـرب ال شركي الع ـن م ل م دعوھم. وال يقب ن ي ى ولك  إل
الم إن .اإلس واف لموا وإال قتل ساؤھم وذر. أس سبى ن رونوي م، وال يجب ى  اريھ عل
  .الكتاب أھل الكتاب من العرب فھم كغيرھم من أھل وأما. اإلسالم

زوا أرض  -128   وم غ ة،  ق نھم طائف د م رب، فارت الح
سكرھم، ك وحاربوافاعتزلواع ة، وأصاب أولئ سلمون غنيم ونابذوھم، فأصاب الم
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ل أن يخرجوا من دار أھل المرتـدون أيضا غنيمـة من م تابواقب شرك، ث  الحرب ال
ا أصابوا سلمون فيم شاركھم الم ـائمھم، وال ي ى غن سلـمين ف شـاركوا الم م ي وإذا . ل

  .لقوا بعد ذلك قتاال، فقاتلوا جميعا شارك بعضھم بعضا فيما أصابوا
  .اإلسالم إلى وال شئ على من قتل المرتدين قبل أن يدعوھم   -129  
ن  -130   ق ع الم المراھ د الغ الم وإذا ارت ل  اإلس م يقت إن   .ل افرا  ف أدرك ك

يئا. أحبسه، ولم أقتله وغ ش لم غالم . وكان القياس أن ال تكون رّدته قبل البل وإذا أس
ا ولھم جميع سلما فى ق ان م تلم، ك م يح م . مراھق مجوسّي قد كبر وعقل، إال أنه ل ث

  .إسالمه إسالم، وكفره ليس بكفر: رجع أبو يوسف بعد ذلك، وقال
ر إلى د وإذا تاب المرتد، ثم عا  -131   ه، وإن كث ك من ل ذل لم أقب م أس . رّدته، ث

سبھا فى . ورّدة السكران ليس بشئ استحسانا وإذا طلب ورثة المرتد كسوته التى ك
ك: رّدته، وقالوا ى ذل د. أسلم قبل الموت، فعليھم البينة عل و يوسف ومحم ال أب : وق

  .كسوة المرتد ميراث عنه بمنزلة ماله
  وإذا نقض الذمّي العھد: مطلب

ه   -132   ه و ورثت وإذا نقض الذمّي العھد، ولحق بدار الحرب، عمل فى تركت
  .ما يعمل فى تركة المرتد

  باب الخوارج
  لى عنهاھنا بعض من مناقب علّي رضي ّهللا تع: مطلب

ر   -133   ناده ذك ر بإس اذا نف ة، ف سجد الكوف ل م ه دخ ر الحضرمّي أن ن كثي ع
ه: يشتمون عليًّا، وفيھم رجل عليه برنس، يقول د ّهللا ألقتلن ال. أعاھ ه، : ق فتعلقت ب

ك: فقلت. فأتيت عليًّا د ّهللا ليقتلنّ ذا يعاھ ال. إنى سمعت ھ ت؟ : ق ه ويحك، من أن أدن
ال رى: ق وار المنق ا س يّ . أن ال عل ه: فق ّل عن ت. خ د ّهللا : فقل د عاھ ه؟ وق ى عن أخلّ

ه : قلت: أفأقتله ولم يقتلنى؟ قال: ليقتلنّك؟ قال د شتمك فإن ال: ق فاشتمه إن شئت : ق
  .دع أو
وم الجمل  -134    ال ي ه ق ه، أن دبرا، : وبلغنا عن علّي رضى ّهللا عن وا م ال تتبع

  .وال تقتلوا أسيرا، وال تجھزوا على جريح، وال يكشف ستر، وال يؤخذ مال
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ال  -135   زم: ق ل وإذا ھ دل أھ ل الع وا  أھ دل أن يتبع ل الع غ ألھ م ينب ي ل البغ
م  إذا ا، وال يجھزوا على جريح،مدبرا، وال أن يقتلواأسير ة يرجعون فيئلم تكن لھ

م  فأما إذا . إليھا ا فيئكانت لھ إن  ة يرجعون إليھ ع،  ف دبرھم يتب ل، وم أسيرھم يقت
  .وجريحھم يجھز عليه

اب  -136   ا أص ل وم راع أھ ن ك دل م ل الع أس  أھ ال ب الحھم ف ي وس البغ
يھم تعماله عل ع . باس ا رّد جمي اذا وضعت الحرب أوزارھ كف ن . ذل ا أصيب م وم
  .مالھم رّد إليھم

بلغنا عن علّي بن أبى طالب رضى ّهللا عنه أنه ألقى ما أصاب عسكره   -137  
ة أھل من عسكر ان آخر من . النھروان فى الرحب ى ك يئا أخذه، حت فمن عرف ش

  .عرف شيئا النسان قدر حديد فأخذھا
ست، ح  -138   ل، حب ت تقات ي كان ل البغ ن أھ رأة م ى وإذا أخذت ام ى ال يبق ت

ى عسكر. منھم أحد، ولم تقتل ل ف ان يقات د ك ّر أو عب ى  أھل وإذا وجد ح البغي عل
ى اليبقى من وإن كان عبد. حاله قتل ل، حبس، حت م يكن يقات واله ول  أھل يخدم م

  .البغي أحد، ولم يقتل
ال  -139   ا : وما أصاب المسلمون من كراع أو سالح ليس لھم إليه حاجة، ق أم

اع  راع فيب ردالك سالح في ا ال ه، وأم بس ثمن ى ويح ه إل رب  إذا أھل عت الح وض
  .أوزارھا

سلمين،  أھل وإن طلب  -140   را للم ان خي ا، إن ك وا إليھ البغي الموادعة أجيب
وا مع أھل وإذا تاب. ولم يؤخذ منھم عليھا شئ م يؤخذوا  أھل البغي ودخل دل ل الع

ردوه ه، في ا بعين ى بشئ مما أصابوا، إال أن يكون الشئ قائم ا . صاحبه إل ذلك م وك
ى  أھل البغي قد استعانوا بقوم من أھل كان فإن  العدل منھم،  أھل أصاب الذمة عل

ى دار  ا أصابوا ف ى م م ف دھم، وھ ضا لعھ ك نق ن ذل م يك م، ل اتلوا معھ ربھم، فق ح
  .البغي أھل الحرب بمنزلة

دل  -141   وا إذا وينبغى ألھل الع دعوھم  أھل لق ى البغي أن ي دل،  إل ه  فالع إن
إن  . أحسن يھم ف وا فال شئ عل م يفعل ق، . ل ل والمنجني وھم بالنب أن يرم أس ب وال ب

  .وال بأس بالبيات بالليل. ويرسلوا الماء والنار عليھم
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ى   -142   ا عل ريقين رھن وإذا وقعت الموادعة بينھم، وأعطى كل واحد من الف
رھن الذى كان فى البغي وقتلوا ال أھل أنه أيھما غدر فدماء الرھن لھم حالل، فغدر

ديھم ى أي ذى ف رھن ال وا ال دل أن يقتل غ ألھل الع سونھم، . أيديھم، لم ينب نھم يحب ولك
ك ى يھل ل حت ون أھ ي أو يتوب سلمين . البغ ين الم صلح ب ذا ال ان ھ ذلك إن ك وك

والمشركين، فغدر المشركون، وحبس الرھن الذى فى أيدى المسلمين حتى يسلموا 
  .ذمة أھل أو يصيروا

وكذلك . البغي جاز أمانه أھل من رجالً العدل  أھل  أّمن الرجل منوإن  -143  
وكذلك ان . وكذلك إن قاله بلغة أخرى. ال سبيل لى عليك، أو ال بأس عليك: إن قال

ائز . فعله عبد ال يقاتل مع مواله لم يجز فإن  . فعلته امرأة ه ج ل فأمان وإن كان يقات
  .ي إن كان مع المسلمين، يقاتل أم الوال يجوز أمان الذم. للمشركين وأھل البغي

اتلتھن أھل البغي أھل وإذا قاتل النساء الالتى مع  -144   وإذا . العدل وسعھم مق
  .لم يقاتلن لم يسعھم مقاتلتھن

ى  أھل العدل فى أيدى أھل وإذا كان قوم من  -145   البغي تجارا أو أسرى فجن
م العدل، لم يقتص في أھل بعضھم على بعض، ثم ظھر عليھم م ل نھم، ألن الحك ما بي

  .البغي أھل ھناك، وال يعمل بكتاب قاضى يجري يكن 
  ال يعمل بكتاب أھل البغي: مطلب

ر  -146   ل وإن ظھ ه،  أھ ن أھل يا م ه قاض تعملوا علي صر، فاس ى م ي عل البغ
الحق،  فإنه  البغي،  أھل وليس من اس ب ين الن ام ب يم الحدود والقصاص واألحك يق

إ. وال يسعه إال ذلك ا ن   ف ى كتب كتاب دل بحق لرجل من أھل قاضى إل  أھل الع
كان ھذا القاضى الذى أتاه الكتاب يعرف  إذا المصر وشھادة من شھد له به أجازه،

رفھم . البغي أھل الشھود الذين شھدوا عند ذلك القاضى، وليسوا من ان ال يع وإن ك
  .ى ال أرى أن يجيز كتابهفإن 
اب  -147   ا أص ل وم ن الق أھ ي م وا، أو البغ ل أن يخرج وال قب ل واألم ت

ك  ع ذل م يجز، وأخذوا بجمي ك ل ى إبطال ذل يحاربوا، ثم صولحوا بعد الخروج عل
  .من القصاص واألموال
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ى أھل ويصنع بقتلى  -148    أھل العدل ما يصنع بالشھيد ، وال يصلّى على قتل

ة. البغي، ويدفنون ه مثل اق، ألن ى اآلف ا ف ا . وأكره أن تؤخذ رؤسھم فيطاف بھ بلغن

  .عن علّي بن أبى طالب رضي هللا عنه أنه فى حروبه كلھا صنع ذلك

ه  -149   اغى ورث اه الب اغى . وإذا قتل العادل فى الحرب أب ه الب ذلك إن قتل وك

ل ى تأوي ه عل ه قتل د، ألن ة ومحم ى حنيف ول أب ى ق ضا ف ه أي ال أبويوسف. ورث : وق

ه من أبيه  قتلليويكره للعادل أن ي. اليرثه يا أھل وأخي ل. لبغ ه قت ره ل ذلك يك  وك

ه  شركأبي ه. الم ه وخال شرك وعم ه الم ل أخي ه قت ره ل إن  . وال يك وه  ف صده أب ق

دل فى  أھل وإذا كان الرجل من. المشرك ليقتله كان لالبن أن يمتنع منه ويقاتله الع

ال من فى صف أھل صف ة، ألن قت ه الدي ه في م يكن علي  أھل البغي فقتله رجل ل

  .البغي حالل

ه رجل من أھل وإذا دخل الباغى عسكر  -150   ان فقتل دل بأم دل  أھل الع الع

ة ه الدي ال. فعلي ة، فق ى المحارب اغى ف ى الب ادل عل ل الع ى : وإذا حم ت، وألق د تب ق

ال. السالح، كف عنه ى أتابعك : وكذلك لو ق ى أنظر فى أمري فلعل ى حت كف عن

ى ھ: أنا على دينك، ومعه السالح، قال: وإن قال. وألقى السالح و صادق، وھو عل

  .دينه، وال يكف عنه
 أھل البغي على مدينة، ثم قاتلھم قوم آخرون من أھل وإذا غلب قوم من  -151  

سع أھل البغي، وھزموھم، فأرادوا أن يسبوا ذراري م ي ة، ل ة إال  أھل المدين المدين
  .أن يقاتلوا دون الّذراري

ل وإذا وادع  -152   ن أھ ا م ي قوم ل البغ غ أھ م ينب رب ل دل أن الح ل الع  ألھ
نھم أھل وإن غدرھم. يغزوھم شترھم م م ي سبوھم ل ذين  أھل البغي ف دل، ألن ال الع

 وكذلك إن كان. الحرب أھل البغي رّدوھم على أھل ومتى تاب. وادعوھم مسلمون
البغي  أھل العدل بقوم من أھل وال بأس بأن يستعين. العدل ھم الذين وادعوھمأھل 
  .كان حكم العدل ھو الظاھر إذا الذمة على الخوارج، أھل أو
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ن   -153   الن م ل أو رج رج رج ا خ ة، وإنم ي منع ل البغ ن ألھ م يك وإذال
ة  ا بمنزل ا ھم ام، إنم ذابجميع األحك ستأمنان، أخ م ي اتالن ث ل، يق صرعلى تأوي م

ه المشدود . اللصوص ى رجل فى المصر بعصا أو بحجر، فقتل وإذا شد رجل عل
ه ول أب. عليه بحديدة قتل ب ذا ق ةوھ د. ى حنيف ال أبويوسف ومحم ه  إذا :وق شد علي

ه ه أن يقتل در، وينبغى ل ان . بشئ لو قتله به لقتله فقتله المشدود عليه فدمه ھ و ك ول
  .شھر عليه السالح فقتله المشھور عليه لم يكن عليه فيه شئ

ار  -154   ابره  وإذا أغ ه، وك سرق متاع يال، ف ه ل ى منزل ل ف ى رج ل عل رج
ه شئبسالح أو بعصا، فقتله م يكن علي ك، ل ى ذل ة عل .  رب المنزل، ثم قامت البين

ى . وكذلك إن كابره نھارا بسالح وإن كابره نھارا بغير سالح فقتله رب المنزل فعل
  .وكذلك العمد فى ھذا كله. وإن كان بسالح قتل به. عاقلته الدية

م   -155   وإذا قطعوا الطريق على المسافرين بغير السالح، فقتلوا اللصوص، ل
ه . يكن عليھم شئ ود، إن قتل ه الق ه فعلي وإن قاتله رجل فى المصر بغير سالح فقتل

أّولين . بسالح، ألن ھذا أْقَدُرعلى االستعانة بالناس ر مت وإن كان القوم لصوصا غي
يھم م ظھر عل وال ث تھلكوا األم  أھل وشبھھم فغلبوا على مدينة، وقتلوا األنفس واس

  .العدل أخذوا بجميع ذلك
  ضاياه؟ق أھل البغي إذا قضى بأشياء ھل تنفذ يقاض:مطلب

ب  -156 ل وإذا غل ضى  أھ يا، فق ا قاض تعملوا عليھ ة فاس ى مدين ي عل البغ
ر م ظھ ياء، ث ضاياه  أھل بأش ة، فرفعت ق ك المدين ى تل دل عل ى الع  أھل قاضى إل

  .ينفذ منھا ما كان عدال وما قضى به مما رآه بعض الفقھاءفإنه العدل 
ع  -157   ل  وإذا اجتم الأھ ى قت ي عل ل البغ دل وأھ ل الع وا  أھ رب، فغنم الح

دل أھل غنيمة، اشتركوا فيھا، ويأخذ خمسھا ريقين دون .الع نم أحد الف ذلك إن غ وك
فى جند من المسلمين، فمات فى أرض اإلمام وكذلك إذاغزى . اآلخر، اشتركوافيھا

نھم اش ة م وا أو غنمت طائف م غنم ه، ث ى من يخلف د ف تركوا الحرب، واختلف الجن
  .فيھا

ذ   -158   ام، فأصابواغنائم، أخ ر إذن االم صر بغي ن م زوا م شا غ و أن جي ول
  .وھذا ال يشبه الواحد واالثنين. منھم الخمس، وقسم الباقى بينھم
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وم  أھل البغي بقوم من أھل وإذااستعان قوم من  -159   الحرب، فأغاراولئك الق
ه العدل،  أھل العدل، فقاتلوھم، فظھر عليھم أھل الحرب على أھل من سبونفإن  م ي

ل  ربأھ تعانة. الح ست اس ل ولي م أھ ان لھ م أم ي بھ ذلك. البغ ل وك ي أھ  إذا البغ
دل،  أھل الحرب على أھل الحرب، فأغار اولئك القوم من أھل وادعوا قوما من الع

  .م يسبونھمفإنه العدل،  أھل فقاتلوھم، فظھرعليھم
م معھم لم البغي وحارب أھل ومن لحق بعسكر  -160   ه بحك م في  يجب أن يحك

  .المرتد، ولم يقسم ماله بين ورثته، ولم تنقطع العصمة بينه وبين امرأته

  باب آخر فى الغنيمة
المتطوع فى الغزو وصاحب الديوان سواء فى : قال أبوحنيفة رحمه ّهللا   -161  
ه فى . الغنيمة ومن دخل دار الحرب للتجارة، وھو فى عسكر المسلمين، فال حق ل
  .ة، إال أن يلقى المسلمون العدو، فيقاتل الناس معھم، فيشركھم فى الغنيمةالغنيم

   حنيفة التى أجاب عنھا وھى ستةيفى أسئلة أب: مطلب
ال  -162   ة: ق ألت أباحنيف ذين ال  عنوس شيوخ ال صبيان وال ساء وال ل الن قت

  . يقدرون على القتال، والذين بھم زمانة، ال يطيقون قتاال، فنھى عن ذلك وكرھه
ره  تلھم حسنا، وك رآى ق وسألته عن قتل المترھبين وأصحاب الصوامع والزنار، ف

  . استبقائھم
ال ام؟ ق ه االم أتى ب ه أو ي دّو، ھل يقتل أي : وسألته عن الرجل يأسر الرجل من الع

  . ذلك فعل فھو حسن
  . أي ذلك كان أفضل للمسلمين فليفعله: وقال أبويوسف ومحمد
سلمونالح أھل وسألته عن الرجل من ه الم ه من رب يقتل  أھل ، ھل يبيعون جيفت

ه : الحرب؟ قال رى أن سلمين، أال ت ال بأس بذلك فى دار الحرب فى غير عسكر الم
ائز و ج سھم فھ ا أنف ت بھ اذا طاب صب، ف والھم بالغ ذ أم سلمين أخ ل للم ال . يح وق

ر والرب: أبويوسف ا أكره ذلك، وأنھى عنه، وال يجوز للمسلمين بيع الميتة والخنزي
  . الحرب وغيرھم أھل من

 ال بأس بذلك،: الحرب؟ قال أھل وسألته عن المسلمين يستعينون بأھل الشرك على
  . ھو القاھر الغالب، ويرضخ ألولئك  اإلسالم كان حكمإذا 
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ال ادى؟ ق ا، أي : وسألته عن األسير يقتل أو يف ل، أو يجعل فيئ ه يقت ادي، ولكن ال يف
  .مامإلذلك كان خيرا للمسلمين عمل به ا

ال  -163   سلمين: وق شركين بأسرى الم ادوا أسرى الم أس أن يف ان . وال ب وك
  .يكره أن يفادوا بمال

ال  -164   م: وق ى دارھ ذوھا ف سلم، وأخ ة م يھم داب ت إل و انفلت ر  ل م ظھ ، ث
ة سمة بالقيم د الق ئ، وبع ر ش سمة بغي ل الق احبھا قب ذھا ص ا، أخ سلمون عليھ . الم

  .بقوالدابة عنده مخالفة للعبد اآل
سلم، فباعه : وقال  -165   ال م شئ من م ان ب إن خرج رجل من المشركين بأم

ق د اآلب ا، إال فى العب ولھم جميع ى ق ه، ف م علي إن  . فى دار اإلسالم، فال سبيل لھ  ف
  .يأخذه مواله أينما وجده بغير شئ: أباحنيفة قال

سلمة،-166  ة م شركون جاري ر الم نھم رج وإذا أس تراھا م م اش ا، ث ل فأحرزوھ
ى  ول أب ى ق ثمن ف ع ال ذھا إال بجمي ا أن يأخ ن لموالھ م يك ده، ل ت عن سلم، فعمي م

دھا، فأخذ . ھذا قول أبى حنيفة فيما أعلم: وقال: يوسف ومحمد و قطعت ي وكذلك ل
ھا،  شترى أرش إن  الم ثمن ف ع ال ذھا دون األرش بجمي ا يأخ أ . موالھ ذلك لوفق وك

اقى وكذلك إن ولدت عنده، فأعتق ا. المشترى عينھا لمشترى األم، أو الولد، أخذ الب
  .وكذلك لو قتل الولد، فأخذ له أرشا، أخذ األم بجميع الثمن. منھما بجميع الثمن

باع أمته من رجل فلم يقبضھا المشترى، ولم ينقد الثمن،  رجالً ولو أن   -167  
ى  بيل، حت ا س شترى عليھ ن للم م يك ل، ل نھم رج تراھا م دو، فاش رھا الع ى أس حت

ذھا ا الثمنيأخ ائع ب الثمن األول . لب ذھا ب شترى أن يأخ ان للم الثمن ك ذھا ب وإذا أخ
  .الذى اشتراھا به والذى افتكھا به

  كل حّر أسره العدو ثم أسلموا عليه فھو حرّ : مطلب
ر  -168   و ح ه، فھ لموا علي م أس دو، ث ره الع ّر أس ل ح دبر . وك ذلك الم وك

ك ل ذل انوا قب ا ك د كم ك . والمكاتب وأم الول ع وكل مل ه البي إن  أھل ال يجوز في  ف
ه ان للمشترى أن . الحرب ال يملكون نھم، ك و أن رجال أمر رجال، فاشتراھم م ول
الثمن يھم ب ذلك المكاتب. يرجع عل د . وك دبر وأم الول ا الم ه  وأم ا  فإن يرجع عليھم

  .وإن اشتراھم بغير أمرھم لم يملكھم، ويبطل ماله. أعتقا إذا بالثمن
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ال أ  -169   و أن رج ر ول الً م شترى  رج الً أن ي رب،  رج ن دار الح ّرا م ح
ثمن شئ أمور أن . وسماه له، فاشتراه، لم يكن على الحر المشترى من ال ان للم وك

ال الثمن، أو ق ان ضمنه ب ره، إن ك ى: يرجع على الذى أم ال. اشتره ل ان ق : وإن ك
  .اشتره لنفسك واحتسب فيه، لم يضمن

سلم،  -170   دا لم ه وإذا أسر المشركون عب سلم، فرھن نھم رجل م تراه م م اش  ث
ه ى يفتك بيل حت ه س ه علي ن ل م يك واله األول، ل اء م م ج شترى، ث و أراد أن . الم ول

ر  م يجب دين، ول ك، وھو متطوع فى ال ه ذل ثمن، فل يتطوع بأداء الدين، ثم يعطى ال
ه ى افتكاك الثمن، ويبطل . مواله عل ذه ب ولى أن يأخ ان للم ارة ك ان آجره إج و ك ول

  .فيما بقى، ألن االجارة تنقضى بالعذراالجارة 
ضا  أھل الحرب على قوم آخرين من أھل وإذا غلب قوم من  -171   الحرب أي

ة،  فاتخذوھم فصاروا عبيدا للملك، ثم إن الملك وأھل أرضه أسلموا، أو صاروا ذم
اء م ماش صنع بھ ه، ي د ل ون عبي ك المغلوب م . فأولئ م فھ ب بھ ذين غل ده ال ا جن وأم

فورث ماله بعُض ولده دون بعض، أو جعل لكل . ر الملك الموتُ حضفإن . أحرار
م  فإن  واحد منھم موضعا معلوما،  ة، ث سلم، أو يصير ذم ل أن ي كان صنع ذلك قب

ضا. أسلم ولده بعده فھو جائز على ما صنعه وادع، جاز أي . وإن كان فعله، وھو م
ا وكذلك إن جعله ألحد بنيه، فورث به بعد ابن له آخر، فقتله أو  نفاه، وغلب على م

فعل ذلك ھذا االبن  فإن  . فى يده، ثم أسلم، كان لالبن القاھر ما غلب عليه من ذلك
ه أخوه،  ك و أخرج من بعد ما أسلم االبن المقھور، أو صار ذمة، رد عليه جميع ذل

سلم أو ذميّ  و م وه صنعه وھ ان أخ إن . إن ك ا ف ع م و محارب، فجمي  صنعه، وھ
  . أو صار ذمةغلب عليه له، إن أسلم

ئ، إن   -172   ر ش ن األول بغي ى االب ك، رد عل ى ذل سلمون عل ر الم وإن ظھ
دھا ة بع سمة، وبالقيم ل الق ضر قب سلمون . ح ان الم ن ك ه، ولك ر علي م يظھ وإن ل

وان كان ھذا االبن صنع ذلك، . وكان لألول أخذه بالثمن. اشتروه منھم وسعھم ذلك
ه . ذلكوھما مسلمان أو ذميان، لم يجز له شئ من  ولم يسع للمسلمين أن يشتروا من

ر شئ. شيئا مما غلب عليه ه بغي ذه األول من يئا أخ ك ش إن  . ومن اشترى من ذل  ف
م ظھر  ا، ث شرك فيھ م ال دار، وأجرى حك ع ال ك، ومن د ذل اھر بع ارتد ھذ االبن الق
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ر  سمة بغي ل الق ه قب ده من مال ا وج المسلمون على تلك الدار، أخذ االبن المقھور م
  .وّهللا أعلم. وما وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة. شئ

  
  


