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  أحكام القرآن للشافعي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه العون 
احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين الذي خلق اإلنسان من طني وجعل نسله من ساللة من ماء 

بصار واألفئدة وبعث فيهم الرسل واألئمة مبشرين باجلنة مهني مث سواه ونفخ فيه من ورحه وجعل هلم السمع واأل
من أطاع اهللا ومنذرين بالنار من عصى اهللا وخصنا بالنيب املصطفى والرسول اجملتىب أيب القاسم حممد بن عبداهللا بن 

ن عبداملطلب الذين هداهم اهللا واصطفاهم من بين هاشم واملطلب أرسله باحلق إىل من جعله من أهل التكليف م
كافة اخللق بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا وأنزل معه كتابا عزيزا ونورا مبينا وتبصرة وبيانا 

وحكمة وبرهانا ورمحة وشفا وموعظة وذكرا فنقل به من أنعم عليه بتوفيقه من الكفر والضاللة إىل الرشد واهلداية 
يكون عبادة وما يكون معصية نصا أو داللة ووعد وأوعد وبشر وبني فيه ما أحل وما حرم وما محد وما ذم وما 

وأنذر ووضع رسوله من دينه موضع اإلبانة عنه وحني قبضه اهللا قيض يف أمته مجاعة اجتهدوا يف معرفة كتابه وسنة 
  نبيه حىت رسخوا يف العلم وصاروا أئمة يهدون بأمره ويبينون ما يشكل على غريهم من أحكام القرآن وتفسريه 

  وقد صنف غري واحد من املتقدمني واملتأخرين يف تفسري القرآن ومعانيه 

وإعرابه ومبانيه وذكر كل واحد منهم يف أحكامه ما بلغه علمه ورمبا يوافق قوله قولنا ورمبا خيالفه فرأيت من دلت 
 وعلى آله قد أتى على الداللة على صحة قوله أبا عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي املطليب ابن عم حممد رسول اهللا

بيان ما جيب علينا معرفته من أحكام القرآن وكان ذلك مفرقا يف كتبه املصنفة يف األصول واألحكام فميزته ومجعته 
يف هذه األجزاء على ترتيب املختصر ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسر واقتصرت يف حكاية كالمه على ما 

قلت من كالمه يف أصول الفقه واستشهاده باآليات اليت احتاج إليها من الكتاب يتبني منه املراد دون اإلطناب ون
على غاية االختصار ما يليق هبذا الكتاب وأنا أسأل اهللا الرب الرحيم أن ينفعين والناظرين فيه مبا أودعته وأن جيزينا 

لتقدير والبيان ونبه على جهة الصواب جزاء من اقتدينا به فيما نقلته فقد بالغ يف الشرح والبيان وأدى النصيحة يف ا
والربهان حىت أصبح من اقتدى به على ثقة من دين ربه ويقني من صحة مذهبه واحلمد هللا الذي شرح صدرنا 

للرشاد ووفقنا لصحة هذا االعتقاد وإليه الرغبة عزت قدرته يف أن جيري على أيدينا موجب هذا االعتقاد ومقتضاه 
ورضاه وإليه التضرع يف أن يتغمدنا برمحته وينجينا من عقوبته إنه الغفور الودود والفعال ملا ويعيننا على ما فيه إذنه 

  يريد وهو حسبنا ونعم الوكيل 
أنا أبو عبداهللا حممد بن عبداحلافظ أنا أبو الوليد حسان بن حممد الفقيه أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن عبيدة قال كنا 

  سري زيد بن أسلم عن ابن وهب فقال لنا يونس كنت أوال أجالس نسمع من يونس بن عبد األعلى تف

  أصحاب التفسري وأناظر عليه وكان الشافعي إذا أخذ يف التفسري كأنه شهد التنزيل 
أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو الوليد الفقيه أنا أبو بكر محدون قال مسعت الربيع يقول قلما كنت أدخل على الشافعي 

  واملصحف بني يديه يتتبع أحكام القرآن  رمحه اهللا إال



  فصل فيما ذكره الشافعي رمحه اهللا يف التحريض على تعلم أحكام القرآن

أخربنا أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا احلافظ رمحه اهللا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخربنا 
وله مبا أنزل عليه من كتابه فقال وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من الشافعي رمحه اهللا يف ذكر نعمة اهللا علينا برس

بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد فنقلهم به من الكفر والعمى إىل الضياء واهلدى وبني فيه ما أحل لنا 
ى طاعتهم بأن بالتوسعة على خلقه وما حرم ملا هو أعلم به من حظهم على الكف عنه يف اآلخرة واألوىل وابتل

تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن حمارم ومحا مهوها وأثاهبم على طاعته من اخللود يف جنته والنجاة من نقمته ما 
عظمت به نعمته جل ثناؤه وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خالف ما أوجب ألهل طاعته ووعظهم 

وأطول أعمارا وأمحد آثارا فاستمتعوا خبالقهم يف حياة  باإلخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أمواال وأوالدا
  دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آماهلم ونزلت هبم عقوبته عند انقضاء آجاهلم ليعتربوا يف آنف األوان 

ذ فدية وجتد ويتفهموا جبلية التبيان وينتبهوا قبل رين الغفلة ويعملوا قبل انقطاع املدة حني ال يعتب مذنب وال تؤخ
  كل نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 

  وكان مما أنزل يف كتابه جل ثناؤه رمحة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله 
جهدهم قال والناس يف العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاهتم يف العلم به فحق على طلبة العلم بلوغ غاية 

يف االستكثار من علمه والصرب على كل عارض دون طلبه وإخالص النية هللا يف استدراك علمه نصا واستنباطا 
والرغبة إىل اهللا يف العون عليه فإنه ال يدرك خري إال بعونه فإن من أدرك علم أحكام اهللا يف كتابه نصا واستدالال 

لة يف دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت يف قلبه احلكمة ووفقه اهللا للقول والعمل ملا علم منه فاز بالفضي
واستوجب يف الدين موضع اإلمامة فنسأل اهللا املبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها املدمي هبا علينا مع تقصرينا يف اإلتيان 

بيه وقوال وعمال على ما أوجب من شكره هلا اجلاعلنا يف خري أمة أخرجت للناس أن يرزقنا فهما يف كتابه مث سنة ن
يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده فليست تنزل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف كتاب اهللا الدليل على 

سبل اهلدى فيها قال اهللا عز و جل آلر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل 
نا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني وقال تعاىل صراط العزيز احلميد وقال تعاىل ونزل

  وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

قال الشافعي رمحه اهللا ومن مجاع كتاب اهللا عز و جل العلم بأن مجيع كتاب اهللا إمنا نزل بلسان العرب واملعرفة 
الفرض يف تنزيله واألدب واإلرشاد واإلباحة واملعرفة بالوضع الذي وضع اهللا نبيه وما بناسخ كتاب اهللا ومنسوخه و

أراد جبميع فرائضه أأراد كل خلقه أم بعضهم دون بعض وما افترض على الناس من طاعته واالنتهاء إىل أمره مث 
غفلة عن احلظ واالزدياد من معرفة ما ضرب فيها من األمثال الدوال على طاعته املبينة الجتناب معصيته وترك ال

  نوافل الفضل فالواجب على العاملني أال يقولوا إال من حيث علموا 
مث ساق الكالم إىل أن قال والقرآن يدل على أن ليس يف كتاب اهللا شيء إال بلسان العرب قال اهللا عز و جل وإنه 

بلسان عريب مبني وقال اهللا عز و جل  لتنزيل رب العاملني نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذرين
وكذلك أنزلناه حكما عربيا وقال تعاىل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا فأقام حجته بأن 

كتابه عريب مث أكد ذلك بأن نفى عنه كل لسان غري لسان العرب يف آيتني من كتابه فقال تبارك وتعاىل ولقد تعلم 



إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني وقال تعاىل ولو جعلناه قرآنا أهنم يقولون 
  أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته إعجمي وعريب 

وقال ولعل من قال إن يف القرآن غري لسان العرب ذهب إىل أن شيئا من القرآن خاصا جيهله بعض العرب ولسان 
وأكثرها ألفاظا وال حييظ جبميع علمه إنسان غري نيب ولكنه ال يذهب منه شيء على  العرب أوسع األلسنة مذهبا

عامة أهل العلم كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ال نعلم رجال مجعها فلم يذهب منها شيء عليه فإذا مجع علم عامة 
ا كان اللفظ قيل تعلما أو أهل العلم هبا أتى على السنن والذي ينطق العجم بالشيء من لسان العرب فال ينكر إذ

  نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضه قليل من لسان العرب فبسط الكالم فيه 

  فصل يف معرفة العموم واخلصوص

أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل خالق كل شيء 
كل شيء وكيل وقال تعاىل خلق السموات واألرض وقال تعاىل وما من دابة يف األرض إال على فاعبدوه وهو على 

اهللا رزقها فهذا عام ال خاص فيه فكل شيء من مساء وأرض وذي روح وشجر وغري ذلك فاهللا خالقه وكل دابة 
جعلناكم شعوبا وقبائل فعلى اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وقال عز و جل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى و

  لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا 

أتقاكم وقال تعاىل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد 
  منكم الشهر فليصمه وقال تعاىل إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا 

ني اآليتني العموم واخلصوص فأما العموم منها ففي قوله عز و جل إنا قال الشافعي فبني يف كتاب اهللا أن يف هات
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فكل نفس خوطب هبذا يف زمان رسول اهللا وقبله وبعده 

  خملوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل 
ألن التقوى إمنا تكون على من عقلها وكان من أهلها  واخلاص منها يف قوله عز و جل إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

من البالغني من بين آدم دون املخلوقني من الدواب سواهم ودون املغلوب على عقوهلم منهم واألطفال الذين مل 
يبلغوا عقل التقوى منهم فال جيوز أن يوصف بالتقوى وخالفها إال من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من 

  لها غري أه

  ويف السنة داللة عليه قال رسول اهللا 
  رفع القلم عن ثالثة النائم حىت يستيقظ والصيب حىت يبلغ واجملنون حىت يفيق 

قال الشافعي رمحه اهللا وهكذا التنزيل يف الصوم والصالة على البالغني العاقلني دون من مل يبلغ ممن غلب على عقله 
  ودون احليض يف أيام حيضهن 

ي رمحه اهللا قال اهللا تعاىل الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا قال الشافع
حسبنا اهللا ونعم الوكيل قال الشافعي رمحه اهللا فإذا كان مع رسول اهللا ناس غري من مجع هلم من الناس وكان 

عه وكان اجلامعون هلم ناسا فالداللة بينة ملا وصفت املخربون هلم ناس غري من مجع هلم وغري من معه ممن مجع عليه م
من أنه إمنا مجع هلم بعض الناس دون بعض والعلم حييط أن مل جيمع هلم الناس كلهم ومل خيربهم الناس كلهم ومل 



يكونوا هم الناس كلهم ولكنه ملا كان اسم الناس يقع على ثالثة نفر وعلى مجيع الناس وعلى من بني مجيعهم وثالثة 
منهم كان صحيحا يف لسان العرب أن يقال قال هلم الناس قال وإمنا كان الذين قالوا هلم ذلك أربعة نفر إن الناس 

قد مجعوا لكم يعنون املنصرفني من أحد وإمنا هم مجاعة غري كثريين من الناس جامعون منهم غري اجملموع هلم 
  س يف بلداهنم غري اجلامعني واجملموع هلم وال املخب واملخربون للمجموع هلم غري الطائفتني واألكثرون من النا

وقال اهللا عز و جل وقودها الناس واحلجارة فدل كتاب اهللا عز و جل على أنه إمنا وقودها بعض الناس لقوله عز و 
  جل إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون 

احد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وذكر سائر قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا عز و جل وألبويه لكل و
اآليات مث قال فأبان أن للوالدين واألزواج مما مسى يف احلاالت وكان عام املخرج فدلت سنة رسول اهللا على أنه إمنا 

أريد هبا بعض الوالدين واألزواج دون بعض وذلك أن يكون دين الوالدين واملولود والزوجني واحدا وال يكون 
وارث منهما قاتال وال مملوكا وقال تعاىل من بعد وصية يوصى هبا أو دين فأبان رسول اهللا أن الوصايا يقتصر هبا ال

على الثلث وألهل املرياث الثلثان وأبان أن الدين قبل الوصايا واملرياث وأن ال وصية وال مرياث حىت يستويف أهل 
  الدين دينهم ولوال داللة السنة 

 يكن مرياث إال بعد وصية أو دين ومل تعدو الوصية أن تكون مقدمة على الدين أو تكون والدين مث إمجاع الناس مل
  سواء 

وذكر الشافعي رمحه اهللا يف أمثال هذه اآلية آية الوضوء وورود السنة باملسح على اخلفني وآية السرقة وورود السنة 
إال من بلغت سرقته ربع دينار وآية اجللد يف الزاين  بأن ال قطع يف مثر وال كثر لكوهنما غري حمرزين وأن ال يقطع

والزانية وبيان السنة بأن املراد هبا البكران دون الثيبني وآية سهم ذي القرىب وبيان السنة بأنه لبين هاشم وبين 
ة عبداملطلب دون سائر القرىب وآية الغنيمة وبيان السنة بأن السلب منها للقاتل وكل ذلك ختصيص للكتاب بالسن

ولوال االستدالل بالسنة كان الطهر يف القدمني وإن كان البسا للخفني وقطعنا كل من لزمه اسم سارق وضربنا مائة 
  كل من زىن وإن كان ثيبا وأعطينا سهم ذي القرىب من بينه وبني النيب قرابة ومخسنا السلب ألنه من الغنيمة 

  فصل يف فرض اهللا عز و جل يف كتابه واتباع سنة نبيه 
أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل وضع اهللا جل ثناؤه رسوله من دينه 

وفرضه وكتابه املوضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه مبا افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان 
به فقال تبارك وتعاىل آمنوا باهللا ورسوله وقال تعاىل إمنا املؤمنون الذين فضيلته مبا قرر من اإلميان برسوله مع اإلميان 

  آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع 

مل يذهبوا حىت يستأذنوه فجعل دليل ابتداء اإلميان الذي ما سواه تبع له اإلميان باهللا مث برسوله فلو آمن به عبد ومل 
  م كمال اإلميان أبدا حىت يؤمن برسوله عليه السالم معه يؤمن برسوله مل يقع عليه اس

قال الشافعي رمحه اهللا وفرض اهللا تعاىل على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله فقال يف كتابه ربنا وابعث فيهم رسوال 
على  منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم وقال تعاىل لقد من اهللا

املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضالل مبني وقال تعاىل واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة وذكر غريها من اآليات اليت وردت 



وذكر احلكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول  يف معناها قال فذكر اهللا تعاىل الكتاب وهو القرآن
احلكمة سنة رسول اهللا وهذا يشبه ما قال واهللا أعلم بأن القرآن ذكر وأتبعته احلكمة وذكر اهللا عز و جل منته على 

قرونة مع خلقه بتعليمهم الكتاب واحلكمة فلم جيز واهللا أعلم أن تعد احلكمة هاهنا إال سنة رسول اهللا وذلك أهنا م
كتاب اهللا وأن اهللا افترض طاعة رسول اهللا وحتم على الناس اتباع أمره فال جيوز أن يقال لقول فرض إال لكتاب اهللا 

  مث سنة رسول اهللا 

مبينة عن اهللا ما أراد دليال على خاصه وعامه مث قرن احلكمة بكتابه فأتبعها إياه ومل جيعل هذا ألحد من خلقه غري 
ر الشافعي رمحه اهللا اآليات اليت وردت يف فرض اهللا عز و جل طاعة رسوله منها قوله عز و جل يا رسول اهللا مث ذك

أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فقال بعض أهل العلم أولو األمر أمراء سرايا رسول 
من كان حول مكة من العرب مل يكن يعرف إمارة اهللا وهكذا أخربنا واهللا أعلم وهو يشبه ما قال واهللا أعلم أن 

وكانت تأنف أن تعطى بعضها بعضا طاعة اإلمارة فلما دانت لرسول اهللا بالطاعة مل تكن ترى ذلك يصلح لغري 
رسول اهللا فأمروا أن يطيعوا أويل األمر الذين أمرهم رسول اهللا ال طاعة مطلقة بل طاعة يستثىن فيها هلم وعليهم 

ن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا يعين إن اختلفتم يف شيء وهذا إن شاء اهللا كما قال يف أويل األمر ألنه قال تعاىل فإ
يقول فإن تنازعتم يف شيء يعين واهللا أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فردوه إىل اهللا والرسول يعين واهللا 

وه سألتم رسول اهللا عنه إذا وصلتم إليه أو من وصل إليه ألن أعلم إىل ما قال اهللا والرسول إن عرفتموه وإن مل تعرف
  ذلك الفرض الذي ال منازعة لكم فيه لقول اهللا عز و جل وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن 

اهللا فإن مل  يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن تنازع ممن بعد عن رسول اهللا رد األمر إىل قضاء اهللا مث إىل قضاء رسول
  يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما وال يف واحد منهما ردوه قياسا على أحدمها 

وقال تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم قال الشافعي نزلت هذه اآلية فيما بلغنا واهللا أعلم 
رضي اهللا عنه وهذا القضاء سنة من رسول اهللا يف رجل خاصم الزبري رضي اهللا عنه يف أرض فقضى النيب هبا للزبري 

ال حكم منصوص يف القرآن وقال عز و جل وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 
واآليات بعدها فأعلم اهللا الناس أن دعاءهم إىل رسول اهللا ليحكم بينهم دعاء إىل حكم اهللا وإذا سلموا حلكم النيب 

  لفرض اهللا وبسط الكالم فيه فإمنا سلموا 
قال الشافعي رضي اهللا عنه وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بأمره به واهلدى يف نفسه وهداية من اتبعه فقال وكذلك 

أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا 
  قيم صراط وإنك لتهدي إىل صراط مست

اهللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض أال إىل اهللا تصري األمور وذكر معها غريها مث قال يف شهادته له إنه يهدي 
إىل صراط مستقيم صراط اهللا وفيما وصفت من فرض طاعته ما أقام اهللا به احلجة على خلقة بالتسليم حلكم رسوله 

يس هللا فيه حكم فحكم اهللا سنته مث ذكر الشافعي رمحه اهللا االستدالل بسنته واتباع أمره فما سن رسول اهللا فيما ل
على الناسخ واملنسوخ من كتاب اهللا مث ذكر الفرائض املنصوصة اليت بني رسول اهللا معها مث ذكر الفرائض اجلمل 

راد به العام والعام الذي اليت أبان رسول اهللا عن اهللا سبحانه كيف هي ومواقيتها مث ذكر العام من أمر اهللا الذي أ



أراد به اخلاص مث ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب وإيراد مجيع ذلك هاهنا مما يطول به الكتاب وفيما ذكرناه 
  إشارة إىل مامل نذكره 

  فصل يف تثبيت خرب الواحد من الكتاب

ال قال الشافعي رمحه اهللا ويف كتاب اهللا أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ق
عز و جل داللة على ما وصفت قال اهللا عز و جل إنا أرسلنا نوحا إىل قومه وقال تعاىل ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه 
وقال عز و جل وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل وقال تعاىل وإىل عاد أخاهم هودا وقال تعاىل وإىل مثود أخاهم صاحلا 

  عاىل وإىل مدين أخاهم شعيبا وقال جل وعز وقال ت

كذبت قوم لوط املرسلني إذ قال هلم أخوهم لوط أال تتقون إين لكم رسول أمني فاتقوا اهللا وأطيعون وقال تعاىل لنبيه 
  إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وقال تعاىل وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل 

لشافعي فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه يف أنبيائه باألعالم اليت باينوا هبا خلقه سواهم وكانت احلجة على من قال ا
شاهد أمور األنبياء دالئلهم اليت باينوا هبا غريهم وعلى من بعدهم وكان الواحد يف ذلك وأكثر منه سواء تقوم 

م مثال أصحاب القرية إذ جاءها املرسلون إذ أرسلنا إليهم احلجة بالواحد منهم قيامها باألكثر قال تعاىل واضرب هل
اثنني فكذبومها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قال فظاهر احلجة عليهم باثنني مث ثالث وكذا أقام احلجة على 

اخللق غري النبيني  األمم بواحد وليس الزيادة يف التأكيد مانعة من أن تقوم احلجة بالواحد إذا أعطاه اهللا ما يباين به
واحتج الشافعي باآليات اليت وردت يف ا لقرآن يف فرض اهللا طاعة رسوله ومن بعده إىل يوم القيامة واحدا واحدا 
يف أن على كل واحد طاعته ومل يكن أحد غاب عن رؤية رسول اهللا يعلم أمر رسول اهللا وشرف وكرم إال باخلرب 

  عنه وبسط الكالم فيه 

  فصل يف النسخ

ا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا ا لربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا إن اهللا خلق الناس ملا سبق يف علمه مما أراد أن
خبلقهم وهبم ال معقب حلكمه وهو سريع احلساب وأنزل الكتاب عليهم تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى 

ة خللقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم للمسلمني وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رمح
به من نعمه وأثاهبم على االنتهاء إىل ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه فعمتهم رمحته فيما أثبت ونسخ فله 

إمنا هي تبع احلمد على نعمه وأبان اهللا هلم أنه إمنا نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة ال ناسخة للكتاب و
للكتاب مبثل ما نزل نصا ومفسرة معىن ما أنزل اهللا منه مجال قال اهللا تعاىل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين 
ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل إين 

عظيم فأخرب اهللا عز و جل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ومل جيعل له أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم 
تبديله من تلقاء نفسه ويف قوله ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفت من أنه ال ينسخ كتاب اهللا إال 

ك ألحد من خلقه لذلك قال كتابه كما كان املبتدئ لفرضه فهو املزيل املثبت ملا شاء منه جل ثناؤه وال يكون ذل
ميحو اهللا ما يشاء ويثبت قيل ميحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء وهذا يشبه ما قيل واهللا أعلم ويف كتاب اهللا 

  داللة عليه قال 



اهللا عز و جل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها فأخرب اهللا عز و جل أن نسخ القرآن وتأخري إنزاله 
كون إال بقرآن مثله وقال وإذا بدلنا آية مكان آية واهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أنت مفتر وهكذا سنة رسول اهللا ال ي

  ال ينسخها إال سنة لرسول اهللا وبسط الكالم فيه 
على قال الشافعي وقد قال بعض أهل العلم يف قوله تعاىل قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي واهللا أعلم داللة 

  أن اهللا تعاىل جعل لرسول اهللا أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما مل ينزل به كتابا واهللا أعلم 
أخربنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس هو األصم أنا الربيع أن الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا تبارك وتعاىل يف 

بني رسول اهللا عن اهللا عز و جل تلك املواقيت وصلى الصالة إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا ف
الصلوات لوقتها فحوصر يوم األحزاب فلم يقدر على الصالة يف وقتها فأخرها للعذر حىت صلى الظهر والعصر 

  واملغرب والعشاء يف مقام واحد 
يب سعيد اخلدري عن أبيه قال الشافعي رمحه اهللا أنا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن املقربي عن عبدالرمحن بن أ

قال حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت كان بعد املغرب هبوي من الليل حىت كفينا وذلك قول اهللا عز و جل 
  وكفى اهللا املؤمنني القتال قال فدعا رسول اهللا بالال فأمره فأقام الظهر فصالها فأحسن صالهتا كما كان 

ذا مث أقام املغرب فصالها كذلك مث أقام العشاء فصالها كذلك أيضا يصليها يف وقتها مث أقام العصر فصالها هك
وذلك قبل أن يقول اهللا يف صالة اخلوف فرجاال أو ركبانا قال الشافعي رمحه اهللا فبني أبو سعيد أن ذلك قبل أن 

ض فليس ينزل اهللا على النيب اآلية اليت ذكرت فيها صالة اخلوف وهي قول اهللا عز و جل وإذا ضربتم يف األر
عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقال تعاىل وإذا كنت فيهم فأقمت هلم 

الصالة فلتقم طائفة منهم معك وذكر الشافعي رمحه اهللا حديث صاحل بن خوات عمن صلى مع النيب صالة اخلوف 
ول اهللا إذا سن سنة فأحدث اهللا يف تلك السنة يوم ذات الرقاع مث قال ويف هذا داللة على ما وصفت من أن رس

نسخها أو خمرجا إىل سعة منها سنن رسول اهللا سنة تقوم احلجة على الناس هبا حىت يكونوا إمنا صاروا من سنته إىل 
سنته اليت بعدها قال فنسخ اهللا تأخري الصالة عن وقتها يف اخلوف إىل أن يصلوها كما أمر اهللا يف وقتها ونسخ 

  هللا سنته يف تأخريها بفرض اهللا يف كتابه مث بسنته فصالها يف وقتها كما وصفنا رسول ا

قال الشافعي رمحه اهللا أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النيب فذكر صالة اخلوف فقال إن كان خوفا أشد من 
لى ما وصفت من أن القبلة ذلك صلوا رجاال وركبانا مستقبلي القبلة وغري مستقبليها قال فدلت سنة رسول اهللا ع

يف املكتوبة على فرضها أبدا إال يف املوضع الذي ال ميكن فيه الصالة إليها وذلك عند املسايفة واهلرب وما كان يف 
  املعىن الذي ال ميكن فيه الصالة إليها وبينت السنة يف هذا أن ال تترك الصالة يف وقتها كيف ما أمكنت املصلي 

  اهللا يف إبطال االستحسان واستشهد فيه بآيات من فصل ذكره الشافعي رمحه

  القرآن 
أنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي رمحه اهللا قال حكم اهللا 

كم وال أن مث حكم رسول اهللا مث حكم املسلمني دليل على أن ال جيوز ملن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن حي
يفيت إال من جهة خرب الزم وذلك الكتاب مث السنة أو ما قاله أهل العلم ال خيتلفون فيه أو قياس على بعض هذا وال 
جيوز له أن حيكم وال يفيت باالستحسان إذ مل يكن االستحسان واجبا وال يف واحد من هذه املعاين وذكر فيما احتج 



يترك سدى قال فلم خيتلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى  به قول اهللا عز و جل أحيسب اإلنسان أن
الذي ال يؤمر وال ينهى ومن أفىت أو حكم مبا مل يؤمر به قد اختار لنفسه أن يكون يف معاين السدى وقد أعلمه عز و 

  جل أنه مل يترك 

لنبيه اتبع ما أوحي إليك من سدى ورأى أن قال أقول ما شئت وادعى ما نزل القرآن خبالفه قال اهللا جل ثناؤه 
ربك وقال تعاىل وأن احكم بينهما مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك مث 
جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغريهم فقال أعلمكم غدا يعين أسأل جربيل عليه السالم مث أعلمكم فأنزل 

لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا اهللا عز و جل وال تقولن 
فلم جيبها حىت نزل عليه قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وجاءه العجالين يقذف امرأته فقال مل ينزل فيكما 

اهللا عز و جل وبسط الكالم يف وانتظر الوحي فلما أنزل اهللا عز و جل عليه دعامها والعن بينهما كما أمر 
  االستدالل بالكتاب والسنة واملعقول يف رد احلكم مبا استحسنه اإلنسان دون القياس على الكتاب والسنة واإلمجاع 

  فصل فيما يؤثر عنه من التفسري واملعاين يف آيات متفرقة

لنبيه قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما  أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا ا لربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تعاىل
  يفعل يب وال بكم مث أنزل اهللا عز و جل على نبيه أن غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعين واهللا أعلم ما تقدم 

من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يعصمه فال يذنب يعلم اهللا ما يفعل به من رضاه عنه وأنه أول شافع وأول مشفع 
  يوم القيامة وسيد اخلالئق 

ومسعت أبا عبداهللا حممد بن إبراهيم بن عبدان الكرماين يقول مسعت أبا احلسن حممد بن أيب إمساعيل العلوي ببخاراء 
يقول مسعت أمحد بن حممد بن حسان املصري مبكة يقول مسعت املزين يقول سئل الشافعي عن قول اهللا عز و جل إنا 

غفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال معناه ما تقدم من ذنب أبيك آدم وهبته لك وما فتحنا لك فتحا مبينا لي
  تأخر من ذنوب أمتك أدخلهم اجلنة بشفاعتك 

قال الشيخ رمحه اهللا وهذا قول مستظرف والذي وضعه الشافعي يف تصنيفه أصح الروايتني وأشبه بظاهر الرواية 
  واهللا أعلم 

ظ قال مسعت أبا بكر أمحد بن حممد املتكلم يقول مسعت جعفر بن أمحد الساماقي يقول مسعت أنا أبو عبداهللا احلاف
عبدالرمحن بن عبداهللا بن عبداحلكم يقول سألت الشافعي أي آية أرجي قال قوله تعاىل يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا 

  متربة 
املتكلم أنا إسحاق بن إبراهيم البسيت حدثين  أنا حممد بن عبداهللا احلافظ أخربين أبوبكر أمحد بن حممد بن حيىي

إبراهيم بن حرب البغدادي أن الشافعي رمحه اهللا سئل مبكة يف الطواف عن قول اهللا عز و جل إن تعذهبم فإهنم 
  عبادك قال إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم وتؤخر يف آجاهلم فتمن عليهم بالتوبة واملغفرة 

بن احلسني السلمي قال مسعت حممد بن عبداهللا بن شاذان يقول مسعت جعفر بن أمحد أنا أبو عبدالرمحن حممد 
اخلالطي يقول مسعت الربيع بن سليمان يقول سئل الشافعي عن قول اهللا عز و جل ولنبلونكم بشيء من اخلوف 

هر واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين قال اخلوف خوف العدو واجلوع جوع ش



  رمضان ونقص من األموال الزكوات واألنفس األمراض والثمرات الصدقات وبشر الصابرين على أدائها 
أنا أبو عبداهللا احلافظ أخربين أبو عبداهللا الزبري بن عبدالواحد احلافظ األستراباد قال مسعت أبا سعيد حممد بن عقيل 

ي إذ جاء شيخ فقال له أسأل قال الشافعي سل قال إيش الفاريايب يقول قال املزين والربيع كنا يوما عند الشافع
احلجة يف دين اهللا فقال الشافعي كتاب اهللا قال وماذا قال سنة رسول اهللا قال وماذا قال اتفاق األمة قال ومن أين 

فعي مث قلت اتفاق األمة من كتاب اهللا فتدبر الشافعي رمحه اهللا ساعة فقال الشيخ أجلتك ثالثة أيام فتغري لون الشا
إنه ذهب فلم خيرج أياما قال فخرج من البيت يف اليوم الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال 
حاجيت فقال الشافعي رمحه اهللا نعم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم قال اهللا عز و جل ومن 

ري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا ال يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غ
  يصليه جهنم على 

خالف سبيل املؤمنني إال وهو فرض قال فقال صدقت وقام وذهب قال الشافعي قرأت القرآن يف كل يوم وليلة 
  ثالث مرات حىت وقفت عليه وهذه احلكاية أبسط من هذه نقلتها يف كتاب املدخل 

داهللا احلافظ قال مسعت أبا حممد جعفر بن حممد بن احلارث يقول مسعت أبا عبداهللا احلسني بن أن انا حممد بن عب
حممد بن الضحاك املعروف بابن حبر يقول مسعت إمساعيل بن حيىي املزين يقول مسعت ابن هرم القرشي يقول مسعت 

لما حجبهم يف السخط كان يف هذا الشافعي يقول يف قول اهللا عز و جل كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون قال ف
  دليل على أهنم يرونه يف الرضا 

أنا أبو عبداهللا حممد بن حيان القاضي أنا حممد بن عبدالرمحن بن زياد قال أخربين أبو حيىي الساجي أو فيما أجاز يل 
ملشيئة إرادة اهللا مشافهة قال ثنا الربيع قال مسعت الشافعي يقول يف كتاب اهللا عز و جل املشيئة له دون خلقه وا

  يقول اهللا عز و جل وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا فأعلم خلقه أن املشيئة له 
أنا أبو عبداهللا احلافظ أخربين أبو أمحد بن أيب احلسن أنا عبدالرمحن بن حممد احلنظلي أنا أبو عبدامللك بن عبداحلميد 

قال مسعت أيب يقول ليلة للحميدي ما حيج عليهم يعين امليموين حدثين أبو عثمان حممد بن حممد بن إدريس الشافعي 
على أهل اإلرجاء بآية أحج من قوله عز و جل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة 

  ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قرأت يف كتاب أيب احلسن حممد بن احلسن القاضي فيما أخربه أبو عبداهللا 

بن يوسف بن النضر أنا ابن احلكم قال مسعت الشافعي يقول يف قول اهللا عز و جل وهو الذي يبدؤ اخللق مث  حممد
يعيده وهو أهون عليه قال معناه هو أهون عليه يف العربة عندكم ملا كان يقول للشيء كن فيخرج مفصال بعينيه 

ربة أشد من أن يقول لشي ءقد كان عد إىل ما كنت وأذنيه ومسعه ومفاصله وما خلق اهللا فيه من العروق فهذا يف الع
  قال فهو إمنا هو أهون عليه يف العربة عندكم ليس أن شيئا يعظم على اهللا عز و جل 

أنا أبوعبداهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
  بيه أن النيب قال شهاب عن عامر بن سعد عن أ

  أعظم املسلمني يف املسلمني جرما من سأل عن شيء مل يكن حمرما فحرم من أجل مسئلته 
قال الشافعي وقال اهللا عز و جل ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إىل قوله عز و جل هبا كافرين قال كانت 

من قول اهللا عز و جل مث قول رسول اهللا وغريه مما يف املسائل فيما مل ينزل إذا كان الوحي ينزل مكروهة ملا ذكرنا 
معناه ومعىن كراهة ذلك أن يسئلوا عما مل حيرم فإن حرمه اهللا يف كتابه أو على لسان نبيه حرم أبدا إال أن ينسخ اهللا 



  حترميه يف كتابه أو ينسخ على لسان رسوله سنة بسنة 
  غان نا الفضل أنا أبو عبداهللا احلسني بن حممد بن فنجويه بالدام

ابن الفضل الكندي ثنا زكريا بن حيىي الساجي قال مسعت أبا عبداهللا ابن أخي ابن وهب يقول مسعت الشافعي يقول 
األمة على ثالثة وجوه قوله تعاىل إنا وجدنا آباءنا على أمة قال على دين وقوله تعاىل وادكر بعد أمة قال بعد زمان 

  انتا هللا قال معلما وقوله تعاىل إن إبراهيم كان أمة ق
أنا أبو عبداهللا احلافظ حدثين أبو بكر أمحد بن حممد بن أيوب الفارسي املفسر أنا أبو بكر حممد بن صاحل بن احلسن 

البستاين بشرياز أنا الربيع بن سليمان املرادي نا حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا أنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
قال عكرمة البن عباس إن ابن عمر تال هذه اآلية وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه شهاب عن سعيد بن مرجانة 

حياسبكم به اهللا فبكى مث قال واهللا لئن أخذنا اهللا هبا لنهلكن فقال ابن عباس يرحم اهللا أبا عبدالرمحن قد وجد 
ا إال وسعها من القول والعمل املسلمون منها حني نزلت ما وجد فذكروا ذلك لرسول اهللا فنزلت ال يكلف اهللا نفس

  وكان حديث النفس مما ال ميلكه أحد وال يقدر عليه أحد 

  فصل فيما يؤثر عنه من التفسري واملعاين يف الطهارات والصلوات

أنا حممد بن موسى بن الفضل أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا 
ؤه إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل قوله عز و جل فلم جتدوا ماء فتيمموا قال وكان بينا جل ثنا

عند من خوطب باآلية أن غسلهم إمنا يكون باملاء مث أبان اهللا يف هذه االية أن الغسل باملاء وكان معقوال عند من 
صنعة فيه لآلدميني وذكر املاء عاما فكان ماء السماء وماء خوطب باآلية أن املاء ما خلق اهللا تبارك وتعاىل مما ال

  األهنار واآلبار والقالت والبحار العذب من مجيعه واألجاج سواء يف أنه يطهر من توضأ واغتسل به 
وقال يف قوله عز و جل فاغسلوا وجوهكم مل أعلم خمالفا يف أن الوجه املفروض غسله يف الوضوء ما ظهر دون ما 

وكان معقوال أن الوجه ما دون منابت شعر الرأس إىل األذنني واللحيني والذقن ويف قوله تعاىل وايديكم بطن وقال 
إىل املرافق قال فلم أعلم خمالفا يف أن املرافق فيما يغسل كأهنم ذهبوا إىل أن معناها فاغسلوا أيديكم إىل أن تغسل 

  املرافق 

ال يف اآلية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ومل حتتمل ويف قوله تعاىل وامسحوا برؤسكم قال وكان معقو
االية إال هذا وهو أظهر معانيها أو مسح الرأس كله قال فدلت السنة على أن ليس على املرء مسح رأسه كله وإذا 

  دلت السنة على ذلك فمعىن اآلية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه 
قال الشافعي حنن نقرؤها وأرجلكم على معىن اغسلوا وجوهكم وأيديكم ويف قوله تعاىل وأرجلكم إىل الكعبني 

ومأرجلكم وامسحوا برؤسكم قال ومل أمسع خمالفا يف أن الكعبني اللذين ذكر اهللا عز و جل يف الوضوء الكعبان 
سلوا الناتئان ومها جممع مفصل الساق والقدم وأن عليهما الغسل كأنه يذهب فيهما إىل اغسلوا أرجلكم حىت تغ

الكعبني وقال يف غري هذه الرواية والكعب إمنا مسي كعبا لنتوئه يف موضعه عما حتته وما فوقه ويقال للشيء اجملتمع 
  من السمن كعب مسن وللوجه فيه نتوء وجه كعب والثدي إذا تناهدا كعب 

ولو قطعه ألن اهللا تبارك  قال الشافعي رمحه اهللا يف روايتنا عن أيب سعيد وأصل مذهبنا أنه يأيت بالغسل كيف شاء
  وتعاىل قال حىت تغتسلوا فهذا مغتسل وإن قطع الغسل فال أحسبه جيوز إذا قطع الوضوء إال مثل هذا 



قال الشافعي رمحه اهللا وتوضأ رسول اهللا كما أمر اهللا وبدأ مبا بدأ اهللا به فأشبه واهللا أعلم أن يكون على املتوضئ يف 
  اهللا مث رسوله به منه ويأيت على إكمال  الوضوء شيئان أن يبدأ مبا بدأ

ما أمر به وشبهه بقول اهللا عز و جل إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فبدأ رسول اهللا بالصفا وقال نبدأ مبا بدأ اهللا به 
 قال الشافعي رمحه اهللا وذكر اهللا اليدين معا والرجلني معا فأحب أن نبدأ باليمىن وإن بدأ باليسرى فقد أساء وال

  إعادة عليه 
ويف قول اهللا عز و جل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم قال الشافعي رمحه اهللا فكان ظاهر اآلية أن من قام 
إىل الصالة فعليه أن يتوضأ وكانت حمتملة أن تكون نزلت يف خاص فسمعت بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم 

كما قال ألن يف السنة دليال على أن يتوضأ من قام من نومه قال  أهنا نزلت يف القائمني من النوم وأحسب ما قال
الشافعي رمحه اهللا فكان الوضوء الذي ذكره اهللا بداللة السنة على من مل حيدث غائطا وال بوال دون من أحدث 

قال ولو مجعه غائطا أو بوال ألهنما جنسان مياسان بعض البدن يعين فيكون عليه االستنجاء فيستنجي باحلجارة أو املاء 
رجل مث غسل باملاء كان أحب إيل ويقال إن قوما من األنصار استنجوا باملاء فنزلت فيهم فيه رجال حيبون أن 

يتطهروا واهللا حيب املتطهرين قال الشافعي رمحه اهللا ومعقول إذ ذكر اهللا تعاىل الغائط يف آية الوضوء أن الغائط 
احلجة من غري الكتاب يف إجياب الوضوء بالريح والبول واملذي  التخلي فمن ختلى وجب عليه الوضوء مث ذكر
  والودي وغري ذلك مما خيرج من سبيل احلدث 

يف قوله تعاىل أو المستم النساء قال الشافعي ذكر اهللا عز و جل الوضوء على من قام إىل ا لصالة فأشبه أن يكون 
إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من من قام من مضجع النوم وذكر طهارة اجلنب مث قال بعد ذلك و

الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من املالمسة 
وإمنا ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر اجلنابة فأشبهت املالمسة أن تكون اللمس باليد والقبل غري اجلنابة مث استدل 

بآثار ذكرها قال الربيع اللمس بالكف أال ترى أن رسول اهللا هنى عن املالمسة واملالمسة أن يلمس الرجل عليه 
فال أنا ... ومل أدر أن اجلود من كفه يعدي ... فأملست كفي كفه أطلب الغىن ... الثوب فال يقلبه وقال الشاعر 

  ... أفدت واعداين فبددت ما عندي ... منه ما أفاد ذوو الغىن 
هكذا وجدته يف كتايب وقد رواه غريه عن الربيع عن الشافعي أنا أبو عبدالرمحن السلمي أنا احلسني بن رشيق 

  املصري إجازة أنا أمحد بن حممد بن حرير النحوي قال مسعت الربيع بن سليمان يقول فذكر معناه عن الشافعي 
ل اهللا تبارك وتعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قا

  تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا فأوجب اهللا 

جل ثناؤه الغسل من اجلنابة وكان معروفا يف لسان العرب أن اجلنابة اجلماع وإن مل يكن مع اجلماع ماء دافق 
ه وكل من خوطب بأن فالنا أجنب من فالنة عقل أنه أصاهبا وإن مل وكذلك ذلك يف حد الزنا وإجياب املهر وغري

  يكن مقترفا يعين أنه مل ينزل 
وهبذا اإلسناد قال الشافعي وكان فرض اهللا الغسل مطلقا مل يذكر فيه شيئا يبدأ فيه قبل شيء فإذا جاء املغتسل 

  لغسل إال أن يأيت بغسل مجيع بدنه بالغسل أجزأه واهللا أعلم كيفما جاء به وكذلك ال وقت يف املاء يف ا
أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 



بوجوهكم وأيديكم منه قال الشافعي نزلت آية التيمم يف غزوة بين املصطلق أحنل عقد لعائشة رضي اهللا عنها فأقام 
على التماسه مع رسول اهللا وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل اهللا عز و جل آية التيمم أخربنا بذلك  الناس

  عدد من قريش من أهل العلم باملغازي وغريهم مث روي فيه حديث مالك وهو مذكور يف كتاب املعرفة 
ه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل فتيمموا صعيدا أنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمح

طيبا قال وكل ما وقع عليه اسم صعيد مل خيالطه جناسة فهو صعيد طيب يتيمم به وال يقع اسم صعيد إال على تراب 
  ذي غبار فأما البطحاء 

  الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فال يقع عليه اسم صعيد 
تبارك وتعاىل إذا قمتم إىل الصالة اآلية وقال يف سياقها وإن كنتم مرضى أو على  وهبذا اإلسناد قال الشافعي قال اهللا

سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاحمسوا بوجوهكم 
املاء واآلخر املرض  وأيديكم منه فدل حكم اهللا عزوجل على أنه أباح التيمم يف حالني أحدمها السفر واإلعواز من

يف حضر كان أو سفر ودل ذلك على أن على املسافر طلب املاء لقوله فلم جتدوا ماء فتيمموا وكان كل من خرج 
جمتازا من بلد إىل غريه يقع عليه اسم السفر قصر السفر أو طال ومل أعلم من السنة دليال على أن لبعض املسافرين 

  أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا يتيمم  أن يتيمم دون بعض فكان ظاهر القرآن
قال وإذا كان مريضا بعض املرض تيمم حاضرا أو مسافرا أو واجدا للماء أو غري واجد له واملرض اسم جامع ملعان 

ألمراض خمتلفة فالذي مسعت أن املرض الذي للمرء أن يتيمم فيه اجلراح والقرح دون الغور كله مثل اجلراح ألنه 
  ه إذا ما مسه املاء أن ينطف فيكون من النطف التلف واملرض املخوف خياف يف كل

وقال يف القدمي رواية الزعفراين عنه يتيمم إن خاف إن مسه املاء التلف أو شدة الضىن وقال يف كتاب البويطي 
اهللا تعاىل أباح فخاف إن أصابه املاء أن ميوت أو يتراقى عليه إىل ما هو أكثر منها تيمم وصلى وال إعادة عليه ألن 

للمريض التيمم وقيل ذلك املرض اجلراح واجلدري وما كان يف معنامها من املرض عندي مثلهما وليس احلمى وما 
أشبهها من الرمد وغريه عندي مثل ذلك قال الشافعي يف روايتنا جعل اهللا املواقيت للصالة فلم يكن ألحد أن 

خل وقتها وكذلك أمر بالتيمم عند القيام إليها واإلعواز من املاء فمن تيمم يصليها قبلها وإمنا أمر بالقيام إليها إذا د
  لصالة قبل دخول وقتها وطلب املاء هلا مل يكن له أن يصليها بذلك التيمم 

أخربنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا وإمنا قلت ال يتوضأ رجل مباء قد توضأ به غريه 
هللا جل ثناؤه يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فكان معقوال أن الوجه ال يكون مغسوال إال بأن يبتدأ له مباء ألن ا

  فيغسل به مث عليه يف اليدين عندي مثل ما عليه يف الوجه من أن يبتدئ هلما ماء فيغسلهما به فلو أعاد عليهما املاء 

وال يكون مسويا بينهما حىت يبتدئ هلما املاء كما ابتدأ  الذي غسل به الوجه كان كأنه مل يسو بني يديه ووجهه
  للوجه وأن رسول اهللا أخذ لكل عضو ماء جديدا 

وهبذا اإلسناد قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا عز و جل فاغسلوا وجوهكم إىل وأرجلكم إىل الكعبني فاحتمل أمر اهللا 
عض املتوضئني دون بعض فدل تبارك وتعاىل بغسل القدمني أن يكون على كل متوضئ واحت مل أن يكون علىب

مسح رسول اهللا على اخلفني أهنا على من الخفني عليه إذا هو لبسهما على كمال طهارة كما دل صالة رسول اهللا 
صالتني بوضوء واحد وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الوضوء ممن قام إىل الصالة على بعض القائمني دون 



كتاب اهللا وال الوضوء على القدمني زاد يف رواييت عن أيب عبداهللا عن أيب العباس عن بعض ال أن املسح خالف ل
  الربيع عنه إمنا يقال الغسل كمال واملسح رخصة كمال وأيهما شاء فعل 

ا أنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل إذا قمتم إىل الصالة فاغسلو
وجوهكم اآلية ودلت السنة على أن الوضوء من احلدث وقال اهللا عز و جل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت 

تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا اآلية فكان الوضوء عاما يف كتاب اهللا عز و جل من 
 أعلم على أن ال جيب غسل إال من جنابة إال أن تدل األحداث وكان أمر اهللا اجلنب بالغسل من اجلنابة دليال واهللا

على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة اهللا يف األخذ هبا ودلت السنة على وجوب الغسل من اجلنابة ومل أعلم دليال 
بينا على أن جيب غسل غري اجلنابة الوجوب الذي ال جيزئ غريه وقد روي يف غسل يوم اجلمعة شيء فذهب ذاهب 

  ما قلنا ولسان العرب واسع  إىل غري

مث ذكر ما روي فيه وذكر تأويله وذكر السنة اليت دلت على وجوبه يف االختيار ويف النظافة ونفي تغري الريح عند 
  اجتماع الناس وهو مذكور يف كتاب املعرفة 

رك وتعاىل ويسئلونك عن وفيما أنبأين أبو عبداهللا إجازة عن الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل قال اهللا تبا
احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض اآلية فأبان أهنا حائض غري طاهر وأمرنا أن ال نقرب حائضا حىت تطهر 

  وال إذا طهرت حىت تتطهر باملاء وتكون ممن حتل هلا الصالة 
ض أهل العلم بالقرآن فأتوهن من ويف قوله عز و جل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا قال الشافعي قال بع

حيث أمركم اهللا أن تعتزلوهن يعين يف مواضع احليض وكانت اآلية حمتملة ملا قال وحمتملة أن اعتزاهلن اعتزال مجيع 
  أبداهنن ودلت سنة رسول اهللا على اعتزال ما حتت اإلزار منها وإباحة ما فوقها 

يطهرن أهنن حيض يف غري حال الطهارة وقضى اهللا على اجلنب  قال الشافعي وكان مبينا يف قول اهللا عز و جل حىت
أن ال يقرب الصالة حىت يغتسل فكان مبينا أن ال مدة لطهارة اجلنب إال الغسل وال مدة لطهارة احلائض إال ذهاب 
احليض مث الغسل لقول اهللا عز و جل حىت يطهرن وذلك انقضاء احليض فأذا تطهرن يعين بالغسل ألن السنة دلت 

على أن طهارة احلائض الغسل ودلت على بيان ما دل عليه كتاب اهللا من أن ال تصلي احلائض فذكر حديث عائشة 
رضي اهللا عنها مث قال وأمر النيب عائشة رضي اهللا عنها أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري يدل على أن ال تصلي 

  و جل حىت يطهرن حائضا ألهنا غري طاهر ما كان احليض قائما ولذلك قال اهللا عز 
قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى اآليتني فلما مل يرخص اهللا يف أن تؤخر 

  الصالة 

يف اخلوف وأرخص أن يصليها املصلي كما أمكنته رجاال وركبانا وقال إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا 
بالغني عاصيا بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان غري ناس هلا وكانت احلائض بالغة وكان من عقل الصالة من ال

عاقلة ذاكرة للصالة مطيقة هلا وكان حكم اهللا أن ال يقرهبا زوجها حائضا ودل حكم رسول اهللا على أنه إذ احرم 
يف أيام احليض زائل  على زوجها أن يقرهبا للحيض حرم عليها أن تصلي كان يف هذا دليل على أن فرض الصالة

عنها فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة مل يكن عليها قضاء الصالة وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال 
  فرضه عنها وهذا مامل أعلم فيه خمالفا 



سليمان قال  أخربنا أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا احلافظ رمحه اهللا نا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم أنا الربيع بن
قال الشافعي ومما نقل بعض من مسعت منه من أهل العلم أن اهللا عز و جل أنزل فرضا يف الصالة قبل فرض 

  الصلوات اخلمس فقال يا أيها املزمل قم الليل 

إال قليال نصفه أو انقص منه قليال أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال مث نسخ هذا يف السورة معه فقال إن ربك يعلم 
نك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك قرأ إىل وآتوا الزكاة قال الشافعي وملا ذكر اهللا أ

عز و جل بعد أمره بقيام الليل نصفه إال قليال أو الزيادة عليه فقال أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من 
آخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون الذين معك فخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى و

يقاتلون يف سبيل اهللا فاقرؤوا ما تيسر منه كان بينا يف كتاب اهللا عز و جل نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من 
ني النصف والزيادة عليه بقوله عز و جل فاقرؤوا ما تيسر منه مث احتمل قول اهللا عز و جل فاقرؤوا ما تيسر منه معني
أحدمها أن يكون فرضا ثابتا ألنه أزيل به فرض غريه واآلخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغريه كما أزيل به غريه 

  وذلك لقول اهللا تعاىل ومن الليل فتهجد به نافلة لك اآلية 

لب واحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغري الذي فرض عليه مما تيسر منه فكان الواجب ط
االستدالل بالسنة على أحد املعنيني فوجدنا سنة رسول اهللا تدل على أن ال واجب من الصالة إال اخلمس فصرنا إىل 

أن الواجب اخلمس وأن ما سواها من واجب من صالة قبلها منسوخ هبا استدالال بقول اهللا عز و جل ومن الليل 
ثه وما تيسر ولسنا حنب ألحد ترك أن يتهجد مبا يسره اهللا فتهجد به نافلة لك فإهنا ناسخة لقيام الليل ونصفه وثل

عليه من كتابه مصليا به وكيفما أكثر فهو أحب إلينا مث ذكر حديث طلحة بن عبيداهللا وعبادة بن الصامت يف 
  الصلوات اخلمس 

معىن هذا بلفظ آخر مث أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال لنا الشافعي رمحه اهللا فذكر 
قال ويقال نسخ ما وصفت املزمل بقول اهللا عز و جل أقم الصالة لدلوك الشمس ودلوك الشمس زواهلا إىل غسق 

  الليل العتمة وقرآن الفجر الصبح إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به 

ذكر من ليل أو هنار قال الشافعي ويقال يف قول نافلة لك فأعلمه أن صالة الليل نافلة ال فريضة وأن الفرائض فيما 
اهللا عز و جل فسبحان اهللا حني متسون املغرب والعشاء وحني تصبحون الصبح وله احلمد يف السموات واألرض 

  وعشيا العصر وحني تظهرون الظهر قال الشافعي وما أشبه ما قيل يف هذا مبا قيل واهللا أعلم 
ز و جل لكتابه أن ما فرض من الصلوات موقوت واملوقوت واهللا أعلم الوقت وبه قال قال الشافعي أحكم اهللا ع

  الذي نصلي فيه وعددها فقال جل ثناؤه إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا 
وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون قال 

  زلت قبل حترمي اخلمر وأميا كان نزوهلا قبل حترمي اخلمر يقال ن

أو بعده فمن صلى سكران مل جتز صالته لنهي اهللا عز و جل إياه عن الصالة حىت يعلم ما يقول وإن معقوال أن 
  الصالة قول وعمل وإمساك يف مواضع خمتلفة وال يؤدي هذا كما أمر به إال من عقله 

عي قال اهللا تبارك وتعاىل وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا وقال إذا نودي وهبذا اإلسناد قال قال الشاف
للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا فذكر اهللا األذان للصالة وذكر يوم اجلمعة فكان بينا واهللا أعلم أنه أراد 



  ه أحد علمته أنه أمر باألذان لغري صالة مكتوبة املكتوبة باآليتني معا وسن رسول اهللا األذان للمكتوبات ومل حيفظ عن
أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله 

فعي ورفعنا لك ذكرك قال ال أذكر إال ذكرت معي أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا قال الشا
  يعين 

واهللا أعلم ذكره عند اإلميان باهللا واألذان وحيتمل ذكره عند تالوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن 
  املعصية 

واحتج يف فضل التعجيل بالصلوات بقول اهللا عز و جل أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل ودلوكها ميلها 
  على الصلوات واحملافظة على الشيء تعجيله  وبقوله أقم الصالة لذكري وبقوله حافظوا

  وقال يف موضع آخر ومن قدم الصالة يف أول وقتها كان أوىل باحملافظة عليها ممن أخرها عن أول وقتها 
وقال يف قوله والصالة الوسطى فذهبنا إىل أهنا الصبح وكان أقل ما يف الصبح إن مل تكن هي أن تكون مما أمرنا 

  باحملافظة عليه 
ر يف رواية املزين وحرملة حديث أيب يونس موىل عائشة رضي اهللا عنها أهنا أملت عليه حافظوا على الصلوات وذك

والصالة الوسطى وصالة العصر مث قالت مسعتها من رسول اهللا قال الشافعي فحديث عائشة يدل على أن الصالة 
  الوسطى ليست صالة 

ن علي وروي عن ابن عباس أهنا الصبح وإىل هذا نذهب العصر قال واختلف بعض اصحاب رسول اهللا فروي ع
  وروي عن زيد بن ثابت الظهر وعن غريه العصر وروي فيه حديثا عن النيب 

قال الشيخ الذي رواه الشافعي يف ذلك عن علي وابن عباس فيما رواه مالك يف املوطأ عنهما فيما بلغه ورويناه 
وطاووس وجماهد وعكرمة وروينا عن عاصم عن زر بن حبيش موصوال عن ابن عباس وابن عمر وهو قول عطاء 

  عن علي رضي اهللا عنه قال كنا نرى أهنا صالة الفجر حىت مسعت رسول اهللا يوم األحزاب يقول 
  شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر حىت غابت الشمس مأل اهللا قبورهم وأجوافهم نارا 

لماين وغريه عنه وعن مرة عن ابن مسعود وبه قال أيب بن كعب وروايته يف ذلك عن النيب صحيحة عن عبيدة الس
  وأبو أيوب وأبو هريرة وعبداهللا 

  ابن عمرو وهو يف إحدى الروايتني عن ابن عمر وابن عباس وأيب سعيد اخلدري وعائشة رضي اهللا عنهم 
م يذكر يف هذه اآلية وقرأت يف كتاب حرملة عن الشافعي يف قول اهللا عز و جل إن قرآن الفجر كان مشهودا فل

مشهودا غريه والصلوات مشهودات فأشبه أن يكون قوله مشهودا بأكثر مما تشهد به الصلوات أو أفضل أو 
  مشهودا بنزول املالئكة يريد صالة الصبح 

اهللا أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا فرض اهللا تبارك وتعاىل الصلوات وأبان رسول 
عدد كل واحدة منهن ووقتها وما يعمل فيهن ويف كل واحدة منهن وأبان اهللا عز و جل أن منهن نافلة وفرضا فقال 

  لنبيه ومن اليل فتهجد به نافلة لك اآلية مث أبان ذلك رسول اهللا 

الة إال بأن ينويها فكان بينا واهللا أعلم إذا كان من الصالة نافلة وفرض وكان الفرض منها مؤقتا أن ال جتزي عنه ص
  مصليا 



وهبذا اإلسناد قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم قال الشافعي 
  وأحب أن يقول حني يفتتح قبل أم القرآن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وأي كالم استعاذ به أجزأه 

 يبتدئ فيتعوذ ويقول أعوذ بالسميع العليم أو يقول أعوذ باهللا السميع العليم من وقال يف اإلمالء هبذا اإلسناد مث
  الشيطان الرجيم أو أعوذ باهللا أن حيضرون لقول اهللا عز و جل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  قال الشافعي يف كتاب البويطي قال اهللا جل ثناؤه ولقد 

   والقرآن العظيم وهي أم القرآن أوهلا بسم اهللا الرمحن الرحيم آتيناك سبعا من املثاين
أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبداجمليد عن 

العظيم قال هي أم القرآن ابن جريج قال أخربين أيب عن سعيد بن جبري يف قوله ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن 
قال أيب وقرأها علي سعيد بن جبري حىت ختمها مث قال بسم اهللا الرمحن الرحيم اآلية السابعة قال سعيد وقرأها علي 

ابن عباس كما قرأهتا عليك مث قال بسم اهللا الرمحن الرحيم اآلية السابعة قال ابن عباس فذخرها اهللا لكم فما 
  أخرجها ألحد قبلكم 

لشافعي يف رواية حرملة عنه وكان ابن عباس يفعله يعين يفتتح القراءة ببسم اهللا الرمحن الرحيم ويقول انتزع قال ا
  الشيطان منهم خري آية يف القرآن وكان يقول كان النيب ال يعرف ختم السورة حىت تنزل بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ال قال اهللا تبارك وتعاىل لنبيه ورتل القرآن ترتيال فأقل الترتيل أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ق
ترك العجلة يف القرآن عن اإلبانة وكلما زاد على أقل اإلبانة يف القرآن كان أحب إيل ما مل يبلغ أن تكون الزيادة 

  فيه متطيطا 
هللا أنه قال أنزل اهللا عز و جل على قرأت يف كتاب املختصر الكبري فيما رواه أبو إبراهيم املزين عن الشافعي رمحه ا

رسوله فرض القبلة مبكة فكان يصلي يف ناحية يستقبل منها البيت احلرام وبيت املقدس فلما هاجر إىل املدينة استقبل 
بيت املقدس موليا عن البيت احلرام ستة عشر شهرا وهو حيب لو قضى اهللا إليه باستقبال البيت احلرام ألن فيه مقام 

هيم وإمساعيل وهو املثابة للناس واألمن وإليه احلج وهو املأمور به أن يطهر للطائفني والعاكفني والركع أبيه إبرا
السجود مع كراهية رسول اهللا ملا وافق اليهود فقال جلربيل عليه السالم لوددت أن ريب صرفين عن قبلة اليهود إىل 

ولوا فثم وجه اهللا يعين واهللا أعلم فثم الوجه الذي وجهكم غريها فانزل اهللا عز و جل وهللا املشرق واملغرب فأينما ت
  اهللا إليه فقال جربيل عليه السالم للنيب يا حممد أنا عبد مأمور 

مثلك ال أملك شيئا فسل اهللا فسأل النيب ربه أن يوجهه إىل البيت احلرام وصعد جربيل عليه السالم إىل السماء 
أن يأتيه جربيل عليه السالم مبا سأل فانزل اهللا عز و جل قد نرى تقلب فجعل النيب يدمي طرفه إىل السماء رجاء 

  وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام إىل قوله فال ختشوهم واخشوين 
ن ولد يف قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رهبم يقال جيدون فيما نزل عليهم أن النيب األمي م

  إمساعيل بن إبراهيم عليهم السالم خيرج من احلرم وتعو قبلته وصالته خمرجه يعين احلرم 
  ويف قوله تعاىل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 

املسجد احلرام وحيث ا كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال يكون للناس عليكم حجة قيل يف ذلك واهللا أعلم ال 
نة إال وأنتم مستدبرون بيت املقدس وإن جئتم من جهة جند اليمن فكنتم تستقبلون تستقبلوا املسجد احلرام من املدي



البيت احلرام وبيت املقدس إستقبلتم املسجد احلرام ال أن إرادتكم بيت املقدس وإن استقبلتموه باستقبال املسجد 
  ة احلرام وألنتم كذلك تستقبلون ما دونه ووراءه ال إرادة أن يكون قبلة ولكنه جهة قبل

  وقيل لئال يكون للناس عليكم حجة يف استقبال قبلة غريكم 
وقيل يف حتويلكم عن قبلتكم اليت كنتم عليها إىل غريها وهذا أشبه ما قيل فيها واهللا أعلم لقول اهللا عز و جل 

أن ال حجة  سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها إىل قوله تعاىل مستقيم فأعلم اهللا نبيه
عليهم يف التحويل يعين ال يتكلم يف ذلك أحد بشيء يريد احلجة إال الذين ظلموا منهم ال أن هلم حجة ألن عليهم 

  أن ينصرفوا عن قبلتهم إىل القبلة اليت أمروا هبا 

علمهم من يتبع ويف قوله تعاىل وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول لقوله إال لنعلم أن قد 
  الرسول وعلم اهللا كان قبل اتباعهم وبعده سواء 

وقد قال املسلمون فكيف مبا مضى من صالتنا ومن مضى منا فأعلمهم اهللا عز و جل أن صالهتم إميان فقال وما 
  كان اهللا ليضيع إميانكم اآلية 

قبال املشرق بكل حال فأنزل اهللا عز و ويقال إن اليهود قالت الرب يف استقبال املغرب وقالت النصارى الرب يف است
جل فيهم ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب يعين واهللا أعلم وأنتم مشركون ألن الرب ال يكتب 

  ملشرك 
  فلما حول اهللا رسوله إىل املسجد احلرام 

س معه مطيفني بالكعبة صلى رسول اهللا أكثر صالته مما يلي الباب من وجه الكعبة وقد صلى من ورائها والنا
  مستقبليها كلها مستدبرين ما وراءها من املسجد احلرام 

قال وقوله عز و جل فول وجهك شطر املسجد احلرام فشطره وتلقاؤه وجهته واحد يف كالم العرب واستدل عليه 
  ببعض ما يف كتاب الرسالة 

رمحه اهللا قال قال اهللا تبارك وتعاىل ومن حيث خرجت  أخربنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي
فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يولوا 

وجوههم شطره وشطره جهته يف كالم ا لعرب إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عني كذا 
  لقاءه وجهته أي أستقبل يعين قصد نفس كذا وكذلك ت

  تلقاءه وجهته وكلها مبعىن واحد وإن كانت بألفاظ خمتلفة 
  ... وما تغين الرسالة شطر عمرو ... أال من مبلغ عمرا رسوال ... قال خفاف بن ندبة 

  ... صدور العيس شطر بين متيم ... أقول ألم زنباع أقيمي ... وقال ساعدة بن جؤية 
  ... هول له ظلم تغشاكم قطعا ... قد أظلكم من شطر ثغركم و... وقال لقيط اإليادي 

  ... فشطرها بصر العينني مسحور ... إن العسيب هباداء خمامرها ... وقال الشاعر 
قال الشافعي رمحه اهللا يريد تلقاءها بصر العينني وحنوها تلقاء جهتها وهذا كله مع غريه من أشقارهم يبني أن شطر 

  ذا كان معاينا فبالصواب وإن كان الشيء قصد عني الشيء إ



  مغيبا فباالجتهاد والتوجه إليه وذلك أكثر ما ميكنه فيه 
وقال اهللا تعاىل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر وقال تعاىل وعالمات وبالنجم هم 

  يهتدون 
جهوا إليه وإمنا توجههم إليه بالعالمات اليت خلق فخلق اهللا هلم العالمات ونصب هلم املسجد احلرام وأمرهم أن يتو

  هلم والعقول اليت ركبها فيهم اليت استدلوا هبا على معرفة العالمات وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه 
قال الشافعي ووجه اهللا رسوله إىل القبلة يف الصالة إىل بيت املقدس فكانت القبلة اليت ال حيل قبل نسخها استقبال 

مث نسخ اهللا قبلة بيت املقدس ووجهه إىل البيت فال حيل ألحد استقبال بيت املقدس أبدا ملكتوبة وال حيل أن  غريها
  يستقبل غري البيت احلرام وكل كان حقا يف وقته وأطال الكالم فيه 

عن جماهد قال أقرب  أنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن أيب جنيح
  ما يكون 

العبد من اهللا إذا كان ساجدا أمل تر إىل قوله واسجد واقترب يعين افعل واقرب قال الشافعي ويشبه ما قال جماهد 
  واهللا أعلم ما قال 

يف رواية حرملة عنه يف قوله تعاىل خيرون لألذقان سجدا قال الشافعي واحتمل السجود أن خير وذقنه إذا خر تلى 
  رض مث يكون سجوده على غري الذقن األ

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فرض اهللا جل ثناؤه الصالة على رسوله فقال 
إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلم يكن فرض الصالة عليه يف 

  يف الصالة ووجدنا الداللة عن رسول اهللا  موضع أوىل منه

  مبا وصفت من أن الصالة على رسوله فرض يف الصالة واهللا أعلم فذكر حديثني ذكرنامها يف كتاب املعرفة 
وأنا أبو حممد عبداهللا بن يوسف األصبهاين رمحه اهللا أنا أبو سعيد بن األعرايب أنا احلسن بن حممد الزعفراين نا حممد 

لشافعي قال أنا مالك عن نعيم بن عبداهللا اجملمر أن حممد بن عبداهللا بن زيد األنصاري وعبداهللا بن زيد بن إدريس ا
هو الذي كان أري النداء بالصالة أخربه عن أيب مسعود األنصاري أنه قال أتانا رسول اهللا يف جملس سعد بن عبادة 

فكيف نصلي عليك فسكت النيب حىت متنينا أنه مل يسأله  فقال له بشري بن سعد أمرنا اهللا أن نصلي عليك يا نيب اهللا
  فقال رسول اهللا قولوا 

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على 
  إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد 

علمتم ويف هذا إشارة إىل السالم الذي يف التشهد على  ورواه املزين وحرملة عن الشافعي وزاد فيه والسالم كما قد
  النيب وذلك يف الصالة فيشبه أن تكون الصالة اليت أمر هبا عليه السالم أيضا يف الصالة واهللا أعلم 

قال الشافعي رمحه اهللا يف رواية حرملة والذي أذهب إليه من هذا حديث أيب مسعود عن النيب وإمنا ذهبت إليه ألين 
هللا عز و جل ذكر ابتداء صالته على نبيه وأمر املؤمنني هبا فقال إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها رأيت ا

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وذكر صفوته من خلقه فأعلم أهنم أنبياؤه مث ذكر صفوته من آهلم فذكر 
براهيم وآل عمران على العاملني وكان حديث أيب مسعود أهنم أولياء أنبيائه فقال إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إ



  أن ذكر الصالة على حممد وآل حممد يشبه عندنا ملعىن الكتاب واهللا أعلم 
  قال الشافعي وإين ألحب أن يدخل مع آل حممد 

  أزواجه وذريته حىت يكون قد أتى ما ورى عن النيب 
ل منهم قائل آل حممد أهل دين حممد ومن ذهب هذا املذهب قال الشافعي رمحه اهللا واختلف الناس يف آل حممد فقا

أشبه أن يقول قال اهللا تعاىل لنوح امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك وحكى فال إن ابين من أهلي وإن وعدك 
احلق وأنت أحكم احلاكمني قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل اآليةفأخرجه بالشرك عن أن يكون 

  ل نوح من أه
قال الشافعي والذي نذهب إليه يف معىن هذه اآلية أن قول اهللا عز و جل إنه ليس من أهلك يعين الذين أمرناك 

حبملهم معك فإن قال قائل وما دل على ما وصفت قيل قال اهللا عز و جل وأهلك إال من سبق عليه القول فأعلمه 
  ه أهل معصية أنه أمره بأن حيمل من أهله من مل يسبق عليه القول أن

  مث بني له فقال إنه عمل غري صاحل 
قال الشافعي وقال قائل آل حممد أزواج النيب حممد فكأنه ذهب إىل أن الرجل يقال له ألك أهل فيقول ال وإمنا يعين 

  ليست يل زوجة 
يه وذلك أن قال الشافعي وهذا معىن حيتمله اللسان ولكنه معىن كالم ال يعرف إال أن يكون له سبب كالم يدل عل

يقال للرجل تزوجت فيقول ما تأهلت فيعرف بأول الكالم أنه أراد تزوجت أو يقول الرجل أجنبت من أهلي 
فيعرف أن اجلنابة إمنا تكون من الزوجة فأما أن يبدأ الرجل فيقول أهلي ببلد كذا أو أنا أزور أهلي وأنا عزيز األهل 

  أهل البيت  وأنا كرمي األهل فإمنا يذهب الناس يف هذا إىل
  وذهب ذاهبون إىل أن آل حممد قرابة حممد اليت ينفرد هبا دون غريها من قرابته 

  قال الشافعي رمحه اهللا وإذا عد من آل الرجل ولده 

الذين إليه نسبهم ومن يأويه بيته من زوجه أو مملوكه أو موىل أو أحد ضمه عياله وكان هذا يف بعض قرابته من قبل 
ن قبل أمه وكان جيمعه قرابة يف بعض قرابته من قبل أبيه دون بعض فلم جيز أن يستعمل على ما أبيه دون قرابته م

أراد اهللا عز و جل من هذا مث رسول اهللا إال بسنة رسول اهللا إن الصدقة ال حتل حملمد وال آلل حممد وإن اهللا حرم 
هللا عليهم الصدقة وعوضهم منها اخلمس علينا الصدقة وعوضنا منها اخلمس دل هذا على أن آل حممد الذين حرم ا

وقال اهللا عز و جل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب فكانت هذه اآلية يف معىن 
قول النيب إن الصدقة ال حتل حملمد وال آلل حممد وكان الدليل عليه أن ال يوجد أمر يقطع العنت ويلزم أهل العلم 

اخلرب عن رسول اهللا فلما فرض اهللا على نبيه أن يؤيت ذا القرىب حقه وأعلمه أن هللا مخسه وللرسول واهللا أعلم إال 
ولذي القرىب فأعطى سهم ذي القرىب يف بين هاشم وبين املطلب دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول اهللا اخلمس 

  هم 

ن خلقه بعد نبيه فإنه يقول إن اهللا اصطفى آل حممد الذين أمر رسول اهللا بالصالة عليهم معه والذين اصطفاهم م
  آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني فاعلم أنه اصطفى األنبياء صلوات اهللا عليهم وآهلم 

قال الشيخ رمحه اهللا قرأت يف كتاب القدمي رواية الزعفراين عن الشافعي يف قوله عز و جل وإذا قرئ القرآن 



  ا عندنا على القراءة اليت تسمع خاصة فكيف ينصت ملا ال يسمع فاستمعوا له وأنصتوا فهذ
وهذا قول كان يذهب إليه مث رجع عنه يف آخر عمره وقال يقرأ بفاحتة الكتاب يف نفسه يف سكتة اإلمام قال 

عه قراءته يف أصحابنا ليكون جامعا بني االستماع وبني قراءة الفاحتة بالسنة وإن قرأ مع اإلمام ومل يرفع هبا صوته مل متن
نفسه من االستماع لقراءة إمامه فإمنا أمرنا باإلنصات عن الكالم وماال جيوز يف الصالة وهو مذكور بدالئله يف غري 

  هذا املوضع 

وقرأت يف كتاب السنن رواية حرملة عن الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا تبارك وتعاىل وقوموا هللا قانتني قال الشافعي 
مطلقا ذهب إىل أنه قيام يف الصالة وذلك أن القنوت قيام ملعىن طاعة اهللا عز و جل وإذا كان  من خوطب بالقنوت

هكذا فهو موضع كف عن قراءة وإذا كان هكذا أشبه أن يكون قياما يف صالة لدعاء ال قراءة فهذا أظهر معانيه 
  وعليه داللة السنة وهو أوىل املعاين أن يقال به عندي واهللا أعلم 

افعي رمحه اهللا وقد حيتمل القنوت القيام كله يف الصالة وروي عن عبداهللا بن عمر قيل أي الصالة قال طول قال الش
  القنوت وقال طاوس القنوت طاعة اهللا عز و جل 

  وقال الشافعي رمحه اهللا وما وصفت من املعىن األول أوىل املعاين به واهللا أعلم 
مل جيز واهللا أعلم أن يكون إال ما دلت عليه السنة من القنوت للدعاء قال فلما كان القنوت بعض القيام دون بعض 

  دون القراءة 
  قال واحتمل قول اهللا عز و جل وقوموا هللا قانتني قانتني 

يف الصالة كلها ويف بعضها دون بعض فلما قنت رسول اهللا يف الصالة مث ترك القنوت يف بعضها وحفظ عنه القنوت 
  لى أنه إن كان اهللا أراد بالقنوت القنوت يف الصالة فإمنا أراد به خاصا يف الصبح خباصة دل هذا ع

واحتمل أن يكون يف الصلوات يف النازلة واحتمل طول القنوت طول القيام واحتمل القنوت طاعة اهللا واحتمل 
  السكات 

وله مل أرخص يف ترك قال الشافعي وال أرخص يف ترك القنوت يف الصبح قال ألنه إن كان اختيارا من اهللا ومن رس
االختيار وإن كان فرضا كان مما ال يتبني تركه ولو تركه تارك كان عليه أن يسجد للسهو كما يكون ذلك عليه لو 

  ترك ا جللوس يف شيء 
قال الشيخ يف قوله احتمل السكات أراد السكوت عن كالم اآلدميني وقد روينا عن زيد بن أرقم أهنم كانوا 

  نزلت هذه اآلية قال فنهينا عن الكالم وأمرنا بالسكوت يتكلمون يف الصالة ف

وروينا عن أيب رجاء العطاردي أنه قال صلى بنا ابن عباس صالة الصبح وهو أمري على البصرة فقنت ورفع يديه 
حىت لو أن رجال بني يديه لرأى بياض إبطيه فلما قضى الصالة أقبل علينا بوجهه فقال هذه الصالة اليت ذكرها اهللا 

  عز و جل يف كتابه حافظوا على الصلوات والصالة والوسطى وقوموا هللا قانتني 
أنا أبو علي الروذباري أنا إمساعيل الصفار نا احلسن بن الفضل بن السمح ثنا سهل بن متام نا أبو األشهب ومسلم 

  بن زيد عن أيب رجاء فذكره وقال قبل الركوع 
اس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل وقوموا هللا قانتني فقيل أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العب

واهللا أعلم قانتني مطيعني وأمر رسول اهللا بالصالة قائما وإمنا خوطب بالفرائض من أطاقها فإذا مل يطق القيام صلى 



  قاعدا 
  وهبذا اإلسناد قال الشافعي قال اهللا عز و جل وثيابك 

ياب طاهرة وقيل غري ذلك واألول أشبه ألن رسول اهللا أمر أن يغسل دم احليض من الثوب يعين فطهر قيل صل يف ث
  للصالة 

قال الشيخ وقد روينا عن أيب عمر صاحب ثعلب قال قال ثعلب يف قوله عز و جل وثيابك فطهر اختلف الناس فيه 
  فقالت طائفة الثياب ههنا الساتر وقالت طائفة الثياب ههنا القلب 

  نا علي بن حممد بن عبداهللا بن بشران عن أيب عمر فذكره أخرب
أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى ثنا أبو العباس األصم أخربنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا بدأ اهللا جل ثناؤه 

آدم من خلق آدم عليه السالم من ماء وطني وجعلهما معا طهارة وبدأ خلق ولده من ماء دافق فكان يف ابتداء خلق 
  الطاهرين اللذين مها الطهارة داللة البتداء خلق غريه أنه من ماء طاهر 

  ال جنس 
وقال يف اإلمالء هبذا اإلسناد املين ليس بنجس ألن اهللا جل ثناؤه أكرم من أن يبتدئ اخللق من كرمهم وجعل منهم 

كرمنا بين آدم وقال جل ثناؤه وخلق النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وأهل جنته من جنس فإنه يقول ولقد 
  اإلنسان من نطفة أمل خنلقكم من ماء مهني 

ولو مل يكن يف هذا خرب عن النيب لكان ينبغي أن تكون العقول تعلم أن اهللا ال يبتدئ خلق من كرمه وأسكنه جنته 
يغسله إمنا ميسح رطبا أو  من جنس فكيف مع ما فيه من اخلرب عن النيب أنه كان يصلي يف الثوب قد أصابه املين فال

  حيت يابسا على معىن التنظيف 

  مع ان هذا قول سعد بن أيب وقاص وابن عباس وعائشة وغريهم رضي اهللا عنهم 
أخربنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت 

نبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا قال الشافعي فقال بعض أهل العلم بالقرآن يف قول اهللا عز تعلموا ما تقولون وال ج
و جل وال جنبا إال عابري سبيل ال تقربوا موضع الصالة قال وما أشبه ما قال مبا قال ألنه ال يكون يف الصالة عبور 

يف املسجد مارا وال يقيم فيه لقول اهللا عز و سبيل إمنا عبور السبيل يف موضعها وهو املسجد فال بأس أن مير اجلنب 
  جل وال جنبا إال عابري سبيل 

وهبذا اإلسناد قال الشافعي ال بأس أن يبيت املشرك يف كل مسجد إال املسجد احلرام فإن اهللا عز و جل يقول إمنا 
  املشركون 

  جد احلرام حبال جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا فال ينبغي ملشرك أن يدخل املس
أخربنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا ذكر اهللا تعاىل األذان بالصالة فقال وإذا ناديتم 

إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا وقال تعاىل إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع فأوجب 
 أعلم إتيان اجلمعة وسن رسول اهللا األذان للصلوات املكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب إتيان اهللا عز و جل واهللا

  صالة اجلماعة يف غري اجلمعة كما أمرنا بإتيان اجلمعة وترك ا لبيع واحتمل أن يكون أذن هبا لتصلى لوقتها 



ذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة وقد مجع رسول اهللا مسافرا ومقيما خائفا وغري خائف وقال جل ثناؤه لنبيه وإ
  فلتقم طائفة منهم معك اآلية واليت بعدها وأمر رسول اهللا من 

  جاء الصالة أن يأتيها وعليه السكينة ورخص يف ترك إتيان صالة اجلماعة يف العذر مبا سأذكره يف موضعه 
ىت ال ختلو مجاعة مقيمون وال فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن ال حيل ترك أن تصلى كل مكتوبة يف مجاعة ح

  مسافرون من أن تصلى فيهم صالة اجلماعة 
أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال الشافعي رمحه اهللا ذكر اهللا تعاىل االستئذان فقال يف سياق اآلية وإذا بلغ 

حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم  األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وقال وابتلوا اليتامى
  منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم فلم يذكر 

  الرشد الذي يستوجبون به أن ندفع إليهم أمواهلم إال بعد بلوغ النكاح 
قال وفرض اهللا اجلهاد فأبان رسول اهللا أنه على من استكمل مخس عشرة سنة بأن أجاز ابن عمر عام اخلندق ابن 

  ه عام أحد ابن أربع عشرة سنة مخس عشرة سنة ورد
قال فإذا بلغ الغالم احللم واجلارية احمليض غري مغلوبني على عقوهلما وجبت عليهما الصالة والفرائض كلها وإن 

كانا ابين أقل من مخس عشرة سنة وأمر كل واحد منهما بالصالة إذا عقلها وإذا مل يفعال مل يكونا كمن تركها بعد 
  ها أدبا خفيفا البلوغ وأدبا على ترك

قال ومن غلب على عقله بعارض أو مرض أي مرض كان ارتفع عنه الفرض لقول اهللا تعاىل واتقون يا أويل األلبا 
  ب وقوله إمنا يتذكر أولو األلباب وإن كان معقوال أن ال خياطب باألمر والنهي إال من عقلهما 

رمحه اهللا وإذا صلت املرأة برجال ونساء وصبيان ذكور  أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي
فصالة النساء جمزئة وصالة الرجال والصبيان الذكور غري جمزئة ألن اهللا تعاىل جعل الرجال قوامني على النساء 

وقصرهن عن أن يكن أولياء وغري ذلك فال جيوز أن تكون امرأة إمام رجل يف الصالة حبال أبدا وبسط الكالم يف 
  نا ويف كتاب القدمي هاه

  أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي 

رمحه اهللا التقصري ملن خرج غازيا خائفا يف كتاب اهللا عز و جل قال اهللا جل ثناؤه وإذا ضربتم يف األرض فليس 
  لكم عدوا مبينا  عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا

  قال والقصر ملن خرج يف غري معصية يف السنة 
قال الشافعي فأما من خرج باغيا على مسلم أو معاهد أو يقطع طريقا أو يفسد يف األرض أو العبد خيرج آبقا من 

قصر أعاد  سيده أو الرجل هاربا ليمنع دمه لزمه أوما يف مثل هذا املعىن أو غريه من املعصية فليس له أن يقصر فإن
  كل صالة صالها ألن القصر رخصة وإمنا جعلت الرخصة ملن مل يكن عاصيا أال ترى إىل 

  قول اهللا عز و جل فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه 
قال وهكذا ال ميسح على اخلفني وال جيمع الصالة مسافر يف معصية وهكذا ال يصلي لغري القبلة نافلة وال ختفيف 

  ه يف معصية اهللا عز و جل عمن كان سفر



  قال الشافعي رمحه اهللا وأكره ترك القصر وأهنى عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه يعين ملن خرج يف غري معصية 
أنا أبو عبداهللا احلافظ قال وقال احلسني بن حممد فيما أخربت عنه أنا حممد بن سفيان نا يونس بن عبداألعلى قال 

قوله تعاىل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة قال نزل بعسفان موضع خبيرب فلما قال الشافعي رمحه اهللا يف 
  ثبت أن 

رسول اهللا مل يزل يقصر خمرجه من املدينة إىل مكة كانت السنة يف التقصري فلو أمت رجل متعمد من غري أن خيطئ من 
  الصالة قصر مل يكن عليه شيء فأما إن أمت متعمدا منكرا للتقصري فعليه إعادة 

وقرأت يف رواية حرملة عن الشافعي يستحب للمسافر أن يقبل صدقة اهللا ويقصر فإن أمت الصالة عن غري رغبة عن 
قبول رخصة اهللا عز و جل فال إعادة عليه كما يكون إذا صام يف السفر ال إعادة عليه وقد قال عز و جل فمن كان 

ون الرخصة يف فدية األذى فقد قال اهللا تعاىل فمن كان منكم منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وكما تك
  مريضا أو به أذى من رأسه ففدية اآلية فلو ترك احللق والفدية مل يكن عليه بأس إذا مل يدعه رغبة عن رخصة 

  أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع 

ل قال اهللا عز و جل وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ابن سليمان أنا الشافعي رمحه اهللا قا
الصالة اآلية قال فكان بينا يف كتاب اهللا أن قصر الصالة يف الضرب يف األرض واخلوف ختفيف من اهللا عز و جل 

هن أو تفرضوا عن خلقه ال أن فرضا عليهم أن يقصروا كما كان قوله ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسو
هلن فريضة رخصة ال أن حتما عليهم أن يطلقوهن يف هذه احلالة وكما كان قوله تعاىل ليس عليكم جناح أن تبتغوا 

فضال من ربكم يريد واهللا أعلم أن تتجروا يف احلج ال أن حتما أن تتجروا وكما كان قوله ليس عليكم جناح أن 
  تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 

ما عليهم أن يأكلوا من بيوهتم وال بيوت غريهم وكما كان قوله والقواعد من النساء الاليت ال آبائكم ال أن حت
يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة فلو لبسن ثياهبن ومل يضعنها ما أمثن وقول اهللا 

ج يقال نزلت ليس عليهم حرج عز و جل ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حر
  بترك الغزو ولو غزوا ما حرجوا 

أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل وشاهد ومشهود قال الشافعي أنا 
ومشهود  إبراهيم بن حممد حدثين صفوان بن سليم عن نافع بن جبري وعطاء بن يسار أن النيب قال شاهد يوم اجلمعة

  يوم عرفة 

وهبذا اإلسناد قال الشافعي قال اهللا عز و جل إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع 
واألذان الذي جيب على من عليه فرض اجلمعة أن يذر عنده البيع األذان الذي كان على عهد رسول اهللا وذلك 

  م على املنرب األذان الثاين بعد الزوال وجلوس اإلما
وهبذا اإلسناد قال الشافعي ومعقول أن السعي يف هذا املوضع العمل ال السعي على األقدام قال اهللا عز و جل إن 

سعيكم لشىت وقال عز و جل ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن وقال وكان سعيكم مشكورا وقال 
  سعى يف األرض ليفسد فيها وقال زهري  تعاىل وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وقال وإذا توىل



توارثه آباء ... وما يك من خري أتوه فإمنا ... فلم يفعلوا ومل يالموا ومل يألوا ... سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم 
  ... وتغرس إال يف منابتها النخل ... وهل حيمل اخلطي إال وشيجه ... آبائهم قبل 

و جل وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما قال ومل أعلم خمالفا  وهبذا اإلسناد قال الشافعي قال اهللا عز
  أهنا نزلت يف خطبة النيب يوم اجلمعة 

  قال الشيخ يف رواية حرملة وغريه عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر أن النيب كان خيطب يوم اجلمعة 

  نا عشر رجال فأنزلت هذه اآلية قائما فانفتل الناس إليها حىت مل يبق معه إال اث
ويف حديث كعب بن عجرة داللة على أن نزوهلا كان يف خطيته قائما قال ويف حديث حصني بينما حنن نصلي 

  اجلمعة فإنه عرب بالصالة عن اخلطبة 
قال  وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك

  الشافعي فأمرهم خائفني حمروسني بالصالة فدل ذلك على أنه أمرهم بالصالة للجهة اليت وجوههم هلا من القبلة 
وقال تعاىل فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فدل إرخاصه يف أن يصلوا رجاال أو ركبانا على أن احلال اليت أجاز هلم فيها 

  األوىل اليت أن يصلوا رجاال وركبانا من اخلوف غري احلال 

أمرهم فيها بأن حيرس بعضهم بعضا فعلمنا أن اخلوفني خمتلفان وأن اخلوف اآلخر الذي أذن هلم فيه أن يصلوا رجاال 
وركبانا ال يكون إال أشد من اخلوف األول ودل على أن هلم أن يصلوا حيث توجهوا مستقبلي القبلة وغري 

اما عل األقدام ودلت على ذلك السنة فذكر حديث ابن عمر يف مستقبليها يف هذه احلال وقعودا على الدواب وقي
  ذلك 

أنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي يف قوله عز و جل فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم قال 
تمل القرآن من فاحتمل أن يكونوا إذا سجدوا ما عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم ودلت السنة على ما اح

  هذا فكان أوىل معانيه واهللا أعلم 
أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ا هللا تبارك وتعاىل يف شهر رمضان ولتكملوا 

  العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم قال فسمعت من 

م شهر رمضان ولتكربوا اهللا عند إكماله على ما هداكم أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول لتكملوا العدة عدة صو
  وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وما أشبه ما قال مبا قال واهللا أعلم 

أنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل ومن آياته 
مس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن اآلية وقال إن يف خلق الليل والنهار والش

  السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر اآلية مع ما ذكر اهللا من اآليات يف كتابه 
ر بأن ال يسجد هلما وأمر بأن قال الشافعي فذكر اهللا اآليات ومل يذكر معها سجودا إال مع الشمس والقمر وأم

  يسجد له فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمر أن 

أمر بالصالة عند حادث يف الشمس والقمر واحتمل أن يكون إمنا هنى عن السجود هلما كما هنى عن عبادة ما سواه 
ني أحدمها أن يصلى عند فدلت سنة رسول اهللا على أن يصلى هللا عند كسوف الشمس والقمر فأشبه ذلك معني

كسوفهما ال خيتلفان يف ذلك وثانيهما أن ال يؤمر عند آية كانت يف غريمها بالصالة كما أمر هبا عندمها ألن اهللا مل 



يذكر يف شيء من اآليات صالة والصالة يف كل حال طاعة هللا تبارك وتعاىل وغبطة ملن صالها فيصلى عند كسوف 
  يفعل ذلك يف شيء من اآليات غريمها الشمس والقمر صالة مجاعة وال 

  وهبذا اإلسناد قال الشافعي أنا الثقة أن جماهدا كان يقول 

  الرعد ملك والربق أجنحة امللك يسقن السحاب قال الشافعي ما أشبه ما قال جماهد بظاهر القرآن 
صره كأنه ذهب إىل قوله تعاىل وهبذا اإلسناد أنا الشافعي أنا الثقة عن جماهد أنه قال ما مسعت بأحد ذهب الربق بب

  يكاد الربق خيطف أبصارهم 
قال وبلغين عن جماهد أنه قال وقد مسعت من تصيبه الصواعق وكأنه ذهب إىل قول اهللا عز و جل ويرسل الصواعق 

  فيصيب هبا من يشاء ومسعت من يقول الصواعق رمبا قتلت وأحرقت 
ا العالء بن راشد عن عكرمة عن ابن العباس قال ما هبت ريح قط إال وهبذا اإلسناد قال أنا الشافعي أنا من ال أهتم ن

  جثا النيب على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رمحة وال 

جتعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا قال ابن عباس يف كتاب اهللا عز و جل إنا أرسلنا عليهم رحيا 
  سلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح مبشرات صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم وقال وار

  ما يؤثر عنه يف الزكاة

أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز و جل فويل للمصلني الذين هم 
  ي الزكاة املفروضة عن صالهتم ساهون الذين هم يرآءون ومينعون املاعون قال الشافعي وقال بعض أهل العلم ه

أنا ابو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل والذين يكنزون الذهب والفضة وال 
ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم فابان أن يف الذهب والفضة زكاة وقول اهللا عز و جل وال ينفقوهنا يف 

  م يف سبيله اليت فرض من الزكاة وغريها سبيل اهللا يعين واهللا تعاىل أعل

  فأما دفن املال فضرب من إحرازه وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغريه واحتج فيه بابن عمر وغريه 
أنا أبو سعيد نا أبو العباس نا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا الناس عبيد اهللا جل ثناؤه فملكهم ما شاء أن ميلكهم 

ا ملكهم ما شاء ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل وفرض عليهم فيم
أنعم به عليهم جل ثناؤه وكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن يف أمواهلم حقا لغريهم يف وقت على 

  لسان رسوله 

كها غريهم يف وقت كما ملكهم أمواهلم دون فكان حالال هلم ملك األموال وحراما عليهم حبس الزكاة ألنه مل
  غريهم 

فكان بينا فيما وصفت ويف قول اهللا عز و جل خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم أن كل مالك تام امللك من حر له 
  مال فيه زكاة وبسط الكالم فيه 

توا حقه يوم حصاده وهذا وهبذا اإلسناد قال الشافعي يف أثناء كالمه يف باب زكاة التجارة يف قول اهللا عز و جل وآ
  داللة على أنه إمنا جعل الزكاة على الزرع وإمنا قصد إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت يف يده من غري زراعة 



وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل لنبيه خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن 
  ة عليهم الدعاء هلم عند أخذ الصدقة منهم صالتك سكن هلم قال الشافعي والصال

فحق على الوايل إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له وأحب أن يقول آجرك اهللا فيما أعطيت وجعلها لك طهورا 
  وبارك لك فيما أبقيت 

قال اهللا عز  أنا أبو عبداهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال أنا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي
و جل وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه يعين واهللا أعلم لستم بآخذيه ألنفسكم ممن 

  لكم عليه حق فال تنفقوا مما مل تأخذوا ألنفسكم يعين ال تعطوا ما خبث عليكم واهللا أعلم وعندكم الطيب 

  ما يؤثر عنه يف الصيام

 عن الشافعي أنه قال قال اهللا جل ثناؤه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قرأت يف رواية املزين
لعلكم تتقون أياما معدودات مث أبان أن هذه األيام شهر رمضان بقوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إىل 

  قوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
أنه ال جيب صوم إال صوم شهر رمضان وكان علم شهر رمضان عند من خوطب  وكان بينا يف كتاب اهللا عز و جل

  باللسان أنه الذي بني شعبان وشوال 
وذكره يف رواية حرملة عنه مبعناه وزاد قال فلما علم اهللا الناس أن فرض الصوم عليهم شهر رمضان وكانت 

عدت الشهور باألهلة خيتلف فأبان اهللا تعاىل أن  األعاجم تعد الشهور باأليام ال باألهلة وتذهب إىل أن احلساب إذا
  األهلة هي املواقيت للناس 

واحلج وذكر الشهور فقال إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا فدل على أن الشهور لألهلة إذ 
  جعلها املواقيت ال ما ذهبت إليه األعاجم من العدد بغري األهلة 

لى ما أنزل اهللا عز و جل وبني أن الشهر تسع وعشرون يعين أن الشهر قد يكون تسعا مث بني رسول اهللا ذلك ع
وعشرين وذلك أهنم قد يكونون يعلمون أن الشهر يكون ثالثني فأعلمهم أنه قد يكون تسعا وعشرين وأعلمهم أن 

  ذلك لألهلة 
 تعاىل يف فرض الصوم شهر رمضان الذي أخربنا أبو عبداهللا احلافظ أنا العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا

  أنزل فيه القرآن إىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
  فبني يف اآلية أنه فرض الصيام عليهم عدة وجعل هلم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين وحيصوا حىت يكملوا العدة 

  وأخرب أنه أراد هبم اليسر 
  ان قول اهللا عز و جل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر حيتمل معنيني وك

أحدمها أن ال جيعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى وال مسافرين وجيعل عليهم عددا إذا مضى السفر واملرض من 
  أيام أخر 

   حيرجوا إن فعلوا وحيتمل أن يكون إمنا أمرهم بالفطر يف هاتني احلالتني على الرخصة إن شاءوا لئال
وكان فرض الصوم واألمر بالفطر يف املرض والسفر يف آية واحدة ومل أعلم خمالفا أن كل آية إمنا أنزلت متتابعة ال 

مفرقة وقد تنزل اآليتان يف السورة مفرقتني فأما آية فال ألن معىن اآلية أهنا كالم واحد غري منقطع يستأنف بعده 



  غريه 
  هذه املسألة ألن معىن اآلية معىن قطع الكالم  وقال يف موضع آخر من

فإذ صام رسول اهللا يف شهر رمضان وفرض شهر رمضان إمنا أنزل يف اآلية علمنا أن اآلية بفطر املريض واملسافر 
  رخصة 

قال الشافعي رمحه اهللا فمن أفطر أياما من رمضان من عذر قضاهن متفرقات أو جمتمعات وذلك أن اهللا عز و جل 
  عدة من أيام أخر ومل يذكرهن متتابعات قال ف

وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل وعلى الذين يطيقونه فدية فقيل يطيقونه كانوا يطيقونه مث 
  عجزوا فعليهم يف كل يوم طعام مسكني 

هد غري احملتمل وكذلك يف كتاب الصيام وذلك باإلجازة قال واحلال اليت يترك هبا الكبري الصوم أن جيهده اجل
املريض واحلامل إن زاد مرض املريض زيادة بينة أفطر وإن كانت زيادته حمتملة مل يفطر واحلامل إذا خافت على 

  ولدها أفطرت وكذلك املرضع إذا أضر بلبنها اإلضرار البني وبسط الكالم يف شرحه 
ا إذا سئل عن تأويل قوله تعاىل وعلى الذين يطيقونه وقال يف القدمي رواية الزعفراين عنه مسعت من أصحابنا من نقلو

  فدية طعام مسكني فكأنه يتأول إذا مل يطق الصوم الفدية 

وقرأت يف كتاب حرملة فيما روي عن الشافعي رمحه اهللا أنه قال مجاع العكوف ما لزمه املرء فحبس عليه نفسه من 
  شيء برا كان أو مأمثا فهو عاكف 

أتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم وبقوله تعاىل حكاية عمن رضي قوله ما هذه التماثيل واحتج بقوله عز و جل ف
  اليت أنتم هلا عاكفون 

قيل فهل لالعتكاف املتربر أصل يف كتاب اهللا عز و جل قال نعم قال اهللا عز و جل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف 
  ا على عبادة اهللا تعاىل وطاعته املساجد والعكوف يف املساجد صرب األنفس فيها وحبسه

  ما يؤثر عنه يف احلج

وفيما أنبأنا أبو عبداهللا احلافظ إجازة أنبأنا أبو العباس حدثهم قال أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا اآلية اليت فيها 
اع إليه سبيال بيان فرض احلج على من فرض عليه هي قول اهللا تبارك وتعاىل وهللا على الناس حج البيت من استط

  وقال تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا 
قال الشافعي أنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن عكرمة قال ملا نزلت ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه اآلية 

جوا فقال قالت اليهود فنحن مسلمون فقال اهللا لنبيه فحجهم فقال هلم النيب حجوا فقالوا مل يكتب علينا وأبوا أن حي
  اهللا تعاىل ومن كفر فإن اهللا غين عن 

  العاملني قال عكرمة ومن كفر من أهل امللل فإن اهللا غين عن العاملني 
قال الشافعي وما أشبه ما قال عكرمة مبا قال واهللا أعلم ألن هذا كفر بفرض احلج وقد أنزله اهللا والكفر بآية من 

  كتاب اهللا كفر 



خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج قال قال جماهد يف قول اهللا ومن كفر قال هو فيما إن قال الشافعي أنا مسلم بن 
  حج مل يره برا وإن جلس مل يره إمثا 

  كان سعيد بن سامل يذهب إىل أنه كفر بفرض احلج قال ومن كفر بآية من كتاب اهللا عز و جل كان كافرا 
  أوضح وإن كان هذا واضحا  وهذا إن شاء اهللا كما قال جماهد وما قال عكرمة فيه

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل وهللا على الناس حج 
  البيت 

من استطاع إليه سبيال واالستطاعة يف داللة السنة واإلمجاع أن يكون الرجل يقدر على مركب وزاد يبلغه ذاهبا 
يقوى على املركب أو أن يكون له مال فيستأجر به من حيج عنه أو يكون له من إذا أمره أن حيج عنه وجائيا وهو 

  أطاعه وأطال الكالم يف شرحه 
وإمنا أراد به االستطاعة اليت هي سبب وجوب احلج فأما االستطاعة اليت هي خلق اهللا تعاىل مع كسب العبد فقد قال 

  الشافعي يف أول كتاب الرسالة 
مد هللا الذي ال يؤدى شكر نعمة من نعمه إال بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة جيب واحل

  عليه شكره هبا 
  وقال بعد ذلك وأستهديه هبداه الذي ال يضل من أنعم به عليه 

  وقال يف هذا الكتاب الناس متعبدون بأن يقولوا أو يفعلوا 

وزونه ألهنم مل يعطوا أنفسهم شيئا إمنا هو عطاء اهللا جل ثناؤه فنسأل اهللا عطاء مؤديا ما أمروا أ ن ينتهوا إليه ال جيا
  حلقه موجبا ملزيده 

  وكل هذا فيما أنبأنا أبو عبداهللا عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي 
لعبد أن يعمل وله يف هذا اجلنس كالم كثري يدل على صحة اعتقاده يف التعري من حوله وقوته وأنه ال يستطيع ا

بطاعة اهللا عز و جل إال بتوفيقه وتوفيقه نعمته احلادثة اليت هبا يؤدى شكر نعمته املاضية وعطاؤه الذي به يؤدى حقه 
  وهداه الذي به ال يضل من أنعم به عليه 

أشهر احلج  أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي يف قوله تعاىل احلج أشهر معلومات قال
  شوال وذو القعدة وذو احلجة وال يفرض احلج إال يف 

شوال كله وذي القعدة كله وتسع من ذي احلجة وال يفرض إذا خلت عشر ذي احلجة فهو من شهور احلج واحلج 
  بعضه دون بعض 

ن أهله من وقال يف قوله تعاىل ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام فحاضره من قرب منه وهو كل من كا
  دون أقرب املواقيت دون ليلتني 

وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا فيما بلغه عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة 
  عن عبداهللا بن سلمة عن علي يف هذه اآلية وأمتوا احلج والعمرة هللا قال أن حيرم الرجل من دويرة أهله 

نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي قال وال جيب دم املتعة على املتمتع حىت يهل باحلج ألن اهللا جل وأنا أبو سعيد 
ثناؤه يقول فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي وكان بينا يف كتاب اهللا عز و جل أن التمتع هو التمتع 



إذا دخل يف اإلحرام باحلج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع  باإلهالل من العمرة إىل أن يدخل يف اإلحرام باحلج وأنه
  وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه وهوقول عمرو بن دينار 

قال الشافعي وحنن نقول ما استيسر من اهلدي شاة ويروى عن ابن عباس فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام فيما بني أن 
  ىن مبكة أو يف سفره وسبعة أيام بعد ذلك يهل باحلج إىل يوم عرفة فإذا مل يصم صام بعد م

  وقال يف موضع آخر وسبعة يف املرجع وقال يف موضع آخر إذا رجع إىل أهله 

أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة نا هشام عن طاووس فيما أحسب أنه 
  فوا بالبيت العتيق وقد طاف رسول اهللا من وراء احلجر قال احلجر من البيت وقال اهللا تعاىل وليطو

قال الشافعي يف غري هذه الرواية مسعت عددا من أهل العلم من قريش يذكرون أنه ترك من الكعبة يف احلجر حنو من 
  ستة أذرع 

  وقال يف قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 

  األذى يف الرأس وإن مل ميرض أما الظاهر فإنه مأذون حبالق الشعر للمرض و
أنبأين أبو عبداهللا إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا يف احلج يف أن للصيب حجا ومل 

يكتب عليه فرضه إن اهللا جل ثناؤه بفضل نعمته أثاب الناس على األعمال أضعافها ومن على املؤمنني بأن أحلق هبم 
  ليهم أعماهلم فقال أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء ذرياهتم ووفر ع

فكما من على الذراري بإدخاهلم جنته بال عمل كان أن من عليهم بأن يكتب عليهم عمل الرب يف احلج وإن مل جيب 
  عليهم من ذلك املعىن مث استدل على ذلك بالسنة 

قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل وإذ جعلنا البيت مثابة  أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أن الربيع
  للناس وأمنا إىل قوله والركع السجود 

قال الشافعي املثابة يف كالم العرب املوضع يثوب الناس إليه ويؤوبون يعودون إليه بعد الذهاب عنه وقد يقال ثاب 
ون جيتمعون إليه راجعني بعد ذهاهبم عنه ومبتدئني قال ورقة بن نوفل إليه اجتمع إليه فاملثابة جتمع االجتماع ويؤوب

... وقال خداش بن زهري النصري ... ختب إليه اليعمالت الذوابل ... مثابا ألفناء القبائل كلها ... يذكر البيت 
  ويلحق منهم أولون فآخر ... فما برحت بكر تثوب وتدعي 

مل يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم يعين واهللا أعلم آمنا قال الشافعي وقال اهللا تبارك وتعاىل أو
  من صار إليه ال يتخطف اختطاف من حوهلم 

وقال عز و جل إلبراهيم خليله عليه السالم وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج 
  عميق 

يذكر أن اهللا عز و جل ملا أمر هبذا إبراهيم عليه السالم وقف  قال الشافعي مسعت بعض من أرضى من أهل العلم
على املقام وصاح صيحة عباد اهللا أجيبوا داعي اهللا فاستجاب له حىت من يف أصالب الرجال وأرحام النساء فمن 

  حج البيت بعد دعوته فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من وافاه يقول لبيك داعي ربنا لبيك 
  إلبراهيم خليله إجازة وما قبله قراءة  وهذا من قوله وقال



أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال سألت الشافعي عمن قتل من الصيد شيئا وهو حمرم 
  فقال من قتل من 

ال لدواب دواب الصيد شيئا جزاه مبثله من النعم ألن اهللا تعاىل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم واملثل ال يكون إ
  الصيد 

  فأما الطائر فال مثل له ومثله قيمته إال أنا نقول يف محام مكة اتباعا لآلثار شاة 
أنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي يف قوله عز و جل ومن قتله منكم 

  زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوه بعشر أمثال  متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم واملثل واحد ال أمثال فكيف

وجرى يف كالم الشافعي يف الفرق بني املثل وكفارة القتل أن الكفارة موقتة واملثل غري موقت فهو بالدية والقيمة 
  أشبه 

  واحتج يف إجياب املثل يف جزاء دواب الصيد دون اعتبار القيمة بظاهر اآلية فقال 
ثل ما قتل من النعم وقد حكم عمر وعبدالرمحن وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر قال اهللا عز و جل فجزاء م

  وغريهم رضي اهللا عنهم يف بلدان خمتلفة وأزمان شىت باملثل من النعم فحكم حاكمهم يف النعامة ببدنة والنعامة ال 

كبشا ويف الغزال بعنز  تساوي بدنة ويف محار الوحش ببقرة وهو ال يساوي بقرة ويف الضبع بكبش وهو ال يساوي
وقد يكون أكثر مثنا منها أضعافا ومثلها ودوهنا ويف األرنب بعناق ويف الريبوع جبفرة ومها ال يساويان عناقا وال 

  جفرة 
  فهذا يدلك على أهنم إمنا نظروا إىل أقرب ما قتل من الصيد شبها بالبدن من النعم ال بالقيمة ولو حكموا بالقيمة 

  الختالف أسعار ما يقتل يف األزمان والبلدان الختلفت أحكامهم 
أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو ا لعباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال قلت لعطاء يف 

قول اهللا عز و جل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قلت له من قتله خطأ أيغرم قال نعم يعظم 
  بذلك حرمات اهللا ومضت به السنن 

  قال وأنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون يف اخلطأ 
  وروى الشافعي يف ذلك حديث عمر وعبدالرمحن بن عوف 

عنه حيكم رضي اهللا عنهما يف رجلني أجريا فرسيهما فأصابا ظبيا ومها حمرمان فحكما عليه بعنز وقرأ عمر رضي اهللا 
  به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 

وقاس الشافعي ذلك يف اخلطأ على قتل املؤمن خطأ قال اهللا تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة واملنع عن 
  قتلها عام واملسلمون مل يفرقوا بني الغرم يف املمنوع من الناس واألموال يف العمد واخلطأ 

مرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال أصل الصيد الذي يؤكل حلمه وإن كان غريه أنا أبو سعيد بن أيب ع
يسمى صيدا أال ترى إىل قول اهللا تعاىل وما علمتم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهللا فكلوا مما أمسكن 

  ول اهللا عز و جل عليكم ألنه معقول عندهم أنه إمنا يرسلوهنا على ما يؤكل أو ال ترى إىل ق



ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 
وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما فدل جل ثناؤه على أنه إمنا حرم عليهم يف اإلحرام من صيد الرب ما كان 

  حالال هلم قبل اإلحرام أن يأكلوه 
وضع آخر ألنه واهللا أعلم ال يشبه أن يكون حرم يف اإلحرام خاصة إال ما كان مباحا قبله فأما ما كان حمرما زاد يف م

  على احلالل فالتحرمي األول كاف منه 
  قال ولوال أن هذا معناه ما أمر رسول اهللا بقتل الكلب العقور والعقرب والغراب واحلدأة والفأرة يف احلل 

  هلم قتل ما أضر مما ال يؤكل حلمه وبسط الكالم فيه  واحلرم ولكنه إمنا أباح
أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال ال يفدي احملرم من الصيد 

  إال ما يؤكل حلمه 
امل عن ابن جريج قال قلت لعطاء وفيما أنبأ أبو عبداهللا إجازة أن العباس حدثهم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن س

يف قول اهللا عفا اهللا عما سلف قال عفا اهللا عما كان يف اجلاهلية قلت وقوله ومن عاد فينتقم اهللا منه قال ومن عاد 
  يف اإلسالم فينتقم اهللا منه وعليه يف ذلك الكفارة 

من الوعيد يف قوله والذين ال يدعون مع وشبه الشافعي رمحه اهللا يف ذلك بقتل اآلدمي والزنا وما فيهما ويف الكفر 
  اهللا إهلا آخر 

  إىل قوله وخيلد فيه مهانا وما يف كل واحد منهما من احلدود يف الدنيا 
  قال فلما أوجب اهللا عليهم احلدود دل هذا على أن النقمة يف اآلخرة ال تسقط حكما غريها يف الدنيا 

صم نا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق نا أبو العباس األ
قال كل شيء يف القرآن فيه أو له أية شاء قال ابن جريج إال قول اهللا عز و جل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا 

  ورسوله ويسعون يف األرض فسادا فليس مبخري فيها 
  وغريه يف هذه املسألة أقول  قال الشافعي كما قال ابن جريج وغريه يف احملارب

  ورواه أيضا سعيد عن ابن جريج عن عطاء كل شيء يف القرآن فيه أو أ و خيتار منه صاحبه ما شاء 
  واحتج الشافعي يف الفدية حبديث كعب بن عجرة 

ما قتل من وأنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فجزاء مثل 
النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما قال من أجل انه أصابه 

  يف حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت 
 فأما الصوم فأخربنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء ألنه ال

  منفعة ملساكني احلرم يف صيامه 

واحتج يف الصوم فيما أنبأين أبو عبداهللا احلافظ إجازة عن أيب العباس عن ا لربيع عن الشافعي فقال أذن اهللا للمتمتع 
أن يكون صومه ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع ومل يكن يف الصوم منفعة ملساكني احلرم وكان على بدن الرجل 

   وقت فيعمله حيث شاء فكان عمال بغري
أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال اإلحصار الذي ذكره اهللا تبارك وتعاىل يف القرآن 



  فقال فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي نزل يوم احلديبية وأحصر النيب بعدو 
  اآلية ألن اآلية نزلت يف احلائل من العدو واهللا أعلم  فمن حال بينه وبني البيت مرض حابس فليس بداخل يف معىن

  وعن ابن عباس ال حصر إال حصر العدو وعن ابن عمر وعائشة معناه 
  قال الشافعي وحنر رسول اهللا يف احلل وقد قيل حنر يف احلرم 

قول وصدوكم عن املسجد وإمنا ذهبنا إىل أنه حنر يف احلل وبعض احلديبية يف احلل وبعضها يف احلرم ألن اهللا تعاىل ي
  احلرام واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله واحلرم كله حمله عند أهل العلم 

  فحيث ما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل وال قضاء عليه إال 

استيسر من اهلدي ومل يذكر  أن يكون حجه حجة اإلسالم فيحجها من قبل قول اهللا عز و جل فإن أحصرمت فما
  قضاء 

أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
  وللسيارة وقال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون حلما طريا 

  ن فيه صيد يف بئر كان أو يف قال الشافعي فكل ما كا

ماء مستنقع أو عني وعذب وماحل فهو حبر يف حل كان أو حرم من حوت أو ضربه مما يعيش يف املاء أكثر عيشه 
  فللمحرم واحلالل أن يصيبه ويأكله 

  فأما طائره فإنه يأوي إىل أرض فيه فهو من صيد الرب إذا أصيب جزي 
سني بن حممد املاسرجسي فيما أخربين عنه أبو حممد بن سفيان أنا يونس بن أنا أبو عبداهللا احلافظ قال وقال احل

  عبداألعلى قال قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف قوله تعاىل مث أفيضوا من حيث أفاض 

الناس قال كانت قريش وقبائل ال يقفون بعرفات وكانوا يقولون حنن احلمس مل نسب قط وال دخل علينا يف 
  فارق احلرم وكان سائر الناس يقفون بعرفات فأمرهم اهللا عز و جل أن يقفوا بعرفة مع الناس اجلاهلية وليس ن

قال وقال يل حممد بن إدريس األيام املعلومات أيام الشعر كلها واملعدودات أيام مىن فقط زاد يف كتاب البويطي 
  ويظن أنه كذلك روي عن ابن عباس 

  رائض والوصاياما يؤثر عنه يف البيوع واملعامالت والف

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل وأحل اهللا البيع 
  وحرم الربا فاحتمل إحالل اهللا البيع معنيني 

  وهذا أظهر معانيه أحدمها أن يكون الرجل أحل كل بيع تبايعه املتبايعان جائزي األمر فيما تبايعاه عن تراض منهما 
  والثاين أن يكون اهللا أحل البيع إذا كان مما مل ينه عنه رسول اهللا املبني عن اهللا عز و جل معىن ما أراد 

فيكون هذا من اجلملة اليت أحكم اهللا فرضها بكتابه وبني كيف هي على لسان نبيه أو من العام الذي أراد به اخلاص 
نه وما حرم أو يكون داخال فيهما أو من العام الذي أباحه إال ما حرم على لسان فبني رسول اهللا ما أريد بإحالله م

  نبيه منه وما يف معناه كما كان الوضوء فرضا على كل متوضئ 



  ال خفني عليه لبسهما على كمال الطهارة 
  وأي هذه املعاين كان فقد الزمه اهللا خلقه مبا فرض من طاعة رسول اهللا 

بيوع تراضى هبا املتبايعان استدللنا على أن اهللا أراد مبا أحل من البيوع ما مل يدل على حترميه  فلما هنى رسول اهللا عن
  على لسان نبيه دون ما حرم على لسانه 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل إذا تداينتم بدين إىل أجل 
ليكتب بينكم كاتب بالعدل وقال جل ثناؤه وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة مسمى فاكتبوه و

  فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته 

قال وكان بينا يف اآلية األمر بالكتاب يف احلضر والسفر وذكر اهللا عز و جل الرهن إذا كانوا مسافرين فلم جيدوا 
  كاتبا 

 أعلم فيها أهنم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا ملالك احلق بالوثيقة واململوك عليه بأن ال ينسى وكان معقوال واهللا
ويذكر ال أنه فرض عليهم أن يكتبوا أو يأخذوا رهنا لقول اهللا عز و جل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن 

  أمانته 
حيتمل كل دين وحيتمل السلف خاصة وقد ذهب فيه  قال الشافعي وقول اهللا عز و جل إذا تداينتم بدين إىل أجل

  ابن عباس إىل أنه يف السلف وقلنا به يف كل دين قياسا عليه 

  ألنه يف معناه 
أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح 

  ا إليهم أمواهلم فإن آنستم منهم رشدا فادفعو
  قال فدلت اآلية على أن احلجر ثابت على اليتامى حىت جيمعوا خصلتني البلوغ والرشد 

فالبلوغ استكمال مخس عشرة سنة الذكر واألنثى يف ذلك سواء إال أن حيتلم الرجل أو حتيض املرأة قبل مخس 
  عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ 

حىت تكون الشهادة جائزة وإصالح املال وإمنا يعرف إصالح املال بأن  قال والرشد واهللا أعلم الصالح يف الدين
  خيترب اليتيم 

  وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي أمر اهللا بدفع أمواهلما إليهما وسوى فيها بني الرجل واملرأة 
  وقال وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون 

ذه اآلية على أن على الرجل أن يسلم إىل املرأة نصف مهرها كما كان عليه أن يسلم إىل األجنبيني من فدلت ه
الرجال ما وجب هلم وأهنا مسلطة على أن تعفو عن ماهلا وندب اهللا عز و جل إىل العفو وذكر أنه أقرب للتقوى 

   وسوى بني الرجل واملرأة فيما جيوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له
  وقال تعاىل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 

  فجعل عليهن إيتاءهن ما فرض هلن وأحل للرجال كل ما طاب نساؤهم عنه نفسا 
ما  واحتج أيضا بآية الفدية يف اخللع وبآية الوصية والدين مث قال وإذا كان هذا هكذا كان هلا أن تعطي من ماهلا



  شاءت بغري إذن زوجها وبسط الكالم فيه 
  أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي أثبت اهللا عز و جل الوالية على السفيه والضعيف والذي 

  ال يستطيع أن ميل هو وأمر وليه باإلمالء عنه ألنه أقامه فيما ال غناء له عنه من ماله مقامه 
  يستطيع أن ميل حيتمل أن يكون املغلوب على عقله وهو أشبه معانيه واهللا أعلم قال وقد قيل الذي ال 

وهبذا اإلسناد قال الشافعي رمحه اهللا وال يؤجر احلر يف دين عليه إذا مل يوجد له شيء قال اهللا جل ثناؤه وإن كان ذو 
  عسرة فنظرة إىل ميسرة 

فعي قال اهللا عز و جل ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة أنا أبو سعيد أنا ابو العباس أنا الربيع قال قال الشا
  وال حام 

فهذه احلبس اليت كان أهل اجلاهلية حيبسوهنا فأبطل اهللا عز و جل شروطهم فيها وأبطل رسول اهللا بإبطال اهللا عز و 
  جل إياها 

د محى ظهره فيحرم ركوبه وجيعل وهي أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبلي مث ألقح فأنتج منه فهو حام أي ق
  ذلك شبيها بالعتق له 

  ويقول يف البحرية والوصيلة على معىن يوافق بعض هذا 

  ويقول لعبده أنت حر سائبة ال يكون يل والؤك وال علي عقلك 
  وقيل إنه أيضا يف البهائم قد سيبتك 

لة واحلام إىل مالكه وأثبت العتق وجعل فلما كان العتق ال يقع على البهائم رد رسول اهللا ملك البحرية والوصي
  الوالء ملن اعتق السائبة وحكم له مبثل حكم النسب 

وذكر يف كتاب البحرية يف تفسري البحرية أهنا الناقة تنتج بطونا فيشق مالكها أذهنا وخيلى سبيلها وحيلب لبنها يف 
  البطحاء وال يستجيزون االنتفاع بلبنها 

  ك مخسة بطون وقال بعضهم إذا كانت تلك البطون كلها إناثا قال وقال بعضهم إذا كانت تل
  قال والوصيلة الشاة تنتج األبطن فإذا ولدت آخر بعد األبطن اليت وقتوا هلا قيل وصلت أخاها 

  وقال بعضهم تنتج األبطن اخلمسة عناقني عناقني يف كل بطن فيقال هذا وصيلة يصل كل ذي بطن بأخ له معه 
  د يوصلوهنا يف ثالثة أبطن ويف مخسة ويف سبعة وزاد بعضهم فقال وق

  قال واحلام الفحل يضرب يف إبل الرجل عشر سنني فيخلى ويقال قد محى هذا ظهره فال ينتفعون من ظهره بشيء 

  قال وزاد بعضهم فقال يكون هلم من صلبه أو ما أنتج مما خرج من صلبه عشر من اإلبل فيقال قد محى هذا ظهره 
ة ما قدمنا ذكره مث قال وكانوا يرجون بأدائه الربكة يف أمواهلم وينالون به عندهم مكرمة يف األخالق وقال يف السائب

  مع التربر مبا صنعوا فيه وأطال الكالم يف شرحه وهو منقول يف كتاب الوالة من املبسوط 
  أنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال قال 



  وتعاىل وألوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا  الشافعي قال اهللا تبارك
نزلت بأن الناس توارثوا باحللف والنصرة مث توارثوا باإلسالم واهلجرة وكان املهاجر يرث املهاجر وال يرثه من ورثته 

فرض  من مل يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته فنزلت وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا على ما
  هلم ال مطلقا 

أخربنا أبو عبداهللا احلافظ قال قال احلسني بن حممد فيما أخربت أنا حممد بن سفيان نا يونس بن عبداألعلى قال قال 
  الشافعي يف قوله عز و جل للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء 

  نثى من الفرائض نصيب مما ترك الوالدان واألقربون نسخ مبا جعل اهللا للذكر واأل
وقال يل يف قوله عز و جل وإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني قسمة املواريث فليتق اهللا من حضر 

  وليحضر خبري وليخف أن حيضر حني خيلف هو أيضا مبا حضر غريه 
 تعاىل وإذا حضر القسمة أولو وأنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا

  القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه وقولوا هلم قوال معروفا 
فأمر اهللا عز و جل أن يرزق من القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني احلاضرون القسمة ومل يكن يف األمر يف 

  اآلية أن يرزق 

  ممن مل حيضر  من القسمة من مثلهم يف القرابة واليتم واملسكنة
  وهلذا أشباه وهي أن تضيف من جاءك وال تضيف من ال يقصد قصدك ولو كان حمتاجا إال أن تطوع 

  وجعل نظري ذلك ختصيص النيب باإلجالس معه أو ترويغه لقمة من ويل الطعام من مماليكه 
ملرياث وغريه من الغنائم قال الشافعي وقال يل بعض أصحابنا يعىن يف اآلية قسمة املواريث وقال بعضهم قسمة ا

  فهذا أوسع 
  وأحب إيل أن يعطوا ما طابت به نفس املعطي وال يوقت وال حيرمون 

أنا أبو سعيد حممد بن موسى نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل كتب عليكم إذا 
  ملعروف حقا على املتقني حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني با

  قال فكان فرضا يف كتاب اهللا عز و جل على من ترك خريا واخلري املال أن يوصي لوالديه وأقربيه 
  وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين واألقربني الوارثني منسوخة 
عنه قال الوصايا منسوخة ألنه إمنا  واختلفوا يف األقربني غري الوارثني فأكثر من لقيت من أهل العلم وممن حفظت

  أمر هبا إذا كانت إمنا يورث هبا فلما قسم اهللا املرياث كانت تطوعا 

  وهذا إن شاء اهللا كله كما قالوا 
  واحتج الشافعي رمحه اهللا يف عدم جواز الوصية للوارث بآية املرياث ومبا روي عن النيب من قوله 

  ال وصية لوارث 
لغري ذي الرحم حبديث عمران ابن احلصني أن رجال أعتق ستة مملوكني له ليس له مال  واحتج يف جواز الوصية

  غريهم فجزأهم النيب ثالثة أجزاء فأعتق اثنني وأرق أربعة 
  مث قال واملعتق عريب وإمنا كانت العرب متلك من 



  ا هلم رسول اهللا ال قرابة بينها وبينه فلو مل جتز الوصية إال لذي قرابة مل جتز للملوكني وقد أجازه
أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي يف املستودع إذا دفعتها إليك فالقول 

  قوله ولو قال أمرتين أن أدفعها إىل فالن فدفعتها فالقول قول املستودع قال اهللا عز و جل فإن أمن بعضكم بعضا 

  قال يف اليتامى فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم فليؤد الذي اؤمتن أمانته و
وذلك أن ويل اليتيم إمنا هو وصي أبيه أو وصي وصاه احلاكم ليس أن اليتيم استودعه واملدفوع إليه غري املستودع 

  وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يربأ و كذلك الوصي 

  ما يؤثر عنه يف قسم الفيء والغنيمة والصدقات

نبأين أبو عبداهللا احلافظ إجازة أن أبا العباس حديهم أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل واعلموا أمنا أ
غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل وقال وما أفاء اهللا على رسوله 

وله تعاىل ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب إىل ق
  ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل 

قال الشافعي فالفيء والغنيمة جيتمعان يف أن فيهما معا اخلمس من مجيعهما ملن مساه اهللا له ومن مساه اهللا له يف اآليتني 
  معا 

  سواء جمتمعني غري مفترقني 
  احلكم يف األربعة األمخاس مبا بني اهللا تبارك وتعاىل على لسان نبيه ويف فعله  مث يفترق

  فإنه قسم أربعة أمخاس الغنيمة والغنيمة هي املوجف عليها باخليل والركاب ملن حضر من غيين وفقري 
عليه أن أربعة  والفيء هو مامل يوجف عليه خبيل وال ركاب فكانت سنة رسول اهللا يف قرى عرينة اليت أفاءها اهللا

  أمخاسها لرسول اهللا خاصة دون املسليمني يضعه رسول اهللا حيث أراه اهللا تعاىل 
وذكر الشافعي ههنا حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال حيث اختصم إليه العباس وعلي رضي اهللا عنهما يف 

  أموال النيب كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على 

جف عليه املسلمون خبيل وال ركاب فكانت لرسول اهللا خالصا دون املسلمني وكان رسول اهللا ينفق رسوله مما مل يو
  منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهللا 

للمسلمني  قال الشافعي رمحه اهللا هذا كالم عريب إمنا يعين عمر رضي اهللا عنه بقوله لرسول اهللا خالصا ما كان يكون
  املوجفني وذلك أربعة أمخاس 

  فاستدلت خبرب عمر على أن الكل ليس ألهل اخلمس مما أوجف عليه 
واستدللت بقول اهللا تبارك وتعاىل يف احلشر فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل على أن 

  ه هلم هلم اخلمس فإن اخلمس إذا كان هلم فال يشك أن رسول اهللا سلم
واستدللنا إذ كان حكم اهللا يف األنفال واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى 

  واملساكني وابن السبيل فاتفق احلكمان يف سورة احلشر وسورة األنفال لقوم موصوفني أن ماهلم من ذلك 



  اخلمس ال غريه وبسط الكالم يف شرحه 
دت اهللا عز و جل حكم يف اخلمس بأنه على مخسة ألن قول اهللا عز و جل هللا مفتاح كالم هللا كل قال الشافعي ووج

  شيء وله األمر من قبل ومن بعد 
  قال الشافعي وقد مضى من كان ينفق عليه رسول اهللا من أزواجه وغريهن لو كان معهن 

هلم وال خالف يف أن جتعل تلك النفقات حيث فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة اليت كانت 
  كان رسول اهللا جيعل فضول غالت تلك األموال مما فيه صالح األسالم وأهله وبسط الكالم فيه 

  قال الشافعي رمحه اهللا ويقسم سهم ذي القرىب على بين هاشم وبين املطلب 
ين هاشم وبين املطلب وقوله إمنا بنو هاشم واستدل حبديث جبري بن مطعم يف قسمة رسول اهللا سهم ذي القرىب بني ب

  وبنو املطلب شيء واحد وهو مذكور بشواهده يف موضعه من كتاب املبسوط واملعرفة والسنن 
قال الشافعي كل ما حصل مما غنم من أهل دار احلرب قسم كله إال الرجال البالبغني فاإلمام فيهم باخليار بني أن 

  يفادى أو يسىب مين على من رأى منهم أو يقتل أو 

  وسبيل ما سيب وما أخذ مما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة 
واحتج يف القدمي بقول اهللا عز و جل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما 

  منا بعد وإما فداء حىت تضع احلرب أوزارها وذلك يف بيان اللغة قبل انقطاع احلرب 
وكذلك فعل رسول اهللا يف أسارى بدر من عليهم وفداهم واحلرب بينه وبني قريش قائمة وعرض على مثامة ابن قال 

  أثال احلنفى وهو يومئذ وقومه أهل اليمامة حرب لرسول اهللا أن مين عليه وبسط الكالم فيه 

قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل أخربنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان 
  إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب اآلية 

  فأحكم اهللا فرض الصدقات يف كتابه مث أكدها وشددها فقال فريضة من اهللا 
ف موجودة ألنه إمنا يعضى فليس ألحد أن يقسمها على غري ما قسمها اهللا عز و جل عليه وذلك ما كانت األصنا

من وجد كقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون اآلية وكقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم وكقوله 
  وهلن الربع مما تركتم 

فمعقول عن اهللا عز و جل أنه فرض هذا ملن كان موجودا يوم ميوت امليت وكان معقوال عنه أن هذه السهمان ملن 
  تؤخذ الصدقة وتقسم  كان موجودا يوم

فإذا أخذت صدقة قوم قسمت على من معهم يف دارهم من أهل هذه السهمان ومل خترج من جرياهنم إىل أحد حىت 
  ال يبقى منهم أحد يستحقها 

مث ذكر تفسري كل صنف من هؤالء األصناف الثمانية وهو فيما أنباين أبو عبداهللا احلافظ إجازة قال نا أبو العباس 
  عقوب األصم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل حممد بن ي

فأهل السهمان جنمعهم أهنم أهل حاجة إىل ماهلم منها كلهم وأسباب حاجتهم خمتلفة وكذلك أسباب استحقاقهم 
  معان خمتلفة جيمعها احلاجة ويفرق بينها صفاهتا 

  ة هلم فإذا اجتمعوا فالفقراء الزمىن الضعاف الذين ال حرف



  وأهل احلرفة الضعيفة الذين ال تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم وال يسألون الناس 
  واملساكني السوال ومن ال يسأل ممن له حرفة تقع منه موقعا وال تغنيه وال عياله 

ائال وقال يف كتاب فرض الزكاة الفقري واهللا أعلم من ال مال له وال حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غري زمن س
  كان أو متعففا 

  واملسكني من له مال أو حرفة ال تقع منه موقعا وال تغنيه سائال كان أو غري سائل 
  قال الشافعي والعاملون عليها املتولون لقبضها من أهلها 

  من السعاة ومن أعاهنم من عريف ومن ال يقدر على أخذها إال مبعونته سواء كانوا أغنياء أو فقراء 
خر من واله الويل قبضها وقسمها مث ساق الكالم إىل أن قال يأخذ من الصدقة بقدر غنائه ال يزاد وقال يف موضع آ

  عليه وإن كان موسرا ألنه يأخذ على معىن اإلجارة 
  وأطال الشافعي الكالم يف املؤلفة قلوهبم وقال يف خالل ذلك وللمؤلفة قلوهبم يف قسم الصدقات سهم 

   أن عدي بن حامت جاء أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه أحسبه قال بثالمثائة والذي أحفظ فيه من متقدم اخلرب

من اإلبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر رضي اهللا عنه منها ثالثني بعريا وأمره أن يلحق خبالد بن الوليد مبن 
  أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بالء حسنا 

ها من أين أعطاه إياها غري أن الذي يكاد يعرف القلب باالستدالل باألخبار واهللا قال وليس يف اخلرب يف إعطائه إيا
  أعلم أنه أعطاه إياها من سهم املؤلفة قلوهبم 

  فإما زاده لريغبه فيما صنع وإما أعطاه ليتألف به غريه من قومه ممن ال يثق منه مبثل ما يثق به من عدي بن حامت 
ة قلوهبم يف مثل هذا املعىن إن نزلت باملسلمني نازلة ولن تنزل إن شاء اهللا تعاىل مث قال فأرى أن يعطى من سهم املؤلف

  بسط الكالم يف شرح النازلة 

  قال والرقاب املكاتبون من جريان الصدقة 
والغارمون صنفان صنف دانوا يف مصلحتهم أو معروف وغري معصية مث عجزوا عن أداء ذلك يف العرض والنقد 

  لعجزهم  فيعطون يف غرمهم
وصنف دانوا يف محاالت وصالح ذات بني ومعروف وهلم عروض حتمل محاالهتم أو عامتها وإن بيعت أضر ذلك هبم 

  وإن مل يفتقروا فيعطى هؤالء ما يوفر عروضهم 

  كما يعطى أهل احلاجة من الغارمني حىت يقضوا غرمهم 
  فقريا كان أو غنيا قال وسهم سبيل اهللا يعطى منه من أراد الغزو من جريان الصدقة 

قال وابن السبيل من جريان الصدقة الذين يريدون السفر يف غري معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إال مبعونة على 
  سفرهم 

وقال يف القدمي قال بعض أصحابنا هو ملن مر مبوضع املصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إال مبعونة قال الشافعي 
  وهذا مذهب واهللا أعلم 

  ي قاله يف القدمي يف غري روايتنا إمنا هو يف رواية الزعفراين عن الشافعي والذ



  ما يؤثر عنه يف النكاح والصداق وغري ذلك

أنبأين أبو عبداهللا احلافظ إجازة نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي وكان مما خص اهللا به نبيه قوله النيب أوىل 
  هتم باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمها

وقال تعاىل وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا فحرم نكاح نسائه من بعده على 
  العاملني وليس هكذا نساء أحد غريه 

  وقال اهللا عز و جل يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فأباهنن به من نساء العاملني 
  وأزواجه أمهاهتم مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وأن الكلمة الواحدة جتمع معاين خمتلفة ومما وصفت  وقوله

  من أن اهللا أحكم كثريا من فرائضه بوحيه وسن شرائع واختالفها على لسان نبيه ويف فعله 
عليهم نكاح بنات لو كن هلن فقوله أمهاهتم يعين يف معىن دون معىن وذلك أنه ال حيل هلم نكاحهن حبال وال حيرم 

  كما حيرم عليهم نكاح بنات أمهاهتم الاليت ولدهنم أو أرضعنهم 
وذكر احلجة يف هذا مث قال وقد ينزل القرآن يف النازلة ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه كالعامة يف الظاهر وهي 

  يراد هبا اخلاص واملعىن دون ما سواه 
  منا وأم العيال والعرب تقول للمرأة ترب أمرهم أ

وتقول كذلك للرجل يتوىل أن يقوهتم أم العيال مبعىن أنه وضع نفسه موضع األم اليت ترب أمر العيال قال تأبط شرا 
وهو يذكر غزاة غزاها ورجل من أصحابه ويل قوهتم وأم عيال قد شهدت تقوهتم وذكر بقية البيت وبيتني أخوين 

  معه 
يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة واألرض هذا أم عيالنا على قال الشافعي رمحه اهللا قلت الرجل 

  معىن اليت تقوت عيالنا 

  وقال اهللا عز و جل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم الاليت ولدهنم 
واحملرم هبن غريهن الالئي مل يكن يعين أن الالئي ولدهنم أمهاهتم بكل حال الوارثات واملوروثات احملرمات بأنفسهن 

قط إال أمهات ليس الالئي حيدثن رضاعا للمولود فيكن به أمهات وقد كن قبل إرضاعه غري أمهات له وال أمهات 
املؤمنني عامة حيرمن حبرمة أحدثنها أو حيدثها الرجل أو أمهات املؤمنني حرمن بأهنن أزواج النيب وأطال الكالم فيه مث 

  لة على أشباه له يف القرآن جهلها من قصر علمه باللسان والفقه قال ويف هذا دال
  وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي وذكر عبدا أكرمه فقال وسيدا وحصورا 

  واحلصور الذي ال يأيت النساء ومل يندبه إىل النكاح 
النكاح ودعوا إىل رضي من  وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي حتم الزم ألولياء األيامى واحلرائر البوالغ إذا أردن

األزواج أن يزوجوهن لقول اهللا عز و جل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
  تراضوا 



  بينهم باملعروف 
فإن شبه على أحد بأن مبتدأ اآلية على ذكر األزواج ففي اآلية داللة على أنه إمنا هنى عن العضل األولياء ألن 

ج إذا طلق فبلغت املرأة األجل فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من ال سبيل وال شرك له يف أن يعضلها يف الزو
  بعضها 

فإن قال قائل قد حيتمل إذا قاربن بلوغ أجلهن ألن اهللا تعاىل يقول لألزواج وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
  فأمسكوهن مبعروف اآلية 

  يعين إذا قاربن بلوغ أجلهن 
قال الشافعي فاآلية تدل على أنه مل يرد هبا هذا املعىن وأهنا ال حتتمله ألهنا إذا قارب بلوغ أجلها أومل تبلغه فقد حظر 
اهللا عز و جل عليها أن تنكح لقول اهللا عز و جل وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله فال يأمر بأن ال 

  يأمر بأن ال ميتنع مما أباح هلا من هو بسبب من منعها مينع من النكاح من قد منعها منه إمنا 
قال وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه اآلية نزلت يف معقل بن يسار وذلك أنه زوج أخته رجال فطلقها وانقضت 

  عدهتا مث 

طلب نكاحها وطلبته فقال زوجتك دون غريك أخيت مث طلقتها ال أنكحك أبدا فنزلت وإذا طلقتم النساء فبلغن 
  أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 

  قال وهذه اآلية أبني آية يف كتاب اهللا عز و جل داللة على أن ليس للمرأة احلرة أن تنكح نفسها 
  وفيها داللة على أن النكاح يتم برضا الويل مع املزوج واملزوجة 

  املؤمنني إىل ههنا بعضه يف مسموع يل  قال الشيخ رمحه اهللا هذا الذي نقلته من كالم الشافعي رمحه اهللا يف أمهات

  قراءة على شيخنا وبعضه غري مسموع فإنه مل يسمعه يف النقل فرويت اجلميع باإلجازة وباهللا التوفيق 
واحتج أيضا يف اشتراط الوالية يف النكاح بقوله عز و جل الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على 

  ء فانكحوهن بإذن أهلهن بعض وبقوله تعاىل يف اإلما
أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل وأنكحوا األيامى منكم 

  والصاحلني من عبادكم وإمائكم 
قال قال ودلت أحكام اهللا مث رسوله على أن ال ملك لألولياء آباء كانوا أو غريهم على أياماهم وأياماهم الثيبات 

  اهللا عز و جل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وقال تعاىل يف 

  املعتدات فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن اآلية وقال رسول اهللا 
  األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها وإذهنا صماهتا مع ما سوى ذلك 

  ودل الكتاب والسنة على أن املماليك ملن ملكهم وأهنم ال ميلكون من أنفسهم شيئا 
  جياب إنكاح صاحلي العبيد واإلماء كما وجدت الداللة على إنكاح احلرائر إال مطلقا ومل أعلم دليال على إ

  فأحب إيل أن ينكح من بلغ من العبيد واإلماء مث صاحلوهم خاصة 
  وال يبني يل أن جيرب أحد عليه ألن اآلية حمتملة أن تكون أريد هبا الداللة ال اإلجياب 



  إذا أذن له سيده  وذهب يف القدمي إىل أن للعبد أن يشترى
وأجاب عن قوله ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء بأن قال إمنا هذا عندنا عبد ضربه اهللا مثال فإن كان 
عبدا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من احلدود اليت تتلفه أو تنقصه ومنها ما إذا أذن 

  شراؤه وإقراره له يف التجارة جاز بيعه و
  فإن اعتل باإلذن فالشرى بإذن سيده أيضا فكيف ميلك بأحد اإلذنني وال ميلك باآلخر 

مث رجع عن هذا يف اجلديد واحتج هبذه اآلية وذكر قوله تعاىل والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما 
  ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني 

على أن ما أباح من الفروج فإمنا أباحه من أحد وجهني النكاح أو ما ملكت اليمني  مث قال فدل كتاب اهللا عز و جل
  فال يكون العبد مالكا حبال وبسط الكالم فيه 

أنا أبو زكريا بن أيب إسحق يف آخرين قالوا نا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي أنا سفيان عن حيىي 
أنه قال يف قول اهللا عز و جل الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

  إال زان أو مشرك وحرم ذلك على املؤمنني إهنا منسوخة نسخها قول اهللا 

  عز و جل وأنكحوا األيامى منكم فهي من أيامى املسلمني 
  املسيب إن شاء اهللا وعليه دالئل من القرآن والسنة  قال الشافعي رمحه اهللا يف غري هذه الرواية فهذا كما قال ابن

  وذكر الشافعي رمحه اهللا سائر ما قيل يف هذه اآلية وهو منقول يف املبسوط ويف كتاب املعرفة 
أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل فانكحوا ما طاب لكم من 

  ىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم النساء مث

فكان بينا يف االية واهللا أعلم أن املخاطبني هبا األحرار لقوله عز و جل فواحدة أو ما ملكت أميانكم ألنه ال ميلك إال 
  األحرار وقوله تعاىل ذلك أدىن أال تعولوا فإمنا يعول من له املال وال مال للعبد 

ا اإلسناد عن الشافعي أنه تال اآليات اليت وردت يف القرآن يف النكاح والتزويج مث قال فأمسى اهللا عز و جل وهبذ
  النكاح امسني النكاح والتزويج 

  وذكر آية اهلبة وقال فأبان جل ثناؤه أن اهلبة لرسول اهللا دون املؤمنني 
بأن هتب نفسها له بال مهر ويف هذا داللة على أن ال  قال واهلبة واهللا أعلم جتمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح

  جيوز نكاح إال باسم النكاح أو التزويج 
أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم دون 

  أدعيائكم الذين تسموهنم أبناءكم 

كتاب املعرفة مث قال وحرمنا بالرضاع مبا حرم اهللا قياسا عليه ومبا قال رسول اهللا أنه واحتج يف كل مبا هو منقول يف 
  حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة 

وقال يف قوله عز و جل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف ويف قوله عز و جل وأن جتمعوا بني 
رجل خيلف على امرأة أبيه وكان الرجل جيمع بني األختني فنهى اهللا عز و األختني إال ما قد سلف كان أكرب ولد ال



جل عن أن يكون منهم أحد جيمع يف عمره بني أختني أو ينكح ما نكح أبوه إال ما قد سلف يف اجلاهلية قبل علمهم 
  بتحرميه ليس أنه أقر يف أيديهم ما كانوا قد مجعوا بينه قبل اإلسالم كما أقرهم 

  كاح اجلاهلية الذي ال حيل يف اإلسالم حبال النيب على ن
وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي من تزوج امرأة فلم يدخل هبا حىت ماتت او طلقها فأباهنا فال بأس أن يتزوج ابنتها 
وال جيوز له عقد نكاح أمها ألن اهللا عز و جل قال وأمهات نسائكم زاد يف كتاب الرضاع ألن األم مبهمة التحرمي 

  تاب اهللا عز و جل ليس فيها شرط إمنا الشرط يف الربائب ورواه عن زيد بن ثابت يف ك
  وفسر الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز و جل واحملصنات 

من النساء إال ما ملكت أميانكم بأن ذوات األزواج من احلرائر واإلماء حمرمات على غري أزواجهن حىت يفارقهن 
  خ نكاح إال السبايا فإهنن مفارقات هلن بالكتاب والسنة واإلمجاع أزواجهن مبوت أو فرقة طالق أو فس

واحتج يف رواية أيب عبدالرمحن الشافعي عنه حبديث أيب سعيداخلدري رضي اهللا عنه أنه قال أصبنا سبايا هلن أزواج 
   يف الشرك فكرهنا أن نطأهن فسألنا النيب عن ذلك فنزل واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم

  واحتج بغري ذلك أيضا وهو منقول يف كتاب املعروفه 
أنا ابو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا عز و جل إذا جاءكم 

هلم  املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل
  وال هم حيلون هلن 

قال الشافعي فإن علمتموهن مؤمنات فاعرضوا عليهن اإلميان فإن قبلن وأقررن به فقد علمتموهن مؤمنات وكذلك 
  علم بين آدم الظاهر قال اهللا عز و جل اهللا أعلم بإمياهنن يعين بسرائرهن يف إمياهنن 

هاجة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أيب قال الشافعي وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أهنا نزلت يف م
  معيط وأهل مكة أهل أوثان وأن قول اهللا عز و جل وال متسكوا بعصم 

  الكوافر قد نزلت يف مهاجر أهل مكة مؤمنا وإمنا نزلت يف اهلدنة 
تنكحوا  وقال اهللا عز و جل وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال

  املشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم 
قال الشافعي وقد قيل يف هذه اآلية إهنا نزلت يف مجاعة مشركي العرب الذين هم أهل األوثان فحرم نكاح نسائهم 

  كما حرم أن ينكح رجاهلم املؤمنات 
  فإن كان هذا هكذا فهذه االية ثابة ليس فيها منسوخ 

  ذه اآلية يف مجيع املشركني مث نزلت الرخصة بعدها وقد قيل ه

يف إحالل نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت يف إحالل ذبائح أهل الكتاب قال اهللا عز و جل أحل لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا 

  قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الكتاب من 
  قال فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب 



وقال ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات إىل قوله 
  ذلك مل خشي العنت منكم اآلية 

ني هبذا األحرار دون املماليك ألهنم الواجدون للطول املالكلون قال ففي هذه اآلية واهللا أعلم داللة علىأن املخاطب
  للمال واململوك ال ميلك ماال حبال 

  وال حيل نكاح األمة إال بأن ال جيد الرجل احلر بصداق أمة طوال حلرة وبأن خياف العنت والعنت الزنا 
لعنت داللة واهللا أعلم على حترمي نكاح إماء قال ويف إباحة اهللا اإلماء املؤمنات علىما شرط ملن مل جيد طوال وخاف ا

  أهل الكتاب وعلى أن اإلماء املؤمنات ال حيللن إال ملن مجع األمرين مع إمياهنن وأطال الكالم يف احلجة 

قال الشافعي رمحه اهللا وإن كانت اآلية نزلت يف حترمي نساء املسلمني على املشركني من مشركي أهل األوثان يعين 
وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا فاملسلمات حمرمات على املشركني منهم بالقرآن بكل حال وعلى  قوله عز و جل

  مشركي أهل الكتاب لقطع الوالية بني املسلمني واملشركني وما مل خيتلف الناس فيه علمته 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يف قول اهللا عز و جل 

  معناه مبا أحله اهللا لنا من النكاح وملك اليمني يف كتابه ال أنه أباحه بكل وجه 
أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تعاىل تبارك وتعاىل وال جناح عليكم فيما 

  عرضتم به من 

  عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله خطبة النساء إىل قوله وال تعزموا 
  قال الشافعي بلوغ الكتاب أجله واهللا أعلم انقضاء العدة 

قال وإذا أذن اهللا يف التعريض باخلطبة يف العدة فبني أنه حظر التصريح فيها قال تعاىل ولكن ال تواعدوهن سرا يعين 
ذلك أن يقول رضيتك إن عندي جلماعا يرضي من واهللا أعلم مجاعا إال أن تقولوا قوال معروفا حسنا ال فحش فيه و

  جومعه 
  وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما 

  عرض به مما سوى هذا مما تفهم املرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض باإلجابة له جائز هلا 
ة الزوج وال يبني أن ال جيوز ذلك يف العدة من الطالق اقال والعدة اليت أذن اهللا بالتعريض باخلطبة فيها العدة من وفا

  الذي ال ميلك فيه املطلق الرجعة 
واحتج يف موضع آخر على أن السر اجلماع بداللة القرآن مث قال فإذا أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم 

وذلك املعىن اجلماع قال امرؤ جائز سرا وعالنية فال جيوز أن يتوهم أن السر سر التعريض وال بد من معىن غريه 
  القيس 

وأمنع ... كذبت لقد أصيب على املرء عرسه ... كربت وأن ال حيسن السر أمثايل ... أال زعمت بسباسة اليوم أنين 
  ... عرسي أن يزن هبا اخلايل 
  ... خزن احلديث وعفت األسرار ... كانت إذا هجر اخلليل فراشها ... وقال جرير يرثي امرأته 

الشافعي فإذا علم أن حديثها خمزون فخزن احلديث أن ال يباح به سرا وال عالنية فإذا وصفها هبذا فال معىن قال 



  للعفاف غري األسرار واألسرار اجلماع 
  وهذا فيما أخربنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فذكره 

س أنا الربيع قال قال الشافعي يف قول اهللا عز و جل وال تقربوهن حىت يطهرن يعين أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العبا
  واهللا أعلم الطهارة اليت حتل هبا الصالة هلا الغسل والتيمم 

قال الشافعي رمحه اهللا وحترمي اهللا تبارك وتعاىل إتيان النساء يف احمليض ألذى احمليض كالداللة على أن إتيان النساء يف 
  حمرم ادبارهن 

  أنا أبو عبداهللا أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي 

  قال اهللا عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
قال وبني أن موضع احلرث موضع الولد وأن اهللا عز و جل أباح اإلتيان فيه إال يف وقت احليض وأىن شئتم من أين 

  شئتم 
  رث يشبه أن يكون حترمي إتيان يف غريه قال وإباحة اإلتيان يف موضع احل

  واإلتيان يف الدبر حىت يبلغ منه مبلغ اإلتيان يف القبل حمرم بداللة الكتاب مث السنة 
قال الشافعي فيما أنبأين أبو عبداهللا إجازة عن أيب العباس عن الربيع عنه يف قوله عز و جل والذين هم لفروجهم 

  ت أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون حافظون إال على أزواجهم أو ما ملك

فكان بينا يف ذكر حفظهم لفروجهم إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم حترمي ما سوى األزواج وما ملكت 
  األميان 

  أولئك هم العادون وبني أن األزواج وملك اليمني من اآلدميات دون البهائم مث أكدها فقال فمن ابتغى وراء ذلك ف
  فال حيل العمل بالذكر إال يف زوجة أو يف ملك اليمني وال حيل االستمناء واهللا أعلم 

  وقال يف قوله وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله 
تعفف ليكف عن معناه واهللا أعلم ليصربوا حىت يغنيهم اهللا وهو كقوله عز و جل يف مال اليتيم ومن كان غنيا فليس

  أكله بسلف أو غريه 
قال وكان يف قول اهللا عز و جل والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم بيان أن 

  املخاطبني هبا الرجال ال النساء 

عىن أهنا فدل على أنه ال حيل للمرأة أن تكون متسرية مبا ملكت ميينها ألهنا متسراة أو منكوحة ال ناكحة إال مب
  منكوحة 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو أنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا عز و جل وآتوا النساء 
  صدقاهتن حنلة وقال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 

  وذكر سائر اآليات اليت وردت يف الصداق مث قال فأمر اهللا 

ن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاهتن واألجر هو الصداق والصداق هو األجر واملهر وهي كلمة عز و جل األزواج بأ
  عربية تسمى بعدة أمساء 



فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون من مل يفرضه دخل أو مل يدخل ألنه حق ألزمه املرء نفسه فال 
و أن يطلق قبل الدخول قال اهللا عز و جل وإن طلقتموهن يكون له حبس شيء منه إال باملعىن الذي جعله اهللا له وه

  من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يفعون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
  وحيتمل أن يكون جيب بالعقد وإن مل يسم مهرا ومل يدخل 

  أو يدخل باملرأة وإن مل يسم مهرا  وحيتمل أن يكون املهر ال يلزم أبدا إال بأن يلزمه املرء نفسه
  فلما احتمل املعاين الثالث كان أوالها أن يقال به ما كانت عليه الداللة من كتاب أو سنة أو إمجاع 

فاستدللنا بقول اهللا عز و جل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن على 
ره أن عقد النكاح يصح بغري فريضة صداق وذلك أن الطالق ال يقع إال على من عقد املوسع قدره وعلى املقتر قد

  نكاحه 
  مث ساق الكالم إىل أن قال وكان بينا يف كتاب اهللا جل 

ثناؤه أن على الناكح الواطئ صداقا بفرض اهللا عز و جل يف اإلماء أن ينكحن بإذن أهلهن ويؤتني أجورهن واألجر 
ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وقال عز و جل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب الصداق وبقوله تعاىل ف

  إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني خالصة هببة وال مهر فأعلم أهنا للنيب دون املؤمنني 
  أنه ليس ألحد غري رسول اهللا وقال مرة أخرى يف هذه اآلية يريد واهللا أعلم النكاح واملسيس بغري مهر فدل على 

  أن ينكح فيمس إال لزمه مهر مع داللة اآلي قبله 
  وقال يف قوله عز و جل إال أن يعفون يعين النساء 

  ويف قوله أو يعفو الذي بيده عقدةالنكاح يعين الزوج وذلك أنه إمنا يعفو من له ما يعفوه 
وجبري بن مطعم وابن سريين وشريح وابن املسيب وسعيد  ورواه عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  بن جبري 

  وجماهد 
وقال يف رواية الزعفراين عنه ومسعت من أرضى يقول الذي بيده عقدة النكاح األب يف ابنته البكر والسيد يف أمته 

  فعفوه جائز 
للمطلقات متاع باملعروف حقا على وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل و

  املتقني وقال عز و جل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن اآلية 
  فقال عامة من لقيت من أصحابنا املتعة هي لليت مل يدخل هبا قط ومل يفرض هلا مهر وطلقت وللمطلقة 

  امة على املطلقات ورواه عن ابن عمر املدخول هبا املفروض هلا بأن اآلية ع
وقال يف كتاب الصداق هبذا اإلسناد فيمن نكح امرأة بصداق فاسد فإن طلقها قبل أن يدخل هبا فلها نصف مهر 

مثلها وال متعة هلا يف قول من ذهب إىل أن ال متعة لليت فرض هلا إذا طلقت قبل أن متس وهلا املتعة يف قول من قال 
   املتعة لكل مطلقة

  وروي القول الثاين عن ابن شهاب الزهري وقد ذكرنا إسناده يف ذلك يف كتاب املعرفة 



ومحل املسيس املذكور يف قوله وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم على 
  ب إليه يف القدمي الوطء ورواه عن ابن عباس وشريح وهو بتمامه منقول يف كتاب املعرفة واملبسوط مع ما ذه

أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل وعاشروهن باملعروف وقال وهلن 
  مثل الذي عليهن باملعروف 

  قال ومجاع املعروف إتيان ذلك مبا حيسن لك ثوابه وكف املكروه 
  عبداهللا وفرض اهللا أن يؤدى كل ما عليه باملعروف وقال يف موضع آخر فيما هو يل باإلجازة عن أيب 

ومجاع املعروف إعفاء صاحب احلق من املؤنة يف طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس ال بضرورته إىل طلبه وال تأديته 
  بإظهار الكراهية لتأديته 

الذي عليهن باملعروف وأيهما ترك فظلم ألن مطل الغين ظلم ومطله تأخري احلق قال وقال اهللا عز و جل وهلن مثل 
  واهللا أعلم أي فماهلن مثل ما عليهن من أن يؤدى إليهن باملعروف 

ويف رواية املزين عن الشافعي ومجاع املعروف بني الزوجني كف املكروه وإعفاء صاحب احلق من املؤنة يف طلبه ال 
  بإظهار الكراهية يف تأديته فأيهما مطل بتأخريه فمطل الغين ظلم 

  ب إيل أبو نعيم اإلسفرايين أن أبا عوانة أخربهم عن املزين عن الشافعي فذكره وهذا مما كت

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل وإن امرأة خافت من بعلها 
  نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 

ري عن ابن املسيب أن بنت حممد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما أنا ابن عيينة عن الزه
كربا أو غريه فأراد طالقها فقالت ال تطلقين وأمسكين واقسم يل ما بدا لك فأنزل اهللا عز و جل وإن امرأة خافت 

  من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا اآلية 
ا أبو سعيد بن ايب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع نا الشافعي قال وزعم بعض أهل العلم بالتفسري أن أخربن

  قول اهللا عز و جل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم 

  أن تعدلوا مبا يف القلوب ألنكم ال متلكون ما يف القلوب حىت يكون مستويا 
كما قالوا وقد جتاوز اهللا عز و جل هلذه األمة عما حدثت به نفسها ما مل تقل أو تعمل  وهذا إن شاء اهللا عز و جل

  وجعل املأمث إمنا هو يف قول أو فعل 
وزعم بعض أهل العلم بالتفسري أن قول اهللا عز و جل فال متيلوا كل امليل إن جتوز لكم عما يف القلوب فتتبعوا 

  وها أهواءها فتخرجوا إىل األثرة بالفعل فتذر

  كاملعلقة وهذا إن شاء اهللا تعاىل عندي كما قالوا 
وعنه يف موضع آخر فقال فال متيلوا كل امليل ال تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصري امليل بالفعل الذي ليس لكم 

  فتذروها كاملعلقة 
فعال واألقاويل وإذا مال وما أشبه ما قالوا عندي مبا قالوا ألن اهللا تعاىل جتاوز عما يف القلوب وكتب على الناس األ

  بالقول والفعل فذلك كل امليل 



أنبأين أبو عبداهللا احلافظ إجازة أن أبا العباس حممد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال قال اهللا 
  عز و جل الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض إىل قوله 

  ن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال والاليت ختافون نشوزه
قال الشافعي قوله والاليت ختافون نشوزهن حيتمل إذا رأى الدالالت يف أفعال املرأة وأقاويلها على النشوز وكان 

  للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشوزا هجرها فإن أقامت عليه ضرهبا 

حة قبل فعل املكروه إذا رؤيت أسبابه وأن ال مؤنة فيها عليها تضر هبا وإن العظة غري حمرمة من وذلك أن العظة مبا
املرء ألخيه فكيف المرأته واهلجر ال يكون إال مبا حيل له ألن اهلجرة حمرمة يف غري هذا املوضع فوق ثالث والضرب 

  ال يكون إال ببيان الفعل 
يان الفعل تدل على أن حاالت املرأة يف اختالف ما تعاتب فيه وتعاقب من فاآلية يف العظة واهلجرة والضرب على ب

  العظة واهلجرة والضرب خمتلفة فإذا اختلفت فال يشبه معناها إال ما وصفت 
  وقد حيتمل قوله تعاىل ختافون نشوزهن إذا نشزن فخفتم 

  جلاجتهن يف النشوز أن يكون لكم مجع العظة واهلجرة والضرب 
قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من وبإسناده قال 

  أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما اآلية 
  اهللا أعلم مبعىن ما أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها 

  ة فما عم الزوجني معا حىت يشتبه والذي يشبه ظاهر اآلي

  فيه حاالمها من اإلباية 
وذلك أين وجدت اهللا عز و جل أذن يف نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن يف نشوز املرأة بالضرب وأذن يف خوفهما 

  أن ال يقيما حدود اهللا باخللع 
على أن حكمهما غري حكم األزواج مث ساق الكالم إىل أن قال فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه باحلكمني دل ذلك 

  غريمها أن يشتبه حاالمها يف الشقاق فال يفعل الرجل الصلح 

وال الفرقة وال املرأة تأدية احلق وال الفدية ويصريان من القول والفعل إىل ما ال حيل هلما وال حيسن ويتماديان فيما 
  ان به يف معىن األزواج غريمها ليس هلما فال يعطيان حقا وال يتطوعان وال واحد منهما بأمر يصري

فإذا كان هكذا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وال يبعثهما إال مأمونني وبرضا الزوجني ويوكلهما الزوجان 
  بأن جيمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك 

  وأطال الكالم يف شرح ذلك مث قال يف آخره ولو قال قائل جيربمها السلطان على احلكمني كان مذهبا 
وبإسناده قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن 

  لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة 
بسها مانعا يقال واهللا أعلم نزلت يف الرجل يكره املرأة فيمنعها كراهية هلا حق اهللا عز و جل يف عشرهتا باملعروف وحي



  حقها لريثها عن غري طيب نفس منها بإمساكه إياها على املنع 
  فحرم اهللا عز و جل ذلك على هذا املعىن وحرم على األزواج 

  أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتني واستثىن إال أن يأتني بفاحشة مبينة 
قن حل ذلك إن شاء اهللا ومل يكن معصيتهن الزوج وإذا أتني بفاحشة مبينة وهي الزنا فأعطني بعض ما أوتني ليفار

  فيما جيب له بغري فاحشة أوىل أن حيل ما أعطني من أن يعصني اهللا عز و جل والزوج بالزنا 
قال وأمر اهللا عز و جل يف الالئي يكرههن أزواجهن ومل يأتني بفاحشة أن يعاشرن باملعروف وذلك تأدية احلق 

  وإمجال العشرة 
  كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا  وقال تعاىل فإن

  وجيعل اهللا فيه خريا كثريا 
  فأباح عشرهتن على الكراهية باملعروف وأخرب أن اهللا عز و جل قد جيعل يف الكره خريا كثريا 

  واخلري الكثري األجر يف الصرب وتأدية احلق إىل من يكره أو التطول عليه 
ءهتا وبذهلا ومرياث إن كان هلا وتصرف حاالته إىل الكراهية هلا بعد وقد يغتبط وهو كاره هلا بأخالقها ودينها وكفا

  الغبطة هبا 
  وذكرها يف موضع آخر هو يل مسموع عن أيب سعيد عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي وقال فيه 
نسخت بآية وقيل إن هذه اآلية نسخت ويف معىن فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال 

  احلدود فلم يكن على امرأة حبس مينع به 

  حق الزوجة على الزوج وكان عليها احلد 
  وأطال الكالم فيه وإمنا أراد نسخ احلبس على منع حقها إذا أتت بفاحشة واهللا أعلم 

ه اهللا قال قال أنا أبو سعيد حممد بن موسى نا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخربنا الشافعي رمح
  اهللا عز و جل وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 

  فكان يف هذه اآلية إباحة أكله إذا طابت به نفسا ودليل على أهنا إذا مل تطب به نفسا مل حيل أكله 
اهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه وقد قال اهللا عز و جل وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحد

  هبتانا وإمثا مبينا 

وهذه اآلية يف معىن اآلية اليت كتبنا قبلها فإذا أراد الرجل االستبدال بزوجته ومل ترد هي فرقته مل يكن له أن يأخذ 
  من ماهلا شيئا بأن يستكرهها عليه وال أن يطلقها لتعطيه فدية منه وأطال الكالم فيه 

شافعي رمحه اهللا قال اهللا عز و جل وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا قال ال
  فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به 

له أو أكثره إليه  فقيل واهللا أعلم أن تكون املرأة تكره الرجل حىت ختاف أن ال تقيم حدود اهللا بأداء ما جيب عليها
  ويكون الزوج غري مانع هلا ما جيب عليه أو أكثره 

  فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج وإذا مل يقم أحدمها حدود اهللا فليسا معا مقيمني حدود اهللا 



 وقيل وهكذا قول اهللا عز و جل فال جناح عليهما فيما افتدت به إذا حل ذلك للزوج فليس حبرام على املرأة واملرأة
يف كل حال ال حيرم عليها ما أعطت من ماهلا وإذا حل ومل حيرم عليها فال جناح عليهما معا وهذا كالم صحيح 

  وأطال الكالم يف شرحه مث قال 
  وقيل أن متتنع املرأة من أداء احلق فتخاف على الزوج أن ال يؤدي احلق إذا منعته حقا فتحل الفدية 

بعض ما جيب عليها له املفتدية حترجا من أن ال تؤدي حقه أو كراهية له فإذا ومجاع ذلك أن تكون املرأة املانعة ل
  كان هكذا حلت الفدية للزوج 

  ما يؤثر عنه يف اخللع والطالق والرجعة

  قرأت يف كتاب أيب احلسن العاصمي 
س قال الشافعي أخربنا عبدالرمحن بن العباس الشافعي قرأت عليه مبصر قال مسعت حيىي بن زكريا يقول قرأ علي يون

يف الرجل حيلف بطالق املرأة قبل أن ينكحها قال ال شيء عليه ألين رأيت اهللا عز و جل ذكر الطالق بعد النكاح 
  وقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن 

  اآلية  قال الشيخ وقد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه احتج يف ذلك أيضا هبذه
أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن قال 

  وقرئت لقبل عدهتن ومها ال خيتلفان يف معىن وروي ذلك عن ابن عمر رضي اهللا عنه 
  قال الشافعي رمحه اهللا وطالق السنة يف املرأة املدخول 

  حتيض أن يطلقها طاهرا من غري مجاع يف الطهر الذي خرجت إليه من حيضة أو نفاس  هبا اليت
  قال الشافعي وقد أمر اهللا عز و جل باإلمساك باملعروف والتسريح باإلحسان وهنى عن الضرر 

وهي وطالق احلائض ضرر عليها ألهنا ال زوجة وال يف أيام تعتد فيها من زوج ما كانت يف احليضة وهي إذا طلقت 
  حتيض بعد مجاع مل تدر وال زوجها عدهتا احلمل أو احليض 

  ويشبه أن يكون أراد أن يعلما معا العدة لريغب الزوج وتقصر املرأة عن الطالق إذا طلبته 

نا أبو عبداهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال ذكر اهللا عز و جل 
 كتابه بثالثة أمساء الطالق والفراق والسراح فقال جل ثناؤه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وقال عز الطالق يف

و جل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وقال لنبيه يف أزواجه إن كننت تردن احلياة الدنيا 
  وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال 

د يف روايته قال الشافعي فمن خاطب امرأته فأفرد هلا امسا من هذه األمساء لزمه الطالق ومل ينو يف احلكم زاد أبو سعي
  ونويناه فيما بينه وبني اهللا عز و جل 

أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال ثنا مالك عن هشام بن عروة 
كان الرجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبل أن تنقضي عدهتا كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد  عن أبيه قال

رجل إىل امرأة له فطلقها مث أمهلها حىت إذا شارفت انقضاء عدهتا ارجتعها مث طلقها وقال واهللا ال آويك إيل وال 



سريح بإحسان فاستقبل الناس الطالق جديدا من حتلني أبدا فأنزل اهللا عز و جل الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو ت
  يومئذ من كان منهم طلق أو مل يطلق 

  قال الشافعي رمحه اهللا وذكر بعض أهل التفسري هذا 

  قال الشيخ رمحه اهللا قد روينا عن ابن عباس يف معناه 
  ره وقلبه مطمئن باإلميان أنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل إال من أك

  قال وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله 
فلما وضع اهللا عنه سقطت عنه أحكام اإلكراه على القول كله ألن األعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر 

  منه وما يكون حكمه بثبوته عليه وأطال الكالم يف شرحه 
و نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل الطالق مرتان فإمساك أنا أبو سعيد بن أيب عمر

  مبعروف أو 

تسريح بإحسان وقال تعاىل واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن 
  وا إصالحا إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن إن أراد

  قال الشافعي يف قول اهللا عز و جل إن أرادوا إصالحا يقال إصالح الطالق بالرجعة واهللا أعلم 
فأميا زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتني فهو أحق برجعتها مامل تنقض عدهتا بداللة كتاب اهللا عز و 

  جل 
غن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وال وقال يف قول اهللا عز و جل وإذا طلقتم النساء فبل

  متسكوهن ضرارا 

إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن مبعروف أو دعوهن تنقضي عددهن مبعروف وهناهم أن ميسكوهن ضرارا 
  ليعتدوا فال حيل إمساكهن ضرارا 

  زاد عل هذا يف موضع آخر هو عندي باإلجازة عن أيب عبداهللا بإسناده عن الشافعي 
  والعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو األمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه 

  فقوله يف املطلقات فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف إذا قاربن بلوغ أجلهن 

  فال يؤمر باإلمساك إال من كان حيل له اإلمساك يف العدة 
جها فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهم باملعروف هذا إذا وقوله عز و جل يف املتوىف عنها زو

  قضني أجلهن 
وهذا كالم عريب واآليتان يدالن على افتراقهما بينا والكالم فيهما مثل قوله عز و جل يف املتوىف عنها وال تعزموا 

  عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله حىت تنقضي عدهتا فيحل نكاحها 
  أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي يف  أنا

املرأة يطلقها احلر ثالثا قال فال حتل له حىت جيامعها زوج غريه لقوله عز و جل يف املطلقة الثالثة فإن طلقها فال حتل 
  له من بعد حىت تنكح زوجا غريه 



أوىل املعاين بكتاب اهللا عز و جل ما دلت  قال فاحتملت اآلية حىت جيامعها زوج غريه ودلت على ذلك السنة فكان
  عليه سنة رسول اهللا 

  قال فإذا تزوجت املطلقة ثالثا بزوج صحيح النكاح 

فأصاهبا مث طلقها وانقضت عدهتا حل لزوجها األول ابتداء نكاحها لقول اهللا عز و جل فإن طلقها فال حتل له من 
  بعد حىت تنكح زوجا غريه 
ل فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اهللا واهللا أعلم مبا أراد وقال يف قول اهللا عز و ج

  فأما اآلية فتحتمل إن أقاما الرجعة ألهنا من حدود اهللا 
وهذا يشبه قول اهللا عز و جل وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا إصالح ما أفسدوا بالطالق 

  بالرجعة 
  إىل أن قال فأحب هلما أن ينويا إقامة حدود اهللا فيما بينهما وغريه من حدوده مث ساق الكالم 

  قال الشيخ قوله فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا إن 

أراد به الزوج الثاين إذا طلقها طالقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن يراجعها يف العدة مث تكون احلجة يف رجوعها إىل 
  تعليقه التحرمي بغايته  األول بنكاح مبتدإ

  وإن أراد به الزوج األول فاملراد بالتراجع النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضامها مجيعا بعد العدة واهللا أعلم 
أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل للذين يؤلون من نسائهم تربض 

  وا فإن اهللا غفور رحيم وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم أربعة أشهر فإن فاؤ
  فقال األكثر ممن روي عنه من أصحاب النيب 

  عندنا إذا مضت أربعة أشهر وقف املوىل فإما أن يفيء وإما أن يطلق 
  وروي عن غريهم من اصحاب النيب عزمية الطالق انقضاء أربعة أشهر 

اهللا أربعة أشهر يف شيء مل يكن عليه سبيل حىت متضي أربعة أشهر ألنه إمنا جعل  اقال والظاهر يف اآلية أن من أنظره
  عليه الفيئة أو الطالق والفيئة اجلماع إن كان قادرا عليه وجعل له اخليار فيهما يف وقت واحد فال يتقدم واحد 

  منهما صاحبه وقد ذكرا يف وقت واحد كما يقال له افده أو نبيعه عليك بال فصل 
ل الكالم يف شرحه وبيان االعتبار بالعزم وقال يف خالل ذلك وكيف يكون عازما على أن يفيء يف كل يوم وأطا

  فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطالق وهو مل يعزم عليه ومل يتكلم به أترى هذا قوال يصح يف العقول ألحد 
  وقال يف موضع آخر هو يل مسموع من أيب سعيد بإسناده 

  يئة ال تكون إال بشيء حيدثه من ومل زعمتم أن الف

مجاع أو يفء بلسان إن مل يقدر على اجلماع وأن عزمية الطالق هو مضي األربعة أشهر ال شيء حيدثه هو بلسان وال 
  فعل 

أرأيت اإليالء طالق هو قال ال قلنا أفرأيت كالما قط ليس بطالق جاءت عليه مدة فجعلته طالقا وأطال الكالم يف 
  إىل املبسوط  شرحه وقد نقلته



أنا ابو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل والذين يظاهرون من 
  نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة اآلية 

  قال الشافعي رمحه اهللا مسعت من أرضى من أهل العلم 

ن بثالث الظهار واإليالء والطالق فأقر اهللا عز و جل الطالق طالقا بالقرآن يذكر أن أهل اجلاهلية كانوا يطلقو
وحكم يف اإليالء بأن أمهل املويل أربعة أشهر مث جعل عليه أن يفيء أو يطلق وحكم يف الظهار بالكفارة وأن ال يقع 

  به طالق 
بالظهار فإذا أتت عليه مدة قال الشافعي والذي حفظت مما مسعت يف يعودون ملا قالوا أن املتظاهر حرم مس امرأته 

بعد القول بالظهار مل حيرمها بالطالق الذي حيرم به وال بشيء يكون له خمرج من أن حترم عليه به فقد وجبت عليه 
  كفارة الظهار 

  كأهنم يذهبون إىل أنه إذا أمسك على نفسه أنه حالل فقد عاد ملا قال فخالفه فأحل ما حرم 
  من هذا ومل أعلم خمالفا يف ان عليه كفارة الظهار وإن مل يعد بتظاهر آخر  قال وال أعلم له معىن أوىل به

  فلم جيز أن يقال ما مل أعلم خمالفا يف أنه ليس مبعىن اآلية 
قال الشافعي ومعىن قول اهللا عز و جل من قبل أن يتماسا وقت ألن يؤدي ما أوجب اهللا عز و جل عليه من الكفارة 

  ت املماسة قبل الكفارة فذهب الوقت فيها قبل املماسة فإذا كان

  مل تبطل الكفارة ومل يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصالة 
قال الشافعي يف قول اهللا عز و جل فتحرير رقبة قال ال جيزيه حترير رقبة على غري دين اإلسالم ألن اهللا عز و جل 

  يقول يف القتل فتحرير رقبة مؤمنة 
  تل إذا كانت كفارة كالدليل واهللا أعلم على أن ال جتزي رقبة يف كفارة إال مؤمنة وكان شرط اهللا يف رقبة الق

  كما شرط اهللا تعاىل العدل يف الشهادة يف موضعني وأطلق الشهود يف ثالثة مواضع 

فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط اهللا فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء اهللا عز 
  و جل على مثل معىن ما شرط 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل والذين يرمون 
  احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة اآلية 

  قال فلم أعلم خالفا يف أن ذلك إذا طلبت املقذوفة 

  ف بأربعة شهداء خيرجونه من احلد احلد ومل يأت القاذ
وقال تعاىل والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه ملن 

  الصادقني إىل آخرها 
قال الشافعي فكان بينا يف كتاب اهللا عز و جل أنه أخرج الزوج من قذف املرأة يعين باللعان كما أخرج قاذف 

  نة غري الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها مبا قذفها به من الزنا احملص



  وكانت يف ذلك داللة أن ليس على الزوج أن يلتعن حىت تطلب املرأة املقذوفة حدها وقاسها أيضا على األجنبية 
ض وعلى قال وملا ذكر اهللا عز و جل اللعان على األزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طالقه ولزمه الفر

  كل زوجة لزمها الفرض 
  قال الشافعي فإن قال ال ألتعن وطلبت أن حيد هلا حد 

  قال ومىت التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت 

  لقول اهللا عز و جل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا اآلية والعذاب احلد 
الربيع قال قال الشافعي وملا حكى سهل بن سعد شهود املتالعنني مع وأنبأين أبو عبداهللا احلافظ ثنا ابو العباس أنا 

  حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا على أن اللعان ال يكون إال مبحضر من طائفة من املؤمنني 
  وكذلك مجيع حدود اهللا يشهدها طائفة من املؤمنني أقلها أربعة ألنه ال جيوز يف شهادة الزنا أقل منهم 

  اهللا عز و جل يف الزانيني وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني وهذا يشبه قول 
  وقال يف قوله عز و جل فلتقم طائفة منه معك الطائفة ثالثة فأكثر 

وإمنا قال ذلك ألن القصد من صالة النيب هبم حصول فضيلة اجلماعة هلم وأقل اجلماعة إقامة ثالثة فاستحب أن 
  يكونوا ثالثة فصاعدا 
  ابه أن يكونوا أربعة يف احلدود وليس ذلك بتوقيف يف املوضعني مجيعا وذكر جهة استحب

  ما يؤثر عنه يف العدة ويف الرضاع ويف النفقات

أنا أبو عبداهللا احلافظ قرأت عليه أنا ابو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا تعاىل واملطلقات يتربصن 
  بأنفسهن ثالثة قروء 

  رضي اهللا عنها األقراء األطهار فإذا طعنت يف الدم من احليضة الثالثة فقد حلت وقال مبثل معىن  قالت عائشة

  قوهلا زيد بن ثابت وعبداهللا بن عمر وغريمها 
  وقال نفر من أصحاب النيب األقراء احليض فال حتل املطلقة حىت تغتسل من احليضة الثالثة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
حجة القولني واختار األول واستدل عليه بأن النيب أمر عمر رضي اهللا عنه حني طلق ابن عمر مث ذكر الشافعي 

امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حىت تطهر مث يطلقها طاهرا من غري مجاع وقال رسول اهللا فتلك العدة اليت 
  أمر اهللا عز و جل أن يطلق هلا النساء 

ل اهللا عز و جل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن فأخرب النيب عن اهللا عز و جل أن قال الشافعي يعين واهللا أعلم قو
  العدة الطهر دون احليض 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  واحتج بأن اهللا عز و جل قال ثالثة قروء وال معىن للغسل ألن الغسل رابع 

  واحتج بأن احليض هو أن يرخي الرحم الدم حىت يظهر 

قري الرحم الدم فال يظهر فالقرء احلبس ال اإلرسال فالطهر إذا كان يكون وقتا أوىل يف اللسان والطهر هو أن ي
  مبعىن القرء ألنه حبس الدم وأطال الكالم يف شرحه 

  أنبأين أبو عبداهللا إجازة أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه واملطلقات يتربصن بأنفسهن 

  ء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر اآلية ثالثة قرو
قال الشافعي رمحه اهللا فكان بينا يف اآلية بالتنزيل أنه ال حيل للمطلقة أن تكتم ما يف رمحها من احمليض فقد حيدث له 

  ا عند خوفه انقضاء عدهتا رأي يف نكاحها أو يكون طالقه إياها أدبا هل
  مث ساق الكالم إىل أن قال وكان ذلك حيتمل احلمل مع احمليض ألن احلمل مما خلق اهللا يف أرحامهن 

  فإذا سأل الرجل امرأته املطلقة أحامل هي أو هل حاضت 

  فهي عندي ال حيل هلا أن تكتمه وال أحدا رأت أن يعلمه 
  وإن مل يسأهلا وال أحد يعلمه إياه فأحب إيل لو أخربته به 

ساق الكالم إىل أن قال ولو كتمته بعد املسألة احلمل واألقراء حىت خلت عدهتا كانت عندي آمثة بالكتمان إذ  مث
سئلت وكتمت وخفت عليها اإلمث إذا كتمت وإن مل تسأل ومل يكن له عليها رجعة ألن اهللا عز و جل إمنا جعلها له 

  حىت تنقضي عدهتا 
  اء وجماهد وهو منقول يف كتاب املبسوط واملعرفة وروى الشافعي رمحه اهللا يف ذلك قول عط

وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي رمحه اهللا مسعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل اهللا عز و جل من 
العدد واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فلم يعلموا ما عدة املرأة اليت ال قرء هلا وهي اليت ال حتيض واحلامل 

فأنزل اهللا عز و جل والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن فجعل عدة 
املؤيسة واليت مل حتض ثالثة أشهر وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غري ذوات األقراء وقال وأوالت األمحال 

  أجلهن أن يضعن محلهن 

  يشبه ما قالوا  قال الشافعي وهذا واهللا أعلم
وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما 

  لكم عليهن من عدة تعتدوهنا 
وكان بينا يف حكم اهللا عز و جل أن ال عدة على املطلقة قبل أن متس وأن املسيس هو اإلصابة ومل أعلم خالفا يف 

  هذا 
  ذكر اآليات يف العدة مث قال فكان بينا يف حكم اهللا عز و جل من يوم يقع الطالق وتكون الوفاة و

وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل 
  احلول 



لرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا ا
  الرحيم غري إخراج فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن من معروف 

قال الشافعي حفظت عن غري واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه اآلية نزلت قبل نزول آية املواريث وأهنا 
  منسوخة 

مع الوصية للوالدين واألقربني وأن وصية املرأة حمدودة مبتاع سنة وذلك نفقتها  وكان بعضهم يذهب إىل أهنا نزلت
  وكسوهتا وسكنها وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها ومل حيظر عليها أن خترج 

  قال وكان مذهبهم أن الوصية هلا باملتاع إىل احلول والسكىن منسوخة يعين بآية املواريث 

  عليها عدة أربعة أشهر وبني أن اهللا عز و جل أثبت 

وعشرا ليس هلا اخليار يف اخلروج منها وال النكاح قبلها إال أن تكون حامال فيكون أجلها أن تضع محلها بعد أو 
  قرب ويسقط بوضع محلها عدة أربعة أشهر وعشر 

ال دونه وقد رويناه وله يف سكىن املتوىف عنها قول آخر أن االختيار لورثته أن يسكنوها وإن مل يفعلوا فقد ملكوا امل
  عن عطاء ورواه الشافعي عن الشعيب عن علي 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل يف املطلقات ال خترجوهن من 
  بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة 

  فيأيت من ذلك ما خياف الشقاق بينها وبينهم قال الشافعي والفاحشة أن تبذو على أهل زوجها 
  فإذا فعلت حل هلم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزال غريه وروى الشافعي معناه بإسناده عن ابن عباس 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل وأمهاتكم الاليت 
  واتكم من الرضاعة أرضعنكم وأخ

  قال الشافعي حرم اهللا عز و جل األم واألخت من الرضاعة واحتمل حترميهما معنيني 
أحدمها إذ ذكر اهللا حترمي األم واألخت من الرضاعة فأقامهما يف التحرمي مقام األم واألخت من النسب أن تكون 

  ه الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثل
  وهبذا نقول بداللة سنة رسول اهللا والقياس على القرآن 

  واآلخر أن حيرم من الرضاع األم واألخت وال حيرم سوامها 

  مث ذكر داللة السنة ملا اختار من املعىن األول 
قال الشافعي رمحه اهللا والرضاع اسم جامع يقع على املصة وأكثر منها إىل كمال إرضاع احلولني ويقع على كل 

  اع وإن كان بعد احلولني رض
  فاستدللنا أن املراد بتحرمي الرضاع بعض املرضعني دون بعض ال من لزمه اسم رضاع 

  وجعل نظري ذلك آية السارق والسارقة وآية الزاين والزانية وذكر احلجة يف وقوع التحرمي خبمس رضعات 



  ني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة واحتج يف احلولني بقول اهللا عز و جل والوالدات يرضعن أوالدهن حول
مث قال فجعل عز و جل متام الرضاعة حولني كاملني وقال فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح 

  عليهما يعين واهللا أعلم قبل احلولني 
ا يكون فدل إرخاصه جل ثناؤه يف فصال املولود عن تراضي والديه وتشاورمها قبل احلولني على أن ذلك إمن

  باجتماعهما على فصاله قبل احلولني 
وذلك ال يكون واهللا أعلم إال بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان فصاله قبل احلولني خريا من إمتام الرضاع 

  له لعلة 

  تكون به أو مبرضعه وإنه ال يقبل رضاع غريها وما أشبه هذا 
لغاية فيه غريه قبل مضيها قال اهللا عز و جل واملطلقات يتربصن وما جعل اهللا تعاىل له غاية فاحلكم بعد مضي ا

بأنفسهن ثالثة قروء فحكمهن بعد مضي ثالثة أقراء غري حكمهن فيها وقال تعاىل وإذا ضربتم يف األرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصالة فكان هلم أن يقصروا مسافرين وكان يف شرط القصر هلم حبال موصوفة دليل 

  أن حكمهم يف غري تلك الصفة غري القصر  على

أنا أبو عبداهللا احلافظ قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل فانكحوا ما طاب لكم 
  من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 

  عز و جل ذلك أدىن أال تعولوا يدل واهللا أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته  قال وقول اهللا
  وقوله أال تعولوا أي ال يكثر من تعولوا إذا اقتصر 

  املرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها 
وتة أنا أبو احلسن بن بشران العدل ببغداد أنا أبو عمر حممد بن عبدالواحد اللغوي صاحب ثعلب يف كتاب ياق

  الصراط يف قوله عز و جل أال تعولوا أي أن ال جتوروا وتعولوا تكثر عيالكم 
  وروينا عن زيد بن أسلم يف هذه اآلية ذلك أدىن أن ال يكثر من تعولونه 

أنبأين أبو عبداهللا نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا عز و جل يف املطلقات أسكنوهن من 
  سكنتم من وجدكم وقال وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن حيث 

قال فكان بينا واهللا أعلم يف هذه اآلية أهنا يف املطلقة ال ميلك زوجها رجعتها من قبل أن اهللا عز و جل ملا أمر 
لى أن الصنف الذي بالسكىن عاما مث قال يف النفقة وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضع محلهن دل ذلك ع

أمر بالنفقة على ذوات األمحال منهن صنف دل الكتاب على أن ال نفقة على غري ذوات األمحال منهن ألنه إذا 
  وجب ملطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على انه ال جيب نفقة ملن كانت يف غري صفتها من املطلقات 

ميلك زوجها رجعتها يف معاين األزواج كانت اآلية على غريها من وملا مل أعلم خمالفا من أهل العلم يف أن املطلقة اليت 
  املطلقات وأطال الكالم يف شرحه واحلجة فيه 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل والوالدات 
م الرضاعة وعلى املولد له رزقهن وكسوهتن باملعروف وقال تبارك يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يت



  وتعاىل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأمتروا بينكم مبعروف وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى 
قال الشافعي ففي كتاب اهللا عز و جل مث يف سنة رسول اهللا بيان أن اإلجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال 

ضعن لكم فآتوهن أجورهن والرضاع خيتلف فيكون صيب أكثر رضاعا من صيب وتكون امرأة أكثر لبنا اهللا فإن أر
  من امرأة وخيتلف لبنها فيقل ويكثر 

فتجوز اإلجارت على هذا ألنه ال يوجد فيه أقرب مما حييط العلم به من هذا وجتوز اإلجارات على خدمة العبد قياسا 
  الناس قياسا على هذا على هذا وجتوز يف غريه مما يعرف 

  قال وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه متزوجة أو مطلقة 
ويف هذا داللة على أن النفقة ليست على املرياث وذلك أن األم وارثة وفرض النفقة والرضاع على األب دوهنا قال 

  دها ال أن عليها الرضاع ابن عباس يف قول اهللا عز و جل وعلى الوارث مثل ذلك من أن ال تضار والدة بول
  وهبذا اإلسناد يف اإلمالء قال الشافعي وال يلزم املرأة رضاع 

ولدها كانت عند زوجها أو مل تكن إال إن شاءت وسواء كانت شريفة أو دنية أو موسرة أو معسرة لقول اهللا عز و 
  جل وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى 

   وزاد الشافعي على هذا يف كتاب اإلجارة فقال
وقد ذكر اهللا تعاىل اإلجارة يف كتابه وعمل هبا بعض أنبيائه قال اهللا تعاىل قالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري من 

  استأجرت القوي األمني اآلية 
  فذكر اهللا عز و جل أن نبيا من أنبيائه أجر نفسه حججا مسماة ميلك هبا بضع امرأة 

ا على احلجج إذا كان على احلجج استأجره وإن كان استأجره على غري فدل على جتويز اإلجارة وعلى أن ال بأس هب
  حجج فهو جتويز اإلجارة بكل حال 

  وقد قيل استأجره على أن يرعى له واهللا أعلم 

  ما يؤثر عنه يف اجلراح وغريه

ال قال اهللا عز و أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي ق
جل لنبيه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق 

حنن نرزقكم وإياهم اآلية وقال وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال وكذلك زين لكثري من املشركني قتل 
  أوالدهم شركاؤهم 
ض العرب يقتل اإلناث من ولده صغارا خوف العيلة عليهم والعار هبن فلما هنى اهللا عز و جل قال الشافعي كان بع

  عن ذلك 

من أوالد املشركني دل ذلك على تثبيت النهي عن قتل أطفال املشركني يف دار احلرب وكذلك دلت عليه السنة 
  مع ما دل عليه الكتاب من حترمي القتل بغري حق 

نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رمحه اهللا يف قول اهللا عز و جل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا  أنا أبو عبداهللا احلافظ



لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل قال ال يقتل غري قاتله وهذا يشبه ما قيل واهللا أعلم قال اهللا عز و جل كتب 
  ص ال ممن ال يفعله عليكم القصاص يف القتلى فالقصاص إمنا يكون ممن فعل ما فيه القصا

  فأحكم اهللا عز و جل فرض القصاص يف كتابه وأبانت السنة ملن هو وعلى من هو 
أنا أبو عبداهللا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال من العلم العام الذي ال اختالف فيه بني أحد لقيته فحدثنيه 

لى رسول اهللا تباين يف الفضل ويكون بينها ما يكون بني وبلغين عنه من علماء العرب أهنا كانت قبل نزول الوحي ع
  اجلريان من قتل العمد واخلطأ 

  وكان بعضها يعرف لبعض الفضل يف الديات حىت تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه 
  ظي فأخذ بذلك بعض من بني أظهرها من غريها بأقصد مما كانت تأخذ به فكانت دية النضريي ضعف دية القر

وكان الشريف من العرب إذا قتل جياوز قاتله إىل من مل يقتله من أشراف القبيلة اليت قتله أحدها ورمبا مل يرضوا إال 
  بعدد يقتلوهنم 

فقتل بعض غين شأس بن زهري العبسي فجمع عليهم أبوه زهري بن جذمية فقالوا له أو بعض من ندب عنهم سل يف 
 غريها فقالوا ما هي فقال حتيون يل شأسا أو متألون ردائي من جنوم السماء قتل شأس فقال إحدى ثالث ال يرضيين

  أو تدفعون يل غنيا بأسرها فأقتلها مث ال أرى أين أخذت منه عوضا 
  وقتل كليب وائل فاقتتلوا دهرا طويال واعتزهلم بعضهم 

أعز العرب وكفوا عن احلرب فقالوا فأصابوا ابنا له يقال له جبري فأتاهم فقال قد عرفتم عزليت فبجري بكليب وهو 
  جبري بشسع نعل كليب فقاتلهم وكان معتزال 

قال وقال إنه نزل يف ذلك وغريه مما كانوا حيكمون به يف اجلاهلية هذا احلكم الذي أحكيه كله بعد هذا وحكم اهللا 
ن من اهللا حكما لقوم بالعدل فسوى يف احلكم بني عباده الشريف منهم والوضيع أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحس

  يوقنون 
  فقال إن اإلسالم نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء 

  وجراح فنزل فيهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى اآلية 
احليني فضل على اآلخر فأقسموا  قال وكان بدء ذلك يف حيني من العرب اقتتلوا قبل اإلسالم بقليل وكان ألحد

  باهللا ليقتلن باألنثى الذكر وبالعبد منهم احلر فلما نزلت هذه اآلية رضوا وسلموا 
قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا مبا قالوا ألن اهللا عز و جل إمنا ألزم كل مذنب ذنبه ومل جيعل جرم أحد على 

قاتال له والعبد بالعبد إذا كان قاتال له واألنثى باألنثى إذا كانت قاتلة هلا ال غريه فقال احلر باحلر إذا كان واهللا أعلم 
  أن يقتل 

  بأحد ممن مل يقتله لفضل املقتول على القاتل وقد جاء عن النيب أعدى الناس على اهللا عز و جل من قتل غري قاتله 
و كانت هذه اآلية غري خاصة كما قال من وما وصفت من أن مل أعلم خمالفا يف أن يقتل الرجل باملرأة دليل أن ل

  وصفت قوله من أهل التفسري مل يقتل ذكر بأنثى 
أنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 



  القصاص يف القتلى 
  كتب على فكان ظاهر اآلية واهللا أعلم أن القصاص إمنا 

البالغني املكتوب عليهم القصاص ألهنم املخاطبون بالفرائض إذا قتلوا املؤمنني بابتداء اآلية وقوله فمن عفي له من 
  أخيه شيء ألنه جعل األخوة بني املؤمنني فقال إمنا املؤمنون إخوة وقطع ذلك بني املؤمنني والكافرين 

  قال ودلت سنة رسول اهللا على مثل ظاهر اآلية 
  ال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه يف أهل التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس اآلية ق

  قال وال جيوز واهللا أعلم يف حكم اهللا تبارك وتعاىل بني أهل التوراة أن كان حكما بينا إال ما جاز يف قوله ومن 

  قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل 
ا إال أن يكون كل نفس حمرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم من هذا أن يقتل املؤمن بالكافر املعاهد وال جيوز فيه

  واملستأمن واملرأة والصيب من أهل احلرب والرجل بعبده وعبد غريه مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إذا قتله 
من قتله وكل نفس كانت تقاد بنفس بداللة كتاب  أو يكون قول اهللا عز و جل ومن قتل مظلوما ممن دمه مكافئ دم
  اهللا أو سنة أو إمجاع كما كان قول اهللا عز و جل واألنثى باألنثى 

  إذا كانت قاتلة خاصة ال أن ذكرا ال يقتل بأنثى 
يقتل وهذا أوىل معانيه به واهللا أعلم ألن عليه دالئل منها قول رسول اهللا ال يقتل مؤمن بكافر واإلمجاع على أن ال 

املرء بابنه إذا قتله واإلمجاع على أن ال يقتل الرجل بعبده وال مبستأمن من أهل دار احلرب وال بامرأة من أهل دار 
  احلرب وال صيب 

  اقال وكذلك وال يقتل الرجل احلر بالعبد حبال 
  فعي أنا معاذ بن موسى عن بكري أنا أبوعبداهللا احلافظ وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشا

ابن معروف عن مقاتل بن حيان قال معاذ قال مقاتل أخذت هذا التفسري عن نفر حفظ معاذ منهم جماهدا واحلسن 
والضحاك بن مزاحم يف قوله عز و جل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان إىل آخر 

  اآلية 
توراة من قتل نفسا بغري نفس حق أن يقاد هبا وال يعفى عنه وال يقبل منه الدية وفرض اقال كان كتب على أهل ال

على أهل اإلجنيل أن يعفى عنه وال يقتل ورخص ألمة حممد إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى فذلك 
يقتل مث قال فمن اعتدى قوله عز و جل ذلك ختفيف من ربكم ورمحة يقول الدية ختفيف من اهللا إذ جعل الدية وال 

  بعد ذلك فله عذاب أليم يقول فمن قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم 

وقال يف قوله عز و جل ولكم يف القصاص حياة يقول لكم يف القصاص حياة ينتهى هبا بعضكم عن بعض أن يصيب 
  خمافة أن يقتل 

يع أنا الشافعي أنا ابن عيينة أنا عمرو بن دينار قال مسعت وأخربنا أبو عبداهللا وأبو زكريا قاال أنا أبو العباس أنا الرب
جماهدا يقول مسعت ابن عباس يقول كان يف بين إسرائيل القصاص ومل يكن فيهم الدية فقال اهللا عز و جل هلذه األمة 



العفو أن كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإن 
  يقبل 

الدية يف العمد فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة مما كتلب على من كان قبلكم فمن 
  اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 

قال الشافعي يف رواية أيب عبداهللا وما قال ابن عباس يف هذا كما قال واهللا أعلم وكذلك قال مقاتل وتقصي مقاتل 
  كثر من تقصي ابن عباس فيه أ

والتنزيل يدل على ما قال مقاتل ألن اهللا جل ثناؤه إذ ذكر القصاص مث قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
باملعروف وأداء إليه بإحسان مل جيز واهللا أعلم أن يقال إن عفي إن صوحل على أخذ الدية ألن العفو ترك حق بال 

  عوض فلم 

عن القتل فإذا عفي مل يكن إليه سبيل وصار لعايف القتل مال يف مال القاتل وهو دية قتيله جيز إال أن يكون إن عفي 
  فيتبعه مبعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان 

  وإن كان إذا عفا عن القاتل مل يكن له شيء مل يكن للعايف أن يتبعه وال على القاتل شيء يؤديه بإحسان 
مثل معىن القرآن فذكر حديث أيب شريح الكعيب أن النيب قال من قتل  قال وقد جاءت السنة مع بيان القرآن يف

  بعده قتيال فأهله بني خريتني إن 

  أحبوا قتلوه وإن أحبوا أخذوا العقل 
قال الشافعي قال اهللا عز و جل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب 

  ل من جعل اهللا له مرياثا منه هبذه اآلية أن ويل املقتو
وفيما أنبأين به أبو عبداهللا إجازة عن أيب العباس عن الربيع قال قال الشافعي ذكر اهللا تعاىل ما فرض على أهل 

  التوراة قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف 

  باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص 
  أعلم خالفا يف أن القصاص يف هذه األمة كما حكى اهللا عز و جل أنه حكم به بني أهل التوراة قال ومل 

ومل أعلم خمالفا يف أن القصاص بني احلرين املسلمني يف النفس وما دوهنا من اجلراح اليت يستطاع فيها القصاص بال 
  تلف خياف على املستقاد منه من موضع القود 

و ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل وما كان ملؤمن أنا أبو سعيد بن ايب عمر
  أن 

  يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله 
  ن نبيه كم الدية فأحكم اهللا جل ثناؤه يف تنزيل كتابه أن على قاتل املؤمن دية مسلمة إىل أهله وأبان على لسا

وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد ال تنازع بينهم أن رسول اهللا قضى يف دية املسلم مائة من اإلبل وكان هذا 
  أقوى من نقل اخلاصة وقد روي من طريق اخلاصة وبه نأخذ ففي املسلم يقتل خطأ مائة من اإلبل 

  هنا على أهل قال الشافعي فيما يلزم العراقيني يف قوهلم يف الدية إ



الورق عشرة آالف درهم قد روي عن عكرمة عن النيب أنه قضى بالدية اثين عشر ألف درهم وزعم عكرمة أنه 
  نزل فيه وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله 

 قال الشيخ حديث عكرمة هذا رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرة مرسال ومرة موصوال بذكر ابن
  عباس فيه ورواه حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موصوال 

  وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي أمر اهللا تبارك وتعاىل 

يف املعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إىل أهله ودلت سنة رسول اهللا على أن ال يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق اهللا بني 
  املؤمنني والكافرين 

  ز أن حيكم على قاتل الكافر إال بدية وال أن ينقص منها إال خبرب الزم فلم جي
وقضى عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما يف دية اليهودي والنصراين بثلث دية املسلم وقضى عمر 

دية اثين عشر ألف رضي اهللا عنه يف دية اجملوسي بثمامنائة درهم وذلك ثلثا عشر دية املسلم ألنه كان يقول تقوم ال
  درهم 

  ومل نعلم أحدا قال يف دياهتم بأقل من هذا وقد قيل إن 

  دياهتم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤالء األقل مما اجتمع عليه 
وأطال الكالم فيه وناقضهم باملؤمنة احلرة واجلنني وبالعبد وقد تكون قيمته عشرة دراهم جيب يف قتل كل واحد 

  ر رقبة مؤمنة ومل يسو بينهم يف الدية منهم حتري
أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا جل ثناؤه وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال 

  خطأ إىل قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
  قال الشافعي قوله من قوم يعين يف قوم 

  لكم  عدو
مث ساق الكالم إىل أن قال ويف التنزيل كفاية عن التأويل ألن اهللا جل ثناؤه إذ حكم يف اآلية األوىل يف املؤمن يقتل 
خطأ بالدية والكفارة وحكم مبثل ذلك يف اآلية بعدها يف الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بني هذين احلكمني فإن كان 

مؤمنة ومل يذكر دية ومل حتتمل اآلية معنىإال أن يكون قوله من قوم يعين  من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة
  يف قوم عدو لنا دارهم دار حرب مباحة وكان من سنة رسول اهللا إذا بلغت الناس الدعوة أن يغري عليهم غاريني 

  كم اهللا عز و جل كان يف ذلك دليل على أن ال يبيح الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود وكان هذا ح
قال وال جيوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إال يف قوم عدو لنا وذلك أن عامة املهاجرين كانوا من قريش 
  وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمني 

قبة مؤمنة وال عقل له إذا قتله وهو ال يعرفه بعينه مسلما فإن دخل مسلم يف دار حرب مث قتله مسلم فعليه حترير ر
  وأطال الكالم يف شرحه 

  قال الشافعي يف كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه 



  وأخذت منه الدية فعليه الكفارة ألن اهللا عز و جل إذ جعلها يف اخلطأ الذي وضع فيه اإلمث كان العمد أوىل 
جل حيث قال يف الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه كفارة ومن قوله ومن واحلجة يف ذلك كتاب اهللا عز و 

  قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مث جعل فيه الكفارة 
  وذكرها أيضا يف رواية املزين دون العفو وأخذ الدية 

  ما يؤثر عنه يف قتال أهل البغي واملرتد

با العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل وإن طائفتان من وفيما أنبأين أبو عبداهللا إجازة أن أ
  املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا اآلية 

  فذكر اهللا تعاىل اقتتال الطائفتني والطائفتان املمتنعتان 

  متتنع ومساهم اهللا عز و جل املؤمنني وأمر باإلصالح بينهم اجلماعتان كل واحدة 
  فحق على كل أحد دعاء املؤمنني إذا افترقوا وأرادوا القتال أن ال يقاتلوا حىت يدعوا إىل الصلح 

  قال وأمر اهللا عز و جل بقتال الفئة الباغية وهي مسماة باسم اإلميان حىت تفيء إىل أمر اهللا 
  قتاهلا ألن اهللا عز و جل إمنا أذن يف قتاهلا يف مدة االمتناع بالبغي إىل أن تفيء  فإذا فاءت مل يكن ألحد

  والفيء الرجعة عن القتال باهلزمية أو التوبة وغريها 

وأي حال ترك هبا القتال فقد فاء والفيء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية اهللا إىل طاعته والكف عما حرم 
ال ينسأ اهللا منا ... يب اهلذيل يعري نفرا من قومه اهنزموا عن رجل من أهله يف وقعة فقتل اهللا عز و جل وقال أبو ذؤ

  يوم األميلح ال غابوا وال جرحوا ... معشرا شهدوا 

  ... مث استفاؤا فقالوا حبذا الوضح ... عقوا بسهم فلم يشعر هبم أحد 
العدل ومل يذكر تباعة يف دم وال مال وإمنا ذكر اهللا عز قال الشافعي فأمر اهللا تبارك وتعاىل إن فاؤا أن يصلح بينهم ب

  و جل الصلح آخرا كما ذكر اإلصالح بينهم أوال قبل اإلذن بقتاهلم 
  فأشبه هذا واهللا أعلم أن تكون التباعات يف اجلراح والدماء وما فات من األموال ساقطة بينهم 

لعدل أن يصلح بينهم باحلكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه وقد حيتمل قول اهللا عز و جل فإن فاءت فأصلحوا بينهما با
حكم فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول اهللا عز و جل بالعدل والعدل أخذ احلق لبعض الناس من بعض مث 

  اختار األول وذكر حجته 
ز و جل إذا جاءك املنافقون أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا ع

  قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون إىل قوله فهم ال يفقهون 

  فبني يف كتاب اهللا عز و جل أن اهللا أخرب عن املنافقني أهنم اختذوا أمياهنم جنة يعين واهللا أعلم من القتل 
وا به أمياهنم جنة فقال ذلك بأهنم آمنوا مث كفروا بعد اإلميان كفرا إذا سئلوا عنه أنكروه مث أخرب بالوجه الذي اختذ

  وأظهروا اإلميان به وأظهروا التوبة منه وهم مقيمون فيما بينهم وبني اهللا تعاىل على الكفر 



بكفرهم وجحدهم الكفر وقال جل ثناؤه حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم فأخرب 
  وكذب سرائرهم جبحدهم 

وذكر كفرهم يف غري آية ومساهم بالنفاق إذ أظهروا اإلميان وكانوا على غريه قال إن املنافقني يف الدرك األسفل من 
  النار ولن جتد هلم نصريا 

ه بأهنم يف الدرك األسفل فأخرب اهللا عز و جل عن املنافقني بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ماال يعلمه غري
من النار وأهنم كاذبون بأمياهنم وحكم فيهم جل ثناؤه يف الدنيا أن ما أظهروا من اإلميان وإن كانوا به كاذبني هلم 

  جنة من القتل وهم املسرون الكفر املظهرون اإلميان 
  وبني على لسان نبيه مثل ما أنزل اهللا عز و جل يف كتابه وأطال الكالم فيه 

  الشافعي وأخرب اهللا عز و جل عن قوم من األعراب قال 

فقال قالت األعراب آمنا قال مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم فأعلم أن مل يدخل اإلميان 
  يف قلوهبم وأهنم أظهروه وحقن به دماءهم 

  قال الشافعي قال جماهد يف قوله أسلمنا أسلمنا خمافة القتل والسيب 
  قال الشافعي مث أخرب أنه جيزيهم إن أطاعوا اهللا ورسوله يعين إن أحدثوا طاعة اهللا ورسوله 

قال الشافعي واألعراب ال يدينون دينا يظهر بل يظهرون اإلسالم ويستخفون الشرك والتعطيل قال اهللا عز و جل 
  القول يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ماال يرضى من 

  وقال يف قوله تعاىل وال تصل على أحد منهم مات أبدا 

وال تقم على قربه فأما أمره أن ال يصلي عليهم فإن صالته بأيب هو وأمي خمالفة صالة غريه وأرجو أن يكون قضى 
اه عن إذ أمره بترك الصالة على املنافقني أن ال يصلي على أحد إال غفر له وقضى أن ال يغفر ملقيم على شرك فنه

  الصالة على من ال يغفر له 
  قال الشافعي ومل مينع رسول اهللا من الصالة عليهم مسلما ومل يقتل منهم بعد هذا أحدا 

  قال الشافعي يف غري هذا املوضع وقد قيل يف قول اهللا عز و جل واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون ما هم مبخلصني 

قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره  أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع
  وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب 

  فلو أن رجال أسره العدو فأكره على الكفر مل تنب منه امرأته ومل حيكم عليه بشيء من حكم املرتد 
الكفر فقاله مث جاء إىل النيب فذكر له ما عذب به فنزلت هذه اآلية ومل  قد أكره بعض من أسلم يف عهد النيب على

  يأمره النيب باجتناب زوجته وال بشيء مما على املرتد 
  أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي 

ا علم من سرائرهم وافقت سرائرهم قال وأبان اهللا عز و جل خللقه أنه توىل احلكم فيما أثاهبم وعاقبهم عليه على م
  عالنيتهم أو خالفتها فإمنا جزاهم بالسرائر فأحبط عمل كل من كفر به 

مث قال تبارك وتعاىل فيمن فنت عن دينه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان فطرح عنهم حبوط أعماهلم واملأمث بالكفر 



  ف الكفر إذا كانوا مكرهني وقلوهبم على الطمأنينة باإلميان وخال
وأمر بقتال الكافرين حىت يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حىت يظهروا اإلميان مث أوجب للمنافقني إذا أسروا الكفر نار 

جهنم فقال إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار وقال تعاىل إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا 
  واهللا أعلم من القتل إلىقوله تعاىل اختذوا أمياهنم جنة يعين 

فمنعهم من القتل ومل يزل عنهم يف الدنيا أحكام اإلميان مبا أظهروا منه وأوجب هلم الدرك األسفل من النار بعلمه 
  بسرائرهم وخالفها لعالنيتهم باإلميان 

حد فقال ولقد وأعلم عباده مع ما أقام عليهم من احلجة بأن ليس كمثله أحد يف شيء أن علمه بالسرائر والعالنية وا
خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد وقال عز و جل يعلم خائنة األعني وما 

  ختفي الصدور مع آيات أخر من الكتاب 
قال وعرف مجيع خلقه يف كتابه أن ال علم هلم إال ما علمهم فقال واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا 

  ل وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء وقا
مث علمهم مبا آتاهم من العلم وأمرهم باالقتصار عليه وأن ال يتولوا غريه إال مبا علمهم فقال لنبيه وكذلك أوحينا 

  إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 

يشاء اهللا وقال عز و جل وال تقف ما ليس وال اإلميان اآلية وقال تعاىل وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن 
  لك به علم 

  وذكر سائر اآليات اليت وردت يف علم الغيب وأنه حجب عن نبيه علم الساعة مث قال 
  فكان من جاوز مالئكة اهللا املقربني وأنبياءه املصطفني من عباد اهللا أقصر علما وأوىل أن ال يتعاطوا حكما 

تقصري علمهم عن علم أنبيائه الذي فرض عليهم الوقف عما ورد عليهم حىت على غيب أحد ال بداللة وال ظن ل
  يأتيهم أمره وبسط الكالم يف هذا 

  ما يؤثر عنه يف احلدود

أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا جل ثناؤه والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال  فاستشهدوا عليهن أربعة

  واللذان يأتياهنا منكم فآذومها فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اهللا كان توابا رحيما 

حد اهللا قال فكان هذا أول عقوبة الزانيني يف الدنيا مث نسخ هذا عن الزناة كلهم احلر والعبد والبكر والثيب ف
  البكرين احلرين املسلمني فقال الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

واحتج حبديث عبادة بن الصامت يف هذه اآلية حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال قال كانوا ميسكوهن حىت 
  نزلت آية احلدود فقال النيب خذوا عين 



  البكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قد جعل اهللا هلن سبيال البكر ب
واحتج يف إثبات الرجم على الثيب ونسخ اجللد عنه حبديث عمر رضي اهللا عنه يف الرجم وحبديث أيب هريرة وزيد 

ائة بن خالد اجلهين أن رجال ذكر أن ابنه زىن بامرأة رجل فقال رسول اهللا ألقضني بينكما بكتاب اهللا فجلد ابنه م
  وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة اآلخر فإن اعترفت فارمجها فاعترفت فرمجها 

قال الشافعي كان ابنه بكرا وامرأة اآلخر ثيبا فذكر رسول اهللا عن اهللا جل ثناؤه حد البكر والثيب يف الزنا فدل 
  ذلك على مثل ما قال عمر من حد الثيب يف الزنا 

اإلسناد فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيني والرجم على الثيبني الزانيني فإن كانا  وقال يف موضع آخر هبذا
  ممن أريدا باجللد فقد نسخ عنهما اجللد مع الرجم 

وإن مل يكونا أريدا باجللد وأريد به البكران فهما خمالفان للثيبني ورجم الثيبني بعد آية اجللد مبا روى النيب عن اهللا 
  وهذا أشبه معانيه وأوالها به عندنا واهللا أعلم عز و جل 

أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا تبارك وتعاىل يف اململوكات فإذا 
  أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب 

  يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فال نصف له  قال والنصف ال يكون إال يف اجللد الذي
  مث ساق الكالم إىل أن قال وإحصان األمة إسالمها وإمنا قلنا هذا استدالال بالسنة وإمجاع أكثر أهل العلم 

  وملا قال رسول اهللا 
  إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليجلدها 

   عز جل يف اإلماء فإذا ومل يقل حمصنة كانت أو غري حمصنة استدللنا على أن قول اهللا

  أحصن إذا أسلمن ال إذا نكحن فأصنب النكاح وال إذا أعتقن وإن مل يصنب 
قال الشافعي ومجاع اإلحصان أن يكون دون احملصن مانع من تناول احملرم واإلسالم مانع وكذلك احلرية مانعة 

أحصن قال اهللا تعاىل وعلمناه صنعة  وكذلك الزوجية واإلصابة مانع وكذلك احلبس يف البيوت مانع وكل ما منع
  لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وقال عز و جل ال يقاتلونكم مجيعا إال يف قرى حمصنة أي ممنوعة 

  قال الشافعي وآخر الكالم وأوله يدالن على أن معىن 

باحلبس  اإلحصان املذكور عام يف موضع دون غريه إذ اإلحصان ههنا اإلسالم دون النكاح واحلرية والتحصن
  والعفاف وهذه األمساء اليت جيمعها اسم اإلحصان 

قال الشافعي يف قوله عز و جل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة اآلية 
  احملصنات ههنا البوالغ احلرائر املسلمات 

ه وقرأته يف كتابه أنا حممد بن سفيان بن سعيد أبو أنا أبو عبداهللا احلافظ قال وقال احلسني بن حممد فيما أخربت عن
بكر مبصر نا يونس بن عبداألعلى قال قال الشافعي يف قوله عز و جل واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم 

  ذوات األزواج من النساء أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني حمصنات غري مسافحات 



  قال فإذا نكحن فعليهن نصف ما على احملصنات غري ذوات األزواج  عفائف غري خبائث فإذا أحصن
أنا أبو عبداهللا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا تبارك وتعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا 

  أيديهما جزاء مبا كسبا 
وبلغت سرقته ربع دينار دون غريمها ممن لزمه  ودلت سنة رسول اهللا أن املراد بالقطع يف السرقة من سرق من حرز

  اسم سرقة 

أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل إمنا جزاء الذين حياربون اهللا 
  األرض ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من 

قال الشافعي أنا إبراهيم عن صاحل موىل التوأمة عن ابن عباس يف قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا 
وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال قتلوا ومل يصلبوا وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف وإذا 

  هربوا طلبوا حىت 

  احلدود وإذا أخافوا السبيل ومل يأخذوا ماال نفوا من األرض  يوجدوا فتقام عليهم
قال الشافعي وهبذا نقول وهو موافق معىن كتاب اهللا عز و جل وذلك أن احلدود إمنا نزلت فيمن أسلم فأما أهل 

  الشرك فال حدود هلم إال القتل والسيب واجلزية 
  شاء اهللا عز و جل  واختالف حدودهم باختالف أفعاهلم على ما قال ابن عباس إن

  قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تعاىل إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط 

  حد اهللا عنه وأخذ حبقوق بين آدم 
  وال يقطع من قطاع الطريق إال من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة يف السارق 

أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إىل بلد فإذا  أنا أبو سعيد بن
  ظفر هبم أقيم عليهم أي هذه احلدود كان حدهم 

  قال الشافعي وليس ألولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو 

كما ذكرهم يف القصاص يف اآليتني فقال ومن  ألن اهللا حدهم بالقتل أو بالقتل والصلب أو القطع ومل يذكر األولياء
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال يف اخلطإ ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا وذكر القصاص يف القتلى مث 

  قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف 
حكم قتل احملاربة خمالف حلكم قتل غريه واهللا فذكر يف اخلطإ والعمد أهل الدم ومل يذكرهم يف احملاربة فدل على أن 

  أعلم 
  أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي 

أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غريه حىت جاء إبراهيم وعلى 
  زر وازرة وزر أخرى آله فقال اهللا عز و جل وإبراهيم الذي وىف أال ت

قال الشافعي رمحه اهللا والذي مسعت واهللا أعلم يف قول اهللا عز و جل أال تزر وازرة وزر أخرى أن ال يؤخذ أحد 



بذنب غريه وذلك يف بدنه دون ماله فإن قتل أو كان حدا مل يقتل به غريه ومل حيد بذنبه فيما بينه وبني اهللا عز و جل 
  مال أنفسهم وعاقبهم عليها ألن اهللا جزى العباد على أع

وكذلك أمواهلم ال جيين أحد على أحد يف مال إال حيث خص رسول اهللا بأن جناية اخلطإ من احلر على اآلدميني 
  على عاقلته 

  فأما ما سواها فأمواهلم ممنوعة من أن تؤخذ جبناية غريهم 
جه اجلناية بعون اهللا سبحانه وتعاىل وعليهم يف أمواهلم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغري ذلك وليس من و

وتوفيقه مت طبع اجلزء األول من أحكام القرآن لإلمام الشافعي رضي اهللا عنه ويليه اجلزء الثاين وأوله ما يؤثر عنه يف 
  السري واجلهاد 

  ما يؤثر عنه يف السري واجلهاد وغري ذلك

ا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال قال اهللا عز و أنا سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم أن
  جل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون 

قال الشافعي رمحه اهللا خلق اهللا اجلن لعبادته مث أبان جل ثناؤه أن خريته من خلقه أنبياؤه فقال تعاىل كان الناس أمة 
 عليهم وسلم من أصفيائه دون عباده باألمانة على واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين فجعل النبيني صلى اهللا

  وحيه والقيام حبجته فيهم 

مث ذكر من خاصة صفوته فقال إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني فخص آدم ونوحا 
عيل بن إبراهيم فقال بإعادة ذكر اصطفائهما وذكر إبراهيم عليه السالم فقال واختذ اهللا إبراهيم خليال وذكر إمسا

  واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا 
مث أنعم اهللا عز و جل على آل إبراهيم وآل عمران يف األمم فقال إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 

  عمران على العاملني ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم 
آل إبراهيم وأنزل كتبه قبل إنزال القرآن على حممد بصفة فضيلته وفضيلة من اتبعه فقال مث اصطفى حممدا من خري 
  حممد رسول اهللا والذين 

معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر 
أخرج شطأه فآزره فاستغلظ اآلية وقال ألمته كنتم خري السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع 

  أمة أخرجت للناس اآلية ففضلهم بكينونتهم من أمته دون أمم األنبياء قبله 
مث أخرب جل ثناؤه أنه جعله فاتح رمحته عند فترة رسله فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة 

شري وال نذير فقد جاءكم بشري ونذير وقال تعاىل هو الذي بعث يف األميني من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من ب
  رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وكان يف ذلك ما دل على أنه بعثه إىل خلقه 



  ألهنم كانوا أهل كتاب وأميني وأنه فتح به رمحته 
  من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني  وختم به نبوته قال عز و جل ما كان حممد أحد

  وقضى أن أظهر دينه على األديان فقال هو الذي أرسل 

  رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون 

  مبتدأ التنزيل والفرض على النيب مث على الناس

باس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا ملا بعث اهللا أنا أبو عبداهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال نا أبو الع
نبيه أنزل عليه فرائضه كما شاء ال معقب حلكمه مث أتبع كل واحد منهما فرضا بعد فرض يف حني غري حني الفرض 

  قبله 
  قال ويقال واهللا أعلم إن أول ما أنزل اهللا عليه من كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق 

   يؤمر فيه بأن يدعو إليه املشركني فرمت لذلك مدة مث أنزل عليه ما مل
مث يقال أتاه جربيل عليه السالم عن اهللا عز و جل بأن يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم إىل اإلميان به فكرب ذلك 

عليه وخاف التكذيب وأن يتناول فنزل عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت 
الته واهللا يعصمك من الناس فقال يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حىت تبلغ ما أنزل إليك فبلغ ما أمر به فاستهزأ رس

  به قوم فنزل عليه فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني إنا كفيناك املستهزئني 

ينبوعا أو تكون لك  قال وأعلمه من علم منهم أنه ال يؤمن به فقال وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض
  جنة من خنيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجريا إىل قوله هل كنت إال بشرا رسوال 

قال الشافعي رمحه اهللا وأنزل إليه عز و جل فيما يثبته به إذا ضاق من أذاهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا 
  قني يقولون فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حىت يأتيك الي

ففرض عليه إبالغهم وعبادته ومل يفرض عليه قتاهلم وأبان ذلك يف غري آية من كتابه ومل يأمره بعزلتهم وأنزل عليه 
قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وقوله فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم وإن تطيعوه هتتدوا وما 

  ما على على الرسول إال البالغ املبني وقوله 

  الرسول إال البالغ مع أشياء ذكرت يف القرآن يف غري موضع يف مثل هذا املعىن 
وأمرهم اهللا عز و جل بأن ال يسبوا أندادهم فقال وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم 

  اآلية مع ما يشبهها 
زلة املشركني فقال وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا مث أنزل جل ثناؤه بعد هذا يف احلال الذي فرض فيها ع

  فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني 
  وأبان ملن تبعه ما فرض عليهم مما فرض عليه قال وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر 

  ا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذا مثلهم هبا ويستهزأ هب



  اإلذن باهلجرة

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا وكان املسلمون مستضعفني مبكة زمانا مل يؤذن هلم 
  ق اهللا جيعل له خمرجا فيه باهلجرة منها مث أذن اهللا هلم باهلجرة وجعل هلم خمرجا فيقال نزلت ومن يت

فأعلمهم رسول اهللا أن قد جعل اهللا هلم باهلجرة خمرجا قال ومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف األرض مراغما كثريا 
  وسعة اآلية وأمرهم ببالد احلبشة فهاجرت إليها منهم طائفة 

  مث دخل أهل املدينة يف اإلسالم فأمر رسول اهللا 

  على من بقي ترك اهلجرة طائفة فهاجرت إليهم غري حمرم 
وذكر اهللا عز و جل أهل اهلجرة فقال والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار وقال للفقراء املهاجرين وقال وال 

  يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرى واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا 
  ول اهللا إىل املدينة قال مث أذن اهللا لرسوله باهلجرة منها فهاجر رس

  ومل حيرم يف هذا على من بقي مبكة املقام هبا وهي دار شرك وإن قلوا بأن يفتنوا ومل يأذن هلم جبهاد 

مث أذن اهللا عز و جل هلم باجلهاد مث فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك وهذا موضوع يف غري هذا 
  املوضع 

  مبتدأ اإلذن بالقتال

  قال الشافعي رمحه اهللا فأذن هلم بأحد اجلهادين باهلجرة قبل أن يؤذن هلم بأن يبتدئوا مشركا بقتال  وهبذا اإلسناد
مث أذن هلم بأن يبتدئوا املشركني بقتال قال اهللا عز و جل أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير 

  يف وأباح هلم القتال مبعىن أبانه يف كتابه فقال وقاتلوا 

سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم إىل وال تقاتلوهم عند 
  املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 

ني ففرض عليهم يف قتاهلم ما قال الشافعي رمحه اهللا يقال نزل هذا يف أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على املسلم
  ذكر اهللا عز و جل 

  مث يقال نسخ هذا كله والنهي عن القتال حىت يقاتلوا 

  والنهي عن القتال يف الشهر احلرام بقول اهللا عز و جل وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة 
  ونزول هذه اآلية بعد فرض اجلهاد وهي موضوعة يف موضعها 

  فرض اهلجرة

لشافعي رمحه اهللا وملا فرض اهللا عز و جل اجلهاد على رسوله جهاد املشركني بعد إذا كان أباحه وهبذا اإلسناد قال ا
  وأثخن رسول اهللا يف أهل مكة ورأوا كثرة من دخل يف دين اهللا عز و جل اشتدوا على من أسلم 



  منهم ففتنوهم عن دينهم أو من فتنوا منهم 
املفتونني فقال إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان وبعث إليهم رسول فعذر اهللا عز و جل من مل يقدر على اهلجرة من 

  اهللا أن اهللا عز و جل جعل لكم خمرجا 
وفرض على من قدر على اهلجرة اخلروج إذا كان ممن يفتنت يف دنيه وال مينع فقال يف رجل منهم تويف ختلف عن 

  اهلجرة فلم يهاجر الذين توفاهم املالئكة ظاملي 

ا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض اآلية وأبان اهللا عز و جل عذر املستضعفني فقال إال أنفسهم قالو
املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال فأولئك عسى ا هللا أن يعفو عنهم 

  اآلية قال ويقال عسى من اهللا واجبة 
  هلجرة على من أطاقها إمنا هو على من فنت عن دينه بالبلدة اليت يسلم هبا ودلت سنة رسول اهللا على أن فرض ا

  ألن رسول اهللا أذن لقوم مبكة أن يقيموا هبا بعد إسالمهم منهم العباس بن عبداملطلب وغريه 

أعراب إذ مل خيافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه أن يقولوا ملن أسلم إن هاجرمت فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم ك
  املسلمني وليس خيريهم إال فيما حيل هلم 

  فصل يف أصل فرض اجلهاد

قال الشافعي رمحه اهللا وملا مضت لرسول اهللا مدة من هجرته أنعم اهللا فيها على مجاعات باتباعه حدثت هلم هبا مع 
  عون اهللا عز و جل قوة بالعدد مل يكن قبلها 

  إباحة ففرض اهللا عز و جل عليهم اجلهاد بعد إذ كان 

ال فرضا فقال تبارك وتعاىل كتب عليكم القتال اآلية وقال جل ثناؤه إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم 
بأن هلم اجلنة اآلية وقال تبارك وتعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا واعلموا أن اهللا مسيع عليم وقال وجاهدوا يف اهللا حق 

فروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وقال تعاىل ما لكم إذا جهاده وقال تعاىل فإذا لقيتم الذين ك
قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض إىل ويستبدل قوما غريكم اآلية وقال تعاىل انفروا خفافا وثقاال 

  وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا اآلية 
كان يظهر اإلسالم فقال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك اآلية  مث ذكر قوما ختلفوا عن رسول اهللا ممن

  فأبان يف هذه اآلية أن عليهم اجلهاد فيما 

قرب وبعد مع إبانته ذلك يف غري مكان يف قوله ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا إىل 
  أحسن ما كانوا يعملون 
  بني من ذلك ما حضرنا على وجهه إن شاء اهللا عز و جل قال الشافعي رمحه اهللا سن

وقال جل ثناؤه فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا إىل لو كانوا يفقهون وقال إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف 
سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص وقال وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا مع ما ذكر به فرض اجلهاد وأوجب على 

  تخلف عنه امل



  فصل فيمن ال جيب عليه اجلهاد

وهبذا اإلسناد قال الشافعي فلما فرض اهللا عز و جل اجلهاد دل يف كتابه مث على لسان نبيه أن ليس يفرض اجلهاد 
  على مملوك أو أنثى بالغ وال حر مل يبلغ 

فكان حكم أن ال مال للمملوك لقول اهللا عز و جل انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا 
  ومل يكن جماهد إال وعليه يف اجلهاد مؤنة من املال ومل يكن للمملوك مال 

وقال تعاىل لنبيه حرض املؤمنني على القتال فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون اإلناث ألن اإلناث املؤمنات وقال 
  تال وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون اإلناث تعاىل وما كان املؤمنون لينفروا كافة وقال كتب عليكم الق

وقال عز و جل إذ أمر باالستئذان وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فأعلم أن 
دا فرض االستئذان إمنا هو على البالغني وقال تعاىل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رش

فادفعوا إليهم أمواهلم فلم جيعل لرشدهم حكما تصري به أمواهلم إليهم إال بعد البلوغ فدل على أن الفرض يف العمل 
  إمنا هو على البالغني 

  ودلت السنة مث ما مل أعلم فيه خمالفا من أهل العلم على مثل ما وصفت وذكر حديث ابن عمر يف ذلك 
اهللا قال اهللا جل ثناؤه يف اجلهاد ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على  وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي رمحه

الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هللا ورسوله ما على احملسنني من سبيل واهللا غفور رحيم إىل وطبع اهللا 
  على املريض حرج  على قلوهبم فهم ال يعلمون وقال عز و جل ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال

  قال الشافعي وقيل األعرج املقعد واألغلب أن العرج يف الرجل الواحدة 
  وقيل نزلت يف أن ال حرج عليهم أن ال جياهدوا 

وهو أشبه ما قالوا وغري حمتملة غريه وهم داخلون يف حد الضعفاء وغري خارجني من فرض احلج وال الصالة وال 
   أعلم أن يكون أريد هبذه اآلية إال وضع احلرج يف اجلهاد دون غريه من الفرائض الصوم وال احلدود فال حيتمل واهللا

  وقال فيما بعد غزوه عن املغازي وهو ما كان على الليلتني 

فصاعدا إنه ال يلزم القوي السامل البدن كله إذا مل جيد مركبا وسالحا ونفقة ويدع ملن يلزمه نفقته قوته إىل قدر ما 
غزوه وهو ممن ال جيد ما ينفق قال اهللا عز و جل وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد  يرى أنه يلبث يف

  ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقون 
  أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي 

  عرف نفاقه فاخنزل عنه يوم أحد بثالمثائة رمحه اهللا غزا رسول اهللا فغزا معه بعض من ي
  مث شهدوا معه يوم اخلندق فتكلموا مبا حكى اهللا عز و جل من قوهلم ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا 

مث غزا بين املصطلق فشهدها معه منهم عدد فتكلموا مبا حكى اهللا عز و جل من قوهلم لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن 
  وغري ذلك مما حكى اهللا من نفاقهم  األعز منها األذل



مث غزا غزوة تبوك فشهدها معه منهم قوم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه اهللا شرهم وختلف آخرون منهم فيمن 
حبضرته مث أنزل اهللا عز و جل عليه يف غزاة تبوك أو منصرفه منها ومل يكن له يف تبوك قتال من أخبارهم فقال اهللا 

  ادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم قرأ إىل قوله ويتولوا وهم فرحون تعاىل ولو أر

فأظهر اهللا عز و جل لرسوله أسرارهم وخرب السماعني هلم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب واإلرجاف 
  والتخذيل هلم فأخرب أنه كره انبعاثهم فثبطهم إذ كانوا على هذه النية 

دل على أن اهللا عز و جل أمر أن مينع من عرف مبا عرفوا به من أن يغزو مع املسلمني ألنه ضرر فكان فيها ما 
  عليهم 

مث زاد يف تأكيد بيان ذلك بقوله تعاىل فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا قرأ إىل قوله تعاىل فاقعدوا مع 
  اخلالفني وبسط الكالم فيه 

  ه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي رمح
  ففرض اهللا جهاد املشركني مث أبان من الذين نبدأ جبهادهم 

  من املشركني فأعلم أهنم الذين يلون املسلمني 
جهاد وكان معقوال يف فرض جهادهم أن أوالهم بأن جياهد أقرهبم من املسلمني دارا ألهنم إذا قووا على جهادهم و

غريهم كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى وكان من قرب أوىل أن جياهد لقربه من عورات املسلمني فإن نكاية 
  من قرب أكثر من نكاية من بعد 

أنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال فرض اهللا تعاىل اجلهاد يف كتابه وعلى لسان نبيه مث 
  من اجلهاد فقال إن اهللا اشترى أكد النفري 

من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم وقال وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة وقال تعاىل اقتلوا املشركني حيث 
  وجدمتوهم اآلية وقال تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر اآلية 

  وذكر حديث أيب هريرة عن النيب 
  ل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ال أزال أقات

  احلديث 
مث قال وقال اهللا تعاىل مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما 

وثقاال وجاهدوا  متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما اآلية وقال تعاىل انفروا خفافا
  بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا اآلية 

قال الشافعي رمحه اهللا فاحتملت اآليات أن يكون اجلهاد كله والنفري خاصة منه على كل مطيق له ال يسع أحدا 
منهم التخلف عنه كما كانت الصالة واحلج والزكاة فلم خيرج أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غريه الفرض 

  ألن عمل أحد يف هذا ال يكتب لغريه  عن نفسه
واحتملت أن يكون معىن فرضها غري معىن فرض الصالة وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون 



  من قام بالكفاية يف جهاد من جوهد من املشركني مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل وخمرجا من ختلف من املأمث 
  ال يستوي القاعدون من  ٦جل قال الشافعي قال اهللا عز و 

املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللا اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على 
  القاعدين درجة وكال وعد اهللا احلسىن 

ين ولو كانوا آمثني قال الشافعي فوعد املتخلفني عن اجلهاد احلسىن على اإلميان وأبان فضيلة اجملاهدين على القاعد
  بالتخلف إذا غزا غريهم كانت العقوبة باإلمث إن مل يعف اهللا عنهم أوىل هبم من احلسىن 

  قال الشافعي رمحه اهللا وقال اهللا تعاىل وما كان املؤمنون 

  لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين 
كونوا لينفروا كافة قال فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فأخرب أن فأخرب اهللا عز و جل أن املسلمني مل ي

  النفري على بعضهم دون بعض وأن التفقه إمنا هو على بعضهم دون بعض 
  قال الشافعي وغزا رسول اهللا وغزا 

  معه من أصحابه مجاعة وخلف آخرين حىت خلف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف غزوة تبوك 
  الكالم فيه وجعل نظري ذلك الصالة على اجلنازة والدفن ورد السالم وبسط 

أنا أبو عبداهللا احلافظ وأبو سعيد بن ايب عمرو قاال نا أبو العباس هو األصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و 
لرسول اهللا يضعها حيث  جل يسئلونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول إىل إن كنتم مؤمنني فكانت غنائم بدر

  شاء 
  واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب بعد بدر  ٦٦وإمنا نزلت 

  وقسم رسول اهللا كل غنيمة بعد بدر 

  على ما وصفت لك يرفع مخسها مث يقسم أربعة أمخاسها وافرا على من حضر احلرب من املسلمني 
  قبال فكان السلب خارجا منه إال السلب فإنه سن للقاتل يف اإل

  وإال الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل كان رسول اهللا 

  يأخذه خارجا من الغنيمة وقيل كان يأخذه من سهمه من اخلمس 
  وإال البالغني من السيب فإن رسول اهللا سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسرى املسلمني 

حش وابن احلضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول اآلية يعين يف الغنيمة وكانت قال الشافعي فأما وقعة عبداهللا بن ج
  وقعتهم يف آخر يوم من الشهر احلرام فتوقفوا فيما صنعوا حىت 

  نزلت يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري اآلية 
ان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال ملا أنا أبو سعيد بن ايب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفي

  نزلت هذه اآلية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني فكتب عليهم أن ال يفر العشرون من املائتني 



فأنزل اهللا عز و جل اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني فخفف 
  ائة من مائتني عنهم وكتب أن ال يفر م

قال الشافعي هذا كما قال ابن عباس إن شاء اهللا مستغىن فيه بالتنزيل عن التأويل ملا كتب اهللا أن ال يفر العشرون 
من املائتني فكان هكذا الواحد من العشرة مث خفف اهللا عنهم فصري األمر إىل أن ال يفر املائة من املائتني وذلك أن ال 

  يفر الرجل من الرجلني 

  روى الشافعي بإسناد آخر عن ابن عباس قال من فر من ثالثة فلم يفر ومن فر من اثنني فقد فر و
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار ومن يوهلم يومئذ  ٦قال الشافعي قال اهللا تعاىل 

   دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا
  قال الشافعي رمحه اهللا فإذا فر الواحد من اثنني فأقل متحرفا لقتال ميينا ومشاال ومدبرا ونيته العودة للقتال أو 

متحيزا إىل فئة من املسلمني قلت أو كثرت كانت حبضرته أو مبينة عنه فسواء إمنا يصري األمر يف ذلك إىل نية 
أنه إمنا حترف ليعود للقتال أو حتيز لذلك فهو الذي استثىن اهللا عز  املتحرف أو املتحيز فإن كان اهللا عز و جل يعلم
  و جل فأخرجه من سخطه يف التحرف والتحيز 

  وإن كان لغري هذا املعىن فقد خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من اهللا إال أن يعفو اهللا عنه 

ستوجبون السخط عندي من اهللا عز و قال وإن كان املشركون أكثر من ضعفهم مل أحب هلم أن يولوا عنهم وال ي
جل لو ولوا عنهم على غري التحرف للقتال أو التحيز إىل فئة ألنا بينا أن اهللا جل ثناؤه إمنا يوجب سخطه على من 

  ترك فرضه وأن فرض اهللا يف اجلهاد إمنا هو على أن جياهد املسلمون ضعفهم من العدو 
  ا الربيع أنا الشافعي أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أن

قال قال اهللا عز و جل يف بين النضري حني حارهبم رسول اهللا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
  إىل خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني  ٦ديارهم ألول احلشر 

  لرضا به فوصف خراهبم منازهلم بأيديهم وإخراب املؤمنني بيوهتم ووصفه إياهم جل ثناؤه كا
وأمر رسول اهللا بقطع خنل من ألوان خنلهم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل رضا مبا صنعوا ما قطعتم من لينة أو تركتموها 

  قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي الفاسقني فرضي القطع وأباح الترك 
  والقطع والترك موجودان يف الكتاب والسنة وذلك 

  ضري وترك وقطع خنل غريهم وترك وممن غزا من مل يقطع خنله أن رسول اهللا قطع خنل بين الن
أنا أبو عبداهللا احلافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يف احلريي إذا أسلم وكان قد نال مسلما أو معاهدا 

  أو مستأمنا بقتل أو جرح أو مال مل يضمن منه شيئا إال أن يوجد عنده مال رجل بعينه 
  اهللا عز و جل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف قال الشافعي وما سلف ما تقضى  واحتج بقول

  وذهب وقال اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا ومل يأمرهم برد ما مضى منه وبسط الكالم فيه 
دركه اإلسالم ومل يقبض قال الشافعي يف موضع آخر هبذا اإلسناد يف هذه اآلية ووضع رسول اهللا حبكم اهللا كل ربا أ



  ومل يأمر أحدا قبض ربا يف اجلاهلية أن يرده 
أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا أخربنا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان 

  بن عيينة عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد عن عبيداهللا بن أيب رافع قال 

رضي اهللا عنه يقول بعثنا رسول اهللا أنا والزبري واملقداد فقال انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ فإن هبا مسعت عليا 
ظعينة معها كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا حنن بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا هلا 

رسول اهللا فإذا فيه من حاطب بن أيب بلتعة إىل لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به 
  أناس من املشركني مبكة خيرب ببعض أمر 

رسول اهللا فقال ما هذا يا حاطب فقال ال تعجل علي إين كنت امرأ ملصقا يف قريش ومل أكن من أنفسها وكان من 
إذ فاتين ذلك أن أختذ عندهم يدا معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون هبا قرباهتم ومل يكن يل مبكة قرابة فأحببت 

واهللا ما فعلته شكا يف ديين وال رضا بالكفر بعد اإلسالم فقال رسول اهللا إنه قد صدق فقال عمر يا رسول اهللا دعين 
أضرب عنق هذا املنافق فقال النيب إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 

  نزلت يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة فقد غفرت لكم و

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يف هذا احلديث طرح احلكم باستعمال الظنون ألنه ملا كان 
نه فعله ليمنع أهله وحيتمل أن الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه مل يفعله شكا يف اإلسالم وأ

  يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم واحتمل املعىن األقبح كان القول قوله فيما احتمل فعيه وبسط الكالم فيه 
أنا أبو سعيد حممد بن موسى نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه هو الذي 

  ن احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون أرسل رسوله باهلدى ودي
  قال الشافعي فقد أظهر اهللا جل ثناؤه دينه الذي بعث 

  به رسوله على األديان بأن أبان لكل من مسعه أنه احلق وما خالفه من األديان باطل 
دانوا باإلسالم طوعا  وأظهره بأن مجاع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين األميني فقهر رسول اهللا األميني حىت

وكرها وقتل من أهل الكتاب وسىب حىت دان بعضهم باإلسالم وأعطى بعض اجلزية صاغرين وجرى عليهم حكمه 
  وهذا ظهور الدين كله 

  قال الشافعي وقد يقال ليظهرن اهللا دينه على األديان حىت ال يدان اهللا إال به وذلك مىت شاء اهللا عز و جل 
فظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا أنا أبو عبداهللا احلا

  املشركني حيث وجدمتوهم 

  وقال جل ثناؤه وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا 
  قال يف موضع آخر فقيل فيه فتنة شرك ويكون الدين كله واحدا هللا 

  رة عن النيب وذكر حديث أيب هري
  ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا 

قال الشافعي وقال اهللا تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال 



  يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
  ة عن النيب يف الدعاء إىل وذكر حديث بريد

اإلسالم وقوله فإن مل جييبوا إىل اإلسالم فادعهم إىل أن يعطوا اجلزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن 
  باهللا وقاتلهم 

مث قال وليست واحدة من اآليتني ناسخة لألخرى وال واحد من احلديثني ناسخا لآلخر وال خمالفا له ولكن إحدى 
  ني واحلديثني من الكالم الذي خمرجه عام يراد به اخلاص ومن اجلمل اليت يدل عليها املفسر اآليت

فأمر اهللا تعاىل بقتال املشركني حىت يؤمنوا واهللا أعلم أمره بقتال املشركني من أهل األوثان وكذلك حديث أيب 
  هريرة 

الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم يف املشركني من أهل األوثان دون أهل الكتاب وفرض اهللا قتال أهل 
  صاغرون إن مل يؤمنوا وكذلك حديث بريدة يف أهل األوثان خاصة 

فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل األوثان من املشركني أن يقاتلوا إذ قدر عليهم حىت يسلموا وال حيل أن يقبل 
  منهم جزية بكتاب اهللا وسنة نبيه 

بل نزول القرآن كله دينهم أن يقاتلوا حىت يعطوا اجلزية أو يسلموا وسواء والفرض يف أهل الكتاب ومن دان ق
  كانوا عربا أو عجما 

قال الشافعي وهللا عز و جل كتب نزلت قبل نزول القرآن املعروف منها عند العامة التوراة واإلجنيل وقد أخرب اهللا 
الذي وىف وليس يعرف تالوة كتاب إبراهيم  عز و جل أنه أنزل غريمها فقال أمل ينبأ مبا يف صحف موسى وإبراهيم

  وذكر زبور داود فقال وإنه لفي زبر األولني 
  قال واجملوس أهل كتاب غري التوراة واإلجنيل وقد نسوا كتاهبم وبدلوه وأذن رسول اهللا يف أخذ اجلزية منهم 

من بعضهم اجلزية ومسى  قال الشافعي ودان قوم من العرب دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن فأخذ رسول اهللا
  منهم يف موضع آخر أكيدر دومة وهو رجل يقال من غسان أو كندة 

  أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال 

حكم اهللا عز و جل يف املشركني حكمني فحكم أن يقاتل أهل األوثان حىت يسلموا وأهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية 
  إن مل يسلموا 

  هللا نساء أهل الكتاب وطعامهم فقيل طعامهم ذبائحهم وأحل ا
  فاحتمل كل أهل الكتاب وكل من دان دينهم 

  واحتمل أن يكون أراد بعضهم دون بعض 
  وكانت داللة ما يروى عن النيب مث ما ال أعلم فيه خمالفا أنه أراد أهل التوراة واإلجنيل من بين إسرائيل دون اجملوس 

ني بين إسرائيل ومن دان دينهم قبل اإلسالم من غري بين إسرائيل مبا ذكر اهللا عز و جل وبسط الكالم فيه وفرق ب
  من نعمته على بين إسرائيل يف غري موضع من كتابه وما آتاهم دون غريهم من أهل دهرهم 



  فمن دان دينهم من غريهم قبل نزول القرآن مل يكونوا أهل كتاب إال ملعىن ال أهل كتاب مطلق 
م اجلزية وال تنكح نساؤهم وال تؤكل ذبائحهم كاجملوس ألن اهللا عز و جل إمنا أحل لنا ذلك من أهل فتؤخذ منه

  الكتاب 

  الذين عليهم نزل وذكر الرواية فيه عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما 
ابن قال الشافعي والذي عن ابن عباس يف إحالل ذبائحهم وأنه تال ومن يتوهلم منكم فإنه منهم فهو لو ثبت عن 

عباس كان املذهب إىل قول عمر وعلي رضي اهللا عنهما أوىل ومعه املقول فأما من يتوهلم منكم فإنه منهم فمعناها 
  على غري حكمهم 

  قال الشافعي وإن كان الصابئون والسامرة من 

ألهنم  بين إسرائيل ودانوا دين اليهود والنصارى نكحت نساؤهم وأكلت ذبائحهم وإن خالفوهم يف فرع من دينهم
  فروع قد خيتلفون بينهم 

  وإن خالفوهم يف أصل الدينونة مل تؤكل ذبائحهم ومل تنكح نساؤهم 
أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

  منه حىت يعطيها عن يد صاغرا فلم يأذن اهللا عز و جل يف أن تؤخذ اجلزية ممن أمر بأخذها 

قال ومسعت رجاال من أهل العلم يقولون الصغار أن جيري عليهم حكم اإلسالم وما أشبه ما قالوا مبا قالوا المتناعهم 
  من اإلسالم فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا مبا جيري عليهم منه 

م حىت يعطوا اجلزية الذين قامت عليهم احلجة قال الشافعي وكان بينا يف اآلية واهللا أعلم أن الذين فرض قتاهل
  بالبلوغ فتركوا دين اهللا عز و جل وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب 

وكان بينا أن اهللا عز و جل أمر بقتاهلم عليها الذين فيهم القتال وهم الرجال البالغون مث أبان رسول اهللا مثل معىن 
  جلزية من احملتلمني دون كتاب اهللا عز و جل فأخذ ا

  من دوهنم ودون النساء وبسط الكالم فيه 
وهبذا اإلسناد قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا اآلية 

ن يف رسالة النيب ال فسمعت بعض أهل العلم يقول املسجد احلرام احلرم ومسعت عددا من أهل املغازي يروون أنه كا
  جيتمع مسلم ومشرك يف احلرم بعد عامهم هذا 

وهبذا اإلسناد قال الشافعي فرض اهللا عز و جل قتال غري أهل الكتاب حىت يسلموا وأهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية 
منه ما أطاقوه وقال ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها فبذا فرض على املسلمني ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه فإمنا كلفوا 

  فال بأس أن يكفوا عن قتال الفريقني من املشركني وأن يهادنوهم 
مث ساق الكالم إىل أن قال فهادهنم رسول اهللا يعين أهل مكة باحلديبية فكانت اهلدنة بينه وبينهم عشر سنني ونزل 

  عليه يف سفره يف أمرهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا قال الشافعي قال 



  ابن شهاب فما كان يف اإلسالم فتح أعظم منه وذكر دخول الناس يف اإلسالم حني أمنوا 
وذكر الشافعي يف مهادنة من يقوى على قتاله أنه ليس له مهادنتهم على النظر على غري جزية أكثر من أربعة أشهر 

األرض أربعة أشهر اآلية وما لقوله عز و جل براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني فسيحوا يف 
  بعدها 

  قال الشافعي ملا قوي أهل اإلسالم أنزل اهللا تعاىل على النيب مرجعه من تبوك براءة من اهللا ورسوله 
  مث ساق الكالم إىل أن قال فقيل كان الذين عاهدوا النيب 

ول اهللا كذلك وأمر اهللا نبيه يف قوما موادعني إىل غري مدة معلومة فجعلها اهللا عز و جل أربعة أشهر مث جعلها رس
قوم عاهدهم إىل مدة قبل نزول اآلية أن يتم إليهم عهدهم إىل مدهتم ما استقاموا له ومن خاف منه خيانة منهم نبذ 

  إليه فلم جيز أن يستأنف مدة بعد نزول اآلية وباملسلمني قوة إىل أكثر من أربعة أشهر 
شركني يريد اإلسالم فحق على اإلمام أن يؤمنه حىت يتلو عليه كتاب اهللا وهبذا اإلسناد قال الشافعي من جاء من امل

عز و جل ويدعوه إىل اإلسالم باملعىن الذي يرجو أن يدخل اهللا به عليه اإلسالم لقول اهللا عز و جل لنبيه وإن أحد 
  من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه 

  من املسلمني واملعاهدين ما كان يف بالد اإلسالم أو حيث ما يتصل ببالد اإلسالم  مأمنه وإبالغه مأمنه أن مينعه
قال وقوله عز و جل مث أبلغه مأمنه يعين واهللا أعلم منك أو ممن يقتله على دينك أو ممن يطيعك ال أمانه من غريك من 

  عدوك وعدوه الذي ال يأمنه وال يطيعك 
يع أنا الشافعي قال مجاع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمني أو غريها يف قول اهللا أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الرب

  تبارك وتعاىل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويف قوله تعاىل يوفون بالنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا 

عز و جل وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وقد ذكر اهللا عز و جل الوفاء بالعقود باألميان يف غري آية من كتابه منها قوله 
مث وال تنقضوا األميان بعد توكيدها إىل قوله تتخذون أميانكم دخال بينكم اآلية وقال عز و جل يوفون بعهد اهللا وال 

  ينقضون امليثاق مع ما ذكر به الوفاء بالعهد 
ويشبه واهللا أعلم أن يكون اهللا قال الشافعي هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به فظاهره عام علىكل عقد 

تبارك وتعاىل أراد أن يوفوا بكل عقد كان بيمني أو غري ميني وكل عقد نذر إذا كان يف العقدين هللا طاعة أو مل يكن 
  له فيما أمر بالوفاء منها معصية 

يف امرأة جاءته منهم  واحتج بأن رسول اهللا صاحل قريشا باحلديبية على أن يرد من جاء منهم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل
مسلمة مساها يف موضع آخر أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات إىل فال ترجعوهن إىل 

الكفار اآلية إىل قوله وآتوهم ما أنفقوا ففرض اهللا عز و جل عليهم أن ال يردوا النساء وقد أعطوهم رد من جاء 
  بأمر اهللا عز و جل منهم وهن منهم فحبسهن رسول اهللا 

قال عاهد رسول اهللا قوما من املشركني فأنزل اهللا عز و جل عليه براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من 
  املشركني 

  قال الشافعي يف صلح أهل احلديبية ومن صاحل من 



جل جعل له أن يعقد ملن  املشركني كان صلحه هلم طاعة هللا إما عن أمر اهللا مبا صنع نصا وإما أن يكون اهللا عز و
رأى مبا رأى مث أنزل قضاءه عليه فصاروا إىل قضاء اهللا جل ثناؤه ونسخ رسول اهللا فعله بفعله بأمر اهللا وكل كان 

  طاعة هللا يف وقته وبسط الكالم فيه 
دار الكفر وقطع وهبذا اإلسناد قال الشافعي رمحه اهللا وكان بينا يف اآلية منع املؤمنات املهاجرات من أن يرددن إىل 

العصمة باإلسالم بينهن وبني أزواجهن ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ومل يسلم أزواجهن 
  من املشركني 

وكان بينا يف اآلية أن يرد على األزواج نفقاهتم ومعقول فيها أن نفقاهتم اليت ترد نفقات الاليت ملكوا عقدهن وهي 
  هن إياها املهور إذا كانوا قد أعطو

وبني أن األزواج الذين يعطون النفقات ألهنم املمنوعون من نسائهم وأن نساءهم املأذون للمسلمني أن ينكحوهن 
إذا آتوهن أجورهن ألنه ال إشكال عليهم يف أن ينكحوا غري ذوات األزواج إمنا كان اإلشكال يف نكاح ذوات 

  وبني رسول اهللا أن ذلك مبضي العدة قبل إسالم األزواج األزواج حىت قطع اهللا عصمة األزواج بإسالم النساء 
  فال يؤدي أحد نفقة يف امرأة فاتت إال ذوات األزواج 

قال الشافعي قال اهللا عز و جل للمسلمني وال متسكوا بعصم الكوافر فأباهنن من املسلمني وأبان رسول اهللا أن ذلك 
  مبضي العدة وكان احلكم يف إسالم الزوج 

  الم املرأة ال خيتلفان احلكم يف إس
وقال اهللا تعاىل واسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا يعين واهللا أعلم أن أزواج املشركات من املؤمنني إذا منعهن 

املشركون إتيان أزواجهن باإلسالم أدوا ما دفع إليهن األزواج من املهور كما يؤدي املسلمون ما دفع أزواج 
  اهللا عز و جل حكما بينهم املسلمات من املهور وجعله 

مث حكم هلم يف مثل ذلك املعىن حكما ثانيا فقال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم كأنه واهللا أعلم 
  يريد فلم تعفوا عنهم إذا مل يعفوا عنكم مهور 

شرك أتتنا مسلمة قد نسائكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كأنه يعين من مهورهم إذا فاتت امرأة م
أعطاها مائة يف مهرها وفاتت امرأة مشركة إىل الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة املسلم مبائة املشرك فقيل تلك 

  العقوبة 
قال ويكتب بذلك إىل أصحاب عهود املشركني حىت يعطى املشرك ما قصصناه من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت 

  امرأته إليهم ليس له غري ذلك 
  مث بسط الكالم يف التفريع على هذا القول يف موضع دخول النساء يف صلح النيب باحلديبية 

  وقال يف موضع آخر وإمنا ذهبت إىل أن النساء كن يف صلح 

  احلديبية بأنه لو مل يدخل ردهن يف الصلح مل يعط أزواجهن فيهن عوضا واهللا أعلم 
ربيع قال قال الشافعي قال اهللا عز و جل وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ أنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس أنا ال

  إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني نزلت يف أهل هدنة بلغ النيب عنهم شيء استدل به على خيانتهم 



أن ينبذ إليه  فإذا جاءت داللة على أنه مل يوف أهل اهلدنة جبميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم ومن قلت له
  فعليه أن يلحقه مبأمنه مث له أن حياربه كما حيارب من ال هدنة له 

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل لنبيه يف أهل الكتاب فإن جاءوك فاحكم 
  م بالقسط بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينه

قال الشافعي يف هذه اآلية بيان واهللا أعلم أن اهللا عز و جل جعل لنبيه اخليار يف أن حيكم بينهم أو يعرض عنهم 
وجعل عليه إن حكم أن حيكم بينهم بالقسط والقسط حكم اهللا الذي أنزل على نبيه احملض الصادق أحدث األخبار 

م بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم اآلية قال ويف هذه اآلية ما عهدا باهللا عز و جل قال اهللا عز و جل وأن احك
  يف اليت قبلها من أمر اهللا عز و جل 

  له باحلكم مبا أنزل اهللا إليه 
قال ومسعت من أرضى من أهل العلم يقول يف قول اهللا عز و جل وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا إن حكمت ال عزما 

  أن حتكم 
ىل أن قال أنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة عن ابن عباس أنه قال مث ساق الكالم إ

  كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل اهللا على نبيه أحدث األخبار تقرءونه حمضا مل يشب 

تابا بأيديهم فقالوا هذا من عند اهللا ليشتروا أمل خيربكم اهللا يف كتابه أهنم حرفوا كتاب اهللا عز و جل وبدلوا وكتبوا ك
  به مثنا قليال أال ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم واهللا ما رأينا رجال منهم قط يسألكم عما أنزل اهللا إليكم 

  هذا قوله يف كتاب احلدود ومبعناه أجاب يف كتاب القضاء باليمني مع الشاهد وقال فيه 
وأن احكم بينهم إن حكمت على معىن قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فتلك  فسمعت من أرضى علمه يقول

  مفسرة وهذه مجلة 
ويف قوله عز و جل فإن تولوا داللة على أهنم إن تولوا مل يكن عليه احلكم بينهم ولو كان قول اهللا عز و جل وأن 

  احكم بينهم مبا أنزل اهللا إلزاما منه للحكم بينهم 

   ألهنم إمنا يتولون بعد اإلتيان فأما ما مل يأتوا فال يقال هلم تولوا ألزمهم احلكم متولني
وقد أخربنا أبو سعيد يف كتاب اجلزية نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال مل أعلم خمالفا من أهل العلم بالسري أن 

ل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو رسول اهللا ملا نزل املدينة وادع يهود كافة على غري جزية وأن قول اهللا عز و ج
أعرض عنهم إمنا نزلت يف اليهود املوادعني الذين مل يعطوا جزية ومل يقروا بأن جتري عليهم وقال بعضهم نزلت يف 

  اليهوديني الذين زنيا 
  قال والذي قالوا يشبه ما قالوا لقول اهللا عز و جل وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا 

م بينهم مبا أنزل اهللا فإن تولوا يعين واهللا أعلم فإن تولوا عن حكمك بغري رضاهم فهذا يشبه أن وقال وأن احك
  يكون ممن أتاك غري مقهور على احلكم 

والذين حاكموا إىل رسول اهللا يف امرأة منهم ورجل زنيا موادعون فكان يف التوراة الرجم ورجوا أن ال يكون من 



  هما رسول اهللا وذكر فيه حديث ابن عمر حكم رسول اهللا فجاؤا هبما فرمج
  قال الشافعي فإذا وادع اإلمام قوما من أهل الشرك 

ومل يشترط أن جيري عليهم احلكم مث جاءوه متحاكمني فهو باخليار بني أن حيكم بينهم أو يدع احلكم فإن اختار أن 
  حارهبم حيكم بينهم حكم بينهم حكمه بني املسلمني فإن امتنعوا بعد رضاهم حبكمه 

قال وليس لإلمام اخليار يف أحد من املعاهدين الذين جيري عليهم احلكم إذا جاءوه يف حد هللا عز و جل وعليه أن 
  يقيمه 

قال وإذا أىب بعضهم على بعض ما فيه له حق عليه فأتى طالب احلق إىل اإلمام يطلب حقه فحق الزم لإلمام واهللا 
  ق منهم أعلم أن حيكم له على من كان له عليه ح

وإن مل يأته املطلوب راضيا حبكمه وكذلك إن أظهر السخط حلكمه ملا وصفت من قول اهللا عز و جل وهم 
  صاغرون فكان الصغار واهللا أعلم أن جيري عليهم حكم اإلسالم وبسط الكالم يف التفريع 
كتاب احلدود يف  وكأنه وقف حني صنف كتاب اجلزية أن آية اخليار وردت يف املوادعني فرجع عما قال يف

  املعاهدين فأوجب احلكم بينهم مبا أنزل اهللا عز و جل إذا ترافعوا إلينا 

  ما يؤثر عنه يف الصيد والذبائح ويف الطعام والشراب

قرأت يف كتاب السنن رواية حرملة بن حيىي عن الشافعي قال قال اهللا تبارك وتعاىل يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل 
  متم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهللا فكلوا مما أمسكن عليكم لكم الطيبات وما عل

قال الشافعي فكان معقوال عن اهللا عز و جل إذ أذن يف أكل ما أمسك اجلوارح أهنم إمنا اختذوا اجلوارح ملا مل ينالوه 
كم اهللا بشيء من الصيد تناله إال باجلوارح وإن مل ينزل ذلك نصا من كتاب اهللا عز و جل فقال اهللا عز و جل ليبلون

  أيديكم ورماحكم وقال تعاىل ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقال تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا 
قال وملا ذكر اهللا عز و جل أمره بالذبح وقال إال ما ذكيتم كان معقوال عن اهللا عز و جل أنه إمنا أمر به فيما ميكن 

  فيه الذبح والذكاة وإن مل يذكره 

ا كان معقوال يف حكم اهللا عز و جل ما وصفت انبغى ألهل العلم عندي أن يعلموا أن ما حل من احليوان فذكاة فلم
  املقدور عليه منه مثل الذبح او النحر وذكاة غري املقدور عليه منه ما يقتل به جارح أو سالح 

ال الكلب املعلم الذي إذ أشلي استشلى وإذا أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي ق
  أخذ حبس ومل يأكل فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلما يأكل صاحبه مما حبس عليه وإن قتل ما مل يأكل 

  قال الشافعي وقد تسمى جوارح ألهنا جترح فيكون امسا الزما وأحل ما أمسكن مطلقا 
ال الشافعي رمحه اهللا وإذا كانت الضحايا إمنا هو دم يتقرب به فخري أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال ق

الدماء أحب إيل وقد زعم بعض املفسرين أن قول اهللا عز و جل ذلك ومن يعظم شعائر اهللا استسمان اهلدي 
  واستحسانه وسئل رسول اهللا أي الرقاب 



  أفضل فقال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها 
ن يعلم أن كل ما تقرب به إىل اهللا عز و جل إذا كان نفيسا فكلما عظمت رزيته على قال والعقل مضطر إىل أ

  املتقرب به إىل اهللا عز و جل كان أعظم ألجره 
وقد قال اهللا عز و جل يف املتمتع فما استيسر من اهلدي وقال ابن عباس فما استيسر من اهلدي شاة وأمر رسول اهللا 

احلج أن يذحبوا شاة شاة وكان ذلك أقل ما جيزيهم ألنه إذا أجزاه أدىن الدم فأعاله  أصحابه الذين متتعوا بالعمرة إىل
  خري منه 

وهبذا اإلسناد قال الشافعي أحل اهللا جل ثناؤه طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل 
  التفسري ذبائحهم وكانت اآلثار تدل على إحالل ذبائحهم 

يسموهنا هللا عز و جل فهي حالل وإن كان هلم ذبح آخر يسمون عليه غري اسم اهللا عز و جل فإن كانت ذبائحهم 
  مثل اسم املسيح أو يذحبونه باسم دون اهللا مل حيل هذا من ذبائحهم وال أثبت أن ذبائحهم هكذا 

اسم اهللا أكلت قال الشافعي قد يباح الشيء مطلقا وإمنا يراد بعضه دون بعض فإذا زعم زاعم أن املسلم إن نسي 
  ذبيحته وإن تركه استخفافا مل تؤكل ذبيحته وهو ال يدعه لشرك 

  كان من يدعه على الشرك أوىل أن يترك ذبيحته 
قال الشافعي وقد أحل اهللا جل ثناؤه حلوم البدن مطلقة فقال تعاىل فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها ووجدنا بعض 

ليت هي نذر وال جزاء صيد وال فدية فلما احتملت هذه اآلية ذهبنا إليه املسلمني يذهب إىل أن ال يؤكل من البدنة ا
وتركنا اجلملة ال أهنا خبالف القرآن ولكنها حمتملة ومعقول أن من وجب عليه شيء يف ماله مل يكن له أن يأخذ منه 

  شيئا فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالداللة مشبهة ملا قلنا 

عباس أنا الربيع قال قال الشافعي واجب من أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقري لقول أنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو ال
اهللا تعاىل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري ولقوله عز و جل فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر والقانع هو السائل 

  واملعتر هو الزائر واملار بال وقت 

ملطعمني وأحب إيل ما أكثر أن يطعم ثلثا وأن يهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به فإذا أطعم من هؤالء واحدا كان من ا
  حيث شاء 

  قال والضحايا يف هذه السبيل واهللا أعلم 
  وقال يف كتاب البويطي والقانع الفقري واملعتر الزائر وقد قيل الذي يتعرض للعطية منهما 

الشافعي قال وأهل التفسري أو من مسعت منه منهم يقول يف  أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا
  قول اهللا عز و جل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما يعين مما كنتم تأكلون فإن العرب قد كانت حترم أشياء 

هنا من اخلبائث وحتل أشياء على أهنا من الطيبات فأحلت هلم الطيبات عندهم إال ما استثين منها وحرمت  علىأ
  اخلبائث عندهم قال اهللا تعاىل وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث وبسط الكالم فيه  عليهم

وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم 



بحر وطعامه ماحله وكل ما قذفه وهو صيد الرب ما دمتم حرما فكان شيئان حالالن فأثبت حتليل أحدمها وهو صيد ال
  حي متاعا هلم يستمتعون 

  بأكله وحرم صيد الرب أن يستمتعوا بأكله يف كتابه وسنة نبيه يعين يف حال اإلحرام 
  قال وهو جل ثناؤه ال حيرم عليهم من صيد الرب يف اإلحرام إال ما كان حالال هلم قبل اإلحرام واهللا أعلم 

باس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه فيما حرم ومل حيل بالذكاة ومالكم أال أنا أبو سعيد نا أبو الع
تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه وقال تعاىل إمنا حرم عليكم امليتة 

   متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم والدم وحلم اخلنزير اآلية وقال يف ذكر ما حرم فمن اضطر يف خممصة غري

  قال الشافعي فيحل ما حرم من امليتة والدم وحلم اخلنزير وكل ما حرم مما ال يغري العقل من اخلمر للمضطر 
واملضطر الرجل يكون باملوضع ال طعام معه فيه وال شيء يسد فورة جوعه من لنب وما أشبهه ويبلغه اجلوع ما خياف 

إن مل خيف املوت أو يضعفه أو يضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو منه املوت أو املرض و
  راكبا فيضعف عن ركوب دابته أو ما يف هذا املعىن من الضرر البني 

  فأي هذا ناله فله أن يأكل من احملرم وكذلك يشرب من احملرم غري املسكر مثل املاء تقع فيه امليتة وما أشبهه 

ون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو مجعهما فعلى ما يقطع عنه اخلوف ويبلغ به بعض القوة وال يبني وأحب أن يك
أن حيرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه ألن التحرمي قد زال عنه بالضرورة وإذا بلغ الشبع والري فليس له 

  جماوزته ألن جماوزته حينئذ إىل الضرر أقرب منها إىل النفع 
شافعي فمن خرج سفرا عاصيا هللا مل حيل له شيء مما حرم عليه حبال ألن اهللا جل ثناؤه إمنا أحل ما حرم قال ال

  بالضرورة على شرط أن يكون املضطر غري باغ وال عاد وال متجانف إلمث 
  ولو خرج عاصيا مث تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن يسعه أكل احملرم وشربه 

 نوى املعصية مث أصابته ضرورة ونيته املعصية خشيت أن ال يسعه احملرم ألين أنظر إىل نيته يف ولو خرج غري عاص مث
  حال الضرورة ال يف حال تقدمتها وال تأخرت عنها 

وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي رمحه اهللا واحلجة يف أن ما كان مباح األصل حيرم مبالكه حىت يأذن فيه مالكه يعين 
عليه أن اهللا جل ثناؤه قال ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وهو غري حمجور 

وقال وآتوا اليتامى أمواهلم وقال وآتوا النساء صدقاهتن حنلة اآلية مع آي كثرية يف كتاب اهللا عز و جل قد حظر 
  نة نبيه وجاءت به حجة فيها أموال الناس إال بطيب أنفسهم إال مبا فرض اهللا يف كتابه مث س

قال ولو اضطر رجل فخاف املوت مث مر بطعام لرجل مل أر بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له مثنه وبسط 
  الكالم يف شرحه 

قال وقد قيل إن من الضرورة أن ميرض الرجل املرض يقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يربأ 
ل هذا إال أن يأكل كذا أو يشربه أو يقال له إن أعجل ما يربيك أكل كذا أو شرب كذا فيكون له من كان به مث

أكل ذلك وشربه ما مل يكن مخرا إذا بلغ ذلك منها أسكرته أوشيئا يذهب العقل من احملرمات أو غريها فإن إذهاب 
  العقل حمرم 



  يف شرهبا إلصالحه ألبداهنم ذكر حديث العرنيني يف بول اإلبل وألباهنا وإذن رسول اهللا 
أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما 

حرم إسرائيل على نفسه اآلية وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم يعين واهللا أعلم طيبات 
وقال تعاىل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال  كانت أحلت هلم

  ما محلت 

  ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 
  قال الشافعي رمحه اهللا احلوايا ما حوى الطعام والشراب يف البطن 

ى بين إسرائيل اليهود خاصة وغريهم عامة حمرما من حني حرمه حىت بعث اهللا فلم يزل ما حرم اهللا عز و جل عل
تبارك وتعاىل حممدا ففرض اإلميان به وأمر باتباع نيب اهللا وطاعة أمره وأعلم خلقه أن طاعته طاعته وأن دينه اإلسالم 

  ن الدين عند اهللا اإلسالم الذي نسخ به كل دين كان قبله وجعل من أدركه وعلم دينه فلم يتبعه كافرا به فقال إ
  وأنزل يف أهل الكتاب من املشركني قل يا أهل 

الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا اآلية إىل مسلمون وأمر بقتاهلم حىت 
ونه مكتوبا عندهم يف التوراة يعطوا اجلزية إن مل يسلموا وأنزل فيهم الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيد

  واإلجنيل اآلية فقيل واهللا أعلم أوزارهم وما منعوا مبا أحدثوا قبل ما شرع من دين حممد 
فلم يبق خلق يعقل منذ بعث اهللا حممدا كتايب وال وثين وال حي بروح من جن وال إنس بلغته دعوة حممد إال قامت 

  عه وكافرا بترك اتباعه عليه حجة اهللا باتباع دينه وكان مؤمنا باتبا

ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفر حترمي ما حرم اهللا عز و جل على لسان نبيه كان مباحا قبله يف شيء من امللل 
  أو غري مباح وإحالل ما أحل على لسان حممد كان حراما يف شيء من امللل أو غري حرام 

  مل يستثن منها شيئا وأحل اهللا عز و جل طعام أهل الكتاب وقد وصف ذبائحهم و
  فال جيوز أن حترم ذبيحة كتايب ويف الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل حممد 

وال جيوز أن يبقى شيء من شحم البقر والغنم وكذلك لو ذحبها كتايب لنفسه وأباحها ملسلم مل جيز على مسلم من 
  شحم بقر وال غنم منها شيء 

ون شيء حالال من جهة الذكاة ألحد حراما على غريه ألن اهللا عز و جل أباح ما ذكر عامة ال وال جيوز أن يك
  خاصة 

  وهل حيرم على أهل الكتاب ما حرم عليهم قبل حممد من هذه الشحوم وغريها إذا مل يتبعوا حممدا 
  قال الشافعي قد قيل ذلك كله حمرم عليهم حىت يؤمنوا 

م وقد نسخ ما خالف دين حممد بدينه كما ال جيوز إذا كانت اخلمر حالال هلم إال أن وال ينبغي أن يكون حمرما عليه
  تكون حمرمة عليهم إذ حرمت على لسان نبينا حممد وإن مل يدخلوا يف دينه 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رمحه اهللا حرم املشركون على 
ن أمواهلم أشياء أبان اهللا عز و جل أهنا ليست حراما بتحرميهم وذلك مثل البحرية والسائبة والوصيلة أنفسهم م



واحلام كانوا يتركوهنا يف اإلبل والغنم كالعتق فيحرمون ألباهنا وحلومها وملكها وقد فسرته يف غري هذا املوضع فقال 
  اهللا جل ثناؤه ماجعل اهللا من 

ة والحام وقال تعاىل قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرما ما رزقهم اهللا حبرية وال سائبة وال وصيل
افتراء على اهللا قد ضلوا وما كانوا مهتدين وقال عز و جل وهو يذكر ما حرموا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ال 

ها افتراء عليه سيجزيهم مبا يطعمها إال من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام ال يذكرون اسم اهللا علي
كانوا يفترون وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقال مثانية أزواج من الضأن اثنني إىل قوله إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني اآلية 
  ؤه أنه ال حيرم عليهم مباحرموا بعدها فأعلمهم جل ثنا

قال ويقال نزل فيهم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا فإن شهدوا فال تشهد معهم فرد إليهم ما 
  أخرجوا من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وأعملهم أنه مل حيرم عليهم ما حرموا بتحرميهم 

  ما يتلى عليكم يعين واهللا أعلم من امليتة  وقال تعاىل أحلت لكم هبيمة األنعام إال
ويقال أنزلت يف ذلك قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم 

  خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري اهللا به 
  ميتة أو دما مسفوحا منها وهي  وهذا يشبه ما قيل يعين قل ال أجد فيما وحي إيل من هبيمة األنعام حمرما إال
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  حية أو ذبيحة كافر وذكر حترمي اخلنزير معها وقد قيل مما كنتم تأكلون إال كذا 
وقال تعاىل فكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا واشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون إمنا حرم عليكم امليتة والدم 

  لغري اهللا به وهذه اآلية يف مثل معىن اآلية قبلها وحلم اخلنزير وما أهل 
قال الشافعي يف رواية حرملة عنه قال اهللا عز و جل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فاحتمل ذلك الذبائح وما 

  سواها من طعامهم الذي مل نعتقده حمرما علينا فآنيتهم أوىل أن ال يكون يف النفس منها شيء إذا غسلت 
  كالم يف إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته إذا مل مث بسط ال

  نعلم فيه حراما وكذلك اآلنية إذا مل نعلم جناسة 
مث قال يف هذا ويف مبايعة املسلم يكتسب احلرام واحلالل واألسواق يدخلها مثن احلرام ولو تنزه امرؤ عن هذا 

ك ماال يشك يف حالله ولكين أكره أن يتركه على وتوقاه مامل يتركه على أنه حمرم كان حسنا ألنه قد حيل له تر
  حترميه فيكون جهال بالسنة أو رغبة عنها 

أنا أبو عبداهللا احلافظ أخربين أبو أمحد بن أيب احلسن أنا عبدالرمحن يعين ابن أيب حامت أخربين أيب قال مسعت يونس بن 
ها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال عبداألعلى يقول قال يل الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز و جل يا أي

  أن تكون جتارة عن تراض منكم قال 

ال يكون يف هذا املعىن إال هذه الثالثة األحكام وما عداها فهو األكل بالباطل على املرء يف ماله فرض من اهللا عز و 
  طل أن يقول احزر ما يف يدي وهو لك جل ال ينبغي له التصرف فيها وشيء يعطيه يريد به وجه صاحبه ومن البا

وفيما أنبأين أبو عبداهللا احلافظ إجازة أن أبا العباس حممد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي 
رمحه اهللا مجاع ما حيل أن يأخذه الرجل من الرجل املسلم ثالثة وجوه أحدها ما وجب على الناس يف أمواهلم مما ليس 

  ه من جناياهتم وجنايات من يعقلون عنه وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك هلم دفع
  وثانيها ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع واإلجارات واهلبات للثواب وما يف معناها 

  ثواب اهللا واآلخر وثالثها ما أعطوا متطوعني من أمواهلم التماس واحد من وجهني أحدمها طلب 

  طلب االستحماد إىل من أعطوه إياه وكالمها معروف حسن وحنن نرجو عليه الثواب إن شاء اهللا 
مث ما أعطى الناس من أمواهلم من غري هذه الوجوه وما يف معناها واحد من وجهني أحدمها حق واآلخر باطل فيما 

  اهللا عز و جل وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أعطوه من الباطل غري جائز هلم وال ملن أعطوه وذلك قول 
  فاحلق من هذا الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه اليت وصفت يدل على احلق يف نفسه وعلى الباطل فيما خالفه 

وأصل ذكره يف القرآن والسنة واآلثار قال اهللا عز و جل فيما ندب به أهل دينه وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة 
  اط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم فزعم ومن رب



أهل العلم بالتفسري أن القوة هي الرمي وقال اهللا تبارك وتعاىل وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
  خيل وال ركاب 

  مث ذكر حديث أيب هريرة مث حديث ابن عمر يف السبق وذكر ما حيل منه وما حيرم 

  ان والنذورما يؤثر عنه يف األمي

أنا أبو سعيد بن ايب عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يف قول اهللا عز و جل وال يأتل أولو الفضل 
  منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب نزلت يف رجل حلف أن ال ينفع رجال فأمره اهللا عز و جل أن ينفعه 

رضي اهللا عنه حلف أن ال ينفع مسطحا ملا كان منه يف شأن عائشة قال الشيخ وهذه اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق 
  رضي اهللا عنها فنزلت هذه اآلية 

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قلت للشافعي ما لغو اليمني قال اهللا أعلم أما الذي نذهب إليه فما قالت 
ي اهللا عنها أهنا قالت لغو اليمني قول اإلنسان ال عائشة رضي اهللا عنها أنا مالك عن هاشم عن عروة عن عائشة رض

  واهللا وبلى واهللا 
  قال الشافعي اللغو يف كالم العرب الكالم غري املعقود 

  عليه قلبه ومجاع اللغو يكون يف اخلطأ 
 وهبذا اإلسناد يف موضع آخر قال الشافعي لغو اليمني كما قالت عائشة رضي اهللا عنها واهللا أعلم قول الرجل ال

  واهللا وبلى واهللا وذلك إذا كان اللجاج والغضب 

  والعجلة ال يعقد على ما حلف عليه 
  وعقد اليمني أن يعنيها على الشيء بعينه أن ال يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فال يفعله أو لقد كان وما كان 

املأمث قال وحرم عليكم صيد فهذا آمث وعليه الكفارة ملا وصفت من أن اهللا عز و جل قد جعل الكفارات يف عمد 
  الرب ما دمتم حرما وقال ال تقتلوا الصيد 

وأنتم حرم إىل قوله هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ومثل قوله يف 
  الظهار وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا مث أمر فيه بالكفارة 

  اليمني مد مبد النيب من حنطة  قال الشافعي وجيزي بكفارة
  قال وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد 

قال وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغري ذلك 
  للرجل واملرأة والصيب ألن اهللا عز و جل أطلقه فهو مطلق 

  أن يطعم أقل من عشرة أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة  قال وليس له إذا كفر باإلطعام
  قال وإذا أعتق يف كفارة اليمني مل جيزه إال رقبة 



  مؤمنة وجيزي كل ذي نقص بعيب ال يضر بالعمل إضرارا بينا وبسط الكالم يف شرحه 
جل من كفر باهللا من بعد إميانه إال أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا يف قول اهللا عز و 

  من أكره وقلبه مطمئن باإلميان 
فجعل قوهلم الكفر مغفورا هلم مرفوعا عنهم يف الدنيا واآلخرة فكان املعىن الذي عقلنا أن قول املكره كما مل يقل يف 

  احلكم وعقلنا أن اإلكراه هو أن يغلب بغري فعل منه فإذا تلف 

  د غلب بغري فعل منه وهذا يف أكثر من معىن اإلكراه ما حلف ليفعلن فيه شيءا فق
وقد أطلق الشافعي رمحه اهللا القول فيه واختار أن ميني املكره غري ثابتة عليه ملا احتج به من الكتاب والسنة قال 

  الشافعي وهو قول عطاء إنه يطرح عن الناس اخلطأ والنسيان 
م رجال فأرسل إليه رسوال أو كتب إليه كتابا فالورع أن حينث وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي فيمن حلف ال يكل

  وال يتبني أنه حينث ألن الرسول والكتاب غري الكالم وإن كان يكون كالما يف حال 

ومن حنثه ذهب إىل أن اهللا عز و جل قال وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
وقال إن اهللا عز و جل يقول للمؤمنني يف املنافقني قل ال تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء 

اهللا من أخباركم وإمنا نبأهم من أخبارهم بالوحي الذي نزل به جربيل عليه السالم على النيب وخيربهم النيب بوحي 
  اهللا عز و جل 

   عز و جل كالم اآلدميني باملواجهة أال ترى أنه لو هجر ومن قال ال حينث قال ألن كالم اآلدميني ال يشبه كالم اهللا

رجال رجال كانت اهلجرة حمرمة عليه فوق ثالث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كالمه مل خيرجه هذا 
  من هجرته اليت يأمث هبا 

إن كان حييط العلم أنه إذا قال الشافعي رمحه اهللا وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه هبا ف
  ضربه هبا ماسته كلها فقد بر وإن كان العلم مغيبا فضربه هبا ضربة مل حينث يف احلكم وحينث يف الورع 

  واحتج بقول اهللا عز و جل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث وذكر خرب املقعد الذي ضرب يف الزنا 

  بإثكال النخل 

  اتما يؤثر عنه يف القضايا والشهاد

وفيما أنبأين أبو عبداهللا احلافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه يا 
أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني وقال إذا ضربتم 

  لوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقو
  قال الشافعي أمر اهللا جل ثناؤه من ميضي أمره على أحد 



  من عباده أن يكون مستثبتا قبل أن ميضيه وبسط الكالم فيه 
قال الشافعي قال اهللا عز و جل وشاورهم يف األمر وأمرهم شورى بينهم قال الشافعي قال احلسن إن كان النيب عن 

  غنيا مشاورهتم ل

  ولكنه أراد أن يسنت بذلك احلكام بعده 
قال الشافعي وإذا نزل باحلاكم أمر حيتمل وجوها أو مشكل انبغى له أن يشاور من مجع العلم واألمانة وبسط 

  الكالم فيه 
إنا جعلناك  أنا أبو عبداهللا قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه يا داود

  خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق اآلية وقال يف أهل الكتاب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 

  وقال لنبيه وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم اآلية وقال وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل 
من قبله والناس إذا حكموا أن حيكموا بالعدل والعدل اتباع قال الشافعي فأعلم اهللا نبيه أن فرضا عليه وعلى 

  حكمه املنزل 
أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يف قوله عز و جل وال تتبع أهواءهم حيتمل 

  تساهلهم يف أحكامهم وحيتمل ما يهوون وأيهما كان 

  نزل اهللا على نبيه فقد هني عنه وأمر أن حيكم بينهم مبا أ
أنا أبو عبداهللا احلافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه وداود وسليمان إذ حيكمان يف 

  احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما 
ه اآلية لرأيت أن احلكام قد هلكوا ولكن اهللا تعاىل محد هذا بصوابه قال الشافعي قال احلسن بن أيب احلسن لوال هذ

  وأثىن على هذا باجتهاده 

وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه أحيسب اإلنسان أن يترك سدى فل خيتلف أهل العلم بالقرآن فيما 
  علمت أن السدى هو الذي ال يؤمر وال ينهى 

 احلافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي قال اهللا جل ثناؤه وأشهدوا إذا ومما أنبأين أبو عبداهللا
  تبايعتم 

  فاحتمل أمر اهللا باإلشهاد عند البيع أمرين أحدمها أن 

يكون داللة على ما فيه احلظ بالشهادة ومباح تركها ال حتما يكون من تركه عاصيا بتركه واحتمل أن يكون حتما 
  ه يعصي من تركه بتركه من

والذي أختار أن ال يدع املتبايعان اإلشهاد وذلك أهنما إذا أشهدا مل يبق يف أنفسهما شيء ألن ذلك إن كان حتما 
  فقد أدياه وإن كان داللة فقد أخذا باحلظ فيها 

هاد يف البيع إذا قال وكل ما ندب اهللا عز و جل إليه من فرض أو داللة فهو بركة على من فعله أال ترى أن اإلش
كان داللة كان فيه أن املتبايعني أو أحدمها إن أراد ظلما قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأمث به وإن كان 

  تاركا ال مينع منه ولو 



  نسي أو وهم فجحد منع من املأمث على ذلك بالبينة وكذلك ورثتهما بعدمها 
يبيع فباع هو رجال وباع وكيله آخر ومل يعرف أي البيعني أول مل يعط  أوال ترى أهنما أو أحدمها لو وكل وكيال أن

  األول من املشتريني بقول البائع ولو كانت بينة فأثبتت أيهما أول أعطي األول 
فالشهادة سبب قطع املظامل وتثبيت احلقوق وكل أمر اهللا جل ثناؤه مث أمر رسول اهللا اخلري الذي ال يعتاض منه من 

  تركه 
  شافعي والذي يشبه واهللا أعلم وإياه أسأل قال ال

التوفيق أن يكون أمره باإلشهاد يف البيع داللة ال حتما له قال اهللا عز و جل وأحل اهللا البيع وحرم الربا فذكر أن 
  البيع حالل ومل يذكر مع بينة 

املعىن الذي أمر له به فدل ما بني اهللا وقال يف آية الدين إذا تداينتم بدين والدين تبايع وقد أمر اهللا فيه باإلشهاد فبني 
يف الدين على أن اهللا أمر به على النظر واالختيار ال على احلتم قال اهللا تبارك وتعاىل إذا تداينتم بدين إىل أجل 

  مسمى فاكتبوه مث قال يف سياق اآلية وإن 

اؤمتن أمانته فلما أمر إذا مل جيدوا  كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي
كاتبا بالرهن مث أباح ترك الرهن وقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي فدل على أن األمر األول داللة على احلظ 

  ال فرض منه يعصي من تركه واهللا أعلم 
  مث استدل عليه باخلرب وهو مذكور يف موضع آخر 

 جل ثناؤه وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي قال اهللا
  فادفعوا إليهم 

  أمواهلم وقال تعاىل فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم وكفى باهللا حسيبا 
ألمر باإلشهاد ففي هذه اآلية معنيان أحدمها األمر باإلشهاد وهو مثل معىن اآلية اليت قبلها واهللا أعلم من أن يكون ا

داللة ال حتما ويف قول اهللا وكفى باهللا حسيبا كالدليل على اإلرخاص يف ترك اإلشهاد ألن اهللا عز و جل يقول 
  وكفى باهللا حسيبا أي إن مل يشهدوا واهللا أعلم 

  حده اليتيم وال يربأ واملعىن الثاين أن يكون ويل اليتيم املأمور بالدفع إليه ماله واإلشهاد عليه يربأ باإلشهاد عليه إن ج

  بغريه أو يكون مأمورا باإلشهاد عليه على الداللة وقد يربأ بغري شهادة إذ صدقه اليتيم واآلية حمتملة املعنيني معا 
واحتج الشافعي رمحه اهللا يف رواية املزين عنه يف كتاب الوكالة هبذه اآلية يف الوكيل إذا ادعى دفع املال إىل من أمره 

إليه مل يقبل منه إال ببينة فإن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على املال كما أن اليتامى  املوكل بالدفع
  ليسوا الذين ائتمنوه على املال فأمر باإلشهاد 

  وهبذا فرق بينه وبني قوله ملن ائتمنه قد دفعته إليك فيقبل ألنه ائتمنه 
  عناه وذكر أيضا يف كتاب الوديعة يف رواية الربيع مب

  وفيما أنبأين أبو عبداهللا إجازة أن أبا ا لعباس حدثهم قال أنا الربيع 



  قال قال الشافعي قال اهللا تبارك وتعاىل والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
لشهادة يف الزنا إال بأربعة فسمى اهللا يف الشهادة يف الفاحشة والفاحشة ههنا واهللا أعلم الزنا أربعة شهود فال تتم ا

  شهداء ال امرأة فيهم ألن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء وبسط الكالم يف احلجة على هذا 
قال الشافعي قال اهللا عز و جل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل 

  منكم 

  جعة بالشهادة ومسى فيها عدد الشهادة فانتهى إىل شاهدين فأمر اهللا جل ثناؤه يف الطالق والر
فدل ذلك على أن كمال الشهادة يف الطالق والرجعة شاهدان ال نساء فيهما ألن شاهدين ال حيتمل حبال أن يكونا 

  إال رجلني 
داللة اختيار ودل أين مل ألق خمالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغري بينة على أنه واهللا أعلم 

  واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطالق 
  مث ساق الكالم إىل أن قال واالختيار يف هذا ويف غريه مما أمر فيه بالشهادة اإلشهاد 

 وهبذا اإلسناد قال الشافعي قال اهللا تبارك إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه اآلية واليت بعدها وقال يف سياقها
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها 

  فتذكر إحدامها األخرى 
قال الشافعي فذكر اهللا عز و جل شهود الزنا وذكر شهود الطالق والرجعة وذكر شهود الوصية يعين يف قوله تعاىل 

  رأة اثنان ذوا عدل منكم فلم يذكر معهم ام
فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد ال مال وشهود الطالق والرجعة يشهدون على حترمي بعد حتليل وتثبيت حتليل 

  ال مال يف واحد منهما 

  وذكر شهود الوصية وال مال للمشهود أنه وصي 
ال يف طالق وال رجعة مث مل أعلم أحدا من أهل العلم خالف يف أنه ال جيوز يف الزنا إال الرجال وعلمت أكثرهم قال و

إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك يف الوصية فكان ما حكيت من أقاويلهم داللة على موافقة ظاهر كتاب اهللا عز و 
  جل وكان أوىل األمور أن يقاس عليه ويصار إليه 

  وذكر اهللا عز و جل شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من املشهود عليه 
لى ما فرق اهللا عز و جل بينه من األحكام يف الشهادات أن ينظر كل ما شهد به على أحد فكان ال يؤخذ فاألمر ع

  منه بالشهادة نفسها مال وكان إمنا يلزم هبا حق غري مال أو شهد به لرجل 

ذلك فال كان ال يستحق به ماال لنفسه إمنا يستحق به غري مال مثل الوصية والوكالة والقصاص واحلدود وما أشبه 
  جيوز فيه إال شهادة الرجال 

وينظر كل ما شهد به مما أخذ به املشهود له من املشهود عليه ماال فتجاز فيه شهادة النساء مع الرجال ألنه يف معىن 
  املوضع الذي أجازهن اهللا فيه فيجوز قياسا ال خيتلف هذا القول وال جيوز غريه واهللا أعلم 



ي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء وهبذا اإلسناد قال قال الشافع
  فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا 

يف سياق الكالم فأمر اهللا عز و جل بضربه وأمر أن ال تقبل شهادته ومساه فاسقا مث استثىن له إال أن يتوب والثنيا 
  على أول الكالم وآخره يف مجيع ما يذهب إليه أهل الفقه إال أن يفرق بني ذلك خرب 

وروى الشافعي قبول شهادة القاذف إذا تاب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعن ابن عباس رضي اهللا عنه مث 
  عن عطاء وطاوس وجماهد قال وسئل الشعيب عن القاذف فقال 

  ته وال تقبلون شهادته يقبل اهللا توب
أنبأين أبو عبداهللا إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه وال تقف ما 

ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال وقال تعاىل إال من شهد باحلق وهم يعلمون 
م السالم وصفوا أن شهادهتم كما ينبغي هلم فحكى أن كبريهم قال ارجعوا إىل أبيكم وحكى أن إخوة يوسف عليه

  فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني 
  قال الشافعي وال يسع شاهدا أن يشهد إال مبا علم 

منها ما مسعه فيشهد مبا أثبت مسعا من املشهود عليه والعلم من ثالثة وجوه منها ما عاينه الشاهد فيشهد باملعاينة و
ومنها ما تظاهرت به األخبار مما ال ميكن يف أكثره العيان وثبتت معرفته يف القلوب فيشهد عليه هبذا الوجه وبسط 

  الكالم يف شرحه 

ال اهللا تبارك وتعاىل يا وهبذا اإلسناد قال قال الشافعي رمحه اهللا فيما جيب على املرء من القيام بشهادته إذا شهد ق
أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط اآلية وقال عز و جل كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على 

أنفسكم أو الوالدين واألقربني اآلية وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وقال تعاىل والذين هم بشهاداهتم 
  الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه اآلية وقال عز و جل وأقيموا الشهادة هللا قائمون وقال وال تكتموا 

  قال الشافعي الذي أحفظ عن كل من مسعت منه من أهل 

العلم يف هذه اآليات أنه يف الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم هبا على والديه وولده والقريب 
   يكتم عن أحد وال حيايب هبا وال مينعها أحدا والبعيد وللبغيض البعيد والقريب وال

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل وال يأب 
  كاتب أن يكتب كما علمه اهللا حيتمل أن يكون حتما على من دعي لكتاب فإن تركه تارك كان عاصيا 

كون على من حضر من الكتاب أن ال يعطلوا كتاب حق بني رجلني فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما وحيتمل أن ي
حق عليهم أن يصلوا على اجلنائز ويدفنوها فإذا قام هبا من يكفيها أخرج ذلك من ختلف عنها من املأمث وهذا أشبه 

  معانيه به واهللا أعلم 
ا دعوا حيتمل ما وصفت من أن ال يأىب كل شاهد ابتدئ فيدعى قال وقول اهللا عز و جل وال يأب الشهداء إذا م

  ليشهد 



وحيتمل أن يكون فرضا على من حضر احلق أن يشهد معهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غريهم 
  من املأمث وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم بل ال أشك فيه واهللا أعلم 

  م وهذا أشبه معانيه به واهللا أعل
قال فأما من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا ملسلم أو معاهد فال يسعه التخلف عن تأدية الشهادة مىت طلبت 

  منه يف موضع مقطع احلق 
أنبأين أبو عبداهللا إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل قال اهللا تبارك وتعاىل اثنان 

قال اهللا تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون ذوا عدل منكم و
  من الشهداء 

  فكان الذي يعرف من خوطب هبذا أنه أريد به 

األحرار املرضيون املسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا ال املشركون لقطع اهللا الوالية بيننا وبينهم 
النا أحرارنا ال مماليكنا الذين يغلبهم من متلكهم على كثري من أمورهم وأنا ال نرضى أهل الفسق منا وأن بالدين ورج

  الرضا إمنا يقع على العدول منا وال يقع إال على البالغني 

  ألنه إمنا خوطب بالفرائض البالغون دون من مل يبلغ وبسط الكالم يف الداللة عليه 
نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا يف قول اهللا عز و جل واستشهدوا أنا أبو سعيد بن أيب عمرو 

  شهيدين من رجالكم إىل ممن ترضون من الشهداء وقوله تعاىل وأشهدوا ذوي عدل منكم داللة على أن اهللا 

  عز و جل إمنا عىن املسلمني دون غريهم 
الذمة فأعدهلم عنده أعظمهم باهللا شركا أسجدهم للصليب مث ساق الكالم إىل أن قال ومن أجاز شهادة أهل 

  وألزمهم للكنيسة 
  فإن قال قائل فإن اهللا عز و جل يقول حني الوصية 

  اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم أي من غري أهل دينكم 
  قال الشافعي فقد مسعت من يتأول هذه اآلية على من غري قبيلتكم من املسلمني 

والتنزيل واهللا أعلم يدل على ذلك لقول اهللا تعاىل حتبسوهنما من بعد الصالة والصالة املوقتة للمسلمني  قال الشافعي
  ولقول اهللا تعاىل فيقسمان باهللا إن ارتبتم ال نشتري 

ال به مثنا ولو كان ذا قرىب وإمنا القرابة بني املسلمني الذين كانوا مع النيب من العرب أو بينهم وبني أهل األوثان 
بينهم وبني أهل الذمة وقول اهللا وال نكتم شهادة اهللا إنا إذا ملن اآلمثني فإمنا يتأمث من كتمان الشهادة للمسلمني 

  املسلمون ال أهل الذمة 
  قال الشافعي وقد مسعت من يذكر أهنا منسوخة بقول اهللا عز و جل وأشهدوا ذوي عدل منكم واهللا أعلم 

محه اهللا أنه قال قلت له إمنا ذكر اهللا هذه اآلية يف وصية مسلم أفتجيزها يف وصية مث جرى يف سياق كالم الشافعي ر
  مسلم 



يف السفر قال ال قلت أو حتلفهم إذا شهدوا قال ال قلت ومل وقد تأولت أهنا يف وصية مسلم قال ألهنا منسوخة قلت 
  فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلم تثبتها فيما مل تنزل فيه 

  محه اهللا عن اآلية جبواب آخر على ما نقل عن مقاتل بن حيان وغريه يف سبب نزول اآلية وأجاب الشافعي ر
  وذلك فيما أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو قال نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أخربين أبو سعيد معاذ بن موسى 

هذا التفسري عن جماهد واحلسن اجلعفري عن بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان قال بكري قال مقاتل أخذت 
والضحاك يف قول اهللا عز و جل اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم اآلية أن رجلني نصرانيني من أهل 

  دارين أحدمها متيمي واآلخر مياين وقال غريه من أهل دارين أحدمها متيم واآلخر عدي صحبهما 

ل معلوم قد علمه أولياؤه من بني آنية وبز ورقة فمرض القرشي موىل لقريش يف جتارة فركبوا البحر ومع القرشي ما
فجعل وصيته إىل الداريني فمات وقبض الداريان املال والوصية فدفعاه إىل أولياء امليت وجاءا ببعض ماله فأنكر 

شترى شيئا القوم قلة املال فقالوا للداريني إن صاحبنا قد خرج ومعه مال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئا أو ا
فوضع فيه أو هل طال مرضه فأنفق عل نفسه قاال ال قالوا فإنكما خنتمونا فقبضوا املال ورفعوا أمرمها إىل النيب 

  فأنزل 

اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إىل آخر اآلية فلما نزلت حتبسوهنما من بعد الصالة أمر النيب الداريني 
هللا رب السموات ما ترك موالكم من املال إال ما أتيناكم به وإنا ال نشتري بأمياننا مثنا فقاما بعد الصالة فحلفا با

اآلمثني فلما حلفا خلي سبيلهما مث إهنم وجدوا بعد قليال من الدنيا ولو كان ذا قرىب وال نكتم شهادة اهللا إنا إذا ملن 
ذلك إناء من آنية امليت فأخذ الداريان فقاال اشتريناه منه يف حياته وكذبا فكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفع ذلك 

  إىل النيب فأنزل اهللا عز و جل فإن عثر يقول 

فآخران من أولياء امليت يقومان مقامهما من الذين  فإن اطلع على أهنما استحقا إمثا يعين الداريني أي كتما حقا
استحق عليهم األوليان فيقسمان باهللا فيحلفان باهللا إن مال صاحبنا كان كذا وكذا وإن الذي نطلب قبل الداريني 

يعين حلق وما اعتدينا إنا إذا ملن الظاملني فهذا قول الشاهدين أولياء امليت ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها 
  الداريني والناس أن يعودوا ملثل ذلك 

  قال الشافعي يعين من كان يف مثل حال الداريني من 

  الناس وال أعلم اآلية حتتمل معىن غري مجلة ما قال 
  وإمنا معىن شهادة بينكم أميان بينكم كما مسيت أميان املتالعنني شهادة واهللا تعاىل أعلم 

 هذا رد اليمني إمنا كانت ميني الداريني على ما ادعى الورثة من اخليانةة وميني وبسط الكالم فيه إىل أن قال وليس يف
  ورثة امليت على ما ادعى الداريان أنه صار هلما من قبله 

  وقوله عز و جل أن ترد أميان بعد أمياهنم 

بإقرارهم أن هذا كان فذلك واهللا أعلم أن األميان كانت عليهم بدعوى الورثة أهنم اختانوا مث صار الورثة حالفني 
للميت وادعائهم شراءه منه فجاز أن يقال أن ترد أميان بعد أمياهنم تثىن عليهم األميان مبا جيب عليهم إن صارت هلم 



  األميان كما جيب على من حلف هلم وذلك قوله واهللا أعلم يقومان مقامهما فيحلفان كما أحلفا 
  ة وال منسوخة وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه اآلية ناسخ

  قال الشيخ وقد روينا عن ابن عباس ما دل على صحة ما قال مقاتل بن حيان 

وحيتمل أن يكون املراد بقوله تعاىل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو 
مبا ادعوا على الداريني من  آخران الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل من املسلمني يشهدان هلم

اخليانة مث قال أو آخران من غريكم يعين إذا مل يكن للمدعني منكم بينة فآخران من غريكم يعين فالداريان اللذان 
ادعي عليهما حيبسان من بعد الصالة فيقسمان باهللا يعين حيلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل 

  واهللا أعلم 

يد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي واحلجة فيما وصفت من أن يستحلف الناس فيما بني البيت أنا أبو سع
واملقام وعلى منرب رسول اهللا وبعد العصر قوله تبارك وتعاىل حتبسوهنما من بعد الصالة فيقسمان باهللا وقال املفسرون 

  هي صالة العصر مث ذكر شهادة املتالعنني وغريمها 

أنبأين أبو عبداهللا إجازة عن أيب العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قال زعم بعض أهل التفسري أن قول اهللا  وفيما
  جل ثناؤه ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه ما جعل لرجل من أبوين يف اإلسالم 

  قال الشافعي واستدل بسياق اآلية قوله تعاىل ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا 
  الشيخ قد روينا هذا عن مقاتل بن حيان وروي عن الزهري قال 

  ما يؤثر عنه يف القرعة والعتق والوالء والكتابة

وفيما أنبأين أبو عبداهللا احلافظ إجازة عن أيب العباس األصم عن الربيع عن الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا تبارك 
مي وما كنت لديهم إذ خيتصمون وقال تعاىل وإن يونس ملن وتعاىل وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مر

  املرسلني إذ أبق إىل الفلك املشحون فساهم فكان من املدحضني 
  فأصل القرعة يف كتاب اهللا عز و جل يف قصة املقترعني على مرمي واملقارعني يونس عليه السالم جمتمعة 

  احلجة وال تكون القرعة واهللا أعلم إال بني القوم مستوين يف 
وال يعدو واهللا أعلم املقترعون على مرمي عليها السالم أن يكونوا كانوا سواء يف كفالتها فتنافسوها ملا كان أن تكون 

عند واحد أرفق هبا ألهنا لو صريت عند كل واحد يوما أو أكثر وعند غريه مثل ذلك أشبه أن يكون أضر هبا من 
  عليها وأعلم قبل أن الكافل إذا كان واحدا كان أعطف له 

له مبا فيه مصلحتها للعلم بأخالقها وما تقبل وما ترد وما حيسن به اغتذاؤها وكل من اعتنف كفالتها كفلها غري 
  خابر مبا يصلحها ولعله ال يقع على صالحها حىت تصري إىل غريه فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غريه 

ري ممتنعة مما ميتنع منه من عقل يستر ما ينبغي ستره كان وله وجه آخر يصح وذلك أن والية واحد إذا كانت صيب غ
  أكرم هلا وأستر عليها أن يكفلها واحد دون اجلماعة 



وجيوز أن تكون عند كافل ويغرم من بقي مؤنتها باحلصص كما تكون الصبية عند خالتها وعند أمها ومؤنتها على 
  من عليه مؤنتها 

رمي عليها السالم أن يكونوا تشاحوا على كفالتها فهو أشبه واهللا أعلم أو قال وال يعدو الذين اقترعوا على كفالة م
يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضي من شح على كفالتها أن ميوهنا مل يكلف غريه أن يعطيه من 

  مؤنتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله 
دهم ما يدفعه عن نفسه أو ختلص له ما ترغب فيه نفسه وتقطع ذلك عن قال وأي املعنيني كان فالقرعة تلزم أح

  غريه ممن هو يف مثل حاله 
وهكذا معىن قرعة يونس عليه السالم ملا وقفت هبم السفينة فقالوا ما مينعها أن جتري إال علة هبا وما علتها إال ذو 

  ذنب 

  لسالم فأخرجوه منها وأقاموا فيها فيها فتعالوا نقترع فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس عليه ا
وهذا مثل معىن القرعة يف الذين اقترعوا على كفالة مرمي عليها السالم ألن حالة الركبان كانت مستوية وإن مل يكن 

يف هذا حكم يلزم أحدهم يف ماله شيئا مل يلزمه قبل القرعة ويزيل عن أحد شيئا كان يلزمه فهو يثبت على بعض 
  أنه بريء منه كما كان يف الذين اقترعوا على كفالة مرمي عليها السالم غرم وسقوط غرم  احلق ويبني يف بعض

  قال وقرعة النيب يف كل موضع أقرع فيه يف مثل معىن الذين اقترعوا على كفالة مرمي عليها السالم سواء ال خيالفه 
هم وأسقط عن ثلثيهم بالقرعة وذلك أن وذلك أنه عليه السالم أقرع بني مماليك أعتقوا معا فجعل العتق تاما لثلث

  املعتق 

يف مرضه أعتق ماله ومال غريه فجاز عتقه يف ماله ومل جيز يف مال غريه فجمع النيب العتق يف ثالثة ومل يبعضه كما 
  جيمع يف القسم بني أهل املواريث وال يبعض عليهم 

كان يف السفر كان منزلة يضيق فيها  وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسم لكل واحدة منهن يف احلضر فلما
اخلروج بكلهن فأقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج هبا وسقط حق غريها يف غيبته هبا فإذا حضر عاد للقسم 

  لغريها ومل حيسب عليها 

  أيام سفرها 
ه وكذلك قسم خيرب فكان أربعة أمخاسها ملن حضر مث أقرع فأيهم خرج سهمه على جزء جمتمع كان له بكمال

  وانقطع منه حق غريه وانقطع حقه عن غريه 
أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال اهللا عز و جل ونادى نوح ابنه وكان 

  يف معزل يا بين اركب معنا اآلية وقال وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر فنسب إبراهيم 

  ر ونسب ابن نوح إىل أبيه وابنه كافر عليه السالم إىل أبيه وأبوه كاف
وقال اهللا لنبيه يف زيد بن حارثة وادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين 

ومواليكم وقال تعاىل وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه فنسب املوايل إىل نسبني أحدها إىل اآلباء واآلخر 



  ء وجعل الوالء بالنعمة إىل الوال
  وقال رسول اهللا إمنا الوالء ملن 

  أعتق 
  فدل الكتاب والسنة على أن الوالء إمنا يكون ملتقدم فعل من املعتق كما يكون النسب مبتقدم والد من األب 

اب إىل غري وبسط الكالم يف امتناعهم من حتويل الوالء عن املعتق إىل غريه بالشرط كما ميتنع حتويل النسب باالنتس
  من ثبت له النسب 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رمحه اهللا قال اهللا جل ثناؤه والذين يبتغون 
  الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا 

نه إمنا أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب داللة على أ ٦٦قال الشافعي يف قول اهللا عز و جل والذين يبتغون الكتاب 
  ال من ال يعقل أن يبتغي الكتابة من صيب وال معتوه 

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبداهللا بن احلارث بن عبدامللك عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما 
فإن مل يكن عنده مال وكان رجل صدق قال ما  اخلري املال أو الصالح أم كل ذلك قال ما نراه إال املال قلت

أحسب ما خريا إال ذلك املال ال الصالح قال وقال جماهد إن علمتم فيهم خريا املال كاينة أخالقهم وأدياهنم ما 
  كانت 

  قال الشافعي اخلري كلمة يعرف ما أريد هبا باملخاطبة هبا 

هم خري الربية فعقلنا أهنم خري الربية باإلميان وعمل  قال اهللا تعاىل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك
  الصاحلات ال باملال 

وقال اهللا عز و جل والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فعقلنا أن اخلري املنفعة باألجر ال أن يف البدن 
  هلم ماال 

ترك ماال ألن املال املتروك ولقوله الوصية وقال اهللا عز و جل إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا فعقلنا أنه إن 
  للوالدين واألقربني 

فلما قال اهللا عز و جل إن علمتم فيهم خريا كان أظهر معانيها بداللة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب 
  املال وأمانة ألنه قد يكون قويا فيكسب فال يؤدي إذا مل 

ى الكسب فال يؤدي وال جيوز عندي واهللا أعلم يف قوله تعاىل إن علمتم فيهم يكن ذا أمانة وأمينا فال يكون قويا عل
  خريا إال هذا 

وليس الظاهر أن القول إن علمت يف عبدك ماال ملعنيني أحدمها أن املال ال يكون فيه إمنا يكون عنده ال فيه ولكن 
ده فكيف يكاتبه مباله إمنا يكاتبه مبا يفيد يكون فيه االكتساب الذي يفيده املال والثاين أن املال الذي يف يده لسي

  العبد بعد الكتابة ألنه حينئذ مينع ما أفاد العبد ألداء الكتابة 
  ولعل من ذهب إىل أن اخلري املال أراد أنه أفاد 



  بكسبه ماال للسيد فيستدل على أنه يفيد ماال يعتق به كما أفاد أوال 
واألمانة فأحب إىل سيده أن يكاتبه وال يبني يل أن جيرب عليه ألن اآلية قال الشافعي وإذا مجع القوة على االكتساب 

  حمتملة أن يكون إرشادا أو إباحة ال حتما وقد ذهب هذا املذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم 
  وبسط الكالم فيه واحتج يف مجلة ما ذكر بأنه لو كان 

  ية معلومة واجبا لكان حمدودا بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة أو لغا
أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي أنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له خبمسة 

  وثالثني ألفا ووضع عنه مخسة آالف أحسبه قال من آخر جنومه 
جرب سيد املكاتب على قال الشافعي وهذا عندي واهللا أعلم مثل قول اهللا عز و جل وللمطلقات متاع باملعروف في

  أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئا وإذا وضع عنه شيئا ما كان مل جيرب على أكثر منه 

وإذا أدى املكاتب الكتابة كلها فعلى السيد أن يرد عليه منها شيئا ويعطيه مما أخذ منه ألن قوله عز و جل من مال 
ا أعطاه شيئا غريه فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه منه وبسط اهللا الذي آتاكم يشبه واهللا أعلم آتاكم منها فإذ

  الكالم فيه 

  ما يؤثر عنه يف التفسري يف آيات متفرقة سوى ما مضى

أنا أبو عبداهللا احلافظ يف كتاب املستدرك أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخربين 
كرمة قال دخلت على ابن عباس وهو يقرأ يف املصحف قبل أن يذهب بصره وهو حيىي بن سليم نا ابن جريج عن ع

  يبكي فقلت ما يبكيك يا أبا عباس جعلين اهللا فداك 

فقال هل تعرف أيلة قلت وما أيلة قال قرية كان هبا ناس من اليهود فحرم اهللا عليهم احليتان يوم السبت فكانت 
كأمثال املخاض بأفنياهتم وأبنياهتم فإذا كان يف غري يوم السبت مل جيدوها حيتاهنم تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيض مسان 

  ومل يدركوها إال يف مشقة ومؤنة شديدة فقال بعضهم أو من قال ذلك منهم لعلنا لو أخذناها يوم السبت 

اهللا ما وأكلناها يف غري يوم السبت ففعل ذلك أهل بيت منهم فأخذوا فشووا فوجد جرياهنم ريح الشوي فقالوا و
نرى إال أصاب بين فالن شيء فأخذها آخرون حىت فشا ذلك فيهم فكثر فافترقوا فرقا ثالثا فرقة أكلت وفرقة هنت 

وفرقة قالت مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا فقالت الفرقة اليت هنت إنا حنذركم غضب اهللا 
نده من العذاب واهللا ال نبايتكم يف مكان وأنتم فيه قال وعقابه أن يصيبكم اهللا خبسف أو قذف أو ببعض ما ع

  فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الغد فضربوا باب البيوت فلم جيبهم 

أحد فأتوا بسلم فأسندوه إىل البيوت مث رقى منهم راق على السور فقال يا عباد اهللا قردة واهللا هلا أذناب تعاوى 
لبيوت فدخل الناس عليهم فعرفت القرود أنساهبا من اإلنس ومل يعرف اإلنس ثالث مرات مث نزل من السور ففتح ا

أنساهبا من القرود قال فيأيت القرد إىل نسيبه وقريبه من اإلنس فيحتك به ويلصق ويقول اإلنسان أنت فالن فيشري 



نة فتشري برأسها أي نعم براسه أي نعم ويبكي وتأيت القردة إىل نسيبها وقريبها من اإلنس فيقول هلا اإلنسان أنت فال
  وتبكي فيقول هلا اإلنسان إنا حذرنا كم غضب اهللا 

  وعقابه أن يصيبكم خبسف أو مسخ أو ببعض ما عنده من العذاب 
قال ابن عباس وامسع اهللا عز و جل يقول فأجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا 

الفرقة الثالثة قال ابن عباس فكم قد رأينا من منكر فلم ننه عنه قال عكرمة أال ترى  يفسقون فال أدري ما فعلت
جعلين اهللا فداك أهنم أنكروا وكرهوا حني قالوا مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا فأعجبه قويل 

  ذلك وأمر يل بربدين غليظني فكسانيهما 
لوا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن عروة قال مل أنا أبو عبداهللا احلافظ يف آخرين قا

  يزل 

  رسول اهللا يسأل عن الساعة حىت أنزل عليه فيم أنت من ذكراها فانتهى 
أنا أبو عبداهللا احلافظ أخربين أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن مهدي الطوسي نا حممد بن املنذر بن سعيد أنا حممد بن 

بداهللا بن عبداحلكم قال مسعت الشافعي يقول يف قول اهللا عز و جل وأنتم سامدون قال يقال هو الغناء باحلمريية ع
  وقال 

  بعضهم غضاب مربطمون 
  قال الشافعي من السمود وكل ما حيدث الرجل به فلها عنه ومل يستمع إليه فهو السمود 

قسم ببغداد يقول مسعت أمحد بن علي بن سعيد البزار يقول أنا أبو عبدالرمحن السلمي قال مسعت أبا احلسن بن م
  مسعت أبا ثور يقول مسعت الشافعي يقول الفصاحة إذا استعملتها يف الطاعة أشفى وأكفى يف البيان وأبلغ يف اإلعذار 

أن لذلك دعا موسى ربه فقال واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل وقال وأخي هرون هو أفصح مين لسانا ملا علم 
  الفصاحة أبلغ يف البيان 

أنا أبو عبدالرمحن السلمي مسعت علي بن أيب عمرو البلخي يقول مسعت عبداملنعم بن عمر األصفهاين يقول نا أمحد 
بن حممد املكي نا حممد بن إمساعيل واحلسني بن زيد والزعفراين وأبو ثور كلهم قالوا مسعنا حممد بن إدريس الشافعي 

  جل نبيه ورفع قدره وعلمه وأدبه وقال وتوكل على احلي الذي ال ميوت يقول نزه اهللا عز و 
وذلك أن الناس يف أحوال شىت متوكل على نفسه أو على ماله أو على زرعه أو على سلطان أو على عطية الناس 

لذي ال وكل مستند إىل حي ميوت أو على شيء يفىن يوشك أن ينقطع به فنزه اهللا نبيه وأمره أن يتوكل على احلي ا
  ميوت 

  قال الشافعي واستنبطت البارحة آيتني فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها يدبر األمر ما من شفيع إال من بعد 

  إذنه ويف كتاب اهللا هذا كثري من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه فتعطل الشفعاء إال بإذن اهللا 
 توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى فوعد اهللا كل وقال يف سورة هود عليه السالم وأن استغفروا ربكم مث

  من تاب مستغفرا التمتع إىل املوت مث قال ويؤت كل ذي فضل فضله أي يف اآلخرة 



قال الشافعي رمحه اهللا فلسنا حنن تائبني على حقيقة ولكن علم علمه اهللا ما حقيقة التائبني وقد متعنا يف هذه الدنيا 
  متتعا حسنا 

أبو عبداهللا احلافظ قال وقال احلسن بن حممد فيما أخربت عنه وقرأته يف كتابه أنا حممد بن سفيان نا يونس بن أنا 
عبد األعلى قال وقال يل الشافعي ما بعد عشرين ومائة من آل عمران نزلت يف أحد يف أمرها وسورة األنفال نزلت 

  ة احلشر نزلت يف النضري يف بدر وسورة األحزاب نزلت يف اخلندق وهي األحزاب وسور

  قال وقال الشافعي إن غنائم بدر مل ختمس البتة وإمنا نزلت آية اخلمس بعد رجوعهم من بدر وقسم الغنائم 
قال وقال الشافعي رمحه اهللا يف قوله تعاىل ال حتلوا شعائر اهللا يعين ال تستحلوها وهي كل ما كان هللا عز و جل من 

   البيت احلرام من أتاه تصدوهنم عنه اهلدي وغريه ويف قوله وال آمني
قال وقال الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز و جل شنآن قوم على خالف احلق وقوله عز و جل إال ما ذكيتم فما وقع 

  عليه اسم الذكاة من هذا فهو ذكي 

  قال وقال الشافعي األزالم ليس هلا معىن إال القداح 
و جل وال تؤتوا السفهاء أموالكم إهنم النساء والصبيان ال متلكهم ما  قال وقال الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز

  أعطيتك من ذلك وكن أنت الناظر هلم فيه 
قال وقال الشافعي يف قوله عز و جل واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم احلرائر من أهل الكتاب غري 

  ذوات األزواج حمصنني غري مسافحني 

  عفائف غري فواسق 
ل وقال الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز و جل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا اآلية قال قا

  إذا اتقوا مل يقربوا ما حرم عليهم 
قال وقال الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز و جل عليكم أنفسكم قال هذا مثل قوله تعاىل ليس عليك هداهم ومثل 

  دوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه ومثل هذا يف القرآن قوله عز و جل فال تقع

  على ألفاظ 
قال وقال الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز و جل إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة ذكروا فيها معنيني 

وهو ال يرى أنه  أحدمها أنه من عصى فقد جهل من مجيع اخللق واآلخر أنه ال يتوب أبدا حىت يعلمه وحىت يعمله
  حمرم واألول أوالمها 

قال وقال الشافعي رمحه اهللا يف قوله عز و جل وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ معناه أنه ليس للمؤمن أن يقتل 
  أخاه إال خطأ 

اهللا  قال وقال الشافعي يف قوله عز و جل قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب اآلية قول عائشة رضي
  عنها أثبت شيء فيه وذكر يل يف قوهلا حديث الزهري 

قال وقال الشافعي يف قوله عز و جل ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ليس فيه إال قول عائشة حلف الرجل على 



  الشيء يستيقنه مث جيده على غري ذلك 
ع أصح فهذا الذي رواه يونس عن قلت وهذا خبالف رواية الربيع عن الشافعي من قول عائشة ورواية الربي

  الشافعي من قول عائشة إمنا رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة وعمر بن 

  قيس ضعيف وروي من وجه آخر كاملنقطع 
والصحيح عن عطاء وعروة عن عائشة ما رواه يف رواية الربيع والصحيح من املذهب أيضا ما أجازه يف رواية 

  الربيع 
واية حرملة عن الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا تبارك وتعاىل ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا قرأت يف كتاب السنن ر

  وقال تعاىل أن اشكر يل ولوالديك وقال جل ثناؤه إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
لب والترائب فقيل خيرج من صلب وقال تبارك امسه فلينظراإلنسان مم خلق خلق من ماء دافق خيرج من بني الص

  الرجل وترائب املرأة 
  وقال من نطفة أمشاج نبتليه فقيل واهللا أعلم 

  نطفة الرجل خمتلطة بنطفة املرأة قال الشافعي وما اختلط مسته العرب أمشاجا 
  وقال اهللا تعاىل وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك اآلية 

  من ذكر وأنثى ومسى الذكر أبا واألنثى أما  فأخرب جل ثناؤه أن كل آدمي خملوق
ونبه أن ما نسب من الولد إىل أبيه نعمة من نعمه فقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال يا زكريا 

  إنا نبشرك بغالم امسه حيىي 
فقال فانكحوا ما  قال الشافعي مث كان بينا يف أحكامه جل ثناؤه أن نعمته ال تكون من جهة معصيته فأحل النكاح

طاب لكم من النساء وقال تبارك وتعاىل فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم وحرم الزنا فقال وال 
  تقربوا الزنا مع ما ذكره يف كتابه 

  فكان معقوال يف كتاب اهللا أن ولد الزنا ال يكون منسوبا إىل 

  كون من جهة طاعته ال من جهة معصيته أبيه الزاين بأمه ملا وصفنا من أن نعمته إمنا ت
  مث أبان ذلك على لسان نبيه وبسط الكالم يف شرح ذلك 

أنا أبو عبدالرمحن السلمي قال حدثنا علي بن عمر احلافظ ببغداد نا عبداهللا بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبداهللا بن 
اهللا بن حممد قال مسعت الشافعي يقول نظرت حممد بن العباس الشافعي حدثنا أيب عن أبيه حدثين أيب حممد بن عبد

  بني 

 ٦دفيت املصحف فعرفت مراد اهللا عز و جل يف مجيع ما فيه إال حرفني ذكرمها وأنسيت أحدمها واآلخر قوله تعاىل 
  وقد خاب من دساها فلم أجده يف كالم العرب فقرأت ملقاتل بن سليمان أهنا لغة السودان وأن دساها أغواها 

م ا لعرب أراد لغته أو أراد فيما بلغه من كالم العرب والذي ذكره مقاتل لغة السودان من كالم العرب قوله يف كال
  واهللا أعلم 

وقرأت يف كتاب السنن رواية حرملة بن حيىي عن الشافعي رمحه اهللا قال قال اهللا عز و جل ال ينهاكم اهللا عن الذين 
  مل يقاتلوكم يف الدين اآليتني 



أعلم إن بعض املسلمني تأمث من صلة املشركني أحسب ذلك ملا نزل فرض جهادهم وقطع الوالية  قال يقال واهللا
بينهم وبينهم ونزل ال جتدوا قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله اآلية فلما خافوا أن تكون 

الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا  املودة الصلة باملال أنزل ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف
إليهم إن اهللا حيب املقسطني إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عل 

  إخراجكم أن 

  تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون 
 الكالم واملراسلة حبكم اهللا غري ما هنوا عنه من قال الشافعي رمحه اهللا وكانت الصلة باملال والرب واإلقساط ولني

  الوالية ملن هنوا عن واليته مع املظاهرة على املسلمني 
وذلك أنه أباح بر من مل يظاهر عليهم من املشركني واإلقساط إليهم ومل حيرم ذلك إىل من أظهر عليهم بل ذكر 

  لرب واإلقساط الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن واليتهم وكان الوالية غري ا
وكان النيب فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبو عزة اجلمحي ممن من عليه وقد كان معروفا بعداوته والتأليب عليه 

  بنفسه ولسانه ومن بعد بدر على مثامة بن أثال وكان معروفا بعداوته وأمر بقتله مث من عليه بعد إساره وأسلم 

  ول اهللا أن يأذن له أن ميريهم فأذن له فمارهم مثامة وحبس املرية عن أهل مكة فسألوا رس
  وقال اهللا عز و جل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا واألسرى يكونون ممن حاد اهللا ورسوله 

أنا أبو عبدالرمحن السلمي أنا احلسن بن رشيق إجازة قال قال عبدالرمحن بن أمحد املهدي مسعت الربيع بن سليمان 
  الشافعي رمحه اهللا يقول من زعم من أهل العدالة أنه يرى اجلن أبطلت  يقول مسعت

  شهادته ألن اهللا عز و جل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم إال أن يكون نبيا 
صفر  أنا أبو سعيد بن أيب عمرو قال ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي رمحه اهللا قال أكره أن يقال للمحرم

  ولكن يقال له احملرم 
وإمنا كرهت أن يقال للمحرم صفر من قبل أن أهل اجلاهلية كانوا يعدون فيقولون صفران للمحرم وصفر وينسئون 

  فيحجون عاما يف شهر وعاما يف غريه ويقولون 

  اآلية  إن أخطأنا موضع احملرم يف عام أصبناه يف غريه فأنزل اهللا عز و جل إمنا النسيء زيادة يف الكفر
وقال رسول اهللا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربع حرم 

  ثالثة متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب شهر مضر الذي بني مجادى وشعبان 

  دنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني قال الشافعي فال شهر ينسأ ومساه رسول اهللا احملرم وصلى اهللا على سي
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