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	فصل : وإنما يستحق السلب إذا قتله حال الحرب ...
	فائدة :يشترط في مستحق السلب أن يكون من أهل المغنم ، ...
	ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون - مسألة : ( وإن قطع أربعته ، وقتله آخر ، فسلبه للقاطع )
	ألف وأربعمائة وثلاثون - مسألة : ( وإن قتله اثنان ، فسلبه غنيمة )
	فائدة : لو قتله أكثر من أثنين ،فسلبه غنيمة بطريق أولى ...
	ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون - مسألة : ( وإن أسره ، وقتله الإمام ، فسلبه غنيمة )
	ألف وأربعمائة وأثنين وثلاثون - مسألة : ( وإن قطع يده ورجله ، وقتله آخر ، فسلبه غنيمة . وقيل : ... )
	فصل : ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة ...
	فائدة : حكم من قطع يديه أو رجليه ، حكم من قطع يده ورجله ...
	تنبيه :ظاهر كلام المصنف ،أنه لو قطع يده ورجله ، وقتله آخر ، أن سلبه للقاتل ...
	ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون - مسألة : ( والسلب ما كان عليه ؛ من ثياب ، وحلى ،وسلاح ، و ... ) 
	تنبيه :مراده بدابته،الدابة التي قاتل عليها ...
	فصل :ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة ...
	فصل : ويكره نقل رءوس المشركين من بلد إلى بلد ، والمثلة بقتلاهم وتعذيبهم ؛ ...
	فصل :( ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ،إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه )
	فصل :وسئل أحمد عن الإمام إذا غضب على الرجل ،فقال :اخرج ، عليك أن لا تصحبني .فنادى بالنفير ،يكون إذناله ؟ ...
	فصل : وسئل أحمد عن الرجلين يشتريان الفرس بينهما ، يغزوان عليه ، يركب هذا عقبه ، وهذا عقبة ، فقال : ...
	فصل :ومن أعطي شيئا يستعين به في الغزو ، فقال أحمد : لا يترك لأهله منه شيئا ؛ ...
	فصل : وإذا أعطى الرجل دابة ليغزو عليها ، فإذا غزا عليها ملكها ، ...
	فصل : قال أحمد : لا يركب دواب السبيل في حاجة ،ويركبها ويستعملها في سبيل الله ، ...
	ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون - مسألة : ( وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام ،فغنموا )
	فصل : قال الخرقى : ولا يتزوج في أرض العدو ،إلا أن تغلب عليه الشهوة ،فيتزوج مسلمة ،ويعزل عنها ،...
	تنبيه :مفهوم كلام المصنف ،أن القوم الذين دخلو لو كان لهم منعة ، لم يكن ما غنموا فيئا ...
	ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون - مسألة : ( ومن أخذ من دار الحرب طعاما ، أو علفا ، فله أكله ، وعلف دابته بغير إذن ، ... )
	فصل : وإن وجد دهنا ، فهو كسائر الطعام ؛ ...
	فائدة : لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك ...
	فصل : وللغازي أن يطعم دوابه ورقيقه مما يجوز له الأكل منه ، ...
	فصل : قال أحمد : ولا يغسل ثوبه بالصابون ؛ ...
	فصل :ولا يجوز لبس الثياب ،ولا ركوب دابة من دواب المغنم ؛ ...
	فصل : ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ،واتخاذ النعل والجرب منها ،ولا الخيوط ولا الحبال ...
	فصل : فأما كتبهم ، فإن كانت مما ينتفع به ، ... ،فهي غنيمة ،وإن كانت مما لا ينتفع به ، ...
	فصل : وإن أخذوا من الكفار جوارح للصيد ، ... ،  فهي غنيمة تقسم ...
	ألف وأربعمائة وستة وثلاثون - مسألة : ( فإن فضل معه منه شئ فأدخله البلد ، رده في الغنيمة ، إلا أن يكون يسيرا ، ... )
	فائدة :لو باعه ،رد ثمنه ،وإن أكله ، لم يرد قيمة أكله ....
	فصل : وإذا جمعت المغانم وفيها طعام أو علف ، لم يجز لأحد أخذه إلا للضرورة ؛ ...
	تنبيهات ؛ الأول ، الذي يظهر أنه اليسير هنا يرجع قدرة إلى العرف ...
	الثاني ،ظاهر كلام المصنف ،أنه لا يأخذ غير الطعام والعلف ...
	الثالث ، السكر والمعاجين ونحوهما كالطعام ، ...
	الرابع، محل جواز الأخذ والأكل ، إذا لم يحزها الإمام ووكل من يحفظها ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يدخل في الغنيمة جوارح الصيد ، ...
	الثانية ،يجوز له إذا كان محتاجا ، دهن بدنه ودابته بدهن ، ...
	ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون - مسألة : ( ومن أخذ سلاحا ،فله أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب ،ثم يرده .وليس له ركوب الفرس ، .... )
	فائدة : حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس ، ...

	باب قسمة الغنائم
	( الغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال
	فصل : ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى ؛ ...
	ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون - مسألة : ( وإن أخذ منهم مال مسلم ، فأدركه صاحبه قبل قسمة ، ... ، وإن أدركه مقسوما ، ... )
	فصل : فإن أخذه أحد من الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شئ ،فصاحبه أحق به بغير شئ ...
	فصل :وحكم أموال أهل الذمة ،إذا استولى عليها الكفار ، ثم قدر عليها ، حكم أموال المسلمين ...
	فصل :فإن غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين ، ولم يعلم صاحبه ،فهو غنيمة ...
	فوائد ؛الأولى ، لو باعه مشتريه أو متهبه ،أو وهباه ،أو ...
	الثانية ، إذا قلنا : يملكون أم الولد ... ، لزم السيد قبل القسمة أخذها ، ...
	الثالثة ، حكم أموال أهل الذمة - ... - إذا استولى عليها الكفار ، ثم قدر عليها ، حكم أموال المسلمين ...
	الرابعة ،لو بقى مال المسلم معهم حولا أو أحوالا ،فلا زكاة فيه ...
	ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون - مسألة : ( ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ... )
	تنبيه : هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون اموالنا بالقهر ...
	فصل : وإن استولوا على حر ، لم يملكونها . فلا يملكون الحبيس ولا ...
	الثاني ، مفهوم قوله : ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر .أنهم لا يملكونها بغير ذلك ، ...
	الثالث ، مفهوم قوله : ويملك الكفار أموال المسلمين . أنهم لا يملكون الأحرار ...
	فصل : وإذا أبق عبد المسلم إلى دار الحرب فأخذوه ، ملكوه ، كالدابة ...
	ألف وأربعمائة وأربعون - مسألة : ( وما أخذ من دار الحرب ؛ من ركاز ، أو مباح له قيمة ،فهو غنيمة )
	فصل : من وجد في دراهم لقطة ، فإن كانت من متاع المسلمين ، ... ، وإن كانت من متاع المشركين ، ...
	فصل : وأما غير الركاز من المباح ،فما كان له قيمة في دار الحرب ، ... ، فالمسلمون شركاؤه فيه ...
	فصل : فإن أخذ ما لا قيمة له في أرضهم،...، فله أخذه ، ...
	فصل : وإن صاحب المقسم شيئا من الغنيمة ، عجزا عن حمله ، فقال : ...
	ألف وأربعمائة وواحد وأربعون - مسألة : ( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ،ويجوز قسمها فيها )
	فصل : وإذا ثبت الملك فيها ، جازت قسمتها ...
	فائدة : لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها ، فوكل من لا يعلم أنه وكيله ، ...
	ألف وأربعمائة وأثنين وأربعون - مسألة : ( وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، ... )
	تنبيه : ظاهر كلامه ،أنه متى شهد الوقعة ، استحق سهمه ...
	فائدة : يستحق أيضا من الغنيمة من بعثه الأمير لمصلحة الجيش ، ...
	فصل : والتاجر ، والصانع ؛ كالخياط والخباز والبيطار ونحوهم ، ...
	ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون - مسألة : ( فأما المريض العاجز عن القتال ، والمخذل ،و... ،فلا حق له )
	تنبيه : قوله : والمخذل ، والمرجف . يعني ، ...
	ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون - مسألة : ( وإذا لحق مدد ، أو هرب أسير ، فأدركوا الحرب قبل تقضيها ، ... وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة ، ... )
	تنبيه : مفهوم قوله : وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة ،فلا شئ لهم ...
	فصل : وحكم الأسير يهرب إلى المسلمين حكم المدد ، ...
	فصل :فإن لحقهم المدد بعد تقضي الحرب ، وقبل إحراز الغنيمة ،فلو لحقهم عدو ، فقاتل المدد مع الجيش حتى سلموا بالغنيمة ، ...
	ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون - مسألة : ( وإذا أراد القسمة ، بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها )
	ألف وأربعمائة وستة وأربعون - مسألة : ( ثم يخمس الباقي ، فيقسم خمسة على خمسة أسهم ؛ .... )
	فصل : والخمس مقسوم على خمسة أسهم ...
	فصل : فسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين ؛ ...
	فصل : وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم الصفى ، ...
	فصل : والسهم الثاني لذي القربى ، ...
	فصل : وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابنا عبد مناف دون غيرهم ؛ ... 
	فصل : ويستوي فيه الذكر والأنثى ؛ لدخولهم في اسم القرابة ...
	فصل : ويفرق فيهم حيث كانوا ، ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان ...
	الثانية ،لا شئ لمواليهم ،ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش ...
	الثالثة ، إذا لم يأخذوا سهمهم صرف في الكراع والسلاح .
	فصل : والسهم الثالث لليتامى ...
	فصل : والسهم الرابع للمساكين ...
	فصل : والسهم الخامس لأبناء السبيل ، ...
	فوائد ؛إحداهما ، اليتيم ؛ من لا أب له ،إذا لم يبلغ الحلم .
	الثانية ، يشترط في المستحقين من ذوي القربى ،و ... ،أن يكون مسلمين ،وأن يعطوا كالزكاة ، ...
	الثالثة ، لو اجتمع في واحد أسباب ، ... ، استحق بكل واحد منهما ؛ ...
	فصل :ولا حق في الخمس لكافر ؛ ...
	ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون - مسألة : ( ثم يعطي النفل بعد ذلك )
	تنبيهان ؛أحداهما ،قوله :ثم يعطي النفل ...
	الثاني ،ظاهر قوله : ثم يعطي النفل ، ويرضخ لمن لا سهم له .أن النفل والرضخ ...
	ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون - مسألة : ( ويرضخ لمن لا سهم له ؛ وهم العبيد والنساء والصبيان )
	فائدتان ؛ إحداهما ،يرضخ للمعتق بعضه ، ويسهم له بحسابه ...
	الثانية ، قال الأصحاب : يجوز التفصيل بين من يرضخ لهم،على ما يراه الإمام،...
	فصل : والمدبر والمكاتب ، كالقن ؛ لأنهم عبيد ...
	فصل : والخنثى المشكل يرضخ له ؛ ...
	فصل :فإن انفرد بالغنيمة من لا يسهم له،...
	ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون - مسألة : ( وفي الكافر روايتان ؛إحداهما ،يرضخ له .والأخرى ، ... )
	ألف وأربعمائة وخمسون - مسألة : ( ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل ، ولا للفارس سهم فارس )
	تنبيهات ؛ أحداها ، قال الزر كشي : وقول الخرقى :غزا معنا ...
	الثاني ،يستثنى من قوله :ولا يبلغ بالرضخ ... العبد إذا غزا على فرس سيده ، ...
	الثالث ، مفهوم قوله : فإن تغير حالهم فبل تقضى الحرب ، أسهم لهم ...
	ألف وأربعمائة وواحد وخمسون - مسألة : ( فإن تغيرت حالهم قبل تقضى الحرب ، أسهم لهم )
	ألف وأربعمائة وأثنين وخمسون - مسألة : ( وإن غزا العبد على فرس لسيده ،قسم للفرس ،ورضخ للعبد )
	تنبيه :قول المصنف :ولو غزا العبد على فرس لسيده ، ... مقيد ...
	فصل : فإن غزا الصبي على فرس ،أو المرأة أو الكافر - ... - لم يسهم للفرس ، ...
	فصل : وإن غزا المخذل أو المرجف على فرس ،فلا شئ له ولا للفرس ؛ ...
	فصل : ومن استعار فرسا ليغزو عليه ، ففعل ،فسهم الفرس للمستعير ...
	فصل : فإن استأجر فرسا للغزو ، فغزا عليه ،فسهم الفرس له ...
	فصل : ينبغي أن يقدم قسم أربعة الأخماس على قسم الخمس ؛ ...
	ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون - مسألة : ( ثم يقسم باقي الغنيمة ؛ للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ؛ ... )
	فصل : ويقسم بينهم ، للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ؛ ...
	ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون - مسألة : ( إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا ؛ فيكون له ... )
	فائدة : الهجين ؛ من أمه غير عربية وأبوه عربي، ...
	فصل : ويعطي الراجل سهما . بغير خلاف ؛ ...
	ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون - مسألة : ( ولا يسهم لأكثر من فرسين )
	ألف وأربعمائة وستة وخمسون - مسألة : ( ولا يسهم لغير الخيل ... )
	فائدة : من شرط الإسهام ،للبعير ، ...
	تنبيه : شمل قوله : ولا يسهم لغير الخيل . الفيل ...
	فائدة : لا يسهم للبغال ،ولا للحمير ،...
	ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون - مسألة : ( ومن دخل دار الحرب راجلا ،ثم ملك فرسا ،أو ...فشهد به الوقعة ،فله سهم فارس ... )
	فائدة :لو غزا على فرس حبيس ، استحق سهمه ...
	تنبيه : ظاهر قوله : وإن دخل فارسا ،فنفق فرسه - ... -أو شرد حتى تقضى الحرب ،فله سهم راجل ...
	ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون - مسألة : ( ومن غصب فرسا فقاتل عليه ،فسهم الفرس لمالكه )
	فصل : فإن ( كان ) الغاضب ممن لا سهم له ؛ ... ، احتمل أن يكون حكم فرسه حكمه ، ...
	تنبيه : أفادنا المصنف ،رحمه الله ،أنه يسهم للفرس المغصوبة ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه يسهم لها ،ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ ...
	فائدة : ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط .
	ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون - مسألة : ( وإذا قال الإمام :من أخذ شيئا فهو له . أو فضل بعض الغانمين على بعض ، ... )
	فائدة : لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله ، فقال الإمام : من أخذ أخذ شيئا فهو له ...
	فصل : فأما تفضيل بعض الغانمين على بعض ، ...
	ألف وأربعمائة وستون - مسألة : ( ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار ،فليس له إلا الأجرة )
	فصل : فأما الأجير للخدمة في الغزو ، والذي يكرى دابة له ويخرج معها ويشهد الوقعة ، ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ،أن من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار ،لا تصح إجارتهم ...
	فصل : ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة وحملها ،و ... ،أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ، ...
	تنبيه : محل الخلاف في ذلك ، إذا لم يتعين عليه ، فإن تعين عليه ثم استؤجر ،لم يصح ، .. 
	ألف وأربعمائة وواحد وستون - مسألة : ( ومن مات بعد انقضاء الحرب ،فسهمه لوارثه )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب ، ...
	ألف وأربعمائة وأثنين وستون - مسألة : ( ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، ويشاركونه فيما غنم )
	ألف وأربعمائة وثلاثة وستون - مسألة : ( وإذا قسمت الغيمة في أرض الحرب ، فتبايعوها ثم غلب عليها العدو ، ... )
	فصل :قال أحمد ،في الرجل يشتري الجارية من المغنم ، معها حلى في عنقها والثياب : يرد ذلك في المغنم، إلا ...
	تنبيه : قيد المصنف ... الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري ، ...
	فصل : قال أحمد : لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا؛...
	فصل :ومن اشترى من المغنم اثنين أو أكثر ، أو حسبوا عليه بنصيبه ،بناء على أنهم أقارب ... ، فبان أنه لا نسب بينهم ، ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ،أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة ،أنه من ضمان المشتري ...
	ألف وأربعمائة وأربعة وستون - مسألة : ( ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده ، ... )
	ألف وأربعمائة وخمسة وستون - مسألة : ( ومن أعتق منهم عبدا ،عتق عليه قدر حصته ، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا ، ... )
	ألف وأربعمائة وستة وستون - مسألة : ( والغال من الغنيمة يحرق رحله كله ،إلا السلاح والمصحف والحيوان )
	تنبيهان ؛ أحداهما ، مراده بالحيوان ؛ أن الحيوان بآلته ؛ ...
	الثاني ، ظاهر كلام المصنف ، أنه يحرق كتب العلم وثيابه التي عليه ...
	فوائد ؛ الأولى ، ما لم تأكله النار يكون لربه ،...
	الثانية ، ظاهر كلام المصنف ، أنه يستحق سهمه من الغنيمة ...
	الثالثة ،يؤخذ ما غله من المغنم ؛فإن تاب قبل القسمة ، ... ، وإن تاب بعد القسمة ، ...
	الرابعة ، ويشترط لإحراق رحله ، أن يكون الغال حيا ...
	الخامسة ،يعزر الغال أيضا ، ... ، بالضرب ونحوه ، ...
	فصل : فإن لم يحرق رحله حتى استحدث متاعا آخر ،أو رجع إلى بلده ، ...
	فصل : وإن كان الغال صبيا ، لم يحرق متاعه ...
	فصل : ولا يحرم الغال سهمه ...
	فصل : إذا تاب الغال قبل القسمة ، رد ما أخذه في المغنم ، ...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهر كلام المصنف وغيره ، أن السارق من الغنيمة لا يحرق رحله ...
	الثاني ،ظاهر كلام المصنف أيضا، أن من ستر على الغال ، أو ... ،لا يكون غالا ...
	الثالث ، لو غل عبد أو صبي ، لم يحرق رحلهما ، ...
	ألف وأربعمائة وسبعة وستون - مسألة : ( وما أخذ من الفدية ، أو أهداه الكفار لأمير الجيش ،أو ... ،فهو غنيمة )
	فائدتان ؛ إحداهما ،إذا أهدى لبعض الغانمين في دار الحرب ،فقيل : هو غنيمة ....
	الثانية ، لو أسقط بعض الغانمين حقه ، ...

	باب حكم الأرضين المغنومة
	( وهي على ثلاثة أضرب ؛أحدها ،ما فتح عنوة ، ... )
	تنبيه : قولى في الرواية الأولى والثانية : كا لمنقول .قال المجد في ...
	فصل : قال أحمد : ومن يقوم على أرض الصلح وأرض العنوة ؟ ومن أين هي ؟ وإلى أين هي ؟ ... 
	فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا : للإمام الخيرة .فإنه يلزمه ...
	الثانية ، قال المصنف ... ، ومن تبعه : ما فعله الإمام من وقف وقسمه،ليس لأحد نقضه ..
	فصل : وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف وقسمة ،أو فعله الأئمة بعده ، فليس لأحد نقضه ،ولا تغييره ، ...
	ألف وأربعمائة وثمانية وستون - مسألة : الضرب ( الثاني ، ما جلا عنها أهلها خوفا )
	الضرب ( الثالث ،ما صو لحوا عليه ،وهو قسمان ؛ ... )
	فائدة :هذه الدار والتي قبلها دار إسلام،...
	تنبيه :مفهوم قوله :وإن انتقلت إلى مسلم ، فلا خراج عليه . أنها لو انتقلت إلى ذمى ...
	ألف وأربعمائة وتسعة وستون - مسألة : ( ويقرون فيها بغير جزية ؛لأنهم في غير دار الإسلام ،بخلاف ... )
	ألف وأربعمائة وسبعون - مسألة : ( والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة ... )
	فائدتان ؛الأولى، هذا القفيز قفيز الحجاج. وهو صاع عمر ، ...
	الثانية ، مما قدره عمر على جريب الزرع درهم وقفيز من طعامه، وعلى جريب ...
	ألف وأربعمائة وواحد وسبعون - مسألة : ( وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه ،فلا خراج عليه )
	فائدتان ؛إحداهما ،الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به فقط ...
	الثانية ، لو أمكن إحيأؤه فلم يفعل - ... -فروايتان ...
	ألف وأربعمائة وأثنين وسبعون - مسألة : ( فإن أمكن زرعه عاما بعد عام ، وجب نصف خراجه في كل عام )
	فائدة : لو كان بأرض الخراج شجر وقت الوقف ، ...
	ألف أربعمائة وثلاثة وسبعون - مسألة : ( و ) يجب ( الخراج على المالك دون المستأجر )
	ألف وأربعمائة وأربعة وسبعون - مسألة : ( والخوارج كالدين ، يحبس به الوسر ، وينظر المعسر )
	ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون - مسألة : ( ومن عجز عن عمارة أرضه ، أجبر على إجازتها ،أو ... )
	فصل : ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج المزارع ؛ ...
	ألف وأربعمائة وستة وسبعون - مسألة : ( ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه )
	فائدتان ؛ إحداهما ، لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر ...
	الثانية ،لا خراج على المساكن،....
	ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون - مسألة : ( وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج )

	باب الفئ
	( وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال ؛ .. )
	تنبيه : والعشر ،وما تركوه فزعا ،وخمس خمس الغنيمة ،و...
	فائدة : لا يفرد عبد بالإعطاء ...
	ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون - مسألة : ( ولا يخمس .وقال الخرقي : يخمس ؛ فيصرف خمسه إلى أهل الخمس ،وباقيه في المصالح )
	فصل : فإن قلنا : إنه يخمس .صرف خمسة إلى أهل الخمس في الغنيمة ...
	ألف وأربعة وتسعة وسبعون - مسألة : ( فإن فضل منه فضل ، قسمه بين المسلمين . ويبدأ بالهاجرين ، ... )
	ألف وأربعمائة وثمانون - مسألة : ( ثم الأنصار ، ثم سائر المسلمين . وهل يفاضل بينهم ؟ ... )
	فصل : واختلف الخلفاء الراشدون ،رضى الله عنهم ، في قسم الفئ بين أهله ، ...
	فصل : قال القاضي : ويعترف قدر حاجة أهل العطاء وكفايتهم ، ...
	فائدتان ؛إحداهما ،إذا استوى اثنان من أهل الفئ في درجة ، ...
	الثانية ، العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ...
	ألف وأربعمائة وواحد وثمانون - مسألة : ( ومن مات بعد حلول وقت العطاء ،دفع إلى ورثته حقه )
	ألف وأربعمائة وأثنين وثمانون - مسألة : ( ومن مات من أجناد المسلمين ، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار ما يكفيهم )
	ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون - مسألة : ( فإذا بلغ ذكورهم ،فاختارو أن يكونوا في المقاتلة ،فرض لهم ، ... )
	فائدة : بيت المال ملك للمسلمين ،يضمنه متلفه ، ويحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام ...

	باب الأمان
	( يصح أمان المسلم المكلف ،ذكر كان أو أنثى حرا أو عبدا مطلقا أو سيرا ،وفي أمان الصبي المميز روايتان )
	فصل : ويصح أمان المرأة ، في قول الجميع ...
	تنبيه : مفهوم كلامه ، أنه لا يصح أمان الكافر ،ولو كان ذميا ...
	ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون - مسألة : ( ويصح أمان الإمام للأسير الكافر ) وآحادهم ؛ ...
	فائدة : يصح أمان الإمام للأسير اثنان أو أكثر من المسلمين ،أنهم أمنوه ، قبل ، إذا كانو بصفة الشهود ...
	ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون - مسألة : ( ومن قال لكافر : أنت آمن .أو : ... فقد أمنه )
	فصل : فإن أشار إليهم بما اعتقدموه أمانا، ...
	فصل :إذا سبيت كافرة ،وجاء ابنها يطلبها ، وقال : إن عندي أسيرا مسلما ، فأطلقوها حتى أحضره ...
	ألف وأربعمائة وستة وثمانون - مسألة : ( ومن جاء بمشترك ، فادعى أنه أمنه ، فأنكره ، ... )
	فصل : ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله تعالى ، ويعرف شرائع الإسلام ، ...
	فائدة : يقبل قول عدل : إنى أمنته ...
	ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون - مسألة : ( ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ،ففتحه ،واشتبه علينا حرم قتلهم واسترقاقهم )
	فصل : قال أحمد : إذا قال الرجل : كف عني حتى أدلك على كذا ...فامتنع من الدلالة ،فلهم ضرب عنقه؛...
	فائدة :وكذا الحكم ،لو أسلم واحد من أهل حصن ،واشتبه علينا ، ...
	ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون - مسألة : ( ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية ... )
	ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون - مسألة : ( ومن دخل دار الإسلام بغير أمان ، وادعى أنه رسول ، أو ... ، قبل منه )
	فائدة : لو دخل أحد من المسلمين دار الحرب بأمان ، ...
	فصل : ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجرا بأمانهم ، ...
	فائدة : وكذا الحكم لو شرد إلينا دابة منهم او فرس ، أو ...
	فائدة : لا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن ...
	ألف وأربعمائة وتسعون - مسألة : ( وإذا أودع المستأمن ماله مسلما ،أو أقرضه إياه ،ثم عاد إلى دار الحرب ، ... )
	فصل : وإن أخذ المسملم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ، ودخل به دار الإسلام ، ...
	فصل : وإذا سرق المستأمن في دار الإسلام ، أو قتل ، أو غصب ، ثم عاد إلى دار الحرب ،ثم خرج مستأمنا مرة ثانية ، ...
	فصل : وإذا دخلت الحربية إلينا بأمان ، فتزوجت ذميا في دارنا ، ثم أرادت الرجوع ، ...
	فائدة : لو استرق من كان مستأمنا أو ذميا ، وألحق بدار الحرب ، وماله عند مسلم ،وقف ماله ...
	ألف وأربعمائة وواحد وتسعون - مسالة : ( وإذا أسر الكفار مسلما ، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة ، لزمه الوفاء لهم )
	ألف وأربعمائة وأثنين وتسعون - مسالة : ( فإن لم يشترطوا شيئا ، أو شرطوا كونه رقيقا ، ... )
	ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون - مسألة : ( وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا ، وإن عجز عنه عاد إليهم ، ... )
	فصل : فإن اشترى الأسير شيئا مختارا ، أو اقترضه ، ...
	فصل : وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو ،فإن كان بإذنه ، ...
	فصل : ويجب أسير المسلمين إذا أمكن ...

	باب الهدنة
	فائدة : معنى الهدنة ، ...
	ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون - مسألة : ( ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه )
	فصل : فإن نقضوا العهد بقتال ، أو مظاهرة ، أو قتل مسلم ، أو أخذ مال ، انتقض عهدهم ؛ ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، لا يصح عقد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد،.
	الثانية ، يجوز بمال منا للضرورة...
	ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون - مسالة : ( فمتى راى المصلحة ،جاز له عقدها مدة معلومة ، ... )
	فائدة : يكون العقد لا زما ...
	فائدة : يكون العقد لا زما ...
	فائدة : وكذا الحكم لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة .
	ألف وأربعمائة وستة وتسعون - مسالة : ( وإن هادنهم مطلقا ،لم يصح )
	فائدة : لو قال : هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان .فلا يصح ...
	ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون - مسألة : ( وإن شرط ) فيها ( شرطا فاسدا ؛ كنقضها متى شاء ، أو ... ، لم يصح الشرط ... )
	فصل : وإذا عقد الهدنة من غير شرط ، فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان ، لم يجب إليهم ، ...
	فائدة : لو دخل ناس من الكفار في عقد باطل دار الإسلام معتقدين الأمان ، كانوا آمنين ...
	ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون - مسألة : ( وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما ،جاز ، ... )
	فوائد ؛ الأولى ، لو هرب منهم عبد ليسلم ، فأسلم ، لم يرد إليهم وهو حر..
	الثانية، يضنون ما أتلفوه لمسلم،...
	الثالثة ،قوله : وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين ...
	فصل : وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار ، ...
	ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون - مسألة : ( وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم ، ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، ... ،جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم ، ...
	الثانية ، لو سبي بعضهم أولاد بعض ،وباعوهم،صح البيع ..
	الف وخمسمائة - مسألة : ( وإن خاف نقض العهد منهم،نبذ إليهم عهدهم )
	فصل : ومن أتلف منهم شيئا على مسلم ، فعليه ضمانه ، وإن قتله فعليه القصاص،وإن قذفه فعليه الحد؛...
	فصل : وإذا نقضوا العهد ، حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم ؛ ...
	فوائد ؛ إحداها ، ينتقض عهد النساء والذرية بنققض عهد رجالهم ، ...
	الثانية ،لو نقض الهدنة بعض أهلها ، فأنكر عليهم الباقون ، ... ، كان الناقض من خالف منهم دون غيرهم ، ...
	الثالثة ،يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رها ئننا ...
	الرابعة ،متى مات الإمام او عزل ، لزم من بعده الوفاء بعقده ...

	باب عقد الذمة
	تنبيه : تقدم أول باب الهدنة ،أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه ...
	فائدة : يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ، ما لم يخف غائلة منهم .
	ألف وخمسمائة وواحد - مسألة : ( ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب؛... )
	فصل : ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين ؛ ...
	فصل : ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين ؛ ...
	فصل : فأما غير اليهود والنصارى والمجوس من الكفار ،فلا تقبل منهم الجزية ، ولا ...
	فصل :وإذا عقد الذمة لكفار زعموا أنهم أهل كتاب،ثم تبين أنهم عبدة أوثان،...
	ألف وخمسمائة وأثنين - مسألة : ( فأما الصابئ ،فينظر فيه ؛فإن انتسب إلى أحد الكتابين ، ... )
	فائدة : صيغة عقد الذمة ،أن يقول : ...
	ألف وخمسوائة وثلاثة - مسألة : ( ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،أو ... ،فعلى وجهين )
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف ،أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نيبنا صلى الله عليه وسلم ،تقبل منه الجزيه ...
	فائدة : حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها ، بعد التبديل أو قبله ،حكم من تنصر أو تهود ، ...
	ألف وخمسمائة وأربعة - مسألة : ( ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ،مثلى ما تؤخذ من أموال المسلمين )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها ...
	فائدة : ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم ...
	ألف وخمسمائة وخمسة - مسألة : ( ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم )
	ألف وخمسمائة وستة - مسألة : ( ومصرفه مصرف الجزية )
	فصل : فإن بذل التغلبي أداء الجزية ، وتحط عنه الصدقة ، ...
	ألف وخمسمائة وسبعة - مسالة : ( ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم ... )
	ألف وخمسمائة وثمانية - مسألة : ( ولا جزية على صبي ،ولا امرأة ، ولا مجنون ،ولا زمن ،ولا ... )
	فائدة : يجوز للإمام مصالحة مثلهم ممن يخشى ضرره بشوكته من العرب ،إذا ...
	فصل : فإن بذلت المرأة الجزية ، ...
	فصل : ولا تجب على زمن ،ولا أعمى ،ولا شيخ فان ، ولا على من هو في معناهم ، ...
	فصل :وأما العبد ،فإن كان لمسلم ، لم تجب عليه الجزية ، ...
	فائدة :قال المصنف ، والشارح : الجزية؛ ...
	فائدة : لا تجب على عبد المسلم الذمى ...
	فصل : وإذا أعتق ، لزمته الجزية لما يستقبل ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ،في وجوب الجزية على عبد ذمى أعتقه مسلم او كافر روايتان منصوصتان ...
	الثانية ،قال الإمام أحمد :المكاتب عبد ،فيعطي حكمه .
	فصل : ومن بعضه حر ، ... عليه من الجزية بقدر ما فيه من الجرية ؛ ...
	فصل :ولا تجب على فقير عاجز عنها ...
	ألف وخمسمائة وتسعة - مسألة : ( ومن بلغ ،أو أفاق ،أو استغنى ،فهو من أهلها بالعقد الأول ، ... )
	فائدة : تجب الجزية على الخنثى المشكل ...
	ألف وخمسمائة وعشرة - مسألة : ( ومن كان يجن ويفيق ، لفقت إفاقته ، فإذا بلغت حولا ، ... )
	ألف وخمسمائة والحادي عشر - مسألة : ( وتقسم الجزية بينهم ؛ فيجعل على الغنى ... ، وعلى المتوسط ... ، وعلى الفقير ... )
	فائدة :يجوز أن يأخذ عن كل انثى عشر درهما دينارا ،أو قيمتها ...
	ألف وخمسمائة والثاني عشر - مسألة : ( والغنى منهم من عده الناس غنيا ،في ظاهر المذهب )
	ألف وخمسمائة وثلاثة عشر - مسألة : ( وإذا بذلوا الواجب عليهم ، لزم قبوله ، وحرم قتالهم )
	فصل :وتجب الجزية في آخر كل حول ....
	فصل : وتؤخذ الجزية مما يسر من أموالهم،...
	ألف وخمسمائة وأربعة عشر - مسألة : ( ومن أسلم بعد الحول ، سقطت عنه الجزية ، وإن مات ، ... )
	فصل : فإن مات بعد الحول ، لم تسقط عنه الجزية
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ،أنه لو مات في أثناء الحول ، أنها تسقط ... 
	ألف وخمسمائة وخمسة عشر - مسألة : ( وإن اجتمعت عليه جزية سنين ، استوفيت كلها )
	ألف وخمسمائة وستة عشر - مسألة : ( وتؤخذ الجزية ) منهم ( في آخر الحول ، ويمتهنون عند أخذها ، ... )
	فوائد ، الأولى ، وكذا الحكم ، خلافا ومذهبا ، إذا طرأ مانع بعد الحول ، ...
	الثانية ،قوله : وتؤخذ الجزية في آخر الحول ، ...
	الثالثة ، لا يصح شرط تعجيله ،ولا يقتضيه الإطلاق ...
	فصل : ولا يعذبون في أخذها ، ولا يشتط عليهم ؛ ...
	ألف وخمسمائة وسبعة عشر - مسألة : ( ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمربهم من المسلمين ، ... )
	فصل : قال القاضي : إذا شرط الضيافة ، فإنه يشترط أن يبين ...
	فائدة : لو جعل الضيافة مكان الجزية ، صح ...
	فصل : وتقسم الضيافة بينهم على قدر جزيتهم ، فإن جعل الضيافة مكان الجزية ؛ جاز ؛ ...
	فصل : وإذا شرط في عقد الذمة شرطا فاسدا ، ...
	ألف وخمسمائة وثمانية عشر - مسالة : ( وإذا تولى إمام ، فعرف قدر جزيتهم، وما شرط عليهم ، أقرهم عليه ، ... )
	فصل : وما يذكره بعض أهل الذمة من أن معهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ،بإسقاط الجزية عنهم ، لا يصح ...
	ألف وخمسمائة وتسعة عشر - مسألة : ( وإذا عقد الذمة ) معهم ( كتب أسماءهم وأسماء آبائهم ) وعددهم ( وحلاهم ، ودينهم ) 

	باب أحكام الذمة
	( يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين ،في ...)
	فائدة : لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين ؛...
	ألف وخمسمائة وعشرون - مسألة : ( ويلزمهم التميز عن المسلمين ؛ في شعورهم...، وكناهم...، وركوبهم ...، ولباسهم ... )
	فائدة : قوله : وكناهم ، فلا يكتنوا بكني المسلمين ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، مثل بداءاتهم بالسلام قوله لهم : كيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ وكيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ ...
	الثانية ،يجوز قوله : هداك الله ...
	فصل : ولا يجوز تمكينهم من شراء مصحف، ولا ... ، وإن فعل ، فالشراء باطل ؛ ....
	فائدتان ؛ إحداهما ، إذا سلموا على مسلم ، لزم الرد عليهم ...
	الثانية ، كره الإمام أحمد مصافحتهم ...
	ألف وخمسمائة وأثنين وعشرون - مسألة : ( وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان )
	ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون - مسألة : ( ويمنعون ) من ( تعلية البنيان على المسلمين ، وفي مساواتهم وجهان )
	تنبيه : ظاهر قوله : ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين ...
	فائدة : لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه ...
	ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون - مسألة : ( وإن ملكوا دارا عالية من مسلم ،لم يجب نقضها )
	فائدة : وكذا الحكم ، خلافا ومذهبا ، لو بني مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم .
	ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون - مسألة : ( ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ، ... )
	فائدة : في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه...
	الثانية ،قوله : ويمنعون من إظهار المنكر ،وضرب الناقوس، والجهر بكتابهم.يعني،...
	ألف وخمسمائة وستة وعشرون - مسألة : ( ويمنعون ) من ( إظهار المنكر ،وضرب الناقوس ،والجهر بكتابهم )
	ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون - مسألة : ( وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية ، لم يمنعوا شيئا من ذلك )
	ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون - مسألة : ( ويمنعون ) من ( دخول الحرم )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ،أنهم لا يمنعون من دخول حرم المدينة ...
	ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون - مسألة : ( فإن قدم رسول لابد له من لقاء الإمام ، ... )
	فصل : فإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض ،فالصلح باطل ...
	ألف وخمسمائة وثلاثون - مسألة : ( ويمنعون من الإقامة بالحجاز ؛ كالمدينة واليمامة وخيبر )
	فائدة : قوله : ويمنعون من الإقامة بالحجاز ؛ كالمدينة واليمامة وخيبر ...
	ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون - مسألة : ( فإن دخلوا لتجارة ، لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام )
	ألف وخمسمائة وأثنين وثلاثون - مسألة : ( فإن مرض ،لم يخرج حتى يبرأ ، وإن مات ،دفن به )
	فائدة : قوله : فإن مرض ، لم يخرج حتى يبرأ . يعني ، ...
	ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون - مسألة : ( ولا يمنعون من تيماء وفيد ونحوهما )
	ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون - مسألة : ( وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم ؟ على روايتين )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسملم ...
	تنبيه : قال في ... : ظهر من هذا ،أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟...
	فصل : قال أحمد ، في الرجل له المرأة النصرانية : لا يأذن لها أن تخرج إلى عيد ، ...
	تنبيه : حيث قلنا بالجواز ،فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، يجوز استئجار الذمى لعمارة المساجد ...
	الثانية، يمنعون من قراءة القرآن ...
	( فصل ) قال ، رضي الله عنه : ( وإن اتجر ذمى إلى غير بلده ، ثم عاد ، فعليه نصف العشر
	فصل : ولا يؤخذ من غير مال التجارة شئ ، ...
	فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في العاشر يمر عليه الذمى بخمر أو خنزير ، فقال : ...
	فصل : وإذا مر الذمى بالعاشر ،وعليه دين بقدر ما معه ،أو ينقض ما معه عن النصاب ،فظاهر كلام أحمد ، ...
	ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون - مسألة : ( وإن اتجر حربي إلينا ، أخذ منه العشر ، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير )
	فصل : ويؤخذ منهم العشر في كل مال للتجارة ، ...
	تنبيه : شمل كلام المصنف ، الذمى التغلبي ، ...
	فصل : ويؤخذ العشر من كل حربي تاجر ، ونصف العشر من كل ذمى تاجر ، ...
	فوائد ؛ إحداها ، ... ، أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ما تقدم ...
	الثانية ، الصغير كالكبير ...
	الثالثة ، يمنع دين الذمي نصف العشر ، كما يمنع الزكاة،...
	الرابعة ،لو كان معه جارية ،فادعى أنها زوجته أو ابنته ،فهل يصدق أم لا ؟ ...
	فصل : واختلفت الرواية في القدر الذي يؤخذ منه العشر ونصف العشر، ...
	ألف وخمسمائة وستة وثلاثون - مسألة : ( ويؤخذ ) منه في ( كل عام مرة ... )
	فائدة : لا يعشر ثمن الخمر والخنزير ، ...
	ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون - مسألة : ( وعلى الإمام حفظهم ،والمنع من أذاهم، واستقاذ من أسر منهم )
	فصل : ومن هرب منهم إلى دار الحرب ناقضا للعهد ، عاد حربا حكمه حكم الحربي ، ...
	ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون - مسألة : ( وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم ،لزمه الحكم بينهم )
	تنبيه : متى قلنا :له الخيرة .جاز له أن يعدي ويحكم بطلب أحدهم ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، لا يحضر يهوديا يوم السبت ، ...
	الثانية ،لو تحاكم إليه مستأمنان ، خير في الحكم وعدمه، ...
	ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون - مسألة : ( وإن تبايعوا بيوعا فاسدة ،وتقابضوا ،لم ينقض فعلهم )
	فصل : سئل أحمد ، رحمه الله ، عن الذمي يعامل بالربا ، ويبيع الخمر والخنزير ،ثم يسلم وذلك المال في يده ،فقال : ...
	ألف وخمسمائة وأربعون - مسألة : ( وإن تهود نصراني ،أو تنصر يهودي ،لم يقر ، ... )
	تنبيهان ؛ أحداهما ، حيث قلنا : لا يقر فيما تقدم . وأبى ، هدد وضرب و ...
	الثاني ، حيث قلنا : يقتل . فهل يستتاب ؟ ... 
	ألف وخمسمائة وواحد وأربعون - مسألة : ( وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب ،أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب ،لم يقر ،و ... )
	ألف وخمسمائة وأثنين وأربعون - مسألة : ( وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب ، ... )
	ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون - مسألة : ( وإن تمجس الوثني ، فهل يقر ؟ على روايتين )
	تنبيه : ذكر الأصحاب ، أنه لو تهود ، أو تنصر ، أو تمجس كافر قبل البعثة وقبل التبديل ،أقر، ...
	( فصل في نقض العهد :وإذا امتنع الذمى من بذل الجزية ، أو التزام أحكام الملة ،أوزني ،أو ... ، فعلى روايتن
	تنبيه : حكى الروايتين في القذف وغيره ، المصنف ، و...
	فائدة : وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه .
	تنبيه :محل الخلاف بين الخرقي والجماعة ،إذا شرط عليهم ...
	ألف وخمسمائة وستة وأربعون - مسألة : ( ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده ، وإذا انتقض عهد مسائه وأولاده بنقض عهده ، وإذا انتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده ، وإذا انتقض عهده ، خير الإمام فيه ، كالأسير الحربي )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره ،أنه لا ينتقض عهدهم ، ولو علموا بنقض عهد أبيهم أو زوجهن ولو علموا بنقض عهد أبيهم أو زوجهن ولم ينكروه ...
	فائدة : لو جاءنا بأمان ، فحصل له ذرية عندنا ، ثم نقض العهد ، فهو كذمى ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، محل هذا الخلاف في من انتقض عهده ، ولم يلحق بدار الحرب، ...
	الثانية ، لو أسلم من انتقض عهده ، حرم قتله ...
	ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون - مسألة : ( وماله فئ عند الخرقي ) ... ( وقال أبو بكر : هو لورثته )
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