



































































































































































































































































































	فهرس مضامين الرد على سير الأوزاعي
	باب قسمة الغنائم
	لا تقسم الغنمية في أرض العدو قبل الاحراز بدار الإسلام

	باب أخذ السلام
	لا بأس بأخذ السلاح من المغنم للقتال إذا احتاج ثم يرده

	باب سهم الفارس والراجل وتفصيل الخيل
	يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم
	الفرس والبرذون في استحقاق الغنيمة سواء مع الدلائل
	هل يسهم لرجل يموت أو يقتل في دار الحرب قبل القسمة؟
	معيار صحة الحديث وقبوليته عرضه على كتاب الله وما ورد فيه من الآثار
	قول سيدنا عمر رضي الله عنه: أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	إنى لأحرم ما حرم القرآن الحديث
	قصة وفد هوزان يسألون أموالهم ونساءهم
	المدد يلحق الجيش بعد ما غنموا قبل أن يحرزوا الغنائم
	يرضخ للمرأة تداوى الجرحى وتنفع الناس
	يرضح لأهل الذمة يستعين بهم المسلمون يقاتلون معهم العدو

	باب سهمان الخيل
	لا يسهم لفرسين
	لا يسهم لصبى في الغنيمة
	لا يضرب بسهم لرجل يسلم ثم يلحق بعسكر المسلمين إلا أن يقاتل معهم
	لا يسهم للتاجر والذي يسلم فيلحقان بالمسلمين بعد ما يصيبون الغنيمة
	لا ينبغي للإمام أن ينفل القاتل سلب المقتول إلا إذا تقدم بقوله من قتل قتيلا فله سلبه
	من وقع على الجارية من الغنيمة يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر ولا يثبت النسب منه

	باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها
	إذا سبيت المرأة ثم زوجها بعدها بيوم في دار الحرب لا ينقطع النكاح بينهما
	إن سبى أحد الزوجين فأخرج إلى دار الاسلام ثم أخرج الآخر بعده
	العبد إذا أبق إلى العدو فأخذه المسلمون يأخذه سيده بغيره قيمة
	كراهية بيع السبى من أهل الحرب
	إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان بعد أن أخرج أسرى

	باب حال المسلمين يقاتلون العدو وفيه أطفال
	إذا تترس المشركون بأطفال المسلمين يرمونهم ويعمدون العدو

	باب ما جاء في أمان العبد مع مولاه
	العبد إذا قاتل جاز أمانه وإن لم يقاتل لا يجوز

	باب وطء السبايا بالملك
	إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له
	بحث كراهية قول الرجل في الفتوى هذا حلال وهذا حرام مع الدلائل

	باب بيع السبى في دار الحرب
	كراهية بيع السبى قبل أن يخرجها إلى دار الاسلام

	باب الرجل يغنم وحده
	إذا خرج الرجل أو الرجلان من دار الاسلام فاغارا في أرض الحرب لا يخمس ما أصابا

	باب الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية
	إذا خرج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية فاشترى أحدهما نصيب الآخر منه أنه لا يجوز ولا يطؤها المشترى

	باب إقامة الحدود في دار الحرب
	لا يقيم الحدود أمير العسكر في أرض الحرب

	باب ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم
	إذا أصاب المسلمون غنائم من متاع أو غنم فعجزوا عن حمله

	باب قطع أشجار العدو
	لا بأس بقطع أشجار المشركين وتخيلهم وتحريق ذلك في الحرب
	كراهة عقر الخيل في الحرب وتعذيب الحيوان

	باب ما جاء في صلاة الحرس
	إذا كان في الحرس من يكتفى به فالصلاة أولى من الحرس

	باب خراج الأرض
	لا بأس بأداء الخراج من الأرض

	باب شراء أرض الجزية
	باب المستأمن في دار الاسلام
	هل تقام الحدود على أهل الحرب إذا دخلوا دار الاسلام مستأمنين

	باب بيع الدرهم بالدرهمين في الحرب 
	جواز بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب في دار الحرب

	باب في أم ولد الحربى تسلم وتخرج إلى دار الاسلام
	أم ولد أسلمت في دار الحرب ثم خرجت إلى دار الاسلام
	المرأة تسلم في أرض الحرب
	حربية أسلمت وهاجرت لا يقع عليها طلاق زوجها ولا عدة عليها إلا أن تكون حاملا
	رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى زوجها بنكاح جديد
	إذا خرج عبد من أهل الحرب إلى دار الاسلام مهاجرًا عتق

	باب الحربية تسلم فتزوج وهي حامل
	الحاملة إذا هاجرت فتزوجت في دار الاسلام فنكاحها فاسد

	باب في الحربى يسلم وعنده خمس نسوة
	إذا تزوج الكافر خمس نسوة في عقدة ثم أسلم يفرق بينه وبينهن
	إذا تزوج الكافر خمس نسوة أو أكثر في عقد متفرقات جاز نكاح الأربع

	باب في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشترى دارًا أو غيرها
	إذا اشترى مسلم دارًا أو أرضًا أو رقيقًا أو ثيابا في دار الحرب
	بحث فتح مكة عنوة أو صلحا

	باب اكتساب المرتد المال في ردته
	كسب المرتد إذا قتل لبيت مال المسلمين
	ميراث المرتد لورثته وإن صار كتابيًا

	باب ذبيحة المرتد
	لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن صار كتابيًا
	لو ارتدت المرأة إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ذلك
	كره نكاح نساء أهل الكتاب ولا بأس بذبائحهم

	باب العبد يسرق من الغنيمة
	لا يقطع عبد سرق من المغنم وسيده في ذلك الجيش
	إن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه سيدنا علي رضي الله عنه
	النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عميرا مولى آبى اللحم من خرثى المتاع يوم خيبر

	باب الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم
	إذا سرق من الغنيمة وأبوه أو ذو رحم منه في ذلك الجند أو سرفت امرأة زوزوجها في الجند لا يقام عليهما الحد

	باب الصبي يسبى ثم يموت
	إذا سبى مع أبيه الكافر ثم مات أبوه ثم مات الغلام لا يصلى عليه

	باب المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان؟
	يكره أن يطأ الرجل امرأته أو مدبرته أو أمته في دار الحرب، وكره له المقام فيها

	باب الرجل يشتري أمته بعد ما يحرزها العدو
	إذا اشترى الرجل أمته من أهل الحرب فليس له أن يطأها

	باب الرجل يسلم في دار الحرب وله بها مال
	إذا أسلم الرجل في دار الحرب ثم ظهر عليها المسلمون يترك له ما في يديه وولده الصغار إلا العقار وزوجته

	باب الحربى المستأمن يسلم في دار الإسلام
	إذا أسلم الرجل في دار الاسلام وأهله وماله في دار الحرب فالمال والعيال كلهم فيء

	باب المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله
	إذا استوده ماله رجلا من أهل الحرب فيها ثم دخل دار الاسلام فأسلم فالوديعة فيء

	معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة كانت على غير ما كانت مع أهل البلاد المفتوحة
	فهرس أسماء الرجال

