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لكونهمالقي إلى حاجهم أكم الحجاز أعل لأن الني، س •فاعلة )الساقاة( ;١( 
1عاعلعال عمر بن اذ عيد روى ما فيها وابصّل بذلك، مميت الابار من يسقون 

عله.متفق زرع، أو ثمر من منها يخرج مجا بشطر نصر أعل رصول. 

م'ض

'لأي

انمافاةاب ب

صعليه يعمل لس مغروس أو يغرمه، لمن مأكول لمر له وشجر أرض لفم وهى 
ودتابا ، التاميزرعه لن وحب أرض ينع ُ ثالزارعةُ ثمرته. س معلوم مشاع بجزء بمصلحته ويقوم 

ويعتر؛ المتحمل؛ مجن معلوم مشاع بجزء عليه يعمل لن مزروع أو عليه، ويقوم 
وإلمحاكول نمر له نجر كل في الخاثاة نتجوز اضرق، جائزتم، عاقديهما كونا 

مشاعبجزء ُ يقصد؛ وؤق ماله على تمح الموفق ونال ٢ كرمأر ولا نخلا يكن لم 
مجنحمله يتكرر  ١٠على ماتاْ ولو للعامل، يجعل ونحوم ووق أو لمره مجن معلوم 
وتصحتمح، لم ونحوم ثالاذن*أتان والقاثي كالقطن والخضروات القول أصول 

ؤتصحمعناها، يودى لمقل وبكل ومفالحة ومعاملة اتاة مبلففل ؤتمح عليه، الزانكة 
ممامعلوم مشاع وبجزء وعروض بنقد أُض إجارة ولصح ٠ أجارة' بلغظ مجزارعة وص 

."٠٠١٠٠
ومزاكرة.اللنة، الأرض وعى الغار ص مخابرة ونمى الزرع، ص متتق )والمزارع*( )١( 

ء

اليَسمر" *ل . الهمح، •ءاُل قال• ٌر ام، روكا ٌا "ماز٠ا م والأصل المتحمل( )من )٢( 
الماعامل طالب أم بن علي بن الخض ض علي ض محمد جعفر أبو ونال الحدث، 

يعطونالثوم إلى أهلوهم ثم علي نم عثمان ثم عمر نم كر أبو نم بالشطر نصر هل أ. 
كالإجماع.فكان ينكر ولم الراشدون الخلفاء به عمل وهذا الربع، أو الثلث 

والثوري،ومحاللث والقاسم يب، المبن وسعيد الراميين الخلفاء تول هدا كرمجاآ أولا )٣( 
الخ)،م إلا تجونّ لا الناقم: ونال ثور، وأم وإمحث، ومحمد يوّاف وأبي والأورام 

الونبمّ• حنيفة أبو وقال قولان. الشجر ماتر وفي ثمرتهما، في تجب التكاة لأن والكرم 
ا.خالفهمجا على التعديل يجوز ولا والإجماع ت الخل ولنا بحال. تجوز 

الصواب.وهو الأنصاف: في تال كورد، نعر له أو كنون يفصد( ورؤ، رماله )٤( 
الممنضاخارْ للميى، مجود لأته الذ.عب، وهو الوجهين أحد في إجاة( )بلفظ )٥( 

الوجم-م به وجزم والشارح، 
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يغرمهشجر وعلى مجودة''ُ، نمرة وعلى مكل؛اُ، ثمر له شجر على تصح ش
الأ.و

وماللث.١لسسبs بن سهمد ق1ل وبه الرانيين الخلفاء قول هدا يوكل( ئم له شجر )على ( ١ ) 
الزوائد•م وئام لإث 

ؤأييومحي م«—ف ؤأم مالك نول وهو بكر، أبو اخنانها ذهب الوهو موجودة( )ثمرة )٢( 
فتهاالغرر وقلة وم؛"*ا فع فيها الغرر كثرة مع جانت إذا لأنها الناقم نولي وأحد ثور 

الفلم.في صححه تمح لا وعنه أولى، 

فتجب٠ للمغلُ معدل إلى نظر ٠ رارعذر أو إجارة غي يزرعها لم فان ا منهاؤ يخرج 
ء؛روس ضءارُ؛ الخارج جنس من معلوم بطعام إ-بمافها وصح فته، المسي القط اإئّ 

ينمىنات زرع وعلى تكمل، لم موجودة نمرة على اناة انمؤتصح ه جن
علىمحاناه وإل يمح، لم والحمال كالجداذ اكرة به تزيد مالأ بقى وإل بالعمل، 

منهماأو الشجر من أو الثمرة مجن معلوم بجزء يثمر حتى عليه ويعمل يغرسه نجر 
١^١۶محل م بلزومها الحكم وللحاكم صح — والمعاصة ادغارم<ة هي و— 

بحبعدد للناءلر يجوز لا ؤأنه ونف ناؤلر الغامس كان ولو الشيخ• قال ؛ فقط' 
تالومحنا__s، ماق من الغراس كون ويمح ؛• اهُ حاجة بلا الونمح، نصسب 
بينهماوالغراس الأمض أن على يغرسها لن أمصه دفع ولو ٠ الع٠لأ وعلته الشيخ•' 

وهووالكتان، كالقطن ءير0 أو والشعير كالر ؤلعامأ كال محواء منها( يخرج محما )معلوم ١( ) ما"ش 
مجازأ.الإجا;ة بلفظ *}رعة هي وقتل بنقد، أجرها لو كما حقتقة إج١رة اكاسب 

ما;ءة•أو إجارة إنها قلنا مواء ٌزارعة( )أو )٢( 
لومنها يخرج ثما اثموازن انمغل أي موصوفها إلى الصفة إضافة ص الغل( معدل )إلى )٣( 

زرعت•

حنيفةأبو قال وبه الذهب، وهي الروايتين إحدتم، في منها( الخارج جنس )_ )٤( 
لوكما نعم، بقفم ثعترأ لزرعها أو م، بقفم برأ لتررعيا أجرها إل مثل والناقم، 

فسدت.•نها يخرج مما قال فان معلومة، بدراهم اجرها 
•برأ يزرعها لمن بمثعتر أجرها ياي ه( جنغير )وص )ْ( 
والشارح.اثممنف امحاره يمح لا وقيل ققط( الزلع مجحل )في )٦( 
الؤقف.بيع معه يجوز  ١٠بالحاجة ومراده ٠—( ا حاجة )بلا )٧( 
اختارهالرارعة: في وقال المزارءة٠ حكم وحكمه الإنمان،: في قال العمل( )وعلته )٨( 

ؤالشارح.، الممنف,
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افابظهور قل المالك نسخ فان جائز، عقد وهو ُ. النمرة' من بجزء يشمر حتى عليه ويعل 
الأوو_ __ _ ِ

لإل= فا نخلا أو شجرأ سْ أمفم ني اغرس لرجل قال ممن أحمد نال اكرة( من )بجزء )١( 
مّمط أو ا بينهثالثمر امحل ليكون المغروس الشجر إليه ينع لو كما أ فد' 

صابعلى يغرمها لن ألصه دفع فيمن الشيخ ونال ا. بينهوالزرع الأرض كون المزارعق 
وهولهما شجر م عملا ؤو صحته، المذهب قياس بينهمات وإلماس اريض أن 

تقديرالمساقاة صحة نمط ومن i صحل ثمره م التفاضل وثمطا نصمان بينهما 
جزء،مائة من جزءأ للعامل جعل فلو ٠ والربعُ كاكلن، الثمرة من بجزء العال نميب 

بدونز الشمرة بيع على حيلة يكن لم ما جاز للعال والماقي الشجر لرب الجزء أو 
مدت،العلوم الجزء مع جعلها أو د;إهم أو ، مءلومةر اصعا له جعل ولو صلاحها، 

ساقاهالتي السنة غير سنة ثمرة له جعل فإن بعينهر فجر ثمر له نمط إن وكذلك 
المستانفي كان وإذا العقد، نصد عليه ساقاه الذي الشجر غير شجر ثمرة أو عليها 
فيهكان أو تدوأرآ؛ جس كل من للعاز ذشمط نكرم وزبمون كتن أجناس من شجر 
كانوإن صح، نوع كل قدر يعرفان وهما ندرأ نوع كل من فثمط جنس من أنؤاع 

اويالنعدم مع ولو اثنين واحد ساقي ولو صح، واحدا عاملا انيا فلاثنين البستان 
وفيالنصف ا/ؤر المنة في له أن على سنين ثلاث بستانه على ساقاه أو بينهما 
أوبالدية معلوم سجر على إلا الماقاة نمح ولا صح، الربع الثالتة وفي الثلث الثانية 

؛.قي' كالالبعل على ؤنمح معها، يختلف لا التي الصفة 
ومحمديوسف وأبو والشافعي مالك نال وبه حلافا، فيه نعلم ولا المغى: في نال )فسد( )١( 

اش'بفمد. الأصل في ا اشتراكهثمط لأنه 
'مالعز على أ؛وكا يكون قد التلتان له ممط ص لأنه الذهب، من الصحيح على )صح( )٢( 

الثلث.له نمط ممن به ؤأعلم 
لوأنه منه ويفهم زرع، أو تمر من يخرج ما بشتلر خيم أعل لعامله والربع( )كالئلث، )٣( 

بعضهم.ؤاصتظهره يصح، أنه الخسائر من ياهمدأ مثلا بانمف صاقاه 
العامل.ئه فيختص ذلك إلا الماء من يخرج لا قد لأنه كعثمة، معلومة، راصعا )٤( 
ؤالغرر.الضرر فيحصل بالكلية غيره يحمل لا قد لأنه ربعينه، )٥( 
الكرم.ورع الزبمون وثلث الين نمر من المف قدرأ( جض كل )من )٦( 
كدعانهاذللث في العاملان إر تدعو الحاجة لأن ماللد، قال وبه قى( كالالبعل )على )٧( 

عليه.مناص ءترْ م المعاملة إلى 

م'خم
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صلاحمانه كل العامل ويلزم له. ثيء فلا مخها ،. ١^٥١١فللعامل اكمرة م،ب 

ختم.بمحدين، ؤاحتج فاجانه وكذا كذا من سهما ؤكذا كذا بعملك، فلك غلة من كان = مراض 
العوض.به يستحق الذي عمله إتمام من منعه لأنه مثله، أجرم الأجرة( )فللعامل )١( اش 

مدةصميب إلى مفر ١^١^ وكاJلاك ١، الطرفين؛ مجن لازم عقد والمافاة ضل( ) ص
الكاص

وظهرتعمل إل وللعامجل تصح، لم فتها تكل لا مجدة جعلا فان فتها، التمرة كل ت ص
منالعمل على امتوجر أبى فان ١^١^!،، تمم مجان وإن امحح على مثله أجرة الثمرة 
بينهما،فهي الثمرة ظهور بعد فح فإن القح، المال فلرب، تعدرمنا فان تيمته 
فانالعمل، وعليه المللغ وللمشتري وصح جازأ مقامه يقؤم لمن باعه وإن 

وبينالثمن، ؤأخد الفسخ بين الخيار فله العمل مجن الباثع لزم بما المشتري يعلم لم 
بهتبطل بما يعللان ا جائزر عقد أنهما وغيرْ الإثناع م ثُدم امش، ؤأخذ الث. الإم

فانفخها، منهما ولكل فيها الكمال يحمل مجدة صميب إلى يفتقران ولا ١^١^ 
حصتهالعامل ويمللئ، ثمءلاْ، ما على بينهما فهي الثمرة ظهور بعد فسختإ 

فيالعامل على العمل دوام مجته فيوحد المنقح؛ قال العمل. تمام ويلزمه بالظهور، 
هررّ_،أو العامل فخ وإن اه. كيلك والواقع ، تبيد؛ أن إلى فسخت، ؤلو المناصبة 

وا-محارلاكالأجارة، فكان معاوصة عقد لأنه الفقهاء، 1ئر قال وبه مجن رلانم ١( ) ض 
ذلك.على الماس ومعاملة الشيح !م 

تعذرأو تنكه له يكن لم فان اإ١جارة، أشه لأنم عقد لأنه يعمل، مجن تيمنه( )من )٢( 
يعمله،مجن واسنوجر العمل لمكميل إله يحتاج مجا الحامل نملأيِه من بح منها الاتجار 

اشللمالك أو الملاح بدو بعد ؛لا يعه يصح لم نمرا المبيع كان إن لكن )جاز( )٣( 
الوجهض•أحد على 

وعلمه.له فيما المانع مقام نقوم الثتري، على المانع من العمل أي نيله( )وصح )٤( 
الديول •فقال جيم قصة في عمر ابن عن لم مرومحا لما الذمحبح، هذا جائر( )ءقد٠ )٠( 

يجعلأن ولا مدة توفيت بغير يجز لم لألما كان ولو مائشنا، ذلك على نفركم 
كالمضاربة،جائزأ فكان المال، نماء من جزء على عقد ولا إقرار،ام مدة في إليه الخيرة 
الأعيان.كتيع لأزمة ت، فكانبيع لأنها الاجابة وقاف، 

المناصبة.عليها وقعت، المي الشجر نيئ( أن )إلى )٦( 
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المحابوحصاد الماء وطرق عوصعه وإصلاح ؤتشميس أJلقيح ونبار وسقى حرث من الثمرة 

ويمح؛ ر اله عأجرة للعامل فعليه المالك مخ وإل له، "مء فلا ظهووط نل 
يفلا المة، تلاك تحمل فلم غاليا اكرة فيها تكمل مدة إلى سائة وإن تومتهارم 

المال،كرب انفخت، لفه عليه حجر أو جن أو العامل مالت، وإن للعامل، ثيء 
فابىالعامل مات فان المينؤ، مقام ^^، ١١ويقؤم العقد ينفسخ لم بلزومها تلنا وإن 
الشجرظهر وإن العمل، يعمل من تنكته من الحاكم وبمتاجر يجبرُ"'، لم وازيه 

علىوله له أجرة ولا لمرته في للعامل حق ولا ؤلمرته، ئه أخدم العمل بعد مستحقا 
شاءمجن تضمين فللمالكؤ ؤأكلاها اقتمامها بعد استحقت، وإن مثله، أجرة الغاصب، 

علىالعامل ويرجع نصيبهر؛ا بمدر العامل على رجع الغاصبا صمن فإن منهما، 
ا.نصيبه إلا يضمنه لا أن احتمل العامل صمن وإن مثله، باجرة الغاصب، 

ماوقلع قي المن وزيادتهما والزرع الثمرة صلاح فيه مجا العامل ويلزم )فمل( 
وكذاالجرم، ض الشجر في الثمر وحفظ والسباخ النبل ومريث، ؤمره فوك مجن يضر 

العامل>ثمءل فان حصتيهما، بقدر فعليهما وإلا وصح عليه ثممحل إن الجداذ 
ربوعلى لم الثمرة من بهم الاستعانة إلى يحتاج الدين الإجراء أجر أن 

أنواادولى وغيره المؤفق وفال والنبل، الماخ تحصيل ومثله امحسل حففلأ فيه محا المال 
الضارُبححكم العامل وحكم الحرث كبقر العامل على الدولأ--ه تدير التي البقر 
مرضوالشمرة ريح، بعمله يحصل ولم العمل من بمولد الربح لأن الضارُه ، بخلافعمله( )أجرة )١( 

وسابر• من م، تدلي 
جائزعقل انها قول على يشترثل ولا مجدتها، تقدير في صرر لا لأنه نونتها( )ويمح )٢( 

تركنهُر، دغمه أمكن، ما إلا مورويه على الم الحنومحإ من يلزمه لا الوارث لأن يجبر( )لم )٣( 
فيه.يدحل لا والعمل 

عليه.الضمان فاستقر يده في وجد التلف نصي-ها ربفدر )٤( 
وحافظا.لها مراعيا كان ل كلها المرة قبض ما لأنه خاصة( رضييه )٠( 
ارصوالضمينكتأجتلالثمنوثم؛لأ فصح العقد بمصلحة يخل لا لأنه ثمؤله( )وصح )٦( 

دع•ام 
نمطلو كما يفدر٠ا لم أو الأجرة تدر المذمحبح محن الصحيح على الثمءل يصح( )لم )٧( 

عليه.لأنه عمله أجر لمه 
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<٢; ونحوهوالدؤلأب الأنهار وإجراء حائط كد بملحه ما المال وب وعلى ، ونحوم الئاب 
اص

مومحىأبي ابن ؤئال ا1دصحاب، أكثر وعله المذهب، محذا وبمرة• كالة ونحوم( )وحصاد )١( 
الحرث•كقر الدولاب بمر اتحامل يلنم ضُدت وأم صت 

ؤتفدمالمالك، على التر اامححااب،ت قال ودوابه، يديرها التي كالته ونحوه( روالدرلأ--ا )٢( 'لأي 
الممنف.اخشار وهو مو-ى أم نول 

اسوجرحففله يمكن ولم خيانته ثتت فال، حالف اتهم يان يرد وما قوله يمل نما 
اركاته؛ ابا نم منهما حصته بلغت من ويلزم مقامه، يقوم العمل بممل من مجاله من الخام 

لمريه إذن بغير الشجر أو الألآس على ءيرْ الخامل لخامل زارعه أو رجلا ساقي وإذا 
٢فيهار يزارع أن فله أرضا امتاجر فان أمين برجل جاء إذا ماللئ، وأجاز ؛ يجزأ

انعليه ؤللمؤقونح الزارع، دون عليه والخراج حراجية انمحى يدم ؛ى لن وكن-للئا 
السالهلانيةالكلف، في ويتبع الونف، نافلر وكدا الشجر على اقى ويالوقف في يزارع 
ندرلخلى ونحوها سلطانية كلفت عن قرية عن طلبا ومجا ئمط، يكن لم ما الرف 

يثمطلم ما رُه لخلى الخمار على وضع وإن ئه، لخلى الزرع على وضع فان الأموال، 
منغيره مال يخلص لم ومجن الشيخ; قال فالخادة، مجعللما ؤصع وإن متاجر، على 

ولوالبذر جض معرفة ويعتبر الياء، قولي أظهر في به رجع عته أدى بما إلا التلفط 
شعيرازؤكها أو ميحا محمى إن ثر؛؛ل- وإن المكان، تمدير أو المغم ؤفي ونل»رْ، تعدد 

الخاملويجهل الأحر وريع النوع هذا نمقا للث، أو الصف، حنهلة أو وبكلمة فالربع 
نوعتمجا قال أو الربع، وإلا حا;؟ لزمتلث إن الخمان لل؛، أو ٢ بمحُ لم فدمهما 

علىساقيتك أو الذر، يبين ولم نصفه فلي حنطة مجن زرعت وما رمه فلي شعير من 
بجمعهاإلا نصابا تبلغ لم فان المال، كرب بالفلهور حمته يملك العامل ه )زكاته( )١(  ٢١٠

المشٍأن.غير في الخللأ بتاثير قون على إلا تجب لم 
أنيجز فلم نمائه من بجزء المال في عامل لأنه ثور، وأبو يوسف أبو فال وبه يجز( )لم )٢( 

كالضاميبه٠فيه غيره يعامل 
بخلافكالمالك، فيها الزامعل الك نله متحقة صامت ،ناقعها لأن فتها( يزارع )أن )٣( 

٠جائر عمد أنها قول على مزايعه أحنءها 
فولهعلى بغاء الصنف، نال يصح، والثام ذهب،، الوهو الوجهين أحد في يصح( )لم )٤( 

يصحفانه دمهم، نمق، فاللث، فارمحيا حطنه وإن دمهم، فلك روميا حطنه إن الإجا;ْت في 
،تله.وهذا 
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صأو لربها، امض من بمخرج مما الب معلوم بجزء ٠ ١^٠١^ وتصم )نمل( 
الاد

لإشحب أو عله وقوم يزرعه لمن وحب أرض ينع وص خيم لحديث المزارعة( )وصح )١( 
الألعليه- بمرم لمن بانمل ينمى ءزو3ع 

ىزؤعت ما نالت وإن يصح، لم بارع الأخر أصاقيلغ أن على بالصف البستان هدا 
ُمشريكه الشريكين أحد سانى وإن خيبر، تصة في لما صح تصمه فلي ء مي من 

جعلأو نممض ا محنهاكمرة جعل وإن صح نصه ص أم التمرة من له وجعل 
لأتهشيئا العامل يستحق ؤم المالك بحكم بينهما الثمر ويكون مدت الثلث للعامل 
مجثله.أجرة وله أيضا فدت الثمرة كل للعامل ئمط وإن متبرع، 

مكان فان الزرعءأ؛ من للعامل يجعل معلوم بجزء نجوز الزارعة، في )نحل( 
يافيهأن الأن يفعل ما ؤآما صح، الشجر على وّمافاْ امض ٠زارعه شجر امض 

الثمرةبيع على حيلة كان وإن ، بمحُ فلا ء ني بلا تبعا امض ؤتكون النخل على 
الشجرعلى وساقاه أجرتها مجن باكئر امض أجر بان صلاحها بدو أو وجودها نل 

هدهوالحالة الثمر الشجر قطع فان يمح، ولم ذللئ، حرم ثنمحوه جزء الغا من بجزء 
فساده،أو العقد بصحة قيل سواء الشجر، مجن ذهب مجا بقار العؤمحى مجن ينقص فانه 

ُلحالهار وشجرها أض اجاؤة تصح ؤم الشيخ. قاله غيره أو الماللث، قطعه ومراء 
الفائق.وهاح_، الشيخ ثاحتارْ أكثر. الشجر كان ولو للأيض تبعا عميل ابن وجون؟ 
واحتناؤهالإبمف رب من ايزر كؤن يشترط ؤم ١ ونحوه عليه الثياب، لنشر إجامحتها ؤتصح 

ب.وعود موابن وسعد وعلي عمر وتال، رب، بلا المذهب هذا الزرع( من للعامل )يجعل )١( 
ءبمرين وابن المبمح بن وّمد الزير بن وعروة والتام العزيز بن وعمر والخن ومعاذ 

عكرمةوكرهها وغبرهم، م، أبتم، بن وعبدالرحس والزهرمح، الأسود بن وعبدالرحمن وطاوس 
مالشافعي Jأجاز٠ا الأمران، عياس ابن عن وروتم، حنيفة، وأبو ومالك والتخعي ومجاهد 

فيومتعها وجهتن، فعلى أكثر كان وإن أنل، النخل بياض كان إذا النخيل بين الأرض 
فيها.الأقوال، ملخص هذا السف—اء. امض 

يجزلم يسيرة شجرات إلا امض في يكن لم وإن المنتهى: شرح في نال، يمح( )فلا )٢( 
.لعامل نمرها ضل 

إجماعا.عبيد أبو وحكاه ونحوه، ووبتها نمرها وهو الشجر حل أي )لحملها( )٣( 
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عملوعليه الآرءس، وب من والغراس الذر كون يشترط ولا ٠، للاخرُ والافي للعامل ءب 
محتأعل بالمدية ما جسرت اثال الخاري تال العلم، أعل أكثر نول في للأخر( )واياقي )١( 

عودمبن اف وعند مالك بن وسعد علي وزارع ئالربع، الثلث ■٠^، يزُعون إلا عجرة لإف 
ونالسيرين، وابن علي وآل صر وآل بكر أبي وآل وعروة والقامم العزيز •مد بن وعم ُد 

الزرع.في يزيد بن الرحمن عد أشارك كن الأسود؛ بن الرحمن عد 

ماس

التاض

ياخذأن ثمط وإن الأخر، من العمل وبقر اشتراؤله المذهب وظاعر ٠ وغيرإ الموغل، 
معلومةدؤاهم أو معلومة ثمنانا لأحدهما نمط وإن ، ففاسد؛ الافي ؤيقتما وذرْ مثل 

فالزرعالعمد د نومتى نسدُن،، ، ااجداولر على ما أو معينة ناحية زرع أو 
حكمالمراؤعة، وحكم الأجرة ؤمليه الشجر لصاحج، ؤالئمر البذر لصاحب، 
العامل،على واللماط التض مجن الحب، واللياسروصمية والحصاد ذكرنا، فيما الماقاة 

وعوامليببذرتم، الأض أزرع أنا الأُض ُبم قال، وإن ، ليلار ؤالجذاذ الحمال ويكره 
ونتحب منؤ سقط وما ٢ الرواتض؛ إحدى في يمح لم محننا والزرع بمائلئ، وسميها 
وكذا٠ مستعيرا؛ أو جرا تأ مأو كان مالكا الأض فلرب القابل العام م فنمن، حصاد 

ماالتقاط ؤيباح الأءس، فلرب منيلا فصار ير يفثمى، فحصده قصيلأ بيع فيمن نصي 
وأرضهاحمر نخل حمر يهود ؛؛S، . اس رسول »ادفع عمر ابن لقول وغره( )الوفث، )١( ،واض 
نطرولهم ويزرءو٠ا لقط وفي لمرعا، شطر اف. ولرسول أموالهم من يعملوعا أن على لإ 

خيم.اهل ص البذر ان وفلاعرْ منها، بمخرج ما 
الولأما المالك، به فخم القدر ذلك إلا الأ;ءنى مجن بمخرج لا ند لأنه )فغاصد( )٢( 

الاشتراك.على وموصوعيا تخرجه 
نمه.عع او مغردا إما العلماء أا-بمماع المغي; م نال زم، 
إليه.يلم لم بعوض عمل لأنه الذاهء_ا، هذا للعامل، الأجرة، روعليه )٤( 
حية.نحو س أذتم، أصابه ئما لأنه ليلا، والجذاذ الحمال زويكره )ْ( 
ؤالثارح،والسف القاصي واخاره ذما، الص المحيح وهو الروايمحن( إحدكا )في )٦( 

يباعلا الماء العمل، الأخر ومن انين أحدهما س يكون أن الزارعة موضوع لأن 
ماأح،- الماء لأن نير عبدومر وابن بكر أبو اختانها تمح والثانية يتاجر، ^١ 

أحدعما•من يكون أن فجاز الزرع في إليه يحتاج 
 ،V( العادةلأن صه، ملكه وزال العرف بمحكم منه حقه أصمط الحب، وب لأ، محتعيرأ، رأو

ياخذه.لن ذللث، ترك 
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صالناس؛ 
الإل

وموغثدهم؛ وطامة يوّف أم نال وبه عم عن ذللن وروى الناس( عمل )وعليه زا( 
اهابعلى الذر أن يذكر ولم ختم، نمة ^٠ ١٣١١ني عليه المعول الأصل لأن الصحيح، 

'لألبالذر جاءوا وإن الشطِ ظه ءطلْ من بالذر جاء إن على انس عم ص المسلمين، 
كذا.فلهم 

ماّ

الئاض

وإذاالرعاية، في ناله منعه ويحرم ا ار وغيرهوحب سل من الحمالون حالفه 
حصدهالو كما المساظ الميل التقامحل للفقراء أبيح وحميم ان إنزرع غصس، 

أُركبا"ءت؛ار؟ الزؤلع حرج وإذ ٠ المغموبةُ انيى من الكلأ وعي محاج وكما اّللث،، 
حرثمن الأرض في يديه عمل يبيع أن وأؤاد ظهورْ فل بعده أو الزرع نل العمل 
وماعمله أجرة فاله ذللث مجاللث أحرجه وإن له، ميء ولا ، يجزأ لم أنفق وما ونحوم 

أحدهولا غيره ولا ءأكو/لأ نيئا الفلاح على يشترط أن يجوز ولا انيى، في أنفق 
يزمنمهالمن صنه أؤصه أجر ؤلو - به بينهما جاؤية العادة تكؤن أن إلا غيره ولا بثمط 

الأجرةوعليه للمتاجر فهو الأحرى المة في بنؤ ثم تة التلك الزرع ينبت فلم 
دفعولو إد;إكهرْآ نل بقلعه مجهلالته انيتن لرب وليس احشاصهر؛ا مجدة الأيمحن كرب 
والزرعفامدُ؛"' عقد فهو بينهم اذ رزقه وما يعمل وثالث بدرْ وآخر أرصه رجل 

فضةأو يدهب، اممحى إجارة ؤ-جوز '، مثلهماُ أجر لصاحبيه ؤعليه الذر لصاحب 
العلم.أمحل عامة قول في 

م,مبله. الترك سل على نبذه مجرى ذللي لجريان خلاف، بلا وغيرهما( وحب سل )من )١( 
م'أن بمم لا حنبل وقل المغصوبة، الأرض بدخول واصتشكل المنموبة( الأرض )من )٢( 

فنامرأاحته يإلوشوكا كلأ يأخذ بدخوله باسا م لم ونال؛ بإذنه، إلا أحد مزرعة يدغل، 
وعاده.عرفا 

وعليهحصته له الزرع نلهور وبعد السلءلانٍة، الأحكام في للقاضي خلافا ذلك يجز( )لم )٣( 
العمل.تام 

 )i( لكانية.المثل رأجرْ المدولى نة للالمسمى فيلزمه احتباصه( )مد.ة
بتقصيره.ليس وتاخره بمحق، وضعه لأنه إدراكه( )نل )٠( 
حنيفة.وأم والشافم مجالك نال وبه فاّل.( عقد )فهو )٦( 
بالفضل.يتصدق أصحابا ؤثال ثور، ؤأم الناقص قال وبه ماله اء نله محئلها( )أجر )٧( 
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الاجارة؛باب نقاب 

ماض
المحاب

>مل

الأجرةأحذ جواز على يدل وهذا أجراه، عله لاتخذت فتت تحار لقوله )١لإجا١i( ؛١( 
القيامت!يوم حممه أنا •ثلاثة قال الذ لآ-رل أن ريرة أم وعن الجدار، إقامة على 

يخفىولا اJخاري، وث\» أجره، يؤله ؤلم منه فامتؤقى أجنا امتاجر ربملأ منهم فدكر 
المكاّب؛الخالع.أم ل ذللي ار الاص اء 

الإجارة"باب 
عينمن معلؤمة مدة غشيثا شيثا توحد ، مجياحان منفعة عالي عفد ي ه ص

مجدةمن وبمتثتى آ م"لو.مر بعوض ، م*ُالو.مر عمل أو ا الدمة؛ في مؤصوفة أو علومة مص 
والمزايكةأالمساثاة وهي عنه• اس محبمي عمرّ فعله فيما م يقثلم عنوة فتح ما معلومة 
ولاا القياسر ونق على حكمها المنقر الرخص من وتحوها والكتابة ؤإلشفعة والعرايا 

علىالعد يعوض اف لأن أجرأ الثواب سمى ومحنه العوض، وهو الأجر س مشتمة )الاجالأ( )١( مراض 
أرهنعنؤفإن تمار■ فوله ؤندْ ^الإجماع، ثابمنة وهي معصيتنه. عن الصبر أو طاعتنه أىم 

ءساف نمول •واستأجر قاك الهجرة حم قي عائشة حدت الستة ومن الأية. لكهره 
البخاري،ر؛ن,اْ الهداية ر الماهر والغرين جريننا، هاديا الديل بم من ^٨؟ بكر إبو 

ولايرتجه حيوان على ^١ سكه عمار على يقدر لا ان إنكل إذ إليه داعية ؤالحاجة 
للرفق.هللبا فجونت مجانا ياولونه لا ذلك وأناب بعمالها، صنعة 

بعضهموذكر الشافية، وأّة؛ر ومالك محيفة أبو منهم العلم، أهل أكثر قول م )معلومة( )٢( 
العين.عليه المعقود أن 

مثلا.ستة يموب أو للحمل صفتثه ويستقصى كذا، صفته بعيرا كأجؤتلث الذمةإ رفي )٣( 
مدةالذمة في موصوفة أو معنة عين على أحدهما صريان: الإجارة أي معلوم( عمل )أو )٤( 

موضحا.وياتي معلوم عمل على الثاني معلومة، 
لأمخلافا العض لا المتغعة هو عليه المعنوي أن فعلمت الهمين، في معلوم( )بعوض )ْ( 

العين.دون تضمن واهن.ا مقابلتها، والأجرة توفى تالتي هي المممعة لأن المروري، امحق 
إرالمسافة عقد يضاف كما ومجنثزها المغفعة محل لأنها العض إر العقد أصيف وإنما 

عليها.العقود للمنفعة تابع ثالأنتفاع الثمر عليه والعقود البستان 
مخالفةعنه يتصور لا العلة يخصص لم من لأن الفروع: م قال القياس( وفق )على )٦( 

المعنىكان إذا القياس حلاف الثيء يكون فإنما حصصها ومن صحيح، قياس 
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افابعلم• ؤتعليم ادمي وخدمة دار ككني المنفعة معرفة ت شروط بثلاثة تهم 
الأولت__ 

صحةم تمحل مرنه  jliلكلميع بها العلم نانترط عليها المسود لأنها النعة( )سوض' )١( 
'ضالتع• 

مابالمن إلى إصانة معناها في ومجا آجرت بلفظ. ؤتنعقد المممف، جائز من إلا تصح 
'مأو الدابة، هن-ه نفع أكربملث أو أجرتك نحو الفع وإلى أكريتكها، أو أجرتكها نحو 

التحقيقالشيخ: قال الدار، سكتى أو نفعها بعتك نحو النفع إلى إضافة يع بلقط 
بهاعرف التي الألفاظ من كان س بامح، انعقدت المقصؤد عرفا إن المتعاقدين أن 

حدايحد لم الشارع فان العقود، جميع في عام وها-ا مقصودهما، المتعاقدان 
النفعةمعرفة أحا•ها ثلاثة: بشرا<ءل. إلا تصح ^١ ا مجهللقةر ذكرها بل العقود لألفاظ 

امحءللأق،وينصرزا ؤصفته النفع تعيين عن أغنى عرق لهما كان فان بالعرف إما 
ويتركفيها متاعه ووصعر السكنى فاله لها واكتراها السكنى الدار عرف كان فان إليه، 
الأصحفي للدار تبعا الثر ماء ويستحق به، الساكن عادة جرن مجا العلعام من فيها 
لهؤليس فيها، ؤالمييت الدخول في ؤأصيافه أع٠ح١به يأذن أن وله البيع، في قاله 
فيهايلع ولا ، دابةريسكتها أن ولا للعلعام مخزنا ^١ قمسارة أو حدادة فيها يعمل أن 

نبرةكحمل بالؤصف وإما ونائر• صيف إسكان ؤله ونحوها، نبالة ولا ترابا ^١ ؤمادا 
إليهالمحمحل فؤجل• كتابا المحمؤل كان ؤلو كدا، مؤصع إلى كذ»ا وزنها حديد 

للخدمة،ؤالحرة الأمة تاجر يأن يجوز أحمل.: قال ا وردهُ لذهابه الأجرة فاله غائبا 
متجردةإليها ينظر ولا بيت في معها يخلو للحرة؛؛، النظر عن وجهه بممف ولكن 

مأضالقياس خلاف على المنتهى: م ؤنال عنه، الحكم وتخلف فيه موجودأ للحكم لمتتضى ا =
رىوالمبيع المشترى فيها يتحد والكتابة رضا٠، بغير منه الأنان ملك انتر١ع الشفعة إذ 

•ه ا القياس تفق على أنها أي، لا، وامحح الغرر، فيها والنية 
التصحيحفي وصححه الموسين، أعلام في القيم ابن نال وكدا إ •طاقة ذ'كرعا )ل )١( 

•والطم 
مع،.اصطبل فيها التي الواسعة كالدار قرينة يكن لم إن ك دابة( يسكها أن )ولا )٢( 

بالمف.عملا للدواب 

•ردْ فتعين تضثيعه يوصى لا أنه علم وتد تضييعه، إلا ردء سوى ليس لأنه )وردء( )٣( 
ماإلى أو الستة الأعضاء إلا متبا فينفلر الأمة بخلاف منها، لشيء الطر ياح فلا )للحرة( )٤( 

الصلاة.عوؤة عدا 
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لحلوإن ٠، وكسوتهما؛ بطعامهما والفكر الأجير *ي ؤتهح  ٠١الأجرة؛معرفة الثاني ارجاب 
ذللثم نعلم ولا عله، ناما صفة أو مئة الثمن مملا به تحمل بما الأجرة( )مملا )١( مواش 
خلافا-لا 

مك،وأني وعم بكر أم عن وروى وإّحمح،، ُااك تال وبه الذهب، هذا ا( )وتمؤته)٢( 
وكسوتهم.يطعامهم الأجراء امتاجروا أنهم 

فلابدبالخمل فدر وإن بالزمن، ويقدر حائط بناء على وتصح المتصل، شعرها إلى لا و ص
٠الكاس 

طولذ"كر من بد ولا الخراب. ومبولة الماء بقرب يختلف لأنه مجوصعه مجعرفة من التام 
الحفربمنع  ١٠أو صخر إلى فوصل بثر لحفر امتوجر ولو وسمكه، وعرضه الحائط 

معلومزمن في أو موصوف كحائط مجعالومجا بماء له ليبمى امتاجر وإن وياتي- خير، 
جهةمجن ممؤطه يكن لم إن الأجرة ؤامتحق عليه ما ؤفى فقد البناء محمقط يم فبناه 

صقطما إعادة فعليه ّّقط نم بعضها فبني معلومة أذرع لبناء استأجره وإن ا ااعاُلل 
والمطوحانيس لممليين الامتثجار ويصح ا الأذرع؛ مجن الأجارْ عليه ونمنا مجا ؤتعام 

يختلفالطين لأن ٠ معين؛ عمل على يمح ^١ بالزمن، ويقدر أبمجصيم-ها ؤالحيطان 
يمحلم فليلك ؤالمهلح، الحيطان وكدا والخازل العالي مجتها والألأس والغلط الرقة في 
مالزرع أو معلوم بناء أو غرس أو كدا لزرع مجمنة أض إجارة وتصح مدة، على إلا 

تملحوهي وأطلق الأيمن أجره أو س؛ترأ، مجا لنزرع كاجرتلث ثاء مجا لغرس أو شاء 
تدرفان عمل، أو مجدة على اللبن لضئب الاستئجار ويجور ٠ فتصح؛ ؤغيره للزرع 

تالم،هناك كان فان ااهمر_،، وموضوع قاله ؤذكر عدده تعيين إلى احتاج بالعمل 
اللبنإقامة يلزم ولا جاز، والملّتا والعرض بالطول تدر وإن جاز، يختلفج لا مجعرؤف 

منهتلف ما وغرامجة إعادته فعليه ذللد ونحو  ١٣٠٧•باه أو فرط بأن العامل( جهة رمن )١( مراض 
تفريطه•ل ب

فرط.إن تلف ما غرام وعليه بالعمل، يوف لم لأنه معللقا الأذرع( )مجن )٢( 
تجميمه.أو الحائهل عدا لمملين اساجنالث يقول; بان معين( عل )على )٣( 
التلخيص•م به وجزم المن-هب، من الصحيح وهو الوجهين أحد هدا شئت( ما )لنزرع )٤( 

الشرح•م به جزم يصح لا لالئ١ني 
الواكاني المذهب، من الصحيح وهو الوجهين أحد هذا عليه، بالعقود للعلم رفنصح، )٥( 

يصح.
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يالثاك ؛. العادةأ باجرة صح عقد بلا خياطا أو نمارا ثوبه أعطى أو سفينة أو حماعا 
ةكنيداره وجعل ٠ والغناءُ والزمر كالزنا محرم نفع عر تمح فلا العن في الاباحة 

ما.يوالصحيح الأجرة، ياحذ عادة له من أن والشارح الممنمؤ ثاختار العادة( باجرة )صح ( ١ ر 
,شلا الناقم; أصحاب وتال الامحاب. جماهر وعليه مطلقا الأجرة له أن المذهب من 

القول.منام يقوم العرف أن ولما عوض، ء؛ر من ذلك فعلا ا لأنهأجر 
سكل أجمع الذرت ابن قال ثور، وأم حنيفة وأم والثافص مالك تال وبه )والغناء( )٢( 

والغنية.ازيحن إجابة ابميال على العلم أهل من عنه نعحفظ 

ماسلأنه عليه ترابه رد لزمحه ثبر لحفر امتوجر وإن عرف، أو قمحل يكن لم ما ليجف 
سءد ?؛١ وغتره، سرج س به يثكب وما المكوب ذكر للتكوب امتوجر وإن العرف، 

الأغهليةمن وأثاُث، كزاد العرفية تؤإبعه معرفة ويشترط صفة، أو برؤية ؤاكب معرفة 
لحلكان وإن معتاد، بأكل ؤلو معلومجه من نقص مجا حمل وله والمعاليق، و١محوءلية 

غرضبموتر أو الحنكة بكثرة المحمول يتضرر لم إن تةا.م ما ذكر إر يحتج لم 
المتاعمعرفة ويشترط ؤفاكهة، فخار أي وخزف نجاج 'كحاُل وإلاّمط المتاجر، 

أوبالكيل وندبْ غيره، أو تملن أو حديد من ه جنوذكر صفة أو برؤية المحمول 
فيفما ٠ ايرة؛ معرفة اك'ني ألأس• ُعرفة ويشترط فقط، وزنه ذكر يكفي فلا بالونن 
أجرةيكون أن صح الذمة في ثمنا يكون أن صح فما حكه في كتمن الذمة 

ويصح٠ كعُ صحت غيرها أو دإهم صرة الأجرة جعل ولو كمبيع، والعينة 
يصحلا وعته ٠. كزوجة؛ التنازع عند وها وكونهما بطعامهما وظثر أجير استئجار 

فيولا الظئر في يجوز لا ثالثة وعنه القاصي؛؛؛، اختارها الظئر في ويصح الأجير، في 
م\.والنم. عن روكا وقد كالثمن، علمه فوجب معاوصة عقد عوض لأنه الأجرة( )معرفة )١( 

ءبأجرْاا. تليعلمه أجيرا امتاجر )رمن 
حاصِة.بعين عتعلقة لأنها الأعيان مجرى اجريت عها المنفعة كبح( )صحت، )٢( 

-^0لا اكار ر؛مّج 
موالاطعام الزوجات، كوة وم عرف، الكوة لأن الشرح: م قال )كزوجة( )٣( 

ملوس.أقل الملموس وقي ااكغ١رات، 
ويؤمنهلزمن له الملول ٠^^ تحار؛ لقوله حنيفة أم مذهب وهو القاضي( )اختارها )٤( 

ااد٠روفه٠
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المرأةتوجر ^١ ٢، أ عليه خشبه أطراف لوصع حائط إجارة ؤتصح الخمر. لبيع أو افاب 
أموقال الشافم، نال وبه معلومة والدة مجعلومأ الخشب كان إذا عليه( خشبه )أطراف ( ١ ) الهياب 

ليمها,تعلى مقدور مقمودة عده أن ولغالابمجوز، حنيفة: ُل 

اخاس
هس

٠مومحإ؛ المترصع كان إذا أمت أو عدأ الفطام عند حرة ظتر إعطاء وص ، ءيرهاُ 
لمالماو وأطلق  ٤٧^؛امحتوجرت وان بالرصاع، السرعة في هذا لعل الشيخ: ال ن ص

به،ويصلح لبنها يدر ما وتشمب تأكل أن المرصعة على ؤيجب الحضانة، يلرمها 
نولها،فالقول المسترصع ناتكرْ ١^٠:،، قالت، وإن يذللث، مجهلالتها وللمكري 

المرصعةعند هو هل ومكانه اارصساع ؤمدة ؤصفه يكفي ولا الممتضع ؤؤية ويشترط 
يصحولا لمجرمي، لا باجرة للكتابي طفلا الملمة زعخ أن باس ولا ؤليه، عند أو 

يصحوعه مجؤصوفا، يشترطه أن إلا ؛ وعلفهارممن باجر أو بعلمها دابة استئجار 
عنعجر أو التاجر طعام عن الأجير استغنى وإن ا وجمعأ الشيخ احتامه مجهللقا 
لمرضدباء إلى احتاج وإن بها، الطالبة وله نفقته قط نلم غيره أو لرض الأكل 

الأجيرنض وإن له، يدغعه الصحيح طعام بقدر يلزمه لكن المتاجر، يلزم لم 
الواجب،من أكثر إليه دفع التاجر نكان لنفسه بعضه يستفضل أن حبه فا طعامه 

المتاجرعلى صرر لأكله مكه في كان أو الماني ويفضل حاجته قدر منه ليأكل له 
ذللثلأن المدر، وابن ثور وأم ومحمد فح ّمثأم الشافعي تال وبه غيرها( م )^١ )١( *واض 

اذرّول عند أكتا تال النذر بن عقبة عن ماجه ابن رومح، مجا ولنا كثمأ، ، يختلف 
علىعشرا أو سنين ثماني شه أجر مرمى إن تال اللام عليه مرمى نمة أاغ حتى فقرأ 
قالميرة أيي ؤعن نسخه شت لم ما  IJشرع نلتا من وشرع يطنهء، وطعام مجه عفة 

إذابهم واحدو وي إذا لهم أحطب رجلى، وعقبة بملي بملعام غزوان لابنة أجترأ »اكت 
مجاجه-وان الأمم رواه رتجؤا، 

الملمىحجاج أبيه عن عروه بن هشام عن داود أم روى مومرأ( المرصع كان )إذا )٢( 
تالامحمةأ أو والعد الغرة تال: الرضاع؟ مذمة عني يذهب مجا اذ ممرل يا أقلتح قال 

صحيح.حسن الترمذي 
بجوا;؟•نال أحدأ نعلم ولا الغرح: في قال إله، يرجع له عرف ولا مجهول لأنه )وعلفها( )٣( 
روايةم عليه ص وقال؛ الفانق في وقدمجه انملمح، ني به جزم وجمع( الشيخ )اختاره )٤( 

الجواز.الرثاضن أصح القاعدة: ني وقال الكحال، 
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الئابزو-جها• إذن بغير نفسها 

مني يكن ولم إياه وملكه منه 1كثر أو شل الواجب ندر إليه دفع وإن منهُا؛ منع 
الكتابء ء ء  ط

الثاضنل تلف او فنهب طعاما إليه قدم وإن جاز، تاجر بالمصرر لعضه اصتفضاله 
التيوالقابلة ؛ الأجيرُ مال فمن مائدة على ليس إليه وسلمه يدلك خصه وقد أكله 

أنبأس ولا ثممحل. بلا تاحد وأن ذلك على الأجرة أحد لها يجوز ااولأدة تحضر 
إلزهوأحب أحمدت قال ونحوه، كدس منه مشاع بجزء الخل ؤيممح الزرع يحصد 

ويجوزمشاعا، يبعضه وتحوه الزيتون نمض ويجوز جوالها، مع بمي ١لمما٠لعة محن 
يجزلم ولد لها كان فإن مسها، إجارة لها وليس للامضاع، أمته ؛زجر أن للرجل 
صحزوجها ثم للأاصاع أجرها وإن ا ردهُ عfث فضل فتها يكون أن إلا لذلك إج١رتها 
الإجارة.نفخ ولا الكاح 

عادهله تكن لم ولو ليعمله ونحوهما خياط أو قمار إلى ثوبه دفع وإن رفمل، 
أجرةأخد له جاز إن شاهدا أو حمالأ اصتعمل أو إجاؤة عقد يعميا ؤلم أجرة باحد 
أرضيك،أو متعيش أنك أعلم ثأنا خده نحو بها كتعريضه ، ر مثله أجرة وله صح 
٠ال٠ب١حاتر من ونحوها قهوة أو ماء منه ومميه له وبيعه ثوبه ؤغل رامحه حلق ؤكذا 
الماءويدخل والمئزر ثاله]ل المكان أجرة الحمامي يأخذه ما التلخيص! في وقال 

داركنى يدار إجاؤة ويجوز ُأيع، الماء فإن الشمب مستلة بخلامح، ؤهدا اه. تبعا 

مراضعلف من امتع إذا كالجمال منفعة من ماله بتفويت صرا المتاجر على ق منه( )منع )١( 
الخامالجمال. 

السع.أشبه اكمليك وجه على عوض تسليم لأنه الأجير( مال رقمن )٢( 
منه.الفاصل إلا للسيد وليس للولد اللبن في الحق لأن ريه( عن نمل )فيها )٣( 
يحرمالذي أن فالجواب الشهادة على الأخذ يحرم قيل فان اافارءت.ى: قال أجرة( )أخد )٤( 

نأبىيشهد أن ض محئل أو بجعل إلا يوليها أن وأبى الشهادة تحمل إذا ما نحو هو إنما 
ومضىمثلا لدابة ند وتكلف وشهد معه فذهب مثلا ندأ دعا لو أمحا بجعل، إلا يشهد أن 

مثله.أجرة قله المكان بعل مع صيما لا أجرة لمثله نمن 
القول.مقام يقؤم الجاري العرف لأن ا مثله أجرة )وله )ْ( 
والساقىالأنية أجرة ونحوها المهوة أو الماء ثمن اليانع يأخذه وما المباحان( من )وتحوها رم 

يعدها.التي المئلة على ناصا ؤالمكان 
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٠ونحوها؛ الدار غر نى صفة أو برؤية ممنتها المؤجرة انمن فى ويشترط )ضل( ماب 
ن'ص 

اهؤويتها، من بد غلا دا;أ اساجر فالو ، ٠٠٠السالم بمم محعا ونحوما( الدار غم )في )١( بجش 
ط٠  ٦٢

ذلك.وغير والكبر بالصغر يخلف الغرض الأيل 

معجشهُم من ؤكدا جشمه غر من باجرة حلى إجارة وتصح ، ١١ا٠رأةرويج وش 
ناللثغدا حطته وإن درهم نالك اليوم التوب هذا خطت، إن قال: وإن الكراهة، 'م 

ليهمفللث، رومنا حطته إن قال; وإن ٢ الروايتيزآ إحدى م يمح لم نمق 
رددت٠اإن ونال دابة أكراه وإن وجهين. فعلى د;هم نمق فلك فانّيا حملته وإن 

وقال٠ به' باس لا أحمدت فقال عثمة نكراوها غدا رددتها وإن حمسة نكراوها اليوم 
كدايوم فلكل زاد ما أيام عتمة أكراه وإن الثاني، دون اليوم في يمح القاصي؛ 

شيئايوم لكل سمى وإن ٠ غزاته' كمدة مجهؤلة مدة يكترى أن يمح ولا ٢ صح' 
شهريحل وكلما ؛ صح' بتمرة دلو كل أو بدرهم شهر كل أكراه وإن جاز، معلوما 

أوخياط إلى عدك دفعت وإذا المجد; تال الملام، عاليه ئعيب لمصة امرأة( )و>وثأج )١( مأّش 
وعندنا.مجاللث مذهب في جاز منة يعمل الممل ذلك ليعلمه ؤنحؤها نصار أئتي 

فاشهتالرأكا، وأصحاب ثور وأم وإسحق والمافمي الثوري نال وبه ه( جنمن )ؤكدا )٢( 
دذبم*هؤل؛إكر*ا بقوله علتها امتن الق فان امحلية المقاصد من الزينة لأل إجانه، تجوز ما 

للأزواج،الزينة إلى لحاجتهن الرجال على حرم ما واللماس التحلي من للماء الق وأباح 
امحتانه.على لهن معوة حلتهن عن النكاه ثأسمط 

عقدلأنه والناقم، واسحق والثوري مجالك تال وبه ارز.هب وحو الروايتين( إحدك، )في )٣( 
العكلىالحا;ث نال وبه يصح والثانية ؤالتاخير. بالتقديم الغرض فيه اختلف واحد 

بتمره.كيلو معلؤما عؤصا عمل لكل مى حملأنه ؤمحد، 
علىيدل والأنصاري علي وحديث الاجانة. صحة على تدل، الرواية هده به( باس )لا )٤( 

الأنمان؛،.وكذلك بتمرة دلو كل له يستقى ليهودي ه نفآجر عليا فان صحته. 
القاصي;وقال صح. معلوما أمأ عمل لكل فدر متى أنه على تدل الروايات وطه )صح( )٠( 

وحائها.انمثمة في يصح 
مالك:وقال حنيفة. وأم والشافعي امحوزاءي منهم العلم أهل أكثر قول هدا غزاته( )ك.ا.ة )٦( 

فلممجهول واكل مجهولة المدة أن ولما خفيفا. يكون أن وأرجو ذلك وجه عرف ند 
يجوز.لا جاز: فوله في الناقم وتال يجز. 

مجالكعن وحكى الرأى،ا رأًحاب ثور أم قال وبه النهب، هدا صح( بتمرة دلو )كل )٧( 
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الكتابالشمع ولا للأكل الهلعام ١-^^ تصح فلا ٠، أجزائها* دون نفعها على يعفد. ثأن 
نكثمها• الأجزاء تدخل فلا المنافع بجع مي الإجارة لأن أجزائها( )دون )١( 

؛لارل^===^=============== 

ماس
نهركل تفضي عقب الضخ منهما ولكل ا مسخا* لم ان الاجامة حكم لنمهما 

صضمحابه زاد فا بكذا الثهر هدا أجرتك نال وإن الشهر. أول م ١^١٢٠ على 
صحبدرهم شهر كل شهرأ عشرين داري أجرنك قال وإن الأول، الشهر في صح 

قفيزكل لتحملها أو بعثمة مصر إلى المبرة هده لحمل امتاجرتلث قال وإن الشد، 
حملإؤادة على يدل لمغل كل وكيلك صح*"أ، ذلك اب محزاد وما 

مهمايدللئ، يريد ذللث، محاب ناد ؤما  ٢٠٠١^قفيزا منها لتحمل قال وإن جميعها، 
وإنبتمرة، دلو كل سى في لأنه تصح أن ويحتمل يمح؛؛، لم باقيها من حملته 

البيتم أحرى صبرة لي أتنقل بدمهم قفيز كل الصرة هده لي لتحمل قال 
وإنصح، ؤصفاما او بالمشاهدة الين، في التي المبرة يعلمان وكانا ذإلئ، يحاب 

الثانية,ني وبطل الأولى في صح أحدهما جهلها 
بهيجمل مجا إجامة تصح ولا صرورة، لغير مباحة المنفعة تكون أن الثالث، )همل( 

منفعةه( يرده ثم مائدته على به ليتجمل طعام ولا ونحؤهما وشمع نقا مجن دكانه 
ولإراقةالميتة لإلقاء الاسجار ؤيمح نعش لتغطية ثؤب ولا مجقصؤدة غير ذللئ، 

ولوحجامة، لأجره كحر أُمته أكل ويكره ، كنيف* لكح ويصح ؛ الخمر* 
صتء فأكل . الص إل5، به وجاء بممرة دلو كل يهودي س »ا-شفتم، عليا لأن حوه. ن =

'l^ُاجه• ابن رئاء 
شهربمن في نروعه لأن إيا-اء، عينه على - الث إبماع بمنزلة دخوله خ يمسخا( لم )إن ( ١ ) 

الرنحى.على الاماق، من الخد م تندم مجا مع 
انهؤالمحيح الثاني، لحول نل نهر كل تنمى عد ؤالثيخ الممنف عد الغور( )على )٢( 

غرائه.بمد إلا يكون لا 
فالوبه باكيالها، تزول قفزاتها عدد وجهالة معلوم، ثأجره معلوم الفنين لأن )صح( )٣( 

الشافعي.
مجهول.ؤبمو بعضها عليه العمود محا الناقم، مذهب، وهو يصح( )لم )٤( 
ولاله الأمء اباجة بدون تندفع ^١ إليه الحاجة تدعو مما ذلك لأن الخمر( روجافة ره( 

غاليا،فيه مياشمة 

=ل'د( له؛ فقال، ءأاس، ابن، وأتى حج رجلأ أن منصور م، معتد روتم، وند كنيخ،( )لكح )٦( 
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،سعأل دخلان انيس وماء الثر ونقم الظئر. فى إلا لمه لياخذ حيوان ^١ ا ليئا،الهآ اركاب 

لوكا يجز نلم عينه بإتلاف إلا به ينتفع لا مذا لأ0 آخره( إلى لمتعله الشمع رولأ )١( *واض 
نؤإئد"اجّه" لأحذ ؤإلحيؤإن الشمع، في ليشعله الشيخ وجوز لينمقه، ديناؤا استاجر 

فيدخوله لخدم مخ فلا مؤجرة دار يثر ماء غار فلو المتهى: في قال تعا( )يدخلان )٢( 
وحمليثرها، ماء غار إذا الدار لمستاجر المسخ يشمت أنه الأقن[ع في ؤدكر اه، 

المسخ.خيار شّنا بل الماء غور لمجرد ينفسخ لا أنه على هنا ما شارحه 

أجرةوله يصح لم بجلدها ميتة إلقاء على أو ا هال بجلد بهيمة يخ على اصتاجره كرب 
يصحؤنيل محكوما كان إن جلدها على الذي بالشعر إلقاؤها ويصح مثله، 'م 

يصحولا والإنصاف، التخليص في صححه بجلدها البهيمة سلخ على الاستئجار 
وكن.االذمة في كانت إذا للاذ>مجي لم الإجارْ ثتجوز، بنخالته قمح طحن 
له،لم الالر؛يق إءارة تجوز ولا ا تجووأ فلا للخدمة إجارآه مآما خدمة، غير العمل 

منبجزء بهامه لرعي ١^،^ تجوز ^١ بالأجرة. قرأ للذم يحفر أن باس ولا 
راستهلرانه١ أهل ولو دار في بيت استئجار ويصح منها، هم بويجوز نمائها، 

إلامثله ناجانه بيعه حرم فما ء؛نر'، إجارة ا أحدهضربض على والإجاُة )كل( 

حججتومنه قال العذ.رة، نال تكس؟ مي، أي ثالت مكي؟ م نرتم، فما أكس يجل ^ ميإض 
داعيةالحاجة ؤه هد.ا، نحو أو خست وحجك خث أنت نال نعم. قال تزوجت؟ محه و ص

كالحجامة.إباحها فوجب الإجارة باباحة إلا ذلك يدفع ولا إليها 
الالذبح بعد منفردأ بيعه يجوز لأنه الذبح نل ذلك أن بجلدها( بهيمة رسلح )١( 

قبله.

وإذلالهالكافر عنل. لم الحبس بمضمن عقد لأنه تجوزا فلا للخدمة رإجافه )٢( 
الاجامة.مدة وإسخدامه 

.J>j\jciSذكره عن فامتغى ياسطراق إلا به الانتفاع يمكن لا إذ امحتهلرافه( أعمل )ولو )٣( 
لعملتكون أن الثانية معلومة. مدة إلى تكون أن إحداهما صونان; ولها عين( )إجامة )٤( 

هذالي ليخيهل أو صة يخدمني انمل. هدا منك كامناجرت معينة تكون تامة والعين معلؤم 
كدامؤضع إلى لئيمته كدا صفتته كحمار الدمة في مؤصؤغة تكون ؤتاتة بكيا، الثوب 
بكيا.
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امابفلا المضة على العض واشتمال ، والشاؤدر الأبق إجارة تصح فلا التسلم على والمدرة 
الأيل__ 

الكابكييعه. إجارته تمم فلم عاليه المعقؤد نليم يمكن لا لأته ؤالشاؤدا الأبق رإجارة راآ 
الأُل

سإالمنفعة اسماء يمكن عين كل ;؟ ١٢١وتصح الولد، وأم الوقف وإلا ٢ والحرْر المحر 
أٌهملا بحة كزض منها اصتيفاوْ بمكن مالأ إجارة تصح ^١ بقائها، مع منها المباحة 

ؤالمشروبكالمطعؤم عنه بقاء مع يه ينتفع مالأ ولا لها ماء لا أو ُ الزرعُ تجن 
أطرافعليه ليضع حاتهلا أو جدأ م يجعلها دار اسثجار ويصح ونحوم، 

وحيوانللمسا وباز بصفر فهد ؤامتثجار معالؤمة، والمدة معلوما الخشب كان إذا 
يصحفلا المصعحف إلا فيه؛'؛ ؤالنفلر للقراءة كتاب استئجار ويصح للحراسة، 

وما، غيرر لا والونن للتحلي نقد استئجار ويصح باجرة، نسخه ويجوز له، تعفليما 
لمأطلق فان عليها ليعاير فلوس أو مونون أو مكيل وكذا كالأنف، إليه احتيج 

ليستظلتحتها يبعلها أو الثياب عليها ليجفف الشجر استئجار ويجوز يصحر٦؛ 
استئجارويصح والديه، في ويكره لخدمته، ووالده ا وإدهر استئجار ويصح بمللها، 

وقالحالهر٨، في أو كانت بايا وحضانته غيرها مجن أو مجتها ولده لرضاع امرأته 
عرامشإجاايه.ا فجانت بالخصب مضموة منافعهما خ إجارتهما فتصح ؤالحروا المم )إلا ( ١ ) 

;>الخن• كضافع 
العين.هذه في المنفعة هذْ تسليم يمكن ^١ المنفعة على عقد ١لأجارة لأل )الزرع( )٢( 
مقصودةممعة هذه أن ن يجوز، لا حنيفة: أبو وتال الشافعي، فال وبه حشه( )أطراف )٣( 

عليها.الاجاؤة فجانت تسليمها على ُقدور 
إليه.يحتاج مساحا نفعا فيه لأن الشافعي، مذهب ثهاJا فيه( روالفلر )٤( 
عينأنها ولتا المتع، ثانيهما وجهان الشافعي ؤدصّحاب حيفه، أبو قال وبه غير( )لا )٥( 

عنها.بقاء ع بها الانتفاع أمكن 
فرصأ،يكون فعليه جيفة، أبو تال ربه الذهّ_،، وهو الوجهين أحد في يمح( )لم )٦( 

الأنصاف.في قاله الصواب وهو والمصنف الخطاب أبو ا*حتارْ الأخر في ويمح 
أنهايبني الذي بل ثيء، منه القس وفي الإنصاف: في قال لخدمته، ولده( )اصقجار )٧( 

بالمعروف.منه خاو عليه ؤتجب لاتصح، 
الرضاعمن منافعها لأن الذب، من المحيح وهو الخرقى قال وبه حباله( )في )٨( 

للزوج.مستمحقة غير والحمسانة 
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المنفعةتكون وأن للزرع، تجن لا زض ولا لحمل، نعنة ُ بهيمةُ إجارة تصح افاب 

"'^١ "(Cم*المنفعة هده تسليم يمكن ولا المنفعة على عفد الاجاؤة لاثة انمءا إلى بهيمة )إجامْ  ١
إجازه.يجوز غلا العض هده 'ش 

٠.مهللقار لها أجرة لا الشيم ؤعند يجوزت لا لقاءني1 ا م
ءا ٦٣اماب 

العضنفع على يقع أن )أحدها( حمسة: بشروط إلا العض إجارة تصح ولا ضل( ) م
قالالشيخ وأ-جاز0 ٠، وشعلهُ الشمع ولا للأكل العلعام إجارة تصح فلا أجزائها دون 

إجانةيجوز الشيخ؛ ونال صالغ، وهو الإتلاف في إذن ولكنه باجارة، هدا ليس 
عميلابن نال الفكر. في إلا حيوان في ذإلت، يصح لا والمذهب لهُأ؛ لأحد حيوان 
وعمقهاالثر هواء لأن معلومة، دلاء أو معلومة أياما «نه ليستقى الثر استئجار يجوز 

تيعاأيضا ويدل اه. الإباحة على فيوحد الماء فأما فيه، الدلو بمرور انتفاع نوع فته 
الذيالرحى بيتا إج١رة عن أحمد ومقل صباغ. وصبغ خياط وخيوط ناصخ حبر 

فانهالماء قاما والخش_ا، والحديد ؤالاحجار المن على ١لإجارة فقال؛ الماء يديرْ 
فان؛ للضماُب،ر الفحل اصتثجار يجوز ولا إجارة• عليه يقع فلا ويذهبا وينقص يزيد 

الأميركماء ٠ الكراءر يبن.',، أن له جاز له يهلرف، من يجد ولم ذللت، إلى احتاج 
بغيرفحله ان إنأطرق، وإن أخذه، المعلرق على ويحرم ظله، ليدفع الظالم وؤنوة 

تولوم آخر زوج حال في أنها على الخرفى كلام القاصي وتأول متللقا( لها أجرة )لا )١( ثثش 
فلابعوض بها والامحتمتاع ها حبامتحق لأنه الشانعى، عن وحكى الرأي، أصحاُّا ;؛^ ٥١

لأنهيجز لم لرضاع تحته هي من اصنأجر إن الشيرازي وتال لدلك، آخر يلزمه أن يجوز 
تقدم.ما ولنا نفعها. امتحق 

عينه.بانلانح إلا به ينتفع لا لأنه الدهبج عذ.ا ليشعله( الشمع رولأ )٢( 
هايرعلفها وإن الشجر، تكاسثجار وعلفها المتأجر عليها قام فان لبنه( لأخي )حيوان )٣( 

محض.نيع طدلأ' لبنا المشترى ويأخد 
عليه،متفق الفحل عب عن واللام الصلاة عليه لنهيه للضماب( الفحل )اصئجار )٤، 

وهوالماء هو المقصود ؤه التفاصير، أحد على الضماب على الكراء إعهناء والعسِط 
كالميت.عنه العؤحس أحد يجز فلم له قيمة لا محرم 

.مجانا إليها الحاجة تدعو مباحة منفحة لتحصيل بدل لأنه الكراء( يبدل )أن )٥( 
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انابصررأ. عنه باكئر مقامه يقوم لمن ٠ المن' إجارة ثتجوز ٠• ذهاُ له مجاذونا أو للموجر 
'لأدل

هوصوالمهان المتعاقدان ة: خمالإجا;؟ ثأركاذ التع. م كالمممف مها( مأذونا )أو )١( 
'جاب

الأيد.  '
المسببن سعيد قال وبه المذمب هدا مضها، إذا الخاجرة المن( إجارة )وتجوز )٢( 

الم.لأن يجوز لا ؤمه حنيفة، وأم والناص والثوري والشص والخم مرين وابن 
=المن ض لأن أصح والأول صمانه، م تدخل لم والمانع يضمن، مجالم لُح عن نهى 

صمعرفة )اكا؛ي(ت ٠■ باسُ فلا لذلك بكرامة أكرم أو هدية له فاهدين، شمط ولا ;؟ ١٢١
املا كانت أو بها تحمل لم فان كمبع. معرفته بها يحمل ٠ صفة؛ أو موية العض 
٠.الحمام؛ قدر ومشاهدة وتحاليدْ مشاهدته فتشترط والعقار كالدار فيها تتأتى 

٠جمع؛ اختارْ شريكه لغير مفرد طخ إجاُ؟ ثبمّح السليم، على القدرة )الثالث(; 
تعاليلهممقتضى ؤهو الفائق، في ناله ا شريكه؛ له يأذن أن إلا تصمح لا والدهم، 

يمكنهلأنه صح نصفه فاجر لواحد نإ كانوإن ه، اليتعلى يقدر لا بكونه 
فيالعقد وبقى صح أحدهما أناله ثم ؤإحد لأجل من دارهما إثنان أجر وإن ه، تلي

فينمل كام إجارة تمح فلا المفعة، على اشتمالها )الوابع(: الأحررأ؛ نصفه 
علىأو والخا ؤالفحس المجر تعليم على ولا القرآن، الكافر تعليم على ولا ٧، الحرم 
المفعةكون )الخاص(: لعديه كبح لحل حمام ^١ والإنجيل اكوراة تعليم 

،يورناله عليها فجونمحا هدية أهدى لو كما عليه، مجازاته غجانت، معرؤفا نعل لأنه بأس( )فلا )١( 
الهدع.م قاله القص، صمن فنقص فرمه على أنزاه غلو الشيح؛ ونال لمغنى، ام 

ختاروللمتأجر بدونه، تصح والثاني يختلف. الغرض ه الوجهين، أحد م صفة( )أو )٢( 
الوية■

الحمامبماء أحمد وكره الزل، ومحوصع الرماد ومهلرح مائة ومعرفة الحمام( ندر )ومشاهدة )٣( 
صحيح.ؤالعقد 

مجالكنال وبه المائق، وصاحب الخهلاب وأبو العكيرى حفص أبو منهم جمع( )اختارْ )٤( 
معلوم.لأنه ومحمد، يوصف وأبو ؤالشاقم 

اجابتهتمح فلم تسليمه على يقدر لا لأنه ونفر، حنيفة أبو قال وبه شريكه( له )يأذن )٥( 
كالغصب.

الكل.م العقد نقول أن يمتنع ^١ نال؛ نم القاؤتم، ذكره الأخر( نصفه )في )٦( 
الجد٠كنس على تتتعدى نجامة به من لولا كالحمى، التمعى المنع خ الحرم( )في )٧( 

انكاب
اكاض
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وللثاني٠ تضسخل لم بعدم من إلى وانتقل ، الموجرأ مات فان ٢ اإومحر إجارة ؤضح اجاب 
علىالمرة 'تميع عليها القد فجاز مها الخمف يجوز أنه بدليل المنافع، مض مقام نام = . 1

.بو 
جر.كالمتا ١جارته له فجاؤت عليه للمؤتوف مملوكة متاغعه /دن رإجارة را( 
ملكهأجر لو كما بعؤته بملل فلم ؤلأيته نمن في ملكه أجر لأنه الخوجرإ مات )فان )٢( 

فينمح غيره ومحلك ملكه أجر لأنه المدة من بقى فيما تنفح الثاني الوجه الْللق• 
الصحيحالمذهب ومو مجب; ابن قال ؤالشيح، عميل ابن وا-حتارْ ء؛رْ، ملك دون ملكه 

بأصلنافنرأ عليه الوقوف هو المؤجر كان إذا الوجهين أحد في تنفخ( )لم )٣( 
عليه.مجرنوفا لكونه الاسحماق 

دونهأو مقامه يقوم لمن تاجر ممن إجارة ؤمح ٠ فيهاُ له مأذونا أو للموجر لؤكة م ض
يدتثبمت لا لأنه يؤجره أن لمتأجر لمس فإنه صغيرا أو كمحرأ حرأ المؤجر يكن ُالم التام 

الأجرةبمثل مجوجرها لغير ويمح وليه، يسلمه أو نفه لم يهو وإنما عليه غيره 
إنوعته الزيادة، تجوز لا وعته حيلة، يكن لم مجا ؛ المزجور يمض لم ولو ٠ وبزيادة؛ 

الثانيالمؤجر للمزجر وليس ٢ خلار وإلا الزيادة جاننر ع٠ارة فيها جدد 
غيرهيمله أن بأس فلا غيرها أو كخياطة بأجرة الدمة في عملا تقبل وإذا ' بالأجرة؛ 

فيهامعير له أذن إن إجانتها ولمتعير يعن، لم أو ء بثي فيها أعان مواء منها بأقل 
وبمحتلكيعه، يجز قلم مالكه فيه إذن ولا يملكه لا فيما تصرف لأنه فيها( له ماذونأ )أو ١( ) يرر 

*الكها•إذن بغير المن محع على بناء ازلك إجازة على ويقف يجوز ن أ ص
الناقمقال وبه والحسن وعهناء الزهري م وروى الذه_ا، هذا ربزيادة( الأجرة )بمثل )٢( 

الدر-واس ثور وأم 
فبلونحوه المكل بيع بخلاف عتره. أو لمؤجره أجره مواء الزجر( يفض لم )ولو )٣( 

القض.قل الناقم قولي من المشهور وهو يجوز، لا الثاني والوجه مضه• 
لمقيما يربح لأنه حنيفة. وأبو الثوري قال وبه بالزيادة. تصدق فعل فان فلا( )وإلا )٤( 

خييجوز عقد أته ويا انمل. مقابلة في الربح فان فيها عمل إذا ما ويخاف يضمن. 

الأمررفع فللموجر الأول التاجر غاب إن نلت: بغريم- لبى الغريم غريم لأن ربالأجرة( )٠( 
كانإن الأول المتاجر  JUص أو أجرته. ويوفيه التام التاجر ص فياخد الحاكم إلى 
الغانب.على القضاء له لأن 

—٠٨٦ —



افابالمن دقاء الفلن على يغلب طويلة ولو مدة ونحوها الدار اجر وإن الأجرة * ٢٠حصته 
الألو

ميمات فإن الؤنف، اجاف وصح مستأجر، يضمن لربها رإلأجرة بينها مدة 
الخامالمؤجر لكن إذا الوجهين أحد م الإجارة تنفخ لم بعده من إلى فانتقل ١^^١، 

المدةس بقي نما الإجارة تنمخ والثاني الأسحقاقر٢؛؛ بأصل عليه الموقوف هو 
،عقطعرحكم وكدا ٢ غءرُْ ملك دون ملكه في فصح غيره وملك ملكه أجر لأنه 
ناماناظرا، الؤاقف يشترط لم إذا عليه للموقوف والنفلر غيرإ؛ أقهلعه ثم إقطاعه أجر 

تنفخلم أجنبيا ؤكان له ثمط من أو الحاكم وهو العام الماظر هو اللجر كان إن 
يعزلهولا ، رج_،رؤابن والشيخ ثالشارح الصنف ناله واحدأ بمؤته الإجارة 

أنعليهم للؤقوف يجوز لا أنه يتوجه ؤإلدي ا، الممناجرأ وكموت الهللق كملكه 
لففالتعليها. الأجرة ولا المتملة الخفعة يملكون لا لأنهم الأجرة، لقوا يت
يطالبأن الثاني فللطن هدا وعلى اّلك. بخلاف يستحموه، لم ما نض لهم 

أنؤلهم ليف، التله يكن لم لأنه المستحقين، لف حمالدي التاجر بالأجرة 
العبدالمد أو أو المم الولي أجر وإذا التسالفرخا هو كان إن اللظر يطلبوا 

عوامحيالهللق• ملكه أجر لو كما تبهلل نلم ولأته نمن في ملكه أجر لأنه المؤجر( مات )فان )١( 
الثاضحا. كانا إن منه أو تركته من مؤجر قضها أجرة من حصته المنتقل ياخذ هذا فعلى 

بناءناظرا الواقف ينمط ؤلم عليه موتوفآ لكونه النفلر يسمتحق عن وهو الأم>تحقاقآ رباصإ )٢( 
الذهب.وهو ناظرا الواقف يثمط لم إذا الظر له يكون عاليه المؤقوف أن على 

الطبقةلأن الصحيح، وهو ت رجب ابن قال ؤالشيح، عميل ابن واختاؤه غيره( ُالك )دون )٣( 
الفائق!في وقال الأولى، الطبقة بانقراض الواقف عن تلقيا بمناخعها العيأن تستحق الثانية 

المختار.وهو لأنمة مؤقؤفة الموت بعد الصحة ؤتتخرج 
واسغلأل.إرفاق إقطاع مقطع( حكم )وكذا )٤( 
قبضهاأجرة ن ٢٠حصته إليه المنتقل ياخذ هدا فعلى للمجهول، بالبناء غيره( أقطعه )نم )٥( 

ضأو ركنه ص مؤجر 
حمس،منة دخول تبل عزل أو ومات أربع سنة في حسءب سنة أجر لو كما رجب( )وابن )٦( 

فيه.هو يتممف لم فيما التصمف يملك إنما بعده ومن ١لولأية، بطريق أجر لأنه 
علىالمالك إجارة يطل لا كما أي الطالق، كمدكه على عطف المتاجر( )وكموت )٧( 

مسمتاجر.بمؤت تبعلل لا يمؤته ملكه 
ي=على دامأ ؤثف كمن شك، لا الحق وهو الاحتياؤات، في ذكره المتسلق( هو كان ران )٨( 

اض

—٠٨٧



أولحرث بفر أو معين موضع إلى لإكوب كدابة نمل امتاجرمحا وإن ،، ١١٣»يها آماب 
ت>مل 

ولووظاهره , غاليا محنها المنفعة اّتيفاء يمكنه المتاجر كون ل المصحح ^-١ رصح( ١( ر ألإش 
العاقد.عدم ظن 'لأل 

أوفيها انمي بلوغ يعلم كان فإن انمد ؤمحق ونشد انمي بلغ ثم معلومة مدة آمحاب
لمبملم لم وإن وبلوغي؛ عتقه و؛ت انفخت ّنيء علمح، معلقا كان بان انمد تق ع م

مجنء بثي محييه على الخيق ولا؛رجع ا بعزله ^١ الموُم. بموت تنفخ ولا ، تنفخُ 
علىمشروطة تكن لم إن محييه على الإجارْ باثي مدة في نفقته لكن الأجرة، 

كانتوإن ٠، ١ بحالها ونعحوما اشترى أو المأجور ورث ولو المتاجر، 
،.كتضمينهر إجارت٠ا تمح لم عثمأ الأتهلاع 

الداركاج١رة مدة على تكون أن ا أحدهميزت ن م تنقالعين وإجارة )فمل( 
غيهاثيسمى معلومة مدة ونحوهما لزعي أو للخدمة والأدُي عاما ؤإلألأس 'شهرأ 

ثمالأجرة ّتا رمجلمحلة الدار أجرت ثم فيد، فعلى تزوجت فان عرياء، محادامحت ابنته = مواض 
اتحقاثه.يقابل محا محنها نيد فياحد أتائها في تزوجت م' 

سنة.محتمة ارع ابن وهو سن اجره بان المدة في مها( الخم )بلوغ )١( 
اعمرهطول منافعهما جمع على تمح أن إلى يفضى لئلا التتتم أي وبلوغه( )عتقه )٢( 

علىعقد لأنه الخيار غله المم بلغ إذا حنيفة أبو ونال اليتيم، في الثافص قال وبهذا 
لازمعقد أنه ولما الخيار، له ثبمت ءلاّث، فإذا ه نفغي المممف يملك لا حال غي محنافعه 

الخيار.له ينبت لم محلكه فإذا التعمق، يمللئ، أن نيل عليه عقد 
أودام؟ باع لو كما يبعلل فلم المتممف يملكه لأنم تممف لأنه الأجارة، تنفخ( )لم )٣( 

الوقف.إجانة في ذكرنا كما ^ ١٧١لزوال ايلوغ بعد فيا الإجارْ بعلل أن ويحتمل زوجه، 
لوكما تممغه ييئلل فلم عليه الولاية له ا فيالتعمق أهل وهو تعمق لأنه بعزله( )ولا )٤( 

الؤنف.ناظر محات 

إرالانتفاع لوب حمإليه للمنتقل  150،الماجور ويكون لازم عقد لأنه بمحالها( )فالإجارة )٠( 
المدة.انقماء 

باطل.معلوم بقدر ؤالخراج العشر تضمين أن كما أي )كتضميته، )٦( 
المازلمجن غيره في وناف الأدمحي، في تكون تالأ العين إجارة أن محنه فعلم معلومة( )مدة )٧( 

إجماعا.نذر الابن حكاه وفد ونحوها، والدواب 
٥٨٨



أُبمبولا ٠، ر يختلف لا بما ؤضبطه ذلك مرنة اشترط طريق على يدله مجن أو زرع لباس 
مأشمعلومأ مها العوض يكون أن نوجب مجعاوصة عقد ااث>\و0 لأن إ يختلف لا بما روضهله ( ١ ر 

اشوالتنازع• الأخلاق إلى يفضي لئلا 

صات
محلكمدة على وكانت \لأج[و0 تعت وإذا ا بالزمن' نفعه قدر من ثبمو الخاص الأجير 

اكأسنة بالمدة ندر فان ملكه على ؤتحدث فيها عليها المعقؤد المنايي المستأجر 
ومتونفثلاثماثة باذام سة أو عديدة نال وإن الهلالية. السنة على حل مجهللفة 

نهليةأو فارمحّية أو شمسية أو رؤمية قال وإن يؤبا، ثلاثؤن العديد الشهر لأن يوما 
أوذلك جهلا وإن يوم، ورح يومأ ومتون ة وحمثلاثمائة ومي جاز، ؛عالمانها ومحما 

صح،أؤع سنة في حمى منة أجره فان العقد تلى أن يشترط ولا يصح، لم أحدهما 
كانوإذا ٠ جرأ المستا لغير غيرهما أو بناء أو بغرامحى مشغولة. أمض إجا;ْ تصح ولا 

بماالشغل كان أو واحدآ، وجها لغيره الإجا;؟ جانبت، ونحوه كالررع يدوم لا الشاغل 
كالعيدشيئين على اسمه يقع ما إلى أجره ولو مجتاع نيه كبت عنه فصله بمكن 

بدفلا كرجي، مقرئ بشهر علقها وإن تعيينه، من بد فلا ؛ يصح' لم وئيع وجماد-كا 
نتتنك الرف بل طويلة مدة الإيجار مطلق لنكيل وليس وبيوم، منة أي من بعين أن 

ويعرفمصلحة رأى إن الجواز قلتر الإنصاف؛ في قال الشيح، قاله ونحوهما 
عدأولها في هلالية منة أجره وإذا ذلك، بمنع لا الشيخ أن يظهر والن-ي بالقرائن؛ 

شهرأثناء في كان وإن ناقصا، أو تاما الشهر كان مواء بالأهلة شهرأ عشر اثني 
وباقيهاالنير في عليه نص آخرها أو المدة أول من ثلاثين بالعدد شهرأ امتوفى 
ومدة١لكفارة صيام وشهري ؤفاة كعدة الأشهر فيه تعتبر مجا حكم ؤكدا بالأهلة، 

أومطتين أو منة امتاجر وإذا الماعة. تلك مثل إلى الشيخ: قال ذك، وغير الخيار 
أحدفي الشافعي ونال يوم، أو شهر أو منة على الأجرة تقسيط إلى يحتج لم شهرأ 
المدةفآخر العشاء إلى دابة اكزى وإذا ّنةأْ، كل أم تميط إلى ينتقر قوليه: 

انابء؛رُ• فيها يثارى لا الاجامة مدة م بمنمعته المستأم لامحهاصى بالزمن( نفعه )تدر )١( 
صالناقم. نال وبه كالع. تنكها أو امتوفاها مواء ملكه( )على )٢( 
بانمحة.النول نينغي والتاء الغراس مالك يأذن أن إلا المنام( )لغير )٣( 
الاول•إلى وبممنا يصح وجماعة الصف وتال للجهالة، يصح( )لم )٤( 
العمدينفخ أن يامجن فلا المتين باختلاف نختلف الماغع لأن سة( كل أجر )تقسيط ز0آ 

ِ ٠٨٩ِ يرجع. فلأي٠لمبما



ماكل المؤجر وعلى ٢ القربة؛ هل س فاعله يكون أن يختص عمل على تمم اماب 
ت___الارل 

والزهريمحس بن والضحاك عطاء ناو وبه المذهب وهذا جعالة، هي بل القربة( أهل )من ١( ر ما.ش 
أجورم ورخص والناقم، ُاللث قال وبه بمح، وعنه وغره، الحسن وكرهه حنتمة، وأم ءب 

=من معه بما رجلا زوج اف رمول لأن النذر وابن ثور وأم نلأبة أم العلمين 

مجعضموصع إلى لتكوب دابة كاجارة معلوم لعمل إجارتها اكام: اإشمسُآُ■ روب غ ض
وااشوالسهولة والحزونة المسافة في مثله إلى العدول لإل فان إله، عليها يحل أو الثاض 

للزاني،المثل فاجرة أثق أو محته أبعد ساللث، وإن جاز، صرؤإ أنل إليها يعدل التي أو 
إلاحرثها يريد الم االآتض٠ تعرهما )١١٠ يختلف لا بما ؤضمعله العمل معرفة ويشترط 

بمعرفةوإما َكيوم بالمدة إما شيقين بأحد فيجوز العمل تقدير ؤأمجا بالمشاهدة، 
القريتاجر أن ويجوز كدئ، أو جرص أو كجرييا أو القهلعة كهده الأض 
حيوانااكترتم، وإن صاحبها، مجع يستأجرها إن بها الحرث انيتى وب ليتولى مقرئة 
للسقيدابة اكترى وإن ٢ جاز؛ للحرث وحمر وإبل للتكوب كتر له يخلق لم لعل 

ممصعوكل جاز، ماشية بشيب فدو6 وإن بالزمان، ويقا~ر معرفته من بد فلا بالغرب 
لممعين عمل على ونع وإن ءليهر'ا؛ يعمل الذتم، معرفة من بد فلا مدة على ونع 

جنسمعرفة إلى احتاج معلومة قفزان لعلمحن رحى امتاجر وإن ذلك، إلى يحتج 
ؤجلوامحتئجار معلومة، مجدة أو لعملُ'، ووزان كيال امتتمجار ويجوز المهلحون، 

لألالثمن زوال آخرها نورت وأم حنيفة أم ونال الشافعي، قال وبه الشمس( )غروب )١( ما.ش 
يعنىاساءه صلاة بعد ^من تعالى• فوله ولنا اليدين، ذي احال-يث الهار آحر العشاء أىز 

أنئبملى فيدل الاخرة العشاء تسمى الصلاة هذه الشمس بغروب تعلق وإنما العتمة، 
كذلك.العرف في وهو الغرب، الأولى 

فجازبتحربمها الشرع يرد لم الحيوان من اسيفاوعا أمحكن مفصودة منفعة لأنها )جاز( )٢، 
بهاالانتفاع ذلك نع يولا نفعها، مجعفلم أي للحرث خلقت ا إنوقولهم له حلقت، كالئ 

آم•، ضم 
باخلافم.يختلف والعرض والضعف القوة في يختلف لأنه عليه( يعمل )الا-ي )٣( 
حلافا،فيه نعلم لا اارأتم، وأصحاب والشافعي والثوري مالك قال وبه لعمل( ووزان )كيال )٤( 

ثنممإويل منا رجل فاشترمح، اس. تسول قيس،أتانا بن 'ريل- ^-^، في روتم، وقل■ 
داود.أبو روا0 وأرجح، زن اف رسول فقال باجر يزن رجل 
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افابوالمحار الأحمال وند عليه والشد وحزامجه ورحله الجمل كرمام الغع من به يتمكن 
الأول

ماآخر ءإن نال العاص أئي بن عثمان ماروى ولنا سعيد، أيي وحديث عليه، عتفق لقرآن ا =
وحسنه،اكرمدي رؤاه أجرا* أذانه على ياحد لا مزذنا اتخد أن الم إلى عهد 

زوائد.والخممة. القوس وحديث 

م؛ض
اهتاس

ماسمعرفة من بد ^١ والمنى، ؤإلأنهار الابار لحفر ويجوز ؛ ملازمته* يستحق غريما لتلازم 
ض' لكونها بالمشاهدة المؤضع معرفة من يد فلا بانمل قدر وإن يحفرها التي انيى 

النهرؤطول طؤاها، أن وآلتها وعممها الثر دور ومعرفة ■والمهولة، ؛الصلابة تختلف 
حانهامجن تراب فيها تهور فان منها، ترابها شل فعليه بثرأ حفر وإن وعمقه، وعرصه 

وإنالثثر، صاحب غلى وكان ثيله يلرمجه لم ذللث نحو أو بهيمة فيه صضلت أو 
شاهدهلما مخالف ذلك لأن حفره يلزمه لم الحفر يمنع جماد أو صخرة إلى وصل 

فخفان الفخ في الخيار له كان المشاهدة يخالف مجا فيها ظهر فإذا امض، مجن 
تقيهلهيجوز ءملُآ' وما بفي ما على فيمط عمل مجا حصة الأجر من له كان 
فيه،ذلك يثق وأمغله عنه، التراب نفل هل يالطر أعلى لأن الأذرع عدد على 

فهوعرفا كثيرا كان وإن عنه، عمى البئر بالثيء أحطا فان ناسخ استئجار ويجوز 
الرمانيؤن العمل عين فإن آ ثيابا* له ليشتري 'مامإ يتاجر أن ؤيجوز يرده، عبب 

بعينها.ثيابا له لميع يستأجره أن ويجوز صح، معلوما شيئا ألف كل من له فجعل 
موصوفأو معين فيء في ١كمجة في مجشة على عفد الثاني الضرب )نمل( 

دلأاربماء أو ثوب كخياطة مدة أو بعمل تقديرها فيشترط كالملم بصفات مضبوط 
الشيخقال يلزمجه ما ترك فلو العقد، عقب فيه الشروع ويلزم معين، موضع إلى وحمل 

ما,رلكن بحق، إلا يحكم لا ١لذuعر م الحاكم فإن محق، أنه الظاهر لأن ملازمته( )يستحق )١( 
لأنهَيُه المغنى؛ في قال إلى، أعجب هذا وغر زياد؛ ن المضل رواية غي الإمام نال 

مساعده.ظالما يكون أن يأس ولا لم، معلى تضيق وفيه الخمرمة، إر يودي 
عليهما،المسمى الأحر مغط بقى؟ ُا أجر ؤكم عمل ما أجر كم مقال عمل( )وما )٢( 

حمسان.فله عشر حمسة بقى وما عتمة عمل ما اجر ان فرصتا فإذا 
والمخص،وعطاء سيرين ابن قيه ورخص كالماء، ماحة منفعة لأنه ثيابا( له )ليشتري )٣( 

وحماد.الثوبي وكرهه 

—٥٩١ —



مالزموالكنيف ^٧ ١٧١تفريغ قاما ؤعماؤاتها، الدار ومفاتيح المر ولزوم والحط والئغ افاب 
الارل

الأجيرمي ويالتعمق جاثز ٠ ادميا؛ إلا نيه الأجير يجوز ولا صمن، نتلف عذر بلا *تن 
المحاب

كقولهالمدة تقدير بين الجمع يجوز ^١ بالعمل، نفعه قا-ر من وهو ٠ الشترك؛ ام 
مبينهما الجمع ويصح يصح؛؛؛ أن ويحتمل ا يوم؛ في الثوب هذا لتخيط اصتاجرتاك 

وهوالقربة أهل من يكون أن فاعله يختص عمل على اإأجارْ تصح ولا ، جعالة؛ 
وكذاا يجوزأ وعنه ا القرآن؛ ؤتعليم ؤالأذان ؤالعمرة فيه النيابة أي كالحج المسلم 

الادم.لغير ذمة ولا بالدمن ممحلمة لأنها آدعيا( )إلا ١( )ص 
سهم.مئتزكة مضته ؤتكوذ لجماعة أعمالا يتمل لأنه المشترك( )الأمر )٢( 
حاجةلا غررا الإجارة م يزيد ا سهالجمع لأن والثافص، حنيفة آبي ثول وهو يوم( )م )٣( 

ماعلى زاد ففد المدة بقية استعمل فان المدة، انقضاء قبل انمل من يمرغ قد لأنه إليه، 
التحرزيمكن غرر وهذا المدة، بعضر م للعمل تاعا كان يعمل لم وإن الشد، عليه و؛ع 
منه.

فيJدخاه أن على موضع إلى دابة اكترى فيمن أحمد عن روى لما يمح( أن )ويحمل )٤( 
وهداوبمالحه. لا، تال،؛ بالقيمة؟ عليه ير"؛ع فقيل أصميه• قال مت في فدخله ثلاث 

علىمعقودة الاجاؤة اد؛ن ومحمد، يوسف أبي تول ؤهمو جمتعا تقديرهما جواز على يدل 
انقضاءتبل العمل تم إذا هذا فعلى ذلك، تمنع فلا للتعجيل ذكرت إنما فالمدة العمل، 
لوكما آخر ثيء يلزمه فلم مدته قبل عليه ما وفى لأنه بقتتها في العمل يلزمه لم المدة 
الأجيرلأن ١لأحارة فسخ فللمستأجر العمل نل المدة مضت وإن أجاله، قبل الدين نمى 

الفسخ.الأجير يملك لم بالبقاء ؤنحى فان بشمؤلمه، يف لم 
الإجارة.في يخفر مالأ فيها يخفر لأنه جعالة( )م ره( 
اخدبمجر فلم افد إلى قربة كونها الأفعال هده شؤط مجن لأن الخدهب هذا القران( رؤتعليم )٦( 

عثمانلحديث والخم، والشم وصاوس سيرين وابن الِب كرهه وص عليها، الأجرة 
القرآنالصفة أهل من ناصا أعلمت قال؛ الصامت بء• عبادة روى ولما العاص، ابن 

ّمك•إن قوله إلى — بمال وليت قوص قلت قال قوسا منهم رجل إلى فاهدى والكابة 
علم•أنه كمّأا بن أبي وعن والأثرم، داود أبو رواه فاقبلهاء نار من قوصا الذ يقليك أن 

أنكلو فقال: للمي. ذلك فيكر ثوبا أو خميصة إليه فاهدى القرآن محن صورة رجلا 
الأثرم.رواه نارو مجن ثوبا مجكانها الذ ألبسلاق أخذتها أو لبستها 

أحمدعن، ؤنالب أبو ونقل والشافص، مالك قال وبه الخطاب، أبو ذكرها يجوز( )وعنه )٧( 
إعامجة ص لرجل يتوكل أن وص اللاطين، لهؤلاء يتؤكل أن ص إلن أحب العليم تالت أنه 



صفارغذرا؛, تسلمها إذ! المتاجر 

ماضوقال الشافم، نول ومحيا عله، فتفريغها المتاجر بفعل ام؛الآت ثم فااءة( تلمها )إذا 
رشعلى انه القياس خيفة أبو وقال الانتفاع، س يمكن به لأن الدار رب على هو ثور: أم 

بفعلحمإ ذلك أن ولنا الماس، عادة ذلك اذل الدار رب على أنه ان والامتحالمكتري 
المكتري.

ض

النار

ضالمعلم أعطى فإن والقضاء الرعاية ونى ، واإحدثُ الفقه ؤتعليم الصلاة م الامامة 
'لتاض٠ الرن؛ةُ وكدا ذللئ، على جعالة أحد ويصح ، كلامه* ظاهر في جاز حوط غير عن شئا 

مأضبامانات اذ *تلقى الوفاء على يقدر لا لعله ويجر، يتدين أن ثمأن صيعة في لماس ا =
مللتحريم، لا للكراهة أنه ُوصع م منعه أذ على تدل وهدا إز، أحب اسم الناس، 
بمارجلا زوج اذ. رّول لأن المدر وابن ثور وأم نلأبة أر المعلمين أجور وجوز 

إجارة،في عليه الأجرة أحد جاز المكاح باب في جاز وإذا عليه، عتفق القرآن من معه 
لأنهمرنية في الجعالة يعنى صحيح حديث اثاهء كناب عليه أحدتم ما أحق ؤئ تال وتد 

عليهوجب عمن الحج في الاصتنابة إلى تدعو الحاجة ولأن معيد، أبي حديث في ذكره 
فيه.الأجرة بدل إلى فيحتاج بذلك ُتمع ٣^" يكاد ولا فعله عن وعجي. 

يجنكونه يختم لا فاعله لكون عليه الأجرة أحذ والشارح المسف واختار )والحدت( )١( 
عندوكذلك الامامة. إلا ذلك جميع على الأمة أحذ جواز مالك ومذهب القربة، أمحل 

للحاجة.الشيخ وجون؟ ءهللق١، المع خيفة ابي ومذهب الشافعي، 
طاتفةوكرهه، أخذه، نيئا أععلى فان يشارءل، ^١ يطلب، لا قال؛ فانه كلامه( ظاهر رفي )٢( 

أحتلم،»كنن، قال أبي عن الأثرم روكا ما ويا ؤالخميمة، القوس لحدت العلم أعل من 
إنفقال للمي. فذمه المدية. في عثله أكل لا بملعام فيثنى القرآن أقرئه رجل إلى 

عين،قي فقضيتان والحميمة القوس حدث قاما منه، فكل أعله وًُلعام طعامه ذاك كان 
إذنهغير ص عنه العوض أحذ فكره حالما ذلك فعلا أنهما علم المص. أن فيحتمل 
المغكا•م نال ذللث، غم ويسل 

ّافرومحامقرة في الم. أصحاب من نفر انطلق I قال: معيد أبي لحدت )الرنة( )٣( 
فهللدغ- سيدنا إن الرعط أيها يا فقالوا فارهم العرب، أحناء من حي ءر نزلؤأ حتى 
لمافاجعلوا تضيفونا لم ولكن لأرقى■ إني واف نعم بعضهم فقال ميء؟ منكم أحد عند 

العالينرب ف الحمد ويقرأ عليه ينقل فانهللق الغنم، مجن قهلع على فصالحوهم جعلا، 
صالحوهمالذي جعلهم فأوفومحم قال قلبه، به وما ني يفانطلق عقال، من نشعل فكأنما 

=قد قال؛ ثم ُنية■ أنها ، يد٥٧ومجا فقال! له فدمءثا اف يمول على فقدموا عليه، 
—٠٩٣ —



لهتيء فلا بعضها أو المدة كل وته شئا آجره فان لازءرم، عمد وهر )ضل( ماب 
الأزل

معاوصةلأنها الرأي وأصحاب والشانعى عالك قال وبه الطرض، مجن لأزم( ممد )وهى )١( مإض  ير• - ي قءن 
ونحوه.عتب لغير فم فلا لأنمجة فكانت الأزل 

ص
بهذهيقوم من على الوقف أخد يجوز كما ، نقعه؛ يتعدى ما على رزق أخذ وله 

يتعدىلا مجا على أجر 4لأ جعل ؤلأُ رزق أخد له وليس الأجر، بخلاف ٠ المصالح؛ اكاس 
عنهيصلي أن ونحوه ه نفركاة ؤأداء وحجه ه لفوصلاته خلفه وصلاة كصوم 

تصدقعه يصلي لمن بدناهم وصى نإذا ٢ مماته؛ في ولا حياته مر ناقلة ولا فرصا 
الصدقةكتفرقة ؤالهدي الأضحية ذبح على الاجاؤة ؤتجوز الصدقة؛؛؛ لأهل عنه بها 

بناءعلى ؤتمح المباح، ؤالثعر والحساب الخط تعليم على ؤتصح امحّحية، ؤلحم 
اصتاجروان. اكامحلر، بماء وعلى أبوابها وفتح ناديلها وإمجإج ؤكنمها المساجد 
نمطبلا أءهلا٠ ما يكره كما أ-مته أكل للحر ويكرْ كفمي، ، صح؛ ليحجمه 
منثيء وقطع ؤالختان الشعر لحلق امحتثجانْ ويصح ا ؤالبهائم؛ الرقيق ويهلعمه 
عينه،ليكحل كحالأ تاجر يأن ويصح ، أجرته؛ أكل يكره ولا إليه. للحاجة جده 

إلاالجماعة رواه ..، الذ رّول فضحك مجسهما. مجعكم لي واصمبوا انموا أصتم = مأدي 
َا•ام :م 

ونحوها.ث والحل. والفقه المران وعليم والأذان والمنيا كالقضاء )نفعه( )١( 
ؤلدُالءلاءة، على الاعانة به القمل.. بؤر بعوءس ليس لأنه نفعها، المتعدى )المالح( )٢( 

الغنائم.امجتحقت ما فدح لو لأنه الاخلاص في يقدح ولا قربة، كونه من ذلك يخرجه 
ورك*تاالحج، بخلاف النيابة تدخلها فلا محضة بدنية عيادة الملأ٠ لأن مماته( )فير )٣( 

لأنوالجنائز المؤم أحر فير تقل.م مجا هل.ا يعارءمرا ولا تقاّم، كما تبعا تدخلر الهلؤاف 
عنه.للمفعول ؤثوابها للفاعل بل الغير على لإئعة ليت ونحوها الصلاة 

الجملة.فى دنرصه تحصيلا الميتة( )لأهل )٤( 
حرامجاعلمه ولو أجره، الحجام وأصلى الميي. ءاحجم قال عاص ابن روى لما )صح( )٥( 

عليه.متفق يععاله(( لم 
راأءلعمهوقال عليه، متفق حسث.،ا( الحجام وكسب ؤاللأم الصلاة عليه لقوله )ؤالبهائم( )٦( 

الترمذي؟رواه ورقيقكا< ناصحلثه 
فيفخص القياس يخالف النهي وهدا أخرى، بصناعة كب لو كما أجرته( )أكل )٧( 

١لأض•ومهر بالحجامة فيه ورد الذي المحل 
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انابالمرتضع وبعؤت المؤجرة العض بتلف أوتفسسخ ٠. سليهُ انقضائها نل الأخر بدأ وإن 
نكثاشترى لو وكما لازم عقد لأنها م على تذهب بل المنافع عن طكه يزول ولا )غطته( ( ١ر 

اشتنكه• ثم وتجه تجا 

ص؛فان مات، لو ؤكدا بقي، فيما الإجامة انفخن ^ ٠٢٠٠١١المدة أثناء في بريء وإن 
الاضويصح المدة، بمضي الأجرة الطيب استحق المرض بقاء مع ذللث، من المريض امتنع 

الكحل؛بخلأن، الملمس، على الدواء اشتراط يمح ولا لمداواته، ءلما تاجر يأن 
ابنونال مجهول. الرء بزمن تفديرْ لأن ونحوه، كشهر بالمدة ذلك تقدير ويشترط 

علىثارطه فى حين سعيد أبا لأن الرء على العلمج، وط\وئ' باس لا موّبىت أبي 
الرءم.

أكثرلا أقل أو صرا مثله م وما زرعه وله البل؛ ند بر زرع ممط ولو )فمل( 
لزرعاكترى وإذا ٠ تفريط؛ غير مجن تلمتإ إن متاجر مجن متعير يضمنها ^١ 

لملأحدصا اكتراها وإن ٠، والناءر الغرس يمللث، ولا ونحوم الشعير زرع فله الحنعلة 
اكتراماوإن اماقالْا له أجرة فلا انين مجن يرو لم ومجا ت الشيخ قال، ا الأخرل بملك 

عريآ،تكوبها له فليس برج ليركيها اكتراها وإن الأخر؛ بملك لم الحمل أو للركؤبمإ 
ونحوماغرفة على كان فان أمدبين فيه فهلرح نمح أندبج فيه ليعلرح مكانا آجره وإن 
امضآجره وإن للزاني، له ئيء فلا امض على طرح وإن للزالد؛ المثل أجرة لنمه 

ؤأنناء، مجا كلها يزرءها أن وله صح ثئت، مجا ؤتغرصها شتتا مجا لتز;عها ت وفال، 
مالكأو فعله له ليس مجا ففعل تقدم مما مجيء في خالفا وإن شاء، مجا كلها يغرسها 

نماإلا للزاني؛ المثل ؤأجر المثل؛ أجر تفاؤيتإ مع المسمى لزمجه عينه مجما أسق طريقأ 
مح،جعالة، يكؤي، لكن ذللئ،، جؤإز اف شاء إن والمحيح محمل.. أبو تال الرء( )على )١( 

مجهول.على تجوز والجعالة معلوم، عل أو معلومة مدة من فتها لأي الإجازة 
نيكالمتاجر حكه فكاي، الأسماء، م الماجر مقام قام لأنه تفريط( غم )من )٢( 

الضمان.عدم 
امضالها.عد مريغها يقتضى بمدة الاجاؤة ؤبمدير للتابيد، يراد ذلك ^ )والثناء( )٣( 
الأرضباطن، بمر الغرس لأن الأخر، يخالف واحد كل صرر لأن الأخر( بملك لم ) )٤( 

بطاممحإ,يضر والتاء 
ماء.بلا والغرس الزرع تجن لا الإض مح، )اتفاقا( ره( 

ص
الكاب

اهاض
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المتعاقدينبعون لا ونحوم، ٠ برئه؛ أو صمّن وانقلأء ، بدلار يخلف لم إل والراكب ^ ١٥؛
٠الأُل 

العن،مضة المتاجر مع غال أمر جاء قد لأنه ذم، المذا بدلأ( يخالف لم )إن )١( م|ض 
تب.را بموت تجلل لا أنها وغترْ الإناع م والذي المشع' م كلامه عدا رلأل 

إذاالاجم لكن الجد: نال يجم، لم نك مجن المتاجر وامتنع محرأ لم فان برئه( )أو )٢( 
نل.ذكر  ١٠على ومذهنا الناقم مذهب م الأجرة امتحق محه ومكن العمل بذل 

اكتراهاوإل، ٠ الترر أجر يلزمه نانه وءكسه قطا فحل حديد لحمل اكترى ذا إ ص
فعليهفجاوزْ مجوصع إلى أو غيره ذ\وحف ئحالْ ولو عليه فزاد تيء لحمولة 'كاض 

يدفي كانت ؤلو قيمتها صمن الدابة تلفت، وإن للزائد المثل ؤأجر الممى 
الكميكان فان ثلاثة فوجدهما فحملها قفيزين لحل اكترى وإن ؛ صاحبهار 

كانوإن عليه، فزاد ئيء لحمولة اكترى فكمن بذللئ، المكري بملم ولم الكيل تولى 
تلفن،وإن الزائد، حمل في له أجر فلا المكترى يعلم ؤلم ؤتعيته كيله تولى الكري 

وإنغءرْ، طعام غص—-، من حكم العلعام صمان في وحكمه لها صمان فلا دابته 
للمستأجرالبعير حص المؤجر ويلزم عليهما، متعد فهو يعلما ولم أجنم ذلك تولى 

وسمينؤاماة ضعيف لشيخ تبريكه ويلزمه أالهلهارة، الأنان حاجة لقضاء لينزل 
مسأو يد أخد إلى الراكبة احتاجت، فان طازأ ولو ولرض ونزولهم لتكوبهم ونحوهم 
علىبل ونحوهما ومفللة محمل يلزمه ولا الجمال. دون محرمها ذللثؤ تولى جم 

معيذهب، أن على الكراء كان إذا ^١ الوءذ،ت نال دليل، كاجرة المستأجر 
عليه،ذللئ، فكل ه ينفييمبها البهيمة الراكس، بمسلم أن على كان وإن المكترى، 

ولملهوالخالة، الخرف، إلى ذللتف في يرجع أن والأولى بعض، دون بعض في متوجه وهو 
جعلهاأو المأجور لخ٠ارة الؤاجية النفقة المكترى على المؤجر ضط ؤلو مائهم، 

المحمولكون يحقق فلم الأحر لضرر مخالف أحدهما صرر لأن المثل( أجر )يلزمه )١( ما.ش 
فيقاله المائل من نلها ما بخلاف عليه ونيادة الإجارة بعقد المستحق على مشتملا |ىض 

الث}،•اجر تماوت مع المسي يلزمه بانه المنتهى م ؤتجه التنمتح م وجزم المغم' 
فيمتنعد لأنه المبعة، الفقهاء عن الزناد أم وحكاه المذهب هذا للزالاJ، المثل )ؤأجر )٢( 

كغاصب،.فهو ذلك 
يزولفلا الخقا، عليه وقع محا على الزائد بحمل يرض ولم معها كان بان صاحبها( يد )في )٣( 

يوجد-ولم جديد بإذن إلا الضمان 
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'نجاسأمصا أو فانهدمت دانا اكترى وإن ، ونحؤه المتاجر نفقة بضياء ؤلأ* أحدسا أو 
لارلا ا

،واضيجوز وأصحابه: حنيفة أم وقال ثور، وأم والشافص عالك نال وبهذا ونحوه( )المتاجر )١( 
امحوزولنا هذا• أشبه وما متاعه فيحترق دكانا يكتري أن مثل ه، نففي لعير فخها للمكتري 

كالبيع.عليه المعقود غير في لعذر يجر فلم عذر لغير فخه يجوز لا عفد أنه 

اماس
فياختلفا فان مكر، تال بما ,حع ياذئه أو الثمط بهذا عمر لو لكن يمح، لم أجرة 
صبمتيء؛'؛ يرجع لم إذنه غير من أنفق وإن ، الكريرقول فالقول بينة ولا أنفقه ما ندر 

الراكبيلزم ولا حرط، بلا ونحوهما تجميص ولا تزويق منهما ؤاحدأ يلزم ولا 
المروءةلكن قادر، قوى نكدا الخزل، قرب، عد العتاد المني المرأة ^١ الضعيف، 

مكةإلى \ريموب فاله عليه ليحج بعيرا اَكترى وإن عادة. به جرئت، إن ذإالث٠ تقتضي 
بانالعمة 'كرتم، ويمح الجمار. لرمي منى إلى ثم مكة إلى ثم عرفة إلى مئ ومجن 

الْلريق.نمق، يمؤبمإ يقتخي وإطلاقها شيئا، وبمني شيئا يتك_، 
الأجرالمؤجر تمليلئ، ويقتضي ، ١^,^ من لازم عقد وإلإجا;ة )كل( 
والعيب٠ الفسخ؛ فله به علم يكن لم عيبا معيبة العين يجد أن إلا المافع والتاجر 

صرربلا يزل لم إن الأجرة تفاونم، به ويفلهر المفعة به تنقص ما به يفسخ الذي 
ااا.اريجد أو ونحؤه البهيمة وري2ض عضؤضا أو جمؤحا الدابة تكؤن ًكان يلحقه 

بمنعبمؤيثإ تغيرْ أو بئر من الماء ؤانقطاع سقوطه\ مجن يخاف، أو الحائط مجهدومجة 
الأجرةجميع لنمه يفسخ ولم بالمقام ;محي فان ذللث،، وأشجاْ والوضوء الثميبج 

لمالذمة في مجوصؤغة كانت، فان عينها على العقد كان إذا هذا له، أمش ولا المسماة 
يكنولم محنه امتنع أو إبدالها عن عجز فان إبدالها؛ الكري وعلى العقد يشخ 
المؤجرأخذها أو الدابة ثرد.من، أو الأجير هرب وإن أيضا، المخ فللمكزي إ-ما;ْ 
لهتا ؤثبالاجاؤة تنفخ لم رب غير مجن المنفعة استيفاء من متعه أو بها ؤهمحربه 

مأشين• حمالمكري وقال مائة أنفقت قال بال منكر لأنه أيضا الكري( )قول )١( 
!٥^"آلاته• أ-محان أخذ ل لكن بدع، لأنه بثك،ء( يرجع )لم )٢( 
كالبيع،مجعاوصة عقد لأنها الرأك،. ؤأصحاب، ؤالثافعي مالك قال وبه الطرفين( )من )٣( 

المع•م، نوع ولأنها 
عليهالعقود في ءي_، لأنه نعلمه، خلاف، بغير والميع: الغني في قال الفسخ( )فله ر؛، 

مستأجر.عند حدث لو ؤكدا كانمب، الخيار فاثبت 
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معيبةالعض وجد وإن ٠. اابافىُ م ابمالأ انغسخت غرثت أو ماؤها فانقطع لزرع |فب 
لرU أشه فات ند بالقد المقصود لأن المذهب، هدا الباقي( في الإجارة )انفخن ١( ر م'ش 

الفخ.ختار وللمناجر فتهما تنفخ لا والثام تلف، اش 

عادتفإن فيوما يوما بمضيها نفسخت ١ مدة على ت، وكانيقم لم فإن الفم، خيار مي 
ا'  .

فيعمل على كانت، وإن ، انفخن، انفضن، وإن بمي، ما استوفى أثناثها م العين 'دام 
يعمله،مجن مجاله عن امحتوجر مجعين مجوصع إلى حمل أو ونحوه ثوب كخباطة الذمجة 

وكلأمجكن، مجتى بالعمل مطالبته فله ؤصبر يفسخ لم فإن ٠ الفخُ فله تعذر فإن 
إذابالعين الانتفاع من المتاجر المؤجر منع أو فيه العمل مجن الأجير امتنع محؤضع 

أو٠ المدذر انقضاء نل العين المؤجر يرد أن إلا له أجرة فلا البعض عمل بعد كان 
مجاأجر له فيكون تاجر اتحمفخ فبل مدة على يكن، لم وإن العمل،، الأجير يتمم 

الأجرمن فله المؤجر فعل بغير المنفعة امتيفاء تعدر أو الدابة ةمدُتؤ إن فأما عمل، 
أنإلى الحاكم عليه استأجر بدوابه الجمال هرب وإن حال، بكل امحتوفى ما بقدر 
الفسخفللمستأجر العقد في معينة كانت، أو تعذر فإن ذللئ،، في مجاله بلع أو يرجع 

نيةعلي، الأشهاد يعتبر ولا عليه، المعقود ي«مح، لم لكونه هربه نبل مضى لما أجرة ^١ 
النفقةندر في قوله قبل أتفق فيما اختلفا وإن القواعد، في صححه الرجوع 

الحاكم.له يقدر لم إن بالمعرومح، 

تجنلم أو حصاده نل، ونحوه جراد أو بحريك، تلف أو فغرنا زرع ومتى ،( ٢٠٠)
الماءقل أو المؤجرة انيى اغر3، ، زؤعها؛ تعذر وإن ؛ نمارالأجرة ؤتلزمه خيار فلا 

غصنإوإن ٠ الخيارر فله الزرع بعض به يغيسا بغرمحا عابتا أو بعده أو زنمها قبل 
فلهتعذر فإن بدلها، لزمه الذمة في مجؤصوفة عين على كانت، فإن المؤجرة العين 

بهربه-بموت لا ذمته ني، ما لأن بالعط،، فتطاله عليه بمدر أن إلمح، بمبر أو الفسخ( )فله )١( مأّغ 
اكيالمدة أجرة منها ينهل لكن العين، سلم لأنه الأجرة، غله المدة( انقضاء )قبل )٢( 

المؤجر.ها حب

المؤجر.على مضمون وميبه عليه، العهود غير التالف لأن نصا( الأجرة رؤتلزمه )٣( 
المدة.بقية غي غيرء ^١ بزرع بها الانتفاع يمكه فلم دام لعيبه زُعيا( تعدر )وإن )٤( 
زرعوتد الفخ احتار إن ثم المؤجرة، العين منفعة يه نقص ما لحصول، الخيار( )فله )٠( 

ررع-بممح، 

الكامء

'لتام
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الكتابأجير يضمن ولا مضى، ما أجرة وعله ُ المخُ نله عيب بها حدث أو 
م|ضوجد سد العب حدث فإذا فشقا، شجا إلا مضها يحمل لا المنافع لأن المخ( )فاله )١( 

اشد لس أنه وظاره منها، بقى ما الفخ فابن عله المسود س ايام مض مل 
الذهب.وهو مجانا الامماء أو الفخ إلا 

اناس ألإر ؤصر مخ ين متاجر خير نمل معينة عين على كانت وإن الفسخ، 
'دامأجرة فلا المؤجر الغاصب كان وإن الغصب، بمجرد العقد يفسخ ولا عليها يقدر 

ماتفدمين العن اجر الماتلف ؤلو الجنبي، الغاصمب حكم حك^مه فلس له 
محكيمن يمنع عام خوف حدث ولو تلف، مجا تضمينه مع الفسخ مجاللت، محن 

إلىالمتاجر خروج فامتنع البلد حصر أو التاجرة ا/ديض فيه الذي المكان 
دابةاكترى وإن ا الفسخ؛ لك يلم بالمستاجر خاصا كان وإن ا الفسخ؛ فاله انينى 

الاجاية،فخ محنهما كل ملك الطريق تلك مجن العام ذلك الناس يحج فلم مكة إلى 
تممسخولا لغيرْ؛'* أو للتاجر ؛اعها محواء عليه نص المؤجرة العين بيع ويمح 
والثانيوالأجرة، الثمن مشتر على لماع فيجتمع الوجهين أحد في تاجرها مبئإء 
للوفاةالمعنية تتحق التي الدار باع ولو ٠ المدة؛ من بقي فيما ١^١^ بعلل 

أومعنة على كانّتا وسواء مدة، إلى أو عمل على الاجامة كانت سؤاء له( أجرة )فلا ( ١ ر 
جّالمدة. أى، م كان أو ُوْوفت 

كالغصب.الخيار يه فثبت المضمحة استيفاء المستاجم منع غالب أمر لأنه الفسخ( رفله )٢( 
يؤجرأن له لأل بالكلية، المنفعة استيفاء يمنع لا به يخثص عذر لأنه الفسخ( يملك رلم )٣( 

مقامه.يقوم من 

موقوفالمع ت حنيفة أبو ؤتال فوليه، أحد في الشافعي فال وبهيا لغيره( أو )للمسناجر )٤( 
علىالييع أن ولنا بملل. مده وإن ، s^L^Nlوبمللت جاز أجانه فان المتاجر، إجازة على 
المبحيماللثج المشترى فان هدا فعلى إجانته• تحتبر فلم الأجارة، م عليه المعقود غير 

حيتثد.إلا العين تسليم يستحق ^١ الأجارْ انقضاء حين إلى المنفعة مسلوب 
كمايتنافيا فلم آحر بعقد المسلوبة الرنة ملك تم المنفعة مجلك لأنه الوجهين( أحد رفي )٥( 

العينالمالك استأجر لو وليلك آحر، بعقد الأصلي يملك ثم بعقد الثمرة يملك 
الثمن.وعليه المشتري على باقيا الأجر يكون هذا فذلي جاز، مجساجرها مجن المستأجرة 

ء=تتزوج لو كما الرنة، العاهد بملك فبلل العين منفعة على عقد لأنه المدة( من بقى رقيما )٦( 

افاو
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عرف)، ١٠١أيديهم تجن لم وبجطار وطبيب حجام ولا خهلآ يده جنت ما ا خاص؛ 'نجاب 
اص

الأجراءجميع أن أخر فول وله والشام: -محيفة وأبو ماك فال وبه خاص( )أجير ١( )ص 
محيا.إلا الناس بملح لا ويقول: الأجراء يضمن كان عليا أن مده م وؤوى يضنون، رش 

صمففي الماللش عن ناب لأنه به، تلف ما يضمن فلم عليه مقرن غتر عمله ان ولنا 
أعره.ما إلير منافعه 

المذهساقياس المجد؛ وتال بيعها، يهم لا المؤنق؛ ممال حامل ؤعى كناها س ض
٦٢الأتماب 

اكحةر٦،.ص

جميعفي نفعه التاجر يستحق ا بالزس نفعه ندر مجن الخاص ؤالاجر )ضل( 
ؤصلأةنتها بأؤقاتها في الخمس الصلؤات فعل مؤى بها نفعها الةJدرة المدة 
هنفبتسليم الأجرة تحق ؤيبيته، في عمل أو للمستأجر ملم ّواء ؤعيد جمعة 
فيتلف فيما عليه صمان ^١ يستنيب، فلا يعينه ١لأجارة ؤتتعلق يعمل. لم أو عمل 

فلهجر بالمتا ؤأصر عل فان لغيره، يعمل أن له أليس يفرمحل، أو يتعدى أن إلا يده 
الأعمال،ويتقبل ٢ لعملر ١Jنفعه فدر من المشترك والأجير ٠. أ عليه نؤته مجا قيمة 

ه،نفتسليم يؤن عمله بتسليم إلا الأجرة تحق يولا ذمته في الاجاؤة فتتعلق 
يحلولا لبه، غير إلى الثوب القصار ويدفع ٠ بخطثه؛ ولو بفعله تالف ما ويضمن 

مدهمن ضر فيما الأجر المشترى عن يقعل هذا فعلى نكاحه، بملل اشتراها نم أمة = يوم 
بها-رجع دغعها ند كان وإن الميز، تلفت لو كما الإجارة أئض 

المؤجرة.كيع الصواب وهو الإنصاف: في قال )المحة( )١( 
اصبوعااو يوما خياؤله او بماء في عمل آو اخدمحة اصتوجر بان بالزمن( نفعه ندر )مجن )٢( 

ونحوه.

ئمعا.متثناة هي بل الخفي في تدخل لا ذلل.؛، أزمنة فان وعيد( جمعة )وصلاه )٣( 
علىيحملب أن على أجيرا اصتاجر رجل في أحمد نال لخيره، بعمله عليه( فؤته )ما )٤( 

كانإذ الأجرة• وياخد آخر لرجل حمار وعلى عليهمأ ينقل الرجل فكان يوم كل حماهن 
بالقيمة.عليه يرجع صرر عاليه يدخل 

عملأو معين مكان إلى تيء وحمل حاممل وبتاء نوب كخ؛اءلة بالخل( نفعه قدر )من )٥( 
رالكحال.كالهليب جميعها في نفعه يستحق لا مجده في 

ؤميدوعلي عمر عن روكا ونحوه، مجده أو دقه من الثوب القصار كتخريق بخطه( )ولو )٦( 



•-،١٥؛من تلف محا يضمن ولا بْعالهرم تلف عا المشترك ويضمن ا، يتعد؛ لم إء ولا حدثهم 
لأيلا ذ

ثواشالأجير. كغير صمانه فعليه يتعديه تالف فما يتعدا لم إء )ولا )١( 
الأولمن ياْ جنت ما فيضمن بنفعه المتاجر يختص لا الدي المانع وم ا بفعله تلف رما )٢( 

وعليعمر عن ذلك ورؤى الأعمال. يتقبل الذي والخياحل وكالحانك دابته، عن المقؤحل 
يتعد.لم ما يقمن لا آخر قول وله والشافعي، حيمة وأم مالك نال وبه وثريح، 

جويرجع ه لأأجر.ة قطعه أنش غرم علمه نبل قطعه وإل يه، والانتفاع ه لبلقابضه 
الأمه نفبين، في عمل إن يضمن انه ؤإصحايه المجرد في القاصي ؤاختار القمار، على 

أجرةولا فعله، بغير حرزْ؛آ،أو من تلف فيما عليه صمان ^١ المتاحرُأ؛ يين، في لا 
ؤيضمنهفمد مجا يضمؤن لم خاصا اجيرا المشتؤك الأجير امتاجر وإذا عمله، فيما له 

مجيءأو يجلدها يات لم ؤلو قوله قبل ونحوها شاة مؤت الراعي ادعى وإن آلمشترك، 
جضؤعلى معينه ماشية تعي على الاجاتة عقد ؤيجوز الدابة، متاجر ؤمثله منها، 

تلف،فيما العقد ويبهلل يبدلها، فلا تعينت، معينة على نح كانفان يرعاها، لذمة ام 
فيموصوف، على عقد وإذا أمانة، يده في ونماؤها بالحصة، بقي مجا أجر وله منها 

الصانعحبس وإن مخالها، ثعي يلزم ولا وجوبأ، وعديم ونوعه جنسه ذكر الذمة 
ؤيخيرضمنه، ممحله غير على عمل أو أتلفه أو فتلف، عمله يعد أجرنه على الثوب 
إليهييسر ولا سهولا تضمينه ومحن أجرة، ولا معمول غير إياه تضمينه ين ماللث، 

المحمولالتاع ضمان ومثله رنين، ابن ذكره عمله صفة في ئه قول ويقدم الأجرة، 
فيتضمينه وين له أجرة ولا إليه ملمه الذي المؤصعر في قيمته تضمينه بين يخير 

أ-مهعلى مجعمؤل، حس ولأجير المكان، ذللئ، إلى الأجرة ؤله أنده الذي المؤصعر 

موائم.،يتعد، لمر ما يضمن لا اخر تول بمله ؤالقافعى، حنيفة إم محاللئ، تال وبه عتبة، ن لق ا =
ااكا١ّ ب. 

اا؛اضيفلهره, أي به يبح لم وإن الشافعي مذه؛، هدا الريع نال 
كانولو هدا، نحو والشافعي ماللث، ؤمّدهج، القاصي، قاله المتأجرآ يت في )لا ( ١ ) 

عليه.نمى يضمن لم بعمله متبرعا ونحوه القصار 
لقولهحال بكل يضمن ليلى أبي وان ماللئ، ونال الذهب، هذا حرزه( من تلف، )فيما )٢( 

بعمدمقبؤصة عينر أنها ؤلنا توليه٠ حتى أخذت ما اليد ®على والسلام الصلاة عليه 
يضمنها.فلم يفعله بملمها لم الاجانة 



بمسلمؤبتحق توجل، لم إن بالخل الأجرة ثتجب له• أجرة ^١ سله بغتر آو ا حرزْل اماب 
أضوابن مالك وفال حنثفة، وأم وعطا، طاوس فال وبه المذيب. يذا حرزه( من تلف )ما )١( جش 

حال•بكل يضمن ش: ل ض

يدفي أمانة المتاجرة والمن ، حسه؛ فلصاغ ، يالمه جاء ثم ٢  ١٠٧أفلس ن إ ج
ولهالتعدي، عدم في فؤله ؤالمؤل بمنها لم تفريط ولا تعد بغير تلفت إن لمتاجر ا ص

فيالمالك يستأذن لم وإن -؛جته في المضي ؤأؤاد بلدأ قدم إذا الخان في إيداعها 
خليل• ان فله بستان في لمرة او خشبا او يجل دار في حلحاما اشترى وإذا ذللئ<، 
وإنالمالك، يأذن لم وإن الثمرة ويقطف ذلك يحول من ؤالدؤاب الرجال من ذلك 

قميصبه فقال امرأة قميص أو قميصا، بل فقال قباء، تفصيله في لي أذث قال 
ؤصاحبهو اختلف ونحوم صساغ ومثله ا مثله١ أجرة وله ا بءم؛نهأ خياط فقول مجل 

الصبغ.لؤن في الثؤب 

ولهبها، الطالبة تاخرت وإن الدمجة قي فتشت العقل بنفس الأجرة ثتجب )همل( 
-زجللم إن الدمة في أو عين إجارة كانت مواء  ٢٦٧الأجرة كانت إذا الوطء 

عضم موجود وعمله الأجرة وعروض عليه، نأجزُه للمغلس تُادته لأن لُه( أقلى >إن )١( مأض 
المستأجر.مم عهلهور مع ه حبفالك الثوب ب ص 

أقلى.يجل عند منامه لوجود الع فخه يعد يْلدها باثعه جاء )ثم )٢( 
عمةفلهرت لم حالة بأجرة ان لأنونحوعا دبابته آجر كمن أبمته على ه( حب)قاماتع )٣( 

بهزادت مما أكثر أمنه كانت إن ثم الاجامة، رفسخ عنه با حبللموجر فان التاجر 
الأجر.من بقى بما الغرماء وحاصص الزيادة أحد قيمته 

القولثور: وأبو حيفة وأم مالك وتال المذهب: وهو ليلى أبي ابن نول وهذا الخ( تميما )بل )٤( 
فكانصنته في واختالفا الأذن على اممتا أنهما وانا المسف، واختامه الثوب صاحب قول 

لهّالمأذرن قول القول 
يثبتلا لأنه المسمى يستحى ولا فيه، المأذون فعله وجود ثت لأنه مثله( أجرة )ؤله )ْ( 

دعواه.بمجرد 

الومالك: حنيفة أم وقال اكافم، قال وبهاذ-ا بالعقد بملكها لأنه أمة( ١لأمة كات )إذا )٦( 
إلاحنيفة: أو قال تعجيلها، يشترط أن إلا بيوم يوما إلا بها ال3لاوة يستحى ولا بملكها 

:أمر أجررم،ه فام*ز، لكم ألضم، ن ؤ،؛ قال؛ اف لأن والعبد والدار كالثوب معينة تكون أن 



اذة\بأجرة لنمه المدة وزغت فاسدة باجانة عينا لم نومن ا. الذمة؛ في الذي العمل 
ماضتلم يستحق ولا بالشد الأجر ملك الذمة فى عل على أسوجر إذا الذمةإ ز )الذي ( ١ ) 

لك1با ،
اشانمل. تلم عد إلا الأجر 

م،عند قالعه شمط بناء أو غراس الأءس ؤفي الإجارْ انقضت وإذا المدة بمضي ؤتتفر 
صولاض نقص غرامة الإصن وب على تجب فلا مجانا قلعه لزم ؤنت م أو انفصالها 
بقاؤهتمط أو ظعه يثمط لم وإن بثمط، إلا ألأس إصلاح ولا حفر سوية متاجر 
اللكتام غم بملكه ولا تاما طكه كان إن بالممة؛؛؛ أخذه الأرض فلمالك 

بشرطإلا بملك لم وقفا الأرض كان لو الفائق: وفي ؤالمتاجر، عالٍه كالوقوف 
القصوصمان القالع المالك اختار إذا الخلص: في ؤثال متحق. مصا أو واقف 

أوفض ثائعة ئتكة امض في ثريكا التاجر كان وإن ارتاجر؛آا عالي فالقلع 
والغراس،البناء ومجن امض مجن نصه حصة أخذ فللموجر المدة انقضت ثم غرس 
لمالكبيعه الشجر ولصاحب ةالعهر؛أ يجوز مجالا قلع لاستلزامه بالقلع إلزامه له وليس 
اختايهفان قالعه، مالكه يختر مجالم امض لرب ذلك في الخيرة ومحل ، ولغءرُْ امض 

تعنلا الفروع صاحب قال كما كلامجهم وءلا٠ر حفر، تسوية وعليه ذلك؛ فله 
ماّموالأية باليع، كالثمن الشد م ذكره أطلق عوض أنه ولنا الرضاع، بعد الأجر اتيانهن ب =

ءبالرضاع. م الشروع عند الابماء أ;اد أنه يمل 
عاليهفامنقر حقه وهو يده تحت تالف عاليه المعقود لأن ينتفع، لم ولو المدة( )بمضي )١( 

المشترى.يد م تالف إذا المع ك؛من بدله 
قلعهأو بالأمة تنكه وبين بدلك، يزول الضرر لأخ أبضه، مع مملكه بالقيمة( )أخده )٢( 

الناقم.قال وبهاوا نقمه، وضمان 
تقديرلأن له القمى ضمان غير س القاير عليه حنيفة: ؤأبو مجالك ؤثال الختام( )على )٣، 

المقول ولما للزرع. ا-تامعا لو كما انتضالها عند التفرغ ينتضي الإجا;؟ م الخدة 
غرصولأنه فنالم، غير وهدا حق له الظالم غير أن مفهومة حق، ظالم لمق، ليس ا. 
المقص.ان حمغير ص القلع على يجم فلم قلعه يمط ولم الخالك بإذن 

الوالضرر والغاء، الخراس من الأض س نْحءه يخص مجا تمثتنِ لعدم قلعه( يجوز )ُالأ )٤( 
اف.نمر ابن قاله بالضرر يزال 

ثاء.بما فيه المعمف فله تام عليه ملكه لأ، )ولغرء( )٠( 
الخئل.أم عليه ليجب أو بقيمته لتملكه منعه الإض لخالك وليس ذلك( )فله )٦( 



م'خم
ادمحاب

ا'لآ.ل

قولو*و ل ثيء لا أحمد وعن الناقص، قال وبهذا ب-كب، لم أو خ المثل( )أجرة أ( 
rالنامي لكلكاح عوضها يلزمه فلم يتوفها، لم •نافع على فاسد عفد لأنه حنفة، أبي 

المستأجركون بالأجرة مكه أو نقمه ؤضمان قالعه أو له اادرءس رب أخذ من الخرة جرب 
الوقفمحطل لم الأرض في بمتكه لم فإذا مجد، على ولو بنام أو >م، ما ونف 'ٌم 

مالوبمثابة يكؤن بالقبة تمالكه أو نقصه ؤضمان قالعه بسس_، يؤخذ ما بل بالكلية 
ؤهوقال كما ؤهو هنا، فهكذا مقامه يفؤم مجا بها يثتمي قبته ؤأخذمن، الؤقف، أتالف، 

فبنالشيخ وقال ٠ وقفأل امض كانن، إذا الغراس يقلع لا كلامجهم ؤظاير ظاهر، 
زالالبناء ؤانهدم المدة فرهمته ومتى ت عليه ؤنفه بناء أو مجدا فيها بتى أرضا أحتكر 
آالخل؛ أجرة فعليه فيها قائما البناء ومادام بها، فانتفعوا أرضهم ؤأخذوا الؤقف، حكم 

ؤالقلعبالقيمة الأخذ امض لرب كان بعب اليع فخ تم مشتر بني أو غرس ولو 
بنيأو المشتري فيه غرص إذا فاصد يعقد المع ؤآمجا بالأجرة، أآركه النقص وضمان 
وإنمعه العقد تعاطيه لأن ، ياتيُ محا على بتى أو غرس إذا المستعر حكم فحكمه 

فيهاكان وإن فاصد، بعقد متاجر وكدا ١لأنتفاع، في الأذن يتضمن فاصدا كان 
الوضحتؤنال بالأحر ؤتتكه ا بالهبة؛ أخذه خالال٠اللئا ٠ متاجر؛ بتفريط بقاؤه زرع 

فيزؤعه قلمع متاجر يختر لم مجا بنفقته فيؤخذ المححاب قاله غاصج، كزرع هو 
كانوإن بالأجرة، تنكه وللما؛lJ؛، ؛ يلزمه؛ ولا ذالئا فله اختارْ فان انيس، ؤتفريغ الحال 

المثل.باجرة محنى وحتنثذ المالك، تام إلا لل؛، مبلا أنه وتقدم ؤقفأ( انيب، كانت )إذا )١( عواض 
ذلك.إلا الناس يسع ولا الصواب وهو الإنصاف: في تال المثل( أجرة )فعلته )٢( ؛)؛،_ 

أوبقيمته تمالكه انيس لرب بل مجانا وبناؤه غرامه يقلع فلا بابه، في يام( ما )على )٢١( 
نقصه.وضمان تلعه 

المدة.انقضاء نل بكماله العادة تجر لم زرءا يزرع أن مثل تاجر( م)بمفريط )٤( 
ؤالمنتهى.ؤالتنقيح ؤالخني المقنع م هكدا بالقيمة( رأحده )٠( 
حكمجعلوه لأنهم لواحقه، وعوض البدر مثل وص وغيره، الكام ض ناله بنفقته( )فتوحد )٦( 

حكمه..وهدا الغاص، 
ينتهيحدأ له لأ، الحالة، هده في المالك طلبه ولو زممه قلع المستأجر أي يلزمه( )^١ )٧( 

الغرس.بخلاف إليه 



مابالسقاأ، باب 

مرضلو كما نميتها إلى زجع للموجر لم بلم مض يده نحتا تلمتا نافع الأن ولما 
شاَمس.بم. 

نصربه نمد إذا طاعة ونحوها الأقدام على ؤإلسبق الأخ؛ياراتت م قال )البق( 
كمراهنةالدين في ينفع سا كانت إذا بالعوض تحل والمغالبة بالحق عليه وأخذ الأسلأم، 

بكر•أم 

ماد

الخام

زاد،لما المثل وأجرة المسمى بله يتتهي أن إلى •ظله بأجرة تنكه لزم تفريط يغير بفاؤ؟ 
زرعفإن منعه الاجاؤة مدة في عثله يدؤك لا ّثيء زرع المتاجر أؤإد ؤمتتى 

يكمللا مرة لزرع أنبمآ اكترتم، وإن المدة، انقضاء قل بقلعه مجهنالته يمالك لم 
الأجارةفي العض تسلم وإذا ، فد'ن،ر >كت، أو لئيمك بقاءه وئمط عادة فيها 

يتسلملم ومجن يكن لم أو مكن انمل أجرة فعليه المدة انقضت حتى الفاصدة 
؛دمامحماكترى وإن له، أثر لا الغامد العقد مح، ^١، ١٠١١بدلها ولو أجرة يلزمه لم 

المدةانقضنؤ وإذا ا بالدر١همأ التاجر لمح العقد انفخ يم دنانير عنها وأءهلا٥ 
تالفنؤإن أمانة يده في ؤتكون ك.ودعر؛، مونته ولا الرد يلزمه ولم يده المتاجر مفع 
ؤلدهاكان عنده الدابة ؤلدمتح فلو كا/محل، ونماؤها عليه صمان فلا تفريط غير مجن 

ؤالمتعير.كالمنهن ه نفلمنفعة فيضه لأنه ببينة إلا الرد دعواه تقبل ولا كامجه أمانة 
،الس-قرباب 

مراضثيء لزرع اكتراعا فلأنه الثانتة م وأ-ا تنادتض، محن جمع فإنه الأولى م أما )غدت( )١( 
للزرعبخه الإجارة أنبه الإجارة مدة م بزرعه ينتفع لا 

الأجرعليه أن المدة جمع العين على يدم ؤصع إذا فيما الشيح واختار يكزا لم )أو )٢( 
الكاح.من له أحدأ الازم_، قيامن أنه ذكر المسمى؛ 

وعوضبدله، الذي العوض في المعافيين من كل رجع انفسخ إذا العند لأن )بالدزهم( )٣( 
قبضإذا ما أشجه ينفسخ، ولم آخر بعقد ونحؤبما الدنانير أخذ والموجر الدؤاهم. العمد 

شيئا.بها اشترى أو بدنانير صميها ثم الدراهم 
العاردة.بخلاف ومونته الرد يقتضى فلا الضمان يقتضي لا عقد لأنه ركمويع( )٤( 
عليه،صابق الذي الجعل وبفتحها غيره، وقتل الغاية، بلوغ الباءت بكون )الميق( )٠( 

ونحوه.الحيران بين المجاؤاة أيضا وبسكونها 
—٦٠٥



إلابعوض يصح ولا والمزاليق، والسفن ُ الحيواناتُ وصاثر ٠ على يصح أضب 
والطيوروالسفن الأقدام على لكلمساقة مطلمأ عوض بلا تجوز الإقدام( على )يصح )١( مأض 

يةوسابق داود، وأم أحمد رواه ء\ئشة صابق الم لأل والزاغ، والصر والغال !ش 
مسلم.رواه هإّ. اف رصول يدي ين الأنصار من رجلا الأكوع ابن 

المضرةالخل محن سابق الم. أن ععر ابن روى لما آخره( إلى الممحرانات )وسار )٢( 
ُضزريق بم مسجد إلى الثنية من تضمر لم الم وين الوداع، ثنية إلى الحفياء من 

ميلوالأخر اه. سعة أو أميال متة الويل؛ ثنية إلى الحفياء مجن عقبة؛ بن مومى قال عليه، 
القامين.ني قاله المن بع،- القوية المعلقة عي المضرة والخيل نحوه، أو 

ولاغيره، دون الفضل لأح،-،رما يظهر أن إلا فخها واحد لكل جعالة والمسابقة 
وتالاد. ؤالفللشر مسا يكون لأنه محرم، إلى يفضي فعل بكل اللم، يجوز 'ص 

ونحوهابار-جوحة اللم، ويكره ٠ ءنهُ فهومجنهى به اف أمر عما ونغل ماألهى الشيخ؛ 
فرّهتاديب، اللهو من وليس حرب،، بالة اللمؤ ويستحب، ٢. وءيرُْ عميل ابن ذكره 

للخبر.ومميه أهله وملاعبه 

كانفان حميعهم، يخرج لا بأن ٠ القمار؛ شبه عن إحراجها شروهلها ومن 
جاز،أحده ص من أن، على أحدهما محن أو غيرهما أحد مجن أو ا؛مام مجن الجعل 

بعيرهأو فرسيهما فرمه يكافيء مجحللأ مجعهما يدخلا أن إلا يجز لم مجعا أخرجا فإن 
ولمسمهما أحرزا سبتاهما وإن مبقيهما أحرز صبتهما فان ، ١٠٠^-ونمجيه بعيريهما 

مالدي الرادم ذلك س قلت بالشرع- ه جنيحرم لم وإن بمتهم، عنه( )منهتم، ١( )ص 
ؤخادهتمم وذمل الصلاة، ؤكن اس ذكر عن يده في كان مجن غالمؤ ألهى فإنه استعماله، 

نمم،.لءلاهرة 

ءسوائم، باللعب يلعن، كن، مجعها وجوار عائشة عن روى ومجا وغيره( عقل ابن )ذكره )٢( 
جيد،بإماد داود أم رواه تتزوج- أن نل أرجوحة لها وكانتا وغيره، أحمد رؤإه يرامحن 

حين،الراعي •>ءاره في همر ابن، حم نهم، الشيخ تال للكيار يرحم، مالأ للصغار فيرحم، 
سمعها.لا حتى الهلربج، عن ءل-ل سمعها 

إذاقامره محصدر القاف، بكر والغمار مجثله، فشبهه مجحرم ار القلأن القمار( شبه )م، )٣( 
يغرم،أو يخم ألت، مجن يخلو لا لأنه قمار، فهو مجنهم واحيّ كل أحرج إذا لأنه فغليه، ;إمحنه 
الغرم.مجن ّالا يخرج لم ومجن 



وسوالمائة والرماة واتحادهما*'' الممكوص ض من بد ولا وسهام*^'، وخل إبل م
لأُدمعيض عالي المناصالة ونس مخها. واحد لكل جعالةُ؛ُ وهى '، ممحادُ بقادر 

مإضخض أو نمل إلافي الأض واللام الصلاة لقوله ومالك الزهري نال وبه )ومهام( )١( 
الأروعامر بن عب وكان راميا رحلا #كنت نال؛ زيد بن خالد ومِن داود، أم رواه حافر!( أو 

اذرسول سمعت — نال أن إلى — نرم بنا اخرج خالد يا ذمول•' يمر الجيم 
صنعتهفي يحتك، صانعه الجة، ثلاثا، الواس بالهم يدخل وحإ عز اف، إن يقول؛ 

داود.أم رواه ضكوا« أن من إلز أحب ترمجوا وأن راركما، ارموا ومضله. به، والراك الخم، 
وهج؛-.،•ءرم محن بمج فلا الرج، م ا( )واتحاده)٢( 
النرضلأن يصح، لم غالبأ مثلها في بة  ١٠٠١١تتعذر بعيدة افة مجعلا فلو معتاد( )بقدر )٣( 

ثغمْ•الترح في ذكره بدلك يفوت 
؛=الأبق، كرد جائرا فكان ليمه، تعلى القا-رة تتحق لا ما على عقد لأنها جعالة( )وهي )٤( 

كبق فالمحلل معه مبق وإن اليقين، أحرّز احدهما مبق وإن شيقا، منه ياحدا 
ص< صلى' ومن عتمة غل، سبق مجن قال وإن جاز، انين على زادوا وإن بينهما، الأحر 

وإنصح حمة فاله صلى ومحن نال؛ وإن اثنين، كانوا إذا يصح لم كدلل؛، فله 
الوجهينأحد في المسابقة وصحت يصح لم معينا أحدا يطعمه السابق أن ثمطا 

يحثهاعليها كب ارلا فرا فرمه مع يرل ولا الفارم.ٍة، بالقوس الرمي يكرم ولا 
وجوزالمصسسج، أو أحدها مدح مثن وا للشاهد ويكرْ بها*؛' يصيح ولا العدو على 

اللعبيجوز لا أنه الشيخ كلام ومجن فهمعه. ركانة صارع المم ط المص١رعة 
مممة.بلا مصلحة يكون ذ اللم، ؤآجاز ٢ والقيلةر بالهلاد_، المعرونح 

ص
الكاب

عنالأثر وفي الؤل، صلو عند رأسه لأ، مصليا صمى للأول، التاع كان يعنى )صلى( )١( 
!صعثمان. موت يعنى فتنهء وحهلتنا عمر وصلى بكر أم •مبق فال: علي 

الجعل.بزيادة فيه لفاندته بق اليْلاو_، منهما واحد كل لأن )صح( )٢( 
الفلم،في وصححه والشارح المسن واختاره حنيفة أم قال وبه الوجهين( أحد )في )٣( 

يعينلأنه للجماعق إحلعامجه صمط يصح الشيخ؛ ؤفال الشافص' قال، وبه يمح لا والثاني 
الم-خم، 

جنب|.ؤد جلب |لأ ؤالملأم الصلاة عليه لقوله صباته، وفت بها( )ولإيصيح )٤( 
بالودع.النمب والشلة القابة، هو الطاب نل )والشلة( )٥( 



الركأُيسون ظ

الخائهءماب ب ذ
المخفاله المضل ا لأحدمظهر إن سا فعلى الثافم، ثولي وأحد حنيفة أم قال وبه = •راض 

صاحبه.دون |ش 
كعدمه.وجوده يحسنه لا من لأن الرم( )يحسنون )١( 
عودموابن ءاس ابن عن روى الماعرزه ؤوسمن توله: إباحتها على والدليل )العارية( )٢( 

متمموالدين مردودة والمنحة موداة رأالعارره واللام الصلاة عليه وتال رالعواري، تال: 
امنعارالنم رأن أمية بن صفوان وروى غريب• حن الترمذي تال غارم، والزعيم 

داود.أم رواء عضموئأ عارJت بل قال; محمد؟ ا أغما حض، يؤم أدباعأ منه 

الأرض،ص وازماعه وعرضه الغرمحن طوال معرفة مجن الناصاة فى بد ولا ضل( ) ض
٠ألماب 

الأصح؛ا؛.على الرماة لاعدد وامحابة الرص عدد وص 
الخالية''،باب 

يستضرء بثي بشغلها ياذن لم ما ا شاء' متى الرجوع وللمعير منفعة، هبة ومي 
إلىيرجع لم للزرع W أعااْ وإن الحر، لجة م كالمغينة برجوعه المستعير 
الناءأو للغراس  ١٥^١۴؟■وإن فحمده، تميلا يحصي. معا يكون أن ،إلا الحمال' 

إلايلزمه لم القلع عليه يثممحل لم لزمهأْاوإن رجوعه عند أو ونت في القلع عليه وثمط 
أحذهوللمعير امض، تسوية لزمه نلع؛اختيارْ خان ٢ النقص' المعير له يضن أن 

بذلك.إلا يحمل ^١ الحذق معرفة الغرض له الأصح( على الرماة عدد )لا )١( *راض 
وجاء.ذهب إذا عار مجن وأصلها Jتشديدعا، الياء بتخفيف )العابئة( ٢( ) م

قليسموثة كانت إن مالك; وتال والناقم، حنيفة أبو قال وبه شاء( متى )الرجوع )٣( 
بالأءارةيملكها قلم يده في تحمل لم المتقبلة النافع أن ؤلنا الوقت، نل الرجوع 

المض•نل كالهة تيه الرجوع فجاز 
الذهبهذا الرجوع، حض من المثل أجرة وله الضرر، من فيه لما الحمال( )إلى )٤( 

الفلم.م وصححه الوجيز في به جزم له أجرة لا أنه المحرر في الجل واختار 
بالقلع.العتر يامره لم ولو وظاهره بثمط، إلا الابض تسوية يلزمه ولا )لنمه( )٠( 
ولمبيها بإذن الأرض في وبناؤه غرامه حصل إنما المستعير لأن النقص( العير له )يممن )٦( 

قالعه.عليه يثمط 
 —A "\'—



يّإلا ماح'؛، نفع ذي كل إعارة ثبماح استيفائه؛أ*، بمد ض عض نفع إباحة وهي 
ُولا محرم• أو امرأة لغير شابة «أمة لمحرم ونحوه وصدا لكان ملما وهمي•؛ الضع 

عواضم كا منفعة هة الثاني والوجه ذهب، بالأمس وهو ١لحارضت نال اسيغائه( بمد )نفى ( ١) 
شي■ 

١">^;^المالك ض عع تجب وقيل المدهب، من الصحيح هذا مثاح( مع ذي )كل )٢( 
الشيح.

الكاى ؛جرببلا تلمه أمكن وهتي الجد؛ نال نقصه، وفان قالعه أو المستمر نصا بغير بقيمته 
'دامفللمعير ٠ القاعر أبى وإن كالمتاجر. المستعير على القلع و.ونان عليه أجم نقص 
فيالتهمن، وللمعير بحاله ترك المع أبيا فان لهما بيعا ذلك أبى فان ٠ أحذه 
الثمر،وأحد والأملاح للسقي الدخول وللمتعير الشجر، يضر لا وجه على أنصه 

لهيكن لم ليتملكها الاض قيمة المستعير دفع ولو ٢، الشم بقاء مدة له أجرة ولا 
بحرلجة في ومضة وبماء غراس في رجوع حين من المستعير على والأجرة 

لأنالمواضع، من ثئ في الأجر يجب لا أن ويحتمل اليتُْ؛ يبلى أن مل أأرءس 
تعدىفقد فجاوزه معلوم موضع إلى ليتكبها دابة استعار وإن فيهر٦؛ باق، ال٠اردة حكم 
فهوالوننإ بمد أو الرجوع  ١٩بني أو غرس وإن خاصة، للزائد المثل أجر وعليه 

مإضعليه• يشترط ولم ب صرر عليه كان بأن علها يجر لا التي الحال في القلع( أبى )وإن )١( 
اكاملضررْ دفعا ذلك في لأن نقمه، وصمان قلعه أو المنعم نصا بغم )أخذه )٢( 

الحض•محن وجمعا المتعم وضرر 
للررعأرض[ استعار إذا معا أصحابما ذكر ؤند المغى; في ثال الشجر، بماء رمدء )٣، 

المعم،رم حض ص مثله أجر عليه »ان الزرع كال نل نها الممر رحع ثم فزيبميا 
جمعالأجر دفع فغي الضرر، من فيه ٧ القلع س منع وإنا الرجوع، جؤاز الأصل لأن 
فته•المعنى عدا لوجود هدا مثل السار صائر في بمج الحمن، ين 

تابعوالماء والغراس الأصل ولأنها إليه، بنهى ومحا له لأن عله، ض ذلك( له يكن )لم زث( 
الشافعي.تال وبهذا لها، تعها دون المع م لها تعهما بدليل 

تقدم.محا وفيها الماتية بحكم هده بقاء لأن الميت( يلى أن )نل )٠( 
بغمالانتفاع تقتض والاعاف بفخها، اللاحق للضرر لألمة هالأن< لكونها فيه( )باق، )٦( 

عوما•



االعارية* ؤيضمن بإذنه. إلا سقط إن يرد ؤلأه يسقط، حتى حائطا أعار لمن أجرة أق 
المؤجرة،لا ا، ؤدها* مونة وعليه — ا ضمانها* نفى ثمط ولو — تلفت يوم بقيمتها الأيل 

،أجرتها معيرها ؤعلى قيمتها، عليه استقرت الثاني عند تلفت فان ، ٤ يعيرها ؤد 
ابنعن روى بمل، لم أو فيها المستعير تعدى سواء الذهب هذا العا;ية( )ؤتضمن )١( مرض 

زوائد.وإسحق. الناقم تال وبه ريرة ش عاس وش 
زوائد؟الشاتم. قال وبه الملعب عدا ضمانها، )نفى )٢( 
أمروأْ توليه® حتى أخذت مّا اليد وعلى ؤالسلام الصلاة عاليه لقؤله ؤدها، مونة رؤعاليه )٣( 

داود.

لهالأخر وم الشاتم، ليصحاب الوجهين ؤأحد المذهب من الصحيح هذا ؛عيرها، )^١ )٤، 
يعمللم إذا مالك: وقال لأحد، ^؛١ المحرر محاحب، وحكاه حنيفة أبى قول وهو ذلك 

يجزتلم الخسة إباحة العامية أن يا صان. فلا أعيرئ الذي يمل كان الذي إلا بها 
بملكها.أن فملك وجه كل على بها الأنت،واع مالك فانه الاجامة ؤفامق غيره، ييحها أن 

بلالحال الثاني يعلم لم إذا هذا المثل، باجرة الرجوع ^؛، ١٠٧دد أجمتها، ممرها )وعر )ْ( 
كانوإن له، بدفعها الثاني غر لأنه ١لأول على المنعة ضعان واستتر المر مللئ، محلتها 

لووكذا الثاني، على أيضا المفعة ضعان استقر إعامتها في يأذن لم مالكا لها بأن عالمأ 
إذنه.بلا أجرها 

يقيلصاحبه فهو فيها فنمن، أرءس إلى بذا السيل جعل وإن ، حكمه؛ ياتي اصب غ س
نوىحمل فان شمته، أخدم انين نماحج، أن ويحتمل مثاله، باجرة الحصاد إلى أا؛اس 

علىويجم النوى لماللت، فهو ونحوه والخل لكلزيتون غيره ألمحن م فتت رجل غرس 
بشجرهاأمصا' حمل وإن ا، الوجهين؛ أحد في الشفيع كغرس ويكون ٠ هنا؛ نفله 

صاحبترك وإذا إزالخها. على يجم uلكها فهي كانت، كما آخر أرض في فنمت، 
دمهلم إليها انقل التي الأرض نماحب ذللمثؤ الزرع أو الشجر أو المطلان الأرض 

يجدولم فيه القراءة إلى يحتاج لمن المصحف.، إعارْ ؤتجب ٠ غيرها؛ ولا أجرة ولا نقله 
ؤأجرتها.نقصها وأرش الأرض وسرية بقلعه يؤخذ أي حكمه، )ياتى ١، )ص 
لزانح)ُا(لأنسمررسممبرخم،٢( )ض 

غيرهملك في حصل لأنه أقوى، هذا اياظم; تال ١لذمs، وهو ١اوجهين( أحد )في )٣( 
إذنه.بغير غيره مالك م حصل لأنه العاصب كغرس والثاني عيوان، ^١ تفريط بعير 

وإنلمه أخذه امحرءفى صاحب ثاء فان عدؤانه، ^١ تغربمله بغير حصل لأنه غترها( )^١ )٤( 
قلعه.ثاء 



ىقال أجرتك قال وإذا • يضس لم للثواب ُنفهلعا أركب وإن ، ثاء أيهما ويضمن 
'لأُلقول ٠ مئة؛ مضي وبعد ١لإ•ءارة، مدعي قول قل العقد عقب بالعكس أو أعرتم بلى 

مإضأنها على مضها لأنه حال بكل الثاني على الضمان ويستقر شاء( أبهما )ويضمن )١( 
الأروالثاني- على رجع الأول صن فإن علته، مضمونة 

ُاومحن مذ® ين الفرق إلى إشارة بحنغلها راكآها ينفرد لم علتها يضها لأف يضمن( >لم )٢( 
مشلع.غر نكها إذا 

الرأي:أصحاب وثال ماللث، عن وحكى المذهب هذا أحره(. إلى مدة مضي )وبعد )٣( 
=مالك على المائع تلف على ممقا لأنهما القاضي، مموص ويو الراكب قول النول 

١٥١^
اكاض

علم٠كتب -١ وكل غيرْ 
ماثاء،يزرع ؤأن ذلك، غله لأحدهما أو البناء أو للغراس أرصا \ء\و0 وإن رضرا 

المتاجرحكم وحكمه ين ولم يغرس لم للزرع امتع١رها وإن ؛ أ-محف؛ صررْ محا 
وثرءل4،مضمونا يصير لا أمانة كان محا ؤكل محقامجه، يقؤم مجن أو بنمه امتيفائها في 
وإلاثمؤله إن المستمر يضمن أحمد ؤعن بثمتله صمانه محنتفي مجضمؤنا كان ؤمحا 

مجنمستأجر يضمن ولا ٢ بالتعدي؛ إلا صمانها يجب لا أمجانة هي ؤنل ، فلار 

ماضأجرها إن الإجارة في المغنى في وذكر ههنا، الأصحاب ذكر هكذا أحف( صررْ )لأن )١( 
1اكاما ء

التاضالصحيح. وهو ههغا الزراعة فتمتنع مختلف صررعا لأن والزرع الراس ا*سع للناء 
المتنفي ومجا ئرؤجلهم، على لمون المفقال: ذلك له ذكر أنه أحمد ؤعن )بثيله( )٢( 

الذهب.

عليهلتوله قادة. قال وبه أحمد، إليه أومجا الخaلابث أبو قال الشيخ، واحتار٠ فلا( )وإلا )٣( 
إتلافها.في أذن لو كا مضمونة٠ ،< ٥١۶•ل لمفران ؤإلملأم الصلاة 

سيرين،وابن ؤالثوري والنخحم، والشعي ءبمالريرّ بن، وصر الخن قال وبه بالتعدتم،( )إلا )٤( 
)السمرفوعا جده عن أيه عن شعيب، بن عمرو روي ٧ والأوزاعي، حن؛فة وأبو ومالك 

أنهاعن يل-ل ُوداةا •المجاهة . المي وقول قالؤا ضمان! الغل غير المعير على 
مجااليد ٠^، ثفوله مضمونة٠ عاتية ابل صفوان حدبن، في ؤج' الُما ؛ول دلّا أمجانة' 

بنعمر يرويه وحديثهم غريجا، حسن وقال والترُا-ي داود أبو رواه توليه، حك، أخذت 
قالهضعيفان ثبميد وعمر شعيب، ن عمرو عن ان حبن عيد عن علالخ١ر 
الدارقطي.



المحاس

عرامخ
اوتماس

نالأو نمما^ا، ل ق1ل أحرض أو أعرض قال وإن الثلءاء. اجرة المالك 
المالك.فقول رد ض اختلفا أو تالفة والبهيمة أجرض بل نال أعرنك 'ض 

إلىالنافع انتقال كيفية في اختالفا أنهما ويا عدمه. والأصل لها عوضا وادعى لراكب ا =
ازلك.فول القول فكان الراكب 

الأثلله وقتلت والشارح، المصف صححه المذهب من الصحيح على المثل )اجرة )١( 
المثل.أجرة أو المعي من 

معنىولا ^، ٧١أحذمحا باقية والبهيمة العقد عفب في الاختلاف وقع فإن غصتم( )بل رآ( 
قولالقول ^١ المثل أجرة عله فيحسب، أجر لها مدة مضي بمد ولع وإن للاختلاف، 

الدهم،.من الصحيح على الماللث 

أوبالاستعمال أجناوها تلفن، وإن ٠ تفريط ولا تعد بلا عنده عين تلف، ستعير م ي
،لأ الكطِ
ابوقال وم ٠ مونتهاُ لا المستعير على العامية ;د ومونة يضمن، لم لها كص 

الالمستعير على أو المالك على نجي، ١لعارة العض نفقة خهله. نديم في العاص 
ُالمتعيرُ على تجب، أنها لي يظهر خيما المذهمج قياس أن إلا نقلا، فيها أعرفج 
يجِإأنه على دليل وهذا تلمت،، إذا ؤصمانها ؤدها مونة عليه يجب، إنه قالؤا لأنهم 

مدفان فيها، المأذون النافع نقمن سوى منه أحدها كما صاحبها إلى مدها عليه 
عادتهجرُن، من إلى يردئ أن إلا يرأر'"، لم غلامه أو ازلك اصطلءْ، إلى الدابة 

ونحوه.كالماثس يده على ذللئ، بجريان 

هذافعلى المؤجر، غم محاللئ، لها المن أن جاهلا المستأجر كاد إذا هذا مريخا رولأ ( ١ ر مأح 
العين.صمان المستعير ؤعلى الخفعة صمان المتاجر على ينقر رى 

صالصحيح ؤمو بالمعروف،، اصتعمالها كان إذا المشمة كخل )بايتعمال( رأ( 
تضمنه.الإذن لأن المافم، قال وبه المزهمج، 

•عنده مادامت، ومثمبمه مأكل ص مالكها على فانها )حونتها( )٣( 
واجبةالمعارة العين ونفقة الهداية: نرح في الخجا ين العالي أبو قال المعير( )على )٤( 

المستعير.على إنها وقال المهمة في الحلؤإني وذكرها الرعاية، في ووافقه الممر، على 
القاتمأي عريي، غير الياء ومكون العلا، وفتح مكونة الهمزة ضلع إصخمل( )إلى )>،( 

بحؤإثجه.

إلىولا مالكها إلى يردها لم أنه ها يبرأ، حيفة: أبو. وقال المافعي، قال وبهذا يرأ( )لم )٦( 
منها■بجرا فلم نانه 



الكتاب٠ الخما؛ ؛امحا 
>ل• • ;

ما.شممخص يوم يزخرعم إثما الظالود، بمل عما غافلا اذ تعض ت تعالى ثال )الغصب( 
؛شبمنى»إندماءكم النحر يوم حهك م تال اف رسول أن جابر وعن الإماره فه 

عليه.منمق هن.ا، بلدكم ني هذا شهنكم م هذا يومجكم كحرمة حرام، علتكم وأموالكم 
أوعرض من لأحد مظلمة عنده كانت •مجن اذ. رمول قال نال: هريرة أبى وعن 
مننهأحاو صالح عمل له كان إن دنهم، ^١ دينار يكون لا أن نل اليؤم ُنه فليتسلل ٌُياء 
رواهعليه تحمل محاجته بئات مجن أحذ نات ح له يكن لم وإن مجظلمته، بقدر 

البخاؤي,

iمابالخمت ك\ب 
ص

حقبغر فهرأ غتره حق على ، حربي؛ غ؛ر استيلاء وهو ، إجماعا؛ حرام الغصب 
مجردمحكمي المن نمل يشترط ولا ٠ بضع؛ على يد نشت لا لكن وغءرْ، قار عس 

ربالنصب يضن لا العقار أن على يدل مجا ؤكنه ٠، عرفا؛ الامتلاء 

^يحل رلأ واللام الصلاة عليه وقوله باياطره أموالكم تأكلوا ٩ تعار: لقوله )إجماعا( )١( 
امالثيء أحذ لغة وهو ثالدابمي• ماجه ابن رواْ ص• لجب عن إلا ملم امريء مجال 

أحره.إلى اضلأء الشرع: ض منيه. وابن الجوهري قاله ظلما 
حكمهالمدكور انمب من ليس اللين على الحرب أهل امشلأء فان حرم( )غم )٢( 

مالخلاف ا وإنبالخلف، ^١ بالأتلأف يضن لا أنه حلاف لا إذ المسلمين باجم.لع 
أط،.على قا-;نا إذا عينه رد وجوب 

تزويجنصح لفظا، والجماع المرج على يطلؤر أيضا، جمعه الباء بضم بضع( )على )٣( 
غاصب.بيد أمة صيد 

عندهاصاحبها ليس ان لأنواقفة دابة ركب فلو المف، م اصتيلأء يعد ما أي )عرفا( )٤( 
.غاصبا صار 

بالغصب،تضمن ؤ/ئ غصبها يتصور لا ت يوصف وأبو حنيفة أبو قال ا بالغصب يضمن )لا )٥( 
|ءنوالسلام الصلاة عليه قوله ولما فلم، -قاعه وبين ينه حال لو كما ضمنها أتلفها فان 

يغصبأنه . الم فاحم I أمضين سع من القيامة يوم طوقه الأرض من شبرأ غصب 
يكنأن مثل مالكه، وبين بينه يحول وجه على عليه الاستيلاء بمكن ولابه قيه، ويظلم 
الدابة.أحد مالو قاثمه لحولها مجن م-الكها ويمنع الدار 

—٦١٣ —



غصبوإن ومفرلُ'*، عفاررأُ خم.س ض نهرا غءرْ حق على الاستيلاء وم ش
وإنمدراءا. الثلاثة واتلأف بة، جلد مد ولا ردهمارم، ذم حم أو ينمي ب ك ض

ودويلزم أحرآهُ فعليه ه حبأو كرها امتعمله وإن يضمنه، لم حر على تولي م١ 

ض
الكاب

'ض

الضعةم الخن. بن ومحمد والناقص مالك نال وبه المذهب، هذا عقار( من ) (
محلوقهالأرض من نبرأ فللم |س نال أنه واللام الصلاة عليه عنه روي لما والأمض، والمخل 

يغصبأنه نأخم غم،| •من لففذ وم ممحاه. على متفق أيصض، مع من القيامة يوم 

ولد.أم ولو والخيوان كالأثاث )ومقول( )٢( 
الخمر.منب على الذم ويقر به، والأنتفاع الكلب انتناء يجوز لأنه ، ١٠٠٠)^)٣( 
الخمرضمان يجب حنيفة؛ وأبو مالك ؤنال الشافص. قال وبهيا الخنزير، وكذا )هدر( )٤( 

ورمولهاذ إن |ألأ قال الك، أن جار روى ما ولتا ذص• على أتلفهما إذا والخنزير 
حقض مضمونا يكن لم ما ولأن عله، مممق والأصّام! والخنزم والميتة الخمر محع حرم 

كالمني.الذم حق م مضمونا يكون لا اللم 
يجوزلا ما وص مشنته بالخبس وفوت متقومة، وص منافعه اصتؤفى لأنه أبمته( )فعليه )ْ( 

منها.العوض أحذ 

العبدأو الحر منع وإن لمُآ* جمعلى حمر رد ويحرم و\ذف0ب^'ا الولد أم تضمن و ظ
ردويلنم اكؤإب• وهو تك بلى، ويتوجه أجرته، تلزمه لم جنس عتر من، انمل ن جمص 

امجيربالممحمر وإن قيمته، فتجب، بلى قد يكؤن، أن إلا ا عليه بني ؤلو العصيب 
وعليهأجرتها فعليه الزرع أحذ بعد فردها ، انيى؛ زرع وإن واج*ا، قلعها لنمه بابا 

والزرعصاحبها ;لها وإن يزؤكها لم ولو النغمي وضمان التسليم وفن إلى المثل أجر 
والثانية٠ الروايتيزر إحدى م بنفقته أحده ومحن باجرته الحصاد إلى تنكه ين حير قائم 

اللأنها تضمن، لا ح؛يفةت أم وقال ومحمد، يوسف وأم الثافم تال وبه إ ربالخصب )١( مأض 
بالقيمة.تممن المال، مجرى تجرى ,ً 

إرامحه.تجب بل عليه، يحرم ما على له إعانة لأنه مسلم( )على )٢( 
والخجرالخشب ود يجب لا حنيفة، أبو وقال ؤالثافص، مجالك قال وبهذا عليه( بني )ولو )٣( 

فوجب.نده أمكن محضوب أنه ولنا بقلعه. يستمر لملكه تابعا صار لأنه 
ماله.نماء لأنه حلاقا، فيه نعلم لا الشرح• قي قال الن*هب، عن-ا امض( زرع )وإن )٤( 
ءمجن لواحقه وعوض الذر فيرد محيي، أبي قول وهو الذهب، وهي الريايمحن( إحدى )في )٠( 



ش، لالقلع لرمه غرس أو الأرض م ض وإن أصعافه- غرم وإن بزيادته المغصوبر١، 
بدلكفحصل فرمحا أو عبدا أو جاؤحا غصب ؤلو ؤإلاجرة. ؤسؤيها نقصها ؤأؤش 

*وامشترده(( حتى أخدن ما اليد وعلى ؤإلسلام الصلاة عليه لقؤله باقيا كان إن المغصوب^ ( ١ ) 
اشيأخد ،لا قال الم أن جدْ ص أمحه ص السائب بن اف عبد وعن داؤد، أم رو1ه 

فهوداود، أم ،ره قليرده أحه عما أخد ومن جادأ، ؤ لاعأ محاب عتاع أحدكم 
الأذية.م جاد المقة في لاعب 

»لءسنال: ه الم أن روي ن خلاقا ب تحلم لا ازلك، ًلال، إذا القلع( )لزم، )٢، 
ماوالمحكم عليه كانتا ما إلى الأرءس مد ويلزمه وحسنه، الرمدي رؤاء حق، ظالم لعرق 

مها.>_ إذا فا كالحكم الأرض في ض إذا 

إذااأنيس في مكثه مدة الخاصبف على أجرة ولا الإرّع م، بدل لأنه بقيمته ياخدْ 
موقال الغاصب،، على وبعد النكاة وجوبا نل أحده إن المالك وينكيه بمفقته، أخده 
وإنثالبناء الغراس بقلع ويرخي ا تاعهر على الغاصبا إ-مار يملك الففهاءت أكثر 

المجدبقال ذلك؛. نله القلع إلا مالكه ؤأبى بقيمته أو مجانا أخده الأرض وب طلمج، 
كانتاإذا مقلؤعا بقيمته ؤالناء الغراس تملك الأرءس ولماحب، الهداية; شرح في 

فالكلفتها فغرمه واحد يجل مجن وغراما أرصا غصبا وإن بقلعه، تنقمن اتين 
إليهود وإن تاعهر، ، _LJUلم الاللأا ومنعه قلعه الغاصب، أؤاد وإن ا|زءس، لمالك 
كالزرعؤعنه ءليهأ، وجيما لو كما للمالك نهي الثمرة الغاصب، أحد بعد الشجر 

لينافمربه امصن ترابه أخد وإن للغاصبف، فهي وإلا أخدها الجذاذ نل أدنكها إن 

ما,شلصاحب الزرع أن القياس قان القياس خلافا اؤهدا ناقع ينه لمحا ؤغيرها، ومقى رُثا ح =
اكأمللأثر. أحمد به ؤصرح عاله، نماء لأنه البدر 

خديحبن ؤإفع حديث ون حق[( محنالم لخرق وليس والسلام الصلاة عليه لقول قالعه( )على ( ١ ) 
ولهذيء، الزرع م، له فليس إذنهم بمر م أرم، م، زرع »_ اف. رّحل نال تال: 

حن.ونال واكرطي داود أم را<اْ مقتهأ 
لك<ا-ي.إذن غير س غرس لكن يغميها لم أو ثريكأ كان لو )ؤإلناء( )٢( 
إذنه.بغتر نته المممفا غيره يمللث، قلم منه للمغمؤبؤ مللت، الجميع لأن ،،،( ^iJiيمالك رلم رم( 
والفائقؤالشرح المغنى في قدمه شجرة، شمرة لأنها الزرع بخلاف، عليه( وجدها لو )كما )٤( 

ضعيف.الزرع على ؤالقياس ؤالمدع، المغير ؤإلمحاوي والرعايتين 
—٦١٠ —



ونجرصغه أو الثوب ونمر الغزل وسج ، المصوغ؛ صمب وإن • فلمالكه صدأ الكت،ب 

فياحتمال وم الأجرة، ؤعليه للغاصب هو ؤنل المذهب، من الصحيح هدا رفلمالكة( راآ ماّش 
بمواهصوأ الأرم، م الغاصب زرع لو ثمة الزائن نرح حاشية م تال لمغني، ا ض

لربكونه ؤيحتمل الغراس، في كما له، أنه المححاب وءليه أحمد عن فالممؤص 
فالالأنماف، في عايه واقصر الحاش ناله الزرع، أ-محار عموم في لدخوله الأرض 

لمب أو المأجورة الأرض في ايابت الغرس أن اعلم لشيخا: جواب من المقول 
الغنيالناقص اف عد بن الرحمن عد للشيخ ؤأرملنا زمن، من ومنا ص فيه نظفر 

مجاامة الابممدة في ه ٌقوءلالظاهر غراص فيها قنب طويلة مجدة اؤضا امحتاجر فيمن 
مجلكاالناص، كان عنه يعرض ولم اّوكورة امض في نوى منه وح إذا ت جاب فا حكمه؟ 

يصحمجمن وكان عته أعمض أو تحقق لم وإن مجلكه، النوى أن تحقق إن للمستأجر 
امصاأعاؤه ؤلو ارستوعسإت ؤفي المستأجر. بممل نما وإن امض، لصاحبا فهو إعراضه 
علىويجير للمتعير فهو نوى أو حجا فيها فتناثر دواب أو نزكا فيها ليجعل محيضا، 

ؤأنهالؤفف، الإض في الاجامة أو الوقف يعد نينؤ إذا وقفيته عدم مجنه فيوحد قلعه، 
اه.بعمله ونما نين، إذا للمستأجر 

المغصوبعين لأخ الشافعي تال وبه المدهبح مجن الصحيح هذا اجروا إلى ؤ١لصوغ رم، 
تزدلم أو العين نادض، مواء بعمله للغامه ثيء لا هذا فعلى إليه، ردها فلزم قانمة فيه 

الشيخ.احتامه الزيادة في شريكا يكون وعنه الشافعي، مجذهجح وهذا 

كانوإن صحيح، غرض فيه كان إن لنمه بمحاله المالالئ٠ ءلالب4 وإن له، ثيء ولا ردْ أق 
الحيؤانالغاصب، ؤذبح منعه، لالئ، ١٠غلالنقضه الغاصب، ؤاختار وامض اللس 

وإنمالكها، بإذن إلا فيها اكصرف، ولا أكلها لأحد يجوز لا لكن بممءهاّا لا 
حرمتلا يكون أن إلا قيمته فعليه قالعه من عاليه وحيف، حيوانا به فخاط حيطا غصب، 

نحفالولد دابته على فانزاه غيره فحل غم، وإن إالغاصّ_ؤاآأ *اكولأ يكون أو  ٢٢^'
فيواتي الدكاة، أهلية فيه ممن مجدكاة لأنها كالميتة صاررت٠ أنها ;معنى يحرمها( )لا )١( ما،ش 
المرنة.:ءب 

ذييتضمنتغوين، لأنه بدء فيجب، العقور، ب، والكلوالخنزير كالمني له، حرمجة )لا )٢( 
ثوبا.به حاحو لو مجا أشبه حرمة، 

خجالبي نهى وتد ه، نففي حرمجة للحيوان لأن، تلعه، يجب، لا الثاني والقول )للغاصب،( )٣( 
مجأكلة.لغير الحيوان ذح عن 



التقاسولا نقصه، ؤأؤش غرا والوي فرخا البيضة أو زرعا الحب صار أو ونحوه الخئّب 
نقصوما *، فته؛ مع رده الرمق حمى وإن نقمه. صمان ويلزمه للغاصب، ّنيء 

مرضوند مده لزمحه الحر من الدين ب نجسا ما أو يديه قُلع لو وكذا المذهب، *ذا نيمته( )مع ( ١ ر 
ءبوالماض. ص ثال ويهزا ما سه 

أقإحدى بتلف ولو نمتها مجن نقص مجا صمن دابة غصب وإن نقمه، اؤش ويلزمه لدمه 

تنكهوبين محئله أحدْ بين حير مجتقررآ، غير نقما المغصوب نقص وإن رفمل( 
الغاصبانعلى المغصوب جني وإن نقصه، ؤأرن فياخذه فساده يستقر حى 

وإنكامحل، نقصت، أو تالفت، إذا ؤالثمرة كالولد ، الغم،ل زواثد ؤتممن ٢ أرثّهاأ 
يجوزولا ٠ اإر'جهص أحد في منه مثله لنمه يتميز لا وجه على بماله الغصوب خلط 

الغصوبإذن بدون مجته الحرام ندر إحراج ولا منه مجاله قدر في يتصف أن للغاصسح 
.'دريينديبمم احتلط وإن عنه، به ق، تمل. وإلا نه ا عرفإن نفسه يقاسم فلا مجنه، 
^سااإصغلالكاضسهنصفينُ بينهما بقى فما اثنان فتلف، غصس، غير من 

م|يينيد عن روي وما ^٠، ١٠١١على فات اإن-ي لأنه شل نقصها أرش مغرم عينيها( )إحدكا )١( 
صم نال عمر عن يروي محمتها، رع الدابة ءًن م محي اض. »أن ثان ابن 

نقصها.فدر أنه على محمول عمو تول أن ّع صحته، تعرف لا الم-دعت 
^١ماله، عين لوجود ابتداء المثل له يجبا لا لأنه جنسنه، ايتلتv كحنطة مسثقرآ )غير )٢( 

إذن.ضبطه ^١ معرفته يمكن لا لأنه العيب أؤش 
مإلا محير، وماله غاصبه ؤبملى غيره أو صيده على جني سراء أرسها( الغاصب )يعل )٣( 

بقيمته.الغاصج، ويرجع فيقتل القتل 
وأبو؛، ٠٧ماوتال الشاخص، قال وبه أصله، عع أو مجنفردأ تلف وسواء الغضب،، )زوائد )٤( 

أدائها.من فيمتنع بها يْل1لجح أن إلا صمانه يجب، لا ت ■حنيفة 
شاء.حيّثح من عثله يلزمه الأخر وفي المدمج، هدا الوجهين( أحد )في )٠( 
به،١لدرهiم صاحّج، فيخممى الدر٠مين التالفّ، يكؤن أن يحتمل لأنه نصفيزآ )بينهما )٦( 

وال؛اةيالدر٠مين صاحمح فيختمئ لهدا ؤدؤهما لهدا دطلما التالفّج يكؤن أن ؤيحتمل 
أولى،ومحو القرعة ويحتمل تلت ١لنروعت مححتح في وفال هذا، غتر يحتمل لا فتساويا 

بالقرعةفاحرجناه علينا اشتبه ؤفد غيئ،، يشتكه لا مجنهما لؤاحد إ ٠٠٠الدرأن متحققؤن لأنا 
كثتر"وهو ظائرْ في كما 

ض
الكثاب



الممأّ

الأيل

ص

القص؛آا،صمن صنعة بتعلم عاد وإن ٠، بمئهُ عاد بمرض ولا ل بممزأ لم بسعر 
لوكما الزيادةر٤؛ صمن نقمت هزل أو نمى ثم نمته فزادت ممن أو تعلم وإن 

أمحاوابن، ثور أم قال وبه يضمن وعنه العلماء، جمهور نال وبه المذهب هذا يضمن( )لم )١( ب,و 
عتنمنها ينقص لم بحالها العتن ود أنه ولنا العتن- تلفت إذا يضمنه لأنه والشيخ، ُوّى ءب 

تنقص.لم لو كما قيء يلزمه فلم صفة ولا 
للشانمةوجها الحاش وحكى يضمن ونمه الفروع في ندمه الذهب، هذا )بمئه( )٢( 

وما٠.بالضمان 

ؤتعلمنعتن اوتم، ينمار نهزل مائة نمته محمينا عدا ب، غملو كما النقص، )ضمن )٣( 
ا/دولى.غر الثانية الزيادة لأن عتمة بها نمته فزادت صنعة 

حتىبدنه في أو بتعليمه فزاد مائة ونمته أمن أو عدا ي، غملو كما الزيادة( )ضمن )٤( 
لزمهمائة قيمته صائن، حتى صنعته نيان أو بدنه بنقصان نقص ثم مائتين قيمته صائن، 

=تعليه يجب، لا ومالك; حنيفة أبو وقال الشافعي، فال وبه مائة الغاصب، مجن ويأخذ ردْ 

وطيءوإن ا مغموبال بابا بها سمر مسامير هبة لا ٢ ر قبوله لزمه ونحوها الدار تزويق أو 
نقصويضمن هه تبعا يتيق فالولد جهل وإن الحد، فعليه بالتحريم العلم مع الج١رية اكاني 

باؤشبهاولا قيمتهاولاير-ح فعليه بالغصب جاهل مشتر عند تالفت، وإن ١لولأدة 
العقدصحة لانتفاء بالغصب، علم أو جهل سواء الغاصب، على بثمن بل ٢ بكا;ةل 
الغاصب،على الممتبة ؤالأيدي ا. ولدر وقيمة ؤكسسب، بستان ؤيمرة نفع رأجرْ وبمهر 

العينصفات من صار لأنه المدهبط هدا ونحوه، مغصوبا ثوبا بصبغه صبغ إذا )قبوله( )١( مواش 
شاءإن أقرُب، هذا الحائي; قال يلزمه، لا والثاني ونحوه; إبرا حديد وعمل الغزل كنج التاض 

تعالى.اش 
الغراس.أشبهن، متميزة أعيان لأنها مغصوبا( )بابا )٢( 
أبووقال الشافعي، قال وبه بالولد أمه بزيادة ينجبر ولا بتعديه، حصل لأنه الولأدة( )نقص )٣( 

بولدها.نقصها ينجم حنيفة; 
فيالثمن بذل لأنه العين صمان على لحل لأنه الغاصثج. على بكارة( بأرش )ولا )٤( 

مقابلتها.

الثمنيملك فلا مأذونا ولا مالكا لص الزجر ؤممزا لأن العقد( صحة )لانتفاء )٠( 
الفاسد.بالشد 

عليه.محضون غير ذلك أن على لحل لأنه ولد( )ونمة )٦( 
—٦١٨ —



إبم٢ّ• أكترها؛ إلا يضمن لا جنسها ومن الأولى، جنس غير من عادت 
الأزل

*راضعلى زادت أنها ولنا أخدعا. كما البن ;د لأنه يردعا فلا برئها يطالب أن إلا الزيادة وض ع =
اماّ

ا'الزدصانها. فلزم منه المغصوب مالك 
ينهماالفضل صمن أكثر الأولى ؤكانت أخرى وتعلم صنعة نى إذا يعم أكثرعا( )إلا ( ١ ) 

عوده.وعدم لفواته 

ماسويد المتزوج ويد والمتهب والمولع ٠ والمستأجر؛ ا ؤإلمتعير؛ المشتري عنر: 
ويد٠ التلضُ ويل المعر'ُ عفد بغير القابض ويد ٢ ينميه؛ بما المال في المنممف 
وقالا يرأُ لم هثة أو ّنراء أو بفرض مالكه أخذه وإن الغاصب؛اُ؛. من الغاب 

مأحطالب ولو شمتها تضمينه غاللماللغ الغاصس، غير يد في المن، تلفت إذا روالمتعٍر( 
آتيي.كان إذا بالثمن لغاْب اس 

علىورجع المن، دون المفعة صمان عليه استقر صمته إذا عكسها )والستاجر( )٢( 
بالأجرة.الغامجس، 

لأنهالمتثهس، في ذم، المحن الصحيح وهر الغام، على بهما يرجعان )والمتهب( )٣( 
علىنمتها من غرم بما برجع أن ننبض المن له لم يأن على الغاصب مع لحل 

الغاصب.

وصمنهحريته يشترط ولم بالغصب عالم غير الولد فمات منه ولدت إن المتزوج( )ويد )٤( 
الغاصب.على يرجعر بقيمته 

ونحوه،العامل بتل ذللن، تلف إذا والمزارع افي والموالشريلئ، كالممارب ينميه( )بما )٥( 
بمارجع الغاص، صمن وإن عمل، وا"مّة بقيمه الغاص، على رجع ١لاللئ، صمنه فإن 

مجنفيضه ما يتحق لا لأنه غاصب، مع بقيمته وزرع فمر ئح من لنفسه عامل نض 
غره.لأنه •ثله أجر الغاص، على رللعامل العقد، اد لفذللن، 

رجعغاص، غرم وإن ُنفعة، بقيمة رجع ناص غرم إن دن عن العض نبض كمن )البيع( )٦( 
بحاله.والدين عين بقيمة 

علىيرجع وهذا له، واإطا'بح للحيؤإن كالذابح الغاص، عن نيابة للمغموب )المتلف( )٧( 
بالحال.العلم عام مع للماللث، نه صيما الغاص، 

عطلقا.الثاني على فالقرار الغاصسح( )مجن )٨( 
٠٧١١أخده إذا مرأ الغاص، أن القياس لكن يعلم، أن، إلا مرأ( )لم )٩(  م،ننراء أو فرصا  ١١

عليه.مضمونة أنها على دخل مالكها لأن العين 
—٦١٩ —

المحاد
الثام



أولتالثوب، صبغ أو بمثلهما، حنطة أو كزيت، يتميز لا بما حلط وإن )فمل( ى
بقدرشريكان فهما _ _تزد ولم القيمة تنقص ولم — * عكسهأ أو بدهن صويقا .  ض

ؤدفلصاحبه، أحدهما قيمة زادت وإن صمنها، القيمة نقصت وإن ، فيه ماليهما 

سويقا,يه ولت دهنا غصب بأن عكسه( رأو )١( مواش 
 J؛^l )نقداحلط لو وكدا القيمتين، على الثمن ۶ ويوز فتيلع المذهب، هذا فيه( ماليهما )يفدر )٢

بمثله.

إلىاذهب اخدم، ملكه م قال: بعينها إنسان عند سهه يجد رجل في حمد أ م
يب ١^١ 

سمرةحديث اكاض 

أتلفهلو وكدا موزونا، أو مكيلا كان إن بمثله ضمنه المغصيب وإن )فمل( 
قيمةفعليه المثل أعوز وإن ا ر أصله على باقيا كان إذا ؛ رتباينت أو أجزاؤه تماثلت 

يومقيمته تلزمه ؤعنه البدل قيض يوم بقيمته يضمنه- القاصي: وقال يؤم،عؤألْ مجئله 
؛منمصوغا١ كان فان بلده، في تلفه يوم بقيمته ٢صمته مجثلياُ يكن لم ،وإن تلفهُ 

عقيلوابن القاصي وقال ، ه؛ جنبغير قومه وزنه قيمته تخالف تبرأ أو التقيين 
رواهباعه« س المتاع ويع به أحق فهو رجل عد ُتاءه وجد من الم.، عن )سمرة( ١( ر ص 
الكناس

■ ٣٢٠٠٠اكاض 
ذللث،وغير والأدهان والحبوب ان كالأئا/دصحاب وعليه الدهّبا هدا تباين( راو )٢( 

بقيمته.يضمنه ؤعنه والخلروب، المأكول في إجماعا عبدالبر ابن وحكاه 
الذهبمن كان ما حرب: رواية في أحمد تال غصبه، حين حاله على أصله( )على )٣( 

تيمته.لا مثاله تعليه يونن وما يكال وما والدنانير 
حينالنأءه في وجبت القيمة /دل المقرئات، مجن وهو الذهب هذا إعوازْ( يؤم )مثله )٤( 

المقوم.كتلف حيثذ القيمة فاعتبرت المثل انقهناع 
بعدالمثل وجد لو أنه بدليل البدل قبض حين إلى الخل الواجب لأن البدل( قبض )يوم )ه( 

القيمة.دون الؤاججب هو لكان إعوالْ 
اللف.حين الذمة في تثبت إنما الئني٠ة لأن تلمه( )يوم )٦( 
والدابة.والعبد كالثوب )مثليا( )٧( 
الماءكحلى مباحة واضاعة تنقص أو وزنه على قيمته تزيد المصاغ كان متى )محصوغأ( )٨( 

بقيمته.صمانه وجب 

الربا.إلى ذللي يفضى لئلا بالذهب والفضة بالفضة الذهب فيقوم ه( جنبغير )قومه )٩( 
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رجعالأرض لاستحقاق بماءه أو المشتري غرس تلع ولو '، انمغ' نلع أبي من يجبر 
الأ,ووإلبعكسه، وعكسه عليه فالضمال بغصبه لعالم أكنمه وإل ٠، بالغرامةُ باثعها على 

ماضله ليس ت حنيفة آم ونال ، الشافع نال وبه ذلك له آصحابمات وقال اكبغ( قلع آبى )من ( ١ر 
امابِ ء  ء الأولمنه. يمكن فلم المغصوب بالثوب إصرارا فيه لأن آخذه 

وغرمه.بماثه في مجا ذلك فكان ملكه أنها وأوهمه غره إياه ببيعه لأنه ريالغرامة( )٢( 

ىكان فان أ ةيمةل لها ؤالصتعة قيمة دللثح لأل بجنسه تقميمه يجوز الفادقت ؤصاحب 
ُمالصناعة كانت فإل عؤضا بقيمته ؤاعطاه منهما شاء بما قومه مجعا بالنقدين محلى 
المثليني المثل بغر حاكم حكم لو والقردان الأقمار وفي ،. فبالونذرحراما 
يفامحبعقد ومجقبؤض غصب بلا متلف وكدا حكه، ينفذ لم المتقؤم في القيمة وبغير 

أوبكيل معلوما أخذ بال متلفه مللت، في التالف دخل فلو ا ٠^٠٠ في يدخل لم ا م
يعطبهفانه بعد يحامحبه ثم ' معرهاريمهغ ولم أيام في نحوه أو بقال حؤائج أو ونيا 

واحدمهم منهم واحد فرد جماعة بين مشاعا جماعة ي، غمولو أخذه يؤم عر ي
وإلالثاعُص كع أنه ويتوجه ١^^٤: في نال ا شنكاثه' يعطى حتى يجز لم إليه 
صنال ذللي، أرش عليه وجب الحلي كسر ولو جاز، لعلها امتاجره لو أنه بدليل )نتعة( )١( 

,زضالقيمة لأن الأول القول مثل بعضهم وذكر الشافعي، محب مذ هذا الشافعي.■ أصحاب بعض 
كاليع•ا ردفالزيادة العوض ب؛ل على ماخوذة 

المتلفاتالإموال قيم لأنهما بأحدها إلا تقويمه يعكن ^١ الربا، إلى يفضى لئلا رعونحا )٢( 
الأحر.من باور احدهما وليس 

لأن١لرج١ل، وحلى كالازاني واحدا وجها وزنه من باك؛ر صمانه يجوز فلا )مالولن( )٣( 
.؛معا.لهاقيمة لا الصناعة 

بقيمه.ومتقوم بمثله مثلى فيضمن الرم وجه على كالمقبوض القابض أي ملكه( )في )٤( 
لأقامهصحيح الثمن يعين لم وإن وعذا صحيح. العقد أن على ويدل محعرها( يقطع )ولم )ْ( 

الملق.مقام العرف 
المثل.يراد ولا ذلك على كراصيهما أخذه يوم تيمته متت، لأنه أخذه( يوم عر )ب)٦( 
لأنبه الانفراد يهليج، فلا حرب نقله بمال عنه صالمحوْ لو ؤكذللث ننكاءْ( يعْلى )حتى )٧( 

بالمردود.يختص فلا شاع نصيبه 
الإناع.في قاله المال له وبملتب فيصح اه( الثاع )كيع )٨( 

—٦٢١ —



ويرأيعلم، أن إلا يبرأ لم إياه اجره أو أودعه أو رهنه أو لمالكهُاُ أطعمه إمحاب 
وتاليعلم لم وإن إذنه بلا أكله إن وكدا غاصيه، بريء طعامه أنه عالما ( ١ ) . مر 

والفانقالوجم م به جزم المذهب وم يرأ لا أنه هنا المسف فجزم كله الغاصب اتيأب 
والشارح.والمسف مجوس أبي ابن ذكره يرأ أن ويتحرج وغ؛رمحم، والهدايه 

الغاصبعلى الضمان وجب فلو المنعم على الضمان توجب العانيه لأن باءارته( )وبجرأ )٢( 
الغاصب.على وجوبه في فانية ولا نعم المعلى به رجع 

القيمةوأخذ ؤده بعد عليه قدر وإن قيمته، صمن ا بقاJه١ مع المغصوب ؤد تعدر ّتن 
قيمقامه مجدة محتله أجرة الغاصب فعلى أجرة للمغصوب كانت وإن )ضل( 'نس 

ومتافتلفه، ونتا إلى أجرته فعليه المغصوب تلف وإن ذللث، قي التوقف وعنه ، يدهُ 
والتفوين،يالفؤات تضمن ١لمغصئب كمناع غاط. بعقد المقبؤحس 

بماءكالهله١رة العبادات ومائر كالحج ر الحكمية الغاصب ؤتممغات رضل( 
والأخرىالروايتيءت، إحدى في باطلة ونحوها والكاح كالبيع والعقود مغصوب 
والسلعفالربح بالدراهم اتجر فان ا ر الحكمية غير التهمنات ؤتحرم ، ر صحيحة 

رده.تعذر تيء أو شرد وفرس آبق كعبد بقاله( )مع ١( )ض 
يخيرحنيفة; وأبو محاك وفال العين، الغاب يملك ولا الشافعي، فال وبه القيمة( )وأخذ )٢( أكإ. 

عها.ملكه ويزول إياها تضمينه وبين متريها ندها إمحكان إلى الصبر بين الماس 
تركهاأو المنافع ١صنوفي وء،ّواء الثهافعي، قال ويه المذهب هذا يده( في محقامحه )مدة )٣( 

مجاللث.أصحاب نصمْ الان.ي وهو المناغ، يضمن لا حنيفة أبو وقال تذهب، 
بخلافتقد.م، لما تذهبا تركها أو المناع امحتؤش مواء القابعض فيضمنها )والممويتح( )٤( 

بسبغرم من يرجع ولهذا صحيحها، في صمان فلا ونحوها وكالوديعة امحماناُتا عقود 
غرم.ا بالغاب على ذك 

اد.بالفثولمو» بالصحة تانة توصى اد وفصحة حكم لها ما وهي )الحكمية( )٠( 
الماكاختار ما فأُا الماك، يبهللها لم بما العقود ني يتقيد أن يبني وهدا )صجحة( )٦( 

فيهالصحيح فوجه الماك يدنكه لم ما ؤأما خلافا، فيه نعلم فلا علية المعقود وأخذ إبعلاله 
علىالضرر عاد وريما كثير، صرر بمللأنها القضاء ففي تممفانه تكثر الغاصب أن 

له،ونمائه بزيادته والعوض للماك الربح كون يقتُني بصحتها الحكم وأن الماك. 
ذك.يمنع ببطلانها والحكم 

(CU  العقارومكني عاليه وحمل وركوبه ه ولبكاكله وإمتعماله كاتلافه الحكمية( )غير
حراموأعراصكم أموالكم #إن لحيين، 
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اريابتاأذرْرأ؛، يوم _.u< وإلا إذنُا؛، عثله غرم مثلي مغصوب من تغيب أو تلف وما 
.م| المأكول م ؛جماعا الم عبد ابن وحكاه امححاب، وعله الذهب هذا )إذن( )١( 

ؤابذكره مكاثه في بقيمته يضمن فانه المغانم في الماء منه ستتثنى أن ؤينبغي ؤإلمشروب، 
لمدع.ام 

انقعييحين الدمة في وجئت القيمة ه المقرئات، عن وهو الذهب هذا تعذهمه، )يؤم )٢( 
يومقيمته تجب الئافم: أصحاب وأّكئر مجالك وفال حيئذ، القيمة فاعتيرت المثل 

المحاكمة.

سثم ذمته في اثترى وإن يطلأنه، أو الشؤام يصحة قلنا مواء ، للم.اللثأالمشتراة 
صالغاصب تدكية ؤتفيد الخرم، نول قياس وهو للمشتري الربح وعنه ، فكذللث نقدها 

مباحدرهم يق لم وإن وتقدم، المذهب وهي الروايتين إحدى م أكلها حل للحيوان 
أحدجواز يتخرج هذا فعلى القواعد: في قال ، ذللن١٣إلى الحاجة لدعاء عادته أكل 

غصوبيدء في بقيت وإن طريق. كقطاع حرام ماله من يد س الصدقة من الفقراء 
نملكلم كلقطة عهدتها من بريء مولها ويلزمه الحاكم إلى ملمها أنابها بمرق لا 

ومن؛ وبملكهاُ وبالقيمة صمانهارْ' بمتمهل بها الصافة وله ، بمرفهاُ لم أو بالتعريف 
ح

فواعلعلى جدا مشكلة الممالة ؤهده الجعد، بن عروة لحديث للمالك، رالخثتراة )١( 
أباريح أن على متفقة أحد موص ولكن صحيحة، غير الغاصب تممغات ه، هب الم. 

صحةعلى عقيل ابن مناه ضعيفة، كلها وجوه على ذلك الأصحاب فخرج للماللث، 
ذلك.غير على غيرهما وبناه المنى، ؤبمعه الأجازة، على وزتفه الغاصب ممن، 

غيرهأنه بمعنى خامد والاقياض صحيح فالعقد هذا فعلى الخ.هب، هذ.ا رفكذ.إكا )٢( 
^نعن يتغمل ولم بنتاجها! يزهه إليه •ادفع عمر ابن لقول المالك إذن لعدم مريء 

المكأن المصوب من الثمن نمد ينو لم إذا أنه المتهى في قيده ما ومنتضى ذمة، أو 
للغاصب.والربح 

إذالفروع: في قال النوادر، في قاله وفاكهة، كحلوى غنى عنه ما لا ذلك( إلى )الحاجة )٣( 

ق؟تءتأ؟ئش>،< 
وهوبدل وجه على لا المالك لمال إضاعة الضمان بدون الصدقة لأن ضمانها( )بثمط )٥( 

جائز•غم 
يملكلا ما باعه اليانع أن وعلم آجرأ اشترى فيمن الجواز أبيه عن صالح نقل )ويملكها( )٦( 

٠إلمه من ينجو أن به فتصدق الأجر قيمة أخرج إن أنجو له يعرف ^١ 
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خلاانقلب خان ، محالمثل عصير تخمر وإن ا تالمهأ مم بقيمته المثلى غير ويضمن ج
٠.عصيرا؛ قيمته نقص ومعه دفعه 'لأول 

شيماأعتق ااُن ؤإللأم الصلاة عليه لقؤله المفردات، من يلو المذهب هدا آ تلفه )مم آ ١ ) ماض 
يامولم الشريك حمة م بالتقؤيم قام عله، ّتفق عدوا ممة عاليه ثوم عد م له تشّ 

بالتل.
أتلفه.لو كما الغاصب يد تحت زالت المغصوب مالية ط رغالثلآ )٢( 
بدلأأداه ما الغاصب وسترجع يده، تحت حصل نقص لأنه نقص إن عصيرأ( )نمته )٣( 

ءتا<ّ

إيمعنه ويمقط نصا الشيح ذكره كما يقفها به عين شإء آو ؤقفه يكر بما لصدقة ا ك
لهت الشيح ؤتال فقيرأ، كان ثلو منها قيء أخذ عنده هي لمن أليس ؛ الغم،؛ 

مجنبريء الوتثة على غصبه ما وؤد ندم ؤلو فقيرا وكان تاب إذا عاصيا كان ؤلو الأكل 
V_Jيهنالا فعجز; يؤديه أن على أدان فيمن الجد وذكر ، رالغضب، إثم من لا إلمه 

فيمطالبته منه فاللمغموب الغاصب، وائن، يده ولو ؛، ؛؟■^؛ في ولا الدنيا في 
نصأءءاهالاخرة 

مالباخد ٠إالما أغرى من وكدا مكرهه، ضمنه إتلافه على أكره وإن )ضل( 
مابلةفي حفرها وإن ٠ بهار تلف ما صن ه لفغنائه في يثرا حفر وإن إنسان، 
فيبسهل وإن ، ^١٤بلا صمن صيفة كانت فان يضمن، لم المسلمين لنفع واسعة 

ثوابهاكان عنهم بها نصدق، فإذا أصحابها، إلى مدها عن عاجز لأنه الغمم،( )إثم )١( مراض 
وحملبالحنان الأحرة في الحقوق قضاء ألأأ، غصبها، إثم ذلك مسقهل شابها اىس 

الصدقة.بثواب أحالهم الغصمؤ عوض منه هللمؤ قاذا السيئات، 
ومضرةُالأ5ه قلن على أدخل ما إثم عليه يبقى بل .نه يبرأقلا الغمم،( إثم من )لا )٢( 

اسّحق مجرد ويقي الادص حمح، به يزول، توبة بلا والقضاء حياته، مدة ملكه من المع 
وفاق.أنه ويقتمى الصنير المعالي أبو وقاله الأحرة( قي )^١ )٣( 
الأخرة.قي حق لظلوم استقر ّ انتقلت، لو الف1الم لأن )نما( )٤( 
أصحابوقال لا، أو ابدمام فيها أذن وسواء المذهمح، هدا بها( تلف ما )صمن )ه( 

فانهفي التصرف له لطانية: الالأذكام وفي يضمن. لم الإمام بإذن حفرئ إن الشافعي: 
•يضر لم إذا وغيره حمر من ثاء بما 
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أوندرْ أو التالف قمة في والقول ٠، باطالةُ الحكمية الغاصب ؤممغات 
عنهبه نمدق ربه جهل وإل ، ربه نول عبمه وعدم ردْ وفى ؛، نوله صفته 

أوئاطا أو وقاء حا أو بابا أو ؛ ءفعاُ' فتح أو ، محترما أتلف ومن ، ؛ مضمونا 

المحاب

مغضالزوائد• م اكاية والرواية ذب، الوهي الروض إحدى م )باطلة( )١( 
بالأزل حجة. عليه يمم مالم يلزمه فلا ذمته براءة الأصل لأن نوله( صمته )أو )٢( 
بينة.ولا انمب أنكر إذا وكدا الغاصب، يد في وبقاؤه الرد عدم الأصل لأن ريه( )نول )٣( 
المحترمة،والدموال ا/دمانات ومائر وثدائع ;هون وكدا الغصب، إثم عنه ويسقط )مضمونا( )٤( 

إذاالغاصب في بجوازه الشيخ وأفي عليه، ض الصدفة أعل من كان إذا منها يأكل ^١ 
تاب.

الكلبعن واحترز وال—هو، الخطأ ذلك في وسواء ،، المد٠٢هدا محترما( أتلف )ومن )ْ( 
باغمال وعائل لم ممال حربي إتلاف ذلك مجن تثنى ويونحومحما، النجس والرجض 
١المتلف يضمنه فلا ا وعكه

الوالشافم; جيفة أم وقال مالك، قال وبه المذمب هدا آخره( إلى نقما فتح )أو )٦( 
ذهبا٠حتى اهاجهما يكون أن إلا عليه صمان 

جولو طريق في د'ابة ئط وإن به، تلم، ما يضمن لم قنديلا فيه علق أو حصيا مجد 
صنتلف بطيخ فشر ولو طينا فيه ترلئ؟ أو شيئا فاتلفت، عليها ويده  ٢١فيه؛ أوقفها أو واسعا 

صمتهفماُن، نرفته ضيق طريق في مملألة د"ابة محميب ومن الملقى، ضمنه ثيء به 
بأكلهر قتل وله ٢ صمازر لا وامعة كانن، لو وظاهرْ عميل، ابن ذكره صاحبها 

ونحوه.لحم 
نقضهيمكن لا بحيث، وكان غيره ملك إلى وقوعه نل حائطه مال وإن )فمل( 

وإنيضمنر؛ا لم بدللث، يطالب، ولم ينقضه فلم نقضه أمكنه فال ٢ ءليهر صمان فلا 

بمشروط بانملريق الانتفاع لأن الشافعي، مذهب وهو الروايتين إحلتم١ في فيه( آوقفها )آو )١( 
أئ.يالوامع. الطريق في بوقوفها متعد غير لأنه يضمن لا والثانية باللأمة، 

ه.نفعلى الجاني فهو صمبها إلى حاجته لعدم صمان( )لا )٢( 
عنه.لعجزه نقضه ترلث. في فرط ولا بمتاثه يتعد لم لأنه عليه( صمان )فلا )٣( 
الخءننول ونحوه الشافعي، عن والظاهر أحمد، عن الخصوص في يضمن( )لم )٤( 

وجهوفيه فعله، بغير حادث والميل ملكه، م بتاء لأنه الرأي، ؤأصحاب والثوري والنخعي 
الضمان.عليه 
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الأزل

بهفعثر ٠ صيقُ بطريق دابة ئط وإل ضمنه، ونحوه شيئا أتلفح أو فيه ما فذهب فيدا اج 
ومامنزله حارم عقره او باذنه بيته دحا لمن الخمور ج، كالكلصمن، ال إن

ترساأن إلا المهارر؛*، وعكه ُ، صاحبهاُ ضمنه ليلا الزرع مءن البهيمة أتلفت 

م

لحديثونحوه، راكبأ يكون بأن عليها ويده حنريق م أوقفها لو وكدا صتق( )بملريق )١( هراض 
زوائد.صاس. فهو رجل أو يد فوؤتأت ان، المع

والروايةصاحبه، فضمن الماس ؤأذى للسر ب العفور الكلب اقتناء لأن منزله( )خارج )٢( 
جبار،.)|ااعجماء لقوله يضمن لا الثانية 

أبووقال الحجاز، فقهاء ثأكتر والثافم عالك قال وبه المذهب هدا صاحبها( نه رص)٣( 
ناقةأأن محيمة بن صعيد ن حزام عن الزهري عن روي ما ولما عليه. ضمان لا حنيفة: 

حففلهاا'لموال أهل على أن خجّ اذ يبول فقضى فأفدته قوم حانهل يحك للراء 
مرملاكان وإن هدا المر: عبد ان قال عليهمء محضون فهو بالليل أفسدت ومحا بالمهار، 

لمأو فرحل ومحواء بالقبول، الحجاز أهل ؤتلقاه الثقات ة الأنبه وحدث مشهور، فهو 
يفرؤل.لم إذا ضمان لا المذهب َث والمحيح يفرحل، 

القرىأمحا ومحريإ، مزارع فيه موضع على محمولة ألة المالقاصي: قال المهار( )وعكسه )٤( 
إرسالهالصاحبها فليس زرع ومحلوف ومحلريق كساقية، قراحين بين إلا فيها مرعى لا الني 

٠يضمنُ أصعحابنا ؤتال فيها، الجواب عن أحمد توقف فقد يفعل فلم بنقضه ولث، ط س
٠برجلهار وحكنؤ مجا ويضمن ٠ صمازر فلا وأفدت بيده هي محمن الدابة انفاشن، ولو ألتام 

المزارعاتصالت، وإن غيره، مزرءة من أتلفته ما يضمن لم مجز;ءته من دابة طرد ومجن 
ليلافيه وعت فلأن غنم أن الزرع صاحب ادعى ولو بالقيمة، ؤيها على ليرجم صبر 

الدابةعلى والحطب، ءليهُ'، فضى لخيره غنم هناك يكن ولم غنم أنر الزرع في ووجد 
صمانفلا له عنبها به ؤصاح مستديرا كان لو وكدا فهدر، بصير ثوب خرق إذا 

أبووقال والخم، الحسن قال ونحوه رواية، أحمد وعن محالك، مدهم وهو )يضن( )١( مأّي 
الضمان.عدم عده والقياس امحتحانا حيفة ب أي؛ 

الزاد.م حزام ثحدين، جبارا جرحها !العجاء لقوله أحد على ضمان( )فلا )٢( 
سلم دابته أونف •_ مرفوعا بشم بن ان المعروى لما برجلها( وطنت ما ) )٣( 

ال.ارفهلم.رواه ضاسر فهو مجل أو بيد فاوطأت أمحواقهم أو المسلمين 
ألةالمتختمؤ لا المنتهى: ؤعباؤة بالقرينة، علا بالضمان انمحتمؤ أي عليه، رقضى )٤( 

الأموال.قي قيامحه هذا الشيخ: قال بالغنم، 
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أججنايتها صمن محاثق أو قائد أو راكّءا، بيد كانت وإن عادة تتلفه ما بقرب 
'لألط ؤكر المائل كقتل هدر جابمها وباني لا بمفدمهارا؛ 

م|ضآصحاب بمص فول وهذا لتفربمله، ان الضفعله فعل فان الزرع، عن حافظ غم ب =
:شّالشافم• 

والثافم،حنيفة وأبو نريح قال وبه المذهب هذا فم، أو بيد بمقدمها( حنايتها رصن )١( 
لغاهدر، بمنى جبارا أااعجعاء واللام الصلاة عليه لقوله عليه، محاذ ماللغ؛ وقال 
بكونهاالرجل ثتخصيص باصنادْ معيد روا0 حبارإ اوالرجل واللام الصلاة عليه قوله 

غيرها.جناية في الضمان وجوب على دليل جمار 
قولوهو يضمنها، أنه أحرى رواية أحمل وعن حنيفة. أبو قال وبه برجلها، بمؤخرها( )لا )٢( 

ؤوالناقم نريح 
ولااجماعا، قتالها جاز بهيمة المائل كان فان ه، نفعن دفعا قننه لأنه عليه( )المائل )٣( 

وامحق؛ؤالثافم مالك قول هذا لغيرْ، كانت إذا يضمنها 

قولهوالقول وجيء، صمن أحدهما فرط وإن فعلها، بب حصل التلف لأن فيها( )وما )٢( 
التفريهل.وعدم عليه الغلبة في 

آلتها.يكمل أو صبهلها على ت١درإ يكون أن والتفريق ااتلفّا( مباتمته )لعدم )٣( 
وهوالأنصاف: في قال الفائق، في ناله المالكية، كقول يلزمه أحدما الأن( )احت)٤( 

الصؤاب.
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ىوالقصعة ؤالعصا الثو؛ما ني ؤعنه وذأحوهر ثوب مثل المال في قصاصي ولا فيهما 
^،١٥'اصهلدمت وإن الفاثؤي ؤصاحب، الشيح احتار0 للقيمّة مراعيا بالمثل يضمنها ونحؤها 

فلايفرط لم وإن فيها'آ؛ وما الأخر سفينة منهما واحد كل صمن فغرثا مقيتان 
فعلىمن٠حدرة إحداهما كانت فان التلف مجاثمنه لعدم منهما واحد على صمان 

أتلفؤلو صبهلها على يقدر فلم ؤيح غلبه قد يكؤن أن إلا المصعدة صمان صاحبها 
ومن،، احتمالازُ تضمته ما إلزامه ففي بها إلا المال ذللث، شن لا بما أث؛قة لغيره 

ولهاحترامها، لعدم يضمنها لم كفر كتب أو ب، أكاذيكتب أو متدعة بؤ كتأتلمؤ 
اللهيدعو بل عاليه، كدب من على يفترى ولا ه، ظلألم يوجه بقدر اله بما الدعاء 

نفليره.عليه يفترتم، فيمن 

مراضالدل• أو أرش يل ذهب، المن الصحيح على ونحوه 
اماب
'لتام



محترمة؛غير خمر وانية وفضة ذهب وآنية وصليب ي
انجتاب

السةباب 'ش 
الذيبثمنه مالي بمضي إليه انتقلت ممن شريكه حصة انترلع استحقاق ؤهى 

وهي— بمدية آته أن الق. رصول أمجرني نال: عمر ابن روى يا محترمة( )غر )١( ما.ش 
وأمرنيكلها. بحفمته الزقاق نالك محن لكن ما فشق مني المدية فاخذ بها. فاتنته الشفرة، اا؟وب 

مختصرا.أحمد رواْ ء خنقته إلا حمر نق فيها أجد فلم 'كلها الأٌمواق اتي أن 
لممجا كل مي بالشفعة اف ;مول 0كى قاوت جابر روى لما إليه( انتقلت )ممن )٢( 

تتترك، شاء وإن أخذ ثاء خان شريكه، يستأذن حتى بجح أن يحل لا حائط، أو ر(عة م يق

اماس

الثام

الشممة'ا<اب ب

مثلهكان إن إليه انتقلت من يد مجن شريكه حصة الشريك انتزاع اصتحاق وهي 
الشفعةتقمل ولا ؛ مالي؛ عوض بلا إليه انتقل فيما شفعة ولا دونها'ا أو الدين في 

قيمةأو الباطن في عليه تعاقا-وا مجا ويدفع شفعته على الشفيع بل لأمماطها. بالتحيل 
باكترعرصآ المشترى ويبيعه نمته من باكتر الثقص يبيعه أن الحيل ومن الثقص، 

حيلةيهبه أو المشترى ينفقه أن الحيل ومن الفائق; في فال ٠ يتحاصان؛ ثم نمه من 
الدخولنبل الزوج طلقها ثم نمقها فباعت أنضا المرأة أصالق ولو ٠ لامقاطهار 

الثمحفان نها، أحوهو الشفع من أو الزيادة، أي الشفاعة مجن الفاء بإسكان )الشمعةا )١( عوامن 
نمارمالكه إلى الميع صم فبالشفعن ملكه م مقرئا نمحسه لكن والشفيع الزوج، هو ,ٍ 

٠نفسالأ 

كافرا.أو سلما والمشتري مسلما يكون بان دونه( )أو )٢( 
عوضله ليس ذلك ع العمد دم عن والصلح الخلع وعوض كالصداق مالي( عوض )بلا )٣( 

فيالخهياب ؤأبو حامد ابن ١ختار٥ الشفعة الثاني والوجه كموهوب، به الأخذ يمكن 
حمدان.وابن الانتصار 

يشتريثم بمائتيءن فيبيعه مائة قيمته عوص *للمشتري مائة قيمته كشقمء بمحاصان، )ثم )٤( 
فلامنها أقل وُُي المائّينا ع' دناُير عشمة إليه يدفع أو يتحاصان ثم بمائتيءن الشممر 

المائتين.عن قيمته لفصان عليه الشمع يقدم 
وقدحكم، برون أخذه وللشفيع ا/دزبعة، الأنمة محي بذلك تسمط فلا لإسقاضا( )حيلة )٥( 

=مائة الثمن كون إظهار ومنها تقدم، ما منها صورأت إسقاطها في للحيل اشحاب ذكر 
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ّجإصلحا أو حلعا أو صداتا عؤصه كان أو عؤحمر بغير انتقل خان العقد، عليه اممتقر 
r <ش مرضوقعت قاذا م، يقلم ما الشفعة إنما رهأ( احق قهر بمتاذنه ولم باع ان ف -

شفعة.فلا الهلرق وصمقت الحدود 

إلاالرأي، ؤأصحاب حنيفة ؤأم ؤالشاقعي، مالك، منهم: الاكمن قول، في عوض( )بغير )١( 
ؤياحدهصدقة، أو بهبة المنتقل في تجب الشفعة أن أخرى رؤاية ماللث، عن حكى أته 

الميراث.أشبه عؤصر بغير انتقل أنه ولنا بقيمته* الشفح 

علىالمإة عن المشترى عن شفعة ولا ملكها، م ١^١^، النصف إليه يرجع فإنه 
داما ييع*ينهر خقؤله حيلة غير من بينة ولا الثمن قدر علم تعدر ؤلو عليه، لبح فيما الزوج 

ظاهرني لرمه يه صاحبه تهنالبه أكثر ؤأظهرا ّّي؛ء على تؤاطا ؤلو ؛ ر الشفعة ؤتقعل 
يرجعبفخ تجب ولا الأحد، صاحبه غر لن الباطن في يحل ولا ، الحكم؛ 
العاني؛؛،.إلى النقص 

تلاالمحدؤد ؤم المقتاما إجبار، نمة م ينقعقار في الشفعة ونيت رفملآ 
الفيما شفعة ولا ا عقار؛ مصالح في بالشنكة الشفعة تجب، وفيل ا لجارر فيه شفعة 

ِاطأو عاية الرض قيمة الأولى في فدفع شفعته على قالشفيع فقط عشرين المدفوع يكون و =
رى.الثقم. قيمة إليه يقع تحدر وإل وهكذا، عشرين الثانية وفي الدنانير، عتمة مثل 

الثمنقدر جهل حيث شفحة فلا بينة ولا الثمن أعلم لا المشتري قال، بان بيمينه( )فقؤله )١( 
قاوؤه.عى نثم الثإء عند علمه لو كمأا حيلة بلا 

يدعيه.مالأ إليه يدفع أن يمكن ولا بال،، يغير تحق تلا لأنها الشفعة( رؤتسقهل )٢( 
لمإن أداؤط زم ازئة م نحلف ة يألوأظهر نمين على عقدا إذا الحكم( ظاهر )في )٣( 

معه.يتواطا لم البائع تحليقه وله بينة يقم 
بيع.لا عقد نقع لأنه متبايعين اختلاف أو أولغبن مقابلة أو بعيب، كرده العاقد( )إلى )٤( 
لمما كل في بالشفعة اف. رمول اقضى قال، جابر روى ّ الذهب هدا )لجار( )ْ( 

أحقءالجار وحديث، البخاري، رواه شفعة، فلا الهلرق، وبت الحاوي ؤتعن، فإذا م، يق
الونحوه بالدار٠ أحق الدار اجار وحديث، منه، ويقرُب، يليه بما القاموس: في قال بمنبه، 

الشريلئه.به يراد أن يبعد 
إذاقال لأنه أحمد، كلام ظاهر ؤهو الفائؤ،* ؤصاحج، الشيخ اختابه عقار( مصالح )في )٦( 

يقتسموا.لم ئت5اء واحدأ طريقهم كان 
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تجبأرض م لشريك ونشت ٠. لأمناطهاُ النحل ويحرم ٠ نفعةر فلا عد دم عن حمر 
ةشفعفلا زرع وال٢ رةُ اكملا اء؛، والبنرس الغا ويتعهار نمته 'ش 

وابنالانتصار. فى الخطاب وأم حامد ابن اختامه الشمعة الثاني والوجه نغعة( )فلا )١( عواض 
حمدان.,لأل 

حقإبطال ولا إبطالها م الحيل من تيء يجوز لا الإمام: نال لإمقاطها( )النحل )٢( 
ركبما مكبوا الأ نال: النم أن هريرة أم روى بما ا/لصحاب وامتدل ملم، 
لمااف إن التهود، اف العن الم لقال الحز، بأدنى اف محارم فتستحلوا اليهود 

عاليه.متفق ومنه| فاكالؤا ياعو،يا ثم جملوها شحومها عليهم حرم 
معنىم هو ^١ فيه، نمر لا لأنه ونحؤْ كسيف منقول في شفعه فلا ؛سمتهاا رتجب )٣( 

كالبناءينقل لا مجا أو والثمار والزرع والحجارة والسفن والثياب الحيوان في ^١ المنصوص، 
والثوريالخن عن وروي الرأي، وأصحاب الشافم قال وبهذا منفردا، يع إذا رالغراس 

كلني الشفعة تال; ومرة كذللئ، مرة مالك عن وروي النقؤلأك، م شفعة لا واا؛وزاءي؛ 
الثوب•حتى ضء 

وقضاؤهالم قول علته ودل الذهب، ني خلاف بغير يعأ بالشفعة يؤخذ )والتاء( رإ، 
والأشجار.الماء فيه يدخل وهدا حامحقل، أو دسة يقسم لم نمك كل في بالشفعة 

فولوهو ادصل مع بالشفعة يوحد فلا الإض مع ؤبملع والزرع الظاهرة الثمرة( )لا )٥( 
أبووقال الدار. كقماش الشفعة في يدخلان خلا البح في يدخلان لا لأنهما الشافعي، 

متصللأنه قولهما *ثل وجها أصحابنا ذكر وفد أصوله مع بالشفعة يوخد وُاللئات حنيفة 
شفعه.فيه بما 

كالشجريعقار ليس وما الضيقة والعراص آ والبئرر الصغير كالحمام نسمته تجس، •ق 
والشاةوالبم والمهر والغراس الماء أن إلا الروايت؛نرم إحدى في المفرد والماء الحيوان وم 

الأيصنصاحب لغير الشجر من نصيبه الماثي باع فلو للأرض، تبعا يوحد و١لدولأب 
محمدؤأبو عميل ابن احتاؤه الشفعة ذللث، في وعنته شفعة، اأؤحس لماحب، نه يثبلم 

مجنحصته أحدهم فباع أمفلها دون مجثتنكا دار علو كان وإذا والشيخ، الجوزي 

أرصهما.قي يكان ولو )والمر( ١( )ض 
شفعةألأ واللام الصلاة عله لقوله كله، ذلك في المذهب هذا الروايتين( إحدى )في ٢( ) ص

الشفعةقيه والثانية نخل| بثر في شفعة 1لأ عثمان وتال مشة! ولا طريق ولا فناء في 
•أحق وهو الخامح، تال والشيخ الجوزمح، محمد وأبو عميل بن اختاره 
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اجابقال وإن ا بطكر عذر بلا إذن يطلبها لم ناذا علمه، ؤتت الفور على ثبمي ،٠ لجارآ 
 ١( C المسسبؤإبن الميز عبد ئن دعمر ؤعثمان عمر قال ؤبه المدهب هذا لجارا شفعة )خلا

!قاببميم حيف'•' أم وتال المدر• وابن ور رأُ وإسحق والشاتم والأوزاعي ومالك والنمتم، 
أهللجميع الشفعة مه لا؛نفذ كاللراّ_، مشتتكا الطريق وكان يكن لم فان الشريك، 

الشفعة١رأيت إصحاب ليلى أبي وابن ؤإلئوري ئبرمة ابن ونال فالأقرب• الأقرب الدُب 
لكالفي بالثنكة تثت ت وصوار انممي وقال بالجوار، ثم الطريق في بالشركة نم بالحنكة 

أحق،الجار اذ رمول تال قال: مإفع أبو روى بما واحتجوا الهلريق، في وبالشتكة 
بشمعةأحق ءالجار جابر حديث م ايرمدي وروى داود، إم البخاري رواْ بصنبه، 

النصنول ولنا حسن. ونال واحدا® طرشهما كان إذا غابا كان إذا به ينظر جا;ه، 
اابخاري،رؤاه شفعة، فلا الطرق صمفت الحدؤد ؤنعت فإذا يقسم، لم فيما ءالشفعة 

جابرحديث الق لأسول عن الثابت المندرت ابن قال فشيم، صرح صحيح وحبرنا 
مقال!فيها الأحاديث من عداه وما رويناه، الذي 

تتءالشفعة الك ر؛ّول قال قال• عمر عن روي لما المذهب، ظاهر ؤمحدا ؤبطاتآ )٢( 

مفإن ، نافذر طريق فى ففعة ^؛٠ له، معه أوءس لا مفرد بناء لأنه فيه شفعة فلا العلو 
اكاضالطريق، بلع أو بملريقها دامحْ أحدهم فبلع ثاب فيه أهله من ؤاحد لكل نافذ غير كان 

داؤهإلى طريق المشترى لدار ؤليس يقبلها أو القسمة يقبل لا الطريق ؤكان وحده 
الطريقكان وإن ا شفعةر فلا شارع إلى لها باب فتح يمكن j؛^ الْلريق تلك سوى 
شارعإلى لها باب فح أمكن أو شارع إلى آخر ؤلريق المشترى ولدار القسمة يقبل 

أوالنهر ؤهو بالثمدساز شفعة ولا ا عشتتكازأ دار ؤصحن دار دهليز نكدا ٢ وجسنا١ 
نيعسي أبو رواْ مشة، ولا ًريق ولا ناء م شفعة الأ واللام الصلاة عاليه لموله )نافد( ( ١ر 

الكتابأحد. يممالكه أن بمكن لا دايين بين الضيق الهلريق ؤالخقبة الغريب، 
النقى الدار لأن بوجوبها، المشتري على الضرر ؤلحصول المابق للحديث شفعة، رتلا )٢( 

ةالقيحتمل مشتتكة أرءنر٠ لأنه المدكور، المشترك الهلريق ني الشفعة )وحن( )٣( 
كضو6.الشفعة تؤجت 

لهادار بيعت فإذا الدار، ومحط والصحن ؤالدار، الماب بين ما والدهليز )مشتنكان( )٤( 
مجنإلا الميع إلى الامحتطراق يمكن ولا مشتتكة دار صحن م بابه يت أو مشترك دهليز 
وجوبم المشترك كالملريق فكان للضرر فيها شفعة فلا الصحن أو الدهليز ذلك 

الفصل.على وعدمه الشفعة 

المهملة.الراء ؤبكؤن المعجمة الشين بكر )بالشرب، )٥، 
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(٢) ٢.مقعك؛ البعض أخذ ، ٣٧٥أو ،  UJuJiكذب أو ؛ صالحنيأ أو بمني المشترى الكتاب 
ثبتت،قدت إن القال كنثط !الثمعة لمظ ؤفي واه، وهو ماجه ابن رؤاه العمال! كحل = مرض 
موالشاغم وانمري حث وش الأوزاعي نول وم تنكها! س على فاللوم مكت وإن ',وب 

زوائد.التراخي• على الشفعة أن ثاية رواية أحمد ؤعن نوله، جديد 
لأنهعميل، ؤابن القاصي اختا;ْ نقط لا ؤبمل المدما، من الصحيح هدا صالحتي( )أو ( ١ ) 

أماالشفعة، سقوط »ي الخلاف ومحل عنيا، بالمعاوصة وإنما ياسماطهما يرض لم 
لأنهبمح مالك ونأل ؤالشافعي، حنيفة أبو تال وبه واحدأ ٠^١ بمح تلا عنها الصلح 
يمطلا خيار أنه ولغا أمرها ؛؛ ٢٠١تمليك عن العؤض كاخد فجاز ملك إنالة عن عوض 

قاله.ما يهلل وبه الثمط كخيار عنه العوض أخد يجز فلم مال إلى 
وجهه.على الحال يعلم لم لأنه نضو لم فامحقا كدب فان العدل( كذب )أو )٢( 
الشافعي،أصحاب وبعض الحسن بن محمد تال وبه المدهس، هدا سفحته، )سقهلت،، )٣( 

نقط,لا ت يوسف أبو ؤتال 

•الاخل للأخر فلس المقرنة أرحضه أحدهم.ا  ٤٧فادا هذا، دزض هذا أمطن بمقى البئر 
وعراصؤطرق وبئر صغير كحمام نمته تجب، لا فيما ولا الثميج،، من حقه بسط 'م 

؛^١١

التراخيعلى الشفعة أن ثانية رؤاية أحمد ؤعن بملم، م-اعة بخ العللويلزمه )ضل( 
وإنالمجلس في محللها له القاصي، ونال( الرصىر٢، على ( ١٨؛ما يوجد لم ما قط نلا 

المشتريكان إن ثم ، سنوزر مضى ؤلو شفعته على فهو باليع بملم لم فإن ، ٍلال،ر 

هدّافي الشفعة إنايت، ؤه عثمان، ولقول( السابق،، عبيد أبي لحديث، صيفة( )وعراص )١( مراض 
يمتنعوقد بالقسمة، نصيبه في الشفعة إثبايت، من يتخلص أن يمكنه لا لأنه بايايع يمر ' أى.

الفرتحصل بحيئ، أبض بياض الثر مع 'كان فان الباثع، فيتضرر الشفعة لأجل المشترى( 
الشفعة.وجبت، النصيبين باحد 

ولناّنةّ بمضي تتقطع قال مالكا إن إلا الشافعي، وتول ماللئ، قول وهو الرصى( )على )٢( 
كنهم.في الفقهاء رواه ثاثيها! لن ءالشفعة النبي عن وروي الحديث، 

القبض.يعتبر U التقاض بدليل العقد كحالة السجلس لأن طال( )وإن )٣( 
أوشمب أو أكل لحاجة أو الصباح إلى فاخره ليلا علم بان لعير أخره لو وئ-ا )بون( )٤( 

نحوه.
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اجاسوإن ٢، >وكا أو الكل الأخر أخذ أحدهما عفا فإن ا حمهماز بقدر لاثنين والشمعة 
ما.رتفاوت جميعا الأصحاب عد المدمج الحاش: قال المدعب، هذا حقيهما( )بقدر )١( 

رلأوورب خباع وميس. ؤثلث نصف ثلاثة ين فدار ماس، قال وبه الحصص بتفاوت الشفعة 
ؤإحد.الدس ولصاحب ثلاثة الصف لصاحب ت ّعتة من فالمعالة الثالث 

حنيفة،وأم والشافم ماك تال وبه إجماعا المنير ابن وحكام المدحب هذا ترك( )أو )٢( 
بالمشتري.إصإؤأ العض أخذ م لأن 

قّإل وادر الطل"' ض شيد د فالأق اله م حام؛ المجلس م غانا 
م' شفعته، على فهو إشهاد غير عن ؤيله أو هو بادر فان وكيله، أو ه ينفالمشتري 

فالذهبالحاش قال المشتري مؤاجهة عن مجردا الطل؛، على انتصر وإن 
<قطت،الأشهاد على القد;ة مع يشهد ولم طلبها في قمار غاثبا كان وإن ٠ الأجزاء؛ 
أنأو المبع في نقصا أو الثمن في زيادة له أظهر وإن الؤجهثن أحد في شفعته 

لأحدتنكل أو البيع في دل اوإن ءنهاُ الصلح يصح ولا نهل، تلم غيره المشتري 
نهلتوقيل ا شفعته؛ على فهو البيع إمضاء فاختار الخيار له جعل أو ٠ الخبايعين؛ 

ُتفعل؛ لم البيع تبل شفعته أسقعل وإن القاصي، اختارْ للمشتري نكيلأ كان إذا 

مراضعلى دلتل الإشهاد لأن ضن، أو أشهر أو أيام بعد ولو يخاصم أن غله الهللب( )على )١( 
انثام. حنيفة لأي حلافا مغيته 

الإجراءعدم بعضهم ؛.راد ومفهوم الإشهاد، بقيد لكن المحرر، في به وصرح )الإجزاء( )٢( 
المؤاحهة.الؤاجب ان 

وغيره.الشفعة لهللب يكون السير لأن المذهب، وهو الوجهين( أحد )في )٣( 
عنعوض لأنه يصح محاك وقال والشافعي، حلممة أم تال وبه واحدا، قولأ عنها( )الصلح )٤( 

ؤتسقطبحيلة، فليس الشمع وتل شمعته ليسقط عوضا للشفيع يذل وإن مجللغ، إزالة 
صبالشفعة. ملكه لأنه تسقط لم شفع ما بعل له بذل وإن فرط، لأنه يذك شفعته 
الزاد.حاشية 

الشافعي.مذهب فناهر وهو المذهب، هذا المتبايعين( )لأحد )٥( 
أنولما قط. نالرأي أصحاب وقال والشافص، مجاك قال وبه المذهب هذا شفعته( رعلى )٦، 

البيع.في كالاذن الشفعة وجوب مبق ٍسب هذا 
الرأي.وأصحاب والبني ؤإلشافم مجاللشر قال وبه الخذم؛ا هذا تسقط( رلم )٧( 
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صفقةأُصض مجن شقصين لأحد اشترى أو ، ءكسهر أو لأحد حق اثنان اشترى اإة\ب 
الأيل

فجازمشتريان لأنها والنافص مالك تال ويه الذب هذا واحدة صفقة واحد( )حق )١، . م| 
أحدهما.ضسسا أحد للشريك أوب 

الوجهين.أصح م أحدهما أحد فلتشمع ؤاحد والمشتري البائع بماود عكه( رأو )٢( 
يلحمهقد الضرر لأن المذهب، من الصحيح على أحدهما أحذ فاللشنيع أرضينإ رمن )٣( 

الغردان.من وهو أرض، دون بأرض 

فيالمعة له يتت صقّمإ الصغير شمأكة في وإذا اليح احتار0 قط نؤفيل انك( 
بمالكولم المم عالك ؤثبن، الولي لزم أحظ الأخذ كان فان ، الففهاءر عامة ول ف م

بهاالأحد وللصي نقط، لم للصبي حفل ؤليها الولي تنكها وإن ٢ ال؛لو.غأ بمد نفضه 
بهياحذها ما لالص؛ي ليس لأنه أو الصبي لحفل تنكها إن حاميت ابن ونال كبرر؛، إذا 

تقaلر٦'.لا أن يحتمل القاصي: ونال ، ّقطتُ 
أوالكل ياحد أن إلا له فليس أحدهم فقدم غالمن الشفعاء كان فان رفمل( 

والشفعةللأول،، نفى عفا أو شاء إن قاسمه آخر حضر ثم الجميع أخد فإذا يترك، 
شريكاالمشتري كان فان الرءوس، عدد على وعنه ملكهم، ثار على بينهم توزع 

عليهلموله الحديث أهل من وءلاثمة حيثمة ثأيي والثوري الحكم قول وهو الشيخ( )احتار، )١( 
رك•شاء وإن — قوله إلى — حانهل أو رسة أؤض م شتكه له كان •من واللام الصلاة 
الحقهو وهذا قلت معنى. لتزكه يكون ^١ ترك شاء قان . اف رصول يمول أن ومحال 

المشع.حاثية في قاله قيه، هب لا الذي 
ابنوقال الرأي، وأصحاب والشافم والززاعي وماللئ، وعهلماء الحسن منهم الفقهاء( )عامة )٢( 

بهاؤالأخذ للولي ليس الأوزاءى: ثق١ل والشافم، ُاااك قول قي ابموغ( )بعد )٣( 
الحسن.بن ومحي وزفر الاوزاعي تال وبه المذمب ومو كبر( )إذا )٤( 
يجزفلم فعله ماله فعل الولي لأن الشيخ، واحتار٥ الشافعي ذ>_، فئاهر وهو )ثلت( )ه( 

بالعيب.كالرد نقضه للصبي 
الغاب،قدوم يتتفلر كا الصبي بلوغ انتفلر الولي يأحد لم فان تسفل( لا أن )يحتمل )٦( 

بهاالاحن. كبر إذا للصغير فان هذا ثت إذا الأنتذلار. في الضرر مجن ذكرو، ما يبعلل وبه 
الأوزاعي.وقول أحمد كلام فناهر وهو يعف، لم أو عما صواء الخرم قول، اعر ظم 

المحاب
اكاس
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ي٠ السع* بعض تلف أو وسيفا أ ثقماُ باء وإن أحدهما، أخد فللشبر واحدة 
ملكغير ٠^٠ ا، ودفُ بشنكه نفعة ولا . الثمم• • ٢٠بحصنه الثمص أحد فللشسمع 

ثواضمنفردا بيع إذا الشفعة مه تجب لأنه والثامحعى حنيفة أبو ت1ل ويه نقصا، باء )وإن ( ١ ر 
الأنم ولا فيه نفعة لا البلج أن ولنا مهما. نشت ت مالك ونال غيره. مع سم إذا غكدلك 

•بها مخي فلم شفعة فيه لما تابع 
لأنهوالشافم، يوسف وأبو اكوري فال وبه تعالى، الذ بفعل تلو المنيع( بعض تلف رأو )٢( 

أخذله فجاز الكا أخذ تعذر 
اللك.تام غير مستحقه لأن الذهب، ُء■ الصحيح على وتف( )بشركة )٣( 

اضاب
لبعضالشفعة من شيبه بعض وهب فان '، الاخرُوبين بينه فالشفعة 
الخاضا أحدهناء اثنين بين دارا لكنت وإذا ُ وسمهكُ الهبة تمح لم لغيره أو الشركاء 
ياخذأن وله بالبيمن، ياحد أن فله شريكه علم نم صففتين لأجُم نمسه 

وإن٠، الوحهيء•' أحد في شفعته في شتري ل١ شاركه بالثاني أخذ فان بأحدهما، 
الثانيشفعة في ولا الأول شفعة في يثانكه لم بهما أخذ وإن يثانكه، لم بالأول أخذ 

فللشفيعتعالى الق بفعل ولو انهدم المبيعأو بعض تلمح وإن اإوحهينر؛ُ أحد في 
٠.الثمنُ بجميع إلا أخذه له فليس الذ بفعل تلفه لكن إن حاميت ابن ونال ١لاقي• أحذ 

أبوونال ٠ شفعتهُ سقعلن\ به تصدق أو هته أو بوقفه مشتريه تعمق وإن )نمل( 

ُئأضاسس م يحكى الشركة، م اويا نلأنهما والناقص حنيفة أم نال وبه الأخر( )ومحن )١( 
^٥١فرائه. م صرر لا لأنه للأخر نمعة لا والثعم 

عنها.إعراضه دلتا ذللن لأن الثفعان، )ومقطت( )٢( 

أصحابوبعص حنيفة أبي مذهب هذا المذهب مجن الصحيح وهو الوجهين( أحد )م )٣( 
مها.يئازك لا والثاني الناقم 

بهوجزّم الصواب، وهو الإنصاف م نال الأصح، وهو الحاض: نال الوجهن( أحد )وفي )٤( 
ننكة.له بق تلم لأنه الإقناع في 

بهإصرار شء بغير الأخذ لاذ الشافعي، وقول حنيفة ابي قول و*و يترك او الثمن( )بجميع )٠( 
لهفكان البعض أخد طى وقدر الجميع أخن. تعدر أنه ولنا بالضرر. يزال لا والضرر 

آدم.بفعل تلف لو كما بالحصة 
وتدالمملوك، م تبت ا إنالشفعة لأنه الجمع، م المذمحب هل.ا شفعته( رمنهلت )٦( 

مملنكا.كونه عن بهيا خرج 
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•لم؛'، مولالكافرعلى ساس'،، أوب 
للشراث.تثبت إنما الثسة محل بمضتها، موصى كدار لمنمعة لا لارتبة مابق( )ملك )١( موص 
والناقموالثوري مالك وقال والشم،، الصن، عن، ذلك روي لم( مض، لكافر )ولا )٢( ش' 

حتىسع أن له يحا رلأ واللام: الملأ٠ عاليه نوله لعموم الشفعة، له الرأتم،؛ وأصحاب 
٠يصراني شفعة الأ نال: جإس الم أن أنس عن الدارفطي روتم، ما ولما شريكه،. تأذن ي

به.احتجوا ما عموم تخص وهذا 

ؤجعبامل أحذ فان ، شاءر اليعين باي الأخذ غللشمع ^ وإن، ، سقطأ لا بكر أج 
حضمن بالشفعة باخذْ وينفخالم، وإجارو4، برهنه نسقط ولا الأول، على لثاني ا م

أوإقالة أو بعيب البيع فسخ وإن، بمحرم، ل الهللب بعد ممغه بمح ولا ا، أحذْر 
عليهو؛غ الذي بالثمن والأنالة بالعيبؤ وراخنْ بها، الأخذ قاله الشفيع علم ثم ؤ تحالفس
الثمنحفي، لمب اناتع مخ وإن ال^ائع، عليه حلغؤ بما التحالن، وفي ا العندر 

استقرتبالشفعة الأخذ بعد الفخ كان وإن ٠ ئف٠ةر فلا بالشفعة الأخذ قبل المعين 
القيمةبض، بما ؤإلشفيع المشتري ثيترا-ح شقمه بقيمة المشتري إلزام ؤللباع للشفع 

قاسموإن بائع، عه عفا نمن في بارر مشتر على شفيع يرجع ولا والثمزرم 

لألحنيفة وأبي والشافعي ماللته فول وهدا الع، به ونع الدي بالثمن ويأخدء تمهدإ رلأ ر١( ماض 
أمقلل الٌ؛اّر، الممنغا• فال حفه، يعلل تعمقا المشتري للئ، يفلم أص الشفيع حق التام 

واختارهمسقطا، غيره يجعل ولم بالوقف، المص القاصي وخص الفائق: في قال بكر، 
ال-م،•متم، ٦ بمي، شيخنا، 

منهوعلم منهما، وجد وند الث/إء الشفعة ب لات، المدمي،، هدا احرم( إلى، بلع )وإن )٢( 
منكه.لأنه العللمب، قبل الشقص في المشتري تممنط صحة 

محنالإجارة ويستحق تنفخ لا والثانير الدهس،، وهو الوجوم أحد هن-ا أخده، حين )محن )٣( 
الخيار.للشفع ؤالثالث، أخده، يؤم 

عنالشقص لخروج للمشتري ود فلا بالعيي،، الشفيع بصى إذا العقدإ علبه ؤفع )الذي رإ، 
لأم،.الأرش وله مه، 

بوجوداسمحآنه الذي الفخ من حقه باصناٍل بالمائع امحرار من فيها لما شفعة، )فلا )ْ( 

مائةالنقص قيمة كان فإذا بالفضل، محنهما الأكثر دافع فترجع والثمنخ( القيمة بجن، )بما )٦( 
تتتالشفيع مجن ؤالعشرين ائة المأخذ المشتري وكان ؤعثرين مائة الثمن هو الذي العيد ؤفيمة 
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احاس صآالشمعة سقطت بؤصية لا ا رهنهر أو هته أو ا مثمهأ مشتريه تممن، وإن )فمل( 
لأُدواكمرة والزرع ٠ المنفمل؛ والنماء الغلة وللمشتري ٠، السمن؛ باحد أخدم فله وسع 

ولربه،، نقمهُ ويغرم ونلعه تملكه فللشفيع غرس أو بني فإن أ، الطاعرة؛ 

ما*شز تثت الشفعة [ئد الجميع، فى المدهي، هذا اخووآ إلى بوهفه مشتريه تصمن، )وإن ( ١ر 
اماب' ٠ . .  ' الأولمجدا فجعلها دارا افترى ص موص آم ابن نال مملؤكا، كونه عن خرج وند المملوك 

زوالي.فيها. شفعة ولا اسهلكها فقد 
المدهبح.وهو تتعل لا اكاني والوجه الوجهض• أحل *ذا ر*نه( )أو )٢( 
المعوينفسخ الخمن همن له ينعه بما الأول على الخاني رجع بالأول أخد فان العن( )باحد )٣( 

جرا،وعلم؛ الثاني على والثالث الأول على الثاني رجع فاكثر ثالث تم كان وإن الثاني، 
العقود.واستقرت و!جوع فلا بالأخثر أخد وإن 

بالضمان.والخراج ملكه لأنه آ المفصل روالمماء )٤( 
علىأجرة بلا يقي لا صرره لأن والجداذ الحصاد إلى ويقي الموبرة، أتم، هرة( )والتمرة )ه( 

كبرإذا كالشجر المتصل الماء أن عنه وعلم الأجرة، الزرع في تجب وقتل المذهب، 
إالعيِهّكالرد بالشفعة الأحد في يتبع يوبر لم إذا والهلاع 

بينهمافما همتهما خالية تقوم ثم منية أو مخرومة النيض فتقؤم بقيمته( تملكه )فللشفح )٦( 
والماء.الغراس قيمة فهو 

والشافعيومالك ليلى أبى وابن الأوزاعي قال وبهيا الشفعة، يترك أو نقمه( )ويغرم )٧( 
ملك.الذي، ملكه محنى لأنه وإّحق، 

ازكتابأو فغرس ونحؤه الثمّن في نيادة أفلهر لكونه الشفب^ قاسم أو فب^ الؤيل المتري 
فان٠ ١ النقص ويضمن يقلعه أو الكه ؤيوالبناء الغراس قيمة إليه يدير أن فللشبر بتى 

تسقطلم العالم قبل ملكه الشفيع باع وإن ذللث. فله قلعه المشتري فانإد أخده اختار 
الوجهين،•حد أم 

مثربالمانة. علبه اصتقر إنما الشقص لأن بالعثرين عليه الشفيع رجع 
اصسليمان بن حماد وقال الراد، في ذكرتهم وجمع الأوناعي فال وبهذا النمل،( )ويضم، 

عليهاصتحق فيما بي لأنه له، فيء ولا القالع الممتري، يكلف، اارأيت ؤأصحاُب، والخولي 
باوللتج.إلا عنهما الضرر يزول ^١ إصمإر، ولا صرر الأ قوله ولما الغاصب،. فأشبه أخازْ، 
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بكلؤيوخذ ؛ ١ لاثه وبعده ر بطلت الطالب نل الشفيع مات وإن ا، صررأ بلا أخده أج 
وصد٠ْ، به' المليء ياخذ ؤالموجل شفعته. سقملت بعضه عن عجز فإن ،، الثمن؛ 

يضن•بمل الأرض، قص يضمن ولا ضرر ُع ولو الإقناع في قال ضرر( بلا أخدم )ولربه )١( مواض 
والخيارالمندوف زن إذا والحد الشفعة أشياء: ثلاثة بجطل الوت أحد: نال )بطك( )٢( 

والئعيسرين وابن الحسن عن بالموت سموؤلها روي الخيار، له اثترط الذي مات إذا 
يؤنث.والشانص; مالك ونال الرأي، وأصحاب وإسحق الثوري ثال وبه والخم، 

بعده.الأحد بماخير تسقط لا وليلك يالطلب، تقرر ند الحق لأن لواتثه( )وبعدم )٣( 
رواهبالثمنI( به أحق وهو والسلام الصلاة عليه تال أنه جابر حديث في لما الثمن( )بكل )٤( 

بالثمن.به أحق مائة الشمع لزم ثمانون وقيمته وهو بمائة مدينة من اشتراه فلو الجونجاني 
بالفدإلا ياحد لا الثوري وقال وإمحاق، مجالك قال وبه المدهب هذا به( المليء )ياحد )ه، 

م.فياخذ الثمن صفات من التأجيل أن ولنا حالأ. 

اكخُا؛وللمشتري ثلاثة، أو يؤمن أمهل الثمن في الإمهال محللب وإن نمل( ) م
طلم،يتفق لم ؤلو ؛ بالأجل* الثفح أخذه موجلا كان وإن ؛ حاكم* بلا بعدها 'كاض 

حاشيةفي وتال فكالحال، الإناع: في فقال بمده أو الأجل حلول محي إلا الشفعة 
مثلذا كان إن مثله أعطاه عرضا الثمن كان وإن الأجل**؛ اسممامح، له بت، المشع: 

فيشفعة ولا فهري، لأنه فيها خيار لا لكن المع، من نوع والشفعة ، فقيمته* وإلا 
مشتروأنكر سع بائع أنر وإن الصحيح. كسع المريض وبيع انقضائه*؛"؛ نل خيار 
البيعليته المشتري محاكمة للبائع ولا للشفيع وليس البائع، يد من الشفيع أخذه 

الشفيعيل في بقي وإلا بقبضه يقر لم إن اياثع إلى الثمن فيدفع إنكارْ *ع حقه في 

حال.بثمن كباتع الفخ فاللئ، الثمن إلى الؤصول عليه عذ-ر لأنه الفخ( )وللمثتري )١( مراض 
بهاللأخذ فخ يقف فلا حاكم حكم على يقف لا بالشفعة الأخذ لمه حاكم( )بلا ٢( ) ص

بالمج،.كالرد عليه 
أنولما حال. بثمن إلا يأخذ لا حنيفة أبو ؤنال الذهب،، هذا بالأجل( الشفع زأحذه )٣( 

ناد.ؤصفته. الثمن تدر في للمشتري تابع الشفع 
الإقناع.في ما على ؤالعمل الإنصاف، في ناله ونمره الحاش به قطع الأجل( )امظناف )٤( 
الرأي.ؤأصحاب الخافم قال وبه لزومه، وقت، فقيمته( )وإلا )٥( 
إنحنيفة: أبو وقال لآ>اوهعا، أو لهما تمحل أو مججلى خيار كان ، ١٣انقضائه( )نبل )٦( 

الأخذ.الشفيع فملك إليه الملاك انتقل ققد للمشتري الخيار كان 
—١٣٨ —



الكاب
اش

ظبالف اشتريته قال فإن المشترى؛ا؛ نول الييتة عدم مع الخلف في ويمل مليء يكمل 
ضالثري وأنكر باليع الأُع أم وإن أكثررم، ^ ٧١أنت ولو به الثمع أخذ 

٠.ال-ائع' على المشترى وعهده المشتري على الشفيع وعهدة ٢ متأ -و

م|طباكمءب• أعلم فهو العاني المشتري لأن الثانم، نال ويه المشتري( )قول )١( 
الرجوع،يستحق نلم بألف يامتحقاق له مقر المشترى لأن أكثر( اياثع أنت )ولو )٢( 

•بهما الشفيع أخذه بألفين الحاكم حكم إن ت حنيفة أبو ونال الثافم، قال وبه بأكثر 
منالشفيع فيقض والمزني، حنيفة أم قال وبه المذهب وهو الوجهين، أحل في )وجب( )٣( 

لأنأنوي، وهذا الحاش. نال مالك، قول وهو تجّ، لا الئام الثس. إل ويسلم الم؛ع 
الأصل.بشون إلا شن، ولا الع رع الشفعة 

=المشتري على بالثمن فرجوعه متحفا ففلهر الشقص الشمع أخذ إذا الماع( )على )٤( 

ضأبى وإن يدعيه، أن، إلى له فيحفنله الخاكم إلى يدغعه أو المشتري يطلبه حتى أمانة 
ارثاسالخهلاب،ت أبو ؤنال ٠ ءاليهُ الخاكم أجبره للشمح لمسلمه المبح قبض المشتري 

الموادأرءس في أحمد ير ؤلم ، الباع' يد مجن الثمئر ياخده أن الميم، فناس 
امؤغيرها ؤمصر المام كآؤض عمر ؤنفها التي امض مادر في الخكم ؤكدا شفعة، 

فتثبت،ناثبه أو الإمام يفعله أو حاكم ببيعها يحكم أن إلا الغانمين بين م يقلم 
مماالضارب،اْ، على ازل لرب، ولا ؛ ١ل١ل١٤رب، على للمماربح شفعة ولا لأ 

الوجهمن،•أحد في لل٠ضاردة يشتريه 
منالمشتري حق ليحصل ؤاجّس، القبفى لأن المذهسسه، هذا عاليه( الحاكم )أجيره ا ١ ر 

لكتابا .
٠سساليمه 

للزومحنيفة أبو قال وبه الدصح، هو الح١ني; وقال الصنفح، واحتامه الياعر( يد )من )٢( 
العقد.بنفس فيه التهمن، وجواز القبض قبل العقار في الند 

وفعالهفيه ينفذ الحاكم وحكم فيه، يختلف، لأنه والشرح، الغني في قاله فيه( )فتشتح )٣( 
كحكمه.

المضاميةمال مجن فيشترى دار في نقحي للضاؤبمؤ يكون أن ؤصومته المال( وب )على )٤( 
هذاأجنيي، لأنه وجبت، ئح يظهر لم وإن ييح، ظهر إن اشح على له شفعة فلا بنيتها 

بالفلهور.الربح من حمته الضا;يؤ للت، بالقول على 
محالمجن الضاؤيج فيشترى دار مجن ثقص المال لرب يكون أن ؤصوبته الضاؤيؤ( )على )٥( 

ه.نفعلى الشفعة يستحق فلا له الاالث٠ لأن المال لرب ثفعة فلا بتينها الضاررة 
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٠٢٠١٣
اجاب

الأول

الود؛عةرا،باب 

منه١^٠< أخذ أو المشتري على ردْ فله معيبا وجده وإل الباع، على المشتري ورجوع 
يليأم ابن وتال الشافعي. قال وبه مجنه. الأرش ياخذ أو البائع على يرده والمشتري 

رجوعهفكان البائع يايجاب له ثبت الحق * INالباتع على الشفع عهدة البتى• وعثمان 
منأخدم وإن عليه، فالعهدة المشترى من أخذه إن حنيفة أبو ؤثال كالخشنري، عليه 

كباتحه.فهو المشترى جهة من الشقص مالك الشفيع أن ؤلما عليه. غالعهدة البائع 
^إنتعالىت فوله ومحتده والأّ،تيا-لخ، ا؛لآئداع جواز على عصر كل عياء أجمع )الوديّة( 

إلىالأمانة •أد واللام: الصلاة عليه قوله المنة ومن أملهاه إلى الأuات تزدوا أن يأمكم اف 
الصلاةعليه عنه وروي وحسنه، والترمذي داود أبو رواه خانكأ مءن ولاتخن ائتمنك، من 

يردهاأن عليا وأمر أيمن، أم عند أودعها الهجرة أراد فلما ودائع، عنده كانت أنه واللام 
إرّ•

افاص
التاض

٠٢٠١٣
الكاب

التام

الردبمة'"'باب 
تهمف،بغر كيلك حفظه في توكل والأسدغ تبرعا، حفظه في تنكيل وا/أيدلع 

وإن. فيهار علته محمان أمانة ويي ،، ه نفمن يعلم لمن مستحب ونولها 
وإنامء• ُال س يتلض لم ولر ^^٠٤٢ ٧١أصح م يضن لم ماله محن س تلفت 
ااتصرذ_،في الماك أذن فإن يضمن، لم لها ضامن أنا قال أو ضمانها عليه شمط 
بغرأمانة بيدْ حمل ومجن الطرفين، من جائز عقد ومحي مضمونة، ءاردة ص\وت وفعل 
إلىالمدفوع أي الدال بفتح ؤالمؤيع صيد، ككلب المختص أو للمال امم ؤاإوديعة، )١( 

الأمرالخوض عدم وبمني كالخم، يحترم مجالا عذا عن مخرج عوض، بلا يحنفله من 
المال.حمثل على 

ومعاونته.المزمن أحيه حاجة قضاء مه محتأ )١^١^( )٢( 
اسالم. عن جده عن أمحه عن نعتب عمروبن لماروى فتها( ءل؛ه )لاضمان )٣( 

ماجه.ابن رواء ءالهأ صمان فلا ودبمة اودع 
صمنأنه عمر عن روي  IJضمنها، ماله بض من ذمت، إن والثانية الروابمتن( أصح >م )٤( 

والضمانأمانة، سماها الق لأن أصح واُدول محاله، ين مجن ذهبت وديعة مجالك بن أنس 
الدارقطيرواه صمان• الغل غير المودع على اليس والملأم الصلاة عليه وفال يناغيها 

٠ناد يا 



محابحرز م حفظها وطزمه '، بممنُ لم يمرمحل ولم يتعد ولم ماله محن من تلفت إذا 
الأُلقطع وإن ٠، فلا؛ أحرز أو وبمثله صمن، بدونه فأحرنها صاحبها عنه فان مجثالها، 
يدهأو كمه في فترقها "صه عين وإن ٠• صمآزُ صاحبها قول بغير الدابة عن العلف 

جن،وبه -لهم، اذ رض ممرد لأبن وعلي بكر، أبي عن ودوي المذمب، هذا )لم ( ١ر 
اشالرأي• وأصحاب والتافم والثوري ث*الاك والخم نربح، نال 

يقتفيالحرز بهذا تقييده الشافم محال وبه المذهب من الصحيح هذا خلا( أحرز )أو )٢( 
مثله.هو ما 

علفهاعن الماك نهاه وإن بمنه، الحفظ هو بل الحفظ، كال س اسق دد ( ٣١
الشامحعي.أصحاب أكثر قول وهذا يضمن لم وصفيها 

ماتُع الرد إلى البائرة وجمح ثوبا داره إلى الريح أؤنارت ومن كاللقطة. صاح-ها رصا 
'مولو تخرجها لا قال؛ وإن ٠، جمع لكرم إعلامه ؤله منه، لألت٠كن بصاوبها العلم 

تعدرإن البهيمة ووديع ' يضنُ لم تنكها أو الخوف عد فأخرجها عليها خفت 
وإنلصاحبها الحط يرى ما وفعل الحاكم إلى أمرها ؤفع وكيله أو صاحبها عليه 

دفعهاقبضها في وكبله ولا مالكها يجد م لوبها سافر إذا الوديعة على المقيم خاف 
يكنثقة بها وأعلم دفنها ،أو ثقةُ أودعها ذلك تعدر فان اJأمونر؛؛، الحاكم إلى 

أوالحاكم إلى دفعها في سغرأ أياد من حكم الوفاة حممته محن وحكم الدار، نالك 
أكروإن حديد، بعقد إلا وديعة ألأتعود صمن، حرأ طالبها أن بعد منعها وإن ثقة 

ثبتفإذا البينة، المستودع لزم ظاهر أمر أو سبيل أو نار مجن التالف مجوحب* صاحبها 

يشيجب وإنما تجب، لا الرد مونة لأن عترهم، مراد وهو الأنصاف: م قال جمع( )ذكره )١( 
اسنسالأخد.

صمن.خوف لغير الحال هدا في أحرجها فإن المذهب، هدا يضعءن( رلم )٢( 
يقدرهأن فامحولى علتها ينمق أن بيده ص لن الحاكم أذن فإن لصاحبها، الحفل يرى )ما )٣( 

صاحبها.على به ويرجع للزلخ نطعا له 
فإنوالثقة، الحاكم إلى دفعها في الأصلح يراعى أن ما والصواب المأمون( )الحاكم )٤( 

فالحاكم.الأمران استوي 
لأمعده التي الودائع أودع يهاجر، أن أياد ألا واللام الصلاة عله لفعله ثقة( )أودعها رْ( 

٠ين، الحل. أيمن، 



'لثام

٠يضمن' لم ولها مال أو ماله يحفظ من إلى ينعها وإل بعكه، وعكسه صمن ضر 
ردئمفر أو خوف حدث وإن جهلأم إن بملاgن ولا والحام'،؛ الاحشي عكسه و ض

أمثال وبه وارد، التلف وجود في وبمدق به، العادة لجريان المذهب، هذا يضن( )لم )١( •راض 
بمس.الناقم: وقال حيفة وب 

بمحفظعادته جرت محن إر يدفعها أن إلا الضمان، فعليه عدر لغير والحاكم( )الأجنم )٢( 
وإسحق.الرأي ؤأصحاب حنيفة وأبو والشافعي ومالك شريح قال وبه ماله، 

بلايودع أن له ليس لأنه الوديعة المستوتخ صمن وإلا يفرطا، ولم جهلا( إن يطالبان )ولا )٣( 
ونحوه.مجون لخوف عذر 

تفربملبغير متميز غير اختلعل أو ؛ بمتمتزأخلطها وإن لتعذرورا، التلف بينة يلزُه لم 
أنيعد لا المجد؛ ونال المؤيع، عال من جعل البعض ضاع فإن يضمن، لم مه 

أحدهني له أذن أو ٠ عتعيزأر بدله أو رد.ْ ثم دؤهعا أخد وإن ا، عنهالهالك يكون 
صمنمجتميز غير بدله ؤد وإن وحده، ضمنه الكل ^٤ ٥٠إذن بلا بدله وؤد منها 

إلامحرأ ولم ضمنها وديعة صم أودعه وإن ،، غيرإ يضمن لا أن ويحتمل ا، اjج٠يعر 
الممأولع وإل ٠، عليه؛ ضمان فلا حنة لحففلها يأخذها أن إلا وليه إلى بالتسليم 

العبدويضمن يضمن، القاصي؛ وتال ،، يضمزألم أتلفها أو بتفريهله فتلفت وديعة 
فهيبعينها توجد ولم وديعة عنده ؤسنج إنسان مجان وإذا أتلفه؛ إذا هته في الكلف 

الثافم.قول وهدا خفي، بار ملها أدى لو كما بها بملاو_، فلم )لتعذره( )١( رض 
وئ•بمحض دراهمم أو بدنامحر َى-ُإءم بمتمم( خنعلها روإن ٢( ) ص

عليهصان لا مجالك؛ وقال الشافعي، قال وبه المدم، هذا أخره، إلى مجتميزأ( بدله رأو )٣( 
ؤدهتل يده في لو أنه بدليل بالأحد، بذمته تعلق الضمان أن ولنا مثاله، أر ردْ إذا 

كالمغصوب.صاحبه إلى برده إلا يزول فلا ضمنه، 
منه.تتميز لا بما الوديعة لخلطه المدمؤ، هدا الجمع( رصمن )٤( 
القاصيالحض أم به ؤقطع التعليق قي القاصي به جزم رواية، وهو غيره( يضمن لا )أن )٥( 

المغى.قي إليه ومجال المذهب، وهو الح١رثي: وقال بكر، أم واختاره 
أخذلو وكذا وتلف، أخذه إذا مهلكة قي والوجود القانع كالمال عليه( ان ص)فلا رإ"، 

عالكه.إلى ليرده له تخليصا الغاصب مجن المال 
عدي.أصح وهو عتيل: ابن قال حنيفة، أبي فول فناهر وهو الذهب، هذا يضمن( )لم )٧( 
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صدابة ء أود ومن ،، مةُ أودعها وإلا ا حرزر أ كان إن معه حملها غاب فان ٢ ؤيهار على  ٠٠ ءا  ،^٥١ّا ٠ 

'لألالخم رفع أو ردها ثم محرز من فاخرجها دؤاهم أو ه نلبثوبا أو نفعها لغير مكبها 
صمنُالكل نضاع متميز بغير خلهلها أو ونحوه 

صللحاكم دسهاغان دنكها، س له تخلصاذلك م لأن مها، وكله أو ها( ير)ردهاعلى )١( 
؛وبالحاصر. على له ولاية لا لأنه صمن إذأ 

إرينمها وإلا القاصم، قاله الرجوع بنية أنفق ما وله عنه، ينهه ولم أحرز( كان )إن )٢( 
رواني.غيبته. عند •مامه يقحم لأنه الحاكم 

حاجة.موصع ولأنه مهاجره، عند والسلام الصلاة عله لفعله مة( رأودعها )٣( 
ؤآصحابالثاخمي قال ويه واحدة، رواية التلخيمرت في قال المذهب، هدا رصمزا )٤( 

وناناقصة، مدها إلا يمكنه لا لأنه دونها يكون أن إلا يضمن لا مالك عن وحكى الرأي، 
ألقاهالو كما صمانها فلزمه ردها إمكان نمه على فوت فقد يتمير لا بما خلطها إذا أنه 
بحر.جة لم 

أم"لا ونل إنمانءم إلى دسها م الإذن م نوله والقول ص'والمودع'آمن، 
الحلفإلى الأم آل وإن يضمن، لم كرها ريها غير إلى وديعة ملم ولو ، يملُ 
إثمهدون حلفه إثم لكن الكفارة، ووجت أثم يناول ولم حلف وإن ٠ ُتأرلأر حلف 

حيوانلحل ولو إيقاعه، على نكاكراهه بالعللاق الحلف، على أكره وإن باثرارهءْ،، 
إذاؤبها إلى الوديعة رد ويجج، ، دخل' كما ليذهب، يخرجه أن فعليه دارْ إلى لغيره 

الأخذم، التمكم، عليه ل حملها ٌونة ولا الرد مونة المستودع على وليس ؤللبها، 
فقط.

م,ضكفية براءته بمحقق لم لأنه الأمانامحف، س ونحوها ورهن مضائة وهكذا تنكه( من )تغرم )١( 
:>ب• 

مح،■أم ام، قال دبه المفردات، س وهو انمحتح، هذا ان( إنإلمح، دسها )ني )٢( 
وهوتال الرأي، وأصحاب يالثوري والشام مالك قال وبه بمل،( لا )و؛؛ز، )٣( 

اثوى.

ان.الضوجب منه احذت حتى يحلف لم وإن )ُتارلإ( )٤( 
ال؛مم،•بر س آكل انمياع عن الغتر مجال حفظ ولكن، أنم؛كذلأ، بإزاره( إله )دون )ْ( 
عقيل.ابن ذكره الثوب بخلاف عليه، تثبت، لم يده لأل يحل، كما رليدهب )٦( 
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الممريطراُ،وعدم وتلفها بإذنه غيرْ أو ها يرإلى ردها في المودع نول ويقل )فمل( __ محا
يقبلالم ل٠>احود^ مابقين تلفا أو ؤدا ادعى ثم إقرار أو ببينة ست تؤدعني لم قال فإن 'ؤل 
اوودعأن ءر ادام ض س محه ذظ س م أجمع المدر: ان ١^( )وءدم ١( )^ 
ادعىوإن بمنه. مع أكثرهم: ونال قوله، القول أن ضاعت أنها ذكر ثم الودمة أحرز إذا ءب 

الرايواصحاب والناقم الثوري قال ويه يمينه، مع قوله فالقول صاحبها إلى يدها 
•وإسحق 

تلالتلف أو الرد فادعى سنة ين أو بها م ثم تودعم لم تال وإن ضل( ) ظ
كانوإن تقل أن ويحتمل J؛^U،؛'؛، ؛لا قوله، يمز لم ينة وأقام ححودْرا'، ٌم 

ليسلأنه يهما نالت بينة بذلالئ> ؤأقام ٢ بعد والتلف الرد من ادعاه ما 
#هداونحوه كيس على أو وديعة(( عندي #لفلان مورثه خط وحد وإن لها بمكدب 

معالحلف للومية جاز فلأن على له يدين حهل< وجد وإن وجوبل به عمل لفلان(( 
وإن،  ١٠١عل عليه بدين خطه وجد وإن ا اكهادءا بخلاف إليه ودفع ٢ شاهدر 
أيضاالمودع ويحلف يمينه محع ^١١٠ فهي لأحدهما بها فاقر انان الوديعة ادعى 

فتقتمبها بينة تقوم أو يفر ثم فينُءها الجم،ُة يؤم الوديعة عليه يدعى بان جحوده( )قز ( ١ ز 
مثلا.قبله أو الخمٍمب يوم ردها أو تلفت بانها بينة 

مكذبلأنه وإسحق الرأي ؤأصحاب والشاخص مالك تال وبه المذهب هذا محنته( )^١ )٢( 
للأمانة.الماص بالكذب نفسه على ومعترف الأول لإنكار0 

تالبه، الينة شمع -محه ممهل بذلك أنر لو صاحبها لأل ينته( تقبل أن )ويحتمل )٣( 
-عندي والمذهب الحق وهو الحارض٠ 

آحره•إلى الخمس يوم بالوديعة عليه ادعى لو كما جحودْ( )بمد )٤( 
ا"محارهركة ويكون به يعمل لا وقيل المذهب، من الصحيح على وجوبا( به )عمل )٥( 

ؤغيرهما.والشارح ١رصنزا 
حقا.إلا يكتب لا ؤابيه أن بملم كان إذا شاهد( مع )الحلف )٦( 
شهادةعلى تشهد لا إذ به، الشهادة تجوز مالأ على الحلف فيجوز الشهادة( )بخلاف )٧( 

بخمله.رآها إذا غيره أو أمحه 
به•بممل لا وقتل باسمه، مكتوب *و س إلى ويلمع وجوبا به( )عمل )٨( 
لهاليد كاث ومجن له، اليد ضامن المدعى إلى ونقلها للمويع كانت اليد خ له( )فهي )٩( 

بمنه.مع ثوله قز 

ماض
امحاب

الثاض



اص
>مل

شالرد دازٌه ادعى وإن ؛ بهالبميم أو ٠ وُحوإ ضء عندي ُالك قوله م بل ٠ محنةُ ولو 
شأو ٌكل من نصيه المودعض أحد طلب وإن ب محنةُ إلا يقل لم ٢^٠ من أو منه 

غاصبمهنالة والمستأجر والمتهن والمضار>ءس، وللمتودع ٢، أحده؛ يقم موزون 
انمنءم

المو1تمإحاء باب 

 ١( C ١٢٠٠المنافي بالكذب ه نفعلى وسرق لنينة مكذب لأنه المذهب هذا بيينة( ولو يقبلا )لم^
رشوامحق. الرأي وأصحاب والشانم عالك ثال وبه للاعانة، 

•جوابه ينافي لا لأنه يمنه والتلف الرد م ثوله نل سة ثبت أو )ونحوه( )٢( 
التيوم بها أنر ثم فجحدها الخمتس يوم بالوديعة علبه ادعى لو كما بها( بعده )أو )٣( 

ليسلأنه يهما نبلت ببنة بذلك ؤأقام امساء يؤم تفربمل بغير تلفت أو ؤدها أنه ادعى ثم 

ائتمنه.نانه الردع بخلاف ياتمته لم ، iJJLJ؛لأن سّان( إلا يقبل )لم )٤( 
الوجه وفته الخطاب، أبو اختامه غبن أ ضرر بغير ممكة نمته لأن إليه ملم )أخذه( )٠( 

القاصي.قاله حاكم بها يحكم أن إلا عيبان م يجوز 
عنه.وذلك بحفظها مأمورون لأنهم المذهب. هذا العين( غاصب )محطالبان )٦( 
=أحيا »_ الق. رمول قال قال: جابر روى ُا المرات إحياء ني الأصل )الموات( )٧( 

موإن محهما، واحد لكل ويحلف بجنهما فهي لهما بها أقر وإن ٠. الاخرأ للمدعى 
اُثامحلف صاحبه قرع فمن ينهما، ويفرع يعلم لا حلفلآ؛أنه صاحبها أعرف لا نال؛ 

وأحدهار''؛ّ

إحياءباب 

نكلفان المدع، ني قاله العلم نفي على وتكون لدعواه، مكر لأنه الأحر( )للمدعى )١( 
عليه.سمتها لأنه له بدلها لرمه 

•علته بمتن فلا سكتا أو صدقا. وإن كذباه، إن )حلف( )٢( 
ليلىأم ابن قول وهو بمعللحا، حتى بينهما ورقق يتحالفان الشافعي: وقال )وأخذها( )٣( 

عنالنذر ابن وحكاه بينهما م تقأنها آخر قول وللشافعي عبا، المالك يعلم لا لأنه 
وصاحبيه.حيفه أبي قول وم يلي أبي 

بمتفعولا عماره ولا عاء بها ولا مالك لها لبس التي الأرض عي الأزهري: قال )المرات( )٤( 
بها.

ما>
الكابه

التام
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منملكها أحياها فمن معصوم. وملك الاخمماصات عن المنفكة الأض وهى الكاب 
تالأول 

امنثال ءس النص أن ;د بن مد وروى وصححه، اكرمدي رواه لم يهي بة أرضا = ص 
وأممالك وروى وحنه، الترمذي رواه حزا ظالم لعرق ولس له، فهي ميتة W أح؛ا ',أؤّ 

عن;الئول متلقى صحثح ند موهو الر: عد ابن قال مثله، عاسة عءن مننه فير داود 
افيسول نال نالت؛ عانثة عن اادموال فير عيد أم وروى ثغمء-م• المدينة نفهاء 

فيالخلاب بن عم بها قمحي عروة؛ قال بها« أحق فهو لأحد ليت أرصا أحيا »اء>، 
نروطهم.في اخالفوا وإن بالإحياء بملك الموات أن على الأمصار فقهاء وعامة خلاف، 

اشّ
الخاض

ولاعمائم أثر فيها يوجد ولم ملكت، أنها لها يعلم لا التي الدائرة اأنيس وهي 
هوموجود والمالينؤ عطية أو بثإء مالك له علم وإن ٠، بالإحياء مجالك ٢ بهاُ ينتفع 

يملكلم وانيا يعقب ؤلم مالكه علم وإل ٠ بالأحياء؛ بمالك لم وؤته ُزؤ ؤاحد أو 
لممواتا عاد حض ترك ثم بالإحياء مجالك كان وإن نيء، لأنه ثاء ُزر الإمام أاتْلعه 
أحياهإذا ٠ معصوم غير لمعينر ملكه علم وإن ٠ لعموم؛ كان إذا بالإحياء بملك 

فعلىالملك آثار وفيه مالكه يعلم لم وإن أصلي، كمواغ، كان واندرّى حرب بدار 
الحرم،مجن ومزدلفة ومنى ؛ مجهللقار بملك فلا وعرفات الحرم موات إلا روايت؛نرأ، 

منء ذي بللئ، فلا ونحوها والمحتطات المياه يل وموالأفنية كالطريق بها( بمتفع )^١ )١( ما.ش 
.اشاءلك ذ >

والشرح.المخي من ناله بالإحٍإء القائلن ين خلاف بلا بالإحياء( )ملك )٢( 
إجماعا.عدالم ابن حكاه بالإحياء( بملك )لم )٢١( 
هدهأن ولنا له،. فهي ميتة أنها أحيا أءن لعموم بملك مجالك وقال لمعصوم( كان )إذا )٤( 

المملوك.بغر مقيد والخم بالإحياء تملك فلم مالكها يعرف انيس 
المجنر يلك ع بالإحياء، لم البملكه أمجاز ولا له ذمة لا الوي أي معصوم( )غير )ْ( 

كعاومه.له عممه 

الراءنكر الخاء يفتح الخربة كالقرى جاهلي غير فيه  siJiiU؛أثر ما روايتين( )فعلى )٦( 
إحدىفي بالإحياء ءالث، البناء من، تهدم ما ومر الراء بكون خربة جمع والعكس 

فالصحيحوبالجملة الحاش• قال والحرب، ايملأم دار بين، التفرقة والصحيح الروايتين،، 
ايملأم.دار في المع 

بمحلوإختصاصه الماصك أداء في اواس على التضييهم، محن فيه لما مطلقا( بملك )فلا )٧( 
مواء.فيه الاٌرإ 
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مابكغيرهاُ'ا*، وانموة وغيرها. الإسلام دار في الإمام اذن وكاءرُا؛ لم م
ب.ونال لأ المدمب، من الصحيح على أحنوا ما فلكون اس أهل س وكام( لم م)من )١( 

أوبون حامد، ابن امحارْ ايملأم دار م بالإحياء الذم بملك لا مالك: ونال حيفة أبو 
الذمعلى لكن وغرما، ومالك داود أبو رواه  ٠٠١فهي ميتة ؛^،L أحياامجن قوله عموم 
الإسلام.دار ني بالأحياء لكون يفلا الحرب أعل وأما عنوة، موات من أحيا  ١٠حراج 

إلابملكه لا حنيفة أبو وقال ومحمد، يومف وأبو اكاقم قال وبه إ وعدمه ايمام )بإذن )٢( 
كأحن-إذن إلى تلكها يفتقر فلا مباحة عين ولأنها الأحاديث، عموم ولنا ابمام' بإذن 

والحطب.الحشيش 

لأنهمبالإحياء لك تقلا الخراج ولغا لهم أنها على صولحوا ما إلا كغيرها( )وانموة )٣( 
بحال.محها لثيء التعرض يجوز قلا لأد*م في محولحإ 

ضمن أحياه ما لم حميملكؤ ولا ذميا، يكون أن إلا عليه خراج ولا كمرْ ؛ العنؤة؛ ومواُن، 
اكازبوملهم، العامر من نرب وما عنها، الخراج ولنا لهم، أنها على صولحوا كفار أرض 

ومحاوالئر النهر وحريم ومرعاه، ومجحتطه وفائه كهلرنه بالإحياء بماللئ، لم بمصالحه 
ولوبالإحياءر بمللئ، بمصالحه يتعلق لم وإن ا الولأ ومدافن العيدين لصلاة أعل 

إنؤصعها بعد تغير ولا للخم، أذرع سعة جعل الإحياء وفت الطريهم، في احتلفإ 
ونحوهكملح عل إلى تفتقر وهي فناهرة معادن تعللي ولا زادت، 

وماونحوه كحييي. رلأ ؤلهرت ' ومونهب حفر إلى إحراجها بمحتاج ما وص باطة ولا 
.مأوما كالمدينة، عليه أهله أملم ا مكغيره وااعراقأ ومصر الشام كاض العنوة( رومؤات )١( 

؛مبجمله ُرات السواد أرض في لتس الإمام عن روى وض' لمتن، للالأرض أن على صولحؤإ 
عنه.اش ؤصي صر نبن عامرة كلها لأنها احمد، مراد ولعله العامر، على القاصي 

بغيرالمبدع م ناله بمصالحه تعلق ما إحياء يجوز لا مملوك فكل المؤتى( )ومدافن )٢( 
لهء.فهي لمسلم فيها حق ءلأ فوله لمفهؤم نعلمه، خلاف 

ولحديثتقدم، ما لعموم الشافم، قال وبه الخدهب مجن الصحيح ؤهو يالاحياءإ ريمالك )٣( 
زاد.الحارث. بن بلال 

عليهم.وضتيفا الملمين على صرنا فيه لأل ونحوهم-ا، ؤالمط كالمار ونحوء، ركملح )٤( 
بهاينهيا التي العمامة هو به يملك الذي الأحياء  sifyالمدهب، هدا ومونة، حفر )إلى )٥( 

عندؤتخريب حقر إلى يحتاج مجا بخلاف ، ١^٠١٤كل عند تكرار غير مجن للأنمماَء المحيا 
كرانمفاع.

الإحياء.قبل الأيس في ظاهرا كان إذا ومجرادء وفضة، وذهب نحاص من ونحوه( )كحييي )٦( 
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أو٠ مواتا؛ أحاط ومن ٠، ومصلحت4ر بملق لم إن عامر من نرب مجا بالأحياء ويملك أج 
لنزرععنهُ؛ا حسه أو نجوها أو عض س إليه أجرام أو الماءرم؛ إلى فوصل ئئرأ حفر 

أحيا،امن نول نمرم الشانم، قال وبه المذهب من المسحيح ومو ا بمصلحته يتعلق )لم ( ١ ) م1ش 
أنهيعلم ومحو العقيق الحارُن« بن بلال أقطع واللام الصلاة عاليه لأنه له| فهي عجة أرضا 'رشإب 

والليث.حنيفة أبو قال وبه يماللته، لا الثانية والرواية المدينة، ياوة محن 
وهذاأحياه، فمان به العادة جرت بما هنيعا حانهلآ حوله أدار بأن مواتا( أحاط )ومن )٢( 

أمضرعلى حاتْلآ أحاط امجن مرفوعا صمرة عن الخن رؤتما لما المذهب، مجن المحيح 
داود.وأبو أحمد رواه له• فهي 

إلاملكه اصتقر الماء حرج وإن وءترْت التلخيص في قال أحياه، فند الماء( إلى )فوصل )٣( 
متهى.ام طيها. الإحياء غمام طى إلى يحتاج أن 

زرعها.يمكن بحال وجعلها معه، يزرع لا كان إذا ع-ه( حبسه )أو )٤( 

؛باطة؛ أو ظاهرة معادن إقطاع للأمام وليس بالإحياء، يملك فإنه باطهانه هر ظ ج
الجامدةالمعادن مجن فيه بما مالكه المعحم مجللئ( وإذا آ جواز؟أ الشرح *ي وصحح ٌم 

أوكلأ أو ٠ جازر معدن أو ماء عين فيه ظهر وإن ٢ ونحوهمار والفضة كالذهب 
بدلهلزم مائه من فضل ومجا ؛ الروايتيزُ إحدى في يملكه ولا به، أحق فهو شجر 

عنبإساده واكرءدتم، داود وأبو عمد أبو روى لما النضييق، من فيه لما باطة( أو )ظاهرة )١( مأش 
ياقيل ولي فلما بمأرب، الن.ي الملح ءعل.ن . الق رصول اصتقْلع |أنه حمال بن أبيض ؛؛^ 11

القرسول يا قلن، قارت فرجعه. العل.، الماء أقطعته إنما له؟ أفهلعت ما أتدؤي الق يصول 
محيقال غرب. ين، حد وهو الإل، أ-حفازإ تنله لم ما قال؛ ؟ ١iامحرالمن لي يحمى محا 

*اويصك، رءدّها ِ تأكل الإل أن بمم الإل أخفاف المخزومي: الحسن بن 
الأرال؛ّّفي حمى لا فال: أنه عنه لمقل وفي فوقه، 

فسكونبفتح ها جليالقبلية معادن المزني الحاربث٠ بن بلال أقْلر .i النم ط )جوالآ( )٢( 
يصلحوحينا منها، انخفض مجا وهو فسكون بفتح وغوئها الأرض، من النفع ما وهو 

ذلك.على . الني له ونحب، لم محق يعطه ولم وسكون بضم قدس من الزرع 
وطبقاتهاأجزالها بجميع للاض تبعأ باطة أو كان ظاهرة ا( ونحوهوالفضة )كالذهبح )٣( 

منها.وهذا 

غيره.نحلفه مجيء مجته أ-حن. إذا ١^^، )جاز( )٤( 
ثلاث!في منكاء 1ااغارا واللام الصلاة عليه لقوله الذهب، وهي الروايتن( إحدى )في )٥( 
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انابالدية وحريم جانب، كل س ذؤاعا حمسين ا العادة الثر حريم ويملك أحياه، ففد 
مرضبمنها، عادا يرد ولم عاد، إلى عنسوبة القديمة هي الياء، بتشديد العادية( الطر رحريم )١( 

%بنديم، كل إلها ب الأرض م آثار لها نكاث الأول الزس م عاد لكث ن لكن 
لمٌا إلى سبق ءمن والسلام الصلاة عليه لقوله بها أحق كان عادية بثر إلى سبق م' فكل 

•له• فهو مسلم إليه يبق 

ماسأد بالدجرل آذاه ُإن ٠ الردا؛ضر إحدى في ءمْ لزرع بدله ويلزمه ٠ غترْأ لهاثم 
ٌمبموات بئرا حفر وإذا ' إليهُ الماشية بدخول الأذى وعند عنعه غله ونحوم إناء في حانه 

سابلةتكون رحيلهم وبعد ٠ بمائهاُ ليرتفق حفرها وإن سواء؛* والحافر فالناس للسابلة 
أحدلكل حال كل وعلى الغنى في نال بملكوْ، ولم بها أحق كانؤإ إليها عادؤا فان 
ذللنأشباه في به والانتفاع ثيابه وغل ولطهامنه لشربه الجاري الماء من تقى يأن 

عنفضل ما بدله الواجب الفضل ١لحاشت فال * أذ^ غير مجن فيه يوثر لا مما 
وبساتينه.وزريه ومؤاشيه وطبخهم وعجهم عياله وشفة شفته 

ماءلها يجرى أو * وراءهُ من يمنع منيع بحائط يحونها أن الألآس إحياء )فمل( 
|ضمن خارج لأنه يملك والثانة وغيرهما، والخلال ماجه ابن رواه وال1را( ؤالكلأ الماء م س 

|ريإنيوالكلأ. الماء م بكر أبو وا-محارْ الجامدة المعادن أثبه اتيى 
الأرض•رب يتضرر ولم مباح ما، مجل- لم إن والمر المحن نرار م الن-ي أي غره( )لهائم ( ١ر 

الكلأ،به لتنما الماء فضل تمنعوا ءلأ لحديث الن>هب، وص الروابمين( إحدى )ني )٢( 
فضلأو مائة قفز منع |ُن مرفوعا جده عن أبيه عن نعسِؤ بن عمرو وعن عليه. متفق 
يحل.ما على ينوعا ولا أحد، رؤاه اا،نيامجة| يوم فضله الق منيه كلاه 

الأسناء.الة بدل يلزمه ولا إليها، الماء مؤن، ارء١تها فيجوز إليه( الماشية )بدخول )٣( 
الزرع.م الهائم نم الأدمي يقدم الضيق وءند• مواء( ؤالحافر )فالناس )٤( 
أحمح،فهم دوابهم وضب لثمبهم فيحفرون ألبما ينتجعون كالأعرامه ائها( ب)لبمتمق )٠( 

للمسلمين.مابلة تكون وملهم وبعد الفاضل، بذل ؤعليهم فامحؤا، ما بمائها 
ذلكمن المع لصاحبه يحل ولا محوط، مكان في عليه يدخل لم إذا أي أذى( غير )من )٦( 

كانرجل أليم: عياب ولهم ينكيهم ولا إليهم الذ بفلر لا اثلاثة مرفوعأ عريرة أبي لحديث 
^١^،.٠١١روإْ السبيل! ابن غمنعه ماء بفضل 

روىلما الخرم به وقطع الدم، من الصحيح وهدا غيره، أو لزرع أ;إدها ء ١٢)ورإءْ( )٧( 
داود.أبو ^١٠ اه| فهي أرض على حائطا أحاط |ءن مرفوعا ممره عن الحسن 
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الطرقفي الجلوس وإنحلاع ٠ و*الكهأ ولا ٢ يحنيه؛ لمن موات إقطاع وللإمام ٠• نصفها؛ الكاب 
امو

الدا;ةطمروى لما الخدهب، هذا للتملك، موات في حفرها إذا نصفها، الدية )وحريم )١( يوامش 
الروحريم ذراعا، وعشرون حم الدى الثر احريم قال ه الم عن والخلال 
ذرإعاأ.ون حالعادي 

بنفسالملك بثت مالك قال الخاش: وثال الخذعب، محذا آخرء( إلى يحيه )لن )٢( 
الأةْلاع.بحمتة اصالأ اكحيح وعو تال؛ ينه، ويورث ويتميق ويهبج يع الاظاع، 

أحيتهإن اللءإانت له تال وإلا ملكه أحياه فان به، أحق يكون بل بالأنطاع بملكه( )ولا )٣( 
الخامثبن بلال من ععر امترحع كما ضه اصترجعم عجنه تين فان عنه، يدك فارفع وإلا 

وصعيدا'لآموال م عبيد أبو رواه الم أقطمه الذي المٍق من ء٠-ارته عن عجز ها 
مصور.اين 

غياصاكانت وإن شجرأ، فيها يغرس أو بئرارم يحفر أو ، به؛ إلا تزرع لا كانت إن ماب 
الحرثبمجرد الأحياء ؤلايعحصل الزرع، من المانعة يقلع غأل '؛ي 

منمنها يراد لما به نهيا ما وهو إحياء، الناص ماعده انين إحياء ونيل ا والزرع؛ 
وحريمالخاجهءاُ، ندر وقيل عليهأْ؛ نص ذئ حمسماثة عين وحريم ؛؛ بماء أو زرع 
ذللث،ونحو دابمها ورط فيها ليحتاج ما لزرع ألمحن وحريم  ٠٧جريده١رمجد نخل 
العير،للي بمحفوفة لدار حريم ولا بابها، وممر ترابها مجهلرح حولها ُوإت من ودار 

غرمأو بمر أو نهر من برته بأن به( )إلا )١( مواض 
يملكهافلا الإحياء في الشارع كالمتجر فهو الماء إلى يمل لم فان بئرأ( يحفر )أو )٢( ائضّ 

به•الماس أحق يصير لكن بذلك، 
الغرس.بخلأن، للقاء، يراد لا لأنه )والزرع( )٣( 
الشرعلأن العمدة، في والصف والعاصي عتيل ابن احتار٠ا يوايه وعو بماء( أو زرع )من )٤( 

العرف.في إحياء كان ما إلى الرجوع فوجب ييغه ولم عليه للملك بالمعليق ورد 
حنيفة.أم تال وبه واحد، عتر رواية من عليه( )نص )ْ( 
الكافيفي الخهناب وأبو المحرر في النامي احتامه ذ;اعّ ألف ولو الخاجة( )ندر )٦( 

وغيرمم•
مجنبجريدة قامر نخلة في . المم إلى 1احتمم معيد أص لخيبت جريدها( )مد )٧( 

داود.أبو رواه بدلك! فمعنى أذرع حمة أو أذرع معة فكانت فيعن جرائدها 



ءبلس إقطاع غتر وس ٠• هار بجلوم أحق ويكون ٠ الناس على يضيق مالم الواسعة 
مرضب عما ضلا فيه •ملحة لا مما ياذن أن للأمام لس لأنه الناس( على بمحق )ُالم )١( 

المحاب
ش٣• 

ؤيمىا الإمام ياقْلاع امتحق ند لأنه مجنها مجتاعه بنقل حقه زول ولا بجلؤمهاا )أحق )٢( 
إفاق.إ؛هلاع 

يتعينلا الشيخ: ونال ^١١٠ ء؛رْ يتقرر لم أمل لها وم لزيد وظيفة عن نزل ومن 
صكلام ُلخص الموضح؛ وقال تمعا. يستحقها من ^ ١٢١له من ويولى له المنزول 

شرعاا'ءمتحفها تولية ياظر وإلا أهلا كان إن له المزول ستحقها الأصحاب 
يكنلم الجمعة يوم م يمكانه شخصا آثر لو الفروع صاحب صححه ما ومثله 
لهوليس بعده من وورثته به أحق وهو يملكه ألم مواتا؛ تحجر ومجن إليه، مسفه لغيره 

أحياوهيتم لم فان ال.اللئ،؛ْ؛ إفادة رواية أحمد وعن به أحق لأنه ذلك له ونل ^٤٠ 
الشهرينأمهل الإمهال طلب فان ٠ ت؛مكه؛ أو تحييه أن إما له قيل المدة وء؛لاك 
لم._U/مده في غيره أحياه فان ؤالثلاثة 

علىقدر ما إلا يقطع أن وإ؛ووني ا يحييه؛ لمن المؤات وللامام )فمل( 
م,ضتم كاوا>؛لر الولاية له من قرره غال تدميس، أو حهنابة أو إمامة من مها( غيره يمرر )لم )١( 

م,

أمحلا.ليس له المنزول أو عين تضية الشيح كلام فلعل نمعا( )مستحقها )٢( 
أحجارأأو ترابا الأرض حول يدير أن مثل إحثائه، في الشروع التحجر مواتا( تحجر )وس )٣( 

ماإلى مق •_ تال؛ أنه النم. عن رومح، لما به، الماص أحق وبمحر صغر بجدار أو 
داود•ام رداْ له* فهو لم مإليه بم، لم 

المعوجه على لا بعوض عنه المزول لكن بجعه، بملك فلم بملكه لم لأنه يعه( له )وليس )٤( 
الخلع.على ناما اش نمر ابن ذكره حائز 

الصحيح.ث*و نال الحاش، قاله الملك، )إفادة )ْ( 
لوكما ضه، يمكن فلا مشترك حق في الماس على فيق لأنه مكه( أو تحننه أن )إمحا )٦( 

صيق-'لريق في وقف 
إليهيما لم ُا إلى بق •_ فوله لمفهوم الصحيح وهو الوجهين أحد هدا لكه( مب)لم )٧( 

الحديّثا.لم( م
=بمنع الإتهلاع بنفس الملك ثن، ،; UiLنال الحائي قال الن.عب، عدا يحييه( )لن )٨( 
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مولمن انترعا اثنان محبق وإن ،، طال؛ وإن مها قماشه بقى عا ؛ ؛الجلوسأ ص انجاب 
سقلم إرُابق اس واللام الصلاة عله لقوله بغرإذنه بالجلوس('مها بق )لن )١( ي.و 
علىالناس إقرار على الأعصار -بممتع م الاممار ض وانفق ، ٠٠أحق؛فهو لم مإلثه إتيأب 

إنكار.غم من ذلك 
متاعهنقل وإن عليه. الأل د ع إزالته، لغرم يجوز ولا الوجهين' أحد هدا '؛لال( روإن )٢( 

أصحم مع المغرى: والرعاية الخلاصة م قال يزال، والثاني مها. الجلوس لغرم كان 
غيره.به يساويه بنفع ويختص كالمتملك، يصير لأنه الوجهين، 

ا•ُنءرأي من الإمام يقدم ومحل نمتنه، والقرعة بق الم امتويا لأنهما )اقترعا( )٣( 

الإقطاعويجوز عمر، لفعل منه امترجعه إحيائه عن عجزه سن ئم فعل فان ا ح؛ائهر إء 
ونحوهوامع بطريق لجالس وليس ، بعير استرجاعه وله الخراج كمال الجزية مجال ن م ص

علىيظلل أن وله إليه، وصولهم أو متاعه المعاملين ؤؤية جار٥ يمنع بجينح الجلوس 
الحاجة.لدعاي ونحوه اء بكه نف

عنهرغة الناس سذْ وما بالجرائر يبؤ ما مثل خذه فا ماح إلى ض ومن )ضل( 
مهلكةأو بفلاة دابة ترلث. ؤلو حية؛ بالبينهما م نإثنان سبق وإن به، أحق فهو 

المتاعترلث. إذا ولا عبدأ لا ؛ آحذهاُ ملكها علفها عن عجزه أو لانقطاعها منها لئامه 
اصمازأ ولا وظاهره كلامهم ظاهر *ي عزر امحام أحياه مما أخذ ومجن ٢ يمللغُ فلا 

أولإلى القرب، في اثنان واستوي الأمطار كمياه مملوك غير نهر في الماء كان وإذا 
ثمحقه بقدر القارع فيسقى بيتهما أقرع وإلا أ*كز، إن محنهما الماء افتما النهر 

اه.اكمليك وهو الإةطاع بحقيقة إعمالأ الصحيح وهو عنه ومحورث به ؤيتصدق ويهب ^ ء  ر
المميز؛طى ضرز أكثر إقطاعه لأن إحيائه( على تدر ما )إلا ١( )و 

قللامامالحال أناء م فةدأن، فلو ودواما، ابتداء يالملحة أي بعد( اصترجاعه )وله )٢( 
استرجاعها.

قددابة وجا امجن مرفوعا الشعى روى لما ١ الذهب، مجن الصحيح على احاوها( رمجلكها )٣( 
والدارقطي.داود أبو رواه لهأ فهي فأحياها فسيبوها أهلها عنها عجز 

صاحبهعلى المتاع حمل وباجرة الرمق، على ياسة ويرجع مهما، نئ لأ يملك( )فلا )٤( 
المذهب.مجن الصحيح على 

فقط؟الأفتثاُن، أجل مجن والمنع متاح لأنه أخده على ان( ص)ولا )٠( 
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