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الضادةت1ب 

مم1باثبياا'
*H*

^٢'•الترام ق عئه الصئون ذثة الصامنإل ذمة صم وقز 
ممل،أن: زءّلم، ألاي؛ أن: ئلأن، ي ه ئ فاين ك لنيل: ئاو قإذا 

ذمةمائهِق نع ذمته ق وبث له، صامق صار عئ. هو أو؛ حمل، أو؛ ءبيل، أو؛ 
هريثد يهء ثعال؛ اممب لمول مئهثا؛ ثاء من مطالته الدين ؤلمحاحب ١^•^،، 

ليوش;أألأ[امأ'.

وامحمدي•أنوداود رواه حس، عارم" ررالرمحم اللمي وقول 

والكتابة،النهاية، هي؛ -يمه الإنسان ييا يثوس اش الأشياء أن اعلم ا ١ ت 
والثهن.والكفالة، والصإن، 

يكتنمحأن والكتابة عاليه، يشهد أن فالشهادة الإنسان، حى يويق مما هده قكل 
البابهو والمإن رهنا، اهق له من يعقلي أن والرنن عليه، الذي بالحي المحقوق 

اممه.شاء إن محتأق أبما والكفالة فيه، نحن الذي 

لكاندين. من ءارْ عل بإ الإنسان التزام وهو المولفح قال، لو ]٢[ 
منضره عل ما  ٢٠٣أنفلوقال،; عنه١١ الفنون ذمة إل الصامن ذمة ارصم من؛ أوصح 

القاف.هذا كان دنن 

مرخلر يع، ثآ.ت ؤوإن0 قال؛ العزيز صاحب ناله وهذا صامن؛ أنا يعنحب• تّا-ا 
[.٧٢]يرسف؛ه رعيُ خء رأيا 



سقضاه1نيهمصالإئماسبجءاابو

علتهررهل ممال؛ علته لبمق برجل *أئ ه الئن أف الأكؤح بن تلمه وروى 
»uممال:لا. مالوا: زماأ؟« ررهزتزك^ ^j: دثانان. مائوا:مملم، دين؟« 
علمحا ممال: قتاد0 ابو ممام دصمن4؟ا، أحدكم مام ألا ^^٥.( وذمته صلاق 

الثحاري.رواة السئر عله مصل اممه. ننول يا 
الميتوق واحدة، روايه الحياة، ق الصإن بمءمد عنة المصموو ولا 

روايتان؛

سثأنوقاذة.ج ق م ضل ه اى لأة ;؛^٢، إخدامحا: 
قادةأنا تآل ه ١^؛، أف خابت ززى و آضغ؛ ض لا:وأ، ثاكاته: 

جئددها<ثثدت ررالآJ ممال: مصثهنا، مد ممال: صمنهتا، اiئدين الدسارين عن 
برئومص الحياة• وكحال كالرهن، سقطه ئلم بدين، ثيمه زلأي أحمد• رواة 

يإذلكلرنن• أصله بروال فزال يع، لأيه المامى؛ برئ أوإبراء، بأداء العريم 
٣انتماء، عي من انظت الثث1ه لأف ظ \قنئو0 ئ م وئ 

الدينكالرئن•ينمط 

فضل

أوأوحنون لصعر عليه المحجور مأثا التصوف، جائز من إلا يصح ولا 
كالنن.ووالصدمة.منهم، يصح ملم مال، يالتزام ئئ لأئه صضايه؛ يصح ملأ شمه 

ج•صحؤ ق الروايتئن عل وليه، بإدن الصبي صكاف أصحابنا بنص وحرج 
لألبعيد؛ وهدا حجر0، ملث بند به ؤيتع الثميه، صتان يصح الماصى: ومال 

•كالعتق منه يصح يلم مال، صرروثضيتع جرد الصاف 



٧ه1و،امم4اد 

٣ناو، التزام ِلأنث ثتدجتا؛ إذن شر زامحاف ات ءن بجغ نَلأ 
ويوليهبإدنه، فزال -ظه، المع لأل بإدنه؛ ويصح كاذكاح• إدن شو منهإ يصح 

وجهتن•عل شيده؟ العدأودمة وئز يي•؛• ق مما امحاب 

قفل

وصاينتبث ولا قتادة، م ؤديث وعنيه؛ اكلى اثت، دين صناذ ويصح 
بمملا لأنة لة؛ ض نزقة لألا ^، JJظ ١^ لألا الفئونوُ 

طولها.ض قاذة محا بمأل لم لَ. ١^؛، زلأن ١^^،، ةث1ها رضا۶تا، 
عته.رم محا الأر عل ويرجع أحد-حا، إل لئودي ئزهمحإ؛ تغتثر أف وبجل 
صنزة تحز زلا ش، ودي ثه؛  jjijAlئزة محت أن زكقل 
مزناو، التزام لاك الصامن؛ لألأ:صخبميرضا يم مبه 

الاJتزمكالئJرل١ا.صغمنع؛ررصا 

هولأته رصاه، يشرط والضامن رصاه يشرط لا عنه المضمون أن فهمنا [ ١ ] 
ثضئر،لا إلض{»ؤنأ عنه المضمون قال فإذا رصاه، يشرط لا له والمضمون اكتع 

أنأريد أنا بل لهI ١لمضمون وقال أنثضتثى. أريد ولا معدتا، ولا دنت،١^٨^ أنا 
قوله؟يقك فنن يضمن• 

عنه.المضمون رصا يثرط لا لأنه له؛ المضمون الحوابت 
مماطلوأنه فيه، قدحا يعتر يضمنه أحد قيام أن يزى الناس بعض كان ؤإن حتى 

فيمول!فيضمنهم أحد يقوم أن من يانفون والأعيان الوجهاء بعض لأن معسر؛ أو 
تلء.وأنا ممه— —والحمد ممرة عندي والأموال ممسزا، ولنت مماطلا، لنش، أنا 



اصدبذحنبلالإمام فقه ش !^ ٥١على السق 

نحل

ا-بمتاله؛ق ا-لتعل وصهال هتاد0، بٍر بتر اللازم؛ الدين صتان ويصح 
وصهان[، VY:___jj]ه رعيعِ يع.، وأنا بميثر حمل ِبفء جاء ؤوَمن لعال• ادإه لقول 

والأجرة،وبعدها، الخيار مدة ق كاشن انأروم، أومآلثإل لازم، مال حى كل 
مالثهحموي لأما وحثوائا؛ ^١ الخنالإ وأرش وبعدم، الدخول مل والصداق 

صمافويصح والخعل، كالدين صناما لخح اللروم، إل ممحا أو لازمه، 
ود0،ِفي هي مذ عل مضموثه لأما والعواري؛ كالعصوص، ااصمومم، الأعتان 

الديذ•محأفتهتخ 
ضنأف وص لصاحبه، متمحا واحد كل عذ ادعلاُ عهدة محاق قبجح 

أواستحى،...............عيب فيه ظهر أوإف سليمه، مل بالإع الواثب اشذ 
له،صمن له يضمن أن الخى له الذي طالب، ؤإذا لاث<• وليس عليلثا الخى إن ت مول فهل 
يشرطلا أنه فالمهم وامحرخ، الأف عليك ما سلم أحد يضمك، أن ثريد لا كنث، ؤإذا 

فمط.الضامن رضا إلا 

محهولثخص من سيئا يشري أن أراد إذا الإنسان أن معناهت المنح عهدة آ ١ ت 
ؤيقول*أحد في؛فدم عيب فيه يفلهر أن أو مغصوبا أو مسروما المبح يكون أن وحاف، 

ضامن.فأنا عيم، فيه ظهر أو أومسروقا، مغصوبا ظهر إن ت يعيى العهدة؛ أضمن أنا 
ذلك،ثمتفي المصأحة كانت( فإذا ذلك(، يقئفي المصلحة لكن معلق، قيء هدا أن ْع 
قمأو غس عل اثتثلت، إذا إلا والخوان الشقة النقود ل الأصل لأن >ع؛ فلا 
محظور,أي هناك ليس وهنا محرم، قاما ربا أو 





بذحتيلأيد الإمام ص ي اهاني ض السق 

دينعنه يصمى ال محور لأيه يصح؛ ت وعنه الكتابة. ماو صإف يصح ولا 
لأنتالورم؛ ه تنقي ذلا لازم، قو ؛؛ ١٥؛ Juلأن ثالنب؛٥؛ آم، 

مسقة.ينغز لا يلرم لا دنا الحي، الئماف رإث؟0 دهسه، مجيز ثنيك، 
رواسان!الثلم ناو ماز وق 

١^٠سلأزأ،هاي 
نياكأإيسالإالأ

.'١^

قفل

ؤو1ن0تنال: وبمدة؛ وجوبه مل والمجهوو المنثوم مائ وبجح 
عتروهو عقملف، البعر وحمل [، ليوشت٢٧ه رعمءِ يهء وأنا بمر حمل بدء جاء 

ماسهمعاوصة، عتر مذ حق التزام ولأذ-ه '، وجوبوا مل صمثه ومد منلوم، 
النيل

السلم.دين مال تحوز أنه والصحيح ا ١ ] 
قننآتعال! بقوله المجهول مان جواز عل المؤلف استدل قاتل؛ قال فان [ ت٢ 

العادةبه جرت ما عل وتحمل معروف، البعير حمل إن ألا بمره حمن يدء .، ١٠-
ءلأ:كونفيالآيةدول؟

الحوابتبه؟ حاء الذي من دقولت يهءه■ ُؤو.لش؛١٠ تعال• قوله فالحوابت 

لأددد,ىذهوبهول•



١١ممو،اس|اذ 

انتدعاءإئلأفلأثه صح؛ صماثة، وعئ البحر، متاعكِفى ألق محاوت ؤإذ 
ثمنك•وعؤ عبدك أعتق كموله؛ لصح، ؛، صجحليعرض ثثوض 

فنو

الأرب؛ؤ،محع ل أداؤْ يلرمئ الُربم لأف موجلا؛ الخاو صمان ويصح 
حالاالوجو صمى ؤإو الدين• كبض مضه، و دلك الترام يلصامن يجار 

3 الآصييلزم لا لأيه يلزمه؛ لم  ،،j عل؛منجلا الصهال ويقع الصامن، يلزم لأ
الصامنر.ذمة 

خلس ءث \لش'ظص !ن زنه: ،  jijilضن 
علالرجيغ الئاثن ورث؟ ينلأ، ولا أجلؤ، إل الأحر ذمة ِفي وبؤي الديذ، عليؤ 

تحل،.لأنهu؛ الأجل؛ مل عنك الممئون 

فضل

دينهمحير لأيه علته، رجع عنة، الصئون بإدن الدين الصامن محي، ؤإدا 
محوكوكتله•باينه، 

لوما يأسه الأداء، لب الإدف ثضمن لأيه عليه؛ رجع بإديؤ، صئ نإف 
صرثئا.فيه أذين 

ينجومنأنه مهم(• الغرق؛ حوف هنا به اكصود صحيح١٠ رريعرض قوله؛ t ١ ت 
وعلمتاعك ألق حلهات له لمن أحد نقال دمق كاد محملة سفينة مثاله! الغزق، 
ئمنه.منه اسرا0 أنه يثبه لأنه تحوز؛ فهدا ص،انه. 



^قضاهانييهتاهالإئماسبجضو ١٢

مميهووايتان؛أ، منتقدابلرجوعل و1فضالأترمحؤمحهىشر1دة 
به،يتئ لم واجب، دين مذ مأرئ مصاء لأيه أيصا؛ يرجع إحدامحات 

امتناعه.عند الحاكم كإثويصام هوعش، مذ عل مهال 

داتتهأوعلنن داره بتى ثن ي به، يزحع 1للم ثمغ، لأثه يرجع؛ لا والئايهت 
عدمذا١[؟^ لأف يتكزة؛ من يزو داكنJ الإدن، ِفي ا-حتألم1 شرإدنه. 

فضل

بأقلهصاة إل لأنه الدين؛ مدر أو محي، تما الأمرين يأمل ١^١مذ ويرجع 
ثئممد أداؤْ، يجب لا مالزائد منة، أكثز أدى وإل عرم، ب،ا يرجع مإء منه، 
ُها؟ا.

الدين•أومدو محنته، مذ الأمرين بأمل زجع عزصا، الدين عن دمع نإف 
الأجل؛محل يرجع لم م؛لأجإه، الموجل هصى ثإف 

للزجؤع.ناؤيا أي! للرجؤع*؛ ءمنتقدا ;َىثآإئثت قوله [ ١ ] 
مواءير-ى أنه المضاء عند الزجؤع ثوى دام ما عاليه ير■ى أنه الصحيح [ ٢ ] 

لهفجاز الرجؤع بنية واجبا دينا عنه ققى لأنه لا؛ أو عنه المضمون يإدن الص،ان كان 
به.ا،لهلاوة 

ورصيألما المضمون الدين كان إذا لأنه وواضح؛ صحيح الكلام هدا ]٣[ 
والباقيمئة و،ان أعطني الحزن صاحب قال إذا إلا زثع لا فإنه منة بمال الحي صاحب 

مئتان.وهو الزائد صاحبه من يأحد أن باس لا فهنا صاحبك. س حده 



١٢ممباسع1ى 

مصديه، 1ن يه أخاو مما الأمين ام زجع ١^، به أحال ؤإل 
الصامىصمى نإف كالممسفس. الخواثه لأو بمبص؛ لز أم علته المحاو من ١^؛^ 

الصنوفعو الصامن نجع ئأ الئامن، عو رجع الدين، ممقى صامذآحئ، 
صمنالأرل كاف قإل رحد0، الأصيل عل رجع الصامن، يصام ؤإو عنة، 

أحدعل الأرل رئلمين->ع الأوو، عل ١^ زجع صمزبإدن، واكامحي( إدن، بلا 
النوا:محواخدى 

محل

شحليصه؛عنه الفنون مطالته يله بالدين، هطولت، بإدنه، صمى ثإدا 
مل١^ لأثئَلأ:ءك ذلك،؛ دو ازْ، الأذاءُ لزنه لأثه 

بمكلز لأنه، شر ضمن ؤإذ ظال،زز أذ قي اس قمح-:نبم، ١^١^، 
بإذنالأداة لزنة زلا الدتن، ٍثاجت، نكتل ص زلا له، ذتن لا لأ?ه ُه؛ الئالإ 
الأجاسث،.ئافأة ١^^؛، 

شو

١^١^؛؛،ق يقضيه عثا عوقا الصامن؛ إل قدرالدين عنه القنوذ يقع نإف 
يقع!لتهلو كإ يصح، قلم القاق، و< علته نجب عكا عزصا جعله لأيه يصح؛ لم 

و؛..........ب..............محئضونا 

الأداءلزمه لأنه بالوفاء؛ عنه الممون يطالب، أن فله الضامن طلب إذا ت١[ 
لميطالب،.لأنه قبلذللث،؛ الطالة يمللث، ولا بأمرْ 



سقضاه1مهمصاسمماستيءت؛ل ١٤

يصح؛انه 1حئ زجه وفيه م1مد، سح المموص فاقته التدو، وجه عل ثمبمه لأيه 
كتنحيل(، Jlilثغجيل جاز أحدمحا، وحد لإدا وعرم، صمان سبتين؛ الرجؤغ لأل 

الزلكة•

زينالمصاء، مل ثرئ نإل مص، ما عق ْلكه انقز الدين، ممى هإف 
ظك،يمح؛ازذمإذالإَظلإ.

قفل

يمينه؛ح هوله هالمول له، ا،لصمون داق5زْ المصاء، الصامن ادعى نإدا 
منه،.شاء من مطالبه زنه تئة، الأصل لأو 

المصاءين؛أحد إلا عنه الممون عل يرجع لم الصامن، من انتزق محإن 
عإر0.عق به ير"أع ملأ اكانج،، يا؛أض ظلمة له الم>موو أو يدعي ^*؛4 

ؤفيإ:ز.>حدهؤخهان:

ظلم.ؤاكافي صحيح، هصاء لأيه الأوو؛ بالمشاء أحدمحنا! 
ض؛لآدهافيى1رأالأئسا.اكاو:ثنجغداكاء زالزخه 
هإلينظر، عليه؟ الرحؤغ للمامن ههل الصمونعنه، انتولمن هأماإن 

ؤكالصدهه نإل صدمه، يثبن، لم لأيه يرجع؛ لم المفا:ء، ل عنه اأصموJ كدبه 
ؤإفيوحد، نلم يشاء لهِفي أذف لأيه يرجع لم المشاء، ق قرظ مد 
الهُ.شاة الن:<\إوأو و ١^ زنتدكز زجع، منْل لإ 



ةت1و،السز|

إُكاو0؛إل يالممت  'جعنة اقئثو)؛ وانأكر المصاء، لة الصموو اعرف هإن 
بثصان انه ممدأم بمصه أم لإدا ثة، لاشمون حق الدين لأن 

سامغه،يونبنث.
ملاّثئةرلأأ4ُءتاا'.

صاحبصإن وليس الحي، لصاحب الدين صان إل يعود الصإن باب كل [ ١ ] 

الدين،بمغي حش يثرأ لم عنه المضمون فلوأحصر هدا وعل الدين، صان بل الدين، 
لأنحدا؛ مهم مق وهدا دينه، وليس المكفول بدن بإحضار التزام فهي الكفالة وأما 

اممه.ثاء إن متأق مسائل ل إلا يرف أولم أول مواء برئ امحفول أحصر إذا الكفيل 
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يصحيحق الحاكم يس ق ا-لتصور يلرمه من كل ببدن الكماله يصح 
حدعاتؤ دْى يصح زلا كالدين، به الةماJه يصحت لازم، حى لأيه صنايه؛ 

زثداِممابمزأُائبجاتاا'.^^^بجاتجادلأضافييالأق، 
ء*

غبمرمن يمكن لا وهدا نظر، فيه يالس؛هاتاا يدرأ ئ رروهدا قوله [ ١ ] 
امحفولعل يقدر لم الكفيل أن لنفرض القصاصى ق الكفالة فمثلا عليه، نجب من 

___،؟فهل 

ألزمبدنه إحضار يمكن لم فإن يكفاله، إنه فيل! لو لكن متص، لا الحوامء<ت 
استيفاؤهيمكن مال بحق التزام إنه إذ ص،ان كأنه أصح هذا لأن بأس؛ لا فهدا بالدية، 

عليه.هو من غر من 

مثلا!للحاكم محص قال فلو الحد، عن عوض لا فإنه الحد، مسالة وكيلك 
يمح؛لا هذا فإن الحد، عليه لتميم وأحضره؛ للئ< أكفله وأنا الحتس من فلأJا أحرج 

يتوفلم إحضاره عن عجز إذا إنه إذ فائدة ك؛ار فيها ليس الحقيقة ق الكفاله هذه لأن 
واضحة.هذه شبهة، فيها ليس فهذه بالشتهات، الدرء ومالة الكفيل، من الحد 

قال!فإذا فيه؛ يفصل أنه فالصحح القصاص وأما حد، ق كفاله لا أنه والهم 
بذلكورضوا الدثة. إلا هر أكفل فلا نحدر فإن منه، لتقتئوا إحضاره؛ أكفل أظ 

صح.



١٧ممد،اسن)باباس1لآ( 

يإخضانهُااقوئ،ئلأيز؛ يمحلأ:وئة زلأ;صلحلأمحاب 
مبمحلأيه والعواري؛ لكلعصويس، ائنئوؤ،  oUpVlوصح لكلأجاوّ_،، 

نؤاء'اأا.كماه مها الندي ثزط الأناناتإلا و صغ زلا مابا. 

محل

الثذ J^Jظه؛ نا لزنئ به إخضاث!أكفوو ست الكثاله، ث نإذا 
ُ.كالمانا >؛ا العرم موجب الكمالة، وعي أحد ؤاي عاوم؛*؛ 'رالرعيم .■ 

وغثبغاصب ان إنمثلا كالغصوب؛ صح المضمونة يالأعيان الكفالة [ ١ ] 
جاتز؛فهدا غصب. لعا أكمله أنا كفيله: فقال امحم محلى إل وأحضر المغصوب 

صحفلا الأمانات أما التواري، وكدللئ، بالمال، عليه رجعنا إحضاره ثعدر إذا لأنه 
ضمنإذا لكن الأمانات، مان عليه يجب لا امحفول وهو الأصل لأن فيها؛ الكفالة 

اشديذهاجاز•
معثتة؟صيغة لها يشرمحل أم صيغة بأي الكفالة صح هل قائل• قال فإن 

علمغللما عليها دل، بعا تعقد العقود فجمح عليها، دل ما بكل بل فاُبمواب• 
أوزوجت،.أنعحت، بلمفل: يتعقد فانه النحاح، نءهإس، الفمهاء وامشى الراحح، القول 

عليها.دل، بعا تحقد رخ الفوكن.للث، عليه، دل، بعا كعقل. العقود حح أن والصحح 
فانية،للكفالة لم؟كن الص،ان دو-صا لولم ولأننا و؛قئ\ذ0ث.' الموك لوقال ]٢ا 

الكفالةلكانت هن.ا لم لو فنحن الصحح، التعليل وهو المهحح، هو هدا 
الفائدة.عديمة 
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ثرمما لأل معيده؛ إنه ينفي ما و قد كفيثة أمهل يه \لم؛ف1روذ عاب قإل 
ناثللم:فنلرط الإئ٤ان، زننن ض ^ \بي ممةقإ:وميغص 

ه،أزبموماشئوخا.
امحوزلأن الكثاثه؛ نقطت ممال اهِ بمل ال،ئااا أزثيفت تاث، ءن 

عنه.بماءْ الصامن يبزأ كإ كفيثه، مثرئ به، اثممول عن نمط 

كفيله؛ثرئ إبراة، أو بأداة، الس مى برئ أو منة، تلإ ؤإل 
كالقإن.انجيل يزئ ئن نقط ١^؛، لأن 

يهاآكموو يتزأ ولا الصامن، إئزاء يصح كإ صح، الكفيل، أبرئ ؤإف 
وجهان؛هفته بمر(جمللأ• محيل ومحا امحل، أبرئ وجل؛ مال، ثإف كالصةأن، 

الصامنأحال لو كإ محصح، مسه، إل الصإل مل لأثه يصح؛ آحدمحتات 
اآفئونوُمآ>.

قاسي،وهوثزط الكفيل، زئ أف العمالة ذئْإوفي لاثه يصح؛ لا والئار(ت 
العميلصحه محنغ 

بيا.اأكفول أي! العئ،،؛ ر>!وثلمت اأكفول أي; مات«؛ ررمحإف قوله; [ ]١ 
المكفول،كان فإن امحفول، تسليم نمدر إن الكفالة ئمهل أما الصواب ]٢[ 

تلمت،.فمد العين مآكفول كان ؤإن مات، فقد الرجل 

قائده.وفيه ماح، ولا صحيح، أنه الصواب ]٣[ 



ة11بارضان)ئباسالآ(

نحل

الآكمالة.صحت وجهه. أوت بدنه، أو؛ يننسه، أو؛ ، j^Lكفيل آنا ^١!،؛ ؤإذا 
بؤخص إدا ينري لا ما لأل ثصح؛ لا الماصى؛ ممال جنده، بتعفى كمل نإف 

دؤنه،اهاه لاثمى بعضؤ كمل إف عترْ• ومال كالبيع• بجح، لم اُبمب■، بنص 
!_،ممم دون تنيئة يكن لا لإ?4ُ ضغغ؛ م م كاوأس 

وجهان؛مميه والرجل، كاليد موها، كمل ؤإف الوجه• مأفبة 

قامتهالدن، يوف صمته، ■عل ثنليمث يمكن لا لأيه بجح؛ والئاف• 
النيتا'ا.

يإدوارب، الن-ي ثل نخ الكل ض نمق لكن إذا المض مدل: الأن [ ]١ 
ثيء.أقرب وهذا والقدم، والرجل والنتن كالأدن بجح لم اقل عل لايْللمح، كان 

يأو مفصلا هدا كان إذا إلا ثْللما، صغ المص كفل إذا إنه قائل: قال ولو 
لأتفصل^١ فق إذا إنه الطلاق؛ ق قالوا ك،ا والظفر، والشعر كالئن المفصل محم 
لري.يمحل كان ؤإذا الطلاق، وقع 

وجهلك، أكفل يقول؛ من هناك فليس ؤإلأ يتصوروما، الفقهاء الصور وهذ0 
محلان.

xax
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ئ

^١.ي،أنؤمح،مماو:محمحوم 
العاصيIمماو عليه. ما صامن أو يفلان، كفيل هانا ويد أو الحاج، هدم إذ أوت 

إقاثءئلآض،هاأزذلك،ي،لإ.
هصخأوكمالة، صتان لائه يصح؛ أبوجعفر! والشريف ابوالخظاُس( وهال 

إذأن عز ملأن، ^i."، هال! ثو ٥^١ هعق الئهلة، كصة|ن ثزط، عق ثعليمه 
يصحوإلإ عندمحا، فيهنإ صح علته، ما صامن أو ملأن، كفيل مانا ثإلأ به، جئت 

أ.عق ٠^^، والئاي موئت،، الأول لأف العاصي؛ عند 

ومنهايصح، لا ما منها )ي3ةهم\ة؛ ذكروها التي والأقية ابواز الصحح [ ١ ] 
تمول كالبح، التوقيت، يصح لا بأنه ' الماصيُ فتعليل مسلم، هوغبمر ما 

صروفيهولا با3، والمنلث، صإن، وهدا منمؤ، مل فانع هرها، بينه،ا إن أولا! 
ذليل،إل فتحتاج أ معلقا؟ يصح لا الإع إن يقول! الذي من مول؛ أن وثانيا أحد. عل 

بدليل.إلا الشاوتل به التزم بعا والإلزام والصحة الحل الشروؤل ي والأصل 
حميعأن كعا هوالأصل هن.ا صحيحة، العمود حمح ق الشرومحل أن فالصواب 

صحيح،ضر قزمحل هإ.ا لائ،ت يقول إنسان فاي بدليل، إلا الصحة فيها الأصل العقود 
الدليل؟له:أين فم 

ايعفالواحب، بدليل، ياتي حتى ثمنعه فإننا بعبادة فه ثعثد اثا إنأن لو لكن 

الض)؛/واأ(.)ا(اظر; 



٢١مماواامم|اذرطباس1ئا( 

محل

حالةوتحور الصامحن، دين صيان يمح ي ١^٤٠*^، وصح 
ءوو؛لأكخمِصئللمةزإلض

^١٣.'
ك،ائل1ذلاكفياي:الأصل 

٠.للأصل...............٠ مازى ثك وا-محم يئع ذإ0 
ذلكعل تا JLودلوموهتا، معلما وات5فالة ^١١٧ ٥١١تحوز أنه هذا ق فالصواب 

مءم -محراثا أخل ^^١ إلا ثزوس عل ر>اكهون المن نول 
خلألأ((رى.

عمدوهذه واكاطعة، ائثاحة عل مسي معاوصة عمد فالبع نظر، فيه هذا ]١[ 
باق.فالحي محصل لم ؤإن الهللوب، فهذا حصلت، إن ثوممة 

إلالرجن، هذا صامن أنا يقول• أن مثل جهول، أجل إل لصح أما فالصواب 
بمعوهذا إءللأها، ماح هذا ي ليس أحوه• محمر أن إل به كافل أوأنا أبوه، تحصر أن 

حصرؤإذا ضامن، فأنا حاصر غثر أبوه دام ما فيمول! إليه، محاجون والناس أيصا 
أبوه.يآئ حتى أكمله أيصا وأنا أمنه، يتول هوالذي فإنه أبوه 

تعال.اش رخمه شيخنا لفضيلة (، ١١٢)ص! وُواعده الفقه أصول منثلومت نرح ( ١ ) 
رنمالاس، ض المالح ل اممه. رسول عن ذكر ما باب الأحكام، كتاب الرمذى: أحرجه )٢( 

زه.بمته.الزق عوف ■؛،مروبن حل-ث )آه'آا(،س 
صحيح.حن حديث \ذز»ذي\ قال 
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أيممي أطأى، محإل يعينه، مكان ق والتت>دم ومثيدة ئطألمه الكماJان وتحوز 
لمصرر عليه كاف ؤإف برئ. علته، صرر لا وجه عل إليه سلمه أحصزه موصع 

P،فيه اكني تله؛ تذ ثل ماتا الحل؛ مل تك إذَا زكدلك قيمه، :؛زا 
مكادها١ا.عؤ أو محله، 

مى UJoلم أحد أبزأْ او أ■حدمحا، إل صك لإسي، واحد كمن؛ ؤإل 
ةلكخقكمحا،كانيان.

نإفامحإن، ق ء ^ ١١للم;ئ هأ;زأأحومحا، لنيل اثثان كفو وئ 
ءتاحثهُ،ثالإ:وأ ا"قق، انتيثاء عم مذ لأنهُ:رئ ١^؛ لي:يإ أخدمحا تك 

لحيأ،يلنأثىممصالأين.

مضإقرارا ؟كذ لم يه• كمنث، مما برفت، الصامن؛ أو الكفيل مال نإف 
اتيرلآةدد:يلنيذكا^

صاحبأن ووجهه يرأ، لم المحل قبل الكفيل سلم لو نظر، فيه قياس هذا ا ]١ 
نيلمتحل،إدنطالفائدةسص؟ا

الدينصاحب لأن يرأ؛ لا المحل قبل سلمه إذا إنه مأل،ت أن الصحيح فاشاليل 
والدينبالكفل الإتيان من فائدة وأي بدينه، المaلاJة يمكنه لا له~ اأكفول، —وهو 
إذاأنه والصحح أحرى، مسألة فهده محله قبل الدين مسألة أما تنة، يعد سحل 
صزر.عليه كان إذا إلا أحده لرمه محثه قبل الدين سلمه 

قالأي: للأكفيل* قال «وإن ثقال: أن ١^ الكمل« ئاَل »)ئن قوله: ]٢[ 
به.كثلث ئ برثت أوالضامن: للكفيل قال ارؤإن هكذا: العبارة فكون الحي، صاحب 



٢٣ةت1باصادربمبسلأ( 

محل

لبوكيل لأثه معه؛ ثئصر اف لرمه به، اثممول يإحصار الكفيل طولب إدا 
معه؛امحوو لنمه بإدنه، والكمالة طلب، عز من إحصارْ اراد ز]0 إحصار0، 

ءنه1ة.عده ثوانتعاز كإ عيبيصة، عانه لكال ^^، اجله مر،ذمته شعل لأيه 
ملةنه زلا ذقه، لإ:ثغز لأنه نته؛ س ذل ٢ ض، مي كم ثإذ 

َ؟لاأ
•حل 

نخل

ضه؛لأل ئاكنل خق. ه لي:فن دال: ثأ سث، أز كم؛نماك ^١ 
امح؛خم،لإهماثزخإقزاتبح.زض:يي 

وطلبأتكرْ، ثم الرهن، وبض محمى ثوجيثمحا ض وجهان، محه امحئ؟ 
المزين•يم؛ذ 

إلومحتاج مشكلة اليارْ وهذه ذلك،* شر ي؛رأ ئد لأنه الخق؛ مص إقرارا بمن لم 
مراجعة.

افصودلأن وجيها؛ زكان مهللئا امحور الكفيل يلزم لا بأنه نيل ولو [ ١ ] 
الكفيليرسل أن مثل وذلك أولا، الكفيل حصر مواء حصر فإذا اصول، إحضار 
ذلك.أثب ما أو عدم، مع أو حادمه، مع مكفوله 

*H*
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. ,٠ ,.
1ب،اديىممه ق
إ* nnإ

أتدحظمج؛تاتأوأ ثعال: اش و لمن الثزاءا١أ؛ ق التنكيل يصح 
ا.]الكهف:؟١[ا ه منه يذق هتأتآًظم طعاما أرق( آثآ هثثلر آلندثة هنذهءإث، 

اشرفيذكر أذ العادة وكاوا ممرا، Jاشريفات، يشي لا نحمذآئق ا،لومق [ ١ ] 
اصآ.أئلأ،ئأ:ذكن 
علكاثت ؤإذا النيابة،  u4ip،-؛فيإ مثله التصؤف_، جاؤ استنابة الوكالة! وضويف 

ممط.فيه أذو فيإ إلا ؛لإئ أيئ( للوكيل مليز هذا 
لأنوذللثج سرها؛ ومن الشريعة محامحن من أما سك لا الوكالة إباحة ]٢[ 

بالضر؛الاستعانة ئشبه وهي بوكالة إلا يريد ما إن( الوصول، من س،زكن لا قد الإنسان 
به.استعان فمد شخصا وكل إذا الموكل لأن 

محرمة؟أو مندوبة أو مباحة هي وهل 
لأمائنة؛ قاما للزكيل بالئبة وأثا ئباحة، فإما للئوكل باشة أثا الخوان،: 

[،]اوقرة:ه؟١ ه يجبأكسنما ائث ءؤوثنسوأإة تحال؛ افه قال، وقد والإعانة، الإحسان من 
هنذْءبيريم أحيصكم الكريمة! بالأية لخوازها المؤلم، واسث1ولا 

[.١ ]الكهف:؟ ه آتدثة إق 

الأثة.لهذْ لينت، هذْ المنة قائل: قال فإذا 

يذكرولم محص فإذا لنا، عبرة فإنه الآكريم المران ؤ، علمينا افه قصه ما أن فالخوان،: 



٢٥كت1سامئىأ 

ثةأشري د؛1ازا ه  ٠٧٥١زئوو لآأإ2أايى مال: ا-لئند ئن عنؤ0 نوى نج 
نا^;١٤ ك و إوهاار س الخ1-بم زلأو ؛انأصحة« liبه 

الصرورْإمحااآليدعت ئاجأليه، 

الكريم.^)، ٢٥١ق بعا داثتاتستدلون خمهإنئث والعلياء معله، أن لنا يعني لنا، فهوعبرة 
هالْالآ؛ة;وو 

النندأن فناهر فإنه ؤورذهمه لقولهمت الاثزاك؛ وجواز التوكيل جواز ~ ١ 
مشرك.معهم الذي 

لقوله!إمراما؛ يعد لا هذا وأن الهلعام، من والأزكى الأعل طلب جواز ٢" 
أ:آأرةثثاثاهلاص:آا[.

الأردأشزط إذا إنه قالوا: حيث السلم باب ق المقهاء لآكلأم ود ٣- 
قوكلوه هؤلاء إن فيقال: منه، أجود وفومحه إلا جيد من ما لأنه يمح؛ لم أوالأجود 

الثوق.ق ما عل الأردأوالأجزد ونحمل الأزكى شراء 

فإنهشيئا لك تشري شخصا فلووكلت وا-قمل، التوكيليالثراء جواز ٤~ 

أنفا.الهللوب الدكان، ق ويصحه أن لا به، ؤيأتأ يثحميه أن الوكالة لازم من 
١^^٠.باب من ]الكهف:ا<ا;ا، ه منه رزق ؤهثاذ٩=فم ^ ٢٠٠١^ؤيكون نحغرْ 

ويعليل.والثق، المران من دليل فيها إدن ]١[ 
الإنسان،حاجه واقصوديالحاجة: الحواز، سرع المرورةإل ذعت أي؛ ]٢[ 

التشريع.أباحها صروره إلئها بمتاج الإناف كاف ونا 
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وعاتا؛ أز ظ لكذ خامحزا مها، زا-فونة اٌ وت ل ومحوو 
وماعليه قفي ما وقال؛ ظ^بم؛ف، بكر ايى عند عميلا وكل عليا أل روي 
محتا.للحصومة إف ومحاو! عثتاذ عند جعمر بى اممه عد ووكل مل• لة محي 
وَاإ0ا. !خماعال ثكاJث، ودأسكن، الشهزة، مظؤ مصاياّق وهدم ،. llJمهات يعني 

ا-محومه،نحسي ^^٠ عليه، أويدعى ■ص، له ؟كوف بأف دلك، يعوإل الخاجه 
أنلأنج!،ظوزثا.

بعمد.له حلت، مخ. إنه ملنات ؤإذا زوج، بمد إلا 

وقال٠، لآمةآهُ الإسلام شيخ وهواختيار كاُقلع، مخ أنه الراثح* دالقول، 
بطلاق((.فليس عوض فيه كان ما رأكل ق.بمثمحات عباس ابن 

فهذا٠ْ، Jطليمهاار وطلمها الخدبيمه ارامل ت قيس بن ثابتر حديث، ق قوله. وأما 
يعوض،فراق هن«ا أن الأصل عل بقينا لمثصح ؤإذا لاتحح، ))طلمهائطلمه(( الكلمةت 

لاوقرةتهأ(آ[.ؤدءه أهتدلت، عفيعاخا •>ذثاح ^٠١١ عَةةل• اا؛ه مماْ ككا فهوفداء 

الفراقأو الفداء أو المخ بالقفل كان سواء بعوض الزوجة هوفراق الخي إدن 
زوجهاموكل مهللنة امرأة كون أن فهي الئجعة وأما الراجح، القول عل أوالطلاق 

عني.راجعها له! فيمول شخصا 

الإمحارصحب،.وجه لأف جدا؛ هن>امريح مثل ق الإجيع يإبات  ٤١]

١(.٥ ٤ - ١  ٥٣الفتاوى)rr/ محموع انظر: )١( 
حديث،من (، ٥٢٧٣)رقم مه، الطلاق وكيف الخالع باب الهللاق، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 

ة؛هتمح.حماس ابن 





ةت1و،اووى]ة

ررواظيمحلعلمأْمح.ئل:زفيأيب 
^١؛.مممق دانخمها« اغرمغ لإن هدا، 

ينفثنالذي القصاص ق خصوصا قوي ^^١٥ أحمد الإمام إليه أومأ وما 
أنمنه وطلب شخص عل قصاص له كان إذا الأف الناس بعص ولهذا ص؛ إتلاف 

صاحالناس حصر فإذا القصاص. قبري أن بل لا أسامح، لا قال! ويمح عنه يعفو 
هذاكون أن لأجل اممه؛ وجه اتناء عنه عموتر اق اشهدوا وقالت القهاصى صاحب 

للناس.هذاثثجيعا وليكون قصاصه؛ يراد الذي نفس ق أوي 
قوله!ق إقامته وق اعمتمت،اا، رامإن قوله:٠ ل، الخد إثبات ؤ، الثوكيل ]١[ 
امحرار،بالرنا الإقرار ل يشرط لا أنه يرى من به امتدل الحديث وهذا ااد١رحمهااا، 
بائزاطالاستدلال وأما المرأة، هذه قصة ق ك،ا اشتهر إذا بجما لا الراجح، وهوالقول 

الشهادةلأن نظر؛ ففيه ماعرا رد الرسول. وكون الشهادة عل بالقياس المحرار 
بحيثفيها فاحتيعل الناس لأعراض انقهاك ذللث، ل لكان بالواجد ثبم، لو بالرنا 

رحال؛أربعة إلا الزظ ق الشهادة ل محل لا 
أمره؛ق شك الرسول. أن أعلم— ~واممه فالفلاهر رْءنبمثئ ماعز قصة وأما 

إنهحتى فيه مشكوك هو لذ إلا يقال لا هذا ؤمثل ٠، جنونااُ "أبك، فقال! سأله لأنه 
أولأؤهوشارب هل يثئه يعني! فيسمحههاا "يقوم أن حاصرا كان من أمر 

وباناشتهر إذا سيإ لا الحد به يثبت واحدة مرة بالزنا الإقرار أن فالصواب 
القصة.كهالْ 

لم؛وم(، ٦٨١)٥ ريم والجنونة، الجنون يرحم لا باُِج الخدود، كناب، الخاري! حرجه أ ا
نيقؤقبهنئ.هريرة أيا حديث  ٧٢٠(، ١٦٩١)رقم بالزنا، نفه عل اعترف من باب الحدود، كتاب 



سقضاهايهمصالإئماستيحنبو

منمحصل محلا يثدنه، فعلها اiمصود لأل ^^؛ ٥١المادات ق محور ولا 
'•بجهمإلأِفيالإ؛ةسمِفييا 

محل

المائة،ثدحلمها محلا الحالم،، بعي قعلق لأمتا والأدور؛ الأيإن ■ؤو)لفي ولا 
بجقافهايلأليلأ:شمولأوالإيلأء 

ا.ممامهِق 

يكونأن منها! سبق؛ كإ بئروؤل زكن ^، مول! ا-لإ<ا ز ارإلأ قوله! [ ]١ 
أفمحوو قلا مثلا الصلاة أما عنه؛ ؤج من يقيم أن فله زواله، يرجى لا عجرا عاجرا 
فيه؛القق قلورود اُج وأما باديته، عباده وهي مشغول، لأنتي ئخص عني يصل 
الصدف.فيشبه مال، شائبة فيه ؤال 

فإنهكالميقات، المالية المادات من ^١ المادات ا>ق وقوله! 
لأ1شياوكيلفيها.

والذيعى. فاشهد اذمت، ملأن يا فتقول! شخصا يأمر أن مثل الشهادة ق ]٢[ 
هداؤمثل العلم، فيها يشرمحل الشهادة لأن يصح؛ لا فهدا الموكل، هال،ا الشهادة يودي 

يوديوالذي مشغول، لأن اشهد؛ فلأن يا اذم، قال! لو أما العلم، يه محصل لا 
حا•بأس فلا الوكتل هدا الشهاده 

النهايةيتونها التي وهى النهاية، نحمل والنذور القضاء يامحب ق ومحاق 
وكذا.كن.ا ثهادق عل امحأها. للمؤع! الأصيل الساهد يقول، محأن السهادة، عل 



٣١

ثة، ٣١كان خضن ؤ1\ يامحور، بملي لاك الإعتام؛ و زلا 
ه/1نمشثصاال

قفل

سلأنننلأبملك
ا.^^١ ينانه بثسه، التأئؤف 

ِفياوأؤ وط ولا بدئك، تبلألأ ولا محون ولا جل وكتل بجح محلا 
لدلك.حمر؛ ثزاء ق لذس ائن1م ولا اسه، رؤيج ق المايز ولا ،، ١٥١

سهدبعا يشهد ليس الأصل مغ إل ت يمال أف ؤإما تتنا0، مإما يقالت أف فإما 
يشهد.فلائا أف أفهد يقول! ولكثه الأصل، به 

ي٠ولتمحلى ق الساهد يكون ئد فمثلا الناس، تحتاجها السهادة عل والئهادة 
سمعوه،حماعة وعنده القاتل، هدا يموت ثم لفلان. وكذا بكيا عندي أم فلأيا إن 

•ثروط ملها محتاج، لا أد بمرعيهم أن محتاج ثل لكن به، شهد بجا ينهدوف فهولأة 
دلك.أفته أوما أوولده عطوه يكوف أف إلا اللهم -ا ١ ت 

ئهلل، ونمنها تدب أف ذئه لملأ الئلأئ اذكان و لأخي: قال ولو 
ممتما.فيها التوكل لأنئلأ:ملح الثاف، لملأ 

الوكلؤوايكل،صئرادافيفها



^قضاهانيهمصالإئمأسبجءتيل ٣٢

الأوكوو لهم لإفأذف والوكل، واخي لكلي 
يثولوفلا محا التوكل ملهم الإلف، لهم أطلى و1ف بجر، لم عئه لإوا محإف جار، 

إدن-ندا العلم نع إلتهم لأف لمحزته؛ عنه يعجزوف أو بانفسهم، مثله 
,فيالئوؤل•
روايتازادلك سوى ومحا 

أذذنامحص لأيربخن'ؤو؛.الإذي، اوكل؛ قدرم لا !•ممامحا: 
محه،وللميؤدلفىامح•

كالا)كظJ٤ورثاهإ، ايز، ١^٥!، بملفوف لأنم محور؛ 
الئشدا^ا.

لكثرته.عنه؛ أويعجزوف بأيهم يئولويه لا ما • يض -ا ١ ل 
يملإ5ةبمرْ.لا يملك لا من أف العامه: والقاعده 

محلانعل يشد ند لأن وذلك هذا؛ يملكون لا أنم الصحيح ]٢[ 
أشبهوما والمإكة، الأمور، معرفة ل الكفاية فيه هذا أن يرى فمد ملأن، عل يشد ولا 

أنتخشى الوكيل كان إذا الخاو هدْ مثل ق لكن مقامه، يقوم غثره أن يرى ولا ذلك، 
أباشرأن مشد أنا محلأف، يا مقوون مل، من الإدن الموكل من فلجللب يمخ لا 

غثري؟أوكل أن ل أتادن مائع هناك كان إذا لكن ينفي، الثيء 
محك.لأأثوكل إدف له: فها:قول لا. قال: ؤإن أنئنكل، فله ٣■ قال: فإذا 

محه؛قخ شخصا فلووكل القصد، فيه تختلف فيإ جدا يظهر ذكرته الذي وهذا 
الأزلعن ووكلمبمإ وكل هذا لأنه:ترمحاْوذيهوفيعاوه\مجاء 



٣٢ةت1و،امئوت 

زخالشم-ولأنتث:ث؛. تنكص؟ ث. انخU ص: ُا'ل ئإذ 
ئالنةلمحاذمى؛'ل

عنيبمج أن أزنحى ولا عمرو، ض بمج أن أرمحي قد لأف ثمح؛ فلا حيحة، صض 
ويد•

لهتحوز فيإ الكافر أو الدس يوكل أن للمسلم تحوز هل الأول؛ ألتان؛ مهنا 
للرجالالذهب ياص مثل ذلك ونحو إجارة أو ثراء أو بع ل المسلم عل وبمرم 

ا>يرأواهم؟أو 

الثيء.هذا يع أن له تحوز لا الموكل لأن نجوز؛ لا فالخواب؛ 
فهلالصورة هذه الملف بعض عن نثل الإسلامشيخ أن يكر الثانية؛ 

صحيح؟هذا 

وهي٠؛ احرىر مسألة هوق يل هذا، ق الإسلام شيح كلام فليس لا، الجواب• 
ررولوهموفاوت جنبمئئ، عمئ منتهم الجزية عن بدلا الخئر ين،لوا أن اذكمار أراد لثا أنه 

العني:بل وبيعوها، حيوها معناه: يس يعها® ءولوهم وقوله: ، ثمنها® وحذوا ببمها 
لئم.بالدراهم محنأنتون محعونبما ئم 

١^١زؤ لأن ظاهر، نظر فيه ذمناة® فظ ثالزكل الشم ءززؤ قوله: ]١[ 
الوكيل.بخلاف وأصيلة أصلية فهي النائ بإدن نابتة ولايته إن إذ كالماللمثج، 

(.٣١٩و٢٩ْ/٢٦)١(مح٠وعاكاوى)
رثمالأموال، ز سلام بن القاسم عسي وأبو (، ٩٨٨٦رنم)الصف، ل عدالرزاق أحرجه  ٢٢)

غفلة.بن سويد حديث من (، ١٢)٩ 



سقضاصشيههالإئماستيضل

ف؛نماذناوأةرلآئدلأةصم

صِفياصنامق:ءاظا>ا''.

محل

ثجورملأ، لا ومن فيه، توكل أو له جاو لنمسه، \ذثتإئ مللخ، ونس 
٤٥١يلك، أف بجور يحئ الإبجاُب؛ يبورِفي ولأ اصح، ثوو ِفي الماسؤ، ثوكتل، 

فا^ا.

يثربوأُؤدلأ قال ك،ا أصلح يراه بإ يعمل أن اليتيم وئ عل أن فالصواب، 
 Xرأث! ]الأنعام:آْا[، ١^٠^ ي أيءِ ا aLJن١^١؛ لا;وكر له: أن؛^
ضرْ.يوكل أن اأملحة من أن اليتيم وئ يرتم، قد لأنه نظر؛ فيه هذا 

المحاح،عل تحرأحته لا الأح أن يعنى: الإجبار®؛ ولأيه ااعيَ قوله [ ١ ] 
لاإجبار.أنه والصحيح تحثرها، أُاها ُأن فاللم_ار البنت، أما 

والأمثلةفيه، يتوكل أن حاز الأشياء من ثيء 3، لقسه التمؤ؛، ملك، من [ ٢ ] 
Jjij ، بجون؛لا فإنه بنته تزؤيح 3، فاسما الأب، وكل فإذا هذا وعل فلا، لا ومن ذللث،، عل
جاز؛الدكاح مول 3، فاسما الزوج وكل ولو عدلا، ؟5ون أن ١^ ق يشرمحل لأنه 
قيلا.أن:كون المول ي لأمحْل لأنه 

خصوصاكثبزا محصل هذا ابنته تزؤيج 3، الفاسق الرجل ثوكيل ئائلت قال فإن 

الغنى)يم؛؛(.)؛(انظر:



٣٥ةت1سامئرات 

إبجابهِفي وكلأ يئول أف محور لا من لأف محما؛ قوو لا الماصى؛ وقال 
لكوورموي  Jjtلا 

هجاومسها، طلاق ق ثوكتلمها محول لأية الطلاق؛ ِفي الزأة يوكل ومحوو 
.'^،j

ضأبلأإ0زلا ٠، بإدن إلا اوكل محوزبمتدوامحام زلا 
محمزملأ التجارة، مى ثتس اوكل لأف التجارة؛ ق ثه مtدوJا كال ؤإل نليه، 

بجا.

العدالة؟الوئ ي يشرط فهل البلاد هدْ ق يعيش لا لمن 

قلمناولو عدلا، يكون أن الوئ شرط من ليس أنه اش~ ثاء ~إن ميأتيتا فالحواُب،ت 
الكبائرمن ساؤا يكون من الناس من فمن بنته، يروج أحد ص ما فإنه القول :بذا 

منكشر عند الجالس فاكهة هي مثلا الأف فالنية نادرا إلا الصغائر عل الإصرار أو 
الماس.

صعيفرالقاصي وقول الأول، الكلام الصواب [ ١ ] 
فيهها نفبمللاق اوكل عل غثرها بعللاق اوكل فقياس نظر، فه هذا ]٢[ 

رأتحث إلا ثهللمق لن فإما مها طلاق ق وكالت إذا أما العلوم س لأنه نظر؛ 
أنهثعلمم وهي الغثر هذا تْللمق فقد غثرها بهلملاق وكلمت لو لكن المْللميق، ق المصلحة 

المحاحق ثركيلها تحوز ولا ذلك، أثلمه أوما أوكراهية، حقدا لكن مصلحته، س ليس 
أطلا.

٢(.٠ ٤ اعم)o/ والشرح (، ٦٣انمي)ه/ انفلمر: 



صضامهمهمصالإئماسبجينل ٣٦

قفل

علدو فعل أو يؤو ويآكل ١^^،، عق دو ثمظ لأكل الولكله ويصح 
..ب.................^^^^في:نيمةي/...

افهأمر وقد قم، أن تحوز كإ نمها طلاق ق توكل أن تحوز الرأة أن فالصحيح 
سماءهمحر أن ^٥^^ ٥١^ث 

تراعيلا قي. أما النفز هن.ا ووجه نظر، صحته فمي غثرها طلاق ق ثوكيلها وأما 
فإمابهللاقها وكك الش ارأْ هده محرمها لم إذا وربإ غثرها، طلاق ق الصيحة 

الثور.و0سه\عل 
قال'بفلو بالفعل، يباشر أن بالفعل والقبول ملت. مووت أن بالقول القبول [ ١ ] 
وكونهل.ا ^ن قلتاّ مل! ولم توم؟ من الناس أتبما فقال؛ السثارة. ميع أن وكالتلث، 

ليسولكنه بالقول، يصح لا إمحاحا أن ^٥ ١٥^؛الولف، كلام وظاهر بالفعل، مولا 
بابمل-يصح التوكل حتى فإنه كذلك 

لبيعأعده إنه يقل! ولم الأشياء لبح الدكادر هدا أعد قد رجل يكون أن مثاله 
الدكان،هذا ق يبيع أنه محروق وهو التئر س أكياسا الدكان ق فوجد فجاء التئر. 

لكنهوكلتلث،. له! يمل لم به جاء اس الكيس صاحب لأن بالفعل؛ وكالة ؟كون فهدا 
فثول!وعليه ال-نكيل، بمنح، فهذا اشور فيه تباع الذي المكان ق وصعه أنه دام ما 

وقبولا.إمحا;ا وبالسل بالقول النكالة نمخ 
بابالطلاق، ياب ومسلم؛ ر؛م)لإآ"آه(، نساءه، خثر من باب الطلاق، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 

ثؤههبمهأ•عائشة حدث من (، ١٤)٧^١ رقم بالنية، إلا طلاق يكون لا امرأته نحيثر أن بيان 



٣٧هاو،امق1ا،ت 

طزئ ئلأنا أة ظغه أذ ثخؤ ثالراخيل١ا، ١^ م الموو زمحور 
الطعام.كالإدزق منة، ، iijSلجاو التمحزف، ق ادآإو يللم،؛ قموو: عام، 

قوكيل يائنا ا-قاج يدم إدا يقول،! ثحوأف ثزط، عق Jعليقها ومحوز 
كدا،أن:ءبخثنبم.

نحل

بجح؛لم وميل، ممر كل ِفي وكلث لإل معلوم، تحرف ي، إلا تحح ولا 
ثاءما أو كثه، ماله بع ل وكله ؤإف ا. العررل بقلم ثيء، كل فيه يدحل لأيه 
مالهيعرف، لأيه صح؛ منها، قاء ما أو مئها، الإبراع او كلها، ديونه مص أو منه، 

العرر•متقل ومحص، محع ما أممحى ود؟ئ، 

ئيمح.امبؤع، بعد إلا يقبل ثلم قخصا لووكل بمي• ء ١ ت 
ئثشهأوممر قليل كل ل وكلتلث، ت يهول، أن مثل يمح ذللث، أن والصحيح ا ٢ ] 

يريدلا ثيء؛ كل ؤ، وكلتلث، (؛ ^١١إذا أنه العلوم ومن السوؤ،. أومن مثلا الميناء من 
يريدبل هذا، يريد لا أملاكه، إيقاف أو عبيده إعتاق أو زوجاته ؤللاق ق وكله أنه 
الثوقيعرف لا الموكل يكون فمد ممرا، بمع وهذا مصالحه، فيه أن يرى ثيء ل كل 

فيهترى ثيء كل ق وكيل أنت، فيمول،• شخصا فتوكل والئراء البح يعرف ولا 
حدا.باس فلا مصلحة. 

أوطالقأملاكه، أويوقف أملاكه، يييع أن يمكن اله العام التوكيل من نحشى لكن 
•ئيء كل 3، التوكل ولايمح تق، ق التوكيل يكوف أف قالأول ووجاته، 



ص(ضاه1نينيصالإئمأسبجضل ٢٨

يصحلا ااتطاد_ا! آبو مماو شئت. بيا عندا أو شئت. ما ل اسر قاوت ؤإذ 
نإذاوث. ؛؟^ ناممنائ افن؛ ثمح اي خز 

م؛لإثمُأذذوص.
هداأف ^٢'. ههز ثيء من اشسث ما محاو: يثن أحمد عذ ووي ومحي 

منيجاز التفوق، ولآدث1دفِفي ي، كز جرا؛ دنكلِفي وهدا وأعجبم، 
ع؛رمح،كالإتحفيامحازةاأا.

محل

لأوأن نقا ١^، بمف!ذق نا إلا ١^^، من تنئك زلا 
^^١;^ينللث، لم الخصومة وكلهِق قإدا الإدن. ثتاولة ما ئاحتص يالإدن، نحأة 

شنم  dijذلك. من شقا لا:قفي ؛٥ لأو م؛ زلا الإتراءَ لألا 
خئ،وي:ثكشُ؛

يعرف.ت ئخة ق ا ١ ] 
الئراءؤي ؤإئاث ثراكة، إنات قيه ئدا ]٢[ 
العنم؛مى نث ما اشر مةولث الأقل، عل المع ثعيئن من بد لا اثه الظاهر ]٣[ 

ومناؤإبلأ نياراُت، يشري أن فيمكن للعموم، يصلح بعا ثشتح. ما اشر  I،Jl3لو لأيه 
الزجوتحصل الغرث، تحصل قلا المع ذم من ثد قلا وعصى، وخالا وحمرا وعمحا 

لمتقبل.اق 



٢٩

نئَلأ:اظولةت لِ^ىو;ننحى الوذ، زلا اقلق لأثمُلإ:ثاه 
المض.

وجهان:فيه ثثبيته؟ يملك يهل المبض، وكلثِفي ؤإف 
فته.ثزكيلأ المص و ١^^]، ص المص، >يق لأن :نلئ؛ أحJمحا: 
بملكم الق، ذس ثإن قبجا. الى و ذكزنا و بخبم،؛ لا واش: 

ضزلأثمُبمقتام النزف:تازله، لأو المى؛ سَّ الإ؛زاة 
غشِولأ:ثازله، القظ لأف ١^>،؛ قص زلأبخلك محه، زلامحز زطوقه، 

ثزكةنز بحنث يكول يال ، ا-قاو متضنه أف !لا _، a_ljيزصاه لا مذ وا1ع 
١٣.'

فإذافيه، وكل ما سوى يملك لم ثيء ق وكل من أن الممل: هذا حلاصة [ ]١ 
فإنهبالحامي، النزف ق يسمى ما وهو ئلأثا. عني حاصم فقال،: ا-قصومة ق وكله 

فلا،ذلك سوى وما شل، الإنات ؤإنابملك المص، ولابملك الأب، لابمللث، 
منللبيع يوصى قد لأنه الثمن؛ قبض نجلك لا إنه الممهاء: فنقول البيع ي وكله ؤإذا 

جرىوقد المرية، أو النزف عاوصه إذا إلا صحح وهدا الثمن، لمبص يرصاه لا 
التيع.ق ثه محآكم العادة ُه جزت وما الئمذ، يمبص النير ق الوكتل أف العرف 

الدلأل~—وهو الاغا أف الناس عند النزف يكون أن العزف: عارصه ما فمثال 
يدلا فهنا يعرفه لا شخص عل ييعه أن مثل الخال، اقتصته أو الثمن، يقبض الذي هو 
لابملك؟أو امحومة نجلك فهل المنض ق ولووكله بميمه، أن ؤإما الثمن، يوئق أن 

فنغلثهحصمه س ألخذ ؟كن لم خاصم إذا نبا لأنه امحومة؛ نجللث، لا ابواب• 



صاضاهايهمصالإئماسبجصبل

قفل

ئصمحي خ ثنية؛ ولا مله ينلكة ٢ ومحت، ِفي البج ِفي وكإة لإل 
لي؛ببمة بملك لم يرجل، محؤ ِفي وكلئ ؤإف باجتومحي، م ف بي عرصه 

إنه.يإيصاله المتع اويقع معه، مصي هد لأيه 
ةيألي؛ أزمدقإ:تجئِفي أكو فيه ١^٢؛ نهان و ل:تيه زئث ثإذ 

العزضلأط دنك؛ م[واك ^٠٢؛ ١١له محير أو ^٤، ٨١سّاوت ؤإل عزصه. يموت 
ولمبم5ه؛محامد، ؤُفيق ثإف ام. و لكمتاإذف هالإذف زاحد، في 
ق١^ ثه محير نإل فيه. نه يأدف ٢ لأه ١^،>^؛ يملك ولا عنه، مض يحه 
١^؛ Jhzjمها، لألا نطقا فيه ثة :اذذ P ة يألمئة؛ أم ١^ مم، لي ١^؛ 
عندا؛فيه مأدوو يحه ي؛ أو الثمن جنس من الزياده كاب «تواء منه،لأفو 

محما;ثثثثلأمحؤلأا.

فثي.امحم من ألخن الوكل ؤثكون محم ا= 
محه؟المحاس الأنان ئوكل أن تحوز هل ثألة: 
ثئئىلأته داهمر؛ فلا تخاف لا كان ؤإن بأس، فلا حمه يضح أن حاف إن مول،ت 

والمرة.باليان يغلب، لكي أصل لها ليس أشياء المحامي له نجيب أن 
Iفمول له محذد لم ما هذا ت مول(  ٠٠منه...اليخ ثبملمك '٠ • دحمثآ؛ئئ قوله [ ١ ت 

شوالمشري، وغع يريد وفد حدد، لأنه بأك؛ز؛ أنييعه تحوز لا فهتا بعثرة. فلأن عل بنه 
تحل.لا فانه بأكؤ باعه فإذا مزرط شيئا منه يأحد أن يريد ولا المشري الومؤب يريد 



٤١هن1سامىىت 

ذكزوا0،تإ صح؛ يجميعه باعة ؤإو أ، غزل خمتعه ثمن بدون بنصه ؤغ ؤإل 
بعضه،بتح عزصة حصل لأيه يملكه؛ لا أف وعقمل - فه إدف لأيه بامحه؛ بع وله 
باقتهو الإدف يمي قلا 

فئط.العثرة وثني الدي س وأعطي اكثز أبيعه ئال; لو لكن 
•وثلك الذي ولمثممع عيرأ( الذي الرحل صزرت لأنك أشد هذا ملنات 
عدمق غرئا للمموكل أن علمنا إذا إلا صحيح فالتح باكثر بيع إذا ت مول إدل 

الزيادة.فلامحوز الزيادة 

عليهفهل العزف به جرى مما ياكثر فاشري ثيء شراء ل لووكله قائل; قال فان 
القان؟

رأىإذا ةووذأ.' وكلك ثمنه، من باكثر اثرى لأنه الزيادة؛ صان عليه فالحوابات 
الوكل•ثرا*يع أن عليه نجب فإنه زايد أنه 

بأقل؟باغ لو كذلك ةٍل:وهل فان 
بأمل.لوبيع كذلك j؛J؛، فالحواد_،ت 

آلاف،بسبعة ثلتها ميع آلاف، عثرة ساوي الئلعه كاب إذا هائل; قال فإوأ [ ١ ] 
بحور؟بجل 

فزئا١^، ال؛حة ل آلاف- -اكلأثه ١^ باقي نجنل لا ثثا لأنة لا؛ الحواب: 
أنيواري با-اثمح باعه إذا أما آلاف، عثرة ُه تحصل لا ١^١٠^؛ وهذا القوى، ثكثد 



حنبلبن اس الإمام ص م الئاي ض المميق  ٤٢

ا.Jمتضيها لا اللمظ لأو بعضه؛ ثراء ينلك لم ثيء، شراء وكلةِق ؤإف 
لأممحن؛ لز أكثزم1ها، يثاوي مزض ثاعه دنهم، بمئه بنة له: ئال ؤإذ 

ولايطما فيه ي1دل لب 
وجهان:مميه ؛uIjS ،jوعنزة يومنا أويثمتن ديثار، بمقه باعه نإف 

ولها.كالى الخنس، و خالخئ لأنئ لأظد؛ أخدمحا: 
الJرهممكاو الJينار يرصى لأية عندا؛ فيه مأدوو لأثه ينمي؛ واكاJر: 

وصممات؛واحدة صممه دلك ملك ئزائهم أو عبيد بع ق وكله ؤإف عريا• 
الممريق.ينلك لإ واحدة، يصفمة وإل(أمنه الأمرين• يكلأ جار العرف لأف 

١.واحد0 جهته مذ الصممه لأف جاز؛ رجلتن مذ واحدْ صممه افراهم لإل 

أنمثل ذلك، إل الحاجة دعت إذا إلا تخول.' مثضيهء لا الئمظ قوله: [ ١ ] 
خمسة،إلا الدكان صاحب عند محي فلا الئنعة. هد0 من كيلوات عثرة أؤيد يمول: 

منخمسة يشري أن بأس لا ئمول: فهنا آحر مكان ل الخمسة سيجد أنه يعرف لكنه 
هدْسوى محي لا أن احيال فيه كان إذا أثا خمسة، الأخر الدكان ص ؤبمتري الأزل 

هدهعنده الذي الرجل يكون أن مثل يسرتها، لا فإنه عمرة ق وكله وقد الخمسة 
نجدلم لأته ئثر؛ لا ثقول: فهنا منها، خمسة إلا نجد لم ولكن ءارْ عند توجد لا السلعة 
الثب-

أنهيعلم ولكنه فيه، له يؤدن لم في،ا يتصزف أن أراد الوكيل لوأن مسألة: ]٢[ 
التصؤف؟له فهل له يأدن أنه ا،لوكل راجع ثم تحرف إذا 



٤٢ةت1بامئىت 

محل

لأن!ئ_؛ م بن لأقل ١^؛ للم:نيك ثأطأق، ي ق تئت \أ يت
مذحفز ذؤ يزصاة. لا وهز لثاله، مسعا دبك عم لكون عنئ1؛ بدلك ثمد 

أيعووأصمحه.ا 
لأيالمنح؛ يلزمة الخ؛اولم مدة يزيدِفي مذ يحفز اقل، ثئن باغ ؤإل 

ا.عئهال صاحبها زلايائذويؤغ عنها، ئنهئ نياذة 

^أنالرمول وكله الذي الريل مثل سة، فيه كان إذا 1ش لا فالخواب: 
'•بديناررواحدة وبيع اثنتئن فامرى بدينار أصحية شاة يه يشري 
حد،لدا وليس مربي، ثمنه من بأكثر ييعه أذ فيجول السري رمحي إذا [ ١ ل 
ثمنه.هدا بأف يوجه بأذ المثري يضر لا أذ بثرط 

يصح.قلا مزق فاذ! الده_، عل أما 

فإذا،، CPايهذ هو الزائد لأن الزائد؛ تل من يعني: عنيارا ررمنهي قوله: ]٢[ 
الثمنل يزيد أن لأحد محز لم الخيار محلى ل ونحن نخص عل الكتاب هدا بعش 

علالرجل يوم أن ارش ه الني لأن عل؛ وبع انع افسخ الخيار، ق أنت ؤيقول: 
أحيه.توم عل نومه من أبئر وهدا ٠، أحيها؛ر نوم 

ة؛.تفالارفي الخعد أي بن عووق حدث من (، ٣٦ ٤٢رقم)انانب، كتاب الخاري: أحرج، )١( 
رقممومه، عل يرم ولا أحيه بح عل الرحل يح لا باب النجاران، كاب ماجه: ابن أحرجه )٢( 

رْ؛هبمته.هريرة أي ّدث، حارمن (، ٢١٧٢)



صضاه1نيهمصالإئماسبجضو ٤٤

%زئامحهنظ:ي:سمحمح
لألالبع؛ وصح يوثة، لأيه القص؛ الوكيل ويفنى صح، وعنةت قيه. مأدون 

أ.الصزوثزوJالضمينل 

أ.اشإوذا لابج؛ لأنه عنزة؛ 3، كدرهم به، الناس بجا ولاعإرْ 

اقلثمن عل الزيادة وأما القص، تحوز فلا اقل ثض يتمد الوكل إدن: 
الوكل.مصلحة من لأما حا؛ بأس فلا 

يصحإنه قيل! لا؟ أو السع يمح فهل بثانية فباعه يعثرْ. ينه قال! لو [ ١ ] 
فإذامش، بمقدار له أذن إنا لأنه يصح؛ لا وقيل! درهمان، وهو النقص ؤيفئن 
عثرةقيمتها كان.تا إذا يقال وكيلك فيه، له يؤدن لم فإنه الوجه هدا غير عل دص.رف 
بجح؟لا أو البع بجح فهل له بمدر لم ؤإن بثانية وباعها 

للموكلتحصل لم الحال هده ق لأنه صحيح؛ البيع أن يظهر الدي الحواب! 
وانتهى،اشراه الذي اكري عل صرر ذللث، ق صار الصحة بعدم يلتا ولو مص. 

انراهالدي هوهذا المثل ثمن أن يعلم لا أو الثمن قدر قد الموكل أن بملم لا وربا 
؛أيومته•

ذللثحووجه القص، ؤيفمن صحح البح أن السألة! هذه ل الراجح فالقول 
وهوبثالث، يعلق الحي أن آتحر وجه وهناك وجه، هذا شيئا الموكل عل يفومحت، لم أنه 

المحرى.

ممد;كوفحدا ١^٢؛ كو إذا محن غثا، فيقر أكثز كال إذا أنه نياة ]٢[ 
ألم،.مثه يعني! المليون ق عثرة من محالواحد كثيرا، عثرة من الواحد 



٤٥ةت1باووةاوات 

ومالأيتثابموفبه، الناس سغابن نا ئاثئ أم القص نجع الوكل يلزم وهل 
يي؟ءنيمحا"•

١^.محي همه ئمحئة ص، لا:نلك ئظ: نزضع ذؤ 
jij  ؛.٢٧مأدون عم هدا لأف

أويقمنالقص كل يضمن إنه بأدقهست لو؛١٤ مول هل المسألة هن.ه ق آ ١ ت 
ؤضفسعة وباعه عثرة المثل ثمن لكن إذا فمثلا الناس؟ ُه يتغابن ما عل زاد ما 

يفض؟فهل 

واحدثعتي! عثرة من فنصف الناس، به يتغابن مما هدا لأن يقمن؛ لا الحواب; 
وذاؤنصف، لتسعة وذا بعثرة، يبع هدا فتجد العادة، يه جرت وهدا شرين، عس 

نين.امابمابنالماسيه.أحدطز، 
ينالن؟أويقمن ؤنصما ييالأ يضمن فهل بثانتة بامه إنه ملنات إذا لكن 
كلمهالقص منن هل أي: وحهينراُ، عل أما المؤلف ذكر اش اثاله هى فهد0 
الدليل.عليه دل ما والراحح الماس؟ به يتغابن ما عل الزائد القص أويقمن 
المضوئ،ئص؛، إل محا المصكا تشر الأجض« محم يه >اممحئه قوله: ]٢[ 

ححوأن باس، فلا واثق إذا أنه فالصحح الموكل واثق لكن يمح، لا إنه يلنا: فإذا 
هريرةأبا أن لهذا ودل، نافذة؛ ماضية فهي له الحي 0تن أفزها إذا المقولة التصرفات 

■٠ فعلهُ عل واش بل ه، الرسول يقمنه ولم الملعام س أحذ للذي أذف ;مح.بمتئ 
الإطف)ه/'امما-احم(.)ا(اظر:

جاتز،فهو الموكل فأجازْ شنئا الوكيل فترك رجلا وكل إذا باب الوكالة، محاب البخاري: أخرجه )٢( 
رظ^بمئ.مريرة أي حديث، س (، ١٢٣ رقم)١ 
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ئناٌ

صلإةنأن:محيبمضضامدوذ/ثا.
.فيهمأدون لأثه صح؛ هدرثه مما أوأقو ا1ثل، مذثمن بأقل افرى ؤإن 

عقمثدم ثصة لأف محالمته؛ يملك لز مئة مذ أهل ذذر0 لا هاز،ث لإل 
^١^٧١؛.

لأيهالقص؛ الوكيل ويضمن يصح اثه وأيت أصح الئاييه الروايه أف فالظاهر 
الشري.حى عل ثتعدى هلا الموكل مقصود حصل 

يشريأن يملك لا أنه يرى فالمصف مئة من بأقل ئشره لا إذا [ ١ ] 
بمئة؟يشري أن للوكيل تحوز الحال! هذه ق ثقول هل لكن دتسعين، 

بمئةباع إذا البائع لأن الماس؛ عامة عل صززا هذا ي لأن تحوز؛ لا الحواب: 
هذهفلاحظ ضعين، يبح الأول ق كان وقد ، ١٢-يبيع قاعدة هذا يجعل فوف 
اشرقال! إذا مولت فنحن ثالث،، بشخص ثعلق لها والثراء البح مسالة فان المسأله 

سعن؛الثرق ق هو فيإ مئة يبذل أن يمكن لا يقول؛ فإننا بأقل• ئشر ولا بمئة 
الماس.عل صررا هدا  cJلأن 

وهذابأهل، يشري لا فهتا الهلسب.،، س ت يعي بمثة. اشر قوله! أن لوعلمتا لكن 
ذلك،فمعنى مئة. يعره الل-ي الحيل• من اشرل يقول! العامة س كشر عند يح هوالن-ي 

ظاهرفالأمر الحثد مراده أن علمنا فإذا أوث،انين، ينعتن معره الذي من يثرل لا أي! 
يأهلّيشر فلا به، بأس لا 



٤٧هابالوة1اة 

فهله بمتة الحاجه هدم انزل نكله: الزكيل فال إذا قائل: قال فإن 
الا؛ي؟ؤيأحد مئة من بائل فيشرتبما نفسه لصلحة يتصئف أن للوكيل 

الثيءهذا يفعل قد الماس بعض لأن الخيانة؛ من فهذا تحوز، لا فالخواب: 
إٌالموكل عل بجعها يم المثل، نمة من أوأرحص له يدر مما أرتحص نئن فبمربما 

لكأشري أن وكلمؤر يقول• أن يتقيد أن يريد كان إذا عليه فالواحب خيانة، وهذه 
بعؤض.وذتأذقه.

صاحبه،لأنه له؛ مراعاة اقل ثمن من باقل الوكيل عل البائع؛١٤ أن لو ثالة؛ 
أنللوكيل الحال: هذْ ق مول فهل راعاْ، ما وكله الذي للاحر الئلعة أن علم ولو 

نظر.محل هذا العمد؟ عليه وير وما التل ثمن بين ما مرق، يأخذ 
الباعس يشربما فمثلا القيمتين. بين ما ياخذ أن له الإنسان: يقول قر 

عسرة.الممن إن * للموكل، ؤيقول عثرة، المل ويمن بإنية راعاه الذي 

ويكونبالمئات، فالأعإل لموكله الوكيل واشراها وكله أنه دام ما ئقول: أو 
والأونع.للدمة هوالأبرا ثلث، لا وهذا الموكل، حظ س الشخص لهذا محاباة نزل ما 

إنإل، اشريتها ما أنا فلأن يا للباعر: فليمل صرقئا يكون أن أيما اراد إذا لكن 
إبراءوفيه الممن، س ثيء ينزل لا حم للبائع، مصلحه فيه يكون فهذا لفلان. اشرينه١ 

بعشرة.اشريتها للموكل: ؤيقول للدمة 

الإصلاح،لورثة بثارته يالم_ا الثاران أصحاب بعض قائل: قال فإن 
ابتراثهيقوم الغيار قطع إل احتاجت، ؤإذا بإصلاحها، الورثة صاحب؛ فتقوم 



سقضاهاهمهمصالإئماسبجضل ٤٨

ا-ائمسير؛إ؛هوى ينا شراؤه ملة نممح؛(، سمرْ ولا بمئه، ائني مال؛ ؤإف 
العزف-دلاله عل باق لأيه 

ُ.جارا بدويا، مافراه ~وصش~بمئه• عبدا ل اسر هال! ؤإل 

ساوي^١ داسرى منة،  ١٧ؤإل الموكJ، ينرم  ١٧الصمه حالث ؤإف 
بؤ؛افراه ٠^١ ساوى ؤإل الوكل، يلرم لم المثه، يسار  ١٧وإف جار، ملها بامل مله 

عزصه.حاكح لاثة 

صح؛ديثارا إحدامحا تساوي ماسرى بد.سار، صاة اسرل ئال؛ ؤإن 
ساودينارا ١٧ؤإل مع. زيادة والئاته بإحدامحا، للأمر كسل ^ ٦٧عروه، -ءديث 

يصح•لم 

صحتة؛أحمد كلام مظاهر ديثارا ساوي اش وبقيت فاه، الوكتل بيغ وأف 
عليه،التعارف الئعر من أقل بسعر يثر-إا لكنه الغيار، قهي محلات، أصحاب، من 

قبلالقطعة هده تلمن، ؤإذا عليه، التعارف سعرها البارة صاحب، عل وتحسمها 
جائز؟هذا فهل الورشة، صاحب، ص،ان من ثكونر قاما السيارة ق استعمالها 

هىالثارة! لصاحب، ويقول، هوسعة ياحد أن فاله بمدا، باس لا فالحوابه! 
بحسره.

وعليهبمئة. وكدا كدا صنته عبدا اثرل قال،! يض، بيئثُ ُر~وصمه~ قوم' [ ]١ 

وصفه.عبئا ل اثر فتقول(! مم، أن ومحسن قبلها لليي ناع أر "وصفه قوله• فمموله! 
بمئة.ثقول(! ئ،ا جف 



٤٩هن1د،الوئىأ 

افل'ا'.ئض رادعو \ 1izjUوويغزصه، زلأنة _؛؛ بدث 

فنل

َلآيي°ك°د0وم؛ ثاشوىقوا،لإ:وم سث، الثناء ذُفي ثإو 
محن؛لإ القد، م من أكؤ سه س بقد، ١^١؟ مفي ِونإذ ؛. ^١٢لة 

لدلك.

ثننه،ُحمظ ينتضؤ أف مثل صرر، فيه وكاف القد، ثمن بمئل لكف ثإف 
بمُ؛لأأهبمبم

ط.ئلأذذلألاتيكس،
نؤاء/ئلعمحسالإئبجلأ،لشتيضألإني 

يدوثق وهذا الصحيح، هو ٠ أحمد الإمام كلام ظاهر أن ثلث، لا [ ١ ت 
ليسهذا لأن ماغ؛ فلا الأحر أجازه إذا وجائز، صحح المفوئ ف مؤ أن عل 

فإذاآذص، لخى هو بل الخلزفان، ولوثراصى تحوز لا إنه مول،ت حتى اف لحى ممنوعا 
•باس فلا أوالشراء البيع عل وامحق 

الزكيل.من قع الي المخالفات، أنوخ ثذْ ]٢[ 
اشن.ثأجل ق منة فيه يكوف لا أذ بشرط لكن صحيح، هذا ]٣[ 
إذاوكذلك، تحوز، لا فإنه الثمن مص يوجب، مدا لكن إن الشراء أن المعتى! ]٤[ 

الثمنثص bذا حوف، زنس الزمن يكون بحث الموكل صرر إل يزدي القد لكن 
(.٣٨٦والإنمافف)ه/ (، ١٠١الغتي)ه/ نظرت ا ا



صاضاه1همنيصالإئماصبجضل

هإذلكذفتهلأنالإتييى:ضرذإَتي. اليد؛ ^٩ش ١٧أطلق
بتا،إم° لأنه علنه؛ الزيادْ محز  ١٧أجلا، له ميز نإل أعنه،اال ثاغ مدان 

علتجمل( الولكلإ ئطلو لأف مثله؛ و العزف، عل نحمل جاز، الأجو ء نإو 
اقعازف.

طلأ؟دئَلأ ضه؛ ايارسناقد ثزط زالماء الإع ل الزكتل زلابملك 
له.احتاط لأيه ؤلنوكله؛ شمه الخيار ثزط وله فيه، للموم 

للتوكلكان إذا أنه فالمهم آس، فهو الخوف زوال إل ثأحر ؤإذا حطر، عل فهو الأو 
يقدا■يبح أن للوكيل يجوز لا فإنه سيئة البح يكون بآن غرض 

أنله يصح فهل دين لتداد آلاف عشرة الشخص أعطل إذا ئادلت هال فإن 
؟عنده آلاف العشرة ويقل بالمناي شيكا بدلها يعطل 

بالدهابالعري»ا يتعب سوف ذللث، لأن ذلك؛ له ليس أنه الظاهر فالخواب; 
فإنهذلك فنل أراد ؤإذا صزر، فيه تكون فمد ذلك، أسه وما الشيك وحمل البك إل 

إلالمال ويجول الدين صاحب يول هو ئم حابه، ل يودعها أن الوكيل ص يطلب 
حابه.

والأءليالمزكjينثلدآخن، أة ير ^١ محن ينة;أغابه،ا، ضحيخ، تا[ثذا 
والغالبثعودي، وينال دولار عندنا القد فمثلا يرام، با محح هنا، الأغل، عثر فيه 

الدولار،فيها الأعلن، مطقة س الموكل أف نعرف لكن الثعودي، الريال الناس عد 
الإطلاق،.عند وهدا •؛إ، معمولا الممدين كلأ دام ما بالدولار له فنأحذ 

*ء أ* 



٥١هواامك1لة 

قفل

لاكبموم؛ بمغ لإ ذي ل اشن. محلدمحسا ئاو: إذا 
ائزفيوذبملإئاو:مءِفيسمحامحبمنإذ للممح.اكزام 

ماءمع الثمن يه يلرم بعمد أمنه لأيه للموكل؛ صح يعينه محاشراْ فيه• هذا امد 
يصح؛لا أو وعقمل ■ثماااُ، هزادْ يلمه، مع يلزمة لا ^١ ٥٤له معمد وثلمه، الدينار 

الأمان؛محنه أطلى ؤإل دلك، ممون ولاثنفه، لا •ءمدا أراذ لأله 
النزفلأف 

فاثديالدمة، خلاف التح، بطل وثلث؛ اقن جبا عل العقد وح إذا لأيه [ ١ ] 
يطلب عقدا أواذ  ٥٤يصح؛ أذلا رروتئثمل قال• وفدا ذمته؛ ل يض لويث لدمة اق 

أوتلف،ئثص أنه ص إذا اقن أف بمي: هذا اقن، هو الن-ي ولأتكه<ا. ئانتخماقه، 
عنيه.دلك ممون تطل 

ممق،محارافّ،محنلوجنأوام لآ[الأحت،الالأخزج؛د، 
باطلا.العقد يكون ئلمه هبل ثلم، أو 

تكوفأذ لأ:ازم الأمة j محهذا أعايئة، ولا حانح>ا ثىةَوش أنهُ نماها: والأئه 
موجلا.

مثلوالفائدة: أ\ذذب يعلق فهو يعيرأ، لم ؤإذا بعينه، العقل• ثعلق اشى عة؛ مإذا 
بطلمحيضه محتل أوثلث كله أو نصفه للعثر مللث، انه وتيرا معينا صار إذا إيه محلنا: ما 

البيع•



احمدبذحنبلالإ||ام ص ي اه1م على المميق 

محل

البيعإطلأى لأل معيبا؛ يشري أف هز لم موصوف، شراء ِق وكله ؤإف 
يمعلم عيبه، يعلم معيبا اقري هإن بالعس—،• يرد وليلك الئلامه، يمتفي 

li ز١JSلثسه،اأئرى لإ ك، صحيح، دالنيع يعلم، لم ؤإل له، ثذالما لأثة '؛ ث
برصاْ،ئثمط -ظه، اود لأف زده؛ للوكل مليس به لنصي الموكل علم لإل 

كالشريذمحا، سلك شْ، خطف ظلائه لأنيا علمه؛ ء الئذُ لزكيل لز
■خياره،ؤينقط يرصىيه، أف وله له، يعجل حي لأيه التاخ^ر؛ يلزمه ولا لنفسه. 

١^١٤لأف ،؛ ^jniمله اوث امحاز وأو ال،قو، فزصؤ \ؤي عضز ^١ 
وت،نولم:>ض.طلأنبما'ل

أنمحن يمرق، لا والعامي عزفوه، إن العلم طلة إلا يعرفه لابماد المصل وهذا 
جزاهمالفقهاء لكن الدينار، هذا وانقذ ذمتلث، ل ل اشر أو الوينار، بزا ل اثر يقول! 

تحتاجربإ ولأنه للطالب،؛ ممرينا الوقؤع نادرة ثكول وقد السائل يصورون خيرا اض 
الأيام•من يوم j، إليها 

طزئاسإلأإذامحوكلوقالالزكٍلإنهمص،لأوناك ]\آوةإنأ 
لأفثيء؛ الوكتل بلرم ُلأ وافراها عيب، فيها وكاف الفلأنيه. الئياره اشر مثلا! 

آحر•ثى؛ عل، العقد يوئ أن تحور ملأ عيرن< bذا ^٠، الموكل، 
والعقدله، فالحق بالعبب، الموكل رصي إذا لكن نفل، أسقطه إذا أقه واضح [ ٢ ] 

الموكلزنحي لإن الزكيل ملزم الحيان، أنفل إذا اوئ قلة نعنا كاف إذا ش باق، 
محوله/



٥٢ةتاو،امك1ات 

بمحؤ•نيصاْ الرد ومقته المعيب، ابمغ لأله الوجهم،؛ أحد ي
لأم١^،؛ أنش لمحى لز١^. عن لاك ء؛ اوأ ئ لَين ناش: 

رصاه.عم من به اود مات 

١^١^١٢١^.

لأفموله؛ فاهمJ فاك:يه ولم؟ض للموم امعَونى وذاَل: أنم ^١ ]١[ 
ية.من بد ملأ شره اثه ملوادعى شمه، يتصزف المتصوف أو الأصل 

معيبة؛يشري أن له فليس ناقة. اشرل قال: بأن موصوف شراء ق وكلمه إذا ]٢[ 
وكيل،لأنه اود؛ له فان يعلم لم وهو لواشراها لكن السلامة، متقي الامحللاق لأن 

يراجعحتى العقد مثخ لا انثظر لفلان، اشريتها أتت يقول: أن للباغ هل ولكن 
ئولكلك؟

واشريتوكيل أنا يقول: أن مله يقبل أن للوكيل فليس هذا قال إذا فالحواب: 
اشراهإنإ لأنه رده؛ للوكيل فليس ورصي؛العسي، الموكل حفر فإن رده، ول معيبا 

رصيبالعتب•وقد للمموكل 
ثيءفلا فاشراه فلأن. بعتر أو فلأن جل ل اثر مال: بأن معينا كان إذا أما 

وتحرهيؤذنه حش لا أن عييا فيه أن علم إذا الأمانة من لكن له، عينه لأنه عليه؛ 
للمثؤعيه هو ربا مول• لم أم؛ن، أست، له: ثقول ل هدا. ل ■تي، الرجل إن يقول: فلا 

اثريأن متى طلتت أك فتقول: ءمْ أن الأمانة ومن عييا، فيه أن يدري لا وهو 
عتتا.فيه أن ل  ٧٧ولكن العير٧، الثيء هدا لك 



سقضامضهمصاسممأصبجحتبل ٥٤

الشريمحول محالمول ئه، محزصي عللموالعل_ا. محي موكلك التاج؛ محال ؤإل 
تر:م ٧١أم : Jliص ■mZ لأي!لأنل ذِلكا'ا؛ لاثم نغثس؛؛أنت 

؛؛^".١١تنئك،ولمطزنث 
لملأُة الماصي؛ يكنه حتاوه، ينمط لز الثور• عل ؛لرد ومحلنا؛ أحر، لإل 

^عبزعوأنظِصوذَلإإص.
عقالبز النايع، محمدمحه معيبات رصيته كنت محي ١،^^!،؛ محمال رده، لإف 

الأنئ دالمنل ١^، أنكزة ثإذ كدللخ،. ^١ لأو شه؛ ثق ١^^؛ هزي 
:مذِلك،.
وجهان؛محفيه معيبا، محوجده محامراه، عينه، ثيء شراء وكلمهِز( ؤإي، 

العاهد.به يرص لم معسم،، لأمه ؛ ٧١يملك أحدمحا؛ 
باشم،.واجتهاده ثفره محتلع لأيه الزكل؛ رصا شر يملمتكه لا والتاق؛ 

التي^ا٢'.عز لخإؤإ مححكئه ينلآ5ه، !^١؛ لإو 

خطزا.ما وصان ■^١، اشئ زاد إذا إلا ذلك مول لا أنه والغالي [ ١ ت 

كمول؛ فمد به رمحاه لا:ملم كيلك أو نمول؛ ذللث،<ا لأ;م )رج قوله؛]٢[ 
.siU^يرض لم أنه فاحلق رمحى أنه أظر لا م ۶؛؛، أنه أدري 

ءنافكا0 إذ يقال؛ أذ والأول وجهان، فيها والماله يالتفصيل، يقال محي ]٣[ 
فرب،اقناف لا كال ؤإف جدد، من مثري واش ؤإذا فرده، الموكل حى تقوط 

مال؛لأدأذ,تيباشكل.



٥٥هد،امكادة 

محصل

واية؛مذ المص ينلك لم ريي مات نيد، مذ حمو مض وثأهِفي إدا 
بميمط لأثمُنم:زضماة لألا ي لأي؛ ^^^^ُلإ:قأزمحإذمحمم؛ 

لمفثئلأف واييه؛ مذ الخبص يله ريي، قبل الذي حمي امحبص ثإف؛از■' دويه• 
^١١^للنموض ع؛رثمض، ثئ الحي مص قناول 

يرصلم لاثئ بؤ؛ الامحراد لأحدمحا لم؟كذ صرب، وئمِفي وم ثإف 
الإخثاطمحل لا لأثمُ بالإشهاد؛ ي م، قاء ؤقل/و لأف .^^٢؛. 

أ.لأنطهل صمن الثريم، قاُكز يثة، بثثر ممبماه قإل ، Ajإلا 

فإنهويد مات ثم ويد، من ديثي اقبض قال؛ فإذا يقيما فرها هنا تلاحظ [ ١ ] 
يملكفإنه ومات ؤيد، عند الذي حمي اقبض قال؛ إذا أما الوارث، من مضه يملك لا 

الوارث،من المبض يملك فإنه ئند• قبل الن*ي حمي اقبض قال؛ أو الوارث، من مضه 
فالLلقاضإيفهمها لا العامئ ولكذ العلم، طالب يفهمها قد التمرات هده مثل لكن 

قبلهالذي الحو يعني فإنه ريي من حمي اقبض قالا إذا وأنه العوام، عرف إل يرجع أن 
مات.إن وارثه من أو عينه ل منه سواء 

اقبضفمولهت صحيحة؛ عرفه شروط من تثصمنه بإ العقود جع أل والصحيح 
وري•أومن متة نواء مرادْ، فهذا ينْ، الذي حمي يعني: زيي، من حمي 

3فل،مفتاخ أحدهما وأعطى دكان، بحفظ ذن2يوب ان إنيوكل أف مثل ]٢[ 
صاحته.يوف بالثح ينمرد أن لأحدِما يمكن قلا آحر، قمل والاحربمتاح 

أوممرا،قليلا الدين كان مواء يضمن أنه \لؤئل وظاهركلام ]٣[ 



حسوبذ أيد الإمام ص م اهاي ض اسق 

^ثأنئا:شلإ:شنرمح'لأءني>ث/
وجهان!مميه عؤرإفهاد، مذ الموكل بحفرة يصام ثإل 

محا!صمذ؛لأحمركاشئظ.
١^^١٢^،محن مح:لأ:ضنرلأثمُإذاكال 

ؤيالأتعثرة هده فلأن يا فلوقالت! والكم، القليل ُين التفريق عل يدل تعليله ولكن 
إماأنكر البقالة صاحب إن ثم يشهد، ولم له داعهلاها البقالة. هده لصاحب أعهلها 
بغثرأو باجرة كان سواء يفتن الوكيل هدا أن عل يدل |« الولففكلام أوعمدا نسيايا 
ؤيالأت.عثرة عل لسثهدا رحلين؛ مثلا فياحد يشهد أن والواجب مفرط، لأنه أحره؛ 

يقتفيوالتعليل الوكيل، يقمنه أنه يقتصى ^٥١٥ المؤلف قاله الدي فالمحآقم 
وعشرينعثرة يوفون الماس فكل ثقريطا، هدا يعدون لا الماس لأن يضمن؛ لا أنه 

حوائج!منه مثلائشري دكان لصاحب قلمتا ولوأنلئ، بينة، بغير ذللثا أشبه وما ؤيالأ، 
أبدا.بعد فيإ يعامللثه لا أنه الفلذ غالب فإن الشهود• بحضور إلا أنأوثك يمكن لا أنا 

الوكيلثكون أن د فلا ذللث، أثنه وئ رال وأم ريال كألف الكبير الثى لكن 
فالأفالفاتورة، وهو يثر ثيء هناك صار فه~ "والحمد والأل المبقى، عل مشهل>ا 
العريمعل ووتيقه سندا الفاتورة هذه وثكون فاتورة. اعطني يقول! أن للوكيل يمكن 
أوأقل.أوأكثر أوعثرة ريالأيتط ولويحمسة حتى امتوق الذي 

]ا[لعله!أثهدثئه.
مثلا!فلوقال مه، والتفريط نزحود الموكل لأن لابمض؛ أنه الصحيح ]٢[ 

إليهيسلمها أن قبل حمر هذا فلائا أن وصادفج فلأيا. أعطها ريال آلاف عثرة هذه 
الموكل.فهومن ثفريهل هناك كان إن لأنه الوكيل؛ عل صإف فلا بحمرته وسلمها 



٥٧ه1و،الوك1ىت 

وجهان1تفيه فيها، ختلف—، ببينه مماْ ؤإل 

\ششآمحمح:بج؛؛محؤك 
؛.أيهناكع^١١لاضن؛ناش: 

محل

افيوجب محبلالعمدلعمْ، لأيه للموكل؛ اطك بث لموكله، اقري إدا 
ولأصلا، ذمته ل اقى وقلم، لي• روج لن كإ العتو، دللث، إل الملك، ينم 
وقالوجهمر، أحد ق كالصتان مئهعا، شاء من مطالبه ؤللبايع بعا• الوؤل ومؤ 

ي''".ئطالإ لة النم، ذثه إلاق لأ:قث، ١^ 
يدهق كلفن الوكيل، عل  ٥٧عتا، البائ به هوجي الثمن دهع ءإف 

ديؤنؤ،تائز هأية ثه، دين لأمه بالثمن؛  ٧١٧١ثللبايع أي، لأمه علة؛ ثيء هلا 
فٍه.لأنةم0ينم به، اقثالإ زلاوكل 

هرمعند عداكه ق مدح معاصي يفعل يكوف أف مثل فيها المختلف البينة [ ١ ت 
ءندمين•مدح ولا 

الموكلثْلاَوة فله أولموُنم لفلان ؤكٍل أنه ^٠ ٧١علم مواآ كلامه وفلماهر ]٢[ 
منؤافا:لأب ئطالته، له فلس نكيل هذا أن علم إذا أنه الراحح ولكن والزكيل، 

فذهبمطالبته، يمكن لا مةيرّ الوكيل وهذا وكيل أنه ذللث، بعد علم فان الموكل، 
يميكفهل منلث،، اسسمته قعا أنا أما منلث،، اشرى الذي عل طريقلث، له! فقال للموكل 

لا؟أم هذا الموكل 



^قضاه1مهمهعالإئمأسبجحتبل ٥٨

نحل

ِلإذن لأيه منحها؛ مهنا واحد لقل الطزقتن، مى جائز عمد والوكاثه 
لوكيلهأذف ؤإف طعامها أكل ق كالإدن إبطاله، منهن! واحد كل 

بئبكولا الأحر، بعزل أحدهم ينعزو لا للموكل، وكيلان ههنا آحن، وكيل يق 
فض س ق ثة أذف ؤإذ ^، يل لأنهُ >J \لأثذ 
عزعة.لأنه ثه؛ وعزيه الأوو وكالة بثطلأن نكيل 

متحرقلأيه وخدم؛ عزله مزكله، نغ ^1^^؛ ^، فيه محثث 
عزمحكالأوJا٢لئث، 

للوكيلومطالي الأصل، أنت، فيقول؛ وكيله، أنه علم قد لأنه يمللث،؛ لا الحوابؤ؛ 
هوالوكل.المع هدا ش، الذي لأن ينع؛ 

ئلأف:قال 1و ضرث ذِلالث، j كان فان نحزث، ذلك و ني لم إذا ثاJا [ ]١ 
لأئهلوكييه؛ منح أف نه فلمس الموسم، وقت ق الملأنيه الثاعه ل سري أ0 ركلتك، 

فإذالأحر، •ثل صرنا يضمن لا أن بثرط حائز فهو حاؤ ثقي كل وهكدا صرئ، 
به.يلزم فاJه صزتا يضمن 

صاربوكل أن له أذن فإذا النوام، عل نحفى ام الأشياء من اداؤ هدْ ]٢[ 
هوالأول.فالوكيل مسه عن يوكل أن له أذن ؤإن وكيلا، 

أي؛ثئت،. من أنت، ووكل الثيء هذا ميع أن وكلتك أنا فلأن، يا قال؛ إذا مناله؛ 
فال؛إذا أما ه، لوا1أذون الأول، وكيلان؛ للئوكل فحسثذ.كون عى، يعه ق وكل 



٥٩ممباا>ىىت 

قفل

مزأن أوحجر، أوجنون، لثويته، اشربه؛ أهؤ عن الموكل ■حرج نإذ 
٧.ثزوو دنئهُ، لأثمُ ١^^٥؛ اذكاح،:طلت، لالإ وو 

وواقان•"فته عليه؟ بل بجزل، محل الوكيل، أوعزل، ديلته وجد لإل 
علمه،إل يمقر يلم رصاه، إل يقممر لا عمد رٍع لأيه ينعرل،؛ إحدامحات 

فاض.
بوفه،لكم١^٢؛.طل 

الوكٍلالأئل-أن-أي: طعنالوكلالأثلا،محل ووم 
وهدهالموكل، وكيل لأنه ذلك،؛ له ليس الأول الصورة ففي وكيله، لأنه الثان؛ يعزل، 

مممارش.عيارتتن بغ( فيها التي الدقيقة العبارات، من 

الموثل.مع أي: ررمءه«، النكيل أي: >رلأنه«؛ قوله: [ ]١ 
مفاسد:هدا عل يرب، لأنه علمه؛ قبل يتعزل، لا أنه الصواب، ل٢[ 

الموكلفعزله الحان من واقص الوكيل فينبح القصاص j( رجلا لووكل منهات 
متعمداقتله لأنه القصاص؛ علميه وجب، العلم قيل يتعزل، إنه نمات فإذا يمثص أن قبل 
آثر.ثيء فهدا بالثنية، ذللمنه يري أن إلا 

العدلكاب، عند بالوثيقة وأنثه باعه ثم يته ينع أن أمرْ لو أيقا وكدللاح 
العلمقبل يتعزل بأنه القول فحل الينه ييع أن قل عرله قد وكان القاضي عند أو 

البحباطلا.يكوي، 



صقضاه1هممصالإئمأسبجضو

وكلهالى أوطلاق أوبح يإعتاق فته وكله ما عن الموكل؛ذكه أرال ؤإف 
؛.١١٥محكأيم؛الزكاله؛ <للت لابجا، ٍق 

والأصلزواله، يثثت لم تحرما تحرف لأنه العلم؛ نل يتعزل لا أنه فالصواب 
يحق.هوتحنق يل ظالم، ولا متعد غر فالرجل الوكالة، بقاء 

با-قتونا،لوكل اصيب وقد تحزف أن الوكيل هدا من لوحصل أيصات ذلك ومن 
يتعرل،بانه القول عل صحيح غير تحزفه يكون المزلفإ كلام فعل يحلم وهولم مقلا، 
صحيحا.تحزفه يكون ُ الثازاُ القول وعل 

علمإذا \ؤف ئراد وكن العلم، نل الثزل نالة عل تض المالة هدْ ا ١ ] 
أعتقهالمالك— —أي! إنه ثم بعه• الحبي هدا حد مثلا! فقال العبد أعتق موكله أن الوكيل 

الوكالةفإن تاتحا صاحبه أن الزكيل علم ثم الداز. هدْ خ قال! أو الزكالة، تبطل فها 
الوكالة.عن عدل أنه عل يدل بالتح فيها تحزفه لأن يبلل؛ هنا 

فهلذلك أسه وما والمناداة عليها بالثوم تحب، قل• إنه الوكيل• قال لو ولكن 
لا؟أو أجرة ذلك عل سص 

تحدثفلم الوكيل وأما الموكل، تل من الأف المخ لأن يستحى؛ أنه الصحيح 
هذاعل يسوم شخصا يوكل إنسان كل لصار يلرمه لا إنه قلنات ولو مصير، أي منه 

>حمم  الوكيلوتنك عليه، بلع فم آحر، إل الموكل ذئب ذلك ق وتعب عليه سام فإذا البيت، 
فيه.تعب ما بمذر له قدر ك؛ أو اقل اجرة يسئحئ أته فالصواب ثى؛، بلا 

قوكالتك فقال: شخصا وكل ان إنمثاله: طلاقهاء ق وكله اش راطلاق قوله: 
الفرؤعوتصحيح الفرؤع نظرت ا ا



٦١كت1باا>ك1ل،ت 

يدودلك لأف الولكله؛ بطلت أولكد؛ة، العد، دبت او الروجه، وطئ ثإف 
مدو ثالتطءُ ١^؛، تع افنزئات ثذْ ضود عشع لا ذ إ م

لووجتهل ل ومحق 
يثرنهبتثرط ثلم، هإل الولكلة، بطلت، فتلمخ ديناو الثزاء وكلهِق وإل 

^^^لالنكالأ:طون،ش.

أيصا؟أؤللمها أنا الوكيل! يقول فهل زوجته، فهللق الروج قام يم امرأف، ٠؛^؛، 
لا.الخواش 

الطلاقيلحقها والرحعية رجعية، وهي العدة، ق الأف هي ئائلت لوقال لكن 
الوكيلأنهالآن؟فهلمم، ص، 

مما:لو لأنا الخلاق، تالخقها تحع!ة كانت، ؤإن ذللئخ، بملك لا نقول: الحواب،: 
تطلاقها ق لووكله كا الطلاق لاتجللث، الزكيل فإن الخلاق، ثلثقها الئخمة إن 

بمللقهاأن بملك لا فإنه واحدة 

قثوكيله عن عدل أنه عل دل لا هدا هائل؛ يقول قد الوطء، مسالة ي [ ]١ 
هذهق الوكيل يهللق أن يشر زوجته يطا كونه لأن عدل؛ إنه يقال: وقد الخلاق، 

الحال؛لأناللخقفييرجالإفيهلأبجوز.
فإنهالزكالة عن رجوعه عل يدل الموكل من مرق كل أن هدات ل والقاعدة 

الإكالة.يمفىبطلان 



^قضاهافينيصالإئماسبذحن؛و ٦٢

محل

ؤِلأ1شويانتداذتها، ممثع محلا زلككؤ، ا؛تاواة ممقإ لا لأي ؛ ٥٧؟زلا 
ؤدصJها،أماثه سقمن العمد لأف الدابة؛ زركوب الثوب، كيس فيؤ، وكز فتنا 
زأنانه.ؤئمة !^ ٥١افإف ١^،^، بمن ^١ 

لأوالؤكالئ؛ تبمم لإ دابأا، بما \ل\يط نأ:اضُ _، يع ق زئ ؤإذ 
محثَلأبجووالقالآل

الزلكله،ساِق لا الطلاى لأو سعزل؛ لز طلمها ثم زوجته زكق نوف 
ؤلأيعابمَثااأل

عليه،أوأص بمن أو ولاية، عليه لأخي ثكون لا فإنه أم إذا ان الأن[ ١ ل 
الزلكلة.تثثت لا فإنه بدلك عليه الؤلأية كشط لا لكن فإذا 

هدالأن يبلل؛ الزلكلة فإن صحته يعقد فاسدا بما باعه إذا أنه الصواب ]٢[ 
فإنفاسد أنه وهويعلم فاسدا بما بلع إذا أما الموكيل، عن عدوله عل يدل، ثصزف 
تمول، فهنا يعه ق وكله ما اكاق ا-ادمعة أذان بعد الزكيل لوبلع كا بطل لا الزلكلة 

لكنإذا أما أثره، عليه يربح لا ملعى بح فهذا فاسد المع أن يعلم الزكتل كان إذا 
الزلكلة.مخ عل داو ؤْ يمه أن ط فلا لا:علم 

سعزل،لا فإما محللمها ثم ثيء شراء أو ثيء يع ق زوجته وكل أنه المعنى ]٣[ 
الزلكلة.لاياق الطلاق، لأن الزلكلة؛ عن 



٦٢

أمرهلأل يتعزل،؛ أف وعقمل ث5دواك، باعه، أو أعممه، ئإ عده وكل ؤإل 
اصةا١ا.ق مءم ز ص

قفل

عنة،العوض مجاوأحد ينرمة، لا لعإرْ ثصزف إث?ه بجعل؛ التوكل وغور 
ودًالآه.

البحلأف اشن؛ يس مل ابمل انثص ثاغ، بجعل الإع ف وكله ؤإذ 

-مانبمائث زممن ^١. ئلماك ١^٢؛ إو تك ^١ ١^: ماَلو قإو 
ش؛١^٢ 

هذاع ملأن يا ومول! عبده يأمر حئن لأنه هوالصحيح؛ الثاق الاحتيال ا ]١ 
أمزفلا مسه ملك بالعتق العبد ولأن استحدام، هو بل بتوكيل، ليس مهدا الثيء• 
عاليه.لسيده 

 ]٢[ U نحقلا بالع فالوكيل الأف، العنل عله ما خلاف ولا ذكره
مئةخمز علها والستارة الثارة باع أنه لو ١^ فالدلأل ١^، ئر إذا إلا ابمل 

ريال.مئة اهس أعطني الثارة بمن لقد وهالت لصاحبها جاء ثم فثاعها، ريال 
لأنيلرم؛ لا أنه الصحيح ولكن ريال، مئة خمس بتسليمه يلرم أنه المؤلف—، كلام فعل 
مئةخمس الراد أن واضحا عرما معروف ليال مئة خمس بيعها عل لك بمول كونه 
الثمن-من ريال 



عباسابن لأل الزياذ0؛ رئث صح لك■ يهو واذ ما بعثزة، هدا بع و\و(.' ؤإل 
محلأ:زى,ثوالث،بمال

عند0يكن لم إذا أما بالثمن، علم ءندْ اجلوكل يكون أن يثرمحل صحح هذا ا ١ ] 
أكثر.يساوي ت يقول أن الوكيل عل مجب بالثمن علم 

هذانمار فاحشا السعر وارثفع بعثرة ثوبا اشرى رجل ذلكت مثال 
لك.فهو زاد وما بعثرة الثوب هذا بع وقال! ببيعه فوكله خمسين يساوي الثوب 

أكثر.يساوي الثوب الوكيل! يقول أن نجب الخال هذه ففي زاد، قد أنه يعلم والوكيل 
الفرقأن الأف:ظن اركل هل طر فانا أكثز. ياوي كان ولو اأوكل! قال ^١ 

ثقولأن د لا تحا! كذلك الأمر كان فان أكءز. تساوي كان ولو قال! فلذلك نجئ، 
لأخيهتح1، حم أحدثم يؤمن ررلأ المن لقول له؛ مي، حمسغ(، يساوي الوكيل؛ 

 Uولقوله ف«م؛ ي حم ■M _« ينثأيه١-^ ولأ.وو ١^١؛^ عن ثزلخزخ أن ك
'•أفيومح،إلمح"ريب ما الئاس إل وليأت والأخر، واليوم دصيؤمر(باف مسه 

لائت فيمول! )الليمونين( الأجرة مثاران ق الاس بعفن يفعله ما ذلك ؤمثل 
فهوعليك.نمص وما قال! لو لكن حائز، فهذا فهولك. زاد وما مئة بثلاث اليوم مثلا 
وبينوالتنب العتل العامل؛نن، هذا عل مجمع أن تمكن لا لأنه مجوز؛ ولا حرام فهذا 

الغنم.

لم؛وم(،  ١٣)رقم لنمه، بمب ما لأحيه بمب أن الإي،ان من باب الإبجان، كاب الخاري؛ أحرجه )١( 
منه لفبمب ما لم اللأجه بمب أن الإبجان حمال من أن عل الدليل باب الإي،ان، كتاب 
مالكبن أنى حدث من (، ٤٥)رقم الخير، 

رفم)؛إما(،فالأول،، الخلفاءالأول، الوفاءسعة وجوب باب الإمارة، كتاب لم: مأحرجه )٢( 
العاصعمروبن بن ■مداممه حديث، من 



ةتابامث1اة

صاحبله وقال مهري راتب الأجرة سيارة لسائق كان إذا ت قاتل قال فإن 
راتبكمن يوحد فإنه نمص وما ريال مئة بثلاث يوم كل ل ثأن أن عليك العملت 

نجوز؟هدا فهل الشهري• 

ماله.من أحدت فكأنك بالعقد، يملكه الراتب لأن تجوز؛ لا فالخواب؛ 
مثلااثبر ستة المدة وعيرن^ بيتا له يبى أن عل مقاول مع ما رحل امق إذا مسألةت 

يوم.لكل يثال مئة الغرم فعليك زاد فإ أشهر الثق هده ل اليت محمل لم إن وقالت 
هذاانقضاء يمكن المحددة المدة كانت وهوإذا مصيل، فيه ثقول؛ أولا؟ تحوز هذا فهل 

والتلأب.التهاون من حير أن أحل من به يأس لا فهذا فيها العمل 
عثرةس ثكون أن عل العإرء شده ل ابن فال! بأن حيالية المدة كانت إذا وأما 

حماماتعثرة عزفة كل ق عزف عثرة قمة كل وق سمق، عقرة طابق كل وق طوابق، 
المإر.مثل هذا لأن تجوز؛ لا فهذا شبور مئة والمدة مثلا 

المدةحلال الماء يأ لم إذا للئقاول: المارة صاحب قال لو قائل: قال فإن 
طيهاضلكنيءإطلأتا.فهلهذاحامح؟

تحسرسوف المقاول هل.ا لأن يأمل؛ إل تحتاج المأله فهذ0 أدري، لا فالحران: 
أنيقدر فإنه كذا. فعللمث، يموت شبر كل مثلان ئلتا فإذا مهلة، له ليس إنه ئم الواد، 
فهذهثيء لك فليس البناء يم لم إذا قيل: إذا لكن علميه، الذي الملمع ويقل يعجل 
فادحة.حارة 



^قضاهانييصالإئماسنيحن؛ل

قفل

تشريأف ١^١؛ و للزكل ولا لف، ببمه ي يع ِفي بلوؤل وبز 
زلانثعليه، الئنكتل نحمل عإرْ، مع يعقد أف العمد العنفل لأف سه؛ مذ 

ماْ.ثز ي قز ننز \ذإت>ئا0,( ويساق تبمه، يلحمه 
صنمحوغنممشخ،يي:اغأجا'ل

شمميعإرْ؛ الئداء ويثول الأداء، ِفى يمنه مباي عل يزيد أف بثزط يمح وإد،ا 
ص

ص,يه ل ام ه ذللث،، ثئءط لا أف زقشل ١^^،: هاو 
أووكلة إدا لإشه رومحه أو مكاثبه، أو والدم، أو ولد0، !و عليه، يل طمل او 

'•علتهم'الإنشتاء ويرك حمهم، ل يبجم لأيد لد؛ يتزوج 

تااأي:ب؛خءلاجثن•
حيلة.فهده غيره، يتول كونه ]٢[ 

فإنهالكظب،به. هذا خد فلوئك: صه، عل لامع فإنه وبجع ثكل إذا ]٣[ 
عليثيعه أن يصده أن بعه• الكتاب هذا خد قال؛ إذا أنه المفهوم لأن ه؛ لتفيثشه لا 

المؤلف،علل هكذا مباثرة، بينهإ العقد لكان الوكيل ذلك، عل ييعه أن لوأراد إذ آحر، 
أنت،سميه أن لوأردتك، لأثتي جيد؛ التعاJيل وهدا ممة، محن أنه آحر بتعليل وعثل 
قدالموكل غزض لأن تحوز؛ أنه ٠ أخرىر رواية هناك ولكن مني، هذا اشر للث،ت لملت، 

(.٢٢١الشرحامر)ه/:ا(انظر: 



٦٧ممبامك1ىت 

الإذن.ض نع التبمة لإنمماء خار؛ ئدا، لا أذف ثإذ 
طريبمول أف مله برانه، ق آحر ووكله عبدْ، بع 3، وجل ذم* و1ف 

'•١٣١ولب-ْ خق ل ذلك للأم قور ء النقد، 

اؤل•بمن وهوالبح حصل 
ينهاهلا وأن المثل ثمن عن يقص لا أل بشرط يجوز أنه أر"ح، الموو وهل-ا 

حرامفانه المثل نمن عن نمص ؤإن لئه، يشرى لا فإنه ماْ فإن الئراء، عن ازكل 
سؤبمري يع وهل الممص؟ ؤيضمن أويصح التع بملل هل أنه وسبق نجوز، ولا 

وثده؟

فإنهله شركا ؟كن لم ؤإن ذكرئ، ك،ا فامحم الأل ي له شركا كان إن نقول: 
رثيههع سمعي لا الإنسان أن العادة ولأن عمه، ق متهم لأنه عليه؛ ينع لا 

فمديالعكس، يكون وفد الغاوس،، ق هدا والزوجة، الروج 3، يمال وكيلك ووالده، 
عزهم.من أكثز أقاربه ْع يقمي 

أنأنا أزيت إذا رأيالث، ما للموكل: فمل كله هدا من تتخلص أن أزيت ؤإذا 
ؤإن، يشر-٦١فلا لا. فال: فإن لأؤ مول: أن ؤإما لابأس• أنيمول: فإما منك. أشريها 

ءلاهر.فالأمر باس. لا قال: 

كتابل اثر لأحز: رجل قال لو المثال: عليه، يعتق س اشرى لو ومثلها ء ١ ث 
>فيفهاثول منه، الأف و)الكافي( وقالآخث:غفيئاب)الكاق(. مثلا. )الكاق( 

الوكلعن بالوكالة نمى عل الكتاب، هذا بعت يمول: هل يمول؟ وكيف العمد، 
الئان؟يقصد علفلأن. هدا بعت أويمول: فلأن؟ عن بالوكالة بشي واشريته ؛١؟؛*؛، 



^قضاه1هميصاسممأصبجضل ٦٨

فضل

عزمذ يشزي أف هوو لأية جار؛ تيْ، مذ عبد شرا؛ عبداِفي وم لإدا 
يشريأو هوو ِلأثث جار؛ صه، شراء ل، وكله ثإف كالأجلمي• مئه يجار نيدْ، 
ثمنك1>___ ما الثثدت قال قإل كالأجنئ. ثمنه، يشري أف ئجار عإرْ، 

إلأسل١Jتقلإفيار
زئنثن وُ. محُ :اثز ِص الظ1هن لأو اقن؛ الثيِفي  jyثالمنل 

إنماطق وكله لأيه صح؛ ميه إبراء عريمهِفي وكل أو مجه، إعثاؤ، ق تيدْ 
•خقفمحار،ٍونمفيمحبجا 

فلأن.عل الكتاب هذا ئت مول! بل وقبول، يإمحاب ؛؛؛ Ijأن نجاج لا مول• 
منيهأونوى فلأن. عل هذا بمن قالت إذا لأنه لبس؛ تحمل لئلا يشهد؛ الحال هذه وق 
عليه.يطلع لا فهذا محلان عل باعه أنه 

روجتمول؛ فإنه هو إلا ولأ لها ليس عمه بنت يتزوج العم ا؛ئ ذلك ومثل 
الشهود.من بث لا المحاح ق لكن • عمي إش~إ نمي أوزوجت عمي بن—، 

حن.١^، يعني! لنمسلث،، اشريتائ٠ بنعتي! أنا، اثريت ما أي! [ ١ ت 

ننثر؛فيه ،!١ عتق« ا,نولأصعص. U ئ! ۶)• قوله! ]٢[ 
والأصلفيه، صرمحه لينّغ العتق متقى لا الصيغة وهاوْ يعتقه، أن أراد يركون لأنه 
ماقوله! يكون فمد المالك،، ينفي صرح ميء يوجد حتى الحرية وعدم المنم، ماء 

ذلكا.أست ما أو أرمحها، بمعنى! لنمسلثإ إلا منك، ١حقت 



٦٩ةتاو،ا1>ثاىت 

وزئ ي ي ف، \}َ\% ممق ثب غزنائه إ;راء عرتةِفي زم نإذ 
سلأكجمشدسه.

بإعطاءمأمور لأثه مسه؛ إل صزمها يملك ثب صدؤته ثقرية لب نكله ثإف 
ويشلكنسه، لأنإم زوالدْ؛ ولدم إعطاء يملك ولا أصحابنا؛ قاو عمْ. 

لآنس':م،ئلأرقمبجاا'ا.

أمانحا-ألم، ولم اممه امى قد أنه دام ما إعطائهم جواز الصواب أف الظاهر [ ]١ 
هذامثلا يإك فإذا صحح، ههء' المؤلف قاله ما ننثر، فيه فهذا لئه ثاحذ كونه 

كانؤإن حتى لقه ياخذ أن له تحل لا فإنه الزكاة. ق هزهه له؛ وقلت، رياJا ألف، الرجل 
لوأرادأن:تيسمامة.محأعطا٠ 

أقلوهم العْتاء بزيادة أولاده يراعي فرث،ا الأف، متهم هذا أن اأذهأإ لكن 
منيستأذن أولاده يعطي أن أراد إذا لكن الوقت، هذا 3، ميا ولا عترهم، من حاجه 
البابؤ.يفثح قد هذا لأن تقه؛ كان ؤإن حض ؤيعطيهم، المدقه أعطاه الذي 

كنت،إن ل اتاذن زكاة؛ يفرقها دراهم أعطاه ثن يقول( أن المستسل؛ من هل لكن 
منها؟آحد أن أهلها من 

والصوابيسألها. أن الزكاة أهل من كان أن يجوز هل عل؛ يجئ، هذا ابواب• 
ميمهحديث، ق جاء كعا فاقة أصابته إذا يأل، أن محتاجا كان لن تحوز أنه 

أء أأ 

محارق،بن مصة حديث، من (، ١٠٤٤رقم)السألة، له نحل من باب الزكاة، محاب ت مسالم حرجه أا 
الهلأن،



حنيلاحمدبن الإمام ص ي الئاي هلي اتمميق 

قفل

وبعتربجعل محت.،'لجر ثلث محنا علته صناف لا أبمتئ والوظ 
اiوsغ"١ا.أب \ه يض؛ 

والمولبدبك. وخت1دة؛ مريط وعدم و1ف، من يدعيه فينا هوثه و والمن 
لكلويع.يهز ٠^١^، لنئع ١^ محص لأيه متطوعا؛ كال إل ١^؛، هزلهِفي 

وإفلكفبمل،مميهوجمانت
د4ُلئ،أتجاأودغ.آل

محمحنيف،كانيا؟ا.

ينتغيلأنه العبارة؛ نمص ١^٥، إن ثقول! فهل ٥^٥^٠١ رربغز المؤلف؛ قال [ ١ ] 
وزيادة؟ثفريط التعدي إن أويقال! ثعد. ولا مريط شر يقال! أن 

تلففيإ عليه صإف لا أميرا فالوكيل أحس، لكان لوذكره لكن الثاق، الحراب! 
محب،ما ثرك التفريمحل! أن والممريهل التعدي ُين والفرق ثعد، ولا ثفريط بغر بيده 

نماريعثر بح ق وكله مثاله! محوز، لا ما فعل والتعدي! عليه، يجب ما إهمال يعيي! 
نمارالبعتر الوكيل أهمل ؤإذا يجوز، لا ما فعل لأنه متعد؛ فهدا البعثر يتحمل الوكيل 

عليه.يجب ب،ا يقم لم حيث مفرط إنه وئقول! يفتن، فهنا شربا، ولا أكلا يعتليه لا 
اوة.ق قوله محل لا بمم كان إذا أنه اشروف ]٢[ 

الرد،ق قوله يقبل لا فإنه نفسه لحظ المال محض كان إذا أنه ٠! ا،للمبار ي والقاعدة 

(.٤٩٥الإقاع)T/ ْتن عن اشاع كثاف انظر: 



٧١ممد،امق1ىت 

يكريامحال،وجهان، يفيه دى• فتلف1افي الثمي، ودمت< بعت داو،ت نإف 
اوض•

ثدبجا.\يرذ لأف ماكنJ اوكالة، م و اخلفا ثإن 
١^تأ ؤ0\0ٍل ،،. ١AJjJ^ ا1اوإق ذخ و اخلفا ثإن 

بمل.لم طها كان ؤإن ،  jjمالكه ظ كان ؤإذا 
له،محعظه ماممه ظ ا،لال مص فالوئ الموبع، مالكه؛ ط يمضه الذي يثالط 

سسي،هين سبى يمد ^؛^١ تعال: قوله ذلك ودليل اود، ل قوله يمل فهذا 
:^[٩١.]

^؛،٨١١مضر فهو الماجرة العلم، يده الذؤ، الآجر لحفلها• فيفه الدى، ؤمال 
مالكها؛وظ عليها، عمد التي ايابع يتؤق لأنه لحظه؛ فهي مالكها وظ شمه لحظ 
المالقبض لأنه اود؛ ق قوله يقبل لا أيقا فهذا المناغ هلْ عن يعوض موف لأنه 

لمصلحته*

ثمهلحفل المال مض فالتع،ر المتعثر، الخاصة؛ آصلحته يقبضه الذي ؤمثال 
.٧١و ^له مل لا فهذا 

أوثفريهل،يتعد إلا عاليهم صعاف لا الأمناء حمع أن فالصحح الصان؛ مسالة أما 
فهوكلالأمين(، هو فهذا المالك، يإذن أو الشنع بإدن المال قبض من كل هم والأمناء 

كالوكيلالمالك من بإذن أو اليتيم، كزكيل الثاؤع من بإذن ثدْ محت المال كان نن 
أشبهه•ومن، والسأجر 



ا1ودعااا.ق  ٣١ه خ؛اشُممبمْ، لأو 
وجهان!يفيه بينه، بدعواه أمام ؤإل 

و\لنوبئيجن.ين: شهدثبجايأملإَك لأبجا نمو؛ أ-ىوخا: 
عئسحق لا أثإن جحوده! كاذ مإل بجحده لها مهيب لاثه لاثمل؛ واكال! 

وس'}١^^ و ئه نمع شقا، 
لأصئمثئارهأنزدك.لأ?ةلإبجابي 

بحبلي، مثاو! هدا. بع ق وككي ممال! الوكالة، صثة ق احتلما ؤإن 
دمح<لمحأوهمال• بل_بملأمحذ* قال؛ ومحِفيجبجين• أومال؛ هدا• 

يدعتهالدي لض. مئكئ لأثه الوكل؛ مود مالمول دا. iJبو ! ^ljسيئه. 
الموم،•••يول صمة و انطقا زلأي الوكالة، نالزأنمأقو هاي ١^، 

لا؟أو موله يقبل فهل ثدكرت، يم ناسيا أنكرته إن قال! لو لكن [ ١ ل 
الصدقأهل من كان إذا الشخهس حال إل ^ا ق ينظر أن ينبغي مول! اّبواب،• 

إنالشخص! للث، يمول فأحياثا واوي، النسيان لأن يمل؛ فلا ؤإلأ فوله، قبل والأمانة 
يعتما فممول! كدا. عليك بعت لك! يمول أو كلئثى. ما ايدا فتقول! يكاJا١ كلئتك 

ناينانمى أنه ادعى فإذا النسيان، عل باة أعطقى. ما فتقول: كد!. أعطيك أو عث 
يمل.فلا ؤإلأ قوله، مول وجب، والأمانة الصدق أهل من كان إذا فثظر 

اننيالمعنى وليس سحيى، لا أنلث، أي: المعنى: جحوده« 'كان قوله:]٢[ 
•مبل ولهدا وجه؛ له فهدا متلث،، أقبض لم 



٧٣هاباا>ىىت 

الطلاق.صمة الزوجانِفي احتلث لؤ كإ محولة، الموو محكاذ 
ُ.١^!، أف عن؛ اأصاود_، ق أحمد وص 

ؤاصمته، ق محوله الموو محكال التصؤف، ق أمتن لأنه ذنننأ0، زالزكيلِفي 
صِو:نيايمحومحلأأ•

Jli dij :.س.ماهإفمحلاك
محالمولشزائها ق الإدف محانأكز ُعثزة. يإدك لك ا-ا؛تاريه هذه افست محال! ؤاف 
Jy  ،^يش لكف ال؛حإن زبملل محبملف ١ Jازيع م ا.إأثار:ه ئ ، الاJi

ئثقامحمحوفىمحظا'ل

الال(.يعطي الذي هو واكاوب المال، ي يتصزف الذي هو المصاوب ا ١ ] 
شبهالضارب لأن ازب، كالف الوكل، محول المول أن يزى والومحق 

المقاربة.وكيلك التصؤف ق امتن لأنه عنه؛ ينوب فالوكيل وكيل• 
عملناالوكل، قول القرينةثدل كانت فإذا للمقراتن، ينظر أنه والراجح ل٢ا 

١١٦٠عملنا بالعكس يدل كانت ؤإذا نيا، 

ئعرفونحن بل؛ثلأثين٠ فقال؛ بعئرين. بيعه ق ل أذست، إنلث، محال؛ إذا فمثلا 
لأذلت محال؛ ؤإذا الوكينغ، قول فالقول ثلاثتن، إل، يصل أن يمكن لا الثيء هذا أن 
الوكن،قول فالقول ثنيا؛ اوي نلا وهي مدا، بل، فقال؛ بثلاثتن. سيئة يعه بق 

علالمرائن دلت، فمن القرائن، إل هذا ي ينظر أن يبني حال كل وعل شك، ولا 
قوله.القول كان صدقه 

لنمسهبيشري لا وأنه وكيل، اثه ق الوكيل صدق الباغ يعني؛ ]٣[ 



اسقضامانيهمصابمماسبجضل ٧٤

اقن■}ط \ص ؤء هزلئ، ثالثزو ١^١؛ أو أنكز ؤإذ 
اتجلابجا،أزاذ هإذ ذ ه ثبمت لأيا ثئ؛ محل زلا دم، ا-إقارتئِفي زتمى 

لسعةبه؛ يزيؤ( أف ليحاكم انئحب يعها أتى لإف الباطن، ِفي لة هي ين اشراها 
fiيده ق حصلت ممد آبى قإل مزاصاة، عمد لإو4 ثبآر؛ ولا إياها،  jUJ ، ذمةق زثه

مذحمه ويومه يعها، لئِفى الحاكم يادف أف مها الوجوم ياهرب يمنها، صاحبها 
ُعتكهاممد ل كادت إذ صاحبهات قال قإذ دينه. وقاء باعهاِفى الحاكم لأف ثمنها؛ 

يصح؛أل وءقمل ثزط، عل معلى يع لأثة يصح؛ لا الماصى؛ ممال بعشريذ• 
خايثهكانث ؛ذ ،: Jliثز ء شزطا، ط يمز قلا بمؤانه، jائ شزط ئدا لأف 

١٠^^.

ّأ ء وقدملكي، السيارة هده لو كإ جاريتي، كانت إن الصواب؛ لعل [ ١ ] 
انريتهاأنا وقال؛ اشراها الوكيل أن الأذ والصورة ملكه، أما يعبيان وهما Jعمحها. 

محللا الأذ الوكيل وهوا الوكل، فلزم ه، ولا ل لمبمزئ قال: وفلاة لفلان. 
المالئبش لا أن فلألحل لفلان، أما وهونمقي ء:ومه، حكنا الأذ لائا له؛ 

سعها.الحاكم يأدن معلقه 

قوللعموم صحح؛ المحمى بالشرمحل المعلق ازح وحتى يصح، أنه والصحيح 
ررّكله؛ ال~ي وقول لالأنال:ا[، ه ألتمود ^١ ٠١٠اهتث ؤكأ؛ها تعال؛ الله 

ثزطاإلا ئردطهم عل ارالمنلئوذ ونوله:٠ ٠، قهوباطزارر اف كثاب، ل؛سِفي ثزط 
توملم ٢(، ١  ٦٨)رقم نحل، لا البيع ق شروطا اشترط إدا باب الثثؤع، كتاب البخاري• أحرجه )١( 

ئ.بمأا،عائشة حديث من (، ١ ٥ ٠ ٤ ) رقم أعتق، لن الولاء إنإ باب العتق، كتاب 



٧٥

نحل

وأئةزْ، ٥٧١يصدقه بإدنك. للأيه خذ تزوجئ : Jliيإل 
اسو\0 ِش. ظ الزكل:ئعى لأف مملف؛ لألا ننة، الأذل لأئ ^؛ ٥١

ولزالصداق، من ثرئ حلم،، هإذ عثه، صدالها يدعي لأي انئجلم،؛ المنأْ 
الوكيللكف قإف بالوكل، يتعلو العمد حموي، لأف الوجهم؛ أحد ااوؤ؛لِو، يلرم 

ط-وذزوجتة، أيا لإ-تياذها عإرْ؛ نكاح لها وليس له، مطالثه قلمة لها، صمنة 
ؤعلأن؛ظئ،ط:كاح، ق ^^أهلإ:كث، _j، زلاظن بإمارثا، 

الثايدا١ا.١^ ننزله وزو ثغناثا، صتمة محل لاثث الإخماو؛ لإزالة 
سلآخث،لأ?ثدامحهمحا 

حلألأااُأُ.أوحث؛ حزاما أحل 
بإلزامؤإما بالمنخ، إما الحاكم، محكم حس معلقه متمي هنا الزوجة ]١[ 

ؤيقاليطلق، بأن يلوم أنه والمحح زوجه، تعقر لا فبإئكاره النكاح، ^١ الزوج 
^قمنأخلأنءسيارأة،لأنكوماله:لأبمؤكثىء،فلأس 

المحح.هو اكاق فالاحت،ال، عقلتم، صزر فهدا ووج ثمىبلا 
*٥٠

رنمالناس، بض الملح ل اش. رسول عن ذم ما باب الأحكام، كتاب الارمن،ىت أ-محرجه ا
صحح.حن حديثا I ى الرمل تمال ره.بمنن. ا،لزق عوقا عمروبن حديثا من (، ١٣٥٢)



حنبلاح«دبن الإمام ص ي اهاش على اصليق 

قو،السو|قة
nnnا

الؤي.عن همحن ئريرْ أبو روى تإ ا؛ ا-بمملةل ِفي الشركة عمد قور 
^١ضاحق، أخدمح1 ش م U ١^^٠ ك؛_ الهُىنال: ررئوو : jliآنة 

ا.أبوداودل زواه سهإ« من بت لحت صاحتة، أحدمحا حاو 
ززىج ص ١^؛ :وق ١^٢ فوز أن ٩ ١^^، ^ زتكزة 

البجوديئشازكة ص ه اض زئوو »ش قاو: ظاء ض ُإظْ اخُل 
لإع.هاض«.........س....ب....س.........

ثصح.لا ااشرلك0 بعض لأن الصور؛ أكثر ق يعنى: [ ١ ] 
هوالركة ق الورثة فاثزاك ^؛^٥،، استحقاق ق الاحتإع هي الشركة ]٢[ 

صرف،ي احتيلع فهي أشبهها وما والعنان الضاربة ذزكة وأما استحقاق، ق اجتإع 
ممد،إل محتاج لا وهذه استحقاق، ق اجت،اع إما الض<-ين هذين عن محرج لا فالشركة 

عمد.إل تحاج وهذه يصؤ؛، ق اجت،اع ؤإثا 
قتظفياهم<تاس:أ؛[؛تعال: لقوله ١^؛ جواز والأصل 

فقوله!٢[، لص:أ ه ءامؤإ أين ^٠ تنمن عق سقم ثني ننآديدإء ءؤوإنَكمل ثعال: ؤلموله 
واضح،المؤلف ذكره الذي الحدين، مم الخلمهلة، جواز عل يدل ه ءامؤإ ألنه ؤإلأ 

نزولمحنمالئابجإلأشالئ،فبجم اكركأن«را'كون رركتاJث، تحال: وقوله 

هريرةأرّا ث حل. من (، ٣٣٨٣رقم)الشركة، ق باب البيؤع، كتاب أبوداود: أحرحه )١( 



yyممو،امثأىتروأبادهره( 

م>:ا،زاشاكاثلر

فضل

ثالمئءأز:نةأني:
فيهينملا أل عل ائنان يشرك أف وهو العنان، ثركة أحدها! 

محءاا٢'•والربح ^٢؛، ١٩
الخثاوةكاب حجرا نإف صنانبمإ، ثهومن الماش من ثلث مإ صحت ءإدا 

بينهإمن اممه حرج الأحر أحدهما حان فإذا لهإ، الأمور وسر التركة هذه ق التركة 
محنها•اوكةْن ويع 

ثلث،لا لكن الصعيف، أقسام من فهو ٠ مرسلُ ذكره الذي الخدين، [ ١ ] 
كانإذا إلا ئكزه والتماري- اللهوي من الكان بذلك، -والراد الدلإ أن 

باس.فلا الملم سد الشركة تدبر 

سددنجإ.ئخة! ق [ ٢ ] 

تمعنده الذي بالمال يأق منهإ واحد كل أن هي الشركة هذه صورة ]٣[ 
علالراكتتن الفار١>سين تشمه لأتبما عنان؛ شركه الشركة هذه فنمى فيه، يتمزقان 
أي!وبدن، مال منهما واحد كل فمن قريه، بعنان امسلئج قد منهإ واحد وكل قزنلهإ 

عنل•

(.٢٩٩رقم)والردة، المال أهل أحكام ق الخلال أبوبكر أحرجه )١( 



اسقضاه1همنيصاسمماسبجسل ٧٨

الربح،به ينثص العمل لأف ثزطاْ؛ ما عل بينهإ والربح مرانه، حق 
الربحمذ حظ له عبمتل أف يجار وجدقه، أحدجما لقوة فته؛ بمثاصلأن ومحي 

كاكارلأم

الشركة؟هده من الفانية ما قال؛١^ وإذا 

سطحلا انثزد إذا منهإ والواحد ممرة قيمته ثيء يعرض ربإ أنه الفائدة قلنات 
الفائدة.، iJUJbفتحصل مشركان القيمة يدير أن 

\ووالقاف ؛u^،، \و أخدهما كان فإذا الالين؛ قدر عل الخارة;كون [ ١ ت 
عليهئقول! يمن اش قاليي أخماسا، عليهإ اخسارة نونع فهنا خم؛ن وحسرا بثلاث 

ثلاثون.عليه بثلاث آتى والذي عشرون. 
الأكثرؤثكون ذلك، حاز سن بثا الن;ح فلوقالا: ثزطاه، U فعل اويح وأثا 

امحّينلماحب لكان المال؛ن حثب، عل الربح كان لو لأنه ؛ن؛ الخمصاحمب، مع 
بهلرقوأءiJلم أند يكون قد أحدهما لأن شزطاه؛ ما عل الربح كان ؤإنا الربح، حمنا 
ماله.من أكل نمسا الربح من له فيجعل والثراء الح 

حارة،عليه ليس أنه الأقل الال صاحب وهو أحدهما شرُنل لو قائل• قال فإن 

فيهايشرط أن يمكن فلا المال؛ن، هدر عل يكون أن بد لا اخسارة فالحواب: 
مشكلا.ذللث، لكان منهإ واحد عل اهارة صاريتؤ لو لأنه ذللث،، موى 

لهميثريلث، ليس لخ ولهم مال، ل شزكاء الإحوة من جموعة كان إذا مسالة: 
لهوكان الأخ مدا مامت، إذا فهل منهم، مصلا مالهم من يعطونه لكنهم المال، ذا هق 



محل

زجإالإثات، 1؛إئ لأي ثالJنانيل١أ؛ الدراهم ي الرئ ومخ 
أتييو اووض ^ ١٦٦^. 

اأنحامح،يخكث•العم ءة ق الأحر ثبمارئ مومحي، 
لأوالنقد؛ زك سها اص زأز زمحثو غا، الثرئ مخ ناكاط: 

ِقمحن وهدا سهنا، ربحه وكون المشرك، الماو ق يصوفي مود مقصودها 
صا'إ

أماثهم؟مال ف لهمتحيب هل أولاد 
^ميماسأءمبيا.

ألم،والأحئ ريال، ألفت مثلان الشرك؛ن أحد محقر أن الدراهم شركه ]١[ 
ولعمل-فيها وسرك ريال، 

اكامحةمناصمح•ت؟تاأيث
أزبمتركاثركةشخصان أراد مثلاإذا الئحيحةنمى ص ' الثاJة٠١الرواية ]٣[ 

سثارات،أحدهما حاء بأن بعروض أتيا ءان الدذانم، أو بالدراهم ياو؛ا أن بد فلا ءنان 
يصح؛لا ا فاأده_،ر عنان. شركة هذه ق ثئرك وقالأت أحرى يمندات اكاف وحاء 

ومت،القيمة وتقدر حائز ذللت، أن والصحيح أحدهما، ل ثنقص وقد ثنيي قد القيمة لأن 
اكي)ه/"؛ا(.)ا(اظر:
(.١٣/٥الض))٢(اظر:



صاضاهانينيصالإئماستيضل ٨٠

ثريدقيمتها لأف \ذلآوكض.'' ق كا-محم والملوص، والمئشوش ا ١^٥' وامحمِق 
•٢٢العروص مانبهب وثممص، 

عندبه الرجؤغ ينكس لا لأئة جراب؛ ولا بثجهول الثركه نحور ولا 
ئمصودوهن فيه، والتصؤف يعه محوؤ لا مما لأية عالت،؛ ولا بدين، ولا المثاصلة، 
١٢^.'

ألما،عئرين ساوي قال! مثاراتك؟ ساوي كم الثاران! لماجس، فيمال العمد، 
مالرأس فيكون آلاف، عثرة ساوي قال! ا،لعدات؟ اوي نكم له! يمال والثاق 

مالق اشركا هما الأف ومول! الثالث،، والاحر بالننبة الثاران، صاحب، 
الأف.العمل عليه هوالذي وهدا ُثلث،، والثافآتى حمحا.( آتى أحدهما 

حالمه.ليت، القحة س الفلوس س ينع القرة! [ ١ ] 

ثزيدلأني-ا العروض؛ حكم حكمها والملوس والمغشوش القرة كانت، إذا ]٢[ 
هداعل وبناء عروصا، وكون أن أول باب، من ستعملها الش الأوراؤ، فهدم وثقص، 
لشاية.أعدن، إذا إلا الزكاة فيها بّإ ولا رنا، فيها لاثكون 

الدراهم,حكم لها أن والصحح حلاقه، عل والعمل صعيفط، القول( هدا لكن 
والغاب،تحمل، لا وقد تحمل قد الغر ذمة ق الدين وأيما صحح، هدا ]٣[ 

معروفغائيالكن ؤإذاكان الأينءوالشاريفمبمحح، مثل عليه المدرة لايمكن إذاكان 
للمغ.وجه فلا عليه ومقدور مكانه 



٨١ةت1و،الوك1ىتربموااضئآ( 

يصل

ثهمزوادظمحا'لم

ؤللاحرصحاح، محا -؛؛،^١٥وبلاحر دثانثر لأحدما مأكول 
حناالشرئ هصحتا أماو، لآٍا مسان؛ وللاحر مئه، لأحدمحا أو مكثرْ، 

لأبجاذ؛ ص م، يمم اقاخة بمد ْءا ؤ\جي كل ثثزجع كاقثي، 
كاأمممحا٢ا.ثها ١^ يبمئ |مائ، 

الختلفين،ق الشركة نحون العني! رانحوزءا نسخة! فعل . ارنحون١١نسخة! ق [ ]١ 

المختلش.ق الاثزاك ونحوز أي! الاثزاك، نفدر نحون١١ ر؛ سخة. وعل 

لاختلفا إذا وأثا ضحيخ، فهدا محتن كؤثة الكية ل اختلفا إذا أثا ]٢[ 
بذهب،أحدهم يائ أن نحور فلا الحاصر، الوقت ل بصحح ليس فهدا النوعية 
يزيدلا للدينار بالنسة الدرهم أن يعرفونه كانوا ما عل ساء هدا وقوله قمة، والأخر 

أنين فرق، لا موله! فهنا يئص، ولا يزيد لا دينار عن درحا عثر فاثنا يتئص، ولا 
بدليلدرحا عثز اسا اليسار قيمة أن الفلاهر لأن دراهأر؛ هدا ومن يناير هدا من يكون 

ذكق الئعر أن عل يدل، مما قفة درهم ألفن عثر واثنا ذهبا، مقال، ألف الدية أن 
ولأيتمص.يزيد لا درحا عثر انك، ياوي الدينار كان الوقت 

ينقص؛وقد الدهج، يزيد فقد محتلف، والدراهم الدناير الحاصر وقتنا ق لكن 
القفةوقيمة بكم، الدهسج قيمة فتقدر الاثتواك، عند القيمة تقدر أن بد لا ثقول! فلهيا 
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مثمحطظلالأو،لكّاأل

قفل

صا-حبهإل ا1ال يممويض منه، واحد كل لأف والأماثة؛ الوكالإ •كل ومبناها 
اذلكبحكم الماص ق النمل بمحا واحد ؤلإكل وكله، ١^^^، ق لة وبإدنؤ أمنه، 

حكبوانماخها جوازها ِق وحكمها ثريكه، حصة ل والوكالة صته، حق 
ًناجئثوألهالال،..........صاولزكالإ.ظِذوومممحا 

بدراهمهأحدهما ؤٌ أن باس لا يقولون• فالفثهاء ، الناصة عند إليها يرجمر حتى بكم 
هذاش فإذا مال، س به جاء بعا ان إنكل يرجع المفاصلة عنل• لأنه بدنانم؛ وااثازا 

هذانعطي الناصة عند ثم فيها، وعملا الشركة وتت درهم بألف والأحر دينار بيئة 
لاثثغم.القيمة لأن كاملة؛ دنانارْ وهذا دراهمه 

وبعدالأف، درهم مئة اوي ندنانثر عثرة ثكون ربيا الحاصر وقتنا ل لكن 
أنمن بد لا فنفولات وعليه درهم، ئ<انين أو درهم مس ثاوي قد ثضّين أو شهر 
مده.قيمة مته،ا واحد كل يرجع حتى العمد عند والد'نانثر الدراهم تثوم 

عندك،الذي المال ل وأنث، عندي الذي المال و أشعل أنا مثلا مني: ]١[ 
فهوييثتا.اف ررى وما 

يأقوالثاني يعمل أحدهما المضاربة ق لأنه صحيح؛ ءيرِ قياس وهذا ]٢[ 
مستغربقياس فهذا وعمل، بعال اتى متهعا واحد تكل العنان شركة ق وأما بالدراهم، 

الرع);؛/"؛؛(.اسضاروض )؛(صاس.واظر:



٨٣كت1ساروث1وترواباثرهت( 

بج'ليومحا'للككييإذامئ
لأيض::ضو؛ رئ 

البمة؛_ أحث السه، زالأم ١^٤، أخدمحا ظنث وَلة ^١ 
اكارب،خلاف الإع، محرغل م بالسنة، اوح من محثل نا لأثمُ:ثرك 

aJUض أخدمحا رح زاذ دإِذ الأم، قدر م اوح كاف إذا مخ ة زثدا 
بمة،بمنو،كاكازيم

قفل

الشريكله ؤيآدن بلئرك، قيأدن الئركة، إقام ميواؤيؤ أحدمحا، مات، قإل 
ثزوطها،تنم قلا لها، ياتداء نبز ، aS-^JL)؛تمام ^١ لأو ^^؛ ١و 

ظاهركلامه.............و هلثارئهإiائها اكازثة و س زن، س زكدلك،إو 

فقهه.وعمق علمه عزارة عل ا.لولم، من 

الاJ.تحمي يعني: ]١[ 

فإذاالوكالة، حتى بالاحر يفر وجه عل مخها يمكن لا الحائزة الئقود وكل 
يتضمنجائز عقد فكل يصح، فلا عزله ثم ا،لكان، لهل.ا الزبائن نجمع وصاو تثب كان 

فيهاوالماله باز، فلا فعزله صررا يتضمن لم لو لكن لازما، صار الأحر عل صزرا 
أحمد:الإمام كلام ٠لاهر والقاصييقول،: الخال، ق ينعزل فابوالخطايت،يقول: قولان: 

لأينملخمبمذ•

ينض.أن د فلا القاصي، قول الأ/ب، حال، كل وعل 
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أ\كقد;Lj القد لأف ه ائأو تكوذ أذ إلا إثابجا كور لا أذ زمحل 
ُ.هوJإ١لئJوغي١ قلا عمد، ايداء وهدا 

ابمداؤثا؛محوز ٦^ الزيه م إلا بجإتائها لإ \ٌ قامل ناث ذ \و
^٣؛،ئوش زاكازثة \لإه' ناُل لكو ه ^٢١، تش أضلا ئف لب لأء 

نأأوصىلألكمثِفيسا.
التصؤف؛لب الإلف ؤلوصي قايس لكلممزاء معم، لع؛ر الوصيه كاب قإف 

صنو؛فيه انفصالهإ لأن عيها؛ ما عل فثقى صعيمث، الاحتإو هذا لكن [ ١ ] 
ررمأدنللدلإ،اا.لهداقالت

راسخ،ثابت مال له واحد كل العنان ثركة أن العنان، وبين بيتها والفرق ]٢[ 
الربح،من نصيبه ويأحذ فتنفسخ، عليه يبنى مال له فليس الئبح، إلا له ليس والمقاربة 

جديد.من شركة فيدا مقامه يقوم ورئته أن المال رب أذن إذا إلا 
لهفالموصى :،ا، أوصى مضاربه الرجل لهدا أعطاها التي الدراهم يعض: ]٣[ 
الحاملمات ثإ وهومضارب،، المال -بذا أوصيت، قال: الذيثتحمه يعني: كالوارُث،، 

القول-عل ثاء ؤإن معهم، العقد ابتدأ شاء إن يعني: تماما، كالواريث، له الموصى فكون 
ينيأصل له ليس لأنه العقد؛ تجدد أن بد لا والدم، الأول، العقد ق امحتمث الثانر— 

عليه.

الوصية.باعتبار دمعها، وقئسخة: المال، إل  Jjlf■الضج ]٤[ 



٨٥ا امرهت  uLjااوك1لةركتاب 

محل

ويؤو،ومراتجه، مناومه، وتشري يبع أف الشرمح( من واحد ؤلآم 
وقاصمبالدين، ؤيطالت، ؤيمبصمحا، واشن، ابح ومحص ومواصنه، 

^١؛.

وبمتأجر،وئال وبجل هوأوصاحبه، نج الدي العمد بالعيبِفي نثري 
التجار،عاد0 هدا لأف \ذرؤ؛:' بمطلق اقجارة مصيحة مذ هو ما كل ومعل 

هزجبالمال؟ يسافر أن يوئ، أن يبجع، أن ساء، يبح أف لأحدمحا نهز 
علوؤايمحت

ثدةو زئز ١^، اشثوذ زلأة ائيار، قادة لأمة ذلك؛ لة إخدامحا: 
أكثر•

يميما وهو يزيد؟ من ؤيقول• فيسأل الثوب هدا يوم أن هي المساومة t ١ ت 
اسني.الزاد 

بمتةاشمتيت أنا ت يقول كاف ربح، ْع المال برأس يشري أن فهي المرابحة وأما 
المثة.ق عشرة أربح أن عل عليلث، وأبح 

ريح.بدون المال برأس يشري أن والئنلية 
عثرة.المئة ق مثلا أخز فكووت القص، مع المال برأس يشري أن والمراصعة 
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•٢١٧^١؟^محه اف لامحور؛ والألحوى'' 
الوماآُ•و عل لإرج امحكل؟ له وهل 

أذوُ زم زكق. لأثمُ ءك محيلاخر أخدمحا زم ؤأذَا نكتل. لأثمُ 
وير؛س؟فوجهانت

زئزللأنتأاء، ذي0 للإيفاء، ئزائ اوض لأف ذلك؛ لة آخدمحا: 
نايادى.يبك ^ا، 

وجهان•الإمالة زو حطنا• فته لأف لاكوو؛ داكاف؛ 
ئثحاكاثت ؤإل فه، سعاممدأذف كاثث لأماإل يملا5ها؛ ، 01أصحهإت 

لأينبتقها؛ؤالآ•حئ والاس_ا. كاوي يملتكة، التجانة، مصلحة من المضؤ البيع صنخ 

مرابحة،أو أوثولية، مازمة، ت يبع أن منه،ا واحل لكل الثريكنن أن والهم 
البع.هدا ق اشبملحت أن يرى أن بثرط- مواصعة، أو 

اثصلحة،راى إذا بعا اُيواز ذلك فيمد المصلحة رأى إذا جائز أنه الصحح ا ١ ت 
شراالشرى راى إذا أما باس، فلا به مر بالأو ساء ببيعه المصلحة راى فإذا 

فلا.مماطلا أو 

المجردالزكيل أن المجرد الوكيل وب؛ن بينه والمزق يوم، أن له أن الصحح ]٢[ 
يرىش إلا يوكل فلن حظ، له ثريك وهذا فيه، وكل الذي الماو هدا ق حظ له ليس 

يوكلأن العنان ثر٠كة ق الشريكين لأحد تحوز ت مول فلهذا مصلحة؛ ثوكياله ق أن 
0

يستأذن.لم أم صاحبه من امثأدن مواء 



ثيخكقل

ُ.ا}ئيماو0ا الإدزِق ق حل  Jjهلا هنخ، لأي 

قفل

زلأممُبمثلأهمض
اكاز:هزلا \لإب•, زيزَلة ذك لأن ي زلا 

]٢[,

منهو وليمل حقوها،  Jiiiق ييت لاثه عمم؛ ماو ولا بقاله، حلطة ولا 
ينتدينولا حطزا، فيه لأن يعطيها؛ ولا ثمثجه به ياحد ولا فيها، ^^ ٧٠١التجارة 

أنهيزى بعا يتصزفح أن منهعا واحد لكل وأن جائز، هدا أن الصواب ]١[ 
فالمالهذلك،، ■Sf أو الإهالة ق أو الإقراض، ق أو اء، ئالبيع ق مواء مصلحة، 

لقلنا!له الال كان ولو أمين، لأنه يمقتفاها؛ إلا يتصزف فلا يالماحة منوطة 
مع•فته ؟كن لم فيه صرر لا في،ا تحرف 

شخصا؛يمرصه أن المزض فمصلحة حاز، هدا ق مصلحة وجد إذا لكن ]٢[ 
قكان إذا أو والثزاق، اللصوصى عليه لثسئط عده المال لوبش ربعا لأنه المال؛ للمحمقل 

قالأموال وصع هذا ومن أمنة، فقد صه أقن فإذا الأمر وئ عليه سلط جائر حكمه بلد 
لأنإقراض؛ ولكنه الوائ، ق وديعة ليس البنوك ق الأموال فوصع الأل، البنوك 

^؛،١^٥العلم أهل ذكز وقد فيه، وثمحرف صندوقه ل المال هدا يدحل البنك، صاحب 
بزديعة.وليس هزض، فهدا التصزفح ق للئويع أذو إذا الموئ أن 

المدينة،ق ل حولها وتقول! مأكه ق مثلا الفلوس يعطيه أن هي الثمتجة! ]٣[ 



سقضاه1يشصاسمماسبجينل ٨٨

الشركة،مال ق الزيادة إل يودي لأيه ثمنه؛ عنده ليس ما يثري ولا 
وصإنه،ووئحه بملكه ويقص افراْ، ما ثمن معليه معل، مإف فيه، يولف ولم 

اعأواصضة.ؤكدلكنا

محإفقيها، الرياذؤ إل شي لا لأيه ثمنه؛ عنده ما ساء يثري أف ويجوز 
لأفأنم، نؤاأأم.م ضاحبه، دُول طه ل يل الشركة، نال ء أو 

نمحلالركة، نال م أفياثة محل القاضي: ؤقال امحانة. من بس الإوان 
علته؛ص به، موئله عل الوكيل إقرار محل ء باعها، عم ِفي بمحب إقرارْ 

يحارهبام،،محاوهالاأ•
لأحلبنصه أوحط ثمنه، أوأحن أرثة، أودمحع ممبلمه، المعيب علمته رد قإف 

الرثى أحظ هنا مى بمعلمه قا يئون ومد ١^؛، محور العيب، لأف جار؛ العسيج، 

عزييه،لمنتست، الكلممه هده أن والفلاهر انواله، الأف يسموما التي وهي مفثجة، فهذه 
حطزا،فيها لأن تحوز؛ لا المؤلم،: ويقول لآهإئ4، الفمهاء عند معناها هو هدا لكن 

فدهذا لأن منتجة، يه يأخذ أن له أن فالصوانم، فه، والحمد حطر فيها فليس الأف أما 
إلمت5ه من الثر ق معه المال اصطئب، لو الرحل يكون فقد للمإل، أحثظ يكون 
متهم.ملم سمثجة به أحذ إذا لكن الهلريق، قعؤع عليه يثثهل المدينة 

مصلحةمن يمزفح كل أن وهي هذا؛ ق تشرها أن ينبعى عريقة قاعدة ولدينا 
فهوحائز.التركة 

هذهبعت قال: فإذا أم؛ن، لأنه التعير1،؛ الصحح هو هذا القاضي مول ]١[ 
ثريأؤه•وعل ينه عل يخل الشركة مال من الأرض 



ةتاسالوثالد)واد،اب(

قثزم عليه، أوأحزم عريمهإ، ص ذق أوأنمط ابتداء، ١^٠٢^ بنص حط إل ماما 
ا.ثريكه، يوف حمه دجاوِل ثمع، لائه صاحمه؛ يوف حمه 

والإن5بمانالرقن ثى الأجاوْ ل يح ما عمل ماله برأيك، اعمل له• مال مإذ 
والثمرُه،وحلطهؤاي، والشركة، ثمه، واكاوبة أ، بالالُ والإبصاع والتحثناء، 

النحرفق الرأي إلتؤ موض .لإده ودحؤْ؛ودمعها، الئمتجة، وأحد وإدداَعه، 
هدا.اأصLلحهتي يرى ومد قجارْ، ال 

لأيةوروبجه؛ وعممه الرمحؤ(، وكتابه والمرص، والخطيطه، التئ، له وليي 
ائجارْالعنودنيِفي ؤإء ليخى^ازة، 

صدقةمن العادة به جزت ما إن الصدقة! ق يقال أن ؤسغي الصحح، هدا [ ١ ] 
ردaiافالعرف ^^، ١١مال من يكون أن بمر لا هذا وقتنا ل والريالع، الريال 
السامحة.باب فمن صاحبه كلم ؤإن محاكم، 

وربعايموت، فربإ آفات، له التامحر لأن يوحره؛ فلا حل إذا لالل.ين وبالئبة 
فيها•ثيء فلا يفتل أن أراد هوإن له بة بالنأما يفتقر، وربإ يني، 

ررالإبماع،<؟الولف! قول معنى ما قائل! قال فان ]٢[ 
فمط؛ماله قدر إلا الريح من يأتيه ولا المال ق بصرف أن هو الإبماع فالحواب! 

بمب.بلا هوالممل فالإبحاع1 

صحيح.وهدا ]٣[ 
*n*



سقضاهاشهمصاسممأسبجص

محل

بأدابجا،اقانمحإ:قالأ يرك أف زم الأدان، ثرئ اش: ١^ 
مباحمن ؟كسبانه فينا أو صناعتهنا ِفي بمملأ أف عق يخركان كالصانعين 
يهواممه ووى ئنا الحزب، داو عق والتلصص والعادن، والحطب، كالحشيس، 

:تمحا،محءمح'".
ئاو:منعود بن افب عد ووى ثنا 

مال،فيها ليس الأيدان ويوكة جائز، الصرب فهدا أي! رريهوجائز*ا؛ قوله؛ آ ١ ] 
بايدانهعا.يكتسبان فيعا اثنان فنثرك عتل كلها بل 

شركةفهد0 واشركا، واحد، مآكان ق وجعلاها ُالة آتيا صانعان ذللث،ت مثال 
ثزكاءاليوم نحن ؤيقولأ• للصيد بنرجا كأذ المتاح، من يكتسبان في،ا اشركا أو أبدان، 

اليومنحن وقالأت للأحتهلاب "محرجا أو أبدان، شركة فهدم الصيد، من دكتسه في،ا 
أنمهما لواحد محل ولا أبدان، وهوثركة جائز فهدا الحطب، من يحصل فيعا قريكان 
أنبجب بل ح؛اذة، هده لأن الركة؛ فيه صاحي ويقولI يفرط أو بمهاون أو يكانل 

أفد.أو لنمسه يعتل كأنء١ يحتل 

سننامن حدود من قرينين يكونا أن معناه؛ الحزدت،اا دار عق رروالثلصص وقوله؛ 
قمدحلان الحرييتن. أموال، من الرقة من ئاخد في،ا سرك ؤيقولأ؛ حرب وينهم 

الحزينأموال لأن حائز؛ فهدا والأموال، والأيل والمر الغنم ؤياحدان محفمح، الليل 
حلألن.



هن1بامىوترداباثوهتا

يسئ؛،وعثاو آنا أجئ يلم قال• بدو، يوم تحتب وعثاوفيإ وتند آنا ءاسركتا 
أ.أحمدا به واحثج ماجه. وابن والنثائئر ابوداود وواه سعدلأطينء وجاء 

واحدوما صاحبه، وكل منمحا واحد كل لأف الوكالة؛ عل وتياها 
عنلهل٢أ.ويوثه ٠^، واحد كل به يطالب صابمإ، محومى الأءو، من 

ا.كالوكيلمرا صاحثه، لزم ما منهها واحد كل يلوم لا اف وبقئل الماتيي• ئال 
كناواحد، نغثسس، ق امما لأغإثا واحتلافها؛ الصنائع اماق مع ويصح 

متقيالنرئ لأف احتلافها؛ مع مح لا ابوا-ئادس،ت وئاو الصناع. اممت، لؤ 
ُ.لامحسنهاُ ص1اعة عمل يلومه أف ولايمكن صاح؛ة، أحدمحايلزم مايممبلئ أف 

لكلاثة؛ملكا صارا الأسران هذان [ ]١ 

عليحك فإذا للجمع، لازم فهو أحدهما به الثوم ما شركاء أنم علم إذا ]٢[ 
باتا،للثح تصغ أن عل أحال.هما ْع اممث وقل وفلان، لفلان مصمع أنه ويعرف مصغ 

الحمح؟أويلزم معه الثمنا الذي هو هل ت لتقيده يلزمه الذي فمن 
الجميع•ا'بوابتيلزم 

لازمفهو أحدهما به التزم ما بل النظر، من له حظ ولا صعيمؤ، احت،ال، هذا ]٣[ 
للجمع.

ؤثشركانحدادا، والثاف نجارا أحدهما يكون بان الصنائع احتلاف "]٤[ 
بنِمةانئئل أبوالخطاب وفال الصنائع، احتلاف ع حتى الثركة يصح أنه فاأدهس، 

اكي)ه/ه(.)\(اظر: 



صضاه1ينيصابمماسبجءنبل

فنل

بالعمل،ينتحمان لأي أوماصل؛ مت-اواة مذ ثزطاْ ما عل سهنا والربح 
صنأفمذ أحدمحا ثزم وما ممماصلأ، الربح يآكوف أف دجار يمماصل، والعمل 

الشركة.ق يدحل لا ^٧!، لأو حاصه؛ عش يهو لتعديه 

أحدهماثمله ما أن ثقتفي الشركة بأن ذلك وعلل الصناع، اختلاف مع ثصح لا 
الحدادالتزم فإذا الحمع، يلرم نعم ت مول، لأننا نظر؛ فيه التعليل هدا لكن الحمح، لزم 

فكومالعقد، معه حصل من به يقم لم إذا يصنعه النجارأن لزم الحديد من باب بصناعة 
النوق.من ؤيششه 

فيحصلامحامب اختلاف، متقي الصناع اختلاف هوأن الصحيحة العثة لكن 
النجارةصححة وسخفمى الحديد صنعة يرثؤع فد لأنه لأحدهما؛ الكثثر العبن 

وهواثسالة به تحلل أن ينبغي هوالذي فهذا أحدهما، عل صرر فيحصل بالعكس، أو 
واؤعوهدا حدا، ممر صن هذا ق تحصل قد لأنه المناع؛ اختلاق مع لصح لا انه 

الجارة.أمعار وأحياثاثري ا-لحوادة، أسعار فاحياثاثري 
الصنائ؟اختلاف، مع اثنان اشلأك إذا في،ا هوالراجح ما مائل: ئال، فان 

يصح.لا أنه الراجح فالحوارءجأ 

كالتناءينبعص كميل بعمهاإل وتحتاج متقاربة ؤإذاكانت، قائل؛ هال، فإن 
ذلك؟تحوز فهل 

ه.جنفهومن بعصا يكمل بعمها كان إذا فالحواب،! 



ةتابامئوة)باباثوهتر

نإلثاء، أينا إل لمحا ؤللئنتأم الأجنة، طب منهنا واحد ؤلكل 
أ.ا وكيل لأثه عليه؛ صناف هلا مريط، شر أحدمحا يد دإمت،ِق 

نحل

حينمنعود ابن يدث سهنا؛ هالكنب صاحمه، يوف أحدهما عمل ؤإف 
عمه،أو لعجز العمل أحدمحا رك ؤإذ الأحزان. وأحمى باسترين شعد جاء 

بممحمنذلظأوصحاآُ.

فاحرقتحادث الثارة عل حصل ئم مثارة ق لواثركا ءائلت هال، فإن [ ١ ت 
المبمايع؟صاحب ير"جع من فعل فيها الش المائع وتلت السيارة 

مريهلأو يتعد وأما ثيء، عليهم ليس دمريْل ولا يعد بلا كان إذا فالخوابت 
فنط.أو تعدى من عل يرجع فإنه 

وهوييما الكنب عبملون كٍفح : JUفإذا ما، فاض، لميلاي4 فان ]٢[ 
ئطالمك.عدم ل فزلت الذي وأت تْلاِلب أن ل الحق للخ، كان فنا: لم:دمئل؟ 
فهلعذر لغ-ار العمل أحدهما وتنك عمل ق اثنان اثرك إذا قائل• قال، فإن 
ُ

اريث^؟ ٧٢٠ا حم،حوا د

يستحى.ا،لولفج كلام عل فالخوابت 

الراجح؟هو وما هائل! هال، فإن 

ئاذاله: فثقال ؤإلأ يضمنه أن لكاصي يهمغ فقن. صاحبه طالب، إذا فالخوارن،ت 
لمتْلالب•



صضاه1همهمصالإئمأسبذضو ٩٤

نحل

منثعال افه رزى ما عثهنا، عتملأ أف عل ئاشرلك داتتان، لزجش لكف إدا 
صح،عثهها، نحملاه ذمتهها ءِفي ثل حمق ملأ إذ ثم صح. يهوينهنا، الأجر، 

والشركهوصنانأنا، ذمتهنا ق أبتك الثمل مبلهنا لأل ثرطاه؛ ما عل والأجرْ 
واحدكل احتص ثيء، حمل عل أ-مامحتا وإذ الوحو٥. كثركة الصنان سعقد 
اثكريانتحق وإما ذمته، ق ا-قئل محس، لم لأيه شركه؛ ولا ^، بأجرة منهنا 

أذيصح ولا بمؤتبما. الإجاوة ينثثح ؤبهدا انثأجرها، اش البهيمة هذْ منفعه 
آجردابمكلوقال• ؤلهدا ينبه، دابة إجاؤْ صاحبهِفي وكتل مهنا واجد كل ؟كوف 

أجزهيله التحمل، ق صاحثه أحدمحا أعاذ قإذ يصح. لم وسك،. بتي وأجزها 
عمد.بشثهة وئاها منائ لأما مثله؛ 

احتماصوجه ما ونعي عثار مع عود مابن أثر عل اثكل قاثل؛ قال فان 
قبلر بم. عزوة ل كان هدا فالحوااءجت العراة؟ ، juمم العنيمة أن مع رأ<.اردن سحي 
بعد.فٌعإ يمن، الغنائم إن ثم ، الغنمه قم 

وفعله؟المحايأ بأقوال يعتد متى قائل؛ قال فان 
كبارمن كان إذا المحابأ أن المحح لكن هدا، ق نحتلفون العلياء فالحواب 

غره.عل قوله يقدم الحال هذه ق فإنه وعلمه فمهه ل الصحابة 

توالنسائي (، ٣٣٨٨)رقم مال، رأس غثر عل الشركة ق باب اليؤع، كتاب أبوداود؛ أحرجه ( ١ ) 
الشركةباب الجارات، كتاب ماجه: وابن (، ٣٩٣٧رنم)الأبدان، شركة باب ا،لزارعة، ئاب 

نفهبمنن.عود مابن حديث، س ٢(،  ٢٨٨رقم)واكارية، 



ه1با1>كالةرباباحرمم(

قفل

ءئصلما و؟كول لتكسب، أوعبده؛ علتها، بمل وجل إل دابمئ دثع لإل 
ئثاز^41، لألخم تش ئ \4 عثه؛ ص ضح، أثلاثا، أو ننفتن، محنه 
يعطيمن ق ذاوي آبو عنه ومل المناهاة. ق كالشجر نإئها، ببمض علتها العمد 
دمعنإف دكرثاه• ما ووجهه باس، به يكوف لا أرجوأف النيثة• نطف عل قرنه 

ثلثثوتا شجه أوعزلا ربحها، مذ جرء وله ويبيعها، لبجلها حيأط إل بجانا 
والأولايموار، وعنك؛ قز• لم دراهم، معه جعل نإل جاز، ربعه، أو ثمنه، 

دبكأحمد أجاز ؤإي معلومه، دراهم المساياة ل يشرط أف يجوز لا لأله المدهب؛ 
الشطر.عق حنتر الش.أعطى لأف جائزا؛ ثراْ مال؛ داكاداة. ثنيها 

محل

محنهم،اممه يزري وما لبمممذ، زجل؛ إل راويته وآحر بعله، زجل دبغ نإف 
هصحعليها، بالعمل كثي عين منها واحدة كل لأف صحته؛ ا1دهسا مقياس 
المشاركةلأف صخ، لا اكاضى: نمال دها. كام ١^؛ من بيزء ثهثها 

ؤبصاحثهالإثاء، ١^^١^١٥؛ِل ملك لأيه بماثل؛ والأجزْ لاثصح، بالعروض 
ألعل صانعان افرك ولإ عمد. بشبهة ملكهنا مئائ انموق لأيه اقل؛ أجرم 

علالأجز0 لأف صح؛ بتنى، والكنب الأحر، ست ِفي محا أحي. بأداة يعملا 
ينتنولألإاِفيإدإ ميء، والبيت، بالألة ينثص ولا الربح، ينثحؤ وبه عملهكا، 
أفعل وزاوية بعل ضاجب اترك ولؤ الئر'لإ• ل كالدابتتن نحازا العمل، 



مؤسِهثؤيئمحُ،ثؤ-مامحا، 
لأنهالبهتنة؛ قالك كنحا والأجرْ بصحح، وبز أجرته، مذ الأحر ثيغطي 

مثله.احزم ؤللاحر الأصل، صاحب 

فضل

:ج:انy زيلأن أذ:نرك ؤزص الثيوْ، ثرئ اقث اطزت 
امحياْما أف عل مال، رأس محا ؟كوف أف عم ثئ يجا، اشجار ؤمة بجاههنا، 
أ.أوماصلا مناواة، مذ عؤه يمممان ما عل لهوينه، 

يهزعقه، امما ما عل ينه، يهز اوح، مذ ممال اممه نرى ما زيثان، 
ههؤثيء من اسريث، ما مال! أو يششه، ما لصاحبه أحدمحا عر سواء جائز، 

علمحمحا الربح المائي• ومال اممتطا٥• ما عل يمحا واوبح عبؤ، يص بثتا• 
محازقائله،وؤالuل، اثاو ق ركان أبجا زلثإ ألمذوَى. ل محا قدر 

ُ.العنازا كثريتكي المللث،، ساوبجاِق ح النبح، 

وقالا!ناحر محل إل فيثبا مال عندهما ليس رجلان اشريف،؛ هدا صورة [ ١ ] 
نمىفهده فها مريكان انيإ عل منه ^^٥ ٠٠فا'،الضاعة• هذه منلثا نسنري ان نريد 

طْق لكن عنان، ثركة لصارت منهعامال ولوكان فيهامال ليس لأنه الوجوه؛ ثركة 
بجاهه،ا.المال لأما؛أخدان النجوم، ^كة تئيت وليلك عندهماuل، ليس اقالة 

أناحتار أخدهما كان إذا أنه والمزلف القاضى١١٠ نول بتن النزق ]٢[ 

الض)ه/مآأ(.)؛(انظر: 



٩٧ةتاو،امىلة>إابااقرهت( 

الماو.وأس لأيه الشرى؛ 0للإؤناَفي محيو عق أ والزصيعها 
ومحنه•محايمحه صاحبه وكل كزواحدممحا لأف الولكلإ؛ ومناهاعق 

العثان•ثركة حكم منه أويمح ممحا، واج جوازماتبوو ق وحكمها 
فنل

م%هاك.األمحكاِفيلك اقازضة، لأ : ١^١^١٠٤
علالربح يكون نحمذآئئ ا،لولف قدمه ما فعل رع له والثال مثلا ^؛؛٤ ثلاثة له تكون 

<_،s،2jبينهإ الربح يكون اأولف رأي فعل يمتبئ• بيننا الرح قالا• فإذا شزطاه، ما 
لصاحبوع أرباع: ثلاثة أي: ملمحا؛ قدر عل بينه،ا اوح ثكون القاصي رأي وعل 

أرباع.الثلاثة لصاحب أرباع وثلاثة الرع، 
علفهإ اشوءلا إذا لكن مزط، هناك ؟كن لم إذا هوالأصل القاصى قاله وما 
لهفهل الرج أربيع ثالثة له يكون أن الربع صاحب اشرط لو النظر ويبمى ثزطهإ، 

ذك؟

مهارةأسد لأنه وذك نصيبه؛ من أكؤ ربحا يعطي ر؛،ا لأنه ذك؛ له الجواب• 
اوح،نصف له مكون الناس، عند وأوثق الناس، بأحوال صاحبه س وأعنفا منه 

ّل.ئنلملإكنلهفيالأٍلإلأثع 
الخارة،أر؛اع ثلاثة أر؛اع الثلاثة صاحب فعل حيرا إذا أنه ذك من والفائدة 

اشث،.قدر عل ا-لقسارة لأن ا-لئسارة؛ رع الرع صاحسا وعل 
ا-قارة.يعنى: رروالوصم٠تةاا قوله: t ١ ت 

العمد.عل يعود ؛روهو،، قوله: ]٢[ 



حنبلايدبى الإ4ام ص ي ارئ،ي ض اصايق  ٩٨

ماوِفي مريط، أز جناية، أو عف، صقان مذ مي واحد كو يلزم وما 

يدخلته ٠٥عنها، اثهي العقوؤ كساير المنلنئ، بى مح ملأ ^، ISGUالنلم 
؛,-ح^iلماثمه يتنلمى لا وهم دللث، حصوو و معتادة، عتر أكثاب، فيها 

غيرهوأما القارصة، شركة من الفاسد النؤع عل ن؛كهء الوف اقتصر ]١[ 
الشركةأنولع ب؛ن بجمع عمد بأنه الصحح فوا وعث والقاسي، الصحيح ١^^٠ فذكر 

ذلك.محليعلم وأبدان، ووجوه ومقاربة عنان من 
يشركأن هي والقارصة صحيح، غير القرب، هذا جعل الوف ]٢[ 

أنهاسك y* الوجه هذا عل فهذه أحدهما يلرم ثيء كل وق يملكانه، ثيء كل ي اثنان 
العصبصإن من أحدهما يلرم ما جعل إذ كشر فيها الغرر لأن وذللث، بجون؛ لا 
هذاق أن سكر للاحر، لأ*زما لثطة أو ركاز من بجري ما أو التفريط أو ابناية أو 

فيإؤيفبممن الأحر بسببه فيغرم حاديث، عليه تحصل قد مثلا أحدهما لأن عقلي،؛ غزرا 
الحواديثج.كشر الشريلئ، هذا يكون وربعا الشركة، من التؤغ هذا لوصححنا 

ومعناه:-يا، بأس لا الحاضرة الأموال ق القاوصة شركة إن موزن: واثل،ه._اُاا 
الأكابخفيها يدحل ولا أوبدن، ماؤ تحزفح كل للاحر منهعا واحد كل يفوض أن 

اأتلفات،وصمان كالعصب النادرة الحارة ولا ذلك، أثب وما والزكاز كالثمهلة النادرة 
•أشبهها وما 

منفهي غررفيه لا في،ا صححناها إذا لأما هوالذم،؛ هذا ق والصحح 

ادش)ه/آمأ(.)ا(اظر;



ةتابادوكاوة)باو،ا;قرهت(

بميمهذا لكن إذا فة: الخوان، النقود ق والأصل المع، أباحها التي النقود حملة 
ييحمنا كل مفاوصة تيكة اشركنا وقالأت آلاف عثرة عنده والأحر آلاف عثرة 

مفازصة.تيكة مهذه ويقرض، ويرهن ويتاجر ؤيوجر وبمري 

بثراثق شركة بينهإ ليس اثنين شجي بيا، العمل عل الأد الناس وعتل 
آحربلد ق والأحر يلد ق أحدهما كون ربإ العامة التيكة عل مقان غره ولا 

وأماحائزة، الشركه هد0 أن فالصواب كيلك، والثانر لكملا غوي يتمزق وأحدهما 
فاللقطةلكللمهلة، النادرة الأثياء فيها يدحل لا أن بدحل لكن إليها، الحاجة ثدعو قد 
لواجدها.ثكون ل التيكة، ق لا؛دحل أحدهما وحدها إذا 

مالمن الصإن يكون فهل وصمن شيئا أحدهما غصب فإذا العصب وكدللث، 
الثركة؟

ضالشركة عن خارج مال له لكن إذا إلا الأخر ذثة و نمى ل لا، الخواب: 
ماله.

*٥■



الضاربة ubءٍ- 
ا* تل *  إ

جائزْرهن سمحا، والرج محه، يتجر آحر إل مالأ إيساف يد؛ع أف وهذ 
جرام،بن وحكم منعود، وابن وعئ، عنر، عذ إباحتها روى بالإبمع، 
إحماعا.قتكوف لهم ■كالما ولا شنبت؛.( قصص ِفي نقهبمه، 

لألمعنامحا؛ إلأي ما ولأكل بائطبحا، وثئعقد وقراصا، مقاربه وسمى 
كالزكالةا١ا.فته  jsتجاوء آلش، اشن1 

رأسيكون ما ؤق وائمناخها، جوازها لب العنان ثركة حآّم وحكمها 
ينيحإالربح ن وكن منه، يمح وما العامل، يملكه وما يكون، لا وما فيها، المال 
١^٢؛.كثركة ^، فيها محقت .وقئ لأٍا^j^، ا نم 

المقاربةفتجوز المعنى، المصد لأن جدا؛ جثي المزلف ذكره الذي التعليل ا ١ ] 
ؤبحش ثيء كل ق ٠ الإسلأمر شخ محلردها النافعة القاعدة وهده عليها، دل ما يكل 
بنتيءا.ررجورتلث، قال! أو صح، قبلت• فقالت ينتي. زوجتلث، قال! فإذا المحاح، عقد 

الإسلامثخ وكلام صح، هبلت،• فقال؛ سي. مثختلث، قالت أو صح، قبلت،• ^١^ 
فإنهالمعنى، عل يدل لمظ كل أن أي: الأدلة، عليه تدل وهوالل،ي هوالمزي، 

وماأثنهها•الدكروالدعاء حازآلفاظ ألفاظتحد ييت؛هاهإ،ضمحاك 
الإنسانعند يكون فد لأته الشريعة؛ محاسن من جوازها المضاربة شركة [ ٢ ] 

امحمرعالفتاوك،)؟آ/ي(•



مم1بااوىىت)وابامماريج(

نحل

الثركهق الئريآكمر من واحد كل ويصسس، العامل، دصس_، مدير ؤيثرط 
لوالمصازثه منها، ثمج ما ثطر حتم أهل عامل س الس لأف مشاع؛ بجزء 

نتاثا.

أصاثهلاثة ضمين؛ وهوبننه، صح، بيننا. واوبح مصاوبئ حده داو(ت لإو 
.٢١٣١اخدمحاعل رجتح عي من واحدة إيإصاهه 

اكاوبة.ثموز لا يئنات فلو مالط، عنده ليس لكن والثراء، البيع ق وساط وهوة مهارة 
لكنهأموال، عنده الإنسان يكون وقد الرحل، هدا ق والطاقة القوة هده ثعطلت 

أنإما فصار مطلا، المال هدا بقل الضاربة محور لا يلنات فإذا والشراء، البيع يعرف لا 
أموالهم.أونعطل الناس طاقايت، نطل 

مالكمن اعط الرحل؛ لهذا مثلا مول المقاربة حارت أن الشريعة محاسن فمن 
العاملعل نجعل أن تحوز ولا المال. رأس عل والقارة سمحا واوح فته شر مالئا 
والمال،العمل فيخثر عظي،ا ظلتا فللمناْ شيئا منها العامل عل لوجعلنا لأننا شيئا؛ منها 
ؤيفاربويشري محيع يكدح الثنة كل وبقل فيها شر ألف مئة مقلا أعطاه فإذا 
حارة،عليه الحامل قلنا! فلو ألما، ث،انين صارت التصفية عند ثم ويقيم، افر ؤي

وحارةبدنية حارة عليه فتكون عفية]( نعتا تعب أنه ْع آلاف عثرة عليه فسكون 
الحامل.عل قزطها تحوز ولا المال، رب عل ثكون ارة الثولهذا مالية؛ 

الماللهم. وهلت مالأ رحال عشرة أعطنت فإذا التنويه، متقي البينية [ ]١ 
سنان.أنال أحدهمت ولوقال العشر، منهم واحد كل يالثوية؛ يستحمونه فهم يينآكم. 



^قضامممه4اسممأسبجحن؛ل

ومحنك•محي الدار هذة كقوي؛ اكويه، مامحي 
ائاو؛لآة:ضى؛قأَل:مأللكسويلإ، ثإف 

يدكنولم الوح• يلثإ ل أف عل مال؛ ثرطه-و1ف إل يثغ ملم ماله، ناء لكونه 
وجهان!مميه العامل، ثصيب 

ثزطثه.ولا Jالشزط ينتحق مر *1 51لأف لامبمح؛ 1حدمحاث 
مال!كموله دلك، عل خطابه يدو لاثه للعال؛ والباقي يمح، واكاق! 

لالآد_،.باقيه أف عل دل آ، ١ ١ تال-اء: ه ألثلث ؛؛،^ ٨٥أؤاُ ؤووردهُ 
ْ ََ٠ .ثءَ َء  ٠٠َ ص محُُ ََ ء  ٠٠ لأئا^ال، نزث ئهن ١^، اكJث،، زلك الس، ل قاَل! ناف 

شقهُبملأل
منيزاد الشزط لأل للعامل؛ وهو صح، بالثلث،. مقاربه حده قال،! ؤإف 

بافزط..........................................لا بإله ائاليأحد ورب اجله، 

ثلاله!لأ،لأوائصاشوة.
فنقولالثلث،. ولك ااقن>مإ ل قال! ؤإلأإذا تصوير محني هنا الصق، كلام [ ١ ] 

يرثعفالدص العامل عل فاست، أما لوفرض لكن الدس؟ يدم، وأين الحابل• له 
ا،لولفإ.إليه ذهب، ما وهزا ملكه، و،اء لأنه المال؛ رب إل 

والمالالعامل، بعمل حصل الربح هن"ا لأف بث٠هcا؛ يكون الدس أن يظهر والذي 
عنهالمسكوت السهم إن ثقول! أن الفنلم فمن شيئا يسممد لم صاحبه صندوق ق لوبمي 
لأنييتهعا؛ كون عنه المسكوت الثهم أن المحح بل المال، صاحم، ُهي._إ من كون 



(الضاربة ١^٥^رباب مماب 

صط،محِصرذشئةلضار

محل

ثصحP أوشركة، الربح• من جزء لك أوئاوت الربح، يذكر لم ؤإف 
النا-بم-،لأا.مم؛ ممثع اجقاثه لأف امحازئ؛ 

الثانرالعمل.ومن  JUالأول؛.من 

مقاربةيدكر ولم وثئه• ا،لال هدا حد وقالت مالأ لوأعهلا0 ةائلت قال إن [ ١ ] 
امحم؟هو فإ معير1(، بجزء أو 

الناسأموال يأحد أنه — ا،لال آحد ~أى• الأحد هدا عادة من كان إذا فالخواب! 
يعشفانه الناس أموال أحذ عادته س ؟كن لم ؤإذا عليه، العمد حمل معروف بسهم 

الأصح.وهذا مثله، نهم ؤإما هغله، أجرة إما 
قال!أو يعين، ولم ادبح. من حزء للخ، قال! إذا بأنه علل ^٥١؛^ المؤلف، ]٢[ 

فهيحقيقة، وهذا الواجب،، سليم كمع ابهالة بان يعين ولم الربح• ؤ، شريك أث 
الممدير.محبيل عل الواجب، ليم تثمغ 

غرر،وهذ-ا آ، الغور"' بع عن راش ه الط لأن يمول•' أن ذلك من -جمر لكن 
الثزلعإل يفضى ما كل ممح الإسلامية والشريعة وامحومة، الرلع إل يفضي والغرر 

يعللأن الأول لكن به، بأس لا ، المؤلفوثعليل الصحح، التعليل هو فهذا والخصومة، 
الإسلامية.الثريعة إليه تومئ الذي والمعنى بالممس، 

من(، ١٥ ١٣)رقم غرر، فيه الذ"كا والح الحصاة بح بطلان باب البيؤع، كتابه ملم؛ خرجه أا 
رْؤهبمتئّهريرة أي، حدين، 



اصضاهاهمهمصالإئمأسبجضو

جهلاهؤإل صح، يعلنانه، ومحا لفلان شرط ما مثل ثك قال! نإل 
أزأحوحا،وي:جغاال

يريحها،لا أف يشل لأيه معلومه؛ دراهم لأحدمحا يئزطا أف محور ولا 
صثسض\و;ي.

ال،بوين،أوأحد ١^٠٠^؛، أوأحد الألش، أحد رخ لأحدمحا ولوثزط 
أحدهعندا ا>؛رى !^١ ١^ أو يششه، عند ق حمة أوجعل الأحر، رخ ؤللاحر 

أ.بالئنيا أحدمحا احتتثاص إل بجح؛ لم المال، برأس 
الأشياء؛وممارسة بالتجارة عرف م هذا فلأن كان إذا ذلك صحة الصحغ [ ١ ل 

يثيرانهكوضا من أحس حأرْ ذو انه المعروف الرجل :يدا يمدانه كونيا لأن 
وهوربعه- لك ت يقول أو تثحمه لا وهو الئُح. نصف لك ت يقول ريعا لأنه بأشهعا؛ 
ُ

يستحقه.لا 

الخبمرةأهل من به الثزط مد الذي الرجل هذا كان إذا بمال؛ أن فالصواب 
بأس.فلا والمحرقة 

يالثاوي ض نثة أنيا اهمكة و الأصل لأن صحيح، ١^ ذكزْ ْا ]٢[ 
بأحدهمااويح قيه عنتهس وجه عل جعلت فإذا الأصل، هو وهدا والمغنم، المغنم 

أنهالشركات، أحر إل انمان شركة ص ١^^، فقاعية وعاليه ومنسزا، قارا صارت، 
والمغنم.الغنم ق الشريكان يممق أن بد لا 

■ n*



ةت1باا1وث1لت)بمبا،كارة(

محل

jjj ) لأفيصح؛ ثب ي. ت ثاو او كله!اك. واوبح مصاوبه حد0 ئاوأ
ثطو.العمد، مقتمحى يناق له مثزطهكله الربح، الإ'ثؤتاكِفي عل موصوعها 

للمنءس،يصثح اللمذل لأل يهومحرض؛ لكر، كده والربح به، محالمر حده قاو؛ نإف 
بهمحزل لاثه مهوابميألأ ل، كلة واوبح  I،jiiنإل له. فتعي حكمه، به وقد 

ممئل١ا.

محل

العريميد ماِق لأل يصح؛ لم علناكه، الدي بالدين صارب، قال قإف 
يمضه.إلا لعريمه يصير لا لقسه، 

لك؛؛ئه والئح به، قانجر ررحلْ وقولهت ، ٠٠مصاربه ارحده قوله) ين المنق [ ١ ] 
للعامل،كله الربح يكون أن عل صح لا والمقاربة  ٠٠مضاربه ^٥ ١٠^ ١٥الأول ق أنه 

المنالمال هذا خذ' قال! ءإذا المزض، هو للعامل فيه كثه الربح كون أن يصح والدي 
قزض.أنه يعيي فذللثا ربحه. ولك به 

العاملهن ثفربمل ولا ممو شر فتلف قنصا جعلناه إذا لأنه مشكلة؛ هنا ولكن 
ربعاالعامل لأن إشكال؛ فيه يكون وحثي ملكه، ق يدحل المزض لأن صعانه؛ فعثه 

المال،رب عل مانه فلكون هزيط ولا سد بلا المال تلم، فإذا لصاحبه، أنه عل ياحده 
العرف؟إل هدا ق ير"بمر هل ثم أولا، حلاف فيها هل فيها، ينظر ايألة فهده 



صضاصمنيصاسمماسبثحنبل

يصحأف وعقئل بإله. اشرى ِلأثم له؛ دالئزاء يه، واقرى ثسا عرل محإف 
بهدم_دن إليه، ذئعه لةِق أذف مذ إل اiالا ودمحع يإذنه، لة اقري لأيه الفاويه؛ 
^١؛.

ُ.عئ لأثه صح؛ ^1، ^-١^٠-!، للئودعأ مماو ودينه، كايثاثة ؤإف 
وبماو عين اكمذ لأف صح؛ بثمنه، وصاوب بعه ممالات عرصا كال لإف 

وكتلِفيلاثه صح؛ قثعل، نؤ، يصاوب، دلأنَ، عن؛ مال اهبص قاوت وإل ١^• 
كالوديتة.مصبمئ مضه، 

قفل

بلدإلأِق به يئجر لا أو بالمال، يسافر لا أف العامل عل يئرط أف ويصح 
دلكئياز اشنق، إدفِفي لأ?ه ت؛ زيلا إلا ينامل لا أو بعيه، أونؤع بعيه، 

•علتؤ ثص لدلك، تسه؛ الدراهم تبملم•؛ صاربتك مهولأ ثومتها، ويصح 
وقيته،محز ٥!^؛ مطالئا، محور عمد لأمه أبوحمص؛ احتازها يصح، لا وعنة؛ 

كالككاح.

قالفإذا الصحيح، م الاحتإل هدا اأصازثه« ثصح أن »ومحو، قوله: ]١[ 
لأنهجائز؛ فهدا مصاربه. لملاق ل ذمتك ن، تما ريال ألف فلأثا أعط فلأن يا لعريمه: 

حراما.يكون في،ا إلا جائزة والوكالة وكله، 

المال.لرِلأنه«؛:ض:لأأ قوله: ]٢[ 



١٠٧ائضأيبمت(  ubر  iiJlUIهتاب 

ُ.التوكلا عل ماتا حصرا مسه ممه يئزط أل ويصح 

فضل

الماوتة،لزوم يئزط اذ يحو العمد، ممتقى ، JLjما يشرط أل يصح ولا 
منكهتائ ما يزنه أو أهل، أو ١^، يزأس إلا يبع لا أو منها، مدة مزية لا أو 

اآمصوديناض.التأع؛لأحممئت 
ثيء،ِفى خدمته أو بقاعه، أو مقاوبه، آحز مال لط له يئجر أف ثرط ؤإف 
أومزمنها، أونهتا أوالونحيعه الصتاف، العامل عل ثزط أن يالئلع، أوينمق 

العمدمصيحة من ليس لأله هاسد؛ دالشنط Jاك٠ن، نيا أحي ههو ينته، و؛غ 
ممتصاة.ولا 

فضل

١^^٢ثنح لأ?ه اكازث_ه؛ تطل الئ؛ح جهاJة ق يوم ثزط وثل 
محطتءِسمإذا ^^هاقمميرممحا ١^١^١، 
وعقملالإذنبحاله، مل حيفالنزط، لاثهإدا صحيحة؛ الاiذاويه الؤصي٠تة 
قتد،به، ١^^١ هات هند، لإدا ^^، ١١ا\ذنلج.يدا وصي إد،ا لأيه البطلأل؛ 
التح................ق الماسيزة وكالثزوط العامل، اليومي ثرط إدا كالزارعة 

أنويصح الآل، أحد الذي القارب مسهاا؛ ممه يثأئط ارآذ ا ١ ] 
وموا.حفزا المال عل الكمة بمزط 



حنبلاحييبن الإمام ص م الكالمب ض المميق 

كللأل عليه؛ والوضيعة ا1ال، زب بإدن لأيه صجح؛ قالنحرف مسدت، وش 
ماله،ثإء لاثه (؛ Jlilلرب والربح مامدْ، ل صإل لا صحيجه صتالِفي لا عمد 
أخنزلالن1مو مءٌ، به ممق َلأ ئثا ثا ثابت زم لأل1زط، شثق يه 

لأليعوض سة 

واحدكل ووجع أمواإهث1، وووس عل الربح همتم الشركه، متين ؤإف 
يكريا*ة عملا؛ باجر الأحر عل، بمحا 

مء أجرةللعامل يكون الفائدة القارية أن نحمذممئ المولف عليه مثى الذي آ ١ ] 
المال.لرب ط اوبح ركون العنل، 

لأنمغله؛ سهم أي! المهم، يستحى وإو،ا العمل، أجرة يستحى لا أنه والصواب 
ثيءفلا المضاربة ثربح لم إذا القول هدا عل وبناء مثاركة، أنبما الضاربة ق الأصل 

النبحق شريك أنه عل يحل قد فإنه فاسدا عقدا العفع، كان ؤإن العامل لأن للعامل؛ 
له.ثيء فلا يربح لم إذا وأنه 

المثلسهم فللعامل المضاربة فندت إذا أنه السألأت هذ0 ق الصوايث، مول! فعليه 
ثربحلم إذا أنه عل داخل ثمنه العامل لأن له؛ ثيء هلا يربح لم ؤإن ربحت، إن 

كلمه.بالربح نحيهل المثل أجرة ثكون وربيا إ الربح؟ أجر ثعهليه فكيف له، ثيء فلا 
ثربحولم الشركة نحتر لم تم يبدنه، والأحر بياله أحدهما اسرك لؤ مائل! مال فان 

اجرة؟العابل يثجى فهل 

إنأنه ؤيعرف الريح من يصيبه له بان رضي العامل لأن يشحى؛ لا فالخواب! 
له.ثيء فلا يربح لم ؤإن أحذ، ربح 



ممبامئىتربابالض،ريج(

ممدمحوزأذلاك شزطاة؛ ظ م تنج ١^ بمفر: أنو زق1و 
ا.ك1وغق{حا داسد0 ق الثمي موجب محهولأ، عوصه يغون 

نحل

ؤإبجابوطي، م مى لة، بعمله العائم جرت ما عمل العامل وعل 
إطلأىلأو والعود؛ والمنك لكلتقود حما، ما ووزن ثمن، ومتض وهثوو، 

انتأجتقإن ونفسه، يتزلأها الأمور هذه أف والئنف العنف، عل محمل الإدن 
العادهجرت وما طزمه. ع، عوصا بدلها لأيه ماله؛ ل الأجرة يعلته يفعلها، من 
مالمن ينتأحر أف قلمه والنداء، يثقل، ما ووزن ، ٤٣١كحمل فيه، ينتتيب أف 

بمه،لأ?4ُاون

^ه،لأههعسومالإ
منها،حدمث حادما!^١ زوجها عق ئنتحق ام كالزأق أجئ، لة ؟كن هلم يئرمه، 

لأءسدأطةكامحاأل

 ١[ t شركةق وليس العنان، شركة ق هو إنإ السالة هذه ق الولف ذكره ما
مالرأس فيها ليس والمضاربة أموالهإلأ رؤوس عل الرج ررئيم قال• لأنه المضاربة؛ 

فمط.للمصارت مال رأس بل اُبممح، من 
يستحىلا فإنه المقاربة مال ق يلزمه لا ما المقارب فعل إذا أنه الصحيح ]٢[ 

إلفيه يرجع فإنه نرعى صابط لها ؟كن لم إذا الحقود ومقتمحى متمع، لأنه شيئا؛ 
النزف.



سقضاهانينيصالإئماسبجينل ١١٠

محل

أ.ا1اول وأس من أكثز يثري أف لة ونس 
مهنآف، ردا و\>ووِى 1لفا ئإِللكف ي، لإقازل الإذف لأف 

عرلأيه اثناربة؛ ق يدحل ٧؛ آحز اقري قإن فيه، مادون لأيه للمصاوبة؛ 
بعثرإدنه.ثيئا لعمْ لوائرى ما حكم وحكمة فيه، مأدون 

١^١؛لأف اك٠ى؛ ١^ رب معل آلأوو، ق مده مل الألم، دلف1، هإل 
محإففيه• مرفه هبل يلم، الأول لأف اكائ؛ اكمن المال رأس ويمحثر بإدنه، 
الثناء؛مل امنشث، ِلأيا اكائ:ة؛ اأذوِىو دخل لإ ١^١؛، نيف، 

ظفنفىاشوثنناواجم''ا.

•ذيزلت■؛أي:لأنفارس^: ل١[ 

اكلحة،يعتقد كان ولو باكم يثري أن له ليس انه المؤلف—، كلام ظابر ت٢ا 
أرضفتعزض ألف مثة المقاربة مال رأس يكون أن مثل للمثركة، ربما ذللثح ل وأن 

وعثرةبمئة مثريها الأرمحى شراء ق المصلحة أن ؤيرى آلأفؤ وعثرة بمئة للبيع 
لم:اذنلأنه اuل؛ زب عل لأنتا ليس المثة عل زاد ما أن ف المزلفكلام فذلا٠ر آلاف،، 

إذاالراجح القول عل لكن المقارب، نفقة عل الزائد هدا ويكون ، ألفبمئة إلا له 
عنويعر البح، كتاب أول ق عليه الكلام مبق وهذا يصح، فإنه وأجازه بذللث، رفؤ 

المضوئ.بتصزف هدا 
XH*



١١١الضاربة(  uIjا1وثا1ة) هاب 

هضل

الأو،إلأأليجلكولك؛لأتمُوكلوب 
الولكثة،ثخلأف العسس، َفي يرح ومحي الرج، ئفهودها لأف العسس،؛ شراء له 

فه1يائض١^١؛ هإِو 
ردْق ١^ ورب هو احتلم، قان رد0، قله معيبا، قتاف ئسا اسرى ؤإدا 

١^١؛.قدم امح^قا، لإذا ى، \ظ نفئوئ لأف ١^؛ ذ؛ه تجز 
نحل

للعمود،قائل متثوم ماو لأيه صح؛ ١^ وب، عل يعتق ةس اشرى يإن 
علمالصإن، العامل وعل ويعتق، عتمه، ال1ل رب، مدر كالذي شزاوْ، تحح 

وجهان!يضمن ما قدر وِق ُتمرطه، يلم، الصارية مال لأف يعلم؛ لم أو 
فيه.دارتج لأمه ثننه؛ أحدمحا: 

١^.لأب؛ ثاش:سث؛ 

محطوت،ئا:مح،لإايوئالأثو:كر: 
نيه،......................................................

أريده.لا المال: رئب، فقال نملحه فيه أن يرى معيبا اثري الضارب أن لو آ ١ ل 
الموكلبخلاف، مصلحة فيه أن دام ما الضارب قول فالمول أريدْ. ل الضارب: وقال 

زذه.وخس، أريده لا اثوكل: وقال نعنا الزكيل انوي فإذا والوكيل، 



^قضاه1همهمهعاسممأسنيءتيل ١١٢

ن\لثعبمُ، ممن و النزف ثي الإئ لأن شزاؤة؛ بجغ لا أف زص 
فيه؛لLلتجازة حظ لا وهدا فيه، الحظ يظن ُنا ميد عيرَْ، يثاوو قلا فته، 

\ين%}زاوذت1ة ^^1، خنثاة هدا لز
\ذئك\حوانمح صح، ائال نية ووغ أو ائال، وب روحه ائرى ؤإن 

انميلأثه الصداق؛ نصف العامل يعل الدحوو مل كاف قإل إياْ• لملكه 
،'٢^

:٠١أقوالرثلاثة اك ذرها ام المالة [ ١ ] 
ربعل يعتق ما اشرى لأنه يضمن؛ الضارب ولكن يصح، أنه الأول،؛ القول، 

المالا.فسلم، يعتق الشراء وبمجرد المال،، 

مفزط.وغر محتهد لأنه عليه؛ فلا يعلم لم إذا أنه الثاف؛ والقول، 
يزدوأنه أصلا، العقد يصح لا أنه احتيالا؛ ا،لولخ، ذره الذي الثالث، والقول، 

يعتقتير أنه اكارب~ —أي؛ يعلم كان( إذا لكن قوتم،، قول، القول، وهدا الباغ. عل 
يعلم.لم إذا فيئا والكلام الصيان(، وعليه صحح البيع يقول،؛ فهنا المال، رب عل 

تعدون؛فهو عالم غر كان، فإذا عاقإ، كان، إذا ب،ا بمد أن، ثض أيصا هدا ]٢[ 
الال،،رب زوحة أتيا ثر ثم للممملمحة، يثا.رياا أن، وأراد تبلمع المرأْ هدم رأتم، لأنه 

•الإما؛ نكاح له يمحح بمن يكوي، أن، من بد لا طنا وهدا 
ويع؟زوجته يكون، كيم، قائل؛ قال، فإن، 

المرأةهده محبو حاء تم الإماء، نكاح له تحوز بمن يكون، أل( بد لا قلمنا؛ فالحواب؛ 

أمآ(،والإنماف)ت،/"اآ؛-؛"؛أ(.ادش)ت،/ )؛(انغلر: 



١١٢الضاربت(  ubايوكاثدرمماب، 

ةتجش1ضزاوصاعاأا.

محل

فتهظهز ؤإف ينتق، الماو،ولم وحِفي ولا نسه، عل ينتق مذ اثرى هإن 
:نيئةئك: ثاذ أما، بمتق لإ البمة، إلا الثامن نبك لا ؤزئثا: رح، 

وعرمموبرا، لكف إف باقته إل ونرى مئة، حصته يدو علته عتق بالظهور، 
بحال؛يعتق لا ابو؟كر' وقال مللئ،• ما إلا عليه يعتز لم محسنا، كان ؤإذ قيمته، 

اأالل^هِفيالئح،ِسوقا:ةير 

تحل

عنيْ،مملوكه لأما المهر؛ قعليه يىٌل، ئإف المال، مذ جايية وطء له وليس 
الحدإفعلثؤ المائي• وقال فيها• حقه لئبهة علميه حد ولا علة، يص ويترر، 

عليثنح، الرح محوز لأف أول؛ قزالأول فيها، له مللئ، لا لأيه رثح؛ يقلهن لم 
شبهه•ثكون متلحمق، عير وهو 

ذلك.فله سعها، أن وأراد 

الأن،زوجته ام فصارت عليها، عمد قد طفله أرصعت امرأة مثل هدا [ ١ ] 
\ذئية.نكاح قمتي ربيبة، وهذه 

حىالربح من ميبه ق الزكاة عليه تجب لا فالعامل حيد، القول، هدا ]٢[ 
J٠متلكه 



سقضاهانينيصالإئمأسيحنبو ١١٤

وثد؛أم اثثايخ ثصير ولا ثملوك، يالولو وبح، يظهر ولم منه، ولدت قإف 
وعلهولد، أم وامه حث، ئالولد ربح، ظهر نإل مللثج• عثر ل، به علمث، لأي 

•منهاا١' العاثل حصة محير وام المنة مى وينفث نمتها، 
المقاربة،مى حز-جت، جاريه، هاسرى التثزي ِفي المال رلم، له أذن ؤإف 

اممهلقزل لامحوذإلأ اليئع انتاخه لأو ، L،.yؤٍنانئءا 
كبمإهلامحضن:٦ا٢'.ككث، ما ^إلأعق١قجماأن مال؛ 

نحل

ينو،ءإل ؛، حمالمها لي لأو المقارنة؛ من جاريه ^٤ ١!؛)؛، لزب ولبمن 
لأيعاثه؛ حد هلا 

وثصثرحر، هالولد منه، علمتج ؤإل بحالها، هالمصاربة منه، يعلق لم نإف 
حصتهالمصارب، وياحد قيمتها، عليه وتحتسث، الماربة، من وّمج له، ولد أم 

•صالنحآامحت 

ت١االأءلدأيشم•
[Cy  الوقؤع.هليلة مائل هذه

الضارب.حق ١^١،، ]٣[ 

يتاذنأن بث فلا المال، رب يتعمله أن يريد متيع أي ؤ، الحكم وهدا ]٤[ 
الأجرة.فعثه فنلبدوزإذن فإن الئلع، ق تصنف أن العاملإذاأراد 



١١٥اكأربم( باب 

قفل

وغدايه، لبمارب ؛ jdiإنه دؤع إتإ لأي مصازثه؛  Jiiiيقع لئ وثيز 
الأمعل مى، واحد ثل عل تنثوو ههز سل قإل ئصاوتا، ٌ عن تمج 

عنيوشرإدنه.مال لأحذْ اكاؤ، وعل لتعديه، 

يعلملم نإف أحد• عل يرجع لم علمه، مع اكاذ؛ا عرم و1ف علته، رجع علم ثإف 
'•العاصب،اثى المسرى بماءعل وجهم، عل الأول؟ عل يرجع ثهل 

الذيا،يال يدقع أن له ليس فالصارب مغرور، لأنه يرحع؛ أنه الصحيح [ ١ ] 
فعللو ولكن الأساس، هذا عل له يدقع لم لأنه مضاربه؛ آحر ثحص إل عليه صورب 

الثال.وعل عليه الضإن فان 

لأنهلاثاني؛ ويالننبة فيه، له ماذون غير متعد لأنه للأول؛ بالئبة أما ذلك ووجه 
إلاالثاف عل يرجع لم الأول صمن إن للضإن يالننبة وأما يده، محت العال ، تلف
تلم،لأنه عليه؛ ني->ع إيا0 يإعطائه مدى وأنه الفاريت، غير منك أنه الثان علم إذا 

لميعلم كان ؤإن يعلم، لا كان إذا الأول عل يرثع فإنه الثاف صمى ؤإن يده محت، 
أحد•عل يرجع 

و-حمزرارفيه ذكر ١^ لأن الراجح؛ القول عل هذا الأزل. عل وقون::رجع 
يرجع•أنه والراجح 

الض)ه/هم.)ا(اظر:



صضاصيشصاسمماسبجحتبل ١١٦

لأوزلاأيزةصمء؛ لأئءءُه \ي 
العاصب.قاسه إليه، شو عنيْ مال ِفى عمل والئاQ يعمل، لم الأول 

قأفته.( Zj\^A\يثنهة  Jlilق عمل لأئة مثيه؛ أجز0 له وعنه: 
اكاّدةلاا.

عإر0دإدندَةتثألا إل قاما لة، كال ١^^، اشرىِفي إن ه ويشل 
ا،لصارب.الثانير وتص؛ر صح، ا1ال، رب 

ينثصالرخ لأف ثقا؛ ينثحى لم الريح، من ثقا لنفسه الداك نرط قإل 
بم،أوم(،ومحلأواحدبجا•

كأمص،اربه، دمعه جواز أحمد؛ قعن بزأيك،• اعمل المال؛ رب لة مال مإف 
ذكزناِفيافركةلأأ.

عالناكان إن الحامل أن الفاسدة؛ العقود حمع وق هدا مثل ق الصواب [ ١ ت 
قدلأنه ظاهر؛ والفرق مثله. أجرة لا مثله سهم قله عالم غر كان ؤإن له، ثيء فلا 

قلنا؛فإذا يرح، لا وقد أكثز، الأجرة ثآكون وقد الأجرة، من أكثز مثله سهم يكون 
كانت،إذا اأه,،ارب،، أن فالصواب مثمكل، فهاوا يرح لم وهو الأجرة المال رب عل 

له.ثيء فلا المقاربة حمرت ؤإذا مثله، سهم له فان فائدة اكاربة 
رأىإذا أنه المسألة هذه ق والصحيح ١^٥^٤. وقليله سهلة، ادسالة هده ]٢[ 

وطامصاربا، شخصّا أءهلا٥ لو كإ باس، فلا به الصارية ق مء.لحة المصارب 
الثركة،مصلحة ص أنه سف، لا فهدا بالمال ؤناق آحر بلد إل افر يأن يريد الشخصي 

إذاإلا الثركة تح-تف،لمشية إنعا لأنه ضامن؛ إنه الحال؛ هنوه ق ثقول أن ينبض ولا 



١١٧ةتابالوىدت)،اباسربم( 

قفل

إدنشر دُنرث لأله صامن؛ مهو أ، لخ ليس ما بفعل الممحاوب ثعدى إدا 
ثمللأء وُ؛ أخزة زلا ائاو لزب زاوج كالغاصت،، شن ا1اوك، 
زمحئ:الخامدة. كالإخاتة محأمةشنالإنمل>لح، زقئئ: لغاصث. اك 

أكوينتحق ملأ له، -J*4 زخئ، لامه أجزته مذ الأمرين أقل له 
ا•ط الربح له يعو ما بمي لم لأمه اقل؛ أجرة مذ أكثز ولابمتجى منه، 
القاعدةلأن أحدا؛ يعطيه لا فحينئذ غرها• ولا بمصاربة لا أحدا يعطه لا له؛ قال 

حال.بكل ا،يال نضلحة فيه فيعا يتصزف أن له الصارب أن عندنا 

المال؟رأس ص المضارب اثذى إذا ا-قكلم ما قل: فإن 
الرائدكان إذا إلا فهوعليه، حير ؤإذا فهوله، المضاربة س رج ما فالخوابت 

الأول.مال رأس عل الزج س يزد فهنا المقاربة ق بمؤ 
إنالئانيه فالعثرة ألما، عشرين انرط وهو آلاف عثرة أعطيته لو يعنؤرت 

الأول،يالنركة بمر هن«ا كان إذا إلا فللعامل، ربحت ؤإن العامل، فعل حيزت 
أولا.عليه امقوا ما ح_، عل بينهم يمم الرج إن ت يقال أن ينبغي فهدم 

مثلا،أررا. به واسر مقاربه المال هدا حد له؛ يقول أن التعدىت ؤمثال [ ١ ] 
فيه.له ثاءين لم ما فنل لأنه حنهله؛ فاشرى 

ت٢االأقوالثلأئ:
شرإذن.لأنهئعدى أجرة؛ له ليس قول؛ 



سقضامايهمصاسممأسنيضل ١١٨

بشاقري ؤإن هكدلك، ،، Jliمد؛مم ١^^، ق اقري إن الماصي! وقال 
المالك،اجاؤة عل يقف رواية ول للباح، والءء رواية، باءيلِفي ثالئزاء المال، 

كاوالربح، أحد نإف لة، والءء صح، أجازم، ؤإف أيما، باطل قالبح محزم، لم قإف 
أ.مادكئداْا ا1صارد_، أجنة وِفي رصاه، عق ذل لأية للعمد؛ منة إجازْ 

لهأ-يرةافل.والثاف:
به،له ئرط ما أو الأمرين، أقل له فيكون بالربح، محط لم ما ذللثح له والئالث،! 

يه.رصي قد له ثرط ما لأن هوالأقرب؛ هدا أن والظاهئ 

حرانأنه عرف إذا واحد كل لتعدى الباب هدا قيح لو الثاق القول وعل 
 Iاقل.أجرة احاو وتقول

شرالغثر مال ق تحنق كالغاصّح لأنه أجره؛ له ليمل الأول الرواية وعل 
وجيه.قول فهدا حرام، هدا أن وعزف ئعدى فإذا معلوم، وهدا إدن، 

هيما عل اكبماربة يكون فيه، إشكال فلا أجازه إذا أنه الثمل هدا كل وق 
له.شرط ما وله عليه 

أحداتجد لا يعني! الدمة، و؛ين المال عين بين يمزقون لا الناس أن الحقيقة [ ١ ] 
قولكن الناس، عند معروف غير ثيء هدا أيا، الدراهم عم عل الحقد يوفر 

العين.عل وقع مثلا ثارة مثارة -؛ Ljإذا الأعيان 
١٠ tt *



١١٩ةت1و،ال>ثاىأراابالض1ربم( 

نحل

كثمةعثه، هكايش بؤ، قئتص لأي ذتزك حصنا مسه ، Jpالعامل زممه 
نإنكاكاقي، عتره، يشش هلم منش جزءا لة أف عو يحو وخ زوجته، 
ئزوطهلم<ا.عق ارالؤْنوو ^ ١١لموو دلك،؛ ئله ممتن، اشرط 

لهالأئ خاز، أطلن، هاِو ١^١١، من أبمد لأنه صيثثا، ويتب 
عزف.فيه ثه الدينارق إطلأى محأشتة سصرف!ته، عزدا 

زلةبالمال، مضر زلا بالنممة، متعد عم ينفق كاف ما عل ينمق أحمدت هال 
ملهكنزة، محييي إل ٤ئتاج ريلا، نمنه ؟كوف أف إلا الأ'5ول من ممه 

القمهلأف اسبمص، ؤ دالقمه آم، ^ نتة كاذ هإِو أذ:كيي. 
ؤإذلإة>ملأا؟'، لأنه تمحئة؛ نجي لز ناث، ؤإذ ؤالثهمَتي، ليم، 

^p؛،نه ممه ظد اكاز:ه، شخ ال1ثر، ِفي ١^ زث، 

.٢١وهار.ا أيصا، الم_اع من وأبعد ا ١ ت 
أوأوالضازبة سواآالزلكلة تكايا، انفخ العاقد ماث إذا جائز فقد كل ]٢[ 

ضرهما.

محامالمقارب فهدا صزر، علته المحارب لأن ظر؛ فيها الأحثرة السالة ]٣[ 
مثروطةوهي النممة. سممعلء مول! فكوننا فى المفر أثناء وق النممة له مرطت، وقد 
صزراذلك ق لأن يرحع؛ حتى النثقه له أن فالصواب نثثر، فيه فهدا المال، رب عل 

عله.



حنبلاصدبث الإمام ص ي اهاي ملي اصكق  ١٢٠

فضل

ُ,الأووا عل صزر فيه يآكن لم إدا أحرى، مناوئه يأخد أف و)لمصاونم، 
كثه1اآ'،من1ءعه يملأ،ئه لا عمد لأية ^١^؛ اثلرِفي عن يثتغل لا بأف 

مم،محاآ>ك1قك1لإاأل

العقدنمح  CaSjصزاز«راُ ولأ صزز ررلأ مول: . الرسوو قائو: قال فإن 
١^؟أناة 

فيحلهدا، عل العقد ق ويحل ومت،، أي ق القح الفبماوب،يتومحع فالحوابح: 
هداالضارة قصده الرجل أن علمتا إذا م؛ الضزر، نمته أن يمكن أنه عل 
ذللث،.لة فليس له- داص لا هدا مخه بأن 

ربمن المقصود وليس آحز، رجل من يعي: ١^٧؛ ارمصاربه قوله: [ ]١ 
رييمن مقاربة يأحد كان إذا لكن إشكال، فيه ليس هدا لأن أولا، اعطاه الذي المال 

لابمربالأول.أن بئرط ذللثف عمروفله من يأحذ أن يريد ثم 
المشاربح،منابع أي: ارمنافعهاا؛ المال رب، أي: يه*؛ >رلأيملالث، قوله ]٢[ 
مممعنيأن حى للئ، وليس بءالك٠ عملت أنا الأول: المال لما-ص، يقول فالمماربؤ 

ضركمحال العمل من 

]ّااض:يالووكلهؤ

بجادْ،بمر ما حقه ل بتي من باب الأحكام، كتاب ت ماجه وابن (، ٦٣٢ أحد)م/ الإمام أ"؛محه 
;محهيهتن.المامت، بن عبادة حديث، من (، ٤٢٣ ٠ ) رقم 



١٢١هاساووثاىأ)باباسربم( 

ثامحتننأْ؛الأوو، ويح إل ١^^ الريحل، مى لصيته صم ثعل مإو بمن، لكلبح 
بإذندنك ثعل ؤإل الأرل. العمد ا3تصاه1 ١^٦٠ بالمئمعة حصل الئامح؛ ربمه لأف 

لأكلوافرى رجلتن، من مالتن أحد لإف بإدنه• نجار له، الخى لأف جار؛ الأول، 
وجهان!قفيه عليه، ماستيها عندا، مال 

ممدل لوابجكا ء نجا، ثريكي ث٤ونان أخدمحا: 
ملزئةيممريطه، لأدئثعدرودخا اiال؛ رأس وعليه العامل، ياحدخا والئاف• 

مامحاكالنأمحاا؟ل

أحس.الوجه هدا أن الغلاهر [ ]١ 

يصورونخذ4إثه المقهاء حال كل عل لكن الوقؤع بعيده صور هذه كل آ ل٢ 
ممر؛1اللْلالب.الأشٍاة 

بمسلتثسيناصفيممحالأول.سا
وصاحبالخرقي، منهم أكثرهم، به وحرم الأصحانما، أكثر وعليه الدهبا، 

عندوس(،ابن و)كوكزة و)الكافي(، و)ا-قلأصة(، و)المنتو-م_،(، و)اأدم،(، )الهداية(، 
وءارهم.)انقزدات(، وناظم والزركثى، ورالوجيز(، و)الثلعة(، و)التلءيص(، 

و)المروع(،الصغم(، و)الخاوي و)الرءاشن(، و)الشزح(، )ii_(، ق وقدمه 
القرااصك_،: وقال الدهب. معزيات من وهو وغثرهم، و)ااقلم(، و)الفادق(، 

القشيئا. ة الثانياكارمة ريح من الأول المضاربة رب لأيتشحنى أف بمضي 



^^يبجحنبيز

قفل

الأحر؛أحدجناإل صم له محن لم آحر، ألما إليه دمع يم الما، إلتي دمع ثإدا 
مظولم:ثكي.

وصاراجاز، ثقا، أذ بعد أو فيهنا، التصوف، ميل بصمهنا أمنه 
ماحكم ال محن؛ لم سقا، أف ميل التصوف، بعد كاف نإف واحد٥، ^٠١ربه 
يوحبإلنه الأحر مصم به، محتصا وحنزايه ربحه مصار انم، هد فيه يصنف 

'•^١١ملم الأحر، ثربح أحدمحا وصيعة ج؛و 

لأنهالثانية؛ رح من ثيء له ليس الأول رب أ0 والقياس )نزحه(: ي رزين ابن 
وهوالجار.ق)الفائق(ت قال الدين. مق الشيح واحتارْ ماز،ّ ولا فيها، له عمل لا 

انتهى.الصمر( ق)الحاوي واحتاره 

يالقاربهالعمل من قومت، ما ينفلر وهوأنه المسالة ق ثالث، مول ظهر لو لكن 
لوقدر.الرح ؤيضم الثانية، 

فإنله، وربحه ذللث، وله فيه، إشكال فلا الأول يصر لم إذا الأن؛ الخلاصة 
الأولرح إل الثانية ق الربح من ميية يقم المال، وهدا مسألتنا، فهي الأول أصر 

فوثهما مقدار ينظر بأنه فيل. ولو يضم، لا أنه والثاف الشرط، حم—، عل ويةتسءان 
جيدا.لكان ويقم، معير,ا وبح له فيمدر الثاية ؤ، العمل بسبب 

الألسحذ له؛ وقال ؤيال ألف—، آحر رجل أعظام رجل ت المسألة صورة [ ١ ] 
حميعا،نجئارّهعا لا المقارب فإن أحرى، مقاربة هده وقال؛ آحر ألما أعطاه ثم مقاربة. 



١٢٣مم1بالوىىت)د1بالضاريم( 

نحل

الفاضلم الئ:خ لأئ اأاو؛ زم بمثزو ض رح ئضارب مبه 
صنأسالماو•

أحرى،ِو وحجر سمرْ، ل أو أحرى، ل وحجر سلعة، ق وخ ملو 
رأسمن فتلمه قتل ائال بعص يلقن ؤإل \ذئأح. من الوضيعة مرت 

زكمحمزاص„.س.....................
يمزقلم كان إذا إلا حيى، عل الثاف والأف حيى عل الأزل باه شر بل 
أي!نص، قد الأول كان أوإذا بأس، لا فهذا دراهم، زالث، ما أنيا لأول اي 

أيصا.فلا؛أّز دراهز وبقل ويح صقل 

ماغولا مح أنه والحبمحح يصح، لا هدا إن المؤلف! فيمول يصن لم إذا أما 
الأول،الألف س الموجود قيمة تقدر لكن واحدا، والعامل واحدا المالك دام ما منه، 

أوشاهتاسآكزا أو ررا إما مالأ زال وما ينمى لم الأول الألف كان إذا أنه يمعز 
الم،مثلا هدا قيمة أن يعرف حص إليه الثاف ضم عند قيمته تقدر فإما ذللث، غر أو 

ماذلك عل اغقا فإذا اممن، الأل رأس ؤثكون الثانية، اه إليها وتضاف ريال، 
حائز.أنه فالصواب، المائع، 

لهإ.الحي فمال! انقثاا ئد فيه دصئف1ا ما حكم رالأل ال! وقعلل والموف 
عيناالمقاربة مال رأس يكون أن تحوز أنه نرى ونحن باس، فلا ؛ذلك، رضيا فإذا 

النص.عند إليها يرجعا أن أجل س بنمي العمد وقت، قيمتها يندر لكن نفدا، لا 



^قضاه1منيصالإئمأسبجءت؛ل ١٢٤

اقريقإن التجاؤة. ق دار لاثه الئبح؛ من حسب \هإب ثني يلم، ؤإل 
خمثهالال رث، منها د1حد دحمسير؛ر، ١^■^ وث1غ احدمحا، فتلم، بيثه، عبدين 

ممطالمرجود، الال نمق، أحد الال رث، لأو حمسان؛ ائال رأس مى وعشرين 
سامحزان.

حمزج يئن، ا،لاو زلم، هأحد رعئرين، يمئؤ رثاعهإ المد، يئلم، ولولم 
ربح،ا1ال رث، ماأحده ندس لأف حمته؛ الرج من مله عئ/_ين، منة محا النابل 
الثاق.حنزان به كبر هلا فيه، المقاربة امنخت، ومد نصفه، للعامل 

ردالنابل نتل سوئ حجر ئم حاصه، الربح العئريى اكنا ؤإن 
منمحتنؤ ا1ال رمحئ، 0ع الباميه النثزْ لأل تنعس؛ ١،](^، رأس ومحقي أحده، ما 

١^.رأس 
؛• WUيذ حنرايؤ جن رجب المال، رأس عل النقد بقي ومهنا 

دامت،ما وأما والحاسة، الناصة إلا؛*LJ الربح محت—، لا أنه هدا ق القاعدة [ ١ ] 
رأسوبعض الرج الخارة امتوعنتج ولؤ الثيح، س كون الخسارة فإن باقيه الثركة 

قحارة عليه بل رح، المال لرب ولا رح للعايل لتس وصار الجمح، عل فامحت المال 
الال،رأس إل بالإصافة المجمؤع صار مئة العامل رمحح محم يمثتتن ضاربه فإذا ماله، رأس 

سكون الخسارة لأن ثيء؛ للعامل فلتس وحميرأ، مئة المال حير فإذا مئة، ثلامحثج 
العامل؛الخمسين؟المالا رث، يلزم وهل الرح• 

فالئزطعلميه الخسارة أن العامل عل المال( رث، ثزء؛ل لو حتى لا، ابواب• 
؛اء،ولأبجح•



١٢٥ةتاسالوك1دتاباواامحطربم( 

يئد0م صاحثه،  Jlilزأس يمص أف إلا أحمدت ماو الربح اءثست1 ثإف 
عش،محشمثان محه ويجيء يظهر؛،UJ،، أف وهو كالمبض، حسابا يشبأ أو إلة، 
هدا1ت1غ لأل ا.كاع، يؤذ اا1اص، ل إلا ؤت ولا؟كوف ثصة، صاحبة ثاء لإل 

طكأخدمحادلك،وز لز١^؛ هالنصطهئِس ^٧؛،، ء زأثا 
ا-قنزالِقيامن لا لأيه إجابته؛ الأحر يلرم لم المال، رأس دول الربح يمنه 
الثاف.

كلمئهقآ واحد كل ياحد أف أوعل بعضه، أوقسم قسمه عل امما ثإف 
بمارم،رج،قابجوُأخد

الماJا١ا.محءثثهُإلأيإذلنب 

فضل

نلمكةي ِلأة لا:نوكئ، بجُ: ئالفمحور. الئ:خ لثاتل اس 
إلؤإتإ كا1شرك، هذدكة، ^^، يملك لأيه ١^٠^،؛ والأول بربحه• 

قزيس؛لآننوئاألنضالأوا'ا.

زب؛؛؛!؛ ٩ بق ثي؛ أظ و ني؛نئ رح، إس\يب «نلزوث قول: ]١[ 
ظنمهزا ق صار الربح من أحد قد وهو حير فإذا ينسر، أف يجثمل لأنه وذلك المال'؛ 
المال.رب، عل 

ذلكمن بمشي أعلمئه لا اوبح، أنه:ملك وهو الكلام هذا أف الحمقة ]٢[ 
ففيظهور0، حن من حوله يعت؛ر فإنه يملكه. إنه وقلنا! الئءح، قتم إذا إلا اللهم شيقا، 



صضاه1هميهاهاسمماسبجحنبو ١٢٦

محل

عرضوالمال فتح قإدا جائز، عمد لأثبمأ الممسازثه؛ مسخ بنها واجي نلكل 
ئ1تفثامسيش،خاز.

ظلأف ش، 1لإ رح، نفيه ا1ال زن ه الإغ النابل طلمث ث؛ل 
فىالئتيلأبجهإلألأتي'و

قذ4اشُالمدثب٠١٠ مائ لكن الزكاة. عليك تجب مما: باق والربح الثق، قت إذا الزكاة 
غرملكه بأن ذلك ؤيعللون للعامل، بالنتسة ا،لضارية مال( وبح ل زكام لا يقولون: 

تقر.م غر فملكه ثيء، له يكن لم حير إذا لأنه مستقر؛ 
المال؟صاجب، أو هوالعامل هل المفازة ق بالزكاة ]ص من قائل: قال فان 

ومنبهالأل رأس عل مكون المال، زب، عل الزكاة أن الjثبر٢' فالحواب: 
لأتهللتلف، عزصة يانه ذلك وعللوا فيه؛ زكاه فلا العامل ميب وأما اوح، من 
أنهوالصحيح للعامل، منك استمرار فيه فلسز وبح، له يكن لم البضاعة حيرت إذا 
والعامل.المال زب، نصيبه عل منها وكل بريمه كله المال فانه؛زكى الثنه قت إذا 

إعهناءوإثاأنتحرءل الجر، عل الاع أمر إثا نمول: غوه« »ني قوله: [ ١ ] 
أناشؤيتها اش الئلعه هد0 أف احن، أنا المال: رب قال فإذا الربح، من يصيبه العائل 

محز؛لا مول: فحيسل. إياه. وأعهليك القيمة نمير الرح من وميثك ملكي، عل ثيمى 
فزر.اكارب عل ليس لأنه 

اسمالب)ص:هي(.لمل الخالب دلل اظر: )١( 
الخالب)ص:هتما(.لمل الخالب )آ(اظر:دول 



١٢٧ةتاو،اروث11ةرباباكاربم( 

'•^ له حئ لا لأم محت؛ لم رح، فته  iMلم نإف 
jjj ) لأأ_ةالوجهي؛ أحد أجثرِق العامل، وآبى البع، الماو زب طلب

ممدحكم ليم ممزفت لأنه محو؛ َلأ ذ\لألإ أخدة، ء  Jiiiزذ م تشق 

ممدلأنها الضاربة؛ سخ والضارب الصارب من لكل إن مول،؛ المسألة، وصورة 
مكائنأو ساران هو ل دراهم، ليس أنه أي؛ عرض والالا العقد سخا فإذا حائز، 

طلبإذا لكن لهإ، الحي لأن حاز؛ ينعه أو سمه عل فامقا أقمشة، أو ساعات أو 
ذلكو لأن ساع؛ أن أر؛د بل اقاع، هدا من شيئا ار؛د ولا أمم لا وقال: البيع العامل 
لئلاالبج؛ عل تحن المال رئ أي: »بيض المزلف: فقال ذلك المال رب فأف رحا• 
واضح.وهدا العامل، ربح يفوت 

إقوقال: ؛؛ Ljjلا أن المال رب طلب إذا أنه إلا صحح القول هدا يقول: لكن 
ثصيبكونعطيك القيمة نقدر سوف العامل أيا وأنت عندي لحه الهل0 ثمى أن أؤيد 
فنحنسضزر، لا الخال هده ق العامل لأن البع؛ عل لإلخيارْ وحة لا فانه الربح• من 

الريح•من نمه العابل ؤبمر التقويم عل أونجر عليه محّ لقول؛ 
فيه؟ربغ لا أنه ؛ jljكيفح لكن [ ١ ] 

وعلمناواضحا هبوطا الأسعار ه1طت فإذا الأسعار، بهثوط هدا لعلم تقول: 
المالكمحن فلا حى، له ليس العامل فحينئذ المليون. ق واحدا ولو يرح أن يمكن لا أنه 

ءإ،اه
لالذي اآتاع أنناع لأي الأل: زن قال فإذا شك، بلا أصخ الأول الوحة ]٢[ 



اصضاه1ينيصالإئماسبجءتبل ١٢٨

علاتإل رد متقي المحاربه لأف ماصه؛ العامل لزم دينا، كان ؤإل 
ا|ا ب

صمته

محل

ولمالربح، مى جرءا محا ثرط مإف مقاربه، اسما إل اناو يدمع أذ وهور 
متقيارءا<٠ كظ: إمحللأى لأل نصمم، ينهنا يهؤ '، يعاا هو كص تئ 

عقدلأف صح؛ سدنه، ؤللاحر الربح، ثلث لأحدجا ثرط نإف الئسوغ• 
وكافجار، محا، بالم، واجدا اسان مارض نإف عمدان. الإئني نع الواحد 

قإذممحا، م عل محا يالبانحب الرح، ثى برءا ثرطالا وا عمدين، 
الأحرله وثزط ثصبه ربح نصف للمصارصإ أحدمحا ئثزط نصمم، يتحا كاف 

ئبقي ما بمتجى ممحا واجد لك، لأف محن؛ لم صش، بتمحا والباقي الثلث، 
ماوربح من حزءا أحدمحا قرط ممد ^، ١٠٣^ثزطا محإدا ثزطه، بند الريح 

شرعمل.صاحبي 

دلثاْللئ، يننا، والئح مالك،، من ألما إلنها أصم، وماو(ت ألما، إل؛ه دح ؤإل 
.............٠ ....٠ يالخ،ا..٠ !، ١^٠٠للعامل ، ^١^٠١ثركه وكال حاز، ثلثه، وق 

العمد.مقتفى هدا لأن البح؛ عل العامل نحز فإنه التجارة، محل 
الدينيمماصى أن يلرمه دقول،أ فكيف الئشر يع من العامل عل أثد الدين [ ت١ 

 jنهل•ببمها أن ح الئلع بجع أن يلزمه ولا المرين، ال،اطلين الناس مم ذ
تأ[فيسخةتلجم•



١٢٩ممباأ>ىىت)واباسربم( 

حال0محال! قإل لخظه، ق  IjJiajنصمم سا واوبح داو(1 ؤإل يعمله. والقدس 
لمنإل الصارية. مئتصى ين1في ودلك له، كله ماله ربح جعل لأله مد؛ مصارثه. 

لئنسهثرط لأيه مد؛ الثلثان، ول ت محال ؤاف وكاذإبماعا. صح، مقاربه. يقل. 
•عمل بعر صاحبه مال ربم ثى جرءا 

ظ
علته،ثص صح، يثا. والربح محها وانثر آنا أبر وقال؛ ألما أجرج وأف 

مبمح؛لا والماصى! حامد ابن ويال، أحد؟ما• ب،ال بديان أو بمويؤ■ ايرقي ولكرم 
والأولدلك، يتمي الثرط وهدا العامل، إل الال سلم متقي المصاربه لأل 

_،ls^يه، أحد.مما امراد محجار الصاربة، بؤ تم ما أحد العمل لأف أظهر؛ 
ينفيه.لا ^١ اوح، ق واأشازكه اأال، ق ١^^٥-، المصازبةإطلأو( وممتقى 

إذاالئاح، من نمبميبه له العامل يكون أن بد لا أنه الكلام! هذا حلاصة [ ١ ] 
بعاليتجر الإنسان أن والإ؛فاعث إبفاعا، صار مقاربه يكن لم فإذا مقاربه، كان 

المال.لصاحب كله والئبح غيره 
مالوح من جزءا لثمه ثرط لأنه مد؛ الثلثان، ول هال،ت *نإن وقوله! 

ؤإثابالعمل إما للإنسان يستحى المال لأن يصح؛ لا فليلك أنصاف؛ فهيا صاحبه،، 
بالتك.نبا

صغلا فإنه الث;ح من اكش له أن المضارب اشوط إذا أنه ذكزل قائل! قال فإن 
١١٠^كلام عل  والماسمعروف التاحن هدا لأن التجارة؛ ق معه يحل أنه لو لكن ، ٥١

الثلتين؟يطاو_ا أن له فهل فيه، ويثقون يضاعته يشرون 



^قضاه1يهمصاسممأسبجء؛؛ل ١٢٠

لأنوا-اماز؛ ههوأول ائاو، زب علام ئقة يعمل أف الماوب ثرط قإل 
وثاوقيمته. عل لكمحل العامل، لعمل ثابعا ؟كووا ايئا يصح العلام عمل 

ماله،وليس فيه يعمل لم وبحا يأحد لأنه يصح؛ لا يقولون• المثهاء ءالحوادب،ت 
أنويمكن ومعروف مشهور رجل لأنه الربح؛ ل زاده أنه نفز وجهة له ذكريه ما ولكن 
مصلحه.فيه أن دام ما وجيه كلام فهدا ماله، من يتقيد مما أكؤ الناس منه يأحن. 

رضيفإذا _، J^tjC^.؛الخى لأن وذللئج ماح؛ لا وأنه الخوان الصحيح ا ١ ل 
بينتا.أوالربح وكاذا، كذا الربح من ولك فيه ؤإياك أنا أبر ألم، هن>ا وءالات المال، رب 

الذيالمال لأن العمل؛ ق أساعدك يقول؛ ربإ لأته جائز؛ أنه فالصواب المانع؟! فإ 
بينهإ.والرح به ويتحر يأحلأه فالإنسان كشر، عنده 

ٌ.أنه عل الدليل دل U إلا هوالخل العانلأُت، ل والأصل 
فيه؟ليتجر ماليها للعامل اثنانر يعطل أن تحوز هل قائل• قال فإن 

اتحازبأن عل الأو الأس وعنل شركاة، ولاثصثران از، لا فالخواب: 
ذلكمع ئم يراهنا، هن.ا ومن يراهنا، هلءا ومن يراهنا، هذا من فياحذ يضارب، 

جاءؤإذا واحل.، كل مال يقيد لكن واحدة، نجارة ونجعلهم حميعا فيخلتلمهم أيما 
الشركاء.علم ْع خصوصا قسمه، الرح 

* H ■



١٢١مم1بادوىلأت)واباسربم( 

قفل

ا1او(ق ف متصئ لأو4 ثثد؛ بعر ثلث فيإ أ عليها صإو لا أمتن، والعامل 
١^٣^مأثب لاؤزض، \ل\لأز بإذن 

.JiJjJ;خثاثه؛ مذ عله يدعى أو مذثلف، يدعيه فتإ موله والموو 
لةاثاو زب م ل أواخلفا للئضاج، أز شي، اشئه ثدا مال: ثإذ 

و1نالثناء، قِفي وهوأم الش، عدم الأصل لأف موله؛ مالمول ثراته، عذ 
٥٥هدئ,قه، ض ا1ال قذ, لاثه اثالك،؛ ُل م ماهُل ص، لَد ق اخلفا 

■ب 4^. 
وعليل.طويل الولف وتعليل مالكه، بإذن بيده حصل المال، لأف [ ١ ] 

التعديين والفرق، مريط، ولا أيصا ؤيزاد مول،ت ر٠شرثعداا نوله ]٢[ 
الالإأمحل إذا ممثلا يجوز، لا ما معل واشدي: يجب، ما ثرك التفريهل: أن والممريْل 

تختصفيإ المال، استحمل ؤإذا ثفريعل، فهدا ظلا له يجعل فلم وامدئه الأمطار وآتت 
ثحد.هوفهدا به 

حصأوتاالعارية لأن العايثة؛ من احترارا عئتص الأ نحمذآيئق: قوله ]٣[ 
مواء،وغثرها ، ١٠١١أن والصواب، المتعثر، هو بئعها تختهزى الذي لكن ر7اا، بإذن 
ثفريهل.ولا بعثرثعد فيه صإف لا فإنه الثارع أوإذن ماعه بإذن أحد ما كل وأن 

لمصالحةتشه العاز ولأن الرئ، عدم الأصل لأن الصواك،؛ إل أقزبذ هذا [ ]٤ 
الموؤع؛بخلاف، لاي_ئد، نفسه لمصلحة نصه وقد قارب من كل أن والقاعدة نفسه، 



صضاه1همنيههاسممأسبجءن؛ل ١٣٢

ووايتان!مميه اوبح، من لة ثرط فتنا احتلما ثإن 
فٍه.اختلفا نا ثدم الأم لأف لاك، 11ا Jy\لأو'ذ إخدامحا: 
،٥اةزُه، ^١:^ أن ام، أين؛ الغامل اص إن والتاظ 

صدهه،الظاهن لأف المالاك؛ قول ئاكوJ أكثن، ادعى وإن صدمحة. الفثاهز لأف 
ام"'.ذ ائتس اازنييإذا ثأنيا 

الرد.ق قوله والقول المال رب لمصلحة قنصه لأنه 

إنكالمال: j تجل ى الن التحارب فقال اويح من له مٍل فيا اختلفا إذا [ ١ ] 
فأياالثلث. ولك تقه أزل الئزْل بل \_• فقال سن. بثا اوبح أن ذكزت 
نقدم؟

أصلان:هدا يثتانع الوافر ق الحواب: 

يالمبول.أحي قوله فكان العامل بفعل حصل الريح أن الأول؛ الأصل 

بالثبول؛أحي المال صاحب قول فكان المال، نفى من ثولد الربح أن والقاف• 
ثقالأن والأزل المقارب؟ قول أو المقارب قول ثمل هل التلماء: اختلف ولدللث، 

ؤإنالمال، رب، قول القول فان العادة عن تخرج ما القارب ادعى إن إيه دا: هي 
بقلولو _]،، حصل أنه ثالث، لا التاء هدا لأن قوله؛ فالقول عادة ئمكن ما ادعى 

ربح.فيه تحصل لم فيه يتجر لم راكدا المال 

ثزطت،لقد إنلث، المقارب: قال فإذا لاعاو.ل، يكون ما أقنب الضابهل فهدا 
هدامئل فقالوا: الخترة أهل مالنا ثم ٠ الثلث، لك، ::، ؛؛^٥١بل، المال: صاحت، وقال تلمهن. 



١٣٢ةتابالوىىت)واساسرة( 

قفل

عيطئيال! ؤإل موثة. يل ثلما. أو حسزئه، محال! ثم بربح، أنر ؤإل 
محاأُ•لكمحر رجوعه، ثممحل لاص، لاثه يخز؛ لم محت، أو 

ئأحده، Jiiiرب هل عزصة ، Jillرأس به تم ثسا العامل امرض ولؤ 
وض٤اصا٢'،لميخل 

قالؤإن شك، بلا العامل قول محا ظلقول الثلثان. للعامل كان إذا إلا ثكون لا الأم 
الأمعلينا اشكل ؤإن المال، رب قول مالقول Jالثلثا. إلا يكون لا إنه الخ؛رةت أهل 

إنالعدل، هو فهدا وكلمبه، عمله من كان إنإ الربح هذا لأن العامل(؛ قول فالقول 
الله.شاء 

اشمهدا j( اؤل«اا، م؛ الثامل اض إن _: lj»الزلف وقول 
شلأنالاملضنيا،بلالعاملشك،نفو،بلثقال:إن 

عادة.لمثله يثرؤل اليتم، الثهم إل ذلك 3، فرجع 

اهرم،•إيه ت قوله عن الرجمحع أي؛ ء ١ ت 
غلهلت،أنا وقال: وصدقه أمانته علم، إذا أنه المسألة هدم j( الصواب، ]٢[ 

فقن.ممكن، امر هدا لأن مقبول؛ قوله أن فالصواب المال. جع ؤ، أحaلاتا أو سست، أو 
أنهنجد الخاب ماجعة بحد ثم ريالّ ، آلافعثرة ألفج مئة ؤ، ربحت، إن( مثلأت يقول 

وغثره.النسيان بين( هري( لا وأنه قوله، يقبل أنه فالصواب وهوأمتن، خمسة إلا يربح لم 
ادمرذ،الفقه)ا/اهم(.)ا(اظر:



^قضاماينيصاسممأسبجضل ١٣٤

محهااُ•لا حى لا لأة يم؛ لم وبح، فته يئن لم ؤإذ 

*؛lJ،;و1ذا أمين، لأنه هوله®؛ مل أوثلم. حسزنه، ،ر3الت إذا I،jliوالوك 
يمل.فإنه والصدق بالأمأنة عرف إذا أنه والصواب يمنا؛ لم أوسيت٠ علهلت 
الطثعقتدوه الناس بعض لأن يفعله؛ أن للعامل ينبغي لا الص-ؤف هذا مثل [ ١ ] 

فمثلابمكان، الغلط من وهذا الئح، نيادة أجل من المال رأس عل زانيا مالأ ؤيقرض 
قأن العامل ورأى وعثرة، أك يمثة ثيء عرض ثم مقاربة ينال أك مئة أءهلا٥ إذا 

مئةإلا له يسلم لم لأنه منم،؛ -خطا هذا تخول.' فإثتا آلاف عثرة فاقرض مصلحه هذا 
اتال؟!،ثزيالرأز أُك،فكيف

إ0ثم له، يادن لم وهو المال، رب عل الخسارة عادلتا حسر لو الحال هذه وق 
عنالْ،مما أكر الإنسان يآحذ لا أن وهي عليها، يستر أن للإنسان نجغي قاعدة هذه 

عنده.أكرمما يأخذ لا أن للتاجر فتبني وعليه 
بمثةالربح به يريد عزصا يشري فلا ريال أك مئة ماله رأس كان إذا ضثلأ 

عليهنمى فإنه كله ائال فتلف، التلف، عليه اممه وقدر هذا فعل إذا لأنه آلاف؛ وعثرة 
فتلف،عليه اممه قدر ثم يمده هي الش ألف، بالمئة اشترى لو آلاف،}كن عثرة مته ذق 

الهلمعتحملهم الذين المساكن هؤلاء يد ولذللت، ثيء؛ ذمته ق يبقى لا فإنه المال 
أحننوما الديون، س غرقوا قد النهاية ق هم ين. الأموال شراء كثرة عل والثح 

لحافاك،®.يدر عل رج1الئ، ررمد العامةت قول 



١٣٥ممبالوئ1لة)واباسربم( 

محل

إسى.أن قزاصا. :ل ئاو: هزئا. المال إنك دئئت  Jliهاذ 
مه1ل: أمتكةَ : JLiأز بالثكس. أز أزذش. ى ئال: عت. : Jliأن 

صفةو هزه ئاكنُل ه، لألأ هؤُل هالقزو اممي، أن أخزمحه. 
محجيعذمحل١'•

هال؛فإذا الأحوال، لقرائن فيها ينظر أن ينبغي الش الأشياء من أيقا هذه ت١[ 
قزاصاإيا0 وهوهدأعطاه تلم، إذا أنه اشلوم فمن هزئا. بل فقال! قزاصا. أعطسيه 

هزئاكان ؤإذا المال، وب عل يكون والفمان علمه، صإف فلا ثفريهل ولا ثعد بلا 
الصمان.فعليه 

الضاو؛ايت،يأحذ بأنه العادة حزت تمن الرحل هذا هل ثعرف أن ينبغي فهنا 
لكنهالشراء، ولا البيع يعرف لا ق المال أحذ الذي هذا أوأن ويتجر ويثري ؤيثح 

فقولهالقرينة نحالف ما ادعى فمن للممرائن، ينظر أن يبغي فهنا واسمزض؟ احتاج 
تردود.

بينحكم الذي فالحاكم والثنة، الكتاب ق ثابت، القرائن بمقتفى والحكم 
مزأوقذؤزم دصد.هق م من مو ئيئثُ اؤإنَكارث> قالت العزيز وامرأة يوسم، 

القميهسلأن ليورشت1آ—٧٢[؛ ه وهوينآكأ.ثدشأ، 0^دمتا دبر ين فذ قميممهء اأج^؟رإنكان 
ؤإذامنه، لتخلص هميصه؛ فمزهت، ا،لرأة، ءلل_ا الرحل أ0 المثل من كان إذا 

انقد،حتى بثوبه وأمثكت، ولحقته هزب الرحل أن الحلف، من كان 
مرينة•



^شاهأنيهمصالإئماسبجمحلn؛ 

عجوزامراتئ ق ٠ والسلأمُ الصلاة عليهإ وداود سليإل قصة ايصا وكيلك 
داودإل فاحتصمتا الكبثرة، ولد الدب فأكل أولادهما ومعهإ حزجتا وشابة 

العمرئستمل وق شابة المحغبمرة أن منه اجتهادا للكبثرة به فحكم ٤^^١^^٥^١^٢ 
إلحزجتا يم لها، ولد آحز هدا يكون قد العجور وهده الممتل، ق أولاد يأتيها قد 

أسوقال! و\ذثين ودعا الأل. بينكم أحكم أنا لا، فقال،! فأحترتاه به فمثتا ثلنان 
فواممتؤ؛الكبيرة أما فاست،، الصغيرة وأما فواممت،، الكبيرة أما سنك.إنمفين. الولي. 

أناوت، ومحق.ذللث،، من الأم شفقة فمنعها الصغيرة وأما الدبح، أكله قد ولدها لأن 
>امليإنبه فحكم افه. ثئ يا لها هو الصغيرة! فقالت، الكبيرة، عند كان ولو ولل.ها يبقى 

القرينة.بهدم للمغيرة ءثوألسهم 

كابالقرينة نحكم كان الض. وهوأن الوع، هدا من وقائ لها أيقا والئثة 
فقال،!حبثر فثح لثا عنه ّألا حنن ٠ احطسرا بن حي مالط صة قق 

ظلمالا1ثوب،« ه 'ؤر>لأبمكن فقال: اووب. أكثه قالو؛: حم؟«. ماو ارأبن 
الزبيرإل القائل هدا س الي دير ثم الحروب؟! يأكله فك1ما يريب والعهد الكثير 

حثاأرى أنا قال،! العياب ص ذاى فلثا واتد.اُت،ا< اامأثه له! وقال العوام ابن 
عملفهنا ماو.فووا، ا-مبة ، iJlijق المال فوجدوا فحفروا \~عاب, هن.ْ حول يهلوف 

العهد.يزب مع المال كثرة وهي بالقرينة البل. 

كنابلم! وم(، ٦٧٦٩)رنم ابنا، المرأة ادعت، إذا باب الفرائفى، كتاب البخاري! أحرجه )١( 
نْتهبمته.هريرة أب؛، حديث، من (، ١٧٢٠)رقم الجتهدين، اختلاف بيان باب الأفقية، 

جنبمة.عمر ابن حديث، من (،  ١٣٧)آ/ واليهقي ٥(، ١  ٩٩)رقم حبان، ابن أحرجه )٢( 



١٢٧ةتاواالوك1ىأرباباسدىت( 

لأن\ي زب مُل ظلقنُل قأنكزة، القثه ل ثزطت امحارب: قأو و\1 
مال،من انثمت إما اأصاور_،ت مماو أ، الئزطا عل امثا نإن عدمه، الأصل 
 ،Jنواءكال١^->^؛؟، وثة كالوصى، الإماق، دولةِق ممبل الآدئأ5يرث، محوله؛ دالمو

المالِفييْأنلإ؟كر(اآل

القرينة،حاو_، فيها تبممل أن أبدا ينبعي لا الاختلافات هذه مثل أن والمهم 
والئهود.الثة شزلة القرية لأن الأصل؛ عل القرية شلي 

سانس، العامل: قال فإذا الققة ثزط ض: الئزط((؛ عل رراقثا قوله: [ ]١ 
أنسنامنقال: لثا المال ولم، فهناأراد الثركة. مال من أنقمت، بل المال: رث، وقال مال. 
((؛٥^]،، ررقالثول عاليه رجمر مال. من أنقمت، قال: وهوإذا عليه، يرّثع لا أن الشركة مال 
أمين.لأنه المقارب،؛ قول أي: 

^كنلهنه«،هللأدفيذك،حابمنأولأ؟محال فإن 
ان،٠Jامن بد لا فإنه الأدمقن -حقوق، j، قوله القول محلنا: من كل نعم، فالخواب،: 

فالقولأخزجتها. قد فقال: زكاJك،. أُّمج لتاجر- لوقيل فمثلا فلا، اممه -حقوق، 3، أما 
•يمم، بلا قوله هنا 

الالأ،:داَل ررمحإن فقوله: الإطلأى، فلماهزها ذكزها الى الأصول ُدْ تنمه: ]٢[ 
فمناليس الرجل هدا أن علمنا فإذا قزاصا*. *بل وقال: محزصا®. المال دينت،اؤلذ 

معلمناالظام ه.دا يكون أن فيتبغي يقاربون، الدين الناس من وأنه القرض، إل نجاج 
ءز،الأصل•

* H *



^قضاهانييصالإئماسبجص ١٣٨

محل

الروابجن؛إحدى يصحِق لم الصاوبة، مال من سني المال ب و اقري ؤإن 
وكيلمه•نع الدي محاله ث>امح محنلا ٣ ه، لأثمُ 

.ُ مSكاJأهل مال ئاسه عمم، حى يه ئدثعلمى لاثه يصح؛ •' والئايية 
عإر0،ملك لاثه لنمسه؛ المصاوثة مال من الصارب يثري أل ويصح 

'^^١٢١مذ الوؤل محراث لا، ثراوْ نخح 

أريشه.تل قال: ررعصتيه. قال: إذا وكذلك اررالعكسا<، قوله: وكيلك 
أووالعكس،ا.

يدممن حرج؛لمال الذي هو المال رب أن الأصل: أن عل مبنية هذه أن المهم 
به.عمل الأصل هذا يغلب قوي فناهر وحد إذا لكن خروجه، صفة ق قوله فيمل 

والفلاهؤ،الأصل ثعازض إذا فيعا )القواعد( ق رحب ابذ ذكزه وهاوا 
ؤإنحلاف، الظاهؤبلا يقدم فانه كالشهادة، شرعيه حجه الظاهئ كان إذا إنه وقال: 
الظاهر.يرجح وتارة الأصل، يرجح فتارة قرائن؛ كاس 

حقفهوله ايقارب وهو غره حى به ثعلق قد لأنه أصح؛ ٠ اكانيةر اوواية [ ]١ 
ائلبلا المئل بثمن يثريه أن عليه ولكن اس، بلا أنه فالصواب ١!()؛،، هذا بح ري 
المضارب.صررعل ذللا، ق فصار الريح، فائت، بأقل لواشراْ لأنه المضارب؛ برصا إلا 

إذالا الحال، هذه ق ثريتكا يصر لأنه ريح؛ فلهر إن يصح إنه قيل: ؤإن [ ٢ ت 

الض)0/آ؛(ا)ا(انظر;



١٣٩اا>ث1لةرطباسريح( ممادا

يمحأف زعقمل ماله. لأيه لة؛ الاْدون عبدْ، مذ السيد شراء يصح ولا 
١^٤١'.زكثئ ^١ 

الباقيوق ثصيبه. ق بطل التركة، مال من السريكنن أحد اقري ؤإن 
ثزاءعل بناء ا-اثمح، يصحِق أف وقمحثمل ؛، الصسةا مريق عل بثاء وجهان، 

التركة،مال فيها ليحرو داوا؛ ثريكه مذ الشرك؛ن احد انتاجز ؤإن 
مميها.كاع، لقل أوذاثة أو^^، انتا-مْل؛أ ؤإن علته. ص صح، عرائر، أو 

وووزت

لهزكان -هدا قيل فلو فيه، للمفارب ئراكه فلا الرح يظهر لم فإذا الربح، يظهر لم 
صَ

وجه.

الاذالعبد يد ق ما صار الديون استغزهته إذا لأنه العبد؛ ركبت إذا اي! [ ١ ل 
يشاريه؛أن مجوز الغير، مال فأتبه الديون، لأصحاب أي• لغبرنيله، مستحما 

الغزماء.حى به يعلق لأنه 

مثليمح، لا ما و؛ين عليه العقد يمح ما بئن جعت الأف الصفقة يعني؛ -ا ٢ ت 
هىهذه مشاركة، وهى كلها السيارة أحدهما فيشري سيارة ق مركين يكونا أن 

المسألة.صورة 

أنهوهو الصحيح، هو الئاق والاحتيال روايتان، فيها المسألة هن.ه ]٣[ 
الثمننمض مكون ذك من ماح ولا المشرك المال التريكين أحد يشري أن تحوز 

لثريكه.الثاق والتحف له 
فنمتهيمكن لا أوالرفيق الل-ابة كاب ؤإن انع، وعدم الصحة الصواب ا ٤ ل 



سقضاهاشيصاسمماستيءنبل ١٤٠

إحوامحا:ةوزماتاماش

ثَلأممنالننل، الأنيُي تجيلا لا \لإ\0 لأف لامحون؛ 
قإلالداو، خلاف الآحر، من أحدِما يصب كؤ لعدم المشرك؛ ق إيماوه 

؛.\ض^١١هممنممر ين١^١^، \لإو الزا.ٍثتنضع 
نحل

بع،ثمثعديل والق1مه ٥^، لا لأما الدمم؛ الدينِق قنمه محوو ولا 
نلأةرز:;إشبمنيا'ا.

والغاشانلأت، حمح ي الحل الأصل لأن ذلك؟! من المانع U لكنمحال: وزْ ولا 
الغرر•أو الظلم أو الربا إد،ايكونْعوجود فيها 

الشريك.ثئس الشرية؛ن أحد ١ستاجر وأوتي.' آ ١ ] 
المالهذا ذJك: مثال الدمثا« ق الدين مننه محور ررولأ المؤلف: يقول ]٢[ 

لشريكه:وقال القنمة الثريكين أحد فأراد موحلا، ستا وعمرو  Jujعل وبتع مشرك 
تحوز.لا هدا إن اأؤلم،: يقول عمرو، عل الذي الدين ول ؤيد، عل الذي الدين لك 

بحهي ثعديل بغجر القنمة فإن ثئكايا، لا كائن، ؤإذا سكاثأ لا الدمم أن بوعلل 
تحوزتعلأنبدلن.ولا 

قدلأق عررا، فيه لأن الدمم؛ ق الدن قسمة تحوز لا أنه ٠ ر المدهب، هو وهذا 
قدبميريم عمرو، ذمة ق الذي الدين مبل وأنت ئيد ذمه ي الذي الدين أقبل 

(.٤٢٠الإماذ،)ه/انظر:



١٤١كت1باووكاىت)بمبائض1دبة( 

نئئت:بجزا'ادلآئاسمنلأ;تعس؛

حامزا.والثاق رابحا الشريكين أحد مكون زيد، سر عمرووقد 

العثةهي هده لكن الدمم، ل الدين مم مع من هوالمحدور اهيقة ق وهدا 
الذيصاحبه أن يظن الشركين من واحد كل أن وذك اقخاطرة، من فيها ما مع 

مخثر.الخال نحلف قد مم سيوي، دينه مبل 

أحدهماأن فيه ما غاية لأن الدمم؛ ق الدين قنمة جواز الراجح يقول• لكن 
فيها،ما غاية فهدا ولثركه له هومدين الذي المدين ذمة من نصيبه يتمل بأن رمحي 

الطرفين.رمحا من بد لا لكن جاتز، ذلك أن فالصواب 

^م:فء1ةنحريميعالأننباين؟
التسليم.عل أي: النقاء؛ عل المدرة عدم العلة فالخواص،: 

محوز.الذمم ق الدين مة قأي• ا ١ ت 
نندفعل حالي، وعل عمرو، وعل ئيد، عل ذين ولنا ثركاة، نحن مثلا: يض: 

الثلاثةنحن فقلنا: نيال، ألف، حالي وعل نيال، الق عمرو وعل ييال، ألف مثلا 
تعديل،إل محتاج مة القلأن نحون؛ لا فهنءا شهر، عل يتحول ثنا واجل■ فكل ئمماسم، 

والدنملأثكادا.

فهذاعليه يقدر ألا نجني الدمم صارت إذا إلا الدمم، ل الحوار والراجح 
فلثقاسم،ألما، عثر خمسه للثإ وأن.تا آلاف، عثرة المال من ل مثلا: قال فلو غرر، 

كانإذا أما غرر، لأنه تجوز؛ لا فهانْ له، زدنا المخاطرة عل وبناء نحاطر، وأحدهما 
ئريكيلأن الرجل؛ هذا مقابل أنا أكون أن أجب فقل فيه، ثيء فلا الغرر فيه يتمور لا 



اصدبذحنبوالإمام ص ي الئاي على المميق  ١٤٢

معناهالأو واحدة؛ ذمة الوينِفي هنته يمكن ولا الأعنان، احتلأف قل ماسا 
ا.و\جذلأ ذمة ولأيتصووق ا"قو، إهنار 

نحل

ههوثنئا مئة أحدمحا ممتص واحد، سينا وجل ذمة ق دين لإيى لكف إدا 
لالدين قسمة من محه ة ثصه؛ من صب الممبوض ؟كوف أف هور لا إي سهإ؛ 

واحدة،ذمة 

حائز.أته فالصواب يتولاه، لا أن أؤيد ل، قريب وهذا وصع.-،، نكس رحل 
لديينواحدا ا1لين كان إذا لأنه صحيح؛ الئواية هده ق ا،لؤوف ذكزه ما [ ١ ] 

دينوهو يقسم كيف ويقال،! يصح، لا فهنا الدين. وأث أنا ميسم أحدهما! وقال( 
فنمته.فمكن رحلان عل الدين بخلاف واحل، 

الشريك؟لم إذا الش قنمة -محكم ما قائل! ئال، فإن 

كارضصرر بدون كشم أن يمكن كان إذا إلا بذلك الثاف يلرم لا فالحواب! 
أمرالقمة أحدهما طلس( فإذا الم من أوكيس الثر من ككيس أوحبوب مثلا واسعة 
ذك.عل الأخر 

الرصا.من فيه بد فلا بضرر إلا قمته يمكن لا ما أما 

يرحع؟فهل القمة بعد حمه يتخلص لولم قائل! ثال، فإن 

صارتيذا ثقل لم فلو الفائدة، هي وهذه الصحح، عل يرحع لا فالحواب! 
المص.ق وكله أنه معناه 



١٤٣ممواامك1لق)بابادداريم( 

هانيمامِلأثمُلإ:وأ
حمةلأف الأحر؛ ء يرجم لم أحد ص ص ادنؤ، ه محْ أل _يبيه حم ثى 

تتِفيضاني
المافسيد اأموصِق هلك نإف الأحر، مى حمة نمط احدمحا احتار لإدا 
كافؤإيإ ،_، i^Ijثعدى يإ حي، محير لاثه للعريم؛ يضمنه ولم فيه، حمه 

ولهأثصسه، من برئ العريم أحدخا أبرأ ثإف • مشركا لنبوته مشاركته لثريكه 
ث1ئا،مصا م حي نصف مذ أنزأ ؤإو كتلفه، يحه بم،؛؛؛ الأحر علته يرجع 

اقريؤإن أول. فتاحيره إنماطه، يملك لأثه جاز؛ حمه أحدخا أحر ؤإف 
ا.بينهناا مشرك ماو بمتتن افرك، لإ مهوكنا شنئا، بنصيبه 

.القابض١١ررولثريك لعلها Jةولث أن شك بلا والصواب حطأ، هذا ]١[ 

العادةجرت إذا لأنه إطلاقها؛ عل لينت هده ١^^١١ مطانة ارفله قوله; ]٢[ 
العريم؟!دب ما الأحر عن يقبض أحدهما أن 

أننما0: ؛؛%٧١١ ١^ ^؛١، ^.L ئأ ط س أرآمن »ولن قوله: ]٣[ 
ؤيكونأر؛اع ثلاثة فنمى ثصيبه، نمق من الما.ين أحل.هما فأبرأ نمف؛ن بينه،ا المال، 

 tمنريال، بجانة اشرى فإذا مجاحبه، صيب دون ثمييه ق يمح يعض• ]؛
شل.بحمسن يصح ألف، 



أصدبذحن؛والإمام  ٥٥٠خم1 المميقعلىاه1ني  ١٤٤

ؤلغلينهنا، ثركه قلا إئلاقمر، أو كعمدين، ا، ا سنتي داُثا إص ا-لكل ؤإل 
فيه.الاحئ يثاوكه قلا مفندا، حمه انتماء واحد 

فضل

ثننه،ثص أنه المشري محادعى ١^؛'■>^، أمر أحد^؛l قثاعه ^١، ماكا إدا 
بمصصاحبه لإعغ؛اف ثمنه؛ نصف مذ برئ الاحز، وصدقه البائع، هائهن 
ولاعدمة، الأصل لأن بمص؛ انه ق يمينه مع الثايع ^ji والموو ثه، وكتله 
مذثصيته هبصن ^i_، هإدا ثهعا، فيها له لأف عليه؛ ئريكه ثهادة بمل 

اوئظيا.زإلكال أنه:أخدة دعي لأأه فيه؛ شريئه بماركه م ١^، 
لزلأنه اكريا٢ا؛ ذقه ثن؛ َلي ؛، ^١٢كثة ١^٢؛ ثص شريكه أف اص 
يأللإ•لإافه ثصيبه؛ من بأكثر المشري متثالته للبائع وليس المبض، ق يوكله 

صاحبه.وصس_، من بركتإ ذمته 

فيه؛مشاركته قلصاحبه قإدامصصي؛ة، 

ارقلأقال! ولهذا منه؛ امثاجزْ أو وهبه، وهدا عليه، ,يأ هدا مثلا! يعيي• ا ١ ت 
مكة:تة«.

فأنكره.نسخة! ق ]٢[ 

المشتريذمة ق الأف عليه يقذ أنه فنماه! أنكر ئم كئ الثنذ قص إذا ]٣[ 
ءأنعرمقول! الشريك، ثفاه أوبعا كلمه بالثمن المشترى عل يرحع لأنه الثمن؛ نصف 

القبض.ق ثريكه يوكل لم لأنه المشتري؛١؛ 



١٤٥ةتابامىدت)واو،امم1را( 

اقزيثطائ ثُ القوض لِلم:فن لَء، زجغ هإِذا ٧^١'. ^^١ لأو 
ظلم،منه صاحبه ياحاو0 ما وأل حمه، يمح بمبضه لإع5ساؤؤ آحر؛ ء بأي 

الإئكنْع الواحد وعمد لإسي، ملك لأيه مشاوكتة؛ لصاحسه لسس انه ويشل 
كفدنن.

واحد.فمه دينهإ لأن ت نسخة ق [ ١ ت 
ini



حنبل^^اضاهاشنيصالإuماصدتى  ١٤٦

َوء.٠ 

اى^الصد باب 
MUM ل

لأ:ستثابمهَشكهوُ، لأن \صش\ش قوزِلت لا 
يفممئبع ، ^٠٧ثه؛ م1دود1 يصر لم قثكت، يتجر راْ قإل }دنه، بعثر محها الصرف 

ذي،و اشرى ؤإن '• ١^١١نال محع محه فأولم:ش الإذن، إل 
الك5اح.محأفته معاوصة، عمد لإثه يصح؛ J؛ 

يدمق ثلث لاثه ٠؛ '5جنايتها بزمته،ثعلى يدم، كلثِق المع ثص هإ0 
أثلمهثو ما محأفته صإية، يلزمه وجه عق 

علمدرته مع ويشتري ويح يتحر، رآْ إذا ض■' نظر، فيها مسألة هذه [ ١ ت 
أذف.قد إنه لقال! كّتا رأى لو أنه ظى ول أ إذن؟ شر أقول! أن ل فكيف منعه، 

يادن.لم إنه لقال! حراثا ولورأى 
يبطلأن يمكن ولا إذن، أنه المال وجع التجارة، ممارسة ْع الكون أن فالفلاهئ 

هذافتحنا أننا ولو ساكت، أنه لمجرد شاهد وسيده العبد هذا مع المتعاملن حى 
كسبارأى إذا ساهد، وسثدْ يتصزف عبد كل ولكان صزر، ثبذا لحصل الباب 

لا.قال! لا ؤإن يجيز. قال! وربحا 

يدفعأو قيمته ويعهته العيد يبيع أو التالف، يضعان السئد يلتزم أن فإما ]٢[ 
ب،اله.العبال٠ مفدى بنمه ثد ال

* H *



١٤٧كتابامق1ىت)بابسص( 

قفل

اشحاوْيملك ولا إوالته، قملك لخمه الخم لأف جاز؛ المزل، له أذف ؤإدا 
ممئهظدخزفه،لكيم.

التجاؤةلهِفي وإو(أذو عإرْ، ق التجازه ىورا،ولميملك أز عير؛الهثنعا ئإو 
مف و نحد لأثمُ ه ؤلأ نفته ثزحز أن له م:فذ -U;، ئس، 
لككارب؛افظرثالإ.نياط م ؤلأ:شئزذإلأ بملكئ، 

باوداق؛ظل زلا ؛، U ^1زئؤ م م محل \أك0 لأف 
انتداضُلإألنئعاسااوالإذن،ألأآشلإ اإتداءَ لأأةلأ؛ثع 

شكبلا فإنه له، السد إدن يمي ابق إذا أنه حدا، صعيم، القول هدا ولكذ [ ت١ 
وهوابق، إذا صنفه يقبل لا فقطعا حفورْ ق بتصزفه رصي إذا السئد لأن يبطل؛ 

الحاليقتضيه قاليي للثد، مصلحة فيه ليس مزقا يتمزفح ابق إذا الغالس،~ ~في 
له.الإذن بملل أز إذا أنه 

سيدهإل يعود أن يتمى غاصب غصبه الدي فالعبد نفلر؛ فيه أيصا والقياس 
وصحاها.عثيه ؛خن 

الرأي،أهل صنع من قريبا ا،لحاملأيت، هذه ق وعال~ افه —رحمه ا،لولم، وصنع 
وبعصهاصحيح ويعصها تعليل، تعليل تحليل فكثه واحدا، دليلا عندهم يد ثكاد لا 

علتل•
اغعبماؤلهررس؛دقوئصمُ: الرمول قول عل لوأحال الفصل هدا ففي 



خيبجحتر

قفل

مذولا تجاوة ليس لأمه والكسوة؛ بالدراهم له المادون ثمغ غور ولا 
الو-مةاا'،واقياي المأكوثه، هدية ومحور فيها، الإدن ق يدحل ملم يوابعها، 
يعل©محيب كاذ »انة السن، عن ووي ئ ^؛؛،؛ لم ما داتمه ؤإعاره 

من،' بالكنزة'  ٥٧١كصدمة محجاو، التجاو، د؛ذ به جاريه العاذه واإ0 المملوك® 
:سزنجها•

نحل

هئنلأة،لآئيناك،
•٤^١ؤغ لأقذ السن، لمول ملمكه؛ ٠^١^٠، شثدْ ملمكه دهل«ه، كصيد مملكة، 

>.15■الال، مملك ال4ئع، ث:ممك دآلقالهبما:ع« تال، وله 

معللبائع صار لغثرْ، الالا فصار انتهى، ٠ اثتاغ®ر سرطة أق إلا لتايع، قياله مال 
هده.التفريعان كن، عن، يغنى فهدا مالكه، بإدن إلا فيه يتصرف أن يمكن لا أنه 

البائس،.^ا ق ا،لؤلم، ذكنها التي الأحكام شرفة دليلثرتسي، الحديث، وهذا 
الدعوْ.اكصودإجابه وليس ويد.ءوجيرائه، هلعاما قمح عزمه، يعتي،! [ ١ ] 

اخز.لآ؛[أي:محورة 

رقمتخل،، ق أو حائط ق حرب أو ممر له يكون الرجل باب الساقاة، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
حدسث.،ْن (، ١٥٤٣)رنم ثمر، 'ءليها نخلا ;؛٤ من باب اليؤع، كتاب ومسلمت (، ٢٣١)٩^

اينءمر;محهنعا.



١٤٩مم1بااوك1وةرواباساص( 

هإ:سالأل،لكيةار

أقوال:ثلاثة فيها أولا؟ باشاليك التي بملك هل وهي اثأله هدْ [ ١ ] 
١^٠لقول ثْ؛ من اشLJك ولولكن لابحلك أنه الأئل: القول 

عام.^١ داعه«ُآ' لثذ.ى مال عداله ونثم: آله وعل عليه ، ٧٥١صو 
لميىلك<؛غيرْ مثكه ؤإن مثكه ثْ مقكه إذ فقالوا: ا:التفصيل: الثانرأ والقول 

مالكه.عن هذا تخرج بان رصي السد أن معناه له السيد تمليك لأن 
يمح،عنه بالتنازل رصي فإذا سبمْ مال لأنه ملك،؛ ٠^١< إذا اليد أن والأقرب، 

والكّوة،الممقة من الواجبم، يعهليه لا سده أن رأى أحدا أن لو مثلا: قيل لو حص 
فالقولسئوك. هذا عل يملع أن أريد ولا حاصه، للئ، ؤ الفلرفهذا فلأن، يا وقال: 

حاجته.دير فيه لأن جيد؛ هذا يملكه بأنه 
لهاواشخص ومت، فلو ئهللما، يللثج إنه قالوا: ٠: الثالث،١ والقول 

بثمنهاويشري يعها أن وله بملكها، القول ^ا فعل ملكه، أصحت، ساعة العبد 
مزساقية كانه العبد ويكون للتي الساعة ثكون نجللث، لا بأنه القول وعل شاء، ما 

الماء.ببا 

محتدهمقكه إذا أنه والحقيقة محتده، مل،5ة إذا يىلالث، أنه مدم ;بمذاسئ والمولمج 

٦(.والإنصاف)م (،  ١٣١الغي)إ/ اننلر: )١( 
رنمنخل، أوق حائط. ق أومحرب ممر له يكون الرجل باب، الساقاة، كتاب الخاري• أحرجه )٢( 

حدين،من (، ١٥٤٣)رنم ثمر، عليها نخلا بلع من باب، التؤع، كتاب، ومسلم؛ (، ٢٣٧٩)
قئثيبممحا.عمر بن عبداض 

المغى)إ/اما(.انظر: )٣( 
الغي)أ/اما(.)إ(انظر:



^ق|ضاه1نيهمصاسممأسبجحنبل ١٥٠

ءالإذنفيه؛لألمحُمحىأ،
هإلأذووهف،ط5ئاا'.

ئهلأنث:نلك كثا ء قاوأئوم: 

زلا:نيكج ش:نيك اوزا:ة م بئاة ئدا :ل زقاو 
الأحنى؛عل دلك 

هداامحتاحة ق له أذف مكون ، Jlilإباحة أي; الإباحة؛ بمنزلة إنه يقال؛ أن متغي 
قيرجع أن لسثده تحوز فهل ؛اشاJك يلناؤإذا للي، ماكه وما قالعي ؤإلأ المال، 

ذلك؟

معك.وما أنت أملكلث، أنا لوقال! لكن الرجؤغ، له تحوز فلا ابا، هوليس يقول؛ 
فإنهملمكة أو سده رمه ؤإن حتى منفردا المال يململئج لا العد لأن ذللث،؛ له يقول؛ فهنا 

ذلك.فله ملكي. معك وما أنت له؛ يقول أن لوأراد 
بملآها،أن له ليس لكن يبيعها أن وله فهويملكها جاريه عبدْ اليد ملف، [ ١ ] 

يستأذنفانه الوطء العد أراد ؤإذا تام، غبمر عليها ملكه لأن للأعراض؛ احتياطا وذللث، 
الوطء.له حاز له أذن فان سده، من 

؛الئراء.سخة؛ ق ]٢[ 

له؛التسئي؟فهوإدن اشراها، التي ابارية عل نير بأن سيده له أذن ولو 
المال.بملك أنه عل ارظ الرواية عل بناة هن.ا ]'؟[بمي؛ 



١٥١ذيذ،( 11اسداباب الوكالة) هتاب 

:ا"[ا١^]^j 4 ؤمننثم مثكت ء أز أر؛نيدهلم ^^٠عق ثعال؛ افه لموو 
اف5ضرتئوْتي  aJي1دو نإ إذ عي، لا الص11م ث5ماودئ كماو0، ثرمته ؤوذ 

ملي•الرواجنِو عو اؤى محه، له أذل نإف بالمال، 
١^؛يله :نلأ،، محا: ثإذ اليام. شر ثكفز لإ لا:نلأؤ، ك: هإِذ 
وجهان:العتق وق والكسوة• بالإًلمهام 

زالكنزة.الإطنام م ماتا :نلئة، أخدمحا: 

'•وجهم،اعل محريه؟ ثهل مجه إمحاق افمحي لةِفي أول إل الأول ثمل 
شزى؛أن له تحل فلا باس، بميم، لا إنه ك: إذا الصحيح، عل ا ]١ 

قيهحز:أذن الوؤل؛ لا:سيالئ، مول: الأول بكر ز كلام لكن ملكه، لمت لأنما 
بأنهالقول لأن يملك،"؛ لا مول: والتي بميل-،• مول• الك، "بمي• الروايت؛ن عل 

الإذن.من يد لا فكان تام؛ •ضر صعيم،، فملكه يميلثج 
سده:له فقال عتق كمارة العد لزم فإذا العلم، غرائس، من المسالة هذه ]٢[ 

يصح؟هدا فهل الكمارة. هد0 عن وأعتمها منلأ، ٠!،^، أنا 
الصحة.عدم وهو التاق الوجه المسألة هده ل الفلاهر الحوابؤ: 

■ H*



صاضامييصاسممأسبجضل ١٥٢

ئباد،طهة

nnn  Lا

مىللعامو محعل معلوما١'، بمرة الشجر وتاثر ائغل، عل المسائاْ ثبوو 
يئرجما ئطر عل حيأر أهل عامل اش. ومول ررأف عمرت ابن نوى قا الخمر؛ 

عوهاأُ•مممئ أوووع® ثمر مذ مبجا 

ثع.معلوم بمرة فمميرت زيادةت إل ءنجاج ١ ا- 
فيهااعتل ؤيقول• لثحص وأرصه ثحله رجل يدير أن صورمات المساقاة ]٢[ 

ونمىومساقاة، مزارعة فكون الزنع. نصف وللث، له! يقول أو الثمرة. نمق ولك 
جائزة.وهى الفلاحة، عنلءنا 

قمجما ثطر حتيرعل أهل ُءامل س الّيى لآٌئآلثهأن ا،لولف ذكره ما ودليلها 
حيروأهل اشف، عل أي: عمج'ا ما ثظر لأعل قوله؛ رنعا'راُ، أو ثمر من منها 

رنعأهل نحن محمد، يا له! فقالوا الخثي.، فّحها حئن يودا كانوا الوقت للئ، ذق 
نصفولكم أرصنا ق دعونا وجهاد، عمل أهل وأنتم ذلك، وغتر الخرمث، ولعرف، 

وقال:ذللث، وتئم آله وعل عليه اشُ صل المذ ففننر رنع، أو نثر من منها هرج ما 
وبقوا.ثسا٠٠ ما دلك عل ررنقركم 

اضعبد منة وأرتل المر، عليهم تجئءس ئن إليهم الني.ينث، وكان 

منوغرهم تلوبم الزلمة يعطي ه الحم، كان ما باب الخمس، يرض كتاب الخارتم،• أحرجه )١( 
الثمرمن بجزء والعاملة اياقاة باب اناْ، االكتاب ومسلم: ٣(،  ١٥٢)رغم ونحوم، الخمس 

ة؛هبممحا.عمر ابن حديث، من (، ١ ٠ ٠ رقم)١ والريع، 



١٥٣ممبالوث1ىترواباسهة( 

مممح،لكلأئاناا'.
زلأهمزيظلأمح،لكضافاأل

اشزة.من يزء'ا يمامل أن ي ظء لأف 

فجمعهمحقهم، ْن الني. حق يعرف لكي الثنر؛ تخرص همحن رواحه ابق 
منإئ لأبعض ؤإثكم إلأ، الناس أحب س راحتكم وقاوت دؤءئةئ رواحه ابن اش عبد 

وبمفيإياكمإياْ حي ولتس صراحه- لهم ذلك -مول والختانير القندة س عدتكم 
فيهمفعدل ٠، والأرص®؛ الشموات قامت اا-إالا فقالوا: فخم®. أعدل أن س بايعي 
وقتم.

رر0شاعااوهو آحر، قيد إليها يضاف أن يبني منلومه رربجرء لآءتذاذئثأ وقوله 
إذاأما ذلك، أثب وما والثمن والث1وثا والرع كاشنما مثاعا ا-إقزء يكون أن بد فلا 

المخلهذا عل سامتك يقول: أن مثل تحوز لا فهدا والوزن، بالكيل معلوما كان 
قللأنه تحوز؛ لا فهدا لك،. والماقي  ٤١٠٥مئة منه أول ل، والماقي صاع مئة منه وللثج 

معلومبجزء ومول: ثنيي أن محتاج محروما الأحز فنمى خ ا،لثه هده إلا يثمر لا 
نثيآ.

وهوالمال رأس متهم التساين أصحاب، لأن مماتا؛ المضاربة يشمه هذا ]١[ 
مىيجزء العامل فيها فيحمل عمل، وفيها مال رأس فيها كيلك والصارية الشجر، 

الربح•
،^١٥المؤلفv إليه ذم، ما هذا نقول: يثبز® لا ما ®ولامحورعل قوله: [ ٢ ل 

(.V-W/Vأحد)خرجه أ١ 



حنبلأحمدبق الإمام ص ي اهاي عش اص،يق  ١٥٤

ا.ئار_،;١^ حكامحا ووايتان، الثمرة ظهوو الث-اماةثعد ؤق 
َفيجاوت لأما الثمرة؛ له ثريد ما العمل مى بقي إدا اٌإقواو إحداحات 

أول.ئه يثع العزو، كثرة نع المعدومة، 
النم،المزيودثز ^^^بجاإلأن:ضئلإةاِساش زالئاتة: 

هأولمص،كاّبمالئلحااا.
مىحزء لمه ثكوف محل، حر علميه وتعمل يعرنه، مجر عق ماداْ وإل 

المء ممل ء نخز ١^ لأف ه؛ ص يماز، ١^٥، 
الموس•
^٠!،٥٤مناوصة لأمأ صمة؛ أو يروية، معلوم معم شجر عق إلا ثصح ولا 

أحي«عل مامحيتلث، مال! ولو ايئاربه. هأمآه.تا الأع؛ان، ثاحتلأف فيها العزض 
سينمش،لإ:ئا؟'.

الأثلنجر يشبهه والصفصاف المثرومحل، ايزء للعامل ويكون محوز أما والصحيح 
ؤإنإالناس، يقصده فلا غرمقصود، لكنه ثمر، له كان ؤإن الأثل مجر فإن عندنا، 

٠المرة رمترلة ا،لقهلؤع عكا القفكون الحمما يمصدون 
بهينمو حزء يبز لم ؤإن حتى الثمر ظهور بعد المساقاة ثصح أنه الصواب، [ ١ ] 

بجدأن إل الماء إل بجتاج فهو يموه انتهى ؤإن حتى ماء إل بجتاج موف لأنه الثمر؛ 
رثا.ولا ظلم ولا غزر فيه فليس ذللتج، من مائع فلا 

أنالعامل من البستان صاحِ، ثهللمؤ أن صورما اامعاJوم قوله! ]٢[ 
•شه يراها النخل إل ينظر 



١٥٥هن1بامىدت)طبادطهة( 

قفل

تألواالإهود ءرأف عمن ابن عن روي لها جائر؛ عمد أما أحمدت كلام ظاهر 
شطؤو. اممه لزثوو ويآكوو يعملوها أف عل يحنن يقرهم أف اللب. رمول 

٠١شكاما دلك عل رريقرؤم افب رثول ممال أوريع، يمر مذ مئها محرج ما 
.٣^

زلانثثاء، إذا إلته إحزا-جهلم محعل ولم مدمتأ، لخير لازمه، فلوكائن، 
صربإل يقممر لا ثلدلك كالئاربة؛ جايرا هكاف مائه، مذ بجرة مال عل عمد 

ضل١ا.

ومعين،محدود وجه عل ثكون لا قد الصفة لأن يردد؛ ففيها يمه٠٠ '١^ قوله؛وأما 
طويلالنحل بعض أويهول؛ قصيرة. أو طويلة النحلة يقول! هل له؟ مسبمول فماذا 

ففيصعيفح؟ النحل وبعض ثشيهل النحل بعض يقول! أو لصر. النخيل وبعض 
ؤ.يتخلفالنحل لأن ردد؛ بالصفة اثاقاة جواز 

لأننظر، فيه جائز ممد اقاقاة أن عل الحديث،ُاا باذا ١^ اسدلأل [ ١ ] 
إلإما:يعود ائاقاة، أصل إل لا:يعود شقا٠٠ ى ذللئ، >، ءم المن قول 

الإقرارهدا مكون دْ.ةثه، عمن طزدهم العهد نمقوا لثا وللللiج حتير؛ ق إقرارهم 
اتقاء.عل بل اثاقاة، عل ليس 

منوغمهم نلوبر.م المؤلمة بملي ه الني لكن ما باب الخمس، رض كتاب الخاري: خرجه أا 
الثمرمن بجزء والمعاملة اناة المباب الساقاة، كتاب ت لم وم٣(، ١ ٥ )٢ رقم ونحوم، الخمس 
عمرابن حديث، من (، ١ ٥ ٥ رقم)١ والريع، 



اسقضاه1نينيصاسمءاسبجضل ١٥٦

}حاو، ولتاها، ؤإل 

•لهاا٢أ ومخه وجنونه، منة واحد كو بتوت وثمحح 
مالكه،،عل حديث، لأنيا ينه؛ مهل الثمرة، ظهوو بمد امسّنث، مإن 

نإنا1اُل. أذنض مو امنخت اأقاز:ةإذا محامل الننل، تمام النامل ذؤ 
حقه،ثإنماط وصى لأيه له؛ ثيء ملأ العامل، بمسح ظهورها مبل اقسحث، 

الإىعمله إقام مع لأله مّله؛ أجرة مللعال دلك، لعم امنشث ؤإن 
ُ.ا-إقعالة' محامل هنئار العوص، به ينتحي 

قحصل حائز عمد إما لومننا: لأننا شلث،؛ ولا لازم عمد فهو المساقاة عمد أما 
العمليساوي لا أوأنه بجائحة أصيب الثمر أن ورأى عمل إذا الملاح لكان صرر هدا 

ثزمحلالذي الثهم أن الشجر أورب الأرنحن رب، لورأى وكدللث، العمد، ئثغ عليه 
عمدأما عل اليوم الناس وعمل اصطراب، هدا ق فيحصل العمد لمثح ممر للعامل 

أوعثزسنوات خمس الثقل هدا عل ساقيتك مثلان فيمولون المدة محددون ولهدا لازم؛ 
فيها.المدة محييي س بد لا وأته لازم، عمد أما فالصحيح هوالصحح، وهذا سنوات، 

نجبفإنه وثناها إذا الراجح القول وعل ثقول؛ ثالمقاربة،٠ راحار، قوله؛ [ ت١ 
التزقيت.

ينتقلفإنه لازم عمد إما ثلتا: إذا أما حائز، عمد ائساقاة أن عل مسي هذا ]٢[ 
الورثة•إل الحق 

 ]٣[ U ْفيهالمثل أجرة يمحق العامل أن وهو -تال- افهُ -زحمة ١^ ذكز
له،جعل الن،ي السهم من أومهله المثل سهم س منهله يستحى أنه والصواب نظر، 



١٥٧ممبامث1ىت)وابادّاهة( 

لازما،يكاو معاوصة، عمد لأية لازم؛ هو أصحابنات بنص و ويا 
كالإخازةا١'.

محملالمد0 فوف أف ونحب كالإحازة، مدتنا مدير إل متقئ هدا معل 
ذِلك.دون عذل ملأ ١^، j ١^١■^ افود لأو ثها؛ النجةِفي 

وجهان!محفيه العامل، معمل فيها، الثمنه فمل لا مده ثزطا مإف 
التطؤغ.هافته عوض، يعم بالعتل رصي لأية لة؛ ء مي لا أحدمحا؛ 

كالوطءبركه، ياوصا ينمط هلم العوض، متقي يحئ متله؛ أجر له والئاف• 
ِلأنث^٣؛؛ ئزة هلا محمر، ئلإ متيا، و تجل ئدة جتلأ ثإذ '. ٢٣١ل

صحح،عمد 

كثرامالأ ذامتوعِا المثل أجرة له قدر إذا كان لو فيعا المرق، ويتبيرأ، أقرب، وهذا 
فإذاكثرا، حمه مص رخيصة الأجرة كانم، ؤإن الأول،، 3، له كان اليتم( سهمه من أكثز 
هومثلا فيماله العدلط إل أقرب، هذا كان له. جعل اليتم، السهم من قنعله له إن ملنا! 

الثمرة،رع معطى الشوط مم، قش والأو العام، أكمل إذا الثمرة نصم، أعطى 
الخرة.أهل إل هدا j، ؤيرجع صيبه، نصمح أتم،ت 

الماقاة.عمد أي: لأزم«؛ ررهؤ قوله ا ]١ 

ربحا.محصل ولم المال( 3، عمل إذا الضارب،، مثل ]٢[ 
كاكاربحثيء له فليس تحصل ولم الثمر فيها يرجى مدة عل عمد إذا ]٣[ 

ثكمل.لا وقد ثكمل فقد زجي، فيها فليس الثانية أما تماما، 



^قضاه1يهمهاهاسممأسيضل ١٥٨

ولم:نح.اكاز:ةإذا محنامل ث1لم:شق سح، ئثثى محه 
وجهان!مميه محمل، لا وقد فيها، يكمل قد مده جعلا نإف 

،l^li•^العمد قصح فيها، الثمرة وجود يرجى مده لأي يمح؛ أحدمحا؛ 

يصح،ئلز وجوده، العالب ليس معدوم، عل عمد لأيه يصح؛ لا ؤالئاو(ت 
"IS ش.لثالمِفي

عوض،شر بالعمل يرض لم لأية الأجر؛ انشص عمل إف هدا، معل 
المام.اوة.كالإجارة إلتدله، مرجم لة، ينلمم ولم 

ظ
فيها،الع؛ن ماء الظن عل يعلب، مدة عل والإجارة المساقاة عمد ومحور 

كالكتابة.منة، دجازأكثن قورعاما، عمد لأثة ،؛ ^lJiؤإل 
صو ء ث، م ى ذو يج1، لم لَةام، من أكؤ م ممدثا قإذا 

يمولتثحوأف احتلمث،، ؤإن جاز، سه، م قنط قدر ؤإل واحد، بثمن أعيايا 
زج١^، لأك الأثJ، النام ثدة بم، اك، لَأف ء أءام لائه ثه 

الثالثة.

لأمامئها؛ للعامل ثيء قلا الأمحر، العام ثمرة إطلاع قبل الميم امصست، قإن 
ُ.ا مديه ق لحدؤئها -تا؛ حمه يعلمن ظهندت^ ؤإف مديه، بعد حدئتج 

ساقيالث،يمول! فمثلا واحد، بسهم الثوامحت، يقدرون الأف الناس غالب، -ا ١ ا- 



١٥٩اد،طد1ة(  uIjرامئاثة كتاب 

قدلكن يفرقون، لا أُم فالغالب أوبالربع• بالثلث سنوات ثلاث نان البهدا عل 
وأتعب،أس نسة أول ق البنان هذا ق العمل يكون أن مثل الممريق إل ثدعوالحاجة 

أكو.شبما العامل ظب فها 
ثكونمم الأشجار هذْ اغرس للعامل• الأرض صاحب قال لو قادلت قال فإن 

محننا؟

نمىيغرس لم شجر عل العمل كان إذا لأنه مغارمة؛ يمونها هذه فالحواب• 
الشجر.أصل ق الثهم ؤيكون مغارسة 

١^؟هذا حكم قعا ائدة الماقاة عمد ق محدد لم إذا قائل؛ قال فإن 
اقل.نهم إل يرجع وحينئذ العمن. فند ائده لم إذا فالحواب! 

محببعا يمز ولم معية مدة بحد الزرعة ق الحمل العامل تزك إذا قائل! قال فإن 
المدة؟من مض محا عمله محا المثل أجرة بمر فهل علمثه 

الخزمهو بل إجارة، باما لم،^٠٢ وهو إجارة، ليشث، لأما يصح؛ لا فالحواب؛ 
التح—،وأن نمقها الدة س مصي أنه قدرنا فإذا ذلكر، عل مبما له وأن مساقاة بأتيا 

\ذثةم.ا>>ثصضف، الأول القنف، ي كالتعمِح الباقي لنقم، اق 
محشوالشجرة كانت، إذا مثلا السنوات بفر المدة محييي يجوز هل قائل• قال فإن 

حصادات؟ثلاثة بيننا ا،لدة له! فيقول واحدة منة لثنة اي 

قالوا!إذا هم زكن منازعة، ئمى هذه بل ئساقاة، يسمونه لا الحصاد فالحوان،! 
الهلالية.الثنة بذلك ولايمبدون الثمرة، شنة يمصد.ون الغالبج ففي شنة. 



احمدبذحنبلالإمام ص ي امأي ض المميق  ١٦٠

محل

كزنهلننالِفي ا1موط اوء و اكازثة لخمحأ ذ\ؤ\ذج' اكاقاة زغكب 
يجهله،العمد وقناد ددرْ، ِفي الإ-حتلأذح ؤق الثمرة، حمح من مشاعا معلوما 
وقغلقانه، أو المال، وئ، عمل أو معي، شجر أوثمر لأحدعما، دراهم وقنط 

أ.المقاربهأ قأئنه ؛، J^Jببمص مال الأُملتي هل عقل لأيه بالظهور؛ لؤاة يمحي 

ومشاعا،معلوما عليه العقود يكون أن بد لا المساقاة عمد ق أنه الولم، بهز [ ١ ] 
محهول،لأنه صحيح؛ ضر فالعقد نمرْ. ببعض النخل هدا عل سامتك قال! فلو 
غتثفهدا الغربية. ول الثزقية ابهه لك أن عل النخل هدا عل مائك قال! ولو 

صامتلث،قال! ولو أوبالعكس، ذلك دون والغريأ ممرا الثزش يثمر قد لأنه صحيح؛ 
الماء،به يمث ما يعي! السواقي. عل ما لك أن عل الئغل هذا عل أو الثستان هدا عل 

لأمإوالمغنم؛ الغنم ق متاوتق الشريكان كون أن ائشاركة ق القاعدة لأن يصح؛ لم 
المير•من صار ساؤيا لم إذا 

قالمشاركات وكدللث، الأموال ق مصت، الي اهمكات حميع ق فالقاعدة 
شرطؤإذا والغنم، الغنم ق الهلزفان يشرك أن بد لا أنه والمغارمة والزارعة المساقاة 

هذااستأجر الملاح أن لو لكن يصح، لا فانه شها شجر ثمن أو دراه-لم لأحدهما 
لأنهإطلاقا؛ لثمره يتعزض لن البستان وصاحب، آلاف، بعشرة منة كل الأستال 
لايصح؟أو يصح فهل إجارة، 

لأنهيمبمح؛ لا إنه قال؛ من فمنهم العلم أهل ي؛ن حلاف، هنأا ق مول! 
ملالززعكذلائ،بغ وق ظهورها، مل بل صلاحها، ٢،^ للمثئرة لثثريع اق 



١٦١ممابا}وكالات)و1بادطداة( 

يصح.فلا ظهورْ، وقل حبه، اشتداد 

الذيالزنع ت يعني الأرض؛ ق وأجرة الثنر ق ئماقاة يكون بعضهم: وقال 
منفيه ند فلا النحل ق وأثا أخله، من الأرض تؤجر أن بأس لا بالأرض يزرع 

الأرض.عل ؤيوجر النخل ل ناقل أن بد لا فإنه وعليه السافاة، 
بيضاءأرض هي بل ئحل، فيه ليس آحر مكان وفيه ثحل فيه بتان عندي مثلا! 

سحضاقخلوئ:لهكفممراشل.امن فإذا-للزراعة، صالحة 
لأنيصح؛ فهدا آلاف، بعثرة سنة كل ^، Jpأزجرها فآنا الثماء الأرض وأما 

لكنفيه، إشكاو ولا جائز، لزراعتها الأرض وتاج؛ر جائزة، النخل عل اياقاة 
،آلافبعثرة أرصه وبئاص ثخله كله الستاف هدا أ-ؤنوك له: قلتؤ إذا فيإ الإشكال 

أولا؟تحوز هذا فهل ريال• 

تاقاةالنخل عل النقد ثكون أن د لا بل يجوز، لا أنه  ٠١الذثبرالخراب: 
أوئزازعة.بأجرة الأرض وعل 

كلهثحلهالسنان أنئأجثر أي: جائز، ذللمثؤ أن ٠ الإسلام شيح واحتار 
ييالآلاف بعشرة إياه أ-ئنتك البتادز هذا حذ الأرض: ءاحسا فيمول جائز، وأرضه 

للئج.والثمر ييال آلاف عثرة تحمليتي منة كل 

رمحئ^بمثئالخهناب بن عمر المومنين أمر ؛تضبن ذللث، عل الإسلام شخ واسيل، 

(.١٣٠الفروع)ب/)ا(انفر:
(.٤٧٩/٢٩(،)٥٤٨ْ-٤٧/٢٠)٢(مح٠وعاكاوى)



^قضاه1ششصاسممأصبجحنبل ١٦٢

ثزطلو كإ يصح، لز فيه، عاملة الدي عو_ عام ثمنه لة ثرط ولو 
و:غإق>ت\ي\ه\هللئصارك، 
ال1صما.محأك بمح، نمته ؤإل اكالن،، ، iiJUن4حا، تمثة ,jj ؛ هاJ ؤإو 

؛،،J^iiه1ااث< ثنرا، ووعت، ؤإل النصمإ، ^li^، حطه ق ووعث، إل أوت 
يصحأف وتثحثج سعة. كبيعيِفي يصح، قلم محهول، عل عمد لأمه يصح؛ لم 

،ilLUثاوسثا، خطته ؤإل درهم، ^Ui، روما خطته إل الإجارة! هوله^j، عل ساء 
َبمذدنم-

يلمأن عل الناس بعض فقمتها دين عليه كان يؤهبمثئ الحفز بن أتني حديقه 
سنوات،أوخمس سنوات عفر لمدة له الحديقة وثكون الدراهم، من وكدا كدا الأن 

أهلبدأ مد والأف مصلحه، ذللث، ق إن {.' jjJbوأيصا متبعة، محنة له ينحؤقؤءتة وعمر 
>إذهيتعاملوا أن يمكن لا السائق ففي ؤإلأ المعاملة 7ادْ يتعاملون والنخيل الأراضي 

أومزارعة.الأرض ق ؤإجارة الشجر ق مساقاة إلا المعاملة 

صاحبأما كوؤى، مصلحة وفيه الشيح إليه ذهب ما الصواب لكن 
أيصاوالفلاح للملاح، مراقبة وبدون منارعة يدون دراهم آخن. أنا فيهولت الأرض 
ذك؛ق له ثريك ولا شاء ئن وتبدي شاء بإ ويتصدق شاء ما الثمر من فيأخذ يهلمئن 

الأجرة.أحد قد الأرض صاحب، لأن 
لوأغرمأثا الماقاة، ق هذا لأخدمحا« ذزاهم »ثشزط قمحذأممئ: المؤلفإ وقول 

انألة.هذْ ق الخلاف ذكزل فقد ناجزا 
أحمدالإمام قول يعني دوله؛ر عل بناء يصح أذ راوتتحئج قوله [ ١ ] 



١٦٣كت1بالوكالات)اابادطقاة( 

فقولهوالتوجيه، التخريج أهل هم الذين اآذه،س، عل،اء من والوئق ;ِيءآسق، 
الصواب؛هو التخرج وهذا الذهب، عل نحرثئا يعتر ونحرمحه الذهيخ ق وجها يعثتر 
هذا.ق جهالة أي هناك ليس لأنه 

؛١الأصم، هللئ، بمصح سمته ؤإل اكلئ،، يللث، ستحا سمته ررإذ ^٥١^٥! قفوله 
أي■الأرض، ولصاحب اكلث، له فيكون لكمر، أنفع فالثح واضح، فيه الفرق 

قأصعن؛ يكون بالأصح الثقل لأن ؤ؛ الغثففاله بنصح سقاه ؤإن الثالثان البستان، 
الثهم.زيادة إل العامل محتاج الغالمت، 

إفالربع ولك حارم، لزمتلث، إذ ان ا-لئملك، قاو،ت لو ا! )الإنصافا(ر وق 
هوالصحيح.الأخرج وهل.ا انتهى. تصح. لم حسارة. ينزملق، لم 

ررعثوإذ اشم،،  tliJjحنطه الأرض ق ررعث ررإذ قوله: أيص-ا وكذللiج 
الثلث،،فله الشحبمر نتع فإذا فيه، جهاله ولا به بأس لا أيقا هذا اكلث،اا هنلث، سعينا، 

إنالحاصر! وقتتا ق متلأ قال لو كإ جهالة، هناك فليس الأصف، فله الحنهلة نتع ؤإن 
ونقميفب،كد،ا. قطريا حطته ؤإن كذا، ، iJJiسعوديا اكزب— صفة ~أي اكوب حطث، 
 ،^lJوعلوكذا. فكذا مصريا أو فبكيا سودانئا حطته إن قال! أو الخياكلة، أجرة ؛

الخياْلة.ق نحتك ابموان فان حال كل 

الأصح؟هو وما الثيح، هو ما قائل! قال فان 
من،ساقية له فتجعل النتع، يروى حش الماء يمسى هوأن الثح! فالحواب! 

الض)ه/؛هلإ(.)ا(انظر:
)آ(الإضاف)؛؛/ب!آ؟(.



اصقضاهانينيصاسممأسبجص ١٦٤

محل

Jp ، م|ن ١^، من وش ثذا، من باشف يقاى ي ه
زنكالحطة مفن النازعة ل لت جعل أو ميزا، ئؤع كل مذ لت جعل أ اذوإعل 

يمنةنمق عق  oOL^؛لإثى، الستأتان أولكل ثؤع، كل قدر ومما \ذيي.( 
قمح،معلوم، لأيه صح؛ '، ين1لمودةا وهم الأحر، ثمرة ويلث أخدمما، لمست، 

حطةمذ محها ونعش ما مال؛ ولو محهول• لأيه صح؛ لم يغنموا، لب ؤإف 
محهووألأيه يصح؛ لب ثلته، قلك شعير مذ ززغت، وما نمقه، ئس، 

ءِ ء
أمهل*فهو الرش، بمبه والنفحت الرنخ، روى فم لحوض، اي 

•أنولع وعل ت ئخة ل [ ١ ] 
ؤإنحص هذْ ي ئتوثع أن ينبض لكذ واحد، لكل ما مقدار يعلمون أي! ]٢[ 

منزرعت ما ت قال، أو الرع• فلأن ودصي_، اكلث،، فلأن ميب، ءال،ت فإذا يعلموا، لم 
قيمح المخزحة الررؤع مثل ل صح ؤإذا فكذا، حنطة من زرعت، وما منكدا، معير 
هذا.

فمال،:وثمر حطة محلط الزرغ فهذا الأول، اثألة غم انالة هذْ ]٣[ 
أنالولف ذكر ثلشه. فلك نعم من زرعت، وما نمقه، فلك حنطة محن ررعث ما 

بالعكس،أو الشحم ق ودوما الحنطة ق ماحة؛٥؛ يزنع ةارُ لأنه بجح؛ لا هذا 
وأيبعضها، 3، مجوز الأرض كل ي تحوز لكن إذا لأنه حائز؛ أنه الصحيح ولآكن 



١٦٥كت1بامه1لة)داباسداة( 

المأكن.بين هدا ق يرق 

كلق فبكيا حنطة أو مكيا، شعارا الأرض زرعث إن يقول• الأول فالمسالة 
فلكحنطة من ززعث، وما كذا، فلك من زرهمت، ما ت يقول والثانية الأرض، 

الؤمحإك:طجأنتئ،ذكر ووكن كدا،ظوألةالأولضاصاالأ؛ئ، 
يتخثجأته نرى ولكنتا ممنوعة، كون هذا فعل القحريح، فيها يذكر لم الثانية والمسالة 

قرى.ولا بعضها ق صح الأرض كل ل صح إذا لأنه مح؛ أن 
الرحلهذا فاعطيتها كيلو، ل كيلو مساحتها أرض مثلا ؛ ٠٠٧^١١المسألة وصورة 

يمحثلثه. فلك، نصرا زرعتها ؤإن نصفه، فلك، ا بث زرعتها إن له! وقل1ح يزرعها، 
المولمخحرجه الذي الثال القول وعل مح، لا المدم، رأي عل دقولت يصح؟ لا أو 

الصحيح.وهوكذللثه يمح، 

حنطةمتززعها إنلث، له: وقلث، الأرض أعثته إذا الثانية: اثألة صورة وأما 
يرىفهتا ثلثه. فللث، الشصر من زرعت، وما نمقه، فللث، الخنهلة من زرهمت، فإ وقصرا 
بالعكس،أو حثهلة، الأحز والثلث، نصنا ثلتها يزنع ربإ لأنه يصح؛ لا أنه المولمه 

لصنم،،واحدا وعشنا لصنم، أعشار التسعة يزئع أو والنصف،، ، المحقيزنع أو 
البعضق فليجز الآكل ل جاز إذا فإنه هذا، ق بمر وماذا فقول: ايهالة، هي والعلة 

قرى-ولا 

M H *

اكي)ه/إا<آ(.انثلر:ا



نحل

اشثودلأل معناه؛ يودي وما مومحوعها، لاثه المثاثاة؛ بلمظ وسعقد 
المغمودرد يمكن لا لأله بلرؤمها؛ منتا و1ف المثرؤ ؛بمار محها بجت ولا المغنى، 

وجهان؛المجلس يبمار و3، '، ٢ إدا طي 
ئفيهابجاثامط،ساهاخ.

يمكن،الثمرة ظهور قبل منح إذا عليه المعموؤ قرئ صعيف—،، القول هذا ]١[ 
واحدكل علم الثمرة ظهور بعد إنه في٠الت الثمرة، ظهور بعد أنه فرض لو حس 
قكان إذا الشرط حيار جوار الصحخ أن ت بمعنى فسحه، يمكن ولا مسه ؛نهكا 
الثمرة.ثظهر أن قبل مدة 

فيهايصح لا إنه ا،لولف! يقول الأول فالمالة جدا، صعيم، بالنته القياس ]٢[ 
باللزوم،ئلتا إذا الثزط حيار فتها يصح أنه الصحيح بل نظر، فيه وهدا الثزط، حيار 

فنحها،ثاء مش لأنه الثزط؛ لخيار حاجه فلا جائزة بانيا أي! اللزوم، شر قلنا إذا أما 
المدةكون أن بثزط الثزط حيار فيها يمح أنه فالصواب لازمة. إنها ئلنا1 إذا لكن 

اقاة.المهمد ابتداء قبل ينهي 
رمفارز،شهر من ابتداء ستواُت، ثلاُث، النخل هدا عل اهيتتلث، ملوقالت فمثلا 

ذللث،؛من مائع ولا جائز، فهذا شهر. لمدة الخيار ل لكن الأول، جادى ل الأف ونحن 
ذللث،،يعد يروى ئم العمد، ق يتعجل قد والإنسان العمل، يبدأ لم الأف المساقل لأن 



١٦٧ممبالوىلة)ب1بست1ة( 

نحل

وانتهاءوبمرْ، وآلته لكلثزث ورثادي، الثمرة صلاح فيه ما العامل ويلرم 
وزباوالشجر، من والتاسن اكئ، واكيس الشوك ويطع محلوقه، ؤإصلاح الماء، 

أ.دلاكا وثحؤ موصعه، ؤإصلاح والتثميس، والحمظ الثمر، \ذر؟.أ 
سم،ئ؛ضالأم،„..د..زب نقل 

يتومحفقد التي هي المألة فهده العمد. من المدة وايداء الخيار ل أنه لوفرض لكن 
إذاالإجارة ل الثزط خار ل وحش :؛ا، باس لا أما الصواب أن مع الإنسان، فيها 

مبمعلا فهي اقل، بأجرة المدة هذه تقدر فإنه المدة بعض ممى وقل مثلا، العمد فيخ 
اؤل•بأجرة تحدر بل علته، 

فنقول!التحريم، حتى الخل والقرومحل الحقود ق الأصل أن تميم! وقد 
بحدإلا سدئ لا لازمة افاة مق أو انتهائه يعد إلا سدئ لا إجارة ل الشزمحل خيار 

كانتإذا نعم ثمول؛ لكن أحد، عل مصزق فيه وليس جوازه، ق إشكال، لا انتهائه 
الإجارة،يطلت العقد قيح فإذا ثهر، لمدة نزْل وفيها العمال، من سدئ الإجارة 
الشهر.هذا ل المثل أجرة إل وثرجع 

ليسالتي الثديئة الأغصان وهويطع الثب، بمتح،• الكرم® لاوزبار قوله؛ ا ١ ت 
فثهامح•

فهوعل،آجرها إل أثيها س باكمرة بملث، ما كل مول؛ دلك® رادتحم وقوله؛ 
العامل.



ا.ودصسها الوولأد_، وعمل ايء، سر وحفر 

نسؤلهدا الأصل؛ لحمظ يراد هدا لأف يديره؛ الإى والئوو أصحابما؛ مال 
وماالعامل، يعل عام كل ق يثكرر ما وقيل؛ كله. هدا عمل بستان، إئناء أواد 

.Jالا

دمغالمحن. لأف ءلم^أ؛ ص الناثل، عل والقاط وامحائ والحداد 
عنهسمحي، لا مما العمل مذ وهدا أموالهم، مذ يعطوها أف عل تبمود، إل حئ 

اقزة،أتجاشزلآا.
يمقفىزسا اقر، تهائل لأنثولحدبمد هما؛ اللحداذ أف 

بالضمن.

وهوعنيزة، ق هنا عندنا شاهدته قد أنا الدولاب الدولاب،، راوءمل ؤوم' [ ١ ل 
فالأولأسنان؛ لها أحرى وعجلة أسنان، لها حمار أو بعل 7أا يدور عجلت عن عاره 

ثدوركبثرة مغارف وفيه الحرير جض من هي الأحرى وهده أفقية، والثانية رأسية، 
الأرض،مت،متؤ،اءضالخيءل 

الماء.من وغنمت، اءتدل.ت، الماء إل وصانت، إذا ثم مقلية، البئر إل يرثع ثم 
بحقغليتعلق فإ المسألة، ُده ق مهرد عرف يكن لم إذا أنه الصحيح ]٢[ 

العامل.فعل بالثمرة يتعلق وما المال، رب فعل الأصل 
فيجوز•البئر حمر مثل شيئا المال رب لوشرط ولكذ 

التثميسكان فإذا العامل، عل فالتنميس صحيح، رَمئآممه الؤلف ذكره ما ]٣[ 
أول•باب من فايداذ ابداذ وهوبحد العامل عل 



١٦٩ممبامىلة)باباسهة( 

عاتهنا،ا؛قلاد أف عل أخمد ص ممد ->^، ١١يلزم ما أحدمحا عل ثرط قإف 
زثاوم. ماتا ذيك؛ نل النم ثائر ل ؤخثج الغاض، م ثزئُ ؤمخ 

المحازJةعثل ثزط لو ما أفته ممتصاها، يناق لأثة ا1ثادا0؛ مئد الماصى: 
الاJا١أ.ءزب 

علأحدهما شرط إذا وهوأنه صحيح، ؤى،آنئئ ا،لؤلم، ذكر الذي التخريج ا ١ ] 
أحدهماالتزم فإذا له،أ، حى هدا لأن باس؛ فلا الثاوط، يلرم ما أي• يلرمه، ما الأحر 
إهدا؟ ق ماخ فاي الأحر عن به بالقيام 

الأععالمنه وليس الال، منه المال صاحب المقارب لأن بالمضاربة؛ شبهه ويل• 
الشغل.منه والعامل الأرض، كصاحب 

نحتلفوالأعراف العنف، إل هدا ق يرجع إنه قتل• لو مول• هذا عل وبناء 
القاعدة،هي ك،ا القلإ كالمط الئرو الئزط حطا فإذا وئكان، زمان ل كق 

العمدلأن مماتا؛ كائثروط فتكون متريا، الرف يكون أن هو المفا والئرط 
عندهم.المعري العزف وهو العامة، عند المعهود اأهللقيتضفإل 

فهوالأصل به محمفل ما أن ا ائله._،ر عل القاعدة يمال! أن المصل هدا وحلاصة 
الأحرعل أحدهما شرط ؤإن العامل، عل فهو التمرة به نحمفل وما المال، رب عل 

المساقاة؟يصح فهل يلرمه، ما 

قالمر->ع وأن ي، ثقلا أنها والصحح ي، ثقأنها إل القاصي ذم، الخواب! 
النزف.إل ذللخ، 

انظر:زادالمشع)ص:آآا:ا



اسقضاه1ممصاسمماسبجضل ١٧٠

نحل

■؛ُجالإ،ثى عليه يدعى أن يلب، مذ يدعته محا موله والمول أمتذ، والعامل 
العمل؛عن يد0 راو ولا عانه، يفرق مذ إليه ضإ ح؛اسة، سش ؤوو مريط، أو 

لأثهعنه؛ يعمل مذ ماله مذ انتوجن يئحفظ، نز محإو منه، انتماوه يمكذ لأيه 
بجوازهننا إذ كمنخه مهو هزب، ؤإذ } شرْل قانتؤق منه، انتيثاوه ثعدر 

عنه.مذيعمل ماله لبمتاحزمن الخاكم؛ الأمرإل رؤع يلزؤمه، ؤإذمننا العمي.، 
ءل؟؛.هإذولم:فذلئناوامحض 

ينا مأية ه، ١^ انتأاة لأنمميز ١^؛ تحذ، لإ فزن 
للنامل؛ثتيءَ ثلأ ١^ ظهور ول فتغ ^ ئأ مميئها. فقدن دانا انثإخز 

'•و)فلمبجغربسهكاا مهي ظاهزه، كايغ نإذ جهته، مذ لأمر المنح لأف 
أشهدخاج، محي لإ مإن أشق، بإ ز-تع ئأ الإفأل، ِفي ا.ثاكلم انثاذن الأو، 

صزورة-حاو لأنه بهل؛ُ؛ ووجع الرجؤع، بثزط الإماق عل 

تا؛ايميتممايؤمحله•
الحاكم.ااامحصعثه«وني: قوله ]٢[ 
العاملمن الفخ وكان الثمرة ؤلهور قبل انمثخ إذا العقد عل يرب ما ]٣[ 

فهيالثمرة ظهور بعد كان ؤإن حصته، فللعامل المال زب من كان ؤإن له، ثيء فلا 
الحامل.عل الحمل مزتكئل ؤيتالحر بينهإ 

المال.ت؛آمح؛تئ 



١٧١كت1ب،امك1ىتربابادطلأة( 

علبثاء وجهان، الرجؤع ممي إمكانه، مع الحاكم انتئدان مذعم أص نإف 
إدنه.شر ليه محصاء 

يعمله،مذ مثامه أقام بعضه، أوعذ لصعقه العمل، عن العامل عجر نإف 
}ل علته وُح بإدنه، ' هأصا 1_، رب، انتآذنه محهوكهزيه، _]_، لم لإف 

فضل

مثامه؛الوارث محام العمد، يلرم ومحلثات اثال، رب أو العامل، مامحئ، محإف 
محئدلأز؛،كالإخاتة.

مذانوحن زارئ، للم;ةذ أن الإتام، محو١^ ١^، اثئ كال محإف 
لأيهعلته؛ يمرض ولا المنح، اثال يلربر ثركه، نجد لم محإف يعمل، من الركة 

د'كزثا.ما عق دالخ^iلم منح، ثإدا له، ذمه لا 

قاذف؛لتكمل، غرم ميأق أن المال رب وامثادن يكمل، لن العامل أن [يعنيأ ت١ 
المال.رب فعل 

؛،٧٧مول! عل؛ه،ا رنخ بإديؤ، هئإئ( المال، رلم، استأذنه رُوإن )يمئإس' قوله [ ٢] 
~أىتيإدنه فانفق العامل المال رب، امحثادن إن المعنىI فتكون أوعجزه، صعقه ال حق 

عليه•رشر العامل~ ثإدن 

نجمأن للئريلث، مخ هل هائل: قال فان 

الأصل.يتضزر لا أن بثزحل آحر مقامه يقتم أن نجوز نعم، فالحواب• 



محل

وت1لملم لأمة بالأ-مة؛ ناهاْ مذ عل العامل رجع الشجرمسحها، باق ءإل 
انتنم^ثامن عل مرجع العوض، لة 

ثاءلمذ صمنها ^4، 15كاثن ؤإل رئتا، أحدها باته، الثمنه كاب ؤإف 
صمنهانإل وينة، ينة حال لأية حميعها؛ صثنة '، للعاص—،ا صمنها قإيا مئهإ. 

يقئنةأذ وعقمن عتره، يدم و عمل لم لأمة اثنم،اآا؛ صمنة العامل، 
القزاض.كعامل يقمنه، فيه، وعمل عليه، ثتثت يد٥ لأل ايمح؛ 

استأجره.نثخة.' ق [ ١ ] 

ساقاه،الذي لعتر أي! مشثئا، الشجر بان إذا وهي ثفلرها، مبق المساله وهده 
العامل؟يرجع فبإذا مياحده، صاحبه أن فمعلوم 

الأجرة،إل م-حع بطلانه، سى العفو لأن بالأجرة؛ يرجع ٠ الملم-،ر الحواب،! 
اقاة.الممن المثل نهم له بمرب، أنه ٌجق كا والصحيح ساقاه. الذي من فيأحدها 

ربصمتها باياقاة، واحدا وأءهلا٥ النخل غصب واحد يكون أن مثل ]٢[ 
منه.الغموب النحل 

الحاملعل الفائتإ مكون كلها الثمرة أحد يعني• الصمااا صمته ٠٠معص ]٣[ 
هوالنصمف.

tat

١(.الطالب)ص:ا/ه ليل الطالب دليل انظر: ;١( 





اصضاهاششصاسممأسبجضو ١٧٤

ومتسنابدره، مثل الأرض رب يأحد أذ ثرط أو العامل عل ثزطه محإف 
عم(مذ لأيه البدر؛ لصاحّح مالزنع صدت، ومتى الزارعة، صدت مي، ما 

ناوه،زِسهأخئشاال

فضل

منلا اتدز لأو يصح؛ لز بجزء، يها لينزعه أرض؛ ذي إل بدرا دمع لإل 
الأزض.ننم، من ولا النامل 

بجزة•مائك ثذ سميها أف عل وعوامن، بيددي أزيى أونغ أيا مال؛ نإف 
مذمها ، ٣١أ)؛،:فوذ يم، ١^، م س ١^١^ لأن خ، مم 

صاحبها.عم 

عليه،دليل لا لأنه الأرض؛ رب من، البذر كون أن يشرط لا أنه الصحح ا ١ ] 
يصح؛لا والقياس الأرض، لرب، مالرنع وسدت، العامل مذ البدر كان إذا وحز 

اثديالخث، ياخد لا وهدا لمها، يالتي الدراهم يأحد المال( رب المضاررة ق لأنه 
الزارعة.لمدت الخن، يأحذ أن لوثرط بل سلمه، 

وعلعلميه افه صل النل لأن الأرض؛ محاجب، عل ليس أنه الدليل ظاهر بل 
البأن يدكر ولم ٠، أورنعُ ثمر ص منها عغرج ما بشطر حبثر أهل عامني وتلمم آله 

ااسثقعتزاد صاحب قال ولهدا العمل؛ عليه الذي هو وهدا عليهم، كون يرتع الذي 
كتابت وملم (، ٢٣٢٨)رثم ونحوه، يالشهلر المزارعة باب المزارعة، كتاب ^١^! ١١احرحه ( ١ ) 

عمرابن حديث من رئم)اهها(، والزؤع، الثمر من بجزء والمعاملة الماقاة باب المساتاة، 
نْتهثة.



١٧٥ةتاسالوكااة)4بالزارءع( 

الخميزء'اظ صهممرلآةواخاز1لبجل زمحة::صخااا، 
امض>و ئثائا،خازألثأوو 

البدو،آحر نمى العمل، آحر نمن الأنقى، أحدهم مى ثلاثه، كايوا نإذ 
الهصل(لآا•؛^ 3،يكويا ة قاسدْ؛ مهل بتهم، والرنغ 

٠.الناسر عتل وعليه الأرض زب من والغراس البدر كون ولابمرط 

الثل؛نهم له أن الصحيح ت مول  ١١ثه أحر عليه ارؤلصاحبه ومحوله 
شارك.من يصيب مثل يعطى أن مجب المشاركة، عل وخ العمد لأن 

يصح.أنه وعنه سخةI ق ا ١ ت 

الصحيح.هو بكر \لي اختيار ا ٢ ] 
لاثملمح.فهدا نمقه، ول اززغه الطل.ن هدا ظ. للث،: أقول لكف ]٣[ 

الأرض،رب من ولا العامل، من لا والذر الأرض، رب هنا سيعمل والذي 
منؤإما الراجح~ القول "عل العاثل من إما فيها البدر يكون الصحيحة والمزارعة 

الصحيحة.الزارعة فهده -يا ثعمل بذرا وأءهلياكا أرصا أعهليلمثح فأنا الأرض، رب، 

ثيء.أي ولا مؤاجرة ولا مزارعة فليثت، ثصح، لا المذكورة المورم وط٥ 
M H *

زاد



^^يبجحنبي

محل

رمح.بمقأحمد! يمال منها• الخايج بثلث الأزض هذ>ْ أ•جنتك محال! محإف 
ئزوطفيها يثرط صحيحه، إجاوة هئ ^! A^tممال أصحا)ه، ذضئثأ يصح• 

ئروطفيها هينرط الإجاوة، بلمظ مزارعه هن•؛ الخظاد_،! ابو ومحال الإ-حاؤة. 
أنصله كاJغ ررمن دال! ه ١^، لأف -ممها؛ وحكئها يولإج 

د>ع،ثَلأيخامش(••.•••••.•.

الاسحباص؟أوعل الوجوب عل الأم هاوا هل ئائل: محال فان [ ١ ل 
علولا حيثر، أمل عامل ه والرسول الاستحباب؛ عل هدا فالخواب! 

حدجين راى وحلءيث [، ندة;١ ]١٠٧ه بالعمود يقول! تعال قافه كمار؛ أمم هذا 
ا-إمحداول،وأمال ا1اذياوات، عل ه اللمي عهي عل يزاجروف الثاس ®كاف رْ.بمنئ! 

سا،زةلاكشةوم:محِض
دلأازبه«رأ؛.محئوو، ئتيءٌذثووم داثا زحزثئئ، محلدلك سا؛ كزاآإلأ 

]'ا[فيننخة!آكرءا.

أهلعامل ءقهأئثْؤقكأ الرسول لأن الاستحباب؛ عل العلياء حمله وُد.ا 
م-ها-ينرج ٌا بقرط جمثر 

الئخ؟عل هدا تحمل ألا قاتل: محال فان 

حديثمن (، ١٥٤٧رغم)والورق، الذ"م-إ الأرض كراء باب ايتؤع، كتاب ت لم مأحرجه آ ١ ١ 
هبمتن.حدج بن رافع 



١٧٧ائزارمة( باب ك11واالؤكالة) 

ثإءكثثث الإجارة، ِفي عوصا ؟كوف أف يبز ملم محهول هدا زلأة داود• ابو وواْ 
أنصس
علحمله يمكن وهدا الحمع، يعير إذا إلا النسخ إل بمار لا فالخوابات 

الاستحباب.

 [ ١ ]lJخارجةصخ انة لأن يصح؛ فانه صاع. يمئة الأرض هده آجرتك (! لو؛
ينرجمما صخ بمئة الأرض هده آجريك ت قال، ولو الأرض، ل زرعه الن*تم، الرنع عن 

هدهآجزتك ،! Jliولويصح، فلا ا،لزارعة ق معلوم شرط هدا لأن يصح؛ لا فانه منها• 
يصح،إنه قول.' ُت أخمدر الإمام مادهب ق قولان ففيها منها• يرج ما يثأث الأرض 

أحمدالإمام وهونص 
يصح.لا إنه اكال! والقول، 

بنصمحربمه عل الدليل قام ما إلا الخل ست ق الأنل نقوو ولكن 
صحح•محام، أو 

الوم،.وهو ثصح إما ١^٠١^• والقول 
فالصحيحصحيحة، بالهم والإجارة مزارعة، وليست، إجارة وصورما 

هييةول(ث أنه الخطانم،1 أيٍر وقول قولنا ب؛ن والذروا الأصحانم،، أكثر إليه ذهن، ما 
هلواأن فنصنا لو أنه ت بمعنى بثهم، إجاره هي يقونات ونحن الإجارة• بلمغل مزارعه 

بنهم،إجارة فقولنا: ثيء• الأرض لصاج-، فليس وتلم،، سقاويه آفه جاءئه الزؤغ 
ثابتةفهي المثّاع الخزء يغبر كانت، إذا الإجارة ثم العلويي،، يئن لازم عقد أما يعني• 

الإصاف)ه/ماا"؛-ا/آ-أ(.)ا(انفلر:



WA اصضاهأشيصابمماسبجينل

يتلف.أولم الزؤع تلث سواء المستأجر مة ذق 
بمئةمنك، أستأجر ومال! واحل وجاء الأرمحى عندي أنا الألا؛ المسألة وصورة 

قؤيال الألمج أو صخ المته لأن فيها؛ إشكال ولا إجارْ فهده ؤيال- بألف أو بر صخ 
يتلف.أولم الزيع تلث مواء المستأجر ذمة 

الإجارة،بتقفل مزارعة هده فنقول! تخؤج. ما يثلث، منلثف أستأحرها مال! لو أما 
هوالصحح.الأمحر وهدا مثلع، سهم إجارة أما أو 

العبارة!هده حكم ما ءئ4اا. اف رصي ارأخمد ^٥١^٥! الولف، قول قائل! قال فإن 
ر)رصىاهى((؟

منوأما للصحابة، تقال عنه® اف ®رصي أن والعرف، العادة جزُت، فالخوامح،! 
أحمدالإمام فيمولون! للأئمة بالنسبة يتساهلون أمم إلا اممه® ®رحمهم فيمال! بعدهم 

رْ.بمثق.حنقه أبو الإمام رْ.بمن، ماللث، الإمام نقهبمثه، الثافص الإمام يخقبمئه، 
أنوالأحسن فمط، للصحابة عنه"® اض ®رصي الدعاء! هدا أن المتري الحرف، لكن 
افر((.#رجمه الأئمة! عن يقال 

عنديعثروف المشهورين الأئمه أ0 العلم أنل بعض عائم جرت وقد 
بأفوذللث، العام، الاصطلاح عن بترج لا أف الأول لكن ®َُ.بمته" فتقول■ حدا، 
هوالأول•فهدا عداهم، أوالعمولمن والرحلم للصحابة، الرصي محعل 

MUM



١٧٩كت1بامث1دتربابالرارطا 

فنل

يلزموما واللروم، اّإقواز من دكرثاْ، فيإ المناياة حكم المزاوعة وحكم 
سنضالأرض عل معامله لأمثا أحكامها؛ من دلك وعتر الأرض، ورث، العامل 
والشجرالأدض هل نالإك قال: شجر ذات الأوفى كانت ؤاف ءبجا• 

الأزض,اكلث.١^؟^،، م ناوك أن .ض. 
كبيعتماا٢'•'، •^،١١نجاز قورإهرادمحا، عمدان لأنج جاز؛ 

قفل

حبمن نمط أو آحت، عام ِفي نبت ثم ميء، الحب ين نمط ومش 
أنمطالحب صاحب لأف الأرض؛ مهولصاحم-، آحن عام j، ث ثم المنثأحر، 

تمطلو كإ ننمط، التماطه، أحد لآكل أف بديل العرف، بمحكم مئه حمه 
ئنتثالنزى، 

فعلأءراس١، 5ان إذا أما القظ، من ثد فلا المزازعة معنى يعرف كان إذا [ ١ ] 
اللمظ.يلرم ولا يقصد، ما 

أوبيعة، ق بيعتئن ■م يجوز لا الميم، فعل حطا؛ وهو بيعي• ت نسخة ق ]٢[ 
فهوجائز.نرط بدون كان ؤإن واحد، عفد 

فيها.الن.ى الشجر عل الحقد عن مقرئا الأرض عل الحقد يكون أن وصورتبما 

أنلاند امحساد محي الزنع أن وذللت، صحيح، الؤوف_، ذكره ما ]ّازا 



صضاهاينيحعاسمماسبجضل ١٨٠

هوهدا لأن الأرض؛ لصاحب فهو الخب هذا بت، فإذا حب، منه بماثر 
١^٥،،به جرى كإ له، فإنه ا-اثصاد يعل أحل الخب هذا يتح لو أنه هذا عل والدليل 

الرد،حذا تاير الذي الحبمب وبت، حصدا فحصده ب؛رد الريع هذا اصبمب لو لكن 
الخب؟ siUliالرنع إن مول أو الأرض لصاحب إنه ت مول فهل 

العادة.عن حايج ثيء هذا لأن الثاف؛ ابواب• 
بندا،عليها اممه ارنل ثم الأرض، هذه ونع إنسان هذا مول؛ المسألة وصورة 

مول!فهل بت، الثانية الثنة وق ياممن، الخث، واحتلهل الزنغ، هذا كسر الرد إن ثم 
ا-لثن،؟لصاحب، إنه مول! أو الأرض. لصاحب، إنه 

ؤيملكهسقط يأته العادة جرئت، ما يئن هزئا هناك لأن شلئخ؛ ولا الثال، الخوابحت 
عليه.ملكه زال لا فإنه باقة صاحبه عل ؤ تلفالذي هذا وبئن لمطه من 

I أ n



؛uسجلا 

الإجارةكتاب 

MUM

ةلتاإ.ندلإاءؤ ثعال! اممه لموو ا"بملة؛ ل جائزْ وهي '، ١^^١ بح وهي 
ئارثننؤ أتحعن جأ يعاق؛ اممب ويول الآي؛يرن(، [ ٢٦لالقصص؛ه آستئجل بتأبمتب 

ئوخازممد\ص إل كالخاخة \1\خ إق الخائ زلأف ]الطلأق:آ•[، مح;يئه 
اثالجل^ا.م الإخأتة ممد محور أذ 3-^، الأممان، ثل الإع 

التعنمظ ؤق لها. موصؤغ كظ لأيه والكري؛ الإجارة بلمظ وتعقد 
وجهان؛

منه.ث ِلأبجا به؛ تنقد أخدمحا؛ 

_،ممد م ثاه٢، الإنّم ق\مفي لأبجا به؛ ممد لا 3_؛ 

علالتابع عل يمع قد البيع لأن التأيد؛ وجه عل لا يضاف: أن يتثغي [ ١ ت 
التأيي..وجه عل لا التاؤع بيع الميد؛ ْس بد فلا الثايي.، وجه 

صرحفالص والقياس، يالص الإجارة جواز عل المولفح استدل ]٢[ 
قارهنوؤ أجمعن ؤؤ0 وقوله؛ ه، آّثتجتة ل-ءثُثثا؛-أ؛ني ؤ٠١^، تعال؛ قوله وهو 

حاجةق ئم ك،ا المتابع إل حاجة ي الاس إن بمال؛ فهوأن القياس؛ وأما محبمزه• 
الناغ.يع تحوز أن وجب الأعيان بح جاز فلثا الأعيان، إل 

أن:شول:ممسبسإلادابع ]٣[ 



اسقضاهانينيصاسمماص1بجضل ١٨٢

نحل

'•للآمحا الثم، رعاية والراعي للرصاع، الفقر ومحووإجارْ 
بيوأنا ائ. ءرأف محت لاك اميق؛ ء ه الأيل؛ زاضاث 

وصبالهداية، \1اجت و\يتوئ '، حئثا٠اا هاديا الأيل ثنى مذ زجلا انثأجزا 

صهذا لأن صحيحة؛ إجارة إما ت مول أن ق مائع فلا سنة. لدة البيت هذا منائ 
العقد.هذا عليه الا.يثدل 

قهذا ه كأتت إ.ناو)هعا هالت، ؤ ت تعال قوله هما ررالآشناا قوله! ء ]١ 
أي!١^^، ق هذا ثارئن وؤ أمحبمعن تعال! وقوله الغثم• راعي 

علنص افه لأن الطمل؛ هذا ثرصع امرأة جر نتأ أن يجوز أنه والمعنى! المرصعة، 
اممه!سبحان ]الطلأق:ا"؛ا، ه قمحي ه تثييأ ؤمحإنساس/يم تانق■وبماق• افه فقال اجواز، 

يرصعهمن له يجعل موف تعال الله فان الطمل، إرص؛ع ق والزوجة الزوج ثعانر إن 
لنسارة هذا وق قمئه، لي ؤتمحأ فقال! أءكلم ا-هذا أكد ولهذا أمه؛ غر من 

ولأحرى، امرأة له وسرصع فرجا له سيجعل الله أن أمه مع وثعامر طفل عنده 
العناعل.ا-ثليب وص أحر فرج هناك لله~ ~والخمد الحاصر عصرنا 

yj ] واهتعانه.اللم غر استئجار جواز القصة هد.ه ق

يالئبةطريق، أحطر ق ويدلهما مشرك الرجل هذا لأن بقوله؛ الأخذ أيصا وفيها 
بكروأبا وللم آله وعل عليه افه صل النئ تهللب هنيئا لأن الهجرة؛ طريق وص لهعا، 



_UYعسم؛ 

هامحا، jdثلاث بمد ش عاز ززاثداة زاحمحا، إي ميسا زأتاةا١؛ 
زالبمارى.زثاة1خمد مازمح. صيفdj بنا:محا 

لأبمنهالإبماءيها اثاخة ااس انت1ائ بمكن من كل نإخازةا٢' 

عليهابيجئمن شجر؛ وانتئجار والوزن، للتحل القوي إجاوْ ونجوو 
العوضأحد محوز متاحة ننمعه لأما والطتن؛ الرنغ لثدوص والعثم الساب، 

.١٤٣فبما، مخان الأمان، محهاِفيمرسْ 

خمجمنتأنشبمابجسالإثلرُ
التيالأدلة أحد وهو لدوائه، كافرا طٍيتا ان الإنتتأحر أن تحوز أنه منه فيسمماد 

قاة،يمل لا وأن الإنسان يصوم لا أن ق الطيب قول يقتل أنه يرى من  ١٢امتدل 
الراجح،القول وهو كافنا، ولوكان ثقه الطيب كان إذا يسجد لا وأن يركع لا وأن 

الأف.عليه والعتل 

١^١^١.ص،أي: 
الظئر.إجارة عل نعطوفه هذ0 [ ٢ ] 

الأثد.إل ذواتا وليس الإجارة، ئدة ئراذْ: ]٣[ 

بالممود؟يتحل هل للمحل؛؛ النحول أرإجارة قوله [ ل٤ 
الأل،موجود وهومر السابق ق عندهم وهومعروف  ١٢يتحل نعم، ابواب• 

الداةوالهاة)؛/ههث(.:ا(اظر:



صضاهافينيهعالإئمأسبجءنيل ١٨٤

تنبت،لا سحه ؤالزنع ينتأجز أف مثل فيه، مع لا ما عل عمدها محرز ولا 
ثا1دُالبمةاا'،زالأم، ص.لإلكالياناةمم،ءءامح 

؛و.ه.ِينمى م عل الأوص لكب ثإل جاد- به، يكممى وائرِفي 
وجودها،العالن، لأف إجارتها؛ جازلم، اأعثاد0، الزيادْ وسقيها والمنان، كالثل 

الزيادة،بعد داساجزها ^je، روادْ إلا سقيها لا كال ؤإل لعترها. كالطر مهل 
ههلوجودها، يعلم لا ^?4 بجح؛ لم مبجا، انتاجزها ؤإن معلومه. لأننا صح؛ 
تفلحزكاتق للززاهة، دكنثا ولب انتامثا، ؤإن الهزاء. و الطي كح 

معدوم.معها لأف يصح؛ لم لزثنلح ؤإف صح، لعنحها، 

•ئيء عل أويرصع المرأة، بما ومحل قلادة ي الدنان،ر فتفلم ذلك من شيئا وأدزكنا 
بالقول؟يوون هل رروالورن® )؟ئاوع' وقوله 

اكذ.االزيالط ورن مثلان لك فيمول أيصا، هدا وأدركنا حا، يوزن نعم، الحواب 
وكدا.

الرمحغلّددس والثم القابج، علبجا لبممم ثجر؛ ®وانتتجار قوله 
منالمثب بمئز حتى عليه وممني الزيخ ثنثر بان وذلك الززع تدوس الغثم والقل<ا 
النضر.

يليتهحتى عليه ممني بان وذلك الحنث، به المقصود ااوالط؛رراا نجمتآمث1 وقوله 
ّبأظلافها 

~للررع الأرصن هذْ امتأجر فإذا الأرض، فتنزب يزيد النهز أن أي [ ١ ] 
مجوز.ويقيها" يمتد النهز أن والعادة 



هين

زسلكلحطة، ام، و جت لا U س ئاكواثا الأزص عرت ثإذ 
ررعهامح؛ لأيه صح؛ وزعها، ؤيمكن الماء، قبمجر قحه يمكن تجض 
لاثهصح؛ عاده، ينحسؤ انه علم ؤإل ا. Jمتحهاا الدار شو يمي؛ كء1 متحه، 

مضوأنلأ،قإص،ئ
عيرلأية يصح؛ لم المعثادْ، بزيادته يعرمح، مر عل أنصا اكرى ؤإن دكزدا. 
ُ.صحا ذلك، بخلاف لكيث، ؤإف عادة. -يا ئنتمع 

أنيملح لا باب لها ليس التي الدار أن الماء ئح و؛ين بيثه الاؤتباط وجه ]١[ 

الإجارةيعقد أن شرط مهئ، هنا ^٥١٥ اأؤلف ذكره الذي الشرط ]٢[ 
وقلالمال، إصاعة من ذلك، لأن لمثمح؛ يمكن لم فإن به، يممع أن يمكن ثيء عل 
يأتهاأن يمكن لا أراض مثل أمثلة لهذا الموثق وصرب ، إضاعته عن ه الّمح، مط 

للمرنع؟يستأجرها فكيف، قليل، فيها والمطر الهر، 
والأمثلةبه، بأس لا فهذا وغيره للرنع لصي وهي وأطلق، اصتاجرها لو أما 

واضحة.، -١^١٥ذكزها التي 

ثملمحلا أرض ق المال إصاعه تحوز لا أنه عل مرع كلمه هذا أن والخلأصهت 
فهومل وما ؤيغرقها، إلها يأق الماء كان أوإذا إلها الماء نجي؛ لعدم لم للرنع، 

محابلم; وم(، ٦٤٧٣رنم)وقال، نل س يكره ما باب الرقاق، كاب البخاري; أحرجه )١( 
ثمةبن الغرة حديث، من (، ٥ رقم)٣٩ حاجة...، غم من السائل كرة عن الهي باب الأنفية، 



اسقضاهانيهمصاسمماسبجص ١٨٦

قفل

والزمر،والنياحة لكلغناء \ذةلأج.{ التاؤع عل الإجاوة عمد محور ولا 
وثحوه؛إقمز ا-مها يبح أو ، jIjست أو كنيته، ها يتخل لنن ذار0 إجار0 ولا 

س،لكِخازةامحلأزنااال

إضاعةص ش و. الني لأن االال؛ حففل واُسا من هدا وكل القاعدة، لهده مصيل 
.٠١الاJر

افَإذا))إن ئ: النل قال، القياس، من أحنن وكان بالحيين، جاة لوكان ا ]١ 
الحديث،.يستحقبمر لم ربعا لكن ٠، Jمنهاار حرم ثقا حرم 

op  ،لفنلاثاجزه أنه الظن عل يغلب أن اليت، إحاره تحوز هل ئايل: قال
التحر؟عل التي المجمعات، مثل معصية، 

ويالنص،يقينا المعصية لفعل استأجرها اثه الظن عل غلي، إذا فالحواب 
اممهوعمى استأجرها إذا أما تحوز، فلا الحثم عل تحتمعون أمم ظنه عل غلب أو 

فلاإثلمءلاiؤلحر.فيها 

عن-ض ما باب والتفلس، والحجر الديون وأداء الاسقراض ل كاب البخاري: أحرجه )١( 
غممن المائل كرة عن م باب الأقضة، كاب لم: وم(، ٢٤٠٨)رقم الال،، إخاعة 
رنمتحقه، يلا ما طلم، أو لزمه، حق أداء من الأمتاع وهو وهايتح، مخ عن والنهي حاجة، 

نظ^بمثئ.ثمة بن الغثرة حديث من (، ٥  ٩٣)
ابنحديث من (، ٣٤٨٨)رنم والتة، الخمر ثمن ق باب البتؤع، كتاب داود• أبو أحرجه )٢( 

•قئئبمن؛ةأ 



_uvبيجيأ 

1زشىمحثئا؛كبم،مخالاا،
•لدلك ليئربرا؛ حمرا، لبممل انفجاره يبور ولا 

ثضولكن كرائي، أم أمحْ بمرامح؛ت متة أو خنزيرا، حمو محمن وعنه 
ئذالكلبملم،مح1شد.

ئمحظور،يالشزب، أما وسمها، انتأجزه انه عل محمول هدا الم1صىت هال 
^^٠^١٧٢٢^.

عزفؤإذا عليه، قيء فلا سلحنها ءات٥ أن يعلم ولا مصيده يكتب كان إذا [ ١ ] 
حراما.صار الحرام، التلحين لأجل يكتّا أنه 

الأحرةأحذ محوز لا انممة ا•لنالإر جيع أن وهو جدا، مهم المصل هذا ]٢[ 
الغناءلأن وذلك لحز؛ لم حراما غناء له يغر رجلا لواستأجر الغناء ق فمثلا عليها، 

ثادزأُؤولأ تعال• اف لقول تحوز فلا المحرم، الغناء هنا المقصود لكن حراما، كله ليس 
يصح؛فلا والعدوان الإثم عل التعاون ق وقؤع وهذا لالأئدةت٢[ داتد-ئنه لام آؤ 

يصح.لا عليه العقد فان بحينه عنه اش ش ما كل لأن 
تحوز؛لا فهذا نيته عل ينحن ناء يتاجر بان وذلك ٠روالنياحةاا قوله 

علاستأحزئن فقد ميته عل موح ناء استأجر فإذا فاعلها، ملحون الئاحة لأن 
محرم•عمل 

أيصافهذا وسهها كالموسيقى بالمزمار الزمر يحني• راوالرمر® قوله 
فاعلمه.استئجار ولا عليه، الأجرة أحذ تحوز لا 

يستأجرهاان بوذللث، ارولأإجازْذالأكنشدهاؤينت(( قوله 



جمأمذءن؛ل ١٨٨

ل؛كوندلكئا ولواستأجر أيما، حرام فهذا فيها يتعثدون كنية لئخذوها النصارى؛ 
لا؟أو تحوز فهل الدتحان البقالة مواد ومن بقالة 

العقدهذا لأن فلا؛ ؤإلأ جاز الدحان فيه يدخل لا أن عليه شرط إن الحواب! 
تحوز.لا وما عليه التأجثر تحوز ما ب؛ن واحدة صفقة ق جع 

فيها.فه يتعثدون للمجوس نار ييث تحعلها بأن وذلك دار،ا أوستا ١١رَىقآإدق؛ فوله 

لفعلؤ،الإجارة تحز هلم محرم، لأله ويحوم؛ الخئز ذ؛ها ررأويع فوله 
،البمي" مهر عن ®ش البي. لأن حرام؛ للرنا الإماء إجارة للريا" الأمة 'كإجانة 

لا؟أو الحد عليه أبمام وزنى.٠١ uزنا امثأخرها لو لكن 
شبهة.هذْ لأن الحد؛ عليه يقام لا إنه يجهءإقهأ العلم أهل بعص قال الجواب• 

ينخأاء الئيسأجر أن إل يودي يركه لأن الخد؛ عليه يقام بل آحرون! وقال 
علته•يقام لا الحل إن يقول• نم ثس، 

العلة.لهذه أى1 لدللتؤ" تئزبما؛ حزا، لبممل انسجائه تحوز ااولأ فوله 

صمحةمكنامح،مح5^^: قوله 
للتحريم؛فهو اكز0ا قال! ز؛وث\ذئثإذا أحمد والإمام الحاكمة، عند آي! له؛١^١^٠٠ مص 

يتويعفإنه يشت لم ما وأما تحريمه، ست، فيإ إلا التحريم بمللق لا وزعه من لأنه 
لنصراىأوميتة ^١ ٠٣■؛حمل لن الكراء أكل محريم يرى فهو هذا وعل أكنه. ف؛ةولت 

باب،المسائاة، محاب لم: وم٢(،  ٢٣٧رقم)اصب، ثمن باب البيؤع، محاب البخاري: أحرجه )١( 
ة.ةنه.الأنصاري مسعود أي حديث من (، ١٥٦٧رقم)اصب، ثمن تحريم 



١٨٩ممو،الإج1رة 

ثيء؟النصراف من يوحد لا أن يزى هل ولكن حرامُا؛، أكله أن الإمام بوى 
علكاعراء الرم: لهدا نما لو لأنا بالكراء؛ بل:>ى لا، الحواب: 

إليهحمل متاعه لأن والعوض؛ العوض ب؛ن وم كب قد اشران يكون حرام• 
عنه.أسفلناها والأجر٠ 

ياكله،لا ولكن المحراي،، هدا من الكراء يوحد بأن الزوايه هده فنوجه هذا وعل 
ممونلشراى ثركه لأن الشرعثة؛ المواعد عل متمش الزجيه وهدا به، يتصدق يل 

المّلمانعل يلعب بان اضراق من سخرية فيه ثم والحوض، العوض ين له حمنا 
لأنهلك،؛ يطس_، لا هذا والمتة: الخنزير حمل الذي للرجل ومول الأجرة، منه فنأحذ 
•يه ثتصدق أن وءليلئ، منثعة عوض 

علألف منة البتلئا أعش مثلا إنسان الربا؛ ق هدا مثل مول أيقا وكذللتج 
شيئا؟البنك من ثاخد لا مول؛ فهل تاب ثم ؤيالأت، عثرة مئة كل ل يعطيه أن 

محزم،بآكتسبا أحدت، لأما للث،؛ محل لا لخن منه، خذ مول؛ بل لا، الخواب؛ 
الربا؟من الصدقة مبل هل ثم ما. ثصدق بل 

لملأنه الصدقة؛ لا التوبة منه فتمل منه للتخلص ميل نعم، مول• الجواب• 
به.يتصدق حتى يملكه 

الشرعية؛المواعد عل تمائا ئممئية ح أحمد الإف، عن اوواية أن والمهأ 
ح—ا،ؤيتمدق بالأجرة له يمفى من محوز، لا فإنه حمرالشخصي لوخل فنقول• وعليه 

X٢٩/٦الثرحامر))١(اظر:



سقضامنييههالإئماسبجحن1ل

طثة،ابو حجمة . اليي ُرإلآن جاو؛ ليحجمة، حجانا انتاجز ؤإن 
دأغط1ة1خزة«ققم

أكلللحئ ويكره أجزه. أعطاه ما حزاما وثوكاو عبأس ابن يال 
ررأفةماوكثمج«زقاو: أني؛كزواتي.: 

ا.ا-اثدثا لهدا دصحإحازدث؛ لا وقال 

أنهأي؛ فرض، لو فهذا لرفها، استأجره أنه عل هذا ٠ القاصي حمل وأما 
لإتلافهااستئجار هذا لأن حلال؛ والأجرة صحيحة الإجارة فان لبرقها استأجره 

أحمدالإمام مراد من جدا بعيد عنه الله عفا القاصي؛ من، ا-قمنغ هذا م، لئز-را، لا 

فيهأو؛؛٤ محزما فته وفعل، شحهم، محلا أجر من، المزق هو ما قادل،ت قال فان 
محزما؟فيه ففعل، للثكن بيتا أجره من، وبتن محرما 

كنيسهلتجعلها داره؛ منآحز شخص استأجر إذا مول: بينهإ القرى فالحواب: 
هذااستأجر ؤإذا محزمة، منفعة الست، أجلها من، استأجر التي المشة لأن حرام؛ فهذا 

حلال.فيه العمد أصل، فهذا محزما، فيه فعل، لكن، لتسأكنه الييث،؛ 

ا-لتكم؟هو ما الدحان، فيه و؛اع دكان أنه عل، له أجره ؤإن قادز،ت قال فان 
عندهمكون أن بد لا البقالان أصحاب أن المهرد بالعزف عملنا إذا فالحواب! 

الدكان.ؤ، الدحان يبح ألا عليه يشرط فحيسذ دحان 
والذيا، عنهيصر أن يمكن لا يعتادها والذي دواء، أما شاك لا الحجامة [ ١ ] 

(٤٠ ١ ٦ ؛/ ) القع شرح ل الببع انظر• آ ١ ' 



١٩١

الأجرةياخذ أن له هل افجام ثقول! حال كل وعل بدوما، يصثر أن يمكن يعتدها لم 
أولا؟جائز للحجائ استئجاره وهل أولا؟ 

أنيمكن ولا ٠، أجرةُ ا-لثجام واعطى المث؛ احتجم الحواب: 
حرامالوكان ظ^بم؛اات عباس ابن قال ولهذا حراما؛ شيئا اُلثجام مع يعقد الّص. 
ظهقنئ.وصدق لمتعطه. 

النيقول وبين( عليه اكمق الصحح الخدين( هدا بين جثع كيف، ولكن 
جهتين؛هنا إن و٠الت العبياء يعص يينهإ جع ا، حبيث(*ر الخجام 'كنس! ١٠

لفعلوذللئ، أجره، الخجام يعطي أن عليه تجرم ولا يكرم لا فهذا للمحجوم جهة 
عليهاالأجرة أحل« لأن عنها؛ ئتزه له! يقال فإنه الحاجم جهة الأحرى وابهة الني.، 

الإنسانيترمحع أن فينبغي واشبهاهم، الأرمحاء من الحجامون كون ما أكثر ولدللئ، دناءة؛ 
عنها.

لكنهالشرعل، الخنث( ليس لحبسناا، الحجام 'كنس، ١٠قوله! ق با-ابث، اراد مكون 
ينهأللحيق ئنعوأ تحال! اطة قال كإ الردتماء، بنعتي! اقسث، أو الحري ا-محثا 

ئغعولهلاوقرة:يا-مآ[.

إذاالحجام كنسس( فمال! يينهإ الإنسان لو■نير مما وهوأحنن حنن، ض وهذا 

الخج،كتاب وعسالمت (، ٢٢٧٩)رقم الخجام، خراج باب الإجارة، كتاب الخاري; أخرجه )١( 
عباسابن حديث من (، ١٢٠٢)رنم للمحرم، الحجامة جواز باب 

بحص والهي، الغى ومهر الكاهن وحلوان اصب ثمن تحريم باب السائاة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 
•قجقبمثمحا خديج بن رافع حدبنا من (، ١٥ ٦٨رقم)نور، ال



صقضاصنييصاسمماسنيضو ١٩٢

نحل

شالئن. ئم.أن ائ _ و لقزا,؟،؛ النم م؛!يأث؛ ن؛؛• 
مئؤهأى ١^•^، الماء منة اقصود اشئاوي؛ أحزجه المحلء عنمح عن 

كثأولمةزأظعنضه،كالأماا'.١^، 

\ؤوض.(إنقاذ عليه نجب الحجامة عليه ثعيتت إذا لأته حبيث؛ الحجامة عليه يمنت 
يتعىوحينئذ صرعى، يضلوا حتى الدم يغشاهم الحجامة اعتادوا الذين فاحياثا 

حسثحبيث فهو هذا عل الأجرة أحذ فإذا محجمهم، أن يالحجامة ، العارفعل 
إنقاذه.عليه ؤب لأنه محريم، 

يداويالق لأن الي،؛ مثل الحيام عنل لا:كون ذذا قائل: قال فإن 
الخجام؟فكذللث، الأجرة ؤثأخذ الناس 

ح؛سث،إنه قلنا: هوكإ ثم ذم، امتحراج عن عوض الحجام عمل لأن فالجواب• 
مكروه.إنه لاثقول: وحينئذ شرعا. ح؛يثا وليس ودناءة، عرما 

الحجامة؟مثل كون بالدم المع هل قائل: قال فإن 

إلمحتاجا مريصا وجذنا فإذا الغثر، إل الإحسان س بالدم اشيع لا، ف١يوابت 
الأطثاء!ونال( عظف الدماء لأن ا،لريض؛ هذا دم ذمه شخصاآحريوافق ووجد.نا دم 
^اأن ئلئ، لا فإنه شيئا، بالصحيح يصر لا المريص ؤإعطاءه  ١٠^٧٥س الدم احن. إن 
لأخيه.الإنسان يتمع أن لإحسان اس 

الناس؛بأن( ازوء؛ يطع من فيها لما عنها؛ النهل ست للصزاب المحل إجارة ا ١ ] 



١٩٣ممبالإج1رة 

ثلأ;زادي ألص ُ..ةُ
انتثجاروكدؤك بالتتاطل. ( Jiiiأكل مذ وأحده الثمؤ، مذ فيه العوض مدل له، 

محميضركلأمحر؛ِهااُ•

فشننهالضزاب ثفزر فإن يتفزر، لا أو بالصزاب يتفذر أن إما الحمل هدا ولأن 
يمنعه.فلا يتضزر لا كان ؤإن الضزاب من أصلا 

الرو؛الحإر أو الصزاب، الحمل أعوذ أن أؤيد لا أنا ية.ولت الناس بعض لكن 
وركإليها يركفى ذهب أنش رأى متى الشكيمة، صعب صار ذلك عودته إذا لأف 

إلابفلوس.اذعهيصرب لا أنا في٠ولت صاحبه. 

ثبيلأن بد لا يقول! أحد ولا الع، ولك ممغ، أن ؤإما تحوز، لا هدا ثقول! 
عوض.بدون ولكن ثمغ، لا أن ؤإما المحل. عثس_، 

امتاتحرفمثلا ان، للإنفيها نمس ولا ٍا داعئ لا لأما تحوز؛ لا هدْ كل [ ١ ل 
نحملأن اجل من التمود امتاحر فهو والدنانثر، الدراهم بالقوي واقصود النهود، 

مجئلعش. الرلحل هدا إن الناس: ثقول حش الباب ثهف، عل ه فمثها دكانه ما 
تحغلم أما ض لدلكء نحلق »اللم باماالمزلف عش كا تحوز، لا فهدا الدكان، ما 

أوإجارة.بع من الحاجايت، حاإل والوصول للتداول صنعت، ؤإنإ لهدا، 
وأحدْالثمه، مذ فيه العوض مل.ل له، راد ررولأ أيقا! رَءهاددئ الؤلم، وفال 

ممول:انتثجاث ، Lu^-j#\ؤف ىل ئم داتاطلي« المال أم من 
يدوبالثمع لأن ت^غها يحد إلا به ينتفع أن يمكن لا لأنه مشكل؛ الشمع استئجار 

الناس!يقول حتى الدكان عل مثلا يصمها شمعا استأجر أنه لوفرصي لكن ويضْحل، 



بذحنبلاس الإمام ص ي اه1ني على المميق  ١٩٤

محل

لكأطعومئه، الائتميع أجزاؤه ثدهب ما عل الإجاوة عمد محوو ولا 
لألعئلثها؛ والتهيمة يثزثه، ياحد والشجر )يرجه، والشمع وائئزويتح، 

لثمممة،دينارا انتأجز ؤ كإ عم، لإنتيماء تحور محلا اياؤع، عل عمد الإجاوْ 
ولأفومالأص، لماء أفي؛ تدئو آلصزوزة لأف لوصاع؛ ١؛ محور القر ل !لا 

لإثاذثاتهاا٢'.

هوؤإنإ يراد لا ثيء كل ت فنقول ذللئج، إل وما الشمؤع. فيه وايع دكان اادكال هذا إن 
استئجاره.تحوز لا فإنه وا-لقلأء للمحر 

العمل..عل عائدة هنا وهى تحوز• ت نسخة ل ا ١ ] 

فإذاالشمع، مثل يإئلافه إلا به  ٤٣٧١يمكن لا ثيء استئجار تحوز لا ]٢[ 
اشروقالت الثمع، اشرى لوأته وحتى تحوز لا فهذا يوقده، أن لأجل ثمنا امتاجر 

إنالفمهاءت فقال الثمن. من فهومنهله يالإحراق ذاب، وما ريالأدتح بعثرة مثلا الحثة 
وقال!اشراها إذا مثلا الهلويلة فالشمعة يمي، الذي ما يدنى لا لأنه أيقا؛ حرام هذا 
فهذاالثمن. من منهله عليك أرده منها بقي ما أن عل ييالأت بعثرة منلئ، أيريها إق 
شراءالشمع تشري أن إلا حلويق فلا هذا وعل يمي، فيا اجهالة من فيه فا محوز لا 

فهوعليه.تلم، وما فهوله، بقى وما بايا، 

تحصلما لأن ليشعلها؛ الثمعه تتاحر بأن باس لا إنه ت يقول العلياء بعض لكن 
لتشعلهاريالأيت، بعكرة مثلا الحبه هذه استاجر فإذا اأتثعة، بمنزلة الإضاءة من 
باس•فاد 



١٩٥ةتابالإج1رة 

الشجرتأجير جواز أيئا واختار ُ، ذاكُ جواز يمءاقم الإسلام شيخ واختار 
بنأسد حديقه رمح.بمن الخطاب بن عمر بمسبا للثاق واستدل ثمزته، لأحل 

أوس4 سنمرها أنه عل دراهم منهم فاحد لغرمائه، الدين لثُُلإ( حضز؛ 
الظئر.عل ماتا لثته، ليأخذ الحيوان وكيلك ، تنمن 

بأسلا ا،لولف به علل وما ا،لولف، به علل بإ يعللون لا المذهب وق 
عليهالمعقود لأن يقولون: الذهب وق الأدس، لبقاء ذللف إل ثدعو الضرورة أن به 

ذك،أسثه وما الثدي وئلقمه فخدها عل ومعه محمله المرصعة وكون الحضانة، 
العملهذا ممل لو لأنه عليل؛ أنه ثلثف لا ثعليل وهذا أعياثا، وليثست، متاغ وهذ0 

فالمعقودلذك، استؤجرت، ولا بما الطنل انتفع ما اللس سقيه أن بدون وأضعامه 
مماالأعياف هذه إن فيقول: آحر، ملحغل الإسلام لشيخ لكن اللبن، هو حقيقه عليه 

إذا١^، لأن اداؤع؛ ؛مرلة فثيئاي ص م والأءيائ فشيئا، ^!١ تتوق 
جثا.وهLJلم آخر، حلمة ^؛، ١١من نزل 

ثيء؛منه القس ق والثروب، اأهلعوم إلا اللهم كله، هذا جوار والصحح: 
مناكأستأجر فمثلا: العادة، به جزت، مما الشمع لأن الشمع؛ مسألة عليه يرد ولا 

وكذا.بكذا الليله، هذه بمتزل وأوقدها سمعه عشرين 
يئ،نص يوجد لا دام ما أحس الأمور ق التوسط أقول: حال، كل وعل 

كيلوبكذا،كل الطعام هذا عليلثؤ أبيع فثول: ثانية، طريئة إل يتحول يقال: أو 
٣(.١ • المم)م/ لأبن الونمن إعلام وانفلر: (، ٣٧تمة)أ/ لأبن الكبرى الفتاوى )١( 
(.٢٣٧٢٣)( ٦٨٥ا/ اكف)١ j كة أن ابن أحرجه )٢( 



اسقضاه1ييصاسمماسبجينل ١٩٦

تحوزلا المدثب~ ~عل وهذا بعضه، ثأكل أن ؤإما الطعام، كل يأكل أن إما وأث 
حائز.أنه والصحيح عليه، المعهود جهالة 

الآ0الثاتحر لأن سها؛ اتهيمة ا-شار تحوز لأ لآىئآهأنه ١^^، ذم نم 
لأمور!جدا؛ صعيف القول، هذا ولكن بإيلامه، إلا استيفاؤه يمكن ولا هوالتن، 

الإباحة.انانلأذ، ي والأصل الغ، عل دليل لا أنه ولا: 
بدلهاحاء حلب فإذا أخرتم،، عين نحلمها عين اللبن وهي هنْ أن ثانيا: 

كالتابع.ثعتير آحر ثيء بدلها ؤيأق نحلم، التي الأعيان فهذه حليب، 
جأتعال،: اممه فقال، الطمل لخرصع المرأة ساحر أن •ءمؤ؛ثلأحاز افه أن ثالثا: 

لكنالشاة، ولبن المرأة لبن ؛؛ن، يرق، وأتم( تالطلأق:ا'[، ه ثمنهن ثارهن نؤ أجمعن 
وهيالفلثر وئمى المرأة استجار ولومعنا أءظلم، الأذس >وبيت لأن قالوا: الممهاء 
التهيمة.كتلف ليس وهذا أدمي، نفى ^^، لتلمتح المرصع 

للطملهوحملها الفلئر ق عليه العقود إن قال،: يجههئه الفثهاء بعصي أن والعجب، 
اللبن.هو عليه الحقود وليس منالإر، وهذه الثدي، ؤإلقامه فخذثبا عل ووصعه 

الصيلهذا ماعمل أنا وقالت،: لبنها غار قد عجوز حاءيت، لو لهم■ يهال، لكن، 
أجراوأعْلوق شيئا فيه تحد لن الذي اكدتمي وألقمه فخذي عل فاصعه العمل، هن.ا 
لا؟أو الأخرةكالقر ثر فهل ذللئ،؛ عل 

وط٥اللص، هو الظئر ق عليه العقود لأن شالئ،؛ ولا نعهليها لا أننا الحواصؤ: 
هواللبن.افصود أن يعرف والكل الثعة، استيفاء إل للوصول( أعإل، هى إنإ الأءءال، 



١٩٧مم1بالإجارة 

قفل

هالإماغ ممن لا لأنت لكلئ:احين؛ مائ، يرغ نا ابالأ محوز زلا 
لكلعئم،داع عينه ثمى مما كاف قإف الطعوم، محرى مجنت داع، عينها بماء نع 

الطمليثريه لبنها أن ْع المرصعة وهي الظئر ق الاستئجار جاز إذا ت فنقول 
اختياروهو الراجح، هو القول وهذا قرى، ولا لتته لأحد الحيوان استئجار فكذلك 

.^١٠تيمتة ابن الإسلام شح 
عليها.الإجارة عمد تحوز بعصا رعفها نحلف التي الأعيان أن عندنات والقاعدة 

الحائطهذا شخهس يستأجر أن مثل لثمره النحل استئجار وهي مسألةت وهنا 
عثرةإلا له ليس الشمحل وصاحب للمستأجر، أي• له، والثمر الأف بعثرة منة كل 

الاستئجاريشبه هذا لأن جائز؛ أنه والصحيح تحوز. لا المؤلف يقول 
هذاعل المساقاة لأن وللمتأجر؛ البستان لصاحب راحه فيه ولأن عة، ١١٠٥^عل 

فليسالثأجير وأما القسمة، وعند صسمانما وق التصرف ق إشكال فيها يكون الئحل 
آلافبعثرة عام كل منلث، استأجرته البستان! لصاحب المستأجر فيمول ميء، أي فيه 

ثتزه.ول آلاف عثرة 

قبلالثمرة بع إل يودي لأنه تحوز؛ لا أنه ا ر فالذهب حلاف فيها الماله وهذه 
ثضمبنق نمحهبمن عمر الومنيرأ، أْبث فعله وفد جائز أنه والصحيح بدوصلاحها، 

(.٢٣/•)١(محموعاكاوى)٠٣
(.١٣٠الفروع)يم )!أ(انفلر: 





١٩٩ه1بالإج1رة 

قصلا ظع1وث لأف ييوز؛ ض ؤ\}أو بميم الإنتتجاث مأثا 
انناجد.كبناء يجاز، المزبة، أهل مذ يآكول أو 

أ•وجهان،بماءعلجا ؤوإجاوْاكحف 

فاعلهايكون أن ويشرط مزبة إلا مع لا التي فالأشياء مهم، فصل هذا [ ١ ] 
أولا؟عليها الأجرة أحذ يصح هل ميا 

محصقال فلو فلا، متعد ضر كان ؤإن باس، فلا متعديا معها كان إذا الحوابت 

إذاوأما للغر، ثكون لا الصلاة لأن يصح، لا ضنا لك. لأصل اسثاجزق لأحز: 
أحمدعن ُ روايتازر ذللث، ففي وا-لإ، والأذان المران كتعليم متعديا؛ نفعا كان 

توسلم اله وعل عليه الله صل الّبي بقول واسللوا به، بأس لا أنه رواية• لآ<تمحأممه؛ 
محتاجعملا عمل المتأحز هذا ولأن ٠؛ اف،<ر كتاب، أجرا عليه أحدم ما أحي ررإ0 
عليه.الأجرة إل 

لأنتحوز؛ لا فإنه ل ثوابه ؤيكون القرآن يقرأ رجلا امتأحر أن أردت إذا وأما 
يناحرونالذين الموم هولا؛ ضلالة ثعرف وآرن،ا قربة، إلا مع لا القرآن قراءة 
توجهان من محرم هذا فإن يقرؤوا، أن أجل من القريب مويت، أيام المزاء 

بعوض.يقزأ أن القارئ هذا اعروا أمم الأول؛ الوجه 
لم؟5نلهثوابؤإذا له ثواب لا القارئ هذا لأن المال، ^عة الئان: والوجه 

القارئا وهلم■ بالثواب، يتتمع وإنءا بالفلوس، يتممع لا فاليت، بذلك، البت، ينصر لم 

اكى)0/'أإ-ااأ(.)؛(اظر:
حديثمن (، ٥٧٣٧رنم)الخم، عن بقطح الرقية ل الشرط- باب اللمح، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 

نصئبمتة.عباس ابن 



سقضاصهمهمه4الإئماستيضل

(.Jliiإضاعة باب من ذلك فكون ثواب، له ليس 

كدا.فقال: الثدخ. هدا عل ١^١ وقنا: شخص إل لوأبا ولكن 
أولا؟هدا تحوز فهل 

متعد.ثفعه لأن تحوز؛ الخواب: 

وتئمآله وعل عاليه اممه صل الس وأمْ ^٥١٤^، الصحابة من وقع قد وهدا 
ارجعواقالوا: بحلأء كانوا القوم ولكن فاسضافوهم، قوم عل فنزلوا بمي بعث حنن 

فلدعته،عقريا ممدهم عل افه وسلط ناحية، فتنحوا ضيافة. لكم عندنا ما وراءكم 
فيهملعل القوم هزلاع اسألوا فقالوا: يتةل_ا، الرجل فجعل ثدييه، وكانت 

نحم،قالوا: ليع• قد سيدنا فان راق، من فيكم هل فقالوا: الصحابة إل فجاووا 
فدهبوا،شئتم، ما ئعطيكم فقالوا: العنم. من وكاوا بكذا إلا يقزأ لا لكن راق، فينا 

فالأمرعقال، من كانإثثط قام حتى الفاتحة بسورة اللل.خ هدا عل يقرأ أحدهم وجعل 
حنثعاؤبثه> ل، جبمهل آلثنءان م أتيلئا لز ؤ يقول: ئتحاةئؤتال واش ■ءئإتْل اممة بيد 

ّابمل وأعهلوهم عقال من كأنإثثط الرجل فقام [، ٢١لالخثرت ه نى مثنذعا 
علالأم أشكل كن قني، عنل هدا لأن بخنل؛ إلا لا قالوا: فهزلأء 

وأحإروه،الشل. عل قدموا حتى محرجوا ولكمم منها، يأكلوا أن ة.بمه الصحابة 
ءكهادئوْؤئموطلبة ٠، بهمءا معئم واصربوال حدوا— —أونال: كلوا ١١فقال: 

الملام،كتاب ت وملم (، ٥٧٤٩)رقم الرتية، ق  s^^Jlباب الطب، كتاب الخاري.' أخرجه )١( 
الخيريسعيد أي حديث من (، ٢٢ ٠١)رقم والأذكار، بالقرآن الرنة عل الأجرة أخد جواز باب 

هتهمحق.



٢٠١ممابالإج1رة 

يزيدالفعل أن شك ولا الصحابة، نفوس ق الطمانينة لزيادة بسهم؛ له يصزب أن 
بأسهماا.واصربوابر ررحدوا فقال! أكثر طمأيتة الإنسان 

ءم محتتسما آن صايهله القزب آعإل من عليه الأجرة يصح فيإ الفصل فهدا 
عشرصل فقال! يصل شخصا استأجر لو كإ عنه، العوض أحد تحوز لا بالفاعل 

يتحدى،لا معه لأل فيه؛ إشكال ولا تحوز لا فهذا درمحا، ركعة كل عل وسأعطيك 
فالصيامشيئا، عمله من، يستفيد لن، استأجره الذي فهذا فعله، من، عل، هوقاصر ؛ل، 

فيه.الأجرة ندخ لا أواُؤ 
قالالمزين، من، أنه شالث، لا القرآن تحلم فان القرآن كتعليم متعديا كان ما أما 
المرآنيئه شخًثا اّتاتحر ^١ لكن ؤقه«را؛، اكزآن نظم _، الح،: 

إنريتعدى بل بالحلم، تختتم، لا متعد التعاليم لأن جائز؛ أنه والصحيح حلافج، ففيه 
التعلم.

يجوزقال! من، العأثإء فمن، الولفح قال كإ روايتان ففيه الحج، أما 
للئا،نج أن ثختمر ْع إجارة عقد لعقد أن تحوز أنه بمعنى! للحج الاستئجار 

عجزاعاجزا المتأحر هذا يكون أن وهي، شرومحل؛ منر بد لا فانه محريفة كان إن وهذا 
عاجزا.يكون أن يئرمحل لا فهو ناقله كان ؤإن زواله، يرجم، لا 

بأنهوالقول الحج مل ؤ، الأستنابة جواز ق ثءهإقئ العلياء احتلم، قد لكن، 
غجرهيقيم أن يريد الذي لهذا ئمول ا لأنن٥^؛؛؛ قول الحج مل ق الأستنابة تحوز لا 

(،٥٠ ٢٧)رنم وعلمه، القرآن تعلم من، محركم باب، القرآن، ففاتنر محاب، البخارير! أحرجه )١( 
كؤهقنئ.عفان بن، عمان حدبث، من، 



صضاهافينيصالإئماسبجصل ٢٠١٢

قلكن عبادة، هذْ لأن تحج؛ فلا ؤإلأ قحج، قادوا كث إن مول؛ ثقلا عنه نحج 
مثلافتجد يأجرة، إلا عنه بمج أحدا محص نحد لا للحج بالتسة الحاصر وقتنا 

أميأو أيير عن بمج أو المريقة عني بمج فلأيا امتاجرت فيمول! عمد بينه،أ يكون 
ذك.أنته ما أو 

الحج،و حر عليه الامئجائ صغ لا زبة كان U أن الأف ل بملفر 3\ض 
نحون؛فلا ال٠مدة القرآن لقراءة الأحن. وأما حائز، أنه شاث، فلا القرآن تعليم وأما 
يكونلائه عليه؛ الإجارة ق إشكال فلا معه يتعدى العمل لوكان ولكن قربة، لأما 

ا.تعسفه 

ملزمة،إحاره أنه عل الحج ل أو القرآن قراءة ق سواء الأل الناس وعمل 
الصحابةولهدا إشكال؛ فيها ليس فالحعاله حار، إجارة وليس جحاله صار لو ولكن 
جعل.إلا صاحبكم عل ثقزأ ما قالوا! 

م»اذم، المن بقول الأجرة جوازأخد عل يميل ألا قاتل: قال فان 
جاآنكنتنمهءيمإنالمهرأجرا، اطة وفدسمى آ، المزآنءاملمكتكهابجاقطذمن 
.[ ٢٤]الماء:قانوس١■٠وثبمرى٠ه 

لأنهنجوز؛ الصحيح وعل تجوز، لا المذهب فعل ^^١ تجعل كونه فالحواب،: 

ومالم:٥(،  ٠١٠٠)رقم تلمح، ظهر عن القراءة باب القرآن، فضائل كتاب البخاري: أحرجه )١( 
وممرقليل من ذلك وغير حديد وحاتم قرآن، تعليم كونه وجواز اكداق باب النكاح، كتاب 

سعدبن سهل حديث من (، ١٤٢٥)رقم به، مححف لا لن درهم خمسمئة كونه واستحباب 
ق.بمثن.الساعدي 



٢٠٣الإجادة تتاب 

والتعاهد.و\إيؤبيوا تعب هناك فيكون يعلمك، لأنه فنجوزه للغبمر، ثحدى 

والإمامة؟الأذان عل الأجرة احل. تحوز هل ت قائل قال فإل 

اثلم_،عل لكن أحس، يالتعلم فإلحاقها وتعب، كلفة فيها هذه فالحواب،ت 
الأجرة.نبيل عل ليس المال بيت ْن الرواس_ا هده ويوحد تحوز، لا 

يكنلم وما عليه، الأجرة احد جاز متعديا معه كان ما أن الس1حثات وحلاصة 
عني.حج فلأن يا مثلان فتقول المكاماة تحوز لكن علميه، الأجرة توحذ أن تحوز لا فإنه 

جعاله.فكون دكذ.ا. عر نحج من ت مول أو ثكافئه رجع إذا ثم 
هلثقول: سعه<ا عل بماء وجهازراُ، المصحم، إجانة ^ ٠١^٥! ١٥^؛قوله وأما 

لا؟جارأو اسق، لإع 
لغبمره،بدله عليه وج_ج عنه امتعنى من وأن حرام، يعه أن ٠ الدهب؛ الحواب؛ 

المصاحمح،سائحون المسلمون زال فإ صعيم،، المول هدا لكس أيئا، الح يصح ولا 
أي!٠، سعهاار ل ثقهغ الأيدي أن راودديت، لآ.بمهات عمر بن اممه همد عن يروى وما 

تحوزلا فإنه إعارته وجست، إذا فإنه إعارته، وجنت، إذا ما عل محمول فهدا ، المحق، 

يمكنولا كشرة، الماحق، الأل فه والحمد عهدنا، ق حمحوصا نادر هذا لكن يعه، 
ييحوا.لا للناست ثقول أن 

اكي)ْ/بم«إ(.)ا(انذلر:
الإماف)أ/َاآ(ّ)آ(انذلر:

الماحق،ل داود أيٍر وابن ٢(، ٠  ٥٨٤)٢(، ٠  ٥٧٩)رقم المنقح، ل شيبة ش ابن أحرجه )٣( 
Air^( ،) الذي وابن j ،(.٨١ ٦٩رقم)الاوصل



ص(ضاه1نينيصالإئماسبجص

نحل

معا؛يوجزاه إلاأف الشرك، لعير ا1شاع قورإجارْ لا أصحاسا بعض هاو 
-ضى:م الئر؛ك. اكأم،بمبمناس لأنت 

بم3ُمس!ء،نمحلكمحزا'ا.

متقفيإ الناس وكان نحه، عل العمد وصحة المصحف، بح جواز فالصواب، 
الحلادمي )والقطاعة المطاعة؟ يشري من ت يقول صغار ونحن سمعهم لوزعيم 

منلكنه الخدلع، ياب، من ليسن، والمالة المحق،(، عل يكون الذي الغلاف، أو 
ذر0ور\ء0ويأجيره وشراءه المصحفج بح أن الصواب، حال كل عل ولكن الونع، باب 

لأ-بأس دلا جائز فثه 

الإنسانفيها يردد قد المثلمع إجارة وهي المسالة هذه ق يفصل أن بمي ا ١ ت 
لأنهمح؛ لا فالإجاره يطاؤع، ولا شكز رجل بأنه معروفا الثريلئه كان إذا فمثلا 

ؤمقوش، طب رجل الشريلث، بان عرف إذا أما وعداوايت،، نحاصإُتؤ عليها يريب 
إلامغ لا أما والذم، أصح، الإجارة بصحة فالقول ما، ثي؛ عل المتاجر ْع 
وافق•إذا 

صاحبها،عل نميبه أحدهما فاجر نصفه له واحد كل رجش، ينز ع،ارة ولوأما 
كلها،الحإرة متفعة أي! للمنمحة، مال،كا الشريالث، ؤكون فيه، إشكال لا جاتز فهذا 

دونالنفعة يمالاك مريكه لنصيب، ويالنية والمنفعة، العين يمللش لنصيبه فبالنسبة 
فيه.إشكال لا ^ا العين، 

أولا؟هال.ا يصح فهل آحز مخصا الشريكين احد أجر إذا لكن 



٢٠٥الإجارة كتاب 

محل

أجزيخؤههنئ عه ررلأف عانه؛ ص الدس، مى ثمثة يوجز أف بأس ولا 
ثنوأم يمحْ'ا ملم M امحث به وآنحر دلوبمْ، ثل لة بمتقي :بموديا، ثمنه 

ق٣ م \كي لإلاق قفنن لأئ بيض؛ نفط ئ]حئ زلا ٧. 
بعملكإجانته يجار، مشتته، ص عاوصه لأيه ايموار؛ نتحرج إياْ، كبيعه 

اآ1ْ آ 
■ّىة 

الئياقهذا مثل ق لكلمه وظاهر أصحاونا،ا بعض اريال يقول ١^^ 
الصواب.إل أقنب وطا الشة، استيفاء ق ا،لوجر منزلة المتاجر وينزل تحوز أنه 

الشفعة؟الثريك بملك هل ئائل: قال فإذا 
فيهاليس الإجارة وأما العتن، ملك انقل إذا قنعا تجب إما السمعة فالحوابت 

السمعة.-يا الإجارةثشت ق قولآحز ق لكن فمط■، منفعة ملك بل عين، ملك انتقال 
أجرته.ت نمخة ق ا ١ ] 

والصرورة.الحاجة عند يقالت قد لكن المزق، هع قيامي هذا ]٢[ 

لكفر؟عند أجثرا يكون أن للإنسان تحوز وهل 

ليمنلالكافر لواثألحرْ ك،ا بأز فلا ئقلأ التل لكن إذا أثا نخوذ: الحراب 
منممرا فإن هذا، عل اليوم النامي وعمل ذلك، أشتة وما مصنعا له يصح أو سا له 

كمار.رومانها الئرلكت 
فالأكرمياشزا له حائما بمون أن بمعنى الكافر، لهذا مباشر لعمل لكن إذا وأما 



^قضاه1همنيصالإئمأسنيحنبل

قفل

اصرب؛ثلاثة عل والإجاوْ 

علوعمد للؤكودس،، كبعم الدمه، ق وموصوهه لكلدوو، معينة، عم إجارْ 
وموصوقة،حاصزة عم ق يمع البيع لأف ؛ ٤٤٠وحمل ؛ونم، غغبمؤ' الدمة، ق عمل 

الإحاوهااُ.يىكدل1ك بن؟.( مذ كمفيز وممدومعلوم، 

صحوهدا ذكأذلألأصا، لأول لامحون؛ \ؤو 
الحداءهات فلأن يا الأيام! من يوم ق لك يمول قد للكافر؟! حائما ثكون فكيف 
إذلالفيه وهدا انتهره، ثباطأ ؤإذا الثثارة. مفتاح هات مثلا! يمول أو أمامي• صنها 

للم.

لكافر،فيه ا أجن يكون أن للمسلم نجوز لا الحاص العمل أن فالصوامح-،! 
1ّل.فلا العام انمنل أثا 

Op  ،أجاب،ووارا يستقبلون حن،ا الدولة سائقي هذا ل يدحل هل ت قائل قال
مؤنهم؟ومجد 

الديإ0 مثلا! لملنا ؤإلأ الدولة، م نجل فهو فيه، ثيء لا هدا لا، فالحران! 
الدولة.ؤلمملحة البنلث،، لمصالحة ^ا ولكذ حرام، البلأ، مجرس 

الدمة.ق وعمل الدئة، ق والمرصوفة المعثة، ام! أمثلاثة عل الإجارة [ ١ ] 
هدا؛، أجنi!lأو الثارة هذه أوأجرJاائ، البيش هدا اجريك يمول! يأن فالمعثنه! 

معية.ع؛ن عل عمد فهدا اكاغ، 



٢٠٧ةتاو،الإج1رة 

لكمتإف صمة أو برؤية معرفتها افأرط معية، لعم الإجارة كاثت قإل 
مذبد محلا والأرض، كالدار، ثئصط إلإ ؤإل لكلحثوان، الصمات، ثئصسط 
•١^١١دلكِفي يشرط كإ رiيتها، 

الدار،.................كسآش نح، عن لها كال محإف ا1ممعة، تعرمحة ؤيشرط 

لمفأنا حائز، فهدا الدينة، إل أو م\5ه إل مثارة أو بعيرا كاجرتك وا،لوصوفة! 
الذمة.ق موصوفة جعلتها ولكن الثارة، أعي 

أصزب<.ثلاثة فهده ْظع. وحمل اكوب، كخياطة الدمةت ق عمل وعل 
للثكنى،ستأحره الذي البيت، يشاهد بان وذللث، رربروية" إِتهأققت قوله آ ١ ] 

نحنومول كالحيوان، بالصفة يشط والذي يالصفة١٠ ثتضط كانت، إن ربقة أو 
أصم،لوبقيت، فأنا ينضبط، أن يمكن فلا والأرض الدار وأما كالسثارة، بدله! الأل 
يتصورها٠لا فإنلث، ماعت؛ن أو ماعة من أكقر القثق من ثمة 

الصدر؛وانشراح ية النقالراحة ، باحتلأفثظف، أيصا والشمق البيوت إن ثم 
عليشتمل قمة للث، عنل.ي ت محال فلو رويتها بعد إلا البيوت ئأجمر تحوز لا ولذلك، 
فإنهإحماليا يصورا Jصورترا الأف فأنت، وكذا. كذا وفيهاثوافذ ومملح وتحلى عرفتي، 

إلها.وينقلر يذهّب، حتى عليها الإحارة عقل. يصح لا 

بجوازمحلنا فإذا رآها، إذا الؤوية خيار وللمشري تحوز أنه الأولط! الوجه ]٢[ 
رأى،إذا الخيار للمستأجر ثم الموصوفة، العين إجارة بجواز قلنا الموصوفة العين بيع 

عليهم.وثومح للناس منفعة وفيه جيد، قول وهذا 



صضامهمهمه4اسممأسبجحانمل ٢٠٨

بمتنص ي قن نم م ى!لا 'حملا لأي ي هئغ!ق لي 
معروف.مد فه موضع ي مطلق 

ذهمنا:محا''ل'،؛نمحاس'أذث؛،نإن 
أنئ".
٧؟^أخزى مإف هُ، يزخث كئثيف، زضززة كد، دواك لِمحمحى لأي 

^١ي الززع لأغظي أذبمأجزى خون لألأ ثاة؛ نا نزغ زلا ٍنخ، ثطقا 
ثئث،،ما JتJزعها دالأ ؤإي، دول، ما فيه ويحل ُإطلاقه، يناول العمد أطلى 

بدللئجاآُ.لتصرمحه قهوأوقبالصحة؛ 

الرنغلأف ودؤيؤ؛ الصرر، ق وه ررعه، مد معم، لرنع اكراف ؤإن 
لشكنى،كاللأألبج

ثز:اةهُنا أية بمئ، ثز لألأ م:يصخ، قننها أز لثزز۶ا ثاو: نإذ ي. 
ثاءما ول صح، ثنت،، ما ودمنها لتنزعها دال1 ؤإل هذين أحد 

ميا،محختامحلأ،

محري.ت نسخة ق [ ١ ] 
فيمرله!معروف الدار تكنى ١^١^٠١ *قتكز عزف، لها 'ئاذ راقإل هوله! ]٢[ 
وأولادههو فيه يكن بأن يكون الثكن أن ومعروف لأمكنها. الدار امتاحريتج 

يمنعهأن فاللموجر للتجارة محزصا وجعلها للثكنى استأجرها لو لكن ذللث،، أسه وما 
للتجارة.محزصا كوما غبمر السكنى إن له! ؤبمول، 

لدلأ،.]'م[فىوخة:





صضاهاييصاسمماسبجحنبل ٢١٠

تكفيالصمه لأف الخزقئ؛ دكنْ صثة، أو  ١٠٣^^معرقة مذ بد ولا 

القاصيقول أن شك لا ولهذا عقلينا، امحلاقا ثنتلف أته والصحيح ذلك، ق والاقة 
صعبالحمل لأن والأنوثة؛ الدكورة ذكر من بد لا وأنه الصواب، هو لآمذآئدثراٌ 
استأجرفإذا مر، والللؤكوب استأجره إذا وهذا منه، وأدل أمهل والناقة ومتعب، 

عاوهش1افلألأ،أنتحمل أن أراد الإنسان أن نو أثا أوأنثى. ذكر ثقول: أن د لا 
أمحوي.لأنه أفصل؛ الحتل 

عليهلثسامحر ا بعيث مي ؤللب فمثلا —الراكم_ا— الوجر معرفة من أيصا بد ولا 
فلا،بملح، لا صغير وهو محلان متلأت قيل فإذا معرفته، من بد فلا الرياض، إل 
فلأن.أو 

ؤإذاهميئت، الريل هذا ركث فإذا الداثة، عل تجز انس بحض وأيضا 

١به لعبت غثرْ ركب 

وفلأف.فلاق عليها يركب ت ويقول الراكب، نحدد فالستأجر 

سوىيتحمل لا وهو حقن عليه تحمل فلا أبما، الحمولة تحديد من بد ولا 
واجد•طن 

رمح.بمئئ!هريرة \ي حديث عل دائر وهو بالمنعة، العلم عل يدور هذا وكل 
ةمح،عنلإعاش•

(.٣٨٠ادش)ه/;؛(انفلر:



٢١١

لألئلأششا١ا.
لكلقدر،زاشنايق، ذاص \ٌ ِوالمخاتل، ئزقة من د زلا 

وزن.أو أوصمة، برؤية، إما ودحؤمحا، والثطيحة، 
والطحن،والثمي، والدثاص، كالحزاثة، مدة، و لعمل ظهزا اكرى نإن 

انتاجزْؤإن باخلاقه. يئتلف العمل لأف أوالصمة؛ ياشن الظهر معرية ائرط 
ممرانوطحن معم، ونع ودياس الأوض، ثى م كحراثة معم، عمل عل 

وغإلملإاتيرهُلأبم.
والدولأنمج،البئر ئنرية إل الثمي ول الخجر، ئنرقة إل الطحن ق وعقاج 
لأثمُممن.

مذاع،لاخخإلبجشش،بممنإن 
قطنأو حديد من جنسه مدكر صفة، أو برؤية  ٤٣١معرية ويشرط '،  ١٣٣٠

٠. ٠٠..٠. موزودا،ا.ّّ........ كاف إف بالوزن وقدره غتلف، صرره لأل دحوْ؛ أو 

قالحسم جهة من الزجال، يعن المرق، لأن فيه؛ يتسامح هدا أن الغال، [ ١ ] 
قليل.العالم، 

تحملربإ لأنه يثرط؛ قيل! لو لكن امحان، إل اأت1ع إمال، اكصودث ]٢[ 
بماثرالدي اناع ُين مزق قيل: أو اقاع، سائر ولا وينر، بنهولة، يمثي ثيء عل 

ثعينمن بد فلا المثي ياخلافج يتأثر كان فإذا يتأثر، لا والذتم، المثؤ، باختلاف 
بأل.فلا لاتام كان ؤإذا المحر، 
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\ك).لإلالإخ:جخكلأ لأو نكه؛ لكف أزبالكم،أو 
نإذذوننناكل،محأنحئ.

ثدحلؤإفلم° ذكرها. ض انتني، المتاع، وزن الظروفِفي يحلن نإل 
ؤإنسثر. ماوتبما لأل يئسنها؛ عتر مذ صح كيترا، ثقلن لا منزويه وكاثث 

لدلك.أوالصثة؛ بالرؤية، معرفتها افرط ممرا احتلمث 

الحملتختلف ولكذ بمثلها، ما علميها ليحمل يتاحرها لن، أنه المعروف [ ]١ 
فلاحديد، لحمل استأجرها كؤيه بين، يفرقون قءهإق العلمإء ولهذا والثقيل؛ الخفيث 

بالعكس.والعكز كاشلن، حميما عليها تحمل 
المطن؟أو الحديد الخنل ل أهوف ى ولكن 

يكونالمطن، جهة ءم>، وجه، من، الثاف من، أحس واحد كل، أن الواؤع ١لخوابت 
يصطدملأنه حدا؛ فثعب متأمكا كان إذا مئإ ولا الهواء مقابلة j، الناقة فيتعب ممرا 

فالحديدالفلهر عل الائكاء جهة من وأما الحجم، فتنغثر الحديد وأما وهلم،، بالحمل 
يكرأن لاثد وليلك أهود؛ سكون الظهر، حميع عل، منمطا فيكون المطن، وأما أند، 

المحمول.نؤع 

لابأسأوغرهم أوكناس أوعئال وراش من للعمل أعدثمه ض كل ت مألة 
لهداشمه أعد قد لأنه وذلك المثل؛ أجرة وله الأجرة، تحدد أن بل.ون معه ثحمد أن 

العم.
يتعارفما قوي، حمله ؤإذا بل طاقته، قوي، الشر حمل إذا يقمن المستأحر مسألةت 

حال.بكل الضإن وعاليه متعديا، يعتبر فانه يطيقه، كان ؤإن عليه، الناس 



٢١٣ممد،الإجارة 

ذِلاكق لإثئ:دئل مج؛ لإ شاة، ثنا ء ليمثل محنا؛ اكوي م
لإنجلح؛بمُلأضاطمح.نا:قوايه،ئن 

نحل

لرعايةمتة أجز ٤^١٣ موتى لأف صح؛ مدم، راعيا انتأجر وأن 
إئعابق ثأثيزا حس لغل لأف الختوان؛ منرئ ويشرط بتين، دإل العنم 

علكاف هإل الدمة، ق صوف مؤ وعق معم، عل تكول أف وبجور الراعي• 
به.٤^٥؛، العمل لأل العدد؛ ذكر ائرط موصوف 

بئتلسالؤصأغ لأل الصيل اسرط ٠^^١، انمأجر ؤإن 
الصمه.عانه يأق ولا به، 

لأفالأرض؛ معرمه ائرط مرا، أو بئرا، له ليممر رجلا انمأجر وأن 
العزضلأف والعمق؛ والعرض الطوو ومغريه بانملافها، ئيم، العرض 

ولف،أِلك.

منوآلته وعلوه، وعزصه طوله ذكز ائرط حائط، لساء انثأحزه ؤإن 
كثه.بدلك هتلث العزض لأل أوعمم؛ أوطتن لض 

والثمكوالطول والرايسر ' ائاءامعرمحه ائرط ض، بقرب انتأجزه ؤإن 
عيها.ينتأجث الش الأماله محع هدا وعل والعدد• والعرض 

اظوب.يمت الماج فالماة محلف، الماة لأف [ ١ ] 
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ُ؛الخبتؤ أهل إل فته زجع ^، y،jلا ما العرص محها محتلث ما كافِفي قإف 
مذإل رجغ قنوطه، بمرق لا مذ اذكاخ لوأواذ ء ثرطه، عل لبمقد 

لبمقدْاأُ•يزيه مذ فته وكز ^y^، عذ عجر ثإل قنوطه، 

محل

طومل إلا صغ لا زالئ يع، الإ-تازة لإو اثية، قدر زة تص 
طريمان!وينزها المدر، 

معلوممي؛ حمل أو والركوُتخ، معم، ، yyكجماطؤ العمل، مدير أحدمحات 
معم•مكان إل 

بالعمل،ثممدر لا المتمنه كاثت قإل قهر. كثكز ؛، Jiilمدير والئاق! 
الأرصيروى وما والرثة، الغلًؤ §محتلفِق مقداره قإف والتجصيتس، ف\ذشب؛وإ 

قالصسل ينبع وما الماء، إل واحتياجها الأرض ياحتلأف بمتلمر اقاع، مى 
محورقلا وثحوها، والثكنى والأحواو، الصيان، باحتلأف يئتلمق الزصاع، 

بالعمل.ئقدير© لتعدر بالمدة؛ إلا ثقييره 

ؤيعرفه لا الدي فيه كاو إن [ ١ ] 

وبالسةمجهول لك بالشبة وهو يعرف من فوكل الثيء ثعرف لا كنث، إذا ]٢[ 
أعرفهلا وأنا يي ق ئتاعا عل تبيع أن أراد فإذا الحائزة، الحلمل من وهده معلوم، للوكيل 

الرجل.هدا عند الذي اآتاع ل سمري بأن فلأن يا وكلمتك له! وأقول إسائا أوكل فإثتي 
ؤيحرفه.عاليه ؤيطلمع الوكيل مذهب 



٢١٥ه1بالإج1رت 

والدياس،والطحن واهنل للحنث الظهر لكنتئجاو العنل، يممدر وما 
ممال؛والمدة بالعمل مدينه ثرط مإل بالعمل. مديئ0 جار للخدء، والعند 

منأهز ِفي -مئها َلأثثأ0 مخ؛ لإ شهر ِفي الأزض هدة ل ٣^، انتأجنتك 
المشروب،ء زثادْ لكف ص، ما بتثام مهزلب حرنها، مو الشهر أومٍغ قهر، 

مغمود؛الإ-حاز0 لأف ١^،^، عز دل نا أخمد زعذ مصا. كال ٢ و|ل 
كابعالة'ئجار، فسميل، مدكور؛ والمدة للعمل، 

أماشك ولا صحيحة، غبمر الرواية هذه مول! يصح،ا رالم قوله [ ١ ] 
ويل،كرالبيت، للث، ي؛ني الرجل هدا تتاجر قانت، الأف؛ العمل وعليها صحيحة غر 

ما،يربين نجغ أن تحوز لا أنه ٠ فاأدم،ر أشهر. متة حلال ق فتقول! الماء، أوصاف، 
هأجرة، له ليس مدة باقي ص المدة قل العمل انتهى إن مشكل لأنه والعمل؛ المدة 
الحئتحوز لا إنه مقولون! أخرة، له ليس الطل باقي بقي العنل انتهاء مل الدة تحت، 
والعمل.المدة ثقيير بين 

اليومالعمل عليها اش وهم، ، نحمذآ؛ئق أحمد الإمام عن الثانية الرواية والصحيح 
قل ابنه البيت، هدا حل، المقاول! لهدا فاقول والعمل، المدة مموير بين ا-خ»ع تحوز أنه 

الأف.الناس عمل عليه الل،ى وهدا وكل،ا، بكيا مز كل العمل واقل.ر أشهر. متة 
تنجزولم المدة انثهتؤ إذا يقول! الناس يعفى يستعملها الأف طريقة هنا لكن 

أولا؟هنا تحوز فهل كدا. يوم أولكل كل،ا، مهر لكل حصم فعليلث، العمل 
العنلفيها يممخؤ أن يمكن مدة قدن فإذا تفصيل؛ فيه أنه رى هئوا الحراب! 

(.٦٢الشرحالكجم)ا■/)ا(اظر: 
(.٦٢/٦الشرحامر))٢(اظر:



^قضاهاشمصاسمماسبجءنبل ٢١٦

ميزهامحإل عثه. للمعمود الصايطه لأي ش؟ معرة بمدة ميز دإ ؤيئرط 
خذهزبم، افزع، و ١^ لأي يالأذ؛ ذق نشني،كال أث 

مميالهلال، ثهزا عثر أحد عد ثم باقيه، عد شهر أثناء دلكاِفي كال ءإل عليها، 
Jاضد.محمز Jابلآل ^^آمة 

اقهرإتام محب لأنه اج٠يعثالعدد؛ بمتزو انه أحنى؛ ووايه فه وحكي 
أثنائه،...........................................١^١^٤٠٠ ابتداء ثصثر يليه، مما 

نحاطرة.لأنه تحوز لا فإنه ناينا يعتبر فيها العمل إنجاز مدْ مدر ؤإذا بأس، فلا 
ومثلتنة المدة وجعلت المقاول اعطيته بيت هذا فنمولت مثلا لدلك وثضرب 

البناءيكمل ولم المدة انتهت إن له• فهلت، مشمه بدون تنه ق يبنى أن يمكن اليت، هدا 
قالعمل ينجز أن هو الخصم س الفائدة لأن به؛ بأس ولا جائز لهذا حمم• فعليك 
المدةانتهت فإن أشهر ستة حلال ق البيث هالا ل ابن ت لوقلت أما المملرة، المدة حلال 

إذافإسي غزر، هدا لأن تحوز؛ لا ضذ>ا كدا• شهر كل أو كدا يوم كل حمم فعليك 
أنإما وحينثد منة، ق ؤاه أعقته مما أكثز أجرته مكون أشهر يسة مدة ل إياه أعطيته 
المدةق الحمل ينه لم إن غارما ممون إن ؤإما المحددة، المدة ق العمل أش إن غامحا ممون 

المحددة.

فيهاالحمل إنجاز يمكن مدة حدد إذا وهوأنه الممصيل هن-ا س بل فلا هن«ا وعل 
حمم؛فعليكر الحمل ينجز ولم المدة انتهت إن ت يقول أن بأس لا فهذا معتاد وجه عل 
نادروجه عل إلا فيها يوجد أن يمكن لا مدة ميز إذا وأما معتادة، مكون الأجرة لأن 
ؤعلميه وحطم ثاحر إذا غارما ؤإما غايا إما ممون وحنني الأجرة ثنيي أن بد لا فهنا 



jnv^لإجاُبم 

ؤكدJكظبمةا١ا.

ورع،يوما وستول وخمنة مئة ثلاث وهي• رومية، نق عل عقد ؤإف 
محهوثهالدم لأل يصح؛ نز أحد^؛؛1، أو جهلاها ؤإو جاز، دلائج، يعلنان ومحا 

ا.^ ممى ما عل الثلم مدة كامحمِق الإجارة مدة وا-محمفي عنده. 

شو

صمر،وهو3، وجب شهر يوجرْ أف ؛3 العمد، يل لا مده الإجارْ وثبور 
مععليها *^ ١١غور مد0 لأما عمم؛ اأثتاحرأو نع موجزة أو قارعه كاستح نواء 

أحدلأما ايتدائها؛ ذكر إل ومحتاج العمد، ش كاش مئزدة، عليها مجاز عترها، 
كالإئتهاء،•••••••................................معرمحها ظ-نيجإل المدة، طري 

محييالأهثة يقر وهوأنه الموشح ذكره مما أصح ثالث، قول، هناك [ ١ ] 
ئنتهيفإنه منة والمدة عثر مسة ق عمد فإذا بالأهلة، يعحر أثنائه ق عمد الذي الشهر 

تسعةأمهرها الثنة أكثر لوكان حتى الثنة هوآحر الذي الشهر من عثر خمه مح، 
تأقوال( ثلاثة إدن قم يوما، وعشرون 

يوما.ثلاثين بالحدي الشهور حمح يكمل أن ت الأول، القول، 
الصحح.هو وهذا بالأهلة يكملها وهوأن عكه والثازات 

بالعدد.مكمل أثنائه ق العقد ويع الذي الشهر إلا بالأهلة يكملها أن واكالث،ت 
أنهورع يوما ومتين وخمسة مئة ثلاث مثل السير ، الاختلافأن الظاهر ت٢[ 

صم،،أمر فإنه وربع يوما ويتيخ وخمسة مئة ثلاث نحرر فكوننا فيه، يتسامح 
الو^ء.هذ.ا ق السامح قشعي 



اسقضاهاهممصاسممأسبجحنبل ٢١٨

لأيلكتمضث1يدابممئ،زلامحثاجإلذكرثا؛ 

نحل

إليهويهب صحح، انه يالنصوص درهم، ئهر كل أ-جزيكها قاو: ؤإف 
يلمغلوم لأيه العقد؛ بإطلاق الأوو الشهر ل نحح لكذ والماصي؛ الخزي 

منهناراحد ولكل يه، يالتلسس فيه العمد يصح بعده وما معلومة، وأجنته العمد 
ينقيتئودي مذ منة أجن ؤهمحة علثا ررلأف شهر؛ كز دممىأ٢' عند المنح 

^نيبمنة،وجاءلأ1لاشمثهئكزيخ®•

ا.زاحدار شنئا الخميع ق أجنت؛تا لوجعق كإ يصح، ملم محهوله، متهمه وهل 
العقد؟أومن الهجرية الئنة بايداء دي فهل أطلق ؤإن [ ١ ت 

أطلقإذا في،ا العمد من الموة ابتداء فتكون هدا وعل العمد، من ابتداؤها الحواب; 
بأس•فلا العقد. يل لا مص سهر من ابتداؤها قال! إذا أما العمد، من أما أوشرط 

امصاء.]آ[فيس>ةت 

ومتىذلك، صح بعثرة. ثهر كل قال؛ فإذا شاك، بلا الصحة الصواب؛ ]٣[ 
تماممل 4يره أن العمد بمنح أن الوجر أراد إذا سعي ولهدا إتمامه؛ لرم الشهر ق يحل 

ر1لأت.بعثرة شهر كل 1-ئزتك قال؛ لو ضثلأ ضرة، عل الثأجر لتكون ١^ 
الإجارةيفتح أن للمتأحر ولا للئوحر تحوز ولا الشهئ هدا لرم الشهر فيحل 

الإجارةعقد ينهي أن نية الللثج وهوصاحب المؤجر عند كان فإذا الهلنهإن، برصا إلا 



m_عصوق 

قفل

العوض،فيه مصي عمد لاثة ا/دأجت؛؛ ذكئ الإحاوة صحة ل ويشرط 
وعئصللدلك،، معلومه؛ ثآكوف أف ويفرط لكتع، ذكره عم مذ يصح ملم 

وصمته؛مديه ذكر مذ بد لا آحر، وجه وفيه لكلتح. أوبالصمة المشاهدة العلم 
مدؤهمعرمه هافرط يلفه، بمد عوضه رد ووجب، العمد، اثثح ربإ لأيه 

م-نئنذمىنبمجمواظ(ا''•
أطلقلإذ فيه، جائز ودلك، كالتح، الإجارْ لأف وموجلإ؛ حالة بأجرْ وتحور 

معاوصة،ق عوض لأما العتن؛ بملتم سئمها ونجب حاله، به وجبن العمد 
سقبجاضكاش

انشؤاشناةانيةمحدبفاءا٢ا
تستعدوذلك، فهر• آخر هدا إن لرن ؤمول، فليخرْ أونحوها أيام عثرة بش إذا فإنه 

احرعيرهدا.محلا فيثأحر المسثاجر 

جد،وجه هدا ويمنه(( هديه ذكر مذ بث• لأ آحر، وجه ٌوذ؛ه ؛ ^^١٥قوله [ ١ ] 
أنتحوز فالثيع البيع، بخلا؛-، الإجارة ينميح ربعا لأنه المدر؛ معرفة من بد لا أنه وهو 

لأنيدرها؛ يعلم لا كنا ؤإن الدراهم. من المجة حاوْ البيت، هدا منلث، اثريتإ أةول،ت 
إليهماآل ياحد والمشري المائع من واحد وكل والفول، والإبجاب، بالعمد يتم المع 

جثي.أمر المدر معرفة فاثزاط كيلك، ليس الإجارة لكن ديٌنجي،' 
انمصاء.نسخة! ق ا ٢ت 



ِخدبجءنبي؛

أخدزعُ عنم4« تجس أن مز أ-مة \لأوو ^١ M١١١' ١^٠ النم؛ 
يثصالأنيلكتي.

همه١^^، ق منمعة عل العمد تقول أل إلا خاو، و1-جيلها، ثزطا ؤوف 
وجهان؛

عم.عق لكل نو كإ و1حيأه، لجار خلوضَفي\لإ-ة\و0.< مح?4 تجور؛ أخدمحا! 
عؤص_ه،ثأحيل تجز يلم الدم-ة، ل ما عل عمد لأمة تجور؛ لا والئاف؛ 

كالث1وملأا.
قفل

الأجرؤحمح ذلك، جعل مواء وكنوته، ُطعامه الأجثر ينتأحر أف ومحور 
علمتين، يإل مثة أخز مومى، أم اش رروجم مال،• الثق. لأف أوبنصها؛ 

ثكم،عم مئ به خارية العادة ذلأثأ ماخه؛ ابن رواْ مرجؤٌ وعمه بطيه طعام 

الموتَفي ؤيزجع خاز، اطلق، ؤإف ئحس، والكنوة، الطعام ثدر هإل 
ومحiا لدلك زلأن ثه، ذثوص أقو اهوسإل وق الكئاتة، ل الإلهام إل 

عليه•^^، ٠۶١محيل الئنع، 
]\[فيسخةثمم.

بش،ش اللم لأن التأجيل؛ تجوز أنه والفلاهر الثلم، ل كنا نسخة! ق ]٢[ 
الحائطهدا ل لبى أن عل اسأخنتاائs يقول؛ أن باس لا أنه هر ١١٥١فايمنفعة، عى وهدا 

جلة.مؤ آلاف بعثرة 



m؛بيأجاُبم 

نحل

محانقثعلته، النمود مص لأيه الأ-جره؛ \ح£زي ا1شنه، ١^!، ^١ 
الأنت1ائ،محقا تنكن ئدة الض إنه تله؛ ثإذ ايع، مص م ي دلة، 

يد0.كت المح ققأ داش؛ة يده، ثن هنآ علته النقود لأو ١^^٥؛ ١'^^'-^، 
الأ-م0؛انتثثت مها، الإنتيماء يمكن مده ونقش العئ علنه عرض نإل 
'كاوتؤإف المقري. عل صه عن بند ايع ثلنن هاسة دا-حتاره، ثلثن المتائ لأل 

مظد لأنهُ ،؛ ٣١بانت1اء ١^إلا لمممن ل١َ^، ق م م ١^٠! 
مه.كالمنأوإ التلميم بدو عزصة ينممز ٣ الدمة، ماِفي 

١^؛،ض بمتقئ لا محا ١^٠٢، ذو بمثقئ م محاميا، القد كاف ؤإذ 
َمدةومفن، العأرر مص ؤإل عمد، ؛ث-نهه انتومحاهالأيه بانتيثاحا؛ ومحن، 
رواس^ن:مميه مها، اأنمعه انتيماء ينكن 

نجس، 'مينتنi؛L، إلإ متئنة عق محامد عمد لأية شماه نجن، لا إحدامحات 
العنص،كاقكاح.

اص،انتمنار كالئححِفي الفا1ّ الإع لأف افل، أخن تحن 
ثكدِللأ،الإخازةااا.

كاuإذا أثا اممو، ياي جاهلي كائ إذا ممحا لا الإجارة تجب أنه الظاهر [ ١ ل 
JLp ،_ أنلزم له تركناها لو لأننا المتاحر؛ من الأجرة ئاخد أن متغي يائه

الزجر؛إل ن-ئدها ولا المال، ست، ل الأجرة ثمتجعل المعوص، العوص له يكون 



^قضاهامنيه4اسمماسبجضل ٢٢٢

محل

الرجل؟بري وأف علة، بجامان ظهرا، الرجلان يكري أف بحور 
علالعمد محور لاثة معلوما؛ دلك كاف إدا الطريق بمص َفي يركب '، عمأل 

الركوُبعادِْفي قلأ طريق ي لكف لإل ا• كالزمازل يمنحه، عل مجاز حميعه، 
فيهت5ن ؤإف التح، ق كالقد العادة، عل وحمل مطلما، العمد حاز والنزوو، 

jljكاقن.  CJryطوم، ع لأأ4ُ ينك4اأا؛ نا ناف اثرط ثاذة، 
أخدمحاقدم الملك، ِفي ثنازثا لاص أمئ:تة، بجا، اتادئ ل اخلفا 

بالهز-ثة،محالاسةاْ'.

وهكذاصحيح، غير والعمد للصحة مقتضتا هذا لكان المؤجر إل رددناها لو لأننا 
ثنفيذه.من يمتكنان لا فإمعا بمائه العلم مع العلمرهان به يتعامل اد معمد كل 

يذكرها.ألا يمل كل ق المؤلف عادة لكن راوتحوزرا، كخة.' ل [ ١ ت 
منمره وهذا الزمان من فرة هذا يركب أن عندنات المعروف ق والعقبة ]٢[ 

هذا.يعقب فهوا المعامبة من فالعقبة الزمان، 

طريق•من جزءا كيلك نته من شهرا ساحره أنك بحور كا يمض  ٤٣]
معلوما.ذلك كان إذا فوله! عل المسافةثعود يعني؛ هنا التيان ]٤[ 

الذيأتر.م ت يقول ثم التهيمة هن.ه استئجار ق متشاركان نادرة؛ مسألة هذه ]٥[ 
١^^من ثد فلا حصل فإن بعيدة؛ وثكون الأول؟ يركب 

MM*



٢٢٢ممبالإج1رة 

محل

يعقداإلإ ؤإذ ا، أحر۶ماا معليه تقينه، ملأحِفي ْع أومعد حماما، ذحل إذا 
وكد)ك،البلد، كئد الثزط، محرى يجرى بدلك، جاد النرذ لأف إجاوْ؛ معه 
معزوفدجل أو مثاد، أو لدلك، مكصبي محار، أو حثاط، إل يوثة ديع إذ 

سئيأيثكِلهلم؛بمكا'و
صاحتههوجي محمله بأجر، له صاجب إل ثبمبله رجل إل ؤئابا دمع ؤإذ 

مدينا،بإدنه لأثه وللزد؛ عليه، انتاجزْ ما معل لأيه لليهاب؛ الأجز ملة عائتا 
جلأ;>ضي،صزنأةا'و!ذدشيؤىن؛؛بجف'، 

أحنن.وهي ررأ-ممءا،،، قسخة: ا ]١ 
احنن.وهي ®لدلك® ونخة! اربكدا®. نسخة؛ ق ]٢[ 

معهإل وذهب معه ق ل صاحس، إل الكتاب يودى رجلا لواساجرت ]٣[ 
بمسع؟فعاذا الرجل، بجد ولم بالكتاب 

فليفعلالرجل يعود حتى عنده وديعة بجعله أن يمكن ثقة هناك كان إن دةول،ت 
يرحعهلولم لأنه بالعزف؛ وراجعا بالعمله ذاهبا الأجرة وله به يرجع أن عليه وجب ؤإلأ 

لحدمفرطا١بابه عثة عند ووصعه 

قبلمول؛ لكنتا به، يرّثع وهوأن الثانية الصورة إلا يدكر لم يحمذآمئ فالمولف، 
فلمهجاء إذا لفلان هدا فلأن يا وتقول؛ عنده بجعله أن بجب فإنه ثمة وجد إذا الرجؤع 

ذمته.وثرأ أهله يحهليه باس فلا أهله يحش بأنه العادة جرت إذا إلا اللهم إياْ• 



اصضاه1نينيصاسمماسبجض ٢٢٤

قفل

14^-التصؤة1، ينع لأيه أ؛ الخياول ثرط محز لم العمد، يل مدة آجزه إدا 
؛•وجهايرااشبين ينيار زل ثرطاه، عثا هيممص بعضها أوِفي 

ثزمحله.محوز فانه العقد ق الخيار ثرط فإذا هذا، يصح أنه والصحيح [ ١ ] 

بثزطاليت فيتاجر بمع، قد هذا لأن اقل؛ أجرة له يكون فهدا ثزامع إذا لكن 
أنهفالصحيح ذلك. شابه ما أو آحز بيتا يشرى أنه مثلا يؤمل لأنه نهر؛ لمدة الخيار 

أنعن، اش ايراب اش؟ أجرة بمر أو بالفنط بحر هل ١^^ ؤيمى 
اؤل،أجرة فله بالأول، ملنا إن المسخ؟ ح؛ن أومن أصله من للعقد ري هو هل المنخ! 

المنهل.فله بالثاق فلمنا ؤإن 

لا؟أو لخحياراسهلش،فيالإجارة 

فهلالعمد حين من كون يالتاجر الأنتفاع أن عندنا مثر دقولت الخواب; 
الإجارةلأن وذلك محلمس؛ خيار فيه كون أنه والصواب: لا؟ أو محلمس خيار فيه يكون 
الشزط؟خيار فيه يصح هل لخن يستر، والمجلس كالبيع فهي منفعة عل معاوصة عمد 

الثزطمدة انتهاء بعد المدة ابتداء كان إن التفصيل ُاوا ق أن لآمة١iئق المؤلف ذكر 
البيتؤصاحب أجرك ذلك: مثال يصح. لم الثزط مدة انتهاء قبل كان ؤإن باس، فلا 
الخيارإلل فاوت ولخنه الأحرة، محاذي ق الأذ ونحن رمفاو. من ابتداء تنه بيته 

أولا؟يجوز هذا فهل ثحبال. دخول 



٢٢٥ةتابالإج1رة 

الإيجار.مدة ق الثرؤع قيل ئثهي الخيار مدة لأن جائز؛ هدا أن الخراب! 
لأن عل رجب شهر من ابتداء سة لدة اليش هدا أجريك قال! إذا آحر؛ مثال 

يجوزهدا فهل الأخرة، حمادى شهر من عشن الخامس ل الأف ونحن شهر• لمدة الخيار 
أولا؟

الإجارةفكون الخيار مدة انتهاء قبل ثتدئ الإجارة مدة لأن يجوز؛ لا الخراب! 
يكونرجب نصف إل سمتد والخيار رجب نهر ل يبدأ لأما لازمة؛ وغثر لازمة 

٠المدهب هو وهدا ساقفى وهiلا لازمة، وغير لازمة الإجارة 

الثزط،مدة انتهاء قبل ثبتدئ مدة عل ولو الشرط. خيار يصح أنه والصحيح 
بأجرةيقدر والفخ الث.زهل مدة ين فإ ثلرم لم ؤإن إشكال، فلا الإجارة لزمت فإن 

عليه؛اققا الذي الأخر وممني اقل 
إذاأن4 ففائلءته التأجير وقت دخول إل يمتد الشرمحل خيار كون فائدة هو وهذا 

اقل.اجرة الست، لصاح-، ووجب امقا التي الأجرة الغين؛ فيخ 
مفىأن يعد مخ ثم شهرين، لدة الخيار وشزط تنة لدة استأجره إذا ومول! 

عشرام من جزءا الأجرة من بمد هل لكن الخيار، زمن و لأنه بملح؛ مول؛ نهر؛ 
يتقصى؟وقد القدر هذا عل يزيل. قد اقل اجرة أويقال! جزءا 

أجرةله قيئت، أصله من للعمد هوزمحع هل المخ ق الخلاف عل يتي هذا 
بالقنعل.فيعطى المخ حن أومن المثل 

افوعفيرحهم)؛/بأ(.ا(اظر:



اسقضاهانييه4الإئمأسبجضل ٢٢٦

كمح:لأئركك.
^^ش:محلأثمُ:جاا'.

منمائع ولا بع، لأي '؛ الخثاوازا فيها ا ^ العمد، يل لا كاسئج ؤوذ 
^،jJlق عين منثعة عل أو الدمة، ق عمل عل إذ'كاسث، وكيلك فيها، ثبوته 

تئاذي،؛ونلكا''.

أصلهمن للعقد راغ أنه هوالصحح! وهذا أصل، من للعقد راسر أنه والدف 
بالقنعل.الأجرة من فعالك منحت ومتى فقال! اشرمحل إذا إلا 

يسير.قاوت ما مثل وهو أول، باب، من فهذا الخيار ثزط سن، إذا ا ١ ] 
يكونأن أ؛يرن لأنه أحنن؛ وهو ااس1ااا، _>^I وق اايثسن،،،. ئنخة! ق ]٢[ 

جوابا.

المدة،ابتداء قبل ال1نط:ض خيار أن؟كون بنزط الخاران لكزيت ]٣[ 
الدة.ابتداء قبل معلوم لأنه الثزط يذكر لر المؤلم، أن والظاهر 
صلحأو الست،، هذا ل ابن فيمول! الومنح، يضع لا الدمة ق العمل لأن ا ]٤ 

المدة.عل ليس لأنه ماع؛ هناك فليس الخيار. ل قالث ثارة؛ الن،ه هل 
*HM



٢٢٧( سون ةتإبالإجارءربابا1 

-طخرفنحالإجارةوuنمنين ق؛ 
L *n* —  L—

توغهأيهت بح، لأي ينخها؛ مى ١^١^٦ ين لازم عمد وهي 
منمحدث ١^^ ؤَلة ^١٢، ٣١يلك ئعة، الئ يجد أذ الأيان،إلأ 

ولبمي  J^aisقهي"دالإنت1اء، إلا ققيا محئل لا ا1ثائ لأة الساأا، 
لآلإايئمض:كقاّ،..........

علفهو اليؤع ي تحدث قاليي فيها، تحدث الذي لا اهمع، كسائر هده ا ت١ 
اكري.

بالاسّ_االثنخ يملك لا الأعيان بيؤع لأن الأعيان؛ ييؤع حالثت هنا من ]٢[ 
قيدخل لا الذي الثيء إلا اكري ثميب عل يكون الحادث العنب لأن الحادث، 

استيفائه.قبل ينع أو عد أو ورن أو بختل والمنح الشجرة عل كالثمرة صإنه 
إزالةإل امحري بائر ررفإف ثكون! أن إما وهي ررالمكريار، نس-خة! ق ]٣[ 

إلالمكري بائر ررفإن كانت1 إذا وأما فواضح، المتاجر؛، صزريلحق غر من العيب 
الصحيحةهي أما شك لا ذررامحري،، يالمتاجرا<، يلحق ضرر غر من العسب، إزالة 
صح.إن هذا إصلاحه؛ يملك لا المتأجر لأن 

الثيء؛هذا إصلاح يملك لا لأنه المتاجر...،،؛ لأن ر؛ مول! أن يمح ولا 
لقال!ؤإلأ للمستأجر،،، خيار فلا فأصالحها ئشعثت، ؛ركدار قال: ولهذا بتوكيل، إلا 
له.خيار فلا 



^^حيبجحنبيز

^،٠٠٥١١يأة نإلأ الصزو، لعدم للئنتأم؛ حيان ملأ ماصلحها، سعثن، كداو 
١^حمع \شنو لاك لإ:م؛ أن يي ١^١؛ ص محها، نع نكثها نإذ 

وصه.إدا اأم>ّ_، كالمتح النيل، نرث به، علمه مع معينا، علميه 
العمد،يفسخ لب وآبسا، الدمه ق موصوف عل العمد كاف نإف 

وجدثن كإ عثه، اiعمود لتعدو !^؛ ٠٥١١مثة بدثة، يعدز هإذ ببدله• نيطالب 
دالث1ممامثةلأل

يشاءوألزم العيب لفمن التاجر من لتخلمهس الدار عنب التاجر أن ولو 
المستاحر.

أحن.وهي •  ٠١الأجرة  ٠٠سخة؛ فب ء ١ ١- 
امءوأخذ فيه، بالمئم أي: يالثلم(• زجي م )؛ء ح المزلف قول ]٢[ 

التياللازمة الحقود باب من الإجارة أن ا،لولف، كلام ٌن النص هدا من 
ثلاثةوالعمود اللازم، هوالعمد وهذا الأحر، يرمحا إلا فيها المنخ أحدهما يملك لا 

دونمحلزف من جائز وعمد الهلزش، من لازم وعمد الهلزمن، من جائز عمد أنولع: 
الاخر•

>فمن والحائز كالمح، ال>فين من واللازم كالوكالة، اّزمن ن مط 
لهارثتن لأن جا:ز؛ المرين تل ومن لازم اراهن تل من فاونن الأخركاوهن، دون 

حمك.من والرهن بأس، لا فنمول؛ رهنا. أؤيد لا أنا ؤيقول؛ الرهن، يفتخ أن 
الأحريرمحا إلا المنخ أحدهما يملك فلا اللازمة العمود من فهي الإجارة أما 
العمديعد العنب حدث إذا إنه يمال؛ أن بني لكن المسخ، يبيح سبب أوبوجود 



(،^Uub  )٢٢٩سوذسأالإجارةرئبمجيع

ماءواو02أ\ع وتش، الداو، حائط كائيدام أ، ا1ممعةا به ثتمص ما والعنب 
وءرجه١^؛،، الظهرِفي ا ويهرا أومصه، الأرض، ماء واهبا دعمْ، أو بزها، 

أ.أوحموحال عضوصا وكنيه وربضه، الماحس، 
^فتجرالأجموتيالج0،ومزب.

ثمشيئا، ؛؛٤ إذافإنه الييع بخلاف محشسا، شيئا ممللث، ١،^!^ لأن الثنخ؛ هللممتأجر 
المنعل يي البيع لأن الرد؛ يمكن لا فإنه الجارين زمن انقطاع بعد عتب به حديثج 

الثري.منالث، فعل ذللث، يعد العيب من حدث فإ سليمة استلمها وفد 
العمد،يحد لومحكنوه يضئ. مثلا، البيت، ق ائس وجود الحادث العسب، ومن t ١ ت 

فخلصوهمفنمول(ث القرآن. بقراءة الجن من يتخلصوا أن يمككم المسثأجرت ءالا فإن 
يلزمهمفلا منهم الخيار صلع فلو القرآن، قراءة الثأحرين- ~أيت يلزمهم ولا أ أنتم 

علالقارئ كان إذا إلا الثؤ، يندؤع ولا ؤيقزأ ؤيقزأ القارئ يقزأ قد أحياثا ثم أيمحا، 
الئر•ما الثريتدبع بديع:أا ءرأآياي من كل لتس لكن هؤلاء، فيديح يم؛ن 

رردغؤااّت قوله من أسي، )اتحز، ونسخة! ®لغرا،، سخة! ق ]٢[ 
ليسالفاحش غم أن ءلاهر0 الماحش،، ®وعرجه دعال~1 اش —رحمة قوله ]٣[ 

هدهيرحم قد الإنسان لأن عرج؛ له حدث إذا عيثا• إنه يقال• قل ولكن بعيب، 
يمحعينا هذا فيكون أوتحميلها لركوبما نفسه يرتاح ولا مج ما حقل إذا البهيمه 

أنهوثعرفج لعارض يكون الاJي العنج أما الصدر، انشراح مع المشة استيفاء من 
العزجأما بعيب، ليس فهن.ا مثلا، ئوكة أصابه لأنه البعر؛ يعرج أن مثل ميزول 

الننغيبيح اللءي العيمت، من والكمر اليمر الحرج إن يقال• أن ءنّ؛عيا العضوي 
الدابة.تاجر مل



^قضاهاضيصاسمماسبجءنبل ٢٣٠

احتلئاؤإن كامله. فيه ؛_ ilلأف بمس،؛ مثيس المثي حشي الظهر كون داما 
١^١^م إل فته وجغ ي، او 

هنآ
مى

مضه.مل امحتل لويلم، كإ الإحاوة، انمحت، يد0، ال،ئل( ثلثت ؤإف 
المنقودمى ثسا بمص لم لأيه عليه؛ أجرم محلا ١^٥ من ثيء مفي محبل ثلثن، ؤإل 

وتسفلانتوق، بقدوما الأجرة من محتلته نها، ء مي مفي بند يلئن، نإل عليه، 
محنا:محا"،

التيحشن المركوبح، أي؛ الغلهر، فهون نظر، فيه \فئل ذكره ما ]١ا 
كانإذا أما بس—،، ليس فهدا معتادا، مسا كان إذا فيه؛مصسلت مول؛ بسب، ليس هذا 

وبع،الثهل، والحمل الصنبؤ الحمل يفرق لأنه عنبؤ؛ أنه ثلث، فلا شديدا 
الاستيفاءمنكعال يمح حثنا كان إذا هذا ل فبيال الثهل والحعار الصنب، الحإر 

تتثب•فليس بمنله العادة جريته مما كان ؤإن فهوعيب، 
حتىومول؛ الحرة؛ أهل إل رجع لا؛ أو عتب هو هل احثلفا إذا أنه الخلاصه؛ 

كاملا.فطها فله السامة الوة أساء ق إلا تحديث، لم إذا لأنه دوثه؛ حق 
تش،ما بمدر ويسنل استرق ما بمدر الأجرة فعليه أسائها ق تلنت، إن يحني؛ ]٢[ 

بعمىق ثكون ءلأ لكن ،، النصفعليه كون أشهر متة وتقي أشهر ستة استرق فإذا 
التوي.من أكثر الدة 

الالقيمة عل فتمتم الماصية، الأشير  -فمن أكؤ اuية الئثة!لأم 
التمثمؤ.وليمن الأجرة ثلث، هذا مول؛ الثلثن يساوي بش ما كان إذا فمثلا المدة عل 



٢١٢١بعوزسخالإجارةوئووس( ةتابالإحارت)بابما 

الإخازةلكنت ؤإذ القتةا١؛. م فت أكؤ، الدة بمص و أ-مثا لكف هإذ 
يع،ؤوُالآلءيي.

محل
العمدلاشنح د1همت، أودارا ماؤها، قائئطع للزنع، أرصا اكرى إدا 

والاحز!العبد. ثلمح محاق؟ يعدرمت،، منها اكصودْ اأنمعه لأل الوجهم(؛ أحد 
فيهابجح أن خبمة، دالئكنىل^أل بما ١^ ممن َلأثث شح؛ لا 
أن

متاؤيةوالأجرة أشهر يق حلال ق وامدم منة. البيت،لده هذا أجرتك محمئلأ. 
نحتلم،لكنت، ؤإن امتنديه، لأنالث، الأجرة؛ نفمح فعليك شهر؛ آخر إل شهر أول من 

إنلثؤمول! ربعا بالقيمة، مثعل أن محعليلث، الثنة أول من أرعب السك آخر ق مثلا 
\مض.سجللأفالأخرةأواض:كون 

معثة.أجرة محدد لم إذا والقيهل 
امتأجرإذا فئلأ الزمن، عل لا أي! القيمة،؛ عل ارسمت، محوله [ ١ ] 

أنالمعلوم ومن مؤسس، زمن المدة ق يكون لكن آلاف، بحثرة تسة لمدة البيث، هن.ا 
انبدمإذا يقول فلا يالزمن يقدرها لا فهتا أكثز، فيه الإجارة سكون اأؤسس الزمن 
القيمةإل ثنظر بل هدا، ثقول لا الأجرة. نصم، عليه تثة! نصفح مفي بعد ابدار 
العدل.هو وهدا المولمج قال ك،ا ومدر 

بآم.
اختارمواء الإجارة ئتمسح الأول! فالقول واصح، لن المن بين المرق ]٣[ 

أماها،شاء ؤإن الإجارة فنسخ شاء إن اختياره عل أنه الثاف• والقول كر، لم أو 



اصضاهانيمصابممأسبجينل ٢٢٢

ءِء ُ ََ.آاتْأ ََْأ أأ\َ,َي ■: ,؛َََي .أأْ ويبسمسح، لا بكر؛ وص؛0 الإجارْ، امسحت المرصعه ماثت ؤإف 
محيثلث، ه الثود لأف ؛ ٥١زالدقث \مح'أ ه و 

الخدمةااُ•

عإر0لأف عليه؛ المعمول اتسماء ثعدو لأيه العمد؛ انمح المزثضع، مالت، ؤإل 
لأ}ذف\غوإنقاتئ؛ لاموم 

مئث،الممتص مإت ثه ليمص أو نرأت، محنه ممحل أن ٧، خزنة لملع 
ثعدزثز كإ ماقم، عثه المعمود انتماء ثعدو لأمه *^؛ ١١الخم ع1ئ، عفئ أو 

فيها؟كن لم إذا أما ثؤ، للمتأجر منفعة فيه إبفاوها كان إذا ت مال، أن رسغي 
وهداكاملة، منه الأجرة تتوق سوف لأنه مال؛ إضاعة إيقاءها فإن للمستأجر متثعة 

فيه.قائده لا مال إضاعة 

الإجارة،ئتفمح فإنه الرضعة مائي، فإذا الصواب؛ هو ُ الدهبر أن سك لا [ ١ ] 
العمد.عليها ثم اش الأجرة من فتاحد امرأة ثتاجر أن يلرم مولت ولا 

المرأة،فإثت *حجز لمدة ترضعه امرأة طفله أعهإى كشحتس المسألة هنأ0 ]٢[ 
قولان؛فيها الخواب؛ يرصعه؟ الذي فمن 

ماثت.وقد المرأة لبن وهو تلف، عليه المعقود لأن الإجارة؛ ئنخ الأول؛ 
المدة.يم من مالها من يستأجر الثاق؛ 

ليهاتوا المرضعة؛ ثقول ولا العمال، اشخ المدة تمام قبل المرثضع مات إذا ]٣[ 

(.٣٧٠ا1غنى)ه/)ا(اظر:



٢٣٣ومايوجيه( الإجارة بعوزصخ U الإجارءرباب كتاب 

ثِبجان:نجه مأتابر بمج انثام ثإن 
١^^^.موت أسه يموته، يعدوالإنتيماء لأيه الإحاوة؛ ينمسخ أحدحان 

اكا-مذاتو.........ثاكاف:لأي،تموم 

الإجارة،فتتفسخ أما، متعدر الطنلن ين والتاوي أحيايا متعذ.ر هذا لأن بدله؛ صسا 
هدافلوقال الإجارة، يضخ برئ ثم صرمه، يقاي ئحصا اكرى إذا الضرس وكيلك 
هذا؛ءلكلحال.ئاكاثلأمملك المزص اقلع U المزس-: انلع له: قلت -الذي 

العمدق مشرومحل هذا فكأن يؤلمه، الذي الفرس لثاي امتأجره إنإ أنه المعلوم س لأنه 
لذ.للثإ.حاجه فلا برئ فإذا يوبمه لأنه الفرس؛ له ليملع امثأجره أنه 

عندموعدا حجز أن بعد الملع أم س الصزس صا-صا حاف إذا هائل: هال فإن 
الإجارة؟ينفسخ فهل لذللث،، العيادة العلبيب له وحصص ااطسسا 

لهيقلعه لم ؤإن الأجرة الهلبم، يعطي أن فإما لازمة، الإجارة لا، فالخواب: 
ؤإلاقلعه.

يحجبعثرا استأجر إذا يعني: المستأجر. مات أي: ؛ ١١ف،ادت، 'ر لآأها؛دئ: قوله [ ١ ت 
المستأجر.فعات عليه 

علوهذا أنا. علميها احج المورث أجرها التي البحثر هذه يقول،: بأن ت؟-ا 
يهناله.أن للوارث فليس ونفسخا قلنا: إن الخلاف! 

عينعل عمد قد التعثر مؤجر يكون فأحيانا ثفتلم،؛ أما الظاهر المسالة وهذه 
ويكوناينم، صغير يكون أن ؤيمكن بالخوان، رفيق لأنه غثرْ؛ يريد ولا الرجل 

الزجر.نحي أن فالأول بالعكس، وارته 



بذحجلاح«د الإمام فته ي الكاي هلي اص،يق  ٢٣٤

^لإة؛لآلمدشتي؛لال
شو

حمه،ثأحثز فيه لأف المنح؛ محللمنتأم ائنتأجزة، العيي عصتت ا هإلا 
الدة،اقصت حش يمنخ لم ؤإف العين. يتلف لكلثنخ فيه دا-محم ينح، هإف 

العاصبعل الزجر ويرجع بالمسمى، المؤجر عل والرجؤع المسخ مح، حيت 
اق^ئثلفتلأف ١^؛ الغاص_،ام وط اَلقد سإشاء ١^،، لأخر 

موصوفعل *^ ١١لكل ؤإل أحسر. اأسع أيلنت ثن ما هأمتة العاصسسا، يد ِق 
فيهلأف ^؛ ٠٠٥١١محلة ثعدر، محإل ممامها، عم يإمحامة الوجر طوي، لدمة، اق 

محطل^ا•

الإجارة.يشخ فإنه الأجير هذا مات ثم له بمج شخصا استأجر إذا أنه فالراحح 
نتيإ«الئوذعي لأن الإجازة؛ ه،ولمتصغ »لكنتلس ^j،: قول ]١[ 

بمرقأن مثل؛ الإجارة، فتشبم الخواتم، حنس من يكون أن ثان، قول فيها هذه 
الدكان؛

ر١وإن«.]٢[فيJخة:
الدةلأن له؛ ئغ فلا الغاصب من أحدها من ممآكن إذا إنه ت مول لا وهنا ]٣[ 

مثلهده إن ت مول ولكن المتأحر، عل موت وامحزجاعها الغاصب، مطالبة يئن 
سيفونلأنه يستقيم؛ لا هدا لكن الغاصبا، من أحده عل مدر لمن العهو'آ، بح 

المدة.بعض 

MHM



 uبb )٢٢٥يأءن^الإجارةوئدوجباه

محل

نإلمصه. يمنعه مكيلا لواسرى ما هامتة حقه، ثامحز فيه لأل والمنخ؛ الصز 
وبي ء تن:نظ، م من انوجز الدثة، عل الإجارة كانت 

أذإل نالي الفنخ الإاث:لأ يننثار لميكن، لَلإو فيه، انلم تنهم مل 

أدأوم،لاثة الإحارْ؛ بطنتج هربه، ل امصثإ مدة عق الإجاره كائت ؤإو 
سئمه.مق ه1داقة ٠^^٠ ثو ما محأفنه عثه، اأعموذ 

تحل

Jp ، ٣ا1قعة عق عمد لأية الإحازْ؛ يشخ لم أعممه، ثم عيده، أحر
عهاشقثض

>تتإآ0؛عل ومقته أعتقها، م أمتة، زوغ لو كإ بنيله، يرجع نلم العئن(، قبل 
تجه،لوكالإانيعلإمحه.

العي.صاحب امحري، مات هرب والدي المكري، المستاحرت t ١ ت 
الإحاره.أي! اروتفسح،ا، سخة! ق ]٢[ 
كإسبق، كعا مقتاة دهي النحاح، يشح فلا مقلا، أمته لوأعثق ما ممل ]٣[ 

الإجارة.وتمسخ فلا مثلا مستأجرا شيئا لو 
K n *



صضاهامنيه4الإئماصبجضل ٢٣٦

محل

الإغ،٣ اص، ش نحد لأثمُ ١^؛، ضخ ئأ;i^، ى، أم نإذ 
ضخ؛اكأجر؛ من ئذ:أءا اق5اح. م ماتا الإخازة تطل لألا كالةكاحل١ا، 

وجهان؛الإجازة زو لدلك• 

مننر^51^ 15ملك مابطنها _، ilعل نحد لأما تطل؛ أحد^؛؛1! 
المدة.مى مئ ما بمدر الأ-مة مى ينفل هدا 

يء \لآي بملك تطل P ١^٥، تل نحد لأثمُ تطل؛ لا }١^: 
ا.أصLJهال منك ثجزة ثمنه امرى 

فكاحالزوج~ ~غيرّ لأجر باهها ثم لثحص أمته يرؤج ان إنمثلا يمي؛ -ا ١ ا- 
يمن.ملك الأنة صارت الزوج عل ياعيا فإن باق، الرجل 

لأع،\ض\لمطيرإذا ل٢[المحيحأنملأضالإجارة 
باقية،فالإحارة الثنة ممام قبل باعه ثم منة، لمدة بنته أجر رجل ذلكت مثال 

الأجرة؟من المثري يتحمه الذي ما ولكن 
المدةنصف ممى قل كان فإذا المدة، من بقى ما بمدر الأجرة من يثجى ت مول 

عل،مح، ابواب؛ بالقيمة؟ أويقدر بالزمن يقدر وهل نصفها، الأجرة من اشص 
ملمكهاالمثري هذا بأن مبق ما و؛ين هذا بين يمرق وقد بالقيمة، يقدر أنه مبق ما 

مقدارإلا له فليس مل، أو نفى قد الومم كان فواآ الإجارة، زنن من بقل ما عل 
فمهل.الزمن 



٢٢٧يوجبه( وما الإجارة بحوزكخ U باب الإجارة) هناب 

الإجاتةعوض لأل المؤجر؛ عل وجع بؤ، ممنح عسا المنتأحر وحد ومش 
ثة،ث1لئيوغم.

ثاوالإخاه همح لا ئثا: إذ هويلو، اقزي ئن اك1حئ لكذ ثوذ 
دأناتدئسخ،لإيرئشأنم.

أصعقملك عل أقوى ملك ورد إنه قال؛ قد فهذا المستأجر عل باعبما إذا أما 
القعقد زقت إل إلا الأخرة من \لأئل المؤ-ةر شق لا ذلك عل وباة يطله. 

فمثلا!عليه، بلع للذي الأجرة يدي اشراها الذي فإن ئثسخ. لا قلنا! ؤإذا عليه، 
اشرا١.٥^؛ أJتاء وق وو\}( آلاف بعثرة بيتا اساجر 

أقوى؟وأت؛إ إجارة عقد عل بح عقد البيت هذا عل ورد فالاذ 

وردلثإ يقول! فهل والعتن، المتثحة به يملك، لأنه أقوى؛ البع عقد الجواب•' 
أوثقول!شيئا، البيت الذي؛؛٤ يستحى لا وحيمذ أبطله، الأصعم، عل الأقوى الحقد 

يبللفلا البح عقد قبل منثحتها ملكت، قد عين عل ورد هوالح الذي العمل هذا إن 
الإجارة؟

علوبناء غتره، أو المستأجر ثمس المثري كان مواء ثبلمل لا أنبما ا الذهنرُ 
الأجرة.بقية أجرها الذي يستحى ذلك، 

*ء أ* 

الغنى)ه/«همأ(.:؛(انظر: 



سقضاه1ينيصالإئماسبجينل ٢٣٨

محل

لأزم،همد لائه أحدمحا؛ موت ولا ؛j^L ،)j؛^ii ،IJ^Jالإجارة ثنمسح ولا 
ا.كالإحا عثه المحمود تلأمة مع التعاقدين بموت ظل محلا 

وجهان!مميه مات، ثم عليه، موقوهه عينا أجر ؤإف 
اوأجزكإ بموته، بطل ٣ إجارئه، ثة ما أجز لإية بطل؛ لا أحدمحا؛ 

مصها؛كاف إف التاقية، المدة بأجنة المؤجر يرلإ ق ١^^؛، البطن يرجع ولكن ملكه، 
محاطواأخزثاأ٣لاثالخَلهي لإو 

قإفعإرْ، ومللئ، ملكه أجز انه بينا لأسا المدة؛ من لقل فيإ يبململ والئاف• 
حزغوما حلمه، ما بملكول إما وزئته قإف الالiلئv، بخلاف لعإرْ موته بمد المنائ 

]ت١^ ض ٣:^، ئف ن غم 
yvA\اكاجثءيمحس ثداثزجع قل و الزفت 

كانفان مقامه، منهيا واحد كل وارث يقوم التكاوى، موت مسالة ق [ ]١ 
إذامضة كامتناء فكدللث،؛ المتاجر كان ؤإن مقامه، ورثته قام الوحر هو الست، 

هوالميث.المكري كان إذا الأجرة واستحقان( هوالمتن، المكري كان 
J>٢[فينخة:»أجما[

بوامما لو لأنا مها، تضخ لا الإجارة أن النص شالة ي الشبح ]٣[ 
٠ممده دلل، عل يرشب 

الطنإل وانممل مات ثم أجره ثم الست،، هدا عليه ؤقف رجل ذلك؛ مثال( 



٢٣٩( ممبالإجارء)بمبئ

أوأو\كهدينااُ.وجهان مميه أثنائها، ثلغِفي مدم، أوماله الصى الوئ نإذأجر 
باقية؟الإجارة ت أومول ثنفسخ. الإجارة إن مول! فهل الثاق، 

لكنالأصل، فعل باقية• إما قلنا! ؤإن إشكال، فيه صار ثتمسخ. إنها قلنا! إن 
لوأما فيها، يبمى أنه الظن عل يغلب مدة الأول البطن اجر إذا بجا هدا يقيد أن يّم، 

اخ.الأنفق ثالث، فلا طويلة مدة أجر 
ننة،تعن الوهم، فاجر سنه تسعون الحمر من له الوهم، مستحي مثاله! 

يكون.لا الغالس، ق وهدا وبجان؛ن، مئة الوهم، نحى مميمي التقدير هدا فعل 

علأويغلم، يعلم لأننا بموته؛ ثئيخ الإجارة فإن اجر، إذا هدا مثل ل فيمال 
اجلوقوفجيؤجر أن عاليه ١^^٥، عل نجرم يقول! ولهلءا المدة؛ بقية بتحق لا أنه ظئتا 
فهذاطويلة، مدة إلا يتأحره أن أحد يقبل ولم منافعه ثعطنت، إذا إلا طويلة مدة 

الإيجارإل وقوفج النقار احتاج إذا أنه هذا عل محيل والعنل مح-ثر، أن بأز لا 
أءللم.واف طويلة، مدة عاليه الوقوف يؤجره أن باس لا فإنه طويلة، مدة 

عثزثلاته عنده كان إذا يعني! بيته، أو سيارة مثل أوماو4اا ١١قوله ا ١ ] 
عثز.خمسه يم أن بعد ملطير لأنه __؛ من أكثر يؤجر فلا 

بلوغه؟؛عن. الصسث، أجارها إن قائل! قال فإن 
أجيزإذا أنه الثاف القول عل لكن إجازة، يوجد لا الدم، عل فالخوامج! 

خجلا،نجيز ربجا انمي لأن بالإجازة؛ يؤل ملنان إذا حتى يتبغي، لا لكن !اّر،، لا 
حى•له ما أوبملن الاس أمام مح، 

الرف،به جرى ما عل ثكون الماجد أئمة عل ؤهمت، التي البيوت، مسألة! 
بعده.الذي إل انتقل السحد ترك ؤإذا 



اسقضاه1فينيه4الإئماسبجمحل ٢٤٠

التكابييذومالهماضاميلوم U باب يك 
*H*ا

وزمامالدار، كممتاح الإدتثاع، من ( j^Uإليه عقاج ما اهري عل نجب 
مىالئئك؛ن عليه لأف رمرحه؛ المزس، وجام والحرام، والمس-،، ا-إقمل، 

كإيصمئة، لب اق5رى يد ق دلك، مذ  vl^jوما يدلك، إلا -نصل ولا الإيمميع، 
ينتزوأف إل عثه منشص التئك؛ن لأو ثدثه، امحري وعل العتن، يصمن لا 

اiميا^شنها١ا.
زامزالخطاء، زا1م ؤالدم كآم ١^، ق ٤^٤ U داثا 

محياد/ملالإس،هاي
١^٢؛.بمط 

زالالإُتإن لأن صامن؛ فهو فرط أو وثعدى لغيره مال سده من وكل [ ١ ] 
ثعديه.أو بتفريطه 

سواءالعزف، اقتضاه ما منهعا واحد كل يلزم أنه اثألة هده ق الصحيح ]٢[ 
الكم.اأؤوأولأ،لأنالأ>ادالأروكالأسماْل وافقuقاله 

المؤلفقاله عثا عزفهم تختلف السائق وق الحاصر الوقت ق الناس أن ومعلوم 
تعال~.الله —رحمة 

MUM



٢٤١بئبممالأتداردتيوئٌاس( 

قفل

ودودْ؛الظهر ونوق الأخماو، ورقع وحطه، المخمو ومع امحري وعل 
عأثهلاُ.ا1عئاو لحمل العاد0، ديك لأو 

راكت1،يعله يمكن لا لأيه اكنءس؛ وصلأة يلطهارة اواكب يرو أو وعليه 
^ام؛لأمحمحثعلامحلأ'•

العادْا،ديك ارلأل قال: المهم، ص الوثف ذكر0 الدي التعليل [ ١ ت 
ذكر0الذي هذا مول: ولهذا الاس؛ اعتاده ما عل الهللق العقد يحمل العادة، هو 

إذاأما المكري، مع يمثي ١^^^، أن العادة كاستت، إذا يكون إنإ الثاف المصل ق المؤلف—، 
هووليس بيه ل اكري لأن الأشياء؛ هذْ يلرمه لا امحري فإن إياْ وأعهلاْ الحمل أكرا0 

الأشياء.حذه نلرمه حم لمكري اح 
أنزليأن:قول: له نقول: ثالم« للأم عثه ذلك هو4و قوله ]٢[ 

اص،عل اقل صلاة ضخ اقل أنا محن، غثر النمر عل الأكل لأن للأكل؛ 
محن.ذللث، لأن النمر؛ عل أؤتر له: يقول أن فله أؤتز؟ أن أريد أنزلتي قال: فلو 

إذاهل،ا ذلك—: أسه وما وحطه الحنل رقع المكري —عل ذكننا٥ الن.ي وهذا 
وحلاهالطهر اكراه لو أما فنعم، صاحبه معهم كان فإذا صاحبه، معه الكراء كان 
المكري،محبون الإبل مع يروحون الإالين بالأول كان يعيي• هذا، يلرمه فلا 

له،فهو وسلمه إياه وأعطاه النمر أكراه إذا أما وحطه، الحمل رقع عليهم مهولأء 
فرحعهذا وعل العادة، هو هذا أن علل المؤلف، أن هذا عل ؤيدل، عنه، المؤول وهو 

الأمور.هذه مثل ق العادة إل 



اصضاهاينيصاسمماسبجمل ٢٤٢

اوالصعق وازيفس للمرأة ابمل يثرك أف وعلته 
صملأابجهم،/نىذ;كا'ل

لعلالتلد ق الؤاك_ا محصل عق الإ-جاوه لكثت قإل ١^^،، أجنة هأم! 
مدة،عق أو ١^٢٢، نسيم عل لكثت ؤإف اش>صل، موثة من لأيه الكري؛ 
سق.زهد ١^ ت1دلم ااكري عل الدى لأف امحري؛ مثوعل 

يإن١^^٠، من لاثه واتالوعة؛ اهش قارعة الدار ثنيم امحري وعل 
١^١^.كتئظف ^١^، عثه ، ^ljملأ؛0، لأيه كنحة؛ هعاته الكرى، يد ١^^؛ِفي 

\}ئويوا.من لإثه حشتا؛ من ويتكثز الدار، من ايدم ما إصلاح المكري وعل 

له!يقال هل والقوي مول؛ وااصعيم،اا والمريفى رَذهأنثق! قوله آ ١ ] 
علميهثقول! لكن عجيبه، أشياء يذكرون أحيائا يجهإثث الفقهاء الثنام! عل من اقفز 

هدا،من يد ولا وامرأة، ورجل وصعق، قوي من ركه تن لكل البمثر أن.٧ 
فهلقائم، وهو البعثر عل من الأرض إل يقفز أن يستطع القوي هدا أن فرصنا فلو 

وهوقائم؟!علميه الركوب يتهليع 
صاجب،إلا قائم وهو البعر يركمِا أحد لا ولهدا صعب؛ أمر هدا الحواب! 

علثم الرهبة، عل نم التعثر، ركب عل رجليه يضع أن يتطع الذي فهو التعثر، 
المحر•

الذيلأن شء؛ صاحبه عل فليس الظهر سليم عل كان إذا المراد، هو هذا [ ٢ ] 
امحري.هو الأمور يتول 



٢٤٣طرماص1ريتيوئٌاس( 

وعسلالصى خدمه وهي امحايه، وثزط واوثص1ع ^١ انت1-م ^١ 
نسثانلأي اوفاغ؛ !لا م:ونيا:محله''ئو4ا ٢  oijثزنفا، يض؛؛ 

الأحرى،عل بالعقد إحدامحا ثلزم هلم الأحرى، عن إحدامحا ثئمرد مفصودثان، 
لاثهيه؛ وولْوي به، ؤبملح اللص به يدر ٠^١ وثنزب ثأكل أف وعليها 

ِساصن،تئئضمئا'و

قفل

وركهزب، هإذ الت٠كين، من لأنه ونمه؛ الفلهر علن المكري وعل 
لألألة محي م لإن النلف،  ٧٠٠١ناو ل لبممح؛ ام إل الأم لإ جالة، 

حار؛ؤذا.< عليها الإيثاق ِفي لة أوأذو اثكري، من اقرض لإن علته، اقرض 

ا-هل،زجع ^١ منه، وأص باعة ؛ii ،،^_5عن هصل اضاو ثإل'كافِفي 
اا؛همة^^٢' كانلم، إدا أمي لامه ائتفق؛ هالمؤJ النقمة، ق احتiJثا أر 

لأ:زفخرلأكهلنغ.باموف،زنا 
مهلدلك، عل وأشهد ااثاكممغإنكانه، عثرإدن من اص لإل 

 [ ١ t عرقاالعمد يقتضيه ما وهي واحدة مسالة إل يرّثع المائل هده كل
ءامنوأأقمت> تعال• هال، وهد والمكان؛ الزمان اختلاف وثعرف ثزطا، أو 

أومزحنا.عرها العمد يطلبه ما كل أي؛ ١[ ؛: ]iUxه آلمعزد ؤؤ\ 
بمدر.وءل4ت ]٢[ 



اسقضام1نيهمصالإئماسبجحنبو ٢٤٤

هأمق،تشهدة ثن تحد لي ^١؛. شر دق صمن ثن عو ٩؛ وجهم، عف 
وجمان•الرجوع ممي 

رده-ق الأبق عل يمح، ما هائثة صرورة، موصع لاثه به؛ يرجع أصحهنا؛ 
سايرهاويهعلِفي مها، ممثث الممح( ليوق الحاكم؛ إل اب،ال دمع وصل ؤإدا 

ؤإماؤهمضها، بع أو يمنها، وحمظ يعها، مذ لثاحبها، فيه الخظ ينى ما 
ءا:داقها•

فضل

ردهامنيه ينرمه يلم أماده، لأمتا !،؛ ۶١١رد موثه امحري عل وليس 
^^L،اممساء بند إمناكها ق 1ة نأدون عيُ لأع يلزمه؛ أف ويشل كالوديعة، 

زدهامزنه محلزمه 

•لا؟ أم أرجع فهل وقفيه إذنه يدون ملأن دين صمنن، إذا يعني: [ ١ ] 
الحاكم؟إذن هذا ئائل;هلمحط ئال فإن 

الحاكمبه ياذن لم ؤإن هدا لأن الحاكم؛ إذن يشرط لا أنه الصحخ نالحواب! 
•المتقبل ق الأزلع يمك الحاكم واسئل.ان عليها، الإنماق، من بد فلا به، أمز فالننع 

دوابالآ0 هناك وليس العرف، إل فيه يرجع ^٥١^ ١،^^، ذكره ما ]٢[ 
السثارةيستأجر الذي امحري يلرم فهل الثاراُتج، يوجد الأف محيطنا ل ؤإنإ يؤجر، 

صاحبها،إل الثارة يوصل أن رجع إذا يلرمه هل يرجع، يم مهه، إل حا ويذهب، 
لثأحذها؟سال؛ لصاحبها: ويمول هو بابه عند يويمها أنه أو 



٢٤٥بيرةربمبئبمما1صصةوئيس( 

قفل

التعاوف،متضى العمد إطلأى لأل بادروف؛ الممعة انتيثاء وللمكري 
لإ?ةفها؛ نثاعإ نصع ئة لهكنى، ذانا انتاخز ^١ كا1شزوط، صان 

،،iijjjبه؛ الثاكن عادة جزت ما الطعام من فيها نيرك الئكنى، متعازفِل 
سمحالماز لأف صزر؛ وفته متعارف، عتر لاثة للطعام؛ محنيا جغثها لة وليس 

الثمادفيها يطرح ولا الدواب، فيها يربط أف قور ولا أ، للوصول الحيطاف 
به.متعارف عتر لأيه والراب؛ 

لأفياتا؛ ذنك زنة ني، فته ئؤيئا اكوي نون 
١^٢؛.ذوق اللم لزم اظع الثاذة 

المكانإل النتن ثري أن بد فلا ؤإلأ به، عمل بهز عرف هناك كان إن الجواب• 
منه.أخذت الذي 

العارية.مالك لمصالحة ويم0 حصل هدا لأن يلزمه؛ لا أنه والصعحح 
عندكسواء ثدحل أن تريد فالفارة الباب، مع حل ثن. ولكن كقره، لا واليوم [ ١ ت 

قوكاف مكان، بأي عنه تبحثؤ البصل رائحة شمت فإذا ؤإلأ عندك، أوليس طعام 
حدا.فيها الثأر كثز طعام فيها حجرة كانت إذا الأول النازل 

شيابجا يصمن ويبموا قال• اف لأن نظر؛ فيه ;ِمهاإدئ المؤلف كالم ]٢[ 
ا1اابوسةالثياب هلع النهار ي أو الليل ؤ، مواء الئوم عنل• الناس من فكثثر [• ٥٨]الورت

بالثوم•الخاص اكوب ويلبس 



^قضاه1همنيصاسممأسبجءنبل ٢٤٦

امأا'•^مبملمحأمح5ر|
دبك؛ثة ليس زالاحر أحف، لأية الوجهي؛ أحد ق به يرئدي أف رلة 

محمحاك1نفوماساأل
فته؛إلا سز لم رمن يوف رمنا محؤ الثثر العائم زيي، محراِفي اوى ؤوج 

وجهان!هميه ^١١، رجلا وكال للرواح، النزول العادة كاب ؤإف التعارف، لأيه 
المتعارف.لأمه دبك؛ يلزمه أحد 

قثزكه يلزمه هلم الهريق، حمح ق بلثكودسا بدمه يلزمه؛ لا والئاف- 
ًَ .]٣[

يانصه

وهوالعادة.الحكم، مناط هي كون أن بجب المؤلم—، إليها أثار الي القاعدة ولهدا 
كلصار يه ايرر إذا أنه يقصدون هم لكن علميه، تحلس أن بد هولا ثقول! [ ١ ت 

مريعا.يتمزق أن يوحب أكم علميه واعتياده أكثز، علميه مشد الأمثل ق الثميص 
فانهالأف، الثوب هومثل فالمميص علميه، تحلس لا لأنه أحثئ؛ به الأيتداء ]٢[ 

ذلك؛له ليس ،! الولفمول لكن فهوأحم،، الحلموس عند علميه لايممحآ صار اردلءاْ إذا 
محرمأن أراد إذا الهلاJرة ق فمثلا الإنسان إليه تحتاج ربمما ولكن به، العادة محر لم لأما 

الممتصوعليه محرم فهل محرم أن وهويريد العلماترة جوف فا العض مع وإزارْ ورداؤه 
أوماذايصغ؟

؟كنلم ؤإذا نراؤيل، معه كان إذا رداة وتحعلمه القميص تحلع لكن محرم، ثقول! 
إزارا•جمله نراؤيل معه 

فهلومثةي٠ثى، يرك>سا، منه أنه أي! للممراوحة، يعني! ٠^^٠٠ قوله• ]٣^ 



٢٤٧بمئهذماصاردتيوئٌاس( 

لبمجاكراة ثإن ز:ائة• يو ه؛ مخ أذ محن لم لَنقه، إل امحاة نإن 
إله.زثلمحأذتيئامماإل

وجهان؛مى؟محه 

سلأمحز،لأمحنملكِساتي
وُذ/ك؛لأمحينئمالخلجار

فضو

السارلأو لامصلحة يرجله ووكئة بالأجام، وكتحة الفثهر، صزب زثه 
 Mثه،إلا المشنة انتماء إل تزذل لا زلأم تاقئ«؛ ح؛ن خاثر •؛م زب ص

صؤ\}

داجا؟راكبا مل شاء ؤإن رآؤح شاء إن هوحر؛ أومول؛ يمثي أن يلرمه 
نكثهمحق.اأؤش قال كإ ٠ الوجهازُ فيه مول! الخواب؛ 

طوافوطقت نزك إذا له؛ مول فلا هواكص، ُ اكاذار الوجه أن شك لا [ ١ ل 
لامح.هذا لأن ماشيا؛ مز إل مقه من احرج عي، والالإفاصة 

ممالأكئن صزبه تحوز لا فإنه لصلمحة الفلهر صرب دام ما أنه لاحظ لكن ]٢[ 
وذلكعاليه، وحرام شديدا، صزتا الختل يضرب أن للمكري وليس إليه، بماج 

ذللئح.له والئاق؛ حاجة. بدون للجنل إيلام أنه الأول؛ الوجه لوجه؛ن• 

(.٤٣٦المقنع)أ/ شرح و واقع ٩(، ١ المر)!/ الثرح انظر: )١( 
الغنى)ه/امم(.)؟(انظر:



اسقضاه1نينيصالإئماسبجضل ٢٤٨

أوِفي عزصا ثة لأف يأكل؛ ما إداو قلمه الزاد، من حق ثزط ؤإل 
مىيترب كالذي أذلث-<  siijuiحثه، عاثه ليخم الهريق؛ مى الزاد يشري 

ا1اء.

فقئ
ينللئ،ولا الصنو، و ودونه ومثله عقه المغمود الممع ينتزو أف وله 

حمه.عيَ أو حمه، هزي ياحد لأيه صززه؛ صزوه قالث ما ولا ^^، 
jودينه ثه، و البلد ذلك إق وكوبث نله ^^،، ِفي محرا اكري يإن 
أحوف.ولا أبعد، ولا منة، أحس ق يركثه ولا والحاقة، والمناقة، ا-قثووة، 

لإنأقل لأنة ونمحا؛ قلة ^١^، لوس أزضا اكرى ثإن 
ضبجالننؤ مبجا ^١^ كق محزن لأن ١^؛ بملك م محمحاا١' انثأ-مثا 

انتاجرهاؤإن مئة، أصر لأنج ين؛ ولم يعرس، لم للرنع انتاجرها إن ؤَ 
والتاقلأ،كألشع،ر، أوأذئى، كصزوها صزوه مآ ورنغ وزعها، قلة الحنطة، لزنع 

تغلأمثتيمدلآنضزتئأةئا'ا.
شددا؟ضر;ا لهأن;،^٧، فهل له الحنل كان إذا قائل: قال فان 

بدونحاجة.شديدا ضربا يقربه أن تحوز لا فانه له لوكان حتى فالحوابت 

الغراسأوابناء•تاابم؛يت 
هدا؟أو هدا ورعتآ سواء أرض وهي الأرض محزر يكون كيف ]٢[ 



٢٤٩رطبئياازمائاريتيوئٌاس( 

يوب همم،لإبجأوتيوو بمؤل ي ٌ ؤإن 
لأنظط؛ ه محل لإ س اواة ثإن ثقله. لإبجاعه الفم؛ ي أخز 

لأوعليه؛ تخمل لم اكراه ثإن فيه. الريح وهبوُب لتجافيه، أصر؛ 

ٌئزضع ي مئد اواكث لأف امحاةبمتو،َلإبمك نإن 
زثادْ،محق سزج؛ ينكب لم ي، وكوبه شزط نإف جنسه• عل يممرق والحمل 

الحيوايآ-طهر يمز لأيه عريا؛ يركبة لم بسرج، ركوبة ثرط نإذ 
يأشتهت\لإلأا.لشننة، يك لأي _!، ق نالنارته 

أكنزصرره فيكون طنمها، ؤيدهب الأرض بمسد الدض لأن قالوات الجواب،• 
الجرة•أهل إل الأمور هن.ْ مثل ل ؤيرجمر ذلك، أشبه وما والبر، ايئطة صرر من 

ّعل\بح؟لا[هل:شمك 

هذه.بحزكته \.ؤضب.( أي: الفلهر، فهويعين مثاهال،، امر وهذا ٣.( الجواب: 

العادة.به حزت لأنه بأس؛ فلا عليه نام ؤإذا 
الدابة؟عل أحدا معه يردف أوأن غبره يركن، أن له فهل دابة اكرى لؤ مسألة: 

يمخقلا كان إذا يأل فلا ءمْ ثزكث أن وأثا فلا، زيف أن أثا فالجواب: 
الأول.س أثقل لكونه ؤإما فيها، مزمه لسوء إما صزر، المركوب" ~أي• الظهر 

الانتفاع،ق إذن العارية لأن نظر؛ فيه هذا سسها، ءمم؛ك ررلأننا قولهت ]٢[ 
يزجرأن للئستعثر تحوز ولا يؤجر، أن للئتأجر تحوز ولذلك الإجارة؛ س أمل فهي 



^قضاه1نينيصالإئماصبجءتبل

قفل

يكنهاأو هيه دارا، اكرى لإل وبمثله، شه الئمعه بمتزو أف وثه 
ظهرااكرى ثإل منه• اصر هو مذ يكنها ولا الصزر، دوJهتي هو ومذ مثلة، 
ملهاُ.ق 1كنو\ لنا منة؛ أحم، ص ومذ مئتة، أل قله يزكثة 

دوما،ولا ^!4؛، يمتؤق ولا ونمسها، اآنمعة عر يمتزو لا أف ثرط لإل 
يخيم،قأد اثائ، ياكة لأنة ال1نطنم ضغ يزه، زلا ث، بمثنيها زلا 
العمد؛يطل ولا الإجاؤة، موجب لأية يصح؛ لا أف ويشل مةكه، ما إلا 

ص'}قو  'ضي 'وئك، يق!لذم، ق لأثؤس ١^^ لأن 

للمشة.تمليكا وليتسى الأذتفاع، ق إدن فالعارية أويعر، 
ينظرأن نجب لأنه إطلاقه؛ عل ليس هذا منهءا أحم هو راومذ قوله! ]١[ 

يكونوقل- البعر يؤذي لا لكن ابسم، كبر ثقيلا يكون نل• لأنه البعر؛ يعامل كيف 
بمد.أن مشاهد، ثيء وهذا أوالجار، البعر يضرب لكن صغرا حفيثا 

أكثزالظهر عل صزره يكون لا أن بثزط ت مول ث،ا أحم هو ؛رومخ I فقوله 
الثقيل.صزر من 

 [ ٢ t !هوالمؤجر.الثارط يقسهاا؛ الممعة عر يسيل لا أل ثرط رر؛ل قوله
قال;ثم بدؤنهء، ولا بؤثله، ينتويها ولأ دوي، ولأ مكها، بمئمق ُولأ وقوله• 

الثزط؛يصح لا أنه أحرا ذكره ما والصواب! صعيف، القول، هذا الشزط®، راصح 
المنثعةئثوف لا له! ويقال عليه يصيق فل،اذا التثعة، ؛، JULoالمستأجر إن : UJlJإذا لأننا 



٢٥١الإيرةرىبىبمزمائاطوىٌ|س( 

قفل

إخازةهكدبك خائن، ١^٠ زيع ^، JIS-لأن١^٠؛ بم1نثؤجز 
وعنحة•بلبايع المنح بح قور ي وعثرْ، للمئوجر يؤجرها أف وقور المنتأجر• 

محز1ولم صهانه، تدحزو لتر لأي الماصى؛ يكنه محز، ٢ مضها، لإل أ-مها محإل 
ممبوصهلصير لا المنائ لأو ابوار؛ وؤقثل لإضه• لإل الطعام كتع إخاوما، 

يلمئوجر؛إجاري محور أف ومحل فيها، الع؛ن مبص يوثر يلمم العتن، بمص 
فىش،ثلأهمزينيبممذوكلأل

زرتادة.يرأس كالإع ورثاية، امحْ بمثل ومحورإجاري 
ينعللم ؤإو يرثادة، إ-جازبا جازُت، زياذْ الع؛ن ل، ، Lj^-fإذ وعنة! 

محإليقمن® لم ما ربح عن ءش اللمل لأف بزيادة؛ يؤجرها لم 
بالزيادة.( JjL^sjمعل 

ذرْرارالذي الأمحئ الأحيان فلهذا بدونك؟! ولا بؤثلك ولا شرك ولا الخ، بئلا 
هوالصحح.المؤلف 

يكونأن بثزؤل لكن غيره، مثا يؤجر أف للمتاجر نجوز أنه الصحيح [ ١ ] 
صررا•منه أوأقل مثله 

تحوز.لا فإنه المؤجرة العي عل منه أسد هو لمن لوأجرها أما 

اكي)ه/ئهم(.:ا(انظر:



^قضاه1همنيه4الإئمأسبجءن؛ل ٢٥٢

الأئلا١أ.ذس وأهذ/ش\ه \لزي يم;همزُإذن 

]ا[الأهماوفيادامحسم:
فثلأاثأخرئ، مما 1ئز أن تحوز أنه وص اiدثبر١ا الأك: القول 

قيسأجرها ربإ لأنه الراحح؛ ص القول وهدا ويزحرمحا بمئة يستأجرها 
رحعن ررش. حديث وأما الزائد، فيوجرها الأجرة، ويزيد الرحص، زمن 

صإنهق يحل ما وأما الأعيان، من صإنه ق يدحل لم ما فالراد ٠ يقمن®* لم ما 
معناه.وق صحته ق محلف الحديث، أن عل بأس فلا 

أنمثل باس، فلا الأجرة -يا زادُت، نيادة العين ق أحدث إن أنه الثاف• والقول 
علجعل أو ال؛رد، أومن الحث س مانعا فيه جعل استأجره الذي اليث، هدا يكون 

فلا.ؤإلأ بالزيادة، بأس فلا البإد أو الحر ص يمع كساء فرجاته 
وهداتحوز، فلا بغرلأنه وأما يأس، فلا الماللث، بإدن كان إذا أنه الثالث،! القول 

نفسق صار المالك إدن بدون بأكثز أجرها إذا لأنه ظر؛ وجهة له الحقيقة ق القول 
ثيء.الالالئ، 

زاديت،أن مثل الزيادة سم، وجد إذا لكن جدا، قوي القول هذا يقول• ولهدا 
ثوم.ولا لا:نأو الحال هذه ق المالك لأن بذلك،، بأسن لا فإنه الأجور 

(.٣٤/ j (Iوالإنصاف (، ٣٥٥انمي)ه/ انظر: )١( 
رنمعنده، ليس ما يبح الرجل ل، باب البتؤع، كتاب داود: وأبو (، ١٧٤)T/ أخمر أحرجه )٢( 

(،١٢٣٤)رقم عدك، يس ما بح كراها ق حاء ما باب، البيوع، كتاب، والترمذي: (، ٣٥• )٤ 
(،٤٦٢رقم)٩ سالفا، يالفه أن عل السالعة يبح أن وهو وبح ملف باب الييؤع، كتاب ائي: والن

رقميقمن، لم ما ريح وعن عندك ليس ما بح عن الهي باب، اكجارارتج، محاب، ماجه: وابن 
العاصعمروبن بن عبدالله حدبثج من ٢(،  ١٨٨)



٢٥٣سة)طسئبمومسملأاوئيس( 

قفل

يجاووه،مكان، إل اكرى أن مثل متميزة بزيادة المشنة مى أكر انتول لإن 
والز:أئة؛١^ زأخزة ش، ممد و ١^،؛ ثزنة ١؛^،، نمو ^١ ٠٥بممل أؤ 

اشيىثو ء الز:اذة، أخزة ؤلزضُ ١^،  ،ظم، اأفوئ \تن°ذ لأنث 
ائني.ممبص مميزا، 

بيايتميق هل لكن الثانى، المول، عل هذا بالزيادة" يصدى هعل وقوله•"هإ0 
نحكامهاأوم;احا؟

منها.نحلصا حا يتمدق ١^١^ 

ربحعن ررنى ونلم آله وعل عليه الله صل الني أن حديث تقدم قائل• قال فإن 
الزبونمثلا يائ أن وهي الناس س كمر عند حاصالة مسألة وهناك يضنى® لم ما 

الباغلكن النؤع، هازا من كرتون الق مثلا كبم، بعدد معثة سلعة المائع من ؤيطلمب 
فالمثريالهللوبة، الكمثه ليحضر البائع فيذهب كراتر، عثرة إلا عنده ليس 
مثلايعطيه أوأن يستلمها، أن قبل البضاعة قيمة يدير أن إما حالات! ثلاث الأف عنده 

هذهق الحكم هو قعا منه، يثرتها تم بينه،ا ثقة عل بناء يأب؛، البائع أن أو عربويا، 
الصورة؟

يكونوالباقي ا،لوحود، عل يعقدان والثري البا.ير هذا مثل ق فا-لحوامحب،! 
؟كونوالباقي عليه، يممقان الوجود؛،ا عل معقدان كاللم، الدمة ق ما عل ممدا 
ثاقكرتون بألفح ريال ألف، —مثلا— هذه ويقول! الثمن للباع المثري فيسلم سايا، 

•عليه يممقان ما بحسب شهرين بعل أو شهر بعد ;با 



أح«دبذحنبلالإمام خمأفقه اص،يقض ٢٥٤

دإثفزنغ حنطه ليزنغ أنصا اكرى كرجل يتثيز، لا الريادْ لكئت ؤإف 
والشعر،؛ Joما القصان من الأزض ■عل يدخل ينظرما أحمدت قال يىكد]ائ،. 
العقددع1يى الخئطه عة؛(  ١٥لاثة ورياده؛ ائثمى ءأوجن، الأرصن. رب هثعش 

سدشثز:ادة،كاشوقا.ثنأنما ةاجئمحلالصزر،صاز 
إلعش ادُئود عن عدل لأي ا.كلي أجزه عش بكر: أبو ومحال 

اكأممع الاض ولرب الأرص، عثر لوررغ محا ام، أجرم ئلزمئه عيْ، 
أ.'-؛،U ماعل العاصس، حكم دللئ، ق مححكئة زؤغ محإو الأرصن، زنع من 

الثياض،إل عنيزة من الثارة اساجر أن مثل عليه، عمد ما عل زاد إذا [ ١ ل 
الئياءس،إل عينة من أولا عليه امقا الذي ائش الأجر فله اليمام إل عليها فسار 
وذلك،؛أوأقل ثل مما أكؤ كانت، مواء اقل أجرة فيه فله اليمام إل الرياض من وأما 
كانت،ؤإذا عمد، بلا نيادة عليه فالزيادة مهص، ئيء عل كانت، إنعا ائسثاة الأجرة لأن 

حنهلةلزراعة أرصا استأجر كرجل ثثْيز لم إذا أما اقل، أجرة فيها لزم عقد بلا نيادة 
يزراعةفائها من أك؛ر الدخن بزراعة مسد الأرض أن لنا مبق ~وقد يحنا فزرعها 

ينما يقدر ثقول: أو اقل. أجرة ونجب بالكلية، يبطل العقد إن ثقول: فهل الحنهلة—، 
المنق؟ؤنمر زاد بعا وثنمها عليه مققا بزراعة الأرض ينمن 

يدليحنا زنع إذا أنه والذلاهر للحلعاء، قولان فيها الولم،— ذكر ~ك،ا المسالة 
امقاالتي الأجرة ثكون لا أن بثزط اقل باجرة له ونحكم الأول العقد يلعى أنه الخنهلة 
أخرةتكون أن مثل وذلك -يا، ألزم أكو كانت فإن اقل، أخرة من أكثز ولا عليها 

عليهامقا ئ باقل يكون يحنا ررهمت، إذا وأما العام، النظر حنك، ننحست، الأرض 
أولا.عاليه امقا ما يقع عل المتاجر نحز فقول: الخنهلة، بزراعة 



٢٥٥فئه( مها ائمم|ري؛زاوئ يلوم U باب الإجارءر ةت1و، 

قفل

لأففيها؛ سشحصد ما؛١ زنغ له عليز مدة، للزنع أنصا اكرى قإن 
وزعه؛مذ منعه ويج)برمج دبك، يذع زهدا اسهاJها، عند ثاوعه ينلنها عليه 
1 لأنة ١^؛ و ثق ي محن ثب ززغ إِل هه  diJU ظِذا١^، نس

لألهيالأحزة؛ ركه وب؛وا ممته، وذي أحدْ بتن ١ل١لك حر عئصد، ولم امضت 
العاصب.قا>سة بززعه، ثعدى 

ساعلله فوجل. يئناJحثر٥آلأف. امتاجزل لثختست قال إنسان ت قائل قال فإن 

يوحرْثم هو، يستأجره أن له محرز فهل آلاف سبحة اطلوكل يريده الذي الوصف 
لموكله؟

العلانيةالئالعة اشرل سالمة بثراء وكله إن وكيلك تحوز، لا الجواب• 
منوثأحد سسعين يشريها أن له تحوز إنه وة.ولت فهل ببض، فوجدها ريال• يمثة 
مئة؟وكلمه الذي ذلك 

الإجارة.ي وكذلك لموكله اشتراها إنإ لأنه تحوز؛ لا الجواب 

وأجرةعلميه العقود الأجر له أن واضح فالمتمثز قوش؛ المسألة ق أن الخلاصة! 
للمزادة.المثل 

قولان!فيه التميز وغر 

١لأجريق.بين المزق ينظر الثي مس أنه الأول! القول 

•اقل إل ويرجع الثمد يطل إنه ١^^؛ والقيل 



اصدبذحنبلالإمام ص ي اهاي ظى اصليق  ٢٥٦

يعلوحو0، او مطر، قلة أو برئ، لشدة إما ثفريط، شر بهاؤ0 كاف ؤإف 
اقلق ندة،  jA\و هكاف بمئق، ززثئ لأف بالأُتي؛ زئة اأؤجر 

لزائدلأهلِ

قفل

آ-؛مها،ل مس وثزط فيها، يكمل لا رزعا فيها ليزنغ مدْ؛ اكراها مإن 
حشلمته ثرط ؤإل فيه• صحح عرمحى له يكون مد لأيه والقرط؛ العمد صح 

ؤللموحرمدته، مدير يّلؤ، لمسه ثزط نلإثأ المدة، يهل العمد؛ مد ؟كمل 
بإذنورعه لأيه شزطه؛ إبماؤ٥ لزم ررعه قإف ماسي، العمد لأف الريع؛ مى منعه 

^١محن، ١^٥ هذ«ْ ق أ\لر°ض الإئتماغ لأل صح؛ العمد، أطلن ؤإل ال^لالiإ. 
 ،vمدةق لزرعه ١^٠^ حكم محئه ؟كوف أف احثمو باق، والرنغ امصث

لممريطالموط؛ عي ۶٧ممة زامحلأل؟كول لابجنلمها، الإخازةنا 
بجا•لابجمز مدة الزجرلأجاوة 

نحل

بعدها؛س يم ولا فيها، العنس وله جاز، مدة، للغراس انتأجزها ؤإن 
المدة،د1ومضست، عرس مإن بعدها، ما دول المدة ق التصزف يمتضى العمد لأف 

يلزمةولم ثرطه، بنا اجد امصائها، علي الملمع علميه مئزوطا وكال 
زاخطا،ئلللم؟كنخشبمكمثالآزضكال اائمر؛لأن4ُومط 

الغزاسرك والعاده العادة، حتس_، عل المنتاجر مريغ لأف نجب؛ لم المالإ ثرط 



٢٥٧الممريتيو«امماهلع( ب1ب«اياوم الإجارة) هاب 

ا-إمر؛لزمة هلعث هإل مذكه، /حة عزمه؛ هلغ ؤللثنتأم سش، حش 
يملعثلم ؤإل إدنه، شر عنيه ملك من ملكه لتحليص حفزها لأثه 
المقري،غزاس و الشفيع أشبه به، عنهإ يزوو الصزو لأف ليملكه؛ قيمته دمع 

بجلإثسأزشاش،دلث
لأة^JA،،؛ ملة نيه، امحازإمازةا-ثزة ثإن به، ثء الصزز:زوو لأف 

يمنزكه؛ثكون ولعرْ، للهالك بيعه الثجر ولصاحّ_، ئه، عنهها الصزويزول 
المنمؤغ.الئمص هأثتئ عثه، يابئ منكه لأو 

ي}U حمع ق لكلغزاس زالبتأث 

يالخارفأك يلعه المستأجر تخر لم إذا الأرض! لصاحب يقال أنه الخلاصة [ ١ ] 
ju ، أنيمكن قال! فإذا ملكه، لأنه للمستأجر؛ والخيار بافل، فعطيه بقيمته دأحدْ أف

مالك،هدا فنقول! الأرض، صاحب، فامتغ آحر، مكان ق وأغرسه الغراس هذا أقلع 
ينقله.أن فله بحق، صعه وقد )المستأجر( الرجل 

*H*



ساضاه1همنيصالإئماسبجضل ٢٥٨

-ائعابييى الأ؟؛؛ابو(جج يضص باب تتتي 
إ■ HMل

•ومشرك حاص صرمح(؛ عل الأجثر 

شريد0 ق يتلف فيإ عليه ل ص، قلا مده، منه يؤجر الإى ض ئالخاْس• 
الكنز،قبجز ثيء، بكتل أو اوْ، ممر الثمى، ياصْ أف مثن 

بمتنانه الخزي كلام مظاهر عمل، عل منة يؤجر الدي والمثّركت 
يفتن،■حماكته قأئثد عزل، إثه دئ حائك أحمدل علته وص بعملؤ، للم، ما 

تإصامن والطثاخ وبنطه، وعصره ودمه مدو مذ تإ صامن والعصار 
الأحر،يصمن لكو هقؤينئ عث عمروأف بن خلاص روى ئ ؤلتخه؛ مذ أمني 
صامنالهاكالمنتصر.ثكاف عترانتحماق، من ااع؛ذلمنمعة مبص زلأنه 

أشد.اشدي ولكن أوثعد؛ ث يعني ا ١ ل 
معثة.مدة عل امحتوجر هوالذي الخاص الأجمث ]٢[ 

كانفإذا الوكيل، بمنزلة الخاص الأجر هدا أن وذلك علته؛'، صةا0 ®قلا ونولهت 
استأجرفإذا فنط، أو تحدى إذا إلا بمتن لا الزكيل أن فالقاعدة الزكيل، شزلة 

ثنيبلا يده تحت، الثيء تلم، فإذا خاص، أجر فهدا ما عمل عل نفته الشخص 
فهومنم.الوكيل، بمنزلة أنه ذلك، ووجه عاليه، صإف فلا ولا 



٢٥٩

كحياطالمنتأجر، ملك ل، يعمل لكي، إذ وأصحاب! القاصي ومحال، 
أذمثل فيه، يتعد لم ما عليه صناذ هلا فيها، لينتنملة داؤه إل أحده أوحباز، 

أممثةلإ?ه فضن، زنه أز:دمحكهبمو زنه، ول أزظزهة اش 4وذِفي 
محأفثهالعمل، صاحس، إل منه تلم لاثه علته؛ صناذ هلا لا وما بعدوانه، 
دكزوا0،تإ يدْ، جنث، ٠^١ صمن المنتاجر، مللئ، عثر ي العمل لكف ؤإذ الخاص• 

حبتهاإذ الوئغ، محأستة يد«ه، أماJةتي لأما حزز0؛ من يلم، فينا عليه صناذ ولا 
عنعوصا ولا وهنا لبمت، إذ بإمتاكها؛ متعد صمتها، هتلمئؤ أحتما عل 

امحْلاء•

عمدأتاه من فكل عام، وعنله بالعنل، معه هدر الذي هو الشرك الأحثر [ ١ ] 
مافيه يعمل مال أءءثته فإذا ذللئ،، أشثه وما والنجار والخثامحل العثّال، مثل الأجرة معه 

قرىولا به، يتقدم ولم ٌّىء عمل عل، امتوجر لأنه محامن؛ فانه عليه وهو أنا امشتا 
ذلك،.أسه ما أو دكانه أوق الثأحر ييت، ق كون، أن، ُين 

يفئطولم يتعد لم ؤإذا فئءل، أو مدى إذا إلا عليه ص،اذ لا أنه والصحيح 
وتركوهرؤل ليخبزْ، العجتن،؛ وأعطتثه حبان إل آتيث، أناك، قدر فإذا عليه، ص،اذ لا فإنه 

فإنهصجله من يتمآكن ولم حريى مثلا حصل فإن الصعاذ، فحليه احرقا حتى النار 
عليه.ماذ لا 

بمحئها؟لا أو الأجرة يسشحوا هل ولكن 
يتحمهافلا العتل بعد لكن، ؤإن، يستحمها، لا فإنه العتل قل لكن، إن، الحواب،! 

أنهقولأآحن وفيها عالكؤ. ولا لك، لا له! فنة.ول، عليه، امتوجر ما يسلم لم لأنه أيصا؛ 



اصضاه1ينيصاسمماسبجضل ٢٦٠

يفرطولم علب،، نجب با آتى لأنه عليه؛ امؤجر ما عمل قد كان إذا الأجرة يشحى 
أهوى.القوو فهدا ظثت كإ لكن فان عليه، صإو فلا بمد ولم فيه، 

الولفإليه ذهب ما هذا صمثها(( فتشق أجتتؤا عل حلتها ارإل قال ثم 
الخثاط:له وقال حاله الأخرة لكنت فإذا عليه، صإف لا أنه والصواب: ، ^١٥

الخالهذه ففي الأحرة. تسلم حتى لك أحيهله اسأ-حنوني الذي الثوب أعْليل—، لا 
يرحعولا ويذهب الثوب يعتليه فرثإ معذور، لأنه عليه؛ صإل فلا الثوب تلف إذا 

يمع.وهوا الأجرة، يعطيه لم 
ثفريتلولا ثعد بلا تلم، لو وأنه جائز، أجرته عل امحتزجر ما حبس أف فالصواب: 

عليه.صإف فلا 

صاحب،محقر لم إذا أنه الفاتورة عل يكتيون الثياب مغامل بعض قائل: قال فان 
فيها؟، التصزفلهم محي فانه ملابسه، يأخذ لم، معينة مدة حلال الملأيس 

أوثخيهلهللث، ثغسله ، سوفنحن الفاتورة: عل ممتبون فهم به، باس لا فالخواب: 
وثاخذسيعه أن لنا فإن شهر، أو سهر ، نمقالمقثرة المدة عن ثأحرُت، إذا لكن للث،، 

احتارالذي هو لأنه بأس؛ فلا الشرط هن.ا عل اللابس صاحبؤ وامق إذا فهنا أجرتنا، 
علقالبون ذللث، عل اتفقوا أتم دام U لكن لئدر، ءاخر أنه شن إذا إلا ذللئ، 

عندالئاب لكدب، بجوازه يمل لم لو لأنه مصلحة؛ فيه ثرط وهذا شروطهم، 
إل•ها يذهسؤ أن استعداد عل ليس وهو  ١٠٠يمشع ماذا ثم الخثاط، عند أو العسال 
لمولها.استعداد عل يكون لا ربإ كذللئ، والقاصي حذ. له: ويقول المحكمة ق القافي 



٢٦١^بصالآج؛؛وواساص1ددتي( 

هما

همهالأل مريط؛ بعير يلمث إف المنتأجزة الع؛ن الن؛أمتي عق صم1ل ولا 
لبمتزواشواثا ش زائخلة ^، 15يمنيا م محقا، نلمكة U منها لبمتزو 

لأييممن؛  ٢٧وكئحها، الدابة كمحزلتا عدوان، بعير معلمه يلثغ ؤإل 
نلإا،لإالإىمث،محنامحل.

صاحبه،لغير الثوب فيعطي ١^٥^٥،، ق ثنطئون العثالون أحيايا ؛ ٠٢١٥قال فإن 
الخال؟هالْ ق عليه محّح فاذا الاحث، الثوب عنده ويمي 

الذيالثاف الثوب وأما مرفه، من هذا لأن الصإن؛ فحليه أحطا إذا فالخواب! 
يبيعهفإنه يحرفه ولم منه يس فإن صاحبه يرُى حتى عنده يثمى فإنه بدله صاحبه أحذ 

قيمته.ؤيتمذق 

اغسله.وقالت الصوف من وهو ثوبه العسال رجل أعطى إذا قائل• قال فإن 
منقز؛0ذ هنا فحصل بالبخار يغسله أن عليه الواحب وكان فاهمش، بالماء فعتله 

حاسب،ومن بالبخار، يغيله أن العسال قم ل؛ أنه الثوب صاحب حانثح فمن ابايتن، 
قالواجب فما البخار؟ أو العادي ؛الماء يعنسإ الثوب هذا هإ يسأل! لم أنه الغثال 

الحال؟هذْ 

بالثخاريغسل الصوف أن العادة من كان فإذا للعادة، يرى هذا فالخوابت 
الذيلكن يئرط، لم أو بالبخار عنله عليه مرط مواء يمنن فإنه غسله؛الماء وهذا 
وبعضهبالماع بعفه كان فإذا بالماء، وبعضه بالبخار يعنل بعضه الصوف أن أعرفه 

بالبخار.له يغسله أن الثوب صاحب ينرط أن بد فلا بالبخار 



حنبلاحمدبى الإمام ص ي اه1ش على المميق  ٢٦٢

لأيةصمن؛ فيه، لإنزافه أو حاجة، عم مى كصز-يا بعدوان، يلمت، ؤإو 
لاثهصمثه؛ الظهئ، ههلك، فتجاووه، مكان، إل اكرى ؤإن العثر• مال عل •جناية 
العاصب،.أمته متعد، 

ثرئلأيه يضمنه؛ لم صاحبه، إل وسفه عنه، ثزؤله بعد هللث، ؤإير 
ثإفبعدوانه، هللئ، لإيه مضمنه؛ الحمل لثعب هلاكه يكوف أف إلا إلة، بميمه 

لدللث،.صمته؛ ^l،، انتاجن0، ^١ أكثز عش حمل 
١^صم1ها قبمئ،، لأن ثم آم نته }/SC ويها داثه امحى ثإن 

مويزةمفينه ق حcما ألمي كمن مصمنها، يلفها، سبب عدواثه لأف أ؛ كثهاُ 
•هعرقها 

صارمت،يده لأف '؛ صمنهال الناهة إل عودها بعد الدابة ثلثت ؤإف 
أ.يوجدل وثم جديد، إلايإدن دلك علمة يسقط ملم منه، ١٠٥

المسثأجر.وبين بينه بالحصص إنه يةال(1 لئلا [ ١ ] 

يده.من الأمانة زالت، يتجاوزه لأنه رمع؛ ثم المسافة، محاوز أن بعد هذا ]٢[ 
حمحوهكدا أومريهل، يتعد إلا عاليه صعاف لا أنه المصل؛ هدا من الخلاصة ]٣[ 

أنوالصحح العاريه، عدا ما أوثفريهل يتعد إلا صعان عليها ليس الأمينة الأيدي 
أوالتفريخ١بالتحدي إلا تضمن لا كغرها العارية 

*n*



٢٦٣^( l£Ulواحتلالصم ؛، lbالإجارة)هتاب 

قفل

؟كفه،م ممة، ثاممة. ئث هض لكن؛!١ ^ ص:  Jliنثن 
هويكفيك،ثال! نإل يوحد. وثن الكماية ثزط هطعه لةِو، أذف إي لاثه صمنه؛ 
أ.مطلقل يزدن يطعه لأيه يصمنة؛ لن دللم؟كفه، ممطعه، اهطعه، مماو! ئميص؛ 

فضل

اiعموديسئم لم لأيه أ؛ ٥ أجرم ملأ سلمها مذ دامتغ عبما أجن ومذ 
ومنعه، ojilيعص ملممه ؤزو سئمه. لن إدا كالح عنصه، سحق ظب عليه، 

المضهأستة ١^^، دناوله ما سلم لم لأيه ثه؛ اجر٥ لا أصحابنات ممال( بعصا، 
5ئثيمامحع•

يعصه،[!يه كئأ مكتلا ياعه لؤ كإ اسزدا0، ما عزص ينرمة أف وؤشل 
ا.باقيها مذ ومنعه 

منأعلم الأموو هذه 3، ا-قاط لأن، حال،؛ كل عل يقمن أنه الظاهر ]١[ 
الخثاط.كلام عل ساة إلا ذلك قال ما الريل ولأن الثوب؛ صاحب 

ثزطقد لكن ايانجر، يسوو، أن قبل الأجرة سليم من المستأجر امتغ ؤإن ]٢[ 
يمتح.أن فيمكنه تةاديإا أولا سلمه أن عليه 

منعهؤإن بقل ما اسحى لعير مثعه فإن ومصسلأ، ذلك ق إن يمال؛ أن ينتغي ]٣[ 
أنوهويحلم بقي محا سعملمها للمستأجرأن يؤغ هل لكن يتحى، لا فإنه عدوانا 

الأجرة؟لأيتحى صاحبها 



اصضاه1همنيصالإدأسبجينل ٢٦٤

عدهأجن نإو ا. ممتامه، من و\حخأ عمل، عل منه أجن ؤإل 
المدة؛من امتوق ما بمدو الأجرة من قلة المدة يعفن مشزدتِل أودابته ههزب، 

شرالصاخ يد ِق اكنب ثلث ؤإل مات. لو ما داأسة فنله، بعثر الإٌتّإغ لأف 
ا،ينثحق؛yU ٣ اثنتأجر، تن1تةإل م لأئه عمل؛ فيإ لة أ-مء هلا ثفريطه، 

وقوتهمص لعمل استأجرها كان إذا إلا نفثنا فيه إن قد هدا الحواب: 
علميه•ثيء ولا بقي فيا ساحرها أن له فهنا عليه 

المدةعل العقد لأن حى؛ له ما المعلن أن والصحيح صعيف،، الاحتإل هدا لكن 
استوفاه،ما له سلم بأن نلزمه فكيف المستأجر، عل صزر امتتاءه ق ربإكون ثم كلها، 

•جاترا عقدا يكون بلازم ليس العمل يكون أن لزم 7أ-لا يلنا إذا ثم 
أجرمأو المية، منعه ثم أيام عثرة مثارة أجره كأن المدة، إتمام من امتع فإذا 

أصحوالمذهب ثيء، أي لصاحبه ليس أنه فالصحح البمثة، منعه ثم سنة البيث، هدا 
^٥.منالأحت،الالدى 

السيل،فجاءها أرمحن لخرث امتوجر كاف لعير، الأمتناع كان إذا أما [ ١ ] 
يقمولم امسح إن لكن الأجرة، ويستحى هو، عليه والأجرة مقامه يقوم أحدا مجعل 

له.ثيء فلا مقامه أحد 
أمانه،سده فنمى مريهله شر وتلف عمل قد كان إذا نثئر، فيها الساله هن.ه ]٢[ 

يقمن.لا أن فدعى 

الدكانومزق إنسان جاء ثم صاحبه، يريد كإ الثوب وحامحل عمل ا-قثامحل فمثلا: 
عليه؛صإل ولا الأجرة يتحى أنه فالصحيح حريق حصل أو فيها، التي بالئاب 



٢٦٥( تض4ء،ا؛لج،؛وواحتلالائعارو؛في uLjالإجارة) مماب 

ويئأحنثه، إنه وتدمع معمولا، إياه ثضمينه يئ ، iHJlilحؤ بممريطه ثلم، ؤإف 
سوةمحظئووولأأجنةم

يماذ هلا ق داممl^L^ ، ،1الشوك!^١ ١^ انتا-م ثإن 
الخاص،تسهمحك.

محل

ممدلأيه ثحاثثا؛ أوالمشنة، ئدوالأجنة الئا5الأانتي احتلم، ؤإدا 
لأبجاالإع؛ مخ كالمحمِفي الإخازة مخ ق الم P الإغ، أثب ثناوصة، 

َْء'أاأ

•ء

العدوان،عدم الأصل لأل اثنتأحر؛ قو]، هاكنل، العدوان، ق احتلثا نإن 
والإاءْمناتيان.

صمنفرمحل أو ثعدى فإن عليه؛ اشرمحل الذي بالعمل وقام يفرمحل، ولم يثعد لم لأنه 
أجرة.له ليس يقول• فالمذهب، له، أجرة ولا نحيطا الثوب، 

وغيرريال، مئة محيطا اوي يهو يعنيأ محيطا، قيمته يقدر بان محيطا ويضمنه 

أجزثه.فثمهل ريالا، بعئرين وحاطه ريالا مان؛ز، محنط 
فإنهالإع و وأثا ايفعة، اّيو قي. التاجر فإن ثفانخا إذا أنه ها الشكل [ ١ ل 

استوققد الإجارة ق لكن الثمى، المشري وأعطي ايايع إل السلعة رجعت، ثفانخا إذا 
التأحريل. تحت، تلمت، ايثعة لأن المثل؛ أجرة ويستحى الإجارة ئفتخ فيمال! الممعة، 

اقل.أجرة الاتيرا~ لصاحب، ~أي• له فيكون بعل، الأجرة مدر عل يتفقا ولم 



صضاه1ممصالإماسبجض ٢٦٦

وجهان؛ممته العئن، ود احتلثاِفي ؤإن 
ثصالنتأجن  jS/jاود، عدم الأصل لأف اأؤ-جر؛ هوو الموو أحدمحات 

النشر.أسه يننسه، الص 

اiودغا١'.قأثنة ^١^، ١٠٤^؛  Jyوش: 
مأنكزةالأ-مة، ثل ،، ٠٣١الأجل: ممال النتن، هت ؤاذ 
م.قدأ الأضJ، لأة ^٥؛ ص/ 

لمصلحةقتضه وهدا مالكه، ئصلحة نصه فالوؤع واضح، بينهم الثنق ]١[ 
الذيالمنثعة يتؤق أن بد لا لأته أكثن؛ مصلحته ثكون ورثإ أيصا، ومصلحته مالكه 
كانؤإن قوله، مالكها، شثحة الش قتص كان إن ادد ومدعي عليها، عمد 

الإدمأنم من، قول فالقول مصلحتهإ أو مضها،لصانؤته 

إلأقزن، حاله كان فمن الرجلتن؛ حال إل ينظر أن ينبض المسألة هدْ وق 
عندهيكون أن بد لا والقاضي، الثخمؤ،، بحال هدا ؤيزف قوله، فالقول الاستقامة 

منهم.يعلمه ما عل الأحكام يبهم، حتى الناس بأحوال علم 

الأولالوجه القاعدة، عل يمثى الدي هو ما يقول: ® وجهان لامميه وقوله: 
بي\}ث\ني؟
ارأق قوله لامحل فإنه طه النتن مم، نن كل لأن الأول؛ الوجه الخواب: 

الاقة.

الإنصاف)ه/ها<ص.:ا(اظر:



٢٦٧بابتض؛{،الأج؛إرراءتلأداهاريتي( ئتابالإجادة) 

الأ-مه،ؤأ أمرش، 7بما ومحال• قباء، ممطنه ^١^، إل لونا دح ؤإل 
الأجمر،موو ثالموو يميصا. بقطعه أنريك إيإ ئا\جإلأ.' وهاو عل• صنال ولا 
الاْدونمحوو القوو محكاو صمته، ل، والخلاف القطع، ق له مادوو لاثه ليه؛ عص 

ينفيه،مذ هول القول، هكال العرم، وجوُب عدم الأصل كاكاريا، لة 
ث،و هكدِلك الإدن، ملهُِفيم لأف ه بمو أف ز:شمج 

'.١٧هزثه القزو هكال يتقيه، ما عدم الأصل زلألأ 

قميصا،لتجعله المعاش؛ هإ>ا أععثتك الرجل؛ فاحتايايمول ئثع المساله هدْ ا ١ ] 
مفتوحاواسعا يكون أنه صفته اللمياس من هونؤع والقباء هباء، جعله الخمامحل لكن 
الكتثينعل يهلرح أحياثا القباء هو هذا واسعة، أك،ام وله أسمله، إل الخسب، أعل من 

ومالكهباء جعله الخثاط هذا مهنا الأك،ام، ثدحل وأحيايا الأيام، ئدحل أن ينءون 
فوله؟يمل فثن قميصا. محعله أن لك أذُت إق مول! المعاش 

فالقولالخثاط، وهو الأجثر، فول القول إن تعال~ت اف ~رحمة المؤلف، يقول 
قله مأدوذ را٤٥ بقوله؛ ذللث، وعلل الأجرة، وينجى عليه، ص،ال ولا هوله، 

عدمالأصل Jابرأ 'قالشارب، له المأدون قول الثول، ق،كال صمته، ل ، والخلافالقطع، 
فوليمل أن بمخثج أنه ذكر المولفح لكن يشه* مذ محول الثول، محكاذ الئرم، يجرب 
الإماملأن ؛ ^٥١٥أحمد الإمام عليه نص الذي الأول الأمر بعكس وهذا الماللمثج، 

قولالقول يكون أن بمخرج يقول؛ والمولفح '، الأجير' فول القول أن عل نص أحمد 
٠١.

الض)ه/أي(.)\(انفلر:



سقضاهانينيه4الإئماصبجءنبل ٢٦٨

_؟قول القول إ0 يف: إذا الأجثر نمامل بإذا لكن 

الأجرة.عدم والثاق ماملهيالضإل، \-ثفو\ب.' 

ياعأن المالك. قوو القول إن محا: إذا ثم لكن ذس \.فف أراد U هدا 
الفرقالخباء قيمة عل مزاد الخباء، وقيمة القميص قيمة ين الخرق الالك، وسطى القباء 

ثقول!أن ينبغي لا المسألة أصل ق إنه ثم أحدا، يظلم لكيلا القميص؛ قيمة وين بيته 
ئفلمربل مهللمقا، الأجثر قول، الأول، إن تخول.' أن ولا مهللمقا، المالك؟ قول الخول إن 

الأجمر.قول فالخول القباء لس عادتم، ق الثوب صاحب كان إذا للمريتة 
قرية،هده لأن الالك^؛ قول فالخول القميص يلسس أن عادته من كان ؤإذا 

هولباسفالقباء القباء، وهو خاص لباس له يكون العالم بلاد بعضي ؤ، الأل ؤيوجد 
الخإش:صاحب وقال قباء. أجنله أن أتزم أت الأحث: قال فإذا بمدهم، النناء 

الأحثر.قول فالأول قميصا. محعله أن _^، fل 

القميصقإش لأن عظف؛ فالخإش الخإش، وهو آحر دليل أيصا هناك ثم 
ذلك،.بعكس والخميص وئخينأ، غلميظا يكون القثاء فمإش القباء، قإش غر 

أوباعتبارالثخص باعتبار للقراتن ينظر أن المسألة ُاوه ق الراج^ الخول آن المهم ي،.* 
الثوب.

ini



٢٦٩ةت1واالإج1رت)باباسالأ( 

ثء،أو صاثؤ، أو آبق ود من عتلا له يعتل لتي جنلأ يئعو أف وص 
ثعال:، ٧٥١لموو دلك؛ ثجور الأعناو، من عليه ستأجئ ما وصائر أوحياطة، 

[.٧٢]يوسف:رعي،ده j^، وآتأ بثر يد ,■ي ■W■* ُؤو-لش 

أحماءمن حثا أتوا اممب. ونول أصحاين، من ثاثا 'رأف تعيد أبو وروى 
ف،كلمهو ممالوا: اوكك،، نثد ييغ إل كدنكح ٠^ مي يملؤهم، منم العرُب، 

يطعيجعلوا}مأ ا. جعلا لنا أوثبعلوا معل، ملأ مرويا لم قمالوا؛ راق؟ من 
اويل،م؟ نمل ثزاقة  ءص١^، ظ محل محاة، 

مالوااف، زئول عنها سال حش Jأحلها لا ممالوا! بالشاء، 
منيال زاصرثوا ظوها ثته، أٍا أئناك »ثى ممال: ١^، محيا 

مجارالصالةرد ق دللئ، إل ثدعو الثاجه واإ0 علته؛ مممق بتهم؛' 

ارإلأ«،بتعنى ها راأو« نقول: جنلأ« ثا محتلوا ر>أؤ الحديث: ق قوله ]١[ 
يخض:ءش وررأو« يلم، أن إلا وايض: بم؛. أو الكافر لأقئإن' القائل: كقول 

كانت،ؤإذا أو«، يخض»إل فهي ليناية كانمؤ فإذا أل«، ءإل يخض: وتأق أن«، »إلأ 
اذ®.*إلا بمعئى فهي الغاية لضر 

هداعل نزلوا نمحهبمه الصحابة عئوثل، اش آيايت، من آية فيه الحديث، هدا ؛ا ٢ ] 
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ارساممه.ت رمول قال واجبة، والصيافة بالصيافة، يقوموا لم الحي ولكن ُ، ر الحي 
عمرثامدهم عل اش فئهل فتنحنا، صمها<رآآ عغ؟ الآيٍب واليوم بافب يؤثى ئ0 

لكنكمنم، قالوا: راق؟ س فنكم هل فقالوا: الصحابة إل هزا مها، فتالم لدعته، 
أحدهمفذهب، غنتا، يغلا لهم فجعلوا بجعل. إلا ئقزأ فلا تحثفونا أي: دهمونا؛ لم 

وسبحافعقال، س نشط كانإ الئدخ هذا فقام فمط، الكتاب بماتحة عليه يقرأ وجعل 
أمور:ثلاثة س المريض عل القراءة نفع ق بد لا لكن ا القرآن ثاشر س هذا افه 

القابل.المخل ولا: 

الفاعل.أهلية ىت1: 

القراءة.ئاكا:آل!ت 

توفأما موقنا القراءة لهذْ قابلا المريض يكون أن بثعتى أي: المحل؛ مول اتا 
تنمعه.

وعزيمةوقزة عغ؛ةل اش عل يوكل عنده يكون بأن وذللث، الفاعل؛ أهلية وأما 
ينفع.لا فهل.ا للتجربة ذللث، فعل إن وأما مستفع، ذللث بان واعتقاد 

اللام،كتاب لم؛ وم(، ٠٧٤٩رقم)الرقية، ق الفت باب الطي،، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
الخيريمعيد \لي حديث، من (، ٢٢'رنم)١ والأذكار، يالقرأن الرقية عل الأجرة أحل. جواز باب 

يجبمة.
رقمجاره، يوذ فلا الأحر واليوم بافّ يؤس كان من باب الأدب، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

عنإلا الصمت، ولزوم والضيف، الخار إكرام عل الحث، باب الإي،ان، كتاب لم؛ وم٦(، ٠ ١ )٨ 
رمح.بمثئ.هريرة أي حدين، من (، ٤٧رقم)الأمان، من كله ذللث، وكون خثر 



٢٧١ةتابالإج1رة)واباسلآ( 

إذاأثا والثنة، امماب ي وزد مما به بمزأ ما أن;كون وذلك الألية، والثالث: 
فهوؤإن تحوز، ولا يضر لا فهدا والغان كزموز معناها يعزف لا بأشياء فزأ 

الشيهنان.بواسطة 

القراءة؟لهدم قابل القوم~ هؤلاء سيد ~أعني: الرجل هدا وهوهل رسؤال: وهنا 
الفاعل،الريل وكيلك أخلا;قزأعاوه، فهمممون شك، بلا قابل الخواب 

ثشر،موف القراءة أن أساس عل وقرأ صحايأ، لأته لدلك؛ هوأهل القارئ، أي: 
الفاتحة.وهى المران هو قزأبه ما لأن فيها؛ ثالث لا كدللف والألية 

الفاتحة؟وين ا،لزض بن العلاقة ما قاتل: يقول قد يعني: اقه! وسحاذ 
فالذللث،كله؛ القرآن لمعاق جامعة فهي القرآن، أم الفاتحة أن العلاقة ثقول: 

وبيناللدغة بين العلاقة ما ثقول: قد لدغ عل الفاتحة قزأمحت، لو أنلث، مع رئية صاريته 
١'^^أشخ زثز زأوت ١^، ي ذآلإ ؤد4/;١ ٠^٠: قزأت، ولو الفاتحة؟ قراءة 

سذلك، أشنه ما أو الثكون، ذكر هو المناسبة ووجه مناسبا، هدا لكان لالأنعام؛ّاا[ 
الفاتحةمناسبة ما لكن المرض، مع ساسب.، التي الأيامته 

اياقةالمحب ز نظنبجا ولا المثانج،، الثبع وهي القرآن أم هي الفاتحة الخواب: 
ء،قل.اف بإدن شفاء المرصى عل قراءتبما كانتح فليلك، أبدا؛ 

ثأحالهالا وقالوا: الغنم من أحدوه ما عليهم أثكل الصحابة إن ثم 
أيهاأذناك راوما فقال: ه المي فسألوا ورعهم، من وهدا ه. الرسول سأل حتى 

وقال:ابمل باحذ لهم وأذن رقية، أما يني،• للئقرير، الاستفهام وهدا  ١١ا رقية؟ 
هوالعلم.وهذا سهم١١ منها بر ررؤاصر؛وا 



اسقضاه1ششصاسمماصبجءنيو ٢٧٢

بثهم؟منها له يضرب أن إل بحاجة هو فهل 
غينؤا،لكي وذلك هو' لمصلحته لا هم، لمصلحتهم سألهم لكنه لا، الحواب! 

ءغ؛؛ةلاممه أمننا كإ وهذا بالثول، التعلم من يأثبمرا أشد بالفعل التعليم لأن نقومهم؛ 
نحن؛مصالحتنا لأجل هذا لكن لنا، بحاجة ليس أنه مع علمته' نصلا أن ه والني 

}عثّرهر -ها علمينا افه صل واحدة مرة وسلم آله وعل علميه صلينا إذا لأننا 

المريض؛علا القراءة عل ابمل أحذ جواز عل دليل أيئا الخدين، هدا ول 
ذلك-.أقئ المن لأن 

المران؟قراءة عل الأحذ تحوز كيف قائل! قال فان 

اقزأأو الفاتحة، علنا اقزأ لريل: يمل فلم المراق، لقراءته الخل هذا ليس مما: 
أحلمن الختحل هذا بل يمل، لم ذللث، كل مثلا، ريالأت،. عثرة ونعتللمك البثرة علينا 

أنتحوز أنه كإ متعد القراءة هذه ملمقع ءئ؛تْل، الثه فشفاه المران، قراءة علاجه أل 
القرآن.تعليم عل أجرا ثأحذ 

فهذاالمران قراءة عل أ.ما الإنسان أخذ فإذا تحوز، فلا المراق قراءة وأثاعل 
الأخرلأن به؛ أمن ولا حائز فهذا المران تعليم عل أ>ا أخذ ؤاذا له، ئواب، ولا حرام 

ثغلأن حائز؛ فهذا مريقي عل القران قراءة عل عوصا أحذ ؤإذا متعد، عمل عل هنا 
ممد.ذللث، 

النيعل يصل ثم سمعه فلن ا،لوذن قول مثل القول استحثاب ياب الصلاة، كتاب مسالمت خرحه أا 
ئؤنبممحا.العاص هممروبن بن عبداش حديث من (، ٣٨رقم)٤ الوسيلة، له اش يسأل م ثه 
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الحاجةلأن افيل؛ وهو بالهن، واستدل بالحدث امتدل ؤحمذهق فاأولف، 
مثلاثيعلن هوأن الضالة ورد كالإجارة، فجاز ونحوها، الضالة رد ق ذللث، مدعوإل 

ثني،عن يردها وربإ ئزبج عن ^٥١ فزثا جائز، فهذا وكذا• كذا فله صالتي ود من 
حظه،فهذا بعيدة وجدها ؤإن حظه، فهذا البلد من قريبة وجدها إن هووحظه، فضول 

وقمثارته، وأتعب وتم، يطالب ذشج الإعلان -يذا محؤع الذي هذا أن قدز ولو 
شيئا؟يستحق البحثج ق تعب الذي الأول فهل آحر، وجا-هاشخص اشماية 

١٥٧لم وهدا صالي. رد من قال! فالرجل عليه، اكوي م ما لأنه لا؛ الحواب! 
زدها.للذي الئزفى قدر قد عغئثل اش فيكون 

يستحى؟لا أو ا-ائعل يستحى هل ردها الذي هذا أيقات مول ثم 
ؤإنذللئ،، فله علمه؛ا-اقعل بعد لزيها العمل عمل ردها الذي كان إن الحواب! 

يد.هق ويمت، يكون فمد العوض، لأجل يعمل لم لأنه له؛ ثيء فلا علمه قيل كان 
العوض.عل بناء حا يأُتج فهولم لصاحبه، ومساعدة ثبمرعا ذللثؤ أوفعل وأحذأها 

هدههي ما يعي ولم جائزة• فله صالتي رد من رجل• قال، لو قائل• ئال فإن 
عثرفله الضالة رد من أن مثلا البلاد هائه أهل عنل• عليه العازف ؤمن الحائزْ، 
يزقفاك وهل لا؟ أم قيمها عشر يستحق وندها ما رجل وجدها إذا فهل قيمتها، 

الحائزة؟أوفله جائزة فله ت يقول أن بين 

القيمة،وهوعفر معروئا كان ما يأخذ فهنا ابائزة• فله لوهال،•' نعم، فالحواب؛ 
المثل.أجرة إل ذللث، ق فمدجع جائزة• فله قالت ولكنه 
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كدا.ظه صام سنثعو الضاثة: صاحب أي: الجاعل، غال إذا قالقائل: فان 
الأجرة؟ئلزمه فهل صالته، ورد رجل أتاه لكن فيها، زهد الضالة صاحب، إن مم 

رديتةصفة عل وهي مثلا ردها لو وحى ١^^! هدا ذنب ما مول؛ فالجواب: 
عليهفزدها فمدها، ح،ن حالها عل أما يظن الجعل جعل حننا ماجها كون بحيث 
حالهاعل أما ظائا الجعل جعلتا أنا يقول: أن له فليس وديثة، منة وهي الرجل 
هدابه قام وقد عمل عل جعلا جعلت، قد أنت، له: فقول هزلت،. قد والأل الأول، 
ا،لكانو ثمد أنلث، كا كدا. فله حالها عل صام زذ نن وثل: قني بم، وإذا \وق 
لصام رد من فتةولت الزمان ل مد أنلث، وكا كدا. مكان من صالتي رد من فتقول: 
مد.كدللث، فها أثام. أربعة حلال 

لم وشاركه شخص فزثها ديار. فله صام زذ ض قال إذا قائل: قال فان 
شيئا؟يستحى فهل العمل، هذا 

واحدا.دينارا العلنفان يستحى فالجواب: 

المصئنعل ظاهرا قراءته أثر فتحد حم، فمل لإ أهل إل إمام ياق قل. ماله: 
ذللثجيد لا م؛ حم، فنجل الخل أهل مس إل إمامآحز وقدثأق وتكاء، حشؤع من 

التاثن،فاالث،فيذللث،؟

الكريمللقرآن أداوم الناس فبعضن الأداء، منها أساب؛ له الجشؤع الجوان،: 
وتحئحون،المامومانثائرون أن فالعالم، الإمام حشع إذا أنه أيصا ؤمنها الخر، كئع 
سواء،حد عل لسنتا فالأيامتتؤ الملم،، رئة توحم، آيايت، ق المعنى استحقار ومنها 



٢٧٥مماباالإج1رةربباسىتا 

ثأكثر ئتاير انك شك فلا الواقعة سورة قزأت أو راق® سورة مثلا قنان فإذا 
قبل،من أكثر الآل القلوب مسوة إن ثم أسباب، لها فهده مثلا الدين آيه قرأيت، لو 

قيدخل الإنسان قمار حا، واننمكنا الدنيا، ■ءاJنا فتحت لأنه قاسية؛ القلوب فالأف 
قويا.ئأثرا له أن ثلث، لا وهدا وهويفغر، منها وتخرج ؤيفاكر، صلاته 

وقتj، فينمي ه يفعل فيمرأ ما بألم الإنسان يصاب قد أحرى؛ ماله 
قإلا يشقى لا قد ذللا، وْع القراءة يقس عليه فكزأ الألر ص يصيبه وقد مصر، 
ذلك؟مز فإ محلويل وقت 

فالأسبابيور، سبب كل فليس عغجل، افه بيد الأمر لأن معلوم؛ هدا فالخواب؛ 
الداعيلهدا يدخر أن أراد ءغ؛؛ةل اممه يكون وقد ما، ماح هناك يكون قد بئها، يوئر لا 
درجةإل ا،لرض أصابه الذي هدا يرش أن يريد عثؤثل افه يكون وقد حز، هو ما 

يمزعليه.ما بوجود إلا تنال( لا عالية درجة الصر لأن الصابرين؛ 

الريلأنراا،معأنه
ءفييألألأْأئمفهونال الصز، درجة ينال أن لأجل هن«ا ولكن عكجل، اه حلق حز 

وهميدعوالناس فقد الله، طاعة عل الصبر درجة ونال اللص، أقدار عل الصر لزجة 
محارمعل الصر ثم الدعوة، هذه عل صابر وهو أصحابه ؤيقتلون ومحاربونه يؤذونه 

وهومحروق.افه، 

(،٥٦٤)٨ رقم فالأمثل، الأمثل ثم الأنيياء بلاء الناس أئل. باب الرصى، كتاب الخارتم(• حرجه أا 
رنمحزي،، أو عرض، من بميبه فيا الومن نواب باب والأداب، والملة الر كتاب ت لم وم

خ.بمثن.عود مبن اف عبد حديث س ٢(،  ١٥٧ ) 
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صاتح،رد مذ ممووت محهول، وعمل معم، عم لعامل ا-بمالة عمد ومحور 
محوؤولا لككاوية. هجار ا-إمحهل، نع إثنه داعية افاجه للأية، كدا؛ قلمه 
لإلكالإجاوة، بعوصه العلم محافارط معاوصة، عمد لاثه معلوم؛ يعوض إلا 

فوجبتاصحيحه، ق السثى محب عقد لأته المل؛ أجرة وله فد، محهولأ مرطه 
ا.ئاسدْلكلإحاوأ ق اقل أجرم 

قفز
وأمحاكالمفاوية، جائزْ ئأفائن محهوو، عق سعمد لأنيا جائز؛ عقد وهي 

اصثوقامصص،ئنسما'ا
ا-لمأعلمحه ؤإل ركه• ويد عمله من المرل؛ بند ينثحمه لأوه'إدإ له؛ ثيء هلا 
^^^ةإيانيوجمضلإثظإوُ،ص؛ ئوهأيزةنانيو \شمي بمد 
الئُحياقته العمل، ُتأم انم ا-اتعل؛ ووجب ، J^Iلرم العمل ثم ؤإذ 

لأمهجار؛ العتل، و الثرؤع قبل منه مص أو ابتعل، رادو نإف لمقاربة، او 
كالقاوبةاالعتل هبل والمصان هيه الزيادة ئجارت جاتز، عمد 

أممهخلر يدء مآء ولمن ؤ ت تعال قوله هي الأية للأيه® ثدا؛ مله  ١١ت نوله [ ١ ت 
به•يأق ما يدري لا لأنه العتل؛ _؛!، ولم العامل يطن فهولم [، ٧٢

حه.شت 

بهجاء إذا الأجرة من سشحق فمثلأت الأجرة، من قنطا له أن )اليع( ق ذكر ]٢[ 
جاءفهذا أزبمتن، إل واحد من بايافة جاء إذا ك،ا ليس عئرين، رقم إل واحد رقم من 
الأجرة،له ذاك؛ وعل مثهل، البيع صاجب، كلام فعل التحف عئرين إل واحد من 
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محل

ئلَخش نإذ ثزط، ^١ لأنة الغم؛ من بمزاغه إلا ظ شق لا 
ينتحيلم ثنيمه مل مات أو ههزب، الداو، بامب إل مريم آبق، ود عل جعلا 
ديناو،ملث مضر مذ ودم مذ مال؛ نإف محه• اجعل جعو بإ يأت لم لأيه ثقا؛ 
للهأحد"^;1، قني ديتاو. ئيه عدي ود مذ ؛ أو طريقها، ذصف_، مذ محزدْ 

ينتحيلم مضر، من أنعي مذ رده نإف العم. نضف عمل لأيه الدينار؛ نضف 
محم:فذيحذزائلإئا.

خثلهاِذ الغص. ل اثلاثوا لأم الدثار؛ و اثوثوا حمائ زذة ؤإذ 
ؤاحز٠ثلئل الثلاثه ي زلآخننلأ:ه، ١^،، زلأم ^!١^١، زم و ^١^٠ 

بجلمتك.مما'ا.
محثرو،يزض لأنت !ض م؛ تك ه ي، يم ص يء ن!ن 

كثهقا-اتعل آحر، محاعاثه جعلا، لواحد جعن، وإذ اإسو(، أجرة ثلف هانتحيى 
^^وووُ؛لأناصئهلهُ.

لأنهابم؛ ئالناضبمن ابص، ئازئثِلأئاركةو الأم: ، j^لإذ 
يللآض؛محويمجطمحم،ءٌ.

\روبو.والدى، الطويل الدى j؛^ يفرق قد لأنه 
تااكمضيىلك،واحدمهم؟

دياركامل.والثالث: ديار، طثا والتان،: ديار، ثك له الأئل: الحوابج: 
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محل

عممن مشتته بدل لأيه ثة؛ ء مي هلا جعل، بم عملا لعإرْ عمل وش 
ينتحمة؛ ١٧ا-إقنل بلثة م ا-بمئل، ثل لمطئ الممط ؤإن سشحمه،  ١٧٥عوض، 

ؤإنالواحمت،، عن العوض أحذ لة محن  ١٧٥التماطها، ودها علته وجب لأية 
^^^^ُظئغُالإكاط.ؤإِومح

ايادي،عل هالوينائ زجل، قزدها ديناو• ملة زدها مذ الصالة: صاحس، عثت 
دينار.هله صالش رد من هلأن: هال النداء: ِفي محال نإل العوض. صمذ لأيه 

'•عتيا قول حم إدإ يصمذ، لم لأيه المنادى؛ يصمن لم وجل، قردها 

وهداديار. له صالي زث لأأقل:إننن d وقال: الضالة صاحب أنم إذا [ ١ ل 
مول:ولكن لقسه، محط ل%ا لأته ١^٧،؛ كلام عل حثه يضع فهنا عل. كدب المنادى 
احفبمرله: فمال موثوق لأنه يضمن؛ فانه موثوها كان إذا المنادي ^ا أن يظهر الذي 

قالقال: اللي المنادى لأن الضالة؛ صاحب، عل أنت، وارحع جعنتؤ الل.ي ابمل 
لأَخلالضالة تطلون وذموا قوله، ق الماس رس كذا. فله ضالمي زث نن فلأن: 
عملواما والماس ثمة، رجل لأنلئ، الصبان؛ عليلثإ له: أحقبمروهاثقول فإذا به، ثمته«ا 

يكونالأمر وهذا صاحبك. عل ارجع أنت، لم ا-إثعل، لهذا اسحقاهه*ا عل بتاء إلا 
صاحبعل أي: ابمل؛ عليه وخب فبما أم إذا أثا الضالة، صاحب أنكر إذا في،ا 

الضالة.

*H*
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محل

مووثالموو ا-اءذل، فيه الجعوو ق أو قدر0، اوِل ابمل ل احتلما ؤإن 
ثالأذJذتةل١ا.هلأ?4ُمحثو؛ثضش، 

تحل

ووايتان؛شه ثرط، م مذ ودآبما نإل 
^^^محا:لأبمذوُ،جذكنن1.

منعودوابن وعل، عتر، عذ يزوى دلك لأف ا-بمل؛ له والئاته؛ 
سمحنىضمح.:محبموفىاتي!ذا

غنوصتاتئ الاياي، رد قل حثا ذلك ق So/3 ديتارا؛ ا-وم محي حارجا يه جاء 

رئث،ة درمحا؛ عثر ائنا أو دينار اجل ومدر مئزوعا، ثكوف أف محقغي 
)؛.هوعل عتر عذ يروى دلك ولأف 

المصرمذ ردم نإف درجتا، أربعوف مله المصر حاؤج مذ ردْ إذ انه أحمدت وعذ 
زنزاآكانزكيةلخأن^J^هلآة؛زؤىضشطودتي. 

أزأو.
اجووري.انثثئ الثئد، س ءاِذ 

]١آفيسحهتينمه.



^^يبجحتبي

قمته هرب أو ردْ مواء نثْ، عل به ذغح" قوته ل امؤا عل أممه وما 
بمضم.تيا"•

ديناناعشن باثئي مدبره لكن للابق، ردْ ق عوصا له أن الصحح [ ١ ل 
أنيمكن هذا ق الصحابة عن ووي ما لأن نظر؛ فته وغثرْ المضر بان الاختلاف أو 

المثل.أجرة لأنه بذلك؛ ممدروه المثل، اجرة هو الوقت ذلك ل يكون 
العوض،فهويستحى وعليه كمره، ليس الأبق خعر لأن يستحى؛ أنه فالصواب؛ 

قكان لأنه فهذا الصحابة عن الوارد التقدير وأما المثل، أجرة إل ذللث، ل يرجع لكن 
المدر.هذا يستحى عهدهم 

watt
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___بىو،اإثبمة 

ذبوكذ\ثلي زالحزاب زالئيام زالدزاب الأئدام ي اكامة محور 
مح:ةاماكنةِساضألئزؤىا:ئمحتهظاأن 

مممئرويق٠١ بتي منجد إل الودلع ج مذ صمر لم اق وبئ الوديع، ثخ 
منزجلا الأكؤع ئذ نشه ونادو يدمنه• عل عايشه الأى. ونابز علته• 

بايدبمم؛ينمعوده~ ~أي؛ حجرا يربموف بموم س اللمي ومر يديه• ب؛ذ الأمصار 
ثنبجلم،هاممزمحلما'ا.

مصلحةفيه لكن اللهو، من ثيء فيه كان ؤإن جائز، السامة من النؤغ هذا ]١[ 
فيهالكن مموا، الإنسان حا يلهو الأشياء هذه ق المسامة أن شك فلا ؤإلأ وممرين 

شك،لا قو فيها فهذه القدم، كره نم—، ق الآ0 يعزف، ما ذلك، ومن وممرين، مصلحة 
محزم،ميء تها يمرن ان إلا الباح، قسم من فت^ون للمجنم، ونط تمرين قها لكن 

حراما.فكون عوض عل أوثكون Jالألقابإ، والتتابز العورة ك،5ئمإ 

يقصدلم كن اينهاد، عل به يستعان مما ثيء ق المسامة كانت، إذا قائل: هال، فان 
محوز،فهل فمط، الروح لمجرد بل ابهاد، عل والقدربج الئمرن إطلاها المتسايقان 

جائز؟فيها الئبث، يهل 
ثعينه،أن بد لا النلاثئ هده لأن جائز؛ فيها والسبي ،، iUبأس؛^"لا فالخوا'—،؛ 

أعانته.ابهاد حصل فلو 
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نهمحئمحْ ابو روى ة والثهام؛ والإبو ام إلاِفي بعوض محور ولا 
ابوداود.وواه أوحافر® أوحم مل ق إلا ' نبيىا ررلا ماو! امحي. أف 

حائز؟هذا فهل بالسامة يتاجرون الناس بعض ءادلت قال فإن 

بياثوى سواء حاصلة حال كل عل هذه فوائد لأن عامة؛ التمومحس فالحواب؛ 
هواية.أوأما مطلما الت٠ئن ببما أوثوى ابهاد عل الامتعانة  ١٢أوثوى التجارة 

الرمي،ق ساق لوكان كإ مال حارة المسامة هذه ق لوكان حش ؛ ٠٢١٥قال فإن 
يطلؤ،؟الذيآ الرصاصن مححر فهتا 

كاملةبالعدة سياق منها واحد كل اميرن الت«أن بد فلا بمؤ، لا هذا فالحواب! 

وتجرمابخاساوصاصومم
حائز؟هذا فهل بالأقدام وائابمة لشازعة ما شخص لإع إذا قائل: قال فإن 

وقالالأقدام عل نماما اثى أن فلو ياح مما هذا كان ^١ بأّل لا فالخواب: 
بأسلا المصارعة لأن المصارعة؛ ؤ، وكذك بأس، فلا كذا فلمه منكا متنر س غرهما: 

شلورة.فيها اللاكمة لأن فلا؛ الملاكمة أثا حا، 

بالثكونوالثنؤ، العوض. بالثح السبؤ، العناء قال ®سؤ،® قوله؛ [ ل١ 
فته.أي• مينته ت يعني الفوات، 

لأنهفيه؛ الماممة جواز j، شق مما نثتا«؛:دمي:  usنمه ®حمنا قوله: ]٢[ 
فالخمعط،، غر أشياء بيني محابق أنه مع حافر® أو حف أو ثصل ؤ، إلا سؤ ررلأ قال: ل، 



٢٨٢اد،،است( باب الإجارة) ه1س 

اي J^Iالئها؛؛ الإبل، نُا.ك!، خائئ، ا-لإل ثاياتبا-،ثاي 
بموسيورب وثلاغثدأنتن، 5زتة، الرجل ئأديب • اللهوإلاثلاث يى ُلثس ت س 

أبوذاوي.رواة وتلي٠١ 

ممحثلاكنناواو،ثمحاملأبمائ
فللمماتائءائاما'انمحضا'ل

محاكةفيه فليس بالمح أما الباء، سكون ررتيق؛، وواية؛ عل لعله وهذا وهذا هذا ي؛ن 
إطلاقا.

يالأتح.مزأهيا أن نرى ُرروياأا ت قوله 
لا[اوقرئقادلااثل.

الراسهمرس•ا-'آ-أ
دلأث<،؟إلا الثهو من ®ليس ت معنى ما ؛ ٠٠٢٧قال فإن 

اللغفلؤيقئره ثلائا، إلا باطلا يكون لا ما اللهو من؛ ليم، بمنح،• فالحواب؛ 
ا1ضئ«وذكرهذام،أوبجال،:إن 

ثلان،.إلا يفع اتجوما من ليس 
*١٠٧

واكاتي:(، ٢٥١٣)رقم الرص، 3، باب الخهاد، كاب داود: وأبو (، ٢٣١)ه/ أحد أخرجه ا
الرميباب الخيال، كاب ماجه: وابن (، ٣٥٧٨)رقم فرصه، ارجن، تأديبا باب الخل(، كتاب 

رْءقنبمن,عامر بن عب حدين، عن (، ١٢٨ رمم)٤ الله، سيل ؤ، 



صضاهاهمهمههالإئمأسبذضل ٢٨٤

محل

سئمه،عق المدوه ؛؛ JLijلا ما عق عقد لأي جعاأها١'؛ بعوض والمثامه 
٢زئ اكاس، ل الئزوع ثق سها ثيا زاحد زو5و ١^، زث قأثب 

طهنقلكمح1اآو
يموتلألأ لاممصوو؛ كور ولا واشئان، المنح ظهز، لإل 

آحز،وجها العاصي ويكر نتح• منبوق، انه له بال مش لإثه المنامة، عرصن 
كالإجارة.لازمه ، Lj15^\يالعومن، العلم ثزطها من لأل لازم؛ عقد أما 

وآحادوالمتنابمنر، الئالطان، ومن المال، بتت من العوض بدل ويجوز 
تسلل الخيق لكنتاط اجميع، مى يجار '، لمهكةا مال إحناج لأمه ١^■؛،؛ 

ُ.للحهادا والإنتعداد التعلم، عل كزيضر فيها العوض بدل ؛ل اممه، 

اهعألة.محكم حكمها [ثتم؛ ١ ] 
ضليظهر لم ما وبعدها يعيي• أحدمحا® تحل يظهر لم ُوما قوله؛ ]٢[ 

ثرعافإن يفثخ، أن مته،ا واحد فلكل السابقة ق ينزعا أن مل أنه والمعتىت أحدهما، 
تمابمتخ لا اشنمول فإن لأخيهما، القفل فلفر إذا إلا بمنح أن مهعا واحد ف0كل 
يكر

للباذل.بالنسبة المال إضاعة من صار فانية فيه يكن لم إذا لكن ]٣[ 

يستامن كون قد العوض لأن به؛ باس لا المسابقات ق الأف الناس عمل ]٤[ 
أوالثركاتالتجار ألجد س وقدكون الخاص، لجنه من الثلهلان من يكون وقد المال، 



٢٨٥ةت1بالإج1رة)واباسئ( 

ا-إقعالة.إكنواِفي ئ معلوما؛  AjjSالعوض ئزط ؤمذ 

نحل

منلوم.ا-لضني ماصل لأف والإبل؛ كالختل حنثم، ب؛ن تحووالمنامه ولا 
تحوزالماضي! ممال والعزاتجأ، والبحى والهجين، كالمب_غ النوعان هاما 

اطاص:أنو نهال ١^١٢٠!. ١^٤ هائنها ضش، ج لأة :^١؛ اكامه 
ي١-^^، زكدلك ١-؛^،، هات1ها ثاذة، اوي و قلثان لأج تصغ؛ لا 

الم؛ومس ' ا"مخاوموس والماوؤ، كالم؛؛ امحي، س بموعم اثاصلة 
لدلك•

اكاشن.أحد من يكون أن بلازم فليس أشبهها، ما أو 
محضإذاكانساكابمنألا:كونyنا؟

وأماالاستثناء، وجه وهذا مياحا قعاوا يكون ؛^، ١^١٥من العوض فالخواب! 
يشرحل.لا أنه والصواب! فيه، الخلاف ذكر فتأق المحلل اشتراؤل 

التيالماثقاُتح ق اشن المتأحد غر من العوض بدل حكم ما قائلت قال فإن 
ثزعية؟ض فيها لابموط 

غيه،تهمج فيا ك يدل أن له الإنسان لأن 1ّز؛ لا أنه الفناهر فالخواب،! 
حائزة.ويعتليهم المتسادقان عل يتفثج موف، وهدا 

بهيرمى الذي وهو جرخ' لآءه١ممه• البهوئأ العلامة قال الحاشية! ق ذكر [ ١ ] 
الحيممن مشتمة الترب، أدواتر من الخروخ ايربة! الفارسثة الألفاظ وق ١^٣، 



اصضاه1نيهمصالإئماسبجضو ٢٨٦

قفل

لأفالرامتي؛ وينيئ جوهرهما، المضي لأف _S( ويشرط 
للمفقودلأماآله الموسم(؛ ولا الثاك؛م، دني؟؛ا ينكر ولا حدقهنإ، معرة المني 

أ.قي 
لآٍاإدانياإلمغا:ة\لي

مممحش:ثأنأصل

ثدور•التي الألأت حمح عل وتْللق الملك، ومعناهات بثلاث التقوؤلة 
لأنالراكمح،؛ يمغ( يعتثر أنه والصوابت صعيمح، قول، ذكزه ما ]١ا 

لتسرعويزجرها؛ البهيمة عل يركب الناس، بحض ياحتلاضا، ا-ثنى عثتلف الراك؛يرن 
ولايمها.ؤثضرحا بل لاينهعا، ولكنهاناتمة، ئى، اق 

وهداوئأمإج، شتى ظهرها عل مسه ونحرك فيزجرها يركب الناسم، وبعفر، 
ااناسمايركبيعقم، يجد أيثا بلوالحمتر الإبل، الناسم،يركبون كان لثا شاهدناه ثيء 

ممثى.ولا عليه تصنج، قد صزحا ؤإذا بل سمك، لا نائمة والدابة ونهر ويزجر 
حركدسرع أن أرادها إذا بل كله، ذلك، إل تحتاج لا ركب إذا الناسم، ويعص 

بلأ الراكبق؟ يمئن يشرط لا إنه العظيم• المرق هلءا وجود ْع مول، فكيم، مه، 
الراك؛ين،.يعيتن؛ منر بد لا أنه به اكلؤع الصواب 
لاتحتلفانكاأ ؤإن سه،ا، د_، فلا تحتلفان كالأ فهداإذا المنتق،، شالة أثا 

بمزسه.يرمي كل الثمي، عند يم تحهولط، نوسمر عل العمد يمع أن بأس فلا 
ذرسيرأ،عل ابما ئرجأإز، فلوأن غاية، تحديد س بد فلا صحح، هذا [ ٢ ] 



٢٨٧ةت1بالإج1رة)وابادطبم( 

مماإلالغا:ةااو
الثابق؛ئئن أيدام، يرأوذنتي بمئما محوزأذ زلا 

هاثَةهزئغاا^'.

فضل
هإِلٍنغ، ننتجقها،هلةمة. من اجز لكذ ^١ 

نإفالشق، ِفي ١^١ اقازأزأكؤ، شق نإ0 لأثمُشق، ثة؛ يهق زاحJ، شق 
معا،الكل جاء 

يكونقد المنتهى؟ يكون فمتى غايه، يعينا ولم مكة جهة إل وأثارا غاية يذكرا ولم 
حصأحدمحا ينبق ألا يؤس ررلم المؤلف يقول فلهذا مآكه؛ وراء من أو مآكه 

بمثاأؤكخا«.

عندؤيمنعه،ا الانطلاق ق لهعا يادن أس له،ا يكون أن بد لا أنه المعنى! [ ١ ] 
الغاية.انتهاء 

يتعداها،ولكنه الغاية، إل الإنسان يصل قد الاندظع ْع لأنه صحح؛ هذا ]٢[ 
أنأردت إذا فإنك العلمير٧ بين شديدا سعى عندما المسعى ق دهسائا إل أنت وانفلز 
نحمضأو زائدة بسرعة يتهلملق أن بد فلا الثاف الأحمر العلم حد هى الغاية تجعل 

ْبنملأننملإلاط.



^قضاهاينيه4اسممأسبجضل ٢٨٨

'•فؤزا لانابق اثم ملأثيءلهم؛ 
لأفيصح؛ لم الثاثق، عل دص1ئ أو وحده، للئصل الثني جعل محإف 

للئايقجعو وكيلك!ف العرص، ثغوت سبق، لا أف ءبمهل ميم واحد كل 
الثاُقعدا ما لأف يصح؛ نإ شسا، للمصل يبمل ولم أوبعه، نبمابث عثرْ 
معهنا،يالث ولا واأصل، الثادفي ص نوى ؤإل صاحثه. يسبق لا أف عبمهد 

ا.صحا عيا، مصة ثالث معهنا كاف نإف به• العرض يصح^١٠^، لم 
الثاث.تكوف لا أف يبتهدق بقإ واحد كل لأف 
بجت،اكافي~ "وهو بثه، الأول- -وهو للمجل جعل و1ف 

-وهوؤللمرص خمن، -وهوالرابع- ونلبائ مابجع، - -وهوالثالث ويلئال 
-وهوؤللعاطف حمسيرت، الثادس— —وهو ؤللحظي يئن، الخامس— 

التابإ--وهو ؤمحم ثلامحذ، الثامن- -وهو ؤللموم الثابع-أرمحذ، 
حمته،— الأحر —وهو ؤللمنآكل عثرْ، العاشر— —وهو ؤللثآكت عئرين، 

صح؛

تصلمن هو قالت الجعل صاحب لأن شنئا؛ يشحمون فلا حميعا جاووا إذا [ ١ ] 
أعطناله! ولوقالوا ا-اثنل، يستحمون فلا وعليه بينهم، مابؤ فلا حميعا آتوا ؤإذا منكم• 

^بمل؛سلهأظدابثامل:ومه؟
اشجح.أزيت إما مول: لأنه لأحمه؛ ب: 

هوالأول،والسابق الأول، بعد ياق هوالذي اكل والصل® ®الثابق ت قوله ]٢[ 
يتأحر.أن نحلمر واجد كل أن فمحناْت للمصل الخعل جعل فإذا 



٢٨٩ادطست( باب كتابالإجادة) 

رمحا٢ا•بذ أعل ول ام؛ ني قهدِفي واحد وكل حاصل،  ١١العرص لأف 
بجح؛أل امحل بمها، مذ حمع محه يشرك وئبة كل يتل جعو ثإف 

المحلؤيممرد ^1^، الثي، ق يشرك مد لأنه يمح؛ لا أف واحتمل لدلك، 
العزص.ثفوت 4*^ثه، ما بمنة 

مممحودلأف منامه؛ دلك ؟كن نإ عثز0، مله العايه بلغ مذ مال: ؤإل 
ولكنهُالتنوية، موت وهذا الفرومك، ويعلم السؤ عل التحريض المنامة 
ارممال؛ إف وكيلك صحح. عرض فيه أمر ق العوض بدل لأيه محقه؛ جعاله 
إلمال! أو كدا. ؛، ill-نعقلذ.( من أكو إصابتكا كاJت١ مإل أنهم، عثزْ 

ؤوا؟كذقائه؛بمبم،.

شل

'،ينطيا ولا يآحد مذ فته، لأل جار؛ المتنابث؛ن، أحد اينل أحرج ؤإف 
^١.ملأ؟كول 

شقا.صاحبه مذ ياحذ ولم سمه، أحزر أحرج، مذ ثبي مإف 

اسمض.]ا[ِفيسثة1
لكهاثزعية مسائل لنت، وهي الئباق ق عندهم معروفة ألماتحح هد0 ]٢[ 

\.ؤفذكره الذي الرتس-، هذا عل عزفية 
الأحريعطي ولا جعله أحد متق إذا أنه العني؛ ولا اريأحد قوله؛ ]٣[ 

مخا.



لصاحبه؛ظ-اءعل معا جاءا ؤإل نابق. لأيه ا-لآعل؛ أحرو الاحز، ثنى نإو 
لأ?4ُلأمزاااتجا.

^١نن:أخد إلا ي َص لأن:فوف جز؛ م ذتا، أخزخا هإِذ 
ةمرنتهكأ؛ ئرنة ُ لإكالأ ثاث معهنا يدخلا أف إلا سبى، إدا ويعطي ثنى، 
أفيومئ لا وص هرشم بأن ئرتا أيحل ررمى اي. أف هريرْ أبو روى 

مهوقار"بمبي، أف أمي يمحي بتن هرتا أذحل ومذ بجار، محس بمنى، 
ذوِ\أ\تمذ\ولأ}

ابجاز-ثحالفن يغطي، ولا ياحد مذ فتهم امحاي المحثل وجود لإ زلأي 
ونواءثسا، يأحد لا انه معلوم لاثه كعدمه؛ هوجودْ فئه،، لا كال محإل 

الخروجالعرض لأف حربي؛ أو ايثم بئ والمسامة أوأكثز، واحدا المحثل كال 
كاف.صمة أي عل حصل وهد الور، مذ 

واحدكل أحرر المحلل، مبل معا المنسمان أوحاء معا، هجاووا سابقوا هإدا 
مزمبمقمممحا

ستى.ئنحة! ق [ ١ ] 

يثاوي.ئننؤ.' ]٢[ 
ليسأنه والصحيح المحلل، يسمونه هدا ثالثا« ثعهها يدحلأ أل ارإلأ قوله! ]٣[ 

لأنمحلل؛ يكن لم ؤإن يسابقا أن الثيق فيه تحوز فيعا للمثابمن محوز وأنه بنزؤل، 
بثزط.ليس المحلل أن فالصواب: هوالمزق، هذا 



٢٩١ئبالإج1رةرباباسدةة( 

وحده،شمأن 11اأحد تي ؤإل لأنه نمهإ؛ أحد المحلل ؤإل،تدمهنإ 
المظل،تغ أخدمحا تي ^ شقا، ١^ من زللم:أخد شمه، أخزز 
الحللوبئذ بنته الأجر ّّّبق ولكف مسجو3،، عمُ لأنه مسه؛ شتى المنسيى أتحرر 

تبقه•لإنياكهناِفي نصش؛ 

قفل

لأحدمحامحور ولا واحدة، تحال ل المتاهة أوو من منا المزنان ورتل 
ستاقه،وهت ؤا يه يصخ ولا العد>و، عل محزصه مزنا هرسه مع بجب أف 

ظث»لأ هال: ه الض أة نحي بن بمزاف ززى ِلإ ظه؛ بجلت، زلا 
قال؛M ائ أف ي: باس ابن وض أبوداوئ• نواة الثهال« جبي، ولا 

اوهازهيزش.١^:>؛ عل أنح، ررثن 
ؤإنههوسائق، بزأمه، أخدمحا محتتى العنق طول ل المرتان انتوى هإن 
يعضه،أو ئه تبى همن يازكتف—،، السبق اعتثر ضتيبت أوكاثا العنق، طول احّأثاتي 

•بالمح( عبره ولا تابى، ههو 
الأحرمنيمه لعلة، أووهف الأرض، لب قوائمه اوساحت، عثزأحدهما، ؤإل 

إثاةللنارضقلأِضخنم.

فنل

هأمبةيعينه، ثعلمى العمد لأف المنامة؛ بطأنتخ ا1ز'كووبي، ألحد مات 
ء،١^ عو لأئ لإثبملل؛ ص س ثون الإخاتة. ولب ش هت 



ايدبذحنبلالإمام فته ي اه،ني على اصليق  ٢٩٢

لازماجعله ومن جائز، العمد لأف ينعل؛ لا أف وله منامه، يقوم أف وللوارث 
ا.'كالإجارةا مقامه، يقوم أف ألرمه 

ظاهر،ظر قيه هذا علته؛؛ المنمود عم لاؤه ثبمل؛ لم الراكب مات ررثإذ قوله؛ زا ١ ] 
عدوهق ثاثيرا لالراك_ا أن شك لا لكن مثلا، الفرس هو أنه صحيح عليه فاشقود 
يقومأن للوارث ليس وأنه المسابقة بطلت، الراتمك، مات( إذا أنه يفلهر فالذي وتبقه، 
مثلالكونه الوارث؛ يسابق أن يوصى ولا ااستا يسابق أن يرصى قد الثان لأن مقامه؛ 

أشيمه.

xni



٢٩٣مماسالإج1رء)و1بالن1س( 

—واو،امحاذالآ 

* n ■

هاليث عن روي ة وجرمح،؛ ابجن بق  U3لأم، اكابمه وهذ 
هلازرا.بني معقم وآنا ررارموا مماوث ا يتناصأوولل ثة أصحايس، عل حرج ررانه 

زأنتنزمي ي اغ، زثوو :ا مماثوا: وئلم؟« ررى ممال: \لآلحتوث هائناك 
مخاز ^١ زه البماري. ززاة ئئلم« ج زآنا ممال: ذت4لم؟! 

خازةل؛لأةفاق١^٠، 

*ينقلون ٠ نئخه ق ا ١ ت 

بينالمايقة ثكون أن جواز وهو الموثق ذكره ما عل دليل هذا ق  t٢ت
وتلم،وعلآله الهُعليه صل المن حلق خس عل دليل ابما وفيه وحماعة، خماعة 

أ-محزحإذف مل: ولم ظكلم«ااا، نحم ررزأنا قال: الثاق الفريق عاله احتج ؤا فإنه 
إدلقال: ولو ا-اثمح، ْع حتى؟كون كلهم معهم كان ؤإنإ الحميع، فيحرم عنكم• 
تحرمأن يريد لا وسلم أله وعل علميه الله صل لكنه الاحرون، لرصي عمكم• أجرج 

اممهصلوات حلقه حنن من أنه شك لا وهدا ٠ع^كماا، *وآنا لهم: قال الذ>ين الأولن 
عليه.وسلامه 

MUM

حديثهن (، ٢٨٩)٩ رنم الرمي، عل التحريفى باب والسثر، اّبمهاد كتاب البخاري• أحرجه آ ١ '
ختهبمن.الأكؤع ين ملمة 



صضاهاميصاسمماسيضو ٢٩٤

نحل

تإنأ:ثزوط لصحتها ؤيثرط 
 Iيتحمقمحلا ق الخدق معرمحة ض الم لأل ؛ ١^٠^١٥لهن أحدها

كزمع يآكول أف عق نصالا اسان عمد لإل الختل، كستاق اشين، عدم نع 
حزيى،لسماصلوا نم1لأ حماعة عمد وإل لدلك، يصح لم ثلاثة منه، واحد 

يصح،الماصىت ومال المماصل. محتل لأيتحمق التنين لأف لايمح؛ احتتزأف 
كيلكآحز الآحر ٤ئتار ثم واحدا، محا أحد محتاو نيس، جرب لآكل ونحتل 
أفبجور ولا يتثهنا، اهمغ بالخيار منه، امحدئ ِفي احتلما ؛ن يتماصلوا. حر 

أفمحور ولا الخزبم،، أحد ق الخداق عل ويعن، وبإ لأما بالمنعة؛ يهثسموا 
محورولا التهنه، فتلحهة أحدمحا إل يميل مد لأنه واحدا؛ الحربم رعيم محعق 

واحد،محعزإل أف لخور ولا لدلك• واحي•؛ الخزبمإل مميز و ا"محْ بجعل أف 
الضاو'معنى هسطل ا-لثلايى ٤ئتار لأيه علته؛ والثبن 

نخل

محمدباختلأبجا، كنتيف الأعناص لأف ١^؛،، نزع تيث ش: 
واجد،يؤغ إلا البلي ؟كذل لم نإف الأحر، بامحع مة بنؤع أحدى الرامي قكوف 

ليءقغإلاشن،...ز.........ن
التهمة.عل فيه الدار المصل هدا زا ١ ل 



 Lu0٢٩٥بامماس( الإجارة) ؛؛؛

لإلالإمح:ضذإفيهابر
ئأأحلمحا، أويقمل عمم، إل ينتقلا أف أحJخا دأزاد ثؤع، عق عمدا يإذ 

وعي،ثى عثية إل أحدخا قاُممل بعنته، موص عل عمدا ؤإف دكننا٥• بإ كز؛ 
الأمحان.باختلاف محتيف لا لأف\م\ش خاز؛ 

الإجارةثرطِفي إدا محا الوجهم، عل حرغ ينتقل لا أف عليه ثرط ثإف 
^زقاههبمثأه.

فضل

•جلمدمن الصين، الثهم فيه يسر ما وهو ^٥^١، يرميا أف التالمث،! الثزط 
ياوئيس لأف مغ؛ م ز>0 لآبمنا ظ لألا: ^ مْ، أز ززق أز 

اقصود.عتر عن العزض أحد محن قام الإبعاد، لا الإصابه 
الأحر،من يربيان مقابلم، هدمط عرصازِق لهإ ؟كوف أف والثنة 

نؤعإلا البلد ق وليس اادرهماا ،؛ Jliإذا _>مفا: ار'كالظداا؛ قوله [ ]١ 
متاؤيةلكنها متنوعة، دراهم فيه والب1ل بدرهم لوثبايعوا أنه أي• إليه، انصرف واحد 

منبد فلا الرواج -ظفة كانتا لو أما منه،ا، واحدا ويعش صحيح فالعمد وواج اق 
التغيين.

هدايكون واحد مكان ق كان إذا ربعا لأنه العصابة؛ يتحدى أن لأحل ]٢[ 
لواحد.الثهم بتوجيه ممرنه ليس القتال أن ومعروف عاليه، التمزن مثل 



صضاهاهميههاسمماسبجضل ٢٩٦

أنجعمن وابن حديفه، عى مروي يرموف، كايوا كيلك البي. أصحاب لإل 
ئزاةنع1.يا. أنا ثال: محاق. فب\س إذا ١^٠^،، لكنا 

تإانأ والهدف: الجتم« رياض ض روصه الهدهم بئ تا ءالأ ذص 
:شيال>ضفار

محل

وائخماصهطوله معالوما العزص هدر يكوف أف ١^^: الشزط 
النؤع.كتنين علمه، هوجن، عئتلم، الإصابه لأف وانيثاعه؛ 

الغرضوأما إله، يرمى ما مها تجعل أونحوها كخثة قائم ثيء هو الهدف، [ ١ ل 
الثم؛ة.فيه مع الذي فهو 

خمسةأعهليلئه التحدي: باك، من قال ابقين ا،لتأحد أن لو قائل: قال فان 
الشص.لخر وجهلث، ت، وأنللشمس ووجهي أرمى أنا قال: أو متندمة. إصا؛اتا 

جائز؟هذا فهل 

ومغامرة.ظلم وهذا التساوي من فيها لاثد السامة لأن لامح، هذا فالحوان،: 
بذلك؟رابا الأول اقابق كان ؤإن حش هائل: قال فان 

يعتليهفضول: -يذا راصئا كان ؤإذا يصح، فلا بذلك، ولورصي حتى فالحواب،: 
شامان؟ولا ا-بملويمثهيالأص 

XHK



٢٩٧الإج1رة)بمبامم1س( هاوا

محل

أطرافهمن العزض من لكف موضع أي إصابة عل حمل العمد، أطاقا لإل 
محه،يعلى ما العلامحه لأف له؛ محب لم علاقته، اصاب نإف وعتوها، وعراه 

ؤالمصهناد1ق.

الخايمأو ونطه، ق الى كالدارة ضن، الم من ضع من إصابه مزطا نإف 
عترْ•بإصابة عقسن، لم الدارة، ق الدي 

كجللإضالإ انأ نئن ^٥٠>،، ثثولأ: الإخاثه، بجنا أف ويشث 
فيه.وبش مبه وهوما حوامق، أوأ العزنحن. يقب وهوما حوازق، أو• كاثت• 

طزهه.ه2لإ وهوما حوارم، أوت منه. ومد مته وهوما مواوق، أو• 
نجأطاب لإذ كامحل، ؤالمغ ا"قثاصو، م حمل الإضا:ه أطاقا لإف 

نإلالعرض• ق الثهم لومع لولأْ لأله له؛ محتب موقه إل عرى ئد الترض ِفي 
ه؛زلا وُ محب P الغزضن، من خايج نص بمله، ئقا الثيأ كاذ 
أم؛١؟يصب أكال يائ.وي ملأ الشهم، طول، العرض وبتن سه لأف 

وعوإل لة. حسب موضعه، الشهم محاصاب العزصن، الريح أطارت ؛ف 
قاحطا لأية الخظا؛ ق عانته حيب إليه اُممل ١^٠^، المزصع ل لثرض ال 

الث4لممحن،ثه لب _؛، ؤيح وضغ نإذ اويح. بنو أناب ناء ١^^، 
الإطا:ةشبمِفي ةِل اوح، ذلأ،1نم اف خطأ؛ زلا فىإئا:ة 

ؤالخطا؛لأبجالأقع.



^^اضاهاهمنيصالإئماسبجءنبل ٢٩٨

هدالأل حاطئا؛ حسب يأصاثه ازدلم، م العزض، دوو السهم ومع نإف 
قويح أو وتر، انقطاع أو هنس، م مذ عاوص، عرض ؤإف رميه• لتوء 
أحطأنإل حذقه. عق أدل ١^'^ احتلأل مع إصابته لأل حسب!ه؛ ماصاب،، يدْ، 

ونحتي لا لأنهُ ثه؛ نحتت لا اكاضى: زماو لأثمُ م؛ نحتت لي 
اش1ة.الئ؛ح و الإءثا:ةي ملأنحتإ،َلةو لخطأ، اق 

لعارض،لأيه عليه؛ نحتت لم العزض، يوف موح السهم ائكنز ؤإن 
1 '■o\j ١١٥نحث لي يي، ص ثإِن ذكزناة، و لت؛ غث بملي ذاب.'

لةاشت ام، اباب ين الثيب أثرج ض اوع j اواص أميى ثإف 
الخطأق علنه حسزا ما وَلأو أصاب، ولحدقه أحطآ، رنه لئوء لأيه وع1نه؛ 

عئئت،لم رميه، ومحشوش يديه، بيط قيمة مرت نوف كعمْ• الإصابة حيبله,3، 
كوة٥^١ لأل حمت،ثة؛ وأصاب، حرمه ؤإل العارض، لدلك، لأيه ١-^^؛ ق عليه 

رممه.وشداد ثزعه، 

نمطمإف له، حسإ، فيه، وبت، العزض، ماصاب الخنؤ، ُطا ؤإل 
وجهان:مميه يقن،، وثي يمنه ؤإو إيتاو. رعة ثز كإ يور، لم بمد 

ؤو؛و:نذ.ناثش، الخاسق لأف نحتت'٧؛ لا أحJمحا: 
^مماحوةللم:ضيحارض....

االه«فمل: اانحتثب« ئالت،: ؤإذا فهوأحئن، ءاوه« )انحئم_، ملم،: إذا [ ١ ] 
محدق.عليه وما التاء، لهؤٌ فيعا لأن أحنن؛ 



٢٩٩النايلة(  uUالإحإرة) كتاب 

ؤإلزميه، لنوة لأيه له؛ حثب منه، مري، ؤإف لمه• غلظ أو الئمب، نعة من 
لكذالوجهئن، سل الأوض، غلظ أن حجر، مذ ص محؤ يبت، ولم حدشة، 

نينج لإ:فذ ؤإن ضُ،  J>p\لأف ه، نحب P لئ نحب لز !ذ 
م

يوومحالثوو ماغ، وفته الثّهم، موصع وعلم العاوض، 3، احتلثا هإن 
يصدقسهد اهاو لأو يمئ؛ ولا زميله، هول هالموو ؤإلأ الشهم، صاحس، 
هالهنJمائع، الثزض وراء يوجد ولم الشهم، موصع يعلم لم ناف ١^■^؛،• 

^،٧٠١موضع سب الربل• ثالا مائع، وراءْ كاف و1ف ؤدبل-،• زميله؛ هول 
لؤثصا->ئه، يدعيه ما عدم الأصل لأف معيمينه؛ هوله هالمول الثمن،، أوأيكن 

ءتيوهاهاة،بمك.
قوبث فيه، الشهم هوهع ثاو، موصع أو حري،، العزض 3، كاف نإف 

J^I ،، زبن لَآوؤ لزلأ لاك ثة، لجن الغزض، نحلاثة ضلايمئ زكاو
_ثل نم لا ^١ ء، زلا لهُ نحب لز كدبم، فذ م ناذ ١^، 
العنصأنلأ؟يثغ3،

\ؤث\»ي.'ممال العزض، مذ قطعه يصله ِفي هوجي الهدنح، ِفي لثنا نإف 
منمنثطعه 'كاشت، حلدة هذه بل نسيله! وهال لنونه، سهمي هطعه ا-يلد هذا 

٣١٣١قدم الأصل لأف ١^؛ قزل هاكزل مل، 
القطعةفهده الثلأمة الأصل يقول! الخنق١؛ عنءم الأصل ُر.لأل هوله• ]١[ 

لمتشبيإلأبالإءابم



^قضادىهميصالإئماسبجحنبل

محل

مثالهنايصيب يإ ا ممدو معلوما العنوس مدى يكوف أف الخامس! الشزط 
كالى.ي \يذإ ئائزط زالبمد، ياي ي الإضاثه لأف ح ثله مو 
هوتلاثكالزائد أنلأصان؛متا، ثه، لاصازو ^١ -بملأة 0 \ز

المصاآُ.ممون هدا، مثل سدوق الإصابه لأو محز؛ ثم ذولع، من 
تحل

^٢؛،.ط أل؟5ول الثادز: ١^ 

عادة((،مثله مثلهإ اريهبميب وصوانها! ستقيم، ولا ءادة،ا اءؤمتله سخة! ق ا ١ ] 
عادة((.مثله ق مثلهإ >>يصيب أو 

بأوفم، الأف أئا مل، من هدا هدا« مثل j نيئ الإلخاثه »الأن قوله! ]٢[ 
ساعلا والرامي الراٌي،، قوة عل يعثئد كان سبق فتإ لكن مماعما، ذرلع مئة ثلاث من 

صصارسإلسمكيلوقئدامبهإلساهتيا،لكنفيالوف، 
رؤيته.يمكته أنه 

مرامت،عر عل فرامى عره، من ه اوسعرة، من يإنة يص،ر فملأ ومآ[ 

مرة؛ؤ، نادرة الإصابة لأن يمي؛ فلا ص، أما مئة. أو مثلا تسعن من مطولا وليس 
ية.د.رون،وهم يكفيهم ثلاثة فكون مشهورين الرماة يكون قي. الخال كب عل وهي 
مئة.من سعن قال! إذا ما مثل لهم، أحن كان كثز وكلمإ 





صضاه1شنيه4الإئماسبجحئبل ٢٠٢

يهوالئابق،•^، ١١يوف إصابتي أحدمما ه1صاب عشزة، واحد كل رمى قإدا 
منميا زاحد كل أناب نإذ خقز. ثد اقنوذ لأف اوئي؛ إق؛  fjLزلا:

الإصابةعدد عل الريادْ لأف الضال؛ وبطل مهنا، نابي محلا العثزةإصابتي، 
أوأصاباهاإصابتي، منهنا واحد يصب ملم رما مإف تنا، معتد عتر 
فيهنا.نائي محلا معا، 

مصلمن ثم الإصابة، من فيه ساويا ما حط يشرطا أف ههل الحاطه، وأما 
نبو^اهمد معلومة، بإصاة صاحته 

ك!ها،أخدمحا أءتّايا قم، ئ هزثأ إءنا؛ات، ثلاث ضل ُطا لإ0 
لأةفيه؛ لندم ١^؛ إتاf محأ، زلأ يالمصط، ١^، زأخطاثا 

يرجولا ١^؟^، ومحلتها ، ١^١٥٤ا-قمثه المحطئ يصين، أف يشل ما أكثز 
اكابيمثلأو؟كوو ^1؛ إتمامه ِفي كاذ ^ ةتثوفا. كزنه ص اكابي 

الأول،وأحطاها الناته، امحته أصاب، قإدا سعه، عم ا-قنتة من أصاب 
لم:محذوقا،زبم،إقا؛م.لَ

وايادرة!المحاطة المزق؛،ن [ ١ ] 

فهوالسابق.العدد ننفج ولوق متق من أن معناهات المثادرة 

فربكاعل وزدت ميمي ؤإن حتى لأنلئ، العدد؛ يكمل يقول؛ أن والمحاطة؛ 
هوالمزقفهن.ا الضال، فيبطل أوأّماويائج. منلئ، أكثز أوأكون أغلبلئ، أكون بقل فيئا 

المحاطةسوي فهنا فيه، يبق أن للمثاف يمكن لا حد إل وصلا إذا لكن بينهكا، 
والبادرة.



٣٠٣ممبالإج1رة)وابسس( 

والنادرالتامة، عق ال٠مد لأف ا1ثادزة؛ إل ادصزف العماJ، اطاiما مإو 
لألالمنامة؛ دلك،ِل يان يثرط ا-ئادسا; ابو ودال العاصي. هدا يكز نابق، 

قوجبيوف الأول ِفى إصابته ثكئر من الناس محمى يه، ؤئتلف العزص 
العزصى.مدى كمدر افتواطه، 

نحل

نصفها،زالإضاثة اوفق هدئ ق اقناصش الم:ه:إق الثامن: الئزط 
أحدجمايد يكوذِق أف أوثزطا منه، ثيء ق ماصلا قإف اوئي، أحوال وسائر 

حاصللة محثب أو وجهه، ق والشص أحدمحا يرمق أوأف اكثر، السهام من 
حذقهنل،معرقه العصي لأل يصح؛ نإ حاطئ، نهم عليه عئثب أو بحاسق، 

أفشزطا نإف بحدقه. لا بمزطه ثقة ج لأع الإخلاف؛ تع تؤذ زلا 
إصابةمن المريب يسقط أف أو حاصش، منهنا واحد كر حائز ءشأتا 
ئهوإصاباُت، بثلأُث، بعد تحل قمن الأحر، ومي من فها أبعد هو ما أحدمحا 
محاطة،ثنغ وهدم صمة، ولا عدد ِفي لأحدمحا نحل لا لأيه صح؛ الثابق، 

أ.فيهل ثناويا ما حط كائراط فحت،، 

وللثاف;كدا، زايي قال: ر1ثك؟ ما له: مال الأف، التصويت مثل المحاطة ]١[ 
حرام.فعندهم؛التصويت، ثفالفه، رأييكدا، قال: رائك؟ ما 

« H ١١



حت؛واصدبق الإ4ام فقه ي على اسق 

نحل

لكفإذ همي، س ممن الئشتي كنف اشترط حزكن، الزناة كاذ ثإذ 
محنجيام:ة:ءلملا'و

صا-حمه،الخزبم أحد ثقل ؤإدا موجب. بدلك، إلا يمكن ولا الرمي،، عدد 
أن:فوذ:ءلمزمحز ثئنولمس، ^ظينالأاهنماأسأضاب 

وجهاالمتئولذ عل وا-بمغأ، ينثحموذ، بتا لأنم محدوإصابتهم؛ عل 
الناصين،.خلان، اإض\ٌز لا ا{ر؛ن\»لإخإ لأو< واحدا، 

نخل

^:طjئفيAرلأبج١لأمم
لالبع بطو إدا ء ص، ام الحزب مذ ويترج ١^^،، تجس، لا مذ عل 

ض.ل ايع،ثطو بمص 

ءإن،-؛؛، ip ،ii^_المحثمه لأف والإمصاء، المح ق الختار ملهم يطل، لا 
العمد.اشتح ؤإلأ يإرائه، ّئرج بض ووصوا إمصاءْ، احثاروا 

ومن،بتّه،ا• مال• جربتن، لمظ-ت اعتبر ممن، ورُ؛ينها" ُربينهم٠١، هنات يصلح ا ]١ 
بينهم.ت هال، الرماة راعى 

*HM



٣٠٥ةت1و،الإج1رةربابامم1س( 

نحل

قإنالمصب، اويع إل شي ئنا ومهنا لأو الأحر؛ بمد واحد وينمي 
ثرطولا احتلما ؤإن به، عمل ثرط بسبجنا كاف نإق جاز، منهثا المثدئ عل امما 

أنغيحر ثم محإف مهنا، احثاز عتزمحا، المحرج كاف يإف المحرج، يدم سهنا، 
ق؛نا•

نزط1يإذ تنهنا، ممدي ١^^٠ و دأ زيه، ل س دأ و\1\ 
قزطبعثر ثعلاه ؤإف مضل، لائه يصح؛ لم الوحو0، كل ق لأحدمحا البدايه 
زنيا،تيا ئزانة، زثزنان ض. ي زلا لاِفي؛٣، أثن لا لأن4ُ ياز؛ 

مفصودق ثائثرْ بميم جاز؛ هذا عثر عل امما ؤإن ونهمم(. ت<هتني أو 
اأن1صلةإبر

نخر

ثلفن،عليه اتمود لأل العمد؛ بطل يدم، أويهبش أحد مات ؤإل 
ء؛محبج؛الإذاةهأثيمنورثامسوابمايىزإل 

المنحوة1لوأ عليه، العمود ئأجثر فته لأل المنح؛ وله العدو، زوال يمد 
أوالنإق العارض• زوال إل أحر ظلته؛ أو أوؤيح، مطز، عرص نإق كالإجارة، 

الؤل4س حائزة، لأما بمعاله؛ هئ ملنات إذ دلك ملة عدر، لعثر الئاجثر محا أحل• 
0م0 

ذلكإنساتمحإجانة•

;دأالأئلمدثكونأتن.الذي ا ]١ 



^قضاه1ينيصاسممأح4دبجضل

صا-حبهايف أو قلبه كنر فيه لأف وجرْ؛ أو أحدمحا مدح بلامي ويكرْ 

يمدحفكونه صحيح، هذا رحرْاا أو أحدمما ميح للأم؛ن رُويكرْ قوله• ]١[ 
تالحديث، ق حاء ولهدا العدل؛ من ليس أنه سك، لا الئايخ يزجر أو الحريتن أحد 

»لأحأك،ولأضم.

يه؟يقصد ماذا ررالأميناا ،ت ا،لولفقول هائل؛ قال فان 

وقتناق عندنا ا-اة5م ويشبه المتاضن يرام، الل"ي هو الأمض ءالخواد-،ت 
الحاضر.

*HI

رممالساق، ق الخيل عل الخل، ق بائح الخهاد، كتابح داويت وأبو )أ/بم'؛أ(، أحمد أحرحه ا
(،١١)"١٢ رقم الشعار، نكاح عن الهي ق حاء ما يامحب الذكاح، كتاب، والترمذي! (، ٢٥٨١)

الرميباب، الخهاد، مماب، : o-Uوابن )همآ'آمأ(، رقم الشعار، باب الكاح، محاب، والنمائي: 
أمح.بمتئ.حصن بن عمران حديثج من (، ٢٨ ١٤رقم)اممه، يل سق 
JLi ، يتJصحح.حن حديثخ هدا الزما



IuLj) )_٣٠٧

T ؛ي'T
ربه•عذ الئائ اثاو وص 
والإحم1ع.التماطة مجوز الصال عتئ يأما وعتث0. صال صزبان! وص 

رروحصمال! جابر روى بنا يعريب؛ بئثر محة الصرف يباح سثر، يوعان؛ وهو 
وبل:ثئده«ذ\ذثنجوم اشنا ي ه اض زئول لثا 

ءِفي١^٠ فته زئص عثا يعص y ٥؛؛^؛، إلا '، امحرا ْمولأمحديدو رَ 
حطزلا وما والخزمحة، والكنزة التمرة مثل كال ما أحمدت وقال وشأهه. الخديث 

تأذه.لأثئ الثارى، فيه مطع لا ما ثعريف محب لا أف ويشل بأس• قلا لة؛ 
ُ.الئافها ء الم ِفى يمطعوف لا كانوا رة.بمهات عائثة قالن 

الأحوالباختلاف ئيف وهذا الاس، أوساط >2 لابمه بالذي ط ]١[ 
الاس.أعل ج تجه الزال كان ض ش،ا والأزمان، 

رعتقابل كانت إذا دراهم ثلاثة أو دينار هورع الرقة ق ييبإ الذي ]٢[ 
هوثلاثةهل السارق يد قهلمر به يتم الذي اشبماب هل يعني• مْللما• وقيل• الدينار، 
دينار؟أوربع دراهم 

آلهوعل عليه الله صل السيإ عهد ق دراهم ثلاثة وأن دينار رع أنه الصواب،! 
الدينار.زع تمايل ونئم 



سقضاه1ينيصالإئماسبجخنبل ٢٠٨

بمجردالإنسان يملكه فانه الأول~ ~وهوالنؤع ^٥١٥ الوثف ذكزْ والذي 
صاحبهإل يرده بل فيه، يتصزف أن له محل لا فإنه صاحبه، يعرف كان إذا إلا التقاؤله 

محبفإنه لفلان، أنه ثعرف ولكن محاقطا، شيقا رق الق نحد أن مثل به، يعلمه أو 
أنهتعرفح وكيف، إليه، بإيصاله ؤإما لأحده، هو فياق بإحباره إما له، رده أن عليلث، 

لفلان؟

قدأكون أن ؤإثا عليه، كثب، قد يكون أن ؤإثا منه، سمط أراه أن إما الخواب! 
صاحبهعلم فإن صاحبه، يعلم لم إذا بإ ممثل أنه فالمهم مثلا، به يكثب، يديه ق رايته 

له.يبلغه أن عليه وثب 

قالخبمابهل هو ما أصحاببما من صانعة توحد قد التي الفلوس ئائلت قال، فإن 
منها؟يلتمط وما قليلها، 

عندهمقيمة له السابق ق الئيال كان فمد بنطق، هدا أن الظاهر فالحواب! 
الواحدةفالشاة معها، يهلبخ وما شاة يشرون؛الئيال( الأول، ق كانوا فشو يمللئ،، ولا 
فالريالالأف أما بالعكس، أو الريال( بثلاثة ذلك، أشنه وما وا-إقريش ريال، ربع 

الأذأثا بأ، لا رالأ ااث٠ون كاJت، كشرة الفلوس كانت، و أيضا ثم بثيء، يس 
بم•أما محاأظن 

لوأعطاهأنه الإنسان فلن عل ولكنثغلب، زهدا، الثيء كان ^١ ص: فزن 
له؟إعطاؤه نجب، فهل حلوى قهلعة أو كيلث، كقطعة مثلا محتقره قد صاحبه 

 Iتبلعه.أن عليلاه محب، فإنه أنلاجثعرفه دمث، ما قلنات نحن فالحواتحج



٣٠٩رواب،اااقطت( 

يتي1قو؛لإك1يمظاهثكلأمس1لتزك ابي؛ زال1نغاش:
واحتازالستم، ولأيه مائبة التعرف، مى الواحنمت، وثفسح الممريط، حطر مذ 
مذفيه ج عليه؛ شمه وامذ بمضيعة، وجيم إدا أئصل أحده أف اةطاُت، ابو 

أماثة،لاثه أخذه؛ نجب، ولا العرق* مذ كتحليصه أول نآقا0 المنلم، مال حمظ 
إلفيه، الثا;م، أداء م ز:ئن ه، لإ:ائذثقة زئذ كاوغ. ث حت٣ 

نتثمكإتلأذ؛ا".ةنوتأخئة؛مح'يووي 

ينكإنه فلما: انس أنّاط >ة نقعه لا الذي الفر الثيء قائل: قال فان 
تحبفهل الثيء، هذا صاحبا ذلك، بعد حاء ثم ؛4 وانتفع أحذه فإذا أحذه، بمجثد 

أن:رثْعاوه؟

مل،من ش لم كان إذا وهذا إثاه، نثكه التائ لأن نجب؛ لا فالخواب: 
رده.نجب فلا فيه، يتصرفا أيا مل من أي: 

صاحبهاتي، يعلم لم ما نهلة، كلها العثرة ويالأإل عئرين وحد إذا مسألة: 
إليه.لها بما يا ؤإلأ بابلاغه إما يرده أن مجك، 

التفريط.من ض، يأمن لا كان إذا يقال- أن هذا ل الصحيح التفم.يل [ ١ ] 
نجثىكان ؤإذا بالباطل، مال لأكل مسه وا)ئض لأنه حرام؛ فالتقاطه التحريف، وعدم 

واحم،قأحذه ذلك، أسته ما أو طريق 3طاع حوله يكون أن مثل صاحبه عل يضح أن 
م،5ه.غثر هول إنإ وهذا أفصل، احذه فرك هذا ولا هذا يكن لم ؤإن عليه، 

إلفه يم ولكن يعرفه، كان إذا إلا يلتمهله أن تحوز لا فإنه افه~ ~شؤضا مكه أما 
فواهم وكذا كذا مآكة من التمطت، ض ياق وصثة هى فإنه الوت، حاءه إذا حش الأبد 



^قضاهافينيصالإئماسبجحنبو ٣١٠

قفل

به،تثد اثدى وهو وولكءها، وعاؤها• وهو عماصها، عرف أخنءها، إدا 
افهزئرو نئل ت ئاو يهمحن اُبمهى حالي بن ويد ووى ة ومدرها؛ وجئنها 

وكاءهاؤعم1صهامرراغرف ممال: والورق الوه_، عذلمطة 
منثوما طالبها جاء محإو عندك، وديعه وككرا مانتممفها، u^؛!،، لم مإو شنه، 
١^هما نمتا ثال^ثاص، الإكاء إثه« هاذهء١ ١^ 

."٧^١
صدقبدلك، ف وعن شرها، ثئتلط ئأ الأثناء، هده عنف إدا 

ثدعيها،أنكدبم.

اقصودلأف جار؛ فتها صرفه أو مدعيها، مجيء إل صمتها معرمحه أحر نإف 
أتجأ.حديث، دلكِق جاء ومد عئئل، 

حتىالضائعة الأموال تلمون معه ق أناما اممه— وصها — ا-اءكومة جعك ولهدا عليه؛ 
^^٠١.ق الاس سعب لا 

العقاصلأن نظر؛ فيه المياس هدا وا-لئشاا الميز علتهثا رروقننا فوله: ]١[ 
صغيركيس ق الممود محتلون الأول ق وكانوا مشدودة، إما إذ يكفي والوكاء 

القودس فيه ما ويفلر محله أن يلرمه لا فانه الكيس هدا الأسان وجد فإذا ؤيشدونه، 
فإنهصاحبه حاء ؤإذا يعرفه ثم عليه، هو ما عل مشدودا هو كعا يبقيه بل ويدرا، جئنا 

منه.ينفصل 



٣١١)وابا1ثلة( 

صميهااحمظ مذ إلا مدعيها صدئ، 
وقهنهحمار بن عياص روى و '؛ علتهأ ص عليها، يشهد أف وينثن4 

يكتمولا - عدو دوي أو - عدو يا هئثشهد لمطه وجد ررمن قاو: السذ. أو 
إذوغرمائه مات، إذ ورثمه من حمثلها فيه نلإلمأ داود؛ أبو وواه يعيب؛؛ ولا 

ؤابجاري، •؛ديب يرثؤِفي أ؛ دللئال نجن، ولا محها، الشع مذ وصايته أملس، 
علنهاالإشهاد تحب ^٠ أماJه 

هي؟ما ; a1فيمال( سال أن بد فلا ل. ااقود هذه يقول; إنسان جاء إذا [ ]١ 
زنمها؟يدكر بأن يلرم هل لكن مدرها؟ هو وما حنسها؟ هو وما 

بالئوعيئون إما باونم، يئون لا الآن الاس لأن بدلك؛ ثوم لا 1^: 
مستعملةأو ممرا مستعملة أو جديدة هي هل يقول بان يلرم ربيا لكن وانجس، 

والكمر.القليل بالأستمال تحتلف الأورا3، لأن قليلا؛ 

]؟[فيسخة:طها.

فيحبؤإلأ عليها، ثنه أمن إذا يا الإشهاد وجوب عدم يمد أن يبض ]٣[ 

بنزيد حديث ففي الإشهاد، ذكر ثزك يعني: ييدا؛ حديث ررلركهِو قوله؛ ]٤[ 
عليه.أشهي. ه: ارمول يمل لم آ الحهني حالي 

(،٩ ١ ) رنم يكره، ما رأى إذا والتعليم الوعظة ق الغضب باب العلم، كتاب الخارىت أخرجه ( ١ ) 
دمقبمته.ابهني خالد بن زيد حديث من (، ١  ٧٢)٢ رقم اللقطة، كتاب ت ومسلم 



^قضاه1همهمهعالإئءاسيينو ٣١٢

محل

صاحبها،إل وصولها زيي زلأي به، الئي. لأم يزمها؛ وتجب 
الئي.لأف قوانا؛ التقاطها حم مذ حولا المذ ومحب تجظها• لوجب 

وطهورالخم وصول العرض زلألأ الثور، بمفي والأم وجدايا، عند ؛ بم 
ضاعها.همث ضاجماإمحا:محا لأو نن.دك، جته 

وأوقاتالمناجي، وأوواد_،ا كالأسواق الناس، محامع ق التعريم، ويكون 
وحدانيتا،موصع ق منه ؤيكثث ^_،، isوهدا \لإغ\.أ اكنودإثاعة لأل الصلوات؛ 
ممحالس،...ى....وِفيالونت، 

إياها.شطيها الصفات ذكر فإذا أفصل؛ والاثنان الإشهاد، ق يكفي والواحد 

هومن إلا ينهي لا أن أيقا ؤينيغي صحح، هنا الولف ذكره ما ا ١ ] 
أكونوأنا ك أما انع له1 ؤيقول ضرْ يعلم أن لأمكن التمة غثر لوأشهد لأنه ثقة؛ 

اللقطة.هذه وجود عل أشهدق الرجل بأن شاهدا 
العادةم لم الوعاء لأن يكفي؛ فلا كينا أوأصت محثفله مثلا أصستا ولوقالت 

لمطة.عنده أن يعرف أن قصدهم ولكن للئيتئن، يكفي ولا يشد، أن 
التعرفوكلفة هدا، من أبلغ وهي الإعلام وسائل مض أخرى طرقا هناك زآء 

اللاقعل.عل أو صاحبها عل التعريف، أجرة هل العادة! به جرتا ما عل 
أواكانالمجد اب بعل ويعئقها ورقة يضع بأن العادة جرت، إن وأيمحا 



٣١٣رباب 

اشزدها لا ململ! اآن،احد ز صالة ينشد رجلا شخ رامي اممب رمول ل لثن 

بأس.فلا فيه كطها اثذى 
؟كونلكف بمزأ، لا من ينموقها ممثز؛ لون من بورق اللثطة محتص أن والأفضل 

آحز.قيء عن الإعلأل يظن لئلا أوأحضز؛ أوأحمز أصمز 
هالني لأن وذلك حرام؛ هو بل المسجد، ق الضالة ينشد أن تحوز لا [ ١ ت 

يقول!هل ولكن '، علمتاك®؛ ثئال اممه زدها ررلأ فيمول• عليه يدعو أن سمعه من أمر 
الرموللكو أي! الشر-ض، للمحكم ثعليل هذا إن أومول؛ لهدا، سن لم المساجد ءإ0 

للصلاة؟بيت إنإ لهدا، بن لم الماجد لأن وجودها؛ بعدم عليه فلبمغ .يقول؛ 
كانتؤإن حتى يقولها أن الأفصل لكن وهدا، هدا تحتمل مول؛ الخواب،! 

لأن؛ J_lيلب يهشت، أن أجل من يقولها أن فالأفصل الثرر، للحكم ثعليلأ 
افزدها لا له1 لومول والخاهل وهوجاهل، إلا الماجد ق أحد ينشد لا أنه الغالب 
رأيتؤإذا ثيء، قلبه ق ستكون لهلا> بن لم اجد المإن له؛ مول أن بدون عليك. 

أننزناهكذا أخي يا له؛ فقل لهذا• بن لم المساجد إن له؛ يلت، أن بعد حتى موش أنه 

بحديث؛واستدل المسجد. ق فها يم ولا الثمهلة؛ عن المؤلف قال قائل؛ قال فإن 
استدلوالولم، الضالة، نشدان ق فا-لاديث، إلخ ، ٠١اللمحيب...ق يئثد زجلا شخ رامن 

ذللثج؟فكيف اشريم،، ق به 

يقولهوما الجد ل الضالة نشد عن الهي باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب ت لم مأحرجه )١( 
هريرة\لي حديث من ٥(،  ٦٨)رنم الائد، سمع من 



اصضام1فينيصالإماسبجضل ٣١٤

امحثرُي الفاقة إنشاد عل الئيء قاسه الجد ق اشرف فالحواب: 
الشريعةق الأحرى المفايا مع عليه الدعاء هذا يتناسب هل ت قائل قال فإل 

لكنعليه، الدعا؛ يستجيب لا اش قاف العلم بعدم معذووا كان إذا فالحواب! 
والأصلناع، أنه ومحمل ا"ةكم، لثم؛ز، أته محمل لهدا" نص لم الساجد ارهإل قوله! 

عانتك،مال افه ردها لا راقئمل؛ القوو—) مقول، الحديث، كل أن —يعني! ناح أنه 
فائد-ان:فيه حش، ذللأ، مثل قال، إذا لأنه هدا<ار'ا؛ لِين لي اشاجد دإِن 

لاثلق.الكان لأن إلا عليه دعوتج ما وأنك، تجه، تش، الأول: الفانية 

الحكم.الثان؛ه:ئمفة الفائدة 

اجدالمئتحذ لئلا أكثز؛ احترامه نجب المقام لأن أعلم-؛ —وافه الرد شدة وأما 
ثقول،)المسجد ق سح فيمن محياق~ فيإ —ؤ، قال، كإ الأموو، هذْ لمئل مكائا 

يكوناشنيم،فيهصعوبة.٠،وقل أرحاطهمحارثلأ،"ر *لا 
وجودءلانلإ_ج من ق الحديثح لأن وحمثآنئئ؛ المؤلف، كلام يهنابق لم والحديثح 

يقولهوما الهجد ق الضالة نشد عن الهي باب الصلاة، ومواضع افاجد محاب مالم) أحرجه )١( 
ظؤليتنئ.هريرة أي حديث، من ٥(، )٨٦ رنم صمع من 

يقولهوما السجد ق الضالة نشل. عن الهي باب الصلاة، ومواصع اجد المكتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
خهبمته.هريرة أيٍر بث، حد من (، ٥ )٨٦ رنم الاثد، ّهع من 

أيحدين، من (،  ١١٣٢ ) رقم الجد، ق الح عن الهي باب البتؤع، أبواب الزمذتم،• أحرجه )٣( 
نْنهبمتد.هريرة 



٢١٥)واو،الاقطة( 

سنلم اجد المأن هدا: عل قاصئ لكنه الضالة، يرف فيمن الولفح وكلام الضالة، 
لهذا.

إنشادعنده، هي من معرفة به يقصد إنشاد نوعان! الضالة إنشاد أن والمهم 
الأول،.عل يدل، والخديث، له، هي من معرفة به يقصد 

ويعديوم، كل أٌّجوع أول ؤا ينئيها أن المهللوب الإنشاد العلمإء! يعفى وقال 
إلمحتاج اكحديد وهدا مء، شهر كل 3، ثم شهر، نابي( حتى م؛ أمؤع كل ل ذللئج 

الحادة.يه جرت بإ يعرفها مول• واكرا دليل، 

وم،5ه،الرياض مثل ؛ JujySمدينتين بين وجدت إذا الثمهله ت قاتل قال فإن 
يمفها؟فكيف، 

قكإ الإعلان، يمكن لم إذا المديننج،، أقرب، j( يبحث أنه الظاهر فالخوانرت 
للممطةحاص ثبئا وقت، الإذاعة ق بجعل أن والأفضل ُ، ر تاب، الذتم، الرجل قصة 

قال:ف\إرسوذ. تعرفها، تن إلا ناقدها أن محل فلا فه ي المحطه أثا 
>>َلأمحلناققهايكد«رى.

اوكاز؟معاملة ثعامل هل قايلت قال فإن 

التوية،كتاب وملم؛ (، ٣٤٧رقم)٠ الغار، حديث باب الأنساء، أحاديث، كتاب الخارتح،؛ أحرجه )١( 
نههنبمتن.الخيري سعيد أي( حديثه من (، ٢٧٦٦رمم)قتله، كئر ؤإن القاتل تربة نول، باب، 

تحريمباب الحج، كتاب لم؛ وم(، ١١٢رقم)العلم، كتابة باب العلم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
أنىحديث، من (، ١٣٥٥رقم)الدوام، عل لمتثد إلا ولقطتها، وشجرها وحلاها وصيدها مكة 

خ.بمئم.هريرة 
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لطيزيد ولا ثيء• يقول• أو حضهات يدكئ كدا. منه ^1-؛ من ت ويقول 
ا.صاحنمهال معرية طريى يموت لألأ صمتها؛ 

لآ4ُتجيهما،ثكاذ
متملكها•عل 

ظاهرعل وحدها لمطة وهده الخاهلية، دفن من كان ما اوكاز لا، فالحواب! 
كانإذا إلا -يا التصدق تحوز ولا له، يعهليها صاحبها حاء ؤإذا تنه، ءيم٠ها الأرض، 

فهنامنة أول التعريف ق وط مثلا ؟كون أو صاحبها، إل الوصوو يمكن لا أنه يعلم 
حينه.ق مملإكه اوكاز أما -؛ا، يصدق أن بد لا 

لمما فورا 7را يتمدق أو اوكاز، معاملة تعامل الدراهلم العناء; بحص وقالط 
مندراهم حزمه لقيت إذا فالأف نتة، علامة -jI ليس مشكلة، لأما صاحبها؛ يعلم 

صاحليا؟!ثعرف، كيف مئة خمس فئة 

وحدهام ائر أنه بمعنى المالتقهل، بالي غثر ق اللقطه كانت لو قاتل: قال فإن 
ما؟يتصدق فهل الطريق، ي مثلا 

برئالشرعي للحايم سلمها ؤإذا للقاض؛، يسلمها الخاو هده ق فالحوابؤ: 
منها.

يوقيتانفيها التي الفلأنية الساعة له صاع من مثلأت يمول فلا معلوم هدا [ ]١ 
وصفهاإذا لأنه ذلك؛ اسه حديدأوما أومن جلد من أوسترها ورباطها تارعنان أوفيها 

ما.عا شيئا فيدكر فلثأ. أو عه ما أصلع من ت يقول بل ل، هي • ميمول لكل فا لك بد 



٣١٧روابالأقط4( 

مالكهاعل م1لأجن0 عم، لا لصاحبها للحمظ القطها إن اقثاب! ر قال 
'•بالثهمفا يملك لا محا عقثل ابن ويالة علته• غا يرجم 

ظ
اي.لأمر إنه؛ ذقئها لزم \.لوفو0، ُصماتإا يوصمها مدعيها، جاء قإذا 

الثئهللتمدرإقامة صاحبهاإليها؛ وصول لثتدر يالصمه يدي لم لن و%ي به، 

صاحبها،عل الإنشاد اجرة أن والصواب! بالتعريف، عللث، لا الإبل مض ناء 
وجئإذا لكن شيئا، نعطيه أن تجتاج ولا الملممط، ملك ل يحلن، فهي يوجد لم فإن 

الرجلهازا يعمل فكيف، الالالثإ لصلحة الإنشاد هذا لأن ماعها؛ عل فأكون صاحبها 
عليك.الأجرة إن له! مول ذللث، مع ثم يكتمها" لم أنه حترا اممه "وجزاه لمصلحته 

الماللقؤ.عل إدو فالأجرة يستقيم، لا هذا 
حشإياها أعطيلثج لا لمالكهات فيقول أجرما عل نجمها أن ليئشل وهل 

الأجرة؟تشي 
كعاأجرما عل نجمها أن فله المن، لمصلحة الأجرة هذه لأن نعم؛ الجواب• 

•أعلم واش ثمنه، عل الراجح" القول، ~ءل المح تجبس 
>روإلوقوله! البيته؛؛ إهامة ارلتندر قوله؛ يجمغ.yu كيف قائل• قال فإن 

ثضءاظمحازلأدوه«؟
علعكا ك،ا ئة، إل تجاج لا فهنا بمانع، ولم ئدع ادعا0 إذا الأول فالحوان،! 

البينة،إقامة يمكن الصور فثعفس صورة، كل ق ليس البينة إقامة يعير الماله• هن،ه 
الزنع.محي والثانية 
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وسثمن!ته،حلنن صاحتة، مغ قتن سه،، أنغ اسان، وصمها هإل 
ماش:ىإ;بجااال

الوصم،،مى أئوى لأما السنة؛ دو يدم بثنه، ثللاحر أحدمحا وصمها ؤإف 
تحينهلصاحها يدْ، ِق يلمت، ؤإل منه، نزعت، ياحدها نتق الواصف—، ، jisقإف"

شرإليه دمحعه والئتمط إدنه، بعم عمه مال أحد الواصف لأل '؛ منهإلساء نس 
صمنلإل حصوفىدْ، التام، لأف الناصف؛ عل الص،ل وبمتقؤ مالكه، إدن 

'•أب عل يوجع لم 
حاكم،بحكم إلة دثعها الملتقط تكوف أف إلا علميه، وؤأ الملتقط صمي ؤإف 

واحدة،إما إذ شك، بلا متهعا لواحد الثمعلة هده لأن أصح؛ الأول القول [ ١ ] 
ولكنبالمرعة، إلا ااس إل الوصول إل طريق ولا ل• هي يقوون منهكا واحد وكل 

هذا.عل بمطلحان رثعا يعني; بأس، فلا التميم عل اصطلحا إن 
بيتهكا؟مشركة العئ هذه ثكون أن يمكن ألا ءائلت قال فإن 

وحده،ملكه أما يدعي واجد كل لأن يثبتخ؛ لم هذا لكن يمكن، بل، فالحوار--،ت 
بينهكا-اكنءة إلا طريق فلا هذا وعل 

إليهدقعها وجبا وصفها وصمه وطابق مدعيها وصفها إذا الثمطة مسألة: 
قة.إلا قوله لابمل فإنه منها لم وإذا 

الثارع.باذن دهعها لأنه نظر؛ فيه الملتقعل- تحين ]٢[ 
الشريعةبمقتفى مؤ؛، الواجد لأن الواحد؛ عل ماز لا أنه الصحيح ]٣[ 
وأحذها.وصفها الذي الرجل خاصم ئه: له لن ممال مسمنه؟! مكيمؤ الإسلامية 



٣١٩)و1بالأةطة( 

لأسلآبا:ؤظثُمحا.

اؤه،ضاحن خ1ة ئأ جوي \فس ي الكط، أتكها نإذ 
الكلأ،ئلم\هدغج 

الكطيالنساال:زجع 

نحل

Jyi _\sص ا>و بمد اللممط ملك ئخلتِفي ص P نإذ 
»وإلأههؤآكثجلشل: ررهإذ٢يرفيانتممفها،،زو الؤئ.3،حدثئند: 

لكلث.الطك اختاث محه ناوسو،قللم؛م كث زلأك ثالك« 
ض؛لأثمُممظوبمص

فهكثاضلكتي؟ل
إذاأنه والصواب: صنيف، قول فهدا عاليه نجب بإ وقام وجدها من لضمن أن أما 

عاليه.صإف فلا السنة يه جاءت ما وفعل ^^٠؛ 

التيالقيمة وهي منه، أحذ بإ أي: الواصف،،؛ عل المنتقهل رُيرى قوله: [ ت١ 
علئدل قرينة هناك لم؟كن إذا بإ مقيد وهدا يأحدها، فإنه اللمعلة عن حا عوض 
حاتاهدا يكون أن مثل أسمهما، صدق عل قرينةثدل هناك كان فإن أحدهما، صدق 

ورجر،امرأة فادعاه النساء إلا يلبسه لا أو ورجل، امرأْ وادءا٥ الئجال إلا يلبه لا 
معتآوْ.أما ، iJUلا؛؛فالمرينة المرأة، مدم الثانية وق الرجل، يقدم الأول فمي 

فيLِكهإلأبالأحتتار،لاتدخل أما وهو أضغ، اظاب أب قول الفلاهرأن ]٢[ 
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JUممك زلأتمُ لإ؛وى، ه ١^، لأن _!؛ تن\ؤفي م وض 
ال؛يم•أفبة بعوض، 

ظ
يمعالصثاد أحمدلب عش ثص به، ملك .( AJUyuووجب المماطة جاز وما 

ناي.ائر كن بجث لألأ ,^١^، ^ ؤ0° ظ، ثوه ؤاشاز الكنز بمته شو 
الخزي.كلام ظاهث زثدا 

^J j ، زظهافيها، ززذ م لأن ١^٧؛ عي بملك لا أضخا1ا: أكو
عترها•علتها بماس ملأ بجها، العرض يعلق لعدم وجه؛ ض مذ نمامها بموم لا 

صهلإنذلاك،،.........٠...٠.ذظ١^: تودهاأبما٠ قاوأثو:كر: 

رراسمممهاا'فقوله.ت اختياره، يغر دخولها وجوب ق بواضح ليس الحديث لأن 
وستتفمها.أن لك يعنى 

قاصحا، الاضاع يراز j تض نالك■'" تمحل •نإلأنجن ترك: دكزلك 
)،،٧١بت إل يدسها لاأريدها، أنا ا1اقهلت إذاَءال ولكن أصح، ٠ ا-ظابطُ أي قول، أن 

مالئه،المجهول كالمال ببما يتصدق فانه منتظتا المال بيت يئن لم فإن ذمته، ئزأ وإاللك 
له.هى عمن بالنية ببما فثتصدق 

رقمالكطت، كتاب وسلم: (، ٢٤٢٧رقم)؛VI ،J ■__ الاس، ىاب الخارى: را(أحرجه 
ئجنبمته.الخهني حالي بن نيد حدث من (، ١٧٢٢)

ن.ءمم.كم، بن ش حدث من (، ١ ٠ / ١٧٢٣رقم)اللقطة، محاب سلم: أحرجه )٢( 
؛3l.)r^(U/n_)٣(انظر: 



\yrخس( 

نة،انه اممه عبد م عن نوى من كل I ا-قلأو ويال إثاكم. ا-إل ديمها وبئ 
أزل؛والأول عنه، زجع مديم محول ^■١، يآرلها ١^ عنه مو والدى يه، مدي سم 
هاشِ ننول وجل ارش محال: جد0 عن أبته، عن ني، ابن عنزو روى ثإ 

محريةأوِفي التاء، الهريق ِفي يوجد ^؛١٤ ق ترى 'كتم، اممه، رسول يا ت ممال 
وقالالأثرم• رواه به'ا هش1دك ؤإلأ صاحبه، جاء محإو تنه، ت قال منأكوثة؟ 

أمزثاثك. مهل ؤإلأ عرمش، مإل تنه، عتبه؛ ل لآ.بمه ااقطادسا بن عم 
بموكننولالهِ.ااا.

م jsزقي كالأp^ن. به، قئيك تحرمث زنجي التئاطه، قوز  Juؤلأنهُ 
ُ.ع؛اُهال قماس _^1، العزصن تعئق مع الغنم أحد جؤاز عق 

علتطلق أيما وكدللث، الثياب، فيها توصع حني من الثنلة سبه العتبة [ ١ ت 
والطعام.التمر فيه تجعل الذي الرعاء 

الأعيانأومن الأث،ان من مواء الئمهلة أن وهو ئك، بلا الص,واب هو ٥^١ [ ٢ ] 
للواجد.فهي ؤإلأ صاحبها جاء فإن تنة، تعزف 

أنسام!إل يتمم اللمطة فثقول! وعليه 
أوساطحة لإعه لا أن وصابطه الالتقاط، نجزئ مم، U الأزل: فالمم 

الناس•

يمنلئج.وبعلءه منة يعرف إل نجاج ما الئان: والشم 
والضوالالإبل وهو التقاطه، تحوز ولا بالتعريف يمللثج لا الذي الثالتج: والقنم 

التقاطه.تحوز فانه ذلك، بين ما ثم الئباع، صغار من ممتع التي 
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محل

أحدزلأنه الم، مماهر كلامه؛ ظاهر ِفي بالقُريب مم-لك الحرم ولثظ؟ 
المدينه.أسه ا-لثزمإن، 

لخووااث1كم؛ إل يديثها أو آبدا،  L^J^Jوتحب بحال، كثلك لا وعنه؛ 
^ههاإلأض((ققملاا.

فانأصح، هاوا ر٠ولت أيدا<ا ونجب5ميفها بخال، ظك لا رروء1هت ]ا[قولهت 
الدينةعل وقياسها ابدا، ضريفها ونجب، الأحوال، من حال بأي مملك لا ذقه لثطة 

الدينة.حرم من أؤكد مآكه حرم لأن الفارق؛ ْع قياس 
وجدها؟إذا الإنسان ماذايمع ولكن (، بحاللاتمنلئا أما فالصوامسج! 

فمدهاإذا زيا لأن زيا؛ يجدئ حش ثلاكها فانه عليها تحشى لا كان إذا مول: 
أنيجب فهنا تريها لا من يلممهلها أن تحشى كان إذا أما يتحثثها، إثرها عل ذم، 

حفظها.ق أونايه الإمام وكلهم من إل ؤيلممها يأخدها 
مكانهإل يرحعها أن أراد ثم قكة، من الثمهلة ما ثحص أحد إذا قائل• قال فإن 

ذللث،؟له فهل منها أخدم الذي 

كلعل ضامن فهو زدها فان ردها، أن يمكن لا فإنه أحدها إذا فالخوان،؛ 
نكه.غر ق أو متكه ق سواء حال 

أحدهائم للعمرة، حاء قد وهو الحرم من لمعلة ما محص الممهل إذا قائل: قال فإن 
ما؟يفعل فإذا بحكمها، بلده ق علم يم بلد>ْ، إل معه 



٢٢٢

فضل

الوديعه،ثه يئذ0ذ نأ حمظها عليه أماثة، مملكها يتل الملتقط مع والثمطة 
يفتنها؛لم مريط، شر يلملم، ؤاف صيعها، لأيه صمتها؛ موضعها، إل ردها ؤإف 

الشنع،بإدن بصاحبها يئمظها ^٤٠^ عئدك؛ا؛ ودينه ررولكن اممه.■ رمول لمول 
أ'؛بالوؤيةه•

نإلمل،5ه. لأما والمنمصلة؛ التصلة بريادتنا أحدها صاحبها، حاء ؤإل 
الدهرمن يوما طائها جاء رريإل السل لمول أينا؛ أحدها مملمكها بمد جاء 

ص؛ِلأباوعواكوخ.
هأستةملآكه، عآ, حدسلم، لأنتا لملتةطثا؛ مملمكما ثني المئثصله و'زثادما 

ءءَائودامحيلبر
ذمته.ود؛رأ«رل.ا متكه ي الوولة الخهة إل يرملها فالخوا٠ُجت 

حا؟يتصدق أن الشخص لهدا هل ؛ ٠٠٢١٥ئال فإن 

وحويمن يتاس إنه بحيث، طويلة الموة كاست، إذا إلا ذللتخ، يمكن لا ءالخوااء،ت 

الصدقةمن أفذل مكه ق الصدقة لأن ولد0؛ ؤ، لا ماكه ل  ١٦-يتمدق فها صاحبها 
م،|ه.ق الصدقة ثواب، فليش م،كه، ق وحدها قد وهو لده، بق 

ملكه،ؤ، دحل-ى لأنيا _J؛_J؛ فهي السك عام يعد كانت، إن المتمصلة الزيادة [ ١ ] 
قداثلتقط هذا لكن المتمصلة، وكدللئخ نماحثها، فإما الحول ممام قبل، المتصلة والزيادة 

ثى،ء؟له فهل لمالكها. حافظها وأنا عليها، وحسريت، البهيمة هدْ عل تعبت، أنا يقول؛ 
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يعشأنه الصحيح ولكن له، ميء لا أنه ظاهره الممهاء كلام ت مول الحراب; 
أماالمؤلف كلام ظاهر الحول كام يعد النملة الزيادة وكيلك اقل، أونهم المثل أجرة 

والمتثملمةالمتصلة الزيادة وأن يأحد، أنه والصواب; شيئا، الملتقط يأحد ولا لماحبها، 
عنها.يعوض فانه صاحبها إل ردها ؤإذا للمملممط، الحولثكون ثمام يعد 

بايرجع فهو ثمنها، عل يزيد با لمطة وهي الثاة عل أنمق إذا (؛ ٠٢١٥قال فإن 
صاحبها؟عل عليها أنمق 

سكونعليها الإنفاق أن وظن شاة القط فإذا تحور، لا أصلا هدا الحراب; 
يفعللم فإن الثمن، وتحققي اوصافها يغرف أن يعد يبيحها أن نجب فإنه فنمتها، من أك؛ر 

بثيء•ولايرجح فهوصامن،، 
تحثلفحفهل المدة، علميه وطالت، أوعدا. اليوم صاحبها ياق فد مثلا; لوقال لكن 

امحم؟
مشن،إلا اوي نلا الشاه هده أن يعرف، دام ما لأنه مفئط؛ هو فالحواب; 

يسعهاأن عليه نجب، فإنه آلافح، خمسة يساوي ما ستأكل نته إل مبما إذا أما ؤيعرفؤ 
والحال.

لصاحبه؟يزكيه هل الحزل عليه وحال اشاب وحدمالأيي إذا قاتل; قال فإن 
فعلصاحبها وحد ؤإن الواجد، عل فالزكاة صاحبها نجد لم إن فالحواب; 

صاحبها.

فيها؟أزتمزفخ الزكاة أحتج إذا الواجي. لهدا هل قائل; قال فإن 



٢٢٥)و1و،اسة( 

بعدمصغ نإل مابه، مذ ثلمغ لأي صمتها؛ مملكها، بند ، I_ijهإذ 
اظث،،ممأنشضاااو

هإفصادف1، مزق لأثه صح؛ مملكها، بعد ومها أو باعها ؤإو 
المح،،بمثجم، لأيه أل؛ه؛ وودها البح مخ وجب الخياو، مدة ص1حتهاتي حاء 
زدها!لته،أمكذ وقد 

حال.يكل واحة الزكاة لأن فيها؛ يتصزف فالحواصف! 

الحولممام يعد أي! إياها؛ مملكه بعد تلمن، إذا فيمال بيا يلعر المسألة هده [ ١ ] 
سه،اوالقرف، أوفرط، يضمنهاإلاإذاثعدى لم قبل تلفت ؤإن حال، كل عل ضمنها 

التفريط،أو بالتعدي إلا يضمن لا أمتن وهو صاحبها، منم، عل الحول ممام قبل أما 
بكلفيضمن عزمها، فعليه غنمها له أن كإ مصها فعليه متكها، فهو الماثم، بعد وأما 

حال.

فهيبقيت، إن يضمن لا صححناه الذي لآئهآهر١آ الخظابج أيير قول عل لآكن 
بأنهقلنا أو التمللث،. احتار إن كيلك، ثقولت ثم التملكف، تخر لم إذا عنده أمانة 

بأنهئنا إذا إثائ مملكه لأن نظر؛ أوثفزط بمد لم إذا وئ ضنه ففي وأكها؛^١ 
شرعيسب إل استند فمد باحتياره يملكها ئنتات ؤإذا اختياره، بغثر حكتا يملكها 
ديطولا ممد بلا نشت إذا في،ا تحرير إل محتاج ئلسالة ثضض؟! فكيف حف 

الحول.ممام بعد 

لا؟أو يقمن فهل بمللها صاحها وجاء الحول ممام بعد ذبمها لو لكن 

الثرحاهم)أ/ب؛م.)ا(انذلر:



حن؛لأحدبن الإمام فقه ق اه1ش على المميق  ٣٢٦

أ.ودها' ثعدو لاثه محهوكتلفها؛ البج، لروم بعد جاء ؤإذ 

محل

وحوأؤ'!و\ؤ{\الصائعة، الحثواثات وهئ الصوال، الئاف• الخرب 
أوُجناحه!والختل، كالإبل يقوتؤ; إما صعاوالثّتاع من ما.تحق أحدمحا؛ 

ئووى ة قوزالمماه قلا كالفهد، بنائه: أز كالفقاء، أو كالئر، 
ولها،لك راما مماJ(: الإبل، صاله ص ررئيل س الله وسول أف بخينئ، حالي ابن 

ر«أاا،نجدها حص الشجن وثأثل الماء، ثري وسماءها، حداءها معها هإو ذعها، 

ه.هوبنمأت1ثها لأته يقمن الحواب،! 

الصواب:ولكن بقيمتها، يضمنها أنه — تعال اشء —رحمه المؤلف كلام ء؛لاهر ]١[ 
باعهاإنإ فهو شرعيأ، بيعا باعها لأنه به؛ باعبما بإ يضمنها بل بقيمتها، يضمنها لا أنه 

التمتلث،.يعد 

ااسساعااصثار ارمن ت وقوله التماؤله، نجوز لا الئ~اع صغار من يهشر كان ما ]٢[ 
اوسساعصغار لكن حيوان، أي منه يمشر لا قد الشيع كبار لأن كبارها؛ من احرارا 
يرك.فهذا أشتهها وما والصع كالدقب يمكن 

بيع؟الصغار محييي عل الل.ليل ما وهو؛ سؤال وهنا 

راماس؛ الني يقل لم أنه أي: الثق، من صايط فته ليس الدليل مث.' الحوابت 
قمحاقهالعلمإء فاستنثهل الأبل، برك جاءت الثق لكن فدعوْ®، الشيع صغار من يمثغ 



٢٢٧رااد،ائةطة( 

والنثرونحو0، لكليب الثب1ع صغار من، ممير الإبل أن اَثال، ُذا ْن أي' ذلك، من 
شرمرأن ءفيمأئثْؤئم فأنهر للإنكار، هتا والأسممهام '، ولهارار لك اما ر س
ارنجا.لإجوب،:مي،: الأئرهنا »>ئغها« وقوله: يا، 

الطن؛ررزيماءها(( ا-إمل، )١حداءها« ويماءها((حداءها معها رايإ)؛ ه: قوله 
وزدتإذا لأما الفلثأ؛ ي ا> شدة ولا اومحاء و ا> شدة يثها ولا ممني الإبل لأن 
الخئ.شدة ق حشر اياما ويمت بطتها ملأت اتاء 

رروثأكلوقوله! ))سماءها؛(، لمنله؛ والتعلل لكلتيان هدا ا،ياء؛؛ ))ثري وقوله! 
ثتأثر.لا الطن، وسعة الخف لوحوي فهي )احداءها٠٠ لقوله: بتان الشجن؛٠ 

أحياثاوليلك ماواها؛ إل ثاوي الإبل، لأن وذلك، ربمارا نجدها ارحم، وقوله: 
إليه,رحعت، قد حا فإذا مدة عنده بقيت، التي البعثر الرجل بجع 

قالإبل كانت، إذا أنه منه يتماد ربما® نجدها ارحم، لأئم: وقوله
معإنإ وسلم آله وعل عليه الله صل الّثي لأن توحد؛ فإما ًلريزا نْني ؤ، أو بعة سم 

ربماإل ثعود لن، أما ظثا عل يغلب أو دٌلم كئا فإذا ربما، إل لرثع أحدها؛ من، 
بنيةثلتهطها فحينثد كثيرة، سباعها ميعة الأرم، لكون أو ^٠^،، ٥١١قؤع لوحود 

٠

نماحمها.حفظها 

من،يمنح ما ))أحدهما اللمهلة: بيان ي ، المؤلف—قول، يثكل قد ئائل،: ئال، فإن 

(،٩١رنم)يكرم، ما رأى إذا والتعليم الوعنلة ؤ، الغضب، باب العلم، كتاب اJخارى،؛ حرجه أ١ 
•هتهثن الخهتي خالد بن زيد حديث من (، ١٧٢٢)رقم اللقطة، كتاب ت ومسلم 



^قضاهانينيصالإئماسبجءتبو ٣٢٨

ٌحفظ ق وَلأ يلإئام لأف لأزباخا؛ وبمفث1ها خدثا؛ أص 
لةولكو احدها، محإدا الصواو، مها كئمظ حظير_0 لئمز كاف ؤلهدا المسلويرن؛ 

لةتكن لم ثإف الصواو. بسمة وونمها عليها، وأفهد تركها، فته، رعى هم( 
إلمحام لأمتا لصاحبها؛ ثمنها وحفظ باعها، يث صماتها، وحفظ حلاها هم(، 

ئفا'ا.

ذلك؟فكيف الئساع، من المهد أن( مع كالمهدرا ؟، lij*أوةال،ث ئم الساع<ا، صغار 
سع،فوقه وما سع ولكنه الئباع، صغار من، وهو يمللث،، المهد فالخوااء|ات 

فإيناأليف، المهد هدا أن فإذا ؤيشرى، وسيع يمللث، بل، كالهلب، ليم، فهو 
الضوال،،ؤ، الفهد ؤيدحل به، ؤيصاد معلم العليم ق كالكلامت، وهو له، دتعرضر لا 

.الضواو j( ئدحل صاحبها عن التيئضل الكلاب، حئ الأصح، عل، 
وكهه.والفيل الئباعفهيهكالأثد تمار وأثا 
تحوزثبمها؟ام الئباع j الضا.ط U قائل: قال محان، 

بم(بممحو3بمهإلأام،•
الثثارارت،^٠، يشدون الناّحم، لأن آبار؛ يوجد لا العمر هدا j( ءائز،ت قال فإن 

لا؟أم ئنزبه ما مد لن لأما آخدط؛ ضالا إبلا ؤخدّت، لو فهل م ن، خي 
فتثزب،المطز اش ينزل ربإ لأنه الخال(؛ هذه j، ثاحذها لا أن الاحتياط فالخواب 

احتسابا.ويسقيها أحد أو 

اشليما.يعني(• ،؛ العلفررءالم،اا قوله! [ ١ ] 



___m_خس( 

،1450^^ئنآخدئع؛ثالإتامأزصسها، ات1خؤص وج 
لةمذ إل دءعها لأنه صإبجا؛ مذ برئ الإمام إل ذيعها لإل ؛، ١٧^ثإف 

نالأف لي:^1؛ نزصعها، إل زأثا ؤإذ ئاحئا، إل ذمحا أي ثبجا، الولاة 

نايهأن الإنام عن أخدها نإف ثننها، ١^ ٥ ظف، إل محاج لأمحا 
لأمهصنابجا؛ مذ برئ الإمام إل ذمحا لإل عرقها، نإف ينيكها، ولم صمنها، 

موضعها،إل زدها ؤإل صاحبها، إل دئعها أسته عليها، الولأيه لة مذ إل ديعها 
بم١لأترiإلصأزيكامويى

صالةعن ئمل لنا الرسول. لأن أصلا؛ ياحده أن الإمام لغثر تحوز لا [ ١ ] 
بأرضكانت إذا قالوا: خهآثئ العقاه أن إلا ئغهاا« نلها ، u 01»وقال:غضث الإئل 

لكنياحدها، فهنا ذلك، آسته ما أو طريق، هلاع فيها أو الئباع— كثيرة ~أى• منتعة 
بمعنى:ص،انه، ق ويحك عليها ئلمهلة له صار أحدها لثا فإنه أونائه، الإمام إل زدها 

التقاطهتحرم الدي هدا يعني: الضان، فعليه صاحثها تحدها أولم الأل صاعت، لو أنيا 
القطمن ق عامة قاعدة وهده الإمام، أو نائبه أو مالكه إل يزده إلا منه ييزأ أن يمكن لا 
التقاطه.تحوز لا ما 

الإمامإل وذئ ؤإن غاصب، فهو القطها فإذا التقاطها، تحوز لا الإبل ]٢[ 
قولمعش وهدا صحح، وهدا يالونم الإبل صالة تعزف وقد منها، برئ نايه أو 

ز؛إا(ا.نجدها ررحى الرسول 

ّادرواإلأطرافقنتا أن حدا،فقدنيوا زنة فيها الئر حاثة ئمإلالإدل 



اسقضاه1نينيصالإداسبجينل ٣٣٠

محل

زامالإي زصغار لكلثاة البماع، صغار ض لابمفظ U اش: اوغ 
يزويُرلأ الئى عن ووي لأيه المماطها؛ محور لا أحمد: ص وثخوها، 

'هزهلإناو،تيالإإو. 
التقاطها؛حوار والدثب 

الطريقوصلوا فعطشوا ئمشة—، —أي مثانة الدئناء، يئى بمكان مارين ابقزيرة 
لمواحدا إلا ؤيموتون، الإبل ظهور من ايملون يثوصاروا نثرا، عثر ثلاثه وكانوا 

نوقاهي ه؛ يمق يقول وهو وتنكها، ناقته عل قويا ربطا مه فربط أحله، يايت، 
الماءوردت الإبل إن ئم مه، فربهل جراك• بٍا وليس أثمحرك لن الأف وأنا الماء، ثري 
م

الذينأيدي عل افه أنقذه حتى ءِة؛؟ل افه أبقاه اف!— —سحاف الرحل وهذا 
نقوهلو لأنبمم قليلا؛ قليلا ونقوه بالماء ا كن له فهزموا الثعبمر من فانزلوه ينقون، 

قليلا،ويبقى جرعة يعطونه أي! قليلا، محقوه بل ءورْ، من يموت قد فإنه يروى حتى 
عثزثلاثه معي كان فقالت -محرك؟ ما لهأ فقالوا صحا، حتى وهكذا أحرى، ■>تءة ثم 

فوجدوهمالأثر• قمعوا الأثر، انبحوا وماتوا، تفلوا أمم والذلاهر إبلهم، هذه كلمهم 
—مواحدماقلبت،.—سحاناشا 

قو_يثم لمها اف4أ~ —ئبحاذ الإبل أن نعرف، أن القصة هذه إيراد من والقصد 
المورد•عل إلا وقمت، ما القصة ق الإبل هن>ْ ولذللمثج الماء؛ موارد به تعرفح 



هررخدها قاو: الشاة، ض ثي ١^؛، أة خالد ن زد ززى و
الاحر•الحديث عموم يخص وهدا عليه. مممق للدب® أو لأحياك أو لكر مر 

تيمول أن التمر مقتفهمر وكان يتحمفل، خة\ 11ق يتحفظ، لا *ما هوله; [ ١ ] 
لاتخفظ،؛ازائ،ثراد؛_»u وهذا ُثغا(، *آخدمحا: سابما: محال لأنه لألمثع؛ ما 

يمتع.لا ما أي; 
الضالةيعنجر: صال، إلا الصالة يؤوي اُلأ ينالت أن الاستدلال ق الصواب 

نش:;كون أو الإبل، مثل الئباع صغار من ثمغ الخير التقاطها عن س الخي 
ونزالإبل نن:أخد ظالم؛ وكلاهما ولابمدثا، مكان ل محنلها لا أي: ا)لأثؤوي«؛ 

ثقول:بل، الآ->ر. الحديث عموم بجس مول؛ لا وحينئد وتسهها، الغنم منر يخت، 
لعمومشموله؛ يقصد لم الخصوصر به أريد الذي والعام الحموصر، به أريد عام 

ثدحللم الصورة هذه لأن نحصمحر؛ هناك ليس فنقول: وحينئذ الأصلر، منر الأفراد 
أصلأفيالحديث،ءا؛.

وهذااالك،«، وقوله: أزلالدئب«ر'آ'، أؤلإح؛اك، ، Ijijمر هإتما »حد.ها س: وقوله 
صاحبها.ولميات احذما إذا يكون 

وؤالممهلها،يأقآح_ر فد لأنه غبره؛ أو صاحبها أي: لأحياك،؛ *أو وقوله 
واكائي(،  ١٧٢رقم)٠ باللقطة، الممريف باب اللقطة، محاب وأبوداود: (، ٠٣٦ )أ/ آحد أحرج4 )١( 

والمرالإبل صالة باب اللقطة، كتاب ماجه، وابن (، ٥٧٦٧رقم)الضوال، محاب لكارىأ اق 
رء.بمثن.اممه عبد بن حرير منحديث، (، ٢٥٠٣رقم)والغنم، 

(،٩١رنم)يكره، ما رأى إذا والتعليم الوعظة ق الغضب، باب العالم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
خأهيبمن.الحهنير حالي بن، زيد حديث، منر (، ١٧٢٢رقم)اللقطة، كتاب لم: وم



اصضاهاشفيصالإئماسبجضل ٣٢٢

صاحبها.كوته من أعم هنا ف)أحيك( 
مثالهذا راولذ.با، وقوله; أحد، يأحذها لم إذا وذلك، لالدوءأ،اا ارأو وقوله! 

أقفل؟وأتأ،ا الغاينة• الكلأب٠ من أوسهه الدئس، يعي 
فالأشلؤإلأ فها؛اخدها، لقلاكها ن، ماةها أن رأى إذا أنه الأفضل الخوان،: 

ركها•

يطردهاأن الأول فهل البهائم ل ودحلت، صالة حاءمحتح إذا المرة قائل: قال فإن 
أوثلاكها؟

أنفله إبله أو مره أو غنمه ق المر أو البثرة أو الشاة دحلت، إذا فالخوابه: 
دللنحو أو أمحيؤع لمدة عنل..ه قيتج إتيا إذ مشكله، فتحصل يقيت، لو لأما يطردها؛ 

فابنايةتركها فإن بطزدها، هو سادر لكن صاحبها، إل ثدهمب، ولم الكاف ألمت، 
عليه.

ذللئج؟له فهل مائمه مع وركها شاهدين أشهد إذا قائل: مال فإن 
الحديث،:ق علميهما حرام فإنه والمر كالإيل التقاطه تحوز لا مما كان إذا فالخوانخ: 
الئاةإلأصال«ُاا.>رلأثؤوى 
بمش(؟فإذا مانمه عن مصلها عن وعجز ءادُت، لكنها طزذها إذا قائل: هال فإن 

انيوالن'؛/؛؛(، رنم)•اللقطة، التريم، باب الكلة، كناب وأبوداود: (، ٣٦* أحد)؛/ أحرجه )١( 
والبقرالإبل صالة باب اللقطة، كاب ماجه، وابن (، ٥٧٦٧)رنم الضوال، كاب لكبرى; اق 

رء؛ئنبمن.اممه عبد بن جرير حديث، من ٢(، ٥ • رنم)٣ والغنم، 



٢٢٣روابالث1ة( 

ماوزلاثث فيه،، عام \موذ لأن مهلهة؛ أوِق المصر ق وجدها وسواء 
التماطه؛جواز ق كالشاة الصغر والعد كالأوإن. فيه، يانتويا المماطه، محوو 

س؛ماوعالأوو؛ِلألمحاضة،

ؤتثدهاصاحبها عن يبحث أن بد فلا وعجز طردها حاول، إذا فالخوابت 
صاله.وثكون 

الصغثرالعد لأن نظر؛ فيه الصخر العد التقاط جواز عل ثقثصر كوننا [ ١ ] 

الشاةبخلاف سئده، وثعرف سيده عن ■؛؛^١ يعطيك ربإ فانه أومراهئا مميزا كان إذا 
الشاةعل الخطر من أشد الصغر العند عل الفتنة من الخطر Jةول،! وأيصا وثبهها، 

مثلإنه يقال! أن يبني لا فليلك عظيمة؛ فتنة فإنه جيلا، الغلام هذا كان إذا سيإ لا 
واحداما.حزمة أشد هو بل الشاة، 

يملكه،أن يمكن لا الصغر والخؤ ملكه، سنة لمدة عنه أنثي إذا الصغر والعبد 
آدس.لأنه احده؛ عليه وجب مهلكة ق وجده إذا حزا أم عبدا أكان سواء والصغر 

ئزحكون ربإ لأنه ياإتةءلها؛ فكيف المصر، ل البهيمة وجد إذا قائل•" قال فإن 
 )j صاجها؟بعلم المصر

لكانت لو حتى سارحة أما عبما إذا أثا لخطة، أما عبما إذا هذا فالخواب: 

أهلها،إل رجعت النهار آحز كان ؤإذا وممثى، الغثم إليه نزح المصر من القريب الم 
صالة.أما علمنا إذا الممصود لآكن لثهلة، لينت، فهي 



احمدبذحنيلالإمام فقه ش الكاش على اسق  ٣٢٤

الشاةأحد علل لأية العنم؛ إفايها ريي حديث ' و>ةإ(يئا البثن• قأئثهت 
عليمؤخا الإبل من الغ وعلل دلك، ِفي مثلها وا~قمئ عليها، الدس-، بحشية 

ُ.خلاجا؛ والخمئ يمارها،١ ررمعها موله! وصرها الماء، ورود 

وبيعه،لصاحبه وحمظه الخال، ق أكله بع، حع الئؤغ هذا الممط ومش 
زلألمأبحمظها، يأمن٥ ولم أو للث، ررهي اللمي يمول يمتؤ؛ وحمظ 
إثاءهااحتار محإن قيمتها, ثنتعرق دائمة، وممة عزامة، إل كئتاج إثاءها 

صمتها؛معل لب لإل ماءها، يه لأف عثها؛ ؤينحن الأول، يهو لصاحبها، وحمظها 
لأئهُهمطفيها.

القترصنقيه ليس حالي بن زيي• حديث، لأن قياس؛ هذا وظاهر• قوله• ناء 
حالي؛بن نيد حديث، وقياس يقالت أن الأول فكان بالألفافل، محص والأحر للحمر، 

سوكثثر مها، ثمع لا أيصا والحمبمر مها، تمغ لا فالناه العلة، ق لأحتء١عهعا 
قوى.سمها الخيوانايت، 

البقر؟ثمى وهل قائل: هال فان 
يقدرلم سع عل ثلاثة أو اثنان احثتع ولؤ بقروما، ثنطح فهي نعم، فالخوابؤ: 

عليها.

بالإبل،يعيي: الأول؛ بالثؤع ألحقوها أصحابنا إن يقول: ؤَمحةآممه ، الولف]٢[ 
•وهوالأقرُب، بالشاة، ثلمحق أما إل هويميل ولكن 

^محرايخشيةهلصكالخئرالأغاJة؟قائل: قال فان 
صد.فهي الئباع، س مميع الوحشية الخمر لأن لا؛ فالخواُ—،: 



٣٢٥)د1سالاةطة( 

علالرجؤغ ثوى ؤإل صاحبها، عل يزجع لم ^■^١، عثها أص نإف 
ره،ناةةلمسااو

جاءلإدا عاما، ينريها مم صمتها، حمظ لرمه يعها، او أكلها احتاو و[ن 
|ئقا؛إذا هزوشقا ؤَلأظزثه أكمحااآ'ا، عرنة أز شقا، ضاجما، 

ظ،.........ب..صئ:أزئه 

أجلمن يكون الإشهاد لكن بواجب، ليس شه ٣، الإشهاد أن الصحيح [ ١ ] 
رجهمغفلا الرجؤئ ينؤ لم ^١ الرجؤع، فله الرجوع محة لوأص ة السإع، ئع 

له.

أناأنفمت،وقالات صاحثها وجد إذا لأنهرثإ الماع؛ مطع النية عل الإئهاد فمائدة 
آنو؛ثمؤلإدادءعمإكآلم اف قال، وقد مديه، لم عليك. الرجؤغ وثويت عليها 

كانإذا قوله يمل أنه ْع الدسر ق فاشهدوا اليتامى، ت يعني ]الاء:ا"[ ه عثؤم ءأزنيد.وأ 

لانمليه؟لم عليها وينفق صالته تحثظ أن المروءة من هل قائل• قال، فإن 
لماذاويةول،ت مروءة ذا الإنسان يكون قد __، حد له ليس المروءة فابواب• 

علللتعريف النادي أجرة أن عليتا مز وقد ذعها. شاق هده منها، واقرين، أحن.تر.ا 
الالابيت أوعل صاحبها، عل أتيا الصحيح أن سق ولكن الن.هب، وهدا الملتقهل، 

العامة.المصالح من جعلناه إذا 

لأنهالقيمة؛ ثغزم أكلها إذا أنه الصواب لأن التسائل؛ مرأس فيه هدا ]٢[ 
اكن•عل بجل خ، لملإُها 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجص ٢٢٦

|زللا'.ثبمة 1كلئ، نلك نا لأف _؛ ذبك |ذءئا ممة ثإذأزاذثبمها، 

أنفله الإنسان وحده إذا الثثطة من النؤغ هذا إن ت يقول العوام من ممر [ ١ ] 
لأنغلط؛ وهذا لالدئب«اار، أز لأخيك أؤ لك ®ص قال: ه المن لأن محاى؛ :اكله 
تزكها؛إذا يعي فهدا الدب أما لصاحبها، ضمنها أكلها فإذا عليها، باق صاحبها مللئ، 
الدف.أكلها تزكها إذا لأنه 

بندكمن نجدها الذي لأحيلث، واآعنىت صاحبها، من أعلم ®أولأحيكء وقولهت 
صاحبها.هو الذي أحيلئا أو 

بيعهاأو ابقاوها الثلاثة! الأشياء هد0 بين ثم هو الموثق قال وكإ 
والإماءالإماء، واكالث، باشة، ضمنها أكلها ؤإذا الض، حففل باعها فإذا أكلها، أو 

والربيعحصب، ق الناس كان إذا فمثلأت صاحبها، عل صزر ذللث، ل كان إذا إلا أول 
يلد،فقد انثى كانت، ؤإذا تمن، قد لأنها أول؛ إبقاوها فهنا نمهلة، وموونتها متوفر 

أول.بيعها مول؛ لا فهنا حدب، والويت، سديدة المنونة بالعكس الأمر كان إذا وأما 
قستجعل ا-ئ.ب 0ع إبقاءها لأن القيمة؛ ويضمن أكلها أو تخن ببمها يقول• بل 

صاحبها.عل صززا عليها الإنفاق 

عليها؟أنمقه بإ صاحبها عل يرجع فهل الكلمة عل أنمق إذا قائل: قال فإن 
التمعبنثة كان إذا أما يرجع، فإنه الثجوع بنثة عليها أنمق إذا فالخواب: 

يرجعفإنه الشاة هذه حمفل ثنى إنإ رجوعا ولا دم؛عا ينو لم كان إذا لكن يرجع، فلا 
صاحبها.مال لحمفل عليها؛ أنفق إنإ لأنه صاحبها؛ عل 

٩(،رقم)١ يكرم، ما رأى إذا والتعليم الموعظة ل الغض، بابه العلم، كتاب اJخارىت حرحه أا 
رْ؛.بمئن.الخهتي خالد بن ربد حديث من (،  ١٧٢٢)رقم اللقطة، كتاب ومسالم؛ 



٣٣٧_( luL)؛

باعها؛إذ أوثمنها باقة، كاثت إذ ماكها ت،رف، ولم حولا، عريها هإدا 
ماو AjSIjالتمليلئ،، بلام إل؛ه أصامحها لاثه ؛ l^Jملكه عل يدو ويد حديغ لأل 

ز\ض:نبمها• لا بمُ: كالامان. بافئرف، يلك التقاطه، ثيور 
٠

ذك؟عل الإشهاد قائل: ئال فإن 

بثزط.ليس الإشهاد فالحواي 

حل.ثق قال لأنه الأثعان؛ عل قيانا الحول، تم إذا يملكها أنه الصواب [ ١ ] 
صاحتهايكون أن من أعث ®أولأحيك* صاحثها، نجد.ها لم إذا أي: ٠ ل،لئ،،ار ®مل نيين 

لكنوهدا، هذا بين قرى لا محرمة أموال لأما القاعدة؛ هي هذه تحدها، آحز رجلا أو 
أوللث، ررهل فقال! هده وأما سقى، لأما التعريمج؛ من بد لا أنه ق الأثعان عنها نحت1ما 

أنقبل صفاما ثعلم أن من بد لا ولهذا ثعريفها؛ من بد لا لكن يفنى، لأما لأحيلئا'ا؛ 
فيها.ممزق 

مافنرى أمانة، أما عل يده ق وئعت فهذه للمصلحة، النلر هذا ق والواجب 
أحي،لماحبها حففلها ويكون جنها، بين نادرة الشاة هذه يكون فرب،ا الأصلح، 
الأمريكون وقد يومين، أو يوم يعد صاحبها ياق فربعا أجدها؛ ما أول ق خصوصا 
للمصلحة.النظر فالواجب شيئا، ئكلفح فلا ربيعا الومت، يكون فقن. بالعكس، 

مممجم؟مح;خبم؟فامحالالآذص

لم:وم(، ٢٣٧٢رقم)الأمار، من والدواب الاس شرب باب اناة، الممماب البخاري: أخرجه )١( 
ظ^بمتئ.الخهس حالي بن نيئ حدم، من (، ١  ٧٢رقم)٢ اللقطة، كتاب 



بذحنبلالإمامأحعد ٥۵المميقضاه1|في^ ٢٢٨

قفل

هإِذتزثمُلظوفام محن لإ ذ\لإب ض لأ:ص U القط نإن 
حمظه.ق فنط لأيه صمنئ؛ معل 

لكفؤإل وأكله، يعه ين حيَ كالبئخ بالتجفيمح، يقي لا مما كاف مإل 
وأكلهيعه من لفاجبه الحظ يه ما معل والرطب، كالعنتا بالئجؤيف،، يقي 

وقبفيفه.

الكان؟وعن الزمان 

بوم،كل فها يم التقاؤلها، أول ق العادة به جرت بإ فيعرفها الرمان أما مولت 
حثالزمن بعد وكل،ا شهر، يصف بحد أو أيام، عشرة بعد يحرفها الزض طال ؤإذا 

يرفهاالإ ي دوولون كان أوإذا إليه بلد وأرب مرفها المكان ي أثا المحرار، 
البدو•أماش أقرب ؤ، 

الضوالظوة;أشلون أناس هناك كان التمم،إذا هلتشل مائل: هال فان 
حل،؟بغثروجه 

قفهو وأحذوها الغللمة هؤلاء واتى عرفها فإذا يعرفها، أن بد لا فالحواب: 
يفعل•لم وهو مدائحتهم، عل ر يقل■ كان إذا إلا حل 

المهلبوخ.هوالعلعام والهلسخ معروف، البطخ [ ١ ] 

ؤةكظه7تعال: كموله فهي للعامة، لكئها للتعليل، ليسئ، اللام هدْ ]٢[ 
]القصص:ه[.ه محتيأ ثه،رءنوإ ءال،لأويىهظن 



٢٢٩)ااو،اواقطة( 

عنده،من أيمنها ؤإن فيها، بعصة ؟ Ajعرامة، إل الثجفتف ق احتاج قإن 
الحثزان،هإيا^،وجلأفالقنهثا^١َلأشكثثبملآفس زجعيا؛ 

عنه.النقمة بإنماط إلا إمناكها ق حظ لصاحبها لإكوو محلا فينته، ت انتم 
١^.ثح و ذكزنا ة _؛ الإع هلة أرادثبمها، ؤإذ 

;زيفه ١JJyiU^، ءإنئ:نقئةإل ١^، ةثا ١^، لاقإ زنة: 
الشاة.ق كالمول وسائرأحكامه 

محل

ؤإل، للصثادل يهي دره، بطنها ِفى موجد ثمكه، اقري من أحمدت محال، 
ومحي■ءليها، ام ثبوت بعد إلا الدواهم بتئ لا لأث؛ا لمطه؛ محهئ ذراهم، وجد 
ؤللم:م.اتية،هإِذ:اثها فيقا، الئثادج محبميمحا ماخه، البمر من وة تتئ 

هتالهُبجاناولإ:مإأا.

ئد.للصها I نسخة ق [ ١ ل 

يوحدل،نمكه، ائرإى اءمن تعال~! اممه رحمه — أحمد قول، ت محاتل هال، فان ]٢!! 
يصدولم الثئاكة صاد المناد أن مع للمثاد يكون كيم، لالصثاد« محهءَ، دره، بطنها 

١^٥-؟
أنوهولويعتم اللمطة، فيها بعا الثمكة أحد هوالذي الصثاد لكن فالخواب؛ 

يثالأت'ة بحنبيعها فلن دوْ فيها 

*HI



اصضاه1يهمصاسمماصبجينل ٣٤٠

محل

ياشولكلالم، اشوكاق لأي نيا؛ م اثنان، الكطه  J^-jؤإذ 
بشقد لأثث الأوو؛ عق ودها آحئ م-حده1 واحدها، من صاعث، ؤإل إءكم، ا-

كاش،.إله زذثا ئزبمج مها، اؤ لة 
إلنبل ررس البي. لخول له؛ مهي أحدمحا قريعها اثنان، زآها ؤإف 

 U خا نآذا ؤإذ ق(( مهن ٣، إي ينتق لإJسق،ازما لآخر: لِمماو أح
لأراوكتل لابجح مما لأمه لرافعها؛ مهذ 

مول،!لراميها،١ مهي يمعل، ارمعها للاحر• همال، أحدمحا وآها ررؤإل قوله! ا ١ ] 
مول،الأحركالثكر الأنرإل نوحيه ل الثنلة للأمر لم؟كن إذ! د،ا ^،١ بمد أن ثم 
ولملسثده، خدمة أحدها إنعا هذا لأن حدها؛ لخادمه! يهول، ان وكإنحدها. لعدم! 

متماحباناثنان كان إذا أثا بذا، يجتئآ؛دق المؤلف كلام بمد أن متبض لئه، يأخذها 
تكونأما لا؛L؛، فهنا علميه، ئنهلة له وليس خدها. للاحر! احدهما وهال، يالمهلة ومرا 

للأخذ.

للأخذ.فهي آحئ، فأحذها إليها، وأشار واحد رآها إذا قاتل! مال، فإن 
إليها•تجل لم وكلامه إشارته لولا مل: فان 

للمياشر.فالحكم ومباشر، متسئب اجتمع إذا فالخواب! 
للسابق.فهي إليها وسق ا-ثنؤ، ق غثره واشتد لورآها وكذلك 

MHM



(l،jlj )_٣٤١

نحل

ُفنل،كنب لأيه الخماطه؛ صح نفيه، أو محتوف أو صبي القطها هإن 
ل٠^١ أحد لأده يصم1ها؛ ثم مريط شر يده ِفى ثلمغ قإل كالصيد، منه تحح 
وثميمها؛منه ينعها لرمه بثا، نليه علم ونش صمنها• بقريب ثلئلم، نإف أخدم، 

ملكل يحلن 5^^1، م هإدا أهنهاا مذ لبمف علثه والحجوو اماثه، لأما 
زاجدثاخمحا،لكمحاثل^.

نخل

لذكزنا زو اجر، بمئوم ث؛ إذن شر الند اكماطلم'أ زثصغ 
مهإدا كالقؤ، ثعريمة لخح صحيحا، هزلا له لأل لها؛ ويصح الصش، 

لأوثم٥^١؛ دل منه اiتزاعها ؤلنثدْ عبده، كنست، لأما نيده؛ ذدكها يمها يم 
الأمم(،عبده يد ِق إقرارها وله إقامه• أو يعريمها وينزل لة، عبده كنسن، 

وثعريمها.حمفلها ق به منسمينا ويكون 

أهلها.فهومن لمنس عليه انحجور كان فإذا غنط، الإطلأى هدا [ ١ ] 

صحنشئ، أز محون أز ص ١^، «اهإِن ف: الولفقول هائل: هال فإن ]٢[ 
له؟ممد لا لأنه يصح؛ لا الجنون صني أن مع اركالصندار قال: ثم اكماء1ها، 

فنله.صح حثا بتيه الصند الجنون أحد إذا فالحواب: 
للضول.ولمن لخفاعل ئضاف التقاط: ]٣[ 



حنبلبن iيد الإمام فقه م الكاي هلي اسق  ٣٤٢

الصإن،يعليه معل، ءإف أماثه، لأي بامتن؛ لتس من يد ل إقرارها يجور ولا 
الخاكمإل وسئمهإ عنه، سرها لرمه عليها، مأمون عبُ سيده العدأف علم ؤإف 

،^Jiiيحكم العد، أثلمها ؤإل الص،ن. بثزط مسدْ إل يدمعها يم '، ليمدهاا 
كنته.لأي أحدها؛ ملنيدْ الإلتماط، بعد العد أ عتزا وإل جنايته• حكم 

محل

ف،ؤشوزأماونمصاأ'.
مهايا0ا؛ا،بينه، كاJث، هإل ككنمه، مده ذؤنأ بينه ملقهلته حث نصفة ومن 

أحدهاحن يإمكانه أنه ْع الحاكم إل لمها يأن الفائدة ما ت قائل ئال، فإن [ ١ ت 
الممهل.هوالذي لأنه الحاكم؛ يلغ أن الأمن غر سيده 

برئللحاكم العبد سلمها ؤإن الأمن، لغر يلمها أن يجوز لا فالجواب• 
للسيد؛يدئعها أن وله التعريف،، يتول أن فله المؤول، هو الحاكم وصار العبد منها 
للمنيالعبد ليئها أن تحوز لا ولكن ندم، اليد كنب، لأن الند؛ إل ذآلها لأن 

؟كنأمنا.!م ^١ 
أعتق.نسخة ق [ ٢ ] 

الحالص.الند هو القن ؟<< ٢٠١١^ ١١قوله: ]٣[ 

أسبؤعوأنا أسبؤع أض أو يوم، وأنا يوم كنت، لك يقول: أن والمهاياة: ]٤[ 
الثاقؤضفه له، كنبه فنصفح كاملا، حزا ولا كاملا، عبدا ليس لأنه وشهر؛ شهر أو 

نني.



٣٤٢( ٥٥٥٧رباب!

محاقتهتالنادرة، الأكناف من لأمثا الو■؟^1(؛ أحي ق المهايأة ِفى ئدحل لم 
زالزبخالهدثة وو كتْااا، ِسشفهذ لأبجا تذغل؛ ^١^ ١^١^،، 

كالكواكؤيهان النادرة الأكثاب زنائر 

قفل

ئ،صِسض،يِسم
أم1اإَتي ضأ خا،  ٣١لإ ، Jiمحن لدلك، كالغدJ، ثالثابق كالض. 
مصها^^1، ^١ فيها، حماسه يونس قلا أماثه، لأيا ئنريمها؛ وسول محمنلها، 

ملممطها.

كصيد.ننخخ! ق [ ١ ] 

ائهاياة،ق ئدحل لا النادر0 لأشياء و؛ المهايأة، ق ثسمط لا أما الظاهؤ ]٢[ 
يقولاتولا نصفان، بينهإ فايراث العبد يوم ق مورث له مات أن قدر إذا مثلا يعني• 

يندراش الأشياء وكل والصيد والثمهلة، الهدثة، وكدس يومي. ق حصلته هذا 
وحولها.

وزدفيالأثْلة.الخإرالدي ]ّا[أي: 
]؛[فيننخة:أمحإب

اH ا 



^قضاه1ينيصاسمماستيضل ٣٤٤

محل

لأيهعثقها؛ نإل ؛، يمإكهاأ ولم صمنها التعريف، لعتر لمطه الممط ومن 
^هلكس.ؤشوكهمفواوو

ولإد1ُث،، قد ئه بملمحا ائدي ي لأو بمد؛ ةثئها ؤإذ بمبمها لز ١^، 

نخل

الئبميروى و منهها؛ ئحلصها إسان، ئاحدئا بمهلكة، دابه رك وش 
محال؛افه. رسول أل افب.، رنول أصحاب ئ واحد عثر حدش مال؛ 
jVjله((؛ ههءَر هاحثاها قاحدها منثوها، أهلها عنها عجز قد دابه وجد ر>ش 

قإوالثاقط. الئنثل قأفته له، صاحبه ند مع الهلاك، ئ للحتوان إمادا فيه 
متاعا،كال ؤوذ التحلص. يمكنه العادة ل لأية يمنكه؛ لم عد مكاننا كال 

للمبم1كه؛

١لتعروف_ا.لا[إدد(،لأددمى 

^[فينمخة:ولأ.

وصذقه، برئت، الحول وآخر لوهزفها ح\نه فئاهركلأم ]٣[ 
إن،اصاحبها لأن صامن؛ فإنه وحولها أول، عن أحرها إذا وأنه لابزأ، أتيا الراجح 

أيقا.ومعتديا ممئطا مكون منه، صياعبما أول، ق يهللبها 



٣٤٥ا )باب 

محُلأمحئو/وفاال

ثلاكهاأن فإئا ان إنوخدئ ئم دو، تزك تن أن اشالة هذْ ق الصواب [ ١ ] 
آحدْ،يملمكه لا فهدا زهدا، يرك لا مثلها لأن عجرا؛ تركها أنه لعلم أي• عنها، عجرا 

رمح.ءنئجابر فعل كإ رعبة به له ليس لكونه تزكه إذا وأما اقل، أجرة لأحدها ولكن 
آخده.بملكه أن بأس لا ،فهدا حمله ، يسسسأن أراد حن 

 ،Ui^ )ؤإذاوجيم، ش فهو عنه زغبه تزكه صاحبه أن علمنا إذا اقع ق بمال
علمناؤإذا فهولصاحبه، وتحمله يرُى أنه الُابيح وأن حمله عن عجرا تركه أنه علمنا 

التيالث1ارارت، ق الأف يوحد ما ذللث، ومن أحده، يملك فلا يعود أن بنية تزكه أنه 
صاحبهالأن العدة؛ من يصلح ما منها يأحذ أن ان للأنتحوز هل بحوادُث، أمحيستح 
يفصل؟هذا ي ت أوبمال، تزكها، 

حاديهاالخاديث، أصا-را التي هذه أن علمنا إذا ثفصيل؛ هذا ق يم\ل.' الخواب،ت 
إذاأما شيئا، منها ياحذ أو يأخذها أن لأحد تحوز فلا مزجع صاحبها وأن ثر ي

يراهما منها ياحن• أن فله إليها الرجؤع يريد ولا تزكها صاحبها وأن دامرة أما علمنا 
صالنا.

صاحتهاأن عزف الدة طالتر فإذا ؤفصرها، الدة ط_ولا بين كذللث، ؤيقوق 
يدها.ئ لا 

علته؟فإذا التعريم،، ق لأط فإذا قاتل: قالي فإن 

ينجابر حديث، من ٧(،  ١٥رقم)ركوبه، واصتثتاء المر بح باب ّاقاة، المكتاب لم؛ مأحرجه ,١( 
عبداش



اصضاصينيصاسمماسبجضل ٣٤٦

صاحبلأنه للحكام؛ سالمها أن عليه فالواجب التعرف ق فرط إذا فالحواب! 
لهاليس لأنه بما؛ ويتصدق ميعها صاحبها من أيس إذا أو العامة، كز عل الولاية 

الههلةالآJ.محكم 
Itti



(UI،jIj )_٢٤٧

-وابات1ةيط 

ا* H *  ل

منآذص إجاء لأية الكناية؛ عل مرض والتقاطه اؤود، الطمل وهو 
الغرتيا١ا.كثخيص ص الهلاك 

يمعالثانر وهذا أهله. عن صل الذي أوالتلفل البوذ، هوالطنل اللةيطت [ ١ ل 
والنمرةالحج مواسم ق يوجد الذي لكن والنمرة، الحج مواسم ق ّئ،ا لا كثبوا 

علمنالو لخن الأطفال، هؤلاء سلمى محتمة معروفه جهات هناك لأن لقيطا؛ بدئ لا 
فهذايمني أن يستطع لا الذي الطفل وأما لقيطا• يكون فحينئذ أهله منه قد أنه 
أهلهلخون أن يير قد كان ؤإن نبذوه الذين هم أهله أن الغاؤب لأن لقيْل؛ أنه مك لا 

التقاطهأن المهم وسوا، مكان ل وصعوه أو عجزا، فركوْ تجملوْ أن وعجزوا فروا 
هلخة.من معصوم إنجاء لأنه كفاية؛ يرض 

يقول:أن انرر والتعليل فالصواب: ناهل، فيه آدم® ارإجاء ١^^،: وقول 
إهلاكه.نجب ل إنقاذه، نجب لا هذا المعصوم غثر الأدمل لأن معصوم؛ إنقاذ 

ويصعومميالشاب يلفومم الزنا من بأؤلفال ياتون الذين يعص ت قائل قال فإن 
كجرة؟ارJSكبوا إمم هؤلاء: عن يقال فهل لمساحي اق 

يوؤيهلا ربإ لأنه الطفل؛ هذا ينبذ أن له تحل ولا كيرة، الزنا أصل فالحوان،: 
إليذهب فانه للأطفال ورعاية حضانة فيه يوحد بلد ق كان إذا هذا فمثل أحل•، 

للحكومة.وسلمه هاوا حذ له: ويقول أمرْ يتبع، أن يريد لا كان إذا أمع، شخص 



صضاه1نينيصاسممأي1ربجضل ٣٤٨

ستهآملموطا، وحدت ت و ئ حميله أبو ثغن روى و؛إ ُحئسه؛ محكوم وهو 
قنعيد رواه ثفمتة. وعلثا ولاوه، ولك يهوم، ادهب ت مماو رمحءلإقبمنة عمر يه 

الJائلأن ئننأ؛ ي ، 515■^١ الإ:%آ ثار و ٩؛< زمحأ 
الفثاهنلأو يهوكافئ؛ فيه مسلم ولا كمار، فيه بلد وجدِق ؤإي، فيها. نس ؤإنلأم 

وجهاj(!مميه منلموي(، وفيه الآكمار، بلد ق وحد وأ0 كافزين. ولد انه 

^:صكافت؛لآةوذبم.
لأل

الإرثأسباب أن( الراجح القول( عل دليل فيه ؤلأوه<ا راؤلك ئمحقممفيته: قوله [ ]١ 
العتقولاء يكون فالولاء والننب. والولاء اإككاح وهي المحروقة! الثلاثة ق ينحصر لا 

الثلاثة.فقدت إذا موالاة  jCajتما ذلك أشتة وما الحالمة أوولاء الألتقامحل أوولاء 

للتقهك.ولاءه أن، والصحيح المال،، لتيت ولاوه اللهبكوj، وعل 

ؤإذاماله، وثول مراعاته فعليه العتق، ولاء من وليس الولاية مى هنا والولاء 
نكاحها.عقد أنثىثول كان، 

فهل\ذئز.( ودار الإسلام دار هي ما وتكن صحيح، لآمة١iثق المولفط قاله ما ]٢[ 
وصياموحمعة حماعة وصلاة أذان، من ءلاهرة فيها الإسلام شعائر التلدة هده كانت، إذا 

وممنياعمدا بالقانوين ئك,وو، حاكامها لكن ظاهرة، فيها الإسلام شحائر وكل وأعياد، 
كمر؟بلاد أو إسلام بلاد هده دقول(ت فهل 



٢٤٩

أواعتدواإةكام ا-قصر ؤإذا إسلام، مظهر فيها المظهر لأن إسلام؛ بلاد هي مول؛ 
اهر.دار إل فان 

بالإسلام،محكم من فيها يوحد كان ؤإن كمر، دار فهي الكثرة عليه هيمن ما وأما 
مجرأن أمريكا ق حماعة يصل أته معنى وليس كمر، بلاد فهده أمريكا، إنجلرا، فمثلا 

بلادإسلأم.
م

وكانالإسلام سعائر فيها ظهرت ما الإسلام فدار الإسلام دار هوثعريف فهدا 
منحطأ ثعرف وبه شأنهم، لهم وا-أةكام ا-لءتوام، عن النظر بمطع مسلمان أهلها 

مسالةفهده كمر بلاد إنما بالقانوزت ح^كامها فيها محكم الش اللمن بلاد ي يقولون 
حطرة.

الأغلب.إلا مرجح هناك ليس يعني• العترة؛الأغلب،، يمولون! والممهاء 

بلادالشريعة يغار الخآكام -ها تحكم التي البلدان يئون الذين يائل• قال فإن 
لونوقشهؤلاء من كثيرا لأن معهم؛ ان للأنكون الذي والراء الولاء مدى ما كمر، 
قمرة ومحصل مزقة محصل ربإ معه الكلام ق زدُتا ولو علم، عنده ليس تجدْ 

ماذا؟أم معهم فيها القاش وعدم ثركها علينا هل المواؤب هذه فمفل القلوب، 
ثغزوهاأن كمر بلاد كامن، إذا عليه يرسب، لأنه الخى؛ يبةنأ أنه أرى أنا ءالحوابت 

بلدافه!! وسبحا0 منها، ثبماجروا أن أهلها عل نوجب أو وأهلها، نساءها وتثجل 
ظاهرة،فيها الإسلام حائر ش وكل رمضان ويصام وا"ثإءة الخمعة وتمام فيه يؤدن 

ابالقانون! امحاكمون ولاتهأن اءعل بنملأدكمر• هي ئقول•' مم وأهلهامسلمون، 



^قضاه1نينيصاسمماحمديحنبل

وثابتة،البلد هدا ق موجودة وكلها حكتا هي ليست، الي الخمس العبادات ثنى كتف 
للئنع.موافق بعضها بل للشنع، محالفة كلها الموانين حميع ليس أيصا الخكم ثم 

ائل؟اثهدْ ق هولاع هلناقش قائل: قال فان 
فهلاف، كتاب، وبيكم ييثتا حماعة يا لهم■ ومول لهم ني، أن بد لا فالحوابؤ؛ 

هليمثقول: ذللث،، يقولوا أن يتهليعون لا فهم ال1اللة؟إ هده ثغزوا أن سحلون 
منيلرم لأنه كمرة؛ أشياء هناك إذف إ أقاربكم؟ من رثونه الثلدة هلْ من أحد لومات 

و\م\فوا.حكم الذي الثلهلان حاربوا إذا إلا فيها من محمر أن يلادكمر، بأما القول 
نقاش؛أهل ليسوا هزلا؛ أن والداعي الخاطب، فلن عل غلب إذا قائل: قال فان 

يعمل؟فعاذا له، يستجيبوا لن أومتعمون جهلة إما لأمم 
الصوابويقئر تجادلهم ولا ه بنمهو وأنلأد فإنه ظنه عل غلب إن فالحواب: 

•يلادكمر ليثن، هدم أن ممئرلهم حاصرون، هناك كان إن للحاضرين 
مسلمين؟أهلها عامه لوكان بالإسلام للبلد تجاكم ثقول: لا لماذا ءائلت قال فان 

مثلا:امحمر، ولاية تحت، وهي مسلمين أهلها عامة كان إذا لأنه فالحواب: 
اشوعثة؛ضغط تحت، لأنها كفر؛ دلأد نقول: الثوفتي الامحاد ل الي ابثمهوريائ 

للشيومن.فيها الغالب، الخكم لأن 
يآرثمب،فإذا كمار أهلها بلاد ق لأنه كافر؛ إنه وقلنا: طملأ كان إذا يمال: أن بقل 

لوقالما:إن4ئسلم؟

يغثلأن وجب الطمل مدا فإن مسلم• إنه محلنا: إذا أننا عليه يرب الحواب،: 



٣٥١رباباد،ةيطا 

أوينمللمن، ممقابر هناك كان إن السلمين مقابر ق ؤيدقن عليه ويصل ويكمن 
وهذاالأحآكام، انظثت كافر. إنه ئلتا! ؤإذا ا،لدمين، مقابر ق فيدقن آحز بلد إل 

وعلعاليه اش صل الني قال فكا الآ؛مة لأحكام بالشبة أما الدنيا، لأحكام بالئنبة 
وافهالقيامة، يوم فيمتحنون ا عامفير٠اار "كانوا بإ أعلم ااافبم نؤهبمهات لعائثه وتلم آله 

عامين.كانوا أعلمأبإ 
فلاأملم فان للأملأم، دعوناه مثن فإذا ئلممهله، حب فصبر ثثاته وأما 

كفت.كلها بلاد ق وجد لو حص إث-كاوا، 

قبلالنقأ٥ عليه يقال ألا ؛ أوينصتانه«ر بجودانه اامابواْ حديث! مائل؛ مال فان 
أزني؟

ازكافزينولد لومات ولهدا كمر؛ محلاي ق وجد لأنه كافر؛ أنه امحم لا؛ فالحواُب،! 
مسلم.هو فلامحقول! 

محتنميأنه عل محيل قرائن وحدت ؤإذا أول، فهو بإسلامه مححكم أن أمكننا وكلما 
مثلا.الكفر بلاد ل اللمز من قلة شبه يكوف كان بيا، فيعمل للملمن 

من(، ١٤٧ )٢ رقم المثرين، ذراري ل باب المنة، كتاب وأبوداود: (، ٨٤)آ*/ أحمد أحرجه )١( 
لآ.ةهأ.عائشة حديث 

كتابت وملم (، ١٣٨٤)رقم الثرين، أولاد ق قيل ما باب الخنائز، كتاب الخاري؛ وأحرجه 
وهقتذ.هريرة ألط حدث رذم)ا'ها"؛،،من الفطرة، عل يولد مولود كل معي باب القدر، 

عليعرض وهل عليه يصل هل ف،ارت، الصبي أسلم إذا باب الخناثز، كتاب المحارى؛ أحرجه )٢( 
الفطرةعل يولد مولود كل معنى باب المدر، كتاب لم؛ وم(،  ١٣٥٨)رقم الإسلام، الصبي 
خت.ءتئ.هريرة أي حدبن، من ( ٢٦٥٨رنم)اللم؛ن، وأطفال الكفار أطفال مويت، وحكم 



صضاهانينيصالإئماسبجءتبل ٣٥٢

محل

قأن ي أز أوض فزاش مى أومحئ أوحؤ،، تاب مذ علته يوجد وما 
فيه،محعولأ أز جثدْ، أوو؛عض تائه، ق أومشدودا دابة، أوعنان ضمة من يدْ 

 ،^j^ ُآس-م،دإِفيدْوُلكملجاالبجنلُ؛مح
لايدنة ٥٤ينقذثه؛ لن شرْ، مربوطا محريبا أن مة، بعيدا مطروحا كاو نإل 

ء.

زئَل)نلئ. ؟قذ لإ دَفين، ي خم لن ١^ لأف محث؛ الدئوذ نكدك 
لأرلألاطاهنمحصالأادلآ٢ل

وجهان;مميه موضع، مال بقربه وجد نإل 

1نهولدذا؟ئالئائو:ألأنحؤمضاشوذ فان 
مبهة.وطء من يكون ربإ لأنه لا؛ فالحواب؛ 

 [ ١ t ;يوصعوناللمطاء غالب لأن ير؛ نظر قيه وحبمة" يه،"قدار رُءدعولأ قوله
له؟!إنها مول! فكيف، اجد المق يوصعون قد أو ذللث،، أشثه وما الخربة لدور اق 

ففيله، فليس ثدي، ندفوثا كان ؤإن له فهو طريا مدفوثا كان إذا حوله الذي حتى 
ظاهر.نظر المولفح كلام 

وكانله أته شلث، فلا طريا الحمر كان إن نحته ما أن عميل ابن كلام الصواب ]٢[ 
منهقريتا الحمر لوكان لأنه حوله؛ مر إذا ألحد به يشعر لئلا نحته؛ الحمر جعل نبذه الذي 
أحد.به يعلم ولم بالظمل الحمر احتفى نحته كان فإذا رآْ من به شعر 



٢٥٣)و1بالاقيط( 

نالة>ده.ع؛ئة؛لأنالآتانمحك ئثلُإنلإ:محص أخدمحا: 
^ش:محصوُ؛محلأ:ذمحشاال

قفل

همحنامحلكصلح،ثمحرمحة
افم.كزئ دبك، دن1ك زؤ، لاثه الخاكم؛ عثرإدن مى عليه الإماى 

ئمح؛محهممحل٢ا.
له،ثاكنُلملايبر

الذييكون أن مثل له، أنه عل المرية دك إذا إلا له ليس أنه الصحيح [ ]١ 
له.أنه عل يدل مما ذلك أشبه وما حليب أوعلبة طفل رصاعة حوله 

لأجليدعيه قد الناس بعض فإن ممر مال اللقيط مع وحد إذا قائل: قال فإن 
اذل؟هدا أخذ 

منه.نزعناْ اللقيط عل صرر يدم ل بقاءه أن وسحنثعلم ادعاه إذا فالخوابر: 

١^.اطلان أي: انثدانه«؛  J_4قوله:»]٢[ 
ؤإل.ئنخة: ق ]٣[ 

أوثشاليل، قول القول فإن ممن لم إذا أثا أمكن، إذا ائفق قول القول [ ]٤ 
مال،له كان إذا أولا ماله س عليه فيتفق ، العرف، يقتضيه ما إل ؤير-ح وهذا، هذا قول 

قلته.كتز نمص لو لأنه أولاده؛ عل ينفق ما حسن، ؤيتفق 



اسقضامانيفيصالإداسبجص ٢٥٤

نسك.زه شالأو؛كنومحي: 
لكضر.حاجته عند ُه القيام الئلطان عل موجب ، ■^٠٤له حث آدمي زلأي 

هافتةملك، ولا سهنا، سن، لا وَلأثث عمن، -يدين، ممته؛ ١^٥^■ عل وليس 

قاثه j\2yخاله\ي ئئ سل \ه ى من ء الإماى تنين نإذ 
الزيؤا•كإلماؤ يوجب، ماءه، يه لأف كماية؛ هزص 

التممة.مقدار ق القطه ومن باي أن بعد اللقيهل احتلف فإذا 
ققوله فالقول أمن وكل وامن، موم لأنه المتفق؛ قول القول أن يرى فالمؤلف 

ئلناثفإذا له، قول فلا العادة كدثئه فإن العادة، ئكدبه لم ما مول! لكننا الأمر، هذا مثل 
وثرىالمتفق وقول اللقيهل قول أويلغي اللقتهل، قول القول ؟كون فهل له. قول لا إنه 
الطقلقول فنلغي العدل، إل أقنب لأنه الأحيُ؛ هذا الحواب; العزف؟ متقيه ما ول 

العزف.يقتضيه ما إل وثرحع المتفق وقول بشر الذي 
هذازلأأهلأض،ثيا« صز، لحد.يث، سنه؛ ^  jp))ذم ]ا[قوله: 

يتفقفإنه المال. بيت، وثعدر إزمث،• ولاية له إن ملثات فإن إزينر• ولاية له إن لمثمل؛ ما 
للث،أن كعا 1 فنقول وا->؛اوه، يرثه فإنه اللقيط هذا ماُت، إذا النهاية ق لأنه واجاJه؛ عليه 
غنمه.فحليلئ، غنمه 

فحبئن.ولاقطه اللقيهل بن ثواريث، لا أنه العلياء عند المشهور بالقول ملنا إذا أما 
هذاإلا أخد به يمم لم الكفاية؛حين، مزض سيل عل إلا الثقة عليه تجبؤ لا 

.^١



٢٥٥رباد،اإإةيط( 

زجعمّز، أب ثئ أن نقما، ئأباذ ، ^١٢أنفق ئا الخايء \ؤش هإن 
ال1و.مذتت ^ ثإلَللم:ظهزمحمم، شُ، النا;ءث لأنأش ه؛ 

قفل

،bSTjظ^بمق، عمت -يدينا يدم؛ ق أقر مسؤا، ^١ أمث  Ja^ilكان ا تإدال 
وجهازثعلته الإشهاد وِفي للسبق، أحؤ والملممط كافل، مذ له بد لا 

محمحا:لأبم،،ءلأبم،ِفيك.
قكالإفهاد هوجن،، وا-لترية، الئثمس، حمظ يه الهصد لأف بجب؛ والئاف• 

؛.٣٣١

أمهنفان شخص، أي من فيمآرض •ءنل.ه، ثيء لا رجلا الحاكم كون قل- [ ١ ل 
نجد.لا الحاكلم أن \3}\ب'\ ماله وهدم الواجم_ا، فهو الال، ستا من 

ؤإو.فيس.خةث ]٢[ 

بثالا ولدم أنه المل ي ثظن لئلا عدمه؛ من أزل الإشهاد أن لأثق، ]٣[ 
الممهلبأنه يشهد أن وهو قوي قول بالوجوب فالقول ومجؤج البيت عل يدحل كان إذا 

أولاده.من أنه المشتل ق يظذ لئلا أولاده؛ من ليس وأنه العلمل، هل.ا 

يتهملئلا نجسا؛ إنه يةالت بل نظر، ففيه لآته١دJق ا،لولف ذكره الل«ى القياس وأما 
منهم•لتم، وص أولادْ م، أنه 

ررفوجب((الؤلف،ت قال لو ا( موجب والحرية، الئسيج حمظ به المصت. ررلأن وقوله• 



^قضاهاهمهمصاسممأسبجحنبل ٣٥٦

ئدكرْافكاح« و >لثالإشق1د مال: ممه عله، غباز لا صحيثا الكلام لكان وش 
الفاوق.هع قياس المحاح 

لها؟محرتا 1لأ:كون ءسْ، وكذت طفلا القط إذا قائل: محال، فإن 
محارمه.أولادها من من رصعت، إن إلأ ■^،!1، ثصثر لا لا، محالخوابات 

ةل:أَت،ولإثهمحنلمنالها؟

يكونولا ولاية محله العم، ابن مثل عليها، ولاية له مثر أن يمكن ذالخوابت 
الحاكم.يندحل أن بد فلا منه، عليها نحشى حل إل وصالتا ؤإذا محرما، 

الكثر؟وضخ ط؛ ق يدخل وهل 
وقضية، ؛ iLvقضية به استدلوا ما أقوى لأن الأف؛ مستحيل فهدا لا، الحوايؤ! 

^رّولاه:أزأوت،سم؟إقالث»امحّابلأيكنثحوممالآن، 
وتحلالمشكلة.ترصعهزوجةأحيه• ،ولميقل• الموتر® 

لها.فهوضمحرئا للحاكم ط:إذائفمت، 
هواشللوب،.فهدا الأف؟ uئءاية دور ومحاك اآ، نالحاكم محي ألهز فالحواب 

ثقل؟أولاده عل الفاسق ولاية أن الصحيح هل قائل؛ قال، يإن 
خ؛.بمأا.عاسة حدسث، عن (، ١٤ ٥٣رثم)الكبير، رصاعة باب \ر>وغأ,أ كتاب ت لم مأحرجه )١( 
المغيبة،عل وال-حول( محرم ذو إلا بامرأة رحل جنلون لا باب الكاح، كتاب \ر%خ\وي.' أحرجه )٢( 

رنم■٠^٠١، والدحولر بالأجسية الخلوة تحريم باب اللام، كتاب ومسالمت (، ٥٢٣٢)رنم 
ظنبمئ.عامر بن عقبة حديث من ٢(،  ١٧٢)



ولأيهولا إلا حمظه و لبمن لأمة منه؛ ينغ مابق، الممطه وإن 
بز•لما 

إذت لثوبه يد0؛ يثرِل انه الخرقي قول وظاهر المدهب، هدا الماصى! هال 
سوجداشطأسالإينادمخ.

ضفظأئزة؛ زبجع م، ئهد ٠ أْين ق بجب نئ 
كا'ا.لي

مهعالأنه ولايته؛ ثرثع لا ثابتة، ■عياله عل الفائق ولاية أن الصحيح فالخواب؛ 
الفابقأن الصحيح لذللئ، المليون؛ ق واحد إلا عياله نحون أن يمكن فلا القي كان 

العدالة.من د فلا أحض من الولأئ كانت إذا أثا زواجها، ل لابته ولثا :كون 
امرأتهمن أولاد له يعض: الولد، أم فارق إذا الأب أن التمرير هدا من يوحذ t ١ ت 

فإنه١^^، وسبل اللحية، وتحلق اهمر، ويثزب تجل، لا قائما وكان ففارقها، 
ا.هلم. مثل و،و المحمول يقث أن يمكن ولا له، حفانه لا 

لهالأب بان فالمتكم لفابق، حضانه لا بأنه الممهاء هدا عل نص وقد 
يري.ثا.الإنسان أن والواجب القضايا، يعفى ق كثيزا بمر وهذا نظر، فيه مهل1ثا، الخفانة 

أبيهاإل تفل إما العلمت أهل بعض قال سنواتء محع المت، أثن، إذا فمثلا 
امهافزة هي روجة وعنده يبال ولا فابما الأب كان إذا مولت ولكن مباثره، 

أنهثلث، لا الخال هده ففي زوجته، عند حا فيأق الفرات، بين تحمل ما تحمى ولا 
لزوجةكان ؤإذا الأيسر، زوجة شماء إل وثاق الأم، حنان ثفقد أما البنتر عل صرر 
دايعا.الخاحلر مكمورة فتبقى البنت، هذه عل تؤمرهم ، فوفاولاد الأب، 



أيدبذحسلالإمام قتل ي الئاض هلي المميق  ٣٥٨

ثإنوي/ف\وقوم. لا لأتمُ مح5ومبم؛ 
الممطئ،ىش/

عأثها١؛,ولايته لكون يدم؛ ق ويمر المحآكومبآكمرْ، التماط وثه 
الولأ:ئإات،ظوذ ^سبمأو:اذذوُم بمد وبز 

مثلاثثقولوا فمط ظاهرين كونوا لا أن وا-قكام المضاة عل يجب ممائل وهده 
هوحمظالحصانة من اكمود لأن علط؛ فهدا لا مطلما. أبيها إل يقل منن السع بنت 

أنإل العناء بعض ذهب ولهدا إهلاكه؛ افصود وليس وتربيته، وصيانته الصبل 
أحدلا أنه شك لا لأنه ثثزؤج؛ أن إل قال! وبعضهم بلغ، أن إل أمها عند ثمى البنت، 
تننعفحيتثد للحضانة أهلا ليتّت، الأم أن علمنا إذا لكن ابنتها، عل الأم من حنايا أقد 
منها.

حتىمعها بش فهل أمها مع اJنتا بقاء ق المصلحة كانت، إذا هائل! قال فإن 

حضانتهاثمى بان الأم، ووج ١$(•' الزوج، رضي فإذا روجت ولو نعم، ءالحوارن،ت 
ءلستهافلأمايع.

ظاهر،نفلر فيه الكافر يي. ق ُكمره المحكوم اللمميهل إقرار بجواز الؤلف_، قول [ ]١ 
أويمجثاه<اااا،أوممئزه ة؛ودانه ٥^١٠الفطنة مولوديولدعل ررثل النبل لقول 

عليعرصى وهل عليه يصل هل مايت، الصي أسلم إذا باب الخنائز، كتاب ت البخاري حرحه أا 
الفطرة،عل يولد مولود كل معنى باب القدر، كتاب لم؛ وم(، ١٣٥٩)رقم الإسلام، الصي 

رْ؛هبمن.هريرة أي حدين، من (، ٢٦٥٨)رقم 



(UI،jLj )_٢٥٩

محل

منة؛ننغ التاطن، أماسئِفي كم خن وهؤ به، الثمز اللتقط أزاد يإذ 
إلالحصر من مله هأزاذ باطنا أمايته علمث ؤإل وئه. يدعل أف يؤمن لا لأيه 

التقلهأزاد نإف الحماء, ومواضع الشماء ق المش لأله منه؛ مع البدو، 
وجهان؛محه محه، إوبمدآحرمحم 

نزاآمح^ذكننا.لأج ودم؛ 

بمفيشأزضهمشا١ا.

مثله.اتكافرتكمزْ الرجل هذا عند جعناه ؤإذا الفهلرة، عل مولود القل فهدا 
ثملا فإنه أو أوثصرائا كاثا كان سواء كان مه،ا الكافر أن فالصواب: 

منه.ينؤع بل اللقيهل، بيده 
الزىأن النالب لأن المرى؛ س الدن إل طله أن ثريد كان إذا ييا ولا [ ١ ] 

لهذاأحس تكون فد لأنه يقله؛ أن فله الأصان ساوى إذا أما الدن، من محاهفله أشد 
إليه.فيحسن الممهله، من يتولاه أن اللقيط 

اuطن؟ل ، oUأي: الشخص، أمانة تعزف كيف قائل: قال فان 
ومصاحبته.ينعاملاته يعزف فالخواب: 

القشفيه لأن ^؛ ۵٧١إل اللتجل قل نجوز لا أنه ازلف ذكر قائل: قال وإن 
يرملونالناس بعض لأن أحرى؛ محوايد فيها ايادية لكن الحفاء، ومواصع لئقاء اي 

للنجابة.المائية إل أولادهم 
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بهالإد1مه وثة به، أرش لأيه لثصر؛ ا-إل مله قلمه بدو، ق اللقيط لكف ثإف 
لكلمزية.الحلة لأف ٥^١؛ ض سقل لا حثه ول -^، ٥١ق

Iوجهان ئفيه ممملأ، كال ؤإف 

سبه.لكشف أرجى لأيه يده؛ ق يمز I أحدمحا 

ثرلأ?هُ:ضمأاا.
محل

الحمظ)الطمل.لأيه المؤمن؛ يدم ئومرومنسز، القطه ءإن 
إيئونهن َكث ءاؤوما ثعال؛ افه لموو بيثه،ا؛ أهمغ وساحا، ساويا محإف 

يأنغ١^،، ق شانا ولآٍا صلمنبم4]ألسمان:أ؛[، لإثل أْلنمهم تمحى 
:بجا،مج:نفىاه

والشقاء.المش وشظف الحفاء البادية عل الغالب فالحوابت 

وثجابته؟الطمل سأة ق فائدة ذلك ق إن لوؤل•' لكن قائل• هال، وإن 

ئراعاةم١ذكرالمؤلفأزل.لا، فالجواب: 

واشليلأتالأزل، هو فهدا شها قضية كل إل هذا ل ثرجع أن الأزل [ ١ ] 
هذاكان إذا مقال: وعليه خاصة، حواديث، يعارضها قد اثولفح ذكرها التي العامة 

معهفهش مملحة يفوته لا عليه حريصا اللقيط عل مشفئا يتنمل الذي الرجل 
منه.يننع فإنه أضاعه به ئنمل إذا وهوأنه بالعكس كان ؤإذا به، ثنمل ولو 



٢٦١اللقيط( رباب 

لأةشواء؛ هدا ق والمزأ٥ والرجل الآحئ. كمنه ثصيته، أحد ثزك ؤإل 
Sljil  ،أية Jنؤاءٌااا.محا ٠^، محنك ؤالئي

قفل

ستحنم،؟وهل يزثة. أحدمحا، يد وهزق اثئممط، ق احتلما هإن 
وجهان•فته 

وجهم.عل _£«^^L،؟ وهل أحدمحا يدم يدفنا، ق كاف ؤإذ 
ءإرَما؛يذ أو ثع، يرى مذ إل ف القلق تلمه ممحا، واحد يد ِفي ؟كذ لم نإف 

لأجدهَلأ:دمحمحا.

ميازاحد وكل كانت هإذ أقنى، ابجا يا؛ نجي ئ، لأممحا كاف ؤإذ 
يدخر وهل ساويا ؤإل الألتماط، إل السؤر فا يفت لأيه ثارمحا؛ أسمهنا يدم تته، 

^؛١^١^،•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••الداحل سه عل اثى أحدمحا 

به؟يلحؤر فهل، أحد ادعاه إذا قائلرت قال فإل 

بههرشتا ولدي هدا ت ويقول سبه ويدعي أحد محيرء ربجا لأنه نعم؛ ءالحواد-جت 
يدعيهلا أنه عندنا الغالب لكن يه، يلحق ان إنالعام فإذا المجد. ؤ، ووصعته الخادم 
أخد.

أنفعأخدهما كان فإذا ؤإلأ الأصل، ّواأْنحيلمإ هما بقال: أن ]ا[:ثني 
هذاإليها سيوكله التي، المرأة مى أول التمطته التير المرأة ثكون فقد فهوأول، للقيط 

المؤلف،قال فك،ا التساوي مع أو الخهل مع لكنر الملمتقهل، 



صضامانينيه4اسمماسبجصبل ٣٦٢

-؛تاأ-حاومحااا'.ممدم ينهنا، وأهمغ نمطتا، اوعدمها، اليد ق ينانيا ثإف 

والخارج<ا؟الداخل ينه ١٠اiؤلفت قول معنى ما هائنرت قال فان [ ١ ت 

ضربولكن والبئتات، الوعاوى باب ق اش~ ثاء ~إن ثأق هذه فالخوابت 
أنهتثقد يثة وأتى قلئه القالإ هذا أن إنسان واثعى قلم ندك كان فإذا حا ه ك 

فمنالدعي، هو والخايج أض، الداخل فهنا هلمك، أنه سهد بسنة ائت، وأنت قلمه 
المسالة،ق القولمن أحد وهذا العتن. يدْ ق الذي بميم قيل• الدعي؟ أو أث منك؛ا بميم 

والذيي4ة، أش وهذا المدعيراُ، عل الينة جعل افئ. لأن الخارج؛ بميم وقتل؛ 
يدهالذي أن الصواب لكن فمط، اليمن حهته ق بل بينة، جهته ل لينت، لعثن ا ل

ؤثد,بينة عنده لأنه هوالقدم؛ المن 

وأماعليه، الدعي وهو المن، يده من وهو الداحل، بتنة لقديم والصحح 
المدعي-فهو الخارج 

لقولهالخارج بميم والخارج، الداخل تيه• منه-ءا واحد كل أقام إذا والمذم،ت 
)>الظءلاقءي«»م.ه:

فهذاانكر، من عل واليمن واليد، ينه معه لأن للداخل؛ البينة أن والصحيح 
يثتة.عنده ليس اكاي أن عل يدل 

*H*

عليه،الدعي عل واليم؛ن الدعي عل البينة أن ل جاء ٌا باب الأحكام، كتاب الرمدي■ أحرجه ( ١ )
•;?؛.عنمحأ العاص بن عمرو بن عيداش حديث رةم)ا؛مآا(،من 

السابق.التخريج انظر ( ٢ ) 



___frT؛بمبي 

محل

أحد،عل محه صرر لا بحو له أم لأية '؛ رجل سبه ادعى وأن 
لأفالكفاثة؛ م من لكذ إذ المحط من زائدة ، ث لَأم ثز ء قي، 
فلإ؟لأيه الدين؛ ق يتبمه لم لكؤرا، لكف ثإف ولدم• ُكمالة أحي الوالد 

ولاثهلا لأ؛دث إي؛ دلإ زلا لكم، ، ^Jiiزوو ئلأ لألثار، بإنلامه 
منة،ف محوت ل كائنلم ١^٥; لأف منه؛ نثئه زقت م ء لكافر 

ؤلأمزمأخدلصإيل٣ل
انهبش لأيه ودبا؛ سبا به ألحى فراشه، عن، بولادته ينه له كائن ؤإذ 

أذإلا ١^ j، يلحمه لا ١^ الدهسا ؤتاس أصحاسا، بعص دكزة بثنه، ابنة 
أبزيهأحد يإنملأم يإنلامه نحكم الطمل لأف حكن؛ لكقرين ولد انه البتثه يقوم 

الخفيةالمسائل ق لكن فهوولدم، بولد واتت بشبهة امرأة ان إنزطئ إذا ت مسألة 
القضاة.إل فيها يرجع يئانهها وما 

به.لحق نسخة! ق [ ١ ] 

فانهبمعثاْ.ولدم اللقيط هذا أن إنسان اض ]م؛[إذا 
الدين،ن، يلحقه فإنه مسلإأ أحدهما لكن إذا المسألة، هذه ق أصلح اللم_ا ]٣[ 

لكفر.الباش لأن بإسلامه؛ نحكم لا أنه ظلصحح أبزئه ألخد مات إذا لكل 
به؟يلحق فهل الادعاء، ق شبهة هناك لكن رحل، ننبه ادعى إذا قائل; قال، فإن 



صضاه1ينيههاسممأسبجضل ٢٦٤

اترو\ة\با ثلاث يفيه سسه، امزأة ادعت ؤإن 

^،15اش41ماى قثت ١^>،، أخد ^؛^١ ؛ l^Jyقو إخدائن: 
روجها•يوف خا وينحى 

بروجهاينحى أف إل يودي لأله دعواها؛ مبل لم زوج، لها لكف إف الئايه؛ 
مح،يو؛بممدلك*شبإدمابمةثبها 

رلادتبمالأف دعواها؛ مثن؛ لم >تتتوف.ا وسب إحوْ لها كاذ إل واكالئه! 
لأةضمحلم،ئِنقامحبم.

قأؤ؟لإله ولدها؛ وى يثبش لم -يا، اشنر أخمحنا ^١ اس1 إلا ^؛، IS^والأئة 
O^J ،كهم0اآ'.يثثلم، كإ الدمى، بئجزد و1ه ثثثت  ١٨٥

هوولدىقال: ^١ الخز كدبه إلا!ذا إJه، ضاف مء، له الأب ذالخواب: 
ستوات.عسر عمره هذا واللقيط نسه، عشرة خمس وعمره 

قفها.وقنمحه: ا-لتكم. ق أي: ففيه. قوله: [ ١ ] 
•به دعيُ ما إليها فتب أو به، مؤ لم ستا ثزوجها يلحق سحةت ق ا ٢ل 

الثانية.الروايات أصح أن الظاهر ]٣[ 

عنه؟محاتب أو أبوه؟ من سأل: هل قائل: قال فإن 
مثلا.مكزط ثكون فقد نحاتب، ولا تال، لا فالخواب: 

n*



٣٦٥)4و،اوشط( 

محل

لكلقإل حجه، ثه لأف ثهوولده؛ ينة، وا)ؤةيجا وجلان، ئب ادعى 
ممد؟؛;I،عند عصثهإ مع أو ^، ٣٠المائة عق عرض لهإ، سه لا أو ستان، لهج 
يحله الثني ررأف ة.بمها عائشة وومت، لج به؛ ا يذا ؛أحيجا ألخمثهءإل 

ريدإل آثما يقذ الديي محردا أف ري "ألم ممالت وجهه، أسارير يثرى مسرورا 
منبنصها الأقدام هده إو ؛ مماو أقدامهإ، ^٠>؛، رووتهج عئا وقد وأنامه، 

هن'قوظ.السق ثمه ثؤ لج حق دلك أف ملولا علته■ متثى بنص٠٠ 

اصأةهمحنِفي عثن عن يثار، بن ئاثإف روى ج لحمهج؛ جج ألخمتة ؤإل 
رواهينهج. عمر ئجعله فيه، اسركا هد المائمح؛ ممال محلهر، ق رجلان وطئها 

هاو:؛. ^٤١٢ثزق لا يجأ \لأثي من ^، ئرتهج أيد: هال 
3،المش لأف كثروا؛ ثإف منهم ألخمته بمن يلحق أف وبجنح، بملاثؤ، ويلحق 
لأبمق1وينلألإ.المامحي: نهال ء. دقاز ننبودٌفيإزاد، ١^ 

حامد:ابن وهال 

لا[فينم:أبق.
لهإيصثر ولكنه الثاف، لوأهه منه ينتفي هلا أولا، ادعاْ الذي الأول: ]٢[ 

هداوأصح أبوان، له يكون يعتي• ثيء، وكل ومثرائا نسبا جنتا بيعا ؤيلحق جنتا، 
عهن•الدى القاف بشهادة حك، 



خنحنبير

لأم،سيأنبحشاال

منكل أو فمط، بثلاثة أو فمط، باتي يلحق أنه أقوال• ثلاثة فيها صار [ ١ ل 
اس.هو الأمحث وهدا ولوكثروا، ألخمته 

برجلين؟يلحقه فتكيم_، واحد، مي من تحلق إبا الطنل إن قيل؛ قائل؛ قال فإن 
الماءين.من ابنين تحلق أن يمكن أنه يرون الممهاء فالخواب؛ 

مأ،ا،، y>uمن تحلق أن ضل مقولون: حدا، منون لا الأف والأطثاء 
قلا فمهل، ئتهه ل موئرا الثاق وطء ويصير واحد، ماء من تحلق أنه أعلم" ~واف 
يزيدرثإ الثاق وطء لأن ممكن؛ هدا الممهاء: يقول فلهذا الشبه؛ ثعتثر والقافة أصله، 

وشبهه•الحمل ملايح غؤ ثق 
نزغماءْ قلاينق ١^ والتزم باش يؤ؛ى كاذ ارس المذ. حدين، وفناهز 

وبصره.الحنين تمع ل يزيد ابcإع أن ونجيل فمط• النمو ل يوثر أنه عإرْاا 
حاو1حد أن يمكن لا والطريان نظريامحتح، عل إلا مبنثا ليس الأطثاء وقول 

والوابع•الحس خالثها إذا 
أنيشيعون والتافهون ائثركون رمح.بمعاكان وأبيه ٠ ز؛ير بن أسامه حدين، وي 

ق^،اممه برسول هوالطنن يندهم ثيء وأهم ألوامإ، لاختلاف، لريي"؛ ولدا ليس اسامه 

أبوابت والترمذي (، ٢١٥٨)رقم المايا، وطء ق باب النكاح، كتاب داود! أبو أحرحه )١( 
رؤيفعحديث، من (، ١  ١٣)١ رنم حامل، ومي الحاينة يشتري ارحل j حاء ما باب الكاح، 

زْ.بمئ.ثابنح ابن 
بابارصاع، كتاب ومسالم؛ (، )١^١^١٦رنم القائم،، باب الفراتفى، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

خ؛هبميا.ءانثة حدين، من (، ١٤٥٩)رقم ارلد، القاتم، يالحاق العمل 



٣٦٧ (_Ulub)

أبيضانوزوجته وهو أسود غلاما امرأته وثدت الذي والرحل بغريب، ليس فهذا ؤإلأ 
المشركونلكن عنيىااُاُ، رعه >>لتثه له: ونلمم آله وعل علمه اممه صل النئر قال 

محرزبثهادة الشل مز ولهذا ءثيآقلأ0ؤقأذمُ؛ الرسول إيذاء يريدون والمنافقون 

بثة،فوق يثة حمل كأنه بذلك ثئؤ القافة، يعرفون فاقة أهل مديح بتي لأن الملبي؛ 
أقوى.الشوت كان الئات كرت وكلما 

كغثرهوسلم آله وعل علميه افه صل افه رسول أن عل دليل الحديث هذا ول 
ءفيمحالألأْؤئمُ،الرسول ثلمحق البشرة العوارض فجمح وتحزن، يتؤ البئر من 

أثآإكه؛محإ>و-وأأذ أنأ ؤءل,إثا تعال؛ فوله وهي الأيه هذه إلا يكفك ولولم 
دثرق1وؤ؛ه، ١٠كافيه لكاك الأيه هذه إلا معك ؟كن لولم [. ١ ١ ■ ]امف: وجده إلئ 

الثريةالطائع بقية أما غثره، عن ه به يمتاز الذي فهذا بالوحي، الني. امتاز ؤإيا 
فهوكغتره•

التقما جاءت واضحة الأنساب ق وهي بالفاقة، العمل عل دليل أيثا وفيه 
الراشدين.اهاء ومحاء 

الأموال،ل حا يعمل لا بحضهم؛ فقال العلم؛ أهل بتن حلاف، هذا ل الجواب؛ 
الأموال.بخلاف النتب إثبات إل ١^١^٤ لتشوف الأنساب؛ ق ما عمل يإنا 

كتابت لم وم(، ٥٣• )٥ رنم الولد، بنفي عرض إذا باب الهللاق، كتاب الخاري؛ أحرجه 
رء^بمئ.هريرة أن حديث، من (، ١ ٥ ٠ رئم)٠ اللعان، 



ru اصضاصمنيصاسمماسبجءتبل

OUص كإ الأموال ي ثاط القافة- -أي: أما ط % الراجح القول ولكن 
يوارثامثلا ابنه بأنه حكمنا إذا لأته أموال؛ عليها يتهمع والأنساب الأنساب، ق

ذلك.أفته وما ١^■>^، الرجل وبنات الرجل هذا بتن الئايح وحرم 
محزباعدلا مسيتأ القاف يكون أن بد لا لكن معت؛رة، القافة أن فالصوابت 

؟كنلم ؤإن يقتل، لا أنه الأصحاب ذكر فقد مسلإا ؟كن لم فإن فيها، بالإصابة 
puثامى بآءؤ ^ ^١ ٠١٠آمن وئتآيا ت تعال لقوله يقبل؛ لا أنه أيصا ذكروا عدلا 
]الخجرات:ا■[.؟< ثثثئأ 

والفاسقالكافر تقرير من التمة لنا حمنلتؤ إذا لأننا نظث؛ اثألة هد0 ق ولكن 
اعكزالني. أن لهذا ويدل الفاقة، ل بالإصابة محربا يكون أن بثرُذ ذللن، فإثناثمل 

له:يقال رجلا استعمل  ٤٠من هاجر جغن وذلك الأشياء، أحطر ق انثرك قول 
الحديث:ق جاء كإ الهلئقات معرفة ق جيدا كان الديل بتي من أريقهن. بن اممه عبد 

الدية.إل لدو النيئ.؛ اسثألحرْ حثبما«راا، راهاديا 
الرسول.ؤعن ينمب قريثا لأن الأسفار؛ أحهز هومن بل حعير، الفر فهذا 

ولكنالإبل، من ٌةتن بكر وإي بالرسول. جاء لمن جعلوا حض مكان كل ل معه ومن 
والأفالكة، عل اثدار لأن الخطثر؛ الأم هذا ل وهومك ارم بمذا رس الص. 

قولأمانته 1هارته الملمين؛ أطباء بعض من أكثز يه سق من مثلا الكمار أطباء من يوجد 
المهنة.واستقامة الثمعة يرجويدلك لكن الأجرة، ثواب يرجو؛ذللئ، لا فهو مهنته، 

أهليوجد لم إذا أو الضرورة عنلء المثرين استئجار باب الإجارة، كتاب البخاري• حرجه أا 
رمح.بمها.عانثة حديث من (، ٢٢ ٦٣رقم)الإسلام، 



(uU  )٣٦٩اللقيط

ومما ثعاوصن أو عني،، مئة أو علئهم، أ'ئكل أو مامه، يوجد لم قإل 
وئالأحد. تجئ يثع مذ محأئنة لأحدمحا، يبتل لا لأية محه؛ يضع بكر• آبو 

لأن

نظ^بمتة،عمن عذ يزوى دلك لأف إليه، طبمه يمل مذ إل يتتيب اف امرثاْ بلع 
إلزبجا الماة، هإذاممدزت عيْ. لأنمزإل نا ١^ إل الطعتجل زلأف 

احتاؤه.

'^١١وينزم ١^٢،، محه تئ هوو لأية بلوغه؛ مو اس-ابه يمح ولا 
الماف.كثوو التجذ، مذ بمل ملأ الأحكام، 

وكافرا،مسل، أو رقيش، أوكافزين حرين، مسلمني المدعيان كاف وسواء 
كلؤنيهاياقنذث،ماة.ث-محثا 

لأنلخق!لاأنت ثئإ ئمأأ؛ا، ثُقاصئت امأئاي، ١؛^؛ قإن 
نمخ 1S\S d]jٌ ين شل لأنث ناءت؛ا"؛ .اثو؛ن 

بؤ.كائممردة مهذ الأ-حرى، دوو دعواها 
إنلائةبث، لأ?ة كفره، زلا برهؤ محكي ئي زأنة، بكافر اكاهه ألخمئة نإق 

....٠١ ٠١ائثهة،ا.ّ....لأ............. ولا ظن دلك يزوو ملأ ١^١^، و■ميؤبظاهر 

الأنساب.ق معتزة هي كإ الأموال ق القيافة اعتبار الصواب أن ت فالخلاصة 
٠وJالزمه سحة! ق [ ١ ل 

واحدة.أم من ت شحة ق ]٢[ 



صضاه1شنيصالإئماصبجحنبل ٢٧٠

محلإ:زوبمثدامحاال

فضل

أواحتمل الإبن، أم أمتا واحدة كل يادعث وبنت، ابن لإمرآس لكو لإل 
J>'jA  لكذنتى ابنة' أنل •؛ل لمحا أذ.شوش رامحل افاقق' ئل نتة

محت،المج، ه محل' الإنن ثن إن محل: ذنن ابجا■ محن م' محن لبجا 
يلإذوكا'ا.

ئائل:إذاابقيمصبجننياث؟لا[ءإذءال 
ذيعن مات ولو ماله، حمح وومث، فمط عنه الرحلى أحد مات لو ءالحواب1 

صارولو الأنم،، مثراث فيمثسإن أن مثراث يرثانه وهما ماله، حمح ورث وهدا محرض 
السدس.أحذا ابن له 

أرىلا ولهال.ا الأف؛ موجودة لينت، فهذه قراءْ، يقرأها أن أرى المسائل هذه 
المحاحففي الأهم الدروس أما فمط، المعنى سن شينا إلا إطلاقا، فيها سحن، أن 

بالكاليه.ائل المهذه محرك لو ووددت وغيرها، والفرائص 

ؤإنحفيما، لبنها صار يبتت جاءت إذا وهوأما هذا، صحة عن أدرى لا [ ٢ ] 
يولهالائن أن إل نظننا لو لكن هذا، صحة عن أدرى لا ملأ، لمنها صار بابن جاءيت، 
متقيلكان بالعكس، والخارية عنل، بدون فمط يالمام ينصح أي؛ يرس، حفيف 

هذاعل أبثي لا أنا ذلك ْع ولكن حفيما، للابن اطة تخلممه الذي لبتها يكون أن ذللث، 
هذاصح فإف الأطثاء، إل هذا ق يرجع بل المؤلف، كلام حلاف أرجح فلا شيئا، 

الأش.بخلاف الثقيل مهضم وأنشط، معدة أقوى الذكر أن أعلم— —واف فالخكمه 



٢٧١رواو،الصل( 

نحل

واشتهرالأسساف، معرفة ق الإصاثه منهم عرقث المدسا من هوم والمافه 
يعشم•بن مالك بن ءرز، رهط- ص، وص دلك 

ذِلاكلأف الإضا:ة؛ ثدلأ ^١ أذتكون \يجاب قزو زلاقل 
يه.دبك ثاعي احم، محترى كبري 

محإلأقمةالمائف، ويرى مدعيه، عتر عثرة مع الغلام يرك الماصى• محال 
يإفأفمئمدعيه، فيهم نععئرين جعلناه عنهم، ماه ؤاف يوله، نمط 

عاثتإضا0االُندعيه، 

بانوذلك المدعي، قول ممهل أي! محوله؛ا؛ رانمط ٠! لآ؛ةاإئتُ القاصي محول ا ١ ] 
محلان.ابن هو القائف! محال فإذا عنهم، يبعد فانه المدعي، غير عثرة ْع الغلام يوصع 

المدعي.عن معه الأف القائم، لأن المدعي؛ قول يمهل فهنا 
يدعوه،لم العثرة هؤلاء لأن المائم،؛ قول أي• محوله®؛ ررتمط قوله! أن ومحتمل 

كلفقال! عنهم، ماه ؤإن ادعوه، ما هؤلاء لأن به؛ يعمل لا أننا بمعنى قوله، مقعل 
علمتابمدعيه ألحمه فإن مدعيه، وفيهم عشرين مع يجعله فإننا آبائه. من ليسوا هؤلاء 

مؤكدارت،١هي وليثست، الحقيقة، ق قرائن كلمها وهذه إصابته، 

جعلناوقد المدعي، قول أي! محوله<ا؛ ارتمط يمزله الراد إن محننا إذا هائل! قال فإن 
الدعي؟قول يسقط فكيف مدعيه، غير عثرة ْع الغلام 

(,١٥٠— )هما،؛ا القغ شرح ل البيع اظرت )١( 



^قضاهاهمنيصاسمماسنيينل ٣٧٢

وجهان؛فته بواج؟ وهوبخمى 
بجومحززبمة؛مح/نيلإم

ضثاه،لأقومحؤس
الشا١ا.ما\موظي 

وللميعي^^٠۶ من لواحد يكون فكيف -يولأء، أمحه القاثف لأن فالحواب! 
هولاع.من بواحد إلا يلحقه لم القائم أن مع أيصا 

يبقىثم عثرة، مع الغلام فسمى للقائف؛ احتار هناك كون ألا ت قائل قال فان 
بئرين؟مع 

ويجعلونمعهم بالمدعي فيوش عنهم، نفاه إذا للقائف احتار هو فالحواب؛ 

•مول لا فهو بشهادة، وليس حكم هدا لأن بالواحد؛ يكئقى أته المحح [ ١ ] 
يلان.ولد بأنه يجغم بثجربته ممه قلأن. فراش عل ثلد هدا أن أشهد أنا 

الأثررأوا إذا مشهورون ناس فعندنا الأثر، ق القافة وخصوصا وراثة، والقافة 
سارقايرى فلو وجهه! رأيت لكل ان الأنأثر رأيت، إذا ت أحدهم ل وقال يعرفونه، 

الحداءخغ ا-بمل،ار يتلق أن أراد ل، لكن حذائه، ق ومشى ومرق بست، عل نزل مثلا 
القوم،علية س أنه وعنف فعزفه، للقائم، وحاروا الخيار، عل أصايعه آثار وبانت 
الساريأنك ئأكدت أنا قال; ابدا. قال; الساري. أنت ملأن، يا وقال: إليه فذهب 

نلهم وأقول لأصحابه وأرجعه عليك، ومامر كثثزا— —وكان مزهته ما فاعطنى 



٢٧٢الشط( رباب 

محل

وُظاشششهدث ءإذ ٠ م لأف روُللمقو؛ زيل ادر ءإن 
باليشهدث ، j^ .JUبملك لئ شهدث ي ء ، 44151ي ي لَثإف بلن، 

4_iliJ ، سن.لعإرْ 4ا سهدث نإل علم• هد س نبث لأف له ^ ٤٥٤لم
أظه قحلم، مال يد0 لوئ0َفي ثنا يبتتؤ، ح 5^4؛ ل موله والمول، 

نخل

،أزإممح،صةمحا
بعده.البلؤغأو هبل هايله عل المود ووجوب وموته، حياته 3، اكلمل( تاؤي 

الساوق.عن تألوا فلا حمكم حاءكم 
ولكنواضحا، هدا يكون وقد العثراء وغر النثراء الناقة يعرف وبعضهم 

المضاء.من الثوداء من الممراء الناقة يحرف بعفهم أن العجين 
يدكر.سخة! ق [ ]١ 

رامأبواهااثدث1 وق أبويه، أحد مات إذا للإسلام، يغلسا التكم وهذا ]٢[ 
بإسلامهثطم وكوننا الأصل، هو وهن.ا الآ0، أبوين بلا صار وقد بجودايؤ•••® 

قتلناْ.برئته؛ حكمنا إذا لأننا أفضل؛ 

عليعرض وهل عليه يصل هل مات الصي أملم إذا باب اُلجنائز، كتاب البخاري• أحرجه ر١( 
الفطرةعل يولد مولود كل معنى باب القدر، كتاب ت وملم (،  ١٣٥٨)رنم الإسلام، الصي 
رمح.بمن.هريرة أي حديث 'آ(من رنمرخهآ"_، 1JlJ،الكفاروأطفال أطفال موت، وحكم 
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ِلأثثقي؛ لألأ هإذتاب ممميثاب؛لأا، مهئ ■^;بمدظوغه، ^١؛
بالداوئإنلامه حكمنا ومن المنلمى. مى عيْ يائبث يقيئا، مح5وم 

ويكزيقيثا. كاكاُت يهو ظاهتا، بإنلامه محكوم لأية مكيلك؛ اللقيط وهو 
يقيئاآ٢ا.إنلائة سش لن لأية كمره؛ عل مؤ انه آحز وجها الماصى 

ظ
،3i_lعدوئ رمة، وادعى عثه، جز أو إساو، ممدمة ١^٥^ بلغ لإل 

ذزءj ١^^، لأل بمي أف زعشو ١^، ق خؤ لأ?ث ١^؛ لأل iالمل 
الةصاصايدزأ مم؛ لأثة ^1_<؛ \ل11ي حد 

]١افينخةثفإن.

الامتابة؟ذالة ي الراجح U ثلأتا. تثاب إنه القهاء: قول قاتل: قال فان ]٢[ 
وزذتآثارلأنه أوي الإم١م رأي إل ترجع الأ<سابة أن الصواب فالخواب: 

الثنطانبينت إذا اهدود أما اهدود، غير ق وهدا مورا، مثل بأنه الصحابة عن 
فعلتسقاب أن الإمام رأى إن الآكمر مسالة ي لكن تثاب، ولا يقتل فانه مئل وفيها 
ذلك.

ثلاثةتكون الاجابة فهل الإمام رأي إل نظر بأنه القول عل قاتل: قال فان 
عليها؟يزاد أنه أم أيام 

•كلجؤ ائل مق الئنع ق معترة الثلاثة لأن ثكفي؛ الثلاثة فالخواب: 
هزاأن المألة هدم ل الصحيح الدعي« ئزل يمل أن »ثعل قوله: ]٣[ 
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قفل

لألهالعسد؛ يصزف حكم محرفه نحكم وله، يبث ثم فتمحزف، ؤإل 
إقزارْيمز ٧؛ دا"إتريه، أم لكل أف بند مسه عل أم ؤإل مملوك. أنه بث 

،محإ:ثكإثءا.بحلأأع؛يناست 
رىقث لا لأنئ إئزاثة؛ محل لة، ١!^  ٠٩إقزاث ت مدم لإ نإف 
بإو.أم)ه كنا!ؤ نل، بنية أم محإل يدعيه، لا لمي 

تيائاأةمحش،ممحز
،ؤإنئالأكُل،نمثجمان:

ظإمائزءيجا،ءيو

نيلأنِسفمل،كالنقدم صلأ?هُءووام،1ر>يى 
قيمبل أذ عئثمل هدا ثعل ُالريى، لصاحبه أحدجما ثأم ا-اثردس،، داو 

كالتته.أحكا٠ه حميع هاوقهِفي اوى، يثبث مش لامه أحكامه، حمح 

يريبفإنه Jءميته حكمنا دمنا ما ؤ1و\ل.' مرحؤح، هو بل صحح، غر الاحتإل 
قلا ابناية ئبومت، ق هى ؛الشبهات الدرء ومالة الحر، عل يرب ما كل هذا عل 

محلها.
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_ه: يَلن / Juيوف ه ^١؛^ ط\موذه أم؛١^ لأنث 
محقمةيهويامد، يكح، مد وكال دالأول ملنا مإل عنده. ل رنن عل ألفت عئ 

ث.\ب!ب\لآي/ش\ش نا محأ 
إلالأعتان ُ ومردا كلها، عقوده مدلم، ^، L^lبعثر يصرف ؤإل 

 ،L^ث، :اقئ، أتاخا!ذJابآؤخ،ذي، قثهاو ثقث، ثافه ؤإذكا
أصحاتها.
كافإف لها مهز ولا صحح، منكاحها أمه، وهل له فيقأ مل لا ملنات ؤإف 

يلروجهاالمثل، مهر أو المنمي، من الأكل ملها بمدة، لكف وأل الدحول،، مل 
الإم،نكاح له جوز ِس كاف إذ فراقها أن أنه، أبجا ثل نتها اقام ثئ الخنان 

أئهفياكمل.لأنةمملإ1،كزلإا 
سل«ه،بمثرإدن يكح عبد انه لإمرارْ نعاحه؛ مند يكزا، المقر كاف نإف 

سطلولا الدحوJ. مل كال إل أونمقه -،_، iiوحويت، ق ا-لآئ حكم وحكمه 
ذي،ممي ممل وما يده، ق مما يودى والأثإن الخموق من عي وما عموده، 

منه،امتص القصاص، توجج، جنايه ا ا حش كاذ ؤإذ هلتسده. معه مصل وما 
عند،......لاثه يزمثه؛ ارئها مثى حطأ كادخ^ وإل أوءأدا. عي ايحي كال حث؛ 

شينه٠نسخة! ق [ ١ ] 

فترد.سمخة: ق ]٢[ 

جني.ؤإن سخة: ي ]٣[ 
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-ط
اH* * إ

حاجةقمحاء مذ فيه تإ الأماثه؛ ثفسه من جز )مذ منتحب الوديعة يبول 
أ.حناإ ورئوثة ثعال اش أنر ودد« ومعوثته. أحيه 

يتملمما الال كان مواء له، عتثظه محص عند ماثة يفع أف هي الوديعه1 [ ١ ] 
أوكانِمماأوكانِممامل، 

عندماله قبعل أف الوديعه~ ~أي فهي أمنههل، وما واؤا والحرام لكلأمان بثاول 
الوئع.أحكام افه ماء إذ وتأق له، هثفله من 

للموئ؛إباحتها أما لالموؤع، ئثاحة للمويع منتحثة الوديعة— —أي وهي 
يأحذهاالذي وم ازيع وأما مباحة، مابه ي تصرفايه جع أف والأصل ماله، فلاما 
يامذأذ بثزط لكذ أحيه، حاجة وقضاء الإحسان، مذ ذلك، ق نقا له؛ منتحثه قاما 
فالأهصلعليها نحشى حوف، مكان ق كان أو ثمنه، يأمن لا كان قاذ عليها• ثمنه 

أذلأ:أخدثا:

منةلوض قها لو لأثئ ءاJها؛ منة انن لا كان إذا فظام الأي أثا 
والعموبة.للافم 

ينطورأ،ا لأنث عنها؛ والدماغ حفظها عليه يشخ، و، لوقبلها فلأنئ الثاف وأثا 
هثتعم،.لأحدها لحوصى عليه 

عندوحولها من لها أحفظ عنده وحولها كان إذا المسألة؛ ُله ل قائل قال فال 

ياحذها؟أذ ؤينتحن، التعاون، باب من هذا إف نقول؛ فهل صاحبها 



٢٧٩

موثها؛له عقز لز علتها، لمّه مذ حائما أو حمظها، عذ عاجرا كاف ؤإف 
ثجورله، الخى محإو ، ^^sLsيدلك رأ؛ا محر أف إلا يعرر لأيه 

عثرصى ثى انتوئ لإن المال، و الممزق جائز مذ إلا محوومولها ولا 
ثزعئ،إدن عتر مذ ماله أحد لأيه صمذ؛ محنون أو تفيه، أو لة، مادون 

ش1هيلننحته'آ'.

سك،عمظ من وعندك جنود، عندك أنت، دمث، ما مكيا، نقول يعم، ابوابخ' 
أحثظعندك قماوها ه وتشم سه كئمظ أحد عنده ليس وذاك متجزك، عمحمظ ومن 

أحيك•إل ماحتس 

لأوحميقئا؛ رصا يرصى أف بثرط لكذ صحح، ;؟؛٥١٥ \ؤقوأ دكزْ ما [ ١ ] 
احتاجهاالدهر مذ يوما محلعل عليها، يأمّي، لا لكذ ١^^؟، أمل أنا يقول• قد الموبغ 

ظنلأج م، مال: ؤإذ له. فهذا بدلك، راصا لأط-ز، م، قال: فإذا فيها، ومحزمه 
كأحيانا:ءيألمحاولوزمح، 

ولا:أخدنا.بمبجا لا أف يريد الكلام هدا قال لثا الوذغ أف الودع 
وياحن.فيها، سمزف، أف يل ائه علم إذا وأما ياحنّها، فلا مراده هن.ا أف علم فإذا 

صاحها.إل فالأمئ شاء ما منها 

تكونأودعه، الذي يموت، رو،ا ولأنه جهة، من للتهمة مه يعرنحى قد ولكنه 
للمال.إضاعة من فهذا للحمفل■ أهلا ليي أنه وهويعرف، صاحثها له أذل ؤإن مقرظا، 

يعرف،وهو عليه، ملهله الذي هو المال صاحسؤ إن يقال: لأنه نظر؛ فيه هذا [ ٢ ] 
محنون.أنه أو تفيه، أنه 
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!ذأن4ُ خاف مإف !؛^١؛. ضُ ي ي نج،  jlبمليه !لا :وأزلا 
سهُسصَمتاسق

بجظ،ءلنمحعمحظ''.
نحل

نوىج ٨"؛؛؛،؛ انبغ يقمن لم مرط عتر من يلثش إدا أماية، والوديعة 
علرالبمف مال؛ الثى. أف هقه؛ حدْ عذ أيه، عى نمت،، بن عنرو 

•ضمانه السثويع 

زلأنهللحم، يضمن؛ لا أطهرمحا ووابمان؛ هميها ٌاإؤ، بم من يلمث، هإف 
•ماي مل ء مي معها يهب لو ي يضمذ، ظإ حيائه، مئه يظهر لم أم؛و( 

كومهلكن وجيه، الضمان فهنا صثا؛ أوئع صي كون كأف مثله، لواودعه ولكن 
فبعيدة.الصثن، يقمنها تلمت، ؤإذا وديعة صبيا يعهلى رشيدا عاقلا بالعا 

إثاْ؟د الدى ^ ٠٠١١ك شه أن تحوز ألا قائل: ئال، فإن [ ١ ] 
مولكاته فمعناه عاليه رده ؤإذا ^^، ۵١١مى تحاف دام ما يصالح، لا فالخوارؤآا،ت 

صبمه.له: 

يكونوالمجنون والصبنا قيه الاستودعه إذا أنه المسألة! هان.ْ وحلاصة ]٢[ 
فأثا1ش، فلا والتلف الضياع عن ص حماية قضي إذا الحال: هده ي إلا الفماف، عليه 

يضمنلا فإنه أوتحنون أوصبي تفيه عند ماله أولع رشيدا عاقلا بالعا أن لو العكس: 
ماله.عل ثلمهم الذي هو لأنه هزلاع؛ 



٣٨١)4بامدبمة( 

دمتوديعه آنتا صمي انه تيقئبمنئ عمن ص روي لأيه يصمن؛ والأحرى• 
مر<بأنمالثلاُ•

لا؟أو لازم هو هل للئوذع باك الزدمة نحإف ا ١ ت 
الحراب!ض\جإ،\؟ من برصا المربع بيي وقعن هل الوديعة هده نقول• الجواب• 

فثضمن.زإ أو ثعدى إذا إلا يضمن، فلا أماثة، يد يده تكون إذف ثعم، 
صاحبها.إدن بدون يستعملها أف التعدي! مثال 

مكانت إذ ١^ عن لا؛ظلبجا 1ذ حفظها ي ثوط أذ ١^! و٠ثال 
مفتوحه،الأبواب يتع أو ذلك، أمتة ما أو يضزها، الو كان إذ المطر عن أو ^^^١، 

تفريط.فهدا 

نجث،.ما رك والممريط محوز، لا ما فعل التعدي أف والتفريط التعدي ( juوالقرى 
صاحبه،بإذن ب؛ل•؛ والمال أمتن، لأته عليه؛ صإذ فلا تفرط ولا ثعد بلا ئلمت، فإذا 

التجر،ق ما كل وقنرى متجره، ق حريق يشب أذ بثل بالإحماع، ماله مع ثلمئ، إذا وهذا 
متهمعيث المودغ لأف Jالإحماع؛ عليه صإذ لا فهدا كله، السن، ق ما وينرى لص أويأى 

مىيلمن، إذا أما ١^^، مع ، I^Jماله لأذ التهّمه؛ إليه ثتوحة أذ ولا ١، ^ق 
أولا؟يمنن فهل ينزى، لم وماله ماله، بتن مذ الوديعه ثرقت يمي ماله، بئن 

والئوايةيقمنها، اثه ؛ رواية أحمد، عن رواشن فيها إذ ^٥! ١٥^؛، المؤلفيقول 
لأ:سها.! ١^٣٠

(.(،والمدع)ه/٢٨١٦٨الشرحامر)U/ )١(انفر: 
(.٨٦(،والمدع)؛،/٢٨١الشرحالض)U/ )٢(انفر: 
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دووفيها فنط أنه عر يدو ماله بتن من تلمث أف الأول: الرواية ووجه 
ماله.

وسم:دئلأص، لأنه ماله؛ بم ِس ولوتلفث لاضن أنهُ الئايت: وذيئ 
يعني:النفاتة، ق هدْ يؤذ البيت ق ما كان إذا سيإ لا شيئا، ؤينع ثيسا ؤياحد اللهس، 

•ءيَها،ؤييغ السارق يأخدها أن جدا المكن من فهدا الوديعة، هده الين، ي ما أنفس 
يتعدلم ما فيها صناذ لا فائه ماله أودوذ ماله ْع ثلمثؤ إذا أما هوهذا، والصواب 
أوبمرط•

صايئم'"ا؟نجترن ئا؛و: ئال  'ص
مريطاهناك أف علم هقؤغه عمن الومّئذ أمثر أف يشل عم، مضية هذه هلسا؛ 

حتىالباب؛ يد أذ أراد خ؛.بمئ اثه وعقمل ا،لوئغ، فصمنها الوديعة ق وساهلأ 
عموملا الأعتاير وقضايا يكدبول، وهم أموالهم ينز من يلمن، أما المودعوذ يدعي لا 

انتفاءأو الثزوط، مى أشياء ما أحاط يكون وائ ثيء ل حاصه مضيه لأما لها؛ 
لعم0.محالما يكوذ أف أوجست، ^١,^ ٤١

ممديإذا إلا الودع عل صإذ فلا تلفت إذا الزدينه 1ل  ٥١\ذطذب.■ إذن 
القاعدة.هى هده أو 

العم؟مضية ز المايهل هو ما مائل: هإنيال، 

افيهسؤز ويمت،، حادثة هي بل عام، لمظ فيها ليس العي قضية فالحواب؛ 

٤٧٩٩)رنم الصنف، ق الرزاق عبد أخرجه 



نحل

أحنقإو مثلها، ■>نز و حمفلها لزنة ا-ينو؛ صاحبجا ا لهال يعئ لم لإل 
عدو.عتر من الحفظ لركه صمتها؛ فتلمث إحزانها 

مالمح، مذ ثلئث، وديعة ررأي بموت لم يخهتن وعمر عام، لمظ هناك فليس بكيا، 
-بما.يئمحز أف جنت أن التي ملأبتابا لها معينة يثغك حكم بل الصنانءا قفيها المريع 

ئإلإصلاحها الملابس فيه ينثن في،ا وثئزها ملاص أوئغ إذا مائل؛ مال مإن 
ماز؟علميه فهل مرئتا، 

مصلحتها.مذ لأية ص،اف؛ عليه ليس فالحواب،؛ 

فهلعام حكم عذ أو الأصة، القاعدة عن حزغ ص وجد إذا هائل؛ هال هان 
عين؟مضيه هده تكون 

حلاقهعل يدو عام لمظ عندنا كان إذا لكذ عم، مضئه هو ئيء كل فالحوابؤ؛ 
العام.باللمظ أحدثأ 

ولوثلمغحكئه؟ يكوف ماذا الوديعة حمظ مثابل مالأ أحد إذا مائل• مال مإن 

اأوئغأف المنى لكن بمرط•، ولم يتعد لم إذا يقمن ولا أجرا، ؟كون فالحواب،؛ 
حج،ص! وأيكن ١^؛، ادعى لو الأجر وأما هوله، هبل المال صاح—، وأتكر الرد، لوادعى 

هوالمنى.فهدا قولة، يمل لم المال 
له.]ا[قنخةث
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هإداالخمظ، متقي الإيد|غ لأو صمى؛ ثها حرز دون ِفي ركها ؤإل 
يزقهأز مثلها حزن ِفي أحزوها ؤإف الش، حزر وهو اقعازف، عل محل أطلق، 

^^١١^زمخآ تيآ حزز زص ش لأف ضن؛ ثب 

محل

صمى؛دوئه فيإ هركها الثت، هدا ق أحرزها ممال! الحزن، ثه عى هإل 
لأفيضمن؛ لا الماضى! ممال منة أحزز أو مثله، ِفى يزكها ؤإف يزصة، لم لإثه 
زقزيه.متثه زنحي ي نصي تن 

ماهاسة حاجة، لعم أمنه حاثم، لأيه يضمن؛ انه الخزقي كلام وظاهر 

دني؛ر،لأف صامى؛ فهو وجه يوف وجه مذ أحرز الحزر هدا كان إل لكذ [ ١ ل 
فاثهآحز مكان ق سأجعلها ويقول! كبتهد وكوئه يعيه، بمفي ابرز لهذا صاحبها 

مكازأخززفلاضاذطه.يصاجماإل 
القوي،الحديد هومذ الذي الصندوق، هدا ق احثظها قال! إذا ذللث،! مثال، ]٢[ 

يضمن.فاو4 الثنطة من ئرمحت، اوثش1ة، ق هركها 

إذالكذ يضمن، فإثه هودوثه بعا داحززها حزنا صاحثها عير؛ا إذا اثه والماعد0 
له.عيه ما ترك لاثه الخلاف؛ ففيه وأول هوأهوى؛ فيإ أحزنها 

الشريعة،مذ ثواهد ولهدا خرا، ثعل لأنه يضمن؛ لا أثمه الصحح والقول 
نحر.لأيه أجزأه؛ الحرام المنجد ؤ، فصل البوتم، المنجد 3، الصلاة ثدز إذا مثلا ان الأن



؛AY_^لسميإ 

صمنها،حاجة، لخم فملها عنه، يقلها زلا البيت هدا احمظهال، يال،؛ نإف 
عثهاحاف ؤإف صاحبها. ثص حالث لأيه منه؛ أوأحرز مثله، إل ملها سواء 

زالإختاطئبجا، للاختاط الم لأف مخا؛ لب دامخها، ثلاكا أز يا 
أفوعقمل يزكها. ق قرط لإيه صمنها؛ فتلمش ركها قإف ملها، الخاو ثذْ ِق 

^^١'.أئن 

هذاق احررها الوديعة! صاحب له قال  ijLوذك ثها، ق أحزرها ؤإذا 
مثلهآحز صندوق إل ملها إيه ثم عينه، الذي الصندوق ق له فأحزنها الصئدوقا، 

لابممن؟أو يصمن فهل تماما، 

يممن؛لا إيه قال! مذ العلم أهل فمذ يكز كإ حلاف فيه الحوائج! 
الصندوقهذا ق عزص له وليس آمن، مكان ق تكوف أف هو صاحثها تريدْ ما لأف 

يرددفالإسال ثظر، محل السأله وهن.ْ ذلك، أفته ما أو أوالأحصر، الأم اأعيرا 
محإفحاجة، بدون حالمج لأية يضمن؛ ئننا! صاحمها يمتن إل يظزثا إف لائنا فيها؛ 
يضمن.لا يلنا! واحد المش أن إل يظزئا 

عندناوهوا يفمذ، لم قويه وبعا صمذ دوثه بجا احزوها إف ايه الأف؛ فالخلاصة 
أحمىلأثه بمثله؛ أحززمتا انا قال! إذا إلا يزدد، محل فهذا بْإله أخزوها إف أما فيه• جرم 

ينرىحاء إذا الساري أف ومعلوم الحجرة، أو العزقة امحى ق بمعها أف مثل وأسر، 
الحمظق تؤواء المحلان كان ؤإف نقول! فهنا الغالتؤ، هو هذا لأف بالأدنى؛ يبدأ فاثه 

٤بملأخدمحاأزل.المكان اختلاف لكذ 

ا؟!،وحمايتهعاليها الحفاظ لأجل إلا حذا أمرْ فل،اذا صعيمج، احتيال هذا [ ١ ] 
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يغمى؛عليه، ؤوفه هأ-محها عليها، خفث، ؤإل محرجها، لا و! ما مإف 
القلأكإ:زاأزي نع ه لأئ كلنئ<ولم:ضناتم ثإذركها خ؛تا. زاذة لأ?ه 

ُ،هإلأحزجهاممث،،............إلأهاهادلمهاا أنزه ثن نا سه 

فياعلها خاف فإذا ثقا، أخثظ هدا أو عل بماة ناجما أئن لأة ضن، أنث ذ\سمأ 
فنط.فقد معل لم فإذا الممل، عليه هوأحزرفالواجي، ما عنده وكان عته 

عليها®خفث، نإف محرجها، لا  ٠١قال; إذا اثه وذلك، ثهلز؛ هدا ق عندي ا ١ ] 
لأفوذللث، لماجما؛ الصاف بمر لا لكن يقمنها، أف فضي فتلمث، يحرجها لم 

^^،المال ؤإصاعة مال، إصاعة فيه ءالإها<ا خمن، ؤإف ثنرجها، ررلأ قوله! 
صاحبهاتحض، ولا المال، بتت إل وصرمه بدلها منلث، ثأخد لكن ضامن، الآل أنن، 

يلم،.من لها نحئل با رصي قل صاحبها لأف البدو؛ 
صاحبهاتللئ، قال إذا فنقولI ي أف ميل أما المسألة، ويعتؤ إذا فيا وهذا 

المال،إصاعه سمسثن هن.ا مزله لأف أصلا؛ تمل فلا عليها خمن، وأنت، محرجها« ))لا 
أصلا،مبلها لا له؛ نقول وعليه أيما، حرام ذلك، عل والعوثة حرام، المال ؤإصاعة 

بيتق بجل بل صاجما، بحر لا لكن' الماف، فعليه ويلمث، قبلها أثث ميز فإف 
الألؤ

المكان،ط؛ ق ثقائها لتأكيد عليها؛ حمت، ؤإن محرجها لا يقول! قد لكن ]٢[ 
ظاهرياالمسألة هن.ه ق صار والشيح الأمن، خالم، لأنه مضمن؛ هدا علمنا فإذا 

محقا.

بقناهرا أحذنفإن الصندوق، هذا أوق العرفة هذه ق نعها مثلا! قال فإذا 



JfAVمميبمت( 

يلكو وجودْ ادعى ما عل الثه معليه علتها، حوما أحرجتها إش مادعى؛ 
ولعثها، حرفه ق موله يم علته، البنك إمامه يتعدر لا تما لأمه الناحية؛ 

علتهنإ.البينه إمحامة لثعدو يمينه؛ نع التالف 

آنهثالدهب مححالثة؛ هولها ثم ولا مملى، عاثها ثهف-لن لا هال! هإل 
هركهاالداو، صحن ق اركها ثه: هاو لز ما هأذتة وادِفي لأمه يقمن؛ لا 

هذهق يضمن لا إنه يقول: والولف، سرقها، اللصوص رأى ؤإن محرجها لا اللمقل 
حوهامحركها لا أنه عل التأكيد الواغ ق قصده لأن يقمن، أن ينبغي لكن الحال، 

التلاعب،.من 

ايكان يا أنئ والعادة هزقها، كي ولا مملي، علها محل لا قال: إذا ا ]١ 
يدل،فاثه ئيء عل الإنسان نام إذا واثه الأقفائ،، تزاد ائه صندوق ق ووضع ثمينا 
عفليم،مال هذا مسه: ق اللص قال عليها ناثتا هذا ورأى اللص جاء فإذا مهم، ائه عل 

ءلامك،وكذك،إذابموفيهامح.
الئندوقل محن لا ققا: -^١ لوقا لاكا نو، فته الأحت،ال ٠^١ نقول: لكذ 

فيهليس هذا قالوا: سل عز ١^،؛ زوا إذا أيم اللئوص عادة لأة أصلا، مملا 
عليه.ولوكان شمآل 

خزا،زاذة ١^ هذا نقول: بل نو، فيه ح المزلف ذكزة الذي فالاحتيال 
عليه.ونام _LJ^،، جعل فهو 

اللصوص،،ينبغ حرزها؛ م 3، موصعها وديعه، أوؤغ زجل مايزت مال، مإن 
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قفل

وبط،شر مها ثركها ؤإف بممى، لم كمه، ِفي مربطها ممه، أوئ مإل 
لم•تا يسعر ميله كاثت ؤإف لتقرطه. صمى؛ بسقوتيا يئعر لا حفيثه وكاثت 
حاؤثهالعائم لأف ي۵^ثثها؛ لز عمده عق شدها أو جلبه، ركهاا_، ؤإذ يضمى. 

منهاينقط الند لأل صمى؛ يد0 ق يأمتكها كمك، ق اربهلها ت قال ؤإل 
اولأ:ظوءامحسا'ل

ذلك؟حكم ما ملابس، عليه ووصع العثاله، ق المال جعل كمن 
أرأيناله؛ فنقوو يالثارق يعرر حتى حرزها عم ق الوديعه حفظ إذا ذالخوارب،ت 

ليسهذا ةال،ت مئتوحا راه إذا لأجل بالمارق؛ أعرر وةالث مفتوحا، الصئدوى لوثزك 
ؤإذامثلها، حرز ق يهزئ أف علميه هو إذن لا، ا-إقواب: يقعة؟ هذا فهل ثيء؟ فيه 

•بممري فلتمن ثملها جزز من ثرمث، 

عادةمن وكان كمك،، ق اجعلها وماوت دراهم أءهلاْ إذا المسألة صورة ا ١ ] 
الإنسان-بما مخي متدلنة، حرقة وفيه كم له الإنسان يكون اثه سبى فيإ الناس 

يالناس كان ردن(، منها والواحد العامغ•)الردوف، اللعة ق عندنا تنمى حاجاته، 
القالة،صاحبح إل فناق اليم، بالثيء فسنروف الأكياس، عندهم ليس السابق 

له:قال فإذا يزبملها، م الميتة- الخزقه -وهي اتكلم هذا ق ؤيقع منه، ؤيئري 
أحرر؟أيث،ا لكن يقمن. فإثه وأمتكها؛ يده ق فجعلها كماك،ا ق رراجعلها 





صاضاه1ينيصالإئماسبجضل

زمحى:ئفياسثاثا"ل
الحاوي إثئه ٩ ئمفى ع؛رْ، إل؛هِفي ودمعها الين، ل احمفلها يال؛ ؤإف 

معبؤ أثر محا جنيها ص وش لأيه صثنها؛ ووش يعد و1ل يفمذ، لم 
\لإمج.

يوفلأما صمى؛ الخنصر البنصر، الخامِفي هدا احمظ ماوت لإل 
الوموع•محها قام البمر، 

أعلظ،لأما يفمى؛ إلإ خميعها ق إيحالة وأمكن الونهآى، ؤإل 
محؤ•لثعديه صمثة رأسها، ايكنرأوصِفي و\9 '• مهك؛(أحمظلها

يقمن،هنا من وصعها إن فقولهI بالمعتادة، ولستث ، ^٠٠١لا حرون كلها [ ١ ت 

حداصغثره والدراهم الدنانثر عندهم كانت لكن يقمن، لا هنا من وصعها ؤإن 
داخل.أومن حادج من إما بالعقد، ئربمل أن يمكن 

الثوق،ق رياه لوأعطاه ؛^ ٠٠يطث، فيه صمتها٠ وثوار معد رُوإل ت قولة ]٢[ 
حاجات،يأحد أف يريد الثوق، ق معل له الرحل هدا لكن الين، ل احمظها ونالات 

نظئ،فيه هدا لكن بمتن، أنه يرى فالمؤلم، نثتشى، ثحئج وقالات له صاحب لاقاه أو 
البلادوكانت الأف، ما اذم، له: لوقال، لكن نممدثا، ولا ئوطا بمد لا الخاذة ي لأنة 

يآكوفأف وهويريع الآل« ما اااذم1ط له: قال، إذا لكن بالصنان، نقوو قد فهنا محوهه 
شغل.عندي لا، له: سيهول( فإثه شغل له 

يدحلرب،ا كاملا البئفر ل يدحل، الذي الخام حمعها" ق ءرإدحاله هوله: ]٣[ 
الثلاثالأنامل كل ل أذخلمة إذ لكن فهناضن، منها، محن ل ظى وف\ل 



١٢٩١روابالودس( 

صمى؛مرمحت يحاثمه الوديعة، فيه الإي البيش أحدا تدخل لا ت محال ؤإل 
^١؛.١^١^  JSج ١^١^ لأف 

قفل

وكيله،أو صاحبها عل زدها حمظها، ص عجر أو الئمئ، الوثغ أزاد ؤإف 
 if لغا ناقز داِن خاصر. م للخاكم ولاثه لا لاثه الحاكم، إل ذمحا قز

صمى؛...............الثمر-؛تا عن اثالك أوثناه قوف،، ب1د أوإل حب.1 

الذيمى إحزاحه مذ أصعب، الأعانظ مذ الخائم ؤإخراج أعاظ، لأيه يفمذ؛ م ل= 
مَُ 

دوله.

أولوزمه،أكثز، لنملإو0 إما ينصرم، من أغلظ خنمزه الناس بعض يكون وقد 
ذلك.أنته ما أو 

اليايى، jjbأذ ولأ ، j^iأذ;يكن ولأ أميتا، الداخل كان إذا لكذ [ ١ ل 
الأحكام.به Jناءل أف سعي لا البعيد، الاحتإل فهنا 

فلا،ؤإلأ صامن فهو منه نحسى كان إذ فإثه أحدا إليها ألحل إذا ادٌ ت فالصواب 
صاحثهاثوقال الوديعة، فيه الذي للبيت، أصدقاءه أو إخواثه ألحل المولع هذا أف فلو 

واشُأعللم.عليه-^٤١، فليس فيهألحدا،، رالاتدحل 
قيءفلا هوأحزن فيإ فحفظها حررا مئا إن أنه الصور هذه لحمح والفايهل- 

مثلها،بحرز حففلت، لم ؤإذا صمن، لمثله" حررا كان ~وإن دوله هو وفي،ا عليه، 
الفابهل.هو هذا 





JMT؛بملبميي 

ثنا

يرضلم صاحبها لأف حاجه؛ لعيو ءإرْ عمد الوديعه يوبغ أف بجور ولا 
ثاء؛أئئأ قسمئ يله ثالحال، علمه لإ الئانج، بمن فتلمش معل، مإف إة-؟، امايه 
دحلوقد عنده، حصل التلث لأف ١^١^؛،؛ عل صنامتا ويستقر مثعديان، لأنج 

ءمح:شن.
قاء،....................آتي يصمن الماصى؛ ممال '، لثاوابا-يعلم لم و\ذ 

لميعئأحداؤإذ له، عينه من يعطيها فهنا ملأيا* ثأعطها ت\ؤوتأ ®إذ للموsعت يقول 
الثقة؟عل الحاك-آإ أويثدم الحاكم عل الثقه مدم فهل 

القهبميم بل وق؛ل؛ <، ٤١١عل الحاكم بميم أيه ي صرح ^٥١٥ الموثق كلام 
١^؛؛؛يغطيها رثإ أو عنده، تمّيع ورثإ ممره، أشياء يثول الحاكم لأف الحاكم؛ عل 

أول.القة ايدغ فكان ذلك، أفته وما المال، ُيث، بئثظ آحز؛_ 
منهفثم، وقف عل وكيلا يكون الأف الناس فبعض فائدة؛ هذا من وتستفيد 

تماميقوم ®والحاكم فيقولت برئ، للحاكم يقمه فإذا ههير1،، ناظر له وليس ويمل، 
عسهاا.عند صاحبها 

علمبمن الحاكم كاف فإذا الوديعة، لهده المص-لحة إل ينظر إيه ت يقال، أف وينبغي 
فهنافيه، وتياوذ ءنلْ الذي حائمة أءهلاه المال حاءة إذا المبالاة، وعدم بالتهاون 

يودعها؛لا فإثه إيداعها إل حاجه هناك ؟كن لم فإذ أول، فالحاكم ؤإلأ الئ يغطيها 
عإر0بإل بإيداعها الوديعة ق يتصزف أذ له ليس الموئغ لأف 

الحال.دسخةت ق [ ١ ] 
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أنهأحمد كلأم وفلاهئ بئ. انه عق يحق ١^ لأف الأوو؛ عل صة1بحا وبمممث 

وحانتهوأمته كزوجته ماله، بحفظ عادئه جن0 من إل ذفعها ؤإن 
iJ دئسهاحفظها محامتة ما1ة، ئه كئمظ بإ حفظها لأثة يفمذ؛ ؛

القاصى؛ناله ما الصواب إن يقالث أن محمل يعنى! محملة، السألة هده [ ١ ل 
الرحل.هزا عد ماله تلذ وقد اثشاحة، عل مبص حمه لأن 

ثفمينه.يملك لا لأنه عليه؛ صعاف لا ت ل، يما أن ومحمل 

تحال:اممه قال وقد محن، التاي لأف أحمدراآ؛ الأئ؟ كلام فناهن هو والثزاب 
عترعند الوديعه هده أف ين1لم لا وهو لالض;ة:اأ'[ ين آلثصنؤث و ءؤنا 

سبحاهدؤئاق"اممه وقدقال محسنا، فيكون أودعهاهوصعاحيها، الذي أن ظن بل صاحبها، 
ا.لآمهاثهُ القاصى كلام مذ أول النص فظاهر ه سمل ين ء ^ما 

ذثلأقد:زصيىلأنت المال؛ نئ محفظود ي هزلا؛ يكود أو بثزط هدا لكن ]٢[ 
والتيءالدJاهلم محمظ أف يرصى لا لكذ والفراش، واللباس الطعام لحفظ ووجثت 

أفعادته نحر ولم الفيس والثيء الدواهم من الوديعه كانت فإذا فيظر الفيش، 
صامنا،صار الوديعة هازه عل انتحثفلها إن فإثه هذا، مثل عل روجته يستحفظ 

كانتإذا ينظئ ل ١^^؛، يعطلمها أذ له يبتح لماله حافظه كوبما مطلن فليس وعليه 
فلا.ؤإلأ إياها، يعهليها ثعم، الوديعة جنس مذ الذي المال نحمظ 

'م.الشرحامر)ي/')ا(انذلر:
النرحالكبم)ي/"ّآ(.)أ(انغلر: 



٣٩٥ربابادودس< 

إلإوعلفها، الدابة ونمي ا-لخرز، ق ووصعها خملها، ِفي بعنيْ انتعاف ؤإن 
ابنفسه فعله أفتة بدلك،، حاويه العائم لأل يضمى؛ 

نحل

حلطهاناف • أعيابجا يد ينكثه لا لأية صمثها؛ مله سميز لا بإ حلطها وإل 
ماله،من سميز لأمنا يقمن؛ لم بسض ومود يمكثزة، كصحاح منه، سميز بنا 

اسهمالزتريالإالإاسلهفيصثدي.
تويرِقالئود أف عل محمول وهذا يقمن، سود! بثا حلط فيمي وعنه 

إدايصمنها انه الرواية! هذ0 من ا-ئامحت، ابو وحثج لدلكر، ثصمنها؛ البيض، 
خلطهانعاي٢ل

قالمال ونبق نخص مع صاحبه إل المال المودع أزنل إذا يائل: هال هان 
بأفالعادة أوحرين، صاحبه، مذ يطنب يكن لم إذا ءا"بموابت يضمن؟ فهل الطريق، 

ذللث،أمته ما أو ابنه، أو حائمة مثلا يعني الرجل، عن نايا يكون اشحص هذا 
صإلفلا يعطيه باثه العادة جرت تير أو اباه أو حادمه كان إذا أما يقمن، فحينئد 

الموئع.كيد يدة لأف عليه، 

وضعهالءلعام هذا احمل محرا، اممه حزاك قال؛ لو عيه *ع حص ١^١١هر [ ١ ت 
الامضانة.محإد قضي يا بمن، فلا الفلالإ. لمكان اق 

لكنهكدللث،، والنود واصحه فالبيص سميز، فهي ببيض مؤدا حلط إذا [ ٢] 
ا-لحطةمقل عليه يثق لكته فهو^_، بث؟، حطه لوحلط كعا يمتزها أف عليه يشي 



^قضاهانينيصاسمماسبجحنيل ٣٩٦

أوكنزالشد، محث م، او■حرى هحلمة، مشدود، كنس j( لواهم أودعة ؤإو 
محأحدوعاء، عحِ ل كاثش هإل عذر• شر اُيرر هثك لأيه فيه؛ ما صمى الختم، 

يزل]لإ إليها، رده محإل وحده، فيه يعيى لأيه وحده؛ صمنه يرمما، منها 
زكاذ3^;!'^، نإذ بزدْإل داولم؛زلإلأ فته، س بنث؛ااألآدئبت، 

بإالزس ضه ١^ ضمن لإققز، نوف لدلك،. ق؛ لإضن ^١ 
ثلأمزضتثثا،لأدآللاقي• 

ئ:وئثتئنئهااأ'.َ
الد.ي jaبخليص؛فإنثثوم كيلك كان ؤإذ أنة قام ذللث،، ك ما أو ائ ثن 

الغاصس،.حكم •طئئ فيكون يعد، حلطه لأ0 إياه؛ أوبغ 
بكلعاليه مضموئا الدرهلم هدا فصار بالأحن، يتعدى لا أن أصله لأن [ ١ ] 

إلردها ثم الكلة أحد لو مثل أيقا، عليه مضموثا صار مكانه إل ردْ فإذا حال، 
أوإبرائهإليه أدائه إلا؛*lJ آدمي حن، ؤ، لأما افُ* ويتذ بتّه التوبة عنه تغنح، ولا مكاما، 

كشئ،-محر حصل عليها مشوا الناس لوأن ت يعني، بافئتة، لينت، الأماناات٠ فمائل منه، 
صذىالاسس.تهينحا.

وهدام، أي منه بممرض أف يجوز فلا المال، عل ئزتمن لأنه كله وهدا ]٢[ 
يأحدأف متهم لأحله• محور فلا الوص، عل والناظر والوصي والوكل، الميم وئ ينمل، 

هذات له قلنا وأردم، منه نأنممرص ومصهلز، الأف، حاجة 3، أنا قالت لو حتى شيئا 
لأمهيخقاهى؛ ^^١ لهدا لوأذف لأيه التلأئ_ا؛ مى للأموال حمايه هن.ا وكل محور، لا 
ذلك،.أمثة أوما المال،، أويمقد يمممر، ربيا الؤاهن وْع ننجاهن، عليه، محابب لا 





^قضاه1نينيصالإئماسبجءتيل ٣٩٨

وحزامحسن؛ رثا— اخذ —بدون عندهم يوبخ الذي أن يرون الأف والبنوك 
كدا.ونحن معامله أحس نحن له1 يقولون آحر ثنك إل بمحول أن أراد إذا تجئهم 

الكبثرة.الأموال ق خصوصا 

الذيالرجل رى أنك معنى فليس وهذا، لهذا إحسانا القرص يكون وربا 
لأنهله؛ أحثظ عندك القرض ثقاء يكون فقا| إليه، محسنا لنت أنك محسنا أثرصك 

القرصيكون قد أنه فالمهم مثلا، حاكم سلمهل من أو اللصوص من بيته عل عنشى 
المهمص.إل إحسائا أيقا يكون فقد فقط، المقترض إل إحائا ليس 

أخدئتا؟كون هل الربوية الثئوك من ص بالية قاتل: قال قان 
اممهأليس رثا، وهى ثأخذها كيف Jأخذها، فلا زياذه اتئك أءهلاك إذا فالخواب؛ 

الاوقرة:\/مامآ[؟ ه آ>ي1اءقنر ثءوش ئنهئر ئتنن يقول؛ 
رثا،فهذه المليون، عل زيادة ألم، مئه و\ءط\ني مليوئا، مثلا الثئالئ، أعطنتؤ فإذا 

أفيوأيى ماثمآ ودروأ أقت آقموأ ءابمأ أل;>ى تآغبما ؤ ت تعال افه قال أخذها، بجور لا 
رءوسثليئم قتم وإن ورسويه، آف بى حنم ٤^١ سوأ ؤ همية.١^>، إن'محثم 

.i;yu<\-yuaه]^;ثلأهللزث لاٌمح0 أن>إاًظن( 

الحاجه،علمه ثطرأ الخال من ول دراهم، آحز بملي نحص د١ئلت مال مإن 
حاجته؟ء قصا يعد بدلها ويرد منها ثاخذ أذ له فهل 

ؤثاخذليئنا فتذم، صرورة، فيه ليس وهذا لفرورة، إلا يجوز لا فالخواب،: 
احدعنده ولسن السيارة، ، وتعهللمفر ل كان إدا لكي حاجته، ويقض^ا الدراهم، 



٣٩٩رواواا|يدبمة( 

الصناللأف صناغتتا؛ من أ ينولز اقعدي، محرك ثعديه، الصنان وش 
زذَةإمحا.نأ م، ئ شق ض ي ي اقاJي، ثم ذي، ئق 
نإليائه• وينعه هدا لأف برئ؛ إلة صاحبها ردها يم صاحمها، إل ردها ؤإو 
كديهاإبرائه منه قثرئ حمه، الصناف لأف برئ؛ الئنان ئ أبرأْ 

صزوره.فهده منه، ينممرص 

مرضأصابه إف له! وقال، حروظ، آثر عند ثحص أوئغ إذا مائل؛ يال، دإ0 
قمه؟- ويبع JدJحه أن للثخ فإف به يمويت، قد نس_، أو 

أصابهثإ الخروف— —يعني الوت أصابه إذ قال؛ الرجل أة دام ما فالخواب! 
فهوله.آثتر حروما بدله واشترى قمه، - وبلغ ودبحه الوت، 

الحديد؟الخروف حدا اظايه الأم الخروف جع لما هل مائل; ئال قان 
أذان للأنيثغي لا الخال هده مثل ق لكن اأطالته، له ليس لا، فالخواب! 

ا،لوثأصاب ا-ووف إ0 يقول: ج لأي ئ، ممة كان إذا إلا ااكلأم هدا يقول 
فهونك,١^١٠;، أصابه إذ يقول! أذ بآس فلأ جدا نمه كان إذا لكذ ، وهو^١٠٢٠٠

الصإن؟عدم اشتراحل ءندْ للثريع هل قائل: قال فإن 

لكناiقرض، وامحق إذا حش العقد، مقتفى نحالف فهدا يمح، لا فالخواب؛ 
حديدا.إبراء تثرئه أن لك الص،ان ثبت إذا 

التندي،محرك يتنديه، الصناذ أرمة ®ومن لآذهآئدق1 اجلولف يول مائل• مال مإن -ا ١ ت 
المالإ؟ئوزة هي U ه من للم:يأ 



احمدبذحتيلفقدالإمام ي الكاي على السق 

محل

دلكل لأف صمتها؛ مائن، حش ينقها ونأ يعلمها، لز ييمه، أوؤغ هإو 
ا،لإثان،وئة 1^؛ وىُ، شُ ١^ ثآاُْ ثإف تخرزثا. لإ م نا هائب غلأكها، 

قوا-محم بقتلها، أمنه لو ما هائب إيلافها، ق أذف مالكها لأل يضمى؛ ولم 
الزئولإ؛البجائم ؤالئيوعكامحملس الس 

تحو

والدابة؛^، liJاقايت، كإخراج لمصلحتها، حرزها من الوديعه أنترج ثإدا 
ثل١^،محل الإذن لأف الناذةم:ضن؛ -مئبه ءنابمم 
اكاد.الحفظ 

معل،ولم فيها، التعدي أو لشمه، أوإمثاكها الوديعة، لحخد ثوى ؤإف 
«ملآضءةاظكلآنائمحئةطئءا؛محومح.: 

افه*إل ولمظهإI وئثبإ٠ الثحاري زؤزاه بؤ® أويعمل بؤ، ثكلم لم ما امنها، بؤ 
ىثرص«.

........مفتصاها، يا؛في يإ فيها لاثه صمتها؛ تتا لنتتئ أخرجها نإف 

الدراهلم،رد م انتمزصها، دناهم منها وأخل. وديعه، أوؤغ اف إنفالحوام-،ت 
لكنردها، احدها التي الدراه.لم لأن العخان؛ من ي_متأ لا لكن التعدي، زال فهنا 

اليان.فعليه ثعدولاتقريظ بدون ذللث، فلوثلمتايعد بالرد، التعدي يبرأبى لم 



اl^_؛؛ رباب 

لألهيضمن؛ لم ^١ منه أحدت ؤإل حزنها. عتر ق أحزنها لو كنا دص٠تها، 
يضمى؛لم نلمها حر أكره ؤإل ثعال. اممه بفعل لوثلمث ما أنبه ممزط، عير 

لأ?همحزآ،كالأثو.

قفل

أقنؤإذ عدمها، الأصل لأن هزنة؛ مالمؤJ مان٤زها، طولن، مإو 
■مالكها لقع مصها لأنه نمينه؛ مع هزثة  Jjحفر، بائر ثلثها أز زدها، وادعى بتا 

محولهالمول ثم الناح؛ة، تللأح ِفي بوجوده الثثه إدامة محعليه ظاهر، بائر كاف ثإف 
را[.ِِِ  يمينهمع 

قفل

ؤإذجهته• من لاثقريط لأيه يضثذ؛ لثدولم محاحره الوديعة، بزي طاثه و[و( 
لخظه.الإيدلغ لأف مالكها؛ عل ردها وموثه لممريطه. صمنها؛ عدر، لعير أحت0 

مالكها،بمص ثقيا لأنه قزله؛ فالقزل  -يزث ا،لودغ آص ^١ ]١[ 
وقدمحمس، لأيه الند؛ ق تفتوو فقوله مالكه يمنثحة اذ الأنثقة ما أف والقاعد0 

[.٩١ي: همزi ين ءآلثنيثث ^نا تحال: اض قال 

اوهأقم له: قيل أوعزق بحريق ثلفث إما قال: \ة ظزثا ١^ \ش ١^١ أثا 
تلكف جُئل، أثٌ البتّه أقام إذا لم لايحفى، واأعردا الحرص لأف والعرق،؛ الحريق، عل، 

يأمرو1ملم، قال: ^١ أما ثمنه، لم ؤإلأ به تلمت، أعا ق عزله ٥^١ أوعزى حريق الناح؛ه 
هزلة.فالقؤل !لأنصه أوأك^تهاترئلم، أما مثو حفر، 



سقضاعاهمنيصالإئماسنيضو

ن_}^ lubج؛ 
ا MH* إ

^١؛•۵١وهذهف 

لالأممة:أ

ؤآإئثوئألإ عز ؤوثدأومأ دعال-ىت اف لمول إلت_ها؛ مندوب وهي 
١٢]

إليه.ويرده لأحدينضربه مثاعه يعفي أف هي • العارية ]١[ 
تكونا،لنافر هبه لأف ظاهر؛ يظر فيه الناىاا هبه راوتبمأ ;ِمحةآإئئ! الولف ويول 

َولذلاثللمتعثر؛ م1تكا فليسى منالإرَالعارية وأما استعار، الذي وهو للمنضر، مفكا 
هبهررإئبما ١^١٥—، فقول منافننا، يبع أف ولا عتره، أحدا أر(َيعارها يملك، لا 

أفللمنشر الأزتفاع إياجه هي العاريه أف والصواب! سك، لا سامح فيه منافع(( 
:ممعبام:ة.

هالبي لأف يمشر؛ أف للأس-ان مجور جاتزه، اث1ضإر جهة مى وحكمها 
أحيانا،يبؤ وقد ئنة، فهي للئعثر يالئسة أما ٠ ر أمه بن صفوال مذ دروعا امحتُار 

اف.شاء إن سياق كإ 

تحال:كزله قال: أن والئزاب ظاهت، تقو فيه ١^ هوْ الأستدلأل ]٢[ 
لحريشرها لا ند المنتعار لأف وذلك، [ ١ ٩ ]اوةرة:ه ه اق ؤوأنسوأءال 

(،٣٥٦٢)رنم العور، مم؛ن ل باب، السوع، كتاب داويت وأبو ٤(، * ٠ )م/ أحمد أحرجه ]١( 
حدين،من (، ٥٧٤)٥ رقم العارية، تضمن باب والزديعة، العارية كتاب الكبرى؛ ل والنسائي 

إيهقنة.أمية بن صفوان 



l٤٠٣_^( رباب 

'قانما العتد عون ل ررواف حاجته ومحاء المنيم، لأخيه •ءنJا فيها 
النبمفىعننبي((ااا.

مذمانتعاو  Wjالبي لأف عينها؛ بما؛ مع خا ينممع عم كل ف ونجح 
فاستدلالموى، ولا بث بائه يوصف لا مباح لعزض ينتعثرها فقد لتقوى، ولا 

أئنإة تعال! بثوله يستدل أف والصواب ثظر، فيه بالأية نتمحذآنئق المؤلف 

قالعند دام ما العند عون ِفي ررواف ت الحدث هذا يرووف الناس س كثثو ]١؛ 
اأخيه،<ر عون ق العند كال ارما محوله! محزما هناك لأف علط؛ وهذا أخيه® عون 

لهدااف عزو أ0 يمني العند® >رما'كاف محال: إذا لأنه أخيه® عون ي العند ذام ررما وؤإلز•' 
دام®ررما محوله! لمر صحفن، أم محوي محصز، أم ءلال لأخيه، الرجل هذا كعون الإنسان 

فلففلالعمل، حس مى الحزاء أف أيصا متقي ولا دام، إذا إلا يديمه لا الق، أل يمثفي 
العندما'كاى العند عون ق راوافه الحديث: رواية عند يناى أف ينتغي الذي هو الحديث 

ونأخ؛هاا•عل 
ررما®أخيه® عون ق العند كال ما العند عون ق اءاممه قوله قائل: قال قان 

ذامررما ثولهلم: ق الناس عند يروى ما بمعنى نكون ألا وعلميه ظرفية مصدريه هنا 
الثني...((؟

كانما صفة عل المعنى: فيكون أيصا، وكنمة ظرفية مصدريه هي لا، فالحواب،: 
أحيه.ون عل 

القرآنتلاوة عل الاجملع فضل باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب لم: مأحرجه )١( 
رمح.بمن.هريرة أي حديث الدكر،رقم)هبمآ"آ(،من وعل 



سيقضاه1همهمهعالإئماسبجحنبل

بيأمةمحائا.ززاةمئاثإال
إعازهقتتش لخلها«اأُ ؤإطزاى دلوها، ارإعاز0 مماوت الإبل حق ض وئئل 

المخلإعانة ويبوو همنه. بماء مع به يسمع ما نائز عله ومنا يا■قم، دلك، 
............................للصزاف؛

—عاره —يعني صنحه سمعوا الديك ق أقم طلحه أي حدين، ق القصة [ ١ ] 
ميء،ظهرْ عل لس عزي، قرمى وهو المرس، هل-ا اللمي مريب البني، عل، 

لهم!فقال اقبت، منتترئ راجع اممه. برسول إذا الماس منغ ولثا امن، وانكرأ 
منه،استعاره . الؤّول أف محتمل ثحوثا، كلمه أو ُ تراءوا#ُ هلن ءارجعوا 
ينتؤعأذ ويثر بمرح الكل ولأل استعارة، يدون ركبه وللحاجة وجده اله ويشل 

استعارالؤي. فإل أمع بن صمواف قصة هو الواصح فالدليل حال! كل وعل 

 ]٢[Jy ،،منالإيل طاحن طلن إذا ذاْ! ا)إعانةدلوها«رأ' ! ^١^٠٣

كتابومسالم! )ّا"ا"ا'(، رقم خاء، والالخلق حن باب الأدب، كتاب الخاري! أحرجه )١( 
أنسحدث من (، ٢٣٠٧)رنم للحرب، وتقدمه ^^٣' الّكا مجامة ب، اب بالفضائل، 

خ.ئن.مالك ابن 
(،٣٠٦٢)رنم العور، نضخن ق باب اليؤع، كتاب داود! وأبو ٤(، ٠ ٠ )م/ أخمد أحرجه )٢( 

حديثمن (، ٥٧٤)٥ رنم العارية، تضّمين باب والوديعة، العاردة كتاب ١لكارىت ق والنسائي 
خ؛.ءتن.أمية بن صفوان 

عيدافهبن جابر حدث من (، ٩٨٨)رنم الزكاة، ماغ إثم باب الزكاة، كتاب مسالم! أحرجه )٣( 
و.و؛ة\.



رواو،اسروة(

^١^ثالكلبض؛تاتا 

فضو

محلأهمز1وضشثَلأاثد.f>ةءء.َ.ِم.|ِْ 
وجهعل منها محرم ذي لعم ا-اثويلة ابارقة ولا إمتاكة، قووله لا لأمه لمحرم؛ 

ئثتهىلا ^٥ أن شزهاة، لكثت قإل ^1، يؤمن لا لأنه غا؛ حلوته إل بمضي 

إبله.الدلوتنش يمرْ أف ثحمن 

يعيدهثإ ما لعزصى نقدا مالأ تنتع،و لكف الشد إعازه يصح هل مائل• مال مإن 
فيه؟يت1ئئف أذ يوف هو كإ لصاحبه 

يقولالرجل فهدا ا-قد-يعه، به اكصود يكوف لا أذ بثرط يصح مابواب• 
وراة؛مذ رى وهبمث، لمحي محي، ق أصمحا ريال ه م أش ت لماجبث 
عني،ايه المال وأوا إذا يظئوا لم اقهم الناس مذ تحف فيدهب مئة، الخمس 

يصح.فلا ؤإلأ بأس ملأ منثعة الممي• إعاوْ ل كان إذا وعلميه• يصح• لا فهدا 
ليمتلسلاحا إنسان استعار لب لكذ تحوز، لا وما إعارته محوز ما بيان ل هدا [ ١ ت 

تحوزما اiؤلف فمصي معروف، فهدا محرما به تفعل شيئا استعار أو محرمه، نفثا به 
تحوز.لا وما إعارته 

أرب،واضزة ال1نئاء، من للفتنه أربخ اجهاله اتحارؤ أف شف، لا ]٢[ 
له،روحه لا ثابا النتعبمر كان إذا سثإ لا حو، فيها هده حتى لكذ الك؛يرة، من للؤنؤ 



^قضاهانينيصاسمماسبجنيبل

َصَ ُء 

لاقطة((,نتاقطة رريكل يقولون: وكإ ثيء، كل يكفيه فهذا 
المتوكه——يعني الخاؤية والرادإعازه محرم، الخرم لثثر الرأة إعارة أل فالصواب: 

ثلاثاكان ^١ إلا محترم، لذي آلا نمزئا أف محوز لا ١^ لكن تنائ، فلا اوة أثآ 
_،أو أوأكؤ أنثوع لدة له خادئا فتكون و\ص \لأثذ فيه ئة وائ، ت،، 

روجتكلأف ]3إدنإذ جارني أطك له: فيقول لرجل يلاما هل لكن به• باس لا فهذا 
ّامت؟

كلامفعل ثاثة عتر كانت، ؤإف الإعارة، تحوز لا ثاثه كانت، إذ نقول: الحواب: 
مثلها.يشتهى لا بأذ ^٥١٥ ا،لولم، مدقا لكي يجوز، ا،لولمج 

وهوست، ق بامرأة يممرذ زجل لكن يشتهوثنا، لا الماس غالب نقووت لكن 
إلا'5اوبامرأة حلارجل ررما السئر.ت قال ولذللئ، أبدا؛ الفتنه ئومن لا فائه ثاب 

الئ4لانثاكيا(ارم
أنثريد لا حائمة وثأق النساء، أحثن من زوجات، عندهم أناتا رأينا وقد 

لاقطة.اقهلة ّلكل قيل: وقد حا، ويفجر باه— —والعياذ راها 

أفلو كذلك، فهل بمترم(( الشد »ؤلأ ح: \.ؤبى  Syياتل: محال دان 
للمحرم؟أعاره م صنيا شمه صاد رجلا 

^،١لوكان حتى ]حي عل تكوذ أذ يمكن لا الخرم ين لأف يجور؛ لا • فالحواب 
(،٢١٦٥رقم)الحعاعة، لزوم ق جاء ْا باب، الفتن، كتامبح والترمذي: (، ١ ٨ / )١ أحد أحرجه )١( 

نمحئنبمتن.الخطانم، بن عمر حديث، من 



(LJlub )^٤٠٧

انتعازي؛ة5ر0 انتحداعا، ثه يكنه لاثة للخدئ؛ والديه انتعاوه ؤمحرْ 
بملكااُ•

منالمشهوو عل عنه بمحل أذ عليه تحب فائه أخرم ثم اشنمى، لهذا ملكا الصد 
بأس.فلا ا-اءكمئة أثا المثاهدة يده ق عنه بمحل لكي ٠ ٠ المدهب 

إلبلم:زجع له محفظ4ُ محل ل المحي م؛ هذا نضع إذا قائل: قال قإن 

بذلك.>هدةفلأاش لأي كانت إذا فالحواب: 
منفطلب حر، وهو ظوين، أبواْ كان ان إنالأجثرة• المسالة صورة ]١[ 

ألمحةإثامحا.جيجأ 
به؟امحثب تحوز وهل الأجير؟ استعارة حكم ما مائل؛ قال فان 

لكنالصحيح، وهو ، ١٦٠بأس لا بانه العائم جرت الأجم امتعارة فالحواب: 
الإجارة،ق حص تحوز أنه والصحح الإجارة، جهة س هذا يجوزون لا المذهب عل 

أكثرأو ييال متة سع الشهروأجرمم ق ؤيال مئة بخمس عنالأ احصرتر لو فمثلا 
الأف،به المعمول هو وهل.ا باس، فلا أعاملهم؛ ما مثل ؤيعاملمهم يضرهم، لا لرجل 

يحبمرهنم عادي لبست، حائما يتاجر أن مثل عملا، مز أشي كون لا أنه بشرط لكن 
الليل.إل المباح س محمل مهلبح صاحب، لإنسان 

امتخدامق مثل ان لإئوأجرته يئسا امثاجريت، لو مثل بهم، يتكسب، أن يأس ولا 
يأكؤ.ا^ثعة 

اكي)0/م\ا-ا(.)ا(اظر:



احمدبذحنبلالإمام فقئ ي اها،في على اصليق 

محل

قانان الئذ. أد أب، تن  'هوو'و'ى سها؛ التين ثص قإذ 
وووي•مصموه® عاويه ارثل ت هال محمد؟ يا أعضتا ممال: حى، يوم أذواعا منه 

همحمنه،}لزيقؤ، لا ومسه، لشر عنيْ مال ثص ولأده داود. أبو وواْ ررموداة،، 
لدلاكااُ.زدها؛ موثه وعثه ■كالمعصونم،. 

يالشزط.ينتقي لا يضمن ٠^١ لأل ينتف؛ لم الصنان ثض ثرط محإل 

متاعه١^١^ رجل فهذا المارق، عع قياس هذا مكالذمود-،اا ٠ردذمنه، ت قولة ا ١ ] 
عثرفالقياس ماله،ا؟ا! عصبته من يثبه ءاثه نقول! فكيف الثوانم،، رجاء واحتيارْ؛ 

٠

مالكهاد مى هبفث قهأ لأما الصهان؛ عدم *؛^ ١١ي الأصل أف والصواب: 
برصاالال حمل لاثه عليه؛ ماف لا والأس أمينا، القابص فيكون واحتيار0، 
ثزطلكن هدا أعذك UIلأإ,ز : ٧١قال بأن ص _، نوشزط ص ْاجه، 

ألرمالذي هو لأيه صمن؛ بدلك، فالترم لا، أو يعيث م.واء 5لمش، إذا ^^١ أف؛٥٠٠
ئفته-اذ\,

ثلاثة:أقوال عل حلاف فيها العارية ومسألة 
هوالمن،هب.وهذا ماما، عذم لوشرط حتى مطلمثا مضمونة إما الأول: القول 

المان.عدم يثرحل لم ما مضمونة إما والئاق: 

المان.يشرط لم ما مضمونة غم إما والثالث: 



٤٠٩رد1د،اسرية( 

بإنماطه،مشط حمة، الصناف لأو يبرأ؛ العكرى1 حفص آبو وئاو 
لأثهيضمى؛ نمتها أومصغ الثوب، انتحلي قإن فيها. ثعدى ١^؛، كالوديعة 

محاهومذليقوله محه؛ مادول 

تائهاوأما بالصنان، المنتؤيئ التزم إلاإذا مصموثة عيث العاريه أف والصوابت 
المارق.مع فهوقياس المئصود-ا عل 

الئلعة؟إعارة ئكم ما قائل: قال فإن 
الذيالتصزف ْس هذا مول: فقد الشرى وأما تحوز، فلا الايع أما ؛ابواب• 

باق.البح فخيار وليايع له كان ؤإن وحلْ، له الخيار كان إن حيارْ يسقط 
الئساس صشت م يه- ينقى الذي الحيل ;بعني رما منه استعار لو ا ١ ] 

فالمول، صقاو فلا له انشرن فيعا ١^١^ ثلثت إذا لأيه يصمن؛ لا الدلوفإيه سنتا 
صاجتهاعليه لومرط فيه، إشكال لا وهذا أوفنط، ثعدى إذا إلا لايقمن اثه الراجح 
اعمود٤،^!، حكم لأيه يلما؛ امحم هدا ل أف عل ؤيقمذ، باس فلا ويل الصناف 

أفشه رمحي هوالذي بأنه هذا عن محاب لكن عليه، صناف لا أمم كل فإف الأمانات؛ 
الصنان.أوباشراط أوبالممريط يالقتدي تضمن وعليه: يقمنها. 

الئثار0ثعطلت م بعيد، مكان إل -ها لقدم، مثارة امتعار لؤ مائل: قال قإن 
لا؟أم ويفتنها يفلحها أ0 عليه فهل 

والصححأحدها، كعا تلينه ننردها ينلحها أ0 عليه ': ا1لهن،ُفالخواب: 
الصقاذ.عليه أومرط أووط، ثعدى إذا إلا يضمن لا ايه 

الغني)ه/هأا(.)ا(اظر:



حنبلأح«دبن الإمام ص م الك1هم ض المميق  ٤١٠

مضمون،عتر دلك مبل مصها لأف ثلمها؛ يوم بقيمتها صمنها ثلمش ولو 
الئثثة،كحمل بالإنتماJ أجزاؤ٠ا ثلمث ؤإل يصمئة. ئأ ردها لو انه بدليل 

وجهان؛مميه 

كمحا:َلأشنث؛وذكزنا.
مصمنهكسائرأجزائها.مذأجزائها، لاثه يصمنه؛ و\ذش.' 

وجهان!محفيه العارية، ولد ثلم، ؤوف 

الفصوصر.كولد صنايه، ثجب صنائه، نجب ل،ا ثابع لأيه يضمنه؛ أحدمحا! 
امحاي،ق يدحل ملم العاوية، ق يدحز لم لأيه يضمن؛ لا واكافت 

العص._،.ذاحلِفي ولدها مإل المعصوبة، بخلاف 

أوفرط،ثنيي إذا إلا يضمن لا فاثه نفر وهوق لوثلثت مائل؛ مال، مإن 
لصاحبها؟ويتجانة\ ينحتها أذ يلزمه السمرفهل ق وثلمثؤ نيارة العارية فلوكانت 

ذلك.عليه فتحب صاحبها •٦١ وينتؤع تنحب أف يمكن كان إذا ذالخواب،! 

صاحبها؟عل أو عليه تكون اشصت، أجزة مائل! مال، مإن 
صاحسها.إل يردها أو فعليه لمصلحته، قتصها لاثه عليه؛ الأجنة هالخواب! 

in،



(lulJ )^_٤١١

محل

إثاحههأفتهئ إثاحه، لأي محنحها؛ مئهنا واحد وكل ا جائزا عمد والعايية 
كزديديه عق 1ولو يئري أف عادئه جزت مذ أو المم، إل زدها وعلمته الطعام، 

منلإ:وأ إضش، أز المالك، دار أز ع؛رمحا، إل زأثا قإف ناسها، إل الداثة 
}كالمازصوبا ؛،، Usيإتأدزد٥إل  ٢٧زده، وجب ما لأف ال۵مان؛ 

وعمدالطزفن، مذ جائز عمد أذوإعت ثلاثه العمود إدن جائز٠٠ ررعمد يمول،• ]١[ 
الطنتي،.أحد من حائز وعقد العلزهئن، مذ لازم 

والبحمنحها(،. منه؛ا واحد رروكل قال،ت ولهدا الهلزفيخ؛ مذ جائز عمد فالعاؤثة 
الرامح،،مح، ولازم المرمح، مذ جائر عقد والرهذ الهلنمح،، ْذ لازم عفد الممرق بعد 

سدكرهكإ لازما، عمدا صار صررا مخه صمن إذا جائز عمد كل ت قاعدة أيصا وهدا 
ناكنئحه يمكن لا الأف سال،: وهدا، هدا عن الضزر ينفى لكنه ٥^١٥ ١^^٠ 

قال،تفلو وكدا، لكدا سمتصرْ سوف، بأنه أحإره إذا إلا اللهم بالأجرة، الئاق بيد يكون 
أفتحأنا قال،ت الهلريق أثناء وق الرياض• إل علميها لأصل السيارة هده أشر أنا 

الأساس.هذا عل استعنت لأنالث، لاثفثغ؛ قلنات العمد، 
فاثهثنى ق هصنها منها عنصائv اقهى إذا للمنثمت المعثر قال، لو ]٢[ 

فيه،مادونا فعلا يعل لأمه يضمن؛ لا فاثه وصعها أف بحد ّيدث، فلو يضمن، لا 
كزيلمحلاتها، إل عوار-إلم رد العواري أصحانم، بأف المطردة العادة جزت لو وكدللث، 

بالخراج،وأذحلمها محي؛الثلماتة وانتهى استعان ومن يز، جزاغ وله الثيازات، يعثر 
يئت،مذئكانآا.فانثلأضذإذا 



صضاه1يهمصاسمماسبجءن؛ل ٤١٢

محل

ونزعنه. ثائب لامه ووكيله؛ شمه معه انتماء قلمه شسا، انتع1ز ومن 
'.١٣١سغاإفش،كإس 

٣١نبمتقئ شاة، أج شنن _J^، ^، ١٠١١عند كبم، أثاتة يإذ 
عليه،القهال دانم يدم، ق وتلف1، له، صامى انه عق ثقة ^ ٠٤اذلأ عق 

'ؤالعاص_،ا مى كالعاصس، 

يعلقلم لكنه نيته، ق صاحبها بإدن العارJه وصع النمو أف لو مائل• مال مإن 
حتبيكون هدا مالحواب• مفرط؟ هو فهل الماس، يراها حيث وصعها أو الباب، 
مفرط.عتز فهو الباب فيه يعلى لا ا"إءراج أن العادة جرب فإذا الحادة، 

عترالتاغ هبه هي العاويه أف نبي في،ا المؤلم، أف فج يم وبئا [ ١ ] 
يشاء.كعا ، يتهبمؤ؛أذ له الموهوم، لأي نلميم؛ 

العاريةصاحنؤ أ0 علم لو العاويه عتره يعثر أف للمنمر هل مائل• مال مإن 
أفعرف اثنتعثر أف فلو صريح، إدن هناك يكود أف بد لا فالحوابت بدللمثج؟ يرصى 

قيتنامح أذ يمكن لكي له، يثثرْ لا فإئه فلأيا يثثرْ أف يرمى أعارم ،-^( ١١صاحبه 
الر0.الأمور 

اثنتعثريقمن هل ناء،٠ أيهها دضم؛ن ارمحللهاللئؤ )؛نثهء.' الولف، يقول، [ ٢ 1 
^؟١٣١أو الأزل 

كانفإذا الوفاء، !ل ^صسهويمؤ



٤١٢ (^_lub)

لأ0صاحمك؛ عل ارجع له• ويقوو< الثامحا، سيضئن فإثه ري عني والثاف محاطلأ أو 
ممنالزو الئ ص  JjViلكن ؤإذا الثاو، ثغلم لم إذا الأم عل القران 
الثافي إذا إلا عليه امحان قران لأف الثاف؛ عل الأم ثزجع لا وث الأم، 

عاليه.الصنإن قرار فيكون معاره، أعا 
يعار0أف له ملنس شيئا اششس امحتعار إذا السائمة؛ ألة للمتوصيح مسألة! 

أفالمالك وهو جلأبوي الئانر  JCS■العارية و5بله ٤^٥ وأعار معل لو لكي عإرْ، 
إذاإلا الأزو عل اكابي:ز:آع فإف الثاف نمن فإذا الحار، فهو شاة، أج تنمن 

صمنؤإذ الأوو، عل يرجع ولا عليه، الصنان يكون فهنا منثعثر، الأول أف علم 
فيكونممة، الأزل أف ي قد الثاق لكن إذا إلا الثاق عل الأزل فلا:زجع الأزل 

يد>ْ.ق هئن من عل يكون الصإن وقرار الإثم، ي شاركه مد 
فإالوفاء، ي والثاق الأول وماطل الثاق، عند العارية لويلمت، مائل• مال مإن 
هوام؟

والحاكم•للقاصي ذلك ي يرجع ذالحواُب،ت 
أعثرأن أرصي قد أنا ووكيلمهء. يقه ثفعه استيفاء ررفلمه قوله؛ قائل• مال فإن 

وكيله.يعير زيدا أن أرصي ما لكن الناس، من لريي مثلا 
الرياضمن ما بأغراصن ليأئ لشخص؛ السيارة هذه مثلا أعزت إذا فالحواب،؛ 

ذللث،اأشنه ما أو ولده أو خادمه مثل وكيله أو بنمه هو تبا يدم، أن فله مثلا، 
بطهيتؤي المتعثر أن العادة، به جزت هن.ا؛ا لأن علميه؛ ثشرط أن وللئ، 

مثلا.حادمالث، ولا ولدك تعهلنها ألا بشزمحل فتقول! علميه، اثرط ثئت، ؤإذا أووكيله، 



اصضاصيهمه4اسمماصبجحنبل ٤١٤

محل

قإلالطعام، إباحه ئانتهت إباحة، لأنيا أ؛ ومعتتها مطالثه الو\ووة وتحوو 
ئأف هلئ أزضا، كات لإذ :طح'^٢'، خاjلكنا أذ:بجع يلث أطاقها، 

محا،شُأذ:صوثه
الإجاوة•ق دي انتأاةأءزثُءنا زليزلة ندونه، 

نحت

بعدها،العنس يملك لم تنه، للغراس أعارها قإف وموكه، مطاقه ثزتحور 
لإلرجع ؤإل إدن، شر لأيه العاصم-،؛ عرس حآئم هحآثمه بعدها، عرس مإف 

قنظألإتيU هأثا قدزق. الإذف لأئ ص؛ الززبمد لإبميك  ٥١
قنعةلإ0؛...........................٠...................عثه ثزط ئد كال قإل 

]ا[فيسخةتممدة.

٠ ١١له تحنيآ ما رر ت نسخة ق [ ٢ ] 
قمول؛  ٠٠٤^:ويرس يص أذ قله أرصا، كائن راقإل قوثه ]٣[ 

ثبمى؛التي الأصول هدْ بغثر ما لثتتؤع أرصا أعزته إذا العادة جزت لأنه نظر؛ هذا 
^١^أنه فالصواب فسخت، أو العايثة، انثهت، ثم ثقيت، فإذا مشاكل، س_، لأنه 

وهومثلايعملأرصا أعاره فمثلاإذا الحنق،، يمضه ما عل تحمل وأطلي( أعاره إذا 
ذلل-،،أشبه ما أو اباهز الم١روذ-٠ البناء ؤيني مشروعا فيها ؤيميم شركة إن( وميحولها 

باس.فلا 



(L^_lulJ )٤١٥؛؛

ضح.حنن حديث ثزوطهلم،< عل ارائن1ئول البل لمزو 
لأذف ِلأثث طزنة؛ لب ؤإلأ ٧،^، لزنة؛ \م تنوؤ ه ثزط ثإذ 

سويتها,يشرط العلع، دام«ؤَاطه حمرها 

لأ?ةيلئه؛ نرم بمشه، قيمته ثقص لا لكن هلعة عثه يشرط لم ؤإذ 
محاحتارهُاكني قيمته مصئ  jjjمحوحب، صرو، عز من هاوعه العايية رد أمكن 

الخلعلإف الأرض؛ ي وعي نقلمة• هثلك ملفئ، لأثمُ ذلك؛ هلة اكة، 
هلإسمصشمنستي

عزته.ةش\ح'\آخد الم:ه، 
الغزاسل ُإذنه ئدا و دخل انمن لأف ظزئه لا اكاصي: زقاو 

شيلأ:زوُلبجلأمه.
حصلعزته لأف قبولها؛ عل أجثر ليملكه، قيمته العثر ثذو هلعه آبى ؤإف 

الأنفسقيمه المنشر بدل ولو المشري. مع الشفع قأفته بحق، عمم لك مق 
بخلافالملك، و الأرصن يتح العرس لأف علته؛ انمر يم لب عزمه مع لننلمكها 
أحثزبالملع، الخاصل القص أزثن انمر بدل، لإل العزص، ئح لا لإي الأزض، 
عثرإصرار•من العايية رجوعِفي لأمة مبوي؛ عل( اكلأ 

س\للم:م؛ّين زائثغ القص، ثلأأزئل القثه، ؤإد(للمظو، 
قنه أذف لز ء يه، قز زخه م ١^ مم، قلب وأث، فيا له أذف لأئة 

حائطه.عل حشبه وصع 

اُتثيغومح، العاريؤ؛ بمحكم عزتمه بماء لأف أجرم؛ علميه أصحابنا يدكز ولب 



صضاهايهمصاسمماسبجينل ٤١٦

ماءلمدة الأحزة عش أل الرنع َفي ودكروا الخائط، عل كائسث اجرة، شو 
بمالرمحع بمد ■ي بأرض الإمحماغ بملك لا لألأ الرجؤع؛ جنن ثى الرنع 
'•الرجوعا يحد الغراس صاجب عل الأجرة وجوب يمحى وهدا أجرة، 

مها،للمنتعر حق لا لة، تاصها لأف ثاء؛ كس أنصه دحوو ؤللئعثر 
الغزاصق الإدل لأف ؛ s^jlوأحد والإصلاح، للثش يحولها ^ئنتعير 

يجغولا ويحوة، للممرج يحولها له وأنس دمرْ، وأحد بملاحه، يمود فتإ إدن 
ا-محثوصعل مذكه لأيه بتنزكه؛ يتكون _،؛، لمذ ملكه بح من منهنا واحد 

الئمؤع.كالشمصن هماولئ،يعه، 

فضو

لأثهحصده؛ هصيلأ، نحصد مما رنغ الأرض وق العارية، ق وجع ثإل 
ومبإل بالأجرة رئة امحر لزم ^؛(، ٧١٧و1ذ عثرإصراو• مذ الرجئ أمكذ 

ُاكعثر.يصؤ وجه عل \إث-جوأ يمللئج لا لاثه حصادء؛ 
محتضإلأنضمسبجا،نمس:

اي؛لآة,شيمئق،سمحا

إلا^، ٧١بملكه لا ١^ بعد الزرغ كان إذا واضح، غم الكلام هذا [ ١ ] 
أذنممد ااعنس، ق أذف إذا إنه مثلاث قائل مول ولا رجع، إذا الغرس فكدلك، بأحرة، 

ا-امحصاد،وفت إل بزرعه أذن ممد الرنع ق أذن إذا وكيلك، دقولث مزبد، يء ثق 
المومقءالا كا ت يعنى المتعم، مى الأجرة يأحذ أن للمعم أن فالواجب 



JW^^أسرتي 

مذإدنه شر إسان أزض مع انؤيماء يبور لا لأيه الأرض؛ أجرم عليه أف إلا 
المعثر.رجؤع مد المنشر كرنع يصار أجرة، عتر 

إذنه.يعتر ملكه ي حصل لاثه العصسس،؛ حكم حكمة واكاق! 
قيمتهمبيش أمنة مرط، شر حصل لأيه أحره؛ علميه ليس الماصى' ومال، 

و،داوشاأا•

قفل

دامما الرحؤغ له ؟كذ لم حشبه، أطزاف علمنه ليقع حائطا أعاره ؤإف 
بدوقإل باثنتعر، الإصزار ثه ولنمل لل؛ماء، يزاد هدا لأل ا-قاط؛ عل إدنب ا-

لأصوشص،ظِلول
لأنثم،؛ بإذن ولا ة م ثب ثدم!_، أز ^ أز لفه وص 

ي.الأئو،ةولمةندإو الزضع \لإذووت\نو 
الثنلخمل ؤإيإ با-حتايْ، ليس الثيل لأف الصوابح؛ هو ٠ القاصير موو ا ١ ] 

إالعمسس،؟ حكم حكمه هدا إف نقوو؛ ، فكيفالأزض، ق وظهر البدر، 
بس،أنصه ق اذ نزو الذي الاض ئايح، 1ل نقول: لا لاذا مائل: مال ماز 

لصاحبه؟الحب ثمن يدير الثيل 
ؤإلأبثلعه، هيلرم كالغاصسا، ليس إيه نقول: لكن ثانية، منالة هدْ فالحواب،: 

ٌا■ّية عل يضظبما أف بد لا انه المعلوم فمذ 
(.١٧٣/٥الض))١(انظر:



خيبجحنبيز

لأوجازإعاديأاُ؛ ملت م تثها، يعام لا حائط عل أحثاب وجدت ؤإذ 
الظاهز1مّثقمت.

فيهاالرجؤغ صاحثها يملك لم فتها، متاعه نحمل 'ئيية، انثعار ؤإن 
صفهاتالا:ياثغ،

إةاذكنناة.

قفل

مغلاثة صح؛ معلوم، دين عل معلومه مدة يرهنه نيئا انتعاو ؤإن 
صحها jiyliلا الثارثه لأف ضخ؛ تنين، عي ثن الإذف أطلى هاِل اصاع. 
مالكه.يعي!ذن وهنة لأثJ 4اطل؛ ئحاJمه، عن( قإل ^، ٤١١ثين 

ممدثيء ^١؛^؛، من لأف صح؛ منها باقل قرهنه بم؛ة، رهنه لهل، أذل محإف 
٤ذاJما،لأله الوجهي،؛ احد ق الآكل بطلؤ، باكلوملها رهله ثإف بعضه• ق أذف 

الزائد،ل ويطل الاذون، ق يصح الأحر! ؤق اينس. ِق حالث لو ما أمته 
كهميقالءثشا^و

جايي،جدار عل حشبه وصع قد وجارْ جار، له رجل هدا الماله! صورة [ ١ ت 
لماحسها؛الأحثاب فنمى بمائه، ق معه أوافرك ابدار هوانرى هل ينلم لا ولحن 

ثثبج.لألالأَءنلأبا 

f-U-l  فاو4بأكثر فزهته الدين،، مى معلوم لي؛ عل أعاره إذا انه الراجح المول
ثابت.^٥٢^، الإعارة يأصل ؤإلأ الرائد، 3، حصلث، المحالثه لأف فمهل؛ زاد ما يطل 



٤١٩^؛( Ldlباب ر

النارلإلأو نؤاآأيوئأزأط1ق؛ اواهنفك1ىِفي!م، ص شر لز
َلأظزُااا

فتمحىهدا لأف ثثنه؛ من الدين وانترو يغ فكاكه، مو ١^ حل ؤإذ 
الناوثهلأف مثلثا، كاف إذ مثله أؤ شنته، اكثر عل انمث الرهن، 

مضموئ،اإن\وو؛ لأل القيمة؛ مى أقل كاذ يهإذ يع نإ يرجع ولا بدلك، مضموه 
ثئأثالآ؛.مح-ُش 

بىببى 

يزهتهأذ له أذذ إذا لاثه ثظت؛ هذا ق الراهن٠١ مطاله ررثللئعر لآته١iئقت هولة ا ١ ] 
بثكيطالتة أذ للمعم فكيف المرين، وهو ثالث فحص حى به بمثلق فإيه 

ألئنحد١4ِ^١ ث١ننتأ أك ؤك1بها تحال: ه يجوز، لا إنة نقوُل: بل الثئن؟ا 
اي]الإماء:أمؤلثزو ؤ  Apx]الأئدة:ا[وهنلهتمال: 

>راكئونءلمحوي«م.ه:
الشارة؟الأرض ج:أفل قائل: قال فإذا 

وهنه.الثيء أنيسضثر يجوز أنه قليل قبل لنا ثقدم فالخواب: 
بعضه.أو منه الرهن هذا كان إذا قائل: قال فان 

قيمته.هن.ا وياخذ الأرمحى تثلمع استيفاء، ليس هذا ءالخوابا: 
يرجغ•لا قوله: فتعنى بأس، فلا حمه لإنايت، رثا لورجع لكن هويرجع، ت؟؛ا 

يرجع•لا بقوله: فمراده هذه. إلا أبح لا قال: لو به، فيعا؛لع  ٤٠۶يا^-؛يلزم لا يعي: 
رنمالناس، ين الملح ل ه اش رسول عن ذكر ما باب الأحكام، كتاب الترمذي؛ أحرجه )١( 

صحح.حن حديث الترمذي; قال رمحهءننّ الزق عوف عمروبن حديث، من (، ١ "١ ٥ )٢ 



بذحسلأح4د الإمام  ٥٥ي ^ ٥١على المميق  ٤٢٠

ومحل؛لصاحبها. ملك العتن ثنن لأف يه؛ وجع محنته، مى باكم بع ثإل 
^■؟؛٤الشر، عو امحث رجع ١^٢>، د ِفي تيم، ؤإف ؛• بالريادْا يرجع لا 

محيامحافكافمح،ئلأمحل^ل

كافو1ف علته، وجع الراهن، بإدن الرهن ومحك الدن، امحر ص قإف 
علثء روابماف، مميه بالرجؤع، تحيّنا محصاْ ؤإف يرجع• لم متثرعا إدنه بم 

شرإدنها٢لدينه محصاء 

العمد.عليه ومحع فيإ بالزجؤع يلرم لا أى• 
ملمكه.لأنه الصحيح؛ هو والأول محعيف القول هذا ]١[ 
و>نلأط.ألم ولو يضمنها حال، كل عل مضموة العارية أن عل يناء هدا ]٢[ 

محشن.حكمض ممن عمد فهدا مفثطا، كان إذا إلا ازبن عل لايرجع الشر لكن 
اشدي.لونأكد إلا لاثفض الأمانات مثل العارثة أن والصحيح 

يرجع،أف فله الرحؤع ث ١^^ محصى إذا ايه الراجح المول أف لنا نبئ، ل-ّا-ا 
مىذمته ائفكاك وهى الماتده، له حصلش المئين لأف يادف؛ لم أم المدين أذف مواء 

الث:ين.
اماثظريا، ئعلمها أ0 سعى المصل ٥^١ ق نَئذآييث \لإئ1< لكزها الش والصور0 

عاريتهق يرجع للممعثرأف إن يلنات حصوصاإذا يلاعب، فيها عئصل قد لأثث فلا؛ عمليا 
ؤاهاأعنبير له1 ؤيمول، نئارة، محص مى ؤينمر ان إنياق فقد الدين، وفاء مل 

محمّلرهن، السيارة هذه له! ؤيقول لفلان فيأق فلأن، من آحذه بدين أرهبجا 
مهنها.أن بأس لا دظريا المسألة هلْ نقول! وعليه وغش، يدلس 



٤٢١رب1وااسرو،ت( 

فضل
يأخنمح5قا. ؤ ئال: 1متيقا، ممال: اخلفا م ي ذو زكت ^١ 

ذمتؤوتراءْ الإ-حاؤة عدم الأصل لأف الثاك_،؛ ؤأذ ئالمول قائمة، والدابه العمد، 
ينامحْ•

قاحتلما لأنج ا1الائ،؛ قوو قالمول أحره، لثها مدة مفؤ بمن لكف ؤإف 
بلوقال: وهبمها. ممال: العين، احتلماِق لؤ ما قانتة عإرْ، إل ملكه مل صفة 

وحلم،ادعاه، لاثئ الوجهم؛ أحد ائثمىتي لة ونجب المالك، ثحلن 
ه.

الأجرة،مدر واحتلماي الإجانة، عل لوامما اؤل؛ أجرم يب والأحر 
'•أودا الإحتلأف دْغ المئل، أجرة يذ أكثر نجب لم 

واحتلماأجزنك، أو أعزتك له: قال بأذ وذللث، العمي. عقب احتلما إذا [ ]١ 
المشر،قزل فالمزل أوتى، بل الأخز: وقال ^Li،، إف الداثة: صاحن فقال 
احنهمده نش إذا أما الأجرة، مى براءيه والأصل أجزه، لها مده يمض لم لأيه 

كئزجلا ملكة أ0 الأذل لأة المالك؛ ئزل المزل فإئ ذلك أيه وما اتزم محقق 

هداأن علمنا إذا فمثلا والعزف، العادة إل يرحع أنه المسألة هذه ق فالصحيح 
عارية،إما لشخص، سيارته يؤجر أن يمكن لا ووج؛ة، وشريث غى رجل الرجو 

نحالفقول هذا مول: بالأجرة، إياها أعطيتك إنعا أنا السيارة: صاحب قال لو فهنا 
ثمل.فلا الظاهر محالفها دعوى أو الظاهر، 



صضاه1همنيصالإئماسبجينل ٤٢٢

قزلد1كنو ونث، أز ثلها بمد 1متئها، ش ئاو: أكزشبما. قال: ؤإذ 
من1^0 ^^عمحا:شئة الخض، صفة ق امحكا لأي 

حديثدردْاا حص أحدت ما اليد ررعل ت ءثؤآلصلأْرآلثةم لموله الئمان؛ عإرْ مال 
يمينه.نع القيتؤ محيو ق الراكب، قول ل والمن • حسن 

هقزو داكنل أكزشها، أز أهزمحها ي دال: نحقيها. :  jliثإذ 
dMUjالكزاء، أو يالنايثة ملكه إل اثافير ائمماو ض اواكن زلأف لدلك، 

زالآذلنتئ.ذلك،، تكز 
*n*



٤٢٢اصب( )باب 

uU الغمس

Mتأ *  إ

خزا^شر عيْ  JUم الإن1ان انيلأءُ زم 
.ثص>م/الإبمعاا)\1ًا.اآابَثَهٌ

ررإلالنحرت يوم حهكه ق هال اش رمول أن جابر روتم( ومحي 
نزاةهدا« و هدا، ىمةة;نفي م م ج 

صا ٠ ُ 
•مسمغم 

ارعلهال: انه النئ. عن تمنه، روى ئ زده؛ لرمه ش1ئا، عصسن، ونى 
مدْ<ا.حس أحدمحت، ؛٠١ ١^ 

شرعزْ مال، عل الإسان امتيلأء بأيه الع2نب ا،لولف عرق—، آ ١ ت 
نيتا،أخذ وما مرق، ما فيه يدخل إيه إي ماح؛ عم لأيه هماصر؛ الخد وهدا حي،، 
عليهعصتا ياخده يعنى: راههزااا وهو مد هذا إل يصاف أف فيحب ذلك، أسبة وما 

بعصب.فليس الوجه هذا عر عل أحلْ إذا وأما هوالعصب، فهذا قهرا، 
بابه.ق معروف تفصيل فيه أولا؟ العم، أحكام يعطى هل لكي 
بلبالإحماع، هومحزم بمال: لا أن هذا مثل ن، تض قالوا: الئياء ]٢[ 

اَلأدلةميقت« إذا ثم والثنة. ؛اتكتاب أوبمال: والاحملع• والئق بالكتاب محرم• بمال؛ 
قمنانع يّازع لثلأ هذا؛ إل يلجوون والعلياء محريمه. عل الحل،اء أحمعتؤ وقد قالوا: 

\ذق■.



سقضاه1نينيصالإئما'سبجص ٤٢٤

وهيالعم، ق ١^١^؟، ■ص لأف يقمنها؛ لم الأنثاي ثثؤ مصش ؤإل 
القينهمصت ؤإل العم• بماء نع القيمة ق له حى ولا صمتها، سم لم باقية 

أوئثمى،ذمخث ؤإياء قرف،، أو انثحاس كثويت، منتقثا، مصا العصود-، نقص 
مصتثم مص لاثه مصه؛ وأنش ودْ يعليه حلحنث، وحنطة ذيحت، وشاة 

ا.الثند_،ا من كذولع صهانه، يوجب القيمة، محه 

تعال:اشُ ئال الئزآن ففي ^j، لكان والثق بالمزآن الزلف انتدو ولو 
عنقئثتره قفيى الر ولا وقال: لالمرة:ههأ[ مههر أ>وتقإ ثأ؛لوأ لا وؤ 

محن؛ؤمحذآممة المؤلم، مال فهوكإ راض، فيه ليس والعصسث، ٢[ لالساء:\' ه بعم مإكب، 
ذلك،.عل والثق الكتاك، لدلالة بالإحماع؛ 

مفموففهو العم ي صمه أو عم مص كان فإف الغصوبؤ مص إذا ا ١ ل 
هىما عل بافيه السلعة مادامت، بمضمون فليس مم مهس كان وإ0 العاصي،، عل 

عليه.

ورودها،أول ق هدا وكان ألما، خمسان تساوى سيارة عصن، لو ذلك،: مثال 
فإثه— بحالها باقية والثيارة ألما، أربعين إلا ساوي لا وصاريت، الأسواق ق كثزيتؤ ثر 

العمر،عن مممصل اص القينه لأ0 القيمة؛ مصر ضان يلزمه ولا صاحمها إل ردها 
المولمهيكنه ما وهدا 

قالش اوسذنه هذه لأف وذلالثا مضمون؛ فهو بالسنر ثثهس ما أة والصواب! 
محا،أن:عين إلا ^١^ لأ والآJ آلفا، همين ^١^ الث1اتة ذكزناة: الذي ١^ 

لكان-يدا ثقل ولولم القص، ثلزمه الزيادة، مال.0 وبينر صاحيها بينر حال قد فهو 



٤٢٥)واباتسب( 

خذمحال! القيمة مصت إدا حتى ويدعه شيئا يعصبه أحدا ينقحس أن يريد إسان كل 
الماس•عل وصرو ثوصى :أذا يبمصل ماثك، 

الوصف،أو بالعين يقص كالذي فهومضمون بالئعر مص ما أف ت فالصواب 
رِءهآدثقوهوالصواب.سميه ابن الإسلام مخ اختيار وهذا 

فعل،القيمة نقص يضمنه أن رأى فإذا القاصي، إل يرجع هذا؛ ْثل ل، مول يم 
فهلثإنثن، يساوي صار حتى قيمته مص ثم ؤيال، مئة ناوي شيئا لوغصب مثل 

أنعنم كان إذا أنه ملما كإ والصواب، هذا، عل يش نقول: لا؟ أو العشرين يضمن 
أنهسك، فلا الوسم فائت، حتى وأجله موسم ق غصته بحين، الإصرار يريد الرجل 

وردماممه إل أوتاب عليه عثر ولكن غصبه أنه بمعنى بالعكس الأمر كان ؤإن ضامن، 
نظر.محل فهدا لصاحبه، 

فأراديعيد مكان ق وحدها ثم فحص، بن نياوه عصبت إذا قائل* قال قإن 
الرجوع؟أجرة تكوف مح( فعل حا، الرجوع 

إنلكن علها، الثلطئ وله الأن، ض ي ذمم، لأتجا >تكها؛ عل فالخواب: 
هذامع الرجؤع يسبب صرر أصاثيا إذا إيه مول؛ أل سوجه قد فهذا صرر أصابنا 

ارثفعالغاصس، يد ارJفعت١ لثا إثه نقول،: وقد الغاصن،، يصمن فإما الوعر الطريمح، 
محة.

عشريعد م مثلا، ييال مثه حمى وباعها إنسان، مره عص~1، لو مائل: قال هإن 
الحدين.؟أوبالئعر ياعيا كإ يقمنها فهل الغاصن،، وتاب الأسعار، دعمَرت، سنوات، 
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ظولم:ءكمك:اق، من لأف ذك؛ للم:نس _، المالك م ثإذ 
جزءا.الثونم، مى مطع لن كنا ببدله، ^١٧ ٤١

الخاصي؛هزو و ةو4ُه ممن، أن اقو كشام ص، عي القص نإذكاف 
تزكهز:ئ ذيك تخو:ئ اش: أنو زلال أف:^1،. إل سادة تزاد لأنه 

منيذع هلا باقية، ماله ع؛و( لأف أنشه؛ مع وياخدْ الصتساد، فيه ينتقؤ حش 
^٧١؛.١^ كاي أزنه، ئع أخذثا 

محل

أوشجهأومرص، لكأر، ىْصي فيه، مثير لا مما النهيق القصِفي كان محإل 
لدلك.الند؛ نع ثقص ما همته الموضحة، يوف 

لأنهلإده إخدى و حذيمذ يدْ، كدهاب ئقدوا، أزثة كاف نإذ 
التهيمة.صناذ أفنه مال، صنان 

ذلاائ،؛فله،ا مي؛ عل اصطلحا لؤ لكن معتل، لأيه مءلها مرة يضمن ذالحواُ--،ت 
بمنته،مثل منة يعطى أذ بد  ٠٨٥منق ممل مرة ريي أنا هالت إذا وأما له،ا• الحي لأف 

آلاف،ثلاثه ساوي وهي عصبها فلواثه السعر، ممن يضمن بائه المزل يؤيد مما وهدا 
يردها،فائه يردها أ0 الغاصب، وأراد مثه، خمس تساوي وصارمحتج البمر، قيمة مصت، ثم 

الئعر.مص ق الخلاف، عل يتبيي هدا القص؟ يضمن هل لكن 

الديالقص كان إذا ممال: هدا، ي بمئز أف لا[ضي 
يالنيل؛يقمنها إيه يمال،! أف يثغي فهنا كان إذا وأما أف بأس فلا مريعا 



(uU  )٤٢٧اسب

اقدر،فيه هوحت، باوقيق، صهاو لاثة بالحناية؛ نجب وما يردم والأحرى• 
.١^١٢كمان 

نضايح.الماللث، عل بموت بماحرة لأيه 
فدلكذ شممئ، وض سا:زون فات^ل \ؤئع وق ذك: مث1و 

بدلهتلزمه فهنا ،، llJlilء؛تصئر \زأخالآ.1 وايام الشتاء ايام ق خصوصا ممرا، يثاحر 
ياسا.

يسممرحتى الثهار آحر ائثظرإل وذقولا• يلزمه، لا فإثنا مريعا يزول، كان إذا وأما 
بالأرش•وبمض القص، 

قيمته،فتثير ذك، فله ١^٠١؛(، الأرش بموم أف وأريد أصير لى أنا ت قال لو لكي 
لاثهالقص؛ هذا يزول حتى ائتظر ^LJ،I نحر، أف ينكن ولا الأرمى، ؤيأحد ؤياحده 
أثتظز.لى يقول: أف فله قرييأ، نيزول 
مص؛بيا يضمن واثه مزعا، مثير فيه ليس او4 ااثقيق منالة ق الصناب [ ١ ] 

ورقيقكاسح، عر ورقيق كاست، رقيق بتن الناس بمرق ولذك تماما، كالتهيمة لأيه 
نصففيه ملنا: باقدر ملنا فإذا يدة، مطت فإذا هذا وعل جاهل، ورقيق عالم 
إلذك ق ثزجع باك قلنا وإذا أوالمحوى، الثش ١^ نكلوغ كان مواث _، 

فلهااليزى كانت؛لد ؤإف ممدين، فلها ١^، الد كات )ن هلأا: 
\بثئو.الد ا-؛قناب: وأمحاأممث؟ 

مقيئأعل، ظلإ.يام كالإ-بمام، فليس الخنمز يبغ إذا الأصابع، ق وكذك 
ولهذاااودذ،نثمالأجزاء، وأنا مال، صاذ الرقيق صناذ لأف شتةأكتز؛ الإحام 
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كعمقيمته، نصف الواجب الرواية هذه يعل يده، العاصب هلإ ؤإل 
لأثهنصفه؛ أويدر قيمته، نصم، مذ الأمرين أكثر عليه الأول وعل العصوُتح• 

٠.صناثاا أكثرمحا محوجن، وا-لتاية، اللي وجدمتؤ مد 

إلالأول معل ثاء، أتبمإ يضم؛ذ هللهاللث، يدْ، أجثبي شي عبما، عصب، نإل 
سمم،عل العاصب، ويرجع الأمرين، أكثر صئنه العاصل،، صمذ 
القيمة،نصمؤ صمنه اياي، صمذ ؤإل ابثاية، صمال صماثه لأف عيث؛ لا قيمته 

١^نبمقئ ثاءَ، ه ظاِوث، ١^: زم القص. ءم الغ1س، زم 
١^^.^^ني؛لآهاك1،،و5ون 

فضو

يروىلأثه نجمتها؛ بربع يقمنها أيه هرس عع( هلع نجنذ أحمد عذ وروي 
نجهالإكذ هلم نجيمه، لأما يقصها؛ يقمنها انه زالصحح إمح.بمتئ. عمن عذ 

عينأف عل عمن عذ روي ما زنحمل أععائها. أوكنائر البهائم كتائر مثير، 
القيثةُآُ.نبع نمصها فيها صى ١^؛، الدابة 

نزاء.والأضراس الس وديه ثناء، والإمام الخنصر ديه الأحرارأ0 ل ثجد 

نميربعامص، يصمن ت يقال أف فالصواب المولين، هدين ، حلافالصزاب [ ١ ] 
•العاصب يلزم ُينهءا ايبزلأ ثم اليد، مفطؤغ عد كاثه ذلك، بعد ؤيمدر تيم، عبد كاثه 

ثيءفيها ليس البهائم أعضاء لأن نمص؛ ما فتضمن هوالمحح، هدا [ ٢ ] 
ئقدر.



٤٢٩رباو،اسس( 

علتهاحتى P ألما، منتها دزادلم، مئه، متتها ذاده عصب ولو 
يومأيلم، ما منة الواجن، لأل مئة؛ خمس لرمه منتها، تصف مصت، جنايه 

مئة.خمسل لصمي نصمها، مولت، وهد التلم،، 

محل

حصاه،كعبد يئمدو، منن الداهن، وكاف المنة، يوف العين مصستؤ لإل 
مصما ؤمثل العند، منة معلنه محنته، ينقص ولم نمقه، هدهن، أعلاه، وثنت 

بدللئؤ.مثير مهنأ الواحنت، لأف ردمحا؛ مع الرين من 
أنش؛ثنزمة لمأ منته، تقص إي هزل، نيبا كعتد مثدرا، ؟كن لم لإف 

ثقص.وللم القينة، مى يقص ما مه الواجن، لأف 
لايضنى؛أذ وعقمل معناه، ق لأقه ههوكالزيت،؛ يقص، عصيرا أعل لإف 

ا.الزي٠تإل J،>^؛_، همهل، مائيته وأدهن، وخمعها، أجزاءه عمد العلتاف لأف 

بممدرفتضتن الميتة يوف العين يممستح إذا انه )؟تء' المؤلم، يكنه ما [ ١ ] 
ءرتم،محرتم، ١^٥؛^، وماذ شك، بلا محنته رادت ، ١^٥٨حمى إذا لأمه ثو؛ فيه 

تكيلكيصمن لا فإنه محنته فزادلم، العثم، من نحلا حصى لو ك،ا الأمواو، صعاف 
.^١

جرىمحري لأنه علميه؛ ضاف فلا القيته وراذت العند حمى إذا أيه فالصواب 
صناولا فائه بذللث، فينته وازدالم، ويخز نحمد حتى غلاه إذا الربت ؤمثله الأمواو. 

العاصس،.من أى1 منه؛ بعمل زاده الذي الم وهدا حيرا، راده لأنه عليه؛ 
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^،CJlمص وأرش العم(، مذ مص ما مثل مثليه ثقيخه، عبمه مصغ مإل 
إدا3آقوإلق متفردا، مضئول القتنين من راحد كل لأو والزن؛ العصر 3، 

مئةوقام التاى، رد أحدخنا، ثلفغ يم نصمم، الشن يتممه ثوبا ص ولو 
الوجهين؛أحد ِفي هكدللخ، أحدمحا، فتلفن حمي، عصب ؤإذ مطعه• مبل اكوُبا 

ِلأو4التالمج؛ ؤيمه الباي، إلاود لايلزمه والاحر يتديه• بمسجا الباتح، مص لأف 
ولمتلف1،إلأكخااأل

شل

ojj  لأورئة؛ إلا يلزمة ٢ برئ، يم علنه أوابمسغ ممرض، عبما عمب
يميأو تمن، م هزل، وأ0 عادُن،. ئم منه، املع٠غا لإ ما هأفته راJ،، مصه 

اشهائ1هت، زاJ،، مصة لأل ١^-؟^^؛ أحد ق علمها، م ص1اعته 
مابه ينمط هلا ١^^،، عيث ١^ ١^٠^ لأف الةص؛ يصمن والآحر؛ مبلها• 
هزل،،م نمن، مم هزو، يم نمن لو الوجه، هدا مثل الأول،• بروال وجب 

لإالأكوثمالننيالأكو<،...„....................

ألت(يمكن ولا هذا، أو هدا من الأكثر يقمن اثه المسالة هذه ق الصواب [ ١ ] 
القمحن.من استفاد لأو4 صناثم؛ عليه ثجتع 

١^لأف الثاق؛ مص وما اكالم، فنه الأزوأنئ:أزئة الل-بم ١^١^، ]٢[ 
واحدة.أوبخف، واحدة بنعل يمثول لا 



(jU ، )٤٢١الضب

١^١؛.من ياه نا أنمط \دي مئ لأف يته؛ الثم أكنز بمتن 
يتتة،محممتثن ئزو كمد الأول، جنس عثر مذ الثاط الزيادْ كاثت لإل 

الأول،جس عثر مذ الئاته لأف الأول؛ صمذ قيمته، معادن صناعه يعلم يم 
دكنوااأُ.تإ حميتا؛ ااقصإن صمذ أبم٠ا، الص1اعه سؤ ؤوذ سجن٩ ملأ 

قفل

سبلأية جنايته؛ مذ ل ينتن ما العاصب لزم المغصوب، المد جز فإن 
ثعال؛افه بفعل دهابؤ حكم محكمه الطزف، ِفى منه أيد نإف يده• ل كاف 

ليسئجناية.قصاصا المطع لإف با-يناية، لا ياليد وجن، صنايا لكؤنه 

علالغاصب يعدى أف ثني المغصوب الخم، صاحس، طالن، لو ت قائل قال قان 
ذلالئ،؟له فهل جديد بخم، الخمين أحد 

1ل:محيألزماة فلو ^،;انأ، ٧١ي ماله صن لأف لأيكن؛ فالحواب: 
يلزمه.لا ما علينا ييع أذ عل أكزهناه أسا مقتضاه فهدا جديدا يعلا 

الأولالةهس لأف بمتن؛ لأ فاJه مثمذ عاد ئم هزل إذا اية الئجمح ؛ا ١ ت 
الحقيقة.ق صمنها فقد وئزب ياكل إلا ينتن لا البهيطأ وهدم الغاصب،، عوصه 

الغاصب،؟سب، تعلم كانت إن مائل• مال، فإن 

الحدسثؤ.ق جاء كعا الحي له ليس الغاصب، لأن للءاللن<، الزيادة فا•لجوابت 

نحناف،فلا الأزل جش مذ وعاث زض، ل كان فإو حلاف، فيه القص ]٢[ 



حنبل jjاس الإمام ص ي اها،في عانى اص،يق  ٤٣٢

يدْ،ِفي إنٌ نص حي لاثث فداوْ؛ ثنلته برمسه، الآنس ثص ثإف 
حماهمذ لأي جنايتئ؛ العاصب صمذ ثْ، عل -ض ؤإل منه. كئليصة يإزمة 

أجثى•عل ابمايه ظم؛ة •جناياته، 

فضو

أومجن؛أوكشبغ، أوولوت، تمنش، كجاوثة _، ق اكصوب واد ؤإي، 
قحصلئ لأي العاص._،؛ عل مفموثه للتاك( عالزياده طالت، أو أثمنلم٠، 

الوصعيوم بقيمته صمته مثا، الولد ألمت، ؤإن الأصل. يائبهت، بالعصب، يدْ 
؛.١^١١شئك، تحت، 

كانبأف كالئمن عم مص كان ؤإذا يقمنه، لا فهل>ا ينال، يم يمرص أن مثل 
لأيفيه؛ صهاذ لا كالأوو اثة والصحيح الخلاف،، فيه فهلءا نمذ مم هزل،، ثم نمينا 
فينته،فقصت، هزل، سمم كند جنسه عثر مذ كانت، إذا أما الأوو، ابني مذ عادلم، 

الأوو،جني عير من الرياده لأف التمذ؛ يضمن فهنا القيمه، فزادت، ثنلم لكنه 
فالأسامثلأة.

صناعهوثنلم الصناعه، وئيي عصب يم صناعه، العد ثنلم إذا ت هائل هال، هان 
الغاصس(؟عل فإذا جنسها عثر ؤمذ الأول، عثر احرى 

الأول.يقمن فإيه جنسها عثر مذ كانتؤ إذا فالخواب،ت 
ء^•-١ يقول،• ءة؛؛بملا وافه لعدوانه، الأمرين؛ باقر يتامل الغاصب، ]١[ 

تسل.عليهم المعتدين أف فمفهومه [ ٩١التوبة؛ ل ه سخيل من آلعنسحت^ 



٤٣٣اصب( رباب 

كنبهإ.من لأيه يهوؤانكهنإ؛ صدا، العدأوا-اثارحه صاد ؤإل 
فيهصد0؟ أو كنبه، مدة ق الصائد أو الكاسب، العبد أجرة تجب وهل 

وجهاذت

هث،محنالنكاوودْ.
ننايىثهُلاا.الغاصثأه1، لأف يي؛ 

وجهان!مميه به، محصاد ثزكا، أو محونا، أو محزما، عصب ؤإذ 
ا-ثارحة.صني أفنه به، حصل صنيه لأو هولصاحبه؛ أحدمحا! 

زسآلهاأا.^^ش!بمام،؛لأ?ةاضد، 
لإوبحاص_طف„حشتا، 

حصل.الذي الصند ؤيفمن التائ، يضمن اثه الثاق، القول الأمحزيتح [ ١ ] 
صحيحهاأ.ا نقول! له، الصند بكون السيد إل ءاد٠نا المتابع إف المولب• وقول 

ونقول!العبد، أو اجارحي أجرم الغاصن، مئن فإننا الأف أما السيد، ملك ؤ، كان لو 
فهولهالكه.صاده أوما ماكنته 

والمنىالثزك، أو الموس أو العرس قالك الأجر؛ تجب الثاف الوجه عل ]؟ء 
شه،يصد فلم المزس وأما بشمها، صاديئج ا-لثارحه أ0 الأول المسالة وب؛ن بينها 

وميله.هذه لكن هوالعاصب،، صاد الذي بل 

المزسلماللمثج اقل اجز؛ عليه لكي للغاصب،، يكون الصند أو فالصواب،! 
أوالئزك•الموس أو 



اصقضاهاينيصاسممأسبجضل ٤٢٤

ظه،لإئلكلإلتشلأااا.

فضو

اقرينإن ماله، يء لأيه لصاحبها؛ ئاوبح '، ؟١ هامحر أثنايا، عصب نإل 
الروايتم(•إحدى ل نتقذيلن نجه، مدها يم مته، ذق 

زايعله، آلشزائ ص ذي، ق ئت اقن لأف للخاصك،؛ م والأ-مى: 
الثزاءكال بمنه انرى ^١ ١^ ائد٠ب ثتاص عثه. وجب ما بدو لأيه لة؛ ربحه 

:اطلأ،زاسئماأا.
الثلائه:الأساأ بمئل هالْ ١^^، ذم ه بالأخزة، عله لم ا ١ ] 

لمالكه.يكون فهدا المغصوف، مس من الآكس-، يكوف أف الأول،ت 

للغاصسر،يكون فهدا كنبه، من وليس بثنه أي؛ بالمثصونم،؛ يكوف أف الثاز(ت 
الأجره-وعلمه 

فهوأوحشتا حطبا به متلمع كمنجل هدا، ولا هدا من يكوف لا أف الثالئ! 
والثزك.والمزس المنس بخلاف هدا، إل العاصت، يوصل لم آله لاثه للغاصس،؛ 

والغاص_،،الأثإن ماللث، يعني! بينهإ، فالريح بأثان، اخمد إذا قوثه• ل  ٤٢]
.الأj هدا حقل U فيها الممزق لولا الأث،المها لأن 

١^^،:محها قال التي امحم،رأ؛ فقاعية الغئوب المال بني اشوى إذا ]٣[ 
لآة3ياكدضمالأ:ثائ،.

١(. ١٣-١ ١ ٢ الأناع)إ/ ص عن القاع كشاف انظر: )١( 



٤٣٥الضب( )باب 

وعمياطل التح أ0 فالدهب محص، عل باعه م إناء عصب وجل مثاله1 
ذوايمأأحد يم باعة، امة ئرض لو لكي فته، له مأدوثا ولا مالكا ليس لأيه صحح؛ 

باطل•اوبح هدا كل  ١٠٣٥^فعل ووبخ، ئا وانحت 
يكونالربح أف الصحح، هو وقدمه زبجةأiدمح الولف عليه مشى ما ولكن 

وهدا-ص«ُا؛ ظالم رربزلمزق M■ الئت قول ذلك دلل شمآل له ليس والناصب 
واياما"ثر ايام ؤ، وناقر يم، إيه الغاصب! قال فإذا الئاح، ق حن له فليس ظالم 

والذلالإلأشحَ،مل;لأأجتةك،هعظاِلإ، 
ورُير(محقظاياص''•

إحدىق 0كدلاك فه، مدها ثم ذمته، ق اثوى رريإن ^٥! ١٥^؛١^^!، قال يم 
ذمته،ق آلاف بعثرة نياره يثري أف مثل لل،اللث،، يكون الربح أف أتم(  ٠٠٠الرومحن 

الئيحفإف الثثارة رحت فإذا للباغ، العشزه فيدير معموبه، آلاف عثرة وعنده 
لأةللغاس، يكوذ الئ;ح أف ١^ والقول الثأانة، لماك الئؤا:ة هانْ عل يكوف 

للمعاصحالرح فيكون الدراهم، من وقدها اللراهلم، يع؛ن ولم ذمته، ؤ، الثياره اقري 
الدزاهُس0 لولا لأنهُ ثتيءٌ، منه الةس ي \}قذ ^١ عنه« ث-م، ثا يَل »ِلأنه 

القول.هدا مع القياس لكن الدراهم، هذ«ه عل مبين فالنراء اقري، ما عنده اكصوبة 

الأحكام،محاب والترمذي: (، v-vrرقم)الوات، إحياء j باب ا>اج، محاب أبوداود: أحرحه )١( 
بابالوات، إحياء كاب الكرى: j والمائي (، ١٣٧٨رقم)الوات، أرض وإحياء ذكر ما باب 
إْ؛هءتن.نيئ بن سعيد حديث، من (، ٥٧٢رنم)٩ لأحد، ت، ليميتة أرصا أحيا من 
غريب.حسن حديث هدا الترمذي• قال 

٠( ٤ ٧ / ٥ ) القغ شرح ق اليع انظر* ، ٢ ر 



صضاه1نينيصاسمماسبجضل ٤٣٦

فنل

وونعوزعا، صان وحب مزحا، صاو كبتص مانثحالث،ت عث، عصب ؤإل 
مائه.عإن لاثه رده؛ وحب صاوثجزا، وثوى صاوحبا، 

يدْ.ق لخدؤئه مصه؛ أرش صمن قيمته، مصت، مإف 

ثالئل،تهاتيا1ثاطلأ، كان منه ابجى »ؤتاز \لأئو:  Jliئأ 
الإع.ظل ضحيح ء مالابملك لأزيغ وذلك بمائ« 

أفمش اوجوغ، ثق إذ١ إلا ١^٤، تطو أف ١^>، أف م: قزو المألة وي 
كإالبح نمى ت نقول فحيسن. ١^^٤، مثى مرات، عدة سعت قد الئلعة هده تكوف 

للغاصت،.لا والربح هو، 
فانوربحت، -يا، وامحر نقودا عصب إذا ايه الأول المألة صورة فنقول! وعليه 

عقود.عثرة بمد ولو ترد أذ ونجب باطل، التح أف ٠ فاأد.هبر عليها العمد وح 
منأله.فهن-ه للعالك، والربح للصزورة، صحيح التح أ0 الثاق! المول، 

يكونملمى اآعصوك الدراهم مى وثمان بيئته اقري إذا اثه الثانته؛ والماله 
اوخ؟

رواسان!فيه الحواب! 

الئؤاةالأولرى;محص.

اكي)ه/ه.آ'-ا-.أ(.)ا(اظر: 
افلعفيشرحاص)ه/ي؛:)آا(اظر:



(Jb ، )٤٣٧اصب

•يه مادون عثر لأمه فه؛ بعمله يلعاصح ثيء ولا وممه، ئالزياده راد، ؤإي، 
هإليده، لب ثلما لأيه يمثله؛ العصير صمى فتحمز، عصينا عصب، نإل 

يميزالثوى أمتة العصير، عين لأنه العصير؛ قيمة من مص وما ردْ، حلا، عاد 
مجراّ.اا[ِث 

محل

عزله،ظن أو حاطه، أو ئصلة، أو مصزه، كثومحت، عملا، فيه عمل نإل 
إبزا،جعله أوحديد صربه، او صاعه، اويهب، دجرْ، أوحثب سجه، عزل أو 

ض،بعز عتيه ملك ِفي عمل لأمه للعاصب؛ ء مي ولا ماله، عئ لامه وده؛ يعلنه 
الز:شم:شئتجا،ءلزأغل 

طاكاظراأ:محسب
ؤبالعمد ري ؤإينا المغصوي،، عم عل يي لم العمد أف للعاصت، كننه ووجه 

التحلكن سك، بلا جثايه فهذه العصوص مذ الثمي نيئ وكوثه الغاص-،، ذمة 
مىماJنها كزنه j( وهوآثم صحح، التح إل مول،ت أل للقياس، أئرب وهدا صحح، 

الدراهم.هده عل مبييا فليس رثح حصل إدا لكل الدرايم، هذه 
ؤبفبذرْ النحل~ مذر هو "والثرى ثوى عصت، إنسان المسالة! صورة !١[ 

عشرينثزاةعصتت، قد لكن فإذا النوى، لمالك النخل هذا فيكوف حلا، فصار الأرض، 
كلهوالمراعاة واللأحذلإ بالثمي العاص_ا من التعن، وهذا ثنلمه، عئزول له عئصل فإيه 

(.٤٧القغ)م/ نرح ق اليع انظر• آ  ١١



صضاهاممصاسممأسبجينل ٤٣٨

زادإف انه وعنه! يفعله. حدث لائه مصه؛ صنان معليه بذلك، مص ؤإل 
ينيثبجىالأي1ن،أهئيتمغ

ثالآئُلأذغا'ا.التزت، 

محل

أنوي،أوزس_اأحمر بشعر، كحنطه منه، بنايتئيز هحلطه ثسا، عصب وإل 
موجب،ودْ، لأوهأت5ن ورده؛ كيزه معلله 

قدلأه ثظر؛ فيها الماله هدْ لكن ُ ■صاار ظالم بين3، ُرليس يديب• هدوا؛ يضيع 
هوأن ؤإما بمثله، امحزى يصمن أن فإما ظالم، انه سك لا الرجل هذا يقال• 

نامحاه.كايه ؤيكون النوى، صاحس، مع ثريك 

ثنحصنولم حليا، مصاعيا الدف، من قطعة عصب إنسان المسألة! صورة [ ١ ] 
للغاصم—،؛ئدير فلا الصئنة أحنة وأما يثدها، أف عليه فتجب زادت؛؛٠^١، بل ورثا، 

حن١٠.ظالم لور3، ُردس الخدين،! لعموم 
كميقال! أذ مثل والعاصس،، الالكا بين يكون الرائد وهوأف آحر مول وهناك 

ذماياوي وكم آلاف. لخثزة نماوي فيقال! نئوغ؟ عي ذما امإ هذا ياوي 
الئزاب،3لأثتي؛تكن للغاص_،وأ،رال، ؤكو0 نئوغا؟ثقال! 

الأحكام،كتاب والترمذي.' (، ٣٠٧٣)رقم الوات، إحياء ق باب الخراج، كتاب أبوداود; أحرجه ( ١ر 
بابالموات، إحياء كتاب الكبرى: ق وص (، ١٣٧٨رقم)الوات، أرض ذكروإحياء  ١٠باب 

خ.بمن.نيئ بن معيد حديث، من (، ٥٧٢رقم)٩ لأحد، لينج متة أرصا أحيا مجن 
غريب.حن حديث هدا الآرمدىت قال 



mر)او،امس( 

ءَلنعسلإأثثدثالاا.

ل،لأ؟ةمحلمزقظِلمؤ<د
لمله، يظنها الدم، مى قطعة يأ-محد أف مثل جهلا، وقع هدا أف قرص لو لكي 

الذيهذا j؛j( الزيادة بال القول فهنا لعلم، أمتا يتب؛و، ثم القيتة، وثنياي يصوغها، 
قوي.قول الالك وين منه جهلا حليا صربه 

وحلمطهبث، صلخ مئه !، ٩٥٥٤إنسان ايالة; وصوو0 جدا، صعب التحيز [ ١ ] 
منه،للمغصونم، والر للغاصت، والثع،ر وحثه، حثه تاما، حلطا معر صاع بمثه 

كانقاذ ينمه، أف العاصب، يلرم فإثه حمي، أؤيد أنا وقال• بحمه، ْنه اقصوب فطالت، 
ينزلعيون، له يكون بمنخل وذلك نهلة، فالتنمة صغثرا البر وحب، الثعريرا  ِة

حم،

اشو.ونمى الب؛ حب منها 

بنهارهلتله يواصل ايام ستة أو ايام خنه يتقى فقد بسواء سواء كانا إذا لكي 
الإابإ:نافيئثبذك،؛ضمئه؛ذس،أولأمئة؟ 

كانفإذا القيمة، مى ثئت، بإ عق اصربه اام،ت لصاحب، العاصب قال ولو 
أفعل مسم، بدله أعطيلئإ صاع مئه كان إذا قآل! أو عشريي، عق اج٠تيا بعئزة 
ذللثج.رقص منه المغصوب لكن الأمر، هذا من ثفأكني 

الضلقزل ذلاكإ، من اكاثة المالك، قضي كان إذا قائل: يقول قد فهنا 
المصائةقضية لمبجل ^١ ١^١ صزات«ُا* زلأ صزز راَلأ وتلم: وءآله ض صق 

رنمحارم، يضر ما حقه ق بتى من باب الأحكام، كتاب ماجه؛ وابن ٣(،  ١٣/ أحمد)١ أحرجه 
ئهبمئ.عباس ابن حديث من (، ٢٣٤)١ 



حنبلبن اح4او الإمام ص ؤبأ اهأي هلي المميق  ٤٤٠

محدزلأم منه؛ كتبه مثل )زنة بزيت، كزيت يتئز، لا مما بمثيه حلطه نإل 
سسا،عصب ثو كنا ق النيل إل ينتقل يلم إليه، ٠^١^؛ بعض يقع عق 

شرحلطه ^١ ثريك )نه عق نص لأنه احمد؛ كلام ظاهئ وهدا بعضه. فتبم، 
ثه.ود) ١^^ عق ب ^ه، 

قاءَالغاصيإثأنمحسفأدث:وئه/ظث،إن زقاوالقامحى:قتاز 
ما!نأسه عنه، رد ثعدز لأثه عإرْ؛ 

لبر يوجد فد البلد، ل يظثر له يوجد لا بالشعثر حبط الذي اؤ هدا يكون بحيث 
صجحعرض له المالك إ0 مووت فهنا البلد، ل كالذي ليس الئصوب اؤ لنكن النلي. 

بالتتمة.فنلزمه يالتنمة، لزامه إق 
أولا؟وجثه هذا فهل له ثاديبا بالقميه؛ الغاصسب، إلرام القاصي لووأي وكذللث، 

حالم،•j، الولم، قول قيتجه هذا وعل وحيه، هذا نقول،ت 

موجودابنس أف يعني المخلوط، النؤع مثل نؤغ يوجد لم إذا الأول: الحال 
البلل••ق يوجدثظثرْ لا صاحبه مى عصنه الذي المع لكن البلي•" ل موجود ~فالم 

الغاصب،.التنزين،أيتنز.> فئدبه إذا الحالالثاتة: 
بالغاصب،الإصرار الالكا يريد ؤإئا مصلحه، ولا حا-جه هناك ؟كن لم ^١ وأم! 

صررررلأ وسلم: ي وعل عليه اش صل اليث لمول هذ-ا؛ يمللث، لا نقول،: فهنا 
ثلأء>ان«.

نحرا*لآ1ثأةثثأوبمثمأء1 

اكرحامر)ه/،ا؛(.)ا(اظر: 



٤٤١اصب( ر

إنهذي؛نه يإل العاصب، ثاء حيث من مئله لرمه منه، باحود حلتله نإل 
بدؤنه،حلطه ؤإل جنسه. من حقه مى حيوا إليه اوصل لأنه أحذْ؛ لزنه منه، 
يوفلاثه محبث؛ لم اiالاكا آباْ ؤإل حاو، منه اقل أحد عل امما ءإن مثثة. لرمه 
وجهان!هميه العاصب، ا يابالأ دلك،، طلب، نإل حقه. 

القنين.ا-إمهإلئهِق حي ذمته، اُمملإل ااس لأف نحم؛ لا أحد^؛!l؛ 
يلزمة،صرو، عل مذ إليه ماله بعض ذي عل ميز لأيه يلرمة؛ والئاف' 

ولأبمكذايما،لأبجامهواتلطز:ثازبج،، بالاJالأم، Uلئتمحلا
مئنه!يزد أف العاصّ_، فيلرم واحدا، شيئا وصارا ١^^١ 

علذا.ثا ثزث أذ طزئئ ١^ ؟^، ١١من وصائا الزنت، من صائا كان فإذا 
.١^١٠قالة الزخه 

لألالصحح؛ هو وطا الخلوط، مس مذ ۶؛ يلزمه أحمد الإمام ص وعل 
JU  ^فبمربمثةبزة، تكثثلأبم5ذ ١^، ٠ذا ي نزيود ١

]ا[قسخةأةىّ

المالك،إذارصي أمص ولوكان منه يلزمه ائه هوالشحيح الثاف الوجه [ ٢ ] 
الالك،لأ:زضبالاقص.بمقص،تكذفيالغاأبأل 

رب،الغصوب،هوالزيت والرديء جثي، بزيت رديئا يفثا حلط المألؤ! وصورة 

الثرحامر)هم:\(اظر; 



^ضاهانينيصاسمماح4دبجينل؛ ٤٢

طلبوأيئإ عمم، من مئلة لزنه بثيج، كرب جسه، بعثر حلطه ؤإل 
الئلخبم،همالآملإمح.

الدصتاغ لاحزت ئترج برطو احتلط ثب رطل لة رم أحمدِفي محال ومحي 
كنملهلي ع هدآ يقص أف قبمتمز حصته، يدر مق واحد ثل ؤبملى ثلمه، 

بدل' وام ثل إل يبل أف أمي لأمه الصور؛ ناثر بمم أف و؛قول أحدمحا، 
عنالثمن من يقصة ما مص قإل محصسعه. ثوبا عصب لو ما هائب ماله، ع؛ن 

بفعاله.لأيه مصه؛ العاصب صمن مصدا، قسمته 

نحليصه،وجب عنمصه، وأمكن ^،١؛، كرب له، محمه لا ب،ا حلطه ^١-؛ 
وجبمسده، ذلك كار او كمحليصة، يمكن لم ' ؤإدا مصه. أرش مع وردم 

^^ُمحئا،أنأهلبثمحدس
عئريلا اوبا لأو مجوو، جنسه، شر امحلاطه ؟كوف أف إلا ربا، لأيه محر؛ لم 
نل٣؛.ضق 

الغاصبعم فنقووت ا-لقلط، فيه وهع الذي الإناء هذا من ريني أريد أنا المالكرت فقال 
يالتاقص.رصي الالك لأف هن'ا؛ من يسلم أف عل 

هنهعا.واحد م سخة; ق [ ١ ] 

]آ[فينخةتفإن.

حال،كل عل ممييزه عليه وجب تنبئ بعا كاف ؤإف خليله إذا ت الخلاصة ]٣[ 
أحمدفالإمام يمكن لا كان ؤإذا حنهلة، بحبة ثعر حبة لوكان مثل عليه، ولوسى 

ثنالصه،أن يلزمه التؤع اختلف ؤإذا ه، جنمن كان إذا ثريكن يكونان أمعا عل نص 



(uU  )٤٤٣اصب

محل

يهناثنمص، ولب والصع الثونم، قيمه رد ملم لختثة، يوثا عصب مإو 
سئللمططثة  JUئ الئخ لأف ئظ:عا؛ نبمأ ١^ ثئ '؛وم، 

عإر0.يناو ياصابها فيها حثه 
القينه،مصت، ؤإل مائنا• ماء لأي بينهنا؛ دالزياد٥ ةيئتهءا رادلم، ؤإل 

قينتهلزيادة أحدمما قيمه زادت نإف بنيه. حصل القص لأف العاصب؛ صمتها 
^^لأ،ذلأ،؛لأبجاثنا؛ناي.

دللئج؛يله القص، وصنال العاصبإحزاحة، مازاد قيمه، للصبغ مين، ؤإو 
لأ?هذبك؛ لا:نبك أذ زمحل عيْ، أنص و مزمن ئَلز ك م، من لأ?هُ 

إزالةيمكن هإثه الأنضر، خلان، منه، ممع مسه، لي منه المعصويت، يمللئ، يضؤ 
الصبغ.يلع خلاف، معتاد، العزّسر يلع زلا/؛ ا-لئثر، الصزرثصه 

دك،هفيهزبجان:ؤإJأزادالالك 
البيرمذازصه.قلع ه،وا:نلأ، زلاثيءَ :نبئ، آخدمحا: 

أوا-قلءل ق مص هناك كان فإذا الخالمل، ق أوزيادة مص هناك ؟كن لم إذا وهذا 
هوالصواب.هذا الربا، من بد فلا زياده 

غصم،فإذا مديدة، معامله الغاصس، يعاملون الفقهاء أن عل دليل هذا ول 
بالخة.تنمه أن بد لا فيمولوزت الأرز من بكيس وحلْله ثعثر كيس 



[٢١

المالكبدو ؤإف الرنع• ملع أسه ه، الصبغ لأف لايملا5ة؛ والآحر؛ 
يأف ^ ناله، لأأ4ُ:ع ه؛ الخاصي نحى لإ بميكة، ١^ يئ 

الشرىاعرس يأحد وكالشمع قيمته، العاصس_، رنع أحد يمثيلئ 
وجهان!محفيه ثإلكه، العاصب، وهبه نإل 

اكوُب<.قماوه محاسنه للعين، صمه صار لأيه موله؛ يلزمه أحدمنا؛ 

١^١^٢؛.سِ الئيغمنبجئإفيائثا لأن لأ:يئة؛ ذ\لألحت: 
طل1اؤإو بيعة. يمغ ملم ملآكه، مح?ه ذلالi،؛ هله اكودح، بح اiالالئج أزاد محإو 
إزالهسعل،يه سشحق محلمغ متعد، ١^١صن، لأل نحبل؛ لم ا1اللث، محاباه بيعة، العاصب، 

أفوءشل ببمها* عشم أوض ق العارس طلن، لو كإ عنه، الثوب، صاحمط مللث، 
ثب4ءلضىي•

مه،اأثر فيه صنمي المح لورجعت، يقول! أيما والغاصبه مضارة هدم [ ١ ] 
•هوالمحح القصاص بوجوب، فالقول، أمل. لا القص لوصمنت، حض حديثج 

•شفالمح بعين.، الأحر الوجه نقول،!  ٠٠.العاصب،.. وهبه *ؤإل محوله! ق ]٢[ 
لرمهالثوس، لماللتؤ المح الغاصب، وهت، إذا نقول،! بل المصثؤغ!! عن محملها ينكن 
مم، لننا أرد U بل م من هدا ود لا U الاِللثإ! ذالا ز ص موثة، 
جدا،ثديي عسل إل ؤئثاج لأيه مثعدرا؛ يكون محي رد0 إ0 نقول،! فهنا ردم، ل عرض 

الحالهذْ بثل ففي، الثوب، يتمحزو وربمما كثثوة، مووثة إل عقاج الشديد والنلمل 
محنها•ويصلح تدحل( أل الحاكم عل، نجب 



٤٤٥القس( بابا ر

إذمصه وأرش زده ئعثه به، قصتثه زجل مذ وصعا ثرتا عصب ؤإذ 
\ئوفيه!لا يلغاصب ين ناله، من لأنئ للهالك؛ زالز:ادة مغله، لأنهُ نقص؛ 
والزيادة،الأصل ئريكانِفي ده؛ا عإرْ، من عصبه يصبغ صتعه ؤإذ الفعل. 

لأيهالعاصس(؛ عل صاحبه ويزحع تبدد، لأيه مذًألصع؛ هالنقص مص، ؤإذ 
بدئه.

الثورساعصسؤ كحكم هحكمة حلواء، هعمله ؤنثاء، عتلا عصت، ؤإذ 
زصغه،نزاةااا.

قبوللزنه أبزأه فلو واجب، الإبراء قبول أن يرون هب)يمهثرهم' الغ. وعل،اء 
العقدعليه وي مما أحتس ولوأءهلاْ المبول، نجبإ أجله قبل حمه ولوعجل ، ١^١۶٥
قدوانحاملة لثبول، ١Jيلرم فلا المثة مذ ثيء القول ق كان إذا أما أبما، القبول لرمه 

أشنهوما دينا. لك أجiلا أنا جزائى؟ هنأا فيمول! ثوء يعد وفيعا حشة الأف ئكون 
ذلك.

شك،% نفلن فيه الغزاش« قاى \ذن\ئو\ ممن عئ الئع >الأن وقزلئ: 
إذاذلا لإلأ؟5ووباممذإماثئا 

عتيه،يوب، عصت، إذا لالغاصس، يكون الصع بأف القول عل مائل• محال مإن -ا ١ ا- 
ممعودالصع أ0 دام ما ت فيقول لالعاصسسا الباب يمح هدا إل يمال• ألا بصبغه، وصبعه 

ل؟نردود فصبغي حال كل وعل وأصبعه، الثوب أعصب إي، هل 
يريدالغاصن، أل علمنا فإذا العاصي،، قصي، إل ينظر الخال هل،ه ق فالخوابت 

ذلك،.يذع أذ فاللحاكم يقوم، أذ إل يلجئه حتى مالكه عل إفادة 



سقضاهاهمشهعاسمماسبجضل ٤٤٦

نزيوط.ه ل>ئ لكن حاو، كز عل ئت هذا فالخواب: 

قصده؟بتقيص الغاصب، هذا يعامل لا لماذا مايلت مال قإن 

->ذءإلهذا أف لعلم أف يمحى متعد، ائه علمننا إذا إلا ، iij،iيعامل؛لا ءالخواد-،ت 
صاحبه.عل اكون، يفسد أن أراد 

ممو؟\ي مع طا للخاصِ، خننا ذذا مائل: مال ماز 
الثوب،،له منه المغصوبؤ الثوب، فصاحب، ماو، منهإ واحد ذكل لأل فالحوابج: 

موجودان.والثوب، الصع والأف الصع، له والغاصك، 

عليه؟معتديا والغصوي، معتديا الغاصب، أليس يائل: ^١١، مإن 

ولأوأي فإذا العام، الخى ل يذحل الغصونم، عل الغاصس، يعيي فالحواي،ث 
أدبه.٥^١ ^٠؛ ، bSjjأف ١^ 

وصعالغاصس، إل يصل ولكي ماو، ثحص مذ عصب إذا دائلت ءال< يإن 
الغاصسطعل هو هل ا-إثعل، يكون مذ فعل عصته، وما الغاصن، وحد فإذا جعلا، 

المغصوُتج؟الماو أومحاحسا 
علض وقال• السيارة، غصبت، اثه لممرصى وجيه: موال هذا فالخوايج: 

اا-اثعليهلمالمثا هل الدال فهنا علميه، محصى فدله ريال، ألفج فله السيارة عاصسؤ 
أوالغاصخ،؟المالك، 



٤٤٧اصب( )باب 

محل

ؤندبن نعيد ذوى ئ يلثة؛ لزمة فيها، ض أو معرنها، أرصا عصب ؤإف 
حديثهدا ت السميتم( محال حى؛؛ ظالم لعرق ررثس ت قال( . البي أل 

لوكإ مريغه، قلزمه مسه، لهل، حرمه لا بمنم، عثية ملك، شعن، وَلأنه حنن• 
ذطمحل، كانت ظ إل الأزض ززأ ١^، ي زه باشا، مها رك 

ابفعله حصل لأيه مصغ؛ إف مصها 

الخناب:ممويالاِك.

احتإل،،فيه ق ثنبب الذتم( هو لأيه الغاص—،؛ عل الالك يرى وهل 
لأيأنث:زجع؛ وعشز بمته، غرم ة الالك ^١ لأة لأ:زجع؛ أنهُ ممل 

لالغاصئأ،ريغ هذا j( كان إذا بيا لا أقرب، وهذا الرجل؛، هذا عضبخ إسسب، عرم 
الغاص.،.عل يكوف فإثة الحاو هل>ه ولو3، الغاص-، به سيل مؤ،ء كل، يقاوت أف 

ملكنه يه، ينسك أذ فأراد الغاصب منه العصوي، رأتم( إذا دائلت مال، مإن 
ماتالهلريق وق الغاصت،، -؛ذا ينص لكي، لعمم قرتا منه المغصوُب فركت، منه، 

صمنه؟بإ الغاصٍط عل ذللثط بعد يرجع لصاحبه المرمل صمذ إذا فهل؛ المرُم،، 

ليسالثزس— نزت -أى، الويث، هذا لأ0 يرجع؛ لا الحال، هذه 3( ذالحوابت 
الألحزة.بخلاف-، الغاص؛،، هذا عل الحصوو أجل مذ 

أمورتلرمه قثزس أرصا، عصب إذا [ ١ ] 
ئتا:م:ئام.أئلأ:ئ]عاليس. 



^قضاه1همنيههاسممأسبجضل ٤٤٨

دنك؛قله الخلع، إلا قأتى لثئلكة، وبنائه؛ عنسه، قيمه لاك، 11اثه بدل نإل 
لأيممزئ،هامحءاا'و

النحلعروى أف بسب الأرؤس ئقص قد لأما مصت،؛ إذ مصها صنان ئاكأت 
اسثزف؛هائآضها.

عليه.كانث، ما عل الأرض رد رابئا: 

عليها.اّّتيلأئه مدة الأرض أجزة أي: الأ-جزة؛ •^١متا: 
'قايث،ماإل الأرض ورارد الخمر١٠ وراثنوتة المي،، اا)رمه قال: والموثمط 

أنه IjSلكنذكزها الأجنة، ولمثاو.كز التنوثهوا>صيانىمصها٠٠ وهي علته<، 
عليها.١لغاصب اّتيلأء مدة الأرض أجره يلرمه 

وعرسأرصا عص1ا إذا أثه وذللث، ثقلت،  ١۶٠٥إءللأقها ض المساله هده ]١[ 
الأرضرتصاحب، اله وقعربي أهلع أذ أريد أنا الغاصب،: وقاله فيها، بى أو 
تمومأذ ؤإثا عليها، أممته وما به، افرين، ما نحه«ى أذ إما قيمتها، أعطيلئ، أنا 

للنه،ننلمه القيتن بهز وما معروتة موم ثم والبناء، الغراس من حاليه الأرض 
الغراسلأف محإر؛ لا أية المولب كلام يواؤؤه،ولم أبى الغاصن، لكن 

عنه.عوصا ياحد أذ عل نحم فلا الغاهمه، مللث، والبناء 
ؤإذنمره، لا منعم، صحح عرض للغاصم—ؤ كان إذ يقال: أذ ينتغي لكن 

المنئحالثن١٤ ثتدم أو ؛^، ١١ق وينميه الغزاس ملع صحح؛حيث، عزصى له ؟كن لم 
للامتمالصالح عتز يكون فيه اللءي الحديد حتى مالثته، صاعنخ م هل. إذا —والمتملح 

لصاحسؤوالبناء الغراس ؤيمى العزض، أحد عل الغاصب، بم مول: فهنا — يتم، إلا 



٤٤٩اسب( باب ر

عنءسثه لكف إذ هبوله، عل محر لب والبناء، الغزاس العاصب وهة ؤإذ 
لأنهمحآت؛ أذ ١■؛^>^ عزص، فه يي ئأ نإف عزصة، بموت لأنه قلع؛ ال 

دلكلأف محت؛ لا أف ؤزامحل صزر، شر صاحبه مذ منه ؤزاحد ثل قحلص 
محبجا،ءلنلإ:فذِفيمحاال

ذلك:ووجه الأرض، 

أفتيصلاشُموةلآلخوتمشضإتج١^: 
"رلأصزردلأص>اد«ُُقال: $٠^٣ أنك ثانثا: 
أنخان بمنح »لأ قال: ه الض 1و أيضا لذلك، محإ أذ ممن ثالثا: 

الأحزى«جارْ أزض إل النإء إخناء عل الجاز ررأخو وبأئه ؛ جدارها<رعل حسه بمرر 
التفصيل.فالصواب،: 

اذضٍثاحن، نفث الغاصئ فها الأول، المالة ظن المالئ هدْ ]١[ 
أنصك،،ق عزمته الذي اشحل فلك والهدم الملع مذ بل>لأ وقال: والبناء، الغراس 

الأرضلصاحّتج كان ®إذ المؤلم، يقول فهنا محائا، والثناء المارة وللث، 
ثجزعث_ح،النحل يدل الذأذئزتقآ أنفلوقال: ذلك،* فله رد!لهت ق عزض 

كتاب،لم: وم(، ٦٤٧٣رنم)ونال، نل من يكره ما باب الرقاق، كتاب اJخ١رىت أخرجه )١( 
شعةبن ا،لغثرة حادين، من (، ٥٩٣رقم)حاجة...، عثر من السائل كثرة عن الهي باب الأشية، 
رْ؛هبمتنّ

(.١٢نحرمحه)ص:•سبق )٢( 
جا!ار0،ق حشّه يغرز أن جاره جار يمغ لا باب والغم،، الفلالم كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

من(، ١٦٠٩)رقم الخار، جدار ل الخشح غرز باب الماناة، كتاب لم: وم(، ٢٤ ٦٣)رقم 
رمح.بمن.هريرة أي حديث، 



خيبجحنبي

لرمه؛عرض، فيه وله الملع، مملألبه الأوض صاحسا ملك عزمهاِق نإل 
؟5ن1لم ؤإذ -حجتا. فيها ثويزك كإ زده، قلزمة دالغزاس، عنصا عثه قوت لأمة 

مالكه،ق ٣ اؤبلذ لأف محن؛ أل وبشل نمه، لأنه عثه؛ محن لز عزص، فته 
أؤإلا فته للخاب زليز ِه، لأ?ه ننئة؛ قلؤالكؤ قك، الغاصب ؤإذأزاذ 
البموا"•

الأزضعل التيه العنازْ ءالات أو صحيح، عزض فهذا اشحل، ملع أف فعليك 
أنله الخال هده فمي صحح، عزنحى فهذا فيلا، عليها أعمن أن أريد فأنا أريدها، لا 

باكي.الغاصب ويلزم الغاصت، هبه يرد 
إذااJه ْع العاصس_ا، م۵sارة أراد ؤإينا صحيح عزض هناك يكذ لم إذا وأما 

مسس يم فرثعا العرس مي إذا أو الأول، الشكل عل يتيه ربعا الغاصب، هدمة 
قولنا الال، إصاعة مى فيه لعا ذللئ،؛ س يشه فهنا المثارة قصده لكي المقلؤع، 

عذ JrJ ٠١١٠صرار'دلا صرز لألا فقال،ت المرن M الئئ مى وقد الإصراو، من ذلك 
ا1الرى.إصاقة 

مهاخا;س من وفي أرصا تج، فهنا ١^، السالة ع؛ث الL'له هذه [ ١ ] 
الأزض،لاِلك، مق، والغزاز فالأرض الأزض، الأخرس الخا:ب ل وعزنة غنانا، 

عJiاااله: قال لو يعني: لزمهء عزض فيه وله يالملع طالبه ارإذا المؤلف فيقول 
الأرض:صاحب فقال الأرضأرصك® وهذه »هن،اثحلك الغاصب: له فقال النحل® 
أف®اري_او أوقال: للزنع® صالخه ييفاء، أرصا الأرض هذه تكوف أف أؤيد لأف ®١٥^٠^١ 

(.١٢•نحربجه)ص؛ سق )١( 
(.١٨٦ص:بجه) نحر سق )٢( 



٤٥١اصب( رباب 

نحل

بممحموم-زماتياب-
جعلأف مثل صرو، ' لديعرا طمها العاصب طلب ؤإل رده. محلزمه مذ 

يجنا:مثلإ،كإثاء
.،،. iUlilأرص الراب،تي جعل ثإف عربؤ• 

الغاصبوط1لب أف فله صحح، عرض فهذا عليها® أبى أف ايند لأل العرس؛ مي 
أوينيبالفراس، يمحب حصل الذي القص الغاصب يضمن الحاو هذْ وق بالهاي، 

الما؛الأ-يمحءلالآنض•
نئه،لأئه عنه؛ نحم »J؛؛ \ؤه\ يقوو صحح عرص فته له ؟كذ لم ؤإل 

شهعل الاللث، إجباز لأف الغاص1،؛ أي: ث، لأي عله نحل لم مح« أن وكشل 
للغاصب.وحم _Ji^، حم بقاءْ فإو نفه؛ 

أ0والظاهئ ض ق محي؛ _ لأن نحو؛ أن الؤلف: ال قي 
عرص•فيه له لمتكذ إذا أصح الأول المول 

؟iij*4أف للغاصب وهل 

ملك،والغراس الغراس، لصاحمح مللث، الأرض لأف ذلك،؛ له ليس لا، ابواب،• 
أفأييد ااأنا الغاصب: فلوقال فقهل، الفعل أثر إلا للعاصت، وليس الأرص، لصاحب، 

واحد.مالقه، والأرض الغراس لأف لا؛ ملتا• بنيتر® ما أوأهدم عنسن، ما أملمع 
لرفع.• سخة 3، -ا ١ ا- 



^قضاه1همنيهاهالإئماسبجءتبل ٤٥٢

١^١^محزن ^^١؛ لأ?ئ شُ ٩ :ثلف U ض،ن ن م م
وجهان!هميه غا، يتلف—، ما صمأن من ابرأْ ؤإف عنه، 

منها،بالإبراء نمط حمرها، ق بالإدن الصمان نمط لثأ لأيه يرأ؛ أحدجما! 
سملئ،تيا؛لأمحلأمصف.

مء،بمد تجب ولم واجب، بى بقوف إمحا لامئ بالإبراء؛ ي؛رأ لا واش؛ 
فيهاآُ.لعزصه طمها يمللئ، هدا هعل 

له؛والرنغ مصها، وما الأرض، أجرم نخليه ررعه، وأحد رزعها، وأل 
لأن4ُمن:نيء.

وكنالخلع، عل الغاصس( لئأ->زاو قليل قبب، والرنغ رمحا، أدركها ثإف 
روىبقا ممثه؛ العاص-، إل ويدنخر أحدْ، وبحم، بالأجرة، الحصاد إل ركه بع( 

إدتبمم،بمثر موم أرض( نوغَو ض :٠ اض رسول ثال قال؛ حديج بن زائ 
زلأكخنن. خدث، ^١ ١^^،: ، Jliممته« i؛،t، \ش من ثه ممض 
ك'^-^1،لن ي الإتلاف، م م شرإتلاف، ^٠ ٥٠١ابمع:ئ أئكن 

ثنتظئإنها.ال/عه الغناّش؛ زد1زيى التحراآُ. ل ملججه تقينه 

يري.• سخة ق [ ١ ت 
الفبمإنوثرط السنس(، وجد لأنه أبرأه؛ إذا الأول،! القواعد! مقتفى لكن ]٢[ 

•جار الست، وجود محرطه عل اليء فتقديم يوجد، ولم ٌّبىء بها بحب هوان 
"[tU  اللوح،منه طن، ئم ادحر ق وجودها أتاء ق لوحا لوأعاره مثلا يعنير؛



(JluU )_،٤٥٢

رزايان:القمة من ودة زفيإ 
اث1مات.كمم فممدزتثه، عنة، بدو لأما القينه؛ إحاJامحا: 
الخدث،لفلاهر وعثرْ؛ الحرث الررع,في وثويؤ البئر بل امن( ما والئاط؛ 

ينأنضمقيههءنلا'ا.
اكاش.إل زكل ^كه وز، حت^ 

كالثجر،ليس والزؤع عليه صرر لأنه الزيع؛ بمي أن بمبهم، لا أبما• مول كا 
رزعيأترك ؛ ذائJ لونال لكن بمكن، لا والزيغ آحر مكان 3، يغرمه أن يمكن فالشجر 

لكنقلعه. عل نحآز أن فثتتص الزؤغ. اقير الأرض! صاحك، وقال به، لتتتيع 
السألة،ق الدلالة بواصح ليس امحين< أن عل عنه، ءدولا فلا الحديث، صح لو 

الثقة.له يقال،! لكذ ميء، الزؤع مى له ليس الغاصب أن فيه 
يأخدهأن ؤإما الحصاد، إل بالأجرة يبثى أن فإما يملع لا الزيغ هذا أن المهم، 

أنالأرض صا-حسم، وطاو_إ به يني أن يمكن الزيع كان إذا مول لكن، الأرض، ماللث، 
ومحاحم،للغاصك، صرر عليه يترثم—V لا هذا لأن يزال؛ إنه يقال! أن فيتبغي يزال، 

صرر•فتها له يكون ربا الأرم، 

شيئان!فعليه وانتهى، الزنع، وحصد الأرص، هذه الغاصب، ريغ إذا ء ١ ] 
أثلأ!محةالأزضء

بالحرث•الأرض مص ثانيات 

والزيغآلاف، عثرة عليها أنمق إذا يعني! أفل، عليها أنمقه ما كان إذا بأس ولا 



حنبلاحمدبن الإمام فقه م اه1ش ض اسق  ٤٥٤

غاصبوهذا الأف عرة بدغ الأرخى صاحب نلزم فكيف خمة، إلا اوي يلا 
القيمةمدر أض1•' ٠، ممتهاار راوعليه ت الحديث صح إذا أعالم" ~واش فالف؛لاهز أ ءلاJلم؟ 

أوئحوه.

اوينوالقيمة حمنا مثلا إنفاقه يكون فمد للغاصب الفائدة ثكون وأحيايا 
ثيء.له لم؟5ن معتد ءلا1إ لأنه بالأصز؛ مامل الغاصب إن ت فلوقيل عشرة، 

عليه.أنفقه الJي والثقة: الأف, الزؤغ ناويه ما فالقيمة: القيمة، غير والثقة 
الممقةكاب فإذا اؤيه، مثكون وقد أيل، ثكون وقد القيمة، من أقيم كون قد فالنقة 

لهمحنا!أوليي الغاصن، لأن وجه؛ ولها الأرقى، صاحب الرابح أن واصح فهذا أيل 
وقيلومانل1ماسكانلهاؤجه/

ريال،أومئثا نيال مئة مثلا؛ فنقول معلوم بأجر نقيرها هل الأرخى أجرة لكن 
عليها؟رئ لو الأرض هذه ساوي كم أونقول؛ 

ئزازئ،عليها المد أحيانا:مع اليفاة الأزخى لأف محمل؛ كلامحا الخراب: 
انتأجنتافيقول: بأجنة، تكون وأحيائا ثلثاه، وللحامل الرنع تلن، لصاحبها يكوف باذ 

ثأحد؟بإذا لكن محمله. فالمألة للزنع، عام أية الأرخى هذه منالث، 
أءمبملوممالززاعثة الأراضي 3، الناس عادة كان ئنوإذا ابواب: 

٣(، ٤٠٣)رنم صاحبها، إذن بغثر الأرض زيع ق باب اليؤع، كتاب داود؛ أبو أحرجه ( ١) 
كتابْاحهت وابن (،  ١٣٦٦)رقم إذمم، شر ثوم أرض زيع فنمن جاء ما باب الأحكام، أبواب 

حدجبن راغ حدث من ،، ٢٤٦٦رنم)إذنبمم، بغثر قوم أرض 3، زرع من باب ارهون، 



٤٥٥رب1بااضس( 

أخذه،القايي.' ممال مثمنا، العاصت، نجر الأرض رب أدرك ثإف 
كلاموظاهئ معناه، ِفي لأيه لكلرنع؛ الثمرة موثة من العاصب انممه ما رعليه 

ا.هكافلهكولدأمتها يمرنجرم، لأيه انهبلثاصب؛ ايرؤى 

شو

ؤإلسواء، البناء، كالحكمِق قيه قالحكم ورويها، الدار، جصص ؤإذ 
زم،ذلك،والكها،

فيحصي^،، J^tjيرثع الأرض هذه مثلان فيقال، العادة، سهم يقمن الغاصت، فإف 
الرنع•يلن، الأرض وينطيرب، كمكان، قدررزعه الغاصن، 

كانإذا وهذا الأجنة، عليه نقول؛ قاسا أراصثهم، وؤحو0 الناس أكثر كان ؤإف 
بالخيارأت الأزض: لمالك يقال فإثث الززغ لخفي قد ؟كن لم إذا وأئا الززغ، خًثت قد 
الزنعفيكون بنممته، مخذه سئت، ؤإن سهم، أو بأجنة عئصد أن إل أبقه ثشت، إن 

الأرضصاحب، ياحده م الرنع؟ عل الغاصب، أص كم ^١^؛ الأرض، لماحب، 
5؟>4^،المولث ساقه الذي الحديث، هوظاهئ الأول لكن بقيمته، ياخذْ وقيلت بمممته• 

مقته<اأوعليه ثيء، الريع مى له أرقيس لأ.محنت حديح بن رابع وهوحديث، 
]ا[لميذلإنلرئوتناكنش.

رنمصاحبها، إذن بضر الأرض زيع ل باب، ال؛وع، كتاب، وأبوداولت (، ١ ٤ ١ أحمد)؛/ أخرجه )١( 
رنمإذ"ام، بضر ثوم أرض ق ويع فيمن جاء ما باب الأحكام، كتاب، والرمدى؛ (، ٣٤)٣* 

٢(،٤ رنم)٦٦ إذمم، بضر ثوم أرض ل زيع من باب، الرهون، كتاب ماجه؛ وابن (، ١٣٦٦)
خديح؛٥^٤^١.بن رافع حدث من 



ِ^^ذحنبل

ض!بمقلمحويسمذاي'ل
محل

أصنافعرم ؤإل ردها، ثنليه بنيه، أو بفعله هبمدت عينا عصب، ؤإف 
ردها،محب لم قبليث،، عليها ثنى حشته، عصب ؤإل بتعديه. لاثه قيمتها؛ 

ردها،ثزم عقبقيش منهط قئمخن  ١٦٠١؛أ؛ س-هاا ووجتث 
نإف'• لو كإ موجب ردم، يمكن معصوب، لأيه البناء؛ ايممص نإن 

الساء.ي يهوكا"قشته محاطرهوأاا؛أ، حطا محنت، 

بإزالخه،ئطاثثث يله بإزالخه طالتته ل عرص له كان إذ ت نقوو أئنا الصواب، [ ١ ] 
وجثعزض له لم؟كذ ؤإن اللون، هدا ٍ اخس يكوف أذ أريد أنا قالث لو كا 

موه.عيه 
القولوعل والوزون، بامحيل خاص المثل أن الميم، أن عل بناء هدا ]٢[ 

:،ا-ام،ئز المربعات مثل مثل، لها كان إذا مثلها يلرمه أنه الراجح 
فلهصحيح عرض الخثبة لصاحب، كان اثهإذا مص ما فيه يقال، أيما هل.ا ]٣[ 

والغاصب<ا-قثنه، هده عل فلوبتي فلا. ؤإلأ الغاصس، بناء مدم ولو ما يطالث، أذ 
وقالعليها، وش الخشبه عصث، لكنه له، والبناء له والأرض فقط، اهثته عم، 
علسرب، ايه ومعلوم ا-قث1ه، وJنطتني بناءك ثنقص أذ اريد أنا للحث.بهت الماللث، 

ؤإذقيمتها، أحد عل امحته مالك، عبتر نقول(؛ ~فهنا عفليم صرر الخثبه غاص—، 
كاوت،َثةيخءلكها.

ا-قتط،يتقض أن يلزمه ت يقول لأنه نظر؛ ففيه ادْ وإفالثورسج بقض جاء إن [ ٤ ] 



(uU  )٤٥٧القس

ؤبولصررا أو بملعه، الثلث قاف حيوان جرح او جرحة، به حاط ثإل 
الغيناو أخد خاز هدا لزالغي، ناو خزنة من آكد ١^١^ ٧ لأف ملغ؛ لم لَ

ازلأالم ماخ إلاأف:ئوذص دوذعتحْ، ا-ؤزان لحفظ شرأني 
للهموان.>وت؟ لا لأية رده؛ ثجب والحئزير، 

١^١^ذح ممن لأ?ث ة؛ زخث للغاصب، ناثولأ الحثزائ كاف ثإذ 
لغياوان يبح عن الئ. لم ملخ؛ لا أذ وعشل يحمه، والاماغ 
م}

دالح؛ثان^١ فته لأف حاو؛ ملغ لم لَالغام، بغي الح؛نائ كاف نإف 
حنمثئلأف آدميا؛ ؟كرف أف إلا الخيط، رد وجب الحتواف ماث، ثإف وبماحيه، 

للتمشة،ينظر أن هذا مثل ل فيبني الثوب،، ؤيميد يفند النقض هع ربعا والخيل 
سامحه.أن سغى ناسا حاء إذا فالغاصب للمال، إصاعه فيه إن وقد 

تا:امحأكل•
الآدمئ،زط أي; منته٠٠ بند بائه حرمته ررلأف دِءهأدئقت ١^١٥—، قول، ]٢[ 

١^,^،أولئك أن منمابي،مْذاااصوممف دليل 
إلحتى الأموات، عل لحنوا ند مؤتئم بعد أغصاءهم ؤيأحدوف الأموات، عل ينثدول 

ذلكسكب هل العظم بجد الخفار ل باب الجاتز، محاب داود: وأبو (، ١ • ٥ )ا■/ أحمد  ٥٩^-)١( 
رغماليت، ■طام كر عن الهي i، باب الخنائز، كتاب ما-بمت وابن (، ٣٢ ٠٧رقم)الكان، 

عائثةحادسح )ا'لا'ل(،من 



اسقضاه1ينيصاسممأسبجص ٤٥٨

فضل

لأيهيننغ؛ لم بنزعه، ى الم وحاف سقينه، به قري لوحا عصب ؤإف 
^١؛^الشط، إل مج لأذ ، JUتذُةشرإلأف ممنه 

عزم.أومال( ماله، فيها 

الوصية؛تنمي لم موته بعد منه عضؤ باحد اتت لوأوصى يقولوف• مهاءJا ف= 
وميثا.>ئا أماJة الليل لأف 

-غياللأي 3، ^^^١ كثة، صرث ما ضار بالخوان الفثزى ص وؤا 
اض،،ؤإثا الي ؤإثا الغل إثا أغضاآئي، تاخدوا الأْلفال،؛ الثنودثة-:نئلوف 

يشقأي( أجو من دماغنا موئا المريض بموت تتكم والمتوثغ كثثر، ثر هذا  ciوصار 
منه.يريد الذي وثئرج بطنه، 

الخيواز<.بقاء ْع -جراحية عملية له تحزى أن( يمكن الحاصر الوقت( ق [ ١ ل 

.فاارسول( الإصرار المهمود أن( علمنا متى المائل هذه كل ق أن( والمهلم 
ممع.٠ ضزارا<ُ ولا صرر لألا ت يمول( 

الماءمحري أن حارم مغ مسلمه بى محمد أن ؛محءقئبمثق الخطانم، بن عمن حاء ولثا 
علأجريناه أو تحريه أن إما عمرت له فمال( مسلمه، بن محمل. أرصي من أرصه إل 

بجاره،يضر ما حقه ق بتى من باب الأحكام، كتاب ماحهت وابن (، ٦٣٢ )ه/ أحمل الإمام أحرحه ( ١ , 
•ظ^ثبمنئ الصامت بن عبادة حديث من (، ٠٢٣٤ ) رنم 



٤٥٩اسب( رباب 

محل

مممنإ>ابمبج,ضامئو1ئخونيلأ|ز 
لعلمريطه، عي مذ المحل يحل و1ذ امحه• لرد البناء يقص ي مص، 

ثفريطعر مذ ماله لتحلمى أ صهل iJلأل الثاب؛ به بملح ما المصل صاحك، 
منبممريط إسان مح؛رة الدينارِفي وقع إف الحكم وثكدا البائس،. صاحم—، من 

الاوأنبي^ا.ءنا:م،

للأمة.مصلحة فهذا  ١٠دطنائ،ُ 
مض.لأنه ت سخة لا[و، 

كأنهيمثي ولا يقوم ولا يهلع فلا تحريقه فيشحيل يشع أو يمن، رد،ا ل٢[ 
ثمني•ولا موم لا صرب كل تحرحا لو حص بة، 

مالصغر— الناقة ولد هو —والمصسل قصيلأ عمسئ، رجل غريبه، نسأله وهذه 
مذالحروج عن عجر ير لثا لكثه الباُب، مع لحل فصيلأ كان ولثا المحيل، هذا كبر 

المحيلاذح أومووأ المحيل، هرج حتى اياب بجثر مول،ت هل صع؟ ماذا اياب 
أعضاء؟به واخرج 

في.الغاصن، لأف الأزل، الحزاض 
عنوعجز الدواء— —يعني المحارة ق وألقاه دينارا عصب إذا أيمها وكذللث، 

تكيم،وصع؟الويناز، عصن، الذي للغاصسؤ والحمْ منها، إحراجه 

١(.• الخراج)ص:،ر ل بنادم ومحي )٣٣(، ( ٦٧٤ الوطأ)j /Y احرجه.اللخ، )١( 



محل

بقيمته؛الطاتة منه يللمئصوب هثزدت، أودابه هابي، عبدا عصب ؤإف 
ماله، Jjbلأنه ذدكة؛ اتدل، أحد مادا دالفأ،. وْ كا بدلا، جن، م ود0، 

عدوان.وهدا واختياو0، الدينار وصع لأيه المحبرْ؛ ئكسر الخوابت 
ءيصسأ،ايحمان، مثل ولها ا1دارس، ق معنا توجد محبق فيعا الحائر كانت، وقد 

الونط؛ق مب وفتها مطموم، أعلاها لأ0 منها؛ برج لا أصجم، ؤإذا الخبث، فيها 
مطمومة،لأما الخبث؛ منها ينتثر لا اصهلثنتؤ لو المحآرة فهده الملم، منه ليحل 

سئفهافإنهُلأبججي,همثا.فلونثط منها، ءج يكزأو لا 
ه:ثأالمش^١أئكن؛والئناُت، نو، فيه القيثه« »إنه:ر1 ]١ا 

لمثلهالثل مساواة لأف اقزبج؛ العدل إل فائه لمثله، الشء يفمى أف الواجب، لأف 
السل.إل ١^٠^؛، أمهاتا إحدى أزنللم، لثا ولهذا له، قيمته مثاواة مى أرب، 

الطعام،نمط حتى الخادم يد ففزبتج بيتها، هول اش الروجة عفنت، بطعام، رسولا 
وءالتالخادم، وأعطاه وطعامها، بيتها ق هو التي إناء البق. فأحذ الإناء، وككسر 

بطعام،اروطعام ررإثاءإئاء 
أم^،بالمثل ص لأة ُالثل؛ ؤإي:فنها لا:ضنها؛القثة، "فالئزاب،أأنه 

ماياي•بى النيل إل 

الكاصر،مال من له محكم ما الثيء له يكر فيمن جاء ما باب الأحكام، كتاب الترمذي؛ حرجه أا 
;محهنبمقئ.مالك بن أنس حديث، من (، ١ ٣ ٥ )٩ رنم 



٤٦١اصب( )باب 

بميئقلا الإع، قه بجغ لا لأئ ا1ونوجلأ الو\بت بملك زلا 
وا-لإالووة،استحمي لأنيتأ القيمة؛ زأحد زد0 عليه، ثدز قإل كالتالف. 

الأصل،يتح لأي للعاصت،؛ التصلة القيمة، ونيادة ردها، قوجب رالتج، وقد 
ئنخ.وهiزا باااس_،، !!.^ ٠٥١١ق الأصل يتح لا لأمتا منه؛ للمعصوص والمنمص1ة 
يزللم صاحمه ملك لأف والنثصلة؛ المتصلة يزيادتؤ ئيرد المعصوب قاما 

قنن

١^)؛لأف ق؛ زأثا رم آخز، بمد و -;i ه ئطالإ أيأنا، نحن نإذ 
دمعلزم المقومات، مى المعصوب كاف نإف قيمتها. احتلاف بمر قلا الأموال، يم 

هيأو واحدة، العدين ق وقيمته المثلثات مى كاف نإل العصت،. بمد قيمتها 
ؤإلفيه. العاصس، عق صزز لا لأئه سثله؛ مطالئه قيه فيه، لمه ١^^، العد. ق أقل 

زلةفيه، تحث الدى ١^ عتر الهزال نكقه لا ^١ ؛ الثj له ئيز أكر كات 
ا1عصود_،،...........عق قدر ئش دللثج حمع نق العمسس،. عي. ق بقيمته الطاله 

؛-م.ُءَ ِ  ٠٠.ِ؛•ي .ءِ.ُِ.أء  أسهوما والصوف، والتن كالولي. والمممصله كالئض، اقصلمة الزيادة [ ت١ 
ذللئ،.

ثمالقيمه، الغاصسط أيا يلزمك ثقول! الأيق، الغصوب العبد عل الكلام وق 
و،اءلأنه منه؛ كالغصوب لماحبها فكون المنفصالة للزيادة ثنفلر العبد، محل أن بعاا_ 

للغابت،؟المميلة نيادتبا الغاصت، صمنها الش والقيمة مالكه، 



اسقضاه1نيهمصالإئماسبجينل ٤٦٢

دآرورااُ.عدا كإثولكل القيمه، وأحد رده العصس_،، ثلمي ق أواقل 

قفل

ؤالأممن،........ب،ومممامحفل،لكلأك1نزاهم 

قالأثإن صاحب ولمة معه، ق أثإئا عصب فلواثه النقود، هي الأثإن [ ١ ] 
ومثتهاالمدينه ي منتها ض زئ لا لأنة زدها؛ عليه نجئ، فانة بالأث،ان، وطالبه ١،^>؛^، 

فيت|ه.

عامهالخلائة لكنت، ل، الثابق، الرمن ق هو يخهإلثئ الفقهاء يكنه الذي وهذا 
الئئوديةق الأثإف فمثلا الأم، فاحتلم، الأف أما واحدا، والقد المسلص، لحميع 

حنقمها.حال هلئل ذللئ،، أمنة وما الأنيق، وق العراق، وؤ، موريا ق الأثان عم 
الماللثجفيها ْلاي الش البلد ق الأثان قيمة ولكنت القيمه، اختلثت، إذا وعليه: 

ريالأيتج،عنزة م،كه ق مثلا قيمته الثني هذا أن لمعنى لا؟ أو تسليمها يلرمه فهل أقل 
لا؟أو التسليلم يلزمه فهل المدينة، ق الغاصب، فطالته ريالأُت،، سعة المدينة وق 

دولأراعصلمة اثة لممرض الغاصمتؤ. عل صرر هناك ليس لأيه يلزمه؛ الحواب،: 
ارثعهساوي وهو المدينة ق به وطالبه ريالأُي، خمسه نقه ق وهوساوي قه، مق 

ذلالئ،.ق عليه صرر لا لأيه يردم؛ أف الغاصن، يلزم ~فإده ونمثا ؤيالأت 
قبه وطالتة ونمئا، ريالأيتج أربعه مقه ق ساوي اثه أي بالعكس: ولولكن 

وهوذللث،، ق صررا عليه لأف الند؛ يلزمه لا فإيه ريالأت، حمسه وهويساوي المديؤ 
العصت،.بلاد عتر ق الغصون، يدي أف يلزمه لا 



٤٦٢ا اصب رباب 

والقيمهوالناهد0 الصورة حيث من يإتله لأيه يقمن محإيه 
س،ثئناؤومم،لكمحلإايسا'ل

]ا[فيوخة:ممائاة.
مورونأو مكل كل المقلب إف جدا، محص ٠ المدفُ عل ١^ ]٢[ 

أيقاوبائه والموزون، بامحيل فحصوْ فيه، الثلم يصح مباحة، صناعة فيه ليس 
•مثليا كونه عن حرج الحديدأوائ جعل إذا هدا وعل صناعه، فته ليس 

هوكعا وهذا بالصثة، ينصبط مما يكوف يأل فيه الثلم يصح قالواث وأيقا 
جدا.جدا تضييق معلوم 

وكنزواحد، طراز من كانت، إذا الثاي~ ~دناجين الثناجين فمثلا وعليه! 
ؤعن فحرغ صناعه، فيه لأف بالقيمة؛ يقمنه المده-ا عف فائه لآحر فنجايا إناف 
ح؛زاواأو موزويا أو مكيلا كان مواء مماري-،، أو مثيل له ما المقآ أف والصواب ثيا، 

هدا.مثل هزا فيقاو: عليه، يدل، الاثتماى لأف ذللق،؛ عي أو أوأوامحب 
مممع ثى أوفئجاف مذثر، بصاع صمذ بر مذ صاغ المساواةت إل أهرب، وأمحا 

الأنع؟مجانمنمذلائخصمن 
البثمى صاعا له أيلث إذا نقوو! كم، افه! وسبحان ثالئح، بلا الثاق الحراب! 

ظا؛ر0بصمنه لأ فنجادا ، ١١أئلف1< وإذا ١^؛، مى صاعا صمناه 
الاختلافعن ؤينمى مثارب أو تمانل له ما كل هو المقل أف فالصواب! 

•السبمار 

(.١٩٢/٦(،والإض١ف)٤٣٣صامر)ه/



^^اضاهاشنيصاسمماسبجضو ٤٦٤

صمنهصار سمسم أر وا، صار كئ»ف صفتة؛ قإف 
ثاءبإ هرجم اظل؛ن، من واحد عل 5فكئ ثث ئد لأية أحب؛ أينا ببض المالك 
ممحا.

دلكينمط لاثة عوزه؛ يوم قتمتة وجبش ' وأعورا المئل وجب ؤإف 
يومقيمته يب الماصي! ومال الممومات. يلم، هافتة القيمة، ومحب، اقل، 
الموبمد^ ئن دولئا اية، الئيوب،إل الألفأ،َللم:ما لأف ص؛ مم 

ذِلك،ثبمزذةلأل

قصةق ؛ ئاتام((ُ وظتام بإثاء ررإثاء يحيين،! استدل ا،لؤلفولوأن 
يقهبمثاكازأول-عائشة 

أعوز.أو ت نسخة ق [ ١ ] 

التلف_،،ين؛ ئيمته يصمن أية وهو جدا، موي ٠ لآمةآإدهر القامحي هول ]٢[ 
إعوازه.ومت، شمته مضمنه ٠ ا1ده_إر وأما 

قاواجح- -عل يكوذ وهدا الثوق، عن انثبغ اقل هدا ذللث،: مثال 
راديوإما ااصنوءاُت،، مى مئا ميء الأسواق عل يرد هأحيايا ا،لصنوءارت،، 

فانئاالغام، صقا uذا ١^، عن م:شئ عبزة، وإu قلمأ وإما نافه وإْا 
دون(، ٢٤٨١رقم)لخرْ، شيئا أو قصعة كر إذا باب والغم،، ا،لظالم كتاب اJخاريت أحرجه )١( 

مالمن له محكم ما الثيء له يكر فيمن جاء ما باب الأحكام، أبواب والارءنيت عائشة، سمية 
رء.بمه.أس حدين، من (،  ١٣٥رنم)٩ الكامر، 

ا.لغنى)ه/ح-آ(.)آ(انذلر:
(.١٩١اكى)ه/خ'أ(،والإضاذ،)أ/انظر: )٣( 





^قضاهاينيصاسممأستيصبل ٤٦٦

محل

أعتقرامي ه: الئه زثوو كوو قتمته؛ وجبن له، بثل لأ مما كاف قإف 
ققحضبجإ« ,ؤئلأ\ ذض- ي ١^٠، ممن يئغ U ه ثكأن عد، و ثة 

لإخلافممن؛ لا الخالخه جهة من ثه إمحاب زلأف القيثه، ه. 
^٢؛.أمبإلإبمء المثه قكانت المئةا١ا، ق اواحد الخنس 

الغاصث؟بإذا؛LjU هائل: هال هان 
صناعة.فيه ليس بدثب ينزموثه فالخواب: 

بالقيمة.نخة: ق ]١[ 

ريالحديث، والأستدلأل القيمه، وحبي، له مثل لا ما الغاصس_ا _ jijfإذا ]٢[ 
قيمهيبمر مال للمعتق وكان، عبد، من يصيبه أعتق إذا الإساف أف وهو واضح، 
الث.زكاءيعطل أيا ويجب له، خيار ولا بالئراية، عله ينتق فاثه الثزكاء حصص 

إثمحيث اذل؛ لثركائه يضمن أف يمكن لا لأثه الخهثص؛ قيمه يعني حصصهم، 
لهمحزءِستي•
مأيزبله لا لكن فاذا أيصا، هدا متقي والض واضح، -هدا فالاستدلال 

مذالسابق ق دكنداْ ما ملاحظة ْع لكن ١^٤، الغاصّ_.، بمئن أذ الدمه يه وأ _؛ 
المدهس،.ق دكئوْ مما أوتع اثه والصواب امحل، هوثضيتق ٠ المله-سار الشهوومذ أ0 

العق،كتاب ت لم وم(، ٢٥٢٢رقم)اس؛ن، ي؛ن عبدا أعتق إذا باب العق، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
خ.بمتعا.عمر بن يواف حديث من (، ١ ٥ ٠ رقم)١ 

(.١٩٢والإشاف)!/ الشرحالكلإر)ه/ّا'*اأ(، انفلر: )٢( 



٤٦٧رباواالغس( 

لكفمحإل التلف، حين إل العصب حين مذ نمتة احتلمث، قإن 
ودمع ُ مضمودةا نعاته لأل ،؛ "slUما أكثر قيمته وجبت فيه لماش دلك 

^l،؛يوم قيمته مالواجب الأنعاو، لإحتلأف كاف ؤإل و1فها، نع هآكدا العني، 
معظويلذ الذي، مع لاثصثن دلك،، عق زاد ؤنا ذثته، ث؛تثو حشد لأي 

التم،،كالز:اSةJاسا٢ل

المخان.موضع لإدا< فيه؛ يلم، الذ«ى البلد مد من القيمة وتجب 
جنسه،عر من البلد ومد أومموعا، اونقن؛ مسي،كه، المصمون كاف محإف 

يلزملث،فإله العبد ق صسلث، أعتمت، لو إيك للمعتؤ،• يلتا لو ت مائل مالء مإن 
الخل؟ما العتق من بمثخ فنيا الئي.، هنئا ل الئزكاء تقج المخاف 

افهأغناه وقد اممه، رصي يدللثج ويريد العتى يمده كان إذا إيه نقول،! فالخواب! 
الباقيؤيبمى عتى، ما العبد مذ يعتق انه ا فالئ.مثار معيرا كان ؤإف ، يتوهم، لذ ~فاده 
رقتما•

رثادJلi،.واوف اعمل له• ويقال العبد، يسثسص ايه ' الثافُ والقول 
وهدا،هدا بين كانّث، ما أكثر فتحم، اآعصوب، قيمة احتلمت، يعني! [ ١ ] 

فيه.الخنن إل وثغر أرقى صار أوؤلعاما أصح، صار عيدا يكون أن مثل 
ياثهالقول عل وأما بالئعر، مص ما يقمن لا بأيه القول ^، مبى هدا ]٢[ 

المخان.ومت، إل التلم، ومت من القيم أعن، إل فيئظر الننر ؤ، يقص ما يضمن 
الغني)-ا/يمم.)ا(اظر:
المغنى)«ا/م••؛(.)آ(اظر:



صاضاهانيشصالإئمأسبجينو ٤٦٨

الأمان.عي محاشته ، Ij^lإل يودي لا غا ثصمينث لأو وجثش؛ كوؤنه، أوقيمته 
يوديلا م حنسه شر م؛ لوؤنه، ^١^ وقيمته جنيه، من البلد مد كاف ئل 
Ji.^

JU ، زذكز.لت. ثهاينه لا لأبا جا؛ عزة قلا وته، الئ1اظلاا لكت
لأفونيه؛ من يأكئر يضنى حاوأف ماحة، لص1اعة قيمته وائت ما أف الماصى 

is:^ لأ.قلا الئن،نة، ئمابمة ي ؛

اشائ.]ا[قسخة:

تحور؟لا أو الصنعة مماثلة ق الزيادة تحور هل ائه ق نبن ما عل نبي هذا ]٢[ 
واصوسالنفا'اأيلأمو

جديد،حل ءندْ ان ؤإنغرام، مثة ريّه قديم، حئ عنده ان إنذلك،ت مثال، 
مقدارالقديم دهيلئ، إل يضيف أف أؤيد الحديد! صاحسمط فقال، شادلأ، غرام، مئة زئته 

آلهوعل عليه اممه صل افى باق وانتدلوا محوز، لأ ذلك أف المدم_، فعل الص1عة، 
ا.متماصلار يالحثي الثديء بح مغ؛_ وسئم 

وشحةر؛االمم لكنن اسم أنل الذي\م°ذالثاق 
(.٤٣٢/0امحامر))١(انظر:

(،٢٣١)٢ رقم مردود، معه فاسدا شيئا الوكيل باع إذا باب، الوكالة، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
الخيريسعيد أب حديث، من (، ١٥٩٤رقم)بمثل، مثلا الطعام بح باب المساقاة، كتاب ومسلم: 

جئؤبمه.

١(.٠ -٩ ١ ٠ ٧ العالمن)Y/ رب عن ^، ١^٥٣إعلام انظر: )٣( 
الأخت؛ارا-ت،اّيةسل)ص:مإ(.انظر: )٤( 



٤٦٩رواوااس،أ،( 

قفل

لمثلهامدة يده ِق ئأقام ُالإجارة تنتياح منمعة للمنصوت كايت ؤإدا 
لأيةالأوو؛ والدهب تحنن، لا العصس_، مناؤع اف يعليه\إ)ؤةن0. احرم، 
كالعأنا١ا.بالعصب هتصمن المعايث، بعمد ددلأا يطلب 

لكرشبدلها، ْع وجب ودها، نع وجب ما لأف بدلها؛ أو الع؛ر، ود ونواء 
الةصا؟ء.

بكونالاستدلال إف ونالوا! الصنعة، مقابلة ق القيمة يثير الزيادة تحوز ائه كيلك،! 

١^^قالوا! وا-إقودة، الثداءة أجل من متناضلا بمثله من يذع . امح؛ 
سلمن فهي والئداةة ا-امدة وأثا عنها، عوصا فبمر الأيمن فل من الصنعه بأف 
واضح.ايه سلئ، لا وطا ع،ثل، الله 

مناثه هو منها، ينع أو المسألة، ط، ق يتومم، الإساف محعل الذي لكن 
جديدةبصنعة المصنؤع الحديد الدهن، صاحس، يطلب، فقد الصنعة؟ ةيم4 يثير الذي 
منابلةق الزياد0 ثبور  AjI؛القول أف ثك فلأ ٧^٠ ؤوك.أ الصنعة، قيمة من اكمن 

هوي. ijyوالثلحى الميع ساوى ^١ الصنعة 
الح؛ندامت، ما تضمن اداني أن الأول! ق المؤلف قال ما مثل الصحيح ]١[ 
أجرفيضمن أجرها ه ثفالغاصب، كان فإذا المثل، بأجرة يكون وصماما موجودة، 

المثل-أجرة من أنقصن ش لم ما مه، 
ستاج_ز،في،! الأج_زْ يصمن الع_اص.ت، أف هوالصح_ح ٠ الأم،ر ل، هن ]٢[ 

(١٠ ١ ١ الإناع)؛/ من عن الشاع ، كثافانظر: )١( 



سقضاهانينيصالإئماسبجضل ٤٧٠

أخنة.ما لي:ي لاثئ ١^،؛ بمد أ-مي ظزظ لي ظ ثق ظِذ 
وسكنها،بناها مي لهدمها داوا أو مناها، عزصة او لهدمها، ذاوا عصب وثو 
ثرى وتفه، أينة ٩ حق لي ١؟ ثدم و ِلأنة ^١١؛ خزة أع 

آثةأن ^١^١، ةنبجا أن ه ملكها؟ا، أخزة شن قي وُ، \بنآأ كان ١^ 
أثرإلا فيه لوعاص_ا وليس ماله، أعيان لأمثا ملكة؛ هتتكوJ منه للتعصوب 

عليه. ١٣أجز هتهوو ، J_J؛
عليه.أجزة لا فإنه عادْ ينتأجز لا ما أما 

مناحترارا Jالإجارةاا ارتنتلح ت قول اثه زِتهآندئ المؤلم، كلام من ونلاحظ 
عئدةوثض، أته عص، لو فيا والأتتاع، كالزطء بالإجاتة تتجاح لا 

بالأمةالأأسمتاغ عئ قويت، آنت، ؤيقول; يصمته، لأ تالعها فان مهنين، شهتاَأو 
•بالإجانة نمتباح لا الئثعه هلْ لأو أجزه؛ للثؤ ليس فنقووت الأجنْ، فق  aJiilهذه 

]اانخة:عنصة.

الأولالبناء هد.م ل، لأيه للغاصمخ؛ ملكا أصح البناء لأن عزصة؛ أجرة وعليه 
هدمه.ثاء ؤإن بثمنه، السناء أعمتاه ثاء إن ونحم! المن، يصمن ولكن المث، زالتا 

لهاؤ]'ا[فيوسخة؛

موجودة؟لوكانت، المثل وأجرة الدار يقمن ألا هائل؛ قال فإن ]٣[ 
لوالشاة هن.ه له! ثقول فهل وأكلها، وذبحها شاة عصّتج لو أرأيت، فا-إتراب! 

لا،فالحواب،! تحمن؟ أن فيجب، اللبن، من وكدا كدا منها حصل سهر لمدة بمتؤ 
إٍللأفاؤ



(UMuUlub )٤٧١

والشجر،لكلثثم، إحارJه، ثئدر أو بالإجاوة من1فعة يتجاح لا ما وكل 
ثه.أجزة قلا والطم، 

لاقوز ih،؛ iUjJأخزة، ظزئأ لي ظ1 عب أن قخلأ، أطزق نثن 
شر0.تحوز هلا يالعمد، منافعه عذ العوصى أحذ 

فضل

واحدكل لأل مصه؛ واوش أخزيه معلنه وأدلأه، هلبته دوبا عب، ؤإل 
منالأنزنن أكثز بمتن أف وتحتمز عيْ، مع يمنى ^١ ُ يفمزا مه 

أخزثة،اآالاك٠ أحد ١^•^، بالإيمماع حصل مص ما لأل القص؛ وأرثي الأجزْ 

لحنب،.مصه أرش معلنه '، كعم له أجزم لا تحا اكوب كاف ثإف 
أ.كدلاكا وخهان كنبه مدة أخزة قفي ثتمننج، عبدا اiعصوب كاف نإل 

٠ممبممن ٠ عحة نق ا ١ ت 

يمكنولا شعله، خصل منهعا كلأ لأف والقص؛ الأخزة يضمن انه الأصح ]٢[ 
سيبل.أنه عزف هد اكوب وموجر فيه، المادون عل المحرم الغمحب ماس أن 

يتقنلم ؤإذا أخرة، فله والنداء، الإزار مثل أجرة له يكون قد المخيْل غثر ]٣[ 
ثيء.يلرمه فلا أجرة له 

لذلاك.]ةاونخة:



صضاهاضهمصالإئمأسبجحمبل ٤٧٢

نمتثذيع ح؛و( مذ أجرته ممي قردة، وجدة ثم نمته، قثرم العبد أق ؤإف 
إلردْوجهانت

نجن(،لأسشحيىأجزه
محارمهالعاص—،، يد ِق كاف بتست، يلمن، ماله منائ لأف يلزمه؛ والثاق؛ 

القثة.ضنابجا،والزولميم 
العاصت،عل ؟كذ ئأ زرعها، ا1اللئ، محاحد فنزعها، أنصا عصس1إ نإو 

إلالأجره له كق0 بقيمته، ياحدْ أف إلا ^، عادرتإ ملكه منابع لأف اجرْ؛ 
إليهعائدا معها هكاذ ولعاصستإ، بدللئ، راذُت، القيمة لأف أخد0؛ ويت، 

وعصبآحر وأتى الئلع، مى محموعه رجل عند كان إذا قائل• قال، قإن ]١[ 
النيباقي و؛إع أحرى، يلاد إل دميا الئلعة صاحت، الرجل إف ثم بعشها، منه 

باب؛ل الغاصب ذللئ، وجد مدة وبني الأصل، بلي•؛ ل ثمنها أصعاى يساوى بثمن 
فيهاالتي؛١٤ البلاد ق أم الأصل البلي■ ل بيعرها الئلعة قيمة يقمنه فهل الأصل، 

بالئنرمص ما العاص._ج فيه يقمن لا العهثس1تا أو قاعدة عل أما فالحواب،ت 
تفيممذكزلإا-لأةحاوتفلأ،لم،علالصو 

محيفمن.الريح، هدا وبين 

العصب،يوم بثمن يقع فهل الغرامة يقع عل أمر إذا ااغاصبا دائلت قال، قإن 
الدقع؟يوم أوثمن 



٤٧١٢اصب( ، jU ر

نحل

هلملهابكائشري، عند ضلت العصب، لعالم قاعها عينا عصست، إدا 
العاصست،يضمن المقري، يد ِق ممامها مدة وأ-مت؛تا قيمتها ثاء، دض-مين 
إدنه.يعر عنه لميضه والمسرى لعقنبه، 

يرجعلم المقري، صمى نإل المثري، عل رجع العاصب، صمن محإف 
كالعاصبعلميه، الصإن ئانتمؤ يدم، ي المنصوب للفن عاصب لأيه أحد؛ عل 
يده.محن، ثلث إدا 

الشريعل ثيء لا وحده، العاصب هعق سعها، ^؛1، أومصها أجرتنا قأما 
ْم
منه.

وأجزننا،ولدها، مع وريثا والهز، الخد لرمة قوطئها، جاريه كاف ؤإف 
العاصث،.هأئية رئي، وطأه لأف رقيق؛ وولدئا مصها، وأرش 

فداؤهوعلنه حر، وولده عليه، حد ملأ بالعصب، المشري يغلم لم ؤإف 
معزور،.................................................لاثه وصعه؛ يوم بمثله 

مصت،.أو قيمته رادت سواء مثله، يعطي ايه 'نبث، فقد المتل ؤ، أما ءالحوابت 
صاحبهمللث، عل يزل، لم لأيه العصسس،؛ يوم لا الثلم، يوم يصمنه فاثه التموم وأما 
بالئعر،ثثص ما يضمن باثه وقلنا أكو، العصب وئث، القيمه كانت، إذا إلا ثلث، حتى 

الثلة_ا.أوونت، العص_،، ونت، من القيمثي أكؤ ينش فائه 



اسقضاه1نينيههاسمماسبجضل ٤٧٤

ذكزئاا١ا.و ثاءَ؛ زلا،ِلكبمح م؛، 

وأرشومصها، العم، بقيمة المقري عل وحع العاصب، صمن محإف 
فه،^٥ محلمم يالثمن، لدللئج صاما ؟كوف أف عل البائع، نح لحل لأيه بكاوبما؛ 

ملأنث^ذته \لإٌ نشن مئث، زثدث ١^^١ ؤلأ;زحعمجو 
تيأواك،.أنلأ:سئ، 

وواسان;صه والمهر، كالأ-مة ص،دث، مثعه، ه حصلت،!ئ ما قاما 

شريتلمه أف عل العمد ذ معه ذحل المثري لأف يه؛ يرجع لا إحدامحات 
الوثد.كعوض العاصس_ا، عق الص،ل داسممث ■مء، ممد عوض، 

عش.صإيث فممؤر دJلثL، انتوقتدل المئّري لأف يه، يرثع واكاتهت 
عش؛العاصم_ا ثه يرجع لا بإ العاص-ا عل وجع الشري، صمن ؤإل 

لأيهعش؛ العاصِس، به يرثع ب،ا يرثع ولم العاصس<، عق صهايه ١،؛؛^ لاثه 
عشا٢'.العاصن١ ثه عش رجوعه ق ثائدْ لا 

رقيماطملأ متىثجد لأئه جدا؛ أومتعئئ متعدر ص،و_، هذا اردوئأه« ا ١ ] 
ولادته؛يوم بقيمته يضمن الخال ق أو4 نرى ولهدا ولادته؟! حئن وامرئ ؤلد 
علاقل لأف ببتئ؛ ليس الحيواف أف الميم، ل والغرم، جدا، متعدر؛ هنا المثلثه لأف 
فيه.الثلم ؤمح ماحة، صناعة فيه ليس أوموزوئا مكيلا كان ما ا ه—،ر المن. 

صانأيدي كلمها عثرة، الغاصب، يد عل المريبة الأيدي حميع أن القاعدة؛ ]٢[ 
(.١٩٢والإنصاف)I/ (، ٤٣٣)ه/ الكبر الشرح نخلر: ا ٠



٤٧٥اصب( باب ر

نحل

علالصنان انتمث إياه، أوأطعمة بالعصس،، لعالم المعصوب وهب ؤإل 
عرمبإ رجع لمبملم، محإف الفري• و يكريا ة أحد؛ عل يرجع ولم اقهب، 

صضُيرمحَُلأنخ
^١سل ناأممف. لاثةعرم به؛ لأ;زجغ أنة أكلمثيأ;كئ: أذا ^ زنة 

علمتؤ.الصنال قانتمث ، ٤٥١٧١لأمة الأكل؛ عق زجع ااعاصت،، عث؛ إل 
المالك،..............................النق،ئأانوذثا الغاصن، ثإفأم 

الأمنأمرين؛ ق والمصث، صاما؛ يصبح لا فانه عليه صإف لا أنه عل يحل ما إلا 
انقأوت،إوه؟وتن الغاصب، أنيلاِلب \لأأك لنفس هل الألأ: 

عليرجع فهل الغاصب، صمن فإذا وهدا، هدا -، Jliajأن له نعم، الحراب! 
لا؟أو الغاصب فهل:ترجع انزي محثن ؤإذا لا؟ أو مثلا انزي 
عليه،ص،ال لا أنه عل الثان يحل إلاإذا لايرجع امحمن يرجع، لا إنه ،؛ ١٠۶٥^

السمر~ المحح القول ~ءل العايية فمثلا الفايط، هو فهدا عليه، يرجمر فإنه 
التعثريقمن أن الاللئؤ فلصاحبها عنده، تلثت، ثم الغاصب، اعارها إذا يقمن لا 

المتعثرلأن الصحيح؛ القول عل المسعثر عل يرجمر لم المم صمن فإن والمحثر، 
لأنههوالمعم؛ الذي الغاصب، عل رجع المستعثر صمن ؤإن صامن، غثر أنه عل أحدها 

إذافإنه أسهها وما والهبة كالشراء عليه مضمون أنه عل يحل ما أما عليه، صماف لا 
الأول.عل يرجع لا الثاف صمن 



جهو؛أن عبم المنتأجر، عل امحاف نبمتقز مءإي، ثاء مذ عل وجع 
نإذالإجاوة• ق المسمى عنه ويسقط المثعه، يضمن أف عل العمد ذحلِفي لأيه 

انهعل نته يحل ِلأثث يعلم؛ لم إدا العاصب، عل به وجع معرمها، الع؛و( يف، 
ئساء؛ مذ غضأ مإاءابل4 أوأودعها، بجعها، وجلاِفي وكل نإف بممذ• لا 

ذكزنا.

منممثبالقسم،، يعلئا أف إلا العاص-،، عل عرما بإ رجعا صممهها، نإل 
يحولأمة أوجهل؛ علم الملمتعثر، عل ف المع انم أعارها، ؤإف عليهإ- القهاف 

يوحيههناِقنمى وجهان، مميه الأحزه، ■ممه نإف عليه. أمامضئوثة عل نته 
١٧^٥١.'

قفل

حخعلأثه العاص1،؛ برئ به، عالها ياكلة لهانكه، المعصوب، أطعم ؤإذ 
لنصوص^١ j*^،  ٢٧ؤوف به. عالةا ح* 

صدمنبل عل إل ماوصمحا تبة، رجل تل لة رجل ل لأحمد محل 
مووت.................١؛<هديه. ^١يزى كبم،هدا؟ مماوت ^، L*J٢٧^هدية، أو 

يدعل الرتأه سمى)الأيدي ائل الموهذه قاعدة، فيها نندكر المائل هده [ ١ ] 
لئلويكز عثزه، أمغ المواعدالفمهكااُ نَمذآثهق يكرابذرجب، وند العاص-،( 

أوصابط.لهاقاعده لكن -حكتا، واحدة 

٢(.١  ١n-Y ٠ الفقهية)ص: القواعد ;١( 



٤٧٧اصب( رباب 

بمد^ إنه وبالممديم سلتئاثه، أواو العمسسا لأثه وهدا عنديا١أ. ثك هدا 
نه.١^ثه u عز ق ١^^، جا ^إ:اخه ، jiLiiiذبك؛

إذاثم مرقة، شخص من يرق مثلا الناس فبعص الأل، ممرا هدهثمع ]١[ 
ذللث،لأن يصح؛ لا وهدا هبة أن،ا عل أو هدية أما عل إياه أعهلاها له أث>إنما أن أراد 

هدية.أما عل قبلها 

يصعهاأو له، أوصلها لفلان حى هده وتمولI به يق أحدا يرى أن الأول لكن 
منه.المسروق حى ق حدا وثزأذمته له، ويرسلها نييد ال 

فهيرح من مها حصل ما كل هل خلاف، ففيها الأموال هدْ ق عمل ؤإن 
المالكل أن فالدمؤ مضاوب، كايه عامل أجرة السارق ياحد أم المال، لصاحب، 
مضاربة.كاثه العامل أحر مثل له أن الشيح وقال لصاحبه، 

مالأ؟منلث، أحذيت، أنا ؤيقول! يصارحه لا لماذا قائل• قال فإن 
حصلوافه ت يقول رحل وحاءه هدا، قبلوا إذا فالماس مشكل، هدا فالخواب،! 

فلاهدا حصل فإذا خثرا• افه وجزاك له• قال افه• إل تائب وأنا وكدا، كذا متى 
ليسوافالناس ؤيتهمه، أكر• مالأ فمدت، أنا تعال، يقولوزن الماس تجد ولكن باس، 

مواء.حد عل 

منهالغصوب، لأف عليه؛ يرجع لا فإيه به عالما إياه أطعمه إذا أيه الشحيح ل٢ء 
فهناهد.يه أو ذعوة أما عل إياه وأطعمه لوإئ0 أما هو، أثلمه وقد مل،5ه هذا أف يعلم 

عزه.لاثه الغاصس،؛ عل منه المغصوب، يرجع 



^^نحيبجحتبيز

صحيحا،دسلةا نلمة ئد لأيه يبوأ؛ انه ئالصحيح إياه، وهبه إف قاما 
ونثمهإياْ، باعه إل بالككة، العاصت، يد ووالتا Lلطانه، إليه ووجع 

إي.

برئ^، ١^ جز ئإل إيا0لاا، ه أجن أو أعاز٥، أو إيا0، أودعه إل قأما 
إيلإ:ند لأن لإ:ءأ؛ :م P ثإذ زتلطانه، إل هاذ لأنت الغاصي؛ 

الأماثة.عل مصه وإدإ ئLلطادث، 

والإجارةالإعارة بين نوى كيم، ت قائل ئال، فان ا ١ ] 

وأودعهإياه أجر0 الغاصب، الاللثv، إل عاديتج كلها لأن يينه،ا؛ نوى فالحوابت 
الهبة.وكذللث، إليه، معود إياْ 

تآأ[القووالأثلهوالصحيح.

المالك،نصه لثا ثم _j4، أنه عل ماله لوأعطاه يبمرأ، بائه القول عل قائل؛ قال فان 
^^،٠؟تتعلق فهل أحرى، هديه له فأهدى الهدية عل كاقاه 

محسنوأنه أهداه، ل،ا ماللث، أنه عل له مكاقاة هذا لأن يثرأ؛ لا فالحواب،ت 
لصاحبه.

ini



٤٧٩الضب( رباب 

محل

فتفشالقيمة، الإيلاف، ق تضمن لأما بالعصسس،؛ تحمن الولد وأم 
كالقن'اا.بالعصب، 

حثلؤإل ماليي. يضمن منم مإو، ليس لأمه بالعصت،؛ ا-لتؤ يقمن ولا 
وجهان!مفيه صغثرا، يكول أف إلا بدبك، أ؛ حرامات،ىابمث-تهل 

سدها.مى بولد التيآتت، هي الولي ام ا ت١ 
فيها،الحرية رستا ايعمد فهنا بولد، منه فاتت، مزية، عنده وحل السألة؛ صورة 

صمنالولد أم أف ١^^!، يكز ولهدا سدها، بموت أي بموته، إلا ينتؤ، لا لكنها 
علإناثا عصب فلو يضمن؛العصس،، لا فا-ائؤ الض، ؛خلان، بالعصس،، 

عا.س فمه له فلس, صم•,، لا ام ا-لأف مضمنة؛ لا قامة ا يثر' له  ٢٥٤أف 

ئظر.محل المسالة هذه الحوامب،! 

يعدثإ ثهرا، عاصبها من الغموبه سلعته الشخس اقري إذا هامل؛ محال، دإ0 
ذك؟له فهل الئثى بمري أ0 عل دد>ر مدة 

اقن.انوذ سنت أمجا بعد محا كن، إذا فإنة اقن أطاة إذا فالحواب: 
فإنهالبمعة، بمل.ْ اختص بسسي، مات، إن، أنه ت التفصيل هدا ق الصحح ]٢[ 

هوالتفصيل وهدا يفض، لا فانه تختص لا كان ؤإن هلك،، ما لولاه لأنه يقمنه؛ 
الصحيح.



^قضاهانيهمههالإئمأسبجص ٤٨٠

لأ:صلأكيكاهم.ُِم ِ ء 

،.Jiiiأئب مسه، لهي( صرف لا لأيه يضمنه؛ واكار٠ت 
وجهازتفيه اُم؟ يمض يهل حئ، عليه ئقا0 لايضمنه محا؛ هإل 

الير.1تجتاب دْ، محت لاك 
lj :_ ماثب م، انوو لأنه بمظ؛ U كآفثز

;1^1 ،ji , َناظه ^1^، قمحهكَنهُ؛ ئنةكْئاااأ، اش
■يء،ةذت 

وجهان!مميه أجره، لمملها لأْ حبسه ؤإف 
بالعصب،لضمنت، بالإجاوة، صمن منفعه لأما الأجزه؛ ثلزمه احدمحا؛ 

كئعا1او.
س:دْ،هاشن،صلأل

لكانمسه عن ؛ UjJIيملك لا لأنه مطلما بالصإن فلوقيل المغبمر مسألة أما 
أحنن.

مكزئا.نسخة؛ ق [ ١ ت 

يضمنه؛فاثه يعمل أف عادته من وكان العمل مى مثعه إذا ايه الئجح ا-'اء 
أخزة،ليسله ذهالابمل أف  ajSUمن ليس كان إذا أثا كنبه• وبتن محنه حال لأنث 

منثعة.فيها ليس التي كالعين 



٤٨١)0ساصيا( 

نحل

ئذتجظاتجزائن1ؤةاال

إيردها لزمه ذمي، حمر عصب ؤإل مباحا. معا فيه لأف رده؛ لزنه 

قيصنف له ليس الصغثر لأف يقمنه؛ اثه فالصواب الصغثر، منألة ق وأما 
وسرد4.به، ؤياق عئدعه، ان إنيكل مسه، 

هدايقمنه لم حث، عل انتول ا١وإن ةولهت ُت )الإنصاف(* ق قال 
و)الثعاشن(،)الفرؤع(، ق قال متهم. ممر به وقطع الأصحال—،، حماهبمر وعليه المدهب، 

الن.م_،،^ا الخارنيت قال الأصح. ق يعصبه حث يقمن ولا الصغير(! و)الحاوي 
نيئوق)الثلخيص( الخئ. عل -ممها لأ:قئ الد لأو الأصحاك،؛ حمهوث وعله 
بعدمقل إل ثنآحر؟ الثرإبجارْ لنتأجر هل هدا، عل ونح، عيه، الل توب 

انتهى.يئشر. فلا ؤإلأ تمثه، سلم هو ؤإيإ الإيجار، امتح الئوت، 
والناسغرهم، عل ويوجرونم المال، يجمرون فالناس ممرا، مع وهده 

يصح.لا الذ.هنا يوحروتم، أنم عل مامون 
والمامنة.والصلمد، لثزيثج، ا-كلب ُهت المقصود اهتناوه® رريجوز [ ١ ] 

قال;^١ انمل هو ^،١ ١^؛، له::L;^، وقاJثا ذم، م ئنبأ ك إذا ]٢[ 
إنئلأودالثدً؟

قث؛.وعزصيا عرته، لأتجا لأجدهإذاأصالم:ظا؛ أنئىئها؛ ١^■' 
\n-\yr/\0):_y\(\:



صقضاهاينيصالإئماسبجينل ٤٨٢

الثئلأف إوامحا؛ وجئت منيم، مذ نحها و1ف وفرخا، اقتنائها عل بمر لأيه 
انن

ئ'اؤابجاشقام افَإذام ررإف يادت ١^٠، ياأف لإاس 

علحلا صار لأثة صاحنمه؛ إل رده يدْ،)رمه ق فتحلل منهنا، عصته ؤإذ 
العاب.يد ثلماِفي مال لايه صمته؛ ثلث محإل ملكه. حكم 

صاحتهلأف تلآمه  IJفتحثا,، اسان، هجمنه صاحه، ))"اله مال 

الشريعة؟بفرؤع محاءلين الكفار كون مع هذا يستقيم كيث ماثل• مال مإن 
يعتمدهما عل يمز والدمي ذميون، لأمم هذا؛ عل يمرون لكنهم فالحوابت 

ديته.ق حلالا 

أويأناصلاحه، مذ أويأنا عنه، رعبه ملكه عن الإسان بهرجه ّي؛ م آ ل١ 
بهولوطالأ، صاحبه، إل رده يلزمه لا ~فإوه ينلم حتى ؤيرمحه احد، ملممطه برئه، من 

الثئارامحت،ق يوحد ما هذا ؤمثل ملكه، عن وأحرجه تركه لأله فيه؛ له حى فلا صاحبه 
ويآحذؤياحذها، إنسان فياق عنها، رعبه أهلها فبركها حواديثج، عليها تكون الش 

فيها،رهدا ئزكها لأيه ببما؛ يطالل، أف ق الخى لصاحبها فليس الغيار، نهير مذ فيها ما 
محؤ•عن دحرجتا 

MHM



٤٨٢رب1باسا( 

محل

طهانتهعل _j< وجهان، رئة رجوُب ممي بة، جلد عصب نإف 
١^١<؛؛،أفته دطه،؛ر0، إل التوصل يمكن لأيه ردم؛ وجب يطهر، محا؛ إف بالدبلغ، 
١^ك ن؛ة، تحث لإ لأ:طهن، ك: نإف ائجل. 

لإلامشات،صاثام

اُهوالصحيح لا، أو بالدبلغ يطهر إل ك؛ مواء رده، وجوب الصواب [ ١ ] 
اناليابق به الانتفاع محور وثلنات يطهئ، لا ك؛ ؤإذا رده، فيحب يطهر 

ماحا.منا فيه لأو أيصا؛ رده وجب ٠ ر المدهب هو كإ 

ماداميطهز لا ك؛ أو ؛؛، IjjJlيطهر؛إيه ك؛ مواء رده وجوب فالصواب; 
معا.فيه أ0 

الصناوإذاأتلث اقتنأته ذ المادون الكاو_ا ق تحتل العلمإ؛ بنص يائل؛ مالء يإن 
ف،ائنثدئفيذك؟

ض:نيشيش،ت(ارى
امشاء،لأ وأثه شاد0ُآ؛ الئوايه هذه أو والصواب; مخموف، فهو يعه جاز فإذا قالوا: 

ثزعا.له فيئه فلا وعليه مطلئا، حرام الكن_، يع وأو 
اكي)ا/«ه(.)ا(انظر:

من(، ٤٢٩٥رقم)الصد، ت، كلثمن ق الرحمة باب والدياح، الصيد كتاب النسائي؛ أحرجه ( ٢ر 
ة.بمثمح.ءبا-اش بن جابر حديث 

بصحيح.ص ليس الرواية؛ أحلج؛ناللث، أن بعد ائي الننال ( ٣١



سقضاهاييصاسمماسلأضو ٤٨٤

نحل

كنزؤإي، محرم، اقادها لأف يقمنها؛ لم والقصة الدهس، أوامح؛ كنر ثإف 

كلس،له يأئ أ0 صاحبه عل الصند كلن، أثلمج الذي يلزم هل مائل؛ مال، مإن 
آخز؟

،.Jiaiهدا عن بدلا ابم، له: نفوو فلا لانزئه، فالخواب: 
ترفوص،L اأعتدي، ٥^١ يودبج أف الأمر ول عل نجب لكن صحح، هدا ا ١ ل 

المام.بالخق عندنا 

>>لأةلأمحورإقرابم،لوقال:^^كإجَلأبجبمث«بم 
ننشئلم فإذ قدنه، ١^١ أدتا ^ ٥١أذ؛و علنا نجن، لأنه وذلك، أزد، لكان 

فيالملسؤ.ننشئ لم فإذ فباللنان، 
بولأةمنوط هدا أو واحد، كل عل نجنر هل لكن كنرها، اللهونجب وآلة 

الأثوو؟

أقيهإمي المزمار؛ صاحن، ؤمول الثزصى، محمل لئلا وذللت، الئاف؛ ابواب،• 
بذلك،يخئل لإ قيادا ماخ، إثاة فاقاش اس، ليمتحن ثزو عل تاة 
َْم

محنه.



٤٨٥رو|بار،سم،ر 

٣٣حمت، فها كاف ص/\ة 
زقاقشهم، ي M اليت ءرأف محت انن ززى ئ شن؛ لا ثاكا:ب: 

\يذوسة)\ص^}

يكوفأل دون الأب فلوأتلث الخئر، من خلت إذا ض حلت،« >اإذا خل• °ؤ[ ١ ل 
محئوأ.فهي فهاءت 

إذاتفنن فهل ام لئزب فقط ئندة أزان هناك كانت إذا مائل: مال مإن 
محزن؟

ونقمتهاالأمر، وئ يكسرها فهذه فقط أثئر دا-حاصه أوان كانت، إذا فالخوايج! 
1ثانلأمحلحمالكامن 

٥^١م ١^^، فإلاضن حمت فها داتا ثدم لو مي: »'كالدار« لأ\'ؤ]٢[ 
به.كص فإبا ام ؛خلأف،آج للخنر، وستو الداز لأة نظن؛ فيه القياز 

فهواستماله يياح مما وهي حمر آنيه أثلث إذا اثه فالصواب: حال كل يعل 
ضاِس•

 ]٣[Jy :، صلأف يزى؛ ٠ناك نقول: عم...«راا )ن م ِلةا »لأتفنن؛
قدإنساف كان فإذا ذلك،. له فليس منة أثا الممزير، باك، من فثشقيئها الثلظه، ه له 

ويهسدْأذيكسزه لعإرْ نقول: فهل فصه، ولا دهتا ليس لكنه ثم؛ن، إناء ق حمنا وضع 

خ.بمئ.عمر بن حاويث،عبداش من (، ٧١أحمد)Y/ -محرحه أا 



^ضضاه1نينيههالإئمأسبجحنبل ٤٨٦

منآ
بن

قدهب،عبد، هند أو هثزدت، داثه حل أو هطاو، عوي ممص فتح ؤإل عنده. 
كإهقمنه، فعله بتسس، للم، لاثه كثه؛ دللث، صمى قعنمحنا، نميثه وباط أو 

ممنالطا2أوالدو.

النمر؛عل محالصإن همل ق؛ آحر حاء حش يدهن،، ظأ دبك، محعل ؤإف 
ااثانجا٢'.لإ يه، ؛ ١٣١محاخص ^٣، لأف 

يكذلم يشره لأف يفتنه؛ ثم هنئار إنمان محنمزْ ^، Ijl؟- عل طائر ومحق، ؤإل 
ممقث،.............هزناة دارْ ^١؛ طازل نإف ا. هبما محاذا محوكال ه نكح 

مضمون.ائه والصواب ئظث، فيه محوا حمتا؟ فيه لأف عليه؛ 
الناف.نسخةت ق ء ل١ 

واهماسحصا رأى زجلا أف لو المسألةت صورة الخافرال ئغ لآك\ذاو\ه محولة; ]٢[ 
البئرلولا أيه مع ١^١^، هو هنا محالصامن البز، ق سقوطه فءاتا محدهعه، بز، عل 

هووالتاشز ومثثس،، متاشن اجتمع هنا موو،ت لكن يمث،، ولم الأزض عل لنمط 
قالباق والدمع، \لإ عل ولأ أيا جثج زلا!ذآ الحافث، هو و\محب \لأ\ؤأ 

الحبمناففزكوف اذهنه، س,اهوها اوجل ذللث، وهم، إذا وأنت، البز أحفز أنا أحدمحا: 
جيثا•عليها 

علما ئحص فوحده مالكه، من طار قد طائر هناك كان إذا ومعزكلامه: ]٣[ 



٤٨٧الضب( رباب 

محل

نمطأو محثمط، أنمله ثل ئيء، منه حرغ أو يايدمحى، ا زئال حل ؤإل 
يلم،لأية صمته؛ يائدمحق، بالشنس، هداب، جامدا، كال أو زلرلة، أن بريح، 
أ؛أوولووا بريح، نمط إدا يقمنه لا القاصي• نقال لوديعه• كإ هصمته، بنيه، 

آحز.إئثال دهعه ثو كنا يقمنه، ه1لم ميجئ، عيمث فعله لأل 
عاتها،الصنان إحاله يمكن مباثزْ وثلمه فعله ثئ يتحلل لم انه ولنا، 

واقما،بض إذ هأما به. ماث، الحؤ هأصاثه إئناثا، "مخ لو ك،ا يضمثه، أف ميجب 

منهرب، قد فهو الأصل، مى نافر الطائر هذا لأف يقمنه؛ لا فإثه فنمره، ايثدار، 
منثفر قد كان وإذ نفثن، فيه وهدا هتله،ا، هائنا 'قان ررلأيه المؤوم،ت قال ولهذا مالكه، 

عليه.الثيطرة مى يمرب، ابدار هن-ا عل بماوْ يكون قد لاثه مل؛ 
وقعقد الطائر وهذا الطاير، وكر حول يعني ممرة، حول اُبمذار أل زض ولو 

لهثشره لولا لأيه وذللث، بالصنان؛ نقول، قد فهتا الوكر، ليحول لسأه1ت، ابذار عل 
وكرة•ل لدحز 

الوعائ.]ا[الزيى:

فإذاالزلزلة، أو الريح يضمين يمكن لا لأمه صعيم،؛ هدا القاضي قول ]٢[ 
الأتي،وأكله دهعه لو ما مثل الأول، عل فتكون التلم، عل الض،ان استحال 
اأؤلم،يدكنه لم ولهذا الداؤع؛ عل فالضمان 



صضاه1نينيصالإئمايدبجضل ٤٨٨

مجاءهليلأ، ميلا يئرج لكف نإل ماشن، لاثه الثافي؛ صمثه يديعه، إنمان هجاء 
ههنماشتَلة، لأنث امحس؛ بمد خنخ نا اكاق نمن ئا؛ذني، ثمحة إنمائ 

التنكيس.بمد فيإ يشركا أذ ويشل اباوح، بمد كالدابح 
صمنةهاُدهق؛ هأدابه، إلنه!١^١، ممرب آحر دجاء جامد، فيه زيا فخ نإف 

اكابي؛لأأئ؛مالإلأف.
خفن١^!، ِلأو اكانج،؛ م هالم^ذ ١^، كثة P الأَثو، أي نإذ 

شي.

فنل

يسيراهعاه ما وكاف ^١^٥، - ثقا هأحزهت فعدت ثارا، نطحه أججِفي نإف 
لإ:ضن؛محُلإممد.

إنوكيلك صمن• عاصم، رج ق يجونه أو Ja^^3، فيه ، أمزقؤإن 
ُ.آحرا حائط إل فتعدى أرصه نمى 

به.تلم، ما يضمن لأيه [ ١ ] 

ثيء؟عل فهل أرمحي، أسقي وأنا جارتم، جدار سمط إن ٠اتلت ئال، فإذ 
ال؛اء.يصرف أن معي إذا عاليه ونجس، الخيار، يقمن فالخوابت 

لأذالأئَلايثدأوهذاؤإذاكانابدازئثهالكازيانمول:بمتركانقالفمان، 
كم•



٤٨٩اسب( ، jb ر

نحل

يده،ق حصلغ أماثة لأل حمظة؛ ؤ>اوه ثوبا، داوم إل الريح أطارت ؤإن 
صمليمثل، لز قإل إعلامه، ثرمه صاحب، عزف لإل لكللمطه. حمفلها هلزمه 

لكشلةإذاوكضتيا١'.
محفوظلإل ص1حبه؛ إ■ءلأم ولا حمظه، يلرمه لم دار٥، طائئ يحن، وإف 

•ء،تمسه 

لكلعاصب،مفمنك شه، أمنكه لأيه صمنه، لبمسكه ثاثا عثه أعلق يإل 

-ةارْهو هل يدرى ولا صاحثه يعلم ولم ثوبا دار٥ إل الريح أطارت إذا [ ١ ] 
جعلفهنا الين، هذا ل وبع حتى صاحبه يد مذ طار ال أو البعيد، لخارْ أو اثاشر 

يعرفأو مثل، لماحثه، تحثظه الباب؛ أعأى إذا أول بامح-، ؤمذ هنا; مول، [ ٢ ] 
لصاحبهليمسكه الباب؛ فأعلن، امحجزة، الطائر هذا يدحل لفلان، الطائر هذا أف 

يضمن.لا فإل 

صامن،فهو لفه لتمسكه ا-لثجزة؛ داحل، الطائر عل الباب أعلى إذ وعليه• 
بصامن.فليس لماحيه يمسكه أذ بذلك أراد إذا أما 

عليه؛صناذ لا إل المؤلف! يقول، فهنا فمهل الطائر حص لمجرد ذلك معل، ؤإذ 
فم؛لأنجئسابيمحال،



هوىاوون1ث أف وا-محمة ي؛ن ~والمرد، حجريه أو غرفته يحل إذا والواجب 
العتر،مئل الطائر و الطائر، لحرج البابح؛ يمح أف عليه نجب فإله محت~ والحجرْ 

فعلصاحتة، ومحي فهويطثر آ وسماءها«ر حداءها معها قال رردعها الئى قال 
ذلكضن.عدا وفيإ لصاحبه، أرادإننائ لاضزإذا مون،: هدا 

يفتنه؟فهل إحراجه، وهومحاول الهلائر لوتلم، قائل• قال فإف 

عليه.صإف لا فالحوامح،: 

الخثران؟س محيا امئمط الغزة امول ما قائل: قال فإن 
إليه،ردها ؤإما إعلامه إما وجن، الكرة هده صاحب، عزفنا مش فالحواب،: 

إعلائه.ثيء وأقل 

وتكوناينس ورن الكرة، طلب بكثرة يؤذون كانوا فإذا قائل: قال فإل 
الراحة؟أوقات، ي أحيانا 

يقول،:الناس ويعفى تؤد•<رم، أن حى لك، فليس يؤذون كانوا إذا فالخوات،: 
إفالعالم: أهل وتقول لصاحبها، ردها وعلياثح حلا، ليس هدا لكن الكره، ئسق 
بخلاف،لصاحبه، إرجاعه من بد لا فلنا، إلا يساوي لا كان ولو صاحته ثعلم الذي 

لواحدها.ثكون صاحبها محي لا ما فاللمهلة الثمهلة، 

(،٩١)رقم يكرم، ما رأى إذا والتعلم الوعظة ق الغم، العلم،;اب، كتاب، الخارتم،• حرجه أا 
رْ.ءتئ.الخهني حالي بن زبد حديث، من رقم)'آ'آلإا(، اللقطة، كتاب، ت لم وم



(u_lulj )٤٩١

نحل

العاصبمحول يالمول اثعموب، ثالف ق والعاصب اآاJالثا احتلم، إدا 
ممدنيمنه لأم الدل؛ ئزذ ي الثة لأنة تغ:ينه؛ 

الثصوب.العد آبى ثن كإ بدلها، موجب العتن، إل الرجؤغ 
الأٍنولأو الغاصبا'١'، قزو ثالمول ا1غئوب، محنة و امحلمثا نإن 

ببمضهه1م دينا٢ا، عاثه العن من يأشته فيها، الحت1ف الزيادة من ذمته براءْ 
١^١كال الغات نمال محت، مط كاتا كال ١^: م١ل نإذ ؤبمد;ام4/ 

دكزثاه.تنا العاصمت،؛ مول مالمزل مئة، قيمته 
نارداظن م ا^الأ،: مئه، نمته ناردا كاف الغاص1،: هال ناذ 

طعاماعصته نإل الثرهة. عدم الأصل لأف الالائح؛ ممول هالمول ألمت، مقيمته 
ومالت

يس_،ادعاه فإن ظاهر، ب_، ببيع لم ٌا إل القواعد• ق قلنا ما مئل هذا [ ١ ل 
لقوله بل الثة أقام إذا نأ والرق، كا>يق الظاهث والنب به، الثة كثف ظاهر 

يذلك.ولم>ا المغصوب هدا أ0 

ادعىلؤ أما قريتا، ادعاه ما يكون أذ بثزط لكن غاوم؛ لأنه واضح؛ هدا ]٢[ 
أهلقول إل يرجع وحسد قوله، يقتل فلا الملغ ^•١ يكون لا أنه بملم قليلا ثمنا 

الخترة.

دين.]٣[قسخن; 



سقضاه1همنيصالإئماسنيضل ٤٩٢

لأوالعاصب؛ محول محالهول ا1الاك، دأدةزْ ُ، حديثا يلزمني محلا عتما كال 
حقه.يوف لأثه العتيق؛ منه العصوب ؤياخد ا-قدوث، مى ذمته براءة الأصل 

الخثوبثJصبماصyأنص؟زإناظثاقضهمممم 
فيها.محزله المول محكاف يده، والعدِق هئ لأما للمعاصب؛ مهئ 

دالهولصب، ١٨١١هاُةزه حؤ، انتحاك ا1الكت دماJ حنا، عصب ؤإل 
١^٠^.ثدأ ١^ لأن اjغاصب؛ قزل 

فضل

الفريمحأيكزه ,j^، عصب التايع أف ز•جل محادعى عبما، نجو اسرى إدا 
مطال؛هولايملك( محيمتة، البائع وعل له، والعد اثئرى، حلمث البائع، وصدئة 

يجتحلايُبسالأمين
أقمحا،له محيآكوف ^١^٠٢،، مؤ والفري القيمه، يدعي لأله ثمنه؛ او قيمته مى 

قاممه.به مؤ والثايع للبائع، مقريالقمن لأيه المقري؛ مطالبه 
المحلمنات ؤإل الثمن. يجمح مطال؛تث ملمة ، ١١٣^١^مزق بصحة ٥^١ محإل 

مح،ملهأمالأمين؛ق1مدم•
الدعيويأخد وبرئ، البائع حلم، البائع، داثكزْ المقري، صدمحه ؤإل 

سمرة،روى ئ عيده؛ 

جديدا.يعنى وارحديثرا* يدع، يعنى راعتيئاه قوله! [ ١ ] 



(i_Jlub )٤٩٢

بؤ((اآا.أخق ميز ؛ ^١١عند متاعه وجد ررمن : Jliؤه ق ١^؛ عن 
م؛أ، العاصبا والث،ري التايع يصدق الع1د، أعتق الشرى كال ؤإل 

ّ.و\ء/يحا.
عقالعد واممه، ؤإل يعتقه. المد لأوهأئ1م، ائشري؛ عل الصإن ؤينتقث 

إنطاله.مكلمِفي يمل ^ ٨٥دعال، ، ٧٥١حى لأيه ١^، يبمثل ولم هكدلك، الصديق 
لأنهولئوعي:< العLJ ويعود كلهم، صدهوه إدا العتق بملل انه آحؤ; وجه وفته 

أ.ا-قاوا محهوو كإقراو قبل، أحد، حو به يطل لا وجه هل بالري اقر 
طس.عند نسخت! ق [ ١ ] 

مالهأدرك ااس محاو،ت الشق. أف نجهبمة منيرة أي وعى ، أحمدر رواه ]٢[ 
'•وواْالإاعه•عمورار بن بؤ همهوأحمح، أهلس مد رجل ■يئن يمثؤ 

أفوادعى عبدى. هذا قال; فالمدعي وميع، وعبد ومتر باح الآلت عندنا ]٣[ 
وقالعتق، بطل الح بطل ؤإذا الح، بطل الدعوى صحت فإذا منه، عصيه الباع 

)الإنصاف(رمقدمإمازالخد.
\سراممأبجاداأ«أي: فولئ: ]٤[ 

]ه[فينخة:لأنهُإزاتميى.
MUM

)ا(سالإمام1حمان)آا/بأمآ(.
٢(،٤ • رقم)٢ البيع، ق مفلس محي ماله وحد إذا باب الاسقراض، مماب البخاري: أحرجه )٢( 

(.١٠٥٩رنم)الثزى، عند ياعه ما أدرك من باب اقاة، ايكتاب لم: وم
ر"ا(الإنماف:)ها/«ه'ا-'آهآ(.



^قضاهانينيصالإئماسبجءن؛ل ٤٩٤

ء,دس ض ة
—L * ثل * — ! —

'•نمهاايمض منربما مذ شريكه حصة الإسان انتزلع انتحماى وهن 

انتزخوص الصزاب: ثظث؛ فيه انتء>مايىاا ارؤهءَا لآمذآسق: المؤلف موو [ ١ ] 
ثريكه.حصة 

حالي،عل صيته أحدمحا ^ أرص، ق ثريكان ا وعمن ريدا أف وصورما 
اشتراهم ثريكه يصيب ينتنغ أن يع لم الدي قللاحر حالي، وهو ثالث طرف فهنا 
الثرياث،.عن الأدى دمع فيها والخكنه احتيارا، أو دهنا 

المقريلأف الثري؛ صزث سارصه الثريالث، عن الأذى دمع قاتل: هال، فإذا 
آحن؟بفروثحص نحص صرر يدمع فكيف اشترى، 

الأبق؟أوالئرف، الحادث، الثرى هل المنم، و أنتق أنجا مولا: فالحؤاب: 
بم1ىأن الحكثه كاست، فالدلك، لحى؛ له والثيى الأبق، ^^، ١١الحواب٠ت 

ليسوالقرى عليه، مهرا اشتراه ممن اليع الئمص انتزلع من يع لم الذي الئريل-، 
أوممرا.كان قليلا به، اقري الذي اشس ينهر سوف لأيه صرر؛ عليه 

خمسيإلا ساوي لا وهو ألم،، بمئه ثصيته بلع الشركي احد أف فرض فلو 
العمد؟عليه وع الذي أوبالئض ألما ضع يساوي بعا الثريلئ، ياحده فهل ألما، 

المثريعل صزر لا وحيسد العمد، عليه وقع الذي بالثمن أي الثاق، الحواب،• 
الثابق.١^^٠ م بديع ؟؛ Ijصتا أنثا !لا إطلأفا، 



٤٩٥

اهزئوو ررص قال: خاض ززى ما الثة أثا ؤالإحم1ع؛ الثق لإ زهي 
حريبع أذ له محل لا حائط، أن زبمة، يقتم، م بري ثل ِفي الئنعة به 

أحيقهو ينتأذيه، وJلم ؤأ قإل ثزك، ساء ؤإل أحذ، ثاء محإل خيق.! ينتأذل 
١^١؛.\مفي ييت زأيغ ٣ ززاة بؤ« 

يكونرث،ا يبع لم الذي الريك لأف الريعة؛ حكمة من الشئعه أف ثك هلا 
الديكهذا أحل من مبميتة سع ورب،ا به، ويئأدى حلقه، ق غصة الحديد المثري 
الثئعة.إثبات الحكمة ممتمى فكان الحديد، 

حشي أو١^١ شنمق هوممثوك ف،ا ١^ تين، ^٠ اكة هر ^،: ١٥قال دإن 
استحقاقا؟ي1ّتحماؤ نيا 

لأفالاسحقاىقدح.لادأفيكولَظوك1، لا، فالحواب،: 
حكمبمعنى هصى قلنا: وسواء بالشهعة، أوثنٍغ حكم أي: ررقمى؛، قوله ؛[ ١ ] 
سنغ.اثه لاسلخ، قثماوهو. أومغ، 

شفعه.فلا قسم قاف يمتم، لم مفرك كل ق أي: شنك،ا كل ررق وقوله: 
أسهه.وما البمتان والحائط وثحوها، الدور هي الربمه حائي" أد ررربمؤ وقوله؛ 

أحد،ثاء قإل ريكه، ينتأذل حر يع ررأذ للمتاع أي• له" بجل ر'لا قوله؛ 
ستاذفحتى يبيعه أذ تحل فلا مسه أفيح الديك، أراد إذا يعني؛ ترك؛ر ثاء نإف 
قال:فإذ يثلث؟ للأ، فهل يصيبي أبح أذ أريد فانا ثظر، للأج هل ويقول: ديكه، من 

وقم،فإذا الثوم ، يقفحتى أركلن، لكل ثظث، ل قال: وإذ أعير، قثي. ل، ثظز لا 
له.قاله ما فحل أحدثه الثزم 



اسقضاهانينيصاسمماسبجص؛ل ٤٩٦

ؤَلأيبجشطء

منيتابد العماو ق الصزز للحم، أنصا؛ ايح ؟كوف أف أحدها؛ 
قنوعان؛الأرض عبُ قاما عنيه، خلاف الشريك، جهة 

يدحللاثه فيه؛ الشئعه ست الأرض، مع ثميعا قإدا والغراس. البناء أحدمحإ; 
قهثكالأزض.ض، زلإfئياد ١^، ١^ زم ءي ر ي

•وبمول يقل لأيه فيه؛ ثئتة قلا منفردا، يع ؤإل 

أذففاذا أذر، لأقه الشئعه؛ سقط فاثه تعه ي أذف إذا أنة الخدثر١' وظامحئ 
سقطلا فاثه لوأذف إو4 يقولود(; العلم أهل لكن بالتمعة، يأحدْ أ0 له حن فلا 

فإذاال؛ح، ثم حيث إلا ال1ءعه ينتحق لا إل ا>تحقاق؛ عر سائق ودثه لأو التمعه؛ 
به،ء عبت لا تسبه وجود قتل السيء وتقديم تسه، وجود مبل التيء مدم نمد أذل 

بالئمعة.ئأحد عنده، صارغانا بع فإذا عنده رخيصا ء الم؛ يكون قد الإساف ولأف 
عليهيدل ما وهدا له، حى فلا وأذف انتاذنه ؤإن به، أحن فهو يسثاذيه ولم باعه فإن 

الحدث.

أعلس،ق يعني؛ الحم1ةاا ق الشمعه ئبويت، عل النلمول رروأبع المولما؛ قال ثم 
حمحق فالمعنى؛ >ربالحئثة<ا قالوات إذا الفقهاء أف العلم أهل بحقن لنا ذكر وقد الصور، 
الصور.غالس، ق فالمعنى؛ ا-لحئلهاا ررق قالوا؛ ؤإذا الصور، 

رنممقوم، ضر مشاعا والعروض والدور الأرض بح باب، اليؤع، كتابا البخاري• أحرجه )١( 
الغعبد بن جابر حديث، من (، ١٦٠٨رقم)الشفعة، باب، اقاة، المكتاب ت لم وم(، ٢٢١٤)

زههأعا.



٤٩٧ةتاباثسة 

و\ر؛َفيم>ثماا لم فيإ ررالثفته اللمي.ت لمول سمعه؛ فيه أف أحمد وعى 
مماهدا لأف الأوو؛ وا1دهب الأرض، مح1سة الثركة، صرر رقع بنا الأحد 

الأرض؛أراد ١^ عق يدو ما الخم يساق ؤق امحتل• مافتة صروه، يساقى لا 
ملأثقته((.وصؤدت، الخدود ويمت، رامادا ت لموله 

منعههلا الميعات، وثائئ وا-لإوان، ^٥، ٠١٥١واكسه الزنغ، الئاق; ١^؛ 
تبعا.الشمعة لب يدحل ملأ تبعا، البيع ق يدحل لا أ الأ أصلا؛ ولا تبعا فيه 

لبوما والحثوان، والثنف_إ، كالحجر، يمث.>لماآا، لا ما كق الشمعه٤؟ أف أحمد وعن 
ذكزناةا٣'.U الئثا:ش ززخئ ^، 

]ا[و،ئخة:لأما.

يشم.نسخة ؤ؟ ت٢[ 

ااِفي'كلت هوله لعموم الصحي*>ق؛ هي ا أحير الإمام عن الأحرْ الئواية ]٣[ 
اجلوصولهوالأّءاء موصول، اسم وررما* يمم لم فيإ الثشنه ت أي ٠ ر ا( يسم لم ما 

أفلو أرأيث للشريك،، بالنية حاصل الأرض عز ؤ؟ الصزر ولأف العموم؛ تقو 
اهلق،سيئ رجل عل، السيارة هدْ من ميبة ^٤أحدحا سيارة، ؤ؟ افركا رجلي 

أضئثالشرشأولأ:ضئئ؟
يقل•ومحا الأرض i( حاصل مالصرر يضرر، 

الثرحاهم)ه/أ¥أ(.)ا(انظر:
رقممقوم، غم مثاعا والعروض والدور الأرض بح باب؛ السؤع، كتاب اJخارىث أحرجه )٢( 

اهعبد بن جابر حديث، من (، ١ ٦ • )٨ رقم الشفعة، باب ائاة، المكتاب ومسالم؛ (، ٢٢١٤)
ة؛هبممح.



صضاه1شنيصاسمماسبجحنبل ٤٩٨

وبينبيثك لولكن حتى شفعة، فيه ثيء كل وأف عام، الحديث أ0 فالصواب،! 
يينكإلكن أو ١^١•>^، القول عل تثلإ أف فلك، الملم مى يصيبه ملم، محص 

قلحصل ك،ا بذا، الصروحاصل لأل يشي؛ أل فلك، منه، يصيبه ^٤ مثلا، كتاب 
الأزض-

ذه١^ ثست، »هاذا ونئم: آله وقل عليه اشُ صل ١^؛،  Jyوأثا 
التخصيصيمتفي ولا العموم، أفراد بعض عل بجلي الحكم فهدا شمعه١٠ ملأ الطرق 

فيهاليس القولان من أبجقا ولك ظللإاناثؤ ي، م ئ بنمي لم فيا قا: إذا 
العامبمض يثعلى حكم ومريع وحدود، طزى فيها والأرص حدود، ولا طزى 

ثنثنمىبجلهنؤآلممكن، ؤ نعال! موله ي العناء قال كا التخصيص، يمضي لا 
وأذوءّآلآذإئه يويى إذ،'ئا أدبما,بؤس ؤا حوأق، ما أكتتى أي، محت نجئ، دلا نوء ُأثث 

أوْع مزوء، ثلاثه ثرثص لا لها رجعه لا مذ أف تقتفي )بعولئهن( فكلمة 
لزنجقاّواآلكن العدة، عليها الطلمة إة قالوا: العالاة لكن عام، )الللماُنؤ( لفظ 

لا.أو الراجعة 

والزئوعوالنخيل الأراضي من س كل ق الثفنه؛اة أف uلءماب وعليه; 
وعإرثا.

محذجصسالأزضح؟
أ0فله وعارنته، رجل وأناق أرصا، أناأملك ؤمثاله؛ ذلكؤ، يمكن فالحواب: 



٤٩٩_^ SJluL؛

نحل

Mالض »_ مال:خائن ززى نقا ايع؛:!١^١؛ أذ:قوذ اش: الئزط 
روا0ثننه،؛ ^ ٨٥الطزق، وصزمت الخدود وقعت ^١ يمم، ثم فينا الثنعه أف 

قيمةمعي من و\لؤنة< الواخل الصزو ستت الثمعه ولأل البحاوي. 
أ.اأiئومل ق هدا يوجد ولا ١^١،،، من إحداثه إل محاج وما الملك، 

تحل

قننتهمحب لا ما هاما الطو_،، عند قنثته نجب ^١ أف؟كوو ١^١^!،: الشزط 
...................فيه؛.....٠. سمعه ملأ والداوالصنينة، الصغثنة والبقر كالرلحى 

وائحلالأوص، ل حى له ليس لكن مثلا، الحل ننذ وله أرمحي، ي حلا ينس 
الأرضٌني ويشري ما شخص ^،٤ أف لينكن جيبه، بجع أف فبميجن ومحنه، محني 
الشجؤ.ول الأرضي له فيآكوف الشجر، البيع من واسقني مثلا، مجر فيها التي 

للجار؛شمعه لا هوا فعل فيه، الشركة رالت، قيم إذا فالمشرك صحح، هدا ا ١ ] 
فليسثحعى عل ملكه الخار بلغ فإذا جارْ، نصيب عن مثميز جيبه ابار لأف 

يثح.أف لخارْ 
أقوال!ثلاثة وفيها تأق رب،ا المسألة وهذه 

الخانلهاكهط1ما.أو : ٥١
مطاها.له J_ الثان! 



صاضاهانينيصاسمماسبجضل

إناثولأل نحوا ولا بز ق فمنه لا قاJت أنة قتقيتن ل عي عى وي رئ 
منايوجد لا وهدا باأماسمة، ينص الدى الصرر لدنع كاف إلما الشهعة 

لاثكآ.
ققغمشرك، عمار  AjSTjا-قم، لعموم فيه؛ سلم، الثمنه أف أحمد؛ وعن 

١^٧٢؛.والمدفن فظ. محن كافيى ١^، فته 

فلا.ؤإلأ الثننة فله الملك ماؤع من ثيء ق جاره نارك إذ اثه الثالشات 
ولأحل.سخة؛ 3، ]١[ 

فلا،لا وما الثنثة ففيه فنمته يب ما إل مول،؛ أذ العلم، غرانس، من هدا ]٢[ 
كالأرضفيه، الشركاء مى أحو يتفزر لا مم إذا الذي هو قسمته تجب والدي 

سنت،إذا فإما الصغ،رة الأرض بخلاف أحد، يتفزر لا سنث، إذا الكب،رة الواسعة 
للماء.محلغ لم 

لومنتجفهده أمتار، عثزة أمتارق عثزْ قدرها بينه،اأرض رجلان فمثلا؛ 
فهدهمر آلاف، اربعة أو آلأب ثلاثة مدرها أرض بينهعا لوكان أما الهلرفان، 

صزر.فلا قثثنت لو 

ئفأ،فيها الطان، عند منبجا نجث التي \لأثش إف يقولوذ: قذهإيثذ والفقهاة 
ثفعة.فيها فليس لانجب، اش وأما 

وهناال،:أبجاأنلباك؟
الشريك^ إذا الكب،رة الأزض و الشفنه لأف بالشفنة؛ لإل القاف الحزاض 



ئاو|اوقضة

,ُْ ثمعهقلا م>واها، زيي  jijiU؟_ لم قإل مملوك، درب ف الطريؤ، قاما 
•ؤزيق بلا ثبمى دارْ لإكون بالفري؛ يضر لأيه فتها؛ 

منهمواحد لآم عيصل يحيئ قنمتها ريمكن عيوها، لها كاف و1ل 
لمؤإف بتا، الأحد ق الصزر وعدم لها، امحقي لوجود الشئعه؛ مميها طرين، 
كغ؛رثااأ'.١^٦^١؛ فيها •تثج بمبجا، ممن 

التيالأزقس ق وأما المقري، عل ؤإت وثنتإ المقاتمه، يطلن، أذ فله يع لم الذي 
طيه،إل محاب لا ءإوا< القلممه وطلب يع لم الذي الشريك يصرو إذا قسمتها تجب لا 

أ0وشكمحا.فإثاأذمحاغالأزصمحاوإثا 
هزفت ال1لئ هذْ بر بتن؛^١^٠، ثوى أذ ممن لا الئزغ أو شك ولا 

الثشئهأف فالصواب الأحر، مى بامحم أحي احدخا بئ هي بل متإث1أن، 
لاتجب.واجأنياتجن،ننثتئوفي،ا 

ووايتان.ت نخة ق [ ١ ] 

إن،اقيئصمُ ١^؛، أف س لا لأنه التجور، عل الداذ أف الصحخ ]٢[ 
الضزو.لإزالة الشهعة أست، 

*H*



سقضاهانينيصالإئماسبجضبل

محل

لهوالوصي الوهوب د1ما موصى، منتقلا الثمص يكوف أف ١^١^ الشزط 
ثوعازتموصى والمنتقل الوروث، أسه بدل، ينثر ائممل لأيه فيه؛ فنمه ملأ 

•هم،نماسلألإحماع،والإوردف 
دمص ذ\ذثي افع، ذص لكلثداق، ١^: ي نا اش: 

الدهن،؛ظاهر ق فيه فمعه ملأ خنزير، أو اأذلمو.( الدس افراه وما العمد، 
أفتهثمل؛J*^»؛_، الأحد يمكن لا و%نئ الموهوب، أفته مال، شر ايممل لأيه 

.^١

مولهمعل البيع، أفه معاوصة، عمد لاثه الشئعه؛ فيه حامد! ابن ومال 
حنِفى البقع يقويم إل يمفى المئل بمهر أحدْ لأل بقيمته؛ الشمعي ياخد 

ذ■فيةالماءبى.الأخايب، 

ثجبله، مثل لا يدل مثكه لأيه المثل؛ بمهر يأحدْ الشريمط؛ ومال 
بعزضلواتراْ كإ قيمته، إل 

|T[.ِ..َْ .,ِْ ..ءء ;ًِئ ُ َآ،ة  واشخسذواودواش_ا. 

القيمةلأف لئلع؛ ا-وكذللث، المثل( يمهر )ياحدْ أحسن الثريف، ندمج ]١[ 
فدلاثرصاط

اكنخ.ولا قئسخة! ]٢[ 



٥٠٢

قالروج برجؤع ولا بعمي، ولثس للعمد منح لأله الإ■حتلأفا١ا؛ أو بالخيار 
مح؛هي ئك: ؤَلأبالإئ1ة،إذا _، الدئوو؛ ء 1نض الئداق، 

والاختلاف.ق ]١[ 

مقالأئللأ:أئدْاس.
الثمعةفيه الذي النفس انتقال يكوف أف وهو رابعا، ثرطا ا،لولف وائرط 

منفعه،أو عثا ١^ العوض هذا كان مواء كالح، المائ والعوض مال، بعوض 
عوضيعير ائممل إذا أما السشنه، فيه فشت، كالإحارة، منفعة أو عى إما عوصه فالح 

فيه.شمعه فلا مائ عز بعوض أو 

المنلئ،،هذا من يصله لثحمحن الثريك ثبب أف عوصن• بتثر اُقل إذا بناله 
نءهإنثه،الفقهاء دكز0 ما عل وهذا التقويم، إمكان لعدم للشرك؛ سمعه لا فإثه 

انمملإذا نقول: لأنا نقو، هذا و لكذ الموروث، ك مض، ني اممل لأنث قالوا: 
الثرJاJث،؟ومث الذي الئمص هاJا ساوي كز فيقال: ينته، ومدر موم فإيه :؛بة 
هذْله الوهون، واعط قيمته، خذه للمشرطغ: قلنا وكذا، كذا يساوي قالوا: فإذا 

نحلالواهن، لأف الوامؤ؛ عل ولا له الوُوي، عل لا صزر هذا ل وليس القينه، 
الوهوب.هذا عوصى له حصل له وامهوب ملكه، عن وأحرجه عنه، 

فائمملفإن، لفلان به أوصى يأل عومحن، بنم الشممى ائممل إذا وكذلك 
والصححممعه، فيه ليس آ: فاللم-،ر الهبه، ق كالخكم فيه فا-محم ملأن، إل يالوصك 

شمعه.فه أ0 

الض)ْ/أ*آآ(.)؛(انظر:



سقضاصنينيصالإئمأسبجص

طلهأوعل اجد، المعل ثصيته الثريلخ، يوقف—، باق وقب إل الئفص امل فإذا 
مقته؟فيه فهل ذللئ، أفته وما الت5ثس،، طع عل أو العلم، 

فيهفاجثئع عوض، شر معم عم إل ايممل الأف القفص نقولت الجواب• 
فيه، يتوقفقد فهدا معم، عم إل كونه والثاف '؛وص، لجثر كونه ت الأول( أمران، 

الفقراءبتن ئشاغ ١^ لأف ١^، ي أحد ثزاحمئ لئ ١^ الثرياك، لأف الإنمائ؛ 
ذلالثج.أفته ما أو العلم، طله أو 

٢٠العالطله ءل وقفن الذتم، الوءف< هدا ويثير الثمنه، فيه تجن( إده مال(! وقد 
مكانآحز.بقيمته ويئرتم( المقراء، عل أو 

هوالأصني.ما فينظر القاصى، وأي إل هدا ق يرجع ءنقول<• وعليه 
أؤ،مثو فيه، شفته ^٠ أثه فالمدهنحراُ كالصداق مائ عي عوصه كان فإذا 

هداويشت( ، ١٢٠ويدحل قسزوحها المللث،، هدا من ثصيبة ويصدقها ا٠تأة، يتزوج 
هوالصأواق قعوض مالئا، ليس عوصه لأف شفتة؛ فيه ليس أيه فاأدم_ا اشبمبس(، 

الأساغباس،فهوشثمالآ.
قيمته،الصاواق هدا يثير بألتا وذللث، الثمنه، فيه أف المسألة! ق الثاني والقول( 

فحصإل ايتنل لأيه الصواد_،؛ إل أقرب وهدا القفص. قيمه ويعطى 
روجها•أوِص° أومذأؤليابجا، المزأْ، مذهدْ للشريك الأذية ئ بجثك( ولأيه معم، 

امثلفإ ياقة، فيه الثمنه قاف كان عوصن باتم( الثمص ائثقل إذا ايه والخلاصة! 

اكى)ه/ه'*امآ(.انفلر:ا



٥٠٥

ماؤصر أويعوض عوض شر ائممل وما العوض، ذلك المقري يض فإنه بعوض 
يصيبه.إل الثرياك ويفمة إليه، اُممل من ويعطى مدوفنمته إله 

الأحئفاثابه ريال، آلاف عثز0 قيمته قفصا لأحز نحص وهب إذا ئت«أ1ة1 
سئ:إلمحامحلماي.

فحاباهآلاف، يحمنة ؤيال عنزةآلاف، ساوي الذي النقص عليه لوبلع مثاله؛ 
وليسالعمد، عيه انم الذي بالثمن ياحده أف فللترك قرنه، أو صدئه لأيه فته؛ 

بدلها.آلاف محه وأعلإ آلاف حمته فهوبدل، له، الموهوب عل صرر هناك 
محتومفلم فيهثظؤ لكم هل لثزكائه؛ وقال يصته، الثييك٠ إذا؛؛٤ مائل؛ مال مإن 

يكبأ0 له فهل الئعر، ق له مأرحص —مثلا— صدمة لأثه الفري؛ وحابا فباعه، 
العمد؟عليه وقع الذي افن خلاف البح عفد فا 

هذاعل الثمص أثه؛١٤  dLyJjJيطهئ فهو حيله، هذه لأف قور؛ لا فالحواب؛ 
علحيلة لاثه بجون؛ لا فهذا بالثهعه، الأخذ عن ثريآكه بمد حش ممر يممن المقري 
لهذاالسرغ أتمه حق إمقاط 

الإجارة؟ق سن، الثمنه هل قائل؛ مال مإن 
أفالث١قر٢ء والمنل ١^،. ، J^Lلم:لأنة تبت،؛ لأ أبجا الدم،را؛ فالحواب،: 

صزئئدز إل لأته شمنه، فلا شهر أوبمم، كنهر يرم مئة كانت، إذا الإجارة 

(.٢٧٨الفروع)يم )؛(اظر:
(.٢٧٨الفروع)يم )أ(انذلر:



بذحنبلأحهد الإمام ص ي اماي هلي السق 

محل

إئكاهئع أخنثا لإو العلم، نائ ١^ ثل فا الطلي الخامز: الئزط 
الشمعة.نشلن، 

لآهبمع١عمن ابن عن روي ئ يعلم؛ ناعه يالواثه الئمعه أحمد: قاو 
إقافازلأف . UUان ززاة العقاو« كخو ررالئمف ه: ١^ زثوو ه و\ذ: 
فيهيمحزف ولا ١!^، عل مذكة ينتقؤ لا لكؤنه باثئري؛ بمؤ الراحي عل 

عمله.وصتاع المع أحد من حوما بعناوة؛ 
 J١^^،حالة ي'ثمخآ كله لأله طالا؛ ؤإل وممدربا،دجلرر حامل.: ابن وها

أ.فيها محمة يشرط ئ المض؛ بوجود العمد صحة بدليل 
١١^عل دلاله منة ئوجد لز ما الراحي، عق انه أحمد: وعى  كمونه:، ٠٥٠

أثتةتأخمْ، و صزر لا حئ، لاثئ قاسمي؛ أز؛ ماو، عل صامح( أوت بش، 
}الأوJا واiدهي ^١ءس، ۵٥١١

الصحح.هو المول وهدا الثمعة، ففيها أوطويله دائنة كانت، وإ0 فهوسر، 
قوه؟جهة عل ثءف1، إذا الثنص ل الئس تت هل مائل: ئال قان 

األوقوفؤينش الص، فللشر^، البح، مثل فهو معم عل كان إذا فالحواب،: 
الثمحى.قيمه عليه 

المجلس•ي داموا ما طال، ؤإف يعيي: [ ١ ت 
هذاولكي هتقوم، ثافه عمال، الإسهان كحل يض،ت العمال" اركحل قوله: ]٢[ 



٥٠٧ااثساو ىو

عليه.عمل فلا ٠ صعيفر الحديث 

والم1لأنيا؛لأنأقناو:
ارالنممة'كمنت بحديث واستدلوا الم_ور، عل الثمع_ه أن الآولت المول 

به.للاحتجاج يصلح لا صعيف، الحاويث هغ.ا لكن ٠ العمالءار 
أبامحاكس.اكنواكاو;

^دلضإسينملأوبج،
عليدل بإ إلا سقهل لا للثمع، حق الثشنه أ0 فالثاحح الثاحح، المنل هو وهدا 

عمل.أو مول مذ إنماطها 

باعه.النءي ثريكي قثصب الئمعه أنمطت إق يقول! مأن الثول فأما 
ائتظزيقل! لم وهوساكت، اشتراه فيإ يتصزف المقري يرى قبأف العمل وأما 

رصاة؛عل دل ذك عل ^١^ لأو لأ؛ أم أكبأ أنرى ل أظن حتى 
فيها.ينظر فهده ماممض* أو مال عل صالحي أو ®بعي موله! أما 

ثريكىإل ^٧ ٨٥يا قال! فإذا ، ١١٩٥^عل يول أي؛!ا مسك لأ ررهايسئهماا مموله! 
لأ0راصل؛ ١^١٠ ثق، لأ ٥^٠١ وإياك~ أنا ثتماسم ~أي فماممني مسنه، عاتلئ؛ا 

الثمعه.يريد ولا بالتح، راصى ايه عل يدل القسمة طننؤ 
صعشّإسناد هال.ا (; ٩١)ّآ/ الزجاجة ممباح ق البوصري غال )١( 
٢٥٠)رقم الشفعة، ءللّ_، باب الشفعة، كتاب ماجه; ابن أحرجه )٢(  عمربن ءأل.اش حل.ث من (، ٠



مقضاصهمهمح4الإئما'سبجءنبل

اأو الص؛Lاح، إل لنلأ يعلم أف مثل لعدو، أحرم إل لكن 
أوحروجاجام، ثى أوحروج باب، أوإعلاق أوخارة، أوئربخ، أم إل 

الإلا الأساء، آتدْ البدةْ العائم لأف ئمعته؛ بطل لم هدا، يحو أو لصلاة، 
الطفي ظي زن لا لأن شس، كبمم اأطالإ، ؤولأ عئدة خامح>ا :قوف 
•'٢^

اوصا؟عل دو هدا مهل ر>ءنائنى« قال: إذا أثا 
حزماا1صا-ئ؛ يطاك قد لأيه الزصا؛ عل يدل لا هذا إل مول؛ قد الحراب: 

لئلااقنالحة، حرف اقوي، لهم الذين الاس من ممث مظت وهذا اللحاكنة، من 
بذلك.راض ه عل وانحتا دليلا ذلك فلس ائخائ، محتل 

يقول:أو كما بذلك: ويريد بعني١١ ١١يقول: فربا ٠'بمي٠٠ موله: وكذلك 
دليلأُاوا فليس ألما، عثر إحدى سأعطيلئج وأنآ ريال، آلاف بمثرة انمثيثث أث 
اونحا.عل ذليل أبا واضح الأم اقانتة j لكل اونحا، عل 

موعشل للمك ونط راض أن4ُ محل لفظ ث-ءت إذا قائل: قال فإذا 
الئضافاهوالآذJ؟

هوالأصل.^١ حمهثامّى. وأف عدمإسقاطها، الأصل الحواب: 
لحامحه.سخة: ق [ ١ ] 

الهاتف،محاك لأف لأتا، لا الأشياء هذْ مثل الحاضر الزمت ل ]٢[ 
قدثريكي أف تمعت فلأن يا ويقول: النقص اقري الذي عل يتصل أف فيمكن 

علبناء وهذا فهومعذور، رممه يعرف لا كان إذا لكن مقفع، وأنا عليلثاثصيبه،  ٤١١



٥٠٩اث^هةا 

ؤظئثسة، ٥؛؛! ك الإنماذ وأو اض ئ ^١ أثا الفور!ة، الثزو 
واضح.مالأم أولا بالثهعة يآحد0 أو الصلحة مى هل 

الكياّره،المائل ق حصوصا يوم،ين، أو يوما ملأ يروى قد الحي له من ولكن 

بإإلا يسقهل لا له حق هدا أن والعبمحح هصور، فيه ثعلمم؛ يوم من يلرم إنه وقوله• 
أنؤإما الشمعة ثهللمب أن إما له: يقال فحثي المثري، يتضزر لم ما رصاه، عل يدل 

ثدغ.

الإماموكلام بالجلمس. Jتمدر حامد! ابن قول أولا: أهوال؛ ثلاثة الأف عندنا 
يعلم،أن ونت، من فورا واiدمت،؛ اوصا. عل يدل ما بوجود إلا التراخي عل أحمد؛ 

ااثإءة.وصلاة واوم، الحاجة، ْثل؛ امثمها الي المائل ي إلا 
الرصاعل يدل بجا إلا يتمر ولا له، حى لأنه التراخي؛ عل اله والصحيح؛ 

فحيسلم.ياخده، أن ؤإما يعقد أن إما وقال؛ المثري مزر إذا لكن الثمح، تل من 
يراه.ما أو يومئن، أو ايام ثلاثة مدة؛ له ويقدر محيحل أن الحاكم عل 

يع؟أن مل ثربمكه يؤذن هل ت قائل قال فإذ 
أنيحد م بع. له؛ قال لو لكن '، الحا.ينارعليه دل الدي هو هذا فالحواب؛ 

ثريكه،يبلغ أن يلرمجه لا أنه عل والدم، الكلام، عليه ما الث.معة،هدا ءلالّ_، 
النريلثؤ.يعلم حى يبح أن له تحل لا أنه عل دل الحدين، لكن 

كتابت وملم (، ٢٢ ١٣)رنم شريكه، من الشريك بح باب التيؤع، كتاب البخارىت أحرجه )١، 
جابرحديث من (، ١٦٠٨)رنم الثمعة، باب الماقاة، 



٥١٠

الثلأمال1داءه لأل تشئته؛ بطل }لإ ُالئلأم، ثدأه الشمع لمه ؤإل 
لإ-نياوأل؟كولاشَُلأكوظ؛ط؛ ئة،زكدااااإلدثالةمماَل::ازك 

ثمعتهلآُ.إل أوصلته لأما صفقته؛ لهِفي دعا 
ص،أنض،لاممنةفالأنىلثإنأئ>م 

مبلمن إفهاد عل يدر ؤإف لعير• ثركه لأم شئعته؛ عق ئهو الإفهاد، ولا 
ئس؛بمغ ئدرا؟'، عي مذ ْيا ق نللم:سل ئولم:شنل، ثهائ:ه، 

يء اسه؟يمط -شئوت1 فهل الإع عد حاصزا كان إذا الشفع ئائل: مال ماز 
قووأذ ص فانئ الفزر، عل أيا قا إذا إلا تحقغا لا لا، فالحواب: 

الشريكعل يجب مول• ميت،، المثري ويقول وكذا، كذا عليك يعت ت الشريك 
ثه.شفعه فلا ؤإلأ بالثمعة أحذت يقولث أل اكابي 

وكذلك.نسخة؛ ق [ ١ ] 

إلس لأبا ضمقته، ق له ئعا بجون أن ]٢[ح 
أهلمن أحدا وأي إذا ان للأنيبيي إم ال'اإ؛• بعض مول مئل هذا نقول،ت شفثه،ا 

•قال الذي وهذا الحزية، ثكثز يجذ وذلك ووووك« مالك اممه ءأكثز يقولت أف الدمة 
م1آكاالشمء؛س يكوف أف أم أيه للدهن نجاذر ما أول، ثجد صمقتائ،اا ق لك اض بارك ١١

بالشمعة،آخذه توف لأن صفقتك ق لك افه يتارك أف أراد اثه لا اشتراه، للذي 
اوصا.عدم فيه فالأصل أولا، اوصا عل هودال، هل منه شك ي كنا ما حاو كل وعل 

يعف.و،دخةت ]٣[ 



٥١١كت1بالقست 

مذك ثين أئكثة هإِذا بمدر، أز ذك الهي، ثد:^١؛ لاك 
عقيبونار يشهد لم ؤإف حضور0. ق الطلنإ كركه شمعته، يطلت، يفعل، 
وجهان!لفيه علمه؛ 

ذبم، jCهزبم،بميم، أن لطلبها قد:فوف ١^ لأف تبمم؛ أخدمحا: 
دالإشهاد،ءلنقإ:م

يه،ئاكتقئ طلبها، ِق ظاهر علمه عقيب شتره لأف يبملل؛ لا دالئاف• 
قعأثه لأو قمعتة؛ ثطل نإ القدوم أحز ئأ أفهد نإو الثلد. ِق كالدي 
الإمكان.نع ثركه إف ثبملل الماضي! وقال، حوائجه• صررا؛ العجلإ 

وجهان!قفيه يفعل، قلم التوكيل عل قمدر عذر، له كاف نإف 
;.قأي١^١٠٠أحJخا!تظلئفتة؛؛١^^بمي^١^، 

متة،محفيه بمتره كاف نإف عرم، ئفيه بجعل، كاف إف لإثه يبملل؛ لا والئاف• 
عليتاء وجهان، قفيه نإفهاده، قا،ومه يمد المطالته أحر نإف بؤ• يثق لا وقد 

تزك.سخة! ق [ ١ ] 

بالفزرثي،القزو عل نظ هنا تنال- اشُ -زحمه الموثق ذكنُْ ما كل ]٢[ 
منهيزاجع حتى يمهل أف له الشريلف، وأف الراحي عل باما الراجح المول عل، أثا 

لا،أو مرصه من تحد هل لينظر الطاو؛ت،؛ ثاحز مال، عنده ليس الريكر يكون فقد 
أوأكثزالمثل بثمن يع الئمص هل لظر أحز لكي مال عنده الشريك يكود وقد 



صاضامهمنيصالإئمأسنيينل ٥١٢

محل

أنثلإة، محل لا انخر ونن أز ب1لإع، علمه 1ناوم العك وك قإذ 
ميص أو البمص، ١^ \ي أز ص، مما أكؤ ١^٢؛ أف اكرى لإظهار 

ههنزكاذكاذث1 ف، اشواة أزأنث بش، اشواة أزأنث به، اشوى ١^^، القد 
بالثمنيزصاه لا قد لأية سمط؛ ئأ بدلك الشذعة عن عما ولو شفعته. عل 

التعسب!ته من مشاركه يرصى وقد القي.، عق بمدر لا آولأنه أظهنْ، الي«ى 
النابع.ُالتح منه رصا دلك، ؟كن ١٧٥الحميمة، ق هوله من يوف 

ننلأف نمطت؛ "^١، ؤكاذ الثفه، وك قيل ١^ أف أقو نإذ 
يروهن المنر، يدق لإ أنه ^j، منه. يأكثز لايزصى بالميل يرصى لا 

حاله؛يعرف، كال إدا امأ0، أو كال رجلا مشنته، نمطئ، ،^،، ١١١حوم محل 
المحثر؟كن لم نإف دصي>بمه، بجب من أحره وثل. الإإءبار، باب بن هدا لأف 

UJis^ ،.ئالقنلثنلثا١ا

عليدل، بإ إلا إنماطه ولا تقوطه يمكن فلا الشمانة، ثبوُتح ق له فا■يل ثروى، 
ذللأ،ِسثنوأوفمّ

بونعدم عل باء أنمطها إو^ هذا أف ذلك، وجه قؤله« »قاامنو [ ١ ] 
صأذ عر ئئ ظه وهدا الئريك،، فاّنا الفر كان ^١ قط الي 

الثور.عل و[ذ1ذو؛ا 
*H*



٥١٢هن1بارقضة 

قفل

تقشلأي ثس، بملن الإع، ثاو حئشُ الشفع :؛٤ ٢^١؛ 
لدلك،الماصي؛ عند العلم قتل ؛ Ajؤإل ببيعه، واثا وقد الشركة، صرر 

نبفوأنملثألأوضإ'ا.
ظرلآيييضدضطاتي،جدو

^إلأيدو(شاوصا،لأسفل.
١^٥٥^يأحد أف ؤيمتخميؤ '، مثشهُمن الع الشمص ياحد أف وثه 

^^ها٤ا؛...............................................من الشفع 

عبرةفلا خلافه يتبق ثى؛ عل بغاء يتصرف الذي أف فائدة• فيه الفصل وهد>ا 
أخوها،أو4 فسيرا أجنبيا رجلا كلمت، أي عل بناء زوجته طلق إذا ت ذلك ؤمن بتصرفه، 

يعوهدا ذلك، أشنه وما فيه، ظلم لا أنه ؛ثثع، قيه، لفللم البلد هذا يدخل ألا حلف أو 
ممذا•

لا[فيئخة:فإن.
الثمااة.به ينحى ت أي [ ٢ ] 

سعه؟بعد بالثمعة ياخذ أف له فهل ، ؛١٤الأول، الشريك السألةت صورة ]٣[ 
ففيهيعلم لا كان ؤإن ملكه، نمل لأنه له؛ سفعه فلا عالما كان إف فالحوامب،ت 

الأرض.هدم عن انمصل لأنه يعلم؛ لا كان ؤإن حص يستحى لا أنه والظاهر خلاف، 
باعهالدي بأخي أن له يأخذ؛النمعة لم النءي الأول، المش—ري أف محناْت ء ٤ ] 



^قضاه1ششصالإدأسبجضو ٥١٤

الشقية.قشئطلئ صححا، ملكا الئابير التح ■؛؛؛S( مالكا لاثهكاف 
ؤإلاكاق. الثّري من الئفصن أحد الأول للمشري الماصى؛ هوو وعق 

دم!،ومحل. ثجميعه. استحمنا لأما الثشنة؛ سقوط ١•^^ ا، التعصل الشفيع >؛؛؛ 
بهينتحي ما يصبه من يقؤآ محي لأيه ئنمهل؛ لا أل وقشل الكل، محثمط يعضه 

ا.اآبحا حمح الشئعهتي 

محل

...............التعفى،. عن عما لإل المع، مجع ياحد أذ السائس! الشزط 

ثريكا.صار لأنه يالثمعة؛ الشريك 

إذاأما أصح، الثاق الاحتإل نقول! القنص...،، الشفح باغ ررؤإل محوله! ا ١ ] 
تتمهل.أما فالصّحيح باعه 

عمروبح بند ثم حالي، عل عمرو أرض، ق وشريكان وعمت زيد مثاله! 
اسمللثا إثه نقول! أو الثمنه له إف نقول،! فهل محمي.، عل رلو ؛؛٤ حالي. عل 

صئيحوأولأ\لأئو؟
أفمحتل ثصسه الثمنه ينثحى الذي الشريك إذا أثه وهو الثاق، الصحيح 

اشتراهالذي الأول المقري الثريآكين بين الملك ؤيمى له، ئيء لا فائه بالثمتة ياحد 
الئاق.الشريك من اشتراه الذتم، الثاف والمئري الأول الشريك من 

الثاقعل صترر ئناك كان إذا أئا صترر، محاك لم؟كن إنا أحشن ١^ هJا ]٢[ 
بالضررّالضترر يزال فلا عليه، الملك ثعفى سالثمعس 



٥١٥ i،__il،jLi؛

وفيهالمشري، ^__ aJمريئا التنض أحذ ِق لأف سمعته؛ نفلغ يطلبه لم أو 
ئشصروبه، عي مذ بجاله المثري -زط وجث عل اسه ي ه إصزاوبه، 

كاكصاص.ئها طت، فا 
كلينتحي لاثه ؛ أحد^aJiأحد هله أرقش من ثمصش المح ال كأ 

ذلك؛ثعشل1لأ:عك محنى يىمى ١^>، نر ثاحدمياس 
)الواحد٥ا أفته؛لأرص الفري، صممة مريى فته لأف 

ثءمحس_،أحذ يله أوأرقش، ارض مذ اسم، المقري او التايع، كاف نإل 
١^لث ثكال ممدان، بجا اثنأن، الئفمة >في أخد و ^ نش لأم أخد۶نا؛ 

كمثا،ءايكانائهممحاا'.

٠ؤإن ٠ نحه ق [ ١ ت 

الثفتش.أحد يأحد أن مثل أصح، الأول أف الظاهر ]٢[ 
لههكاو عمدان، بجا اسان، الصممة طني أحد ق ثاذ مش ر>لأده قوله: ]٣[ 

شريكانوعمتا ^١ فلوأف ثريكه، دون بالثاق يرصى قد ولأيه نقول: بأحدمما،ا الأحد 
لأيهالأحر؛ يوف أحدمنا من ياحد أف فللثنح ثحصش، عمروعل وداع لأرض، اق 
الفريكبمئاركة ؤيرصى الفحمنتن أحد بمشاركة يرصى لا قد وهو عليه،ا، صرر لا 

الأض•
*H*



اصضاه1نينيصالإئماسبجضل ٥١٦

قفل

الملك،تيل حصصهم مدو عل بينهم مالثمعة ثمناء، للثسى كايآ لإل 
ُكالأ■>زةا ئوو6، عق ثنمط اإلك، سب سشص حق لأيه ائدهس،؛ ظاهر 

والثمرة.

اينمح،رلآئمنسهلم:سمحغانئت:أي:تهلمبمتح 
ثومرثصيبهبعضهم عما لإف العتق• كنزاية ثناووا، اجتمعوا لإن لوامني، الخل 
.الئ.رىا صممة مريق فيه لأل التعض؛ أحد مأ وليس قزكائه، عل 

]ا[فيسخة!كالإحارة.

الملك،حمس_، عل اثه ' ن؛كةآنثقُ عميل ابن احتاوْ ما حلاف الأوو الصحح ]٢[ 
فصاحبصيبه، بمدر الثمعه منهم واحد وكل وأف الأشخاص، ى عل وليس 

الثدسوصاجب، الثلث،، له الثلث، وصاحب، الثفته، فيه الذي المع نصف له التنم، 
وهكذا.السدس، له 

لهمثلا وواحد ثلاثه كانوا ملو يالثوية، بينهم أما يرى ^٥١٥ عميل وابن 
نصيبهياحد الثلث،؛ صاحب، فباع دس، الله وواحد الثلث،، له وواحد الصم،، 
واحد.له واحد كل أنمالظ دس الوصاحيا النصف،، صاحبذ 

ولصاحب،ؤنمفط، واحد اشنم، ذلصاجس، ١^، بممؤ إنه ملنا: ؤإذا 
حصتهم.مدر عل هوالصحيح، وطا نصم،، دس ال

(.٤٩٠الثرحامر)ه/)ا(انظر: 



٥١٧ةت1واادقضات 

ولكثثيصح، لم لأيلمي، أو مرلكئه، لبمض حصته بغضهم جعل ؤإف 
ثةئلتس وحدْ، الثزلكء بنص حصر نإل نيبه• وليس عفو لأثة جمتعهم؛ 

لنزلكئؤ،ص الثلث تزك هإذ \س.< سمه تبمش لئلا ١^٠؛؛ أخد إلا 
وجهان؛مقته 

إمكانه.ْع طآبها لركه شفعته؛ سقط ت أحدمثا 
منه.صاحثه و1حذ ي1وزمه الذي وهوالصنو عدوا، نه لأف سمهد؛ لا ؤاك^ر٠ت 

خدثزنا د|تنمحاااا الثاث خضن ؤإذا ماط، ١^ لجصز نأ امحع، أخد محإذ 
\شأزاد وإل ملكه. ِفي عدث لأيه له؛ مهو الأوJ، يد و المممصل الئاء من 

هزإتإ الشري،  Jpالصممه سثصل٢ا لا لأمه دلالث،؛ مأه كمه، مدو عر الإهتصاز 
وهو١^١^؛،، يد مال، ثلث يأخد أف مله اكالث، هد>م ءإدا لثريكه، عمه بعصن مارك 

يمتسنايأاسّلع، ننعه مبمثر اكلثان، وهو الأوو، يد لط ما إل ثفثة التثع 
سعان.سع، ؤنصف، ُ ودث،ا منهنا واحد لنكل ,هتيناط 

لهوواحدا المئة، ق ؤتعون تسعة له مثلا واحدا فلوأل العدل(، مقتفى وهذا 

^ا.يملح فلا سواءا لجد عل إنحم فنقول. الة، 3( واحد 
التراخيعل نما: إذا وأثا فوزا، الطلي أن:كون من د لا أنه عل بماآ هذا [ ]١ 

فلها"قر،و،هاذا.

]'أ[فيسخةتسعص.

٠٤٢١ثلاث نسخة,' ق ]٣[ 



سقضاهاهمنيصالإئماسيص ٥١٨

محالثننهثصث، احدمحتا إؤغ ابى، عن أحدمحا مات داوا، ائنان ولوووث 
بثتبلوم؛ث5ا كنا ثمعته، ق ياسركا لل1ائع، ثريكان لأٍا وعمه؛ أحيه بئ 

ظ
ساويالأما الآ■حر؛ الشرك ونتن ينه دالئنتة ثروت5ا، المشري كال ؤإل 

اقريأنمط لإف أخلإا، \لو1و كال ي ^١ الثفتة، ك\ذت\و \ذويج ِفي 
ث،قدر قل ماك لأف ذبك؛ بمك لإ ،، ٣١أخد ريكة ثنزم ثس 

بحصتهالثمهي اخذ ئللشفح واحده، صممه ونما شمصا المع كال نإف 
محاكض،صع•

لألالأول؛ والصحح ااشري، صممه سشمص لئلا قور، لا اف وعقمل 
شفعهلا وما شمعة فيه ما بى العمدين ُ ِفيا بع حنث سنيه، أصر المقري 

.٢١]
.مه 

البعفىأخد طلب قإل يالحمح؛ ياخد أن بد لا أته المصلI هذا ق الخلاصة [ ١ ] 
ينع.أو الخمع ثاخذ أن إما ،؛ ١١٩ا1ذهب فعل ثركاء له كان ؤإذا شمعته، سمطت، 

النزكاء.بمة محقر حش الانتظار له وأن ؛، UJijيلزم لا أنه والصحيح؛ 
]'اا[فيسخةثبئ.

هوالصواب.وهزا الخمع، ق الشمعه وهوأف ^j،ثالث،، وهناك ]٣[ 



٥١٩ةت1بالقضة 

محل

عيمن ا1ع أخد ِلأل اشن؛ م د1دتا الشفع ظوو أذ الثاغ: الئزط 
لمالثمن، عن أوعوصا أوصميئا، رهئا، عرصى ؤإن يالمسآري• إصرار الثمن دفع 

ضهدلآئوهماءقمتاا'لم
يعيرهإل الثمى، هنتذب حر الشمهس سبيم يلرم لم بالثننة، ١•^ وإل 

يآد،أو هاثا ، ٣١نا;زى فدر أز أز:نمح، صي;نئا أحمد: مماَل، تنيئئ، 
لأم١^، زز0إل ض يىنلساإلمتي،ئلألإام 

كالتاغيثمنه، الغرماء نع يصرصإ أف وبئ الشمحى يئ الفري محر الأحد، بعد 
الخ؛ار.دة مل 

مناول لأي لعيه؛ ميدا بدللتؤ عر إينا وسما® ارثمصا الؤلف_ا وقول 
®شمصاأوقال: لصح، ونثارة® ®ثمصا لوقيل: ؤإلأ بالثنمؤ، مثل العبارة هده قال 

المقمود،هو فهدا فيه، شفعه لا وما الثمعه قيه ما ين بع ائه والقصود لصح، وبابا® 
إشكال.فلأ الحمح ي اكننه أو ١^١-؟^  Syil^١ وإذا 

ثريآكا؟الفري يكو0 أف صورة هي ما يائل: مال مإن 
علمئة الثالث باع فإذا ئلاثه، كانوا إذا إلا ت2ثيث لا المالئ هده فالحواب،: 

كيلك.ففيعا وصار بالأصل، ثريكا الثازإ صار الثاق 
١يلزم ث سخة ق [ ١ ت 

إصرارا.تمأ[فيوخة: 



^سقضادئينيصالإئماسبجينو

محل

خائر:خديث ل ه ايذ لقزو م؛ الثمي انقئ الدى ولأئثثالقن 
هكالبالبيع، اتشحمة ^ ٠٤؛؛ا-ةووخابي. ابوإمحاى رواه بالثمن٠٠ بؤ آخى رريهو 
كائشري.اكمرا عانه 

كافنإف مثله، وخب والأذهان، وا-اءبوبح كالأثإن مثليا الثثى كاف هإل 
وجوبحنن قيمته ويعقث العص>ب، ق لكنيا تإ قيمته؛ ؛ و"جبتادلك، عثر 

باكؤ.زخث الذي ١^٢؛ كإإخد ١^، 
التمال،لحى الخيار؛ مدة ق عليه أونيد ااشري، عن اشن بنص حط هإل 

وجدوما العمد. كحالة الخيار رمن لأف الخد؛ عليؤ انقر بإ السميع وثاحده 
٤^٥مأئنة هته، اسداء خه الشفيع؛ عن ق يلزم ٢ نياذة، أز من"خط دلك بند 
الهبات•مذ 

 J١سا ثإلأأمام ئل!ا، إذكاف القمح أخدثه ئزيلأ، ١^>، ثإذكا^
ُ.٥^؛' من والتأجيل وصمتؤ، الثمن هدر ق للمثّري يابع لأيه به؛ رأحذ 

وجب.سخة: ق [ ١ ل 

كانوسواء أوممزا، كان قللا النقد، عليه انقئ الذي باقن الشفع ]٢[ 
كانؤإذا بأخلؤ، موجلاثاخذه كان إذا وكدللث، له، متاؤيا أو أوأقل الثل قيمة من أكؤ 

ائشري.لشتر يئنا هذا وكل المةيرا، القد ببمدا يأخذْ فإثه متم منئفد 



٥٢١ةتاباتسسة 

هأحدعيتا البائع له وجل ثم بقيمته، الئفح قاحل عبدا، اشن كاف ؤإف 
ذحوالأوس لأف بثيء؛ عليه يرجع لم نيء1، بقيمته أحد المحع ولكف الأوس، 

مناوئ أخدة الذي بالأم م زجع نعنا، شنته أخد ثإذ لسة، او 
سلم.انتمزبحد القع لأف المسرى؛ 

لزوالشمعه؛ ولا العمد ارصثغ ١^٥^، أحذ هبل *^ ١١البا,يع رد نإل 
المع"،ا'نؤثجإع من البائع حى بالشفثة"إساط ١^^> ولألِفى الأ•حذ، مل الش_، 

َولايرال صزر، وفته 
شمةالشمع احذه ويد الشمص، شثة رجع الشفيع، أخذ بعد رده ؤإل 

١^٤لأف اكثه؛ ءم الأخر م الأم تجغ'ثاحت قلفمحن، كانا لإف المد، 
الشiص.يثه \ذوذو عق \حقو، والذ«ي العمد، عليه ذأاسهم يأحذ 

الدخولمل الروج يطلى فته، الثفثه محب وقلنات ثقتتا، امزأة أصدى ؤإذ 
وجهان!قفيه يالكنة، والأخذ 

أحومحا:لأثشنة؛وذمنا.

الزوجوحى يالعقد، يبش لأيه أنبق؛ حثه لأل المحع؛ حى مدم دالئاف• 
والعنسايبث، حثه مإف البائع، خلاف، يالطلال 



اصضاسنينيصالإئماسبجصبل ٥٢٢

نحل

يمينه؛لإ الثري مول مالمول الثمن، مدر والئرىِق الشفيع احتاثفل مإن 
محتلببدعوى منه يننع ملأ ^٤،،، المع زلأب؛ الثمن، مهوأعلم العامد، لأيه 
ثج.إلا فيها 

سنيه، psAلأنه ؛ Uyمالمزل الثنن، ميز أ-ءنلم لا الثرى: ، Jliؤإو 
يدمعأف يمكن ولا يمن، بم الأحد يمكن لا لأيه الثفثه؛ نمطت، ح1م،، مإو 
ويوحدسمط، هلا إنماطها، عل تحللا دلك، معل أو إلا يدعه، لا ما إل؛ه 

بقيمته.بيعه العالن، لأف بقيمته؛ الثمص 

لأتهيمينه مع موله دالمزل ئأتكز، تحقي هعلته هو عش ادعى ؤإن 
محر.ُ؛َ،ٌ

كاذإذ الخأزة م إل نجع ينته، ل ماخلفا هزئا، اشن كان ؤإن 
قيمته.الشريِق مول مالمول معاJوما كاذ ؤإذ موجودا، 

وئال،أحييته، آنا المثري: ممال الثممى، ق والثاء الغراس ق احتلما ؤإن 
مفيرائريت،وصي؛ا.ثج : ٠Jولودانعيمينه. الثري هول دالمول كافددي،ا، الشميع: 

يمينهُااامع هزثة هالمزل ورئته، أو ؛^، ٣١بو : دماJ دللئ،، وأقكز الثمعه، فيه 
اثناناحتلم، إذا عامه هاعدء وهي العارم، مول المزل أف هان.ا ق الماعدء [ ١ ] 

علته،مدعى والثارم ميع، فهو التئريم أراد من لأذ العارم؛ مول مالمول ثتيء >ق 
الثرياحتلفح إذا فهنا عارم، لأية فيقولوذ: الفقهاء، -fI سكلمم دائنا القاعده فهاوْ 



٥٢٢هن1باثذاة 

نحل

صدقة،قإل ثة، ١^ ثئو لخلان اشوسة محماو: ، ^٤١١١٤عثه ادض قإن 
•ا"ئليرأا ق ويوحدلألخمعة نهوللمشزى، كدبه، ؤإل نهوثه، 

غذعأ1\والغائب ام، اقئلثعاقا،ممةبيلأن ؤإذلكذ 
لأفلاكة؛ إنئاظ ذبك لكف ثة، محورآقئ ه ١^ زثفئالاكاي قدم؛ 

لعائب.انه مشريدض كل 
ljفءالطنل،محكالغاففيك لاق ١^؛؛ : نإذ؛\

خقناِله و قش لألا للطفل، بث، ابم، لأف الثفنه؛ تجي لا ١^: وو 
بإقرار

الهكل،أو: الخائب، لخلان هدا ممال: نمص ق الثمعه عثه \>ئز إن ناما 
بمثل.قلا عنيْ، ،إمارiiJS )pJبعد قإمار0 بن،ثه،، ئد لأنه يه؛ شفعه قلا 

وليسمئة، قان بل الئميع* وقال بألب افريته المسرى؛ فقال الثمن ق والشفع 
ومحا:، ^٠١١٥٥قول المول  ٧١ولوك: غارم. لأنه اثفرى؛ ئزل  J^l؛سه، محاك 

نمطت،ؤإلأ المئري ئ١له ثمله؛،١ أف إما فيقال المقري، ئسز مثه بخان هي 
الئفنئؤ

ءاول؛لألأنلالمك١^^ هدا نقول: ^^حاللكبمِسملؤ؛.(( 
له.ثابعة فالثنعه ؤث بإقرار بث، فإذا نليه، بإقرار إلا لثنا ما 



اصيقضاه1نينيصالإئمأسنيص ٥٢٤

محل

هوائنري.' ومحال ألمان، ١^٠٢؛ ١^١^٠؛ ممال والشري، البا,يع احتلم، ^١ 
يمزالئ،ري لأن يالما؛ أحده ؤللشفح ست، ، ^•^١٥ينه الباع ماقام ألم،، 

•عمم عل ظلمة يا يزحع محلا ظلمه، الباع وأف ، l^lأكئز؛ينتحي لا انه 
إمحرارْض رجؤغ َلأثئ محل؛ لم ألمان، والثمن ،، iJai^ا1قميث دال لإل 

بجاأحدْ للشفثع ولسن محالما، ينه، ؟كن لم نإف لأجلمي• أم لو ^١ يخل• قأد 
حلمؤما يخلأف، الباغ، حن ِق للعمد إلراما فته لأف المشري؛ علته حلم، 
ظنه.

ينتحيوأئه ثة مقر التائ، لأل ١^؟■>^،؛ هأه الإاإع، عنيه حلم، ما بدل ؛ف 
؛.فيه المئّمي صروعق ولا به، ١لسمعه 

نخل

زيهان:محفيه ١^، زأنكزة يالجع اتائ أم نإف 
الأامهوُ،^سلأننياةدإقنإ،لأي،ص 

ئمثئإوأخل.،لآةلأتح\م/\0'ُض زلاثأ 
المحعيرجع مذ معل، محصه، الباع يقر لم و1ف بعمض• الأحد ولابمكن لة، 

بالئهدة.

فليله.ويائدتيا صنسؤ، Jصورها مثائل هذه [ ١ ] 





حنبلاحهدبى الإمام ص ه ^ ١٥١على المميق  ٥٢٦

ططك: ص ثنخثُْ، أ-مة، أز زة1ئ، أز زممة، أن زمة، اكاث: 
وفيهواذلأؤا< عثه والومحوف ثه الزهوب حق ط إنما غا الأحد ق لأف الثنآنه؛ 

ا1اوك.وحرماف ،، liUliعم؛إل العوض ود يوحب لائه البح؛ بخلاف صرر، 
الثّرىينلك ٠ 3لأا أنتق، الشمع حى لأل الثمعة؛ يب ا»وبكرت ومال 

ثلألبه، الأحد إمكان نع التع منح ملك زلأنه حمه، ينقهل بإ >، ١^٥^؛
ويأحذالعمود، هده منح ^١ معل أول، به الأحد يمكنة لا عمد منح ينلك 

\ألإياي. ١Ji^؛ الئفص،زثدلإ 

ئدملا لأنة للئقئ؛ ثثى وأبجا ١^، ^١ تكوف لا أبا ١^ ١^; 
الآل،وذاكممثأياله.لها

دعيهالا الأف ضازت لأتجا ١^؛ تت إل وجع أبا الآلة: ل الثاف والثزل 
ل،لستا يقول؛ والأحر لفلان، بل ل لينث هي يقول: بتي؛ هي ماليي أحد، 

المال.وت فبمثل محهولأ، نالمحا فيكوف 
]ا[فيسخةت3للم.

فعلالثمحى مثري يعيي السرياا ثصرف ررقإدا ا،لولمؤ مول ]٢[ 
خمسةاصزب!

الثححىوهدا شخمى، عل ثميته أحدمما ؛1ع ، silJLق؛شريكان مثاله؛ 
الأسام:المؤلث فدم ;مزق، 

أفإثا ١^٠، أض اخد أف سثح اتزي، يثة أف الأئل: الممزق 
وآيا:ألأنيا:ض؟ابمر، فهوعل :ك؛١^^^^، 



٥٢٧

بالعقديأخد أن بأوأ الخيار ارئللشفع يقولت لآiتة١مح وا،لولث ياقلمهإ، الخواب; 
بإالأحد يملك فيَالعقدين، ثمح لأيه الأوو؛ بالعقد ديأحد مسخه وبع( الئاف، 

أحدهلأيه معاJوم؛ هدا دئنه'ا مئل الئاف السري إل دمع بالئاف أحده مإذ ممحل، ناء 
لاثهالثاق؛ الفري عل العهدة وتكون ثمنه، مثل الثاق المقري إل مدمع بالثاف، 

هداأف ظهز لو اثه العهدة ومعنى الثاف، عل فالعهلْ الثثى، سلمه وقد قبتله، هو 
يهلمالب؟الذي ممن لني؛ ملك اله أو باُإل ببمه التع 

اكازر.بال1ح أحد ١^٥^ لأ0 الثال؛ المنري يطالب نقووت 
الديهثو الأوو اiنري إل دئع بالأوو أحده رُوإ0 ){ى<ء' ١^^، قال ثم 

نزكان لإذ أه'^١، ظ ١^ عل ١^ وتن، الئقص، ئه، ابجى 
مللئميعببح المقري صرف إذا مووت إدف وعليه الئافُ عل الثالئ رجع ثالث، 

بإياحد أف فاله وثالثه وثانيه أحرى مره ذلك، يعد بع ؤإف الببخن، باحد ياحدْ أف 
بإالثاف عل يرجع كل والأحروف الأول، عل فالعهدة بالأول أحد فإف ثاء، 

العهدةقاف عثزه كانوا ولو الأحر، عل العهدة صارت بالأحر أحد ؤإل أءهلا0، 
الشفيع،من الثمي ماحي أعهلماه، ْس عل يرجع الأحر هذا ثم الأحثر، عل تكوف 

و:كهيالأئث.
النقص،و:اخد بافن، ّطخد لأنث ن4ل؛ فالأص بالأخر أخد إذا وعليه: 

ديثهي،منحة•
الإهالإمح هللئمح أوإيالة، بزي يصزد، راالثارا: ^: ١٥^؛المولث ال قم 

بزي،يصنف << الأح_د٣^١ ولأينكه منمحا، أنسى حمه لأو ثيآحداائمص؛ والرد، 



بذحنبلاجمد الإمام هه ي الكاي على اسق  ٥٢٨

هي-والإقالأ أوإمالإ ذلك، أوعي لم إنا الإغ زذ الويي من ا11وتي أف بمي: 
ثريكه؟إل وح الأل النقص إف أويقال: الشمع، ياحده فهل العمد~ ينخ 

أوالإقالة.الفنخ عر نابق ث لأف الشفع؛ إنه:أخاوة اiؤلف،: يقول 
٠:أخمدر ص وثحوْ، أوأجزه، أورهنه، أووممه، وهنة، ^١^،: ١٠الولث: ال ةم 

دالتكل؛ة،عنته ؤاأودوذج له ا^ؤهوب حى إنماط جا الأحد ق لأة الشمعه؛ تنمط 
التع".بخلاف، صرر، وفيه 

تفلت،وممه إذا الممصيل، ا.لولذن لكزها ١^ العمود هده ق الصوان« 
الشريلن،لأف وذللث، فيه؛ شمنه لا زيه عل عليه ا،لوةوذإ الثاق إل انممو لأمه الثمنه؛ 

هوفقال: ومفه، اشرا0 لثا انفري وهدا يشفع، أف للشفع فليس ثصينه ويف، لو 
عنائممل لأيه الوهم،؛ يبملل لي الشفع ير■جع لا فحيسد الماكتن، عل فه ويف، 
الثمنه.فثتمط فيه، شفته لا وجه عل المقري مللئ، 

ُمحْ  ثمنهلا وجه عل ائممل لأيه الثمنه؛ نهعلت، آحز ئحتنا ومه لو وكدللثح 
قالمنمنه له وأة الآلة، هده ق الخلاف لتا ومبق ا،لوهوبج، ق ثقته لا لأيه فيه؛ 

الراجحفإف رهنه إذا وكدللث، عريا، يناوي بإ ا،لوهوُت، الثممى قيمة وتثير الهبة، 
ظلاشنَ تني قد والمنيي ١^،، زيل لأ لأن الثفنه؛ تشل لأ أنه 

ذللث،يعد بح صار ؤإذا نزهوثا، ؤيمى الثمنه، للث، فنقول: يوئ، لا وقد الرهن، 
شاء.الثنم٠ بأي ١^٥^ أحد 

(.٢٧٢ادض)ه/)ا(انذلر: 



٥٢٩ةتاباثست 

1 زبمنإث عزز، أز وى اواغ:  M عاه،النفح فوذ ل
■^:١،\،يرَك\ \ث°مماشثة، الخاكم ذ \مزئغ أن الس، ق وكتلئ اكري 

الثشثهالثفيع هرك أوثحوه، 

سقط.لا الثنته قاف أجز0 إذا أول! باب مى أيئا هذا ت نقول ®أوأجرُْ ويوله• 
إفثم وحزغ، ثحص عل مسته فبلع عنازة، ق لأحز ثريك إنان ت مثاله 

تكونلكن،لن سمهل•، لا الثمنه فإف العنارة، هذه من يصسه أجز اكرى الشحص 
لااشفح؟أم للمشري هي هل الأجنة 

بعدكان وم١ أجزه، الذي للمثري فهو الثنعة مل ممحى ما ت بمال أف ابواب• 
الأجنةق ساوى أقهر ثلاثة مثلا يمضي ممد بالقنط، الث.فح، فهو الثمنه 

الأجنة،نقف إلا ساوي ولا أقهر ثلاثه ينفي وقس مومم، وقت لأثه أمهر؛ حمته 
الختتة.أهل يقوله ما حمن-، عل فتثير 

ترا-حيشفع موف ثركه أف رأى ول، ئصتثه الثريك؛١٤ لوأف محاتل• قال قإن 
ءنالإع،فهلبجِخذكأولأ؟

إذاإلا واقري، م ينز م قد النثد أة دام U ذلك من لأبمكن ذ\يو\ب: 
١^؛.فقدلإ ^3، أثابمد از، ١^٧١ محلى ذ ذلك كان 

أصلاسقط فلا والتأجر الرهن، مسالة عن الأحوال نحتلفح حال، كل عل 
الوهفوأما بم، حش أجرته عل المتاجر ويمي بالثمعة مأخذه الثمعة، حى 

أماظلظاهث جمالة ليس كان ؤإذا الحق، نقط فلا حيلة كان إذا والهبة، والزنن 
هوالمدمِح.ك،ا الثمعة تضل 



صضاه1ينيصالإئمأسبجضو ٥٣٠

وغزامحمه،؟,ئه أحد الشري احتار هإن ُالثمعة، الشفع أحد أ، ومسل يبنى 
النمص؛ل ص، زلا اامر، تنوثه زلاثلزمة ماله، ، iiJuiمذكه، لاثه منة؛ ينح لز 

منم،ق قعله لإثه ا-امر؛ يلزمه ١^ الخرى كلام زيقمل متعد، عتز لأئه 
•ملها ديثاره لتحليص إسان محإت0 كسر لو ما قأفبه ملكه، لتحليص عنيه 

ؤالبثاءالغزاس قينه إلنه يدح أف بئ الخيار هللشفع ملعه، لم نإف 
جرارٌدلأ صرر رُلأ قال• اللمي. لأل مصه؛ زيضمن ملعه، أذ زنين يتملكه، 

ُدلكا.إلا عنهإ الصزر يزول زلا ماجه، ابن زرزاْ )النند( من 

ززعهلأ?ه تصد؛ ش زحمه ئقى هالزنإ الأزص، رتخ ث الخامس 
ا.^^^ ٠١الأرض بيغ لو كنا له، إثاوْ يوجب بخ1ا، 

محل

١^٥^أحده ُ، ١^^ قبل زاد نطلع كيرأ، كغراص متصأد، ثناء المح ^١ نإل 
١^^.الأك،ءايهِفي و الأذj تئع لأبجا زثادته؛ 

ههئالظاهرة، زالثنزة المؤثر، زالظير كالعلمة منمحبملأ ثناء كاف ؤاذ 
•للأصل،.. ثاُعه زلبمتؤ ملكه، حدستاِق لأما للمشري؛ 

عرس.أو سحة) ق [ ]١ 

أشهرستة والزيغ الماء، به يراد العرس أن العزس وبين بينه والقرى ]٢[ 
وبجي،•نحزم، أو 

.uIj/0نج.' ق ]٣[ 



٥٢١ S4_I،j1؛؛

شزاءٌىن.الشفع لأفأخد الخداذ؛ ذذؤ0
الأٍنزالشفع أخد نئا، الفئاهزة ذ\شن1 م ص ش  jlSقإذ"

•والنئف لكلقصن التمن، من بحصته 

_ُثْ فالنإءمنمصلأ كان فإف الثمعة، فيه الذي المح نا إذا فيا المقل هذا  ٤١]
ذلكأسه ما ٠ الثح'ة ثاذة ى متصلا كان اذ ٠ ملكه، ناء لأثه ى؛ للمشم , المتمصا 

قيمتهمدو م النزاء، •من الشجر هذا قيمة فقدر للمشري، أما والصواب 
فكيف،بفعله، الماء حصل لأيه فهوللمشري؛ الميمي قعاثئ الأحدبالثمعة، ين 

ليسلائ،ص؟!نقوو:

مالكه،عل يا ِم يكوذ أنئ بمض تماتا، كامحل اقصز الباة أف فالئزاب 
الماءأو ا1واصعأ كل ق ٠ الإملأمر ثيخ اختيار وهذا ندى، نمه يذم، أن فلايمكن 

الةيمتين.بين ما بمدر هذا وعل المنفصل، كالماء المصل 

قان

ض،ن،اة لأجد4ُ للمحي؛ يكوذ بالشفثة الأي مل الثمل اؤاة فالخواب: 
بالئشفيع.إلا اكرى ملك ثزاو ولأ 

Kء أ* 

(.٣٤٥الإرادات)A منهي شرح انظر: )١( 
(.٣٩٠)آ(الفتاوىالكرى)ه/



^قضاهاهممصالإuمأصبجءنبل ٥٢٢

نحل

يده،ؤخنألب لأثه ائشري؛ صهان مى يهو النتع، بنص يلث ثإف 
أحديعير لأو< انماصه؛ وياحد الثمن، مى حصته الباقي ياحد أف ؤللشسر 

محمماص،لإالنأثهالآتي.
التتاقيأحد الشفيع يمللثج لم ثعال اف بفعل يلث إذ حامد* ابن وقال 

بمكة٣ اكري، إiزاتا لألص أخده و لأف أن ١^٢،، بكو إلا 
١^١؛.بماء لإ البمض يَلنأخد 

تحل

خممملألإياع،هإخنإوالشفعالأخدشرخاكم؛ ن:ءلث،
امحأ،كاردلأضأأ.

 [ ١ ] ،jJ^آدبي.أوبفعل افب بفغل أذ؟كوذ قرى لا راية أصح، الأول ؛
حصلت،ذللث، ثم أذ ويند ثريكه، شقحى ق الثريالئ، شي إذا ت هائل هال، مإن 

لالخيار له فهل لثريكه بعد المال يسلم لم والثريالئ، الثممى، عل أئن، جائحة 

الأنلنلك، بمي والفزع، الأنل ثث، لأنة حيان، له ليس لا، نالخواب،: 
عىحرج لأيه ميء؛ عاليه فليس المثري أما المثفر، عل يكون والصنان والثمرة، 

ملكه.

الحاكملأعقاجإل ومحيأنة قاعدة، جل\ئ الم3كث أشاربه التعليل هدا ]٢[ 



٥٣٣ةت1بارققالآ 

أحدهممبمه، من الشري ثامتغ التايع، يد ق كاف ءإل المقري. مى ؤثأخده 
سثكة،وايلكلو:يمحي.مناوع؛لأمحسأخدة 

أحدْلأل الشمع؛ يأحدْ مم المص، ■عق المثأ«رى نحر الماصى؛ وقال 
شُبمتزي ثلأ:ئئ ١؛!^،، ١^١ ثإ بموث ١□^ من 

ؤينلكالإمحاو، وق وذلك ^١، ناقدة لاك اقلك؛ ولا ^١، 
وجعمأّتحما، حرج ؤإل كالأول. دلك قملك دان، مقر لأيه بالع4-ا؛ الرد 

افراثر كإ علمته، مرجع ملمآكه، انه عل منه أحية لأيه المقري؛ عل بالعهدة 
عل،المثرتم، ويرجع منه، 

عليه١^، ١^ أثا الخلأف. م غمخأ لأف مها؛ الختم، الأئور و إلا 
ثمثكالحاره.دألخام؛ 

ثصالحإذا الحاكم إل ؤئثاج ما أل تعال،~ الله ~رحمه الإملأم شيخ واحتار 
إلنحتاج هدا وعل ذللت،، ئلهنا جاثم بعثر ذلك أنبه أوما الملمح عل فيه الرجلان 

إنزني(تالحاكم 
خلامه.السآاة ث،5ول أف —١ 

؟-اولأ:تاضامحاز.ثان.
وتراصىخلافثه كانت، ؤإل للحاكم، لحاجه فلا إخماعثه المسألة كانت، فاذ 
حاخةللخاكم.فلا اقنازقان 

لاقهالقري؛ عني يزثع فالثميع لل؛ايع، ملآكا ليس يعي رامئ-خما® قوله؛ ]١[ 
البائع-عل، يرجع والقرى محلي، ملكه؛_ 



^قضاهانيهمصاسممأسبجءنبل ٥٢٤

محل

p،خق ِلأمحإنماط ثس؛ تنقط لز الإع، ل الشريك أذف ^١ 

١^؛، Jyiثس؛ له ^ َلأ أف ببجد ص U ئال: ج ص زص 
وواْبه١١ أحؤ ههو يوذئه ولم باغ محإدا شريكه، بمتأذو حى يبخ أذ له تحو ررلأ 

أوصمىأوثوكل، التح، ق ذل ؤإف له، حى لا بإدنه باعة إدا انه مئه يمهم منلم• 
ئئئتهأ١ليهوعل الإع، ماحتارإمصاء الخيار، له العهده،أوجعل 

ملالحي أنمط لأيه الثننة؛ ق حما له إو يقولولث يءهإثه الفقهاء ]١[ 
ث1حدأ0 نه فليس سعه ق له أذف إذا أيه عل يدل الخديئاآُ لكن ينمط، فلا وجوبه 

لثمعة.با 

فلأن،يا وقالت ثريكه، إل النريك فجاء أرض، ق ثريكان رجلان مثاله! 
ال1ريكتفقال ثنلث، فيها لك، فهل وكدا، يكدا سام وهي الأرض، أبع أف أريد أنا 
P فيها، ق نو لأ   P لأنةثظغ، أن للمرك يقولون: فامحم،ر؟' ذك، >، ١^٤

ذلايلكن ، ٤٣١تت إذا إلا تحث، لأ الشفنه إي؛ئ •ثيو.؛ا، قي ال1فنه أنقط 
ورصيالثوم، وهو الملك سب وجود بند أنمطها لأيه ثنمهل؛ شفعته أف الخدسثا 

أول.ايه ئلئ، لا الحديث، عليه يدل وما بالثمن، البائع 

اف)?جيخإة؟.عبد ين جابر حدبث، من (، ١٦٠٨رقم)الثقة، باب، اناة، الممماب، مسلم؛ أحرجه )١( 
اكرحاعبم)ه/"آمأ(.)أ(انذلر:



٥٢٥ةت1بادسع 

نحل

فيؤالشمعه يمح هلا صحح، بع لأو< خا؛ الشفح أحد محاباة، البح كاف إدا 
أحداكلث<، يوف فيإ لأحثئ زالحاباْ مريصا، البائع كاف ؤاف منرحصا. كوئه 

لأولم:قذ؛ لَأن زار؛ا، الئفع كاJ ذنوَ\أ ناذدة، سه ِلأبجا ^١؛ الئفيع 
واؤثه.لخريم زصى ثز ما هائب للأحشر، وهعت إيإ الحاباة 

بلإنناننيل -بمل ِلإنحائهإل ئنا؛ ثا اكه الزارث، ألابمبم، ذهثفذ 
صفياساا.

ئهابمن، اكلث،، ي زثاذة لأبجت أز ^١,^، ارض محا:اة كانم، ثإذ 
البامح،،ف الإع وصح الأجيي، حي، ِفي الثلث عل والريادْ الوارث، ى حل 

صممته،لممريق الخيار للمئرى وست، 

بالإذن؟الشمعة حق سقوط ق إلخ 
باعةإل أيه فثفهومة وذإئؤذئها<را' باغ »هإنى قال■. س أيه الدلالة وجه فالخواب: 

الثنتة.ق له حق فلا له أذف وقد 
النفحياحد أذ لأحل الشري هدا بماي؛ا الدي أف بعيدة، الغالس، ق هده [ ١ ] 

أفوالصواب للوارث، كالوصق فكون للوارث النني فيكون حا، سيوارثه الدي 
عاليه.هئ ما عل ثمى المحاباة 

اشعد بن جابر حديث من (، ١٦٠رنم)٨ الشفعة، اب باة، انالمكتاب مسالمت أحرجه )١( 
هبمما.



صضاه1همنيصاسمماسبجضل ٥٢٦

زضالأخئيذِكمنياا'.
قفل

ثنخحى لاثه عليه؛ ثص شفعته، بطلت الطاو_إ، مل الشفيع مات إدا 
خيارلأمه أف رقحرج هته، الأبِفي ومع يورث، قلم جرة، لمحوات لا 

بالعسس،.مورث،"SlU اآال عن الصزر يذخ ثث 
سمطثم ُحسث، بالطلس، هووط لأما ينمط؛ نإ الطJس١، بعد مات هإل 

ادراث،ق عل'شلكامح ثوهر حمه، الورثة بعض ترك محإل مله، ما بخلاف 
كالشفناءفىالأءنل،لأل

نحر

انهالماصى هدكن الطلق، يبح طلما، وبعضه ومما، العمار بنص كاف ؤإف 
ىم،مح:ظخهاتائا.

^محفيش،النف،،...ب.سد......

وكلالثلث، عل بزيادة سكون أو الوارث إل سعود هده المحاياة لأن [ ١ ] 
هداممنؤع.

لأفالطالإ، الطف مل ماث ٠إذا تطل لا أعا الشحيح ]٢[ 
إذاا-محوق، من كعزه الشمعة فحق ١^٠^،، ق صمته عل الورثة إل ائتمل الملك 
لا؟أو أئريدومتا؛الشمعة للور؛ةت فينال الورثة. إل الحي انقل الشمعة له من مات 



٥٢٧ةت1واالمملة 

الشريك،جهة مذ الصرو يلحمه لأيه الثمعه؛ هلصاحه مملوك، هو يلنا؛ إذ 
ملكهالعدم له؛ ئمعه هلا دمملوك، ثيس هلنا؛ ؤإذ الطليى. هأئبه 

يريدهامذ ينش لإمإ أؤيدها، لا الأحر؛ وقال روئغ\.( أنا دنضهلم؛ قال فإذ 
معام،ونذلأوثةالأبج.

العتل؟ما الثمعة ق حمه ق رأيه يدي أذ مل الثميع مات إذا هائل؛ هال هإن 
الركهبجميعحقوقها.الورثهيملت5وذ لاذ للورثة؛ الخى يسقل فالحواب؛ 

أويكونالوهم، لمنتحى ملكا يكون هل لكذ ذللث،، ينللئ، اثه الصحيح [ ١ ] 
للوهم،؟تابعا 

لعمرو،حث ؤنصفها لريي، وهم، نصفها شحصين، بين مئم؛كة أرض مثاله؛ 
بالئمعة؟يأحد أذ الوهم، له الذي لريي ههل عمرويصيبه، ميع 

مذأول إية محل؛ لو بل ذللث،، له أن والصواب، ذلكف، له ليس أيه المدهن،ر 
موضاضح أذ:دبيئهُ، يكن لا ١^^، ضاحبخ لاذ أظ؛ لكان الطلق الئريك 

الأول،الشريك مذ آحر اشتراه بأن الئفص عل مللث، تحدد هلو يبيعه، أذ ينكذ 
ملكالأنه:نلق، ما؛كزة؛ الخد,ي ١^؛^، ِمذ نأى إذا ضة محغ أذ اكاف هللشريلث، 

فإنثلأ:نثيع;بم."اثالأثقئا،لكذإذاكانثقئا 
لكذالضترر، لدهع وذللث، الوهمج؛ ثركة ق سبت، الشئعه إذ ؛ فتقول، هذا وعل 

لا؟أو للوهم، ئايمه تكون هل 
فهيللوهم، تبنا إذثواها الأخذ؛الشمعة، حتس، عل هزا نقول؛ الحواب،؛ 

ي.00\ذنني)0إ)ا(انظر: 



اسقضاه1نينيه4اسمماجمدبجضل ٥٣٨

قفل

التايتم،بعثررصا اليع إلرام محي لأف امصائه؛ مل الخيار بح ق شفعه ولا 
الإاثك؛لأوسأمو،ظِلكال 

وعئثملقهزا. المقري مى الأحد يملك لأيه الأحد؛ محللمشفح وحده للمثدي 
^واماتياِفيخقمحىئورضاةلاأ.

له.ملك فهي ينوها لم ؤإل نعه، 
^محلوالأنلأن:يباضفأولأ؟

كبراالمثل كان بأف للوهف يمر)المننبض؛ لا شراؤها كان إذا تفصيل، هدا ق قلمنات 
مصالحزالحمح،من هدا لأف للوقف؛ تبعا عبملمها أذ فالأول هلميلمه، الأزض ؤقيمة 

الويبثى الوقف أصحاب تئرم بحتث المثل حمح ستهلك قيمتها كانت ؤإف 
له.تكون بل للوقف، ضمها قلا 

بعن.أرصه ياحد أف له فهل سنواُت، عئر لمدة الأرخى وقف لو دائلت قال، قان 
١^٠؟هد0 

بقت،.ما للئ، هي ت فيقول ررعمزى؛؛ للمجعلها لكي يصح، لا هدا فالخواب! 
منالوهم، إل يةولولث ولهدا لازم، الوقف—، لأف فلا؛ معينه مده يوهمها أف وأما 

فيه.\لنجر؛ يمللتؤ فلا العتق، جنس 

هدهمن مؤيبى ^، XJت لتحمى الشريالث، قال إذا السألةت هده صورة !١[ 
لأ؟أو اخد؛الإفنة أف L فهف الميك، ي نأ وم، ثلاثة الإائ وك الأزض، 

فيها



٥٣٩

محل

بيتاأحد لإدا فيها، اخل وأي إف غنا الأحد ؤلوته الشفته، ووالصغا؛ر 
بمبمشين،ءمابجىمحلاتو

بلغ.إدا خا الأحد الصغثز وملك سمط، لز فيها اخل نغ ثزكها ؤإل 
مولَفي نمطغ الصبي، لإعناو أو ثركها، ق للحظ الوئ ثركها ثإف 

مأزهُ،كاود/اي.
وعدمه،اخل لإ الأحد للثمع لأف سمط؛ لا أما الخوي كلام وظاهر 

Jjuui  محيونلاك كالص؛ زاآئوئ قدم، إذا كالغابم، ^، عئد طيها
.'١^

شرالمشآري مى إلزام هناك ليس والأف بثزط، ياحده أن له أة والصحح 
لأنهانقل.رصاه؛ 

ابغمى،يومحايارمحا؟سم:
الشفيعأ0 فالهم وحل0، البائع أو وحده، الشري كان ؤإن ننم، ءالحواب،ت 

المثري.منزلة يتزل 

ثركها،ق الخل أن رأى اليتيم وئ أن دام فإ ثمتل، أما الصحيح لكن [ ١ ل 
يظاببأن بلع إدا اليتتم يملك فلا فيه مأذون امر وعل أمحاس عل مبنيا يركها صار 

والإنسانله، حى والشمعة حى. له ليس مول؛ اف يمكن لا داره لو؛؛ع أنه مثل به، 
الأفثل.لنمه تختار هوالن.ي 



صقضادل1ينيصالإئماسبجضو ٥٤٠

اوؤلكف ثأل لآخر، لِخا الأخد ملئ صا، الأقام لأخي اولأ نإذ:اغ 
الأخد؛مأنئ محا، كأذ ؤإذ لأنة؛؛4^، زصثا؛ كاذ إذ غا الأخد ئز:نلك، شركا 

ولدم.مال من لننسه يشري لألثةأذ 

علبناة وجهم، عل يشه؟ فتإ اكاويط عل الثمنه ١^ لرب وهل 
ش٠هل١لمنت ثزائه 

فضل

شفتهرذلأ مال: ه الض أو آص ص ثإ تننم؛ قل لكافر ثنثة 
قللالكاي :ئئ، ٣ التقات، بجر نش زلأ؟دئ ١لاJانممئا٢'. زؤاة لمم>اذ؛« 

jJ^l ، ،'خلزلادم للخم، ١^؛ قو بمب، الثفنه كالأتجلأءل٣
امح،للمحثاهم

ربأحده فإذا فيه، محمربح أته عل بناة هذا الثمص يشرى قد المضارب ا ١ ] 
يرج.لذ أنه فمعناه المال 

للإآووخة:شوو)اسم{
ليسالكافر إذ قال: ذن فنهم قبجآثث، العباة فيها امحلث المآله هده ]٣[ 

لهالشفنهءلالمنب،.
صنتض فباع كاو، والثاف ٣ أخدمحا أزض، ل شريكان ثالئ: 

الثمص؛الثمنه؟للكافرأذيآط فهل مسلم، عل 
شمنهارلأ بحديث! وانثدل بالثمعة، يأخذه لا إيه المؤلف: يقول الحواب: 



٥٤١هابال؛ست 

بثولهوانتدزا يأخذ، أثه!١ ، 5ilUJ،' واللهبُ ؛ صعيفرحدث لكنئ ٠ لنصزايىاار 
ه•شيلا ألممح؛ن و إتكغءٍتن ه عبمل تحال• 

اضقال القياتة، يكوئ;زم إي هذا لأف فيها؛ لاذَلأَلة أيثا اوة نقول: لكن 
ءأءنٍهبمنيأق.ص' ه وأنذتل بمم .م >ثاء -مال: 

أ،;أإا[.لاف

منهذا إف وقالوا: بالثفتة، الأحد للكافر أف إل العلم أهل بعض ويثب 
ئنياالالالئ، يكون أف ئ فيه مزق لا والملك الاللئ،، خمول مذ لا الملك، ظوق 

أنفله اثيلس، ق دانا U الخيار فله م عل يئا الكافر أو كا كافنا، أو 
الالك٠.حموق مذ؛انم، لا الملك حموق بايب، فهومذ العمد، يفتح 

الخاكئزخاف فإذ الخاكم، ئفلمر إل هذا ق يرجع ايه • المسألة هل"ْ ل ثرى والذي 
علالئار لاسعلأء تتا هذا ل يكوذ انلم مذ بالئفنة الكافر أخدة إذا أنة 
بالئهعةثاخذوثه لماذا الكافر: يقول باق ممسية خاف ؤإن فلينثعهم، لمئ الم
أثهثالئف فلا فته بذلك فصار المنلم؟ عل بع لو بالثمعة آحذْ ولا عل بع لو 

الأمباك.مذ الكاي يقن 
وجؤهمن عليه نص منلم. لكافرعل قمعه ولا قوله: ي)الإنصاف(: قال 

حديثمن (، ٥٦٩رقم)اكمر، العجم ل واسراق (، ٥٦٢ رنم)٩ الضعفاء، ل العمل أحرجه  ٢١١
ذيجهتتئ.مالك بن أنس 

(.٩٨٥التامة)والعلل (، ٢٤١٧الدارممي)علل انظر: )٢( 
الغنى)ه/ححأ(.انظر:)٣( 



حنبلبى iص الإمام ص ي الكأي؛ ض امطيق  ٥٤٢

الشمعة.له وقيل؛ المدمج. مفندات من وهو الأصحاب. وعليه المدهب، وهو كمة. 
انتهى.الممدات،٠ ناظم ذكز0 

فثبوتشفعه، الملم عل للكافر ليس أنه المفردات من هذه يقول؛ أنه المهم 
للمسلمان.الهلثة والثنعة للعدالة، حض وأقرب للصواب أقنب له الشفعة 

K H *



٥٤٢ممبالقذاةرباب|بءامات( 

ّنباب|حياءا؛ناات 
لH* * إ

جابيروى ة يلك.الإم؛ محيا ملك، ه كي لإ نا أخدخا: 
رواه ٠٠لة يهن منته أوصا أحثا ررمن صإأئةٌظ: اف، رقول ماو ت ثاو اش عد ابن 

وصححه.والرمذي، أحمد، 
إذن Jiيمقن ؛ uiماح، قمح، زه ^، JiJالإنام، ؛ذن  jjيمقئ لألا 

كالشا١ا.

لاصا1-لإ1 إذا الإنماف أف بمض الإىم« إذن إل مم ررلألأ ح: ]ا[مه 
فليسيزحمن، أولم ا"إةكومة مل من له رحمن مواء له، فهي لأحد ملكا ليست مثه 
بنزط,هدا

و:.له ثن لأف بصريح؛ ليس الوالحر ل هنا والخن ررللحتي'ا المؤلم،ت قال ثم 
قالأنث بمض ئ أو ونا قاله أنث قشل له،ارا* ئش ب4 ت '}ي »ش 

دارفإذا الثثريع، وجه عل ذلك، 1ل فأو له، فهي أحثا ئمذ الأومحى أحيوا للناست 
ه!ءمومَدنله فيكون هوالأصل، ٥^٠١ لأن وئرأاتا؛ يجعله فإننا وهذا هذا ين الأمر 

محابوام.ذي: (، ٣٠٧٣)رقم الوات، إحياء ي باب، الخراج، ئاب، داود: أبو أحرجه )١( 
إحياءئاب، اعرى: ل والماتي (، ١٣٧٨)رقم الوات، أرض إحياء و ذكر ما ؛اب، الأحكام، 

خئ^بمثن.نيئ بن سعيد ، ijJL>من (، ٥٧٢رقم)٩ لأحد، ليستح ميتة أرمحا أحيا من باب، الوات، 
غريب.حسن حديث هذا قال 



خيبجحتبر

ووايتان؛مميه مالك، له يعرف ولم أهلئ، وباد ملك، عليه جرى ما الئاف• 
قال:ه الض أف طاث-ت ززى ئ للخز، بالإ-لإاء؛ تئلك إخداخا: 

)\ٌ(ق ض أثو نؤاة :ث ٣ هذ P زثوِله، لزه ١^١؛ ررعادي 
كاللثطة.هيلك، الإنلأم م زلأ؟دهق 

^تيالمال،محابجبموة،

ق.وبغي بإذن اخ؛اثا وإذا شاه ه تجآ مة ؤذ\ آخا »_ 
رأىإذا إز فلا بإِتي إلا أ-لإاة U أخد بملك لأ أف هزص الإuم أف ز م 

لها،_ U1وممك الأرانحي، تجل من قفن هدا هزض إذا لأنئ ضلخة؛ دا هي 
هدْبجي هدا فصار معنويا، ثصاربوا أى الناس، Jصارب هذا يفرض لم ؤإذا 

فإذاذلك، أفته وما مو، من أ-صتها قد أنا لا يقوو؛ وذاك ل، هي فقوو؛ الأرض، 
ؤيكونبه، هلينمل الؤحصة ؤإعطاء يإديه إلا أرصا ألجد نجي لا أف الأمر وئ أمر 
العامة.الصلخة باب من هذا 

شس«ساو;ئلأبجثوأئاملث; 
هذايصح فلا الخال، ق ؤيأكله الإس١ن يصيده الص1د لأ0 منارعة؛ فيه تكوف أف 

الواؤع•3، القياس 
١^٣.تا[أي: 

الإمام؛بإذن بالأم يخلك بمال: باق عنه الأنمال _يكن ٥^١ ]٢[ 
وارتحلوااهلها، اي يقد دائنة أرص إل ألحد مدم فإذا الخلاف، يري الحاكم حمحز لأف 



٥٤٥ةت1واالقسةرطسإبءاضات( 

والمش•للحتر لمبملموبماه؛ العامرإدا من قرب ما وقووإحياء 
بمالحه،ثطق نا داىَ ننك، من ظو لا لاك يلك؛ لا ثشُ: 

زالمدم،الأثُلااأ.

الماء،ومسيل الطريق، وفناء البز، كحريم العاثر، مصلحه به يعكث، وما 
بالأم.لايثك، 

لءنا-حيه،مملوك للعامر، لأيهثابع العامرإحتاؤْ؛ ولامحوولعيرماللث، 

هال.ا.ق سك ولا يملكها فاثه الأمر وئ وملكة المكان، هدا عن 
أصحاتياأو ف يم وحارهم أصحاثيا، يعرف الأملأك بنص ءاتلت هال، هإن 

لهم!يقول وهو زنمية، بأوراق، ذلك يثبتوا أ0 ينتطيعوا لم لكن الملأييه، العائلمه 
الدولةتل من لأحدها يقدم أف له فهل الأملاك، هده منكم أفرى أف لأجل اثبتوا 

محكمحا؟إناث أءنخايالن:ضثوا وهوثمأف 
واهقواإذا إلا بطلبه، يقدم أف له محوز فلأ لهم مميوكة أغ؛ثا علم إذا ءالخواب٠؛ 

مقوفيدرمعلوم، عل نصالخاف، فنحن إنات فتها ليس المسالة دامت ما وقالوا! هم، 
الدوله.هويطاوِث، م عيه، معه 

المياه،مسائل مثل! باأصالح بمر لا أن بثزط العامريللث،، من هرب ما [ ١ ] 
المراعي.الأحجار، مقاني الملح، مقاني 

]؟[هذاصلفيمح،وامزفيمح.



اسقضاه1ينيصالإئماسبجضل ٥٤٦

منالنامر ئ نا زكدبك أنله. ء الغامر للمالكِفي إبماو زلال 
لأمحَمجم،لا \ٌ زنماعد _، lj!وخاس 

لاقورالوهدا ب،عوالأاسِفيمحياوطرقهم، 

قفل

تجازه،ِم،زلأمظ:ملإ، 
ِتي:ثكالماوكاق

لابملثخامد: ان زهاَل لدلك. I_، دار و يالإء الدس ئلك يز
وطاوس•بالإحياء؛ بجا 

المواتلأف فته؛ المقام الئاوعل صوو ه أرضِفي إحماء بميم 
ضىاخزَمحشاكاصل٢ا.

إحتارْ؛محور لا قامة رعي مكاف البلد خوو أف مثلا ئرص لو [ ١ ل 
يمصا)حيتعلق ما قآكل الأودية، محاري وكيلك البند، أهل عل ثصسئا هدا ق لأف 

\ي\قإأخنث، ^Ui، هذا، خلاف ض اوم الاس صل لم نحونإ-تاوة، لا اتلد 
والمملك.اللك عليها وخزي ثق، فيا لاJنزاثي نزش كانت 

ررعاديقال: ه المل أ0 طاوس: روى لط قوله: و مز الذي ءلاوس ح؛ر ]٢[ 
ود.المئم هو وهذا ُ بعات.هاار لكم هي ثم ؤلرئؤله، فه الأرض 

مثل:الأغلب، محرج حمرخ هذا يقال: لكل للدمثن، ثكون لا أما وا،لقصود 

١٠الأموال،)٨ ق زنجويه وابن (، ٦٧٦الأموال،)ق أبوعبيد رواه آ )١  ٠.)



٥٤٧الوات( إح؛اء  ubايممة) تتاب 

محل

سالإمرزون:

ججعوذكإلالأزف؛لأو

وتقف،ُه ثالبج؛ عادمم جرت بحائط لإحياوها للئكز، يريدها كاف محإف 
ئحائطحطس،، أو لعم حشره أرادها ؤإل ،، ilJjإلا؛للئ^ش تحلح لا ئإما 

بر*أن  Jrثى إليها الماء قبسوق للرنع، أرادها نإف يثه، العائم ^٠-؛، 
الذلإلأتحوزاJحبي،ولأهضخ..مخأن 

اد4تحشى لأنه بأس؛ فلا مماليكهم عدم ق الصلحة أو الإمام رأى إن لكي بيمه، عل 
فلممهئ.ق اليهود فعل كإ الأرض محلوا م يكنوا أن التمليك ق أذف إذا 

مثثواسالإحياءضفيامحة؟
الأرض؟!مى يمتكنون فكيف، ا-ثزورة، ق معنا يكنون لا كانوا إذا فالحواُب،ت 

١^لأو الأنلأن؛^ل،: محالإخاءؤممح،(
و؛يرل؛ولم الإحياء أحمل ت أويقال يميد، ولم الإحياء أطلق وتلم آله وعل عليه افه صل 

لأJالإطلأيىبماقبي.

رقمييع، أو ينكح حتى أحيه خطبة عل يقطب لا باب الكاح، كتاب البخارىث خرجه أ ا
رغميرك، أو يأذن حتى أخيه خطبه عل الخطبة تحريم باب الكاح، كتاب ت وملم (، ٥١٤٢)

خ؛.بممحا.عمر ابن حديث )أاإا(،عن 



سقضاهاشهمصاسممأسبجض ٥٤٨

٩١كذل لألا ، ٩١قاي قام، كل لإمم:تكثث خزمحا؛ نلأ4ء! 
والزرع،لوس بيتها ظء-ماؤثا المو، يكفيها أزصأ كانت لاذ لدلك. ^١'؛ 

نظر؛هدا ق ولكن عليها، تحصل لا فانه لوحزتحا ت يعني بالخزيث، أي; [ ١ ] 
به.أراده بإ أعدها فمد أرصها وسوى حزتحا إذا لأنه 

لهاعئري أو بحائط، تحورها أذ الأزض؛ ؤإخياء قوله; ات ق)الإنصاف(ر فال 
أرادهامواء اثه كلامه، وظاهر منيعا، يكوف أل بالحائط، مراده برا• فتها ؤُفز أو ماء، 

المدهتا،مى هوالصحيح وهدا ونحوهما. والخشتا، للمعنم أوخظوْ أوللزنع، للبناء، 
قالهأبوخعمر• والشريث والقاصي، مونى، ( jJوابن الخزقي، به وقطع له• عص 

يوقدمه وغوهم، و)الوجير(، ورالحلاصة(، وصاجئ،)الهداتة(، الزركئي، 
إحياء؛عد ما الأزص، إحياء وقيل; وضرهم. و)المروع(، و)الثزح(، راكوع.تا(، 
أحمد.عن وهوروايه ماء. أوإجراء أوُناء، رنع من منها يراد لعإ به تهئأ با وهوي\ولما 

يوالمصقث الزاعؤي، وابن )الهج(، ل واشرازي عميل، وابن القاصي، احتازه 
سكن،من المحني؛ عزص باحتلأف يجتللن قالوات هاذا وعل وغثرهم. )العندة(، 
قالسقمه. أذ معتاد هو بإ حائط بناء اعتو منكتا، كان فإف وغرهما، وحنية، 
ضليثصلها أف ولا ؤبممها، يزرعها أف يعثن لا الرواية، هذْ وعل الرزكثىت 

أصحق للثكتى، كانت، إل السورث، يمئم أذ ولا حاجز، الرامت، مى وتحوطها ١^^٤، 
)الخصال(.ق القاصي ذكزها ذللث،. حميع يشرط والأحرى، وأشهرهما. الئواسين 

الثذ؛لانته(.ق)الأحكام به وقهير التتميم،، افتراط بعدم روايه القاصي وذكر انتهى. 
انتهى.وهواشحح. الحاح; هال 

•١-٨•١:٦/١٦(الأنمؤاف)





^^اضامانينيصالإئماسبجحت؛ل ٥٥٠

إحياءايعد تحا دلك ويحؤ سقيها، أو اوأحجاوها، ائجارها، بملع إما 

ه؟قال:لأضقسصمم

ذلكأسه أوما طين أوزبارة ة حبمثلا بجعل اله يكفي لا أنه يرى كأيه بمي• 
يعدإحياء.فلا 

؛الثميثواء الإحياء هو فهدا له ئثهئا بجا أعدها إذا أنه لنا يفلهر والدي 
بأحجارمغطاة الأرض كانت إذا الزيع من تمغ الي الأحجار أوبإزالة أويالحرث 

إحياء.يعد  t،juفإل،فازالها إلا؛إزالتها؛ ررعها يمكن لا 

الأ/ضتزنخ ايلأ، ضل ض ذلك تفتل أن ;ش ألا نائل: ئال ْإن 
نكيت؟أماأراض ض يعها لثماتم 

أذنفإذا الإمام؛ إلا؛إذن يكون لا الإحياء بأن القول إل ئ ير هذا فالحواب؛ 
ذلك.له فليز أحرى إل وحولها معية صورة عل 

صلحلا مؤذية أشجار فيها كان فلو الأحجار، يلع مسالة ص هن.ه ا ١ ] 
الأشجارفثغ الأشجار بمير إلا للزنع ملح لا غابة بثل الأشجار، هدْ كل وشر 

فهداب.

هتيأن بمعنى اللمغل، واش ما هو الإحياء من ا،لراد أليس قائل• ئال فإف 
للأرض؟ىزالةاصض؛إخياء 

التيالأرصن فكول•' باللقفل ا أحدنلو ؤإلأ ومقدمة، ميئة هده فالخواب،! 
الحياةبه يصل لا لأنه إليها؛ الماء إجراء يكفي ولا الزيغ يتأت أن بد لا للزرع بأحدها 



٥٥١إحياءالوات( باب القسأ) مماب 

إحياءهالأل عنها؛ الماء يحبس هإحثاوها البطايح، أرص من كامش وإف 
محقاص لأن الآ;نا._،؛ ثب للمحي الإ-تا؛ ذ بمم دلا .هدم 

يدؤنه.

هالبت تئن؛:أن امطبم/ةوأنض؛قانثى سمح:
أبودارئ.زوا0 وه« تجأ أرض عل حائطا أحاطا٢' ررس قاوت 

SSU  أ.حظيزْل لوأرائها كإ إحماء، ة5ال منح، حاجر ا-اتائط

محسإذا إلا وزع أن يكن ولا الأمار، حول، ثخشات أما الفلاهئ [ ١ ] 
حمن،الوانء ق الأف تجدث ما مثل ثزنع، أن يمكنلث، فلا يقين، إذا أما عنها، الماء 

عليها.يبز ة يابأرصا ويصر البحر من جزءا يدفنون 

[o_،j[Y ;.حاط

كالحاتط،إحياآ فهو إحياآ، ه الص به ززذ الل.ي أو هذا و الئزاب ]٣[ 
الماس-عرف إل( فته يرجع النص به يرذ لم وما 

أوللبناءللزؤع تحئه ولم أحاطه فإذا ثيء، منها القس ل الثانية الروايه وهدم 
تعدىآن يكن فلا أحاطها فإذا إحياآ، أنه الأف اواس صل لكذ فيها! ض ولا 

نص.يوجد لا دام ما للعزف فرجع أحد، عليها 
*M*



^^اضاهانيفيصاسمماسبجءنبل ٥٥٢

محل

الأزصلأنئ:ءاك نالأخخأراا'؛ اشنادن من فيها بجا نليا أ-لإاةا ثإذا 
منها.وهدا وطماتتا، أحزائها بجمح 

روايتان!محفيه والاء، والشط كالشر جار، معدن فيها ظهر ؤإف 

ؤالكلإ١^ ئزئ1وٌ: ارال!اش ١^ لقزو َلأ:نلخ؛ إخدامحا: 
ررلاحى١^،^: الكلإؤاشر؛ و ام  viiJls'jالخلال. ثالأار« 

والأزاك«زثاة1دوثاثئ.
محءةض،ممُ،مضأأأ.

والأسجار.نتخة؛ ق [ ١ ل 

ؤيكونالدوله، ثتع بل تنك، لا الخارثة فا،لعادن هدا، خلاف الأف ١^^، ]٢[ 

شزثائوص<راا،ررالناز ذي: الدي الأرض؛ مثل العائق وطْ 
أحدفلا الماء إل محتاج بئر عنده لوكان يعني! عتره، عل مقدم الأرض صاحس، لكي 

الممهاءقال ولهدا له؛ مالكا الماء فلسي حاجته عن فشل فإذا إليه؛ محتاج لأنه يزاحمه؛ 
مملوك.غر لأنه بيعه؛ تحوز لا البئر ثفع أد البيع! تاب كق 

اس؟ي ام ما قائل: قال فإن 

الرهون،كتاب ت ماجه وابن (، ٣٤٧٧)رنم ، frlilمغ ق باب البيؤع، كتاب داويت أبو أخرجه )١( 
;ع^بمثلآنحأ.عباس ابن حديث من ٢(،  ٤٧٢)رقم ثلاث، ق شركاء السلمون باب 



٥٥٢مماباص٠ةر^uإءUءاماuا 

قفل

حريمأف أحمدت ض والمنصوص حريمها، ملك موات، ل بئرا حفر ومذ 
عاديةبز إل نبق ومذ جانب،• كل مذ ذراعا وعشروف حمته البد"ي؛ البز 

النئبابن نمحد عذ روي ة جانب،؛ كل مذ ذراعا حمنوف محريمها ماحممزها، 
وعشزولحمته والديء ذراعا، حمنوو العادي ؛ اإملبل حريم ل ُرالسةه مال• انه 

^^^عا«ززاة1دومموالأئناو.

حريمهاالعاصي؛ ومحال دحوْ• ه الين عن والدارمحلئ ا"قلأل وروى 
طوووئور ودولأدس،، كاو إف الثور، مدار كمدر منها، الماء رقية إليؤِفي محاج ما 

اآجاز.عل أحمد وكلام الخديئ،، التحديدتي وحمل بالسوازٍا• كاف البزإف 
سا1اء،  ٩gj خلائ، ثالظأهث 

المائع،

الآل~عادسا —حب الظامئ لكن ودعه، منه حاجتك فخذ وم1اائ،، لا فالخواب) 
عنلوهذا أرصه، عن الأرض صاحب يعوض لكي للحكومة، فهو نفط ظهر إذا أنه 

لك.فليس تنتجه ما ولكذ عوصا، الأرض عن يعطيك أن طيب، 

-صمن وزفه أحصر ^١ إلا بالإخياء الأرض مملئ، لا اؤكومة إف الأن: رماو 
النفط.مى حالية أما البترول 

اوثر.]ا[فينمخة:
تآ[فىننخة:لأنه.



سقضاه1شفيصاسمماسبجضل ٥٥٤

ومْاالالإبل وعطن 

نرُبٌا وص حريمها، ؤيملك البر يميك فهو الما؛ إل ووصل برا حقر إذا ا ١ ] 
ؤإلحاس-،، كل من ذراعا وعئروف خمسة فحريمها حديظ منشأة كانت فإف منها، 
ؤمىحاسسؤ، كل من ذراعا خمسي ملك حفزها م اوياح ودقثتها قديمه كانت 

وتعليلالمعادة، مى حظا أمحل المتدأة محنكون كزن، حن ؤ كلمإ الدائنة أف العلوم 
حفزت؛فاذا حاذ_ا، كل من وعفرين خمثه الأول صاحثها ملك قد المعادة أف ذلك 

ذراعا.خمسي فتملك ذراعا، وعث.رين حمثة الثاق الحافر انتحى الثانيه 

و<يفعلون ما مثل ولكنها الأرض، منها لتزنع محقر التي هنا بالبئر المراد وليض 
يتكلمونالتي هدْ وغيرها، إبلهم منها لنسموا الفلوات ق ابارا فيحفرون البادية 

حريمها•عل 

للزؤعأعدها حش حولها الخي الأرض أصلح هل فنظر لتزنع برا حمن من وأما 
والبئر.الأرض م1لأ، فيكون 

علكئنا شلا ه اش رسول إل نزمحوئا لوكان المؤلف ذكزة الوي والحديث 
قدرؤإذا انقطاغ. ففيه النيس،، بن تعيد عن لكنه بحكمته، أعللم وافه والرأس، الع؛ن 

الاجتهاد.باب من هذا يكول أل فيحتمل صحته 

للبئرظلحافئ اكاذة، ١^ من أشق الي،ثه ١^; أة زلحدتا ١^١^ ؛ل ظزئاوإذا 
علفيمتفى وجه، من هذا المعادة، البر لحافر من وأنى أفر عملا عمل الندية 

الأمتتاو:ء.

ذراعاوعشريي حمته قاف مثد_م( \-عي؛ المعادة الحافر تحلي باننا قلثا إذا يانتا• 



٥٥٥ةت1باصلآرُابإحياءاماتا 

ُثمثكهوستفز صاحبها، إثه بتاج ما يحريمها المنتحزجة، البمش وأما 

••••••••• شاؤثه،•••••••••• وزيت، كرامحه، لوح يجإل؛ه ما النحر وحريم 

فيمكنأويلاثه، مريين صنمها أما متقي الثامة الدريغ والعئرين اؤمثة وراء من 
الأول،والعفرين ا-لئننة مناحة مقدار ياية حفرها عل ننيه إئنا مول؛ أف 

حالكل وعل، الأول• ويريذ ائ ورا؛ مى جد-يدْ وعلمرين حمته محه ولا 
الأمر•محريرهل-ا بدمي لا 

مدار'كمدر منها، الماء ثريه ل إثؤ محلح ما ®حريمها ٠• والماصىُ قال ثم 
فمعداربه، يدور فالثور الدولاب، 'سؤ فيا وصمنا وقد بدولأص،اا 'كاف إذ اكور، 
والزناالزنا، بطول الحريم فممدار بالثوابي الثمل كان ؤإذ الحريم، هو مداره 
وثحوهالمراثي لنمي البئر هده كانت، إذ يماJات أذ ينبغي ولكي البز، ًلول يكون 

إليهمحتاج ما ؤمقدار الثزر، مدار ؤمقدار الزنا، محلول بمقدار يكون حريمها فإف 
ونلحوذلك،.المانح، تني ل اطس أزنط 

؟كفيهالا فمد كشر، عليها الإبل ورود إكوذ ار الأببنص يائل: محال محإن 
ا'ار_يم؟نحدد من الفقهاء يدكنه ما 

تنهرفإما عميمة البئر أف محدرثا فإذا الحاجة، حنث، يكون هدا محالحواب! 

موجودة،ليت، والدوايب، موجودة، ليست، الثواق الحاصر الوين، وق أكثز، حربجا 
العادة.به جرمت، ما له ومحت محآكل المكانن هو الوجود محالأف 

المش)ه/خمإ::ا(اظر:



سقضاه1نيشصالإئماسنيمحل ٥٥٦

}كثزل ؤإل عليه، ُثملكه صاحبه ينتضؤ وما 

فضو

اممهزئوو لموو به؛ ثهوأحق يم، ونز إحيائه وثرغِفي نوايا، تحجر ومذ 
ملههإذ داود. أبو روا0 به،ا أحي مهو مسلم إثه يسبق لم ما إل تبق ررمذ س؛ 

إلاصل مات، لإل يه. آثزه ا-لثق صاحب لأل به؛ أحي اكانج؛ صاو عإرْ، إل 
•مهوإور؛تق" أومالأ حما رك ررمذ :٠ البي لمول والته؛ 

راكد؛وم ابر ص ذي سق الذي لأل قزى؛ التي هي اكربأ لا[التأئ 
بلادثاق السابق ق يوحد وكان فيها، الماء التي؛تري فهمح، المن أما ٌترة، ق الماة لأف 

الما؛زو.لأف ١^ لكن ١^، تحرى نأ ^، ٧١فبمفث صوف، 
أحجارالمهر ق تسقهل فقد النهر، ثنظيف إل فيه ما؛قاج هر 'اكرائتها؛ ويوله• 

قؤ،.اتحزي يكوف لم ئظف؛ أف إل فبمتاج خزثث، ٣ أوغثاآ، 
تبة؛،إذا نقول! ٠؛ البزر حريم ق )؛هء المثئس، بن نعيد حدين، حول ت مسألة 

الإمام،اجتهاد البزإل حريم تحريم ل وُح ٠ لتجهُ ا-به لقوم لا صعيما الخدين، أل 
كا>اجالإuم، اجتهاد إل يا الزجع أف المالة هدْ ظائر ق الفقهات ذكز كا 

صعيميالحديث، هذا أو الأثز هدا أف تبير؛| فإذا المثايل، مى اسثهها وما والحرية، 
الإمام.اجتهاد إل ذلاJثإ ق يرجع فإثه حجه، به تقوم لا 

حريممن أونع اتل.ية حريم تكول أف نجب ظنتا؛ الاجتهاد إل يظزئا محإذا 
(.١٥٥)a/ الكثرير المن واليهقي، ٢^١(، رقم)٩ الأموال،، ل سلام بن القاسم أبوءسد أحرجه )١( 

(.١٦٩٣)أ<اظر:ءاللاللارنطي)



٥٥٧( ul^lإحياءهاب 

نهل_، يق _، ص محر لآةلإ:ه متحخ؛ ٧;؛؛،^ 
يناز:تي؛؛لآةظنأءقا'ل

له.ئثارا الأم أوعل النادثة، 

له:فنموو الإحراج، نهل تراب إلا فيها ليس عادية بئر إل يأف الرجل أما 
وثاقعمم، بفعل حصلت الئايمه دراعا وعشرين الخممز أف ْع ذراعا، حمسول لك، 

حمثةإلا لك ليس ونقول: وينس، بمشمة البيئة البز ل اجلا؛ إل وصل الذي للرجل 
ذلك،ق و-ني يصح، لا الخدين، ^ا أف دام وما ثظر، فيه فهزا — ذراعا وعئروف 

يثة،لم لكنئ الأزض، إحياء ل ثزغ إنساو فهدا ئهئه، ناله هدْ ]١[ 
بإحياء.ليس الإمام تماليكؤ باق الثزل عل يا لم لكنك الأزض له ممت، أو 

منالأرض بيذه أحي صار أيه والهم واضح، فالأمر إحياءا، ررإثه يلنا: إذا أما 
محأو محم، ولم إحيابجا ي قنغ أو به، بنلمحا لا محجرا محجرها لكونه ما إي 
أف:اغدكون فهل مميكا، ليت، ابمه اة ١^ وعل الأم، زل تل مل إناثا 

لثيه؟عنها وثتنارل عوصا 

نالك1الأبع يكون أ0 ١^ شزط من لأة يجوز؛ لا أنه الدم،را؛ ١^^١^،: 
أللإنئووسذكاله؟!قوز فكيف،  ciJLiU^كان ؤإذا ،، iilUjJوهدا للمء، 

لإثهيعه؛ جوار ااو٤ئثمل فهال،: قدأمه ابن المومق دكزْ ما الثاف• المول، 
عوض،حمه عن ثارل لكنك الأرض، لعم( يعا ليس التح هذا فكأف به® أحئ، صار 

الض)ه/«مآإ(.)ا(اظر:



سقضاه1همنيصالإئمأسبجضل ٥٥٨

يكنولم إي1ها منخت أو يم، ولم الأرءس إحياء ق نزعت الاذ أنا فيقوو؛ 
يقوونتعال— اممه —وحمة مدائه فابن يعوضن، لملأن حقي عن فاتنازو إحياء، ذللث، 

أفإّل لا فانة المزايد عل هذا نزك إذا نقوو: فإنثا الآلة إل توتا إذا لكذ 
هوالصحح.وهذا له، الخى لأف أومحاثا؛ بعوصن لي حقه عن الإسان يتنازل 

خمائفديكوذهاك لأنة الأخوين؛ عل صزز ذلاكح ل هل الم: تش لكذ 
عنمنتعن لأيه إلا الغاو_ح— —ق يح لم والأول الأ-؛صر، ٥^١ من وأحق مثدموذ، 
هولمن مئنحها الأمر، لوئ أمنها ويرك عنها، ئثنازل عنها اسعنى فاذا الأرض، 

لأمهبعوض؛ يسازل، أف محوو لا إيه دقول،ث أف دو-صإ التي هي القطه وهذه . -jIأ-ص 
سارل،أف أراد الذي والأرل، حا، أُص فكانوا طاJا، مدموا ١^^ الأحرين عل عدواو 

أهله.إل الأمر هلرد كذللثح كان ؤإذا عنها، منتعن يعوض عنها 

لا؟أو نحون فهل محايا إياها منحه فإف مائل• مال ذإ0 
استمتست،إذا له: ونقول أيما، نحور لا ذللثح أ0 وجيئا التعلل إل رجعنا إذا يلنا: 

مدمفائه الآ0، العقاري الظ، ق ؤئديث، ما البايت، هذا ؤمن ا-قغومة، إل فزدها عنها 
محصفياق الدور، وصلهم ما مش أو منه ؤتمى التنليم،، بملي—، كثرا إليه الناس 

فدهذا ؤكون بأس، لا فيقول: ؤيال، ألم، يمنه انملث، أعطني له: ؤيقول لأحر ما 
زٍنألثامحث.

بزأوئد البناء عن م1تُيا كان إذا الأرض: ق هلنئا ما مث1و هذا ق فنمول 



٥٥٩ممباص1ةربمب|حياءامات( 

يتناولاذ عليه فالواحب الثلثه يريد لا الدوووهو وصاه ثم وانتهى، 
فائشحاجة ل كنت، إف له؛ ونقول عوض، شر ولا ببوص لا بمتارل أل له محا ولا 

فيعحاجة ق ذؤا' لم ؤإي، المال،، وانثحممئ الدوو، وصنك، قد حاجة، صاجِح 
ئاثنيإذا احزى نره أءنال1، ولا عوض أوثشر ببوص ناتثارل أنا مال؛ فإي، المال• 

اشارل،-٠اJا إشعاوا-اء،5ومة وهو مهر نش لكذ به، باس لا هذا نقول،ت الدور؟ 
فلا.سمحوا لم ؤإن بأس، فلا سمحوا فإذا 

ائل!موهنا 

الوين،ق لكن عليها، ينير أرصا يثري أيا يريد الثحص كانا إذا الأول؛ 
^^١أذ أخل من ردثا لا أنصا م أراذ، التي الأزص له ممل لم الحاصر 

علبخل ٥ مده الأنم وظهور التقديم بتن دام ما ؤيقول،؛ انمة، وتطهر البمث، عل 
ااة5وئهلأثائفيهدا.بم،صألهذالأ:أزبه،وأءإأل 

يرولم الإنناو أ-لإاثا إذا الأزض عن القازل نالة ل اواجح ص U الثانية؛ 
ببوص؟عنها يثارل أف له ُهل ذلك، 

عنثنارل إذا الإسار( أف من المولمإ إليه دهت، هوما الثاجح المول( فالحواب،؛ 
جائز.ذللا، أو فالصحح نعوض فتنازل( يتر ولم إخيائها ؤ، أرض'نتغ 

لوأفالُقاري؛ البنكخ من الثلثة j( دوره عن الإسان دنارJا منألة ؤ، الثالثة؛ 
لنقرةإثا للبنا؛ ئظا ولم:ني ١^، ي انئه ونزل الدزز، نظنه الذي هذا 

إذاثر ،، Juوتأني؛انبي عن للثج تامحازل لنيل؛ فقال م، لارناظه أو 



حنبلأحمدبن الإمام زص الممقض

هلولطهوم امح-بجي؛ ك و ممة ي لٌَ ءة إثه ظِذ:ادن 
حىوَلأآ؛ به٠٠ أحي يهو مسلم إليه ينبى لم ما إل نبق ررمى ءييأقث!ئآمحمت 

ا1ذري,ْع الشفح كص أول، ،)؛ ٤٥أنتق، األتحجر 
jSZjا>قديث، عموم ق مدحل نسته، أوصا أ->تا ِلأثث يمل\كة؛ والئار٠ت 

صميالإشيَلأتسلإآا.
'،ولإلأ الإحياء ق ث/غ نإل 

وأس؟هذا ق فهل أءط1تك، ما منك آخذ انمك ويزل دووك حاء 
الذيهذا إ0 يقال1 فقد النائل، باُب، من إما يقالت قد المسألة هذْ ةالحوابت 

ُْلريي فهنْ صاحبه، مع وتبادل يمنعه، ما الاستعداد من منعه لكي محتاج نازل 
حائزة.اممه ثاء إذ ولعلها أهون، 

فهلجاؤة الرقم يع فإثه هاتفث وفيه اأيت، مذ مل إذا الاس بعص الرا؛عةت 
جائز؟هذا 

•الأرقام ثوم مع يس،ا لا باس، فلا أجاريتج الورارْإذا إل يرُى هذا فالخوابت 
هذهتعود فهل الشحص هذا مات م نوايا أنصا محص احتا إذا الخامثة! 

نوا؛اكاكاث؟الأزض 

يومإل حيه فهي ملمهها، أحياها إذا لاثه موايا؛ رجع أذ يمكن لا فالحوابرت 
حثه.ثش فهي الشحص هذا لومات حتى القيامة، 
فرك.نسخة! ق [ ١ ] 

ثحمزه.نخة) ق ا ٢ ] 



٥٦١كتاباصهةربمبإء؛اءامات( 

الناسم صق لأنه دك؛ نزهغ أذ نإثا أذتنئزار إثا القلطائ: ه1لثة 
نأَلصق. >يق ك1لزمفو ت، يكن م ئئوك، ق خو 

إحياؤهاهإعإرْ يعمر، ولم ائمصت هإن وثحومحا، كالشهزين قريبه، مده امهل 
زظكها،ىتراياتاأل

قفل

اآ1ء،وعيون ا، كالماJحا طبموذ ينضريه ظاهز منين ا1وات )؛^؛، 15"ؤإدا
الطم(،ومثالر والحديد، والقمة الدف ومعادن والعار، والت5حل، والكإرينا، 

U^5j ، زلا إ.لإاؤثا. خي لأ جز لبiiJCc ، ْإأفقيوثؤالض لأو ُالإم؛
ردم............•^ ١١اثاء بتنزلة إيه هث' قيل ها!ن| ١^^، مند«ل ^١١.، بن أنص أيهي 

فزبإالئزف، يمضيه بإ تحدد بل ونحوه، Jالشهزين تحدد لا ١^٠ الموا>ّ_، [ ١ ] 
غثروغثرها كالألأت الإحياء مواد ثكون أو إحياؤها، صعب الأرض هده ثكون 

أوالقاصى.الإمام اجتهاد إل هدا ق فترجع متيئرة؛ 
المسكونأو الماس، مطلبها مهللويه الأرض هذه كون ؛٠٢٧ يفرق، أيصا ثم 

•بالإماء الأولبمحل ض عنها، 
يفلا الخم عل ئدزانث نلب إذ لم لابميئ، اكابي أو الضزاب ]٢[ 

ويمالابملح؛تنهيا، الحاJ هذه ق فإثه متحجزه أما يدوتم، لا كان ؤإذ أص، فتيا له 
فائتاأوممث،اا ما ررلك قثات إذا اثنا بينهيا والمرق، تموذيا، أويقوم آنمهث، ما لك للثاقت 
إذخاوهل الأزض مئنا بالممويم ثلما ؤإذا ممزا، أم كان هلملأ أنس، ما المان ئم 

للثاق.فهو القيمتم بئ فإ يندم، وهومناها ساوي، كز عليها المعدل 



صضاهاهمنيصالإضأح4دبجضل ٥٦٢

إلررثا قاو: ١^١^؟ من نض تا ، ٥١زئول :١ : Jlijداثد. و ززآة 
ثقأأفاذالإل«ا؟'.

وعلتاةس ي صاق الإختجاو، ممك م إَتي، ٤^٤ مما ^١ زلأة 
ضث^أ.

.)°3كقاوأيد: الؤار. اوائرعئدالأم من الماءُ ثنة نفث U زكدوك 
البناء)، S/jفيها، نجت ما ي*ُنحا' به• آخذ وآنا اُيمرائر آباخ انه ؤ.بمنه عمر عذ 
والحطب،الكالإ ميت زلامجا باهله، محمر الأحر، ا-إقانجا اأأء!ل ى فيها 

اآعادل.ماستهّبا 

■افح بى • نسخة ق [ ١ ] 
هونجئوالأراك البعد، الشء يض ١^١^٠٠ من حمي ررما ن؛ئثيئئ•' هوله ]٢ا 

تظ،؛فلا فرنا كان وما _ح فانئ  ١٧كان أن تك!لإبل لم ما اؤيك، الم
بمايئ.أخد وكل ؛، ١٠٣فيه الماز لأ0 

الواّثقات الراعي مثل العاقة والحاجات الأن الحصا ذقاني أن الهأ ]٣[ 
الناسبه بمؤع ما عموما، للناس أما فالقاءدةت بالأحياء، ، iiicولا إقطاعها تحوز 

٠عمونا 

 Mء أM



٥٦٢ةتاباصت)وابإحياءامات( 

فضل

لأياحتجارها؛ لأحد ملثس ثابعة، أوعم التلموف، و يتبع بثر وكل 
المنلمون،و لثتؤع إما التملك، ممبمد لعم بثرا حمر وش الظاهرة■ المعادن بمنزلأ 

يمعبجا، يرحل حس أحو وكاف بملكها، لم يركها، يم مده خا ا أو 
■لل٠سلم>^ن تكون 

لكمحرصِفيالإء•ولكف 
فضل

بؤ؛الثاس عل يفيق لم لأيه ملمكه؛ معي-ن فيها ظهر أرصا، أحثا ؤإف 
ظاهر،معد"ن ^١١!، فيها بمكن أرض الموايت، ولوكافِفي أحرجة• الي*ىاأ' لامه 

عللوبح لأيه بالإحياء؛ ملمكه ملمحا، صار ماؤه، فيه حصل إدا البحر كشط 
اكقلأهميقل؟ل

]ا[فينخة!يمع.
[J[Y  :لأيي.نسخة

فهلخارتا تندنا اضأنتاثا الأزض ي الأنتائ زخد إذا مائل: مال قإن ]٢[ 
;ه؟

لأيالك.لأن لابملإكئ، 



حنبلأح«دبن الإمام ص ي الك1ني على اسيق  ٥٦٤

محل

موثة،عثر مذ محه ما إل يوصل الإى وص ظاص، لن مض إل نبق ومذ 
الدفمحادن بالنم، إلا يه نا إل لائوذل أوثاطن، والي، وس كالماء 

للحثر•بؤ؛ أص كاف والمنييد، والقصة 
قع،شر ض م ثلأثمُ:يقااا ئخ س ؛ lijبمد  ٣٩فإن 

مئهاا٢ا.لابمكي ناء ننزم ل ١^ ماش؟ 
وجهان!همه للأحد، مثامه طال، ؤإذ 

يم،مح:لأاكاسم.
لأخدءنانزو لا لأن أهرغ:ثيا، ثنيا، اثكائ اقان:ضيق هإذتيإَتي 

عوصاحه•
ثا:أةالإم:ثئال،أ.اتجثا:إلكانا:صلأخازة، 

aقضى ٠ ق آ ١ ل 

]آ[فينم:نيملأ؛ضبجا.
تّا[فيسخة!يصز.

الأنمن،ولكاق::٣ مثلا، الأحد لك:زم لأخدمحا: قال بمي ااهه« ]٤[ 
معنىهدا بالزمن، بيتهءا فمسم بالتناومسا، بمي! يرام، ما حب شهرا أو أوأسبوعا، 

المها؛أة.



٥٦٥ةتاوااصة)وابإحياءامات( 

أوجه!أوبعة قفيه يأخذان لكثا ؤإف 
آحوظيا:أ:تيا.

 :_U بجا.بجع

مء•يرى مذ الإمام بميم والثالئ؛ 
محيا•ويف( ياحدص مذ الإمام بجب دالراغ؛ 

قفل

ِفيكالئائ به، مهوأ-ص ١^١'، ظغ if منين، حمر و مغ ومذ 
^٠:^،ي، ذلأ\ ١^٧، الإَ-لإاءَ لأف ؤإذبمغ ؤلأ:نإمح، الإ-لإاء، 

مُجذهُهلكسس............

الزلخ.لمهي بينهإ يهمع أنه أصح، اأؤأمأا قدمه الذي الأول القول لكن 
مثلا؟يوئين الأحر عل أحدهما يزيد أن المهاياة ق يمكن هل قابل•' قال فإذ 

مزية.لأحدهما ليس لأنه بالسوية؛ فهي يمكن، لا لا، فالحواب؛ 

•4riأومن الإمام رأي إل رجع أف يم، المسائل هذْ وكل 
وهيتملك لا والحهلج، والماء الكلأ مثل هذه الظاهرة المعادن أن والحاصل 

عملإل محتاج التي الماطنة والمعادو ببما، أحؤ فهو إليها سق من لكذ حميعا، للناس 
•أحرجها من يملكها فهنْ واستحراج 

الحفر.]١[أي: 



^^بؤضبيز

لكذ؟كونأصهمادامغط.
لأثئمنعة؛  aJهقة ٢ اقل، إل يوصل آحر، جانب مذ إنساف حمرْ نإف 

للم:نيكئابر

قفل

بمح\لآ\ج زاكوق اوخاب و بالسود الأنماى زمحوز 
مذ٩^٢' ١^^ زلأتمُ 1^1^، عي ثئ ظه الأئئثار م م ^١^١؛، 

مالإالإإثُ،كالإنياز.ؤ\>د}دط 
يظللأف وله نبق٠٠ مذ متاح ارمر لموله به؛ أحو كاف إليه نبق ومذ 

أفله وليس بعنحْ، صزر عي مذ يدعوإليه الحاجه لأف بالمارة؛ بمر لا بجأ عليه 
اممؤا'ا.لآبا؛تيتخيا

دائل:ئضااافل«؟قال لا[قان 
ايئدن.فيه الذي العمق اثه الظاهر الكل® رر فالحواب! 

مباح.• نسخة ق t ٢ ت 
لمآ[نخة:ئلأ.

العابئ.حا يعثئ فإثث بناء، بدون حوله أحجاوا وصع لو أيقا ذللئج ومثل ]٤[ 
ويمي5ضيق، لا حتى الواسعة الئواؤع ق هي إثإ المأله هذه أف ملاحظة نجب 

أنله ليس أيما وكيلك ؤسنيها، يزصمها أحجارا يعني كدكه بثاء يني أف كدللث، 
هيووف وربا المارة، حجارئوذي ا علها نحوط 



٥٦٧ةت1باثسةربمبإءياءاماتا 

محلأو:أةلإووئوصاا'
وجهان•لفته اسان، إليه نبو ؤإل يوجتهمحل- نبق وجهان، لفيه المعود، 

لبماويا•سة؛ م؛ آحدمحات 
ُ.واجتهاداا و4وظنا لأل احدمحا؛ الإمام بميم والئاف• 

لأفأرصه؛ مكان من أكثز يزجا بجعل أن بجرو لا ٠الت العلكاء بعمى إن حس 
وطق درحات سئ أو خمس يضع الأن الناس بعفى ؤيوجد ثفيتق هذا 

هواكاه1فايىفلأبمزأن ^^نانملإلأماكالأكاىنذاظاي إذا إما 
وغرها.البلدية س هذا يتول ش والنفلر به، باس فلا العرف يه جرى هما يه؛ 

الناسعمل باماق العائم به جرت ما يعتي• الأممارا؛ أهل ررلاماق وقوله• 
شل..العناء وليسا،لقصود عليه، 

»لاو(.I سخة ق [ ٤ ] 

إليه،ثق مادام ذلك له أ0 فالئزاب: السوذ أْلال إذا الأول المالة أثا ]٥[ 
يبحالوايعة الأماكن ق مثلا الرجل فتحد الأف، الحمل عليه جرى الذي هو وهذا 

أحد.يعارضه ولا عليه هو ما عل سمى عيْ، أو البطيح 
دجهازرمررممته اأؤًلنت فتقول اثنان سق إذا وأثا 

^^محا^>غ:ها؛بماوؤاّ
ثاختهائا«ساشلوملآالإمامبممالإئامأخدمحا؛لأنوهما 

(.٣٨١الإماف)ا■/)\(انفر:



سقضاه1يهمصاسمماسبجضل ٥٦٨

هصوواكطاغ

أدللأماما والئحارس(، الأنزاق مثاعد وهئ إزياق، إمحطاغ صزيان: وهئ 
،يمحأظخائنبلكس

لي؟كن ٣ الإءط1ع، عليه بئش،وْ أظعة هإدا والاجتهاد. اثلز للإمام لأف 
أن:نننفا".

أول>التنة< الموو م الإمام، عن ناته فهي الثلديه، الأف يتولاه إتإ هذا، يتول لا 
لأساب!شك؛ بلا 

الناس.من أحدا محاق قد فالإمام ااعدJ، إل أقرب لأيه الأول! 
.^١٣ص:محلأيلفييالآضتجاعلالذي 

أفللإمام فهنا أحدمحا يمدم أف العامة النوق مصالحة من أو فرصى لو لتكن 
مويالثامم( وأحد ؛قولول، كعاارلإاتيجثا المكان هذا يكول أف مثل يتلحل، 

نقول!فهنا المراغ، هن.ا يملأ أف يمكن لا صعيف والثانى الفرخ، هذا يناؤ أف يمكن 
 fةاكزئ لأف ردُ؛ لا ها الحقيقة ق والئزظ للثوق، أقع تن:تراة الإ٠ا

مواء.لا والاذ اوي، الئعند تكون 
بمصلحةأحدمحا يتميز لم ما المزعه هي المسألة! هذه ق الصوانر أة والخلاصه 

لأوق،ممدميخن_،مالإمامّ
]ا[فيسخة!وللإمامب

^j،هذه فيقول! الأزمحن، من ١^٥^ هده الإمام يمح أذ المسألة صوزة ]٢[ 



٥٦٩اح؛اءالوات(  ubالقضق) كتاب 

ززىو ياا١ا؛ )ثن إظامحائيلأنام الأزض، ؤ\ح اش: الئزب 
أعطهاإياه،أف معاوتهت يأرنل أنصا، الله.أقطعة رئول( ررأو حجر بن وائل 

حمالبن وأبيص المنيا، ا-ثارثا بن ُلأو، وأقطع صحيح. حديث، أوأعلمهاإياهءا 
وعمحافأبوبكروعثر وأقطع ايوذاوي• رواْ الربترحصرهرسي• وأقطع المأر؛ا• 

اممهرسول أصحاب 

مح:طكاسموضظذوناة.
إدحاJمئة أكثز إإطأعه لأل إحثائه؛ عق هدز مآ إلا دبك من يمطع ولا 

ا-اثارءث،بن يلأل أقلإ ه البق ®أف روي• وقي• قائدة، يلأ المنبويرأ( عل صرر 
علشحثجزه مطعك، لم ه افه رسول إف قاو،ت عمر رمن كال قلنا النيى، 
عتيق)الأموال(اأ؛.زواه؛و بامث،< وثغ عناتته عل قدرمحث، ما قحد الناص، 

فإذاالأشخاص، يراعي قلا ذللث،، ي الصالح يراعي أف الإمام عل نجب أية ومعلوم 
مواءفيه، يراحمه أحد ولا له، فهو الرجل لهن•؛ إرفاق اقطلغ بملإ أف المصلحه رأى 
سبىإذا أنه إلا للمكان، نبن إذا ما مثل هال«ه مماليك، بدون إرفاق فهن>ا قمر، أم طال 

يرحع.أن له وهذا الؤحوغ، له فليسن متاعه ومل المكان إل 
]ا[وهاواتشإفطاغنم

الإمامأف اآمثحه متضيه الذي هو ٠ دمح.بمثنُ الخطاب بن عمن فنل ]٢[ 
مثلاالشحطن تجده.بحخ الناس يعص أما إحيائه، عل مي'ر كان إذا إلا ا أحي• بمنير لا 

كانؤإذا إحيائه، عل ر يمي. لا ائه الغالب لأف يجوز؛ لا كيلوفهل'ا كتلوأوأربعتن ثلاثئن 

(.٧١٣رقم)الأموال، ق سلام بن القاسم أبوءسد حرحه أا 
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نحل

أصخاتا:قال إ.لإائها. j ذكزنا ج الفثاهزة؛ ؤليزلإنامإظاغاس 
نتاثا.ي لأبجا ازطة؛ النادف وه 

الحاوثبن بلال ارأئطع الثى. أف روي تإ إمطاعها؛ حوار ويشل 
آبوداود.ووا0 وعورت؛تااا جلسيها الميك، معادل 

يمكنما يمثيع لكن بحور، لا أبما وهذا ؤيتعه، بمطعة بحده إحيائه عل مدر لا 
منحاله حسب حمن أو ■ماوات أربع مكاف مثلا أعْلاْ ١^١^، ل كان فإل احياوْ، 
القدؤة.وعدم اكدرة 

لأئأتيإظائاألينة؟
فبعئنالخلاف، فيها والمسأله لا؟ أو يملمآكة هل انه عل نتن هدا فالخوابت 

بمذكةلا كان بمذكة، لا ه والل.فئرآ' هة، الإمام أءشهُ إذا قول: اس 
يجور؟أولا وتقديمي حمؤ عن يثارل يجورأل هل ذلك عل اثى 

إذاالخوان والصحح يجوز، لا ذللئ، أف وهو المدهنر، سبق فيإ عرفنا الخوام_vت 
الإحياء،بننزلإ الإقطاع أن عل الأف النامن وعمل الازحرين، عل صررا يضمن لم 

العدل.مكاب من ثزعثه صكوكا عاليه ويجرج يعه يجدْ ولهدا 
المزسفحمز هزمه؛ محفس تهمحق الزبتز أقطع الثل. إف محوله: ومعنى 

١المزس تذو بحتسبج محتلم، طاقة، له والمزس يمم،، أف إل عدؤه مقداز يعني 



٥٧١ممباثسة)طبإمب1ءامات( 

ؤاإلهم،بيازإسلكياتار

واهييصل 

ووىy فيها؛ الرعي القاص يمع موايا لمحؤ ؤئؤي أف قور لا 
زرثؤله(،ض إلا حمى ررلأ افب.يمول: زئوو نث ئاو: فانه نن الئنئ 

أفؤللإنام والكلإوالثارا؛ اثاء ثلاث: ز ثزكاء ررالناس ومحال: ذاوي. آبو رواه 
وصوالالصدمة، ؤلبل الحرية، وثعم المجاهدين، محو محة لرعى ا مكايال محي 

محاتي.رتي،ممح.زلأنمح
لإ،ىإيككن،ة5الإحمواعا.وامتهنا حميا، رء.بمنمح وعمحاف 

،^٥٥٧٤يملغه ولا عمه، آن نوات اهطغ وللامام قوله: ٠: ق)الإمحاف(ر محال 
الأصحاب.وعليه المذهب، وهذا الإحياء. ق ١^١^٤ كالمتحجر يكون بل 

وون3تئفوثيب، ييع، الإهط-اع؛ بنفس الملك يفت مالك: وقال الح١ربي: قال 
انتهى.التمليك. إعإلألحقيقةالإههلاع؛َوهو وهوالصحيح؛ محال: ويورثعنه• 

مالكيخئ١سق٠الإمام محول إل يهب الحارني لكن 
مرتثعهاأي; وعوريبمارا وررجلمئها بالحجاز، تعروقه بلاد ارالملمية® قوله: [ ١ ] 

ومنحهحها.

قوادا.قنمحة: ]٢[ 
دلك،.وامتهت قئنحة: ]٣[ 

;ا(الإنماف)ا-؛/أ-آأا-ما'آا
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مىحميت ما الله، سبيل ق عليه أحمل ما لولا وافه هقؤهقتئ.' عمر ومال 
الثاس؛مدوابمسيىلألك محي ابوعبيد• وواه شز• ئثراو الأوض 

العنبسنت طيبه وناصا الأراضي بعض ك5ول فقد ممرا، يمع الحش ؛ا ت١ 
منالناش أذتثغ إياها حماسه ونش وثنيها، الاس بحص عليها يؤي والكلأ/ 

أفءَ؛؛جلءلأ طه والأرض ثلاث، ق ئزكاء الناس لأف محور؛ لا فهذا حثها، أو رعيها 
ثلاثة:بثزوط يجوز ذلك 

الإمام.من ذلك يكوف أذ الأول،إ الشزط 
المسلمئ.دواب لمرعى ذللث، يكوف أف الثاق: الئزط 

اس.سلأكونلمنزشإلأهذا

ثفلريعرف وبا-نا يجور، فلا ؤإلأ الحمى، جاز الثلاثه الثزوط هده قث فاذا 
هوالثابتكعا وهذا الخاصة، اآصالح إل من أكثز العامة الصالح إل الثريعة 

حدا،ظاهت وقدرا شرعا العامة الصالح فمراعاه اممه، قدر ي اكابث، فهو اض نع شق 
يصرر إحداث ئ فبمع مثدم، الحامة الصالح مزاعا٥ أ0 عزقنا كإ لثريعة اض 

الثلالإ•السروب إلا:بميم الحض محمى السلجن، عل التفتيق أومن العلريق، 
الثمثعليه يصب قد والإئثان عفليمة، أمطارا اممه يتزو فقد المدر، ق وكذلك 

العامةللمصالح بالئسة الحز.بي الصرر هذا نقول؛ هل لكن بقا، صزرا ميصرْ اااء 
وجوده؟أوق الطر نع ق الحكئه تكوف 

ثك.ولا ^، ٥٤١وجود ق الحراب: 
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te"ظ لأن ن؛؛■يئكيألإ-لإا؛، اغدممنة، ءة!ؤئهئيز زظ 

وقالوجهي، أحد ق دتيُه امح؛مة من حاولعمم الأئمة، من عيره حماه وما 
نالأئُلأنل؛لإلالإبجادمح؛محهلالإجمارداس، 

دنيتهاالها ا-اثامي ملك نلهدا عتوها، يؤذ الدة تلك، اهاِق محق 
الأزمحنُإجابجانطك اخبجادٌ، ١^ حمى لأن ونأ-لإاةإننائظةةا،ا، 

ص،وئمعلالإجماد•

]١انخةتحأكمبه.

ثقفه.تحوز فلا I ونسخة ينمقن. فلا ت نسخة [ ٢ ] 

وبإوأيصا نمووت عترها،ا دوذ المدة تلك، ق حماها ق الاجتهاد »اذ؛ ^j؛،: ]٣[ 
من٤^٥ نحمى أذ حه JL۵اأتكوف م الأوو!نصلخي، الإمام نحميه ممد الصالح ثتعيث 
فللإماموسلم آله وعل عليه اممه صل الؤي عتو حماه ما أف فالصواب: أحرى، جهة 

الامحهاد،باب من رثاة (لأزو وحى للطخة، لإ \لجى لأن يوة، أن الثاف 
عثؤاكلأْؤئمإياه حماه لأف يمي؛ فإثه اليذ حماه ما أما سعيث، والاجتهاد 

يقمن.لا وسلم آله وعل عليه اممه صل البي وحكم به، كامحم 
إذالكن هدا، ق سك لا ذدكه هو نقول: ،، a5sJLoإساة أحمام راوإذ هولة: ا ]٤ 

ؤيكوفذلك، فله الإuم أحكام انتهاك عف الا>ز مه أخدة الإuم نأى 
التنزير.باسم، من هدا 
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الإماموحماها أحن، مكان ق توجد لا ثبته قيه مكان هناك لوكان قاثل! قال فان 
بملكها؟لهل لقسه، 

الإماملا ما بمص لا للجميع، فهي عئقْل، فه الأرض لأن محور؛ لا فالخواب،؛ 
محوز.فلا سل للملك تجملها أن أما محيحييها، إنسان يكوذ أن إلا غثره، ولا 

أن:طوئاتو:هل:ازم قال فإن 

يعتدىالناس صار نإ لكن استئذان، إل محتاحوف كانوا ما ميز، فالحواب،ت 

ماحسب مهله فنعش أرصا يتحجر ومن الأسدان، من فلابد بعض عل يعضهم 
يراْوئالأمر•

*H*
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روا

مأب.بم مب أ
؛.وع؛ثةاماح صزبان: وص 
قيملإكة لأيه به؛ أحق متناحنة تملوكة، أوص ق نجع ما ايح نثثر 

.َ-اآا
،اله 

المباحففد المملوك، الراد بل الحرام، معناه ليس ءوعبُْاا رَمةآنئقت محولة ]١[ 
المملوك.هنا 

ثلاثة.ي شركاة محالماز الأ/ب، وهو لالحلإكه أنه والمذمبم ]٢[ 
كلأ،أو جار، معدن أو ماء، ■من فيه ظهر ؤإف فوله! ٠! )الإنماف(ُ ق محال 

حا،أحي فهو ماة، من فته ظهر إذا رواشن• عل بموكه؟ وهل به، أحن فهو شجر، أو 
الاوم_،(؛ورمنبوك )الماو.م_ا(، ق وأطلثهإ رواثن، فيه المصكن أطلى يئوكه؟ وهل 

و)الث.نح(،)المعنير(، ق صححه الدهنمت،. مى الصحيح وهو يمللث،. لا إلحداهما، 
ومرهم.وزالممحيح(، 

ق)الهداية(;فال أصح. الأصحانمج، مى وممر الممكي، عند وهده الحاربيث محالط 
)الوجيز(ق به وجرم أصحاينا. عامة احتيار وهو يمللث،. لا والكلأ الماء ل وعنه، 

ققدمه ينلك. الثانية، والرواية ومرهما• ورالفروعآ، )المحرو(، ل وقدمه ومره. 
الحايئ:قال (،و)اس(.واخازْأبوبجصي. 

«د)ا(الإنصافا-ا/ار\<--
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أفمحْ أبو روى ة عيْ؛ مائية لض بدله لنمه حاجته عذ ممل وما 

ُ
ُ؛ منيففيه ظهر ؤإذا ادلك عل تدل النصوص وأكثئ )القواعد(ت ق قال الحق. وهو 

منمأخوذتان الهاؤئرت قال الئواسان. فيه ئولك؟ يملك وهل به، احي فهو جار، 
انتهى.هناك. صححوه لأمم هنا؛ الملك عدم صححوا ولهذا الماء؛ ملك روايص 

وحزمالملك• عدم ل صححه من وصححه بدلك، ملكه عدم أغني، الدمن،، وهذا 
قاليملكاّ وعنه، وضرهما. و)المحثر(، )المرؤع(، ق وقدمه وغره. )الوجيز( ق به 

ورالحلاصة(،و)المثتوسم،(، )الهداية(، ق به وجزم الصحيح. وهو الحاؤتح،! 
فهوشجر، ك٨؛أو ظهر ؤإذ الذمت،. فيكون النصوص، وهذا الحاربيث قال وضرهم. 

إحداهما،)الأهسا(، ق وأطلثهإ رواشن، فيه المصّص أطلى به؟ يملكه وهل به، أحي 
)الهداثة(:ق قال إبراهي؛ي. بن إنحاى رواية ي عليه نص المذمتؤ، وهو يئلك،ب لا 

المصنف،منهم الأصحاُ—،؛ عند أصح وطا الحاربي: قال أصحائنا. عامة عليه 
سواه.الشيرازي الهمج أبو يورد ولم الير، كتايه من الييع، ل قاله والشارح، 
وقدمهوضره. ل)الوجيز( به وجزم وغرهما- و)التصحح(، ق)الثزح(، وصححه 

)الهداية(،ل قدمه يملا5ه. الثانيه، والرواية وضرهما. و)الحثر(، الئرؤع(، )ق 
انتهى.و)ا-لءلأصة(. و)اثنتوعّ_،(، 

أومن الحارى قاله وما رجم-،، ابن مول عل لكن المن•مت،، أرى كنث، قد أنا 
عريب.قول يمذكه أنه عل تدل الأدله 



_؛vv^^ءىمأإي1ء( 

ُ.ومحؤ((ا محل افر منعه محل به لثئخ  ۶٧٠١محل مغ ررس 
مكهأي ُه، قضزئ لألإنتءو لأم:ثلث ح \ظ زلاظزئه 

رووزتفته عفيْ، لورع مائه ممل بدل يلرمة وهل ماله• 
هلأناؤزغلأمفو/فيف.

مملبح عذ ررش البي. أف عبد بن إياس نوى بإ يلرمه؛ واكايهت 
ناجة•وابن والمحذي داود ^١^؛^ الماءر، 

ظ٠٣١١نغ م الزعأ لأن ئئ زإنولم:فئل 
كحبلهبدله تحب يلم هنفنإسدله، إنه ماؤقاج ؤاف عمم، جوازمع عل 
ويلوماآ[ََأ

؛JUUها اللام أن الظام الاء«راا محل به ^١^^: قوله ]١[ 
توالمعنى لالنمص:خ[، ^ىهظ0صتِم،مخياه تعال؛ لقوله 

المخلهدا ئة;ركوا للمإشتة يكن لم ^١ لأنه ١^>؛، قفل نخ الأء قفز نح ^١ أنه 
إلمحلآ>مبدكمضلاص

مضليمغ وأيصا ثشزب، لم إذا ثتلث لأم-ا واجب؛ بدله صان ت٢[ 
الروايتان.فيه للزؤع وبدله الكلأ، 

لموليروى حتى ;ا،ياء أحق ا،ياء صاحب إن قاوت هن باب ايافاة، كتاب البخاري; أحرحه ( )١ 
قفلبع تحريم باب الساياة، محاب وسالم: (، ٢٣٥٣)رنم محل بمخ »لأ الني 

الضحل،صراب بح وتحريم بدله، مغ وتحريم الكلأ، لرعي إليه وبماج بالفلاة يكون الذي الماء 
قئمحبمن.مريرة أيٍ، حديث من له، واللففل ( ٥٣ناا.ه)٠ مق والشافعي (، ١٥٦٦رقم)
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أنتأوما بالوامحي أوبجلبه الماء، بنقص بمؤْ لا كاف إذا إنه أن والأول 
كانإذا وأئ زالنار، زالكلأ ام ثلاثة: j ثزكائ الناز لأن عليه؛ نجي فانه ذلك؛ 

الرحلهدا بكون أو عنه، الماء بنقص أو أرصه، ق المواسم بتمديد إما صرر عليه 
المخ.ظه والمحاضة المشاكسة كلإ رجل جاة الوي 

يذله.عليه محب معصوم إنسان ثلث حاف ؤإذا 

ج١^ يفر ظ أنئ:أزم اكانية الننا:ة ل ح المؤلف، ذم مائل: دال ماز 
الحديثمن الدلالة وجه ما ام" مقل بح عن ررش الئئ. أف همد بن إياس روى 
الاء؟همل دو وجوُب، عل 

بدثهنجي أقه ذللثإ فمعنى ' الماءرصر بيع عن نش \زوومحذ. لأو فالخوابا: 
ََ

بح•بدون 

^١حمنالإسانيرا،وثعبقحفرها،ربإأصأموالأقحفرها،مإنهالمائل: 
الماء؟هذا عن عوصا يآحد أذ له وهل الماء؟ ممل ألتد.و عليه نج، فهل 

عرمإثإ لأته عنه؛ عرفا يأحد ولا الماء ممل يبذل أف عليه نجب فالحواب• 
ثثأَذىلم؟كن ^١ أثا _؛، أن له  ٤٢بالات الاس إت؛ان من تأذى إذا لم لملخه، 
الأرض.ق أحزيته ١^^، أنث، ث، ولءغ؛؛ْل، اممه ماء فالماء 

يمثعلا انه كإ ملكه؛الختاؤة، لأنثه يبيعه؛ أف فله الثركة ق وصبه لوأحرجة وأما 
جابرحديثا من (، ١٥٦٥)رنم ا،ياء، فضل يع نحربم باب اثاة، المكتاب لم: مأحرحه )١( 

نء.بممح.عبداف ابن 



٥٧٩ةت1باصةرطباءداماداء( 

ُه؛أخ محن مئئ مء إل بمق ص ائزات، و الثابع الماءُ اش: القرب 
•بؤ" محوأخ مسلم، إليه يسبق لم ما إز 'ثبي، ُرمر،الخ لمول 

بنمه،ينتضزأحد لا عظيم مز ق الماء وكاف أرصا، بمقي أف أراد نإف 
عقأحد.فيه صزر لا لأيه ثاء؛ كبما يسقن( أف جاز 

منقي،النهر أول ق بتى بدئ الأمطار، ما0 مى از ئيول مزا كاذ نإف 
الآ;؛م؛••••■••كدإائ،إل يليه، الذي خم،هاملحثرطإو الماء وتجي، 

باس.فلا باعه م حصده اثه لو لكن ارنحه، ؤ، اليتم، — العئن، ~أتم، الكلأ 
ظنىلدا:ل:ألأ؛ءامحثؤازة؟

؛.Uklينتحرج أف هي الخيارة لأف حيازْ؛ ينتم لا فالخواب؛ 

إلف؟جوايها مى حريم للبن شذ يل ظ•' قال مإف 
محفز.احد بمايثة لتلا ذلك، جعل يتم، فالخواب؛ 

أذلثيه حاز الماء إؤ، الحمرة هذه خمر من وصل إذا ت نهول، إدف مائل• قال مإن 
الماء؟هلزا مى يآحد 

صرر•هناك يكول لا أن بثزط يجور فالخواب! 

أمملكه 3، الحقن كان إذا ما المقصود هل الأحكام من دكزثاه ما يائل؛ يال، يإن 
عإرْ؟منم، 3، عفن إذا الهمود أف 

يكووفاثه ملكه عم 3، كان إذا أما ملكه، 3، الحمر كان إذا الممصود فالحواب.■ 
لعمم.حفزها قد 



حنبلاحعدبق الإمام ص ق الئاي هلي اتمميق  ٥٨٠

قاض.قاو زئوو أف بلغة ررانة حزم بن عمرو بن م؟كر بن افب عبد وى رة 
مح،متطالأغل1لم«

)الومحو(.ق تايلئ أحزجه 

اشالإ5 براج الربثرِفي حاصم اصار من ريلا أف الرقر بن الاه عي وص 
محثجارك«، هأل ئأ رثت، »انق:ا M• اشمث محال يا، طوف 

ظ:P . اشِ زتوو زيه كوذ ثيك، اثن لكذ أذ ولإ}• امحاري، 
عثه.مممن ُاا الخدرا إل يبغ حس الماء احبس م انق ز؛ت، رريا 

الئابنلاثأ ازالصغط. النهث وهز ثنج، جع الماء، منايل الحرة؛ وبراج 
أنزومصها آلأوو أرص كائش نإل اثشزعة. أوو إل كاوثاُق ١^ أوو إل 

جدياا٢أ•عل واجدة ثل نش صبمص، 

ممال.ذخةأ [ ١ ] 

الخياص.لآآ[ايملر:صحووذالمافياشمحما 
مدردام وما الغالب، عل محمل الكم،، إل الغالب ق الخدر أن ومعروف 

جدره.كر واحدا أن لوئزصنا حتى الموضع، انتهى بالهمسر 
بالإحياءسدق الوادي 

محلويقق شدا عئعل أنه أي اهو_،، إل يصل حتى رزعه ما منقى عمم، من أحؤ 
خيهكذا بميم، للذي الماء أطلن الكم، إل نصل فإذا زرعه، ينقي حتى الوادي 

ونثم.آله وعل عليه  ٥٥١صل ١^٠ 
للسلمال محه- وعما محه افه -رصي الأنصاري قصة وق 



٥٨١ةت1و،اصة)بمباحئماد1ء( 

اأطلس_ا،عيد بنت صفيه ابن لأيه ؛ ١^١٣بن ؛لربثت بمصي ٠ عمتكءر ١^ لكل ®أف 
عظيمة،كلمة وهدم عمتاك، ابن لات، له حكمث، إيلئ، بمول،• فكايه عمته، ابن فهو 
عليهاممه صل اي لكن حكمه، j ونئم آله وعل عله اطه صل القي امحام فيها 

عضث،إذا والإسان عضت،، الرحل فإل حاله، متميه بإ عامله وسلم آله وعل 
يعيفلا آدم، ابن ئلتؤ ق الئ1طال يلقيها جرْ العقست، لأف يقوj(؛ ما يدري لا 
ُ

يقول.ما 

طلاقلا ثيء، الغاصسؤ محول عل يريب لم شديدا العصثؤ لكن إذا ولهدا 
بملآدهُتيرب،فهولكنماش.

لالزب؛رأذل ونئم آنه وعق عيه افه صق إنه يقيو الثانر ه ١^٠ غإ وأم، 
الأنصاريفال و لإ الم،، إل بجل لم ولو الكاج، الش بمص أف لأزل اق 

الأولق لكنه الكنسؤ، إل تجل حتى تجمي وجعله يحقه، للزبتر احتثظ الكلام هدا 
عليه،الإدلأل ؤمذ؛اك، _، انن الزئ لأف الأنصاري؛ حاثي 

للربثرالبي. اجقظ هذا الأنصاري قال فلثا الماء، ثربمع أف يوف يمقي أف مأمرْ 
الكم،.إل بمقي أل وأمره بحقه، 

الماء،حياض بئن محئل التي المواصل هي الزبم حدبن، 3، المذكور وايدر 
الموطارق الذي الأول الحديث، ق ك،ا الكعّسا، إل نجل موجدوه قاسوه وقد 

الفضائل،كتاب، ت لم وم(، ٢٣٥٩رنم)الأمار، سكر بانم، الساياة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ة.بممح.الزبير بن افه عبد حدين، من (، ٢٣٥٧رنم)ه، اتبامه وجوب باب 

حزم،عمروبن بن محمد بن بكر أي بن اش عبد حديثؤ (،من ٧٤٤/٢الوؤلآ)ل مالكؤ أحرجه )٢( 
افرسول، عن بلاغا 
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أنزنماثا:ضؤ إذا بط ١^، قل \ث°ص إظ إنناف ^١٥ هإذأ١ا 
ومزاممها،حمويها ثة كائن أوصا ملك مذ لأل منه؛ مح منه الشاوبة الأرض 

ا.إبطاJهل عتره يملك ملأ حقوقها، مذ النهر ئدا مذ الثمي وانتحماى 

حكمهو هل والأنصاري الربتر قصة ي ه البي به ■حأثم ما مائل• مال مإن 
ذلك؟قتر عل يتصا-قوا أف للمزارعيذ محور أم ملزم 

لهنجب مما أمل عل يفممز أف الحي له من تتح فإذا لهم، الص فالحواب؛ 
باس.فلا 

فه؟ينقي مس رمن منهم واحد لفل أف عل بما-قوا أف لهم هل مائل؛ مال مإف 
جهاله،فيه هدا الحميمة ق لكذ مهاتأه، فيكون ذلك، ق بأس لا فالحواب،؛ 

الأحريوف هذا رمن ل ائر آيأق يدرى لا لأيه الأمaلار؛ مذ الوادي كان إذا خصوصا 
واضح.ي مروئا يزا وامثا كان امحإذا أثا عفلمه، لحهالة فيه فيكوف أولا، 

]ا[فيئخة:وإل.

هدا:ملهآ>الاسفيهم.]آ[وءل 



٥٨٣الياء( احئام  ubا القضة مماب 

محل

ي:؟^١ ^s\j نابجا، ق ا>}ورا ش، انتثاط ل خماق اشوك ءإِن 
بالمهايأةمئها أوصهم ٌّّإي عل ايمفوا قإن انتحراحها، عند عليه امقوا ما 

يمانفيها ائاء، منيم ق 0ستؤيؤ حشبه أو حجر، ئُّئب ينمثه أرادوا و1ف جار، 
ناجِفي ميا زاحد م حمه نعرج خار، ميا، زاحد م خق محير عل 

.مقرئه 

خمبجاوايثُظوئذواك،
هولأاشؤففي1،ئاأ،يما1اةلأءئوييه، لأو 

منفردة.نسخة! ق [ ١ ل 

والثاقا1ؤودة، نصم، أحدهم قاحتج خمريتر، ق حماعة افرك السألأت وصورة 
ئدرأ>ئلأ'0لم،عل يتهم البئريكوف هذه مى يرج الذي فالماء السدس، والثالث، الثلث،، 
 sلصاحسنافيكون ثقويح، فيها ؤيثمس، مثلا، صبه أو حثبه لحاحزا، يضع بأن وذلائ

واحد.ثم—، الثدس ولصاحِح تمان، الثالث، ولماحمِا ثقوب، ثلاثة اشنمؤ 
ماإليه يصزفج القنم، فصاحب، أملاكهم، عل جار الثقوُتح هده من ويتمع 

وصاحب،مم، مى يرج ما إليه يصنقط الثلث، وصاحب، وقوُس،، ثلاثة مذ عقرج 
الثموب،هده ثتثاوى أ0 بد لا لكذ واحد، من؛فج، يئرج ّْا إليه بمرق السدس 

بعض.من أونع بنصها يكوف لا بحيث، 
الثالثاولصاحس، واسعا، متا الصم، لصاحك، وصننا لو أرأيتم ^٠؛ ١٥قال فإذ 
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منه،الثزنم، ونعِفي الأوض لهذه ءبمل لاثه قوو؛ لا انه آحر؛ وجه ومحه 
إقإخدامحا ثح أزاد ذزى، ِفي ئتلاصثان دازان ئ لَلكذ لن ي منة، ئئخ 

؛.١^١١
فيها،حثه ياخد اقسم، مل النهر جاست، ِفي تامة ثح لأحدمحا ولنسل 

دللث،؛.................عبث ولا ثدووبالماء، النهررحى حافي عل ينصب ولاأف 

فهلالأوو مذ أقل واحدا ثما القدس ولصاحّت، الأوو، مى بعه أقل وابعا يما 
نحون؟

الق،هدا مذ كمج الص الماء كئأ كانت، فإذ ذللمثج، ل الختنة أي ئناث موُل; 
كانتؤإذ فلا;اّز، كئتلمث لا اكارة الثلاثة مذ عرغ وام النا-ع الزاحد 
١^لأذ ١^؛ ي ١^ مذ أكؤ ١^ مذ منه تيدئ ١^١-.؛ ١^، لأو ٤^،؛ 

ذلك.من ئنع —فهنا موي ١^٠۶٤ إل محتاج والماء صيمه، تكون الثلاثه 
بتنمنى لا إنة الخإتة: أظ قال إذا الخآثة، أم إل ذللث، ي زحخ أذ المهإ 

فلا.ؤإلأ باس، —فلا بمدرها لأيه الوابع؛ الثمن، وبين الثلاثة 
مزرعأآحرة وق يرْ، مزرعه أوله ول جار، ئير هناك كان إذا هائل• قال ئإن 

لاثاقولاثمى مرنا، الماء كل أخد المحة الزرقة ضاحي الأزل تش فإذا أخزى، 
يينهإ؟الماء ميم فكيف، منه، ينقي ماء 

تنح.إلارذا الأولخئةكاملا بمر فالخوابح: 
الولث،ذكزة الذي الأصل يصح لا وعليه حائز، ذلاائ١ أف الصحيح ]١[ 

المعامحسخمه•ولا 



٥٨٥( اح؛ئماى، باب انقضن) هتاب 

أ.ا شريكه شرإدن فيه التصوف نلب مشرك، النهر حريم لأف 

قفل

صن،نمامحهح،كام باح إل 
١^١؛،،إثه انتق قإف للخي؛ ئه؛ أخق بجز قئ، زيه الناز زنأ:ندة jالةج، 

صخ،ءيابمسم١^،، و  15^"لأي ولم;تيا؛ 

ا،لياهعاليها ثضرب مراوح لها الثهر محرى عل كون أداه تعرولأ.' والرحى ا ١ ت 
الرحىدوران صار أقوى النهر كان ما وكل بالرحى، جنزيرمتحل مثلا وفيها لتدورها، 

عنداله ؤإرمالرحى ماء نير التدليس حملة من أن البيؤع ق علكم مؤ ولهدا أكثز؛ 
عريها•

منشؤ ١^^، بالثيل للباح ح ا1ؤلف تمثل قائل: قال قإن ]٢[ 
بدونإدبجم؟محورأحده اثة هذا معنى هل ا-قصادين 

وكانوالغز، الرحاء رمن ق بئا لا يريدوثه، لا ا-قصادين لأي ثتم؛ فالخواب: 
وهداا-إقلاذ، عند يتثاقهل الذي والتمر الثنتل ماخدوف عندئا، هذا معلول الناس 
أذعل حزصوا يأحدوه أذ يرJدول كانوا إذا ولهذا عنه؛ ريه تركوه أنم مطرد عرف 

:ائئوثمل■
ذللئ،،أسه ما أو مووئته، لشدة أو محانته، إما عنه رغبه الناس ينبذه ما وكل 

عنه.مرغوب، لأنه يملكهآخذه؛ الكبيرة، والأحجار الكبيرة، الأحشانم، بحفي مثل 
 Mء أM
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الئي.م عمر ررأف عس ابن روى و الأرض؛ وممن ومحور 
منه،عندي انمس ظ مالأ أصب لم بحيم أرصا أصبت إق اممه، رصول، يا ت ممان، 

ناعلا أنه عي ^١، ذتحدى آئها جث شئت ))إن قاو: فيها؟ ٌ ي 
وتهئ غثئ غا صدق 3ال: ثلأتحنف«. زلأبوم،، ذم أطها، 

ثاووا.ْا تها ويفعلول للفمزاء، مزق مطلمة، 

وثقيعني صدمه، ق كان إذا مشثب هو ثمم،  ١٠ااوهومسحب ت موله أما 
إحسان، 4jS/مشحب؛ او< واصح فهذا للعزياء، أو العلم، لطلبه أو للمثراء، سه 

منبه يتتير علم دلأاث،ت من إلا عمله ائثتغ الإئثان مات ءرإدا الحديث! ق مدحل 
صدمهلأيه الثالث،؛ القنم من وهدا •جاريهااُآُ أوصدئه يدعوله، صائ يلد أد بني؛، 
*جالية 

كعلمالثزعنر للعلم والسند المرعي، العلم ينمل هذا بؤُا بمي ررعلم ويوله• 
انقعنشه فيه كان إذا ؤو المادي الي؛ أثا ذلك. أثب وط واJلأعة، الم 

فيه.ثواب فلا مصالحة فيه يكن لم ؤإف به الإنسان 

الشهور،حلاف الرواية هذه ق الرتس_، لءا؛ يدعو ضايح ولي• رُأو ويوله• 
يصومأو صدمه له محعل يقل! ولم أمه، أو لأبيه أي! له® ين•ءو ضال دثي• ررأو ومعنى• 

سسا.لهما يوقث أف من أفصل للوالدين ^^١٤ ١١١لأ0 ينثمئ؛ أو مج أو 

من(، ١  ١٦٣ ) رنم وفاته، بعد الثواب، من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب مسلمت حرجه أا 
رْ.بمتن.هريرة أي حديث 
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منهمتأيل عي بالمعروف، صدما أوبجم منها، يأكو أف نليها مذ عل جناخ لا 
|زمحممئوفؤ«محشابر

ْستمثة.حايثة صدئة فهو الوهما، وهي جاريؤُ' رُأوصدئة قال• والثالث 

رحمويهليعه مشاكل عليه يريب لا ما ت فمصيهم يسثصئ، قالوات إذا والعلياء 
ورثيارحم، ومطيعة مشاكل عليه فأكثرهايرب الأن، الأوقاف يعص ق كيايوحد 

قدفالمتحن، يصرمه، أن يتهلح فلا المالك هذا بل يأن حياته ق الإنسان بماج 
مستءصط.ضن تحعله ما له يعرض 

ويثرىبيأ أذ ينكذ كان أو منثعه، فيها كان إذا الأنءس ونمط يجور ا ١ ت 
الإنمائم ثئ؛ فبأي نسه فيها ويس ^؛٤ أذ لأممن اض م أثا بممحا، 

أصن،إلإ بحين ازصا ®اصبت، قاوت ا عمرأ بحديث المولث وانتدل، وممها!؛ إذا 
المنىثامل مولات رهنا شئث* رإل مال،ت فيها؟ ثأمؤق ما منه، علميي أمس قط مالأ 
 ،j؛j تيمل لم والبذ. فيهار؛ ثامؤق ررما قال! 5ْ.بمق هعمئ وا-ةوامسات السؤال

موال.يمتضيه عثا العدول يجور ايه هذا مذ لما ئسم، ثئت،اا ر'إ0 قال• بل ررآمرك® 

الورثة،يميه ويجرم عياله عل مثلا يجعله الدي أما الستءم،، الوقف هو وهذا 
هوالمطالورب.يس فهوا الأحرين، ويجرم أبنائه من حاصه فلأن عل يمولت أومثلا 

إثاالأم لكاف اوئول. أتزة لو لأنث له، أمع ذك كان إذا مائل: مال مإن 
أفلجأمنه شئث® *إن فياقال الإسان، مطلويامس فيكون واجباأومنثحتا، 

الوصة،كتاب وملم! (، ٢٧٣٧)رنم الوقف، ق الشروط باب الشروط، كتاب اليخاري! أخرجه ( ١ ) 
عمر؛^؛٢^^١-بن عبداش حديث من (، ١  ٦٣٢) رنم الوقف، باب 
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حثثئئ ®إذ فقال معل، لم ثاء ؤإذ حبس ثاء إف ان للأنراِى الأم 
به؛ويصدق أص1وها حبس ت يقال أل يمكن لا لأثت بثئنت؛ا؛ أي؛ بما٠٠ وثصديث أصلها 

يساع،ولأ أصلها، ساع لا ٠٠قأمحائأأئم! قال م محبتا، ؟كن لم به لويصدق إيه إي 
ألولا محعة، أل بجوو فلا الموقف، ملك مذ يهمج أيه -ص•' يورث" دلا يوهب، دلا 

به؟يصع فإذا وعليه منبمده• يورث ولا يوهمه، أف ولا تآ؛ه، 
علصرف المساكن عل وفما كان فإذا الواقف،، صزيه حين، بمرق فالحواب 

الاكارُت،عل كان ؤإذا العالم، ه عل ^ الخلم م المساكن، 
الناقف.ذي كإ الأقارك،، عل صرف 

معم،عل لا جهة عل وهذا الممزاء،، رمح.بمنئِفي عمئ -؛ا فمحيق ٠٠قال! نم 
أنهأصح، والأول اي.، هنائه وقيل: عتز، قزابه يعني؛ المربى" رروذوي قالث لم 

منهايعتمح، ض *والئمادب،اا قالت لم لأ.محن، مزايه من ١^؟، دوى عل صدق 
الوفم،,هدا مذ عليه يصزفح فاثه صما أحد حاء إذا يعي الوالصيم،اا قال؛ لم الأرقاء، 

^١^^،صديما أوضأ مها، يأكل أف ولمها من عل جناح ررلأ قال؛ ثم 
ررأذأزقها الش الأزصى ول أي: نتها،، ئن ررعل إم لا أي: جناخء ررلأ متالل" ءي 

أولإطعاملأكله بالثننة هوايروفذ فإ ®بالمموف_حاا لكن صدما،، أويطعم منها، يأكل 
الئديق؟

لأمقف عل لوأمق لكن فإذا أوكفاته، أخزنه من هوالأم المعروف قالوا: 
مئة؛بالثإن ياحد فإثه مئة ثإن من اكثر ينفحن لم اجترا كاف ولو القهر، ي ألما 

^ص؛لأ0هداهوالأتنلوزص،.





٥٩١رو1واامتف( 

النصوصعل ماتا داع؛ عينها بماء مع ثنا ينصر عم كل وقف ويصح 
غدا".

\لثّووأمى لحاهه امتع إما أءلم~ ~واض العباس كا0 عثؤاقالآْؤئم، الئي تها 
ثدرعامنها امنع الي المدقه عليه يضاعف أن ءديأك^خؤئم \إئسوذ1 فأراد هؤ، 

الرمووهمن بمربه 

أع1لم.فاض الأتتة، السنة لصدقة ثعجتل هذا أن ؤمثلها® *عل قوله: إن ونوت 
أدراعهاحتسز والذي حاليا،١ Jظل٠ونى هامحاكم حالي أما ٠١قال؛ أنه. الشاهد 

بالصدقة.يبحل أن يمكن لا اش سيل ق وأعتاده 

كالمحبهنحح، زممها فإن عنها ؟ا م صن كل القاعدة: إذن ]١[ 
عينها■بماة معر ببما ينصر لأته يبح؛ فإنه والسيارات والثياب 

الماة،زقف تحوز أنه المائ، هو المحي لكن مخ، لا \ؤف كلام فض الماة أثا 
إءناؤْ،وأكله بأكله، إلا به م أن لأيكن لأنه تحوز، لا الم، وكذللث، العنل، وعليه 

الراجح.وهو التمر، ومم، يصح أنه ' و؛مثهر ابن الإسلام شخ واختار 
المهمومما، أو صدقه، تمه وثمول: عينها، التي الجهة ل فيصرف هذا وعل 

به.يسنير أن 
الفقهاءكلام عل هازا رمفاف، ق يفطرون للمدين كيلو مئة أومم، رحل مثاله: 

الثخذكزه الدي الراجح القول وعل بإمحلافه، إلا ٩ الأنتفاغ يمكن لا لأنه يصح؛ لا 
دَئذآلثثيصح.

اس)ه/هأ؛-اآ؛(االاختيارات ق الوص عن كلامه انظر )١( 



صضاه1ممصاسممأسبجضل ٥٩٢

حتمت،ثن نهم يقه أصاب انه عمر حديث ق لأف وهف ويصح 
وسبلالأصل، محيس المصد الثاع، يصمة وهدا بوممها، اللمي. ءأٌثْ 

١^١'•يى كحصوي المشاع، ق تجثل وهدا المشثة، 
رمضاف.ق يفطرون الدين عل وقف هدا هنقول،ت 

الراجح،القول عل الثزص ^٥٠، ١٥الينوي، الزمم، غبر الثرض والنهف1، 
عينه.بقاء •ع به يسي أن بد لا ~وهواأدهس،~ ا،لولف عليه ذهب ما عل 

توصالأراهأ؟كف مالأ: 
عليهمائوقوف، كان ؤإذا لمز، وهدا ؤيرد، المرض ق ، يصنفهدا الخواب: 

منه•عليهم يثق محتاجتن، 
منها،صيبه أحدهما اوقف بين كارصى المشرك، هو المثلمع آ ١ ] 
مصغ.ُ

فاقتنإها،اثتين بين أرصا لوكاثثج كإ كاقوم، أي: ااكالمز®. وقوله 
له.حصل الدي صيته أحدهما ؤ وقفثم 

الفقراءعلميهم: للمتوقوف أصناف عدة و رْ؛هبمق عمر قائل• مال فإن 
أفضل؟هذا إن بمال: فقل والؤاكيزرأ'، 

فهوأفصل.المنفعة يعدذت، كلمإ أنه قك، لا فالحوابؤ: 

رممالوقف، يوقف الرجل ل جاء ما باب، الوصايا، كتاب، داود؛ وأبو (، ١ ٢ ٥ أخمد)آ/ أحرجه )١( 
الأحباس،كتاب، والنسانيت (،  ١٣٧٥رنم)الوقف، ق باب، الأحكام، كتاب، والرمن.ىت (، ٢٨٧٨)

وقفح،من باب، اكدقاُتج، كتاب، ماجه: وابن (، ٣٥٩٧رقم)الخبس، يكتب، كم، الأحباس بابؤ 
;أ.بمعا•صر ابن حدبث، من (، ٢٣٩٦رنم)





اسقضاهاششصاسمماسبجينو ٥٩٤

لكلإعا'ا._، و محور ^ _، ١^ لأو النَنم؛ أم زلا 
مزلأي نعد؛ ومنس، المدين، هدين كأخي ئئم، عي خووِفي ولا 

U}ئم، عي مبجخِفي القزلإ، زيه م ملك 

تحوزلكن ببمه، من ممنؤع أصلا لأيه زقفه؛ تحوز لا كالكلب سعه تحوز لا ما [ ١ ] 
عنديأنا ت مول كلتا يقثي أن يريد لاحر ثحص يقول كأل للثثر، عنه التنازل 

الحملأيئا وكذ}إذ نقما، يكون لا ولكن فتصح، لك. عنه وأتنازل للماشية كلب 
تحورلا متمرد لأنه بهلتها— ق ما ~أيت التهيمة حمل يوقف أن ان لإئتحوز فلا المتمرد، 

كذلكحملها ؤكون نقما، هي فكون بأس، فلا الحامل، لوأوص، أما أمه، بدون يعه 
ؤقثا.

بولد.سدها من أتن، التي الأمة هي الولد، وأم 
زقفها؟يصح هل الولد أم قائل! قال فإن 

إماقول! وعل يوقمها، أن بأس لا تبيع، باما يزل عل الولد أم فالحواب! 
لامحاغ•

حزج.ولا منمعتها، يوقف أن يصح إنه الراُجح• فالمول 
العزخى به يعلق ما إلا نقمه، تحوز فإنه به، الأنتماع يمكن ما كل أن والصحح؛ 

كالمزهونمثلأ.

فرسأو العبدين، هدين أخد قال! إذا يصح أنه والصحح نظن، فيه هذا ]٢[ 
بالمزعة.يكون المعي امتحراج ولكن يوقفه، أن تحوز فإثه وعبد. 

*H*



٥٩٥رواو،ااوتف( 

نحل

والأقاود_ا،والممزاء، والمناطر، لكلناجد، ئث; عل إلا الوهم، يصح ولا 
الصدههحارُت، ؤلهدا ظ؟.•' موضع ق لاثه أوذظ؛ لكو مسلإل معم، أوآذبي 
و}

أثاةثدا لأف زالإنجل؛ الأززاة زكنت، لكلبح ذللش، عم م بجغ زلا 
محددداوو0شها،..هزوا اانصسه، عق 

علصح معآن عل لكن فإذا العموم؛ وعل معي، عل ثوعازت الوص [ ١ ] 
ثزبة.عل أن:كون د فلا اشرم عل لكن ؤإذا حاو، كل 

ستاذمي عل وقف ولو صحيح، غير فالومم، الدميين، عل وقم، لو فمثلا 
لإكونأن بد فلا عامة جهة عل \إزف لكن إذا عذهم: فالضابط صحح، فالزهم، 

بعينهمحرما ايئ؛ هذا يكون ألا بثزط باس، فاد مئاخ عل لكن إذا وأما قربة، عل 
كنيسة.عل لوومحق، كعا تحوز، فلا 

الإئسانيوش، أن تحوز أنه منه يحلم ذميا" أو 'كاذ منيامعم، ر؛آدمي وقوله• 
اهليمة؟الأخكام بايبار جائز هذا فهل ثق، ذم عل 

ويِآلني ؤ، يشلو؛يإ م عي(آؤما آثه سهكقث ت قال تحال اممه لأن نعم؛ ابواب• 
لوأما الحاذ_ج، مأمون والدم لالمحة:\ا[، إيره وشعلتأ تآروم أن ظ' 

عليه.الوهم، تحوز فلا المسلمين، يه ليحارب، الوهم،؛ هدا مغل ياخل أنه علمنا 

لأف.و ت سحة ق [ ٢ ت 
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يطاععو ولا منها، ش1ئا عنز مع نأى حنن . ١^ عقب وهد 
لأ:نيكأئن ء لألا . ٧١محُبمئثلاشؤ، _^؛ 

مثلااذ الإنبوص أن مخ لا أي: ثاض لابملك: ثن عل »ثلأ قول: [ ١ ] 
يه.ينض أن يمكن لا المست، لأن ميت، عل البيث هذا 

لم؟كنلاومسثا، صدقايتج ق وثصرفه ايت،، عل الوقف يصحح قائل: هال، ولو 
علفه.ق ويمزق يصح فانه هرس، عل لووهما كإ بعيدا، هدا 

هال،:هلو جمردل، مثل علمه، الوهف يمح فلا أيضا)الللئ،( بملك، لا ؤق 
لهيعمل أن إل محتاج ولا بملل-،، لا لأنه الوقف؛ يمح هلا جمّئل• عل وقف هدا 

الصدقايت،.

النتي.أن والدليل بمللئ،، دابك، جى، عل لوومث أي؛ رابك،، دالثالمئت 
البعض:وقال لغًا«رأ؛. ؟كون U  -هلإونه ش اف ام ذكن م ثل  ٣١١قال: 

ابن•لدواب، علفط الرجع 

هداإل الوقف نوصل كيف الإنكال لكن بملكون، أمم عل يدل، وهدا 
لامخإنه قل: فلو سأ:ددبما، دراهب ولأ:أخو لأ؛أكلأماما، وابن ابن؟ 

أنهأثا منه، فائدة لا ولخئ عبم،، هدا لأن بل بملك، لا لأنه لا ابئ، عل ، اوقف
فلا.٦^، 

(،٤٠)•رقم الخن، عل والقراءه المح ل بالقراءة الخهر باب الصلاة، محاب الم: محرجه أ ا
عودمبن الله عبد حديثا من 



(luU )^٥٩٧

رزلإ،لأمحلأ:سو ه؛ أنأأ محي، م زلا ١^٠. و قيك \لنئ لأن 
حري(عل ولا مزلزلا• ؟كوف قووأف لا والوقث لازم• عثو بلفئ أ-مىث وِفي 

عيء ولا لأنتا، أف:فوذ محي موأواَضُ، دكة لأف ط؛ أن 
جازثكس قتل! قإو يصح. لا العم صر ممك لأف ائرأْ؛ أو كرجل معم؛ 

لكذاسين، ي ئز ة ١^ ئث!: مم،؟ لا زص اياجد ي ١^^!، 

مملكان؟لا أنتإ مول; أو بينهإ ئكم هل أوع؛ذ، دين ق جنيان عندك ولوثنانع 
فهوملكه.له حكمتا ومن بينهإ، احآكم مول(! رجحناه ما عل الخواب! 

تعالفاض ذلك، يوف وفيهم صالحون وفيهم مسلمون، وفيهم كمار فيهم وابن 
يناقوله! ق وكافر ملم إل يشمون أمم عنهم ابن سورة 3، بت( 

ملمأو صالح، لكنه ملم ذلك،، دون ؤإل مائ، ؤإل [ ١ لالخنت٤ ه آلثنسثلؤل رينا 
١[٠تالخنت١ ه يوف يبنا ألمنلحوف قويه؛ 3، ذلل—،، دول لكثه 

أحره الني أن وأيقا ، w^Ja^ثل >لإذمخأ والثليل! وثثزبون، ياكلون وهلم 
وسرابهطعامه ق الثنطان شاركه يم لم من أن 

يعي،أن بد فلا يصح، فلا مبهم فالرجل رجل، عل ومم، هدا قال،! لو [ ١ ] 
جهة.عل وفما فتكون ذلك(، أثلة أوما مثلا، اللي. حذا يمؤ رجل عل ويم، لو كإ 

MUM

من(، ٢٠١٧)رقم وأحلكمهإ، والشراب، الطعام آداب باب الأشربة، كتاب مسالم; أحرجه ا
نظ^ةتق.حديقة حديث 
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نحل

يبز٣ دا-اثهاوة، يطل عمد لأيه منقل؛ ثزط عل ثنليمه يصح ولا 
همبمح،مؤق، بمد وقف هو يمول؛ أف إلا لكلإع، ئنتمل ط ثن عل ثنليمة 

محًؤغمو>م0ث5انزة،ؤ:فون 
1 م كإ  Ijii ^ ضيقهبجدا مت

ثرطعل كتعلقه الموت عل الوقف تعلني الخطاُت، وأبو الماصي وجعل 
محنة؛الممرغ والأول الخرقئ• يول عل إلا الموصمن ِو يصح ملأ المثاة، ِفي 

\ك\يأز لفلان، يداري ِث إذا قال: ثن ي نجاز. وصأ، بالمزت تنيثه لأف 
نالإ:ترا؛،ءمطلأ:أزأينخنازذبمطمحمح 

؛.١٧اثاة،كداثا اق 

قالفلو صحح، غر فهو قرط بأي علقه فلو منجزا، إلا يصح لا الوقف [ ١ ت 
رمحيإن قلأن عل وقف هدا قال؛ أو مم، لم أولادي. رصي إن وقف هدا مثلا؛ 

' فلامح.فلأن. 

قزطعق ئنلمه هر قلم بالحهاله، يطل عمد ولأي بقوله؛ ذكرْ الذي والقعليل 
نقو.فيه ٥^١ منتمل(ا، 

يمكنلا لوكان أما وقوعه، يمكن مقتل ثرط عل الوقف ثعليق والصواب،؛ 
فوقت،الإسان، يدركه لا الغاف، ق فهاذا ،. وهففهانا عيسى نزل إذا قال؛ كاو وقوعه، 

باس.فلا به، العلم يمكن كان إذا أما غرمعلوم، عيي يزول 



٥٩٩)واوااا>تف( 

إلبحز ملم القربة، نبتل عل مال إحراج لأله مدة؛ إل الرمق محرز ولا 
إدايبيعة أو ثاء، إدا فيه الزجؤغ ثرط أو الخيار، فيه قرط مإف كالصدمة• مدة، 

ملمالقربة، نبتل عل مللئج ؛١٠^^١٤ يصح؛ لم ثاء مذ منه أويدحل احتاج، 
ُ.كالعتقا الثزوط، هذه ئع يمح 

المدم-،رأن الثرسبح لكن فيصح١٠، ياأومن، العلق ررإلأ ){ن،اس' ائولف وقول، 
رجه.من وصية وغم وجه، من وصيه فاعثتروْ اكلث،، من منجزا يصح 

الوص،يح مْني الخال، ق وتلرم فيصح، ومم،. البيتح فهذا مّثإ فإذا فإذا 
كانإذا ثتظر مات إذا الثالثؤ، من وئشره ملكه، ينمل مما غيره أو برهن فته واشزفه 

ننفذلم زائدا كان ؤإذا نمدناه، الثالث، كان ؤإذا مذناه، الثالث، من أقل الست، هذا 
الثلث.مقدار إلا 

رامصح،ت قال لأنه مات؛ إذا إلا يصح لا أنه هنا ^٥١٥ المؤلف، كلام وءلاهئ 
دبغبممميجبمئ،اش،"•د؟كو0 

المرن.بعد إلا ثلرم لا أما المعلوم من والوصية 
إذاإلا ينمن. لا ولكن صحح، بالموت المعلق الوففج أن السالة هذ.ه ق فالمحح 

فأقلّالثالث، من وكان الوقفح، مات 

لمدةفلأن عل وففح هن،ا مثلأت يمول فلا يومتح، أن تحوز لا اثه ثالث، لا آ ١ ] 
التيابحهة إل ملكه عن ينرج يوثقه أن ومت من كالعئؤح، الويف، لأن سنوات، عثر 
عليها.وممه 

(.٢٤والإمحاف،)U/ (، ١٦١)0ا (، ٢٥)n/ ^ انفلر: :١( 



بذحنيلاس الإمام ص ج الثا،في هلي السق 

قفل

علتهلص ثزطه، ع1ه يعتنها، مدة أو حمايه، ايام منه يأكل أف ثرط ؤاف 
أفصإإّشهوثؤ اممه ومول صدهة ق أف ١١ا1دريت حجر روى بجا واحج أحمد، 
علجئاخ لا ومحقه؛ ل محال نيقؤهقنئ عمر وِؤخمأ ^٠٠؛ ٥١عتر بالمعروف أهلة يأكل 

مات؛أذ إل يد0 ِق الوقف وكاف صدما. يطعم او مئها يأكل أف ؤلتها من 
١^١كدبك منة، م أف لة لكاذ ذ\كثي، كالتما;ة ثائا، ةو\ َوزيف لز زلائث 
Jاسماعهل١أ.حصة 

الخيارإثبات لأن يصح؛ لا فانه الخيار؛ ول ومحق هدا الخيار، فيه شرط إن ف =
كالعتق.الثجيز، الوقف، مقتفى إذ مقتصاْ، يناو فيه 

صحح،غم الوقف بع لأن الوقف؛ يبطل ثرط أيصا فهذا يبيعه، أف ثرط أو 
يمح.فلا الوقمح، ، JUjما شرط فإذا 

ثلان،عل وقمح هدا مثلان قال فإذا يصح، فلا ثاء® س يه ®أوبدحل وقوله؛ 
ثعىفلأن عل ومنه لتا لأنه يصح؛ لا إنه يقول) فا،لولف، ثئنؤ. من معه أيحل أن ول 

فقال!حهة، عل ويف، لو يقال! ريا نعم، يشاء، من فيه يدخل أن تحوز فلا عليه، 
الوقوفلأن وذلك يمح؛ فهنا العلم، طلبة فيه أيحل أن ول المقراء، عل وقف هذا 

هوجهة.وإن،ا ئثتا، ليس الأول عليه 

ولؤ، وقفالستإ هدا ان! الإئيقول أن مثلا فيجوز صحح، ذكزه ما [ ١ ] 
الزعصرف مات فإذا ->،؛1^؛ مدة ريعه ول خ وقفالبنتان هذا أو الحياة، مدة سكناه 

الواقف.في،امطه 



(luU )،^^٦٠١

قفل

ووايتان؛مميه أولاده، عنى م مسه عل ومحق، ؤإل 
به،منة يقئ 1ذ بجخ ٣ قيك، الزيف لأف مخ؛ لا إخداخا: 

لكي
لهيتتص أذ جاز ثسا، منه لنمسه يشرط وجازأل لاثه يصح؛ والئاتةت 

كالوص1ةأحياته، ايام 

فنل
ُ.ِْ ء ِء  وطلتةوالناكي، كالفمزاء، طؤ.' عتر نبتل عل إلا الوقم، يكوف ولا 

زيلعل وممة لإل يشئ• لا ما عل ثم ت، زيل أوعل والناجي، العلم، 
٠^١■^j، نثاه فينا ثحمل التاديد، ممتهبحاه لأف مؤبدا؛ وكال صح، وتكث،، بمنه 

المنميوقدم مؤبد، ومحق، كأنه ويصر ممثصاْ، عل عنه نكث، وفينا منطه، 

بم1ءته،الناس لأمأنق الزاقم،؛ أقارص، \كو امزص هاِذا 

أنتحوز لا أيه ذللث، من ويتفيد مسه، عل الوقف يصح أنه الصحح ا ]١ 
بهعمل أحدا مسه يعد ذكر إن ثم ذللة،، أشبه أوما أورهن أوهبة بب؛ع فته يثصرفؤ 

•ثشؤع وهف، فهو نيئا يذكر لم محإف أولادي، عل، ثم مي عل، ت يقول، بان 
المشفر.الوقف حكم بيان اش~" ثاء ~إل وباق 
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وحمكعل وصدهتك صدهه، زحمك عتر عل ررصديتك :٠ السل هزو بدلل 
وصله((.صدهه 

\قز/صالثديان محارذ لأم اdاىن، إل أنه:زحع زثئه: 
انهوالخزقل! أحمد كلام وظاهئ الدهس،. ظاهؤ والأول والهمارات،. كالزكوايت، 

زالمقر،اشث، فيه بمثوى الزمحم، لأف أقاربه؛ من والممزاء الأعنثاء إل يزجع 
قالورثة حمح إل ويزحع الصدقات،. مصرفج لأتم الممزاء؛ ثئثص أف وعشل 
نونه.بمد ه لالأءثفزفش' الئزا:ش؛ إخدى 

منتقيه،ولاء مصرف، لاثه الواقف،؛ عصبة أقزلتخ إل يزحع والئاته! 
صرفإثإ لاثه إليه؛ رجع مذ عل ومما ويقول بيدا، ئخصوا عمنة، وعل1هلم 

الناين،إل رُح امرصوا قإدا التأييد، يمتمحي والوهم، له، مالكه وومم_إ إليهم 
؛•قمثهمل الثاكم( إل رجع أثارب له يغذ لم نإف 

رِكهآنثقتالولمؤ يقول، الصزف، واشني مصنف، له ذكر الدي معناْت شض [ ١ ] 
امزضررئإدا قال: أن إل ئؤثوا(ا و'كانى صح، ؤس،كث،، بعينه رجل عل دممه ررقإذ 

قول.هدا الواقف،(( أقارمته إل صرف الثمي 
لا،أم له وارئئ كانوا سواء الواقف، أقارنم، إل يصزف، أنه ا,لولفا كلام وظاهر 

يحسباأو الثواء؟ عل نعطيهم هل ولكن الأقاريب،، من لا أو عصبه كانوا وسواء 
الحاجة؟أويحس، المزب،؟ 

ابنوابن محتاج عم ابن اجثمع فإذا الحاجة، بحب، يعطنهم أن الثالث، الث!اهئت 
النثعة.الفموي لأن ^؛ ١١ابن ايى مدم حاجه،'فهنا منه أقد قإ 



٦٠٣

كانواشواء كلامه وظاهئ ااؤاةف« أمارُت، ر>صرفإل يقول: فا1ؤش 
علصدقك ٠٠اي يول بديل بصدءته، الناس أجي أم وعتر؛ لا، أم محتاجئن 

ؤصاو4«رُصدئه رحمك عق وصدقك صدقه، رحمك عثر 
الفناءأي: اثناكين«، »ثز-آعإو ح: أحمد الأم عن أي: »ثع*ه« قوله: 

الصدقاتمصارف رالأنم فقال: ذللث، وعتر أقاربه، غثر من أو أقاربه من شواء 
عنأحزحه لأيه الواقف؛ إل يعود لا هذا وعل والةمازا'ت،اا، كالزكوات اأهموصات٠، 

إلؤإثا لا، أو محتاجين كانوا نواة الأقارب إل إنا شوي ^١، ٠٥ولوكان حر هه، 
الفقراء.

دالختةتُأ'تأخمد 'كلام دظاهث الدثب- ظام راوالأدل رحمذآثئ؛ الموثق قال 
سالئ محي بمئدي ?ف لأل ي ص الأي؛)ص إن أة:>ء 

الصدئات(«.مصرف لأتم ؛ ١^١٤عئتص أذ وتئثبل 
والفناء؟للأءنياء تكون فهل للأقارت :رحع مما: فإذا 

الإمامكلام ظاهر يقول: لكنه والسراء، لاS■ءنياء يقول هدا، المدهب، 
إلخ.أقاربه س والفمراء الأعنياء إل يرحع ائه أحمد 

اكينايإل رجع إذا فصار الفمراء،ا لإثءس أل ااوعئث٠ال ^٥: ١٥^؛؛ا،لؤلفط يقول 

القرابة،ذي عل اكاJقة ق حاء ما باب الزكاة، كتاب والزمدي; (، ١٦أح،■)؛/الإمام أحرجه )١( 
ماجه:وابن (، ٢٥٨٢)رقم الأقارب، عل الصدقة باب الزكاة، مماب ار: والن(، ٦٥٨)رقم 

خ.بمثئ.عامر بن سل،ان حديث، من (، ١٨٤٤رقم)الصدقة، قفل باب الزكاة، كتاب 
(.٤٣١(،والروادتينوالوحهين)١/^٨١الخرتى)ص:ءنتصر انفلر: )٢( 
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والأعنياء؟أوالممراء الممراء، إل يرى فهل الأقاوب إل رى ؤإذا إشكال، فلا 
وماذكزْوالمهراء، الأعنياء إل يرى أنه أحمد— ~وهوظاهركلام المذهب مول،ت 

الصدقات.أهل لأيم الممراء، تخص أن تخثمل )؟ذلأقم 
عنأحزجه الرجل لأن الأقاوب؛ من الممراء إل يرجع أثه ٥^^(، قوو وهدا 

الصاو؛اتاق وحص طه ملكه عن أحزجه لكن يوقفه، لم أقادبه أن ولوأراد ملكه، 
ضرهم.من أول الأقارب لكن المثراة، 

يك :زج؛ >ثاكاتت'": س!خري ■رزج؛إلمحع قال: 
عضتالؤاى(ا.

فاكنلالورثة، إل ثرجع أنه ج: ١^^ ذكن، U ه د%قوو ض نض هدا 
ئموئاؤالأقارب إل ليس الورثة إل ثرجع أنه الثاوث،اى: 

يرثفنن المتراث حسب، عل حميعهم إل يرجع هل الووثة إل رجع إذا ثم 
عصبةأقرب إل يرى أو هعميبه، يعطى بالتنصسب، وش.؛ث لرصه، يعتر بالمرض 
الواقف؟

ُتمحولازر فيها لآءهانثق1 يقول الحوابت 

اناين.عل ، ئمزفالأثل: القول 

)ص;0م-والهداة )\اا\س والوجهنن والرواسن )ص:ام(، ا>في خصر انظر: )١( 
٣٣٦.)

الروامحواترص)ا/لإآأك)أ(انفر;
الروالآينواترض)ا/؟أ((.)م(انظر:



رب|باوودف(

يالممراء،قنتص وهل ووثة، عتر أو ورثة سواء مطاما الأقارب عل واكانرت 
والأعنياء؟يعمهم أو 

الأعنياءيعم ايه نِءهآلدئت ٠ احمد الإمام كلام وظاهر ا1دهب ظاهر ابواب• 
؛؛٥١٥ائولف ذكزه الذي والإخقال القرابة، بوصف إليهم رض إثإ لأيه والفقراء؛ 

.الفقراء إل يرثع إنا ايه الصواب إل أقرب 
إلر"ض يإذا الواقف، ورنة أي• الواقف، ورثة إل يرثع إله ثالث،• قول وفيه 

أوالعصبة؟والعصبة المروض دوي يثمل هل الورثة 
مولازرفيها الحراب; 

والعصبة.المروض أصحايت، الورثة إل يرثع إثه هول; 
العصبة.إل يرثع الثاف• والقول 

الفروض؛ودوي الحصبة يشمل أنه الورثة إل يرحع إثه قلتا; إذا والصحح 
•هرى فلا الإرث، يانم تشحمون لأنيم 

أومقكا؟زمما يرثع هل إليه تنثرثع إل رجع فإذا 
أنهوهو الوصم، هدا عل ملكه عن أحزجه المالك لأن ومما؛ يرحع الخراب; 

التأييد.تقتفى والوقف وقف، 
تردههل صغ، فإذا — الولد مايث، ثم ولد، إلا ءند0 —ليس قرابته انقزنحستا فإذا 

(.٢٢والغض)I/ الهداة)ص:همآمأ(، )١(انظر: 
ارسوهمض)ا/ي'آ؛(،والغني)أ/أآمأ(.^ظر:
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pأولادي عو وهت : عليه الوهثن محوو لا مما الإُتهاء جعو ولو 
مو^هاأرلأنذمحظلأبجزص.

لأما1دهس،؛ تاس صحِفي نجيلها، يدكن ولم داري• وهنئ هال؛ نإف 
ة1ماؤعحكم وحكمة كالعتق، مطلئا، ممئح المزثة، نبتل عل بلك ءراله 

•الإبجا؛ 

الساكين؟إل ثثدْ أم المال، ست، إل 
أهلهتر لأمم الناكن*؛ إل ®ر"ح تعال~ت الله "رحمه الموثق يقول ابواب• 

هدالأن زخة؛ له لكان اشالح حمح لبمأ المال؛ ولوقلبثجوءهإل:ث الئدقة، 
بيتإل تي-ى السلمين، عموم إل بزئ تحى، م ولا مالك له ليس اصح المال 

الساكن.إل يرحع أنه المؤلف وذكر المال، 
ياوكرلم ؤإن يصح، إد4 لفح ١،^ يقول وص، اليتؤ هدا قال،ت إذا [ ١ ] 

يكونهل المنمنير! أن نتم عن أن وتبق المقهؤع• حكم حكمه ويكون مصرئا له 
هلثإلاع ئدم ؤإذا ئطكا؟ للموزثة أو اشثبة؟ للورثة أو للأقارب،؟ أو اكن؟ للمن

أولتت،الأل؟ّنئسا.هوللنساكن 

كالمممفر.ؤيكون صحح فالوص مصزئا؛ يذكر ولم داري• وصت هال• فإذا 
لهيكر اiنمني لأن ظاهر؛ والمزق كالمفيع يكون ولا يصح، اثه والصحيح! 

يصحلا يقالت أن قاما أصلا، مصزئا له يذكر ؛؛ Jiiهذا أما اقطع، P ابتداء الواقف 
يه.قيل كإ له ممزق، شن لعدم الوص،؛ 

غالن،بلادنا ق فمثلا البلد، ق المتعة العادة عل ؤيمثى يصح يمال! أن ؤإما 



٦٠٧

محل

مشئلأيه يهو مآلا، لة يدكر ولم العبد• هدا عل وممن يال؛ لإل 
صم P مماَل: و ١^ قوز نالا ثة خش نإذ ^١^٤. الإتتداء 

ثمأولاده، عل وممه لو كإ نحح، محور، لا وما محور ما مح، فه جع لأثه صح؛ 
عوالبح•

مبمحته،ه الصممة.لإل مريق ق الئوايتم^ هل صحته نخرج أف و؛قول 
وايحهوو،كاتت، \ؤن\0ح.( اعتبار يمكن لا علته الوقف يصح لا مذ وكاف 

ص،ئن1محذامحاثمفوامإلسمحوز؛لأنبجنذلأمحوز 
أقاربإل بمرق أف واحتمل لدللئ،، أبما؛ دللث، احتمل معم، كعبد امرانحه 

^^صسلأمحنامحمحع،ممحذإلسمحزرلآن
دلكقبو الوقم، قهال محور، لا مذ بايقراض مئروط نخور مذ عل وقمة 

الإنبجاء.فثض الاكارب، إل صرف ئ، لَ^ لا 

هذاعل نمزق رمضاو، ل صدقات وق أصاحي ق أونايهم تجعلون الوشن 
هذهغر عل بلادأحرى ق يكون ورب،ا رمضاف، ق والصدقة الأقاحي ق أيه عل 

العادة.

tni
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محل

وي1دلمنجدا، ييى أف مثل عليه، الدال والفعل بالمول الوقف ؤمح 
ويثزغممايه أز فيها، الدئن ق ص ويأدف منيْ، أو فته، الصلأة لا1اسِفي 

أفمجاز الزممح، عل دلاله وفيه به، جار العرى لأف يحولها؛ ق ننأدف بابنا، 
لصب، أو ثارا، أوثر ؤضتمامح، طعاما مدم من جرى وجرى كالثول، به شث، 

الييلجا'.تير،

،،ljl_<jو-حثنت، وصت،، وهى؛ صرمحه، للأمة منة؛ مالماظة المول وأما 
١^٤ثمفث الإنتءل، ذق محا فث، لائه ومما؛ ضار مها ^١^٠ و ش 
J^j ) ممزمار،ؤاسنت، أصمحا حثنث، ثشت، ررإن ثْءةةبمنئ1 لثمن . السل

^٢؛.نحازت،ممظهق 
لأثبماصرثئه؛ يأثنت، واJدرتS، وحزمتج، مصييته، وهى؛ كثايه، وثلامه 

.........................^١^٠^^^،،., الصدما>ت، من وعمم الوقمر ثئ مشركه 

الفعلهزا هل شككنا فإذا عثه، الدال بالفعل ؤيصح بالمول، مبمح ]١[ 
النشعدم ف\طز أولا للنفق 

مجدؤلهذا الثمرة؛ معنير سلتج! مالت ؤإذا الأصل، بمي ت حسنته قال؛ فإذا ]٢[ 
ووقفممله من مصحة ملأن حصر يقول• الأوقامح يكسون الن-ين الكتاب، بمص 

الئحييسأن عل التيس تهدا يريدوا أن ؤإما الئأكيد، تهدا يريدوا أن فإما وسبل• وحسر 
للمشة.والتسيل للأصل، 



JIuIj)

هظي،1نمحامف،اذ
ئوزث،ولا يوهب ولا تأ1غ لا صدقه أو مؤبدة، أو ، ^٠٤أو محتثة، صدمحه موو(ت 
الثممأ،لاا.الهما:نإلأ ثذْ ئغ محل لا لاثه ضان 

سلت،ت الومم، شت يهولها أن وبمءمد صرمحة، ثلاثة _4l الأف الألفاظ [ ١ ] 
وهفت،.حث1تا، 

منبواحد إلا الوقف، بما ينعقد ولا وابدمحت،. و-ممتإ، ،، l.ij^2jت كناية وثلاثة 
١^٠.ئلأثة:إثا أمور 

احة.الأكاظ أخد إليها نجيف أن ؤإثا 
\ى:ذؤم\قف.ؤإثا 

لأانزى:فاموائ،قالآنيلباءاتج.
عنيثررصدمه يقول! ^٥١٥ الولمق قال هإ ة اخئالألفاظ ألحد قزو ؤإذا 

يصدقنالوقال(! لكن ،، وهفأنه عزينا محثسة صدقة البست، حدا ملأن عل يصديت، مثال(! 
يكونإثإ ومحقا، البيت يكون فلا فلأن. عل البيت حدا يصدئن، مثال(! نية، بدون 
١فيه سصزفج لا فإثه وهما كان إذا لكذ وهبه، أو رهنه أو باعه شاء إن لفلان ملكا 

وكدللثجومحقا، يكون محثمة؛ صدقه مّدهت، أو محثة، صدقه مدين! قال(! ولو 
الخمة.الألفاظ بالحد قرثه لأيه ومحقا يكون مؤبدة؛ صدقة دصدهت< 

يوهن،ولا يغ لا صدقه محلان عل حدا صدئت، قال(! لو كإ الوهف، وح،5م 
ولوريح،وحب يبح أن لأمكنه محردة صدقه كان لو لأيه ومحقا؛ فتكون توريث، ولا 
منه.
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فضل
ُفيالض لخزو ١^^؛ و الملك النهفخا:دقو و ١^ يخون زلا 

\ذنتيسمى زلأف يوتئ« زلا يوه4، ولا أطها، بمغ »لأ غئن: خديث، 
زثتؤوالأصثفثِفي ألماظه، بمص من دلك أف ديل الأصل، وي التأسي، 

:ثفيذ/لكلاا.

صحِفيسبيلها، يدكن ولم داوي. وممت دال1 نإف المؤلف! قال قائل! قال فان 
مهوياطل؛مالأ، له يدكن ذئأ العد. ^١ عل ومت ماJ،: ءإ0 قالأ ثم اللم_،. ناس 

بثنا؟الخزل ما ذص الإنمداء ثشئ لأنت 
سيئا.يعيرأ، لم وهناك ينتهي، شيئا عق العند ئالة ق أنه المزق فالخواب! 

أنيدلولا نجوزأزياغ، لا النص إن اأؤلفإ اثألئك،اقال هدم ا ]١ 
يريدالواقمج أن علمنا إذا سنجا لا باس، فلا هوأقمل ما إل ينقله أن أراد إذا إلا شره، 

اكواث،.

مآقهقح بعد ه النل أش رجلا أن هوأقمل؛ ما إل مله جواز عل والدليل 
هاهنا«،ررصل ^ ١٥اقدس. ست، ق أصل أن مكه ، iJCjUافه فح إن إز(ندزرت، وقال: 
تجوزكان فإذا إذن«اا؛، ررشمحك قال: القوال، قاعاي هاهثاء، ررضل قال: الثؤال، فأعاد 

أول.باب من فالوتح، هوأقمل، ما إل النير يغر أن 
شخهواحتيار منه— بخبر ويث—دل إ الونفي؛بغ بجرزأف ~"انه الفول وهدا 

قيمل أن ندر من باب والدور، الأي،ان محاب داود: وأبو (، ٣٦٣)V/أحمد الإمام أخرجه )١( 
رمحؤفيتد.جابر حديث من (، ٣٣• رقم)٥ القدس، بت 



٦١١رJاUامقف( 

رمحاله،هدا وألم،ِفي ا-ثتل قاضي ابن وتلميده تعال~، اش —رحمة ثيميه ابن الإسلام 
التلأم،وحوف الأماثة قثة ْع هدا رمننا ل اثه إلا الدم،، مى أصح مالئ، لا وهو 

قوأ0أئوذ النظراء وإقامة الحكمة مراجعة بعد إلا منه يمغ أف ييغي بالأوقاف 

الوجود؛المكمات، يبدلوا أف أهله أراد لو النحد اائفلمِفي ما هائل) قال فال 
الوجودة؟الكمائن، من صوئا أ-حمفى لأما جديدة؛ باحزى فيه 

مسجدإل أوثقل ا-محيدة، ل يمنها وعبمل الأول ساغ أف باس لا فالحوابت 
يتمغأف أحدهم أراد وإ0 أحزى، مصالح ق أيإما وئوصع ساغ لا أما فالهم آحر، 

•بأس فلا عليها بزيادة 
فهلئئاذثا، اشثغ م ننجد ي هة عل وقفث هاك لزكاف قائل: قاَل فان 

^j؟أن يجوز 

الثاة،هده ِق يممطعول ربإ لاثه العارية؛ نبيل عل إلا تقل لا فالخواب 
ولاباس فلا العارية سبيل عل نقلت، فلو مشاهد، هو كإ الثانية، الثنة ق ويانو0 

كإثان مسجد إل تنقل أذ إلا يجوز، لا فهدا مائبا ثملا تممل أذ أما ١^٥٥.،، تحارفس 
منافعه.يعطلن، لو أما ذكر 

M H M
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فقئ

عئصلالوهم، لأف لمظه؛ بمجثد الملك، ؤيزيل لكلعتق، ١^٥؛<، عن ملكه هاراو 
محرجةأف الموف ١^٥٥!، أحمد: م1و يده. عن بإحراجه إلا محصل لا وعنه: به. 
والوصج،لكيثؤ بمجرؤ5 ينرم ملم مع، لأيه به؛ بموم مذ يوم ^، مذ 

والمثزايثح،والهبه البيع يمح مغ زلأنه نيقؤققنث، عمر بدث المشهور؛ والأول 
'•بمءمدْلكلعتقاللزم 

يوجدولا عندهم فتجتؤع الزكواُت، أموال يائيهم العلمإء بعض هائل• قال فإن 
وممايكون الشرؤع وهدا مشروعا، ما ثمثح مقولون: الزكاة، مصارف، من كثرف 

ذلك،؟محكأ فا الزكاة، نصارف عل 
ؤإذااوجودين، الممراء حاجاث، ما تممئق الزكاة لأي تحوز؛ لا هدا فالخوان،: 

لغبمروادحنناها الوجودين حزمنا ائتا فمعناه الأراضي وثراء العائر ب-اأ إل صرفت 
أوتع.الصدفاُتج لأن باس؛ فلا الصدقاُتج أما محوز، فلا الموجودين؛ 

هداهل اي، هو نا وغره البح ق الوهم، ق للمتصزفه بالننبة قائل: قال فإن 
لالواش،أملالاظرين؟

ثعتا،كان إذا عله ائزقوف، أو فهوالماظز، تزجوذا الواص، كان إن الحواب: 
أضر.أثه رأى إذا الراجح المول عل البيع له مجوز الواقمج غثر الناظر كان ؤإذا 

أويكونيده، عن احزجه إلاإذا لايلزم مول،: فهل ثيئا وهم، إذا ائه معناه: ا ١ ] 
مزقه؟كنت، كان ولو ومما 



٦١٢روابال>ص( 

ظجشلكنغوأمحم،م!دامحو؛
يمذي' ظ، و ■تطو ندة أن قز ئز لإل ١^٤. أفته ئق، لاص تئ لاك 

وعلبجح• مذ عل ئم يمح، لا مذ عل لكلومف وصاو بمْ، مذ ل حل 

ج}عز م زالزئف الجز أثب اكز:ة، زيه 

سواءالصيغة وجود دمجثد ومما يكون أنه والصواب خلاف، فيه الحوابت 
يلزمفإما أصحية هده وقال! مثلا، أصحثة عى لو كإ يده، ق أبقاه أو يده عن أخزجه 

الزممذ.وكدللث، يده، عن محرجها لم يإف حش 
يده؛عن محرجه أن فالأول عامة جهة عل كان إذا لكن يشرط، لا اثه فالصواب 

به.ثمثه ثتعئق 
نولفيه نشوط م ه؛ ١^١۶ كعل ئق مر عل النمم_، كان إذا [ ]١ 
يلان:وقال ملأن. عل دارى وممت< قال: بأن شص عل كان إذا لكن عليهم، ١^^ 

يقتل.أولم قبل سواء ثابت، الومم، أن ٠: فا1لم_،ُ أريدها. لا أنا 
ومم،لأيه الوهمج؛ يصح لا أنه المؤلف، إليه أشار الدي الثابي والهنل 

يلزم.فلا ا-لتهة، فردت معثتة جهة عل من 
يملهاأن وايى هبه الرجل هذا لووهبت كان إذا لأيه هوالصحح؛ المول! وهذا 

،١^٥٥يلزم لا فإنه عليه ويم، إذا فكذللثج الوام،؛ مللث، إل ورجعته ثلزمه لم 
الواقف•إل ويرجع 

٥(.والض)!/ الهيابة انظر: )١( 
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قفل

نضتجئ لأي اأدهسا؛ ظاهر و عله المرموق إل الوقف و الملك ذظ 
محُ،أتجالإعتج.

للممنثعةوئتجل للع؛ن، حبس يحئ يعال؛ طه الملك و؟كون يملمآكة، لا ت وعنه 
كالعتقا١'.تجحانه، ^ ١١إل الملك هازال المنُة، وجه عل 

فقل

يهنعكه، من لأثة ولثه؛ وصومه علمته، علمه المزموف ويململئج 
ويمللث،إجارتنا، ماسته معها، عل عمد لأثه الأنة؛ ثزؤيج ويململمثج كالثمزة، 
أ-جزتإا،............................................أفته معها، بدل لأيه مهنها؛ 

باننحص يعسن لا وصم، ( jwoاشنمس هذا عق الواقف أن لوعلمنا لكن 
أنهيعلم لأنا الممراء؛ من لنيْ يصرف، ث مول( فهنا ورد؛ لثمره، ملأن؛ عل وقمتها قال،ت 

الأحرين.إل ؤيرحع الوهم(، فتصح فمط، كالنال( عثته إنعا 

كالزففممكه؛ لاثمكن نن عل ١^^، مقال: أن%3 أنه:ثني الذلاهث [ ]١ 
كالممراءابهامحت( عل الوهم( وكذللئ( عكئجل، ه، هدا ذلك أمته وما المساحد عل 

ينفعأن أراد الموقم، أن ئك فلا معي عل كان إذا وأما ذلك، اشته وما والمجاهدين 
نجمتهبأن ألرم له؛ الماللث( إن منا: فإذا مصلحة، هدا وق له، الملك فتتمل المعي، هذا 
علميه-يعتدتم( ولا فته يفرط ولا 



٦١٥

^اهثثُفاوكيبم/س
وممايكول عدا غا ويشري وقه، محوت لأية يزم قيمته وعليه مالكها، 
ووحمتعممت، مات محإدا ملكه، ق بحر أحبلها لأيه له؛ زك أم ويصم مكاثه، 
تكونجاويه بالقيمه ويثري مدم، من عل أيلمها لأيه حشد؛ ركته ِفي قيمتها 

بوطئه.ولد أم مز ثم ثه، ملكا ثبمسغ ملنا ؤإل ٠^١^١. ومما 

ظ

يثريقيمته، محعأته علئه، \ؤ°ؤف أو \لو\ؤف.( أو أجبئ ١^٥٠!، أدلم، ؤإل 
منة.ثة ه زمحثؤ، ١^۵^^^ يملك لا عثه \.ؤ°ؤذ؛ لأف ذمامه؛ يموم مثله -تا 

خايفري وصيؤ، يوم محمته الواطئ وعل حر، قوليها بشبهة اجاريه وطثج، و1ف 
مئامه.يقوم ما 

تنشزلز لأ?ئبملكه، ه؛ جئا:ئث تقت 1^، خز و او
١^١'.كأم وع،صهص ^٠ ثبمن زؤة لأف بالزقف؛ 

توقفأن محاج محلا واماليك، للأرقاء باق س كلأ ئناك ليز ]١[ 
عدها.

صمالفلا مربمل، ولا ثني عز من كان إذا إلا صمامه فعثه الزيف أتلف إذا أما 
عليه.

فأصلحه،غ؛وْ فجاء الثيء، هدا ملف مم شيئا المحسن أومحق إذا مائلت يال، فإن 
الأول؟اجر يقم، فهل حرا، بناء فينام غترْ وحاء بالدين، واجد بنام مجد بثل 
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محل

َءء. م زالممديم،زالممضيل، ام:ة، من \لنوقن شزط U م الخالة زثئزف 
أحرجهس يإجراج بصفة، أيحله مذ ؤإدحاو '، والرسس،اوابتع، والتأخر، 

وهفنْ.بمئ عمر ولأل ثزطه، فيه يتع أف هوجب ثوممه، ست، لأيه يصمة؛ 
والصأما،............الثبل، وابن والئهاءّ_،، ١^^،، ودوي السناء، عل أوصة 

البناءأجر أما الأزض، أجز له لأن مف؛ فلا للأول، الأرض كانت، إذا ذالخواءن،: 
الأوولأن للثابير؛ الماء فأجر فيه، يصل أن يمكن ولا مدم قد البناء كان فإذا فينظر، 

يايلح،يش أن اختاروا ابمإعة لكن فيه، يصل أن يمكن كان إذا وأما منافعه، ثعطلّتا 
والثانغالأول،، المسجد مدم ما كون سئوايت، ممفؤ أن إل الني؛ ل ياؤ، الأول، فأجر 
الدة.انتهاء إل أجر له ليض 

والممضيرتسواء، فيه وهم وفلان فلأن عل وقف هل.ا يةوو،ت أف ت السوية ا ١ ] 
اكلث،اوللأحر ثكاه حل. لوا وفلان، محلان عل وقم، هدا ت يقول، أف 

محتاجافلاق كاف فإدا فلأثا، ؤيقدم وفلان فلأن عل اقول،ت أف والتامحرت والممديثر 
لكان.يكون فالباقي استغنى ؤإن شيئا، يستحق لا فالثاق 

الأول،.ح شيئا ينتحي لا اكامح؛، أف والرتيب. والجمع 
والسأخثر'والممديم سواء، يتحقوثه ما أي! والممفيل، التسوية ستة! فهي 

وجودمع لكاف حئ لا والبييب: والخمع الأحز، أعطل مي فإدا الثال، مدم 
الأئل،.



٦١٧رباب 

ه،ء المحر وومث صدئا• أوبجم مها، يأم أف ؤقها بمن وجعو 
انتئثغمحإدا -يا، مصز ولا محرم عين ئسكن أف ُ بماتها من للمزدودة وجعل 

^٢؛•محا حن ملأ بروج 
تحل

^١>،،ثالأش يم الذو محه ذم أنمي، م قال: فإذا 
ُ؛وواقاذأ فته الولد؟ ولد فته يدحل وهل أولاد• امحغ اف 

ؤآ،؛" ٥٢بج_مايتؤ؛ ؤ ثعالى! الله ق يحلوا ِؤحمب° يدحلوف؛ إحدامحات 
ولرهتا ظ لم إن يوقها عكقل؛ قوله وِفي ]ال-اء:اا[ أثلنمحْءقم4 

الشنولد لأف الثات؛ ولد دون الشن ولد يدحل الرواية هدأ قعل ]اكاء:أ"يل[ 
الثات.زثد يوف النص دحلواِفي الدين ئز 

ورجعش•روجت اش أي: ا ل١ 

محدورا؛ثضمن إذا إلا الواقف قزؤل إل يرجع فانه صحيح، المحل هدا ]٢[ 
الصزفتحوز لا فإنه الثلدة؛ هذه أنل من أوالمغى أولاده، من اأعش عل لوأوقف ك،ا 

تعال؛الله قال ؤلهذا يتع؛ أن نجب فلا محرم' بوصف الاستحقاق علق لأنه فيه؛ 
[.١٨٢]المرة:ه ئثو إئ،ر ١٤بيمم آصبمح آوإئث جنما مؤمى ين حائا 

ممحيا فاولاد بمدا!! الأن الثزف، نكس الآنلأد، س الامحى فجتل ١[ لالما،:ا 
الثزص.المدلول وحلاف العزق اللغة حلاف هدا لكن الدكور، 
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الأجانسامأا idيموهن يموقا؛تث 
]ا[نخةتءال.

سحاةئوةئ\قتاش قول به يريد  ٠٠القس ق دحلوا الد؛ن لأهم ت الولف قول ]٢[ 
-؛^٢اأراد فإل ]الاء:اا[، ئلإ خق أؤم؛طر ؤآ أق، ئضآي >ؤ 

اليمان؛أولاد يوف فمط الأبناء وأولاد ؤإناث، يكور من الصلب الأولاد بالإحماع 
العاشرا-بمد ق معه يلقي جدا يمد عم ابن وعن ست، يمت عن متت مات لو ؤلهذا 

بج»هسيؤ تعال؛ اممه قول ق يدحلون لا اليمان أولاد لأن العم؛ ابن الال مستحي 
بالإحماع•4 آ'لأء؛ حي نث أسُتي'آؤصج'ة'إ 

iiJJlSo ، هدالأن يدحلون؛ لا اليمان أولاد فإن أولاده عل وقف إذا الوقف
يقولتوالشاعر الواقف مراد وحلاف الشنع، وحلاف اللثة، حلاف 
:نولإفلإخالالأخا:س،ومحاشاثيماشا ا:ث؛وو

اص'''.الثه:وفييواةبما
النثه؟تستحي هل وبمتف ولد وله اولاده عل وقف ولو 

الوقف.من ستحق رث أما فكإ صلبه من ولده لأما j؛^؛ الحراب; 
ذريةالوقف متحى ذرية وللست ذرية وللولغ. ١^^٧ وماثت الولد ولومات 

الواقف.ومقصود واللثة النص سمعتم; كإ والدليل البنت، درية لا فمط الولد 

(،٢٣•/ قتيبة)ا لاين الحديث وغرس، (، ٢٣•/ )ا الحيوان ق: وانظرْ ْنوُ_،، غم الست، )١( 
للغدادى)ا/؛؛؛(.الأدب حزانة 



(uU )_؛l^٦١٩؛

بحقيمته،وال٤لأم صلبه،  jJjحقيمه  ojJjلأف الولد؛ ولد يدحل لا والئامحه• 
لولدأولادي، م وممت ه أذخالهياأ؛ م :ظ U به أذ:مرذاؤ' إلا 

 ^١j_i ، ءرملإمع!_ ذط
المناين، Jpيهز أولأدي، أولأد امزض قإدا أولأدي، عو وصغ ئاو: محإو 

أقمئو ظ امحاضبلم ا؛ياط /٤ لأي ه ذ الأدلأئ أذلأئ ذقل 
مقيعومما يغرف بز ساوJهلم، لا اللمظ لأف 1^1؛ يدحتوو لا ؤقيزت به• اييدوا 

أولادامزض هإدا اثمنير، الزهق مصرف إل أولادو بند يصنف النمط، 
أزلأدْ،صرفإلاشاي

زثديعق ؤممتا مماوت أؤلأد0، عئصيص متقي بإ لمظة زصز ؤإذ 
زاحدا-زجها بالزلإ، احتص أولادهم• عل يم علأولادي، محال؛ أو '• لبجي<ا 

مرن.ت ئخة ق [ ١ ] 
هطم آدقي ؤآ أثب ؤ تعال• اف قول لأن صعيفة؛ الروايه هذه ]٢[ 

أيصا.عليل والئعليل صعيمة رواية فهدم بالاماق الأبناء ولد فيه يدخل 
الناتولولد اككن الأبماء لولد نم لأنه الثات، أزلاد حثي;دخل ]٣[ 

الثلث.

اكةهاءفكلام حاو كل وعل ارلفني®، ت وقال ^؛؛٥١٥ قثد هنا [ ٤ ] 
الدكورفهم زلدي، عق ث قال إدا الأن ثعرف ما وعل المائي، العرف حنبا عل 

داخله؛البنات أف ببالهم عنملر فلا ءرأولادء قال! ؤإذا وبنت، ولد له يقال؛ ولهن*ا خاصة؛ 
والإناث.الدكور أولادي عل ت يقولط أف يوقف أف أراد لمن نجغي لهدا 





٦٢١)باو،اووقف( 

ثئدثما ينتحي ثم ينثصل، حش الوهف يدحلِفي لز حمل، له لكف ؤإف 
والزنعالوبزة، كالثمزة مالئ، ءزجودا كاف ما يوف انفصاله، بمد الغثة من 

منحرج بلعان، ولده مى ( jjj ،JالإJفصامل ولدا ينمى لا لأيه الدرك؛ 
٩ولدا ي عن -قثزوجه الوهف؛ 

طالبدام قعا العلم، طابه كيلك، بمدهم، من إل يرجع الوصف؛ زال، ثم الممراء. 
منه.حرم الطلب ترك فإذا علمبمطي، 

منللدكور ونهتا للإناث، نهمتن وصزب الوهم، أوهم، إذا قائل! ئال، فإن 
ممرا.نرى ما عكس انناته، 

أوأشدعيال،، ذاثؤ ثلأ الأكى كانت، كاف إّبى فلا لبم، كان إذا هدا فالخواث 
تحور. ٠٨وإلأ؛بأس، فلأُ 

معه-مثدحل فلا بنيه عل ولف، لاثه واضح؛ بتت،اا، فيه هوخذ ا)ولم قوله! [ ١ ] 
أنوالعريب، لالعد.لا، فهومناف، يايا، البنت، حرم لأنه عليه؛ حرام مدا ولكن البنت،، 

حرام!فهو واحدة تنة البنت، هدا باجرة الابن حص أنه لو قالوات قمهإئث الفثهاء 
ومهرتحل، ولا حرام هدا أن فالصواب، داجا، يه محصا الابن 'سكون الوهم،أن هع 

الأنشنلطالأكر؛لأنهؤقف،.
الهبة،بخلأن، والإنامحثؤ، الدكور عل صار ولل«ي® عل ®أويمت، قال! ؤإذا 

يطىامحمئلطلالآنيّ
الأنز؟م الدكر أوثفصل بالقوية يكرذ ثل مما! إذا لكن 

متقيوالامحزاك المشاركة، ابج بمن هدا يقال! باق احتيالا، فيه أف فالخواب 



اسقضاه1نيهمصاسمماسبجءن؛و ٦٢٢

الأسين،حظ مثل للدكر يكوف أن بد لا دةولت حش بتام ليس وا1لك التنويه، 
وهدا-ام، انلك لأف الامح،؛ حظ مز للدر يكوو أن د لا ظله1 الهة، خلان، 

الأشنحظ مثل للدم يكوذ أف بالإحماع~ يكن لم ~إف الأحوظ أف مع بتام، ليس 
به.بمل فالإحماغ إخماغ، هاك كان إذا إلا الزقف، ي حز 

والإناثالدكور محؤ أنه ظلظاهئ ميافي«  jpMقال: وَلن 

الثايتح؟دون سيارة للولد يشرى فيمن القول ما قائل• قال فإف 

محن،وهذا ءقط، استعإلها من يماكن لكن للسيارة، بمتاج الولد أل فالحواب،! 
لهلأف فثظ؛ •يا أنث، ينتفع لكن الثيارةل، هد0 لوثده! يقول بأذ إنه، الماس ننبه أف 

العكس!قدر ولو م،؛راُث،، يوف للأب، الثيارة عادجؤ مايئ، الولد أف قدر محلو حاجه، 
الركة.ق فتدحل ما1ُ،؛ اادي هو ١^٩>-؛، أف 

^نداَلمحاز:ثل:دلخِفيئدالإاس
اللباس.حنس من الحئ ذالحواب،: 

سيارةوللاحر مححمه سيارة أبنائه لأحد الأب، يشري محي هائل! ءال، فال 
امحم؟فإ عادية، 

يقومبعضهم يكون فمد الشحص، به يقوم ما حسب عل هذا ذالحواب،ت 
سثارثهيكول أل الصيحة من ؤيزى مححمة، سيارامم المكثس، ق وزملاوه بعمل 
الثانويةق يدرسون مثلا وكلمهم ساووا إذا أما مححمه، سيارة لمه مثري مثالهم 



(jb )_٦٢٢،_؛

نحل

اث.كنث4 م1لم لا لأمه حش؛ ولا نق فيه يدحز P يته، عق ومم، ؤإل 
اش•كويه يعلم لا لأمه حش؛ ولا يكر فيه يدحل لم بماته، عل وممن نإف 

ومحهيه ولد عل كوممه محئو وته، أو بتيه أن محلان ولد عل وممن نإف 
!^١١فيه ثدحز هاشم، كثي نثه وهي ^j، يي عق مفن أف ووته،!لا 

علبمع الإنم هدا لأف البمات؛ ولد يوف البجذ ولد مذ وا"قش والأش 
منها.ااأالثايت،لايعدوف ^jj واني٥^٢، يكرهم القبيلة 

زواعدلوا اف اراثقوا لقوله عاديه؛ سيارة والاحر فخمه، سيارة هدا يعطي فلا 
أزبدتم«م.

نايهملإحدى كال ؤإذا والإناُث،، الدكوز شمل مميم بمي عل وص، فلز [ ١ ] 
لايدحل•ولدمزشهاجمفإثه 

وئزج،ل٤زنهلهآكانء أثا 
أولٍزلهلأمولأ>ج.

احدهمأما اهى، من أصناف ثلاثة التام ق وحد إنه هئإس' ٠ الوثقُ يقول، 
امتمتإذا يعني! ثقثاه، اض شاء ما معدته ق الطعام وفن الطعام أكل إذا فكان 

(،٢٥٨٧)رنم الهة، ق الإشهاد باب، عليها، والتحريض وفضلها الهة كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
النمانحدين، عن (، ١  ٦٢٣)رقم الهة، ل الأولاد يعص تفضيل كراهة باب، الهايتؤ، كتاب، 

•يبجعثبمثمحا بشبر ابن 
)أ(الغنى)آ/ا<مم-'أم(.



^^اضاه1همنيصاسممأصبجءنيل ٦٢٤

ئتا

الدكورأولاده الوقف ق ذحل أولاده، وأولاد أولأؤ؛ عل وئم، و1ف 
فأي١^، ي مئ ص ي الدكوث ؤ\ذَلأئلإ ص.' زالإئاث 

1 Jjj ،^ تبمائةزق\ك:ؤ لأموي:نئوال لأ:دخلول؛ ١^; قاَل
ولدعل الوقف ِق يدخلوف ولا ]الن-اءتاا[، أؤلندمحمحمه ؤآ أش ؤيومأيك؛ 

يوف1ائهلم ءبٍلة ه ثشثوو ة زلأنم ثائنا، هآد:دئثوو بق، م ز_ 
بواثهاه

لأمأزلأدأنلأدْ.^^_،، ندالأتو:كرؤاين 
'•اواحدا وجها يدحلوا، اقسمحنإولم أولادي وأولاد قال• وأف 

اف.بإذن حرج الطعام مفعة العروثا 
والغاممل!البول منه الدم؛نرج ومحل الدبر محل بين( واحد لتي، فله الثامحٍ( وأما 

العظمااض سبحان 

رسحا،البول فتها يرشح عدة هي وإد،ا ذكر ولا فزج له فليس الثالثا وأما 
سلخ،.ولا مشكل حش وهدا قدير، ثى؛ كل عل وافه اطه؛ ئبحا0 

البولمنزوفوف: قأولأدة أولادي*، وأولاد أولادي "عل مال،؛لو الأف ء ١ ت 
والباتواخاشكإقال١^

لا؟أو البنات، أولاد؛ أولاد يدحل وهل 



(ub )_٦٢٥^؛

dlj  :صثخلاثة يه؛ ذظ\ تيأ \لو زظ تيان، \لأؤ وزَلد ق1و

يحوغ او^١ ولكنوا 1زلأدهلم، عل ئأ ^;٣، هوم عل ولووص 
لكفثإو البجن،  Jjjس ءي لأن!_ ١^؟؛ \لإسمفي أزلاد 

'• ١٢٠^-ص لمظه لأل أولادهن؛ فته لحل حمتعهمإثائا 

منوالبث أولادي، أولاد قاوت لأنه يدحلوق؛ إنإم يقوو: من فمنهم حلاف: فيها 
أولأئالمات.يقا أزلادة 

وهإشفاو:إملأيمن.
الثامحت،•لعل القرينة• أجل مذ لحولهم فيكول يدحلوف" ~أةم الأول فعل 

لكنالأزلاد. أزلاد س ِفي فلادظوو الأزلاد فيَشو لادخلوف دائرا U يكوف 
وهندزيد ملأت وهم أولادي قال؛ قاف حامد، وابن بكر ابو قاله ما للفظ الأقرب، 
ابوثكرهالة فإ ملحلول، وهند ريي أولاد هم الديذ أولاده، وأولاد أولاده، فهولاع 

لأقمأولادأولاده.هاوI ولدلك، أهرب؛ حامد وابن 
لأفواحدا، وخؤا لمْ:دخلوا ير إج«، الميبتن أزلادي *أولاذ فال،: إذا أثا 

١^؛.ممستذ غيث البنات أولاد 

علمعنى هدا وعمرووحالي، ئيد عل قال؛ بان بعينهم، أقوام عل آ ١ ت 
أعتابمم•

in



اصضاه1نينيصالإئماسبجص ٦٢٦

نحل

ممال:لأت ؤإذ فيه، ايح اثوك اولدئاواو، ززلد اولد مك:أن ؤإذا 
ئ1لأي،\بي أو ، j^Vl^١^ مال: أو \ث°ض'. م م زَلأدي، أم 

مُتهس ِ َ َ 
رينيه*وجب 

اتاقرر،وب م ^،، lajبئ أومزك التاق؛را، بئ ثوك م (، jcJajرب ؤإل 
أفيوجن، ُلقظه، با اومم، لأف عليه؛ مالأم ثرط وكبجا قرطه، ما مهوعل 

اءإ١اءئ'؟ ُهمَ 
مهتصاْسع 

ء

وجدوجده أمحه، وولد لولدْ لهو ملأن، منابة أو مرامحه، عل ومقل ؤإف 
ئء؛أي بزجهن ج -} i'jئنبمن؛٥"، ح، ال1ي أيي،، 

بموماصهميفينىتيه،ئأخممح.
ثثى•رمْ ض يعط ولم يتجاووهم، لم هاشم، ^؛، Jiمرابمه 

اوجه،هذا عل ملكه أحرج وهو بلفظه، ثث فاوهف واضح، التعليل [ ١ ] 
بيمم»أ>نح أوإةتا جنما موص ثن حاف ُؤئى عَة؛جل• الله مال، ؤلهذا اتباعه؛ فيجب 

ماواجب■جث، ولا إثم يكن لم إذا ايه هذا من فعلم [، ١٨٢لالقرْ؛ ه عكي إئر ئلأ 
شزط.ما 

أوثسمح•ورايؤ، ثى يعنح،؛ ]٢؛؛ 



وائالاسم لأف ابهى؛ مى بمرايه عرف مذ ثل بمر أذ ونشل 
عوهلملخؤمد1.

قلا؛ؤإلأ فيه، لحلوا حياته، ق أمه جهة مذ ^١^ يصل كاف إذ وعنة: 
ثمظثه،قرينه وجدت ؤإذ هده. يمش إرادتر_لم عل ثدو حياته لهمَفي صلتة لأف 

علتؤ•عمو حرمابجم، أو إرادمحم عل يدل حائيه أو 
مذS،أغي سؤ، اغل إداأوصى ا"برتح،ت ومال قرابته• بمثابة بيه وأهل 
أبٍهوأئهاا'•

علمترد زن محاك يض  °جما ةوت'\؛م' الؤلف_، قاله الدي الكلام هذا [ ١ ] 
الحقيقةفان الناس عند معروئا هذا كان فإذا فمط، عمه وبنو بنوإحوته هم القرابة أن 

الشزعثة.الحقيقة عل مقدمة العنقية 

أقوال*دلأ؛ة القرابة المالة هذه ؤؤب 

الأم.جهة ؤمن الأنم، جهة من قناته يحل موو: 

هوالمد.هس،.وهذا فقط، الأب بمرابؤ ؤئممى ايه دالثاف• 

حاوق إياهلم صلته لأف اغطوا، قراثهأمه يصل أذ عادته مذ كاذ إذ واكالث،: 
الهويليه قليل، مول وهدا بحلوذ، فلا ؤإلأ وفاته بعد صآتهم إرادة عل يدل حياته 
تلمن فجده له، قرم، أصهاره أذ يعرف كل الناس لأف الحهى؛ مى القرابه يعطى 

*H*



صضاه1نيهمه4الإئماسبجضل ٦٢٨

فضل

لأففته؛ سواء يهم وولد، آبوان وله إليه، الثاس أقرب عل وص ثإف 
يروم•وولدْ والدم، يرء ؤه حاجز، عثر مذ اقرّب ييؤِفي بنهم اجب وم 

التنصس_ا.ق يممديمه الإبن ثمديم ويضل 

مذعل هولأة مذ واجد كل ؤمدم للبامحذ، محو بمنهم، عدم ؤإف 
ووإاإن\بلإ.م.ناهلم من لأف يذاشألأ 

منهب،لوت١^ ١^، م ١^ أو الإ؛ن، لزلد محن ^٣٠١، و\0 
ؤيتوىمذ الاح وميم الأيج، ولي• لأتم للإحوة؛ محو عل"موا قإل 

ينالأمؤالأخمنالأم،نئكالأماش
وائد؛الأخ بئذ ويرى آبائهم، رفب عل محهم إل عدموا لإل 

مديموعشل الأد_،، وثد والأح الأد-،، آبو ايد واب؛ اإتراُي،، ِفي لإّئؤوايهن1 
الم^زاثا١'.ق أقوى وهو ولأذْ، له ا-بمو؛ 

محبه•لئوة أمحه؛ مذ أهوى مثوف آلأب، ابذ لأمه الاح؛ مدم ومحوت 
امحاّج،•1حوْ،لإويخمم،ممحيري7، 

لكفقإذ م1هلم، ئلالإ ش، الأاس أقنب مذ حماقة قز زقث ئذ 
الأبمب؛بذ الباقي وقم الأهرب، بذ أمكذ ما انتؤو يمض، مذ أقرب يمنهم 

١^،و حماف انتزى ؤإن اقثاثمحا. قزخث ذالأض النيئ ثزط لأ?ه 
بماومم•امحع؛ أعُإي 



(jb )_،_،٦٢٩

قفل

ابنوهمال قمحثه• ابن ماله وولدْ، عشثريه يهم عمحته عل وئن ثإف 
تثاو انه يمحهبمثئ الصديق بكر أ؛_( ص /دؤة؛زوي أزل؛ والأول دئيه، هم ودعلب1 

الأيعره ثحن 

يهوبمعهم؛أنمل، من وموال قوى، من موال وله مواله، عل وقف وأذ 
لأنالأم:مسا^ل

لأيهاكلث؛ ؤللفمزاء اككان هله، والفقراء، وعمرو ويد عل وهف، نإف 
المثزاء،عل م عاثهنا، ويف ؤإل أيلأما. قنمته هوجتت جهات،، كلامث، جعله 
جعلهلأيه الممزاء؛ إل رجع ماثا، هإدا صاحبه، إل ثصيبه رجع مئهنا، مات قمذ 
بانقزاصهإ.شروطا م٣ 

قولا اليراُث، ق لا معه، للإخوة حظ لا واته يقدم، ابد أن ثلث، لا ]١[ 
وأخجد عن هالك، لوهلك، ؤلهدا الأخ؛ بخلأذج مع، ابنه ابن لأف وذلك، الوهم،، 
للجد.الراجح— القول ~ءل فالمال ثقيق، 

ائادرءلنواوه،فلأشك،أن وص، فإذا أغر، من ١^ انادر أن شف، لا ]٢;! 
فا1ولأسثل، من المول ي يشرك إنه يقال! أن عريس، وهذا أعتقوه، الدين أسياده 

العندأن قدرنا إذا فمثلا أعممه،— —يعنى! ولأيه عليه للواقم، الذي هو أمثل من 
فالأسثلعل، اسمه قحصا أعتق العند وهذا عمرو، اسمه أعتقه والذي ريي، اسمه 

هوالثافي.



^قضاه1نيضصالإداسبجص ٦٣٠

محل

معلا لاثه '؛ سعهاا حاو ككئزت، جذوعا أو متث، ؛ lixjويم، ؤاف 
زلانثأول، ببيعها مالسها عل المحاممله نالتها، يهاب، وفيه أ، بمايهال ِفي 
ثزطاكاف ما لأف وقفه؛ انتداتة محوز هلا ابتداء، فيه مع لا ما وهف محوو لا 

لإنتدانثه،كال ١^٥^،، لإ:تداء 

مثلها.يمنهاِفي صري، بيعت، نإدا 

ئبتعت؛ فيه، ببما ينتفع لا بحيث هصارت افب، ٌنبتل ل مرتا حبس محإف 
سنهاتيحمسسآحز.

ِقوجعل بح، بؤ، ينشر لا مكان ل وكاف م*ءردبإ، مسجدا ويم، ؤإف 
ذكانمم،وذكزٍااأل

لا[ِفيسحةتسعهنا.

مائه،.ت ننحة ق [ ٢ ] 

مثاله؛ق واJصزهV بيعه، نجب فإنه منافعه يعطلت، وهم، كل ق قاعده، هده ]٣[ 
تشلل.قلا 

يمكنولا ثعطلت.،، حارة ق كنجد متءما؟ يجعله أن يصح هل بح ؤإذا ]٤[ 
متجرا؟يكون أن نجوز فهل وثعناْ، أحد، فيه يصل أن 

مجدق يمنه ؤ يصزفأن نجب لكن زال، مسجدا لأن نجوز؛ نعم، اُبمواٌب،• 
م•



٦٣١الوقف( رباب 

أم،ء يرد ما بجنه وافر؛( ^١'، ثقا يرد ولم رب وئب وكل 
؛.معنا0ا ق لأيه مثله؛ ثعر إل صرف ماحتل يعر ■عن، وهما ؤإل الوهف. 

قيء,منة عُصل ولتر مناهثه، وتعطلغ حرب يعني•' ء ١ ت 
والزركثمح،؛والشارخ، المس، اهنحز اوانه: الفائدة قالِفي)الإنحاف(رُ 

الديالوقف حس من يشرى أذ يشرط لا ايه الخرقي؛ كلام ظاهر عل وحماعة 
اقهى-جار• الوقف، أص عل يرد مما بجنه اثري ثيء أي بل بح، 

مسجدق به يساهم ؛إنه مجد، به يسى أن يمكن لا لليل بثمن بع فإن ت٢ء 
تمز•

والهمش،كالمكمات الأحر، المسجد مصالح ق جعله أفلا هائل،؛ قال فإذا 
أشتهها؟وما 

محدآحز،3، به ننساهم لاكووم، وهدم يدوم، الماء لأن وذللث، لا؛ فالخواب! 
جاءتوقد المديمة، الطبعة من الماجد ق المحاحف< ثكون أحياثا مسألة! 

الثندانبعض وق معطلة وهي القديمه الطبعة يتحدمون لا والناس الخديدة الئعة 
إليهم؟وأرسلت، أحدت لو فعاذا ،، مصاحفمحيون لا 

فهنالث-يمكن، لم ؤإذا حا، ليبجع إليهم؛ ويرسل ئوحذ باس، لا مالحواب 
يستحمل.ممححئا به ؤيشري لمعه، آحرأن طريمح، 

ا_\نحلاف، حديثح ثم العلم، محيلطلثة كتباق وهفح ثخصى ئائل،• قال فإن 

)ا(الإضاف)ا-ا/مه'*ا(.



أح«دبذحنيلقتلالإمام ي الكاي ض ايمميق  ٦٣٢

محل

الواقفثزط ايع لثا لأيه الواقف؛ ثرط حيث من الوقف عل ؤيئئق 
عكه؛من عامه أمق علنه، ال1فعه يئزط لم محإل عليه، الكمه ق ^٧!، 1له تق 

ءأشق عج، وُ لب:ظن ء، القثة ي ُه ١^ ممن لا لأن 
سش؛لأأهُهال

محيإل افتب يئلوا أن لهم فهل السجد، عل والقائم السجد هذا ق العلم محللبة 
آخز؟

فطلونهاقشن، الهلنة انتفاع افبئريد وقث الذي أن علئنا إذا فالخواب: 
•طليةآحرون عليه مد وقد السجد ق فنمى ؤإلأ معهم، 

فعليمكن، لم فان علته، فمن ؤإلأ به، أحذ معثثا شيئا الواقف شرط إذا [ ل١ 
عاليه.الزقوف 

الإماقمدم فهل مصرفه، عل عاليه، الإماق ومحاق علته، من إنه قكا: فإذا 
uip ، ،عمار٥Jالمستحيى؟يقدم أو و

إلنبيل لا لأيه يثرط، أولم شرط مواء عليه، الإماق يقدم أنه اآل.هم_،ر 
بحلل،الننت، وأصيب بيتا، ومف، بمن مثلا لهذا ولثضرب عاليه، بالإماق إلا بقاته 

العلةوصنمنا يزكتاه ؤإن ثيء، عليهم للموقوف يبى لم عمزناه إن يعمير، إل تحتاج 
أونقدمالوقف، ممبر نقدم فهل الوقف، عل حْلر هذا ي مجار عليهم، للموقوف 

 I٤(.• والغي)٦; الهيابة)ص:س(، نظر: ا



نحل

وقفهق اثلز جعل رْءئبمة عمن لأو الواقف؛ ثزط مذ الوقف ل ويظر 
ثزطه،إل ني زلأف أقلها. من وأي ذوى نأش '، ١٥نحه إل 

توجهان يفيه الناظر، يئزط ؤإل فيه. اث1ر 

شزط؟فيإ الوهم، ثنفيد 

يكنلم فإذا هذا، ثنفيد وحس، ثعمبمره ثقييم اشّرءل ئد الواقمؤ كان إن مول،! 
حال.كل عل التعمثر يقدم فالملم-، اشرحل، 

أنيتعز الإمكان، بحسس، بيثهإ تجمع بأنه ^٥١^ ٠ ئيخ واختار 
القولوط؛ كاملا، حمه الأستحقاق صاحمت، نعطي ولا الكامل، الثعمثر نحمر لا 

هؤإووةو\إ؛.'اف لمول الصواب،؛ هو الممياز— ومصلحة التعمير مملحة ض ا-إقئع ~أءني1 
[,١٦محن١آصلمهتاص:

الوهم،،مال من يعمر أن مجم_، بحفه، فتهدم بيتا، وهم، لو وكدللئ، مسألة! 
بينبجءع فإنه يثرؤل، لم ؤإن التعمير، قدم مقدم، يعمثره قال! بان دزط4 إن ثم 

عليه.سحههامقوفؤ ما ودي التعمير 
التعميريكون مئة، بحنس التحمثر إل ومحتاج ريال، ألم، تيُم كان لو فمثلا 

تحسه.عل يعير م سحقاق، 

مح:ئول!إلاشئ،لكذلأ:از.

(.١:٤٢٩/٥(الأ-محLران،اس)



اصضاهانينيصاسممأسبجضل ٦٣٤

لة،وعقه ملاكه، لأئه عث؛ \.ؤؤف فيه يظئ أحدمحا: 

يكملمذ وحى علته المومحوف حو به يتعلق لاثه البلد؛ حاكم إل والئاف• 
جعلولدم، أفاصل مذ ايى إل جعله قإف الخاكم• إل فيه الأمر مفوض إلته، 

الواقثتلأل آحر؛ إليه الحاكم صم واحد ماصل إلا فتهم يوجد لم لإل إؤهإ، 
ولم:>ضهثسا'ا

فعلمعينا ناظرا الواقف شرط إذا أولأت اثلر السالة هذه ق الصواب ا ١ ] 
والناظرذريتي، عل وقف أو الناظر، وهو فلأن، عل ومم، هدا قال،ت بأن ثزط. ما 

بمرطلم فان ثزطه، إل يرجع فهذا ملأن• والناظئ ماجد، عل أوومم، منهم، هلأن 
أبنائهعل ومم، فإذا حميعا، لهم فالئظر محصورين مثن عليهم ، الموقوفوكان ناظرا 
علأو جهة، عل الوهم، كان ؤإن المشحمون، هم لأنيم كلهم؛ للأيناء فالنظر مثلا، 

مالأ:طك،فاثلرذحاكم.
لأنللحاكم، فالقلر الممراء، عل وقف هذا أقوو: أن مثل جهة عل والؤمم_إ 

للحاكم.النظر فتكون الاذ، لحنرضأ يمكن لا عليهم- -وهوالوقوفج الممراء 
لأو المدارس، عل أو ا1ساجا-، عل وقمح هذا قال! لو ف،5إ يمللث، لا ما عل أما 

بقه،اثلر ناشر أن الحاكم وعل للحاكم، أيقا فالقلر ذللث،، أمته أوما الختب، ظع 
أويو'كلمنيئبه•

كا0أو للحاكم الفلمئ تكون هل موصوف،، معم عل واأوقوفج 
النظرأو للحاكم، النظر يكون هل مودنه، عل أو المجد، إمام عل وقف هذا يقول! 

عليه؟



(lub )،^^٦٢٥

قفل

بموله،بش الوقف لأف الواقف؛ إل ر-ئ فيه، الوقف أوباب ا-حت1هن ؤإن 
قوجبتالممضيل، يثبت ولم يبتن، الئركه لأف فيه؛ Jناووا ؟كذ، لم قإل 

ي،ءايمك:ثهيسماا'.

الدقة،عل كاوقف وأنه عله، الظن أن ١^ الاس عم الحواب: 
يمال(!أن ومحتمل له،  siliiilلأن فيه؛ يتصزف هوالذي أومودنه السجد، إمام فيكون 

آجربثي؛ ويبدله يبيعه، أن ق عينه، ق اشبمزف وأما له، فهو عثته ق التصؤفv أما 
آحزإمام إل المرين أو الإمام هدا بعد ستقل هدا لأن الحاكم؛ مواققة من بد فلا 

بالوام،.له وئؤذن^خزلأصاله 

وهدايؤيأط يقول،؛ فهذا فيه، الاشتراك يمكن لا وجه عل محتلفوو| قد [ ١ ] 

بدفلا بالعكس، يهول، وهذا امتنلاله، عل عءارْ فدم يقول،• وهدا ، ؛؛١٤لا يقول،• 
ِسمالمحم•

*n*



اصضاه1هميصالإئماصبجءن؛و ٦٣٦

-ين

ا
*n*

حماته.مالِفي بتمليك الئمع وص 
أنصلوص هادوا" ررمحاددا محال؛ ^ ١٠ائ عن ووي تإ ثنتحمه؛ زص 

أقفل؟الصدئة أي افب زموو ارئسل ئاوث هريرْ أبو روى ئ الوصية؛ من 
 Jحرنجل ولا الممر، وعض الغش، تمحل نجح، صجح واث تصدق هال:»؛

أ.ضنالأ الثحاوي ^١٥ ؤلملأن^١(< ^١، هك: إداثلثتالخلموم 

هذهحماته١١، ل ناو بتمليك التمغ ررهي لآنهآدئق-: المؤلف قال -كإ الهتة ا ]١ 
كائنسواء والحبة، الودة يووث لأما المطلوبة؛ ا1ننوذة الأمور من وهي الهبة، هي 

فرجنله، والموهوب الواهب مدر عل الهبة ثكون أن يتبغي ولكن ممره، أو هلله 
لكيعلميها، يلام ولا ممرة، حقه ي فالهبة ريالأيت،، حمسة اوي نقيا أعهلماك ممبمئ 

محمودا؛هذا فليس ريالأت، خمسة اوي نقأ، أعطاك الدراهم تلأين عنده رحل 
ّ.بحال لاثلق لأنه 

لعلمهالمجتمع، ق ذوقيمة رجل وله موهوب يكون ممد له، المنهوب كذللئ، 
دويهآحز نحص إل كاقدية إليك الهدية ثكون فلا ذلك، لئر أو يصله أو ماله، أو 

هذا٠من بكمر 

فإنهالوزراء كبار من واحدا أعطيه لو لكن مفزح، واحدا ريالا يعهليه الشر 
الموقف،•بجدر ربا الأحوال بعض ل إلا اللهلم يغصب، 



٦٣٧)و1وااست( 

إليه•والمهلى حال يحب هدية يكون أن ينغي حال كل فعل 
منأمقل فهل ثظت، فيه الوصثة من أفضل الهبه إف لآمهآ؛ثذت الوثف وقول 

فهلالخم أغال كاثِفي إدا الؤص1ه أما الصدهه، وهل افب وجه غا محي إدا الوصك 
١^٤أن ام ئم أءصل«رأ'، ١^٥؛ ررأي الئتمة، ي ذكزة الذي والحاJيئ أمحل، 
صدقة.وهدا افه، إل به يقصد تارة بالال، 

هدية.وهدا والتأليف، اثودة، يه يقصد وتارة 

هبه.يسمى فهدا التئ، محرد به يقصد وتارة 
الحل.ي.ث،تألفاظ بعض ل '  ٠٠٠الممل وثننى الغش، ارئأمل ت الخدين، ق ه وقوله 

-أي:القاء ءام لأنك أشن،، ١^ ٥^١ أشن،، وهدا الممن«رأا، الماة »؛أةل 
وتحشىالعمر طول يزمل كان إذا الإنسان أن والكائن الثمر، وتحشى العمر— محلول 
انإنصدقة من أقمل الحال هذه ق الصدقة فكانت، المال، يبذل شحيحا صار الممر 

قريبة،المدة لأو4 سهلة؛ ئكون هذا عند فالصدقة الدنيا، عن ومول سنه، وعئرين مئة له 
ويسهلءله•

(،١٤١٩)رنم الصحح، الثحح صدقة قفل باب، الزكاة، كتاب، اJخارىت أحرحه ( )١ 
حدين،من (، ١ ٠ ؟"U ) رنم اثحح، المحح صدقة المدقة أغفل أن بيان ؛اب، الزكاة، كتاب، 

لآه؛تن.هريرة أيٍر 
كتابلم: وم(، ٢٧٤٨)رنم ا،لوُن،، محي الصدقة باب الوصايا، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

أيٍرحدث من (، ١٠ ٣٦١رقم الثحح، الصحح صدقة الصدقة أفضل أن بيان باب الزكاة، 
هريرة

رقمالشحح، المحيح صدنة الصاJقة أقفل أن بيان باب الزكاة، كتاب لم: مأحرجه )٣( 
)أيم\إي(.



^^يبجحنبي

مىشجنه ^^ ١١١ءتإإقثههظ1 اف، ومول ل لمن أمقل؛ المرب وهبة 
المربهته وق اف« هطعه هطمها وش اف، وصله وصانها ممن الثخم_ن، 
بممحاا'ا•

بذمحرافءئ روى ة العُؤ؛ و بض عق ولدم محلبجب محور ولا 
حشأوصى لا ت رواحه بنت أمي لمالت ماله، ببمض أبي( ۶، يصدى  ٠٠ت مال، 

ئذق.!عل لثثهد0 .؛ اض ومول إل أبي( مجاء .. افب ومول علتها سهد 
ذ\جؤ\:؛ن،افَ، »داموا ناو: لا. ثاو: نله؟(، أغطت رر1كل ممال: 

(_؛LJJلا ٠١ثمظ: وق عثه، مممى الصلقه« تلك مند أي_(، مرجع يال؛ أولأؤآكم؛ا* 
أحمد.رواه علجورا، 

ممرة،وينوع أنلالئؤ، عدم ه كانسان القمر، تحنى لا كان إذا أيما كيلك 
ا0الأنكان إذا لكن نيلة، تكون بميم الصدقة أن شف، لا فهدا القمر، تحشى ولا 

الصدقاُتجأفصل فهي ثححا، فيها سكون فالصدقه الممر، وتحثي الماء طول يؤمل 
الئثريمول ك،ا 

حروالراد: ايالغة، باُم، من هده الخالموما< بلثت إدا حر ممهل ءاولأ وقوله: 
وقثدا(( ملأن لزكدا، ِهن ثزؤْ))ك،: ثرخى اض بأن:كون الأخل، إذا 

وصه،يوصي يد0 الأف الناس من كثيو يفعل مثل،ا لملازم كاى  ١Jاارداالألفاظ: بعض 
حياته؛حال ق الصدقة عن الأحر ناقمة والوصثة حياته، حال ق ماله من يتئ ولا 

دئياه.وعن ماله عن الإنسان يتوئ، أن بعن. لأقبما 

جعلهاه النهم، إن حر أفصل، وهى لمريب، ببا أن هي المربب، هبة آ ١ ت 



٦٣٩رو1باسة( 

شُ،ئئخ اوجم، زنمه الندازة، بوئ ذبك زلأف خزام؛ ثا؛قوث خززا، مءة 

إلكررآما لهات فمال، لها، جاييه أعتمت، أنها اح؛رئه نسائه إحدى فإن العتق، من أفشل 
وك((رُلنأئثةامانم،هانتيا 

التئ،عهلثة ق هذا العهلثة، ق بعض عل بعضهم الأولاد مضل محور لا [ ١ ] 
فمثلا،، عنتلفوهذا محتاحه، ما واجد كل إعطاء ق بيثهم اشديل فيجب الممهة أما 

وثيء~حروص، ؛ ۶١فالأكؤ وطامحة، عرة إل نجاج والولد حئ، إل محاج البنت 
محروصامثلا البنت، هذه أءطذتv إذا مولث فلا ذللثؤ— أفته وما ويرامل، رامحها، عل 

أنيلرم أنه آلاف،، عثرة ساوى قرامل أو الرأس، به يغش شيئا أو بالأدن، سعلق 
الحاجة.نتع النفهة لأن آلاف،؛ بعثرة طوافل للولد سرى 

أنفلا صغار، أبناء وللث، الير، الأبي زوجت، أثلثف لو أينا كذللث، 
بعفرؤيغلط تحوز، ولا بل الير، به زوجت ما مثل الصغار الأبناء هؤلاء يعطي 
بعدالكبار أعتر ما محمنل الصغار لأولاده فيوصي الكبار أبناءه زوج إذا الأف الناس 
قبلمت، ؤإن زوجهم، المحاج بلغوا إذا الصغار هؤلاء بل حرام، وهذا موته، 

محيء.عاليلنؤ فليس المحاج قخ أن 
دكورهمكلهم، الأولاد ؛؛ن ~أىتبينهم سوي أن نجب إنه ت مول، هل العملية؛ لم 
اثراُثؤ؟■لحب، أوعل ؤإنانهم- 

العلملأهل ئزلأن هذا ق الحواُنج: 

كتابت لم وم(، ٢٥٩٢رنم)وعممها، زوجها لغم الرأة مة باب الهبة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
رمح.بمه.ميمونة حدث من (، ٩٩٩رقم)عل والصدفة النفقة قفل باب الزكاة، 



^قضاهششههاسمماسبجحن؛ل ٦٤٠

 ،Jالأشأعطى عثرة، الدكر أعش فاذا سهم، يس1وي أن نجب إيه الأوو،ت المو
شككه؟<(ممهمَنم،والوثدبملظاهر لأن عثرة؛ 

الئكروالأش.
الأذمح،حظ مض للدكر عئيجل اممه أعطاهم كإ يعيهم أن الواحث، إن وقيلت 

الأ؛شدنحا.الدكريرمحن،أغطى فإذاأعطى 
ثعال•القه قال وقد ع،تجل، اش من أعدل أحد لا أنه يعلم لأنا أصح؛ القول وهدا 

١١ألامحن ثه فن ^للدث  4.]
الخدت؟هذا عن ايواب ما قائل: قال فان 

ااثوابعنهدا:مما:

ليسمحملة الكلمة دامت وما بنات، لبشير أن عل النص فيه ليس أنه أولأت 
الأسى،عل الدكر وهوثفضيل الأصل، إل ثرحع قاسا بناج، هناك أن عل ثص فيها 
واحدة.هد0 

قيمونالبنات، محرج و)بتول( ٢ بتول؟اار ررأللث، الخديث: ألفامحل بعض ق أن ثانثا: 
؛تايتن،.عند.ه ولس ينون عنده ؤؤؤؤتهتممنه بسير 

أنالحكم، عل محمل والمشيه المشبه، من الخدث هذا فنقول: حال، كل وعل 

باب،الهبات، كتاب ومسلم: ٢(،  ٥٨٦)رقم للولو، الهبة بات الهبة، كتان البخاري: أحرجه )١( 
بشرلآقوبممح١.بن المان حديث، من (، ١  ٦٢٣رنم)الهبة، ق الأولاد بعض تفضيل كراهة 

١(.٥ ا/  ٦٢٣رقم)الهبة، الأولادق بعض تفضيل كراهة باب الهثات، كتاب مسلم; أحرجه )٢( 



٦٤١ربابالس( 

سثقْا علما يرد ولا ه ألأع ظ فز اؤ,لدو'و عئقجل: ، ٥١قنمة العائلة القنمة 
مصلحةالدرية سحي ؤإثإ ءالي١كا، ليس الومحق لأن بالثوية، يكون الوقف أن من 
فتينهإوتآ٠ة، ويرهنه الوقف يبح أن علم، الموقوف يملك لا ولذلك فمط؛ الوقف هذا 

فزق.

الأنئن.حظ مثل للمدكر ُمدرإرئهم! يعهليهم مال! أن السألة هذه ز فالراجمح 
ررأفهدالصحيحين! أأماظ بعض ل جوو؛ا، عل ممهدف رالأ ه! قوله وق 

ءلمممى«ا'<،.لإرلأصءلينر.ا'ر.
جوازعل يدل ءمى؛ا هذا غق "أفهد قوله.تإن العلم■ أهل بعص قال 

لواجس،،ليس التعديل يكون الرأي هذا وعل عيره، يشهد أن له أذن لأيه • القضثل 
صحيح؛غير يهمه أن شك؛ لا المول تبمذا فالقائل الواؤع، ي المهم ّوء من هذا لكذ 
ررأشهدفقوله: جنر«، عل أشهد لا قإو عيى، ^١ عل »أشهد قال! ه ١^٠ لأن 
بدليلالأمر، ؤإثبات مساعدي،، عن والابتعاد مض،، القرؤ يعيي! ءو-ي"، هدا عل 

جوورا•عل أئهد لا ررإو قوله•' 
لكنماذا:ضاإذاسل؟

يعطيأو له، وهبه ما له الموهوب، من قيأحذ بشير، صح كإ يمح ابواب• 
^؛1.الدي التعديل حه_، مثله، الأحرين 

رقم)ّا'اا'أ/با(.الهبة، الأولادق بعض تفضيل كراهة باب، الهبامحت،، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
(،٢٦٥٠رقم)أشهد، إذا حور شهادة عل يشهد لا بابح اكهادايت،، كتاب، الخاري؛ أحرجه )٢( 

١(.٤ / ا  ٦٢٣رقم)الهبة، الأولادق بعض تفضيل كراهة باب، الهثايتح، كتاب، ومسلم: 
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إغطاءُأن آلام، غؤ نذُ !ى أم: ص الم:أ سؤه ^١٢ فاِن 
الوجوب•وأصْيمفي الئيءأمربرم، لأف الأمظه؛ 

ذاJ١JJ'•'jمميه بينهم، ينو وئم مات، هإل 
الخزي؛احتازه \}ثجوع، حق ويمط ثه، وهب بثن دJك^ ييت، إحدامحا: 

ما)ه.مى كالأحد بموته، هنمط الزثد، يناو يتعثق ولأد_،، حى لاثه 
•حمص؛ أيير وصاحيه بطه ابن احيار وهذا رده، نجب والئاتة: 

مهل:سلمبه، وزئوا غدا، تنحوا الاخرين الأزلاد أن لو هائل: قال فإذا 

ثفسطس—، عن س،احهم أن وعلمنا مرثيين،  ٧٢٠١٥١٠يالغين كانوا إن فالخواب: 
فإنالتصؤف، محسنون لا أو •محانير؛ا، أو صغارا إما مرشدين غو كانوا ؤإن بأس، فلا 

حياء،هذا قالوا أمم لكثناثعلم مرثيين عاقلير؛ر يالغ١ر٠ ؤإنكانوا به، عبرة لا إدمم 
بإلهم■عثرْ فلا المفصل، أحيهم س حوما أو حجلا، أو 

الخوان؛ق ئك فلا مرشدون، عاقلون بالغون وهم ص، طيب عن كان إذا أما 
الخزليم.لأن 

عطيةي ياشديل المراد أن لنا وسق بنض، عل أولاده بعض فصل بمي• ء ١ ت 
إليه.نجاج ما واحي• كل بمطي أن بينهم فاشديل القمة ي أما الحض، التمع 

لوالأحر الثاثوي، القسم ق لأيه للدراسة، كتب إل احتاج أحاJهم أن فلو 
أحاه؛أعش إذا عليه تحب فلا أحوه، نجاحها الش ازكتب إل تجاج لا الأبتدائق، 

للحاجة.هن.ا لأن ١^*،^؛ يعطل أن الثاثوثة لدراسة كيا لتشتري 



٦٤٣رب1وااممبة( 

•٢١٧^لأكل ردْ نجب واوو جووا، تءْ البث. لأف 
يصلة محتل لأمه م عل ببجم القط ها  ٧٤١والميه 

ص\لأ}

ممالأولاد، بعص فصل الأب أن فلو اأتعير1،، وهو شك، بلا أصح الثاف -ا ١ ١- 
أنعليه الواجب بل ملكه، ق ذلك، يمي أن للمفحل ييج، لا فإثه التنويه، قل مايت، 

محوائد!هذا وق عيججل، الله قرائص حسب ويوريث، الركة، ق يعيده 

اّىلةالأول:شلأئنيتنالإم.
النعماءمن ثيء يعطنا لم الدين إحوانثم قلب ق بمر لا أن ١^^؛ الفائدْ 

ذلك.اثنه أوما الحمد، أو 

يرسك،®.لا ما إل يرسك، ما رريغ ت باب من اثه الثاكة! الفائدة 
فإذادهشر؟ثيء، بيده يى ولم المال،، أص القمل لوأن أوأثم مائل؛ قال فإن 

للأنم،يكن لم فإن تركه، له كان إن ادرا٠ثإ، من ثصيبه من عثصم أن فالحواائ،ت 
هذ.ا.ق أباهم يامحوا أن عليهم المفصل للأولاد فالأول تركه، 

ايراُث،افه قثم وقد ع،جل، افه من أعدو أحد لا بأنه علل لو ]٢[ 
يايعجل ررلأيه • قوله من أحنن [. ١١زاياء:أ'لأنثياإراه حظ نل ؤللدئ أن عل بتلهم 
أبيهم،قل، الأولاد هؤلأء يموت قد بخلف،، قد هدا لأن الموت®؛ يعد إليه يصل 

ممةس أعدو ألحد لا لاثه القعليل: أن:كون فالأظ ثىءٌ، ماله من إيهم بجز فلا 
٠٥١افهئازق'هاق،وقد٥^ الأَللأنالأزلأد:لأ|بجمسه. ٢٠

* H M
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نحل

عائلة،أن حاجة، نيادة ثى صحح، لعرض ولدم بمص حص لإل 
يدلما غئ^قتق احمد عذ روي ممد ومحدعتؤ، الأحر لفسق أو يعلم، افتعاله أو 

تسلعق كاف إدا ثه ثأّل لا يالوقف: يمضهم ثنحيص ِفي لموله جوازم؛ عل 
مأنا أف ووي نا دللئ، ووجة الارة- ضل عل كاف إدا وأكزقة الحاجة، 
حزييه،انلئ، ووددت ونما، حداد و%ةلتلي( كنت لعانته؛ محال هؤؤيقنئ 

هوي:سشوبجاا'و

منصحح، لرض ولده بنص حص ارهإذ قال؛ نظث؛ فيها المأله هذه ]١[ 
كانمحقة،آلندلU أن ذتج1 لأتما همثا، قبس نحتاج U أعطاة فإذا خاخة« راذة 

١١١٠^!ررأوائتثاله الأول، ق ثدحل كذلك، رزأوعائاف،ا نحتاج، ما واحد كل يعطى أن 
الحاجة،باب من فهذا العلم، طليا ل إليه بماج ما أعطاه فإن بعلم، اشثعل إذا هذا 
نحونهل الخلاف، فيه هوالذي فهذا العلم، طلبا لأيه نحتاج؛ ما عل ثنادة اعطاه ؤإن 

أولاتحوز؟

مصيحئ؛ذلك، ق لأن فال؛ نحور. إثه محال؛ فمن 
طلبه.ق الاستمرار عل العلم طالبط ثثجح أولا؛ 

المال.محثة عل محولة المموس لأن العلم؛ يطلبون إحوته بقية أن وثانيا؛ 
السائلمن ذلاك< أثنه وما اف، لكتاب أوحافظا علم، طالن، لكونه أعطاه فإذا 
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أعطئ،الذي لهذا مصلحه فيه أن ودعاليلهت به، بأس لا فهذا الطلوة؛ الئزعية 
حرموا.الذين ولإحوانه 

أنأمدمءبياح^هم حرم^ا  ٧٠٢٠٧١واط ؤسنهع، ستمر ان مصلحته يعتله الذي 
العلم.حللب ق أحيهم كفعل يفعلون 

أنومحمل قال! جوازْاا عل يدو ما أخمد ص ®روي يقول وهذا 
اشمصل الذي شرا* ينتمصل لم ه اللمي ®لأف الاحتال• هذا وعلل بجور، لا 

أنويمكن ذلك، أسته وما العلم• عل حريص لأيه أعطيه؛ هل طل•' لم اشإف، 
ئزْ؛طذبم،لمباممح.محه.يجابجالأسد.لأل،1نالأنلءدم 

بجور؟فهل الأحرين، دون به، بارا أحدهم؛ أعطى فإن 
انغزيصالح لعمل ليس بره، عل له مكافاه هدا إعء؛لاءه لأن بجون؛ لا الجواب• 

وأجل.أعظم اممه عند ثوابه وبره بره، عل له مكافأه إد،ا به، 
فلاالنسمة، وحزم المتممين فاءطى وستة، مستقيمون أولاد له كان فإن 

يوديهذا إن ثم العلم، كهلاو_، مصل نيادة فيها وليس الاستقامة، الأصل لأف تحوز؛ 
الذينالأحرون وهؤلاء فسما، ؤيزدادون يعاندون، النسمة أن وهي مفسدة، إل 

لأنفسهم.صلاحهم صلحوا، 
ئفضيلأ؟ذللئ، يعد مهل وأعطاه، القحاره، ق والده الأولادناعي أحد ولوكان 

ؤإحوانلث،معي، يشتمل أنت، ولدي يا قالت بان عمد يينهإ كان إذا ثقول؛ 
سأصربلكن خميعا، رتوش سوف، من، ؤإذا ومويتؤ، حياه والدنيا معي، يثمغلون لا 
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بثزطلكن جائز، فإنه حذا، الولد فرصي أحثي• مع لوكث كإ ئهر، كل أجرا لك 
مئةخمس إلا يثحؤر لا ؤمثله ريال، ألف، الئهر ل مثلا يعطيه لا أي• تجابيه، لا أن 

عمله.ئوو عل يعطيه بل ريال، 

يديأن الأب أراد ستئن أو منة يعد ثم أبيه، مع بالعمل الئمع الابن نوى فإن 
بجون؟فهل ض، نا أجرة له 

أبيهإل يرحع أن الولد ية من كان فإذا الولئ.، نثة إل يرحع هذا الحواب! 
أريدلا أنا الولد! يقول يبيع، لا فالر الر، ثوى قد كان إذا وأما ذلك، فاله يالأجرة، 

قأحزه لأن يبام؛ لا والر الثواب، ورجاء برا المدة هده كل للت، عملت، لأل ثسا؛ 
ص

الآ-محرينِم،ولاثعطي لأنهثصيح، الولد؛ الأنساف أجياى،نملي قاتل: قال فإن 
لأصاخولأطأك،؟

قدك،LJiإذا لكذ ^١، ضائح التي الائل من هدْ أعني،  ٠٥١١فالحواُت،: 
فاضيه.أعطني. وقال: 

الثثارةمثلا مأكقسا أبنائه! أهراد لبعض يقول رب،ا الأباة بعص قائل: قال فإن 
هدا؟يقول أن محني له تحوز فهل الأحرين، يوف محلان بن محلان مثلا ا؛ني محلان يانم 

كدب،أولا لأيه يعطيه؛ أن شه من ليس كان ؤإن حس تحوز، لا فالحواب: 

ولأدامح،له•

ولمنميناؤكدا أحانا يعط لم الأولاد؛ خاطر سويش يوحي، أنه والثال: 



٦٤٧ا اممهة  Libر

ننام؟ما الكتاب ي الوكوث لآولبمنر١' \ليظ أر قائل: هال فان 
مرضولكنه له، يحل من حملأ~ ~أىت ونما ثلأو؛رر خ.بمئ وعد فالخواب! 

م

لوكتح،فقال! بثيء، تخصؤها أن يمكن لا مريقا كان ؤإذا يقيفه، أن قل 
ملكك.فهو وأحدتيه، حدبتيه 

بالعلمعايشه فلأن الزلف، ذكز ما عل به الاستدلال وجه أما 
الناسأسد من أما وهي العلم، غثر آحر قسا يلاحظ أوربا بكر، أيى أولاد بض من 

الت.بر من المت صديق إل والإحسان ه، لاإثمحول صداقه 

يعطيهم؟فهل بدعة، وفسقهم ئثقه، الرحل أولاد يعص كان إذا ءايلت قال فإن 
اعتتفواأعطاهم إذا أته ويعرف الأحرين، يثعير أن يريد كان إذا فالخواب! 

وأماالبدعة، أهل ؤيعطي الثنة أفل فيعطي التأليف، باب من فهدا بأس، فلا السنة، 
بدعتهمينمي هدا لأن احر؛ ماع فهدا بدعة، عل به اسثعانوا أءهلاهم لو كان إذا 

ويشجعهمطيها•
يجوزفهل كالعايثة، فيها، _، لا النطة أو الهأ كانت إذا قائل: قال فان 

ذللأ،؟

مثللسس_،، إلا ويجيء عليها يدهب سيارة أحدهم يعثر أن يجوز لا فالخواب: 
الاحرين:لاsولأد ؤيمول إياه، ؤيعثرها سارة فيثري سيارة، إل بماج دارسا يكون أن 
كدا.أفعل فأنا مبلغه بلعتم إذا 

)>(بيطلأث،لانيطأ)آ/أهي،رصإ(ّ
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واوئْفثنطيه يتوظم، _i ،^xl-؛ الأبناء أحد يكون أحيائا قايلت قال  ٧٢
يجوز؟هدا فهل مثلا، ؤيال مليوف يعطنه فقد فيها، لئجر أموالا 

فمثلابماسه، ولا براتع—،، أو المثل، بسهم لكي يئجر أف بأس لا ءالخهمابت 
أكو.أن ١^، ^ أز له، ١^ ضف ؟5ون 

عق_خ_دذ أف يمكن المرص هدا هل فيثطر• المرض سيل عل أءطاْ ^١ أما 
يجور•فلا المثراث، ثى نمه 

محزمات.ق أعهلائم;ثون إن الفثقة الأزلاد قائل: قال فان 
إد،االأحرين، إعهلاء لكت، ليس امتع هدا لأف يعطيهم؛ ولا يمغ فالحوابج! 

استقامواإذا هدا، لهم يكت_، يائه قيل ولو والعدوان، الإفم عل معونه لأيه امثع؛ 
أيقّا.وجه له لكان أعطاهم، 

وعندثمنمهم إحداهما من أولاده إل ويميل زوجتان له رجل قائل؛ قال فان 

عندعالية منزلة ق كانوا لثا هؤلأء أن أء1ولم— —واف، يظهر فيإ هده فالحوابت 
قالما حملة من كان ولهدا بالعكس؛ والأحرون بانفسهم، وفحروا استكزوا، أبيهم 

سواء؟٠٠الإ لكِفي يآكويوا أذ أنحثا- قالت -أو رراترئ نعدت بن لشتر الثق. 
^^ين-محللأأنَلأدمحا،<راُ•رراتقوا قال: تء. قال: 
بعضمضل كراهة باب الهبات، كاب وملم: ٢(،  ٥٨٧رقم)باب، كاب، البخاري: أحرجه )١( 

رمحهبمنعا.بشر بن النمان حديث من (، ١  ٦٢٣رقم)الهثة، ق الأولاد 



٦٤٩

محل

همحالأم،هاصالأب.
ززخه،الني.يأأئصر لأف اواث؛ تائر \يئ تجئ زلا 

رمحةمحالأنَلأدأأل
نخل

مصيعمد لاثه هبته؛ حازت عإرْ، أو حجآ•' أو ممثوم، من يعه جاز وما 
بهيشص،محالإع.

يجازثئ، لأيه اشحانات؛ من له يباح وما الكف، ونحووهبة 
فيذلاك،كاوثاسم

ُينلا فمط، الأولاد ين كون إد،ا اشديل أن هوالصواب، ا،لولف قاله ما [ ١ ] 
الأحر،يوف أحدهما وأعطى مفيق، كلاهما أحوان له كان فلو هذا وعل الورثة، 

الأحر،الأخ عليه تحقد لئلا يرا؛ يعطيه أن يبُي الحال هده ل لكن عليه، حرج فلا 
محلئد أنه ألحل من فتعاليه انمر، تحند قد لأله عداوْ؛ انمر وبين ينه يولد أو 

فمط.الأولاد بين أراد إو،ا الحاوو.ث، لأن حزج؛ لا اش وبين ينه فيما لكن عليه، 
اثهالعائم حرت ما لكن المبل، ل حص أولادهم بير1، يعدلون السلف، كان وند 

دأس.فلا الأحر دول أحدهم يحش 
كلوليس هبته، جازت يعه جاز ما قكل هتثه، لحون نيا الضابط هدا إلف زآء 

يعه•جاز هبته جازت ما 
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نلأهمئقمحل،ثلأمحزصصا'ل

بينهجاز منافعه يطلت إذا الوقف لأن نثلث؛ فيه هذا لكن الولث، ه هكذا 
هيه>سلح الأعيان عل >أ ما أثا الأعيان، ه دس صدْ ولكن هته، تجوز ولا 

فهذاثيءٌآتحث.
صيبهنبي، أن فلاحدهما قسمت، سءصإن ؛ juكازض مئتومء ررمى ونوله! 

ُرأوءتياُمنها صيبه بمب أن لأحدهما تحوز مقومة، غثر انمن ، juكازض مشاع٠ ارأو 
كالأغيال.

الكلي،أن مع \ذئي\ت\باا من به الإئتماع ساح وما الكلميه، هبه ارونحوز قال؛ 
التع،كتاب ق _ ك،ا النجاسات،، من به ينتفع ما بع تحوز لا كيلك، سعه، تحوز لا 

وهبهالجهول، هه الراجح القول عل تحوز كدللأ، أونثع، الهبة صازت، هنا فمن 
إذاالجهول لأن ظاهر؛ والمزق تحوز، لا ببمه أن مع سليمه، عل يقدر لا الدي 

شيئا.تخسر لم فهوسالم، فاثه ؤإن فهوغانم، له الوهوب عليه حصل إن وهته، 
ذللث،،اثنه وما شارد، وجل الهواء، j، كهم سليمة عن العجوز وكاوللث، 

فهوالزهوب، حصل إن محص تم؛ؤ الهتة لأن وذللثؤ تعه؛ تحوز ولا هته فتجوز 
واجبم معاوصة، فعمد التع أما له، الزهوب سلم فئد تحصل لم ؤإن عنيمه، 

التسليم.عل والقدرة العلم من بد لا فصار تدله، ما عوض يريد متهإ 
ونحورالجهول، هبة تجور ثقول! ونحن تحورا؛ رالأ يقول؛ قمذآه الولفج [ ١ ] 

عليهاممه صل والنئ الهبة، و؛ان التح بين ظاهر والمرق ثسليمه، عن العجوز هتة 
نمؤ.فلا الهتة أثا ا، ١^ بع عن نش إنا ونئم آله وعل 

نأهئبمته.هريرة أي حل-يث، من (، ١ ٥  ١٣)رقم الحصاة، يع يطلان ياب السؤع، كتاب مسالم! أحرجبم ( ١ ) 



(lub )_٦٥١؛

ا.منتض؛ شزط عو مليمها قوو ولا 

<Jrإى الئي. لأن مضه؛ قل ايح بع نجوز فإنه حلامه، والراجح ا ١ ت 
إذالأيه ظاهئ؛ أيقا والمرى عزه، يوف ا، دمهر قل المع تع عن أي؛ البيع، عن 
علثيء إما ثيء، البائع هملب ي صار للئشري، كنب حصل يم مضه قبل بيع 

والنرم.الخنرة من ثيء ؤإما وربح، كثب الدي الشري 
وإلأفكشثرح؟أغثي. الريل هدا مقول: كثب، الدي اكتري عل إثا 
محض،لمع فهي الهبه أثا مكانه، ق زال لا وهو وربح، فيه كثب أنه ولدم، أوحرة 

■كنب فها لى 

الجهول،هتة وهى: الولم،، قال ما خلاف المسالة هده ق الصواب إدن 
مضه.قل والمح عنّمه، شجون 

الإبل،أكاد يضرب ذهب ليمه ئعل مقدور غر شيئا ومت، الدي أن ولو 
أست،وقال: الوامح، عل رجع مم محده، ولم الضائع هدا عن يثحنر وشإلأ، بميئا 

يعنت،وقد طعاما، آكل ولا عمقا، أذوي لا يوما عئرين أو ايام، عئره ول أنمش، 
وضرت

ؤإنكاسب، فأت عليه حصنت، إن شيئا أءطسك، أنا أجثزك، لم أنا يقول: 
دهلالنني.حش عوها يعطني لم ^؛1، عل؛ ثيء فلا عليه تحصل لم 

ليسلأيه مستقتل، ثيء عل جوارثعليقها والصوان، نقو، فيه أينا هذا ا ٢ ] 
كتابت لم وم(، ٢١٢٦رقم)والعطي، الباثع عل الكيل باب اليؤع، كتاب البخاري؛ أحرجه ، )١ 

هقهبمة.عمر ابن حديث من (، ١ ٥ ٢ رنم)٦ المص، فل المح بيع بمللأن باب اليؤع، 



^قضاهانينيصالإئماسبجحتبل ٦٥٢

وتاي؛ا".ذثن ظ ي الإع ييالكمحرو س الإبجاي j دام 
فهدازيد. سي,م الثيء. هدا وهنتك فمد زيد م قي. إذا قال؛ فإذا إطلائا، صزر فيها 

ء1كه. Jbjقدم إذا فيه، ئيء لا 
هذا؟ملكتك فمد ريي قدم إذا المائل! يرحع أن تحوز هل مسألة! هنا ولكن 

العمدوجد إذا هدا جائز، مبمها نل الهة ل الرجؤع لأن تحور؛ نعم الحواب! 
فلأن،يا ويمول! ويلعنه، الشزمحل هدا يطل أن فله هذا وعل يو.جد؟إ لم إذا فكيف—، 

يأت.أولم جاء سواء لق،، لينت ؤإما الشزمحل، .!!، Jliajقد؛إق 
ثزمحل،عل صاحبها علقها الش العقود من ذلك ضر ل أيفا هدا يكون فهل 

يرجع؟أن له فهل يرثع، أن وأراد • ^، ١١٠قاب فلأيا كلمي إن مثلا• لأمر.أ.يه يقول كأل 
يمكنفلا المول ق منه وع طلأى لأته يرجع؛ أن تحوز لا ٠ت الدهبر الخواب،! 

لمالنزط دام ما لأنه أن:رجع؛ له أن نحمذآدئق الإنلأمر^ا شخ واختار فيه، يو أن 
^iajإل محاج هده والمسألة يرجع، أن فله واع غثر كان ؤإذا واع، غير فالطلاق يع 

الإسلامثخ اختاره فيإ ونحرير 
فيعول!الثيء. هذا وهنتلث، يمول! أن المول! وبالفعل، بالمول يصح إيف [ ١ ل 
ومول.إمحاتح، هذا هبل،. 

يوجن.لم ؤإن هٍه، فيكون هبة، أنه عل مرينة وثدل، الثيء، يمليه فان المعاطاة أما 
واشول.الهة لفظ 

M UM

(؛٢٠٨)A/ الكٍبم والثرح (، ١٣٤ المض)U/ انفلر: )١( 
(.٢٢٤القاع)ه/ وكثاف ٦(، ١ والإضاف)ا</ (، ٤٣٩الفروع)A/ انفلر: )٢( 



٦٥٣رو1باست( 

قفل

لخدثضه؛ إلا المكتل ل لة بمنئوُب الملك قت زلا 
عتنهمحئوم0.عن وروي جقبمثه. كر بم 

مطللازم، ع؛ث لأء \بي:ع؛ مل لُ ١^^، ، Luه
وهومولتطل؛)دوالث<، الهبه أف عل يدل، ما معنه الوامس،، مات ؤإف كالشركة. 
المانحى.

^1^0،ثويااا:طل اللزوم، تاه؛ل ظو لاثئ لاتطل؛ ض: أنو زمإو 
سث،ثص، مإدا والمنح، الممييض ِق الورمحث، نمام الواريث، ويقوم الخيار• كبيع 

اشئ،ثا؟'.

]ا[فيسحة:لأ

امحيلل ذلك محش \ؤف لكن بالمص، إلا توم لا البمة أن نماة ثذا ]٢[ 
توالدليل بالمص، إلا ثوم لا وغترْ، والموزوف المكيل j( أنه والصواب والمنزون، 

أنعل يدل وهدا ا، د؛يه"ُ 3، يعود نم يقيء هسؤ'كالكلب ز راالعائد ه.' الثني قول 
يرجمر.ثم الكنس، ثذرجم كالملء التميص، بعد يكون إثإ التشبيه 

له،الموهوب يقبضه ولم الكتاب، هدا وهبتك وئح2ست مال إذا هدا فعل 
يوجد.ولم بالمص، إلا ثوم لا لأما ثرجع؛ أن فبلواثب 

تلم وم٢(،  ٥٨٩)رقم لزوجها، والمرأة لاعرأته الرجل مة باب الهة، كتاب الخارمح،• أحرجه ( '١ 
عباسابن حديث س  l^i٨ا•١٦٦٦)رقم والهة، الصدقة ل الرحؤع تحريم باب الهايته، كتاب 



صضاه1ييصاسمماسبجينل ٦٥٤

ايلكلتش قبص، قإدا والمسخ، الممبيص ي الموروث ممام الوارث ويقوم 
حسد.

الخيَةهكاثت الملك، يه يثبت، ما بعض لأيه الواهب؛ إل الممسض ق والخوة 
إفيفه،كالإثثاك،.

قاِذثضشرإش،ش، ئنثخق عن لأثه الق4ضبجإه؛ محوز زلا 
ءن،لإنءعقوام،أزظث،ءالإذن.

محل

محيوالمنروبي، الكل ء؛و واثا 

القبض،قبر بم قلم يبؤ، ثؤغ لأيه باكبض؛ إلا هبته ثمم لا احدامحا: 
ةامحلنالننُن•

متص.أولم هبصت، حائزه، يهل تغلمومه، كاست، إدا الهبه 
كالتح،المض، قتل يلرم ما منها ةكال الثمليلئ،، ينعي، أحد الهبه ولآف 

١^^٠والووونِفي أ لالمكيلل دهسثرأطحابما ا->تلأف لكزنا وقد 

المجلسحار لأن لا؛ الحواب،; ائجلس؟ ق دام ما الخيار للوام، فهل ثصه فإذا 
محلس.حيار فيه فليس كالهبة المحص القيع وأما معناْ، ؤ، كان وما البيع، ؤ، يثبت، إنعا 

امحيل•]ا[و،سحةتو،



٦٥٥رب1ساسة( 

منتدام.مصه لأو مض؛ إل كقح  jiJالتهت، د و ا1نهوب لكل ؤإل 
محيمذ بد لا أثئ الماضي ودكن وواقان• فته المم؟ ل إدن إل يمقث وهل 

؛.١٣١و ^ ى مئةمها، ئدة:ظنى 

قفل

لهم5ال ؤليك، لإيه ولزم؛ صح له' وقبفه ثسا، الصضر لإبنه وهب هإف 
وهبإدا مإ حكمه اله1ض حكم ذنؤ0 أجنبثا، الوام، لوكاف كإ المص، 

الأم.د ل لأم ش1ئالد0؛ زيل نة 

منىامتعريه الذي الكتاب فلأن، يا له! فقلتا كتابا، رجل منم، استعار لو آ ١ ] 
عليه؛أرده ثم إئ يرده أن حاجه ولا مل، إذا الإيجاب بمءمد الهبة لزمت، للأ،. هبة 
ئستدام.الء1ض لأن 

فانئالةائل:نلظامباسم؟
ذئن.عل الإحاله لأن ثمثثثها، ١^، ثقبص أن د لا لأنه يأ؛ لا فالحواي 

شحصآحرأرادفقال محص، عند سثارتهأمانه وصع كاف دينا يكن لم فإن 
ذاكفدم! لك،. هي الفلأى التحمن عند وصنتها الي سارق السيارة! تآبه أن 

ذللأؤ.فاله هنته؛ ق الواهن، ذللث، رجع الأنتلأم ومل لنتلمها، 
MUM



حنيلأصدبن الإمام فقه ه اها،في هلي اصكق  ٦٥٦

نحل

^تينمماثل|ز1ش|نأم؛لآياسئلأضيبم زالهأ 
صح،معلوما ثوابا ثزط ؤإل كالصدقة. دلك متض محنم التمع، وجه عل عقليه 

ووايهأحمد عى وحم العهدة. وصهان والشمعه، الختاو، فيها يشمت سعا وكاثن 
يه.المحتصه الإع أحكام فيها مثن قلا الهت، حكم فيها يعلب انه ثانيه 

معاوصة،محهووِق عوض ؛ذمه يصح؛ لا أف احثمل جهولا، ثوابا ثرط ثإف 
لم:صخ،كاتيأا.11

رجعيم كتابا، آحر فحص وهب فلو ثعويقا، متقي لا المهلiةة الهثة ]١[ 
ادعىفان محص، ثمثغ أما الهه أصل لأف له، ثيء فلا الكتاب، قيمة يطد الواهب 
فانستة، يائي، لم ؤإن قيمتها، وأعي( بلت،، ستة آتى فان الثواب، أراد أنه الواهن، 

ردهاثاء ؤإن ثاء، إن قيمتها يعطيه أن عليه وجث، قه؛ صت. محلته عل يغلس، الوام.، كان 
فمالسها، الزاخى س الإع و د فلا الإع محم بجا أنفا دشا U لأنا عليه، 

نحر.لا لأيك، فزدها؛ شئت، ؤإن قيمتها، الرجل وأعط فاملها شئت، إن له! للمموهوب 
يشرمحلما كل فيها يثرمحل فإنه — معاوصة هبة ~أيت ثواب هنة إما 1لتات ؤإذا 

بج،محاسالأخكاملك>ضلإع.
أفيقتفي أي* الئواب، يقتف^ا هدا فهل هبه، تاجرا أعقر مميرا رجلا فلوأن 

قيمتها؟أو مثلها عليه ثني 

أغشأو الزهوب مثل الواهس، كان سواء يقتفي، لا يقول! المؤلف الحوابت 
أوأقل•



٦٥٧رباد،است( 

قيمتها،يعطيه أف زهئتمل وئده1، أو يرصه ما ويعطيه يصح انه وعنة; 
وهبمذ هاوت انه ظ^بمثن عمن عذ ووي ج الرجؤغ؛ -^ ٥٠٥١^^بمعل لم قإف 
•بجا يرض لم إدا محها يرجع هتث، لهوعل الثواب أراد:بما هبه 

^1،ُدهُ م تمنان، أز بز:ائة النئو;ئ ١^٠ توت ^١ أمحي: 
انت٠>دلإاجاريه أو ثسنة، Jنثا ؟كوو أو إلا مص، ما ر،  ١٠۵٥علته؛أرى ئأد 

أواتسلها.
،^٠٧اا1كر؛ هوت، هاكول الآحئ، هأئتكن ببدل، وهبثلئ، ممال،ت اخلقا، محإن 

اصظهبملأالأذوسااا.

أوثواب؟ثمع هبة إنه مول• هل هبه~ له ~وهب ملمآكا مثلا اعطي ولو 
وئمئو\هالكثار للأمحياء أو لالئالوك، بجون الدين أن انمادة >ُت، ايواب،: 

الوهوبعل بجب هلءا هممل فهوكالتطوي،، العرف به جرى وما رد، إل يتشوفون أثبمم 
الحارى.هو هدا لأن عوصها؛ أنيعهليه له 

كونإذ يرص، لم عوضها اعطيه لو لأن عوصها؛ أعطيه لن أنا قال؛ فان 
يعطىلا والقمم عثرة، اوي يما عليه ورد عثرة، اوى يما أعطاه محصا، نعتا هته 

مثة.يريد وهو إلا عثرة يعطيه لا ا،لألث، أو الأمبمر أو أوالونير الكبثر انمى• 
الختل،هدا عن لأممه عثرة؛ ولا مئة لا أعطته لن أنا له: اأوهونا هدا قال فإذا 

منحزمه كان فإذا آلاف. عثرة لأعطته مئة ياوى ما يختي أن الثانية اوة ق أخقى 
به.بأس لا فهذ-ا الربية، باب 

تخرجلا الإئان أن الأصل فيمول! القياس، ق يعارض أن للإئان يمكن آ ١ ] 
لا.له! اآوهوب وقال الخوض. أرذت ت الواهب فقال احتلما، فإذا بعوض، إلا ملكه من 



^قضاميهمصالإئماسنيينل ٦٥٨

محل

ووية فته؛ الريئ ينلك لم الهبه، وك فتئا، ولدم لعثر وهب نإل 
ابنونوى أ• عليها متثن يتيها؛ ثالعائدو ث ررالعائدو هاو؛ انه البن. عن 

أ.ح٠سا حديث وقاوت الرمدي، وواْ ولد٥اا فبمابملي 

ادعىالخال هذْ ق الواهب لأن له؛ اأوهوب النكر، نول القول الولف—، كلام فعل 
مهكنثج لا الإنسان منم، أن الأصل مول: أن لقائل لكن عيثه، والأٍنل بدلا، 

بمعاوصة.إلا 

فالمولالمعاوصة، يريد أنه عل المرية دلت، فإن بالمرائن، هذا ق ينظر أن فينبغي 
له.اأنهوب قول فالقول ؤإلأ قوله، 

قالرووت ِفي وِلأحمد الثرءءرل ئثل لثآ »فيز والبماري: أحمد زادَ ]٢[ 
hbi :.*ثلأأمام؛يخزاتارأ

بالمص؛الهبه وتت لشئص ثيئا وهب إذا ان الإئأن الكلام هذا معش ]٣[ 
الابن.أو البنت، هتا بالولد والمراد ولده، يكون أن إلا الرجؤغ يملك لم 

عندجدا جدا جدا معيب الئمث هذا اللمي من روي ®ل،ا وقوله 
الخدين،كان إذا إلا بكلمة)روي( تعن أن يمكن لا يقولون: فالمحدثون 

رقممته، ل ير-؛ع أن لأحد محل لا بائح الهبة، كتاب، والبخارتم،■ ٢(، ١ ٧ / أحد)١ الإمام ند م)١( 
(٢٦٢٢.)

)؟(سندالإنمأحمد)اأ<لإ(.



٦٥٩)و1باست( 

.عليه" ررمممق تقول. وهنا صعيما، 

أئلعليه \ص3أبح ما الخدث ق يتحزون لا ;؛فهرآثه الممهاء أن يعلم ولكن 
}فوه.'الصعق رير يج<هآلثه المؤلف فيه نحن الدي للموصؤع وبالنسبة الخدث، 

ؤلذلكالكلاب، أومن آدم، بتي من عاد من يشمل ٠ د؛ئه"ُ ق ®'كالعائد وقوله! 
محنالوماأو العاتي، كالآكاو_ج والممدير! لموصوف، صفه محعلوتبا هل را'كالعائد" مول! 

عاد؟صةزصولأأي!كاللي 

يمالطعام من بهلته ق ما قذف الرجل أن لو حش فثئمل الثامح؛،، الحديث 'لماهر 
بعودوالتشبيه وجه، من الكلب بعود التشبيه من أقبح وهذا هذا، ق يدخل فيه عاد 

الحائد؛الكلس،.هذا شثه حيث، وجه؛ من أقبح الكلب، 
فلوقلمت•الهبة، عقد محلى ولوق حر تحوز، ولا محرم، ذلل—، أن عل يدل وهذا 

محلىق وأنت، ثرحع أن للئؤ تحوز لا قبضه، فلنا هدية. الملم هذا يفصل فلأن، يا 
ْ

العقد.

أقول!أن يمكن فلا رجعن،. قلتؤ! ثم أسثلّه، أمشكت، وأنتؤ رأسه، ولوأمث<ائا 
اشتباه،محل فهاوا ؟{ذا، إلا يقوم لا هذا لأن أمثله؛ ولهذا يه، أمسكت، الذي وأنه للثح 

يكونالحال هوه ق رجع إذا فهو يريبك• لا ما إل يريتلث، ما ئغ الشزعثة! والقاعدْ 

(،٢٦٢)١ رمم تته، وصد مته ق ير->ع أن لأحد محل لا باب، الهبة، كتاب، \بخ\دي.' أحرجه )١( 
حدثمن  l,^,'v\إ٦yyرقم)والهبة، الميتة ق الرحؤع تحريم باب افا"—،، كتاب، وملم؛ 

ئئنبمعا؟عباس ابن 



^^اضاه1نيهمصالإئماسبجضل

محراأمر الين. ؤاف للحم؛ الريئ؛ مله لولدْ، الريو وهب ؤإذ 
النمازللولد«ه بزيماوهب 

إضلاحأن لفزوزة، إلا لا:;ئ لاك ص؛ ق هي لا الأب زلأن 
\فلإ}

الخال.هده ق يرجع ألا به والأليى لذمته فالأملم حطر، عل 
الواهك،ور-ح بعضه، ومي بعفه، له الزهوب فمص يتجزأ، الثيء كان إذا أما 

لووهبهثعلأ،كإ لكاق، مفممرا البوص لم؟كن ما فيه، لاإشكال، جاتز فهذا بقي، فيا 
لأنيرجع؛ أن يمكن لا فهذا رجعت،. التنرى يعطيه أن ومل اشز، فاعطاه 

معإلا به يشر أن يمكن لا أيما والتاق الثاف، ْع إلا به يممع أن يمكن لا اقبوض 
الأئل٠

هللازام،أنله؟ ا1نهوب د ص ل كانت إذا امحه خكم U قائل: قال فإن 
قبلإذنه؟امحة مض من له المنهوب، يمغ 

فهذامثلا، كالإجارة لازم بعمد كان إن ثالث،، يد ق شيئا وهب، إذا فالخواد-،ت 
الأخر٥.سؤ حر به الأنتفاغ نه الزهوب لiج LUلأث-؛^^١، مستش 

سناأنر إنا M الئئ لأن من غلط هذه الثانية امحاله ]١[ 
بمواك،.ليس فالاسدلأل؛ذللئ، ١^، ماثزول الي لشويةُار ثرجع أن 

بمعرأحيانا الولد، لإصلاح ولا لمروره، لايرج أحيايا ثظز، فيه أيما هذا [ ٢ ] 

بابالهبايت،، كتاب ت لم وم(، ٢٥٨٦)رثم ، jJjUالهبة باب الهبة، كتاب البخاري! حرجه أ ا
رظ^بمنمح.بشر بن النمان حديئ، من (، ١  ٦٢٣)رقم الهبة، ق الأولاد بعض تفضيل كراهة 



iuU) )_٦٦١

Jj^-Iزيز خمقه،  'ماووزو لأف ^-^٤؛ بلخد زيز 
الإحن0اينقط ولا الأب، وينمط ينل لأثة 

الأحرى،الزوجه عليه فثازيتج عاسه، وثويه ولوا أعطى كمي الأحرى، زوجته وبتن سه 
لمروره.ولا الولو، 1صلحة يغن لم ر-ح، إذا هنا حدمحة، واسمها 

افهصل النئ أن محه: محيي لا الذي الصحيح التعليل لكن علل، اشلل فهذا 
وكمي.\لأجوع.أ جواز ق الوالد مة امتش وسلم آله وعل عليه 

لا؟أم الإحوة يمهل ابوالأب، هل حلاف،، فيها الماله وهذه ]١[ 
الإحوه؟يثعل هنا ا-يقل فهل أثماء، ؤإحؤة أبيه، أي عن الإنسان فنومات 
دليلعليها يدو لم ماصيل ذللن، ق ولهم نقطهم، لا ' الدم_ارالحواُت،: 

الصديقبكر أبي< هول، وهر المتع؛ن، الراجح والقول، افه، ثاء إن ومتأق ثعليل، ولا 
جي.عن مات فإذا الإخوة، يقعل الأب أبا أن الصحابةت من عثر ثلاثه و، 

وحده.للجد والمال( ء، مي لهم ليس ت الراجح فالقول، أشماء، إحوة وعثرة 
غرمن كاملا الثلث، للجد يقولون! محالفهم، ولا اوتيم نلا الخد والدهن،؛ 

محرمونثم كالإحوة، محعلمونه افه! شحاف فيمال(! العثرة،  ٧٥١والثلثان مص، 
واللمنة؟'التتحايج ق هدا أين عليهم، القص محعلون الإحوة، 

القول،أي! الأهوال،، أصعق، من المول، صنا أن بيان تعال— اف شاء —إن وسياق 

والهداة)ص:يا٦(.(، ٩٠محمرا>فى)ص: انفلر: )١( 
الأءظ٠ي،ط. ( ٦٣/ السنن)١ ل متصور ين ومعيد ٢(،  ٦٣/ الصنف،)'١ ق الرزاق، همد أ~مجه ا ٢ ر 

١(.٩ ١ ١ إ/ المنن) ق وانمارس (، ٢٥٩الصنف)٦/ و نف ش وابن 



اصضاصنينيصالإساسبجءنهل ٦٦٢

ليسالذي التفصل ذلك عل سإ لا الأموال، أصعق من ايد مع الإخوة بتوريث 
•دلل عليه 

الأصلمولت أن الصحح والتعليل اُنبم، لابن هثه ل يرّجع لا ايد ومول• 
لهالوهوب ولد الذي الوالد يثنى رجؤع، فيها ليس لازمة، أما اكوصة لهبة اق 

٠.بالخليثار لصلبه— —والده 

مل;دئلفيلمالورنمأولأ;دغل؟
اكلمهفنحمل ا، كاتك1وبُ هثه ق العائد أن صريح، صحيح ثص عندنا مول! 

هنته،ق يرجع أن للجد يجوز لا أنه العام الخدين، ذل ومول؛ المحكم، عل الوالد إل 
إليرد أن نجب والمتشا؟ المتشايه، من فيكون فيه، مشكوك امتثى فيإ ويحوله 
المحكم.

ابنه.لأولاد وهبة فيإ الرجؤغ يملك لا ا"بمد أن والخلاصة! 
الأبv،خرج الهبة، ل الرجؤع ل المع عموم بماء الأصل أن الاستدلال إدن 

علفيحمل اكتبهة، الأشياء من الأي، أبو ومل بالنتس، الصك، أبو هو اذوي 
المحكم.

رقمللولد، الهبة باب، الهبة، كتاب، الخاري• أحرجه ق.بممح؛ ينبر بن العان حدث بمي )١( 
(.١٦٢٣رقم)الهبة، j الأولاد بعض تضل كراهة ؛اب، الهبات،، كتاب وملم: (، ٢٥٨٦)

(،٢٥٨٩)رقم لزوجها، والمرأة لامرأته الرحل هبة باب الهبة، تاب البخاري: أحرجه )٢( 
حاويث،من (، ٨/١٦٢٢)رقم والهبة، الصدقة ل الرحؤع تحريم باب الهيات،، كتاب لم: وم

رة؛هءنعا.عباس ابن 







٦٦٥رو1وااست( 

زثيا،أن الأئه انثزلد بجا:اث. الإ:ن نحزف فوذ أذ 
واأن؛إ>،،العرماء -ص إنماط مذ فته لها \لث-4وغ؛ نمط لثنى، علته حجن أو 

لزوالالرجؤغ؛ ثله والرهذ، الحجر وال نإف القو• بمو لا فتنا الملك وثمل 
الاغلاُ•

ففيزاذت فإن زالمملم، كالئض محلة، نياذة ;زد لا أن الثاك: 
مشاة،، LjIS"ؤإذ المملس. عل الؤج_وع ِفي ة\إتو\و3وا روايتان، الزجؤع 

كنقاءله س مك، و ئممصو  tVلأبا J^;_؛ زالز;ادة ١^، قغ لإ 
اأبعاني،ل؟'.

لأنوالتعليل! ثرحع، أن فأك، عليه، فزده حمسة يساوى ما أته ووجد بمثرة الكتاب 
أصله.من للعمات ري المنح 

أنيمكن لا فاثه الثيء؛ هذا رهذ ئتئا أبوه له وهن، اثدي ١^!،^ أن فلمز ا ١ ] 
أنفله الرهن اقلثج فان الرمل، حى لبطل رجع لو لأنه مرهويا؛ دام ما عليه يرجع 

يرجع؛لروالالاغ•
والزيادةثوعان!اأوهوب، يزيد لا أن يشرط ]٢[ 

متصاله.يادة ز* 

منثصلة.زياده و" 

عداهاالابذ إن ثم هزيله، ماْ اسه الأب وهب فلو التصلة، الزيادة والراد! 
يمكنولا الابن، منم، عل حصلمتج التي الريادة لأن ير-ى؛ أن يمكن فلا وسمثت، 

الأب.ير-ى أن يمكن لا الزحؤع، فمغ الشاة عن محنالها 





٦٦٧رب1واالهيات( 

شد

ُئزةن!وحاجته غناه نع ثاء ما ولد«ْ مال من يأحد أف ولاأرّ-، 
حاجته,يه ثعثثت ٠^١ ياحد ولا دالإين، نحء>ما لا أذ أحدمحات 

أحدمضيل لأل الاحز؛ محبمطية ولديه، أحد مذ ياحد لا أف الئاف• 
جازالشزطان، وجد محإدا أول، منه يالأحد ١^٠■^ تخصيص ئثع جائز، عير 

ماجة.وابن نعيد وواه لأبيك،؛ وماك البي يمول الأحد؛ 
مذأئتم ما أطنب، رءإل ه! اممه ونول قال قالن! تيهبمته؛ عائشه وعذ 

حنن.حديث، وقاو: والمحمدي تعيد، وواه مذ أولأدثم ؤإف كنيئم، 
مسهلاا.مال أفته وج، الصتيرثم ولده مال ،تي بجثرف

لهالخال هذه ق لائه الهبة؛ ق يرتى أف له يقول• فهنا مثلا، كاحتواق ماله أتلم، فيئا 
ولي«ه,مال من يتمللث، أن 

ولدهمال من يأحد أف للأب، عمئ، ودليل تمعية بأدلة المزلف اسندث، ءا ١ ت 
بئزطأن1

الابنحاجة به ئعلمت، فإن صرورته، أو الابن حاجة به ثثعلق ألا الأول؛ 
ياحد.أن محوز فلا صرورته أو 

ذللث،,له ليس فهنا المروره، وهي وشزبه، أكله لوأحد الأول! مثال 
تقتالابن لأن ذللئ،؛ له فلذ الابن- ثزثة أي: - نزيه أخد لو الئاف: مثال 

المائةبه جزت مما للزينة ثيء بته ل عنده ان إنأيما ^^، النزيه، -يذه حاجته 



سقضاصممصالإئءاسبجينو ٦٦٨

ثعلقتلأي هذه؛ من يأحد لا فهنا والأياؤيق للتلأل صف من يفعل أوما كالديكور 
حاجته،به يتعلق لأتبما يجوز؛ فلا ابنه غرة ياحذ أن يريد مثلا إنسان أو حاجته، •يا 
حاجةيكون أن إما وهذا الممص، من واحدا فيأخذ يميصان الابن عند يكون أن أو 

•أحيائا أوصرورة 

أوصرورته.حاجته به يعلمت، ما ولده مال من خذ يا لا أيه المهم 
يكونكان دالعا~ مصا ينقصه ~أيت باله يجحف ما يأخذ لا أيصا كذللث، 

يميفلا ألفج، مئة أرع ؤيأخذ يئلط أن الأب فأراد مثلا ألم، مئة خمس عنده الابن 
هذا.له وليس ، إجحاف، فهذا ألمخ؛ مئة إلا لابنه 

وعيدالرحمن،عبداممه ولدازت له رجلا أن فلو آحر، لولد يعطنه ألا الثاف• الئرط 
يجوزلا كان إذا لأنه يجوز؛ فلا 'همدالرحمن، يعطي أن لأجل عبداف؛ مال من فاحذ 

أول•من؛اُب، الولدين أحد مال فمن ماله من الولدين يفاصل؛؛ن أن 
الأب،يكون أن مثل الأحر لحاجة الأحر ليعي، ولده؛ مال من يأخذ كان إذا لكن 

ابنهليزؤج الثي؛ ابنه مال من فأحذ بمنوج، أن ؤيريد مقثرا أبنائه وألحد المال كثثر ليس 
وجهعل الأخر ليي ت يأخذ لم لأنه وذلك به؛ بأس لا هذا أن فالظاهن ١^ 

به.بأس لا فهذا أحيايا؛ والصرورة الحاجة يقع وجه عل ولكن المفاصلة، 
هنا!المتعلق أن ومعلوم '، ومالل2،محب؛كااُ ألت،  I١١ بالحدين، ؤ المولفوامتدل، 

ولاJه،مال، من يأكل الرجل ل باب الييع، كتاب داويت وأبو ٢(، ٠ ٤ )أ/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
من(، ٢٢٩٢)ريم ولده، ما)، من للرحل ما باب التجاراُت،، كتاب ماحه؛ وابن (، ٣٥٣" ) رنم 

خئنبمتها.العاص عمروبن بن اممه ب- حديث، 





بطومات ؤإدا أحمد: هاjI^ J. تأ عثؤ؛ ئة بدين أبته مطاله للابن ويز 
إل!حدْمحاما التملك، نبيل عل أحدْ ما يمي أصحابنات بنص ماو الإبن• دين 
؛•الإبذِفي رجع ديك، عي عل 

الأياويب؛نائو زلا للجد، ولا بئثرإديؤ، ولدها مال مى الأحد للأم وليس 
قورأف زيشل المرق• ثى محه ة الأب؛ عل محاسهم زامحناع محهم، الخم بغيم 

ارأنلأم«اأا.محممي:
أ؛اهأقرمحى مملا: إنسائا أن فلو يضئا•، الأصحاب بعمى ثأوله الدي هدا [ ١ ] 

حىيسمط لمننا: ;ه.بمئه ٠ أحمدر الإمام بظاهركلام فلوأحدنا الأب، ومات ييال ألث 
أعطاهإذا اثه وهو صحح، معز عل تحمل أن بجب لكش بالركة، يهلالب ولا الابن، 

ممءلنىلمحضلشاوءبو،مح•اضف، شل عل المال الابنهذا 
هدالرالابن؛ عن •الئا نؤول الأب أن والأبت الأم بتن اوق يمال؛ لكن  ٧٦

صحةعدم فالفلاهز هوالأب،، الغقة عليه ؤب قاليي عنه وأم عى أب، عندنا لوكان 
لصلبه.ابنه الذي بالأب خاص التمئالث، وأن القياس، 

للأُب،جاز إذا لأيه معلوم؛ وهدا بدين، أبيه مه؛لالة للابن ليس يقال: أن مي 
ثالث،.بلا أول باب من الأب ذمة ل قعا ولدم بيد ما يثمللت، أن 

أعطنيؤيقول: به أباه يطالس، أن له فليس ريال، ألم، أباه يطايج، ابن مناله• 
وهيواحل• ثيء ق إلا يْلاوسا أن له فليس للألف، محتاجا الابن ولوكان حر الألم،• 
الأنمؤعل واجبة وهي القس، الهمودنياإماذ لأن ؛ ١٩٠أباه يهلالس، أن له فإن النفقة، 

(.١٦٠والأس)U/ ٤(،  ١٢٢والفروع)U/ (، ٦٣الغض)٦/ اننلر: )١( 
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محل

عشثص يصح لم مملكه، قبل ابنه مال ِفي الأب ثصرف ؤإف 
وبمكيمحه من iبناؤة وكدللئ، بجمة. لإ نا امحه بمد عممه قور لا مماو: أيد، 
يواريؤ،ووطئه فته، ثصزفه صحة بدليل عليه، باق الابن ثللن لأف وله؛ 

١^١'.يايUJ \لئ:\جئأيه، ز-ئت:ان 
مثلا،الاحرين أولاده عل لوأنممه أما ثزعا، الوئ لأيه بأس؛ لا فالحوابه. 

نجوو.لا فهدا 

فل،آكا، تن والاحر ألما أربمن ولديه أحد الرجل أعطى إذا مائل؛ قال فإن 
علللأول لتعيها آلاف؛ عثرة الأحر من الأب، أحد أحدهم ست، ق المال اسم 
النيل؟زخه 

أنعليه محب محصا برعا هذا كان إذا عليه، واجب بل بأس، لا هدا فالحوابت 
•الثافي ؤيعتليه نصفه أوياخذ كله، الزائد بأصل إما يعد'ل 

يصح.لا فإنه ؤك؛ بدون الابن مال 3، الأب لومرق [ ]١ 
لممهسْققها لم لأنه يصح؛ لا فإنه سممحها أن يوف ابنه سيارة الأب؛١٤ فلوأن 

ولدهيهللج، كا0 دين، من ولده عريي \أت\ لو كدك يصح، فلا لأبنه وكيلا ؟كن ولم 
علميك.ابني دين س أبزاتك قال! الأب— —والقائل للنهللوب فقال ريال ألم، ثحصا 

منالابن مصه لو لكن الابن، منم، يدحل ولم العريم ذمة ق الدين لأن يصح؛ فلا 
سمعتم.الكب يالسروط ؤسملمكه ياحدْ أن إياه مضه ؛م«مد فالالأر<_، العريم 





اصقضاهاششق4اسمماصبجضل ٦٧٤

فضوواشزى

يىوَكآ٧، جعلتها أو! •حمامك، الدار هذه يقول! اذ وهي 
»^j!ثلاث ولها عنري• أو 

ثهذهمنيك، من ؤلهمكج حمامك، الدار هذه أعمنتك< يقول،! أف إحداها! 
حماأصثزها لثدي ههئ عنزى أغم ررمن افه رسول لمول صححه؛ هبه 

ثثقا«ئممقه.

رزاقان!نيا 

مالعمزىاش. رئول، ارممى لقظ! ق وجاء للحم. كالأول؛ هئ إحدامحا! 
ا1الل1،،ُجاة ثمينة تيا ص الأئلأك زلأو ه؛ ئممق لئ« ثبم، لثئ 

الأ.نلأك.م ^١^١ هقامحش.يرةبحالأ إو وتممن 
اليالعنزى ررإتإ محاو! جامز روى ل، المنم؛ إل موته بم• رجع واكابجه؛ 

للخ،هي يال،! إدا هاما ؤلعمك،. للئ، هل يقول،! أف صإآق؛يوثؤ اطه رمول أجازها 
بمه.قق صا-ياء إل رجع يا 

ورتح،•أوإل ظ، محت قائرت،إوإذ مت ^١ ذبم،! تع مول أف الثاكه! 
قبلك،مت، وإل إو، عادمتا مل مت، إل يقول! ١^ إلا دلك،، مثل والرهبى 

هذ0.دارى أرمتك، أويمول! ،. llJههئ 
رواقان!هميها موئا. ومئك منى للاحر هل يقول! أف هل محاهد! هال 



٦٧٥)وابالس( 

ؤلمووالأوو؛ ا-لقأر لعموم الأوو؛ إل ثمود لا لازمه هئ إحدامحات 
ثزط AjSZjومو5ت<،؛ حثايه ههوله اثسا أرقب مثى ررلأرقبوا، .ت اف، زثوو 

قيلنيشُبملزوماض.أل:مدإوه:ص 
اممبزئوو ؤلخوو جابر، -يديث واأرق-تا؛ العير إل رجع داكامح؟• 

ئردمحم"•يئد ُرالؤمئوو 
مة،ثؤغ لأي والحتوان؛ واقاد_، العماو ِق والرمي العمري ويصح 

الهات.كنائر كد، ذبك ق محثازت 

^١وه1تك يقوو،ت أف ثحو ^٥^١^١، منايا الهته ق ثرط وثو 
العمدصحة ؤق الثزط. هند تهته• أو ثبيعه أف بثزط أو! سعه، ألا ثزط 

التح.ق الماسية الثزوط •عل ساء رجهان، 

الحياة،ل للماك عمد؛١٥]، لأية يصم؛ لن تنه. ؤهقكها دماJ: يدها، ؤإو 
أش؛ةاقر

والرنى،العمري وهي عزفنا، ل موجودة غر الهبه صح من الصح هذه [ ١ ت 
الوهوبمن واجب كث، يرم، أن يعنح،ت أو؛الرممح،، بالعمر الهبة م4 أن وهم، 

يا،لوت.معلقة لأي الأحر؛ موت له والموهوب، 

أسام:ثلاثه ^١٥ \ؤف قال، ك،ا شزى او 
ؤيممللازمة، مة فهدا ومنتا. حثا الست، هدا أعمزنمه وقول،ث أن الأوو! القنم 

فيها.إشكال، ولا ورثته إل المعمر بعد ، iJiiilفيها 



اصضاه1هميصالإضأسبجضل ٦٧٦

إلمآ.عادت مئ فإذا هده أعمرتك أو عشت ما هده أعمزتك يقولث أن التانرت 
يصح.لا أو الثزط هدا يصح هل ؤبجهإلئئ1 العاتإء احتف فقد 

ثزطأإلا ئروطهم عل ®النلئول قاوت ه النئ لأن صحيح؛ او< والصحح 
مدةأي; مد، فهذا عثش. ما أعمرتك، قال; فإذا ٠، حلألأا،ُ حرم أو حراما أحل 

إئ.رجعن، مت، فإذا لوقال: فهوكإ مدة أي: عبملأح، 

منولورثمه للمعمر كون فهذه فمط، هذه. أعمرتك، ؤمول: يهللق أن ١^^،: 
يمعثرط يوجد لم ما بميم من يورث للمعمر منم، أنيا العمري ق الأصل لأن يمده؛ 

إة•يرجع فهل مت أوإذا عشت• ما مثلت ذلك من 

واؤز،بجا•
كونورثإ الناس، بمرقها ولا عندنا، يوجد لا منتج- -كإ الصح هذه لكن 

الإسلامية.البلاد بيمص معروفه 

اجاوهاالك، العمري إن قاوت بالتفصيل الإفادة ق واضح نيؤهقتئ جابر وحال"ث 
يإقبمأعثش• ما لك، هي مال: ؛^١ ءاماؤبممكح. ثكح هئ يقول: أف دال: الئي. 

عثت،.U فقال: مد لأنه ناحتهاا'ا؛ إل رجع 
إذاصاجها إل لرجع لا أعا والصحح ووايتان، ففيه أطلق إن قائل: قال فإن 

رقمالناس، بض الملح ل اف. ومحول( عن ذم ما باب الأحكام، محاب أحرجه )١( 
تيهبمتن.عوف؛•لزق بن عمرو حدين، س (، ١٣٥٢)

(.٢٣ا/  ٦٢رقم)٥ العمري، باب الهبات،، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 



٦٧٧رواباارس( 

عئث؟ْا وك ،! JUإن جابر وحديث جابر، يحدث واستدل أطلق، 
يالممصيل.ووجه وجه وجهين: عل مروي جابر حديث فالخوابح: 

رواتان؟فيها وقال: حياتك. أصزتك الثانية: الصورة ل يكر قائل: قال فان 
ثرجع.أي: عثت،. ما رواية: جنس من هدْ فالخوامحإ: 

إذاثم حياته، ق -يا تشر منفعة ايا إنتثب أن إنسان أراد إذا قائل• قال فإن 
الهلة؟^٥ ثممل لم مامت، 

أصليكون لكذ ثماما، العيان كهبة وص التاثع، همه هذْ فالخوامح-،: 
لالواهء_،.مذكا منفعته 

Mء أ* 

وثويقهثعال اف يحمل■ السادس الجلد ثم 
الساعالجلد عغجل اف بمشيهه ويل؛ؤ 

الوصاياكتامت، وأوله 

 Kاء أ،





الأحاددث(والآو1رلبجوس 

الهضة*H* اسدث 

٢٩

٦٤٨الوسواء؟ ق لك أف؟^^١ أنحب— ،; Jli—أو اتريد 
٦٤٨، ٦٣٨، ٦٢٣.................................امموا

أجرةا-قجام وأعطى المثر. احثجم 
٥٨٧،٥٨٦إذاسالإنثافامبغطه^مذص.............................. 

٤٠٤........ّ..ّّّ؛..ب...ّؤّؤّلأ...........ءءء...........ا.ب.بؤ؛؛ ^^^وايرائوا
٦٤١•••••••••••••••••••••••••••••••••جور عل أسهد لا ءإد؛ي ؤزي-، هدا عل أسهي• 
٢٧وطلمهاظهه ا-ثي.مه امل 

٠٦٤ ، ٦٣٨أكلؤلد.كسذلة؟ 
٦٤٠ألاك،:ئول؟ 

٦٣٩خإتالكا..........ّ.......؛.لألألأبببّبؤّ...... لنأمم4اأخناكثكا0 
٥٩٠وأغتأدْ أذزاءة احت؛ش مد قإثك •حالي أثا 
٣٦نحوساءه أن ث. اض أمر 

٤٥الرسول...........يقمنه ولم الطعام من أحد لليي أذف رمح.بمنئ هر؛رْ أبا أن 
^مءأماكتابافّ.ّ.ؤ......ّ...بّ؛.ّ؛؛...ب........اخ؟ا،هها

٦٦٩،٦٦٧٠.٠٠.٠٠٠^لأهإمنيا.........
؛،UA،،^UUأناي.شصج،مالاء 



اسقضاه1نينيصالإئماسبجص ٦٨٠

٤٤٩،١٨٦..............( jdiإصاعة عن ش ونئم آله وعق عليه ، ٥١صق السق أف 
١٨٢• • • • • الإبل• من مثتتن أش:U لمن جعلت حتى بكر وأبا المئ. تطلب وثنا أن 
٥ ٩٨وثراب،،................................ طعام،، ق الث1هلان ثاوك،، يسم لم من أن 

1٧٦اىوئاممح 
٤٦٤، ٤٦٠وطعامشنام إواءُإداء 

٦٦٨،٦٦٧أتزالكس 

١٣٦رذلإ؟ 
٦٣٧الثم ؛اثن 

٦٣٧تآئوامح،ومحاكهم 
١٥٣والخازير....القزدة من عدتكم من إئ لأبعص ؤإمحم إق، الناس أحب من جسكم 

٣٣٧،٣٣٦، ٣٣١لأخكأزِسو..ء....................... ئثثا^ 
٢٠١خإثتمتنًماكزآوزقة 

٤٩٠، ٦٣٢ وسماءها حداءها معها ثإل دعها 

٦١٠ثاناك،إذو 

٥٠٧،٥٠٦الئسكثواساو 
•٣،٦٦•٢.٠ءئددهّ..........................٠اّؤّ....ّ.ب.زحمك عتر عل مم، صد 

٦١٠هائنا صل 

٠١ ١ منها بمج ما بثطر ■تحتر أهل عامل 
٥١ ٢ ص أو ثمر من منها تخرج ما شطر عل حتخر أهو عامل 

٦٦٣،٦٦٢، ٦٥٢'شهمةلإبمُِفييّ..ّ.ا................ 



٦٨١

٤٩٩، ٤  ٩٨، ٤٩٧شضه.................... ئلأ \ىزصزمت زقت ^^١ 
ب١^٢ كب 

٤٥٧

٧٤كلمطهمومافأي:اير 
٢٨٣^محلإا:ئممح:اظألألأة 

تحممماضية..؛..؛؛؛.؛..ّب.........ّّّ..ؤ...ّبب...ا
٢٧١،٢٦٩،٢٠سهم..ابّ...........ّ.. معكم ي واصربوا — حدوا قال! —او كلوا  ٠

٦٤١٨٣٨

٣٠٦٨٩١لأ.يؤلأبم 
^١٣.<٣١٢َلأتممالأممالظك 

٢٨٢لأنقبجِفيشلأنضأزخانج 
٥٤٠

٠٥٣ ، ٤  ٥٨، ٤ ٤ ٩ ،  ٤٣٩، ١ ٢ ٠ ّ ؤ....... ؤ ؤ ؤ ؤ ّ........... ّ ّ . .٠ ٠ ٠ صزاز.٠ زلا نحزز لا 

٤٤٩.....٠.............................■جدارْ عل حشبه يعرو أف جازه جاو ,تتغ لا 
٦٤لئسه نحب ما لأخيه نحب حش احال'ئلم يؤمن لا 

٣٣٢، ٠٣٣ ضاو إلا الضاة لاثزوى 
٣٦٧منى وقثز.ثئ 

٥٩٧،٥٩٦مدوثةأزيظ؟كوئء؛.؛.اّ..........
٣٥١عامل؛ر، كايوا بجا أعلم اممه 

٤٤٧،٤٣٨،٤٣٥ظاوم:تق يزوعزفي لَ



اصضادئنينيصالإئماسبجضل ٦٨٢

٢٨٣

٤٠٦ضئثاهاسس...............س.....ى._......ناخلات-4وأ,ثنأؤأبئ0 
^^٦٦٦٣ناوكزَلها 

خلالا

اآ،؛م\،هاة،ا"ماا"،\،ا؛

٦٤••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ابق وةذ-ئو النار عن ثولحنغ أف أحب مذ 
٥٤٣نذأ.تاأزمحاظتيوُ 
٤١ ٩ ، ١ ٤ ٨ ، ١  ٤٧ب ى........... :أضُ......... ^ وه 

٣١٣المسجد ينثدِق رجلا تسح من 
٠^١٢الآممحمث/.................س.......س.بس 

آها،ههاذك م محزكب 
٤٣ف نوم عل الرجل يرم ف أش 

٠شءن:تيالمر  ،٢١٠ ،٢٠٩،١٠٣٦ْ
٤٨٣شض:تيضيضت 

Jr  منذمالم رح عن
١٨٨شةذنذالحم 

٤٠٣أخيه...................•••••■•■•••••••••عون ق العد دام ما العد عزن ق والأأه 
٢٩٣ن1اذهاها 

٢٧١، ٢٦٩

Kه ■



٦٨٣د ضسالفواد

الفوائدفهرس 

MttH ثمقأىإا|

٥الصهان كتاب 

والكفالة،والصإن، والكتابة، الشهادة، هي! الإنسان-ققه -ها يتوس التي الأشياء 
٥واوهن 
١٥...................................دينه وليس امحفول يدن بإحفار التزام الكفالة 

 ^١١٦

١وا:ش؛....................٩ كان:ضل ؤإذا الخلاق، وبع لاثنفصل طلق إذا 
١٢٤^ كتاب، 

٢لنا...٤ فهوعترة تكر ولم ص فإذا لما، عثرة فانه الكريم المران ق علينا اممه قصه ما 
٢٦هوقنخ,,,...,...,,,.,.,,,,,...بل حللامحا وليس بعوض، زوجته هوفراق ا-قلعت 

٢٩وبان,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اشتهر إذا سيإ لا الخد به يمت واجدة مرة بالرنا الإقرار 

يكونأن الوئ ق يشرط لأنه تحوز؛ لا فإنه ينته تزؤيج ق فاسما الأب وكل إذا 
أنالقبول ق يشرط لا لأنه حاز؛ المحاح محبول ق فاسما الزوج وكل ولو عدلا، 
٢٠٤تحيلا تكون 

٥٠,,,,,ثمدايبيع أن للوكيل تحوز لا فإنه سيئة البيع يكون بأن غرض للموكل كان إذا 
لكلال_إ؛كرينا الوقؤع نادرة ثكون ومحي المائل يصورون خثرا اطه جزاهم الفقهاء 

٥٢الأيام من يوم ل إليها نجاج رمحا ولأنه 
٦١الزكالة,,,,.ثهلأن يقتضي فإنه الوكالة عن رجوعه عل يدل الموكل من ثصرف كل 

^١٠١المال,,,,,,,,,,,,,,يعطي هوالذي والمثارب المال، ق يتصرف، هوالذي المقارب 



اصضاهاهمنيههاسممأسبجمحل ٦٨٤

٧٦\ذؤه' ثاب 
٧٦أويمزق...................................... استحقاق ق الأ-بتيلع هي الشركة 
٨٧ّ.....ّ ّ .....٠  ٠٠.٠٠ّ. بوديعة وليس مرض، فهذا الممزق ق للئوئع أذل إذا الموئ 

٨٧........... الل.ينة ق ل حولها ت وتقول معه ق مثلا الفالوس يعطثه أن هي التمتجة؛ 
٨٨حائز فهو المكة مصلحة من ثصزف كل 

٨٩........ ..... فمط.. ماله محير إلا الربح من يأتيه ولا المال ق يثمحرف هوأن الإبضلمع 
٩٠لما حلال الحزين أموال 

٩٧الملك محير عل الخارة 
١٠الضازثة ؛اب  ٠

ومحوةمهارة الإنسان عند كون محي لأته الشريعة؛ محاسن من جوازها المقاربة ثركة 
١٠مال عنده ليس لكن والشراء، اليح ق وئشامحل  ٠
١٠٦حراتا فياثكون إلا حائزة الزكالة 

٠١ ٨ ٠ له...٠ ثيء فلا يربح لم ؤإن ريعصى، إن المثل سهم فللعامل المقاربة فناوُت، إذا 

١٠٩العزف...................إل فيه يرجع فإنه ثرعي صابمل لها ؟كن لم إذا العقود 
٠١٢'. ٠ ٠ ٠ ...٠ .......٠ .٠ ٠ ّ ّ محزم أ;ه عل الدليل دل ما إلا هوالحل المعانلأت، ق الأصل 
الظلمأو الربا وجود مع يكون إثا فيها والمع المعاملات، حميع ق الحل الأصل 

١٤٠الغرر أو 
١٥٠للمثد ملكه وما العلمي 

١٥٢انامحاْ ؟ب 
٥١ ّ.٩ الشجر. أصل ق الثهم ؤكون مغارسة نمى يغزمى لم شجر عل العمل كان إذا 



٦٨٥اش^اواو فهرس 

يعترفقوله والتوجيه، التخريج أهل هم الذين الذهب ضء من المومق 
١ ٦٣.............................. الذئب عل نحرمحا يعتبمر ونحرمحه الذهب ق وجها 

اهوض،ل صب سامة له ئجنل الزنع، يروى حتى الماء يمثي هوأن الثح: 
فهوأمهل•الرش، يشبه والنفح: الزرع، تروي ثم 

١ ٦٧..... ٠٠٠حتر فيها ليس التي الثديئة الأغصان قطع وهو العنب، ت يعني ^٣ ١١نبار 
١٦٩ئ>ئا ١^ هوأزثكون الئزط 

١٦٩١العامل......فهوعل الثمرة به محثظ وما االال، رب فهوعل الأصل به محمفل ما 
١١٧٣^٣ ؛اب 

فيهالأيعدهم من وأما للصحابة، تقال عنه١١ افه ارضي أن والعنف العادة جزت 
١٧٨اف« ارخمهم 

١٨١كثابالإخانة 

الأعيانير حاز فو الأعيان، إل حاجة ق ئم كإ ايايع إل حاجة ي الماس إن 
١٨١المّاى بيع يجوز أن وج—، 
١ ٨٢وائتإنه المسلم ضر استئجار جواز 

.ّّ..............؛؟الايجوزاستئجارهثيءلايرادؤإنإهوللمحروا-اسلأءفانه كل 
١٩٦...٠.لأّب.ؤ٠..١١ّّ٠كالتائّ؟بؤلأ...يحتز ثيءآحر بدلها ويأن؛، ععلم، الي الأعيان 
١ ٩٧.. ١ ؤ...........١ ؤ ؤ علميها..... الإجارة عقد يجوز يعقا يعضيا نحلف، المي الأعيان 

يوحذأن يجوز لا فإنه ؟كن لم وما علميه، الأجرة أحذ جاز متعديا معه كان ما 
٢٠٣امحاقاة تحوز لكن عليه، الأخرة 

٢٠٤به.....................بأس ولا جائز فيه للقراءة وثاجثره وشراءه المصحف، بع 
٢٠٦٠باس.فلا العام العمل أما لكافر، فيه أجثرا يكون أن للمسلم يجوز لا الخاص العمل 



خ،محبلِ

٢٠٦.........الدمة. ق وعمل الدمة، ق والمرصوفة العثة، ثلاثة عل الإجارة 
للمستأجريم الموصوفة، الص إجارة بجواز يلنا الموصوفة العتن يع بجواز منتا إذا 

٢٠٧الخيارإذارأى 
ثعقدأن بأس لا غثرهم أو ئس أو عسال أو وراش من للعمل مه أعد من كل 
٢١٢١المثل.....................................أجرة وله الأجرة، تحدد أن بدون معه 

الماسمعازف ما قوى حمله ؤإذا بل ءلاةته، قوى المعثر إذا بمن المستأجر 
٢١٢علمه 

الزمان،من ثرة وهدا الزمان من فرة هدا يركب أن عندنات المعروف ق العقبة 
٢٢٢شبةمنالمعاوةمازاتئمبسا 

٢٢٧الإجانةدمايوجبك مابجورمح باب 
جائزوعمد الطزش، مجن لازم وعمد الطرمح،، من جائز عمد أنولع• ثلاثة العمود 

٢٢٨دوزالأحر من>ف 

٤٢ ٠ ومجالهإفعلمه امحكارثأن ماينرم باب 
٢٤١المحر عل القل صلاة مح 

٢٤٩................................للممتمعة. مملميكا ولمتست، الأسفاع، ق إدن العايثة 
صررا،منه أقل أو مثله يكون أن بئرمحل لكن غثرْ، العتن يزجر أن للمستأجر تحوز 

٢٥١...لأب............ّ.. تحوز. لا فانه المؤجرة العإن عل منه هوأشد لمن لوأجرها أما 
٢٥٨امح5ارثأن واختلاف الأجم يضمن باب 

٢٦٠عله..صإذ فلا ولاثفربمل يعد بلا لوتلف، وأنه جائز، أجرته عل امجتوجر ما حبس 
أسئلمه،إل ا-إلإب أعل من مفتوحا واسعا يكون أنه صفته الناس من نؤع هو الماء 

٢ ٦٧واسعة أكإم وله 



٠٦٨١؛يييي 

١٢٦٩الخعالإ ثاب 
بتعتىفهي كانت فإذا أذا؛، إل  I١١ بمعنى وئاق أن؛؛، ررإلأ ت بمعنى ئأق ررأوا، 
'ا٦٩١........................... أذرا.ررإلأ فهي الغاية لغر كانت ؤإذا أوا،ا، ررإل 
١٢٨١السامة باب 

٢٨١٢.ّ...... ءتا؛<. سمتهأي; الفوات، والثثقبالئكون العوض. السبقيالمح 
اثقوطةالختم من مشقة الخزب، أدوات من الخرؤخ ائو؛ة•' الفاربسة الألفاظ ق

٢٨٥بثلاث 

٢٨٥..ّا.........ب.لأ...ّّّ........ا...اااا.. مباحاقإرا يكون اشن التمن العوض 

٢٩٠محلل............... ؟كن لم ؤإن يتابما أن الثبق فته يجوز فيا اشن للمثيجوز 
٢٩٣اقاصلة ثاب 
الغزضوأما إليه، يرمى ما فيها يجعل نحوها أو كخثبة قائم ء مي ص ف اقل 
٢٩٦الثمية فيه مع الذي فهو 

٠٣ ٦ ......... ٠ الخام. وقنتا ق عندنا الحكم ؤيشبه اشز النيراقب الذي هو الأمتن 
V.Uاللمطة ثاب، 

٣١٨إليه...............دهعها وجب وصفها وصفه و٠لابق مدعيها وصفها إذا اللثْلة 
٣٢١...............٠٠٠......؟.....١١٠الثياب. فيها يوصع جند من الثنلة تشبه العيبة 

٣٢٨.؟..٠٠٠٠٠^^ث،ثاعويشرى.............
٣٢٨الكازِت، إلا سعه يجوز به ينتفع ما كل 

٩٣٢ ................٠  ٠١ؤ ١. ١ ١ فهوغاصب،........ التمطها فإذا التقاطها، يجوز لا الإبل 
٣٤١له ممد لا لأنه يصح؛ لا الجنون صني 



صضاه1همنيصالإئماسبجضل ٦٨٨

٣٤٢الإنهواتوالخاِض 

٣٤٧اشط ؛أب 
٣٤٧ب.........س...... ص صل الذي الطفل أو اكوذ، الطفل هو اللقط: 

معصومإنجاء لأنه كفاية؛ قزض التقاطه يمثي... أن يسمملح لا الذي الطفل 
٣٤٧هلكة من 

٣٤٧٠....٠......٠١٠٠.......إهلاكه.نجب بل إنقاذه، محب لا هذا المعصوم ضر الأدمي 
عنالظر بقطع مسلمين أهلها وكان الإسلام شعائر فها ظهرت ما الإسلام دار 

٣٤٩امحام 
٣٥٧٠٠...٠٠.........نظر. فيه تطاقا، امحانة له الأت بأن فامحم لفاسق، خفانة لا 

٣٥٨.إهلاكه.المقصود وليس وتربيته، وصيانته الصئ هوحمظ ا-اثضانة من اأقصود 
٣٥٩الموز من محامطة أشد المرى الغاJبأن 

٣٦٨........ّّ.ّ...ؤؤ...ب.... فيها. بالإصابة وا عدلا ثسوا ١^^، ؟كون لأيأن 
٣٦٩....لأ.ا.......؟...الأنساب. ق معتمرة هي كإ الأموال ق القيافة اعتبار الصواب 
٤٣٧ أونائبه الإمام رأي إل جع ثر الاستتابة 
٣٧٨له نجثظه محص عند ماله يضع أذ هي الوديعة؛ 

٣٨٩اطهوالئؤ 
٣٨٩ّ........... ّ ّ ٠ّ .. ١ ّ......١ ؟ ّ ١.  ٠٠منه......وينرى ا-إءست، يثط الذي والهوارهو 

٠٤ ٢ . ..٠ ؟ ؟ ّ . ٠ ٠ .٠ ١ ١ ١ ّ.١ ..... ١ إليه..١ ويردْ به يمع لأحد ْثاعة يعطل أف هي العاريه: 
٤٠٩به يتمى الذي هواذل اوشا 



سيعمل

٤٢٣....يهزا عليه عصتا يآحاو0 حق، بعز عنحْ مال عل الإسان استيلاء هو العصب، 
٤٥٩؛'ئدازثاسُ  ٠٥الفصا,

٤٦٢الأثانصالةوئ..إ......؛. 
٤٧٩اني،كمنممنثها أماصهم،

٥٠٦فيها الماء عتري التي هى المنتحرحه الص 

٥٥٦.ا.٠٠.....؛.ؤ٠٠ّّّّّ....ا.ا.؛٠ا..٠٠إل؛نم،اما.فيه محاج 
٥٦٢اياؤيلث، هوشم الأراك 

٥٦٦المغي.ل فيه الذي النص هو الكل 
٥٧٠يقف أل إل عذؤة مقدار يعك، المرس حفر 
١٥٧ بالحجاز معروئة بلاد المبلية 

١٥٧ ............ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ّ ............... ومئحثصهامزمعها أي: جلسها 
٥٨١......٠ ّ.٠ ّ ّ ّ •• ّ • ّ الماء حياض بئن محعل التي المواصل ايذومحي 

٥٨٦واقما الني،ء جعل أي ويم،، مصدر ، الو٥٥-
ابمهاّّبّ.......ء.....لإّاّّب.....اوقثهاصحح بقاءعينهافإن ينتسرتبما*ع ع؛ن كل 

٥٩٢اللغوي الومم، عز الثرعل الوئفج 
٥٩٢الاJراهلم؟ ئوممج كيف، 

التتارلتحوز لكن بيعه، من ممتؤع أصلا لأثص وقفه؛ تحوز لا كالكلب، بيعه تحوز لا ما 
٥٩٤للمعز محه 

٥٩٤العز. حق ئعثق؛4 ما إلا وقفه، تحوز فإنه به، الأذتفاغ يمكن ما كل أف الصحيحت  ٠
يكونأن بد فلا العموم عل كان ؤإذا حال، كل عل صح محن( عل كان إذا الوفمج 



حنبلاحعدبق الإمام ص م الكاي على المميق 

٥ ٩٨.......................وقوعهيمكن ممل ثزط عل الوقف ئعليق الصواب؛ 

٥٩٩...........ؤ.........الموت.. بعد إلا ثلزم لا أما المعلوم من الزصّثه 
الموقف،uت إذا إلا يئل لا ولكن ضخ، باوت اiLق اأؤقف أن الئحخ 

٥٩٩فأقل اش من وكان 
٥٩٩الوقف ثوقت لامحونأن 

٠٦٠ بجح فلا الوقف، يناق ما ثرط إذا 
٦٠٢.....••••••.••••••••المصزفحواشني مصنف له يكر الدي معناه؛ اiشبي الوقف، 

٦٠٥•••••••••المساكن؟ إل رده أم الال(، ست، إل الوقف رد هو قرابته، امصلأ.ت، إذا 
٦٠٨••••••••••••••••••••الوقف عدم فالأصل لا أو الفعل هذا هل سككنا إذا 

٠٦ ٩ .••••••••••••••••• •••••••••••••••••كاة ^ صرئ س ^ Jاظ 
٦١٠هوأقمل.ما إل ينملمه أن أراد إنا إلا شره، يبدل أن ولا _^؛، أن يجوز لا الوقف 

٦١٣يد.ه..ق أوآقاه يده عن أترجه سواء الصيغة وجود وقئا؛مجثد يكون أنه الصواب 
الموقوفمحبول فيه يشرط لم مثلا؛ السراء كعل معيرأ، غر عل الومم، كان إذا 

٦١٣عالهم 
٦١٥•••••••••••••••••مريهل ولا عرثعد من كان إذا إلا صإئه فعلمنه الوهم، أنتلمف إذا 

مأثبقآؤمحكآسمح تعال؛ اش قول ل ثدحالون لا النات أزلاد 
٦١٨ثئظألأء4بالإخاع 

٦١٨يدحلون لا التتات أولاد فإن أولاده عل وهم، إذا 



٦٩١د المزايهبموس 

٦١٨.........................البنت؟ ثثحق هل وبئت ولد وله أولاده عل وقث لو 
٦٢٠ناقص الوقف وق تام الهبة ق اللك 

٠٦٣ ..... ّ. ٠ ّ ّ ّ ّ . ١ . ٠ ...٠ . . ١ مغله ق ؤيصزف يعه، يجب فإنه منافعه ثعطلت وقف كل 
١٦٣٦ ............ ١ . .٠ ّ ......... . له والموهوب الواهب محير عل الهبة يكون أن ينبغي 
٦٣٩الحاجة ثتح الشقة 
مابمثل الصغاو لأولاده موصي الكبار أبناءه زوج إذا الأف الناس بعص يغلْل 
٦٣٩حرام وهدا موته، بعد الكبار أعش 
٠٦٤ المحكم عل تجمل المثشه 

٦ ٤٣ؤ ّ ّ.......... ّ. ّ ّ ١ ١ ..٠ التنويه...٠ قبل مات ئم الأولاد، بعص فمل الأب، أن لو 
٦٤٩..١ّؤؤيم١يم....٠.ا..ءءيم.١١ّ.٠.ا..الورثة ين لا فمط، الأولاد ين كون إد،ا التعديل 

٦٤٩يعه...٠............حار هبته حازت ما كل وليس هبته، جاريئإ جازيعه ما كل 
المنهوبسلم فمد تحصل لم ؤإن عنيمه، فهو الموهوب حصل إن محص، يثرؤ الهثه 

٦٥٠له 

٥٦ ٠ ..... ٠ ّ.٠ ..... ّ....٠ ........٠ ثيمه. عن العجوز مة ومحور الجهول، هبة محور 
٦٥٣بالقض الإةلأئومإلأ 

٦٥٦أضلالإةأعاتج؛غض 
٦٥٨صعيما...ا-قدين، كان إذا إلا )روي( بكلمة يعر أن يمكن لا يقولون• المحدئون 

٦٥٩الحدث............أهل علميه اصعللمح ما الخديث< ي يتحزون لا الممهاء 
٦٦٠له الزهوب عريد ق كانت، إذا الهنة حكم 

٦٦١الرحؤع.... جواز ق الوالد هبه امتثنى الئي.ؤ أن عنه• نحتي لا الل"ى الصحيح 



٦٩٢

٦٦٢الأهوال أصعق من اجئ ْع الإحوة القول 
٦٦٢ايه لأزلاد وب فيا ض لابميك \بذ 

٦٦٣ترجع............ فلا الأم أثا أوإناث، ذكور من لوودْ ومه فيا أن:رجع للأب 

٦٦٧بثزطى ولدم مال من يأحد أن للأب 
٦٧٢دونممإك؛فانهلأ:ئ.ب لنضزفالأبفيuلالأين 

٦٧٣مملك؟ بدون ابنه جاريه يطأ أن للأب هل 
٦٧٣هلاشلاك:كونبامحلشل؟ 

٦٧٥افنىنلأممأقام 
٦٧٦اممثلالن>ى' 

* n *



٦٩٢مرساإوتىو؛،إوا 

فهرساأوضوع1وا

اسهأهH*4* الوضئ 

٥امحان محاب 
٥ؤه ائ الإئالبى:ثووغاالأثأأة 
٥الصإن يعريف 

أز-4^0 أن سر ء الغيوث هأثا الممزق، جائز بن إلا صإ زلا ممل: 
٦صنانه يمح ملأ نفه 

ال،شزامحبجإنيهل;صخبئ 
٧زي اقثس اثت م ءئ ذئ ممل: 
اغماله..........٨ااثعل٤ب وصإن قتادة، لخارأي؛إ اللازم؛ الدين صإن ويصح ممل: 

•٨••••••••••••••••••••••••••••• • لماجبه يمحا كزواجب عن ابتع عهدة صكاف ؤيصح 
٨المح عهدة معنى 

٩ثان صامن الئامي يفتى أذ ويصح 
٩وثخوها كالوديعة الأماثات صنان يصح ولا يصل: 

١* الكتابة مال صإن يصح ولا 

وبمدْوجوبه قبو والمجهول المعلوم صكاف ويصح ممل؛ 
١١موجلا الخال صاف نيمح ممل: 
١علته....................١ زجغ عنه، المصون بإدن الدنن المامن ممى نإدا ممل: 

١٢••••••••••••••••••••••قدوالدين أن ممى، مما الأئرين بأقز الصامن ويرجع ممل؛ 



اسقضاه1نينيصاسمماصبجضل ٦٩٤

٣...... . بتحيصه عنه الممون مطالتة قش بالدين، ههلوو1ت، بإديه، صمى نإدا يصل• 
٠٣ّّ.......... ّ. ّ.. ّ....٠.... ّ ّ الصامن وق الدين عنه اشئوو دمع نإو قفو: 
١٤ .١ ١ . يمينه لإ قولة مالثول قه، الممون ماثكزْ الثصاء، الصامن ادعى ؤإذا مصل! 

٦الكثاله ؛اب 
٦والقصاص إثئ ا-الكمالهِفي 

٠٧ .٠ علئهّ........... ما لزنه يه، فتعدوإحماواق5موو( الكثاله، صحت ؤإدا ت قمل 
ء,ِْءُِِْ-ُُِِ

٧

...٠٩ • الكماله صحت، وجهه، أوت ثديه، أوت يئسه، أوت ملأن، كفيل آنا ماوإ ثإدا ت مصل 
٠• • • • • ّ ؤ ّ ٠ • • • •٠ • ّ •٠ .٠ .٠ ١  ٠٠....أووهماثرط، عق والصقاذ الكثاله عثق ^١ مصل؛ 
١الكفيل سدن الكثاله وثصح مصل؛ 
٢......... ء.٠ ....... ٠ ّ....٠ ّ. ّ. ت. تكان زئية/أضاِفي ممكه العفاَلة مم؛ 
٣........ ٠ ّ ٠ .٠ ٠ ..١ معه يمحصن أف لرمه به، الكموJ بإحصار الكفيل طولن، إدا ت قمل 
٣؟ ؟ ١ حضه قوو قالهنJ حق، عته ؟كن  ٠٧ماوت م صمته، أو إئثانا كمو إدا ت قمل 
٤الزكالة كثاب، 

٤:صغاتيكيلفيالئزاء 
٦المعاملأتا عقود ناثر وتحوزِق 

٦الواُت، \ق-ك\لأفي\ه 
٦المحاج ممد زمحوزق 

٦والرجعة اقلع حكئهال 
٧زااةكونهف؛ها س زمحوزفيإياُت، 



٦٩٥ضاساإ>ضوئت 

٢٨عأ\}قلإفي\لإو\و 
٢٨محأاتيمِفياسص 

٢٩ظإ\ذئلإفي\ؤ\ب\لآ 
٣٠اد الؤاذات المحكلِفي محأ 

٣٠والندور ن الأج محووِفي ولا ممحل؛ 
٣١•••••••••■•••••••••••■•••فيه نحإه يصح لا خ شماث التزكلِفي يصح ولا ممل: 

لإم..........ب.ب..س.سب..ب.ا؟
٣٤..............1^. لا زنن فيه، تنم خازوئأ0 ف، ١^٤!، زنذنلك قفل: 

٣٥محازماوأةِفيسق 
٣٦٠المثوو....عل دو أوفنل قزو ولأكل الإدن، عل ذو لمظ لأكل الزلكله وثصح قفل؛ 

٣٧زةوزتلإ1هاممط 
٣٧• • • • ■ يصح■ لم وميل، ممر كل وكلئِو مإف معلوم، محؤف، إلأِفي تحح ولا مقل؛ 
٣٧ّي؛ م برا؛ الئم،ِفي حكم 

٣٨...٠ ّ.....٠ ٠ أوعزما يطما الزكل، يمتضيه!ذو  1:0إلا ١^^٤-، من ينلك ولا قفل: 
٠٤ عنه؟ المحامل ان الإئيوكل أف يجوز هل 
,'■َْْاَُتْآء-ّآاََُْ ُ َ ْ ُ  ٌ

٠ممئملهزلأبم.ء......................

٢اكه,وئ ئمحزف ئمحأ 

٦■■•■■■■•■■ ■ الثل ض ثى بأكثز يثري قرأف لم يأطلل، ١^١؛ وكلئِفي نإف ت قفل 
٩. ٠٠.١٠ّ....لميلرمالموكل........ وإلوكلهتي١١^١؛سيثه،مائرى^١، قضل: 
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٥١للنوم.........بمع لم ذمته، و قاشرى اشن، هدا ُعي ملإل ^j: ^١ مقل: 
٥٢ممحتا■••••••••••••••••••••••يشري قزأل لم موصوف، شرا؛ وكلئِو يإف محل؛ 

٥٤معم شراء ق وكلة فإل 
٠٥■■■■■■وايته من الممن بملك، لم زيد، همادث، زيي•، من حمه ممن وكلهِفي إدا مقل؛ 

٥٦يممن P عايش، آن ماثغ عائلة، نهدبتيث ؤإن 
^ششللثنم..ا...............ّ..ّلأّ....ا..ااء..يهدذل:إدا 

٥٨ؤ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ .٠ .٠ ...١ ئنحهامنهيا واحي• ل،م الطرش، مى جائز عمل• والوكاله ت محل 
٥٩الممزق أنلثة عن الموكل حنج ثإف محل؛ 

^^^^^^■■■■•■■■■■■■■■■•■■■••■■■■■آه
٦٢ياي نمثل زلا ظ: 

٦٣ففل:نهوراوطيم 
بشريأف الثرا؛ يلموثلِفي ولا شه، ببمه مي؛ بع إلوؤلِفي دلئس مقل؛ 

٦٦مزثنسه 

٦٧■■•• ■• ■ ■■■■■■■• ••••• ■■■■■■■■■■• ■ ووكلهآحرِفيشرائه■ عبي•؛، بح يكلمهرجلِفي محإف 
٦٨■■■■•■■■■■■■■■■■•••■■■■■■■■■■■■• جاز نيي•؛، من عيد شزاء عبداِفي وم مإدا مقل؛ 
وشربجنل مرط، شر يل•؛ محق، تلذ محا عثه صناف لا أط، والوكتل مقل؛ 
٧٠ينل 

٧١

قزوئاكزj زاكزة، اآزأة، نمزقة هذ ئلاع ك لَوئ.وئ ثاو: فإن مقو: 
٧٥اثكر 
٧٦الئرمح وب 



٦٩٧مرسالوضوء1ء 

٧٦ظواووبينس\ 
٧٧ؤالمئمأز:نةأني: هفز: 
َء.ء ي ِِ ٌ َ, ٧٩زاليثاتثر الدراهم قل الثركه وصح ت ممل 

٨١اثحتلممأ وثبووق ممبموت 
٨١محإنيمحئلَلإءن1طامح 

٨٢ذم- الزكالة قل ؤنتاثا قفل: 
ثنؤاذو للر؛ك، ثأذئ الركة، إقام ٌ أخدمحا،  oUقإذ قفل: 

٨٣اشكواكؤبس............س........َ 
ومراحه،ئناوته، ييفري يبح أف الثري٤أن من واحد وقز يضل؛ 

٨٥ومواصعه 

٨٥والمواصعؤ واأئنب؛ؤ والرائحة المناومه معز 
زلامرض زلا الثمحق،نلأى،ثلأس؛ال، محل:ثملهُأن:كاث 

٨٧بجآ 
٨٧القئتجة معز 
٨٩الإماع معز 

٩٠الأبمان ثرئ اش: المزق قفل: 
٩١الصناع.........................................احتلأف الأودان"مع ثرِكة حكم 
٩٢•••••••••••••••••••••••••أوماصل ئثاواة من شزطاة نا قل سه، ت مطل 

ثامه،ئاص;ءا.........ّّّّّّّّّّ.....ا.ّ.مهئ ئطل:ؤإلنيوأطمحا 
١^^زنى ء قأي، محلا أف قل ئاشلأكا sابمان، لن-ئإن كاف إذا قفز: 

٩٤؛ينامح،محتمحا 



^قضاهاشنيصالإئماسبجضل ٦٩٨

محلما و؟كوف لتكسب، أوعدة؛ علبجا، يعنل زجو إو دابمه ذثع لإل ت ممل 
٩٥:تة:محأنمحى 

٩٥•••محنهم الله يررك وما لبمتص، رجل؛ إل راوثئ وآحر بمه، رجل يقع نإف ت قفل 
٩٦النؤوْ \ض)'إالئاث:يضن: 
٩٧ا1ثازصة ^ اوابع: الصزب قضت: 

٩٧زممها ظو\ح\د'تي- 
١* * الصارثؤ ثاب 

١٠ ٠

١٠١الخامل ^^؛طصيرتحيب 
١يصح لم أوثركه، الرج، من جزء لك أوقال• الرج، لمأ-ةذ°ؤ ثإف ممل■  ٠١  ٢٠رثه.•  ١٥٤١
١٠٥ثمح....•••••••••ثم ق، : دال أو ثك، كثة واوبح مصارثه حده قال: ؤإل قضز: 

١٠٥........٠^٥مصاتثه،، وقوله: #حدهئايزئه،واوبحكلهلاك،ا المرقثئقوله: 
يصح...........ا.......ه.الم عليك، ١^•^، بالدين صارب بزييي• قال قإف ممل• 
ثكق إلا به لاشز أن يالمال، يافز لا أذ الخامل غل ثئزط أو زثصغ ممل: 

١٠٦مح،أوشمح،أنلأبمامز1لأربجبج 
١٠٧...............................الخمي. ئمتصى ؛ jl_ Iيشرط؛:أ0 يصح ولا قصل• 
١٠٧•••••••••••••••••••••••••• المصارثه• الزجيبملل شزطيؤدرِفيجهالة وكل قفل؛ 
١٠٨الفائدة الضاربة "حكم 

٠١ ٩ ..ّّ..؟............ له........... بعمله الخاده جرت ما عمل العامل وعل قصل: 

١١٠المال لأأل:هيمحِسزاس 



٦٩٩،هرسالوثءءاوا 

\\\سبجم.سبس.....س.ِ...س...
١١١••••••••••••••••••••••••••••••••صح الماو، وب عل ينتو من انرى قإل محل؛ 
محهظهر ثإف ينتن، لم المال، رحِفي ولا ثنته، عل ينتئ من اقري قإن تحل؛ 

١١٣رح 

١١٣.....................المهئ محنليه متل، ئإذ ، Jlilمن جاينة رطء لت ونس تحل؛ 
١١٤•••••••••••••••••••••••••••••••المقاربة من جايئة وط-ء المال برب، ذم نخل؛ 
١١٥مماوثه ا1او دفع يبزثن تحل؛ 
١١٧مهوصامن.........................له، ليس ما بفنل المشارب يندى إدا تحل؛ 
١ ١٩ا.اّب.............................. ا وتمت حصنا مسه عل العامل رممة ت تحل 
١١ ؤ...٩ المنائ............... ممثخ الئثر، ل اثاو زب تحت إذا فيا المضاتثة ممر 

الأول،عل صرر فته ؟كن لم إذا أحرى، مقاربه ياحد أذ ؤللمصارنم، تحل؛ 
٠١٢ أئوابؤ ل اثلر عن يئثغل لا بأف 

١٢٢آخز،لإبجلئ٢ممحاإلالآضّّتحل؛وإذا 
١ ٢٣المال••••••••••••••••••••••••••• بمتزوزأس حص ربح للمثفارب ؤل؛س نخل؛ 
١٢٥بالظهور الربح النائل ؤب٠لكح تحل؛ 
١٢٦المقاربة مح ممحا واحد نوكز نخل؛ 
الرح،ثئ جرءا محا ثرط قإف مقاربه، اممن إل المال، يد>دع أف وقور تحل؛ 

١٢٨ممحءا،محمحعابمذأن 
٢١ ٩ ... .٠ ١ صحّّّّّّّ.ا سنا، والئبح فيها وآث آنا المن وفال؛ ألئا أحرج محإف تحل؛ 
١٣٠ ٠٠٠٠.٠..................اثال زب علام معه ينمل أف اكارب مرط لن ما حكم 



ِخبجحنبل

5١٣١عد..........................مم فيإثلث عثؤ صاف لا أمي، والعامل ت قفل 
١٣٣......... ١ ............. هوو4 هبل ثلث، أو حسزو4، قاوت ثم يربح، أقن ؤإل شئذ•' 

١ ٣٣..٠ ..٠ ٠ ٠ ؤ ؤ ّ. ّ ... ... ٠ ٠ . ّ.٠ ّ ّ ٠ ٠ ٠ والثق. الكتاك، ثن نأيك المرائن اهرثئقتمى 
١٣٥أن.ال،م.... 2\>و\، :ز ، Liyالماَل سأواك ئال، هإ0 قضي: 
١٣٨الرواسي....إحدى ق يصح لم المارثة، ماو مى ثنى الماو وب اثرى ؤإن قفل: 

١٤٠ظ:نلأمحز:طامفيالأنم 
ثنئامنه أحدمحا قمص واحد، بمتبب وحل ذمة ق دين لإسي كاف إدا قفل: 

 ١٤٢^^١
ئ،مض أنئ ذإي li_ \1الأخر، لأم أحJخا مائ ^١، ذنلكا إذَا قفز: 

.................ّهّ؛؛ا١١١ثمنه........نذف_، ْى ثرئ الاحئ، وصدقه مائكنالبائع، 
١٤٦انأدون العد باب 

١٤١^ةذل:ثإذاأذللئاول،خاز 
١٤٨١١...........................والكنوةئالدراهم ثه المادون بجورئق ولا قفل: 

١٤٨١ظكةئنلأثّ..ّببب........ي، 
١٤٩ثل:ب،ابمدباسأنلأ؟ 

٥١ ١ ١ ..................١ ٠٠٠ّ٠٠نحريه؟....٠....ئهل مسه ق إلأذ0ثه 
١٥٢المثاقاة ثاب 

١٥٢ودليلها صورما 
١٥٣هلبجوريرئلأمح،كاضاف؟ 

١٥٤الثمر ظهور ثني الماثاة حكم 



مرسامضومات

١٥٥فذل:محمص:أيضخالآ 
فيها،العين بماء الظن عل يعلب مدة عل والإجاوة النائاة عمد ومحوو يمحل؛ 

١٥٨طالت، ؤإذ 

بمناملِفياءوط ا-اقزء اكات:ةِفي ٣ ؤالزاز-ثة اكافاة زختمء ينل: 
١٦٠الثمزة خمح من مشاعا معلوما كنيه 

١٦٠زالمغازمة...والمزان-ثة ١^١٣ ي واثشازكات الأئواو ل الثركاُت، خمع ِفي القاعدة 
١٦٤............. الأحر. من واإثالث، هذا، من بنتا عل تّاماه ؤإل يمحل؛ 

١ ٦٦..... ٠٠...........معناهيودي وما موصوعها، لأيه الناعاة؛ و5نعمدإني يمحل؛ 
١٦٧صاصئفظحاقن؛ئئي..••.-..••■■■■■■■■■■■■■■■■■■

U ١٦٨الدولاب؟ ص

١٧٠.......................... ^، 1jمن يدعيه فيإ عزل4 والهول أمثئ، والعامل يمز؛ 
١٧١ه::وماممد،ثامالزارئذاط..... تنو:ؤ0سالخامل،أززُن، 

١٧٢........٠٠٠تائازالأخزة..نن م الخامل زجع نطا، اشم ءإِلتا0 ممل: 

١٧٤م؛لإزتمحفيهابمزء،لإص 
١٧٦.... ٠٠ءا0ِقال:أخزيث،سالأنقىئلث،الخارجمنها...................ممل: 
١٧٨ا٠ّّ.لأ.لأ.....ّ.ا.ا١٠ّ...محها<افه الرصي أحمد: الإمام ذكره بند ا،لولف يول -حتقم 
١٧٩ؤ ؤ. ؤ زالثزوم......... الخزان من ذكزناث، ئ ائناقاة محب المزائ.ثة زمحب ممل: 
المنتاحر،حب من أونمط آحر، عام ق نبت ثم ثيء، الخنر من نمط ومش ممل: 

١٧٩الأوض م، لصا ئهز عامآحر ق نث ثم 



سقضام1همنيصالإئماصتيحنبل ٧٠٢

١٨١

١٨١يه سعمد ما 

زانتتجائ؛^، AJالغنم، للرصاع، الفم إجاوْ ونحوو ت مقل 
١٨٢

١٨٢النلم عتو انتئجاو حكم 
١ ٨٣للنحل الئقود اجانة حتئم 
١٨٤فيه ثمع لا ما عل عمدها حآقم 
١ ٨٦حزي' المناير عل الإ-جانة عمد محوو ولا ت محل 
١٩٠تحجمه الخجام انسجار حكم 

١٩٢يلفراب المحل نجودإجاره ولا مضل- 
١٩٤................. ثه بالإئتماع أجزاؤه ثدهب ما عل الإ-جارة عمد بجور ولا محل• 
١٩٦.ّ.ّ؟.ب.................. طملأ له لرمحع اوالزأة نحلتها اتهيمة استئجار حكم 
١١٩٦^^٥ اججار مم؛ 
١٩١كالئياحين..............................^مائه، يسرغ ما إجاوْ بجور ولا مقل• 
١ ٩٨. ١ ١ ١ ١ ؟المنلموف ذئز ١^^، أهل من يكوف أف ئاعلة ؤئتص وما محل: 

١٩٩الصحف 'ئمخأا-يم\و0 
٢٠١محكأالإنتئجارِص 

٢٠٣ممإلإعاكف 
٢٠٤..متايوجراْ إلاأف السريك، لثم الث-اع يجورإجارْ لا اصحابثا• بنص مال ت محل 

٢٠٥الأس ئ يؤجرد أف ولالأس مضل؛ 



٧٠٢وهرسااوضوئت 

٢٠٦ظ:زالإخاتةم؛لأة1بي: 
٢٠٧حكماشارمحَلإ:رثا 

٢٠٩•••••••••■••••••صمة أن ؛ iij؛تعريته، اشرط ولؤكود_ا، ٤^١ اكوي ؤإن يقو: 
٢١١•••••■■••••••أوعزهم أوكناس أوعئاو وراش س للعمل مسه أعد ش -حكم 
٢١١طاقته ئزى الثم التاجرإذا ئمحأ 

٢١٣"صح مث.؛، راعيا انتاجن ؤإن قفل: 
٢١٤ص قدر تزقه هنو:زتبجط 

٢١٧ض لأو محل: 
٢١٨ثهردد>زهم كل أجزمحكها قال: قإل محل: 

 ٢١٩■■■■■■■■••••••••■■■■■■■■■■■■■■■■■■٢^٠^^٠
الأجنةحمع دلك جعل سواء وكنوته، طعامه الأجير ينتأحز وغورأ0 ينل؛ 

٢٢٠أرتجها 
٢٢١.................................... ١^ انثوت السه، ^١ محل: 

٢٢٢محل:ةوزأو:محاجمءزا،بمامانظه.........؛ّلأّّب.......ّ.لأّّؤ 
يعفدالم وإ0 أجرمحا، معليه تفيق، ملاحَفي نع اومعلن حماما، يحل إذا محل: 

٢٢٣إ-ثازة.. نته 

الخيار.....ا....؟.بّّ.........ّّّ...ةآ؟نزط لخن لم العمل، ، Jjمدة آجزه ودا محل: 
٢٢٤■■■■•••••■■■■■■■■■■■•■•■■■■■■•■■■■■■•■لا؟ ٥^١^٠أن 

٢٢٧يوجه دما الإجايؤ قبورمح ما باب 
٢٢٧حJثانجيبماش إذا لخقلمالإجازة 



اصضاهاضتيه4اسممأ^حتبل ٧٠

٠٢٣ مضه. مل امحل محالزتلث الإ-محازة، انفث دْ، ِفي المح، ثإذتلمت مقل: 
قالعمد امثغ يانهدمت، أودارا ماؤها، ئاملإ ■؛.( jjiJأرصا اكرى إدا محصل؛ 

١٢٣١^-^، أخد 
٢٣٣......الثار...^.................

٤٢٣ ...... الفنح...................ظثثأحر الخأ-مة، التئ نم، لإِو نحل: 
الخ؛اريللمنتأم -^1، هرب ثم عينا أكرى أو هرب، يم مسه أجر لإل تحل• 

٢٣٤:ة؛ألءنالئخ 
٢٣٤لإيالإخاتة.لأ...........لأ...............

٢٣٦..؛؛.٠٠٠..........اا.ا.ب.٠ّّ.ّ...٠٠الإا^م:الإا،جي٠٠
٢٣٨.................نزتأخدمحازلا اقكار:تي، بمزت، الإخازة زلائشح تحل: 

٢٣٨بؤؤ٠٠..ا.٠٠٠٠...ا.......٠..٠٠،...ّّ....اSuء،،نلممماسأخنبانزقوقئ 
٢٣٩اليوباشبممأثاس محإ

٢٤٠اثكار:محؤظصه :اب،ُلزم 
٢٤١نقوده.... الظهر ؤسوو( الأحمال، نرفع زخظئ، الحمل رقع امحري نعل نخل: 
٣نسمه الظهر علث اثكرى زعق نخل: 

٢٤٤نحز:ؤدششامحىئ3قنئم 
Jا^موف....ا.ا...........ّب؟لأ..ّّ...........ه؛أالئثعة انتماء ؤيلهأقري تحل: 
للمصلحة............U؛Uبرجله ززكصة ياللجام، زكبحه الظهر، صزب زلة تحل: 
ينللئ،زلا الصزر، ؤدوثهِفي زمثلث علئه الئمود القع ينثزو أف نله نخل: 

٢٤٨قزقئ،ؤلأئكاِلف،يمنة 



٧٠٥ه،وسا،يثوءات 

٤٢ ٩ ......... _؟ عل عيةأنألثزدفذت4ص ثهلَلةأنثزكث داثة اكوي ي
٢٥٠وبمثله شه القئه ستزق أ0 وله ت محل 
٢٥١الص يؤجر ال دله محل• 

٢٥٢دزياذة الأجرة بثّل إجار؛tا ل الحكم 
٢٥٣١٠١..........٠................. ٠٠متميزة بزيادة المشنة مى أك؛ر انسوق قإن محل• 
ئانتأجزْاقل بمتن موجده بمتن مثلا بتئا له يتأجر أذ شحص منه طلب من لحكم 
٢٥٤ثة أجزه ثم لشه 
٢٥٥فيها...........سشحمد لا ما رنغ له هلميز مده، للرنع أرصا اكرى مإن محل• 
آجرها،دأعهِفي وشرط محها، بجمل لا زرعا نجها يترتغ مئْ اكراها ءان محل؛ 

٢٥٦والثزط العمد صح 

٢٥٦٠٠٠ثنيها يعرس ولا فيها، العرس وله جار، مده، إلؤراس انثأجرها ؤإن محل• 
٢٥٨امحاري؛ن داحتلأف، الأجثد محمحن باب 

٢٥٨الآجمثا>قازوابيمحك 
٢٦١مريط.......... شر يلمنغ إذ النثاجزة العين ق المنثأجر عل صناذ ولا محل؛ 
يكفه،ئلب شلنه، ئايهلمنة مميصا ثكف؛ني هدا كاذ إذ ؤاط! مال ولو محل؛ 
٢٦٣صمته 

٢ ٦٣. ؟ ء ّ ّ ّ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ؟ ...؟ .٠ ٠ ..١ له أجرة ؛! ٨٥سل؛مها مى مامتغ ■با أجز وش محل؛ 
٢٦٤بعزتفريطه وثلث عمل عل انتوجر ض جكم 

٢٦٥.ّ.ّ..............ّ تحاثماأوائثنة، الأجنة قدر امحكاروانِق احتلث ؤإدا محل؛ 
٢ ٦٧....... قميصاشلعه أمنتك اثأ صاحبه؛ وقال قثاء شلنه حياط، إل ثوبا يقع إذ 

٢ ٦٧الماء تعريف 



اصضاه1نينيههاسمماسبجينل ٧٠٦

٢٦٩الحتالأ ؛اب 

٢٧٠عل القراءة مع ل ئروط 
٢٧١المريض عل البراءة عل ابمل أنب حكم 
٢٧٢القرآبر ؤراءة عل اُبمل أحذ حكم 
٢٧٦..............................محهوو وعمل معم، عم لعامل ابمالإ عمد حكم 
٢٧٦^١^. عمد وص • لمحل 
تِ َ ٌ ٢٧٧لأ:شقاينو؛لأيجِسص..................................صل: 

٢ ٧٨ى................... ى. ... اسءلا شرجمل، 
يووثالثوو ا-إقنل، فه الجنوو أوي، ددرْ، أول، ابمل ؤ، انقما ؤإن لمحل؛ 
٢٧٩ائالك 

٢٧٩رواثتlنت.....١..ا.ه.١ّّ٠........ا..٠ّّبببئمه ثزط، عم من آبما رد ثإل • يمحل 
٢٨١انامة ;اب 

١٢٨١...؟......٠ا..١ّّ.ّ؟ّّ...١..اللهو من ونحوها القدم ة كن لعب ؤ، المامة حكم 
َصَُِ ٌ ٢٨٤جعاله بعوض والنامة ت ممل 

٢٨٥كاءزالإي......ىب..بب..ببب•••• ء، 
٢٨٥ابرخ يعريم، 
٢٨٦ا^زكوتي لجئ ويثرمحل ممل! 

٢٨٧.ّ.؛.؛دلئمةّؤّ.ؤ.ّ.بجر، ^و:سلإق من اجز ممل:ؤإذاكاو 
جار..ّّا...اا...ّّّّؤ.......؛؛هّّّّ..همآالتايمنر، احد اجعل أنتج يإل لمحل• 
٢٩١..................... واحدةحاو ِق الناقة أول مى معا الثرتان وئرنل ت ممل 



٧٠٧مرساإوضوىن 

1 ثإف صل:  oU ُ٢٩١اكا؛س اأزكو:أن،س ح
٢٩٣اقاصلإ :اب 

٢٩٤.................... الرماة ثنين أحدهات يإنأ؛ ئروط لصحتها ؤيفرط هصلرت 
٢٩٤اكافي:يثزعاسم اليط هفو:
٢٩٥ؤ>و\ أل:ننا اكاِث: \ع>\ قفل: 
وايخماصةوز°ضه طوله معلوما العزض ئدر يكول أو \لمثي.' الثزط قفل: 

٢٩٦زانثائئ 

أطرافهمى العرض مى كاف موصع أي إصابة عل حمل العمد، أطلما قإف مضل: 
٢٩٧زماةزعيثا 

٢٩٧الإضابم زسيأو:صثا
٥^!^يصيب بإ مثيرا معلوما المءس مدى يتكوف أف امحامز،: ا-الثزط مضل: 

٣٠عاده مثله ِفي  ٠

٣٠...............................ننلوئا\لإ.ذئ أ0؟كول ال1ادز: الئزط مضل:  ٠
ا.مّّ.......ّّّّّ.........ّء.ءالئابع:أو؟كول.ثدئالإظةطلونااليط دضل:

١٣٠ ....٠ .....٠ ١ ّ..١ ّ... ١ أومحاطه؟ مادر؟ هل هل الإصابة، حكم يتبما أف وسشحث، 
٣٠٢الميىينالحاقزالادتة 

وصمتها،والإصابة  ١٠٠٣^عدد التناصهزل بى التنوية الثامن: الثزط مضل: 
١٣٠٣^^، دناترأحوال 

T'tظهب.........سئ ممن ص كزف اثزط جزي \لأت\1 كاو ثإف مضل: 
^لأمحوي،:طزضف...بب--ب---ة*م

٣٠٥قضل:محزاطبمالآض 
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٣٠٥.......................العمد بطل يدم، أودمث الراميهن، أحد مات ؤإل ت يصل 
٣٠٦به يقصد ماذا ^( ٢٨١
٣٠٧اللقطة َائ 

الماواهم..اء.لألأّّؤ......؛؛ّّّلأب......؛.؛.....ا..ا...ّ.......ه.ماهإِفياكماط 
١٣ ٠ ّ......... ؤ ّ ؤ ؟ ّ ّ ّ .٠ ّ......٠ ّ. ّ .. وهووعاوثاصاصها، عزى أحدها، إدا مقل: 

٣١١يسأ0محدءا 
٣١٢ففل:زبم،مئها 

٣١٤وألسدائالأِفيالجد 
٣١٦زأيزة 
٣١٧٠٠٠إليه...........دمعها لزم ادوكوزة، بصماتها مزصميا تدعيها، جاء ^١ مصل: 

١٣ ٩ .. .٠ كالتزاث...٠ م، ا-مو عئد الملثقط منم، ئخلفِفي لإتنزي، ثإف محل: 
٣٢٠به منم، ثعريفه، ووجت، حاوالتقاطه وما تحل: 

٣٢١

٣٢١أمامالثقطة 
٣٢٢ظاهرص............................. ا،ممممك،محففي زلقطه تحل: 
الوديعه،ئه عئمظ با حمفلها عثه أماJه، ،^4، هنن؛ ائلتقط ْغ والئقطه تحز: 

٣٢٣صؤنها موضعها، إل ردها ؤإل 

٣٢٣الكلة...ب.....اّّ.....لأ.....بب... تع أخدمنا و ناشلة المملة ؟^ ١١محب 
١٣٢٥،^^ صمنها إذثلمتخبندقلكها، 

٣٢٥صح تلكها، بعد وهبها أو باعها ؤإذ 



٧٠٩الوضوعات ؛هرس 

أحدمحاتثوعان' وهي الئاتعه، ا-لإواوات ريي القوال، اكانج،• الصرب لفل• 
٣٢٦الثناع صعاو مذ يمثح ما 

٣٢٦الئباع صغاو محييي عل الدلل 
٣٢٨ممثا؛بملهالآز;اخا 

٣٢٩

٣٣٠الما؛ بثواود بنان حول قثة 
٣٣٠الم.............................. صغار ض لابمفظ U ش: \شأ قفل: 
٣٣٣ابمدم التقاط مم؛ 
٣٣٤التقاطا.م محإ

٣٣٧.......... خزلأ،ئإِذَاوبجا 
ءاِللثلف، قئزتزكئ لب ؤاليخ، كالبطخ قاتا، ح لا ظ القط ؤإن قفل: 

٣٣٨سوصؤتة 
وحدؤإل للصثأد، بجل ذرة، ثطنها درحدِفي ستكه، اقرى من أخمدت محال هضل: 

٣٣٩ذناهلم،بجلكطة 
٣٤٠بتمحا بجي اسان، وحدالثمطه ينل: 
٣٤١..................ّ.ّّّ القاطت. صح تفيه، أز أومحون صص القهلإا قإن ت مضل 
٣٤١ؤ ؤ...... ٠ ّ ّ ّ س........ س.... ث.......... المماط ثبجخ محل: 

٣٤٢ثلأمحإهماثناليسمحمح 
٣٤٢دضل:زامحكا> 

٣٤٣ذ\ذولإأم ت مضل 
٤٣ ٤ ......... وبجانإق ؤللم:دuكها، سقا اشرف، لغم لقف القط م قفل: 
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٣٤٤.................. ياحدهاإسا0،محالصهاملكهادصلأومنثزكداثه
٣٤٧ض :أب 

٣٤٨صُِسطالإجواتي 
ؤ..........ّ........ؤا..ب.....م؛م^إذاكاذبجاممإ 

٣٤٨ودارالغفر ;عرذداراس 
٣٥٢••••••■ي أن أو^ فراس مذ محه أو أوحل، تاب مذ عليه يوجد وما ت ممل 

٣٥٢٠٠٠ّّ؟١؟؟١..ؤ...١..؟؟..٠.٠.٠ّّوجهان..؟؟.٠ّقفيه موصؤغ، مال بقربث وجد ؤإذ 
٣٥٣ماله مذ عليه وينس ممل: 

٣٥٤

٥٣٥ ...... ؤ......٠ .......... .٠ 1قئِفيدْ...٠ ئنؤا، ^١ 1م1ا اللقط كال ^١ صو: 
٣٥٥ظه الإشهاد غكم 

٣٥٧ؤإناشكُداطذئِت 
٣٥٨زيزلكاياكماطمإِم 

٩٣٥ ّ ّ منه..٠ ينغ الثاطن، ق محرأناسه وهوحأثم به، الثثن الالقط أراد ءإل ممبمل; 
٣٦٠الخصر ِفييو، اشط كاذ إذ 

٠٣٦ ّ ّ ّ ّ .. .١ ١ ؤ .... .٠ ٠ .١ ١ . .............١ الموايز ئدم ومنسئ، مومر الممطة ؤ0 هصل! 
٣٦١موله................... مالمول أحد.حا، يي. وهوق الملتقط، احتلماِفي مإن مقل! 

٣٦٣لحمة رجل سبه ادعى سل:وإن 
٣٦٣.........٠ ٠ ٠ ......٠ ٠ ٠ ..٠ ^!١ ^١ خ ألخق فتاش.ه، ثل ق و\°0 
٣٦٤ووايامت، ثلاث، مضه سّته، ^^ ٠١ادعت ؤإن 



٧١١موسامضوئت 

٣٦٥....................... يهووثده ولأحي>محاتنة، وجلان، تثنه ادعى هإن ت صل 
٣٦٧ثونمل.اكاوِفيالأنواو؟ 

٣٦٨القائف ق ثتوم أل بجب شروط 
ؤ-م0إنلائة ئت اة زلاممرة؛ برمه محي ي ل'بمافرزأنة، الثاة ألخقتة نإف 

٣٦٩الدار بظاهر 

٣٧٠ئ،سكلزاحتةأمجاأمالإين......ا......
١٣٧ الأسات.......... معرهة الإصابهِفي منهم عريت، العريب، من قزم والثاقه صوت 

٣٧٢وقويخو(ةسم؟يويج 
٣٧٣محل لم رثه رين ادعى قإن صل؛ 
حكييحكمه ماسه، أوإسلام مويؤ، أز أبويه، أحد قٌّّلأم ظننا ومن صل؛ 

٣٧٣.... أوبعد0. البلؤخ قل قائله عل الموؤ ووجوب وموته، حياته ق النلي؛ن ّناير 
الأقيط،ة5دوه رقه، وادءى عش، جس أو إسال، ئمدئه اللقيط بئ قإف صل؛ 

٣٧٤قاكزوقزُلاشط 
٥٣٧ . ١ . ّ ّ ١ ٠ العبيد J؛^9-، حكم ثصرفه قظم رثه، ست، ثم فتصزف، بلغ ؤإف صل؛ 

٣٧٨الوديعت بايج 

٣٧٨الوديعة قبول له يستءما فيمن 

٣٧٨الوديعة تعرف 

٠٣٨٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ّ ّ بالإبمع المويغ بمتن لم م.يُإ■ عثر ثن يلمن، إدا أماثه، والوديعه • قمل 
٣٨١للمويع يالثننة الوديعة صإن حكم فا 

٣٨٢العس ثقة ل المحابط 

٣٨٢حمظ مقابل مالأ أحد فيمن 
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٣٨٣ابزر صاحثها لها لميعئ قإف مضل؛ 
٣٨٤...صمى دوثه فيإ ئركها الثت، هدا أحرزهاه ممال! الحرز، له جئاَ قإل يصل؛ 
٣٧٧الثصوصى............. لحدغ حزنها؛ عي ل ؤء ودمه، أودع وجل ممن 

ربط.،بثي فيها تركها يإف يفتى، لم كمه، ق ^؛٥^١ يقمه، أوئ لإ0 ممل؛ 
٣٨٨صمى بنقوتيا ينم لا حفتثه زكاستا 
أووكيله،صاحبها عل ردها حمظها، عى عجر أو الثمر، الموئغ أراد تإف يصل؛ 

٣٩١الحاكم إل زولملحزدَمحا 
لأتحدغبسيو^ّّ........ّّّ...ّ..ؤ..ا...آبمآ

٣٩٤إلذئ،نقاإلشمث،قامحثس 
٣٩٥ظ؛زإلعاةالأًصتصتها 

٣٩٦ئحثه مشدود، كيمي ق دراهم إذأزدعة 
٣٩٧الطريق..................نصم، ق مثلا حاديئ، وطزأعاليه وديعه، مال معه فنمن 
٣٩٧ّ...............ّ ّ ؤ.. الحاجة. تطزأعليه الحال نفس ول sناهم، آم أعطى نيمن 
٣٩٨التعدي ثلاك سنديه، ف المع لزنه فيمن 

٤٠••••••••••••••صمنها ماسئا، حش بمقها ولم ملمها، لم ييمه، أوبغ هإذ ممل؛  ٠
٤٠•••••••••••••••••••••••••••••••لمصلحتها حرزها ثى الودمه أحرج ثإدا لمحل؛  ٠
٠٤ ١  ٠٠٠............؟...........؟.؟ مزله ثالمؤل ثا0كزها، طوو1جبالزديعة ؛ذ ممل؛ 
٠٤ ١ .....٠ ١ ؤ. ؟ ١ ّ... ّ........ ّ .. يضمى لند.رلز ثاحره الوديعة، بزي طالته ؤإذ ممل؛ 

٤٠٢ثاب،النادج 
٤٠٢العارية ، تعريف



_V\T

٠٢ي حكم 
٠٣العاوية فيه تمح فيإ 

٠٥التقي إعارة حكم 

٠٥....ب.....

٠٧لالخا.مة الوالدين استعارة كراهة 

٠٨صمتها العي؛( مص لإل يمحل: 
٠٨الصنان ص ثرط ممن 

 )j ٠٩العارية صإف

١١...••••...•..•.•....•.•......منحهامبجا ؤاحد جائزبقل عمد والعاريه مضل؛ 
١١٢ ؤ ١...١  ١.١.١ ....؟؟؟ ٠.٠ووكيله..ونمسه انتيماءثقعه قله استعارقسا، ومن تضل.' 
٤١ ومعتثه مطلقه العاريه وتحور مضل؛ 
بمدثا،النيّز بملك َللم تة، لالماس أقازثا ؛0 زئزقة، طلمه زمحوز نحل: 

١..٤ ...٠ ّ.............٠ ّ . .٠ .١ .١ ؟ العاص_،.١ س عن حكم محكمه بمدها، س عن لإف 
٦١ ّ ّ. ١ ّ حصده..... نحيلا، نجند ^١ الأرضرنغ ( Jjالعارية، رجعِفي يإف تحل• 
دامما ١^■^؛ لة ينكى لم حثبه، أطزاف؛، عثه لمع حائطا أعاره نإف نخل؛ 

١٧امحن.ثلالخاط 
١ّ..٨ ّ ّ ّ ّ ّ ّ. صح...... معلوم، دين عق معلومه مدة يرهنه قيئا انتعار ؤإن نخل؛ 
١١٩^١١,، ل فكاكه الئاهن تطالإ للنمر 

١٩فكاكه يق إذالكالئ:ن 
١٢ أ-متعقا.ا...ءّّّّء ;ز قاَل: أمثقا، مماJ،؛ اخلفا ^٠٢ دو ذب إذا تحل؛ 
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٤٢٣الثقب ثاب 

٤٢٣الثف تعريف 

٤٢٣اض_، محإ
٤٢٤الغصوب ثقص صإن ق

٤٢٥المغئوب ندل إذا 

٤٢٦صةَلأظتي...........ب.ببب......بىب 
٤٢٨الرقيق يده العاصب قلإ إف 
٤٢٨يده أحثي مملإ عيدا، ءص1، إذ 

٤٢٨•••••••••••••محتيها بربع بمتنها انه مس ع؛ذ قلع فمذ أحمد عن وروي محقون 
٤٢٩بمثدر......••••••••يضمن الداهب زكاذ القيئة، دوذ الش وهمسنا قإذ ت مصل 

٤٣٠زقيثتئ عة مصث إذا 
٤٣٠•••••••••••••••••••••••••••••• أحدمحا و1ف، م مقمر،  ٠٠٣١١ينقصه لإ؟ ثى إذا 

٤٣٠تيلإ:رئ،َلإ:يضُبمة•••••• قضو:ؤإنفتجا 
٤٣١•••••••••••• جنايته مذ ل ينتو ما العاصن، لرم المعصوب، العند جز ^ذ مصل: 
٤٣٢وإذراذاiعصوبتينم ت يصل 

٤٣٢••••••••••••••• أوصني•؛ كنبه، مدة ق الصائي• أو الكاسب، العبي• أجرة وجوب ق
٤٣٣محصاذُه.••...•.••••••••••••••••••••••••••• هن>ثا،أوثزكا، أو قنتا، عصب إذ 
٤ ٣٣أوحشتا حهلبا، به ممهبع منجلا، عصب إذ 

٤٣٤....••••••••.••••••••••••••• حسهاوإذعصت،أPاJا،قامحز-يا،قالثبحمصل: 
٤٣٦ع1نا عصت، ؤوذ قصل: 



٧١٥ه4وسالوضوعات 

٤٣٧عنلأ فيه عمل وإ0 يضل: 
٤٣٨سئا،ئحلطهةابمنزت 

٠٤٤ يثمتز لا مما بمثله حيطه ؤإل 
١٤٤ منه أجود حلطة وإ0 
٤٤٢جنسه شر حلطه ؤإل 

٤٤٢تيظ1ئبجالأسوث 
محاتقص، ولب والصح اكودبا قننه تزذ للب قصثه، ^jI عصب هإ0 مضل: 

٤٤٣........................................اتيبتضإثشه:نءا
..ا....لأ.........ه......؟..ّ.......ه؛؛بهمصتعه رجل ثى رصعا ثوبا عم، ممن 

د1عه.......................U؛؛لزنه مها، بش أو دمت>ها، أرصا عصب وإ0 مقل: 
٤ ٤٨اكأغ........بّّّ......ي مأتى بمنكه، زبنائه؛ عزمه، نثة _ لة فن:ثو 

٤٤٩والبناء الغزاس العاصب وثبه ممن 

٥٤ ٠  ٠٠ّ........ ٠٠ّّ ّ. ّ ٠ ٠ ..٠ دطاَمداكلع.....٠ الأزص ضاحك، ملك ق عزنؤا نإف 
٤٥١ساأالكهاونئ.............................

٤٥١الزيع.ه.ّهّ...ّ......ؤ.ؤ.اا... وحمد زرعها إذا الأرض غاصب عل يكون م،ا 
٤٥٢....................................مثمراالعام، نجر الأرض رب اذرك إذا 

٤٥٥.........سواء البناء، ِفي كامحم فيه ما-اءآكلم ورومها، الدار، حصص وإ0 مضل: 
أصنائ،عرم ؤإو زدها، منليه شرْ، أو بفعله لتا مثل عينا عم، ؤإذ قفل: 
٤٥٦يثتها 

٤٥١^يه محاط حطا عصتا وإ0 
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٤٥٨يننغ...........لم بمر"؛؛، العرمحا زحاف تمنه، يه هزي لوحا عص!، نإف ت مصل 
اتانم،بممض إلا إحراجه يمكذ قلم ذارْ، إل عإرْ أز قصيلأ أيحل نإف يصل؛ 
٤٥٩مص 

٤٦٠قيمته......الطاله منه هللمعموب هثزدت، أوداثه فابق، عيدا ؤإذعصب يضل؛ 
٤٦١الثموب العاصب يملك لا 

٤٦١^يىخاقهآخن،يمزذثاإَتي.......ّ.ؤّ.
i ٦٦مثل...................................... ئة وهومما المعموبف، ، l^ljإدا مضل؛ 

٤٦٤افلهزز فياإذازبم،
٤٦٥محمتؤ بى إق اقل عل مدو فيمن 

٤٦٦..ا.اااّّ؟؟ب٠٠ؤ..........٠٠....ؤ٠.٠.٠ميسه وحبم، له، ثثو لا مما كال قإل يضر؛ 
٤ ٦٧التلف_، ح؛ن إل العض-، حي من قيمته احتلمت، هإن 

٤ ٦٧... ٠ ٠ّ ّ ّ ّ. ّ ّ ........ ..١ ......٠ ١ ؤ .....١ ٠ فيه ثلم، الذ.ي البلد مد من القيمة ومح، 
لمثلهامدة يد.ه مأفامِق بالإ-جانة تنتياح منفعة للثعمونم، كام، ؤإدا مضل؛ 

٤٦٩أخنة،ممالأخزة 
٤٧٠لأؤ......ؤ......ءءب..ؤ؛؛.؛.؛ّ.ه.لإ.... قمحلإيأختيابمام، 

٤٧١مصه وأرش أجريه معليه وأتلاه، مليته يوثا عضت، ؤإف مضل؛ 
منيه................................؟U؛وجده ثم قيمته، قعرم آبق إذا العبد أجرة ق

٤٧٢هزتق4ا،هاخدالالأ،رنئ4ا إذاعسؤأزصا 
٤٧٢الغراتة فيالخاص.ب،إذانيءلئةع 

مللناللث،الئلم_ي، عند فتلمئؤ بالثض_ا، لعالم مياعها عينا عضأا ^١ مضل؛ 
٤٧٣ثاء ثفبممينأكنا 



٧١٧مرسالوصوءات 

هلالصهان انتم إياه، أوأطعمة ثالثف، لعالم الخنوب وهب ثإف ينل• 
٤٧٥ينلإ:زئمبي 

٤٧٥.................................، iijiiiاءاقا P اللأ، الثاصن أجز إذا ذ،ا 
٤٧٦الغاصغ................قائئثاوابه،:رئ ه الننوب زإ0ِأكا محفل: 

٤٧٩ايي.محناض دنل:نأم 
٤٧٩بالعنب لصإنا> 

١٤٨ ................... وده..............٠ ثزنة محوواهتثاؤْ، كنتا عصب ؤإذ ينو: 
٤٨٣وجهان......................... وده وجوي—، قفي مثة، حلي عقب ؤإذ قضالت 
٤٨٤^١^^١َلإ:سث..لألأ.لألأ...ا؛...ّ. مضل: 

٤٨٥الخمر لشرب العدة الأواق صإن ق

٤٨٦١صمنة..ّ.لألألأ؟......ا....ّ.ّ..........ا....لش محرما لا ما أو1م، ومن ت مضل 
٤٨٦ا...ّّا.ّ؟ّ...٠٠ئطاو...................إسان قنم0 جدار، عل طايئ وقفن ؤإف 

بريح،نمط أو ننمط، أنمله بق ثيء، منه ■حرج أو ئاددئو٠، زءا حق ؤإل قضل؛ 
٤ ٨٧....................... صمنه قايدقق، نداب؛ااشس، جامدا، اوكال أوزلزلة، 

نعلهما وكال ^١^٥، منئا ةاحزمت، فتعديت، Jارا، نطحه ِفي أجج ؤإل مضل. 
٤ ٨٨يفض لم به، العادة جزئت، سرا 

٤٨٩٠..٠٠٠..ّ.ّ....حمظهلنمه ثوبا، داره إل الئيح أءلاردت، تإل شئذ•' 
العاص_اقوي، ئالمول العمور._،، ق5لم، والعاص_، الالاائ، احتتم، إدا قطرت 

٤٩١ثمنه نم 
ِاءِس،َ

٤ ٩٢ّ ّ ؤ......... ّ ؤ ؤ ٠ اتائكثأاثّ. أف زيو قاض زلخق.ماJا، اشوى إدا قنن: 
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٤الئشتة كتاب 
٤وصورتما السنعؤ تعريف 

٤الثئعة حكم 
٦ت الشفعة سوت شروط 

٦ايإأنصا الئزطالأئل:أ0:فو0 
٩ثشاها المح تكو0 أو ١^: الئزط يضن: 
٩الطل_ا..................... عند متتئ تجب مما لإكول أ0 اكاJث،■ب الث.زط هضو: 
٢.... ّ....١ ّ ّ ّ ّ ١ .٠ .• ٠ ..٠ يعوض..٠ منتقلا النقص يكو0 أذ \إتل.' الشزط قفل: 
٦امتّائالخلمم....................... القي الئزطص: قفل: 

٦الشفعة وقت ق الأقوال احتلاف 

٨لعير الشفعة محللب أحر فيمن 

'••••••••••••••التوكل محي يمكنه لم أومحه، أوحبس، لمرض، الطلب أحن يإف 
١............................  ٠٠سل....زإلكاJلئعدت،قمدزعل

٢يالتع علمه لعدم الطلي، رك قإذ قفل: 
٣.؟٠ ١ ّ ّ ........  ٠٠.■ ٠  ٠٠٠٠٠ئفعتة بالتع،بحش عائ حصتت الشفع بلغ ؤإل قفز: 
...........................٤ ٠٠الم؛؛ع....؟.• حمح يأخد أذ الثادس: الثزط قفر: 
٦ء ... ٠ الملك ق حممهم ر يل. عز نتنهم قالثئعه سثعاء، بكمص كال ئإل قفز: 

٧قزكائه لتعض حصته بنضهب جعل إذا 
٧^كاثإ،انملاتامحكامح 

......٨ّ..٠ ّ ّ ّ الأحر. الديلت، وئ سه ئآلشفعه قركا، المشري كال ؤإل ئضل: 



٧١٩موسا؛وثوءاوا 

٥١٩اقن........................م و\لأ\ الشفيع الثائ: الئزط قفو: 
٠٥٢ ّا ّ........٠. ّ ّ ّ ّ .....٠. ٠.١ؤ ؤ ّ..١ علته.. العمت. انقث الد.ي ؤيأحذ قفل: 

٥٢١.... ٠١....فيه......................٠ الشهعه نحب ^؛؛ ٠١أؤندى إذا 
معائثزي ئزو ق1كؤو ١^،، هدر ِفي زالشري الشفيع احتثف1ا قإن قفو؛ 

٥٢٢يمينه 

٥٢٣تئلاأهمله.ا.ا.....ء.....اا ^٠ ٣١قإنادءىعلته١^١؛،تمال: ئضو: 
هوالن.ري: وثال ألخان، ١^٠٢؛ البائع: ئمال والئرى، البا,يع ا•حتلخن إذا قفل: 
آثمت.

٥٢٤................ّّ...ّ ويهان: قفيه المقري، وانكزه بالبح البائع أقر محإل قفل• 
حمسمس تجل م ل الثفيع، أحد قبو ااشمص المشرىفى ثمحرذ وiذا قفل؛ 

٥٢٥أصزيتح: 
٥٢٥الثمعة به تنتحي وما Jالإع، و2تثق أحدها: 

٥٢٥مزقدندأوَإعالإ ١^،^: 
٥٢٦اورهنه وقفه، أو وثبه، الثالئ: 

٥٢٩عرّر، الرابعتمح،أن 
٥٣٠الأوض رتع الخاثس؛ 

الشفيعأحده ١^؛^، قبل راد وطلع ير، يراّى مصلا، ياء المح يا نإق يضل؛ 
٥١٢٠بزيادته 

٥٣٢• المثري. صنان مذ قهر المح، بمص تلث ثإف قفل؛ 
٥٣٢حاكم شر الأحد السميع ويمللثج ئضل: 





٢١ههرسا1وثيءات 

٥٦٠و\ظ..................................محترم الذي يث الموات إذا:اذزإل فيا 
٥٦٠وثرك الإحياء ثرغِفي ثإف 

٥٦١محل:ئذالكلِفيايات;ندوظاهث:مهصل؛ءؤ..................... 
٥ ٦١٢احتجارها........ لأحد مليس ثالعة، عم أن اثنلموف، ننا يتتبع بئر وكل قصل؛ 
٥ ٦٣ّ............... .. ١ ١ .... ١ ؤ...٠ . ٠ ّ ملكئ. ن معل. مها مظهر أرصا، أحثا نإف ت قفل 
٥٦٤ظاهر منين إل تبق نس ت ينل 

٥٦٤قى الكاف اتنان:ضق أمح سم، قإِل 
٥٦٥•••••"•••••••••••• ولمتياءل،منأخلأ 

للإعالواسعة، والطثفي والئوارع الرحاب ِو، بالمعول الأنيماو وقوو ت مقل 
٥٦٦..والثناء 

٥ ٦٨صزثان; وهل اكطايع؛ ل قفل 
٥٦٨الأول:إهطاغإزقاق 

٥٦٩اكابي:نزائالأزص 
٥٧٠حكمدعالإفطاع 

٥٧٠....... .١ .١ .١ ..١ ...١ .......١ .....١ الفثاهزة..١ العادن للأمامإيؤغ وليس ئضل• 
١٥٧ ••••• محها الرعي الناس يمثع مواتا شه أف؛ئيي لأحد محور لا ا•بميىت دضلِق 
٥٧١الحمى جواز ثروط 

٥٧٣ه ائ حماة فيا 
٥٧٥اتاه أحكام ثاب 

٥٧٥اص: أنوخ 
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٥٧٥

٥٧٩الأئاانابعوايات اقفي:
٥٧٩الم قل ٩أزض أزائإننائ إذا 

 j٥٨٣ها...................... يءانتقاط.ثي،اثوكواو ممل:قإناشوكخمائ
س1زصالأخئَمفيايبم.........ا..ّّّبب.؛حه

٥٨٥••••••••••••••*•••••ا-قصادين من يتثئ الذي لكلسم مباح إل نبق ومن ت محل 
٥٨٦الزيف ;اب 

٥٨٦الوهف تعريف 

٥٨٦النص ممر 
٥٨٧محمنءفالأزنحل 

٥٩٠وا-ائتوان الئلاح وقف حكم 
٥٩١•••••••••••••••••••••••••••••••داقا عيها بماء مع بتا يممع عئن كل وص ويصح 
٥٩٢اشاع زنق 

٥ ٩٣ّ.... ّ . ............١ ......١ همنه...٠ بماء مع به ينتمع لا ما وهف يصح ولا محل: 
زالأكارد،،^١؛، زاكثاز، مخ زلا محل: 

٥٩٥آسم،ممةاكا0أنذئا 
٥٩٥^Uj الزهق 

٥٩٨صلك4ُمشزطم 
٠٦٠ ثزطه..............قله بمنها، أومدة ■حثاته، أيام منه يأكل ال ثرط نإذ محل؛ 
١٦٠ روايثان؛ قفتؤ •ءلثمسه، زهمخ نإق ممل: 



٧٢٢؛هوساإوثوعاوا 

مشؤععم نيل عل إلا الوئف ولا؟كرف ت ممل 
٦٠٧.............نالا، يكزثن م الند، ئدا م زس ثاو: هإ0ِ ممل: 
٦٠٨.؛؛؛...ّّّ...٠٠م.................زالسلالداو نمخالزئثالقزو نحل: 

٦٠٨\قف ذت بما الص الألفاظ 
١٦ ٠ .... ّ...؛ ٠ ّ ّ ٠ ّ ... ٠ ٠ .٠ ا1لكِفي :قل ١^ِفيقوز زلا تحر: 
٦١٢الزائف ملك ثزيل زالزئن نخل: 
١٦ ٤ ........ ..٠ .٠ الأف.٠ ظاهر ل م الزموف إل الزقف الملكِفي زثكمل تحل: 
٤٦١ زصوئثولث4ّّّّّ......؛..........٠ زيملمكالنعوفظؤئثه،ودمنJة، تحز: 
قيمته،معاثه عش، الموقوف أو الواقف، أو أجلمل الوهم، أئ1ف1، وإ0 نخل: 
٦١٥تمامه يقوم مثله *نا سرى 

٦١٥فأصلحه................. ه غل فجاء الثيء، هدا ثلمف ثم شينا المحسن أويم، إذا 
والتثد.يم،والممض؛ل، ية، ١^٠٠ ين ، ١^١٥٥ثرط ما عل العلمه وئصزف تحل: 

أحزجةنى ؤإحراج بصمؤ، أدحلة مذ نإدحاو والرتس-،، وا-إقهع، والتأمحر، 
٦١٦صّمه 

٦١٧•••••^^^^بيئخزفامحه(نامحنمح فإذا نخل: 
٦١٧للدكور.........ّ.ّّّ.........وسهتإ للإناث، نهمين وصزم، الوهم، اويف، إذا 

-مآأ-------------بمممح؛بمنلأمح------
الدكووأولأدْ الوهمإ ق يحز أولاده، وأولاد أولاده عق وقث ثإف تحل؛ 

٦٢٤امحن•••••••••• ^بمنالآاشمذني.
٦٢٦فته................ ابمتع ائوك الزلدبالزاو، ززلد الزلد ثزك:أن نإذا نخل: 
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وجدوجدة أمحه، ويلد لولد؛ يقو ملأن، مرو أو مرامحه، عل ولم، ثإف مقل؛ 
٦٢٦زالاش يه،الثي 

٦٢٨فه..........سواء إنمب وولد، أبوان وله إلته، الثاس أمرب، عل ويم، ؤإف • مقل 
٦٢٩لألألأ.لأ....١.....١٠٠٠٠٠٠اا.ّ.......ووثده •نموثه يهم عنيه ■ثل وقث ؤوذ ت هفل 
٠٦٣ .٠ ............٠ . يعها جاو ءةكثزت، جذوعا أو فيتّت، ثحله وئف ؤإذ ت مصل 

الوالناس ا-اثديدة الطبمة جاءت وقد المديمة، الهئعة من الماجد ق الماحق 
١٦٣ مطلت وهى يشحدمونبما 

٦٣٢............. ٠ .٠ الؤاص،ا.............٠ لوط ط من ١^٥^، ثل زيمئ شو: 
٦٣٣..ّّّّّ......اّاا..................... قوِفيالنإفنذلوط١^ شد: 
٦٣٥. ..١ ؤ.....١ ؤ ؤ . ؟ ّ ّ. ٠ ٠ ٠ الوايف...٠ إل رجع فته، الوهفت، ارباب، احثلم، ؤإن تحل: 

٦٣٦الهك ثاب 

٦٣٨............... ٠٠العطثة...........ل بعض عل بعضهم الأنلأد محوومضيل لا 
أوافتعالهأوعائإه، حاجة، زيادة مى صحح، لعرض ولية بعص حص لإل تحل: 
٦٤٤وود.عته الأحر أولفنق ببلم، 

٦٤٨٠....يعطيهم؟فهل ُدءة، وقسمهم ئثقه، الرجل أولاد بعض لكن إذا 
٤٦ ٩ ......................... ٠٠٠٠٠الأزلأد.ّلإر...ل كالأم، والأم تحل: 
٦٤٩هته................ جازت أوعنه، ، ٤٣أونفنوم، مى يعه جار وما تحل: 
٦٥٢.ا...ّ..اّ...... هذا؟ مقكنالئ، فمد نيد فدم إذا القائل: ثرحع أن يجوز هل مسألة: 
٦٥٣.............. ضهامحيل لك.نئوصمفي ولا نخل: 
٦٥٤روايثان؛ مؤنه و.النرولما، امحل ع؛ر وأما نخلت 



t؛r>^^لرضوعأا؛ 

٦٥٥ثلَتأالمصالإحالإ؟ 
٦٥٥نلزم......................صح لة، وثقة ئتى، الصغثو لأيه وثب قإو ت صل 

٦٥٦٠٠لكنمينمحمأن1غلأزأشّؤ...صل:نالهئ 
٦٥٨فيه............الرجؤغ يميك لم الهبه، وكب سيئا، ؤليْ لثم. ولجن يإف صل• 
٦٦٠له اوهوب مح:دد. ل لكنت إذا الهت محم 

٦٦١لا؟ 

٦٦٤ئزوطأنمه: الهت وللرجرعِفي مصل؛ 
٦٦٧.........وحاجته غنام مع ثاء ما ولده مال مى يأحد ؤللألتاأف صل• 

أنأاا0 يطالب أن له فهل عى، والأب مهر، عنده وليس للر,واج احتاج ابن 
٦٦٨يزوجه؟ 

١٦٧٢ ..............١ يصح لي مملكه، ثل ايه مال الأباِفي محرذ ثإف مضل• 
٦٧٤صلِفياشزى 

٦٧٥أمسام ثلاثة العمزى 
٦٧٩داص الأحايين، فهرس 

٦٨٣الفوائد فهرس 

٦ ٩٣الموضوعات فهرس 

*n*




