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وابيعالفاض( )ثاو  ٠١١معلوم 1م إلا الإجارة ص وم مه اش ض اش نس وقد معلوم غثي 
خرلازآاحدهما وجهن من والتحريم اوتباعد ردم تفاحئى ومواء يرد وحرام يرد لا حلال وجهان 
حرامامناه ما وكل حالاته ركل الخلال حكم له حكنا حلالا مناه مجا وكل . قياس والاحر 
منهعاثة يعل نرده ولا يومه او ماعته مجن قياما حرمناه ثيثإ نرد أن محور فلا الحراك حكم له حكنا 
.١الءفد وحلالا حراما يكون وإمما المنن يطول حلالا يكون لا الحرام 

الويرد الهر ويفنح النكاح قيئت محهول مهر لأنه شفعة فيه يكن وب طها صداق لها كان معلوم ولا ًًمجبم 
حنيفةابا خان ؛الشفعة يهللب|ا الث؛ح جاء م بناء نيا ويى دارا الرجل اثزى وإ؛ا مجثلها صداق لها ويخون ريه 
للثفحوالبناء الدار محعل ليل ايى ابن وئاذ ياحد و؛ه القض البناء صاحب انماروياحذ الشفع ياحد يقول كان 

ائزىوإذا الغاض( )قال له شفعة فلا وإلا البناء صاب به اشراعا الذي الدار وغن البناء قيمة عليه ومحعل 
البناءوقيمة به اشزاه الدى ارمز »أد الشفعة شئت إن ثيل الثفح *للبه م وبى فيه فامم م دار من نصيا رحل 
الرحلاشزى وإذا بى مجا هدم علته يكون ولا مجتهد غثي• بم لأنه هدا إلا له يكون لا الشفعة فيع شئت وإن إلثوم 

شفعةفلا وإلا الثفعة طلب فان يالشرا، علم جن الشفعة الشفعة لص'حب يقول كان حنيفة ابا فان اودارا ارضا 
الدارمن الشقص بح وإدا ( ١لقا٠هم قال ) علمه بعد أيام ثلاثة هوبالخيار يقول ليل أبى ابن وكان يأحد وبه له 

إلوصول من امتظع أو مجرض مجن عدرآ فذكر الْللب أحر وإن الشفعق فله مكانه فْلالب عالر حاصر والشفع 
ترك ١٠امحن وعليه ممكنه أن إلا ذللث ز وفت لا شفعته عل العذركان مجن أشت٠ه مجا أو سلميان أوجس ملهنان 

أوالخروج أمكنه الخاصرإذا مجعى بكهوفى فالقول غانيا فازكان فته لخفه تنكا ولا للشفعة اك بالترصا ذللث 
ونقدءالمثزى من ؛الشفعة الدار الرحل أحد وإذا . شفعته انقطعت ذللث ترك حابمدفان له يكن ولر التوكيل 

اطنح، وك١ن ■ ؛١■>^- وده المال أحد الدى المشرى عل العهدة يقول ءنهكان اش رصي حنيفة أبا فإن ، امحن 
ارجا"ُلح وإذا الماض( )قال لل-فح الشرتم، اشرمح، يوم وقعت الشفعة لأن اليانع عل العهدة ; يقول 

العهدةٍءلتكون إءا ءل؛1•^< اآثزي ُءهدة ت أخدم ص مف- فمدته ر!كزي بال؛ضه 
وزم.^١ اض ءن ب ص واوايرا ، مماللث لص الأول البانع أن ترى ألا \ض ت وفص ، Jlilض قس 

ابردم لم ؛الثيّةكان ٠ بمد التشفع علم فإن التشفع يعلمه لر عببط من مه المثزى إل يبرأ كال 
ذإنا.لشفة ل يدل آن ث تحال اٌ دبمه حبة أبا فإن لقم المنة وإذاكانث الغاض( )قال : قال الربع 

ماإشفعة إر ظٍن أدرك س؛ذ! عر وصىكان له يكن لر وإن بالشفعة أحدط وصى له كان 
ال: دول ول أبى ا؛ن وكان اخذ، وبه حيآ أبوء إناك١ن الغلام وكذلك أدرك إذا شفعة فليس عالمه 
قامجمالدى لاشريلثا بعده ءم يقامجّم لر الذي لاكريلئ، الشفعة تعال اش رحمه حنيفة أبو و،ال للصغر، ثفعة 

الشفعة.ى ^١٠ فهم محواء التصاقهم وكان ايهمان اجتمع وإذا • الملاصق للجار يعده وهى بيما واحد وايلريق 
إلابالشفعة يقضى لا أن يامء المومنن أمر ايوالعباس إليه ي حف حنيفة أم. بقول يقول ليل أبى ابن ؤكان 

علعن بلخنا زكذللث الخجاز. أعل قول وعذا يفاّم ل؛ ثلث لي إلا ثقي لا زكان بذلك فأخذ مامم لر كريك 
حجرٍاييهل اوللغلام شفعة فيه ولليم الدار، س الشقص بع وإذا الغاض( )قال •صم اث رصي عياص وابن 
الاحذنا ا.وامحاكان يا ان بللها فاذا ضلا لم فإن غث. إذاكانث بالشفعة يان للذي احدا أن والأب اليم طول 

انقينفقد ثغضا اضلعنا فركاه الخال تلك ل اليع لوأحدث الذي الزك فغكا البلؤخ بعد عالا ئإذا ؛الشفعة 
(rr؛؟وتركوا والأرض الل-ار مإ اقتلو ولدللث شفعة فلا الحدود وهم، فإذا . يغم لر ما إلا شفعة ولا ثغصا 

*لبمض ذب وقئ • مجاء ولا طريق ي قم ما الثفعة توجب ولا مفعة تكن لم شرا بينما أوتركيا *لريقأ 
مملوكاومشرب لهم مملإة طريق القوم بن بقيت فإذا الثنكاء القوم بن ما إلا شفعة لا فقال ءوJ١ حملة إل البصرة 

ءبمالللث؛نايىًًم، حديثا ورووا • المللد مجن ثيء ي شنكاء لأمم شفعة فضا مقسومة الداروالأرض فازكانت لهم 
.نلهاكته،صححه  ١٠مجع وتأملها اللقيي الماج نحة ل لين، انمارة عذْ الخ وجهان ااشاض(وال;ترع )قال ت فوله )١( 
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تممظ،لكانولا لأب جزافا بالثيء أقارنحك أن محرز لا : اش رحمه الفاض( )نال 
نطان عل درهم الق إلك لويفت أى وذلك اليد. مدة،ن إل أثارضك أن نحز لر هكذا 

وبملالض بمذا با بمتمل أحب الض :إ-ا شا دّم علب اند صل اش عن جا؛ر من ل،انءنءهااء ّ= 
صا\ؤعر ول >تاذة أيا أن بإزا النول من منض وامما • واحدة الطريق بمبإذاكات الخارأحق ت فال . حلايع
وفه.ذا غه يس شثا الثضة ى و^ ي اش محل الني عن جائر عن ءطا» عن يدولن حجانيتا مض يإن جائرا 

الثالثعن اخلف إذا الحدث ى يالشن أول يواسها الثالث زكان جائر عن الرواة ى اجسا اثتنإذا فإن خلافه 
أنومم عيه اش صل ض عن الخم أن رى ألا النوم عدا ى قاعا قم فا الثقة مما يه الذي المص وكان 

فاالثشة جمل فد يكون أن من نحرجأ القول باذا فال أحدا نحد ولا ثضة فلا الحدود وست فإذا ينم لر فا الشفعة 
نل. الحدود نه تقع ب ثيء المللث محن يقي فئ لأنه الحدود فه وست فا جعلما إمما فإل فال الخدود فه وست 

اتبعتثل فتكون الحدود فه وست فا نحعالها ولا فه فاجعلها احتمل فان الشفعة، فه نحعل أن اياز ذلك فيحتمل 
الحارإذاكان وااشريك للجار الشفعة ت المشرنى يعص وفال ه. غيره فى الشفعة نحعل فلا نحتمل لر وإن الخر، 
يلريقنيا وإزكان نافدة طريق ما يكن إذا؛ كان ١٠رحبة الشفعة له ودارالدى الدارالمسعة ين اوكانت ملامحنا 
أخرتا; الأر عل قال ؟ اعتدم ثى، أى عل النول عد. يمول من يعص للجارقاكا شفعة فلا فاقت وإن نافذة، 
فالوط عله الد صل اش رسول ان رافع ابى عن الشريد صروين عن سرة ين إيرامم عن مة ين سمان 

 Iيصفيه لحارأحق ا I ؟حدثكم خالف لا وكيف •فرقال ؤحديثا حالة هذا ولكن حديثنا يختلف لا فهذا له فنل
*ذامحا بجر فم جارا دارا رسون دينه ينك ُن مكا ويالقاصم وبمك، جارا بمس ثباّم ب الذي الترثك قلنا 

اشرصول عن يدلأنة إلا غٍرنا عل  LJذلك نحز لر قاكاْ ؤإذا يعص دون الخيران يعنس عل أنه من فكا ما إلا الحديث 
دل٠ شفعة فلا الحدود وقعت فإذا ٠ يقم ب ف؟ا الشفعة  ١٠وسمم عليه اأدٌ محل اش رسول فال فا وسلم ؟لته اش محل 
قالفان ٠ يقاسم ب الذي الحار وأنه يعمى دون الخيران ؛عفن عل يصقيه! أحق الحار ٠ الحملة ي قوله أن عل هذا 

:له قيل عذا عل فادلش قال حار. له نل صاحبه يدن يدنه قارن من نمركل نل ؟ حارا الشريك العرب وتسمى 
فيهفقضى ميتا حنينا فألفت، بمعلح الأحرى، إحداهما فضربن، ل جارتن يثن الا؛غةكنتح ين مجاللئ، ين حمل فال 

عوقلتح إذا فات له فقتل طالقة« فانك ييل ٠أحارتنا لامرأته الأعشى وقال بغرة. وّلم عله اش محل اش يسول 
اميلزمه من ءل تحله ول( وسر عله الد محل الني م، يدلألة نه تأت ب شما مم، دول الخ؛ران بمقل، ل ءض 
ويماتباع الدار آن زعمنا م . معاحاامرا وقد العنين. احد عل إلا بجمل لا ميرة ين إ؛را*؟ا وحديث ت الخوار 

طريقبتما وإزكات الشفعة. فتبما فتكون نافذة طر؛وا نيا يكن ب فأكرإذا ذراع ألف فتبا رحة الرجل دار وبثن 
لخيراهأوصى من أن وزعمت أفرما وٌنسا الخار؛ن لأبمد الثضة فجعلت الثفعة ضا بجعل لر ذرنع عرضها نافذة 

حالفت،إذا الوصية عليه تممت، ما عل الشفعة نحعل فكيف؛ دارا اربعون ودارْ داره بن ٌنكان علي ومحنته نت 
عليهالذ صل الني أصحاب من أحد بقولكم قال، فهل قال ؟ يه احتججت، الذك، ميسرة بن إيراغ؟ا وحديث حديثنا 

عمرM، ؟ يه قال م، قال • أحد به ثقول. لا أن وملم عليه الد محل الني عن بت إذ بعد يفرنا وما م فلنا ؟ ومم 
الدارالرجل اسزكا وإذا وغتدء اش رحمه الزيز همد عمر؛ن، اكا؛ءتن من به وفال عما اّس رصكا وعنان الخلاب بنر 

هوعليقول كان حنيفة أيا فان ذلك بدان أحذما أنه ذلك بمد عم م الشفيع ذلك لخم به أخذها ئ أم وّش 
مارةالخس.>، وروى قدّلم لأنه ثفعة لا تول لل أى ابن ؤكان ياخذ. ولأ اُئن من يآكر ّلم إكا لأنه ثضته 

إلاشفعة لا قالا أنيا اللام عليه عل عن الخزار بن نحى عن الحكم( وعن همام، ابن، عن بجاهي م، ايكم( م، 
اذٌصلاش=رمول قال قال أبيه عن ااشريد همروبن عن نعيب، عمروبن عن أرطاة بن الحجاج قاسم ب الشرأك 

٨



 ll- اشزيتند كنت ؟، اشرت م ، درهم ألف محت فر سعا شهر ،ى واشرت •٢١ ذعت منة
للوص لعل أعرنه لا ل مال برأس واشرثت مه بثمكتك أرصي لا ولعل غر•مرق وماك ممال 

أعرفلر لأتى عندي محهولأ القراض يكون أن ببمع ^؛٠٠^٠ يغتب أن أريد أولا عليه امتك لر 
أرضولر بالخناق ربت ند أنى الخزاف عل يزد أنه ومحع بمزاف نحزه ب ونحن مال رأس كم 
اعرفه.لر الدى ِرذا انارصل؛، بان 

ااا،راةإيناختلاف من والهة اكدقة باب وش 

أبافإن الواهب وقبض عوصا مما ذلك يعد عوصه م أرصا أو دارا وقبضها الهية للرجل الرجل وهب وإذا 
ليلايى اين وكان الشراء ممنزلة هدا وبس ياخد ويه شفعة فيه تكون ولا جائر ذلك يقول ايدكان رحمه حنيفة 
العوصسيعد الهبة ش يرجع أن الواهب ستطيع ولا العوص بقيمة ؛الشفعة الشفيع وياحد الشراء بمنزلة هدا يقول 

شيئاله افلوهوب عوصه م فقبضه دار عن شقصا للرجل الرجل وهب وإذا ( القاهر )قال جميعا قويا فى 
شفعةضا يكن ئإ ثواب لغتر وهتما وازنال شفعة ضا ّكان للثواب وهبلما قال فان الواهب سثل الواهب فقيمه 
ثوابلا تال ر فاك أردته قال إذا الثواب للواهب : فال -ن تول ر وهداَكله الهبة الكافاةَكابمداء زكات 

إذاانم قول وفثه الريح( قال ) منه الثواب ولا وهبه شيء ى الرجؤع له فلتس الهبة ى يش؛رطه ب إن للواهب 
فليساقلوهوب وقبضه الثواب نمر وهب وإذا همهولأ عوضا اثزط انه قبل من باطل فالهبة الثواب واشزط وهب 

•اش رجمه الثافص فول معنى وهو وهبه شيء ى يرجح ان له 

اأدىاماض

فانبضاعة منه وأبضع فراضا مالأ ارحل إل ارحل دفع وإذا : الله رحمه العاقص( )قال 
فلهفيه عمل فان فيه بعض ل؛ إن يفح فاسد فالقراض البضاعة له بجمل انه عل المرام عقد كان 
إهالقارض حمل م شيئا هذا من يثرطا ولر تقارضا كانا وان ائال لصاحب واربح مثله أجر 

ممالعلة ولا عادة عل هذا يفعلا لا أن ١^١ ق نأمرهما أنا غبر بجال يمح ولا حاثز فالقراض بضاعة 
بهتaلوء١ بثيء بجل الدى العقد نضد ولا القراض به نني ولر فإ ذكرناكرهناه لما ورعادا به اعتل 

الثا،ص()ءال بعدها حدث مما إلا عليه عقدت مما تفد امما تهلررا< ولا العقدة مدة مضت وتد 

ثال»او مالك بن معد عن أو محرمة بن الور كن أ٠يت أبى عن أبوحنمة ماكان بممبهأ أحق =ءلبموملم«الخار 
أحدتهفعال الدار من المب ارجل اشري وإذا الشافص، )فال را يشمعته الخارأحق ٠ ومز عله الته صل النه رمول 

يقاطعله ناله وليس الشمعة حيتذ فله الماتة من يأفل أحدعا أله بعد الشفع عم م الشفع له ذلك ملم بمائة 
لريه صالمه الذي أكرمن ١^، أن بعد طم ور بالشفعة الأخذ ب كان دونه م ما عر فلما ممن عل ّالمه امما شفعته 

يه.سلمه أن أول الأكر مله؛الأتوكان إذا أنه مل •ن شفعة له يكن 

.٠ شرط رلأ ٠ صرايه ولعل نفعل بدون ؛الأصول كذا >ا نهر ولا ٠ ت توله ( ١] 



)1الإياه سلفه أن صاحب؛،UJ سأل م ناصا مالأ الرجل يأحذ أن ما'ك ماكره مجته أكره 
منأملق كم لف المرهما ولر صانه من القارض يرأ لر أته تبل مجن كرمحه واغا العاقص( 
الخوف.أجلرا< 

اخاسهفىماض

عدهفإنكان محاسبه حى االال محضر توله إلا مالك تال وذاكلهك١ : الد رجمه القاض( )قال 
محضره.اولأ المال محضر يضره فلا صادقا 

الماعةمالت 

الرجلمع الرجل أبضع إذا قال ت اش رحمه الثافص أحرنا قال صلمان( بن الربح )أخرنا 
فالرحربح وإن فهوصامجن فيآا وصع وإن فهومحامحن هلكنا فان ثبتا ؟٦١ فاثرى ومدى يبضاعة 

انز فهوبالخيار بماله اشزاها الى السلعة يده ض وجد فان مكه يثاء أن إلا الالكاJه لصاحب 
لهيضمن لر أحدهما يختار أن قل السلة تالث، مالكنط فان بماله ُااكأ، الق السلعة أو ماله رأس أخد 

;الثاني والقول ؟نكها أن باخياره إلا بمدكها فهولا بمدكها أن يخر ل؛ انه بل من المال رأس إلا 
وانمردود والبع بامحلل فالشراء فيه فريح مينه بالمال ثيتا فاثزى مدى إذا انه — قوليه وهواحد 

الذيالمال مثل وعليه عليه والخسران له والربع بالنقد متعد فهو المال نفد م بعينه لا بمال، اشرى 
محيرالمال فصاحب المال تلف فان يامحده ان الباح يد ى وجده إن المال ولصاحبا فنقيه فيه تعدى 

.البامر وجو يده ز تلما الدى مجن احده احبا وإن الفارض وهو الدافع مجن احذه احميا إن 

اياقاة

فلكمثئم إن  ١١فوله ٌعى قال تعال الله رحمه الثافعى أ-حثرنا قال سلٍان( بن الربع -محرنا أر 
ممرامحارمنا إذا وقال أومق وعشرة وسق ماثة حرصها كأنه النخل يخرمحى ان فل(( ئم وإن 

لبسالدى التمعا إليكم لنمنا ثئم إن فيقول ممرا وصق مجاتة ملما فصحت أومق عشره نقهسنا 
أنولكم بعينه يميه ممر مجن ممرا ومقا حمن ل تضمتوا ان عل أهله محق نم أنا الدى لكم 

إلوتسلمون فاملم نصيبكم ى هكذا أكون فل شثم وإن ّّثم كيفا رطبا وتبيعوها تاكلوها 

مصححهكتبه وحرر. ٠ وتامجل نقْل بدون أخرى وش مجنموؤلة نسخة ى ااخوذ،كذ' أحل من ; ثوله ( ١) 



جازمهالخل أصعاف بن البياض واذاكان ( )قال ا،لكيلة هذْ لك؛م وأصص انصباءكم 
تصعحولر المساتاة فيه نحز ب غيره طريق له المخل عن منفردا وازكان الأصل ز نحون المساآاةَآما 

انالمحل ش للمسافى وليس وصفت ما إلا فيه حد ولا وممره ذلك فليل وسواء يكزىكراء أن إلا 
وإزكانفال غيره أرض نبع وموكمن فهومممد زرعها وإن المخل مالك ياذن إلا المياض يزبخ 
فالاحارةامحر صلاح يبدو ان قبل اممار من شيثا له ■بان ونحفظ يعمل ان له يان الاحارة عل يحل 

يديهعمل غير شيئا ا،لونة من يتكلف أن عل يحل كان إن ، وكد١٧عمل مإ متله أجر وله فاسدة 
ورصيمعا الخالين ى الساتاة ز يحل فازكان فامدة الاحارة ارئاركانتج مجن نيتا أجرته وتكون 

فىمزادا زكلuكان تال هدا عل الماقاة باس ^ نيتا الموة من محه يرفع ان الحاممل رب 
بالمحليضر الدى الحشيش وتطع المخل وإبار الخريد وتصرف الماء وطريق اا<ار إصلاح من ارءرْ 

لاصلاحتزاد م فيه فليس الخظار سد وامجا المعافاه عل شرطه بثمرما يضر حى الماء عنه ينشف او 
ياأصلح الحذلارفكدإلئا يد أن للنخل أصلح فإن قال فإن الساش عل شرطه يملح ولا ارممرة فى 
شيءى الامزادة من الإصلاح هدا ولمس الماقاْ ز بجزه وهولا يكن ب حظار عبيا يبنى ان 
اممهرسول لأن والكرم الخل ى جاثزة والماتاه الئافص( )قال الداخل دفع هو إنما الخل من، 

هكذاولمس دونه حائل لا بجمع وممرها الخل عزا وماش ؛الخرم، *W احذ وّام عيه اُد صل 
والكرمالخل غير ثيء ل المساتاة نحرز ولا محمع غير متفرق وهو حائل دونه امحركله من شيء 
الأرضصاحب عجز إذا جازت صاحبه عنه عجز إذا نجوزولوجازت ان من، أبعد الزيع محا وهتم، 
إذاوتال علما وسلم علبه اش صل اش رسول نمى وتد والربع زلثلث عل فت؛ا -۶-؛^ ان زرعها م، 

فيبطلارءرْ نحطيء وقد المنة أثناء ى والمساى المال رب برانحى ممرا تكون ان تبل المساناة أجزنا 
وظهربيعه وحل الممر صلاح بدا إذا الماقاة أضعافاكانتا عمله أكرمن فياحد وتكر العامل عمل 
البيفاءالأرض وحرمكرا، بإجارته فاجزناها الماقاة وملم عليه الد صل افه رسول وأجاز تال أجوز 

مابعض كل ز للعامل إنما انه ى بممحان قد وإزكانا بتحرممه فحرمناها ملما يخرج مجا ببعض 
قانمشيء الخل أن ى يفترقان وقد اتباعها إلا ّته فى ليس ولكن الأرض أو المخل يخرج 

إنماقامما فيبما شيء لا البيضاء والأرض حبه لما المخل ومللت، يثمر أنه منه الأغل-ا أن معروف 
للممفاربفيكون ربه يدفعه المال ز المضاربة المسلمون أجاز وقد يكن، ب بعد ثى، ^٠١ نحدث 
ويقلء يخطئ، ند وكل الضارية من، يخطيء أن من الأمان من، وأترب أين والخل، الفضل، بعض 
إنماالاجارايت، أن والإماع المنة ودلمتج معلوم ض،ه إلا الإجارة تكون أن الملمون نحز وب ويكر 

الخل،الرجل، اذرجل، ماش وإذا ت تال استأجره ض يكن ب بمدث هوعملج إمما ب.م ء سمح، هى 
يثربإلا سقيه إل يوصل لا فكان الخل عل بالدخول إلا عنله إل يوصل لا بباص فيه فكان 

الالخل، مع علمه يسامح، أن جاز الخل، عل ويدخل، فقي، يدخل، متمن غير وكان الماء ايخلذ 
لهمأن عل  ٠١١بجيرأهل إل دفع أنه وصلم علمه الد صل المبى عن نه الخير ولولا وحده *حفر 

إداقاما نحز لر الخل ظهرا؛5، بين، وصمتج كأ الريع فكان الممهل وله والزبع المخل، محن، الصم، 

كبهء الخ أن عل وأرضها نحير م حير ب,ود إل دخ » داود أي ف الدى الخ بجير ، ٣١إل : ألوله )١( 
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عنأحاه لهولن مواتأ انموة أرض من وما'كان لهم فدلك المسلمن بمحاعة مما حقوقهم تركوا 
وسرعليه اش صل الد رمول فال وفد بملكه فيملك عليه فتح لن مملوك ومحوغير لأنهك١ن السلمتي 

م■أحياه لن جعله وسلم عليه اش صل اش رسول لأن بمييه ذّى يزك ولا '١ فهوله *واتا أحياء ن م٠ 
علكأنه وصلم عليه اذ صل الق رمحول من تقدم ما السلمين عل ؟للن، آن لاي*ى يكون فلا البثن 

.عليه صالخوا ما عل فهو صلحا فتحها منم>واذاكان احياه لن 

اسالأرض كراء 

والعروضوالورق باليب البيضاء الأرض بكراء باص ولا ١لثاف٠رى نال نال الربح( حثرنا أ) 
عنروى إمما به بأس لا والورق باليهب الكراء أن ش يخالفه لر وراق أكز عبداس بن 'مالر وفول 
أرصهالرحل يكرى أن باس ولا مما يخرج ما -يحض م اش وص عله اش صل الني 

ومجنمما يخرج ما ■ض يكر:اا أن كرم من الاس ص أن إلا بُها K، برة وبكل بارم ايضاء 
الئلنيكونكراوها أن نس لأنه بالخنطة كراءها كرم حنطة زرعت إن نال القول هذا نال 

إذاِازمه لا موصوفة لأنها منها يخرج ما غثر أبل إل وإزكانى بالحنطة كراوها غيره وفال والربع 
خإ غيرصمها عل بمغلة الأرض ولوحاءت الأرض مجن يخرج مما بعمله أن صفة عل جاءتا 

زبذاك بأس فلا الحنملة مءن الأرضكراءها الكرى تعجل وإذا صفته غير يعهليه أن للمكري 
أنإلا يعها بمل لا أحل إل يعها بمل ولا الضب ولا الوز فى الماقاة تكون ولا قال  ١٠٠القولثن 

يكوناأن مثل يبيعها أن بما ل؛ وإذا م"ا-ا يخلز ب ما يباع أن بمل ولا بمنام والوز جزه القصب يريا 
منهوأزيد كرهنا ما معي ز لأنه صفة غير ولا بصفة مجنبا يكز ا ما مجنبا أن؛باع بمل ب بمنة 

تبتمما ذلك عثر أو ذرة أو بمغلة ١>^ الأرض الرل ذكارى أن اس ولا  ٠١١قط يخلق لر لأنه 
كلهذلك قبض إذا والدار العبد إجازة به جوز مما يأكلونه أولا ادم بنو يأكله مما تنبته أولا الأرض 

زالإجارة يه جازت والرقيق الموت ر الإجارة به جازت ما كل للمها مج* أو الأرض دلمر نل 
فاالأرض ر يخرج ما يعضس المزارعق ج وسلم عله النه صل الله زمرل بمي وإمما نال الأرض 

نبيما ُعنى ز فدب صاحآبا إل الأرض ودفعت قبضته فد از العز احاط ما قاما عنه روى 
الإجارةتكون أن عنه يسلم ليه اش صل النبي ض ما معنى إما عنه وص عله الد صل الني 

وهداموصوف غير أورديثآ جثدأ إذاكان ويكون الطعام ص ألفا ويكون الأشياء يكون فد  ٠٢١بثي، 
أنهوجه ومجن ••بدا نحا لا والإجارة الكتا بمهول أنه وجه مءز إجارة كان إذا وجهثن مجان مد 

الضهذا فارق ما قاما -هدا الإجارة نحا ٠ الصفة بمهول وهو ٠ اكيا معروف ولوكان الصفة بمهول 
الطعام من الإجارة كانت يتفابقا ون اجلأ U ب ون اض إل الإجارة ثرط واو به باس فاد 

أوذم أو عرض أو م٠ام ١١غيِ الأرض تنبت س هو أو الأرض نبات مءز غبره أو الأرض تنبته 
انرأحا ض أآ الأحا;ئكانتالأحا ■نف ل ران الأ.ض اذ١نف الأجا٠ةفلأاَ فضة 
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لريفعلا ا فيا له اثزى ما ومذا باع مجا عدا سر أل عل ما اكر فكان بالدفع إلا الدفع 
امجراةنكح امجرءا آن فلو ا( نحلة صدفانس النساء واتوا )ا وعلا حل اش وقال بمال صان من يخرجا 

وغمله واجدآ بأن،كون منه ؟/١ ل؛ ابيا يدفعه ولر صداقها قفس وين يما بمل ول؛ ماله وامتخزبما 
واتواالصلاة وأقيهوا ا! وجل عز النم وقال وينه يما محول غم له واجدة تكون وان دونه حائل 

مجالهزكاة من باعيانما أحرجها دراهم ماله ى لهم أن وأ-محرءم مساكن أحضر امرءأ فلوأن ا( الزكاة 
يدْفى ولوتلفت يؤد;حا حتى علته مضمونة تكون أن من نحرج لر ويلما يلمم بمل ولر يقبضوها فلم 

ولويصلعا حض فرصها محن يخرج لر يصلعا ولا يريدها وقام للصلاة لوتهلهر وكيلك ماله من تلفت 
اونفه وبن ينه وحل القصاص له الدى حضر فا جرم او دم مجن نفه من يقتص ان علبه وحب 

احدهمايخرج لا م الثماصى من عليه مما هدا يخرج لر يعهن ولر يقتهس فلم وينه ينه الحاكم حل 
مجاحمع فى وعز حل الد فرض أصل وهكدا له هو الذي يعفوه أو له هو من إل يوليه بان إلا مله مما 

والدفعالحول وترك الوجود لا الدفع المام فجعل  ١١آهله إل مسلمة ودية » وجل عز افه ذال فرض 
واتأا وملم عليه اش صل لميه وتال ؛( امجوالهم إلييم فادفعوا رثدا ملمم اوستم فان  IIاليتامى ى وقال 

أنلا' ل حق أو للم حق إله ففرض  ١١المل وابن والمكن حفه القربى ذا 
محنهفيثرأ منه يريه لر ما يدعه ل؛ أو قبضه إل دعاه مواء دونه الحول ترك لا دفعه وأداؤه موليه يكون 

صفضهانه إياه أودعه م قبضه وإذا إياه يودعه م مقامه غم أو مقامه ى منه يقبضه أو بالراءة 
الرجلمن الرجل اكرى وإذا ( القافص قال ) المشرى وهو له القابض يريد ( الربيع قال ) ُالكه 

لازمله فالكراء اكرى ما ا،لكرى قبفآى أكزم أو ستة معلوم بشء صحيحا الداركراء أو الأرض 
وإناّتوفى فقد اكرى ما له ملم فان أجله إل فيكون أجل إل يشزحله ان إلا يقبضه حن فيدفعه 

إليهيدفع يكون أن بموز نكيف قائل فال فإن يستوف لآ فا الكراءكله مجن منه قبض بما ريع تلف 
تكونأن من هدا غير يجوز أعلم لا قيل V يستوي أن مل الأرض أو تتلف أن الدار ولعل الكراءكله 

ّرذايقول ان الناس واول له شرمحلت الش المدة المنفعة فيستوفى إليه ُدفوعة ُنفم!إا ملك التي الدار 
كلهايفطحها ان اكرى ولوثاء المسرى إل امحرة ايانع لفم وقد محوضوعة الخانحة ان زعم من 

ىكان تلف ما رجع فتبق له حرا تكون أن يرجو اوان إل تنكها إذا اكرى فل،اكان قهلعها 
الأكاشكري اش بمإز أن ا/د ضا ض م.د؛ إلا ّينذإ نم ر سر لا اش الدار 
وغرهرياح ايى بن عتناء له قياب V هدا قال س قائل قال فان اجل إل يشرؤله ان إلا للثمرة بمعله 

لروإن شرءله،ا عل فهو تثارمحنا إذا اكرفا-ن ص قال ص عل حجتك فا قال فإن لمكين اص 
لنمههدا قال من له قيل يومه كرا. يدفع أن عليه الكراءكان من حصة له يوم عليه مر فكيا يتثارءلا 

فىيوجد لا لأنه الدار بدفع يرم الأزاء إن قانا ب؛قني إذا بالدن الدن يميز أن قوله أصل فى 
المنفعةدفع حكم ش يكون الدار دفع أجعل فلا يوم بعد يوما تاتى المنفعة وقال غيره دفع أبدا هدا 
اوغرها او نيل ارض وصواءكانت يالدن الدن وهدا يات ب دن والمال ياُت ب دن فالمنفعة نيل 

منأحرجت هما فعليه حراج أو عشر أرض الدمى من اللم ارحل 'كاري وإذا تال( ) معلر أرض 
رالصدقة وسلم عليه الله صل الني أحذ لما قيل V هدا ى الحجة فا قاثل تال فان الميتة الزيع 

K.
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عنممللث عالا زؤع فإمما اللعن مءن زرعها مز أرض وهذه اللمز ثن أرصهم مملكون 
عليهاش صل لبيه تال بان الومنبن حاطب ذكره حل اش فان غنيمة او فيثا اصله وماكان الأرض 

٣ا( حصاده يوم حفه اأؤآتوا قال بان وحاطب٦م ا، -٢١ وركيم تطهرهم صدقة أهوالهم من حذ  ٠١وملم 
بملكلا كان ما عليه وجب الزكاة فيه نحب ملم حصاد والحمال المسلم مال من مالأ النبع كان 
الأرضالرجل من بمكارى الرجل خ؛ مل ّا غثرهذا توصحه ثيء من فهل قال فان الأرض رمة 

تهدهقال فان نفه ارضر زبع لو عليه يكون الصدقة،١ زرعها ز عليه فيكون إياها يمحه او 
بعينهيعرف لا ممن وغيرهم السبيل أبناء عل الموقوفة الأرض و يتكارى فكدلك قيل معروف لمالك 
أولملم هده أصل ولكن هكدا هدا قال فان الصدقة زرعها ز عليه فيكون يصفته يعرب وإغا 

أوعنوة كانت لما وإكنjا نفه يطيب إلا لنا حل مجا لمنرلث لوكانت قيل لمشرك تللث، وأصل لسليرن 
يكونالصدقةكا فيها علمينا فيكون والفضة الدهب من أموالهم م للم-لمأنكا مالأ صلحاكاث 

فهيقائل قال فان الأرض وكيلك يا فصار عبم اننهل قد ملكهم لأن ايائنا من ورثنا ما علينا 
باهما-ءمكامعروفن يكونوا ب وإن الملمن من يالصفة معرومحا لقوم هى فيل معروفن ض لنوم 

الخراجكراءككراءأن لولا قي ءنأا يوحذ ق١لخرلم قال فان مومحوفن لقوم الموقوفة الأرض تكون 
مماياحد أن منه الاحلم- وعل ■حراجا يودى ان اب؛م عل حرم للرجل الأرض وكراء الموقوفة الأرض 
لهولا عله محب فلأ الكثثر يالثى، الأرض يكزى الرجل أن زى ألا هوكراء إنما رلكنه خراجا 

عبداالرجل من الرجل ايتاع فإذا الشا٠هم( ُأنكرايا)قال ادى لما نيء صدقلما ر عنه مخمحح 
تحالفا-الفا العبد كان فان وترادا تحالفا قائم والعبد ارقن j واخلفا واإقبصط الح عل فممادقا 

مافكل يعينه العبد رد اُءن فى ويختلفان البع ى يتصادقان وهما قاممآ واذاكان العبد قيمة وترادا 
فازكان( jryj؛فاتت إذا ااعا؛ن مقام تقوم القيمة لأن يقيمته رده فقات ؛عينه يرده أن إنسان عل كان 
بخرإلا المعنى فى انحتمع ين يفرق أن محوز لا V الأشياء 'طك ر هدا أحرج فا شيء /ركز هذا 
بعداختلفا فإذا وترادا تحالفا ينبع أو يكن أن قبل اختلفا إذا والارصن الدور ز وهكذا يلزم 

بفما الكراء وفسخ مكن ما قيمة رد يعفا نكآن وإن الكراء قيمة وترادا تحالفا والكءن النبع 
نلهاكرا، ورد يقي ما وتفامخا تحالفا أكر أو ستة له ويفي رعها فر لزبع أرصا تكارى وإن يكن 

فىواختلفا ومبلغه الكرا، عل تصادقا يعنرة ال-ا؛ة الرجل من الرجل اكترى وإذا قال زبع فا 
البعشرة اكزيلما الكرى وقال بعشرة المدينة ال اكزيلما الكزى فقال اليه نكارى الذي الموصع 

إلمثلها اإدا؛ةما، لرب وكان تحالفا ,كبها كان وإن وترادا تحالفا الدابة نكب يكن ل؛ ءإن ألة 
بيعالكراء لأن عليه ومدعى مدع لأزكلث،ا المرصع ذلك ز الكراء وفسخ إليه رك7ءا الدى الموصع 

فغرقتليزرعها الأرض الرجل من الرجل امتاخر وإذا المثؤع فى قولما معنى مثل وهذا البيبع من 
غرقفإن السكنى قبل تيدم الدار مثل وهى له تلم ب القحة لأن بالاجارة رجع النبع قبل كلها 

ماله يسلم ب لأنه ردها او بالكراء حبها بين الخيار وله اكزى ما عليه دخل نقم فهذا يعضها 
كانالكراء من محصته يقي ما محبس أن يعضها الميم لو الدار ز له يكون كا اكترى كا اكترى 
فرصىعليه دخل نقص لأنه له فذلك الكراء بنصف الباقي نمقها ز يقم أن فاراد نصفها اِادم 













أنأو مقامها من والثزى الاغ ؛٠^؛، ُأن إلا نحب لا وعندنا معلوم وممن والشرى الباغ من يرمحا 
أنيا بجل لا التماريان ملما فيكون ال؛وع محك م البع إجازة فيختار البع يعد صاحبه يخيرأحدهما 

ذهباتمارفا إن يكونان م يوزن وزنا ييد يدا ممثل مثلا إلا الذهب تفاصالت وإن يذهب ذهبا يتبايعا 
أنقبل هدان أو الأولان المتمارفان مرق فان بيد يدا الأحر عل أحدهما ى بالفضل باس فلا بورق 

الثوبويقجص بالنقد الثوب يتبايعان الصرف سوى السالعة المتبايعان ويكون ي؛؛ا المح انتفض يممايضا 
يعجلأجل إل الممون الثيء ش الملف ويكون الح يفد فلا حن يعد إلا امحن يدفع ولا المشرى 

منمدا غٍر يكون فكاكان ويضيق مضمونا يكون انه إلا صاحبه عل حال غير المشرى ويكون اش 
بملولا التع امم جملة عله يقع ما وكل هذا غثر ذ المؤع اختلاف مع هذا ز جازت اش المع 

بجبالدى الاجاراث وقبض ؛L_( Jt)قال محلف سواه وى واحد هدا ى فحكها با براض إلا 
فيهالدى الثيء يد؛ع أن يعتما الشراة سلعة الدفعت إذا ١^٠٠ دفع بجب ارسكا دير المستأجر عل يه 

حتىالكن د؛ع مسكنا وإزكان البعير دير بمُئدا وإزكان العبد دير اس'ؤجر عبدا إزكان المنفعة 
فانذكيا إلا دخ له يوجد لا أنه وذلك اثزط اش المدة إل الشرط  ٢١١كال فيه اش المضة يتوفى 

القاهص()؛ال الاجارات أبهللوا الذين الخهالة أهل علة من فهذا يعرف مالأ دفع هذا ؛ائل قال 
عنمن ععقولة فهي ترى عن غير المنفعة وإزكانت العن كدفع مدة إل فاممة معروفة عن من والمنفعة 

أنفأول دفعت حن ترى عن غير المنفعة كانت وإن المنفعة به الذي الثيء يدفع الغفعة دفع وليس 
عنغيز وهي والسكن السلة من أن؛يلكها صح وإذا عبت غير وإزكانت المنفعة مجلك مجن البيع يفسد 

فكأنهعن مجن باما كالعن فهي عن غير كانى وإن لأما افسدها من زعم كا تفد فلم مضمونة ولا 
مجقاميقوم أن أول غيره يستطاع لا دفعركا إذا فدفعه له الملمون وأجازه معروفة عن من يه انتفحوا نيء 
تفدولا يفد والدفع الدفع فيبهلل تفد العقدة لأن العقدة مجلك محن أحف والدفع الأع؛ان مجن الدفع 

مجلكيمح ويازمكا فيصح عن من عينه بغير وازكان مجعروفآ المنفعة مالك يكون أن جاز فإذا العقدة 
فيهاالى العن دفعت إذا الأعيان دفع مقام النفعةميقوم فتها الق للعن الدفع يكون أن جاز الأعيان 

ىقولنا فقال القاض( أبلّ)قال غثره فما يستطاع لا الذي الدفع هذا إذالكن العن فهوكدفع المنفعة 
منعل حجة فيأا يه احتججنا مجا ان وزعم يالاثار فما واحتج وثديها الناس بعض الاجارات إجازة 
مجياثبت ما بعض نقص عمد أة١ويلكانه فحا فقال ملما ثبن لما عاد م ميا يخرج لا ردها ى حالفنا 

يكنب *نزلأ أو همدا الرجل من الرجل استأجر إذا وقال جانزة الإجارات فقال شدد مجا وتوهن 
المسكنمجكن أو العبد احتدم ما بقدر الإجارة مجن له بجب وإمما االوجر؛الإجارة يأخذ أن للمستأجر 

وجبفقد يوما مكن إذا م ثيء عليه محب ب يكن لر فا شهر كل ى درهما !ثلامح، ينا تكارى كأنه 
الخيراأ القول هذا يقول س لعغس فقلت الثافص( رقال الحاب هذا عل هكذا م درهم عليه 

المؤجرومحن للنفعة التاجر من ملك والإجارة وعندك عندنا ثابت الاجارة باجازة الفقهاء وإجاع 
قاتلُمم فقال الإجارة وكذلك غيرْ لملك شيء س الملك نحويل هى إنما والمع بالنفعة الذي للمعوض 

ترىالا قال ؟ غيره بتمليك شيء خمليلث، وهى ببح ليمت اما زعمت وكيهن قلنا ببيع الإجارة ليست 

كيهوتأمجل. ٠ الخ التي المدة إل شرط ءيهكا الى ا؛ الصواب ولعل بالأصل كذا اكرط ذهكاJ الى ; قوله )١( 
مجصححه
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انمرفعثل نجمعها والمؤع المؤع دون ترف محتالة أماء لاسوع يكون قد مما ؟ الع ■ij اما لها أن 
اومما بم؛ لا لعله مغبا البع ضر فكيف  Jliوعندك عندا السؤع عن رهما ,ح امم يلأ يرقان واوام 
بكيلالرطب عل أيضا ونوقعها الملم ى البعيدة المدة ال المغيب عل البع وأتت نجن نوقر فد ليس 

رطبال تزك وأن عاله رأس ال رده ى سفي حى يمض ل؛ إذا المشترى أنت محر f ينمي ند طب وار 
يهبملك وقدكان ه حببعد ماله رأس اليه ر-بمر واعا أخرى منة إل منة غله ّمو داله أخر فإعا قابر 
لتأو مما مضمون هياكله قال ؟ مجاله راس يديه ش يكن ول؛ ملك ُا بمص قام ٌعلوم بكتل رطا 

المالرأس يرد ان ى أتت محره حكن باحد الضمؤن ى به محكم؛ أن ال صرت ئ؛ مفمون١ جعلته ند 
غلةعن ماله يوحر أن وأما الميم يشفع ول؛ اليه الملم به انتغعر يعا٠Lأ الرطب وصمئ له وجب محا وبطل 

فإذاكانقلت فيه غيرْ أجد لا ولكنى قلت هداكلهَرا فقال أخرى منة ال نمه ءن طبب بلا منة 
؟حجة غهمْ فيه نجد لا ونحن وأبن أوضح هو الذي لنا لجعل ل؛ فكيف حجة فيه غتره أجد لا قولك 

باليديفض ما فنه ن محتلف القبض وأن مقبوضا تمنيا ومحل تجوز البيؤع أن زعمنا مما ؟ ذال وما قال 
ولاعليه ؛غلق وهولا المارى وبن بيه المالنيؤ يخل مجا ومنه الدور ز وذلك القتام إليه بدفع محا ومحنه 

؟ءربثاا هوام اشرما يدرى لا الأرض ى هومثاع ما ومنه الحيوية الأرض مثل وذاك بيده يقبضه 
اشبه يقبض دفع له يقال هدا وكل أبدا ينفصل لا العبد ى هومثاع محا .،٥٠< آلهاى شريك غيرأنه 
كفلوقال ، هدا غير اختلافه مع به يوجد لا أنه وذك محتلف وهوقبض المر يه وبمم دفعه ومحب 

العبدنمهل ش يكون وليس محعروفا منفصلا يكون محا والقفن مقبوضا يم البيع العبر نمقا محشترى 
فهداإليك وسلمه حائل العبد نمهل دون يكن ي فإذا يختلف القبض قلت البيع أنقض فانا مض 

فالمنفعةااعن له وجب فقد غيره يتطع لا الدى الدفع ومحن هدا ى ءثرْ م يس لا الدى القض 
غيرهيستطاع لا دفعت'ؤا فإذا أوالمكن العبد يسلم بان إلا دفعها يستطاع لا بالاجارة العبد ى الى 

وسلامتهالإجارة فيه الذي يقعر هو مما إ الإجارة وقبض فرق هدا بن ما ؟ النفعة به مملك ما محب لا فلم 
وخدمتهشرطه مجدة إل خدمته فله ومجلم العبد دفع وإذا الأة إل ّكناها فله الداروصالِِ:. لغ فإذا 

محالفح ز ابدا يتهئاع ولا إياها محليته فيها منفعته إمما تحدثا١ حزكة الدار ش وليت العبد محد؛اا حنكة 
قائلقال فان ميما إل المنفعة ذب حى المنفعة فيه ما وملامة إليه المنفعة فيه محا نسيم غر ال.تاجر ملك، 
فيهالأعيان دفع يختلف ومجا قيل يرى لا بدفع وهذا يرى بدفع الأعيان الأهمان كدفع ض فهدا 

مضمونةعينا تبايعنا عند وقدكانت رايماكنت؛الخيار فإذا ل ونصف عناك بعثما أثترحا عن نتكون 
الملمأراد فإذا عيآن لا صفة هو وإمما فه ومحب عينه بغير بالصفة الملم وبيوى مضمونا كالملمم 
الالمم فقال إليه الملمم به جاء ؤإن منها لواحد ذلك يكن ل؛ المام؛١—ه ار البيع نفض 

يفعلقد بل خيارقال لك يكن ل؛ شرطت الى الصفة عل جاء إذا ك ذلك ض ; له قلت ، أرضى 
بغيرعوصوئ هووإزكان قال موصوف مغيب معقولةكالملم مغيبة مما غيبة الإجاراين.' دلكن هياكله 

الأعيانى يكون خياركا فحا يكون فلا ير ل؛ وهو عينا بكون • فل-—، ، عينا تكون أن إل بمر منه 
وصفوصعوكا وقد اللم غير محن ير ول؛ اشترى ما تجعل لا ول؛ مما الصفة عإ، '■هى قال تر ل؛ الى 

اختلافهامع تجيزها فزال مما محلمف قد البثؤع قال ؟ الملم يلزم كا يلزم انمذن 'يل جاء إذا الملم 
اللمى الصفة قلنا عينا محارة فهي اجزما وإن إني قال لنل اختلافها مع تجيزها لا أن وريد لنمك 

عنعل تغ ولكما قال وطعام ثياب محن بعد يخلق ل؛ شيء :'(ا موصوف *•*ببة الشراء يكون ثبل 
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هىامما الاجاوة أن زعمت فإن تحرف فاممة الخن -ذللث ى تكون قاتم عبن ى فالاجارة تلنا ضرف 
إلوست4 ودءا ر وء-_ت ردها ر نول مها تقل ولر أجزما فلم محلف وند مغبة والفعة منفعة 

لهتضرب ور■ الملم إلا الفتها، إج،اع ولا المة فى وليس الفقهاء وإج،اع المة رك لأته قال ؟ ابهالة 
ؤإن،عذ،لة منفعة •للت( وصيرِوها إجازما عل اا.فقهاء اجتمع فإذا قلنا المقاييس علته تدخل ولا الأمثال 

ماانيئ من غيرها أوجبوا لم واوجبوهأ مغيثة وأجارها يذيع ولا يوزن ولا يكال ثيثا تكون لا كانت 
ابطلهامن محجة وصرت والاثار نة العل تفم م؛ول وةولا نجتنها واث ما قولتا عيب إل صرت 

لأياأمللها لا ك ;ه ض لأ حجة فيه يكن ل؛ وإن فامللها حجة هدا ى ازكانت لك قيإب فإذا 
فقدالفقهاء أجازها ي وأجزها إمأالها ى خطا ا من حجة فيع قاتل قال فإن الفقهاء وإماع 'السنة 

كانوما معقولة متفعة ئليك ١^٠١ عل إلا أجازوها يكونوا ان عنانا نحون فلا أجازوها وإذا أجازوها 
قبضاهذا صيّن ذكبث قائل للث قال فإن • أطلها مجن حجة إل صرن وإلا تمنه يوجب فقد ممليكأ 

•نال'.فح إن له *يل V دفعه الدى ماللث، عنه ويقطع قشه الدى صاحبه يدي ز بمر ما والقثضب 
ضىالقاص إل حاكمه م أياتآا إليه ودفع بيوعا لوابتاع رجلا أن ترى ألا يخك ملكه لن المالك 

ىطعاما ن د ذ وعّته يتجرا ثبثا وإزكان إليه سلمه واحدا اوشيئا ثوبا او عبدا فإزكان ؛ا-فعها عليه 
جملةلا ء ّ يعل■ سبتا يقمه فكان له كله قال بدرهم مد كل ان عل يكيل كله استوجبه بين 

بديع■.،_*- محي قبضه يستطاع هذاكا مءن صنف كل بدفع علبه فتقضى الواحدة كقبفه 
واس٠ اس فيه ملاث الدى إل اص فيه الدى نلم من أم ي يتطاع ولا يتطاع كا الإجارة 

المنفعةفيه أنذى فان قائل قال فإن غيره وى نحساب معروف المثاعة الدار ز الثراء كا معروفة ما 
حقإلا بالمانة ينوى لا م وهومائة ماله لفم عليه جبت أو فتكون العيد ممون أو النزل يمدم م بلم 

قدرإن قلتا يستوي بان إلا رصي ُا المتاجرقال رصي ؛دللئ، نلنا بالممن انضر فد المؤإجر ويكون بعضها 
منوصننا ما قلنا آ البيوع من هذا يسبه ئى، واى قال مجاله أحد يقدر ب وإن له فدلك الاستيفاء عل 

,زأم■ خ؛ ل يف";أا ان إل فبُود سيئا ،نه يوف ول؛ الرطب، قضى رطب ى درهم ماثة لهذا أدفه السلم 
فا.قلن، فإذا أخرى س.نة إل مجنالث، رصا بلا منة محله بعد مالك أحر أو إليه المسلم به انتقم وقد مجالك 
بلاسنة ل أ ؛ انتف، فقد سنة أخرته وإن أحذتم عوض بلا مجال منفعة أخذ سد أخذته فإن ممال انتقم 

تغبب،بانه البه اللم وصدقتي للئ، قلن، فان هذا إلا اجد لا قال منه اعهليته عوض ولا نفى طيب، 
إلا.صينح ٠.،' . نلنج . أمانته رصين، لأنلئ، عليه أعديلثؤ ثتثا أجد لا قلن، الرطبح مضى حتى مى 

للعن.تاجر زرا. ر قي ءه يوفيك الذي الرطب، فات وقن. قلت، يوفبى ان علب يقدر وقدكان ؛الاستيفاء 
الذيإليه ام ا'نى اامِح ول وهويعلمه فيه عبته فكيمؤ المنفعة ذثبنؤ إذا العن أن وهويحلم استأجره إمما 

مجنفيه تحببه أن أول كان إليه الملم يعينه فيء عير من بمفة معلوما كيلا الرطبا لصاحبه صمن 
التايعن•م;، ;س غائ يبلد بعثنه المثتيع والثي،، الرجل من ١^ يبتاع الرجل ز ؛ وهويقول المتاجر 

لهبه واشهد منه احزى ما للمشرى الباتع يسلم ان عل وافيا اتن منه المثزى إل المشزى ويدفع 
ربيأخذ ول، اللعة رب به انضر وقد بارممن الثارى يرُبع فيقول التتاع الثذ،ء هلك م ممنه الثه ودفع 
البيعانتقض م لر فئ ممت، لو السلعة للئح وفدكاننج بذللثؤ رصين، أث للمئزى فيقول عوضا المال 
إياهومليما ما خل ط• فلم ونقمها فتخليه بعبد المرأة ينكح الرجل ى أيضا ويقول ب،امها رصين وإنما 

أوباعنؤ فإن صحيحا له ملكها ويكون إبيا العبد دفع عل جمك فعلت، فإذا يلزمها الذي هو ونفها 



رجعثى» هذا من يكون ثبل طلقها فإن ت1م ملك لها لأنه جاز أوكاتبت ديرت أو امتهت أو ومت 
ميانمل العوض دفع مجن مجلك يم تامكا فيه مجلكها أن ذعت فقد فيه شريكها فكان العد يمم 
بيو قياس هذا ق ليس فاك ؟ يتفض م مجلكها يب كيف لك نل فان نمقه ز مجلكها اسقضى 
؟يقوله ثمن جهلا ذلك رايت نحنه ينتقض كيف لك قيل فان طلقها إذا الهر شف فالها  ١٣يدخل 
_كان عيب فيه له فدلس عدا اثزى إذا أنه أيضا وتزعم الفقهاء فيه يخلف لا مما هذا : وتلت 

نقضوثاء ه حبيثأ لر وان حبه يالعيب ه حثفشا، يفعل ا فإن أوأعتق أووهب ياع إن صحيحا 
للباتعمحبيل لا المالك؛ تام المشرى فيكون الرجل مجن النقص الرجل بع وفد نقضه تامجا وقدكان الع 
شفيعله فإنَلكن مجاله ش المال ذو يصنع ويمغٍمجا وءرس» يييع أن له ؤيكون منه أحلم عل ولا علبه 

ويوحدتاما ملكا وآنت نحن نحعل وقد أخذه وإزكازكارها يه اشراه الدى يارممن يديه هن اخذْ فاراد 
فاتإذا الإجارة ز نقوله ما وأن الإجارة ز هذا عت فكيف ممامجه باسماب؛٠١ ينتقض م ارمز يه 

لويرده ي حفٌ من بقى ما التاجر ويرد مسل الامتيفاء إل يكن فلم المنفعان فيه الذي فيه الثيء 
رددناهالهلعاء من بقى ما محلك م ابلكها م اقفزة عثرة فامتوش قفتزيكدا طعاآكل منية اشزى 

لوم قاممة الملك ما الى والأعيان الملك تنقض وأنت ارئن مجن محسا عثرة وأيداه المال مجن بقى مما 
المنفعةما الش العن إناكا١ت الإجارة نقض ز فإزكان الناس أر من هذا I قلت حذا أحد عايك 

)؛الجهل. فيه فعيبه عيب فيه يكن ب فإن أعيب قاممة المملوكة والعن الملك فتقض عيب فاتت قد 
يركبأو البيت يكن أن قبل الزجر إل كلها الإجارة المتأجر دفع إن أنحا ما قالوا م الغاض( 

مادفع وإزكان قلنا فهومجا عليه محب ما دفع فإزكان له ذلك يكن لر دفع فكا يرجع أن أراد م الدابة 
ولايدفعه أن عليه محب لا أنه يزعم يأر إلا مجلكه عنه يقطع ولي حبه لي فهو يه يربع لا فلم عليه محب لا 

ياممدفعه إمما لأنه رده الإجارة انمخت إذا يقولون وهم أويركب يكن ان إلا ثيء منه عليه محق 
مثاء متى عليه يرده أن فينبغي يقم حا يلزمه لا ؤالإجارء يالإجارة دفعه فإزكان له واما لا الإجارة 

أنفاراد ثيء الماثة مجن محب فلم درهم مماثة داية تكارى إن فال هذا مجن أعجب اخر فولا فيه فال 
قال؟ الدراهم مجن وتنقضه اادJ١ن١ر إل الكراء نحول يه أنعى له فقيل حلالا يصرفهاكان دنانير يدفعها 

علمحب قالوا فا،ا هوواجب قال ؟ محب لر ثيء ش الصرف أومحل فلنا يومه بّر بما بمارفه ولكنه لا 
يمولي ماثة رجل عن صض أو ممائة ملعة رجل لواثزى ّؤا مكانه دفع أجلا له يمم لي إذا صاحبه 

فكيف؛أجلا له يم ؛ إداكله الواجب ى وقوك قولا وهذا مكانه ىيا"فعالاتة أن عليه أجلاكان 
أجلغير إل والإجارة حا بمارف أن وله يدفعها أن علبه وليس عليه واجبة الإجارة المستأجر ى فلت 
أجلالسنة مجن يوم فكل منة امتأجركبدا إذا أنه وذك معلوم أجل إل هى فال فإن الغاض( )؛ال 
هذاعل لازمة السنة العبد  ١٣امتاجر الى الدره-«أ والمائة معلومة أجرة المنة من يوم ولكل معلوم 

يقدرفلم ومهلها أو أولها س شهرا أو السنة مجن شهرا عشر أحذ رض إن فيه تقول فا له فتل الحساب 
عشرالأحد حصة أن زعمت فضل V يستقبل ما امتخدمجه صح فإذا بمنظر فلت إن ألتس ؟ الخدمة عل 

يستخدمهأن له جعك^ فإن بملل م واحا أوكان عنه امتأخر م لازم وقت ز قدكاث أوالشهر شهر 
وإنأخرى منة ى منة عمل ونقلت أجل بعد اجلأ جعلت فقد أخرى سمنة مجن أوثهرا عشرثهر أحد 
والمنفعةمحروق عن ر منفعة ممليلئ؛ الإجارة لأن يثكل لا الذي الفساد فهذا إزكانت واجبة فلت 

انم.ممون ى. لأنه يكون لا أم أيكون يدرى لا مغيبا ايليك كان فإذا ،،اة جمدراهم يتمليك معروفة 
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؛الوينالدين ^، JULcعدا ؟ ة ١٣٠٠ممة بدراهم مفة مجضة تملك أن محوز فكيف وكرض وياق 
نلمن افد فهل1 ازكاث الفعة بملك تلت فإن بع وامحليك بالدين الدين يع عن يمون والنلمون 

بماشسه هدا ى يلزمجك ففد ؛ تال توله عاب مجن افدها الإحارةكا تفد ان ؤيلزم محاطرة هدا ان 
إلانا نص لا وأنه مجعلومجة الضة وأن بالمص نحب الإجارة أن زعمت إذا يلزمى فليس يلزمى 
هدااللون أجاز وقد المشة مالمت إن للمضان نضا ذلك نمركان فإذا المضة نه الن.ى بقبص 
فلواثزتعن والأخر بصفة أحدهما يضربن الطعام يح محل وبا اخلافها عل البيؤع أجازوا كلهكا 

يعصوهالك منه اكين، مجا وامكلكت اكياله ى أحل.ت فإن صحيحا قفيوكان مجاثة عن طعام مجن 
ليتفالخدمة قال فإن هلك مجا ممن عن وبملل اُءن مجن محصته ابلكت مجا عل وجب القفيز الماتة 

أكرهى الى يكائا العن فأحل• العن باحذ إلا لتتوش أحنءها إل يوصل لا عن من مجعلومجة فهي ممنا 
تكونأو دفعها فعليه واجبة تكون أن تعدوالإجارة لا المنفعة ملامة شرط عل المنفعة؛وج-اءاتن من 
غرالإحارات أممان فإزكانت له قيل فإذا الغاض( )قال ريا ما وعندك عندنا والصرف واحة غثر 

ليفيقالصرف جهة مجن بأحد م يكون لا أم أيكون يدرى ولا يكن لر بثيء ياخد أن له محل فلا واجبة 
ربايكون فلا واجب وكما واجبة الإجارة ولكن م فال ربا بجب لر ف؟ا الصرف لأن واجب غم أنه محن 

تكارىأنه عمر اين أو عمر عن يروون وهم يواجب، ليس قال فليدفعه واجبا ؤإذاكان له قيل فإذا 
قالعبيم لنا وحجة قولنا فهومجوافق عمر عن ثابتا فإزكان يركب ان قبل صارفه م رجل؛المدينة مجن 

أيدابمال ولا الكرى ولا الكزى ممون ينفخ لا له لازم فالكراء الرجل الدارس الرجل تكارى وإذا 
 Uعقدةعند يشزط أن إلا للمكترىكله لازمجا الكراء الكزىك١ن الدارإل دفع فإذا الدارثاممة امت د

مجانأط ممون الإجارات تفح الناس بعص وقال كالثتؤع إليه فيكون ُ*لوم أجل إف أنه الكراء 
لبعضفقيل ( الفاض قال ) به يفسخها ولا مثلها يكون قد 7اا يفسخها ذكرأشياء م بالعير ويفخها 

لهفقيل بريء الفتاح ألقى إذا قال أنه نرح ءأن روينا قال بخرV هدا أقلت القول هدا يقول مجن 
ولامجون بلا فخها منثا واحد لكل أن ويرى لازمة الإجارة يرى لا فشرح شرح بقول نقول أكدا 
فاتال ؟ محجة ليس أنه وتزعم نه محالف بما تحج فلم ة؛ل بقوله نأخذ نا ولنرح تال هكدا قال عير 

شئمان فيقال إليه بمتاجون لا وولده فيموت يكنه مجنزلأ رجل يتكارى أن يفح ولكنه فيه-حتر عندنا 
بملكلا والبت لولده الدار فتكون لغيره الدار مالك فيتحول المؤجر بموت أن ويقبح أيتام وهم فامكتوه 

الميت؟بملك إلا الوارث أوبملكها له ففيل حن له أمجر لا والميت البت يامجر التاجر وبما' شنأ 
يقدرمجونهكان نل فالميت قلنا لا قال ما؟ الميت مجقام إلا قوم أن عل أبد' الوارث أفيزيد قيل لا قال 
قيل، لا قال ؟ عير غثر ص عندك ملما انقضاء فبل واحده عه مّا داره عن الإجارة هده يفح آن 

رأيتفهل قال V المالك س حالا أحن البحص أو الكل البن، عن ، ،LUإممااددى الوارث أفيكون 
الميتماكان مجلك امما أنه س للئ، وصفنا الزى قلنا ؟ شيء نه إليه انتقل عل و؟للئ، ينتقل مجاظ 

،قلنا ؟ وان قال شيء فيه إليه انتقل س عل وبملك ينتقل مجلكا نوجدك وض منه بملككاف؛ك 
وقدولر تلنا لا. قال الرهن؟ اينفح الراهن مات م بماثة الفا نوى دارا رجلا رهن رجلا اراين 

فماأوجب قد والبت الميت بملكها الوارثكاكان بمدكها امما قال ؟ للوارث فصار الدار' انقل.لك 
مجثلتقبل نممحلئ، فلا قلنا ، يفسخه لا أن أول فالوارث حقه الغريم بإيفاء إلا فخه له يكن ب حقا 
ىرده ز للض تاركا تكون أن س بد ولا الرهن ز به وتحج الإجارة ز عليك به بمتج محن هدا 
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فلاوعندك عندنا حما كبيإ ى اليت أوحب قد ولحد حايا لأن الرهن ى إنفاذه ى أو الاحارة 
ىادن سد مسخه م عذر من إلا وعندك نبج1ل عندنا له أوجبه من سوقيه حنن يوجه نفخه 
الوأنت معفولأ ولا أثرا لا أنت وصمته مجا ثيء أيضا والذر ا،لواجر حياة ز عدرأ يكون لا مما الاجارة 
عندناجاننا حما مالكه فيه له أوجب كلاهما زق هذا ز ييلما ومجا الرهن عيرى غير بعدرولا نفخه 
؛اتللك قال لو أرأيت ، الأحر فيزول بثيء أحدهما يزول أن وإما حال بكل مجعا يثبتا أن فامجا وعندك 

الحجةأتكون الرهن به فأمح الرهن ى وأصعه الاجارة ى أبطله الأج١رةوأنا به تفح العير وصعن، 
الواجبالحق تقدمه وقد عير بفخه لر حلألأ الحق وكان يلم حق فيه ثبت ما يقال أن إلا ؟ عليه 
دارْه لرجل يوصى الرجل ذلك ر يقولونه هذا ئل كبير ثع الغاض( ابلمن)قال عي 

مجغأراد فان الدار وارثه فيملك الدار برية له الوصي ممون م أيام عثرة منة كل ى ينزلها أن ولاحر 
إلاأبيك عن مملك ولا الرول j شرط ولهذا للاJارUلاك انت للي ذك ليس يل بالنزول له الوصي 
حاجةفلا المتاجر إن قوله  u،iالفاض( )قال له أكازمماكان ما ك يكون ولا مملك ماكان 
لوأنأرأيت ، رقال تقول ما تعرف لت له يقول أن أشبه غيره فلوناله الكن، إل بالورثة 

أمحلفالورثة وله مات امتوجمها ٥^١ ألفا إلا مملك وهولا بألف دابة فاشري التجارة يريد رجلاكان 
؛الرواحليعي هؤلاء أبو كان محاج مدرك مم أوكان وصى عمم فقال مائة او ألفا سوتمر والراحلة 
ىالرجل وناقة أيتاما هؤلاء أصح وتد الحسارة من لغرب بإ أومنى بون يكتلا وهؤلاء ما لتكسبه 

يكنلر إن أيديم من تنزعها ولا الأيتام لحاجة الدراهم ورد البع فالهح يده محن يعد يرج ب يده 
الهحلا قال المرة المفعة كافيه او فه منفعة لا مما اثبإه  ١٠او اشراه مام ى هذا اوكان دفعها ابوهم 

مملكهو ماكان عنه فامجلكهم مملك وهو فعله لأنه ماله ى ايوهم فعل ما عنيم وامضي هذا ر ثبثا 
يتكاراهالكراء وكذك نيل ( الفاض )،ال عنه ملكوه يا أبجم ر حالأ أحسن يكونون ولا ياته حى 

قال. أكروا شاءوا فان مكنوا شاءوا فان المسكن منفعة مجن أبوهم ملك ما ملكوا فقد له جاثز وهوحلأل 
فخلفمكة إل عشرة ممان بغداد من بر يأن عل بعير ألف الرجل ر تكارى لو رجلا أن دنُم 
غبر.من الكراء ا-اءال وترك هو إلا يبق فلم وحرجالح١ج أكز أو أقل أو باممايا وعلفها إبله ابنحال 

مجنالكراء ومنعتني غررش قد ا-بل ك قال فان ثيثا يغرم ولر ذك له كان الحج فاته حى للشرط 
عليهمجونة بلا ونحلن ء بثي عليه له يقضى فلا المكري وصدقه إبل أممان عل أتت مونة وكلفش غبرك 

لبدا وقال نحلن أن ا.لجال أراد فإن القول هذا قاتل وقال ، غرهقد وإزكان شبتا مه يا'حذ .f لأنه
غرهأنه يل مجن قال ؟ له ذك يكون لا و؛ له يل فإذا له ذك فليس غبره إل وأنمرف الحج أدِع أن 

يكونلا فلم الئافم، رقال يفسخها أن له فليس حلالا عقدة له وعقد غترْ ر يكترى ن ؛نعه 
نحلسأن لالتكارى كان كا وغره حلالا عقدة قال ^^١ عقد وقد نحلس أن المتكارى عل للمال 
الكراءيكون أن انبض للاحر ليس  ١٠العقدة ض لأحدهما يكون لوكان واحدة وحجم-؛ا وحالما 

الأل لجل وص وضانما الإبل وحس العلف ض الخال عل الزنة أن لجل ص وجه يكل ألزم ليتكارى 
عنهيبهلل أن وأحقه،ا عنه فأبعلل يلزمه أن ض1ا الحكم لوتفرق حقها إل فعمد الكترى عل مونة 

)؛الفسخها عل ؛اجماءه،ا إلا تنفح لا حلال العقدة أن يل مجن سز،ا رق ولا قال ؟ فألزمه 
ليسما ما المتعاقدين لأحد يكون عيب ولا ما مرط لا حلالا عقدة وجد هل ومثل الثازر( 

{ال) ؟ قاس ولا خر لا العقد بن من العقدة هذه بال ومجا فقيل ؟ ذكرها أعلمه فلا للاحر ليس 







ثالعمر إل دفعا ظا يرمحا ااءOJiii  1»او»ا فيا  Jllملما؛1خان عمرأن إل لها وكتب ففعل وددنا فقالا 
ورمحه؛!ال فادياالزمن؛امالفكا أص إنا ةال تلعم : لا فقالا ؟ اضا \خي الخيش أَكل ل،ا 

نمهصاو المال هناك نيّ المؤعنن امم يا هدا لك يتبغى ما فقال اش عبيد وامجا > فكت عداش قاما 
لوحعلتهالمزمجنن امير عمريا ساء جلعن رجل فقال عييداش وراجعه عبداش فكت أدياه فقال ناْ لف

)قالالمال ذالمث رح نصف وعبيداض عبداش وأخي رمحه ونصف المال رأس عمر فأخي فراصا 
الالمال أن يرى اعلم واش أ'اصكا'أ((كأنه كا أملقه الخيش أكل  ٠١يقول عمر إل ترى ألا الثافص( 

واشعمر وكان للملن منفعة يلأ ليال حبس ذلك وش إلا ويبيم فيباع يلفه رجل مع إله محمل 
ولافيه حبس لا مقدمه عند ويدقه الممبر به يمئ ثقة مع يه يرمل او به يبعث المال ان يرى اعلم مال 

فيهالصرالدى فى يدفع يان كنايا ويكتب يضمنه ثقة إل بمازإليه يالصرالذي ويدفع للمرصول منفعة 
فيهكان إن فضل ويكون اللمز عل صرر بلا الحبس فيه فيكون فراضا يدفع آو حبي بلا الخليفة 
مالكايكن ولآ الوجوه هده من بواحد وعبيداض عبداض إل الدشع المال يكن لم فلما له إزكان حبس 
أدياه» عمر فقال للمسالمين والمال الربح أن يرى فا إله ما أمره فحز إلأءا دفعه الذي للوال 
اضرسول أصحاب مجن عندنا جلسائه وبعفس جلساتم بعمى غليه وأثار اش عبيد راجعه فا،ا  ١١ورمحه 
الحاكمبه القائم الوال أن رأى أعلم مال واش وكأنه يفعل أن رأى فراصا محعاله أن وملم عاليه اش صل 

فراضاالوال لودفعه فل،اكان الحكم يوافق محا الؤأل صنع ما ينفذ أن له أن ورأى عمر يصبرال حى فيه 
ممامحوز ما إل الوال صغ ما رد فضله ش للمسالمن بالمنفعة والعوضى له الحبي ينفد أن عمر عل كان 

اإدىكانالرح نصف وأنفذل أن؛عطيأ،ا له بر لآ الدى الرح فضل منه ورد • عليه يرده ب لوصنعه 
انترى الأ ضمناه، هلك لو اخداه الضمان وعل ليال ضامنن كانا قد اكا٠اى( )قال يعشا ان له 

أصحابمجن حضره ممءن أحد يرده ول؛ ضامنن، له أونقءسكنا لوهلك فوله اش عبيد عل يرد لر عمر 
لكاوسلم عليه اض صل ايد رسول أصحاب من أحد ولا عم يقل ولر وملم عليه اش صل النه رّول 
اسمملمابعم فلعل فاثل فقال الربح، ؛عض مما واخد الضمان عالبما جمع بل بالضمان، الرح 

فمقال راجعه اض عبثي أن ترى ألا ٠ ءالت٦ا حكم إنما أنه عل دلالة الحديث فى أوط قفا ٠ أنفاها 
لوالوال لأن الابتداء عل محوز ماكان منه آجاز ان فيه حكم قلنا ؟ 1خدهكله ولر الرح نمق أخد 
والمحن أخداه وأما مجما غرتعد المال أخدهما أن حضره ومجن رأى قعا ، جاز القارضة عل إلبما دفعه 

فيهأنفد القراض بمعى إلا محوز صغ مجا حفره ومحن يزعم فم جار صنم ما أن والوال يريان فكانا له 
ياينفذ يره ولر القراض عل لما جعله الدى الفضل فيه ورد أولا الوال لوفعله لأنهكان؛اندا القراض 

بعثقال عبيدة ن ريام عن هنا أبى بن داود عن الوهاب عبد )أخثرنا( فيه للملمن منفعة بلا 
باحدو\ءه م ميرا معه البعوث ما فاباع بالمدينة رجل إل دنانير بعئره البمره اهل من رجا مه رجل 
لهكنتؤ حدث يالبعير ولوحدث ٠ المال لصاحب عشر الأحد فقال عمر بن عثداش ال فدينارا عشر 

عليرى عمر وابن ١لثافهم، قال ر معناه مثل عمر بءن عثداض عن اصمحابتا س الثقة أخثرنا، ر ضامنا 
المبقعإذا صمن لمن الرح محعل ولا البضاعة لهاحبؤ الرح ويرى الضمان لغيره المثارى؛البضاعة 

يهيتصدق أن أيامره أدرى ولا • الرج له محعل هدا ى يخالفنا والدي بعينه رجل محال ش تعدى معه 
بلالني عن جاّ ما تلزم اش الأقاويل أن يزعمون وهم شربح عن توهم إلا جر معه وليء,، ؟ لا أم 

ىداخلا لمس هدا وتؤفم يختلفوا فلم عليه الناص اجشع او اصحابه عن رجل عن او وسب عليه اش 



.وعندهم عندنا تلزم اش الأثياء هذه س واحد 

الإلكراء 

مزذلك وغير والرواحل والزوامل للمحامل حائز الإل كراء ت نعال اش رحمه ( الئافص )قال 
>،نى، ذلك س نحون ولا القاض( والحمولة)قال والأكف للمروج الدواب نكدلاككرا، الحمولة 

لأنشرطه إن الظل وكف والوثناء انحل وظرف واراكض الراكب يرى حتى بجون لا مغب شيء 
شرطتإذا تكون أو ترى ظروف أو معلوم أوكل معلوم بوزن الخمولة تكون أو مساين يختلف ذلك 

اوزاملةاومكا محملا ضك آتكارى تال فان الثاض( )قال هدااسه وما الحلة >ائر مثل عرف 
محملاأرام أو االهال؛ق وتال V وز؛ا شرط وإن هذا حد عل يوقف ب احتلما إذا أ-(-،ا ترى ألا مفؤخ فهو 

وقالورنا مرط وإن ٠ حدْ عل موةوء-ا غير ذلك لأن غامد انه هياكله ز  ٠٠فالمياملحه ما وقال 
الغافم()قال ومط الناس يراه محا بمدر أحترم قال من الناس ومآن فكذلك محملا أراه أو المعاليق 
رجلتكارى وإذا ( قالر معلومة إلا البيؤع جوز لا ي بامر إلا جوز لا الكراء فعمده 
وانهالمثر•معلوم ان احمفل فالذي يثارط لر وان فهواصح معلوما سترا فشرط مكة ال المدينة س محملا 

الكرا،هذا فى مد لا قازكيف قال فان ٠ الاس ّبر ص الأغلب لأما الراحل فيلزuن المراحل 
لهالبلد ، البلد ينمد قيل ١ قسته صيء فثاى قال فان ُوطع ههنا للأفاد ليسمط قيل ١ يختلهن بر وال

الأغلبله ويكون البع يمد ولا بعينه نمدا يشرط ولا بالدراهم الرجل فيبيم محتلمة وغلة وصنج نمد 
أواراحاب محاورة امحى أراد فإن اكاض( )قال الناص مر من النالب ازمه،ا زكذلك اتلد فد نص 

الالمال فاراد ايام بعدد فازكان برصاهما إلا ممإ لواحد ذلك فليس محاوزما او عما التمصر ادل 
التعبالكرى عل يدحل أنه وذلك ممما حن- لوا فليس الكرى اراد أو أقام ما بقدر يطوى م يمم 

الليل^؛-٦، ان فاراد عملة لعبده منه تكارى فان الثاءهم( )قال اخمال عل يدحل وكذلك والتمصر 
Uعل ويكب  ١٢٠٠٠لواحد ذلك قايس ابال به ذلك أراد أو الليل دون م١ر أو بالأميال اJاار دون 

ولافيمدحه المنى يتاع ولا مثى ما بقدر يركب م تركب ما بقدر فيمشى ينزل م العقبة الماس يعرف 
ركب؛اعياما يذكر وب حمولة تكارى وإن ، ريا ؛اعتا"'اا إبلا تكارى وإن قال • بالبعثر فيفر الركوب 

؛وكآ<مما ثبيؤا وإزكان يبدله أن أمر متماحنا صررا نلك، فإزلكن غليغئ بعر عل حمله فان بجمله مجا 
أمرراكبه عل العنت منه يعرفيخاف أو سممل البعر وإزكان ( الثاءهم قال ) إبداله عل يمر ل؛ الماس 

لالمساء زكوب ذلك لأن ؛١^ محهوتزل مح؛ا3كا المرأة يركب أن وعليه ص( بابداله)قال 
معجلغر يصليها حى وينتغلر للصلوات ينزله أن وعليه الماس ركوب من الأغلب عل فذكبون الرجال 

إذاكانتللمال وليس ; قال ن منه له يد لا محا لغم ينتظره أن عليه وليس محنهكااوصوء له بد لا ولما له 
jاختلفا إن يدك الأس عزلة أراد إذا للمكزى ولا اوكلا أراد إن بمداها أن الأزل هى القرى 

بقدرالأس مسير إل نفلر شديد حر ى ذلك الكرى أو المال أراد فان ٠ فت^ا يبران الى عة الما 
أنيموز ولا مّلوم أجل إل بعينه يتكارى؛عير١ أن ش حير ولا الئافص( )قال يريدإن الز الرحلة 

إنللحمولة الفمان المال ارم ولا الكزى مجن أحذ مما تقع الكاري لأن خروجه عند إلا يتكارى 
عينهبغير مضمون عل الكراء يموز وإمما أجل إل بعبنه غائبا شيثا يشرى أن يموز لا بعينه البعثر مات 
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فإن( الئا؛هم )قال اليم بمص ي أكراثه عند اكرى ما فيه المكري بمص ثى، أوعل السزا مثل 
وذلكالخمولة له يفض ولر بقى ما محاب منه أحذ مما ا-يل رد ماتت م زيا باءيانرا إبلا تكارى 

لازمةكان  ١٦ياعيا^-إل غم عليه شرطها إذا الحمولة تلزمه وإنما يتأحره والعبد كريه الزل بمنزلة 
واحدبموت ولا بموما أبدأ بمخ لا حال بكل والكراء للمكري لازم والكراء حال يكل للمأل 

وراكباونما أو ٠ حمولته الميت ورثة ومحمل مات إن الكرى ومجال مات إن ابلمال محال هوى ، منها 
Uالكزى ُوفى من عليه وامتآحر ه و اللطان باع وإلا بالكرا، قاموا شاءوا إن الخال وورثة مثله 

اكروإن متلقيا ولا كثوبا لا رحاب الرحلة ى اخذا وإن الثامحى( الحمولة)قال ص له دط 
الزادصاحب فقال بعضه ينفد الدى الزاد ى احتلما وإن مثله أوظلا مثاله محملا أبدل الظل أو انحل 
تبلمرن يبدل أن له ليس فاثل ولوفال فال " الوزن يتوفى حتى له يبدل أن فالقياس بوزنه أبدله 

رقالالناس مذاهب محن — اعلم وافه — مذهبا مكانهك١ن يبدل ولا قليلا ينقمرى الزاد أن معروف أنه 
ألمحاكام مح'،ركا د امح،تا الإذاذا ض ث ذ ُسُاب كبمح< 

فازكانتوالكرى للدابة بالمكرى الصرر ويعرف.حلاف الناس من الأّكر بر ّؤل مقصرا ولا متعتا 
ذلككان وإن الكرى لزن نقار؟(ا أو الدواب ءو_ام صعوبة مشا؟١^ صعوبما فازكاننت، نظر صعبة 

الكرىفعل مجرئأ كاري وإن ٠ الكرى ثاء إن اعراء تناقضا يعلم ول؛ بحيما يكاراها فان محوفا  ١٢٠٠
أومالكاخمأل عل والإل الدواب وعلف اكاض( )قال الناص دواب يبان لا مما غبرu له الدابة 

وينبغي، اإسلهلان إل ذلك يرقم أن إلا مجمملؤع فهو الكرى فعلف  ١٢٢٠٠ ٠٣واتعيب فان الدواب 
صاقوإن والإل الداية رب عل ذلك ومحب يعلف بآن الرفقة أهل من رحلا يوكل أن للسالهلان 

والنكوصالركوب حقه من لأن يعلف أن الراكب 1مر قار قال فان اراكب عر أحد يوحد فلم ذللئ، 
لأنههذا إلا فيه يوحد ولا صرورة محوصع وهذا الدابة صاحب عل ذلك ومحب بحلف إلا يملح لا 
أن٥^١ وى اكاض( )؛ال مذهبا اإنكوبكان امزى يستوف ولر الدابة نشت، وإلا العلف مجن بد لا 

فانلأكر بكذا علفلما الأمض وفال ؛كاللأا إلا يعلفها ب قال إن اااّابة رب وإن ه نفأمض ؛كو_ن الكز.ى 
قولهالقول العالمركان الكآرى قول قيل وإن ■العالخ، حق من شلكثر ماله ى الّا؛ة رب قول قبل 

يكونأن من والكرى الدابة مجاللمثؤ حؤج فقد فيه به فصدق مثلها علف إل نظر وإن ، غثر_ه يلزم فكا 
القياسوأن قياس لا أن إل اصحابنا يعفى فثن٠هب الفقه ى هذا من أشباه ترد وقد قويأ المول 

إذايراه فما العدل ز الأمور باقرب الناس بض قعا يقضى ويقولون الوصم هذا غر ى ذكر وقد صعيف 
منبد لا ويقول الناس بعفر الذهب هذا فيعيب القالي( رقال يتبعه حكم من متقدم فيه ي حمل 

مزكرهرده يرى قعا منا يثبه ما ويرد عاب بما يكرالقول أن إل يصر م الأحكام متقدم عل القياس 
بعفرى اصحابنا مذهب، فهو الحاكم يرى قعا النامس عند عدلا يكون بما فيه محكم حازان فان الر_اى 

أصحابنامذهب، ذهب فن أءام وافه  ٠١١فكون الماس الماس أهل يرك ففد بجز ب وإن أقاويلهم 
اكاذعنمن أحل كل عل الحكم وأنفذ صلاحهم من الأرب وعل ُعاملتام أم عل الناص حمل 
إلالأمور اعاد القياس مذهب، ذهبه ومن الأغلب يثبه مما قضيمما محن يمع مما محصره ما بقبءر 

.تفاحثر ربما وهذا ؛أحكامها لها وحكم ءلي|ا قاصها م الأصول 
الأصولى محرفة احرها إل أولها ص العبارة هذه إن م أافبكررنر( نخة وى فى,نخة فبكوزكذا ; توله )١( 

.ممعحم كتبه . وحل إن .م ص أصل عل فلتحرو بيدنا اش 
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