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تعليق :[* ش]  عن  وللفصـل  اإلشـراف،  كتاب  متن  نص  ابتـداء  لموضع  عالمـة 
أبي سعيد.

[ من :[  المنقول  النـّص  في  األوسـط  أو  اإلشـراف  كتاب  من  زيـادة  كان  مـا 
اإلشراف. كتاب 

[ المعنى.:[  الستقامة  أبي سعيد  تعليق  في  المحقق  من  زيادة 
[[ كانت :[[  سواء  اإلشـراف،  أصل  في  الكتاب  لهذا  المحقق  من  زيادة  كان  ما 

الهوامش  في  يسـتعمل  وقد  المعنى.  السـتقامة  أو  األوسـط،  من  الزيادة 
الرموز. تزاحم  عند 

أبي سعيد :((كذا)) تعاليق  في  وخاصة  المقام،  يقتضيه  النص  عن  خارج  كالم  زيادة 
في  الكتاب  هذا  محقـق  من  زيادة  فهي  العناوين  فـي  وأما  الهوامـش.  أو 

اإلشراف. كتاب  في  العنوان  أصل 
غيره.:/رقم/ أو  الشرع  بيان  في  النّص  فيها  التي  الصفحة  لنهاية  عالمة 

رقم/ عدم :/ج  عند  غيرها  أو  (ج).  الرئيسـة  المخطوطة  في  الصفحة  لنهاية  عالمـة 
إلخ. رقم/..  /ب  رقم/،  /أ  مثل :  (ج)،  في  النّص  وجود 

يكون  الرمز  هـذا  كذا-] :  رقم  باب  الصفحـة)  الجزء/رقم  رقم  كـذا،  رقـم  [(م 
الدكتور  حّققـه  الذي  اإلشـراف  كتاب  في  موضعهـا  على  للداللـة  بالعناويـن  مقترنـًا 
ثم  الجزء،  رقم  ثم  رقمها،  ثم  المسألة،  على  للداللة  الميم  فحرف  األنصاري؛  حماد 
رجوع   [-١٦ باب   (٢٠/٣ [(م ٩٤٨،  ذلـك :  ومثـال  الباب،  رقم  ثم  الصفحـة،  رقـم 

بشراء. صدقته  في  المرء 
تكون  العبارة  هذه  (ومنه :)  أو :  اإلشراف :)،  كتاب  (ومن  أو :  اإلشراف :)،  كتاب  (من 
المادة  منها  جمعت  والتي  عنه،  نقلت  التي  المصادر  في  اإلشراف  لنّص  مصدرة  غالبًا 

الكتاب. هذا  من  المفقودة 
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ومـا  وإباحتهـا،  المضاربـة،  ((ذكـر   [(٢٠٦/٦ - ٢٠٧ [(م ٣٧٨٩ - ٣٧٩١، 
به))(١) : يضارب  أن  يجوز 

وال  [ذكرًا]،   8 اهللا  كتاب  في  للقراض(٢)  نجد  لم  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. نبي  ُسنَّة  في 

بالدنانير  القراض  إجازة  على  أجمعوا  [قد]  العلم  أهـل  ووجدنـا  [م ٣٧٨٩] 
عن  ونقف  عليه،  أجمعوا  ما  منه(٣)  نجيز  كذلك  األمر  كان  إذا  فوجب  والدراهم، 

[منه]. فيه  اختلفوا  ما  إجازة 
فأجاز  قراضًا؛  والفضة  الذهب  من(٤)  التبر  دفع  فيه  اختلفوا  فمما  [م ٣٧٩٠] 

يجوز. ال  الرأي :  وأصحاب  سعد،  والليث بن  مالك،  وقال  أبو ثور.  ذلك 
نقول. معه  ومن  مالك،  بقول(٥) 

المضاربة.  ذكر  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
القراض.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  أجمعوا..  ما  نجيز  أن  ..كذلك  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عن.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

نقول.  وبه  يجوز.  ..ال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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وقول  جائز،  ذلك  فكل  القرض  بالقراض  يعني  كان  إذ  أبو سعيد 5 :  قال 
وقول  جائـز،  ذلـك  فـكل  المضاربـة  القـراض  يعنـي  كان  وإن  أصـح،  أبي ثـور 

حسن. بقولهم  قال  ومن  الرأي  أصحاب 
ذلـك(١)  فكـره  مضاربـة؛  الفلـوس  دفـع  فـي  واختلفـوا   [٣٧٩١] [* ش] : 

ويعقوب. والنعمان،  ـ ،  مالك  صاحب  ـ  القاسم  وابن  الشافعي، 
جائزًا. ذلك  يكون  أن  أستحسن  الحسن :  ابن  وقال 

معلومة. الناس  أيدي  في  موجودة  كانت  إذا  أبو ثور  ذلك  وأجاز 
قيل. ما  أصح  األول  والقول  جائز،  ذلك  كل  / ج٢٥٢/ :  أبو سعيد 5  قال 
والرصاص،  بالستوق(٢)  المضاربة  تجوز  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  [* ش] : 

جائزة. [بها  المضاربة  والزيوف(٣) :  النبهرجة  في  وقالوا 
المضاربـة]  وأجـاز  قالـوا،  كمـا  بالرصـاص  المضاربـة  فـي  أبو ثـور  وقـال 
الناس،  أيدي  في  موجودة  معلومـة  كانت  إذا  والسـتوقة(٤)  والزيوف،  بالنبهرجة، 

فضل. بعض  على  لبعضها  وليس 
والدراهم. بالدنانير  إال  المضاربة  تجوز  ال  أبو بكر :  قال 

فكرهه.  (أ) :  (١) في 
بالسيوف.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وزيوف،  ونبهرجة،  جياد،  أربعة؛  أنواعها  الدراهم  عابدين :  ابن  حاشية  في  اإلشراف :  محقق  (٣) قال 
ما  والزيوف :  المـال.  بيت  في  وتوضع  التجارات  فـي  تروج  خالصة  فضة  فالجيـاد :  وسـتوق. 
من  أردأ  والنبهرجة :  البيـان.  مع  بها  بالشـراء  بأس  وال  التجار،  وتقبله  ورده،  المال  بيـت  زيفـه 
وليس  فضة،  ملبس  زيف  نحاس  وهي  النبهرجة،  مـن  أردأ  والسـتوقة :  التجار.  وترده  الزيوف، 

 .(٢٣٦/٣ القاموس :  عابدين :٢١٨/٤.  ابن  (حاشية  الدراهم.اهـ  حكم  لها 
والشيوفة.  (ج) :  وفي  والسيوف.  (أ) :  (٤) في 
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النقود(١)  أصل  ألنه  المضاربة؛  فـي  قيل  ما  أصح  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
في  الناس  بين  اختالف  وال  العجم،  وبلدان  العرب  أمصار  من  كلها  األمصار  في 
والدراهم  عينًا،  الدنانير  كانت  إذا  المواضع  من  موضع  في  والدراهم  الدنانير  نقد 

التخاليط. من  صحيحة  نقاء(٢) 

مضاربة : العروض  دفع  باب ١ -]   (٢٠٧/٦ [(م ٣٧٩٢، 
ذلك  فكره  مضاربة؛  العروض  دفـع  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
اهللا بن  وعبيد  [ومالك]،  العكلي(٣)،  والحارث  والنخعي،  سيرين،  وابن  الحسن، 
ويعقـوب،  ثـور،  وأبـو  وإسـحاق(٤)  وأحمـد،  والشـافعي،  والثـوري،  الحسـن، 
طاووس،  يقّوم  أن  علـى  مضاربة  المتاع  دفع  في  ورخص  الحسـن.  ومحمد بـن 

أبي ليلى. وابن  واألوزاعي،  أبي سليمان،  وحماد بن 
صحيح(٥). األول  القول  أبو بكر :  قال 

المضاربة. في  قيل  ما  أصح  هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
العروض  من  كان  ما  ألنه  أصحابنا؛  قول  من  هو(٦)  ثالٌث  قوٌل  العروض  وفي 
يؤخذ  المال  رأس  ويكـون  المضاربة  فيه  جـازت(٧)  ويوزن  / ج٢٥٣/  يـكال  مـا 

القيمة. سبيل  على  المضاربة  تجوز  وال(٨)  والوزن،  بالكيل 

األمصار.  في  النقود  في  النقود  أصل  (أ) :  (١) في 
نقا.  (ج) :  و  (ب)  (٢) في 

العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  ثور..  وأبو  والنعمان،  وإسحاق،  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أصح.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (هو)  (٦) كلمة 

جاز.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
فال.  (أ) :  (٨) في 
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مـن  يجـوز  ((مـا  مسـائل  بـاب ٢ -]   (٢٠٧/٦ - ٢١١ [(م ٣٧٩٣ - ٣٨٠٧، 
االختالف  نصيب.  من  للعامل  ما  يسم  لم  إذا  يجوز.  ال  وما  المضاربة  في  الشروط 
مضاربة.  بها  يعمل  أن  فيأمره  وديعة  الرجل  عند  له  يكون  الرجل  المال.  رأس  في 
الرجل  به.  عمل  إن  للعامل  يجب  وما  مضاربة،  رجل  على  له  دينًا  يجعل  الرجل 

مضاربة)) : به  واعمل  فالن  على  مالي  اقبض  لرجل :  يقول 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

المال  رب  على  يشترط  أن  للعامل  أن  [على]  العلم  أهل  أجمع  [م ٣٧٩٣] 
جزءًا  معلومًا،  ذلك  يكون  أن  بعد  عليه  يجمعان(١)  ما  أو]   نصفه،  أو  الربح،  [ثلث 

أجزاء. من 
القراض  إبطال  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٣٧٩٤] 
عنه :  ذلك  حفظنا  وممن  معلومة،  دراهم  لنفسه  كالهما  أو  أحدهما  يشترط  الذي 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي،  واألوزاعي،  مالك، 
الربح  نصف  لك  [لصاحبه] :  أحدهما  يقول  أن(٢)  في  والجواب  [م ٣٧٩٥] 
أبطلنا  فيما  كالجواب  دراهم؛  وعشـرة  الربح  نصف  لك(٣)  أو  دراهم،  عشـرة  إال 

فيه. [القراض] 
وكذلك(٤)  اختالفًا،  فيه  نعلم  وال  فجائز  األول  أما  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
ذلك  في  نعلـم  وال  فاسـد،  فذلك  المال  لـرب  الزيـادة  شـرط(٥)  كان  إذا  اآلخـر 

اختالفًا.

يجتمعان.  ما  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أن.  ذلك  في  والجواب  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ولك.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
اآلخر.  قال  وكذلك  (أ) :  (٤) في 

شرطًا.  (ب) :  (٥) في 
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أجازه،  مـن  بعض  ذلك  أجـاز  فقد  للمضـارب  الزيـادة  شـرط  كان  وإذا 
طريق  من  ال  الجهالة  طريق  من  ذلك  بطل  وإنما  أصح،  يجزه  لم  مـن  وقـول 

الربا.
الربا،  طريق  من  فاسـدًا  ذلك  كان  الزيادة  في  المال  لـرب  الشـرط  كان  وإذا 
بدراهم،  ودنانير  بدنانيـر،  دراهم  وكذلك  مضمونـة،  بدراهم  دراهم  بـاع  كأنـه(١) 

فاسد. باطل  وهو  سواء،  ذلك  فكل 
المال  / ج٢٥٤/ :  أحدهما(٢)  فقال  ماالً  إليه  دفـع  وإذا  [م ٣٧٩٦]  [* ش] : 

جائز. فذلك  بّين؛  أمر  على  معاملة  أو  مضاربة،  أو  مقارضة، 
وال  للعامل،  ربحه  أن  علـى  به  فعمل(٣)  المـال  [إليـه]  دفـع  وإذا  [م ٣٧٩٧] 
قول  وفي  العامل.  على  شـيء  وال  [به]  بأس  ال  مالك :  قول  ففي  عليـه؛  ضمـان 
المال  هلك  وإن  عليه،  مضمون  والمال  له،  فالربح  به  عمل  إذا  الرأي :  أصحاب 

المضارب. مال  من  هلك  به  يعمل  أن  قبل 
قال أبو سعيد 5 : قول أصحاب الرأي هو المعروف من قول أصحابنا، 
هو(٥)  وإنما  ِربا،  معنا  فيه  يدخل  وال(٤)  به،  بأس  ال  إنه  مالك :  قال  ما  وحسـن 

الجهالة. وقعت  هنالك  فمن  يعلم،  ال  ما  وهب  أنه  غير  الهبة،  بمنزلة 
لـرب  كلـه  الربـح  أن  شـرط(٦)  ولـو  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٧٩٨]  [* ش] : 

كأنه.  ألنه  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
هذا  خذ  له  فقال  (ج) :  وفـي  إلخ.  على..  ومعاملة  مقارضـة  المال  هذا  خذ  لـه  فقـال  (أ) :  (٢) فـي 

إلخ.  على..  معاملة  أو  مقارضة 
يعمل.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  يدخل..  ((بياض))   ... إنه  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  وفي  ص٢٠١.  (د)  في  (٤) هكذا 
(ج).  في  موجودة  غير  (هو)  (٥) كلمة 

شرطًا.  (ج) :  (٦) في 
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وأصحاب  أبي ثور،  قول  وهذا  عليه،  ضمان  وال  المال،  لـرب  كان(١)  المـال؛ 
الرأي.

المضاربة،  بطلت  المال  لرب  كله  الربح  أن  شرط  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
كله  ذلك  في  المضارب  عمل  فإن  اختالفًا،  ذلك  في  نعلم  وال  باطالً،  ذلك  وكان 

عليه. ضمان  فال  المال  تلف  وإن  مثله،  أجر  له  كان 
للعامل  ما  يسم  ولم  مضاربة،  درهم  ألف  إليه  دفع  وإذا  [م ٣٧٩٩]  [* ش] : 
رب  على  والوضيعة  والربح  مثله،  أجر  له  كان  المال]  في  [فعمل  الربح  من  فيها 
قال]  [وكذلك  الـرأي،  وأصحاب  ثـور،  وأبي  الثوري،  قول  هـذا  وله(٢)  المـال، 
عن  ذلك  وروي  نصفـان،  بينهمـا  الربـح  األوزاعـي :  وقـال  وإسـحاق.  أحمـد، 

سيرين. وابن  الحسن، 
جائز. وهذا  / ج٢٥٥/،  أصح  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

بالنصف  المضاربات  في  ــّنة  السُّ عليه  ما  أكثر(٤)  له  إن  ثالٌث :  قوٌل  وفيهـا(٣) 
كان  شيء  على  اإلجماع  كان  وإن  أكثر،  أو  ذلك  من  أقل  أو  الربع(٥)  أو  الثلث  أو 

المضاربة. سبيل  من  الناس  عليه  ما  له 
المال  لرب  أن  على  مضاربة  ماالً  رجل(٦)  إلى  دفـع  وإذا   [٣٨٠٠] [* ش] : 
لرب  أبي ثور :  قول  ففي  ذلك]؛  على  [فعمل  للعامل  ما  يسـم  ولم  الربح،  ثلث 

إلخ.  ضمان..  فال  المال  لرب  ..كله  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (وله)  (٢) كلمة 

وفيهما.  (ج) :  (٣) في 
بالمضاربة.  نة  السُّ أكثر  عليه  ما  له  إن  وفي (ب) :  بالمضاربات.  نة  السُّ أكثر  عليه  ما  له  إن  (٤) في (أ) : 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  الربع)  (أو  (٥) العبارة 
الرجل.  إلى  الرجل  دفع  وإذا  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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فاسدة،  أنها  القياس  الرأي(١) :  أصحاب  وقال  للعامل]،  [والباقي  سمى،  ما  المال 
فنجيزه. نستحسن  ولكنا 

ذلك  على  أتم  وإن  أولى،  وفساده  مجهول،  فيه  األصل  أبو سعيد 5 :  قال 
اهللا. شاء  إن  جائز  فهو 

الربح؛  ثلـث  للعامـل  أن  علـى  مـاالً  إليـه  دفـع  وإذا(٢)  [م ٣٨٠١]  [* ش] : 
المال. لرب  الباقي  ويكون  الرأي،  وأصحاب  أبي ثور،  قول  في(٣)  جائز  فذلك 

فيه  يسـتثني  حتى  المال  لرب  والربح  المال  ألن  نعم؛  أبو سـعيد 5 :  قال 
للعامل. شيئًا 

[مضاربة،  وزنهـا  ما  يدريان  ال  دراهـم  إليـه  دفـع  ولـو  [م ٣٨٠٢]  [* ش] : 
كانت  العامل :  فقال  المال،  رأس  فـي  واختلفا  بها،  وعمل  الربح]،  علـى  واتفقـا 
يمينه،  مع  العامـل  قول  فالقول  ألفـًا؛  [كانت]  المـال :  رب  وقـال  خمسـمائة(٤)، 

الرأي. وأصحاب  أبي ثور،  قول  في  عليه(٦)  اتفقا  ما  على  الربح  ويقتسمان(٥) 
الفضل  له  ثبت  الفضل  على  البّينة  المال  رب  أقام  وإن  [م ٣٨٠٣]  [* ش] : 

جميعًا(٧). قولهم  في  يدعيه  الذي 
مثله. أجر  وللعامل  عليه،  والوضيعة  المال  لرب  الربح  الشافعي :  قول  وفي 

إنها.  القياس :  أصحاب  وقال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

قول.  وفي  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
درهم.  خمسمائة  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ويقسمان.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (٦) كلمة 

(ج).  في  موجودة  غير  (جميعًا)  (٧) كلمة 
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وذلك  جائز،  / ج٢٥٦/  الشافعي  وقول  أصح،  األول  أبو سعيد 5 :  قال 
المال :  رب  وقال  مضاربة،  خمسـمائة  إلي  دفعت(١)  المضارب :  فقال  اختلفا  إذا 

ألفًا. إليك  دفعت  بل 
ثم  هو،  ما  يسـمه  ولم  هو،  ما  يعرفان  ال  مجهوالً  إليه  سـلم  أنه  أقر  إذا  وأما 
أصح،  اآلخر  فالقول  خمسمائة؛  وجدته  العامل :  وقال  ألفًا،  كان  المال :  رب  قال 

جائز. واألول 
الوديعة(٢)  الرجـل  عند  لـه  يكـون  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٨٠٤]  [* ش] : 
مضاربة  هي  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  أحمد،  فقال  مضاربة؛  بها  يعمل  أن  فيأمره 

منه. يقبضها  حتى  يجوز  ال  قال :  أنه  البصري  الحسن  عن  وروينا  [جائزة]. 
ليسـت  األمانـة  ألن  جائـز؛  واألول  أصـح،  اآلخـر  أبو سـعيد 5 :  قـال 

مضمونة.
يجوز  ال  العلم :  أهل  مـن  عنه  نحفظ  مـن  كل(٣)  وقـال  [م ٣٨٠٥]  [* ش] : 
عطاء،  عنه :  ذلك  حفظنا  وممن  مضاربة،  رجل  على  له(٤)  دينًا  الرجـل  يجعـل  أن 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والثوري،  [ومالك]،  والحكم، 

إلى  المال](٥)  بدفعه  إال  تبرأ  ال  ذمته  ألن  [وذلك  نقول؛  وبه  أبو بكر :]  [قال 
وكيله. أو  المال  رب 

(أ).  في  موجودة  غير  (دفعت)  (١) كلمة 
وديعة.  (ج) :  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (كل)  (٣) كلمة 
أنه.  (أ) :  (٤) في 

إال  يبرئ  ال  دينه  أن  ذلك  في  (ج) :  وفـي  المال.  بدفع  إال  يبرئ  ال  دينه  أن  ذلـك  فـي  (أ) :  (٥) فـي 
المال.  يدفع  أن 
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كذلك. هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

فقـال  [بـه]؛  عمـل  إن  للعامـل  يجـب  فيمـا  واختلفـوا  [م ٣٨٠٦]  [* ش] : 
مضاربة  هذه  ومحمد :  يعقوب،  وقال  كان.  كما  عليه  والّدْين  له  الربح  النعمـان : 
وله  منه،  بريء  والعامل  المال،  لرب  فهو  فيه]  [فربح  وباع  اشـترى  فإن  فاسـدة، 

مثله. أجر  المال  رب  على 

ألن  جائز؛  واألول  / ج٢٥٧/،  أصـح  اآلخـر  القول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أن  أمره  ولو  الّدْيـن،  من  له  عليـه  بما  له  الذي  بالشـراء  للعامـل  أذن  قـد  الغريـم 
اختالفا  ذلك  في  نعلم  وال  جائزًا،  ذلك  لكان  له  فاشـتراه  شـيئًا  بذلك  له  يشـتري 

المضاربة. غير  على  كان  إذا 

على  مالي  اقبض  لرجل :  رجل  قال  وإذا  أبو بكر :  قال  [م ٣٨٠٧]  [* ش] : 
به؛  وعمل  المال  فقبض  نصفين]  بيننا  الربح  أن  على  مضاربة،  به  [واعمل  فالن، 
عليه  الذي  برئ  وقد(١)  عنده،  مؤتمن  المال  قبض  في  له  وكيـل  وهو  جائز،  فهـو 
قبلها،  التي  المسـألة  خالف  كالوديعة،  المقارض  يدي  في  المال  وصـار  الديـن، 

الرأي. وأصحاب  أبو ثور،  قال  وكذلك 

الوديعة  في  كالقول  فيـه  والقول  الوديعة،  بمنزلة  هـذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
وأصح  ذلك،  يجوز  أن(٢)  وحسن  بها،  بالعمل  فأمره  المضارب  يد  في  كانت  إذا 

يجوز. ال  أن(٣)  الجهالة  طريق  من  ذلك 

المفاوض]...((بياض))  (أ) :  [في  المقارض  برئ  أو  المال  عليه  الذي  برئ  فقد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  خالف.. 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (أن)  (٢) كلمة 
(ب).  في  موجودة  غير  (أن)  (٣) كلمة 
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[(م ٣٨٠٨ - ٣٨٠٩، ٢١١/٦ - ٢١٢) باب ٣ -] رب المال أو العامل يشترط 
لغيره : الربح  من  شيئًا 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
الربح  مـن  شـيئًا  يشـترط  المال  رب  أو  العامـل(١)  فـي  واختلفـوا  [م ٣٨٠٨] 
في  عمل  إن  مثلـه  كراء  وللعامل  فاسـدة،  مضاربة  هـذه  طائفـة :  فقالـت  [لغيـره]؛ 
أصحاب  وقال  أبي ثور.  قول  هذا  وعليه(٢)،  المال  لرب  والوضيعة  والربح  المال، 
فذلك  للعامل  وثلثه  لنفسه  وثلثه]  [لعبده  الربح  ثلث  المال  رب  اشترط  إذا  الرأي : 

الشافعي. قال  وبه  الربح.  ثلث  وللعامل  الربح،  ثلثًا(٣)  المال  ولصاحب  جائز، 
يفسـد  / ج٢٥٨/  وجهـًا  أبصـر  وال  جائـز،  اآلخـر  أبو سـعيد 5 :  قـال 

مخرجًا. األول(٤)  للقول  أجد  وال  أعلم،  واهللا  هذا،  على  المضاربة 
قراضًا،  ماالً  رجل  وإلى  [له]  غالم  إلى  دفع  إذا  مالك :  قول  وفـي  [* ش] : 
والحصة  جائز،  فذلك  للعامل]؛  [وثلثه  لغالمه  وثلثه  لنفسه،  الربح  ثلث  وشـرط 

شيء. منه  للسيد  وليس  جائزة(٥)،  للغالم  التي 
أخذه. شاء  إن  لسيده  الغالم  وثلث  جائزة،  المضاربة  أبو سعيد 5 :  قال 

الرأي :]  أصحاب  [وقال  الرأي.  أصحاب  قال  كما  الشافعي  وقال  [* ش] : 
العامل. لعبده(٦)  الربح  ثلث  اشترط  الذي  كان  إن  وكذلك 

في  المضارب  في  واختلفوا  (ج) :  وفي  المال.  أورب  ..((بياض))  المال  في  واختلفـوا  (أ)  (١) فـي 
المال.  رب  أو  المال 

هذا.  وعلى  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  ثلث،  (ج) :  (٣) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (األول)  (٤) كلمة 
جائز.  للغالم  لغالمه  التي  والحصة  (أ) :  و  اإلشراف  كتاب  (٥) في 

لعبد.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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أو  المرأته،  أو  البنـه(١)،  الربح  [ثلـث]  المـال  رب  اشـترط  وإن  [م ٣٨٠٩] 
هؤالء  من  ألحد  المال  رب(٢)  اشـترط  ما  وجميع  سـواء،  فذلك  ألخته  أو  أخيه، 
لرب  وثلثه  لنفسه،  وثلثه(٤)  المرأته،  ثلثه(٣)  العامل  اشـترط  وإن  المال.  لرب  فهو 
[المرأته  جعل  ما  يشبه  وال  للعامل(٦)،  والثلث  المال،  لرب  الربح  فثلثا(٥)  المال، 

الرأي. أصحاب  قول  هذا  لعبده](٧)،  جعل  ما 
اهللا،  شـاء  إن  هذا  جائز(٨)في  الـرأي  أصحاب  قول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  أبي ثور  قول  فيه  ويحسن  المضاربة،  تنتقض  أن  الموضع  هذا  في  ويحسن 
ماله  من  المال  رب  شرط  ما  وأما  يستحق،  ال  لمن  مستثنى  ألنه  الموضع؛  هذا 
لربه،  المـال  ويثبت  يعـدوه،  ال  ثلثـه  للعامـل  بـان(٩)  وقـد  يسـتحقه  ال  ألحـد 

واهللا أعلم.

الرجل  إلـى  تدفـع  الدابـة  بـاب ٤ -]   (٢١٢/٦ - ٢١٣ [(م ٣٨١٠ - ٣٨١٣، 
بينهما : والكراء  ليؤاجرها 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
الدابة  الرجل  إلى  يدفع  الرجل  في  / ج٢٥٩/  العلم  أهل  اختلف  [م ٣٨١٠] 

إلخ.  سواء..  فهو  ألخته  أو  ألخيه،  أو  المرأته،  أو  ألبيه،  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  فهو..  لهؤالء  ..اشترط  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ثلثًا.  اشترط  ..وإن  (ج) :  و  ثلثًا.  ..العامل  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  لرب..  وثلثًا  لنفسه  وثلثًا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  فثلث.  (أ) :  (٥) في 
يشبه.  وال  ..((بياض))  والثلث  (ج) :  (٦) في 

المرأته.  جعل  ما  لعبده  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (جائز)  (٨) كلمة 

(أ).  في  موجودة  غير  (بان)  (٩) كلمة 
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ذلك  فكـره  بينهما؛  فهـو  شـيء  من  كسـب  مـا  أن(١)  علـى  الغـالم  أو  البيـت  أو 
فلرب(٣)  ذلك؛  من  أصاب](٢)  ما  [إن  الرأي :  أصحاب  وقال  والنخعي،  الحسـن 

أبو ثور. قال  وبه  مثله،  أجر  عمل  وللذي  الدابة، 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

معروفًا. بينهما  كان  إذا  عليه(٤)  تشارطا  ما  على  جائز  إنه  ثالٌث :  قوٌل  وفيه 
فما  وراوية(٥)  المـاء  عليه  ليسـتقي  بعيرًا  إليه  دفـع  وإن  [م ٣٨١١]  [* ش] : 
وبه  والراوية،  البعير  مثل  كـراء  وعليه  له،  ذلك]  [من  البعير  قبض  الـذي  أصـاب 

الرأي. وأصحاب  أبو ثور،  قال 
نقول]. وبه  أبو بكر :  [قال 

على  بينهما  فهو  أصاب  وما  جائز،  إنـه  قيل :  قد  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
وللعامل  المال،  لرب  فهو  ذلك  من  أصاب  ما  قال :  من  وقال  عليه،  تشـارطا  ما 

مثله. أجر 
السـمك  بها  ليصيد  شـبكة  إليه  دفـع  لـو  وكذلـك  [م ٣٨١٢]  [* ش] : 
للذي  اصطاد  ما  فجميع  نصفين؛  بينهما  فهو  شيء  من  اصطاد  ما  أن  على(٦) 
وأصحاب  أبي ثور،  قـول  في  مثلها  أجر  الشـبكة  ولصاحب  الشـبكة،  قبض 

الرأي.

(ج).  في  موجودة  غير  (أن)  (١) كلمة 
حصل.  ما  (ج) :  وفي  أصل.  ما  (أ) :  (٢) في 

المال.  لرب  فهو  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (عليه)  (٤) كلمة 

راوية.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  قبض..  للذي  صاد  ما  كان  السمك   .. (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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ما  على(٢)  أو  نصفين  بينهمـا(١)  ثابت  هو  قيل :  وقد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
العمل  ولصاحب  الشـبكة(٣)  لصاحـب  المال  قـال :  من  وقال  عليـه.  تشـارطا 

مثله. أجرة(٤) 
أو  الشـبكة،  إليه  يسـلم  أن  أنه  ذلك  بيـن  ما  فرق  مـن  نحـب(٥)  والـذي 
يعمل  ولم  فواجره  ذلك،  من  أصاب  مما  بشيء  ليواجره  البعير(٦)  أو  الحمار، 
أعطاه  وإن  مثله،  / ج٢٦٠/  أجـر  وللمواجر  المـال،  لرب  األجـر  كان  بيـده 
مثل  أجر  المال  ولـرب  وللعامل  لألجير،  األجـرة  كانت  عليه  ليعمـل  ذلـك 

ذلك.
ثوبًا،  يحوكه  أن  على(٧)  غزالً  إليه  دفع  لـو  وكذلـك  [م ٣٨١٣]  [* ش] : 
الثوب  فعمل  نصفان،  بينهمـا  الثوب  أن  على  كذا،  طول  فـي(٨)  كذا،  عرضـه 
قول  هذا  الثوب،  لصاحـب  والثوب  مثله،  أجر  للحائـك  كان(٩)  ذلـك،  علـى 
وبه  أبو بكـر :]  [قال  الشـافعي.  قـول  وقياس  الـرأي،  وأصحـاب  أبي ثـور، 

نقول.
نصفين. بينهما  ويكون  ثابت  ذلك  قيل :  وقد  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

وبينهما.  (ج) :  (١) في 
ما.  على  ما  أو  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  ولصاحب..  واألجرة  ..الشبكة  أيدينا :  بين  التي  المخطوطات  (٣) في 
أجر.  (أ) :  (٤) في 

يجب.  (أ) :  (٥) في 
البقرة.  أو  الحمار  (أ) :  (٦) في 

ثوبًا.  ليحوكه  غزالً  ..إليه  (ج) :  وفي  ثوبًا.  ليحوكه  عل  ..إليه  (أ) :  (٧) في 
وطوله.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

فللحائك.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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متاعًا  الرجل  إلـى  يدفع  ((الرجـل  مسـألة  بـاب ٥ -]   (٢١٣/٦ [(م ٣٨١٤، 
مضاربة)) : بثمنه  يعمل  ثم  ليبيعه، 

مضاربة؛  بثمنه  يعمل  ثم  ليبيعه،  متاعًا  الرجل  إلى  الرجل  دفع  وإذا  [* ش] : 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبي  وإسحاق،  أحمد،  قول  في  جائز  فذلك 

أجر  البائع  أعطى  يمضي  حتى  ذلك  جهل  فإن  ذلك،  يصلح  ال  مالك :  وقال 
مثله. قراض  إلى  ويرد  قراضًا،  يكون  ثم  مثله، 

الثمن،  مجهول  ألنه  حسن؛  واآلخر  جائز،  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 
معروف. مال  على  إال  المضاربة  تكون  وال 

يخالف : العامل  باب ٦ -]   (٢١٣/٦ - ٢١٤ [(م ٣٨١٥، 
ماالً  الرجـل  إلـى  يدفـع  الرجـل  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
والربح  ضامن،  هو  طائفـة :  فقالت  المال؛  رب  به  أمره(١)  ما  فيخالـف  مضاربـة، 
أحمد،  قـال  وبه  ونافع،  أبي قالبـة،  عـن  القـول  هـذا  ُروي  المـال،  لصاحـب(٢) 
ضامن  وهو  عليه  اشـترطا(٣)  ما  على  الربح  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  وإسـحاق. 

مالك. قال  وبه  / ج٢٦١/  معاوية،  إياس بن  عن  القول(٤)  هذا  ُروي  [للمال]، 
عن  القول  هـذا  روينا  بالفضل،  ويتصـدق  ضامن  هـو  ثالثة :  طائفـة  وقالـت 
ويتصدق  له  الربح(٥)  الرأي :  أصحاب  وقال  وحماد.  والحكم  والنخعي،  الشعبي، 

يأمره.  فيما  فيخالف  (ج) :  (١) في 
لصاحبه.  خ :  المال  لرب  (ج) :  (٢) في 

شرط.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  القول)  (هذا  (٤) العبارة 

بالربح.  (أ) :  (٥) في 
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خالف  إذا  األوزاعي :  وقال  المال.  لرأس  ضامن  وهو  عليه،  والوضيعة  بالفضل، 
يصلح  وال  به(١)،  يتصدق  والفتيا  الورع  في  وهو  القضاء]،  [في  له  فالربح  وربح 

منهما. لواحد 
الصواب. على  وخارجة  جائزة  األقاويل  هذه  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

خالف. وإن  عليه  ضمان  ال  [أن]  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
أمانة. أصله  ألنه  الصواب؛  من  يخرج  ال  أبو سعيد 5 :  قال 

في  شـورك  من  على  ضمـان  ال  قال :  أنـه   0 علـّي  عـن  روينـا  [* ش] : 
والزهري. الحسن،  عن  ذلك  معنى  وروينا  الربح(٢). 

عن  القول  هـذا  ُروي  ربحه،  فلـه  ضمن  من  إن  وهـو :  سـادٌس،  قـوٌل  وفيـه 
شريح.

الصواب. في  خارج  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

المال  ورب  العامل  اختالف  باب ٧ -]   (٢١٤/٦ - ٢١٥ [(م ٣٨١٦ - ٣٨١٧، 
المضاربة : في 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
دفع  إذا  الرجل  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  [م ٣٨١٦] 
رب  فقال  درهم،  بألفـي  العامل  جاء  وقد  اختلفا،  ثـم  مضاربة  ماالً  الرجـل  إلـى 
درهم،  ألف  المال  رأس  العامل :  وقال  درهـم،  ألفي  المال(٣)  رأس  كان  المـال : 

وال.  به  ويتصدق  (ج) :  وفي  وال.  يتصدق  (أ) :  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  الربح)  (في  (٢) العبارة 

مالي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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لم  إذا  وذلك  يمينه،  مع  إليه  المدفوع  العامل  قول  القول  أن  درهم؛  ألف  والربح 
وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  / ج٢٦٢/  الثوري  قال  كذلك  بينـة.  المال  لرب  يكـن 

الرأي. وأصحاب  ثور، 
نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

مضاربة،  المال  الرجل  إلى  يدفع  الرجل  في  واختلفـوا  [م ٣٨١٧]  [* ش] : 
ثلث  لك  شرطت]  المال :  رب  وقال  الربح،  نصف  [لي  شرطت  العامل :  فيقول 
يقولون :  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  الثوري،  فكان  الربح؛ 

يمينه. مع  المال  رب  قول  القول 
دعواه  تقبل  وال  للفضل،  ع  مدَّ العامل  أن  وذلك  نقول،  وبه  أبو بكر :]  [قـال 

ببينة. إال 
فإنه  البلدة  تلك(١)  أهل  معاملة  كيف  يعلم  ال  كان  إن  وهـو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيـه 

مالك. قول  هذا  مثله،  عمل  إلى  يرد 
العامل  مثل  أجر  المال  رب  وعلى  يتحالفان(٢)  إنهما  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

الشافعي. قول  هذا  عمل،  فيما 
جائزان. واآلخران  أصح،  األول  أبو سعيد 5 :  قال 

القراض : بمال  ماله  العامل  خلط  باب ٨ -]   (٢١٦/٦ [(م ٣٨١٨، 
بمال  مالـه  يخلـط  المضـارب(٣)  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

البلد.  ذلك  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يتخالفان.  (أ) :  (٢) في 

الرجل.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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الرأي  وأصحاب  أبو ثـور،  قال  وبه  [عليه].  ضمان  ال  مالـك :  فقال  المضاربـة؛ 
الضمان. عليه  الشافعي :  وقال  برأيك.  اعمل  له :  قال  إذا(١) 

قال :  من  فقال  أصحابنا؛  قول  في  ذلك  في  اختلف  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
جائز. ذلك  وكل  يضمن،  ال  قال :  من  وقال  يضمن، 

المال  رأس  وصول  قبل  الربح  قبض  باب ٩ -]   (٢١٦/٦ - ٢١٧ [(م ٣٨١٩، 
ربه : إلى 

إذا  جائز  الربح  قسـم  أن  على  العلم  أهل  أجمع(٢)  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
ماله. رأس  المال  رب  استوفى 

ولم  الربح،  ويقتسـمان(٣)  المال  / ج٢٦٣/  في  يربـح  العامل  في  واختلفـوا 
وإسـحاق،  الثوري،  فكان  المـال؛  رأس  وتلـف  مالـه،  رأس  المـال  رب  يقبـض 
ليستوفي  قبضه  الذي  الربح  العامل  يرد  يقولون :  ومحمد(٤)  ويعقوب،  والنعمان، 

الشافعي. مذهب  وهذا  ماله،  رأس  المال  رب 
يقتسمان(٦)  ثم  ماله،  رأس  المال  رب  يستوفي  حتى(٥)  يجوز  ال  مالك :  وقال 

الربح.
صاحب  [له]  قـال  إذا  المضـارب] :  [في  يقـول  العكلـي(٧)  الحـارث  وكان 

الضمان.  عليه  الشافعي  قول  ففي  برأيك؛  اعمل  قال :  فإذا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
العلم.  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  (ج) :  (٢) في 

ويقسمان.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (ومحمد)  (٤) العبارة 

ليستوفي.  (أ) :  (٥) في 
يقسمان.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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المال؛  برأس  الربح  من  حصتي  وألحق  نفسك  وألحق(١)  نفسك  حاسب  المال : 
رأس  ذلك  فعـالً  الذي  الوقت  فـي  كان  إذا  أبي ثور  قـول  وهو  جائـز.  ذلـك  إن 

أخرى. مضاربة  به  استقبل  قد  [قال :]  دراهم،  المال 
كله : هذا  في  اختلف  قد  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

يجوز  ال  قـال :  من  وقال  المال،  رب  بـرأي  كان  إذا  يجـوز  قال :  مـن  فقـال 
ماله. رأس  المال  رب  يستوفي  حتى 

بالنسيئة : العامل  بيع  باب ١٠ -]   (٢١٧/٦ - ٢١٨ [(م ٣٨٢٠ - ٣٨٢٣، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

المال  رب  أن  [على]  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٣٨٢٠] 
ضامن. أنه  بالنسيئة؛  وباع  فخالف  نسيئة(٢)  يبيع  أن  العامل  نهى  إذا 

نهاه؛  وال  بذلك  أمره  يكـن  ولم  بنسـيئة،  باع  إن(٣)  فيه  واختلفـوا  [م ٣٨٢١] 
وفي  بَدْين.  باع  إن  ضامن  هو  يقولون :  والشـافعي  أبي ليلى،  وابن  مالك،  فكان 

عليه. ضمان  ال  ويعقوب :  النعمان،  قول 
وهذا  والّدْين،  بالنقد  يبيع  أن  فله  برأيك؛  اعمل  له :  قـال  وإن(٤)  [م ٣٨٢٢] 
له  يأذن  أن  إال  ضامن  هو  / ج٢٦٤/ :  الشافعي  قول  وفي  الرأي.  أصحاب  قول 

الّدْين. في 

ـ .  وبالحق  لعله  ـ  نفسك  (ج) :  وفي  بالحق.  ..((بياض))  نفسك  (أ) :  (١) في 
فخالفه.  بالنسيئة  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

يكن.  ولم  بالنسيئة  باع  إذا  (ج) :  وفي  يكن.  ولم  بنسيئته  بأس  هو  إن  (أ) :  (٣) في 
اعمل.  قال :  ولو  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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في  جائز  فذلك  عليه،  يستدين  أن  للعامل  المال  رب  أذن  وإذا(١)  [م ٣٨٢٣] 
مذهب  وفي  ذلك.  يكره  الثوري  وكان  الرأي.  وأصحاب  وإسحاق،  أحمد،  قول 

كذا. إلى  كذا  من  عليَّ  اَن(٢)  إدَّ يقول :  حتى  يجوز  ال  الشافعي 
فقد  عنها؛  ينهـه  ولم  النسـيئة،  في  لـه(٣)  يأذن  لـم  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وأكثر  المضارب،  في  وذلك  بضامن،  ليس  إنه  القول :  وأكثـر  ذلك،  في  اختلـف 

ضامن. إنه  الوكيل :  في  القول 
ذلك  في  اختلف  فقد  المال  رب  على  يّدان  أن  لـه  يأذن  لم  فإذا  الّدْيـن  وأمـا 
إذا  وذلك(٤)  يجوز،  ال  قال :  من  وقال  المال،  على  يثبت  قال :  من  فقال  اّدان؛  إذا 
وال  المال،  رأس  إلـى  اّدان  مـا  عليه  ثبت  وكلـه  أو(٥)  له  أذن  فـإن  لـه،  يـأذن  لـم 

المال. على  يّدان  أن  أمره  إذا  ذلك  غير  عليه  ضمان 

في  يختلفان  المال  ورب  العامـل  بـاب ١١ -]   (٢١٨/٦ - ٢١٩ [(م ٣٨٢٤، 
السلع : بيع 

أحدهما  يدعو  المال  ورب  العامل  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال(٦)  [* ش] : 
الشافعي  فكان  اآلخر؛  ويأبى  القراض،  مال  من  اشتريت  التي  السلع  بيع  إلى 
َثمَّ  يكن  لم  إذا  أبو ثور :  قال  وبه  قوله.  فالقول  البيع  إلى  دعا(٧)  أيهمـا  يقـول : 

فإن.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أدن.  (أ) :  (٢) في 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (له)  (٣) كلمة 
إلخ.  عليه..  ثبت  كله  له  أذن  له  يأذن  لم  إذا  ذلك  يجوز  ال  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  عليه..  ثبت  كله  في  له  أذن  ..فإن  (ب) :  (٥) في 
إلخ.  السلع..  يبيع  أن  أحدهما :  فدعوى  المال،  ورب  العامل  اختلف  وإذا  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

البيع.  ادعى  أيها  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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السلعة،  بتلك  المعرفة  أهل  ويسـأل  قولهما،  إلى  ينظر  ال  مالك :  وقال  ضرر. 
يقولون. بما  فيعمل(١) 

رب(٢)  ُجبر  ربح  / ج٢٦٥/  فيـه  كان  فإن  ينظر  أن  وهـو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
أنا  العامل(٣) :  وقـال  يبيع،  ال  المال] :  [رب  يقول  أن  وذلـك  البيع،  علـى  المـال 

وإسحاق. وأحمد،  الثوري،  قول  هذا  أبيع، 

المال  رب  وأراد  يمسـكه،  أن  المضـارب  أراد  إذا  الـرأي :  أصحـاب  وقـال 
المال  رب  يعطي  [أو  بيعه  علـى  المضارب(٥)  ُجبر  المال؛  في  فضـل  وال  بيعـه(٤) 
إال  أيضًا]  بيعه  على  يجبر  المضارب  فـإن  فضل  المال  فـي  كان  وإن  مالـه.  رأس 
وحصته  ماله  برأس  المال  أرباع  ثالثة  المال  رب  يعطي  أن  المضارب  يشاء(٦)  أن 
فإن  الربح،  من  بحصته  للمضـارب  المال]  [ربع  المال  رب  ويسـلم  الربح،  مـن 

ذلك. على  جبر  المال  رب  [ذلك]  أبى 

صحيح]. الشافعي  قول  أبو بكر :  [قال 

حسـن،  والثالث  جائز،  والثاني  صحيح،  األول  القول  أبو سـعيد 5 :  قال 
هذا. في  الرأي  أصحاب  قول  معنى  أبصر  وال 

فيجعل.  (أ) :  (١) في 
صاحب.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الفاضل.  (أ) :  (٣) في 
يمنعه.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

(جبر  األصلين  في  الهامش :  فـي  اإلشـراف  محقق  وقال  المال.  صاحب  جبـر  (ج) :  و  (أ)  (٥) فـي 
الكالم.  يستقيم  ال  وبذلك  المال)  رب 

(أ).  في  موجودة  غير  (يشاء)  (٦) كلمة 
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معه  يعمل  أن  يشترط  العامل  باب ١٢ -]   (٢١٩ - ٢٢٠ [(م ٣٨٢٥ - ٣٨٢٨، 
المال : رب 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

إذا  الرجل  أن  على  العلم  أهل  مـن  عنه  نحفظ  من  كل  أجمـع  [م ٣٨٢٥] 
له]  [كان  شـرط  غير  من(٢)  المال  رب  وأعانـه  معاملة(١)،  مـاالً  آخر  إلـى  دفـع 
ذلك جائزًا(٣)، وممن حفظنا ذلك عنه : مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب 

الرأي.

عليه  اشـترط  فإن(٤)  الرأي :]  وأصحاب  ثور،  وأبو  مالك،  [وقال  [م ٣٨٢٦] 
مثله  أجر  وله  المال.  لرب  والوضيعة  والربح  فاسدة،  مضاربة  فهي  معه  يعمل  أن 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  في 

اهللا. شاء  إن  جائز  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

رب  يسـلم  حتى  المضاربة(٥)  تصـح  ال  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٨٢٧]  [* ش] : 
واألوزاعي،  مالـك،  مذهـب  هذا  وبينـه،  بينـه  ويخلـي(٧)  العامـل  إلـى  المـال(٦) 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبي  والشافعي، 

مضاربة.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
على.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

جائز.  ذلك  أن  ..شرط  (ج) :  وفي  مضطربة.  العبارة  (أ) :  (٣) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

مضاربة.  تصلح  ال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
المال.  المال  رب  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ويحول.  (ج) :  وفي  ويحل.  (أ) :  (٧) في 
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المال  رب  بيد  والمال  اشـترى(١)  أو  العامل  باع  / ج٢٦٦/  فـإن  [م ٣٨٢٨] 
الشافعي،  قول  في  مثله،  أجر  للعامل(٣)  وعليه  المال،  لرب  فهو  وضع(٢)  أو  فربح 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبي 
ذلك. غير  نعلم  ال  كذلك،  هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

قراضًا(٤) : اليتيم  مال  دفع  باب ١٣ -]   (٢٢٠/٦ [(م ٣٨٢٩، 
روينا  فممن  مضاربة؛  اليتيم  مال  دفع  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
والنخعي،  عمـر،  ابـن  قـول  وهـو   ،3 الخطـاب  عمر بـن  ذلـك  رأى  أن  عنـه 
أنه  الحسـن  عن  وروينا  الرأي.  وأصحاب  ثور]،  وأبي  [والشـافعي،  والضحاك، 
نظر  فيه  كان  إذا  مضاربة  اليتيم  بمال  يعمل  أن  للوصي  إسحاق :  وقال  ذلك.  كره 

إسحاق. قال  كما  والوصي  األب(٥)  في  الرأي  أصحاب  وقال  لليتيم. 
اليتيم  بمال  يتجر  قال :  من  فقال  ذلك؛  في  اختلف  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
إذا  المضاربة  وكذلك  واألمين،  الوصي  على  والوضيعة  والربح  مضاربة،  ويعطى 

ذلك. علم 
من  وقال  ذلك.  يجوز  ال  قال(٦) :  من  وقال  به.  له  يضارب  ال  قال :  من  وقال 

عليه. والوضيعة  الربح  ولليتيم  ذلك،  يجوز  قال : 

واشترى.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
رضخ.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وللعامل.  وعليه  اإلشراف :  كتاب  (٣) في 
مضاربة.  (ج) :  (٤) في 

األمين.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  قال)  (من  (٦) العبارة 
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المال : رب  أبا  يشتري  العامل  باب ١٤ -]   (٢٢١/٦ [(م ٣٨٣٠ - ٣٨٣١، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

اشـتراه  وإذا  عليه،  عتق  بإذنه(١)  المال  رب  أبا  العامل  اشـترى  إذا  [م ٣٨٣٠] 
وأصحاب  الشـافعي،  قول  في  له  والعبد  للمـال(٣)،  ضامن  فالعامـل  إذن(٢)  بغيـر 

الرأي.
ذلك  في  وألصحابنا  حسـن،  قول(٤)  هـذا  / ج٢٦٧/ :  أبو سـعيد 5  قال 

أقاويل :
ماله،  المال  رب  على  أتلف  ألنه  المضارب؛  مال  من  يعتـق  األب  إن  قـول : 
وهو  اشتراه  إن  إنه  وقول :  عتق،  بسببه  ألنه  المال؛  رب  مال  من  يعتق  إنه  وقول : 
المال،  رب  مال  من  عتق  يعلم  لـم  وإن  ماله،  من  عتق  المال  رب  أب  أنـه  يعلـم 

ـ . المال  رب  أبا  أعني  ـ  أبوه(٥)  أنه  يعلم  لم  إذا  المضارب  على  ضمان  وال 
في  المضاربة  على  فهـو  نفسـه  أبا  العامل  اشـترى  وإذا  [م ٣٨٣١]  [* ش] : 
المال  في  يكن  لم  إذا  كذلك  الرأي  أصحاب  قول  وفي  ثور.  وأبي  الشافعي،  قول 
[وهو  العامل،  مـال  من  فيعتق  له  الزم  فهو  فضل  المـال  في  كان  فـإذا(٦)  فضـل، 

الثمن. من  نقد  لما](٧)  ضمان 

بأمره.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أمره.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

المال.  لرب  (ج) :  وفي  للعامل.  (أ) :  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  قول)  (هذا  (٤) العبارة 

المال.  رب  أبا  أغني  أبوه  يعلم  لم  إذا  (أ) :  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  الثمن)  من  كان...نقد  (فإذا  والعبارة  وإن.  (ج) :  (٦) في 

ما.  ويضمن  (ج) :  وفي  لما.  ضامن  وهو  الصواب :  ولعل  اإلشراف،  كتاب  في  (٧) هكذا 
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فضل  المال  في  كان  المضاربة،  على  العبد  ثور :  وأبي  الشـافعي،  قول  وفي 
فضل. فيه  يكن  لم(١)  أو 

المال  رب  يقبض  حتى  فيـه  للعامل  شـيء  ال  ألنه  نقول؛  وبه  أبو بكر :  قـال 
ماله. رأس 

للعتق،  آكد  الرأي  أصحاب  وقول  جائز،  القولين  كال  أبو سـعيد 5 :  قال 
ماله. من  عتق  بالفضل  الملك  سبب  فيه  كان  إذا 

المضارب : نفقة  باب ١٥ -]   (٢٢١/٦ - ٢٢٢ [(م ٣٨٣٢ - ٣٨٣٣، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

واألوزاعي :  مالك،  فقال  سافر؛  إذا  المضارب  نفقة  في  واختلفوا  [م ٣٨٣٢] 
وأصحاب  [وإسـحاق]،  أبو ثور،  قال  وبه  بالمال.  شـخص  إذا  بالمعروف  ينفـق 

البلد. عن  بالمال  يشخص  حتى  [جميعًا]  قولهم  في  له  نفقة  وال  الرأي، 
والنخعي.  البصـري،  الحسـن  المال  مـن  ينفـق  أن  للمضـارب  رأى  وممـن 
عليه،  دين  فهو  / ج٢٦٨/  المال  من  أكل  وما  نفسـه،  على  نفقته  طائفة :  وقالت 
يشترط. أن  إال  أحمد  قال  وبه  سليمان،  [أبي]  وحماد بن  سيرين،  ابن  قول  هذا 

حجامة  فـي  كان  ما  الـرأي :  وأصحـاب  األوزاعـي،  قـول  وفـي  [م ٣٨٣٣] 
نفسه. مال  ففي  ودواء(٢) 

الدواء،  وشـربِ  المال،  من  الحمام :  ودخول  الحجامة،  في  أبو ثور  [وقـال 
نفسه]. مال  من  اإلخوان :  ومكافأةِ  العروق،  وفصدِ 

فضل.  ال  أو  ..فضل  (أ) :  (١) في 
دواء.  أو  (ج) :  (٢) في 
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ابن  قال  كمـا  [قال]  أنه  عنـه :  البويطي  فحكى  الشـافعي  عن  فيـه  واختلـف 
واألوزاعي. مالك،  قال  كما  [قال]  أنه  [عنه]  المزني  وحكى  سيرين، 

من  فقال  المال؛  مـن  المضارب  نفقة  في  اختلف  قـد  أبو سـعيد 5 :  قال 
أن  إال  له  نفقة  ال  قال :  من  وقال  يشـرط،  لم  أو  شـرط  بالمعروف  نفقته  له  قال : 
كان  إن  قال :  من  وقال  تامة(٢)..  نفقة  شـاري  نفقة  له(١)  كان  شـرط  فإذا  يشـترط، 
شيء  فال  كذلك  يكن  لم  وإن  النفقة،  فله  المضاربة(٣)  في  النفقة  له  أن  البلد  سنة 

ذلك. في  قيل  ما  أقرب  فهذا  له، 

كتـاب  مـن  مسـائل  بـاب ١٦ -]   (٢٢٢/٦ - ٢٢٥ [(م ٣٨٣٤ - ٣٨٤٥، 
مدة.  إلى  المقارضـة  المضاربـة.  مـن  العامـل  أو  المـال  رب  ((شـراء  المضاربـة 
ال  ما  يشـتري  العامل  يجوز.  ال  وما  للمسـلم  يجوز  فيما  نصراني  مـع  المضاربـة 
العامل.  ردة  يهلك.  ثم  والمضاربة  بالديون  يقر  الرجل  فاسدًا.  بيعًا  يبيع  أو  يجوز، 
إذا  أحدهم.  يكاتب  أو  بعـض،  من  بعضهم  الرقيق  من  اشـترى  ما  يـزوج  العامـل 

القراض)) : مال  في  يرجع  أن  على  ماله  من  فقصره  المتاع  العامل  اشترى 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

فكان  المضاربة؛  مـن  العامل(٤)  أو  المال  رب  شـراء  في  واختلفـوا  [م ٣٨٣٤] 
يشتري  أن  للعامل  الثوري :  وقال  قال [األوزاعي.  وبه  المال.  لرب  ذلك  يرى  مالك 

المال. صاحب  باعه  إذا  وإسحاق  أحمد،  قال]  وبه  المال.  رب  ذلك  رضي  إذا 

(أ).  في  موجودة  غير  (له)  (١) كلمة 
شاري  نفقته  له  ..كان  ص٢١٠ :  (د)  وفي  (ج).  و  (ب)  و  (أ)  من  كل  في  العبارة  وردت  (٢) هكذا 

تامة.  نفقة 
المضاربات.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

والعامل.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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جائز. قال :  أنه  الكوفي  [عن]  وحكي  يجوز.  ال  باطل  البيع  أبو ثور :  وقال 
المدد.  من  مدة  إلى  يقارضه  أن  يجوز  ال(١)  يقول :  الشافعي  كان  [م ٣٨٣٥] 

مثله. قراض  إلى  رد  سنة  إلى  قارضه  إن  مالك :  وقال 
[إنه]  اآلخر :  [القول]  و  الشـافعي.  كقول  أحدهما  قوالن :  فيها  قائـل  وقـال 

شروطهم. على  المسلمين  ألن  جائز؛ 
من  قول  وأصحها  / ج٢٦٩/،  جائزة  األقاويل  هذه  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

والشراء. والبيع  وغيره  القرض  من  ذلك  أجاز 
ثـور،  وأبـو  ويعقـوب،  والنعمـان(٢)،  الشـافعي  وكان  [م ٣٨٣٦]  [* ش] : 
ذلك  فعل  فإن  مضاربة،  ماالً  النصراني  إلى  المسلم  يدفع  أن  يكرهون(٣)  ومحمد 

جائزًا(٤). كان 
أن  للنصراني  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبي  الشـافعي،  قول  وفي  [م ٣٨٣٧] 

أبي حازم. وابن  مالك،  ذلك  وكره  المسلم،  من  يقارض 
جميعًا. المسألتين  في  أقول  الشافعي  قال  كما  أبو بكر :  وقال 

منه. وخذ  مضاربة،  [ماالً]  الذمي  تعط  ال  سيرين  ابن  وقال 
أبو بكر. قال  كما  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

قراضًا،  ماالً  النصراني  إلى  يدفع  المسلم  في  واختلفوا  [م ٣٨٣٨]  [* ش] : 

ال.  إنه  (ج) :  (١) في 
والشافعي.  النعمان،  وقال  (ج) :  وفي  والنعمان.  الشافعي  وقال  (أ) :  (٢) في 

وكرهوا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
جائزًا.  ذلك  كان  ذلك  ..فعل  (ج) :  وفي  جائزًا.  ذلك  كان  ..فعل  (أ) :  (٤) في 
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ويضمن  باطل  شـراؤه  يقول :  الشـافعي  فكان  خنزيرًا(٢)؛  أو  خمرًا  به  فيشـتري(١) 
ثور. وأبو  إسحاق،  أحمد  قال  وبه  المال. 

يضمن. لم  جاهالً  اشتراه  وإن(٣)  ضمن،  متعمدًا  اشتراه  إذا  الثوري :  وقال 
أن  زعم(٥)  الحسن  ابن  فإن  خمرًا،  أو  خنزيرًا  بالمال(٤)  النصراني  اشترى  فإن 
قول  قياس  في  مسـلمًا  كان  وإن  اشـترطا]،  ما  [على  المال  رب  على  جائز  ذلك 
قول  قياس  في  بينهما  فالربـح  ربحًا،  فربح  ذلك  النصراني  بـاع  فإن  أبي حنيفـة. 
الربح،  من  بنصيبه  يتصـدق  أن  للمسـلم  وينبغي  اشـترطاه(٦)،  ما  على  أبي حنيفة 

المال. رب  على  فهو  وضيعة  فيه  كان  وإن 
والخنزير  الخمر  [من  المضارب  اشترى  ما  جميع  ومحمد :  يعقوب،  قول  وفي 
ضامن  والعامل  المال،  رب  / ج٢٧٠/  ذلك  من  شيء  يلزم  ال  و]   للمضارب،  الزم 

عليه. والوضيعة  للعامل(٨)،  والربح  ذلك]،  [في  شيئًا  منه  نقد(٧)  كان  إن  للمال، 
الصواب،  إلـى  ينتهي  أصـل  لها  األقاويـل  هـذه  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بمال  اشـترى  ألنه  يبطل؛  البيـع  إن  بقولـه :  قال  ومـن  الشـافعي  قـول  وأحسـنها 
اشتراه  لو  أن(٩)  جميعًا،  بينهم  فيه  اختالف  ال  باطل  للمسلم  ذلك  وبيع  المسلم، 

مسلم. أو  ذمي  من  المسلم 

فاشترى.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
خنازير.  (ج) :  (٢) في 

وإذا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  فإن..  خنزيرًا  أو  خمرًا  النصراني  (ج) :  (٤) في 

يزعم.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
اشترطا.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

أنفذ.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
له.  والربح  (ج) :  (٨) في 

وأن.  (أ) :  (٩) في 
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له  ألنه  الجهالة؛  في  يضمن  وال  العمـد،  في  يضمن  وهو  أبي ثور،  قـول  ثـم 
ذلك  أن  علم  فإن  جائز،  ذلك  أن  دينه  وفي  ماله،  في  المسلم  من  التسليط  سبب 
فقد  يعلم  لم  وإن  ضمن(١)،  ذلـك  على  ماله  فنفذ  دينه  في  باطل  وأنـه  يجـوز،  ال 

اإلباحة. بسبب  المال  أتلف 
ذلك،  المسـلم  على  يثبت  إنه  أبي حنيفة :  قول  ذلك  في  قيل  ما  وأوحش(٢) 
على  يثبت  قـال :  لو  أن  ذلك  وأحسـن  بالربح،  ويتصدق  مالـه  رأس  يأخـذ  وإنـه 
ثمن  المسـلم  إلى  صار  فإذا  حالل،  له  ألنه  الذمي؛  علـة  لموضع  البيـع  المسـلم 
أن  له  علة  فـال  وإال  له،  يحـل  وال  به  تصـدق  والخنازير  الخمـر  مـن  كلـه  ذلـك 

الربح. ويدع  ماله  رأس  ذلك  من  يأخذ(٣) 
فاتجر به فربح فيه(٤) : وقد يخرج قوله في مذاهب المسلمين فيمن اغتصب ماالً 

المال. رأس  ويرّد  للمال(٥)،  لضمانه  ذلك  ربح  يأكل  قال :  من  فقال 
بالربح. / ج٢٧٩/  يتصدق  قال :  من  وقال 

المال. لرب  الربح  قال :  من  وقال 
ذلك  جميع  إن  ومحمـد :  يعقـوب،  قـال  ما  الرأي  أصحـاب  قـول  وأقـرب 
مال  يضمن  وقد  دينـه،  في  له  الزم  ذلك  ألن  الذمـي؛  وهو  المضـارب،  يلـزم(٦) 

دينه. في  الزم  له  والبيع  ماله،  من  نفذ  ما  للمسلم  ضامن  فهو  المسلم، 

إلخ.  يعلم..  ولم  ضمن  (ج) :  وفي  إلخ.  يعلم..  لم  وإن  يضمن  (أ) :  (١) في 
وأحسن.  (ب) :  و  (أ)  وفي  (د).  و  (ج)  في  (٢) هكذا 

وفي  يأخذ.  أن  له  يجوز  أن  له  علة  فال  (ب) :  وفي  يأخذ.  أن  له  يجور  أن  له  علـة  فـال  (أ) :  (٣) فـي 
يأخذ.  أن  له  الحلة  فال  (د) : 

(ج).  في  موجودة  غير  (فيه)  (٤) كلمة 
المال.  (أ) :  (٥) في 

يلزم.  ما  جميع  إن  (أ) :  (٦) في 
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باطل،  فالشراء  [ميتة  اشترى  إن  جميعاً :  قولهم  وفي(١)  [م ٣٨٣٩]  [* ش] : 
المال. ويضمن 

أو  فربح(٢)  باع  فإن  فاسد،  فالبيع  بدرهمين  درهمًا  اشـترى]  وإن  [م ٣٨٤٠] 
المال(٣). على  والوضيعة  اشترطا،  ما  على  بينهما  والربح  جائز،  ذلك  فإن  وضع 

مما  وهو  باطالً،  بيعًا  فباع  ماله  في  المضارب  أربى  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
نقد  وإن  باطل،  فذلك  يجوز؛  ال  أنـه  البائع  ذلك  جهل  أنه  إال  به،  النـاس  يتبايـع 
ألنه  باطل؛  والبيـع  الثمن  يضمن  إنـه  أحدهما :  قـوالن :  ففيه  ذلك  علـى  الثمـن 
من  عليه  ويقدر  حـالالً،  ماله  رأس  إليه  يرجع  لم  إن  المال  رب  لمـال(٤)  متلـف 

المال. ذلك 
وهو  التعمد،  فـي  الضمان  وعليه  الجهالـة،  في  عليه  ضمـان  ال  إنـه  وقـول : 

بينهم. فيما  الناس  بيوع  من  ذلك  كان  إذا  القولين  أحسن 
ما  [وكل  فرق،  والميتة  والخنزير  الخمر(٥)  بين  ليس  أبو بكر :  قـال  [* ش] : 
مما  يجوز  وال  لـه،  ضامن  فهو  المحرم  ثمـن  في  المـال  مـن  النصرانـي  وزن](٦) 

ملسو هيلع هللا ىلص. ورسوله  اهللا 8  حرمه  ما  خالف  ذلك  ألن  قالوه(٧)؛ 
في  قيل  ما  أصح  هو  القول  هذا  إن  القول :  مضى  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 

اهللا. شاء  إن  ذلك  جميع  في  القول  مضى  وقد  ذلك،  / ج٢٧٢/ 

وقولهم.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بربح.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

المال.  رب  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  لم..  وإن  ماله  المال  لرب  متلف  ألنه  (ج) :  وفي  (د).  و  (ب)  و  (أ)  في  (٤) هكذا 

الخمر.  ثمن  بين  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
..((بياض)).  كما  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

قالوه.  مما  شيء  يجوز  وال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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ثم  والمضاربة  بالديـون(١)  يقـر  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٨٤١]  [* ش] : 
الشـعبي،  عن  ذلك  روي  بالحصص،  بينهم  المال  يقسـم  طائفة :  فقالت  يهلـك؛ 

مالك. قال  وبه 
بالدين. يبدأ  العكلي(٢) :  الحارث  وقال 

في  العكلي(٤)  الحارث  وقول  قيل،  قد  ذلك  كل(٣)  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
أولى. هذا 

العامل  فارتد(٥)  مضاربة،  ماالً  رجل  إلى  رجل  دفع  وإذا  [م ٣٨٤٢]  [* ش] : 
قول  في  المضاربة  على  فذلك  وضع(٦)؛  أو  وربح  واشترى  باع  ثم  اإلسالم،  من 

الرأي. وأصحاب  أبي ثور، 
سلم. اإلسالم  إلى  رجع  إذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

بعضهم  الرقيق  من  اشـترى  ما  يزوج  أن  للعامل  وليس  [م ٣٨٤٣]  [* ش] : 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  في  بعض  من 

اختالفًا. ذلك  في  نعلم  وال  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
جميعًا. قولهم  في  أحدًا(٧)  منهم  يكاتب  أن  له  وليس  [م ٣٨٤٤]  [* ش] : 

كذلك. هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

بالدين.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (كل)  (٣) كلمة 
العلكي.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فأزبى.  (ج) :  (٥) في 
رضخ.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

منهم.  أحدًا  (ج) :  وفي  (أ).  في  موجودة  غير  (منهم)  (٧) كلمة 
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يرجع  أن  على  ماله  من  فقصـره(١)  المتـاع  اشـترى  وإذا  [م ٣٨٤٥]  [* ش] : 
ال  الرأي :  أصحـاب  وقال  بذلـك،  يرجع  أبو ثـور :  فقال  القـراض؛  مـال  فـي(٢) 

الشافعي. مذهب  وهو  متطوع.  ألنه  به(٣)؛  يرجع 
أقول(٤). وبه  أبو بكر :]  [قال 

مسالمة  على  جائز  أبي ثور  وقول  أصح،  اآلخر  القول  أبو سعيد 5 :  قال 
ماله.(٥) في  للمضارب  المال  رب 

فقضاه.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلى.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بذلك.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  ..الشافعي.  (ج) :  (٤) في 

/ ج٢٧٣/  الثاني  الجـزء  وهو  والكفالة  الحوالـة  كتـاب  يتلوه  مكتبـًا  وجـدت  (ج) :  و  (أ)  (٥) فـي 
وسلم.  وآله  محمد،  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد  والعشرون، 
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والكفالة)) : الحوالة  ((مشروعية   [(٢٢٦/٦ - ٢٢٧ [(م ٣٨٤٦، 
قـال :  أنـه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الحديـث  جـاء  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

غريم». والزعيم  مقضي،  والدين  مردودة،  والمنحة  مؤداة،   «العارية(١) 
  A   @ ﴿ تعالى :  قولـه  في  قيل  [كذلـك  الكفيل،  والزعيـم  أبو بكـر :  قـال 

حميل]. ويقال :  كفيل،  أي :  (يوسف : ٧٢)   ﴾B
 ﴾B  A  @ ﴿ قولـه،  في  قيـل  كذلك  صحيـح،  أبو سـعيد 5 :  قـال 

حميل. ويقال :  كفيل، 
فقال :  «عليه(٣)  عليها  ليصلي  بجنازة  أُتي(٢)  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وثبت  [* ش] : 
قال :  «فصلُّوا  ال،  قالوا :  وفاء؟»  لهما  قال :  «أََترك  ديناران،  نعم،  فقالوا :  َدْيـن؟»، 
عليـه  فصلـى  رسـول اهللا،  يـا  علـيَّ  همـا  أبو قتـادة :  فقـال  صاحبكـم»  علـى 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

العارية.  ِان  (ج) :  (١) في 
أوتي.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أعليه.  (ج) :  (٣) في 
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خاص  فذلك  صحيحة(١)  الرواية  كانـت  إن  أعلم،  اهللا  أبو سـعيد 5 :  قال 
وهذا  كافر،  فهـو  وفاء  له  يترك  لـم  دين  عليه  كان  من  وليـس  الميت،  ذلـك  فـي 
 ﴾¬   «   ª   ©  ¨   §﴿  : 8 اهللا  لكتـاب  مخالـف  ظاهـره  حديـث 
العباد،  حقوق  تعظيم  وجه  على  صحيحًا  كان  إن  أيضًا  ويخرج   ،(٢٨٦ (البقـرة : 
/ ج٢٧٤/  أن  عـن  الهالك  علـى  بالصالة  أمـره  لمن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  مـن  واسـتكفي 
قد  ما  غير  معنـى  له  ولعـل(٣)  وهذا  هـذا،  على  الحديـث  ويخـرج(٢)  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، 

حضرنا.
الحي  يضمنه  الَدْين  في  العلـم  أهل  اختلف  [قـد]  و  [م ٣٨٤٦]  [* ش] : 
ترك  الزم(٤)،  الضمان  يقول :  الشـافعي  فكان  وفاء؛  يترك  لم  الذي  الميت  عن 
على  ضمان  ال  النعمان :  وقال  أبي ليلى.  ابن  قال  وبه  يترك.  لم  أو  شيئا  الميت 
بقدر  الكفيل  ضمن  شـيئًا  الميت  ترك  إن  وقال :  توي،  قد  الدين  ألن  الكفيل؛ 

ترك. ما 
قال(٥) أبو بكر : في امتناع النبي ملسو هيلع هللا ىلص [من الصالة عليه] قبل ضمان أبي قتادة، 
أبي قتادة،  ضمان  صحة  على  [بـّين]  دليل  أبي قتادة]  ضمان  بعد  عليه  [وصالته 

وفاء. لذلك  يترك  لم  الرجل  أن  ذكروا  ألنهم  النعمان؛  قول  خالف  وهذا 

كتاب  البخاري،  (صحيح  بمعناه  وغيره  األكوع  سـلمة بن  عن  ومسـلم  البخاري  رواه  (١) الحديث 
مسلم،  صحيح   .٧٩٩/٢ رقم ٢١٦٨،  جاز،  رجل  على  الميت  دين  أحال  إن  باب  الحواالت، 

 .(١٢٣٧/٣ رقم ١٦١٩،  فلورثته،  ماالً  ترك  من  باب  الفرائض،  كتاب 
عن  (ب) :  وفـي  إلخ.  ويخرج..  جائـز  ذلك  هـو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ..عـن  (أ) :  وفـي  (ج).  فـي  (٢) هكـذا 
أن  على  ..الهالك  (د) :  وفـي  إلخ.  ويخرج..  جائز  وذلـك  هو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  واضحـة))  ((غيـر  أن 

واهللا أعلم.  المعنى،  واضحة  غير  والعبارة  إلخ.  ويخرج..  جائز  ذلك  هو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ولعله.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  يترك..  لم  أو  وفاء  الميت  ترك  الزم،  له  الضمان  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
قال.  وبه  (ج) :  (٥) في 
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أن  معنا  يصـح  وال  الروايـة،  فـي  القـول  مضـى  قـد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
خالف  وهذا  وفاء،  يترك  لم  إذ  لموضـع  بعصيان  الهالك  على  يحكم  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
أو  منه،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  علمـه  قد  لعلم  بعينه  ذلـك(١)  يخـص  أن  إال  ـنَّة،  والسُّ الكتـاب 
من(٢)  هذا  نعلم  ال  عاصيًا،  كان  وفـاء  له  يترك  ولم  َدْينًا  ترك  من  وليـس  لمعنـى، 

العلم. أهل  من  أحد  قول 
أثبته  من  ذلك  فأثبت  ذلك؛  في  اختلف  فقد  به  ضمن  لما  الكفيل  لزوم  وأما 
هذا  فكفل  ماالً،  ترك  الهالك  يكون  أن  إال  أبطله  من  ذلك  وأبطل  حال،  كل  على 
يبطل  ما  / ج٢٧٥/  منه  شـيء  أو  الهالك  ترك(٣)  الذي  المال  تلف  حتـى  بالحـق 
الضمان  عـن  رجع  وإن  الضمـان،  فعليه  كذلـك  كان  فـإن  شـيء،  به  الحق  مـن 
مال  إتـالف  ذلك  فـي  ألن  الضمـان؛  وبطـل(٤)  ماله  إلـى  رجـع  مـال  وللهالـك 
بعضًا  ولعل  مال(٥)،  لـه  كان  لو  أن  الهالك  مال  على  شـيء  يرجع  وال  الضامـن، 
وخرج  شيء،  إلى  يرجع  ال  أن  الضمين  مال  لبطالن  حال؛  كل  على  ذلك  يبطل 

المال. إضاعة  طريق  من  ذلك  وكان  عليه،  الضرر  على  ذلك 

هل  الرجل  عن  الرجل  يضمنه  المال  باب ١ -]   (٢٢٧/٦ - ٢٢٨ [(م ٣٨٤٧، 
ال : أم  عنه  المضمون  يبرأ 

عن  الرجل  يضمنه  المال  فـي  العلم  أهل  اختلف  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

(أ).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (١) كلمة 
إلخ.  قول..  هذا  في  نعلم  ال  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

تركه.  (أ) :  (٣) في 
وذلك  الضمان  وبطل  (ب) :  وفي  إلخ.  إتالف..  ذلـك  في  أنه  وذلك  الضمان  وأبطـل  (أ) :  (٤) فـي 

إلخ.  إتالف..  ذلك  في  أن 
ماله.  (ج) :  (٥) في 
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طائفة :  فقالت  ال؛  أم  عنه(٣)  بالضمان  المال  عنه(٢)  المضمون  يبرأ  هل  الرجل(١)، 
سـفيان  قول  هذا  ماله،  يسـتوفي  حتى  شـاء  أيهما  بماله  يأخذ  أن  المال  لصاحب 
وهو  الـرأي،  وأصحاب  عبيد،  وأبـي  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  الثـوري، 
يجوز  وال  [سواء،  والحوالة  الكفالة  يقول :  أبو ثور  وكان  مالك.  مذهب  [على] 
يشـترط  أن  إال  أبي ليلى،  ابن  قـال  وبه  اثنين.  علـى  واحـد(٤)](٥)  مـال  يكـون  أن 

يستوفي. حتى  شاء  بأيهما  [به]  يأخذ  أن  له  المكفول 
الدين  عليه  كان  الذي  على  يصلي  أن  امتنع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بأن  القائل  هذا  واحتج 
الفرق  على  ذلك  [فدل]  قال :  ضمانـه،  بعد  عليه  وصلى  أبي قتادة،  ضمان  قبـل 
األخبار  بعض  في  قوله  في  األول  للقول(٦)  يحتج  من  بعض  وقال  الحالين.  بيـن 

جلده»](٧). عليه  بردت  «اآلن  عنه :  قضى  أنه  ذكر  [لما 
عنه»  يقضى  حتـى  بَدْينه  معلقـة  المؤمن  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  «نفـس  / ج٢٧٦/  وفـي 

عنه](٨). باألداء  تقع  إنما  البراءة  [أن  على  دليل 
حق  حجة  اآلخر  القول  في  لي  يبين  وال  أصح،  األول  أبو سعيد 5 :  قال 

اهللا(٩). شاء  إن  الصواب  إلى  وأقربه  باطل،  وال 

للرجل.  الرجل  (أ) :  (١) في 
عليه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

عليه.  (ج) :  وفي  عليه.  أن  (أ) :  (٣) في 
واحدًا.  ماالً  األصلين :  في  المحقق :  (٤) قال 

أن  يجوز  ال  والحق  ..الحوالة  (ج) :  وفي  واحدًا.  ماالً  يكون  أن  تجوز  ال  ..والحوالـة  (أ) :  (٥) فـي 
واحدًا.  ماالً  يكون 

بالقول.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
عوضًا.  يرى  أن  إال  عليه  قضي  أنه  ذكر  وما  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

عنه.  باألداء  إال  تقع  براءة  ال  أن  (ج) :  و  عنه.  باألداء  يقع  إنما  يراه  ال  أن  (أ) :  (٨) في 
موجود.  غير  أبي سعيد  قول  (أ) :  (٩) في 
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وغير  المليء  على  بالدين  الحوالـة  بـاب ٢ -]   (٢٢٨/٦ - ٢٢٩ [(م ٣٨٤٨، 
المليء :

ظلم،  الغني  قـال :  «مطل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
فليتبع». مليء  على  أتبع  ومن 

ثابت،  صحيح  فذلك  ظلـم»،  الغني  «مطل  قولـه :  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 
ملي  على  أحيل  من  أراد  أنه  فأحسب  فليتبع»(١)؛  ملي  على  أتبع  «من  قوله :  وأما 
ملي  على  أحيل  قـال ملسو هيلع هللا ىلص :  «من  أنه  النحو  هذا  على  ذلك  ُروي  وقـد  فليحتـل(٢)، 
أن  الحوالة،  في  اإلطالق  معنى  على  خرجت  الرواية  صحت  فـإذا  فليحتـل(٣)»(٤) 
في  وقعت  إذا  الحوالـة  ألن  المـال؛  غير  في  يجـوز  وال  المال،  فـي  جائـز  ذلـك 
أو  عليه  المحـال(٥)  يفلـس  أن  إال  رجعـة  الحق  لصاحب  وليـس  ثبتـت،  الملـي 

القول. بعض  في  وفاء  يترك  وال  يموت، 
قول  معنى  فهـذا  الحوالة،  بطلـت  مفلس  علـى  الحوالـة(٦)  وقعـت  إذا  وأمـا 
تأول  كما  يحتال  أن  الغريم  على  يحكم  أن  يجوز  وال  جائز،  ذلـك  إن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
النظر  وحسـن  األدب،  وجه  على  أيضًا  ذلك  ويخرج  القول،  من  تأوله  من  ذلك 

/ ج٢٧٧/. يشاقق  وال  الملي،  عنه  يحتال  أن  الغريم،  في 

الحوالة..  في  باب  الحواالت،  كتاب  البخاري،  (صحيح  أبي هريرة  عن  ومسلم  البخاري  (١) رواه 
إلخ،  الغني..  مطل  تحريم  باب  المسـاقاة،  كتاب  مسـلم،  صحيح   .٧٩٩/٢ رقم ٢١٦٦،  إلخ، 

 .(١١٩٧/٣ رقم ١٥٦٤، 
فلتحي.  (أ) :  (٢) في 

فلتحيل.  (أ) :  (٣) في 
 .(٤٦٣/٢ رقم ٩٩٧٤،  أحمد،  (مسند  أبي هريرة  عن  أحمد  (٤) رواه 

المحالة.  (أ) :  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (الحوالة)  (٦) كلمة 
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يحتال  الرجل  في  العلم  أهل  اختلف  وقد  أبو بكر :  قال  [م ٣٨٤٨]  [* ش] : 
فقالت  يمـوت؛  أو  عليه  المحـال(١)  يفلـس  ثم  النـاس،  من  ملـيء  علـى  بالمـال 
وقال  والنخعي.  والشـعبي،  شـريح،  قول  هذا  بماله،  المحيل  على  يرجع  طائفة : 
على  رجع  وفـاء  يترك  ولـم  عليه  أحيـل  الـذي(٣)  مـات  إذا  الـرأي(٢) :  أصحـاب 

ومحمد. ويعقوب،  النعمان،  قول  في  المحيل، 
ومحمد. يعقوب،  قول  في  أيضًا  رجع  القاضي  وفلسه(٤)  أفلس  وإن 

شيئًا،  يترك  وال  يـموت  حتى  حّيًا،  دام  [ما  يرجع  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
الحكم. قول  هذا 

المحال  أفلس  بشـيء؛  المحيل  على  يرجع]  ال  أن  وهو :  ثالـٌث،  قوٌل  وفيـه 
وأبي  وأحمد،  والشـافعي،  سـعد]،  والليث [بن  مالك،  قول  هذا  مات،  أو  عليـه 

ثور. وأبي  عبيد، 
اطلع  ثم  مفلس  أنه  يعلم  ال  وهـو  عليه  أحاله  إن  يقول :  كان  مالـكًا  أن  غيـر 

غره(٥). ألنه  صاحبه؛  على  يرجع  فإنه  عليه 
أبرأه  فإذا  [فإن]  يبرئه،  أن  إال  براءة  الحوالة  يرى  ال  البصري  الحسـن  وكان 

برئ.
أقول. اهللا -]  [ - رحمهما  والشافعي  مالك،  بقول  أبو بكر :  قال 

الحوالة : في  أصحابنا  اختلف  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

المحتال.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الرأي.  وأصحاب  النعمان،  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

عليه.  المحال  مات  إذا  (ج) :  و  عليه.  المحيل  مات  إذا  (أ) :  (٣) في 
فلس.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
غرر.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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له  رجعة  فال  مفلس  أنه  يصح  ال  رجل  على  بمال  أحاله  إذا  قـال :  من  فقـال 
وال  يموت  أو  عليه  المحال  يفلس  أن  إال  به،  ورضي  ذلك  قبل  إذا  المحيل  على 

وفاء. يترك 
المصر  من  يخرج  ال  غيبة(١)  يغيب  أو  يموت،  أو  يفلس،  حتى  قال :  من  وقال 

ماالً. فيه  يترك  وال 
/ ج٢٧٨/  يكن  لم  ما  والمحتال،  المحيل  في  الخيار  للغريم  قال :  من  وقال 
عليه  يحيله  أن  على(٢)  وقع  البيع  كان  فإن  البيع،  بذلك  يحتاله  أنه  على  وقع  البيع 

قيل. ما  يأخذ  أن  إال  رجعة،  عليه  له  فليس 
أو  إفالسـه،  أو  موته،  من  المحتـال  في  األقاويل  تلـك(٣)  من  قيـل  وقـد 

غيبته.
يكون  أن  إال  عليه،  له  رجعة  فال  الحوالة  على  البيع  وقع  إذا  قال :  من  وقال 
على  كان  إذا  قيل  ما  أحد  في  الرجعة  له  وإنما  ذلك،  حين  مفلسًا  عليه  المحال(٤) 

الحوالة. على  البيع  شرط  غير 
الحوالة  فإن  مفلس  عليه(٦)  والمحتال  وقعت  حين  الحوالة  وقعت  إذا(٥)  وأما 
المشتري  إفالس  على  وقع  لو  البيع  ألن(٨)  اختالفًا؛  ذلك  في  نعلم  وال  باطلة(٧)، 

(ج).  في  موجودة  غير  (غيبة)  (١) كلمة 
على.  البيع  كان  فإن  (ج) :  وفي  على.  وقع  البيع  فإن  (أ) :  (٢) في 

بتلك.  (أ) :  (٣) في 
المحيل.  (د) :  و  (ج)  و  (ب)  (٤) في 

إذا.  وله  (أ) :  (٥) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (٦) كلمة 

إلخ.  نعلم..  ال  باطل،  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
أن.  (ب) :  وفي  وأن.  (أ) :  (٨) في 
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البيع  أن(١)  ذلـك  على  المسـلمين  وإجماع  ـنَّة،  السُّ جاءت  وكذلك  البيـع،  بطـل 
ملي  على  أحيـل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «من  قـول  وكذلك  بسـلعته،  أولـى  والبائـع  باطـل 

الملي. غير(٢)  ال  الملي  في  تثبت  الحوالة  أن  يصح  إنما  فليحتل» 

وثبوت  بجعل،  ((الحمالة  مسـألة  بـاب ٣ -]   (٢٣٠/٦ [(م ٣٨٤٩ - ٣٨٥١، 
بذلك)) : على  الضمان 

أبو بكر : قال  [* ش] : 
بجعل  الحمالة  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  [م ٣٨٤٩] 

تجوز(٣). وال  تحل،  ال  الحميل،  يأخذه 
مـن  جعـالً  يأخـذ  المحـال  أن  أراد  أنـه  معنـا  الـذي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وهو  يجوز.  وال  يحل  ال  ذلك  أن  ذلك  على  فضالً  عليه  يحتاله  ما  غير  المحيل(٤) 
ألنه  ربحًا؛  ذلك  في  يلزمه  وبما  بضمانه  أخذ(٦)  ألنه  يجوز(٥)؛  ال  أنه  معنا  كذلك 
وال  بدين  ورقًا(٧)  / ج٢٧٩/  يبيع  وال  عمل،  غير  على  أجرًا  يأخذ  أن  له  يجوز  ال 

الدين. بيع  يجوز  وال  بنقد، 
فكان  الشـرط؛  هذا  على  الضمان  ثبوت  فـي  واختلفـوا  [م ٣٨٥٠]  [* ش] : 

(أ).  في  موجودة  غير  (أن)  (١) كلمة 
الملي.  غير  في  ال  (أ) :  (٢) في 

المحال  أن  ..العلم  (ج) :  وفي  يحل.  وال  يجوز  ال  المحيل  يأخذه  المحال  أن  ..العلم  (أ) :  (٣) في 
يحل.  وال  يجوز  ال  المحيل  من  بأخذه  يجعل 

المحيل.  من  يأخذه  بجعل  المحال  (د) :  و  (ج)  و  (ب)  (٤) في 
إلخ.  بضمانه..  يأخذ  ألنه  يجوز  وال  يحل  ال  ذلك  أن  (ج) :  (٥) في 

يأخذ.  (ج) :  وفي  يأخذه.  (أ) :  وفي  (ب).  في  (٦) هكذا 
ززقًا.  (ج) :  و  رزقًا.  (د) :  و  (ب)  (٧) في 
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فإن  درهم؛  ألف(١)  ولك  عنـي،  اكفل  للرجل :  [الرجل]  قال  إذا  يقـول :  الثـوري 
درهم. ألف  إليه  ويرد  جائزة،  الكفالة 

عشـرة  ولك  درهم،  ألـف  فـالن  مـن  لـي  اسـتقرض  قـال :  وإذا  [م ٣٨٥١] 
منفعة. جر  قرض  ألنه  فيه؛  خير  ال  هذا  قال(٢) :  دراهم؛ 

القرض  فـي  وأما  قال،  كمـا  الضمان  فـي  القول  أمـا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
على  عنده  من  أقرضه  ولو  عنده،  من  له  كالقرض  ليس  غيره  عند  من  له  فالقرض 

قال. كما  كان  ذلك 
على  له  أجرًا  ذلـك  وكان  جائزًا،  ذلـك  كان  غيره  عند  مـن  لـه  اقتـرض  وإذا 
وقد  والشـراء،  البيع  مثـل  واالقتراض  منفعـة،  جر  قرضـًا  هذا  وليـس  القـرض، 

اختالفًا. ذلك  في  نعلم  وال  والشراء(٣)،  البيع  على  األجرة  أجازوا 
بحق(٤). شيئًا  يأخذ  هذا  أرى  ما  الكفالة :  مسألة  في  أحمد  وقال  [* ش] : 

حسن. فهو  شيء  من  أعطاه  ما  إسحاق :  وقال 
إسـحاق :  وقال  به.  بأس  ال  القـرض :  في  الثانية  المسـألة  في  أحمـد  وقـال 

أكرهه(٥).
الكفالة؛  على  األجـرة  أخذه  في  قوله  إال  جائـز،  كله  أبو سـعيد 5 :  قـال 

واهللا أعلم. العلل،  من  لعلة  ذلك  أخذه(٦)  أبصر  ال  فإني 

درهم.  ألف  ذلك  غني  اكفل  (أ) :  (١) في 
إلخ.  ال..  هذا  فإن  ..دراهم  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  والشراء)  البيع  على  األجرة  أجازوا  (وقد  (٣) العبارة 
الحق.  من  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أكره.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إجازة.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 
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معلوم  وال  مسمى  غير  بدين  الكفالة  باب ٤ -]   (٢٣٠/٦ - ٢٣١ [(م ٣٨٥٢، 
قدره :

لك  حق  كل  للرجل :  يقول  الرجل  فـي  واختلفوا  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
حتى  بشـيء  ذلك  ليس  طائفـة :  فقالت  ضامـن؛  له  فأنـا  فـالن  علـى  / ج٢٨٠/ 
سـعد،  والليث بن  أبي ليلى،  وابـن  الثوري،  سـفيان  قول  هذا  المـال،  يسـّمي(١) 

والشافعي.
مجهول. ذلك  ألن  نقول؛  وبه  أبو بكر :]  [قال 

يأخذ(٢). وبه  النعمان،  قول  هذا  جائز،  ذلك  إن  وهو]  :  [ثانٍ،  قول  وفيه 
جائز. ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

التجارة : في  له  المأذون  العبد  كفالة  باب ٥ -]   (٢٣١/٦ [(م ٣٨٥٣، 
التجارة؛  في  له  المأذون  العبد  كفالة  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 

تجوز. ال  والنعمان :  والشافعي،  والثوري،  أبي ليلى،  ابن  فقال 
لم  تطوعًا(٤)  كان  وإن  جاز،  التجارة  قبل  من(٣)  ذلك  كان  إن  أبو ثـور :  وقـال 

يجز.
جائز. ذلك  عبد الملك :  وقال 

السيد(٥). بإذن  إال  ذلك  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 

يبّين.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
نأخذ.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  التجارة..  مثل  ..ذلك  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
متطوعًا.  (أ) :  (٤) في 
سيده.  (ج) :  (٥) في 
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من  شـاذ  واآلخر  جائز،  والثاني  أصح،  األول  القـول  أبو سـعيد 5 :  قال 
معنى. له  أبصر  ال  القول 

الرجل  على  يكـون  الديـن  بـاب ٦ -]   (٢٣١/٦ - ٢٣٢ [(م ٣٨٥٤ - ٣٨٥٦، 
فيموت : أجل  إلى 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
الذي  فيموت  أجل،  إلى  الرجل  على  يكون  الدين  في  واختلفـوا  [م ٣٨٥٤] 
قال  هكذا  بموتـه،  الدين  يحـل  طائفة :  فقالـت  األجل؛  محـل  قبل  الديـن  عليـه 
وسوار بن  أنس،  ومالك بن  والزهري،  والنخعي،  والشـعبي،  البصري،  الحسـن 

والشافعي. والثوري،  عبد اهللا، 
هذا  / ج٢٨١/  الورثة،  وثق  إذا  أجله  إلى  الدين  إن(١)  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
عبيد. وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  الحسن،  اهللا(٢) بن  وعبيد  سيرين،  محمد بن  قول 

والزهري،  طاووس،  قال  هكذا(٣)  أجله،  إلى  الدين  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
إبراهيم. وسعد(٥) بن  محمد،  بكر بن  وأبو(٤) 

وعليه  مات  أو  أفلـس  إذا  الدين  عليه  الـذي  إن  وهو :  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 
إلى  الدين  لصاحـب  الغرماء(٦)  يقـول  أن  إال  دينه،  حـل  فقد  أجل  إلـى  ديـن 

أجله.  إلى  إنه  (ج) :  وفي  أجل.  إلى  إنه  (أ) :  (١) في 
الحسن.  وعبد اهللا بن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

طاووس.  ابن  قول  هذا  (أ) :  (٣) في 
وأبي.  (أ) :  (٤) في 

إبراهيم.  وسعيد بن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  لصاحب..  البنون  يثق  أن  إال  (ج) :  وفي  إلخ.  لصاحب..  البنون  يفوا  أن  إلى  (أ) :  (٦) في 
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[لك  ضامنون  ونحن  أجلك،  إلى  به  ننتفع  ماله(٣)  وبين  بيننا  خـّل(٢)  أجـل(١) : 
لمكان  قالوه(٥)  إن  الورثـة  من  ذلك(٤)  يقبل  وال  لهم،  فذلك  قـال :  لحقـك]؛ 

الميراث.
إنه  قيل(٦) :  ما  وأصح  األول،  القـول  فيه  قيل  ما  أكثر  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يعترضوه(٧)،  لم  ربعًا  الهالك  مال  من  حقه  بقدر  يده  في  الورثة  جعل  إذا  أجله  إلى 
اإلجازة،  وغير  اإلجازة  في  العلة  تدخله  معلول  الثالث  والقول  الثاني،  القول  وهو 
بين  ذلك  في  فرق  وال  أملياء،  أوفياء  والورثة  البنون  كان  إذا  حسن  الرابع  والقول 

الورثة. وسائر  البنين 
ألنه  ثبت؛  قد  الذي  الديـن  من  عليه  ما  لحلول  لـه  معنى  فال  المفلـس  وأمـا 

أحكامه. قائمة  بذلك  مخاطب 
أن  [على]  العلم  أهل  من  [عنه]  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٣٨٥٥]  [* ش] : 

بموته. تحل  ال  آجالها  إلى  أنها  اآلجال  إلى  الناس  على  الميت  ديون(٨) 
ذلك  في  والعلـة  اختالفًا،  ذلـك  في  نعلم  وال  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الميت  َدْين  وأن  الميت،  / ج٢٨٢/  أحكام  زالت  وقد  للميت،  ال  للورثـة  الحـق 
وإنما(٩)  آجـال،  فال  المال،  فـي  متعلق  هو  وإنما  الورثـة  على  ليـس  عليـه  الـذي 

اآلجل.  ..الدين  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
المهملة)).  ((بالحاء  حل  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  ونحن..  أجل  إلى  به  ننتفع  مالك  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٤) كلمة 

الميراث.  حاز  له  قالوا  إن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
فيه.  ما  وأصح  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  وهو..  يقرضوه  لم  وما  الهالك  مال  من  (ج) :  (٧) في 
دين.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  الحياة..  في  ذمتهم  في  حال  على  اآلجال  وإنما  المال  في  آجال  فال  (أ) :  (٩) في 
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بالمال  للغرمـاء(١)  اهللا  حكم  وقد  الحيـاة،  في  ذممهم  فـي  الرجال  علـى  اآلجـال 
الدين. بعد  من  الميراث  حكم  وقع  وإنما  الورثة،  قبل 

الرجل  عن  الرجل  تكفل  إذا  والشافعي :  الثوري،  وقال  [م ٣٨٥٦]  [* ش] : 
لورثة  وليس  الكفيل،  مال  من  أخذ  الدين  محل(٣)  قبل  الحميـل(٢)  فمات  بالديـن 

األجل. يبلغ  حتى  عنه  المحمول(٥)  على  يرجعوا  أن  الكفيل(٤) 
جائز. حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

الرجل  عن  الرجل  ضمـان  بـاب ٧ -]   (٢٣٣/٦ - ٢٣٤ [(م ٣٨٥٧ - ٣٨٥٨، 
أمره : بغير 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
ماالً  الرجل  عن(٦)  ضمن  إذا  الرجـل  أن  على  العلم  أهل  أجمـع  [م ٣٨٥٧] 

عنه(٧). ضمن  بما  يأخذه  أن  وله  له،  الزم  الضمان  أن  لرجل  بأمره  معلومًا 
المال  فيؤدي  أمره  بغير  ماالً  الرجل  عن  يضمن  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٨٥٨] 
وأحمد،  الحسـن،  اهللا(٩) بن  عبيد  فقـال  عنه؛  أدى  الذي  علـى  به  الرجـوع(٨)  ويريـد 

الغرماء.  (أ) :  (١) في 
المحيل.  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  أخذ..  يحل  أن  قبل  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  أن..  لورثته  وليس  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

المحيول.  (أ) :  (٥) في 
على.  (أ) :  (٦) في 

عنه.  له  ضمن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  على..  الرد  ويريد  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

عبد اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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العدو  من  الرجل  يشـتريه  باألسـير  ذلك  أحمد  وشـبه  عليه.  به(١)  يرجع  وإسـحاق : 
إسحاق. قال  وبه  بالثمن.  عليه  يرجع  قال :  كلهم،  أليس(٢)  أحمد :  وقال  أمره،  بغير 
هذا  أمره،  بغير  عنـه  أدى  إذا  عليه  [به]  يرجع  ال  أن  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 

الرأي. أصحاب  قال  [وبه  الشافعي،  مذهب  على 
كلهم]  أليس  وقال :  األسير،  في  أحمد  قال  ما  فأما  نقول.  وبه  أبو بكر :  قال 
قاله  ما  ال  بقوله :  يقول(٤)  لمن  يقال  أن  ذلك  في  فالجواب(٣)  عليه؛  يرجـع  قـال : 
على  يرجع  ال  يقوالن :  والشافعي  الثوري،  / ج٢٨٣/  سفيان  هذا  كلهم،  الناس 
يجز  لم  األسير  أمر  في  أجمعوا(٦)  قد  كانوا  ولو  فعل.  بما  متطوع  ألنه  األسير(٥)؛ 
األسارى(٩)  اسـتنقاذ  ألن  األخرى؛  على  قياسـًا  المسـألتين(٨)  إحدى  يجعل(٧)  أن 
بواجب  ليس  الناس  ديون  وقضاء  به،  أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  المسلمين؛  على  واجب 
العاني(١٠)». وفكوا  المرضى  قال :  «عودوا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  أحد].  [على 

باالختالف(١١)؛  واألسـير  الدين،  في  كلـه  ذلك  جائز  أبو سـعيد 5 :  قـال 
حق. سبب  فيه  دخل  إذا  وماله(١٢)  المؤمن  على  توى  ال  ألنه 

عليه.  له  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الناس.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

والجواب.  إذا  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  سفيان..  قول  هذا  كلهم،  الناس  قاله  ما  إال  بقوله  قال  لمن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

بشيء.  ..األسير  (أ) :  (٥) في 
اختلفوا.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

تجعل.  (ج) :  (٧) في 
المسألتين.  المسلمين  أحد  (أ) :  (٨) في 

األسير.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
األسير.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

باختالف.  (ب) :  و  (أ)  (١١) في 
ماله.  وال  (ب) :  و  (أ)  (١٢) في 
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الحـدود  فـي  الكفالـة  بـاب ٨ -]   (٢٣٤/٦ - ٢٣٥ [(م ٣٨٥٩ - ٣٨٦١، 
وبالنفس :

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
جائزة؛  الحدود  في  الكفالة  يرون  ال  األمصار  علمـاء  من  األكثـر  [م ٣٨٥٩] 
في  كفالة  ال  قال  وممن  غيره،  بفعل  يؤخذ  وال  الضامن  يحّد(١)  أن  جائـز  غيـر  إذ 
وبه  مسروق،  عن  [ذلك]  وروي  والشعبي،  وشـريح،  البصري،  الحسـن  الحدود 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  عبيد،  وأبو  وإسحاق،  أحمد،  قال 
على  الحـدود  توجـب  إذ(٢)  الحـدود،  فـي  كفالـة  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
كفل  إذا  ولكن  باطلـة(٣)،  يجوز  ال  فيما  الكفالة  كانـت  ذلك  بطل  فلمـا  الكفيـل، 
لمعنى  أو  عنه  الحّد  تأخير  من  ذلك  توجب(٤)  لعلة  الحّد  لزمه  قد  الذي  بإحضار 
فإذا  عنه،  المكفول  / ج٢٨٤/  إحضار  مـن  به  كفل  ما  لزمه  عليه  صّح  قد  شـيء 

الحدود. يوجب  ألنه(٥)  ذلك؛  في  كفالة  ال  قيل :  وقد  عنه،  الكفالة  بطلت  مات 
وأحمد،  الثوري،  فقال  الكفالة؛  في  الرهن  في  واختلفوا   [٣٨٦٠] [* ش] : 
الحسـن]  اهللا [بن  عبيد  وأجاز  المـال،  يغـرم(٦)  حتى  رهنا  يكـون  ال  وإسـحاق : 

ذلك. في  الرهن 
جائز. ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  الضامن..  يؤخذ  أن  جائزة..((بياض))  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الكفيل..  على  الحدود  في  كفالة  ال  ص٢٢١ :  (د)  وفي  (ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (إذ)  (٢) كلمة 

إلخ. 
باطل.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

(أ).  في  ما  إلى  أقرب  وهي  واضحة  غير  (ب)  وفي  يوجب.  لعله  (أ) :  (٤) في 
ال.  (أ) :  (٥) في 

يعدم.  (ج) :  وفي  يقدم.  (أ) :  (٦) في 
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أكثر  ذلك  فأوجب  النفس؛  فـي  الكفالة  فـي  واختلفـوا   [٣٨٦١] [* ش] : 
سـعد،  والليث بن  والثوري،  مالك،  قال  وبه  شـريح،  مذهب  هذا  العلم،  أهل 
كقول  [قال]  ومـرة  ضعيفة(١)،  هـي  مرة :  الشـافعي  وقال  والنعمـان.  وأحمـد، 

مالك.
غير  في  مذكورة  وهي  األوائـل،  عن  أخبارًا  [فيه]  ذكرنا  وقد  أبو بكـر :  قـال 

الموضع. هذا 
عليه  الذي  نفس  أن  بالنفس  بالكفالة  يعني  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
وهو  موجود  ذلك  ألن  جائز؛  فذلك  بإحضاره  أي  بنفسه  يكفل  أن  وهو  الحق 
من(٣)  غيبة  غاب  أو  مات  فإن  واجبًا  حقًا  إحضاره  كان  وإذا(٢)  الحقـوق،  مـن 
العلة  تدخلـه(٤)  وقد  الغائـب،  يحضر  حتـى  الكفيل  على  شـيء  فـال  المصـر 
فيه  كفالة  ال  إنه  قائل(٥) :  قال  وإن  إحضاره،  فيبطل  يعدم  ألنه  الكفالة؛  ببطالن 
يلزمه  بما  عليه  كفل  فإن  وفي(٦)،  القود  في  الكفالة  أن  يرد  لم  وإن  قول.  فهو 
ال  ألنه  بطل؛  بالقود  عليه  كفل  وإن  جائز،  فذلك  عمـد  وهو  القتل  ذلك  مـن 
مضى  فقد  نفسـه  بإحضار  كفل  وإن  القاتل،  أعدم  إن  القود  / ج٢٨٥/  يلزمه 
ضمانًا  ذلـك  وكان  ذلـك،  ثبت  بالدية  عليـه  كفـل  وإن(٧)  ذلـك،  فـي  القـول 

صحيحًا.

ضعيفة.  وهي  تجوز  ال  مرة  (ج) :  وفي  صفقة.  وهي  ..((بياض))  مرة  (أ) :  (١) في 
وإن.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

في.  (ج) :  (٣) في 
دخلته.  قد  (ب) :  وفي  دخله.  وقد  (أ) :  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (قائل)  (٥) كلمة 
وفي  إلخ.  يلزمه..  بما  عليه  كفل  فإن  ...((بياض))  وفي  ..القود  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  من  كل  (٦) في 

إلخ.  بالدية..  عليه  كفل  فإن  ..((بياض))  وفي  ..القود  ص٢٢٢ :  (د) 
فإن.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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يموت : به  المكفول  باب ٩ -]   (٢٣٥/٦ [(م ٣٨٦٢ - ٣٨٦٣، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

سـقطت  طائفة :  فقالت  يمـوت؛  بـه(١)  المكفـول  فـي  واختلفـوا  [م ٣٨٦٢] 
أحمد،  قال  وبه  أبي سليمان،  وحماد بن  وشـريح،  الشـعبي،  قال  كذا(٢)  الكفالة، 
إذا  سـعد :  والليث بن  مالك،  و]   [الحكـم،  وقال  الشـافعي.  مذهب  يشـبه  وهـو 

الكفيل. على  غرمها  وجب  مات 
عليه  كفيل  وأنا  عليه  كفلت  قد  وقال(٣)  عليه  كفل  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
بطلت  مات  فإن  بالنفس(٤)،  كفيل  هو  قال :  من  فقال  النفس؛  وال  الحق  يسم  ولم 
أنا  قال :  إذا  قـال :  من  وقال  بالمال.  عليه  كفيـل  أنا  ويقول  يكفل  حتـى  الكفالـة 
وهو  الحق،  لزمه  مات  فإذا  عليه،  كفيل  فهو  هكذا  عليه  كفلت  قد  أو  عليه  كفيل 
يعدم  حتى  عليه  سـبيل  وال  المال،  ضمن  النفس(٥)  أعدمت  فـإن  بالنفس،  كفيـل 
ألن  عليه؛  شـيء  فال  فمات(٦)  بإحضاره  أو  بالنفـس  ضمن  إذا  ذلك  فـي  النفـس 

يثبت. فيه  ضمان  فال  يملك  ال  ما  ذلك 
لم  فإن  عليه،  فالمال  وكذا  كذا  وقت  إلى  يحضره  أن  أو  بإحضاره  كفل  وإن 
لم  أو  ذلك  بعد  أحضـره  المال  عليه  قال :  من  فقال  الوقـت؛  ذلك  إلـى  يحضـره 
المال،  ضمان  عنه  زال  ذلك  بعد  / ج٢٨٦/  أحضره  إن  قال :  من  وقال  يحضره. 
الضمان،  تهدم  والشـروط  شـرط،  فيه  ذلك  ألن  عليه؛  ضمان  ال  قال :  من  وقال 

عنه.  (ج) :  (١) في 
كذلك.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
فقال.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

للنفس.  (أ) :  (٤) في 
إلخ.  النفس..  تعدم  حتى  سبيل  وال  المال  ضمن  عدمت  فإن  (ج) :  (٥) في 

فجاءته.  (ج) :  (٦) في 
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فقد  إحضاره  أعـدم  وإذا(٢)  عليـه،  فليس  أحضـره  فإن  إحضـاره،  عليـه  وإنمـا(١) 
وقد  الخيار(٣)،  وللغريـم  كفيل  فهو  بالمال  كفل  وإذا  بالمعـدوم،  الكفالة  بطلـت 

ذلك. في  القول  مضى 
ثم  بنفسـه  كفيالً  الرجل  من  يأخذ  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٨٦٣]  [* ش] : 
والنعمان،  الشـافعي،  قـول  ففـي  بنفسـه؛  ذلك  بعد  آخـر  [كفيـالً]  منـه  يأخـذ(٤) 

كفيالن. هما  ويعقوب : 
اآلخر. الكفيل  أخذ  حين  األول  برئ  قد  أبي ليلى :  ابن  وقال 

جائز.(٥) واآلخر  أصح،  القولين  من  األول  أبو سعيد 5 :  قال 

فإنما.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
إذا.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  فقد..  الخيار  وللغريم  (ب) :  وفي  إلخ.  فقد..  بالخيار  والغريم  (أ) :  (٣) في 
أخذ.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

والعشـرين  الثاني  الجزء  آخر  وهـو  الحجر،  كتاب  يتلـوه  نسـخة  في  مكتوبًا  وجـدت  (أ) :  (٥) فـي 
(ب) :  وفي  وسـلم.  وآله  النبـي،  محمد  رسـوله  علـى  اهللا  وصلـى  العالميـن،  رب  هللا  والحمـد 
هللا  والحمد  وعشـرون  الثاني  الجزء  آخر  وهو  الحجر،  كتاب  يتلـوه  نسـخة  في  مكتوبًا  وجـدت 
مكتوبًا  وجدت  (ج) :  وفي  تسليمًا.  وسلم  وآله  محمد،  رسوله  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب 
اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد  والعشـرين  الثاني  الجزء  آخر  وهو  الحجر،  كتـاب  يتلـوه 
كتاب  يتلوه  نسـخة  في  مكتوبًا  وجدت  ص٢٢٢ :  (د)  وفي  وسـلم.  وآله  محمد،  رسـوله  على 

العالمين.  رب  هللا  والحمد  اإلشراف،  كتاب  من  والعشرون  الثاني  الجزء  وهو  الحجر، 
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بلوغه)) : عند  لليتيم  المال  ((دفع   [(٢٣٦/٦ - ٢٣٧ [(م ٣٨٦٤ - ٣٨٦٥، 
  ¨     §     ¦    ¥    ¤﴿ تعالـى :  اهللا  قـال  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
وقال  (النسـاء : ٥)،   ﴾´      ³    ²    ±    °   ¯   ®    ¬      «    ª    ©

  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º    ¹  ¸     ¶ ﴿ ثنـاؤه] :  [جـل 
(النساء : ٦). اآلية   ﴾ Ã    Â

المال. وحفظ  الدين  / ج٢٨٧/  في  الصالح  والرشد  أبو بكر :  قال 
النكاح،  بلغ  إذا  إليه  دفعه  يجب  اليتيم  [مال  أن  على  اتفقوا  وقد  [م ٣٨٦٤] 

الرشد]. منه  وأونس 
ذلك،  غير  علـى  إليه](١)  مالـه  دفع  وجـوب  فـي  اختلفـوا  [وقـد  [م ٣٨٦٥] 
أبيح  محظور(٣)  وكل  بحجة،  إال  [األول]  المنـع  بعد  المال  إطالق  يجوز  فـال(٢) 

المعنيين. بأحد(٤)  وإباحته  إطالقه  يجز  لم  بمعنيين 

اليتيم.  مال  ربط  أن  على  اتفقوا  وقد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ال.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  لم..  لمعنيين  أبيح  محجور  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ألحد.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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لم  ثالثًا  طلقها  ثم  [امرأة،  تـزوج  لو(١)  رجالً  إن  هذا :  في  خالفنا  مـن  وقـال 
مع  يكون  حتى  عليها  الـزوج]  نكاح  بعقد  له  تحـّل  وال  زوج،  بعد  إال  لـه  تحـّل 

وطء. العقد 
في  به  أجاب(٣)  ما  فيه  المعنيين  أحد  لوجود  لليتيم(٢)  المال  أطلق  من  ويلزم 

المعنيين. بوجود  إال  إطالقه  يجوز  ال  بمعنيين  حظر  ما(٤)  وقال :  المسألة،  هذه 
قال :  من  فقـال  االحتالم؛  بعـد  الرشـد  في  اختلف  قـد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ماله. له  مطلق  غير  فذلك  المال  بتبذير  عرف(٦)  فإذا  الرشد،  من  ليس  المال  تبذير(٥) 

حتى  ماله  عليـه  يطلق  وال  الدين،  فـي  الصالح  هو  الرشـد  قال :  مـن  وقـال 
الدين. في  الرشد  منه(٧)  يعلم 

ينقصه  وما  الكثير(٨)  من  والقليل  الربح  مـن  الغبن  عرف  إذا  قال :  من  وقـال 
الرشد. موضع  فذلك  بلغ؛  وقد  يزيده  مما 

في  ال  المال  في  المخاطبـة  هذه  ألن  هذا(٩)؛  فـي  األقاويل  أصح  هـو  وهـذا 
يصلح،  ال  مما  له  يصلح  وما  حفظه  موضع  يعرف  أن  المال  في  والرشد  الدين، 

بشيء. هذا  في  الدين  وليس 

إلخ.  تزوج..  رجالً  أن  لو  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فيه.  المعنيين  فوجد  لليتيم  (ج) :  وفي  فيه.  المعنيين  أحد  فوجد  ليتيم  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  هذه..  إجازته  ما  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
المعنيين.  من  بواحد  وال  إطالقه  يجوز  ال  حضر  من  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يتدبر.  (أ) :  (٥) في 
عرفه.  (ج) :  (٦) في 

منه.  خ  من  (ب) :  وفي  من.  (أ) :  (٧) في 
والكثير.  والقليل  (ج) :  (٨) في 

(ج).  في  موجودة  غير  هذا)  (في  (٩) العبارة 
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البالغ  الحـر  علـى  الَحْجـر  إثبـات  بـاب ١ -]   (٢٣٧/٦ - ٢٣٨ [(م ٣٨٦٦، 
لماله : المضيع 

على  الَحْجر  وجـوب  في  العلم  أهـل  اختلـف  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
الحجاز،  أهـل  من  األمصار  علمـاء  أكثر  فقـال  لماله؛  المضيـع  البالـغ  الحـر 
لماله  مضيع  كل  علـى  الَحْجر  يجب  ومصـر :  والشـام،  / ج٢٨٨/  والعـراق، 

كبيرًا. أو(١)  صغيرًا 
 [ @ ] الزبير  وابن  عباس،  وابن  علّي،  عن  ُرويت  بأخبار  ذلك  في  واحتجوا 
الحسـن،  وعبيداهللا بن  البتي(٣)،  وعثمـان  مالك(٢)،  قـول  وهذا  ذلك.  علـى  تـدل 

ومحمد. ويعقوب،  ثور،  وأبي  عبيد،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
الرجال. مبلغ  بلغ  إذا  البالغ  الحر  على  يحجر  ال  وزفر :  النعمان،  وقال 

لكم  كره  وجـل]  [عز  اهللا  قـال :  «إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال 
[لنا]  اهللا  كره  وما  السـؤال»،  وكثرة(٥)  المال،  وإضاعة  والقال(٤)،  القيل  ثالثًا: 
وقد  البيع».  من  ومنعه  رجل  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «حجر  وقد  فعله.  علينا  فيحرم(٦) 
والمفسد  الفساد،  يحب  ال  أنه [تعالى]  وأخبر  الفساد،  من  اهللا [عزوجل]  منع 
فقال :  التبذير  عن   8 اهللا  نهى  وقد  منه.  ممنوع  وهو  النهي،  في  داخل  لماله 

(اإلسراء : ٢٦).  ﴾ É   È   Ç ﴿

كبيرًا.  أو  كان  صغيرًا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أبي مالك.  قول  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الليثي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وقال.  قيل  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  اهللا 8..  اهللا  كره  وما  السؤال.  وكره  (أ) :  (٥) في 
فمحرم.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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وال  حق  لغير  والتبذير  الفساد  اسم  عليه  وقع  ما  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
أولي  فعلى  اهللا  دين  في  محجـورًا  كان  وإذا  محجور،  فهو  الزم  بيـع  وال  فضيلـة 
مضى  وقد  بـه،  وعلموا  ذلك  على  قـدروا  إذا  عليه  مـا  على  يحجـروه  أن  األمـر 
محجور  فهو  الضياع  عليه  وقع  ما  وكل  ضياعه،  حال  في  المال  حجر  في  القول 
من  بلغ  إذا  / ج٢٨٩/  اليتيم  على  األوصياء  من  الحجر  وإنما  الضياع،  لموضـع 
منه  الضياع  اسم  عليه  يقع  ما  على  ذلك  فيمنع  ماله،  بحفظ  يعرف  يضيع  أن  غير 

شراؤه. وال  بيعه  يجوز  ال  أبله  فهو  الربح  من  الغبن  يعرف  يكن  لم  وإذا  فيه، 

البـاب  هـذا  مـن  مسـائل  بـاب ٢ -]   (٢٣٨/٦ - ٢٤٣ [(م ٣٨٦٧ - ٣٨٨٧، 
المحجور  نكاح  فسـد.  ثم  ماله،  إليه  ودفع  الرشـد،  منه  وأونس  بلغ  إذا  ((الغالم 
فحنث،  بأيمان  حلف  أو  كثيرة،  نذورًا  عليه  المحجور  نذر  إذا  وليه.  إذن  بغير  عليه 
عمدًا.  أو  خطأ،  رجالً  عليه  المحجور  قتل  ظهاره.  عـن  عبدًا  أعتق  أو  ظاهـر،  أو 
عبدًا.  عليه  المحجور  عتق  ملكـه.  في  يولد  لم  عبد له  في  عليه  المحجـور  إقـرار 
وحج  زكاة  ابنـه.  عليه  المحجور  شـراء  بولد.  لماله  المفسـد  جاريـة  جـاءت  إذا 
في  يصيب  عليه  المحجور  والديه.  على  عليـه  المحجور  إنفاق  عليه.  المحجـور 
المحجور  الزيارة.  طواف  يترك  أو  الحج،  به  يبطل  أو  الفدية،  فيه  يجب  ما  إحرامه 
إقرار  الربح.  مـن  الغبن  يعرف  ال  من  بيـع  مال.  على  زوجها  من  تختلـع  عليهـا 

عليه)) : المحجور 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

إليه  ودفع  الرشـد،  منه  وأونس(١)  بلـغ  إذا  الغالم  فـي  واختلفـوا  [م ٣٨٦٧] 
العلة  ألن  بالفسـاد؛  عليه  محجور  هو  طائفة :  فقالت  ذلك؛  بعد  فسـد(٢)  ثم  ماله، 

آنس.  (ج) :  وفي  أنس.  (أ) :  (١) في 
أفسده.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
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مفسـدًا  عاد  فمتى  الفسـاد،  بلوغه  بعد  ماله(١)  من  منعه  [وجب]  أجلها  مـن  التـي 
قول  هذا  الحجـر،  ووجب  العلـة  رجعت  رجعـت]]  مفسـدًا  (ج) :  فقد(٢)[[فـي 

الشافعي. مذهب  يشبه  وهو  أبي ثور، 
جائز. فهو  فعل  وما  عليه،  يحجر  ال  قال :  أنه  الكوفي  عن  أبو ثور  وحكى 

ثم  ماله،  إليه  ودفع  الرشد،  منه  أُنس(٣)  إذا  الوصي  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
كافة  على  وذلك  ماله،  حفظ  عنه  أزال(٥)  قد  شـيء  فذلك  ذلك  بعد  ماله  أفسـد(٤) 
اإلسـالم،  أهل  بمصالح  يقوموا  أن(٦)  الحـكام  على  ذلـك  وواجـب  المسـلمين، 
في  اإلفسـاد  يجوز  وال  بذلك،  القوام(٧)  عدم  إذا  قدر  من  كل  على  ثابـت  وذلـك 
ال  والفسـاد  ربه،  وغير  ربه  منه  ممنوع  وذلك  ربه،  غير(٨)  من  وال  ربه  مـن  المـال 
ضياع،  فهـو  بيع  ثبـوت  وال  فضيلة  وال  فـرض  غيـر  علـى  وقـع  وكلمـا  يجـوز، 
من(٩)  ذلك  تخـرج  علة  موقع  ذلك  يقـع  أن  إال  فسـاد،  ألنه  محجـور؛  والضيـاع 

/ ج٢٩٠/. الضياع 
فكان  وليـه؛  إذن  بغيـر  عليـه(١٠)  المحجـور  نـكاح  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
جائز. النكاح  الرأي :  أصحاب  وقال  باطل.  النكاح  يقوالن :  ثور  وأبو  الشافعي، 

ماله.  منع  (ج) :  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (فقد)  (٢) كلمة 

آنس.  (أ) :  (٣) في 
أفسده.  (أ) :  (٤) في 

ماله.  حفظ  عنه  زال  قد  (ب) :  وفي  ماله.  حفظه  عنه  زال  (أ) :  (٥) في 
عليها.  مضروبًا  الواو  كتبت  (ب)  وفي  وأن.  (د) :  و  (أ)  (٦) في 

القيام.  (د) :  وفي  القائم.  خ :  القيام  (ب) :  (أ)  (٧) في 
ربه.  غير  ومن  ربه  من  (ب) :  وفي  ربه.  وغير  ربه  من  (د) :  و  (أ)  (٨) في 

عن.  (ب) :  و  (أ)  (٩) في 
ماله.  عليه  (أ) :  (١٠) في 
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بعتوه(١)،  عقله  ضياع  طريق  من  عليه  محجورًا  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
قال  كما  وهو  يجوز،  وال  وليه،  أمر(٢)  بغير  وقع  إذا  باطل،  نكاح  فذلك  جنون  أو 
الغبن  يعرف  ال  أبله  أنه  طريق  من  عليه  محجورًا  كان  وإن  ثور.  وأبو  الشـافعي، 
النكاح  فإن  النكاح؛  يعقل  العقل  صحيح  وهو  يزيده  مما  ينقصه  ما  وال  الربح  من 
صداق  من  أقل  يكون  أن  إال  عليـه،  فرض  بما  يجوز  وال  المثل،  بصـداق  ثابـت 
وليس  كله،  بالصداق  النكاح  يثبت  قال :  من  وقال  المريض.  بمنزلة  وهو  المثل، 

البيع. بمنزلة  ذلك 
أو  كثيرة،  نذورًا  عليه  المحجور  نذر  إذا  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٨٦٨]  [* ش] : 
وصام  ماله،  فـي  يده  تطلق  لم  كفـارات،  عليه  ووجب  فحنـث  بأيمـان(٣)  حلـف 

الحسن]. ومحمد [بن  أبي ثور،  قول  هذا  أيام،  ثالثة  يمين  كل  [عن] 
قولهما. في  ظهاره  عن  صام  ظاهر  وإن(٤)  [م ٣٨٦٩] 

عقلـه  ضيـاع  طريـق  مـن  عليـه  محجـورًا  كان  إن(٥)  أبو سـعيد 5 :  قـال 
باطل  كله  وذلك  ظهـار،  وال  نذر،  وال  يمين،  عليه  يقـع  فال  جنـون  أو  بعتـوه(٦)، 

عنه. زائل  مرفوع(٧)  القلم  ألن  إطعام؛  وال  صيام،  عليه  كفارة  وال  منه، 
الغبن(٨)  يعرف  ال  أنـه  وموضعِ  بالهته،  طريق  من  عليـه  محجـورًا  كان  وإن 

بعته.  الصواب :  أن  والظاهر  أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  (١) هكذا 
وليه.  إذن  بغير  وقع  وإذا  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  يده..  يطلق  ثم  كفارات  عليه  ووجب  أيمانًا  وحلف  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وإذا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
إذا.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

بعته.  الصواب :  أن  والظاهر  أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  (٦) هكذا 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (مرفوع)  (٧) كلمة 

إلخ.  الكثير..  من  القليل  يعرف  ال  أنه  وموضع  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٨) في 
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فذلك  يزيده؛  مما  ينقصه  مـا  وال  الكثير،  من  القليل  وال  الربـح،  / ج٢٩١/  مـن 
قد  ألنه  باإلطعام؛  كفارة  عليـه  يكون  وال  الصوم  عليه  يكون  أن  قـال :  ما  حسـن 

مردود. وبيعه  ذلك،  يعقل  لم  إذا  ماله  إزالة  وجوب  فرض  عنه  اهللا  أزال 
حق  وهو  النكاح،  من  وأولى  النكاح،  مثل  ذلك  عليه  يثبت  قال :  من  وقال(١) 

عقله. بصحة  الحجة  عليه  تقوم  عاقالً  كان  إذا  له  الزم 
محمد،  قول  في  العتق  جاز  ظهاره  عن  عبدًا  أعتق  [وإذا  [م ٣٨٧٠]  [* ش] : 

باطل]. العتق  أبو ثور :  وقال  قيمته.  في  العبد  وسعى  ظهاره،  عن  يجزه  ولم 
العاقلة،  على  فالدية  ببينة  خطأ  رجًال  عليه(٣)  المحجور  قتل  وإن(٢)  [م ٣٨٧١] 

ومحمد. أبي ثور،  قول  في  متتابعين  شهرين  صيام  وعليه 
في  وعليه  العاقلة،  على  فالدية  معتوهًا  القاتل  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
عليه  شـيء  ال  قال :  من  وقال  العاقلة.  من  واحد  على  ما  القول  بعـض  فـي  مالـه 
عليه  القول :  بعض  ففي  عتوهه(٤)  من  صح  وإذا  معتوهًا،  كان  ما  عليه  كفارة  وال 

عليه. كفارة  ال  القول :  بعض  وفي  الكفارة. 
إن  عنه  أجزى  صام  وإن  ماله،  في  عليه  ثابتة  كانت  الكفـارة  عليه  ثبتت  فـإذا 

شاء اهللا.
أبي ثور.  قول  في  به  قتل  بعصًا  عمدًا(٥)  رجالً  قتل  وإن  [م ٣٨٧٢]  [* ش] : 
وفي  [متتابعين].  شـهرين  ويصوم  مغلظة،  عاقلته  على  الدية  محمـد :  قول  وفـي 

قال.  من  قال  وقد  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
وإذا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  فالدية..  بيديه  خطأ  رجًال  ماله  عليه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عتهه.  الصواب :  ولعل  أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  (٤) هكذا 

متعمدًا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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تقتل  أنها  العصا(٣)  هذه  بمثل(٢)  ضرب  [ممن]  األغلب  كان  إن  الشـافعي(١)  قول 
الدية. ففيه  وإال  القود،  فعليه 

أو  عتوه(٤)،  في  ماله  عليه  المحجور  كان  إن  أبو سعيد 5 :  / ج٢٩٢/  قال 
فعليه  لبالهته  كان  وإن  عمـدًا(٥)،  أو  خطأ  كان  العاقلـة،  على  الدية  فعليـه  جنـون 

الشافعي. قال  كما  قيل  وقد  أبو ثور،  قال  كما  وهو  العمد،  في  القود 
في  يولد  لـم  له  عبـد(٦)  فـي  عليـه  المحجـور  أقـر  وإذا  [م ٣٨٧٣]  [* ش] : 
إقراره  إن  أحدهما  قـوالن :  ففيها  ؛  ـ  لمثله  يولد  ومثله  ـ  ابني  هـذا  فقال :  ملكـه 
ويعتق  ابنـه،  وهو  حـر(٨)،  هو  الحسـن :  ابن  وقال  أبي ثـور.  قول  فـي(٧)  باطـل، 

قيمته. جميع  في  ويسعى  الغالم، 
جميع  في  ويسـعى  ُحرًا،  كان  عبدًا؛  عليه  المحجور  أعتـق  [فـإن  [م ٣٨٧٤] 
أصحابنا :  وأكثر  ثور،  وأبي  الشـافعي،  قول  وفي  الحسـن.  ابن(٩)  قول  في  قيمته] 

ماله. من  ممنوع  ألنه  باطل؛  العتق 
نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

وال  بولد،  إقـراره  يجوز  فال  والمجنـون  المعتوه  أمـا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
منه. باطل  كله  وذلك  لعبده،  عتقه  يجوز 

محمد.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مثل.  (أ) :  (٢) في 

العصي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عته)).  في  الصواب :  أن  ((والظاهر  عتوه  في  خ :  عتوه  غير  في  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

خطأً.  أو  عمدًا  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  ملكه..  في  يولد  لم  بولد  له  علته  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

وذلك.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  الغالم..  عليه  ويعتق  ابنه،  وهو  حق،  هو  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

أبي.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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سـعاية  وال  عتق،  به  فأقّر  له  ملكًا  كان  فإن  ثابت،  بالولد  فإقراره  األبله  وأما 
المال. حكم  فيه  دخل  ألنه  ويسعى؛  يعتق  أن  ويحسن  عليه، 

وال  لماله(٢)،  بإضاعة  ليس  ألنـه  ألزم؛  عليه(١)  سـعاية  ال  إنه  األول :  والقـول 
ماله. بيع  من  فيمتنع  عليه  يقع  بيع 

كان  فإن  بولـد؛  لمالـه  المفسـد  جاريـة  جـاءت  وإذا(٣)  [م ٣٨٧٥]  [* ش] : 
كانت  فإذا  للفراش،  الولد  ألن  عى؛  ادَّ ما  إلى  ينظـر  ولم(٥)  الولد(٤)،  لزمه  يطؤهـا 

الشافعي. عن  وحكاه  أبي ثور،  قول  هذا  الولد،  لزمه  له(٦)  فراشًا  / ج٢٩٣/ 
زوجته  أو  جاريتـه  المعتوه  أو  األبلـه  وطئ  إذا  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 

فراش. ألنه  له؛  فالولد  بولد  فجاءت 
ابنه؛  أنه  معروف  وهو  ابنه،  عليه  المحجـور  اشـترى  وإذا  [م ٣٨٧٦]  [* ش] : 
والغالم على ملك البائع؛ ألنه ممنوع [من] الشراء، هذا قول أبي ثور. بطل شراؤه، 

أقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 
ويسعى  قبضه،  حين  الغالم  ويعتق(٨)  فاسد،  شراءه  أن  الحسـن  ابن(٧)  وزعم 

شيء(٩). منه  المشتري  مال  في  للبائع  يكون  وال  للبائع،  قيمته  جميع  في 

(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (١) كلمة 
ماله.  (أ) :  (٢) في 

وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (الولد)  (٤) كلمة 

إلخ.  ألن..  بحال؛  ماله  إلى  ينظر  وال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  لزمه..  فراشه  كانت  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

أبو.  (ج) :  (٧) في 
إلخ.  يكون..  وال  البائع،  مال  من  قيمته  في  وسعى  قبضه،  حين  الغالم  فعتق  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

بشيء.  (ج) :  (٩) في 
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بمالك. ليس  ألنه  عليه؛  يعتق  لم  شراؤه  بطل  إذا(١)  أبو بكر :  قال 
في  ذلك  فعل  أو  معتوهًا،  ماله  عليه  المحجور  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
الغبن  يعرف  وال  البالهة  طريق  من  كان  وإن  عتق،  وال  بيع  يقع  لم  جنونـه  حـال 
فقال  ابنه  أو  أبـاه  اشـترى  فإن  شـراؤه،  وال  بيعه  يجوز  ال  قيل :  فقـد  الربـح  مـن 
وجها،  ذلك  كان  للبائع  والده  قيمة  وعليه  العتق  ويقع  لشـبهة(٢)،  ذلك  إن  قائل : 

بيعه. يجوز  ال  كان  إذا  القول  في  أسوغ  وهو  وجهًا،  ذلك  كان  البيع  بطل  وإذا 
عليه  المحجور  على  اهللا  أوجـب  وكلما  أبو بكر :  قـال  [م ٣٨٧٧]  [* ش] : 
إلى  ودفعه  ماله  من  ذلك  إخراج  وليه  فعلى  الزكاة  فأما  حج؛  أو  ماله(٣)،  زكاة  من 
حجه،  في  ويمونه  له،  يكتري  أن(٤)  وليه  فعلى  الحج  وأما  له.  المسـتحقين  أهله 
عليه  النفقـة  يتولـى  الحاج  مـن  / ج٢٩٤/  يخـرج  ممـن  ثقة  يـد  علـى  ويكـون 

ثور. وأبي  الشافعي،  قول  وهو  بالمعروف، 
ذلك. من  يمنع  لم  يحج(٥)  أن  أراد  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 

ألن  الشـافعي؛  قول  في  الحج  في  كالجواب  فيه  فالجواب  العمرة  أراد  وإن 
وفي  ذلك.  يستحسـن(٧)  الرأي :  أصحاب  وقال  كالحـج.  فرض(٦)  عنده  العمـرة 

تطوع. عنده  ألنها  العمرة(٨)؛  نفقة  يعطى  ال  أبي ثور :  قول 

إن.  إنه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
لشبهه.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

مال.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
لمن.  (أ) :  (٤) في 

الحج.  أراد  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
كالحج.  فرض  حج  عنده  (ج) :  (٦) في 

نستحسن.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
تطوع.  عنده  ألنه  العمرة  في  نفقة  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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زكاة  يؤدي  وكيـالً  له(١)  الحاكـم  فيوكل  المعتوه  أمـا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
جاز  يده  في  المـال  كان  إذا(٢)  وله  عنـه،  ذلك  تم  أدى  وإن  جائـز،  وذلـك  مالـه، 

القول. بعض  في  ذلك 
وكذلك  للمعتوه،  يثبت  وال  حكمه،  يقع  وال(٣)  األبدان،  عمل  فمن  الحج  وأما 
صار  إذا  عنه  يحـج  من  له  يوكل  أن  يجوز  قيـل :  فقد  باألبدان  عمـل  وكل  العمـرة، 
عنه  يؤدوا(٥)  ثم  يموت،  حتى  يجوز  ال  قال :  من  وقال  عافيته.  من  يؤيس(٤)  من  بحد 
أصح. هو  القول  وهذا  ورثته.  على  شيء  فال  يوصِ  لم  وإن  بذلك،  أوصى  إن  الحج 
الحج،  في  بنفقته  القيام  في  االحتسـاب  من  قالوا  ما  فيه  فيحسـن  األبله  وأما 

قالوا. كما  االختالف  فيه  فيجوز  العمرة  وأما 
في  وهم  ولـد،  أو  َوالِـَدان،  عليـه  للمحجـور  كان  وإذا  [م ٣٨٧٨]  [* ش] : 
ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  في  ماله  من  عليهم  أنفق  النفقة  [فيه]  لهم  يجب(٦)  حال 

الرأي. وأصحاب 
في  فالحق  أبله(٧)،  أو  معتوهًا  كان  ذلك  وسـواء  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
وكيال  المال  من  سّلم  الحاكم  برأي  النفقة  المال  في  وجب  / ج٢٩٥/  إذا  المال 

حاكمًا. أو  كان 

الحاكم.  له  فيوكل  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
أو.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

..فال..  (ب) :  وفي  إلخ.   .. قيل  فقد  باألبدان  عمل  عليه  األبدان  عمل  فمن  الحج  وأما  (أ) :  (٣) في 
ج)).  في  ما  ((مثل  الخ 
يونس.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

يودا.  (ب) :  وفي  يؤدى.  (أ) :  (٥) في 
تجب.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

معتوهًا.  أو  أبلهًا  ..كان  (ب) :  وفي  معتوهًا.  أو  أبله  ..كان  (أ) :  (٧) في 
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فيه  يجب(١)  ما  إحرامه  في  عليه  المحجور  أصاب  وإذا  [م ٣٨٧٩]  [* ش] : 
الحسن. وابن  أبي ثور،  قول  في  الصوم،  عليه  وجب  الفدية 

فيه  يجب](٢)  مـا  بعض  لبس  إلـى  احتـاج  أو  [أذى،  أصابـه  وإن  [م ٣٨٨٠] 
قولهما(٤). في  ماله  من  وليه  عنه(٣)  ذلك  أخرج  الفدية 

هذا  وال  هذا،  في  ماله  في  عليه  شـيء  فال  المعتوه  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 
قوالن : ففيه  عتوه(٦)  من  صّح  فإن  عتوهه(٥)،  حال  في 
شيء(٧). عليه  ليس  واآلخر  ذلك،  عليه  أحدهما : 

فإن  غيـره(٩)،  يلـزم  كما  مالـه  في  ذلـك  لزمـه  عليـه  الفديـة  وجبـت(٨)  وإذا 
في  نفسـه  على  جنى  ما  فعليه  األبله  وأما  بأس،  فال  قالوا  كما  صومـًا  جعلهـا(١٠) 
ألنه  فحسن؛  صومًا  ذلك  جعل  وإن  ذلك،  في  جنايته  وعليه  تام،  وحجه  إحرامه، 
المحدثين. من  كغيره  يكون  أن  ذلك  وأولى  القول،  ففيه  المال  حكم  من  كان  ما 
أتمها. فأفسدها  حجته(١٢)  في  عليه  المحجور  وطئ  وإذا(١١)  [م ٣٨٨١]  [* ش] : 

تجب.  (ج) :  (١) في 
تجب.  ما  بعض  لبس  إلى  الحج  في  احتاج  إذا  (ج) :  وفي  تجب.  ما  لبس  إلى  احتاج  وإذا  (أ) :  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (عنه)  (٣) كلمة 
قولهم.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

عتهه.  حال  في  وال  الصواب :  أن  والظاهر  أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  (٥) هكذا 
عتوهه.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (شيء)  (٧) كلمة 
الفدية.  عليه  وجبت  إذا  (ب) :  وفي  الفدية.  عليه  وجب  وإذا  (أ) :  (٨) في 

غيره.  في  يلزم  كما  (أ) :  (٩) في 
جعل.  وإن  (ج) :  (١٠) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 

حجة.  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 
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أبي ثور؛  قول  في  يعط  لم  حجتي  به  أقضي  ما  أعطوني  [قائل] :  قال  فإن 
عن  وخرج  صلـح  إذا  ويقضي  عـام(١)،  كل  فـي  هذا  يفعـل  أن  يؤمـن  ال  ألنـه 

الحجر.
في  منه(٤)  ذلك  كثر  وإن  اإلسـالم،  حجة  حجته(٣)  به  يقضـي  مما  ويعطـى(٢) 

الحسن. ابن(٥)  قول 
القول. بعض  في  معتوهًا  كان  إذا  كذلك  هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

منه  ثابت  فذلـك  األبله  وأمـا  ذلك،  مـن(٦)  شـيء  يلزمه  ال  قال :  مـن  وقـال 
ذلك. في  القول  مضى  وقد  / ج٢٩٦/  وعليه(٧)، 

فالنسـاء  بلده  إلى  رجع  حتى  الزيارة  طواف  تـرك  فـإن  [م ٣٨٨٢]  [* ش] : 
أن  صلح  إذا  عليه  [وكان  والكوفـي.  ثور،  وأبي  الشـافعي،  قول  في  عليـه  حـرام 

أبي ثور]. قول  في  فيطوف،  يرجع 
قبلها. المسألة  في  قال  كما  الحسن  ابن(٨)  قول  وفي 

ذلك،  فيه  يثبت  وال  فيه،  القول  مضى  فقد  المعتوه  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
الصحيح. بمنزلة  وله  عليه  جائز  فذلك  األبله  وأما  القول،  أكثر  في  عليه  بدل  وال 

الحجر.  من  وخرج  أصلح  إذا  ويقضي  الكل،  في  هذا  (ج) :  و  كل.  في  هذا  (أ) :  (١) في 
ما.  فيعطي  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

اإلسالم.  وحجة  حجة  من  يقضي  (ج) :  و  اإلسالم.  حجة  حجه  في  يقضي  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  في..  ذلك  من  وأكثر  ..اإلسالم  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أبي.  (ج) :  (٥) في 
في.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

ثابت.  وعليه  منه  ثابت  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
أبي.  (ج) :  (٨) في 
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مال؛  على  زوجها  من  عليها  المحجور  اختلفت(١)  وإذا  [م ٣٨٨٣]  [* ش] : 
ويبطل(٣)  الرجعة،  فيه  يملك  طالقًا  يكون  الحسـن :  وابن(٢)  الشـافعي،  قول  ففي 

المال.
ذلك  في(٥)  نعلم  وال  كذلك،  فهو  معتوهة(٤)  كانت  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
يجوز  القول  بعض  وفي  القول،  بعض  في  يخرج  فذلك  بلهاء  كانت  وإن  اختالفًا، 

كالنكاح. وهو  البيع،  بمنزلة  ليس  ألنه  ذلك؛ 
أو  أبوه،  ترك(٧)  مما  فباع  مفسدًا  أدرك  غالمًا  أن  ولو(٦)  [م ٣٨٨٤]  [* ش] : 
وابن  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  في  كله(٨)  ذلك  القاضي  أبطل  تصدق؛  أو  وهب، 

الحسن.
الغبن  ويعرف  يعقل  ممن  وقع  إذا  بفاسـد  ليس  البيع  أبو سـعيد 5 :  قال 
وقع  فإذا  عاقل،  من  وقع  إذا  البيع  يحجـر  وال  الفسـاد،  يحجر  وإنما  الربح،  مـن 

البيع. ذلك  بطل  الربح  من  الغبن  يعرف  ال(٩)  ممن 
أن  على  العلم  أهـل  من  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٣٨٨٥]  [* ش] : 
شرب  أو  سـرقة،  أو  بزنا،  إقراره  كان  إذا  جائز،  نفسـه  على  عليه  المحجور  إقرار 

عليها.  المحجورة  اختلعت  (ج) :  وفي  عليه.  المحجور  اختلعت  لعله  اختلفت  (أ) :  (١) في 
وأبي.  (ج) :  (٢) في 

وبطل.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
معتوة.  (ج) :  (٤) في 

ذلك.  في  اختالفًا  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  غالمًا..  كان  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

أبوه.  بواءه  فيما  فباع  (ج) :  وفي  أبواه.  بوأه  فيما  فباع  (أ) :  (٧) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (كله)  (٨) كلمة 

(أ).  في  موجودة  غير  (ال)  (٩) كلمة 
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الشافعي،  قول  هذا  عليه،  تقام  الحدود  وأن(١) / ج٢٩٧/  قتل.  أو  قذف،  أو  خمر، 
لقولهم. خالفًا(٢)  غيرهم  عن  أحفظ  وال  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبي 

ضياع  حال  في  والمجنون  المعتوه  وأما  األبله،  في  هذا  أبو سعيد 5 :  قال 
كله. ذلك  عليه(٣)  يجوز  فال  عقله 

في  ذلك،  يلزم(٥)  لم  لقوم  ماالً  استهلك  أنه  أقر  وإذا(٤)  [م ٣٨٨٦]  [* ش] : 
وبين  بينه  فيما  ذلك  تأدية  ويلزمه  الدنيا،  في  الحكم  في  بعده،  وال  الحجر،  حال 
إذا  [به]  يؤخـذ  أبو ثور :  وقـال  الشـافعي.  قول  هذا  الحجـر،  مـن  خـرج  إذا  اهللا 

صلح(٦).
الحكم،  في  هذا  عليه  يجوز  فال  والمجنون  المعتوه  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
واألبله  عتوهه،  من  صح  إذا  عليه  أن  يعلم  أن  إال  اهللا،  وبين  بينه  فيمـا  يلزمـه  وال 
لم  إقراره  عليه  يجز  لم  وإذا  لماله،  متلـف  ألنه  إقراره؛  يجوز  ال  أنه  فيـه  فيخـرج 

به. ما  معارضة(٧)  من  وعوفي  عقل  إذا  بذلك  يؤخذ 
نفسـها  فزوجت  عليها،  محجـوًرا(٨)  امـرأة  كانـت  وإذا  [م ٣٨٨٧]  [* ش] : 

ثور. وأبي  الشافعي،  قول  في  فاسد  فالنكاح  مثلها؛  بمهر  رجالً(٩) 

فإن.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
قولهم.  خالف  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

كله.  عليه  ذلك  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يلزمه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
أصلح.  (ج) :  (٦) في 

إلخ.   .. وإذا  فإنه  معارضته  ..من  (أ) :  (٧) في 
محجور.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

مثلها.  بمهر  لعله  مثلها  فيمن  برجل  نفسها  (ج) :  وفي  مثلها.  بمهر  فيمن  برجل  نفسها  (أ) :  (٩) في 
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وهو  بها  يدخل  لـم  كان  فإن  القاضي؛  إلـى  ذلك  يرفع  الحسـن :  ابن  وقـال 
جائز. فالنكاح  مثلها؛  بمهر  وتزوجت(١)  كفء، 

بها  دخل  كان  وإن  باطل،  فالنكاح  معتوهة(٢)  كانت  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
يدخل  لم  أو  بها(٤)  دخل  جائز،  فالنكاح  بلهاء  كانت  وإن(٣)  المثل،  مهر  لها  كان 
معنى  فعلى  اختالف؛  ففيه  / ج٢٩٨/  مثلهـا  صداق  من  بأقل  تزوجت  فإن  بهـا، 
الصداق  بمثل  كان  وإن  بها،  دخل  إذا  المثل  صداق  إلى  ترجع(٥)  القـول :  بعـض 

والصداق.(٧) النكاح  ثبت(٦)  أكثر  أو 

وزوجت.  (ج) :  وفي  فزوجت.  (أ) :  (١) في 
معتوة.  (ج) :  (٢) في 

فإن.  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  فإن..  يدخل،  لم  أو  دخل  (ج) :  (٤) في 

المثل.  مهر  إلى  يرجع  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
يثبت.  (أ) :  (٦) في 

والعشـرين  الثالث  الجزء  مـن  وهو  المفلـس  كتـاب  يتلـوه  مكتوبـًا  وجـدت  (ب) :  و  (أ)  (٧) فـي 
مكتوبًا  وجدت  (ج) :  و  وفي  تسليمًا.  وسلم  وآله،  النبي،  محمد  على  اهللا  وصلى  هللا،  والحمد 
محمد،  على  اهللا  وصلى  هللا  والحمد  والعشـرين،  الثاني  الجزء  من  وهو  المفلس  كتـاب  يتلـوه 
والعشرون  الثالث  الجزء  من  وهو  المفلس  كتاب  يتلوه  مكتوبًا  وجدت  (د) :  وفي  وسلم.  وآله 
ال  من  على  والسـالم  والصالة  حمده،،  حق  العالمين  رب  هللا  والحمـد  اإلشـراف،  كتاب  مـن 

بعده.  نبي 
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التفليس(١) : كتاب  ـ 

بعينه)) : متاعه  فيجد  يفلس  ((الرجل   [(٢٤٤/٦ - ٢٤٥ [(م ٣٨٨٨، 
أفلس  رجل  قال :  «أيمـا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

غيره». من  به  أحق  فهو  بعينه  متاعه  رجل  فوجد 
نقول. رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  وبما  أبو بكر :  قال 

هذا  وغيرهما  عنهما]،  اهللا  [رضي  وعلي  عفان]،  عثمان [بن  عن  روينا  وقد 
عفان]،  عثمان [بن  خالف  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  أحدًا(٢)  نعلم  وال  القول، 
اهللا بن  وعبيد  واألوزاعي،  أنس]،  ومالك [بـن  الزبير،  عروة بن  قال  وبه  ـا.  وعليًّ

وإسحاق. وأحمد،  والشافعي،  الحسن، 
البصري،  الحسن  عن  القول  هذا  روينا  الغرماء(٣)،  أسـوة  هو  طائفة :  وقالت 

شبرمة(٤). وابن  النعمان،  قال  وبه  والنخعي، 

المفلس.  كتاب  أيدينا :  بين  التي  المخطوطات  (١) في 
أحدًا.  أن  نعلم  وال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

للغرماء.  (ج) :  (٣) في 
سيرين.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

¢ù«∏ØàdG ÜÉàc(1)
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من  بعض  أن  بلغني(٢)  وقد  قول.  كل  عن  بها  مستغنى(١)  نَّة  والسُّ أبو بكر :  قال 
وديعته،  أو  أمانتـه،  أي :  بعينه»  متاعـه(٣)  رجل  قوله :  «فوجد  تـأول  ـنَّة  السُّ خالـف 
ففي(٤) حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال : قال(٥) / ج٢٩٩/ النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

الغرماء». دون  بها  أحق  فهو  بعينها(٦)  سلعته  البائع  فوجد  الرجل]  أفلس   «[إذا 
تفسيره :  في  القول  هذا  موافقة  من  أصحابنا  عليه  الذي  أبو سعيد 5 :  قال 
البيع  بعد  أفلس  وإن  به،  أحق  والبائع  ينعقد  لم  مفلس  وهو  البيع  وقـع  إن  إنـه(٧) 
البيع  وقع  وإن  اختالفـًا.  هذا  في  نعلم  وال  الغرماء،  بيـن(٨)  أسـوة  فهو  والقبـض 
الغرماء  من  غريم  إنه  أحدهما  قوالن :  ففيه  القبض  قبل  فأفلس  مفلس  غير  وهـو 

به. أحق  إنه  وقول :  أسوة.  وهو 

اقتضى(٩)  وقد  المفلس  عند  توجد  السـلعة  باب ١ -]   (٢٤٥/٦ [(م ٣٨٨٩، 
الثمن : بعض  البائع 

بمائة  العبد  الرجل  من  يشتري  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
للغريم  شريكًا  يكون  يقول :  الشافعي  فكان  دينارًا؛  خمسين  ثمنه  من  فيقبض  دينار 

بنصفه.

يستغنى.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  خالف..  ممن  بعضًا  أن  بلغنا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ماله.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وفي  (ج) :  و  في  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  النبي..  قال  وقد  ..الدعوى  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
الغرماء.  دون  به  أحق  فهو  بعينه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (إنه)  (٧) كلمة 
مع.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 

قبض.  (ج) :  (٩) في 
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ذلك،  أحب  إن  العبد  ويأخـذ(١)  قبض،  الذي  يرد  أن  وهو :  ثـانٍ،  قوٌل  وفيـه 
مالك. قول  هذا(٢) 

قول  هـذا  بقي،  فيما  الغرمـاء(٣)  أسـوة  يكـون  أن  وهـو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 
شيئًا. ثمنها  من  اقتضى  كان  [إذا  إسحاق،  قال  وبه  النعمان، 

يصح  وليس  إسـحاق](٤)،  قول  يوافق  حديث  فيـه  ُروي  وقد  أبو بكـر :  قـال 
عليه. يعتق  لم  شراؤه  بطل  وإذا(٥)  ذلك. 

ويرد  باطل،  فالبيع  مفلس  والمشتري  الشـراء  وقع  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
اختالفًا. ذلك  في  نعلم  وال  العبد،  له  ويكون  الثمن،  من  قبض  ما 

من  البائع(٦)  قبـض  المشـتري،  مال  من  فهو  يفلـس  أن  قبـل  قبضـه  وإذا 
الثمن  في  الغرماء  البائع  ويحاصص  للغرماء،  أسوة  وهو  يقبض،  لم  أو  الثمن 
قول  في  اختالفـًا  ذلك  فـي  نعلم  وال  / ج٣٠٠/،  الثمـن  مـن  بقـي  فيمـا  أو 

أصحابنا.

الموضع  هذا  وفي  اختالف،  ذلك  ففي  يقبض  أن  قبل  المشـتري  أفلس  وإن 
له  يكون  أن  ويحتمل  النصف،  في  للغرماء  شـريكًا(٧)  ويكون  االختالف  يحتمل 

وأخذ.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  وبه..  النعمان،  قول  هذا  ذلك  ..أحب  (أ) :  (٢) في 

للغرماء.  (ج) :  (٣) في 
وليس..  إسـحاق،  يوافق  حديث  وفيه  أبو بكر :  قال  شـيئًا.  ثمنه  من  اقتضى  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  وليس..  إسحاق،  قال  وبه  ..النعمان  (ج) :  وفي  إلخ. 
اإلشراف.  كتاب  في  موجودة  غير  إلخ)؛  بطل..  (وإذا  (٥) العبارة 

(ج).  في  موجودة  غير  (البائع)  (٦) كلمة 
شركا.  (أ) :  (٧) في 
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أو  الثمن  في  الغرماء  مع  أسـوة  يكون  أن  ويحتمل  العبد،  ويأخذ(١)  قبـض  مـا  رد 
الوجه. هذا  في  ذلك  ويجوز(٢)  بقي،  فيما 

بعينها : عنده  سلعته  باعه  الذي  يجد  الميت  باب ٢ -]   (٢٤٦/٦ [(م ٣٨٩٠، 
سـلعته  رجل  فيجد  يموت  الرجل  في  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
وبه   ،[ 3 ] علّي  عن  القول  هذا  ُروي  الغرماء،  بين  هي(٣)  طائفة :  فقالت  بعينها؛ 

وإسحاق. أحمد،  قال 
الشافعي. قول  هذا  سواء،  فيه  والحياة  الموت  طائفة :  وقالت 

اإلسناد. مجهول  بحديث  الشافعي  واحتج 
وال  الغرماء،  بين(٤)  أسـوة  فهو  البيع  قبض  قد  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
االختالف  فيه  جاز  قبضه  يكن  لم  وإن  اختالفًا(٥)،  ذلك  في  أصحابنا  قول  في  نعلم 

واحد. فيه  والقول(٦)  اإلفالس،  بمنزلة 

متاعه  بعض  يجد  ((الرجـل  مسـألة  بـاب ٣ -]   (٢٤٦/٦ - ٢٤٧ [(م ٣٨٩١، 
البعض)) : أتلف  وقد  مفلس  عند 

متاعه  [بعض]  يجـد  الرجل  في  اختلفوا  [قـد]  و  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 

السـلعة   : ٥ باب  على  أبي سـعيد  تعليق  بدايـة  إلى  الموضع  هـذا  مـن  السـقط  بدايـة  (أ) :  (١) فـي 
ويفلس.  ثمنها  يرتفع  المشتراة 

إلخ.  ويجوز..  منا  أو  الثمن  ..في  (ب) :  وفي  ود).  (ج)  في  (٢) هكذا 
إلخ.  القول..  وهذا  الغرماء،  بين  هو  (ب) :  و  (ج)  (٣) في 

على.  (ب) :  (٤) في 
ذلك.  في  اختالفًا  ..أصحابنا  (د) :  و  (ب)  (٥) في 

فالقول.  (د) :  و  (ب)  (٦) في 
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وجده(١)،  الذي  يأخذ  والشـافعي :  مالك،  فقال  البعض؛  أتلـف  وقد  مفلس  عنـد 
اهللا بن  وعبيد  األوزاعي،  قال  وبه  له](٢).  تلف  فيما  [بحصته  الغرماء  مع  ويضرب 

الحسن.
بعينه. يجده  أن  إال  وجد  ما  يأخذ(٣)  ال  وإسحاق :  أحمد،  وقال 

الصحيح  هو  األول  فالقول  مفلس  وهو  البيع  وقع  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
مع  غريم  إنه  فيه :  القول  مضى  فقد  مفلس  غير  وهو  البيـع  كان  وإن  / ج٣٠١/، 

المشتري. قبض  إذا  الغرماء 

يفلس : ثم  بمثله  فيخلط  يشترى  الزيت  باب ٤ -]   (٢٤٧/٦ [(م ٣٨٩٢، 
أو  الزيت  يشـتري  الرجل  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
الشافعي :  وقال  زيته(٤).  يأخذ  مالك :  قول  ففي  يفلس؛  ثم  بمثله  ويخلطه  القمح 
وإن  أخـَذُه.  زيته؛  بكيل  يأخـذ  أن  فأراد  منـه،  بأشـر(٥)  أو  بمثلـه،  خلطـه  كان  إن 

قوالن : ففيها  منه  بخير(٦)  خلطه 
القولين. أصح  وهذا  قال :  شيئًا؛  يأخذ  ال  [أن]  أحدهما : 

زيته. قيمة  بقدر  الزيت  من  يأخذ  أن  الثاني :  والقول 
الغرماء(٧). أسوة  يكون  الكوفي :  قول  وفي 

وجد.  (ب) :  و  (ج)  (١) في 
أتلف.  ما  يخصه  ما  (ب) :  وفي  أتلف.  مما  يخصه  بما  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  إال..  يأخذه  ال  (ب) :  و  (ج)  (٣) في 
إلخ.  الشافعي..  وقول  ذلك  يأخذ  (ب) :  و  (ج)  (٤) في 

إلخ.  أن..  أراد  فإن  منه،  أشر  أو  (ب) :  و  (ج)  (٥) في 
إلخ.  قوالن..  ففيه  منه  بخير  أخذه  ..زيته  (ج) :  (٦) في 

للغرماء.  (ب) :  و  (ج)  (٧) في 
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أشـر  أو  بمثله  وخلطه  مفلس  وهو  وقع  البيع  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
إذا  وذلك  ذلك،  في  لـه  شـريك  ألنه  ذلك؛  له  كان  بكيل  يأخذ  أن  أراد  فـإن  منـه 
شاء(١)  وإن  بالكيل،  أخذ  شـاء  إن  بالخيار  كان  منه  بشـر  خلطه  وإن  بمثله،  خلطه 
الغرماء،  من  غريمًا  كان  شاء  فإن  منه  بخير  خلطه  وإن  الغرماء،  بين(٢)  أسوة  كان 
من  مخلوطًا  قائمًا  كان  إذا  المال  قيمة  أخذ  وإن  بالكيل،  يأخذ  أن  له  فليس  وإال 

اهللا. شاء  إن  وجه  فذلك  الموجود 
واهللا أعلم. متلف(٣)،  ماله  ألن  شيء؛  له  ليس  أنه  أيضًا  ويخرج 

وإن  وجه.  فذلك  خلطـه(٤)؛  إذا  حال  كل  على  قيمته  له  إن  قائـل :  قـال  وإن 
شاء  إن  وجه  فذلك  / ج٣٠٢/؛  خلطه  إذا  الغرماء  مع  أسوة  يكون  إنه  قائل :  قال 

المشتري. قبضه  إذا  الغرماء  مع  أسوة  فهو  مفلس  غير  وهو  البيع  كان  وإن  اهللا. 

ثمنهـا  يرتفـع  المشـتراة  السـلعة  بـاب ٥ -]   (٢٤٧/٦ - ٢٤٨ [(م ٣٨٩٣، 
ويفلس :

مالك  فكان  ثمنها؛  فارتفـع  سـلعة(٥)  اشـترى  وإذا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
الذي  الثمن  يعطـوه(٧)  أن  وبين  السـلعة،  يسـلموا(٦)  أن  بين  الغرماء  يخير  يقـول : 

السلعة. يأخذ  الشافعي :  قول  وفي  به.  باعها 

إلخ.  المال..  قيمة  أخذ  وإن  ..بالكيل  (د) :  (١) في 
مع.  (ب) :  (٢) في 

متلوف.  (د) :  ووفي  متلوفًا.  (ب) :  (٣) في 
خلط.  (ب) :  (٤) في 

السلعة.  (ج) :  و  (ب)  (٥) في 
(ج).  في  موجودة  غير  يسلموا)  (أن  (٦) العبارة 

يعطي.  (ب) :  و  (ج)  (٧) في 
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مع  ضرب  شاء  وإن  أخذها  شاء  إن  ناقصة(١)  السلعة  كانت  إذا  جميعًا:  وقاال 
الغرماء.

كان  إذا  بعينه،  له  فالمال  مفلس  وهـو(٢)  البيع  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
وإن  سـعرها،  نقص  إن  وكذلك  سـعره،  ارتفاع  طريق  من  القيمة  في  أغلى(٣)  هو 

نقصت(٥). أو  السلعة  غلت  الغرماء،  مع  فهو  مفلس  غير  وهو(٤)  البيع  كان 

والبقعة  المشتري  عند  تلد  األََمة  في  باب ٦ -]   (٢٤٨/٦ [(م ٣٨٩٤ - ٣٨٩٥، 
المبتاع : يفلس  ثم  يبنيها 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
الجارية  مالك :  فقال  المشتري؛  عند(٦)  فولدت  أََمة  اشـترى  وإذا  [م ٣٨٩٤] 
ويمسـكون  كامالً  حقه  فيعطونه  ذلك  في  [الغرماء]  يرغب  أن  إال  للبائع  وولدها 

ذلك.
ولم  باألم(٧)  يرجع  أفلـس  ثم  أوالدًا  [له]  األََمة  ولدت  إذا  الشـافعي :  وقـال 

باألوالد. يرجع 
ولدت؛  وما  الجارية  فللبائع  مفلس  وهو  البيع  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 

نافقة.  (ب) :  و  (ج)  (١) في 
الميت   : ٢ باب  قبل  أبي سـعيد  قول  أواخر  من  ابتداء  صفحتين،  بمقدار  (أ)  فـي  السـقط  (٢) نهايـة 

إليه.  المشار  الموضع  هذا  إلى  ص٢٦٥.  بعينها  عنده  سلعته  باعه  الذي  يجد 
على.  هو  إنما  كان  إذا  (ج) :  وفي  أغلى.  هو  إنما  كان  إذا  (ب) :  (٣) في 

هو.  (أ) :  (٤) في 
رخصت.  أو  خ  (ب) :  هامش  (٥) في 

مع.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
باألََمة.  رجع  فلس  ..ثم  (ج) :  وفي  باألم.  رجع  فلس  ..ثم  (أ) :  (٧) في 
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إذا  الغرماء  مع  أسـوة  فهو  مفلس  غير  وهو  البيع  كان  وإن  باطالً،  كان  البيع  ألن 
يده. في  وولدت  الشراء  قبض 

فقالت  أفلس؛  ثم  فبناها(١)  / ج٣٠٣/  بقعة  اشترى  وإذا  [م ٣٨٩٥]  [* ش] : 
ثمن  [وكم  البقعـة،  ثمن  كم  فينظر  أصلـح  مما  فيها(٢)  وما  البقعـة  م  تقـوَّ طائفـة : 
وللغرماء  حصته،  بقدر  البقعـة]  لصاحب  شـريكين  ذلك  في  يكونان  ثم  البنيـان، 

أنس]. مالك [بن  قول  هذا  البنيان(٣)،  حصة 
ذلك  فيكون  والغراس  العمارة(٥)  قيمة  يعطى  أن  بين(٤)  يخيِّر  الشافعي :  وقال 
إال  للغرماء،  العمارة  وتباع  فيها،  عمارة  وال  األرض  من  كان  ما  له  يكون  أو  له، 
النقص. من  األرض  على(٦)  دخل  ما  وعليهم  البناء،  يقلعوا  أن  الغرماء  يشاء  أن 

ما  فيه  ويجوز  مفلـس(٧)،  وهو  البيع  كان  إذا  وهـذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
كله. قالوا 

من  تأويل  وهـذا  للغرماء،  أسـوة  فهو  مفلس  غير  وهـو  البيـع  كان  إذا  وأمـا 
ال  فيما  الجائز  الحـالل  على  وقـع  وقد  بيع  يفسـد  ال  ألنه  لـه؛  معنـى  ال  قولهـم 
بعد  المشـتري  على  اإلفالس  بدخول  العلـل  من  علة  تدخلـه  وال  فيـه،  يختلـف 

قولهم. من  باطل  أصل  وهو  ذلك، 

بناها.  ثم  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  كم..  ينظر  ثم  أصلح  مما  فيها  بنا  وما  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  هذا..  حصتهم  وللغرماء  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بين.  ما  يخير  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  األرض..  من  كان  ما  ويكون  لـه  ذلك  ويكون  له  فيكون  والغرس  العمارة  قيمـة  (أ) :  (٥) فـي 
إلخ.  األرض..  من  كان  ما  له  ذلك  ويكون  له  فيكون  والعمارة  الغرس  قيمة  (ج) :  وفي 

في.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
إلخ.  أسوة..  فهو  مفلس  غير  ..وهو :  (أ)  (٧) في 
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فتجـده  المـرأة  ينكـح  ((الرجـل  مسـألة  بـاب ٧ -]   (٢٤٩/٦ [(م ٣٨٩٦، 
مفلسًا)) :

مفلسًا؛  فتجده  المرأة(١)  ينكح  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
وأومأ  كـذا(٢).  عندي  و] قال :  [غّرهـا،  يكون  أن  إال  لهـا  خيار  ال  أحمـد :  فقـال 
عنده  توجد(٣)  كالمفلس  النكاح،  فسخت  شاءت  إن  الخيار،  لها  أن  إال  الشافعي 

السلعة.
فإنه  أحمد؛  قـال  كما  يشـترط  أن  إال  لها،  خيـار  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
عليه  فرض  وإال  أحضره،  فإن  العاجل  أداء  فـي  أجل(٤)  له  ضرب  وإن  كذلـك، 
طالقها  على  ُجبِر  وإال  األجل  في  ذلك  أحضر  فإن  / ج٣٠٤/،  والكسوة  النفقة 
يفرض  فإنه  نفسـها،  على  تجيزه  أن  إال  عليه(٥)،  دينًا  الصداق  نصـف  لهـا  وكان 
على  ُجبِر  وإال  األجـل  إلـى  أحضرها  فـإن  حينـه،  مـن  والكسـوة  النفقـة  عليـه 
الصداق،  فنصـف  بها  يدخل  لـم  وإن  كله،  فالصـداق  بها  دخل  فـإن  طالقهـا، 
سلعة  ليسـت  ألنها  مفلسـًا؛  كان  إذا  لها  اختيار  ال  وإنما  عليه  دينًا  ذلك  ويكون 
لها  كان  الطـالق  قبل  ذلـك  حال  فـي  هي  هلكـت(٦)  فـإن  تهلـك،  وال  تفـوت 

وورثها. كله،  الصداق 
أحسـن  وما  ملكه،  من  يؤخذ  دينًا  عليه  كله  الصداق  وكان  ورثته،  مات  وإن 

أصح. األول  والقول  الخيار،  لها  الشافعي :  قال  ما 

إلخ.  فتجده..  الرجل  تنكح  المرأة  ..في  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ..  لها..  إن  الشافعي :  وقال  وكذا.  كذا  ..عندي  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

السلعة.  عنده  من  تؤخذ  ..كالمفلس  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
أجالً.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (٥) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  هلكت)  (فإن  (٦) العبارة 
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أكرى  وقد  يفلس  الجّمـال  بـاب ٨ -]   (٢٤٩/٦ - ٢٥٠ [(م ٣٨٩٧ - ٣٨٩٩، 
مفلس : والمكتري  قوم  من 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

بأعيانها،  إبِالً  الجّمال  من  يتكارون  القوم  في  يقول :  الشافعي  كان  [م ٣٨٩٧] 
حتى  تباع  وال  بأعيانهـا(٢)،  إبلـه  يركـب  أن  منهم  واحـد  لـكل(١)  إن  يفلـس؛  ثـم 
حمالنه،  الغرمـاء  له  يضمنـوا(٤)  أن  إال  مالـك،  قـال  وبـه  الحمولـة.  يسـتوفوا(٣) 

اإلبل. ويأخذون  مَِالء(٦)  من  له  ويكترون(٥) 

مدخل  ال  ثابـت  فهو  اإلفـالس  قبـل  الكـراء  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مالهم  ويأخذون(٧)  الكراء،  ذلك  بطل  مفلس  هو  كان  وإن  تمامه،  إلى  فيه  للغرماء 

الغرماء. مع  أسوة  فهو  وإال  وجدوه،  إن 

على  بعضهم  دخل  أعيانهـا  بغير  اإلبل  كانت  وإن  الشـافعي :  قـال  [* ش] : 
لهم. حمولة  ال  الذين  / ج٣٠٥/  غيرهم  غرماء  عليهم  ودخل  بعض، 

فلكل.  يفلس  (ج) :  وفي  كل.  يفلس  (أ) :  (١) في 
بعينها.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

تستوفى.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فيكم  يتعاقبون  لغة  على  هذا  قائال ً:  اإلشـراف  كتاب  محقق  عليها  علق  وقد  يضمن.  (ج) :  (٤) في 

مواضع.  عدة  في  المصنف  استعملها  كما  مالئكة، 
ويكتروا.  (أ) :  (٥) في 

ككرام،  والمـد،  بالكسـر  الِمَالء :  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  وقـال  إبـالً.  ..لـه  (ج) :  و  (أ)  (٦) فـي 
هم :  أو  األمـوال،  ذوو  المتمولـون  األغنياء  ككبـراء :  واْلُمـآلُء  كأنصبـاء،  بهمزتيـن  واألْمِلَئـاء 
لم  ولو  مشـقة،  بال  ومتقاضيه  لطالبه  وتسـليمه  الدين  إعطاء  في  األغنيـاء  من  القضـاء  الحسـنو 

 .(٢٩/١ القاموس   .١١٩/١ العروس  (تاج  اهـ  أغنياء.  الحقيقة  في  يكونوا 
ويأخذوا.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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ويدخله  مجهـول،  فذلك  بأعيانهـا  إبـل  يكن  لـم  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مفلس. غير  كان  ولو  النقض(١) 

طعام  حمل  الرجل  مـن  يتكارى  الرجل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٨٩٨]  [* ش] : 
يكون  الشـافعي :  فقال  يمـوت؛  أو  المكتـري  يفلـس  ثم  البلـدان،  من  بلـد  إلـى 
قبل  أفلس(٥)  ولو  صنعة،  الطعام  في  له  ليس(٤)  ألنه  الغرماء(٣)؛  أسـوة  المكري(٢) 
كان  إذا  بالبر(٦)  أولى  الجّمال  مالك :  وقال  الكراء.  فسخ  له  [كان]  الطعام  ل  َتحمُّ

الكراء(٧). يستوفي  حتى  يده  في 
له  كان  حمل  فإن  يقع،  لم  مفلس  وهو  الكرى  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
أن  قبل  الكرى  كان  وإن  سلمه،  قد  أو  يده  في  المال  كان  الغرماء،  مع  مثله  أجر 
وإن  سلمه،  قد  أو  يده  في  المال  كان  الغرماء،  أسوة  فهو  أفلس  ثم  فحمل  يفلس 
شاء  وإن  الغرماء،  مع  كراؤه  وله  حمل  شاء  إن  بالخيار  كان  يحمل  أن  قبل  أفلس 

عذر. ذلك  ألن  الكرى؛  فسخ 
أو  الحانوت  في  األجير(٨)  يستأجر  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٨٩٩]  [* ش] : 
الغرماء. أسوة  األجير(١٠)  الشافعي :  فقال  يفلس؛  ثم  معلومة  بإجارة(٩)  الزرع  في 

النقض.  ودخله  (ب) :  وفي  النقص.  ودخله  (أ) :  (١) في 
الكرى.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الغرماء.  بين  أسوة  (ج) :  وفي  للغرماء.  بين  أسوة  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  ولو..  متهمة  الطعام  في  ألنه  (ج) :  وفي  إلخ.  ولو..  مبهمة  الطعام  في  ليس  ألنه  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  الطعام..  يحمل  أن  قبل  فلس  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بالشيء.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ذلك.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
الرجل.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
بأجرة.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

الغرماء.  بين  أسوة  هو  الشافعي :  (ج) :  وفي  للغرماء.  أسوة  الشافعي :  (أ) :  (١٠) في 
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يقبض(٢)  حتى  والحائط  الزرع  من  يديه(١)  في  بما  أولى  األجير  مالك :  وقال 
إجازته(٣).

وإن  األجرة،  بطلـت(٤)  مفلس  وهو  األجرة  كانت  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  كان  وسواء  الغرماء(٦)،  بين  أسوة  كانت  وعمل  التفليس،  قبل  األجرة(٥)  كانت 
الوجه  ذلك  في  معاشـه(٨)  / ج٣٠٦/  يقّوم  أن  إال  يده(٧)،  غير  فـي  أو  المال  يـده 
فإن  األجرة؛  بتلـك  إال  صنعتـه  تقـوم  ال  وكان  فلـس،  فـي  وكان(٩)  باإلباحـة  إال 
الصنعة  ألن  الغرماء؛  قبل  المال  رأس  من  ويكون  السـعر،  بعدل(١٠)  ثابتة  األجرة 

بذلك. قامت 

وعتقه  وشراؤه  المفلس  بيع  باب ٩ -]   (٢٥٠/٦ - ٢٥١ [(م ٣٩٠٠ - ٣٩٠٢، 
بعض : دون  غرمائه  بعض  وإعطاؤه  وإقراره 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
من  القاضي  عليه  يحجر  أن  بعد  المفلس  يجريه(١١)  فيما  واختلفوا  [م ٣٩٠٠] 

يده.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يقبل.  (أ) :  (٢) في 

إجارته.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بنقطها  التاء  وكتبت  نقط،  غير  من  الياء  كتبت  (ب)  وفي  يطلب.  (أ) :  وفي  (د).  و  (ج)  في  (٤) هكذا 

تحتها.  ونقطة 
إلخ.  التفليس..  قبل  كانت  وإن  (ب) :  وفي  (ج).  في  موجودة  غير  األجرة)  كانت  (وإن  (٥) العبارة 

الغرماء.  ..أسوة  (ب) :  وفي  للغرماء.  ..أسوة  (أ) :  وفي  (د).  و  (ج)  في  (٦) هكذا 
غيره.  يد  أو  (د) :  وفي  غيره.  يد  في  أو  (ب) :  وفي  غيره.  يد  في  أم  (أ) :  (٧) في 

إلخ.  فكان..  باإلباحة  الوجه  ذلك  في  ..معاشته  (أ) :  (٨) في 
فكان.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

بعد.  (أ) :  (١٠) في 
إلخ.  ذلك..  وغير  ماله  بيع  من  المال  عليه  يحجر  ما  بعد  المفلس  يحدثه  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
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أن  له  يكن  لم  القاضـي  عليه  حجر  إذا  يقـول :  الشـافعي  فكان  ذلك؛  وغيـر  بيـع 
أبي ليلى. ابن  قال  وبه  يتلف،  وال  يبيع،  وال  ماله،  من  يهب(١) 

الحجر. في  العتاقة  خال  ما  أبي ليلى،  ابن  قال(٢)  ما  مثل  يعقوب  وقال 
وال  صدقة(٤)  وال  بيع  له  فليس  القاضي  أفلسـه(٣)  إذا  الثوري :  سـفيان  وقال 

عتق.
يجوز  العتق :  فـي  وقال  الثوري.  قال  كمـا  والصدقة  البيع  في  أحمـد  وقـال 

إسحاق. قال  وبه  [تعالى].  هللا  شيء  هو  عتقه، 
أو  بصدقة  تصدق  أو  أعتق  أو  اشترى  إذا  فقال :  [كله]  ذلك  النعمان  وخالف 

جائز. كله  فذلك  هبة  وهب 
قال  ومن  الثوري  وقول  بقوله،  قال  ومن  الشافعي  قول  أبو سعيد 5 :  قال 
ما  ويحتمل  العلة  تدخله  وقـد  القول،  من  فشـاذ  النعمان  قول  وأما  جائز،  بقولـه 

قال.
وال  لقوم،  بَدْين  أفلس  قد  من  أقـر(٥)  وإذا  أبو بكر :  قـال   [٣٩٠١] [* ش] : 
قال  [وبه  إقـراره.  يجوز  ال  الحسـن :  اهللا بن  وعبيد  مالك،  قول  ففـي  لهم؛  بّينـة 

ماله. على  وأظهر  أفلس  إذا  الثوري  سفيان 

إلخ.  قال..  وبه  يسلف،  وال  يدفع،  وال  ماله،  يقرض  أن  له  يكن  لم  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
قول.  مثل  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فلسه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
نحو  في  والسـقط  الخبرة).  ـ  أهـل  (منه  قولـه  إلى  الموضع  هـذا  من  (ب)  فـي  السـقط  (٤) بدايـة 

صفحتين. 
بشيء  ..((بياض))  وإذا  (ج) :  وفي  إلخ.  لهم..  بينة  ال  لقوم  أفلس  وقد  بشيء  أقر  وإذا  (أ) :  (٥) في 

إلخ.  لهم..  نثبته  ال  فلس  وقد 
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على  إقراره  ويجوز  أوقف،  فيما  الحسـن  ابن(١)  قول  في  إقراره]  يجـوز  وال 
ويدخل  الزم  إقراره  إن  أحدهما :  قوالن :  فيها  الشافعي :  وقال  / ج٣٠٧/.  نفسه 
ابن  [قـال  كما  والثاني :  الشـافعي.  قـال  وبـه  الغرماء،  سـائر  مـن  له  أقـر  مـن(٢) 

الحسن].
صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

وهو  إقراره  يجوز  ال  قـال(٣) :  من  وقال  هذا.  قيل  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
التفليس  قبل  حقوقهم  صحت  الّدْين  الغرماء  اسـتوفى  إذا  قال :  من  وقال  باطل. 

الحق. تأويل  على  يخرج  ذلك  وكان  اكتسب،  إذا  يده  في  فيما  به  أقّر  بما  أخذ 
بعضًا  يقضي  أن  لـه  يقوالن :  والشـافعي  مالـك،  وكان  [م ٣٩٠٢]  [* ش] : 

[ويعقوب]. الحسن،  وابن  النعمان،  قال  وبه  ماله.  يوقف  أن  قبل  بعض  دون 
ولو  الحقوق  صحت  إذا  ذلك  غير  وقيل  ذلك،  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

المال. يوقف  لم 

أن  بعـد  بالمتـاع  الصنـاع  إقـرار  بـاب ١٠ -]   (٢٥١/٦ - ٢٥٢ [(م ٣٩٠٣، 
يفلسوا :

يوقف  أن  بعد  مالك  قول  في  إقرارهم  يجوز  ال(٤)  أبو بكر :]  [قال  [* ش] : 
مقبول(٥). قولهم  الشافعي :  قول  وفي  مالهم. 

أبي.  (ج) :  (١) في 
إلخ.  سائر..  مع  قوله  في  ويدخل  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  يجوز..  ال  أيضًا  قال  من  وقال  (د) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  ال..  الصناع  (ج) :  (٤) في 

جائز.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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الزم. إقرارهم  أبو بكر :  قال 
ذلك  ألن  جائـز؛  الشـافعي  وقول  أصح،  مالك  قـول  أبو سـعيد 5 :  قال 

أمرهم. من  المتعارف 

المفلس : حبس  باب ١١ -]   (٢٥٢/٦ - ٢٥٤ [(م ٣٩٠٤، 
األمصار  علماء  مـن  [قوله]  عنه  نحفظ  من  أكثـر  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
وأصحابه،  مالك،  عنه :  ذلك  نحفظ  وممن  الّدْين،  في  الحبس  يرون  وقضاتهم(١) 
عبد اهللا]،  سوار [بن  قال  وبه  عبيد(٣)،  وأبو  وأصحابهما(٢)،  والنعمان،  والشافعي، 

والشعبي. شريح،  عن  القول  هذا  روينا  وقد  الحسن،  اهللا بن  وعبيد 
وال  الغرماء  بيـن  ماله  يقسـم  يقـول :  / ج٣٠٨/  عبد العزيـز  عمر بـن  وكان 

سعد.(٥) والليث بن  جعفر،  اهللا(٤) بن  وعبيد  اهللا،  عبيد  قال  وبه  يحبس. 
إما  وجوه :  ثالثة  أحد  من  الّدْين  عليه  من  أمُر  يخلو  ليـس(٦)  أبو بكر :  قـال 
بيعه،  وجب  سـبيل  ظاهر  له  مال  إلى  وجد  فإن  [لماله،  مانعًا  موسـرًا  يكون  أن 
ما(٨)  ليخرج  بالحبس  عوقب  ذلك  إلى  يوصل](٧)  لم  وإن  عنه،  عليه  ما  وقضي 

وثقاتهم.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وأصحابه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
أبو عبيدة.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

وعبد اهللا.  (أ) :  (٤) في 
اإلشراف؟؟!!  كتاب  في  موجودة  غير  سعد)  عبد العزيز...والليث بن  عمر بن  (وكان  (٥) العبارة 

إلخ.  إما..  أوجه :  ثالثة  أحد  من  الّدْين  صاحب  يخلو  ال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
يصل.  لم  فإن  عليه،  مـا  وقضاء  له  ما  بيع  وجب  سـبيل  له  ماله  إلى  وجد  فـإن  لمالـه،  (أ) :  (٧) فـي 
عليه،  ما  وقضاء  ماله  بيع  وجب  سـبيل  من  له  مال  إلى  وجد  فإن  ماله،  من  عليه  ما  (ج) :  وفي 

يوصل.  لم  وإن 
مما.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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رجل  بلزوم  رجالً  «أمر  أنه  مقال(١) :  فيه  بإسـناد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  عليه، 
حق(٢)». عليه  له 

وعقوبته»  عرضه  ُيحل  الواجد  قال(٣) :  «لـّي  أنه  آخر  بإسناد  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  روينا  وقد 
صحيح. غير  إسناد  وهذا 

وأحدهما  مقال،  جميعـًا  إسـنادهما  في  خبران  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحبس  [وفـي 
جده،  عن  أبيه  عن  حكيم  بهز بن  حديث  فمن  أحسـنهما  فأما  اآلخر؛  من  أوهى 

صحيح]. منهما  وليس 
ألن  حبسـه؛  يصح  فـال  وعسـرته  عدمه  صـح  إذا  أمـا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ويسرته،  غناه  وال  وعسرته  عدمه  يصح  لم  إذا  وأما  ميسرة،  إلى  ينظر  أن  الفرض(٤) 
ثالثة :  أقاويل  ففيـه  العسـرة؛  فادعى  غريمه  إلى  بتسـليمه  وأمر  المال  عليه  وصـح 
عليه  صح  قد  ألنه  عدمه؛  يصح  حتى  عليه  صح  ما  بأداء  مأخوذ  إنه  قال :  من  فقال 

عسرته. يصح  حتى  بأدائه  مأخوذ  األمر  ظاهر  ففي  بدعواه،  إبطاله  ويريد  الحق 
حادث  لهم  والغنى  العدم،  بينة  على  الناس  ألن  معسـر؛  هو  قال :  من  وقال 
يلزمه  مما(٥)  يمنعه  مال  له  يصح  حتى  وعقوبة  بحبس  عليه  يحكم  وال  مكتسب، 

العقوبة. تلزمه  هنالك  ثم 
يقدم  وال  حبسـه،  / ج٣٠٩/  عن  يقف  أن  الحاكـم  على  قال(٦) :  مـن  وقـال 

فقال.  (أ) :  (١) في 
صحيح.  غير  اإلسناد  وهذا  وغرمه،  حق  عليه   .. (ج) :  (٢) في 

إلخ.  صحيح..  غير  اإلسناد  فهذا  وغرمه،  عقوبته  تحل  الواحد  في  أنه  ..آخر  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  ينظر..  أن  الغرض  ألن  (د) :  وفي  مسيرة.  إلى  أن  العرض  ألن  (أ) :  (٤) في 

عما.  (د) :  و  (أ)  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  قال)  (من  (٦) العبارة 
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به  الخبرة  أهل(٢)  عنه  يسـأل  حتى  باإلطالق(١)  ذلك  من  يبريه  وال  بحبـس،  عليـه 
مال  من  الحق(٤)  من  شيئًا  ذلك(٣)  عنه  يؤدي  ما  أو  يسرته،  صحة  في  العدول  من 

وبقدره. بذلك  أخذ  ويسار 

لهم  يصح  حتى  والمال  بالعدم  مجهولون  الناس  ألن  أصح؛  هو  القول  وهذا 
غناهم،  يصح  لم  ما  الفقر  حكم(٥)  على  الناس  إن  قيل :  ما  أصح  فهذا  أحدهما، 
لم  وإن  بالبينة،  ذلك  على  ادعى  يسـارًا(٦)  يده  في  أو  ماالً  الغريم  عليه  ادعى  فإن 
له  يصح  حتى  أمره  عن  الحاكم  سـأل  الحكم  في  يلزم  لما  وسـلم  ماالً  عليه  يدع 

بصيرة. على  فيه  فيتوجه  فيه،  الوجه 

على  منهما  واحد  كل  دعـي  اليسـرة  الغريم  وادعى  العسـرة،  هو  ادعى  فـإن 
بأن  محتج  احتج  وإن  بذلـك،  له  حكم  دعـواه  على  أصح  فأيهمـا  بالبينـة،  ذلـك 
له  يكون  أن  يمكن  ألنه  منه؛  خروجه  يصح  حتى  به  ويأخذه  عليه  ثبت  قد  الحق 
مال، وإنما قال اهللا(٧) : ﴿º  ¹ «  ¼    ½  ¾  ¿﴾ (البقرة : ٢٨٠) فحتى 

اهللا. شاء  إن  صحيحًا  وجهًا  ذلك  كان  عسرته؛  تصح 

أن  إال  حبسه،  إلى  سـبيل  فال  معسـرًا  الّدْين  عليه  الذي  كان  وإن(٨)  [* ش] : 

بإطالق.  إال  (أ) :  (١) في 
(ب).  في  السقط  (٢) نهاية 

شيئًا.  منه  يؤدي  ما  أو  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
الحق.  خ :  الحقوق  من  (ب) :  (٤) في 

(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  (حكم)  (٥) كلمة 
(ب) :  وفي  يسـار.  يده  وفي  مـاالً  لـه  إن  مـاالً  الغريـم   .. (أ) :  وفـي  ص٢٣٨.  (د)  فـي  (٦) هكـذا 

يسار.  يده  في  أو  ماالً  ..الغريم  (ج) :  وفي  يسار.  يده  في  أو  ماالً  له  ان  ماالً  ..الغريم 
تعالى.  اهللا  قال  وإنما  (أ) :  (٧) في 

وإن.  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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وثبت   ،﴾¿   ¾   ½     ¼   »   º   ¹﴿ ذكـره :  جلَّ  اهللا  قـال  يوسـر(١)، 
/ ج٣١٠/  وليس(٢)  وجدتم  ما  دين :  «خذوا  عليه  رجل  في  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

عسره. حال  في  المعسر  إلى  سبيل  أال(٣)  أعلم  فقد  ذلك»،  إال  لكم 
وال  أمره،  على  يوقف  ال  [ممن]  الَدْين  عليه  الذي  يكون  أن  الثالث :  والوجه 
إليه  وصارت(٤)  الناس،  أموال  أخذ  وقد  باليسـار،  عليه  وال  بالعدم  بينة  له  تشـهد 
قد  العلم  ألن  يجب(٥)؛  هذا  فحبس  بماله؛  ذهبت  أصابته  جائحة  تعلم  وال  بيقين، 

به(٧). فيعذر  يديه  عن  وخروجها(٦)  زوالها  يعلم  وال  األموال،  بأخذه  أحاط 
عنه،  المسألة(٩)  القاضي  يغفل  وال  إطالقه(٨)،  وجب  معدم  أنه  ببينة  أتى  فإن 
البينة،  عليه  تثبت  حتى  السجن  إلى  يعده(١٠)  لم  ثم  أطلقه،  إفالسه  عنده  صح  فإذا 

األولى. حالته  إلى  فيرجع  ماالً  استفاد  [قد]  أنه  يقر  أو 
والكفاالت،  الضمانـات،  جهـة  من  الديـون  لحقته(١١)  فـإن  أبو بكـر :  قـال 
الحبس  ألن  حبسه؛  عن(١٣)  عندي  الوقوف  وجب  معه  مال  أصل  له  يعلم  وال(١٢) 

يؤسر.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فليس.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  المعسر..  على  سبيل  ال  أنه  أعلم  فقد  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  بماله..  أذهبت  جائحة  أصابته  وال  بمغًنى،  صار  وقد  ..الناس  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  ألن..  هذا؛  حبس  فيجوز  ..بماله  (ج) :  وفي  إلخ.  ألن..  هذا؛  فحبس  ..بماله  (أ) :  (٥) في 
خروجها.  وال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

به.  يعذر  بشيء  بعد  ..يديه  (ج) :  وفي  به.  لعذر  ..يديه  (أ) :  (٧) في 
الحبس.  من  إطالقه  (ج) :  (٨) في 

عنه.  المسألة  عن  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
إلخ.  حتى..  الحبس  إلى  يعد  لم  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

إلخ.  الديون..  نحو  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
إلخ.  أصل..  ال  أنه  والعلم  (ج) :  وفي  إلخ.  أصل..  أنه  والعلم  (أ) :  (١٢) في 

على.  (ج) :  (١٣) في 
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ذنب(٢)  لـه  يعلم  وال  به،  يعاقـب  أن  يسـتحق  بذنـب(١)  إال  يعاقـب  وال  عقوبـة، 
العقوبة. به  يستحق 

األجـل  إلـى  المفلـس  ديـون  بـاب ١٢ -]   (٢٥٥/٦ [(م ٣٩٠٥ - ٣٩٠٦، 
األجل : إلى  عليه  يكون  والّدْين(٣) 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
من  كان  ما  كل  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  [م ٣٩٠٥] 

بإفالسه. يحل  ال  أجله  إلى  ذلك  أن  أجل  إلى  المفلس  دين(٤) 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

الّدْين  من  المفلـس  على(٥)  ما  حلـول  فـي  واختلفـوا  [م ٣٩٠٦]  [* ش] : 
قال  ما  يحتمـل  الشـافعي :  وقـال]  الّدْين.  مـن  عليـه  ما  يحـل  [مالـك :  فقـال 
تحل،  ديونه  أن  إلى  عنه  حفظت  ممن  واحد  غير  ذهب  [وقد  مالك.  / ج٣١١/ 
يملك،  قد  وأنه  مّيت،  غير  ألنه  متأخرة؛  ديونهم  [الذين  يؤخر  أن  يحتمل]  وقد 

يملك](٦). ال  والمّيت 
يوجب  وال  بإفالسه،  تحل  ال  أجلها  إلى  اآلجلة  ديونه  أبو سعيد 5 :  قال 

ذمته. في  ألنها(٧)  عليه؛  ذلك 

بذنب.  يعاقب  وال  (أ) :  (١) في 
إلخ.  ذنبًا..  له  نعلم  وال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

والمديون.  (ج) :  (٣) في 
ديون.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  من..  عليه  ما  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
مستأخرة.  ديونًا  الّدْين  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ألنه.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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فيقول  الرجل  على  يكـون  الّدْيـن  بـاب ١٣ -]   (٢٥٥/٦ - ٢٥٦ [(م ٣٩٠٧، 
لك : وأعجل  عني  ضع  المال  لصاحب  المال  عليه  الذي 

آلخر  الّدْين  عليـه  يكون(١)  الرجل  فـي  واختلفوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
طائفة،  ذلك  فكرهت  لك؛  وأعجل  عني  ضع  الّدْين :  عليه  الذي  فيقول  أجل  إلى 
سـعيد بن  ذلك  وكره  عمر،  وابن  ثابت،  زيد بن  كرهـه :  أنه  عنـه  ُروي(٢)  وممـن 
والثوري،  ومالك،  والحكم،  عبد اهللا،  وسـالم بن  البصري،  والحسـن  المسـيب، 

والكوفي. وإسحاق،  وأحمد](٣)،  [وهشام،  عيينة،  وابن 
ثور]. وأبو  النخعي،  قال  وبه  بأًسا،  به  ير  لم  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  [وقد 

أن  بأسًا  يريان  ال  كانا  أنهما  سيرين  وابن  [البصري]،  الحسن  عن  روينا  وقد 
محله. قبل  حقه  من  بالعروض  يأخذها 

بعض،  وكرهه  بعـض،  فأجازه  ذلك؛  في  اختلـف  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
يأخذه. أن  جاز  عروضًا  به  يأخذ  أن  جاز  وإذا  بعض.  يجزه(٤)  ولم 

الّدْين. عليه  الذي  ذلك  فعل  إن  محله  قبل  يأخذه  أن  له(٥)  قيل :  وقد 

[(م ٣٩٠٨ - ٣٩١٢، ٢٥٦/٦ - ٢٥٨) باب ١٤ -] مسائل من كتاب التفليس :
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

(أ).  في  موجودة  غير  (يكون)  (١) كلمة 
روينا.  (ج) :  (٢) في 

وهاشم.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يجز.  ولم  (ج) :  وفي  يحجر.  ولم  (د) :  و  (ب)  (٤) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (له)  (٥) كلمة 
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يوقف(٣)  أن  بعـد  المفلـس(٢)  مال  مـن  يتلـف(١)  فيمـا  واختلفـوا  [م ٣٩٠٨] 
من  ذلك  يقول :  الشافعي  فكان  أمنائه؛  من  أمين  يد(٤)  على  للغرماء  ماله  القاضي 
المفلس،  مال  من  العروض :  في  مالك  وقال  الّدْين.  أهل  مال  من  ال  المفلس  مال 
من  الدنانير  المغيـرة :  وقال  الغرماء.  / ج٣١٢/  مـال  من  والدراهـم :  والدنانيـر 

الدراهم. أصحاب  من  والدراهم  الدنانير،  أصحاب 
المفلس. مال  من  ذلك  كل  أبو بكر :  قال 

كله. المفلس  مال  من  وذلك  أبو بكر،  قال  كما  هو  أبو سعيد 5 :  قال 
وصاحبـاه  والنعمـان،  والشـافعي،  مالـك،  وكان(٥)  [م ٣٩٠٩]  [* ش] : 

  »   º   ¹ ﴿ وجل] :  [عز  اهللا  لقول  المفلس؛  يؤاجر(٦)  أن  يجـب  ال  يقولـون : 
.(٢٨٠ (البقرة :   ﴾ ¿      ¾   ½     ¼

كان  إذا(٨)  أجيزك  إني  قال :  يحسنه؟  كان  إذا(٧)  علم  في  يؤاجر  ألحمد :  وقيل 
قوته. عن  فضل  كسبه  في  رجل 

نقول]. [وبه  صحيح،  مالك  قول  أبو بكر :  قال 
أبو بكر. قال  كما  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

تسلف.  فيمن  واختلفوا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
لمفلس.  المسلف  مال  (أ) :  (٢) في 

وقف.  (ج) :  (٣) في 
يدي.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وقال.  (ج) :  (٥) في 
يؤجر.  أن  نحب  ال  يقولون :  (ج) :  و  يؤخر  أن  يجب  يقولون :  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  كان..  إن  عمل  في  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
كان.  إن  أجيز  قال :  (ج) :  وفي  كان.  إن  أخبرك  قال :  (أ) :  (٨) في 
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وقال  وخادمه.  مسكنه  [عليه]  يباع  يقول :  الشافعي  وكان   [٣٩١٠] [* ش] : 
والخادم. الدار  عليه  تباع  [ال  وإسحاق :  أحمد، 

أصح](١). الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 
غرمائه،  بين  ماله  يقسم  المفلس  في  واختلفوا  أبو بكر :]  [م ٣٩١١] [قال 
أن  بعد  قومًا  دايـن  إذا  يقول :  مالك  فـكان  ثانيًا؛  يفلس(٢)  ثم  دينـًا،  يـدان  ثـم 
[فيما  هؤالء  على  اليدخلـون(٤)  األولين  [أن]  أموالهـم،  في  ففلس(٣)  أفلـس 
مـن  / ج٣١٣/  فائـدة  عليـه  دخـل  وإن  حقوقهـم،  يسـتوفوا  حتـى  داينـوه]، 
الديون(٧)  أصحـاب  تحاّص  بعقلها](٦)؛  فيقضـي  عين  له  [تفقـأ  أو  ميراثـه(٥)، 

فيه(٨). واآلخرين  األولين 
والثانية  األولـى  المسـألة  في  واآلخـرون  األولـون(٩)  الشـافعي :  قول  وفـي 

ماله. الجميع  بين  يقسم(١٠)  سواء، 

به  ليس  كان  فـإن  الخادم  وأما  بالمسـكن،  إال  له  قوام  ال  ألنـه  عليـه؛  يبـاع  ال  (ج) :  و  (أ)  (١) فـي 
لم  بنفسـه  القيام  على  يقدر  ال  كان  وإن  الخادم،  عليه  بيع  بنفسـه  القيام  على  يقدر  وكان  عاهة 
أبي سـعيد،  قول  من  إلخ»   .. بالسـكن  إال  له  قوام  ال  «ألنه  العبارة  ((ولعل  الخادم.  عليه  يبع 

واهللا أعلم)). 
ويفلس.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

مفلس.  فلس  أن  بعد  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  على..  يدخل  ثم  األولين  (ج) :  وفي  إلخ.  على..  يدخل  لم  األولين  (أ) :  (٤) في 

ميراث.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ذلك.  غير  أو  له،  بيع  (ج) :  وفي  فنقصا.  غبن  له  بيعا  (أ) :  (٦) في 

الديون.  الحقوق  أصحاب  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
منه.  (أ) :  (٨) في 

واآلخرين.  األولين  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
جميعًا.  ماله  ويقسم  (أ) :  (١٠) في 
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معروفًا،  ماالً  األولين  الغرماء  على  ماله  وقف  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
قسـم  أن  بعد  دينًا  اّدان  ثم  حقوقهم،  واسـتهلكته  المال،  ذلك  بينهم  قسـم  ثم 
فاألولون  الغرمـاء؛  اآلخرين  مـال  فـي  ثانيـة  فلس  ثـم  الغرمـاء،  بين  المـال 
وهو  اآلخر(٢)  الديـن  اّدان  إذا  ألنـه  الوجوه؛  جميع  مـن  اسـتفاد  لما(١)  أولـى 
أموالهم  أدركـوا  إذا  أنهم  إال  والشــراء،  البيـع  حكـم  عليه  يقع  فـال  مفلـس 
الحقوق  أصحــاب  اسـتـوفى  فـإذا  بعينهـا،  لهـم  ألنهــا  أخـذوهـا؛  بعينهـا 
الوجوه،  أي  من  كـسـب  فيما  عليه  اسـتحقـوا  بـما  اآلخرون  لحق  حقوقهم 
وجه  أي  من  اسـتفاد  فيما  وال  كسـب  فيما  األولين  اآلخرون  يحاصـص  وال 

كان.
ماًال،  غيـبت(٣)  ما  باهللا  يحلف  المفلس :  في  مالك  قال  [م ٣٩١٢]  [* ش] : 

ماله. يخرج  حتى  له  واحتال  اإلمام،  سجنه  غيبه  المال(٤)  له  عرف  فإن 
نقده  في  قضاء،  لغرمائه  يجـد  وال  يملك،  ما  باهللا  وأحلفه(٥)  الشـافعي :  قـال 

الوجوه. من  بوجه  وال  عرض(٦)،  وال 
من  فقال  المفلس؛  غير  في  أصحابنا(٧)  اختلف  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
يمين  ال  قال :  مـن  وقال  / ج٣١٤/.  الشـافعي  قال  كما  اليمين،  عليـه  قـال : 
من  شـيء  معه  وما  له  ما  باهللا  يحلف  قال :  من  وقال  إفالسـه.  صح  إذا  عليه 

بما.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
االخرة.  اّدان  إذا  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

ألجأت.  ما  (ج) :  و  لجوت.  ما  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  سجنه..  مال  له  (ج) :  وفي  سجنه..الج.  عنده  مال  له  (أ) :  (٤) في 

حلفه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
عروض.  وال  نقد  في  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (أصحابنا)  (٧) كلمة 
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ذلك  وكل  منها.  شـيئًا  وال  عليه،  هي(١)  التي  الحقوق  أهـل  به  يقضي  المـال 
جائز.

الحبس،  عليه  صح  يحلف  لم  إذا  ألنه  أثبت؛  يحلف  ال  إنه  قال :  مـن  وقـال 
عليه.(٢) حبس  ال  وهذا 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (هي)  (١) كلمة 
والحمد هللا  والعشرون  الثالث  الجزء  وهو  المزارعة  كتاب  يتلوه  مكتوبًا  وجدت  ..عليه.  (٢) في (أ) : 
..عليه.  (ب) :  وفي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  النبي،  محمد  رسـوله  على  اهللا  وصلى  العالمين  رب 
وجدت  ..عليه.  (ج) :  وفي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  محمد،  رسـوله  على  اهللا  وصلى  وجدت... 
من  والعشـرون  وجدت...الثالث  ..عليه.  (د) :  وفي  وسـلم.  وآله  محمد،  علـى  اهللا  ...وصلـى 
وآله،  النبـي،  محمد  رسـوله  علـى  اهللا  وصلـى  العالميـن،  رب  هللا  والحمـد  اإلشـراف،  كتـاب 

وسلم.  وصحبه، 
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أو  الربع  أو  الثلـث  أو  بالنصـف  ((المزارعـة   [(٢٥٩/٦ - ٢٦٢ [(م ٣٩١٣، 
يخرج)) : مما  معلوم  بجزء 

بالمزارعة  نرى  كّنا  ما  قال :  أنه  عمر  عن [ابن]  ثبت  أبو بكر :]  [* ش] : [قال 
عنها». «نهى(٢)  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن  يقول :  خديج(١)  رافع بن  سمعت  [حتى]  بأسًا، 
على  تدلُّ  بعللٍ  خديـج(٣)  رافع بن  عن  األخبـار  جاءت  وقد  أبو بكـر :  قـال 

العلل : لتلك  إنما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  من  النهي  أن(٤) 
األرض،  لسـيد  مسـمى  منها  بالناحية(٥)  األرض  نكري  كنا  قال :  أنه  أحدها : 

ذلك. عن  فنهينا 

جريح.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
نهانا.  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  على..  يدل  بمقال  جريح  ..رافع بن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (أن)  (٤) كلمة 

بسـهم  لعله  منها  الناحية  (ج) :  وفي  إلخ.  األرض..  واضحـة))  ..((غير  منها  الناحيـة  (أ) :  (٥) فـي 
إلخ.  األرض..  يسد 
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سقى  ما  أن(٣)  األكار(٢)  على  ونشترط  األرض  نكري  كنا  قال(١) :  أنه  والثانية : 
هذا  سلم  [فربما  لكم،  فهو  الجداول(٦)  سـقت(٥)  وما  لنا  فهو  والماذيان(٤)  الربيع 
[عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فسـألنا](٧)  هذا،  وسـلم  هذا  هلك  وربما  الجداول،  وهلك 

عنه. فنهى  ذلك] 
هذا  غير  فـي  مثبتة  وهي  / ج٣١٥/  ذكرنـاه(٨)  ما  سـوى  علل  أربـع  وبقيـت 
استعمالها(١٠)،  عن  الوقوف  وجب  سبيلها  هذه(٩)  رافع  أخبار  كانت  فإذا  الموضع. 

له. معارض  ال  ثابت  خبر  هو(١١)  إذ  عمر،  ابن  خبر  استعمال  ووجب 
اختالف  أن  يريد  كأنـه  ألوان؛  رافع(١٢)  عن  فقال :  رافـع  خبر  ألحمد  وذكـر 

الحديث. ذلك  يوهن  عنه(١٣)  الرواية 

إلخ.  على..  ويشرط  األرض  يكري  أنه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أكر).  (مادة  العرب  لسان  في  كذلك  وهو  الحراث.  هو  األكار  (ج) :  هامش  (٢) في 

..الربيع  (ج) :  وفـي  إلـخ.  فهو..  الماربان  أو  الربيـع  يبقـى  خ  سـقى  مـا  إلـى  األكار  (أ) :  (٣) فـي 
إلخ. فهو..  والماربان 

(النهاية  اهـ  سوادية.  وهي  بعربية،  وليست  الكبير،  النهر  الماذيان :  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٤) قال 
 .(٨٦/٤ األثير  البن 

سكب.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
أوائلها،  وأقبالها :  الصغيـر،  النهر  وهـو  جدول  جمع  الجداول  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  (٦) قـال 
األثير  البن  األصـول  (جامع  اهـ  العشـب.  من  عليها  يثبت  ما  أراد  وإنمـا  منهـا،  اسـتقبل  ومـا 

 .(٤٣/١١
وسألنا.  هذا،  وسلم  هذا  وهلك  هذا،  وهلك  هذا  سلم  وربما  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

ذكرناها.  (ج) :  وفي  ذكرنا.  (أ) :  (٨) في 
هذا.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

واستعمالها.  الوقوف  ..وجب  (أ) :  (١٠) في 
وهو.  عمر،  ..ابن  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 

نافع.  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 
الحديث.  ذلك  توهن  ..الرواية  (ج) :  و  (أ)  (١٣) في 
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زرع». أو  ثمر  من  يخرج  ما  شطر  على  خيبر  «دفع  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت 

أو  البيضاء،  أرضـه  يعطي  الرجل  فـي  العلم  أهـل  اختلـف  وقـد  [م ٣٩١٣] 
منها؛  يخرج  مما  معلوم  بجزء  أو  بالربع،  أو  بالثلث،  أو  بالنصف،  ونخله(١)  أرضه 
ابن  منهم  ذلـك،  أجازوا  أنهم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  جماعـة  عـن  فروينـا 
ومعاذ  أبي طالب]  علّي [بن  عن  ذلك  وروينا   .@ مالك  وسـعد(٢) بن  مسـعود، 
وعبد  وطاووس،  سيرين(٣)،  ومحمد بن  المسـيب،  سـعيد بن  مذهب  وهذا   ،@
وعبد  والزهري،  عبد العزيز،  وعمر بن  طلحة،  وموسى بن  األسـود،  الرحمن بن 

أبي ليلى. الرحمن بن 

بالشطر»،  خيبر  أهل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «عامل  قال :  أنه  جعفر  أبي(٤)  عن  وروينا 
بالثلث(٥)  يعطون  اليوم  إلى  أهلوهم  ثم   ،@ وعلّي  وعثمان،  وعمر،  أبو بكر،  ثم 

ومحمد. ويعقوب،  حنبل،  وأحمد بن  أبي ليلى،  ابن  قال  وبه  والربع. 

خيبر. بقصة  أحمد  واحتج 

وعكرمة،  عبـاس،  ابن  كرهـه  أنه  عنه  روينـا  وممن  ذلـك،  طائفـة  وكرهـت 
ومالك. والنخعي،  ومجاهد،  جبير،  وسعيد بن  / ج٣١٦/ 

على  النخل  في  المساقاة  وأجاز  والربع(٦)،  بالثلث  المزارعة  الشـافعي  وكره 

نخله  أو  أرضـه  أو  أرضـه  ..يعطـي  (ج) :  وفـي  إلـخ.  بالنصـف..  نخلـه  أو  ..أرضـه  (أ) :  (١) فـي 
إلخ.  بالنصف.. 

وسعيد.  (أ) :  (٢) في 
سفيان.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

جعفر.  ابن  (ج) :  وفي  أبي جعفر.  ابن  (أ) :  (٤) في 
الثلث.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

الربع.  أو  (أ) :  (٦) في 
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دفع  من  ومنع  والثلـث(١)،  بالنصف  المزارعة  النعمان  وأبطـل  والثلث.  النصـف 
باطل. كله  ذلك  أن  وزعم  والربع،  بالثلث  معاملة  النخل 

«أعطى  [أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة  األخبار  خالف  هذا(٢)  أبو بكر :  قـال 
أخبار  خالف  هو(٥)  ثـم  زرع».  أو  ثمر  من  منها  خـرج(٤)  ما  شـطر  على  خيبـر](٣) 

العلم. أهل  أكثر  وقول  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحاب 
قيل  ما  أصح  وهو(٦)  صحيح،  أبو بكر  قاله  الذي  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
ذلك  ويخرج  كله،  هذا  في  قيل  قد  بما  أصحابنا  مذاهب  في  قيل  وقد  ذلك.  في 

اهللا. شاء  إن  الصواب  حجج  على 

البذر : يخرج  من  باب ١ -]   (٢٦٢/٦ [(م ٣٩١٤، 
والربع  بالثلث  المزارعة  أجـازوا  الذين  واختلف  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
عند  مـن  يكـون  طائفـة :  فقالـت  األرض؛  ربُّ  أو  العامـُل  البـذَر  يخـرج  مـن(٧) 

عمر(٩). وابن  مسعود،  وابن  مالك،  سعد بن  عن  ذلك  ُروي  العامل(٨)، 

وبالنصف.  لثلث  المزارعة  (ج) :  وفي  والنصف.  بالثلث  المزارعة  (أ) :  (١) في 
هذا.  قوله  ففي  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

خيبر.  أهل  بإعطائه  (ج) :  وفي  خيبر.  أهل  (أ) :  (٣) في 
يخرج.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  رسول اهللا..  أخبار  هذا  ثم  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
هو.  (ب) :  وفي  هذا.  (أ) :  (٦) في 

فيمن.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
العامل،  عند  من  يكون  طائفة :  وقالت  األرض.  ورب  العامل  عند  من  ..يكون  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  مالك..  سعيد بن  عن  ُروي 
ذلك.  عمر  وابن  (ج) :  (٩) في 
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من  والعمل  األرض،  رب(١)  عند  من  يكون  البذر  إن  [وهو]  :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
عند  من  البذر  يكون  أن  يعجبنا  ال  وقـاال :  وإسـحاق،  أحمد،  قول  هذا  الداخـل، 

الداخل(٢).
/ ج٣١٧/  أخرج  مـن(٣)  قال :  الحديث،  أهل  بعـض  قاله  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
اشـتراط  تركه(٤)  وفي  معاملة»،  خيبر  «دفع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  جائز؛  فهو  منهما  البذر 

كان. أيهما  عند  من  يجوز  ذلك  أن  على  دليٌل  أحدهما  عند(٥)  من  البذر 
أحدهما  عند  من  البذر  أن  معروفة  ُسـّنة  هنالك  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
وعليهما  المزارعة،  من  المال  رأس  من  كله  والعمل  البذر  كان  وإال  ذلك،  فعليه 

عليه. تشارطا  ما  على  فهو  شرًطا  شرَطا  وإن  كليهما،  ذلك 

والفضة : بالذهب  األرض  اكتراء  باب ٢ -]   (٢٦٣/٦ - ٢٦٤ [(م ٣٩١٥، 
األرض  اكتراء  أن  على  العلم  أهل  عوام(٦)  أجمع  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
أبي وقاص،  سعد بن  عن  القول  هذا  وروينا  والفضة،  بالذهب  جائز  معلومًا  وقتًا 
المسـيب،  سـعيد بن  قال  وبـه  عبـاس،  وابـن  عمـر،  وابـن  خديـج،  ورافع بـن 
وأبو  الحارث،  وعبد اهللا بـن  عبد اهللا،  وسـالم بن  والقاسـم،(٧)  الزبير،  وعروة بن 

صاحب.  (ج) :  (١) في 
العامل.  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  أخرج..  ومن  قالوا  ..الحديث  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ترك.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يدل  لعله  كان  أيهما  من  البـذر  ..اشـتراط  (ج) :  وفي  كان.  أيهما  من  البذر  ..اشـتراط  (أ) :  (٥) فـي 
ذلك.  معنى  على 

إلخ.  عوام..  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
إلخ.  جعفر..  وابن  الحارث،  وعبد اهللا بن  سالم،  والقاسم بن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  سـعد،  والليث بن  ومالـك،  جعفـر، 
الرأي. وأصحاب 

والورق. الذهب  في  اختلفوا  ما  قل  أحمد :  وقال 
ذلك. كرها  أنهما  الحسن  و]   [طاووس،  عن  روينا  وقد  أبو بكر :  قال 

قول  وهو  والدابة،  الـدار  معنى  في  هـي  إذ  بينهما؛  فرق  وال  أبو بكـر :  قـال 
منه(٢)  منع  من  مع(١)  نعلم  وال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحاب  من  عنه  نحفظ  من  [كل] 

حجة.
فهو  ذلك  أجاز  ومـن  ذلك،  في  أصحابنا  اختلف  قـد  أبو سـعيد 5 :  قال 
/ ج٣١٨/  أنه  والدابة  الدار  في  الكـراء  أن  ذلك  إبطال  في  والعلة  منهـم،  األكثـر 
يصح  ال  البيضاء  األرض  وأجـرة  فيهما،  يعمل  عمـل  بغير  نفسـيهما  بهما  ينتفـع 
والدابة  الـدار  أجرة  بين  مـا  فرق  فهذا  وعمـل،  بعناء  إال  عـوض  وال  نفـع  منهـا 

البيضاء(٣). واألرض 

بالطعام : األرض  استئجار  باب ٣ -]   (٢٦٤/٦ [(م ٣٩١٦، 
فكان  بالطعـام؛  األرض  اسـتئجار  في  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
بعد  بأسًا،  به  يرون  ال  ثور  وأبو  والشافعي،  والنخعي،  وعكرمة،  جبير،  سعيد بن 
أحمد [بن  وقال  مالك.  ذلـك  وكره  السـلم.  فيه  يجوز  [مما]  معلومًا،  يكـون  أن 

تهيبته(٤). ربما  حنبل] : 

منع.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فيه.  (ج) :  (٢) في 

 .٣٥٢/٤٠ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  النص  هذا  (٣) انظر 
نهيته.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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كراؤها(١)  يجوز  ال  أنه  أحدهما :  وجهين :  على  هذا  في  القول  أبو بكر :  قال 
وكذلك  تخرج،  وال  شيئًا  تخرج  قد  ألنها  منها؛  يخرج(٢)  الذي  الطعام  من  بشيء 
مدة  اكترى  وإن  ثلثـه،  أو  األرض،  من(٤)  يخرج  ما  بربـع  تكتـرى(٣)  أن  يجـوز  ال 

فجائز. موصوف(٥)  معلوم  بطعام  معلومة 
فأجاز  أصحابنا؛  مذاهب  في  أيضًا  ذلك  في  اختلفوا  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
بالدنانير  ذلك  ثبت  إذا  ألنه  أولى؛  ذلك  وصحة  بعض.  ذلك  وكره(٦)  بعض،  ذلك 
وأما  معلوم،  بطعـام  معلومة  مدة  ذلـك  كان  إذا(٧)  ذلك  فـي  فرق  فـال  والدراهـم 
بسهم منها مما(٨) يخرج؛ ففي ذلك اختالف أيضًا، وتدخله العلل من الجهاالت، 

النظر(٩). في  أشبه  ذلك  وإبطال 

فيخـرج  يشـتركون  القـوم  بـاب ٤ -]   (٢٦٥/٦ - ٢٦٦ [(م ٣٩١٧ - ٣٩١٨، 
اآلخر : قبل  من  والعمل  أحدهم  عند  من  األرض  وتكون  البذر  بعضهم 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

إلخ.  بشيء..  يجوز  ال  كراءها  أن  ..أحدهما  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الذي  ..الطعام  (ج) :  وفي  إلخ.  كذلك..  يخرج  ال  أو  شـيء  يخرج  قد  الذي  ..الطعام  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  كذلك..  يخرج  وال  شيء  يخرج  قد  ألنه  منها؛  يخرج 
يكون.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

مثله،  أو  يخرج  ما  بربع  (ج) :  وفي  إلخ.  مدة..  األرض  اكترى  وإن  مثله  أو  يخرج  ما  بربع  (أ) :  (٤) في 
إلخ.  مدة..  اكترى  وإن  ثلثه،  أو  يخرج  ما  بربع  الشرع :  بيان  وفي  إلخ.  مدة..  األرض  اكتراء  وإن 

وموصوف.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وأبطل.  الشرع :  بيان  (٦) في 

إلخ.  مدة..  كان  إذا  بينهما  ذلك  ..في  الشرع :  بيان  (٧) في 
إلخ.  مما..  بحب  أو  ..منها  الشرع :  بيان  (٨) في 

 .٣٥٢/٤٠ - ٣٥٣ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  النص  هذا  (٩) انظر 
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البقر  أن  على  يشتركون  القوم  / ج٣١٩/  في  العلم  أهل  اختلف  [م ٣٩١٧] 
على  والعمل  آخر(١)،  عند  من  والبذر  اآلخر،  عند  من  واألرض  أحدهم،  عند  من 
البذر،  لصاحـب  كله  الـزرع(٣)  طائفة :  فقالـت  الزرع؛  وسـلم(٢)  وعملـوا،  آخـر، 
من  فيه  ما  إلى  وينظر  واألرض،  العامل  والرجـل  البقر  مثل  أجر  [عليه]  ويكـون 
قال  وبه  الـرأي،  أصحاب  قـول  هذا  عليـه،  يجبـر  وال  بـه(٥)،  فيتصـدق  فضـل(٤) 

[به]. بالصدقة  يأمر  ال  أنه(٦)  غير  أبو ثور، 
أبي ثور. كقول  الشافعي  وقول 

ما  ويكون  أرضه  في  ببذرة(٧)  البذر  الرجل  إلى  يدفع  الرجل  في  مالك  وقال 
صاحبه،  إلى  الحب  قيمة  األرض  صاحب  يدفع  أن]  [أرى  قال :  بينهمـا؛  يخـرج 

األرض(٨). لصاحب  الزرع  ويكون 
وقال الليث بن سـعد في الرجلين يشـتركان في األرض الحـرة(٩)، فيأتي كل 
واحد منهما ببذر(١٠)، ويأتي أحدهما ببدنه، واآلخر بدابته؛ فقال : ال أرى بأسـًا أن 

اآلخر.  على  والعمل  اآلخر  عند  من  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وسلموا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (الزرع)  (٣) كلمة 
الفضل.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الفقراء.  على  ..به  (ج) :  (٥) في 
أن.  (ج) :  (٦) في 

إلخ.  في..  أنه  فيبذر  (ج) :  وفي  إلخ.  في..  به  فيبذر  (أ) :  (٧) في 
له.  الزرع  ويكون  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

الحبرة.  (ج) :  (٩) في 
يعمل  أن  بأسـًا  بذلـك  أرى  ال  فقـال :  بدابتـه؛  واآلخـر  ببـذرة  ..منهمـا  (ج) :  و  (أ)  (١٠) فـي 
ثم  دابته  عمل  وفـي  بيده،  عمله  في  بينهمـا،  الفضل  يترافعان  ثـم  وبدابته،  بيـده  أحدهمـا 

صاحبه. 
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يعمـل الرجل ببدنه وبدابـة صاحبه، ثم يتراجعـان الفضل بينهما، فـي عمله بيده، 
وفي عمل دابة صاحبه.

دواب  ولهما  رجليـن،  بيـن  األرض  كانـت  وإذا  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٩١٨] 
على  وأعوانهما،  ودوابهما  ببذرهما  زرعهـا(١)  أن  على  فاشـتركا  بينهما،  وغلمان 
وهذا  جائز.  فهذا(٣)  فبينهما؛  شـيء  من  ذلك  من  وجل]  [عز  اهللا  أخـرج  مـا  أن(٢) 
وذلك(٤)  الرأي؛  وأصحاب  ثور،  وأبي  [وأحمد]،  والشافعي،  مالك،  مذهب  على 

بشيء. صاحبه  يفضل  ال  أحدهما  أن 

األولى  وأما  فكذلك،  اآلخرة  المسألة  في  القول  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 
إجازة  على  / ج٣٢٠/  أصحابنا  قول  من  القول  وأكثر  ذلك،  في  اختلف(٥)  فقد 
الصواب  معنى  على  تخرج  األقاويل  من  بقي  وما  سعد،  الليث بن  قال  كما  ذلك 

اهللا. شاء  إن 

قائم : والزرع  وقتها  ينقضي  اإلجارة  باب ٥ -]   (٢٦٦/٦ [(م ٣٩١٩، 
إجـارة  األرض  يسـتأجر  الرجـل  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
يترك  ولكن  يقلع،  ال  يقول :  مالك  فكان  قائم؛  والـزرع  المدة  فتنقضي  صحيحـة 

أرضه. مثل  كراء  األرض  لرب  ويكون  يتم،  حتى 

زرعًا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (أن)  (٢) كلمة 

إلخ.  على..  وهو  جائز  فذلك  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وكذلك.  (أ) :  (٤) في 
اختلفوا.  (أ) :  (٥) في 
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رب  يشـاء  أن  إال  األرض،  من(٢)  ينقله(١)  أن  عليه  إن  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
قول  هذا  جائزًا،  األصل(٣)  في  الكراء  كان  إذا  بعد،  أم  ذلك  قرب  تركه،  األرض 

النعمان(٤). قول  وهو  الشافعي، 
زرع  ألنـه  أصـح؛  األول  والقـول  جائـز،  ذلـك  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 

بسبب(٥).

وبذره  أرضه  يدفع  المرتد  بـاب ٦ -]   (٢٦٦/٦ - ٢٦٨ [(م ٣٩٢٠ - ٣٩٢٢، 
مزارعة :

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
ليزرعها،  رجل  إلى  وبذره  أرضـه  يدفع  المرتد  في  واختلفـوا  [م ٣٩٢٠] 
المرتد؛  وقتل  الزرع  فخـرج  فبينهما(٦)،  شـيء  من   8 اهللا  أخرج  ما  أن  علـى 
اشـترطا(٧)  ما  على  العامل  وبين  المرتد  ورثة  بين  هو  ومحمد :  يعقـوب،  قـال 

عليه.
األرض(٨)  نقص  ما  وعليه  للزارع،  الزرع  من  خرج  ما  جميع  النعمان :  وقال 

البذر. ومثل 

يقلعه.  الشرع :  بيان  (١) في 
عن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

األرض.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
عثمان.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

 .٣٥٣/٤٠ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  النص  هذا  (٥) انظر 
بينهما.  فهو  ..شيء  (ج) :  (٦) في 

اشترط.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
األرض.  من  نقص  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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وعلى  المسـلمين،  مال  بيت  في  ذلك  من  يخرج  ما  جميع  أبو ثـور(١) :  قـال 
شيء. ذلك(٢)  من  المرتد  لورثة  وليس  العامل،  كراء  قدر  اإلمام 
أصح. يعقوب  وقول  جائز،  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

بالنصف،  يزرعها  أرضـًا  مرتد(٣)  إلى  مسـلم  دفـع  ولـو  [م ٣٩٢١]  [* ش] : 
المرتد  وقتل  كثير،  زرع  فخرج  / ج٣٢١/  فزرع  المرتد،  عند  من  والبقـر  والبـذر 

قوالن : ففيها  ردته؛  على 
ومحمد. يعقوب،  قول  هذا  فلورثته،  المرتد  أصاب  وما  جائز،  إنه  أحدهما : 

من  ورثته  يـرث  ال  للمرتد،  ذلك  من  خـرج  ما  الشـافعي :  قول  قياس  وفـي 
مال  من  األرض  رب(٤)  ويأخذ  المسـلمين،  مال  بيت  في  يوضع  بل  شـيئًا،  ذلك 

أرضه(٥). مثل  كراء  المرتد 
اهللا. شاء  إن  جائز  واآلخر  أبين،  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

فدفع  بـأمـان،  اإلســالم  دار  حـربـي  دخـل  وإذا(٦)  [م ٣٩٢٢]  [* ش] : 
من  خرج(٨)  فما  ـَنة،  السَّ هذه  يزرع  أن  على  وبذرًا(٧)،  أرضًا  مسـلم  رجل  إليه 
الشـافعي،  قول  ففي(٩)  ذلك؛  على  الحربي  فزرع  نصفيـن،  بينهما  فهو  شـيء 

إلخ.  يخرج..  ما  يخرج  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
هذا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

المرتد.  (ج) :  (٣) في 
صاحب.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ذلك.  من  أرضه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  دار..  في  حربي  دخل  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

بذرًا.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  فزرع..  نصفان  بينهما  فهو  شيء  من  اهللا  أخرج  فما  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  الشافعي..  فقول  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أجر  وللحربي  األرض،  لـرب  األرض  مـن  يخرج(١)  مــا  جميع  ثور :  وأبـي 
مثله.

نصفان. بينهما(٢)  خرج  ما  جميع  ومحمد :  يعقوب،  وقال 
جائز. واألول  أصح،  ومحمد  يعقوب،  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

قليل : نخل  وفيها  تكترى  األرض  باب ٧ -]   (٢٦٨/٦ [(م ٣٩٢٣، 
األرض  في  والشـافعي  أنس،  مالك(٣) بن  اختلف  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
ثمرتها؛  المكتـري  يشـترط(٤)  اليسـيرة  النخالت  وفيها  الرجـل  يكتريهـا  البيضـاء 
وال  الثلثين.  والبياض  أقل،  أو  الثلث  مقدار  كان  إذا  جائز  ذلك  مالك :  قول  ففي 
المستأجر  على  ويكون  فاسـد،  فالكراء  فعال  فإن  الشـافعي،  قول  في  ذلك  يجوز 

ثمرًا. للنخل  قبض  كان  إن  الثمر(٥)،  ومثل  األرض،  مثل  كراء 
صحيح. / ج٣٢٢/  الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

المكتري  يرد  أن  وأما  األجرة،  فساد  في  صحيح  قوله  أبو سـعيد 5 :  قال 
األرض  صاحب  على  يكون  ولكـن  يجوز،  ال  فذلك  التمر  ومثـل  األرض  أجـرة 
األرض،  كراء  في  ذلك  يجوز  وقد  ذلك،  في  أنفق  وما  عنائه  في  المكتري  أجرة 
مثله. فيرد(٧)  يتلفه  أن  إال  النخل،  لصاحب  يكون(٦)  أن  إال  يجوز  فال  التمر  وأما 

إلخ.  األرض..  لصاحب  األرض  من  خرج  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
نصفان.  بينهما  فهو  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  في..  العلم  أهل  اختلف  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ثمرها.  المكتري  يشتري  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

تمرًا.  النخل  قبض  كان  إن  التمر  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  لصاحب..  التمر  يكون  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

مثله.  يرد  فإنه  ..يتلفه  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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األرض  الرجل  اكترى  ((إذا  مسـألة  بـاب ٨ -]   (٢٦٨/٦ - ٢٦٩ [(م ٣٩٢٤، 
وعطلها)) : وقبضها  فاسدًا  كراًء  َسَنة،  إلى  الدار  أو 

َسـَنة،  إلى  الدار(١)  أو  األرض  الرجل  اكترى  وإذا  أبو بكر :]  [قـال  [* ش] : 
األرض.  مثل  كـراء  عليه  الشـافعي :  قول  ففي  وعطلها(٢)؛  وقبضها  فاسـدًا  كـراًء 
المكتري. على  شيء  فال  األرض  يقبض  لم  إذا  قولهما :  وفي  مالك.  قول  وهو(٣) 

أقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 
كذلك. فهو  األرض  في  الكراء  جاز  إذا  جائز،  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

دينار  بمائة  سنين  عشر  األرض  الرجل  اكترى  وإذا  الشافعي :  وقال  [* ش] : 
معلومًا. شيئًا  َسَنة  لكل  يسمي  حتى  يجز  لم 

قوليه. أصح  وهو  آخر،  مكان  في  الكراء  [هذا](٤)  الشافعي  أجاز  وقد 
أقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 

اهللا(٥). شاء  إن  جائز  واألول  أبو بكر،  قال  كما  هو  أبو سعيد 5 :  قال 

إذنهم : بغير  قوم  أرض  في  الزارع  باب ٩ -]   (٢٦٩/٦ - ٢٧٠ [(م ٣٩٢٥، 
[قال] :  «من  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديـث  جاء  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
نفقته».  إليه  وترد(٦)  شـيء  الزرع  من  له  فليس  إذنهم  بغير  قـوم  أرض  فـي  زرع 

والدار.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
عطلها.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وفي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الشرع.  وبيان  اإلشراف،  كتاب  في  (٤) هكذا 

 .٣٥٣/٤٠ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  النص  هذا  (٥) انظر 
إلخ.  الحديث..  هذا  أحمد :  قال  إليه.  ويرد  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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فإنما  حصد  فإذا  األرض،  فـي  قائمًا  الزرع  دام  ما  الحديث  بهـذا  أحمد  وقـال 
األجر(١). لهم 

قلع،  يشـتد  أن  قبل  الزرع(٣)  أدرك  إذا(٢)  الشـافعي :  قول  / ج٣٢٣/  وفي 
كان  يحصد(٤)  حتـى  [زرًعا]  يـدرك  لم  وإن  مضـى،  فيما  المثل  كـراء  وعليـه 
في  أقامت(٥)  التي  المدة  في  األرض  مثل  كـراء  وعليه  البذر،  لصاحب  الـزرع 

يده.
كان  أو  يحصد  أن  قبل  أدرك  أصحابنا  قول  في  سـواء  أبو سـعيد 5 :  قال 
للغاصب  قال :  من  وقال(٧)  األرض.  لصاحب  فالزرع  مغتصبًا  كان  فإذا  خضرة(٦)، 

له. بذر  ال  قال :  من  وقال  مثل.  له  يعرف  كان  إن  مثله  أو  قيمته،  أو  بذره، 
اهللا. شاء  إن  الصواب  أصول  على  تخرج  الماضية  واألقاويل 

بالُعرة : الزرع  كراهية  باب ١٠ -]   (٢٧٠/٦ [(م ٣٩٢٦، 
فكرهت  بالُعـرة(٨)؛  ُيـزرع  لزرع  ا  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :]  [قـال  [* ش] : 
مالك.  آدم  بني  رجيع  بيع  وكره  عمر.  ابن  ذلك  يكره  كان(٩)  وممن  ذلك،  طائفة 

األجرة.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إن.  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  وعليه..  قطع  يشتد  أن  قبل  زرعًا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (يحصد)  (٤) كلمة 

قامت.  (ج) :  (٥) في 
حضرة.  (أ) :  (٦) في 

قال.  من  قال  وقد  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
بالعذرة.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  ذلك..  كره  وممن  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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وقال  األرض.  في  العرة(٢)  أحمد  وكره  وشراءه.  بيعه  [وحرم]  الشافعي  وحرمه(١) 
فيه. كالرخصة  أبي وقاص  سعد(٤) بن  عن  روينا  وقد  جاز(٣).  فعله  إن  إسحاق : 

كراهية(٦)  علـى  دليل  فال  األرض  فـي  الزراعة  أمـا(٥)  أبو سـعيد 5 :  قـال 
النجاسات  حكم  من  الثمرة  يلحق  ال  ما(٧)  وذلك  النجاسات،  طريق  من  إال  ذلك 

ذلك. من  بشيء(٨) 
كانت  يجـوز،  ال  قال :  من  فقـال  ذلك؛  في  اختلـف  فقد  العـذرة  بيـع  وأمـا 
بأس  فال  بالتراب  خلطت  إذا  قال :  من  وقال  مخلوطة.  غير  أو  بالتراب،  مخلوطة 
باإلجازة  والقول(٩)  حـال  على  ببيعها  بأس  ال  قال :  من  وقال  جملة.  ذلـك  ببيـع 

حسن. فهو  بها  يسم(١٠)  لم  إذا  غيرها  مع  بيعها  في  / ج٣٢٤/ 

المزارعة : كتاب  من  مسائل  باب ١١ -]   (٢٧٠/٦ - ٢٧٢ [(م ٣٩٢٧ - ٣٩٣٠، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

زرعها(١١)  إن  أنه  علـى  َسـَنة،  أرضًا  رجل  من  رجل  اكتـرى  وإذا  [م ٣٩٢٧] 

وحرم.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
العذرة.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فجائز.  (ج) :  وفي  جائز,  (أ) :  (٣) في 
سعيد.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إن.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
كراهته.  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  يلحق..  ال  لما  (د) :  (٧) في 
بشيء.  وكأنها :  واضحة،  غير  (ب)  وفي  شيء.  (د) :  و  (أ)  (٨) في 

اإلجازة.  في  والقول  (د) :  و  (ب)  وفي  اإلجازة.  في  األول  والقول  (أ) :  (٩) في 
حسن.  فهو  بها  ..((بياض))  لم  إذا  (ج) :  (١٠) في 

يزرعها.  (أ) :  (١١) في 
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فالكراء  دنانير(١)؛  ثمانية  فكراؤها  شعيرًا  زرعها  وإن  دنانير،  عشرة  فكراؤها  حنطة 
قول  في  المثـل  كـراء  فعليه  زرعهـا  وإن  فسـخ،  الـزرع  قبـل  أدرك  فـإن  فاسـد، 

الشافعي.
األرض  لصاحب  الزراعة  إن  آخر :  قول  وفيها  حسن،  أبو سـعيد 5 :  قال 

أنفق(٢). وما  عناؤه  وللزارع 
على  رجل  إلـى  مزارعة(٣)  لـه  أرضـًا  صبـي  دفـع  وإذا  [م ٣٩٢٨]  [* ش] : 
كراء  الزارع  على  أبي ثور :  قـول  ففي  فزرعها؛  أبيه  بإذن  أو  وليه،  بـإذن  النصـف 
بإذن  كان  إذا  جائز  ذلك  ومحمد :  يعقوب،  قول  وفي  له.  والزرع  األرض،  مثل(٤) 

وليه.
يجوز. ال  ذلك  إن  وإسحاق :  أحمد،  قول  وقياس 

الصواب. أصول  على  يخرج  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
زرعًا  منها  ليسـقي  َسـَنة،  له(٥)  بئرًا  رجل  أكرى  وإذا  [م ٣٩٢٩]  [* ش] : 
هذا  زرعه،  منها  يسـقي  أن  وله  جائز،  الكراء  إن  أحدهما :  قوالن :  ففيها  له؛ 
من  الماء  أخذ  ألن  فاسـد؛  كراء  هذا  قائل :  يقول(٦)  أن  ويحتمل  مالك.  قول 

إلخ.  فالكراء..  دينار  مائة  فكراؤها  (ج) :  و  (أ)  وفي  الشرع.  وبيان  اإلشراف،  كتاب  في  (١) هكذا 
 .٣٥٣/٤٠ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  النص  هذا  (٢) انظر 

إلخ.  بإذن..  بالنصف  أجل  إلى  بزراعة  ..أرضًا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  له..  األرض  كراء  (ج) :  وفي  إلخ.  له..  والزرع  األرض  كراء  (أ) :  (٤) في 

اكترى  وإذا  مسألة :  (ج) :  وفي  إلخ.  منها..  يسقي  سنة  بئره  الرجل  اكترى  وإذا  مسألة :  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  منها..  يسقي  سنة  بئرًا  الرجل 

أن  ويحتمل   .. الشـرع :  بيان  وفي  إلخ.  مجهول..  جائـز  نقـول  أن  ويحتمـل  (ج) :  و  (أ)  (٦) فـي 
أجد  ال  قال  وإذا  المكتري.  قـول  فالقول  فيه،  أحد  على  يوقف  ال  ألنه  مجهول،  قائـل  يقـول 

إلخ.   .. عذرًا 
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وال(٢)  حد،  علـى  يوقف  ال(١)  مجهــول،  وهـو  ويكثـر،  يقل  يختلـف،  البئـر 
مقدار.

فالقول  قيمته  في  اختلفا  فإن  الماء،  قيمة  وعليه  الشافعي،  مذهب  يشبه  وهذا 
يمينه]. [مع  المكتري  قول 

ال  وقال :  المكتري  جـاء  ثم  صحيحًا،  كراء  أرضـًا  اكتـرى  [وإذا  [م ٣٩٣٠] 
قول  في  الزم  [له]  والكراء  الفسـخ](٣)،  به  يجب  عذرًا  ذلك  يكن  لم  بذرًا؛  أجد 

ثور. وأبي  والشافعي،  مالك، 
فيها  / ج٣٢٥/  يخـرج  أصحابنا  قول  فـي  البئر  كراء  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أكراه(٤)  فإن  وبيعه،  الماء  كراء  طريق  من  يجوز  ال  واآلخر  جائز،  أحدهما  قوالن : 

األرض. كراء  يجيز  من  قول  على  ذلك،  جاز  ماله  من  البقر  وطرق  الماء  طرق 
ليرعى  معلومة  َسـَنًة  رجل  من  أرض  مراعي  رجـل(٥)  اكتـرى  وإذا  [* ش] : 
طابت(٦)  إذا  بـه  بأس  ال  أنس] :  مالك [بن  قـول  ففي  له؛  دواب  المكتـري  فيهـا 

يرعى. أن  وبلغ  مراعيها، 
حده. على  يوقف  ال  مجهول  ألنه  الشافعي؛  قول  في  ذلك  يجوز  وال 

. إليَّ القولين  أحب  هذا  أبو بكر :  قال 

إلخ.  ال..  ألنه  ..مجهول  (ج) :  (١) في 
إلخ.  قول..  فالقول  فيه  حد  ..على  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أجد  ال  قال :  وإذا  (ج) :  وفـي  القسـم.  يجزئه  عذرًا  ذلك  يكن  لم  بذرًا  أجـد  ال  وقـال  (أ) :  (٣) فـي 
القسم.  يجزئه  عذرًا  ذلك  يكن  لم  عذرًا، 

إلخ.  البقر..  وطريق  الماء  طرق  كراه  (أ) :  (٤) في 
الرجل.  (ج) :  (٥) في 

طال.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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طريق  من  مالك  قول  ويجوز  أصح،  الشـافعي  قول  أبو سـعيد (١)5 :  قال 
المكتري. بها  فينتفع  موقوفة  ألنها  األرض؛  أجرة 

ذلك  ألن  الـكأل؛  أجـرة  طريق  من  يجـوز  ال  ذلـك  إن  ثالـٌث :  قـوٌل  وفيهـا 
الكأل»(٣). بيع  عن  «نهى  ألنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛  نهي  من(٢)  محجور 

[رجل]  يغرس  قـال :  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
فيه  له  كان  إال  شيء]  [أو  طائر،  أو  سبع،  منه  فيأكل  زرعًا]،  [وال  غرسـًا،  مسـلم 

أجرا(٤)».
فاستطاع(٦)  فسيل  أحدكم  وبيد  الساعة  قامت  قال :  «إن(٥)  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  وثبت 

فليغرسها».(٩) يغرسها(٨)  حتى  يقوم(٧)  ال  أن 

 .٣٥٣ - ٣٥٤  /٤٠ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  النص  هذا  (١) انظر 
في.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

(صحيح  الكأل»  به  لُِيباع  الماء  َفْضل  ُيباع  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  قال  قال  أبي هريرة  عن  مسلم  (٣) روى 
رقم ١٥٦٦،  إلـخ،  بالفالة..  يكـون  الذي  المـاء  فضل  تحريـم  باب  المسـاقاة،  كتـاب  مسـلم، 

 .(١١٩٨/٣
أجر.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وإن.  (ج) :  (٥) في 
يستطيع.  (ج) :  وفي  يستطاع.  (أ) :  (٦) في 

تقوم.  ال  أن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
فليغرسه.  يغرسه  حتى  (ج) :  (٨) في 

والعشرون،  الثالث  الجزء  وهو  المساقاة،  كتاب  يتلوه  مكتوباً :  وجدت  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (٩) في 
وجدت  (د) :  وفي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  محمد،  على  اهللا  وصلى  العالميـن،  رب  هللا  والحمـد 
هللا  والحمد  اإلشراف،  كتاب  من  والعشرون  الثالث  الجزء  وهو  المسـاقاة،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا: 

بعده.  نبي  ال  من  على  والسالم  والصالة  حمده،  حق 
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النصف،  على  مسـاقاة  نخله  يدفع  ((الرجل   -  (٢٧٣/٦ - ٢٧٤ [(م ٣٩٣١، 
الربع))] : أو  الثلث،  أو 

ما  شطر  على  خيبر  أهل  «عامل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  / ج٢٣٦/  [* ش] : 
زرع». أو  ثمر  من  يخرج 

الربع؛  أو  الثلث،  أو  النصف،  على  مسـاقاة  نخله  يدفع  الرجل  في  واختلفوا 
عبد اهللا،  وسـالم بن  المسـيب،  سـعيد بن  ذلك  أجاز  وممن  فريق،  ذلـك  فأجـاز 
ويعقـوب،  ثـور،  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمـد،  [والشـافعي]،  والثـوري،  ومالـك، 

ومحمد(١).
أو  تين،  أو  وزيتـون،  كـرم،  من  أصل(٢)،  كل  فـي  والمسـاقاة  مالـك :  وقـال 

جائزة(٤). األصول  من  ذلك  أشبه  وما  فرسك(٣)،  أو  رمان، 

(ج).  في  موجودة  غير  (ومحمد)  (١) كلمة 
إلخ.  وزيتون..  وكرم  أرض  كل  في  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

كتاب  محقق  وقـال  إلخ.  أشـبه..  وما  الخـوخ،  وهـو  فرسـك،  (ج) :  وفـي  فراسـك.  (أ) :  (٣) فـي 
القاموس  وانظر  أحمر.  أجر  وهو  القدر،  في  الخوخ  مثل  الفرسـك :  الحاشـية :  في  اإلشـراف : 

 .٣٦٩/٣ وللزرقاني،   ،١٢٨/٥ للباجي،  الموطأ  وشرح 
جائز.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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ما  ببعض  الفرس(١)  من  شيء  على  المعاملة  النعمان  وأنكر  أبو ثور.  قال  وبه 
أبي بكر،  فعـل  وخالف  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  َسـنَّه  ما(٢)  خالف  وهذا  منهـا،  يخـرج 
ثمر  من  [منها]  يخرج  ما  شطر  على  خيبر  أهل  «عامل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  ̂ ؛  وعمر 
صدرًا  عمر 3  وأقّرهـم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  بعد  أبو بكر 3  وأقّرهـم  زرع».  أو 
الصّديق  بعده،  والخليفتين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  قائله  فيه  خالف  لقول  معنى  وال  إمارته.  من 

شاذ. قول  ذلك  بعد  هو  ثم  والفاروق، 
هذا. زماننا  إلى  وحديثًا،  قديمًا  ذكرناه،  ما  على  الحرمين  وأهل 

من  به  وقال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص(٣)،  عن  ُروي  الذي  القول  أبو سـعيد 5 :  قال 
بما  الجهالة  طريق  من  النعمان  قاله  ما  قيل :  وقد  أكثر.  هو  ذلك؛  إجازة  من  قال 
ماء  فيكون  شـيء  منها  يأت  لم  وربما  وكثيـرًا(٤)،  قليالً  فيكـون  الثمرة  مـن  يأتـي 

فيه. العلة  دخلت  هنالك  فمن  بيع؛  وال  كراء  بغير  يبطل  الساقي 

األرض.  من  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فيها  مالك  لقول  معنى  وال  إمارته،  من  صدرًا  عمر  وأمرهم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُسّنة  ..خالف  (أ) :  (٢) في 
الحرمين  وأهل  قولهما  ذلك  بعد  وهو  والفاروق ^  الصديق  بعده  من  والخليفة  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  قايلها 
والخليفة  رسول ملسو هيلع هللا ىلص،  ُسـنَّة  ..خالف  (ج) :  وفي  إلخ.  أبو سـعيد..  قال  زماننا.  إلى  وحديثًا  قديمًا 
زماننا  إلى  وحديثًا  قديمًا  الحرمين  وأهل  قولهما  ذلك  بعد  وهو   ، ̂ والفاروق  الصديق  بعده  من 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  التصوير)).  بسبب  وربما  واضحة،  غير  وهي  الهامش  في  ((كتبت 
(صحيح  المنذر  ابن  ذكره  الذي  اللفظ  من  قريب  بلفظ  عمر  ابن  عن  ومسلم  البخاري  رواه  (٣) الحديث 
صحيح   .٨٢٠/٢ رقم ٢٢٠٣،  إلـخ،  ونحوه..  بالشـطر  المزارعة  باب  المزارعة،  كتاب  البخـاري، 
 .(١١٨٦/٣ رقم ١٥٥١،  والزرع،  الثمر  من  بجزء  والمعاملة  المساقاة  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم، 
البخاري،  (صحيح  ًقا  ُمَعلَّ البخاري  أخرجه  فقد  وعمر ^  أبي بكـر  فعل  من  المنذر  ابن  ذكره  ومـا 
أعطى  عمر :  ابن  وقال  سـيرين...  ابن  وقال  أحدهما  فمات  أرضًا  اسـتأجر  إذا  باب  اإلجارة،  كتاب 
ولم  عمر  خالفة  مـن  وصدرًا  بكر  وأبي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  ذلك  فكان  بالشـطر  خيبـر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

.(٧٩٨/٢ رقم ٢١٦٥،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ُقبِض  ما  بعد  اإلجارة  َدا  َجدَّ وعمر  بكر  أبا  أن  ُيْذَكر 
كثيرًا.  أو  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
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والكروم : النخل  غير  في  المساقاة  باب ٠١ -]   (٢٧٤/٦ [(م ٣٩٣٢، 
وزيتون،  وتين،  وكرم،  نخل(١)،  كل  في  والمساقاة  يقول :  مالك  كان  [* ش] : 

أبو ثور. قال  وبه  جائزة(٢).  األصول؛  من  ذلك  أشبه  ما  أو  فرسك،  أو 
نعم. / ج٣٢٧/ :  أبو سعيد 5  قال 

صالحه،  يبد  لم  ما  والبطيخ،  القثاء،  بمساقاة  بأس  ال  مالك :  وقال  [* ش] : 
صاحبه. عنه  عجز  إذا  بيعه  ويحل(٣) 

قول  هذا  والكرم،  النخل  في  إال  تجوز  ال  المساقاة  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
الشافعي.

أكثر. ذلك  وإجازة  المساقاة،  في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

وغير  والنخل  البعل  في  المسـاقاة  بـاب ٢ -]   (٢٧٥/٦ [(م ٣٩٣٣ - ٣٩٣٥، 
ذلك :

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
مالك  فكان  النخـل؛  من(٥)  البعل(٤)  فـي  المسـاقاة  في  واختلفـوا  [م ٣٩٣٣] 

ذلك. أرى  ال  سعد :  الليث بن  وقال  فيه.  المساقاة  يجيز 

أرض  ..كل  (ج) :  و  إلخ.  أشبه..  ما  أو  فراسك  أو  خوخ  أو  تين  أو  وكرم  أرض  ..كل  (أ) :  (١) في 
والسين  الفاء  بكسر  فرسك  (ب) :  هامش  وفي  إلخ.  أشـبه..  وما  وفرسـك  وتين  وزيتون  وكرم 

الخوخ.  من  واضحة))  ..((غير 
جائز.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وعلى.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
البعل. لمعنى  الناسخ  شرح  قريبًا  (٤) سيأتي 

والنخل.  البعل  في  (ج) :  وفي  البعل.  النخل  في  (أ) :  (٥) في 
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من  جائز  ذلك  فكل  الزجـر(٢)  بالبعل  يعني  كان  إن  أبو سـعيد 5 (١) :  قـال 
ذلك(٤). في  القول  مضى  وقد  واحد،  معنى  وكله(٣)  واألنهار،  الزجر 

قول  ففي  يطعم؛  لم  شـجر  في  المسـاقاة  في  واختلفوا  [م ٣٩٣٤]  [* ش] : 
عليه  عمل  فإن  قاال :  أنهما  غير  ومحمـد،  يعقوب(٥)،  قال  وبه  تجـوز.  ال  مالـك : 

مثله. أجر  وللعامل  األرض(٦)،  لرب  ذلك  كان  فأطعم 
معلومة. سنين(٧)  على  كانت  إذا  جائزة  معاملة  هي  أبو ثور :  وقال 

يطعم  لم  شـجرًا  أراد  كان  فإن  معنـاه؛  على  أقف  لم  أبو سـعيد 5 :  قـال 
عليه. ساقاه  إذا  جائز  فذلك 

إلخ.   .. كان  إن  ..((بياض))  ذلك  أرى  ال  (ج) :  (١) في 
إلى  أقرب  وهي  الموضعين،  في  واضحة  غير  (ج)  وفي  المهملة)).  ((بالحاء  الزحر  (ب) :  (٢) في 

بالحاء.  كونها 
كله.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

بزجر. وال  بنهر  تسقى  ال  التي  النخل  البعل  أن  الموجود  الناسخ :  قال  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 
سماء،  وال  سقي  غير  من  بعروقه  شـرب  ما  النخل  من  البعل  أن  معي  الناسـخ :  قال  (ج) :  وفي 

قال : حيث  رواحة  عبد اهللا بن  قول  األول  القول  معنى  وعلى  السماء.  سقته  الذي  هو  وقيل : 
األثاء. عظم  وإن  بعل  وال  سقي  نخل  أبالي  ال  هنالك 

رجع. العشر.  ففيه  بعالً  شرب  ما  الحديث  وفي 
السـماء،  سـقته  ما  البعل  إن  قيل :  قد  أنه  معـي  خميس :  جاعد بن  اهللا  إلـى  الفقيـر  الناسـخ  قـال 
المرتفعة  األرض  والبعل  سـماء،  وال  سـقي  غير  من  األرض  عيون  من  بعروقه  شـرب  ما  والبعل 
في  يحضرني  أنه  أعلم  وال  البعل،  معنى  التسمية  في  يخرج  هذا  على  الغير،  مرة  العام  في  تمطر 
في  المساقاة  / ج٣٢٨/  وجه  أبصر  ال  إذ  الزجر؛  في  القول  معنى  خارج  أنه  إال  الزجر،  أنه  البعل 
في  يسـمى  أن  جاز  ما  السـقي  إلى  محتاجًا  كان  لو  إذ  سـقي،  إلى  يحتج  لم  ما  البعل  ألن  البعل؛ 
رجع.  واهللا أعلم.  الزجر،  بالبعل  يعني  كان  إن  الشيخ  قال  أحسب  ذلك  ومن  بعالً،  اللغة  معنى 

إلخ.  ويعقوب..  مالك  قال  وبه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
المال.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

معلومة.  سنين  غير  على  (ج) :  (٧) في 
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معاملة  شـجرًا(١)  أو  نخالً،  إليه  دفع  وإن  أبو بكر :  قال  [م ٣٩٣٥]  [* ش] : 
واحدة. َسَنة  على  أبي ثور  عند  فهذا  معلومًا؛  وقتًا  يذكر  ولم  النصف،  على 

استحسانًا(٢). ذلك  الكوفة  أهل  بعض  وأجاز 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ُنقركم  بقول  واحتج(٣)  جائز،  ذلك  الحديث :  أهـل  بعض  وقـال 

شئنا». ما  ذلك  على 
من  فيه  دخل  مـا  له  فإنما  حدًا  ذلك  فـي  يحد  لم  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  يدخل  أن  قبل  الخروج  منهم  واحد  لكل  كان(٥)  ثمرته  انقضت  فإذا  الثمرة(٤)، 

األخرى. الثمرة 

بيعها : حل  قد  ثمرة  في  المساقاة  باب ٣ -]   (٢٧٦/٦ - ٢٧٨ [(م ٣٩٣٦ - ٣٩٣٧، 
أبو بكر :] [قال  [* ش] : 

اخضر،  قد  بسـر  أو  طلع  فيه  نخل(٦)  في  المسـاقاة  في  واختلفوا  [م ٣٩٣٦] 
وهو  يرطب،  ولـم  بعد  يطعـم  لم(٧)  / ج٣٢٩/  وعظـم،  انتهـى  وقـد  احمـر،  أو 
احتاج  إذا  فيه  المعاملة  أبو ثور  فأجاز  يرطب؛  حتى  والتعاهد  السقي  إلى  محتاج 

عليه. القيام  إلى  يحتج  لم  إذا  فيه  المعاملة  وأبطل  عليه،  القيام  إلى 

سكرًا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
استحبابا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  ..جائز  (ج) :  وفي  ماسيًا».  ذلك  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «بيركم  لقول  ..جائز  (أ) :  (٣) في 
سببًا».  ما  ذلك  على   «بيركم 

الثمار.  (د) :  و  (ب)  (٤) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (كان)  (٥) كلمة 

إلخ.  طلع..  نخل  ثمرة  في  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
إلخ.  السقي..  إلى  يحتاج  وهو  يرطب  لم  أو  يعظم  لم  أو  ..وعظم،  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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فيه  فالمعاملة  يزداد  كان  وإن  فيه،  المعاملة  تجوز  ال  ومحمد :  يعقوب،  وقال 
جائزة.

جائز. واآلخر  أصح،  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 
أجر  للعامل  ومحمد :  يعقوب،  قول  في(١)  انتهى؛  وقـد  عاملـه  وإن  [* ش] : 

النخل. لصاحب  والثمر(٢)  مثله، 
بيعه. وحل  صالحه  بدا  قد  ثمر  في  المعاملة  تجوز  ال  مالك :  وقال 

صالح. إلى  يحتاج  دام  ما  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 
وعجز  واسـتقل،  خرج  إذا(٣)  الـزرع  فـي  المسـاقاة  مالـك  وأجـاز  [* ش] : 

سقيه. عن  صاحبه 
من  [له]  يسـتأجر  صاحبه  ولكن  ذلـك،  أحب  ما  سـعد] :  الليث [بن  وقـال 

يسقيه(٤).
أقول]. مالك  [وبقول 

جائز. ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

النخل  رب  يشـترطها  التي  الشـروط  باب ٤ -]   (٢٧٦/٦ - ٢٧٨ [(م ٣٩٣٧، 
والعامل :

على  األرض  صاحب  يشـترط  أن]  بأس  ال  أنس :  مالك [بـن  قـال  [* ش] : 

ففي.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
والثمرة.  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  وعجز..  سنبل  وقد  ..الزرع  (ج) :  و  إلخ.  وعجز..  واستبل  ..الزرع  (أ) :  (٣) في 
يسقيه.  أن  استأجر  صاحبه  ..ولكن  (أ) :  (٤) في 
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النخل،  وإبـار(٤)  ـرب،  الشَّ وَسـْرو(٣)  العين،  وخـّم(٢)  الحيطـان(١)،  سـد  السـاقي 
عينًا  أو  يحفرها،  بئرًا  عليه  يشترط  أن  ينبغي  وال  الثمر،  وجذاذ  الجريد،  وقطع(٥) 
[ضفيرة(٨)  أو  عنـده،  من  به  يأتـي  فيها  يغرسـه  غراسـًا(٧)  أو  رأسـها،  في  يرفـع(٦) 

فيها. نفقته  تعظم](٩)  يبنيها، 
وقال الشافعي : كلما(١٠) كان يستزاد في الثمر(١١) من إصالح الماء، وتصريف 

الحضار.  شد  اإلشراف :  كتاب  نسخ  إحدى  وفي  الحضار.  ..سد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(القاموس  كنسها  وهو  تنقيتها،  العين  خّم  اإلشراف :  كتاب  محقق  وقال  وحفر.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

 .(٧/٤ المدونة   ،١٢٦/٥ المنتقى  المحيط، 
الكنس.  الراء :  وسكون  المهملة  السين  بفتح  السرو،  اإلشراف :  محقق  وقال  وسد.  و (ج) :  (٣) في (أ) 
وقد  الشجر.  حول  الماء  فيها  يستنقع  حياض  وهي  شربة،  جمع  والراء :  المعجمة  بفتح  والشرب 

.(١٢٦/٥ المنتقى   .٣٦٨/٣ للموطأ  الزرقاني  (شرح  معناها  في  أخرى  أقواالً  الباجي  ذكر 
من  وهو  وسـواقيه،  الشـرب  أنهار  تنقية  يريد  القتيبي :  قال  الشـرب  سـرو  العرب :  لسـان  وفي 
الشربات،  تنقية  هي  فقالوا :  عنه  الحجازيين  وسـألت  قال :  نزعته،  إذا  الشـيء  سـروت  قولك : 
نزعته  إذا  الشيء  سـروت  من  وأحسـبه  قال :  تشـرب،  منه  النخلة  أصل  في  كالحوض  والشـربة 

سرو).  مادة  العرب،  (لسان  عنه  وكشفت 
((غير  لغة  في  التنبيت  وهو  لقحها،  أي :  اباًرا  بضم،  يأبرها،  النخل  أبر  ص٢٨٨ :  (أ)  هامش  (٤) في 
أيضًا  واضحة))  ((غير  الصرام  وكذلك  وكسـرها،  الجيم  بفتح  والجداد  ُعمان.  أهل  واضحة)) 
لقحها،  أي :  إبارًا  وكسـرها،  الراء  بضم  يأُبُرها،  النخَل  أََبَر  ص٢٧٦ :  (ب)  هامـش  وفـي  مثلـه. 

النبات.  وهو 
إلخ.  ينبغي..  ال  النخل  وجداد  النخل،  ..وإبار  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

يدفع.  وعينًا  (ج) :  وفي  يدفع.  عينًا  أو  (أ) :  (٦) في 
إلخ.  يأتي..  فيما  يغرسه  غرسًا  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

وفي   ،(١٢٧/٥ (المنتقى  كالصهريج  الماء  فيه  يجتمع  موضع  الضفيرة  اإلشـراف :  محقق  (٨) قال 
اهـ.  الماء.  وجه  في  يبنى  الحائط  المنير :  المصباح 

تفطم.  بلبنها  صغيرة  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
كما.  (أ) :  (١٠) في 

إلخ.  الجريد..  وتصيف  وطريقه  صالح  من  الثمرة  ..في  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
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وينشف  بالنخل  يضر(١)  الذي  الحشيش  / ج٣٣٠/  وقطع  النخل،  وإبار  الجريد، 
شرطه  يصلح  فال  الحظار(٣)  سـد  وأما  المسـاقي.  على  شـرطه  جاز(٢)  الماء؛  عنه 

الساقي(٤). على 
ويلقحه(٥)،  ويكسحه،  عليه،  يقوم  أن  عليه  اشترط  إن  ومحمد :  يعقوب،  وقال 
أو  الرطب،  لقاط  أو  الثمـر(٧)  صرام  عليه  اشـترط(٦)  وإن  جائز.  فذلـك  ويسـقيه؛ 
باطل(١٠)،  فذلك  الشجر(٩)؛  وثمر  الباذنجان،  مثل  يلقط  ما  لقاط  أو  الثمر،  جذاذ(٨) 
أخرج  وما  مثله،  كـراء  له  كان  عمل  فإن  فاسـدة،  الشـروط  هذه  على  والمعاملـة 

لصاحبه. فهو(١٢)  شيء  من  النخل(١١) 

عصي.  (ج) :  (١) في 
المساقاة.  على  فشرطه  الماء  ..عنه  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

والزرع  النخيل  عن  الحائل  هو  الُعمانيين  عند  والحضار  ((بالضاد)).  الحضـار  (ج) :  و  (أ)  (٣) فـي 
 .٦٩/٤ اإليمان،  قواعـد  تمهيد  الخليلي :  (انظـر؛  النخيل  سـعف  من  أو  الحطـب  مـن  كان  إن 
َحَجَر  َشْيٍء  وُكّل  والّريح،  البرد  ليقيها  شجر  من  لإلبل  يعمل  ما  الحظار   .(٣٤٩/١٤  .٢٩٤/٩

حظر).  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  (انظر؛  وِحَجار  ِحَظاٌر  فهو  َشْيئْين  بين 
المساقي.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

اشترط  أو  ..عليه،  (ج) :  و  إلخ.  ويسقيه..  ويلحقه  وبكسـحه  عليه،  واشـترطه  ..عليه،  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  ويسقيه..  ويلقحه  يكسحه  أن  عليه 

شرط.  فإن  (أ) :  (٦) في 
من  يلقـط  مـا  لقـاط  أو  التمـر،  جـداد  أو  الرطـب،  ولقـاط  النخـل،  ..صـرام  (ج) :  و  (أ)  (٧) فـي 

إلخ.  الباذنجان.. 
أيضًا  واضحة))  ((غير  الصرام  وكذلك  وكسرها،  الجيم  بفتح  الجداد  ص٢٨٨ :  (أ)  هامش  (٨) في 

مثله.. 
والشجر.  النخل  وثمر  (ج) :  (٩) في 

باطل.  عليها))  مضروب  ((وكأنها  جايز  فذلك  (أ) :  (١٠) في 
اهللا.  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (فهو)  (١٢) كلمة 
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قال  كما  وتلقيحه،  وسـقيه،  وكسـحه،  [عليه  العامل  قيام  في  أبو ثـور  وقـال 
ومحمد. يعقوب، 

لقاط(١)  أو  النخل،  صـرام  ذلك  في  العامل]  على  األرض  رب  اشـترط  فـإن 
قوالن :  ففيه  الشـجر؛  وثمر  الباذنجان  مثـل  لقاط  أو  الثمرة،  جـذاذ  أو  الرطـب، 
أن  وذلك  المعاملة؛  في  يكون  مما  ليس(٢)  هذا  إن  واآلخر :  جائز.  إنه  أحدهمـا : 
عليه. اشترطا  ما  على  بينهما  وصارت  المعاملة،  انقضت  فقد  أدركت  إذا  الثمرة 

أن  غير  الصواب،  معاني  على  تخرج  األقاويل  هذه  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
كلها  الزراعة  فـي  المعامـالت  شـروط  إن  أكثرهم :  عليـه  الـذي  أصحابنـا  قـول 

مجهولة. وهي  جازت  كما  المجهوالت  من  اشترط  ما  فيها  ويجوز  مجهولة، 

كل  يشترطه  الرقيق  اشتراط  باب ٥ -]   (٢٧٨/٦ - ٢٧٩ [(م ٣٩٣٨ - ٣٩٤١، 
صاحبه : على  منهما  واحد 

أبو بكر :] [قال  [* ش] : 
األصل :  صاحب  على  المساقي  يشترطهم  الرقيق  في  مالك  قال  [م ٣٩٣٨] 

الشافعي. قال  / ج٣٣١/  وكذلك  به.  بأس  ال  إنه 
يشترطهم(٤)  الذين  الرقيق  يستعمل(٣)  أن  يجوز  وال  أبو بكر :  قال  [م ٣٩٣٩] 

والشافعي. مالك،  قول  في  الحائط(٥)،  ذلك  غير  في  عليه 

وفي  إلخ.  الشـجر..  والقاط  الباذنجان  مثـل  والقاط  التمر،  وجـداد  الرطب،  والقـاط  (أ) :  (١) فـي 
إلخ.  الباذنجان..  مثل  ولقاط  التمر،  وجداد  الرطب،  ولقاط  (ج) : 

الشرط.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
استعمال.  يجوز  وال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

شرطهم.  الذين  (ج) :  و  شرطهم.  الذي  (أ) :  (٤) في 
إلخ.  في..  ..ذلك  (ج) :  وفي   . الخ  في..  الرقيق  ..ذلك  (أ) :  (٥) في 
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أن  ينبغي  ال  المسـاقي،  على  [هو]   الرقيق :  نفقة  في  مالك  وقال  [م ٣٩٤٠] 
ما  على  الرقيق  ونفقـة  يقول :  الشـافعي  وكان  المال.  رب  علـى  نفقتهـم  يشـترط 
يعملوا  أن  جاز  فإذا  أجرتهم(٣)،  من  بأكثـر(٢)  الرقيق  نفقة  وليس  عليه،  اشـترطا(١) 

نفقة. بغير  له  يعملوا  أن  جاز  أجرة  بغير  للمساقي(٤) 
غيرها(٦)،  في  العين  بعمال  يعمل  أن  للمساقي(٥)  وليس  مالك :  وقال  [م ٣٩٤١] 
رب  على  يشترط  أن  للمساقي(٨)  يجوز  وال  سـاقاه(٧).  الذي  على  ذلك  يشـترط  وال 

إياه(١١). ساقاه  حين  فيه  ليسوا  الحائط(١٠)  في  بهم(٩)  يعمل  رقيقًا  المال 
.(١٢)***

مسائل : باب ٦ -]   (٢٧٩/٦ - ٢٨١ [(م ٣٩٤٢ - ٣٩٤٦، 
بمنزلة  والسعف :  والليف  الجريد  في  يقول  مالك  وكان  [* ش] : [م ٣٩٤٢] 

شرطهما. على  الثمر(١٣) 

يتشارطان.  ما  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أكثر.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أجرهم.  (أ) :  (٣) في 
للساقي.  (ج) :  (٤) في 

للساقي.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
غيرهما.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

شاءه.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
للساقي.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

لهم.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
الموطأ.  من  والتصويب  الحوائط،  األصلين :  في  اإلشراف :  محقق  وقال  الحوائط.  و (ج) :  (١٠) في (أ) 

أناه.  ساءه  قال  فيه  ..ليسوا  (ج) :  و  أباه.  ساء  قال  فيه  ..ليسوا  (أ) :  (١١) في 
الباب.  هذا  على  سعيد  ألبي  تعليق  أيدينا  بين  التي  المخطوطات  من  أي  في  (١٢) ليس 

التمر.  (ج) :  و  (أ)  (١٣) في 
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أن  إال  المشـاركة  في  يدخل  أنه  نعلم  فـال  الليف  أما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أو  العامل  اشـترطه  إذا  إنه  قيـل(١) :  فقد  اليابس  السـعف  وأمـا  العامـل،  يشـترطه 
به  يعني  كان  فإن  الجريد  وأما  المشـاركة،  على  منه  حصته  له  كان  بأمره  شـرط(٢) 
يشـترطه  أن  إال  الثمرة  من  ألنه  ذلك؛  من  حصته  للعامل  إن  قيل :  فقد  األعسـاء؛ 

المال. رب 
مسـاقاة،  النخل  الرجل  إليه  يدفع  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٩٤٣]  [* ش] : 
له،  فذلك  أمين  برجل(٤)  جاء  إن  مالك :  فقال  النخل؛  في(٣)  غيره  العامل  فيعامل 

القراض. / ج٣٣٢/  في  ذلك  يجوز  وال 
لم  إذا  معاملة  غيره  إلى  ذلك  يدفع  أن  يجوز  ال  إنه(٥)  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
وللعامل  النخل،  فلصاحب(٨)  خرج  فما(٧)  عمل  فإن  برأيك،  فيها(٦)  اعمل  له :  يقل 
لم  أنه  وذلك  شيء،  األول  للعامل  وليس  مثله،  كراء  األول  العامل  على  األخير(٩) 

أبي ثور. قول  هذا  أجرًا.  به  يستوجب  [مما]  شيئًا  يعمل 
أبو ثور. قال  كما  ومحمد  يعقوب،  وقال 

بسـهم  كان  إذا  أنه  معنا  ذلك  وأصح  جائز،  ذلك  كل  أبو سـعيد 5 :  قال 

إذا.  إنه  فيه  قيل  فقد  (د) :  وفي  إذا.  إنه  فيه  إنه  قيل  فقد  (ب) :  وفي  إذا.  إنه  فيه  فقيل  (أ) :  (١) في 
يشترط.  أو  (د) :  وفي  وشرط.  (أ) :  (٢) في 

على.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
رجل.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أن.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
فيه.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

فاخرج.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
فلصاحبه.  (ج) :  (٨) في 

اآلخر.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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دون  وأما  والجـزاءة،  األمانة  في  مثله  كان  إذا  غيـره،  يشـارك  أن  له  أن  معـروف 
معه. والشركاء  المال  رب  برأي  إال  ذلك  يكون  فال  والجزاءة  األمانة  في  ذلك 

* الرجل يسـاقي على نخل في مواضع متفرقة منها على النصف ومنها على 
الثلث ومنها على الربع(١) :

في  له  نخل  علـى  رجالً  يسـاقي  الرجل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٩٤٤]  [* ش] : 
الربع(٢)؛  علـى  ومنها  الثلـث،  على  ومنها  النصـف،  على  منهـا  متفرقـة  مواضـع 
وإن  بحسن،  ذلك  فليس  واحدة  صفقة  في(٤)  ذلك  عقدا  إن  يقول :  مالك  فقال(٣) 

جائز. ذلك  الشافعي :  قول  وفي  بأس.  فال  متفرقة(٥)  صفقات  في  ذلك  كان 
جائز. مالك  وقول  أصح،  الشافعي  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

النصف  على  له  نخل  على  [رجـالً]  رجـل  سـاقى  وإذا  [م ٣٩٤٥]  [* ش] : 
عليه،  اتفقا  ما  على  فضل  ما  يقتسمان  ثم  الثمر(٦)،  جملة  من  الزكاة  إخراج  وجب 

والشافعي. مالك  مذهب  على(٧)  وهذا 
اختلف  فقد  يتفقا  لـم  وإن  اتفقا،  إذا  كذلك  هو  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
قال :  من  وقال  ذلك.  ويلزمهما  كذلك  هو  قال :  من  فقال  / ج٣٣٣/  ذلـك؛  فـي 

الزكاة. من  عليه  ما  ويؤدي  حصته  يأخذ  أن  منهما  لكل 

(د).  و  (ب)  و  (أ)  و  اإلشراف،  كتاب  في  موجود  غير  العنوان  (١) هذا 
(ج).  في  موجودة  غير  الربع)  ..على  (واختلفوا  (٢) العبارة 

فكان.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (في)  (٤) كلمة 

إلخ.  وفي..  بذلك.  بأس  فال  متفرقات  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  ما..  يقسمان  ثم  النخل  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

ومالك.  الشافعي  مذهب  على  قول  وهذا  (ج) :  وفي  والشافعي.  مالك  مذهب  قول  وهذا  (أ) :  (٧) في 
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أن  أعلمه  النصراني  المسـلم  سـاقى  إذا  سـعد  الليث بن  قال  وبه(١)  [* ش] : 
بقي. ما  الزكاة  بعد  يقاسمه  ثم(٣)  الحائط،  في  مؤداة(٢)  الزكاة 

إليه  زال  مما  للذمي  أو  للمسلم  المال  كان  إذا  حسن،  أبو سعيد 5 :  قال 
المسلمين. مال  من 

أن  على  أرضه  الرجـل  إلى  يدفـع  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٩٤٦]  [* ش] : 
األرض  أن  وعلى(٥)  نصفيـن،  بينهما  الشـجر  يكون  أن  على  شـجرًا،  فيها  يغرس(٤) 
مذهب  ذلك  ويشـبه  يجوز.  ال  يقـوالن :  ثور  وأبو  مالـك،  فكان  بينهمـا؛  والشـجر 
األرض  أخرجت  فما(٦)  وعمل  هذا  على  أخذها  فإن  يقول :  أبو ثور  وكان  الشافعي. 
ما  األرض(٩)  رب  على  له  ويكون  غرسه،  ويقطع(٨)  الغرس،  فلصاحب  ثمرة(٧)  من 
على  األرض  لصاحـب  ويكون  غـره(١٠)،  أنه  وذلـك  ومقطوعًا،  قائمـًا  غرسـه  بيـن 

غره(١١). أنه  وذلك  أرضه،  نقص  وما  أرضه  مثل  كراء  الغرس  صاحب 
أخذها  فإن  وقاال :  قالوا،  كما  المعاملة  إفساد  في(١٢)  ومحمد  يعقوب،  وقال 

إلخ.  النصراني..  المسلم  عامل  فإذا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مبتدأة.  (ج) :  وفي  مبتالة.  (أ) :  (٢) في 

بقي.  فيما  الزكاة  بعد  يقاسمه  الحائط  ..في  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  فيها..  يزرع  أن  رجل  إلى  ..يدفع  (ج) :  و  إلخ.  فيها..  يزرع  أن  إلى  ..أرضه  (أ) :  (٤) في 

على.  أو  (ج) :  (٥) في 
إلخ.  أخرجت..  ما  منها  هذا  ..على  (ج) :  وفي  إلخ.  أخرجت..  كما  فيها  ..وعمل  (أ) :  (٦) في 

(ج).  في  موجودة  غير  ثمرة)  (من  (٧) العبارة 
يقطع.  أن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

المال.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
غّره.  يكون  أنه  (ج) :  وفي  غيره.  يكون  أنه  (أ) :  (١٠) في 

أرضه.  نقص  وما  غره  أنه  وذلك  أرضه  ..مثل  (أ) :  (١١) في 
بإفساد.  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 
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األرض،  فلصاحب  شـيء  من  األرض  أخرجـت  فمـا  فيها]؛  [فعمل  هـذا  علـى 
األرض  من  شيئًا  اشترط  حين  ألنه  مثله؛  وأجر(١)  غرسه  قيمة  الغرس  ولصاحب 

األرض. لصاحب  غرس  ما  كان  بغرسه 
عليه  تشـارطا  ما  على  ذلك  إجازة  أصحابنا :  قول  في  أبو سـعيد 5 :  قال 

الصواب. على  أيضًا  يخرجان  القوالن  / ج٣٣٤/  وهذان  ذلك،  وإثبات 

سـنين  الرجلين  بين  المسـاقاة  عقد  بـاب ٧ -]   (٢٨١/٦ - ٢٨٢ [(م ٣٩٤٧، 
ذلك : عن  الرجوع  أحدهما  يريد  ثم  معلومة 

على  معلومة  سـنين  رجل  إلى  نخله  الرجل  دفع  إذا  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
له،  ذلك  فليس  المدة؛  انقضاء  قبل  الرجوع  أحدهما  أراد  ثم  الثلث،  أو  النصف، 
يمرض  أن  إال  قـال :  أنـس]؛  مالك [بـن  قـول  وهـذا  ذلـك،  إبطـال  أراد  أيهمـا 
صاحب  كان  وإال  رضا(٣)،  عدًال  شئت  إن  ساقِ  له :  فيقال(٢)  يفلس  أو  فيضعف، 

غيره. من  به  أولى  المال 
يكون  أن  العـذر  ومن  عـذر،  يكون  أن  إال  ومحمـد :  يعقـوب،  قـال(٤)  وبـه 
األرض  فلصاحب  السعف؛  وقطع  النخل،  فساد  على  يخاف(٥)  سوء  رجل  العامل 
عنه. يضعف  أو  يعمل،  أن  يستطيع  ال  مرضًا  يمرض  أن  للعامل  والعذر  إخراجه. 

المدة. تنقضي  حتى  يرجع  أن  منهما  لواحد  ليس  أبو ثور :  قال 

وأجرة.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فيقول.  يفلس  أو  (ج) :  وفي  فيقول.  ويفلس  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  صاحب..  كان  مرضيًا  عدالً  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وقال.  (ج) :  (٤) في 

إلخ.  فساد..  منه  ويخاف  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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إال  المعاملة،  فسـخ  به  يجب(١)  عذرًا  أعلم  وال  أصح]،  هذا  أبو بكر :  [قـال 
يجب  بما  يقوم  عامًال  مكانـك  أقم(٢)  له :  فيقال  خائن،  العامـل  أن  بينـة  تقـوم  أن 
والعامل  المـال  رب  من  واحد  كل  أخـذ  الغلة  جاءت  فـإذا  به،  تقـوم  أن  عليـك 

العامل. مال  في  القائم  أجرة(٣)  وكانت  حصته، 
من  معنا  فيمـا  أصحابنا  مذاهـب  في  جائز  ذلـك  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 

ذلك. يثبت  من  قول  معنا  القول  وأكثر  والمعامالت،  االختالف 

النخل(٤) : رب  أو  العامل  موت  باب ٨ -]   (٢٨٣/٦ - ٢٨٤ [(م ٣٩٤٨ - ٣٩٥١، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

فمات  معاملـة(٥)  / ج٣٣٥/  نخـالً  رجـل  إلـى  رجـل  دفـع  وإذا  [م ٣٩٤٨] 
العامل  مـات  وإن  مقامه،  ورثتـه  قام  النخـل(٦)  صاحـب  مات]  [فـإن  أحدهمـا؛ 

شاؤوا. إن  مقامه  ورثته  تقوم  فكذلك(٧) 
جميعًا؛  والعامل  األرض  صاحب  مات  إن  يقول :  أبو ثور  وكان  [م ٣٩٤٩] 
على  كان  كرهوه(٨)  وإن  لهـم،  ذلك  كان  فيه  يقوموا  أن  العامل  ورثـة  أحب  فـإن 

حقوقهم. في  يرضوهم(٩)  أو  يقاسموهم،  أن  األرض  صاحب  ورثة 

إلخ.  فسخ..  يجوز  عذرًا  (ج) :  وفي  إلخ.  فسخ..  به  يجوز  عذرًا  (أ) :  (١) في 
أتم.  (ج) :  (٢) في 

العامل.  مال  في  القيمة  وكانت  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  المال.  رب  أو  (ج) :  (٤) في 

معلومة.  (أ) :  (٥) في 
األرض.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

فكان.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
كرهوا.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  ويرضوهم.  ..يقاسموهم  (ج) :  وفي  حقوقهم.  من  ..يرضوهم  (أ) :  (٩) في 
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ينقض  ال  المال  رب  موت  إن  أصحابنا :  قول  أكثر  في  أبو سعيد 5 :  قال 
على  يخرج  كله  وهذا  العامل،  وورثة  المال  رب  لورثة  ثابت  ذلك  وإن  المعاملة، 

المعامالت. في  أصحابنا  قول  في  الحق  تأويل 

على  معاملـة  نخـالً  الرجـل  إلـى  الرجـل  دفـع  وإذا  [م ٣٩٥٠]  [* ش] : 
من  وسـقًا(١)  أو  دراهم،  أو  معلومة،  دنانير  األرض  لرب  أن  وعلـى  النصـف، 
فاسدة،  هذا  على  فالمعاملة  لنفسـه؛  ذلك  العامل  شـرط  أو  بها،  يختص  الثمر 
ثور،  وأبي  والشـافعي،  واألوزاعي،  مالـك،  مذهب  على  وهـذا  تجـوز،  ال(٢) 

الرأي. وأصحاب 

سـلم  إذا  أيضا،  جائز  فيه  أصحابنا  وقـول  هذا،  جائز  أبو سـعيد 5 :  قـال 
عشرة  أو  بدينار  األرض  أخرجت  ما  بنصف  يعملها  أن  على  بيضاء  أرضًا  إليه(٣) 
األول  والقول  كالهما،  معلومين  واحدة  مشاركة  كان  طعام  من  بوسق  أو  دراهم، 
في  وال  أصحابنا،  قـول  في  هذا  يجـوز  فال  النخل  فـي  وأمـا  اهللا،  شـاء  إن  جائـز 

المزروعة. المغلة  األشجار 

/ ج٣٣٦/  يذكر  ولـم  نخل،  على  الرجـل  سـاقى  وإذا  [م ٣٩٥١]  [* ش] : 
زرع  فإن  صاحبه،  بإذن  إال  األرض  بيـاض  في  يزرع  أن  للعامل  فليـس  البيـاض؛ 
أدرك  فإن  له،  والزرع  المثل،  كراء  وعليه   ، متعدٍّ فهـو  صاحبه  إذن  بغير  ذلك  فـي 

يعقوب. قول  وهذا  بقلعه،  أمر  زرع  وقد  ذلك 

إلخ.  شرط..  أو  يحضرها،  التمر  من  شيئًا  أو  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  على..  هذا  يجوز  وال  ..فاسدة  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (إليه)  (٣) كلمة 



™HGôdG AõédG
131

IÉbÉ°ùªdG ÜÉàc ``` 72

صاحب  اشـترط  وإن  له،  فهو  البياض  في  الداخل  زرع  مـا(١)  مالـك :  وقـال 
للنخل. تبعًا  كان  إذا  جائز،  فهو  بينهما  ذلك  يكون  أن  النخل 

فذلك  البياض؛  في  يزرع  أن  األرض  صاحب  اشـترط  فإن  مالك :  وقال 
ازدادها  زيـادة  فذلك  األرض،  لرب  يسـقي  الداخل  الرجـل  ألن  يصلـح،  ال 

عليه.
أقول. وبه 

األول  وأما  اآلخر،  هذا  مالك  قول  معنى  على  أقف  لم  أبو سعيد 5 :  قال 
ذلك،  إجازة  أبصـر  فال(٢)  له؛  فهـو  العامل  زرع  ما  مالـك :  قول  إال  جائـز،  فهـو 
ويكون  مثله،  أجر  له  ويكون  بسبب  عامالً  يكون  أنه  إال  أولى،  ـ عندي ـ  وبطالنه 
ال  شـيء،  بغير  له  يكون  وال  له،  الزراعة  وتكون  نقصها،  وما  األرض  كراء  عليه 

هذا(٣). أبصر 

لهما  ذلك  إن  النخل  صاحب  شـرط  فإن  زرع  إن  مالك :  وقال  يعقوب.  ..قول  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
زادها  وزيادة  يزرع  أنه  األرض  صاحب  اشترط  فإن  مالك :  وقال  للنخل،  تبعًا  كان  إذا  جائز  فهو 

الخ   .. أبو سعيد  قال  عليه. 
وال.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

رب  هللا  والحمد  والعشرون،  الثاني  الجزء  وهو  االستبراء،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  االستبراء..  ١٢ كتاب  تسليمًا.  وسلم  وآله،  النبي،  محمد  سيدنا  على  اهللا  وصلى  العالمين 
هللا  والحمد  والعشرون،  الثالث  الجزء  وهو  االستبراء،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ب) :  وفي 
وجدت  (ج) :  وفي  إلخ.  تسـليمًا..  وسـلم  وآله،  النبي،  محمد  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب 
العالمين  رب  هللا  والحمـد  والعشـرون،  الثالـث  الجزء  وهـو  االسـتبراء،  كتاب  يتلـوه  مكتوبـًا: 
االسـتبراء،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (د) :  وفي  إلخ.  وسـلم..  وآله  محمد،  على  اهللا  وصلى 
والسالم  والصالة  حمده،  حق  هللا  والحمد  اإلشـراف،  كتاب  من  والعشـرون  الثالث  الجزء  وهو 

إلخ.  االستبراء..  كتاب  عشر :  الثاني  الكتاب  بعده.  نبي  ال  من  على 
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وإجازتها)) : اإلجارة  ((إباحة   [(٢٨٥/٦ - ٢٨٦ [(م ٣٩٥٢ - ٣٩٥٣، 
  }|   {         z   y﴿ ذكـره :  جّل  اهللا  قال  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
  ¯   ®     ¬   «   ª   ©   ¨       §   ¦   ❁   ¤   £   ¢   ¡ ے    ~
(القصص : ٢٦ ،  ٢٧)،  ºَ.. ﴾..اآلية    ¹   ¸   ¶   μ   ´³   ²   ±     °

(الطالق : ٦).  ﴾:   9   8   7   6 ﴿  : 8 وقال 
األجلين  أي  السـالم]  [عليه  جبريل  قال :  «سـألت  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وروينـا 

وأكملهما». أتمهما  قال :  موسى ملسو هيلع هللا ىلص؟  قضى 
الديل](١)  [بني  من  رجالً  «اسـتأجرا   3 بكر  وأبا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت 

بالهداية(٢). الماهر  يت :  والخرِّ خريتًا»،  هاديًا 

بعدها  المهملة  بالدال  الديل  و (ب) :  هامش (أ)  في  ورد  وقد  الدبيل.  وفي (ج) :  الديل.  (١) في (أ) : 
شـن بن  الذيل بن  وهما  واضحة))  ((غير  قصي  عبد القيس بن  من  قبيلتان  تحت،  من  مثناة  ياء 
عبد القيس،  قصي بـن  وديعة بن  عمرو بـن  والديـل  واضحـة))،  ((غيـر  عبد القيـس  قصي بـن 
الدليل  والخريت :  الصحاح.  من  هكذا  كنانة  من  جني  مكسورة  ياء  وبعدها  الدال  بضم  يل  والدُّ

الحاذق.  الماهر 
(ج).  في  موجودة  غير  بالهداية)  الماهر  يت :  (والخرِّ (٢) العبارة 
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أن  قبل  أجـره  األجير  قـال :  «أعطوا  أنه(٢)  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الحديـث  وجـاء(١) 
عرقه». يجف 

وأجازها». اإلجارة  «أباح  أنه:  وجه  غير  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  وجاءت 
/ ج٣٦٥/  الثابتة  وباألخبـار  اهللا 8،  بكتاب  ثابتة  فاإلجارة  أبو بكـر :  قـال 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. عن 
األمة. علماء  من  قوله  [عنه]  نحفظ  من  كل  إجازتها  على  واتفق  [م ٣٩٥٢] 
يكتري  أن  إجازة  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٣٩٥٣] 

معلوم. بأجر  معلومًا  وقتًا  عرفها(٣)  قد  معلومة  دارًا  الرجل  من  الرجل 
جائز. صحيح  هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

((التعدي  الـدواب  إجـارة  بـاب ١ -]   (٢٨٦/٦ - ٢٨٩ [(م ٣٩٥٤ - ٣٩٦١، 
اشترط  ما  عليها  بالحمل  الدابة  تلف  المكتراة.  الدابة  ضمان  المسمى.  المكان  في 
أو  بإكاف،  فركبها  بسـرج  ليركبها  الرجل  يكتريها  الدابة  بزيادة.  أو  زيادة  غير  من 
إلى  عليها  ليبلـغ  تكتـرى  الدابة  بمثلـه.  تسـرج  ال  بسـرج  أسـرجها  أو  العكـس، 
صاحبها  إذن  بغير  فيركبها  وديعة  الدابة  عنـده  تكون  الرجل  وإيابًا.  ذهابًا  موضـع 
دابة  يكتري  الرجل  بيعه.  أراد  ثـم  أوعبده  دابته  أكرى  إذا  مكانها.  إلـى  يردها  ثـم 

ركوبها)) : يفسد  مما  عيبًا  بها  فيجد  بعينها 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

وحكي.  (أ) :  (١) في 
أنهم.  (أ) :  (٢) في 

عرفاها.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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إلى  معلوم  بأجر(١)  الدابة  يكتري  الرجل  في  العلم  أهـل  اختلـف  [م ٣٩٥٤] 
له  المأذون  المكان  إلى  يرجع  ثم  المكان،  ذلك  فيجاوز  فيتعدى  مسمى،  موضع 
في  عليه  وليس  ضمن،  المكان  ذلك  جاز(٣)  إذا  طائفة :  فقالت  إليه؛  المسير(٢)  في 

الثوري. سفيان  قول  هذا  كراء،  التعدي(٤) 
ألنه  يسـم؛  لم  فيما  أجرة(٦)  وال  سـمي،  فيما  لـه  األجـرة(٥)  النعمـان :  وقـال 

يعقوب. قال  وبه  ضامن،  فهو  خالف، 
شبرمة. وابن  الحكم،  قال  [كذلك  الكراء،  وعليه  ضامن،  هو  طائفة :  وقالت 

ذلك  جاوز  فيمـا  المثل  وكـراء  سـمي،  الذي  الكراء]  الشـافعي  عند  وعليـه 
قيمتها. لزمته  عطبت  ولو  المكان، 

مضى،  قد  الـذي  هذا  من  قيـل  ما  أصح  القـول  هذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ضمن  ألنه  الزيـادة؛  في  عليه  كراء  وال  المسـمى  الكراء  عليه  يقـول :  من  وقـول 
وأما  وجهالة.  بسـبب  هو  وإنما  غصب،  بغير  له  عمل  وال  عليه  كراء  فال  األصل 

وجهًا. لذلك  أبصر  فال  الكل؛  في  عليه  كراء  وال  الضمان  عليه  يقول  من  قول 
والضمان. الكراء  عليه  ثور :  وأبو  وإسحاق،  أحمد،  وقال  [* ش] : 

نقول. وبه  أبو بكر] :  [قال 

إلخ.  ثم..  الموضع  ذلك  بتجاوز  فينقدها  معلوم  بأجر  مسـمى  كذا  موضع  إلى  ..الدابة  (أ) :  (١) في 
إلخ.  ثم..  الموضع  ذلك  ويتجاوز  بها  فينفذ  معلوم،  بأجر  مسمى  موضع  إلى  ..الدابة  (ج) :  وفي 

المصير.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
جاوز.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

التقدير.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
األجر.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  فيما..  له  أجر  وال  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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نعم. أبو سعيد 5 :  قال 
وفيما  سمى  فيما  األجر(١)  له  / ج٣٦٦/  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
في  أجرًا  عليـه  يجعـل(٣)  وال  ضمنـه(٢)،  ذلك  يسـلم  لـم  وإن  سـلم،  إن  خالـف 

أبي ليلى. ابن  قول  هذا  ضمنه،  إذا  الخالف 
حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

أن  على  العلم  أهـل  من  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٣٩٥٥]  [* ش] : 
اشـترط  ما  عليها  فحمل  قمـح،  أقفزة  عشـرة  عليها  ليحمـل  دابـة  اكتـرى  مـن(٤) 

شعير. أقفزة  عشرة  عليها  حمل  إن  وهكذا  عليه،  شيء  ال  أن(٥)  فتلفت؛ 
شعيرًا  عليها  فحمل  قمحًا  عليها  يحمل  أن  شـرط  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 

القول. بعض  في  ضمن 
أقفزة  عشرة  عليها  ليحمل(٦)  دابة  اكترى  فيمن  واختلفوا  [م ٣٩٥٦]  [* ش] : 
ضامن  هو  يقوالن :  ثور  وأبو  الشافعي،  فكان  قفيزًا؛  عشر  أحد  عليها  فحمل  قمح 

الكراء. وعليه  الدابة،  لقيمة 
عليه. أجر(٧)  وال  قيمتها،  عليه  أبي ليلى :  ابن  وقال 

المسمى  والكراء  الدابة  قيمة  عليه  أصح،  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

األجرة.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ضمن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

نجعل.  وال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  عليها..  يحمل  أن  على  دابة  اكترى  من  كل  أن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (أن)  (٥) كلمة 
إلخ.  عليها..  يحمل  أن  على  دابة  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

أجرة.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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المسمى  الكراء  عليه  إن  حسـن؛  الثاني  والقول  الزائد.  القفيز(١)  في  المثل  وكراء 
للدابة. ضامن  ألنه  القفيز(٢)؛  في  عليه  كراء  وال  القيمة،  وضمان 

عشـر  أحد  من  جزء  وعليه  الكراء،  عليـه  إن  وهو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه  [* ش] : 
ومحمد. ويعقوب،  النعمان،  قول  هذا  الحمل،  من  زاد  ما  بقدر  الدابة،  قيمة  من  جزءًا 

الصواب. قياس  من  يخرج  وال  دقيق،  مذهب  أبو سعيد 5 :  قال 
كان  وإذا  مالـك،  قـول  فـي  عليـه  ضمـان  ال  القاسـم :  ابـن  وقـال  [* ش] : 
منه  تعطب  ال  مثله  أن  ويعلم  / ج٣٦٦/،  الدابة(٦)  [يفدح(٤)](٥)  ال  الزائد  القفيز(٣) 

الزائد. القفيز(٨)  أجر  الدابة  ولرب  الدابة(٧)، 
جائز. أبو سعيد 5 :  قال 

فركبها  بسـرج  ليركبها  الرجل  يكتريها(١٠)  الدابة  في  واختلفـوا  [م ٣٩٥٧](٩) 
األجرة،  وعليه  للدابة،  ضامنًا  كان  عليه  أضر  أو  أثقل  [ذلك  كان  فـإن  بـإكاف(١١) 

القفير.  (ج) :  (١) في 
القفير.  (ج) :  (٢) في 
القفير.  (ج) :  (٣) في 

المختار.  في  وكذا  أثقله،  األمر :  فدحه  المخطوطة :  حاشية  في  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٤) قال 
إلخ.  الدابة..  تعرج  ..ال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  ويعلم..  به  الدابة  (ج) :  (٦) في 
منه.  (ج) :  (٧) في 

القفير.  (ج) :  (٨) في 
وفق  صححناه  وتأخير،  تقديم  فيهما  عليهما  والتعليق  وم ٣٩٥٨  م ٣٩٥٧  المسـألتان  (ج) :  (٩) في 

(أ).  والنسخة  اإلشراف  كتاب 
إلخ.  ليركبها..  تكتريها  (ج) :  و  إلخ.  ليركبها..  الرجل  يكريها  (أ) :  (١٠) في 

الرحال  شـبه  المراكب  وهو  برذعته،  ككتاب :  الحمـار،  إكاف  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (١١) قـال 
شبه  مقدمة  على  يجعل  ما  وهو  اإلكاف،  هيئة  على  والسرج :   .(٤٣/٦ العروس  (تاج  واألقتاب 

.(١٧/١ (المغرب  =الرمانة 
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قول  هذا  األول،  الكـراء  غيـر  شـيء  عليه  فليـس  عليـه  ممـا(١)  أخـف  كان]  وإن 
فهو  إكافًا  عليها  فيجعـل  بسـرج  ليركبها  تكاراها(٢)  إذا  النعمان :  وقـال  أبي ثـور. 

زاد. ما  بقدر  ضامن 
الدابة  عطبت  وإن  زاد،  مـا  الكـراء  من  يضمن  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يركبها  أال  عليه  يشترط  أن  إال  ضمان  ال  قال :  من  وقال  القول،  بعض  في  ضمنها 
بسـرج(٣)،  يركبها  أن  شـرطه  وأما  ضمن،  فخالف  ذلك  عليه  شـرط  فإن  بإكاف، 
الدابة،  ضمان  في  االختالف  فيه  فيجري  بإكاف  عليها  يركب  أن  عليه  يحجر  ولم 

فعليه. ذلك  ثقل  في  الزيادة  ضمان  وأما 
ال  برذون  بسرج  فأسرجها  حمار(٤)  بسـرج  مسـرجًا  كان  إن  وقال :  [* ش] : 

ومحمد. يعقوب،  قال  وبه  اإلكاف،  مثل  فهو  الحمر  بمثله  تسرج(٥) 
قال. ما  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

مختص  والقتب  بالفرس،  مختص  السـرج  أن  كما  بالحمار،  مختص  اإلكاف  الشـرواني :  وقال 
.(١٦٦/٦ المكتري،  أو  المكري  يلزم  فيما  فصل :  الشرواني،  (حواشي  بالبعير 

بالثقل  يختلفـان  وإنما  عـادة،  به  ُيْرَكب  منهمـا  واحـد  كل  والسـرج  اإلكاف  الكاسـاني :  وقـال 
وإنما  الثقل،  في  السـرج  يخالف  ال  اإلكاف  أَنَّ  حنيفة :  وألبـي  أثقـل...  اإلكاف  ألن  والخفـة؛ 
التي  الدابة  وألن  ـْرُج،  السَّ يأخذ  مما  أكثر  الدابة  ظهر  من  يأخذ  أنه  وهو  آخر  وجه  مـن  يخالفـه 

.(٢١٤/٤ اإلجارة،  أحكام  وأما  فصل :  الصنائع،  (بدائع  اإلكاف  بها  َيُضرُّ  اإلكاف  تألف  لم 
الدابة  ظهر  على  أحدهما  ينبسـط  وكذا  للركوب،  والسـرج  للحمل،  اإلكاف  عابدين :  ابن  وقال 
المنع  في  فرع  عابدين،  ابن  (حاشية  والحديد  الحنطة  اختالف  نظير  فصار  اآلخر،  ينبسطه  ال  ما 

 .(٤٠/٦ الخيانة،  عن 
فما.  (ج) :  وفي  فيما.  (أ) :  (١) في 

إلخ.  عليها..  فحمل  بسرج  ليركبها  اكتراها  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
الخ  بإكاف..  عليه  يحجر  يحجر  ولم  يركبها  ..أن  (ج) :  (٣) في 

إلخ.  فأسرجها..  حمار  بسرج  مسرجًا  حمارًا  كان  إن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
إلخ.  فهو..  الحمار  بمثله  يسرج  ..ال  (ج) :  وفي  إلخ..  فهو..  الحمار  مثله  يسرج  ..ال  (أ) :  (٥) في 

=



™HGôdG AõédG
139

äGQÉLE’G ÜÉàc ``` 73

فال  فأسـرجه  [بإكاف  حمارًا  اسـتأجر  إن  ويعقوب :  النعمان،  وقال  [* ش] : 
أخف. السرج  ألن  عليه؛  ضمان 

موضع  إلى  عليـه  ليبلغ  المكارييـن(١)  مـن  حمـارًا]  اكتـرى  وإذا  [م ٣٩٥٨] 
الذي  الموضع  في  المكاريين(٢)  في  ينزل  أن  عليه  أبو ثور :  فقال  وراجعًا؛  ذاهبـًا 

الحمال(٣). وكذلك  اكتراه، 
ال  كان  إن  النـاس  مجتمع  موضع  إلـى  عليه  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يكن  لم  فإن  السوق،  في  ينزل  أن  وعليه  عليه،  فله  الموضع  ذلك  في  له  منزل 
مجتمع  ففي  مسـجد  يكن  لم  فإن  الجامع،  المسـجد(٤)  ففي  سـوق  القرية  في 
الناس  يتخلف  ما  بقدر  يتخلـف  أن  له  إنما  وكذلك  نزولهم،  وموضـع  النـاس 
شـطط  وال  ضيق  ال  وسـط،  ذلك  من  وقت  الدابة  صاحب  على  ذلك  وله  فيه، 

البعد. في 
/ ج٣٦٨/  الدابة  عنده  [تكون]  الرجل  في  واختلفوا(٥)  [م ٣٩٥٩]  [* ش] : 
إذا  أبو ثور :  فقال  مكانهـا؛  إلى  يردها(٦)  ثم  صاحبها،  إذن  بغيـر  فيركبهـا  وديعـة، 

الضمان. عنه  سقط(٧)  مكانها  إلى  ردها 
من  يبرئه(٨)  وال  ضامن،  هو  [بعد] :  قال  ثم  عليه.  ضمان  ال  النعمـان :  وقـال 

المكارين.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
المكارين.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

المهملة)).  الحاء  بدل  المعجمة  ((بالجيم  الجمال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (المسجد)  (٤) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  (واختلفوا)  (٥) كلمة 

ردها.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
سقط.  فقد  مكانها  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

نبرئه.  وال  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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قول  وهـو  ومحمـد،  يعقـوب،  قـال  وبـه  صاحبهـا.  إلـى  دفعهـا(١)  إال  الضمـان 
الشافعي(٢).

أن  قبل  تلفت  فإن  صاحبها  أمـر  بغير  الدابة  ركب  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يد  إلى  صارت  وإن  المثل،  ولكراء  الدابة  لقيمة  ضامـن  فهو  صاحبها  إلى  تصيـر 

المثل. كراء  ضمان  فعليه  صاحبها 
والقول  للدابة(٣).  للكراء  الضمان  عنه  سقط  القيمة  ضمن  إذا  قال :  من  وقال 

أصح. األول 
بيعه،  له  فليس  بيعه  أراد  ثم  وعبده(٤)،  دابته  أكرى  وإذا  [م ٣٩٦٠]  [* ش] : 
وهو  أبي ثور،  قول  هذا  الكراء،  وقت  ينقضي  حتى  به  أحق  فالمكتري(٥)  باع  فإن 

أنس]. مالك [بن  مذهب 
بعذر. هذا  ليس  النعمان :  وقال 

تام،  فالبيع  الكراء  عقد  عليه  أوقع(٦)  وقد  ذلك  باع  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
يكن  لم  إن  النقض،  فلـه  ذلك  نقض  المشـتري  يشـاء  أن  إال  أجله،  إلى  والكـراء 

بذلك. علم 
[* ش] : [م ٣٩٦١] وإذا اكترى(٧) دابة بعينها فوجدها جموحًا، أو عضوضًا، 

دفعها.  حين  إال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  نقول.  وبه  ..الشافعي،  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الدابة.  الكراء  (أ) :  (٣) في 
عبده.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

المكتري.  كان  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وقع.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 

أكرى.  (ج) :  (٧) في 
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إن  بالخيار،  فالمكتري  ركوبها؛  يفسد  مما  ذلك  غير  [أو]   عيب،  بها  أو  نفورًا،  أو 
وأصحاب  أبي ثـور،  قول  هـذا  اإلجارة.  ونقـض  ردها  شـاء  وإن  أخذهـا،  شـاء 

الرأي.
عيب  فيها  وكان  للركـوب  الكراء  كان  إذا  / ج٣٦٩/  أبو سـعيد 5 :  قـال 
منه  يخاف  عيب  فيها  وكان  للحمل  كانت  إذا  وكذلك  كذلك،  فهو  الركوب  يفسد 

كذلك. فهو  الحمل  على 

الدواب : ضرب  إباحة  باب ٢ -]   (٢٨٩/٦ - ٢٩٠ [(م ٣٩٦٢، 
كان  الذي  الجمل  «ضرب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

عبد اهللا». جابر بن  عليه 
ضربها  إذا  طائفـة :  فقالت  فتموت؛  الدابـة  يضرب  المكتـري  في  واختلفـوا 
أحمد،  قال  كذلك  عليـه،  شـيء  فال  يتعد  لم  إذا  مثله  صاحبها(١)  يضـرب  ضربـًا 

ثور. وأبو  وإسحاق، 
قال  وبه  يضـرب.]  أن  أمـره  يكـون  أن  إال  ضامـن،  هـو  الثـوري :  [وقـال 

النعمان.
الضرب  في  يتعد  لم  إذا  إال(٣)  يضمنه  أال  يستحسن  ومحمد(٢) :  يعقوب،  وقال 

الناس. يضرب  كما 
ضمن(٤). يضرب؛  ال  حيث  أو  مثله،  يضرب  ال  ما  ضرب  إذا  مالك :  وقال 

إلخ.  شيء..  فال  الضرب  في  يتعد  ولم  مثلها  به  ..يضرب  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  أال..  نستحسن  يعقوب :  وقال  (ج) :  (٢) في 

(ج).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (إال)  (٣) كلمة 
يضمن.  ال  لعله  ..مثله  (ج) :  وفي  يضمن.  ال  وحنث  ..مثله  (أ) :  (٤) في 
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على  القتل  أو  الضـرر  منـه  يخاف  ضربـًا  ضـرب  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
سـياقة  سـاقها  وإن  ضامن،  فهو  فعطبت  مثلها  سـياقة  فوق  حثًا  حثهـا  أو  الدابـة، 

عليه. ضمان  فال  فيه  ضرر  ال  ضربًا  وضربها  مثلها 

دابة  اكترى  ((مـن  مسـائل  بـاب ٣ -]   (٢٩٠/٦ - ٢٩١ [(م ٣٩٦٣ - ٣٩٦٦، 
ذلك  من  أكثر  به  سار  وإن  دراهم  عشرة  فله  يومين  في  سار  إن  أنه  على  مكان  إلى 
دابة  اكترى  من  العشـي.  من  الزوال  فهل  العشـي  إلى  دابة  اكترى  من  درهم.  فله 
من  غروبها.  عنـد  ويردها  الشـمس  طلوع  عند  يركبهـا  أن  له  فهـل  بدرهـم  يومـًا 

الفجر)) : طلوع  عند  وردها  الشمس  غروب  عند  ركبها  ليلًة  دابة  اكترى 
سار  إن  أنه  على  مكان،  إلى  دابة  اكترى  فيمن  واختلفوا  [م ٣٩٦٣]  [* ش] : 
فكان  درهمـًا(١)؛  فله  ذلك  من  أكثـر  به  سـار  وإن  دراهم،  عشـرة  فله  يومين  فـي 

المثل. كراء  فله  عليه  سار  فإن  فاسد،  كراء  هذا  يقول :  أبو ثور 
نقول]. وبه  أبو بكر :  [قال 

صحيح. هذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
دراهم،  عشـرة  فله  / ج٣٧٠/  يومين  فـي  سـار  إن  [غيره] :  وقـال  [* ش] : 
دراهم.  عشرة  به  يتجاوز  وال  درهمين،  عن  ينقصه  ال  مثله،  أجر  فله(٢)  أبطأ  وإن 
الشرط. على  هو  [ومحمد] :  يعقوب،  قول  قياس  وفي(٣)  أبي حنيفة،  قياس  وفي 
أقاويل  بعض  في  ثبتت  شـروط  على  هذا  يخرج  وقد  أبو سـعيد 5 :  قال 

العلم. أهل 

درهمان.  (ج) :  و  (أ)  وفي  درهم.  صوابه :  ولعل  اإلشراف،  كتاب  في  (١) هكذا 
إلخ.  دراهم..  عشرة  يجاوز  وال  دراهمه  من  ينقصه  وال  مثله  كراء  فله  به  أبطأ  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  هو..  يعقوب  وقياس  (أ) :  (٣) في 
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فذلك  الشمس  زالت  فإذا  العشي  إلى(١)  دابة  اكترى  وإذا  [* ش] : [م ٣٩٦٤] 
ومحمد]. ويعقوب،  والنعمان،  أبي ثور،  قول  في  العشي  [وقت 

زوال  فالعشـي  العشـي  إلى  يومه  دابة  اكترى  إذا  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
الشمس(٢). زوال  إلى  الفجر  طلوع  مذ  الشمس 

الشـمس  طلوع  عند  يركبها  أن  فله  بدرهم  يومًا  دابة  اكترى  وإذا  [م ٣٩٦٥] 
الرأي. وأصحاب  أبي ثور،  قول  في  غروبها  عند  ويردها 

األغلب  ذلك(٣)  كان  إذا  الناس  بيـن  التعارف  في  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
وهو  الليل  طلوع  إلى  الفجر  طلوع  فمذ  اليوم  وأمـا  األكرية(٥)،  في  أمرهم(٤)  مـن 

الشمس. غروب  استواء 

الشـمس  غـروب  عنـد  ركبهـا  ليلـًة  دابـة  اكتـرى  وإذا  [م ٣٩٦٦]  [* ش] : 
وصاحبيه(٧). والنعمان،  أبي ثور،  قول  في  الفجر  طلوع  عند  ويردها(٦) 

الناس  أمور  من  األغلب  يكون  أن  إال  كذلك  هذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
كذلك. فهو  الشمس  طلوع  إلى  الليل  في  األكرية  في 

إلخ.  بدرهم..  يومًا  دابة  اكترى  وإذا  الشمس.  زوال  فالعشي  العشي  إلى  يومه  دابة  (ج) :  (١) في 
(ج).  في  موجود  غير  أبي سعيد  (٢) قول 

(ج).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٣) كلمة 
أمورهم.  (ج) :  (٤) في 

لعله  األركوبة  (ج) :  وفي  األركوبة.  (ب) :  وفي  األكرية.  خ  األركوبة  (أ) :  وفي  (د).  في  (٥) هكذا 
األكرية. 

وردها.  (ج) :  (٦) في 
وصاحبه.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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للمحامل  الـدواب  اكتـراء  بـاب ٤ -]   (٢٩١/٦ - ٢٩٢ [(م ٣٩٦٧ - ٣٩٦٨، 
والزوامل :

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
فقالت  والزوامـل(١)؛  للمحامـل  الـدواب  اكتـراء  فـي  واختلفـوا  [م ٣٩٦٧] 
والظل(٢)  والوطاء،  المحمـل  وظرف  الراكبين  يرى  حتى  ذلك  يجـوز  ال  طائفـة : 

ُترى(٣). عين  أو  بوزن،  والُحمولة  يختلف،  ذلك  ألن  شرطه؛  إن 
فاسد،  أنه(٥)  فالقياس  يصلحه؛  ما  أو  معاليق(٤)  معه  وقال :  محمالً  اكترى  فإن 

ثور. وأبي  الشافعي،  قول  هذا 
وما  رجالن  فيـه  المحمل  فـي  قـال  إذا  الـرأي :  / ج٣٧١/  أصحـاب  وقـال 
والدثر؛  الوطاء  ير  ولم  الرجلين(٨)،  رأى  وقد  والدثر(٧)،  الوطاء  من  يصلحهمـا(٦) 

فاسد. الكراء  [أن]  القياس  فكان 

(نقالً  الكبير  الهودج  وهو  كمجلس،  محمـل،  مفردها  المحامل :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (١) قـال 
المسافر  عليه  يحمل  البعير  وهي  زاملة :  مفردها  والزوامل :  المصباح).   ،١٣٨/١ المغرب  عن : 
المغرب  عن :  (نقالً  وتمر.  كعك  من  الحاج  زاد  فيـه  الذي  العدل  به  سـمي  ثم  وطعامه،  متاعـه 

القاموس).   ،٢٣٤/١
وباطل.  (ج) :  وفي  وأبطل.  (أ) :  (٢) في 

يكون  أن  إال  لعله  الحمولة  فـي  ..يختلف  (ج) :  وفي  تراه.  وعين  تـوزن  ..والحمولـة  (أ) :  (٣) فـي 
تراه.  عين  أو  بوزن 

والقمقمة  والمطهرة  القربة  نحـو  من  بالزاملة  يعلق  ما  المعاليق :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (٤) قـال 
 .(٥٦/٢ المغرب  عن :  (نقال 

إلخ.  فاسد..  فالكراء  يصلحه   .. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  من..  يصلحه  ما  أو  المحمل  ..في  (ج) :  وفي  إلخ.  من..  يصلحه  وما  المحملة  ..في  (أ) :  (٦) في 

والزين.  (ج) :  وفي  والدين.  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  القياس..  فإن  رأى  وقد  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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فنجيزه. نستحسن(١)  النعمان :  وقال 
الهدايا  ووزن  المعاليق  وزن  يسـمي  ـ :  وصاحباه  النعمان،  ـ  جميعًا  وقالوا(٢) 

إلينا. أحب 
بوزن  وإما  بنظـر،  إمـا  معلومًا،  يكـون  حتى  ذلـك  يجـوز  ال  أبو بكـر :  قـال 

معلوم(٣).
يركبهـا،  ولـم  منهـا  ومكـن(٤)  [دابـة]  اكتـرى  إذا  مالـك :  وقـال  [م ٣٩٦٨] 

ثور. وأبو  الشافعي،  قال  وبه  الزم.  له  فالكراء  وعطلها؛ 
يجري  التعارف  أن  إال  صواب،  جائز  كله  مضى  فيما  أبو سـعيد 5 :  قال 
فهم  يتناقضوا  لم  فما  التعارف،  على  أمورهم  وتمضي  ذلك  بخالف  النـاس  بيـن 
يرضي(٧)  ما  الرحلة  عند(٦)  دابته  على  حمل  إذا(٥)  اهللا،  شاء  إن  مصيبون  ذلك  على 

اهللا. شاء  إن  جائز  فذلك  ذلك؛  على  وتتامموا  عليها،  بالحمل  أمر  أو  به، 

والوزان(٨) : الكيال  أجر  باب ٥ -]   (٢٩٢/٦ - ٢٩٣ [(م ٣٩٦٩ - ٣٩٧٠، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

يستحسن.  (ج) :  (١) في 
وصاحباه.  والنعمان،  أحمد،  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بوزن.  أو  بنظر  ..إما  (ج) :  (٣) في 
يكرها  ولم  وعطلها  منها  وأمكن  (ج) :  وفي  إلخ.  فالكراء..  يركبها  ولم  وعطلها  ومكن  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  فالكراء.. 
وإذا.  (د) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  يرضي..  ما  لرحلة  عبدًا  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
يرضى. (د) :  (٧) في 

أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  موجود  غير  العنوان  (٨) هذا 
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فريق،  ذلك  فأجاز  والوزان؛  الكيال  أجر  في  العلم  أهل  اختلـف  [م ٣٩٦٩] 
ثور. وأبو  والثوري،  أنس،  مالك(١) بن  ذلك :  أجاز  وممن 

ليقسم  مسمى  بأجر  شهرًا  القاسم(٢)  القاضي  استئجار  الرأي  أصحاب  وأجاز 
الناس. بين 

الشافعي. مذهب  على(٣)  جائز  فهو  معلومًا  كان  من  وكل 
أقول(٤). وبه  أبو بكر] :  [قال 

ال  وإنما  والقسـام(٥)،  والوزان  الكيـال  بأجر  بـأس  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 
القسم. في  يجب  بما  والفتيا  والميزان،  المكيال،  أجر  يجوز 

فأجاز  والقسـم؛  الفرائض  على  / ج٣٧٢/  الحّسـاب  أجر  في  اختلفوا  وقـد 
عمل  ألنه  أصح؛  وإجازته  بعـض،  ذلك  وكره  بعض،  يجزه(٦)  ولم  بعـض،  ذلـك 

األعمال. فيه  تتولد 
على  الكيال(٧)  أجـر  والثوري :  أنـس،  مالك بـن  وقـال  [م ٣٩٧٠]  [* ش] : 

الشافعي. قال  وبه  البائع. 
وقع  ما  تسـليم  في  البائع  على  والميزان  المكيال  أجر  أبو سـعيد 5 :  قال 
ما  تسـليم  في  المشـتري  على  والميزان  المكيال  وأجر  السـلعة،  من  البيـع  عليـه 

إلخ.  الثوري..  وسفيان  مالك،  أنس بن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
القسم  في  ..القاضي  (ج) :  و  الناس.  بين  للقسم  مسمى  بأجر  بينهما  القسم  ..القاضي  (أ) :  (٢) في 

الناس.  بين  للقسم  مسمى  بأجر  بينهما  يقسم  مسمى  بأجر  بينهما 
في.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

نقول.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
والقسم.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

بعض.  ذلك  يجز  ولم  (ج) :  (٦) في 
والميزان.  المكيال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 



™HGôdG AõédG
147

äGQÉLE’G ÜÉàc ``` 73

هو  فعليه  كيل  أو  بوزن  يسـلمه  أن  وأراد(١)  شـيء  لزمه  من  وكل  الثمن،  من  عليه 
ذلك.(٢) في  والميزان  المكيال  إحضار 

كان  قال :  والقاضَي؛  والمعلَم،  والحاسَب،  القاِسَم(٣)،  أحمد  وذكر  [* ش] : 
كله. هذا  يكره  عيينة  ابن 

التعليم. من  أهون  هذا  إسحاق :  وقال 
والكيل،  والحساب،  القسم،  من  أشـد  التعليم  نعم(٤)،  أبو سـعيد 5 :  قال 

والوزن.
رجالً  علّي  رأى  قـال :  أنـه(٥)  المسـيب  سـعيد بن  عن  روينـا  وقـد  [* ش] : 

أجرًا. عليه  يأخذ  أن  فنهاه(٦)  حسابًا  السوق  أهل  بين  يحسب 
ألن  جائز؛  فيه  فاألجر  معلومًا  ذلك  من  كان  ما  كل  أبو بكر :  / ج٣٧٣/  قال 
سراويل،  منا  فاشترى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «أتانا  قال :  قيس  سـويد(٧) بن  حديث  [في] 

بأجره(٨)». يزن  ان  وزَّ رجل  وثمَّ 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (وأراد)  (١) كلمة 
رجل  سـعيد 5 :  محمد بن  أبي سـعيد  الشـيخ  جامع  ومن  غيره :  ومن  ذلك.  ..في  (ج) :  (٢) في 
المكوك  إحضار  يلـزم  أنه  معي  قـال :  المكوك؟  إحضار  يكـون  من  على  حّبًا  رجـل  علـى  بـاع 
أنه  معي  قال :  الميزان؟  إحضار  يكن  من  على  الثمن  يزن  أن  المشتري  أراد  فإن  له :  قيل  البائع. 
عليه؟  الذي  أو  الحق  له  الذي  بيده  الدراهم  يزن  فمن  له :  قيل  الميزان.  إحضار  المشتري  يلزم 

إلخ.  أحمد..  وذكر  الكتاب.  إلى  رجع  الحق.  عليه  الذي  يزن  الذي  إن  قال : 
ام.  القسَّ (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  أشد..  التعليم  معنا  نعم،  (د) :  وفي  (ج).  في  موجودة  غير  (نعم)  (٤) كلمة 
إلخ.  رجالً..  رأى  بأنه  (ج) :  وفي  إلخ.  رجالً..  رأى  قد  بأنه  (أ) :  (٥) في 

فنهى.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
إلخ.  قيس..  ابن  حديث  (أ) :  (٧) في 

وكايل  شراء  منا  ..فاشـترى  (ج) :  و  بأجر.  يزن  رجل  وثم  وكايل  شـراء  منا  ..فاشـترى  (أ) :  (٨) في 
بأجر.  ووزن  رجل  له 
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قول  من  عليه  المجتمع  وإنما  هذا،  في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
لمن  الالزمة،  الطاعة  على  واألجر  المعصية،  على  األجر  تحريم  على  العلم  أهل 
عاملها،  تلزم  ال  التـي  الطاعة  من  كان  مـا  فأما  يعملها(١)،  أن  عليهـا  األجـر  أخـذ 
أن  يجوز  فال  طاعة  كل  قال :  مـن  فقال  اختالف؛  ذلك  ففي  عليها  األجـر  وأخـذ 
المعصية  وأما(٢)  يعملها،  ال  أن  وإما  أجر،  بغير  يعملها  أن  فإما  أجر،  عليها  يؤخذ 
والعمل  ركوبه  جاز  ومتى  حال،  على  أجر  عليها  يجوز  فال  ركوبها  يجوز  ال  التي 

اختالف. ففيه(٣)  به  العمل  بالزم  وليس  به 
يجوز  فال  تركه  ذلك  حين  في(٤)  يسع  وال  الطاعة،  من  به  العمل  يلزم  ما  وأما 
المعصية،  موقع  يقع  ألنه  السـحت؛  من  حرام  عليه  واألجر  أجرًا،  عليـه  يأخـذ  أن 
على  بالمعروف  واألمر  الحكم،  إنفاذ  لـه  الالزم  الحاكم  على  الحكم  مثل  وذلـك 

كذلك(٦). فهو  الزمة  فريضة  وكل  الفريضة،  وصالة  ذلك،  يلزمه  من(٥) 

المعلمين : أجور  باب ٦ -]   (٢٩٣/٦ - ٢٩٤ [(م ٣٩٧١، 
بما  امـرأة  رجالً  «زوَّج  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 

القرآن». من  معه(٧) 
يكون  ال  موضـع  في  القرآن  مـن  التعليم  وقـع  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 

يعملهما.  أن  عليهما  (د) :  وفي  تعملها.  أن  عليها  (ب) :  وفي  يعملها.  أن  عليهما  (أ) :  (١) في 
فأما.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
فيه.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  حين..  في  عمله  يسع  وال  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
ما.  (ج) :  (٥) في 

ذلك.  (أ) :  (٦) في 
القرآن.  من  بسورة  ..بامرأة  (ج) :  وفي  القرآن.  من  بسورة  ..امرأة  (أ) :  (٧) في 
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يجوز،  ال  قال :  من  قال  / ج٣٧٤/؛  اختالف  ذلك  ففي  للمعلم  الزمًا  التعليـم 
يعلم،  غيره  وجد  إذا  ذلك(٢)  جائز  قال :  من  وقال  السحت.  من  فيه  والشرط(١) 
للمعلم  بد  ال  فريضة  وتحضر(٣)  يعلمه،  من  يجد  وال  يتعلم،  من  ينقطع  أن  إال 
ذلك  غير  يجد(٤)  ولـم  بالفرض،  التعليم  المتعلم  لـزم  إذا  المتعلـم  يعلمهـا  أن 
ذلك.  على  األجر(٦)  أخذ  عليه  وحرم  فريضته(٥)،  يعلمه  أن  المعلم  لزم  المعلم؛ 
وكان  والمعلم،  للمتعلم  وسيلة  كان  المتعلم  على  فريضة  التعليم  يكن  لم  وإذا 
فعل  أنه  ذلـك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  صح  فإن  عليـه؛  األجر  أخـذ(٧)  فـي  االختـالف 
المذاهب  وأصـح  األحـوال(٩)،  حسـن  سـبيل  على  إال  ذلك  يقع  فال  ذلـك(٨) 
مخرج  هذا  علـى  التزويج،  عليه  يجـوز  عوضًا  التعليـم  ويكـون  والفعـال(١٠)، 

الرواية.
وكسـبهم؛  المعلمين  أجور  فـي  العلـم  أهـل  واختلـف  [م ٣٩٧١]  [* ش] : 

آخرون. وكرهه  قوم،  فيه  فرخص 

والشروط.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  وجد..  إذا  قال..((بياض))  من  وقال  (ب) :  وفي  إلخ.  وجد..  إذا  قال :  من  وقال  (أ) :  (٢) في 

ويحضر.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
تجد.  ولم  (أ) :  (٤) في 

فريضة.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٥) في 
اآلخرة.  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  عن..  ذلك  صح  فإذا  األجر،  عليه  األخذ  في  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
في  باب  النكاح،  كتاب  الربيع،  (مسـند  بمعناه  عباس  ابن  عن  حبيب  الربيع بـن  رواه  (٨) الحديـث 
البخاري،  (صحيح  بمعنـاه  سـعد  سـهل بن  عن  ومسـلم  البخاري  ورواه  رقم ٥١٥)،  األولياء، 
مسـلم،  صحيح   .٨١١/٢ رقم ٢١٨٦،  النكاح،  فـي  اإلمام  المرأة  وكالة  بـاب  الوكالة،  كتـاب 

رقم ١٠٤٠/١٤٢٥،٢).  الخ،  قرآن..  تعليم  كونه  وجواز  الصداق  باب  النكاح،  كتاب 
األحوال.  أحسن  لعله  حسن  ..سبيل  (د) :  (٩) في 

والمقال.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١٠) في 
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والشـافعي،  ومالك،  قالبة،  وأبو  أبي ربـاح]،  عطاء [بن  فيـه  رخص  فممـن 
ثور. وأبو 

كره  فممن  الشـرط(٢).  وكرهت  يشـترط(١)،  لم  ما  به  بأس  ال  طائفة :  وقالت 
والشعبي. سيرين،  وابن  البصري،  الحسن  الشرط(٣) 

وإسـحاق،  الزهري،  ذلـك  وكره  باألجـرة،  القـرآن  تعليـم  طائفـة  وكرهـت 
يصلح(٤). وال  يحل،  ال  النعمان :  وقال  والنعمان. 

من  المعلمون(٧)  يأخذهـا(٦)  التـي  الرغف(٥)  هـذه  شـقيق :  عبد اهللا بن  وقـال 
السحت.

الرجل  يأخذ  أن  أجاز  لما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  أصح؛  األول  القول  أبو بكـر :  قـال 
المهر؛  مقام  ذلك  ويقوم  النكاح،  باب  في  عوضًا  / ج٣٧٥/(٨)  القرآن  تعليم  على 

األجر. القرآن  تعليم  على  المعلم  يأخذ  أن(٩)  جاز 
أو  َنْوًحا،  له  يكتـب  أن  على  الرجَل  الرجُل  يسـتأجر  أن  يجيـز  والنعمـان(١٠) 

يشرط.  (ج) :  (١) في 
الشروط.  طائفة  وكرهت  (ج) :  وفي  طائفة.  الشروط  وكرهت  (أ) :  (٢) في 

الشروط.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يصح.  وال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  التي..  الوقوف  شقيق :  ..بن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
أخذها.  (ج) :  (٦) في 

المعلم.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
كتاب  حسـب  رتبنـاه  ٣٧٧ و ٣٧٦،  صفحتـي  مضمونـي  بيـن  وتأخيـر  تقديـم  وقـع  (ج) :  (٨) فـي 

(أ).  والنسخة  اإلشراف 
إلخ.  أن..  ذلك  في  جاز  (ج) :  (٩) في 

إلخ.  شعرًا..  أو  لوحًا  يكتب  أن  الرجل  يستأجر  أن  يجيز  والمعلم  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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معصية،  هـو  ما  على  اإلجـارة  فيجيز  معلـوم؛  بأجـر  معلومـًا  غنـاء(١)  أو  شـعرًا، 
إجازته. على  ـنَّة  السُّ دلت  قد  ومما(٢)  هللا،  طاعة  هو  فيما  ويبطلها 

ال  القرآن  تعليم  على  الشرط(٣)  إن  أصحابنا :  قول  أكثر  أبو سعيد 5 :  قال 
يخرج  وال  ذلك(٤)،  يجوز  فال  شرط  غير  على  كان  إذا  وأما  شرطًا،  كان  إذا  يجوز 
وجوب  عند  بالشـرط  التعليم  وقـوع  من  وصفنا  ما  علـى  باإلجماع  فيـه  الحـرام 

ذلك.
وال  يحل  ال  قال :  إذ  النعمان  على  قوله  في  نقم  بكر  أبا  أن  معنـا  والـذي 
أن  على  الرجـَل(٦)  الرجـُل](٥)  [يسـتأجر  أن  يجيز  والنعمـان  فقـال :  يصلـح، 
اإلجارة  يجيز(٨)  يعني  معلوم؛  بأجر  معلومًا  غناء(٧)  أو  شـعرًا  أو  لوحًا  يكتب 
والمعلمـون(٩)،  فقـال :  تصحيـف  النعمـان  اسـم  فـي  فوقـع  معصيـة،  علـى 

واهللا أعلم.
أجاز  قد  ألنه  ذكرنا؛  ما  سـبيل  على  هذا  في  أبو بكر  قال  ما  أحسـن  وما(١٠) 
عمل،  وهو  ذلك،  في  اختالف  ال  طاعة  وهو  الحج  على  األجرة  أخذ  المسلمون 

بها. العمل  يلزم  ال  التي  الطاعات  من  ذلك  وغير 

إغناء.  (ج) :  وفي  عناء.  (أ) :  (١) في 
وفيما.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الشروط.  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  يخرج..  وال  على..((بياض))  كان  إذا  ..وأما  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

(ج).  و  (ب)  و  (أ)  من  كل  في  وليست  (د)،  (٥) من 
إلخ.  الرجل..  أن  يجيز  النعمان  على  قوله  في  نقم  بكر  أبا  أن  معنا  ..والذي  (ج) :  (٦) في 

المهملة)).  ((بالعين  عناء  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
ُنجيز.  (ج) :  (٨) في 

أيدينا)). بين  التي  المخطوطات  كل  في  اإلشراف  نص  من  تقدم  والمعلم. ((كما  الصواب :  (٩) لعل 
وأما.  (ج) :  (١٠) في 
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والدابة  بطنه  بطعام  يسـتأجر  األجير  بـاب ٧ -]   (٢٩٥/٦ - ٢٩٦ [(م ٣٩٧٢، 
بعلفها : تستأجر 

فأجاز  بطعامـه(١)؛  يسـتأجر  األجير  في  واختلفوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
وإسحاق. وأحمد،  أنس،  مالك بن  ذلك 

أحمد  واحتـج  نفقتها.  عليـه  المـرأة  تـزوج  إذا  الرجـل  بـأن  مالـك  واحتـج 
والظهار. اليمين  كفارة  في/ج٣٧٧/  باإلطعام 

ابنة  من  نفسـي  أكريت  قال :  أنه  عنه ]  اهللا  [ رضي  أبي هريرة  عن  روينا  وقد 
رجلي](٣). وُعْقَبِة(٢)  بطني  طعام  [على  غزوان 

أنها  وأشـترط  بتمرة(٤)،  الدلو  أدلو  كنت  قال :  أنه   [ 3 ] علي  عـن  وروينـا 
جلدة.

وكذلك  بطعامـه(٦)،  مسـمى  بأجر(٥)  العبد  الرجل  اسـتئجار  النعمان  وأبطـل 
النعمان،  ناقض  ثم  ومحمد.  يعقوب،  قال  وبه  بعلفها.  تستأجر(٧)  الدابة  في  [قال] 

وكسوتها. بطعامها  تستأجر(٨)  الظئر  في  ذلك  فأجاز 
يجوز. ال  ومحمد :  يعقوب،  وقال 

(أ).  في  موجودة  غير  (بطعامه)  (١) كلمة 
عقبة  عقبة  الركوب  يتداولـون  أي  النوبة،  المهملة :  بضـم  الُعقبة  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (٢) قـال 

 .(٢٧/٢ للنووي  اللغات  تهذيب  وانظر   ،٩٩/٢ عياض  للقاضي  األنوار  (مشارق 
رجلي.  وعقد  بغلتي  بطعام  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
جلدة.  بها  وأشترط  باليمين  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (بأجر)  (٥) كلمة 
وطعامه.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

يستأجرها.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (تستأجر)  (٨) كلمة 
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ما  عليه  يحسـب(١)  مثله،  أجر  فله  عمل  فإن  ذلك،  يجوز  ال  أبو ثـور :  وقـال 
الشافعي. مذهب  على  وهذا  أنفق. 

نقول. وبه  أبو بكر] :  [قال 
على  الباقي(٢)  ويخـرج  فيه،  قيل  ما  أصح  القول  هـذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
من  ال(٤)  ذلك  نقض  في  الجهالة  من  هو  وإنما  اهللا،  شـاء  إن  الصواب  مذاهب(٣) 

الفساد.

من  ((علـى  الظئـر  إجـارة  بـاب ٨ -]   (٢٩٦/٦ - ٣٠٠ [(م ٣٩٧٣ - ٣٩٨٨، 
بغير  نفسـها  المرأة  إجارة  محددًا.  نوعًا  تشـترط  أن  لها  وهل  وكسـوتها،  طعامها 
على  هل  سنتين.  إلى  الرضاع  كان  وقد  سنة  مضي  بعد  الصبي  موت  زوجها.  إذن 
وشـراؤه  اآلدميات  ألبان  بيع  ثيابه.  غسـل  أو  تدهينه  أو  الصبي  تمريخ  المرضعـة 
من  الظئر  زوج  منع  الصبي  ألهل  هل  والسـعوط.  والشـرب  للعالج  وكيالً  وزنًا 
قوم  من  نفسـها  تؤاجر  ثم  صبيًا،  لترضـع  قوم  من  نفسـها  تؤاجر  المـرأة  وطئهـا. 
فدفعته  بيتها  في  صبيًا  ترضع  أن  على  ظئرًا  استأجر  من  األولين.  علم  بغير  آخرين 
منه  ولدها  ترضع  أن  على  زوجته  أراد  من  فطمته.  حتى  فأرضعته  لهـا  خادم  إلـى 
تستأجر  المرأة  ولده.  لرضاع  خالته  أو  ابنته  أو  أخته  أو  أمه  استأجر  الرجل  فأبت. 
لبن  فتؤجره  منزلها  فـي  صبيًا  لترضع  تسـتأجر  المرأة  ترضع.  أن  فتأبى  للرضـاع 
الرجل  اسـتئجار  األب.  وأنكر  أرضعته  قالـت :  إذا  ترضعه.  وال  وتطعمـه  الغنـم 

برضاعه)) : يلزم  من  أم  وال  له  أب  ال  الذي  اليتيم  وجده.  للقيط  ظئرًا 

يحسب.  ال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الثاني.  (د) :  و  (ج)  (٢) في 

مذهب.  (ج) :  (٣) في 
إال.  (أ) :  (٤) في 
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  9   8   7   6  ﴿ وجـل] :  [عـز  اهللا  قـال  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
(الطالق : ٦).  ﴾:

اختالف  وال  فيه،  أذن  وجل]   [عز  اهللا  ألن  جائز؛  الظئر  فاستئجار  [م ٣٩٧٣] 
[أعلمه]. العلم  أهل  بين  ذلك  في(١) 

بأجر  معلومًا  وقتًا  صبيـًا،  لترضع  المرأة  يسـتأجر  أن  [فللمرء  أبو بكر :  قـال 
[ونفقتها]  وكسوتها  وطعامها](٢)  اإلجارة،  عليه  عقدا  بما  عالمين  كانا  إذا  معلوم، 

شيء. منه  المستأجر  على  ليس(٣)  عليها، 
يوصف(٥)  كما  موصوفًا  معلومًا  ذلك  فكان  ونفقة،  كسوة  عليه  اشترطت(٤)  فإن 

خالفًا. ذكرت  فيما  أحد  عن  أحفظ  وال  جائز،  فذلك  السلم؛  أبواب  في 
ثالثـة  كسـوتها  اشـترطت  إن(٦)  الـرأي؛  أصحـاب  واختلـف  [م ٣٩٧٤] 
ومسـحًا(٨)  وقطيفة،  مسـماة،  دراهم  الفطـام(٧)  وعنـد  زطيـة،  أثـواب  / ج٣٧٦/ 

غيرها. في  يجزه  ولم  الظئر(٩)،  في  ذلك  وأجاز  النعمان  فاستحسن  وفراشًا؛ 

بين.  فيه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
جارية  تستأجر  أن  وللمرأة  (ج) :  وفي  وطعامها.  جارية  يستأجر..((بياض))  أن  فللمرأة  (أ) :  (٢) في 

فطعامها. 
أليس.  (أ) :  (٣) في 

اشترط.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
وصف.  (ج) :  وفي  وصفت.  (أ) :  (٥) في 

إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
دراهم..  الطعام  عند  قطن  أثواب  (ج) :  وفي  إلخ.  دراهم..  الطعام  وعند  قطن  أثـواب  (أ) :  (٧) فـي 

إلخ. 
وهو  أسود،  غليظ  الشعر  من  ثوب  وهو  البالس،  بالكسر،  الِمسح  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٨) قال 

 .(٢٣٢/٢ التاج   ،١٨٤/٢ المغرب  عن :  (نقالً  الرهبان  لباس 
غيرها.  في  يجز  ولم  الكسوة  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أرضعت(١). فيما  مثلها  أجر  لها  ومحمد :  يعقوب،  وقال 
وال  فجائز.  عليهـم  طعامـًا  اشـترطت  [إن  النعمـان :  قـول  وفـي  [م ٣٩٧٥] 

ذكرناه(٢). كما  موصوفًا  يكون  أن  إال  ومحمد،  يعقوب]،  قول  في  ذلك  يجوز 
معلومًا]. يكون  أن  إال  الشافعي،  قول  في  يجوز  [وال 

في  يثبت  كما  موصوفًا(٣)  يكون  فحتى  الحكم  في  أما  أبو سـعيد 5 :  قال 
الجهالة. طريق  من  معلول  فهو  وإال  السلم، 

نفسـها  آجرت  إذا  الكوفة :  وأهل  أبي ثور،  قول  وفي(٤)  [م ٣٩٧٦]  [* ش] : 
زوجها. به(٦)  علم  إذا  ذلك  فسخ  فله  الزوج(٥)  إذن  بغير 

أن  لها  وليس  عمـل،  ألنه  ذلـك؛  فسـخ  للزوج  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أوالده  وعلى  عليـه  فتدخل  للفحل،  اللبـن  أن  طريق  من  بإذنـه  إال  لغيـره  تعمـل 

والضرر. الحرمة 
الرضاع  وكان(٨)  َسـَنة،  مضت  وقد  الصبي  مات  وإذا(٧)  [م ٣٩٧٧]  [* ش] : 
الرأي.  وأصحاب  الشـافعي،  قول  في  لها  شـرط  ما  نصف  أخذت  سـنتين؛  إلى 

ذلك. يدع  أو  المدة،  انقضاء  إلى  يؤاجرها  أن  له  أن  إال  أبو ثور :  وقال 

أرضعته.  (ج) :  (١) في 
ذكرنا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (موصوفًا)  (٣) كلمة 
أبو ثور.  وقال  (ج) :  وفي  أبو ثور.  وكان  (أ) :  (٤) في 

زوجها.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بها.  (ج) :  وفي  أنه.  (أ) :  (٦) في 

إذا.  وأما  (ج) :  (٧) في 
كان.  وقد  (ج) :  (٨) في 
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بأجر  سنتين  األجرة  كانت  إذا  إنه  أصح :  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 
اآلخر :  والقول  األجرة.  وتنهدم  أرضعت  ما  بقدر  لها  أن  الصبي؛  فمـات  معلـوم 
بقية  ويواجرها  شاء(١)،  إن  كامالً  أجرها  ويعطيها  يواجرها  أن  وله  ذلك،  ثابت  إنه 

القول. بعض  في  ذلك  وحسن  المدة، 
وال  الصبي،  تمريخ  المرضعة  على  ليس  أبو ثور :  وقال  [م ٣٩٧٨]  [* ش] : 
غير  ألنه  [عليها؛  ذلـك  يشـترط(٣)  أن  إال  / ج٣٧٨/،  ثيابه  غسـل  وال  تدهينه(٢)، 

الرضاع.
نقول. وكذلك  أبو بكر :  قال 

عليها. كله  ذلك]  الرأي :  أصحاب  وقال 
إال  عليها  فليس  ذلك(٤)  على  األجرة  وقعت  إذا  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
وقعت. ما  على  فذلك(٥)  التربية  على  األجرة  وقعت  وإذا  األجرة،  عليه  وقعت  ما 

وكيالً،  وزنًا،  وشـرائه  اآلدميات  ألبان  بيع  في  أبو ثـور  ورخـص(٦)  [* ش] : 
والسعوط. والشرب(٧)  للعالج 

طاهر. ألنه  نقول]؛  وكذلك  أبو بكر :  [قال 
بوجه. ذلك  بيع  يجوز  ال  الرأي :  أصحاب  وقال 

عليها.  مضروب  (اهللا)  كلمة  كأن  (ب)  وفي  اهللا.  شاء  إن  (ج) :  (١) في 
تدهنه.  وال  الصبي  تمريح  (أ) :  (٢) في 

يشرط.  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  فليس..  الرضع  على  (د) :  وفي  إلخ.  فليس..  على..((بياض))  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  وكيالً..  وزنًا  وشراه  إال..((بياض))  األلبان  ..التربية..((بياض))  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  وشراءه..  بيعه  قوم  فأجاز  النساء  ألبان  بيع  في  واختلفوا  (ج) :  (٦) في 

والسعوط.  للشراب  وكيال  (ج) :  وفي  والسعوط.  والشراب  وكيال  (أ) :  (٧) في 
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بيع  يمنع  معنا  دليل  وال  ذلك(١)،  في  اختلف  قد  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
اهللا. شاء  إن  جائز  فبيعه  حالالً  وكان  فيه  اإلجارة(٢)  جازت  إذا  ألنه  ذلك؛ 

الدواء(٤). ويشرب  به  يستعط  أن  بأس  ال  وقالوا(٣) :  [* ش] : 
وطئها؛  من  الظئر  زوج  منـع  الصبي  ألهل  وليس  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٩٨٠] 

له. أبيح  مما  ذلك  ألن 
ثم  صبيًا،  لترضع(٥)  قـوم  من  نفسـها  تؤاجر  المرأة  في  واختلفـوا  [م ٣٩٨١] 
أبي ثور : [األجرة]  قول  ففي  األولين(٧)؛  علم  بغير  آخرين  قوم  من  نفسها(٦)  تؤاجر 

شيئًا. لبنها  من  تبيع  أن  لها  وليس  فاسدة،  الثانية 
نقول. وبه  أبو بكر]] :  [[قال 

هؤالء،  وعلى  هؤالء  على  كامالً  األجر  ولها  تأثم،  الرأي :  أصحاب  وقال(٨) 
بشيء. منه  تتصدق  وال 

بطلت  األولـى  ثبتت  إذا  فكذلـك  األجـرة  فـي  أما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
لهم  حجة  فال  الصبي  رضاع  عن  فضل  فإذا  به  والصدقة  لبنها  بيع  وأما  اآلخرة، 

وقد  النسـاء،  ألبان  بيع  بذلك  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قـال  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) فـي 
إلخ.  ذلك..  في  اختلف 
األجرة.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

بأس.  وال  قال  (ج) :  وفي  بأس.  ال  قال  (أ) :  (٣) في 
للدواء.  (ج) :  وفي  لدواء.  (أ) :  (٤) في 

ترضع.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
نفسها.  بها  (أ) :  (٦) في 

األولين.  من  إذن  ..بغير  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
بشيء.  منه  وتصدق  نقول،  ..وبه  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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ذلك(١)  يجوز  فال  نقصان؛  ذلك  مـن  خيف  أو  نقص،  أو  كفافـًا،  كان  وإذا  فيـه، 
صدقة. وال  ببيع 

/ج٣٧٩/. لألولين(٣)  اآلخرين  من  أخذت  ما  أبو ثور(٢)  وقال  [* ش] : 
بهذا.(٥) أراد  ما  على  أقف  لم(٤)  أبو سعيد 5 :  قال 

صبيًا  ترضع  أن  على  ظئـرًا  اسـتأجر(٦)  فيمن  واختلفـوا  [م ٣٩٨٢]  [* ش] : 
شـيء  [ال  أبو ثور :  فقال  فطمته؛  حتى  فأرضعته  لها  خادم  إلى  فدفعته  بيتها،  في 

للخادم. وال  لها 
أجرها. لها  الرأي :  أصحاب  وقال 

فأبت؛  منه  ولدها  ترضـع  أن  على  زوجتـه  أراد  فيمـن  واختلفـوا  [م ٣٩٨٣] 
ذلك. على  تجبر  أبو ثور :]  فقال 

اسـتأجرها  فإن  رضاعه،  على  يسـتكرهها  أن  له  ليس  الرأي :  أصحاب  وقال 
لها. أجر  فال  وقبلت  معلوم  بأجر 

ولم  معلوم  بأجـر  صبـي  لرضاعـة(٧)  اسـتؤجرت  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 

(ج).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (١) كلمة 
إلخ.  ما..  ترد  أبو ثور  وقال  (ج) :  (٢) في 

واآلخرين.  األولين  من  ..أخذت  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ال.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

عليها  يجب  فال  األولى  اإلجارة  ثبتت  إذا  أنه  معي  الكتاب :  لهذا  الناسخ  قال  ..بهذا.  (ج) :  (٥) في 
ص٢٨٦ :  (د)  وفـي  إلخ.  واختلفـوا..  رجع.  ذلـك.  من  الثابت  غيـر  رد  يجـب  وإنمـا  ردهـا، 
عليها  يجب  فال  األجرة  ثبتت  إذا  معي  العقري :  سـيف  سـليمان بن  وأظنه  الناسـخ  قال  ..بهذا. 

إلخ.  واختلفوا..  رجع.  الثابت.  غير  رد  يجب  وإنما  ردها، 
يستأجر.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

وفي  إلخ.  بجر..  رضاعًا  استأجرت  إذا  (ب) :  وفي  إلخ.  بأجر..  رضاعه  استؤجرت  إذا  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  بأجر..  رضاعه  على  استؤجرت  اهللا :  ..رحمه  (د) : 
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فذلك  أرضعته؛  أو  غيره،  أو  لها،  خادم  إلى(٢)  فدفعته  هي  ترضعه  أنها  يشترط(١) 
وإن  مسـمى.  ألجل(٣)  أرضعته  أو  أرضعتـه،  إذا  تامـة  أجرتها  ولهـا  سـواء،  كلـه 
فال  غيرها؛  أو  لها  خادمًا  فراضعتـه(٤)  لبنها  من  هي  ترضعه  أن  علـى  اسـتؤجرت 

األجرة(٦). عليه  ووقعت  به،  أمرت(٥)  ما  خالفت  وقد  لها،  أجر 

القول؛  بعض  على  ينقاس  فذلك  حال؛  على  األجرة  لها  إن  قائل :  قـال  وإن 
في  ولدخولها  للصبي،  ال  لها  الرضاع  فكان  عمله،  لزمها  وقد  ذلك  عملت  ألنها 
من  أكثر  يكن  لـم  ما  المثل  أجر  لها  يكـون  أن  هذا  في  وأحـب(٧)  بسـبب،  ذلـك 
دخلت  ما  يبطل  وال  األجرة،  إال  لها  يكن  لم  األجرة  من  أكثر  كان  فـإن  األجـرة، 

فيه. لها  كان  الذي  للسبب  الرضاعة  من  فيه 

أهل  من  عنـه  / ج٣٨٠/  نحفـظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٣٩٨٤]  [* ش] : 
لرضاع  خالته  أو  ابنته،  أو  أخته،  أو  أمه(٨)،  يستأجر  أن  للرجل  أن  على  العلم 

ولده.

فيما  العلل  من  لعلـة  ذلك  منع  يوجب  دليل  ال  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
معناه.

بالتاء.  أم  بالياء  هي  هل  واضحة  غير  (ب)  وفي  تشترط.  (د) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  إلى..  هي  فدفعته  ..هي  (ج) :  (٢) في 

مسمى.  ألجل  راضعته  أو  (د) :  وفي  مسمى.  أجل  إلى  راضعته  أو  (ج) :  (٣) في 
فأرضعته.  (ج) :  (٤) في 

أجرت.  (د) :  و  (أ)  (٥) في 
األجرة.  عنه  ورفعت  ـ  لعله  ـ  األجرة  ..عليه  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

المهملة.  بالحاء  أم  بالجيم  هي  هل  واضحة  غير  (ب)  وفي  واجب.  (د) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  ابنته..  أو  أخيه  امرأة  يستأجر  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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أن  فتأبى  للرضاع  المرأة  يسـتأجر  الرجل  في  واختلفوا  [م ٣٩٨٥]  [* ش] : 
به. تعرف  لم  أو  به،  ُعرفت(٣)  ذلك،  على  تجبر(٢)  أبو ثور :  فقال(١)  ترضع؛ 

لم  به  تعرف  لم  وإن  جبـرت،  به  ُتعرف(٤)  كانت  إن  الرأي :  أصحـاب  وقـال 
تجبر.

جائز. واآلخر  أصح،  األول  أبو سعيد 5 :  قال 
تؤجره  فكانت  منزلها،  في  صبيًا  لترضع  استأجرها  وإذا  [م ٣٩٨٦]  [* ش] : 
هكذا  ترضعه.  لم  ألنها  أجرة؛  لهـا  يكن  لم  ترضعه]؛  [ولم  وتطعمه،  الغنـم  لبـن 

الرأي. وأصحاب  أبو ثور،  قال 
مانته  وما  النفقة  لهـا  تكون  أن  وأحب(٥)  كذلك  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك  في  لدخولها  عناؤها  يبطل  ال  ألنه  األجرة؛  من  أكثر  يكن  لم  ما(٦)  ذلك  من 

ذلك. في  القول  مضى  وقد  بسبب، 
وأنكر  أرضعته،  قالت :  إذا  الرأي :  وأصحاب  أبي ثـور،  قول  وفـي  [* ش] : 

يمينها. مع  قولها  فالقول  األب؛ 
اهللا(٧). شاء  إن  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 

فهـو  وجـده؛  للقيـط  ظئـرًا  [الرجـل]  اسـتأجر  وإذا  [م ٣٩٨٧]  [* ش] : 

فكان.  (أ) :  (١) في 
تجبر.  يقول  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بالضمة.  (ُعرفت)  كلمة  في  العين  اإلشراف  كتاب  محقق  ضبط  (٣) هكذا 
بالضمة.  (ُتعرف)  كلمة  في  التاء  اإلشراف  كتاب  محقق  ضبط  (٤) هكذا 

واجب.  (د) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  ما..  له  ذلك  من  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  اهللا)  شاء  إن  (جائز  (٧) العبارة 
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وأصحاب  أبي ثور،  قول  وهذا(١)  بلغ،  إذا  بشيء  اللقيط  على  يرجع  وال  جائز، 
الرأي.

ويفرضوا  المسـلمين  من  أحد(٣)  يكفله(٢)  أن  إال  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
فذلك  المسـلمين  / ج٣٨١/(٥)  حكام  من  أو  وميسـوره(٤)،  بلوغه  إلى  ذلك  عليه 

جائز.
إذا  أنه  شهودًا  بذلك  عليه  وأشهد  الغذاء(٦)،  بذلك  إال  يقم  لم  إذا  قيل :  وقد 
اإلسالم  حقوق  ألن  ذلك؛  عليه  ثبت  عليه،  دين  فهو  بلغ؛  أو  ماالً،  له(٧)  اهللا  قدر 
أن  الملتقط(٨)  علـى  حجة  وال  حجـة،  بغير  نفس  أو  مـال  فيهـا  يبطـل  أن  أوسـع 
القيام  على  قدر  إذا  اللقيط  يضيع  أن  له  حجة  وال  حق،  بال  ماله  من  اللقيط  يمون 

سواء. ذلك  في  والمسلمون  الضياع،  عليه  وخاف  به 
قول  ففي  أم؛  وال  له  أب  ال  الذي  اليتيم  فـي  واختلفـوا  [م ٣٩٨٨]  [* ش] : 

الشعبي. عن  القول  هذا  وروي  ا(٩).  جدًّ أو  والدًا  إال  الرضاع  يلزم  ال  الشافعي : 
 ﴾Â   Á   À   ¿ ﴿ تعالى :  قوله  في  قال  أنه  عباس  ابـن  عن  وروينـا 

يضاّر](١٠). ال  قال :  [اآلية،  (البقرة : ٢٣٣) 

في.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يكلفه.  (ب) :  (٢) في 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (أحد)  (٣) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  (وميسوره)  (٤) كلمة 

 .٣٨١ لصفحة  تكرار   ٣٨٣ وصفحة   ،٣٨٠ لصفحة  تكرار   ٣٨٢ صفحة  (ج) :  (٥) في 
بالغذاء.  ذلك  إال  (ج) :  في  الغذاء.  ذلك  إال  (ب) :  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (له)  (٧) كلمة 
اللقيط.  (د) :  و  (ج)  و  (أ)  (٨) في 

جد.  أو  والد  ..إال  (أ) :  (٩) في 
إلخ.  ذي..  كل  أوليائه  على  األنصار  وقال  (ج) :  وفي  األنصار.  قال  (أ) :  (١٠) في 
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له  يسـتأجروا  أن  محرم  رحم  ذي  كل  [على]  أوليائه،  علـى  طائفة :  وقالـت 
قول  هذا  المـال.  بيت  فمـن(١)  له  ولي  ال  كان  وإن  مواريثهـم،  قـدر  علـى  ظئـرًا 

الرأي. أصحاب 
صبي،  على  ينفقون  عصبة  جبر(٢)  أنه   3 الخطاب  عمر بن  عن  روينا  وقـد 

النساء. دون  الرجال 
البصري،  الحسـُن  أبواه(٣)؛  مات  إذا  الوارث  علـى  الرضاع  إن  قال :  وممـن 

والثوري. وقتادة،  والنخعي،  عتبة(٤)،  اهللا بن  وعبيد 
اختالفًا  أصحابنا  بين  نعلم  وال  أصح،  اآلخر(٥)  القول  أبو سـعيد 5 :  قال 
الوالدة  إال  الصبي،  مـن  يرثون  ما  قدر  على  الوالد  بعد  الورثة  علـى  الرضـاع  أن 
/ ج٣٨٤/  كلهم  عليهم  وقيل :  الورثة.  سائر  من  بالرضاع(٦)  أولى  إنها  قيل :  فقد 

القول. أصح  وهو  ترث(٨).  ما  مثل  وعليها(٧) 
لها  فعليهم  الرضاع  عليهم  يجب  أغنياء  ورثته  وكانت  ترضعه،  كانت  وإن(٩) 

الصبي. من  يرثون  ما  بقدر 
اهللا  قول  إنما  قال :  من  فقال  ذلك؛  في  اختلف  فقد  الرضاع  غير  النفقة  وأما 

فعلى.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
حبس.  (أ) :  (٢) في 
أبوه.  (ج) :  (٣) في 

الثوري.  وسفيان  وقتادة،  النخعي،  وإبراهيم  عيينة،  وعبد اهللا بن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
األول.  القول  (ج) :  وفي  (د).  (ب)  و  (أ)  في  (٥) هكذا 

(ج).  في  موجودة  غير  (بالرضاع)  (٦) كلمة 
عليها.  (أ) :  (٧) في 

يرث.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
فإن.  (ب) :  و  (أ)  (٩) في 
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وأما  خاصة،  الرضاع  في  (البقرة : ٢٣٣)   ﴾Â   Á   À   ¿ ﴿ وتعالى :  تبارك 
المسـلمين  على  أو  المال،  بيت  فمـن(١)  مال  له  يكن  لم  فـإن  ماله،  فمـن  النفقـة 

كافة.

ثم  الرجل  يسـتأجرها  الدار  باب ٩ -]   (٣٠٠/٦ - ٣٠١ [(م ٣٩٨٩ - ٣٩٩٠، 
به : اكتراها  مما  بأكثر  يكريها 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

اكتراها  مما  بأكثر  يكريها  ثم  الرجل،  يكتريها  الدار  في  واختلفوا  [م ٣٩٨٩] 
والزهري،  البصري،  والحسـن  عطاء،  عن  ذلك  وروي  قـوم(٢)،  فيه  فرخص  بـه؛ 

ثور. وأبو  الشافعي،  قال  وبه 
وابن  المسـيب،  ابن  ذلـك :  كره  أنه  عنـه(٣)  روينا  وممـن  قوم،  ذلـك  وكـره 
والنخعي،  عبد الرحمن،  سـلمة بن  وأبو  وعكرمة،  ومجاهد،  والشعبي،  سـيرين، 

واألوزاعي.
أن  بأس  فـال  شـيئًا  فيها  أصلح  المكتري  كان  إن  وهـو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 
الثوري،  قال  وبه  الشعبي،  عن  القول  هذا  ُروي  به،  استأجرها  مما  بأكثر  يؤاجرها 

والنعمان.
اآلخر،  القول  هـذا  أصحابنا  قول  مـن  عرفنا  ما  أكثر  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أعلم؛  واهللا  الزيادة،  غيـر  وإبطال  الزيادة  إجازة(٤)  يوجب  معنـى  وال  واهللا أعلـم. 

إلخ.  وعلى..  اهللا  مال  بيت  فمن  (د) :  و  (ب)  وفي  إلخ.  وعلى..  اهللا  مال  بيت  فهو  (أ) :  (١) في 
بعض.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (عنه)  (٣) كلمة 
إلخ.  وإبطال..  الزيادة  إجارة  (د) :  و  (ب)  وفي  إلخ.  وإبطال..  الزيادة  ذلك  إجارة  (أ) :  (٤) في 
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وأما  باطالً،  / ج٣٨٥/  األجـرة  فتكون  يؤاجرها  أن  األصل  في  يجوز  إنمـا  ألنـه 
أولم  وأصلحها(٢)  الدار،  في  يـزد  لم  أو  الدار  زاد  والنقصان  الزيـادة  تجـوز(١)  أن 

تبع. لقولهم  ونحن  المسلمين،  مخالفة  نحب  وال  يصلحها، 
تجصيص؛  أو  [بتطيين،  شيئًا  البيت  في  أصلح  إن(٣)  النعمان  وقال  [* ش] : 
به. ويتصدق  الفضل(٤)،  في  خير  فال  شيئًا]  فيه  يصلح  لم  وإن  بالفضل.  بأس  فال 

أصح(٥). األول  القول  أبو بكر :  قال 
أكثر  قول  من  عرفنا  ما  وأما  أبو بكر،  قال  ما  أحسـن  ما  أبو سـعيد 5 :  قال 
مما  بأقل  أكراها(٦)  وإن  حال،  على  جائز  فذلك  المكتري  واجرها  إن  إنه  أصحابنا : 
بأكثر(٨)  كان(٧)  وإن  له،  فاألجرة  يعن  ولم  شيئًا،  فيها  يصلح  ولم  بمثله،  أو  اكترى، 
نعلم  وال  له،  فالزيادة  أعان  أو  شيئًا  فيها  أصلح  وإن  الدار،  لرب  فالزيادة  ذلك  من 
جائزًا  فعله  يكون  أن  مـن  يخل  لم  األجرة  تبطل  لم  فلما  األجـرة،  أبطـل  أحـدًا  أن 

واهللا أعلم. كلها،  األجرة  له  ثبتت  فلذلك(٩)  باطالً؛  أو  لغيره،  ال  لنفسه 
قول  ففي  المكري  يستحق(١٠)  متى  الكراء  في  واختلفوا  [م ٣٩٩٠]  [* ش] : 

إلخ.  الدار..  في  يزد  لم  أو  الدار  في  زاد  والنقصان  للزيادة  يجوز  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
أصلحها. (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
به.  ويبدأ  العضل  في  (ج) :  وفي  به.  ويبدأ  الفضل  في  (أ) :  (٤) في 

صحيح.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  اكترى..  مما  بأكثر  أكراها  لعله  ـ  أكتراها  فإن  (ج) :  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (كان)  (٧) كلمة 
أكثر.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  له..  تثبت  فلذلك  ..باطالً؛  (د) :  وفي  إلخ.  ثبتت..  فلما  ..باطالً،  (ب) :  و  (أ)  (٩) في 
متى  (ج) :  وفي  إلخ.  قول..  فمعنى  المكتري؛  يستحقه  متى  (أ) :  في  يستحقه.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

إلخ.  قول..  فمعنى  ؛  ـ  المكري  لعله  ـ  المكتري  يستحقه 
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مـن(٢)  كلـه  ذلـك  قبـض  ولـه  بالعقـد(١)،  الكـراء  الـدار  رب  يملـك  الشـافعي : 
أبو ثور. قال  وبه  المستأجر. 

األجر  من  له  مسـيرًا(٣)  سـار  فكلما  دابة،  مكة  إلى  اكترى  إذا  النعمان :  وقال 
شاء(٥). إن  المستأجر  من  ذلك  يأخذ  أن  فله  معروف؛  شيء(٤) 

ذلك  بغير  أجاب(٦)  الشـافعي  كان  وقد  أقول.  الشـافعي  بقول  أبو بكر :  قال 
أصح. عنه  ذكرناه  والذي  [آخر].  / ج٣٨٦/  موضع  في 

الدراهم  مكان  فيأخذ  المكتري،  يصـارف  أن  للمكري(٧)  أن  الكوفي  وزعـم 
ذلك  يكن  لـم  لو  إذ(٩)  بالعقـد(٨)،  يجـب  الكراء  بـأن  إيجاب  هـذا  وفـي  دنانيـر، 

يستحقه. لم(١١)  ما  على  يصارفه  أن  له  كان  ما  واجبًا(١٠) 
من  فقال  واإلجارات؛  األكرية  في  اختلف  قد  نعم(١٢)،  أبو سعيد 5 :  قال 
واإلجارات،  الكراء  عقد  مع  واألجرة  الكراء  واألجير  المكتري(١٣)  يستحق  قال : 

بالقعد.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  المستأجر..  كان  ذلك  قبض  مع  له..((بياض))  (ج) :  (٢) في 

سيرًا.  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  فله..  معلومًا  شيئًا  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

اهللا.  شاء  إن  (ج) :  (٥) في 
إلخ.  ذلك..  بغير  ذلك  أجاز  الشافعي  (ج) :  وفي  إلخ.  ذلك..  بغير  أجاز  الشافعي  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  أن..  له  ..أن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
بالقعد.  (أ) :  (٨) في 

إلخ.  يكن..  لم  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
واحد.  (أ) :  (١٠) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (لم)  (١١) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  (نعم)  (١٢) كلمة 

المكري.  (د) :  و  (ج)  (١٣) في 
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عمل  أو  دابة،  أو  دار،  تسـليم  من  اكترى  بما  والمكتري  بأجرته،  األجير  ويؤخذ 
به(١). يقوم 

ذلك  في  شـرط  ما  كمال  بعد  إال  واألجرة  الكراء  يسـتحق  ال  قال :  من  وقال 
والكراء(٣). األجرة  جميع  استحق  ذلك  أكمل(٢)  فإذا  كراء،  أو  عمل  من 

أجره،  له  كان  العمل  أو  الزمان  مـن  شـيء(٤)  مضى  كلما  قال :  من  وقال 
تمامه  وعليـه  الزم،  عليــه  والعقـد  كثيــرًا،  أو  قليــالً  واسـتحقـه  وأخــذه، 

به. والقيام 
واضحة. صاحبها  مع  لعلها  علة  ذلك  من  قول  ولكل 

المكتري : أو  المكري  موت  باب ١٠ -]   (٣٠١/٦ - ٣٠٢ [(م ٣٩٩١، 
أو  العبد  فـي  الصحيحة  اإلجـارة  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
تنفسخ  ال  بحالها،  اإلجارة  طائفة :  فقالت  المكتري(٥)؛  أو  المكري  يموت  الدار، 
قول  هذا  المّيت،  مقام(٦)  منهما  الـوارث  يقوم  بل  أحدهما،  بموت  وال  بموتهمـا 

ثور. وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  مالك، 
قول  هذا  مـات،  أيهما  بموت  اإلجـارة  تنتقـض  طائفـة :  / ج٣٨٧/  وقالـت 

الرأي. وأصحاب  الثوري، 

(ج).  في  موجودة  غير  (به)  (١) كلمة 
كمل.  (أ) :  (٢) في 

الكراء.  من  ذلك  ..جميع  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  واستحقه..  واحدة  أجرة  له  كان  العمل  أو  الزمان  من  يتحرى  شيء  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

والمكتري.  (أ) :  (٥) في 
مكان.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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صحيحة  إجارة  تنتقض  أن  جائز  غير  إذ  أقول؛  األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 
قائله. مع  حجة  ال  بقول 

أصح. األول  القول  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الوقت : انقضاء  قبل  عمله  من  األجير  خروج  باب ١١ -]   (٣٠٢/٦ [(م ٣٩٩٢، 
ثم  العبد،  أو  الدار  يسـتأجر  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
ثور،  وأبي  مالك،  قول  ففي  عذر؛  غير  أو  عذر،  من  اإلجارة  نقض  أحدهما  يريد 
عذر،  غير  أو(١)  عذر  من  نقضه  منهما  لواحـد  ليس  الشـافعي :  مذهب  على  وهو 

وإسحاق. وأحمد،  الثوري،  قال  وبه  مدته.  إلى  والكراء 
إلى  بلد  من  ينتقل  أن(٢)  أراد  إذا  اإلجـارة  يفسـخ  أن  له  النعمان :  قـول  وفـي 
يتحول  أن  منزالً  اشـترى  وقد  ـ  أراد  وإذا  عذر،  فهو  أفلس  وإذا  عذر،  وهو  بلد، 
يترك  أن  للمستأجر(٥)  بدا  ثم  مكة  إلى(٤)  اكترى  وإن  بعذر،  ذلك(٣)  فليس  ؛  ـ  إليه 
هذا  عذر،  فهو  أمرًا؛  خاف  أو  له(٧)  غريم  لزمه  أو  مرض،  وإن(٦)  عذر،  فهو  الحج 

النعمان. قول  كله 
أصح(٨). األول  القول  أبو بكر :  قال 

وال.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الخ  منزالً..  اشترى  وقد  أراد  إذا  ..اإلجارة  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  وإن..  ذلك  له  فليس  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
مكة.  إلى  دابة  اكترى  وإن  (ج) :  (٤) في 
المستأجر.  أراد  ثم  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

ومن.  (أ) :  (٦) في 
إلخ.  عذر..  فهو  وخاف  ..غريم  (ج) :  (٧) في 

قال  الهامش :  وفي  صحيح.  القـول  (ج) :  وفي  صحيـح.  األول  القـول  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٨) فـي 
سقطًا.  الكتاب  في  أن  وأظن  ذلك  أحسب  صحيح  األول  القول  لعله  الناسخ : 
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بينه  يحول  عذر  مـن  إال  صحيح،  األول  القول  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
إلى  بلد  من  التحول  وأما  فيها،  له  طاقة  ال  بائقة  أو  آفة(١)،  خوف  من  ذلك  وبين 
يطيق  ال  فيما  العذر  وإنما  بعذر،  ليس(٢)  فذلك  الخروج  عن  يرجع  أن  وأراد  بلد 
طريق  من  معلولـة(٣)  كلها  واألكريات  اإلجـارات  أن  مع  اهللا،  أمر  مـن  دفعه  هـو 
فلما  / ج٣٨٨/  واألجـرة،  الكراء  عليـه  عقد  ما  انقضاء  قبـل  بها  اآلفـات  نـزول 
ألنه  قاله؛  من  علـى  يضيق  إبطالها  في  القـول  يكن  لم  معلومة  األجـرة(٤)  كانـت 
دخل  فقد  وإال  ويعافى،  إليه  يسـلم  أن  إال  عليه  شـرط  وال  شـرط،  قد  ما  يبلغ(٥) 
تحل  آفة  أو  الـدار،  خراب  أو  الدابـة،  بـموت  المكتري  علـى  الضرر  ذلـك  فـي 
عليه  يثبت  أن  ذلك  فأصح  البائع،  دون  للمشتري  يصير  ملكًا  ذلك  وليس  بذلك، 
المسلمين. قول  فيه  وقولنا  معلول،  ذلك  وسائر  المسماة،  باألجرة  عمل  ما  وله 

الدابة : أو  الدار  إجارة  باب ١٢ -]   (٣٠٣/٦ [(م ٣٩٩٣ - ٣٩٩٤، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

إجـارة(٦)  أن  على  العلـم  أهل  مـن  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٣٩٩٣] 
عقدا(٨)  بالذي  عالمين  وكانا  واألجر(٧)،  الوقـت  بّين  إذا  جائز  والدواب  المنـازل 

إلخ.  آفة..  أو  ..خوف  (د) :  و  (ب)  و  (أ  (١) في 
فليس.  فذلك  (أ) :  (٢) في 

لة)).  لعله :  رقيق :  بخط  فوقها  ((وكتب  معلومة.  (ج) :  (٣) في 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (األجرة)  (٤) كلمة 

يبلغ  ال  ألنه  (د) :  وفي  إلخ.  إال..  عليه  شرط  ما  وال  شرط  قد  ما  يبلغ  ال  ألنه  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  إال..  شرط  قد  ما 

إلخ.  المنازل..  أجرة  أن  ..العلم  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
واألجرة.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

عقد.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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يحمل(٤)  ومـا  الدابة(٣)،  ويركـب  الـدار،  يسـكن(٢)  من  وبّيـنـا  اإلجـارة(١)،  عليـه 
عليها.

جائز. حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
ولم  معلوم،  بأجر  معلومة  دارًا  استأجر  فيمن  واختلفوا  [م ٣٩٩٤]  [* ش] : 
حتى  يجوز(٦)  ال  يقول :  أبو ثور  فكان  فيها(٥)؛  يجعل  وما  الدار،  يسكن  من  يبين 

بها. يضر  ما  فيها  يجعل  أن  له  وليس  وعيالي،  أنا  أسكنها  يقول : 
ما  فيها  ويضع  شـاء،  من  وُيْسـِكُنها(٧)  َيْسـُكُنها،  جائز،  ذلك  النعمان :  وقال 
أو  فيها،  تنصـب  أن  الرحـى  خال  ما  والمتـاع،  والـدواب،  الثياب،  مـن  لـه  بـدا 
[في  ذلك  يشـترط  أو(٩)  الـدار،  صاحب  مـن  برضـا  إال  الحـداد  أو  القصـار(٨)، 
يوهن(١٢)  عمل](١١)  كل  [وكذلك  ومحمد،  أبي يوسـف(١٠)،  قول  هذا  اإلجارة]، 

يفسده(١٣). أو  البناء، 

األجرة.  (ج) :  (١) في 
سكن.  (أ) :  (٢) في 

الدواب.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (يحمل)  (٤) كلمة 

فيهما.  (أ) :  (٥) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (يجوز)  (٦) كلمة 

إلخ.  شاء..  من  ويسكنها  هو  يسكنها  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
والحداد.  والقّصار،  (ج) :  وفي  الحداد.  أو  القصاب  أو  (أ) :  (٨) في 

ويشترط.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
أبي سفيان.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

وذلك.  (ج) :  وفي  عال.  وذلك  (أ) :  (١١) في 
يوهي.  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 

ويفسده.  (ج) :  (١٣) في 
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العاللي(١)  في  القول  هـذا  وإنما  كله،  جائز  هذا  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
من  الدار  يضر  كلما  وكذلك  / ج٣٨٩/،  علوها  في  السكن  يكون  التي  والغرف 
صاحبها. بإذن  إال  فيها  ذلك  يحدث  أن  له  فليس  حجة  فيها(٢)  يثبت  أو  أسفلها، 

مشاهرة(٣) : الدار  اكتراء  باب ١٣ -]   (٣٠٣/٦ - ٣٠٤ [(م ٣٩٩٥ - ٣٩٩٦، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

شـهر  كل  مشـاهرة(٤)،  الدار  يكتـري  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٩٩٥] 
رب  يريد  أو  الخروج،  الساكن(٥)  يريد  ثم  شهر،  بعض  أو  شهرًا  فسكن  بكذا، 
ويقبض  شاء،  إن  يخرجه(٦)  أن  للمكري  مالك :  فقال  السـاكن؛  إخراج  الدار 
تكاراها  أو  مشاهرة،  تكاراها  وسواء  اآلخر(٩)،  الشـهر  من  سـكن(٨)  ما  منه(٧) 

مسماة. أشهرا 
معلومة. أشهرًا  [أو  معلومًا  شهرًا  يسمي  حتى  الكراء  هذا  الثوري  وكره 

الثانية  الطبقة  في  الغرفة  العلية  وقيل :  الغرفة،  وضمها :  العين  بكسر  يَّة  والِعلَّ علية،  جمع  (١) العوالي 
مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  علل.  مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر؛  فوقها  وما  الدار  من 

عال).  مادة  الوسيط،  المعجم  وآخرون :  مصطفى  إبراهيم  علو. 
منها.  (ج) :  (٢) في 

أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  موجود  غير  العنوان  (٣) هذا 
(ج) :  وفي  إلـخ.  شـهر..  بعض  أو  وكذا..((بياض))  بكـذا  شـهر  كل  يكتـري  (ب) :  و  (أ)  (٤) فـي 

إلخ.  شهر..  بعض  أو  وكذا  بكذا  شهر  كل  الدار  يكتري 
السكن.  (أ) :  (٥) في 

يخرج.  أن  للمكتري  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
منها.  (ج) :  (٧) في 

يسكن.  (أ) :  (٨) في 
األجر.  من  الشهر  من  (ج) :  (٩) في 
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انقضاء  عند  السـاكن  يخرج  أن  الدار  لرب  يقول :  أبو ثور  وكان  [م ٣٩٩٦] 
الشهر. انقضاء  عند  يخرج]  أن  كذلك  وللساكن  الشهر، 

وكذا،  بكذا  شهر  كل  أشهر،  عشرة  الدار  هذه  كاراه  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
وإن  األشهر،  من  مضى  شيء  كل  كراء  ويستحق  كله،  ثابت  فهذا  معلومة؛  أشهرًا 
قال :  من  فقـال  ثابت؛  فالكراء  دراهـم  بعشـرة  أشـهر  لعشـرة  الدار  هذه  أكـراه(١) 
شـهر  مضى  كلما  قال :  من  وقال  الكراء.  حين  الوقت  في  كلـه  الكراء  لـه  يجـب 
في  له  يجب  ال  قال :  من  وقال  شيء.  الوقت  في  له  يجب  وال  درهم،  له  وجب 

كلها. الدراهم  العشرة  يستحق  ثم  األشهر،  العشرة  تنقضي  حتى  شيء  الوقت 
قبض  في  أيضًا  االختالف  فيه  فيجري  األول  الباب  وأما  األكثر،  قول  وهـذا 
في  درهم  شـهر  كل(٣)  يسـتحق  أن  إلّي  ذلك  وأحـب(٢)  هذا،  نحـو  علـى  الكـراء 
/ ج٣٩٠/  شهرًا  يسم  ولم  بدرهم  شهر  كل  الدار(٤)  هذه  أكراه  وإن  األول،  الباب 

قوالن : ففيه 
مثلها. كراء  له  كان  سكن  وإن  مجهول،  باطل  إنه  أحدهما : 

عليه،  تقاطعا  ما  على  شـهر  أجر  له  كان  وسـكنها  أخذها  إن  قال :  من  وقال 
حتى  يخرج  أن  عليه  وال  منه،  يخرج  أن  له  فليس  شـيء  الشـهر  من  مضى  فإذا(٥) 
الشهر  من  مضى(٦)  ما  قدر  ويعطي  يخرج،  أن  له  قال :  من  وقال  الشهر.  يستوفي 

الشهر. كراء  من 

أكاراه.  (أ) :  (١) في 
واجب.  (أ) :  (٢) في 

لكل.  (د) :  (٣) في 
الدابة.  (أ) :  (٤) في 

وإذا.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٥) في 
مضى.  قد  ما  قدر  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
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ويأخذ  يخرجه،  أن  أيضًا  المال  ولرب  سكن،  فيما  مثلها  كراء  قال :  من  وقال 
المثل. كراء  قال :  من  وقال  األجرة(١).  من  سكن  ما  بقدر 

مثله. فهو  هذا  مثل  على  يجري  مما  واألكرية(٢)  اإلجارات  سائر  وكذلك 
يخرج  أن  له  فليس  يومان  أو  يوم  [الثاني]  الشهر  من  دخل  وإن(٣)  [* ش] : 
هؤالء  أن  غيـر  ومحمد.  ويعقـوب،  النعمـان،  قال  وبه  الشـهر،  ينقضـي  حتـى 
يوم  الشهر  من  مضى  إذا  يخرجه  أن  الدار(٤)  لرب  وال  يخرج،  أن  له  ليس  قالوا : 

عذر. من  إال 
واأليام  كالشهور،  والسنون(٥)  هذا،  في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

سواء. ذلك  كل  كالشهور، 

اكتراه(٦) : ما  يغصب  المكتري  باب ١٤ -]   (٣٠٤/٦ [(م ٣٩٩٧، 
فقالت  غاصب؛  فغصبها  الـدار(٧)  الرجل  اكترى  إذا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
قول  هذا  الغاصب،  عليه  غصب  فيما  أجر  المستأجر  على  للمؤاجر  ليس  طائفة : 

الشافعي. قال  وبه  الرأي،  أصحاب 
مثله(٨). كراء  الغاصب  على  الشافعي :  وقال 

األجر.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
واإلجارات.  األكرية  سائر  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

وإن.  الكتاب :  ومن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
المال.  (ج) :  (٤) في 

والسنين.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٥) في 
(ج).  في  موجود  غير  العنوان  (٦) هذا 

الدابة.  (ج) :  (٧) في 
مثلها.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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رب  على  وليس  مثله،  بكراء  الغاصب  على  المستأجر  يرجع  أبو ثور :  وقال 
/ ج٣٩١/. شيء  الدار 

والمكتري(١)  المكري  على  سـلطانًا  الغاصب  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
من  عليه  وتغلب(٣)  المكتري،  على  توقـع(٢)  إنما  كان  وإن  أصح،  األول  فالقـول 

أصح. اآلخر  فالقول  الجميع،  على  سلطانًا(٤)  يكون  أن  غير 

ويوزن : يكال  مما  وغيره  بالطعام  الكراء  باب ١٥ -]   (٣٠٥/٦ [(م ٣٩٩٨، 
فقالت  والفضة؛  الذهب  بغير  الكراء  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قـال  [* ش] : 
أبواب  في  يوصف  كمـا  معلوم،  موصوف  بطعـام  يكتري(٥)  أن  بـأس  ال  طائفـة : 
الشافعي.  قول  قياس  وهو  الرأي،  وأصحاب  وإسحاق،  أحمد،  قول  هذا  السلم، 

مكروه. هو  الثوري :  وقال 
صحيح(٦). األول  القول  أبو بكر :  قال 

أصحابنا  أن  إال  صحيـح،  األول  القـول(٧)  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يأخذ  أن  له  يكن  لم  معروفة  مسماة  بعروض  والكراء(٨)  األجر  كان  إذا  قالوا : 

المكري  ..على  (أ) :  وفي  إلخ.  فالقول..  والمكري  المكري  (د) :  وفي  (ج).  و  (ب)  في  (١) هكذا 
إلخ.  فالقول.. 
يوقع.  (أ) :  (٢) في 

ويغلب.  (أ) :  (٣) في 
سلطان.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
يكريها.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

أصح.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (القول)  (٧) كلمة 

األكرية.  خ  واألركوبة  (ب)  وفي  واألكرية.  (أ) :  (٨) في 
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قيل :  وقد  القول.  أكثر  وهـو  النقود،  من(١)  وال  العروض،  مـن  غيرها  بذلـك 
ذلك. يجوز 

ذلك. على  األجر  انعقد  إنما  ألنه  إلينا؛  أحب  األول  والقول 

كتـاب  مـن  مسـائل  بـاب ١٦ -]   (٣٠٥/٦ - ٣٠٩ [(م ٣٩٩٩ - ٤٠١٤، 
الدار  خمـرًا.  فيها  يبيع  أن  فيريـد  دارًا  المسـلم  من  يكتـري  ((الذمـي  اإلجـارات 
اسـتكمل  فلما  َسـَنة  الدار  يسـتأجر  الرجل  حائط.  منها  فيسـقط  الرجل  يكتريهـا 
الساكن  فّرغ  لو  أخرى.  دار  بسكنى  الدار  يكتري  الرجل  الدار.  استحقت  سكناها 
منزالً  اكترى  إذا  والكنف.  البالليع  تنقية  وزبل.  وسرقين  وُقمام  تراب  وفيها  الدار 
الدار،  رب  أمر  بغير  نفقـة  عماره  في  المنزل  على  ينفق  السـاكن  وعطله.  فقبضـه 
يكتري  الرجل  وكرائها.  الدار  إعارة  في  االختالف  اختلفا.  ثم  ينفق  أن  أمره  وإن 
َيُرّمها  أن  علـى  الدار  كـراء  امرأة.  فتزوج  واحـدًا  شـهرًا  يسـكنه  أن  على  المنـزل 
الدار  للطعام.  أنبار  خان  فجعلها  يسكنها،  أن  على  الدار  يكتري  الرجل  الساكن. 
وصفت  وقد  يرها  ولم  الرجل  يكتريها  الدار  تنزل.  أو  تسـكن  ال  أن  على  تكترى 
شيء)) : الدار  من  فيحترق  الناس  يحدث  كما  الدار  في  تنورًا  يحدث  الساكن  له. 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
فيها  يبيع  أن  فيريد  دارًا،  المسلم  من  يكتري  الذمي  في  واختلفوا  [م ٣٩٩٩] 

منعه. له  أن  يرون  الرأي  وأصحاب  أبو ثور،  فكان  خمرًا؛ 
أن  له  كان  والجبل  بالسـواد  دار  في  [هذا]  كان  إن  الـرأي :  أصحـاب  وقـال 

يشاء. ما  فيها  يعمل(٢) 

في.  (أ) :  (١) في 
يفعل.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
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البالد  جميع  في  تعالى  اهللا  أحكام  ذلك،  من  شيء  بين  فرق  ال  أبو بكر :  قال 
سواء(١).

دار  في  الخمـر  / ج٣٩٢/  بيـع(٢)  مـن  يمنـع  أن  لـه  أبو سـعيد 5 :  قـال 
حيث  من  اإلسالم  أهل  دار  في  ذلك  يظهر  وال  اإلسالم،  فيها  الظاهر  المسلمين 

كانوا. ما 
منها  فيسـقط(٤)  الرجل(٣)  يكتريها  الـدار  فـي  واختلفـوا  [م ٤٠٠٠]  [* ش] : 

سكن. ما  أجر  وعليه  منها،  يتحول  أن  للساكن  الشافعي :  قول  ففي  حائط؛ 
غير  يخرج،  أن  فله  بالساكن  يضر  ذلك  كان  إذا  والكوفي :  مالك،  قول  وفي 

الدار(٥). رب  يبنيه  أن  إال  قال :  الكوفي  أن 
رب  يبنه  لم  فـإذا  عيب(٧)،  وذلك(٦)  جائـز،  ذلك  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ما  قدر  وأعطى  خرج،  شاء  وإن  فيها،  سـكن  شـاء  إن  الخيار  للسـاكن  كان  الدار 

الكراء. من  فيها  سكن 
استكمل  فلما  َسَنة،  الدار  يستأجر  الرجل  في  واختلفوا  [م ٤٠٠١]  [* ش] : 
فإن  الدار،  مثل  كراء  سـكن  الذي  على  أبو ثور :  فقال  الدار؛  اسـتحقت  سـكناها 
يكن  ولم  ذلـك،  من  أكثر  عليـه  يكن  لـم  اإلجارة؛  مـن  [أقـل  المثـل  كـراء  كان 

البالد.  جميع  في  واحدة  اهللا  وأحكام  ذلك،  ..من  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  الظاهر..  المسلم  دار  في  الخمر  من  يمنع  (أ) :  (٢) في 

المرء.  (أ) :  (٣) في 
فسقط.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
المال.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

فذلك.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (عيب)  (٧) كلمة 
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به  استأجرها(١)  مما  أكثر  كان]  وإن  بمالك.  ليس  أنه  وذلك  شيء؛  عليه  للمؤاجر 
غّره. ألنه  أّجره؛  الذي  المؤاجر(٣)  على  بالفضل  رجع(٢) 

ألن  الدار؛  لرب  يكون  وال  المستأجر،  على  للمؤاجر  األجر  النعمان :  وقال 
لضمانه. له  واألجر  غاصبًا،  ضامنًا(٤)  كان  المؤاجر 

من  تهدمت  فـإن(٦)  عليه،  يجبر  وال  به،  يتصـدق  أن  عليه(٥)  يعقـوب :  وقـال 
محمد. قول  وهو  المؤاجر.  على  به  ويرجع  الساكن(٧)،  ضمن  السكنى 

أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
فإن  المؤاجر  غصبها  مغصوبة  كانت  الدار  أن  صح  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
المسـتأجر  ويرجع  المثل،  كراء  الـدار  لرب  المسـتأجر  وعلى  باطلـة(٨)،  األجـرة 
يرجع  قيل :  وقد  ذلك.  غير  عليه  وليس  منه،  / ج٣٩٣/  أخذ  بما  المؤاجـر  علـى 

الدار. سبب  من  عليه  استحق  بما  عليه 
علـى  للمؤاجـر  فاألجـر  مغصوبـة  أنهـا  يصـح  ولـم  الـدار،  اسـتحقت  وإن 
أن  ممكن(١٠)  ألنه  الدار؛  إال  له  وليس(٩)  بشيء،  المستحق  يلحقه  وال  المستأجر، 

للمؤاجر. كانت  وقد  الوجوه،  من  بوجه  اآلن  استحقها  يكون 

استأجره.  (أ) :  (١) في 
يرجع.  (ج) :  (٢) في 

غره.  ألنه  الدار  رب  على  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بضمانه.  له  فاألجر  غاصبًا  له  كان  (ج) :  وفي  بضمانه.  له  فاألجر  عاصيًا  كان  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  وال..  يتصدق  من  على  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  السكنى..  من  انهدمت  وإن  (ج) :  وفي  إلخ.  ضمن..  الشكا  من  انهدقت  وإن  (أ) :  (٦) في 

للساكن.  (أ) :  (٧) في 
باطل.  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  وفي  (د).  في  (٨) هكذا 

فليس.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٩) في 
يمكن.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١٠) في 
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واجرها  أنه  يعلم  حتى  استحقها  لمن  فحكمها  استحقت  إن(١)  قيل :  وقد 
أجر  له  يكون  القول  هـذا  فعلى  ذلك؛  بعد  إليه  زالت  إنما  أنها  أو  لـه،  وهـي 
وكان  منه،  قبـض  بما  المؤاجر  علـى  السـاكن  ويرجع  السـاكن،  على  المثـل 
إن(٢)  بالضمان  أبي حنيفـة  قول  يخـرج  وقد  وصفنا،  قـد  ما  على  فيـه  القـول 

الحق. بأصول  أشبه  األول  والقول  بالضمان،  األجرة  استحق 

أخرى؛  دار  بسكنى  الدار  يكتري(٣)  الرجل  في  واختلفوا  [م ٤٠٠٢]  [* ش] : 
جائز. ذلك  يقول :  أبو ثور  فكان 

نقول. وبه  أبو بكر] :  [قال 

فاسد. الكراء  النعمان :  وقال 

يجوز. والثاني  أولى(٤)،  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

جائزًا. كان  عبده  بخدمة  استأجره(٥)  وإن  [* ش] : 

الجهالة  طريـق  من  العلة  أيضـًا  ذلك  فـي  تدخل  قـد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك. إجازة  القول  وأحسن  العبد،  لخدمة 

تراب  وفيها  الدار](٦)،  [السـاكن  فّرغ  ولو  أبو بكر :  قال  [م ٤٠٠٣]  [* ش] : 

إن.  إنها  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
إنه.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

يسكن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يجوز.  والثاني  األول  القول  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

استأجر.  (ج) :  (٥) في 
سكنها.  من  للدار  الساكن  (ج) :  وفي  الدار.  ..((بياض))  (أ) :  (٦) في 
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أبي ثور،  قول  في  ذلك  نقل(٥)  السـاكن  فعلى  وزبل(٤)؛  وسـرقين(٣)  [وُقمام(١)](٢) 
نقول. وبه  الشافعي،  قول  قياس  وهو  الرأي،  وأصحاب 

وجميع  متاعه،  جميع  إخراج  الساكن  على  / ج٣٩٤/  أبو سعيد 5 :  قال 
له. فذلك  منه  شيء  أو  ذلك  بترك  الدار  رب  له  يأذن  أن  إال  يستحقه،  ما 

فـإن  والكنـف  البالليـع(٦)  تنقيـة  وأمـا  أبو بكـر :  قـال  [م ٤٠٠٤]  [* ش] : 
القياس  ندفع  [ولكنا  الساكن،  على  [إنه]  األول،  مثل  هو  قالوا :  الرأي  أصحاب 

عليه. نجعله  وال 
الدار. رب  على  ذلك](٧)  أبي ثور :  قول  وفي 

على  وهو  الكنـف،  فـي  ما  وبين  القمـام(٨)  بيـن  فـرق  ال  أبو بكـر :  قـال 
الساكن.

قمام  والجمع :  الكناسـة،  والقمامة :  كنسـه،  قمًا:  يقمه  البيت  قم  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (١) قال 
 .(١٦٥/٤ (القاموس 

وهي  القاف،  بضـم  قمامة  جمع  القمائـم  (ب) :  و  (أ)  هامـش  وفـي  وقمائـم.  (ج) :  و  (أ)  (٢) فـي 
وإسكان  الزاي  بكسر  وهو  األنعام،  راثته  ما  وهو  السرقين،  هو  والزبل  وُجماعته،  البيت  كناسة 

الصحاح.  من  الباء. 
ابن  (انظر؛  سرجين  ويقال  األرض،  به  تدمل  ما  الراء :  وسكون  وفتحها  السين  بكسـر  (٣) السـرقين 
فيما  فصل  البيوع،  كتـاب  التنبيه،  ألفاظ  تحريـر  النووي :  سـرقن.  مادة  العرب،  لسـان  منظـور : 

 .(١٧٦/١ األعضاء،  من  يؤنث 
منظور :  ابن  زبـل.  مادة  اللغة،  جمهرة  دريـد :  ابن  (انظر؛  السـرقين  هو  وقيل :  الـروث،  (٤) الزبـل 

زبل).  مادة  العرب،  لسان 
فعل.  (ج) :  (٥) في 

واضحة))  ((غير  ثقب  والبلوعة :  البالوعة  ص٣٢٥ :  (ب)  هامش  وفي  البواليع.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
الصحاح.  واضحة))  ((غير  من  العذرات.  فيه  تطرح  الدار  وسط 

الدار.  رب  على  والكراء  ..الساكن،  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
القمائم.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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لم  وكلما  إخراجه،  فعليه  للساكن  الملك(١)  وقع  كلما  أبو سعيد 5 :  قال 
والبالوعة؛  كالكنف(٢)  به  ينتفع  أن  فيه  الدار  رب  له  أذن  وقد  له،  الملك  عليه  يقع 

الناس. بين  المتعارف  هو  وذلك  عليه،  ذلك  فليس 
في  أحدث  ما  يخرج  أن  عليـه  إن(٣)  القياس :  فـي  األول  القول  يخـرج  وقـد 

الدار. رب  ملك  عليه  يقع  ال  مما  كله(٤)  الدار 
فعليه  وعطله  فقبضـه  منزالً  اكترى  فإذا  أبو بكـر :  قـال  [م ٤٠٠٥]  [* ش] : 

ومحمد. يعقوب،  قال  وبه  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  وهذا(٥)  كراؤه، 
لم  أو  سـكن  كراؤه،  فعليـه  معلومـًا  وقتـًا  اكتـراه  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أو  سـكن(٦)،  ما  بقدر  إال  الكراء  فيه  يصح  فال  مجهوالً  كراء  اكترى  وإذا  يسـكن، 

يسميه(٨). عليه  كراء  وفيه(٧)  وبينها،  الدار  رب  وبين  بينه  حال 
نفقة  عماره  في  المنزل  على  أنفـق  السـاكن  كان  وإن(٩)  [م ٤٠٠٦]  [* ش] : 
حنيفة،  وأبـي  ثور،  وأبي  الشـافعي،  قـول  في  متطوع  فهـو  الـدار  رب  أمـر  بغيـر 

ومحمد. ويعقوب، 
حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  للساكن..  األمالك  عليه  وقع  كلما  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
كالكنيف.  به  (د) :  وفي  الكنيف.  في  به  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

إنه.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (كله)  (٤) كلمة 

وهو.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
يسكن.  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  كراء..  أو  فيه  ..وبينها  (أ) :  (٧) في 
تسمية.  (د) :  وفي  تسميه.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 

وإذا.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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قول  فالقول  أنفق؛  فيما  اختلفا(١)  ثم  ينفق،  أن  أمره  وإن  [م ٤٠٠٧]  [* ش] : 
نقول. وبه  جميعًا.  / ج٣٩٥/  قولهم  في  يمينه  مع  الدار  رب 

حسن. أبو سعيد 5 :  قال 
رب  وقال  أعرتنيهـا،  الـدار :  لـرب  السـاكن  قـال  فـإن  [م ٤٠٠٨]  [* ش] : 
في  المثل  كراء  السـاكن  وعلى  الدار،  رب  قول  فالقول  اكتريتها](٢)؛  [بل  الـدار : 

الشافعي. قولي  [وأصح  أبي ثور،  قول 
يمينه،  مع  العارية]  [في  المستأجر  قول  القول  الرأي :  أصحاب  قول](٣)  وفي 

المؤاجر. بّينة(٤)  والبّينة 
فأيهما  بالبّينة،  يدعيه  مـا  على  منهما  واحد  كل  يدعى  أبو سـعيد 5 :  قال 
بّينة  البّينة  كانت  البّينة  جميعـًا  أقاما  فإن  يمينه،  مع  قوله  القـول  كان  البّينة  أصـح 

الكراء. يدعي  ألنه  الدار؛  رب 
قد  السـاكن  كان  فإن  ذلك،  على  تحالفـا  أحدهما  وال  بّينـة  يصحـا  لـم  وإن 
أنه  عرف  قد  ممـن  الدار  صاحب  كان  وإن  المثـل،  كراء  عليه  كان  الـدار  سـكن 
كراء  بغير  يسـكن  أنه  عرف  كان  وإن  يمينه،  مـع  قوله  فالقول  بالكـراء  يسـكن(٥) 

فيه. القول  مضى  فقد  ذلك  يعرف  لم  وإذا  يمينه،  مع  الساكن  قول  فالقول 
والعامل(٦)  المؤاجر  أن  عرف  إذا  واإلجارات  األكرية  جميع  في  يخرج  وكذلك 

واختلفا.  ..ينفق  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
اكريتكها.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وقال.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
المؤاجر.  على  والبّينة  (ج) :  (٤) في 

(سكن).  وكأنها  واضحة،  غير  يسكن  كلمة  (ب) :  وفي  يسكن.  قد  أنه  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  ومنازله..  وعبيده  دوابه  ويؤاجر  باألجر  يعمل  ممن  والمؤاجر  العامل  أن  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 



™HGôdG AõédG
181

äGQÉLE’G ÜÉàc ``` 73

وله  يمينه،  مـع  قوله  فالقول  ومنازله؛  ودوابـه  عبيده  ويؤاجر  باألجـر،  يعمل  ممـن 
قول  فالقول  يكـري  ال  أنه  يعـرف  ممن  كان  وإن(١)  العمـل،  صـح  إذا  المثـل  كـراء 
بالبّينة  منهما  واحد  كل  دعي  ذلك  وأشكل(٢)  ذلك  يعرف  لم  وإذا  يمينه،  مع  الساكن 
مضى  الذي  االختالف  فيه  وحسن  االختالف،  وجه  هنالك  ولحق  وصفنا،  ما  على 

الكتاب. هذا(٣)  في  القول  من 

على  المنزل  / ج٣٩٦/  يكتري(٤)  الرجل  في  واختلفـوا  [م ٤٠٠٩]  [* ش] : 
يسـكنها  أن  له  ليس  يقول :  أبو ثور  فكان  امرأة؛  فتزوج  واحدًا  شـهرًا  يسـكنه  أن 

ذلك. من  منعه  المنزل  ولصاحب  معه، 

حتى  معه  كان  ومـن  هو  ينزلـه  أن  له  ومحمـد :  ويعقـوب،  النعمـان،  وقـال 
الوقت. ينقضي 

ذلك  ففي  يسكنها(٦)  من  يسم  ولم  هكذا(٥)  اكتراها  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
وأحسـن(٧)  شـهرًا،  سـكناها  اكترى  إن  وكذلك  فيه،  القول  مضى  وقد  اختالف، 

الدار. على  مضرة  بغير  أراد  ومن  هو  يسكنها  أن  ذلك 

وإذا.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
العامل  أن  عرف  إذا  واإلجارات  األكرية  فـي  يخرج  وكذلك  فيه  ذلك  يعرف  لـم  وإذا  (أ) :  (٢) فـي 
ذلك  يعرف  لم  فإذا  (د) :  وفي  إلخ.  وصفنا..  ما  على  منهما  واحد  كل  بالبّينة  دعي  ذلك  وأشكل 
االختالف  وجه  هنالك  ولحق  وصفنا  ما  علـى  منهما  واحد  كل  بالبّينة  دعي  ذلك  وأشـكل  فيـه 

الكتاب.  في  القول  من  مضى  والذي 
(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (هذا)  (٣) كلمة 

يستأجر.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
هكذي.  (ج) :  وفي  كذا.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٥) في 

سكنها.  (أ) :  (٦) في 
فأحسن.  (د) :  وفي  أحسن.  أو  (أ) :  (٧) في 
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هو،  إال  فيه  يسـكن  أن  له(١)  فليس  هو  يسـكنه  أن  على  المنـزل  اكتـرى  وإن 
في  يجري  وقد  هو،  يسـكنه  أن  على  اكتراه  إنما  ألنه  له؛  ذلك  منع  المال  ولرب 
إذا  غيره  يسـكنه  ال  أن  هـذا  على  كان  إذا  إلينـا  وأحب  أيضـًا،  االختـالف  ذلـك 

هو. يسكنه  أن  على  سمى(٢) 
َيُرّمها(٤)  أن  على  دارًا  رجل(٣)  اكترى  وإذا  أبو بكر :  قال  [م ٤٠١٠]  [* ش] : 
[ويعقوب]،  والنعمـان،  ثـور،  وأبي  الشـافعي،  قول  في  فاسـد  فالكراء  السـاكن 

نقول. وبه  جميعًا.  قولهم  في  المثل  كراء(٥)  وعليه  ومحمد. 
أجرة  وهذه  العمل،  وشـرط  الدار  أكرى(٦)  ألنه  نعـم؛  أبو سـعيد 5 :  قال 

العمل. شرط  فيه  البيع  بمنزلة  باطل  فهي  عمل،  شرط  فيها 
ذلك  كان  وكـذا  كذا  معروف  فيها  عمـل  على  واسـتأجره  الدار،  أكـراه  ولـو 
الدار  كراء  يعرف  ال  ألنه  االختالف؛  فيه  أيضًا  يجزي(٧)  وقد  اهللا،  شـاء  إن  جائزًا 

العمل. أجرة  من 
ذلك. في  خير(٨)  ال  مالك :  وقال  [* ش] : 

السـاكن  على  فأشـهد  واهٍ،  حائط  المكتراة(٩)  / ج٣٩٧/  الدار  فـي  كان  وإن 

(أ).  في  موجودة  غير  (له)  (١) كلمة 
سم.  (أ) :  (٢) في 

الرجل.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يرهنها.  (ج) :  (٤) في 

كراء.  الكراء  وعليه  (ج) :  (٥) في 
اكراء.  (أ) :  (٦) في 

يجري.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٧) في 
ذلك.  أجيز  ال  (ج) :  (٨) في 

إلخ.  فأشهد..  مائل  حائط  المكراة  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أفسـد(٢)  أو  فقتل  الحائط  فسـقط  غائب،  الـدار  وصاحب  إليـه(١)،  وتقـدم  [فيـه] 
صاحب  مقام  يقـوم  ألنه  السـاكن؛  على  ذلك  أبي ثـور :  قول  ففي  إنسـان؛  مـال 

الدار.
والنعمان،  الشافعي،  قول  في  الدار]  رب  على  وال  الساكن  على  شيء  [وال 

ومحمد. [ويعقوب]، 
ضمان  ال  إنه  ومحمد(٣) :  الشافعي،  من  القول  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
أعلم؛  واهللا  حجة،  السـاكن  على  يكون(٥)  أن  لي  يبيـن  وال  حسـن(٤)،  فهو  عليـه؛ 

األمين. بمنزلة  ألنه 
فما  ضررها  يزل  ولم  الدار(٧)  سكن  إذا  وأما  الدار،  سكنى(٦)  ترك  إذا  وكذلك 

عليه. شهد  إذا  بالضمان  أحقه 
يسـكنها،  أن  على  الدار  يكتري  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٤٠١١]  [* ش] : 
[من  يمنعه  أن  الـدار(١٠)  لرب  أبو ثور :  فقال  للطعام؛  أنبـار(٨)](٩)  [خان  فجعلهـا 

الدار]. يشين  ألنه  ذلك؛ 

عليه.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  مال..  فأفسد  ..الحائط  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ب).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (ومحمد)  (٣) كلمة 
أحسن.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  تكون..  أن  قول  في  لي  يبين  ..وال  (د) :  وفي  تكون.  (ج) :  (٥) في 
سكن.  (د) :  و  (أ)  (٦) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (الدار)  (٧) كلمة 
بالكسـر،  نِبر  مفردها :  المتاع،  فيه  ينضد  الذي  التاجر  بيت  أنبار :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (٨) قال 

 .(١٣٦/٢ (القاموس  الطعام.  أكداس  واألنبار 
حانوتًا.  (ج) :  وفي  خازنا.  (أ) :  (٩) في 

المال.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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من  هذا  ألن  ـَنة؛  السَّ يسـتكمل(١)  حتى  يخرجه  أن  لـه  ليس  طائفـة :  وقالـت 
وصاحبيه(٢). النعمان،  قول  في  السكنى 

يسكنها  فال  يسكنها  أن  شـرط  إذا  أصح،  األول  القول  أبو سـعيد 5 :  قال 
ذلك. لغير  يتخذها  وال  ذلك،  وقته  في  يصلحه  وما  هو  إال 

وال  ينزلها،  وال  يسـكنها،  ال  أن  علـى  دارًا  اكتـرى  وإذا  [م ٤٠١٢]  [* ش] : 
في  المثل  كراء  عليه  كان  سـكنها  فإن  فاسـدة.  اإلجارة(٣)  كانت  أحدًا؛  فيها  ينزل 
فعليه  سكنها(٥)  إن  [قال] :  أنه  غير(٤)  وصاحباه،  النعمان،  قال  وبه  أبي ثور،  قول 

شيئًا. سمي  مما  ينتقص  ال  مثلها،  أجر(٦) 
وعليه  أسـكنها،  أو  سـكنها  إن  أصح،  األول  القول  أبو سـعيد 5 :  قال(٧) 

/ ج٣٩٨/. نقص  أو  زاد  المثل  كراء 
وقد  يرها،  ولـم  الرجل  يكتريهـا  الـدار  فـي  واختلفـوا  [م ٤٠١٣]  [* ش] : 
لم  وإن  الكـراء،  لزمه(٨)  له  وصفـت  كما  كانت  إن  طائفـة :  فقالت  لـه؛  وصفـت 

أبي ثور. قول  هذا  باطل،  فالكراء  [له]  وصفت  كما  تكن(٩) 

تكمل.  (ج) :  وفي  يكمل.  (أ) :  (١) في 
وصاحبه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

األجرة.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
على.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أسكنها.  إن  (أ) :  (٥) في 
شيئًا.  سمي  مما  ينقص  وال  في  مثلها  أجرة  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

وفي  إلخ.  كراء..  فعليه  سـكنها  أو  أسـكنها  إن  أصح  األول  فالقول  ..((بياض))  قال :  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  كراء..  فعليه  سكنها  أو  أسكنها  إن  ..أصح  (د) : 

فعليه.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
تكن.  لم  كانت  وإن  (ج) :  (٩) في 
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رآها. إذا  بالخيار  هو  الرأي :  أصحاب  قول  وفي 
يراها  أن  بعد  إال  أحدهما  على  يثبـت  ال  باطل  الكراء  أبو سـعيد 5 :  قال 

جميعًا. ويتمما  المكتري 
الكراء. ثبت  عرف  إذا  المكتري  ورضي(١)  عارفًا،  المكري  كان  إذا  قيل :  وقد 

الصواب. مذاهب  في  أبي ثور  قول(٢)  يجوز  وقد  أكثر،  األول  والقول 
يحدث  كما  الـدار(٣)  فـي  تنـورًا  السـاكن  أحـدث  وإن  [م ٤٠١٤]  [* ش] : 
وأبي  أبي ثور،  قول  في  الساكن  على  شيء  فال  شيء؛  الدار  من  فاحترق  الناس، 

ومحمد. ويعقوب،  حنيفة، 
قالوا. ما  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

ذلك  يقول  فالذي  الدار؛  رب  بإذن  إال  تنـورًا  يحدث  أن  له  ليس  قيل :  وقـد 
الدار(٤). في  إحداثه  من  أحدث  ما  ضمن  التنور  أحدث  إذا 

المشاع : أجرة  باب ١٧ -]   (٣١٠/٦ [(م ٤٠١٥، 
نصف  الرجل  من  يسـتأجر  الرجل  في  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
[وأبي  والشافعي،  مالك،  قول  ففي  دابة؛  نصف  أو  عبد(٥)،  نصف  أو  مشاعًا،  دار 

جائزة. كله  ذلك  في  اإلجارة  ومحمد :  ويعقوب،  ثور]، 

فرضي.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
الصواب.  مذاهب  في  أيضًا  أبي ثور  قول  في  يجوز  وقد  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  الدار)  (في  (٣) العبارة 
الدار.  في  لعله  إحداثه  ..من  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
(أ).  في  موجودة  غير  عبد)  نصف  (أو  (٥) العبارة 



186
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

النعمان. قول  في  ذلك  يجوز  وال 
لزم  البيع  في  معلومًا  كان  لما  ذلك  ألن  أقول؛  مالك  وبقول  أبو بكر] :  [قال 

الكراء. في  كذلك  يكون  أن  خالفنا(١)  من 
جائز. واآلخر  أصح،  األول  القول  / ج٣٩٩/  أبو سعيد 5 :  قال 

الصنـاع  مسـائل  بـاب ١٨ -]   (٣١٠/٦ - ٣١٢ [(م ٤٠١٦ - ٤٠٢٠، 
إلى  أسلم  رجل  بالربع.  أو  بالثلث  ينسجه  الخائط  إلى  الثوب  يدفع  ((الرجل 
يسـتصنع  الرجل  منها.  دقيق  وبربع  بدرهم  له  ليطحنه  حنطة  من  قفيزًا  طّحان 
معلومًا.  أجـالً  له  ويضرب  معروفـة  صفة  ذلـك  فيصف  الشـيء  الرجـل  عنـد 
إلى  يدفع  الرجل  يخيطـه.  أن  منه  طلب  فيمـا  الثوب  ورب  الخيـاط  اختـالف 
يقطع،  هو :  له  فقال  فاقطعـه،  قميصًا  يقطع  كان  إن  لـه :  ويقول  ثوبًا  الخيـاط 

يكفه)): فلم  فقطعه، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

بالثلث  ينسـجه  الخائط(٢)  إلى  الثوب  يدفع  الرجل  في  واختلفوا  [م ٤٠١٦] 
والثوري. والنخعي،  والشعبي،  البصري،  الحسن  ذلك  فكره  بالربع(٣)؛  أو 

وال يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان(٤)، ويعقوب، 
ومحمد.

نقول. وبه  أبو بكر] :  [قال 

الكراء.  في  كذلك  ذلك  يكون  أن  خالفه  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  ينسجه..  أن  على  الحائك  إلى  الرجل  يدفعه  الغزل  في  واختلفوا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الربع.  (ج) :  (٣) في 
والنخعي.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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ويعلى بن  وأيوب(٢)،  الزهري،  قال  وبه  فيه،  رخص  أنه  عطاء  عن  وروينـا(١) 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن(٣)  جابر  بحديث  واحتج [أحمد]  وإسحاق.  وأحمد،  وقتادة،  حكيم، 

الشطر». على  خيبر  «أعطى 
دخلته  وإنما  مجهـول،  ألنه(٤)  ذلـك؛  في  اختلف  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يسـتحق  وإنما(٥)  يعمل،  أن  بعد  من  منه  يجيء  ما  يدرى  ال  أنه  طريـق  من  العلـة 
ثوبًا  الغزل  هذا  يعمل  أن  علـى  قاطعه  إن  وأما  المعمول.  الثوب  نصـف  النسـاج 
وكانا(٦)  جائزًا،  ذلك  كان  الغزل؛  يعرف  وهو  فعمله  معروف،  وهو  الغزل  بنصف 
فقد  كله،  الغزل  بعمل(٧)  كراء  الغزل  نصف  استحق  قد  ألنه  الثوب؛  في  شريكين 

لهما. والثوب  بينهما،  مشاعًا  الغزل  صار 
بنصفه،  كله  الغزل  بعمل  استعمله  أنما  أجل  من  باالختالف  العلة  تدخله  وقد 
شريكان  فهما  نصفه  بعمل  الغزل  نصف  أعطاه(٨)  إن  وأما  وأبطلها،  األجرة  فأحال 

شريكين. وكانا  ذلك،  ثبت  مشاعًا  عمله  في  له  أذن  فإن  له،  ثابت  وهو  فيه، 
بالثلـث  بأسـا  يـرى  ال  كان  أنـه  سـيرين  ابـن  عـن  أحمـد  وحكـى  [* ش] : 

ودرهم. / ج٤٠٠/ 

روينا.  وقد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وقتادة..  الحكم  وابن  ..الزهري  (ج) :  وفي  إلخ.  وقتادة..  الحكم  ولعل بن  ..الزهري  (أ) :  (٢) في 

إلخ. 
عن.  (أ) :  (٣) في 

مجهول.  ذلك  ألن  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
فإنما.  (ب) :  (أ)  (٥) في 

وكان.  (ج) :  (٦) في 
يعمل.  (أ) :  (٧) في 

أعطى.  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
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يخرج  وقد  بالبطـالن،  وأولى  الجهالة  فـي  أبعد  هذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
درهم. والجزء  بالجزء،  صح  إذا  أيضًا 

حنطة  من  قفيزًا  طّحان  إلى  أسلم  رجل(١)  في  واختلفوا  [م ٤٠١٧]  [* ش] : 
جائز. ذلك  أبو ثور :  فقال  منها(٣)؛  دقيق  وبربع(٢)  بدرهم  له  ليطحنه 

فاسد. هو(٤)  النعمان :  وقال 
االختالف. ذلك  في  يجوز  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الشـيء  الرجل  عنـد  يسـتصنع  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٤٠١٨]  [* ش] : 
صفة(٨)  ذلك  فوصف  ذلك،  أشبه(٧)  وما  والخف،  والطسـت،  األباريق(٦)،  مثل(٥) 
أتى  إذا  له  خيار  [وال  جائز،  هو  طائفة :  فقالت  معلومًا؛  أجالً  له  وضرب  معروفة، 

أبي ثور. قول  هذا  الصفة،  على  به 
منه. مفروغًا  رآه  إذا  الخيار](٩)  وللمستصنع  جائز،  هو  النعمان :  وقال 

أصح(١٠). أبي ثور  قول  أبو بكر :  قال 

يسـلم  الرجل  في  واختلفوا  (ج) :  وفي  إلخ.  طحان..  إلى  يسـلم  الرجل  في  واختلفوا  (أ) :  (١) في 
إلخ.  طحان..  رجل  إلى 

وربع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
منهما.  (ج) :  (٣) في 

هذا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
من.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  والخف..  والطشت  اإلبريق  (أ) :  (٦) في 
إلخ.  فوصف..  أشبهه  وما  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

بصفة.  (ج) :  (٨) في 
إلخ.  إذا..  بالخيار  والمستصنع  جائز،  هو  ..طائفة :  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

صحيح.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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معروف  موصـوف  شـيء  في  ذلك  أسـلم(١)  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بذلك  يسـتعمله  هو  إنما  كان  وإن  أصح،  ذلك  في  أبي ثور  وقول  جائـز،  فذلـك 
ذلك؛  إثبات  فحسـن  بذلك  اسـتعمله  وإنما  سـلمًا،  الثمن  إليه  يدفع  أن  غير  من 
المسـتعمل،  عند  من  ذلك  كان  إذا  معروفة  صفة  على  كان  إذا  عليـه  النـاس  ألن 

عليه. يوقف  يكاد  ال  ألنه  الجهالة؛  فيه  تدخل  وقد 
فوقف  معروفة  بصفة(٢)  وسـمى  صانع،  عند  من  بذلك  اسـتعمله  إن  وكذلك 

مجهول. فذلك  عليها؛ 
والصفر  الشبه  الصانع  عند  من  كان  إن  اآلخر(٤)  الباب  هذا  في  إلينا  وأحب(٣) 
له  يعمله  معروف  وشرط  معروفة  صفة  / ج٤٠١/  على  واستصنعه  أشبهه(٥)،  وما 
حقيق  فهو  مثبت  أثبته  وإن  رآه،  إذا  للمسـتصنع  ذلك  في  الخيار  أن  عنده(٦)؛  من 
جائز  فذلك  ماله؛  في  استعمله  وإنما  المستصنع،  عند  من  ذلك  كان  وإذا  بذلك، 
ألنه  الصفة  فـي  يسـتوي  ال  أنه  ناقـض(٨)  نقضـه  وإن  معروفـة،  بصفـة(٧)  كان  إذا 

اهللا. شاء  إن  وجه  فذلك  مجهول؛ 
كان  ذلك  انتقض  ثم  معلوم،  معروف  بأجر  ماله  من  ذلك  بعمل  له  أذن  وإذا 

لربها. واآلنية  مثله،  أجر  له 

أسلم.  ذلك  (ب) :  (أ)  (١) في 
نصفه.  (ب) :  وفي  نصفة.  (أ) :  (٢) في 

واجب.  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  الصانع..  عند  من  إيحاب  إلى  اآلخر  ..الباب  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

ذلك.  أشبه  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  وأن..  له  عنده  ..من  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 

نصفة.  (أ) :  (٧) في 
ناقض.  انقضه  وإن  (د) :  وفي  ناقص.  نقصه  وإن  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 
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فصبغه،  ليصبغه  الثـوب(١)  الرجل  إلى  يدفع  الرجل  فـي  واختلفـوا  [* ش] : 
أصبغه(٢)  أن  أمرتني  الصباغ :  وقال  أحمر،  تصبغـه  أن  أمرتك  الثوب :  رب  فقـال 
أبو ثور،  قال  وبه  يمينه.  مع  الثوب  رب  قول  القول  الشافعي :  قول  ففي  بزعفران؛ 

ومحمد. ويعقوب،  والنعمان، 
يسـتعملون  ال  بأمر  يأتي(٣)  أن  إال  الصبـاغ،]  قـول  القول  مالـك :  [وقـال 

مثله.
الثوب،  ورب  الخياط  اختلف  إذا  قال :  أنه  الحسن  عن  روينا  وقد  [م ٤٠١٩] 
وبه  الخياط.  قول  فالقول  بقميص؛  أمرتني  الخياط :  وقال  بقرطق،  أمرتك  فقال : 

وإسحاق. وأحمد،  أبي ليلى،  ابن  قال 
الخياط  ويضمن  يمينه،  مع  الثوب  رب  قول  القول  الشافعي :  قول  قياس  وفي 

قطع]. قد  [وقيمته  صحيحًا،  الثوب  قيمة  بين]  [ما 
قال :  من  فقال  باختالف(٤)؛  كله  ذلك  في  قيل  قد  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
المثل  أجر  له  كان  يمينه  مع  قوله  القول  كان  وإذا  يمينه،  مع  الصانع  قول  القول 
أن  الثوب  رب  يشـاء  أن  إال  األجر  انتقض  / ج٤٠٢/  يعمل  لـم  وإذا  عمـل،  إذا 

إليه. فذلك  بذلك  يستعمله 
قد  كان  فإن  يمينه؛  مع  المال  ورب  الثوب  رب  قول  القول  إن  يقول :  والذي 
بين  ما  فضل  عليه  كان  ثـم  عليها،  هو  التي  وبحالته  صحيحـًا  الثوب  قـّوم  عمـل 

القيمتين.

إلخ.  أمرتك..  المال  رب  فقال  فصبغه  يصبغه  ثوبًا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  أصبغه)  (أن  (٢) العبارة 

يأتوا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
باالختالف.  (أ) :  (٤) في 
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ويقول  ثوبًا،  الخيـاط  إلى  يدفع  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٤٠٢٠]  [* ش] : 
يكفه؛  فلم  قطعه،  ثم(١)  يقطـع،  هو :  له  فقال  فاقطعه،  قميصًا  يقطـع  كان  إن  لـه : 

عليه. شيء  ال  يقول :  أبو ثور  فكان 
الثوب. لقيمة(٢)  ضامن  هو  الرأي :  أصحاب  وقال 

فاقطعه،  قميصًا  يقطع  تراه  كنت  إن  للخيـاط :  قال  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
فعل  إنما  ألنه  عليه؛  ضمان  فال  هذا  على  وقطعه  قميصًا،  يقطع  يراه  إنه(٣)  فقال : 

الصحيح. عليه  يقضي(٤)  قد  والرأي  برأيه،  ذلك 
يقطع  فلم  ذلك  على  فقطعه  فاقطعه،  قميصًا  يقطع  هذا  كان  إن  له :  قال  فإن 
األول(٥). في  أصح  أبي ثور  وقول  هذا،  في  أصح  الرأي  أصحاب  فقول  قميصًا؛ 
قميصًا؟  يكفيني  الثوب  هذا  إلى  انظر  للخياط :  قـال  ولو  قالـوا(٦) :  [* ش] : 

يضمن. ال  قالوا(٨) :  يكفي(٧)؛  ال  هو  فإذا  فقطعه،  اقطعه،  فقال :  نعم،  فقال : 
هذه(١٠). في  غّره  فقد  األولى  في  غّره(٩)  كان  إن  أبو بكر :  قال 

فقطعه.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بقيمة.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  يقطع..  نراه  فقال  (ب) :  وفي  إلخ.  يقطع..  تراه  فقال  (أ) :  (٣) في 
على  يقضي  والرأي  ص٣٠٠ :  (د)  وفـي  الصحيح.  علـى  نقضوا  قـد  والـرأي  (ب) :  و  (أ)  (٤) فـي 
فإن  رجع.  الصحيـح.  وغير  الصحيح  علـى  يقضي  والرأي  أراد :  لعلـه  غيره :  قـال  الصحيـح. 

إلخ.  قال.. 
األول.  القول  في  أصح  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  ولو..  ـ  الرأي  أصحاب  أعني  ـ  وقالوا  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
يكفيه.  ال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

قال.  (ج) :  (٨) في 
غره.  قد  كان  إن  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

هذا.  (أ) :  (١٠) في 
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أن  إال  هذا  فـي  واألول(٢)  سـواء،  وذلك(١)  هذا  ليس  أبو سـعيد 5 :  قـال 
كذب  قد  كان  وإن  عليـه،  ضمان  فال  وإال  ضامن،  وهو  هذا،  فـي  يغـّره  أن  يريـد 

/ ج٤٠٣/.

[(م ٤٠٢١، ٣١٣/٦) باب ١٩ -] القّصار يغلط بالثوب، فيدفعه إلى غير صاحبه :
غير  إلى  الثـوب(٣)  يدفع  القّصـار  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
ثم  ثوبه،  أنـه  يحسـب  وهو  إليه  المدفوع  فيقطعـه  عامـدًا،  أو  مخطئـًا(٤)  صاحبـه 
ما  ويأخذ  ثوبـه،  الثوب  صاحب  يأخـذ  طائفة :  فقالـت  الثوب؛  صاحـب  يجـيء 
بثوبه  القّصار  على  اآلخر  ويرجع  عليه،  الجاني  ألنه  القّصار؛  من  القطع(٥)  نقصه 
أبي ثور. قول  هذا  غّره،  ألنه  يده؛  من  المستحق  الثوب  خاط  الذي  الخياط  وأجر 
شـاء  إن  بالخيار :  فهو  الثـوب  صاحب(٦)  جـاء  إذا  الـرأي :  أصحـاب  وقـال 
ويرجع  القاطع،  على  القيمة  بتلك  القّصـار  ويرجع  الثوب،  قيمة  القّصار  ضمـن 
الثوب،  قيمة  القاطع  ضمـن  الثوب  رب  شـاء  [وإن  القّصار.  على  بثوبه  القاطـع 

بثوبه]. القّصار  على  القاطع  ويرجع  الثوب،  له  ويسّلم 
إن  له :  قال  الرجل  إلى  الثوب  سلم  لما  القّصار  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
كان  وإن  أبو ثـور،  قال  كما  وهو  الثـوب،  لصاحب  غـاّر  جانٍ  فهو  ثوبـك؛  هـذا 
فأخذه  ثوب،  له  عنده  كان  قـد  أنه  إال  ثوبه،  إنه  له :  يقل  ولـم  الثوب،  إليـه  سـلم 

سواء.  هذا  ليس  (ج) :  وفي  سواء.  وذلك  هذا  ليس  (د) :  و  (ب)  (١) في 
األول.  (أ) :  (٢) في 

ثوبًا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  فيقطعه..  عمد  أو  بخطأ  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

القطع.  من  نقصه  (ج) :  (٥) في 
رب.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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فالقول  معه؛  فيما  له  القابض  ثوب  أنـه  على  القّصار  وسـلمه  ثوبه،  أنه  على  هـذا 
كلهم. بسبب  ذلك  في  دخلوا  ألنهم  الرأي؛  أصحاب  قال  كما  فيه 

الصناع : تضمين  باب ٢٠ -]   (٣١٣/٦ - ٣١٦ [(م ٤٠٢٢ - ٤٠٢٣، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

[م ٤٠٢٢] اختلف أهل العلم في تضمين الصناع؛ فقالت طائفة : هم ضامنون، 
مالكًا  أن  [غير  ويعقوب.  أنس]،  مالك [بن  قول  هذا  غالب]،  شيء  يجيء  أن  [إال 

يتعدوا(٢). أن  إال  عليهم،  ضمان  فال  فضاع](١)  بيتك  في  استعملتهم  إن  قال : 
مقال. إسناده / ج٤٠٤/  وفي  األجير(٣)،  ضّمن  أنه   [ 3 ] علي  عن  روينا  وقد 
وممن قال بالقول الذي(٤) بدأت بذكره ـ إنهم ضامنون ـ شريٌح، وعبد اهللا بن 

البصري. والحسن  عتبة(٥)، 
الراعي(٦). الشعبي  وضّمن 

فهو  عنفه؛  أو  معالجته،  أو  ه(٧)،  مدِّ من  غرقت  إن  السفينة :  في  النعمان  وقال 
ضامن.

أو  سـرق]،  [أو  َحَرقٍٍ،  من  إال  الصانع  يضمن  أن  [وهـو]  :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
وقتادة. الحسن،  قال  هكذا  غرق، 

غالب.  شيء  يجيء  أن  إال  (ج) :  و  غالب.  شيء  أن  إال  (أ) :  (١) في 
يعتمدوا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
األجراء.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  بدات..  من  يقول  قال  وممن  (أ) :  (٤) في 
البصري.  والحسن  والحكم،  عيينة،  اهللا بن  وعبيد  شريح،  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  النعمان..  وقال  الرأي.  وأصحاب  الشعبي  وضمن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
يده.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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غرق؛  أو  حرق،  من(٢)  كان  وما  يضمنه،  يده(١)  تفسده  شيء  كل  أحمد :  وقال 
إسحاق. قال  وبه  عنده.  فأجير(٣) 

أجير  كل  فقالت(٥) :  غيره؛  وبيـن  المشـترك  األجير  بين  ثالثة  فرقة(٤)  وفّرقت 
يخالف،  لم  ومِّما  فيه  خالف  اإلجارة، [مِّما  من](٦)  يده  لَِما [جنت  ضامن  مشترك 

النعمان. قول  في(٨)  عليه،  ضمان  فال  هلك](٧)؛  ما  وأما 
والخياط،  القّصار،  عندنا :  المشترك(٩)  ومحمد :  ويعقوب،  النعمان]،  [وقال 

واحد. غير  من  األعمال  يتقبل  من  وكل  واإلسكاف،  والصائغ(١٠)، 
أو  شهرًا(١٢)،  ليخدمه  الرجل  يسـتأجر  الرجل  يكون :  وحده  الرجل  وأجير(١١) 
نفسـه  فيه  يؤجر  أن  األجير  يقدر  ال  مِّما  ذلك  أشـبه(١٣)  وما  مكة،  إلى  معه  ليخرج 

غيره. من 
سـيرين،  ابن  عن  القول  هذا  ُروي  الصناع.  علـى  ضمان  ال  طائفـة :  وقالـت 

وطاووس.

إلخ.  يضمنه..  يفسده  يده  في  شيء  كل  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
في.  (ج) :  (٢) في 

إسحاق.  قال  وبه  ((بياض))  عنه..  فأخبر  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
طائفة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فقال.  (أ) :  (٥) في 
تضمن.  حيث  (ج) :  وفي  يضمن.  حيث  (أ) :  (٦) في 

هالك.  فأصابها  يخالف،  لم  وما  خالف  وما  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
هذا.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

المشترك.  واألجير  لعله  ..ومحمد  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
والصباغ.  (أ) :  (١٠) في 

وأجر.  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
شهر.  في  يخدمه  أن  ..الرجل  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 

غيره.  من  نفسه  يؤاجر  أن  األجير  يقدر  ال  أشبهها  وما  (ج) :  و  (أ)  (١٣) في 
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وقال ابن شبرمة في السفينة تنكسر وفيها متاع(١) : ال ضمان [على صاحبها].
األجير. على  ضمان  ال  أبو ثور :  وقال 

يده. تجنيه  ما  إال  األجير  على  ضمان  ال  [أن  الشافعي  قول  من  والصحيح 
األجراء  على  ضمان  وال  حّجة،  األجير  ضّمن  من  مـع]  ليس  أبو بكر :  قـال 

/ ج٤٠٥/. أيديهم  تجنيه  فيما  إال 
على  يوجب  دليل  وال  األجـراء،  في  يخـرج  هذا  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
من  وكل  نقـص،  أو  زاد  لغيرهـم  أيديهـم  فـي(٢)  زاد  مـا  ألن  الضمـان؛  األجـراء 
غير  في  وهو  تلـف  ألنه  منه؛  والتلـف(٥)  النقصان،  فعليـه(٤)  الزيادة  لـه  كانـت(٣) 
وكلما  وصحة،  بدليل  إال  ذلك  من  له  براءة  فال  يده  في  مضمونًا  كان  وما  ضمان، 
رأي  نرد  وال  وصحة،  بدليـل  إال  ذلك  ضمان  يلزمه  فال  عليه  مضمونـًا  يكن  لـم 

نخالف. وال  ذلك  في  المسلمين 
ضمان  ال  قال :  من  فقال  باألجر؛  والحامل  باألجر،  العامل  في  اختلف  وقد 
يوجب  سـبب  يصح  حتى  الضمان  عليهم  قال :  من  وقـال  حال.  علـى  عليهـم(٦) 

ذلك. في  حرق  أو  سرق  أو  غرق  من  العذر(٧) 

متاع.  منها  ينكسر  ..السفينة  (ج) :  (١) في 
إلخ.  نقص..  أو  زاد  لغيرهم  أيديهم  في  ما  ألن  (د) :  وفي  إلخ.  أيديهم..  زاد  ما  ألن  (ب) :  (أ)  (٢) في 

كان.  (أ) :  (٣) في 
وعليه.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

وفي  إلخ.  وهو..  تلف  ما  ألنه  مثله  فالتلف  (ب) :  وفي  إلخ.  وهو..  تلف  ألنها  فالتلف  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  وهو..  تلف  ألنه  مثله  فالتلف  (د) : 

عليهما.  (د) :  وفي  عليه.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 
يوجب  (د) :  وفي  إلخ.  وقال..  ذلك.  يكون  سرق  أو  حرق  أو  غرق  من  يوجب  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 

إلخ.  وقال..  ذلك.  ويكون  سرق  أو  غرق  أو  حرق  من  عذرًا 
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والغرق  الحرق  صـح  ولو  يده(١)،  من  تلف  أنه  يصـح  حتى  قال :  مـن  وقـال 
بذلك. تلف  أنه  يصح  حتى  بيته  في  والسرق 

أن  يصح  لم  ولـو  الضمان،  من  عـذره  توجب  ذلك  شـهرة  قال :  مـن  وقـال 
ذلك. من  تلف  المتاع 

حال،  على  مضمونًا  يده  في  يكون  أن  إما  قولين :  أحد  من  ذلك  يخرج  وال 
الرهن. بمنزلة  صحيح  شيء  من  تلف  ولو 

من  ذلك  يخرج  وال  يضيع،  أن  إال  عليه  ضمان  فال  أمانة،  يكون  أن  وإما 
باألمانة،  ذلك  وأشـبه  األمانة  من  أو  بعـوض(٢)  مقبوض  ألنه  الرهـن؛  أصـل 
نحو  أو  أمانته،  األمين  يضّيع  أن  إال  فيهمـا،  ضمان  فال  والوديعة  واألمانـة(٣) 

هذا.

[* ش] : [م ٤٠٢٣] واختلفوا / ج٤٠٦/ في وجوب األجرة إذا تلف قبل 
أن يسلم إلى رب الشيء(٤) شـيئه، وقد عمل األجير العمل؛ ففي قول الثوري، 
والشـافعي، وأحمد، وإسـحاق، والنعمان : ال يلزمه أجرة(٥) حتى يسـّلم الذي 

فيه العمل.

ألف  [لي]  اعمل  قـال(٧) :  إذا  فقال :  والخياط(٦)؛  البّنـاء  بين  أحمد  وفـّرق 

(أ).  في  موجودة  غير  يصح)  يده...حتى  (من  (١) العبارة 
بعرض.  (ج) :  و  (ب)  وفي  بعوص.  (أ) :  وفي  (د).  في  (٢) هكذا 

(د). في  موجودة  غير  (واألمانة)  (٣) كلمة 
شيئه.  المال  رب  إلى  (ج) :  وفي  شيئه.  لشي  المال  رب  إلى  (أ) :  (٤) في 

أجرة.  له  يلزمه  ال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
والخائط.  لعله  والحائط  (ج) :  وفي  والحائط.  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  اعمل..  له  قال  إذا  (ج) :  (٧) في 
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فعمل  يوما  اسـتعمله  وإذا  الكراء.  فعليه  سـقط؛  ثم  فعمل  وكذا،  كذا  فـي  لبنـة 
الكراء. فله  عمل  ما  الليل  عند  فسقط(١) 

التمام(٢). فعليه  سقط  فإن  ذراعًا،  وكذا  كذا  حائطًا  لي  ارفع  له :  قال  وإذا 
إسحاق. قال  وبه 

فال(٤)  فراغه :  قبل  فانهدم  القبر(٣)  حفر  على  يستأجر  الحّفار  في  مالك  وقال 
له. شيء 

األجرة،  فله  عمل  بعدمـا  الصانع  عند  السـلعة(٥)  هلكت  إذا  أبو ثور :  وقـال 
وأجير. صانع  كل  وهكذا  عليه،  شيء  وال(٦) 

صح  إذا  أنـه  معي  ذلـك(٧)  وأبين  يخـرج،  ذلـك  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أجره. يبطل  وال  عليه،  ضمان  فال  تلف؛  ثم  عليه  قوطع  الذي  العمل 

الراعي : إجارة  باب ٢١ -]   (٣١٦/٦ - ٣١٧ [(م ٤٠٢٤، 
شهورًا(٨)  غنمًا  له  يرعى  الراعي  الرجل  استأجر  وإذا  أبو بكر] :  [* ش] : [قال 

الكراء.  فله  عمله  ما  الليل  عند  سقط  ثم  بالعمل  ..يومًا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ألن  الحائط؛  رفع  يتّمم  حّتى  األجر  من  شيئًا  البّناء  يستحق  ال  أي  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٢) قال 

 .(٣٩٤/٥ المغني  عن :  (نقالً  بإتمامه.اهـ  مشروط  االستحقاق 
إلخ.  قبل..  فانهدمت  الحفيرة،  حفر  (ج) :  وفي  إلخ.  قبل..  فانهدم  الحفيرة  حفر  (أ) :  (٣) في 

عليه.  شيء  ال  قال :  ..فراغه؛  (ج) :  وفي  له.  شيء  ال  قال :  ..فراغه؛  (أ) :  (٤) في 
الصنعة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  عليه..  والشيء  ..األجرة  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٧) كلمة 

إلخ.  كان..  معلومة  بأجرة  معلومًا  شهرًا  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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من  تلف  ما  ضمان  الراعي  علـى  وليس  جائزًا،  ذلك  كان  معلوم؛  بأجـر  معلومـة 
الغنم.

لم  الغنم  بعض(٢)  تلف  وإن  ضامن،  فهو  ضربه  من  فتلفت  شاة(١)  ضرب  فإن 
على  وهذا  منها،  التالف  مكان  يبدل  أن  الغنم  ولرب(٣)  شيء،  األجر،  من  ينقص 

والكوفي. أبي ثور،  مذهب 
أن  إال  الراعي  علـى  ضمان  ال  إنـه(٤)  قيل :  قـد  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
اسـتأجره  إذا  وأما  / ج٤٠٧/،  بعينه  يرعى  هو  وإنما  بيده،  يعمل  ال  ألنه  يضّيـع؛ 
بحالها  األجرة  فإن  شيء؛  الغنم  من  فتلف  معلومًا،  شهرًا  بأعيانها  له  غنمًا  يرعى 

مضى. فيما 
األجرة  وتنقص  كاملة،  األجرة  نصـف  فله  شـهر  نصف  رعى  قد(٥)  كان  فإن 
العمل  أتم  فإن  األجرة،  عليه  كان  الذي  تلف  قد  العين  بعض  ألن  يتامما؛  أن  إال 
بذلك  يرضى  أن  إال  يبدله  أن  المال  لرب  وليس  المثل،  أجـر  له  كان  ذلك  علـى 
فمات  بدرهم،  معروفـًا  شـهرًا  له  يرعاها  شـاة  ثالثين  على  شـارط  وإن  الراعـي، 
أن  للمرتعي  وعليه  أجرته،  له  تجب  فهذا  الشهر؛  نصف  رعى  وقد  النصف،  منها 

تلف. الذي  مكان  له  يبدل 
انقضاء  إلى  له  المسـترعي  اسـترعاه  وما  بقي  ما  يرعى  أن  هو  له(٦)  وكذلك 

شاة.  الراعي  ضرب  (ج) :  وفي  الشاة.  ضرب  (أ) :  (١) في 
من.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

..األجر  (ج) :  وفي  إلخ.  مكان..  يبدل  أن  الغنـم  ولدت  واضحة))  ((غير  ما  ..األجـر  (أ) :  (٣) فـي 
إلخ.  مكان..  أبدل  الغنم  ولدت  وإذا 

(ج).  في  موجودة  غير  (إنه)  (٤) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  (قد)  (٥) كلمة 

إلخ.  يرعى..  أن  له  وكذلك  (د) :  وفي  إلخ.  له..  الذي  وكذلك  (أ) :  (٦) في 
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في  هذا(٢)  يجوز  وقد  الغنم،  مـن  العين  غير  على  كان  إذا  أجرته(١)  ولـه  الشـهر، 
قال.(٣) من  ذلك  قال  وقد  بأعيانها،  الغنم  كانت  إذا  األول  الباب  في  النظر 

الثياب : إجارة  باب ٢٢ -]   (٣١٧/٦ [(م ٤٠٢٥ - ٤٠٢٦، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

إلى  يومًا  ليلبسـه  ـ(٥)  عرفه  قد  ـ  الثـوب  الرجـل  اسـتأجر  وإذا(٤)  [م ٤٠٢٥] 
يبسط،  بساط  و [كل]  يلبس،  ثوب  كل  وكذلك  جائز،  فهو  معلومة  بأجرة(٦)  الليل 

اختالفًا. هذا  في  أعلم  وال  عليها،  يتكأ  وسادة(٧)  أو 

يبطل  وال  أجرته  ..وله  (د) :  وفـي  إلخ.  كان..  إذا  أجره  ذلك  تبطل  وال  أجرتـه  ..ولـه  (أ) :  (١) فـي 
إلخ.  كان..  إذا  أجرته  ذلك 

في  النظر  في  أيضًا  هذا  (ب) :  وفـي  إلخ.  إذا..  األوالد  باب  في  النظر  في  أيضـًا  هـذا  (أ) :  (٢) فـي 
إلخ.  إذا..  األول  باب  في  أيضًا  ..يجوز  (د) :  وفي  إلخ.  إذا..  األول  باب 

عليه  شـرط  ولو  الراعي،  علـى  ضمان  ال  قيل :  وقـد  غيره :  ومن  قـال.  مـن  ..ذلـك  (ج) :  (٣) فـي 
عمل  من  على  الضمان  وإنما  عليه،  ضمان  ال  بعينـه  الحفظ  عليه  كان  من  ألن  قـال :  الضمـان، 

بيده.
عليه  اشـترط  فإن  الضمان،  عليه  يشـترط  لم  إذا  هذا  نحو  على  يخرج  إنه  أبو سـعيد 5 :  قال 
الضمان  ألن  يضمن؛  إنه  القول :  بعض  في  أن  وأحسب  تضمينه،  في  يختلف  أنه  فمعي  الضمان 

غارم. والضامن  الزم،  شرط 
ألن  الضمان؛  شـرط  إذا  االختالف  معاني  يخرج  / ج٤٠٨/  والوديعة  واألمانة  العارية  وكذلك 
االختالف؛  بمعاني  واقعة  فيها  والشـروط  أصولها،  على  مبّينة  واألمور  ضمان،  ال  األصـل  فـي 
الشـرط  يبطل  من  ومنهم  حرامـًا،  تحل  أو  حـالالً  تحرم  باطلة  تكـن  لم  ما  يثبتهـا  مـن  فمنهـم 

الكتاب.  إلى  رجع  عليه.  هي  ما  على  األصول  ويثبت  األصلية،  األحكام  خالف  المدخلة 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  يومًا..  يلبسه  عرفاه  وقد  (ج) :  وفي  إلخ.  يومًا..  ليلبسه  عرفاه  قد  (أ) :  (٥) في 
معلوم.  بأجر  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  وال..  عليه  يتكأ  ووساد  (ج) :  (٧) في 
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فقال  غيره؛  فألبسـه  ليلبسـه  الثوب  يسـتأجر  الرجل  في  واختلفوا  [م ٤٠٢٦] 
عليه. ضمان  ال  أبو ثور : 

ضامن  فهو(٢)  أعطاه  الذي  هو  وكان  غيره  ألبسه(١)  إن  الرأي :  أصحاب  وقال 
صار(٥)  ألنه  [اليـوم]؛  ذلك  في  أجرة(٤)  عليـه  وليس  شـيء(٣)،  أصابه  إن  للثـوب 

خالف. لما  ضامًنا 
جائز. واآلخر  أصح،  الرأي  أصحاب  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

الحلي : إجارة  باب ٢٣ -]   (٣١٧/٦ - ٣١٨ [(م ٤٠٢٧، 
الحلي  باسـتئجار  بـأس  ال  يقـول :  الثـوري  كان  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 

وصاحبه. النعمان،  قول  وهو  ثور،  وأبو  إسحاق،  قال  وبه  والسرج.  والسيف 
والحالل  حرامًا،  أراه(٦)  وما  والثياب،  الحلي  إجارة  يعجبني  ال  مالك :  وقال 

مشتبهات(٧). وهذه  واسع،  / ج٤٠٩/ 
السـيف  وأما  هو،  ما  أدري  مـا  فقـال :  الحلي  اسـتئجار  عـن  أحمـد  وسـئل 

به. بأس  فال  واللجام  والسرج 
معلومًا. كان  إذا  جائز  كله  ذلك  أبو بكر :  قال 

نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

لبسه.  (أ) :  (١) في 
فهو.  إياه  أعطاه  (ج) :  (٢) في 
شيئًا.  أصاب  إن  (أ) :  (٣) في 

أجر.  (ج) :  (٤) في 
خالف.  لما  ضامن  ..ألنه  (أ) :  (٥) في 

نراه.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
شبهات.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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باألجر : المصاحف  كتابة  باب ٢٤ -]   (٣١٨/٦ [(م ٤٠٢٨، 
المصاحف  كتـاب(١)  سـيرين  وابن  علقمة،  كـره  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 

باألجر(٢).
[مصحفًا].  يستكتبه  ثم  شهرًا  الرجل  يستأجر  أن  بأس  ال  سرين] :  [ابن  وقال 

والنعمان. ثور،  وأبو  مالك،  قال  وبه 
جائز. ذلك  كل  أبو بكر :  قال 

نعم. أبو سعيد 5 :  قال 
فيه. ليقرأ  معلومًا  وقتًا  المصحف(٣)  يكتري  أن  بأس  ال  أبو ثور :  وقال  [* ش] : 

نقول. وبه  مالك.  قول  قياس  ذلك  أن  القاسم :  ابن  وذكر 
اهللا. شاء  إن  جائز  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الماء : رحى  إجارة  باب ٢٥ -]   (٣١٨/٦ - ٣١٩ [(م ٤٠٢٩ - ٤٠٣١، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

الماء،  رحى  فيـه  الذي  البيت  الرجل  مـن  يكتـري  أن  للرجـل  [م ٤٠٢٩] 
[فيه]  أحد  عـن  أحفظ(٥)  وال  معلومة.  ومـدة  معلوم  بأجـر(٤)  بآلتهـا،  والرحـى 

خالفًا.

كتابة.  الصواب :  ولعل  أيدينا.  بين  التي  والمخطوطات  اإلشراف  كتاب  في  (١) هكذا 
إلخ.  يستأجر..  أن  سيرين  ابن  وقال  المصاحف  (أ) :  (٢) في 

فيها.  ليقرأ  معلومًا  وقتًا  المصاحف  الرجل  ..يكتري  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
معلومة.  ومدة  معلومة  بأجرة  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

خالفًا.  أحد  عن  فيه  أحفظه  وال  (أ) :  (٥) في 
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فـكان  ذلـك؛  أسـلم  أن  بعـد  [المـاء]  انقطـع  إن  فيـه  واختلفـوا  [م ٤٠٣٠] 
عنه. أبو ثور  رواه(٢)  به.  انتفع  ما  قدر  األجر(١)  من  عليه  يقول :  الشافعي 

المستأجر. من  والمصيبة(٣)  تنتقض،  ال  اإلجارة  [إن]  أبو ثور :  وقال 
من  فيه  للمسـتأجر  طاقة  ال  اهللا  قبل  من  أمر(٤)  جاء  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
األجرة(٥)  من  وله  لألجرة،  ناقـض  فذلك  العاهات  من  ذلك  وغير  المـاء  انقطـاع 
يقدر  أو  خاص،  أمر(٦)  كان  وإن  مضى،  فيما  الرحى  عملت  مـا  بقـدر  / ج٤١٠/ 

ثابتة. واألجرة  منه،  فذلك  دفعه  على  المستأجر 
وباع  باعها  ولـو  البيع،  بمنزلـة  معه  األجرة  إن  أبي ثـور :  قـول  يخرج  وقـد 
كانت  وإال  األجـرة،  وكذلـك  للبيع،  مبطـالً  ذلك  يكـن  لم  يبـس  ثـم  الفلـج(٧)، 
معلولـة  فهـي  ويبطلهـا،  ينقضهـا(٨)  حـال  عليهـا  يأتـي  كان  إذا  معلولـة  األجـرة 

أحدهما. نقضها  إن  منتقضة(٩) 
الماء(١١)  انقطاع  في  والمستأجر  الرحى(١٠)  اختلف  وإن  [م ٤٠٣١]  [* ش] : 

إلخ.  ما..  بقدر  األجرة  من  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
عنه.  أبو ثور  قاله  (ج) :  وفي  عنه.  أبو ثور  قال  (أ) :  (٢) في 

المستأجر.  من  تنتقض..((بياض))  ..ال  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  اهللا..  من  أمر  جاء  إذا  (د) :  وفي  إلخ.  اهللا..  قبل  من  جاء  إن  (ج).  (٤) في 

األجر.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  يقدر..  أو  خاصًا  أمرًا  (د) :  و  (ب)  وفي  إلخ.  يقدر..  أو  خالضًا  أمرًا  (أ) :  (٦) في 

األرض  في  مشـقوقة  قناة  عن  عبـارة  الُعمانيين  عنـد  والفلج  واضحة.  غيـر  الكلمـة  (ج) :  (٧) فـي 
وتوزع  المياه  وتقسم  والحارات،  المزارع  صوب  منحدرًا  تجمعه  مكان  من  الماء  خاللها  يجري 

بديع.  دقيق  نظام  وفق 
إلخ.  ويبطلها..  ينقصها  ..عليها  (ج) :  (٨) في 

فتنقضه.  (أ) :  (٩) في 
الرحى.  رب  اختلف  وإن  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (الماء)  (١١) كلمة 
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أيام؛  خمسـة  [انقطع]  الرحى :  رب  وقال  أيـام،  عشـرة  انقطع  المسـتأجر :  فقال 
الرحى. رب  قول  القول  ـ :  مالك  صاحب  ـ  القاسم  وابن  أبي ثور،  قول  ففي 

يمينه. مع  المستأجر  قول  القول  الرأي :  أصحاب  وقال 
في  واختلفا  المـاء،  انقطاع  صـح  إذا  جائز  ذلـك  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
فالقول  المستأجر،  مع  وحاضر  عليها  العامل  هو  الرحى  صاحب  كان  وإن  ذلك، 
أبي ثور  فقول  عنها(٢)،  غائبًا  كان  وإن  أصـح(١)،  فيه  الرأي  أصحاب  قول  اآلخـر 

أصح.

السمسار : أجر  باب ٢٦ -]   (٣١٩/٦ - ٣٢٠ [(م ٤٠٣٢، 
طائفة،  فيه  فرخصت  السمسار؛  أجر  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

والنخعي. وعطاء،  سيرين،  ابُن  فيه  رخص  أنه  [عنه]  ُروي(٣)  وممن 
يشتري  أن  وكره  معلومًا،  شيئًا  األلف  من  يعطيه  أن(٤)  بأس  ال  أحمد :  وقال 
أرخص  ليكون  الحائك  من  / ج٤١١/  له  ليشتري(٦)  أعطاه  إنما(٥)  السوق،  من  له 

يبّين. أن  إال  له، 
السمسار. كراء  الثوري  وسفيان  أبي سليمان،  حماد بن  وكره 

أصحاب  قول  وهـو  اآلخر  ..فالقول  (د) :  وفـي  (ب).  و  (أ)  فـي  موجودة  غيـر  (أصـح)  (١) كلمـة 
فيه.  أصح  الرأي 

(د).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (عنها)  (٢) كلمة 
إلخ.  رخص..  قد  أنه  ُروي  قد  وممن  (ج) :  (٣) في 

أن.  به  بأس  ال  (أ) :  (٤) في 
بما.  (ج) :  وفي  الماء.  (أ) :  (٥) في 

إلخ.  له..  يشتري  أن  ..أعطاه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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في(٣)  وال  معلومًا،  شيئًا  األلف(٢)  في  له(١)  يجعل  أن  يجوز  ال  أبو ثور :  وقال 
يشتري(٥)  شهرًا  يستأجره(٤)  وإنما  مثله،  أجر  فله  فعل  فإن  معلومًا،  شيئًا  ثوب  كل 

ويبيع. له 
بأجر  ا(٧)  زطِّـيًّ ثيابـًا  درهم  بألـف  له(٦)  يشـتري  أن  يجوز  ال  النعمـان :  وقـال 
وباع  اشترى  فإن  زطي،  ثوب  مائة  لي(٨)  اشتر  له :  قال  لو  وكذلك  دراهم.  عشرة 

النعمان. قول  في  له  سمى  ما  األجر  من  به(٩)  يجاوز  ال  مثله،  أجر  فله 
بعد  يعوضه  ثـم  له،  يشـتري  أن  أمره(١٠)  شـاء  إن  ومحمـد :  يعقـوب،  وقـال 

األجرة. من  مثُلُه  يأخذ(١١)  ما  مثل  والشراء  البيع  من  الفراغ 
حسن. أبي ثور  قول  أبو بكر :  قال 

عليه.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ألف.  (ج) :  (٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (في)  (٣) كلمة 
يستأجر.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يشتري.  معلومًا  شهرًا  (ج) :  (٥) في 
الدرهم  باأللف  ..يشتري  (ج) :  وفي  إلخ.  عشرة..  بأجر  زطي  درهم  باأللف  ..يشتري  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  عشرة..  تاجر  زطي 
(المغرب  الزطيـة  الثياب  إليهم  تنسـب  الهند،  مـن  جيل  الزط :  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  (٧) قـال 
األعمال  أحقر  يمتهنون  الذيـن  الموالي  هم  الُعمانيين  عـرف  في  والـزّط   .(٢٣٢/١ للمطـرزي 
اإليمان،  قواعـد  تمهيد  الخليلـي :  (انظـر؛  ذلـك  شـاكلة  علـى  كان  ومـا  والحجامـة  كالختانـة 

.(٣٦٥/١٤  .٤٩٥/١١  .٩٥/١٠
إلخ.  زطي..  بعشرة  مائة  اشترى  ..لو  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  ما..  األجرة  من  له  يجاوز  ال  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (أمره)  (١٠) كلمة 

األجراء.  من  مثله  يؤجر  ما  ..مثل  (ج) :  وفي  األجر.  من  مثله  يؤجر  ما  ..مثل  (أ) :  (١١) في 
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لما  والشراء(٢)  باألجرة(١)  يشتري  الذي  هو  السمسار :  أبو سعيد 5 :  قال 
كلها،  فيهـا  يلحق  األقاويـل  وهـذه  فمجهـول،  الثمـن  عـرف  ولو  غائـب،  هـو 
له  يشـتري  معلومة  أيامًا  أو  شـهرًا  اسـتأجره  إن  أبو ثور :  قاله  ما  ذلك  وأصح(٣) 

معلوم. بأجر  ويبيع 

الثوب  الرجل  إلـى  الرجـل  دفـع  بـاب ٢٧ -]   (٣٢٠/٦ - ٣٢١ [(م ٤٠٣٣، 
فله : زاد  فما  بكذا  ليبيعه 

أو  الثوب  الرجل  إلى(٤)  يدفع  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
ابن  عن  ذلك  ُروي(٦)  قوم،  ذلك  فأجاز  فله؛  [بعد]  زاد  فما  بكذا  ليبيعـه  غيـره(٥)؛ 

وإسحاق. وأحمد،  سيرين،  ابن  قال  وبه  عباس، 
المضاربة. مثل  هذا  أحمد :  وقال 

الثوري. وسفيان  والكوفي،  وحماد،  / ج٤١٢/،  النخعي  ذلك  وكره 
مثله. أجر  فله  باع  فإن  مجهولة،  أجرة  هذه  أبو بكر :  قال 

أبو بكر. قال  كما  هو(٧)  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

باألجر.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
والشرا.  (د) :  وفي  والشرى.  (ب) :  وفي  (والشري).  هكذا  الكلمة  رسمت  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أبو ثور :  قال  ما  وأصحها  (د) :  وفي  إلخ.  أبو ثور..  به  قال  ما  ذلك  وأصحهـا  (ب) :  و  (أ)  (٣) فـي 
إلخ.  شهرًا..  استأجر  إن 

(أ).  في  موجودة  غير  (إلى)  (٤) كلمة 
إلخ.  بكذا..  غيره  أو  ليبيعه  الثوب  (ج) :  وفي  إلخ.  ليبيعه..  وغيره  الثوب  (أ) :  (٥) في 

رووا.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
نعم.  هو  (ج) :  (٧) في 
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اإلجارة : في  االختالف  باب ٢٨ -]   (٣٢١/٦ - ٣٢٢ [(م ٤٠٣٤ - ٤٠٣٦، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

فكان  األجر]؛  [فـي  يختلفان  والمسـتأجر  األجير  فـي  واختلفـوا  [م ٤٠٣٤] 
تحاَلَفا](٢)،  عمل  وإن  اإلجارة،  ا  وترادَّ يعمل [تحاَلَفا  لم  كان  إن(١)  يقول :  الشافعي 

مثله. أجر  وله 
ورب  هو  اختلف  إذا  القضـاء  فـي  [المسـتأجر  قول  القول  النعمـان :  وقـال 

الثوب.
مثله. أجر  وبين  بينه  فيما  األجير  قول]  القول  أبي ليلى :  ابن  وقال 

قول  في  يتحالفا(٤)  أن  بعـد  ا](٣)  ترادَّ العمل  [علـم  يكـن  لـم  وإن  [م ٤٠٣٥] 
أبي ليلى. وابن  [والثوري]،  النعمان، 

وأحلفته  المستأجر،  قول  قبلت(٥)  متقاربًا  شيئًا  كان  إذا  ـ :  بعد  ـ  يعقوب  وقال 
حلف. إذا  مثله  أجر  للعامل  جعلت  تفاوت  وإذا(٦)، 

بّينة  فالبّينة  البّينة  أقاما  فـإن  يمينه،  مع  المسـتأجر  قول  القول  أبو ثور :  وقـال 
الفضل. يدعي  الذي 

مالك،  قول  في  البيوع  في  يجـوز  كما  جائز  الكراء  فـي  والخيـار  [م ٤٠٣٦] 
ومحمد. ويعقوب،  والنعمان،  ثور،  وأبي 

إذا.  (ج) :  (١) في 
يتحالفا.  أن  بعد  تراددا  (ج) :  وفي  مثله.  أجر  وله  يتخالفا  (أ) :  (٢) في 

تراددا.  عمل  (ج) :  وفي  يراددا.  العمل  عمل  (أ) :  (٣) في 
المعجمة)).  ((بالخاء  يتخالفا  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  قول..  أقبل  متفاوتًا  شيئًا  (ج) :  وفي  إلخ.  قول..  قبل  متفاوتًا  شيئًا  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  تفاوت..  فإذا  وأحلفه  ..المستأجر  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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كان  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  وأكثر  كله،  هذا  يجوز  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
فالقول  يعمل  لم  كان  وإن  يمينـه،  مع  المسـتأجر  قول  فالقول  األجير  عمل  قـد 
يسـتعمل  أن  المسـتأجر  يشـاء  أن  إال  األجرة  وتنفسـخ  يمينه،  مع  األجير  قول 
للفضل  منهما  المدعي  بّينـة  البّينة  كانت  البّينة  أقامـا  وإن  إليه،  فذلـك  األجيـر، 

صاحبه. على 

والخيام : الفساطيط  كرى  باب ٢٩ -]   (٣٢٢/٦ - ٣٢٣ [(م ٤٠٣٧ - ٤٠٣٨، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

/ ج٤١٣/،  والخيـام(٢)  الفسـاطيط(١)،  يسـتأجر  أن  للرجـل  [م ٤٠٣٧] 
عينًا  ذلك  من  المكترى  يكون  أن  بعد  والمحامل،  والَعماريات(٣)](٤)  [والكنائس، 
أحفظ  من  [كل]  قول  وهذا  معلوم،  بأجر  معلومة،  مدة  جميعًا،  رأياها  قـد  قائمـة 

العلم. أهل  من  عنه 
أخرج؛  يقل [متى]  ولم  مكة،  إلى  به  ليخرج  فسطاطًا  استأجر  فإن  [م ٤٠٣٨] 
مثله  أجر  فله  به  خـرج  وإن  عليه(٥)،  شـيء  فال  به  يخرج  لم  فإن  فاسـد.  فالكـراء 

الشافعي. قول  وقياس  أبي ثور،  قول  وهذا 

األبنية.  من  ضرب  وكسرها :  الفاء  بضم  الفسطاط  (ب) :  هامش  (١) في 
والخياط.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الهودج،  شبه  وهي  فعيلة،  وزن]  [على  كنيسـة  مفردها  الكنائس :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (٣) قال 
ترتيب  في  (المغرب  به  ويسـتتر  الراكب  به  يسـتظل  ثوب  عليها  ويلقى  قضبان  الرحل  في  يغرز 
المخففة،  أو  المشـددة  والميم  العين  بفتح  َعمارة،  مفردها  والَعماريـات :   .(١٦٢/٢ المعـرب 
 .(٤٣/٢ للنووي  اللغة  (تهذيب  صورته  من  قريبة  أو  الصبي،  مهد  هيئة  على  صغير  مركب  وهي 

والعقارات.  والكياسر  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
له.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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نستحسـن  ولِكنَّا(٢)  بقياس،  ليس  وقالـوا :  كذلك،  الـرأي  أصحاب  وقـال(١) 
الناس. يخرج  كما  ويخرج  فنجيزه، 

معلومًا.(٣) يكون  أن  إال  [ذلك]  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 

للخدمة : الرقيق  إجارة  باب ٣٠ -]   (٣٢٣/٦ - ٣٢٤ [(م ٤٠٣٩ - ٤٠٤١، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

معلـوم  بأجـر  شـهر  كل  للخدمـة  عبـدًا  [الرجـل]  اسـتأجر  وإذا  [م ٤٠٣٩] 
ثور. وأبي  والنعمان،  الشافعي،  قول  في  جائزة  فاإلجارة 

قـول  ففـي(٤)  المسـتأجر؛  ودافعـه  األجـرة  يتعجـل  أن  العبـد  رب  أراد  فـإن 
حالة. األجرة  ثور :  وأبي  الشافعي، 

أقول. وبه  أبو بكر] :  [قال 
وكذلك  بيـوم(٦)،  يـوم  أجـر  يأخـذ   : قوليـه ـ  آخـر(٥)  ـ  النعمـان  قـول  وفـي 

ومحمد. يعقوب،  قال(٧)  / ج٤١٤/ 

(ج).  في  موجودة  غير  (قال)  (١) كلمة 
ولكن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

سقط  وقع  قد  ولعل  الشيخ،  من  المسألة  في  رد  على  أقف  لم  الناسخ :  قال  ..معلومًا.  (ج) :  (٣) في 
كان  فإن  له،  شـيء  فال  به  يخرج  لم  فإن  قوله :  إال  جائـزة  كلها  المسـألة  أن  ومعي  الكتـاب،  فـي 
عليه  أن  فمعي  وعطله؛  المؤاجر  مع  تركه  أو  قبضه  وقد  به،  يخرج  ولم  ذلك  على  وقع  قد  الكراء 
رجع. واهللا أعلم.  القول،  معنى  لي  يبين  وال  بالجهالة،  العلة  دخلته  وإن  العقد،  بوجوب  الكراء 

أقف...فإن  لم   : النزوي ـ  العقري  سيف  سـليمان بن  وأظنه  ـ  الناسـخ  قال  ..معلومًا.  (د) :  وفي 
رجع.  فعطله...  المؤاجر  وقع...مع  قد  المكتري  كان 

فعلى.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
إلخ.  قوليه..  أحد  في  النعمان   .. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

بيوم.  يومًا  األجر  يأخذ  (ج) :  (٦) في 
كان.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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غروب  إلى  الشـمس  طلوع  مـن  يخدمـه  يقـول :  أبو ثـور  وكان  [م ٤٠٤٠] 
الناس. أوساط  خدمة  من  يكون  ما  وبالليل  الشمس، 

أن  وإلى  اآلخرة(١)،  العشاء  بعد  إلى  السحر  من  يستخدمه  النعمان :  قول  وفي 
الناس. ينام 

من  يخرج  التعـارف  علـى  وذلك  كلـه،  ذلك  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
غروبها. إلى  الشمس  شروق 

أيضًا.(٢) ذلك  في  اختلف  فقد  األجرة  وأما 
فرض  صالة  من  يمنعه  أن  له  ليس  أبي ثور :  قول  وفي  [م ٤٠٤١]  [* ش] : 
وركعتين  بعدها،  وركعتيـن  الظهر،  قبل  وأربع  الفجـر،  ركعتي  مثـل :  تطـوع  وال 

اآلخرة. العشاء  بعد  والوتر  المغرب،  بعد(٣) 
األجير  يصلي  أن  بأس  ال  قاال :  أنهما(٤)  المبارك  وابن  الثوري،  عـن  وحكـي 

ـّنة. السُّ ركعات 
نقول. وكذلك  أبو بكر :  قال 

الفرض  يصلـي  أن  لألجير  إن  قيـل :  وكذلـك  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ّنة.(٥) والسُّ

اآلخر.  (ج) :  (١) في 
بالنص  ولعل  إلـخ.  أبي ثور..  قول  ففي  أيضًا  ذلـك  ..في  أيدينا :  بين  التـي  المخطوطـات  (٢) فـي 

سقطًا. 
المغرب.  وركعتي  (أ) :  (٣) في 

قال.  أنه  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
(ب) :  وفي  والعشـرون.  الرابع  وأول  والعشـرون،  الثالث  الجزء  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (أ) :  (٥) فـي 
وجدت  (ج) :  وفي  والعشرون.  الرابع  وأول  والعشرون،  الثالث  الجزء  آخر  يتلوه  مكتوبًا:  =وجدت 
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صانـع  ((كل  البـاب  هـذا  مـن  مسـائل   [(٣٢٤/٦ - ٣٢٦ [(م ٤٠٤٢ - ٤٠٥٠، 
النائحة  إجارة  الحمـام.  كراء  أجره.  تعطيه  حتى  تأخـذه  أن  لك  ليس  عمالً  إليه  دفعت 
عليه  وجب  مـن  عنق  فيضرب  رجـالً  فيسـتأجر  القصاص  له  يجب  الرجل  والمغنيـة. 
األب.  ذلك  يفعل  أو  حجره،  في  الذي  اليتيم  عمل  في  نفسه  يكري  الوصي  القصاص. 
اليوم  خطته  إن  له :  فيقول  الخيـاط  إلى  الثوب  يدفع  الرجل  الخمر.  حمل  في  اإلجارة 

فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم. إذا اكترى غالمًا فقال : فّر مّني)) :
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

ليس(٢)  عمالً  إليه(١)  دفعت  صانع  كل  يقول :  الثوري  سفيان  كان  [م ٤٠٤٢] 
أبو ثور. قال  وبه  أجره.  تعطيه  حتى  تأخذه  أن  لك 

واختلف [قول] أصحاب الرأي في هذا الباب؛ فقالوا في القّصار، والصائغ(٣)، 
أبو ثور. قال  كما  والجزار؛  والخباز(٦)،  والحائك(٥)،  والصباغ(٤)،  والخياط، 

على  أو  ظهـره،  على  يحمل  والـذي(٩)  والمالح،  الحمـال(٨)،  فـي  وقالـوا(٧) 
األجرة. يعطيه  أن  قبل  يأخذه  أن  / ج٤١٥/ :  المتاع  لصاحب  دوابه : 

مكتوبًا:  وجدت  (د) :  وفي  والعشرين.  الرابع  وأول  والعشرين،  الثالث  الجزء  آخر  يتلوه  مكتوباً : 
اإلشراف.  كتاب  من  والعشرون  الرابع  الجزء  وأول  والعشرون،  الثالث  الجزء  يتلوه 

عليه.  رفعت  (ج) :  (١) في 
فليس.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

والصانع.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
والصائغ. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

والحياك.  (أ) :  (٥) في 
والحمار.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

وقال.  (ج) :  (٧) في 
الحمار.  (ج) :  وفي  المعجمة)).  ((بالجيم  الجمال  (أ) :  (٨) في 

الذي.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

=
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عليه  حكم  المـال  رب  على(١)  األجرة  اسـتحق  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
معًا،  األجرة  يعطيه  أن  المـال  رب  على  وحكم(٣)  يده،  في  ما  يسـلم  أن  هـو(٢) 
في  إليه  يسـلم  حتى  يسـلم  ال(٤)  أن  أحسـن  وأنه  عذر،  هنالـك  يوجـب  أن  إال 

ذلك. جميع 
أن  على  العلم  أهـل  من  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٤٠٤٣]  [* ش] : 
قول  هذا  مسـماة،  شـهورًا  آلته  جميع  وذكر  حدده(٦)،  إذا  جائز  الحمام  اكتـراء(٥) 

الشافعي. مذهب  على  وهو  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبي  مالك، 
يوجب  وال  بـه  تنتفع  ملك  ألنـه  اهللا؛  شـاء  إن  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قال 

بيعه. جائز  كما  أجرته  فجائز  به  ينتفع  ملك  وكل  معصيته، 
إبطال  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمـع  [م ٤٠٤٤]  [* ش] : 

والمغنية. النائحة  إجارة 
نقول]. [وبه  ومالك.  والنخعي،  الشعبي،  ذلك  كره(٧) 

اإلجارة  تجوز  ال  ومحمد :  ويعقوب،  والنعمان،  أبو ثور،  وقـال  [م ٤٠٤٥] 
والنوح(٨). الغناء  من  شيء  على 

عليه.  (أ) :  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (هو)  (٢) كلمة 

ويحكم.  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  يسلم..  أن  إال  أحسن  وأنه  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

كراء.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
أجره.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  الشعبي..  قال  كذلك  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  نقول.  وبه  ..والنوح.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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طاعة  على  أجرة  تجـوز  وال(٢)  معصية،  ألنها(١)  نعـم؛  أبو سـعيد 5 :  قال 
المحرم. السحت  من  وذلك  معصية،  وال(٣) 

[له]  فاستأجر  القصاص،  له  يجب  الرجل  في  واختلفوا  [م ٤٠٤٦]  [* ش] : 
جائز.  ذلك  طائفة :  فقالت  القصاص؛  عليه  [وجب]  من  عنق  له  فضرب(٤)  رجالً 

ثور. وأبي  الشافعي،  مذهب  هذا 
له. أجر(٥)  ال  الرأي :  أصحاب  وقال 
صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

يفعله(٦)،  أن  عليه  يكن  لم  ذلك  ألن  نعم؛  / ج٤١٦/ :  أبو سـعيد 5  قال 
الحالل  من  ذلك  وألن  أجـر،  قد  وحق  حصـل،  قد  للمسـتأجر  نفع  ذلـك  وألن 

ذلك. يفعل  أن(٧)  لألجير  الالزمة  الطاعة  من  وال  المعصية  من  ليس 
اليتيم(٩)  عمل  في  نفسـه  يكري  الوصي(٨)  في  واختلفوا  [م ٤٠٤٧]  [* ش] : 
للوصي،  ذلك  يجوز  ال  النعمان :  فقال  األب؛  ذلك  يفعل(١٠)  أو  حجره،  في  الذي 

الشافعي. مذهب(١٢)  يشبه  وهو  لألب(١١).  ذلك  وأجاز 

ألنهما.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
يجوز.  وال  (ج) :  وفي  يجوز.  ال  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

معصية.  وال  الزمة  طاعة  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
يضرب.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

له.  أجرة  ال  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  وألن..  ذلك  يفعل  أن  (د) :  و  (ب)  وفي  إلخ.  ألن..  ذلك  يفعل  أن  (أ) :  (٦) في 

عن.  (أ) :  (٧) في 
الرجل.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
لليتيم.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
فعل.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

األب.  (أ) :  (١١) في 
قول.  (ج) :  و  (أ)  (١٢) في 
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واألب(١). للوصي  ذلك  أبو ثور  وأجاز 
جائز. ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

له  ليحمـل(٢)  الرجـل  يسـتأجر  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٤٠٤٨]  [* ش] : 
ذلك.  يجوز  ال  يقولـون(٣) :  ومحمد  ويعقوب،  ثـور،  وأبو  مالك،  فـكان  خمـرًا؛ 

الشافعي. مذهب  يشبه  وهو 
األجر(٥). وله  جائز،  ذلك(٤)  النعمان :  وقال 

«لعن  وقـد  بالباطل،  المـال  أكل  مـن  هذا  فـي  األجرة  أخـذ  أبو بكـر :  قـال 
إليه(٦)». والمحمولة  الخمر  حامل  رسول ملسو هيلع هللا ىلص 

والنعمان  النعمان،  بقول  أعلم  واهللا  أصح،  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 
أبو حنيفة. هو 

فيقول  الخياط،  إلى  الثوب  يدفع  الرجل  في  واختلفـوا  [م ٤٠٤٩]  [* ش] : 
فقالت  درهم؛  نصف  فلك  غدًا  خطته  وإن  درهم،(٨)  فلك  اليوم  خطته(٧)  إن  [له] : 
والشافعي،  الثوري،  قول  هذا  مثله.  أجر  فله  عمل(٩)  فإن  ذلك،  يجوز  ال  طائفة : 

ثور. وأبي  وإسحاق،  وأحمد، 

لألب.  ..للوصي  (أ) :  (١) في 
يحمل.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (يقولون)  (٣) كلمة 
هو.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

األجرة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إليه.  له  والمحمولة  (ج) :  (٦) في 

إلخ. درهم..  فنصف  غدًا  خطه  خطه...وإن  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
(ب).  في  السقط  (٨) بداية 

عمله. وإن  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أجر  فله  اليوم  منـه  يفرغ  لم  وإن  درهم،  له  اليوم  خاطـه  إن  النعمـان :  وقـال 
/ ج٤١٧/. درهم  على  يزداد  وال  درهم،  نصف(١)  من  ينقصه  ال  مثله، 

بفعلين.  اسـتثناء  فيه  ألن  اهللا؛  شـاء  إن  كله  جائز  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
ذلك  في  نعلم  وال  جائزًا،  ذلك  كان  درهم  علي  فلك  اليوم  خطه  إن  له :  قال  ولو 
اهللا،  شاء  إن  جائز  وهو  استثناء،  ذلك  كان  وأجرتان  فعالن  فيه  كان  فلما  اختالفًا، 
أجر  فله  اليوم  يخطه  لم  وإن  درهـم،  فله  اليوم  خاطه  إن  أبي حنيفة  قـول  وعلـى 

القول. بعض  في  درهم  نصف  من  ينقص  وال  درهم،  على  يزاد  وال  مثله، 
درهم(٣)،  من  ينقص  ال  قـال(٢) :  ألنه  غلط؛  وهذا  مثله  أجـر  قال :  من  وقـال 

ذلك. غلط  فبان  درهم،  نصف  على  يزاد  وال 
شرطه(٥). له  ومحمد :  ويعقوب،  العكلي(٤)،  الحارث  وقال  [* ش] : 

المثل. أجر  ذلك  وأصح  اهللا،  شاء  إن  ذلك  يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 
صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

إذا  قوله  فالقول  مّني؛  [فّر  فقال :  غالمًا  اكترى  إذا  الثوري :  وقال  [م ٤٠٥٠] 
عنده. عمل  أنه  بّينة  يكن](٦)  لم 

أنه  ببّينة  يأتي  أن  إال  عليه،  الكراء  فإن  يعمل؛  فلم(٧)  عندي  مرض  قال :  وإذا 
فيهما(٨). وإسحاق  أحمد،  قال  وبه  مرض. 

درهم.  نصف  على  يزداد  وال  درهم،  من  ينقصه  ال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(د).  في  موجودة  غير  (قال)  (٢) كلمة 

درهم.  نصف  ..من  (أ) :  (٣) في 
العلكي.  (ج) :  (٤) في 

أشرطه.  ..ومحمد  (أ) :  (٥) في 
أنكر.  إذا  يخدمني  لم  (ج) :  وفي  أنكر.  إذا  مني  تجد  لم  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  عليه..  فالكراء  يعمل  ولم  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
فيها.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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أو  أبق  المسـتأجر :  فقال  الشـهر  أول  في  [العبد]  قبض  إذا  النعمـان :  وقـال 
قوله. يقبل  لم  صحيحًا  وجد  وإن  قوله(٢)،  فالقول  مريض؛  وهو(١)  مرض، 

فلما  سـيده،  من  وقبضه  معلومًا،  شـهرًا  اسـتأجره  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
أن  إال  سيده  من  عطله  قد  ألنه  قوله؛  يقبل  لم  يخدمني؛  لم  قال :  الشهر  انقضى 

معلوم. / ج٤١٨/  عمل  غير  في  استأجره  إنما  ألنه  ببّينة؛  ذلك  على  يأتي 
يصح  حتى  قوله  القول  كان  يعمله؛  لم  فقال :  معلوم  لعمل(٣)  اسـتأجره  وإن 
قوله  فالقول  يخدمـه؛  لم  إنه  ذلك  وقال :  الشـهر،  في  قال  إن  كذلك  عملـه،  أنـه 
فيما  ونهيه  بأمـره  مأخوذ  وهو  األجـرة،  في  سـيده  على  العبد  ونفقة  بقـي،  فيمـا 

فيه. استؤجر 
فهو  مريضـًا،  يكون  أن  إال  فيـه  يصـدق  ال  فذلـك  المـرض  ادعـى  إن  وأمـا 
وإال  منه،  أقل  في  المرض  ذلك  يمرض  أن  يمكن  ال  الذي  المرض  فـي  مصـدق 

مريض. أنه  علم  فيما  إال  يصدق  فال 
كان  فإن(٥)  نظر  آخره؛  في  وهو  كله،  الشهر  مرض  فقال :  مريضًا(٤)  وجد  ولو 
بالبّينة،  إال  قوله  يقبـل  لم  يرى،  فيما  ذلك  من  أقـل  مرض(٧)  يكـون  أن  يمكـن(٦) 

اإلباق. في  وكذلك 

إلخ.  فالقول..  مريضًا  فوجد  مرض  ..أو  (ج) :  (١) في 
قوله.  فيه  فالقول  (أ) :  (٢) في 

بعمل.  (أ) :  (٣) في 
مرضًا.  (أ) :  (٤) في 

ما.  (ج) :  (٥) في 
إلخ.  مرض..  ايكون  كان  ..فإن  (د) :  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (مرض)  (٧) كلمة 
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الفحل : عسب  عن  النهي  باب ٣١ -]   (٣٢٧/٦ [(م ٤٠٥١، 
الفحل»، عسب(١)  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «نهى  أن  ثبت  أبو بكر] :  [* ش] : [قال 
بأجر  معلومة  مدة  ليـنـزيه(٢)  الفحل  يستأجر  الرجل  في  العلم  أهل  واختلف 

آخرون. وكرهه  قوم،  فيه  فرخص  معلوم؛ 
مالك. ذلك  وأجاز  سيرين،  وابن  الحسن،  فيه :  رخص  فممن 

ذلك. كرها  أنهما  عازب  والبراء بن  الخدري،  أبي سعيد  عن  روينا  وقد 
الشافعي. مذهب(٤)  يشبه  وهو  ذلك.  يجوز(٣)  الرأي :  وأصحاب  أبو ثور،  وقال 
من  [تجد  لم  إذا  تعطيـه(٥)  أن  بأس  وال  أجـرًا،  عليه  يأخـذ  ال  عطـاء :  وقـال 

َيْطُرُقك](٦).
مجهول  النظر  جهة  من  وألنه  عليه،  ّنة  السُّ لداللة(٧)  يجوز؛  ال  أبو بكر :  قال 

حد(٨). على  [له]  يوقف  ال 
/ ج٤١٩/. أبي بكر  قول  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

الحجام : كسب  باب ٣٢ -]   (٣٢٧/٦ - ٣٢٩ [(م ٤٠٥٢، 
الحجام  قـال :  «كسـب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 

عسيب.  (ج) :  وفي  عيب.  (أ) :  (١) في 
يستتربه.  (ج) :  و  لشيرة.  (أ) :  (٢) في 

ذلك.  يجوز  ال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
قول.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يعطيه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
نظره.  من  يكن  (ج) :  وفي  نظره.  يكن  (أ) :  (٦) في 

بداللة.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
حده.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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لم  خبيثًا(٢)  علمه  ولـو  قال(١) :  أجره»؛  الحجام  «أعطى  أنه :  عنـه  وثبت  خبيـث». 
رقيقك». أطعمه(٣)  أو  ناضحك،  قال :  «اعلفه  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  روينا  وقد  يعطه. 

عثمان بن  عن  فروينا  الحجـام؛  كسـب  في  العلم  أهل  واختلـف  [م ٤٠٥٢] 
الحسـن  ذلك  وكره  كرهاه.  أنهمـا  عنهما -]  اهللا  [ - رضـي  هريرة  وأبـي  عفـان، 

والنخعي. البصري، 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. أعطى(٤)  كما  نعطيه  نحن  أحمد :  وقال 

وأبو(٥)  والقاسم،  عكرمة،  قال  وبه  آكله.  أنا  وقال :  عباس،  ابن  فيه  ورخص 
ومالك. األنصاري،  ويحيى  وربيعة،  جعفر، 

بالَجَلَمين(٦). الحجام  بكسب  بأس  ال  عطاء :  وقال 
كان  ولو  أجـره»؛  الحجام  «أعطـى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  بأن  ذلك  أبـاح  مـن  واحتـج 
أن  جائز  غيُر(٩)  إذ  كسبه،  إباحة  على  محيصة(٨)  حديث(٧)  ودل  يعطه،  لم  حرامًا 
تنـزيهًا،  ذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كره  وإنما  أكله،  عليه  يحرم  مما  رقيقـه  يطعم  بأن  يأمـر 

يحل. ال  ذلك  أّن  ال 

(ج).  في  موجودة  غير  (قال)  (١) كلمة 
(ب).  في  السقط  (٢) نهاية 

وأطعمه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  أعطاه  كما  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وابن.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بفتحتين :  اْلَجَلـم  أو  الجَلَميـن،  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  وقـال  بالجمليـن.  (ج) :  و  (أ)  (٦) فـي 

قطعته.  ضرب :  باب  من  جلمًا،  الشيء  جلمت  يقال :  المقراض، 
حديث.  ذلك  ودل  (ج) :  (٧) في 

محيضة.  (أ) :  (٨) في 
إلخ.  يحرم..  ما  رقيقه  يطعم  أن  يأمر  أن  جائز  وغير  ..كسبه  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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من  ليس  ألنه  الحجام؛  كسـب  فسـاد  على  يدل  معنى  ال  أبو سـعيد 5 :  قال 
الحجام  وقد «أعطى  بالحجامة»(٢)،  و«أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص»(١)،  وقد «احتجم  المعصية، 
الحجام  قال :  «كسـب  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الخبر  صـح  وإن  عنـه،  ُروي  فيمـا  أجـره» 
قال :  إنه  عنه :  قيل  كما  بعينه  حجام  في  خاصا  ذلك  يكون  أن  فيحتمل  خبيث(٣)»(٤)؛ 
انتقض  احتجم  مـن  أنه  المعنى  وليـس  والمحتجـم»(٥)،  ـام  الحجَّ / ج٤٢٠/   «أفطـر 
فنقض  سمعنا،  فيما  اغتابًا  ومحتجم  حجام  في  خاصًا  ذلك  كان  ولكن  بذلك،  صومه 

والمحتجم». ام  الحجَّ فقال :  «أفطر  ذلك،  غير  يقل  ولم  بالغيبة(٦)،  صومهما 

أجَره  الحجاَم  وأعطى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  احتجم  قال :  عباس  ابن  عن  ومسلم  ـ  له  واللفظ  ـ  البخاري  (١) روى 
رقم ٢١٥٨،  الحجام،  خراج  باب  اإلجارة،  كتاب  البخاري،  (صحيح  يعطه  لم  كراهيًة  علـم  ولـو 

 .(١٢٠٥/٣ رقم ١٢٠٢،  الحجامة،  أجرة  حل  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم،  صحيح   .٧٩٦/٢
الناس  نزع  وقـال :  «ما  بالحجامة  أمر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  يزيد  السـائب بن  عـن  الطبرانـي  (٢) روى 
علي))،  ((بن  محمود  اسـمه  من  باب  األوسـط،  (المعجم  عسـل»  من  شـربة  أو  منه  خير  نزعة 
في  ثالثة  في  قال :  «الشفاء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابن  عن  البخاري  وروى   .(٥٣/٨ رقم ٧٩٤٤، 
كتاب  البخاري،  (صحيح  الكي»  عن  أمتي  أنهى  وأنا  بنار،  ٍة  َكيَّ أو  عسل  شربة  أو  مِْحَجمٍ  َشْرَطِة 

 .(٢١٥٢/٥ رقم ٥٣٥٧،  ثالث،  في  الشفاء  باب  الطب، 
(د).  في  موجودة  غير  (أجره...خبيث)  والعبارة  الحجام.  كسب  خبيث  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

تحريم  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم،  (صحيح  بلفظه  خديج  رافع بن  عن  داود  وأبو  مسلم  (٤) رواه 
اإلجارة،  كتاب  أبي داود،  ُسـنن   .١١٩٩/٣ رقم ١٥٦٨،  إلخ،  الكاهن..  وحلوان  الكلب  ثمن 

 .(٢٦٦/٣ رقم ٣٤٢١،  الحجام،  كسب  في  باب 
للصائم...ويروى  والقيء  الحجامة  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  (صحيح  قًا  معلَّ البخاري  (٥) رواه 
إلخ،  عياش..  لي  وقال  والمحجـوم،  الحاجم  أفطر  قال :  مرفوعًا  واحـد  غير  عن  الحسـن  عـن 
والمحجوم  الحاجم  أفطـر  بلفظ :  مرفوعًا  ثوبان  عـن  أبـو داود  ورواه   ،(٦٨٥/٢ رقـم ١٨٣٦، 

 .(٣٠٨/٢ رقم ٢٣٦٧،  يحتجم،  الصائم  في  باب  الصوم،  كتاب  أبي داود،  (ُسنن 
قال :  والمحجوم»،  الحاجم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  :«أفطر  قول  في  مسعود  عبد اهللا بن  عن  العقيلي  (٦) روى 
يعب  ولم  أحدهما  فاغتاب  يحجمه  واآلخر  يحتجم  وأحدهما  رجلين  على  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مر 
(ضعفاء  للغيبة»  ولكـن  أفطرا  لحجامتهما  ال  والمحجوم،  الحاجـم  فقال :  «أفطر  صاحبـه  عليـه 

 .(١٨٤/٤ رقم ١٧٦٠،  عطاء،  معاوية بن  ترجمة  العقيلي، 
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ومن وجه آخر : يجوز أن يكون ذلك على المقاطعة؛ ألن الحجامة مجهولة، 
الجهالة. طريق  من  معلول  هو  الحجامة  على  فيها  والشرط 

يكون  أن  أيضًا  فيحتمل  السحت؛  من  الحجام  مقاطعة  إن  قال :  من  قال  وقد 
واهللا أعلم.(٢) هنا(١)،  ها  من  خبيث  أنه  الجهالة  هذه  من  هذا 

واهللا أعلم.  هنا،  ..من  (ج) :  (١) في 
والحمد هللا  والعشرون،  الرابع  الجزء  وهو  الوديعة،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ج) :  وفي  تسليمًا.  وسلم  وآله،  محمد،  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب 
على  اهللا  وصلى  العالميـن،  رب  هللا  والحمـد  والعشـرون،  الرابع  الجزء  وهـو  الوديعـة،  كتـاب 
الرابع  الجزء  وهو  الوديعة،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (د) :  وفي  وسلم.  وآله،  محمد،  سيدنا 
محمد،  نبينا  رسوله  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد  اإلشراف،  كتاب  من  والعشرون 

تسليمًا.  وسلم  وصحبه،  وآله، 
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والفجار)) : األبرار  أمانة  أداء  على  ((اإلجماع   [(٣٣٠/٦  ،٤٠٥٣)]
   ®    ¬    «    ª      © ﴿ ذكـره :  جـلَّ  اهللا  قـال  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
أهلها  إلى  األمانات  بـرد(١)  اهللا 8  أمر  فقـد  (النسـاء : ٥٨)،   ﴾±     °  ¯

عامًا. أمرًا 
منهم  األبرار  أربابها،  إلـى  مؤداة(٣)  األمانات  أن  على  العلم  أهـل  وأجمـع(٢) 

والفجار.
كذلك. هو  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

الوديعة : تلف  باب ١ -]   (٣٣٠/٦ - ٣٣١ [(م ٤٠٥٤ - ٤٠٥٥، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

[م ٤٠٥٤] أجمع أهل العلم على(٤) أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.

ترد. أن  أمر  فقد  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
واجتمع.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أهلها. إلى  مردودة  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  أكثر..  وأجمع  وحفظها،  الوديعة  أحرز  إذا  المودع  أن  ..العلم  (أ) :  (٤) في 
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ثم  الوديعة،  أحرز  إذا  المودع  أن  علـى  العلم  أهل  أكثر  وأجمـع  [م ٤٠٥٥] 
عليه. ضمان  ال  أن  جنايته(١)؛  غير  من  تلفت 

شريح، / ج٤٢١/  قال]  وبه  الصديق [3 ،  أبو بكر  عنه :  ذلك  روينا  وممن 
والشـافعي،  واألوزاعي،  [والثوري]،  الزنـاد،  وأبو  ومالك،  وربيعـة،  والنخعـي، 

الرأي. وأصحاب 
ضمان. مؤتمن  على  ليس  قاال :  أنهما   @ وعبد اهللا  علي،  عن  وروينا 

روينا  ما  إال  العلم،  أهل  أكثر(٣)  قول  في  تلفت  الوديعة  إن  المودع  قول  ويقبل(٢) 
ماله. بين  من  ذهبت  وديعة  مالك  أنس(٤) بن  ضّمن  أنه   3 الخطاب  عمر بن  عن 

كما  بريبة،  يتهم  أن  إال  الوديعة  صاحب  يضمن  ال  وإسـحاق :  أحمد،  وقال 
أنسًا. عمر  ضّمن 

يخون  أن  إال  عليه،  ضمان  ال  إنه  القول :  وأكثر  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
حفظها. على  يقدر  وهو  أمانته،  يضيع  أو 

الوديعة : إحراز  باب ٢ -]   (٣٣١/٦ - ٣٣٢ [(م ٤٠٥٦ - ٤٠٥٨، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

في  بنفسـه  الوديعة  أحرز  إذا  المودع  أن  على  العلم  أهـل  أجمـع  [م ٤٠٥٦] 
عليه. ضمان  ال  أن(٥)  فتلفت؛  بيته،  أو  حانوته،  أو  صندوقه، 

أنه. خيانة  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ونقبل.  (ج) :  وفي  يقبل.  وال  (أ) :  (٢) في 

عوام.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  أنس..  عن  ضمن  (أ) :  (٤) في 

أنه.  (ج) :  (٥) في 
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فقالت  غيره؛  فيودعها  الوديعة  الرجل  يودع  الرجل  في  واختلفوا  [م ٤٠٥٧] 
والنعمان،  والشـافعي،  ومالـك،  شـريح،  قـال  كذلك  ضامـن.  لهـا  هـو  طائفـة : 
سـفر،  المودع  حضر  فإن  عذٌر(٢)،  َثمَّ  يكن  لم  إذا(١)  وهذا  وإسـحاق،  وأصحابه، 
قول  في  عليـه  ضمان  فال  غيـره؛  فأودعها  منـزل  خراب  مـن  عـذر  لـه  كان  أو(٣) 

والشافعي. سعد،  والليث بن  مالك، 
ضمان،  المغّل]  [غيـر  المسـتعير  على  ليس  قال :  أنه  شـريح  عن  روينا  وقد 

ضمان]. المغّل  غير  المستودع  على  [وال 
عليه. ضمان  ال  يقول :  أبي ليلى  ابن  وكان 

وحفظها  إحرازها  عليـه  كان  إذا  فقـال :  أبي ليلى  ابن  النـاس  بعض  ووافـق 
عليه. ضمان  وال  غيره،  عند  إحرازها  فله  [عنده] 

يرضى(٥)  من  أودعه  إذا  يقول :  سعد  الليث بن  وكان(٤)/ج٤٢٢/  [م ٤٠٥٨] 
عليه. ضمان  فال  أهله  من 

قال  وبه  زوجته.  إلـى  دفعها  إذا  عليـه]  ضمان  ال  والثوري :  مالـك،  [وقـال 
الحسن. وابن  والنعمان،  إسحاق، 

إلى  أو  عهـده(٦)،  إلى  أو  كبيرًا،  عيالـه  في  وهو  ابنه  إلـى  دفعها  لـو  وكذلـك 
عياله. في  وهو  أخيه(٨)،  إلى  أو  أمه(٧)، 

(ج).  في  موجودة  غير  (إذا)  (١) كلمة 
عذرًا.  يكن  ...لم  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  خراب..  من  وكان  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  الليث..  قال  وكذلك  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يرضاه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
عبده.  (ج) :  وفي  عبد.  (أ) :  (٦) في 

أمة.  (ج) :  (٧) في 
أخته.  (أ) :  (٨) في 
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جائز.(١) وهو  كله،  هذا  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

بغيرها : المودع  يخلطها  الوديعة  باب ٣ -]   (٣٣٢/٦ - ٣٣٣ [(م ٤٠٥٩ - ٤٠٦٠، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

إذا  الوديعة  أن  [على]  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٤٠٥٩] 
ضمان  أال  تلفت؛  ثـم  المودع  غير  خلطها  أو  بغيرهـا،  فاختلطت  دراهـم  كانـت 

المودع. على 
فضاعت؛  بغيرها(٢)  خلطها  إن  المودع  على  يجب  فيما  واختلفوا  [م ٤٠٦٠] 
أصحاب  قال  وبه  تتمـّيـز.  ولم  بدراهم  خلطها  إن  يضمـن  الشـافعي :  قول  ففـي 
بدهن  فخلطه(٣)  األدهان  مـن  ضربًا  أو  بزيت،  فخلطها  سـمنًا  كانت  ولو  الـرأي، 

ضمن. آخر؛ 
وجه  وأراد  مثلهـا،  بدراهـم  خلطها  إذا  الدراهـم]  [فـي  القاسـم  ابـن  وقـال 

مالك. قول  قياس  في  يضمن(٤)  [ال]  إنه  الحرز : 
القول،  بعض  من  سـقط  فيه  الكتاب  أن(٥)  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قال 
منها  يخرج  وال  مثلهـا،  هو  مما  بغيرها  أمانتـه  خلط  إذا  األميـن  أن  معنـا  والـذي 

عليه  قول :  قوالن :  فيها  المسألة  هذه  الضياء :  كتاب  ومن  جائز.  ..وهو  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
رفع]  (د) :  و  (ب)  [في  دفع  تركت  حجة،  قوم  خ  قول  ولكل  عليه.  ضمان  ال  وقول :  الضمان. 

واهللا أعلم.  الحجج، 
..خلطها؛  (ج) :  و  إلخ.  الرأي..  أصحاب  وقال  تميز..((بياض))  ال  بدراهم  ..خلطها  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  الرأي..  أصحاب  وقال  آخرون،  يضمنه  ولم  قوم،  فضمنه 
مخلطة.  (ج) :  (٣) في 

ضمن.  إنه  (أ) :  (٤) في 
(ج).  في  موجودة  غير  معنا)  والذي  القول  بعض  من  سقط  فيه  الكتاب  (أن  (٥) العبارة 
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خلط؛  قد(٢)  لمـا  شـركة(١)  فيه  الحكم  ويكون  ذلك،  على  يسـتدل  وال  بالتمييـز، 
يضمن.(٤) ال  إنه  قال :  من  وقال  لذلك(٣).  ضامن  إنه  قال :  من  فقال 

منه؛  يتميز  وال  جنسـه،  من  هو(٥)  ليس  مما  بغيره  خلطه  / ج٤٢٣/  إذا  وأما 
بعضها  فـي  واألدهان  والسـمن  الزيت  مثـل :  عندنا  محـال  ال  ضامـن(٦)  فذلـك 
من  يتميز  لم  كلما  وكذلك  الذرة،  أو  الشـعير  بدقيق(٧)  البر  دقيق  وكذلك  بعض، 

بالصواب(٨). أعلم  واهللا  محال،  ال  يضمن  فذلك  الجنس،  غير 

فيهـا  يختلـف  الوديعـة  بـاب ٤ -]   (٣٣٣/٦ - ٣٣٤ [(م ٤٠٦١ - ٤٠٦٣، 
والمستودع(٩) : المودع 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
إذا  المودع  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع(١٠)  [م ٤٠٦١] 

(أ).  في  موجودة  غير  (شركة)  (١) كلمة 
(د).  في  موجودة  غير  (قد)  (٢) كلمة 

كذلك.  (أ) :  (٣) في 
قبلها،  مما  شيء  مع  لها  الموالية  للفقرة  مكررة  فقرة  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  من  الموضع  هذا  (٤) في 
بغيره  خالطه]  (أ) :  [في  خلطه  إذا  وأما  كاآلتي :  وهـي  رقيق،  بخط  (ج)  في  عليها  ضـرب  وقـد 
وقال  لذلك.  ضامن  فذلك  منه؛  يتميز  وال  جنسه،  من  من]  ليس  (ب) :  و  (أ)  [في  هو  ليس  مما 

يضمن.  ال  إنه  قال :  من 
(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  (هو)  (٥) كلمة 

ضمان.  (أ) :  (٦) في 
دقيق.  في  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٧) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (بالصواب)  (٨) كلمة 
 .٨٤/٣٤ - ٨٥ الشرع،  بيان  الكندي :  في :  ـ  بسيط  اختالف  مع  ـ  ونصوصها  الباب  هذا  مسائل  (٩) انظر 
عثمان 5  محمد بن  أبي عبد اهللا  بخـط  مكتوبًا  رقعة  في  وجدت  مسـألة :  الشـرع :  بيان  (١٠) في 

إلخ.  أجمع..  قال :  المستودع،  فيها  يختلف  الوديعة  ذكر 
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القول  إّن  أكثرهم(١) :  وقال  قوله.  القول  أّن  ضاعت؛  أنها  ذكر  ثم  الوديعة،  أحرز 
يمينه. مع  قوله 

للشيء  منه  القبض  صح(٢)  إذا  ضامن  إنه  يقول :  من  إال  أبو سعيد 5 :  قال 
به. المعمول  هو  األول  والقول  قبضها(٣)،  صح  قد  ألنه  تلفت؛  أنها  يصح  حتى 

يمينه :  مع  قوله  القول  قال :  من  وقال  عليه.  يمين  وال  قوله  القول  قيل :  وقد 
فيها. خانه  وما(٤)  ضيعها،  وما  تلفت  لقد 

فقال  إليك؛  رددتها  قد  يقول(٦) :  المودع  في  واختلفوا(٥)  [م ٤٠٦٢]  [* ش] : 
يمينه. مع  قوله  القول  الرأي :  وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الثوري، 

دفعتها  قد  قال :  إذا  منهـا  يبرأ  ال  فإنه  ببّينة(٨)  دفعهـا  كان(٧)  إن  مالـك :  وقـال 
مثله. والمضارب  بّينة،  بغير  يبرأ  فإنه  بّينة  بغير  أودعه  كان  وإن  ببّينة.  إال  إليك، 

قد  قال :  إذا  أنه  على  أجمعوا  ألنهـم(٩)  صحيح؛  الثوري  قول  أبو بكر :  قـال 
قوله. فالقول  إليك؛  رددتها  / ج٤٢٤/  قد  قال :  إذا  وكذلك  أمين(١٠).  أنه  تلفت؛ 

إلخ.  القول..  العلم :  أهل  أكثر  وقال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
تلفت؛  (ب)]  في  موجودة  [غير  بها  أنه  يصح  حتى  لهـا  منه  القبض  قبـض  إذا  (ب) :  و  (أ)  (٢) فـي 

به.  المعمول  هو  األول  والقول  تلفها  يصح  حتى  وكذلك  قبضها  صح  قد  ألنه 
تلفها.  (ج) :  وفي  الصواب.  ولعله  (د)،  في  (٣) هكذا 

وال.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 
واختلف.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (يقول)  (٦) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  (كان)  (٧) كلمة 

ببّينة.  إليه  دفعها  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
إلخ.  قال..  أنه  أجمعوا  قد  ألنه  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

إلخ.  وكذلك..  منـي  قبضتها  ..قال  (ج) :  وفـي  إلخ.  وكذلك..  مني  قبضهـا  ..قـال  (أ) :  (١٠) فـي 
إلخ.  وكذلك..  مني،  قبضها  قد  قال  أنه  أجمعوا  قد  ألنهم   .. الشرع :  بيان  وفي 
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عليه(٢)  البّينة  مقام  يقوم  منه  قبضها  قد(١)  أنه  إقراره  ألن  أبو سعيد 5 :  قال 
بالبينة(٤)  قبـض  إذا  يصدق  ال  كان  فـإن  بينهما،  فـرق  وال  منه،  قبضهـا  قـد  أنـه(٣) 
الدفع  في  مصدق  فهو  وإال  بالبّينة(٥)،  وسلم  قبض  أنه  أقر  إذا  يصدق  ال  فكذلك 

عليه. البّينة  مقام  يقوم  وإقراره  بّينة،  بغير  أو  ببّينة  قبض 

وأنكر(٦)  بأمرك،  فـالن  إلى  دفعتها  المـودع :  قـال  وإذا  [م ٤٠٦٣]  [* ش] : 
والشـافعي،  مالك،  قول  فـي  ضامن  وهو  قوله،  يقبـل  لـم  الشـيء(٧)؛  رب  ذلـك 

الرأي(٨). وأصحاب  الحسن،  اهللا بن  وعبيد  والثوري، 

أحمد. قال  وبه  يمينه.  مع  المودع(٩)  قول  القول  أبي ليلى :  ابن  وقال 

ألن  أصل؛  لـه  واآلخر  وأحسـن،  أكثر  األول  القـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 
يريد  فهو  وأنكر،  بذلك  له  أذن  قد  المال  رب  يكون  أن  ويمكن  أمين،  المستودع 

فيه(١٠). عليه  ضمان  ال  األصل  في  هو  لما  الضمان  يلزمه  أن 

إلخ.  قبضها..  أنه  إقراره  ألن  نعم؛  لعله  (د) :  وفي  (أ).  في  موجودة  غير  (قد)  (١) كلمة 
في  يصدق  ال  كان  فـإن  بينهما،  فرق  وال  منه،  قبضها  قـد  أنه  عليه  البّينـة  ..مقـام  (أ) :  (٢) فـي 
البينة  ..مقام  (ج) :  وفـي  عليه.  البّينة  مقام  يقـوم  وإقراره  بّينة،  بغير  أو  ببّينـة  قبـض  الدفـع 
فكذلك..  التصوير]  بسبب  مقطوعة  وهي  قبضه)  قد  أنه  عليه  أقره  إذ  ق  (يصدَّ [وبالهامش : 

إلخ. 
بأنه.  (د) :  (٣) في 

بالبينة.  إال  الشرع :  بيان  (٤) في 
بالبينة.  إال  الشرع :  بيان  (٥) في 

فأنكر.  الشرع :  وبيان  (ج)  و  (أ)  (٦) في 
المال.  الشرع :  وبيان  (ج)  (٧) في 

الرأي.  وأصحاب  وإسحاق،  الحسن،  ..بن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
المستودع.  الشرع :  وبيان  (ج)  و  (أ)  (٩) في 

فيه)).  كلمة  ((دون  عليه  ضمان  ..ال  (ج) :  وفي  الشرع.  وبيان  (د)  و  (ب)  و  (أ)  في  (١٠) هكذا 
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مكانها،  من  المودع  يخرجها  الوديعة  باب ٥ -]   (٣٣٤/٦ - ٣٣٥ [(م ٤٠٦٤، 
بدلها : مكانها  يرد  ثم  ينفقها  أو 

الوديعة(١)  يخرج  المودع  في  العلم  أهل  افترق  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
إن  عليه  ضمان  ال  مالـك :  فقال  كانت(٣)؛  حيـث  يردها  ثم  موضعهـا(٢)،  مـن 

مكانها. في]  أنفق  ما  [مثل  رد  ثم  بعضها  أنفق  لو  وكذلك  تلفت، 
في(٤)  ردها  ثـم  أنفقها  إن  قالـوا :  الرأي،  أصحاب  قالـه  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
لم  ردها؛  ثم  أخرجهـا  ولكنه  أنفقها،  يكـن  لم  وإن  ضمن.  وتلفـت؛  مكانهـا 

يضمن.
أصح؛  هذا  فـي  الرأي  / ج٤٢٥/  أصحـاب  قول  أبو سـعيد 5 :  قـال 

منها. أنفق  ما  يجتمع  وكذلك  ذمته.  في  وصارت(٥)  ضمنها،  أنفقها  إذا  ألنه 
تلفت. إن  جميعًا  الوجهين  في  يضمن  الشافعي :  قول  وفي  [* ش] : 

صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 
أخرجها  إذا  وأما  اإلنفاق،  في  صحيح  الشافعي  قول  أبو سعيد 5 :  قال 
أن  إال  عليه،  ضمان  فال  عليها،  أمن  موضع  فـي  موضع  إلى  موضعها(٦)  مـن 

ذلك. الوديعة  رب  عليه  يحجر 

المودعة.  (أ) :  (١) في 
مكانها.  (ج) :  (٢) في 

أخذها.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلى. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

صارت.  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  عليها..  أمن  موضع  في  موضع  إلى  موضع  ..من  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 
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وديعة  وعنده  يموت  المودع  باب ٦ -]   (٣٣٥/٦ - ٣٣٦ [(م ٤٠٦٥ - ٤٠٦٦، 
تعرف : ال  أو  بعينها  تعرف  للرجل 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
أّن  لرجل  بعينها  عرفـت  إذا  الوديعة  أن  على  العلم  أهـل  أجمـع  [م ٤٠٦٥] 

يجب(١). إليه  تسليمها  وأّن  بها،  أحق  صاحبها 
غير  الصفة(٢)،  معلومة  وديعة  وعنده  يموت  الرجل  في  واختلفوا  [م ٤٠٦٦] 
قول  هذا  سـواء.  والّدْين  هي  طائفة :  فقالت  ديـن؛  وعليه  بعينها،  توجـد  ال  أنهـا 
ومسـروق،  شـريح،  عن  ذلك  وروي  أبي هند،  وداود بن  والنخعي،  الشـعبي(٣)، 
[وإسـحاق]،  مالك،  قـال  وبه  جعفر،  وأبـي(٤)  والزهـري،  وطـاووس،  وعطـاء، 

وأصحابه. والنعمان،  والشافعي، 
الّدْين. قبل  األمانة  قال :  أنه  النخعي  عن  وروينا 

بالّدْين. يبدأ  العكلي(٥) :  الحارث  وقال 
بشيء. فليس  بعينها  الوديعة  توجد(٦)  لم  إذا  أبي ليلى :  ابن  وقال 

بعينها  تصح  ولم  المال،  جملة  في  الوديعة  أن  صح  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
وأصح(٧)  / ج٤٢٦/،  كله  هذا  احتمل  إقراره؛  أو  بالبّينة  المال  جملة  في  أنها  إال 

إليه.  يجب  تسليمها   ... (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بالصفة. (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الشافعي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وابن.  (ج) :  (٤) في 

العلكي.  (ج) :  (٥) في 
تؤخذ.  لم  إذا  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  ذلك..  وصح  كله  ..هذا  (ب) :  وفي  إلخ.  ألن..  الّدْين  مع  كله  ..هذا  (أ) :  (٧) في 
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اسـتحق  كما  الهالك  مال  اسـتحقوا  قد  الغرماء  ألن  الّدْين؛  مـع  تكـون  أن  ذلـك 
المال. في  شرع  فهم  وديعته،  الوديعة  صاحب 

إليه،  صارت  أنها  صح  وإنما  بعينه،  المال  هذا  في  الوديعة  أن  يصح  لم  وإذا 
في  أنها  البّينة  صحت  وال  بذلك  يقر  ولم  تزل،  لم  أو  يده  من  زالت  يعلم  لم  ثم 
في  ضاعت  يكون  أن  يمكـن  ألنه  أبي ليلى؛  ابن  قـول  ذلك  صح  إذا  هـذا،  مالـه 

األمين. على  ضمان  وال  موته،  بعد  أو  حياته 
أن  أحببت  بعينه؛  مال  في  أنها  يصح(١)  ولم  المنزل،  في  الوديعة  أن  أقر  وإذا 
من  حكم  البيت  ألن  شيء؛  بقى  إن  الوديعة  ثم  الوجه،  هذا  في  بالّدْين  يبدأ  يكون 
العلة  البيت  في  تدخل  وقد  البيت،  في  أنها  بالبّينة  صح  إن  وكذلك  حرزه،  أحكام 

وتلفه. ذلك  إزالة  يحتمل  لَِما  بعينه؛  بشيء  اإلقرار  يصح  لم  ما 
صارت  الوديعة  أن  بالبّينـة  صح  إذا  المسـألة  هذه(٢)  في  كله  هذا  قيل :  وقـد 
وما  كلها  األقاويـل  بهذه  فيهـا  فقالوا  ذلـك،  صح  وال  ردهـا،  يّدع  لـم  ثـم  إليـه، 
صح  وال  دفعها،  يّدع  ولم(٤)  ماله،  جملة  في  صارت  قد  قالوا(٣) :  ألنهم  أشبهها؛ 

ماله. جملة  في  فهي  ذلك، 

بها : والعمل  الوديعة  في  التعدي  باب ٧ -]   (٣٣٦/٦ - ٣٣٩ [(م ٤٠٦٧ - ٤٠٧٠، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

الوديعة  اسـتعمال  من  ممنوع  المودع  أن  على  العلم  أهل  أجمع  [م ٤٠٦٧] 
إتالفها. ومن 

بالتاء.  أم  بالياء  هي  هل  واضحة  غير  (ب)  وفي  تصح.  ولم  (أ) :  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (هذه)  (٢) كلمة 

(ج).  في  موجودة  غير  (قالوا)  (٣) كلمة 
لم.  أو  (أ) :  (٤) في 
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مالكها. بإذن  استعمالها  إباحة  على  وأجمعوا  [م ٤٠٦٨] 
فيسـتعمالن  يخالفان  معه  المبضع  أو  المسـتودع(١)  في  واختلفوا  [م ٤٠٦٩] 
واحد  كل  طائفة :  فقالت  أصحابها(٢)؛  إذن  بغيـر  البضاعة  أو  الوديعـة  / ج٤٢٧/ 
ونافع  عمر،  ابن  قول  هذا  المال.  لرب  والربح  فيه،  تعدى  لما  ضامن [لها]  منهما 

وإسحاق. أحمد،  قال  وبه  قالبة،  وأبي  مواله، 
البصري،  والحسن  شريح،  عن  ذلك  روينا  للعامل.  كله  الربح  طائفة :  وقالت 
مالك،  قول  وهو  وربيعـة،  األنصاري،  ويحيى  والشـعبي،  أبي رباح،  وعطاء بـن 
وقال :  كذلك،  األوزاعي  وقال  إلـّي.  أحب  عنه  يتنـزه  الثوري :  وقال  والثـوري. 

به. يتصدق  أن  له  أسلم 
هذا  إلّي].  [أحب  بالربح  يتصدق  سبيله :  هذا  الذي  المال  في  طائفة  وقالت 
المضارب  فـي  النخعي  قال  وكذلـك  مجاهد،  عـن  ذلك  وُروي  الشـعبي،  قـول 
بها :  يعمل  الوديعة  في  قالوا  الرأي؛  أصحاب  قال  وبه  حماد(٣)،  قال  وبه  يخالف، 

يأكله. أن  له  ينبغي  وال  به،  ويتصدق  له  الربح 
تأويل. ذلك  من  شيء  ولكل  كله،  هذا  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

في  تعدى  إذا  الرجـل  أن  كلـه  ذلك  من  وأصـح  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
بمائة  جارية  المـال  عين  من  فاشـترى  ماالً،  اغتصب  أو  عنـده،  كانـت  وديعـة 
أن  دينار(٥)؛  المائة  بهذه(٤)  الجارية  هذه  [منك]  اشتريت  قد  للبائع :  فقال  دينار، 

إلخ. معه..  والموضوع  المستبضع  في  واختلفوا  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
صاحبها.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أحمد.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بهذه.  مثالً  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الدينار.  (أ) :  (٥) في 
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عليه  حرم  هكذا  كان  وإذا  يملكه.  ال  بمـال  جارية  اشـترى  ألنه  باطل(١)؛  البيع 
يهبها؛  وال  يبيعهـا،  وال  يعتقهـا،  أن  لـه  يكـن  ولـم  / ج٤٢٨/،  الجاريـة  وطء 

لها. مالك  غير  ألنه(٢) 
باع  ألنه  باطل؛  بيعه  فإن  دينار؛  مائة  فيها  وربح  دينار،  بمائتي  باعها  فإن(٣) 

يملكه(٤). ال  ما 
األول،  البائع  ملك  على  فهي  اشـتراها  من  يد  في(٥)  الجارية  صارت  وإذا 
الجارية. لُِمشتري  ملكها  بل  قبضها(٧)،  التي  دينار  للمائتي(٦)  مالك  غير  والبائع 
بالمائة؛  له  تشهد  ببّينة  الدينار  المائة  منه  المغصوب  أو  المودع  جاء  فإذا(٨) 
في  المتعدي  المشـتري  على  الجاريـة  بائع  [ورجـع]  فأخذها،  بهـا  لـه  قضـي 

عنده. وجدها  إن  منه  الجارية  فأخذ  الوديعة، 
ثبت  إذا(٩)  يده  في  هي  ممن  أخذها  باعها؛  قد  وكان  عنده،  يجدها  لم  وإن 

له. تشهد  ببّينة  ذلك(١٠) 

يبطل.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
له.  ملك  غير  ألنها  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  ربح..  أو  دينار،  بمائة  باعها  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
يملك.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ. من..  عند  ..الجارية  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
الدينار.  المائتي  (ج) :  وفي  الدينار.  المائتين  (أ) :  (٦) في 

قبض. (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
له  فشـهد  ببّينة  دينار  المائـة  منه  المغصوب  أو  المـودع  لـه  فشـهد  ببّينـة  جـاء  وإذا  (أ) :  (٨) فـي 
جاء  فإذا  دينار،  مائة  منـه  المغصوب  أو  المودع  فشـهد  ببّينة  جاء  وإذا  (ج) :  و  الـخ  قضـي.. 

إلخ.  قضي..  ببّينة 
وإذا.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

له.  تشهد  بّينة  بذلك  (أ) :  (١٠) في 
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المال  في  المتعدي  وكان  عليها،  يقـدر  ال  مسـتهلكة  الجارية  كانت  فإن(١) 
يديه. [في  دينار  المائة(٢)  فوجد  دينار،  بمائتي  باعها  قد 

مائتي  من  أكثر  كانت  وإن  أخذها.  فله  جاريته  قيمـة  دينار  المائتا  كانت  فـإن 
مائة  قيمتها  كان  وإن  الجاريـة.  قيمة  تمـام  وغرمه(٣)  دينار،  المائتي  أخـذ  دينـار] 
يطلب  دينار،  مائة  وهي  جاريتـه،  قيمة(٤)  من  يأخذ  أن  ـ عندي ـ  يسـعه  لم  دينـار 
ـ عندي ـ  يسـعه  ال  [منه]،  أخذها  من  على  المائة  فيرد(٥)  الوديعـة  في  المتعـدي 

ذلك(٦). غير 
لم  فإن  ورثتـه.  على  رده(٧)  مـات  قد  منـه  أخذهـا  مـن  كان  وإن  [م ٤٠٧٠] 
من  يئس(٩)  فإذا  إليه،  وصوله  من  ييـأس(٨)  حتى  صبر  ورثته  إلى  وال  إليـه،  يصـل 
ومعاوية بن  عبـاس،  وابن  مسـعود،  ابـن  عن  رويناه  مـا  على  بـه،  تصـدق  ذلـك 
قال  وبه  والزهري،  البصـري،  / ج٤٢٩/  الحسـن  مذهب(١٠)  وهذا  أبي سـفيان، 

صاحبها. من  يئس(١١)  إذا  اللقطة  في  مالك 

وكانت.  (ج) :  وفي  كانت.  وإن  (أ) :  (١) في 
اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  المائتي.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وغرم.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  مائة..  وهو  جاريته  قيمة  من  أكثر  يأخذ  أن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الدينار  المائة  بتلـك  ..الوديعة  (ج) :  وفـي  إلخ.  على..  دينار  المائـة  بتلك  ..الوديعـة  (أ) :  (٥) فـي 
إلخ.  على.. 

حيًا.  كان  إن  ذلك  غير  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
ردها. (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

يتبين.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
أوتي. (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

مذهب.  على  وهذا  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
أيس.  (ج) :  وفي  آيس.  (أ) :  (١١) في 
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[آخران] : قوالن  المسألة  هذه  وفي 
عطاء. عن  القول  هذا  روينا  المال،  بيت  إلى  تدفع  أن  أحدهما : 

ميت. أم  هو(١)  أحي  يعلم  حتى  أبدًا  يمسكها  [أن]  الثاني :  والقول 
يتبين  حتى  هذا،  مثل  في  المال  إيقاف(٣)  في  الشـافعي  مذهب  يشـبه(٢)  وهذا 

صاحبه. أمر 
يشـتري  كان  ولكنه  المال،  بعين  ليـس(٤)  المشـتري  كان  وإن  أبو بكر :  قـال 
وهو  الذمة،  فـي  والمال  ثابـت،  فالشـراء  الوديعة؛  مـال  من  يـزن(٥)  ثـم  السـلع، 
نقصان  من  كان  وما  فلـه،  فيها  ربح  من  كان  وما  الشـراء،  بعقد  للسـلع  مالـك(٦) 
آخر(٨)  ـ  الشـافعي  قول  وهذا  لصاحبها(٧)،  أتلف  التي  الدنانير  مثل  وعليه  فعليه، 

أصحابه. أكثر  قول  وهو  ـ ،  قوليه 
حسن. جيد  أبو سعيد 5 :  قال 

صفقة  المخانة  األمانة  أو  المغتصب  بالمال  الشراء  اشترى  إذا  إنه  قيل :  وقد 
من  ونقد  نفسه،  على  يشتري  كان  وإن  المال،  لرب  والربح  المال  كان  بهذا؛  هذا 

النقصان. وعليه  ذلك  ربح  فله  المال؛  ذلك 

ميت.  أم  أحي  (ج) :  وفي  ميت.  أو  أحي  (أ) :  (١) في 
مذاهب.  يشبه  (ج) :  وفي  مذاهب.  أشبه  (أ) :  (٢) في 

إنفاق. (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  المال..  لعين  ..المشتري  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يوزن. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
بعقد.  والسلع  مالك،  قول  وهو  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

لصاحبه.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  قوليه..  آخر  أحد  ..الشافعي  (أ) :  (٨) في 
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الوديعة : رب  المودع  على  أشكل  إذا  باب ٨ -]   (٣٣٩/٦ [(م ٤٠٧١، 
وقد  أودعه،  من  عليه  يشكل  المودع  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
ويوقف  أودعه،  من  يعلم  ما  باهللا  يحلف  يقول :  الشافعي  فكان  رجالن؛  ادعاها(١) 

هي(٢). لمن  البّينة  تقوم  أو  يصطلحا،  حتى  بينهما  الشيء 
مثل  لهما  ويضمن  نصفين،  بينهمـا  تقسـم  الوديعة  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيـه 
ويعقوب،  النعمان،  قول  هذا  بجهله(٣).  اسـتودع  ما  أتلف  ألنه  / ج٤٣٠/؛  ذلك 

ومحمد.
نصفان. بينهما  هي  أبي ليلى :  ابن  وقال 

أحد  الوديعة  هذه  أودعني(٤)  قال :  فإذا  الحكم،  في  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
بعد  إال  ذلـك  يسـلِّم  بأن  مأخوذ  غير  فإنـه  أيهمـا؛  أعـرف  وال  الرجليـن،  هذيـن 
الوديعة؛  في  إليهما  الحكم  يرجع  ذلك  فحين(٥)  إليه،  سلَّم  الذي  يعلم  أنه  الصحة 
قال  كما  حلـف  يمينه  طلبـا  وإن  عليـه(٦)،  اتفقـا  مـا  كان  ذلـك  علـى  اتفقـا  فـإن 
أو  عليها،  أحدهما  يصح  حتى  بينهما  وقفت(٧)  ذلك  على  حلف  وإذا  الشـافعي، 
ذمته،  في  مضمونة  غير  ألنها  موقوفة؛  فهي  وإال  ذلك،  على  يصطلحا  أو  يتحالفا 

يده. في  أمانة  هي  وإنما 

أودعها.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
له.  هي  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
فجهله.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

أودعتني.  قد  (ب) :  وفي  أودعني.  قد  (د) :  و  (أ)  (٤) في 
إلخ.  يرجع..  فحين  (ج) :  وفي  إلخ.  يرجع..  ذلك  فحتى  (أ) :  (٥) في 

(أ).  في  موجودة  غير  عليه)  اتفقا  ما  (كان  (٦) العبارة 
وقف.  (ج) :  (٧) في 
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أحدهما  إلـى  ذلك  بتسـليم  عليـه(١)  محكـوم  فغيـر  أيهما؛  يعـرف  لـم  فـإن 
جميعًا،  إليهما  يسـلِّم  أن  الحكم  في  عليه  إن  أيضًا:  قيـل  وقد  غيرهـا.  والديـن(٢) 
مثل،  لها  كان  إن(٣)  المثـل  نصف  أو  قيمتها،  نصف  منهمـا  واحد  لكل  ويضمـن 

النعمان. قول  في  يخرج  وهذا 
أنهما  هذا  معنى  على  فيخرج  نصفان؛  بينهما  إنها(٤)  أبي ليلى :  ابن  قول  وأما 
يكون  أن  غيـر  من  بها،  لهما  الحاكـم  ويحكم  لهمـا،  يحلـف  أن  بعـد  يتحالفـان 
وذلك  ذلك،  من  أكثر  عليه  وليس  الحكم،  سبيل  على  يدفع  أو  الدافع  هو  األمين 

ذلك. على  يخرج  فهو  تحالفا  إذا 
وما  اهللا،  شاء  إن  الحكم  في  الصواب  معنى  على  تخرج  األقاويل  هذه  وكل 
يضيق(٥)  ال  الفتيا  / ج٤٣١/  في  ذلك  فمثل  به  يؤخذ  لم  فما  الحكم  في  له  جاز 

بقوله. قال  ومن  النعمان،  قول  االحتياط  هو  يحب  أن  إال  فيه،  عليه 

الرجلين : عند  تكون  الوديعة  باب ٩ -]   (٣٣٩/٦ - ٣٤٠ [(م ٤٠٧٢، 
ويختلفان  الرجلين،  بيد(٦)  تكون  الوديعة  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
[نصفه(٧)،  منهمـا  واحـد  كل  عند  تكـون  الـرأي :  أصحاب  فقـال  تكون؛  مـن  عنـد 
شهرًا. منهما]  واحد  كل  عند  كان  عبدًا  الوديعة  كانت  وإن  األوصياء.  يفعل  وكذلك 

(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (١) كلمة 
والذين.  (أ) :  وفي  (د).  و  (ج)  و  (ب)  في  (٢) هكذا 

إلخ.  يخرج..  وهذا  لها  كان  إن  (ب) :  وفي  إلخ.  يخرج..  وهذا  لها  كان  وإن  (أ) :  (٣) في 
إنهما.  (د) :  و  (ج)  (٤) في 

يضمن.  ال  (أ) :  (٥) في 
الرجلين. عند  (ج) :  وفي  رجلين.  عند  (أ) :  (٦) في 

نصفة.  الصواب :  (٧) لعل 
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أعدلهما. عند  تكون  مالك :  قول  وفي 
أقول]. [وبه  أبو بكر :]]  [[قال 

كان  ينقسم  مما  كان  إن  قيل :  وقد  مالك.  قول  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قال 
أحدهما،  مع  يجعالها  أن  علـى  اتفقا  فإن  وإال  النصـف،  منهما  واحـد  كل  عنـد 

ذلك. في  اختلفا  إذا  المسلمين  برأي  ثقة  عند  يجعالها  أن  ُجبِرا(١)  وإال 
اهللا. شاء  إن  الرأي  أصحاب  قول  ويجوز 

المال  قبض  والذي  المال  رب  اختلف  إذا  باب ١٠ -]   (٣٤٠/٦ [(م ٤٠٧٣، 
المال : في 

اسـتودعتني(٢)  للرجل :  يقول  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
أمري؛  بغير  أخذتها(٣)  أو  غصبتنيهـا،  المال :  صاحب  وقال  فضاعت،  درهم  ألـف 
منك  أخذتها(٤)  المستوَدع :  قال  فإن  المستوَدع،  قول  القول  الرأي :  أصحاب  فقال 

أخذتها. قال :  ألنه  ضامن؛  فالمستوَدع  غصبتها؛  بل  المال :  رب  وقال  وديعة، 
رب  قول  القول  أن  األولـى :  المسـألة  [في]  مالك  عن  القاسـم  ابن  وحكى 

عليه. ضمان  وال  مأمون(٦)،  هو  قال :  أنه  مالك  عن(٥)  نافع  ابن  وحكى  المال. 

وإال  (ب) :  وفي  أن.  خير  وال  (أ) :  فـي  فكأنها  عداها؛  فيما  واضحة  غير  وهي  (د).  فـي  (١) هكـذا 
َاْن.  أْنُجبَرا  واال  (ج) :  وفي  ان.  حبرا 

دعتني.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
إلخ.  بغير..  وأخذتها  غصبتها  بل  ..المال :  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

أخذتها  المسـتودع  قال  ..فإن  (ج) :  وفي  إلخ.  ضامن..  أخذتها  المسـتودع  قال  ..فإن  (أ) :  (٤) في 
إلخ.  ضامن..  فهو 

إلخ.  أنه..  عنه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ضامن.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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أخذ،  أنه  أقر  ألنه(١)  الصـواب؛  على  كله  ذلك  يخرج  أبو سـعيد 5 :  قال 
أمانة.  أنها  تصح  لم  ما  التسليم  المال  رب  إنكار  مع  منه  دعوى  أمانة  أنه  ودعواه 
لم  أنه  األصل  وفي  أمانة،  بها  أقر  / ج٤٣٢/  إنما  ألنه  أمين؛  إنه  اآلخر :  والقول 
كان  أمانة؛  هو :  وقال  دين،  أنه  المال  رب  عليه  ادعى  لو  ألنه  يلزمه؛  بشـيء  يقر 

غيره. أو  قرض  من  دين  أنها  تصح  حتى  أمانة  أنها  األصل 

الوديعة : المستوَدع  جحود  باب ١١ -]   (٣٤١/٦ [(م ٤٠٧٤، 
ما  المـوَدع :  فقال  المـال  المـودِع  طلـب  وإذا(٢)  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
مالك،  قول  ففـي  معلومًا؛  مـاالً  أودعه  أنه  البّينة  المـودِع  فأقـام  شـيئًا،  أودعتنـي 

الرأي. أصحاب  قال  وبه  له(٣).  ضامن  هو  وإسحاق :  والشافعي،  واألوزاعي، 
ثم  ذلك  نسـي  يكون  أن  جائز  إذ  لبّينته،  بإكـذاب(٤)  ذلك  ليس  قائـل :  وقـال 

ذكره(٥).
بتسليم  أخذ  بالقبض؛  عليه  البّينة  وصحت  ذلك،  أنكر  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
أقر  ولو  إقراره،  من  أكثر  عليه  الضمان  يوجب  معنى  وال  البّينة،  به  عليه  صحت  ما 
لم  أنه  نفسـه  أكذب  قد  ذلك  كان  قبضه؛  جحد  أن  بعد  من  وضاعت  قبضها(٦)،  أنه 
عليه  صحت  إذا  البّينة  ذلـك(٧)  لتسـليمه  موجبًا  إقراره  وكان  يصح  لم  وإن  يقبضـه. 

إلخ.  أنه..  أقر  ألنه  خ  إقراره  ألن  (د) :  وفي  إلخ.  أنه..  إقراره  ألن  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
وإن.  (ج) :  (٢) في 

لها.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بالمكذب.  (ج) :  وفي  بالكذاب.  (أ) :  (٤) في 

أنكر.  ثم  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  قبضها..  ضمن  أنه  أقر  ولو  (ج) :  (٦) في 

كذلك.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٧) في 
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يمكن  ألنه  بالبّينة؛  وال  باإلقرار  ضمان  عليه  يكون  ال  أن  يجوز  وقد  الجحدان،  بعد 
اهللا. شاء  إن  النظر  في  يجوز  َلقوٌل(١)  وإنه  قال،  كما  ذكر  ثم  نسي  يكون  أن 

بيد  ويقع  الوديعة،  يجحد  الموَدع  بـاب ١٢ -]   (٣٤١/٦ - ٣٤٢ [(م ٤٠٧٥، 
الموَدع : مال  من  مثله  المال  رب 

فجحدها(٣)  درهم  مائة  الرجل  الرجل(٢)  أودع  وإذا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
/ ج٤٣٣/؛  مثلها  مائة(٤)  األولى  الوديعة  ربَّ  الجاحُد  الموَدُع  أودع  ثم  الموَدع، 

ماله. مكان  يأخذها  أن  له(٥)  الرأي :  وأصحاب  الشافعي،  فقال 
أودعه  إذا  مثله،  ويوزن :  يكال  وما  والشعير،  الحنطة  في  عندهم(٦)  والجواب 

قصاصا. ذلك  يأخذ  أن  فله(٧)  مثلها، 
يأخذها. وال  يجحده،  ال  مالك :  وقال 

ويقتضي  يبيعها،  أن  فله  السلع  من  سلعة  إلى  وصل  إن  [الشافعي :  قول  وفي 
الرأي. أصحاب  قول  في  ذلك  إمساك  له  وليس  ماله].  ثمنها  من 

عنها ]  اهللا  [ رضي  عائشة  بخبر  استدالالً  صحيح(٨)؛  الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 
بالمعروف». وولدك  يكفيك  ما  لهند :  «خذي  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

القول.  (أ) :  (١) في 
رجالً. رجل  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  أودع..  ثم  فجحده  ..درهم  (ج) :  وفي  إلخ.  أودع..  ثم  (أ)..درهم  (٣) في 
إلخ.  مثلها..  أيضًا  ..الوديعة  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

له.  إن  (أ) :  (٥) في 
عنهما.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (فله)  (٧) كلمة 
صح.  (أ) :  (٨) في 
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الضمان  يلحقه  بوجه  المستودع  على  الضمان  صح  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
ذلك : في  اختلف  فقد  شبهة؛  شهرة(١)  بغير 

ومن(٢)  حجتهم  مـن  وهذا  ظلمه،  ممـن  ينتصر  لمن  يجـوز  قال :  مـن  فقـال 
من  يأخذ  أن  يجوز  ال  قال :  من  وقال  له.  الجاحد  بإبطال  يبطل  ال  الحق  أن  وجه 
من  إلى  األمانة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «رد  بقول  واعتلوا  غيرها،  من  يأخذ  أن  ويجوز  أمانته، 

خانك»(٣). من  تخن  وال  ائتمنك 

بغير  الوديعة  على  ينفق  المـوَدع  بـاب ١٣ -]   (٣٤٢/٦ [(م ٤٠٧٦ - ٤٠٧٧، 
ربها : إذن 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
إذن  بغير  عليها  أنفق  إذا  يقولون :  الرأي  وأصحاب  الشافعي،  كان  [م ٤٠٧٦] 

بشيء. عليه  يرجع  وال  متطوع،  فهو  الحاكم 
الحاكم؛  إذن  بغير  فباعه  شـيء  الماشـية  ألبان  من  اجتمع  وإن(٤)  [م ٤٠٧٧] 

والكوفي. الشافعي،  قول  في  فاسد  فالبيع 
عليه  / ج٤٣٤/  والواجب  ضرورة،  حال  ذلك  ألن  جائز؛  البيع  قائل :  وقال 

التلف. من(٥)  أخيه  مال  يمنع  أن 

(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  (شهرة)  (١) كلمة 
من.  (أ) :  (٢) في 

أبي داود،  (ُسـنن  األمانة»  «رّد  بدل  األمانة»  «أَدِّ  بلفظ  أبي هريـرة  عن  والترمـذي  أبـو داود  (٣) رواه 
ُسـنن   .٢٩٠/٣ رقـم ٣٥٣٥،  يـده،  تحت  من  حقـه  يأخذ  الرجـل  فـي  بـاب  اإلجـارة،  كتـاب 

 .(٥٦٤/٣ رقم ١٢٦٤،  باب،  البيوع،  كتاب  الترمذي، 
فإن.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (من)  (٥) كلمة 
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نفقته. المنفق  ويعطي  ذلك،  السلطان  يبيع  مالك :  قول(١)  وفي 
تعالى. اهللا  شاء  إن  كله  ذلك  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 

به  أمر  ما  يخالف  المستودع  باب ١٤ -]   (٣٤٣/٦ - ٣٤٥ [(م ٤٠٧٨ - ٤٠٨٢، 
وديعته)) : بإتالف  المودِع  أمر  المستوَدع.  ((تضمين 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
يجعلها  أن  ويأمره  الوديعـة،  الرجل  يودع  الرجـل  في  واختلفـوا  [م ٤٠٧٨] 
أو  أخرى،  [له]  دار  فـي  يجعلها  أن  نهاه  أو(٣)  بعينهـا،  دار  أو  بعينه(٢)،  بيـت  فـي 
ففي  فيها؛  يجعلها  أن  نهاه  التي  الدار  في  المودع  فجعلها  آخر،  [لـه]  بيت  [فـي] 

قوالن : هذا 
بعض  [قاله]  قول  هذا  الحرز.  قصد  ألنه(٦)  عليه؛  شيء(٥)  ال  أن(٤)  أحدهما : 

النظر. أهل 
له  أذن  التي  [الدار]  غير  أخرى  دار  في  جعلها  إن  يضمن  إنه  الثاني :  والقول 
هذا  آخر.  بيت  في  فجعلها(٧)  خالف  إن  البيت  في  يضمن  وال  فيهـا،  يحرزهـا  أن 

ومحمد. النعمان،  قول 

(أ).  في  موجودة  غير  (قول)  (١) كلمة 
نفسه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
ونهاه.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إنه. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (شيء)  (٥) كلمة 

إلخ. قصد..  هذا  ألن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (فجعلها)  (٧) كلمة 
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بينهما. فرق  ال  أبو بكر] :  [قال 
اهللا. شاء  إن  جائز  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

مـن  تخرجهـا  ال  وقـال :  وديعـة  إليـه  دفـع  وإذا(١)  [م ٤٠٧٩]  [* ش] : 
الشـافعي،  قول  ففي  فضاعت؛  البلد  من  فأخرجها  بيتك،  في  وضْعها  البلد(٢) 
لضرورة  أخرجها  فـإن(٣)  ضـرورة،  يكون  أن  إال  يضمن  الـرأي :  وأصحـاب 
أو  للسـيل  انتقل  لو(٤)  وكذلك  الشـافعي.  قول  فـي  يضمن  لم  خـوف  [مـن] 

النار(٥).
أثر  أو  [ترى]،  عين  لذلك  كان  فإن  والنار،  السيل  في  اختلفا  ولو  [م ٤٠٨٠] 
مع  المودع  قـول  فالقول  ذلـك(٦)  يكن  لم  وإن  المسـتودع،  قـول  فالقـول  يـدل؛ 

الشافعي. قول  هذا  يمينه. 
لشيء(٧)  الكوفة  إلى  البصرة  من  انتقل  إن  الرأي :  / ج٤٣٥/  أصحاب  وقال 

عذر. حال  هذا  ألن  عليه؛  ضمان  فال  فهلكت(٨)  بد  له  يكن  لم 
إخراج  المودع  ويمكن  البيت،  في  يقع  الحريق  فـي  [واختلفـوا]  [م ٤٠٨١] 
أمر  ألنه  أتلفه(٩)؛  كأنه  ألنـه  يضمن؛  قائل :  فقال  يفعل؛  فلم  مكانها  مـن  الوديعـة 

وإن. (ج) :  و  (أ)  (١) في 
البيت.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وإن. (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إن. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

والنار.  (أ) :  (٥) في 
لذلك. (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

بشيء.  (ج) :  (٧) في 
إلخ.  فهلكت..  منه  بد  ..له  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

أتلفها.  (ج) :  (٩) في 
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استودع  من  قال :  ألنه  الشـافعي؛  مذهب(٢)  يشـبه  وهذا  مضيع(١).  وهذا  بحفظه، 
ضمن(٣). تلفت  حتى  يعلفها  فلم  دوابَّ 

المسـلم  كالرجل  وهذا  أتلفتها،  النـار  ألن  عليـه؛  ضمان  ال  آخـر(٤) :  وقـال 
عاصٍ(٥)،  فهو  يفعـل؛  فلم  إخراجه،  على  قـادر  [مسـلم]  ورجل  النار،  به  تحيـط 

َقَود. وال  عليه(٦)،  عقل  وال 
اهللا،  شـاء  إن  الحق  مذاهـب  على  يخـرج  ذلـك  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  معنا  ذلك  وأشـد  فيضّيعه  عليـه(٧)،  القدرة  من  ذلـك  وغير  واألمانـة  والمـال 
والفرق  اإلنسـان،  بمنزلة  فيها  الحكم  ليس  األمـوال  ألن  آدم؛  بني  مـن  اإلنسـان 
وغير  والقسـامات  العقل(٩)  من  لها  الجاني  غيـر  ذمة(٨)  في  يعقلها  من  بيـن  فيهـا 

اإلنسان. ُيضيَّع  أال  األموال  من  خارج  وهو  عليه،  المجتمع  من  ذلك 
اسـتخراجه  على  قادر  وهو  هلكة  به  أحاط  قد  رجالً  رأى  لو  إنه  قيـل :  وقـد 

هذا. مثل  في  المال  في  ضمان  وال  ضمن،  هلك؛  حتى  يخرجه  فلم 
في  عليه  يتعلق  مما  كان  إذا  وأما  والحـرق،  الغرق  في  ذلك  إنما  قيل :  وقـد 

عليه. ضمان  وال  آثم  وهو  هذا،  في  قّصر  فقد(١٠)  ذمته 

إلخ.  وهذا..  تضييع  يقع  وهذا  (ج) :  وفي  إلخ.  وهذا..  تضيع  يقع  وهذا  (أ) :  (١) في 
مذاهب.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (ضمن)  (٣) كلمة 
قائل.  وقال  (ج) :  وفي  قال.  من  وقال  (أ) :  (٤) في 

ضامن. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (٦) كلمة 

إلخ.  عليه..  العذرة  من  األمانة  وغير  واألمانة  ..والمال  (أ) :  (٧) في 
ذمته.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٨) في 

العاقل.  (ب) :  و  (أ)  (٩) في 
إلخ.  فقد..  عليه  ذمته  في  ..عليه  (ج) :  (١٠) في 
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أشـد  واإلنسـان  اإلنسـان.  في  قيل  ما  بمثـل  األمـوال  فـي  أيضـًا  قيـل  وقـد 
/ ج٤٣٦/.

أو  البحر  في  يلقيها(١)  أن  الموَدع  الوديعة  رب  أمر  وإذا  [م ٤٠٨٢]  [* ش] : 
قوالن : ففيها  ففعل؛  النار 

في  الشـافعي  قال  هكذا  بأمره.  فعله(٣)  ألنه  عليـه؛  شـيء  ال  إنه(٢)  أحدهمـا : 
عتق  القاطع  فعلـى  [فقطعه]؛  مملوكـه،  رأس  يقطـع  أن  الرجـل(٤)  يأمـر  الرجـل 

عليه. قود  وال  رقبة(٥)، 

حال  غيـر  في  المـال  إتالف  مـن  ممنوع  ألنـه  ضامـن؛  هـو  آخـر :  وقـال(٦) 
«لنهي  عليـه؛  يحجـر  أن  يجـب  عـاصٍ،  وفاعلـه  ـرم،  ُمحَّ ذلـك  ألن  الضـرورة؛ 

المال». إضاعة  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

سيان. وسكوته(٧)  [فأمره]  له  ليس  بما  أمره  فإذا 

اضرب  المسلم :  ألخيه  قال  إذا  المسـلم  لكان  عليه  شـيء  ال  هذا  كان  ولو 
أهل  أجمع(٩)  وقد  [به].  أمره  ما  فعل  ألنه  عليه؛  شـيء  ال  أن  فقطعه(٨)؛  عنقي، 

ينقلها.  (أ) :  (١) في 
أن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بأمره.  ذلك  فعل  ألنه  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  رأس..  بقطع  ..يأمر  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

عليه.  قود  وال  العبد،  في  ..رقبة  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وقول.  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  ولو..  تبيان  لعله  وسكوته  (ج) :  وفي  إلخ.  ولو..  سَبَبان  وسكونه  (أ) :  (٧) في 
فقتله. (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

اجتمع. (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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المسـلم  مال  من(٢)  [تعالى]  اهللا  منعها  وقد  ظالم،  قاتـل(١)  هذا  أن  علـى  العلـم 
تحريمهما(٣). بين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  جمع  وقد  دمه،  ومن 

بأجمعهم  والمسـلمون  ورسـوله  اهللا  م  حـرَّ قد  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مال  هبة(٤)  يجـوز  وقد  كاإلنسـان،  األموال  وليس  بحلهـا،  إال  واألمـوال  الدمـاء 
نفسه.  بيع  يجوز  وال  ماله،  بيع  يجوز  وقد  نفسه،  هبة(٥)  تجوز  وال  كله،  المسلم 
بدنه  على  مصالحته  تجوز  وال  ماله،  في  مصالحته  من  وغيره  هذا  صـح  أن  فلمـا 
ماله  بتسليم  االثنين  بين  يصالح(٧)  أن  يجوز  وقد  غيره،  عن  قصاص  وال  بقتل(٦)، 
يحصى،  أن  / ج٤٣٧/  مـن  أكثر  واسـع  واألموال  اإلنسـان(٨)  بين  والفرق  كلـه. 
نفسـه  على  له  سـبيل  وال  نفسـه،  فـي  ألمره  خـالف(٩)  مالـه  فـي  الرجـل  وأمـر 
الختان،  علـى  يأتي  بدليل  إال  الوجـوه،  من  بوجـه  بشـرته  من  شـيء  بإتـالف(١٠) 

بشرته. مصلحة(١١)  عليه  يقع  وما  والحجامة، 

إلخ.  اهللا..  منع  وقد  باطل،  هذا   .. (ج) :  و  (أ)  (١) في 
دمه.  وعن  المسلم  مال  عن  (أ) :  (٢) في 

تحريمها. (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  هبة..  تجوز  وقد  (د) :  وفي  منه.  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

هبته.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
يقتل.  (أ) :  (٦) في 

يصلح.  (د) :  و  (ب)  (٧) في 
واإلنسـان  األموال  بين  (ب) :  وفي  إلخ.  من..  وأكثر  فأوسـع  واإلنسـان  األموال  بين  (أ) :  (٨) في 
وأكثر  فأوسع  األموال  وبين  اإلنسـان  بين  (أ) :  في  (د) :  وفي  إلخ.  يحصى..  أن  وأكثر  فأوسـع 

إلخ.  من.. 
خالًفا.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٩) في 

إتالف.  في  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١٠) في 
بشرته.  مصلحته  (ج) :  (١١) في 
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وال  ماله  في  الوقـت  في  له  مصلحة  يكـون  ال(١)  ما  إتـالف  من  يجـوز  وقـد 
ذلك  كان  إرادتـه؛  من  وبـان  منه  ذلـك  صح  الناس  ريـاء  ماله  أنفـق  ولـو  بدنـه، 
اهللا  قال  قد  بل(٢)  دين،  وال  مـال  في  مصلحة  في  له  واقع  وغير  عليـه،  محجـورًا 

   A    @      ?    >    =    <    ;    :    9    8    7    6  ﴿ تعالـى : 
كان  أنه  منه  صـح  فلـو  (آل عمـران : ١١٧)؛   ﴾F   E   D   C   B
أن  عياله  على  محجورًا  ذلك  لكان  عليه  اهللا  حجره  قد  لوجه  تبذيرًا  أو  رياء  نفقته 

غرمه. وعليهم  ذلك،  منه(٣)  يأكلوا 
أن  ذلك  علم  إذا(٥)  عليه  وسـمعة  رياء  بصدقة(٤)  عليه  ُتصّدق  الذي  وكذلك 

بالصغار. أولى  هذا  بل  له،  كرامة  وال  عليه،  ذلك  يرد  ال  بل  عليه،  ذلك  يرد 
يكون  ال  ألنه  ذلك؛  على  يعـان  أن  جائز  فغير  ماله  بإتالف  أمـر  إن  وكذلـك 
التوبة،  فعليه  ماله  تلف  حتى  ذلك  على  معين  أعانه  فإن  طاعة،  على  معونة  ذلك 
له(٦)  مصلحة  ال  جرح  أو  بقتل  بدنه  على  أعانه  ولو  المال،  في  عليـه  ضمـان  وال 
القود  وعليـه  اإلجماع،  فـي  له  عـذر  فال  مصلحة؛  معنـى  إلـى  يقصـد  وال  فيـه، 
شـتى  معان  في  األموال(٧)  غير  / ج٤٣٨/  هـو  واإلنسـان  واألرش،  والقصـاص 
من  أبعد  والمضيع  المضيع،  حكم  من  حكمه  خارج  الفاعل  أن  مع  ذلك،  فافهم 

إلخ.  يكون..  ال  ما  ماله  إتالف  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  وقد..  دين  وال  (د) :  وفي  إلخ.  وقد..  دين..((بياض))  وال  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  غرمه..  وعليه  ذلك  يأكلوا  ..أن  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
موجودة.  غير  (بصدقة)  كلمة  (ج) :  وفي  صدقة.  (أ) :  (٤) في 

ذلك  يرد  أن  ذلك  علم  إذا  ذلك  ..عليه  (ج) :  وفي  إلخ.  علم..  إذا  اعليه  ..وسمعة  (ب) :  (٥) وفي 
اّن  هو  بل  له  كرامة  وال  عليه  ذلك  يرد  ال  أن  اعليه  ..وسمعة  (د) :  وفي  بالصغار.  أولى  هو  بل 

بالصغار.  له 
(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  (له)  (٦) كلمة 

المال.  لعله  فوقها :  اإلنسان.وكتب  (ج) :  (٧) في 
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اإلسالم  حقوق  من  لشيء  والمضيع  األموال،  من  ضيع(١)  فيما  ضمان  يلزمه  أن 
يتوب. أن  إال  بتضييعه،  عاص 

كتـاب  مـن  مسـائل  بـاب ١٥ -]   (٣٤٥/٦ - ٣٤٨ [(م ٤٠٨٣ - ٤٠٩٠، 
وديعة  يودع  الرجل  صاحبه.  غياب  في  الوديعة  المودعين  أحد  ((طلب  الوديعة 
فيجعلها  الوديعة  عنده  تكـون  الرجل  فيأكلها.  صبي  أو  عليه  عبد محجـور  عنـد 
قرض  عليه  له  رجل  عند  وديعة  يودع  الرجـل  الموَدع.  مع  مضاربة  المـال  رب 
إنفاق  المسـتودع  طلب  المـوَدع  ادعاء  الوديعـة.  تلف  ويدعـي  قرضـه  فيقضيـه 
أرسـل  من  عند  الوديعة  هـالك  الوديعة.  ضمـان  اشـتراط  أهلـه.  علـى  الوديعـة 
المال  دفع  في  إليه  والمرسل  الرسول  اختالف  إرساله.  صاحبها  وإنكار  ليأخذها 

واستالمه)) :
أبو بكر : قال  [* ش] : 

فجاء  ثيابًا،  أو  أودراهم،  دنانير،  ماالً  رجالً  رجالن  استودع  وإذا  [م ٤٠٨٣] 
إلى  يدفع  ال  النعمان :  فقال  حصتي؛  أعطني  فقال :  ـ  غائب  وشـريكه  ـ  أحدهما 

صاحبه. يأتي  حتى  شيئا  أحدهما 
وال  حصته،  إليه  ويدفع  ذلك،  يقسم  الحسن :  [محمد] بن  و  يعقوب،  وقال 

الغائب. على  جائزًا  ذلك  يكون(٢) 
ال  أن  معنا  ذلـك  وأصح  ذلك  فـي  اختلف  قد  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وليس  حاكم،  من  بحكم  أو  قبله،  من  وكيل  أو  صاحبه،  بحضرة  إال  ماٌل  ُيقسـَم 

ذلك. منع  من  حجة  من  فهذا  بالمقاسمة؛  بمخاطب  المستودع 

(ج).  في  موجودة  غير  (ضيع)  (١) كلمة 
ويكون.  (أ) :  (٢) في 
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هذا  وديعة  بتسـليم  مخاطـب  المسـتودع  أن  ذلـك  أباح  مـن  حجـة  ومـن(١) 
هذه  من  أكثـر(٢)  ذلك  مـن  عليه  يقع  لـم  الغائب  حضـر  لـو  هـذا  وأن  الحاضـر، 
تسـليم  قبض  حضر  فلما  ذلـك؛  غير  له  حجـة  وال  والـذرع،  بالكيـل  المقاسـمة 
ذلك  في  القسـم  وكان  الغائب،  حجة  وكانت  تسـليمها  من  خوطب  مـا  الوديعـة 
إلى  يسلم  أن  للمسـتودع  وكان(٣)  اختالف،  وال  فيه  نظر  ال  الذي  والكيل  بالوزن 

حضر. إذا  حجته  وللغائب  ماله،  الحاضر 
محجورًا  عبدًا  أودع(٤)  رجل  فـي  / ج٤٣٩/  واختلفـوا  [م ٤٠٨٤]  [* ش] : 
الصبي،  على(٥)  ضمان  ال  ومحمد :  النعمان،  فقال  فأكلها؛  وديعًة،  صبيًا  أو  عليه، 

يعتق. حتى  المملوك  على  وال 
الساعة. جميعًا  ضامنان  والعبد  الصبي  يعقوب :  وقال 

يضمن. ال  يودع(٦) :  الصبي  في  القاسم  ابن  وقال 
حجة(٧). بغير  الضمان  الصبي  يلزم  أن  ينبغي  ال  أبو بكر :  قال 

الصواب. معنى  على  كله  هذا  يخرج  قد  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
رب  فيجعلها  الوديعـة  عنده  تكون  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٤٠٨٥]  [* ش] : 
ذلك. يجيزون  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  أحمد،  فكان  الموَدع؛  مع  مضاربة  المال 

من.  (أ) :  (١) في 
موجودة.  غير  (أكثر)  كلمة  (ج) :  وفي  المقاسمة.  هذه  من  أكثر  من  عليه  يقع  لم  (أ) :  (٢) في 

كان.  (د) :  و  (أ)  (٣) في 
استودع. الرجل  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  وال..  عليه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
عليه.  ضمان  ال  أودع :  ..الصبي  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

في  موجودة  غير  حجة)  أبو بكر..بغير  (قـال  والعبارة  أيدينا،  بين  التي  المخطوطات  فـي  (٧) هكـذا 
اإلشراف.  كتاب 
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حتى  مضاربة  يدفـع  ال  القرض،  مثل  الوديعـة  [البصري] :  الحسـن  وقـال 
يقبض.

كله. ذلك  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
وعلى  وديعة،  درهـم  ألف  رجل  إلـى  رجـل  دفـع  وإذا  [م ٤٠٨٦]  [* ش] : 
هذه  المـوَدع :  فقال  ألفًا،  إليـه  فدفع  الوديعة،  لـرب  قرضًا  درهـم  ألـف  المـوَدع 
الوديعة(٢) :  دفع  الذي  وقال  الوديعة،  وتلفت  القرض،  هي  قضيتك(١)  التي  األلف 
[مع  المودع  القاضـي  قول  فالقـول  حاله؛  على  والقـرض  الوديعة  قبضـت  إنمـا 
قال  وبه  الشـافعي،  مذهب(٣)  يشـبه  وهذا  جميعًا.  المالين  من  بريء  وهو  يمينه]، 

الرأي. أصحاب 
حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

أن  أمرتني  المـوَدع :  فقال  مـاًال،  رجـالً  رجـل(٥)  أودع  وإذا(٤)  [* ش] : 
المودِع  وأنكر  / ج٤٤٠/،  لفالن  أهبه  أو  به،  أتصدق  أو  أهلك،  على  أنفقـه 
أصحاب  قال  وبه  الشافعي،  مذهب  على  وهذا  يمينه،  مع  قوله  فالقول  ذلك؛ 

الرأي.
المودع. قول  القول  إن  قيل :  وقد  قيل.  ما  أصح  هذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
للوديعة(٦)؛  ضامن  أنه  الموَدعِ  على  المودُِع  اشترط  وإذا  [م ٤٠٨٨]  [* ش] : 

القرض.  من  قبضتك  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الوديعة.  إليه  دفع  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

مذاهب.  (ج) :  (٣) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الرجل.  (ج) :  (٥) في 
الوديعة.  (أ) :  (٦) في 
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ذلك  ويشبه  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الثوري،  قال  كذلك  عليه.  ضمان  فال 
مالك. مذهب 

ضامن. [هو]   قال :  أنه  الحسن  اهللا بن  عبيد  عن  وحكي 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

نفسه  على  أوجبه  ما  عنه  يزيل  معنى  وال  أصح،  اآلخر  أبو سعيد 5 :  قال 
الوديعة،  تلك  يودع  لم  بذلك  يضمن  لم  لو  ولعله  ذلك،  إليه  سلم  من  تسليم  مع 
المال؛  إضاعة  طريق  من  يخرج  ذلك  ضمان  ومنع  الّسـّنة(١)،  في  غارم  والضامن 

واهللا أعلم.(٣) الوديعة،  من  ذلك  له  يقع(٢)  ال  ألنه 
رب  إن  فقـال :  رجـل  فجـاء  درهـم  ألـف  أودعـه  وإذا  [م ٤٠٨٩]  [* ش] : 
عنده،  فهلكت  إليه،  ودفعهـا  فصّدقه  بالوديعة،  إليـه  لتبعث  إليك  بعثنـي  الوديعـة 
وال  ضامن،  الموَدُع(٤)  الرأي :  أصحاب  فقال  بعثه؛  يكون  أن  الوديعة  رب  وأنكر 

بشيء. الرسول  على  يرجع 
ذلك  علـى  إليـه  ودفعهـا  بـه،  كذَّ بالرسـالة(٧)  جـاءه(٦)  حيـن  كان  فـإن(٥) 

يقول :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  قال :  الباهلي  أبي أمامة  عن  وأحمد  ـ  له  واللفظ  ـ  ماجه  ابن  (١) روى 
رقم ٢٤٠٥،  الكفالة،  باب  الصدقـات،  كتاب  ماجه،  ابن  (ُسـنن  َمقضي»  ين  والدَّ غارم   «الزعيـم 

 .(٢٦٧/٥ رقم ٢٢٣٤٩،  أحمد،  مسند   .٨٠٤/٢
في  له  يقع  ال  ألنه  (د) :  و  (ب)  وفـي  واهللا أعلم.  الوديعة،  ذلك  في  له  يضـع  ال  ألنـه  (أ) :  (٢) فـي 

واهللا أعلم.  الوديعة،  ذلك 
ذلك  في  يقع  ال  ألنه  أراد :  ولعله  سـقط،  الشـيخ  رد  في  لعل  غيره :  قال  ..واهللا أعلم.  (د) :  (٣) في 

إلخ.  أودعه..  وإذا  رجع.  نفع. 
المستوَدع. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
جاء. (ج) :  (٦) في 

بالرسول.  (أ) :  (٧) في 
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ويرجع  ضامن،  فالمـوَدُع(٢)  ذلك؛  فأنكر  الوديعـة  رب  جاءه(١)  ثـم  فهلكـت، 
الرسول. على  بذلك 

يكّذبه. ولم  يصّدقه،  ولم  / ج٤٤١/،  إليه  دفعها  إن  وكذلك 
عليه  يرجع  لـم  الرسـول  قال  ما  صدق  المـوَدع(٣)  علم  وإن  أبو بكـر :  قـال 

له. ظالم  الوديعة  رب  أن  يعلم  ألنه  بشيء؛ 
وسـلم  الرسـالة،  في  المسـتودع  أمر  يصح  لم  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
جاء  حين  له  يقول  أن  إال  ضمانه،  مـن  ينفك  فال  المودع  من  لقولـه(٤)  المـال 
شـيء  فال  وإال  إليك،  فذلك  أعطيتني  فإن  فالن،  رسـول  أتاه  إنما  بالرسـالة : 
أسـلمها  الوديعة  هذه  تعطيني(٦)  وإنما   ، إلـيَّ تسـلم(٥)  فيما  ضمان  وال  علـي، 
إن  أنه  إال  صدقه،  يصح  لم  ألنه  الضمان؛  من  له  براءة(٧)  فال  وإال  ربها،  إلى 
فال  التصديق؛  علـى(٩)  إليه  ودفعهـا(٨)  قوله  فـي  صدقه  إليه  دفعها  حيـن  أقـر 

بشيء. عليه  يرجع 
بالمال  رسـوله  مع  يبعث  الرجل  فـي  واختلفـوا(١٠)  [م ٤٠٩٠]  [* ش] : 

جاء. (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فالمستوَدع. (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  صدق..  فإن  المودع  على  الضمان  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
بقوله.  (د) :  و  (أ)  (٤) في 

يسلم.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
يعطيني.  (أ) :  (٦) في 

يراه.  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  ودفعها..  ذلك  ..قوله  (ب) :  و  (أ)  (٨) في 

وعلى.  (د) :  (٩) في 
الشرع،  بيان  الكندي :  في :  ـ  بسـيط  اختالف  مع  ـ  عليه  أبي سـعيد  وتعليق  اآلتي  النص  (١٠) انظر 

 .٨٤/٣٤ - ٨٥
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وقال  إليه(٢)،  دفعته  قـد  الرسـول :  فقال  إليه،  يدفعه  أن  وأمره(١)  رجل]  [إلـى 
إال  الرسـول  قول  يقبل  ال  مالك :  فقـال  شـيئًا؛  إلّي  يدفع  لم  إليـه :  المرَسـُل 

غرم. وإال  ببّينة(٣)، 
لو  ألنه  أمين؛  ألنه  يمينه؛  مع  المسـتودع  قول  القول  الرأي :  أصحاب  وقال 

قوله. القول  كان  إليك  رددتها  قد  قال : 

يخرج. كله  أبو سعيد 5 :  قال 

جاز  إذا  المرسـل  على  وال  الوديعة،  في  الرسـول  على  ضمان  ال  قيل :  وقد 
من  مع  إليه  بها  بعث  لقد  للمودع :  المستودع  على  واليمين  بذلك،  يرسل  أن  له 
الوديعة  لصاحـب  الرسـول  علـى  واليمين  فيهـا،  خانـه  ومـا  ذلـك،  علـى  يأمنـه 

دعواهم(٤). من  الحاكم  يراه  ما  على  وللمرسل،  / ج٤٤٢/ 

الذي  الّدين  عّني  اقـض  له  قال  إن  قائل :  قـال  وقد  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
الرسول. يبرأ  لم  [عليه]؛  يشهد  ولم  دفعته،  [قد]  فقال :  علّي، 

قوله. فالقول  أمانة  كانت  وإن 

أرسله  إذا  أنه  وذلك  والوديعة؛  ْين  الدَّ بين  الفرق  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

إليه.  بدفعه  ويأمره  (ج) :  وفي  إليه.  يدفعه  فأمره  (أ) :  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (إليه)  (٢) كلمة 

غرم  وال  بنية  إال  (أ) :  (٣) في 
الرقعة  صاحب  ذكره  مما  الرقعة  في  وجدته  ما  هذا  دعواهم.  ..من   : (٨٥/٣٤) الشرع  بيان  (٤) في 
قد  قال  إذا  ضمان  األميـن  على  ليس  أن  والمعنى  كله  والمـدار  قال :  فيه.  فينظر  األثر  مـن  أنـه 
وانظر  اهـ.  بالصواب.  أعلم  واهللا  اليمين،  إال  يدي  من  ضاعت  قد  أو  بها  أنفذت  قد  أو  دفعت 
هذا  من  والمستودع،  المودع  فيها  يختلف  الوديعة  باب ٤ -  في  الرقعة  في  الواردة  المسائل  بقية 

الكتاب. 
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زوال  ادعى  فكأنه  ذلك  يصح  لم  فإذا  له،  للمرسل(١)  عليه  مال  من  دينًا  عنه  يؤدي 
بالبّينة. إال  ذلك  يصح  وال  عليه،  الذي  الّدْين  ذلك 

عنه،  أّدى  قد  إنه  فقال :  عليه  ممـا  عنه  يؤدي  أن  أيضًا  ـ  أمره  إذا  قيـل :  وقـد 
لم  وإذا  عليـه،  سـلطه  قد  ألنه  مقبول؛  قوله  أن  الّدْيـن؛  له  الـذي  ذلـك(٢)  فأنكـر 

لماله. وإتالفًا  له،  منه  غرة(٣)  ذلك  كان  عليه  سلطه  قد  فيما  يصدقه 
االختالف.(٦) من  أيضًا(٥)  األمانة  تنفك  وال  به(٤)،  قيل  قد  هذا  وكل 

إلخ.  له..  للمرسول  (د) :  وفي  إلخ.  فإذا..  للمرسول  (أ) :  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٢) كلمة 

إلخ.  منه..  غره  ..كان  (د) :  وفي  عره.  (أ) :  (٣) في 
فيه.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

(د).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (أيضًا)  (٥) كلمة 
اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمـد  العارية،  كتاب  يتلوه  مكتوبـًا:  وجـدت  (ب) :  و  (أ)  (٦) فـي 
العارية،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ج) :  وفي  تسليمًا.  وسلم  وآله  النبي،  محمد  رسوله  على 
وجدت  (د) :  وفـي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله  محمد،  على  اهللا  وصلى  العالميـن،  رب  هللا  والحمـد 

اإلشراف.  كتاب  من  العارية  كتاب  يتلوه  مكتوبًا: 
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العارية)) : زكاة  الماعون.  ((معنى   [(٣٥٠  ،٣٤٩/٦ [(م ٤٠٩١، 
  K   J   I   ❁   G   F ﴿ اهللا 8 :  قال  أبو بكر] :  [قـال  [* ش] : 

.(٤ - ٧ (الماعون :   ﴾ T   S  ❁  Q   P   O  ❁  M   L

﴿ T ﴾]؛  تعالـى :  قوله  معنـى  فـي  العلـم  أهـل  [واختلـف  [م ٤٠٩١] 
والميزان. والقدر(١)،  الدلو،  العواري :  يقول :  مسعود  ابن  فكان 

العارية. عباس :  ابن  وقال 
الصـالة  عـن  سـها(٣)  إذا  الويـل :  فلـه  ثالثتهـا(٢)  جمـع  إذا  عكرمـة :  وقـال 

/ ج٤٤٣/(٥). الويل  فله  الماعون  ومنع  وراءى(٤)، 
عمر  وابـن  علـّي،  عـن  القـول  هـذا  ُروي  الـزكاة.  إنهـا  فرقـة :  وقالـت 

أسلم. وزيد بن  البصري،  والحسن  عنهـم -]،  اهللا  [ - رضي 

والفأس.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  له..  بينهما  جمع  إذا  (ج) :  وفي  إلخ.  فله..  بينهما  جمع  إذا  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  عن..  وسها  ..الويل  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  ومنع..  الويل  فله  ..الصالة  (ج) :  وفي  إلخ.  ومنع..  الويل  فله  خ  قولها  ..الصالة  (أ) :  (٤) في 

 .٤٤٣ للصفحة  تكرار   ٤٤٥ والصفحة   ،٤٤٢ للصفحة  تكرار   ٤٤٤ الصفحة  (ج) :  (٥) في 
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العاريـة(١)،   ﴾ T  ﴿ بقولـه :  أريـد  يكـون  أن  واحتمـل  أبو بكـر :  قـال 
في  الفرض(٢)  أّن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  فدلت  الزكاة،  أراد  يكـون  أن  واحتمـل 

[الزكاُة. المسلم  مال 
في  واختلفوا  المسـلم]،  مال  فـي  الزكاة  وجوب  علـى  العلم  أهـل  وأجمـع 
العواري  من  فيه  والمختلف  إلجماعهم،  يجـب  عليه  أجمع  فالذي(٣)  العـواري؛ 
فقد  مالك  زكاة  أّديـت(٤)  قـال :  «إذا  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقـد  واجـب.  غيـر 

عليك». ما  قضيت(٥) 
ما  الماعون  في  عندنا(٦)  األخبار  وأصح  اهللا،  شاء  إن  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
الزم. غير  الماعون  يكون  أن  يستقيم  وال  ماعون،  فهو  الزم  وكل  الحقوق،  من  لزم 

العارية : تضمين  باب ١ -]   (٣٥٠/٦ - ٣٥٢ [(م ٤٠٩٢ - ٤٠٩٥، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

الشـيء  بالعارية  يملك  ال  [المسـتعير  أن  على  العلم  أهل  أجمع  [م ٤٠٩٢] 
المستعار.

فيما  المستعار  الشيء  يستعمل  أن  له](٧)  أن  على  كذلك  وأجمعوا  [م ٤٠٩٣] 
فيه. يستعمله  أن  له  أذن 

المحاربة.  (أ) :  (١) في 
المفروض.  أنه  على  (ج) :  وفي  المعروض.  أن  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  واجب..  غير  أنه  العواري  في  واختلفوا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
أتيت.  (ج) :  وفي  أثبت.  (أ) :  (٤) في 

فكيت. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
في  األخبار  ..وأصح  (د) :  وفي  إلخ.  الماعون..  األخبار  في  عندي  األخبار  ..وأصح  (أ) :  (٦) فـي 

إلخ.  الماعون.. 
إلخ.  يستعمل..  أن  للمستعير  (ج) :  و  إلخ.  يستعمل..  أن  له  (أ) :  (٧) في 
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أّن  [المستعار]  الشيء  تلف(١)  إذا  المسـتعير  أن  [على]  وأجمعوا  [م ٤٠٩٤] 
ضمانه. عليه 

غير  من  العارية  تلفت  إن  عليه(٢)  الضمان  وجوب  في  واختلفـوا  [م ٤٠٩٥] 
أنهما  مسـعود  وابن   ،[3] علي  عن  روينا  يضمـن.  ال  طائفة :  فقالـت  جنايتـه؛ 

ضمان. مؤتمن  على  ليس  قاال : 
وعمر بن  والنخعي،  البصري،  الحسـُن  مضمونًة  العارية  يرى  ال  كان  وممن 

وأصحابه. والنعمان،  وإسحاق،  الثوري،  قال  [به]  و  عبد العزيز، 
وأبي  عباس،  ابن  عن  القول  هـذا  روينا  مضمونة.  العارية  طائفة] :  [وقالـت 

وأحمد. والشافعي،  عطاء،  قال  وبه  هريرة، 
تلفها  يظهر  مما  كانت  إذا  العارية  / ج٤٤٦/  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
أن  إال  عليه،  ضمان  فـال  ذلك؛  أشـبه  وما  والدور،  والحيوان،  الرقيق،  مثـل 
أن  إال  ضامـن،  فهو  عـروض(٣)  أو  حلّي،  أو  ثيـاب،  من  كان  ومـا  يتعـدى. 
قول  هذا  يضمن(٥).  فال  بّينة؛  عليه  وتقوم  به،  يعذر  اهللا(٤) 8  من  أمر  يصيبه 

مالك.
فهي  العارية  فـي  الضمان  شـرط  [إن]  المعيـر  إن  وهـو :  رابـٌع،  قـوٌل  وفيـه 

قتادة. قول  هذا  بشيء،  فليس  يشترط(٦)  لم  وإن  مضمونة، 

أتلف.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  فقالت..  خيانته  غير  من  العارية  تلفه  عليه  أو  ..الضمان  (أ) :  (٢) في 

عرض.  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  به..  يعذر  اهللا  أمر  من  ..أمر  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

عليه.  ضمان  فال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  بشيء..  هذا  فليس  يشرط  (ج) :  (٦) في 
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يشـترط  لم  إذا  هذا  نحو  على  يخرج  إنه  أبو سـعيد 5 :  قال  الناسـخ(١)  قال 
وأحسب  تضمينه،  في  يختلف  أنه  فمعي  الضمان  عليه  اشـترط  فإن  الضمان،  عليه 
رجع. غارم.  والضامن  الزم،  شرط  الضمان  ألن  يضمن؛  إنه  القول :  بعض  في  أن 

تضمين  في  صفوان  بأخبار  وأحمد  الشـافعي،  احتج  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
بعض  وفي  ومتونها.  الحديث  هذا(٣)  أسـانيد  في  الرواة(٢)  اختلفت  وقد  العارية، 
على  دليل  هذا  وفي  لك»؛  غرمناها  شئت  لصفوان :  «إن  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  األخبار 

ذلك. توجب  حجة  تضمينها  رأى  لمن  أعلم  وال  بمضمونة،  ليست  أنها 
بوقوع  قيل  قـد  ما  ويحتمل  أبو بكـر،  قـال  ما  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قال 
تستعمل  والعارية  تستعمل،  ال  األمانة  ألن  لألمانة؛  العارية  ومباينة  للمستعير  النفع 

بذلك. قيل  وقد  بذلك.  يؤذن  لم  ولو  مثلها،  به  يستعمل  ما  بمثل 

فيها  يبني  أن  علـى  تسـتعار  األرض  بـاب ٢ -]   (٣٥٢/٦ - ٣٥٣ [(م ٤٠٩٦، 
إخراجه : في  األرض  / ج٤٤٧/  لرب  يبدو  ثم  المستعير 

أن  على  الرجل  يسـتعيرها  األرض  في  واختلفوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
إنَّ  ثم  وقتًا،  وقََّت  أو  وقتًا،  ذلك  في  يوقت  ولم  يغرس(٤)،  أو  المستعير  فيها  يبني 
قيمة  [له]  ضمن  أخرجه  إذا  طائفة :  فقالت  أرضه؛  من  إخراجه  أراد  األرض  ربَّ 

الشافعي. قول  هذا  يوّقت.  لم  أو  إليه  دفعها  وقت(٦)  له  وقََّت  وغرسه،  بنيانه(٥) 

(ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  غارم.رجع.)  ...والضامن  الناسـخ  (قال  والعبارة  (ج).  في  (١) هكذا 
(د).  و 

الرواية.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
وثبوتها.  األحاديث  هذه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  ولم..  فيها  يغرس  أو  (أ) :  (٤) في 
إلخ.  وقت..  وقد  غرسه  أو  بنائه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  دفعها..  وقتًا  وقت  وقد  ..غرسه  (ج) :  (٦) في 
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تنقض  أن  عليك  كان  سـنين  العشـر  انقضت  فإن(٢)  له :  قال  كان  فإن(١)  قال : 
نفسه.  (٣) غرَّ وإنما  يغّره  لم  ألنه  عليه؛  ذلك  كان  بناءك؛ 

للمعير. والبناء  البناء(٤)،  لقيمة  ضامن  أعاره  الذي  أبي ليلى :  ابن  وقال 
يضمن  وال  غرسـه،  ويقلع  بناءه،  هذا  وينقض(٥)  إخراجه،  له  طائفة :  وقالت 
قبل  فأخرجه  وقتـًا  له  وقَّت  فـإن  وقتًا(٧)،  له  وقَّـَت  يكن  لـم  إذا  شـيئًا،  المعيـر(٦) 
البناء  صاحـب  شـاء  وإن  الرأي.  أصحـاب  قول  هـذا  ذلـك.  قيمـة  أدَّى  الوقـت 

وغرسه. بناءه  أخذ  والغرس 
اهللا. شاء  إن  كله  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

الدواب : عارية  باب ٣ -]   (٣٥٣/٦ - ٣٥٤ [(م ٤٠٩٧ - ٤٠٩٩، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

صاحبها،  يلق  فلم  ها  وردَّ دابَّـة،  الرجل  من  الرجـل  اسـتعار  وإذا  [م ٤٠٩٧] 
يضمن. يقول :  الشافعي  فكان  صاحبها؛  معلف  في  فربطها 

أضّمنه](٨). ال  أن  وأستحسن  يضمن،  أن  [القياس  الحسن :  ابن  وقال 

وإذا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فإذا.  (ج) :  (٢) في 

نفسه.  عن  أنها  وقد  يعره  لم  ألنه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
للمستعير.  البناء  لقيمة  الصواب :  ولعل  للمستعير.  والبناء  البنيان  لقيمة  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ. ويقلع..  البناء  هذا  ونقض  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  وإذا..  شيئًا،  المستعير  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

أو  له  وقت  يكن  ..لم  (ج) :  و  أدَّى.  الوقـت  قبل  من  إخراجه  أو  له  وقت  يكـن  ..لـم  (أ) :  (٧) فـي 
إلخ.  أدَّى..  قبل  من  أخرجه 

والقياس  ـنه،  أضمِّ ال  أن  أستحسن  وفي (ج) :  يضمن.  أن  العباس  يضمنه  أن  وأستحسن  (٨) في (أ) : 
يضمن.  أن 
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أقول. الشافعي  قال  كما  أبو بكر :  قال 

كله. ذلك  يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 
مكة  إلى  ليركبهـا  داّبـة  رجـل  مـن  رجـل  اسـتعار  وإذا  [م ٤٠٩٨]  [* ش] : 
ضامن  فهو  مكة؛  إلى  رّدها  بعدما  أو  بالطائف  فعطبت  الطائف،  إلى  بها  ى(١)  فتعدَّ
قول  هـذا  الضمان.  مـع  بها  ى  تعـدَّ حيـث  مـن  الكـراء  / ج٤٤٨/  وعليـه  لهـا، 

الشافعي.
الكراء(٣)؛  فـي  وخالفوه  الضمـان،  في  الشـافعي(٢)  الـرأي  أصحاب  ووافـق 

ى. تعدَّ حيث  من  كراء(٤)  عليه  ليس  فقالوا : 
الضمان،  عليـه  كان  فتعـداه  حـدًا  لـه  حـد  إذا  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 

الكراء. في  واختلف 
أمداد  عشـرة  عليها  يحمل  أن  علـى  دابَّـة  اسـتعار  وإذا  [م ٤٠٩٩]  [* ش] : 

أقاويل : ففيها  فهلكت(٥)؛  ا  ُمدًّ عشر  أحد  عليها  فحمل  قمح، 
قول  هذا  الدابَّة.  قيمـة  من  جزءًا  عشـر  أحد  من  لجزء  ضامن  إنـه  أحدهـا : 
أسـواط،  عشـرة  عبده  يضرب  أن  رجل(٦)  أمر  إذا  قالـوا :  ثم  الـرأي،  أصحـاب 
ونصف  اآلخر،  السوط  ذلك  نقصه  ما  عليه  أّن  فمات؛  سوطًا  عشر  أحد  فضربه 

مضروبًا. قيمته 

إلخ.  لها..  ضامن  فهو  فجاوزها  مكة   .. (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (الشافعي)  (٢) كلمة 

اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  (أ).  في  موجودة  غير  الكراء)  (في  (٣) العبارة 
(ج).  في  موجودة  غير  (كراء)  (٤) كلمة 

فتلفت.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  أن..  رجالً  أمر  إذا  (ج) :  وفي  إلخ.  أن..  رجالً  رجل  أمر  إذا  (أ) :  (٦) في 
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الشـافعي] :  [وقال  قيمتها.  عليـه  والشـافعي :  أبي ليلى،  ابـن  قـول  وفـي 
الكراء. وعليه 

ثالثة،  أو  رطلين،  كان  إن  الزيادة :  من  الدابة  على  حمل(١)  فيما  مالك  وقال 
إن  الزيادة  تلك(٣)  كراء  له  كان  مثله؛  في  الدابة  تعطب(٢)  ال  مما  ذلك  أشبه  ما  أو 
مثله  في  يعطب  ما(٤)  عليه  زاد  مـا  مثل  في  كان  وإن  ضمان.  عليه  وليـس  أحـب، 
وإن  عليه،  ى  تعدَّ يـوم  بعيره(٥)  قيمة  فله  أحـب  فإن  مخيرًا؛  البعيـر  صاحـب  كان 
من(٧)  له  شـيء  وال  [األول]،  الكـراء  مع  بعيره  علـى  زاد  ما  كـراء  فلـه(٦)  أحـب 

القيمة.
كله. جائز  أبو سعيد 5 :  قال 

العارية  كتاب  مـن  مسـائل  بـاب ٤ -]   (٣٥٤/٦ - ٣٥٧ [(م ٤١٠٠ - ٤١١٠، 
المعير  اختـالف  الوقت.  مضـي  قبل  أعاره  مـا  فيأخذ  يرجـع  أن  يريـد  ((المعيـر 
الرجل  من  يسـتعير  الرجل  الدابـة.  إليه  أعيـرت  الذي  المـكان  علـى  والمسـتعير 
إنكار  العبد.  عارية  وضمانها.  والدراهم  الدنانير  في  العارية  غيره.  فيعيره  الثـوب 
والكراء.  العارية  علـى  االختالف  العارية.  تلف  هالكهـا.  بعد  للعارية  المسـتعير 
من  يديه  في  هي  الـذي  أصاب  وقد  له  أنها  ونخل  أرض  علـى  بّينة  يقيـم  الرجـل 

جعل.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  مثله..  في  يعطب  ال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

تلك.  مثل  كراء  (ج) :  (٣) في 
إلخ.  في..  تعطب  ..عليه  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ى..  تعدَّ يوم  قيمته  له  كان  ..أحب  (ج) :  و  إلخ.  عليه..  بعدوا  يوم  قيمه  له  كان  ..أحب  (أ) :  (٥) في 
إلخ. 

إلخ.  كراء..  له  كان  ..أحب  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
في.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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يجد  الرجل  سنتين.  فيها  فيقيم  َسـَنة  أرضًا  يسـتأجر  الرجل  والنخل.  األرض  غلة 
داره)) : أو  رجل  أرض  في  قديمًا  كنزًا 

أبو بكر : قال  [* ش] : 
/ ج٤٤٩/  معلوم  أجـل  إلى  الشـيَء  الرجُل[الرجـَل]  أعـار  وإذا  [م ٤١٠٠] 
قول  ففي  الوقت؛  مضي  قبل  أعـاره  ما  فيأخذ  يرجع  أن  المعير  أراد  ثـم  فقبضـه، 

مالك. قول  هذا  أعطيها(١)،  الذي  الوقت  إلى  والعارية  له،  [ذلك]  ليس  مالك : 
أحب. ما  متى  يرجع  الشافعي :  قول  وفي 

كله. حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
فاختلفا(٣)،  الدابة  الرجـل  يعير  الرجل  في(٢)  واختلفـوا  [م ٤١٠١]  [* ش] : 
مالك :  فقال  كذا؛  بلد  إلى  أعرتك(٤)  المعير :  وقال  كذا،  بلد  إلى  أعرتنيها  فقال : 

اليمين. فعليه  المستعير  قال  ما  يشبه  شيئًا(٥)  كان  إن 
يمينه. مع  المعير  قول  القول  الرأي :  وأصحاب  الشافعي،  قول  وفي 

ذلك  احتمـل  إياهـا  أعـاره  التـي  ـنة  السَّ فـي  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
المعير. قول  فالقول  وقت  لذلك  يكن  لم  وإن  نة،  السَّ في  االختالف 

فقالت  غيره؛  فيعيره  الثوب  الرجل  من  يستعير  الرجل  في  واختلفوا  [* ش] : 
من  يسّم  لم  وإن  ضامن.  فهو  فلبسه؛  غيره  فأعطاه  هو  [ليلبسه  استعاره  إذا  طائفة : 

الرأي. أصحاب  قول  هذا  عليه.  ضمان  فال  يلبسه] 

أعطاها. (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلى.  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  فاختلفوا..  َسنة  ..الدابة  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
أعرتك.  بل  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  ما..  لَِسنة  ..كان  (ج) :  وفي  إلخ.  ما..  بَسنة  ..كان  (أ) :  (٥) في 
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ال  أن  الناس  أخالق  من  المتعارف  ألن  ضامن؛  إنه  النظر :  أهل  بعض  وقال 
غيره. يعير 

[يفعل  كان  ما  إال  بها  يفعل  لـم  فإن  فأعارها،  دابة  اسـتعار  إذا  مالك :  وقـال 
عليه(١). شيء  فال  أعيرها  الذي  بها] 

اهللا. شاء  إن  الصواب  على  النظر  في  يخرج  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
فكان  الدنانير؛  الرجل  من  يستعير  الرجل  في  واختلفوا  [م ٤١٠٢]  [* ش] : 

العارية. وجه  من(٢)  يجعله  ولم  ضامن،  هو  يقول :  مالك 
سواء. والقرض  هو  / ج٤٥٠/  الرأي :  أصحاب  و[[قال]] 

أن  له  وليس  عارية،  تكون  ال  [والدنانير]  والدراهم  يجوز،  ال  آخر(٣) :  وقال 
[شيئًا]. بها  يشتري 

يأخذه  أن  أعاره  الذي  فعلى  شيئًا  استعار  إذا  يقول :  الثوري  وكان  [م ٤١٠٣] 
عنده. من 

أخذه. حيث  من  يرده  أن  عليه  وإسحاق :  أحمد،  وقال 
من  أجاز  وقد  جميعًا،  المسـألتين  في  جائز  ذلك  كل  أبو سـعيد 5 :  قال 
وله  عليه،  ضمان  وال  المعار،  بها  يتمتع(٤)  أن  والدراهم  الدنانير  في  العارية  أجاز 

اهللا. شاء  إن  جائز  وذلك  الربح، 
من  بيده  بما  يعير [شيئًا  أن  للعبد  يرى  ال  الشافعي  وكان  [* ش] : [م ٤١٠٤] 

المال.

بأس.  فال  (ج) :  وفي  عليه.  بأس  فال  (أ) :  (١) في 
في.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  يجوز..  ال  هذا  آخرون :  وقال  (ج) :  في  إلخ.  يجوز..  ال  هذا  آخر  وقال  (أ) :  (٣) في 
المعار.  بها  يمتتغ  أن  (ب) :  وفي  العارية.  بها  يمتتع  أن  (أ) :  (٤) في 
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ويبيع. يشتري  كان  إذا  يعير]  أن  بأس  ال  الرأي :  أصحاب  وقال 
حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

جحده  ثم  فلبسـه(١)،  ثوبًا  رجل  من  رجل  اسـتعار  وإذا  [م ٤١٠٥]  [* ش] : 
للقيمة(٢)  ضامن  فهو  الثوب؛  هلك  وقد  ذلك،  على  البّينة  الثوب  رب  وأقام  إياه، 

الرأي. وأصحاب  الشافعي،  قول  في 
وأوجب  مضمونـة،  العاريـة  يـرى  كان  فألنـه  إيـاه  الشـافعي  تضميـن  فأمـا 

لجحوده(٣). ذلك  الرأي  أصحاب 
فضرب  به،  ليقاتل(٦)  شـيئًا(٥)  رجل  اسـتعار  وإذا  أبو بكر(٤) :  قال  [م ٤١٠٦] 

الرأي]. أصحاب  قال  [وكذلك  عليه.  ضمان  فال  فانكسر؛  به 
بإذنك،  وكذا  كذا  مكان  إلى  فركبتهـا  دابتك(٧)  أعرتني  قـال  وإذا  [م ٤١٠٧] 
مع  الراكب  قـول  فالقول  المكان؛  ذلك  إلـى  أكريتكها(٨)  بل  الدابـة :  رب  وقـال 

واألوزاعي. الرأي،  أصحاب  قال  وبه  الشافعي،  قولي  أحد  في  يمينه 
المثل  كراء  عليه  أن  ـ  الشافعي  مذهب  على  ـ  / ج٤٥١/  ذلك  [من]  وأصح 

اليمين. بعد 

ليلبسه.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
لقيمته.  (ج) :  وفي  الثوب.  لقيمة  (أ) :  (٢) في 

بجحوده.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
اإلشراف.  كتاب  في  موجودة  غير  أبو بكر)  (قال  (٤) العبارة 

سيفًا. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  به..  يقاتل  أن  على  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  مكان..  إلى  دابتك  (ج) :  (٧) في 
أركبتها.  (أ) :  (٨) في 
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كراء  وله  يمينه،  مع  قوله  فالقول  يكري  ممن  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
عليه،  شـيء  وال  يمينه،  مع  الراكب  قول  فالقول  يكري  ال  ممن  كان  وإن  المثل، 
كراء  عليه  يكون  أن  إلّي  ذلك  وأحـب  االختالف،  فيه  جاز  ذلك  يعـرف  لـم  وإن 

اليمين. بعد  المثل 
وقد  له،  أنها  ونخل  أرض  على  بّينة  رجـل(١)  أقـام  وإذا  [م ٤١٠٨]  [* ش] : 
ويعقوب،  النعمان،  فإن  والنخل؛  األرض  غلة  مـن  يديه  في  هي(٢)  الذي  أصـاب 
الثمر(٦).  من  أخذ  لما(٥)  ضامن  يديه(٤)  في  كانت  الذي  يقولون :  كانوا  ومحمد(٣) 

الشافعي. قال  وبه 
عليه. ضمان  ال  أبي ليلى :  ابن  وقال 

لم  وإن  أصح،  الشـافعي  فقول  غاصـب  أنه  صح  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
فيه  ويجري  أصح،  أبي ليلى  ابن  فقول  ذلك؛  قبل  له  كانت  أنها  وال  غصبه  يصح 

االختالف(٧).
فيها  فأقام  إجـارة،  َسـَنة  رجـل  أرض  رجـل  أخـذ  وإذا  [م ٤١٠٩]  [* ش] : 
نقصت  لما(٨)  ضامن  وهو  األولى،  َنة  السَّ أجر  يعطى  يقول :  النعمان  فكان  سنتين؛ 

[ومحمد]. يعقوب،  قال  وبه  بالفضل.  ويتصدق  الثانية،  َنة(٩)  السَّ األرض 

البّينة.  الرجل  (ج) :  (١) في 
يده.  في  الذي  أصاب  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
يقوالن.  كانا  ويعقوب  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

يده. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
ما.  (أ) :  (٥) في 

الثمرة. (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
كله.  االختالف  ويجري  (ج) :  وفي  كله.  االختالف  فيه  ويجري  (ب) :  وفي  (د).  و  (أ)  في  (٧) هكذا 

ما.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
نة.  السَّ في  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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الثانية. الَسَنة  في  المثل  أجر  عليه  والشافعي :  أبي ليلى،  ابن  وقال 
على  يخـرج  النعمان  وقـول  أصـح،  الشـافعي  قـول  أبو سـعيد 5 :  قـال 

اإلجازة.
داره؛  أو  رجل  أرض  في  قديمًا  كنزًا  الرجل  وجـد  وإذا  [م ٤١١٠]  [* ش] : 
قال  وبـه  ويخّمـس.  الـدار(١)،  لـرب  هـو  يقـوالن :  والنعمـان  الشـافعي،  فـكان 

محمد. / ج٤٥٢/ 
ويخّمس(٢). وجده،  للذي  هو  ثور] :  [وأبو  ويعقوب،  أبي ليلى،  ابن  وقال 

قول  يجوز  وقـد  وجده،  لمـن  فهـو  جاهليـًا  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 
حصن.(٣) في  كان  إذا  الشافعي 

المال.  (ج) :  (١) في 
الخمس.  ويخرج  وجده   .. (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمـد  اللقطة،  كتـاب  يتلوه  مكتوبـًا:  وجـدت  (ب) :  و  (أ)  (٣) فـي 
اللقطة  كتاب  يتلوه  مكتوبًا  وجدت  (ج) :  وفي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  النبي،  محمد  على  اهللا 
وجدت  (د) :  وفي  وسـلم.  وآله  محمد،  سـيدنا  على  اهللا  وصلى  العالميـن  رب  هللا  والحمـد 
على  والسالم  والصالة  وحده،  هللا  والحمد  اإلشراف،  كتاب  من  اللقطة  كتاب  يتلوه  مكتوبًا: 

بعده.  نبي  ال  من 



76

اللقيط(١) كتاب  ـ 

غسـل  وعلى  اللقيط،  حرية  على  ((اإلجماع   [(٣٥٨/٦ [(م ٤١١١ - ٤١١٤، 
أطفال  دفن  منـع  مقابرهم.  في  ودفنه  المسـلمين  بالد  فـي  ميتًا  الموجـود  الطفـل 

اللقيط)) : والء  المسلمين.  مقابر  في  المشركين 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

القول  هذا  وروينا  حر،  اللقيط  أن  [على]  العلم  أهل  عوام  أجمع  [م ٤١١١] 
عبد العزيز،  عمر بـن  قـال  وبه  أبي طالـب،  وعلّي بن  الخطـاب،  عمر بـن  عـن 
وإسحاق،  والشافعي،  والثوري،  ومالك،  وحماد،  والحكم،  والنخعي،  والشعبي، 

العلم. أهل  من  تبعهم  ومن 
المسلمين،  بالد(٢)  في  وجد  إذا  الطفل  على [أّن]  كذلك  وأجمعوا  [م ٤١١٢] 

المسلمين. مقابر  في  يجب  ودفنه  غسله  أن  ميتًا؛  ُوجد  مكان  أي  في 

رتبناهما  واللقيـط،  اللقطة  كتابـي  بين  وتأخير  تقديـم  وقع  أيدينا  بيـن  التـي  المخطوطـات  (١) فـي 
اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقال  اللقطة.  كتاب  ثم  أوالً،  اللقيط  كتاب  اإلشـراف؛  كتاب  حسـب 

العمانية/٥٥١.  في  وكذا  الكتاب،  هذا  على  مقدم  اللقطة  كتاب  الدار  وفي 
دار.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

§«≤∏dG ÜÉàc(١)
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المسلمين(٢). مقابر  في  المشركين  أطفال  يدفن(١)  أن  ومنعوا  [م ٤١١٣] 
التقطه :  للذي(٣)  قال  أنه   3 الخطـاب  عمر بن  عن  روينا  وقـد  [م ٤١١٤] 

شريح. قال  وبه  لك.  ووالؤه  حّر،  هو 
للمسلمين. والؤه  أنس] :  مالك [بن  وقال(٤) 

مال   (٦) كلَّ لوا  ُخوِّ بأنهم  المسلمون  يرثه  وإنما  له،  والء  ال  الشافعي(٥) :  وقال 
له. مالك  ال  / ج٤٧١/ 

والؤه  مالـك :  قول  إال  اهللا،  شـاء  إن  كلـه  جائـز  أبو سـعيد 5 :  قـال 
عن  إال  يكـون  ال  الـوالء  ألن  لـه؛  والء  وال  حــرًا،  يكون  فإنـه  للمسـلمين؛ 

عتاقة.

اللقيط : على  النفقة  باب ١ -]   (٣٥٩/٦ - ٣٦٠ [(م ٤١١٥ - ٤١٢٠، 
[على]  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

له. كان  إن  ولد(٧)  نفقة  كوجوب  الملتقط  على  واجبة  غير  اللقيط  نفقة  أّن 
إن(٨)  يقولون :  العلـم  أهل  من  وكثيـر  والشـعبي،  شـريح،  وكان  [م ٤١١٥] 

يدفنوا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
المؤمنين.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  شريح..  وقال  عليه.  ملك  وال  حر،  هو  التقط  الذي  قال :  أنه  الخطاب   .. (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ومالك.  (ج) :  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  الشافعي)  (وقال  (٥) العبارة 
إلخ.  مال..  بكل  أحق  ..بأنهم  (ج) :  وفي  إلخ.  مال..  وكل  أحق  ..بأنهم  (أ) :  (٦) في 

مال.  له  كان  إذا  ولده  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
لو.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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قول  وهذا(١)  عليـه.  به  يرجع  ال  متطـوع،  فهو  الحاكم  مـن  أمر  بغير  عليـه  أنفـق 
الحسن. وابن  والنعمان،  والشافعي،  واألوزاعي،  أنس(٢)،  مالك بن 

من  المسـلمين،  مال  بيت  من  نفقته  تجب  وإنما  نقول.  وبه  أبو بكر] :  [قال 
الفيء. مال 

أشهد. إذا  عليه  بالنفقة  يرجع  قاال :  أنهما  والنخعي  شريح،  عن  روينا  وقد 
اهللا. شاء  إن  جائز  ذلك  كل  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

عليه  أنفق  ما  يحلف  قال :  أنه(٣)  عبد العزيز  عمر بن  عن  روينا  وقد  [* ش] : 
استسعى. حلف  فإن  احتسابًا، 

حسن. أبو سعيد 5 :  قال 
إن  وهو :  رابعًا،  قـوالً   [3] أبي طالب  علّي بن  عـن  روينا  وقـد  [* ش] : 
عليه  أنفق  مـا(٥)  كان  كذلـك(٤)  يكـن  لـم  وإن  عليـه،  رد  موسـرًا  كان  إن  اللقيـط 

صدقة.
من  تؤدى(٧)  أنفق  إذا  نفقته(٦)  قال :  حنبل،  أحمد بن  قاله  خامٌس،  قوٌل  وفيـه 

المال. بيت 

وهو.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  واألوزاعي..  الثوري،  وسفيان  أنس،  ..بن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

موجودة.  غير  (قال)  كلمة  (ج)  وفي  (أ).  في  موجودة  غير  قال)  (أنه  (٣) العبارة 
كذلك.  لم  وإن  (ج) :  وفي  ذلك.  يكن  لم  وإن  (أ) :  (٤) في 

صدقة.  عليه  يترك  ..كان  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  إذا..  فيه  قال  (ج) :  وفي  إلخ.  إذا..  ففيه  فقال  (أ) :  (٦) في 

المال.  بيت  على  يرد  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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على  تلف  وال  المـال،  بيت  في  نفقتـه(١)  ألن  حسـن؛  أبو سـعيد 5 :  قال 
المال(٢). بيت  في  / ج٤٧٢/  له  يجب  أن  جاز  عنده  من  أنفق  فإذا  مسلم،  مال 

حين  كان  إن  قال :  راهويه]،  إسحاق [بن  قاله  سادٌس(٣)،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
عليه. شيء  فال  تورع(٥)  وإن  المال،  بيت  من  ُعوِّض(٤)  أخذه  نوى  [عليه]  أنفق 

حسن. أبو سعيد 5 :  قال 
الحاكم. أمر  بغير  أنفق  إذا  كله  وهذا  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

قول  ففي  عليـه(٦)؛  بالنفقـة  فأمـره  الحاكم  إلـى  أمـره  رفـع  فـإن  [م ٤١١٦] 
النفقة  كانت  إذا  بلغ،  إذا  اللقيط  ذلك  يلزم  الرأي :  وأصحاب  والشافعي،  الثوري، 

بالمعروف. قصدًا 
اهللا. شاء  إن  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 

إمام  فيه  ليس  مكان  في  اللقيط  كان  وإذا  أبو بكر :  قال  [م ٤١١٧]  [* ش] : 
يرجعون  وال  ويحيوه،  يضّيعوه،  ال  أن  المسلمين  سائر  وعلى  الملتقط  على  وجب 

أنفقوا. بما  عليه 
في  واللقيط(٨)  هـو  واختلف  فأنفق،  بالنفقـة  اإلمام(٧)  أمـره  فـإذا  [م ٤١١٨] 

نفقة.  (أ) :  (١) في 
اهللا.  مال  بيت  في  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

سابعًا.  قوالً  ه  عدِّ تطلب  مما  التكرار  بعض  (ب)  و  (أ)  في  (٣) يوجد 
عوضًا.  (ج) :  (٤) في 

تطوع.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (٦) كلمة 

عليه  بالنفقة  األميـن  أمر  فإذا  (ج) :  وفـي  إلخ.  فأنفق..  عليـه  بالنفقة  األمير  أمـر  فـإذا  (أ) :  (٧) فـي 
إلخ.  فأنفق.. 

والملتقط.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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أنفقُت  الملتقـط :  وقـال  دينارًا،  خمسـين   [ [علـيَّ أنفقَت  اللقيـط :  فقـال  ذلـك، 
يمينه. مع  ذلك  في  اللقيط  قول  القول  الشافعي :  قول  ففي  دينار؛  مائة  [عليك] 

أن  على  عليه  ينفق  أن  القاضي  أمـره  إذا  الرأي :  أصحـاب  وقـال  [م ٤١١٩] 
عليه]. دين  وهو  جائز،  [فهو  عليه  دينار(١)  يكون 

مالك،  قول  في  شـهادته  جازت  عدالً  وكان  اللقيـط،  أدرك  فـإذا  [م ٤١٢٠] 
وغيرهم. والكوفي،  والشافعي، 

مسلمًا. كان  إذا  شهادته  لرد  معنى  ال  أبو سعيد 5 :  قال 
ـ  لعله  ـ  يأتي  أن  إال  بالعـدل،  مصدقًا  يكون  أن  أراد  أنـه  معنا  الـذي  وقـال : 

القول. بعض  في(٢)  ذلك  يجوز  وقد  ببّينة، 

اللقيط : دعوى  باب ٢ -]   (٣٦١/٦ - ٣٦٢ [(م ٤٢١ - ٤١٢٨، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

ابنه؛  أنه  ـ  حر  وهو  ـ  اللقيط  التقط  الـذي  / ج٤٧٣/  ادعـى  وإذا  [م ٤١٢١] 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  في  نسبه  به  ولحق  قوُلُه،  ُقبِل 

المدعي». على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «البّينة  لقول  قوله؛  يقبل  ال  قائل :  وقال 
هذا(٣). يقول  من  وَقلَّ 

أكثر. األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 

دينًا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
على.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 
بهذا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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أمصـار  مـن  مصـر  فـي  يوجـد  اللقيـط  فـي  واختلفـوا  [م ٤١٢٢]  [* ش] : 
قال.  كما  نعلمه  ال  ألنا  مسـلمًا؛  نجعله  الشـافعي :  فقال  ذمي؛  فادعاه  المسـلمين 

ذلك. غير  الشافعي  قال  [قد]  و  المزني.  قال  وبه 
بحكم  [له]  يحكمون  ألنـه(١)  ابنه؛  إنه  الذمي :  قول  يقبل  ال  أبو ثـور :  وقـال 

مسلمًا. ويكون  ابنه  يكون  أن  جائز  وغير  اإلسالم، 
مسلمًا. وأجعله  ابنه،  أجعله  الحسن :  [ابن]  وقال 

ورثه  مسلمًا  الذمي  مات  وإن  جائز،  الحسن  قول [ابن]  أبو سعيد 5 :  قال 
يرثه. لم  ذميًا  مات  وإن  الولد، 

أن  على  العلم  أهـل  من  عنـه  نحفـظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٤١٢٣]  [* ش] : 
والشافعي،  الثوري،  قول  هذا  يقبل.  ال  قولها  أن  ابنها؛  أنه  اللقيط  ادعت  لو  امرأة 

الرأي. وأصحاب  ثور(٢)،  وأبي  آدم،  ويحيى بن 
وإن  به،  تلحقه  ألنها  قولها؛  يقبل  لم  زوج  لها  كان  إن  أبو سعيد 5 :  قال 

بها. لحق  زوج  لها  يكن  لم 
وليست  زوج،  لها(٣)  يكن  لم  ولو  بالولد  إقرارها  يجوز  ال  ـ :  أيضاً  ـ  قيل  وقد 

الرجل. بمنزلة 
هذا،  زوجي  مـن  ابني  هو  فقالت :  امـرأة  وجدتـه  ولـو  [م ٤١٢٤]  [* ش] : 

الرأي. وأصحاب  أبي ثور،  قول  في  ابنهما(٤)  كان  الزوج؛  وصدقها 

ألنهم.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أيوب.  وأبي  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الرجل.  وليست  يكن  لم  ولو  (أ) :  (٣) في 
ابنها.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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جائز. / ج٤٧٤/  أبو سعيد 5 :  قال 
منهما  واحد  كل  وأقام  رجالن،  ادعاه  إذا  فيه  واختلفوا  [م ٤١٢٥]  [* ش] : 
لحق،  ألحقوه  فبأيهما(٢)  القافة،  تراه(١)  الشافعي :  قول  ففي  ابنه؛  أنه  [على]  البّينة 

شاء. أيهما  إلى  بلغ  إذا  انتسب  ابنهما؛  هو  قالت :  وإذا 
ابنهما. يكون  الرأي :  أصحاب  وقال 

وجه. بأي  ذلك  يمكن  ألنه  أصح؛  الرأي  أصحاب  قول  أبو سعيد 5 :  قال 
قول  في  المسـلم  ابـن  كان  وذمـي؛  مسـلم  ادعـاه  وإذا  [م ٤١٢٦]  [* ش] : 

أبي ثور.
للمسلم(٤)  يقع  فال(٣)  الذمي  يد  في  يكون  أن  إال  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

نسب. فيه 
في  قوله  يقبل  لم  عبده؛  أنه  وجـده(٥)  الذي  ادعـاه  وإذا  [م ٤١٢٧]  [* ش] : 

حر. اللقيط  ألن  الرأي؛  وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول 
قوله  يقبل  لم  عبده  أنه  مسـلم  ادعاه  لو  وكذلك  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
الحرية؛  حكم  ذلك  قبل  له  يصح  ولم  بذلك  له  أقر  فإن  يبلغ(٦)،  أن  إلى  ذلك  في 

ذلك. جاز 

القافة.  يرى  (ج) :  وفي  الفاقة.  برياه  (أ) :  (١) في 
إلخ.  إذا..  سبق  إن  ابنهما؛  قالت :  وإن  لحق،  به  ألحقوه  فأيهما  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وال.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
للمسلمين.  (د) :  (٤) في 

إلخ.  أنه..  وحده  الذمي  ادعى  وإذا  (ج) :  وفي  إلخ.  أنه..  وجه  الذمي  ادعاه  وإذا  (أ) :  (٥) في 
الحلم  يبلغ  أن  إلى  ذلك  ..فـي  (د) :  وفي  إلخ.  فإن..  الحلم  يبلغ  أن  إال  ذلـك  ..فـي  (أ) :  (٦) فـي 

إلخ.  فإن.. 
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ابنه،  أنه  البّينة  أحدهما  فأقام  رجالن،  اللقيَط  ادعى  وإذا  [م ٤١٢٨]  [* ش] : 
الذكر  من  بال  إن  أبي ثور :  قول  خنثى(٢)ففي  هو  فإذا  ابنته(١)  أنها  بّينة  اآلخر  وأقام 
جارية  فهو  الفرج  [قَِبـلِ]  من  بال  وإن  ابني،  إنه  قال  للذي  بـه  يحكم  رجـل  فهـو 

القافة. أرى  مشكًال  كان(٤)  وإن  الجارية،  لصاحب  به(٣)  يحكم 
بهما. لحق  أشكل  فإن  الخنثى،  في  ذلك  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

ونصراني : مسلم  يّدعيه  اللقيط  باب ٣ -]   (٣٦٣/٦ [(م ٤١٢٩ - ٤١٣١، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

يقول :  الشـافعي  فكان  فيه؛  فتنازعا  رجـالن  اللقيـَط  التقـط  وإذا  [م ٤١٢٩] 
إليه. سلم  سهمه  خرج  فأيهما  / ج٤٧٥/،  بينهما  يقرع 
جميعًا. بأمره  يقومان  إنهما  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

مأمونين(٥)  كانـا  إذا  جائز  واألول  إلـّي،  أحب  اآلخر  أبو سـعيد 5 :  قـال 
عليه. جميعًا 

ظاعنًا؛  واآلخر  مقيمًا  أحدهما  كان  وإن  أبو بكـر :  قـال  [م ٤١٣٠]  [* ش] : 
الشافعي. قول  في  به  أولى  المقيم  كان 

به  أولى  والمسلم  العبد،  من  به  أولى  والحر  البدوي،  من  به  أولى  والقروي 
الشافعي. قول  [في]  النصراني  من 

ابنه.  أنه  ..بينة  (أ) :  (١) في 
قال  خنثى؛  لعله  صبي  هو  فإذا  (ج) :  و  إلخ.  أبو ثور..  قال  صبي..((بياض))  هو  فإذا  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  أبو ثور.. 
أنه.  (أ) :  (٣) في 

القافة.  أري  أمره  أشكل  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
مأمومنين.  (أ) :  (٥) في 
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به. أوالهما(٢)  المسلم  الحسن :  ابن(١)  وقال 
على  ذمي،  فهو  مشـرك  إال  فيها  ليس  قرية  في  اللقيط  وجد  وإذا  [م ٤١٣١] 
وهذا  مسلم،  أنه(٣)  المسلمين  أمصار  من  مصر  في  وجد  إذا  [به]  حكموا  ما  ظاهر 

الرأي. وأصحاب  الشافعي،  قول 
نقول]. وبه  أبو بكر :  [قال 

الشرك  أهل  قرية  وأما  كذلك،  فهو  المسلمين  مصر  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
المشركين. من  خالصة  كانت  إذا  قيل  قد  ما  فيه  فيجوز 

ُيقذف : أو  أوُيقتل  َيقتل  اللقيط  باب ٤ -]   (٣٦٣/٦ - ٣٦٥ [(م ٤١٣٢ - ٤١٣٤، 
أبو بكر : قال  [* ش] : 

العقل،  [أخذ]  شـاء  إن  اإلمام :  إلى  فأمره  عمدًا  اللقيط  ُقتل  وإذا  [م ٤١٣٢] 
ولّي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «السـلطان  لقول  نقول؛  وبه  الشـافعي،  قول  هذا  قتل.  شـاء  وإن 

له». ولّي  ال  من 
على(٤)  صالحه  شاء  وإن  قاتله،  [السلطان]  شاء  إن  ومحمد :  النعمان،  وقال 

ية. الدِّ
أقتله(٦). وال  ماله،  في  عليه  ية(٥)  الدِّ يعقوب :  وقال 

أبو.  (ج) :  (١) في 
للتخليط.  به  أولى  المسلم  (ج) :  وفي  التخليط.  به  أولى  المسلم  (أ) :  (٢) في 

فهو.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلى.  (أ) :  (٤) في 

(أ).  في  موجودة  غير  ية)  (الدِّ (٥) كلمة 
قتله.  ولو  (ج) :  (٦) في 
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صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 
يعقوب؛  لقـول  معنى  وال  أبو بكـر،  قـال  ما  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  وقول  (المائـدة : ٤٥)،   ﴾¤  £  ﴿ وتعالـى  تبارك  اهللا  لقـول 
شيء  في  ولي  له  / ج٤٧٦/  يكن  لم  من  وكل  له»(١)  ولي  ال  من  ولي   «السلطان 

ذلك. في  وليه  فالسلطان  بولي  تقوم  التي  اإلسالم  أحكام  من 
حّر،  دية(٢)  فديته  خطأ  اللقيـط  ُقتل  وإذا  أبو بكـر :  قـال  [م ٤١٣٣]  [* ش] : 
والكوفي. الشافعي،  قول  في  المال  بيت  في  وتوضع  فتؤخذ  القاتل،  عاقلة  على 
اهللا. مال  بيت  في  يوضع  ميراثه  ألن(٤)  ذلك؛  قيل  قد(٣)  أبو سعيد 5 :  قال 

ال  قال :  الشـافعي  [فإن  قاذف  قذفه  إذا  أبو بكـر :  قـال  [م ٤١٣٤]  [* ش] : 
.[ ُحدَّ قذف  [وإن  قاذفه(٦)،  حددت  حر  أنا  قال :  فإن  أسأله؛  حتى  له](٥)  أحد 

تثبت  حتى  [له]  يحد  ال  [إنه]  آخر :  قول  ـ  فيها  ـ  وللشـافعي  أبو بكر :  قال 
عنه. المزني  قاله(٨)  حر.  أنه  البّينة(٧) 

في  باب  النكاح،  كتاب  أبي داود،  (ُسـنن  بلفظه  عائشـة  عن  وغيرهما  والترمذي  أبو داود  (١) رواه 
بولي،  إال  نكاح  ال  جاء  ما  باب  النـكاح،  كتاب  الترمذي،  ُسـنن   .٢٢٩/٢ رقم ٢٠٨٣،  الولـي، 

 .(٤٠٧/٣ رقم ١١٠٢، 
إلخ.  المال..  بيت  في  فديته  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  ميراثه..  إن  ذلك :  قيل  قد  نعم،  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
إن.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

له.  حد  ال  الشافعي  قال  يقول  (ج) :  وفي  له.  أجد  ال  يقول :  الشافعي  قال  (أ) :  (٥) في 
نفسه.  في  قاذفه  (أ) :  (٦) في 
البّينة.  له  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

المدني  عن  ذلك  ُروي  لعله  حر  ..أنـه  (ج) :  وفي  عنه.  المدني  حر..((بياض))  ..أنـه  (أ) :  (٨) فـي 
واضحة)).  ((غير 
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أصل. له  جائز،  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
أمه. في  قاذفه  يحد  وال  نفسه،  في  قاذفه  يحد  الرأي :  أصحاب  وقال  [* ش] : 

له  يحكموا  أن  لزمهـم  حر؛  اللقيط  إن  يقولـون(١) :  كانـوا  إذا  أبو بكـر :  قـال 
األحرار(٢). بأحكام 

الحد. يضرب  فإنه  منبوذ(٣)  يا  ُحّر :  لرجل  قال  ولو 
منيوك. ألنه  منيوك؛  يا  له  قال  إذا  بحده  أعلم  اهللا  أبو سعيد 5 :  قال 

اللقيط : ميراث  باب ٥ -]   (٣٦٥/٦ [(م ٤١٣٥، 
مال  بيت  في  فميراثه  يبلغ  أن  قبل  اللقيط  مات  وإذا  أبو بكر] :  [* ش] : [قال 

والكوفي. الشافعي،  قول  في  المسلمين 
وقال  وعاله.  التقطه  لمن  ميراثه  إن  قيل :  وقد(٤)  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
والباقي  ماله،  من  عاله  ما  بقدر  عاله  لمن  قـال :  من  وقال  الفقراء.  في  قـال :  مـن 

اهللا. مال  بيت(٥)  أو  الفقراء،  في 
فإن  وينكح(٧)،  يبلغ  أن  قبل  مات  إذا  [كّله]  وهذا  أبو بكـر(٦) :  قـال  [* ش] : 

للمسلمين. والباقي  / ج٤٧٧/،  الربع  فلها  عنها  وتوفي  امرأة  نكح 

يعملون.  (أ) :  (١) في 
الحر.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  فإنه..  منيوك  يا  ..لرجل  (ج) :  و  إلخ.  فإنه..  منيوك  أنا  ..لرجل  (أ) :  (٣) في 
قد.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

اهللا.  مال  بيت  وفي  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
أبي بكر.  قول  بعد  سابقة  لجمل  تكرار  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  نكح..  فإن  امرأة  فينكح  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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ثابت. زيد بن  قول  على  وهذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
لها  اهللا  جعـل  قد  فرض،  ذات  ألنهـا  للزوجة؛  كلـه  المال  قـال :  مـن  وقـال 
يسـتحق  ممن  عصبة  وال  رحـم  وال  فريضـة  ذو  معهـا  يكـن  لـم  وإذا(١)  فريضـة، 

كله. المال  لها(٢)  ويكون  منها،  مخرج  فال  الميراث 
اهللا 8. فرائض  على  بينهم  ميراثه(٣)  قسم  وزوجة  ولدًا  خلَّف  فإن  [* ش] : 
مواريثهم  عن  الباقـي  كان  المال  جميع  يحـرزون(٥)  ال  الورثة(٤)  كانـت  فـإن 

للمسلمين.
.(٦)***

المنبوذ : مع  يوجد  المال  باب ٦ -]   (٣٦٦/٦ - ٣٦٧ [(م ٤١٣٦ - ٤١٣٨، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

قال  وبه  له.  فهو  مال  المنبوذ(٧)  مع  وجد  إذا  يقول :  الشافعي  كان  [م ٤١٣٦] 
الرأي. أصحاب 

قولهم. خالف(٨)  غيرهم  عن  أحفظ  وال  أبو بكر] :  [قال 

إذا.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
كله.  المال  لها  منها  ويكون  منها   .. (أ) :  (٢) في 

اهللا.  فرائض  في  بينهم  المال  قسم  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الورثة.  له  كانت  فإن  (أ) :  (٤) في 

اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  يحوزون.  ال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
األخيرة.  المسألة  هذه  على  سعيد  ألبي  تعليق  يوجد  ال  أيدينا :  بين  التي  المخطوطات  (٦) في 

إلخ.  فهو..  ماالً  المنبوذ  وجد  (أ) :  (٧) في 
قولهم.  خالف  فيه  ..غيرهم  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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لم  فما  الحكم  في  وأما  كذلك،  فهو  االطمئنانة  في  أما  أبو سعيد 5 :  قال 
يصح  فال  عليه؛  هو  الذي  فراشه  في  أو  كسـوته،  في  عليه  متعلق  شـيء  في  يكن 

الحكم. في  ذلك  له 
وغيره  مال  من  منـه  قريبًا  وجد(١)  مـا  الشـافعي :  وقـال  [م ٤١٣٧]  [* ش] : 

ولقطة. ضالة  فهي(٢) 
ذلك. في  القول  مضى  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

[إذا  عليه  ينفق  أن  المنبـوذ  وجد  الذي  الحاكـم  ويأمـر  [م ٤١٣٨]  [* ش] : 
أنفق  وما  منه،  الحاكم  نزعه  ثقة  غير  كان  وإن  عليه]،  وجد  بما  ويشهد  ثقة،  كان 

[ضمن. الحاكم  أمر  بغير(٣)  عليه 
قوٌل   [ ـ  الحاكم  إذن  بغير  معه  وجد  مما  ـ  عليه  اإلنفاق  وفي  أبو بكر :  قال 
وعلى  الحاكم،  وعلى  عليه،  يجب  بما(٤)  قام  ألنه  عليه؛  شـيء  ال  أن  وهو :  ثانٍ، 

المسلمين. جميع 
عليه  ينفق  أن  اللقيط  كفل(٦)  من  الحاكم  أمر(٥)  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
الحاكم  يأمر  لم  وإن  ماله،  فـي  عليه  ذلك  ثبت  عليه  دين  أنه  على  عنـده  مـن 
وال  / ج٤٧٨/،  مالـه  في  عليـه  ينفق  أن  لـه  كان  بذلك(٧)  اللقيـط  كفـل  مـن 

إلخ.  منه..  قربناه  وما  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ولقطه.  ماله  فهو  ..وغيره  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  ثانٍ..  قوٌل  الحاكم...((بياض))  أمر  بغير  وجد  مما  عليه  ..أنفق  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  يجب..  وما  طعام  ال  ..عليه  (ج) :  وفي  إلخ.  يجب..  ما  طعام  ال  ..عليه  (أ) :  (٤) في 

أمره.  (ب) :  (٥) في 
كفل.  خ  كفال  (ب) :  وفي  كفال.  (د) :  و  (أ)  (٦) في 

أنه  على  عنده  من  عليه  ينفق  أن  اللقيط  كفل  من  الحاكم  يأمر  لم  ..وإن  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٧) في 
[في  من  عليه  ينفق  أن  له  كان  بذلك  الحاكم  يأمره  لم  وإن  مالـه  في  ذلك  عليه  ثبت  عليـه  ديـن 

إلخ.  ضمان..  وال  ماله،  في]  (ب) : 
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بذلك؛  عليه  وأشـهد  ماله،  فرغ  أن  بعد  ماله  غير  من  أنفق  فإذا  عليـه،  ضمـان 
يأخذه  أنه(٢)  ذلـك  اعتقد  إن  وكذلك  اللقيـط،  على  ذلك(١)  يثبت  قيـل :  فقـد 
بعض  في  منه  يأخذ  أن  له  جاز  مال؛  على  وقـدر(٣)  ذلك،  على  وصدقه  منـه، 

القول.
الحاكم  أمره  وإن  الحاكم،  بأمر  إال  شيء  عليه  له(٤)  يثبت  ال  قال :  من  وقال 
فرضه(٥)؛  على  فرض  وال  اللقيط،  علـى  دين  أنه  عليه  يشـرط  ولم  عليه  ينفـق  أن 

المال. بيت  في  اللقيط  مؤنة  ألن  المال؛  بيت  في  عليه  فذلك 

عبد لفالن : أنه  اللقيط  إقرار  باب ٧ -]   (٣٦٦/٦ - ٣٦٧ [(م ٤١٣٩، 
فاشـترى،  اللقيط  بلغ  وإذا  يقول :  الشـافعي  كان  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 

إقراره. قبل  لزمه  ما  ألزمته(٦)  عبد  لرجل؛  أنه  أقر  ثم  [امرأة]،  ونكح  وباع، 
قوالن : الّرّق  إلزامه  وفي 

غرمائه،  عن  ماله  من(٨)  الفضل  وفي  نفسـه،  في  يلزمه  إقراره  إن(٧)  أحدهما : 
غيره. حق  في  يصدق  وال 

(ج).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (١) كلمة 
يأخذه.  أن  (د) :  وفي  يأخذ.  أن  (أ) :  (٢) في 

قدر.  أو  (د) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  الحاكم..  بأمر  إال  يثبت  ..ال  (د) :  وفي  إلخ.  شيء..  له  عليه  يثبت  ..ال  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
وفي  واضحة)).  ((غير  فرنضـه  عليه  فرض  وال  (ب) :  وفي  فريضه.  عليـه  فـرض  وال  (أ) :  (٥) فـي 

فريضة.  عليه  فرض  وال  (د) : 
لزمه.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  يلزمه..  إنه  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  غرمائه..  غير  ماله  في  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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األصل. مجهول  ألنه  قال :  الكل،  في  أصدقه  قال :  ومن(١) 

لفالن،  عبـد(٣)  أنه  يـدرك(٢)  ما  بعد  اللقيط  أقـر  إن  الـرأي :  أصحـاب  وقـال 
إقراره. ألزمته(٤)  فالن؛  ذلك  وادعى 

عبد. إنه  قوله  أقبل  ال  مالك :  صاحب  القاسم  ابن(٥)  وقال 

حكموا  لما(٨)  ألنهم  النظر؛  يحتمل  القاسم  ابن(٧)  قال(٦)  والذي  أبو بكر :  قال 
بحجة(١٠). إال  عبدًا  يتحول  أن  يجز  لم  األحرار(٩)  بحكم  [له] 

بالحرية؛  األصـل  في  له  حكم  وإنما  جائـز،  هذا  كل  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ق  الرِّ عليهم  صح  فإذا  ق،  الرِّ عليهم  يصح  حتى  الحرية  على  كلهم  الناس  ألن(١١) 
عليه  يثبت(١٣)  / ج٤٧٩/  فذلـك  نفسـه  على  إقراره  يجوز  من  إقـرار(١٢)  أو  ببّينـة 

إلخ.  ألنه..  الكل؛  في  أصدقه  قال :  من  وقال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أدرك.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

مال.  (ج) :  وفي  قال.  (أ) :  (٣) في 
لزم.  (ج) :  (٤) في 
أبو.  (ج) :  (٥) في 
قاله.  (أ) :  (٦) في 
أبو.  (ج) :  (٧) في 

ما.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
الحر.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

عبده.  انه  ..يتحول  (ج) :  وفي  بحجة.  عبده  انه  ..يتحول  (أ) :  (١٠) في 
الناس  كل  ألن  (ج) :  في  إلخ.  الحرية..  على  كلهم  الناس  كان  إن  (أ) :  وفي  (ب).  في  (١١) هكذا 

إلخ.  الحرية..  على  حكمهم  الناس  كل  ألن  (د) :  وفي  إلخ.  الحرية..  على  حكم 
بإقرار.  (د) :  و  (ج)  و  (ب)  (١٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (يثبت)  (١٣) كلمة 
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ادعى  وإن  أولى،  الحرية  كانت  بالحرية  وبّينة  ق  بالـرِّ بّينة  عليه  قامت  فإذا  ق،  الـرِّ
قبل  الحرية  له(١)  تصح  لم  ما  به  أولى  ق  الرِّ كان  ق  بالرِّ بّينة  عليه  وقامـت  الحريـة 

حرية.(٢) من  بسبب  صحَّت  أو  ببّينة،  ذلك 

الحرية.  يصح  لم  ما  (أ) :  (١) في 
رب  هللا  والحمد  والعشـرين  الرابع  الجزء  وهو  اإلباق،  أحكام  يتلوه  مكتوبـًا:  وجدت  (أ) :  (٢) فـي 
يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ب) :  وفي  تسليمًا.  وسلم  وآله  محمد،  النبي  على  اهللا  وصلى  العالمين، 
على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد  والعشـرين،  الرابع  الجزء  في  وهو  اإلبـاق،  أحـكام 
الجزء  وهو  اإلباق،  أحكام  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ج) :  و  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  النبي،  محمد 
(د) :  وفي  وسـلم.  وآله  محمد،  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  اهللا  والحمد  والعشـرون  الرابع 
اإلشراف،  كتاب  من  والعشرون  الرابع  الجزء  وهو  اإلباق،  أحكام  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت 

تسليمًا.  وسلم  وآله،  النبي،  محمد  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد 
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اللقطة(١) كتاب  ـ   ٧٧

وتركها : اللقطة(٢)  أخذ  باب ٠١ -]   (٣٦٨/٦ - ٣٦٩ [(م ٤١٤٠، 
وتركها؛  اللقطـة  أخـذ  في  العلـم  أهـل  اختلـف  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
قال  وبه  عباس،  وابن  عمر،  ابن  عن  القول  هذا(٣)  روينا  أخذها.  طائفـة  فكرهـت 

حنبل. وأحمد بن  خيثم،  والربيع بن  أبي رباح،  وعطاء بن  زيد،  جابر بن 
له. يعرض  فلم  بدرهم  شريح(٤)  وَمّر 

صالح. والحسن بن  المسيب،  سعيد بن  أخذها  رأى  وممن 

حسب  رتبناهما  واللقيط،  اللقطة  كتابي  بين  وتأخير  تقديم  وقع  أيدينا  بين  التي  المخطوطات  (١) في 
اللقطة.  كتاب  ثم  أوالً،  اللقيط  كتاب  اإلشراف؛  كتاب 

أهل  عند  المشـهور  على  القاف  وفتح  الالم  بضم  َقَطة :  الـلُّ اإلشـراف :  كتاب  محقـق  (٢) قـال 
الفائق :  فـي  الزمخشـري  وقال  اإلسـكان،  يجـوز  ال  عيـاض :  وقـال  والمحدثيـن،  اللغـة 
(الفائق  صاحبه.  يعرف  وال  طلب  غير  على  ويوجد  يلتقط،  ما  واللقطة :  تسـكنها،  والعامة 
فتح   .٢٩٠/٩ األثير  البن  األصـول  جامع   .٣٦٢/١ لعياض  األنـوار  مشـارق   .٣٦٥/١٠

 .(٧٨/٥ الباري 
إلخ.  عن..  هذا  معنى  روينا  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  بدرهم..  مر  لعله  وشريح  ..حنبل  (ج) :  و  إلخ.  بدرهم..  وشريح  ..حنبل  (أ) :  (٤) في 

á£≤∏dG ÜÉàc(١)
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ألحد  أحب  ال  مرة :  وقال  يأخذها.  ال  أن  الورع(١)  بالعراق :  الشـافعي  وقال 
[عليها]. أمينًا  كان  إذا  وجدها،  لقطة(٢)  ترك 

دينار  مائة  فيها  ة  ُصرَّ وجد  [[فقد]]  كعب؛  أُبّي بن  اللقطة  أخذ  [رأى]  وممن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٣). بها  فأتى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  عهد  على 

ويعّرفه. إلّي،  أحب  [يأخذه]  فأخذه  بال(٤)  له  شيئًا  كان  إذا  مالك :  وقال 
اهللا. شاء  إن  الصواب  على  يخرج  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

اليسيرة : باللقطة  يفعل  ما  باب ٢ -]   (٣٦٩/٦ - ٣٧١ [(م ٤١٤١ - ٤١٤٢، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

فرخصت  [اليسـيرة]؛  باللقطة  يفعـل  فيمـا  / ج٤٥٣/  واختلفـوا  [م ٤١٤١] 
الخطاب،  عمر بـن  ذلـك  عنـه  روينا  فممـن  بهـا.  واالنتفـاع  أخذهـا  فـي  فرقـة 
أبي ربـاح،  وعطاء بـن  وعائشـة @ ،  عمـر،  وابـن  أبي طالـب]،  وعلّي [بـن 

أبي كثير. ويحيى بن  والنخعي،  زيد،  وجابر بن  وطاووس، 
قال أبو سـعيد 5 : نعم، إذا كان مثل ما ال(٥) يرجع إليه صاحبه، وال يطلبه في 
القرية، وال بين القرى، ويقع(٦) حكمه أنه ال يرجع لمثله صاحبه من قلته(٧)؛ فقد قيل : 

إن ذلك يجوز أخذه واالنتفاع به للغني والفقير، وذلك يخرج على وجه اإلباحة.

أورع. (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  كان..  إذا  اللقطة  ترك  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  إلى  بها  ..فأتى  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
حال. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
يرجع.  ما  (ب) :  (٥) في 

ويقع.  خ  ويرجع  (د) :  و  (أ)  (٦) في 
إلخ.  قيل..  فقد  قلبه  في  لمثله  صاحبه  يرجع  ..ال  (أ) :  (٧) في 
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دون  وما  َسـَنة،  دراهم  العشـرة  تعرف  صالح(١) :  الحسـن بن  وقال  [* ش] : 
أيام. ثالثة  يعرفها  العشرة 

أربعًا. يعرفه  الدرهم :  في  الثوري  وقال(٢) 
َسَنة. يعرفه  أحمد :  وقال 

نحوها. أو  جمعة  يعرف  الدينار(٣)  دون  ما  إسحاق :  وقال 
والشافعي. مالك،  قول  هذا(٤)  وكثيرها.  اللقطة  قليل  تعريف  طائفة  وأوجبت 
إسـحاق.  قال  وبه  لـه.  قيمة  ال  مـا  إال  شـيء(٥)،  كل  يعـرف  أحمـد :  وقـال 

إسحاق. قول  من  اختالف  وهذا(٦) 
يومه. من  به  يتصدق  والجوزة :  والقرص(٨)  الفلس(٧)،  في  مالك  وقال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قـول  ظاهر  علـى  وكثيرها  اللقطـة  قليـل  يعـّرف  أبو بكـر :  قـال 
مثله،  بخبر  إال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أخبار  من  يسـتثنى  أن  يجوز  وال  سـنة».   «عّرفها(٩) 

ألكلتها». صدقة  تكون  أن  أخاف  فقال :  «لوال  تمرة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رأى  وقد 

البصري.  الحسن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
الدراهم. في  و...((بياض))  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الدنانير.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
والشافعي.  مالك  هذا  قال  ..وكثيرها  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

يعرف.  لعله  شيء  كل  (ج) :  وفي  يعرف.  شيء  كل  (أ) :  (٥) في 
إسحاق.  قول  من  فيه  االختالف  هذا  وقال  ..إسحاق.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

الحلس.  (ج) :  (٧) في 
وسكون  القاف  بضم  الُقرص :  اإلشراف :  كتاب  محقق  وقال  إلخ.  والجورة..  والفرض  (٨) في (أ) : 

وقراص.  وقَِرصة،  أقراص،  والجمع  أشبهه،  وما  الخبز  من  الرغيف  وهو  الراء : 
فقال..  بتمرة  وجـد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  روينـا  وقد  مثله،  بخبر  إال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  قـول  ..ظاهـر  (أ) :  (٩) فـي 
تمرة  وجد  لعله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  روينا  وقد  مثله،  يجبر  ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  ..ظاهر  (ج) :  وفي  إلخ. 

إلخ.  فقال.. 
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في(١)  ونسـتعمل  معناها،  في  كان  وما  اللقطة،  جملة  من  مسـتثناة  [فالتمرة] 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. َسنَّه  ما  اللقطة  / ج٤٥٤/  سائر 

وأصحاب  مالك،  فقال  َسَنة؛  يبقى  ال  ما(٢)  التقط  فيمن  واختلفوا  [م ٤١٤٢] 
بثمنه(٣). ويتصدق  يبيعه  الثوري :  وقال  به.  يتصدق  الرأي : 

ويقيم  يبيعه  مرة :  وقال  لربه.  ويغرمه  فساده،  خاف  إذا  يأكله  الشافعي :  وقال 
تعريفه. على 

كله. ذلك  يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 

اللقطة : إليه  تعّرف  الذي  الوقت  باب ٣ -]   (٣٧١/٦ [(م ٤١٤٣، 
سنة». اللقطة  تعّرف  بأن  «أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
تعّرف  طائفة :  فقالت  اللقطة؛  تعّرف  إليها  التي  المدة  [أقصى]  في  واختلفوا 
[وابن  أبي طالـب،  وعلّي بن  الخطـاب،  عمر بـن  عن  القـول  هذا  روينـا  َسـَنة. 
والحسـن بن  والشـافعي،  ومالـك،  والشـعبي،  المسـيب،  وسـعيد بن  عبـاس]، 

الرأي. وأصحاب  وأحمد،  صالح(٤)، 
الرواية : هذه  غير  روايات  ثالث  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  وقد 

ثالثة  يعّرفها  أن  والثانية :  َسـَنة.  يعّرفها  ثم  أيام  ثالثة  يذكرها(٥)  أنـه  أحدهـا : 
أشهر. ثالثة  يعّرفها  أن  والثالثة :  أعوام. 

من.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  ال..  فيما  التقط  (أ) :  (٢) في 

بقيمته.  (أ) :  (٣) في 
الرأي.  وأصحاب  ..والشافعي  (أ) :  (٤) في 

يذكرها.  كان  أنه  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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زيد بن  خبر(١)  ظاهر  على  َسـَنة  اللقطة  تعّرف  أن  أرى  والذي  أبو بكر :  قال 
خالد.

عن  األثر  به  جاء  فيما  اللقطـة  تعريف  في  اختلف  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وفي  مجمالً،  َسـَنة»(٢)  اللقطة  تعّرف  أن  «أمر  أنه  األخبار  بعض  ففـي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

مجمالً. أيام»(٣)  ثالثة  تعّرف  أن  «أمر  أنه  األخبار  بعض 
أيام،  ثالثة  معنـا  ذلك  وأقـل  وكثرتها،  قلتهـا  قدر  على  تعـّرف  إنهـا  وقيـل : 

َسَنة. وأكثره  / ج٤٥٥/ 

التعريف : بعد  باللقطة  يفعل  ما  باب ٤ -]   (٣٧٢/٦ - ٣٧٣ [(م ٤١٤٤، 
التعريف؛  بعـد  الملتقط(٤)  يفعلـه  فيما  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
مسعود،  وابن  الخطاب،  عمر بن  عن  القول  هذا  روينا  بها.  شـأنه  طائفة :  فقالت 

وإسحاق. وأحمد،  الشافعي،  قال  وبه  وعائشة، 

إلخ.  زيد..  حديث  بظاهر  ..اللقطة  (ج) :  وفي  إلخ.  زيد..  حديث  ظاهر  ..اللقطة  (أ) :  (١) في 
َسَنة  عرفها  فقال :  التقطها  لقطة  عن  أعرابي  سأله  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  عباس  ابن  عن  حبيب  الربيع بن  (٢) روى 
اللقطة،  باب  الربيع،  (مسـند  بها  فانتفع  وإال  له  فهي  ووكائها  عفاصها  بوصف  عيها  مدِّ جاء  فإن 
عما  فسـأله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أعرابي  جاء  قال :  الجهني  خالد  زيد بن  عن  البخاري  وروى  رقم ٦١٦). 
َفاْسَتْنِفقها..»  وإال  بها  يخبرك  أحد  جاء  فإن  ووكاءها  عفاصها  احفظ  ثم  َسَنة  ْفَها  فقال :  «َعرِّ َيْلتقطه 

 .(٨٥٥/٢ رقم ٢٢٩٥،  اإلبل،  ضالة  باب  اللقطة،  في  كتاب  البخاري،  (صحيح  إلخ 
في  دينارًا  وجد  أبي طالب  علّي بن  أن  الخدري  أبي سعيد  عن  يعلى  وأبو  ـ  له  واللفظ  ـ  البزار  (٣) روى 
فرجع  يعرفه،  من  يجد  فلم  أيام  ثالثة  فعرفه  قال :  أيام»،  ثالثة  فقال :  «عرفه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأتى  السوق 
الخ  شعيرًا..  دراهم  بثالثة  منه  فابتاع  علّي  فباعه  قال :  فقال :  «شـأنك»،  فأخبره  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى 
وروى   .(٣٣٢/٢ رقم ١٠٧٣،  أبي يعلى،  مسند   .١٦٩/٤ اللقطة،  باب  الزوائد،  مجمع  (الهيثمي : 
فإن  أيام  ثالثة  المسجد  باب  على  فعرفها  لقطة  وجدت  إذا  قال :  الخطاب  عمر بن  عن  عبد الرزاق 
 .(١٣٦/١٠ رقم ١٨٦٢٠،  اللقطة،  كتاب  عبد الرزاق،  (مصنف  بها  فشأنك  وإال  يعترفها  من  جاء 

إلخ.  بعد..  اللقطة  ملتقط  (ج) :  وفي  إلخ.  بعد..  اللقطة  الملتقط  (أ) :  (٤) في 
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علّي بن  عـن  القول  هـذا  روينـا  بهـا.  يتصـدق  أن  وهـو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
البصري،  والحسـن  المسـيب،  سـعيد بن  قـال  وبـه  عبـاس،  وابـن  أبي طالـب، 

وطاووس. وعكرمة،  والشعبي، 
مسعود. ابن  عن  روينا  كما  قال  ثم  عكرمة،  كقول  يقول  عطاء  وكان 

بين  جاء  إذا  صاحبهـا  ويخّير  بهـا]،  يتصدق  [ثم  حـوالً  يعّرفهـا  كان  وممـن 
وأصحاب  صالح،  والحسن بن  والثوري،  أنس،  مالك بن  له :  الغرم(١)  أو  األجر 

الرأي.
والتخيير  والصدقة(٢)  القول،  هذا  إلى  يذهبون  أصحابنا  أبو سعيد 5 :  قال 

التعريف. بعد 
روينا  المسـلمين.  مال  بيت  في  يجعلها  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  [* ش] : 

عمر. وابن(٣)  عمر،  عن  القول  هذا 
إليه،  دفعها  صاحبها  جاء(٤)  فإن  َسـَنة،  يعّرفها  أن  أرى  والذي  أبو بكر :  قـال 
بها،  ينتفع  فلم  تركها(٥)  شاء  وإن  بها،  انتفع  شاء  إن  شاء،  ما  بها  فعل  يأت  لم  وإن 

بها. تصدق  شاء  وإن 
كان  إن  لمثلها  ضامن  فهو  بها]  ق  تصدَّ أو  بها  انتفع  وقد  صاحبها  جاء  [فإن 

مثل. لها  يكن  لم  إن(٦)  لقيمتها  أو  مثل،  لها 

موجودة.  غير  (له)  كلمة  (ج)  وفي  له.  والغرم  (أ) :  (١) في 
الصدقة.  في  (د) :  و  (أ)  (٢) في 

وأبي.  (أ) :  (٣) في 
كان.  (ج) :  (٤) في 

بها.  ق  تصدَّ شاء  وإن  بها  انتفع  (أ) :  (٥) في 
وإن.  (أ) :  (٦) في 
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يدل(٢). ذلك  على  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خبر(١) 
/ ج٤٥٦/  قيل  قـد  ما  وكل  أبو بكـر،  قال  ما  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قـال 

اهللا. شاء  إن  العدل  مذاهب(٣)  في  الصواب  على  يخرج 

اللقطة : فيها  تعّرف  التي  المواضع  باب ٥ -]   (٣٧٣/٦ - ٣٧٤ [(م ٤١٤٥، 
أن  اللقطة  وجد  الذي  «أمر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص]  أبي هريرة [عن  حديث  ودل  موضع،  دون  موضعًا(٤)  يخّص  لم  يعّرفها»، 
إليك،  اهللا  أداها(٦)  ال  فليقل :  المسجد  في  ضالة(٥)  ينشد  رجالً  سمع  قال :  «من  أنه 
ينشد(٧)  أن  [من]  ممنوعة  المساجد  أن  [على]  [[دّل]]  لهذا»؛  تبَن  لم  المساجد  فإن 

المسجد. في  إال  شاء،  حيث  الضالة  ينشد  أن  فللمرء  الضوال.  فيها 
أبواب  على  عّرفها  لقطة :  وجد  لمن  قال  أنه  عمر  عن  روينا(٨)  قد  [م ٤١٤٥] 

والشافعي. مالك،  قال  وبه  المسجد. 
نقول. وبه  أبو بكر] :  [قال 

حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

وخبر.  لعله  (ج) :  (١) في 
ذلك.  على  بدل  (ج) :  وفي  بيد.  ذلك  على  (أ) :  (٢) في 

إن  فيها  العدل  مذاهب  ..الصواب  (ب) :  وفي  اهللا.  شـاء  إن  فيها  العدل  مذاهب  علـى  (أ) :  (٣) فـي 
اهللا.  شاء  إن  فيها  الحق  مذاهب  على  ..يخرج  (د) :  وفي  اهللا.  شاء 

موضعها.  (أ) :  (٤) في 
ماله.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

أدى.  ال  (ج) :  وفي  أوى.  ال  (أ) :  (٦) في 
تنشد.  (ج) :  وفي  يشد.  (أ) :  (٧) في 

رويناه.  (ج) :  (٨) في 
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والنهي  اللقطة  على  اإلشهاد  باب ٦ -]   (٣٧٤/٦ - ٣٧٦ [(م ٤١٤٦ - ٤١٤٧، 
اللقطة  بعفاص  المخبر  في  اختالفهم  وذكر  بتعريفها،  واألمر  وتعيينها  كتمانها  عن 

أخذها : يريد  ووعائها  ووكائها 
ف،  اللقطة :  «ُتعرَّ في  قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
من  يؤتيه   8 اهللا  مـال  من  فهي  وإال  صاحبها  جـاء  فـإن  ُتكتـم،  وال  ُتغّيـب،  وال 

يشاء».
اهللا. شاء  إن  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

ووكائها  بعفاصها  ويخبِر  اللقطة،  يطلب  فيمن  واختلفوا  [م ٤١٤٦]  [* ش] : 
قال :  أحمد،  قال  كذلك  إياها.  يعطيه  طائفة :  فقالت  له]؛  أنها  ويذكر  [ووعائهـا، 

مالك. صاحب  القاسم  ابن(٣)  قال  وكذلك(٢)  البّينة.  منه  يطلب(١)  ال 
على  يجبر  وال  إليه،  دفعها  صادق  أنه  نفسه  في  وقع  وإذا  الشافعي :  [قال]  و 

ببّينة(٤). إال  ذلك 
قال :  «فإن  [أنـه]  رسـول ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  أقول؛  أحمد  بقول  أبو بكـر :  قـال 

إليه». فادفعها  ووكائها(٦)  ووعائها،  بعددها،  يخبرك  أحد  جاءك(٥)  / ج٤٥٧/ 
وعددها،  وزنها،  فسـمى  أودراهم  دنانير  كانـت  إذا  الرأي :  أصحـاب  وقـال 

تطلب  وال  العلم  أهل  بعض  قال  ..كذلك  (ج) :  وفي  إلخ..   .. يطلب  ال  قال  ..كذلك  (أ) :  (١) في 
إلخ.  منه.. 

وبه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
أبو.  (أ) :  (٣) في 

بالبينة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
إلخ.  بعددها..  يخبر  أحد  جاء  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (ووكائها)  (٦) كلمة 
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ذلك  على(١)  يجبر  لم  أبى  فإن  بذلك،  كفيالً  وأخذ  إليه  دفعها  شـاء  إن  ووكاءها؛ 
ببّينة.

من  فقال  تعريفها؛  بعد(٢)  ودفعها  اللقطة  في  اختلف  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
الحكم. في  أثبت  وهذا  بالبّينة،  إال  يّدعيها  من  إلى  تدفع(٣)  ال  قال : 

إليه. دفعت  فيها  هو  مما  واحدة  بعالمة  فيها  جاء  إذا  قال :  من  وقال 
إليه(٤). دفعت  فيها  هو  مما  بعالمتين  فيها  جاء  إذا  قال :  من  وقال 

مختلفات  عالمـات  بثـالث(٦)  يأتي  حتـى  إليه  تدفـع(٥)  ال  قـال :  مـن  وقـال 
إليه. تدفع  أن  يجوز  فهنالك(٧)  فيها، 

أتى  ثم  يصفهـا،  أتى  من  إلى  لقطـة(٨)  دفع  وفيمـن  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
قوالن : ففيها(٩)  له؛  أنها  البّينة  فأقام  آخر 

ليس  والشـيء  أمين،  وهو  به،  أمر  ما  فعل  ألنه  عليه؛  غرم  ال  إنـه  أحدهمـا : 
عبيد. وأبي  مالك،  صاحب  القاسم  ابن  قول  هذا(١٠)  بمضمون، 

بالبّينة.  إال  عليه  يجبر  لم  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(بغير).  وكأنها :  (أ)،  في  واضحة  (٢) غير 

يدفع.  ال  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
السابقين.  القولين  تكرار  مع  (ب)  في  وكذلك  موجود،  غير  الثالث  القول  هذا  (د) :  و  (ج)  (٤) في 

يدفع.  ال  (أ) :  (٥) في 
بثالث.  تأتي  حتى  (د) :  وفي  ثالث.  (أ) :  (٦) في 

تدفع.  أن  يجوز  فهنالك  (ب) :  وفي  إلخ.  أبو بكر..  قال  يدفع.  أن  يجوز  فهكذا  فيهـا  (أ) :  (٧) فـي 
إليه.  دفعها  يجوز  فهنالك  (د) :  وفي  إلخ.  قال.. 

إلخ.  ثم..  بصفتها  أتى  من  إلى  اللقطة  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
(ج).  و  (أ)  من  زيادة  (ففيها)  (٩) كلمة 

إلخ.  أبي القاسم..  قول  هذا  عليه،  بمضمون  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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الشـافعي؛  مذهب(٢)  يشـبه  وهو  يضمن،  إنه  الرأي :  أصحاب  قول  والثاني(١) 
كقولهم. قوله  [ألن 

أو  كان،  جـل  من  اللقطة،  فيـه  تكون  الـذي  الوعـاء  يقـول :  أبو عبيـد  وكان 
به](٣). تشد  الذي  الخيط  يعني :  ووكائها  وقوله :  غيره. 

الصواب(٤). مذاهب  على  خارج  جائز  كله  أبو سعيد 5 :  قال 

بعده : أو  الحول  قبل  ملتقطها  من  تضيع  اللقطة  باب ٧ -]   (٣٧٦/٦ [(م ٤١٤٨، 
أو  الحول  قبل  ملتقطها  من  تضيع  اللقطة  في  اختلفوا  أبو بكـر :  [قـال  [* ش] : 
البصري،  الحسـن  قال  عليه.كذلك]  ضمـان  ال  العلم :  أهـل  من  كثير  فقـال  بعـده؛ 
ويعقوب. أنس،  ومالك(٦) بن  العكلي،  والحارث  مجلز(٥)،  وأبو  النخعي،  وإبراهيم 

أخذتها  إنمـا  قال :  أخذها  حيـن  كان  إن  الحسـن :  وابـن(٧)  النعمـان،  وقـال 
أضمنه(١٠)  لـم  بمقالته؛  شـاهدين  ذلـك  على  وأشـهد(٩)  أهلهـا،  علـى(٨)  ألردهـا 

ضمناه. كذلك  يكن  لم  وإن  / ج٤٥٨/، 

الثاني.  والقول  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مذاهب.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

موجود.  غير  المعكوفين  بين  ما  (ج)  وفي  كقولهم.  قوله  ال  (أ) :  (٣) في 
والصواب.  العدل  ..مذاهب  (ب) :  وفي  العدل.  (د) :  و  (أ)  (٤) في 

مخلد.  وأبو  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  الحسن..  وأبو  والنعمان  ويعقوب  العكلي  (أ) :  (٦) في 

وأبو.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
إلى.  (ج) :  (٨) في 

ويشهد.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
يضمنه.  لم  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
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ضامن. هو  مرة :  البصري  الحسن  قال  [وقد] 
ضمان  فال(١)  فضاعـت؛  ربها  على  ليحفظها  اللقطـة  أخذ  إذا  أبو بكـر :  قـال 

ضامن. فهو  فضاعت  بها  ليذهب  أخذها  أنه  أقّر  وإذا  عليه. 
تكون  أن  إمـا  معنييـن :  أحد  مـن  اللقطـة  تخـرج  ال  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ألنه  بّينة؛  بغير  يطلبها  جـاء  من  يصدق  أن  يجوز  فال  التقطها  من  علـى  مضمونـة 
في  أمانة  تكون  أن  وإما  لها.  المدعي  بدعـوى  ضمانها  من  يبرأ(٢)  وال  لهـا،  مـّدع 

كانت. شيء  أي  من  فيها  عليه  ضمان  فال  عرفها،  من  إلى  يسلمها  أن  إلى  يده 
غير  من  كانت  وإن  عليـه،  ضمان  فال  الحيوان  مـن  كان  إن  قال :  مـن  وقـال 

الحكم. في  هذا  ضامن،  لها  فهو  الحيوان 
ضمان  فال  الثواب  واحتساب  واألمانة  بالثقة  معروفًا  كان  إن  قال :  من  وقال 
الناس  أموال  بأخذ  معروفًا  كان  وإن  تلفت،  ثم  إليه  صارت  أنها  صح  ولو  عليه، 

الضمان. فعليه  يتقي؛  ال  وأنه(٣) 
أحب  وأنا  االختالف،  لحقـه  خائن  وال  أمين  أنـه  يصح  لم  إذا  إنـه  وأقـول : 
أو  بجهله،  أخذهـا(٤)  كان  إن  اهللا  وبيـن  بينه  فيمـا  وأما  الحكم،  فـي  القـول  هـذا 
يبرأ(٥)  وال  األصل،  في  ضامن  فهو  االحتسـاب؛  غير  لسـبب  أو  لنفسـه،  ليأخذها 
ضامن،  فهو  هذا  على  تلفت  فإن  فيها،  قيل  قد  حيث  يصير  حتى  إال  الضمان،  من 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  ضمنها.  فضاعت  ..ربها  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يبرئ.  وال  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

فعليه  الضمان  يتقي  ال  أنه  أو  (د) :  وفي  الضمان.  فعليه  الضمـان  عليه  يبقى  ال  أنـه  أو  (أ) :  (٣) فـي 
الضمان. 

بالتاء  أم  بالباء  هـي  هل  واضحة  ((غير  بجهله  أحدهما  (ب) :  وفـي  يجهله.  أحدهمـا  (أ) :  (٤) فـي 
أخذها.  لعله  النقط))  لعدم 

يبرئ.  وال  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٥) في 
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بالعدل؛  فيها  يقـوم  أن  وعلى  تتلف،  ال  ألن  االحتسـاب  وجه  علـى  أخذهـا  وإن 
عليه. ضمان  وال(١)  أمينا،  السبيل  هذا  على  يكون  أن  فأحب 

مكانها : إلى  اللقطة  يرد  الملتقط  باب ٨ -]   (٣٧٧/٦ [(م ٤١٤٩، 
ثم  يأخذهـا  / ج٤٥٩/  اللقطـة(٢)  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
طاووس،  عن  القول  هذا  روينا  ضامن.  هو  طائفة :  فقالت  وجدها؛  حيث  يرّدهـا 

الشافعي. مذهب  وهو 
عليه. ضمان  ال  مالك :  وقال 
أصح(٣). األول  أبو بكر :  قال 

فهو  لها  ضامنًا  األصل  في  كان  فإن  كله،  هذا  قيل  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
ردها  إذا  أنه  خـرج  األصل  في  أمينًا  كان  وإن  آكـد،  وهو  بتركهـا،  لهـا(٤)  ضامـن 
ذلك  أن  معه  يقـع  ولم  ذلك،  مـن  الوقت  في  عليها  يخـف  ولم  أخذهـا،  حيـث 

عليه. ضمان  فال  لها؛  ضياع 
أرسـله  بعيرًا:  وجد  لرجل  قال  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  وروينا(٥)  [* ش] : 

مالك. قال  وبه  وجدته.  حيث 
ضمن. أرسله  إن  الشافعي :  وقال(٦) 

ال.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  حيث..  إلى  يردها  ثم  اللقطة  يأخذ  الملتقط  في  واختلفوا  (ج) :  (٢) في 

صحيح.  (ج) :  (٣) في 
يتركها.  بها  ضامن  فهو  (أ) :  (٤) في 

وروينا.  أبو بكر  قال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
قال  أرسـله  إذا  الشـافعي  وقال  (أ) :  وفي  إلـخ.  أبو بكر..  قـال  والشـافعي  ..مالـك  (ج) :  (٦) فـي 

إلخ.  أبو بكر.. 
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عمر،  بقول  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  الواحد  قلد  من(١)  أبو بكر :  قال 
ضّمنه. النظر  على  األشياء  جعل  ومن 

حيث  من  بإطالقه  الترخيـص  فيه  جاء  فقد  البعير  أمـا  أبو سـعيد 5 :  قال 
أجل  من  عليه  مأمون  أنه  لموضع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أثر  ذلك  وفي  مأمنه،  في  أو  أخذ 
بخفها  تضرب  أي:  الخّف»(٢)،  فيه ملسو هيلع هللا ىلص  «يذكر  عني  غاب  قول  ذلك  وفي  الفساد، 
للذئب»؛  وإما  ألخيك  وإما  لك  الشاة :  «إما  في  وقال  بنابها.  ـ  أحسب  ـ  وتحامي 
فالذئب(٤).  أطلقت  وإن  معك،  عليها(٣)  تمسك  وإما  أخيك،  إلى  تدفع  إما  يقول : 
في  مضمونة  تكن  ولم  عليها،  األمن  موضع  في  تركها  إذا  أنه  ذلك  في  واألصل 

عليه. ضمان  فال  / ج٤٦٠/؛  األصل 

تركها  ثم  لهـا  ضامنًا  األصل  في  كان  لـو  إنه  ـ :  أيضـاً  ـ  ذلك  في  قيـل  وقـد 
من  ذهبت  أنها  يعلـم  ولم  أهلها،  إلـى  ترجع  وأنها  الضيـاع،  عليها  يأمـن  حيـث 

فيمن.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
فهي  فقال :  «خذها  الغنم  ضالة  عن  ُسـئل  أنه  عنه 0  عباس  ابن  عن  حبيـب  الربيع بـن  (٢) روى 
وقال :  وغضب  وجهه  فاحمر  اإلبل؟  ضالة  في  تقول  ما  له :  قيل  ثم  للذئب».  أو  ألخيك  أو  لك 
الربيع :  قال  ربها».  يجدها  حتى  الشجر  وتأكل  الماء  ترد  وسقاؤها  حذاؤها  معها  ولها؟  لك   «ما 
وروى  رقم ٦١٥).  الضالة،  فـي  باب  األحكام،  كتاب  الربيع،  (مسـند  إلخ  أخفافهـا..  حذاؤهـا 
فسـأله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أعرابي  جاء  قال :  الجهني  خالد  زيد بن  عن  ومسـلم  ـ  له  واللفظ  ـ  البخاري 
وإال  بها  يخبـرك  أحد  جاء  فإن  ووكاءها  عفاصهـا  احفظ  ثـم  َسـَنة  ْفَها  فقال :  «َعرِّ َيْلتقطـه  عمـا 
ضالُة  قال :  للذئب».  أو  ألخيـك  أو  قال :  «لك  الغنم؟  َفضالَّة  رسـول اهللا  يا  قـال :  َفاْسـَتْنِفقها». 
وتأكُل  الماء  َتِرُد  َوسـقاؤها  ِحذاؤها  معها  ولها؟  لك  فقـال :  «ما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وجه  ـَر  َفَتَمعَّ اإلبـل؟ 
صحيح   .٨٥٥/٢ رقم ٢٢٩٥،  اإلبل،  ضالة  باب  اللقطة،  في  كتاب  البخاري،  (صحيح  الشجر» 

 .(١٣٤٦/٣ رقم ١٧٢٢،  اللقطة،  كتاب  مسلم، 
عليه.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 

الذئب.  في  (د) :  و  (ب)  (٤) في 
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غير  فيـه(١)  الحكم  الحيـوان  أن  دليـل  وهذا  ذلـك،  من  ُبـرَء  فقـد  ذلـك؛  فورهـا 
المسـجد،  من  أو  الحرث،  من  الحيوان  من  الدابة  الرجل  يخرج  وقد  العروض، 
يخرجها  حتى  بيده  يأخذها(٢)  من  يخرجها  حتى  ويسوقها  فيخرجها  منزله  من  أو 

ذلك. فورها  من  تلفت  ولو  عليه  ضمان  ال  وقالوا :  أربابها(٣)،  على  حجة  بغير 

مكة : لقطة  باب ٩ -]   (٣٧٧/٦ - ٣٧٩ [(م ٤١٥٠ - ٤١٥١، 
لقطتها  تحل  قال :  «وال(٤)  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

مكة. يريد  لمنشد»؛  إال 
كحكم  لقطتها  حكـم  طائفة :  فقالت  مكـة؛  لقطة  فـي  واختلفـوا  [م ٤١٥٠] 
وبه  وعائشـة،  عباس،  وابن  عمر(٦)،  عن  القول  هذا  روينا  البلدان.  سـائر  لقطة(٥) 

حنبل. وأحمد بن  المسيب،  سعيد بن  قال 
[إال  فيها  لواجدها  وليس(٧)  البّتة،  تحل  ال  لقطتهـا  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيـه 

عبيد(٨). وأبي  مهدي،  ابن  قول  هذا  أبدًا].  اإلنشاد 
جرير بـن  فـكان  لمنشـد(٩)»؛  قولـه :  «إال  معنـى  فـي  واختلفـوا  [م ٤١٥١] 

(ج).  في  موجودة  غير  (فيه)  (١) كلمة 
ويأخذها.  يخرجها  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

ربها.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
لتنشد.  إال  لقطتها  تحل  ال  (ج) :  وفي  لتنشد.  إال  لقطتها  يحل  ال  (أ) :  (٤) في 

اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  (أ).  في  موجودة  غير  (لقطة)  (٥) كلمة 
عمر.  ابن  عن  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  هذا..  بها.  اإلنشاد  في  نهاية  ألحد  ليس  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
عبيدة.  وأبي  (ج) :  (٨) في 

لتنشد.  (ج) :  وفي  المنشد.  (أ) :  (٩) في 
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من  معروفًا(٤) :  أو  ذلك  قبل(٣)  يقول  ناشدًا  سمع  لمن(٢)  إال  يقول :  عبد الحميد(١) 
صاحبها. على(٥)  ليردها  يرفعها  أن  يجوز  فحينئذ  وكذا؛  كذا  أصاب 

جرير. قول  إلى  إسحاق  ومال(٦) 
يريد  كأنه  لقطتها  تحل  ال  معنـاه(٧)  إنما  قال :  مهدى  ابن  أن  أبو عبيـد  وذكـر 
المعنى  / ج٤٦١/  يريد  وهو  لمنشـد]  إال  [فقال :  لمنشـد؛  إال  له(٨) :  فقيل  البّتة، 

األول.
وليس  أبو عبيد :  قـال  الناشـد.  والطالب  المعّرف،  المنشـد  أبو عبيد :  وقال 
له  تحل  ال  هـذا  فعلـى  المعـّرف؛  أراد  كان(١٠)  إن  لمنشـد(٩)»  «إال  قولـه :  يخلـو 
اللقطة أبدًا، وعليه أن يعّرفها حتى يجد طالبها. أو [يكون أراد به](١١) الطالب(١٢)؛ 

لغيره. تحل  فال 
خصت  ألنها  لصاحبها؛  إال  مكة  لقطة  تحل  فليس  المعنيين [كان]؛  أّي  فعلى 

واهللا أعلم. البلدان،  بين  من 

الجميل.  (ج) :  (١) في 
من.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  ذلك..  قيل  قد  يقول  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  من..  معرفًا  ..ذلك  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلى.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
وقال.  (أ) :  (٦) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (معناه)  (٧) كلمة 
(ج).  في  موجودة  غير  (له)  (٨) كلمة 

لمنشد.  ..قوله  (ج) :  وفي  المنشد.  إال  ..قوله  (أ) :  (٩) في 
يكون.  أن  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 

إرادته.  تكون  (ج) :  و  (أ)  (١١) في 
بغيره.  تحل  فال  الطلب  (أ) :  (١٢) في 
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بمكة،  األموال  كحرمـة  مكة  غير  فـي  األموال  حرمة  أبو سـعيد 5 :  قـال 
مكة،  وغير  مكة  في  محجورة  واللقطة  وشـجرها،  صيدها  مكة  من  م(١)  ُحرِّ وإنما 

المسلمين. قول  من  االختالف  فيه  جاء  بما(٢)  حلها  طريق  من  إال 

اإلبل : ضالة  باب ١٠ -]   (٣٧٩/٦ - ٣٨٠ [(م ٤١٥٢، 
ضالة  عن  سأله  للذي  قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
[دعها]  الشجر،  وتأكل  الماَء  َتِرُد  وسقاؤها،  حذاؤها  معها  ولها؟  لك  اإلبل :  «ما 

ربها». يجدها  حتى 
وسقاؤها :  أخفافها،  بالحذاء :  يعني  وسـقاؤها،  حذاؤها  معها  أبو عبيد :  قال 

ذلك. على  تقوى  ال  والغنم  لتشرب(٣)،  الماء  ورود  على  تقوى  أنها  يعني 
عمر  قول  في  يقول  مالـك  فكان  اإلبل؛  ضالة  في  اختلفـوا  وقـد  [م ٤١٥٢] 
قال  وبه  يأخذها.  فال  مخطـئ،  أي :  ؛  ضالٌّ فهو  ضالة  أخذ  من  الخطـاب :  بـن(٤) 

والشافعي. األوزاعي، 
و [[من  عّرفها  القرى  في  وجدها  من  اإلبل :  ضالة  في  سعد [قال  والليث بن 

يقربها]. ال  الصحراء  في  وجدها]] 
صاحبها  يجد  لم  فإن  فليعّرفها،  بدنـة  ضالة  وجد  من  يقول :  الزهـري  وكان 

/ ج٤٦٢/. الثالث  األيام(٥)  تنقضي  أن  قبل  فلينحرها 

موا.  حرَّ (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
مما.  (د) :  و  (ب)  وفي  كما.  (أ) :  (٢) في 

للشرب.  المياه  ورد  ..على  (ج) :  وفي  للشرب.  الماء  ..ورود  (أ) :  (٣) في 
عمر  ابن  قول  (ج) :  وفي  إلخ.  يأخذها..  وال  مخطـئ  أي  ضال  أخذ  فيمن  عمر  قـول  (أ) :  (٤) فـي 

إلخ.  يأخذها..  وال  مخطئ  أي  ضالة  أخذ  فيمن 
(ج).  في  موجودة  غير  (األيام)  (٥) كلمة 
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أخذها  إذا  اإلبـل  وضالـة  بذلـك،  أراد  مـا  أعلـم  اهللا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بها،  انتفاعه  الرأي  أوجب  فإن  مضى،  قد  واالختالف  اللقطة،  بمنزلة  فهي  أحد(١) 

اهللا. شاء  إن  جائز  ذلك  وفعل  الفقراء،  على  لحمًا  يفرقها  أو 

الضالة : على  النفقة  باب ١١ -]   (٣٨٠/٦ - ٣٨١ [(م ٤١٥٢ - ٤١٥٤، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

فقالت  ربها؛  وجاء(٣)  عليها،  فأنفق  ضالة  وجد(٢)  فيمن  واختلفوا  [م ٤١٥٢] 
ومالك. عبد العزيز،  عمر بن  قول  هذا  أنفق.  ما  له  يغرم  طائفة : 

وكان الشعبي(٤) ال يعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز. وهو(٥) مذهب الشافعي، 
الرأي. وأصحاب 

بيت  من  الضوال  على  ينفق  كان(٦)  أنه  أبي طالب  عليَّ بن  عن  روينا  [قد]  و 
المسيب. [سعيد] بن  قال  وبه  المال. 

ثمنها،  ووضع  ببيعها  اإلمام  يأمر  اإلبل :  ضوال  [في]  مالك  وقال  [م ٤١٥٣] 
الثمن. إليه  دفع  صاحبها  جاء  فإذا 

طالب(٨)  يأت  لم  فـإن  فيحبسـون،  يؤخذون(٧)  يأبقون :  الذين  الرقيق  في  وقـال 
اإلمام. لغير  ذلك  وليس  الثمن،  إال  له  يكن  لم  بيعوا  أن  بعد  طالبهم  جاء  فإن  بيعوا. 

(ج).  في  موجودة  غير  (أحد)  (١) كلمة 
أخذ.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  له..  يقوم  طائفة :  فقالت  وخادمها  عليها  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الشافعي.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

وهذا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
قال.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

يوجدون.  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  إال..  لهم  يكن  لم  ينفقوا  أن  بعد  طالب  لهم  يأت  ..لم  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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بأخذه،  بأس  فال  صاحبه  علـى(١)  رده  فأراد  بعيرًا  وجد  إذا  الشـافعي :  وقـال 
ليأكله. يأخذه  وال 

. 3 الخطاب  عمر بن  صنع  كما  صنع  ِحًمى  للسلطان  كان  وإن 
الضالة،  لبن  شرب  في  يسهل  كان  أنه  عمر  [ابن]  عن  روينا  وقد  [م ٤١٥٤] 

. # عائشة  عن  ذلك  وروي 
منها [شيئًا]. يأكل  فال  نتاجها  فأما  منها،  يأكل  أن  عسى  اللبن(٢) :  في  مالك  وقال 
يكون  أن  يجب  االحتسـاب  وجه  على  للضالة  اآلخذ  أبو سـعيد 5 :  قال 
في  فعلفها  به(٣)  تحيا  وعلف  / ج٤٦٣/  نفقـة  إلى  احتاجت  فإن  ذلك،  في  أمينـًا 
هو  وليس  أنفق،  ما  بسبب  داخل  محتسب  على  يتلف  أن  نحب(٤)  لم  ذلك  وقت 

بالعلف. متطوع  هو  قال :  من  فقال  ذلك؛  في  اختلف  وقد  بمغتصب، 
حضر  إذا  وفيهـا  وغالتها(٥)،  لبنهـا  في  الضالة  فـي  ذلك  له  قـال :  من  وقـال 

إلينا. أحب  صاحبها 
إال  العدل،  معاني  علـى  خارج  أنه  فأرجو  الكتـاب  هذا  في(٦)  قيـل  مـا  وكل 
معنى  على  أقف  ولم  أعلم،  فاهللا  بيعهم  وفي  يأبقون  الذين  العبيد  في  مالك  قول 

بذلك. أراد  ما 

إلى.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يأكل  عسـى  اللبن  لعله  في  (ج) :  وفي  إلخ..  فأما..  عنهـا  يأكل  أن  عسـى  اللبنين  فـي  (أ) :  (٢) فـي 

إلخ.  فأما..  منها 
تحيى  وعلف  (د) :  وفـي  إلخ.  فعلفها..  بحياته  وعلف  (ج) :  وفـي  به.  تحيا  وعلقـت  (أ) :  (٣) فـي 

إلخ.  فعلفها.. 
تجب.  لم  (أ) :  (٤) في 

وغلتها.  الصواب :  ولعل  ولبه.  (د) :  وفي  وغالته.  (ب) :  و  (أ)  وفي  (ج).  في  (٥) هكذا 
هذا.  في  ما  قيل  ما  وكل  (ب) :  وفي  هذا.  في  ما  وكل  (أ) :  (٦) في 
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والغنم : البقر  ضالة  باب ١٢ -]   (٣٨١/٦ - ٣٨٣ [(م ٤١٥٥ - ٤١٥٨، 
بقرة  طـرد  أنـه  عبـد اهللا  جرير(١) بـن  عـن  روينـا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
يأوي  يقـول :  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت  وقال :  توارت،  حتى  بالبقر  لحقـت(٢) 

ضال». إال  الضالة 
واألوزاعي،  طاووس،  اإلبل  كضالة  البقر  ضالة  أن  رأى(٣)  وممن  [م ٤١٥٥] 

عبيد(٤). وأبو  والشافعي، 
عبيد]  وأبي  الشـافعي،  مذهب  في  والحمير،  والبغال،  [والخيل،  [م ٤١٥٦] 

كاإلبل.
أو  الغنـم :  [«لك،  ضالة  في  قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  أبو بكـر] :  [قـال 

للذئب». أو  ألخيك، 
اذبحها  قال :  بالصحـراء،  توجد  الضالة]  الشـاة  في  مالك  وقـال  [م ٤١٥٧] 
يجد(٧)  حتـى  غنمه  إلـى  أو  إليهـا(٦)،  فليضمهـا  قريـة  فـي  كانـت(٥)  وإن  وكلهـا. 

مثله. البقرة(٨)  في  مالك  وقال  صاحبها. 

جابر.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
واضحة)).  ((غير  تخور  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  اإلبل..  طالة  مثل  البقر  ضالة  إن  قال:  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
أبو عبيدة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

كان.  (أ) :  (٥) في 
وما  إليه،  فليضمها  األصلين :  في  اإلشراف :  كتاب  محقق  وقال  إليه.  فليضمها  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
إلى  وليضمها  يأكلهـا،  فال  القرى  قرب  كان  مـا  أما  مالك :  قال  وعبارتها :  المدونـة،  مـن  أثبتـه 

 .(٣٦٧/٤) اهـ  فيها،  يعرفها  إليها  القرى  أقرب 
يجدها.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

البقر.  (أ) :  (٨) في 
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الغنم. ضالة  في  مالك  كقول  أبو عبيد  وقال 
يحرزها  أن  إال  يقربها،  أن  أحب  ال  الغنم :  ضالة  [في]  سعد  الليث بن  وقال 

لصاحبها.
لقول  والقـرى؛  البـراري  افتراق  علـى  دليل  الحديـث  وفـي  أبو بكـر :  قـال 
حيث  ذلك  قال  وإنما  / ج٤٦٤/؛  للذئـب»  أو  ألخيـك،  أو  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «لك(١)، 

القرى. في  تكون  ال  والذئاب  الذئاب،  تكون 
اهللا. شاء  إن  حسن  كله  مضى  فيما  أبو سعيد 5 :  قال 

يتم  لم  الناس  مـن  أحد  ملك  الشـاة  على(٢)  وقـع  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بغير  البرية  في  صارت  إذا  يحل(٣)  وليس  لربهـا،  وضمانها  ربها،  برأي  إال  أكلهـا 

ربها. من  إذن 
األرض  من  بفـالة  الشـاة  وجـدت  وإذا  أبو بكـر :  قـال  [م ٤١٥٨]  [* ش] : 

قوالن : ففيها  صاحبها؛  جاء  ثم  ذلك،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  له  جعل  من  فأكلها 
مالك. قول  وهذا  عليه.  غرم  ال  أن(٤)  أحدهما : 

صاحبها. جاء  إذا(٥)  قيمتها  يغرم  الشافعي :  [قال]  و 
فيها  يوجب  ولـم  أكلها،  في  لواجدها  أذن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ  مالكٍ  حجـة  ومـن 

تعّرف. التي  اللقطة  وبين  بينها  وفّرق  تعريفًا، 

لك.  إما  (أ) :  (١) في 
موجودة.  غير  (على)  كلمة  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  وفي  ص٣٤٧.  (د)  في  (٢) هكذا 

بالتاء.  أم  بالياء  هي  هل  واضحة  غير  (ب)  وفي  تحل.  (د) :  و  (أ)  (٣) في 
إنه.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
إن.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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صاحبها(١)  إلى  يرّدها  أن  اللقطة  في  أمر  لما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  الشافعي  حجة  ومن 
اللقطة. مثل  الشاة  كانت  غرم(٢)؛  التعريف  بعد  أكلها  فإن  قالوا : 

أن  جاز  باألمر  لهـا  أكله  صح  إذا  اهللا،  شـاء  إن  جائز  أبو سـعيد 5 :  قـال 
في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  اإلباحـة  وجه  على  إال  يأكلها  لـم  ألنه  عليه؛  غـرم  ال  يكـون 
والذئب  فيعارفها(٤)،  وهو(٣)  أعدمه  قد  وأخوه  للذئب»  أو  ألخيك  أو  الشاة :  «لك 
ويتعلق  سـفره،  من  إخراجها  علـى  يقدر  وال  الذئـب،  من  أولى  فهـو  صاحبهـا، 

الضيق. إلى  السعة  حال  من  وتخرج  المشقة(٥)، 

دابة  عليـه  تقـوم  الرجـل  بـاب ١٣ -]   (٣٨٣/٦ - ٣٨٥ [(م ٤١٥٩ - ٤١٦٥، 
/ ج٤٦٥/ : منها  آيسًا  فيتركها 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

األرض  من  منقطـع  بمكان  دابتـه  يدع(٦)  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٤١٥٩] 
فكان  ربها(٨)؛  وجـاء  صلحت،  حتى  عليها  وقـام  رجل  فأخذها  منهـا](٧)،  [آيسـًا 
أن  يريد  وهو  تركهـا  يكون  أن  إال  أحياها(٩)،  للـذي  هي  يقول  سـعد :  الليث بـن 

صاحبها.  ..يردها  (ج) :  وفي  لصاحبها.  ..يردها  (أ) :  (١) في 
إلخ.  فكانت..  عنده  التعريف  (ج) :  وفي  إلخ.  كانت..  عنده  التعريف  (أ) :  (٢) في 

العطف.  واو  على  ضرب  ثم  (وهو)  كتبت  (أ) :  وفي  (د).  و  (ج)  و  (ب)  في  (٣) هكذا 
فيفارقها.  (د) :  وفي  فتعارفها.  (ب) :  (٤) في 

غير  (يخـرج)  و  (يتعلق)  كلمتـا  (ب)  وفـي  إلـخ.  ويخـرج..  المشـقة  عليـه  ويتعلـق  (أ) :  (٥) فـي 
إلخ.  ويخرج..  المشقة  عليه  وتتعلق  (د) :  وفي  النقط.  لعدم  بالتاء  أم  بالياء  هما  هل  واضحتين 

إلخ.  مكان..  في  دابته  يترك  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
اإلشراف.  كتاب  نسخ  إحدى  في  وكذلك  (ج)،  و  (أ)  في  موجود  غير  المعكوفين  بين  (٧) ما 

بها.  (أ) :  (٨) في 
أخذها.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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[النواة]  وفي  فيها،  صالح  الحسـن بن  مذهب  وهذا  مكانه.  فرجع  إليهـا،  يرجـع 
الرجل. يطرحها(١)  التي 

كان  إذا  أحياهـا،  لمن  هـي  الدابة :  فـي  وإسـحاق  حنبل،  أحمد [بـن  وقـال 
بمهلكة](٢). صاحبها  تركها 

قول  هـذا  عليها.  أنفـق  ما  ويغـرم  دابته،  يأخـذ  أن  وهـو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
أنس]. مالك [بن 

[عليها]. بالنفقة  متطوع  واآلخر  يأخذها(٣)،  لصاحبها  [هي]  أبو بكر :  قال 
تركها  كان  وإن  العدل،  تأويل  على  كله  هذا(٤)  يخرج  أبو سـعيد 5 :  قال 
تركها  كان  وإن  أخذها،  للـذي  فهي  إليها  يرجع  ال  أن  على  لهـا  النفس  طيـب(٥) 
نفسـًا  يطب  ولم  أخذها،  يمكنه  لم  إذا  ذلك  على  مغلوبًا  إليها  يرجع  ال  أن  على 
يرجع  ال  أن  على  تركها  قد  صاحبها(٧)  أن  بسبب  متعلقًا(٦)  لنفسه،  فأخذها  بذلك 
صاحب  ويأخذ  أنفـق،  ما  وله  المسـلم(٩)،  من  بها  أولى  الذئـب(٨)  فليـس  إليهـا؛ 
لنفسـه  أنها  على  هذا  فأخذها  إليها  يرجع  أن  على  تركها  كان  وإن  دابتـه،  الدابـة 

لصاحبها. والدابة  له،  نفقة  فال  االحتساب  غير  على 

إلخ.  أحمد..  وقال  طرحها  (ج) :  وفي  الرجل.  طرحها  (أ) :  (١) في 
يملكه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

يأخذ.  أن  لصاحبها  (ج) :  (٣) في 
(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  (هذا)  (٤) كلمة 

بطيبة.  (د) :  وفي  بطيب.  (أ) :  (٥) في 
متعلق.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

صاحبها.  رضى  أن  (د) :  (٧) في 
للذئب.  (أ) :  (٨) في 

المسلمين.  (د) :  (٩) في 
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منه؛  يفلت(٢)  ثـم  المرء  يملكه  الظبي(١)  فـي  واختلفـوا  [م ٤١٦٠]  [* ش] : 
األول. لصائده  هو  الشافعي :  فقال 

فهو  األول  من  أفلت  وقت  من  بالقرب  اصطاده  [الثاني  كان  إن  مالك :  وقال 
للثاني. فهو  طويلة  مدة  بعد  اصطاده  كان](٣)  وإن  لألول، 

وهو  / ج٤٦٦/  انفلت  ثم  اصطاده،  حينه  من  كان  إن  أبو سـعيد 5 :  قال 
صيد  من  يثبته  ما  فيه  يكن  ولم  األنس،  حكم  عليه  يقع  ولم  يستأنس،  لم  وحشي 

إلّي. أحب  مالك  فقول  األول؛ 
ولم  متوحشـًا(٤)،  صيدًا  وصار  توحش  ثم  ملكـه،  في  اسـتأنس  قـد  كان  وإن 
يكون  أن  الباب  هذا  في  وأحب(٥)  أيضًا،  ذلك  في  اختلف  فقد  مالكه؛  إلى  يرجع 
األول  أن  الصحة  بعد  كله  هذا  في  األصـل  الملك  بمنزلة  عندي  ألنه(٦)  لـألول؛ 
وصح  الصيد  بحكـم(٧)  أخذه  ثم  ومستأنسـًا،  ملكه  في  كان  إذا  وأمـا  ملكـه،  قـد 
حتى  الصيد  كحكم  حكمـه  والطير  الوجه،  هـذا  على  به  أولى  فـاألول(٨)  ذلـك؛ 
مربوب،  مملوك  أنه(٩)  منه  األغلب  يكون  بلد  في  يكون  أن  إال  مملوك،  أنه  يعلم 
المالك  كان  مربوب  مملوك  أنه  الموضع  ذلك  في  األمور  من  األغلب  وقع  فإذا 

وحشي. أنه  يعلم  حتى  الحكم  في  به  أولى 

الطير.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يتلف.  (ج) :  (٢) في 

البازي.  (ج) :  وفي  الباز.  (أ) :  (٣) في 
متوحشًا.  لعله  صيالً  فصار  (د) :  وفي  موحشًا.  صيدًا  فصار  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 

وأوجب.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
ألن.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

بحكم.  أخذ  ثم  (د) :  وفي  لحكم.  أحد  أخذه  ثم  (ب) :  وفي  لحكم.  أخذ  أخذه  ثم  (أ) :  (٧) في 
فأول.  (أ) :  (٨) في 

إلخ.  فإذا..  مربوبًا  مملوكًا  منه  ..األغلب  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٩) في 
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يأنس(١)  صيد  هو  وإنما  شـراء،  بغير  الصيد  الطير  ملك  في  اختلف  وقـد 
تربية  أو  بشراء  له  ملكه  كان  إن  قال :  من  فقال  وحشيًا؛  فصار  استنفر  ثم  معه 
أخذه  إنما  كان  وإن  ذلـك،  صـح  إذا  أبـدًا  ملكه  عنـه  يتحول  فـال  طيـره  مـن 
كان(٣)  من  إلى  حكمه  راجع  فهو  واسـتنفر  تأنس  ثم  وملكه(٢)  فآنسـه  بالصيد 

اصطاده.
سـواء،  كله  ذلك  وقال :  والصيد،  والشـراء  الملك  بين  يفرق(٤)  لـم  وبعـض 

أعلم(٥). واهللا  ذلك،  فرق  يوجب  دليل  وال 
وطلب  صاحبها،  إلى  بها  فجاء  ضالة  الرجل  وجد  وإذا  [م ٤١٦١]  [* ش] : 
يعرف،  ال  أو  الضوال  بطلب  / ج٤٦٧/  يعـرف  ممن  كان  له،  جعل  فـال  جعـالً؛ 

الرأي. وأصحاب  الشافعي،  مذهب  على  وهذا 
اهللا. شاء  إن  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 

طرحـه  [قـد]  الـذي  المتـاع  الرجـل  وجـد  وإذا  [م ٤١٦٢]  [* ش] : 
أصحابه،  إلى  رّده  فعليه  رجل؛  فأخـذه  السـالمة،  طلب  البحر  في  صاحبه(٦) 

[له. جعل  وال 

إلخ.  فصار..  استقر  ثم  معه  يأمن  (أ) :  (١) في 
..وملكه.. (ب) :  وفـي  إلخ.  فهو..  فاسـتقر  تونس  ثم  ملكه..((بياض))  فإنه  بالصيـد  (أ) :  (٢) فـي 
يأنس  لم  ثم  ..وملكه..((بياض))  (د) :  وفـي  إلخ.  راجـع..  فهو  واسـتقر  يونس  ثم  ((بيـاض)) 

إلخ.  راجع..  فهو  واستنفر 
(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  (كان)  (٣) كلمة 

نعرف.  لم  (أ) :  (٤) في 
معنا.  فيما  أعلم  واهللا  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 

أصحابه.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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أخرجه،  لمن  فهو]   شيئًا  أخرج  من  يقول :  البصري  الحسن  وكان  [م ٤١٦٣] 
ألهله(٣). فهو  الساحل  على(٢)  وهو  الماء  عنه  نضب(١)  وما 

متاعهم  ألقوا  الذي(٤)  المركب  ألهل  ليس  سعد :  الليث بن  وقال  [م ٤١٦٤] 
المتاع  في  يواسوا(٥)  متاعه؛  يطرح  لم  بعضهم  وسـلم  المتاع  طرحوا  وإذا  شـيء، 

حصصهم. قدر  على  ألقوه  الذي 
غيرهم،  أمر  بغير  أنفسـهم(٦)  أموال  من  الناس  إلقاء  أمـا  أبو سـعيد 5 :  قال 
على  له  شـيء  وال  ماله  ألقى  فذلك  تشـملهم؛  لمصلحة  ذلك  على  منهم  اتفاق  وال 
يبين(٧)  وال  تشـملهم،  مصلحة  لغير  أمرهم  بغير  الناس  أموال  طرح  من  وأما  غيره، 
به  يحيوا  مما  الطرح  ذلـك  أن  جميعًا  ويروا  الوقت،  ذلك  في  صالحهم  مـن  ذلـك 
يطرح. لم  من  ضامن  وغير  الناس،  أموال  من  طرح  لما  ضامن  فذلك  أرواحهم(٨)؛ 
قد  لصالح  المركب  من  المتاع  بطرح  أمروا  أن  على  الرأي  أجمعوا  إذا  وأما 
يلزم  ما  موضـع  في  بذلك  وأمر  صالحهـم،  ينظر  مـن  ذلك  على  وأجمـع  بـان، 

انصب.  وما  (أ) :  (١) في 
في.  (ج) :  (٢) في 

ألربابه.  (ج) :  (٣) في 
الذين.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  الذي..  المشاع  في  تواسوا  (ج) :  وفي  إلخ.  المتاع..  في  تواسوا  (أ) :  (٥) في 
ألنفسهم.  أموالهم  من  (أ) :  (٦) في 

وفي  إلخ.  صالحهم..  من  ذلك  تبين  تشـملهم  لمصلحة  ذلك  على  منهم  اتفاق  ..وال  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  صالحهم..  من  ذلك  النقط]  عدم  بسبب  واضحة  غير  [(تبين)  نشـملهم  ..مصلحة  (ب) : 
ومصلحة  أمرهم  بغيـر  ...الناس  تشـملهم  المصلحة  ذلك  على  منهـم  اتفـاق  ..وال  (د) :  وفـي 

إلخ.  صالحهم..  من  ذلك  تبين  تشملهم 
من  ضامن  ذلك  وغير  الناس  أموال  من  طرح  ما  ضامن  فذلك  أرواحهم  أنفسهم  ..به  (د) :  (٨) في 

يطرح.  لم 
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المحاصصة  تقع  فهنالك  أموالهم؛  فـي  عليه  أجبروا  أو  بذلك،  التسـليم  الجميع 
في  ذلك  لي  ويبين  نفسـه،  حياة  ذلك  بسـبب  وقع  من  على  المطروح  المال  في 
عليه،  قدروا  إن  يفعلوه  أن  هم  يلزمهم  ما  على  ذلك  بسـبب  يجب  الذي  نفس(١) 
يحاصص  أن  وإمـا  / ج٤٦٨/،  أنفسـهم  ذلك  في  ويضمنوا  المهـج(٢)،  وينجـوا 

ذلك. لي  يبين  وال(٤)  أعلم،  واهللا(٣)  األموال،  ببعض  بالمال 
االحتساب،  في  ببعض  المال  بعض  ينجا(٥)  أن  القول :  بعض  في  يخرج  وقد 

واهللا أعلم. هذا،  من  أيضًا  يخرج  وال 
يأخذ(٦)  البحر :  في  تنكسر  التي  السفن  في  مالك  وقال  [م ٤١٦٥]  [* ش] : 

أصابوه. للذين(٧)  شيء  وال  متاعهم،  المتاع  أصحاب 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

يلتقطون  عليه  والمحجور  والصبي  العبد  بـاب ١٤ -]   (٣٨٥/٦ [(م ٤١٦٦، 
اللقطة :

في  فهي(٩)  َنة  السَّ قبل  اللقطة  استهلك  إذا(٨)  العبد] :  [في  مالك  قال  [* ش] : 
غالمه. [إليهم]  يسلم  أن  وأما  سيده،  يعطي  أن  إما  رقبته، 

أنفس.  (ج) :  (ب)  (١) في 
للهج. وينجوا  (د) :  وفي  المهج.  وتنجوا  (ج) :  وفي  المهج.  وتنحوا  (أ) :  (٢) في 

أعلم.  فاهللا  (أ) :  (٣) في 
ذلك.  يبين  وال  (د) :  و  (ب)  وفي  ذلك.  يبين  ال  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  ببعض..  المال  يتحاصص  أن  (د) :  و  (أ)  (٥) في 
بأخذون.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

للذي.  (أ) :  (٧) في 
إن.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

فهو.  (ج) :  (٩) في 
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[منه. السيد  على  شيء  وال  عليه،  دينًا  كانت(١)  نة  السَّ بعد  استهلكها  فإن 
فهو  يده  في  فأقرها  السـيد  بها  علم  فإن  سـيده]،  إلى  تضم  الشـافعي :  وقال 
اسـتهلكها  إن  رقبته  في  فهي  السـيد  بها  يعلم  لم  فإن  عبده،  رقبة  في  لهـا  ضامـن 

عدوان. أخذه  ألن  السيد؛  مال  دون  وبعدها(٢)،  السنة  قبل 
قوالن : ففيها  دينه  في  مأمون](٣)  غير  ا  [حرًّ كان  فإن 

مأمون. إلى  بضمها  يؤمر  أن(٤)  أحدهما : 
يديه(٦). من  تنزع  ال(٥)  واآلخر : 

أولى]. األول  المزني :  [قال 
ولم  السيد،  بذلك  وعلم  عبده،  يد  في  جناية  كانت  إن  أبو سعيد 5 :  قال 
نة  السَّ بعد  أتلفها  وإن  رقبته،  في  فهي  َنة؛  السَّ قبل(٨)  فأتلفها  بذلك،  سيده  يأمره(٧) 

رقبته. في  شيء  وال  أعتق،  إذا  عليه  دين  فهي 

اللقطة  كتاب  من  مسـائل  باب ١٥ -]   (٣٨٦/٦ - ٣٨٧ [(م ٤١٦٧ - ٤١٧٠، 
له.  أنها  لآلخر  الملتقط  وأقر  له  أنها  البّينة  أقام  أحدهما  رجالن  يدعيها  ((اللقطـة 
يجد  الرجل  اآلخر.  دون  ألحدهما  الملتقط  وأقر  منهما  لواحد  البّينة  تقم  لم  وإذا 

كان.  (أ) :  (١) في 
نة.  السَّ وبعد  نة  السَّ (أ) :  (٢) في 

مأمونًا.  عبدًا  (ج) :  وفي  مأذونًا.  عبدًا  (أ) :  (٣) في 
إنه.  (ج) :  (٤) في 

ال.  أن  (أ) :  (٥) في 
يده.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

يأمر.  ولم  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
مثل.  (أ) :  (٨) في 
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َنة  السَّ بعد  استهلكها  ثم  َسَنة  اللقطة  الرجل  عّرف  إذا  البحر.  ساحل  على  العنبرة 
جعالً)) : عليها  نادى  من  الملتقط  أعطى  إذا  قيمتها.  في  واختلفوا  مالكها  وجاء 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
أنها  البّينة  أقام  أحدهما  رجالن،  فاّدعاها  لقطة  الرجل  التقط  وإذا  [م ٤١٦٧] 
الذي(٢)  إلى  تدفع  أن  / ج٤٦٩/  يجب(١)  فالذي  له؛  أنها  لآلخر  الملتقط  وأقر  له، 

عليها. البّينة  أقام 
له. أنها  البّينة  عليها  أقام  للذي  تدفع  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

دون  ألحدهما(٤)  الملتقط  وأقر  منهما،  لواحد  البّينة(٣)  تقم  لم  ولـو  [* ش] : 
أنها  البّينة  اآلخر  أقام  ثم  [إليه]  دفعها  فإن  بها.  له  أقّر(٥)  الذي  إلى  ُدفعت  اآلخر؛ 

له. أنها  البّينة  أقام  الذي(٧)  إلى  ودفعها  يده،  من(٦)  نزعها  وجب  له 
في  وهو  منه،  قيمتها  يأخذ  أن  البّينة  أقام  فللذي  [لها]  القابض  استهلكها  فإن 
غرم  شاء  وإن  غيره،  إلى  بدفعها  أتلفها  الذي  الملتقط  غرم  شاء  إن  بالخيار :  ذلك 

لها. المتلف 
بشيء. الملتقط  المقر  على(٩)  يرجع  لم  لها  المتلف  غرم(٨)  فإن 

نحب.  (ج) :  (١) في 
للذي.  تدفع  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بّينة.  يقم  لم  ولو  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  دون..  منهما  لواحد  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أمر.  (ج) :  (٥) في 
من.  له  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

للذي.  ودفعها  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
غرمها.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلى.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أتلفها(٢)  الـذي  على  يرجـع  لم(١)  إليـه  للمدفوع  المقـر  الملتقـط  غـرم  وإن 
لك(٣). ملك  وهي  أتلفتها،  يقول :  ألنه  [بشيء]؛ 

تعالى. اهللا  شاء  إن  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 
له،  فهي  البحر  سـاحل  على  العنبرة  الرجل  وجد  [وإذا  [م ٤١٦٨]  [* ش] : 

فيها]. عليه  شيء  وال 
ـَنة،  السَّ بعد  اسـتهلكها  ثم  َسـَنة،  اللقطة  الرجـل(٥)  عـّرف(٤)  وإذا  [م ٤١٦٩] 
تكن  لم  إذا  يمينه  مع  الملتقط  قول  فالقول  قيمتها(٦)؛  في  واختلفوا  مالكها،  وجاء 

بّينة.
أن  أراد  إذا  قيمتها  في  واختلفوا(٧)  أراد  أنه  معنا  الذي  أبو سـعيد 5 :  قال 

كذلك. وهو  يمينه،  مع  قوله  فالقول  الملتقط  من  قيمتها 
بيعها. في  له  مأذون  ألنه  به؛  باعها  الذي  الثمن  إال  البائع  على  ليس  وقيل(٨) : 
بعد  ذلك  وقال(٩)  يسلمها،  لم  أو  الفقراء  إلى  سلمها  اختلفوا  أنه  يعني  كان  وإن 
أتلفها  أو  بها  تصدق  أنه  اّدعى  / ج٤٧٠/  ثم  لتعريفها  مدة  هو  الذي  الوقت  أو  نة  السَّ

ذلك. منه  يقبل  لم  تعريفها  مدة  في  ذلك  كان  وإن  قوله،  فالقول  له؛  يجوز  فيما 

إلخ.  لم..  بها  إليه  (ج) :  وفي  إلخ.  لم..  لها  إليه  (أ) :  (١) في 
أبلغنا.  (أ) :  (٢) في 

ذلك.  يملك  وهي]  (أ) :  [في  وهو  أتلفها  إنه  ..يقول :  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ترك.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (الرجل)  (٥) كلمة 
قبضها.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  الملتقط..  من  قيمتها  يأخذ  أن  أراد  إذا  قيمتها  في  اختلفوا  إذا  ..أراد  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  الثمن..  إال  لها  البائع  على  ليس  قيل :  وقد  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٨) في 

فأول.  (أ) :  (٩) في 
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أخذه  جعـالً(١)  عليها  نـادى  مـن  الملتقـط  أعطـى  وإذا  [م ٤١٧٠]  [* ش] : 
الرأي. وأصحاب  الشافعي،  مذهب  على  وهذا  عليه،  شيء  وال  اللقطة،  مالك(٢) 

عليه. غرم  فال  عّرفها  لمن(٣)  منها  أعطى  إذا  مالك :  وقال 
مال  على  تلف  ال  ألنـه  كله؛  يجوز(٤)  ذلك  أن  أرجـو  أبو سـعيد 5 :  قال 

مسلم(٥).

والقطع  التصوير  بسـبب  واضحة  كك..((غير  مثلثة  والجعالة  بالضم،  الُجعل  (ج) :  هامش  (١) في 
جانب)).  من 

مالك.  من  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
إلخ.  لمن..  شيئًا  منها  (ج) :  وفي  إلخ.  غرفها..  من  شيئًا  منها  (أ) :  (٣) في 

أرجو  (د) :  وفي  مسـلم.  مال  على  تلف  ال  أنه  إال  كله،  ذلك  يجوز  أنه  أرجو  (ب) :  و  (أ)  (٤) في 
مسلم.  مال  على  تلف  ال  ألنه  كله  ذلك  يجوز  أنه 

رب  هللا  والحمد  والعشـرين،  الرابع  الجزء  وهو  اللقيطة،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجـدت  (أ) :  (٥) فـي 
مكتوبًا:  وجـدت  (ب) :  وفي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  النبي،  محمد  على  اهللا  وصلـى  العالميـن، 
على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد  والعشـرين،  الرابع  الجزء  وهو  اللقيط،  كتاب  يتلوه 
الرابع  الجزء  وهو  اللقيط،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ج) :  وفي  وسلم.  وآله،  النبي،  محمد 
وفي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  محمد،  على  اهللا  وصلـى  العالميـن،  رب  هللا  والحمـد  والعشـرون، 
اإلشـراف،  كتاب  من  والعشـرون  الرابع  الجزء  وهو  اللقيط،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (د) : 
أجمعين،  وصحبه  وآله،  األمين،  النبي  محمد  رسوله  على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  والحمد هللا 

كثيرًا.  تسليمًا  وسلم 
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اإلباق : أحكام  باب ١ -]   (٣٨٨/٦ - ٣٩٠ [(م ٤١٧١ - ٤١٧٣، 
أصحابه  على  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  «شـرط  فيما(١)  أن  ثبت  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
قال :  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن(٢)  الحديـث  وجاء  للمسـلمين».  النصيحـَة  بايعـوه  حيـن 

أخيه». حاجة  في  العبد  كان  ما  العبد  عون  في   «واهللا 
حتى  [له]  وحياطته  عليـه،  ماله  حفـظ(٣)  المرء  نصيحة  فمـن  أبو بكر :  قـال 

صاحبه. إلى  يؤديه 
صاحَب  ُيلزُمُه  بـه(٤)  القيام  عليه  يجـب  ما  على  ُجعالً  يأخـذ  أن  جائـز  فغيـر 

الشيء.
[آبقًا]  عبدًا  أخذ  إذا  طائفة :  فقالت  الباب؛  هذا  في  اختلف  وقـد  [م ٤١٧١] 

الناس. من  كان  من(٦)  فيه،  له(٥)  شيء  فال 

مما.  (ج) :  (١) في 
إلخ.  أنه..  عنه  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

حفظ.  ألخيه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الشيء.  صاحب  ويلزمه  ..القيام  (أ) :  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (له)  (٥) كلمة 
الناس.  من  كان  من  كائنًا  ..فيه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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المسلم. على(١)  يرد  المسلم  يقول :  النخعي  وكان 
غيره. أو  ركوب  من  عليه  أنفق  ما  إال  له(٢)  شيء  ال  مالك :  وقال 

ولم  والشـافعي،  صالح،  الحسـن بن  قال  األول  وبالقـول  أبو بكـر] :  [قـال 
ذلك. يوجب  أحمد(٣)  يكن 

اهللا. شاء  إن  جائز  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 
أربعين  رأس  كل  فـي  يعطى  قال :  أنه  مسـعود  ابن  عن  روينا  وقـد  [* ش] : 

درهمًا.
معاوية / ج٤٨٠/. زمن  في  درهمًا]  أربعين  الُجعل  أعطيت  أبو إسحاق :  [وقال 
وإذا(٥)  دراهم،  عشرة  المصر  في  أخذ(٤)  إذا  يعطى  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
عن  وحكاه  إسـحاق،  قال  وبه  شـريح،  قول  هذا  [درهمًا].  فأربعين  خارجًا  أخذ 

مسعود. ابن 
اآلبق  [ُجعل]  فـي  جعل  أنه  الخطاب  عمر بـن  عن  روينا  رابٌع :  قـوٌل  وفيـه 

دينارًا. أو  دراهم،  عشرة 
دنانير. فثالثة  ثالث  مسيرة(٦)  على  وجد  إذا  عبد العزيز :  عمر بن  وقال 

من  خارجًا  أخـذه(٧)  إذا  قالـوا :  الـرأي،  أصحاب  قالـه  سـادٌس،  قوٌل  وفيـه 

المسلم.  عن  يدرأ  المسلم  (ج) :  وفي  المسلم.  عن  ندر  المسلم  (أ) :  (١) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (له)  (٢) كلمة 

أحد.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
وجد.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  خارجًا..  وجد  وإن  ..دراهم  (ج) :  وفي  إلخ.  خارجًا..  وجد  أو  ..دراهم  (أ) :  (٥) في 
دنانير.  ثالثة  لعله  دنانير  بثالثة  ثالثة  ..على  (ج) :  وفي  دنانير.  ثالثة  ..على  (أ) :  (٦) في 

وجد.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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الذي  المكان  قـدر  على  له  يجعل  أن  نستحسـن  فإنا  المصر(١)؛  فـي  أو  المصـر، 
فله  كذلك  كان  فـإذا(٢)  أيام،  ثالثـة  مسـيرة  على  أخذه  يكـون  أن  إال  إليـه،  تعّنـى 

درهمًا. األربعون(٣) 
المسلم. أخيه  على  يرد  أن  إلّي  أحب  األوزاعي :  وقال 

فأرى  عمله  [هو]   و  شأنه  ذلك  كان  من(٤)  أما  قال :  سابعًا،  قوالً  مالك  وقال 
له. ُجعل  وال  نفقته،  فله  كذلك  يكن  لم  ومن  له(٥)،  ذلك  يجعل  أن 

النظر. على  كله  هذا  يجوز  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
فله  اآلبق  بعبـدي(٦)  جاء  مـن  قـال :  إذا  مالـك :  وقـال  [م ٤١٧٢]  [* ش] : 

له. ذلك  ليس  قال :  فيه؛  فرجع  له  بدا  ثم  دينار، 
العبد. يوجد  لم  ما  له  جعل  فيما  يرجع  أن  له  أبو بكر :  قال 

حسن. كله  أبو سعيد 5 :  قال 
ـ :  منهم  واحد  كل(٧)  ـ  لثالثة  قال  ولو  الشـافعي :  وقال  [م ٤١٧٣]  [* ش] : 
ما  ثلث  منهم  واحـد  فلكل  جميعًا؛  بـه  فجاؤوا  كذا،  فلـك  بعبـدي(٨)  جئتنـي  إن 

له. جعل 

استحسن.  فإن  المصر  أو  (أ) :  (١) في 
فإن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أربعون.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
ما.  أم  (أ) :  (٤) في 

يكن  لم  من  فأما  (ج) :  وفـي  له.  جعل  وال  نفقـة  فال  ذلك  يكن  لم  مـن  وأمـا  ..ذلـك  (أ) :  (٥) فـي 
له.  يجعل  وال  له،  نفقة  فال  كذلك 

إلخ.  فله..  بغالمي  جاء  من  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
لكل.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

بغالمي.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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/ ج٤٨١/. حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
وجب  مواله  إلى(١)  به  فجاء  عبـدًا  الرجل  أخذ  وإذا  أبو بكر :  قـال  [* ش] : 
ألزمه  من  مع(٤)  أعلم  ال  ألني(٣)  ُجعال؛  يلزمه  أن  له  وليس  إليه،  تسـليمه(٢)  عليه 

واهللا أعلم. حجة،  ُجعالً 
وجه  على  قيل  ما  يخرج  وقد  قيل،  ما  أصح  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
عبده(٥)  على  يكون  ال  كذلك  تلف  المسـلم  مال  على  يكن  لم  وكما  النظر، 
اغتصاب،  وجه  على  يدخل  ولم  احتساب،  بسبب  ذلك  في  دخل  إذا  إبطال 
ما  فأصح  أجـر  ذلك  في  ثبت  وإذا  ذلـك،  في  أنفقه  الـذي  مالـه(٦)  وكذلـك 
ما(٧)  وكذلك  العدول،  نظــر  في  المثل  أجر  لـه  يكون  أن  ذلــك  من  يكـون 

أنفق.

منه : فأبق  آبقا  عبدا  أخذ  من  باب ٢ -]   (٣٩٠/٦ - ٣٩١ [(م ٤١٧٤، 
ممن  فيأبق  يوجـد  اآلبق  العبـد  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
وال  منه،  ألبق  [تعالى]  باهللا  يحلف  قال :  أنه(٨)   [3] علي  عن  فروينا  أخـذه؛ 

عليه. ضمان 

(أ).  في  (إلى)  (١) كلمة 
إلخ.  إليه..  يسلمه  أن  عليه   .. (ج) :  وفي  إلخ.  إليه..  يسلم  أن  ..عليه  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  أعلم..  إني  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  ُجعالً..  إلزامه  معنى  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

عناه.  ..عليه  (د) :  وفي  عناه.  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (ماله)  (٦) كلمة 

مما.  (أ) :  (٧) في 
أنه.  عنه  علي  ..عن  (أ) :  (٨) في 
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أبي مليكة  وابن  البصري،  والحسـن  الشـعبي،  عليه  ضمان  ال  قال :  وممن(١) 
والثوري،  ومالـك،  أبي سـليمان،  وحماد بن  ومنصور،  هاشـم(٢)،  وأبو  وقتـادة، 

وإسحاق. وأحمد، 
روايتين : شريح  عن  روينا  وقد 

عليه. ضمان  ال  [قال] :  واألخرى  ضمنه.  أنه  أحدهما(٣) : 
ُسمع  [قد]  و  ليرده  ذلك  أظهر  أخذه  الذي  كان  إن  وهو(٤) :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
قول  هذا  ضامـن.  فهو  ذلـك  فعل(٥)  يكن  لـم  وإن  عليه،  ضمـان  فال  منـه  ذلـك 

ومحمد. النعمان، 
آبق. أنه  علم  إذا  عليه  ضمان  ال  يعقوب :  وقال 

ذلك  على  مأمونـًا  كان  إن  هـذا  غير  قيل  وقد  جائـز،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أموال  بأخذ  يعرف  كان  وإن  عليه،  ضمان  فال  االحتسـاب  أهل  ومن  / ج٤٨٢/ 

الضمان. فعليه  الناس 
تصح  حتى  يضمن  قال :  من  فقال  االختالف؛  ففيه  األمر  مجهول(٦)  كان  وإن 

خيانته. تصح  حتى  يضمن  ال  قال :  من(٧)  وقال  أمانته. 

إلخ.  والحسن..  الشعبي  عليه  ضمان  وال  منه  ..ألبق  (أ) :  (١) في 
إلخ.  ومنصور..  النخعي  وإبراهيم  ..وقتادة  (ج) :  و  إلخ.  ومنصور..  وإبراهيم  ..وقتادة  (أ) :  (٢) في 

إحداهما.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (هو)  (٤) كلمة 

إلخ.  فهو..  كذلك  يكن  لم  ..وإن  (ج) :  وفي  إلخ.  فهو..  ذلك  يكن  لم  ..وإن  (أ) :  (٥) في 
األمر.  مجهوال  (أ) :  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  قال)  (من  (٧) الجملة 
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السرقة : في  اآلبق  قطع  باب ٣ -]   (٣٩١/٦ - ٣٩٢ [(م ٤١٧٥، 
رأى  فممن  سـرق(١)؛  إذا  اآلبق  قطع  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
ويزيد بن  عبد العزيـز،  عمر بـن  قـول  وهـذا  عمر،  ابـُن  يجـب  يـده  قطـع  أن(٢) 
ومالك،  الزبير،  وعروة بن  محمد،  والقاسم بن  البصري،  والحسـن  عبد الملك، 

ثور. وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  والثوري، 
اآلبق  العبد  علـى  ليس  قـال :  أنه(٣)  عبـاس  ابن  عن  روينا  ثـانٍ :  قـوٌل  وفيـه 

سعد. الليث بن  قال  وبه  سرق.  إذا  قطع  المملوك 
مواله. بحضرة  يقطع  ومحمد :  النعمان،  وقال 

مواله. ينتظر  وال  يقطع  يعقوب :  وقال 
   / ﴿ وتعالى ] :  [ سبحانه  قوله  ظاهر  في  لدخوله  يقطع؛  أبو بكر :  قال 

مواله. ينتظر  وال  (المائدة : ٣٨)،   ﴾2     1    0
علة(٤). قول  ولكل  كله،  ذلك  جائز  أبو سعيد 5 :  قال 

اآلبق : العبد  على  النفقة  باب ٤ -]   (٣٩٢/٦ - ٣٩٥ [م ٤١٧٦ - ٤١٨٧، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

فقال  عليـه؛  اآلبق  العبـد  وجـد  الـذي  ينفقـه  فيمـا(٥)  واختلفـوا  [م ٤١٧٦] 
متطوع. هو  الرأي :  وأصحاب  صالح،  والحسن بن  الشافعي، 

السرقة.  على  اآلبق  العبد  ..قطع  (ج) :  وفي  السرقة.  في  اآلبق  العبد  ..قطع  (أ) :  (١) في 
إلخ.  قطع..  إن  قال  فممن  (ج) :  و  إلخ.  يده..  تقطع  أن  قال  فممن  (أ) :  (٢) في 

(ج).  في  موجودة  غير  قال)  (أنه  (٣) الجملة 
ولكل  (ج) :  وفي  علة.  منه  قـوم  ولكل  (ب) :  وفي  غلة.  قوم  ولكل  (أ) :  وفـي  (د).  فـي  (٤) هكـذا 

علة.  منه  قول 
إلخ.  العبد..  أخذ  الذي  ينفقه  الذي  في  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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نقول. وبه  أبو بكر] :  [قال 
وغيره. ركوب  من  أنفق  ما  إال  له،  شيء  ال  مالك :  وقال 

إباقه  في  / ج٤٨٣/  وباع  فأبق  التجارة  في  لعبده  الرجل  أذن  وإذا  [م ٤١٧٧] 
فعل. ما  يجوز  ال  الرأي :  أصحاب  فقال  واشترى؛ 

نقول. وبه  جائز.  وشراءه  بيعه  [إن]  وهو :  ثانٍ(١)،  قوٌل  وفيه 
إن  جائز  وكله  إلينـا،  أحب  الـرأي  أصحاب  قول  أبو سـعيد 5 :  قـال 

شاء اهللا.
بيعه  فأراد  آبقـًا  عبدًا  الرجل  وجـد  وإذا  أبو بكـر :  قـال  [م ٤١٧٨]  [* ش] : 
قول  في  باطـل(٣)  فالبيع  قضـى(٢)  قضاء  بغيـر  باعه  فإن  ذلـك،  من  منعـه  وجـب 

قولهم. في  جائز  فالبيع  قاض  بأمر  باعه  وإن  والكوفي.  الشافعي، 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

صاحبه] :  اآلبق [على  يحبس  األمير  في  األوزاعي  وقال  [* ش] : [م ٤١٧٩] 
وبين  بينه  قائما  الغالم  كان  إن  خـّيره  صاحبه  جاء  فإن  ثمنه،  وإيقاف(٤)  ببيعه  يأمر 

ثمنه. أعطاه  هالكًا(٥)  الغالم  كان  فإن  ثمنه، 
لم  فإن  يحبسـون،  فإنهم  ويؤخذون(٦)  يأبقون  الذين  الرقيق  أما  مالك :  وقال 

ثانٍ.  قوٌل  وفيه  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  فالبيع..  قاضٍ  ..بغير  (ج) :  وفي  إلخ.  فالبيع..  قاضٍ  قضي  ..بغير  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  في..  جائز  غير  ..فالبيع  (ج) :  (٣) في 
وإثبات.  (ج) :  وفي  وإتيان.  (أ) :  (٤) في 

ثمنه.  أعطاه  هلك  قد  الغالم  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ويوجدون.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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الثمن  إال  لهم  يكن  لم  يباعوا(١)  أن  بعد  طالبهم  جاء  فإن  بِيعوا،  طالٌب  لهم  يأت 
اإلمام. غير  يبيعه  وال  به(٢)،  بيعوا  الذي 

من  أتى  فإن  ثمنه،  وأمسك  اإلمام  باعه  ذلك  طال  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 
ألن  صاحبه؛  جاء  إن(٣)  البيع  اإلمام  يرد  وال  إليه،  [ثمنـه]  دفع  له  أنه  البّينة  يقيـم 

جائز(٤). عليه  اإلمام  بيع 
اهللا. شاء  إن  كله  ذلك  يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 

مالك،  قـول  في  اآلبـق  عبـده  يبيـع  أن  للسـيد  وليـس  [م ٤١٨٠]  [* ش] : 
والكوفي. والشافعي، 

علمهما  كان  إذا  ببيعـه  بأسـًا  يـرى  ال  كان  أنه  سـيرين  ابن  عـن  روينـا  وقـد 
واحدًا(٥).

/ ج٤٨٤/. الغرر  بيوع(٦)  من  ألنه  بيعه؛  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 
بيعه. يجوز  ال  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

وال  بـه،  العتـق  وقـع  اآلبـق  عبـده  الرجـل  أعتـق  وإذا  [م ٤١٨١]  [* ش] : 
فيه. يختلفون  أعلمهم(٧) 

بيعوا.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (به)  (٢) كلمة 

إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  حكم  لعله  ..اإلمام  (ج) :  وفي  إلخ.  أبو سعيد..  قال  ..اإلمام  (أ) :  (٤) في 

البائع  كان  إذا  آخر  رجل  من  اآلبق  عبده  الرجل  ببيع  بأس  ال  أي :  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٥) قال 
اآلبق.  العبد  مكان  البيع  وقت  يعلمان  والمشتري 

بيع.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
فيه.  يختلفون  أنهم  أعلم  وال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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والكوفي. الشافعي،  قول  في  اآلبق  العبد  هبة  تجوز  وال  [م ٤١٨٢] 
جائزة. الهبة  أبي ثور :  قول  وفي 

جائز(١). كله  أبو سعيد 5 :  قال 
رجل  فأقام  آبـق،  بعبد  اإلمـام  إلـى  رجـل  أتـى(٢)  وإذا  [م ٤١٨٣]  [* ش] : 

وهب. وال  باع  ما  يستحلفه(٣)  أن  لإلمام  وليس  إليه،  دفعه  له؛  أنه  البّينة 
إليه. ويدفعه  وهبته،  وال  بعته  ما  تعالى]  [باهللا  يستحلفه  الرأي :  أصحاب  وقال 
وقد  له(٤)،  وهبه  أو  لـه،  باعه  أنه  عليه  ذلك  ادعى  إن  أبو سـعيد 5 :  قـال 

اليمين. فعليه  البّينة؛  له  صحت 
يمين  فال  وهبه؛  أو  باعه،  إنه  العبد  ذلك  قال  وال  أحد،  له  ذلك  يّدع  لم  وإن 

بذلك. العبد  له  أقر  أو  البّينة،  صحت  إذا  إليه  ويدفع  عليه، 
وبه  إليه.  دفعه  وجب  له  أنه  العبد  وأقر  بّينة  تقم  لم  وإن  [م ٤١٨٤]  [* ش] : 

الكوفي. قال 
نعم. أبو سعيد 5 :  قال 

وقذفـه،  عليـه،  [والجنايـة]  اآلبـق،  العبـد  وجنايـة  [م ٤١٨٥]  [* ش] : 
وعليه  لـه  يحكـم  أن  وجـب  فعلـه(٦)؛  فعـل  وأي  الخمـر،  وشـربه  وسـرقته(٥)، 

كله.  جائز  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
جاء.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

يستحلف.  (أ) :  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (له)  (٤) كلمة 

ورّقته.  (ج) :  (٥) في 
فعليه  شـيء  أي  أو  الخمر   .. (ج) :  وفي  إلخ.  وجب..  فعله  شـيء  إلـى  أو  الخمـر   .. (أ) :  (٦) فـي 

إلخ.  وجب.. 
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الشـافعي،  مذهب  [على]  كلـه  وهذا  بينهـم.  فرق  ال  العبيـد،  سـائر  كحكـم(١) 
مضى. فيما  عنهم  ذكرناه(٢)  ما  إال  والكوفي، 

السـرقة  وهو  اآلبق،  العبد  جناية  في  القول  مضى  قـد  أبو سـعيد 5 :  قال 
ذلك. مثل  الجناية  وسائر 

كتابته.  علـى  فهـو  فأبـق(٤)  عبـده  الرجـل  كاتـب  وإذا(٣)   [٤١٨٦] [* ش] : 
/ ج٤٨٥/. والكوفي  الشافعي،  قول  على  وهذا(٥) 

إلى  لرجعته  معنى  وال  أصحابنا،  قول  في  حر  المكاتب  أبو سعيد 5 :  قال 
لعجزه. حرًا  صار  أن  بعد  الرق  إلى  يرجع  أن  يجوز  وال  الوقت، 

إذا  الظهار  عن  جائز  اآلبـق  العبد  وعتق  أبو بكـر :  قـال  [م ٤١٨٧]  [* ش] : 
الرأي. أصحاب  قال  وبه  ومكانه.  بحياته  علم 

حياته،  يعلـم  وال  بحياته  علـم  صـح(٦)  إذا  جائز  عتقـه  أبو سـعيد 5 :  قال 
وصـح ذلك حتى يعلـم أنه أعتقه وهـو حي، فإن لم يعـرف كان حيـًا أو ميتًا فال 
فال  عتق؛  أن  بعد  أو  يعتـق،  أن  قبل  مات  أنه  يعلم  ولم  مـات  أنه  عرف  وإن  يجوز، 
ما  وكذلك  حيـًا،  كان  أنه  يصـح  حتى  يجزئ  وال  الشـبهة،  على  الظهار  فـي  يصح 

كان من العتق الالزم.

حكم.  (ج) :  وفي  بحكم.  (أ) :  (١) في 
ذكرنا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وإن.  (أ) :  (٣) في 
اآلبق.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  قول..  وهو  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  (صح)  (٦) كلمة 
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وال  باطل،  فنكاحه  السـيد  إذن  بغير  إباقه  حال  في  العبد  نكح  وإذا  [* ش] : 
الشافعي. قول  [على]  وهذا  السيد.  بإجازة  يجوز 

جاز. المولى  أجازه(١)  إذا  الحسن :  [ابن]  وقال 
جائز.(٣) كله(٢)  أبو سعيد 5 :  قال 

أجاز.  (أ) :  (١) في 
جائز.  ذلك  كل  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

والعشـرين،  الرابع  الجزء  من  وهو  المكاتـب،  كتاب  يتلـوه  مكتوبـًا:  وجـدت  (ب) :  و  (أ)  (٣) فـي 
(ج) :  وفي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  النبي،  محمد  علـى  اهللا  وصلـى  العالميـن،  رب  هللا  والحمـد 
العالمين،  رب  هللا  والحمد  والعشرون،  الرابع  الجزء  وهو  المكاتب،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت 
المكاتب،  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (د) :  وفي  تسليمًا.  وسلم  وآله،  محمد،  على  اهللا  وصلى 
على  وصلى  اهللا  العالمين،  رب  هللا  والحمد  اإلشراف،  كتاب  من  والعشرون  الرابع  الجزء  وهو 

كثيرًا.  تسليمًا  وسلم  وآله،  النبي،  محمد 
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  F   E   D   C   B   A   @ ﴿ اهللا 8 :  قال  [* ش] : 
(النور : ٣٣).  ﴾ J   I   H     G

تجب  هل  الكتابة  في  العلم  أهل  اختـالف  بـاب ١ -]   (٥/٧ - ٦ [(م ٤١٨٨، 
/ ج٤٨٦/ : ال  أو  فرضًا 

في  علم  إذا  الكتابة  وجوب  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
وعمرو بن  عطاء(١)،  قال  واجب.  هو  طائفة :  فقالت  ذلك؛  وسأل  خيرًا،  المملوك 

واجبًا. إال  نراه  ما  دينار : 
أنس بن  أبو محمد  سـيرين(٣)  وسـأل  عزمـة(٢)  مزاحم :  الضحاك بـن  وقـال 
َة  رَّ الـدِّ  [ 3 الخطـاب  عمر [بـن  [عليـه]  فرفـع  أنـٌس،  فأبـى  الكتابـَة  مالـك 

أنس. فكاتبه  (النور : ٣٣)،   ﴾J   I   H     G   F ﴿: (٤)وتال

إلخ.  عطاء..  ذلك  قال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
مال  للملوك  كان  إن  أي :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقـال  نحرّمـه.  ..مزاحـم :  (ج) :  و  (أ)  (٢) فـي 

 .(٣٩٦/٢ للجصاص  القرآن  أحكام  عن  (نقالً  يكاتبه  أن  مواله  على  فعزيمة 
إلخ.  أنس..  أبي محمد  سيرين بن  ابن  وسأل  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

فقال.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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لم  شاء  ومن(٣)  كاتب،  شاء  من(٢)  بواجبة  ليست  إنها  وهو(١) :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
مالك،  قـال  وبه  البصـري،  والحسـن  الشـعبي،  عن  القـول  هـذا  ُروي  يكاتـب. 

والشافعي. والثوري، 
أال(٥)  الرجل  يسـع  ال  قـال :  راهويه،  إسـحاق بن  قاله(٤)  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 
وأخشى(٦)  عليه،  الحاكم  يجبره  أن  غير  من  والخير،  األمانة  فيه  اجتمع  إذا  يكاتبه 

يفعل. لم  إن  يأثم  أن 
    G   F ﴿ [تعالى] :  قوله  بظاهر  الكتابة  يوجب  من  بعض(٧)  احتج  وقد 
أن  مباح  هو  فيما  أنس  على  الدرة  ليرفع  يكن  لم  عمَر(٨)  وبأن   ،﴾ J   I   H

يفعله. ال 
أن  ويحتمل  جائـز،  ذلك  وكل  وهذا،  هـذا(٩)  قيل  قد  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ماله  يضيع  ال  أن  األدب  على  لهم  واستثنى  اإلطالق،  على  بذلك  اهللا  أمر  يكون 

وأمانة. خيرًا  يعلم  حتى  إال  بالكتابة، 
من  صحيح  ذلك  يصـح  لم  فلما  التعبد،  علـى  ذلك  أمر  يكـون  أن  ويمكـن 
إال  ملكه،  مـن  يخرج  أن  الملك  لـه  صح  أن  بعد  عليـه  ليحكم  يكـن  لـم  القـول 

صحيح. بدليل 

(ج).  في  موجودة  غير  (وهو)  (١) كلمة 
إن.  (ج) :  (٢) في 

وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  إسحاق..  قال  هو  ..ثالث  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  يكاتبه..  أن  إال  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
يفعل.  لم  إن  يأثم  ال  أن  وأحببنا  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (بعض)  (٧) كلمة 
عمر.  ابن  وأن  (أ) :  (٨) في 

إلخ.  وكل..  وهذا  كله  هذا  قيل  قد  (ج) :  (٩) في 
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يروى  فيما  / ج٤٨٧/  ذلـك  يقع  كان  فقـد  ة  رَّ الدِّ رفـع  في  عمر  فعـل  وأمـا 
مساوئها. عن  والنهي  بها،  واألمر  األخالق،  ومحاسن  األدب  في  عنه(١) 

: ﴾ J  I  H    G   ﴿ تعالى :  قوله  معنى  باب ٢ -]   (٦/٧ - ٧ [(م ٤١٨٩، 
يكن  لم  إذا  عبده  يكاتب  أن  يكره  عمر  ابن(٢)  كان  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

حرفة. له 
الغنى  (النـور : ٣٣) :   ﴾J   I   H     G  ﴿ تعالـى  قولـه  فـي  مجاهد  وقـال 

واألداء.
المال. وعطاء :  عباس،  ابن  وقال 

والصالح. المال  دينار :  عمرو(٣) بن  وقال 
ووفاء. صدقًا  النخعي :  وقال 

وأمانة. دينًا  الثوري :  وقال 
قوة. عكرمة :  وقال 

واألمانة. االكتساب  على  القوة  جمع  إذا  الشافعي :  وقال 
بآدائه،  ووفاء  مال  يكون  أن  إال  يصح  وال  المال،  الخير  أبو سعيد 5 :  قال 

ذلك. ويجوز  قيل،  قد  ما  يخرج  وقد 

له : حرفة  ال  من  كتابة  باب ٣ -]   (٧/٧ - ٨ [(م ٤١٩٠، 
عمر  ابن  فكره  له؛  حرفة  ال  من  كتابة  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

عليه.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
خير.  فيه  له  يكن  لم  إذا  عبده  يكاتب  الخطاب  عمر بن  كان  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

عمر.  (ج) :  (٣) في 
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أن  وإسـحاق  حنبل،  وأحمد(١) بن  األوزاعي،  وكره  له.  حرفة  ال  مـن  يكاتـب  أن 
له. حرفة  ال  من  يكاتب 

ذلك. معنى  ومسروق(٢)  وسليمان،   ،[3] الخطاب  عمر بن  عن  وروينا 
له. حرفة  ال  من  يكاتب  أن  والشافعي  والثوري،  مالك،  ورخص 

مالك. عن  فيه  اختلف  وقد 
بأن  اسـتدالالً  كسـب]؛  [وال  له  حرفة  ال  من  يكاتب  أن  يجوز  أبو بكر :  قال 
ولم  ينكره،  فلم  [ذلك]  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وبلغ  كسـب»،  لها  يعلم  وال  كوتبت  «بريرة(٣) 

منه(٤). يمنع 
وال  له،  كسـب  ال  من  مكاتبة  من  يمنع  دليل  ال  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
يكون  أن  ورضي  عبده  كاتب(٥)  فـإذا  العبد؛  رب  إلى  ذلك  وإنما  يده،  فـي  يسـار 
في  المال  وكان  حينـه،  من  حرًا  المكاتب  وكان  المكاتبـة(٦)،  صحت  عليـه  مالـه 

المشتري. بحال  البائع  من  علم  على  البيع  وقع  وقد  ذمته،  / ج٤٨٨/ 

وكم  المكاتـب  عـن  يوضـع  مـا  بـاب ٤ -]   (٨/٧ - ٩ [(م ٤١٩١ - ٤١٩٢، 
عنه : يوضع 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

(ج).  في  موجودة  غير  حنبل)  (وأحمد بن  (١) العبارة 
قوله.  بمعنى  ومصروف  (ج) :  وفي  قوله.  ومعنى  ومصروف  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  يعلم..  ولم  كوتبت  بريدة  بابن  (ج) :  و  إلخ.  يعلم..  وال  كوتب  بريدة  بأن  (أ) :  (٣) في 
(ج).  في  موجودة  غير  فلم...منه)  (ذلك  (٤) العبارة 

كانت.  (أ) :  (٥) في 
المكاتبة.  عليه  صحت  عليه  ..ماله  (ج) :  (٦) في 



™HGôdG AõédG
329

ÖJÉμªdG ÜÉàc ``` 79

  I   H    G   F ﴿ [تعالـى] :  قولـه  معنى  فـي  واختلفـوا  [م ٤١٩١] 
بريدة(٢)،  قول  هذا  عليه.  الناس   (١) ُحثَّ طائفة :  فقالت  (النور : ٣٣)؛  J ﴾..اآلية 

والثوري. والنخعي،  البصري،  والحسن 
الكتابة(٣). من  شيئًا  عنه  يضع  أن  على  السيد  يجبر  الشافعي :  [قال]  و 

فيها  واألمر(٤)  بالمكاتبة،  الحق  المكاتبة  من  له  الترك  أبو سـعيد 5 :  قال 
مكاتبته. من  له  يترك  أن  له  ويستحب  واحد،  معنا 

فكان  عنه؛  المكاتب  سيد  يضعه  ما  مقدار  في  واختلفوا  [م ٤١٩٢]  [* ش] : 
ذلك.  الثوري  واسـتحب  الكتابة(٥).  ربع  [عنه]  يضع  يقول :  راهويه  إسـحاق بن 

أبي طالب. علّي بن  عن  ذلك(٦)  وروينا 
كتابته. من  العشر  [يوضعه  قتادة :  وقال 

عباس. ابن  عن  ذلك  وروي(٧)  منه.  شيء  عنه  يوضع  والشافعي :]  مالك،  وقال 
كتابته(٩). من  السدس  مكاتبه  عن  أبو أسيد(٨)  ووضع 

صحيح. مالك  قول  أبو بكر] :  [قال 

جبر.  (ج) :  وفي  خير.  (أ) :  (١) في 
يزيد.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

مكاتبته.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
واألجر.  (أ) :  (٤) في 

المكاتبة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٦) كلمة 

ودون.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
أبو أسد.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
مكاتبته.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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أن  يصح  فـال  محدود  شـيء  للوضع(١)  يكن  لـم  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
ذلك  يصح  لم  فلما  إجماع،  أو  ذلك،  تفسـر(٣)  بُســنَّة  إال(٢)  محدود  شـيء  يكون 
فيه  يمض  ولم  وضـع(٥)،  فقد  عنه  وضـع  فما  ذلك؛  في  التحديـد  يصـح(٤)  ولـم 

الكتاب. في  سقط(٧)  ذلك  ولعل  قول،  لمالك(٦) 

مال : وله  مملوكه  يكاتب  الرجل  باب ٥ -]   (٩/٧ [(م ٤١٩٣، 
مال؛  وله  مملوكـه  يكاتب  الرجل  فـي  واختلفوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
أبي رباح،  وعطاء بـن  البصـري،  الحسـن  قول  هذا  للعبـد.  هو  طائفـة :  فقالـت 

أبي ليلى. وابن  ومالك،  موسى،  وسليمان بن  والنخعي،  دينار،  وعمرو بن 
وفيه قوٌل ثانٍ، وهو : إنه للسيد، إال أن يشترط المكاتب. هذا قول سفيان الثوري.

للسيد. المال  ويعقوب :  والنعمان،  والشافعي،  صالح،  الحسن بن  وقال 
للمكاتب،  فهو  يسـتثنه  لم(٨)  مال  وله  كاتبه  إذا  إنـه  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 

األوزاعي. قول  هذا  للسيد.  فهو  كتمه  إذا(٩) 
جائز. ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

اْلُموَضُع.  (ج) :  وفي  للموضع.  (أ) :  (١) في 
إلخ.  بُسنَّة..  إال  محدودًا  يكون  أن  إال  يصح  ..فال  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  ذلك..  تفسير  بُسنَّة  إالّ  ..محدود  (ب) :  وفي  إلخ.  ذلك..  تفسير  بنسيه  إالّ  ..محدود  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  يصح..  ولم  يكون  ذلك  يصح  لم  ..فلما  (ج) :  و  (ب)  (٤) في 

إلخ.  ولم..  الوضع  وضع  فقد  (د) :  و  (ج)  و  (ب)  (٥) في 
لمالك.  قول  ..فيه  (ج) :  (٦) في 

ساقط.  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
إلخ.  لم..  ظاهر  مال  .وله  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

إلخ.  هذا..  للبائع  فهو  كتمه  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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ولد : وأم  أوالد  وله  عبده  يكاتب  الرجل  باب ٦ -]   (٩/٧ - ١٠ [(م ٤١٩٤، 
موسـى،  وسـليمان بن  أبي رباح،  عطاء بـن  كان  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
إذا  للسـيد  المكاتب :  أوالد  في  يقولـون  والشـافعي  ومالك،  دينـار،  وعمرو بـن 

أوالد. وله  كاتبه 
عبيده. هم  وإسحاق :  وأحمد،  النخعي،  وقال 

وأما  عليه،  كوتـب  فيما(٣)  فالسـرية  سـرية  له  كانت(٢)  إذا  النخعـي(١) :  وقـال 
الشافعي  مذهب  ويشبه  سـعد].  والليث [بن  مالك،  قال  وبه  فمملوكين(٤)،  الولد 

للسيد. كلهم  أنهم 
ملك  للعبد  وليـس  ذلك،  يسـتثني  حتى  للسـيد  كلهم  أبو سـعيد 5 :  قال 

أصحابنا. قول  أكثر  في  التسري(٥)  لعله  الشراء  له  يجوز 
في  االختالف  فيه  ويجري  له،  ملكًا  يجعله  ذلك  يجيز  فالذي  ذلك،  قيل  وقد 

الظاهر. من  وهو  الظاهر،  ملكه 

المكاتب،  على  السيد  اشـتراط  باب ٧ -]   (١٠/٧ - ١١ [(م ٤١٩٥ - ٤١٩٩، 
هو  يولدون  الذين  والولد  رقيق،  فهم  ولد  من  ولدت  ما  أن  السيد  على  والمكاتب 

المكتابة : في 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

(أ).  في  موجودة  غير  النخعي)  (وقال  (١) العبارة 
إلخ.  سرية..  وله  كاتب  إذا  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

لمن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فمماليك.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  أكثر..  في  الّشّري  له  يجوز   .. (د) :  وفي  إلخ.  في..  الشراء  له  ..يجوز  (ب) :  و  (أ)  (٥) في 
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ولدت  ما  أن  أهلها  عليها(١)  يشـترط  أن  المكاتبة  في  عطاء  أجاز  [م ٤١٩٥] 
المكاتب. في  ذلك  ويجوز  لنا(٢)،  عبيد  فهم  الكتابة  في 

باطل. ذلك  الثوري :  سفيان  / ج٤٩٠/  وقال 
الكتابة. وتفسخ(٣)  يجوز،  ال  مالك :  وقال 

جائز. الشرط  ذلك  جريج :  ابن  وقال 
ال  مملوك  أنـه  الحرة  ولد  واشـتراط  حـرة،  المكاتبة  أبو سـعيد 5 :  قـال 
وأبطل  بعض،  ذلك  فأجاز  بطنها؛  في  ما  اشترط  إن  فيه  اختلفوا  أنهم(٤)  إال  يجوز، 

بعض. ذلك 
وإن  فيه،  الشـرط  جاز  أشـهر  سـتة  من  ألقل  به(٥)  جاءت  إن  قـال :  وبعـض 
في  باطل  فذلك  ذلك  غير  وأما  الشـرط(٦)،  بطل  أشـهر  سـتة  من  ألكثر  به  جاءت 

العدل(٧). أهل  قول 
الحرة  مـن  المكاتب  ولـد  أن  علـى  العلـم  أهـل  وأجمـع  [م ٤١٩٦]  [* ش] : 

أحرار.

في  يشـترط  أن  عطاء  أجاز  (ج) :  وفي  إلخ.  عليها..  الكتابة  في  يشـترط  أن  عطاء  أجاز  (أ) :  (١) في 
إلخ.  أهلها..  المكاتبة  على  الكتابة 

أما.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
وتقسم.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  اختلفوا..  ألنهم  يجوز  ..ال  (ج) :  (٤) في 
(ب).  في  موجودة  غير  (به)  (٥) كلمة 

سـتة  من  ألقل  جاءت  إن  قال :  وبعض  بعض  ذلك  ..فأجاز  (أ) :  وفـي  (د).  و  (ب)  فـي  (٦) هكـذا 
غير  وأما  الشرط،  بطل  ـ  وأكثر  أشهر  ستة  ـ  ذلك  من  ألكثر  جاءت  وإن  فيه،  الشرط  جاز  أشهر 
أشـهر  سـتة  من  ألكثر  به  جاءت  إن  قال  وبعض  بعض،  ذلك  ..وأبطل  (ج) :  وفي  إلخ.  ذلك.. 

إلخ.  بطل.. 
العلم.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٧) في 
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آخرين  لقوم  أمة  من  المكاتب  ولـد  أن  على  [كذلك]  وأجمعـوا  [م ٤١٩٧] 
األمة(١). لسيد  [مملوك] 

يقول :  الشـافعي  فكان  سـريته؛  من  المكاتب  ولد  في  واختلفـوا  [م ٤١٩٨] 
[من  ولده  يبيع  أن  لـه  وليس  [له]،  ولد  أم  تكـن  لم  مكاتـب  وهـو  أولدهـا  إذا(٢) 

معه. ولده]  عتق  وإذا  شاء،  متى  ولده  أم  ويبيع  أمته، 
من  قول  فعلى  ماله  من  سـرية  وتحته  العبد  كاتب  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
قبل  ولدت  وما  أحرار،  فهم  بساعة  ولو  مكاتبته  بعد  ولدت  فما  تعتق؛  إنها  يقول : 

لسيده. مماليك  فهم  المكاتبة 
تحل(٤)  وهو(٣)  حال،  على  عبيد  منها  فأوالده  أمة؛  إنها  يقول :  من  قول  وعلى 
حريته  بعـد  ولد  من  به  جـاءت  فما  تزوجها  فـإن(٥)  بنـكاح،  يكاتـب  أن  بعـد  لـه 

أقاويل : ذلك  ففي  ومكاتبته؛ 
بولده. ذلك  فعل  الذي  وهو  يعتق،  ال  مملوك  إنه  أحدها : 

فيهم(٦). عليه  شيء  وال  حر،  إنه  والثاني : 
يولدون. يوم  قيمة  عليه  ويقّومون  أحرار،  إنهم  والثالث : 

فإنه(٧)  أمته  من  له  ولد  إن  المكاتـب  في  وأصحابه  النعمان،  وقـال  [* ش] : 
مال. من  أصاب  وبما  بكسبه(٨)  أحق  وأبوه  ويستخدمه،  يستعمله 

(ج).  في  موجودة  غير  األمة)  (وأجمعوا...لسيد  (١) العبارة 
إن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وهي.  الصواب :  ولعل  أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  (٣) هكذا 
يحل.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

فمن.  (ب) :  (٥) في 
منهم.  (ب) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  يستعمله..  أن  له  إن  أمته :  من  ووارثه  ..المكاتب  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
ماله.  من  أصاب  وبما  بمكسبته  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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كانت  آخر]  لرجـل  [واألب  لرجـل  األم  كانـت  / ج٤٩١/  ولـو  [م ٤١٩٩] 
بعتقها. ويعتق  وماله،  بكسبه(١)  أحق  األم 

حكم  فحكمهم  كتابته(٢)  بعد  ولدوا  إذا  المكاتـب  ولد  [في]  الشـافعي  وقال 
أمه. حكم  الّرّق  في  الولد  حكم  ألن  أمهم؛ 

فال  المكاتبة  وأما  األوالد،  في  الشافعي  قال  كما  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
يشـرطهم،  أو  عليهم،  يكاتب  أن  إال  الكتابة،  قبل  ولدتهم  الذين  أوالدها  يعتق(٣) 

أحرار. فهم  الكتابة  بعد  ولدت  ما  ولكن 
ولدهما(٥)؛  المكاتبة  [ال]  و  المكاتـب  يبيع  وال  أبو ثـور(٤) :  وقـال  [* ش] : 

لهما. بملك  ليس  الولد  أن  وذلك 
يكونوا  أن  وإمـا  أحرارًا،  يكونـوا  أن  إما  كذلـك،  هو  أبو سـعيد 5 :  قـال 

للسيد. مماليك(٦) 

المكاتبة : ولد  باب ٨ -]   (١٢/٧ [(م ٤٢٠٠، 
ومالك،  شريح،  فقال  المكاتبة؛  ولد  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
ويرقون  بعتقهـا،  يعتقون  وإسـحاق(٧) :  وأحمـد،  والشـافعي،  الثـوري،  وسـفيان 

قها. برِّ

بعتقها.  وعتق  وماله  بمكسبته  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أمهم.  كحكم  فحكمهم  مكاتبته  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

تعتق.  (د) :  و  (أ)  (٣) في 
الثوري. (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

أوالدهما. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ملكًا.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  يعتقون..  ويعقوب :  وإسحاق،  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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إنهم  واآلخر :  أحدهما،  شـريح  قاله  الذي  هذا  قوالن :  فيها  أبو ثور :  وقـال 
القولين. أقيس  وهذا  قال :  للمولى؛ 

أقول]. وبه  أبو بكر :  [قال 
أقيس  وهو  مماليك،  فهـم  الكاتبة  قبل  ولـدت  ما  أما  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بينهم  نعلم  ال  ـ  العدل  أهل  إجماع  ففي  المكاتبة  بعد  ولدتهـم  ما  وأما  القوليـن، 
فإن  غيره؛  وال  عجز،  في  الرق  إلى  أبدًا  يرجعون  ال  وأوالدها  هي  أنها  ـ  اختالفًا 

ذمتها. في  عليها  دين  ذلك 

الكتابة : عليه  تجوز  ما  باب ٩ -]   (١٢/٧ - ١٣ [(م ٤٢٠١ - ٤٢٠٥، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

إذا  الرجل  أن  علـى  العلم  أهل  مـن  عنه  نحفـظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٤٢٠١] 
أو  وزن  أو  عدد  َلُه  ما  من  يملـك(٢)  أن  يجوز  ما  على  عبـده(١)  كاتـب  / ج٤٩٢/ 
من  عليه  يكاتب  ما  ووصف  العرب،  شهور  من  معلومة  معروفة  نجوم  على  كيل، 

جائز. ذلك  أن  السلم؛  أبواب  في  يوصف(٣)  كما  ذلك 
في  نجوم  على  الكتابـة  إباحة  على  عنهـا ]  اهللا  [ رضي  عائشـة  حديـث  ودل 

معلوم. شيء  عام  لكل(٤)  معلومة،  أعوام 
جائز. حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  على..  كتبه  كاتب  ..إذا  (ج) :  و  إلخ.  على..  عبده  كانت  ..إذا  (أ) :  (١) في 
يملكه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

وصف.  (أ) :  (٣) في 
معلوم. شيء  كل  على  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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الشـافعي  فكان  واحد؛  نجم  على  الكتابة  في  واختلفوا  [م ٤٢٠٢]  [* ش] : 
واحد. نجم  على  الكتابة  تجوز(١)  ال  يقول : 

يمنع  ال  جائز،  واحد  أجل  إلى  معلوم  بشيء  المكاتبة  أبو سـعيد 5 :  قال 
معنا. فيها  علة  وال  سبب،  ذلك 

درهم  ألف  على  كاتبه  إذا  وأصحابـه :  النعمـان،  وقـال  [م ٤٢٠٣]  [* ش] : 
جائز. فهو  عبد  وعلى(٢) 

معروف(٣)  وال  معلـوم،  غير  العبد  ألن  الشـافعي؛  قـول  في  هـذا  يجـوز  وال 
وصفه.

بعض  في  ذلـك  جاز  معروفـة  بصفـة  العبـد  كان  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
بقيمة  ذلك  على  العتق  ويقـع  حال،  على  ذلك  يثبت  ال  قـال :  من  وقال  القـول. 
منتقض  هو  مـا  ويبطل  العتق(٤)،  يقـع  عتق  المكاتبة  ألن  العتـق؛  لدخـول  العبـد 

فاسد.
على  درهم  ألف  على  كاتبه  فإن  الرأي :  أصحاب  وقال  [م ٤٢٠٤]  [* ش] : 
قول  في  الشـرط  هذا  على  المكاتبة  في  خير  فال  وصيفًا(٥)؛  المولى  عليه  يرد  أن 

الشافعي. قال  وبه  ومحمد،  النعمان، 
وصيف  قيمـة  وعلى  العبـد  قيمـة  علـى  األلـف(٦)  يقسـم  يعقـوب :  وقـال 

الكتاب.  يجوز  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
على.  أو  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

صفة.  بغير  يعرف  ..وال  (ج) :  وفي  صفة.  بغير  يعرف  وال  العلة  ..وال  (أ) :  (٣) في 
أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  (٤) هكذا 

إلخ.  فال..  وضيعًا  عليه  المولى  ..يرد  (أ) :  (٥) في 
األلف.  هذا  ..بعقوب :  (ج) :  وفي  األلف.  هذا  ..يقسم  (أ) :  (٦) في 
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أصاب  بما  ويؤخـذ  ذلك،  مـن  الوصيف  قيمة  أصـاب  ما(١)  فيطـرح  [وسـط]، 
قيمته. / ج٤٩٣/ 

مكاتبته،  تنتقض  وقيل(٢) :  بمثله،  هذا  نحو  في  قيل  قد  أبو سعيد 5 :  قال 
العدول. رأي  في  قيمته  عليه  ويكون 

مال(٣)،  على  الرجل  كاتب  إذا  الـرأي :  أصحاب  وقـال  [م ٤٢٠٥]  [* ش] : 
فالكتابة(٤)  مجهولة  خدمة  اشـترط  وإن  جائز.  فهو  معلومة؛  خدمة  عليه  واشـترط 

فاسدة.
[مائة  يغرس  أن  على  كاتب  أنه   (٥)[ 3 يسـار  [سـليمان بن  عن  روينا  وقد 

حر. فهو  أطعمت(٧)](٨)  فإذا  قال :  ودية(٦)، 
فعل  فإذا  وكذا  كذا  يفعل  أن  عليه  اشترط  وإذا  حسن،  أبو سعيد 5 :  قال 
على  كاتبه  إذا  وأما  فعله،  مـن  ويفرغ  ذلك،  يفعل  حتى  حرًا  يكون  فال  حـر  فهـو 
حر  ألنه  الحق؛  عن  باطل  فذلك  َسـَنة  ذلك  بعد  يخدمه  أن  على  معروف  شـيء 
يسـتعمله  أن  عليه  شـرط  يكون  أن  إال  تثبت،  ال  باطل  عليه  والخدمة  حينه،  من 

إلخ.  ويؤخذ..  الوصيف  عنه  فيطرح  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
قيل.  وقد  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

عليه  واشـترط  اشـترط  ما  ..على  (ج) :  وفي  إلـخ.  خدمة..  عليه  اشـترط  مـا  ..علـى  (أ) :  (٣) فـي 
إلخ.  خدمة.. 

فالمكاتبة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
قصة  من  الخبر  «هذا  اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقال  إلخ.  أنه..  سـلمان  ..عن  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

الخ».  مطولة..  رواها  وقد   ،3 الفارسي  سلمان  إسالم 
أصوله  في  يخرج  الـذي  النخل  فسـيل  فعيل :  وزن  على  الودي  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  (٦) قـال 

 .(٢٨٣/٢ عياض  للقاضي  األنوار  مشارق  عن  (نقالً  ودية  وأحدها :  ويغرس،  فينقل 
أثمرت.  أي  النخل  أطعمت  المحقق :  (٧) قال 

حر.  فهو  طلعت  فإذا  ورقه  ما  ..يغرس  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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وعليه  حر  أنه  وجـه  على  الخدمة  تدخل  وكذلـك  أجرة،  ألنها  جائـز؛  فهـو  َسـَنة 
َسَنة. خدمته 

وقعت  وقد  المكاتبة،  بعد  َسَنة  مملوك  أنه  على  يخدم  مكاتبًا  يكون  أن  وأما 
مملوك  عبد له  أنه  على  كاتبه  لو  ألنه  باطل؛  فذلك  معروف؛  شيء  على  المكاتبة 

باطل. والشرط  المكاتبة،  بنفس  حرًا  وكان  باطل،  الشرط  هذا  على  كان 

الوصفاء(١) : على  الكتابة  باب ١٠ -]   (١٤/٧ [(م ٤٢٠٦، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

شـبرمة(٢)،  وابن  والنخعـي،  والزهـري،  جبيـر،  وسـعيد بن  الحسـن،  أجـاز 
الوصفاء. على  الكتابة(٣)  وإسحاق :  وأحمد، 

 [ # ] عمر  بنـت  وحفصة  األسـلمي،  أبي بـرزة(٤)  عـن  / ج٤٩٤/  وروينـا 
وكانت  السلم،  في  يوصف  كما(٥)  وصف  إذا  الشافعي  قال  وبه  ذلك.  رأيا  أنهما 

نجوم. على  صحيحة  الكتابة(٦) 
[وقال  مالك.  قال  وبه  الوصفاء.  يوصف  لم  وإن  الرأي  أصحاب  ذلك(٧)  وأجاز 

يرون(٨). ما  [قدر]  على  ذلك  فيقّومون  بالقيمة  المعرفة  أهل  [له]  وُيدعى  مالك] : 

المراهق.  دون  الرقيق  الغالم  وهو  وصيف،  مفردها  الوصفاء  اإلشراف :  كتاب  محقق  (١) قال 
سيرين.  وابن  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

المكاتبة.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
أبي بردة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ما.  (ج) :  (٥) في 
المكاتبة.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (ذلك)  (٧) كلمة 
يريدون.  ما  على  فيقومون  ..بالقيمة  (ج) :  (٨) في 
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الوصفاء  مـن  وسـطًا  يعطى  سـودان(٢)؛  أو  حمران  قال  إذا  مالـك(١) :  وقـال 
الحمران(٣). أو  السودان 

اهللا. شاء  إن  ذلك  يجوز  أبو سعيد 5 :  قال 

مواله : إذن  بغير  المكاتب  سفر  باب ١١ -]   (١٤/٧ - ١٥ [(م ٤٢٠٧، 
مواله؛  إذن  بغيـر  المكاتب  سـفر  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
الشـعبي،  قول  هذا  خرج.  يخرج  أال  عليه  اشـترط  فإن(٤)  يخرج  طائفـة :  فقالـت 

والنعمان. جبير،  وسعيد بن 
أن  له  وإسـحاق :  وأحمد،  والشـافعي،  صالح،  والحسـن بن  الثوري،  وقال 

الشرط. يذكروا  ولم  يخرج، 
فهو  الخروج  أما  قال :  أنه  عنه  العدني  فحكى(٦)  الثوري؛  عن  فيه  واختلف(٥) 

الرأي. أصحاب  قال  وبه  شاء.  إن  ليخرج  يستقيم،  ال  شرط 
يشـترط،  لم  أو  اشـترط  سـيده،  بإذن  إال  يسـافر  أن  له  ليس  مالك(٧) :  وقال 

له. أذن  شاء  وإن  منعه،  شاء  إن  سيده،  بيد(٨)  وذلك 

مرة.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وسودان.  (أ) :  (٢) في 

والحمران.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
اشترط  وإن  ..يخرج  (ج) :  وفي  إلخ.  قول..  هذا  يخرج  أال  عليه  اشترط  وإن  ..يخرج  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  قول..  هذا  يخرج  ال  عليه 
واختلفوا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

إلخ.  عنه..  القري  وحكى  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
مالك.  أصحاب  وقال  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

بيد.  (ج) :  (٨) في 
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فليس  يخرج  ال  أن  عليه  اشترط  إن  قال :  األوزاعي]،  [قاله  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
يخرج. أن  فله(٢)  عليه  يشترط  لم  وإن  الخروج(١)،  له 

شـاء،  حيث  يخرج  أن  وله  حينـه،  من  حر  المكاتـب  أبو سـعيد 5 :  قـال 
عن  منعه  الحق  يوجب  أن  إال(٣)  الخـروج،  من  يمنع  ال  الغرماء  من  غريـم  وهـو 
عن  يمنع  فإنه  منه؛  يرجع  أن  قبل  النجم  عليه  يحل  بلد  إلى  الخروج  / ج٤٩٥/ 
محل  قبل  منه  يرجـع  أن  يمكن  بلد  إلـى  يخـرج  كان  وإن  بكفيـل،  إال  الخـروج 
ذلك  شـرط  كان  فإن  الملك،  بسـبب  ممنوع  فغير  الحق؛  محل  عليه  الذي  النجم 

ماضية. والمكاتبة  باطل،  شرط  فذلك 

ميراثه : من  شيئًا  عليه  يشترط  المكاتب  باب ١٢ -]   (١٥/٧ - ١٦ [(م ٤٢٠٨، 
شيئًا(٤)  عليه  شـيئًا  يشـترط  المكاتب  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
والنخعي،  البصري،  والحسـن  وعطاء،  العزيز،  عمر بن  ذلك  فأبطل  ميراثه؛  مـن 

وإسحاق. وأحمد، 
جائز. هو  يقول :  معاوية  إياس بن  وكان 

فإذا  ورثته،  بين  الحر  ميراث  أن  قضى  اهللا  ألن  ذلك؛  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 
بطل. اهللا  كتاب  خالف  اشترط 

باطل. ذلك  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

يخرج.  أن  له  ..فليس  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
يخرج.  أن  ..يشترط  (ج) :  وفي  يخرج.  أن  فله  ..يشترط  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  إال..  بملكه  الخروج  ..من  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
سهمًا.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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سنين : خدمة  عتقه  بعد  عليه  يشترط  المكاتب  باب ١٣ -]   (١٦/٧ [(م ٤٢٠٩، 
المكاتب(١)  علـى  يشـترط  المولى  في  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 

شبرمة. وابن  عطاء،  ذلك  فأجاز  العتق؛  بعد  خدمة 
[أعتق  أنه  وهو  [المذهب]،  هـذا  يؤيد  ما  الخطاب  عمر بن  عن  روينـا  وقـد 
ثالث  بعدي  الخليفة  تخدمون  أنكم  عليهم :  واشترط  العرب،  سبي  من  مصّل  كّل 

سنوات.
المسيب]. سعيد بن  عن  ذلك  معنى  وروي  ومالك،  الزهري،  ذلك  وأبطل 

.(٢)***

مكاتبته] : الرجل  وطء  باب ١٤ -   (١٧/٧ - ١٨ [(م ٤٢١٠، 
صالح،  والحسـن بن  الثوري،  فقال  مكاتبته؛  يطأ  الرجل  في  أبو بكر :  [قـال 

جاهالً. يكون  أن  إال  يعزر  الشافعي :  وقال  عليه.  حد  ال  والشافعي : 
البصري.  والحسـن  الزهري،  قول  هذا  الحد،  عليه  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
خمسـين  األََمة  وتجلد  ثيبًا،  أو  كان  بكـرًا  مائة،  الرجل  ُيجلـد  األوزاعـي :  وقـال 

جلدة.
قتادة. قول  هذا  سوطًا،  إال  مائة  يجلد  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

قول  هذا  عليهـا،  ذلك  شـرط  إن  يطأها  أن  لـه  إن  وهـو :  رابـٌع،  قـوٌل  وفيـه 
شيء  فال  وطئها  إن  ومالك :  إسحاق  وقال  حنبل.  وأحمد بن  المسيب،  سعيد بن 

المكاتب.  عبده  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بعده،  الذي  وال  الباب  هذا  على  سعيد  ألبي  تعليق  يوجد  ال  أيدينا :  بين  التي  المخطوطات  (٢) في 

المتن.  سقط  كما  سقط  قد  ولعله 
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للرجل  يصلح  ال  قال  وممن  إياها.  اسـتكراهه  في  عوقب  اسـتكرهها  وإن  عليه، 
سـعد،  والليث بن  ومالك،  وقتادة،  والزهري،  البصري،  الحسـُن  مكاتبته  يطأ  أن 
فسخت  فقد  طاوعته  إن  سعد :  الليث بن  وقال  والشافعي.  واألوزاعي،  والثوري، 
التي  األوقات  في  مكاتبته  يطأ  أن  للسيد  قائل :  وقال  الرق.  في  ورجعت  كتابتها، 

فيه]. هي  فيما  السعي  عن  بالوطء  يشغلها  ال 

وطئها] : إذا  المهر  من  لها  يجب  ما  باب ١٥ -   (١٨/٧ [(م ٤٢١١، 
إذا  المهر  مـن  للمكاتبة  يجب  فيمـا  واختلفـوا(١)  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
والشافعي  صالح،  والحسن بن  والثوري،  البصري،  الحسن  فكان  السيد؛  وطئها 
ال  مالك :  وقال  اسـتكرهها.  إذا  قتادة  قـال  وكذلك  مثلها.  صداق  لهـا  يقولـون : 

إياها. وطئه  في  عليه  شيء 
ثيبًا  كانت  وإن  قيمتها(٢)،  عشـر  فلها  بكرًا  كانت  إن  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 

األوزاعي. / ج٤٩٦/  قول  هذا  العشر.  نصف  فلها 
على  طاوعته  وإن  مثلهـا  صـداق  فلها  اسـتكرهها  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
حرة  أنها  تعلم  وهي  طاوعته  وإن  المثل،  صداق  فلها  مملوكة  أنها  وتظن  الشبهة 

الحد. وعليها  لها،  شيء  فال 

وطء  من  حملـت  إن  لهـا  يجـب  مـا  بـاب ١٦ -]   (١٨/٧ - ١٩ [(م ٤٢١٢، 
إياها : السيد 

طائفة؛  فقالت  حملت؛  إن  لها  يجب  فيما  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

إلخ.  المهر..  من  المكاتبة  تجب  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ثمنها.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
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قول  هذا  ولـد.  أم  كانت  شـاءت  وإن  كتابتها،  علـى  مضت  شـاءت  فـإن  تخيـر، 
وأصحاب  والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  سـعد،  والليث بن  ومالـك،  الزهـري، 

الرأي.
بموت  وتعتق  حملـت،  هي  [إذا  كتابتهـا  تبطـل  عتيبة(١) :  الحكم بـن  وقـال 

كتابتها]. في  مضت  إذا  السيد 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

منه  حملت  فإن(٢)  حرة،  وهـي  قولهم،  من  باطل  هذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
على  طاوعته  أو  اسـتكرهها  وإن  مثلها،  صداق  وعليه  ولده،  فالولد  شـبهة  بوطء 
قال :  من  وقال  منه.  وحملت  زوج  لها  يكن  لم  إذا  الولد  يلحقه  قيل :  فقد  الزنا؛ 

المساعدة. في  لها  شيء  وال  المهر،  االستكراه  في  وعليه  الولد،  يلحقه  ال 

يطؤها  الرجلين  بين  المكاتبـة  بـاب ١٧ -]   (١٩/٧ - ٢٠  ،٤٢١٣ - ٤٢١٤)]
أحدهما :

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
قول  ففي  أحدهما؛  يطؤها  الرجليـن  بين  المكاتبة  فـي  واختلفـوا  [م ٤٢١٣] 
لم  للذي  كان  [العجز]  واختارت  عجزت  فإن  مثلها،  مهر  الواطئ  عن  مالك(٣) : 
عجزت  ثم  المهر  قبضت(٤)  كانت  وإن  الواطئ،  شـريكه  من  المهر  نصف  يطأها 
للشـريك]  كان  العجز  فاختارت  حبلت  ولو  شـريكه،  [على  للشـريك  شـيء  فال 

عيينة.  الحكم بن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
التصوير)).  بسبب  ((ربما  الجانب  من  مقصوصة  (ج)  في  (٢) الصفحة 
إلخ. عجزت..  فإن  المهر،  الواطئ  على  الشافعي :  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  عجزت..  ثم  فوضت  كانت  ..وإن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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/ ج٤٩٧/  ونصف  المهر،  نصف  وطئ  الـذي  الشـريك  على(١)  يطأها،  لم  الذي 
الواطئ. على  قيمتها 

أو  واحد  كاتبها  وسـواء  المكاتبة،  في  القول  مضى  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
في  القول  مضى  فقد  سـبب  وبغير(٢)  بسـبب  منهما  لها  والواطئ  حرة،  فهي  اثنان 

ذلك.
وبين  بينه  مكاتبة  ولـد  رجل  اّدعى  إذا  النعمـان :  وقـال  [م ٤٢١٤]  [* ش] : 
كتابتها،  في  به  فتستعين  الُعْقَر  وتأخذ  منه،  النسب  ثابت  حر  وهو  ابنه،  فهو(٣)  آخر 
ألبي  ولد  أم  كانت(٤)  عجزت  وإن  نصفين،  بينهما  والؤها  وكان  ُعِتَقْت،  أدَّت  فإن 

قيمتها. نصف  ويضمن  الولد، 
لها(٥)  وعليه  حر،  وهو  ابنه،  فهو  اآلخر  شريكه  فاّدعاه  آخر  بولد  جاءت  فإن 
فهي  عجزت  وإن  لهما(٦)،  والؤها  وكان  ُعِتَقـْت،  الكتابة  أدَّت  فإن  المهر،  أيضـًا 
ولده  لقيمة  ضامن  [وشريكه  لشريكه،  قيمتها  لنصف  ضامن  وهو  األول،  ولد  أم 

المّدعي. األول  لشريكه] 
أم  صارت  فقد  األول(٧)  الولـد  األول  اّدعى  إذا  ومحمـد :  يعقوب،  وقـال 
دون  له]  مكاتبة  وهي  لشريكه  قيمتها  نصف  له، [ويغرم  مكاتبة  وهي  ولد [له]، 

شريكه.

إلخ.  الذي..  وعلى  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وغير.  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  حر..  وهو  أمه،  فهي  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
كاتب.  لعله  كانت  (أ) :  (٤) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (لها)  (٥) كلمة 
جميعًا.  لهما  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  فقد..  األول  ادعى  إذا  (ج) :  وفي  إلخ.  فقد..  الولد  األول  ادعى  إذا  (أ) :  (٧) في 
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وغرم  ابنه،  يكن  ولم  دعواه،  تجز  لم  شريكه  فاّدعاه  بعد(١)  بولد  جاءت  وإن 
أمه. مع  مكاتبًا  االبن  وكان  للمكاتبة،  كله  العقر 

وصدقتـه  بالجهالـة  يعـذر  كان  [إن  أحدهمـا :  وطئهـا  إذا  أبو ثـور  وقـال 
الولد  قيمة  ونصـف  قيمتها  نصـف  لشـريكه  ويضمن  ولـده،  فالولـد  المكاتبـة 
وكان  ُعِتَقْت  أدَّت  فإن  الولـد،  ادعى  للذي  كتابتها  على  وكانت  العقـر،  ونـص 

صاحبه. دون  له  والؤها 
باطلة. دعواه  فإن  اآلخر  فادعاه  بولد  جاءت  فإن 

كان  وإن  العقر.  وعليه  حددناه،  له؛  يحل  ال  هذا  أن  وعلم  بوطئها،  أقـّر  فـإن 
العقر](٢). فعليه  بالجهالة  يعذر 

حرة،  والمكاتبة  النظر،  في  قولهـم  من  باطل  كله  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
وأقر  فراش  لها  يكن  لم  وإن  مثلها،  مهر  عليه  لها  والواطئ  كان،  ممن  حر  والولد 
وال  أبدًا،  رقًا  يرجـع  وال  منهما،  به  / ج٤٩٨/  اإلقـرار  ثبت  منها(٣)  بولـده  أحـد 

المكاتب. للسيد  قيمة  لها  الواطئ  يلزم 

ماله  في  المكاتـب  يفعـل  مـا  بـاب ١٨ -   (٢٠/٧ - ٢٢ [(م ٤٢١٥ - ٤٢٢٦، 
يفعله](٤) : أن  له  يجوز  ال  ومما  له  يجوز  مما 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

(ج).  في  موجودة  غير  (بعد)  (١) كلمة 
وترك  المكاتب  مات  إذا  ولـده  أم  وكذلك  أحدهما :  وطئها  إذا  أبو ثـور  وقـال  (ج) :  و  (أ)  (٢) فـي 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  هؤالء.  ويعتق  مكاتبته  وفاء 
منهما.  بولد  (ج) :  في  منها.  بولد  (د) :  و  (ب)  (٣) في 

أيدينا. بين  التي  المخطوطات  في  كله  موجود  غير  الباب  (٤) هذا 
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أن  للمكاتب  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٤٢١٥] 
عليه،  والتوفير  لماله،  الصالح  فيه  فيما  ويتصرف  ويعطي،  ويأخذ  ويشتري،  يبيع 

أحكامهم. من  المسلمين  بين  يجوز  ما  على 
نفسـه،  على  المال  من  يده  في  مما  ينفق  أن  له  أن  يختلفـوا  ولـم  [م ٤٢١٦] 

عنه. غنى  ال  فيما  بالمعروف  ويكتسي 
والشـافعي،  واألوزاعـي،  والنخعـي،  البصـري،  الحسـن  وقـال  [م ٤٢١٧] 

يعتق. أن  له  ليس  والنعمان : 
يهب.  أن  له  ليس  والنعمان :  والشافعي،  البصري،  الحسن  وقال  [م ٤٢١٨] 
فهو  ذلك  فعل  إن  الثوري :  وقال  الصدقة.  في  والنعمان  الشـافعي،  قال  وكذلك 

والعتق. الصدقة،  في  مالك  قال  وكذلك  مردود. 
وكذلك  والنعمان.  الشافعي،  قول  في  تكفل  إن  الكفالة  تلزمه  وال  [م ٤٢١٩] 

باطالً. كان  أوصى  إن  الوصية 
أو  فيه  حابى  وإن  جائز،  وبيعه  شراؤه  الرأي :  أصحاب  قول  وفي  [م ٤٢٢٠] 
شيء  ذلك  من  يجوز  وال  بيعًا.  باعه  إن  المشتري  عن  يحّط  أن  له  وليس  حوبي. 

قوله. في  جائز  بالرخص  شراءه  أن  إال  الشافعي.  قول  في  فعله 
في  له  وليس  ْيـن،  بالدَّ يبيع  أن  الشـافعي  عنـد  للمكاتـب  وليـس  [م ٤٢٢١] 

غيره. وال  سلف  في  يرهن  أن  مذهبه 
دعا  أو  هدية،  أهدى  أو  دابة،  أعاد(١)  إن  الـرأي :  أصحاب  وقـال  [م ٤٢٢٢] 

الشافعي. قول  في  ذلك  من  شيء  يجوز  وال  بذلك.  بأس  فال  طعام  إلى 

أعار.  الصواب :  ولعل  وردت،  (١) هكذا 
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يعطي  وال  ثوبًا،  يكسو  أن  والنعمان  الشافعي،  قول  في  له  وليس  [م ٤٢٢٣] 
درهمًا.

وال  جائزًا.  كان  زاد  ثم  اشترى  أو  باع  ولو  الرأي :  أصحاب  وقال  [م ٤٢٢٤] 
الشافعي. قول  في  ذلك  يجوز 

باطل.  وكفالته  نكاُحه  المكاتـب :  في  يقول  أبي ليلى  ابـن  وكان  [م ٤٢٢٥] 
الشافعي. قول  وهذا 

الدرهم  مكاتبـه  من  يبيع  أن  للمولـى  ينبغـي  ال  الثـوري :  وقـال  [م ٤٢٢٦] 
بالدرهمين.

نقول]. [وبه  والنعمان،  الشافعي،  قول  وهذا  أبو بكر :  قال 

يعتق  مـن  يشـتري  المكاتـب  بـاب ١٩ -   (٢٢/٧ - ٢٣ [(م ٤٢٢٧ - ٤٢٢٨، 
عليه](١) :

أبو بكر : [قال  [* ش] : 
ولد؛  أو  والد،  من  عليه،  يعتق  من  المكاتب  شـراء  في  واختلفوا  [م ٤٢٢٧] 
معه  دخل  بإذنه  اشـتراه  فإن  سـيده،  بإذن  إال  ولده  يشـتري  ال  يقول :  مالك  فكان 

كتابته. في 
مفسوخًا. كان  فعل :  فإن  الشافعي،  قول  في  ذكرنا  من  شراء  يجوز  وال 

حالهم  على  تركوا  خاله،  أو  عمه،  أو  ابنه،  أو  أباه،  ملـك  إن  الثوري :  وقـال 
ال. أم  أيعتق  ينظر :  حتى 

أيدينا. بين  التي  المخطوطات  في  كله  موجود  غير  الباب  (١) هذا 
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المكاتب  عجز  إن  عبيد،  وهؤالء  عبد  هو  هذا :  الثوري  قول  في  أحمد  وقال 
اسحاق. قال  وبه  به.  عتقوا  عتق  وإن  للسيد،  عبيدًا  صاروا 

وقال أصحاب الرأي : ال يبيع أحد هؤالء، يعنون الوالدين والولد استحساًنا، 
يبيع. أن  القياس  وكان 

النعمان. قول  في  يبيع  أن  فله  األرحام  ذوي  من  اشترى  ومن 
له  ولدًا  أو  وأمه،  أباه  وترك  وفاء،  يترك  ولم  المكاتب  مات  وإن  [م ٤٢٢٨] 
في  إال  النعمان،  قول  في  يعتقون  وال  يباعون  فإنهم  كتابته  في  اشـتراهم  قد  كان 

وعتق. منه  قبل  حالة  بالمكاتبة  جاء  إن  فإنه  خاصة،  الولد 
المكاتب  اشتراهم  محرم  رحم  ذي  كل  فإن  ومحمد :  يعقوب،  قول  في  وأما 
الكتابة،  في  المولود  بمنزلـة  نجومها،  على  الكتابة  في  ويسـعون  ثبتوا،  مـات  إذا 

ولده. أم  وكذلك 
هؤالء]. ويعتق  كتابته،  أديت  وفاء  وترك  المكاتب  مات  وإذا 

في  ولده  أم  المكاتـب  ((بيـع  مسـألة  بـاب ٢٠ -]   (٢٣/٧ - ٢٤ [(م ٤٢٢٩، 
عليه)) : دين 

دين  في  ولده  أم  المكاتب  يبيع  أن  يرى  مالك  كان  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
قضاء. عنده  يكن  لم  إذا  عليه 

بنكاح،  له  ولـدت  كانت  قد  جارية  يشـتري  أن  وللمكاتب  الشـافعي :  وقـال 
ويبيعها.

الدين  في  تباع  أصحابنا  قـول  في  الولد  أم  وأما  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قـال 
الولد. وضعت  إذا  الولد  أم  بيع  من  يمنع  دليل  وال  غيره،  وفي 
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المكاتب : كفالة  باب ٢١ -]   (٢٤/٧ [(م ٤٢٣٠، 
إذا  طائفة :  فقالت  المكاتب؛  كفالـة  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قـال  [* ش] : 
أعتقه  حتى  السيد  يرده  لم  وإن  مردود،  فهو  [العبد]  يعتق  أن  قبل  ذلك  السيد  رد 

مالك. قول  هذا  العبد.  على  جائز  فهو 
ويعقوب. والنعمان،  أبي ليلى،(١)  ابن  قول  وهذا  باطلة.  الكفالة  الشافعي :  وقال 

أحكامه. جميع  في  الحر  أحكام  المكاتب  أحكام  أبو سعيد 5 :  قال 

المكاتب : عن  الحمالة  باب ٢٢ -]   (٤/٧ - ٢٥ [(م ٤٢٣١، 
إن  يقولون :  العلم  أهـل  من  عنه  نحفظ  من  أكثر  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
والثوري،  ومالك(٢)،  عطاء،  قول  هذا  جائـزة.  غير  لسـيده  المكاتب  عن  الحمالة 

والنعمان. وأحمد،  والشافعي، 
هذا  إلى  إسـحاق  ومال  أبي ليلى،  ابن  قال  وبه  ذلك،  يجيز  الزهري  وكان(٣) 

القول.
الحر. في  جاز  المكاتب  في  جاز  وما  حر،  المكاتب  أبو سعيد 5 :  قال 

يكاتب : المكاتب  باب ٢٣ -]   (٢٥/٧ - ٢٦ [(م ٤٢٣٢، 
له؛  عبدًا  / ج٤٩٩/  يكاتب  المكاتب  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

واألوزاعي. والنعمان،  الثوري،  قول  وهذا  جائز.  ذلك  طائفة :  فقالت 

ويعقوب.  والنعمان  والشافعي  أبي ليلى،  ..ابن  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  والشافعي..  ..عطاء  (ج) :  (٢) في 
(ج).  في  موجودة  غير  (كان)  (٣) كلمة 
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 ، ُردَّ كاتبه  الذي  هذا  عجز  وإن  ُعِتَق،  المكاتب  إلى  أدىَّ  فإن  الثوري :  وقـال 
المكاتب. لموالي  والؤه  وكان  المكاتب،  كاتب  الذي  ُيَرّد  ولم 

موالي(٢)  إلى  أدَّى  يـرد؛  وهذا(١)لم  كاتبـه  الذي  األول  المكاتـب  عجـز  وإن 
لهم(٣). الوالء  وكان  األول،  المكاتب 

فال  للعبد  المحابـاة  أراد  إنمـا  كان(٤)  فإن  ينظـر؛  أن  وهو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
فهو  كتابته]  علـى  والعون  المـال  وطلب  الرغبة  وجـه  [على  كاتبـه  وإن  يجـوز، 

مالك. قول  هذا  جائز. 
يهب،  وال  يعتق،  وال  يكاتب،  أن  للمكاتب  ليس  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

البصري. الحسن  قول  هذا  سيده.  بإذن  إال  يتزوج  وال 
أَذِن  أو  فأعتقه،  عبده  يعتق  أن  لمكاتبه  الرجل  أَذِن  إذا  يقول :  الشافعي  وكان 
كاتبه(٥)  الذي  قبل  اآلخر  المكاتب  فأدى  فكاتبه،  شـيء  على  عبده  يكاتب  أن  له 

قوالن : ففيها  يؤد؛  لم  أو 
لمن  قال :  «الـوالء  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  باطـل؛  والكتابـة(٦)  العتـق  إن  أحدهمـا : 

للمكاتب. والء  وال  أعتق». 
يجوز. إنه  والثاني : 

(ج).  في  موجودة  غير  (وهذا)  (١) كلمة 
إلخ.  المكاتب..  مولي  إلى  أدى  إذا  يرد  ..لم  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إلخ.  وفيه..  ..األول  (ج) :  وفي  إلخ.  وفيه..  لهم  ..األول  (أ) :  (٣) في 
(أ).  في  موجودة  غير  كان)  (فإن  (٤) العبارة 

يكاتبه.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
والمكاتبة.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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قال :  لـه]،  [كان  مملوكًا  يعتـق  المكاتب  فـي  أبي سـليمان  حماد بن  وقـال 
رجع. وإال  عتق،  عتقه  مضى  فإن  يرجأ(١)، 

بما  الحجج  عليهم  ويدخل  النظر،  في  باطل  كله  هذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
فهو  المكاتب  كاتبه  ومن  ثابتة،  ومكاتبته  وعتقه  حينه،  من  حر  والمكاتب  يطول، 
يحجر  / ج٥٠٠/  بوجه  ذلك  يوجب  أن  إال  أعتقه(٢)،  من  وكذلك  حينه،  من  حر 
حتى  له  مال  وال  الحجر،  بوجـه(٣)  بذلك  الحق  من  عليه  بما  الحاكم  مالـه  عليـه 

الحق. من  عليه  ما  يؤدي 

من  أو  المكاتب  بكاتبة  يعتق  من  والء  باب ٢٤ -]   (٢٦/٧ - ٢٧ [(م ٤٢٣٣، 
سيده : بإذن  يعتق 

فأّدى  لـه،  عبدًا  يكاتب  المكاتـب  في  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
قوالن : الوالء  في  يقول :  الشافعي  فكان  األول؛  قبل  اآلخر  المكاتب 

يعتق  لم  وإن  لـه،  فالوالء  عتق  فإن  المكاتـب،  على  موقوف  إنـه  أحدهمـا : 
المكاتب. لسيد  فالوالء  يموت  حتى(٤) 

حال. بكل  المكاتب  لسيد(٥)  إنه  والثاني : 
والؤه(٦). إليه  رجع  عبده  كاتب  الذي  المكاتب  أعتق  إذا  مالك :  وقال 

إلخ.  عتقه..  أمضى  فإن  قال :  (ج) :  وفي  إلخ.  عتقه..  مضى  قال :  (أ) :  (١) في 
أعتق.  (ج) :  (٢) في 

الوجه.  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
للسيد.  فالوالء  السيد  بموت  يعتق  لم  وإن  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

للسيد.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
الوالء.  (ج) :  (٦) في 



352
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

ومكاتب  كاتبه،  لمن  ووالؤه  حينه،  من  حر  المكاتب  أبو سـعيد 5 :  قال 
فالذي  الوالء؛  من  المولى  جر  وما  كاتبه،  لمن  ووالؤه  حينـه،  من  حر  المكاتـب 
إلى  مواله  والء  يجـر  أيضا(٣)  فهـو  المولى(٢)  فـوالء  ينتقـل  الـوالء  إن  يقـول(١) : 

كذلك. معي  وهو  لمواليه،  مولى  ذلك  يكون  كما  مواليه، 

سـيده  بإذن  المكاتب  نـكاح  بـاب ٢٥ -]   (٢٧/٧ - ٢٨ [(م ٤٢٣٤ - ٤٢٣٧، 
إذنه : وبغير 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
باطل.  سـيده  إذن  بغير  العبد  نكاح  أن  على  العلم  أهل  أجمع  [م ٤٢٣٤] 
فهو  سـيده  إذن  بغير  نكح  عبد  قـال :  «أيما  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الحديـث  وجـاء 

عاهر».
طائفة :  فقالت  سـيده؛  إذن  بغير  المكاتـب  نـكاح  فـي  واختلفـوا  [م ٤٢٣٥] 
سـعد،  والليث بن  أنس،  ومالك بن  البصري،  الحسـن  قال  كذلك  باطل.  نكاحه 

ويعقوب. والنعمان،  / ج٥٠١/،  والشافعي  أبي ليلى،  وابن 
فُردَّ  عجز  وإن  نكاحه،  جاز  مكاتبته  أدَّى  فإن(٥)  يوقف،  أن(٤)  الثاني :  والقول 

الثوري. قول  هذا  نكاحه.   (٦) ُردَّ

النقط.  لعدم  بالنون  أم  بالياء  هي  هل  واضحة  غير  (ب)  وفي  نقول.  (أ) :  (١) في 
المكاتب.  (د) :  وفي  الماال.  خ  الموال  (ب) :  وفي  المأال.  (أ) :  (٢) في 

زائدة.  (فهو)  الكلمة  أو  أيضًا)  (فهو  العبارة  ولعل  أيدينا،  بين  الي  المخطوطات  في  (٣) هكذا 
فإنه.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فإذا.  (ج) :  (٥) في 
إلخ.  نكاحه..  بطل  ..عجز  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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يمنعه  وال  ويتسرى(٢)،  شاء،  إن  يتزوج  أن  له(١)  إن  [وهو]  :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
صالح. الحسن بن  قول  هذا  شيء. 

صحيح. األول  القول  أبو بكر :  قال 
حر  والمكاتب  صحيح،  واآلخر  باطـل،  األول  القول  أبو سـعيد 5 :  قال 

حينه. من 
له  أذن  وإن  يتسرى  أن  للمكاتب  ليس  الشافعي :  وقال  [م ٤٢٣٦]  [* ش] : 

سيده.
ذلك  له  اهللا  أحل  وقد  يتسرى،  أن  يمنعوه  أن  ألهله  ينبغي  ال  الزهري :  [وقال 

نجومه. يؤدي  حتى 
إذا  سيده  إذن  بغير  وإماءه  عبيده  يزوج  أن  للمكاتب  مالك :  وقال  [م ٤٢٣٧] 

النظر. وجه  على  كان 
له  يكن  لم  إذا  أقول،  وبه  الشافعي.  قول  في  ذلك  جائز  وغير  أبو بكر :  قال 
عبيده  يزوج  أن  من  فهو  سـيده،  إذن  بغير  العبيد  أحكام  أحكامه  ألن  يتزوج؛  أن 

سيده]. بإذن  إال  أبعد، 
لعبيده  وتزويجه  وتسـريه  حينه(٣)،  مـن  حر  المكاتب  أبو سـعيد 5 :  قـال 
باطل  أصل  وهذا  اختالفًا،  بينهم  نعلم  وال  المسلمين،  إجماع  في  كله  ذلك  جائز 

العدل. أهل  من  المسلمين  فيه  يخالفون  قومنا  مذاهب  من 

إلخ.  يتزوج..  أن  ..ثالث  (أ) :  (١) في 
إلخ.  يمنعه..  ال  أو  وتيسر  (أ) :  (٢) في 

(د).  و  (ب)  في  موجودة  غير  حينه)  (من  (٣) العبارة 
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المكاتب : بيع  باب ٢٦ -]   (٢٨/٧ - ٣٠ [(م ٤٢٣٨ - ٤٢٣٩، 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

السـيد  بيع  أن  على  العلم  أهل  من  عنه(١)  نحفظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٤٢٣٨] 
ما  مؤديا  فيها  ماضيـا  كان  إذا  [ببيعه]،  كتابتـه  تبطل  أن  على  جائـز،  غيـر  مكاتبـه 

أوقاتها. في  نجومه  من(٢)  عليه  يجب 

على  كتابه  فـي  يمضي  أن  على  المكاتـب  بيـع  فـي  واختلفـوا  [م ٤٢٣٩](٣) 
جائز.  المكاتب  بيع  أن  طائفة  فرأت  كاتبه؛  الذي  السيد  له  شرطها  التي  الشروط 
عطاء بن  قـال  وبه  ثـور،  وأبي  وأحمد،  سـعد،  والليث بن  النخعـي،  قـول  هـذا 

أبي رباح.

له،  عبد  فهو  عجز  فـإن  اشـتراه،  الذي  إلى  نجومه  يؤدي  هؤالء :  قـول  ففـي 
عطاء. قال  هكذا  ابتاعه.  للذي  مولى  فهو  عتق  وإن 

اشـتراها  ممـن  كتابتـه  باشـتراء  أحق  كان  بيع  إذا  المكاتب  مالك :  وقال 
أحق  فـهو  بــه،  باعـه  الـذي  الثمـن  سـيـده  إلـى  يــؤدي  أن  علـى  قـوي  إذا 

بذلك.

الزهري،  قول  هـذا  منه.  برضا  إال  بيعه  يجـوز  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
وربيعة. الزناد،  وأبي 

الرأي. أصحاب  قول  هذا  جائز.  غير  بيعه  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

(ج).  في  موجودة  غير  (عنه)  (١) كلمة 
في.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  موجودتين  غير  بعدها  والتي  المسألة  (٣) هذه 
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جائز.  بيعه  بالعراق :  يقول  فكان  المسـألة؛  هذه  في  الشـافعي  عن  واختلف 
يجوز. ال  بمصر :  وقال 

بيع  كان  ولـو  مكاتبـة،  وهـي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بعلـم  بريـرة  بيعـت  أبو بكـر :  قـال 
وال  جائز.  بيعه  أن  علـى  البيان  أبين  ذلـك  ففي  عنه؛  لنهى  جائـز  غيـر  المكاتـب 

عجزها. على  دليالً  األخبار  من  شيء  في  أعلم  وال  يعارضه،  خبرًا  أعلم 
يباع  أن  بأس  وال  للخدمة،  عجزه  قبل  المكاتب  بيع  يكره  األوزاعي :  وقـال 

للعتق.

المكاتب : كتابة  بيع  باب ٢٧ -]   (٣٠/٧ [(م ٤٢٤٠، 
فيه  فرخص  المكاتـب؛  كتابـة  بيع  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :  [قـال  [* ش] : 
وإن  كتابته،  اشـترى  الذي  ورثه  يؤدي  أن  قبل  المكاتب  مات  إن  وقـال :  مالـك، 

كتابته. عقد  للذي  فوالؤه  فعتق  أدَّى  وإن  رقبته،  فله  عجز 
ابتاعه. للذي  عبد  فهو  عجز  إن  وعطاء :  دينار،  عمرو بن  وقال 
المكاتب](١). كتابة  بيع  ثور  وأبي  الشافعي،  قول  في  يجوز  وال 

وال  كاتبه  ممن  يجوز  ال  الحر  وبيـع(٢)  حر،  المكاتب  أبو سـعيد 5 :  قال 
ـنَّة. السُّ جاءت  بذلك  غيره،  من 

أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  كله  موجود  غير  المعكوفين  بين  (١) ما 
أبو سـعيد 5 :  قال  (د) :  وفي  إلخ.  كاتبه..  ممـن  الحر  بيع  يجوز  وال  لعلـه  ..وبيـع  (أ) :  (٢) فـي 
جاءت  كذلك  غيره،  من  وال  كاتبه  ممن  الحر  بيع  يجوز  وال  حينه،  من  حر  المكاتب  على  الذي 

نَّة.  السُّ
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المكاتب(٢) : مقاطعة(١)  باب ٢٨ -]   (٣٠/٧ - ٣١ [(م ٤٢٤١ - ٤٢٤٢، 
أبو بكر : [قال  [* ش] : 

شـيء  على  كاتبه  مما  السـيد  يقاطعـه  المكاتـب  فـي  [واختلفـوا  [م ٤٢٤١] 
هرمز. يزيد بن  عبد اهللا بن  ذلك  فأجاز  معلوم؛ 

عمر. ابن  إال  ذلك  كره  أحدًا  علمنا  ما  الزهري :  وقال 
أنـس،  ومالك بـن  أبي عبد الرحمـن،  وربيعة بـن  النخعـي،  فيـه  ورخـص 

الرأي. وأصحاب 
قال  وبه  بالعروض.  إال  ذلك  عن  نهى  عمر ^  ابن  أن  ثبت  ثانٍ :  قوٌل  وفيه 

وإسحاق]. وأحمد،  سعد،  الليث بن 
المكاتب  على  المكاتبة  عليـه  وقعت  الذي  كان  إذا(٣)  أبو سـعيد 5 :  قال 
من  شـاء  ما  بذلك  لـه  المكاتـب  منـه  يأخـذ  أن  فجائـز  والدنانيـر  الدراهـم  مـن 
/ ج٥٠٢/  كانـت  وإن  دنانيـر،  وبالدراهم  دراهـم،  الدنانيـر  ويأخـذ  العـروض، 

بذلك  سميت  وكسـرها،  القاف  بفتح  قطاعة،  منه  المصدر  واسـم  مقاطعة،  قاطع  المحقق :  (١) قال 
له  كان  ما  بعض  قطع  أو  بذلك،  حريته  بتمام  له  قطع  أو  أعطاه،  بما  عنه  سيده  طلب  قطع  ألنه 

 .(١٠٨/٤ للزرقاني  الموطأ  (شرح  عنده. 
المكاتب.  كتابـة  (د) :  و  (أ)  فـي  هكذا :  أيدينا  بيـن  التي  المخطوطـات  فـي  ورد  العنـوان  (٢) هـذا 
غير  أخذ  ذكر  (ج) :  وفـي  المكاتبة.  عليه  وقعت  ما  أخذ  ذكر  خ :  المكاتـب  كتابـة  (ب) :  وفـي 
وتعليق  العنوان  هـذا  عليه  ينطبق  نصا  اإلشـراف  كتاب  في  أجد  ولم  الكتابـة.  عليه  وقعـت  مـا 
مقاطعة  مسألة  هو  اإلشـراف  من  المراد  النص  أن  ظني  على  غلب  وقد  بعده،  اآلتي  أبي سـعيد 
آخر،  مصدر  من  ذلك  من  التأكد  أستطع  ولم  أبي سعيد،  تعليق  به  وألحقت  فأدرجته  المكاتب 

واهللا أعلم. 
أن  جائز  والدراهم  الدنانير  من  كان  إن  المكاتبة  من  المكاتب  على  الذي   : 5.. (د) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  يأخذ..  وأن  جائز  على...  الذي  اهللا :  ..رحمه  (ب) :  وفي  إلخ.  يأخذ.. 
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أن(١)  جاز  أجل؛  لذلك  يكن  ولـم  السـلم،  في  تجوز  موصوفة  بعروض  المكاتبة 
وبعض  القول،  بعض  في  والنقود  ذلك،  غير  العروض  من  عليه  اتفقا  ما  به  يأخذ 

معنا. أكثر  ذلك  أجاز  من  وقول  ذلك،  يجز  لم 
يجّوز(٢)  ال  من  وقول  ذلك،  في  اختلف  فقد  معلوم؛  أجل  إلى  ذلك  كان  وإن 

معنا. أكثر  ذلك 
وأعجل  عني  ضع  لمواله :  يقول  المكاتب  في  واختلفوا  [* ش] : [م ٤٢٤٢] 

والنخعي. والزهري،  طاووس،  فيه  فرخص  لك؛ 
والشعبي. سيرين،  وابن  الحسن،  وكرهه 

جائز. ذلك  وكل  ذلك،  في  اختلف  قد  أبو سعيد 5 :  قال 

قبل  النجوم  المكاتب  تعجيل  باب ٢٩ -]   (٣١/٧ - ٣٢ [(م ٤٢٤٣ - ٤٢٤٤، 
محلها :

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
كتابة  المكاتب  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  [م ٤٢٤٣] 

يعتق. أنه  عليه؛  شرط(٣)  ما  على  أوقاتها  في  نجومه  أدَّى  إذا  صحيحة 
طائفة :  فقالت  محلها؛  قبل  نجومه  يعجل  المكاتب  في  واختلفوا  [م ٤٢٤٤] 
وأحمد،  واألوزاعي،  ومالك،  ربيعة،  قول  عليه. [هذا  ذلك  يأبى  أن  لسيده(٤)  ليس 

وإسحاق].

أن.  ذلك  جاز  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
يجيز.  ال  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٢) في 

اشترط.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
للسيد.  (ج) :  (٤) في 
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كانت  إذا  [منـه]  ذلك  قبض  على  السـيد  يجبر(١)  أن  وهو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
الشافعي. قول  [هذا  عروضًا.  كانت  إذا  عليه  يجبر(٢)  وال  دنانير،  أو  دراهم 

ا  لمَّ مالك  أنس بن  على  الدرة  رفع  أنه   3 الخطاب  عمر بن  عن  روينا  وقد 
به]. أتاه  ما  سيرين  من  يقبل  أن  أبى 

اآلخر(٣). القول  إلّي  وأحب  اهللا،  شاء  إن  جائز  ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

عند  المكاتب  السـيد  تعجيز  بـاب ٣٠ -]   (٣٢/٧ - ٣٣ [(م ٤٢٤٥ - ٤٢٤٨، 
السلطان(٤) : غير 

أبو بكر] : [قال  [* ش] :(٥) 
فكان  السلطان؛  حضرة  بغير  مكاتبه  السـيد  تعجيز  في  [واختلفوا  [م ٤٢٤٥] 

جائز. ذلك  يقوالن :  والنعمان  الشافعي، 
والنخعي. شريح،  مذهب  على(٦)  وهذا  عمر.  ابن  ذلك  فعل 

السلطان. بأمر  إال  كتابته  يفسخ  ال  مالك :  وقال 
قاض. عند  إال  ذلك  يجوز  ال  أبي ليلى :  ابن  وقال 

فكان  نجومه؛  من  نجـم  حّل  إذا  المكاتب  تعجيز  فـي  واختلفـوا  [م ٤٢٤٦] 
نجومه. من  نجم  حّل  إذا  يعّجزه  أن  للسيد  يقوالن :  والنعمان  الشافعي، 

للسيد.  يجيز  أن  (أ) :  (١) في 
يجيز.  وال  (أ) :  (٢) في 

اآلخر.  القولين  وأحب  (أ) :  (٣) في 
مكاتبته.  السلطان  غير  عند  المكاتب  تعجيل  ذكر  هكذا :  المخطوطات  في  العنوان  (٤) ورد 

بعض  ذلك  فأجاز  السلطان :  غير  ..عند  هكذا :  مختصرًا  اإلشراف  نص  ورد  المخطوطات  (٥) في 
قاضي.  عند  إال  ذلك  يجوز  ال  قال  وبعض  السلطان  بأمر  إال  يجزه  لم  وبعض  قومنا 

هذا.  وعلى  الصواب :  ولعل  األصل،  في  (٦) هكذا 
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وابن  الحكم،  قول  هذا  بنجمين.  يعجز  حتـى  يرد  أال  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيـه 
ويعقوب. صالح،  والحسن بن  أبي ليلى، 

إلّي. أحّب  نجمان  أحمد :  وقال 
إلّي. أحّب  به  واالستثناء  نجمان،  يقول :  من  منهم  الثوري :  وقال 

عجزه. [استبان](١)  فقد  نجم  في  نجم  دخل  إذا  العكلي :  الحارث  وقال 
سنتين. العجز  بعد  اسُتسعي  عجز  إذا  المكاتب :  في  البصري  الحسن  وقال 

ذلك. ونحو  شهرين  به  يستأنى  األوزاعي :  وقال 
له  كان  إن  أّخروني؛  فقـال :  المكاتب  عجـز  إذا  النعمـان :  وقـال  [م ٤٢٤٧] 
ذلك  على  أزيده  ال  ثالثة،  أو  يومين  ْرتـُُه  أَخَّ قدوَمـُه  يرجو  غائب  أو  حاضر  مـال 

محمد. قال  وبه  شيئًا. 
إذا  المكاتب  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٤٢٤٨] 
مطالبته  عن  السيد  فوقف  كلها،  نجوم  أو  نجمان،  أو  نجومه،  من  نجم  عليه  حّل 

األول]. العقد  على  ثابتين  داما  ما  تنفسخ  ال  الكتابة  أن  بحاله؛  فتركه 
وما  حينه،  من  حر  والمكاتـب  قولهم،  من  باطل  هذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 

/ ج٥٠٣/. الغرماء  من  غريم  وهو  دين،  فهو  عليه 

مال  وله  بلسانه  العجز  يظهر  المكاتب  باب ٣١ -]   (٣٣/٧ - ٣٤ [(م ٤٢٤٩، 
الكسب(٢) : على  قوة  له  أو 

مال؛  وبيده  العجـز  يظهر  المكاتب  فـي  واختلفوا  أبو بكـر :  [قـال  [* ش] : 

أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  استباه،  األصل :  (١) في 
أيدينا.  بين  التي  المخطوطات  في  موجود  غير  الباب  (٢) هذا 
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عجزت؛  قد  فقال :  مال  له  يعلم  لم  وإن  منه.  ويؤخذ  ذلك،  له  ليس  مالك :  فقال 
يجوز. هذا  فإن 

ذلك. من  يمّكن  ال  نفسه  وعّجز  األداء  على  قوي  إذا  األوزاعي :  وقال 
فذلك  الكتابة؛  أبطلـت  أو  عجزت،  قد  قـال :  إذا  إنه  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
إلى  ليس  العبد  إلى  وهو  يعلـم،  لم  أو  الكتابة(١)  على  قوة  أو  مـال  له  ُعلـم  إليـه، 

الشافعي]. قول  وهذا  سيده. 

المكاتب(٢) : يؤديه  ما  استحقاق  باب ٣٢ -]   (٣٤/٧ - ٣٥ [(م ٤٢٥٠، 
النجوم  من  عليه  ما  يـؤدي  المكاتب  في  واختلفوا  أبو بكـر :  [قـال  [* ش] : 
عيبًا؛  أدَّى  ما  ببعض  السيد  يجد  أو  ى،  أدَّ ما  بعض  يستحق  ثم  ويعتق،  الظاهر  في 
الشيء  أما  منه،  وأُخذ  يده  في  فاعترف  بشيء،  سيده  قاطع  إذا  يقول :  مالك  فكان 

رقيقًا. يرجع  فإنه  بال  له  الذي 
أو  بصفة،  ماشـية  أو  عرض،  على  عبده  الرجـل  كاتب  إذا  الشـافعي :  وقـال 
المكاتبة  أدَّى  ما  اسـتحق  ثم  وعتق،  الكتابة  جميع  المكاتب  فأدَّى  بكيـل،  طعـام 

رقيقًا. مات  فإنما  المكاتب؛  مات  ما  بعد 
العتق  كان  صفته؛  وعلى  أدَّى  مما  صنف  من  شيء  المكاتب  على  استحق  ولو 
منه. أخذ  ما  سيده  يدي  من  يخرج  ولم  عليه،  استحق  بما  المكاتب  وأتبع  ماضيًا، 

سيده  علم  ثم  وعتق  معيب  بعضهم  أو  معيبون،  هم  فإذ  عبيد  على  كاتبه  ولو 
اختار  وإن  العتق،  رد  رّده  اختـار  فإن  بعينه،  منهـم  المعيب  رد  لـه  كان  بالعيـب؛ 

العتق]. تّم  حبسه 

الكسب.  الصواب :  (١) لعل 
المكاتب.  به  يرد  ما  استحقاق  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
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أو  دراهم،  أو  دنانيـر،  علـى  عبده  الرجـل  كاتـب  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
إليه  دفع  كاتبه  أن  فلما  بعينه،  لشـيء  ذلك  من  عين  لغير  معروفة  بصفة  عروض، 
عليه  ويرجع  ماضية،  فالمكاتبـة  معيبًا(١)؛  كان  أو  ذلـك،  فاسـتحق  عليه  كاتبه  مـا 
اختالفًا  هذا  في  نعلم  وال  مـاض،  والعتق  بالعيب،  عليه  ويرد  اسـتحق،  ما  بمثـل 

المسلمين. مذاهب  على 
الدنانير،  تلك  فاسـتحقت  صفقة  بعينها،  دنانيـر  أو  دراهم،  علـى  كاتبـه  وإن 

قوالن : ذلك  ففي  األصل؛  في  له  ليست  وكانت 
عليه. استحق  ما  مثل  للسيد(٢)  العبد  ويضمن  ماض  العتق  إن  أحدهما : 
باطل. أصلها  المكاتبة  ألن  الرق؛  في  ويرجع  المكاتبة  تبطل  إنه  وقول : 

بالنقد. عليه  ويرجع  المكاتبة،  تثبت  أن  والدنانير  الدراهم  في  إلّي  وأحب 
ذلك  ففي  ذلك؛  فاسـتحق  قائمة  بأعيان  عبيد  أو  عروض،  علـى  كانـت  وإن 

قوالن(٣) :
معروف،  مثل  له  كان  إن  كاتبه  ما  بمثل  ويلحقه  المكاتبة،  تثبت  أن  أحدهما : 

ضامن. وهو  الرق،  في  يرجع  وال  دخله،  قد  العتق  ألن  بقيمة؛  أو 
الرق. في  ويرجع  المكاتبة،  / ج٥٠٤/  تنتقض  قال :  من  وقال 

لهم  يصح  وال  عروض،  أو  عبيد  على  كانت  إذا  المكاتبة  تبطل  أن  ويعجبني 
جائز. ذلك  وكل  وزن،  أو  بكيل  مثل 

واضحة)).  ((غير  معنكا  وكان  ..ذلك  (د) :  وفي  معينًا.  (ب) :  و  (أ)  (١) في 
من  األول  الموضع  وفي  (ج).  من  المكرر  الموضع  في  وكذلك  (د)،  و  (ب)  و  (أ)  فـي  (٢) هكـذا 

إلخ.  مثل..  للسيد  العبد  يضمن  لعله  السيد  ماض  (ج) : 
«ويرجع  إلى  قوالن»...  ذلك  «ففي  مـن  ابتداء  تكرار  (د) :  و  (ج)  و  (أ)  من  الموضع  هـذا  (٣) فـي 

الناسخ.  من  تكرار  هناك  اآلتية :  العبارة  وردت  (د)  هامش  وفي  بالنقد».  عليه 
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في  والمكاتب  السيد  اختالف  باب ٣٣ -]   (٣٥/٧ - ٣٦ [(م ٤٢٥١ - ٤٢٥٢ 
الكتابة(١) : به  وقعت  الذي  المال  قدر 

أبو بكر ]: [قال  [* ش] :(٢) 
الكتابة  بأن  إقرارهما  بعد  الكتابة  في  والمكاتب  السيد  اختلف  إذا  [م ٤٢٥١] 
ألف؛  على  بل  العبـد :  وقال  ألفين.  على  كاتبـك  السـيد :  فقال  صحيحة،  كانـت 
يمينه. مع  السيد  قول  القول  وإسحاق :  وأحمد،  واألوزاعي،  الثوري،  قول  ففي 
انتقضت  كـره  وإن  ى،  أدَّ السـيد  قال  ما  العبد  أحـب  فإن  األوزاعـي :  وقـال 

للسيد. أّدى  ما  وصار  كتابته، 
قال؛  ما  يشبه  كان  إذا  المكاتب  قول  القول  مالك :  صاحب  القاسم  ابن  وقال 

فوت. الكتابة  ألن 
الشافعي. قول  هذا  الفضل.  ويتراّدان  يتحالفان  إنهما  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

إليك.  أديت  قـد  المكاتب :  وقال  الكتابـة،  فـي  يختلفـا  لـم  وإن  [م ٤٢٥٢] 
الشافعي]. قول  [على  يمينه،  مع  السيد  قول  فالقول  إلّي؛  تؤّد  لم  السيد :  وقال 

ذلك  قليل  في  باختالفهما  تنتقـض  وال  ثابتة  المكاتبة  أبو سـعيد 5 :  قال 
لم  ما  يمينه  مع  السـيد  قول  القول  يكون  أن  ـ  الصواب  على  ـ  ويحتمل  وكثيره، 

المكاتبة.  إقرارهما  بعد  المكاتبة  في  والمكاتب  السيد  اختالف  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
أول  في  النسخ  بين  بسـيط  اختالف  مع  ـ  هكذا  مختصرًا  اإلشـراف  نص  ورد  المخطوطات  (٢) في 
كاتبتك  السيد :  قال  فإذا  الثمن؛  في  يختلفان  والمكاتب  السيد  في  العلم  أهل  واختلف  ـ :  الفقرة 
يمينه.  مع  السـيد  قول  القول  قومنا :  من  بعض  فقال  ألف؛  على  بل  العبـد :  وقال  ألفيـن،  علـى 
وصار  كتابته،  انتقضت  كره  وإن  أدى،  يمينـه  مع  السـيد  قال  ما  العبد  أحب  إن  بعضهم :  وقـال 
المكاتبة  ألن  قال؛  ما  منه  يشـبه  لعله  إذ  المكاتب،  قول  القول  بعضهم :  وقال  لسـيده.  أدى  ما 

ويتراددان.  يتحالفان  إنهما  وهو  ثالٌث :  قوٌل  وفيه  فوت. 
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يكون  أن  ويحتمل  قولـه،  زال  العبد  قيمة  جـاوز  فإن  العبد،  قيمة  السـيد  يجـاوز 
يكون  أن  ويحتمل  كثيرًا،  أو  قليالً  ادعى  ما  على  يمينه  مع  المكاتب  قـول  القـول 
الصواب،  على  يخرج  كله  وهذا  قيمته،  عـن  ينقص  لم  ما  يمينه  مع  قولـه  القـول 
الضامن  قول  والقول  ضامـن،  ألنه  المكاتب؛  قول  القول  يكون  أن  ذلـك  وأبيـن 
إذا  وأما  وبالمكاتبة(١)،  بهـا  اإلقرار  بنفس  صحت  قـد  المكاتبة  وألن  يمينـه،  مـع 
أديت  قد  المكاتب :  فقـال  الدفع،  فـي  واختلفا  المكاتبـة  / ج٥٠٥/  علـى  اتفقـا 

يمينه. مع  السيد  قول  فالقول  السيد؛  ذلك  وأنكر  إليك(٢)، 

من  مال  فضل  وبيده  يعجز  المكاتـب  بـاب ٣٤ -]   (٣٦/٧ - ٣٧ [(م ٤٢٥٣، 
وغيرها : الصدقات 

مال؛  فضل  وبيـده  يعجز  المكاتب  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :  [قـال  [* ش] : 
بيده. فضل  ما  وله  كتابته،  حال  في  منه  قبض  ما  للسيد  طائفة :  فقالت 

وهو  منه.  أخذ  ما  وأمسـك  الرق،  في  مكاتبًا  رد  أنه  عمر ^  ابن  عن  روينا 
جابر. قول 

السبيل،  باب  في  يجعله  أن  إلّي  أحب  عطاء :  وقال  لمواله.  هو  شريح :  وقال 
به. بأس  فال  أمسكه  وإن 

عليه. به  تصدق  ما  لسيده  هو  والنعمان :  أحمد،  وقال 
قول  هذا  الرقاب.  في  الناس  أعطاه  ما  للسيد  يجعل  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

والثوري. والنخعي،  ومسروق،  شريح، 
أربابه]. على  ُردَّ  الكتابة  بحال  أعطي  ما  إسحاق :  وقال 

والمكاتبة.  (ج) :  (١) في 
ذلك.  (أ) :  (٢) في 
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ما  ويكون  بحال،  الرق  إلى  يرجع  وال  حر،  المكاتب  أبو سـعيد 5 :  قال 
ذلك  في  فيحتمل  يده؛  في  ذلك  من  وفضـل  المكاتبة  سـبب  في  الناس  من  أخـذ 

نفسه : ذات  في  أقاويل 
أن  ويحتمل  الرقـاب،  في  يجعله  أن  ويحتمـل  له،  المال  يكـون  أن  يحتمـل 
بأعيانهم  يعرفهـم  لم  فإن  منهم،  أخـذه  من  على  يرده  أن  ويحتمـل  بـه،  يتصـدق 
أخذه  ما  وأما  شـرط،  بغير  المكاتبة  بسـبب  أخذه  إذا  وذلك  الفقـراء،  فـي  جعلـه 
فيرد  ذلك؛  عليه  شرط  وقد  يده،  في  ذلك  ففضل  كتابته  في  يجعله  أن  شرط  على 

ذلك. غير  يجوز  وال  أنقذه،  من  إلى  ذلك 

وأوالدًا: ماالً  ويخلف  يموت  المكاتب  باب ٣٥ -]   (٣٧/٧ - ٣٨ [(م ٤٢٥٤، 
يفي  ال  ما  ويخلف  يموت  المكاتـب  في  واختلفوا  أبو بكـر :  [قـال  [* ش] : 
ماله،  من  لسـيده  بقي  ما  عنه  ُيقَضى  طائفـة :  فقالت  الكتابة؛  مـن  عليه  بقـي  بمـا 

األحرار. لولده  الفضل  ويكون 
عطاء،  قال  وبـه  ومعاوية @.  مسـعود،  وابن  علـّي،  عن  القول  هـذا  روينـا 
وإسـحاق،  صالح،  والحسـن بن  والثـوري،  وطـاووس،  والنخعـي،  والحسـن، 

الرأي. وأصحاب 
كتابته. قضاء  بعد  المال  من  بقي  ما  الورثة  يرثون  مالك :  وقال 

يترك.  لم  أو  وفاء  ترك  لسـيده،  وماله  عبدًا،  مات  إنه  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
عمر بن  قال  وبه   ، ̂ ثابـت  وزيد بن  الخطاب،  عمر بن  عـن  القول  هـذا  ُروي 

وأحمد]. والشافعي،  وقتادة،  والزهري،  عبد العزيز، 
ترك  وما  حر،  فهو  سيده  من  نفسه  اشترى  إذا  المكاتب  أبو سعيد 5 :  قال 

لورثته. بقي  وما  دينه،  به  فيقضى  المال  من 
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المكاتب : حكم  باب ٣٦ -]   (٣٨/٧ - ٣٩ [(م ٤٢٥٥، 
بعلم  بيعت  ا  َلمَّ بريرة  قصة  في  عائشـة #  خبر  دل  أبو بكر :  [قال  [* ش] : 

عبد. المكاتب  أن  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
المكاتب  قالوا :  أنهم   @ عمـر  وابن  ثابت،  وزيد بن  عمر،  عن  روينـا  وقـد 
وسـالم،  والقاسـم،  المسـيب،  سـعيد بن  قول  وهذا  درهم.  عليـه  بقي  مـا  عبـد 
واألوزاعي،  ومالك،  والثوري،  وعطاء،  وقتادة،  والزهري،  يسـار،  وسـليمان بن 
هذا  مثل  وروي  الرأي.  وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  شـبرمة،  وابن 

. ̂ سلمة  وأم  عائشة،  عن 
عمر،  عن  ذلك  ُروي  عليه.  رد  فال  الشطر  أدَّى  إذا  إنه  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

والنخعي.  ، ̂ وعلّي 
ابن  عن  ذلك  ُروي  غريـم.  فهو  قيمته  أدى  إذا  إنـه  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 

مسعود.
ابن  عن  ذلك  ُروي  غريـم.  فهو  الثلث  أدى  إذا  إنـه  وهو :  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 

وشريح. مسعود، 
المكان. هذا  غير  في  ذكرتها  قد  هذه،  سوى  أقاويل  وفيه 

قصة  في  عائشـة #  بخبر  اسـتدالالً  أقول؛  األول  وبالقـول  أبو بكـر :  قـال 
مملوك]. المكاتب  أن  على  ذلك  فدل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛  بعلم  بيعت  ا  َلمَّ بريرة 

المكاتبة،  عقدة  مع  حر  المكاتب  أن  على  يدل  الحق  أبو سـعيد 5 :  قال 
فهو  البيع،  صفقة  تقع  حين  فمن  والمشتري  البائع  بين  وقع  إذا  لإلجماع  وذلك 
أعلم  ال  ما  هذا  عتق،  المشتري  أعتقه  لو  ألنه  البيع؛  عليه  وقع  مذ  للمشتري  ملك 

العلم. أهل  من  أحد  بين  اختالفًا  فيه 
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لنفسه  منه  / ج٥٠٦/  الشراء  صح  فإذا  حر،  فهو  نفسه  ملك  من  أنه  وأجمعوا 
ثمن  المشـتري  نقد  وسـواء  لنفسـه،  منه  اشـتراء  هذا  وإنما  لإلجماع،  ملك  فهو 
في  االختالف  وإنما  اإلجماع،  في  عليه  له  الملك  وقع  فقد  ينقد؛  لم  أو  الشراء، 

يستوجب(١). ال  أو  هذا  كان  إذا  الثمن  دفع  قبل  القبض  استوجب  ذلك 
الملك  وقع  قد  أنه  فاإلجماع(٢)  افترقا  فإذا  يفترقا،  لم  ما  الخيار  في  واختلفوا 
لو  المشـتري  أن  على  مجمعون  يفترقا  لم  ما  الخيار  في  اختالفهم  ومـع  بالبيـع، 
وال  العتق،  فالوجـوب  اختالفًا،  ذلـك  في  نعلم  ال  عتـق،  المشـترى  العبد  أعتـق 

نفسه. ملك  من  به  أولى  ملك 
فكيف  حينه؛  من  عليه  يعتق  أنه  ولده  أو  أخاه  أو  أباه  ملك  إذا  أنـه  وأجمعـوا 
عبدًا،  الحرية  بعـد  يرجع  أن  ومحال  واضـح،  هذا  في  والقـول  نفسـه،  ملـك  إذا 
بهبة،  أبدًا،  رق  إلى  يرجع  ال  العبد  أن  ـّنة  السُّ وجاءت  األمة،  أجمعت  هذا  على 
سـباء  من  العهد  أحله  ما  إال  اإلسـالم،  أهل  على  الوجوه  من  وجه  وال  بيع،  وال 
على  المكاتبة  وقعت  إذا  وذلك  الشرك،  أهل  في  خاص  فذلك  المشركين؛  أحرار 

سيده. من  لنفسه  الشراء 
يقع  وال  حر،  فهـو  عليه  اتفقا  الذي  هـذا  أدَّى  إن  أنه  علـى  وقعـت  إذا  وأمـا 
إذا  وكذلك  نصفه،  وعتق  والتدبير،  والحنث،  اليمين،  هو  وإنما  البيع،  اسم  عليه 
أعتقه؛  أو  لنفسـه،  وهبه  أو  لنفسـه،  باعه  فقد  كذلك(٣)  له  سـلم  إذا  أنه  على  اتفقا 
وال  عجز،  وال  النصف،  وال  / ج٥٠٧/  الثلـث  دفع  في  معنى  وال  كذلـك،  فهـو 
الكتابة  إن  قائل :  قال  فإن  ذلك،  جميع  إليه  يدفع  حتى  العتق  يقع  وال  يعجز،  لم 

إلخ.  واختلفوا..  يستوجب.  كان  ..إذا  (د) :  وفي  يستحب.  ال  ..أو  (ج) :  (١) في 
باإلجماع.  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  فقد..  وكذا  كذا  إليه  ..سلم  (د) :  وفي  إلخ.  فقد..  كذا  كذا  إليه  ..سلم  (ب) :  و  (أ)  (٣) في 
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يعتق  وال  ى،  أدَّ إذا  يعتق  وجه  وألي  البيع،  من  يخرجها  بدليل  فليأت  ببيع  ليست 
قبل  يعتق  وال  األداء،  بعد  يعتق  حتى  المكاتبة  في  اللفظ  يكون  وكيف  األداء،  قبل 

األداء.
مدة  إلى  بتدبير  أو  شريطة  أو  بصفة  عتق  أو  بيع  أنه  إال  ذلك  على  يأتي  ولن 

اهللا. شاء  إن  بالحق  واضح  فيه  القول  ذلك  وكل  وغاية، 
بين  البيع  يقع  ال  له :  قلنا  وعبده؛  السيد  بين  يقع  ال  البيع  إن  قائل :  قال  فإن 
فعل  إذا  البيع  بينهما  ينعقـد  إنه  قالوا :  قد  أنهم  ومع  األمالك،  في  وعبـده  السـيد 
نفسه  باعه  إذا  أنه  واإلجماع  بينهما،  يكون  الربا  إن  قالوا :  إنهم  حتى  السيد،  ذلك 
العلم. أهل  من  أحد  ذلك  ينكر  وال  ذلك،  في  اختالفًا  نعلم  وال  جائز،  ذلك  أن 

الناس  ديون  وعليه  يمـوت  المكاتب  بـاب ٣٧ -]   (٣٩/٧ - ٤٠ [(م ٤٢٥٦، 
للسيد : ونجوم 

للناس  ديون  وعليه  يموت  المكاتب  في  واختلفوا  أبو بكر :  [قـال  [* ش] :(١) 
روينا  لسيده.  كان  َفْضٌل  َفَضَل  فإن  الناس،  بديون  يبدأ  طائفة :  فقالت  كتابته؛  وبقية 
البصري،  والحسن  دينار،  وعمرو بن  عطاء،  قال  وبه  ثابت،  زيد بن  عن  القول  هذا 

والنعمان. والشافعي،  واألوزاعي،  وربيعة،  األنصاري،  ويحيى  الزناد،  وأبو 
نجومه.  مـن  حّل  بما  الغرمـاء  مع  يضرب  السـيد  إن  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  فيـه 
أبي ليلى،  وابـن  وحماد،  والحكـم،  والشـعبي،  والنخعي،  شـريح،  قـال  كذلـك 

صالح.] والحسن بن  والثوري، 

فقالت  قومنا؛  من  المكاتب  في  اختلف  هكذا :  مختصرًا  اإلشـراف  نص  ورد  المخطوطات  (١) في 
[في  يضرب  السيد  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  للسيد.  كان  فضل  فإن  الناس،  بديون  يبدأ  طائفة : 

نجومه.  من  حل  بما  الغرماء  مع  يضرب.]  أن  للسيد  إن  (أ) : 
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اإلجماع،  على  الحـق  يشـبه  وال  أشـبه،  اآلخر  القول  أبو سـعيد 5 :  قال 
ألنه  واآلجل؛  العاجل  ماله  في  شرع  الغرماء  من  وغيره  والسـيد  حر،  والمكاتب 

المسلمين. من  القول  أكثر  في  بموته  نجومه(١)  من  اآلجل  يحل 

/ ج٥٠٨/ : المكاتب  إفالس  باب ٣٨ -]   (٤٠/٧ [(م ٤٢٥٧، 
فكان  الناس؛  بأموال  يفلس  المكاتب  في  واختلفوا  أبو بكر :  [قـال  [* ش] : 
وال  عليه،  دينًا  بقي  بمـا  ويبيعونه  مال،  من  له  وجدوا  ما  يأخـذون  يقول :  مالـك 

رقبته. في  ذلك  يدخل 
للسيد. عليه  دين  وال  الناس،  بديون  ُيبدأ  الشافعي :  وقال 

وإال  عنه،  أدَّى  السـيد  شـاء  إن  للناس؛  ديون  وعليه  عجز  إذا  الثوري :  وقال 
وإسحاق. أحمد،  قال  وبه  الغرماء.  إلى  أسلمه 

دينه. في  ولده  أم  تباع  والليث :  مالك،  وقال 
دينه.]. في  ولده  أم  المكاتب  يبيع  ال  الزهري :  وقال 

فإن  ذمته،  في  عليه  والمكاتبة  حينه،  من  حر  المكاتب  أبو سعيد 5 :  قال 
لم  وإن  فللغرماء،  شيء  منه  بقي  فإن  به،  يبدي  فبالكتابة(٢)  بذلك  ماله  عليه  حجر 

الدين. بمنزلة  والكتابة  الغرماء،  بين(٣)  شرع  فالمال  ماله  عليه  يحجر 

عبيد : جماعة  الرجل  كاتب  إذا  باب ٣٩ -]   (٤٠/٧ - ٤٢ [(م ٤٢٥٨، 
عبيد(٤)؛  جماعـة  يكاتب  الرجـل  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 

(ج).  في  موجودة  غير  نجومه)  من  (اآلجل  (١) العبارة 
به.  يبدئ  الكفاية  وفي  (د) :  وفي  به.  يبدي  وبالكتابة  (ب) :  وفي  به.  تبدي  وبالكاتبة  (أ) :  (٢) في 

للغرماء.  شرع  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
عبيده.  ..يكاتب  (ج) :  وفي  عبيده.  (أ) :  (٤) في 
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قد  أحدهـم(٢) :  قال  فـإن  بعض،  عـن(١)  حمالء  بعضهـم  يكـون  طائفـة :  فقالـت 
حتى  العمل  من  يطيق  فيمـا(٣)  يسـتعملوه  أن  ألصحابه  فإن  بيده؛  وألقي  عجـزت 

مالك]. قول  [هذا  رقوا.  إن  برقهم  يرق  أو  عتقوا،  إن  بعتاقهم  يعتق 
عن  حمالء  بعضهم  يكون  [ال  والشافعي :  موسى،  وسليمان بن  عطاء،  وقال 
قيمته،  بقدر  الكتابة  مـن  حصته  [منهم]  واحد  كل  على]  الشـافعي :  قال  بعـض. 
وحصته(٥)  الكتابـة،  من  حصته  بقـدر  الباقين  عن  ُوضـع(٤)  عتق  أو  مـات  فأيهـم 
وهذا  الكتابة.  وبعد  الموت  قبل  وال  يموت،  يوم  ال  الكتابة،  عليه  تقع  يوم  بقيمته 

وإسحاق. وأحمد،  صالح،  الحسن بن  مذهب  على 
على  إن  األول :  القول  على  ويخرج  جائـزة،  المكاتبة  أبو سـعيد 5 :  قال 
إن  حسن  وجه  وهو  قيمتهم،  تفاضلت  ولو  عددهم،  من  الحصة  منهم  واحد  كل 

صفقة. جميعًا  كانوا  ألنهم(٦)  اهللا؛  شاء 
جملة  من  قيمتـه  بقدر  منهم  واحـد  كل  على  يكون  اآلخـر  القـول(٧)  وعلـى 

أيضًا. حسن  وهو  عليها،  كاتبوا  التي  الكتابة 
إلّي  أحب  األّول  / ج٥٠٩/  والقـول  الصواب،  على  جميع(٨)ذلك  ويخـرج 

الضمان. في 

على.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  بيده..  والمال  عجزت  قد  بعضهم :  ..قال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

بما.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الباقين.  إلى  دفع  (ج) :  و  الباقين.  دفع  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  الكتابة..  تقّوم  يوم  بقيمتهم  وحصتهم  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
صفقة.  كانوا  جميعًا  كانوا  ألنه  (أ) :  (٦) في 

قول.  (أ) :  (٧) في 
إلخ.  ذلك..  جميع  يخرج  وقد  (د) :  وفي  إلخ.  ذلك..  ويخرج  (أ) :  (٨) في 
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ألف  على  [له]  عبديـن  كاتب  رجل  في  ويعقوب  النعمـان،  وقـال  [* ش] : 
يتما  أدَّ إن(٢)  يقـل(١) :  ولم  مسـمى،  أجل  إلى  درهـم  ألف  على  أو  حالـة،  درهـم 

عتق. األلف]  من  [حصته  أدَّى  فأيهما  عتقتما؛ 
على  يرجع  وال  جميعًا،  ُعِتَقا  صاحبه  وعن  عنه  األلف  أحدهمـا  أدَّى  وإن(٣) 

له. ضامنًا  يكن  ولم  أمره  بغير  اه  أدَّ ألنه  عنه؛  أدَّى  مما(٤)  بشيء  صاحبه 
حتى  يعتقان  ال  فإنهما  عتقتما؛  أديتما  إن(٥)  الكتابة :  في  عليهما  اشترط  فإن 
بحصته  صاحبه  على  ويرجـع(٦)  ُعِتَقا،  األلف  أّدى  وأيهمـا  كلها،  األلف  يـا  يؤدِّ

منها.
نجومهم  وجعل  واحـدة،  مكاتبة  جميعـًا،  عبيده  الرجل  كاتـب  إذا  [وقـاال : 
بعض،  عن  حمالً  يكون  بعضهم  فإن  وا؛  ردَّ عجزوا  وإذا  عتقوا،  وا  أدَّ إذا  واحدة، 

بقياس. وليس  استحسان،  هذا  وقاال :  بالمال.  شاء  أيهم  ويأخذ 
جميع  بأداء  إال  يعتقون  ال  ألنهم  حصته؛  عنهم  ترفع  لم  عبد  منهم  مات  ولو 

المال].
ولم  درهم،  بألف  واحدة  صفقة  له  عبدين  كاتب  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 
ذلك  في  فيخـرج  صاحبه؛  عن  ضامـن  منهما  واحـد  كل  أن  عليهمـا  يشـترط 

قوالن :

(أ).  في  موجودة  غير  (يقل)  (١) كلمة 
إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فإذا.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
فما.  (أ) :  (٤) في 

إذا.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
ورجع.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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رجع  أدَّى  فأيهما  باأللـف(٢)،  أخذ  شـاء  أيهما  ضامنان،  إنهمـا  أحدهمـا(١) : 
بحصته. صاحبه  على 

المكاتبة  مـن(٤)  وتقع  والعتق،  الكتابـة  من  حصتـه  إال  يضمـن  ال(٣)  وقـول : 
يخرج  ما  علـى  األلف  من  منهمـا  واحد  كل  ويضمـن  فيـه،  قول  ال  حـال  علـى 

فيه. القول(٥) 
نصفين. ذلك  يضمنان  إنهما  وقول : 

األلف. من  منهما  واحد  كل  قيمة  قدر  على  وقول : 
عتقًا  ذلك  كان  ذلك  فقبـال  درهم  بألف  جميعًا  كاتبهما  مـذ  لهما :  قال  ولـو 
فدفعها  حران،  فأنتمـا  درهم  ألف  إلي  دفعتما  إذا  لهمـا :  قال  ولو  جميعـًا،  لهمـا 
اليمين  بمنزلة  وهذا  شيئًا،  صاحبه  من  اآلخر  يضمن  ولم  جميعًا،  عتقا  أحدهما؛ 
ألنه  اثنين؛  فعل  ذلـك  من(٦)  / ج٥١٠/  فعل  قد  الواحد  وألن  بالصفـة،  والعتـق 
َسـَنة  خدمتماني  إذا  قال :  ولو  الواحـد،  عمل  موقع  منهمـا  تقع  بصفـة  أعتقهمـا 
ألن  منهما؛  واحد  يعتق  لـم  اآلخر؛  يخدمه  ولم  أحدهما،  فخدمه  حـران،  فأنتمـا 

ذلك. فافهم  تقع،  لم  الصفة 

إلخ.  ضامنان..  جميعًا  إنهما  ..قوالن  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
األلف.  من  أخذه  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  من..  به  حصته  إال  يضمن  ال  إنه  وقول :  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
حال  على  المكاتبة  من  ويقع  (ب) :  وفي  إلخ.  فيه..  قول  إال  حال  على  الكتابه  وتقـع  (أ) :  (٤) فـي 

إلخ.  فيه..  حال  على  المكاتبة  وتقع  (د) :  وفي  إلخ.  فيه..  قود  ال 
األول  والقول  (ب) :  وفي  إلخ.  نصفين..  ذلك  يضمنا  إنهما  نقـول  فيه  األول  والقول  (أ) :  (٥) فـي 
يطول  لعله  يقول  فيه  والقول  (د) :  وفي  إلخ.  نصفيـن..  ذلك  يضمنا  إنهما  وقيل  خ :  نقـول  فيـه 

إلخ.  نصفين..  ذلك  يضمنا  إنهما 
(أ).  في  موجودة  غير  (من)  (٦) كلمة 
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بكذا  كاتبتهم  قـد  فقال :  واحـدة،  مكاتبة  جميعـًا  عبيده  الرجـل  كاتـب  وإذا 
القول :  مضى  فقد  أحرار؛  فأنتم  وكذا  كذا  إلي  دفعتم  إذا  قال :  أنه  على  أو(١)كذا، 
عتقوا  بقي  مـن  ودفع  منهم  أحد  مـات  ولو  جميعًا،  عتقـوا  ذلك  إليـه  دفعـوا  إذا 
قد  فكانوا  الجملة،  الواحـد  يدفع  أن  التسـمية  في  يجوز  ذلك  دفع  ألن  جميعـًا؛ 
درهم  آالف  عشرة  وفيه  الكيس  هذا(٢)  حملتم  إن  قال :  أنه  لو  وذلك  ذلك،  دفعوا 
ال  ألنه  التسـمية؛  في  جميعًا  حملوه  قد  كانوا  منهم؛  واحد  فحمله  أحـرار،  فأنتـم 
حملوه،  فقـد  منهم  واحـد  حمله  وإذا  الكيـس،  ذلـك  كلهـم  يحملـوا  أن  يجـوز 
فسـقاه  أحرار،  فأنتم  الماء  من  وكذا  كذا  اليوم  أسـقيتموني  إن  قال :  لـو  وكذلـك 

أحرارًا. كانوا  أحدهم؛ 
واحد  كل  االنفراد،  على  يسقوه  فحتى  أحرار؛  فأنتم  سقيتموني  إن  قال :  ولو 
على  منهم  واحد  كل  سـقى  وإذا(٣)  السـقي،  اسـم  عليه  يقع  ما  وجه  علـى  منهـم 
المكاتبة،  وجـه  على  يخرج  ال  بالصفة  والعتـق  كلهم،  سـقوه  قد  كانـوا  االنفـراد 

ذلك. فافهم 

أحدهما  يكاتبه  الشـريكين  بين  العبد  بـاب ٤٠ -]   (٤٢/٧ - ٤٣ [(م ٤٢٥٩، 
شريكه : دون 

أحدهما  يكاتبه  الشـريكين،  بين  العبد  في  واختلفوا  أبو بكر :  [قال  [* ش] : 
حماد بن  ذلك  وكره  يجوز.  ال  يقوالن :  والشافعي  مالك،  فكان  شريكه؛  إذن  بغير 

والثوري. أبي سليمان، 

إلخ.  دفعتم..  إذا  أنه  على  وكذا  ..بكذا  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
(أ).  في  موجودة  غير  (هذا)  (٢) كلمة 

فإذا.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
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أن  إال  رددته،  فعل  فإن  شريكه،  دون  أحدهما  يكاتبه  أن  أكره  الثوري :  وقال 
المكاتب  هذا  ويتبع  يده،  في  ما  نصف  لشريكه  َضمن  نقده  كان  فإن  نقده.  يكون 
مال  له  يكن  لم  فإن  مال،  له  كان  إن  القيمة  نصف  لشريكه  ويضمن  منه،  أخذ  بما 

العبد. استسعى 

أن  إال  جائزة،  كتابته  أحمد :  فقال  أحمد،  على  الثوري  قول  من  هذا  وُعرض 
العبد. يستسعى  وال  اكتسب،  ما  نصف  اآلخر  أخذ  المكاتب  اكتسب(١)  ما 

سفيان. قال  كما  إسحاق  وقال 

ابن  ذلك  وأجاز  اآلخر.  دون  الشـريكين  أحد  يكاتب  أن  يجيز  الحكم  وكان 
ابن  قول  فـي  باطالً،  عتقه  كان  العبـد  أعتق  الشـريك  أن  ولو  وقـال :  أبي ليلـى، 
وكان  عتق،  صاحبها  إلى  أداها  فإن  المكاتبة،  في  يصنع  ما  ينظر  حتى  أبي ليلى، 

له]. كله  والوالء  القيمة،  لنصف  ضامنًا  كاتبه  الذي 

من  العبد  عتق  الشـريكين  أحد  كاتـب  / ج٥١١/  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أخذ  شـاء  إن  الخيار،  وللشـريك  كثيرة،  أو  قليلة  الحصة،  كانت  ما  كائنـًا  حينـه، 
وإن  الباقية،  القيمة  من  وحصته  منه  حصته  أو  الشـريك،  عليه  كاتب(٢)  ما  نصف 
كاتب  ما  للشـريك  وكان  العتق،  يوم  العبد  قيمة  من  حصته  شـريكه  ضمن  شـاء 
العبد،  لحق  يكاتـب  لم  الذي  الشـريك  شـاء  إن  للمكاتب  والوالء  العبـد،  عليـه 
من  أكثر  لـه  المكاتب  إلى  سـلم  العبد  كان  وإن  بحصتـه،  يستسـعيه  إليـه  فذلـك 

الشريك. منه  أخذه  إذا  بذلك،  عليه  رجع  حصته 

اكتسب.  إن  إال  الصواب :  (١) لعل 
إلخ.  حصته..  أو  شريك  عليه  كانت  ..ما  (أ) :  (٢) في 
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[(م ٤٢٦٠، ٤٣/٧ - ٤٤) باب ٤١ -] الجنايات على المكاتبين وجناياتهم(١) :
القود  فلسيده  عمدًا  سيده  على  المكاتب  جنى  وإذا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
الجناية](٣)،  مـن  سـيده  مات  [إن  سـيده  لوارث(٢)  ذلك  وكذلك  القود،  فيه  فيمـا 
فإن  المكاتب،  على  حال  األرُش  القود  فيه  ليس  فيما  سـيده  ولوارث(٤)  ولسـيده 

اهللا. شاء  إن  تعجيزه  فله  يؤدها  لم  وإن(٦)  الكتابة(٥)،  على  فهو  أداه 
القود. لهم  فيكون  قود  فيها  جناية  تكون  أن  إال  الجناية،  بطلت  عّجزه(٧)  فإذا 
لم  [أرش]  لسـيده  يلزمه  لم  وإذا  أرش،  لسـيده  عبدًا(٨)  يلزم  فال  األرش  فأما 

أصحابنا(١٠). من  وجماعة  الشافعي،  قول  وهذا  سيده.  لوارث  يلزمه(٩) 
عبدًا،  كاتب  إذا  لسـيده  العبد  ضمان  في  هذا  قيل  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
كاتبه  لمن  وعليه  له  األحرار  أحكام  وتلزمه  حينه،  من  حر  فهو  المكاتب  وأما(١١) 
/ ج٥١٢/  قصاص  أو  قـود  فيها  جناية  سـيده  على  جنى  إذا  العبد  وأمـا  وغيـره، 
على  له  يحكم  وال  عنه،  عفى  شاء  وإن  منه،  اقتص  شـاء  إن  الخيار،  لسـيده  كان 

اإلشراف.  كتاب  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  وجناياتهم.  المكاتبين  أبواب  جماع  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  سيده..  وارث  وكذلك  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

األم.  كتاب  من  المحقق  أضافه  المعكوفين  بين  (٣) ما 
القود  ليس  فيـه  فيما  ولسـيده  (ج) :  و  إلخ.  حال..  القود  فيـه  ليس  فيه  فيمـا  ولسـيده  (أ) :  (٤) فـي 

إلخ.  حال.. 
المكاتبة.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (إن)  (٦) كلمة 
عجز.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 

عبد السيد.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
يلزم.  لم  (أ) :  (٩) في 

أصحابه.  (ج) :  و  (أ)  (١٠) في 
فأما.  (د) :  و  (أ)  (١١) في 
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من  العبد  تقلده  ما  ولكن  شـيئًا،  يملك  ال  ألنه  بمال(١)؛  العبودية  حال  فـي  عبـده 
عليه  يكون  ما  بمنزلة  لسـيده  ذلك  عليه  فإن  يومـًا  عتق  فإن  عليه،  فهـو  الحقـوق 
وقبض  الديون  من  الجنايات(٢)  غير  من  يضمنها  التي  الناس  أموال  من  أتلفه  مما 

مسلم. مال  على  تلف  وال  بذلك،  سيده  له  يأذن  لم  إذا  األمانات، 

المكاتب : على  السيد  جناية  باب ٤٢ -]   (٤٤/٧ [(م ٤٢٦١، 
فكان  مكاتبه؛  علـى  يجني  السـيد  في  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
عنه  يوضع  قال :  موضحة؛  السـيد :  فشـّجه  سـيده  كاتبه  مكاتب  في  يقول  مالك 

األوزاعي. قال  وبه  يباع(٤).  وقف  إن(٣)  ثمنه  عشر  نصف 
النعمان. قال  وبه  كتابته(٥).  في  به  فيستعين  ذلك  أرش  يأخذ  الشافعي :]  [وقال 
كاتبه  من  عليه  جنـى  وإذا  حينه،  من(٦)  حـر  المكاتب  أبو سـعيد 5 :  قـال 

يؤده(٧). لم  أو  كاتبه  إذا  الحر  دية  من  واألرش  والقود،  القصاص،  ففيه 

أرش  عليه  يجب  ومن  المكاتـب  جنايـة  بـاب ٤٣ -]   (٤٤/٧ - ٤٥ [(م ٤٢٦٢، 
ذلك :

جنايته  طائفة :  فقالت  المكاتب؛  جناية  في  واختلفوا  أبو بكر :  [قال  [* ش] : 
وقتادة. والنخعي،  والزهري،  البصري،  الحسن  قال  كذلك  رقبته.  في 

(ج).  في  موجودة  غير  (بمال)  (١) كلمة 
الخبايات.  (د) :  وفي  الخيانات.  (أ) :  (٢) في 

فإن.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
باع.  (أ) :  (٤) في 

مكاتبته.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  عليه..  جنا  وإذا  حر  المكاتب  (ب) :  وفي  إلخ.  عليه..  أجنى  وإن  حر  المكاتب  (أ) :  (٦) في 

يؤده.  لم  ولو  ..كاتبه  (د) :  وفي  يؤده.  لم  ولو  لعله  يده  لم  أو  (ب) :  و  (أ)  (٧) في 
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ومالك،  األوزاعـي،  قال  وبـه  فيها.  يسـعى  جنايته  وحماد :  الحكـم،  وقـال 
صالح. والحسن بن  ثور،  وأبو  والشافعي، 

جنايته(١)  من  أكثر  كتابته  كانت  فإن  جنايته؛  في  ينظر  سـعد :  الليث بن  وقال 
في  سعى  كتابته  من  أقل  جنايته  كانت  وإن  برمته.  وأُسلم  كتابته،  بطلت  مثلها  أو 

كتابته. إلى  رجع  أّداها  فإذا  جنايته، 
رقيقًا،  ُرّد  عجز  فإن  أوالً،  الجنايـة  أهل  إلى  يؤدي  وإسـحاق :  أحمد،  وقـال 

أسلمه. أو  شاء  إن  السيد  وفداه 
قال  وبه  النخعـي،  قول  هذا  سـيده.  على  جنايته  إن  وهـو :  ثانٍ،  قـول  وفيـه 

دينار. وعمرو بن  عطاء، 
عليه. لسيده  هي  عطاء :  وقال 

لولي  ووالؤه  كتابته  تكون  فإنه  خطأ  رجالً  المكاتب  قتل  إذا  الزهري :  وقال 
مواله]. يفديه  أن  إال  المقتول، 

فإن  الحر،  جناية  وجنايته  حر،  فهو  المكاتب  جنى  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
خطأ  أو  عمد  مـن  أرشـًا  كان  وإن  لألحرار،  والقـود  القصـاص  ففيـه  عمـدًا  كان 
في  كلهم  أيضًا  له  والمكاتب  شـرع  والغرماء  هو  ْين،  الدَّ بمنزلة  ديـن  فهو  يلزمـه 

بالحصص(٢). ماله 

عليه : والجناية  جنايته  في  المكاتب  حكم  باب ٤٤ -]   (٤٦/٧ [(م ٤٢٦٣، 
النبي !  بعلم  عائشـة #  من  بريرة  أهل  بيع  دّل  أبو بكـر :  [قـال  [* ش] : 

المخطوط١٣٢/٤/ب،  القسم  األوسط  وفي  األصلين،  في  هكذا  اإلشراف :  كتاب  محقق  (١) قال 
كتابته.  من  أكثر  جنايته  كانت  فإن  الصواب :  ولعل  الكالم،  بقية  مع  يتناقض  وهذا 

الحصص.  في  (ج) :  (٢) في 
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من  كثير  في  العبيد  أحـكام  المكاتب  أحكام  أن  وعلـى  عبد،  المكاتـب  أن  علـى 
أموره.

بقي  عبد ما  المكاتـب  إن  قالوا :  حيـث   ! رسـول اهللا  أصحاب  خبـر  ودّل 
مضى  فيما  ذلـك  ذكرنا  وقد  عائشـة.  خبر  عليـه  دّل  ما  مثـل  على  درهـم؛  عليـه 
وهذا  مملوك.  جناية  المكاتب  جراح  تكون  أن  ذكرناه  ما  ظاهر  على  فلزم  عنهم، 

والشافعي. والثوري،  ومالك،  عبد العزيز،  وعمر بن  شريح،  قول 
ميراثًا؛  ورث  أو  جناية،  أو  حّدًا  أصاب  إذا  المكاتب  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
القول  هذا  روينا  منـه.  أعتق  ما  بقدر  والميراث  أعتق،  مـا  بقدر  الحد  عليـه  أقيـم 

علّي 3. عن 
أدَّى]. ما  بحساب  النخعي :  وقال 

األحرار،  من  يرثه  من  ويرث  حر،  المكاتب  أبو سعيد 5 :/ج٥١٣/  قال 
األحرار. أحكام  األمور  جميع  في  وأحكامه  األحرار،  حدود  عليه  وتقام 

أحدهم : فيجني  السيد  يكاتبهم  الجماعة  باب ٤٥ -]   (٤٧/٧ [(م ٤٢٦٤، 
واحدة،  كتابة  المولى  يكاتبهم  العبيد  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
هذا  عقل(٢)  أدوا  معه :  وللذين  له  يقال  [يقول :]  مالـك  فكان  أحدهم؛  فيجنـي(١) 
شـاء  فإن  سـيدهم؛  ويخير  عجزوا.  فقد  يؤدوا  لم  وإن  ثبتوا،  وا  أدَّ [فإن  الجـرح؛ 

وحده. الجارح  أسلم  شاء  وإن(٣)  الجرح]،  ذلك  عقل  أدَّى 

فيجي.  (أ) :  (١) في 
عقدا.  (أ) :  (٢) في 

وحده.  الجارح  سلم  شاء  فإن  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
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الكتابة. في  معه  الذين  دون  عليه  الجناية  الشافعي :  وقال 
حر. وهو  جنى  من  على  الجناية  أبو سعيد 5 :  قال 

وعلى  المكاتب  على  الجناية  باب ٤٦ -]   (٤٧/٧ - ٤٨ [(م ٤٢٦٥ - ٤٢٦٦، 
رقيقه :

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
عن  يعفو  أن  لـه  ليس  ُيجـرح :  المكاتـب  فـي  يقـول  مالـك  كان  [م ٤٢٦٥] 

ذلك. بعد  يعفو  ثم  يعتق  أن  إال  ذلك، 
عنهما  العفو  أراد  فإن  القود،  أو  األرش  أخذ  في  الخيار  له  الشـافعي :  وقال 

باطل. فعفوه 
كان  إن  عمدًا:  رجل  فقتله  عبـده  كاتب  رجل  في  النعمـان  وقـال  [م ٤٢٦٦] 
قصاص.  القاتل  على  له  يكن  لم  أحـرار؛  ورثة  وله  لكتابته،  وفاء  ترك  المكاتـب 

يعقوب. قول  وهذا  القصاص.  فللمولى  المولى؛  غير  وارث  له  يكن  لم  وإن 
قصاصًا. ذلك  في  أرى  ال  محمد :  وقال 

يقتل  أن  فللمولى  أحرار؛  ورثة  وله  لكتابته،  وفاء  يترك  لم  المكاتب  كان  فإن 
جميعًا. قولهم  في  القاتل، 

عبًدًا  قيمُتـُه  ُحرًا  كان  إن  القاتـل  علـى  الشـافعي :  قول  وفي  أبو بكـر :  قـال 
يترك]. لم  أو  ماال  ترك  للمولى، 

كان  إن  القـود  قاتله  وعلى  حينـه،  من  حر  المكاتـب  أبو سـعيد 5 :  قـال 
للمولى(١). القاتل  على  قيمة  وال  الحر،  فدية  وإال  عمدًا، 

للموالي.  (أ) :  (١) في 
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وأهـل  الذمـة  أهـل  كتابـة  بـاب ٤٧ -]   (٤٨/٧ - ٤٩ [(م ٤٢٦٧ - ٤٢٧٢، 
الحرب :

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
النصراني  أن  علـى  العلم  أهل  من  عنه  نحفـظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٤٢٦٧] 
ذلك  أن  المسـلمين؛  من  الكتابة  به  تجوز  ما  على  نصرانيًا  له  عبدًا  كاتب  إذا(١) 

جائز.
يسـلم  ثم(٢)  نصرانيًا،  له  عبـدًا  يكاتب  النصرانـي  فـي  واختلفـوا  [م ٤٢٦٨] 

كتابته. تباع  يقول :  مالك  فكان  المكاتب؛  بعد(٣)  العبد 
عليه،  بيع  عجز  وإن  عتـق،  أدَّى(٥)  فإن  كتابتـه(٤)،  على  هو  الشـافعي :  وقـال 

جميعًا. أسلما  لو(٦)  وكذلك  بحالها،  فالكتابة  نصراني  والعبد  السيد  أسلم  فإن 
كل  على  حينه(٧)  من  حر  فالمكاتب  الكتابة  صحت  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 

أبدًا. بحال(٨)  الرق  إلى  يرجع  وال  حال، 
عبدًا  النصراني  اشـترى  / ج٥١٤/  إذا  الشـافعي :  وقال  [م ٤٢٦٩]  [* ش] : 

قوالن : ففيها  كاتبه؛  ثم  مسلمًا(٩) 

إلخ.  عبدًا..  يكاتب  النصراني  (ج) :  وفي  إلخ.  عبدًا..  مكاتب  النصراني  (أ) :  (١) في 
لم.  (أ) :  (٢) في 

المكاتب.  العبد  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
الكتابة.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ادعى.  (ج) :  (٥) في 
إن.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجودة  غير  حينه)  (من  (٧) العبارة 
(د).  في  موجودة  غير  (بحال)  (٨) كلمة 

مسمى.  (أ) :  (٩) في 
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باطلة. الكتابة  إن  أحدهما : 
عتق،  أدَّى(٢)  وإن  عليه،  بيع  عجز  فـإن  جائزة(١)،  الكتابة  إن  الثاني :  والقـول 

والؤه. وللنصراني 
الكتابة؛  فأدى  كتابته،  فبيعـت  المكاتب  أسـلم  إذا  مالك :  [وقال  [م ٤٢٧٠] 
وهما  كتابه  عقـد  ألنه  إليه؛  الـوالء  رجع  مـواله  أسـلم  فإن  للمسـلمين،  فـوالؤه 

نصرانيان].
قيمته  من  بأكثر  كاتبه  فـإن  حر،  وهو  جائزة،  المكاتبة  أبو سـعيد 5 :  قـال 

ببيعه. عليه  محكوم  ألنه  ذلك؛  على(٣)  يزاد  ال  قيمته،  عليه  يكون  أن  أحببت 
قوالن : ففيه  الوالء  وأما 

يحول  وال  أعتقه،  لمن  والءه  إن  واآلخـر :  للمسـلمين.  والءه  إن  أحدهمـا : 
وال  مسـلمًا،  ولده  يكون  فيمـا(٥)  فكمـا  النسـب(٤)،  كلحمة  لحمـة  ألنـه  الـوالء؛ 
والؤه  فكذلك  عليه،  له  اهللا  جعل  بما  إال(٧)  عليه،  له(٦)  سـبيل  وال  نسـبه  يتحول 

عليه. له  سبيل  وال  أعتقه،  لمن 

إلخ.  جائزة..  الكتابة  إن  أحدهما  ..قوالن  (أ) :  (١) في 
ادعى.  (أ) :  (٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (على)  (٣) كلمة 
(مسند  النسب»  كلحمة  لحمة  قال :  «الوالء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابن  عن  حبيب  الربيع بن  (٤) روى 
عمر  ابن  عن  والطبراني  ـ  له  واللفظ  ـ  الشافعي  وروى  رقم ٦٦٦).  المواريث،  في  باب  الربيع، 
كتاب  ومن  الشافعي،  يوهب» (مسند  وال  يباع  ال  النسب  كلحمة  لحمة  قال :  «الوالء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

 .(٨٢/٢ رقم ١٣١٨،  إبراهيم،  اسمه  من  باب  األوسط،  المعجم   .٣٣٨/١ والسائبة،  البحيرة 
فيما.  (ج) :  (٥) في 

إلخ.  إال..  عليه  سبيل  وال  (د) :  (٦) وفي 
(أ).  في  موجودة  غير  (إال)  (٧) كلمة 
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خمر  على  نصرانيًا  له  عبدًا  كاتب  إذا  الشـافعي :  [وقال  [م ٤٢٧١]  [* ش] : 
والخنزير،  الخمر  أّدى  فإن  أبطلناها.  الكتابـة  إبطال  يريد  جاء  فأيهمـا  خنزيـر؛  أو 
واحد  يردُّ  وال  عتـق،  فقد  أحدهما؛  جاءنا  أو  إلينـا،  ترافعا  ثـم  نصرانيـان،  وهمـا 

النصرانية. في  مضى  ذلك  ألن  شيئًا؛  صاحبه  على  منهما 
خمر،  رطل  العبـد  على  بقـي  وقد  أحدهما،  أو  والعبـد،  السـيد  أسـلم  ولـو 
بجميع  العبد  على  السـيد  ورجع  العبد،  عتق  العبد؛  علـى  بقي  ما  السـيد  فقبض 

عليه. َدْينًا  قيمته 
على  نصرانيًا  لـه  عبدًا  كاتب  نصرانـي  رجل  فـي  النعمـان  وقـال  [م ٤٢٧٢] 
قيمة  عليه  وكانت  الخمر،  أبطلت  أحدهما  أسـلم  فإن  جائز،  قال :  خمر؛  أرطال 

عتق]. أداها  فإن  الخمر، 
خنازير  أو  خمر  على  نصرانيان  وهما  عبـده  كاتب  إذا  أبو سـعيد 5 :  قال 
وإنما  واقع،  والعتق(٢)  بينهما،  األصل  في  جائزة  فالكتابة(١)  أحدهما  أو  أسلما  ثم 
المكاتب  أسلم  أو  أسلم  فلما  أسلم،  عليه  ألنه  والخنازير؛  الخمر  للسيد  به  ينعقد 

أهله. عند  ذلك  قيمة  إلى  ورجع  ذلك،  حرم 
حرم  وقد  ذلك،  أهدر  اإلسـالم  ألن  أسـلما؛  إذا  ذلك  يبطل  أن  يحتمل  وقد 
قيل :  وقد  والخنازيـر.  الخمر  قيمـة  عليه  يكون  أن  يحتمـل  وقد  عليهمـا.  ذلـك 

اهللا. شاء  إن  يجوز  وذلك  كبشًا،  الخنزير  ومكان  خالً،  الخمر  مكان  يعطى 
وفي  وواقع(٣)،  جائز  فالعتق  خنازير  أو  خمر  على  عبده  المسـلم  كاتب  وإذا 

قوالن : ذلك 

بالكتابة.  (أ) :  (١) في 
وللعتق.  (أ) :  (٢) في 

واقع.  جائز  (أ) :  (٣) في 
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الخمر. قيمة  عليه  / ج٥١٥/  إن  واآلخر :  العبد.  قيمة  عليه  إن  أحدهما : 
أوجـب  ألنه  عليــه؛  شـيء  ال  أن  فيه  يجوز  وقد  أصـح،  األول  والقـول 
قولهم. مـن  هـذا  أحسـن  وما  اإلسـالم،  في  لـه  يجوز  عوض  غير  على  عتقه 

المكاتبة  كتـاب  من  مسـائل  بـاب ٤٨ -]   (٥٠/٧ - ٥١ [(م ٤٢٧٣ - ٤٢٧٨، 
المكاتب  األطفال.  أوالده  مماليك  يكاتـب  الرجل  ليتيم.  عبدًا  يكاتب  ((الوصـي 
إن  له  يقل  ولم  معلومة  نجوم  على  عبده  يكاتب  الرجل  الموت.  عند  سيده  يعتقه 

بطنها)) : في  ما  ويستثني  أَمَته  يكاتب  الرجل  حر.  فأنت  ذلك  إلّي  يت  أدَّ
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

الشـافعي،  قول  ففي  ليتيم؛  عبدًا  يكاتـب  الوصي  فـي  واختلفـوا  [م ٤٢٧٣] 
يجوز. ال  أبي ليلى :  وابن 

جائز. فهو  صالحًا  كان  إذا  وإسحاق :  أحمد،  وقال 
والبيع،  بالعتق  خالطه  قد  ألنه  كلـه؛  ذلك  يجوز  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
يبطل  العتق  ولعل  يجز،  لم  مكاتبة  غير  من  مبتدئًا  أعتقه  ولو  البيع،  في  يثبته  فلعله 

البيع. طريق  من  المكاتبة 
[الرجـل]  يكاتـب  أن  الشـافعي  قـول  فـي  يجـوز  وال  [م ٤٢٧٤]  [* ش] : 

األطفال. أوالده  مماليك 
جائز. ذلك  والنعمان :  وإسحاق،  أحمد،  قول  وفي 

كله. ذلك  يجوز  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 
الموت :  عند(١)  سـيده  يعتقه  المكاتب  في  مالك  وقـال  [م ٤٢٧٥]  [* ش] : 

الموت.  سيده  (أ) :  (١) في 
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قال  وبه  الثلث.  من  الكتابة(٢)،  مـن  [عليه]  بقي  ما  أو  قيمته،  من  باألقـل(١)  يعتـق 
الشافعي.

عليه،  كوتب  ما  وعليه  األولى،  بالكتابة  حر  المكاتب  أبو سـعيد 5 :  قال 
الثاني. العتق  حكم  عليه  يدخل  وال 

أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  [وأجمع  [م ٤٢٧٦]  [* ش] : 
إلى  يؤديه  بـه،  الكتابة  تجـوز  بما  معلومة،  نجـوم  على  كاتبـه  إذا  العبـد  سـيد 
في  ذلك  يـت  أدَّ إذا  وقـال :  العـرب،  شـهور  من  معلومة  أوقـات  فـي  السـيد 
على  ذلك  أّدى  إذا  له  تجب  الحرية  أّن  حر؛  فأنت  إلّي  سميناها  التي  األوقات 

عليه. شرط  ما 
ذلك  إلّي  يت  أدَّ فإن  يقل :  ولم  ذلك  على  كاتب  إذا  فيه  واختلفوا  [م ٤٢٧٧] 

اه. أدَّ إن  يعتق  ال  يقول :  الشافعي  فكان  حر؛  فأنت 
يعتق]. أن  الرأي  أصحاب  قول  وقياس 

من  عتق  لنفسـه  بيعه  إلى  بها  يقصد(٣)  كتابة  كاتبه  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
حينه. من  ويعتق  كان،  األلفاظ  بأي(٤)  حينه 

في  ما  ويسـتثني  أََمته  يكاتب  الرجل  فـي  واختلفـوا  [م ٤٢٧٨]  [* ش] : 
أحمد،  قـال  وبه  النخعي.  قـول  [هـذا  شـرطه.  له  طائفـة :  فقالـت  بطنهـا(٥)؛ 

وإسحاق.

باألصل.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
المكاتبة.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

يعقد.  (أ) :  (٣) في 
أي.  من  (ج) :  (٤) في 

يدها.  (ج) :  وفي  يديها.  (أ) :  (٥) في 
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ذلك. وغيرهما  هريرة،  وأبو  عمر،  ابن  قال  لما  إسحاق :  وقال 
األول  وبالقول  والشـافعي.  مالك،  قول  في  ذلـك  يجوز  وال  أبو بكر :  قـال 

أقول](١).
جائز. ذلك  كل  أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  ذلك.  يجوز/ج٥١٦/  ال  بعضهم  وقال  شرطه.  ..له  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
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به  يكون  وبما  الثلـث،  من  المدبـر  ((خـروج   [(٥٢/٧ [(م ٤٢٧٩ - ٤٢٨٠، 
مدبرًا)) :

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
َدبـَّـَر  من  أن  [علـى]  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  أجمـع  [م ٤٢٧٩] 
ماله  ثلث(١)  من  يخرج  فالمدّبر  مات؛  حتى  ذلك  عن  يرجع  ولم  أمته،  أو  عبده، 
السـيد  وكان  بها،  أوصى  كان  إن  وصاياه  وإنفـاذ  عليه،  كان  إن  دين  قضـاء  بعـد 
بعد  أمة،  كانت  إن  لها(٢)  أو  عبدًا،  كان  إن  له  تجب  الحرية  أن  األمر؛  جائز  بالغًا 

السيد. وفاة 
أنت  [أو  مدّبر،  أنت  لمملوكه :  الرجل(٣)  قال  فإذا  أبو بكر :  قـال  [م ٤٢٨٠] 
موته  بعد  ويعتق(٤)  مدبر]  فهو  ؛  متُّ متى  أو  موتي،  بعد  حر  أنت  أو   ، متُّ إذا  حر 

إلخ.  كان..  إن  دينه  قضاء  بعد  الثلث  من  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ولها.  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  أنت..  لمملوكه  السيد  (ج) :  وفي  إلخ.  أنت..  لعبده  السيد  (أ) :  (٣) في 
عتق.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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الشـافعي،  مذهب  على  كله(١)  وهذا  ذكرناه.  ما  سـبيل  على  الثلث،  من  خرج  إذا 
وغيرهم. والكوفي 

بعتقه  يسـمي  حتى  مدّبرًا  يكون  ال  إنه  قيل :  وقد  نعم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
الكلمة. بنفس  مدّبرًا  يكون  وال  موته،  بعد 

بعد  للمملوك  الحرية  إيجـاب  بـاب ١ -]   (٥٢/٧ - ٥٤ [(م ٤٢٨١ - ٤٢٨٦، 
شهر : أو  بيوم  الموت 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
بعشر  موتي  بعد  حر  أنت  لعبده :]  قال  [إذا  يقول :  الشافعي  كان  [م ٤٢٨١] 
بمنزلتها؛  فولُدهـا  أََمة  كانت  وإن  الثلـث.  من  الوقت  ذلـك  في  حر  فهـو  سـنين؛ 

عتقت. إذا  يعتقون 
فإنه  المولـى(٣)  مات  فإن  مدّبـرًا(٢)،  ذلك  يكـون  ال  الرأي :  أصحـاب  وقـال 

الورثة. تعتقه(٥)  حتى  يعتق  وال  الوقت،  يمضي  ما  بعد  ثلثه(٤)  من  يعتق 
الثلث. من  قال  الذي  الوقت  في  يعتق  وإسحاق :  وأحمد،  الثوري،  قول  وفي 
الثلث؛  من  للوقت  يعتق  أصح  / ج٥١٧/  األول  القول  أبو سعيد 5 :  قال 
كان  وإن  المرض،  في  ذلك  كان  إذا  تدبير  ذلك  وكل  السيد،  موت  بعد  يعتق  ألنه 

قوالن : ففيه  الصحة(٦)  في 

إلخ.  مذهب..  على  وهذا  (ج) :  وفي  إلخ.  مذهب..  هذا  (أ) :  (١) في 
إلخ.  فإن..  مدّبـر  بحّق  مدبرًا  (ج) :  و  إلخ.  فإن..  مدبر  نحو  مدبرا  (أ) :  (٢) في 

الولي.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  الوقت..  انقضاء  بعد  ثلثه  من  يعتق  (ج) :  وفي  إلخ.  الوقت..  انقضاء  بعد  من  يعتق  (أ) :  (٤) في 

يعتق.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
صحة.  (أ) :  (٦) في 
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المال. رأس  من  إنه  واآلخر :  الثلث.  من  إنه  أحدهما : 
في  [أو  هذا،  مرضي  مـن  متُّ  إن  حر  أنـت  قـال :  وإذا  [م ٤٢٨٢]  [* ش] : 
غير  من  مات  ثم  صح  فإذا  بتدبير.  هذا  فليس  [هذا]؛  عامي  في  أو  هذا]،  سفري 

الرأي. وأصحاب  الشافعي،  قول  في  حّرا  يكن  لم  مرضه(١) 
في  ماله،  ثلث  من  [حّر]  فهو  سفره  في  أو  مرضه  من  مات  وإن(٢)  [م ٤٢٨٣] 

جميعًا. قولهم 
المرض،  في  ذلك  قال  كان  إن  فذلك  الثلث  وأما  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

ذلك. في  اختلف  فقد  الصحة  في  التدبير  وقع  إذا  الصحة  في  وأما 
أن  له  الرأي :  وأصحاب  والشافعي،  الثوري،  قول  وفي  [م ٤٢٨٤]  [* ش] : 

حر. فهو  يبيعه  أن  قبل  مات  وإن  مرضه،  في  يبيعه 
أو  حرًا،  فيكون  يموت  حتى  بيعه(٣)  له  ليس  قيل :  وقد  أبو سعيد 5 :  قال 

هذا. مرضي  من  مت  إن  قال :  إذا  تركه  شاء  وإن  باعه،  شاء  فإن  يصح، 
أضربك  لم  إن  لجاريتـه :  قـال  إذا  مالـك :  قـول  وفـي  [م ٤٢٨٥]  [* ش] : 
فإن  ذلك،  يجز  لم  بيعها؛  فأراد  حرة،  فأنت  به،  جاءت  ذنب(٤)  في  أسواط  عشرة 

ماله. ثلث  في(٥)  عتقت  ومات  يضربها  لم  وإن  البيع،  فسخ  باعها 
جائز. فالبيع  فباعها  وقتًا  للضرب  جعل  يكن  لم  إن(٦)  الشافعي :  قول  وفي 

موضعه.  (أ) :  (١) في 
وإذا.  (ج) :  (٢) في 

إلخ.  حرًا..  فيكون  يبيعه  أن  له  ليس  (ج) :  (٣) في 
وقت.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

من.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  للضرب..  يجعل  لم  إذا  (ج) :  وفي  إلخ.   .. للضرب  يحصل  لم  إذا  (أ) :  (٦) في 
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[إياه]. بيعه  عند  أعتق(١)  بهذا  حلف  إذا  سعد :  الليث بن  قول  وفي 
ينقاس،  الشـافعي  وقول  أصح،  مالك  قول  أبو سـعيد 5 :/ج٥١٨/  قال 

وجهًا. له  أبصر  فال  سعد  الليث بن  قول  وأما 
ـَنة،  السَّ رأس  إلى  حر  غالمي  قـال :  إذا  مالـك :  وقـال  [م ٤٢٨٦]  [* ش] : 
المال(٣). رأس  من  نة  السَّ رأس  عند  حرًا  العبد  كان  ذلك]  [قبل  السيد  مات  إن(٢) 

ـَنة. السَّ مجيء  [قبل]  عند  ملكه  ويزيل  يبيعه،  أن  له  الشافعي :  قول  وفي 
ينقاس. الشافعي  وقول  أصح،  مالك  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

من  أو  الثلث  من  يخرج  المدّبر  باب ٢ -]   (٥٤/٧ - ٥٥ [(م ٤٢٨٧ - ٤٢٨٨، 
المال : رأس 

أبو بكر] : [قال  [* ش] : 
الثلث.  من  منهم :  كثير  فقال  يخرج؛  أين  من  المدّبر  في  واختلفوا  [م ٤٢٨٧] 
المسـيب،  وسـعيد بن  شـريح،  قال  وبـه   ،[ 3 ] علـّي  عـن  القـول  هـذا  ُروي 
ومكحول،  سـيرين،  وابن  البصري،  والحسـن  والزهري،  عبد العزيز،  وعمر بـن 
العراق،  وأهل  والثوري،  المدينة،  وأهل  ومالك،  أبي سليمان،  وحماد بن  وقتادة، 

وأصحابه. والنعمان،  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
مسروق،  قول  هذا(٤)  المال.  رأس  من  يخرج  المدّبر  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

جبير. وسعيد بن 

عتق.  (أ) :  (١) في 
فإن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 
ماله.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 

إلخ.  مسروق..  قال  كذلك  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 
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من  يخرج  المدّبـر  أن  األمصـار  علماء  أكثـر(١)  عليه  والـذي  أبو بكـر :  قـال 
أقول(٢). وبه  الثلث. 

المرض  في  التدبير  كان  إذا  ذلك  في  القول  مضى  قد  أبو سـعيد 5 :  قال 
الصحة. أو 

من  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٤٢٨٨]  [* ش] : 
السيد. موت  بعد  [من]  إال  يعتق  ال  أنه  دبر؛  عن  له  عبدًا  أعتق 

السيد]. حياة  في  بيعه  في  [واختلفوا 
موته. بعد  إال  عتقه،  يصح  فال  مدّبرًا  سماه  إذا  نعم،  أبو سعيد 5 :  قال 

/ ج٥١٩/ : المدّبر  بيع  باب ٣ -]   (٥٥/٧ - ٥٦ [(م ٤٢٨٩، 
في  والرجوع  المدّبر  بيـع  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
قول  هذا  شـاء(٤).  متى  صاحبه  فيه  ويرجع  بيعه،  يجوز  طائفة :  فقالت  التدبير(٣)؛ 

وإسحاق. وأحمد،  والشافعي،  وطاووس،  مجاهد، 
عمر بن  وبـاع(٥)  تدبيره،  في  رجع  إليـه  احتاج  إذا  البصري :  الحسـن  وقـال 

صاحبه. دين  في  مدبرًا  عبد العزيز 
لها. مدبرة  باعت  أنها  عنها -]  اهللا  [- رضي  عائشة  عن  روينا  وقد 

إلخ.  علماء..  من  األكثر  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
نقول.  (أ) :  (٢) في 

المدبر.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
شاء.  ما  متى  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

عمر بن  أن  وروي  وباعـه،  (ج) :  وفـي  صاحبه.  دين  في  عبد العزيـز  عمر بـن  وباعـه  (أ) :  (٥) فـي 
صاحبه.  دين  في  مدبرًا  باع  عبد العزيز 
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وابن  المسيب،  وسعيد بن  عمر،  ابن  ذلك  كره  المدّبر(١).  بيع  طائفة  وكرهت 
والنخعي. [والزهري]،  والشعبي،  سيرين، 

والحسـن بن  واألوزاعي،  والثوري،  مالك،  قول  في  المدّبر  بيع  يجـوز  وال 
الرأي. وأصحاب  صالح، 

ذكرناه : ما  سوى(٢)  أقاويل  المدّبر  بيع  وفي 
سيرين. ابن  عن  القول  هذا  روينا  نفسه.  من  إال  يباع  أال(٣)  أحدها : 

الورع. ويهابه(٥)  الجريء،  يبيعه  قال :  الشعبي،  قول(٤)  الثاني  والقول 
أو  إنسـان  جهل  فإن  بيعه،  يكره  قال :  سـعد،  الليث بن  قول  الثالث  والقول 

أعتقه. لمن  ووالؤه  جائز،  بيعه  فإن  اشتراه؛  الذي  فأعتقه  فباعه،  غفل 
مدّبرًا»،  «باع  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  أقـول؛  األول  بالقول  أبو بكـر :  قـال 

الثلث. من  هو  إذ  الوصايا(٦)  حكم  حكمه  أن  على  العلم  أهل  عوام  وإلجماع 
سـائر  حكم  المدّبـر  فحكـم  وصايـاه  جميـع  فـي  يرجـع  أن  لـه  كان  وإذا(٧) 

قول. كل  عن  بها  مستغنى(٨)  ـّنة  السُّ أن  مع  الوصايا، 
في  اختلف  وقـد  أبو بكر،  قال  مـا  حسـن  أبو سـعيد 5 :  / ج٥٢٠/  قال 

إلخ.  ذلك..  كره  ..المدّبرة  (ج) :  وفي  إلخ.  ذلك..  ..المدبر  (أ) :  (١) في 
إلخ.  ذكرناها..  سواها  (ج) :  وفي  إلخ.  أجدهما..  ذكرنا  سواها  (أ) :  (٢) في 

ال.  إنه  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
قول.  في  (أ) :  (٤) في 

ونهاية.  (أ) :  (٥) في 
الثلث.  من  وهو  الوصايا،  سائر  حكم  ..حكمه  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 

إلخ.  يرجع..  لم  كان  وإن  (أ) :  (٧) في 
يستغنى.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 
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بقوله(١) :  قال  ومن  مالك،  قول  أصحابنا  إليه  يذهب  مـا  وأكثر  العلم،  أهل  ذلـك 
نظر. ذلك  وفي  أعلم،  واهللا  بيعه،  يجوز  ال  إنه 

المدّبر : خدمة  بيع  باب ٤ -]   (٥٦/٧ - ٥٧ [(م ٤٢٩٠، 
ال  طائفة :  فقالت  المدّبر؛  خدمة  بيع  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
وكره  الرأي.  وأصحاب  والشـافعي،  واألوزاعي،  مالك،  قول  هذا  [بيعه].  يجوز 

عطاء. ذلك 
سـعيد بن  قول  هذا  جائـز(٢).  [منه]  خدمته  بيـع  إن  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 

والنخعي. والزهري،  المسيب، 
من  ذلك  بيع  يجوز  [وال  نفسـه،  من  خدمته  تباع  أن  بـأس  ال  مالـك :  وقـال 

المكاتب. مثل  هو  قال :  أحمد،  قال  وبه  غيره. 
نفسه]. من  خدمته  بيع  يجوز  سيرين :  ابن  وقال 

ال  مجهول،  ألنه  غيره؛  من  وال  نفسه  من  خدمته(٤)  يجوز  ال  أبو بكر(٣) :  قال 
الغرر  بيوع(٥)  مـن  وهو  يشـتري،  ما  المشـتري  يدري  وال  يبيع،  ما  البائع  يـدري 

عنه. المنهي 
يخرج  وهو  كله،  ذلك  قيل  وقد  أبو بكر،  قال  ما  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 

اهللا. شاء  إن 

(أ).  في  موجودة  غير  (بقوله)  (١) كلمة 
جائزة.  المدّبر  خدمة  ..بيع  (ج) :  (٢) في 

أبو بكر.  لعله  قال  (ج) :  و  مالك.  قال  (أ) :  (٣) في 
خدمته.  بيع  يجوز  ال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

بيع.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
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يدّبـره  الرجليـن  بيـن  يكـون  العبـد  بـاب ٥ -]   (٥٧/٧ - ٥٨ [(م ٤٢٩١، 
أحدهما(١) :

أحدهما  يدّبر(٣)  الرجلين  بين(٢)  العبد  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
وإن  كله،  دّبره  دّبره  الذي  صار  فإن(٥)  [يتقاومانه(٤)]،  يقول :  مالك  فكان  حصته؛ 

كله. رقيقًا  صار  يدّبره  لم  للذي  صار 
قيمته،  نصف  صاحبـه  إلى  ويدفع  عليه،  يقـّوم  إنه(٦)  وهو :  ثـانٍ،  قوٌل  وفيـه 
إليه  يؤدي  حتـى  صاحبه  على  سـعى  مال  له  يكن  لم  [وإن  كلـه.  مدّبـرًا  فيكـون 
العبد  مات  فـإن  كله].  مدبرًا  فـكان  صاحبه  إلى  رجع  أداهـا  فإن  قيمتـه،  نصـف 
نصف  من  عليـه(٨)  بقي  مـا  ماله  مـن  إليه  دفع  لهـذا(٧)  يسـعى  وهـو  مـاالً  وتـرك 

سعد. الليث بن  / ج٥٢١/  قول  هذا  دّبره.  للذي  بقي  ما  وكان  قيمته(٩)، 
[عليه]  قيمة  وال  مدّبـر،  دّبر  الذي  نصيب(١٠)  إن  [وهـو]  :  ثالٌث،  قوٌل  وفيـه 
هذا  شـريكه.  نصيب  قيمة  عليه  وليس(١١)  نصفه،  عليـه  عتق  مات  فـإن  لشـريكه، 

الشافعي. قول 

اإلشراف.  نسخ  إلحدى  موافق  وهذا  حصته.  أحدهما  (أ) :  (١) في 
بين.  يكون  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

فيدّبر.  (ج) :  (٣) في 
يقومانه.  الصواب :  (٤) لعل 

إلى  صار  فإن  (ج) :  وفي  إلخ.  قول..  وفيه  كله  رقيقًا  صار  يرده  لم  الذي  إلى  صار  إذا  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  قول..  وفيه  كله  رقيقًا  صار  يدّبره  لم  الذي  إلى  صار  وإن  حرًا  صار  لعله  كله  دّبره  الذي 

أن.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
بهذا.  (ج) :  (٧) في 

(ج).  في  موجودة  غير  (عليه)  (٨) كلمة 
القيمة.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 

مدّبرًا.  دّبره  الذي  يضمن  أن  (ج) :  و  مدّبرًا  دّبر  الذي  يضمن  أن  (أ) :  (١٠) في 
إلخ.  شريكه..  نصف  وعليه  ..نصفه  (ج) :  و  إلخ.  شريكه..  قيمة  نصف  قيمة  وعليه  .نصفه  (أ) :  (١١) في 
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بالخيار،  فاآلخر  أحدهما  دّبر  إذا  قالوا :  الرأي،  أصحاب  قاله  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
شاء  وإن  قيمته،  نصف  في  العبد  سعى(١)  شاء  وإن  أعتق،  شاء  وإن  دّبر،  شاء  إن 

موسرًا. كان  إن  صاحبه  ضّمن(٢) 
إن  الخدمة  قيمة  نصف  لشريكه  يضمن  فإنه  ـ  موسر  وهو  ـ  البّتة(٣)  أعتق  وإن 
بينهما  والوالء  ذلك،  في  العبد  استسـعى  الشريك  شاء  وإن  الشـريك،  ذلك  شـاء 

نصفان(٤).
ـ  موسـر  وهو  ـ  المدّبر  صاحبه  يضمن  أن  اآلخر  فاختار  أحدهمـا  دّبـر  وإذا 
وطئها،  شـاء  فإن  رقيق،  ونصفها]  له،  [مدبرة  نصفها  له  دّبرها  والذي  ذلك،  فله 

يمهرها. وال  يبيعها  أن  له  وليس  [آجرها]،  يؤاجرها  [أن]  شاء  وإن 
قيمتها،  نصف  في  وتسعى  بالتدبير،  يعتق(٦)  نصفها  فإن  مال؛  وله  مات  وإذا(٥) 
النعمان. قول  كله  هذا  قيمتها.  ثلثي  في  وسعت  ثلثها،  عتق  مال  له  يكن  لم  فإن 

فهو  أحدهما  فدّبر  رجليـن(٧)  بين  األََمة  كانـت  إذا  ومحمد :  يعقـوب،  وقـال 
مدبرة  كلها(٩)  والجارية  معسرًا،  أو  كان  موسـرًا  لشـريكه،  قيمتها  نصف(٨)  ضامن 

دّبرها. للذي 

استسعى.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
ضمنه.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

البّينة.  (أ) :  (٣) في 
نصفين.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

فإن.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
التدبير.  بغير  يعتق  لعله  ..نصفها  (ج) :  و  التدبير.  بغير  ..نصفها  (أ) :  (٦) في 

الرجلين.  (أ) :  (٧) في 
لنصف.  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

دبرها.  للذي  والجارية  (ج) :  في  إلخ.  مدبرة..  والجارية  (أ) :  (٩) في 
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ضرر  ال  أنه  ذلك  وأصح  النظر،  على  كله  هذا  يخرج  قد(١)  أبو سـعيد 5 :  قال 
على شريكه، ويلزمه(٢) الضمان لقيمة النصف، وال عتق يزيل ملك شريكه به، ولكن 
نقص  ما  عليه  كان  ما  يومـًا  حصته  بيع  شـريكه  أراد  فإن  مدّبرًا / ج٥٢٢/  العبد  يكون 
مات  حتى  شـريكه  يبعه  لـم  فإن  التدبيـر،  من  الصحيـح  قيمة  مـن  بالتدبير  قيمتـه  من 
المدّبر فالعبد(٣) حر، وعتق بسـبب التدبير، وضمن(٤) المدّبر حينئذ لشـريكه من ماله 
ما أتلف عليه من رأس ماله، ولشـريكه الخيار ـ أيضًا ـ إن شاء لحق المدّبر بحصته، 

فإن أخذ ذلك من مال المدّبر الشريك كان لورثته أن يرجعوا بذلك على المعتق.

اآلخر : وأعتق  حصته  أحدهما  دّبر  إذا  باب ٦ -]   (٥٩/٧ [(م ٤٢٩٢، 
يدّبر  الرجليـن  بين  يكـون  العبـد  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
حّر  فالعبد  موسرًا  المعتق  كان  إن  طائفة :  فقالت  اآلخر؛  ويعتق  حصته،  أحدهما 
معسـرًا  كان  وإذا(٦)  والؤه.  وله  حصتـه،  دّبر  للـذي(٥)  قيمته  نصف  وعليـه  كلـه، 

الشافعي. قول  هذا  مدّبرًا.  شريكه  ونصيب  حر]،  [منه  فنصيبه 

مدّبرا. كان  إذا  [عليه]  يقّوم  أن  [إلّي]  أحب  مالك :  وقال 
لنصف  ضامن  والمعتق  جائز،  والعتق  باطل،  التدبير  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
المعتق،  على  يرجع(٧)  ثم  العبد،  فيه  سعى  معسرًا  كان  وإن  موسرًا،  كان  إن  قيمته 

أبي ليلى. ابن  قول  هذا  للمعتق.  كله  والوالء 

(د).  في  موجودة  غير  (قد)  (١) كلمة 
ويلزم.  (ب) :  و  (أ)  (٢) في 

فالعبد.  له  المدبر  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٣) في 
ضمن.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٤) في 

إلخ.  حصته..  الذين  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  معسرًا..  كان  وإن  (ج) :  و  إلخ.  معسرًا..  وإن  (أ) :  (٦) في 

رجع.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
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قيمة  نصف  المعتـق(١)  ضمن  دّبـره  الذي  شـاء  إن  وهو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 
قول  هذا  موسرًا.  كان  إذا  هذا  أعتق؛  شاء  وإن  العبد،  استسعى  شاء  وإن  العبد(٢)، 

النعمان.
باطل،  اآلخر  وعتق  كله،  مدّبر  فهو  أحدهما  دّبر  إذا  وهـو :  رابٌع،  قوٌل  وفيـه 
قول  هذا  معسـرًا.  أو  كان  موسـرًا  قيمته،  نصف  / ج٥٢٣/  دّبره  الـذي  ويضمـن 

ومحمد. يعقوب، 
أصح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

فإذا  العتق،  سبب  التدبير  وإنما  العتق،  يبطل  ال  التدبير  أبو سعيد 5 :  قال 
للمدبر  المعتق  يضمن  إنه  قول :  ذلك  فـي  فيحتمل  المعتق(٣)  وأعتق  المدّبر  دّبـر 

مدّبرًا. حصته  قيمة 
مدبر. غير  حصته  من  قيمته  ويضمن  العتق،  عند  يبطل  التدبير  إن  ثانٍ :  وقول 
ويضمن  بالتدبير،  حصته  نقص(٤)  ما  للمعتق  يضمن  المدّبر  إن  ثالث :  وقول 

مدّبرًا. حصته  قيمة  للمدّبر  المعتق 
إذا  ويقولون :  معسـر،  وال  موسـر  بين  ذلك  في  يفرقون  ال  أصحابنا :  وقول 
على  به  يرجع  لم  العبد  ذلك  أدَّى  وإن  العبد،  على  بها  رجع  الحصة  المعتق  أدَّى 
بها  ويرجع  بحصته،  المعتـق  يلحق  أن  في  الخيار  للشـريك  ويقولـون :  المعتـق. 
المعتق. على  العبد  بها  يرجع  وال  بحصته،  العبد  يلحق  أو  العبد،  على  المعتق(٥) 

للمعتق.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  شاء..  وإن  قيمته  نصف  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (المعتق)  (٣) كلمة 
أنقص.  (أ) :  (٤) في 

إلخ.  بحصته..  العبد  ويلحق  العبد  على  المعتق  على  به  يرجع  ..لم  (أ) :  (٥) في 
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أدَّى. بما  اآلخر  على  منهما(٢)  كل  يرجع  أن  مذاهبهم  بعض(١)  على  يخرج  وقد 

أدَّى. مما  بشيء  اآلخر  على  أحدهما  يرجع  ال  أن  مذاهبهم  بعض  في  ويخرج 

المدبرة : أوالد  في  الحكم  باب ٧ -]   (٦٠/٧ - ٦١ [(م ٤٢٩٣ - ٤٢٩٤، 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

يعتقون  طائفة :  فقالـت  المدبرة؛  أوالد  في  العلـم  أهل  اختلـف  [م ٤٢٩٣] 
وبه   ،[@] عمر  وابن  مسعود،  ابن  عن  القول  هذا  روينا  برّقها.  ويرّقون  بعتقها، 
ومجاهد،  محمـد،  والقاسـم بن  المسـيب،  وسـعيد بن  البصري،  الحسـن  قـال 
ومالك  والزهـري،  عبد العزيـز،  وعمر(٣) بـن  النخعـي]،  [وإبراهيـم  والشـعبي، 
وأصحاب  صالح،  والحسن بن  الثوري،  وسفيان  سعد،  والليث بن  / ج٥٢٤/، 

الرأي.
األوالد(٥)  يدّبرون  أنهم  منهم  عنـه  نحفظ(٤)  من  مذهب  وإنما  أبو بكر :  قـال 
يعتقون  فال  التدبير  قبـل  ولد]  [من  لها  كان  مـا  فأما  التدبير،  بعـد  تلدهـم  الذيـن 

بعتقها.
يعتق  لم  المدبـرة  أعتقت(٦)  إذا  وإسـحاق :  وأحمد،  الثـوري،  سـفيان  وقـال 

السيد. بموت  إال  ولدها 

(أ).  في  موجودة  غير  (بعض)  (١) كلمة 
إلخ.  على..  واحد  ..كل  (أ) :  (٢) في 

وعمرو.  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  أنهم..  عنهم  أحفظ  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ألوالد.  (أ) :  (٥) في 
عتقت.  (أ) :  (٦) في 
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عمر بن  عـن  القول  هـذا  روينا  مملكـون.  إنهـم  وهـو :  ثـانٍ(١)،  قـوٌل  وفيـه 
زيد. وجابر بن  وعطاء،  عبد العزيز، 

فلك   ، متَّ إذا  به  تصدقَت(٢)  الحائط  بمنزلة  ذلك  بأن  زيد]  جابر بن  [واحتج 
عشَت. ما  ثمرته 

مع  بمنزلتها،  هم  يقولون :  األمصار  علماء  من  األكثـر  أن  اآلخرين :  وحجـة 
يكون  أن  هذا  فقياس  مماليك؛  األمة  وولد  أحرار،  الحرة  ولد  أن  على  إجماعهم 

بمنزلتها. المدّبرة  أوالد(٣) 
قوالن : فيها  يقول :  الشافعي  وكان 

زيد. جابر بن  قال  كما  الثاني  والقول  أمهم.  بمنزلة  إنهم  أحدهما : 
الشافعي. بقول(٤)  أشبههما  هو  وقال :  زيد]،  جابر بن  قول  إلى  المزني  [ومال 
وأصح(٥)  أمه،  تعتق  ثم  يولد  ولدًا  أن  على  يدل  معنى  ال  أبو سعيد 5 :  قال 

عتقها. بعد  ولدت  ما  إال  حرة،  وهي  مماليك  أوالدها  أن  ذلك 
عمر  ابـن  عـن  فروينـا  المدبـر(٦)؛  ولـد  فـي  واختلفـوا  [م ٤٢٩٤]  [* ش] : 
والزهري،  عطاء،  قال  وبه  أّمهم.  بمنزلة  هـم  قال :  أنه  ـ  عنه  ذلك  يثبت  ـ وليـس 

سعد. والليث بن  واألوزاعي، 

ثالث.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
تصّدقت.  إذا  (أ) :  (٢) في 

(أ).  في  موجودة  غير  (أوالد)  (٣) كلمة 
لقول.  (أ) :  (٤) في 

هي  هل  واضحة  ((غير  تعتق  ..ثم  إلخ.  مماليك..  أوالدهما  أن  ذلك  صح  فإن  ..أمـه  (أ) :  (٥) فـي 
لعله  يعتق  ..ثم  (د) :  وفي  إلخ.  أن..  ذلـك  فأصح  أمه  عتق  لعله  النقط))  لعدم  باليـاء  أم  بالتـاء 

إلخ.  أن..  ذلك  وأصح  أمه  عتق 
المدبرة.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 
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قال  وبه  بمنزلتـه(١).  جاريتـه :  من  المدّبر  ولـد  فـي  / ج٥٢٥/  مالـك  وقـال 
أحمد(٢).

ألنه  لحريته؛  معنى  وال  عبد،  المملوكة  من  المدّبر  ولد  أبو سعيد 5 :  قال 
إجماع  في  يخـرج  ولعله  القول،  أكثر  فـي  عبيدًا  أوالده  كان  أمـة،  وزوجتـه  حـر 

اهللا. شاء  ما  إال  قومنا، 

بعض(٣) : قبل  بعضهم  رقيق  جماعة  الرجل  تدبير  باب ٨ -]   (٦١/٧ [(م ٤٢٩٤، 
قبل  بعضهم  له  رقيقـًا  دّبر  إذا  يقـول :  مالك  كان  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
بالحصص. [بينهم]  الثلث  قسم  جميعًا  دبرهم  فإن  فاألول(٤)،  باألول  ُيبدأ  بعض؛ 
الثلث  من  خرجـوا  فإن  أحد،  علـى  أحد  ُيبـدى  أال  يـرى(٥)  الشـافعي  وكان 
وأرق(٧)  الميت،  ثلث(٦)  فأعتـق  بينهم،  أقرع  الثلث  من  يخرجوا  لـم  وإن  عتقـوا، 

الورثة. ثلثي 
أحد  ـ  يبدأ  ال  لعله  ـ  يبدأ  أن  في  أحسن  الشافعي  قول  أبو سعيد 5 :  قال 
إن  ويقولون(٨) :  هذا،  في  بالقرعة  أصحابنا  يقول  فال  القرعة  في  وأما  أحد،  على 
على  المال  من  الثلث(٩)  على  زاد  ما  بقدر  وسـعوا  عتقوا  الثلث  من  يخرجوا  لم 

بمنزلته.  هم  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
حنبل.  أحمد بن  وبه  (ج) :  و  حنبل.  أحمد بن  وقال  بمنزلته  (أ) :  (٢) في 

بعض.  قبل  بعضهم  وعتق  عبيده،  جماعة  الرجل  تدبير  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إلخ.  فإن..  باألول  ..يبدأ  (ج) :  (٤) في 

إلخ.  على..  أحد  االبتداء  يرى  (ج) :  وفي  أحد.الخ.  على  أحدًا  االبتداء  يرا  ال  (أ) :  (٥) في 
ثلثي.  (أ) :  (٦) في 

ورق.  (ج) :  (٧) في 
ويقول.  (ج) :  (٨) في 

إلخ.  كل..  على  المال  ثلث  ..على  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٩) في 
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في  مالك  قـول  من  أبعد  القرعـة  في  الشـافعي  وقول  حصتـه،  بقـدر  واحـد  كل 
العدل. أهل  مذهب(١)  في  االبتداء، 

المدبرة : وطء  باب ٩ -]   (٦٢/٧ [(م ٤٢٩٥، 
عنهما -]  اهللا  [- رضي  عمر  وابن  عباس،  ابن  كان  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 
وعطاء،  المسـيب،  سـعيد بن  قال  وبه  دبرها.  إذا  وليدته  الرجل  يصيب  يقوالن : 

وإسحاق. والشافعي،  واألوزاعي،  ومالك،  والنخعي، 
الزهري. غير(٣)  ذلك  كره  أحدًا  أعلم(٢)  ال  أحمد :  وقال 

غير  ذلك  كـره  أحدًا  أعلـم(٤)  ال  أحمد،  وصـدق  / ج٥٢٦/ :  أبو بكـر  قـال 
الزهري.

قبل  يطؤها  كان  إن  [إنـه]  وهـو :  ثانيـًا(٥)،  قـوالً  األوزاعي  عـن  روينـا  وقـد 
وطؤها. له(٧)  كره  يطؤها  ال  كان  وإن  دبرها،  أن  بعد  يطأها  أن  بأس  فال  تدبيره(٦) 

وطؤها. له  اإلماء،  من  أََمة  ألنها  شاء؛  إن  يطؤها  أبو بكر :  قال 
قال :  من  حجة  ظهـرت  هاهنا  ومن  وطؤها،  له  نعـم،  أبو سـعيد 5 :  قال 
يقع  ولم  أحرارًا،  أوالدها  وليس  اليمين،  بملك  توطأ  أمة  هي  إذ  المدبـرة؛  ببـيـع 

قولهم؟ في  بيعها  منع  علة  وألي  الحرية،  أحكام  عليها 

مذاهب.  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
نعلم.  ال  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

إال.  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
نعلم.  ال  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

ثالثًا. (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
تدبيرها.  (ج) :  (٦) في 

ذلك.  (أ) :  (٧) في 
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ثم  نصرانيًا  لـه  عبدًا  يدبـر  النصرانـي  بـاب ١٠ -]   (٦٢/٧ - ٦٣ [(م ٤٢٩٦، 
العبد : يسلم 

ثم  نصرانيًا  له  عبدًا  يدبـر  النصراني  في  واختلفوا  أبو بكـر] :  [قـال  [* ش] : 
مات  فإذا  فيعتـق،  يموت  حتـى  يباع  وال  يؤاجـر(١)،  مالك :  فقـال  العبـد؛  يسـلم 

باقي. ما  منه  واألرق  الثلث،  حمل  إن  ثلثه  في  أعتق(٢)  النصراني 
زاد  بما  ويسعى  كله،  يعتق  ولكن  اهللا،  شـاء  إن  حسن  أبو سـعيد 5 :  قال 

قيمته. من  الثلث  على 
التدبير  فـي  الرجوع  أردت  إن  للنصرانـي :  يقـال  الشـافعي :  وقـال  [* ش] : 
إليك  وندفع  ونـخارجـه(٥)  وبينـه،  بينـك  حلنا(٤)  تـرده(٣)  لـم  وإن  عليـك،  بعنـاه 

فنبيعه(٦). ترجع  أو  والؤه،  لك  ويكون  فيعتق  تموت،  حتى  خراجه 
جائز. وهذا  أبو سعيد 5 :  قال 

لمن  والؤه  ويكون  يعتقه،  مّمن(٧)  يباع  أن  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه  [* ش] : 
سعد. الليث بن  قول  هذا  / ج٥٢٧/.  النصراني  إلى  ثمنه  ويدفع  اشتراه، 

األّولين. من  أولى  فهو  هذا  أمكن  إن  أبو سعيد 5 :  قال 

إلخ.  يباع..  ال  لواحد  ..مالك :  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
بقي.  ما  رّق  وإال  الثلث،  جاز  إن  ثلثه  من  عتق  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ترد.  (ج) :  و  يرد.  (أ) :  (٣) في 
حلنا.  لعله  خلينا  (ج) :  وفي  حلينا.  (أ) :  (٤) في 

فيبيعه.  يرجع  أو  والؤه  لك  ويكون  فيعتق  يموت  حتى  جراحه  إليك  ويرجع  ويخارجه  (أ) :  (٥) في 
إلخ.  إليك..  ويرجع  وتخارجه،  (ج) :  وفي 

فتبيعه.  (ج) :  وفي  فيبيعه.  (أ) :  (٦) في 
إلخ.  يعتقه..  لمن  ..يباع  (ج) :  وفي  إلخ.  يعتقه..  من  لمن  ..يباع  (أ) :  (٧) في 
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مات  فإن  قيمته،  في  فيسعى  قيمته  تقّوم(١)  أن  وهو  رابٌع :  قوٌل  وفيه  [* ش] : 
السعاية. عنه  وبطلت  العبد،  عتق  مال  وله  سعايته  من  يفرغ  أن  قبل  المولى 

سعايته  قدر  من  أكثر  دفع  إن  أنه  غير  ـ ،  أيضًا  ـ  حسن  أبو سعيد 5 :  قال 
العمل. إال  األصل  في  عليه  يكن  لم  ألنه  المدبر؛  مال  من  عليه  رد 

المرتد(٢) : وتدبير  البطن  في  ما  تدبير  باب ١١ -]   (٦٣/٧ - ٦٤ [(م ٤٢٩٧، 
دّبر  إذا(٤)  يقولون :  الرأي  وأصحاب  الشافعي،  كان(٣)  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
إال  تلد  لم  وإن  مدّبـر،  فالولد  أشـهر  سـتة  من  ألقل(٥)  فولدت  أََمته  بطن  فـي  مـا 

مدّبرًا. يكن  لم  فصاعدًا  أشهر  لستة(٦) 
العدل. أهل  مذاهب  في  جائز  ذلك(٧)  أبو سعيد 5 :  قال 

أقاويل : المرتد  تدبير  في  الشافعي :  وقال  [* ش] : 
لم  وإن  تدبيره،  علـى  كان  اإلسـالم  إلى  رجع  فإن  موقوف،  إنـه(٨)  أحدهـا : 

باطل. فالتدبير  وقتل(٩)  يرجع 
أقول. وبه  قال :  باطل.  إنه  الثاني :  والقول 

قيمة.  يقّوم  (ج) :  وفي  قيمه.  يقّوم  (أ) :  (١) في 
المدبرة.  (أ) :  (٢) في 

إلخ.  والشافعي..  أبو بكر :  قال  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
إن.  (أ) :  (٤) في 

بأقل.  (أ) :  (٥) في 
الستة.  إال  (أ) :  (٦) في 

ذلك.  جائز  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (٧) في 
يوقف.  أن  (ج) :  و  (أ)  (٨) في 

وقبل.  (أ) :  (٩) في 
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مات. أو  عاش  ماضٍ،  التدبير(١)  إن  والثالث : 
لحق  [أو  يسـلم  أن  قبل  مات  فإن  موقوف،  التدبير  الرأي :  أصحـاب(٢)  وقـال 
دار(٤)  إلى  رجع(٣)  أسـلم  وإن  للورثة.  رقيق  والعبد  باطل،  فالتدبير  الحرب]  بـدار 

حاله. على  مدّبر  فهو  فأخذه؛  الورثة  يدي(٦)  في  بعينه  العبد  فوجد(٥)  اإلسالم 
الشافعي  وأقاويل  أحسن،  هذا  في  الرأي  أصحاب  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

شاء اهللا. إن  / ج٥٢٨/  الصواب  على  خارجة  كلها 

الصبي : تدبير  باب ١٢ -]   (٦٤/٧ [(م ٤٢٩٨، 
يقول :  الشافعي  فكان  الصبي؛  تدبير  في  واختلفوا  أبو بكر] :  [قال  [* ش] : 

عقله. على  المغلوب  تدبير  يجوز  وال  وصيته،  أجاز  من  قول  في  جائز 
غير  في  دّبـر(٨)  وإن  جاز،  إفاقتـه؛  حال  في  فدّبـر  ويفيـق،  يجـن(٧)  كان  وإن 

يجز. لم  اإلفاقة  حال(٩) 
الصبي،  فـي  قالوا  ما  أشـبه  وما  اهللا،  شـاء  إن  حسـن  أبو سـعيد 5 :  قـال 

قوالن : النظر  على  ذلك  في  ويخرج 
يجوز. ال  واآلخر :  يجوز،  أحدهما : 

تدبيره.  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
وأصحاب.  (أ) :  (٢) في 

ورجع.  (ج) :  (٣) في 
اإلسالم.  إلى  (أ) :  (٤) في 

فيوجد.  (ج) :  و  (أ)  (٥) في 
إلخ.  فهو..  فأخذ  الورثة  يد  ..في  (أ) :  (٦) في 

إلخ.  فدبر..  ويعيق  نحن  (أ) :  (٧) في 
حريره.  (أ) :  (٨) في 

باب.  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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المدبر(١)  كتاب  مـن  مسـائل  باب ١٣ -   [(٦٥/٧ - ٦٦ [(م ٤٢٩٩ - ٤٣٠٤، 
وللعبد  غيره  له  مالك  وال  السيد  فهلك  له  عبدا  دبر  إذا  مدّبره.  مال  يأخذ  ((السيد 
عبده  دّبر  إذا  الملك.  قبل  التدبير  دين.  وعليه  يموت  ثم  غالمه  يدبر  الرجل  مال. 

كاتبه)) : ثم 
أبو بكر] : [قال  [* ش] : 

أن  إال  مدّبره،  مـال  يأخذ  أن  للسـيد  [ليـس]  يقـول :  مالـك  كان  [م ٤٢٩٩] 
مريضًا. يكون  أو  الوفاة،  تحضره 

حال. كل  على  يأخذه  أن  له  الشافعي :  قول  وفي 
النظر  في  مالك  قول  يخرج  وقد  أصح،  الشافعي  قول  أبو سعيد 5 :  قال 
بعيد  وهو  المعتق،  يسـتثنِه  لم  إذا  للمعتق  الظاهر  المال  إن  يقول :  من  قول  على 

عليه. القياس  من  أيضًا(٢) 
السيد  يستثنِه  لم  ظاهرًا  المال  كان  إذا  قيل :  قد  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 

للسيد. فهو  مستترًا  كان  وإن  للعبد،  فهو  أعتقه  حين 
للعبد. السيد  يشترطه  حتى  للسيد  كله  قال :  من  وقال 

أعني  ـ  له  مـال  ثبت  إذا  السـيد  يشـترطه  حتى  للعبد  كله  قيل :  قد  أنـه  ومعـي 
ـ .(٣) العبد 

وال  السـيد  فهلك  له(٤)،  عبدًا  دبر  إذا  مالك :  وقال  [م ٤٣٠٠]  [* ش] : 

(ج).  في  موجود  وغير  بالهامش.  مكتوب  (ب)  في  (١) العنوان 
(ج).  في  موجودة  غير  (أيضًا)  (٢) كلمة 

(د).  و  (ب)  و  (أ)  في  موجود  غير  الثاني  أبي سعيد  (٣) تعليق 
فهلك.  عبدًا  (ج) :  (٤) في 



404
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

ماله  ويوقف  المدبـر(٢)،  ثلث  يعتق  قـال :  مــال؛  وللعبد  غيره،  لـه  مالـك(١) 
بيده.

وفي(٣) قول الشافعي : المال الذي بيد المدّبر [مال من مال السيد، ويجب أن ينظر 
إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر]؛ فيعتق(٤) منه مقدار / ج٥٢٩/ ثلث ذلك.

للسـيد،  إنه  فيه :  القول  أصح  العبد  بيد(٥)  الذي  المال  أبو سـعيد 5 :  قال 
المرض. في  التدبير  كان  إذا  الثلث  من  المدّبر  ويعتق 

وعليه  يموت  ثـم  غالمه،  يدبـر  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٤٣٠١]  [* ش] : 
الدين. في  المدّبر  يباع  يقولون :  وإسحاق  وأحمد،  الشافعي،  فكان  دين؛ 

ذلك. من  بأكثر  يؤخذ  وال  للغرماء،  قيمته  في  يسعى  الثوري :  سفيان  وقال 
منه،  الثلث  عتـق(٦)  مدّبـرًا  عبـدًا  المرأة  تركـت  إذا  سـعد :  الليث بـن  وقـال 
ولورثته(٨)  الوالء،  ثلث  المرأة  لعصبة  يكون  [الليث] :  قال  الثلثين.  في  ويسعى(٧) 

فيه(٩). أنصبائهم  قدر  على  الوالء  ثلثا 
فهو  الوالء  وأما  والسـعاية،  العتق  في  صحيح  القـول  أبو سـعيد 5 :  قال 

عصبة. يكونوا  أن  إال  والء  للورثة  وليس  المعتق،  هو  ألنه  وعصبته؛  للمدبر 

مال.  وال  (ج) :  و  (أ)  (١) في 
إلخ.  ويوقف..  الثلث  من  يعتق  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

الشافعي.  وقال  (ج) :  وفي  الشافعي.  قال  (أ) :  (٣) في 
إلخ.  مقدار..  منه  ويعتق  لعله  المدبر  ..بيد  (ج) :  (٤) في 

يد.  في  (د) :  و  (أ)  (٥) في 
أعتق.  (أ) :  (٦) في 

وُسعي.  (ج) :  و  (أ)  (٧) في 
ثلثا.  وللورثة  (ج) :  وفي  ثلثي.  وللورثة  (أ) :  (٨) في 

الثلثين.  في  (ج) :  و  (أ)  (٩) في 
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يقول  فالذي  المـال.  رأس  من  يعتق  إنـه  الصحة :  في  المدّبر  فـي  قيل  وقـد 
الغرماء  يلحقه  لـم  المال  رأس  من  عتق  فإذا  الصحـة،  في  التدبيـر  كان  إذا  ذلـك 
الوصايا(٣)  وتبطـل(٢)  يعتق،  فإنـه  هو  إال  الهالـك(١)  يترك  لـم  ولـو  الوصايـا،  وال 

والديون.
بالمدّبر،  يحيط  دين  السيد  على  كان  إن(٤)  دينه  في  يباع  مالك :  قال  [* ش] : 
[منه]  بقي  ما  ثلث  عتق  ثم  نصفه(٦)،  بيع  المدّبر  بنصف  يحيط  الدين(٥)  كان  وإن 

الدين. بعد 
ففيه  بماله؛  يحيط  دين  وعليه  مرضه،  في  عبده  دّبر  إذا  أبو سعيد 5 :  قال 

ثالثة : أقاويل 
قيمته. ثلثي  في  / ج٥٣٠/  ويسعى  يعتق  إنه  أحدها : 

قيمته. جميع  في  ويسعى  يعتق  إنه  واآلخر : 
الدين. في  يباع  إنه(٧)  واآلخر : 

في  عتقًا  أعتقه  وإن  الوجـه،  هذا  على  الدين  في  يباع  أن  إلينـا  ذلـك  وأحـّب 
يسعى  أن  إلينا  ذلك  وأحّب  وصفناها،  التي  األقاويل  هذه  أيضًا  فيه  كان  المرض 

عتقًا. أعتق  إذا  كلها  قيمته  في  للغرماء 

للهالك.  (أ) :  (١) في 
ويبطل.  (أ) :  (٢) في 

(د).  في  موجودة  غير  يترك...الوصايا)  لم  (ولو  (٣) العبارة 
إذا.  (ج) :  (٤) في 

الذي.  (أ) :  (٥) في 
نصف.  (أ) :  (٦) في 

(د).  و  (أ)  في  موجودة  غير  (إنه)  (٧) كلمة 
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يسعى  أن  إلينا  ذلك  وأحب  األقاويل،  هذه  فتلحقه  الصحة؛  في  دبر  كان  وإن 
عليه  يحجر  أن  غير  من  حقوق  الصحة(١)  فـي  وعليه  أعتقه  وإن  قيمته،  ثلثـي  فـي 

المال. رأس  من  وهو  جائز،  فالعتق  ماله 

موتي؛  بعد  حر  أنت  يملكه :  ال  لعبد  الرجل  قال  وإذا(٢)  [م ٤٣٠٢]  [* ش] : 
الرأي. وأصحاب  الشافعي،  قول  في  باطل،  ذلك(٣)  قوله  فإن 

حسن. أبو سعيد 5 :  قال 

يكن  لم  موتي؛  بعـد  حر  فأنـت  ملكتـك  إن  قـال :  وإن  [م ٤٣٠٣]  [* ش] : 
أصحاب  قول  في  ملكه  إذا  بيعه  يسـتطيع  ال  مدبر  وهو  الشـافعي.  قول  في  مدبرًا 

الرأي.

بينهما. فرق  وال  مدّبرًا،  يكون  [ال]  أبو بكر :  قال 

حسن. أبي بكر  قول  أبو سعيد 5 :  قال 

الكتابة  أّدى  فإن  كاتبه،  ثم  عبده  دّبر  وإذا  أبو بكر :  قال  [م ٤٣٠٤]  [* ش] : 
على  وهذا(٦)  الكتابة.  وبطلت(٥)  الثلث،  في(٤)  عتق  مـات  وإن  عتق،  [موته]  قبـل 

الشافعي. قول 

إلخ.  غير..  من  الحقوق  وعليه  الصحة  في  أعتقه  ..وإن  (د) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
وإن.  (ج) :  و  (أ)  (٢) في 

ذلك.  في  قوله  (ج) :  و  (أ)  (٣) في 
من.  (ج) :  و  (أ)  (٤) في 

الكتابة.  ثلث  ويطلب  (أ) :  (٥) في 
ويحل.  (ج) :  و  (أ)  (٦) في 



™HGôdG AõédG
407

ôHóªdG ÜÉàc ``` 80

ويبطـل(١)  حينـه،  مـن  عتـق  كاتبـه  ثـم  دّبـره  إذا  أبو سـعيد 5 :  قـال 
التدبير.(٢)(٣)

وبطل.  (ج) :  و  (ب)  و  (أ)  (١) في 
(٢) في (أ) وجدت مكتوباً : يتلوه أحكام أمهات األوالد، وهو الجزء الخامس والعشرون، والحمد هللا 
يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ج) :  وفـي  وسـلم.  وآله،  النبي،  محمد  على  اهللا  وصلى  العالميـن،  رب 
وصلى اهللا  العالمين،  رب  هللا  والحمد  والعشرون،  الخامس  الجزء  وهو  األوالد،  أمهات  كتاب 
أحكام  كتاب  يتلوه  مكتوبًا:  وجدت  (ب) :  وفي  كثيرًا.  تسـليمًا  وسـلم  وآله،  النبي،  محمد  على 
على  اهللا  وصلى  العالمين،  رب  هللا  والحمد  والعشـرون،  الخامس  الجزء  وهو  األوالد،  أمهات 
أمهات  أحـكام  كتاب  يتلوه  مكتوبـًا:  وجدت  (د) :  وفـي  تسـليمًا.  وسـلم  وآله،  النبـي،  محمـد 
العالمين،  رب  هللا  والحمد  اإلشراف،  كتاب  من  والعشـرون  الخامس  الجزء  فـي  وهو  األوالد، 

تسليمًا.  وسلم  وآله،  محمد،  سيدنا  على  اهللا  وصلى 
شهر  من  خمس  والماضي  االثنين،  يوم  من  ضحى  الكتاب  هذا  نسخ  من  الفراغ  وافق  (ج) :  (٣) في 
مهاجرها  على  اإلسالمية،  المحمدية  النبوية  الهجرة  من  وألف  ومائة  وستين  تسع  َسَنة  القعدة، 
إلى  الفقير  يد  على  بحـري،  بني  وادي  من  العلياء  بقرية  تمامه  وكان  والسـالم،  الصـالة  أفضـل 
يحيى بن  مبارك بن  خميس بن  جاعد بن  بالتقصير  نفسه  على  المقر  الحقير  المعترف  تعالى  اهللا 
جزيالً،  حمدًا  هللا  والحمد  لنفسه،  نسخه  بيده  الخروصي،  الخليلي  محمد  ناصر بن  عبد اهللا بن 

واهللا أعلم.  وصح،  نسخته  على  مقابالً  تم  آمين.  العظيم  العلي  باهللا  إال  قوة  وال  حول  وال 
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.[١ - ٢ باب   (١٧٩/٧ - ١٨٦ [(م ٤٥٧٨ - ٤٥٨٩، 

**(١)[مسائل من أبواب النذور بالحج]
*[ذكر الناذر بحج يموت قبل أن يقضيه] :

أمي  إن  فقالت :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  امرأة  «جـاءت  أبو بكر :  قـال  [* ش] : 
عنها،  حجي  قال :  نعـم،  عنها؟  أفأحج  تحـج،  أن  قبل  فماتـت  تحـج  أن  نـذرت 
عنها.  قال :  حجي  نعـم،  قالت :  قاضيته؟  أكنت  ديـن  أمك  على  كان  لـو  أرأيـت 

بالوفاء»(٢). أحق  فإنه  الدين  هللا  قال :  اقضوا 
أبو سعيد :](٣). [قال 

وال  اإلشـراف  كتاب  فـي  نجدها  لـم  اإلباضية،  المصـادر  مـن  جمعنـاه  ممـا  مسـائل  (١) هـذه 
أن  األنسـب  ولعل  منه،  نراجعه  حتى  األوسـط  كتاب  من  ضاع  ما  بأيدينـا  وليـس  فهارسـه، 

هنا.  موضعها  يكون 
 .٥٠/٢٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

اآلتية.  المسألة  بعد  (٣) سيأتي 



412
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

*[فيمن نذر أن يحج ماشيًا] :
يركب،  البصري :  الحسن  قال  ماشيًا؛  يحج  أن  نذر  فيمن  واختلفوا  [* ش] : 
يهدي  إسـحاق :  وقال  أهدى.  أو  راكبًا،  مشـيه  يضع  قتادة :  وقال  بدنـة.  ويهـدي 
بعضًا  ومشـى  بعضًا  أركب  إذا  قال :  أنـه  عباس  ابن  عن  وروينا  ويركـب.  بدنـة، 
يقدر  لم  إذا  مالك :  قال  هديًا.  ويهدي  ركب،  ما  ويمشي  ماشيًا،  قابل  من  يركب 

بقرة. أو  بدنة،  أهدى  المشي  على 
عن  ثابتا  حديثا  ذلك  في  روينا  ألنا  بدنة؛  يهدي  صحيح  قول  أبو بكـر :  قـال 

بدنة». ولتهد  قال :  «فلتركب  عقبة  أخت  قصة  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
في  قال  ما  معانـي  شـبه  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
عليه  يجب  أنه  فيه  النذر  لزمه  بشيء  الحج  في  نذر  إن  وأنه  بالحج،  النذر  ثبوت 

نفسه. على  سمى  ما  معنى  على  قدر  إذا  به،  الوفاء 
يوجد  قد  أنه  فمعي  لزمه  أنه  صح  إذا  بعده  من  ورثته  علـى  ذلك  لزوم  وأمـا 
هللا،  حق  من  صاحبهم  على  أنه  به  علموا  ما  يلزمهم  الورثة  إن  قولهم :  بعض  في 

./٥٠/ بذلك  يوص  لم  ولو  ماله،  من  للعباد  أو 
إن  العباد :  حقوق  وفي  بذلـك،  يوصي  حتى  اهللا :  حقوق  في  قال  مـن  وقـال 
وقضاؤه  إنفاذه  احتمل  وإذا  مات،  حتى  عليه  أنه  علموا  إذا  ماله  من  أداءه  عليهم 
ففي  بإنفاذه؛  يوص  لم  أو  يقضه،  لم  أو  قضاءه،  يعلمـوا  ولم  الوجوه،  من  بوجـه 
عليهم  وقيل :  يقضه.  لم  أنه  يعلموا  حتـى  قضاؤه  عليهم  ليس  إنه  القول :  بعـض 

قضاه. أنه  يعلموا  حتى  قضاؤه 
ففي  الطاعة  من  كان  ولـو  النذور،  جميع  من  عنه  عجـز  بما  نذر  مـن  وأمـا 
عليه  إن  القول :  بعض  وفي  كفارة.  وال  عليه،  وفاء  ال  إنه  أصحابنا :  قول  بعض 
الكفارة، وال وفاء عليه بما يعجز عنه، وال ينعقد عليه النذر به؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
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معصية  في  نـذر  وال  يطيق،  ال  فيما  وال  يملـك  ال  فيما  المؤمـن  علـى  نـذر   «ال 
اهللا(١)»(٢).

عليه](٣) : يجب  أين  من  بالحج  الناذر  *[ذكر 
عطاء بن  قال  بها؟  يحرم  أين  من  نذر  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
حنبل :  وأحمد بن  الحسـن  وقال  ميقاته.  فمن  مكانًا  نوى  يكن  لم  إن  أبي رباح : 
وكذلك  حلف.  أين  من  قاال :  وإسحاق  أحمد،  أن  إال  منها.  نذر  التي  األرض  من 

يكلم. حيث  من  الثوري :  وقال  مالك.  قال 

عائشـة  عن  والبخاري  ـ  له  واللفظ  ـ  حبيـب  الربيع بن  روى  وقـد  اللفظ،  بهـذا  حديثًا  أجـد  (١) لـم 
معصية  في  نذر  ال  فإنه  يعصه  فال  يعصيه  أن  نذر  ومن  فليطعه  اهللا  يطيع  أن  نذر  قال :  من  عنه 0 
والنذور،  األيمان  كتاب  البخاري،  صحيح  رقم ٦٥٨.  والنذور،  األيمان  كتاب  الربيع،  (مسند  اهللا 
كانت  قال :  حصين  عمران بن  عن  مسلم  وروى   .(٢٤٦٣/٦ رقم ٣٦١٨،  الطاعة،  في  النذر  باب 
فقال :  له  ذلك  فذكـروا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  َرُجَلين...فأتوا  ثقيُف  َفأََسـَرْت  عقيل  لبني  حلفـاء  َثِقيـُف 
وال  معصية  في  لنذر  وفاء  ال  َلَتْنَحَرنََّها،  عليها  اهللا  نجاها  إن  هللا  َنَذَرت  َجَزْتَها؛  بئسـما  اهللا   سـبحان 
النذور،  كتاب  مسلم،  (صحيح  اهللا  معصية  في  نذر  ال  ُحجر :  ابن  رواية  وفي  العبُد.  يملك  ال  فيما 
وروى   .(١٢٦٢/٣ رقـم ١٦٤١،  اْلَعْبد،  َيْمِلُك  َال  ِفيَمـا  وال   ِ اهللاَّ َمْعِصَيـِة  في  لَِنـْذٍر  َوَفـاَء  َال  بـاب 
يمين  وال  نـذر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ال  قال  قال :  جده  عن  أبيه  عـن  شـعيب  عمرو بن  عـن  أبـو داود 
أبي داود،  (ُسنن  إلخ  َحَلف..  َوَمْن  رحم  قطيعة  في  وال  اهللا  معصية  في  وال  آدم  ابن  َيْمِلك  ال  فيما 
الروياني  وروى   .(٢٢٨/٣ رقم ٣٢٧٤،  الرحم،  قطيعة  في  اليمين  باب  والنذور،  األيمـان  كتـاب 
المؤمن  ولعن  يطيـق،  ال  فيما  رجـل  على  نذر  قـال :  ال  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  أن  الضحـاك  ثابت بـن  عـن 

.(٤٣١/٢ رقم ١٤٥٠،  الروياني،  (مسند  إلخ  بشيء..  نفسه  قتل  ومن  كقتله، 
 .٥٠/٢٥ - ٥١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

من  استنابة  باب ١٨ -  العمرة،  كتاب  في :  النص  هذا  من  العبارة  قريب  نص  اإلشراف  في  (٣) يوجد 
ويسـتناب  أبو بكر :  قال  كاآلتي :  وهو :   ،٣٩٤/٣ م ١٦٤٤،  عليه،  وجب  حيث  من  عنه  يحـج 
قال  وبهذا  فيه،  أحصر  الذي  الموضع  من  أو  بلده،  من  إما  عليه،  وجب  حيث  من  عنه  يحج  من 
مكانًا  نوى  يكن  لم  إن  الناذر :  في  عطاء  وقال  النذر.  في  ومالك  وإسـحاق،  البصري،  الحسـن 
قال  الميقات.  من  عنه  يحج  من  يستأجر  اإلسالم :  حجة  عليه  فيمن  الشافعي  وقال  ميقاته.  فمن 

حسن.  عطاء  قول  أبو بكر : 
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غيره. مكانًا  ى  سمَّ يكن  لم  إن  ميقاته،  حيث  من  ُيِحرم  أبو بكر :  قال 
إن  أبي بكر :  قول  يشبه  ما  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
حيث  من  دونه  هـو  مما  غيره  من  يسـمي  أن  إال  ميقاته،  من  يلـزم  إنمـا  اإلحـرام 

نذر(١).
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كله)]. الثامن  الجزء  [(م ٥٠٩٢ - ٥٦٦٦، 

 .٥١/٢٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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وهو  يتوضأ  برجـل  «مر  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  أبو سـعيد  وروى  مسـألة :   (١)**

يثبت  ما  أجد  لم  أني  إال  عليه،  والتعليق  اإلشـراف  أسـلوب  من  أسـلوبها  في  قريبة  مسـألة  (١) هذه 
األوسط  من  محققه  ونقله  منه،  سقط  اإلشراف  في  المسألة  لهذه  المتضمن  والباب  منه.  كونها 
جاء  للطهـور :  الماء  مقـدار  بـاب ٢٦ -  هكذا :  اإلشـراف  نـص  فـكان  بعدهـا)  ومـا   ٣٥٩/١)
اإلشـراف  في  ((هكذا  ويؤضيه  الماء  من  الصاع  يغسـله  «كان  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث 
وقد  الخبر،  هـذا  سـوى  أخبارًا  الباب  هذا  فـي  روينا  وقد  أبو بكـر :  قـال  المـد».  واألوسـط)) 
المعكوفين  بين  ((ما  الكتاب]  هذا  منه  اختصرت  الذي  الكتاب  [وفي  الُسنن،  كتاب  في  ذكرتها 

األوسط)). من  زيادة 
قال  ذلك :  من  وأكثر  والصـاع  الماء  من  المد  من  بأقـل  واالغتسـال  الوضوء  إباحة  بـاب ٢٧ - 
قوم  وبقي  فتوضأ،  أهله  إلـى  المسـجد  من  الدار  قريب  كان  من  فقام  الصالة  «حضـرت  أنـس : 
النسخة  هامش  وفي  ـ .  المهملة  بالصاد  ـ  بمخصب  اإلشراف :  ((في  بمخضب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأتى 
كبيرًا)).  أو  كان  صغيـرًا  فيـه  ُيْغَسـل  الذي  اإلنـاء  المخضـب :  األوسـط :  لكتـاب  اإللكترونيـة 
فوضعها  أصابعـه،  فضـم  فيه،  كفـه  يبسـط  أن  فصغر  فيـه،  كفه  فوضع  مـاء  فيـه  حجـارة،  مـن 
قال  رجالً».  ثمانين  قـال :  كانوا؟  كم  قلنا :  قـال :  كلهم،  جميعًا  القوم  فتوضـأ  المخضـب،  فـي 
من  وعائشـة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اغتسـل))  اإلشـراف :  ((في  «اغتسـال  وفي  الحديث،  هذا  في  أبو بكر : 
في  يتوضؤون  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  زمان  في  والنساء  الرجال  «كان  عمر :  ابن  قول  وفي  واحد»،  =إناء 
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الماء  تثج  فال  ثجه،  الماء  وآفة  آفة،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «لكل  له  فقال  صبًا،  المـاء  يصـب 
لثًا» ملسو هيلع هللا ىلص. ولثه  ثجًا 

وأنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  ذلك  ثبـوت  مع  األمة  علمـاء  أجمـع  أبو سـعيد :  قـال 
الجنابة  مـن  للغسـل  ويجزي  الصاع،  ربع  وهو  المـاء،  من  مد  للوضـوء  يجـزي 

الماء(١). من  صاع 
وتجوز  ـ :)  اإلشـراف  كتاب  غير  من  لعله  ـ  اإلشـراف :  كتـاب  **(٢)(ومـن 
من  تقدم  لما  القبلة،  جهة  يوجه  مستقبالً،  ابتدأها  إذا  القبلة  غير  إلى  النافلة  صالة 
من  سـاعات  ثالث  في  يصلي  أن  يجـوز  وال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  فعـل  من  لذلـك  ذكرنـا 
ونصف  الغروب،  إلـى  تضيفت  وإذا  ترتفـع،  حتى  الشـمس  طلعـت  إذا  النهـار : 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهانا  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  بعـض  عن  روي  لما  النهـار، 
وفي  األوقات،  هذه  وذكر  موتانا»  فيهـا  نقبر  وأن  النهار،  من  سـاعات  ثالث  عن 
فيها  سـاعة  إنها  وقال  النهار،  نصف  الصالة  عن  «نهى  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  أخـرى  روايـة 
إال  النهار  نصف  الصالة  جواز  إلى  أصحابنا  ذهب  الخبر  ولهذا  جهنم»،  تسـتجر 

إذا  األمر  ألن  والمـد؛  الصاع  من  بأقل  واالغتسـال  الوضوء،  إباحة  على  دليـل  الواحـد»  اإلنـاء 
يطهر  فيما  حد  ال  أن  على  دّل  المـاء  أخذهم  اختلف  وإذا  يختلف،  المـاء  فأخذهـم  هكـذا  كان 
يختلف  وقد  والمسـح،  الغسـل  من  يجب  ما  على  اإلتيان  إال  الماء،  من  والمغتسـل  المتوضئ 

للماء. الناس  أخذ 
والصاع  الوضوء،  في  المـاء  من  المد  أن  على  العلم  أهل  أجمع  وقـد  أبو بكـر :  قـال  [م ١١٧] 
ويخرق  فيكفي،  القليل  بالماء  يرفق  وقد  يقول :  الشافعي  وكان  للناس.  الزم  غير  االغتسال  في 
من  موجود  قال :  النـص،  هذا  الشـافعي  وصدق  يكفي.  فال  الكثير))  اإلشـراف :  ((في  بالكثيـر 

الناس.  أفعال 
 .٨٣/٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 

نصًا  ويبدو  عليـه،  أبي سـعيد  تعليقات  مـن  وال  اإلشـراف  من  ليس  اآلتـي  النـص  أن  (٢) الظاهـر 
مختلطًا. 

=
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النهار؛  نصف  الجمعة  يوم  الصالة  جواز  على  الناس  وأجمع  الشـديد،  الحر  في 
وال  فيه،  تسـتجر  ال  جهنم  فإن  الجمعة،  يـوم  إال  ذكرناها  التـي  الروايـة  فـي  ألن 
قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  للجماعة  مخاطبًا  كان  إذا  نافلة  يصلِّي  أن  لإلنسان  يجوز 

المكتوبة»(١). إال  صالة  فال  الصالة  أقيمت   «إذا 
الذمة  أهل  من  أحد  مات  إذا  وأما  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  مسـألة :   (٢)**
في  شـق  له  ويشـق  له،  يلحد  وال  عليـه،  يصّلـى  وال  يغسـل،  وال  يكفـن،  فإنـه 
الذمة  ألهل  كان  وإن  المسـلمين،  مقبـرة  في  يدفـن  وال  فيـه،  ويدفـن  األرض، 
على  المسلمين،  مقبرة  غير  في  األرض  من  خراب  في  قبر  وإال  فيها،  قبر  مقبرة 

عرفنا(٣). هذا  حسب 
سـنين؟  عنه  ُيزِّك  ولم  األيتام،  مال  معه  رجل  عن  وسـأله  غيره :  ومن   (٤)**

شيء. عليه  وليس  سنين،  مالهم  ُيزِّك  لم  أنه  فليعلمهم  بلغوا  إذا  قال : 
أن  إلى  أخـرَّ  شـاء  وإن  أعطاه،  شـاء  إن  الوصي  إلى  ذلـك  أبو بكـر :  وقـال 

فيعلمهم(٥). يدركوا 
يمسح  أن  ونسي  توضأ  ومن  وقتادة :  الحسن  مسألة  أثر  على  مسـألة :   (٦)**

 .٢٢٤/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يفيد  ما  فيه  يذكر  لم  النص  أن  كما  إليه،  نسـبته  رغم  اإلشـراف،  كتاب  في  النص  هذا  أجد  (٢) لم 
اإلشراف  أسلوب  سمات  يحمل  ال  ألنه  اإلشراف؛  من  ليس  أنه  ويبدو  أبي سـعيد،  إلى  نسـبته 

أبي سعيد.  أسلوب  وال 
 .٦١/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

أني  إال  أبو بكر)،  (قال  عبارة  بدليل  منه،  كونه  محتمل  وهو  اإلشراف،  في  أجده  لم  النص  (٤) هذا 
اإلشراف.  أسلوب  عن  أسلوبه  الختالف  ذلك؛  أستبعد 

 .٧١/١٧ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
يثبت  ما  أجد  لم  أني  إال  عليه،  والتعليق  اإلشـراف  أسـلوب  من  أسـلوبها  في  قريبة  مسـألة  (٦) هذه 

منه.  كونها 
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قد  وضوؤه  كان  وإن  ينفتل،  وال  صالته  يتم  أن  قيل :  صالته،  في  دخل  وقد  رأسه 
صالته. واستقبل  رأسه  مسح  جف  يكن  لم  وإن  الوضوء،  يستقبل  فإنه  جف 

الوضوء  أعاد  الصـالة  في  دخل  قد  كان  إن  أراد  أنـه  معنا  الذي  غيـره :  قـال 
وضوؤه  يكـن  لم  إن  رأسـه  فيمسـح  الصالة  في  دخل  يكـن  لـم  وإن  والصـالة، 
فليس  صالته  يعيد  ال  وأما  ذلك.  قيل  وقد  وضوؤه،  أعاد  جـف  كان  وإن  جـف، 

علمنا. فيما  أصحابنا  قول  في  ذلك 
يغسـل  فإنما  ناسـيًا  عضوًا  ترك  إذا  وحماد  والنخعي،  والحسـن  قتادة،  وعن 

استأنف(١). وضوؤه  جف  إذا  قتادة :  وقال  العضو.  ذلك 

اإلمام] : صالة  بغير  المسجد  في  يصلي  [الرجل   (٢)**
المسـجد  في  الرجل  يصلي  أن  يكـره  كان  أنـه  إبراهيم  عـن  حمـاد  مسـألة : 
منشق،  كأنه  حده  على  يصلي  أن  يعني  اإلمام،  صالة  بغير  بالقوم  يصلي  واإلمام 

زفر. وقول  أبي حنيفة  قول  وهو : 
المشـاقة  من  اإلرادة  هذه  على  عندنا  يخـرج  لعله  وهذا  حسـن،  غيره :  قـال 
وحيث  اإلمام،  بصالة  الصالة  تجوز  حيث  المسـجد،  من  موضع  كل  في  لإلمام 
بصالة  الصالة  تجوز  ال  حيث  صالته  وكانت  لعذر  ذلك  كان  إذا  وأما  تجوز،  ال 
ال  معنى  على  اإلمام  بصالة  تجوز  ال  حيـث  كانت  وإذا  بذلك،  بأس  فـال  اإلمـام 

تامة(٣). وصالته  مسيء  فهو  فيه  يعذر 

 .١٣٥/٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يثبت  ما  أجد  لم  أني  إال  عليه،  والتعليق  اإلشـراف  أسـلوب  من  أسـلوبها  في  قريبة  مسـألة  (٢) هذه 

منه.  كونها 
 .١٥/١٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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تقام  ثم  المسـجد،  في  وحـده  المكتوبة  مـن  الركعـة  يصلـي  [الرجـل   (١)**
الصالة] :

في  وحده  المكتوبة  من  الركعة  يصلي  الرجل  في  إبراهيم  عن  حماد  مسألة : 
َفُيصلِّي  اإلمام  مع  يدخل  ثم  ركعة،  إليها  يضيف  قال :  الصالة،  تقام  ثم  المسجد، 
الفريضة  في  اإلمام  مع  يدخل  ثم  نسـخة)  (في  فيجعلها  ُيسـلِّم،  ثم  بركعتين  معه 
أحب  عامر  قول  أبو حنيفـة :  قال  الفريضة.  معـه  فيصلي  الصالة،  معـه  فيسـتقبل 
وهو :  إبراهيم،  بقول  يأخذ  وال  أبو حنيفة،  يأخذ  كان  وبه  إبراهيم،  قول  من  إلـيَّ 

أسد. قول 
اإلمام  ُيحرم  لم  ما  أصحابنا،  قـول  مذهب  في  يخرج  عامر  قول  غيره :  قـال 
معنى  ولعل  نافلة،  يكونان  أصحابنا  عنـد  والركعتان  الركعتين،  يتم  أن  قبل  عليـه 
في  الفريضة  تحضر  أن  بعـد  التطوع  صالة  تحسـن  وال  النافلة،  عندهـم  السـبحة 
تجوز(٢). ال  أو  اإلمام  بصالة  الصالة  تجوز  حيث  المسجد،   /١٥/ في  الجماعة 

يثبت  ما  أجد  لم  أني  إال  عليه،  والتعليق  اإلشـراف  أسـلوب  من  أسـلوبها  في  قريبة  مسـألة  (١) هذه 
منه.  كونها 

 .١٥/١٣ - ١٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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(2) ºbQ ≥ë∏ªdG *
±Gô°TE’G ÜÉàc »a ¢VÉ«ÑdGh §≤°ùdG ™°VGƒe

األوسط : كتاب  من  المحقق  ونقله  سقط  ما    *
.٥٥/١ - ٣٩١ م ٣٤٣ :  إلى  م ١  من 

.٤٠٥/١ - ٤١٠ م ٣٦٨ :  إلى  م ٣٦٦  من 
.٤١٧/١ - ٤١٨ م ٣٧٧ : 

ج١٩/٢ - ٢٧. م ٤٠٤ :  إلى  م ٣٩٨  من 
.٣٦/٢ - ٤٢ م ٤٢٤ :  إلى  م ٤١٧  من 
.٦١/٢ - ٦٥ م ٤٦٣ :  إلى  م ٤٦٠  من 

.٩٢/٢ - ١٠١ م ٥٠٧ :  إلى  م ٤٩٨  من 
.١٦٦/٢ - ١٧٢ م ٦١٤ :  إلى  م ٦١١  من 
.١٩٣/٢ - ٢٠٣ م ٦٦٢ :  إلى  م ٦٥٣  من 
.٢٢٩/٢ - ٢٣٩ م ٧١٩ :  إلى  م ٧٠٩  من 
.٢٤٩/٢ - ٢٦٢ م ٧٥٢ :  إلى  م ٧٤١  من 
.٣٢٠/٢ - ٣٣٠ م ٨٤٢ :  إلى  م ٨٣٢  من 
.٣٥٩/٢ - ٣٦٦ م ٨٩٥ :  إلى  م ٨٨٩  من 

.٣٦٨/٥ - ٣٧٧ م ٣٣٢٦ :  إلى  م ٣٣٠٩  من 

وغيرها : الباري  وفتح  والمغني،  المجموع،  مثل  أخرى  كتب  من  المحقق  ونقله  سقط  ما    *
ج٣/ص٦ - ١٠. م ٩٢٦ :  إلى  م ٩١٥  من 

.٣٧/٣ - ٤٢ م ٩٩٠ :  إلى  م ٩٨٠  من 
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.٥٠/٣ - ٥٦ م ١٠١٨ :  إلى  م ١٠٠٩  من 

.٧٤/٣ - ٧٩ م ١٠٦٧ :  إلى  م ١٠٥٧  من 
.١٠٦/٣ - ١١٠ م ١١٢٢ :  إلى  م ١١١٥  من 

٣/ص٢٢٢ - ٢٢٦. ج  م ١٣٤٠ :  إلى  م ١٣٣٣  من 
.٢٤٥/٣ - ٢٤٩ م ١٣٨٨ :  إلى  م ١٣٧٩  من 
.٢٨٩/٣ - ٢٩٣ م ١٤٦٦ :  إلى  م ١٤٦١  من 
.٣٠١/٣ - ٣٠٥ م ١٤٨٨ :  إلى  م ١٤٨٣  من 
.٣٢٣/٣ - ٣٢٥ م ١٥٢٦ :  إلى  م ١٥٢١  من 
.٣٣٥/٣ - ٣٣٩ م ١٥٥٠ :  إلى  م ١٥٤٤  من 
.٣٧٤/٣ - ٣٧٥ م ١٦٠٧ :  إلى  م ١٦٠٦  من 
.٣٩٢/٣ - ٣٩٧ م ١٦٤٩ :  إلى  م ١٦٤١  من 
.٤٣٦/٣ - ٤٤٠ م ١٧٢٤ :  إلى  م ١٧١٧  من 

.١٥/٤ - ١٨ م ١٧٨٠ :  إلى  م ١٧٧٤  من 

من : كل  في  بياض    *
الثاني). الجزء  (من   ،٣٠٢  ،٣٠١  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٩٠  ،٢٨٩ صفحة 
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(3) ºbQ ≥ë∏ªdG *

كتاب  في  وهي  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  نجدها  لم  مسـائل  أوالً : 
األوسط : في  ترتيبها  حسب  فوضعناها  األوسط 

في  العلم  أهل  [* اختالف  وهي :  األذان  كتاب  من  مسـائل  م ٣٧٧ :  بعد : 
في  * التثويب  وإفرادها.  اإلقامـة  تثنية  في  العلم  أهـل  * اختالف  األذان.  ُسـنَّة 
المؤذن  قول  عند  األذان  في  *االنحراف  ووجوبه.  باألذان  * األمر  الفجر.  أذان 
حّي على الصالة حّي على الفالح. * إدخال المؤذن أصبعه في أذنه. * استقبال 
للصالة  * األذان  ((أوقاتهـا)).  دخول  قبل  للصلوات  * األذان  بـاألذان.  القبلـة 
* أذان  ((والعبد)).  الصبي  * أذان  طهارة.  غير  على  * األذان  وقتها.  خروج  بعد 
باألذان  األمـر  * في  قاعدًا.  األذان  * فـي  األذان.  فـي  الكالم  * فـي  األعمـى. 
الترسل  * في  السفر.  في  راكبًا  األذان  * في  كلها.  للصلوات  السفر  في  واإلقامة 
في  العلم  أهل  * اختالف  باألذان.  سـبق  وقد  يجيء  المؤذن  * في  األذان.  في 
* اختالف  وإقامتهن.  النسـاء  أذان  * في  بيته.  فـي  صلَّى  لمـن  واإلقامـة  األذان 
األجر  أخذ  عن  النهي  * في  بيته.  في  صلَّى  لمن  واإلقامة  األذان  في  العلم  أهل 
غلب  ثم  األذان  بعـض  أذَّن  وفيمن  األذان،  أبـواب  في  ومسـائل  األذان،  علـى 

عقله]. على 
التشهد]. إخفاء  [في  م ٤٢٣.  بعد : 

بالبناء  واألمر  تحـٍر،  وله  صالته،  فـي  يشـك  المصلي  [ذكر   . م ٤٦١  بعـد : 
صلَّى  أنه  ظنه  أكثـر  وكان  أميل،  العددين  أحـد  إلى  قلبـه  كان  إذا  التحـري  علـى 

قلبه]. إليه  مال  الذي  العدد 
أيدينا  بين  وليس  فهارسه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  نجدها  لم  مسـائل  ثانياً : 

لها : مناسبا  رأيناه  فيما  فوضعناها  عليه،  فنقابلها  األوسط  كتاب  نص 
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األوقاص]. ذكر  [* في  م ٩٣٨ :  بعد : 
يباع  والتمر  أكمامه،  في  يبـاع  الزرع  زكاة  منه  يأخذ  [* فيمـن  م ٩٥٧ :  بعـد : 

صالحه]. يبدو  أن  بعد 
يزجر]. وال  بنهر  يسقى  ال  [* فيما  م ٩٦٥ :  بعد : 

في  النقص  أو  والزيـادة  الخرص،  * وقت  الخـرص.  [* في  م ٩٨٧ :  بعـد : 
جائحة]. أصابته  ثم  التمر  خرص  وإذا  الخرص، 

درهم]. المائتي  على  زاد  [* فيما  م ٩٩٢ :  بعد : 
* الركاز  غيـره.  ملك  في  المرء  يجـده  الركاز  ذكـر  [* فـي  م ١٠٠٩ :  بعـد : 

الحرب]. دار  في  الرجل  يجده 
ويحول  أصله  فـي  تجب  ال  الذي  المال  زكاة  ذكـر  [* فـي  م ١٠١٣ :  بعـد : 
احتسـاب  يبدأ  ((متى  الـزكاة  فيه  عليـه  تجب  فيما  مقـدار  وهـو :  الحـول،  عليـه 

المال))]. في  الزكاة  فتجب  النصاب 
الفطر]. زكاة  من  البدوي  يجزي  ما  [* ذكر  م ١٠٦٢ :  بعد : 

الفطر]. زكاة  في  يخرج  ما  [* ذكر  م ١٠٦٦ :  بعد : 
النخل  في  العلماء  اختالف  وذكر  النخل  ثمـرة  زكاة  [* في  م ١١١٤ :  بعـد : 

والجيد]. الرديء  التمر  يخرج 
حجة  عليه  فليـس  كله  عمره  فـي  واحدة  مرة  حـج  [* مـن  م ١٢٤٣ :  بعـد : 

بإجماع]. غيرها 
وأن  اإلحرام  فـي  الخفاف  لبس  في  للنسـاء  اإلذن  [* ذكـر  م ١٣٣٢ :  بعـد : 

النساء]. دون  الرجال  ذلك  لبس  عن  بالنهي  المخاطب 
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ما  وذكر  الـورس،  أو  الزعفران  مسـه  ما  المحـرم  [* لبـس  م ١٣٤٣ :  بعـد : 
عمومًا]. الثياب  من  المحرمة  عنه  نهيت 

الحج]. خطب  عدد  [* ذكر  م ١٤٩٠ :  بعد : 
الحج]. فيفوته  إبله  عنه  تضل  [* المحرم  م ١٦٢٩ :  بعد : 

وهي :  الحج،  فـي  واإلنابة  االسـتئجار  أبواب  مـن  مسـائل  م ١٦٤٥ :  بعـد : 
بألف  عنه  يحـج  أن  يوصي  الـذي  * في  غيـره.  عن  بحجـة  يحـج  [* الّصـرورة 
* من  الميقات.  ويـدع  مكة  من  ُيْحِرم  * األجير  الحـج.  يفسـد  * األجير  درهـم. 
أن  أحدهما  رجـالً  يسـتأجران  * الرجالن  رجلين.  عـن  واحدة  حجة  فـي  أحـرم 

ميتة]. عن  ليحج  واآلخر  ميتة،  عن  يعتمر 
يدخله  * الصيد  الحرم.  من  الحـل  في  صيدًا  أرسـل  [* من  م ١٦٤٩ :  بعد : 

الحرم]. إلى  الحل  من  الحالل 
وهي :  الوداع،  وطـواف  والعمرة  الحج  كتـاب  من  مسـائل  م ١٦٦٢ :  بعـد : 
ما  * ذكر  مكة.  من  بعمرة  أحرم  وفيمن  الحـرم،  من  خارجًا  بعمرة  أحرم  [* مـن 
أنه  ذكر  ثم  أهله  إلى  رجع  ثم  وسعى  طاف  معتمر  * ذكر  بعمرتين.  أهل  من  يلزم 
هو  وهل  الوداع،  طـواف  * في  بعرفات.  وغيره  المكـي  صالة  * فـي  جنبـًا.  كان 
والبعد  القرب  حـد  وفي  للوداع،  يطف  ولم  خـرج  من  * فيمـن  للحائـض.  الزم 
* في  تباعد.  أو  الوداع  طواف  ترك  من  على  يجب  * فيما  يودع.  ولم  خرج  لمن 
ثم  ودع  من  * فـي  الحرم.  من  بالقـرب  منزله  من  علـى  الوداع  طـواف  وجـوب 
حوائج  شراء  له  بدا  ثم  ودع  من  * في  الناس.  مع  فصلى  مكتوبة  صالة  حضرت 
الخارج  المعتمر  * في  الحائض.  المـرأة  على  الحمال  حبس  * في  السـوق.  من 

يودع]. هل  التنعيم  إلى 
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عشور]. المسلمين  على  [* هل  م ١٨٢٠ :  بعد : 
من  يؤخذ  [* فيما  وهي :  والحرب،  الذمـة  أهل  في  مسـائل  م ١٨٢٢ :  بعد : 
منه.  األخذ  وجب  العاشر  على  الذمي  مر  إذا  الذي  * المقدار  الذمة.  أهل  أموال 

تغلب]. بني  نصارى  وحكم  مرارًا،  العاشر  على  يمر  * الذمي 
درهم]. بألف  عنه  يحج  أن  يوصي  الذي  [* في  م ٢٤٢٩ :  بعد : 

يموت  بحج  الناذر  [* ذكر  وهي :  بالحج،  النذور  في  مسائل  م ٤٥٨٩ :  بعد : 
يجب  أين  من  بالحج  الناذر  * ذكر  ماشيًا.  يحج  أن  نذر  * فيمن  يقضيه.  أن  قبل 

عليه].
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ويجوز  زوجها  علـى  للمرأة  يجب  فيما  أبي عبـد اهللا  جواب(٣)  يوجـد  وممـا 
األوالد : في  ذلك 

أو  األيتام،  ألوالدها  الفريضة  تطلب  المرأة  إليك  وصلت  ربما  أنـه  وذكـرت 
أو  الحاكم،  رأي  بغيـر  لهم  يفرض  ذلك  في  أن  رأي  معرفـة  فأردت  أيتـام،  غيـر 

الحاكم : برأي  يأتيك  حتى 
رأي  بغير  معرفتهـم  عنـدك  صحت  إذا  لهـم  تفـرض  أن  لـك  أرى  فنعـم، 
رأي  فيه  يأتيك  حتى  عنه  فتمسك  /أ٤٦٠/  شبهة  فيه  أمر  يكون  أن  إال  الحاكم 

الحاكم.
أن  فأراد  ُعمان(٤)  من  امرأة  تزوج  البصرة  أهل  من  رجل  وعن  مسألة :   [ ـ   ١]
وكان  البصرة  أهـل  من  أنه  عرفت  قد  كانـت  إذا  فكرهت؛  البصـرة  إلـى  يحملهـا 
موضع  إلى  يحملها  كان  إن  قال :  من  قال  وقد  وبينها.  بينه  يحل  لم  إليها  محسنًا 

يحملها. أن  له  فليس  طلبته  حق  إلى  فيه  يصل(٥)  ال 
لَسَنة  فكساها  زوجته  بكسوة  الحاكم  أخذه  رجل  في  أبو عبد اهللا  قال   [ ـ   ٢]
بقدر  الكسوة  من  الزوج  عليها  يرجع  إنه  الَسَنة :  من  خال  وقد  فارقها  ثم  مستقبلة 

أو  اإلطالق.  عند  الكنيـة  بهذه  األشـهر  وهو  الرحيل،  محبوب بن  محمد بن  أبو عبـد اهللا  (١) لعلـه 
غيرهما،  هو  أو  الكدمي.  أبي سـعيد  شـيخ  الكندي،  عربي  روح بن  محمد بن  أبو عبد اهللا  هو : 

واهللا أعلم. 
(ج).  في  موجود  وغير  (د)،  و  (ب)،  و  (أ)،  من  كل  في  موجود  الملحق  (٢) هذا 

األوالد.  من  ذلك  ونحو  زوجها  على  للمرأة  فيما  أبي عبد اهللا  جواب  أنه  يوجد  وفيما  (ب) :  (٣) في 
ُعمان.  أهل  (ب) :  (٤) في 

تصل.  ال  (ب) :  (٥) في 
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الكسـوة  كانت  وإن  دراهم،  إليها  سـلمها(١)  الكسـوة  كانت  إن  الَسـَنة  من  بقي  ما 
وسـلمها  لها  لزمته  التي  كلها  الكسـوة  عليه  ردت  فارقها  فإذا  ثيابًا  إليها  أسـلمها 
غير(٢)  للمرأة  قيمة  تقوم  فإنها  تلبسـها :  ولم  قبضتها  الكسـوة  تكون  أن  إال  إليها، 
لبستها. ما  اليمين  وعليها  فارقها،  أن  إلى  الَسَنة  من  مضى  ما  بقدر  الكسوة  قيمة 

ثم  حاكم  من  عليـه  حكم  بال  قبـل(٣)  من  زوجته  كسـا  الـزوج  كان  إذا  وأمـا 
قال  وكذلك  كثير،  وال  قليل  الكسوة،  من  شيء  في  زوجته  على  يرجع  لم  فارقها 

أبو زياد.
له  يفسح  قال :  الكسوة؟  في  الضعيف  يؤجل  كم  عبد اهللا  أبا  وسألت   [ ـ   ٣]
له  يفسح  والباقي  يومًا  عشـرين  إلى  شـهر  نصف  بعض  في  ويؤجل(٤)  األجل  في 

فيه.
الشـعير  تمر  من  ومنٍّ  مكوك  نصف  الباطنة  حـب  من  النفقـة  وقـال :   [ ـ   ٤]

تمر.(٥). ومن  ومين 
قال :  زوجها؟  علـى  الفضة  من  للمـرأة  يفرض  كـم  وسـألته  مسـألة :   [ ـ   ٥]

وصالحها. ألَدمها  دراهم  ثالثة 
يدي  على  يكون(٦)  وأن  المؤونة  زوجها  من  طلبت  امرأة  وعن  مسألة :   [ ـ   ٦]
إسـاءته؟  تظهر  /أ٤٦١/  حتى  أو  محسـن  إنه  يقول :  وهو  ذلـك،  ألهـا(٧)  عـدل، 

أسلمها.  (ب) :  (١) في 
من. (ب) :  (٢) في 

نفسه.  قبل  من  (ب) :  (٣) في 
يؤجل.  (أ) :  (٤) في 

تمر.  ومن  سدسين  والشعير  (ب) :  (٥) في 
يكن.  (ب) :  (٦) في 

لها.  (أ) :  (٧) في 
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من  إحسانه  فيعرف  عدل  يدي  على  يضع(١)  وإنما  ذلك،  لها  كان  طلبت  إذا  قال : 
إساءته.

لها  كان  إن  قال :  آخر؟  موضعًا  هو  وطلب  موضعًا  طلبت  فإن  قلت :   [ ـ   ٧]
حيث  أسكنها  شـرط  لها  يكن  لم  فإن  شـاءت،  حيث  سكنت  السـكن  في  شـرط 

والٍ(٢). فيه  بلد  في  شاء 
إال  ذلك  عليه  ليس  قال :  ليخرج؟  صداقها  من  له  برئت  فـإن  قلـت :   [ ـ   ٨]

يشاء. أن 
يؤدي  أنه  بها  دخوله  قبل  من  زوجها  على  امرأة  رفعت  إذا  أبو عبد اهللا :  قال 
سـتمائة  كانت  إن  عاجلها  إحضار  فـي  الحاكم  أجله  بها  ويدخـل  عاجلهـا  إليهـا 
من  أقل  كان  وإن  أشـهر،  سـتة  فيه  أجله  فقيـل :  أكثـر  أو  درهـم  ألـف  أو  درهـم 
انقضى  فـإذا  العاجل،  قـدر  على  أشـهر  ثالثة  إلى  أشـهر  فأربعـة  درهـم  سـتمائة 
فإن  وكسـوتها  بنفقتها  لها  أخذه  وإال  بهـا  ودخل  عاجلها  أحضرهـا  فـإن  األجـل 
أن  طلب  فإن  يطلقها،  أو  عليها  وينفق  يكسوها  حتى  حبسه  وإال  إليها  ذلك  دفع 
إليها  يدفع  حتـى  عليها  ذلك  لـه  ليس  قال :  عليها؟  وينفـق  ويكسـوها  يعاشـرها 

عاجلها.
لها  يوجد  لـم  إن  وكفنها  زوجتـه  قربان  يلزمـه  رجـل  وعـن  مسـألة :   [ ـ   ٩]

قربانها. من  عليه  وال  ورثتها  جميع  يلزم  كفنها  فإن  مال  لها  يكن  لم  فإن  كفن، 
فإن  ويفارقها،  زوجته  نفقة  عن  يضعف  رجل :  عن  وسألته  مسألة :   [ ـ   ١٠]
تبريه،  قال :  تطلقني؟  أو  علـي  لتنفق  حقي(٣)  أترك  ال  وقالـت :  تبريه  أن  كرهـت 

تضع.  (ب) :  (١) في 
والي.  (ب) :  (٢) في 
حتى.  (ب) :  (٣) في 
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إلى  كتبت  وقال :  مالها  أعطاها  أيسر  فإن  قال :  الموت،  بعد  تبري  أن  يرجى  فإنه 
واختلعت  وصاعت(١)  امرأته،  زوجته:  نفقة  عن  ضعف  رجل  عن  أسـأله  موسـى 
كانت  إن  فأجابني :  مالها  /أ٤٦٢/فطلبت  ذلك  بعد  أيسـر  ثم  وافترقا  ففعل  إليه 

نذرك. أن  فعسى  النفقة(٢)  من  مالها  تركت  إنما 
حتى  نفقتها  عن  فيعجز  امرأته  يطلق  الرجل  أرأيت  قلت :  مسـألة :   [ ـ   ١١]

رأيه(٣). وهو  نعم  قال :  عليه؟  دينًا  يكون  هل  العدة  تنقضي 
تزويجها  له  يحل  ال  ما  النسـاء  من  امرأة  تزوج  رجل  وعن  مسـألة :   [ ـ   ١٢]
ينفق  أن  فرأينا  نفقة؟  لها  عليه  هـل  حامل،  وهي  بينهما  ففرق  ذلك  بعد  علـم  ثـم 
مال  في  نفقة  لها  واحدة  أو  الحامل  ثالثًا  للمطلقة  وقلت :  له.  الولـد  ألن  عليهـا؛ 

الهالك. مال  في  لها  نفقة  فال  زوجها  مات  إذا  زوجها 
أن  المرأة  فطلبت  عاجل  درهم  بألف  امرأة  ملك  رجل  وعن  مسألة :   [ ـ   ١٣]
نفقتها  فعليه  وإال  النقد  أعطاها  األجل  خلي(٤)  فإذا  مدة  يمدد  قال :  نقدها  يعطيها 

النقد. عليه  يؤجل  ال  ويترك  وكسوتها 
تقبضه(٥). لم  ما  نقدها  في  زكاة  عليها  لعله  عليه  ير  لم  موسى  أن  بلغه  وقال : 

األجل  وانقضى  زوجته  عاجل  في  أجل  رجل  عن  وسـئل  مسـألة :   [ ـ   ١٤]
ألدى  يهتم  وال  شـهرًا،  شـهرًا  ذلك  يؤدي  فهو  والنفقة  الكسـوة  عليه  واسـتحقت 
في  وتماجن  يـؤد  فلم  بها  والجواز  عاجلها  أداء  فـي  اإلنصاف  وطلبـت  عاجلهـا 

وضاعت.  (ب) :  (١) في 
تدرك.  أن  فعسى  الصنعة  (ب) :  (٢) في 

واضحة)).  ((غير  زائد  (أ) :  (٣) في 
خلى.  (ب) :  (٤) في 

يقبضه.  لم  (ب) :  (٥) في 
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أن  معنا  فليس  الطالق  على  حبسه  فأما  يطلقها؟  حتى  يحبس  هل  وسألت  ذلك. 
الطالق  على  يجبر  وإنما  اآلجل،  في  وال  العاجل  في  الطالق  على  رجل  يحبس 

ينفق. لم  إذا 

خال  حتى  يعلم  ولـم  فمات  امرأته  عن  غـاب  رجل  وعـن  مسـألة :   [ ـ   ١٥]
من  إليه  تحتاج  فيما  ماله  من  وأذهبت  السنين  تلك  في  ماله  من  أكلت  وقد  سنون 
ذلك  ويكون  صداقهـا  من  ويكـون  عليها  ذلـك  يحسـب  هل  والمؤونـة؛  الطيـب 

عليه. لها  الذي  صداقها  من  ويكون  بذلك  تحاسب  قال :  لها؟  جائزًا 

أبيه  من(١)  ابنهـا  نفقة  تأخذ  المـرأة  عـن  وسـألته  /أ٤٦٣/  مسـألة :   [ ـ   ١٦]
قلت  منها.  النفقة  هذه  ولدها  تطعـم  أنها  ولده  أم  له  يسـتحلف  أن  األب  فيطلـب 
مرة  تسـتحلف  أن  عليها  إنمـا  قال :  واحـدة؟  مـرة  أو  أدى  كلمـا  تسـتحلف  لـه : 
طلب  إذا  الرضاع  في  ولدها  تخـون(٢)  ما  أنها  المرضعة  يسـتحلف  فهل  واحـدة. 
اسـم  إن  القول  بعض  فـي  ُروي(٣)  مؤتمنـة.  ذلـك  في  هي  قـال :  والـده؟  ذلـك 

الباء. بضم  المحبرة 

أوصى  رجل  عـن  سـعيد  محمد بن  سـعيد  أبا  وسـألت  مسـألة :   [ ـ   ١٧]
درهمًا  بعشـرين  المنحي  أو  اإلزكوي  أو  النزوانـي  خالد  عبد اهللا بـن  لزيد بـن 
منهم  واحد  كل  اسـم  متفقة،  أسـماؤهم  نفر  ثالثة  القرى  هذه  أحد  فـي  فوجـد 
بّينة  تقـم  ولم  المنحي،  أو  اإلزكـوي  أو  النزوانـي  خالـد  عبد اهللا بـن  زيد بـن 
أو  بعينه  لرجل  يصح  أن  إلى  المال  يوقف  هل  له  أنها  لجميعهم(٤)  أو  ألحدهم 

عن.  (ب) :  (١) في 
تحزن.  (أ) :  (٢) في 

وروي.  (ب) :  (٣) في 
لجميعهم.  وال  (ب) :  (٤) في 
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تحلية  وال  بصفة  بعينه  منهـم  ألحد  الحق  هذا  يصح  لم  إذا  قـال :  لجميعهـم؟ 
صح  لمن  وكان  سواء،  منه  الحكم  في  كانوا  اآلخرين  دون  يستحقه  بسبب  وال 
بالبّينة  ألحدهـم  ذلك  على  يصح  ولـم  جميعًا  ادعوه  وإن  غيـره،  دون  لـه  أنـه 
على  صاحبه  على  اليمين(١)  منهم  واحد  لكل  كان  بعض  بعضهم  أيمان  وأرادوا 
عليه  يراه  ما  على  اليمين  عن  منهم  نكل  فمن  الحاكم،  ويراه  يتداعوه  ما  حسب 
لمن  وكانت  حجتـه،  به  ينقطع  بما  هـذا  من  حجته  قطعت  ذلـك  فـي  الحاكـم 
في  أن  وأحسب  بينهم.  إنه  القول :  بعض  ففي  جميعًا  حلفوا  وإن  منهم،  حلف 
ألحدهم  يصح  أو  أمـر  على  فيه  يصطلحـوا  حتى  موقوف  إنـه  القـول :  بعـض 

بالصواب.(٢) أعلم  واهللا  حق،  بوجه  صاحبه  دون  /أ٤٦٤/  فيستحقه  بالبّينة 

اليمين.  واحد  (أ) :  (١) في 
وصف  في  المقدمة  في  ذكر  ما  المضافة...((إلخ  الزيادة  تمت  بالصواب.  أعلم  ..واهللا  (أ) :  (٢) في 
وجد  ما  تم  واضحة)).  ((غير  اسحا  فكاني  حق  ..بوجه  (ب) :  وفي  المعتمدة)).  المخطوطات 
وفي  المعتمدة)).  المخطوطات  وصـف  في  المقدمة  في  ذكر  ما  اإلشـراف...((إلخ  كتاب  مـن 
وصف  في  المقدمة  فـي  ذكر  ما  ...((إلخ  منسـوخًا...  اإلشـراف  كتاب  تم  ..واهللا أعلـم.  (د) : 

المعتمدة)).  المخطوطات 
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الزمان  هذا  ومصباح  األوان  فقيه  الفهامة  الورع  العّالمة  العالم  جوابات  ومن 
آمين. عمله  منه  وتقبل  أمله،  اهللا  بلغه  الشعيبي،  خلفان  سليمان بن  عامر بن 

ووالدنا  األرشـد  العالم  األمجد  التقـي  أمرنا  وولـي  شـيخنا  تقول  مـا   [-١]
الموت  حضره  رجل  في  حياته :  لنا  اهللا  أدام  الشعيبي  خلفان  سليمان بن  عامر بن 
فمات  موته،  بعد  مالـه  من  عليه  ما  بأداء  ثقتين  على  فأوصـى  لناس  ديـون  وعليـه 
قسـم  لكن  به،  أمرهما  ما  بموجب  ينفذاها  فلم  بالوصية،  الوصيـان  وقام  الرجـل 
أينحط  الورثة(٢)  قبالة  ْين  الدَّ أرباب  وقبل  ميراثهم،  حسب  على  الورثة  بين  ْين  الدَّ
حقوقهم؟  الحقوق  أصحـاب  يسـتوفي  حتى  أم  القبالة  حال  الميت  عن  الضمـان 
وال  اإلثم  أم  آثمين،  ويكونا  الوصية  لمخالفتهم  ذلك  ضمان  الوصيين  يلزم  وهل 
بجزيل  تحـظ(٣)  بالجواب  المبتلى  علـى  تفضل  إثـم؟  وال  ضمـان  ال  أم  ضمـان، 
الثواب من الملك الوهاب، والسالم من سلطان بن محمد بن ناصر اإلسماعيلي.
مثل  على  أقف  لم  أني  المحترم  القاضي  األكرم  الشيخ  أيها  اعلم  الجواب : 
يقرب  مما  األثر،  من  عليه  وقفُت  ما  ـ  تعالى  اهللا  شاء  إن  ـ  إليك  أرفع  لكن  هذه، 

والمذاكرة. البر،  على  التعاون  طريق  على  المسألة،  هذه  معاني  بعض  من 
الشـريفة،  باآلية  مسـتدالً  الوصايا،  باب  أول  في  جعفر،  ابن  جامع  في  قـال 

  È    Ç    Æ    Å   Ä   Ã      Â   Á﴿ تعالى :  اهللا  «قال  معانيها :  لبعض  مفسرًا 
في  وقال  إلخ».  الميـت..  منها  بري  الوصيـة  يعنـي  (البقـرة : ١٨١)   ﴾Ê    É

(ج).  و  (ب)،  و  (أ)،  من  كل  في  موجود  وغير  (د)،  في  موجود  الملحق  (١) هذا 
الورثاء.  األصل :  (٢) في 
تحظى.  األصل :  (٣) في 
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ثقة  رجل  فقـال  ميت،  لرجـل  حق  عليـه  رجل  عـن  «وسـئل  منه :  آخـر  موضـع 
أن  /د١/  الحق  عليه  لمـن  يجوز  هل  دينه،  في  الميت  ذلك  وصي  إنـه  مأمـون : 
إذا  نعم  قال :  دينه؟  في  وصيه  إنه  قوله  في  تصديقه  على  الوصي  هذا  إلى  يسلمه 
وجه  ذلك  كان  يقضيه،  دين  عليه  باقٍ  إنه  وقال :  حمله،  ما  على  مأمونـًا  ثقـة  كان 

انتهى. اهللا.»  وبين  بينه  فيما  ـ  اهللا  شاء  إن  ـ  الخالص  من 
الميت،  لذلك  وصي  إنه  قوله  في  مقبولة  حجة  الواحد  الثقة  جعل  كيف  انظر 
ليقضي  إنه  الثقة  هـذا  قول  مع  الميت  لذلك  ْين  الدَّ عليـه  من  ذمة  بقولـه  وبرئـت 
المسـألة،  هذه  في  األبصار  أولي  يا  فاعتبروا  الميت،  ذلك  على  دينًا  الحـق  بهـذا 

بلى. العلم  أهل  قول  من   (١)... االختالف  من  عارية  غير  كانت  وإن 
فكأنما  الموت  عند  وصيته  فـي  عدل  من  «وقيل :  أبي الحسـن :  جامع  ومن 
كان  غيره  عن  أحد  ينفذها  ولم  الوارث،  يجوزها  لم  فإن  اهللا،  سبيل  في  ماله  وجه 
وهو  ـ  الوارث؟  إلى  مرجعـه  هل  عليه  في  البارز  الضمير  إلى  انظر  عليـه،  ذلـك 
جًدا.  بعيد  وهو  الميت؟  إلـى  أم  ـ  مناسـب  غير  وهو  ـ  أحد؟  إلـى  أم  ـ  المتبـادر 
فقال :  فسر  ثم  عليهم،  قوله  إلى  وزاد  جعفر  ابن  بها  استدل  التي  باآلية  استدل  ثم 

انتهى. عليه.»  إثمها  فإنما  سمعها  ما  بعد  الميت  وصية  بدل  فمن 
المبدل،  توضيحه  الصلة  من  المصرع  الفاعل  اسم  إلى  مرجعه  الضمير  هنا  فها 
والوارث،  الوصي  في  مسوقة  اآلية  ألن  الموضع؛  هذا  في  الميت  المبدل  يكون  وال 
(البقرة : ١٨٢) .. إلـى   ﴾ %   $   #   "   !  ﴿ قولـه  األخـرى  اآليـة  بدليـل 
الصلة  إلـى  الضمير  مرجع  ويعتمـد  تأمـل،  الموصي،  فـي  مسـوقة  فهذه  آخرهـا، 
الموصوف،  عين  هـي  والصفة  صفة،  والصلة  واحـد،  شـيء  ألنهما  والموصـول؛ 

فيه. فلينظر  أصح  هذا  وكأن 

هي).  (لما  وكأنها  واضحة،  غير  كلمة  الموضع  (١) بهذا 
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أنفذها  إن  والميت  والوارث،  الوصـي،  أي  الكل،  بري  «باب :  النيل :  ومـن 
الميت  أي  بري  وقيل :  الميت.  ال  الخليفة  أي  إليه  بالدفع  الوارث  وبري  الخليفة، 

انتهى. أمناء.»  وإشهاد  أمين  باستخالف 
ثقة  وصيه  بجعله  الميت  براءة  مشعر  اآلثار  هذه  من  أسلفناه  ما  كل  أن  فاعلم 
شـروط  جعل  من  /د٢/  قـول  على  السـيما  االتفاق  بشـبه  وثقتين  قـول.  علـى 
يجعل  من  قول  على  ال  لفظـي،  فالخالف  هذا  فعلى  الثقة،  شـروط  هي  العدالـة 

الوالية. شروط  في  العدالة  شروط 
فجعلوا  ْين،  والدَّ الوصية  بين  فرقوا  أنهم  آثارهم  من  فهمناه  الذي  أن  واعلم 
وله  عنه،  يكافح  خصم  له  ْين  الدَّ ألن  ْين؛  الدَّ من  الوصي  على  خطرًا  أشد  الوصية 
اهللا،  حقوق  سـيما  ال  فقط،  الوصي  على  موكولة  والوصية  المال،  بجميـع  تعلـق 
الموصي  أن  عندك  تقرر  فإذا  ذكرُه،  يطول  مما  ذلك  وغير  والكفارات،  كالحـج، 
كالمك  أن  غير  الوصيين.  هذيـن  في  الكالم  بقي  فقد  ثقتين  علـى  بإيصائه  ُبـري 
أثبت  أوله  ففي  بعضًا  بعضه  مناقض  به  بهما  أمر  ما  إلى  الوصيان  وقام  قولك  من 
به؛  أمرا  ما  بخالف  عمـال  أنهما  أفهمت  آخره  وفي  بالوصيـة،  القيام  صفـة  لهمـا 
حجة،  بهما  وجعلنا  الثقة،  لهما  أثبتنا  آخره  وألغينا  أوله  علـى  الكالم  حملنا  فـإن 
األليق؛  إجماعًا  فعاله  ما  باطل  يصح  حتى  الجائز  على  كل  فعلهما  حملنا  وممـا 
وبهاهنا  محتمل،  له  وجد  ما  الظن  به  يحسن  المسلم  أن  األثر  في  الموجود  ألن 
حسـب  على  وبهذا  الورثة،  بين  الّدين  قسـم  قلت :  ألنك  ظاهر؛  لهمـا  المخـرج 
ميراثهم، وقبل أرباب الّدين، فقصارى هذا الفعل فداء رهن بذمة برضاء المرتهن 
ماله،  فـي  الحقوق  نزلـت  مات  حين  الميـت  ألن  رهـن؛  فـداء  فقولنـا  فالفـادي 
أهل  رضي  فلما  لفدائها،  إال  تصـرف،  فيها  للورثة  وليس  رهنًا،  التركـة  فصـارت 
فحينئذ  بذمة،  رهن  فداء  قلنا  الوارث  ذمة  إلى  التركة  من  حقوقهم  بنقل  الحقوق 
يثبت  الوجه  فهـذا  الوارث،  بذمة  الحقـوق  وتعلقت  الرهن،  مـن  التركة  انفكـت 
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فقد  شـرعًا،  جائزة  معاملة  هذه  ألن  الحق؛  وجوه  من  خارج  غير  رضاه(١)  عليهم 
رضاه،  عليه  يثبت  من  برضا  ذلك  وعكس  الذمم،  إلى  األموال  من  الحقوق  تنتقل 
فهو  حسنًا  المسلمون  رآه  فما  أحسن،  الوجه  هذا  رأيا  الثقتين  هذين  /د٣/  ولعل 
على  ْين  الدَّ أهـل  برجـوع  تصرح  لـم  وكأنك  وجدنـاه.  هكـذا  حسـن،  اهللا  عنـد 
الحقوق  أهل  أن  فرضنا  فلو  أعلم،  فاهللا  بالرضا،  مشـعر  الرجوع  فعدم  الوصيين، 
الورثة،  إلى  كافالً  الرجوع  إلى  ألجأهم  ألمر  الوصيين  على  حقوقهم  في  رجعوا 
في  الحكم  يكون  أن  األمـر  فغاية  ذلك،  أشـباه  أو  الحاكم،  عدم  مـع  تغلبهـم  أو 
بين  ظاهر  الفـرق  ألن  كذلـك؛  وليس  والمحـال،  المحيـل  بيـن  كالحكـم  ذلـك 
والوصي  بالحق،  مرتهنة  وذمته  األصل،  في  ضامن  فالمحيل  والموصي،  المحيل 
الوصي  تضييع  وأين  عذر،  بـال  عمالً  يضيع  حتى  برئة  وذمتة  األصل،  فـي  أميـن 
لم  كليهما،  أو  والضمان،  عليهما  التوبة  ولزوم  أراه،  ال  إني  َكالَّ،  مسـألتك؟  في 

هذه. صفتك  على  ذلك  يوجب  ما  لي  يظهر 
خالفُت  ما  كل  من  العظيم  اهللا  أسـتغفر  وأنا  المذاكرة،  سـبيل  على  هذا  قلُت 
عليك  حجـرُت  وقد  وغيره،  هـذا  من  يلزمني  مـا  بجميع  هللا  ودايِـن  الحـق،  فيـه 
مردود  فالباطل  وإال  للحق،  وموافقته  فيه،  النظر  بعد  إال  هنا  لك  كتبته  بما  العمل 
من  واعذرني  العظيم،  العلي  باهللا  إال  قوة  وال  حول  وال  الحق،  إلى  عنه  ومرجوع 
على  لكم  والمعين  أوجد،  عندكـم  والكتب  مني،  أعرف  فأنتم  السـؤاالت،  هـذه 
كالم  معاني  من  عليكم  خفي  ما  لكم  والمستنبط  معدوم،  غير  هللا  بحمد  المطالعة 
فإني  أنا  وأما  عامر،  عبد اهللا بن  المعلم  المود  الولد  وهو  قاطن،  عندكـم  العلمـاء 
المعاني،  أجسام  في  ينفذ  لم  سناني  فذلق  حديدي،  وَكلَّ  جديدي،  بلي  قد  إنسان 
الحقير  الفقيـر  العبد  مـن  والسـالم  رضاه،  فيه  لما  وإياكـم  يوفقنـا  أن  اهللا  نسـأل 

بيده. سليمان  عامر بن 

أثبتناه.  ما  إلى  أقرب  وهما  المخطوط،  في  واضحتين  غير  األخيرتان  (١) الكلمتان 
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مهرها  موتها  بعـد  أخته  زوج  علـى  ادعى  رجل  وفـي  ومنـه :  مسـألة :   [- ٢]
جميع  له  وسلمت  أبيها،  حياة  من  تزوجت  أنا  الزوج :  فقال  عليه،  تزوجها  الذي 
ألحدهما  تكن  ولم  شـيء،  مهرها  من  علي  يبق  ولم  /د٤/  ومات  لها،  علـي  مـا 
وأجرك  بالجواب  علينـا  تفضل  بينهما؟  الحكم  وكيـف  دعواهما؟  أتسـمع  بينة؛ 

اهللا. على 
وورثها  لها  زوج  عليه  المدعي  وهذا  ماتت  المرأة  هذه  كانـت  إن  الجـواب : 
أنه  البينة  الـزوج  وعلى  بـاقٍ،  الصـداق  وحكم  مسـموعة،  دعوى  فهـذه  أخوهـا 
واألب  أباها،  قضـاه  أو  منها،  بأمر  أبوها  قضـاه  أو  حياتها،  في  صداقهـا  قضاهـا 
ترخيص؛  ففيه  زوجها  من  ابنته  صداق  قبض  أنه  وصح  ثقة  األب  كان  فـإن  ثقـة، 

ألبيك». ومالك  «أنت  النبوي  الحديث  لظاهر 
فهاهنا  أمرها  غير  من  ابنته  صداق  قبض  أنه  وصح  ثقة،  األب  يكـن  لـم  وإن 
وفي  األب،  تركة  على  الزوج  ورجوع  الزوج،  على  به  الحكم  في  الخالف  قوي 
صرحوا  ألنهم  األب؛  وموت  الخالف،  لشـبهة  خير؛  الصلح  األخير  الوجه  هـذا 
عامر بن  الفقير  العبد  كتبه  واهللا أعلم.  ولده،  بمال  األب  يعذب  ال  تعالـى  اهللا  أن 

بيده. سليمان 
تلزمه  من  فطلب  وعيال،  أموال  وله  مفقود  رجل  وفي  ومنه :  مسـألة :   [- ٣]
مال  من  ينفقهـم  من  يقيم  أن  عاملـه  الحاكـم  فأمر  النفقـة،  الحاكـم  مـن  نفقتهـم 
المذكورين؛  هـؤالء  لنفقة  الضيـاع  عليها  يخاف  أغنامـًا  الوكيل  فبـاع  المفقـود، 
يد  على  الثمن  وفاء  أيجوز  الشـراء  جاز  وإن  شـيئًا؟  منه  يشـتري  أن  ألحد  أيجوز 
أنُه  يعلم  حتى  أم  الضمان،  مـن  سـالِمًا  ويكون  أمين،  غير  كان  وإن  الوكيل،  هـذا 
هؤالء  علـى  اشـتراه  ما  ثمن  ينفـق  أن  للمشـتري  أمكـن  وإن  حقـه.  فـي  وضعـه 
اهللا  على  وأجـرك  صوابُه،  لـك  بان  مـا  لي  َبيـِّن  ذلـك؟  لـُه  أيجـوز  المذكوريـن 

الكريم.
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أعلم  وال  جائز،  اليد  ثمن  وتسليمه  منه  فالشراء  ثقة  الوكيل  كان  إن  الجواب : 
وأما  أسلم،  ثقة  غير  وكيل  معاملة  عن  فالتنـزه  ثقة  غير  كان  وإن  اختالفًا،  هذا  في 
في  وضعه  أنه  يعلم  حتى  عنه  ينحط  فال  الثمن  له  وسـلم  بالنداء  منه  اشـترى  إن 
فذلك  المفقود  مال  من  نفقة  له  تلزم  من  على  ينفق  أن  المشتري  وأمكن  موضعه، 
آثارهم  في  يوجد  هكذا  للنفس،  وأسكن  للصدر،  وأثلج  القلب،  على  أبرد  /د٥/ 

بيده. سليمان  عامر بن  العبد  كتبُه  أعلم،  واهللا  ـ  اهللا  رحمهم  ـ 
عن  اشـترى  قد  أنه  أحدهما  ادعـى  رجلين  عن  أيضـًا:  ومنـه  مسـألة :   [- ٤]
إياها  بايعتك  قد  البائع :  فقال  بالباقي،  مفروتين  شـبة  فبانتا  فضة  سلسـلتي  رجل 
بينهما،  الحكم  لنا  َبيـِّن  بترابه(١).  زنجبيل  باطل  عاطل  فضة  غير  أنهما  وأخبرتك 
المثاب،  وأنت  بالجواب،  علينا  تفضل  عليه؟  المدعى  ومن  منهما،  المدعي  ومن 
محمد  سلطان بن  من  والسالم  ـ ،  اهللا  شـاء  إن  ـ  القيامة  يوم  بالحسـنى  وسـتظفر 

اإلسماعيلي.
فكتمه  المشتري  وسـأله  شـبة،  السلسـلة  أن  عارفًا  البائع  كان  فإن  الجواب : 
ليسـت  أنه  يعرفها  وإنما  بها،  عـارف  غير  كان  وإن  منتقـض.  والبيع  غشـه،  فقـد 
من  السلسـلة  تخرج  لم  لكن  فضـة،  غير  إنها  بقولـه  بمعرفته  أخبـره  فقـد  بفضـة 
نقضه  يجـوز  المجهول  وبيـع  بالمبيع،  جاهـالن  وهمـا  تبايعـا  حيـث  الجهالـة، 
لم  أنه  المشـتري  على  واليمين  شـبة،  أنها  أخبره  أنه  له  البايع  والمدعي  وإتمامه، 
لي،  معرفة  ال  ضعيف  وأنا  الحق،  منُه  وخذوا  قلته،  فيما  وانظروا  شبة،  أنها  يخبره 

بيده. سليمان  عامر بن  الحقير  من  والسالم 
علي  مضمونها :  ورقة  نفسه  على  كتب  رجل  في  أيضا :  ومنه  مسألة :   [- ٥]
منه  طلبوا  بلغوا  فلما  أيتامـًا،  وكانوا  فضة،  قرشـًا  وكذا  كذا  فالن  فالن بن  لورثـة 

العبارة.  وردت  (١) هكذا 
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آخر،  شـاهد  فيها  خطه،  يجوز  من  بخط  وهي  الكتابة،  أنكر  إن  عليه  فما  هم؛  حقَّ
وما  بالحكم؟  عليهم  فماذا  حق؛  فيها  عليـه  يبق  لم  أنه  وادعى  بالكتابـة،  أقـر  وإن 
جزيل  مني  وعليك  المثاب،  وأنت  بالجواب،  علينا  تفضل  الورقة؟  قبول  شروط 
ناصر  محمد بن  سـلطان بن  من  والسـالم  األنام،  في  ذخرًا  عدمناك  ال  السـالم، 

بيده. اإلسماعيلي 
هذا  فكالمُه  عليه  الحق  بقاء  عدم  وادعى  الورقة  بمضمون  أقرَّ  فإن  الجواب : 
قال  لِما  الخصـم  سـلم  فإن  كذا،  وجه  في  قضاُه  إنـه  يقول :  حتـى  لـه،  حكـم  ال 
بها  اإلقرار  بعد  تـزول  ال  الحقوق  إذ  /د٦/  بالقضـاء؛  البينة  فعليـه  وإال  فذلـك، 
يحضر  أو  الحق،  هذا  قضاه  إنه  نعم  الخصم  يصدقه  إما  وذلك  الوجوه،  من  بوجه 
إذ  يتمهم،  حال  في  لأليتام  ثبتت  التي  الحقوق  في  السـيما  بالقضاء،  تشـهد  بينة 
أن  فيمكن  شـرعي،  وكيل  لهم  كان  إذا  إال  اللهم  أيتام،  وهم  لزوالهـا  احتمـال  ال 
في  لهم  تصرف  ال  يتمهـم  مدة  ففي  وإال  مصالحهم،  فـي  ويصرفها  يسـتقضيها، 

الغير. ذمم  في  لهم  ما  في  لهم  قبض  وال  مالهم، 
عدالن،  بمضمونها  يشـهد  أن  فشـروطها  الحكم  في  الثابتة  األوراق  وأمـا 
العلماء  عند  بالقوي  ليس  لكن  الثقة(١)،  خط  أثبت  المتأخرين  العلماء  ويقـض 
هل  نسـأله :  لكن  لها،  الخصم  إنكار  مع  األوراق  نثبـت  ال  ونحن  باألصـول، 
نحن  ما  هذا  بإقراره،  أخذناه  نعم  قال  فإن  القرطاسة؟  هذه  في  ما  بكتابة  أمرت 

عليه.
الحق  على  ويسـتدل  القضايا،  من  عليه  يرد  فيما  النظر  من  له  البد  والحاكم 
والباطل بالقرائن العرفية، والتفرس في الخصمين، ومثل هذا وأضرابه، والسالم، 

بيده. خلفان  سليمان بن  عامر بن  الحقير  كتبه  الحق،  إال  منه  تأخذ  وال 

الثقة.  خط  إثبات  المتأخرون  العلماء  ويقضي  العبارة :  صواب  (١) لعل 
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فالن  أموال  بـاع  أنه  رجل  على  عـوا  ادَّ قوم  في  أيضـا :  ومنـه  مسـألة :   [- ٦]
حق،  المفقود  لفالن  وليس  مالي  المال  الرجل :  فقـال  ديون،  عليه  ولنا  المفقـود، 
شـيئًا؛  فيه  فالن  يدع  ولم  المال،  هذا  من  وأرهن  أبيع  أنا  حاضرًا  كان  أيـام  وفـي 
ورقة  إال  بينة  لهم  تكن  ولم  سمعت  وإن  ال؟  أم  الرجل  هذا  على  دعواهم  أتسمع 
للحاكم  وهل  لهم؟  حجة  أيكون  المفقود  هذا  باسم  األموال  هذه  بعض  شراء  في 
عليه،  المّدعون  منه  طلب(١)  إن  المال  هذا  إليك  آل  أين  من  الرجل  هذا  يسأل  أن 
فينا  زلت  ال  وأنت  الكريم،  اهللا  على  وأجرك  أفدنا،  تفضل  عليه؟  له  سؤال  ال  أم 

بيده. اإلسماعيلي  ناصر  محمد بن  سلطان بن  من  والسالم  محسنًا، 
على  دعواهم  فـي  النظر  من  بد  فـال  المفقود،  على  عـون  مدَّ هـم  الجـواب : 
غير  اآلخر  علـى  فدعواهم  تثبت  لـم  فإن  ال؟  أم  حكمًا  ثابتـة  هي  هـل  المفقـود 
المال  مـن  حقوقهم  فيقضـوا  المفقود،  حـال  فـي  فلينظـر  ثبتـت  وإن  مسـموعة، 
المفقود  أمر  يتبين  أن  قبل  يقضوا  أن  الشرع  لهم  أوجب  إن  الدعوى  من  الخالص 
حقوقهم  بقضاء  الحاكم  وحكم  مال  للمفقود  يكن  لم  وإن  بموته،  يحكم  أو  بحياة 
في  فيها  وتصرف  باعها  أنه  شـهرة  األموال  باع  من  قام  فإن  المفقود،  على  الثابتة 
للمفقود  األموال  أن  بينة  تكن  ولم  يغير،  ولم  عليه  ينكر  ولم  المفقود،  من  حضرة 
هذه  باع  حين  أنُه  بالعهد  اليمين  البائع  فعلى  وعدوانًا  ظلمًا  باعها  البائع  هذا  وأن 
بينهم  الدعوى  فتنقطع  حـق،  فيها  المفقود  لفالن  ال  وملكُه  أموالـُه  هي  األمـوال 

بيده. عامر  كتبُه  فيه  فلينظر  هذا،  على 
كذا  فالن  من  قبض  أنه  القاضي  عند  أقر  رجل  في  أيضا :  ومنه  مسألة :   [- ٧]
المقر  هذا  جاء  أيام  بعد  ثم  بذلك،  صكًا  عليه  وكتب  عندي،  له  أمانة  قرشًا  وكذا 
خدعه.  وأنه  األمانة،  يقبض  ولم  صكًا،  عليه  قبض  أنه  بذلك  له  أقر  ممن  شـاكيًا 

طلبوا.  األصل :  (١) في 
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مالي  وأريد  األمانـة،  قبضتك  ما  بعد  إال  الصـك  تقبضني  لم  إنك  خصمـه :  قـال 
منك  القضية؟  هـذه  مثل  في  بينهما  الحكم  وكيف  منهمـا؟  المدعي  فمـن  منـك؛ 

الثواب. جزيل  ولك  الجواب، 
في  عليه  بورقة  اإلنسـان  أقر  فإذا  األثر :  ففي  األولى :  المسـألة  على  الجواب 
بينة  يقيم  أن  إال  بإقـراره،  عليه  يحكم  فإنه  مضمونها  يقبض  لـم  أنه  عـى  وادَّ حـق 
/د٧/ 5  خلفان  سـعيد بن  الشـيخ  وكان  إقراره.  بعد  إنكار  ال  دعـواه،  علـى 
باقٍ  وأنه  المقر،  قبضه  قد  الورقة  هـذه  مضمون  أن  الحق  له  من  تحليـف  أعجبـُه 
الحقوق  في  قولهم  هذا  تعالى،  اهللا  شـاء  إن  حسـن  قوله  من  فإن  اآلن،  إلى  عليه 
اإلقرار  إن  عندي :  وفيما  شـيء،  فيها  يحضرني  فلم  األمانة  في  وأما  المضمونة، 
الضمان  جهة  من  غير  الحقوق  وحكم  غير  األمانة  حكم  لكن  حكمه،  يختلف  ال 
في  الزلل  في  العظيم  اهللا  أسـتغفر  وأنا  األثر،  في  بينهم  معروف  فالفـرق  وغيـره، 

الحق. ومخالفة  الخطأ 
وقبض  آلخر،  مجاورًا  ماالً  لرجـل  باع  رجل  في  أيضًا:  ومنـه  مسـألة :   [- ٨]
ماله،  في  وأدخلـه  المال،  وحاز  جـاره،  عليه  تغلب  ثم  سـنوات،  مالـه  المشـتري 
خصمه  فأجابه  مالي،  وحاز  علي  تغلب  أنه  الحاكم  عند  جاره  من  الرجل  فشكى 
يد  لك  وال  يدي،  وفي  مالـي  هو  تدعيه  والذي  أبدًا،  ماالً  لك  علمـت  ما  بحاشـا 
على  دعواه  المشـتري  أيرجع  فيـه؛  له  صك  سـوى  بينة  لألول  تكـن  ولـم  عليـه. 
المثاب،  وأنـت  بالجواب،  علينا  فتفضـل  بينهم؟  الحكـم  وكيـف  ال؟  أم  البائـع 

بيده. سلطان  اإلسماعيلي  ناصر  محمد بن  نجل  الفقير  من  والسالم 
ومنعه،  فحازه،  وكيله  من  أو  مالكه،  من  المشتري  اشترى  إذا  فأما  الجواب : 
قبله،  وال  البيع  عند  البائع  لغيـر  حقًا  فيه  يعلم  ولم  ذكرت،  كما  ـره  وثـمَّ ـَرُه  وعمَّ
في  للمشـتري  فهو  الحكم  فـي  الشـرعية  فالبينة  بعد،  وأمـا  العامة،  يخبـره  ولـم 
في  اهللا  حجة  فهي  شرعًا،  مقبولة  بينة  المال  هذا  في  المدعي  يقيم  أن  إال  الحكم، 
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سـلم،  بما  البائع  على  يرجع  وهو  البينة  لـه  شـهدت  لمن  المال  فحينئذ  أرضـه، 
وال  بيد  ليسـت  القهر(١)  فيه  قهـرًا  المال  منه  فنـزع  متغلب  عليـه  تغلـب  إذا  وأمـا 
هي  بما  والزجر  والكـف  الردع  جزاؤها  إنما  قبـض،  يد  بها  وليحكم  لهـا  حكـم 
الحاكم  فعلى  غاصب،  متغلب  أنه  الحاكم  عند  صح  إذا  هذا  األدب،  من  له  أهل 
الحكم  قبل  الغصب  صح  وسـواء  منه،  غصب  لمن  فيرده  المال  من  يخرجـه  أن 
يده  في  هي  لمن  األشياء  فحكم  الحاكم  عند  الغصب  يصح  لم  إذا  وأما  بعده،  أو 
إال  عليه  يرجع  فال  البايع  على  المشـتري  رجوع  وأما  ذلك،  خالف  يصح  حتـى 
فال  القبض  بنفس  للمدعي  الحاكم  بـه  حكم  إذا  وأما  بالبينة،  لغيره  أنـه  صـح  إذا 
من  البائع  على  طريق  فال  متغلب،  أنه  صرحت  كما  سيما  ال  البائع،  على  رجوع 
الحكم  هذا  من  قلبي  وفي  الحق،  إال  منـه  يؤخذ  ال  ثم  فيه،  فلينظر  القبيـل،  هـذا 
الحاكم  إن  قيل :  وقد  القضية،  أصل  عن  يبحث  ولم  الحاكم  هذا  به  حكم  الذي 

بيده. سليمان  عامر بن  الفقير  كتبه  أعلم،  واهللا  أثره،  إلى  منه  أحوج  نظره  إلى 

غيلة  عليه  أخـذ  بأنُه  رجل  مـن  شـكى  رجل  في  أيضا :  ومنـه  مسـألة :   [-٩]
كانت  أوراقًا  فاداها  وأنُه  بأخذها،  فأقر  رجـل،  على  الهالك  ألبيه  حق  فيها  ورقـة 
صندوق  مـن  األوراق  جميع  أخـذت  إنك  الرجـل :  فقال  بهـا  وأتـى  أبيـه،  علـى 
على  وليس  األوراق،  هـذه  مضمون  يدعي  ومن  أنـت  وتعاملتما  موتـه،  أبي بعـد 
الورقة  اآلخذ  فشـكى  بإتيانها،  الحاكم  فلزمه  منك  ورقتي  وأريد  ألحد،  أبي حق 
وأنا  هذا،  فالن  على  التي  األوراق  عن  بها  فاديتني  إنك  فقال :  بها  فاداه  الذي  من 
في  الفصل  كيف  ورقتي؛  ومزقت  شـيء،  علي  يبق  ولم  مضمونهّن،  عنه  أوفيـت 
هللا  الفقير  من  والسالم  اهللا،  على  وأجرك  بالجواب،  علينا  ُمنَّ  تفضل  الفصل؟  هذا 

اإلسماعيلي. ناصر  محمد بن  سلطان بن  تعالى 

أثبتناه.  ما  إلى  أقرب  وهي  واضحة،  غير  (١) العبارة 
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حاكم  من  وكيـالً  أو  شـرعيًا،  وصيًا  الورقة  أخذ  الـذي  كان  فـإن  الجـواب : 
الورقة  أخذ  من  فقول  يتيم  الورقـة  وصاحب  كذلك،  جماعة  أو  التوكيـل،  ثابـت 
بلوغه،  مع  اليتيم  أرادها  إن  اليمين  وعليه  نافذ،  وأمرُه  مقبول،  الوجوه  هذه  على 
فأمره  الصفات  هذه  بإحدى  متصفًا  يكن  لم  وإن  ماله،  في  التضييع  عليه  وادعـى 
أتلفه. لما  ضامن  وهو  الحق،  صاحب  يتمه  لم  إن  ثابت  غير  غيره  لدين  ووفاؤُه 

فيها  مكتوب  الذي  بالحق  مقرًا  الورقة  عليه  من  كان  فإن  الورقة  قضيـة  وأمـا 
من  بها  يخرج  حجة  له  تكون  أن  إال  للوارث،  بتسليمه  عليه  فيحكم  للهالك  عليه 
مضمونها  منه  /د٨/  قبض  الذي  على  ويرجع  القضاء،  إال  هي  وما  الحـق،  هـذا 

بينة. عليه  أصح  أو  بذلك،  له  أقر  إن 
صندوق  من  األوراق  أخـذت  أنك  الرجل  على  الورقة  صاحـب  دعوى  وأمـا 
صاحب  يد  فـي  وهي  األحكام،  فيهـا  تكون  ثم  ردها  فعليـه  بذلك  أقـر  فـإن  أبـي؛ 
وتكون  ذكرُه،  الذي  أبيه  صندوق  من  أخذها  ما  اليمين  فعليه  أنكر  وإن  الصندوق، 
ما  إال  منه  تأخذ  فال  قلُته،  ما  هذا  األحكام.  وبينهما  اآلن،  يده  في  هي  من  يـد  فـي 
وال  متعلم،  وال  عالـم  ال  جاهل،  إنسـان  وأنا  صوابه،  لك  وظهـر  عدله،  لـك  بـان 
اهللا  أسـتغفر  وأنا  وجدته،  حيـث  الحق  اتبع  بـل  تقلد،  وال  العلـم،  أهـل  مجالـس 

بيده. سليمان  عامر بن  الفقير  من  والسالم  الحق،  فيه  خالفت  ما  كل  من  العظيم 

تحلف  أن  منها  وأراد  بالزنا،  زوجته  اتهـم  رجل  في  أيضًا  ومنه  مسـألة :   [-١٠]
أن  الحاكم  علـى  وهل  ال؟  أم  عليهـا  يمين  ذلك  فـي  أَله  نفسـها؛  في  تخنه  لـم  أنهـا 
بينهما  اللعان  يوجب  هل  بالزنا  اتهمها  قولك  وما  ال؟  أما  الدعوى  هذا  مثل  يسـتمع 
وما  فيهما؟  شرط  العادل  اإلمام  أم  مالعنة؟  هذا  زماننا  في  وهل  ال؟  أم  بينهما  ويفرق 
السـؤال  في  فضلك  من  وزدنا  ذلك  جميع  لنا  صرح  الزوجين؟  بين  المالعنـة  صفـة 
اإلسماعيلي. ناصر  محمد بن  سلطان بن  ولدك  من  العظيم،  الكريم  من  خيرًا  تجز 
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المبتلى  إلى  األمر  وتوكل  القاضي،  من  عنُه  السـكوت  يسـع  هذا  الجواب : 
تبره  لم  وإن  فيطلقها،  تزني  امرأته  أن  يقين  عنده  الزوج  هذا  كان  فإن  البلية،  بهذه 
الصداق،  هذا  منُه  تستحق  أنها  الصداق  أرادت  إن  اليمين  عليها  فله  صداقها  من 
في  حنثت  فقد  زنت  قد  كانت  فإن  المبطالت،  الوجوه  من  بوجه  عنُه  تبطلُه  ولم 

صداقها. فلها  زنت  تكن  لم  وإن  حرامًا،  الصداق  وأخذت  يمينها 
زانية  غير  أنها  واألصـل  باليقين،  الظن  فيدفع  فقـط  ظنًا  يظـن  هـذا  كان  وإن 
إلى  حاجة  وال  والظـن،  الشـك  يتابع  وال  األصل،  ويمسـك  زناها،  يصح  حتـى 

خلفان. سليمان بن  عامر بن  الحقير  من  والسالم  األمور،  في  والتفكر  التعمق 
ويعلم  ماالً  اشـترى  أنه  آخر  على  ادعى  رجل  في  أيضًا:  ومنه  مسـألة :   [-١١]
في  الحكم  كيف  فيه؛  بنصيبي  علمه  وأنكر  بالشراء،  الخصم  فأقر  نصيبًا،  فيه  لي  أن 
اإلسماعيلي. ناصر  محمد بن  سلطان بن  ولدك  من  والسالم  أجبنا،  تفضل  ذلك؟ 
هذا  اشترى  المشتري  هذا  أن  البينة  المدعي  على  ذلك  في  الحكم  الجواب : 
شـيئًا  أو  نحوه،  أو  نصفًا،  أو  ربعًا،  مثالً  كذا  فيه  المدعي  لهذا  أن  ويعلـم  المـال، 
يحلف  يده  في  المال  كان  إن  بالعلم  اليمين  المشتري  فعلى  عدمها  فإن  محدودًا، 
أعلم،  واهللا  حقًا،  فيه  هذا  لفالن  يعلم  وال  فالن،  من  اشتراه  له  المال  هذا  أن  باهللا 

بيده. سليمان  عامر بن  الفقير  العبد  كتبه 
المال  هذا  اشترى  أنه  رجل  على  ادعى  رجل  عن  أيضاً :  ومنه  مسألة :   [-١٢]
لفالن،  هو  وإنما  للمبايـع،  ليس  المال  هـذا  أن  عالمًا  كونِه  مع  فـالن،  حياة  فـي 
البايعين  وكال  ورقتـي،  وهذه  مالي،  والمال  حياتي،  فـي  لي  بلغه  قد  هـذا  وفـالن 
بينة؟  [له]  وليـس  بذلك،  العلم  أنكـر  وقد  عليـه،  المدعى  يد  فـي  والمـال  ماتـا، 
الفقير  ولدك  من  عليك  والسالم  المأجور،  وأنت  اهللا،  أمرك  حسـبما  أفتنا  تفضل 

االسماعيلي. ناصر  محمد بن  سلطان بن 
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أنه  يحلف  المـال،  يده  في  مـن  قول  القول   (١)... فـي  الحكـم  الجـواب : 
قلُت  واهللا أعلم.  هذه،  دعـواه  قبل  من  حقًا  فيه  المدعي  لهذا  يعلـم  وال  مالـه، 
أن  البينة  الحكم  في  المدعي  على  وإنما  الشـرعية،  البيانات  وجود  لتعذر  هذا 
وقهرًا،  غصبًا  اآلن  اليـد  صاحب  حازه  وإنما  فالن،  من  اشـتراه  له  المال  هـذا 
عامر بن  الفقير  العبد  كتبه  فيه،  فلينظر  هذا،  زماننا  في  البينة  بهذه  لهم  أنَّى  لكن 

بيده. سليمان 

زوجها  من  العاجل  صداقهـا  طلبت  امـرأة  عن  أيضًا:  ومنـه  مسـألة :   [-١٣]
عن  إياها  أوفيتني  قد  فقالت :  الفالنيـة(٢)  شـانبتي  صداقك  عن  أوفيتك  قد  فقال : 
الثاني،  صداقي  وأُريـد  أخرى،  مرة  بي  وتزوجت  طلقتنـي  وقد  السـابق،  صداقي 
الثانية  لهذه  أوفاها  قد  أنه  يدعي  لكنه  ثانية،  مرة  وتزوجها  طلقها  قد  أنه  يقر  وهو 
وهي  عليه،  اتفقا  ما  حسـب  فضة  األول  صداقها  على  أعطاها  قد  وأنـه  صداقهـا، 
من  وذا  المثاب،  وأنـت  بالجواب،  علينا  تفضل  بينهمـا؟  الحكم  ما  ذلـك؛  تنكـر 

اإلسماعيلي. ناصر  محمد بن  سلطان بن  لك  المحب  ولدك 
البينة  وعليه  مدعٍ،  فهو  الوفاء  عليها  وادعى  بصداقين  لها  أقر  فإذا  الجـواب : 
بعدم  اليمين  فعليهـا  البينة  لـه  تكن  لم  فـإن  أحدهما،  أو  الصداقيـن  قضاهـا  أنـه 
وإال  آجالً،  يكن  لم  إن  لها،  بتسـليمه  عليه  فيحكم  عليه  باقٍ  حقها  وأن  القضاء، 
منها؛  بينة  أو  منه  بإقرار  إما  /د٩/  الصداقين  كمية  معرفة  من  بد  وال  أجله،  فإلى 
بينة  لها  تكن  ولم  الصداقين  مقـدار  في  تناكرا  فإن  معلوم،  على  الحكـم  ليترتـب 
عامر بن  الفقير  العبـد  كتبه  أعلم،  واهللا  كـذا،  أنُه  يمينـه  مع  الزوج  قـول  فالقـول 

بيده. سليمان 

واضحة.  غير  (١) كلمة 
العبارة.  وردت  (٢) هكذا 
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بيته  في  وجده  قد  أنه  رجل  على  ادعى  رجل  عن  أيضا :  ومنه  مسألة :   [-١٤]
عدم  إن  يحلفـه  أن  للحاكم  فهـل  الحاكم؛  مـع  عليه  المدعى  فأنكـر  أهلـه،  مـع 
مثل  في  أيمان  ال  أم  بينة؟  عليه  قامت  إن  األدب  مـن  عليه  وماذا  البينـة؟  المدعـي 
والسالم  المأجور،  وأنت  البليد،  يفهم  بينًا  كشفًا  إياها  لنا  اكشف  الدعاوي؟  هذه 

اإلسماعيلي. ناصر  محمد بن  سلطان بن  ولدك  من 
الحاكم،  نظر  على  وهو  األدب،  فيه  وإنما  هذا،  مثل  في  أيمـان  ال  الجـواب : 
موكول  لهم،  الموجبة  األسباب  جميع  في  األدب  لهما  األثر  في  كذلك،  حد  وال 
نظر  في  تحوك  بأسـباب  عليه  المدعى  على  التهمة  تظاهر  بعد  الحاكم  نظـر  علـى 
أحوج  الحاكم  قيل :  ولهـذا  عنده،  التهمه  تلحقه  ممن  المدعـى  كان  إن  الحاكـم، 
المال  من  شيئًا  منه  أخذ  أنه  المنزل  صاحب  ادعى  إن  نعم  أثره.  إلى  منُه  نظره  إلى 
على  ال  المال،  علـى  اليمين  المنكر  فعلى  البينـة  عدم  فمع  عليه  المدعـى  فأنكـر 

بيده. سليمان  عامر بن  الفقير  العبد  كتبه  أعلم،  واهللا  فيه،  فلينظر  الدخول،  نفس 
خمس  بعد  ثم  صبية،  وهي  أََمته  استبرأ  رجل  في  أيضًا:  ومنه  مسألة :   [-١٥]
قول  ما  األول؛  االسـتبراء  ذلك  علـى  الرجل  بها  فدخـل  بلغت،  يومـًا  وعشـرين 
مرة  يستبرئها  حتى  أم  االسـتبراء  بذلك  له  وتحل  االسـتبراء  ذلك  أيكفي  شـيخنا : 
الزاني  كحكم  حكمـُه  ويكون  أبدًا  عليه  تحـرم  فهل  تحل  ال  قلـت  وإن  أحـرى؟ 
ناصر  محمد بن  سـلطان بن  ولـدك  مـن  بالجـواب،  علينـا  تفضـل  ال؟  أم  بأََمتـه 

اإلسماعيلي.
بلغت  األيـام  تتم  أن  فقبـل  باأليـام  واسـتبرأها  صبيتـه  كانـت  إن  الجـواب : 
موجدة  أقـوال(١)  هنـا  لكـن  بالحيـض،  االسـتبراء  يسـتأنف  أن  فعليـه  بالحيـض 
وهذه  يومًا،  وعشرين  أحد  االستبراء  جعل  المسـلمين  بعض  أن  منها :  للرخصة، 

أقول.  األصل :  (١) في 
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قد  وهذه  واحدة،  حيضة  االستبراء  جعل  من  ومنهم  يومًا.  وعشرين  خمسة  تمت 
اشترها  أو  بيته،  في  اإلنسان  رباها  إذا  الصبية  األََمة  إن  قال :  من  ومنهم  حاضت. 

عليه. استبراء  فال  ثقة  عند  تركها  أو  امرأة،  من 
عليه؟  نحرمها  فكيـف  بالرخصة،  مصرحة  تجدهـا  األقوال  هذه  إلـى  فانظـر 
على  األََمة  هذه  تحريم  عـن  أجبن  فإني  رحمة،  الرأي  في  المسـلمين  واختـالف 
من  والسـالم  الحق،  واتبع  مني،  أعرف  هو  من  وسـل  الصفة،  هذه  على  سـيدها 

بيده. سليمان  عامر بن 
قد  الميت  زيدًا  أن  رجل  علـى  ادعى  رجل  عن  أيضًا:  ومنـه  مسـألة :   [-١٦]
لها،  مواالتك  عن  أجرة  نصفها  ولك  لي،  لترعاها  إياها  وأعطاك  شـاة،  مني  أخذ 
وال  لك  شاة  الميت  زيد  يعطني  لم  قائالً:  عليه  المدعى  فأنكر  عليها،  ومحافظتك 
ـ ،  اهللا  شـاء  إن  ـ  مأجورًا  شـيخنا،  إحسـانك  من  أجبنا  الحكـم؟  كيـف  لغيـرك؛ 

بيده. محمد  سلطان بن  ولدك  من  والسالم 
وقبضها  فقبلها  شـاة  فالن  بيد  إليه  أرسـل  أنه  البينة  المدعي  على  الجواب : 
يد  من  لك  قبضت  مـا  اليمين  الراعي  فعلـى  بينة  له  تكن  لـم  وإن  المأمـور،  مـن 
واهللا  هذه،  دعواك  قبل  من  حق  علي  لك  وال  الشـرط،  هذا  على  شـاة  رسـولك 

بيده. خلفان  سليمان بن  عامر بن  من  فيه  فلينظر  أعلم، 
منه  طلبه  فلمـا  رجل،  على  حـق  له  رجل  عن  أيضـًا:  ومنـه  مسـألة :   [-١٧]
المحال  من  حقه  لُه  المحال  فطلب  جميعًا،  برضاهم  آخر  رجل  على  إياه  له  أحال 
لُه  للمحال  فهل  أيضًا؛  والمحيل  عليه  المحال  مـات  حتى  إياُه،  يقبضه  فلم  عليـه 
تقول  فما  رجوع  عليهم  لـه  قلت  فإن  ال؟  أم  المحيل  ورثة  إلى  رجوع  حـق  هـذا 
يمين  سـوى  شـيء  بيدهم  فهل  حقًا؛  لك  أبينا  على  أن  نعلم  لم  وقالوا  أنكروُه  إن 
فيه  وقعت  التـي  وباإلحالة  الحـق،  هذا  بأصـل  العلم  عليهـم  يدعي  وهـو  علـم، 
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بين  الحكم  ترى  فما  بذلك؛  العلم  إنكار  على  مستمرون  وهم  له،  االستفاء  ويعدم 
فيه  وقعت  التي  وباإلحالة  أبينـا  على  الحق  بهذا  علمنا  الورثـة  قـال  وإن  هـؤالء؟ 
بالجواب  علينا  تفضل  ال؟  أم  عليه  المحال  من  اسـتقبضته  قد  أنك  نعلم  لم  لكن 

اإلسماعيلي. ناصر  محمد بن  سلطان بن  ولدك  من  وذا  بالثواب،  تحظ 
حقه؛  في  المحيل  على  المحال  مـن  الرجوع  في  العلماء  اختلف  الجـواب : 
يحيله  أن  شرط  على  المحال  من  البيع  وقع  إذا  إال  الرجوع،  له  إن  قولهم :  فأكثر 
غريمه  من  الطالـب  هو  الحق  صاحـب  كان  أو  فـالن،  على  هذا  مـن  المشـتري 
الحق  من  ذمتـه  حين...(١)  كان  إذا  فـالن،  على  لـي  عليك  الذي  بحقـي  أحلنـي 
المحيل،  على  للمحال  رجوع  ال  أن  القـول :  فأكثر  الرجوع،  هذا  فعلى  المحـال 
فعلى  والمحال  المحيـل  ورثة  بيـن  الحكم  وأما  الحوالـة،  نفس  حكم  فـي  هـذا 
العبد  كتبه  أعلم،  واهللا  فقـط،  العلم  يمين  إال  عليهـم  فال  ذكرت  الـذي  إنكارهـم 

بيده. سليمان  عامر بن  الفقير 

الصفحة.  بجانب  مقطوعة  (١) كلمة 
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(6) ºbQ ≥ë∏ªdG *
أبي محمد  إلى  اهللا  رضيه  سعيد  محمد بن  أبي سعيد  جواب  مسـائل  فهرس 
فأثبتناها  الرهن  كتاب  قبل  (ب)  و  (أ)  في  وردت  محبوب،  محمد بن  عبد اهللا بن 

الشركة. كتاب  آخر  هامش  في 
له  حقًا  له  يترك  وال  حقًا  لواحد  يخلي  ال  حلف  رجل  عن  وسـألته  مسـألة : 
هل  قلت :  له.  ذهب  للذي  وتركه  بعد  ذلك  على  والحق  اآلخر،  له  فوهبه  عليه، 

بالطالق؟ حلف  فيما  هذا  يحنث 
منفعة. يجر  القرض  عن  وسئل  مسألة : 

الوصية؟ تثبت  هل  تمامها  عن  الثلث  نقص  إذا  الوصايا  عن  وسئل  مسألة : 
فهي  المهـدي  يد  مـن  الهدية  فضلـت  فـإذا  أبو سـعيد 5 :  قـال  مسـألة : 

إلخ. ولورثته..  إليه  للمهدى 
غيره؟ إلى  يوصي  أن  الموصي  له  يجعل  لم  إذا  الوصي  عن  وسئل  مسألة : 

في  له  ُيربَّـض  أن  رجـالً  قاطع  الـذي  وأما  آخـر :  له  جـواب  ومـن  مسـألة : 
وكذا. بكذا  شهر  كل  معروفة  غنمًا  له  أرض  / أ  ١٩٨/ 
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 •٤٥٣  .................................................. الكريمة  القرآنية  اآليات  فهرس 

 •٤٦٩  ................................. واألثار  الشريفة  النبوية  األحاديث  فهرس 

 •٥٣٣  .............................................................. والبلدان  األماكن  فهرس 

الكتب .................................................................................  ٥٣٩•  فهرس 

 •٥٤٣  ...................... والمذاهب  والفرق  والجماعات  القبائل  فهرس 

 •٥٥٥  ............... له   المرادفة  والمصطلحات  نَّة  السُّ مصطلح  فهرس 

 •٥٥٧  ........................................................ المشروحة  الكلمات  فهرس 

التحقيق ................................................  ٥٧١•  ومراجع  مصادر  فهرس 

 •٥٧٧  .................................................. الرابع  الجزء  محتويات  فهرس 
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 c   b   a   ` ج٤٨٢٢٨/١_    
¨    §    ¦   ¥ ج٦٣١١/٢   ¤  

»   º     ¹   ¸   ¶   μ ج٧٧٤٨١/١  ´  
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n   m   lج٢١٩٣٩٨/١
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u   t   s   rج١٩٤٩٦/١
}    |   {   z   y   x   w   vج٤٤٥/١، ٤٤٦، ٣٠

٤٤٨، ٤٤٩

¢ü°ü≤dG  IQƒ°S  ``  28

  ¢   ¡ ے    ~   }|   {     z   y
    ¬   «   ª   ©   ¨       §   ¦   ❁   ¤   £
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 ..َº   ¹

ج٢٦١٣٣/٤، ٢٧

¿Éª≤d  IQƒ°S  ``  31

×   Ö   Õ   Ô     Óج١٨١١/٢

ÜGõMC’G  IQƒ°S  ``  33

G   F    E   D   C   Bج٤٨٠/١، ٥٦٥٦٥
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%   $   # ج١٢٢/٢!"  
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®   ¬ ج٦٥٢٣٣/١»  

ôaÉZ  IQƒ°S  ``  40

=   <   ;    :   9 ج١٤٥٣٢/١ 8  

â∏°üa  IQƒ°S  ``  41

 ¼   »      º ج¹٣٧٢٢٧/٢ 
 É      È   Ç ج٢٢٧/٢، ٣٨٢٢٨

iQƒ°ûdG  IQƒ°S  ``  42

u   t   s   r   q   p  o  ج٢٠١٣٠/١

±ôNõdG  IQƒ°S  ``  43

  ❁   N     M   L   K   J   I    H   G    F
S    R        Q   P

ج١٣٢١٩/١، ١٤
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óªëe  IQƒ°S  ``  47

   X    W   V   U   T   S   R   Q   P
 Y

ج٣٣٥٦٥/٢

íàØdG  IQƒ°S  ``  48

> ج٢٥١٤٤/٣= 

+ ج٢٩٧٢/١*  

¥ۤ  IQƒ°S  ``  50

ج١٨٣/٢ !

äÉjQGòdG  IQƒ°S  ``  51

b   a   `   _   ^   ] ج٥٩٥٩/١\  

Qƒ£dG  IQƒ°S  ``  52

Û   Ú   Ù   Ø    ×٤٨٢٤٨

ºéædG  IQƒ°S  ``  53

Ù   Ø    ×   Ö   Õ   Ôج٣٩١٥٣/٣

ôª≤dG  IQƒ°S  ``  54

ج١٨٣/٢|

øªMôdG  IQƒ°S  ``  55

Åج٦٤٢٠٣/٢
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,
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x    w   v ج٤٤٥٠/٢
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  -   ,   +   *       )   (   '   &   %  $
/   .

ج٩٥٣٨/١

P   O      N   M   L    K   J   I   Hج٥٥٠/١، ١١٥٥١

¿ƒ≤aÉæªdG  IQƒ°S  ``  63

b   a ج١٥٧١/١`   

øHÉ¨àdG  IQƒ°S  ``  64

z   y   x   wج١٦١٨٧/١

¥Ó£dG  IQƒ°S  ``  65

:   9   8   7 ج١٣٣/٤، 6٦١٥٤  

πeõªdG  IQƒ°S  ``  73

C   B   A   @   ?     >   = ج٦٢٠٤/٢>  
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¿É°ùfE’G  IQƒ°S  ``  76

 7   6 ج5٨٤٦٩/٢   

¥É≤°ûf’G  IQƒ°S  ``  84

.   - ج٢٢٣/٢، ١٢٢٤,  

≈∏YC’G  IQƒ°S  ``  87

r   q   p   oج٥٧١/١، ج٨٣/٢، ١
٨٤، ٢٠٤، ٢٠٥

á«°TÉ¨dG  IQƒ°S  ``  88

7   6  5 ج٥٧/١، 4١٨٣  

¢ùª°ûdG  IQƒ°S  ``  91

" ج١٨٤/٢!  

≈ë°†dG  IQƒ°S  ``  93

Bج١٨٤/٢

≥∏©dG  IQƒ°S  ``  96

O   N   M  L   Kج١٢٢٣/٢
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#  " ج٢٠٤/٢، ١٢٠٥!  

¢UÓNE’G  IQƒ°S  ``  112

$   #   " ج٢٠٤/٢، ١٢٠٥!  

≥∏ØdG  IQƒ°S  ``  113

7   6   5 ج4١٢٠٥/٢  

¢SÉædG  IQƒ°S  ``  114

 S   R    Q   Pج١٢٠٥/٢
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CG

آمين اسم من أسماء اهللا ج٤٥١/١• 
آمين، يمد بها صوته ج٤٥٠/١• 
اآلن بردت عليه جلده ج٤٢/٤• 
اآلن حين يتبين الخيط األبيض ج٥٠٠/٢• 
أبخل البخالء من ذكرني أو ُذِكرُت عنده • 

فلم ُيصلِّ عليَّ ج٤٨٠/١
سراويل •  منا  فاشـترى  اهللا !  رسول  أتانا 

ج١٤٧/٤
ج١٥٠/١•  أتانا النبي ! فوضعنا له غسالً 
أتاني جبريـل فأمرني أن آمر أصحابي أو • 

من معي ج٣٠/٣
أجرًا •  أذانـه  علـى  يأخـذ  ال  مؤذنـًا  اتخـذ 

ج٤١٩/١
أتصلي الصبح أربعًا ج٢١٢/٢• 
وإذا •  اليقيـن،  علـى  وابـن  الشـك  اتـق 

جالس  وأنت  سجدتين  فاسجد  استيقنت 
ج٥٠٤/١

أتي رسول اهللا ! بوضوء فتوضأ ج١٤٥/١• 
النحر •  يـوم  منـى  األسـود  هبار بـن  أتـي 

ج١٤٩/٣
أتيت رسول اهللا ! فبايعته على اإلسالم • 

ج٤١٣/١
نصرانيًا •  كنـت  إني  له:  فقلـت  عمر  أتيت 

ج١٣١/٣
علـيَّ •  فاشـترط  أبايعـه  النبـي !  أتيـت 

ج٢٨٢/٣
فأسـلمت •  اإلسـالم  أريد  النبي !  أتيت 

ج٢٣٢/١
قومـوا •  فقـال:  داره،  فـي  عبـد اهللا  أتينـا 

ج٤١٧/١
أََترك لهما وفاء؟ ج٣٩/٤• 
أن •  وكرهت  صـدرك،  في  حـاك  ما  اإلثم 

يطلع عليه الناس ج٤٨٩/٣
أجـاز لمجابر بن عبد اهللا فـي جمل باعه • 

ج٤٣٩/٣
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اجعلوا في بيوتكم من صالتكم ج٢٧٤/١• 
اجعلـوا فـي بيوتكـم مـن صالتكـم وال • 

تتخذوها قبورًا ج٢٧٤/١
وال •  صالتكم  مـن  حظًا  لبيوتكم  اجعلـوا 

تتخذوها قبورًا وال مقابر ج٤١٨/١
اجعلـوا مـن صالتكـم فـي بيوتكـم وال • 

تتخذوها قبورًا ج٢٧٣/١
اجلس فقد آذيت ج٥٦٦/١• 
أحابستنا هي؟ ج١٥٥/٣، ١٧١• 
العـدل •  بشـهادة  صامـوا  لـو  إلـي  أحـب 

ج٤٩٠/٢
بالحجامة •  وأمـر  اهللا !  رسـول  احتجـم 

ج٢١٨/٤
أجره •  الحجام  وأعطـى  النبي !  احتجم 

ج٢١٨/٤
إحرام الرجل في رأسه ج٨١/٣• 
إحرام المرأة في وجهها ج٧٤/٣• 
االثنيـن •  وادفنـوا  وأوسـعوا،  احفـروا 

والثالثة، وقدموا أكبرهم قرآنا ج٣٠٣/٢
احفظ عورتك إال من زوجتك ج١١٣/١• 
اهللا •  لكتاب  أقرؤهم  يؤمهم  أن  القوم  أحق 

ج١١/٢
أمتي •  إلناث  والذهب  الحريـر  لبس  أحل 

ج٢٦٠/٢
إحالل الصالو بالتسليم ج٤٩/٢• 
أحلتهما آية وحرمتهما آية ج٢٢٦/٣• 
اختاروا إلمامتكم أْخيَركم ج١٢/٢• 

اختـاروا إلمامتكـم أخيركـم وأفضلكـم • 
ج٥٣/٢

اختـاروا إلمامتكـم أفضلكـم وخياركـم • 
ج١٥/٢

اختاروا إلمامتكم خياركم ج٥١/٢• 
اختر ج٣٦٠/٣• 
الفطـرة •  مـن  واألظفـار  الشـارب  أخـذ 

ج٧٨/١
أَدِّ األمانة إلى من ائتمنك ج٢٤٠/٤• 
إال •  كنت  حالـة  أيـة  في  المسـجد  ادخـل 

جنبًا ج١٩١/٢
أدركت غير واحد من أصحاب النبي ! • 

ج٤٧٠/١
أَْدنِيه ج٤٩٦/٢• 
القبلة •  يستقبل  فال  الغائط  أحدكم  أتى  إذا 

وال يستدبرها ج١١٣/١
حالته •  إلـى  عاد  الغسـل  بعـد  أحـدث  إذا 

ج٥٤٦/١
إذا اختلف الخياط ورب الثوب ج١٩٠/٤• 
مـا •  قضيـت  فقـد  مالـك  زكاة  أّديـت  إذا 

عليك ج٢٥٦/٤
[إذا] أذَّنـت باألولى مـن الصبح [فقل]: • 

الصالة خير من النوم ج٣٩٥/١
فاجـزم •  أقمـت  وإذا  فترسـل،  أّذنـت  إذا 

ج٤١٢/١
فاحـدر •  أقمـت  وإذا  فترسـل،  أّذنـت  إذا 

ج٤١٢/١
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يتوضـأ •  جنـب  وهـو  يـأكل  أن  أراد  إذا 
ج٢١٣/١

الصالة •  وضـوء  توضـأ  يعـود  أن  أراد  إذا 
ج٢١٧/١

لم •  أكلـب  فخالطتـه  كلبـك  أرسـلت  إذا 
ُيَسمَّ عليها ج٤٩١/٣

إذا أركب بعضًا ومشى ج٤١٢/٤• 
ثالثـًا •  فليسـتجمر  أحدكـم  اسـتجمر  إذا 

ج١٢٠/١
إذا استجمر فليوتر ج١٢٠/١• 
أقرائها •  أيام  فلتقعد  المرأة  استحيضت  إذا 

ج٣٢٢/١
إذا استطعمكم اإلمام فأطعموه ج٤٥/٢• 
إذا استهل المولود صلى عليه ج٢٧٧/٢• 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده • 

قبل أن يدخلها في وضوئه ج١٣١/١
يغمس •  فال  نومه  من  أحدكم  اسـتيقظ  إذا 

يده في اإلناء حتى ج١٣٣/١
إذا أسلفت في شيء إلى أجل ج٤٣٦/٣• 
شـدة •  فإن  بالظهر  فأبردوا  الحر  اشـتد  إذا 

الحر من فيح جهنم ج٣٥٥/١
إذا أعاد المغرب شفع بركعة ج٣٧٧/١• 
سـلعته •  البائع  فوجـد  الرجـل  أفلـس  إذا 

بعينها فهو أحق بها ج٧٤/٤
الصـالة •  فدعـي  الحيضـة  أقبلـت  إذا 

ج٣٠٢/١، ٣٠٣، ج١٣٣/٢
إذا أقيمت الصالة ج١٠/٢• 

وأنتـم •  تأتوهـا  فـال  الصـالة  أقيمـت  إذا 
تمشـون  وأنتـم  ائتوهـا  ولكـن  تسـعون 

ج١٠/٢
إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة • 

ج٢١٢/٢، ج٤١٧/٤
فابؤوا •  العشـاء  حضر  الصالة  أقيمـت  إذا 

بالعشاء ج٨/٢
أنزل •  واجب  فالغسـل  الختانان  التقى  إذا 

الرجل أو لم ينزل ج٢٠٩/١
إذا التـقـى الختـانـان وجــب الغسـل • 

ج٢٠٩/١
أفضل •  هو  من  وخلفـه  رجل  القوم  أم  إذا 

منه ج٥٣/٢
إذا أمَّن اإلمام فأمنوا ج٤٥٠/١• 
إذا أمَّن القارئ فأمنوا ج٤٤٩/١• 
المالئكة •  فـإن  فأمنـوا،  القـارئ  أمَّـن  إذا 

تؤمن، فمن ج٤٥٠/١
إذا أمَّن القارئ فأمنوا فإن المالئكة تؤمِّن • 

لتأمينه ج٤٤٩/١
إذا أنامـت فكفنونـي فـي بردتـي عصب • 

ج٣٠٣/٢
إذا باع المجيزان فهو لألول ج٤٥٨/٣• 
فلتسـتبرأ •  أعتقت  أو  وهبت  أو  بيعـت  إذا 

ج٢١٥/٣
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم • 

لينثر ج١٣٤/١
إذا توضأ فال يمسح بمنديل ج١٤٩/١• 
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فيـه •  فوقعـت  بمـاء  وصّلـى  توضـأ  إذا 
الدجاجة ج٩٥/١

إذا توضأ وضوءه للصالة ج٢١٥/١• 
إذا توضأت فال تمندل ج١٤٩/١• 
أحدكم •  إليها  َيسـَع  فال  بالصالة  ثوب  إذا 

ج١١/٢ ولكن ليمشِ 
إذا ثوب للصالة فال تأتوها وأنتم تسعون • 

وأتوها وعليكم السكينة ج١٠/٢
فليركع •  يخطب  واإلمـام  أحدكم  جاء  إذا 

ركعتين ج٥٦٩/١
يمـن •  ولـم  فأكسـل  أحدنـا  جامـع  إذا 

وليتوضأ  منـه  المـرأة  مـس  مـا  فليغسـل 
ج٢٠٧/١

وألـزق •  األربـع  شـعبها  بيـن  جلـس  إذا 
الختان بالختان ج٢٠٨/١

الختان •  والتـزق  شـعبيها  بيـن  جلـس  إذا 
بالختان فقد ج٢٠٨/١

فـذره •  [شـيء]  صـدرك  فـي  حـاك  إذا 
ج٤٩٤/٣

وال •  تعرفونـه  حديثـًا  عنـي  حدثتـم  إذا 
تنكرونه.. ج٢٩٠/٣

إذا دبغ اإلهاب فقد طهر ج٣٢٤/١• 
إذا دعـوت فـادع اهللا ببطـون كفيـك وال • 

تدعو بظهورها، فإذا ج٢٠٩/٢
يريبهـا •  مـا  الطهـر  بعـد  المـرأة  رأت  إذا 

ج٣٠٣/١
إذا رأيتـم الجنائز فقومـوا فمن تبعها فال • 

يقعد حتى توضع ج٢٧١/٢
ج٤٨٥/٢•  إذا رأيتم الهالل فصوموا... 
رأيتمـوه •  وإذا  فصومـوا،  رأيتمـوه  إذا 

فأفطروا فإن ج٤٨٣/٢
يخـطـب •  واإلمــام  يتكـلـم  رأيتــه  إذا 

ج٥٥٥/١
شـئت •  حيـث  فبـت  الجمـرة  رميـت  إذا 

ج١٢٢/٣
ففيهـا •  المائتيـن  علـى  شـاة  ازادت  إذا 

ج٣٢٣/٢
نـا ثـم أقيمـا وليؤمكمـا •  إذا سـافرتما فأذِّ

أكبركما ج٣٩٧/١
نا وأقيما ج٤٠٩/١•  إذا سافرتما فأذِّ
قلوبكم.. •  تعرفـه  حديثًا  عني  سـمعتم  إذا 

ج٢٩٠/٣
إذا شك في ثالث أو أربع ج٥٠٥/١• 
ج٥٠٨/١، •  ركعتين  أو  ركعة  في  شك  إذا 

٥٠٩
إذا شك في وضوئه قبل ج٨٠/١• 
أثالثـًا •  فاقسـموها  الماشـية  صدقتـم  إذا 

ج٣٢٨/٢
إذا صّلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ال • 

يقطع ج١٧١/٢
وأتى •  الجماعة  أتـى  ثم  أحدكم  صّلى  إذا 

المسجد ج٤٥/٢
وجهه •  تلقـاء  فليجعل  أحدكـم  صّلـى  إذا 

شيئًا ج١٧٦/٢
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وجهه •  تلقـاء  فليجعل  أحدكـم  صلـى  إذا 
شيئًا فإن لم يجد ج١٧١/٢ 

إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات المباركات • 
هللا والصلوات الطيبات ج٤٧٣/١

إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الصالة • 
فال تدعوها ج٣٧٩/١

صـالة •  كل  ذهـب  فقـد  الفجـر  طلـع  إذا 
الليل ج١٩٩/٢

فأتـم •  ماشـية  أو  لـك  أهـل  قدمـت  إذا 
ج١٢٣/٢

إذا قدمت على أهل لك أو ج١٢٠/٢• 
إذا قـرأ ابن آدم السـجدة فسـجد، اعتزل • 

الشيطان يبكي ج٢٢١/٢
إذا قـرت فـي العيدين فأسـمع من يليك • 

ج٨٤/٢
واإلمـام •  انصـت  لصاحبـك  قلـت  إذا 

يخطب فقد لغوت ج٥٥٥/١
إذا قلد هديه فقد أحرم ج٢٥/٣• 
إذا قمت إلى الصالة فكبر ج٤٢٦/١• 
إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدًا يمى • 

بين يديه ج١٧٧/٢
وإن •  حولها،  وما  فألقوهـا  جامدًا  كان  إذا 

كان ج٣٣٦/١
الوضـوء •  فعليـه  فاحشـًا  الـدم  كان  إذا 

ج٥٧/١
غـدارا •  الجاهليـة  فـي  الرجـل  كان  إذا 

ج٢٣٩/١

إذا كان كثيرًا أعاد ج٢٥٢/١• 
فليصُل أحدكم في •  إذا كان المطـر وابـالً 

رحله ج٥٣٦/١
إذا كان واسـعًا فخالف بيـن طرفيه، وإذا • 

كان ضيقًا ج١٥١/٢
باب •  كل  على  كان  الجمعـة  يـوم  كان  إذا 

من أبواب المسجد ج٥٤٨/١
العصـر •  فعجلـوا  غيـم  يـوم  كان  إذا 

ج٣٦٩/١
إذا كانت األُمة عذراء ج١٩٦/٣• 
اهللا •  سـبيل  في  جراحة  بالرجل  كانـت  إذا 

ج١٦٩/١
إذا كانوا سبعة جمعوا ج٥٣٨/١• 
إذا كبر اإلمام فكّبروا، وإذا رفع فارفعوا، • 

وإذا قال ج٤٥٩/١
ويقـام •  بهـا  يـؤذِّن  قريـة  فـي  كنـت  إذا 

ج٤١٧/١
لبـس •  النعليـن  المحـرم  يجـد  لـم  إذا 

الخفين، وإذا لم ج٧٦/٣
إذا مـات أحدكم فليحسـن كفنه، فإن لم • 

يجد فليكفنه في بردي حبرة ج٢٦٠/٢
ليالً •  بجنازتها  َفأُْخِرَج  فآذنوني،  ماتت  إذا 

ج٣٠٩/٢
شـيء •  عليه  فليس  إبطـه  الرجل  مـّس  إذا 

ج٧٥/١
إذا نسي اإلقامة في السفر أعاد ج٤١٠/١• 
إذا وجد على مسيرة ثالث ج٣١٤/٤• 
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بـاب •  علـى  فعرفهـا  لقطـة  وجـدت  إذا 
المسجد ج٢٨٧/٤

بسـم •  فقولوا  القبور  في  موتاكم  وضعتم  إذا 
اهللا وعلى ملة رسول اهللا ! ج٣٠٧/٢

إذا وضعتـم موتاكـم في قبوركـم فقولوا • 
بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا ج٣٠٧/٢

فأفضـوا •  لحـدي  فـي  وضعتمونـي  إذا 
ج٣٠٣/٢

أحدكـم •  شـراب  فـي  الذبـاب  وقـع  إذا 
فليغمسه كله ج٩٩/١

فال •  الضرور  وصرفت  الحدود  وقعت  إذا 
شفعة ج٥٠٠/٣

الطـرق •  وصرفـت  الحـدود  وقعـت  إذا 
ج٤٩٩/٣

فليغسـله •  أحدكم  إناء  في  الكلب  ولغ  إذا 
سبع مرات ج١٠٦/١

كفنـه •  فليحسـن  أخـاه  أحدكـم  ولـي  إذا 
ج٢٥٩/٢

إذا وهمت في التطوع فاسـجد سجدتين • 
ج٥٢٧/١

األذنان من الرأس ج١٤٥/١• 
اذهب فأذَّن ألهل مكة ج٣٩٥/١• 
اذهب فواره ج٢٤٨/٢• 
أراد أن ال يحرج أمته ج٣٨٩/١• 
أربعون سنة ج٢٧٣/١• 
ارجعي حتى أسأل الناس ج٤٩٥/٣• 
أرسله حيث وجدته ج٢٩٤/٤• 

األرض كلها مسجد إال الحمام والمقبرة • 
ج٢٣٥/١، ٢٧٣، ٢٧٤، ج٢٨٥/٢

اركب دابة وسر أمامها ج٢٤٨/٢• 
أريتكـم لـو أن نهـرًا علـى بـاب أحدكم • 

فاغتسل به في كل يوم ج٣٦٧/١
االستطاعة الزاد والراحلة ج٨/٣، ٩• 
أسرعوا بالجنازة ج٢٦٧/٢• 
إلى •  معلـوم  كيل  فـي  الثمار  فـي  أسـلفوا 

أجل معلوم ج٤١٠/٣، ٤١١
اشتر بأحدهما طعامًا.. ج٤٧٧/٣• 
اشترى من صفوان بن أمية دارًا ج٤٥١/٣• 
لمـن •  الـوالء  فإنمـا  واعتقيهـا،  اشـتريها 

أعطى الثمن ج٤٤١/٣
فلمـا •  خيبـر  ليالـي  مجاعـة  أصابتنـا 

ج٢٤١/٣
أفضلكم •  الصالة  في  وليتقدمكم  اصطفوا 

ج١٣/٣
بموتاكـم •  تصنعـون  مـا  بهــا  اصنعــوا 

ج٢٧٨/٢
إلـيَّ •  أحـب  شـعبان  مـن  يومـًا  أصـوم 

ج٤٨٥/٢
أطعمه أهلك ج٥٠٨/٢• 
أطيب الصعيد أرض الحرث ج١٨٠/١• 
اعتمرت عائشـة بأمر النبي ! في شـهر • 

مرتين ج١٣٣/٣
وافقه •  فما  الكتاب  علـى  حديثي  اعرضوا 

فهو مني وأنا قلته ج٢٩٠/٣
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أعطني الخمرة ج٢٢٢/١• 
عرقه •  يجف  أن  قبـل  أجره  األجير  أعطوا 

ج١٣٤/٤
أعطى النبي ! خيبر بالشكر ج١١٦/٤• 
أعطيت الُجعل أربعين درهمًا ج٣١٤/٤• 
رقيقـك •  أطعمـه  أو  ناضحـك،  اعلفـه 

ج٢١٧/٤
األعمال بالنيات ج٤٩٤/٢• 
ما •  امـرئ  لكل  وإنمـا  بالنيـات  األعمـال 

نوى ج١٢٨/١، ج٢٣/٣
 • ،٤٢٣ ج١٢٨/١،  بالنـيــة  األعـمـال 

ج٤٣٩/٢، ج٢٣/٣
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ج٤٣٣/٢• 
اغتسل في مخضب ج١١١/١• 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال • 

روا رأسه ج٢٥٠/٢ تخمِّ
حين •  يومه  آخر  من  اهللا !  رسول  أفاض 

صلى ج١٢١/٣
أفضل الحج العج والثج ج٣٢/٣• 
أفضلكم ج١٢/٢• 
خـرج •  ممـا  وليـس  دخـل  ممـا  اإلفطـار 

ج٦٢/١
ام والمحتجم ج٢١٨/٤•  أفطر الحجَّ
ج٥٢٢/٢، •  والمحجـوم  الحاجـم  أفطـر 

ج٢١٨/٤
لحجامتهما •  ال  والمحجوم،  الحاجم  أفطر 

ج٢١٨/٤ أفطرا ولكن للغيبة 

عهـد •  علـى  رمضـان  فـي  رجـل  أفطـر 
ج٥٠٧/٢

فكان •  سـنتين  أو  سنة  بنيسـابور  أنس  أقام 
ج٥٣٤/١

أقام رسـول اهللا ! بالمدينة عشـر سنين • 
ج١٦٠/١

شـتوة •  سـمـره  عبد الرحمٰن بــن  أقــام 
ج٥٣٤/١

اقتلوا البهيمة وناكحها ج٥٧/٣• 
أقرؤكم أُبّي بن كعب ج١٣/٢• 
أقصر بعرفة ج١١٥/٢• 
بالوفـاء •  أحـق  فإنـه  الديـن  هللا  اقضـوا 

ج٤١١/٤
اقضي ما يقضي الحاج غير أن ال تطوفي • 

بالبيت ج١١٥/٣
أقل الحيض ثالثة أيام ج٢٩٥/١• 
أقـل الطهر بين الحيضتين خمسـة عشـر • 

ج٣١٨/١
يومـًا •  وعشـرين  خمسـة  النفـاس  أقـل 

ج٣١٤/١
أقل النفاس ساعة ج٣١٥/١• 
أكثر عذاب القبر في البول ج٢٤١/١• 
أكريت نفسي من ابنة غزوان ج١٥٢/٤• 
اكشـفي عن رأسك ال تتشـبهي بالحرائر • 

ج١٦٤/٢
حـرام •  السـباع  مـن  نـاب  ذي  كل  أكل 

ج٣٤٥/١
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األكياس الذين إذا اعلموا أنهم ج١٩٤/٢• 
إال اآلية واآلتين يتعوذ بهما ج٢١٩/١• 
أال رجـل يتصدق على هـذا فيصّلي معه • 

ج٤١/٢
أال صّلوا في الرحال ج٤٠٨/١• 
إال لمنشد ج٢٩٦/٤• 
البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم • 

ج٢٥٩/٢
االلتفات في الصالة نقص ج٤٣٥/١• 
األواخر •  العشـر  في  القـدر  ليلة  التمسـوا 

من رمضان ج٥٩٢/٢
فـإذا •  اليقيـن،  علـى  وابـن  الشـك  ألـق 

استيقنت التمام ج٥٠٥/١
ألقوها وما حولها وكلوه ج٣٣٦/١• 
ألقوها وما حولها وكلوه ج٣٣٦/١• 
ألم آمركم أن ُتْؤذُِنونِي بها؟ ج٣٠٩/٢• 
اهللا أكبر اهللا أكبر، اهللا أكبر ج٣٩٣/١• 
اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا على ما هدانا ج٦٩/٢• 
اهللا أكبر اهللا أكبر كبيرا ج٩٤/٢• 
اهللا أكبر، اهللا أكبر، ال إله إال اهللا ج٩٤/٢• 
اللهم ارحم المحلقين ثالثًا ج١٠٦/٣• 
والمـال •  األهـل  إليـك  أسـلمه  اللهـم 

والعشيرة ج٣٠٧/٢
واألهـل •  المـال  إليـك  أسـلمه  اللهـم 

والعشيرة، والذنب عظيم ج٢٩٨/٢
صباحـًا •  كان  إن  ـ  عبـدك  أصبـح  اللهـم 

ج٢٩٨/٢

اللهم اغفر ألحيائنـا وأمواتنا، وألف بين • 
قلوبنا، وأصلح ذات بيننا ج٢٩٩/٢

وشـاهدنا •  وميتنـا،  لحينـا  أغفـر  اللهـم 
وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا ج٢٩٨/٢

عني •  فاعف  العفو  تحـب  عفو  إنك  اللهم 
ج٥٩٣/٢

الخبـث •  مـن  بـك  أعـوذ  إنـي  اللهـم 
والخبائث ج١١٣/١

الرجيم •  الشيطان  من  بك  أعوذ  إني  اللهم 
ج٤٣٣/١

اللهـم إنـي أعـوذ بك مـن الشـيطان من • 
همزه ج٤٣٢/١

كمــا •  خطايـاي  وبيـن  بينـي  باعـد  اللهـم 
باعدت بين المشرق والمغرب ج٤٤٣/١، 

ج٥٧/٢
ينّقـى •  كمـا  خطايـاي  مـن  نّقنـي  اللهـم 

ج٤٤٣/١، ج٥٧/٢
شـهادة •  نصف  مثل  المـرأة  شـهادة  أليس 

الرجل؟ ج٢٨٧/١
يباع •  أن  اهللا !  رسول  عن  نهى  الذي  أما 

ج٣٠٥/٣
الطعام •  فهو  النبـي !  عنه  نهى  الذي  أما 

ج٣٠٧/٣
قدموا •  إذا  فيطوفـون  األمصـار  أهـل  أمـا 

ج١١٩/٣
أما في بيتك شيء؟ ج٤٧٦/٣• 
إما ال فاذهبي حتى تلدي ج٣١٠/٣• 
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للذئـب •  وإمـا  ألخيـك  وإمـا  لـك  إمـا 
ج٢٩٥/٤

أما من ثمـن حائط فالن فال، ولكن كيل • 
مسمى إلى أجل مسمى ج٤١٦/٣

إمام القوم وافدهم إلى اهللا ج١٣/٢• 
اإلقامة •  ويوتر  األذان،  يشفع  أن  بالل  أمر 

ج٣٩٤/١
يـوم خـرج مـن الـوادي بعد •  أمـر بـالالً 

ج٤٠٩/١
وسـدر •  بمـاء  يغتسـل  أن  رجـالً  أمـر 

ج٢٠٤/١
أمـر رسـول اهللا ! من ضحـك أن يعيد • 

الوضوء ج٧١/١
سـرج •  تشـق  أن  عبد العزيز  عمر بن  أمـر 

بنمر ج٣٤٣/١
أمر النـاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت • 

ج١٣٩/٣
سـبع •  علـى  يسـجد  أن  النبـي !  أمـر 

ج٤٦٦/١
على •  ماء  من  ذنـوب  بصب  النبي !  أمر 

ج٩٢/١
الحيـضـة •  دم  بغســل  النبـي !  أمـــر 

ج١٢١/١، ٢٥١
يخطـب •  وهـو  الداخـل  النبـي !  أمـر 

ج٥٧٠/١
الحويـرث •  مالك بـن  النبـي !  أمـر 

ج٤١٧/١

امرأتي تحيض وهي حامل ج٣٠٦/١• 
الثـوب •  مـن  المحيـض  دم  بغسـل  أمرتـا 

ج٢٤٨/١
أُمِرُت أن أسـجد على سـبعة أعضاء وال • 

أكف شعرًا وال ثوبًا ج٤٦٥/١
أُمِـرُت أن أسـجد على سـبعة أعظم وال • 

أَُكفَّ ثوبًا ج٤٦٦/١
يـوم •  يخرجـن  أن  اهللا !  رسـول  أمرنـا 

الفطر ج٧٥/٢
الوضـوء •  بتغطيـة  اهللا !  رسـول  أمرنـا 

ج١١٢/١
امسح على الجروح ج١٧١/١• 
الشـمس •  غروب  العصـر  وقـت  آخـر  إن 

ج٣٥٩/١
بالحـج •  أحـرم  قـد  كان  طلحـة  أبـا  أن 

ج١٤٩/٣
أن ابـن أبـي محـذورة قـال لعبد اهللا بـن • 

عمر ج٤٢٠/١
أن ابن عباس جاء ورسول اهللا ! يصلي • 

بالليل ج٣٨/٢
عرفة •  إلـى  أيقصر  سـئل:  عبـاس  ابـن  أن 

ج١١٤/٢
أن ابن عباس لم يقنت ج٢٠٦/٢• 
ان ابن عمر أهل من إيليا ج١٣/٣• 
ابن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه • 

ج١٥١/١، ١٥٢
ج١١٤/٢•  ان ابن عمر ركب إلى ريم 
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أن ابن عمر عالمًا له وامرأته ج٤٤٨/٣• 
الفطـر •  يـوم  يغتسـل  كان  عمـر  ابـن  ان 

ج٧٢/٢
أن ابن عمـر كان يقصر الصالة إذا خرج • 

ج١١٤/٢
اليـوم •  فـي  يقصـر  كان  عمـر  ابـن  أن 

ج١١٥/٢
أن ابـن عمر كان ينصرف مـن قليل الدم • 

وكثيره ج٢٥٣/١
البعيـر •  علـى  يـؤذن  كان  عمـر  ابـن  أن 

ج٤١١/١
أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع • 

ج٢١٦/٢
سعيد بن •  على  استصرخ  لما  عمر  ابن  أن 

زيد ج٥٣٦/١
فـي •  يكفـن  أن  أوصـى  مسـعود  ابـن  أن 

ج٢٥٩/٢
المسـجد •  في  يعس  كان  مسـعود  ابـن  أن 

ج١٨٩/٢
أن ابنا [له] نام عن الفجر ج٣٨١/١• 
أن إبهام رجله جرجت ج١٧١/١• 
إن األحياء أحـق بالجديد والموتى أولى • 

وأحق بالخلق ج٢٥٩/٢
يقيم •  فهو  أذَّن  ومن  أذَّنن  هو  صدا  أخا  إن 

ج٤١٣/١
ج٣٤٠/١، •  المسـك  الطيـب  أطيـب  إن 

٣٤١

حاجته •  فقضى  النبـي !  أتى  أعرابيـًا  إن 
ج٢٦٧/١، ٢٦٩

إن الذي يفتي الناس في كل ج٤٩٥/٣• 
إن اهللا أحل البيع وحرم الربا ج٣١٩/٣• 
إن اهللا أطعمه ج٢٦٠/١• 
القيـل •  ثـالثـًا:  لكـم  كــره   8 اهللا  إن 

السؤال  وكثرة  المال،  وإضاعة  والقال، 
ج٥٩/٤

يوم •  منهما  خيـرًا  بهما  أبدلكم  قـد  اهللا  إن 
األضحى ويوم الفطر ج٧٨/٢

إن اهللا قد ذم فيه ومنعه ج٤٥١/١• 
هـل •  الحـق،  مـن  يسـتحي  ال  اهللا  إن 

ج٢٠٩/١
أحدكم •  صّلـى  فـإذا  السـالم،  هـو  اهللا  إن 

فليقل: التحيات هللا ج٤٧٤/١
إن اهللا وتر يحب الوتر ج١٩٣/٢• 
إن اهللا يحب أن يقبل رخصه ج١٦٢/١• 
إنـي •  اهللا  رسـول  يـا  قالـت:  سـلمة  أم  أن 

[امرأة] أشد ضفر ج٢٣٦/١
إن أم عمران لتعلم أني أطعن ج٢٨٩/١• 
إلى •  بعثتـه  الحـارث  بنـت  الفضـل  أم  أن 

معاوية ج٤٨٨/٢
أن إمامًا لهم أشتكى على عهد ج٣٧/٢• 
فريضة •  إن  اهللا !  لرسول  قالت  امرأة  أن 

اهللا في الحج ج١٥٢/٣
تصنـع •  كيـف  السـبع  فـي  مـت  أنـت  إن 

ج١٣٢/٢
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أن بريـرة كوتبـت وال يعلـم لهـا كسـب • 
ج٣٢٨/٤

يوم •  عليه  دخـل  قتادة  أبي  ولـد  بعض  أن 
الجمعة ج٥٤٤/١

يؤذِّن بليل فكلوا واشـربوا حتى •  إن بالالً 
تسمعوا أذان ج٤٠٠/١، ٤٠١، ٤٠٦

إن تحت بحركم هذا نار ج٨١/١• 
أن جبريـل 0 صّلى به الصلوات كلها • 

مرتين ج٣٦١/١
إن الجمعة ال تحبس عن سفر ج٥٣٥/١• 
أن حمزة كفن في بردة. وكانت له يمانية • 

ج٢٦١/٢
إن الحي أحق بالجديد ج٢٥٩/٢• 
إن حيضتك ليست بيدك ج٢٢٢/١• 
إن حيضتك ليست في كفك ج٢٧١/١• 
إن حيضتك ليست في يدك ج٢٧١/١• 
واألرض •  السماء  بين  محبوس  الدعاء  أن 

حتى يصلَّى عليَّ ج٤٨٠/١
واألرض •  السـماء  بين  موقوف  الدعاء  إن 

ج٤٨٠/١
فانضحه •  تـره  لم  وإن  فاغسـله،  رأيتـه  إن 

ج٢٥٨/١
إن الرجل إذا قام مع اإلمام ج١٩٩/٢• 
أن رجل من األنصار أتى النبي ! يسأله • 

فقال ج٤٧٦/٣
إلى النبي ! فقال يا رسول اهللا •  أن رجالً 

قحط المطر ج٩٩/٢

والنبي ! •  جـاء  البصر  ضريـر  رجـال  أن 
ج٧٠/١

فنهاه •  بالعقيـق  ناسـًا  يـؤم  كان  رجـالً  أن 
عمر ج٢١/١

إن رحى اإلسالم دائرة قالوا ج٢٩٠/٣• 
أن رسـول اهللا ! أتي وهـو بخير بقالدة • 

فيها خرز ج٣٢٥/٣
رداءه •  وحول  استسقى  اهللا !  رسـول  أن 

ج١٠١/٢
أن رسـول اهللا ! أسـعر جانـب السـنام • 

األيمن ج٢٦/٣
بعبدين •  عبـدًا  اشـترى  اهللا !  رسـول  أن 

ج٢٩١/٣
النحـر •  يـوم  أفـاض  اهللا !  رسـول  أن 

ج١١٢/٣
عرفـه •  يـوم  أفطـر  اهللا !  رسـول  أن 

ج٥٦٢/٢
ثـّم •  شـاة  كتـف  أكل  اهللا !  رسـول  أن 

صّلى.. ج٦٧/١، ٦٩
نفساء •  وهي  أسماء  أمر  اهللا !  رسول  أن 

ج١٩/٣
أن رسـول اهللا ! أمر الذي وجد اللقطة • 

ج٢٨٩/٤
قبة •  له  تضـرب  ان  أمر  اهللا !  رسـول  أن 

بنمرة ج٧٨/٣
الحيضة •  يغسل  أن  أمر  اهللا !  رسـول  أن 

من الثوب ج٢٤٨/١
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أن رسول اهللا ! أمر بالحجامة ج٢١٨/٤• 
أن رسـول اهللا ! أمر بـأن تعّرف اللقطة • 

سنة ج٢٨٦/٤
ماء •  مـن  بذنـوب  أمـر  اهللا !  رسـول  أن 

فصبت ج٢٦٩/١
عاشـوراء •  بصوم  أمـر  اهللا !  رسـول  أن 

ج٥٦١/٢
أن رسـول اهللا ! أمـر بعيـادة المرضـى • 

ج٢٦٥/٢
المـذي •  بغسـل  أمـر  اهللا !  رسـول  أن 

ج٢٤٢/١
طلوع •  بعـد  بالال  أمـر  اهللا !  رسـول  أن 

الشمس ج٤٠٢/١
أن •  أسـلم  رجـالً  أمـر  اهللا !  رسـول  أن 

يغتسل ج٢٣٢/١
عجرة •  كعب بـن  أمـر  اهللا !  رسـول  أن 

لما آذاه القمل ج٦١/٣
أن رسول اهللا ! باع قدحًا وحلسًا فيمن • 

يزيد ج٤٧٧/٣
اإلثنيـن •  يـوم  توفـي  اهللا !  رسـول  أن 

ج٣١٣/٢
كل •  في  الشـفعة  جعل  اهللا !  رسـول  أن 

ج٤٩٩/٣
علـى •  المسـح  جعـل  اهللا !  رسـول  أن 

الخفين ج١٥٩/١
الصالتين •  بيـن  جمـع  اهللا !  رسـول  أن 

ج٤٠٢/١

الظهـر •  بيـن  جمـع  اهللا !  رسـول  أن 
والعصر ج٣٨٩/١

أن رسول اهللا ! جهر بالقراءة في صالة • 
االستسقاء ج١٠١/٢

صيـد •  ينفـر  أن  حـرم  اهللا !  رسـول  أن 
الحرم ج١٦٢/٣

الخمـر •  بيـع  حـّرم  اهللا !  رسـول  إن 
ج٣٣١/١، ج٢٣٤/٣

أن رسول اهللا ! حرم الخمر ج٢٣٦/٣• 
أن رسول اهللا ! حّرم الخنزير ج٣٣١/١• 
أن رسول اهللا ! حّرم الميتة ج٣٣٤/١• 
حجة •  في  رأسـه  حلق  اهللا !  رسـول  أن 

الوداع ج١٠٥/٣
وقلـم •  رأسـه  حلـق  اهللا !  رسـول  أن 

أظافره ج١٠٦/٣
إلـى •  بالنـاس  خـرج  اهللا !  رسـول  أن 

المصلى ج٩٩/٢
يوم •  أو  فطر  يوم  خرج  اهللا !  رسـول  أن 

أضحى ج٧٩/٢
امـرأة •  علـى  خـرص  اهللا !  رسـول  إن 

حديقة لها وادي القرى ج٣٧١/٢
سـننا •  فعّلمنـا  خطبنـا  اهللا !  رسـول  إن 

ج٤٧٤/١
سـلمة •  أم  على  دخـل  اهللا !  رسـول  أن 

بعد العصر ج٣٧١/١
وصلى •  الكعبـة  دخـل  اهللا !  رسـول  أن 

فيها ج١٦٧/٣



™HGôdG AõédG
481

QÉKB’Gh ájƒÑædG åjOÉMC’G ¢Sô¡a

فتوضـأ •  بوضـوء  دعـا  اهللا !  رسـول  أن 
ج١٤٧/١

سـّماهم •  لقـوم  دعـا  اهللا !  رسـول  أن 
ج٤٩١/١

أن رسول اهللا ! دفع خيبر على شطر ما • 
يخرج ج٩٩/٤

أن رسـول اهللا ! ذكـر المواقيـت التـي • 
ذكرناها عنه ج١٧/٣

الجمعـة •  يـوم  ذكـر  اهللا !  رسـول  أن 
ج٥٣١/١

أن •  العرايا  فـي  رخص  اهللا !  رسـول  أن 
تباع ج٢٦٧/٣

بثالثيـن •  درعـه  رهـن  اهللا !  رسـول  أن 
صاعًا ج٥٤٣/٣

بما •  امـرأة  رجالً  زّوج  اهللا !  رسـول  أن 
ج١٤٨/٤

أن رسـول اهللا ! سـجد في إذا السـماء • 
انشقت ج٢٢٣/٢

السـهو •  فـي  سـجد  اهللا !  رسـول  أن 
ج٥١٨/١

أن رسول اهللا ! سجد في «ۤص» ج٢٢١/٢• 
فـرس •  عـن  سـقط  اهللا !  رسـول  أن 

فجحش ج١٢٧/٢
سـجدتي •  فـي  سـلم  اهللا !  رسـول  أن 

السهو ج٥١٨/١
السماء •  سقت  فيما  سن  اهللا !  رسول  أن 

ج٣٥٥/٢

أن رسول اهللا ! صلى صالة االستسقاء • 
وخطب ج١٠٢/٢

بعـد •  الجمعـة  صّلـى  اهللا !  رسـول  أن 
زوال الشمس ج٣٦٨/١

أن رسـول ! صلى الظهر بذي الحليفة • 
ج٣٣/٢

والعصر •  الظهـر  صّلى  اهللا !  رسـول  أن 
ج٥١٣/١

اآلخرة •  العشـاء  صلى  اهللا !  رسـول  أن 
حين ج٣٦٣/١

أن رسول اهللا ! صلى على قبر ج٢٨٢/٢• 
أن رسـول اهللا ! صلى على المنبر يومًا • 

ج٢٤/٢
النجاشـي •  على  صلى  اهللا !  رسـول  أن 

وكبر أربعًا ج٢٩٣/٢
بغيـر •  العيديـن  صلـى  اهللا !  رسـول  أن 

أذان وال إقامة ج٧٣/٢
طلع •  حين  الفجر  صّلى  اهللا !  رسول  أن 

الفجر ج٣٦٤/١
أن رسول اهللا ! صلى فحّول ابن عباس • 

من يمينه ج٢٧/٢
أن رسـول اهللا ! ضـرب الجمـل الذي • 

ج١٤١/٤
نسـائه •  علـى  طـاف  اهللا !  رسـول  أن 

ج٢١٧/١
خيبـر •  أهـل  عامـل  اهللا !  رسـول  أن 

ج٣٧٢/٢، ج١١٥/٤، ١١٦
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على •  الفطر  زكاة  فرض  اهللا !  رسول  أن 
الذكر ج٤٠٣/٢

أن رسول اهللا ! فرض صدقة الفطر من • 
شهر رمضان ج٤٣٠/٢

الغالم •  بـول  فـي  قـال  اهللا !  رسـول  أن 
الرضيع ج٢٤٦/١

ان رسـول اهللا ! قـال فـي ضالـة الغنم • 
ج٣٠١/٤

أن رسـول اهللا ! قال لـرجل: إذا ج٤٢٦/١• 
أبي •  بنت  لفاطمـة  قال  اهللا !  رسـول  أن 

حبيش ج١٣٣/٢
لمالك بـن •  قـال  اهللا !  رسـول  أن 

الحويرث ج٣٩٧/١
وهـم •  المدينـة  قـدم  اهللا !  رسـول  أن 

يسلفون ج٤٠٩/٣
أن رسول اهللا ! قرأ والنجم ج٢٢٢/٢• 
وال •  ضرر  ال  أن  قضى  اهللا !  رسـول  أن 

ضرار ج٣٩٩/٣
نعليـن •  الهـدي  قلـد  اهللا !  رسـول  أن 

ج٢٥/٣
أن رسـول اهللا ! قلـد الهـدي وأشـعره • 

ج٢٦/٣
أن رسول اهللا ! كان إذا أراد أن يعتكف • 

ج٥٧١/٢
ينـام •  أن  أراد  إذا  كان  اهللا !  رسـول  أن 

ج٢١٣/١

حاجتـه •  أراد  إذا  كان  اهللا !  رسـول  أن 
أبعد ج١١٣/١

أن رســول اهللا ! كــان إذا كّبر [في] • 
الصالة سكت هنيهة ج٤٤٢/١

أن رسـول اهللا ! كان ال يدخـل البيـت • 
إال ج٥٧٣/٢

أن رسول اهللا ! كان له مسك يتطيب به • 
ج٣٤١/١

أن رسول اهللا ! كان يأخذ شماله بيمينه • 
ج٤٣٤/١

بيـن •  يجمـع  كــان  اهللا !  رســول  إن 
الرجليين ج٢٥٢/٢

يـوم •  يخـرج  كان  اهللا !  رسـول  أن 
األضحى ويوم الفطر ج٧٣/٢

الفطر •  يوم  يخرج  كان  اهللا !  رسـول  أن 
ويوم األضحى ج٧٢/٢

أن رسـول اهللا ! كان يخطب الخطبتين • 
وهو قائم ج٥٥٠/١

إذا •  يديـه  يرفـع  كان  اهللا !  رسـول  أن 
افتتح الصالة ج٤٢٤/١، ٤٥٤

أن رسـول اهللا ! كان يرفـع يديـه حذو • 
منكبيه ج٤٥٥/١

أن رسـول اهللا ! كان يركـز لـه الحربـة • 
ج١٧٠/٢

أن رسـول اهللا ! كان يسـلم علـى يمينه • 
ج٤٨٤/١
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بأصحابه •  يصّلـي  كان  اهللا !  رسـول  أن 
فجاء ضرير ج٧٢/١

أن رسول اهللا ! كان يصلي على راحلته • 
ج٢١٨/٢

العشـر •  يعتكـف  كان  اهللا !  رسـول  أن 
األواخر ج٥٦٧/٢

التيمـن •  يعجبـه  كان  اهللا !  رسـول  أن 
ج١٣٦/١

الركعتين •  في  يقرأ  كان  اهللا !  رسـول  أن 
األوليين ج٤٣٩/١

في •  كّبر  إذا  يقـول  كان  اهللا !  رسـول  أن 
الصالة ج٥٧/٢

أن رسـول اهللا ! كان يقـوم في الجنازة • 
ج٢٧٢/٢

أن رسول اهللا ! كان يكّبر سبعًا وخمسًا • 
ج٢٩٦/٢

كل •  فـي  يكّبـر  كان  اهللا !  رسـول  أن 
ج٤٥٢/١

بالصبـي •  يؤتـى  كان  اهللا !  رسـول  إن 
فيبول عليه ج٢٤٤/١

أثواب •  ثالثة  فـي  ُكفن  اهللا !  رسـول  أن 
ج٢٥٧/٢

حجته •  فـي  رأسـه  لبد  اهللا !  رسـول  أن 
ج١٠٧/٣

السـبع •  في  يرمـل  لـم  اهللا !  رسـول  أن 
ج١٢٠/٢

أن رسـول اهللا ! لمـا حلـق رأسـه قـام • 
أظافره ج١٠٦/٣

البيت •  مـن  خرج  لمـا  اهللا !  رسـول  أن 
ج٤٢٣/١

التـراب •  بيـده  ضـرب  لمـا  النبـي !  أن 
للتيمم ج١٩٠/١

أذنيـه •  ظاهـر  مسـح  اهللا !  رسـول  أن 
ج١٤٣/١

شـقه •  الحـالق  نـاول  اهللا !  رسـول  أن 
األيمن ج٣٢٨/١

شـقه •  الحـالق  نـاول  اهللا !  رسـول  أن 
األيمن ج٣٢٨/١

أن رسـول اهللا ! نهـى أن يتعجل شـهر • 
رمضان بصوم يوم ج٤٨٧/٢

فـي •  يصلـى  أن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
سبعة مواطن ج٢٣٥/١

اإلقعـاء •  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
ج٤٦٩/١

أن رسـول اهللا ! نهى عـن أكل كل ذي • 
ناب ج٣٤٤/١، ٣٤٩

بالبر •  البر  بيع  عن  نهى  اهللا !  رسـول  أن 
ج٣٣٥/٣

الثمار •  بيـع  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
حتى يبدو وصالحها ج٢٥٧/٣٣

حبـل •  بيـع  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
الحبلة ج٢٤٣/٣
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الحصاة •  بيـع  عن  نهى  اهللا !  رسـول  أن 
ج٢٤٥/٣

السـنين •  بيع  عن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
ج٢٦٠/٣

أن رسـول اهللا ! نهـى عن بيـع الصبرة • 
ج٣٥٦/٣

أن رسول اهللا نهى عن بيع الطعام قبل ان • 
يقبض ج٤٨٠/٣

أن رسول اهللا ! نهى عن بيع الغرر ج٢٤٢/٣• 
المـاء •  بيـع  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 

ج٢٩٥/٣
أن رسـول اهللا ! نهى عن بيع المحاقلة • 

ج٢٦٠/٣
المالمسة •  بيع  عن  نهى  اهللا !  رسول  أن 

ج٢٤٥/٣
السـنبل •  بيع  عن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 

حتى يبيض ج٢٥٩/٣
أن رسـول اهللا ! نهـى عـن بيـع الوالء • 

ج٢٤٥/٣
في •  بيعتيـن  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  إن 

بيعة ج٢٨٣/٣
أن رسـول اهللا ! نهـى عـن ثمـن الـدم • 

ج٢٣٧/٣
الكلب •  ثمن  عـن  نهى  اهللا !  رسـول  أن 

ج٢٣٨/٣، ٢٣٩
السباع •  جلود  عن  نهى  اهللا !  رسـول  أن 

ج٣٤٢/١

أن رسـول اهللا ! نهـى عـن السـدل في • 
الصالة ج١٥٣/٢

بعد •  الصالة  عـن  نهى  اهللا !  رسـول  أن 
العصر ج٩٧/٣

في •  الصالة  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
معاطن اإلبل ج٢٧٦/١

أن رسول اهللا ! نهى عن الصالة نصف • 
النهار حتى ج٥٦٨/١

أيام •  صـوم  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
التشريق ج٥٥٨/٢

يوم •  صـوم  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
الجمعة إال ج٥٥٩/٢

يوم •  صـوم  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 
الفطر ج٥٥٨/٢

الفحل •  عسب  عن  نهى  اهللا !  رسول  أن 
ج١٦/٤

ناب •  ذي  كل  عن  نهى  اهللا !  رسـول  إن 
ج٣٤٤/١

أن رسول اهللا ! نهى عن لبس ج٨١/٣• 
النجـش •  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 

ج٢٧٨/٣
الوصـال •  عـن  نهـى  اهللا !  رسـول  أن 

ج٥٦٠/٢
ثوبًا •  يلبس  أن  المحرم  نهى  رسول !  أن 

ج٨٧/٣
استأجرا •  بكر 3  وأبا  اهللا !  رسـول  أن 

ج١٣٣/٤ رجالً 
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أن رسول اهللا ! وأبا بكر وعمر وعثمان • 
كانوا يخطبون ج٥٥١/١، ج٢٦٧/٢

ركبتيه •  على  يديه  وضع  اهللا !  رسول  أن 
ج٤٥٥/١

أن رسـول اهللا ! وقـت ألهـل المدينـة • 
ج١١/١

يصّلـي •  رجـالً  رأى  جبيـر  سـعيد بن  أن 
واضعًا ج٤٣٤/١

أن سلمان مر على قوم قعود ج٢٣٤/٢• 
مرتيـن •  شـهر  كل  فـي  اعتمـر  شـاء  إن 

ج١٣٢/٣
إن شاء ترك ج٥٠٣/٣• 
إن شاء صام وإن شاء أفطر ج٥٤٢/٢• 
أن الشياه إذا بلغت مائتين ج٣٢٤/٢• 
سـجدت •  شـئت  وإن  ركعـت  شـئت  إن 

ج٢٣٨/٢
إن شئت غرمناها لك ج٢٥٨/٤• 
إن صـام فـي السـفر قضـى فـي الحضر • 

ج٥٤٢/٢
ركعتيـن •  فرضـت  مـا  أول  الصـالة  إن 

ج١٠٨/٢
أن ضرسًا للحسن سقط ج٣٣٥/١• 
إن طلب حاجة في يوم ليسير ج٥٣٢/١• 
بريـرة •  تشـتري  ان  أرادت  عائشـة  أن 

ج٤٤١/٣
صهيـب •  مـن  دارًا  اشـترى  عثمـان  أن 

ج٤٤٠/٣

واحـدة •  حيضـة  اسـتبراء  األمـة  عـدة  إن 
ج٢١٦/٣

دينـارًا •  وجـد  طالـب  أبـي  علي بـن  أن 
ج٢٨٧/٤

أن عمر بن الخطاب أمرهم أن يمسـحوا • 
على خفافهم ج١٦٢/١

أن عمر بن الخطاب لم يقنت ج٢٠٦/٢• 
العراق •  ألهل  وقت  الخطاب  عمر بن  أن 

ج١١/٣
مدبـرًا •  بـاع  عبد العزيـز  عمر بـن  أن 

ج٣٨٩/٤
يصلي وعليه قلنسـوة •  أن عمر رأى رجالً 

ج٣٤٢/١
أن عمـر كان يقيم في السـفر لكل صالة • 

إال ج٤١٠/١
أن عمر كفن في ثالثة أثواب ج٢٥٧/٢• 
باردة •  ليلة  في  احتلم  العـاص  عمر بن  أن 

ج١٧٠/١
أن فأرة وقعت في سمن فماتت ج٣٣٦/١• 
ج٢٠٨/٢•  أن في الصالة ُشْغالً 
إن قامـت السـاعة وبيـد أحدكـم فسـيل • 

فاستطاع أن ج١١٤/٤
إن كان جامـدًا فألقوهـا ومـا حولها وإن • 

كان مائعًا ج٣٣٦/١
إن كانت غيبته قريبة ج٥٠٦/٣• 
عبد الرحمـن •  رأى  عجـرة  كعب بـن  أن 

ج٥٥٠/١
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إّن كل صالة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب • 
ج٤٣٩/١

عهد •  علـى  الصـالة  فـي  لنتكلـم  كنـا  إن 
ج٢٠٨/٢

فـال •  مبيتـًا  أو  مقيـالً  تتخـذه  كنـت  إن 
ج١٨٩/٢

عليـه •  رد  موسـرًا  كان  إن  اللقيـط  إن 
ج٢٦٩/٤

إن لم يستطع أن يصلي قاعدًا ج١٢٩/٢• 
إن الماء ال ينجسه شيء ج٩٢/١• 
إن الماء يزيد في الولد ج١٩٤/٣، ٢٠٠• 
جنازتها •  أشـيع  حتى  فأعلموني  ماتت  إن 

أو أخرج في جنازتها ج٣٠٩/٢
رسـول •  عهـد  علـى  دفنـت  مسـكينة  أن 

اهللا ! بالليل ج٣٠٨/٢
ج٤٠٤/١، •  بنجـس  ليـس  المسـلم  إن 

١٨٨/٢
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع ج٤٤/٢• 
يوم •  إلى  طهور  الجمعة  يوم  المغتسـل  أن 

الجمعة ج٥٤٨/١
إن المؤمن ال ينجس ج٢٧١/١• 
الحديبيـة •  زمـن  خـرج  اهللا !  نبـي  أن 

ج١٤٢/٣
وبين •  بينة  وعائشـة  صلى  اهللا !  نبـي  أن 

القبلة ج١٨٠/٢
الرضيـع •  بـول  فـي  قـال  اهللا !  نبـي  أن 

ج٢٤٥/١

مكتـوم •  أم  ابـن  اسـتخلف  النبـي !  أن 
على المدينة ج١٦/٢

أن النبـي ! استسـلف مـن رجـل بكرًا • 
ج٤٨٤/٣

أن النبي ! أعطى الحجام أجره ج٢١٧/٤• 
الشـطر •  على  خيبـر  أعطـى  النبـي !  أن 

ج١٨٧/٤
الحيض •  دم  يغسـل  أن  أمـر  النبـي !  أن 

ج٢٤٠/١
من •  أيـام  سـتة  بصـوم  أمـر  النبـي !  أن 

السنة ج٥٦٢/٢
خلـف •  صلـى  رجـالً  أمـر  النبـي !  أن 

ج٣١/٢
الجية •  صاحب  السـائل  أمر  النبـي !  أن 

بنزعها ج٨٥/٣
بالغديه •  عجرة  كعب بن  أمر  النبي !  أن 

ج١٤٤/٣
أن النبـي ! أمره أن يعطي كل مسـكين • 

ج٨٨/٢
أن النبي ! باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد • 

ج٢٠٣/٣
أيـام •  ثالثـة  الخيـار  جعـل  النبـي !  أن 

ج٣٦٣/٣
والميتة •  الخمـر  بيـع  حـرم  النبـي !  أن 

ج٢٣٧/٣
وهـو •  عندهـا  مـن  خـرج  النبـي !  أن 

مسرور ج١٦٧/٣
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أن النبي ! خلع نعليه ولم ُيعد ج٢٥٩/١• 
أن النبي ! دفع خيبر معاملة ج١٠١/٤• 
عليه •  سـّلموا  الذين  على  رد  النبي !  أن 

بإشارة ج٤٩٥/١
قدر •  األرض  مـن  قبرة  رفع  النبـي !  أن 

شبر ج٣٠٦/٢
أن النبي ! سلم بين ثنتين ج٤٨٧/١• 
يقول: لبيك عن •  أن النبي ! سمع رجالً 

شبرمه ج١٥٧/٣
بالنهـار •  يذبـح  أن  سـن  النبـي !  أن 

ج١٠٣/٣
أن النبي ! صلى بالناس ج٣٦/٢• 
وبجبار بـن •  بجابـر  صلـى  النبـي !  أن 

صخر ج٢٨/٢
بالمدينـة •  الظهـر  صلـى  النبـي !  أن 

ج١١٧/٢
أن النبي ! قاء فأفطر ج٦٤/١• 
أن النبي ! قام في الثنتين ج٥١١/١• 
الشـيء •  يـدع  كان  قـد  النبـي !  أن 

ج١٥٠/١
أن النبي ! كان قارنًا ج٣٦/٣• 
الخطبتيـن •  يخطـب  كان  النبـي !  أن 

ج٥٥٠/١
افتتـح •  إذا  يديـه  يرفـع  كان  النبـي !  أن 

الصالة ج٤٥٤/١
أن النبي ! كان يصّلي وهو حامل أمامة • 

ابنة العاص ج٢٦٩/١

أن النبي ! لعله وجد تمرة ج٢٨٥/٤• 
أن النبـي ! لقـي حذيفـة فأهـوى إليـه • 

ج٢٤٦/٢
ج١٨٨/٢•  إن النبي ! لقيه فأهوى إليه 
العيدين •  صالة  لهم  بيَّـن  لما  النبي !  إن 

ج/٧٦
شـحوم •  فـي  قيـل  لمـا  النبـي !  أن 

ج٣٣٢/١
أن النبي ! مّر بشاة لموالة لها ج٣٢٣/١• 
أن النبي ! نحر بمنى في حجته ثالثًا... • 

ج٧٦/١
بالروث •  االستنجاء  عن  نهى  النبي !  أن 

ج١٢١/١
أن النبـي ! نهى عـن أكل كل ذي ناب • 

ج٣٤٧/١
السـلع •  تلقـي  عـن  نهـى  النبـي !  أن 

ج٢٨١/٣
تعلم •  أن  إال  الثنيـا  عن  نهى  النبـي !  أن 

ج٤٤٠/٣
السـباع •  جلـود  عـن  نهـى  النبـي !  أن 

ج٣٤٧/١
أن النبي ! نهى عن صوم سـتة أيام من • 

ج٥٥٨/٢ السنة 
أن النبي ! نهى عن المحاقلة ج٢٧٨/٣• 
بيـع •  عـن  خيبـر  يـوم  نهـى  النبـي !  أن 

المغانم ج٢٤٥/٣ 
أن النبي ! وجد تمرة فقال ج٢٨٥/٤• 
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ذا •  المدينـة  ألهـل  وقـت  النبـي !  أن 
الحليفة ج١٢/٣

أن نسيت المكتوبة فعد لصالتك ج٥٠٥/١• 
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس • 

محمد  آلل  وال  لمحمـد  تحـل  ال  وإّنهـا 
ج٤٥١/٢

فـي •  يصلـي  كان  األسـقع  واثلة بـن  أن 
المقبرة ج٢٧٥/١

أن يحلق رأسه ج٦٠/٣• 
أنا آكله ج٢١٧/٤• 
أنا أشهد على هؤالء ج٢٥٢/٢• 
القيامـة •  يـوم  هـؤالء  علـى  شـهيد  أنـا 

ج٢٥٢/٢
أنا صببت له وضوءًا ج٦٤/١• 
إنا كّنا نفعل هذا فنهينا عنه ج٤٥٦/١• 
التي •  الصور  أجل  من  بيعكم  ندخل  ال  إنا 

فيها ج٢٨٠/١
أنت أعجز من تارك الغسـل يوم الجمعة • 

ج٥٤٨/١
أنت ومالك ألبيك ج٤٣٦/٤• 
أنصح لمن احترمت له ج٧٩/٣• 
أربع •  عـن  فانههم  أيلـة  أهـل  إلى  انطلـق 

خصال عن بيع ما لم ج٣٠٧/٣
حتى •  شـيئًا  تحدثن  ال  ثـم  فـواره،  انطلق 

تأتيني ج/٢٤٨
فرأيت •  النبـي !  نحو  أبـي  مع  انطلقـت 

ج٢٦١/٢

أنفست ج٢٨٩/١• 
فـإذا •  اهللا !  رسـول  أصحـاب  إنكـم 

اجتمعتم ج٢٩٦/٢
جاءكم •  فما  بعـدي  من  سـتختلفون  إنكم 

عني فاعرضوه على كتاب اهللا ج٢٨٩/٣
اختلفتـم •  إن  محمـد  أصحـاب  يـا  إنكـم 

اختلف الناس ج٢٩٦/٢
إنما آمين دعاء ج٤٥٠/١• 
إنما أتوضا من أثوار أقط أكلتها ج٦٨/١• 
إنما األعمال بالنيات ج١١٧/٣• 
ما •  امـرئ  ولكل  بالنيـات  األعمـال  إنمـا 

نوى، فمن كانت هجرته ج١١٦/٣
إنما األعمال بالنية ج١٢٩/١• 
إنما األعمال بالنية وإنما المرئ ما نوى، • 

فمن كانت هجرته ج١٢٩/١
ما •  امرئ  لـكل  وإنما  بالنية  األعمـال  إنما 

نوى ج٤٩٣/٢
إنما أنا لكم مثل الوالد ج١١٩/١• 
إنمـا التكبيـر على من صلى فـي جماعة • 

ج٩٥/٢
ج٥٢٤/١•  إنما جعل اإلمام ليؤتم به ج 
إنمـا جعل اإلمـام ليؤتـم به، فــإذا ركع • 

فاركعوا، وإذا رفع ج٣٦/٢
إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا كّبر فكّبروا • 

ج٥٥/٢
كّبـر •  فـإذا  بـه  ليؤتـم  اإلمـام  جعـل  إنمـا 

فكّبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ج٤٣٧/١
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إنما حرم من الميتة أكلها ج٣٢٤/١• 
إنما الحيض على النساء ج٢١٠/١• 
إنما الربا أّخر لي وأنا أزيدك ج٣١٩/٣• 
 • ،٣١٦/٣ ج  النسـيئة  فـي  الربـا  إنمـا 

ج٣١٧/٣، ٣٢١، ج٣٥٧/٣
إنما الربا في النسـيئة وما كان يدًا بيد فال • 

بأس به ج٣١٩/٣
إنما السجدة على من استمع ج٢٣٤/٢• 
إنما السجدة لمن سمعها ج٢٣٥/٢• 
إنما القصر ركعة عند القتال ج١٤١/٢• 
إنما القناع للحرائر ج١٦٥/٢• 
أنزله رسـول •  إنمـا كان المحصـب منزالً 

اهللا ! ج١٢٨/٣
تتيمـم •  أن  ذلـك  مـن  يكفيـك  كان  إنمـا 

بالصعيد، فإذا ج١٦٥/١
إنما كان يكفيك هذا ج١٩٠/١• 
إنما هو شيء أفعله برأيي ج٢٠٢/٢• 
إنما الوالء لمن أعطى الثمن ج٤٤١/٣• 
ج •  نياتهـم  علـى  النـاس  ُيبعـث  إنمـا 

ج٤٩٤/٢
إنما يقصر إن كان شاخصًا ج١٠٥/٢• 
شـاخصًا •  كان  مـن  الصـالة  يقصـر  إنمـا 

ج١٠٦/٢
أنه أباح اإلجارة وأجازها ج١٣٤/٤• 
ويصّلي •  ويتيمـم  يغشـى  أن  لـه  أبـاح  أنه 

ج١٦٧/١
أنه أباح وطء الجارية الفاجرة ج٢٢٠/٣• 

أنه أُتي بجنازة ليصلي عليها ج٣٩/٤• 
أنه أتي بكفنه فلما رآه بكى ج٢٦١/٢• 
أنه أتى على امرأه محج ج١٩٣/٣• 
أنه أتى المسجد لصالة الصبح ج٢١٣/٢• 
أنه احتجم وهو صائم ج٥٢٢/٢• 
أنه أحرم في موردتين ج٨٦/٣• 
مائتي •  كل  مـن  المسـلمين  مـن  أخـذ  أنه 

درهم ج١٨٠/٣
أنه أخذ المنديل بعد الوضوء ج١٤٩/١• 
أنه أدخل أصابعه في أنفه ج٥٧/١• 
أنه أدخل إصبعه في أنفه ج٥٧/١• 
أنـه إذا دنى مـن منبره يوم الجمعة سـلم • 

ج٥٥٥/١
أنه أذن أن يمسح المقيم يومًا ج١٦١/١• 
أنه أذَّن مع رسوله اهللا ! ج٤١٢/١• 
أّنه أذِّن وهو قاعد ج٤٠٩/١• 
أنه اسـتخلف ابن أم مكتوم على المدينة • 

ج١٦/٢
الصالة •  قبل  فخطب  فخرج  استسـقى  أنه 

ج١٠٠/٢
أنه أسرع المشي إلى المسجد ج١٠/٢• 
دنانير •  يهـود  مـن  رجل  علـى  اسـلف  أنه 

ج٤١٦/٣
أنه اشتر ثوبًا بدينار إلى درهمًا ج٤٥٠/٣• 
ج٢٤٧/٣•  أنه اشترى من بعض ولده 
العرب •  سـبي  مـن  مصـل  كل  أعتـق  أنـه 

ج٣٤١/٤
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أنه أعطى الحجام أجره ج٢١٧/٤• 
منها •  خرج  ما  شـطر  على  خيبر  أعطى  أنه 

ج١٠٠/٤
الجمعـة •  يـوم  السـفر  فـي  اغتسـل  أنـه 

ج٥٤٧/١
أنه افتتح الصالة بالتكبير ج٤٢٦/١• 
أنه أقبل هو ونافع من الجرف ج١٧٧/١• 
أنه أمر أن تعّرف ثالثة أيام ج٢٨٧/٤• 
أنه أمر أن تعّرف اللقطة سنة ج٢٨٧/٤• 
أنه أمر أن يبدأ بالشق األيمن ج١٠٦/٣• 
أنـه أمر أن يؤخـذ من أهـل الذمة نصف • 

العشر ج١٧٨/٣
أنه أمر باألذان ج٤٠٢/١• 
أنــه أمــر بغسـل الـمـذي مـن البـَدن • 

ج٢٤٢/١
الصـالة •  فـي  األسـودين  بقتـل  أمـر  أنـه 

ج٤٩٩/١
اللحية •  وإعفـاء  الشـارب  بقـص  أمـر  أنه 

ج٧٨/١
حق •  عليه  لـه  رجل  بلـزوم  رجالً  أمـر  أنه 

ج٨٨/٤
نـذر أن يقوم في الشـمس •  أنـه أمر رجالً 

ج٥٨٨/٢
جنـازة •  علـى  يصلـي  أن  قرظـة  أمـر  أنـه 

ج٢٨٣/٢
أنه أمر المصلي برد السالم ج٤٩٤/١• 
نه في يوم مطير ج٤٠٨/١•  أنه أمر مؤذِّ

النـار •  مسـت  ممـا  بالوضـوء  أمـره  أنـه 
ج٦٨/١

أن •  أصبحوا  وإذا  يفطـروا  أن  أمرهـم  أنـه 
يفدوا ج٨٩/٢

خفافهـم •  علـى  يمسـوا  أن  أمرهـم  أنـه 
ج١٦٢/١

أنه أمرهم بنزحها حتى تغلبهم ج٩٣/١• 
أنه أن تنتقب المرأة المحرمة ج٧٣/٣• 
أنه أهل على ظهر راحلته ج٢١/٣• 
أنه أوتر بعد طلوع الفجر ج٢٠٠/٢• 
أنـه أوصـى أن يجعل في حنوطه مسـكًا • 

ج٢٦٤/٢
وبسـطة •  قامة  قبـره  يعمق  أن  أوصـى  أنـه 

ج٣٠٥/٢
أنه أوصى أن يعمقوا له قبره ج٣٠٦/٢• 
يزيـد •  فيمـن  وحلسـًا  قدحـًا  بـاع  أنـه 

ج٤٧٦/٣
أنه باع مدّبرًا ج٣٩٠/٤• 
آالف •  بأربعـة  ثمرتـه  رجـل  مـن  باع  أنـه 

٢٦١/٣
أنـه بال، ثم أخـذ حجرًا فمسـح به ذكره • 

ج١٢٢/١
أنه بال ثم توضأ وضوءه إال ج٢٢٢/١• 
أنـه بدأ فغسـل يـده اليمنـى ثّم اليسـرى • 

ج١٣٦/١
أنه بزق دمًا ثم قام فصّلى ج٥٧/١• 
أنه توضأ فمسح بأذنيه ج١٤٣/١• 
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أنه توضأ في طست ج١١١/١• 
أنه توضأ في مخضب من صفر ج١١١/١• 
أنه توضأ مرتين ١٤٦• 
أنه توضأ مّرة مرة ج١٤٦/١• 
أّنه توَضأ مّما مّست النار ج٦٧/١• 
أنه توضأ من ماء نصرانية ج١١٠/١• 
أنه تطوع في السفر ٢١٦/٢• 
أنه جاء وقد أّذن إنسان، فأّذن ج٤١٣/١• 
صبـي •  ينفقـون علـى  عصبــة  أنــه جبـر 

ج١٦٢/٤
أنه جعل أنسًا عن يمينه ج٢٩/٢• 
أنه جعل الشفعة في كل مال ج٥٠١/٣• 
أنه جعل الضبع صيدًا ج٣٤٨/١• 
عشـرة •  اآلبـق  ُجـعل  فــي  جـعل  أنــه 

ج٣١٤/٤
أنه جمع بالسويداء ج٥٤٠/١• 
أنـه جمـع بالمدينة بيـن الطهـر والعصر • 

ج٣٨٨/١
أنه جمع بين الظهر والعصر ج٣٨٥/١• 
ثالثًا •  المكفـف  يزيد بـن  علـى  حثى  أنـه 

ج٣١٠/٢
أنه حرك خاتمه في الوضوء ج١٣٧/١• 
النبي ! •  زوج  ميمونـه  جنـازة  حضر  أنه 

فقال ج٢٦٧/٢
أنه خاض في طين المطر ثم ج٢٦٦/١• 
ركعتين •  فصلـى  صفيـن  إلـى  خـرج  أنـه 

ج١٠٦/٢

الظهر •  بهم  فصلـى  النميلة  إلـى  خرج  أنه 
ج١١٥/٢

أنه خرج في بعض أسفاره ج٥٣٥/١• 
أضحـى •  يـوم  أو  فطـر  فـي  خـرج  أنـه 

ج٧٧/٢، ٧٩
أنه خرج وهم يتناولون ثيابهم ج١٥٢/٢• 
أنـه خيـف علـى قبـر أن يحملـه السـيل • 

ج٢٥٠/٢
أنه دخل فسطاطًا بعد العصر ج٣٧٢/١• 
فيـه •  فصّلـى  غنـم  درب  فـي  دخـل  أنـه 

ج٢٧٧/١
الصالة •  فـي  والناس  المسـجد  دخـل  أنه 

ج٢١٢/٢
صالة •  أقيمـت  وقـد  المسـجد  دخـل  أنه 

الصبح ج٢١٣/٢
أنه رآه في المسـجد قد كشف عن فخذه • 

ج١٥٧/٢
رجليـه •  رافعـًا  سـاجدًا  رجـالً  رأى  أنـه 

ج٤٦٤/١
يصّلي وقد ترك ج١٥١/١•  أنه رأى رجالً 
أنه رخص أن يصّلي في البيع ج٢٨٠/١• 
اللحيـة •  تخليـل  تـرك  فـي  رّخـض  أنـه 

ج١٣٦/١
القميص •  علـى  السـدل  فـي  رخـص  أنـه 

ج١٥٢/٢
الخفيـن •  لبـس  فـي  للنسـاء  رخـص  أنـه 

ج٧٥/٣
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أنه رد مكاتبًا في الرق ج٣٦٣/٤• 
لما •  مالك  أنس بـن  علـى  الدرة  رفـع  أنه 

ج٣٥٨/٤
أنه سأل النبي ! عن المذّي ج٢٤٣/١• 
أنه سمع الناس يكّبرون فقال: ج٦٨/٢• 
أنه سـيأتيكم عنـي أحاديـث مختلفة فما • 

جاءكم موافقًا لكتاب اهللا ج ج٢٩٠/٣
نعـم •  قـال:  المـرأة؟  أتقيـم  سـئل:  أنـه 

ج٤١٥/١
أنـه سـئل عـن شـحوم الميتة يدهـن بها • 

السفن ج٩٦/١
أنه سئل عن ضالة الغنم ج٢٩٥/٤• 
السـمن •  في  تقـع  الفـأرة  عـن  سـئل  أنـه 

ج٣٣٦/١
والنفسـاء •  الحائض  المـرأة  عن  سـئل  أنه 

ج٢١٨/١
أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ج٤٦٧/٢• 
أنه سئل عن الوضوء باللبن ج٨٤/١• 
فقـال •  بالنبيـذ؟  الوضـوء  عـن  سـئل  أنـه 

ج٨٦/١
أنه صعد المنبر وسلم ج٥٥٥/١• 
أنه ! سأله أعرابي عن لقطة ج٢٨٧/٤• 
أنه ! ضّحى بكبشين ج٧٦/١• 
وقتهـا •  آخــر  فــي  األولـى  صّلـى  أنـه 

ج٣٩٠/١
أنه صلى بعد العدين أربعًا ج٨٠/٢• 
أنه صلى ثم استسقى ج١٠١/٢• 

اإلمـام •  صـالة  بعـد  جماعـة  صلـى  أنـه 
ج٤٢/٢

أنه صلى ركعتين وهو جالس ج٢٠٣/٢• 
أنه صلى على التراب والسرقين ج٢٨٢/١• 
أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب • 

ج٢٩٧/٢
أنه صلى على حصير ج١٨٢/٢• 
أنه صلى على خمرة ج١٨٣/٢• 
أنه صلى على الخمرة ج١٨٢/٢• 
رؤوس •  مـن  رؤوس  عـلـى  صلـى  أنـه 

المسلمين ج٢٨٢/٢
فـي •  بيضـاء  سـهيل بن  علـى  صلـى  أنـه 

المسجد ج٢٨٤/٢
أنه صلى على طنفسة ج١٨٢/٢• 
أنه صلى على عظام بالشام ج٢٨٢/٢• 
أنه صلى على قبر ج٢٤٩/٢• 
أنه صلى على لبد دابتة ج١٨٣/٢• 
أنه صلى في قميص واحد ج١٥٥/٢• 
أنه صّلى في مراح الغنم ج٢٧٧/١• 
أنه صلى محللة أزراره ج١٥٥/٢• 
أنـه صلى مـع رسـول اهللا ! وهو غالم • 

شاب
أنه صلى وعلى بطنه فرث ج٧٦/١• 
أنه ضرب بيده األرض للتيمم ج١٩٠/١• 
وديعــة •  مـالـك  أنس بـن  ضّمـن  أنــه 

ج٢٢٢/٤
أنه طرد بقرة لحقت بالبقر ج٣٠١/٤• 
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أنه عصر َبْثَرة كانت بحبهته ج٥٧/١• 
أنه غرف غرفة فمسح رأسه ج١٤٤/١• 
رأسـه •  بها  فمسـح  واحدة  غرفة  غرف  أنه 

ج١٤٥/١
رمضـان •  مـن  الفطـر  زكاة  فـرض  أنــه 

ج٤١١/٢
أنه فعل ذلك يوم ناموا عن ج٢١١/٢• 
الشـيء •  إليه  يخيـل  الرجـل  فـي  قال  أنـه 

ج٧٩/١
الرهـن •  يرهـن  الرجـل  فـي  قـال  أنـه 

ج٥٥٠/٣
أنه قال في الصالة قبل العيد ج٧٩/٢• 
ضريـر •  وهـو  مكتـوم  أم  البـن  قـال  أنـه 

ج٧/٢
النـاس •  رقـاب  تخطـى  لرجـل  قـال  أنـه 

ج٥٦٦/١
أنه قال لرجل قرأ سجدة ج٢٣٤/٢• 
أنه قال لرجل كبير لم يحج ج١٥٢/٣• 
أنه قال لعثمان بن أبي العاص ج٤١٩/١• 
أنه قال لمؤذِّن بيت المقدس ج٤١٢/١• 
في •  أكون  إنـي  اهللا !  رسـول  يا  قال:  أنه 

الصيد ج١٥٤/٢
ج٢٠٤/٣•  أنه قبل جارية وقعت في سهمه 
أنه قدم غالمًا وقال: إنما أقدم ج١١/٢• 
فـي •  اهللا  وسـبح  األولييـن،  فـي  قـرأ  أنـه 

األخيرتين ج٤٣٩/١
أنه قلم أظفاره، فقيل له: ج٧٨/١• 

أنه قنت شهرًا متتابعًا ج٢٠٨/٢• 
أنـه قيـل لـه: أتقيـم المـرأة؟ قـال: نعـم • 

ج٤١٤/١
أنه قيل له: السرقة والخيانة ج٧٣/١• 
أنه قيل لـه. هل يصلي الرجل في الثوب • 

ج١٥١/٢
أنه كاتب على أن يغرس ج٣٣٧/٤• 
محاجمه •  أثـر  غسـل  احتجم  إذا  كان  أنـه 

ج٦٠/١
أنه كان إذا أراد أن يأكل توضأ ج٢١٥/١• 
أنه كان إذا افتتح الصالة كّبر ج٤٣٠/١• 
أنه كان إذا حضرت الصالة ج٥٧٩/١• 
قـال •  الميـت.  علـى  صلـى  إذا  كان  إنـه 

ج٢٩٨/٢
بيـن •  جمـع  بالسـير  عّجـل  إذا  كان  أنـه 

المغرب والعشاء ج٣٨٦/١
أهلـه •  بعـض  علـى  غضـب  إذا  كان  أنـه 

ج٥٤٨/١
القـوم •  مـع  الصـالة  فاتتـه  إذا  كان  أنـه 

ج٤١٧/١
أنه كان ببدء اإلسالم ج٤٥١/١• 
وشـماله •  يمينـه  عـن  يسـلم  كان !  أنـه 

ج٤٨٥/١
أنـه كان صلى علـى راحلته يومـي إيماء • 

ج٢٢٩/٢
أنه كان على بغل أمام الجنازة ج٢٦٨/٢• 
إنه كان في بادئ األمر ج٥٧/٢• 
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المعلق •  الثـوب  كأنه  الصالة  فـي  كان  إنه 
ج٥٠١/١

أنه كان ال يتوضأ من الصفر ج١١٢/١• 
أنه كان ال يرى أن يعيد الوضوء ج٥٧/١• 
أنه كان ال يرى بأسًا أن يعطي الرجل من • 

زكاته ج٤٦١/٢
بالنبيذ •  بالوضـوء  بأسـًا  يـرى  ال  كان  أنـه 

ج٨٤/١
أنه كان لكم في الجاهلية عيدان، فقد أبر • 

لكم اهللا بهما في االسم ج٧٨/٢
الصالة •  فـي  سـكتات  أربـع  لـه  كان  أنـه 

ج٤٤٣/١
أنه كان له مسك يتطيب به ج٣٤١/١• 
أنه كان له وقفتان، كان إذا ج٤٤٣/١• 
وهي •  نسـائه  مـن  المـرأة  يباشـر  كان  أنـه 

حائض ج٢٨٨/١
أنه كان يبتاع إلى العطاء ج٤١٤/٣• 
أنه كان يتم التكبير ج٤٥٣/١• 
ج٢١٤/١•  أنه كان يتوضأ وضوءه للصالة 
يـوم •  يخطـب  واإلمـام  يجتبـي  كان  أنـه 

الجمعة ج٥٦٥/١
الرحيم •  الرحمن  اهللا  ببسـم  يجهر  كان  أنه 

ج٤٤٧/١
الحجامة •  مـن  يغتسـل  أن  يحب  كان  أنـه 

ج٦٠/١
أنه كان يحتكر الزيت ج٣١٣/٣• 
أنه كان يخطب يوم الجمعة ج٥٥٣/١• 

أنه كان يخلل لحيته ج١٣٦/١ • 
أنه كان يدخل أصبعيه بعدما ج١٤٤/١• 
أحيانـه •  كل  علـى  اهللا  يذكـر  كان  أنـه 

ج٤٠٤/١
الصـالة •  افتتـح  إذا  يديـه  يرفـع  كان  أنـه 

ج٤٥٥/١
مكـة •  بيـن  الميـاه  أهـل  يـرى  كان  أنـه 

ج٥٣٧/١
أنه كان يسـأل أهله عن الطعام في النهار • 

ج٤٩٥/٢
أنه كان يستتر بالبعير ج١٧٠/٢• 
أنه كان يستحب أن يحدث غسال ج٥٤٥/١• 
أنه كان يستنجي بالخرص ج١٢٠/١• 
الضالة •  لبـن  شـرب  فـي  يسـهل  كان  أنـه 

ج٣٠٠/٤
أنه كان يصّلي أربع ج٥٦٩/١• 
أنه كان يصلي بالنهار أربعًا ج٢١٥/٢• 
ركعتيـن •  الجمعـة  بعـد  يصلـي  كان  أنـه 

ج٥٨٣/١
ركعتيـن •  العصـر  بعـد  يصّلـي  كان  أنـه 

ج٣٧٢/١
أنه كان يصلي ثماني ركعات ج٥٦٩/١• 
تطوعـًا •  راحلتـه  علـى  يصلـي  كان  أنـه 

ج٢٢٩/٢
العيديـن •  يـوم  الفجـر  يصلـي  كان  أنـه 

ج٧٨/٢
أنه كان يصلي في أعطان اإلبل ج٢٧٧/١• 
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أنه كان يصّلي في المقصورة ج٥٧٩/١• 
عشـر •  اثني  الجمعة  قبـل  يصّلي  كان  أنـه 

ركعة ج٥٦٩/١
أنه كان يصوم أيام التشريق ج٥٥٨/٢• 
اإلقامة •  بعد  صـالة  على  يضرب  كان  أنـه 

ج٢١٢/٢
السـرية •  وطء  بعـد  الحـرة  يطـأ  كان  أنـه 

ج٢١٧/١
غسـل •  في  نسـائه  علـى  يطـوف  كان  أنـه 

واحد ج٢١٧/١
مرضهـم •  فـي  المسـاكين  يعـود  كان  أنـه 

ج٣٠٩/٢
الجمعة •  يـوم  السـفر  في  يغتسـل  كان  أنه 

ج٥٤٧/١
الـمـاء •  مــن  الصـاع  يغسـلـه  كان  أنـه 

ج٤١٥/٤
فـي •  والبراغيـث  القمـل  يقتـل  كان  أنـه 

الصالة ج٥٠٣/١
أنه كان يقرأ سورة الجمعة ج٥٧١/١• 
أنه كان يقرأ ورده ج٢١٨/١• 
أنه كان يقنت ج٥٨٢/١• 
أنه كان يقول في سجوده ج٤٦٧/١• 
عرفة •  يوم  الصبح  صالة  من  يكبر  كان  أنه 

ج/٩٣
أنه كان يكّبر من صالة الفجر من ج٩٢/٢• 
أنه كان يكون في السـفر فتحضر الصالة • 

ج١٧٨/١

أنه كان يلبس بردين يمانيين ج٢٦١/٢• 
أنه كان يلبي في العمرة ج١٣٤/٣• 
اإلقامة •  بعـد  الصـال  علـى  يمـر  كان  أنـه 

ج٢١٢/٢
أنـه كان ينفـق علـى الضـوال مـن بيـت • 

المال ج٢٩٩/٤
أنه كان يوتر بثالث ركعات ج٢٠٤/٢• 
أنه كان يوتر بخمس ركعات ج١٩٦/٢• 
ج١٩٧/٢•  أنه كان يوتر بركعة وبثالث 
ج٢١٧/٢•  أنه كان يوتر على الراحلة 
أنه كان يؤخر العشاء ج٣٦٣/١• 
أنه كّبر على الجنائز أربعًا ج٢٩٥/٢• 
أن •  األشـعري  موسـى  أبي  إلى  كتـب  أنه 

يصّلي الظهر ج٣٥٤/١
الدراهـم •  مـكان  يأخـذ  أن  كـره  أنـه 

ج٤٨٧/٣
متلثم •  وهـو  الرجـل  يصّلـي  أن  كـره  أنـه 

ج٤٩٨/١
الوضوء •  من  بالمنديل  يمسـح  أن  كره  أنه 

ج١٤٩/١
القفازين •  محرمـات  وهن  يلبسـن  كن  أنه 

ج٧٤/٣
بعـدهـا •  سـمـر  وال  قبلـهـا  نــوم  ال  إنـه 

ج٢٠٤/٢
أنه ال يخرج يوم الفطر ج٧٠/٢• 
أنه لبس ثوبين مضرجين ج٨٦/٣• 
أنه لم يغسل شهداء أُحد ج٢٥٢/٢• 



496
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

طلوع •  عنـة  إال  الصـالة  عـن  ينـه  لـم  أنه 
ج٣٧٤/١

أنه لما دفن زيد بن ثابت ج٣١٠/٢• 
صلى •  ثـم  تسـحر  الفجـر  طلـع  لمـا  أنـه 

ج٥٠٠/٢
أنه لما نظر إلى تباشير الفجر ج١٩٤/٢• 
إنـه لو حدث فـي الصالة شـيء نبأتكم، • 

ولكني بشر ج٥٠٩/١
الجمانـة •  مثـل  أحدنـا  مـن  ليخـرج  إنـه 

ج٢٤٣/١
إخراج •  علـى  األرض  علـى  سـيح  ما  أنه 

ج٣٦٦/٢
أنه مر برجل يتوضأ وهو ج٤١٥/٤• 
أنه مسح على الخفين ج١٥٧/١، ١٥٨• 
أنه مضى على وصلًّ ج٥٠١/١• 
أنه نام في دالية فاستيقظ عند ج٣٨٠/١• 
ثم •  فحلقه  األيمـن  شـقه  الحالق  ناول  أنه 

ناول ج١٠٥/٣
قرشـها •  مـن  فأصابـه  جـزورًا  نحـر  أنـه 

ج٢٥٤/١
يغسـله •  ولـم  الغـالم  بـول  نضـح  أنـه 

ج٢٤٤/١
بيديـه •  المصلـي  يجـاوز  أن  نـهـى  أنـه 

ج٤٢٦/١
يدافع •  وهـو  الرجل  يصلـي  أن  نهـى  أنـه 

األخبثين ج٥٦١/١
أنه نهى الثنيا إال أن يعلم ج٤٥٠/٣• 

يعرف •  ال  بالعقيق  يؤم  كان  رجالً  نهى  أنه 
له آب ج٢١/٢

سـلف •  وعـن  االحتـكار  عـن  نهـى  أنـه 
ج٤٨٥/٣

أنه نهى عن االستنجاء بالروث ج١٢٣/١• 
أنه نهى عن أكل كل ذي ناب ج٣٤٧/١• 
يشـقع •  حتـى  الثمـر  بيـع  عـن  نهـى  أنـه 

ج٢٥٨/٣
أنه نهى عن بيع ثمرة النخل ج٢٥٨/٣• 
يعلـم •  أن  إال  الثنيـا  بيـع  عـن  نهـى  أنـه 

ج٢٦٠/٣
فيه •  يجري  حتى  الطعـام  بيع  عن  نهى  أنه 

الصاعان ج٢٠٨/٣
أنـه نهـى عـن بيـع العنـب حتـى يسـود • 

ج٢٥٨/٣
أنه نهى عن بيع الكأل ج١١٤/٤• 
أنه نهى عن بيع ما ليس عندك ج٣٠٧/٣• 
أنـه نهـى عـن بيـع المحاقلـة والمزابنـة • 

ج٣٦٥/٣
أنه نهى عن بيع المجر ج٢٤٤/٣• 
يطعم •  حتـى  النخـل  بيـع  عـن  نهـى  أنـه 

ج٢٥٧/٣
أنه نهى عن ثمن السنور ج٢٤٠/٣• 
أنه نهى عن الثنيا إال أن يعلم ج٢٦٢/٣• 
أنه نهى عن جلود السباع ج٣٤٧/١• 
تفرش •  أن  السـباع  جلـود  عـن  نهـى  أنـه 

ج٣٤٢/١
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أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ج٢٨٦/٣• 
أنه نهى عن السدل في الصالة ج١٥٢/٢• 
أنه نهى عن الصالة عند الزوال ح٩٧/٣• 
النهـار •  نصـف  الصـالة  عـن  نهـى  أنـه 

ج٥٦٨/١، ج٤١٦/٤
أنه نهى عن صوم يوم الشك ج٤٨٥/٢• 
أنه نهى عن الكالئ بالكالئ ج٢٨٨/٣• 
شـرطان •  فيـه  بيـع  كــل  عـن  نـهـى  إنـه 

ج٤٤٣/٣
أنه نهى عن لبس األقبية ج٧٢/٣• 
صالته •  فـي  يقعي  أن  المصّلـي  نهـى  أنـه 

ج٤٦٩/١
أنه يخرج إلى االستسقاء ج/١٠٠• 
كاان •  إذا  الحائض  مضاجعـة  أباحت  أنها 

ج٢٨٩/١
زعفران •  من  بشـيء  تلطخ  أن  أمـرت  أنها 

ج٢٤٩/١
إنها إيام أكل وشرب وذكر اهللا ج٩١/١• 
أنها باعت مدبرة لها ج٣٨٩/٤• 
صغير •  لهـا  بابـن  النبـي !  جـاءت  أنهـا 

ج٢٤٤/١
قالـت •  اهللا !  رسـول  مـع  حجـت  أنهـا 

فرأيت ج٧٩/٣
إنها ساعة فيها تستجر جهنم ج٤١٦/٤• 
أنها صلت في درع وإزار ج١٦٢/٢• 
بعدمـا •  الزبيـر  عبد اهللا بـن  غسـلت  أنهـا 

تقطعت أوصاله ج٢٥٤/٢

أو •  سـابعة،  أو  تبقـى،  تاسـعة  فـي  أنهـا 
خامسة من رمضان ج ٥٩٢/٢

إن •  أقـول  مـا  اهللا  بنـي  يـا  قالـت:  أنهـا 
ج٥٩٣/٢

بشـهر •  أخيهـا  مـوت  بعـد  قدمـت  أنهـا 
ج٢٨٣/٢

أنها كانت تتم في السفر ج١٠٩/٢• 
أنها كانت تجهر بالتلبية ج٣١/٣• 
محرمة •  وهـي  وجهها  تغطـي  كانت  أنهـا 

ج٨٠/٣
أنها كانت تؤذن وتقيم ج٤١٤/١• 
ج١٧/١•  أنها كانت يؤمها غالم لها 
أنها كرها أذان األعمى ج٤٠٧/١• 
إنها لبست بقصر ج١٠٨/٢• 
والطوافات •  عليكـم  الطوافيـن  مـن  إنهـا 

ج١٠٦/١
أنهم بالوا قيامًا ج١١٦/١• 
أنهم حملوا بين عمودي السرير ج٢٦٦/٢• 
سـلمة •  وأم  عائشـة،  علـى  صلـوا  أنهـم 

ج٢٨٥/٢
أنهم صلوا على المسوح ج١٨٢/٢• 
الصـالة •  فـي  شـكوا  إذا  كانـوا  أنهـم 

ج٥٠٦/١
أنهم •  لهم  ّبيـن  ثم  بالحديبيـة  كانـوا  أنهم 

ج١٤٣/٣
في •  بالصـالة  بأسـًا  يـرون  ال  كانوا  أنهـم 

القيمص ج١٥٥/٢
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الصوت •  خفـض  يسـتحبون  كانـوا  أنهـم 
عند الجنائز ج٢٧٠/٢

أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم • 
ج٤٧١/١

وهـو •  الرجـل  يصّلـي  أن  كرهـوا  أنهـم 
عاقص ج٤٦٦/١

الجنائـز •  اتبـاع  للنسـاء  كرهـوا  أنهـم 
ج٢٦٩/٢

أنهم نزلوا فسجدوا ج٥٦٣/١• 
أنهما أعادا الفجر ج٣٧٠/١• 
يحلـق •  أن  رأسـه  لبـد  مـن  أمـرا  أنهمـا 

ج١٠٧/٣
آذانهما •  في  أصابعهما  يجعالن  كانا  أنهما 

ج٣٩٩/١
الرحمن •  اهللا  بسـم  يسـتفتحان  كانا  أنهمـا 

الرحيم ج٤٤٧/١
خطب •  إذا  اإلمـام  يسـتقبالن  كانـا  أنهمـا 

ج/٥٦١
في •  ويفطران  ركعتيـن  يصليان  كانا  أنهما 

ج١١٤/٢
أنهمـا كانا يكرهان الصـالة والكالم بعد • 

خروج اإلمام يوم الجمعة ج٥٥٧/١
أنهما كانا يؤخران العصر ج٣٥٩/١• 
ان •  علـى  األمـة  تبـاع  أن  كرهـا  أنهمـا 

ج٤٤٤/٢
كبيـر •  فـي  يعذبـان  ومـا  ليعذبـان  إنهمـا 

ج٢٤٠/١

إنهن أيام أكل وشرب ج٥٥٩/٢• 
مأجورات •  غيـر  مـأزورات  يرجعن  أنهن 

ج٢٧٠/٢
إني أبغضك في اهللا إنك تأخذ ج٤٢٠/١• 
إبراهيم •  حـرم  ما  مثل  المدينة  أحـرم  إني 

مكة ج١٦٧/٣
أمري •  من  استقبلت  ولو  الكعبة  دخلت  إني 

ج١٦٧/٣ ما استدبرت ما دخلتها إني 
إني صائم ج٤٩٦/٢• 
أن •  أمتي  علـى  أخشـى  شـيئًا  فعلت  إنـي 

يتعبوا أنفسهم فيه ج١٦٧/٣
خمـس •  مـن  أغتسـل  أن  ألحـُب  إنـي 

ج٦٠/١
فأقصر •  النهـار  مـن  السـاعة  ألسـافر  إني 

ج١١٥/٢
اهللا ! •  برسـول  صـالة  ألشـبهكم  إنـي 

ج٤٥٢/١
إني لمولع بغسل قدمي ج١٦٢/١• 
اهد ناقة ولتهد ناقة ج٤٧/٣• 
راحلته •  بـه  اسـتوت  حين  النبي !  أهـل 

قائمة ج٢١/٣
أو تصدق بثالثة آصع من تمر على سـتة • 

مساكين ج٦١/٣
أو تروا قبل الفجر ج١٩٩/٢• 
أول من أذن في ذياد ج٧٣/٢• 
آخر •  في  عفان  عثمان بـن  جلس  من  أول 

زمانه ج/٥٥٠
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أولُِكلُِّكم ثوبان ج١٥١/٢• 
بنـي •  صاحـب  لقـي  مـا  تـدرون  مـا  أو 

إسرائيل كان إذا ج٢٤٠/١
أو يفعل ذلك إال النساء؟ ج١١٩/١• 
إياكم والتعري فإن معكم من ال يفارقكم • 

إال عند الغائط ج١١٨/١
عـن •  اهللا !  رسـول  نهـى  التـي  األيـام 

صومها ج٥٥٤/٢
أيام منـى ثالثة، من تعجل في يومين فال • 

إثم عليه ج١٢٦/٣
ائتني بهما ج٤٧٦/٣• 
إجزاء •  فيتحرى  صالته  في  شـّك  ما  أيكم 

تلك الصالة ج٥٠٨/١
أيما إهاب دبغ فقد طهر ج٣٤٥/١• 
بعينه •  متاعه  رجل  فوجد  أفلس  رجل  أيما 

فهو أحق به من غيره ج٧٣/٤
في •  اإلمـام  قبـل  رأسـه  رفع  رجـل  أيمـا 

ركوع ج٣٣/٢
عاهر •  فهو  سـيده  إذن  بغير  نكح  عبد  أيما 

ج٣٥٢/٤
أيما قّرية اجتمع فيها خمسون ج٥٣٨/١• 
أيـن أدركتـك الصالة فصل فهو مسـجد • 

ج٢٧٣/١
مسـجد •  فهـو  الصـالة  أدركتـك  أيـن 

ج٢٧٧/١، ج٢٧٨/١
هذا •  يومكم  فـي  صالة  ال  إنه  النـاس  أيها 

حتى يخرج اإلمام ج٨٠/٢

كما •  لكـم  صّليت  إنمـا  أي  النـاس،  أيهـا 
ون بي ج٢٤/٢ ترون فتأَتمُّ

أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ ج٢٥٢/٢• 

Ü

بإيجـابـه الوضـوء عـلى المسـتحاضة • 
ج٥٧/١

بالغ العظمين. افصل اللحية ج١٠٦/٣• 
بإهاب وال بعصب ج٣٢٥/١• 
بـدأ رسـول اهللا ! بغسـل اليمنـى قبـل • 

اليسرى ج١٥٤/١
بسم اهللا التحيات هللا ج٤٧٨/١• 
بسم اهللا خير األسماء ج٤٧٨/١• 
رسـول •  ملة  وعلى  هللا  والحمـد  اهللا  بسـم 

اهللا ! ج٣٠٧/٢
اهللا ! •  رسـول  ملـة  وعـلـى  اهللا  بســم 

ج٣٠٧/٢
حضرها •  وحاضـر  حقهـا،  فهـو  بصمـت 

بدعاء وذكر اهللا فاهللا دعا ج٥٥٦/١
اليهود •  إلـى  األنصاري  رواحـة  ابن  بعث 

ج٣٧١/٢
بعنيه بأوقية قال: قبعته بأوقية ج٤٣٩/٣• 
البول كله يغسل ج٢٨٣/١• 
بيركم على ذلك ما سببًا ج١١٩/٤• 
بيركم على ذلك ماسيًا ج١١٩/٤• 
الحيـاء •  فيـه  ينـزع  الحمـام  البيـت  بئـس 

ج٢٣٥/١
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بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ج٤٦٨/٣• 
بيع األمة طالقها ج٢٢٢/٣• 
البيعـان بالخيـار مـا لـم يفترقـا، إال بيع • 

الخيار ج٣٦٠/٣
صدقا •  فإن  يتفرقا،  لـم  ما  بالخيار  البيعان 

وبينا بورك لهما ج٣٧٢/٣
ويقـول •  يفترقـا  لـم  مـا  بالخيـار  البيعـان 

لصاحبه اختر.. ج٣٦٠/٣
مسـلم •  مـن  تبيعـوا  وال  وبينـواه  بيعـوه 

ج٣٣٨/١
وضـع •  إذا  يصّلـي  اهللا !  رسـول  بينمـا 

نعليه ج٢٦٠/١
بينما نحن جلوس عند النبي ! إذ جاءه • 

رجل ج٥٠٧/٢
البّينة على المدعي ج٢٧١/٤• 
علـى •  واليميـن  المدعـي،  علـى  البّينــة 

المدعى عليه ج٥٤٨/٣

ä

التام من التسبيح سبع ج٤٦٧/١• 
فقـال •  رجـالً  ياسـر  عمار بـن  تـأول 

ج٥٤٣/١
إالَّ •  ترى  ال  حتـى  رأتها  إذا  الصـالة  تترك 

البياض ج٣٠٢/١
تجب الجمعة على من إذا ج٥٤٣/١• 
تجـب الصالة علـى الغالم والصـوم إذا • 

أطاق ج١٥/٢

تحروا ليلة القدر في العشـر األواخر من • 
رمضان في الوتر منها ج٥٩٢/٢

التحيات: العظمة هللا ج٤٧٧/١• 
الصلوات •  الطيبات  الزاكيات  هللا  التحيات 

هللا ج٤٧٤/١
والطيبـات •  والصلـوات  هللا  التحيـات 

ج٤٧٤/١
الطيبات •  الصلوات  المبـاركات  التحيات 

هللا، السالم عليك أيها النبي ج٤٧٤/١
والصلـوات •  هللا  المبـاركات  التحيـات 

الطيبات ج٤٧٣/١
والصلـوات •  هللا  المبـاركات  التحيـات 

النبـي  أيهـا  عليـك  السـالم  الطيبـات، 
ج٤٧٤/١

التحيات والزاكيات هللا، الطيبات الصلوات • 
هللا ج٤٧٥/١

لنطفكـم •  وتخيـروا  إلمامتكـم  تخيـروا 
ج١٢/٢

تخيروا لنطفكم ج١٢/٢• 
التي •  واأليـام  الليالـي  عـدد  الصـالة  ادع 

كانت تحيضهن ج٣٢٢/١
المذي •  والمقـداد  وعمـار،  علـّي،  تذاكر 

ج٢٤٣/١
تركهـا أحـب إلـّي مـن مائـة ناقـة سـود • 

الحدق ج٤٩٨/١
للنسـاء •  والتصفيـق  للرجـل  التسـبيـح 

ج٤٨٨/١
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بحيضـة •  اشـتريـت  إذا  األمـة  تسـتبـرأ 
ج٢٠٤/٣

تسحروا فإن في السحور بركة ج٥٠٤/٢• 
تشـد إزارهـا علـى أسـفلها ثم يباشـرها • 

ج٢٨٩/١
تشعر البقر في أسنمتها ج٢٦/٣• 
السـائغ •  والـرزع  الخمــار  فـي  تصـلـي 

ج١٦٢/٢
تصلي المرأة في أربعة أثواب ج١٦٢/٢• 
جاء •  فإن  ُتكتـم،  وال  ُتغّيب،  وال  ف،  ُتعـرَّ

صاحبها وإال ج٢٩٠/٤
صالة •  عـن  بذلك  الجمـع  صـالة  تفضل 

الفرد خمسة وعشرين درجة ج٤٢/٢
التكبيـر من صـالة الظهر من يـوم النحر • 

ج٩٢/٢
تمـارى ابـن مسـعود وعمار فـي الرجل • 

ج١٦٥/١
من •  بكف  أصابـه  أنـه  ترى  حيث  تنضـح 

الماء ج٢٤٣/١
توضأ ثالثًا ثالثا ج١٤٧/١• 
ثالثـًا •  وجهـه  فغسـل  النبـي !  توضـع 

ج١٤٥/١
توضأ واغسله ج٢٤٢/١• 
ماء •  أحدكم  يجـد  لم  إذا  باللبن  توضـؤوا 

ج٨٤/١
ت النار ج٦٨/١•  توضؤوا مما مسَّ
التيمم ضربة للوجه والكفين ج١٨٩/١• 

ç

سرف •  والرابعة  شرف  الوضوء  في  الثالثة 
ج١٤٨/١

ج١٩٦/٢•  ثالث أحب إلّي من واحدة 
ينهانا •  اهللا !  رسـول  كان  ساعات  ثالث 

ج٣٥٥/١
ينهانا •  اهللا !  رسـول  كان  ساعات  ثالث 

أن نصلي فيهن ج٩٧/٣
أن •  اهللا !  رسـول  نهانـا  سـاعات  ثالث 

نصلي فيهن ج٩٧/٣ 
ثالثة ال يستجاب لهم دعوة ج٤٥٥/٣• 
ثالثة ال يطهرهم الماء ـ وذكر ـ الحائض • 

األقلف ج٢١/٣

ê

يلتقطه •  عما  فسـأله  النبي !  أعرابي  جاء 
ج٢٨٧/٤، ٢٩٥

جـاء أعرابـي إلـى النبـي ! فسـأله عن • 
الوضوء ج١٤٨/١

عن •  يسـأله  عبـاس  ابـن  إلى  رجـل  جـاء 
السحور ج٥٠١/٢

جـاء رجـل إلى رسـول اهللا ! فـإذا هو • 
يسأل ج١٩٣/٢

رسـول •  يا  فقال:  النبي !  إلى  رجل  جاء 
اهللا ما يوجب الحج ج٩/٣

جـاءت أم سـليم امـرأة أبـي طلحـة إلى • 
ج٢٠٩/١
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فقالت: •  اهللا !  رسـول  إلى  امرأة  جاءت 
إن أمي نذرت ج٤١١/٤

جـاءت بابن لهـا فأخذ النبـي ! صبيها • 
فوضعه ج٢٤٥/١

في •  فصّلـى  الحويـرث  مالك بـن  جاءتـا 
مسجدنا ج٤٧١/١

مسـجدًا •  طيبـة  أرض  كل  لـي  اهللا  جعـل 
وطهورًا ج٢٧٣/١٤

جعل ترابها لنا طهورًا ج١٨٣/١• 
جعل رسول اهللا ! المسح على الخفين • 

ج١٦١/١
جعل لنا األرض مسجدًا وطهورًا وجعل • 

ترابها طهورًا ج١٨٠/١ 
وترابـًا •  مسـجدًا  األرض  لـي  جعلـت 

وطهورًا ج١٦٥/١
جعلت لي األرض كلها مسجدًا وجعلت • 

ترابها لنا طهورًا ج٢٧٣/١
وطهـورًا •  مسـجدًا  األرض  لـي  جعلـت 

ج١٨٣/١، ٢٨٠

ì

حاضر حضرها ج٥٥٦/١• 
الحامـل ال تحيـض، لتغتسـل وتصّلي • 

ج٣٠٥/١
حتى يبدو صالحها ج٢٥٩/٣• 
حتى يضع جنبه ج١٣٠/٢• 
حّج عن نفسك ثم حّج عن شبرمة ج١٥٧/٣• 

الحج في سبيل اهللا ج٤٦١/٢• 
حج النبي ! على رجل ومنعه من البيع • 

ج٥٩/٤
حججت عن نفسك؟ ج١٥٧/٣• 
حجوا قبل أن ال تحجوا ج٩/٣• 
حجوا من قبل أن ال تحجوا ج٩/٣• 
حجي عنها ج٤١١/٤• 
الحدث حدثان: حدث اللسان ج٧٤/١• 
الحدث حدثان: حدث من فيك ج٦٢/١• 
رسـول •  أصحـاب  مـن  سـبعون  حدثنـي 

اهللا ! ج١٥٧/١
أبـي •  دار  وحذيفـة  مسـعود  ابـن  حضـر 

موسى ج٣٥/٢
قريب •  كان  مـن  فقـام  الصـالة  حضـرت 

ج٤١٥/٤
الصـوم •  أطـاق  مسـلم  كل  علـى  حـق 

ج٤١١/٢
ج٣٥١/١، •  بّيـن  والحـرام  بّيـن  الحـالل 

ح٤٩٠/٣
الحالل بّين والحرام بّين وبين ذلك أمور • 

مشتبهات ج٣٥٠/١، ج٢٢٨/٣
أمور •  وبينهما  بّيـن،  والحرام  بّين  الحالل 

مشتبهات ال يعلمها كثير من ج٣٥٠/١
وبينهمـا •  بّيـن،  والحـرام  بّيـن  الحـالل 

النـاس  مـن  كثيـر  يعلمهـا  ال  مشـتبهات 
ج٤٨٩/٣

الحلم على الرجال ج٢١٠/١• 
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ñ

خاشعون: خائفون ساكتون ج٥٠٠/١• 
والثنـيــة •  والجـذعــة  العـنـاق  خــذ 

ج٣٢٧/٢
خذ هذا فتصدق به ج٥٠٧/٢• 
للذئب •  أو  ألخيـك  أو  لـك  فهـي  خذهـا 

ج٢٩٥/٤
خـذوا مـا وجدتـم وليس لكـم إال ذلك • 

ج٩٠/٤
بالمعـروف •  وولـدك  يكفيـك  مـا  خـذي 

ج٢٣٩/٤
الخراج بالضمان ج٣٧٢/٣، ج٣٧٣/٣، • 

٣٧٤
فقصر •  الطائـف  إلـى  عبـاس  ابـن  خـرج 

الصالة ج١٠٦/٢
يطالعـه •  لـه  مـال  إلـى  عمـر  ابـن  خـرج 

ج١٠٦/٢
حجة •  في  مكـة  إلى  اهللا !  رسـول  خرج 

الوداع ج١١٣/٢
جلوس •  نسـوة  فإذا  اهللا !  رسـول  خرج 

ج٢٧٠/٢
فطر •  أو  أضحى  في  اهللا !  رسـول  خرج 

ج٢٨٧/١
رمضان •  شـهر  فـي  اهللا !  رسـول  خرج 

ج٥٤٧/٢
إلى •  المدينة  مـن  اهللا  رسـول  مـع  خرجنا 

مكة ج١١٣/٢

كنفك •  تليـن  وأن  القلـب،  فـي  الخشـوع 
للمرء المسلم ج٥٠٠/١

ج١٨٤/٣•  الخمر ال يعشرها مسلم 
والليلـة •  الـيـوم  فــي  صـلـوات  خمـس 

ج١٩٣/٢
آميـن •  فذكـر  اإلمـام،  يخفيهـن  خمـس 

ج٤٥٠/١
وخيـر •  المقـدم،  الرجـل  صفـوف  خيـر 

صفوف النساء المؤخر ج١٨٢/٢
خير الناس القرن الذي هو فيهم ج٧٢/١• 
خيركم أحسنكم قضاء ج٤٨٤/٣• 

O

دباغها طهورها ج٣٢٤/١• 
دخلـت على أبـي بكر 3 فقـال في كم • 

كفنتم ج٢٥٩/٢
إزارًا •  إلينا  فأخرجت  عائشـة  على  دخلت 

ج٢٦١/٢
قد •  أمة  الخطـاب  عمر بـن  علـى  دخلت 

كان يعرفها ج١٦٥/٢
دخلت الكعبة ج١٦٧/٣• 
اهللا ! •  رسـول  فـإذا  المسـجد  دخلـت 

جالس وحده ج٥٧٠/١
نسـكـكم •  مــن  ليـس  البـيـت  دخــول 

ج١٦٧/٣
دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ج٤٨٩/٣، • 

٤٩٤
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الدعـاء محجـوب عـن اهللا حتـى يصّلى • 
على محمد وآل محمد ج٤٨٠/١

ال •  واألرض  السـماء  بين  موقوف  الدعاء 
يصعد حتى ُيصّلى عليَّ ج٤٨٠/١

الدعاء يستجاب ما بين أن تزول الشمس • 
ج٥٣٢/١

دعـوا الناس يترفقون مـع بعضهم بعض • 
ج٢٨٠/٣

دعي الصالة أيام حيضك ج٢٩٦/١• 
شـاء •  حيث  والصوم  بمكة  والطعام  الـدم 

ج٩١/٣
ده بارده ج٤٠٨/٣• 
ده يازده، وده دوازده ج٣٩٧/٣• 
دين اهللا يسر ج٤٧٨/١• 
الدين نصيحة ج٣٧٢/٣• 

P

ذاكم المذي، إذا وجده أحدكم فليغسـل • 
ذلك منه ج٢٤٣/١

والبر •  وهاء  هـاء  إال  ربا  بالذهب  الذهـب 
بالبر ربا إال هاء وهاء والتمر ج٣٢٠/٣

بالفضــة •  والفضــة  بالذهـب  الذهـب 
والملح  بالشـعير  والشـعير  بالبر  والبـر 

ج٣٢١/٣
بالفضـة، •  والفضـة  بالذهـب،  الذهـب 

والشعير بالشعير ج٣٢٠/٣
الذهب بالذهب وزنًا بوزن ج٣٢٥/٣• 

بمثل، •  مثالً  بـوزن  وزنًا  بالذهب  الذهـب 
والفضة بالفضة ج٣١٧/٣

والفضة •  بـوزن،  وزنـًا  بالذهـب  الذهـب 
بالفضة وزنًا بوزن، والبر ج٣١٥/٣

أمتـي •  إلنـاث  حــّل  والحريـر  الذهـب 
محمرم على ذكورها ج١٦٩/٢

Q

حيث •  والماشـي  الجنائز  خلـف  الراكب 
شاء منها ج٢٦٨/٢

أهله •  في  كالجالـس  الجنازة  مـع  الراكب 
ج٢٦٨/٢

عقرب •  أنها  فحسب  ريشـة  عمر  ابن  رأى 
ج٤٩٩/١

يحسب بين ج١٤٧/٤•  رأى علّي رجالً 
يسـدل •  الحسـن  بـن  عبـد اهللا  رأيـت 

ج١٥٢/٢، ١٥٣
إبريـق •  مـن  عليـه  يصـب  عثمـان  رأيـت 

ج١١١/١
رأيت كأني تحت شجرة أقرأ ج٢٢٢/٢• 
رأيت النبـي ! والحالق يحلقه ج٣٢٩/١• 
ربنا ولك الحمد ج٤٥٢/١• 
رجم النبي ! ماعزًا ج٣٦/٣• 
رخص في بيع العرايا يخرجها ج١١٥/١• 
ج٥٢٦/٢•  رخصا في مضغ العلك للصائم 
من •  تخن  وال  ائتمنك  مـن  إلى  األمانة  رد 

خانك ج٢٤٠/٤
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الرفث الجماع ج٤١/٣• 
الرفث غشيان النساء ج٤١/٣• 
حتى •  الصبي  عـن  ثالثة:  عـن  القلم  رفـع 

يحتلم ج٥٣٣/١
رفع ألمتي الخطأ والنسيان ج٤٩٤/٢• 
الركاز المال المدفون ج٣٨٣/٢• 
فيها •  ومـا  الدنيا  مـن  خيـر  الفجـر  ركعتـا 

ج٢٠٩/٢
بقصــر •  ليسـتا  السـفـر  فـي  الركعتــان 

ج١٠٨/٢
اليهـودي •  عنـد  درعـه  النبـي !  رهـن 

ج٤٩٦/٣
ج٥٥٧/٣، •  ومحلـوب  مركوب  الرهـون 

ج٥٥٩/٣
خرج •  ثـم  توضـأ  بمنـى  عمـر  ابـن  رئـي 

ج٢٦٦/١
ُرئي أنس يتوضأ في طست ج١١١/١• 

R

الزاد والراحلة ج٩/٢٣• 
مقـضـي •  يـــن  والـدَّ غـــارم  الزعيــم 

ج٢٥٠/٤
الزوج أحق بالصالة عليها ج٢٧٥/٢• 

¢S

قضى •  األجلين  أي  جبيريل 0  سـألت 
موسى ! ج١٣٣/٤

فكلهم •  المهاجريـن  مـن  خمسـة  سـألت 
ج٢٠٧/١

وضع •  مسجد  أي  اهللا !  رسـول  سـألت 
في ج٢٧٣/١

الحائـض •  يقـرأ  جبيـر  سـعيد بن  سـألت 
والجنب ج٢٠٩/١

سـألت عائشـة كيف كانت صالة رسول • 
اهللا ! ج٢٩٨/٢

وبينهما •  بالدينار  الدينار  عن  عطاء  سألت 
فضل ج٣١٩/٣

هللا •  َنَذرت  َجَزْتهـا،  بئسـما  اهللا  سبحـان 
َلَتْنَحـَرنَّهــا  عليـهــا  اهللا  نجـاهــا  إن 

ج٤١٣/٤
سبحان ربي األعلى ج٤٦٧/١• 
سبحان ربي العظيم ج٤٥٧/١• 
سبحان ربي العظيم ثالثًا ج٤٥٧/١• 
سبحان ربي العظيم وبحمده ج٤٥٧/١• 
اسـمك •  تبارك  وبحمـدك،  اهللا  سـبحانك 

ج٤٣٠/١، ٤٣٢، ٢٩٥/٢
سبحانك اهللا ولك سجدت ج٢٣٦/٢• 
سبقك به جبرائيل ج٣٩٤/١• 
ستون صاعًا ج٣٦٣/٢• 
سـجد وجهي للذي خلقه وشـق سـمعه • 

وبصره ج٢٢٧/٢
السالم عليكم ورحمة اهللا ج٤٨٤/١• 
وبركاتـه •  اهللا  ورحمـة  عليكـم  السـالم 

ج٤٨٤/١
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ج٢٧٥/٤، •  له  ولّي  ال  من  ولّي  السـلطان 
٢٧٦

سّلم ابن عمر على مصل ج٤٩٤/١• 
اهللا •  بسـم  يقول:  رجـالً  عباس  ابن  سـمع 

التحيات هللا ج٤٧٩/١
سمع اهللا لمن حمده ج٤٥٢/١• 
سمعت رسـول اهللا يقرأ ! وال الضالين • 

قال ج٤٥٠/١
اإلمـام •  يكـون  أن  اهللا !  رسـول  سـن 

ج٥٤/٢
سن رسول اهللا ! زكاة الفطر على الحر • 

ج٤٠٧/٢
سن رسول اهللا ! الصالة على المسلمين • 

ج٢٧٩/٢
ركعتيـن •  العيـد  اهللا !  رسـول  سـّن 

ج٨٧/٢
المحرمين •  للقادمين  اهللا !  رسـول  سّن 

ج١١٨/٣
المسلمين •  الموتى  غسـل  النبي !  سـّن 

ج٢٤٨/٢
من •  الصفوف  تسوية  فإن  صفوفكم  سّووا 

تمام الصالة ج٢٩/٢
سـئل ابن عباس عن ثالثـة صّلوا العصر • 

ج٣٧٧/١
المسـافر •  صـالة  عـن  عمـر  ابـن  سـئل 

ج١٠٨/٢
ج٢٥٢/٢•  سئل ابن عمر عن غسل الشهيد 

يصيبه •  الثـوب  عن  اهللا !  رسـول  سـئل 
الدم ج٢٤٨/١٤

سئل رسـول اهللا ! عن الجنب هل ينام • 
ج٢١٥/١

فـي •  الشـك  عـن  اهللا !  رسـول  سـئل 
الصالة؟ ج٥٠٤/١

سـئل رسـول اهللا ! عن الفـأرة تقع في • 
السمن ج٣٣٦/١

¢T

شأنك ج٢٨٧/٤• 
شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر • 

ج٣٦٠/١
شربة •  أو  مِْحَجمٍ  َشـْرَطِة  ثالثة  في  الشفاء 

ٍة بنار ج٢١٨/٤ عسل أو َكيَّ

¢U

صار المرء على األمانة قوله ج٤٥٦/٣• 
صاحب الربع يؤم من جاءه ج٥٣/٢• 
صاع بصاع وال مد بمد ج٣٢٢/٣• 
بصيامه •  وأمـر  عاشـوراء  النبـي !  صام 

ج٥٦٢/٢
الحضر •  في  كالمفطـر  السـفر  في  الصائم 

ج٥٤٣/٢
وأنثـى •  ذكـر  كل  علـى  الفطـر  صدقـة 

ج٤٢٢/٢، ج٤٢٣/٢
صدقة الفطر على كل مسلم ج٤١١/٢• 
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الصعيد الطيب ظهور المسلم ما لم يجد • 
ماء عشر سنين ج٨٥/١

لم •  وإن  المسـلم  وضوء  الطيـب  الصعيد 
يجد الماء عشر سنين ج٨٥/١

الصفقتان في صفقة ربا ج٢٨٤/٣• 
اهللا •  إال  إلـه  ال  قـال  مـن  علـى  صـل 

ج٢٧٨/٢
فجالسـًا •  تسـتطع  لـم  فـإن  قائمـًا  صـّل 

ج١٦٨/٢
صّل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم • 

تستطع فإلى َجْنب ج١٣٠/٢
ج١٣٢/٣•  صالتان حضرتاك بأيهما بدأت 
وفاجـر •  بـار  كل  خلـف  جائـزة  الصـالة 

وصّلوا على كل بار وفاجر ج٤٨/٢
صالة الجماعـة تزيد على صالة المنفرد • 

خمسًا وعشرين درجة ج٤٢/٢
الفـذ •  صـالة  علـى  تزيـد  الجمـع  صـالة 

بخمس وعشرين درجة ج٤٢/٢
صالة الجمع تزيد على صالة الفذ بسبع • 

وعشرين درجة ج٤٢/٢
صـالة الجمعـة ركعتـان تمام غيـر قصر • 

ج٥٧١/١
وصالة •  السـفر  وصـالة  الجمعـة  صـالة 

العيد ركعتان ج١١٠/٢
الصالة خير من النوم ج٣٩٥/١، ٣٩٦• 
قصـر •  ال  تمـام  ركعتـان  السـفر  صـالة 

ج١٠٨/٢

الصالة على الطنفسة محدث ج١٨٣/٢• 
الصالة على من عقل ج١٥/٢، ١٣٤• 
حتمـان •  ركعتـان  السـفر  فـي  الصـالة 

ج١٠٨/٢
صالة الليل مثنى مثنى ج٢١٤/٢• 
صـالة الليـل مثنـى مثنـى، فإذا خشـيت • 

الصبح فواحدة ج١٩٤/٢، ج١٩٥/٢
خفـت •  فـإذا  مثنـى،  مثنـى  الليـل  صـالة 

الصبح فأوتر بواحدة ج١٩٤/٢
صالة الليل والنهار مثنى مثنى ج٢١٤/٢• 
صالة المسافر ركعتان ج١٠٨/٢• 
الصالة الوسطى صالة العصر ج٣٦٠/١• 
الظـهـر •  وصـالة  الوسـطــى  الصــالة 

ج٣٦٠/١
حرامـًا •  أحـل  صلحـًا  إال  جائـز  الصلـح 

ج٤٤٣/٣
صلوا على كل بار وفاجر ج٤٨/٢• 
الشـمس •  زال  حيـن  عبـاس  ابـن  صلـى 

ج٣٥٤/١
صلى ابن عباس على طنفسة ج١٨٢/١• 
متيمـم •  جنـب  وهـو  عبـاس  ابـن  صلـى 

ج١٩٨/١
صّلى ابن عمر في دمن الغنم ج٢٧٧/١• 
صّلـى أبو موسـى األشـعري في كنيسـة • 

ج٢٨٠/١
جماعة •  في  مالك  أنس بـن  بالناس  صّلى 

ج١٨٣/٢
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صّلـى بنـا رسـول اهللا ! فـزاد أو نقص • 
ج٥٠٨/١

النجاشـي •  علـى  اهللا !  رسـول  صّلـى 
فكنت ج٢٩٢/٢

عبقري •  علـى  الخطـاب  عمر بـن  صّلـى 
ج١٨٢/٢

صّلى النبي ! خلف أبي بكر في مرضه • 
ج٣٦/٢

أبي •  ابنه  أمانة  حامل  وهو  النبي !  صّلى 
العاصي ج٥٩٢/٢

جنازة •  علـى  عبـاس  ابـن  خلف  صّليـت 
ج٢٩٦/٢

صّليـت خلـف خالـد التسـتري بالكوفة • 
ج٦٤/٢

صّليـت مع ابـن عمر الصبـح فلم يقنت • 
ج٢٠٦/٢

صّليت مع رسول اهللا بمنى ركعتين ج١٢٤/٣• 
جميعًا •  ثمانيـًا  اهللا !  رسـول  مع  صّليت 

وسبعًا جميعًا ج٣٩٠/١
غير •  العيدين  اهللا !  رسـول  مـع  صّليت 

مرة وال ج٧٤/٢
وسـط •  سـلمة  وأم  عائشـة،  علـى  صّلينـا 

البقيع ج٢٧٣/١، ٢٧٥
مسـاكين •  سـتة  أطعم  أو  أيام،  ثالثـة  صم 

مدين مدين لكل إنسان ج٦١/٣
مسـاكين •  سـتة  أطعم  أو  أيام،  ثالثـة  صم 

نصف صاع لكل ج٦٠/٣

الصوم على من أطاق ج١٥/٢• 
الماضية •  السـنة  يكفـر  عرفـة  يـوم  صـوم 

والباقية ج٥٦٢/٢
عمي •  فإن  لرؤيته  وافطروا  لرؤيته  صوموا 

عليكم فأتموا العدة ج٤٨٤/٢
ُغبَي •  فإن  لرؤيته  وافطـروا  لرؤيته  صوموا 

عليكم فأكملوا ج٤٨٤/٢
الصيام على من أطاق ج١٣٤/٢• 
صيـام يـوم عرفـة أحتسـب علـى اهللا أن • 

يكفر السنة التي ج٥٦٢/٢

¢V

الضبع مباح أكلها ج٣٤٨/١• 
الضحك يفسد الصالة ج٤٩٥/١• 

•

طـاف النبـي ! علـى نسـائه في غسـل • 
واحد ج٢٣١/١

الطعام بالطعام ج٣٣٧/٣• 
بمثل ج٣٢٠/٣•  الطعام بالطعام مثالً 
أن •  قبل  إلحرامـه  اهللا !  رسـول  طيبـت 

يحرم ج٢١/٣

®

الظهر كإسمها ج٣٥٤/١• 
مرهونـًا، •  كان  إذا  بنفقتـه  يركـب  الظهـر 

ويشرب لبن الّدر إذا ج٥٥٦/٣
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العارية مضمونة ج٢٥٧/٤• 
مـردودة، •  والمنحـة  مــؤداة،  العاريــة 

غـريم  والزعـيـم  مقضــي،  والـديــن 
ج٣٩/٤

بالشـطر •  خيبر  أهل  اهللا !  رسـول  عامل 
ج٩٩/٤

عجلوا الظهر والعصر ج٣٦٩/١• 
عرفة ثالثة أيام ج٢٨٧/٤• 
عّرفها سنة ج٢٨٥/٤• 
عيها ج٢٨٧/٤•  عّرفها سنة فإن جاء مدِّ
ووكاءها •  عفاصهـا  احفظ  ثم  سـنة  عّرفَها 

فإن جاء ج٢٩٥/٤
ووكاءها •  عفاصهـا  احفظ  ثم  سـنة  عّرفَها 

فإن جاء أحد ج٢٨٧/٤
عّرفها على أبواب المسجد ج٢٨٩/٤• 
والخيـل •  العبيـد  زكاة  أمتـي  عـن  عفـي 

والجبهة ج٣٥٢/٢
عفي ألمتي الخطأ والنسيان ج٢٦٠/١• 
واضربوه •  سبع  ابن  الصالة  الصبي  علموا 

عليها ابن عشر ج١٣٣/٢
على كل حر وعبد ج٤٠٨/٢، ٤١٣• 
على كل صغير كبير ج٤٠٥/٢• 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك ج١٦٦/١• 
عليكم بحصى الخذف ج١٢٣/٣• 
الراشدين •  الخلفاء  وُسـنَّة  بُسـنَّتي  عليكم 

المهديين من بعدي ج٦٩/١

عليه َدْين؟ ج٣٩/٤• 
ويتفرقـان •  قـابـل  مـن  الحـج  عليهمـا 

ج٤٢/٢
العمـرة إلـى العمـرة كفـارة لمـا بينهمـا • 

ج١٣٣/٣
العمرة الطواف ج١٣٧/٣• 
والميـزان •  والـقـدر  الدلـو،  العـواري: 

ج٢٥٥/٤
عودوا المرضى وفكوا العاني ج٥٢/٤• 
العورة من السرة إلى الركبة ج١٥٨/٢• 

Æ

غسل الدبر محدث ج١١٩/١• 
والجمعـة •  الجنابـة  أربعـة:  مـن  الغسـل 

والحجامة وغسل الميت ج٦٠/١
كل •  علـى  واجـب  الجمعـة  يـوم  غسـل 

محتلم ج٥٤٣/١، ٥٤٦
العـورة •  مــن  الفخـذ  إن  فخـذك  غـط 

ج١٥٧/٢
غفرانك ج١٢١/١• 
النـاس •  فقـال  بالمدينـة  السـعـر  غـال 

ج٣١٤/٣
الغلة بالضمان ج٣٧٤/٣• 
الوضوء •  وتنقـض  الصائـم  تفطـر  الغيبـة 

ج٧٤/١
والصـالة •  الـوضــوء  تنـقـض  الغيبــة 

ج٧٤/١
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صائمًا •  تكن  لـم  ما  فأبلغ  استنشـقت  فإذا 
ج٥٢٣/٢

فإذا أنت قد طهرت ج٢٣٧/١• 
قول •  أول  من  فليكن  القعدة  عند  كان  فإذا 

أحدكم: التحيات الطيبات ج٤٧٤/١
فإذا كان مائعًا فال يقربوه ج٣٣٧/١• 
فإذا وقعت الحدود فال شفعة ج٥٠٥/٣• 
الضرور •  وصرفـت  الحـدود  وقعت  فـإذا 

فال شفعة ج٥٠٠/٣
مأجـورات •  غيـر  مـأزورات  فارجـعـن 

ج٢٧٠/٢
فأزره ولو لم تجد إال بشوكة ج١٥٥/٢• 
فأزره ولو لم تجد إال شوكة ج١٥٤/٢• 
فإن جاءك أحد يخبرك بعددها، ووعائها، • 

ووكائها فادفعها إليه ج٢٩٠/٤
الفرض اإلهالل ج٢٧/٣• 
الفرض التلبية ج٢٧/٣• 
فرض رسـول اهللا ! صدقـة الفطر على • 

الناس ج٤٢٦/٢
بـه •  أُسـري  ليلـة  النبـي !  علـى  فـرض 

الصلوات خمسين ج١٩٣/٢
فرض النبي ! صدقة الفطر ج٤٠٧/٢• 
فصلُّوا على صاحبكم ج٣٩/٤• 
واالسـتحداد، •  االختتان  خمـس:  الفطرة 

وقص الشارب ج٧٨/١
الفقير الذي به زمانه ج٤٤٩/٢• 

وعليه •  هيئتـه،  علـى  ويمشـي  يسـعى  فال 
السكينة والوقار ج١٠/٢

فلتركب ولتهد بدنة ج٤١٢/٤• 
فلتنفر ج١٧١/٣• 
فاتـه •  مـا  وليبـدل  أدرك  مـا  فليصـّل 

٣٦، ٦٠ ج٥٧٢/١، ج٣٥/٢، 
فليصّل ما أدرك ويبدل ما فاته ج٥١٧/١• 
فأتمـوا •  فاتكـم  مـا  فصّلـوا  أدركتـم  فمـا 

ج٥١٧/١
فصاحبه •  شـيئًا  منها  فاشـترى  تلقاها  فمن 

بالخيار إذا أتى السوق ج٢٨٢/٣
وهاء •  هاء  إال  أربى  فقد  ازداد  أو  زاد  فمن 

ج٣١٨/٣
غسالً •  الذنوب  من  تغسلكم  الصالة  فهذه 

ج٣٦٧/١
مسـكينًا؟ •  سـتين  إطـعـام  تجـد  فـهـل 

ج٥٠٧/٢
متابعين؟ •  شهرين  تصوم  أن  تستطيع  فهل 

ج٥٠٧/٢
فهو ذاك فعليكموه ج١٢٤/١• 
فوجد رجل متاعه بعينه ج٧٤/٤• 
فاتحة •  قـراءة  الجنـازة  علـى  الصـالة  في 

الكتاب ج٢٩٧/٢
أن •  قبل  السـفر  في  الظهر  صّلى  رجل  في 

تزول ج٣٧٠/١
بنت •  سـائمة  اإلبـل  من  أربعيـن  كل  فـي 

لبون ج٣٢٥/٢
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في كل ثالثين بقرة تبيع أو تبيعة، وم كل • 
أربعين مسنة ج٣٢١/٢

الصفـرة •  تـرى  ثـم  تظهـر  المـرأة  فـي 
ج٣٠٢/١

فـي المـرأة يتركهـا الحيض ثالثين سـنة • 
ج٣١٩/١

أحّب •  التيمم  البحر:  مـاء  من  الوضوء  في 
إلّي منه ج٨١/١

فيمن مّس إبطه: عليه الوضوء ج٧٥/١• 
فيمن ينسى مسـح رأسه فوجد في لحيته • 

ج١٠٢/١ بلالً 
فيه الوضوء ج٢٤٣/١• 
قائم •  وهـو  إنسـان  يوافقها  ال  سـاعة  فيها 

يصّلي يسأل اهللا ج٥٣١/١

¥

قاتل اليهود، لما حرم اهللا عليهم الشحوم • 
جملوه ج٣٣٢/١

قبور •  اتخذوا  والنصـارى  اليهود  اهللا  قاتل 
أنبيائهم مساجد ج٢٧٤/١

القـاص ينتظـر الَمقت والمسـتمع ينتطر • 
الرحمة والتاجر ج٣١٢/٣

قال عمر لرجل من النصارى ج٢٨٠/١• 
فـي •  أكـون  إنـي  اهللا  رسـول  يـا  قالـت 

ج١٥٤/٢
فهاتوا •  والرقيـق  الخيـل  عـن  عفـوت  قد 

صدقة الرقة من ج٣٥٢/٢

قد غسل عمر، وكفن وحنط ج٢٥٢/٢• 
العاص •  سـعيد بن  علي  الحسـن بن  قدم 

ج٢٧٤/٢
قدم رسـول اهللا ! المدينـة ولهم يومان • 

يلعبون فيهما ج٥٥٦/١
قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين • 

ج٣٧٢/١
قدمنا مع أبي موسى األشعري فصّلى بنا • 

الفجر ج٣٧٧/١
قص الشارب من الدين ج٧٨/١• 
قطع في مجن ج٣٦/٣• 
قـّل ما خـرج رسـول اهللا ! يـوم الفطر • 

حتى يأكل ج٧١/٢
الصـالة؟ •  هـذه  مـا  اهللا  رسـول  يـا  قلـت 

ج٣٦٧/١
العفـو •  تحـب  عفـو  إنـك  اللهـم  قولـي: 

فاعف عني ج٥٩٣/٢
قيل لعطاء: من أول من جعل في الخطبة • 

جلوسًا؟ ج٥٥٠/١

∑

اهللا ! •  رسـول  مـن  ااألمـر  آخـر  كان 
ج٦٩/١

كان ابن سيرين ال يرى بأسًا يصوم الدهر • 
ج٥٥٨/٢

شـعره •  يقـع  سـجد  إذا  عبـاس  ابـن  كان 
ج٤٦٦/١
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المتوضئ •  لغيـر  يرخص  عباس  ابـن  كان 
ج٢١٩/١

كان ابن عمر إذا أراد أن ينام ج٢١٣/١• 
الحج •  شـهر  في  أفـرد  إذا  عمـر  ابـن  كان 

ج١١٧/٣
كان ابـن عمـر إذا أهـل من مـن مكة لم • 

يرمل ج١٢٠/٣
أشـهد •  بنقـل  بـاع  إذا  عمـر  ابـن  كان 

ج٤٥٥/٣
قال: •  القـرآن  أم  ختـم  إذا  عمـر  ابـن  كان 

آمين ج٤٥٠/١
كان ابن عمر إذا صّلى وحده ج٩٥/٢• 
دمـًا •  ثوبـه  فـي  وجـد  إذا  عمـر  ابـن  كان 

ج٢٤٩/١
حتى •  الفطر  يـوم  يـأكل  ال  عمر  ابـن  كان 

يغدو ج٧١/٢
إال •  الفطر  زكاة  يخـرج  ال  عمـر  ابـن  كان 

التمر ج٤٣١/٢
حتـى •  تطوعـًا  يصـوم  ال  عمـر  ابـن  كان 

ج٤٩٥/٢
يكرهان •  جبيـر  وسـعيد بن  عمر  ابن  كان 

الصوم ج٥٤٢/٢
كان ابن عمر يأخذ من لحيته ج١٠٧/٣• 
مـرارًا •  مرتيـن  يتوضـأ  عمـر  ابـن  كان 

ج١٤٧/١
واإلمام •  يتكلم  من  يحصب  عمر  ابن  كان 

يخطب ج٥٥٦/١

بالتلبيـة •  صوتـه  يـرفـع  عـمـر  ابـن  كان 
ج٣٠/٣

ُسـنَّة •  التحصيـب  يـرى  عمـر  ابـن  كان 
ج١٢٩/٣

صّلى •  إذا  بإصبعيـه  يشـير  عمـر  ابـن  كان 
على الجنازة ج٢٩٥/٢

بالمحـصـب •  يصّلــي  عمــر  ابــن  كان 
ج١٢٨/٣

مسـجد •  في  الصبح  يصّلي  عمر  ابـن  كان 
رسول اهللا ! ج٧٤/٢

الجنائـز •  علـى  يصّلـي  عمـر  ابـن  كان 
ج٢٧٤/٢

الحصي •  فيمسـح  يصّلـي  عمـر  ابـن  كان 
برجله ج٤٩٧/١

الفطـر •  زكاة  يطـرح  عمـر  ابـن  كان 
ج٤١٢/٢

كان ابـن عمـر يطيـب الميـت بالمسـك • 
ج٢٦٤/٢

كان ابن عمر يقيم في السـفر لكل صالة • 
إال ج٤١٠/١

الهر •  بسـؤر  يتوضأ  أن  يكره  عمر  ابن  كان 
ج١٠٥/١

خمسـة •  في  أهلـه  يكفـن  عمـر  ابـن  كان 
أثواب ج٢٥٧/٢

كان ابن عمر يمسح رأسه مرة ج١٤٠/١• 
أن •  ثالثة  كانـوا  إذا  يرى  مسـعود  ابن  كان 

ج٢٨/٢
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الليل •  أول  يوتـر  الصديـق  بكـر  أبـو  كان 
ج١٩٤/٢

ج٥٥٨/٢•  كان أبو طلحة قّل ما رأيته يفطر 
مجتازًا •  جنبًا  المسجد  في  يمر  أحدنا  كان 

ج١٨٨/٢
كان أحدنـا يمر في المسـجد وهو جنب • 

ج٢٢٥/١
يبلغون •  ال  اهللا !  رسـول  أصحـاب  كان 

الروحاء حتى ج٣٠/٣
يجتنبـون •  اهللا !  رسـول  أصحـاب  كان 

وهم جنب ج١٨٨/٢
يجنبـون •  اهللا !  رسـول  أصحـاب  كان 

ج٢٢٦/١
يرفعـون •  اهللا !  رسـول  أصحـاب  كان 

أيديهم إذا كّبروا ج٤٥٤/١
يسـافرون •  اهللا !  رسـول  أصحـاب  كان 

فيتطوعون ج٢١٦/٢
يكرهـون •  اهللا !  رسـول  أصحـاب  كان 

رفع الصوت عند ج٢٧٠/٢
كان أنس إذا اشـتكى يسـجد على مرفقه • 

ج١٣١/٢
قامت •  قـد  قيـل  إذا  مالـك  أنس بـن  كان 

الصالة ج٢٥/٢
كان أنس بـن مالـك يقّصر الصـالة فيما • 

ج١١٦/٢
الجزور •  لحم  يبتاعون  الجاهلية  أهل  كان 

إلى ج٤١٠/٣

كان الرجـل والنسـاء فـي زمـان رسـول • 
اهللا ! ج٤١٥/٤

كان رسـول اهللا ! إذا دخـل علـي قال: • 
ج٤٩٦/٢

الصالة •  إلـى  قـام  إذا  اهللا !  رسـول  كان 
يكّبر ج٤٥٢/١

ثم •  أتـزر  أن  يأمرنـي  اهللا !  رسـول  كان 
يباشرني ج٢٨٨/١

ويسـميها •  يزورهـا  اهللا !  رسـول  كان 
الشهيدة ج٤١٥/١

كمـا •  الشـهد  يعلمنـا  اهللا !  رسـول  كان 
يعلمنا القرآن ج٤٧٤/١

السـورة •  علينـا  يقـرأ  اهللا !  رسـول  كان 
ج٢٣٤/٢

فإذا •  القرآن  علينا  يقرأ  اهللا !  رسول  كان 
ج٢٢٢/٢

وفي •  العيدين  في  يقرأ  اهللا !  رسول  كان 
الجمعة ج٨٤/٢

كان سعد بن أبي وقاص ال يرى بالمباشرة • 
ج٥٣٢/٢

كانت عائشة إذا أرادت الحج ج١٤/٣• 
تـوضـأ •  إذا  عـمــر  بـن  عبـد اهللا  كــان 

ج١٤٤/١
الليل •  آخر  يوتـر  مسـعود  عبد اهللا بن  كان 

ج١٩٥/٢
كان عبد اهللا بـن معقـل يجعـل بينه وبين • 

ج١٧٤/٢
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يوتر •  أن  قبـل  ينام  عفـان  عثمان بـن  كان 
ج١٩٤/٢

بالكالم •  بأسًا  يرى  ال  الزبير  عروة بن  كان 
ج٥٥٨/١

فـي •  يتطـوع  ال  الحسـين  علي بـن  كان 
السفر ج٢١٦/٢

كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القراءة • 
ج٢٠٧/٢

كان عمر بن الخطاب ال يدع في خالفته • 
أمة تقنع ج١٦٥/٢

كان عمر بـن الخطاب يضـع ركبتيه قبل • 
يديه ج٤٥٩/١

إذا •  عبده  يكاتـب  الخطاب  عمر بـن  كان 
ج٣٢٧/٤

الثياب •  لبس  يكره  الخطاب  عمر بن  كان 
المصبوغة ج٨٦/٣

شـفع •  على  ينام  الخطـاب  عمر بـن  كان 
ج١٩٤/٢

مـن •  يأخـذ  العزيـز  عبـد  عمر بـن  كان 
المعادن ج٣٨٤/٢

كان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين • 
الصالتين ج٣٨٩/١

الفيل •  عظام  من  ومدهن  مشـط  ألبي  كان 
ج٣٣٤/١

كان لرسول اهللا ! ثالث سكتات ج٤٤٣/١• 
فيـه •  يسـلمون  األمصـار  مسـجد  كان 

تسليمتين ج٤٨٤/١

كان المغيرة بن شعبة يجلس على المنبر • 
ج٥٥٠/١

كان المغيرة بن شعبة يخرج يوم الجمعة • 
ج٥٥١/١

كان موسـى يدعـو، وهـارون (صلى اهللا • 
عليهما) يؤمن ج٤٥٢/١

كان الناس ينصرفون عن وجه ج١٧١/٣• 
العشـر •  عليـه  دخـل  إذا  النبـي !  كان 

األواخر ج٥٩٢/٢
كان النبـي ! يصلي الغـذاة فجاء رجل • 

ج٤٩٦/١
وجهها •  تغطي  بكر  أبي  بنت  أسماء  كانت 

ج٧٤/٣
كانت ترجله وهي حائض ج٢٧١/١• 
كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل ج٤١٣/٤• 
كانت الجمعة أربعًا فجعلت ج٥٥٢/١• 
سـائغ •  درع  فـي  تصّلـي  ميمونـة  كانـت 

ج١٦٢/٢
فهرهـم •  مـن  خرجـوا  اليهـود  كأنهـم 

ج١٥٣/٢
كره الوضوء بالماء المسخن ج٨٢/١• 
كسب الحجام خبيث ج٢١٦/٤، ٢١٨• 
كل شرط ليس في كتاب اهللا... ج٤٤٣/٣• 
باط •  فهو  اهللا  كتـاب  فـي  ليس  شـرط  كل 

ج٣٦٤/٣
كل شـرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل، • 

ولو شرط مائة شرط ج٤٤٣/٣
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صالتـك •  مـن  فيـه  شـككت  شـيء  كل 
ج٥٠٩/١

الكتاب •  فاتحـة  فيهـا  يقـرأ  ال  صـالة  كل 
فهي خداج ج٤٤٦/١

كل عيد أول النهار ج٧٤/٢• 
كل قرض جر منفعة فهو ربا ج٤٨٥/٣• 
أوالده •  وأمهـا  عمـر،  ابـن  نسـاء  كـن 

ج٢٣٦/١
مـع •  يصليـن  المؤمنـات  مـن  نسـاء  كـن 

رسول اهللا ! ج٣٦٦/١
فقلنـا •  النبـي !  خلـف  صلينـا  إذا  كنـا 

ج٤٧٣/١
لندفنهـم •  أُحـد  يـوم  القتلـى  حملنـا  كنـا 

ج٣١٣/٢
كنا ال نصّلي في أعطان اإلبل ج٢٧٧/١• 
كنا ال نعد الترية شيئًا، الكدرة ج٣٠٣/١• 
محرمات •  ونحـن  اهللا !  رسـول  مع  كنا 

ج٨٠/٣
كنا مع النبي ! في سـفر فصّلى بالناس • 

ج١٦٦/١
كنا من فقدناه في صالة العشاء ج٧/٢• 
عهـد •  علـى  المسـجد  فـي  نبيـت  كنـا 

ج١٨٩/٢
كنا نستتر بالسهم والحجر في ج١٧٠/٢• 
الصالة •  في  وهو  النبي !  على  نسلم  كنا 

ج٢٠٨/٢
كنا نكري األرض بالناحية ج٩٧/٤• 

عـلـى •  ونشـتـرط  األرض  نـكـري  كـنـا 
ج٩٨/٤

كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نحرج • 
ج٧٦/٢

كنت أدلو الدلو بتمرة ج١٥٢/٤• 
إناء •  من  اهللا !  ورسول  أنا  أغتسـل  كنت 

واحد ج١٠٤/١
حائض •  وأنا  النبي !  رأس  أغسـل  كنت 

ج٢٢٢/١
اهللا ! •  رسـول  ثـوب  مـن  أفركـه  كنـت 

ج٣٢٨/١
جالسـين، •  العاص  وعمرو بـن  أنـا  كنت 

فخرج ج٢٤٠/١
رجل •  فجـاء  النبي !  عنـد  جالسـًا  كنت 

فقال ج٢٧٦/١
فأسـلمت •  نصرانيًا  أعرابيـًا  رجـالً  كنـت 

ج١٣١/٣
مـذاء، وكانـت عنـدي ابنة •  كنـت رجـالً 

النبي ! ج٢٤٢/١
كنت غالمًا شابًا عزبًا ج١٨٩/٢• 
الخميلـة •  فـي  اهللا !  رسـول  مـع  كنـت 

ج٢٨٩/١
القبلة •  إلـى  يعدلوني  وهـم  أؤمهـم  كيف 

ج١٦/٢
بمثل •  ومثـل  بـوزن،  ووزن  بكيـل،  كيـل 

ج٣٢٤/٣
بمثل ج٣٢١/٣•  بكيل مثالً  كيالً 
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مثال •  بـوزن  وزنًا  بمثـل،  مثالً  بكيـل  كيالً 
بمثل ج٣٢٢/٣

∫

ال أجد لك رخصة ج٧/٢• 
ال إحرام إال لِمن أهّل أو لّبى ج٢٧/٣• 
ال أدري ج٤٩٤/٣• 
بالحـج •  يحرمـوا  أن  مكـة  ألهـل  أرى  ال 

حتى يخرجوا ج١١٩/٣
ج٥٧٠/٢•  ال اعتكاف إال في مسجد جامع 
جمـاعـة •  مسـجـد  فـي  إال  اعتكــاف  ال 

ج٥٧٠/٢
ال أعلم التبسم إال ضحكًا ج٤٩٥/١• 
ال إال أن تطوع ج١٩٣/٢• 
ال إله إال اهللا واهللا أكبر كبيرًا ج٩٤/٢• 
ثالث •  عليـه  تحثـي  أن  يكفيـك  إنمـا  ال، 

حثيات ج٢٣٧/١
يديـك •  قبـل  برجليـك  تبـدأ  أن  بـأس  ال 

الوضوء ج١٥٣/١
لصبيهـا •  الصائمـة  تمضـع  أن  بـأس  ال 

الطعام ج٥٢٦/٢
الميـراث •  أهـل  يتخـارج  أن  بـأس  ال 

ج٥٤١/٣
مـرارًا •  السـنة  فـي  يعتمـر  أن  بـأس  ال 

ج١٣٣/٣
والمـرأة •  الرجـل  يغتسـل  أن  بـأس  ال 

ج١٠٣/١

ال بأس بالصالة في المقابر ج٢٧٥/١• 
المرأة •  شرب  فضل  من  بالوضوء  بأس  ال 

ج١٠٣/١
دبغـت •  إذا  السـباع  بجـلـود  بـأس  ال 

ج٣٤٣/١
ال تأكلـوا قبـل أن تخرجـوا يـوم الفطـر • 

ج٧١/٢
ال تبالي بأي يديك بدأت ج١٣٧/١• 
صدقتـك •  فـي  ترجعـن  وال  تبتاغهـا  ال 

ج٣٤١/٢
ال تبيعـن لـه شـيئًا وال تبتاعـن لـه شـيئًا • 

ج٢٨٠/٣
ال تتخذوا المسجد مرقدًا ج١٨٩/٢• 
القفازيـن •  تلبـس  وال  المـرأة  تتنقـب  ال 

ج٧٣/٣
ال تحتكروا الطعام بمكة ج٣١٢/٣• 
الشـمس •  طلـوع  بصالتكـم  تحـروا  ال 

ج٣٧٢/١، ٣٧٤
وال •  الشـمس  طلوع  بصالتكم  تحـروا  ال 

غروبها ج٩٧/٣
لخمسـة، •  إال  لغنـي  الصدقـة  تحـل  ال 

أحدها: أو غاز في سبيل اهللا ج٤٦٠/٢
مـرة •  لـذي  وال  لغنـي  الصدقـة  تحـل  ال 

ج٤٥١/٢ سوي وال لمتأثل ماالً 
ال تحـل الصدقة لنبي، وال آلل نبي، وال • 

لغني ج٤٥١/٢
ال تخن من خانك ج٢٤٠/٤• 
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صّلـوا •  مـا  الفطـرة  علـى  أمتـي  تـزال  ال 
المغرب قبل بدّو النجوم ج٣٦١/١

ال تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم ج٢٧٦/٢• 
ذي •  مع  إال  أيـام  ثالثـة  المـرأة  تسـافر  ال 

محرم ج٣٤٧/١
محـرم •  ذي  مـع  يومـًا  المـرأة  تسـافر  ال 

ج٣٤٧/١
أوالدهـم •  فـي  المشـركين  تشـاركوا  ال 

ج١٩٤/٣
ال تشـربوا في آنية الذهـب والفضة، وال • 

تلبسوا الديباج والحرير ج١١٢/١
تصلـوا •  أن  إال  العصـر،  بعـد  تصلـوا  ال 

والشمس مرتفعة ج٩٧/٣
البيضـاء •  القصـة  تريـن  حتـى  تصليـن  ال 

ج٣٠٢/١
تفطروا •  وال  الهالل  تروا  حتى  تصوموا  ال 

حتى تروه فإن عمي ج٤٨٤/٢
وال •  حملها،  تضعن  حتـى  حامل  تطأن  ال 

غير حامل حتى ج١٩٥/٣
ال تعاد الصالة على الميت ج٢٨٣/٢• 
ال تغلوا بكفني فإن يك ج٢٥٩/٢• 
ال تقدمـوا الشـهر حتـى تـروا الهالل أو • 

تكملوا العدة ج٤٨٣/٢
وخطبـة •  بأميـر  إال  جمعـة  تكـون  ال 

ج٥٦٧/١
ال تلبسها على عذرة وال ج٢٣٩/١• 
ال تلبسوا الديباج والحرير ج١١٢/١• 

ال تمس القرآن إال على طهور ج٢٢٢/١• 
تجد •  أن  صوتـًا  تسـمع  حتى  تنصـرف  ال 

ريحًا ج٤٩٢/٣
وال يـؤم أعرابـي •  ال تؤمـن امـرأة رجـالً 

مهاجرًا وال يؤم فاجر مؤمنًا ج٣٨/٢
ال جمعـة إال فـي المسـجد األكبر الذي • 

ج٥٧٧/١
ج٥٣٧/١، •  جامع  مصر  في  إال  جمعة  ال 

٥٣٨
ثالثـة •  لهـا  يجتمـع  حتـى  جمعـة  ال 

ج٥٣٨/١
ال جمعة على المسافر ج٥٣٤/١• 
ال جمعة في مصر ممصر ج٥٧٨/١• 
المسـجد •  في  يصـل  لـم  لمـن  جمعـة  ال 

ج٥٨٠/١
ال جمعــة وال تشــريق إال فـي مـصــر • 

ج٨٨/٢
فطـر •  صـالة  وال  تشـريق  وال  جمعـة  ال 

ج٥٣٩/١
ال حصر إال حصر العدو ج١٤٢/٣• 
 • ،٣١٩ ج٣١٧/٣،  النسـيئة  في  إال  ربا  ال 

٣٢٢
ال ربا فيما كان يدًا بيد ج٣١٩/٣• 
في •  الربا  إنمـا  بيـد،  يدًا  كان  فيمـا  ربـا  ال 

النسيئة ج٣١٩/٣
ال زكاة في المال الضمار ج٤٤٣/٢• 
ال سمر إال لُمصّل أو مسافر ج٢٠٤/٢• 
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األخرة •  العشاء  يعني  الصالة  بعد  سمر  ال 
إال ألحد الرجلين ج٢٠٤/٢

القيء •  ذرعـه  إذا  الصائـم  علـى  شـيء  ال 
ج٥٢٠/٢

ال صدقـة فـي العوامل من اإلبـل والبقر • 
ج٣٢٥/٢

ال صالة إذا أقيمن الصالة ج٢١٢/٢• 
الكتـاب •  فاتحـة  بقـراءة  إال  صـالة  ال 

ج٤٣٦/١
ال صـالة بحضرة الطعـام وال هو يدافعه • 

األخبثان ج٥٦١/١
ال صالة بعد صالة العصر ج٣٧٣/١• 
وضوء •  وال  لـه  وضوء  ال  لمـن  صـالة  ال 

لمن لم يذكر اسم اهللا عليه ج١٢٧/١
الكتاب •  بـأم  فيها  يقـرأ  لم  لمن  صـالة  ال 

فصاعدًا ج٤٣٦/١، ٤٣٧
ال صالة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب • 

ج٤٣٧/١
العاشـقين •  مخمر  يكن  لم  لمـن  صالة  ال 

ج١٥٢/٢
ال صيـام لمـن لـم يجمـع الصيـام قبـل • 

الفجر ج٤٩٣/٢
اإلسـالم •  فـي  إضـرار  وال  ضـرر  ال 

ج٢٩٩/٣، ٣٠٠، ٣٠٥، ٣١٢
ال ضمان على شورك في الربح ج٢١/٤• 
الغنـم؟ •  مرابـض  فـي  نصّلـي  قـال:  ال 

ج٢٧٦/١

نجاسـة •  جنابـة  ثـوب  علـى  ليـس  ال 
ج٢٥٢/١

ال نـذر على رجـل فيما ال يطيـق، ولعن • 
المؤمن كقتله ج٤١٣/٤

وال •  يملك  ال  فيمـا  المؤمن  علـى  نذر  ال 
فيما ال يطيق ج٤١٣/٤

ال نذر في معصية اهللا ج٤١٣/٤• 
آدم •  ابن  يملـك  ال  فيما  يمين  وال  نـذر  ال 

وال في معصية اهللا ج٤١٣/٤
ال، هي حرام ج٩٦/١، ٢٣٢• 
ال وصال صوم وال صمت يوم ج٥٨٨/٢• 
ال وصال في صوم ج٥٦١/٢• 
عليه •  اهللا  اسـم  يذكـر  لم  لمـن  وضـوء  ال 

ج١٢٧/١
ال يأوي الضالة إال ضال ج٣٠١/٤• 
الـكأل •  بـه  ليبـاع  المـاء  فضـل  ُيبـاع  ال 

ج١١٤/٤
ال يبلـغ العيد أن يكون من المتقين حتى • 

يدع ما بل بأس به ج٤٩٣/٣
ال يبّين أحدكم من الحاج من ج١٢٣/٣• 
بعـض •  بيـع  علـى  بعضكـم  يبيـع  ال 

ج٣٠٥/٣
ال يبيع حاضر لباد ج٢٧٩/٣• 
النـاس •  ودعـوا  لبـاد،  حاضـر  يبيـع  ال 

يترفقون عند بعضهم بعض ج٢٨٠/٣
وال •  ملك  قبل  عتق  وال  الحلم  بعد  يتم  ال 

رضاعة بعد فطام ج٥٨٨/٢
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أحدكم •  يجـد  لـم  إذا  باللبـن،  يتوضـأ  ال 
ج٨٤/١ الماء فليتيمم 

ال يتوضأ من موطى ج٢٦٦/١• 
ال يجمع بين متفرق ج٣٣٤/٢• 
بيـن •  يفـرق  وال  متفـرق  بيـن  يجمـع  ال 

مجتمع ج٣٣٤/٢، ٣٣٥
بيـن •  يفـرق  وال  متفـرق،  بيـن  يجمـع  ال 

مجتمع حذار الصدقة ج٣٣٥/٢
بيـن •  يفـرق  وال  متفـرق،  بيـن  يجمـع  ال 

مجتمع خشية الصدقة ج٣٣٣/٢
ال يجمع في السفر ج٥٤٠/١• 
ال يحتكر إال خاطئ ج٣١١/٣• 
ال يحـرم بالحـج إال فـي زشـهر الحـج • 

ج٣٥/٣
ال يحرم في دبر صالة مكتوبة ج٢٣/٣• 
ال يحل سـلف وبيع وال شرطان في بيع • 

وال ربح ما لم ج٢٥٦/٣، ٣٠٧، ٤٤٥
شـجره •  يقطـع  وال  خـالؤه  يختلـى  ال 

ج١٦٦/٣
ال يخطب الرجـل على خطبة أخيه حتى • 

يترك ج٣٠٥/٣
ال يدخل تحت سقف ج٥٧٨/٢• 
ال يذكـر اهللا وهـو علـى الخـالء بلسـانه • 

ج١١٧/١
ال يزال القوم في سـفال مـا أمهم دونهم • 

ج٥٣/٢
ال يصليـن أحدكـم فـي الثـوب الواحـد • 

ليس على عاتقه منه شيء ج١٥٢/٢
ال يصلّين أحدكم وهو زناء ج٥٦١/١• 
ال يصّلي إال على األرض ج١٨٣/٢• 
تطهـر •  حتـى  تحتـه  مـا  إلـى  يطلعـن  ال 

ج٢٨٩/١
ال يطوف بالبيـت حاج وال غير حاج إال • 

حل ج٣٢/٣
ال يعتكف عن الميت ج٥٩٠/٢• 
شـوكها •  ويختلـي  شـجرها  يعضـد  ال 

ج١٦٤/٣
ال يغرس رجل مسـلم غرسـًا، وال زرعًا • 

فيأكل منه سبع ج١١٤/٤
ال يغلق الرهن ج٥٥٠/٣• 
ال يفرق بين مجتمع ج٣٣٤/٢• 
أيـام •  ثالثـة  مسـيرة  فـي  إال  يفطـر  ال 

ج٥٤٤/٢
ال يفعله أحد من أهلي ج٢٢٦/٣• 
إال •  تحيـض  امـرأة  صـالة  اهللا  يقبـل  ال 

بخمار ج١٥٩/٢
ال يقبل اهللا صالة بغير طهور ج١٨٧/١• 
ال يقبل اهللا صـالة بغير طهور وال صدقة • 

من غلول ج١٢٧/١
ال يقرأ القرآن إال طاهر ج٢٢١/١• 
جهاد •  أو  حـج  في  إال  الصـالة  يقصـر  ال 

ج١٠٥/١، ١٠٦
األسـود •  الكلـب  إال  الصـالة  يقطـع  ال 

ج١٧٩/٢
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أثواب •  ثالثة  من  أقل  في  الميت  يكفن  ال 
ج٢٥٧/٢

أحجـار •  ثالثـة  دون  أحدكـم  يكفـي  ال 
ج١٢٠/١، ج١٢٣/١

كفاية •  أحجار  ثالثة  دون  أحدكم  يكفي  ال 
ج١٢١/١

وال •  العمائـم  وال  القميـص  يلبـس  ال 
البرانس وال السراويالت ج٧٦/٣

ال يمّس القرآن إال طاهر ج٢٢١/١• 
الـكأل •  بـه  ليمنـع  المـاء  فضـل  يمنـع  ال 

ج٢٩٥/٣، ٣٠١
ال ينبغي للمرأة أن تؤم أحدًا ج٤٧/٢• 
عصب •  وال  بإهـاب  الميتـة  من  ينتفـع  ال 

ج٣٢٥/١
ريحًا •  يجد  أو  صوتًا  يسمع  حتى  ينتقل  ال 

ج٧٩/١
عهده •  آخر  يكـون  حتى  أحـد  ينصرف  ال 

بالبيت ج١٧١/٣
يجد •  أو  صوتـًا  يسـمع  حتى  ينصـرف  ال 

ريحًا ج٤٩٢/٣
ال ينفر صيدها ج١٦٣/٣• 
ال يوتر على الدابة ج٢١٧/٢• 
ال يؤخذ في ذكر، وال هرمة ج٣٢٩/٢• 
ذات •  وال  هرمـة  الصدقـة  فـي  يؤخـذ  ال 

عوار وال تيس إال ج٣٢٩/٢
ال يؤذن الجنب ج٤٠٣/١• 
ال يؤذِّن المؤذِّن إالَّ متوضئًا ج٤٠٣/١• 

ال يؤم األعرابي المهاجر ج١٩/٢• 
ال يؤم الغالم حتى يحتلم ج١٤/٢• 
ألن أتوضأ من كلمة خبيثة ج٧٤/١• 
ألنا إذا أعجز ممن ال يغتسل يوم الجمعة • 

ج٥٤٨/١
اللبن ال يموت ج٣٣٩/١• 
لك •  والنعمة  الحمد  إن  لبيك  اللهم  لبيك 

والُملك ج٢٩/٣
لبيـك اللهـم لبيك، لبيك ال شـريك لك • 

لبيك، إن الحمد والنعمة لك ج٢٨/٣
لبيك إله الخلق ج٢٨/٣• 
لبيك حجًا حقًا تعبدًا ورقًا ج٢٨/٣• 
لبيك ذا المعارج ج٢٩/٣• 
لبيك •  الحسـن  والفضل  النعماء  ذا  لبيـك 

ج٢٩/٢
لبيك لبيك وسعديك لبيك ج٢٨/٣• 
بالماء، •  لتنضحه  ثـم  لتقرضه،  ثـم  لتحته، 

ثم تصّلي فيه ج٢٤٨/١
اللحد لنا والشق لغيرنا ج٣٠٤/٢• 
لست بآكله وال بمحرمه ج٤٩٣/٣• 
لست منهم ج١٥٣/٢• 
بهـا •  يلـم  أن  يريـد  هـذه  صاحـب  لعـل 

ج١٩٣/٣
لعن اهللا أهل العراق ج٣٤٠/١• 
الخمـر •  حامـل  اهللا !  رسـول  لعـن 

والمحمولة له ج٢١٣/٤
لقد ظهرت يومًا على بيت ج١١٥/١• 
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لقد هممـت أن ألعنه لعنة تدخل معه في • 
قيده ج١٩٣/٣

ج٢٩٥/٤، •  للذئـب  أو  ألخيـك  أو  لـك 
٣٠١ ج٣٠٢/٤، ٣٠٣

الماء •  تثج  فال  ثجه،  المـاء  وآفة  آفة،  لكل 
ثجًا ولثه لثًا ج٤١٦/٤

يلي •  ممـا  القبر  وبـاب  بـاب  شـيء  لـكل 
الرجلين ج٣٠٥/٢

لكل شـيء تحية وتحية المسجد ركعتان • 
إذا دخله ج٥٧٠/١

لكل قوم رؤيتهم ج٤٨٨/٢• 
لكل قوم هاللهم ج٤٨٨/٢• 
القـراءة •  فيهـا  فاعتمـد  سـكتتان  لإلمـام 

ج٤٤٣/١
للفطـرة خمـس : االختتان واالسـتحداد • 

وقص الشارب وتقليم األظفار ج٧٨/١
الخطبـة •  يسـمع  ال  الـذي  للمنصـت 

ج٥٥٧/١
لم أسـمع في المسـح على الخفين وقتًا • 

ج١٦١/١
لم تأخذ مال اخيك بغير حق ج٢٦٤/٣• 
بشـيء •  فيهـا  اهللا !  رسـول  يأمرنـي  لـم 

ج٣٣٢/٢
لم يقنت النبي ! وال أبو بكر ج٢٠٦/٢• 
لم يكتب عليكم ج٥٦١/٢• 
يـوم •  وال  الفطـر  يـوم  يـؤذن  يكـن  لـم 

األضحى ج٧٣/٢

فجركـم •  الفجـر  يـعـدون  يكـونـوا  لـم 
ج٥٠٠/٢

فقـال: •  حيـي  بنـت  صفيـة  حاضـت  لمـا 
ج١٧١/٣

لمـا هلـك أبـو طالـب أتيـت النبـي ! • 
فقلت ج٢٤٨/٢

لو أخذتم إهابها؟ ج٣٢٤/١• 
لو أدخلت إصبعي في أنفي ج٥٧/١• 
لو اسـتقبلت مـن أمري ما اسـتدبرت ما • 

سقت الهدي وجعلتها عمرة ج٣٦/٣
أصابته •  ثـم  ثمـر،  أخيـك  مـن  بعـت  لـو 

جائحة ما لك أن تأخذ ج٢٦٤/٣
جوارحه •  لخشـعت  هـذا  قلب  خشـع  لو 

ج٥٠١/١
لو دخلت على قوم يصّلون ج٤٩٤/١• 
جـمع •  فــي  جمعــة  إنســان  قســم  لـو 

ج٥٣٢/١
لو يعلـم المار بين يـدي المصلي وليس • 

بينهما سترة ماذا عليه ج١٧١/٢
سترة •  غير  إلى  صّلى  إذا  المصلي  يعلم  لو 

ما عليه لما صّلى ج١٧١/٢
صالته •  مـن  ينقص  ما  المصلـي  يعلم  لـو 

ج١٧١/٢
أن •  أخشـى  دخلتها  أكـن  لم  أني  لـوددت 

أكون أتعبت أمتي ج١٥٠/١
ألكلتهـا •  صدقـة  تكـون  أن  أخـاف  لـوال 

ج٢٨٥/٤
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لوال أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتها • 
ج٤٩٣/٣

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك • 
مع كل صالة ج٥٢٨/٢

لنزعت •  سـقايتكم  علـى  تغلبـوا  أن  لـوال 
معكم ج١٥٠/١

لوال أنها ُسنة ما تقدمت ج٢٧٤/٢• 
لـّي الواجد ُيحل عرضه وعقوبته ج٨٨/٤• 
ليس بمنى جمعة ج٥٤٠/١• 
ليس بنجس ج٢٤٦/٢• 
النُّْقـَرة •  أو  النسـيئة  فـي  إال  الربـا  ليـس 

ج٣١٩/٣
ليس على أهل مكة رمل ج١٢٠/٣• 
ليس على ثوب جنابة ج٢٥٤/١• 
ليس على العبـد اآلبق المملوك قطع إذا • 

ج٣١٨/٤
لالغتسال •  رأسها  نقض  المرأة  على  ليس 

ج٢٣٦/١
غسـل •  الجمعة  يـوم  المسـافر  على  ليس 

ج٥٤٧/١
ليس على المسلم جزية ج١٧٧/٣• 
فرسـه •  وال  عبده  في  المسـلم  علـى  ليس 

صدقة ج٣٥١/٢
ليـس علـى المسـلم فـي فرسـه وغالمه • 

صدقة ج٣٥٢/٢
ج٢٢٢/٤، •  ضمـان  مؤتمـن  علـى  ليـس 

٢٥٧

ليس على النساء أذان وال إقامة ج٤١٤/١، • 
٤١٥

ليس عليه زكاة الفطر ج٤١٣/٢• 
ليس عليه من وزر أبويه شيء ج٢١/٢• 
ليس في الجارة وال في الكسـعة وال في • 

النخة ج٣٥٢/٢
ليس في الحلي زكاة ابن عمر ج٣٨١/٢• 
ليس في الخضراوات صدقة • 
ج٣٨٢/٢•  ليس في صيد السمك صدقة 
ليس في مال اليتم زكاة ج٤٠٠/٢• 
اختالف •  الخفيـن  على  المسـح  في  ليس 

ج١٥٨/١
ليس فيما دون خمس ذود صدقة ج٣١٧/٢• 
صدقـة •  أواق  خمسـة  دون  فيمـا  ليـس 

ج٣٧٧/٢
صدقـة •  أوسـق  خمسـة  دون  فيمـا  ليـس 

ج٣٥٣/٢، ج٣٦٦/٢
ويرحم •  كبيرنـا  ـر  يوقِّ لـم  مـن  منـا  ليـس 

صغيرنا ج١٣/٢
المكتوبــة •  كهيئـة  بحـتـم  الـوتـر  ليـس 

ج١٩٣/٢
ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان • 

ج٥٩٢/٢

Ω

بـأي •  وضوئـي  أتممـت  إذا  أبالـي  مـا 
ج١٥٣/١
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ما أحب أن نحرمهما جميعًا ج٢٢٦/٣• 
نوكـم عميانكم •  مـا أحـب أن يكـون مؤذِّ

ج٤٠٧/١
مـا أدركـت الصفقة حيـًا مجموعـًا فمن • 

المشتري ج٣٦٧/٣
اهللا •  كتاب  على  فاعرضوه  عني  جاءكم  ما 

ج٢٩٠/٣
مات •  حتى  منبر  علـى  النبي !  جلس  ما 

ج٥٥٠/١
ما جلس النبي ! على المنبر حتى مات • 

ج٥٥٠/١
ج٥٥٣/١ •  ما جلس النبي ! على منبر قط 
ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ ج٢٦٠/١• 
إال •  أمريـن  بيـن  اهللا !  رسـول  خّيـر  مـا 

اختار أيسرهما ج١٦٢/١
مـا دفن نبي قط إال حيـث قبضت روحه • 

ج٣١٣/٢
توفي •  الذي  مكانه  في  إال  قط  نبي  ُدِفَن  ما 

فيه ج٣١٣/٢
ما رأيت مـن ناقصات عقل ودين أذهب • 

للب ج٢٨٧/١
أحل •  إال  طائـف  البيـت  بهـذا  طـاف  مـا 

ج٣٢/٣
إهابها •  أخـذوا  لـو  الشـاة  أهـل  علـى  مـا 

فدبغوه وانتفعوا به ج٣٢٣/١
ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه • 

وانتفعوا به؟ ج٣٢٤/١

عنـه •  يطعـم  رمضـان  شـهر  مـن  كان  مـا 
ج٥٥٣/٢

ما كان يخطب إال قائمًا ج٥٥٠/١• 
ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا ج٩٧/٤• 
ما لك؟ ج٥٠٧/٢• 
ما لك ولها؟ معها ِحذاؤها َوسقاؤها َتِرُد • 

الماء ج٢٩٥/٤، ٢٩٨
إال •  حقها  يؤدى  ال  فضة  وال  ذهب  من  ما 

ج٣٧٦/٢
ما مـن نبي إال وقد كـذب عليه من بعده • 

أال وسيكذب عليَّ من بعدي ج٢٨٩/٣
مـا منعك يا فـالن أن تصلي فـي القوم؟ • 

ج١٦٦/١
ما منعكما أن تصليا معنا؟ ج٣٨٠/١• 
ما نزع الناس نزعة خير منه أو شـربة من • 

عسل ج٢١٨/٤
ما يجلسكن؟ ج٢٧٠/٢• 
ما يعجبني أن يصلي اإلمام بالقوم جالسًا • 

ج٣٧/٢
ماء البحر طهور ج٨١/١• 
ماء زالل وتمر حالل ج٨٦/١• 
الماء ال يجنب ج٩٠/١• 
الماء ال يخبث ج٩٠/١• 
الماء ال ينجس ج٩٠/١• 
الماء من الماء ج٢٠٧/١• 
بمكـة •  يعنـي  هنـا  هـا  عمـر  ابـن  مـات 

ج٣١٣/٢
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المبكر إليها كالمهدي بدنة ج٥٤٩/١• 
حنطة •  فـرق  بمائة  الـزرع  بيع  المحاقلـة: 

ج٢٦٥/٣
ينتظر •  والتاجـر  اللعنـة،  ينتظـر  المحتكـر 

الرحمة ج٣١٢/٣
المحرم ال يعقد ثوبه ج٧٧/٣• 
وينـزل •  إنمـا  بشـيء  ليـس  المحيـص 

ج١٢٩/٣
وأحدهما •  رجلين  على  اهللا !  رسول  مر 

ج٢١٨/٤
مّر النبي ! على قبرين فقال ج٢٤٠/١• 
المرأة ال ترفع صوتها بالتلبية ج٣١/٣• 
شاءت •  إن  وجهها  تغطي  المحرمة  المرأة 

ج٧٤/٣
عـن •  فتخلـف  اهللا !  رسـول  مـرض 

الجماعة ج٨/٢
مروا أبا بكر ليصلي بالناس.. ج١٣/٢• 
مروا أبا بكر يصلي بالناس ج١٣/٢• 
مـروا أوالدكـم بالصالة وهم أبناء سـبع • 

سنين واضربوهم عليها وهم ج١٣٤/٢
مروا الصبي بالصالة إذا بلغ سـبع سنين • 

وإذا بلغ عشر ج١٣٤/٢
المستحاضة ال يأتيها زوجها ج٢٩٤/١• 
األقصى •  المسـجد  ثـم  الحرام  المسـجد 

ج٢٧٣/١
فقـط •  اليافـوخ  رأسـه  عمـر  ابـن  مسـح 

ج١٤١/١

المسك طاهر يستعمله الحي ج٣٤١/١• 
المسك ميتة ودم ج٣٤١/١• 
باع •  لمسلم  يحل  ال  المسلم  أخو  المسلم 

من أخيه بيعًا يعلم ج٣٧٢/٣
المسلم ال ينجس ج١٠٣/١• 
المسلمون على شروطهم ج٣٦٣/٣، ٣٦٤• 
المسـلمون علـى شـروطهم ما لـم يكن • 

حرامًا ج٤٤٣/٣
الصبـي •  بـول  يـرش  أن  السـنة  مضـت 

ج٢٤٥/١
مليء •  على  أتبـع  ومن  ظلم،  الغنـي  مطل 

فليتبع ج٤٣/٤
المظهر كالمهدي شاة ج٥٤٩/١• 
المعتكف إن شاء صام ج٥٦٨/٢• 
درهم •  عليـه  بقـي  مـا  عـبـر  المكاتـب 

ج٣٦٥/٤
بالخيار •  فيهـا  فهو  ُمَصـراة  شـاة  ابتاع  من 

ثالثة أيام ج٣٦٣/٣
السرير •  بجوانب  فليحمل  جنازة  اتبع  من 

ج٢٧٣/٢
من أجبى فقد أربى ج٢٥٢/٣• 
من أحب من أهل العالية أن ج٨٥/٢• 
ج٤٣/٤، •  فليحتـل  ملـي  على  أحيل  مـن 

ج٤٦/٤
من أخذ ضالة فهو ضال ج٢٩٨/٤• 
النحـر •  يـوم  بالبيـت  الطـواف  أخـر  مـن 

ج١١٠/٣
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طلوع •  قبـل  الصبح  مـن  ركعة  أدرك  مـن 
الشمس ج٣٦٤/١

من أدرك الركوع فقد أدرك ج٣٤/٢• 
بالركعة •  يعتد  فال  ركوعـًا  القوم  أدرك  من 

ج٣٤/٢
مـن أدرك مـن الصـالة ركعة فقـد أدرك • 

الصالة ج٥٧٢/١
أدركها •  فقـد  ركعة  الصالة  مـن  أدرك  من 

ج٣٤/٢
اليوم •  مـن  بمنى  وهـو  العصر  أدركـه  من 

الثاني ج١٢٧/٣
من أدركه المسـاء في اليـوم الثاني بمنى • 

ج١٢٦/٣
مـن أراد منكـم أن يهـل بحجـة وعمـرة • 

فليهل ج٣٦/٣
من اشترى طعامًا [فال يبعه حتى يستوفيه • 

ج٣٠٥/٣
من اشـترى عبدًا ـ له مـال ـ فماله للبائع • 

إال أن يشترط المبتاع ج٤٤٥/٣
بمـا •  وتطهـر  الجمعـة  يـوم  اغتسـل  مـن 

استطاع من طهر ثم ج٥٤٨/١
منه •  اهللا  لكتـاب  أقرأ  وفيهـم  قومًا  أّم  مـن 

وأعلم ج٥٣/٢
بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع •  من باع نخـالً 

ج٢٧٢/٣
إال •  للبائع  فثمرتها  أبرت  قد  نخالً  باع  من 

أن يشترط المبتاع ج٤٤٧/٣

السـرير •  بجوانب  فأخـذ  جنـازة  تبـع  من 
األربع غفر له أربعون ذنبًا ج٢٧٣/٢

دم •  فعليـه  شـيئًا  نسـكه  مـن  تـرك  مـن 
ج١٢٢/٣

مـن تمـر حائط بني فـالن، ولكـن بكيل • 
مسمى ج٤١٦/٣

مـن تمـر حائـط بني فـالن، ولكـن كيل • 
مسمى.. ج٤١٦/٣

من جاء منكم الجمعة فليغتسل ج٥٤٣/١• 
من الجفاء أن تبول وأنت قائم ج١١٦/١• 
في •  سجوده  أثر  الرجل  مسـح  الجفاء  من 

الصالة ج٥٠٣/١
فإنـه •  بالمـرض  البيـت  دون  ُحبـس  مـن 

ج١٤٢/٣
من حج البيـت فليكن آخر عهده بالبيت • 

ج١٧١/٣
اهللا •  إال  إلـه  ال  فليقل  بالـالت  حلـف  من 

ج٧٣/١
من حلف فقال في حلفه : الالت فليقل : • 

ال إله إال اهللا ج٧٣/١
من خاف أن ال يستيقظ آخر الليل فليوتر • 

من أول الليل ج١٩٣/٢
مـن راح في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في • 

الرابعة ج٥٤٩/١
من زاد على الثالث فقد ظلم ج١٤٨/١• 
فليس •  إذنهم  بغير  قوم  أرض  في  زرع  من 

له من ج١٠٩/٤
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من زين وليدة وباعها ج٤٤٥/٣• 
يخشـون •  أرض  فـي  فكانـوا  سـافر  مـن 

ج١٧٣/١
من السرة إلى الركبة ج١٥٨/٢• 
ينشد ضالة في المسجد •  من سـمع رجالً 

فليقل : ال أداها اهللا إليك ج٢٨٩/٤
مـن سـمع النـداء فلـم يجيـب مـن غير • 

ج٧/٣
من الُسنَّة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظميين • 

ج١٠٦/٣، ١٠٧
إليتـك •  عقبـك  تمـس  أن  الُسـنَّة  مـن 

ج٤٦٨/١
من الُسنَّة أن يأتي العيد ماشيًا ج٧٧/٢• 
يخـرج •  أن  قبـل  يـأكل  أن  الُسـنَّة  مـن 

ج٧١/٢
التشـهد •  الرجل  يخفـي  أن  الُسـنَّة  مـن 

ج٤٧٦/١
من الُسنَّة أن يرفع المرء يديه ج٤٥٤/١• 
فـي •  بالحـج  يحـرم  أن  الحـج  ُسـنَّة  مـن 

ج٣٥/٣
من شاء أن يوتر بسبع ج١٩٦/٢• 
من شبرمة؟ ج١٥٧/٣• 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم • 

ج٤٨٥/٢
كفـارة •  كان  عاشـوراء  يـوم  صـام  مـن 

ج٥٦٢/٢
من صامهما فقد قارف إثمًا ج٤٨٥/٢• 

قائمـًا •  القـرآن  مـن  بحـرف  صلـى  مـن 
ج٢١٨/٢

مـن صلى فـي السـفر أربعًا كمـن صلى • 
ج١٠٨/٢

من ضحـك منكم فليعـد الوضوء وليعد • 
الصالة ج٤٩٦/١

من غسل ميتًا فليغتسل ج٢٥٥/٢• 
من غشنا فليس منا ج٣٠٤/٣، ج٣٧٢/٣• 
فليتصّدق •  أقامرك  تعال  لصاحبه:  قال  من 

بشيء ج٧٣/١
من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له • 

ما تقدم من ذنبه وتأخر ج٥٩٢/٢
من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ • 

بعدها أربعًا ج٥٨٣/١
مـن كان يؤمـن بـاهللا واليـوم اآلخـر فال • 

يسـتبرئها  حتـى  السـبي  مـن  ثيبـًا  يأتيـن 
ج١٩٦/٣

مـن كان يؤمـن بـاهللا واليـوم اآلخـر فال • 
يسقي ماءه زرع غيره ج١٩٤/٣

من كانت له تجارة في الطعام ج٣١٢/٣• 
مـن كانت لـه شـركة فـي أرض أو ربعة • 

فليس له أن يبيع حتى ج٥٠٢/٣
مـن كانت هجرتـه إلى اهللا وإلى رسـوله • 

فهجرته إلى اهللا وإلى رسوله ج١٣٠/١
من لبد أو ضفر، أو عقد ج١٠٨/٣• 
من لّبد رأسه فليحلق ج١٠٧/٣• 
من لم يتشهد فال صالة له ج٤٨١/١• 
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له •  صـالة  فال  صالته  فـي  يتشـهد  لم  من 
ج٤٨١/١

لـه •  صـالة  فـال  بالتحيـة  يتكلـم  لـم  مـن 
ج٤٨١/١

صيام •  فال  الليل  من  الصيام  يجمع  لم  من 
له ج٤٩٣/٢

بالسـجود •  يعتد  فال  الركعة  يـدرك  لم  من 
ج٣٤/٢

من لم يسجد فيها فال عليها أن ج٢٢/٢• 
من نـام عن صالة أو نسـيها فليصّلها إذا • 

ذكرها ج٣٨١/١
من نام وهـو جالس فال وضوء عليه فإذا • 

ج١٣٠/٢
مـن نذر أن يطيـع اهللا فليطعـه، ومن نذر • 

أن يعصي اهللا فال يعصه ج٥٦٧/٢
أن •  نذر  ومن  فليطعه  اهللا  يطيع  أن  نذر  من 

يعصيه فال يعصه ج٤١٣/٤
من نسي صالة فلم يذكرها ج٣٨٤/١• 
لحيته •  فـي  فرأى  رأسـه  مسـح  نسـي  من 

ج١٥٣/١
فاقتلوه •  بهيمـة  على  وقـع  وجدتموه  مـن 

واقتلوا البهيمة ج٥٧/٣
من يزيد على درهم؟ ج٤٧٦/٣• 
من يشتري هذين؟ ج٤٧٦/٣• 
المحرم •  رأس  يخمـر  أن  النبـي !  منـع 

الميت ج٨١/٣
المؤمن ال ينجس ج٢٢٢/١• 

 • ،٢٢٦ ج١٠٥/١،  بنجـس  ليس  المؤمن 
ج١٨٨/٢

المؤمنون على نياتهم ج٤٩٤/٢• 

¿

ناوليني الخمرة ج٢٧١/١• 
نبدأ بما بدأ اهللا به ج١٥٤/١• 
النبيذ وضوء لمن ال يجد الماء ج٨٤/١• 
نحن أحق بالسجود من الشجرة ج٢٢٢/٢• 
كنانة •  شـعب  شـاء  إن  غدًا  نازلـون  نحـن 

ج١٢٨/٣
نحن نازلـون غدًا بخيف بني كنانة حيث • 

تقاسموا على الكفر ج١٢٨/٣
بثمرة •  فسـطاطيًا  حجته  في  النبي !  نزل 

ج٧٩/٣
الموتـى •  بسـائر  يضـع  كمـا  بـه  نضـع 

ج٢٥٠/٢
نعم ج١٥٢/٣• 
نعم إذا رأت الماء ج٢٠٩/١• 
على •  كان  لـو  أرأيت  عنهـا،  حجـي  نعم، 

أمك دين أكنت قاضيته؟ ج٤١١/٤
نعم ساعة الوتر هذه ج١٩٤/٢• 
النفخ في الصالة بمنزلة الكالم ج٤٩١/١• 
نفـس المؤمن معلقـة بَدْينـه حتى يقضى • 

عنه ج٤٢/٤
النفساء ال تكاد تجاوز أربعين ج٣١٢/١• 
ُنقركم على ذلك ما شئنا ج١١٩/٤• 
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سـاعات •  ثالث  عن  اهللا !  رسـول  ُنهانا 
من النهار ج٤١٦/٤

نهانا عن الروث والعظام ج١٢٣/١• 
نهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع • 

الغنم ج٢٤٦/٣
يخبـط •  أو  شـجرها  يعضـد  أن  نهـى 

ج١٦٧/٣
القبلة •  اسـتقبال  عـن  اهللا !  رسـول  نهى 

بالغائط ج١١٥/١
نهى رسول اهللا ! عن أكل كل ذي ناب • 

ج٣٤٥/١
بالثمر •  الثمر  بيع  عن  اهللا !  رسـول  نهى 

ج٢٦٧/٣
السـنين •  بيـع  عـن  اهللا !  رسـول  نهـى 

ج٢٦٠/٣
الغـرر •  بيـع  عـن  اهللا !  رسـول  نهـى 

ج٢٤٦/٣، ٢٤٧
المضطر •  بيـع  عـن  اهللا !  رسـول  نهـى 

ج٢٥٩/٣
ولون •  الجعروف  عن  اهللا !  رسول  نهى 

ج٤٨١/٢
يوم •  النساء  متعة  عن  اهللا !  رسـول  نهى 

خيبر ج٢٤١/٣
المحاقلـة •  عـن  اهللا !  رسـول  نهـى 

والمزابنة ج٢٨٨/٣
نهى رسـول اهللا ! يـوم خيبر عن لحوم • 

الحمر األهلية ج٢٤١/٣

السـباع •  من  ناب  ذي  كل  أكل  عـن  نهـى 
ج٣٤٤/١، ج٢٣٩/٣

نهى عن بيع البئر واآلبار ج٣٠٢/٣• 
نهى عن التجارة في الخمر ج٢٣٦/٣• 
أذرع •  ثالثة  فـوق  القبور  تعميق  عـن  نهى 

ج٣٠٦/٢
السـباع •  مـن  نـاب  ذي  كل  عـن  نهـى 

ج٣٤٧/١
وجلودهـا •  السـباع  لحـوم  عـن  نـهـى 

ج٣٤٣/١
نهى عن وطء الحبالى من ج١٩٦/٣• 
ماءه •  الرجـل  يسـتقي  أن  النبـي !  نهـى 

ج١٩٨/٣
المـال •  أضاعـة  عـن  النبـي !  نهـى 

ج٢٤٤/٤
بالثمـر •  الثمـر  بيـع  عـن  النبـي !  نهـى 

ج١١٥/١
عن •  الوالـدة  تفريـق  عـن  النبي !  نهـى 

ولدها ج٣٠٩/٣
نهى النبي ! عن إضاعة المال ج٨٥/٣• 
بيـع •  فـي  شـرطين  عـن  النبـي !  نهـى 

ج٤٤٣/٣
العصر •  بعـد  الصالة  عـن  النبـي !  نهى 

حتى ج٩٨/٣
النسـاء •  من  الحبالى  وطء  النبـي !  نهى 

ج١٩٤/٣
نهينا عن اتباع الجنائز ج٢٧٠/٢• 
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هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء • 
أو َتعدى أو َظلم ج١٤٨/١

هـذا وضـوء مـن توضأ بـه جعـل اهللا له • 
كفلين من رحمته ج١٤٧/١

قبلـي •  األنبيـاء  ووضـوء  وضوئـي  هـذا 
ج١٤٧/١

لـم •  مـن  وضـوء  الوضـوء،  وظيفـة  هـذا 
يتوضأ به لم يقبل اهللا له صالة ج١٤٧/١

هذه القبلة ج٤٢٣/١• 
هذه مواريث آبائـي وإخواني من األنبياء • 

ج٣٦٧/١
الطوافين •  مـن  إنهـا  بنجـس  ليسـت  الهر 

عليكم والطوافات ج١٠٦/١
هكذا يدفن العلم ج٣١٠/٢• 
هل تجد رقبة تعتقها؟ ج٥٠٧/٢• 
هل َتْحِملن؟ ج٢٧٠/٢• 
هل ُتْدلِين فيمن ُيدلي؟ ج٢٧٠/٢• 
هل تغسلن؟ ج٢٧٠/٢• 
هل عندكم طعام ج٤٩٦/٢• 
غير •  من  عليهـن  أتى  من  ولـكل  لهن  هن 

أهلهن ج١٧/٣
العبد •  صـالة  مـن  يختلسـه  اختالس  هـو 

ج٤٣٥/١
هو حّر، ووألوه لك ج٢٦٨/٤• 
هو الطهور ماؤه والحل ميتتة ج٨١/١• 
هي إذا قعد اإلمام على المنبر ج٥٣١/١• 

هي حجة ويفي بنذره ج١٥٥/٣• 
هي زينة الحج ج٣٠/٣• 
هي السـاعة التي اختار اهللا وقتها الصالة • 

ج٥٣٢/١

h

واتخـذ مؤذنـًا ال يأخـذ على أذانـه أجرًا • 
ج٤١٩/١

من •  شـيئًا  أو  كافورًا  اآلخرة  فـي  واجعلن 
كافور ج٢٦٤/٢

وإحاللها التسليم ج٥٢٠/١• 
وإذا استجمر فليوتر ج١٢٠/١• 
حمده •  لمـن  اهللا  سـمع  اإلمـام  قـال  وإذا 

ج٤٥٨/١ فقولوا : ربنا لك الحمد 
آمر •  أن  هممـت  لقد  بيـده  نفسـي  والذي 

بحطب فيحطب ثم ج٧/٢
واهللا فـي عـون العبـد مـا كان العبـد في • 

حاجة أخيه ج٣١٣/٤
ركعتيـن •  اهللا !  رسـول  تـرك  مـا  واهللا 

عندي بعد ج٣٧٢/١
يكون •  وأال  السـترة  مـن  بالتقرب  وأمرنـا 

شـيء  السـترة  وبيـن  المصلـي  بيـن 
ج١٧١/٢

وأين أنت منها؟ ج١١٤/١• 
وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم ج٣٥٧/٣• 
الوتر بتسع وبخمس ج١٩٦/٢• 
الوتر بثالث، وخمس، وسبع ج١٩٦/٢• 
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الوتر ركعة ج١٩٥/٢• 
الوتر ما بين صالتين ج٢٠٠/٢• 
وجعل ترابها لنا طهرا ج١٨١/١• 
وجعلت •  مسـجدًا  لنـا  األرض  وجعلـت 

تربتها لنا طهورًا ج١٨٠/١
ج١٨١/١، •  طهـورًا  لنـا  تربتها  وجعلـت 

ج١٨٢/١
مسـجدًا •  طيبـة  أرض  كل  لـي  وجعلـت 

وطهورًا ج٢٧٣/١
السـماوات •  فطر  للـذي  وجهـي  وجهت 

واألرض ج٤٣٠/١
وال •  رأسه  تخمروا  وال  وجهزوا  وخمروا 

تمسوه طيبًا ج٢٥٠/٢
بيـع •  فـي  تقطـع  األيـدي  أن  وددت 

المصاحف ج٤٧٤/٣
الوسق ستون مختومًا ج٣٦٤/٢• 
فلما فرغ ج١٥٠/١•  وضع النبي ! غسالً 
تجزيـان •  وثنتـان  ثالثـًا  ثالثـًا  الوضـوء 

ج١٤٧/١
الوضوء ثالثًا واثنان يجزيان ج١٤٦/١• 
المني •  من  والغسـل  المذي،  من  الوضوء 

ج٥٥/١
الوضوء مما مست النار ج٦٧/١• 
الوضوء نور ج١٥٠/١• 
والطعام بالطعام ج٣٢٠/٣، ج٣٢١/٣• 
أو •  زاد  فمن  بمثل،  مثـل  بالطعام  والطعام 

ازداد فقد أربى ج٣٢٠/٣

والطفل يصلى عليه ج٢٧٧/٢• 
وفي الركاز الخمس ج٣٨٣/٢• 
وقـت رسـول اهللا ! ألهـل المدينـة أن • 

يهلوا من ذي الحليفة ج١٢/٣
وال تتخذوها قبورًا ج٢٧٤/١• 
وال تجعلوها قبورًا ج٢٧٤/١• 
وال تحل لقطتها إال لمنشد ج٢٩٦/٤• 
وال تقربوه ج٢٣٥/٣• 
حيضـة •  تحيـض  حتـى  حامـل  غيـر  وال 

ج١٩٧/٣
يسـتبرئها •  حتى  السـبي  من  ثيبًا  يأتين  وال 

ج١٩٨/٣
الوالء لحمة كلحمة النسب ج٣٨٠/٤• 
وال •  يباع  ال  النسـب  كلحمة  لحمة  الوالء 

يوهب ج٣٨٠/٤
الوالء لمن أعتق ج٣٥٠/٤• 
الولد للفراش ج٣٩٠/٣• 
ونعلـيـن •  إزار  فـي  أحـدكـم  وليحــرم 

ج٢٠/٣
وما ذلك؟ ج٥٠٨/١• 
ج٥٤٩/١•  والمدرك لها كالمهدي بيضة 
والمقصرين ج١٠٦/٣• 
ومـن زاد علـى هـذا فقـد أسـى وتعدى • 

وظلم ج١٤٦/١
ومن قال صه فقد لغا ج٥٥٦/١• 
الحرام •  في  وقع  الشـبهات  في  وقع  ومن 

كالراعي محارمه ج٣٥٠/١
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تحيتـه •  وإن  تحيـة  للمسـجد  ذر  أبـا  يـا 
ركعتان فقم فاركعهما ج٥٧٠/١

فأتموا •  مسـافرون  قـوم  إنـا  مكـة  أهل  يـا 
صالتكم ج١٢٥/٣

لكيما •  لكـم  صّليت  إنمـا  النـاس  أيهـا  يا 
تروني فتأتموا بي ج٢٤/٢

عليكم •  أثنى  قد  اهللا  إن  األنصار  معشـر  يا 
في الطهور ج١٢٤/١

من •  رأيت  مـا  تصدقن،  النسـاء  معشـر  يا 
ناقصات عقل ودين ج٢٨٧/١

يتخطاهم إلى مجلسه ج٥٦٦/١• 
يتصدق بدينار أو بنصف دينار ج٢٩٠/١• 
يتم صومه ج٥١٧/٢• 
تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل ج١٠٣/١• 
غائطـه •  عنـد  اإلنسـان  الملـك  يجتنـب 

ج١١٧/١
الصدقة •  في  يجوز  ما  األضحية  في  يجوز 

ج٣٢٧/٢
يحفر للميت إلى السرة ج٣٠٥/٢• 
والطيـب •  النسـاء  إال  شـيء  كل  يحـل 

ج١١٠/٣
يحلف باهللا تعالى ألبق منه ج٣١٦/٤• 
األوسـط •  الثالـث  مـن  المصـدق  يختـار 

ج٣٢٨/٢
على •  ُيبعثون  ثم  وآخرهم  بأولهم  ُيْخسف 

نياتهم ج٤٩٤/٢

كثـر •  أو  قـل  مـا  الجمعـة  يـوم  يخطـب 
ج٥٥٣/١

يسجد إذا انصرف ج٢٣٧/٢• 
يسجد على ظهر أخيه ج٥٧٢/١• 
يصيب الرجل وليدته إذا دبرها ج٣٩٩/٤• 
يطهرها الماء والقرظ ج٣٢٤/١• 
يعتمر ما أمكنه الموسر ج١٣٢/٣• 
حيضة •  تحـيـض  حتـى  أمــرأتـه  يعــزل 

ج٢٢٠/٣
درهمـًا •  أربعيـن  رأس  كل  فـي  يعطـى 

ج٣١٤/٤
يغزو جيـٌش الكعبة فإذا كانـوا بَِبيداَء من • 

األرض ج٤٩٤/٢
بول •  على  وينضـح  الجاريـة  بول  يغسـل 

الغالم ج٢٤٥/١
يغسل مرة أو مرتين ج١٠٥/١• 
يقسم ماله بين الغرماء ج٨٧/٤• 
يقصرني اليوم، وال يقصر فيما ج١١٥/٢• 
والحمار •  والمـرأة  الكلب  الصـالة  يقطع 

ج١٧٩/٢
الحرم •  دخـل  إذا  التلبيـة  المعتمـر  يقطـع 

ج١٣٤/٣
يقوم من المرأة وسطها ج٢٨٦/٢• 
يكّبر تكبيرين ج٤٢٩/١• 
يكبـر مـن صـالة الصبح مـن يـوم عرفة • 

ج٩٢/٢
يكره أن يذكر اهللا على حالتين ج١١٧/١• 



532
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

يكفف الصبي في ثوب واحد ج٢٥٨/٢• 
الحجـر •  يسـتلم  حتـى  المعتمـر  ُيلبـي 

ج١٣٤/٣
يمسح رأسه بيديه معًا ج١٤١/١• 
لـه •  بـدا  مـا  والمسـافر  المقيـم  يمسـح 

ج١٦٠/١
ينضح بول الغالم وُيغسـل بـول الجارية • 

ج٢٤٦/١

يوتر ما لم يصل الصبح ج٢٠٠/٢• 
يضـع •  مـا  قـدر  المشـتري  عـن  يوضـع 

ج٣٧٩/٣
يؤم القوم أقرؤهم ج١٤/٢، ج٢١/٢• 
ج١٦/٢، •  اهللا  لكتـاب  أقرؤهم  القوم  يؤم 

١٨٨
يومي إيماء ج٥٧٢/١• 
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األبطح ج١٢٩/٣• 
ُأحد ج١٢١/١، ج٢٥٢/٢• 
أذربيجان ج٣٣٢/١، ج١١٤/٢• 
أرض العرب ج٣٨٣/٢• 
أوطاس (موضع) ج١٩٥/٣، ١٩٩• 
إيليا ج١٣/٣• 
أيلة ج٣٠٧/٣• 

Ü

البحرين ج٥٣٩/١• 
بدية (والية) ج٢٠/١، ٢٥• 
 • ،٥٧٨  ،٥٣٩  ،٤٥٥ ج١٥٨/١،  البصـرة 

ج٣٣٤/٢، ج١٣/٣، ١٤٩، ٢٦٠، ٥٦٧، 
ج٢٤٢/٤، ٤٢٦

البطحاء ج١٩٠/٢، ١٩١، ج١٢٩/٣• 
بطن المحسر ج١٢٣/٣• 
بغداد ج٥٧٨/١• 

البقرة (مكان) ج١٢٩/٣• 
ج٢٧٣/١، ٢٧٥، ج٢٨٥/٢، ٣١٣•  البقيع 
بالد المسلمين ج١٨٠/٣• 
 • ،٥٧١ ج٢٣٠/٢،  العتيق  (الحرام)  البيت 

 ،٩٦  ،٩٥  ،٥٨  ،٣٢  ،٣١  ،١٦ ج٧/٣، 
 ،١٢٢  ،١١٥  ،١١٤  ،١١٢  ،١١٠  ،١٠٩
 ،١٤٢  ،١٣٩  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٤
 ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٤٩  ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٤٣

١٦٩، ١٧١
بيت المقدس ج١١٥/١، ج١١٦/٢• 
البيداء ج٢٢/٣• 

ä

التنعيم ج١٣٤/٣، ١٣٦• 

ê

الجحفة ج١١/٣، ١٤• 
جدة ج١١٤/٢• 
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الجرف ج١٧٧/١• 
جلوالء ج٢٠٤/٣• 
جمع ج٣٨٦/١، ٣٨٧• 

ì

 • ،٣٩٤  ،٣٩٢  ،٩١ ج٨٢/١،  الحجـاز 
٤٥٥، ٥٤٠، ج٥٤٧/٢، ج١٢/٣، ٣٢٠، 

٣٣٥، ج٥٩/٤
 •٩٩، ١٣٤ الحجر ج٩٦/٣، 
الحديبية ج١٤٢/٣، ١٤٣، ١٤٤• 
الحرمين ج١١٦/٤• 
حصن ضنك ج٢٢/١• 
حلوال ج٢٠٤/٣• 
الحمراء (والية) بسلطنة ُعمان ج١١/١• 

ñ

خراسان ج٤٨٠/٢، ج٢٠٤/٣• 
خيبر ج١٠٦/٢، ٣٧٢، ج١٩٤/٣، ٢٤١، • 

 ،١٠١  ،١٠٠ ج٩٩/٤،   ،٣٢٥  ،٢٤٥
١١٥، ١٨٧

O

الدجلة ج٢٩٧/٣• 
دمشق ج٦٤/١، ٣١٣، ج٢٥٢/٣• 

P

ذات عرق ج١١/٣، ١٢• 
ذو الحليفة ج١١٧/٢، ج١٧/٣، ٢٢• 

Q

الربزة ج١٢/٣• 
الركن ج٩٦/٣• 
الرملة ج١١٦/٢• 
الروماء ج٣٠/٣• 
ريم ج١١٤/٢• 

¢S

سرف ج٣١٣/٢• 
سلطنة ُعمان = ُعمان (سلطنة)• 
سناو (والية) ج٢٢/١• 
السويداء ج٥٤٠/١• 

¢T

 • ،١٥٨  ،١١٤  ،١٠٥ ج٨١/١،  الشـام 
ج١٥١/٢،   ،٥٣٩  ،٥١٧  ،٤٥٥  ،٣٩٤
 ،١٢ ج١١/٣،   ،٥٧٩  ،٤٨٨  ،٤٨٠  ،٢٨٢
١٨٢، ٢٢٣، ٢٦٧، ٣١٦، ٣٣٥، ج٥٩/٤

الشرقية (منطقة) ج٢٢/١، ٢٥• 
شعب الحول ج١٢٨/٣• 
شعب كنانة ج١٢٨/٣• 

¢U

صحار ج٥٣٩/١• 
 • ،١٠٠ ج٩٩/٣،  ج١٥٤/١،  الصفـا 

 ،١١٤، ١١٨، ١١٩، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨
١٤٢، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٧٣

صفين ج١٠٦/٢• 
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¢V

ضيق بني كنانة ج١٢٩/٣• 

•

الطائف ج١٠٦/٢، ١١٤، ج٢٦٠/٤• 

´

 • ،١٣٧  ،٨٢  ،٧٩ ج٦٨/١،  العـراق 
 ،١٦٩، ١٧١، ٢٤١، ٣٤٠، ٣٩٥، ٤٣٧
ج١٠١/٢،   ،٥٥٩  ،٥٢٨  ،٥٢٢  ،٤٤٥
 ،١١٤، ١٧٦، ٢٠٦، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٣
 ،٣٥٤، ٣٦٠، ٣٨١، ٣٨٥، ٣٨٧، ٥٣٨
 ،١٨٢  ،١٢٦  ،١٢ ج١١/٣،   ،٥٧٩
ج٥٩/٤،   ،٤٤٦  ،٣٢٠  ،٣١٥  ،٢٦٢

٢٨٤، ٣٥٥، ٣٨٨
عرفة (عرفات) ج٣٨٦/١، ٣٨٧، ٣٨٨، • 

 ،٩٣ ج٩٢/٢،   ،٥٤٠  ،٥٣٥  ،٤٠٩
 ،١١٤، ١١٥، ٤٩٦، ٤٩٨، ٥٦٢، ٥٦٣
 ،١٠١  ،٧٨  ،٥٨  ،٤٧  ،٤٥ ج٤٠/٣، 
 ،١٠٢، ١٠٣، ١١٩، ١٢٤، ١٢٥، ١٤٩

١٥٠، ١٧١
عسفان ج١١٤/٢• 
العقبة ج١٢٣/٣• 
العقبين ج٣١٢/٢• 
ج١١/٣، •  ج٢١/٢،  ج٥٣٦/١،  العقيـق 

١٢
العلياء (قرية) ج٢٥/١، ج٤٠٧/٤• 

ُعمـان (سـلطنة) ج٦/١، ١١، ٢٠، ٢٢، • 
ج١٢١/٤،  ج٧٠/٢،   ،٥٣٩  ،٥٠٤  ،٢٥

٤٢٦

±

الفرات ج٢٩٦/٣، ٢٩٧• 

¥

قباء ج١٨٢/١• 
قبر أبي ذر الغفاري ج١٢/٣• 
قرن (المنازل) ج١١/٣، ١٢• 
 • ،١١٦  ،١١٥  ،١١٤ ج٥١/١،  القبلـة 

 ،٤٠٠  ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٣١  ،٢٨٠  ،٢٦٩
 ،٤٨  ،١٧ ج١٦/٢،   ،٥٢٣  ،٤٨٩  ،٤٣٥
 ،٥١، ٥٢، ٩٩، ١٠١، ١٣٠، ١٤٨، ١٤٩
 ،٢٧٨  ،٢٧٧  ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٣٠  ،١٨٠
 ،٣١١  ،٣٠٥  ،٢٩٠  ،٢٨٧  ،٢٨٤  ،٢٨٠
 ،٤٩٧  ،٤٩٦  ،٤٥٠  ،٤٢٨  ،٤٢٧
ج١٠٢/٣، ١٠٣، ١٧٧، ١٧٩، ج٤٢٢/٤

∑

كدم (منطقة بوالية الحمراء) ج١١/١• 
الكديد (موضع بالحجاز) ج٥٤٧/٢• 
ج٤٩٤/٢، •   ،١٥٠ ج١١٥/١،  الكعبـة 

ج١٠٠/٣، ١٦٧، ١٦٨
 • ،١٠٥  ،٨٢  ،٨١  ،٧٣ ج٥٨/١،  الكوفـة 

 ،١١٠، ١٥٨، ٣٢٣، ٣٢٥، ٤٣٧، ٤٥٥
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ج٦٤/٢،   ،٥٣٩  ،٥٣٤  ،٥١٧  ،٤٧٩
 ،١٠٥، ١٠٦، ١٥١، ٢٥٢، ٣٣٤، ٤٣٠
 ،٥٦٧  ،٢٢٣  ،١١٥  ،١١٤ ج١١٢/٣، 

ج١١٩/٤، ١٥٥، ٢٤٢

Ω

محسر ج١٢٣/٣• 
المحيص ج١٢٩/٣• 
 • ،٧٣  ،٦٨ ج٦٠/١،  (المنـّورة)  المدينـة 

 ،١٥٨  ،١٣٧  ،١١٠  ،١٠٥  ،٨٢  ،٨١
 ،٣٥٨  ،٣٢١  ،٣١٨  ،٢٤١  ،١٨٢  ،١٦٠
 ،٥٣٧  ،٥٣٤  ،٥١٧  ،٤٧٩  ،٤٧٥  ،٣٨٨
٥٣٩، ج١٦/٢، ١٧، ١٧٨، ١٠٥، ١٠٦، 
 ،٢٧٤  ،٢٥٢  ،١٥١  ،١١٧  ،١١٤  ،١١٣
 ،٥٧٩  ،٤٨٨  ،٤٨٠  ،٤٠٣  ،٣٨٧  ،٣١٣
 ،١٦٦  ،١٢٦  ،١٢٠  ،١٤  ،١٣ ج١١/٣، 
 ،٣١٤  ،٣١٢  ،٢٦٧  ،٢٥٩  ،٢٢٣  ،١٦٧
ج٣٨٨/٤  ،٣١٥، ٤٠٩، ٤٤٧، ٥٤٣

المربد ج١٧٨/١• 
 • ،١١٨ ج١٠٠/٣،  ج١٥٤/١،  المـروة 

 ،١١٩، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨، ١٤٢، ١٤٩
١٥٠، ١٥١، ١٧٣

 • ،٤٠٢  ،٣٨٨ ج٣٨٦/١،  المزدلفـة 
٤٠٩، ج٤٧/٣، ١٠٢

المسجد األقصى ج٢٧٣/١• 
مسجد األنصار ج٤٨٤/١• 
مسجد إيلياء ج٥٧٠/٢• 

مسجد الجنب ج٥٣٩/١• 
 • ،٢٧٣ ج٢٢٧/١،  الحـرام  المسـجد 

 ،٥٧٠  ،٥٦٨  ،١٩٠  ،١٨٧ ج٤٢/٢، 
ج٣٠/٣، ١٠٠

مسجد دمشق ج٦٤/١• 
ج١٨٢/١، •  اهللا !  رســـول  مسجــد 

ج٧٤/٢، ٥٧٠
مسجد عرفة ج٣٠/٣• 
مسجد المدينة ج٤٢/٢• 
مسجد منى ج٣٠/٣• 
مسجد المهاجرين ج٤٨٤/١• 
مسقط ج٤٩/١• 
 • ،٣٩٥  ،٢٠٥  ،١٧١ ج١٦٩/١،  مصـر 

 ،١١٥ ج١٠١/٢،   ،٥٥٩  ،٥٢٢  ،٤٣٧
 ،١٧٦، ٣٣٩، ٣٤٤، ٣٦٠، ٣٨١، ٣٨٥
 ،٣٣٥  ،١٨٢ ج٣٠/٣،   ،٥٣٨  ،٣٨٨

٤٤٦، ج٥٩/٤، ٣٥٥
المغرب ج٣٣٥/٣• 
مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي • 

ج٢٠/١
مكتبة الشيخ السـالمي (ببدية) ج٢٠/١، • 

٢٥
عبد اهللا •  حمود بن  القاضي  الشـيخ  مكتبة 

الراشدي ج٢٠/١، ٢٢
 • ،٣٣١  ،١٥٨ ج١١/١،  (المكرمـة)  مكة 

 ،٣٩٤، ٣٩٥، ٤٦٩، ٥٣٧، ٥٣٩، ٥٤٠
 ،١١٥  ،١١٤  ،١١٣ ج١٩/٢،   ،٥٤١
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 ،١٩  ،١٨  ،١٦  ،١٥ ج١٢/٣،   ،٣١٣
 ،٣٨، ٨٨، ٩١، ٩٥، ١٠٠، ١٠٢، ١١٢
 ،١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣
 ،١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٤
 ،١٣٨، ١٤٠، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٨، ١٦٦
 ،١٦٧، ١٦٩، ١٧٢، ٣١٢، ٣٢٠، ٤٣٥
 ،٢٠٧  ،١٩٤ ج١٦٧/٤،   ،٤٨٧  ،٤٥١

٢٦٠، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٤٢٤
 • ،٥٤٠  ،٣٢٩  ،٢٦٦ ج٧٦/١،  منـى 

ج١٠١/٣،   ،٥٦٣  ،٩٣ ج٩٢/٢،   ،٥٤١
 ،١٠٢، ١٠٩، ١١٨، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣
 ،١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩

١٤٣، ١٤٩

¿

نجد ج١١/٣، ١٢• 
نزوى ج٢٣/١• 
النميلة ج١١٥/٢• 

نيسابور ج٥٣٤/١• 
النيل ج٢٩٦/٣، ٢٩٧• 

`g

هجر ج٩٠/١، ٩١• 
الهند ج٢٠٤/٤• 

h

وادي بني بحري ج٤٠٧/٤• 
وادي القرى ج٣٧١/٢• 
بسلطنة •  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة 

ُعمان ج٦/١، ٤٩
سـلطنة •  ـ  والثقافة  التـراث (القومي  وزاة 

ُعمان) ج٢٠/١، ٢٤، ٤٩

…

يلملم ج١١/٣، ١٢• 
اليمن ج٥٣٩/١، ج١١/٣، ٣٢٠• 
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المنـذر •  (البـن  واالختـالف  اإلجمـاع 
النبسايوري) ج٦/١، ١١

االسـتقامـة (ألبــي سـعيــد الكـدمـي) • 
ج١٢/١

اإلشراف، (ألبي بكر، محمد بن إبراهيم • 
 ،١٠  ،٧ ج٦/١،  المنذر)  بابن  المشـهور 
 ،١١، ١٣، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٦
 ،٢٧، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥١
 ،٢٢٥  ،٢٢٣  ،٢١٨  ،٢١٢  ،١٩٨  ،٩٦
 ،٢٢٧، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٤٧، ٢٦٧
 ،٢٦٩، ٢٧٠، ٢٨٧، ٣٤٨، ٣٥٣، ٣٦٩
 ،٣٧٠، ٣٨٠، ٣٨٥، ٣٨٨، ٣٩٢، ٤٢٣
 ،٤٢٦، ٤٤٢، ٤٥٥، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٨٥
 ،٤٩١، ٤٩٣، ٤٩٦، ٤٩٨، ٥١٧، ٥٤٠
 ،٥٤١، ٥٤٣، ٥٥٥، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٤
 ،٥٦٩، ٥٧١، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٩
 ،٢٨  ،٢٧ ج٢٥/٢،   ،٥٨٥  ،٥٨٤  ،٥٨٣

 ،٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٩، ٤١، ٤٥، ٤٧، ٥٠
 ،٥٣، ٥٦، ٥٨، ٦١، ٦٩، ٧٠، ٧٢، ٧٣
 ،٧٥، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧
 ،١١٦  ،١١٣  ،١٠٥  ،٩١  ،٩٠  ،٨٩
 ،١١٨، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٧
 ،١٢٨، ١٣١، ١٣٢، ١٣٥، ١٤٦، ١٦٤
 ،١٦٧، ١٧٩، ١٨٠، ١٨٢، ٢٣٦، ٢٣٨
 ،٢٣٩، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧
 ،٢٦٢، ٢٧٣، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨٦
 ،٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٠، ٣٠٨، ٣١١، ٣١٤
 ،٣١٧، ٣١٩، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٣٠
 ،٣٣٢، ٣٣٥، ٣٣٩، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٤٦
 ،٣٤٨، ٣٥١، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢
 ،٣٦٥، ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٧
 ،٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٥، ٣٩٧، ٣٩٨
 ،٤٠٠، ٤٠١، ٤٢٦، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦
 ،٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٦، ٤٥٩، ٤٦١
 ،٤٦٥، ٤٦٩، ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٩
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 ،٤٨١، ٤٩٦، ٥١٣، ٥١٦، ٥١٨، ٥٢٤
 ،٥٢٦، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٧، ٥٤٥، ٥٤٩
 ،٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٦٤، ٥٦٧
 ،٦٠  ،٥٧  ،٣٦  ،١١  ،٨ ج٧/٣،   ،٥٨٧
 ،١٠٥  ،١٠٤  ،١٠١  ،٧٧  ،٧٥  ،٧٢
 ،١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١١، ١١٤، ١١٨
 ،١٢١، ١٢٣، ١٢٤، ١٣١، ١٣٣، ١٤٠
 ،١٧٨  ،١٧٧  ،١٧٠  ،١٦٩  ،١٦٧

ج٤١٧/٤، ٤٣٠
النيسـابوري) •  المنـذر  (البـن  اإلقنـاع 

ج١١/١
األوسـط فـي السـنن واإلجمـاع (البـن • 

 ،١١  ،٨  ،٧ ج٥/١،  النيسابوري)  المنذر 
٥١، ج٤٢٠/٤  ،٤٨  ،٤٣

Ü

بيـان الشـرع (ألبـي عبـد اهللا، محمد بن • 
 ،١٩  ،١٨ ج١٥/١،  الكنـدي)  إبراهيـم 

٤٦، ٥١  ،٤٥

ä

ج١٢/١•  التاريخيات (ألبي سعيد الكدمي) 

ê

الجامـع الكبيـر لكتـب التـراث العربـي • 
واإلسالمي ج٤٧/١.

الجامع (البن جعفر) ج١٢/١• 
سعيد) •  محمد بن  سـعيد،  (ألبي  الجامع 

ج١٤/١، ١٥
الجامع (ألبي صفرة) ج١٢/١• 
الجامع (لفضل بن الحواري) ج١٢/١• 
سـعيد •  أبي  أحـكام  من  المفيـد  الجامـع 

(ألبي سعيد الكدمي) ج٦/١، ١٢

Q

الرسالة (للبرادي) ج١٥/١• 

R

كتاب •  على  الكدمـي  سـعيد  أبي  زيادات 
النيسـابوري  المنـذر  البـن  اإلشـراف 

ج٥/١، ٦، ٧، ١٢، ١٥

¢S

النيسـابوري) •  المنــذر  (البــن  السـنـن 
ج١١/١

روح •  محمد بن  عبد اهللا  أبي  الشيخ  سيرة 
(ألبي سعيد الكدمي) ج١٣/١

سير الواقدي ج٢٣١/١• 

±

 • ،٤٧ ج٨/١،  حجـر)  البـاري (البن  فتح 
ج٤٢٠/٤.
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الوسيعة •  طرقها  الحاوي  الشريعة  قاموس 
ج١٥/١،  السعدي)  خميس  (لجميل بن 

١٩

∫

اإلباضيـة •  أشـعة  مـن  المرضيـة  اللمعـة 
(للسالمي) ج٥/١

Ω

النيسـابوري) •  المنـذر  (البـن  المبسـوط 
ج٧/١، ١١

 • ،٤٧ ج٨/١،  (للنـووي)  المجمـوع 
ج٤٢٠/٤

موسـى •  أحمد بن  بكر،  (ألبي  المصّنـف 
الكندي) ج١٥/١، ١٩

المعتبـر لجامـع ابن جعفر (ألبي سـعيد • 
الكدمي) ج١٢/١

إسـحـاق) •  (لمحمــد بـن  المغـــازي 
ج٣١٨/٢

المغني (البـن قدامة) ج٨/١، ٤٧، ج٤، • 
٤٢٠

الـراغـبيـن •  وبــالغ  الطـالبيـن  منهــج 
(لخميس بن سعيد الشقصي) ج١٩/١

مسـلم •  (لسـلمة بن  الضيـاء  موسـوعة 
العوتبي) ج١٩/١

ج٦٦/٣•  الموطأ (لمالك بن أنس) 
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اآلدميات ج١٥٦/٤• 
اآلدميون ج٣٥٨/٢، ٣٩٨، ج٣٩٢/٣• 
آل جرمة ج١٢٧/٣• 
آل خزيمة ج١٢٧/٣، ١٢٨• 
آل الماجشون ج٢٩٥/١• 
آل محمد ! ج٤٥١/٢• 
نورد •  عندنـا، (لـم  أصحابنـا،  اإلباضيـة، 

األرقام لكثرتها)
األحرار ج٥٣٣/١، ٥٤٨، ج١٨/٢، ٢٩٠، • 

ج٢٨٣/٣، ج٣٧٢/٤، ٣٧٦، ٣٧٧، ٢٩٧، 
٣٩٩

أحرار المشركين ج٣٦٦/٤• 
أشراف أهل الدين ج٥٣/٢• 
أصحاب الحدود والقتل ج٢٧٨/٢• 
أصحاب الحديث ج٤٥٢/١، ٤٦٩، ٥٠٩، • 

ج٢٢٣/٣، ٢٦٠، ٢٦٤ ج١٥١/٢، ٢٥١، 
أصحاب الحسن ج٣٤/٢• 

 • ،٦٢  ،٦٠ ج٥٩/١،  الـرأي  أصحـاب 
 ،٦٣، ٦٨، ٧٠، ٧١، ٧٣، ٧٥، ٧٦، ٧٧
 ،١٠٧  ،١٠٦  ،١٠٤  ،١٠٢  ،٩٣  ،٨٠
 ،١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١٢٣، ١٢٧
 ،١٢٨، ١٢٩، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٠
 ،١٤٢، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٢، ١٥٣
 ،١٦٠، ١٦٦، ١٦٧، ١٧٠، ١٧١، ١٧٣
 ،١٧٦، ١٧٧، ١٨٤، ١٨٦، ١٨٩، ١٩٠
 ،١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٥، ١٩٧، ٢٠٠
 ،٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٤، ٢١٦
 ،٢٢٥، ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٤١، ٢٥٠، ٢٥٧
 ،٢٦١، ٢٦٨، ٢٧١، ٣١٠، ٣١٩، ٣٣٤
 ،٢٤٠، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٥٤، ٣٥٩، ٣٦١
 ،٣٦٥، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٨١، ٣٨٣
 ،٣٨٦، ٣٨٨، ٣٩٢، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٩
 ،٤١١، ٤١٣، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٣٠
 ،٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٤٧، ٤٥١
 ،٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٩، ٤٦٢، ٤٦٧
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 ،٤٦٩، ٤٧٢، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٩، ٤٨٥
 ،٤٨٧، ٤٩٢، ٤٩٥، ٤٩٧، ٥٠٠، ٥٠١
 ،٥٠٣، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٨، ٥٢٠، ٥٢٢
 ،٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٤٠، ٥٤٢
 ،٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٥
 ،٥٦٧، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٤
 ،٢٤  ،٢١  ،١٩  ،١٨  ،١٦  ،١٤ ج١٢/٢، 
 ،٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٤٢، ٤٧، ٥٤
 ،٥٥، ٦١، ٦٣، ٧٢، ٧٣، ٧٦، ٨٠، ٨٦
 ،١٠٩  ،١٠٨  ،١٠٠  ،٩٦  ،٩٠  ،٨٨
 ،١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٨، ١٢١، ١٢٥
 ،١٢٩، ١٣١، ١٣٢، ١٣٥، ١٣٨، ١٤٤
 ،١٤٥، ١٥١، ١٥٦، ١٦٠، ١٦٤، ١٦٦
 ،١٦٧، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٧، ١٧٩، ١٨٠
 ،١٨٢، ١٨٣، ١٩٤، ١٩٦، ١٩٩، ٢٠٤
 ،٢١٠، ٢١٦، ٢١٨، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣
 ،٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١
 ،٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٣، ٢٤٥
 ،٢٤٦، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٤
 ،٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦٧، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٧
 ،٢٨٢، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٣
 ،٢٩٧، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٨، ٣٢٠، ٣٢٥
 ،٣٢٧، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨
 ،٣٥٠، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٨، ٣٧٠
 ،٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦
 ،٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩٤، ٣٩٥

 ،٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٨
 ،٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٦، ٤١٧
 ،٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٤
 ،٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤
 ،٤٣٧، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٤، ٤٤٥
 ،٤٤٦، ٤٥٣، ٤٥٧، ٤٦٢، ٤٦٤، ٤٦٧
 ،٤٧٠، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٩، ٤٨٧، ٤٩١
 ،٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٥٠٠، ٥٠١
 ،٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢
 ،٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨
 ،٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٦
 ،٥٢٧، ٥٢٨، ٥٣٠، ٥٣٤، ٥٤٥، ٥٤٨
 ،٥٥١، ٥٥٣، ٥٥٥، ٥٥٧، ٥٦٨، ٥٧١
 ،٥٧٣، ٥٧٨، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٣، ٥٨٤
ج١١/٣،   ،٥٩٠  ،٥٨٨  ،٥٨٧  ،٥٨٥
 ،١٤، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٧، ٢٩، ٣٦
 ،٣٨، ٤٢، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٠، ٥١، ٥٣
 ،٥٤، ٥٨، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٦٨
 ،٧٠، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ٨٢، ٨٤، ٨٧، ٩١
 ،١٠٣، ١٠٤، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١
 ،١١٢، ١١٧، ١٢٢، ١٢٤، ١٣٢، ١٣٤
 ،١٣٥، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٥، ١٤٧
 ،١٤٨، ١٥٠، ١٥٣، ١٥٥، ١٦٢، ١٦٣
 ،١٦٥، ١٦٨، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٩، ٢٠٢
 ،٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٦، ٢١٨
 ،٢٢٣، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٥، ٢٤٧، ٢٨٢
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 ،٢٩٢، ٣٠٨، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٤٦، ٣٦١
 ،٣٦٤، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٦، ٣٨١، ٣٨٣
 ،٣٨٩، ٣٩٤، ٣٩٩، ٤٠٤، ٤٠٧، ٤٠٨
 ،٤١٢، ٤١٧، ٤٢٢، ٤٢٦، ٤٣٠، ٤٣٥
 ،٤٤٩، ٤٥٣، ٤٦٥، ٤٦٧، ٤٧٠، ٥٠١
 ،٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥١١، ٥١٤، ٥١٧
 ،٥٢٢، ٥٢٤، ٥٢٦، ٥٤٦، ٥٤٩، ٥٥٥
 ،٥٥٩، ٥٦٢، ٥٦٧، ٥٦٩، ٥٧٧، ٥٧٨
 ،٢٦  ،٢٢  ،١٣  ،٨ ج٧/٤،   ،٥٨٠  ،٥٧٩
 ،٢٩، ٣٢، ٣٦، ٤٢، ٤٤، ٥٢، ٥٣، ٦٦
 ،١٤٣  ،١٤١  ،١٣٠  ،١٠٥  ،١٠٢  ،٧١
 ،١٤٦، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٨، ١٦٠
 ،١٧٢، ١٧٣، ١٧٨، ١٨٠، ١٩٢، ١٩٣
 ،٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٨، ٢١٢، ٢٢٢، ٢٢٧
 ،٢٢٨، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٤٢، ٢٤٨، ٢٤٩
 ،٢٥٠، ٢٥٢، ٢٦٠، ٢٦٤، ٢٧٥، ٢٩٠
 ،٢٩٩، ٣٠٦، ٣١٢، ٣١٩، ٣٢١، ٣٢٢
 ،٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٦، ٣٥٤، ٣٥٦
 ،٣٦٤، ٣٦٥، ٣٨٣، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩١

٣٩٣، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٦
(النبـي !) •  اهللا !  رسـول  أصحـاب 

 ،١٧٣  ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٢٣ ج٦٧/١، 
 ،٤٤٧  ،٣٥٨  ،٢٧٠  ،٢٢٦  ،٢٢١  ،١٩٨
 ،٥٧٢  ،٤٨٤  ،٤٧١  ،٤٧٠  ،٤٥٤  ،٤٥٠
 ،١٠٩  ،١٠٨  ،٦٨  ،٦٧  ،١٧ ج٧/٢، 
 ،٢٦٦  ،٢١٦  ،١٩٥  ،١٨٨  ،١٥٥  ،١٣٢

 ،٥٤٢  ،٥٢٢  ،٤٣٠  ،٢٩٦  ،٢٧٠
 ،٣١٦  ،٢٢٧  ،٢١٩  ،٧٤ ج٢٩/٣، 
 ،٩٩ ج٧٣/٤،   ،٤٩٦  ،٤٤٨  ،٣٦٧

١٠٠، ١٠٢، ٢٩٥، ٣٧٧، ٤١٦
أصحاب الشافعي ج٤٣٧/١• 
ج٢٦/٢، •  ج٣٢٦/١،  عبـد اهللا  أصحـاب 

٢٢٧
أصحاب العذر ج٣٥٨/١• 
أصحاب مالك ج١٦٠/١، ج٨٧/٤• 
ج٣٣٣/٢، ج٣٠١/٣•  أصحاب المواشي 
رسـول •  أصحاب  النبـي ! =  أصحـاب 

اهللا !
أطفال المشركين ج٢٨١/٢• 
األعراب ج٤١٢/٢• 
أعالم المسلمين ج٥٣/٢• 
اإلماء ج٢٢٢/٣• 
األنصار ج٤٨٤/١، ج١٦٥/٢• 
أهل األثر ج٤٥٩/٢• 
أهل االحتساب ج٢١٧/٤• 
ج١٨٠/٣، •  ج٢٥٩/٢،  اإلسـالم  أهـل 

ج٦١/٤، ١٧٥، ٣٦٦
 • ،٢٥٥  ،٢٥٤ ج٢٤٩/٢،  اإلقـرار  أهـل 

٢٨٠، ٢٨٢
أهل األمصار ج٣٠٤/٢، ج١٧٩/٣• 
أهل األهواء ج٥٠/٢• 
أهل إيلة ج٣٠٧/٣• 
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أهل البادية ج٤٢٨/٢• 
أهل البدع ج١٦٢/١، ج٥٠/٢• 
أهل البدع من القدرية ج٥٠/٢• 
أهل بريرة ج٣٧٦/٤• 
أهل البصرة ج١٥٨/١، ٥٧٨، ج٢٦٠/٣، • 

ج٤٢٦/٤
أهل البغي ج٢٥٤/٢• 
أهل بالد المسلمين ج١٨٠/٣• 
أهل بيت رسول اهللا ! ج٣٢١/٣• 
أهل التفسير ج١٥٩/٢• 
أهل الجاهلية ج٤١٠/٣• 
أهل الجماعة ج٢٢/٢• 
 • ،٣٩٤  ،٣٩٢ ج٨٢/١،  الحجـاز  أهـل 

ج٣٣٥/٣، ج٥٩/٤
 • ،٥٦٩  ،٥٦٥ ج٥٠٨/١،  الحديث  أهل 

 ،٢٨١  ،٢٧٧ ج١٩٨/٣،  ج٤٩١/٢، 
 ،٥٠٣  ،٤٧١  ،٤٣٩  ،٤١١  ،٢٨٨

ج١٠١/٤، ١١٩
 • ،١٨٠  ،١٧٩ ج١٧٨/٣،  الحـرب  أهـل 

١٨١، ١٨٨، ج٣٧٩/٤
أهل الحرمين ج١١٦/٤• 
أهل الحق العليا ج٥٦٨/١• 
أهل الخالف ج٥١/٢، ٤٢٨• 
أهل خيبر ج٣٧٢/٢، ج٩٩/٤، ١١٦• 
أهل دار الحرب ج٢٣٤/٢• 
أهل الدعوة ج٥١/٢، ٤٢٨• 
أهل دمشق ج٣١٣/١• 

ج٩٩/٢، •   ،٢٦٩ ج٢٦٨/١،  الذمـة  أهل 
 ،١٠٠، ٣٧١، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٣٥، ٤٥٠
 ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٥  ،٩٣  ،٩١ ج٩٠/٣، 
 ،٤١٧ ج٣٧٩/٤،   ،٤٧١  ،١٨٢  ،١٨١

٤٢٥
أهل الرأي ج١١٥/٣• 
أهل الراية ج٥٢٢/٣• 
أهل الزكاة ج٣٣٨/٢• 
أهل السفن ج٢٣٤/٣• 
أهل السقاية ج١٢١/٣، ١٢٢• 
أهل السهام ج٤٥٩/٢، ٤٦٤• 
 • ،١٥٨  ،١٠٥ ج٨١/١،  الشـام  أهـل 

 ،٥٧٩ ج١٥١/٢،   ،٥١٧  ،٣٩٤
ج١١/٣، ١٢، ٢٢٣، ٢٦٧، ٣١٦

ج١٧٩/٣، •  ج٢٥٣/٢،  الشـرك  أهـل 
ج٢٧٥/٤، ٣٦٦

أهل الصالة ج٥٦٦/١، ج٥١/٢• 
أهل الصناعة ج٤٣٣/٣• 
أهل الضالل ج٩٠/٣• 
ج٤٦٦/٢، •  ج٥٦٨/١،  العـدل  أهـل 

 ،٣٥٣  ،٣٣٥ ج٣٣٢/٤،  ج٥٠٢/٣، 
٣٩٩، ٤٠١

أهل العراق ج٦٨/١، ٧٩، ١٣٧، ٢٤١، • 
 ،٣٤٣  ،٣٣٧ ج٢٠٦/٢،   ،٤٤٥  ،٣٤٠
ج١١/٣،   ،٥٧٩  ،٤٥٢  ،٣٨٧  ،٣٥٤
 ،٣٢٠  ،٣١٥  ،٢٦٢  ،١٢٦  ،١٢

ج٣٨٨/٤
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 • ،٧٠  ،٦٨  ،٦٦ ج٦٥/١،  العلـم  أهـل 
 ،٧٣، ٧٦، ٨٠، ٨٢، ٨٧، ٨٨، ٩٨، ٩٩
 ،١٠٠، ١٠١، ١٠٣، ١٠٥، ١١٠، ١١١
 ،١١٤، ١١٦، ١١٧، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢
 ،١٢٧، ١٢٩، ١٣٥، ١٣٨، ١٤٣، ١٤٥
 ،١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، ١٥١، ١٥٣، ١٥٤
 ،١٥٨، ١٥٩، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٦، ١٦٧
 ،١٧١، ١٧٣، ١٧٤، ١٨٠، ١٨٤، ١٨٥
 ،١٨٧، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٢، ١٩٩، ٢٠٠
 ،٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٢
 ،٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٥٢، ٢٥٨، ٢٦٤
 ،٢٦٦، ٢٨٠، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦
 ،٢٨٣، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٣
 ،٢٩٤، ٣٠٢، ٣١٦، ٣٢١، ٣٢٦، ٣٢٧
 ،٣٢٩، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٤٥
 ،٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥٣، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٦٥
 ،٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٦، ٣٨٦، ٣٩٢، ٣٩٤
 ،٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٩، ٤١٤، ٤١٦، ٤١٩
 ،٤١٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٩
 ،٤٤٧، ٤٤٩، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٧، ٤٥٨
 ،٤٦٠، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧٢، ٤٧٥، ٤٧٩
 ،٤٨١، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٥
 ،٤٩٦، ٤٩٧، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٥، ٥١١
 ،٥١٢، ٥١٥، ٥١٧، ٥٢٠، ٥٢٣، ٥٢٤
 ،٥٣٣، ٥٣٤، ٤٣٥، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٧
 ،٥٤٩، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٦، ٥٧١
 ،٧٨  ،٦٨  ،٦٧  ،٣٦ ج٢٧/٢،   ،٥٧٤

 ،١٠٦  ،١٠٥  ،١٠٣  ،٨٧  ،٨٤  ،٧٩
 ،١٠٧، ١١٠، ١١٤، ١١٦، ١١٨، ١٢١
 ،١٢٤، ١٢٥، ١٢٧، ١٣١، ١٣٣، ١٤١
 ،١٤٣، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٧، ١٥٩، ١٦٤
 ،١٦٥، ١٧٩، ١٨٢، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩
 ،١٩٠، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٥
 ،٢١٤، ٢١٦، ٢٢٤، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢
 ،٢٣٣، ٢٣٤، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٠
 ،٢٥٢، ٢٥٧، ٢٦٢، ٢٧٢، ٢٧٧، ٢٨٠
 ،٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٩، ٣٠٣، ٣١٠، ٣١٧
 ،٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٣٢، ٣٣٥
 ،٣٣٩، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٦٢، ٣٦٤
 ،٣٦٥، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٧، ٣٨٥
 ،٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٥
 ،٣٩٨، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٦، ٤١١
 ،٤٢٢، ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٦٥
 ،٤٦٩، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٣
 ،٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٩٣، ٥٠٠
 ،٥٠٣، ٥٠٥، ٥٠٧، ٥١٨، ٥٢١، ٥٢٩
 ،٥٣٠، ٥٣٢، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٥٥، ٥٥٦
 ،٥٥٨، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧٠، ٥٧٣، ٥٧٩
 ،٣٦  ،٢٤  ،٢٠  ،١٣  ،١٢  ،١١ ج٧/٣، 
 ،٣٧، ٤٠، ٦١، ٦٧، ٧٢، ٧٣، ٧٥، ٧٨
 ،١٠٦  ،١٠٢  ،١٠٠  ،٩٧  ،٨٧  ،٨١
 ،١٠٧، ١٠٨، ١١٠، ١١٢، ١١٤، ١٢٤
 ،١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٣١، ١٣٤، ١٣٧
 ،١٤٣، ١٤٥، ١٥٢، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٨
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 ،١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٩، ١٨٣، ٢٠٥
 ،٢١٦، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٢٧
 ،٢٢٨، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨
 ،٢٤٠، ٢٤٣، ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦٤، ٢٦٧
 ،٢٦٨، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٨١، ٢٨٧، ٣٠٤
 ،٣٠٦، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٦، ٣٣٣، ٣٣٥
 ،٣٣٧، ٣٤٠، ٣٥٣، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٧٤
 ،٣٨٩، ٣٩٠، ٤١٠، ٤١١، ٤١٤، ٤١٧
 ،٤١٩، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٣٦
 ،٤٣٩، ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٥١، ٤٥٥
 ،٤٥٨، ٤٦٤، ٤٧١، ٤٨٢، ٤٩٠، ٤٩٩
 ،٥٠٠، ٥٠٢، ٥٠٤، ٥٢٢، ٥٣٣، ٥٤٠
 ،٥٤٢، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٦٠، ٥٦٦، ٥٧٠
 ،٢٧  ،٢٤  ،٢٣  ،١٧  ،١٠ ج٧/٤،   ،٥٧٦
 ،٤٠، ٤١، ٤٤، ٤٦، ٥٠، ٥١، ٥٤، ٥٩
 ،١٠٤  ،١٠١  ،١٠٠  ،٩٩  ،٧٧  ،٧٠
 ،١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٦، ١٤٨، ١٤٩
 ،١٥٤، ١٦٨، ١٩٣، ٢١١، ٢١٦، ٢١٧
 ،٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٢٩
 ،٢٣٠، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٨٣
 ،٢٩٢، ٣٢٥، ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٤٦، ٣٤٩
 ،٣٥٢، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٦٥
 ،٣٦٧، ٣٧٩، ٣٨٣، ٣٨٥، ٣٨٩، ٣٩١

٣٩٦، ٤٢٢، ٤٣٣، ٤٤٢
أهل ُعمان ج٥٠٤/١، ج١٢١/٤، ٤٢٦• 
أهل الفاقة ج٢٧٠/٣• 

أهل الفتيا من علماء األمصار ج٢٠٨/١• 
 • ،٣٩٧  ،٣٣١ ج٢٦٩/١،  القبلـة  أهـل 

 ،٢٧٧  ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٥٢  ،٥١ ج٤٨/٢، 
 ،٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨٤، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٥٠

ج١٧٧/٣، ١٧٩، ١٨٠
أهل القرآن ج١١/٢• 
أهل الكبائر ج٢٨٠/٢• 
ج٤٥٠/٢، •  ج٣٣٨/١،  الكتـاب  أهـل 

ج١٧٩/٣، ١٨٣، ١٨٤، ٥٤٠
أهل الكفر ج١٢٨/٣• 
 • ،٨٢  ،٨١  ،٧٣ ج٥٨/١،  الكوفـة  أهـل 

 ،١٠٥، ١١٠، ١٥٨، ٣٢٣، ٣٢٥، ٤٣٧
٤٥٥، ٤٧٩، ٥١٧، ٥٣٤

 • ،٣٢٣ ج٣٢٢/٣،  ج٩١/١،  اللغـة  أهـل 
ج٢٨٣/٤

 • ،٨١  ،٧٣  ،٦٨ ج٦٠/١،  المدينـة  أهـل 
 ،٢٤١  ،١٥٨  ،١٣٧  ،١١٠  ،١٠٥  ،٨٢
 ،٣١٨، ٣٥٨، ٤٧٥، ٤٧٩، ٥١٧، ٥٣٣
 ،٢٥٤  ،٢٥٢  ،١٥١  ،١٠٦ ج١٠٥/٢، 
ج١١/٣،   ،٥٧٩  ،٤٠٣  ،٤٠٠  ،٣٨٧
 ،٢٦٧  ،٢٥٩  ،٢٢٣  ،١٢٦  ،١٤  ،١٣

٣١٥، ٤٤٧، ج٣٨٨/٤
أهل مسكنة ج٤٥٠/٢• 
أهل المشرق ج٤٧٤/١، ٤٧٥، ج٢٩٦/٣• 
أهل مصر ج١٨٢/٣، ٤٤٦• 
أهل المعاصي ج١٠٧/٢• 
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 • ،٥٥٤  ،٣١٧ ج٣١٣/١،  المعرفـة  أهـل 
ج٣٩٠/٣، ج٢٦/٤، ٣٣٨

أهل معصية اهللا ج٤٦٣/٢• 
 • ،٤٦٩  ،٣٩٥  ،٣٩٤ ج١٥٨/١،  مكة  أهل 

٥٤٠، ٥٤١، ج١١٥/٢، ج١٢/٣، ١١٨، 
 ،١٣٨  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٦  ،١٢٠  ،١١٩

١٤٦، ٣٢٠
أهل منى ج٩٣/٢، ج١٤٣/٣• 
أهل المياه ج٥٣٧/١• 
أهل نجد ج١١/٣، ١٢• 
أهل الوصايا ج٣٩٩/٢• 
أهل الوالية ج٢٥٥/٢• 
أهل اليمن ج١١/٣، ١٢• 
أوالد المشركين ج٢٨١/٢• 
األئمة ج٥٥١/١، ج٣٦٠/٢• 
األئمة األمصار ج٢٦/٢• 
أئمة الجور ج٥٠/٢• 
أئمة المسلمين ج١٩٩/١• 

Ü

البصريون ج٧٩/٢ • 
 • ،٣٢٨  ،٢٨٣  ،٢٨١ ج١٥٥/١،  آدم  بنـو 

ج٢٥٤/٢،   ،٣٣٥  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٩
ج٣٢٤/٣، ج١١٠/٤، ٢٤٣

ج٢٢٥/٢، •  ج٢٤٠/١،  إسـرائيل  بنـو 
٢٢٦

بنو أمية ج٥٨٢/١• 
بنو بحري ج٢٥/١، ج٤٠٧/٤• 
بنو تغلب ج١٨٢/٣، ١٨٣• 
بنو تميم ج٣٧٢/١• 
بنو الديل ج١٣٣/٤• 
بنو سعد بن ليث ج٢٤٢/١• 
بنو عبد المطلب ج١٥٠/١• 
بنو عقيل ج٤١٣/٤• 
بنو قحطان ج٤/١• 
بنو كنانة ج١٢٨/٣، ١٢٩• 
بنو مسلمة ج٤٤/٢• 
بنو المطلب ج١٢٩/٣• 
بنو هاشم ج١٢٩/٣• 

ä

ج٦٨/٢، •   ،٥٧٢ ج٥٢٨/١،  التابعـون 
 ،٢٢٣  ،٢٢١  ،٢١٦  ،١٥٥  ،١٥١
 ،٥٤٨  ،٥٢٢  ،٤٣٠  ،٣٥٥  ،٢٩٥

ج٣١٦/٣

ç

ثقيف ج٤١٣/٤• 

ê

الجبابرة ج٤٦٦/٢• 
الجهمي ج٥٠/٢• 
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ì

الحجازيون ج١٢١/٤• 
الحرائر ج٢٢٢/٣• 

ñ

ج٦٩/١، •  المهدييـن  الراشـدين  الخلفاء 
٤٥٣، ج٣٥٢/٢

الخوارج ج٥٠/٢، ٣٤٧، ٤٦٧• 

O

الديل ج١٣٣/٤• 

P

ذاكون ج٢٠٨/٢• 

Q

الرافضي ج٥٠/٢• 
رعل ج٢٠٨/٢• 
الرقيق ج٢٨١/٢، ٣٥٢، ٤١٢، ج٤٥٨/٣، • 

ج١٢٣/٤، ١٢٤، ٢٠٨، ٢٩٩
رقيق أهل الذمة ج٤٧١/٣• 
الرهبان ج٤٢٧/٢• 
الروافض ج٣٩٨/١• 

R

الزط (جيل من الهند) ج٢٠٤/٤• 

¢S

السبايا ج٢٢٤/٣• 

¢T

الشافعية ج١١/١• 
الشيعة ج٣٩٨/١• 

¢U

الصابئيون ج١٧٩/٣• 
الصباغون ج٥٣٧/٣• 
الصواغون ج٢٥٠/٣• 

´

العاملون عليها ج٤٥١/٢، ٤٥٢• 
 • ،٥٤٨  ،٥٣٤ ج٥٣٣/١،  العبـيــد 

 ،٤١٥  ،٤٠٩  ،٤٠٦  ،٣٥٢ ج٢٩٠/٢، 
 ،٥٨٠  ،٢٨٣ ج١٩٠/٣،   ،٤١٩  ،٤١٧

ج٣٠٠/٤، ٣٥٣، ٣٧٧
العراقيون ج٢٠٦/٢• 
 • ،٥٠١ ج٣٨٣/٢،  ج٥٣٩/١،  العـرب 

 ،٤٢٢  ،٤١٤  ،٣١٦ ج١٨٣/٣، 
ج٣٣٥/٤، ٣٤١، ٣٨٣

عصية ج٢٠٨/٢• 
ج١٤/٣، •  ج٣٥٧/٢،  ج٢٧٧/١،  العلماء 

ج٤٢٣/٤، ٤٣٨، ٤٤٧
علماء اإلباضية ج٥/١• 
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 • ،٥٥١  ،٤٥٣ ج٧٣/١،  األمصـار  علماء 
 ،٥٠٠  ،٣٥٤  ،٢٩٥  ،١٤١ ج١٠٦/٢، 
 ،٢٩٦  ،٢٩١  ،٢٢٣  ،١٩٤ ج١٦٦/٣، 
 ،٣٨٩  ،٨٧  ،٥٩ ج٥٣/٤،   ،٣٣٦  ،٣١٥

٣٩٧
علماء األمة ج١٣٤/٤، ٤١٦• 
علماء أهل األمصار ج٤٢٤/٢• 
علماء أهل الحجاز ج٤٥٥/١• 
العلماء باألصول ج٤٣٨/٤• 
علماء البصرة ج٤٥٥/١• 
علماء الشام ج٤٥٥/١• 
علماء ُعمان ج٦/١• 
علماء المسلمين ج٣١٧/٣، ٣١٨• 
الُعمانيون ج١٢٢/٤، ٢٠٢، ٢٠٤• 

Æ

 • ،٤٥٨  ،٤٥٧ ج٤٥٣/٢،  الغارمـون 
٤٥٩، ٤٦٢

±

الفرس ج٢٠٤/٣• 
فقهاء األمصار ج١٦٦/١، ٤٧٥، ج١٧١/٣• 
الفقهاء السبعة ج٤٣٥/٢• 
فقهاء المسلمين ج٤٣٥/٣• 
فقراء المهاجرين ج٤٤٩/٢• 
الفئة الباغية ج٢٧٩/٢• 

¥

القدرية ج٥٠/٢• 
قريش ج١٢٩/٣• 

∑

الكتابيون ج١٨٠/٣• 
كنانة ج١٣٣/٤• 
الـكـوفيون ج١٣٩/١، ج٧٩/٢• 

∫

اللصوص ج٢٥٤/٢• 

Ω

المجوس ج٢٦٨/١، ج١٧٩/٣• 
المحدثون ج٢٨٣/٤• 
المحصبة ج١٢٩/٣• 
المحصنات من النساء ج٢٢٣/٣، ٢٢٤• 
المدنيون ج٧٩/٢• 
مذاهب (أهل) العدل ج٢٨٩/٤، ٢٩٢، ٤٠١• 
مذاهب الحق ج٢٨٩/٤• 
مذاهب الصواب ج٢٩٢/٤• 
مذهب ابن شبرمة ج٥١٥/٣• 
ج١٨٤/٣، •  ج١٢٢/١،  ثـور  أبي  مذهب 

٤٣٣
ج١٢٠/١، •  حنبـل  أحمد بـن  مذهـب 

٤٠٢، ج٢٥/٢، ١١٤، ٣٤٥، ج١٢٠/٣
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مذهب إسحاق ج١٢٠/١، ١٢٢• 
مذهب أنس بن مالك ج٥٨١/١• 
مذهب أهل العدل ج٣٩٩/٤• 
مذهب أهل المدينة ج٧٣/١• 
 • ،٤٨٩ ج٢٥٧/١،  األوزاعـي  مذهـب 

 ،١٤٨ ج١٤٥/٢،   ،٥٨١  ،٥٤٩  ،٥٤٠
ج٢٠٤/٣

ج٤٠٩/٢، •  ج١٥٢/١،  الثـوري  مذهـب 
ج٢٤/٣، ٥٣، ١٣٩، ٤٧٦  ،٤٣٧، ٥٥٣

مذهب الحسن البصري ج٢٣٣/٤• 
مذهب الحسن بن صالح ج٣٠٤/٤• 
مذهب ربيعة ج٥٣٩/٣• 
مذهب سعد ج٢٠٢/٢• 
ج٤١٢/٢، •  المسـيب  سـعيد بن  مذهـب 

ج٩٩/٤
 • ،٢٢٩ ج١٢٠/١،  الشـافعي  مذهـب 

 ،٢٦٨، ٢٨١، ٣١٩، ٣٢٢، ٤٠٦، ٤٤٢
 ،٥٨١  ،٥٧٣  ،٤٩٢  ،٤٩٠  ،٤٦٩
 ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٢٣  ،٩٦ ج٧٩/٢، 
 ،١٩٧، ٢٣٩، ٣٤٧، ٣٦٨، ٤٢١، ٥٥٤
 ،٢٠٣  ،١٨٤  ،١٥٤  ،٩١ ج٣٨/٣، 
 ،٢١٠، ٢١١، ٣٣٤، ٣٨٧، ٤٢٣، ٤٥٢
ج٢٣/٤،   ،٥٣٧  ،٥١٠  ،٥٠٣  ،٤٨٨
 ،١٢٧  ،١٢٦  ،١١٣  ،٦١  ،٣٧  ،٢٥
 ،١٤٦، ١٥٣، ١٦٧، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣

 ،٢١٦، ٢٢٤، ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٦٤، ٢٩٢
 ،٢٩٤، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٦، ٣١٢، ٣٢٢

٣٣١، ٣٨٦
مذهب شريح ج٥٤/٤، ٣٥٨• 
مذهب الشعبي ج٤١٤/١، ٤١٧• 
مذهب طاووس ج٤٧٩/٢• 
ج٥٣٦/١، •  رباح)  أبي  (بن  عطاء  مذهب 

ج٢٣٠/٢، ٣٦٣
مذهب عمر بن عبد العزيز ج٧٧/٢• 
مذهب القاسم ج٤٨٨/٢• 
مذهب الكوفي ج٥٦٤/٢• 
 • ،٤٧٩ ج١٧٨/١،  أنس)  مالك (بن  مذهب 

 ،٢٩٠  ،١٤٥  ،١٤٤ ج٣٤/٢،   ،٥٨١
 ،١١٤ ج٢٤/٣.   ،٤٤٦  ،٣٨٤  ،٣٦١
 ،٤٢ ج٢٧/٤،   ،٣٠٣  ،٢٥٨  ،٢٣١  ،١١٩

١٠٥، ١٢٦، ١٣٠، ١٤٠، ٢٥٠
مذهب المدني ج١٤١/٢• 
مذهب المديني ج٥٤٧/٢، ٥٨٠• 
مذهب معاذ القادري ج١٩٨/٢• 
المرجئ ج٥٠/٢• 
المساكين ج٤٥٠/٢• 
المكيون ج٣٩٤/١• 
المماليك ج٤٠٦/٢، ج٣٩٧/٤• 
ج١٦٥/٢•  المهاجرون ج٢٠٧/١، ٤٨٤، 
ج٤٥٣/٢•  المؤلفة قلوبهم 
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¿

نساء آل الماجشون ج٢٩٥/١• 
ج٣١١/٢، •   ،٢٨٠ ج٢٧٤/١،  النصـارى 

ج١٧٩/٣، ١٨٣، ٤١٥
نصارى بني تغلب ج١٨٢/٣، ١٨٣• 
نصارى العرب ج١٨٣/٣• 

…

اليهود ج٢٧٤/١، ٢٨٠، ٣٣٢، ج١٥٣/٢، • 
٣٧١، ج١٧٩/٣، ٢٣٤، ٤٩٦

يهود العرب ج١٨٣/٣• 





 äÉë∏£°üªdGh á sæ t°ùdG í∏£°üe ¢Sô¡a
äGOÉjõdG »a IOQGƒdG ¬d áaOGôªdG

اآلثار•  األثر، 
األحاديث•  الحديث، 
حكي•  الحكاية، 
األخبار•  الخبر، 
الروايات•  الرواية، 
السنن•  السنة، 
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بضمتين، •  أُُجم  مفرد  اآلجام :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤١٥) :  ج٢٤٨/٣  اآلجـام 
 ،٢٥/١ والفائق   ،٧٢/٢ عبيد  ألبي  الحديث  (غريب  البر.  في  كما  الماء  في  الحصن  وهو 

.(.٢٧٣/١٤ العرب  ولسان 
بزر).•  مادة  الصحاح،  مختار  (الجوهري :  التوابل  (م ٩٦٧) :  ج٣٥٨/٢  األبازير 
أثمرت.•  أي  النخل  أطعمت  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٤٢٠٥) :  ج٣٣٧/٤  النخل  أطعمت 
أكر).•  مادة  العرب،  لسان  منظور :  (ابن  الحراث  هو  األكار  (م ٣٩١٣) :  ج٩٨/٤  األكار 
ب).•  المخطوطة  (هامش  األطراف  األكارع :  (م ٣٥٩١) :  ج٤٣٠/٣  األكارع 
ككتـاب : •  الحمـار،  إكاف  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  قـال  (م ٣٩٥٧) :  ج١٣٧/٤  اإلكاف 

هيئة  على  والسرج :   .(٤٣/٦ العروس  (تاج  واألقتاب  الرحال  شبه  المراكب  وهو  برذعته، 
.(١٧/١ (المغرب  الرمانة  شبه  مقدمة  على  يجعل  ما  وهو  اإلكاف، 

والقتب  بالفـرس،  مختص  السـرج  أن  كما  بالحمـار،  مختـص  اإلكاف  الشـرواني :  وقـال 
.(١٦٦/٦ المكتري،  أو  المكري  يلزم  فيما  فصل :  الشرواني،  (حواشي  بالبعير  مختص 

بالثقل  يختلفان  وإنمـا  عادة،  به  ُيْرَكب  منهمـا  واحد  كل  والسـرج  اإلكاف  الكاسـاني :  وقـال 
وإنما  الثقل،  في  السـرج  يخالف  ال  اإلكاف  أَنَّ  حنيفة :  وألبي  أثقل...  اإلكاف  ألن  والخفة؛ 
التي  الدابة  وألن  ْرُج،  السَّ يأخذ  مما  أكثر  الدابة  ظهر  من  يأخذ  أنه  وهو  آخر،  وجه  من  يخالفه 
.(٢١٤/٤ اإلجارة،  أحكام  وأما  فصل :  الصنائع،  (بدائع  اإلكاف  بها  َيُضرُّ  اإلكاف  تألف  لم 
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ظهر  على  أحدهما  ينبسـط  وكذا  للركوب،  والسـرج  للحمل،  اإلكاف  عابدين :  ابن  وقـال 
فرع  عابدين،  ابن  (حاشية  والحديد  الحنطة  اختالف  نظير  فصار  اآلخر،  ينبسطه  ال  ما  الدابة 

.(٤٠/٦ الخيانة،  عن  المنع  في 
ينضد •  الذي  التاجر  بيت  أنبار :  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٤٠١١) :  ج١٨٣/٤  األنبار 

.(١٣٦/٢ (القاموس  الطعام.  أكداس  واألنبار  بالكسر،  نِبر  مفردها :  المتاع،  فيه 
القمح •  كدس  أو  البيدر،  األندر :  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٥٧٣) :  ج٤١٥/٣  األندر 

القاموس). عن  (نقالً 
بفتحتين، •  ودك  مفرده  أوداك :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قـال  (م ٣٣٩٤) :  ج٢٣٥/٣  أوداك 

.(١٦٩/٥ النهاية  في  (كذا  منه،  يستخرج  الذي  ودهنه  اللحم  دسم  هو 
لسان •  منظور :  (ابن  األيايل  والجمع  األوعال،  من  الذكر  األيل  (م ١٣٤٨) :  ج٨٨/٣  األيل 

أيل). مادة  العرب، 
به •  َصّرح  والميم،  الموّحدة  بفتح  الَبْرَناَمج  الزبيدي :  قال  (م ٣٦٥٠) :  ج٤٧٧/٣  البارنامـج 

الُمَوّطإ :ِ  شروح  بعض  في  كما  بكسِرِهما  وقيل :  الِميم،  بكسر  وقيل :  الِمشاِرق،  في  ِعياٌض 
وهو  وِسَلُعهم،  التُّّجاِر  َمَتاُع  فيه  ُيْرَسُم  ِزَماٌم  الَمَشـارق :  وِعَباَرُة  للِحسـابِ،  الَجامَِعُة  الَوَرَقُة 

برنمج). مادة  العروس،  (تاج  فارسية  وأَصلها  َبْرناَم،  ُمَعّرُب 
دهن •  ثمره  ولحب  شجر،  البان :  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤٩٦) :  ج٣٥٢/٣  البان 

.(٢٠٥/٤ المحيط  (القاموس  األمراض  لبعض  نافع  وحبه  طيب، 
ولعلها •  الكلمة،  لهذه  معنى  اللغة  كتب  في  أجد  لم  م ١٨٢٠) :  (بعد :  ج١٧٨/٣  البجوس 

فليس  ينبع  لم  فإن  الماء،  منه  ينبع  أرض  أو  حجر  أو  قربة  في  انشقاق  وهو :  البجس،  من 
عام  واالنبجاس  الغزيـرة،  العيـن  والبجيس  كـراع،  عـن  سـائل  بجيس  ومـاء  بانبجـاس، 
تاج  الزبيدي :  بجـس.  مادة  العـرب،  لسـان  منظور :  ابن  (انظر:  خاصـة  للعيـن  والنبـوع 

بجس). مادة  العروس، 
اللحم، •  مـن  القطعة  تكسـر :  وقد  الباء  بفتـح  البضعـة  (م ٧١٨) :  ج١٦١/٢  السـاق  بضعـة 

ابن  بضع.  مـادة  الصحاح،  مختـار  الجوهـري :  (انظر:  وتمـر  تمرة  مثـل  بضـع،  والجمـع 
بضع). مادة  العرب،  لسان  منظور : 
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قيل : •  قد  أنه  معي  خميس :  جاعد بن  الشيخ  الناسـخ  قال  (م ٣٩٣٣) :  ج١١٨/٤  البعل 
سقي  غير  من  األرض  عيون  من  بعروقه  شرب  ما  والبعل  السـماء،  سـقته  ما  البعل  إن 
في  يخرج  هذا  على  غير،  ال  مرة  العام  في  تمطر  المرتفعة  األرض  والبعل  سماء،  وال 
معنى  خارج  أنه  إال  الزجر،  أنه  البعل  في  يحضرني  أنه  أعلم  وال  البعل،  معنى  التسمية 
إلى  يحتج  لم  ما  البعل  ألن  البعـل؛  في  المسـاقاة  وجه  أبصر  ال  إذ  الزجر؛  فـي  القـول 
ومن  بعالً،  اللغة  معنى  في  يسـمى  أن  جاز  ما  السـقي  إلى  محتاجًا  كان  لو  إذ  سـقي، 
أعلم  واهللا  الزجـر،  بالبعـل  يعنـي  كان  إن  سـعيد] :  [أبـو  الشـيخ  قـال  أحسـب  ذلـك 

ص٣٢٨ - ٣٢٩). (ج)  (المخطوطة 
أو •  يهمو  َهَمـى  فعل  مـن  هـي  أو  تتهـاوى.  الصـواب :  لعـل  (م ٩٠٠) :  ج٣٠٤/٢  تتهامـى 

تاج  الزبيدي :  (انظر:  سـقط  َهْمًيا  الشـيُء  َوَهَمى  سـال،  أي  الدمع  أو  الماء  َوَهَمى  يهمي، 
.(  ٣١٤  ٣١١/٤٠ همي،  ومادة  همو،  مادة  العروس، 

الحصى : •  وزن  علـى  الّتوى :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قـال  (م ٣٧٢٣) :  ج٥٤١/٣  التـوى 
توى. يتوى  المال  َتوَِي  يقال :  الهالك، 

ثمرة •  بالضم :  الجلجالن  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قـال  (م ٣٤٩٦) :  ج٣٥٢/٣  الجلجـالن 
.(٣٦١/٣ المحيط  (القاموس  القلب  وحبة  السمسم،  وحب  الكزبرة، 

بفتحتين : •  اْلَجَلم  أو  الجَلَمين،  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  ج٢١٧/٤ (م ٤٠٥٢) :  الجلمين 
قطعته. ضرب :  باب  من  جلمًا،  الشيء  جلمت  يقال :  المقراض، 

طريق •  في  ناحيـة  بالمد  جلـوال :  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  قـال  (م ٣٣٥٧) :  ج٢٠٤/٣  جلـوال 
المسلمون،  فاستباهم  ١٦هـ،  سنة  للمسلمين  الفرس  على  المشهورة  الوقعة  كانت  وبها  خراسان، 

١٥٦/٢.اهـ البلدان  معجم  وراجع  المسلمون،  بها  أوقع  لما  الوقيعة  جلوال  فسميت 
اِإلَوزة •  شكل  على  اللون  رمادي  العنق  طويل  طائر  بالضم :  (م ١٣٧٢) :  ج٩٣/٣  الُحبارى 

ابن  (انظر:  الحمق  في  المثل  بها  يضرب  َتِصيد،  وال  ُتصاد  أن  شأنها  ومن  ُطول،  منقاره  في 
حبر). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  حبر.  مادة  العرب،  لسان  منظور : 

هو •  الُعمانيين  عند  الحضار  م ٣٩٣٧) :  (م ٧٢٩،  ج١٢٢/٤  ج١٧٢/٢،  والحظـار  الحضـار 
الخليلي :  (انظر:  النخيـل  سـعف  من  أو  الحطب  من  كان  إن  والزرع  النخيل  عـن  الحائـل 
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ما  ـ  المشـالة  بالظاء  ـ  والحظـار   .(٣٤٩/١٤  .٢٩٤/٩  .٦٩/٤ اإليمـان،  قواعـد  تمهيـد 
وِحَجار  ِحَظاٌر  فهو  َشْيئْين  بين  َحَجَر  َشْيٍء  وُكّل  والّريح،  البرد  ليقيها  شجر  من  لإلبل  يعمل 

حظر). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  (انظر؛ 
المهملة •  بكسـر  الِحْلـس  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  قـال  (م ٣٦٤٩) :  ج٤٧٦/٣  الحلـس 

.(٤٢٣/١) (النهاية  القتب  تحت  البعير  ظهر  يلي  الذي  الرقيق  الكساء  وهو  الالم،  وإسكان 
بكْسـر •  ِخَرَجٍة  على  أَيضا  وُيجمع  أَْخراج،  جمعه  بالضم،  الُخـْرُج  (م ١٣٣٩) :  ج٨٣/٣  الخـرج 

وقيل :  أَْوَنْيـن،  ذو  ُجَواَلـٌق  وهو  َعربـي،  المعروف،  الوعـاء  ُجْحرٍ :  جمـع  فـي  كِجَحـَرةٍ  ففتـحٍ 
خرج). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  (انظر:  وغيره.  الجوهري  نقله  كما  أصح  واألول  ب،  ُمعرَّ

وهو •  تنقيتها،  العيـن  خّم  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٩٣٧) :  ج١٢١/٤  العيـن  خـّم 
.(٧/٤ المدونة   ،١٢٦/٥ المنتقى  المحيط،  (القاموس  كنسها 

الذي •  ألنه  أصفـره  على  وغلب  زهـر،  لـه  نبـات  الخيـري  (م ٣٤٩٦) :  ج٣٥١/٣  الخيـري 
البادية  نبات  أزكى  ألنـه  البر  خيري  للخزامى  ويقال  األدوية،  فـي  ويدخل  دهنـه  يسـتخرج 

خار). مادة  الوسيط،  (المعجم 
ُيقرقر، •  صغير  طائـر  هو  وقيل :  الحمـام،  من  ضـرب  بالضـم :  (م ١٣٧٢) :  ج٩٣/٣  بسـي  الدُّ

إلى  منسـوب  هو  وقيل :  بمنسـوب،  وليس  المنسـوب  لفظ  على  جاء  اليمام،  ذكر  هو  وقيل : 
كالدهري  الدال  ويضمون  النسـب  في  يغيرون  ألنهم  الرطب؛  دبس  إلى  ويقال :  دبـس،  طيـر 
دبس). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  دبس.  مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر:  والسهلي 

ِضَماَمتاه •  الُمْصَحفِ  وَدّفَتا  شـيء،  لكّل  الَجْنب  ّفة  والدَّ ّف  الدَّ (م ٣٦٤٦) :  ج٤٧٤/٣  الدف 
دفف.  مادة،  العرب،  لسـان  منظور :  ابن  (انظر:  الجنب  صفحة  الدف  وقيل :  جانبيـه،  مـن 

.(٥٢/١٤ دف،  مادة  اللغة،  تهذيب  األزهري : 
(لسـان •  الحلي  من  المعضـد  الدملـوج  منظـور :  ابـن  قـال  (م ٧١٨) :  ج١٦١/٢  الدملـوج 

بالعضد،  يحيط  سـوار  والدملوج :  الدملج  الوسـيط :  المعجم  وفي  دملج).  مادة  العـرب، 
الزَّاُغونِيِّ :  ابـن  فتـاوى  وفي  دملـج).  (مادة  ودماليـج  دمالـج  جمعـه  األملـس،  والحجـر 
بالجوهر  التحِلي  والمـرأة  وللرجل  َفْصٌل :  الفـروع،  مفلح :  ابن  (انظر:  الحديـد  الدملـوج 

.(٣٦٣/٢ ونحوه، 
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عشـرة •  بيع  أي  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٥٤٩) :  ج٣٩٧/٣  دوازده  وده  يازده،  ده 
عشرة. باثني  عشرة  وبيع  عشرة،  بإحدى 

الخيري.•  انظر :  الخيري؛  الدهن 
حكاه •  الهند  جوز  وهو  النارجيل،  هـو  النون  بكسـر  الرانج :  (م ٣٥٤٨) :  ج٣٩٦/٣  الرانـج 

منظور :  ابن  (انظر:  أملس  التمر  من  نوع  أيضًا  هو  وقيل :  معربًا،  أحسـبه  وقال :  أبو حنيفة 
رنج). مادة  المنير،  المصباح  الفيومي :  رنج.  مادة  العرب،  لسان 

وثفل •  اعتصارها  بعـد  ثمرة  كل  خثارة  سـالفة  بالضم  بُّ  الـرُّ (م ٣٦٥٢) :  ج٤٧٩/٣  بُّ  الـرُّ
ربب). مادة  المحيط،  القاموس  الفيروزآبادي :  (انظر:  السمن. 

رضخت •  ويقال :  أعطاه،  رضخًا  يرضخ  ماله  من  له  رضـخ  (م ١٠٠٨) :  ج٣٨٨/٢  الرضـخ 
والرضيخة  الرضخ  وقيل :  العطية،  والرضاخة  والرضيخة  القليل،  وهو  رضيخة  مالي  من  له 
ْهم  السَّ دوَن  َعِطّية  ألَّنه  الغنائم  من  ْضخ  الرَّ ومنه  القليلة،  العطية  والرضخ  المقاربة،  العطية 
وهو  أعطى  إذا  شيئًا  فالن  راضخ  ويقال  كثيٍر،  من  قليالً  أَعَطْيَته  ِإذا  للّرُجلِ  أَرَضْخُت  ويقال 
والرضخ  كـره،  على  العطاء  المراضخـة  وقيـل :  ونلنا،  أصبنـا  شـيئًا  منـه  وراضخنـا  كاره، 
لسان  منظور :  ابن  (انظر:  تسـتبينه  أن  غير  من  الخبر  من  تسـمعه  اليسـير  الشـيء  والرضخة 

رضخ). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  رضخ.  مادة  العرب، 
جمهرة •  دريد :  ابن  (انظر:  السـرقين  هو  وقيل :  الروث،  الزبل  (م ٤٠٠٣) :  ج١٧٨/٤  الزبل 

زبل). مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  زبل.  مادة  اللغة، 
تنسـب •  الهند،  من  جيل  الزط :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٤٠٣٢) :  ج٢٠٤/٤  الـزط 

هم  الُعمانيين  عـرف  فـي  والـزّط   .(٢٣٢/١ للمطـرزي  (المغـرب  الزطيـة  الثيـاب  إليهـم 
ذلك  شـاكلة  على  كان  وما  والحجامة  كالختانـة  األعمال  أحقـر  يمتهنون  الذيـن  الموالـي 

.(٣٦٥/١٤  .٤٩٥/١١  .٩٥/١٠ اإليمان،  قواعد  تمهيد  الخليلي :  (انظر: 
الياسمين.•  دهن  الباء :  بفتح  الزنبق  (م ٣٤٩٦) :  ج٣٥١/٣  الزنبق 
زاملة : •  مفردها  الزوامـل :  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  قـال  (م ٣٩٦٧) :  ج١٤٤/٤  الزوامـل 

الحاج  زاد  فيه  الذي  العدل  به  سـمي  ثم  وطعامه،  متاعه  المسـافر  عليه  يحمل  البعير  وهي 
القاموس).  ،٢٣٤/١ المغرب  عن :  (نقالً  وتمر.  كعك  من 
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النبهرجة.•  انظر :  الزيوف؛ 
السين •  بفتح  ستوق   : (١٠٣/٦) اإلشراف  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤٧٤) :  ج٣٣٠/٣  الستوق 

(القاموس٢٥٢/٣). بالفضة  ملبس  زيف  المشددة :  ثم 
منظور : •  (ابن  نكب  الرجل  وسدع  بالشيء،  الشيء  صدم  السدع  (م ١٣٣٩) :  ج٨٠/٣  سدع 

سدع). مادة  العرب،  لسان 
اإلكاف.•  انظر :  السرج؛ 
اإلباقِ •  من  إليك  َبِرْئت  تقول :  الّسارق،  فعل  مصدر  َرق  السَّ (م ٣٥٣٩) :  ج٣٩١/٣  السـرق 

.(٣٠٧/٨ والسين،  القاف  باب  اللغة،  تهذيب  األزهري :  (انظر:  العبيدِ  َبْيعِ  في  رقِ  والسَّ
به •  تدمل  ما  الراء :  وسكون  وفتحها  السين  بكسر  السرقين  (م ٤٠٠٣) :  ج١٧٨/٤  السرقين 

تحرير  النووي :  سـرقن.  مادة  العرب،  لسـان  منظور :  ابن  (انظر:  سـرجين  ويقال  األرض، 
.(١٧٦/١ األعضاء،  من  يؤنث  فيما  فصل  البيوع،  كتاب  التنبيه،  ألفاظ 

الكنس. •  الـراء :  وسـكون  المهملة  السـين  بفتح  السـرو،  (م ٣٩٣٧) :  ج١٢١/٤  الشـرب  سـرو 
الشجر.  حول  الماء  فيها  يسـتنقع  حياض  وهي  شـربة،  جمع  والراء :  المعجمة  بفتح  والشـرب 
.(١٢٦/٥ المنتقى   .٣٦٨/٣ للموطأ  الزرقاني  (شرح  معناها  في  أخرى  أقواالً  الباجي  ذكر  وقد 
من  وهو  وسواقيه،  الشرب  أنهار  تنقية  يريد  القتيبي :  قال  الشرب  سرو  العرب :  لسان  وفي 
الشربات،  تنقية  هي  فقالوا :  عنه  الحجازيين  وسألت  قال :  نزعته،  إذا  الشيء  سروت  قولك : 
إذا  الشـيء  سـروت  من  وأحسـبه  قال :  تشـرب،  منه  النخلة  أصل  في  كالحوض  والشـربة 

سرو). مادة  العرب،  (لسان  عنه  وكشفت  نزعته 
الشرب.•  سرو  انظر :  الشرب 
َنْبت •  َكَجْعَفر  المهملة))  ((بالسـين  السـلجم  الزبيدي :  قال  (م ٣٤١٦) :  ج٢٤٩/٣  الشـلجم 

وال  َثة،  بالُمَثلَّ َثْلَجم  َتُقل  وال  األزَهِرّي :  قال  ُيْؤكل...  الُبُقول  من  َضْرٌب  هو  وقيل  معروف، 
ال  والَعرُب  ـين  بالشِّ وأصُله  ب  ُمعرَّ ـْلَجم  السَّ أبو َحنِيَفة  وقال  الُمْعَجَمة...  ـين  بالشِّ َشـْلَجٌم 
المعجم  وفـي   .(٤٠٩/٣٢ سـلجم،  مـادة  العروس،  (تـاج  إلـخ  ـين..  بالسِّ إال  بـه  َتَتكّلـم 

شلجم). (مادة  الِلِفت  وهو  السلجم  الشلجم :  الوسيط : 
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أشناق •  والجمع  الفريضتين،  بين  ما  بفتحتين  َنق  الشَّ الفيومي :  قال  (م ٩٥٢) :  ج٣٤٣/٢  الشنقة 
باإلبل،  الشـنق  يخص  الفقهاء  وبعض  الوقـص.  هو  يقول :  وبعضهـم  وأسـباب.  سـبب  مثل : 
الحمالة  ذو  يسوق  أن  وذلك  الكاملة،  ية  الدِّ دون  ما  ـ  أيضًا  ـ  والشنق  والغنم.  بالبقر  والوقص 
العظمى.  يـة  بالدِّ متعلقة  كأنهـا  األشـناق،  فهي  جراحـات  دية  معهـا  كان  فـإذا  الكاملـة  يـة  الدِّ
أن  ـ  أيضًا  ـ  والشـنق  وغيرها.  كالموضحة  الجراحات،  من  كلها  األروش  ـ  أيضًا  ـ  واألشـناق 

شنق). مادة  المنير،  (المصباح  إلخ.  بالوفاء..  ليوصف  سبعًا  أو  ستًا  الحمالة  في  اإلبل  تزيد 
عنها •  جال  التي  واألراضي  األمالك  الصوافي  األثير :  ابن  قال  (م ٩٧٦) :  ج٣٦٦/٢  الصافية 

التـي  للضيـاع  يقـال  األزهـري :  قـال  صافيـة،  واحدهـا  لهـا،  وارث  وال  ماتـوا  أو  أهلهـا 
صوافي.  عليها  اهللا  اسم  فاذكروا  قرأ  من  أخذ  وبه  الصوافي،  لخاصته  السلطان  يستخلصها 

صفا). مادة  األثر،  غريب  في  (النهاية  تعالى  هللا  خالصة  أي 
قطع •  أي  القطع،  بالفتح  الصرم  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤٣١) :  ج٢٦٥/٣  الصرم 

األثير  البن  النهاية   .١٤٠/٤ المحيط  القاموس  عـن :  (نقالً  النخلة.  من  واجتناؤها  الثمـرة 
.(٢٦/٣

وهو •  صك،  جمع  الصكاك  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤٢١) :  ج٢٥٤/٣  الصـكاك 
فيها  ما  فيبيعون  كتبًا،  وأعطياتهم  بأرزاقهم  للناس  يكتبون  كانوا  األمراء  أن  وذلك  الكتاب، 
ألنه  ذلك؛  عن  فنهوا  ويقبضه  ليمضي،  الصك  المشتري  ويعطون  تعجالً،  يقبضوها  أن  قبل 

.(٤٣/٣ (النهاية  يقبض  لم  ما  بيع 
فيه •  يجتمع  موضع  الضفيرة  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٩٣٧) :  ج١٢١/٤  الضفيـرة 

الماء. وجه  في  يبنى  الحائط  المنير :  المصباح  وفي   ،(١٢٧/٥ (المنتقى  كالصهريج  الماء 
يشـرب •  الذي  هو  بالثاء :  ..والعثري  الشـرع :  بيان  هامش  في  (م ٩٦٤) :  ج٣٥٥/٢  العثري 

أخرى. رواية  في  بالبعل  المسمى  وهو  سقي،  غير  من  بعروقه 
وهي •  الِجْرياُل،  ُسالَفُته  َنباٌت  بالّضّم  الُعْصُفر  الزبيدي :  قال  (م ٣٤٨٧) :  ج٣٤٥/٣  العصفر 

وَبْزُره  َشْيٌء،  فيه  منه  ُطِرَح  ِإذا  الَغِليَظ  اللَّْحَم  ُئ  ُيَهرِّ أَنَُّه  ه  خواصِّ ومن  األَْزهِرّي،  قاله  بة  ُمَعرَّ
وِكالُهما  ّي،  َبرِّ ومنه  ِريفيٌّ  منه  به  ُيصَبُغ  الذي  هذا  الُعْصُفُر  المحكم  وفي  كِزْبِرج،  الِقْرِطم 

.(٧٤/١٣ عصفر،  مادة  العروس،  (تاج  الَعَرب  بأَْرضِ  َيْنُبُت 
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النوبة، •  المهملة :  بضم  الُعقبـة  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٩٧٢) :  ج١٥٢/٤  العقبـة 
تهذيب  وانظر   ،٩٩/٢ عياض  للقاضي  األنوار  (مشـارق  عقبة  عقبة  الركوب  يتداولون  أي 

.(٢٧/٢ للنووي  اللغة 
مفردهـا •  الَعماريـات :  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  قـال  (م ٤٠٣٧) :  ج٢٠٧/٤  العماريـات 

مهد  هيئة  علـى  صغير  مركب  وهـي  المخففة،  أو  المشـددة  والميم  العيـن  بفتـح  َعمـارة، 
.(٤٣/٢ للنووي  اللغة  (تهذيب  صورته  من  قريبة  أو  الصبي، 

الغرفة، •  وضمها :  العين  بكسر  يَّة  والِعلَّ علِّية،  جمع  العوالي  (م ٣٩٩٤) :  ج١٧٠/٤  العوالي 
لسـان  منظور :  ابن  (انظر:  فوقهـا  وما  الـدار  من  الثانية  الطبقـة  فـي  الغرفـة  العليـة  وقيـل : 
المعجم  وآخرون :  مصطفى  ابراهيم  علو.  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  علل.  مادة  العرب، 

عال). مادة  الوسيط، 
القضيب •  الغين :  بكسـر  الِغدان  الشـريعة :  قاموس  محقق  قال  (م ٤٥٤) :  ج٥٠١/١  الِغدان 

العرب). لسان  عن  (نقالً  الثياب  عليه  تعلق  الذي 
بمد •  الغذاء  الحاشـية :  في  جاء  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قـال  (م ٩٣٢) :  ج٣٢٧/٢  الغـذاء 

غذي. واحدها  الصغار،  السخال  األلف : 
(بالذال •  الفانِيُذ :  الزبيدي  قال  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤٨٥) :  ج٣٣٦/٣  الفانيـذ 

 . فارسـيٌّ َمْعُروف  الَحلواِء.  من  َضْرٌب  هو :  األَزهريُّ  وقال   ، الجوهـريُّ أَهمله  المعجمـة) 
تاج  (الزبيدي :  المهملة.  بالدال  َفانِيد  يقولـون  أَنهم  مّر  وقد  المهملة،  بالدال  َبانِيـَد  ب  ُمَعـرَّ

.(٤٥٥/٩ فنذ،  مادة  العروس، 
الخالص.•  الشيء  الفحت :  (م ٣٤٣٧) :  ج٢٧١/٣  الفحت 
حاشـية •  في  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  قـال  (م ٣٩٥٦) :  ج١٣٧/٤  الدابـة]  [يفـدح  فـدح 

المختار. في  وكذا  أثقله،  األمر :  فدحه  المخطوطة : 
الفرسـك : •  الحاشـية :  في  اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقال  (م ٣٩٣١) :  ج١١٥/٤  الفرسـك 

 ،١٢٨/٥ للباجي،  الموطأ  وشرح  القاموس  وانظر:  أحمر.  أجر  وهو  القدر،  في  الخوخ  مثل 
الخوخ. هو  الفرسك  (ج) :  هامش  وفي   .٣٦٩/٣ وللزرقاني، 
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األرض •  في  مشـقوقة  قناة  عن  عبارة  الُعمانييـن  عنـد  الفلـج  (م ٤٠٣٠) :  ج٢٠٢/٤  الفلـج 
المياه  وتقسـم  والحارات،  المزارع  صوب  منحدرًا  تجمعه  مكان  من  الماء  خاللها  يجري 

بديع. دقيق  نظام  وفق  وتوزع 

اليابسة •  به  بعضهم  وخص  البرسيم))،  ((أي :  الفصفصة  القت  (م ٣٤١٩) :  ج٢٥٣/٣  القت 
قتت). مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر:  قتة  واحدته  سيبويه  عند  جمع  وهو  منها، 

وسكون •  القاف  بضم  الُقرص :  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٤١٤١) :  ج٢٨٥/٤  القرص 
وقراص. وقَِرصة،  أقراص،  والجمع  أشبهه،  وما  الخبز  من  الرغيف  وهو  الراء : 

الُعمانيين •  اصطالح  في  الحارثي :  حمد  سالم بن  الشيخ  قال  (م ٨٤٨) :  ج٢٦٠/٢  القصيب 
يناسبه  ما  ووجدت  العرب،  لسـان  في  أجده  ولم  بالقصب،  الخلق  الثوب  تسـمية  مشـهور 
وعرب.  عربي  مثـل  قصبي  واحدها  ناعمـة،  رقـاق  كتان  من  تتخذ  ثيـاب  القصـب :  وهـو 

(بالهامش).  ٤٧٠/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي : 

القصل •  من  فعيل  القصيـل :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤١٩) :  ج٢٥٢/٣  القصيـل 
 .(٧٥/١٤ العرب  ولسـان   ،٣٨/٤ (القاموس  الزرع  من  اقتصل  ما  والقصيل  القطع،  وهو 
غير  ((الباقي   ... يقصل  ألنه  قصيالً  ...سمي  الزرع  من  قصل  ما  القصيل  (ج)  هامش  وفي 

األصلية)). النسخة  تصوير  أثناء  القص  بسبب  مقروء 

ُقِصَل •  ما  القصيل :  اللغة  كتاب  في  الموجود  الناسـخ :  قال  (م ٣٥٩٧) :  ج٤٣٥/٣  القصيل 
قطع. أي :  رطب  وهو  الزرع  من 

ليس •  خوص  من  يعمل  عروة  بال  بالزنبيل  شـبيه  شـيء  القـفعة  (م ٩١٠) :  ج٣١٤/٢  القفعة 
شـيء  وهو  األزهري :  وقال  اليمن.  بلغة  الُجلة  والقفعة  القفـة،  بالعراق  ويسـمى  بالكبيـر، 
وَظاِهُرَها  ُتَدقُّ  َعَراِجيُن  الَحْلَفاِء  َمَكاَن  َحْشُوها  األْعَلى  َضيُِّق  األْسـَفلِ  واِسـُع  بَنْجدٍ  ِة  كالُقفَّ
مختار  الجوهري :  قفع.  مادة  العين،  الفراهيدي :  (انظر:  الُخوص  ِساللِ  َعَمل  على  ُخوٌص 

قفع). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  قفع.  مادة  الصحاح، 

أو •  الجراب  وهو  الزنبيل  أو  الزبيل  وهو  قفير،  جمع  واألقفرة  (م ٣٤٢٨) :  ج٢٦٢/٣  القفير 
زبل). ومادة  قفر،  مادة  العرب،  لسان  (انظر:  القفة 
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معروف، •  المكاييل  مـن  ((بالزاي))  القفيز  منظور :  ابن  قـال  (م ٣٤٢٨) :  ج٢٦٢/٣  القفيـز 
ذراعًا،  وأربعين  وأربع  مائة  قدر  األرض  من  وهو  العراق،  أهل  عند  مكاكيك  ثمانيـة  وهـو 
مقدار  القفيز  التهذيب  وفي  وقفزان،  أقفزة  والجمع  عليه،  الناس  تتواضع  مكيال  هو  وقيل : 

قفز). مادة  العرب،  (لسان  األرض  مساحة  من 

قصب •  عسـل  بالفتح :  الَقند  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  قـال  (م ٣٤٨٥) :  ج٣٣٦/٣  القنـد 
.(٣٤٢/١ المحيط  (القاموس  جمد  إذا  السكر 

كنسـه، •  قمًا:  يقمه  البيت  قم  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  قـال  (م ٤٠٠٣) :  ج١٧٨/٤  القمـام 
.(١٦٥/٤ (القاموس  قمام  والجمع :  الكناسة،  والقمامة : 

األثير : •  ابن  قـال  بالضم.  الُكرُّ  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قـال  (م ٣٤٢٨) :  ج٢٦١/٣  الكـر 
مكاكيك،  ثمانية  والَقِفيـزُ :  قفيزًا،  سـتون  الكر  األزهري :  وقال  أوقار،  سـتة  بالبصرة  الكـر 
صاعًا  ستون  وسق  وكل  وسقًا،  عشر  اثنا  الحساب  هذا  على  فهو  ونصف،  صاع  وك :  واْلَمكُّ

.(١٦٢/٤ (النهاية 

الراء •  ثم  الكاف،  بكسر  الِكْرباس  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤٨٨) :  ج٣٤٦/٣  الكرباس 
.(٢٥٤/٢ المحيط  (القاموس  األبيض  القطن  من  ثوب  أيضًا:  الكرناس  وبالنون  الباء،  ثم 

كبير •  طائر  كراكـي :  جمعه  التحريك،  فيـه  وحكـي  بالضـم،  (م ١٣٧٢) :  ج٩٤/٣  الُكركـي 
(انظر؛  أحيانًا  الماء  إلى  يأوي  اللحم  قليل  الذنب  أبتـر  والرجلين  العنق  طويل  اللون  أغبـر 

كرك). مادة  الوسيط،  المعجم  وآخرون :  ومصطفى  كرك.  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي: 

الحمامة •  نحو  أغبر  الرجلين  طويل  طائر  والراء :  الكاف  بفتح  (م ١٣٧٢) :  ج٩٤/٣  الكروان 
الكراء). مادة  المنير،  المصباح  (الفيومي :  حسن  صوت  وله 

كنيسـة •  مفردها  الكنائس :  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  قـال  (م ٤٠٣٧) :  ج٢٠٧/٤  الكنائـس 
به  يستظل  ثوب  عليها  ويلقى  قضبان  الرحل  في  يغرز  الهودج،  شبه  وهي  فعيلة،  وزن  على 

.(١٦٢/٢ المعرب  ترتيب  في  (المغرب  به  ويستتر  الراكب 

والجمع •  البطيخ،  نبات  موضع  المبطخـة  دريد :  ابن  قـال  (م ٣٤١٨) :  ج٢٥١/٣  المباطـخ 
.(٢٩٢/١ يثلثهما،  وما  والطاء  الباء  باب  اللغة،  (جمهرة  مباطخ 
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في •  ما  الَمْجُر  الزبيـدي :  قال  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قـال  (م ٣٤٠٦) :  ج٢٤٤/٣  المجـر 
ُيْشـَترى  أَْن  هو  وقيَل  بطونِها  في  ما  ُيْشـَترى  أَْن  والَمْجُر  والَغَنمِ  اإلبلِ  من  الَحوامِلِ  ُبطونِ 
وقال  النَّاقة  بطنِ  في  بما  غيُره  أَو  الَبِعير  ُيباَع  أَْن  هو  أبو زيد  وقال  النَّاقة  بطنِ  في  بما  البعيُر 
أي  الَمْجر  َعن  َنَهى  أَنَّه  الحديـث  وفي  النَّاقة  هذه  بطن  في  بما  ـيُء  الشَّ ُيبـاَع  أن  الَجْوَهـِرّي 
الَمْجر  َبيُع  َي  ُسمِّ يكون  أن  ويجوز  الَمالقيح  عن  كَنهِيه  البطون  في  ما  وهو  الَمْجر  بيع  عن 
إذا  إالّ  َمْجٌر  البطـنِ  في  لما  يقال  وال  الجاِهليَّـة  بِياعاتِ  مـن  وكان  وَمجـازًا  اتِّسـاعًا  َمجـرًا 
َحَبُل  بطنِها  في  الـذي  وَحْمُل  الّناقة  بطنِ  في  الـذي  للحملِ  اسـٌم  فالَمْجُر  الحامِـُل  أَْثَقَلـتِ 
واألخير  َلْحٌن  أو  ٌة  ُلَغيَّ وهو  الُقَتْيبِّي  عن  والتَّحريُك  أبو ُعبيدة  قاله  الَغميُس  والثالُث  الَحَبَلِة 
ـاةِ  الشَّ في  داٌء  بالتَّحريك  والمضَجر  ُل  األَوَّ قال  واألَزهريُّ  األَثير  ابن  ه  ردَّ وقد  الظَّاهـر  هـو 

الشاعر : قال  َحراٌم  َمْجٍر  ُكلُّ  الحديث  وفي  األئمة  خالف  قد  هذا  الثاني  وقال 
وعامُِلـْه َعْنُه  الِمْصـِر  أَمِيُر  َنَهاُه  لُِمْسِلمٍ          َتِحلُّ  ال  َمْجرًا  َتُك  أََلْم 

األَعرابّي  ابن  عـن  با  الرِّ والَمْجُر  الحامـل  بطن  في  الذي  الولد  الَمْجـُر  األعرابّي  ابـن  قـال 
كثيٌر  مْجٌر  جيٌش  يقال  شيٍء  كلِّ  من  الكثيُر  والَمْجُر  َعقٌل  أَي  َمْجٌر  ماَلُه  يقال  الَعْقُل  والَمْجُر 
شـاٌة  قولِهم  من  مأْخوٌذ  إنَّه  وقيل  الُمجَتِمُع  العظيـُم  الجيُش  الَمْجُر  األصمعـّي  وقال  جـّدًا 
.(٨٨/١٤ مجر،  مادة  العروس،  تاج  إلخ. (الزبيدي :  وِضَخِمه...  لِِثَقِله  به  َي  ُسمِّ إنَّما  َمْجَرٌة 

ج).•  المخطوطة  (هامش  الحامل  المرأة  الخاء :  على  الجيم  بتقديم  (م ٣٣٤٨) :  ج١٩٣/٣  مجخ 

محمل، •  مفردها  المحامل :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٩٦٧) :  ج١٤٤/٤  المحامل 
المصباح).  ،١٣٨/١ المغرب  عن :  (نقالً  الكبير  الهودج  وهو  كمجلس، 

والدتها، •  تقرب  حامل  محج :  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٣٤٨) :  ج١٩٣/٣  محج 
 ،١٩٠/١ والفائق   ،٣٢٠/١ الغريبين  وكتاب   ،٨١/٢ عبيد  ألبي  الحديث  غريب  في  كذا 
لم  غيره  ولد  كان  وإن  اسـتعباده،  له  يحل  لم  ولده  كان  إن  مشـكل؛  أمـره  إن  والمعنـى : 

توريثه.اهـ. له  يحل 

إليه •  تأوي  أي  الماشـية  إليه  تـروح  الذي  الموضـع  بالضـم :  (م ٩٤١) :  ج٣٣٦/٢  المـراح 
من  كالمغدي  إليـه،  يروحون  أو  القوم  منه  يـروح  الذي  الموضع  بالفتح :  والمـراح  ليـال، 

روح). مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر:  منه  ُيغدى  الذي  الموضع  أي  الغداة 
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جهة •  من  الرياح  تسفيها  بلد  كل  وهي  مسفاة،  جمع  المسافي  (م ٦٠٣) :  ج٧٠/٢  المسافي 
التسمية  بهذه  تسمى  بلدان  جملة  ُعَمان  وفي  غيره،  أو  جبل  مثل  حائل  عليها  ليس  الشرق 

.(٢٧١/١٤  .١٦٣/١٢ اإليمان،  قواعد  تمهيد  الخليلي :  (انظر: 
البعل.•  انظر :  البعل؛  في  المساقاة 
ثوب •  وهو  البالس،  بالكسر،  الِمسح  اإلشراف :  كتاب  محقق  قال  م ٣٩٧٤) :  (ج١٥٤/٤  المسح 

.(٢٣٢/٢ التاج   ،١٨٤/٢ المغرب  عن :  (نقالً  الرهبان  لباس  وهو  أسود،  غليظ  الشعر  من 
إلى •  أحدهما  مصراعان  وهما  جزأيه،  أحد  الباب  مصراع  (م ٣٥٢٤) :  ج٣٨١/٣  المصـراع 

الصدر  األول  يسمى  مصراعان،  وهما  نصفه،  الشعر  بيت  ومن  اليسار،  إلى  واآلخر  اليمين 
صرع). مادة  الوسيط،  (المعجم  مصاريع  جمعه :  العجز،  واآلخر 

بالزاملة •  يعلق  ما  المعاليق :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٩٦٧) :  ج١٤٤/٤  المعاليـق 
.(٥٦/٢ المغرب  عن :  (نقالً  والقمقمة  والمطهرة  القربة  نحو  من 

والمقثأة •  القثاء،  كثيرة  ومقثؤة  مقثأة  أرض  منظور :  ابن  قال  (م ٣٤١٨) :  ج٢٥١/٣  المقاثي 
قثأ). مادة  العرب،  (لسان  القثاء  موضع  والمقثؤة 

الذي •  الزبيل  مكاتل :  جمعه  الميم،  بكسـر  والِمكتلة  الِمكتل  (م ١٣٣٩) :  ج٨٢/٣  المكتل 
عشـر  خمسـة  يسـع  الزبيل  شـبه  المكتل  وقيل :  الجرين،  إلى  العنب  أو  التمر  فيـه  يحمـل 

كتل). مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  كتل.  مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر:  صاعًا. 
ككرام، •  والمد،  بالكسر  الِمالَء :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٨٩٧) :  ج٨٢/٤  المالء 

هم :  أو  األموال،  ذوو  المتمولون  األغنيـاء  ككبراء :  واْلُمآلُء  كأنصباء،  بهمزتين  واألْمِلَئـاء 
لم  ولو  مشقة،  بال  ومتقاضيه  لطالبه  وتسليمه  ْين  الدَّ إعطاء  في  األغنياء  من  القضاء  الحسنو 

.(٢٩/١ القاموس   .١١٩/١ العروس  (تاج  أغنياء  الحقيقة  في  يكونوا 
المخلوط •  أي  المنشوش :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٣٤٩٦) :  ج٣٥٢/٣  المنشـوش 

.(٣٠١/٢ المحيط  (القاموس  بالطيب 
مؤذية •  صغيرة  طائرة  حشرة  ُعمان  أهل  بعض  عند  الناخي  (م ٤٦٠) :  ج٥٠٤/١  الناخي 

البعوض. مثل 
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ابن •  حاشـية  فـي  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  قـال  (م ٣٧٩١) :  ج٨/٤  والزيـوف  النبهرجـة 
خالصة  فضة  فالجياد :  وستوق.  وزيوف،  ونبهرجة،  جياد،  أربعة؛  أنواعها  الدراهم  عابدين : 
وتقبله  ورده،  المال  بيت  زيفه  ما  والزيوف :  المال.  بيت  في  وتوضع  التجارات  في  تروج 
التجار.  وتـرده  الزيوف،  من  أردأ  والنبهرجـة :  البيان.  مـع  بها  بالشـراء  بأس  وال  التجـار، 
الدراهم. حكم  لها  وليس  فضة،  ملبس  زيف  نحاس  وهي  النبهرجة،  من  أردأ  والسـتوقة : 

.(٢٣٦/٣ القاموس :  عابدين :٢١٨/٤.  ابن  (حاشية  اهـ 
أوداك.•  انظر :  ودك؛ 
فسيل •  فعيل :  وزن  على  الودي  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قال  (م ٤٢٠٥) :  ج٣٣٧/٤  الودية 

األنوار  مشـارق  عن  (نقالً  ودية  وأحدها :  ويغرس،  فينقل  أصوله  في  يخرج  الـذي  النخـل 
.(٢٨٣/٢ عياض  للقاضي 

وصيف، •  مفردها  الوصفاء  اإلشـراف :  كتاب  محقق  قـال  (م ٤٢٠٦) :  ج٣٣٨/٤  الوصفـاء 
المراهق. دون  الرقيق  الغالم  وهو 

التوى.•  انظر :  يتوى؛ 
وقد •  السياق،  يناسب  معنى  اللغة  كتب  في  أجد  لم  (م ٦٧٩) :  ج١٢٩/٢  ركبتيه  على  يركد 

سـكن،  الماء  ركد  يقال :  سـكون،  على  يدل  أصل  والدال  والكاف  الراء  فارس :  ابـن  قـال 
ركود  وجفنة  وهدؤوا،  سـكنوا  ركودًا  القوم  وركد  اسـتوى،  الميزان  وركد  الريح،  وركدت 
إلى  قاعدة  نزت  ثم  قدميها  على  إحداهن  قعدت  إذا  الجواري  َتَراَكَد  قولهم :  فأما  مملوءة، 
ولعل   .(٤٣٣/٢ ركد،  مادة  اللغة،  (مقاييس  األصل  عن  شاذ  فهو  صح  إن  فهذا  صاحبتها؛ 
يظهر  والذي  بصدده،  نحن  ما  إلى  أقرب  هو  شاذًا  فارس  ابن  اعتبره  الذي  األخير  المعنى 
وال  قدميه  على  واقف  هو  ال  عليهما  المرء  يقف  أن  الركبتين  على  بالركد  المقصود  أن  لي 
خلف  إلى  مبسـوطتين  ركبتيه  إلى  قدميه  من  سـاقاه  تكون  بحيث  ركبتيه،  على  جالس  هو 

واهللا أعلم. الوقوف،  هيئة  على  ممدودة  جسمه  وبقية 
فدح.•  انظر :  الدابة؛  يفدح 
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ملحقة ) ١ (الرسـالة  أصحابنا،  كتب  تقييد  فيها  رسـالة  إبراهيم :  أبو القاسـم بن  البرادي؛ 
عمار  تحقيق :  اإلباضي،  عبد الكافي  عمار  ألبي  الموجز  كتاب  من  الثاني  الجزء  بآخر 

طالبي).

ط٢ : ) ٢ ُعمان،  علمـاء  بعض  تاريـخ  في  األعيان  إتحـاف  حمـود :  سـيف بن  البطاشـي؛ 
الدينية  للشؤون  السلطان  لجاللة  الخاص  المستشار  مكتب  نشر :  ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، 

ُعمان. سلطنة  ـ  مسقط  والتاريخية، 

مطبعة ) ٣ ٢٠٠٩م.  ط٢ :  اإلباضية.  أصول  في  الفضية  العقود  حمد :  سالم بن  الحارثي؛ 
ُعمان). (سلطنة  إبراء 

اإلشراف ) ٤ كتاب  على  الكدمي  أبي سعيد  وتعليقات  زيادات  سيف :  محمد بن  الحبسي؛ 
الدراسـات  دبلوم  لنيل  بحث  والكتابين،  بالكاتبين  تعريف  النيسـابوري،  المنذر  البـن 
اإلسالمية،  والعلوم  اآلداب  بكلية  (ماجستير)،  اإلسالمية  الدراسات  في  المعمقة  العليا 
الجامعية :  السـنة  المغرب،  ـ  فاس  المهراز،  بظهر  عبد اهللا،  محمد بن  سـيدي  بجامعة 

مرقون). (بحث  ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م، 

األحكام ) ٥ مسـائل  شـوارد  وتقييد  اإليمان  قواعد  تمهيـد  خلفـان :  سـعيد بن  الخليلـي؛ 
محمد بن  مكتبـة  نشـر :  البطاشـي،  شـامس  محمد بن  حارث بن  تحقيق :  واألديـان، 

القاهرة. ـ  العالمية  الهالل  دار  ١٤٣١هـ/٢٠١٠م،  ط١ :  البطاشي،  شامس 
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نشـر : ) ٦ ١٩٨١م،  اإلباضية،  أشـعة  من  المرضية  اللمعة  حميـد :  عبد اهللا بـن  السـالمي؛ 
ُعمان. سلطنة  ـ  والثقافة  القومي  التراث  وزارة 

تحقيق : ) ٧ الوسـيعة،  طرقها  الحـاوي  الشـريعة  قاموس  خميـس :  جميل بـن  السـعدي؛ 
ُعمان. سلطنة  ـ  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  نشر :  الحارثي،  حمد  سالم بن 

من ) ٨ المشـرق)  (قسـم  اإلباضية  والمتكلمين  الفقهاء  معجـم  علي :  فهد بـن  السـعدي؛ 
القرن األول الهجري إلى بداية القرن الخامس عشر الهجري، ط١ : ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م، 

مسقط. ـ  الواعد  الجيل  مكتبة 
حمد ) ٩ سالم بن  تحقيق :  الراغبين،  وبالغ  الطالبين  منهج  سعيد :  خميس بن  الشـقصي؛ 

ُعمان. سلطنة  ـ  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  نشر :  الحارثي، 
منه).) ١٠ نسخة  المحقق  بيد  مرقون  (مقال  المضافة  الزيادة  مبارك :  سلطان بن  الشيباني؛ 

على ) ١١ الكدمي  أبي سـعيد  الشـيخ  إضافات  وتحقيق  دراسـة  راشـد :  نبهان بن  الصلتي؛ 
تخرج  مذكرة  المسـاقاة.  ـ  المزارعـة  ـ  السـلم  أبواب  المنذر،  البـن  اإلشـراف  كتـاب 
السـنة  حاليا).  الشـرعية  العلوم  (معهـد  واإلرشـاد  والوعظ  الشـرعي  القضـاء  بمعهـد 

١٩٩٩/٩٨م. ـ  ١٤٢٠/١٩هـ  الدراسية : 

مؤسسـة ) ١٢ ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م،  ط٢ :  اإلباضيـة،  مصـادر  معجـم  أكبـر :  علـي  ضيائـي؛ 
إيران. الهدى ـ 

سـلطنة ) ١٣ ـ  والثقافة  القومي  التـراث  وزارة  نشـر :  الضياء،  مسـلم :  سـلمة بن  العوتبـي؛ 
ُعمان.

المنعم ) ١٤ وعبد  الحارثي،  حمد  سالم بن  تحقيق :  المصنف،  عبد اهللا :  أحمد بن  الكندي؛ 
ُعمان. سلطنة  ـ  والثقافة  القومي  التراث  وزارة  نشر :  أحمد،  اهللا  وجاد  عامر، 

نشـر : ) ١٥ الحارثي،  حمد  سـالم بن  تحقيق :  الشـرع،  بيان  إبراهيم :  محمد بـن  الكنـدي؛ 
ُعمان. سلطنة  ـ  والثقافة  القومي  التراث  وزارة 
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بها : ) ١٦ اعتنى  ُعمان،  أهل  كتب  معرفة  في  رسالة  الهجري) :  العاشر  القرن  (بعد  مجهول 
منها). نسخة  المحقق  لدى  مرقونة  (رسالة  الشيباني  مبارك  سلطان بن 

(قرص ) ١٧ واإلسـالمي  العربي  التراث  لكتب  الكبير  الجامع  للبرمجيـات :  التراث  مركـز 
١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م. الثاني :  اإلصدار  مدمج)، 

في ) ١٨ الفقهي  ودوره  البهلوي  السليمي  بركة  ابن  اإلمام  خميس :  زهران بن  المسعودي؛ 
١٤٢١هـ/٢٠٠٠م. ط١ :  الجامع،  كتابه  خالل  من  اإلباضية  المدرسة 

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، ) ١٩ ط١ :  الكدمـي،  أبي سـعيد  فكـر  في  قـراءات  األدبـي :  المنتـدى 
ُعمان. سلطنة  ـ  والثقافة  القومي  التراث  وزارة 

إبراهيم :) ٢٠ محمد بن  المنذر)؛  (ابن  النيسابوري 
الثقافية)،  واألبحاث  الخدمات  (مركز  البـارودي  عمر  عبد اهللا  تحقيق :  اإلجمـاع،    ( أ 

بيروت. ـ  الجنان  دار  ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م،  ط١ : 
األنصاري،  أحمـد  صغير  أبو حمـاد  تحقيق :  العلمـاء،  مذاهـب  علـى  اإلشـراف  ب) 
الخيمة  رأس  ـ  المدينة  دار  ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م،  ط١ :  الثقافية،  مكة  مكتبة  الناشر : 

المتحدة). العربية  (اإلمارات 
أحمد  صغير  أبو حمـاد  تحقيـق :  واالختـالف،  واإلجمـاع  الُسـنن  فـي  األوسـط   ( ج 

الرياض. ـ  طيبة  دار  ١٤١٣هـ/١٩٩٣م،  ط١ :  األنصاري، 

في ) ٢١ المقارن  والفقـه  الموسـوعي  التأليف  الُعمانية :  الدينية  والشـؤون  األوقـاف  وزارة 
الهجري،  الخامس  القرن  خالل  ُعمـان  في  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  بحـوث  ُعمـان، 

مسقط. ـ  ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م  ط١ : 
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المستعملة ٥الرموز 
áHQÉ°†ªdG ÜÉàc ``  67

(م ٣٧٨٩ - ٣٧٩١) به))  يضارب  أن  يجوز  وما  وإباحتها،  المضاربة،  ٧((ذكر 
(م ٣٧٩٢) مضاربة  العروض  دفع  ٩باب ١ - 

ما  يسـم  لم  إذا  يجوز.  ال  وما  المضاربة  في  الشـروط  من  يجوز  ((ما  مسـائل  باب ٢ - 
وديعة  الرجل  عنـد  له  يكون  الرجل  المال.  رأس  فـي  االختالف  نصيب.  مـن  للعامـل 
يجب  وما  مضاربـة،  رجل  على  له  دينـا  يجعل  الرجل  مضاربـة.  بها  يعمـل  أن  فيأمـره 
مضاربة))  به  واعمل  فالن  على  مالي  اقبض  لرجل :  يقول  الرجل  به.  عمـل  إن  للعامـل 

(م ٣٧٩٣ - ٣٨٠٧)

١٠

(م ٣٨٠٨ - ٣٨٠٩) لغيره  الربح  من  شيئًا  يشترط  العامل  أو  المال  رب  ١٦باب ٣ - 
(م ٣٨١٠ - ٣٨١٣) بينهما  والكراء  ليؤاجرها  الرجل  إلى  تدفع  الدابة  ١٧باب ٤ - 

مضاربة))  بثمنـه  يعمل  ثم  ليبيعـه،  متاعًا  الرجل  إلـى  يدفع  ((الرجـل  مسـألة  بـاب ٥ - 
(م ٣٨١٤)

٢٠

(م ٣٨١٥) يخالف  العامل  ٢٠باب ٦ - 
(م ٣٨١٦ - ٣٨١٧) المضاربة  في  المال  ورب  العامل  اختالف  ٢١باب ٧ - 

(م ٣٨١٨) القراض  بمال  ماله  العامل  خلط  ٢٢باب ٨ - 
(م ٣٨١٩) ربه  إلى  المال  رأس  وصول  قبل  الربح  قبض  ٢٣باب ٩ - 

(م ٣٨٢٠ - ٣٨٢٣) بالنسيئة  العامل  بيع  ٢٤باب ١٠ - 
(م ٣٨٢٤) السلع  بيع  في  يختلفان  المال  ورب  العامل  ٢٥باب ١١ - 

(٢١٩ - ٢٢٠ (م ٣٨٢٥ - ٣٨٢٨،  المال  رب  معه  يعمل  أن  يشترط  العامل  ٢٧باب ١٢ - 
(م ٣٨٢٩) قراضًا  اليتيم  مال  دفع  ٢٨باب ١٣ - 

(م ٣٨٣٠ - ٣٨٣١) المال  رب  أبا  يشتري  العامل  ٢٩باب ١٤ - 
(م ٣٨٣٢ - ٣٨٣٣) المضارب  نفقة  ٣٠باب ١٥ - 
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المضاربة.  مـن  العامل  أو  المـال  رب  ((شـراء  المضاربة  كتـاب  مـن  مسـائل  بـاب ١٦ - 
العامل  يجـوز.  ال  وما  للمسـلم  يجوز  فيما  نصراني  مـع  المضاربة  مـدة.  إلـى  المقارضـة 
ردة  يهلك.  ثم  والمضاربة  بالديون  يقر  الرجل  فاسـدًا.  بيعًا  يبيع  أو  يجوز،  ال  ما  يشـتري 
إذا  أحدهم.  يكاتب  أو  بعـض،  من  بعضهم  الرقيق  من  اشـترى  ما  يزوج  العامـل  العامـل. 
اشترى العامل المتاع فقصره من ماله على أن يرجع في مال القراض)) (م ٣٨٣٤ - ٣٨٤٥)

٣١
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(م ٣٨٤٦) والكفالة))  الحوالة  ٣٩((مشروعية 
(م ٣٨٤٧) ال  أم  عنه  المضمون  يبرأ  هل  الرجل  عن  الرجل  يضمنه  المال  ٤١باب ١ - 

(م ٣٨٤٨) المليء  وغير  المليء  على  بالدين  الحوالة  ٤٣باب ٢ - 
(م ٣٨٤٩ - ٣٨٥١) بذلك))  على  الضمان  وثبوت  بجعل،  ((الحمالة  مسألة  ٤٦باب ٣ - 

(م ٣٨٥٢) قدره  معلوم  وال  مسمى  غير  بدين  الكفالة  ٤٨باب ٤ - 
(م ٣٨٥٣) التجارة  في  له  المأذون  العبد  كفالة  ٤٨باب ٥ - 

(م ٣٨٥٤ - ٣٨٥٦) فيموت  أجل  إلى  الرجل  على  يكون  الدين  ٤٩باب ٦ - 
(م ٣٨٥٧ - ٣٨٥٨) أمره  بغير  الرجل  عن  الرجل  ضمان  ٥١باب ٧- 

(م ٣٨٥٩ - ٣٨٦١) وبالنفس  الحدود  في  الكفالة  ٥٣باب ٨ - 
(م ٣٨٦٢ - ٣٨٦٣) يموت  به  المكفول  ٥٥باب ٩ - 
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(م ٣٨٦٤ - ٣٨٦٥) بلوغه))  عند  لليتيم  المال  ٥٧((دفع 
(م ٣٨٦٦) لماله  المضيع  البالغ  الحر  على  الحجر  إثبات  ٥٩باب ١ - 

ثم  ماله،  إليه  ودفـع  الرشـد،  منه  وأونس  بلغ  إذا  ((الغالم  الباب  هذا  من  مسـائل  بـاب ٢ - 
حلف  أو  كثيرة،  نذورا  عليه  المحجور  نذر  إذا  وليه.  إذن  بغير  عليه  المحجور  نكاح  فسـد. 
أو  خطأ،  رجالً  عليـه  المحجور  قتل  ظهاره.  عـن  عبدا  أعتق  أو  ظاهـر،  أو  فحنـث،  بأيمـان 
إذا  عبدًا.  عليه  المحجور  عتق  ملكـه.  في  يولد  لم  عبد له  في  عليه  المحجور  إقـرار  عمـدًا. 
عليه.  المحجور  وحج  زكاة  ابنه.  عليه  المحجور  شـراء  بولد.  لماله  المفسـد  جارية  جاءت 
الفدية،  فيه  يجب  ما  إحرامه  في  يصيب  عليه  المحجور  والديه.  على  عليه  المحجور  إنفاق 
مال.  على  زوجها  من  تختلع  عليها  المحجور  الزيارة.  طواف  يتـرك  أو  الحج،  به  يبطـل  أو 

(م ٣٨٦٧ - ٣٨٨٧) عليه))  المحجور  إقرار  الربح.  من  الغبن  يعرف  ال  من  بيع 

٦٠
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(م ٣٨٨٨) بعينه))  متاعه  فيجد  يفلس  ٧٣((الرجل 
(م ٣٨٨٩) الثمن  بعض  البائع  اقتضى  وقد  المفلس  عند  توجد  السلعة  ٧٤باب ١ - 

(م ٣٨٩٠) بعينها  عنده  سلعته  باعه  الذي  يجد  الميت  ٧٦باب ٢ - 
(م ٣٨٩١) البعض))  أتلف  وقد  مفلس  عند  متاعه  بعض  يجد  ((الرجل  مسألة  ٧٦باب ٣ - 

(م ٣٨٩٢) يفلس  ثم  بمثله  فيخلط  يشترى  الزيت  ٧٧باب ٤ - 
(م ٣٨٩٣) ويفلس  ثمنها  يرتفع  المشتراة  السلعة  ٧٨باب ٥ - 

٧٩باب ٦ - في األمة تلد عند المشتري والبقعة يبنيها ثم يفلس المبتاع (م ٣٨٩٤ - ٣٨٩٥)
(م ٣٨٩٦) مفلسًا))  فتجده  المرأة  ينكح  ((الرجل  مسألة  ٨١باب ٧ - 

(م ٣٨٩٧ - ٣٨٩٩) مفلس  والمكتري  قوم  من  أكرى  وقد  يفلس  الجّمال  ٨٢باب ٨ - 
بعض  دون  غرمائـه  بعض  وإعطـاؤه  وإقـراره  وعتقه  وشـراؤه  المفلـس  بيـع  بـاب ٩ - 

(م ٣٩٠٠ - ٣٩٠٢)
٨٤

(م ٣٩٠٣) يفلسوا  أن  بعد  بالمتاع  الصناع  إقرار  ٨٦باب ١٠ - 
(م ٣٩٠٤) المفلس  حبس  ٨٧باب ١١ - 

األجل (م ٣٩٠٥ - ٣٩٠٦) إلى  عليه  يكون  والدين  األجل  إلى  المفلس  ديون  ٩١باب ١٢ - 
عني  ضع  المال  لصاحب  المال  عليه  الذي  فيقول  الرجل  على  يكون  الدين  باب ١٣ - 

(م ٣٩٠٧) لك  وأعجل 
٩٢

(م ٣٩٠٨ - ٣٩١٢) التفليس  كتاب  من  مسائل  ٩٢باب ١٤ - 
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(م ٣٩١٣) يخرج))  مما  معلوم  بجزء  أو  الربع  أو  الثلث  أو  بالنصف  ٩٧((المزارعة 
(م ٣٩١٤) البذر  يخرج  من  ١٠٠باب ١ - 

(م ٣٩١٥) والفضة  بالذهب  األرض  اكتراء  ١٠١باب ٢ - 
(م ٣٩١٦) بالطعام  األرض  استئجار  ١٠٢باب ٣ - 

والعمل  أحدهم  عند  من  األرض  وتكون  البذر  بعضهم  فيخرج  يشتركون  القوم  باب ٤ - 
(م ٣٩١٧ - ٣٩١٨) اآلخر  قبل  من 

١٠٣
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(م ٣٩١٩) قائم  والزرع  وقتها  ينقضي  اإلجارة  ١٠٥باب ٥ - 
(م ٣٩٢٠ - ٣٩٢٢) مزارعة  وبذره  أرضه  يدفع  المرتد  ١٠٦باب ٦ - 

(م ٣٩٢٣) قليل  نخل  وفيها  تكترى  األرض  ١٠٨باب ٧ - 
وقبضها  فاسـدًا  كراًء  َسـَنة،  إلى  الدار  أو  األرض  الرجل  اكترى  ((إذا  مسـألة  باب ٨ - 

(م ٣٩٢٤) وعطلها)) 
١٠٩

(م ٣٩٢٥) إذنهم  بغير  قوم  أرض  في  الزارع  ١٠٩باب ٩ - 
(م ٣٩٢٦) بالُعرة  الزرع  كراهية  ١١٠باب ١٠ - 

(م ٣٩٢٧ - ٣٩٣٠) المزارعة  كتاب  من  مسائل  ١١١باب ١١ - 
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(م ٣٩٣١) الربع))  أو  الثلث،  أو  النصف،  على  مساقاة  نخله  يدفع  ((الرجل   -١١٥
(م ٣٩٣٢) والكروم  النخل  غير  في  المساقاة  ١١٧باب ١ - 

(م ٣٩٣٣ - ٣٩٣٥) ذلك  وغير  والنخل  البعل  في  المساقاة  ١١٧باب ٢ - 
(م ٣٩٣٦ - ٣٩٣٧) بيعها  حل  قد  ثمرة  في  المساقاة  ١١٩باب ٣ - 

(م ٣٩٣٧) والعامل  النخل  رب  يشترطها  التي  الشروط  ١٢٠باب ٤ - 
(م ٣٩٣٨ - ٣٩٤١) صاحبه  على  منهما  واحد  كل  يشترطه  الرقيق  اشتراط  ١٢٣باب ٥ - 

(م ٣٩٤٢ - ٣٩٤٦) مسائل  ١٢٤باب ٦ - 
الثلث  على  ومنها  النصف  علـى  منها  متفرقة  مواضع  في  نخل  على  يسـاقي  الرجـل   *

الربع  على  ومنها 
١٢٦

ذلك  عن  الرجوع  أحدهما  يريد  ثم  معلومة  سنين  الرجلين  بين  المساقاة  عقد  باب ٧ - 
(م ٣٩٤٧)

١٢٨

(م ٣٩٤٨ - ٣٩٥١) النخل  رب  أو  العامل  موت  ١٢٩باب ٨ - 
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(م ٣٩٥٢ - ٣٩٥٣) وإجازتها))  اإلجارة  ١٣٣((إباحة 
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تلف  المكتراة.  الدابة  ضمان  المسـمى.  المكان  في  ((التعدي  الدواب  إجارة  بـاب ١ - 
ليركبها  الرجل  يكتريها  الدابة  بزيادة.  أو  زيادة  غير  من  اشـترط  ما  عليها  بالحمل  الدابة 
تكترى  الدابة  بمثله.  تسـرج  ال  بسـرج  أسـرجها  أو  العكس،  أو  بإكاف،  فركبها  بسـرج 
إذن  بغير  فيركبها  وديعة  الدابة  عنده  تكون  الرجل  وإيابًا.  ذهابًا  موضع  إلى  عليها  ليبلغ 
دابة  يكتري  الرجل  بيعه.  أراد  ثم  أوعبده  دابته  أكرى  إذا  مكانها.  إلى  يردها  ثم  صاحبها 

(م ٣٩٥٤ - ٣٩٦١) ركوبها))  يفسد  مما  عيبًا  بها  فيجد  بعينها 

١٣٤

(م ٣٩٦٢) الدواب  ضرب  إباحة  ١٤١باب ٢ - 
عشـرة  فله  يومين  في  سـار  إن  أنه  على  مكان  إلى  دابة  اكتـرى  ((من  مسـائل  بـاب ٣ - 
الزوال  فهل  العشـي  إلى  دابة  اكترى  من  درهم.  فله  ذلك  من  أكثر  به  سـار  وإن  دراهم 
ويردها  الشمس  طلوع  عند  يركبها  أن  له  فهل  بدرهم  يومًا  دابة  اكترى  من  العشي.  من 
الفجر))  طلوع  عند  وردها  الشمس  غروب  عند  ركبها  ليلًة  دابة  اكترى  من  غروبها.  عند 

(م ٣٩٦٣ - ٣٩٦٦)

١٤٢

(م ٣٩٦٧ - ٣٩٦٨) والزوامل  للمحامل  الدواب  اكتراء  ١٤٤باب ٤ - 
(م ٣٩٦٩ - ٣٩٧٠) والوزان  الكيال  أجر  ١٤٥باب ٥ - 

(م ٣٩٧١) المعلمين  أجور  ١٤٨باب ٦ - 
(م ٣٩٧٢) بعلفها  تستأجر  والدابة  بطنه  بطعام  يستأجر  األجير  ١٥٢باب ٧ - 

محددًا.  نوعًا  تشترط  أن  لها  وهل  وكسـوتها،  طعامها  من  ((على  الظئر  إجارة  باب ٨ - 
الرضاع  كان  وقد  سـنة  مضي  بعد  الصبي  موت  زوجها.  إذن  بغير  نفسـها  المرأة  إجارة 
ألبان  بيع  ثيابـه؟  غسـل  أو  تدهينه  أو  الصبي  تمريخ  المرضعـة  على  هـل  سـنتين.  إلـى 
زوج  منع  الصبي  ألهل  هل  والسعوط.  والشرب  للعالج  وكيالً  وزنًا  وشراؤه  اآلدميات 
قوم  من  نفسها  تؤاجر  ثم  صبيًا،  لترضع  قوم  من  نفسها  تؤاجر  المرأة  وطئها.  من  الظئر 
إلى  فدفعته  بيتها  في  صبيًا  ترضع  أن  على  ظئرًا  استأجر  من  األولين؟  علم  بغير  آخرين 
فأبت.  منه  ولدهـا  ترضع  أن  على  زوجتـه  أراد  من  فطمته.  حتـى  فأرضعته  لهـا  خـادم 
للرضاع  تسـتأجر  المرأة  ولده.  لرضاع  خالته  أو  ابنتـه  أو  أخته  أو  أمـه  اسـتأجر  الرجـل 
وتطعمه  الغنم  لبن  فتؤجـره  منزلها  في  صبيًا  لترضع  تسـتأجر  المرأة  ترضـع.  أن  فتأبـى 
وجده.  للقيط  ظئـرًا  الرجل  اسـتئجار  األب.  وأنكر  أرضعتـه  قالـت :  إذا  ترضعـه.  وال 

(م ٣٩٧٣ - ٣٩٨٨) برضاعه))  يلزم  من  أم  وال  له  أب  ال  الذي  اليتيم 

١٥٣
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(م ٣٩٨٩ - ٣٩٩٠) به  اكتراها  مما  بأكثر  يكريها  ثم  الرجل  يستأجرها  الدار  ١٦٣باب ٩ - 
(م ٣٩٩١) المكتري  أو  المكري  موت  ١٦٦باب ١٠ - 

(م ٣٩٩٢) الوقت  انقضاء  قبل  عمله  من  األجير  خروج  ١٦٧باب ١١ - 
(م ٣٩٩٣ - ٣٩٩٤) الدابة  أو  الدار  إجارة  ١٦٨باب ١٢ - 
(م ٣٩٩٥ - ٣٩٩٦) مشاهرة  الدار  اكتراء  ١٧٠باب ١٣ - 

(م ٣٩٩٧) اكتراه  ما  يغصب  المكتري  ١٧٢باب ١٤ - 
(م ٣٩٩٨) ويوزن  يكال  مما  وغيره  بالطعام  الكراء  ١٧٣باب ١٥ - 

يبيع  أن  فيريد  دارًا  المسلم  من  يكتري  ((الذمي  اإلجارات  كتاب  من  مسائل  باب ١٦ - 
فلما  َسـَنة  الدار  يسـتأجر  الرجل  حائط.  منها  فيسـقط  الرجل  يكتريها  الدار  خمرًا.  فيها 
فّرغ  لو  أخـرى.  دار  بسـكنى  الدار  يكتري  الرجل  الدار.  اسـتحقت  سـكناها  اسـتكمل 
اكترى  إذا  والكنف.  البالليـع  تنقية  وزبل.  وسـرقين  وُقمام  تراب  وفيها  الـدار  السـاكن 
الدار،  رب  أمر  بغير  نفقة  عمـاره  في  المنزل  على  ينفق  السـاكن  وعطله.  فقبضه  منـزالً 
المنزل  يكتري  الرجل  وكرائها.  الدار  إعارة  في  االختالف  اختلفا.  ثم  ينفق  أن  أمره  وإن 
الرجل  السـاكن.  َيُرّمها  أن  على  الدار  كراء  امرأة.  فتزوج  واحدًا  شـهرًا  يسـكنه  أن  على 
ال  أن  على  تكترى  الـدار  للطعام.  أنبار  خـان  فجعلها  يسـكنها،  أن  على  الـدار  يكتـري 
تنورًا  يحدث  الساكن  له.  وصفت  وقد  يرها  ولم  الرجل  يكتريها  الدار  تنزل.  أو  تسكن 

(م ٣٩٩٩ - ٤٠١٤) شيء))  الدار  من  فيحترق  الناس  يحدث  كما  الدار  في 

١٧٤

(م ٤٠١٥) المشاع  أجرة  ١٨٥باب ١٧ - 
بالربع.  أو  بالثلث  ينسجه  الخائط  إلى  الثوب  يدفع  ((الرجل  الصناع  مسائل  باب ١٨ - 
الرجل  منها.  دقيق  وبربـع  بدرهم  له  ليطحنه  حنطـة  من  قفيزًا  طّحان  إلى  أسـلم  رجـل 
معلومًا.  أجـالً  له  ويضرب  معروفـة  صفة  ذلك  فيصـف  الشـيء  الرجل  عند  يسـتصنع 
ثوبا  الخياط  إلى  يدفع  الرجل  يخيطه.  أن  منه  طلب  فيما  الثوب  ورب  الخياط  اختالف 
يكفه))  فلم  فقطعـه،  يقطع،  هـو :  له  فقال  فاقطعه،  قميصـًا  يقطـع  كان  إن  لـه :  ويقـول 

(م ٤٠١٦ - ٤٠٢٠)

١٨٦

(م ٤٠٢١) صاحبه  غير  إلى  فيدفعه  بالثوب،  يغلط  القّصار  ١٩٢باب ١٩ - 
(م ٤٠٢٢ - ٤٠٢٣) الصناع  تضمين  ١٩٣باب ٢٠ - 
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(م ٤٠٢٤) الراعي  إجارة  ١٩٧باب ٢١ - 
(م ٤٠٢٥ - ٤٠٢٦) الثياب  إجارة  ١٩٩باب ٢٢ - 

(م ٤٠٢٧) الحلي  إجارة  ٢٠٠باب ٢٣ - 
(م ٤٠٢٨) باألجر  المصاحف  كتابة  ٢٠١باب ٢٤ - 

(م ٤٠٢٩ - ٤٠٣١) الماء  رحى  إجارة  ٢٠١باب ٢٥ - 
(م ٤٠٣٢) السمسار  أجر  ٢٠٣باب ٢٦ - 

(م ٤٠٣٣) فله  زاد  فما  بكذا  ليبيعه  الثوب  الرجل  إلى  الرجل  دفع  ٢٠٥باب ٢٧ - 
(م ٤٠٣٤ - ٤٠٣٦) اإلجارة  في  االختالف  ٢٠٦باب ٢٨ - 

(م ٤٠٣٧ - ٤٠٣٨) والخيام  الفساطيط  كرى  ٢٠٧باب ٢٩ - 
(م ٤٠٣٩ - ٤٠٤١) للخدمة  الرقيق  إجارة  ٢٠٨باب ٣٠ - 

تعطيه  حتى  تأخذه  أن  لك  ليـس  عمالً  إليه  دفعت  صانع  ((كل  الباب  هـذا  من  مسـائل 
رجالً  فيستأجر  القصاص  له  يجب  الرجل  والمغنية.  النائحة  إجارة  الحمام.  كراء  أجره. 
في  الذي  اليتيم  عمل  في  نفسه  يكري  الوصي  القصاص.  عليه  وجب  من  عنق  فيضرب 
إلى  الثوب  يدفـع  الرجل  الخمـر.  حمل  فـي  اإلجـارة  األب.  ذلـك  يفعـل  أو  حجـره، 
إذا  درهم.  نصف  فلك  غدًا  خطته  وإن  درهم  فلـك  اليوم  خطته  إن  له :  فيقـول  الخيـاط 

(م ٤٠٤٢ - ٤٠٥٠) مّني))  فّر  فقال :  غالمًا  اكترى 

٢١٠

(م ٤٠٥١) الفحل  عسب  عن  النهي  ٢١٦باب ٣١ - 
(م ٤٠٥٢) الحجام  كسب  ٢١٦باب ٣٢ - 
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(٤٠٥٣) والفجار))  األبرار  أمانة  أداء  على  ٢٢١((اإلجماع 
(م ٤٠٥٤ - ٤٠٥٥) الوديعة  تلف  ٢٢١باب ١ - 

(م ٤٠٥٦ - ٤٠٥٨) الوديعة  إحراز  ٢٢٢باب ٢ - 
(م ٤٠٥٩ - ٤٠٦٠) بغيرها  المودع  يخلطها  الوديعة  ٢٢٤باب ٣ - 

(م ٤٠٦١ - ٤٠٦٣) والمستودع  المودع  فيها  يختلف  الوديعة  ٢٢٥باب ٤ - 
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(م ٤٠٦٤) بدلها  مكانها  يرد  ثم  ينفقها  أو  مكانها،  من  المودع  يخرجها  الوديعة  ٢٢٨باب ٥ - 
تعـرف  ال  أو  بعينهـا  تعـرف  للرجـل  وديعـة  وعنـده  يمـوت  المـودع  بـاب ٦ - 

(م ٤٠٦٥ - ٤٠٦٦)
٢٢٩

(م ٤٠٦٧ - ٤٠٧٠) بها  والعمل  الوديعة  في  التعدي  ٢٣٠باب ٧ - 
(م ٤٠٧١) الوديعة  رب  المودع  على  أشكل  إذا  ٢٣٥باب ٨ - 

(م ٤٠٧٢) الرجلين  عند  تكون  الوديعة  ٢٣٦باب ٩- 
(م ٤٠٧٣) المال  في  المال  قبض  والذي  المال  رب  اختلف  إذا  ٢٣٧باب ١٠ - 

(م ٤٠٧٤) الوديعة  المستوَدع  جحود  ٢٣٨باب ١١ - 
(م ٤٠٧٥) الموَدع  مال  من  مثله  المال  رب  بيد  ويقع  الوديعة،  يجحد  الموَدع  ٢٣٩باب ١٢- 

(م ٤٠٧٦ - ٤٠٧٧) ربها  إذن  بغير  الوديعة  على  ينفق  الموَدع  ٢٤٠باب ١٣ - 
بإتالف  المـودِع  أمر  المسـتوَدع.  ((تضمين  بـه  أمر  مـا  يخالـف  المسـتودع  بـاب ١٤ - 

(م ٤٠٧٨ - ٤٠٨٢) وديعته)) 
٢٤١

غياب  في  الوديعـة  المودعين  أحـد  ((طلب  الوديعة  كتـاب  من  مسـائل  بـاب ١٥ - 
تكون  الرجل  فيأكلها.  صبي  أو  عليه  عبد محجور  عند  وديعة  يودع  الرجل  صاحبه. 
عند  وديعة  يـودع  الرجل  الموَدع.  مـع  مضاربة  المال  رب  فيجعلهـا  الوديعـة  عنـده 
طلب  المـوَدع  ادعاء  الوديعـة.  تلف  ويدعي  قرضـه  فيقضيه  قـرض  عليه  لـه  رجـل 
من  عند  الوديعة  هالك  الوديعة.  ضمان  اشتراط  أهله.  على  الوديعة  إنفاق  المستودع 
دفع  في  إليه  والمرسل  الرسـول  اختالف  إرسـاله.  صاحبها  وإنكار  ليأخذها  أرسـل 

(م ٤٠٨٣ - ٤٠٩٠) واستالمه))  المال 

٢٤٧
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(٣٥٠  ، (م ٤٠٩١،  العارية))  زكاة  الماعون.  ٢٥٥((معنى 
(م ٤٠٩٢ - ٤٠٩٥) العارية  تضمين  ٢٥٦باب ١ - 

األرض  / ج٤٤٧/  لرب  يبدو  ثم  المستعير  فيها  يبني  أن  على  تستعار  األرض  باب ٢ - 
(م ٤٠٩٦) إخراجه  في 

٢٥٨

(م ٤٠٩٧ - ٤٠٩٩) الدواب  عارية  ٢٥٩باب ٣ - 
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مضي  قبل  أعاره  ما  فيأخذ  يرجع  أن  يريد  ((المعير  العارية  كتاب  من  مسـائل  باب ٤ - 
الرجل  الدابـة.  إليه  أعيرت  الـذي  المكان  علـى  والمسـتعير  المعير  اختـالف  الوقـت. 
عارية  وضمانها.  والدراهم  الدنانير  في  العارية  غيره.  فيعيره  الثوب  الرجل  من  يسـتعير 
العارية  علـى  االختالف  العارية.  تلـف  هالكها.  بعـد  للعارية  المسـتعير  إنـكار  العبـد. 
من  يديه  في  هي  الذي  أصاب  وقد  له  أنها  ونخل  أرض  على  بّينة  يقيم  الرجل  والكراء. 
كنزا  يجد  الرجل  سـنتين.  فيها  فيقيم  َسـَنة  أرضًا  يسـتأجر  الرجل  والنخل.  األرض  غلة 

(م ٤١٠٠ - ٤١١٠) داره))  أو  رجل  أرض  في  قديما 

٢٦١
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في  ودفنه  المسلمين  بالد  في  ميتًا  الموجود  الطفل  غسل  وعلى  اللقيط،  حرية  على  ((اإلجماع 
(م ٤١١١ - ٤١١٤) اللقيط))  والء  المسلمين.  مقابر  في  المشركين  أطفال  دفن  منع  مقابرهم. 

٢٦٧

(م ٤١١٥ - ٤١٢٠) اللقيط  على  النفقة  ٢٦٨باب ١ - 
(م ٤٢١ - ٤١٢٨) اللقيط  دعوى  ٢٧١باب ٢ - 

(م ٤١٢٩ - ٤١٣١) ونصراني  مسلم  يدعيه  اللقيط  ٢٧٤باب ٣ - 
(م ٤١٣٢ - ٤١٣٤) ُيقذف  أو  أوُيقتل  َيقتل  اللقيط  ٢٧٥باب ٤ - 

(م ٤١٣٥) اللقيط  ميراث  ٢٧٧باب ٥ - 
(م ٤١٣٦ - ٤١٣٨) المنبوذ  مع  يوجد  المال  ٢٧٨باب ٦ - 

(م ٤١٣٩) عبد لفالن  أنه  اللقيط  إقرار  ٢٨٠باب ٧ - 
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(م ٤١٤٠) وتركها  اللقطة  أخذ  ٢٨٣باب ١ - 
(م ٤١٤١ - ٤١٤٢) اليسيرة  باللقطة  يفعل  ما  ٢٨٤باب ٢ - 

(م ٤١٤٣) اللقطة  إليه  تعّرف  الذي  الوقت  ٢٨٦باب ٣ - 
(م ٤١٤٤) التعريف  بعد  باللقطة  يفعل  ما  ٢٨٧باب ٤ - 

(م ٤١٤٥) اللقطة  فيها  تعّرف  التي  المواضع  ٢٨٩باب ٥ - 
وذكر  بتعريفها،  واألمـر  وتعيينها  كتمانهـا  عن  والنهي  اللقطـة  على  اإلشـهاد  بـاب ٦ - 
(م ٤١٤٦ - ٤١٤٧) أخذها  يريد  ووعائها  ووكائها  اللقطة  بعفاص  المخبر  في  اختالفهم 

٢٩٠
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(م ٤١٤٨) بعده  أو  الحول  قبل  ملتقطها  من  تضيع  اللقطة  ٢٩٢باب ٧ - 
(م ٤١٤٩) مكانها  إلى  اللقطة  يرد  الملتقط  ٢٩٤باب ٨ - 

(م ٤١٥٠ - ٤١٥١) مكة  لقطة  ٢٩٦باب ٩ - 
(م ٤١٥٢) اإلبل  ضالة  ٢٩٨باب ١٠ - 

(م ٤١٥٢ - ٤١٥٤) الضالة  على  النفقة  ٢٩٩باب ١١ - 
(م ٤١٥٥ - ٤١٥٨) والغنم  البقر  ضالة  ٣٠١باب ١٢ - 

(م ٤١٥٩ - ٤١٦٥) / ج٤٦٥/  منها  آيسًا  فيتركها  دابة  عليه  تقوم  الرجل  ٣٠٣باب ١٣ - 
(م ٤١٦٦) اللقطة  يلتقطون  عليه  والمحجور  والصبي  العبد  ٣٠٨باب ١٤ - 

له  أنها  البّينة  أقام  أحدهما  رجالن  يدعيها  ((اللقطة  اللقطة  كتاب  من  مسائل  باب ١٥ - 
ألحدهما  الملتقط  وأقر  منهما  لواحد  البّينة  تقـم  لم  وإذا  له.  أنها  لآلخر  الملتقط  وأقـر 
ثم  َسـَنة  اللقطة  الرجل  عّرف  إذا  البحر.  سـاحل  على  العنبرة  يجد  الرجل  اآلخر.  دون 
نادى  من  الملتقط  أعطى  إذا  قيمتها.  في  واختلفوا  مالكها  وجاء  الَسـَنة  بعد  اسـتهلكها 

(م ٤١٦٧ - ٤١٧٠) جعال))  عليها 

٣٠٩
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(م ٤١٧١ - ٤١٧٣) اإلباق  أحكام  ٣١٣باب ١ - 
(م ٤١٧٤) منه  فأبق  آبقًا  عبدًا  أخذ  من  ٣١٦باب ٢ - 

(م ٤١٧٥) السرقة  في  اآلبق  قطع  ٣١٨باب ٣ - 
ÖJÉμªdG ÜÉàc ``  79

(م ٤١٨٨) / ج٤٨٦/  ال؟  أو  فرضا  تجب  هل  الكتابة  في  العلم  أهل  اختالف  ٣٢٥باب ١ - 
(م ٤١٨٩)  ﴾J   I   H     G  ﴿ تعالى :  قوله  معنى  ٣٢٧باب ٢ - 

(م ٤١٩٠) له  حرفة  ال  من  كتابة  ٣٢٧باب ٣ - 
(م ٤١٩١ - ٤١٩٢) عنه  يوضع  وكم  المكاتب  عن  يوضع  ما  ٣٢٨باب ٤ - 

(م ٤١٩٣) مال  وله  مملوكه  يكاتب  الرجل  ٣٣٠باب ٥ - 
(م ٤١٩٤) ولد  وأم  أوالد  وله  عبده  يكاتب  الرجل  ٣٣١باب ٦ - 
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ولد  من  ولدت  ما  أن  السـيد  على  والمكاتب  المكاتب،  على  السـيد  اشـتراط  باب ٧ - 
المكتابة  في  هو  يولدون  الذين  والولد  رقيق،  فهم 

٣٣١

(م ٤٢٠٠) المكاتبة  ولد  ٣٣٤باب ٨ - 
(م ٤٢٠١ - ٤٢٠٥) الكتابة  عليه  تجوز  ما  ٣٣٥باب ٩ - 

(م ٤٢٠٦) الوصفاء  على  الكتابة  ٣٣٨باب ١٠ - 
(م ٤٢٠٧) مواله  إذن  بغير  المكاتب  سفر  ٣٣٩باب ١١ - 

(م ٤٢٠٨) ميراثه  من  شيئًا  عليه  يشترط  المكاتب  ٣٤٠باب ١٢ - 
(م ٤٢٠٩) سنين  خدمة  عتقه  بعد  عليه  يشترط  المكاتب  ٣٤١باب ١٣ - 

(م ٤٢١٠) مكاتبته  الرجل  وطء  ٣٤١باب ١٤ - 
(م ٤٢١١) وطئها  إذا  المهر  من  لها  يجب  ما  ٣٤٢باب ١٥ - 

(م ٤٢١٢) إياها  السيد  وطء  من  حملت  إن  لها  يجب  ما  ٣٤٢باب ١٦ - 
(٤٢١٣ - ٤٢١٤) أحدهما  يطؤها  الرجلين  بين  المكاتبة  ٣٤٣باب ١٧ - 

يفعله  أن  لـه  يجـوز  ال  ومما  لـه  يجوز  ممـا  ماله  فـي  المكاتـب  يفعـل  مـا  بـاب ١٨ - 
(م ٤٢١٥ - ٤٢٢٦)

٣٤٥

(م ٤٢٢٧ - ٤٢٢٨) عليه  يعتق  من  يشتري  المكاتب  ٣٤٧باب ١٩ - 
(م ٤٢٢٩) عليه))  دين  في  ولده  أم  المكاتب  ((بيع  مسألة  ٣٤٨باب ٢٠ - 

(م ٤٢٣٠) المكاتب  كفالة  ٣٤٩باب ٢١ - 
(م ٤٢٣١) المكاتب  عن  الحمالة  ٣٤٩باب ٢٢ - 

(م ٤٢٣٢) يكاتب  المكاتب  ٣٤٩باب ٢٣ - 
(م ٤٢٣٣) سيده  بإذن  يعتق  من  أو  المكاتب  بكاتبة  يعتق  من  والء  ٣٥١باب ٢٤ - 

(م ٤٢٣٤ - ٤٢٣٧) إذنه  وبغير  سيده  بإذن  المكاتب  نكاح  ٣٥٢باب ٢٥ - 
(م ٤٢٣٨ - ٤٢٣٩) المكاتب  بيع  ٣٥٤باب ٢٦ - 

(م ٤٢٤٠) المكاتب  كتابة  بيع  ٣٥٥باب ٢٧ - 
(م ٤٢٤١ - ٤٢٤٢) المكاتب  مقاطعة  ٣٥٦باب ٢٨ - 
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(م ٤٢٤٣ - ٤٢٤٤) محلها  قبل  النجوم  المكاتب  تعجيل  ٣٥٧باب ٢٩ - 
(م ٤٢٤٥ - ٤٢٤٨) السلطان  غير  عند  المكاتب  السيد  تعجيز  ٣٥٨باب ٣٠ - 

(م ٤٢٤٩) الكسب  على  قوة  له  أو  مال  وله  بلسانه  العجز  يظهر  المكاتب  ٣٥٩باب ٣١ - 
(م ٤٢٥٠) المكاتب  يؤديه  ما  استحقاق  ٣٦٠باب ٣٢ - 

الكتابـة  بـه  وقعـت  الـذي  المـال  قـدر  فـي  والمكاتـب  السـيد  اختـالف  بـاب ٣٣ - 
 ( (م ٤٢٥١ - ٤٢٥٢ 

٣٦٢

(م ٤٢٥٣) وغيرها  الصدقات  من  مال  فضل  وبيده  يعجز  المكاتب  ٣٦٣باب ٣٤ - 
(م ٤٢٥٤) وأوالدًا  ماالً  ويخلف  يموت  المكاتب  ٣٦٤باب ٣٥ - 

(م ٤٢٥٥) المكاتب  حكم  ٣٦٥باب ٣٦ - 
(م ٤٢٥٦) للسيد  ونجوم  الناس  ديون  وعليه  يموت  المكاتب  ٣٦٧باب ٣٧ - 

(م ٤٢٥٧) / ج٥٠٨/  المكاتب  إفالس  ٣٦٨باب ٣٨ - 
(م ٤٢٥٨) عبيد  جماعة  الرجل  كاتب  إذا  ٣٦٨باب ٣٩ - 

(م ٤٢٥٩) شريكه  دون  أحدهما  يكاتبه  الشريكين  بين  العبد  ٣٧٢باب ٤٠ - 
(م ٤٢٦٠) وجناياتهم  المكاتبين  على  الجنايات  ٣٧٤باب ٤١ - 

(م ٤٢٦١) المكاتب  على  السيد  جناية  ٣٧٥باب ٤٢ - 
(م ٤٢٦٢) ذلك  أرش  عليه  يجب  ومن  المكاتب  جناية  ٣٧٥باب ٤٣ - 

(م ٤٢٦٣) عليه  والجناية  جنايته  في  المكاتب  حكم  ٣٧٦باب ٤٤ - 
(م ٤٢٦٤) أحدهم  فيجني  السيد  يكاتبهم  الجماعة  ٣٧٧باب ٤٥ - 

(م ٤٢٦٥ - ٤٢٦٦) رقيقه  وعلى  المكاتب  على  الجناية  ٣٧٨باب ٤٦ - 
(م ٤٢٦٧ - ٤٢٧٢) الحرب  وأهل  الذمة  أهل  كتابة  ٣٧٩باب ٤٧ - 

يكاتب  الرجل  ليتيـم.  عبدا  يكاتـب  ((الوصي  المكاتبـة  كتاب  مـن  مسـائل  بـاب ٤٨ - 
على  عبده  يكاتب  الرجل  الموت.  عند  سيده  يعتقه  المكاتب  األطفال.  أوالده  مماليك 
ويسـتثني  أمته  يكاتب  الرجل  حر.  فأنت  ذلك  إلّي  أديت  إن  له  يقل  ولم  معلومة  نجوم 

(م ٤٢٧٣ - ٤٢٧٨) بطنها))  في  ما 

٣٨٢
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(م ٤٢٧٩ - ٤٢٨٠) مدبرًا))  به  يكون  وبما  الثلث،  من  المدبر  ٣٨٥((خروج 
(م ٤٢٨١ - ٤٢٨٦) شهر  أو  بيوم  الموت  بعد  للمملوك  الحرية  إيجاب  ٣٨٦باب ١ - 

(م ٤٢٨٧ - ٤٢٨٨) المال  رأس  من  أو  الثلث  من  يخرج  المدّبر  ٣٨٨باب ٢ - 
(م ٤٢٨٩) / ج٥١٩/  المدّبر  بيع  ٣٨٩باب ٣ - 

(م ٤٢٩٠) المدّبر  خدمة  بيع  ٣٩١باب ٤ - 
(م ٤٢٩١) أحدهما  يدّبره  الرجلين  بين  يكون  العبد  ٣٩٢باب ٥ - 

(م ٤٢٩٢) اآلخر  وأعتق  حصته  أحدهما  دّبر  إذا  ٣٩٤باب ٦ - 
(م ٤٢٩٣ - ٤٢٩٤) المدبرة  أوالد  في  الحكم  ٣٩٦باب ٧ - 

(م ٤٢٩٤) بعض  قبل  بعضهم  رقيق  جماعة  الرجل  تدبير  ٣٩٨باب ٨ - 
(م ٤٢٩٥) المدبرة  وطء  ٣٩٩باب ٩ - 

(م ٤٢٩٦) العبد  يسلم  ثم  نصرانيا  له  عبدًا  يدبر  النصراني  ٤٠٠باب ١٠ - 
(م ٤٢٩٧) المرتد  وتدبير  البطن  في  ما  تدبير  ٤٠١باب ١١ - 

(م ٤٢٩٨) الصبي  تدبير  ٤٠٢باب ١٢ - 
فهلك  له  عبدا  دبر  إذا  مدّبره.  مال  يأخذ  ((السـيد  المدبر  كتاب  من  مسـائل  باب ١٣ - 
التدبير  دين.  وعليه  يموت  ثم  غالمه  يدبر  الرجل  مال.  وللعبد  غيره  له  مالك  وال  السيد 

(م ٤٢٩٩ - ٤٣٠٤) كاتبه))  ثم  عبده  دّبر  إذا  الملك.  قبل 

٤٠٣

äÉ¡eC’G ΩÉμMCG ÜÉàc ``  81

.١ - ٦ باب  ٤٠٩(م ٤٣٠٥ - ٤٣٢١) 
ÉjGó¡dGh ÉjÉ£©dGh äÉÑ¡dG ÜÉàc ``  82

.١ - ١١ باب  ٤٠٩(م ٤٣٢٢ - ٤٣٥١) 
áÑbôdGh iôª©dG ÜÉàc ``  83

.١ - ٣ باب  ٤٠٩(م ٤٣٥٢ - ٤٣٧٠) 
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¿ÉªjC’Gh QhòædG ÜÉàc ``  84

.١ - ٥١ باب  ٤٠٩(م ٤٣٧١) 
QhòædG ÜÉàc ``  85

.١ - ٢ باب  ٤١١(م ٤٥٧٨ - ٤٥٨٩) 
بالحج النذور  أبواب  من  مسائل   **٤١١

يقضيه  أن  قبل  يموت  بحج  الناذر  ذكر   *٤١١
ماشياً  يحج  أن  نذر  فيمن   *٤١٢

ø«HQÉëªdG ÜÉàc ``  87 .¥Gô°ùdG ΩÉμMCG ÜÉàc ``  86٤١٤
AÉeódGh ìGôédG ÜÉàc ``  89 .OhóëdG ÜÉàc ``  88٤١٤

äÉjódG ÜÉàc ``  90٤١٤
٤١٤(م ٤٥٩٠ - ٥٠٩١).

áeÉ°ù≤dG ÜÉàc ``  92  .πbÉ©ªdG ÜÉàc ``  91٤١٤
≥à©dG ÜÉàc ``  94  .óJôªdG ÜÉàc ``  93٤١٤

áHô°TC’G ÜÉàc ``  96  .áª©WC’G ÜÉàc ``  95٤١٤
IôMÉ°ùdGh ôMÉ°ùdG ÜÉàc ``  98  .»¨ÑdG πgCG ∫Éàb ÜÉàc ``  97٤١٤

áª°ù≤dG ÜÉàc ``  100  .IÓ°üdG ∑QÉJ ΩÉμMCG ÜÉàc ``  99٤١٤
Ö°ü¨dG ÜÉàc ``  102  .ádÉcƒdG ÜÉàc ``  101٤١٤

كله). الثامن  الجزء  ٤١٤(م ٥٠٩٢ - ٥٦٦٦، 
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≥```MÓªdG

المشكلة•  النصوص   (١) رقم  ٤١٥الملحق 
اإلشراف•  كتاب  في  والبياض  السقط  مواضع   (٢) رقم  ٤٢٠الملحق 
فهارسه•  وال  اإلشراف  كتاب  في  نجدها  لم  مسائل   (٣) رقم  ٤٢٢الملحق 
الكدمي•  سعيد  وأبي  أبي عبد اهللا،  عن  مسائل   (٤) رقم  ٤٢٦الملحق 
الشعيبي•  خلفان  سليمان بن  عامر بن  عن  مسائل   (٥) رقم  ٤٣٢الملحق 
سعيد•  محمد بن  أبي سعيد  جواب  مسائل  فهرس   (٦) رقم  ٤٤٨الملحق 

¢SQÉ`````¡`Ø`dG

الكريمة•  القرآنية  اآليات  ٤٥٣فهرس 
واألثار•  الشريفة  النبوية  األحاديث  ٤٦٩فهرس 
والبلدان•  األماكن  ٥٣٣فهرس 
الكتب•  ٥٣٩فهرس 
والمذاهب•  والفرق  والجماعات  القبائل  ٥٤٣فهرس 
له •  المرادفة  والمصطلحات  نَّة  السُّ مصطلح  ٥٥٥فهرس 
المشروحة•  الكلمات  ٥٥٧فهرس 
التحقيق•  ومراجع  مصادر  ٥٧١فهرس 
الرابع•  الجزء  محتويات  ٥٧٧فهرس 




