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 يضتخهص انذساصح
 

من   باب الغنائم كقسمتهاكتاب النهاية شرح ا٥بداية. من أكؿ قولو : عيواٌ الدراشة
 .(ٙبقيقنا كدراسةوقف)كحٌب هناية كتاب ال سّبكتاب ال

 . سعيد بن عبد اهلل بن ٧بمد آؿ موسى: إعداد الباحث 
 د. غازم بن سعيد ا٤بطرُب. : رفـــــــــــــــاملش
مركز الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية :  هة اإلشرافيةاجل

 ٔبامعة أـ القرل.
 .قُّْٕ/ُّْٔ :العاو الدراشي

كتشتمل على أٮبية ، ا٤بقدمة :مقدمة كقسمْب إىل: ينقسم البحث ثـــخطة البح
ا٤ببحث  :مباحث ٟبسةا٤بخطوط، كأسباب اختياره، ٍب القسم األكؿ كفيو الدراسة، كتشتمل على 

ةه ٨بيٍتىًصرىةه عىٍن صىاًحبً  ايىًة( األكؿ نػيٍبذى عن كتاب ة نبذ كا٤ببحث الثاٍل .‘ا٤برغيناٍل  اإلماـ )ا٥بًٍدى
كا٤ببحث  .عن عصره كحياتو ةكا٤ببحث الثالث عن ا٤بؤلف حساـ الدين السغناقي كنبذ .ا٥بداية

ص ٍب الن   ا٣بطية كمنهج التحقيق احملبث ا٣بامس كصف النسخ ،الرابع نبذة عن كتاب النهاية
ٍب  وقف،كحٌب هناية كتاب السّب كتاب ال  من باب الغنائم كقسمتهاكيبدأ من بداية قولو ،قاحملقٌ 

 ا٣باٛبة كتشمل الفهارس كا٤براجع.  
ص ص على نسخة مركز ٝبعة ا٤باجد، كنسخ النٌ : االعتماد ُب ٙبقيق النٌ ميهج التحكيل
كا٤بقابلة بْب  ،مع االلتزاـ بعالمات الَبقيم، كضبط ما ٰبتاج إىل ضبط بالرسم اإلمالئي ا٢بديث،

 ،تغيّب ُب ا٢باشية إىل أمثبات الفركؽ بينها مشّبنا إك  ،النسخة األصل، كنسخة مكتبة يوسف آغا
 الفقهيةكأقواؿكتوثيق ا٤بسائل  ،كعزك اآليات القرآنية، كاألحاديث النبوية كاآلثار إىل مصادرىا

 كالتعريف با٤بدف كالبلداف.  األعالـ،كترٝبة  ،كالكلمات الغريبة ،رح ا٤بفردات اللغويةكش ،العلماء



 

Study Abstract 

 
Study Title : The book of the End , the explanation of Guidance. 

From "chapter of prize of war and it's division from the book of military 

expeditions until the end of the book of charitable trust, Investigation 

and study".  

Researcher : Saeed Abdullah Al-Mousa. 
Supervisor : Dr. Ghazi Saeed Al-Motrefi 

Supervision authority : Islamic Studies center at he college of law 

and Islamic studies at Um Al-Qura University. 
Academic Year : 1436 / 1437 H.  

Research Plan : The research is divided into an introduction and 

two departments, the introduction includes the importance of the 

manuscript, and the reasons of choosing it. Then the first department, 

which contains the study, which is consisting of four subjects, the first 

subject about the author: a summary about the author of the text of the 

book : Imam Marghenani (May God have mercy on him). The second 

subject is a summary for the book of the guidance. The Third subject is 

about the author: Hosam Al-Deen Al-Saghfani and a summary of his era 

and his life. The fourth subject is about the book of the end. The fifth 

subject is the description of manuscript types and methodology of 

investigation, then the investigated text which starts from chapter of 

prize of war and it's division from the book of military expeditions until 

the end of the book of charitable trust, then the conclusion which 

includes the indexes and references. 

Investigation Methodology : Dependence at investigating the text 

on a copy of Jomaa Al-Majed Center and copying the text by the modern 

dictation drawing, with adhering to Punctuation marks and adjusting 

what needs to be adjusted and comparing the original copy to the copy of 

Yousof Agha Library and proving the differences between them 

referring  to any difference at the footnote and attributing the Quranic 

verses and Prophetic Hadith to their sources and documenting the 

Jurisprudential issues and the scholars sayings and discussing the 

Linguistic Vocabulary and the strange words and translating the famous 

people and definition of cities and countries.  
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 :ادلمذيــح
يِّئىاتً   إف ا٢بٍىٍمد لًل ًو ٫بىٍمىديهي كىنىٍستىًعينيوي كىنىٍستػىٍغًفريهي كىنػىعيوذي بًالل ًو ًمٍن شيريكًر أىنٍػفيًسنىا كىًمٍن سى

اًدمى لىوي كىأىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى إً  الًنىا مىٍن يػىٍهًدًه الل وي فىالى ميًضل  لىوي كىمىٍن ييٍضًلٍل فىالى ىى ال  الل وي كىٍحدىهي أىٍعمى
ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي.  الى شىرًيكى لىوي كىأىف  ٧بيىم دن

 أم ا بعد:   

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )فقد أرسل اهلل عز كجل الرُّسل 

 ×كأيٌدىم با٢بجج كالرباىْب، ككاف خاٛبهم ٧بمد   ،(ٔ)( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ابتو، كجعلهم ىداةن مهتدين، خاًب النبيْب، كشريعتو باقية إىل يـو الٌدين، كأحاط بو صح

ٞبلوا لواء ىذا الٌدين إىل أٍف توفٌاىم ربُّ العا٤بْب، كتبعهم على ذلك الٌتابعوف، كمن تبعهم 
 من العلماء العارفْب، الذين نشركا العلم كتصٌدكا لدرء شبهات الزائغْب.

ڳ ڳ ڳ ڱ )كلقد تكٌفل اهلل عز كجل ٕبفظ أصل ىذا الدين بقولو تعاىل: 

   . (ٕ) (ڱ ڱ ڱ

كمن ٛباـ حفظ اهلل عز كجل ٥بذا الٌدين ما مىٌن اهلل بو على العلماء من تدكين الفقو 
، كىي كثّبة ôا٤بستمىٌد من الكتاب كالسنة. كقد زخرت ا٤بكتبات اإلسالمية بكتب الفقهاء 

صى، بْب ٨بتصر كمطوؿ، كبْب مًب كشرح.   ال ٙبي
 كىىوى  ،الفقهيةلك الكتب كبْب أيدينا ٙبقيق لكتاب من ت

ايىةي  ايىًة( شىرٍحي  )النػِّهى ـي حيسىٍْبه  لًٍلفىًقيو: ا٥بًٍدى  ىػ(. ُْٕا٢بنفي )ت السٍِّغنىاًقيِّ  عىًليِّ  ٍبني  اإٍلمىا

                                 
 .ُٓٔالنساء: ( ُ)

 .ٗا٢بجر:  ( ِ)
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 :أواًل: أىمية الموضوع
 :اآلتيةنقاط ا٤بوضوع ُب الأٮبية  تربزي 
انىةي اٍلميؤىلًِّف اٍلًعٍلًمي ة. -ُ  مىكى

 : الت الًيىةً  النػِّقىاطً  ُب  بػىيىانػيهىا كىٲبيًٍكني  قىيمتيوي اٍلًعٍلًمي ةي،اٍلميحىق ًق كى  اٍلكتابً  أٮبىِّي ةي  -ِ

 :مبا يلي الكتاُب َسنّيَت

ايىةً  ٗبًبً  ًعنىايػىتيوي :أكالن   .(ُ) ًلميؤىلًِّفوً  بًالس نىدً  يركيوً  فػىهيوى  ًبًو؛ اؤيهي ػكىًاٍحًتفى  ا٥بًٍدى
حنيفة  بًبػىيىاًف قػىٍوًؿ اإٍلمىاـً أيب ‘ اٍلميؤىلِّفً  د اعتُبكقب، : أىن و أىٍصله ُب مىٍعرًفىًة اٍلمذىى ثانينا
 يًو.كىصىاًحبى 

 َأَسبَّاُب ِاْخِتَياِر اْلَمْوُضوِع:ثانًيا: 
، ما تقٌدـ من أٮبية ا٤بوضوع، ك  - مشاركة الزمالء، بتحقيق ىذا الكتاب ا١بليل كامالن

 لينتفع بو طالب العلم بإذف اهلل تعاىل.

 قة:ثالثًا: الدراسات الساب
ـى ًبدىراسىًة اٍلكً   مىًن الٌزمالًء ال ًذينى ًقِبى ًسوىل مىٍن سىبى  ،تىابً بػىٍعدى اٍلبىٍحًث َلٍى أىًجٍد مىٍن قىا

ا اٍلكً  ميوا خيططنا لًتىٍحًقيقو مىا سىبىقى قىد    .تىاًب الن ًفيسمىٍن أىبٍػوىابو ُب ىىذى
 :اْلَبْحثِ  رابًعا: ُخطَّةُ 

مَ  من اْلَبْحثُ  يتكّون  : ٍة َوِقْسِمينَ ُمَقدِّ
 ًاٍخًتيىارًًه. كىتىٍشتىًملي عىلىى أٮبىِّي ًة اٍلمىٍخطيوًط، كىأىٍسبىابً  :حــــادلمذي 
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ى
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، ان
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ح
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ل: انذ

ْ
ٔ  َمَباِحِث: خمسة َعَلى َوَيْشَتِملُ  اْْل 

  ْلٔل:اادلثحث 
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ْ
َوِفيو   (،)ان

 اِلب:َخْمَسُة ُمطَ 
 .وي هي كىنشأتي ًا٠ٍبيوي كىنسىبىوي كىميولدي  ول:اْلَمْطَلُب األ

 هي.شيييوخيوي كىتىالىًميذي  اْلَمْطَلُب الثَّاِني:

اًء عىلىيو.هي اٍلًعٍلًمي ةي حىي اتيوي كىآثىاري  اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث:  ، كىثىناءي اٍلعيلىمى

 .كعقيدتو بيوي ذىى مى  اْلَمْطَلُب الّرابُع:

                                 

 .(ٔ/ُ(،اٍلًعنىايىة )ٓٓ/ُيػيٍنظىر الواُب ) (ُ)
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 .وي كىفىاتي  َلُب اْلخامُس:اْلَمطْ 
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 َتْمِهيٌد وَثبلثَة َمطَاِلب: َوِفيوِ 
 أٮبية الكتاب كمنزلتو كمنهجو من خالؿ ا٤بطالب اآلتية: كىيىٍشتىًملي عىلىى  التَّْمِهيُد:

ا اٍلكً أٮبىِّي ةي ىى  اْلَمْطَلُب اأْلَْوَل:  اًب.تى ذى

 مىٍنزًلىتيوي ُب اٍلمذىىًب ا٢بنفي. اْلَمْطَلُب الثَّاِني:

 اًب.تى نػٍهىجي اٍلميؤىلًِّف ُب اٍلكً مى  اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث:
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 َوِفيِو ِستَُّة َمطَاِلٍب: ان

 وي، كىنسبوي.ًا٠ٍبيوي، كىلىقبي  اأْلَْوَل: اْلَمْطَلبُ 

دتي  اْلَمْطَلُب الثَّاِني:  .، كىرحالىتيوي وي تي أى وي، كىنىشٍ كىالى

 هي.شيييوخيوي كىتىالىًميذي  اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث:

 كعقيدتيو. بيوي ذىىى مى  اْلَمْطَلُب الّرابُع:

 فىاتيوي.ميصىنػى  اْلَمْطَلُب اْلخامُس:

 .وي، كىأىقػٍوىاؿي العلماءفيوكىفىاتي  اْلَمْطَلُب الّسادُس:
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 َوِفيو ِستَُّة َمطَاِلٍب: ،: انت

 .ابتى راسىةي عينػٍوىاًف اٍلكً دً اْلَمْطَلُب اأْلَْول: 

 اًب لًٍلميؤىلًف.تى ًنٍسبىةي اٍلكً اْلَمْطَلُب الثَّاِني: 

 تىاًب.ي ةي اٍلكً أٮبىِّ  اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث:

 اٍلكيتيبي الن اًقلىةي عىٍنو.اْلَمْطَلُب الّرابُع: 

اتي تى مواردي اٍلكً اْلَمْطَلُب اْلخامُس:   و.اًب كىميٍصطىلىحى

 .عىلىيوً  تىاًب كا٤بآخذً ُب مىزىايىا اٍلكً اْلَمْطَلُب الّسادُس: 
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 ،يف ٔصف انُضخ اخلطيح ٔيُٓح انتحميك: اخلايشان

 َمطَاِلٍب: بلثةثَوِفيو 
 .كصف النسخالمطلب األول:
 ٭باذج من ا٤بخطوط. المطلب الثاني:

 بياف منهج التحقيق. المطلب الثالث:
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 الفهارس العامة: 

 َوَتْشَتِمُل َعَلى اْلَفَهاِرِس التَّالَِيِة:

 رآنية.القي  فهرس اآلياتً  -

 .ةً الن بىوًي   فهرس اأٍلىحاًديثً  -

 ُب اٍلبىٍحًث. اٍلوىارًدىةً  فهرس اأٍلىٍعالىـً  -

 كالغريب. فهرس اٍلميٍصطىلىحىات -

 فهرس اأٍلىٍشعىار. -

 .ثارً فهرس اآل -

 .كىاٍلبػيٍلدافً  فهرس اأٍلىمىاًكنً  -

 .كىاٍلمىرىاًجع فهرس اٍلميصىاًدرً  -

 .فهرس اٍلمىٍوضيوعىات -

 اْلَباِحث: َواَجْهت خامًسا: الصُُّعوبَات الَِّتي
 ىذه ِفي تلخيصها يُْمِكنُ  صِّ ــالنَّ  َىَذا ِدرَّاَسةِ  ِفي َواَجْهِتِني يِـ تـالَّ  ُعوبَاتـالصُّ  مّ ـَأىَ  نْ مِ  ِإنَّ 

 النـَِّقاط:
 اٍلمىٍكتىبىة السُّلىٍيمانًي ة. ةً سخى رىدىاءةي ا٣ٍبىطِّ ُب ني  -

ىصىاًدرً  ًقل ةي  -
كتب  ًإف   بىلٍ  الش ارًًح، تػىٍرٝبىىةً  ُب ا٤ب

. كىًمنٍ  نفسها،  التػ ٍرٝبىىةى  كر رت هىاكيل   التػ رىاًجمى   غىٍّبً تػىٍفًصيلو
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 شكش ٔتمذيش
أشكر اهلل تعاىل، كأثِب عليو ا٣بّب كٌلو أكالن كآخرنا، كظاىرنا كباطننا؛ على ما من  بو علي  
كيسر، كأعاف على ٘باكز كل أمر معسر إلٛباـ ىذا ا١بهد، فأسألو سبحانو أف ٯبعلو من 

 بو إىل أف يرث األرض كمن عليها، كأف يكوف خالصنا لوجهو تبارؾ كتعاىل.العلم ا٤بنتفع 
كإٌٍل أتقٌدـ بالشكر كالعرفاف ١بامعة أـ القرل ٩بثلةن ٗبركز الدراسات اإلسالمية بكلية 
الشريعة كالدراسات اإلسالمية، كٲبتد الشكر لسعادة مديرىا  الفاضل، كا٤بسؤكلْب فيها، 

 دمونو خدمة لإلسالـ كا٤بسلمْب.كالقائمْب عليها على ما يق
كأتقٌدـ بالشكر كالتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور/ غازم بن سعيد ا٤بطرُب ا٤بشرؼ على 

 ىذه الرسالة، كالذم قىًبل برحابة صدر اإلشراؼ على ىذه الرسالة .
كقد كاف لتعاملو، كأخالقو، ككرمو، كتوجيهو، كإرشاده، كسعة علمو، كسهولة التواصل 

فجزاه اهلل عِب  -بعد اهلل-البالغ كالكبّب ُب إ٪باز ىذه الرسالة؛ فكاف نعم ا٤بعْب  معو األثر
 خّب ا١بزاء، كجعل ذلك ُب موازين حسناتو، كرفعة ُب درجاتو.

كما أشكر أصحاب الفضيلة ١بنة ا٤بناقشة على قبوؿ مناقشة ىذه الرسالة، كما 
  خّب ا١بزاء. يبديانو يل من اإلفادة كاإلرشاد كالتوجيو، فجزاىم اهلل

ٍب أتقدـ بشكر خالص لواًلدم ككالدٌب الٌلذىين ٥بما الفضل بعد اهلل ُب تربيٍب، 
 كتعليمي، كتوجيهي، كالٌدعاء يل طيلة مراحلي التعليمية.

/ عبد اهلل بن ٧بمد آؿ موسى كقد كقف معي كالدم كأستاذم الفاضل األستاذ
كليس ا٤بقاـ مقاـ استقصاء، فإٌف جزء كبّب من نسخة ا٤بخطوط؛ ٗبساعدٌب ُب مقابلة 

حٌقهما ال يوَب بأسطر تكتب، أك عبارات ترتب، فجزاٮبا اهلل خّب ما جزل عباده 
 الصا٢بْب، كأجزؿ ٥بما ا٤بثوبة كالعطاء. 

كأثِبِّ بالشكر لصديقي ُب مرحلة ا٤باجستّب الشيخ /عبد اهلل بن ا٢بسن العيدركس فقد 
. أسأؿ اهلل تبارؾ كتعاىل لو التوفيق ُب الدنيا -هللبعد ا-كاف نعم الصاحب، كنعم ا٤بعْب 

 كاآلخرة.
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كما أٍل أتقٌدـ بالشكر ا١بزيل لكل من قٌدـ يل عوننا، أك نصحنا، فلهم مٌِب الشكر 
 كالعرفاف، كأٍف ٯبعل ما قٌدموه ُب ميزاف حسناهتم.

ا، كآخر أسأؿ اهلل عز كجل أف ينفعنا ٝبيعنا ٗبا علمنا، كأف ٯبعلو حٌجة لنا ال علين
 دعوانا أٌف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب. 
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 َمَباِحِث: أربعة َعَلى َوَيْشَتِملُ 

ايىًة(. المبحث األول:  نػيٍبذىةه ٨بيٍتىًصرىةه عىٍن صىاًحًب )ا٥بًٍدى
 كتاًب )ا٥بًٍدىايىة(. نػىبىذىةه ٨بيٍتىًصرىةه عىنٍ  الثَّاِني: ْبَحثُ اْلمَ 

ايىًة. اْلَمْبَحُث الثَّاِلُث:  التػ ٍعرًيفي ًبصىاًحًب النػِّهىايىًة ُب شىرًٍح ا٥بًٍدى
 التػ ٍعرًيفي بًاٍلكتاًب اٍلميحىقًِّق. اْلَمْبَحُث الّرابُع:

 

 

 انمضى اْلٔل: انذساصح:
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 ادلثحث اْلٔل:
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 مطالب: َعَلى خمسة َوَيْشَتِملُ 
 

 ًا٠ٍبيوي كىنسىبوي كىميولديهي كىنشأتىوي. اْلَمْطَلُب األول:
 شيييوخيوي كىتىالىًميذيهي.اْلَمْطَلُب الثَّاِني: 

اًء عىلىيو.اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث:   حىي اتيوي كىآثىاريهي اٍلًعٍلًمي ةي، كىثىناءي اٍلعيلىمى
بيوي، كعقيدتو.اْلَمْطَلُب الّرابُع:   مىذىى

 كىفىاتيوي. اْلَمْطَلُب اْلخامُس:
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 ادلطهة اْلٔل
 اصى يؤنف اذلذايح َٔضثّ ٔيٕنذِ َٔشأتّ

 أواًل: اسمو ونسبو: 
ا١بليل  ين أبو ا٢بسن علي بن أيب بكر بن عبدىو شيخ اإلسالـ اإلماـ برىاف الدٌ 

ٍرًغينىاٍل  (ُ)الفرغاٍل اٍلمى
(ِ). 

 ثانًيا: مولده ونشأتو:
ٍرًغينىاٍل عقيب صالة العصر من يـو االثنْب الثامن من شهر رجب سنة  كيًلد اإلماـ اٍلمى

 ىػ(.ُُٓإحدل عشرة كٟبسمائة )
ُب حياتو  أثر كبّب -حفص القاضي عمر بن حبيب أيب - ه ألموكجدٌ  بيوكاف أل

 .(ّ)على طلب العلم ُب باكورة شبابو كحثوشأة العلمية، ئا لو الن  العلمية، حيث ىيٌ 
 

                                 

ؽ، كىػػي إقلػػيم كاسػػع مشػػهور باسػػم "كادم فرغانػػة"، كتضػػم الفرغػػاٍل: نسػػبة إىل فرغانػػة، ناحيػػة با٤بشػػر  (ُ)
. عػػػددنا مػػػن ا٤بػػػدف العريقػػػة ٟبسػػػة: منهػػػا ُب أكزبكسػػػتاف، كبعضػػػها اآلخػػػر ُب قرغيزسػػػتاف كطاجيكسػػػتاف

 .  ّٕٔ/ْ، األنساب: ِّٓ/ْيػيٍنظىر معجم البلداف: 
ٍرًغينىاٍل: نسبة إىل مرغينػاف مدينػة بفرغانػة، كتسػمى حالينػا ٗبػرغيالف (ِ) ، كىػي إحػدل ا٤بػدف الشػهّبة ُب اٍلمى

 .ِٗٓ/ٓ، األنساب: َُٖ/ٓ. يػيٍنظىر معجم البلداف: أكزبكستاف
 .(َّٗ/ ُا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )ينظر  (ّ)
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 ادلطهة انثاَي
 شيٕخّ ٔتالييزِ

 شيوخ اإلمام اْلَمْرِغيَناِني: 
ٍرًغينىاٍل لنفسو مشيخة فبلغ عدد شيوخًو اثناف  ،(ُ)مشيخة الفقهاءك٠باىا  ،ٝبع اٍلمى

 ، كمنهم:(ِ)كلهم من مشاىّب علماء ا٢بنفية  ،كثالثوف شيخنا
 .(ّ)كىو أبو بكر بن عبد ا١بليل ،‘كالدهي  -ُ
 .(ْ)أبو حفص القاضي اإلماـ ،الزرندرامشي ،بيب بن ٤بكيجده ألمو: عمر بن ح -ِ
أخو الصدر  ،تاج الدين ،الصدر السعيد ،أٞبد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه -ّ
 .(ٓ)الشهيد
 .(ٔ)ا٤بلقب ًبقواـ الدين ،أٞبد بن عبد الرشيد بن ا٢بسْب البخارم -ْ

 تبلميذ اإلمام اْلَمْرِغيَناِني:
ًغينىاٍل جمه غفّبه، كٚبرٌج على يديو خلقه كثّب ٩بن صار ٥بم لقد تفقو على يد اإلماـ اٍلمىرٍ 

                                 

   .(َِٕينظر تاج الَباجم البن قطلوبغا )ص:  (ُ)
 – َِّص  )الفوائػػػػػد البهيػػػػػة (،َِٕ-َِٔص ) ، تػػػػػاج الػػػػػَباجم(ِٕٔ/ِ)يػيٍنظىػػػػػر ا١بػػػػػواىر ا٤بضػػػػػية (ِ)

ِِّ)  . 
 .  ِٕٔ/ِ(، ا١بواىر ا٤بضية:  َٗيػيٍنظىر تعليم ا٤بتعلم طريقة التعلم )ص  (ّ)
 كاف من جلة العلمػاء، كا٤بتبحػرين ُب فػن الفقػو كا٣بػالؼ، صػاحب النظػر ُب دقػائق الفتػول كالقضػايا. (ْ)

 (ُِّ(، التعليقات السنية )صْْٔ-ّْٔ/ِيػيٍنظىر ا١بواىر ا٤بضية )
و برىػػاف الػػدين الكبػػّب عبػػد العزيػػز، كعلػػى  ػػس األئمػػة بكػػر بػػن ٧بمػػد الز رى٪ٍبىػػرًٌم، كتفقػػو تفقػػو علػػى أبيػػ (ٓ)

-ُٖٗ/ُيػيٍنظىػر ا١بػواىر ا٤بضػػية ). ، كغّبٮبػػاا٥بدايػة، كصػاحب الػذخّبةعليػو ابنػو ٧بمػود صػػاحب 
 (.ِِٗ(، الطبقات السنية )ص َُٗ

، شػرح ا١بػامع الصػغّبكتفق و عليو ابنيو. لو .أخذ العلم عن أبيو ا٣بالصةكالد طاىر اإلماـ صاحب  (ٔ)
 (.ّٔٓ/ُ(، كشف الظنوف )ُٖٗ-ُٖٖ/ُيػيٍنظىر ا١بواىر ا٤بضية )
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شأف ُب ا٤بذىب درسنا كإفتاء فيما بعد
 كمن ىؤالء: ،(ُ)

ٍرًغينىاٍل، ابن صاحب  بكر بن عبد أيبين بن علي بن عماد الدٌ  -ُ ا١بليل الفرغاٍل، اٍلمى
ايىة ا٥ًبدى
(ِ). 
ٍرًغينىاٍل، أبو حفص، ا٤بلقب ا١بليل الفرغاٍل، اٍلمى  عمر بن علي بن أيب بكر بن عبد -ِ

ايىة بنظاـ الدين، ابن صاحب ا٥ًبدى
(ّ). 

ٍرًغينىاٍل،  ٧بمد بن علي بن أيب بكر بن عبد -ّ الفتح جالؿ  أبوا١بليل الفرغاٍل، اٍلمى
 . (ْ)الدين

 .(ٓ)تعليم ا٤بتعلم طريق التعلمبرىاف اإلسالـ الزرنوجي، صاحب كتاب  -ْ

                                 

 (.  ُِّ(، الفوائد البهية )صِٖٔ/ِيػيٍنظىر: ا١بواىر ا٤بضية ) (ُ)
تفقػػػػو علػػػػى أبيػػػػو، كعلػػػػى القاضػػػػي ظهػػػػّب الػػػػدين البخػػػػارم، كبػػػػرع ُب الفقػػػػو حػػػػٌب أصػػػػبح يرجػػػػع إليػػػػو ُب  (ِ)

 (.َُٔ-ُٗٓ(، الفوائد البهية )صَُِٕ/ِيػيٍنظىر: كشف الظنوف ) الفتاكل.
 تفقو على أبيو حٌب بػىرىع ُب الفقو كأىفٌب، كصار مرجوعا إليو ُب اإلفتاء. (ّ)

 (.  ِٖٕ/ُيػيٍنظىر: ىدية العارفْب ). الفوائدك جواىر الفقومن آثاره: 
برع ُب الفقو كأفٌب كأصبح مرجعنػا ُب الفقػو  ابن صاحب ا٥بداية، تريب ُب حجر كالده، كتفقو عليو حٌب (ْ)

 (.  ِٕٕ/ّيػيٍنظىر: ا١بواىر ا٤بضية ) .كأقر لو بالفضل كالتقدـ أىل عصرهُب زمانو كأخويو، 
 (.ّٗ(، الفوائد البهية )صُْٔ/ِا١بواىر ا٤بضية ) يػيٍنظىر (ٓ)
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 ادلطهة انثانث
 هًيح، ٔثُاء انعهًاء عهيّحياتّ، ٔآثاسِ انع

 و:ـــحيات
، ضابطنا للفنوف، أصولينا، أديبنا، ثنا، مفسٌ حافظنا، ٧بدٌ  كاف إمامنا، فقيهنا، رنا، جامعنا للعلـو

 .(ُ)ُب ا٤بذىب شاعرنا، كلو اليدي الباسطة ُب ا٣بالؼ، كالباع ا٤بمتدٌ 
 آثاره العلمية:

 فىقى عليها أصحاب الَباجم:تػ  اأشهر مؤلفاتو الٍب 
ايىة -ُ بداية ا٤ببتدم: ىو مًب كتاب ا٥ًبدى

(ِ). 
ايىة ُب شىرٍح البداية: أشهر مؤلفات ا٤برغيناٍل، كهبا  -ِ شيًتهر، فصار يقاؿ لو: اا٥ًبدى

ايىة.  صاحب ا٥ًبدى
منتقى الفركع: عٌدهي الكفوم من تصانيف اإلماـ اٍلمٍرًغينىاٍل، كتابعوي اللكنوم -ّ

(ّ). 
 .(ْ)كا٤بزيد التجنيس -ْ

 ليو: ثناء العلماء ع
 : أثنوا عليومن شيوخو الذين 

ٍسًبيجىايب )ت -ُ ايىة: ّٓٓشيخ اإلسالـ علي بن ٧بمد اإٍلً ىػ(، قاؿ صاحب ا٥ًبدى
باإلطالؽ ُب اإلفتاء، ككتب يل بذلك كتابنا، بالغ فيو كأطنب ‘كش رفِب 

(ٓ). 

                                 

ص ) تعلم طريػق الػتعلم، تعلػيم ا٤بػ(َِٕ -َِٔص ) ، تػاج الػَباجم(ِٕٔ/ِ) يػيٍنظىر ا١بػواىر ا٤بضػية: (ُ)
 .  (ِِّ – َِّص ) ، كالفوائد البهية(َُُ

 (.  ِِٖ-ِِٕ/ُ(، كشف الظنوف )ِّٖ/ِ(، مفتاح السعادة )َِٕيػيٍنظىر تاج الَباجم )ص (ِ)
 (.   ُِّالفوائد البهية )ص (ّ)
 (.  ّّٓ-ِّٓ/ُيػيٍنظىر كشف الظنوف ) (ْ)
 (.  ِٗٓ/ِيػيٍنظىر ا١بواىر ا٤بضية ) (ٓ)
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ايىة: ّٔٓالعزيز بن مازة )ت  الصدر الشهيد عمر بن عبد -ِ ىػ(، قاؿ صاحب ا٥بًدى
 .ييكرًمِب غاية اإلكراـ، كٯبعلِب ُب خواصِّ تالميذه ُب األسباؽ ا٣باصة ككاف

 بفضلو كتقدمو: كاعَبفواك٩بن عاصره من كبار الفقهاء كأعياف العصر، 
، كاإلماـ زين الدين العتايب (ُ)ىػ(ِٗٓخاف )ت الفقيو ا٤بشهور اإلماـ فخر الدين قاضي

العزيز  ن ٧بمود بن أٞبد بن عبدىػ(، كصاحب احمليط كالذخّبة برىاف الدئٖٓ)ت
 .(ّ)ىػ(ُٗٔ، كصاحب الفتاكل الظهّبية القاضي ظهّب الدين البخارم )ت(ِ)ىػ(ُٔٔ)ت

 مكانتو بين علماء المذىب:
ٍرًغينىاٍل أحد األعالـ الثِّقات من فقهاء ا٢بنفية، كقد  اإلماـ ٧بمد عبد  عد هاإلماـ اٍلمى

طبقة أصحاب الَبجيح، القادرين على من الطبقة الرابعة،  (ْ)الفوائد البهية ا٢بي اللكنوم ُب 
 تفضيل بعض الركايات على بعض ٕبسن الدراية.

إف اإلماـ اٍلمىٍرًغينىاٍل من طبقة أصحاب ُب ترٝبة اإلماـ اٍلمىٍرًغينىاٍل:  ككتب أبو فراس الغس اٍل
خاف، كلو ُب  قاضي التخريج القادرين على تفضيل بعض الركايات على بعض شأنو ليس أقل من

 .(ٓ)نقد الدالئل كاستخراج ا٤بسائل شأف كبّب، فهو أحق باالجتهاد ُب ا٤بذىب

                                 

 (.  ُِّ(، الفوائد البهية )صِٕٔ/ِواىر ا٤بضية )يػيٍنظىر ا١ب (ُ)
 (.  ُِّيػيٍنظىر الفوائد البهية )ص (ِ)
 (.  ِِٓ/ِ(، مفتاح السعادة )ِِّيػيٍنظىر تاج الَباجم )ص (ّ)
 (.ٕ-ٔيػيٍنظىر الفوائد البهية )ص  (ْ)
ص  )الػتعلم، تعلػيم ا٤بػتعلم طريػق (َِٕ، َِٔص  ) ، تػاج الػَباجم(ِٕٔ/ِ)يػيٍنظىر: ا١بواىر ا٤بضػية  (ٓ)

 .  (ِِّ – َِّص  )، الفوائد البهية(َُُ
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 ادلطهة انشاتع
 ٔعميذتّّ ـــيزْث

ايىة اإلماـ ا٤برغيناٍل من أئمة ا٤بذىب ا٢بنفي، فهو الفقيو ا٢بنفي صاحب البداية كا٥بًدى
(ُ). 

ا شيًئا يتعلق بها، ولم أما عقيدتو فمن ترجم لئلمام المرغيناني لم يذكرو 
ح نقل عن اإلماـ أيب منصور ا٤باتريدم كرج  أقف على مسألة عقدية في مؤلفاتو لكنو 

كاهلل أعلم  ،كىو أظهر ،)كىذا قوؿ اإلماـ أيب منصور: قولو ُب بعض ا٤بواضع مثل قولو
عتقد على م فهو، كمن ا٤بعلـو أف أيب منصور ا٤باتريدم ىو إماـ ا٤باتريدية، (ِ)بالصواب(
 لو الرٞبة كا٤بغفرة. اهلل أسأؿ ، كاهلل أعلما٤باتريدية، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 .(ِِّ/ ُِينظر سّب أعالـ النبالء ط الرسالة ) (ُ)
 (.ُْْ/ّيػيٍنظىر ا٥بداية )  (ِ)
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 ادلطهة اخلايش
 ّــــاتــٔف

ٍرًغينىاٍل ليلة الثالثاء، الرابع عشر من ذم ا٢بجة، سنة ) ىػ(، كديًفن ّٗٓتوُب اإلماـ اٍلمى
 .(ِ) (ُ)أكزبكستاف بسمرقند، إحدل ا٤بدف العريقة ببالد ما كراء النهر، كتقع حالينا ُب ٝبهورية

 

                                 

٠بىىٍرقػىٍنػػدي: بفػػتح أٌكلػػو كثانيػػػو، كيقػػاؿ ٥بػػا بالعربيٌػػة ٠بػػػراف: بلػػد معػػركؼ مشػػهور، قيػػػل: إنٌػػو مػػن أبنيػػػة ذم  (ُ)
 .(.ِْٔ/ ّحالينا ُب ٝبهورية أكزبكستاف. معجم البلداف ) القرنْب ٗبا كراء النهر، كتقع

(، َِٔ(، تػػػػػاج الػػػػػَباجم )ص: ّّٖ/ ُ(، ا١بػػػػػواىر ا٤بضػػػػػية )ِِّ/ُِسػػػػػّب أعػػػػػالـ النػػػػػبالء ) يػيٍنظىػػػػػر (ِ)
 (.ّْْ/ّ(، األعالـ للزركلي: )ُُْالفوائد البهية )ص
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 َتْمِهيٌد وَثبلثَة َمطَاِلب: َوِفيوِ  

 
 كىيىٍشتىًملي عىلىى أٮبية الكتاب كمنزلتو كمنهجو.الت ٍمًهيدي: 

: الٍ  ا اٍلًكتىاًب.مىٍطلىبي اأٍلىٍكؿى  أٮبىِّي ةي ىىذى
 مىٍنزًلىتيوي ُب اٍلمذىىًب ا٢بنفي.اٍلمىٍطلىبي الث اٍل: 
 :  مىنػٍهىجي اٍلميؤىلًِّف ُب اٍلًكتىاًب.اٍلمىٍطلىبي الث اًلثي
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 انتًٓيذ:

ايىةكتابي  ٝبع فيو كما ٠ب اه مؤلفوي، شىرٍح ٤بًب، كاختصار لكتاب ُب كقت كاحد،   ا٥ًبدى
 .(ُ)بْب الركاية كالدراية، كذكر أصوؿ ا٤بسائل كترؾ الزكائد ُب كل باب

اك كلعظم ىذا الكتاب اىتم  العلماء بو،   يىة كأشهرىا:من أىم شركح كتاب ا٥ًبدى
 اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة. النقاية شىرٍح الوقاية للعالمة عبيد -ُ
 اٍلًعنىايىة للعالمة أكمل الدين ٧بمد بن ٧بمود بن أٞبد البابرتى. -ِ
البناية للعالمة بدر الدين ٧بمود بن أٞبد العيِب، كعليو تعليقات للعالمة ا٤بولىوم ٧بمد  -ّ

 رم.عمر الشهّب بناصر الدين الرامفيو 
ايىة للعالمة ٧بمد بن عبد الواحد ا٤بعركؼ بالكماؿ  -ْ فتح القدير للعاجز الفقّب على ا٥ًبدى

 ىػ. ُٖٔبن ا٥بماـ ـ
 النهاية شرح ا٥بداية لإلماـ حسْب بن علي السفناقي. -ٓ

                                 

ايىة شرح البداية) يػيٍنظىر (ُ)  (.ُْ/ُمقدمة ا٥ًبدى
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 ادلطهة اْلٔل
 أًْيح ْزا انكتاب

 ، ا٥بدايةتنوعت عناية أىل العلم بكتاب   
 ، كغّبًىم.(ٔ)(ٓ)، كابن ا٥بيماـ(ْ)(ّ)، كالعيِب(ِ) (ُ)برٌبالبافمنهم من ركاه بالسند ، ك -ُ
درسنا كتدريسنا ُب ا٢بلقات العلمية كا٤بدارس كا٤بعاىد كا١بامعات، من  أىل العلم تداكلوك  -ِ

أم: كتاب  -قاؿ العيِب ُب خطبة كتابو البناية: )صار  عصر ا٤بؤلف إىل يومنا ىذا.
ايىة كفخر ا٤بصدرين ُب ٦بالسهم، فلم يزالوا مشتغلْب  عمدةى ا٤بدرسْب ُب مدارسهم،  -ا٥ًبدى

 .(ٕ)بو ُب كل زماف، كيتدارسونو ُب كل مكاف(
ايىةترجم كتاب ك  -ّ إىل شٌب اللغات، منها: األكردية، كالفارسية، كالَبكية، كالبنغالية،  ا٥ًبدى

كاإل٪بليزية، حٌب يتسُب للجميع االستفادة من ىذا الكتاب، خاصة طلبة ا٤بدارس 
 .(ٖ)اىدكا٤بع

                                 

د بػػن ٧بمػػود، أكمػػل الػػدين أبػػو عبػػد اهلل بػػن الشػػيخ  ػػس الػػدين ابػػن الشػػيخ ٝبػػاؿ ىػػو ٧بمػػد بػػن ٧بمػػ (ُ)
ق(. األعػػػالـ ٖٕٔالػػػدين الركمػػػي البػػػابرٌب: عالمػػػة بفقػػػو ا٢بنفيػػػة، عػػػارؼ بػػػاألدب. تػػػوُب ٗبصػػػر سػػػنة )

 .(ِْ/ ٕللزركلي )
 (.ِ/ُيػيٍنظىر اٍلًعنىايىة ) (ِ)
الدين العيِب ا٢بنفي: مؤرخ، عالمة، مػن كبػار ىو ٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد، أبو ٧بمد، بدر  (ّ)

 .(ُّٔ/ ٕق(. األعالـ للزركلي )ٖٓٓاحملدثْب. توُب سنة )
 (.ِْ/ُيػيٍنظىر البناية ) (ْ)
ىػػػو ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد الواحػػػد بػػػن عبػػػد ا٢بميػػػد ابػػػن مسػػػعود، السيواسػػػي ٍب اإلسػػػكندرم، كمػػػاؿ الػػػدين،  (ٓ)

رؼ بأصػػوؿ الػػديانات كالتفسػػّب كالفػػرائض كالفقػػو ا٤بعػػركؼ بػػابن ا٥بمػػاـ: إمػػاـ، مػػن علمػػاء ا٢بنفيػػة. عػػا
 .(ِٓٓ/ ٔق(. األعالـ للزركلي )ُٖٔكا٢بساب كاللغة، توُب سنة )

 (.َُ-ٗ/ُيػيٍنظىر فتح القدير ) (ٔ)
 (.  ِِ/ُيػيٍنظىر البناية ) (ٕ)
 لإلماـ ا٤برغيناٍل. (ّْ/ُيػيٍنظىر التجنيس كا٤بزيد ) (ٖ)
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 ادلطهة انثاَي
 يُزنتّ يف ادلزْة احلُفي

ايىةيعترب كتاب   من ا٤بصادر األساسية كا٤براجع الالزمة ٤بن بعده ُب الفقو ا٢بنفي. ا٥ًبدى
ايىةكل تصانيفو مقبولةه، معتمدة، السيما كتاب : (ُ)قاؿ اللكنوم ، فإنو َل يزؿ ا٥ًبدى

 .(ِ)ا للفقهاءمرجعنا للفضالء كمينظرن 
 

                                 

٢بلػيم األنصػارم اللكنػوم ا٥بنػدم، أبػو ا٢بسػنات: عػاَل با٢بػديث ىو ٧بمػد عىٍبػد ا٢بىػٌي بػن ٧بمػد عبػد ا (ُ)
 (.ُٕٖ/ ٔق(. األعالـ للزركلي )َُّْكالَباجم، من فقهاء ا٢بنفية، توُب سنة )

 (.ِِّيػيٍنظىر الفوائد البهية:)ص  (ِ)
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 ادلطهة انثانث
 يُٓح ادلؤنف يف انكتاب

قد جرل علي الوعد ُب مبدأ بداية ا٤ببتدم أف : أباف ا٤برغيناٍل عن منهجو بنفسو فقاؿ
كالوعد يسوغ بعض ا٤بساغ  ،فشرعت فيو ،أشىٍرحها بتوفيق اهلل تعاىل شىٍرحا أر٠بو بػ كفاية ا٤بنتهى
هجر ألجلو أف يي  من اإلطناب، كخشيتي ا كحْب أكاد أتكئ عنو اتكاء الفراغ تبينت فيو نبذن 

ايىة الكتاب، أٝبع فيو بتوفيق اهلل تعاىل بْب  ،فصرفت العناف كاٍلًعنىايىة إىل شىرٍحو آخر موسـو بػ ا٥ًبدى
وع من اإلسهاب، عيوف الركاية، كمتوف الدراية، تاركنا للزكائد ُب كل باب، معرضنا عن ىذا النٌ 

.(ُ) ا فصوؿو يشتمل على أصوؿ ينسحب عليهمع أنٌ 

                                 

ايىة شرح البداية: يػيٍنظىر (ُ)  .(ُْ/ُ )مقدمة ا٥ًبدى
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 َوِفيِو ِستَُّة َمطَاِلٍب:

: ًا٠ٍبيوي، كىلىقبيوي، كىنسبوي.  اٍلمىٍطلىبي اأٍلىٍكؿى
دتيوي، كىنىش أىتيوي، كىرحالىتيوي   اٍلمىٍطلىبي الث اٍل: كىالى

: شيييوخيوي كىتىالىًميذيهي.  اٍلمىٍطلىبي الث اًلثي
بيوي، كعقيدتو .  اٍلمىٍطلىبي الرٌابعي: مىذىىى

: ميصىنػىفىاتيوي.اٍلمىٍطلىبي ا٣ٍبام  سي
: كىفىاتيوي، كىأىقػٍوىاؿي العلماء فيو.  اٍلمىٍطلىبي الٌسادسي
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 ادلطهة اْلٔل
 امسّ، ٔنمثّ، َٔضثّ

غناقي(، ين السٍِّغنىاًقي أك )الصٌ ، حساـ الدٌ (ُ)يحسْب بن علي بن حجاج بن علىو 
 .(ِ)لياا، فقيهنا، ٫ٍبوينا، جدى ػمن ػا٢بنفي، اإلماـ العال مة، كاف إمامنا، عال
قاؿ : (ّ)ُب مقدمة كتابو الواُب ‘لقولو األصحاألكؿ ىو ك  كقيل ُب ا٠بو: حسن بن علي،

 .عيف حسْب بن علي بن حجاج السٍِّغنىاًقي...العبد الضٌ 
غناقي، ككالٮبا صحيح، كقد نػىقىل ُب كشف السٍِّغنىاًقي أك الصٌ أما نسبتو فيقاؿ فيها: 

ُب ، بلدة (ْ)الظنوف ىذين اال٠بْب، فمرةن يقوؿ السٍِّغنىاًقي كمرة يقوؿ الصغناقي، نسبة إىل سغناؽ
 .(ٓ)تركستاف

 .(ٔ)ين()حساـ الدِّ ػ ب بكأما لقبو، فقد لقِّ 

                                 

(، الػػػػدرر ِْٕ/ِ(، األعػػػػالـ ) ِٖ/ْعجػػػػم ا٤بػػػػؤلفْب )(، مُِٓ-َُٓ/ّالطبقػػػػات السػػػػنية ) يػيٍنظىػػػػر (ُ)
 (.ُْٕ/ِالكامنة )

 (.ِْٓ/ُيػيٍنظىر الطبقات السنية ) (ِ)
 (.ِٖ/ُيػيٍنظىر الواُب ) (ّ)
(، معجػػػػػػم ا٤بػػػػػػؤلفْب ُُّ-ُُِ/ُ(، كشػػػػػػف الظنػػػػػػوف )ُِٓ-َُٓ/ّالطبقػػػػػػات السػػػػػػنية )يػيٍنظىػػػػػػر:  (ْ)

(ْ/ِٖ.) 
حػػدىم مػػن جهػػة ا٤بسػػلمْب فػػاراب، كمػػدهنم ا٤بشػػهورة  سػػم جػػامع ١بميػػع بػػالد الػػَبؾ، كأكؿاتركسػػتاف:  (ٓ)

سػػػػتة عشػػػػرة مدينػػػػة، كٝبهوريػػػػة تركسػػػػتاف ا٢باليػػػػة جػػػػزء مػػػػن تركسػػػػتاف السػػػػابق. يػيٍنظىػػػػر: معجػػػػم البلػػػػداف 
(ِ/ِٕ). 

(، كشػػػػػف ِٔ(، الفوائػػػػػد البهيػػػػػة )ُُِ/ِ(، الفػػػػػتح ا٤ببػػػػػْب )ُِٓ-َُٓ/ّالطبقػػػػػات السػػػػػنية )يػيٍنظىر  (ٔ)
 (.  ُُّ-ُُِ/ُالظنوف )
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 ادلطهة انثاَي
 ٔالدتّ، َٔشأتّ، ٔسحالتّ

َل أقف على من ذكر تاريخ كالدة اإلماـ السغناقي ، كإ٭با ذكركا أنٌو توُبِّ ُب أكائًل      
عاشى ُب الٌنصًف القرًف الثامن ا٥بجرم على خالؼو ُب سنة الوفاة، فيستدٌؿ هبذا التاريخ أنٌو 

 .(ُ)الثاٍل من القٍرًف الٌسابًع ا٥بجرمٌ 
و نشأ ٪بيبنا ٧ببنا للعلم كالعلماء، كقد ٤بح فيو شيخو حسن النجابة أما نشأتو فقد ذكركا أنٌ 

 .(ِ)كالفطانة، كفو ض إليو الفتول كىو شاب
كتبوف إليو، كقد ذاع أمر السٍِّغنىاًقي ُب عواصم الشرؽ، فأخذ الناس يتطلعوف إىل لقائو كي

، فدخلها سنة (ْ)، ٍب توجو إىل دمشق(ّ)افدخل بغداد، كاجتمع بعلمائها، كانتفع بعلمو طالهبي 
 .(ٓ)عشر كسبعمائة ىجرية
كاجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين ٧بمد ابن القاضي كماؿ  (ٔ)ٍب قدـ حلب

ايىة، ككتب لو نسخة من شىٍرحو على (ٕ)الدين ٖبط يده، كأجاز لو ركايتها، ؛ أك٥با كآخرىا ا٥ًبدى
 .(ٖ)ىػُْٕككاف ذلك ُب غرة شهر رجب من سنة 

                                 

 (.ِّ)لواُب صينظر ا (ُ)
 (.ُُِ/ِالفتح ا٤ببْب ) يػيٍنظىر (ِ)
 (.ُُٔ-ُُْ/ِا١بواىر ا٤بضية ) يػيٍنظىر (ّ)
ىي دمشق الشاـ، جنة األرض، كىي عاصمة ا١بمهورية العربية السورية حالينا. يػيٍنظىػر: معجػم  :دمشق (ْ)

 (.  ِٕٓ/ِالبلداف )
 (.ِٔٔ/ِ(، مفتاح السعادة:)ُُِ/ِ(، الفتح ا٤ببْب:)ُُٔ، ُُْ/ِا١بواىر ا٤بضية:) يػيٍنظىر (ٓ)
حلب : ىي ُب اإلقليم الرابع، قريبا من أنطاكية، كىي عػامرة مػن أىلهػا، كهبػا منػازؿ بػِب ىاشػم، كىػي  (ٔ)

 (.ٗٓمن مدف سوريا. آكاـ ا٤برجاف َب ذكر ا٤بدائن ا٤بشهورة َب كل مكاف )ص: 
بػن ٧بمػد قاضػي القضػاة ناصػر الػدين العزيز بن ٧بمد بػن أٞبػد بػن ىبػة اهلل  ىو ٧بمد بن عمر بن عبد (ٕ)

ػػٍغنىاًقي ٕبلػػب، كأجػػاز لػػو ُب سػػنة  ىػػػ، كتػػوىل القضػػاء ٕبلػػب أكثػػر مػػن ُُٕأبػػو عبػػداهلل، أجتمػػع بػػو السِّ
 (.  ِٖٔ-ِٖٓ/ّىػ. يػيٍنظىر ا١بواىر ا٤بضية )ِٕٓىػ، كتوُب سنة ٖٗٔكثالثْب سنة، كلد سنة  إحدل

 (.ُُٔ، ُُْ/ِاىر ا٤بضية)ا١بو  (،ُِٓ، َُٓ/ّ ) الطبقات السنيةيػيٍنظىر:  (ٖ)
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 ادلطهة انثانث
 شيٕخّ ٔتالييزِ

 :م، من أبرزىمخاٛبة كتابو الواُب كأثُب عليه ُب ‘تفقو على عدد من العلماء ذكرىم
 .(ُ)ىػ(ّٗٔ) اإلماـ حافظ الدين الكبّب ٧بمد بن ٧بمد بن نصر البخارم -ُ
 .(ِ)فخر الدين ٧بمد بن ٧بمد بن إلياس ا٤باٲبرغي شيوخو أيضنا: كمن -ِ
 .(ّ)اهلل بن أٞبد بن ٧بمود النسفي كمن شيوخو: اإلماـ حافظ الدين عبد -ّ
 :عدة تالميذ، منهملسٍِّغنىاًقي كل
ين ٧بمد بن ٧بمد بن أٞبد ا٣بيجىٍندم الكاكيقواـ الدٌ  -ُ

(ْ). 
 .(ٓ)كيٍرالٍلٌ السيد جالؿ الدين بن  س الدين أٞبد بن يوسف ا٣بوارزمي ال -ِ
 .ٔ()حفص عمر بن العدَل أبوقاضي القضاة: ناصر الدين ٧بمد بن القاضي كماؿ الدين  -ّ

                                 

ين الكبػّب ، كػاف (ُ) شػيخنا كبػّبنا،  -رٞبػو اهلل -٧بٌمد بن ٧بٌمد بن نٍصػر، أبػو الفٍضػل البخػارٌم، حػافظ الػدِّ
يػيٍنظىػػر ا١بػػواىر ا٤بضػػية . (ىػػػّٗٔحافظنػػا ثًقػػةن، متًقننػػا ٧بقِّقنػػا مشػػتػىهىرنا بالٌركايػػًة كجػػٍودًة الٌسػػماع. تػػوُب سػػنة )

 .(ُُْٕالواُب )ص، (ّّٕ/ّ)
، متًقننػػا ٧بقِّقنػػا،  -رٞبػػة اهلل -٧بٌمػػد بػػن ٧بٌمػػد بػػن إليػػاس ا٤بػػايرغي، كيقػػاؿ: ا٤بػػامرغٌي، كػػاف (ِ) شػػيخنا فاًضػػالن

ا كرًعنػا. (، ا١بػواىر ا٤بضػية ِٔٔ/ِ(، مفتػاح السػعادة )ِٔالفوائػد البهيػة )ص يػيٍنظىػر ماىرنا مدقػِّقنا، زاىػدن
 (.ُُٕٓ-ُُْٕالواُب )ص، (ُُٔ-ُُْ/ِ)

ا  –رٞبػػو اهلل –ربكػػات، حػػافظ الػػدين عبػػد اهلل بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػود النسػػفي، كػػاف ىػػو أبػػو ال (ّ) إمامنػػا زاىػػدن
ػػػا ُب الفقػػػو كاألصػػػوؿ، بارعنػػػا ُب ا٢بػػػديث كمعانيػػػو، لػػػو التصػػػانيف  ، عػػػدَل النظػػػر ُب زمانػػػو، رأسن كػػػامالن

اج الػػَباجم يػيٍنظىػػر تػػق(. َُٕا٤بفيػػدة ُب التفسػػّب، كالفقػػو، كاألصػػوؿ، منهػػا "مػػدارؾ التنزيػػل تػػوُب سػػنة )
 (.  ُٖٔ/ِ(، مفتاح السعادة )ِّٓ/ِ(، الدرر الكامنة )َّ)ص

ػػنجارم، قػػواـ الػػدين الكػػاكي، الفقيػػو األصػػويل تػػوُب سػػنة  (ْ) ٍنػػًدم السِّ ىػػو ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد ا٣بيجى
 (.َِٔ/ّ(،معجم ا٤بؤلفْب )ُٖٔيػيٍنظىر الفوائد البهية )ص، ق(ْٕٗ)

، شػرح الكتػاب "ا٥بدايػة" جالؿ الدين بن  س الػدين أٞبػد بػ  (ٓ) ن يوسػف ا٣بػوارزمي، كػاف عالػػمنا فاضػالن
يػيٍنظىػػػػػػر كشػػػػػػف الظنػػػػػػوف  ُب كتػػػػػػاب ٠بػػػػػػاه "الكفايػػػػػػة"، كىػػػػػػو كتػػػػػػاب مشػػػػػػهور، متػػػػػػداكؿ بػػػػػػْب النػػػػػػاس.

 (.ٗٓ-ٖٓد البهية )صػ(، الفوائُْٗٗ/ِ)
، تػػوُب ٕبلػػب ٧بٌمػد بػػن عمػػر بػن عبػػد العزيػػز بػن ٧بٌمػػد بػػن أٞبػد بػػن ىبٌػػة اهلل بػن العىػػدَل، قاضػػي القضػاة (ٔ)

= 
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 ادلطهة انشاتع
  ، ٔعميذتّّـــــيزْث

ايىة ٍغنىاًقي من أئمة ا٤بذىب ا٢بنفي، فهو الفقيو ا٢بنفي شارح ا٥ًبدى ككتابو  .اإلماـ السِّ
ايىةشىرٍحي كتاب  النهاية ، أشار فيو إىل أقواؿ علماء ا٢بنفية، كذكر ا٣بالؼ كتاب جامع  ا٥ًبدى

 من الكتب ا٤بفقودة ىذه األياـ. ة عن بعض الكتب الٍب تعدُّ بينهم، مع نقوالت مهمٌ 
 من خالؿ ا١بزء الذم قمت بتحقيقو ُب النقاط التالية: ‘يمكن إبراز بعض جوانبها أما عقيدتو، ف

قل عن شيخو ٝبلة فارسية معناىا: ُب توحيد األلوىية، حيث ن ‘حسن معتقد ا٤بؤلف  -ُ
، كَل يتعقبو ا٤بؤلف، كىذا يدؿ على موافقتو لو (ُ)ىل مشاىد الصا٢بْب ا٤بوتى ٧بظورةإالصالة 

إذ عادتو تعقُّب ما يراه ٨بالفنا للصحيح عنده. كالٌنهي عن الصالة إىل القبور من أعظم ما يقطع 
كسائل الشرؾ. كيدؿ على ىذا النهي حديث طريق عبادة غّب اهلل، إذ الصالة إليها كسيلة من 

    . (ِ)ال ٘بلسوا على القبور، كال تصلوا إليهاقاؿ:  ×أيب مرثد الغنوم أٌف رسوؿ اهلل 

ًل كتابو من الرد على أىل  ‘من حسن تصٌرؼ ا٤بؤلف  -ِ ُب باب العقيدة أيضنا أنٌو َل ٱبي
ال ٯبوز أٍف يعيش أحده  ُب قو٥بم أنٌو جـوأىل الطبائع كالنُّ الزيغ كالبدع. كمن ذلك إنكاره على 

. كرٌد (ّ)ألٌف اجتماع الن حسْب ٰبصل بالطبائع األربعة ُب ىذه ا٤بد ة مائة كعشرين سنةأكثر من 
 .(ْ)طوف على بِب آدـأف  ا١بن قد يتسلٌ ا٤بؤلف أيضنا على من أنكر 

أىل الكالـ، فإنو، غفر من ناحية أخرل، فبعض ما نقلو ا٤بؤلف دكف أف يتعقبٌو يوحي بتأثُّره ب -ّ
كإذا كمل عقل الصغّب كالصغّبة كٛبٌكن ٍب مات قبل أٍف يستدٌؿ :ةاهلل لو، نقل قوؿ بعض ا٢بنفي

                                 
= 

 (.ُُِ/ِ(، الفتح ا٤ببْب )ِٓتاج الَباجم )ص يػيٍنظىرىػ(، ِٕٓسنة )
 (.ّْٔينظر ص )  (ُ)
أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب ا١بنائز، باب النهي عن ا١بلوس على القرب كالصالة عليو، برقم  (ِ)

(ِٕٗ )ِ/ٖٖٔ. 
 (.ُِٕينظر ص ) (ّ)
 (.ِٖٔ-ِٕٔينظر ص ) (ْ)
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 . (ُ)فقد استحق النار أبدنا، فيعرؼ رب و يعاقىب يـو القيامة ألن و كٌلف ا٤بعرفة كمات مفٌرطنا

اف، الذم يقوؿ بو أىل الكالـ. قاؿ كىذا ىو القوؿ باشَباط الٌنظر كاالستدالؿ ُب صحة اإلٲب
لو انقضى من أكؿ حاؿ التكليف زمن يسع النظر ا٤بؤٌدم إىل ا٤بعارؼ، كَل ينظر مع : (ِ)ا١بويِب

ُب شرح أـ  (ْ). كقاؿ السنوسي(ّ)ارتفاع ا٤بوانع، كاخَـب بعد زماف اإلمكاف فهو ملحق بالكفرة
لسنة كجوب النظر الصحيح مع الَبدُّد ُب كونو كا٢بق الذم يدؿ عليو الكتاب كا: (ٔ)( ٓ)الرباىْب

ىذا القوؿ غّب كاحد من كقد استنكر . شرطنا ُب صحة اإلٲباف أك ال. كالراجح أنو شرط ُب صحتو
َل يقل ألحد: ال أقبل إسالمك حٌب تستدؿ على  ×بعد أٍف بْب أف  الٌنيب  ابن حـزأىل العلم، قاؿ 

يغفل أف يبْب للناس ما  نع عند أىل اإلسالـ أف يكوف من احملاؿ ا٤بمتصحة ما أدعوؾ إليو: 
د عدـ ذكره ٝبيع أىل اإلسالـ ال يصلح ألحد اإلسالـ إال بو، ٍب تتفق على إغفاؿ ذلك أك تعمُّ 

  . (َُ)( ٗ)بنحو كالـ ابن حـز (ٖ)، كرد ىذا القوؿ أبو ا٤بظفر السمعاٍل(ٕ) كتنبو لو ىؤالء األشقياء!

                                 
 .(ُِٔينظر ص ) (ُ)
ـ  ِ() ـ الكبػّب، شػيخ الشػافعية، إمػػا ـ ا٢بػرمْب أبػو ا٤بعػايل عبػد ا٤بلػك بػن عبػد اهلل بػن يوسػف ا١بػويِب اإلمػا إمػا

ـ أيب ٧بمػػد عبػػد اهلل بػػن يوسػػف بػػن عبػػد اهلل بػػن يوسػػف بػػن  ا٢بػػرمْب، أبػػو ا٤بعػػايل عبػػد ا٤بلػػك ابػػن اإلمػػا
ـ النػػػب٧ْٕٖبمػػػد بػػػن حيويػػػو ا١بػػػويِب، ٍب النيسػػػابورم، تػػػوُب سػػػنة) / ُٖالء ط الرسػػػالة )ق(. سػػػّب أعػػػال

ْٖٔ.) 
 (.ُِْالشامل للجويِب ) (ّ)
٧بمػد بػن يوسػف بػػن عمػر بػن شػعيب السنوسػػي ا٢بسػِب، مػن جهػة األـ، أبػػو عبػد اهلل: عػاَل تلمسػػاف  (ْ)

 .(ُْٓ/ ٕ(. األعالـ للزركلي )ىػٖٓٗ) سنة ُب عصره، كصا٢بها. لو تصانيف كثّبة، توُب
ـ، السػػػيد، الشػػػريف: ٧بمػػػد بػػػن يوسػػػف بػػػن ا٢بسػػػْب السنوسػػػي. أـ الرباىػػػْب ُب العقائػػػد للشػػػيخ، اإلمػػػا (ٓ)

 .(َُٕ/ ُعن أسامي الكتب كالفنوف )كشف الظنوف  .ٖٓٗا٤بتوَب: سنة 
 (.ُٓأـ الرباىْب )ص (ٔ)
 (.ّٓ/ْالفصل) (ٕ)
اإلمػػاـ، العالمػػة، مفػػٍب خراسػػاف، شػػيخ الشػػافعية، أبػػو ا٤بظفػػر منصػػور بػػن ٧بمػػد بػػن عبػػد ا١ببػػار بػػن  (ٖ)

/ ُٗق(. سػػّب أعػػالـ النػػبالء ط الرسػػالة )ْٖٗالسػػمعاٍل، ا٤بػػركزم، ا٤بتػػوُب سػػنة )أٞبػػد التميمػػي، 
ُُْ). 

علػػي بػػن أٞبػػد بػػن سػػعيد بػػن حػػـز الظػػاىرم، أبػػو ٧بمػػد: عػػاَل األنػػدلس ُب عصػػره، كأحػػد  (ٗ)
أئمػػػة اإلسػػػالـ، كػػػاف مػػػن صػػػدكر البػػػاحثْب فقيهػػػا حافظػػػا يسػػػتنبط األحكػػػاـ مػػػن الكتػػػاب 

 .(ُْٖ/ ُٖالـ النبالء ط الرسالة )أعق(. سّب ْٔٓكالسنة، توُب سنة )
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(ُ) .  

                                 

 (.ِٔ-ُٔاالنتصار ألصحاب ا٢بديث للسمعاٍل ) (ُ)



 
 

 النهاية شرح اهلداية
 

21 

 ادلطهة اخلايش
 يصُفاتّ

 منها:  عٌدة مصنفات، ذكرىا ٧بقق كتاب الٌنجاح، السٍِّغنىاًقيلإلماـ 
قو : حقٌ ق(ْْٔشرح ا٤بنتخب أك ا٤بختصر ٢بساـ الدين ٧بمد األخسيكٍب ) (ُ)الواُب -ُ

بن ٧بمد بن ٞبود اليماٍل، لنيل درجة الدكتوراه  الباحث ُب كلية الشريعة ٔبامعة أـ القرل، أٞبد
 .ىػُُْٕعاـ 

ُب الفقو أليب ا٢بسن فخر اإلسالـ علي بن  األصوؿح لكتاب الكاُب كىو شر  -ِ
ا١بامعة ب حققو الباحث: فخر الدين سيد ٧بمد قانت، ُب رسالتو للدكتوراه ٧بمد البزكدم

 .(ِ)ىػ. ُِِْاإلسالمية با٤بدينة ا٤بنورة، كطبعتو مكتبة الرشد، طبعة أكىل عاـ 
ايىة: لربىاف الدين ع -ّ ٍرًغينىاٍل )النهاية شىرٍح كتاب ا٥ًبدى ىػ(، كىو ّٗٓلي بن أيب بكر اٍلمى

 كسيأٌب الكالـ عنو.  ،ىذا الشىرٍح النفيس
ُب حقق ُب جامعة أـ القرل  .النجاح التايل تلو ا٤براح: كىو كتاب ُب علم الصرؼ -ْ

اهلل عثماف عبدالرٞبن سلطاف، عاـ  رسالة ماجستّب بكلية اللغة العربية للباحث: عبد
 .(ّ)ىػُُّْ
. ٦بلد ضخم، كىو شىرٍح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد ُب أصوؿ الدينالتسديد:  -ٓ

 .(ْ) (ُِِٖفندم بَبكيا برقم )أيزاؿ ٨بطوطنا كيوجد أصلو ُب مكتبة عاطف  كال

                                 

 .(ِٓ)ينظر تاج الَباجم  (ُ)
 .(ِٓ(، تاج الَباجم )صُِّ/ُا١بواىر ا٤بضية )ينظر  (ِ)
 (.ٗٓص)ينظر الواُب  (ّ)
 .(َُُ-َُٗينظر ٙبقيق كتاب النجاح )ص  (ْ)
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 ادلطهة انضادس
 ٔفاج انضغُالي، ٔألٕال انعهًاء فيّ

 و:ــأواًل: وفات
و توُب ُب حلب سنة كلعل األقرب أنٌ ، ُب ٙبديد تاريخ كفاتومن ترجم لو  اختلف 
و قد ضعف ىػ، فكأنٌ ُُٕبعد شهر رجب سنة  ر لو شيء من نشاطوذك يي و َلألنٌ  ؛ىػُْٕ

 .(ُ)ىػُْٕسنة   ‘ كمرض إىل أف توُب
اإلماـ : ، حيث قاؿالطبقات السنيةصاحب  كقد أثُب عليو عدد من العلماء، منهم

 . (ِ) اا جدلين ا ٫بوين هن ا فقيمن ػا عالالعاَل العالمة، القدكة الفهامة، كاف إمامن 
منا فقيهنا، ٫بوينا، جدلينا...ػ... كاف عالالسيوطي: فيو كقاؿ 

 (ّ). 
...كاف فقيهنا، جدلينا، أصوليناكقاؿ اللكنوم: 

(ْ). 
 .(ٓ)... األصويل، النحوم...:كقاؿ عبداهلل بن مصطفى ا٤براغي

                                 

(، َُٔ(، تػػػػاج الػػػػَباجم البػػػػن قطلوبغػػػػا )ص: ُِّ/ ُا٢بنفيػػػػة ) ا١بػػػػواىر ا٤بضػػػػية ُب طبقػػػػات يػيٍنظىػػػػر (ُ)
، كشػػف (ُُٔ/ُ )(، الػػواُبِٔ(، الفوائػػد البهيػػة )صِْٓالطبقػػات السػػنية ُب تػػراجم ا٢بنفيػػة )ص: 

 .(َُْ/ُ(، الكاُب )ُْٖٖ/ ِالظنوف )
 (.َُٓ/ّالطبقات السنية ) يػيٍنظىر (ِ)
 (.ّٕٓ/ُبغية الوعاة ) يػيٍنظىر (ّ)
 (.ِٔوائد البهية )صالف يػيٍنظىر (ْ)
 (.ُُِ/ِالفتح ا٤ببْب ) يػيٍنظىر (ٓ)
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 انشاتع:
ُ
ث
 
ح
ْ
ث
 
ً
ْ
 ان

كه.
ِّ
م
 
ح
ُ
ً
ْ
كتابه ان

ْ
 تهان

ُ
شهيف

ْ
ع
َّ
 انت

 

 َوِفيو ِستَُّة َمطَاِلٍب:
 

 ًدر اسىةي عينػٍوىاًف اٍلًكتىاب. اْلَمْطَلُب اأْلَْول:
 ًكتىاًب لًٍلميؤىلًف.ًنٍسبىةي الٍ  اْلَمْطَلُب الثَّاِني:

 أٮبىِّي ةي اٍلًكتىاًب. اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث:
 اٍلكيتيبي الن اًقلىةي عىٍنو. اْلَمْطَلُب الّرابُع:

اتيو. اْلَمْطَلُب اْلخامُس:  مواردي اٍلًكتىاًب كىميٍصطىلىحى
 ُب مىزىايىا اٍلًكتىاًب. اْلَمْطَلُب الّسادُس:
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 ادلطهة اْلٔل
 دساصح عُٕاٌ انكتاب

ايىة: صاحب كتاب -٥بماـ كماؿ الدين بن اذكر   أف ا٤بؤلِّف  - فتح القدير على ا٥ًبدى
لوقوعو ُب هناية  هايةالنِّ ٠باه ، كأباف عن سبب ىذه الٌتسمية فقاؿ: النهاية٠ٌبى كتابو 

 .(ُ)التحقيق، كاشتمالو على ما ىو الغاية ُب التدقيق

                                 

 .(ٔ/ُ ) فتح القدير يػيٍنظىر   (ُ)  



 
 

 النهاية شرح اهلداية
 

25 

 ادلطهة انثاَي
 َضثح انكتاب نهًؤنف

ئهم ثنا ، كذلك ُب معرضالكتاب لإلماـ السٍِّغنىاًقي علم ىذاغّب كاحد من أىل ال نسب
ايىةٖٕٔأكمل الدين البابرٌب )ا٤بتوَب: عليو، كمنهم  : حيث قاؿ ىػ( صاحب اٍلًعنىايىة شىرٍح ا٥بًدى

ر مباٍل أحكاـ الشرع، حساـ ل الشيخ اإلماـ كالقـر ا٥بماـ، جامع األصل كالفرع مقرِّ تصدٌ 
ة مثواه؛ إلبراز ذلك كالتنقّب عما ىنالك، سقى اهلل ثراه، كجعل ا١بنٌ ، ًقيا٤بلة كالدين السٍِّغنىا

لوقوعو ُب هناية التحقيق،  هايةالنٌ حىوي شرحنا كافينا، كبْب  ما أشكل منو بياننا شافينا، ك٠ب اهي فشىرى 
 كاشتمالو على ما ىو الغايةي ُب التدقيق، لكن كقع فيو بعض إطناب، ال ٕبيث أف يهجر ألجلو

 .(ُ)الكتاب، كلكن يعسر استحضاره كقت إلقاء الدرس على الطالب...
 

                                 

ايىةيػيٍنظىر:  (ُ)  .(ٔ/ُ) اٍلًعنىايىة شرح ا٥ًبدى
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 ادلطهة انثانث
 ابــــــــح انكتـــــأًْي

تو، كمن ءرح كالعكوؼ على قرايدؿ على أٮبيتو تناكؿ بعض العلماء لو باالختصار كالش  
يث اختصره، فعلو اإلماـ ٝباؿ الدين ٧بمود بن أٞبد السراج القونوم ح األمثلة على ذلك ما
ايىةُب كتابو ا٤بسمى   .خالصة النهاية ُب فوائد ا٥ًبدى

ايىة منهم، كاستفاد الكثّب ٩بن كتبوا ُب فقو ا٢بنفية من كتاب النِّ  هاية، كخاصة شير اح ا٥ًبدى
 مثل: فتح القدير، كاٍلًعنىايىة.

 .(ُ)النقل عنو ُب رد احملتار، كالفتاكل ا٥بندية، كغّب ذلك من ككذلك أكثر 
 

                                 

 (.ُُٓ/ّ) (، الطبقات السنيةِٔ)ص (، الفوائد البهيةَِِّ/ِ) كشف الظنوف يػيٍنظىر (ُ)



 
 

 النهاية شرح اهلداية
 

28 

 ادلطهة انشاتع
 انكتة انُالهح عٍ انُٓايح

  وقد نقل عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذىب ومن أىمها:
١بنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي ا٤بتوَب سنة الٍب صنفها الفتاكل ا٥بندية،  -ُ

 ىػ(.ٔٗٓ)
ايىة: حملمد بن عبد الواحد بن عبد ا٢بميد السيواسي كما -ِ ؿ فتح القدير على ا٥ًبدى

 ىػ(.ُٖٔالدين بن ٮباـ ا٢بنفي، ا٤بتوَب سنة )
تبيْب ا٢بقائق شىرٍحي كنز الدقائق: لفخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ا٢بنفي،  -ّ

 ىػ(.ّْٕ) ا٤بتوَب سنة
ايىة: حملمد بن ٧بمد بن ٧بمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل بن  -ْ اٍلًعنىايىة شىرٍحي ا٥ًبدى

 ىػ(. ٖٕٔن الركمي البابرٌب ا٤بتوَب سنة )الشيخ  س الدين بن الشيخ ٝباؿ الدي
 ىػ(. َٕٗالبحر الرائق شىرٍحي كنز الدقائق: لزين الدين ابن ٪بيم ا٢بنفي ا٤بتوَب سنة ) -ٓ
٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر: لعبد الرٞبن بن ٧بمد بن سليماف الكليبويل  -ٔ

 ىػ(. َُٖٕا٤بدعو بشيخي زاده، ا٤بتوَب سنة )
بن اراقي الفالح شىرٍحي نور اإليضاح: ألٞبد بن ٧بمد حاشية الطحاكم على م -ٕ

 ىػ(.ُُِّإ٠باعيل الطحطاكم ا٢بنفي، ا٤بتوَب سنة )
رد احملتار على الدر ا٤بختار: البن عابدين، ٧بمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز  -ٖ

 ىػ(.ُِِٓعابدين الدمشقي ا٢بنفي ا٤بتوَب سنة )
الدمشقي ا٤بيداٍل ا٤بتوَب سنة  اللباب ُب شىرٍح الكتاب: لعبد الغِب الغنيمي -ٗ

 ىػ(. ُِٖٗ)
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 اخلايش ادلطهة
 يٕاسد انكتاب ٔيصطهحاتّ

 : موارد الكتاب:أوالً 
 ومن أىم المصادر التي اعتمد عليها في ىذا الكتاب:

 أصوؿ السرخسي: لإلماـ أيب بكر ٧بمد بن ٧بمد بن أيب سهل السرخسي. -ُ
 .ىػ(َْٗت)

 ىػ(.َّْت )األسرار: أليب زيد الدبوسي. -ِ
ب  الفضل الكرماٍل. اإليضاح ُب شىرٍح التجريد:  لعبد الرٞبن بن ٧بمد بن أمّبكيو، أيب -ّ

(ّْٓ.) 
 ىػ(.ُٖٗت ) األصل، كا٤بعركؼ با٤ببسوط حملمد بن ا٢بسن الشيباٍل. -ْ
 ىػ(.ّٕٓ)ت التيسّب ُب التفسّب؛ لنجم الدين أيب حفص النسفي.  -ٓ
 ىػ(.ُٔٔ)ت  تتمة الفتاكل؛ لربىاف الدين ابن مازة البخارم. -ٔ
 ىػ(.َْٓ)ت ٙبفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندم رٞبو اهلل.  -ٕ
 ىػ(.ُٖٗ)ت  ا١بامع الصغّب؛ حملمد بن ا٢بسن الشيباٍل. -ٖ
قاضي ػ ا١بامع الصغّب؛ ٢بسن بن منصور بن أيب القاسم فخر الدين، ا٤بعركؼ بشرح  -ٗ

 ىػ(.ِٗٓ)ت .خاف
 ىػ(.ِْٖ)ت  .ا١بامع الصغّب؛ للبزدكم -َُ
 ىػ(.ََٔ)ت  لتمرتاشي.ا١بامع الصغّب؛ ل -ُُ
 ىػ(.َٓٓ)ت  ميعتصر للغزايل.ػا٣بالصة الغزالية، كتسمى خيالصة ا٤بختصر كنقاكة ال  -ُِ
 الذخّبة، ا٤بشهورة بالذخّبة الربىانية؛ لربىاف الدين، ٧بمد بن اٞبد ابن مازة البخارم.  -ُّ

 ىػ(.ُٔٔ)ت 
 ىػ(.ُٖٗ)ت  الزيادات؛ حملمد بن ا٢بسن الشيباٍل. -ُْ
 ىػ(.ُِّ)ت  .جعفر أٞبد بن ٧بيىم د بن سالمة األزدم الطحاكمشرح الطحاكم أليب  -ُٓ
 ىػ(.ّّٗ)ت  الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية للجوىرم. -ُٔ
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) ت  فتاكل قاضي خاف؛ ٢بسن بن منصور بن أيب القاسم، ا٤بعركؼ بقاضي خاف. -ُٕ
 ىػ(.ِٗٓ

 ىػ(.ُٗٔ)ت  الفوائد الظهّبية، لظهّب الدين أيب بكر ٧بمد بن أٞبد القاضي. -ُٖ
 .لكتاب: ا٤بشهور ٗبختصر القدكرما -ُٗ
 بكر السرخسي. ا٤ببسوط: لشمس الدين أيب -َِ
 العزيز ا٢بلواٍل. ا٤ببسوط: لشمس األئمة أيب ٧بمد عبد -ُِ
 احمليط الربىاٍل: لربىاف الدين ٧بمود بن أٞبد بن مازة البخارم.  -ِِ
 ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب؛ أليب الفتح ناصر الدين ا٤بطرزم. -ِّ
 لإلماـ أيب القاسم ٧بمود بن عمرك الز٨بشرم.: ابا٤بفصل ُب صنعة اإلعر  -42
 للشيخ، اإلماـ، أيب ا٤بعْب: ميموف بن ٧بمد النسفي. :تبصرة األدلة ُب الكالـ -42

 ثانًيا: مصطلحاتو:
ذكره شيخ ، كأٌما إذا قاؿ: خواىر زادهفإنو يقصد  ذكره شيخ اإلسالـإذا قاؿ:  -ُ

 للشيباٍل. فإنو يقصد أنو ُب ا٤ببسوط  اإلسالـ ُب مبسوطو
 بإطالقو فإنو يقصد مبسوط  س األئمة السرخسي.  ُب ا٤ببسوطإذا قاؿ:  -ِ
 .(ُ)بخارمفا٤براد بو حافظ الدين ال الشيخإذا قاؿ:  -ّ
 .(ِ)فا٤براد بو فخر الدين ا٤باٲبرغي األستاذإذا قاؿ:  -ْ

                                 
ىػػػػ(، ذكػػػر ذلػػػك ابػػػن تغػػػرم بػػػردم ُب ا٤بنهػػػل الصػػػاُب ّٗٔ)حػػػافظ الػػػدين البخػػػارم ا٤بتػػػوَب سػػػنة  يػيٍنظىػػػر  (ُ)

(، حيث قاؿ: ككلمػا ذكػر السػغناقي ىػذا ُب شػرح ا٥بدايػة مػن لفظػة الشػيخ؛ فػا٤براد بػو حػافظ ُٓٔ/ٓ)
 الدين.

 .ا٤برجع السابق يػيٍنظىر (ِ)
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 ادلطهة انضادس
 يزايا انكتاب 

ْب كتب الفقو عمومنا ككتب الفقو ا٢بنفي هاية من الكتب الٍب برزت مكانتها بكتاب النِّ 
 منها: ، ك ٤با ٛبيز بو ىذا الكتاب من مزايا عديدة إالكما ذلك  ،خصوصنا
عمد ُب شىٍرحو إىل أسلوب سهل،  ‘ لفؤ ا٤ب سهولة أسلوب ا٤بؤلف، ذلك أفٌ  -ُ
 ٨بتصر.  مطوؿ، كال ط، كسط، المبسٌ 

ناسبة الكتاب كالفصل ٤با كيذكر م فصل ككتاب كيربطو ٗبا قبلو، ٲبهد ٗبقدمة لكلِّ  -ِ
 قبلو.

 .توضيح بعض الكلمات الغريبة -ّ
و يتناكؿ ُب بعض األحياف موضوعنا كيذكر كحدة ا٤بوضوع، كٛباسك الفكرة، إاٌل أنٌ  -ْ

ق بو، ٍب ينتقل إىل موضوع آخر، ٍب ٘بده يعود إىل ذلك ا٤بوضوع فركعو كمسائلو، كما يتعلٌ 
 األكؿ.

، الفقهيةى ا١بانب الفقهي، كتوضيح ا٤بسائل تعاىل ُب شرحو عل ‘ َل يقتصر ا٤بؤلف
راء ا٤بفسرين، آكمناقشتها، بل كاف شىٍرحو ٧بلى بالفنوف األصيلة، فكاف يعمد إىل مناقشة 
ا ُب ذلك على مصادرىم ككتبهم، ٩با يؤكد  مصادر  أصالةكاللغويْب، كأئمة القراءات، معتمدن

 ىذا الكتاب كتنوعها.
 

 



 

  ادلثحث اخلايش
 

 ة مطالب: وفيو ثبلث
 كصف النسخ. المطلب األول:
 ٭باذج من ا٤بخطوط. المطلب الثاني:

 بياف منهج التحقيق. المطلب الثالث:
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لادلطهة اْلٔ  
خـــــــــــف انُضـــــــٔص  

 أواًل: وصف كامل المخطوط:
 :كجدتي منو نسختْب كاملتْب كتفصيلهما على النحو التايل

 النسخة األولى:
وعنها صورة مصورة بمركز  ،نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركيا

ووصفها  ،جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 :النحو التاليعلى 

 .النهاية ُب شرح ا٥بداية :عنواف ا٤بخطوط -
 .ُِِّٕٔٔ:رقم النسخة -
 .ُِِْٕ:رقم الوركد -
 .ِّْٖٕٗ :رقم التسجيل ُب مركز ٝبعة ا٤باجد للثقافة كالَباث -
 .الفقو ا٢بنفي :ا٤بوضوع -
 .اقينالسغ :ا٤بؤلف -
 .كرقة ُُِٓ :عدد األكراؽ -
 .ِٕ :عدد السطر -
 .سمِٓ× ُٗ:مقاس ا٤بخطوط -
 .نسخ :٣بطنوع ا -
 .ىػْٗٗ :تاريخ النسخة -
 .مصورات رقمية ملوف:شكل النسخة -
 .٧بمد بن توشو كاردارم :الناسخ -
 .كٙبتوم على فهارس ُب أكلو ،كتب ٖبط نسخ كاضح -
ا٢بمد هلل الذم عاىل معاَل العلم كدرج  –كبعده  -فهرس :بداية النسخة -

ضاح ما انغلق من كتب كبعد فإف إي...أىاليها كجاكز برتبتهم قمة ا١بوزاء كأعاليها
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 .ىم األمورأالسلف من 
 .مسائل شٌب من دأب ا٤بصنفْب...كتاب ا٣بنثى  :كُب خاٛبتها -
إجازة من ا٤بؤلف إىل ٧بمد بن القاضي كماؿ  :السماعات كالقراءات -
 .الدين

كقفية من يوسف كتخذا خضر على :التقييدات كالتملكات كالوقفيات -
 .ىػَُِٗخزانيتو بتاريخ 

 .لكتاب كامالن النسخة تغطي ا -
هناية النصف  َٓٓتاريخ النسخة كاسم الناسخ من الورقة  :الملحوظات -
 .األكؿ

 النسخةالثانية:
بتركيا ووصفها على النحو مكتبة سليمانية قسم جار اهلل افندي  نسخة

 :التالي
 .( فقو حنفيَُٖ-ََٗ-َٖٗرقمو ) -
 .حساـ الدين حسْب بن علي السغناقي رٞبو اهلل :ا٤بؤلف -
 .عبدالوىاب بن عبدالرٞبن:ُب ا١بزء الثاٍلالناسخ  -
 .اتلد( ٦بٓ)ـ ،كرقة َُّٕ:عدد االكراؽ -
 .ّٓ-ِٔ :عدد االسطر -
 .سمُِ×  ِٖ :مقاس ا٤بخطوط -
 .ىػُِِٕ :تاريخ النسخ -
ٞبر كفيو إطارات أسود ك أكتب ٖبط النسخ ٕبرب   :وصف المخطوط -

 .كزخارؼ ملونة
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 ادلطهة انثاَي
 منارج يٍ ادلخطٕط

 مكتبة يوسف آغا )أ(صورة من نسخة 
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 صورة من نسخة مكتبة سليمانية قسم جاراهلل افندي )ب(
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 ادلطهة انثانث
 تياٌ يُٓح انتحميك

اعتمدتي ُب التحقيق على خطة ٙبقيق الَباث ا٤بقرة من ٦بلس كلية الشريعة 
سرتي نػٍهىجي ال ًذم اٍلمى ىػ(، ك ُِْٔ/ٗ/ٗ( كتأريخ )ِكالدراسات اإلسالمية ُب ا١بلسة رقم )

ً  كىمىا يىًلي:ىذا ُب خدمًة  عليًو   الن صِّ
إًلىيهىا  ٍرتي شكىأى  اًب عىلىى نسخًة مىٍكتىبىًة يوسف آغا،تى ُب ٙبىًٍقيًق نىصِّ اٍلكً  ًاٍعتىمىٍدتي  َأَوال:

 ٤با يلي: سخة اأٍليـى هىا النُّ ًبرىٍمًز)أ( كىجىعىٍلتػي 
ـً  -ُ  (.ػىْٗٗ) هىا،تىارٱبً  لًتػىٍقدي
 ضوح خطها.ك  -ِ
 سالمة تصويرىا. -ّ
انًًبيو -ْ  .كيجيوًد تػىٍعًليقىاتو جى
يًن أيب حى  كيجيوًد إجىازىةو  -ٓ ص فٍ مىًن اٍلميؤىلًِّف عىلىيهىا إىل ٧بيىم دو ٍبًن اٍلقىاًضي كىمىاًؿ الدِّ

 .الدِّين ري عيمىر ٍبن اٍلقىاًضي نىاصً 

ٍلًتزىاـً ًبعىالىمىاًت التػ ٍرًقيم، كىضىٍبطً  ا٢بٍىديث، مىعى  بًالر ٍسًم اإلمالئيً  الن صِّ  خي سٍ نى  ا:ثَانِيً  مىا  ااٍلً
.  ٰبىٍتىاجي إىل ضىٍبطو

نػىهىا إاٍلميقىابػىلىةي بػىٍْبى الٌنسخًة اأٍليـٌ، كىنسخة اٍلمىٍكتىبىة السُّلىٍيمانًي ة، كى  ثالثًا:  ثًبىاتي اٍلفيريكًؽ بػىيػٍ
 :ميًشّبىا إًلىيهىا ُب ا٢ٍباًشيىًة عىلىى الن ٍحًو الت ايل 

 سخًة اأٍليٍخرىل.أقوـي بًالت ٍصًحيًح مىًن النُّ  النسخة األـًٖبىطىأ مىا ُب  ًإذىا جىزٍمتي  -

ٍلتي النسخة األـ ًإذىا كىافى ُب  - بػىٍْبى  وي سخًة اأٍليٍخرىل، كىكىض ٍعتي النُّ  نٍ مً  وي سىقىطه أىٍكمى
 وفْب.قمع

ٍرتػي  ًإذىا كىافى ُب أحىًدىىا زًيادىةه  - وًفْب، كىأيًشّبي ُب ا٢ٍباًشيىًة عقا بػىٍْبى مى هىا ُب مىٍوًضًعهى ذىكى
ا.  بًأىنػِّهىا زًيادىةي مىٍن نسخة كىذى

تػىٍْبً فإنِب أي النُّ  نٍ مً  ٖبطئوً  مىا جىزىٍمتي  - ا ] وًفْب ىىكىذى عقٍبًقيًو كىمىا ىيوى كىأىضٍعوي بػىٍْبى مى سىخى
ايىًة  ًأ، ميوثػىقنا مىٍن بػىٍعضً كىأىذٍكيري الص وىاب ُب ا٢ٍباًشيىًة مىعى بػىيىاًف سىبىًب ا٣ٍبىطى  [، شيريكًح ا٥بًٍدى
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 اأٍليٍخرىل.

ًة مىعى اإٍلشارىًة إىل رىٍقًم الل ٍوحىًة  خىطو  كىضيعي  رابًعا: ا / لًلد اللىًة عىلىى هًنىايىًة الل ٍوحى مىاًئلو ىىكىذى
كىذىًلكى ُب ا٥ٍبىاًمًش ا١ٍباًنيب   ،سىر)أ( لًٍلوىٍجًو اأٍلىٲٍبىًن ك)ب( لًٍلوىٍجًو اأٍلىيٍ  مىٍن نسخًة اأٍلىٍصًل كىاًضعنا

ا  / ب(.ٓ/ أ( أك)ٓ) اأٍلىٍيسىر ىىكىذى

كىًكتىابىتهىا بًالر ٍسًم  رآنية، مىعى بػىيىاًف ًاٍسًم السُّورىًة، كىريًقمى اآٍليىةً القي  عىٍزكي اآلياتً  :خامًسا
 اٍلعيٍثماٍل .

أك أحىدٮبيىا  كىافى ا٢بٍىديثي ُب الص ًحيًحْبً   فىًإف   ،صىاًدرًىىاعىٍزكي اأٍلىحاًديًث إىل مى  :سادًسا
إىل  مىا أك ُب أحىًدٮًبىا فىًإٍل  أقـو ًبعىٍزكًهً ٍن ًفيهً َلٍى يىكي  ٮبيىا، كىًإفٍ مىا أك أحىدً بًاٍلعىٍزًك إًلىيهً  اًٍكتػىفىٍيتي 

ًينى ُب بػىيىاًف درجتً  د اٍلعيلىمىاءً أىحى  صىاًدرًًه، ذاًكرنا قػىٍوؿى مى  . نى كى ًو مىا أىمٍ اٍلميٍعتىربى  ذىًلكى
ابىًة كىالت اًبًعْب إىل مىظىانػِّهىا اأٍلىصيلىًة. عىٍزكي اآٍلثىاًر اٍلوىارًدىةً  :سابًعا  عىًن الص حى
صىاًدًر ٍن مى ُب الن صِّ اٍلميحىقًِّق مً  كىاأٍلىٍكجيو اٍلوىارًدىةً  تػىٍوثًيقي اٍلمىسىاًئًل كىاأٍلىقػٍوىاؿ كىالرِّكاياتً :ثامًنا

اًىًب اٍلًفٍقًهي ةى. -ًإف  كىجىد تٍ  -لِّفً اٍلميؤى  ًة ُب اٍلمىذى  كىالرُّجيوع إىل اٍلكيتيًب اٍلميٍعتىًمدى
اٍلمىسىاًئًل أيًشّبي إىل ذىًلكى ُب  كًر ا٣بًٍالىًؼ ُب بػىٍعضً إىل ذً  اٍلميؤىلِّفي  ًإذىا تػىعىٌرضى :تاسًعا
اٍن مى قًل مً ا٢ٍباًشيىة مىعى النى  ة. ًىًب اٍلًفٍقًهي ةً صىاًدًر كيتيًب اٍلمىذى  اٍلميٍعتىًمدى
 اب.تى ُب اٍلكً  اٍلوىارًدىةً  كىاٍلميٍصطىلىحىات اٍلًعٍلًمي ةً  ،شىرٍحي اٍلميٍفرىدىاًت اللُّغىوًي ًة اٍلغىرًيبىةً : عاشًرا

ٍندى أىك ؿ اٍلمىٍشهيورًينى اٍلمىٍذكيورًينى ُب الن صِّ اٍلميحىٌقًق عً  تػىٍرٝبىىةي اأٍلىٍعالىـً غىٍّبً  :حادي عشر
 ميوًجزىة. ٥ًبيٍم تػىٍرٝبىىةن  كىرىٍكدو 

 اٍلمىٍشهيورىًة. غىٍّبً  كىاٍلبػيٍلدافً  ،كىاٍلمىوىاًضع ،ز بًاٍلميديفً التػ ٍعرًيفي اٍلميوجى  عشر: ثاني
 كىمىا سىبىق ُب ا٣ٍبيط ة.  اٍلعىام ةً  اٍلفىهىاًرسً  كىضعي : عشر ثالث
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 ٔلضًتٓاانغُائى  تاب
أك يقتلهم ، نهممِّ ؤى يػي  فٍ ا أى إم  اإلماـ بعد احملاصرة  ماف ألف  ل األى صٍ بعد فى م ر باب الغنائكى ذى 

ي أحد كجهى  ألن و متهاسٍ كر الغنائم كقً ذً دأ بً بى ، ر األمافكى ا ذى لم  فى . م أموا٥بمنً غٍ ستػى يك 
 .(ُ)ختياراال

 كحكمها أفٍ  ،كا٢برب قائمةه  نوةن رؾ عى أىل الشِّ  من يلى نً ما : (ِ)بيدعن أيب عي  نيمةالغى 
 .(ّ)ةمس للغا٭بْب خاص  ا٣بي / بعد كساتر، سم  ٱبي 

، (ْ)اإلسالـ ار دارى كتصّب الد  ، ع ا٢برب أكزارىاضى يل منهم بعد ما تى ما نً : يءكالفى 
 .(ٔ)كا١بزية(ٓ)كذلك كا٣براج، سم  ة ا٤بسلمْب كال ٱبي يكوف لكاف   كمو أفٍ كحي 

                                 
 . الختيار( ُب )ب(ُ)
 ، كالصحيح ما أثبتو. عبيد( ُب )أ(ِ)

أبو عيبػىٍيد البػىٍغدادمُّ الفقيو األديب، صاحب ا٤بصن فات الكثّبة ُب  ، اإلماـسالٌـالقاسم بن ىو 
 َِّ - ُِِ]الوفاة: ، ، حيج ةن، صىاًحبى سين ةو كىاتػِّبىاعو اكىكىافى ًإمىامن ، القراءات كالفقو كاللُّغات كالشِّعر

 . (َْٗ/ َُسّب أعالـ النبالء )، (ْٓٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ ت بشار )، ينظر [ػى
 (. ِّّاألمواؿ للقاسم بن سالـ )ص: ظر ين (ّ)
ىي األرض أك البلد الٍب تظهر فيها أحكاـ اهلل من إعالء كلمتو، كنشر دعوتو، : دار اإلسالـ (ْ)

كتطبيق أحكامو، كتكوف الغلبة كالسيادة فيها ألحكاـ اإلسالـ، سواء كاف معظم سكاهنا من 
-ُُٕ/ُينظر اختالؼ الدارين كآثاره ُب أحكاـ الشريعة اإلسالمية )ا٤بسلمْب، أك غّب ا٤بسلمْب. 

ُُٖ .) 

 (  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ): اإلتاكة تؤخذ من أمواؿ الناس. كُب التنزيل: كا٣براج (ٓ)

 . قاؿ الزجاج: ا٣براج: الفيء، كا٣برج: الضريبة كا١بزية. [ِٕ]ا٤بؤمنوف: 
 . (ٓ-ْ/ ٓاحملكم كاحمليط األعظم )

ا قضاء منو ٤با عليو. أخذ من قو٥بم: يت جزية ألهنٌ ا١بزية معناىا ُب كالمهم: ا٣براج اجملعوؿ عليو. كإ٭با ٠بٌ  (ٔ)
 [ْٖ]البقرة:    (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)قد جزل ٯبزم: إذا قضى. قاؿ اهلل عز كجل: 

١بميع جزل، بكسر ما يأخذه اإلماـ من أىل الذمة ُب كل عاـ، كاكقيل: معناه: ال تقضي كال تيغِب. 
/ ِ س العلـو كدكاء كالـ العرب من الكلـو )، (ّٖٔ/ ُالزاىر ُب معاٍل كلمات الناس ) ينظرا١بيم. 
َُٕٗ .) 

 /ب[ْْٖ]

]تعريف الغنيمة 
 كالفيء كالنفل[
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من قتل : يقوؿ اإلماـ كىو أفٍ ، ومً هٍ على سى  ادن زائ عطاهيي : أمٍ ، ل الغازمف  نػى ما يػي : لفٍ كالنػ  
 .(ّ)(ِ)ا٤بواىبكذا ُب ؛  (ُ)قتيال فلو سلبو
: قاؿ اهلل تعاىل؛ الغنائمي : األنفاؿى  م بأف  على تى  ب أفٍ ٯبىً : (ْ)ُب الذخّبة كذكر

ٻ  ٻچ  چٱ  
 الغنيمة نفالن  يتٍ ٍب ٠بيِّ  ؛يادةالزِّ : كأصلو ُب اللغة. الغنائم: أمٍ (ٓ)

، م ا٤باضيةمى للي  الالن حى  نٍ كي الغنائم َل تى  ألف  ، ةالت ىذه األم  ا زيادة على ٧بل  ألهن   نفالن 
كىو ، ا زيادة على ما ٰبصل للغازم من ا٤بقصود األصليألهن  أك ؛ (ٔ)ةت ٥بذه األم  ل  حً أي كى 

ما : الفقهاء ؼ لسافً رٍ ُب عي اؿ نففظ األى ا٤براد من استعماؿ لى  إال أف  ، كىو الثواب الباقي
 .(ٕ)بذلك الغا٭بْبض اإلماـ بعض رِّ ٰبي 

                                 
كل شيء على اإلنساف من اللباس فهو سلب، كالفعل سلبتو أسلبو سلبا إذا أخذت أم:   سلبو (ُ)

 (. ُْٕ/ ُلساف العرب ). سلبو، كسلب الرجل ثيابو

ككتاب )مواىب الرٞبن ُب مذىب أيب حنفية النعماف(  ساقط من )ب(، كذا ُب ا٤بواىب( قولو: ِ)
(، كَل أقف على ُُٕ/ُىػ(، معجم ا٤بؤلفْب )ِِٗلربىاف الدين إبراىيم بن موسى الطرابلسي )ت 

 ىذا الكتاب. 
 (. ِٖٓ/ُ، كدرر ا٢بكاـ )(َُٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ّ)

بن الإلماـ، برىاف الدين: ٧بمود بن أٞبد ، ا٤بشهورة: بػ )الذخّبة الربىانية( ذخّبة الفتاكلو ى (ْ)
اختصره من كتابو ا٤بشهور بػ )احمليط ىػ، ُٔٔا٤بتوَب: سنة ػ، العزيز بن عمر بن مازه البخاري عبد

 ، كىو ٨بطوط، كاحمليط مطبوع. الربىاٍل( كالٮبا مقبوالف عند العلماء

 .ُ: األنفاؿ (ٓ)

 جعلت يل األرض مسجدنا كطهورا، برقم × أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الصالة، باب قوؿ الن يب( ٔ)
: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل  (َّٕ/ ُصحيح مسلم ) ،ٓٗ/ُ(ّْٖ) برقم عىٍن جىابًًر ٍبًن عىٍبًد اهلًل اأٍلىٍنصىارًمِّ، قىاؿى
، كىافى كيلُّ نىيبٍّ يػيبػٍعىثي ًإىلى قػىٍوًمًو خىاص ةن، كىبيًعٍثتي ًإىلى كيلِّ أىٍٞبىرى أيٍعًطيتي ٟبىٍسنا َلٍى يػيٍعطىهين  أىحىده قػىٍبًلي: ×

ٍسًجدنا، فىأىٲبُّىا رىجيلو كىأىٍسوىدى، كىأيًحل ٍت يلى اٍلغىنىائًمي، كىَلٍى ٙبيىل  أًلىحىدو قػىٍبًلي، كىجيًعلىٍت يلى اأٍلىٍرضي طىيِّبىةن طىهيورنا كىمى 
ةي صىل ى حىٍيثي كىافى، كىنيًصٍرتي بًالرٍُّعًب بػىٍْبى يىدىٍم مىًسّبىًة شىٍهرو، كىأيٍعًطيتي الش فىاعىةى أىٍدرىكىٍتوي الص    ، كمسلم برقمالى

(ُِٓ)ُ/َّٕ . 

 (. ُُٓ -ُُْ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ٕ)
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 .(اقهرً : أي) : قولو
، كىو الـز، عضى كخى  ؿ  ٗبعُب ذى  اوٌ نػي نا عي عى  ألف   ليس بتفسّب لو لغةن  اقهرن : كقولو

ة يلـز ل  من الذِّ  ألف  ؛ ىنعور الذِّ ىو تفسّبه من طريق شي  يكوفبل ، دٍّ عى تػى مي  رهى قػى ك
 .(ِ) ‘ شيخي ٖبطِّ  كذا كجدتي   (ُ)رهٍ ـ للقى زً لة مستلٍ الفتح بالذِّ  أك أف  ، رهٍ القى 

 .لدعلى تأكيل البى ؛ دةلٍ قسم البػى : أم: قولو
ىذا فهو ما ٯبيء بعد ، قاهبمم ُب رً كٍ ا ا٢بي كأم  ، (ّ)[م ُب أراضيهمكٍ كىذا ا٢بي ]
: بقولو

. 
كال يضع على أراضيهم ، و عليوأىلى  رُّ قً فال يي  ‘ا عند الشافعي كأم  ، كىذا عندنا

على ما ٯبيء  (ْ)أيديهم با٣براجكال يَبكها ُب ، هم بْب الغا٭بْبقسم أراضيى بل يي ، ا٣براج
 .بعد

 .((ٔ)(ٓ)بسواد العراق فعل عمر  كذلك  )

                                 
 (. ْٗٔ/ٓعناية شرح ا٥بداية )ال، (ِْٖ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر  (ُ)

ىػ(، ذكر ذلك ابن تغرم بردم ُب ا٤بنهل ّٗٔا٤بتوَب سنة ) حافظ الدين البخارميقصد بشيخو  (ِ)
(، حيث قاؿ: ككلما ذكر السغناقي ىذا ُب شرح ا٥بداية من لفظة الشيخ فا٤براد ُٓٔ/ٓالصاُب )

 بو حافظ الدين. 

 عقوفتْب مكرر ُب )ب(. ( ما بْب ا٤بّ)
 (. ِِٕ/ ّهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )، (ِٖٗ/ ْاألـ للشافعي )ينظر  (ْ)

 أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو، كتاب السّب، باب ما قالوا ُب ا٣بمس كا٣براج كيف يوضع، برقم (ٓ)
  بعث عثماف بن حنيف على السواد فوضع على عمر بن ا٣بطاب أفٌ ، ّْٔ/ ٔ( ُِّٕٔ) برقم

عّب، كعلى جريب الكـر عشرة، ، يعِب ا٢بنطة كالشٌ ا، كقفيزن اكل جريب عامر أك غامر ينالو ا٤باء درٮبن 
 (. َُٓ/ ٗالبدر ا٤بنّب ). ينظر كىذا منقطع. قاؿ ابن ا٤بلقن: كعلى جريب الرطاب ٟبسة

كالرساتق، ك٠بي سوادا ٣بصبو، فالزرع : ما بْب الكوفة كالبصرة كما حو٥بما من القرل كسواد العراؽ (ٔ)
ا٤بصباح ا٤بنّب ُب . كلكثرة ما فيو من القرل ،فالزرع من ا٣بصوبة يكوف أخضر داكنا ٲبيل إىل السواد

= 

 ]قسمة الغنيمة[
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 (ِ)[وادافتتح عمر السٌ : قلنا. نوةعى ](ُ)وادر فتح السٌ نكً كبعض أصحاب الشافعي يي 
كجعل ، عليهم برقاهبم كأراضيهم ٍب من  ، كذلك مشهور ُب كتب ا٤بغازم، اعنوةن كقهرن 

 ~ا فعل ذلك بعدما شاكر الصحابة كإ٭ب  . كا٣براج ُب أراضيهم، عليهم ا١بزية ُب رؤكسهم
كتاب اهلل  من آيةن  تي وٍ لى  تػى أما إٍلِّ : ٍب ٝبعهم فقاؿ، او استشارىم مرارن أن   مى كً على ما ري 

ڑ  ک  چ : تلى قولو تعاىل ٍبيٌ  ؛تعاىل استغنيت هبا عنكم ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ  

چک
ڭچ : إىل قولو(ّ) چۓ  

ې  ى  ى  چ : إىل قولو(ْ) ې  

چ
ٻ  چ: إىل قولو، ىكذا ُب قراءة عمر (ٓ) ٻ   ٻ   چٱ  

 :قاؿ. (ٕ) (ٔ)
كن ٤بن بعدكم َل يى بينكم  اهكلو قسمتي ، ان بعدكم ُب ىذا الفيء نصيبن مى ل لً رى أى  ٍبي  

ليكوف  كا٣براج على أراضيهم، كجعل ا١بزية على رؤكسهم، فمن  هبا عليهم ؛نصيب
منهم ، ر يسّبفى و على ذلك إال نػى كَل ٱبالفٍ  ؛ذلك ٥بم ك٤بن يأٌب بعدىم من ا٤بسلمْب

 اللهم اكفِب بالالن :  دعا عليهم على ا٤بنرب فقاؿحٌٌب ، الفوكَل ٰبمدكا على خ، بالؿ

                                 
= 

 . (ُِٓمعجم لغة الفقهاء )ص: ، (ِْٗ/ ُغريب الشرح الكبّب )

أصح   كجدتي ك أٍلٌ كذل ،: لست أعرؼ ما أقوؿ ُب أرض السواد إال ظننا مقركننا إىل علم‘( قاؿ الشافعي ُ)
م أحاديث من أحاديثهم ٚبالفو منها أهنٌ  ككجدتي  ،واد ليس فيو بيافحديث يركيو الكوفيوف عندىم ُب السٌ 

/ ْاألـ للشافعي ). كيقولوف بعض السواد صلح كبعضو عنوة ،واد عنوةكيقولوف السٌ  ،واد صلحيقولوف: السٌ 
ِٕٗ) . 

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ِ)
 .٢ٕبشر: ا  (ّ)

 .ٖا٢بشر:   (ْ)

 .ٗا٢بشر:   (ٓ)

 .ُا٢بشر:   (ٔ)

 (. ُّٖ/ٓأحكاـ القرآف للجصاص )(ٕ)



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

43 

كذا ُب ؛  (ِ)اماتوا ٝبيعن : أم ؛(ُ)وؿ كمنهم عْب تطرؼفما حاؿ ا٢بى  ،كأصحابو
 .(ّ)ا٤ببسوط
و فإن   ((ْ)ريبَ خَ بِ    النَّبيكما فعل ؛  ل عند حاجة الغانميناألولى ىو األوَّ : وقيل)
 .كما فعل عمر بسواد العراؽ؛  اٍل عند عدـ ا٢باجةكالث  ، ند حاجة ا٤بسلمْبكاف ع
 .عليهم دىم با٤بنِّ لى د على بػى لى ر أىل بػى إقرا: أم ((ٓ)وىذا في العقار)
 .(بالرد عليهم ال يجوز المنُّ ، دا في المنقول المجرَّ أمَّ )

ڑ  ک  چ: لو تعاىلُب قو  (ٔ)يسّبر ُب الت  كى كذى . أنعم: أم انٌ عليو مى  من  : يقاؿ

                                 
، قاؿ: ٠بعت نافعنا موىل ابن عمر يقوؿ: أصاب النٌ  (ُ) و اس فتح بالشاـ فيهم بالؿ، كأظنُّ عن جرير بن حاـز

الذم أصبنا لك ٟبسو  ىذا الفيء فكتبوا إىل عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو: إفٌ  ذكر معاذ بن جبل 
 و ليس على ما قلتم كلكٌِب : إنٌ ٖبيرب، فكتب عمر  × كلنا ما بقي، ليس ألحد منو شيء كما صنع الن يب

هم فدعا عليهم فقاؿ: اللٌ  ا أبوا قاـ عمر أقفها للمسلمْب، فراجعوه الكتاب كراجعهم يأبوف كيأىب، فلمٌ 
أخرجو البيهقي ُب سننو، باب  ماتوا ٝبيعا. عليهم حٌٌب  اكفِب بالالن كأصحاب بالؿ، قاؿ: فما حاؿ ا٢بوؿ

. كقاؿ: كا٢بديث مرسل، ِّّ/ٗ(ُِّٖٗمىن رأل قسمة األراضي ا٤بغنومة كمن َل يرىا، برقم )
 أعلم.  كاهلل

 (. ُٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)

 سهل شمس األئمة: ٧بمد بن أٞبد بن أيبل٫بو: ٟبسة عشر ٦بلدا. كىو:  مبسوط السرخسيىو  (ّ)
كشف . ينظر  ، أماله: من خاطره، من غّب مطالعة كتابّْٖ. ا٤بتوَب: سنة سهل السرخسي

 ، كىو مطبوع. (َُٖٓ/ ِالظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )

زيد  عن، ُّٖ/ٓ(ِّْٔأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا٤بغازم، باب غزكة خيرب، برقم )( ْ)
لوال آخر ا٤بسلمْب، ما فتحت عليهم قرية بن أسلم، عن أبيو، عن عمر رضي اهلل عنو، قاؿ: 

 . خيرب × إالقسمتها، كما قسم الن يب
عند ا٢بنفية: ما لو أصل ثابت ال ٲبكن ٙبويلو، كاألراضي كالدكر. معجم ا٤بصطلحات  العقار (ٓ)

  (.ُٔٓ/ِالفقهية )

 ا٤بتوَب: بسمرقند ،ا٢بنفي لنجم الدين، أيب حفص: عمر بن ٧بمد النسفي، ّب ُب التفسّبالتيس (ٔ)
ىػ، كحقق جزء من الكتاب ُب رسائل دكتوراه ُب جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود ّٕٓسنة 

= 

 ]ا٤بن ُب العقار[
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چک
 أفٍ  ُب ا٤بنقوؿ ىو ا٤بنِّ ىنا معُب اٍب ى. اوا بعد ذلك باإلطالؽ ٦بانن نُّ ٛبى  ا أفٍ فإم  : أم(ُ)

عليهم ُب  ٯبوز ا٤بنُّ  ألن و دالمجرَّ د بقولو ا قيٌ كإ٭ب  ؛ (ِ)م بو عليهمعً نٍ كيػي ، اع ٥بم ٦بانن دفى يى 
قاب واألراضي عليهم بالرّ  منَّ  وإنْ ): كذلك ُب قولو بعد ىذا، بعية بالعقارالت   ا٤بنقوؿ بطريق

 .(در ما يتهيأ لهم العملقَ إليهم من المنقوالت بِ دفع يَ 
أن إلى ... نِّ في المَ  ألنَّ  (ّ)-رحمو اهلل-وفي العقار خبلف الشافعي ): قولو

 ا٤ببسوطره ُب كى ل على ىذا ما ذى ليكالد  . افعين تعليل الش  مً  (ة عليوجَّ والحُ : (ْ)قال

                                 
= 

د لو نسخة على شكل مايكرك ( كيوجُٕٔٓكا٤بخطوط ُب مكتبة أٞبد الثالث برقم )، اإلسالمية
 فيلم ُب جامعة ا٤بلك عبدالعزيز. 

 .٧ْبمد:   (ُ)
نظم الدرر ُب تناسب اآليات ، (ِِّ/ ّتفسّب النسفي = مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل )ينظر  (ِ)

 (. ُٖٗ/ ُّركح ا٤بعاٌل )، (َِْ/ ُٖكالسور )
اإلماـ ٨بّب بْب قسمتها كبْب  ة إىل أفٌ فذىب ا٢بنفي ، اختلف الفقهاء ُب األرض ا٤بفتوحة عنوة (ّ)

إقرار أىلها عليها ككضع ا١بزية عليهم كعلى أراضيهم ا٣براج، كإذا بقيت ُب أيدم أىلها فقاؿ 
 (. ُٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ا٢بنفية: ىي ٩بلوكة ٥بم ٯبوز بيعهم ٥با كتصرفهم فيها. 

 فيها ببيع أك غّبه كيصرؼ ، ال ٯبوز التصرؼأف ىذه األرض تكوف كقفا على ا٤بسلمْب كقاؿ ا٤بالكية
خراجها ُب مصاّب ا٤بسلمْب، إال أف يرل اإلماـ ُب كقت من األكقات أف ا٤بصلحة تقتضي القسمة 

 (. ْٖٕ/ ُفإف لو أف يقسم األرض. الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )
سا بَبكها فتوقف على مصاّب كقاؿ الشافعية: تقسم األرض ا٤بفتوحة عنوة بْب الغا٭بْب إال أف يطيبوا نف

ككقف على  ؓ  ا٤بسلمْب، كالصحيح عندىم أف سواد العراؽ قسم بْب الغا٭بْب ٍب بذلوه لعمر 
ا٤بسلمْب كصار خراجو أجرة تؤدل كل سنة ٤بصاّب ا٤بسلمْب، كليس ألىل السواد الذين أقرت 

الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب  ركضةينظر األرض ُب أيديهم بيعها أك رىنها أك ىبتها لكوهنا صارت كقفا. 
 . (ِْٓ/ ْالوسيط ُب ا٤بذىب )، (ِٕٓ/ َُ)

كال خراج عليها كبْب  ، بْب قسمة ىذه األرض على الغا٭بْب فتملك بالقسمةكقاؿ ا٢بنابلة: اإلماـ ٨بٌّب 
كقفها للمسلمْب فيمتنع بيعها ك٫بوه، كيضرب اإلماـ بعد كقفها خراجا مستمرا يؤخذ ٩بن ىي ُب 

 (. َُٔ/ ْالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد ). كمعاىد يكوف أجرة ٥بايده من مسلم 

الغا٭بْب أك ملكهم فال ٯبوز من غّب بدؿ يعادلو كا٣براج غّب معادؿ لقلتو  إبطاؿ حقٌ كٛباـ كالمو: ) (ْ)
/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )(. بالقتل ايبطل حقهم رأسن  ٖبالؼ الرقاب ألف لإلماـ أفٍ 

= 
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قد : فالشافعي يقوؿ: ا٤ببسوط ُب فذكر، الشافعي ؼعليل ُب طر كالت  ، ٗبثل ىذا (ُ)احضكاإلي
كعندكم ، فقد ثبت ا٤بلك ٥بم بنفس اإلصابة، ا عندمم  أى ، الغا٭بْب ُب األراضي د حقُّ تأك  
 كُب ا٤بنِّ ، البلدة كإجراء أحكاـ اإلسالـ فيها بفتحزة رى د صارت ٧بي قى فػى ، باإلحراز د ا٢بقُّ تأك  

استوىل على لو كما ؛  كاإلماـ ال ٲبلك ذلك، د حقهم فيوما تأك  ع الغا٭بْب إبطاؿ حقِّ 
ب قاٖبالؼ الرِّ ، عليهم نها بالردِّ الغا٭بْب ع ل حق  طً باألمواؿ بدكف األراضي َل يكن لو أف يي 

على رقاهبم  ن  ٲبي  فكذلك يكوف لو أفٍ ، يقتلهم لو أفٍ  بدليل أف   /د فا٢بق ُب رقاهبم َل يتأك  
: ك٥بذا قلت أنا، إبطاؿ ذلك كُب ا٤بنِّ ، مس ثابت بالنصٌ مصارؼ ا٣بي  حقُّ  ٍبي  . أخذىائبزية 
 ،ؿ ذلكدى فيثبت ُب بى ، ألرباب ا٣بمس اا٣بمس ُب الرقاب كاف حقن  ُب ألف  ؛ س ا١بزيةم  ٚبي 

و لو قسمها أن  : كبيانو، نظركقع على كجو الؼ اإلماـ صرُّ تى : كعلماؤنا يقولوف. كىو ا١بزية
رٌ كي يى ؛ راعة كقعدكا عن ا١بهادتغلوا بالزٌ بينهم اش

لذلك  ال يهتدكفكرٗبا ، العدكعليهم  (ِ)
كا ا٣براج كأدٌ ، تغلوا بالزراعةاش ُب أيديهم كىم أعرؼ بذلك العملإذا تركها ف، االعمل أيضن 

فيو توفّب  كهبذا يتبْب أف  . كيكونوف مشغولْب با١بهاد، كيصرؼ ذلك إىل ا٤بقاتلة، كا١بزية
 .(ّ)فمنفعة ا٣براج أدـك، كانت أعجل  كإفٍ ، سمةمنفعة القً  ألف   ا٤بنفعة

 ألف   ا٣براجكال يَبكها ُب أيديهم ب، م األراضييقسً : كقاؿ الشافعي: اإليضاحُب  كذكر
فال ٯبوز إبطاؿ ملكهم عنها إال ، باالستيالء عليها للغا٭بْب افصارت ملكن ، األراضي أمواؿ

                                 
= 

ّْٖ) . 

ىػ، كىو شرح لكتاب ّْٓاإليضاح أليب الفضل عبد الرٞبن بن ٧بمد الكرماٍل ا٤بتوَب سنة   كتاب(ُ)
(، ككتاب التجريد حقق ُب جامعة أـ القرل، أما  ُِٕ/ٓالتجريد للمؤلف نفسو. معجم ا٤بؤلفْب )

 كتاب اإليضاح فهو ٨بطوط، كَل أقف عليو. 

 . (ُّٓ/ ٓلساف العرب ). : كىر ه ككىر  بًنػىٍفًسوً : الرُّجيوعي. يػيقىاؿي الكىرُّ  (ِ)

 . (َْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)

 [أ/ْٖٓ]
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 .(ُ)كا٣براج ال يعدؿ ا٤بلك، ٥باعدً ؿ يى دى بى بً 
قت ُب لً ا خي ألهن   (ّ)قابكىذا ٖبالؼ الرٌ ، كما ُب ا٤بنقوالت؛  وجبت القسمةف: (ِ)قولو
فإذا  ،كم األصلؿ حي د  فقد بى ، همإلماـ إذا اسَبقٌ فا، لك يثبت بعارضكا٤ب، ارن حي األصل 

 .اا حائزن مكانن فقد بقي حكم األصل  اجعلهم أحرارن 
ككذلك ، كت ُب أيديهمًر كتي ، اتحت عنوة كقهرن ا في فإهن  ؛ (ْ)ةكلنا حديث فتح مك  

                                 
(. كعللو الشافعي َِٔ-ِٗٓ/ُْ(، ك ا٢باكم الكبّب للماكردم )ُُٗ/ْاألـ للشافعي ) ينظر (ُ)

 قسمها بْب أظهرىم كما صنع ز لو إاٌل ٥بم، كَل ٯبي  اا قد صارت بالد ا٤بسلمْب كملكن ألهنٌ بقولو: 
 . و ظهر عليهاٖبيرب فإنٌ  ×رسوؿ اهلل 

 ( ساقط من )ب(. ِ)
 ُب )أ( اإلقرار، كلعل ما ُب )ب( ىو الصواب ٤بوافقتو سياؽ كالـ.  (ّ)

طلبة الطلبة ُب االصطالحات الفقهية . أم العبيد الذين ثبت ُب رقاهبم ديوف ا٤بوايل بالكتابة: الرقاب
 (. ُٖ)ص: 

يـو الفتح، فجعل خالد بن الوليد على اجملنبة اليمُب،  ×كنا مع رسوؿ اهلل قاؿ:   يرة عن أيب ىر ( ْ)
يا أبا ىريرة، كجعل الزبّب على اجملنبة اليسرل، كجعل أبا عبيدة على البياذقة، كبطن الوادم، فقاؿ: 

 قريش؟يا معشر األنصار، ىل تركف أكباش ، فدعوهتم، فجاءكا يهركلوف، فقاؿ: ادع يل األنصار
، كأخفى بيده ككضع ٲبينو على انظركا، إذا لقيتموىم غدا أف ٙبصدكىم حصداقالوا: نعم، قاؿ: 
، قاؿ: فما أشرؼ يومئذ ٥بم أحد إال أناموه، قاؿ: كصعد رسوؿ اهلل موعدكم الصفا الو، كقاؿ: 

، أبيدت خضراء فا، كجاءت األنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفياف، فقاؿ: يا رسوؿ اهللالصٌ  ×
، قاؿ أبو سفياف: قاؿ رسوؿ اهلل  من دخل دار أيب سفياف فهو آمن، : ×قريش ال قريش بعد اليـو
جل فقد أخذتو ، فقالت األنصار: أما الرٌ كمن ألقى السالح فهو آمن، كمن أغلق بابو فهو آمن

أما الرجل فقد أخذتو  قلتم:، قاؿ: ×رأفة بعشّبتو، كرغبة ُب قريتو، كنزؿ الوحي على رسوؿ اهلل 
أنا ٧بمد عبد اهلل كرسولو،  -ثالث مرات  -؟ ارأفة بعشّبتو، كرغبة ُب قريتو، أال فما ا٠بي إذن 

قالوا: كاهلل، ما قلنا إال ضنا باهلل كرسولو، ، ىاجرت إىل اهلل كإليكم، فاحمليا ٧بياكم، كا٤بمات ٩باتكم
جو مسلم ُب صحيحو، كتاب ا١بهاد كالسّب، . أخر فإف اهلل كرسولو يصدقانكم كيعذرانكمقاؿ: 

 . َُْٕ/ّ(ُٕٕٗ)باب فتح مكة، برقم 
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(ُ)ح ُب زماف عثمافتً ٤با في  سواد العراؽ
 كضرب عليها ، تركها ُب أيدم أىلها

بأنو ٯبوز : قوؿفن، ستدؿ بفصل الرقابكن. ~ذلك ٗبحضر من الصحابة ككاف ، ا٣براج
عليهم ُب أراضيهم بضرب  نُّ فكذا ٯبوز ا٤ب، عليهم ُب رقاهبم بضرب ا١بزية ا٤بنُّ 

 .ا٣براج
عندم : أم (أو ملكهم)م كي عندى : أم (الغانمين ل حقِّ إبطا في المنّ  ألنَّ ): قولو

 هم رأسنال حق  بطً يي  لإلماـ أفٍ  ألف   (قابالرِّ  بخبلف)للعقار : أم (والخراج غير معادل)
 .كىو ا١بزية، لفل با٣ببطً يي  أفٍ فكذا لو ، بالقتل

 )كاألكرة(إقرار أىلو عليو ُب : أم (فيو وألنَّ )؛ من فعل عمر : أم (ما رويناه)
 .راعة مرتفعة عن اإلماـ كا٤بسلمْبمؤنة الز : أم (والمؤن مرتفعة) ،ا٤بزارعْب: أم

من حيث  هو كثّبه فى ، ُب ا٢باؿ صورةن  ليالن كاف قى   فٍ إً كى ، ا٣براج: يعِب (مآاًل  فقد َجلَّ )
 .كىو كجوبو ُب كل سنة، لدكامو ا٤بعُب

عليهم  ن  مى  فإفٍ : (ّ)فقد ذكر اإلماـ التمرتاشي (ِ)[(يخرج عن حد الكراىة): قولو]
م ال ينتفعوف ألهن  ؛ هرى كٍ كن يي كل، رية كسائر األمواؿ جازساء كالذُّ م النِّ سى كقى ، برقاهبم كأراضيهم

٥بم ما  عى دى  أف يى إاٌل ، مرالعي جية كال بقاء ٥بم بدكف ما ٲبكن بو تز ، باألراضي بدكف ا٤باؿ

                                 
الصواب أف سواد العراؽ فتح ُب زمن عمر رضي اهلل عنو، كليس ُب زمن عثماف، فإٌما أنو ٙبرؼ  (ُ)

٤با فتح سواد  أف عمر ، أك أنٌو اختلط عليو ُب النقل؛ فإنٌو قد كرد عثمافإىل  عمرمن 
كها على أرباهبا كبعث عثماف بن حنيف ليمسح األراضي كجعل عليها حذيفة بن اليماف العراؽ تر 
 (. ُّْ/ْ. انظر: االختيار لتعليل ا٤بختار )... مشرفا

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب مكرر ُب )ب(. ِ)

: إ٠باعيل بن ٧بمد أيدغمش ىو: الشيخ، اإلماـ، أبو ٧بمد، ظهّب الدين: أٞبد بن أيب ثابت (ّ)
. كذا ٠بى نفسو ُب أكؿ: شرحو )للجامع الصغّب كقيل  ََٔا٤بتوَب: سنة (، ا٢بنفي، مفٍب خوارـز

 . (ُِْٔ- ُُِِ/ ِنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )كشف الظٌ ينظر   َُٔ
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 .(ُ)يٲبكنهم بو العمل ُب األراض
كىو ليس ، ق القتل ُب األسارلطلى فقد أى  

و ُب حقِّ  القتلكال ٯبوز ، ُب الذم أسلم بعد األسر  باؽو اسم األسّب فإفٌ  ٗبجرم على إطالقو
 .على ما ٯبيء
ا الكالـ ُب جواز القتل بعد فأم   : اإليضاحكذكر ُب  (لتَ قد قَـ   ألنَّو): قولو

يطعى قبة بن أيب مي و قتل عي أن    الن يبم عن كً فما ري  حصو٥بم ُب أيدم اإلماـ
 ضر بنكالن  ، (ِ)

 اأسلمو  فٍ فإً . (ٓ)ة بعد ثبوت اليد عليهمكقتل بِب قريظ، (ْ)حصال ُب يدهبعدما  (ّ)ا٢بارث

                                 
 . (ُّّ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ّْٕ-ِْٕ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ُ)

أباف بن أيب عمرك بن أمية بن عبد  س بن عبد مناؼ كأـ عقبة آمنة بنت   ( عقبة بن أيب معيطِ)
هتذيب األ٠باء كاللغات . ينظر اتل يـو بدر كافرن قي ، ×كليب بن ربيعة كعقبة ىذا عدك رسوؿ اهلل 

 . (ٗٓ/ َِالنسخة احملررة ) -الواُب بالوفيات ، (ّّٕ/ُ)

بدائع ، كالصحيح ما أثبتو. ينظر كالنضر بن سهل، كُب )ب(: النضر بن أيب سهل( ُب )أ( ّ)
النضر بن ا٢بارث بن كلدة بن علقمة القرشي من بِب . ىو (ُُٗ/ ٕالصنائع ُب ترتيب الشرائع )

الصحابة معرفة . ينظر مائة من اإلبل × عبد الدار، عداده ُب ا٢بجازيْب، شهد حنينا، كأعطاه الن يب
النضر لىوي صحبة، كىو ، ٍب ذكر ابن األثّب أف (َُّ/ ٓأسد الغابة )، (ِٔٗٔ/ ٓأليب نعيم )

بذلك. أٝبع  ×، قتلو عىلٌي بن أيب طالب، أمره رسوؿ اهلل اغلط، فإف النضر أسر يـو بدر، كقتل كافرن 
 ×عىلىى رسوؿ اهلل  اافى شديدن ا قتلو ألنو كى ، كإ٭بٌ اأىل ا٤بغازم كالسّب عىلىى أىن وي قتل يـو بدر كافرن 

 . كا٤بسلمْب
يـو بدر  ×قتل رسوؿ اهلل عن ابن عباس قاؿ: ،ُّٓ/ْ(َُّٖركاه الطرباٍل ُب األكسط، برقم ) (ْ)

، قتل النضر بن ا٢بارث من بِب عبد الدار، كقتل طعيمة بن عدم من بِب نوفل، كقتل اثالثة صربن 
اهلل بن ٞباد بن ٭بّب كَل أعرفو، كبقية رجالو ثقات. ٦بمع  كفيو عبدقاؿ: ا٥بيثمي  عقبة بن أيب معيط

 . (َٗ/ ٔالزكائد كمنبع الفوائد )

امرأة قط من بِب قريظة إال امرأة  ×ما قتل رسوؿ اهلل ا قالت: عن عائشة رضي اهلل عنها أهنٌ  (ٓ)
. ... ؼليقتل رجا٥بم بالسيو  ×رسوؿ اهلل  ا لعندم تضحك ظهر البطن، كإفٌ كاحدة، كاهلل إهنٌ 

= 

 []ا٢بكم ُب األسرل
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 .(ُ)فإذا زاؿ الكفر سقط القتل، ا عقوبة كجبت للبقاء على الكفرألهن   سقط القتل عنهم
، بعيةة ثبتت بطريق الت  الرقب ألف   بقاء حكم االسَبقاؽاإلسالـ ال يناُب  كحاصلو أف   
 ألف  ؛ اإلسالـ يناُب بقاء حكم القتل كلكن  ، و حالة الكفر٤با كجد ُب حقِّ  ابعن يكوف تى  افبقاؤى

 .ك٥بذا ال يثبت حكم القتل بطريق التبعية؛ ال جزاء أثره، القتل ُب ىذا جزاء الكفر ا٢بقيقي
ال يثبت خيار ترؾ القتل لقولو  ينبغي أفٍ : قيل فإفٍ  

چگ    گ  ڳڳچ : تعاىل
. ذكره ا١بهاد على ما مر   أمر استقر  فعلى ىذا ، (ِ)

ا٤بتنازع  فيخصٌ ، ساء كغّب ذلككالنِّ  (ْ)كا٤بستأمنوف (ّ)مةالذِّ  أىلىذه اآلية  من ص  خي : قلنا
 .ٗبحضر من الصحابة عنها بفعل عمر 

 .إىل آخره (بسواد العراق عمر كذلك فعل ) :إشارة إىل قولو (انَّ ما بيـَّ لِ ): قولو
إذىا أىٍطلىقىوي كىأىخىذى ًفٍديػىتىوي : يػيقىاؿ فىادىاهي ، )كىاٍلميفىادىاةي( بػىٍْبى اثٍػنػىٍْبً 

 ، (ٔ)ا٤بغربكذا ُب   (ٓ)

                                 
= 

ىذا حديث . كقاؿ: ّٖ/ّ(ّّْْأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، كتاب ا٤بغازم كالسرايا، برقم)
 . صحيح على شرط مسلم، كَل ٱبرجاه

 (. ّْٕ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )، (ُُٗ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ُ)

 .ٖٗالنساء: ( ِ)

ناه: من أىل العهد. قاؿ اهلل عز كجل: }ال يرقبوف ُب مؤمن إاٌل كال ًذم ةن{ ، معمن أىل الذمة (ّ)
 . (َْٖ/ ُ: العهد. الزاىر ُب معاٍل كلمات الناس ): القرابة، كالذمة( فاإًلؿٌ ِْ)

نيس الفقهاء ُب أ. اكاف أك مسلمن   اك حربين ماف كىو طلب األماف من العدئ: من االستميستأًمنػال (ْ)
 . (ٔٔتعريفات األلفاظ ا٤بتداكلة بْب الفقهاء )ص: 

 . (ّّٓا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ٓ)

ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب، ُب اللغة لإلماـ ناصر بن أيب ا٤بكاـر عبد السيد بن علي ا٤بطرزم ا٤بلقب ( ٔ)
كىو للحنفية ، قاؿ ابن خلكاف: ا٤بعربو شرح لكتاب ق، كىَُٔبربىاف الدين، ا٤بتوَب سنة 

، كقد تكٌلم ُب كتابو عن األلفاظ الٍب يستعملها الفقهاء من الغريب، ٗبثابة كتاب األزىرم للشافعية
 كىو مطبوع. 

= 
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إطالؽ  ٗبقابلةؤخذ فدية ال ت: أم، : كمنو قولو
مقابلة  درأسّب مسلم  ونك ، اؿٗب، رنوكرفتو نشو ا فد: يعِب، سارل الٍب ُب أيدم ا٤بسلمْباأل

 .(ُ)كافراف  /إطالؽ أسّب 
ال ٯبوز  :‘األصل عند أيب حنيفة : فقاؿ فيو ، اإليضاحكر ُب ق ٤با ذى كر ىهنا موافً كما ذى 
 .(ِ)ؿأساراىم باألسارل كال بغّبىم من ا٤بامفاداة 

 .(ّ)كال ٯبوز با٤باؿ، ٯبوز ا٤بفاداة باألسارل: رٞبهما اهللك٧بمد كقاؿ أبو يوسف 
ال بأس : فقاؿ، أصحابنا ركايةً  ىنا ظاىرى ما ذكر من قو٥بما  (ْ) الكبّبّبالسٌ  ل ُبعى كجى 

، ساءجاؿ كالنِّ ا٤بسلمْب من الرِّ فادل أسرل ا٤بسلمْب بأسرل ا٤بشركْب الذين ُب أيدم يي  بأفٍ 
و كعنو ُب ركاية أخرل أن   ،‘كايتْب عند أيب حنيفة كىو أظهر الرِّ ، ا قوؿ أيب يوسف ك٧بمدكىذ
 .ال ٯبوز مفاداة األسّب باألسّب: قاؿ

، ٚبليص أسرل ا٤بسلمْب من أيدم ا٤بشركْب كاجب أف   (ٓ)كايةو ظاىر الرٌ جٍ كى : ٍب قاؿ

                                 
= 

األعالـ للزركلي ، (ُٔٓٓ/ ِكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )،  (َّٕ/ ٓكفيات األعياف )
(ٕ /ّْٖ) . 

، أفادٍل : ال يطلق األسّب الكافر ٗبقابلة إطالؽ األسّب ا٤بسلم. كاهلل تعاىل أعلمعبارة فارسية ٗبعُب( ُ)
 . هبا األستاذ/ أٞبد فواز ا٢بمّب

 (. ْْٕ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ِ)

 (. َِّ/ ّٙبفة الفقهاء )، (َُْ_ ِْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)

كىو آخر ، لفقو. لإلماـ: ٧بمد بن ا٢بسن الشيباٍل، صاحب أيب حنيفةبّب، ُب اّب الكى السٌ  (ْ)
، (َُُّ/ِكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ). صنفو بعد انصرافو من العراؽ ،مصنفاتو

 كىو مطبوع. 

بسوط، ا٤ب: ىي أقواؿ األئمة الثالثة كالٍب تضمنتها كتب ٧بمد الستة، كىي ظاىر الركاية( ٓ)
. ينظر مصطلحات كالزيادات، كا١بامع الصغّب، كا١بامع الكبّب، كالسّب الصغّب، كالسّب الكبّب

 (. َُٓا٤بذاىب الفقهية ٤برَل الظفّبم ص)

 [/بْٖٓ]
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 .(ُ)إىل ذلك إال بطريق ا٤بفاداةل وص  تى كال يػي 
، علينا او يعود حربً ألنَّ ؛ رةفَ فيو معونة للكَ  أنَّ ): إشارة إىل قولو (انَّ ا بيَـّ مَ لِ ): قولو
بأسرى  استدالاًل )با٤بفاداة ٗباؿ نأخذه منهم : أم (ال بأس بو وير الكبير أنَّ وفي السّ 

 .(ِ)(بدر
ت قد تضمن  ك ، سورة براءة آخر ما نزلت فإف   ،كال داللة فيو : اإليضاحكذكر ُب 

چھ  ھ  ے  ےچ : بقولو، كجوب القتل على كل حاؿ
فكاف ، (ّ)

                                 
 (. ُٕٖٓشرح السّب الكبّب )ص: ينظر  (ُ)

أليب بكر، كعمر:  ×قاؿ أبو زميل، قاؿ ابن عباس: فلما أسركا األسارل، قاؿ رسوؿ اهلل  (ِ)
فقاؿ أبو بكر: يا نيب اهلل، ىم بنو العم كالعشّبة، أرل أف  ما تركف ُب ىؤالء األسارل؟ 

تأخذ منهم فدية فتكوف لنا قوة على الكفار، فعسى اهلل أف يهديهم لإلسالـ، فقاؿ رسوؿ 
قلت: ال كاهلل يا رسوؿ اهلل، ما أرل الذم رأل أبو بكر،  ما ترل يا ابن ا٣بطاب؟ : ×اهلل 

أرل أف ٛبكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقو، كٛبكِب من كلكِب 
ما  ×فالف نسيبا لعمر، فأضرب عنقو، فإف ىؤالء أئمة الكفر كصناديدىا، فهوم رسوؿ اهلل 

كأبو بكر  ×قاؿ أبو بكر، كَل يهو ما قلت، فلما كاف من الغد جئت، فإذا رسوؿ اهلل 
هلل، أخربٍل من أم شيء تبكي أنت كصاحبك؟ فإف قاعدين يبكياف، قلت: يا رسوؿ ا

أبكي : ×كجدت بكاء بكيت، كإف َل أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقاؿ رسوؿ اهلل 
للذم عرض علي أصحابك من أخذىم الفداء، لقد عرض علي عذاهبم أدٌل من ىذه 

ۅ ۅ )كأنزؿ اهلل عز كجل:  - ×شجرة قريبة من نيب اهلل  -الشجرة  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ېۉ  ې  ې  مئ): إىل قولو [ٕٔ]األنفاؿ: (   ۉ  حئ  جئ  ی  ی  ]األنفاؿ:    (ی 
 . فأحل اهلل الغنيمة ٥بم[ ٗٔ

أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب ا١بهاد كالسّب، باب اإلمداد با٤بالئكة ُب غزكة بدر، كإباحة الغنائم، 
 . ُّّٖ/ّ(ُّٕٔ) برقم

  ٓالتوبة:  (ّ)
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 .(ُ)اناسخن 

: ‘ كقاؿ ٧بمد. كال ٯبوز بعدىا، ٯبوز ا٤بفاداة باألسرل قبل القسمة :‘كقاؿ أبو يوسف 
 .(ِ)ٯبوز على كل حاؿ

 .(على األسارى: أي) 

 .ة كال قتلم  من غّب اسَبقاؽ كال ذً  ايَبكهم ٦بانن  اإلنعاـ عليهم بأفٍ : ىو ا٤براد من ا٤بنِّ      

 ايعود حربن  أفٍ  من وعلى األسّب ٛبكين ُب ا٤بنِّ  ألف  : ّب الكبّب بقولول ُب السٌ كعل  
: ابت بقولوالث حكم ا٤بنِّ  ا أف  ن  كقد بيػ  ، (ّ)لكذلك ال ٰبً ، هور عليوللمسلمْب بعد الظُّ 

كم كالذم ري  ،[ٓ: التوبة] چھ  ھچ  قد انتسخ بقولو ،[ْ: ٧بمد] چڑ  ک  کچ
 .فقد كاف ذلك قبل انتساخ حكم ا٤بنِّ ، (ٓ)يـو بدر (ْ)يب عزة ا١بمحيعلى أى  ن  مى   الن يب أف  

ال : كقاؿ، أىبفى ، عليو ن  أف ٲبي  كطلب من رسوؿ اهلل ، يـو أحد اسّبن و كقع أأال ترل أن  
 .لتً ٍب أمر بو فقي  ؛ْبتى مرٌ  اخدعت ٧بمدن  ث العرب بأٍلٌ دٌ ٙب

                                 
 . (ْٕٔ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ُ)
 (. َُِ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )، (َُْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 (. ََُّ/ ّالسّب الكبّب ) (ّ)

عمرك بن عبد اهلل بن عثماف ا١بمحٌي: شاعر جاىلي، من أىل مكة. أدرؾ اإلسالـ، كأسر على الشرؾ  (ْ)
أمية،  بن ا كاف يـو أحيد دعاه صفواف، فنظم قصيدة ٲبدحو هبا، ٍب ٤ب×الرسوؿ  يـو بدر، فامًٌب عليو

أعْب عليو، فلم يزؿ بو يطمعو حٌب خرج كسار ُب  للخركج، فقاؿ: إف ٧بمدا قد من علٌي كعاىدتو أف ال
بِب كنانة، كنظم شعرا ٰبرض بو على قتاؿ ا٤بسلمْب. فلما كانت الوقعة أسره ا٤بسلموف، فقاؿ: يارسوؿ اهلل 

. توُب لدغ ا٤بؤمن من جحر مرتْب، كأمر بو عاصم بن ثابت، فضرب عنقو: ال ي×من  علي ، فقاؿ النيب 
 (.ُٖ -َٖ/ٓاألعالـ للزركلي ) ق(ّ) سنة

 أخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب السّب، باب مايفعلو بالرجاؿ البالغْب، برقم( ٓ)
(ُْٖٖٕ)ٗ/ٔٓ . 
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 .((ُ)وقال الشافعي ال بأس بذلك) 
 .(ّ)جاز (ِ)ا٢برب ُب دار متٍ سً قي  إفٍ : يوسف أبوكقاؿ  : اإليضاحكذكر ُب 

ك ملُّ ق حق الت  يتعلٌ : (ْ)كذكر ُب التحفة (ة من المسائلعلى ىذا األصل عدَّ ويبتني )
كال يثبت ا٤بلك بو قبل اإلحراز بدار اإلسالـ ، ا٤بلك للغزاة بنفس األخذ كاالستيالء أك حقُّ 

بعد ، كُب قوؿو ، يثبت ا٤بلك بنفس األخذ، ُب قوؿو ، (ٓ)عنده فإف  ، ‘للشافعي  اعندنا خالفن 
 :منها؛ تِب على ىذا األصل فركعبٍ كيػى . كاهنزاـ العدكقتاؿ الفراغ من ال
و ال فإن  ، من الغزاة أك باع كاحده ، ن الغنائم ال ٢باجة الغزاةمً  ااإلماـ إذا باع شيئن  أف  

كلو ؛ و ال يضمنفإن  ، من الغزاة ُب دار ا٢برب تلف كاحده أككذا لو ؛ دـ ا٤بلكلعى ؛ ح عندنايصٌ 
قبل القسمة ُب دار ا٢برب  ا١بيشى  كلو ٢بق ا٤بددي ؛ وث سهمي ورى من الغزاة ال يي  مات كاحده 

كال باعتبار حاجة الغزاة ال  ام اإلماـ ُب دار ا٢برب ال ٦بتهدن سى كلو قى ؛ القسمةيشاركوهنم ُب 
 . (ٔ)صحكعند الشافعي ي، القسمة عندنا تصحُّ 

األسّب إذا  ٥بم أف   كبياف ثبوت ا٢بقِّ ، ىو ٖبالؼ ما ذكرنا ُب ىذه الفصوؿ: كقاؿ
و ٤با أن   اكلو أسلم قبل األخذ يكوف حرن  ،ار  و ال يكوف حي فإن  ، أسلم قبل اإلحراز بدار اإلسالـ

                                 
كره تأخّبىا إىل دار اإلسالـ مذىب الشافعي: أنو يستحب أف تقسم الغنائم ُب دار ا٢برب، كي (ُ)

 . (َّٓ/ ُُهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )، (ُٓٔ/ ُْا٢باكم الكبّب )منغّب عذر. ينظر 

: ىي الدار الٍب تظهر فيها أحكاـ الكفر، كتكوف السلطة فيها لغّب ا٤بسلمْب. ينظر دار ا٢برب (ِ)
 (. ِّّ/ُة اإلسالمية )اختالؼ الدارين كآثاره ُب أحكاـ الشريع

ىل إيقسموىا إذا خرجوا  يل أفٍ إذلك  كأحبٌ كقاؿ:  (ِْٕالسّب الصغّب ت خدكرم )ص: ينظر ( ّ)
 (. ُِٔ/ْاالختيار لتعليل ا٤بختار )، (َُٗ)ص: ، كىو قوؿ ٧بمد كذلك. ينظر  دار اإلسالـ

لدين: ٧بمد بن أٞبد ٙبفة الفقهاءُب الفركع. للشيخ، اإلماـ، الزاىد، عالء االتحفة ىو:  (ْ)
كشف الظنوف ينظر  السمرقندم، ا٢بنفي. زاد فيها: على )٨بتصر القدكرم(. كرتب أحسن ترتيب. 

 ، كىو مطبوع. (ُّٕ/ ُعن أسامي الكتب كالفنوف )

 ساقط من )ب(.  فإف عنده( قولو: ٓ)
 (. ّّٓ/ ٕاألـ للشافعي )ينظر  (ٔ)

]قسمة الغنيمة ُب 
 دار ا٢برب[
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 .الغزاة باألخذ حقُّ ق تعلٌ ي
، وف بأموا٥بمم ال ٱبتصُّ فإهن  ، ككذا لو أسلم أرباب األمواؿ قبل اإلحراز بدار اإلسالـ

 .ركة ُب اإلحراز بدار اإلسالـ ٗبنزلة ا٤بددستحقاؽ بسبب الشٌ ُب اال بل ىم من ٝبلة الغزاة
كلو َل يثبت ؛ من الغنائم من غّب حاجة اشيئن يأخذ  من الغزاة أفٍ  ككذا ليس لواحدو 

 حق   فإف  ، بعد اإلحراز بدار اإلسالـ قبل القسمة ٍبي  . ٥بم لكانت الغنائم ٗبنزلة ا٤بباح ا٢بقٌ 
ث منهم يورى  لو مات كاحده : قالوا ك٥بذا. اك أيضن ال يثبت ا٤بل كلكنٍ ، رُّ د كيستقً ا٤بلك يتأك  

 كلكن  ، فكيضمن ا٤بتلً ، م مدد ال يشاركوفهي قى كلو ٢بً ، كلو قسم اإلماـ أك باع جاز، ونصيبي 
و ال يثبت ألن  ؛ قعتى نيمة ال يي بيد الغى من عى  امن الغزاة عبدن  ق كاحده عتى  لو أى ت حٌب  ا٤بلك ال يثبي 
 .(ُ)إال بالقسمة ا٤بلك ا٣باصُّ 

فقاؿ فيو بعدما ذكر قوؿ  ،ا٤ببسوطر ُب كى معُب ما ذى  حفة التُّ ر ُبكى كىذا الذم ذى 
ك بالقسمة  لى كٲبي ، /د باإلحرازكيتأك  ، فس األخذنى يثبت بً  ا عندنا فا٢بقُّ فأم  :  ‘الشافعي 
ال  اضعيفن  ا٢بقكما داـ . ك باألخذا٤بل مُّ كيتً ، بلى د بالط  كيتأك  ، عة يثبت بالبيعفٍ الشُّ  كحقِّ 

 .(ِ)عيف ُب ا٤ببيع قبل القبضدكف ا٤بلك الضٌ  ألن و ٯبوز القسمة
: أم (منعدم لقدرتهم) إىل دار اإلسالـ اقلةالن   اليدإثبات : مأى  (ممنعدِ  انيوالثَّ )
 ابا١بر عطفن  وجودهك. ا٤بسلمْب ُب ديارىم فكاف قو٥بم لكوفً  (اووجوده ظاىرً )رة فى الكى 
 .قدرهتمعلى 

م اإلمام ال عن سَ سمة إذا قَ ب األحكام على القِ رتُّ موضع الخبلف تَ : ثم قيل)
ا فإهن  ، عن اإلماـ بدكف االجتهاددرت القسمة موضع ا٣بالؼ فيما إذا صى  أف  : أم، (اجتهاد
 كسائر االنتفاع أـ ءً طٍ كل كالوى ن األى صيبو مً القسمة ُب نى ت عى ثبت حكم ا٤بلك ٤بن كقػى ي ىل
 .تثبي كعندنا ال تى ، تثبي تى  وؿو لى قى عى فػى ؟ ال

 تثبت افلم  ؛ بدكف ا٤بلك: أم (لك ال يثبت بدونوكم المُ حُ  ألنَّ ): ل بقولوٍب عل  

                                 
 . (ِٗٗ-ِٖٗ/ ّٙبفة الفقهاء )ينظر ( ُ)

 . (ّّ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)

 [/أْٖٔ]
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لمنا عى ، ادرة ال عن اجتهادالص  كغّبٮبا هبذه القسمة  أحكاـ ا٤بلك عنده ُب األكل كالوطء
ثبت أحكاـ ا تفإنو إ٭ب  ، كة بْب الورثةالَب ً  كانت كما إذا؛  سمةلو قبل القً  اا٤بلك كاف ثابتن  أف  

فكذلك ىهنا على . لقسمة لثبوت نفس ا٤بلك قبل القسمةنتفاعات إذا كقعت اُب االا٤بلك 
يثبت  ا٤بلكى  ألف  ؛ ا٤بلكي  ُب حكمو  ال عن اجتهادو  ادرةً الص   هبذه القسمةً  ثبتي كعندنا ال يى : قولو
د ا قي  ٍب إ٭ب  ، شيءن االنتفاع هبذه القسمة لك مفال يثبت حكم ا٤ب، القسمة ىذهقبل 
 .(ُ)جاز باالتفاؽ او إذا قسم ٦بتهدن فإن  ، ع ا٣بالؼسمة ال عن اجتهاد ليظهر موضً القً 

، فيو ا٦بتهدن  الن و أمضى فصألن  ؛ ها ُب دار ا٢برب جازقسم كإفٍ : ا٤ببسوطكذكر ُب 
 .(ِ)يو نافذف دُب اجملتهى  دكقضاء اجملتهً 

ال  ،ةُب دار ا٢برب على مذىبنا الكراى حكم قسمة الغنائم: أم ((ّ)الكراىة: وقيل)
 .عدـ ا١بواز

من مذىبنا كراىة القسمة ُب دار ا٢برب ال بطالف : كقيل: ا٤ببسوطكذكر ُب 
و إذا كألن  ؛ حوؽ با١بيشُب اللُّ  هبا رغبتهم لُّ يقً فى ، سمة من قطع شركة ا٤بدد٤با ُب القً ؛ القسمة
نع ٲب فال، بو القسمة ما يتمٌ  ءأمر كراكىذا ، ر العدك على بعضهمثا يكٗب  فري ؛ قواتفر  قسم 
 .(ْ)جوازىا
ليل ستيالء بالد  د االـ ا٤بلك ٗبجر  دى بدليل عى  (دليل البطبلن راجح ووجو الكراىة أنَّ )

 .ـ راجح على ا٤ببيحكاحملرِّ  ،ـدليل البطالف ٧برِّ  ف  أك أ، الذم ذكرنا
                                 

 . (ُُٖمراتب اإلٝباع )ص: ينظر ( ُ)

 . (ّّ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)
ٍره بالفتح تكليف ما يكره فعلو، كقيل: ٮبا لغتاف ُب : الكراىة (ّ) قيل: الكيٍره بالضم ا٤بشقة، كالكى

 . (ْٗٗب الفقهاء )ص: نيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا٤بتداكلة بأا٤بشقة. 
، كىي مقابل  اخطاب اهلل تعاىل ا٤بتعلق بطلب الكف عن الفعل طلبن كقيل الكراىة ىي:  غّب جاـز

فهي طلب الَبؾ ال على سبيل ا٢بتم كاإللزاـ. معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية ، االستحباب
(ّ /ُّْ) . 

 . (ّْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)
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ا الشافعي فقاؿ با١بواز أم  ، (ُ)باإلٝباع: أم (ب الجوازعن سلْ  اعدتقو إال أنَّ )
 .ك٫بن نقوؿ بو مع الكراىة، (ِ)امطلقن 

حصل ُب  أصالن  لٍ ا َل يبطي م  ػجوح لالدليل ا٤برٍ  ألف  ؛ (الكراىة فبل يتقاعد عن إيراث)
ىذا الذم ذكره كى . ةؤر ا٥برٌ كما ُب سي ،  اجح كا٤برجوح الكراىةلر  ليل ان الد  ليلْب مً معارضة الد  

سمها اإلماـ قى ، بٌ ا لو احتاج الغزاة إىل االنتفاع با٤بتاع كالثياب كالدكاأم  . عند عدـ ا٢باجة
 .(ّ)للشافعي اخالفن ؛ ق حاجتهم عليو شاركوىم فيهابينهم ُب دار ا٢برب لتحقُّ 

 بناءن على أصلو أف  ؛ (ْ)بعد اإلصابة ق ا١بيشى ٢بً  كعند الشافعي ال شركة للمدد إذا
كٛباـ القهر ، ىو القهر ببي الس  ، عندناكى . كا٤بلك يثبت بنفس األخذ، السبب ىو األخذ

بب يشاركوهنم الس   مُّ ذم بو يتً ا١بيش ُب اإلحراز ال  إذا شارؾ ا٤بدد فى ، باإلحراز بدار اإلسالـ
  .ا٤ببسوطكذا ُب ،  (ٓ)القتاؿهبم ُب حالة  حقواتلاكما لو ،  بو د ا٢بقِّ ُب تأكُّ 

(ٔ)

 .(ٖ)خضٍ هم كالر  الس   نفيى  (ٕ)تناكؿفظ بإطالقو يى كىذا الل  

                                 
 (. ُُْ/ ٥ٕبداية )البناية شرح اينظر  (ُ)

 (. ّْٔ/ ٕاألـ للشافعي )ينظر ( ِ)
 ا٤برجع السابق. ( ّ)

 (. ُّٔ/ ٕاألـ للشافعي )ينظر ( ْ)

 . (ّٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٓ)
ألف ( يظهر أٌف ا٤براد بأىل سوؽ العسكر: ىم الذين يزاكلوف التجارة ُب العسكر، كيؤيده قولو: ٔ)

 . كاهلل أعلم. إعزاز الدينقصدىم التجارة ال إرىاب العدك ك 
 ( ساقط من )ب(. ٕ)
ا٤بصباح ا٤بنّب ُب . : رضخت لو رضخا من باب نفع كرضيخا أعطيتو شيئا ليس بالكثّبكالرضخ (ٖ)

 . (ِِٖ/ ُغريب الشرح الكبّب )
الرضيخة يقاؿ:  من كثّب، كاالسم الرضخ با٤بعجمتْب من قو٥بم، أرضخ فالف بفالف مالو إذا أعطاه قليالن 

 . (ّْٗ/ ٕأعطاه رضيخة من مالو كرضاخة كذا ذكره ابن دريد. البناية شرح ا٥بداية )

سهم أىل سوؽ ]
 العسكر[



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

58 

 ألف  ؛ ضخم ٥بم كال رى هٍ ال سى فى ، لواقاتً َل يي  إفٍ ، سكروؽ العى ل سي ىٍ كأى : ا٤ببسوطكذكر ُب 
 .(ُ)ينالعدك كإعزاز الدٌ  إرىابجارة ال ىم التِّ قصدى 

 .رب على قصد القتاؿزة الد  كىو ٦باكى  (اىربب الظَّ فانعدم السَّ )
 اخصوصن ؛ بعض مشاٱبناة عند ج  كذلك ليس ٕب (ِ)(موقوف على عمر  اهوما رو )
 (ْ). حايبد الص  قل  نده ال يي ع فإف  ؛ افعيالش   (ّ)لصعلى أ اخصوصن 

                                 
 . (ْٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

، أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو، كتاب ا١بهاد، باب ليس لو الغنيمة ٤بن شهد الوقعةكىو قولو ( ِ)
 . ٖٔٔ/ٕ(ِ، ُلو شيئ إذا قدـ بعد الواقعة، برقم )

إٙباؼ ا٤بهرة البن ، (ّٓٓ/ ٕالبدر ا٤بنّب )، (َْٖ/ ّنصب الراية )ينظر  كىو موقوؼ على عمر 
 . (ِِِ/ ّالتلخيص ا٢ببّب )، (َِّ/ ُِحجر )

 . أىل( ُب )ب( ّ)
( قوؿ الصحايب حجة على األصح عند األئمة األربعة، أما نسبة القوؿ بعدـ حجية قوؿ الصحايب ْ)

فليس بصحيح، كقد غلط ُب ىذه ا٤بسألة كثّب من الناس، كالٌتحقيق خالفو؛ إىل اإلماـ الشافعي 
ما كاف الكتاب أك السنة موجودين، فقد قاؿ اإلماـ الشافعي ُب األـٌ كىو من كتبو ا١بديدة: 

فالعذر على من ٠بعهما مقطوع إال باتباعهما. فإٍف َل يكن ذلك صرنا إىل أقاكيل أصحاب الن يب 
إذا صرنا فيو إىل الٌتقليد،  ~أيب بكر أك عمر أك عثماف  -ٍب كاف قوؿ األئمة:  أك كاحد منهم. ×

أحب إلينا، كذلك إذا َل ٪بد داللة ُب االختالؼ تدٌؿ على أقرب االختالؼ من الكتاب كالسنة، 
فنتبع القوؿ الذم معو الداللة ألٌف قوؿ اإلماـ مشهور بأنٌو يلزمو الناس، كمن لـز قولو الناس كاف 

هر ٩بن يفٍب الرجل أك النفر، كقد يأخذ بفتياه كيدعها، كأكثر ا٤بفتْب يفتوف ا٣باصة ُب بيوهتم أش
ك٦بالسهم، كال يعتِب العامة ٗبا قالوا عنايتهم ٗبا قاؿ اإلماـ، كقد كجدنا األئمة ينتدبوف، فيسألوف 

الؼ قو٥بم، فيقبلوف عن العلم من الكتاب كالسنة فيما أرادكا كأف يقولوا فيو، كيقولوف، فيخربكف ٖب
من ا٤بخرب، كال يستنكفوف عن أف يرجعوا لتقواىم اهلل، كفضلهم ُب حاالهتم، فإذا َل يوجد عن 

األمانة، أخذنا بقو٥بم، ككاف اتباعهم أكىل بنا   ُب الدين ُب موضع  ×  األئمة، فأصحاب رسوؿ اهلل
ثالثة فمتفق عليو. انظر: أخبار (. أٌما حجيتو عند األئمة الِٓٔ/ٕ. األـ )من اتباع من بعدىم

= 
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على )كىي القتاؿ ، عةقٍ شهد الوى ي: أم، (شهدىا على قصد القتالي وتأويلو أنْ )
، للقتاؿ ايضن ار قد شهدكىا أى الكفٌ  ال ترل أف  أى . لقتاؿ الكفار اقاصدن : أم (قصد القتال
 .م َل ٰبضركىا لقتاؿ الكفارألهن   كليس ٥بم حقه 

ل عليو من بعّب أك فرس أك مى ٰبي ا مى  -بفتح ا٢باء-
 .بغل أك ٞبار
ُب حالة  ىذا احَباز عن إجارةو مستأنفةو  .كجو ن كلِّ مً : أم (ابتداء إجارة ألنَّو): قولو

 سفينةن  استأجر فإفٍ . فينةكما ُب مسألة الس  ؛  (ُ)و ٯبرب على اإلجارة باالتفاؽفإن  ؛ البقاء
 ضاأخرل بأجر ا٤بثل بغّب رً  نعقد عليها إجارةي وفإن  ، ة ُب كسط البحرفمضت ا٤بدٌ ، اشهرن 
 .كذا ُب احمليط،  (ِ)ا٤بالك

                                 
= 

(، كا٤بدخل إىل مذىب اإلماـ أٞبد َُِ/ْ(، كإعالـ ا٤بوقعْب )َُأيب حنيفة للصيمرم ص: )
 (. ُُٓص: )

 (. ُْْ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )(، ّْٖ/ٓينظر: العناية شرح ا٥بداية )( ُ)

 (. ّْٕ/ ٕاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ِ)
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 .(ويجبرىم في رواية السير الكبير)
 وباب ما ٰبمل عليو الفيء كما يركبّب الكبّب ُب ؿ من السٌ فَب األك  ر الد  ر ُب أكاخً كى ذى كى 

؛ ا بأجرو معلـويستأجر ا٢بمولة من أصحاهب أفٍ  /رأل اإلماـ كإفٍ : الرجل من الدكاب
ستئجار الُب ىذا ا ألف   ،يبدأ بو قبل ا٣بمس، مئمن الغناكيكوف األجر ، فذلك صحيح
كمى كالرٌ لسوؽ الغنم فهو كاالستئجار ؛ منفعة للغا٭بْب

أصحاب ا٢بمولة ُب ذلك ال  كحقُّ . (ُ)
ىي الٍب  كشركة ا٤بلك، سمةبل اإلحراز كالقً و ال ملك ٥بم فيها قى ألن  ؛ ستئجارة االٲبنع صحٌ 

رضي  فٍ كيستوم ُب ذلك إً . كما ُب ماؿ بيت ا٤باؿ؛  ستئجار ال شركة ا٢بقٌ ة االٛبنع من صحٌ 
م هبذا اإلباء قصدكا هن  أل؛ ُب عن تلك ا٢بمولةم غً هبً إذا كاف ، واأك أبى ، ا٢بمولة بو أصحابي 

ة منفعة ال قابلٗبو ٙبصل ٥بم األجرة ٥بم من حيث أن   ستئجار منفعةن ُب ىذا اال ف  إف، تالتعنُّ 
، تْب ُب اإلباءعنِّ تى فكانوا مي ، اكفيو منفعة للغا٭بْب أيضن ، ستئجاريبقى ٥بم بدكف ىذا اال

ق ا٢باجة ستئجار كبقاء اإلجارة عند ٙبقُّ ابتداء اال ف  كأل. تال يلتفت إىل إباء ا٤بتعنِّ كالقاضي 
ككذلك ؛ ينة على ما ذكرنافكبيانو ُب استئجار السٌ ، ن األمّب أكىلمً فى ، ح من غّب األمّبيصح

ككذلك إذا ، ةفاز م ُب ا٤بكى، ةإذا انتهت ا٤بدٌ  معلومةن  ةن د  ها مي ل ا٤بائع فيمٍ استئجار األكعية ٢بى 
كىم ُب ، ةفانتهت ا٤بدٌ ، معلومةن  ةن ع مد  ع إىل موضً ل األمتعة من موضً ة ٢بمٍ استأجر داب  

كيبقى بعد ا٤بوت ُب ىذه ، ةد انتهاء ا٤بد  قد بعو يبدأ العى فإن  ، ابةأك مات صاحب الد  ، ا٤بفازة
فكذلك ُب الغنائم ، جل ا٢باجةألككاف ذلك ، كبا٤بسمى ُب حالة البقاء، لً ر ا٤بثٍ ا٤بواضع بأجٍ 

 (ّ)الكبّب ا٤بنسوب إىل الشيخ اإلماـ السّبشرح  ىكذا قرأتي (ِ)قت ا٢باجة إىل ٞبلهاإذا ٙبقٌ 
 .على شيخي (ْ)رخسي س األئمة الس  

                                 
 . (ِّٗ/ ُا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ). اأٍلينٍػثىى ًمٍن اٍلبػىرىاًذيًن كىا١بٍىٍمعي رًمىاؾه : كىةي الر مى  (ُ)

 (. َُْٓ- َُْْشرح السّب الكبّب )ص:  (ِ)

 . اإلماـ األجلُب )ب( ( ّ)
هل السرخسي ا٤بتوَب: سنة إلماـ،  س األئمة: ٧بمد بن أٞبد بن أيب سشرح السّب الكبّب ل (ْ)

كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف . اأماله ٧ببوسن  ، كقدُب جزأين ضخمْب، ّْٖ
(ِ/َُُْ) . 

 [/بْٖٔ]
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اب ةى ُب اٍلًمٍعلىًف  عىلىفى  ا اٍلعىلىفى  -ًبكىٍسًر اٍلًميمً -الد  كىأىٍعلىفىهىا ليغىةه ، عىٍلفنا أىٍطعىمىهى
كذا ،  (ُ)

 .ا٤بغربُب 
: فعلى ىذا كاف ا٤بفعوؿ هبما ٧بذكفْب ُب قولو

 .فلى دكاهبم العى : أم 
 .(ِ)(ولم يشرطها في أخرى، في روايةوقد شرطها )
كإذا كاف ُب : فقاؿ، ٰبتاج إليو ف من غّب أفٍ لى عاـ كالعى إباحة الط   ا٤ببسوطكر ُب ذى 

 .قدر حاجتوب تناكؿ فاحتاج إليو رجل فلى الغنيمة طعاـ أك عى 
 أفٍ  للمحتاج كغّبهف، مذكور على كجو العادة دكف الشرط فاحتاج: كقولو: ٍب قاؿ

 .يتناكؿ من ذلك

ف مقدار حاجتهم للذىاب لى عاـ كالعى ن الط  ال ٲبكنهم مً م هن  كىذا أل: ٍب قاؿ
 فللعلم ،كما يأخذكهنا يكوف غنيمة، منو كهناَب كال ٯبدكف ُب دار ا٢برب من يش، كالرجوع

 ل  حً أي ك٥بذا ، احةفتبقى على أصل اإلب، من شركة الغنيمة ستثُبن بوقوع ا٢باجة إليو يصّب مي 
 .(ّ)للمحتاج كغّب احملتاج ما َل ٱبرجوا إىل دار اإلسالـ

فها لى اإلباحة بطعاـ الغنيمة كعى  (ْ)غّبّب الصٌ ُب السٌ  ده ٧بم   دقي  فقد : ر ُب احمليطكى كذى 

                                 
 . (ِّٔا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ُ)

كجو األكىل أنو مشَبؾ بْب الغا٭بْب فال يباح االنتفاع : كقد شرطها ُب ركاية كَل يشَبطها ُب أخرل (ِ)
كلوىا كاعلفوىا كال ُب طعاـ خيرب  كجو األخرل قولو . كما ُب الثياب كالدكاب  بو إال للحاجة

الغازم ال يستصحب  كىو كونو ُب دار ا٢برب ألفٌ  ،كألف ا٢بكم يدار على دليل ا٢باجة ،ٙبملوىا
ا٥بداية ُب . ة مقامو فيها كا٤بّبة منقطعة فبقي على أصل اإلباحة للحاجةقوت نفسو كعلف ظهره مدٌ 

 . (ّٖٔ/ ِبداية ا٤ببتدم )شرح 

 . (ّْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)

صنفو: بعد ، لإلماـ: ٧بمد بن ا٢بسن الشيباٍل، صاحب أيب حنيفة ،، ُب الفقوصغّبال السّب (ْ)
 . (َُُّ/ ِكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ). انصرافو من العراؽ

]حكم تناكؿ 
الطعاـ كالعلف 
 أخذ السالح[
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 .ففصار ُب ا٤بسألة ركايتا، (ّ)حاجةنتفاع ٕباجة كبغّب أباح اال (ِ)كُب الكبّب، (ُ)با٢باجة
ّب الكبّب جواب كما ذكره ُب السٌ ، ّب الصغّب جواب القياسه ُب السٌ فيما ذكر 
 لِّ الغِب كالفقّب ُب حً ّب الكبّب يستوم فيو على ركاية السٌ  ف   أحٌب  ، (ْ)االستحساف

 .(ٓ)االنتفاع
ٯبوز لو ، وفها ٗبقدار كفايتً لى كعى نيمة يأخذ من طعاـ الغى  ككما ٯبوز للغازم أفٍ : ٍب قاؿ

م كحفظ كيقوموف على دكاهبِّ ، ذين دخلوا معوه الٌ بيدى مقدار ما يكفي عى  منها يأخذى  أفٍ 
كلو كاف رجل دخل دار . ذين دخلوا معهمسائهم كصبياهنم الٌ ككذلك يأخذكف لنً ، حا٥بمرً 

ككذلك من ، من الغنيمة ايتناكؿ شيئن  ر فال يباح لو أفٍ جٍ خدـ بعض ا١بندم بأى يا٢برب ل
 .(ٔ)جارةرب للتِّ دخل دار ا٢ب

 .ستعار ٥باهر مي كلفظ الظ  ، تودابٌ : أم (هرِ هْ ف ظَ لَ وعَ ): لوقو 
 .(ٕ)الميرةالطعام
 .ُب السالحعترب حقيقتها إىل حقيقة ا٢باجة فيي  ، ا٤بغربكىذاف ُب 

لكن ىذا إذا اعترب ُب الدابة ، عترب فيهما حقيقة ا٢باجةيي : أم (بلحل السِّ ة مثوالدابَّ )
ّب فكانت ىي كالطعاـ على ما ٯبيء ُب ركاية السٌ ، ا إذا اعترب فيها األكلكأم  ، الركوب
 .كاحمليط، كاإليضاح، الكبّب

                                 
 ُب احمليط. ، كَل أجده (َُٖالسّب الصغّب ت خدكرم )ص: ينظر  (ُ)
 . السّب الكبّب( ُب )ب( ِ)
 . (ّْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ّ)

على ضد  ااعتقدتو حسنن : أم؛ ، يقوؿ الرجل: استحسنت كذاا: كجود الشئ حسنن (االستحسافْ)
  ( ہ ہ)حسن لالتباع الذم ىو مأمور بو، كما قاؿ تعاىل: االستقباح، أك معناه: طلب األ

 . (ََِ/ ِأصوؿ السرخسي ). [ُٖ]الزُّمىر: (   ہ ھ ھ ھ ھ) [ُٕ]الزُّمىر: 

 . (ِِٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ٓ)
 . (ُُِٖشرح السّب الكبّب )ص: ينظر ( ٔ)

 . (ُْٓا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ٕ)
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 دُّ يذٕبوىا كيأكلوىا كيري  فال بأس بأفٍ  امن نى كجدكا غى  كإفٍ : ُب احمليطك  (بزعام كالخُ والطَّ )
ُب  اإليضاحكُب ، (ُ)ّب الكبّب ُب ا١بزكرا٢بكم ُب السٌ  ىذاكذكر ، جلودىا ُب الغنيمة

 .(ِ)البقر
ُب إباحة  سواءه  كما ىو غّب مهيأ لو يأ للكلهى عاـ ما ىو مي ن الط  ا٤براد مً  م هبذا أف  لً فعي 

 ارن ىن ٠بسم أك فاكهة يابسة أك رطبة أك سكٌ أك دي  اأك زيتن  ا٠بسمن أصابوا  كإفٍ . التناكؿ للغازم
قبل  منهاال بأس بالتناكؿ ؛ شعيُّ ؤكل عادة للتٌ لٍب تي لك من األشياء اأك غّب ذ أك بصالن 

أك دىن  (ْ)ىن البنفسجكدي (ّ)كالطيب /من األدكية  ايتناكؿ شيئن  كال ٯبوز أفٍ . سمةالقً 
 .(ٔ)(ٓ)مّبً ا٣بً 

ىذه األدىاف ال تؤكل كال تستعمل  ألف  ؛ منهاناكؿ ا ال ٯبوز الت  إ٭ب   : اإليضاحكذكر ُب 
ينتفع منو  فال ينبغي أفٍ ، ما ال يؤكل كال يشرب ككلُّ ، ينةستعمل للزِّ تبل ، للحاجة األصلية

 .(ٖ)كا ا٣بيط كا٤بخيطأدٌ : لقولو ؛ (ٕ)رأك كثي  بشيء قل  

                                 
 . (َِٗ/ ِا٥بندية )الفتاكل ، (ُُٕٖشرح السّب الكبّب )ص: ينظر ( ُ)

 . (ُْٕ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ُِْ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ِ)
 . (َِٗ/ ِالفتاكل ا٥بندية )ينظر ( ّ)

ىو بارد ُب الدرجة األكىل؛ رطب ُب الثانية، يسٌهل  ،: شجرة ذات قضباف تشبو العيل ٍيق( البػىنػىٍفسىجْ)
كدىنو كماؤه ينفعاف من الصداع ا٢باٌر.  س العلـو ، اعظيمن  ا٤برة الصفراء، كينفع من التهاهبا نفعن ا

 . (ّٖٔ/ ُكدكاء كالـ العرب من الكلـو )

كىو ا٤بنثور معرب كىو ا٣بزامى، كطبعو حار يابس ُب الدرجة الثانية، كىو  ،: شجر معركؼ( ا٣ًبٍّبًمٌ ٓ)
ا األبيض فضعيف لكثرة مائو.  س العلـو كدكاء كالـ فأمٌ  ،فضلو ما كاف زىره أصفركىو صنفاف كأ

 . (ّٖٔ/ ُالعرب من الكلـو )

 . ا٢بّبيب( ُب )ب( ٔ)
 . (ْٖٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )، (ُِْ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ٕ)

كفيو أـ حبيبة بنت . قاؿ ا٥بيثمي: ّٖٓ/ِٖ(ُُْٕٓأخرجو أٞبد ُب مسند الشاميْب، برقم )( ٖ)
/ ٦ٓبمع الزكائد كمنبع الفوائد )ينظر العرباض، كَل أجد من كثقها كال جرحها، كبقية رجالو ثقات. 

= 

 [/إْٖٔ]
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فذلك ، أك ليس لو قيمة، كما استهلكو ُب دار ا٢برب فما لو قيمة: ٍب قاؿ فيو
كإذ ، د يشاركوهنم فيوا٤بدى  أال ترل أف  . و ليس ٗبستقركلكن  ، اكاف ثابتن   كإفٍ ، ا٢بق   ألف  ، (ُ)درىى 

 .مافَل ٯبب الض   اَل يكن مستقرن 
. 

اب ةً  تػىٍوًقيحي  ًفيى : الد  اًب إذىا حى ا ًبالش ٍحًم اٍلميذى اًفرًىى ثٍػرىًة : أىمٍ ، تىٍصًليبي حى رىؽ  ًمٍن كى
ٍشًي كى  الر اءي خىطىأه اٍلمى

 -(ْ)بالراء-قحواكيير  ح شيخيصح   لكنٍ ك . (ّ)[ا٤بغربكذا ُب ]،(ِ)
ىكذا قرأنا على : و قاؿأن   (ٕ)صِّ عن النٌ  نقل(ٔ)ىكذا، كىو اإلصالح (ٓ)قيحمن الَب  
 .(ٖ)ا٤بشايخ

إىل ىذا  (ٗ)صلن  ا احتاج اكإ٭ب   (لم يكن لو سبلح بأنْ إذا احتاج إليو وتأويلو )قولو 
 .ال ٯبوز ،بسبب صيانة سالحوو إذا احتاج الغازم إىل استعماؿ سالح الغنيمة ألن   التأكيل

 ألف   وبذلك سالحو كدكابٌ  يبقىلً  الح كالدكابٌ من السٌ  ايئن كال شى : اإليضاحكذكرُب 

                                 
= 

ّّٕ) . 

 . (ُْٕ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ُ)

 . (ُْٗا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ِ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ّ)
 (ْٖٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية ) ، كالصحيح ما أثبتو. ينظركيزقحوا بالزام( ( ُب )أْ)
 (ْٖٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية ) ، كالصحيح ما أثبتو. ينظرالتزقيح( ُب )أ( ٓ)
 . كذا( ُب )ب( ٔ)
 . -رٞبو اهلل-ا٤بصنف ( ُب )ب( ٕ)
/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ِّٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ٖ)

ُْٖ) . 

 . ا٤بصنف( ُب )ب( ٗ)
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 .(ُ)كال حاجة مع كجود ا٤بلك، اإلطالؽ كاف باعتبار ا٢باجة
 .إىل آخره (ِ)(يستصحبو وبلح ألنَّ بخبلف السّ ): إشارة إىل قولو (هانَّ يـَّ وقد بَـ )
كاب ياب كالد  ل الثِّ صٍ الح كفى ل السِّ صٍ ُب فى : أم، (صلينباح لو االنتفاع في الفَ يُ )
  .كا٤بتاع

 .إىل آخره)قولو 
حَباز بو عن مستأمن دخل دار ىذا ا٤بعُب ليقع االا احتاج ُب تأكيل ا٤بسألة إىل كإ٭بٌ 

ىذا ا٤بستأمن  كاف أكالد،  ٤بسلموف على دار ا٢بربر اهى ٍب ظى ، اإلسالـ فأسلم ُب دار اإلسالـ
 .ايئن فى ها كأموالو كلٌ 

 :عكىنا مسائل أرب: (ّ)الفوائد الظهّبيةكذكر ُب 
كا٢بكم فيها  ؛ارر على الد  هً  ظي كَل ٱبرج حٌب  ، ُب دار ا٢برب إذا أسلم ا٢بريب: ىااحدإ

 .إىل آخره... كما كاف ُب يده من ا٤بنقوالت، ه الصغارغنم نفسو كأكالدي و ال يي ما ذكر بأنٌ 
هر ا٤بسلموف على داره ظى  ٍبي  ، سلمكأى  ا٢بريب إذا دخل دارنا بأمافو : والمسألة الثانية
 .و ُب دار ا٢برب من أكالده الصغار ُبءفل  كأىلو كمالو كٝبيع ما خى 

ٍب ظهر ا٤بسلموف ، ٍب دخل دار اإلسالـ، إذا أسلم ا٢بريب ُب دار ا٢برب: والثالثة
 . أكالده الصغارمالو ىناؾ ُبء إاٌل على داره فجميع 

                                 
 . (ْٖٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )، (ُِْ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ُ)
إليها٢باجة فتعترب حقيقتها فيستعملو ٍب يرده ُب ا٤بغنم  فانعدـ دليل ا٢باجة كقد ٛبسٌ كٛباـ كالمو: )( ِ)

 . (ّٕٖ-ّٖٔ / ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )(. ا٤بغنم إذا استغُب عنو

لظهّب الدين، أيب بكر: ٧بمد بن أٞبد بن عمر. ا٤بتوَب: سنة ، ُب الفتاكل الفوائد الظهّبية (ّ)
كىي: غّب ، ُٖٔكأٛبو: ُب ذم ا٢بجة، سنة  ،. ٝبع فيها: فوائد )ا١بامع الصغّب ا٢بسامي(ىػُٗٔ
، كىو ٨بطوط ٗبركز (ُِٖٗ/ ِكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ). اكل الظهّبية()فت

 (، ككذلك ُب مكتبة الشيخ عارؼ حكمت با٤بدينة النبوية برقمِّٓٗٔا٤بلك فيصل برقم)
(ُُٗ/َِْٓ .) 

]حكم من أسلم 
 ُب دار ا٢برب[
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استصحبهم  اكأكالدن  كاشَبل منهم أمواالن ، إذا دخل ا٤بسلم دار ا٢برب بأمافو : والرابعة
ا ُب ن  يػ  فا١بواب فيو على ٫بو ما بػى ، ارهر ا٤بسلموف على الدٌ ٍب ظى ، ر ا٢بربمع نفسو ُب دا

 :ُب فصلْبإال ار هور على الد  كقع الظُّ  ٍبي  ، حريب أسلم ُب دار ا٢برب
 .م مسلموفألهن   اىنا ال يصّبكف فيئن أكالده الكبار  أف   :أحدىما
 (ّ)ليمافعلى ركاية أيب سي  ايئن يصّب فى حريب ال عند لو  (ِ)ما كاف كديعةن  (ُ)ف  أى : كالثاٍل

 .(ٔ)ايصّب فيئن  (ٓ)ركاية أيب حفص (ْ)على اما كاف معصومن  ؿدى و بى ألن  
 (االسترقاقابتداء اإلسبلم ينافي  ألنَّ )

 اف عن صّبكرتو عبدن كى نٍ ا استػى م  ػل وأن   ن حيثيقع جزاءن لكفره مً ابتداء االسَبقاؽ  ألف  
د شرط َل يوجى ستيالءاال كقتى  امن ا كاف مسلً فلم  ، (ٕ)دهيبعى  عبدى  هصّب   هلل جازاه اهلل بأفٍ 

 .كىو االسَبقاؽ، فال يوجد ا٤بشركط، (ٖ)كىو االستنكاؼ، االسَبقاؽ
                                 

 . ( ساقط من )ب(ُ)
 ،دفعتو إليو يكوف كديعة عنده: ، أمٍكدىٍعتيوي ماالن : كاحدة الودائًع. قاؿ الكسائي: يقاؿ أالوىديعىةي  (ِ)

كاٍستػىٍودىٍعتيوي  ،كىو من األضداد ،ليكوف كديعةن عندؾ فقبلتىها ، إذا دفع إليك ماالن اكأكدعتو أيضن 
 . (ُِٔٗ/ ّكىديعىةن، إذا استحفظتو إي اىا. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )

]الوفاة:  ا٢بنفي، سى بن سليماف. الفقيو أبو سليماف ا١بوزجاٍلأبو سليماف: ىو العالمة اإلماـ مو  (ّ)
، كاف صدكقا. ينظر [ صاحب أيب يوسف، ك٧بمد، ركل عنهما، كعن ابن ا٤ببارؾىػ َِِ - ُُِ

 . (ُْٗ/ َُسّب أعالـ النبالء )، (ْٖٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ ت بشار )

 . كعلى( ُب )ب( ْ)
عاَل  (ق َِِ - ُُِالوفاة: )الفقيو ا٢بنفي.  أٞبد بن حفص، أبو حفص البخارمأبو حفص: ( ٓ)

رحل كتفقو أىل ٖبارل ُب زمانو، ككالد شيخ ٖبارل أيب عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن حفص الفقيو. 
/ َُسّب أعالـ النبالء )، (ِٗٓ/ ٓتاريخ اإلسالـ ت بشار ). لرأمكبرع ُب ا، ٗبحمد بن ا٢بسن

ُٕٓ) . 
 . (ُُٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ٖٔ-ٕٔ-ٔٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٔ)
 . عبيد عبيده( ُب )ب( ٕ)
رب من الكلـو  س العلـو كدكاء كالـ العينظر : استنكف من الشيء: إذا أنف. االستنكاؼ (ٖ)

= 
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االسَبقاؽ قد  ألف   (ِ)حالة البقاء (ُ)حَباز ُباالسَبقاؽ لال نافاة اإلسالـ ابتداءى ٗبد كقيٌ 
  .التبعيةفيعترب ُب حالة البقاء معُب  ،من غّب ا٤بوىلة بعية كما ُب كلد األمى ت بطريق التٌ بي ثٍ يػى 

 .: قولو
 .بنفسوصب للعطف على قولو كالٮبا بالن  ، : كقولو
 .ن يد الغاصباحَباز عى  (في يد صحيحةو ألنَّ ): قولو

 .ن يد ا٢بريبعى  احَباز (مةحترَ مُ ): كقولو
 .(وسف اآلخرىذا قول أبي حنيفة وأبي ي: وقيل)

(ّ)كذكر  س األئمة السرخسي
فما كاف ُب يده من : (ْ)كا١بامع الصغّب ، ا٤ببسوطُب  ‘

نفي ستحسً أى : يوسف كقاؿ أبو. دو ُب قوؿ أيب حنيفة ك٧بم  فإن  ،  العقارإال   ا٤باؿ فهو لو
بقعة من بقاع دار  (ٓ)ىذه: ا نقوؿكن  كل، ـ لو كا٤بنقوؿو ملك ٧بَبى ألن   و لوأجعلى  العقار أفٍ 
، اثبت حكمن تا على البقاع إ٭ب  اليد  كىذا ألف  ، قاعللمسلمْب كسائر البً  غنيمةن  فتصّب، ا٢برب

                                 
= 

 . (ِٖالكليات )ص: ، (ْٕٓٔ/ َُ)

 . عن( ُب )ب( ُ)
 . البقاءبعد قولو:  فإف اإلسالـ ال يناُب االسَبقاؽ ُب حالة البقاء( ُب )ب( ِ)
عالمة  اكاف إمامن اإلماـ الكبّب  س األئمة   ٧بمد بن أٞبد بن أيب سهل أبو بكر السرخسيىو  ( ّ)

أحد الفحوؿ األئمة الكبار أصحاب  ،صاحب ا٤ببسوط كغّبه، امناظرن  اأصولين  افقيهن  امن حجة متكلٌ 
 ىػ. َْٗىػ، كقيل ّْٖ، توُب الفنوف

كشف الظنوف ،  (ِّْتاج الَباجم البن قطلوبغا )ص: ، (ِٖ/ ِا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )
 . (َُٖٓ/ ِعن أسامي الكتب كالفنوف )

.  ٧ُٖٕبمد بن ا٢بسن الشيباٍل، ا٢بنفي. ا٤بتوَب: سنة  ،لإلماـ، اجملتهد ا١بامع الصغّب، ُب الفركع (ْ)
 . (ّٔٓ/ ُكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )

 . ُب ىذه( ُب )ب( ٓ)

من أكالد كماؿ ]حكم 
 أسلم ُب دار ا٢برب[
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كبعد ، عترب بيده فيها قبل ظهور ا٤بسلمْب عليهافال مي ، كدار ا٢برب ليس بدار األحكاـ
ا٤بسلم يتزكج  ألف   ُب اإلسالـتبعو تى ال ، لغلبتهم(ُ)هور يد الغا٭بْب فيها أقول من يدهالظُّ 

 .إذ ىو من باب االعتقاد لزكجها اعن بػى تػى  ر مسلمةن تىصً كَل  كتبقى كتابيةن ، الكتابية
كقاؿ . ء عندناما ُب بطنها ُبى  فإف  ، أم ُب ا٢بمل ال غّب ‘ (عيللشاف اخبلفً ) 
 كا٤بسلم ال ييسَبؽُّ ، بيوسالـ أى بإ مسلمه /ما ُب بطنها ألف  : كقاؿ؛ (ِ)اال يكوف فيئن : الشافعي

 كىي قد صارت، ء من أجزاء األِـّ زٍ ا١بنْب ُب حكم جي : ا نقوؿكلكن  . لكالولد ا٤بنفصً   اأبدن 
ستثُب سائر كما ال يي   ستثُب ا١بنْب ُب إعتاؽ األِـّ يي  و ال ٯبوز أفٍ أال ترل أن   .أجزائها فيئنا ٔبميع
فكذلك ُب ، ٕباؿ عند إعتاؽ األِـّ  ١بنْب مستثُبن ُب اإلعتاؽ ال يصّب ا فكما أف  ؛ أجزائها

. بعا٢بكم ُب التٌ  كىذا ألف  ، ؽ ُب األـبعدما ثبت الرِّ  سَبقاؽ ال يصّب ا١بنْب مستثُبن اال
بع الت   فيكوف ىذا ُب حقِّ ، عبى بل بثبوتو ُب األصل يظهر ُب الت  ، ال يثبت ابتداء: (ّ)قولو
 . ا٤ببسوطكذا ُب (ٓ)، ؽنع بقاء الرِّ كاإلسالـ ال ٲب، ٢بكمبقاء ا (ْ)ٗبنزلة

 االغّب يكوف الولد رقيقن  مةى ج ا٤بسلم أى كما إذا تزك    (لغيره اك تبعً ملُّ للتَّ  والمسلم محل  )
 .بيوبإسالـ أى  اكاف الولد مسلمن   كإفٍ ، بتبعية األِـّ 

. 
 .(ٕ)كذا ذكره اإلماـ قاضي خاف. (ٔ)م أتباعوألهن   ه ليس بفيءو دنا من عبيلٍ كمن َل يقاتً 

 .(ٕ)خاف
                                 

 . (ٔٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)
 . (َْٓ/ ُٕىب )هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذ(، ِٔٗ/ ْاألـ للشافعي )ينظر ( ِ)

 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . عندنا( ُب )ب( ْ)
 . (ٔٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٓ)
 . (ْٖٗ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )، (ّٖٔ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر  (ٔ)

ية، أبو احملاسن حسن بن ىو العالمة، شيخ ا٢بنف قاضي خاف حسن بن منصور بن ٧بمود البخارم (ٕ)
 ،ىػٖٗٓبقي إىل سنة بن منصور بن ٧بمود  البخارم، ا٢بنفي، األكزجندم، صاحب التصانيف. 

= 

 /ب[ْٕٖ]

 بطنُب  ا]حكم م
 [ا٢بمل

 ]مايكوف فيئا كما
 ال يكوف فيئا[
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ه يدَ  ألنَّ  كان أو وديعةً   اغصبً ) 
 .(مةحترَ مُ بليست 
بوصف ل ال وصف األصٍ بيعمل ىو  ،هكما قاـ مقاـ غّبً : أين ذىب قولكم: لتى قي  فإفٍ 

ـى م  ػاب لكالَبُّ   ،نفسو  ؛لويثال عمل نفسو التٌ ، طهّبا٤باء ُب الت   لمى عى  لى مً اء عى ا٤ب ا قاـ مقا
، عودً مي ػع كيد الودى مي ػيد ال مقامو ٤با أفٍ  اقائمن ع ا٤بسلم كاف ودى ا كاف ا٢بريب مي م  ػل ايضن ىنا أى افه

ن ىو أصل عترب يد مى يي  بل الواجب أفٍ ؛ عترب عدـ احَباـ يد ا٢بريبال يي  فيجب على ىذا أفٍ 
 .اذمين أك  اع مسلمن كما لو كاف ا٤بودى ،  ع ا٤بسلمكىو ا٤بودً ، لو

ظر إىل نفسو فال ا بالنٌ كأم  ، لعصمة ا٤بالك اتبعن  ثبتي تى العصمة ُب ا٤باؿ إ٭با : قلت
ة ا٤باؿ للمالك ُب العصمة عي  بى تى بً  ٍبي  ؛ ا٤باؿ ُب أصلو كاف على صفة اإلباحة صمة فيو ٤با أف  عً 
ُب ثبوت  ٤با أف  ؛ حَباـمع اال احكمن  كأ ا٤بعصـو لو حقيقةن و ثبت يد ا٤بالك لى  ا يثبت أفٍ إ٭ب  

العصمة  ألف  ؛ فلم يثبت العصمة، حَباـ معارضة جهة اإلباحة األصليةبدكف اال ايده حكمن 
كقياـ  ،ع ُب الوديعة حقيقيقياـ يد ا٤بودى  كألف  ؛ أمر عارض فال يثبت عند معارضة الدليلْب

، صمة كاعتبار ا٢بقيقة ٲبنعكجب العً أى  كم إفٍ ار ا٢بي فاعتب، كميحي  (ُ)يد ا٤بالك عليها
كاإلماـ ظهّب إىل ىذا أشار اإلماـ قاضي خاف . (ِ)كفال تثبت بالشٌ ، صمة َل تكن ثابتةكالع
 .(ّ)الدين

                                 
= 

ا١بواىر ، (ُِّ/ ُِسّب أعالـ النبالء ) ق. ينظرِٗٓكقيل توُب سنة فإنو أملى ُب ىذا العاـ. 
 . (َِٓ/ ُا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )

 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . (ْٖٗ/ ٓشرح ا٥بداية ) العنايةينظر ( ِ)

سنة  ين مات يـو الثالثاء تاسع رجباإلماـ أبو ا٢بسن ظهّب الدٌ  علي بن عبد العزيز ا٤برغيناٍل (ّ)
 . (ّْٔ/ُكىو أستاذ العالمة فخر الدين قاضي خانا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية ) ىػ،َٔٓ
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. 
وذكروا في شرح ، ير الكبيربلف في السّ ختاال كرذَ كذا : قال العبد الضعيف)

 .(ع قول محمدأبي يوسف مَ  غير قولَ الجامع الصَّ 
و لو  ألن  ؛ أصالن  حُّ صً كىو ىكذا ال يى ، خسى ىكذا كقع لفظ ا٥بداية ُب بعض النُّ : قلت

ّب الكبّب كذا ذكر االختالؼ ُب السٌ : لقاؿ كاف االختالؼ ىكذا ُب ذينك الكتابْبً 
وذكروا في شرح الجامع الصغير قول أبي ): ا احتاج إىل ذكر قولوك٤ب، كا١بامع الصغّب

قع ُب بعض كى كى . مع تطويل بغّب فائدة ا٧بضن  او حينئذ يكوف تكرارن ألن  ؛ (يوسف مع محمد
ككقع ُب ، يفةأيب حن (ُ)غّب قوؿ أيب يوسف معكركا ُب شرح ا١بامع الص  كذى : خ ا٥بدايةسى ني 

كمع قوؿ أيب حنيفة فكاف قولو ، : فكاف قولو، ايئن كوف فال ي: كقاؿ ٧بمد: هابعضً 
ها ُب كما ىو حقُّ   (ِ)افوجدهتُّ ، واؿبتوفيق اهلل تعاىل األق عتي ب  تى  تػى كِبِّ كل، (مع محمد)
 سخ ىو أفٍ حيح من النُّ كالص  : قلت. (ّ)بقٍ النػُّ مواضع  ءناها كما يوضع ا٥بً ٍب كضعتي ، تبالكي 
: يقاؿ

 س  األجلٌ كذا ذكره اإلماـ . ّب الكبّب ىكذاركاية السٌ  ألف  (ْ)
ز ُب حرً كإف أي  اباب ماال يكوف فيئن ّب الكبّب ُب اٍل من السِّ فَب الثٌ ُب الدٌ  ‘األئمة السرخسي 

 .(ٔ)كَل يذكر فيها قوؿ أيب يوسف، ُب احمليط اكىكذا أيضن ، (ٓ)دار ا٢برب
                                 

  .مع قوؿ( ُب )ب( ُ)

 . ( ساقط من )ب(ِ)

ن الرجاؿ: قد رد قالب الكالـ، كقد طبق ا٤بفصل، ككضع ا٥بناء مواضع النقب. يقاؿ للبليغ مً  (ّ)
 . (ٖٗٔ/ ُلساف العرب )

 . (َِِٕشرح السّب الكبّب )ص: ينظر  (ْ)

تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ، (َُّٖشرح السّب الكبّب )ص: ينظر  (ٓ)
(ّ/ِّٓ) . 

 َل أقف عليو ُب احمليط. ( ٔ)
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وا في شرح الجامع الصغير قول وذكر ): يقاؿ اٍل ىو أفٍ ُب الثٌ  احيح أيضن كالصٌ 
كلو : ذكر ُب ا١بامع الصغّب (ُ)اإلماـ فخر اإلسالـ البزدكم ألف  ؛ (يوسف مع محمد أبي

قوؿ أيب كىذا  ؛فهو ُبء، اي أك ضائعن عند مسلم أك ذمٌ  اأك غصبن ، عند حريب كاف كديعةن 
لقاضي  الصغّب ُب ا١بامع اأيضن  كركىكذا ذى . اال يكوف فيئن : يوسف ك٧بمد كقاؿ أبو، حنيفة

 .(ّ)غّبٮباك ، (ِ)خاف كالتمرتاشي
ية على قاتلها ُب دار كالدِّ   َل ٯبب القصاصحٌب   (مةها ليست بمتقوِّ أنَّ  (ٗ)أال ترى)
 .ا٢برب

ىذا ، فس كا٤باؿبْب الن   (ٓ)رؽستثناء للفى الىذا ا (عرض في األصلم التّ ها محرَّ  أنَّ إالَّ )
 ٧بلُّ  فهيفس ا النٌ كأم  ، اهانن مي ض ُب األصل لكونو عرُّ ـ الت  ا ا٤باؿ ليس ٗبحر  كأم  . /صفة النفس

و كاف لى  كوف أفٍ ا يكذلك إ٭ب  ، ف بولِّ عرض ليقـو على ما كي رمة الت  كىو يقتضي حي ، كليفالت  
 .ضعرُّ عن الت   امعصومن 
: وقولى  ألف   على تأكيل األمواؿضمّب ا٤باؿ  ٌنثأى  (افي يده حكمً  توليس)

ـ   لفظه    .صاّب إلرادة األمواؿ عا
ع ٗبنزلة ودً مي ػيد ال ألف   ي كديعةن مٌ ا إذا كانت األمواؿ ُب يد مسلم أك ذً عمٌ  (ٔ)ٰبَبز هبذا 

 ةا يد الغاصب فليست بثابتكأمٌ ، الكبعصمة ا٤ب فكانت معصومةن ، احكمن  عودى مي ػٗبنزلة يد ال

                                 
علي بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن عبد الكرَل بن موسى بن عيسى بن ٦باىد أبو ا٢بسن ا٤بعركؼ ىو  (ُ)

 هر صاحب الطريقة على مذىب أيب حنيفةبفخر اإلسالـ البزدكم الفقيو اإلماـ الكبّب ٗبا كراء النٌ 
تاج الَباجم البن ، (ِّٕ/ ُا٢بنفية )ودفن بسمرقند. ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ق ػِْٖتوُب 

 . (َِٓقطلوبغا )ص: 
 . (ُّٔا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ينظر ( ِ)

 . (ُُٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . ا٤بفرؽ( ُب )ب( ٓ)
 . هبا( ُب )ب( ٔ)

 /أ[ْٖٖ]لوح 
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ل  جعى فيي ؛ افال يكوف ما ُب يد الغاصب ُب يد ا٤بغصوب منو حكمن ، عن يد ا٤بغصوب منو
 .افكاف فيئن ، و ليس ُب يد أحدكأن  

و إذا إن  فى (ُ)(صصّ لَ المتَـ  ااعتبارً )م الغنيمة قسى إذا َل ت: أم، (مقسَ ا لم تُ ذإ: معناه) 
كال ، فهو ٥بم افأخذكا شيئن ، اإلماـ ّبين بغّب إذفً غً ا٢برب مي  ارى د ثنافً دخل الواحد أك اال

بل ىو مباح سبقت ، بإذف اإلماـ اىو ا٤بأخوذ قهرن  الغنيمة ألف  ؛ و ليس بغنيمةألن  ؛ سٱبم  
 .أيديهم إليو

ف أخذكا من لى إذا جاءكا ٗبا فضل من طعاـ أك عى ]: أم (قوا بووبعد القسمة تصدَّ )
أك  ،اكإف كاف قائمن ، بعينو (ِ) [صدقوا بوإلماـ الغنيمة ُب دار اإلسالـ ت  الغنيمة بعد قسمة ا

و حوجى كأى ، إذا احتاج، وج حوجاحاج ٰبى : فقاؿ . ا٤ببسوطكذا ُب ؛  (ْ)كانوا باعوه  (ّ)بثمنو إذا
اإلماـ  ٖبطِّ كذا ؛  (ٓ)اكيجكقـو ٧بى ، جوً كرجل ٧بي ٗبعُب احتاج  احوج أيضن كأى ، هو إليو غّبي حوجى كأى 

اٍلمىحىاًكيجي اٍلميٍحتىاجيوفى عىامِّي  : ا٤بغربكذكر ُب ، يٌ الزرنوج
(ٔ). 

كإف كانوا : أم (كانوا انتفعوا بو بعد اإلحراز  وإنْ ) قهمفرُّ على الغا٭بْب لت دٌ ر الر  تعذُّ ل
ـ بأكل أك شرب أك انتفعوا ٗبا فضل من الغنيمة الذم معو بعد خركجهم إىل دار اإلسال

 حكمى  القيمةخذت أى : أم (أخذ حكموفمقام األصل  القيمةلقيام )ستهالؾ ا ُب االغّبٮب
، اضل الغنيمة الذم كاف معولو كاف فى : أم، على تأكيل ما يقـو القيمةضمّب  رك  ذى  .األصل

ؿ من قيمتو ناك فكذا يطلق لو التٌ ، ناكؿ منوكاف يطلق لو التٌ ،  ّبكىو فق بعينو الو كاف قائمن 

                                 
 ،(ّٖٖ/ ِاية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ا٥بد، كالصحيح ما أثبتو. ينظر ا٤بتلقص( ُب )أ( ُ)

مىاـً : اٍلميتػىلىصِّصي   . (ِّٔشرح السّب الكبّب )ص: . ا٣بٍىارًجي ًبغىٍّبً إٍذًف اإٍلً
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ِ)
 . إف( ُب )ب( ّ)
 . (َٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . (ِْٗ/ ٓداية )العناية شرح ا٥بينظر ( ٓ)
 . (ُِّا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ٔ)

]التعلف الدكاب 
من الغنيمة بعد 
ا٣بركج من دار 
 ا٢برب[
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 .(ُ)[كاهلل أعلم]، لو متأدية بالقيمةتقـو مقاـ األصل كتسميتها  القيمة ألف  

                                 
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ُ)
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:يف كيفيح انمضًح: فصم  
 .من بياف كيفية قسمتها د  ال بي ،  أحكاـ الغنائم٤با بْب  

 .(ُ)ايع ُب مكاف معْبصيب الشٌ القسمة عبارة عن ٝبع النٌ : ذكر ُب اإليضاح
معُبن  فكاف استثناءن ، الغا٭بْب فيو حقُّ  تى يثبي  ن أفٍ مس مً أخرج ا٣بي : مأى  مس(نى الخُ ثْ )استَ 

 كٰبتمل أفٍ . كما ُب االستثناء اللفظي،  عُب اإلخراج فيولوجود م ق لفظ االستثناءفأطلى ، اال لفظن 
: أم، اه كعطفوود إذا حنالعي  ِبن ثى كىو مً ، لنفسي (ِ)كيتوالشيء أم زى  استثنيتي : نيكوف ىذا مً 

چپ  پ  پچ : استبقى اهلل تعاىل ا٣بمس لنفسو بقولو
(ّ) . 

 .اإلجزاء كالكفاية: -بالفتح كا٤بد- )الغناء(
 .ولة كا١بولةالص  : (ْ)(رّ )الكَ 

ف ىو من كا  أشد   رُّ يكوف الكى  إذا كاف ألجل أفٍ  (ٓ)كالفرار[، رار ]منوٗبعُب الفً : (رّ )والفَ 
ۀ     ۀ  ہ  ہ      چ : هي ا٤بذكور ُب قولوب النٌ لئال يرتكً  ع الفرار ٧بموده رار ُب موضً كالفً ، ا١بهاد

چہ
(ٔ) . 

                                 
 . (ِْٗ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية ) (ُ)

 . (ُٕٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر ركيتو( ُب )أ( ِ)
  .ُْاألنفاؿ: ( ّ)
 . الكرة( ُب )ب( ْ)
 . تْب ساقط من )ب(( ما بْب ا٤بعقوفٓ)
 .ُٓٗالبقرة:  (ٔ)
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، (ِ)(ُ)مذىبهما كفق كىي ركايتهما عنو على،  ^ركايتا ابن عمر: أم ضت روايتاه()وإذا تعارَ  
 .(ّ)على كفق مذىبو ايب حنيفة أيضن كركاية أ

أعطى الفارس   الن يبأف  بقولو  ، ^اس كىو ابن عب   ح رواية غيره()ترجَّ 
سىٍهمْب

(ْ). 
 ألف  ؛ هبا (ٔ)لعمى عن ا٤بعارضة فيي  (ٓ)اسم ركاية ابن عب  لً سى : أم ح()ترجَّ كمعُب قوؿ 

                                 
. أسهم للفارس ثالثة أسهم كللراجل سهما   أف الن يبا ركل ابن عمر الركاية األكىل: ٤ب (ُ)

، كمسلم ٕٗ/ٔ( ِّٖٔأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا١بهاد، باب سهاـ الفرس، برقم )
 . ُّّٖ/ّ(ُِٕٔبرقم )

أخرجو ابن  قسم للفارس سهمْب كللراجل سهما  أف الن يب:  ركم عن ابن عمر الركاية الثانية: 
( ُأيب شيبة ُب مصنفو، كتاب ا١بهاد، باب ُب الفارس كم يقيم لو؟ من قاؿ: ثالثة أسهم، برقم )

ا٥بداية ُب شرح بداية ينظر ، ك ِٓ/ْ( ُّْْكالدارقطِب ُب سننو، كتاب السّب، برقم ) ُٔٔ/ٕ
 (. ّٖٗ- ّٖٖ/ِا٤ببتدم )

أٞبد بن حنبل، كعبد الرٞبن بن  بو بكر النيسابورم: ىذا عندم كىم من ابن أيب شيبة، ألفقاؿ أ
بشر، كغّبٮبا رككه عن ابن ٭بّب خالؼ ىذا، ككذلك ركاه ابن كرامة، كغّبه عن أيب أسامة خالؼ 

 . (ُْٖ-ُْٕ/ ّنصب الراية ). -يعِب أنو أسهم للفارس ثالثة أسهم  -ىذا 
 وسف ك٧بمد.ا٤براد هبما أبو ي (ِ)
 . (ُٗ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ّ)
 . ُْٕ/ّ( ِّٕٔأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب ا١بهاد، باب فيمن أسهم لو سهما، برقم )( ْ)
 . ّٖٔ/ْ(ِّٕٔأخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب ا١بهاد، باب ُب من أسهم ٥بم سهما، برقم) (ٓ)

ٌمع بن جاريةى األنصارمِّ  قاؿ: شهٍدنا ا٢بيديبيةى مع رسوًؿ  -القراء الذين قرؤكا القرآفى  ككاف أحدى -عن ٦بي
: ما للناس؟ قالوا: ×اهلل  ، فقاؿى بعضي الناًس لبعضو ، فلما انصرٍفنا عنها إذا الناسي يػىهيزيكفى األباًعرى

، فوجٍدنا الن يب×أيكًحيى إىل رسوًؿ اهلل  كيراع على راًحلًتو عند   اكاقفن  × ، فخرٍجنا مع الناس نيوًجفي
[ فقاؿى رجل: يا ُ]الفتح:    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) الغىًميًم، فلما اجتمعى عليو الناسي قرأ عليهم:

فقيسمٍت خيربي على أىل  نعم، كالذم نػىٍفسي ٧بىمىدو بيىدًه إنٌوي لىفىٍتحه رسوؿى اهلل، أفػىٍتحه ىو؟ قاؿ: 
كٟبس مئةو، فيهم ثالثي  ايشي ألفن ، ككاف ا١باعلى ٜبانيةى عشرى سهمن  ×ا٢بديبيًة، فقسىمها رسوؿي اهلل 

، فأعطى الفارسى سهمىْب، كأعطى الراًجلى سهمن   . امئًة فارسو
 . (ّٖٔ/ ْسنن أيب داكد ت األرنؤكط )، إسناده ضعيفقاؿ الشيخ األرنؤكط: 

 . نعمل( ُب )ب( ٔ)

 ]سهم الفرساف[
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، احن ض ال يصلح مرجِّ ساقط بالتعاري كركايتا ابن عمر بعد الت  ، حمن ا٤برجِّ  ح ال بد  للمَبجِّ 
فيبقى لنا ، عارضأك ٰبمل أخبار الفعل على التٌ : ليل على ىذا ما ذكره ُب األسرار بقولوكالد  
 .(ّ)(ِ)من غّب معارض (ُ)همافً اجل سهم كللفارس سى للرٌ : قولو 

ا إ٭ب   ر  بل الفى ، نرار ليس ٗبستحسى نفس الفً  ألف  ؛ ن جنس واحد(مِ  رَّ والفَ  رَّ الكَ  )وألنَّ 
كذا ُب  ؛إذ الكالـ فيو (ْ)ن جنس كاحدو مً  فحينئذ يكونافً ، رِّ ل ألجل الكى عً ن إذا في حسي 
 .(ٓ)خبعض ا٤بشايً  طريقةً 

ر ُب الغناء ارس على فارس آخى زيد الفى قد يى : أم يادة(ر اعتبار مقدار الز و تعذَّ )وألنَّ 
 ألف  ؛ الوقوؼ ر()لتعذُّ يادة عترب تلك الزِّ م تي فلى ، آخر اجلو اجل على رى ككذلك الر  ، كالكفاية
منهم مشغوؿ بشأف ُب  (ٔ)ل  فكي ، ْبً فى تقاء الص  ر عند ا٤بسابقة كا٤بقاتلة عند الٍ ا تظهى تلك إ٭ب  

و ٦برد  كى، اىربب الظ  كم زيادة الغناء على الس  دير حي فأي ، لوقوؼ عليور افيتعذ  ، ذلك الوقت
 إذ بعضهم ال بدٌ  ق بزيادة الغناءيادة ال تتعلٌ كالزِّ : كذكر ُب األسرار. ككونو راجالن  اكونو فارسن 

 كل    مع أف  / : يعِب ،(ٖ)ُب السالح أغُب من األعزؿ (ٕ)كالشاكي ،يكوف أغُب من بعض أفٍ 
ق ا٢بكم متعلِّ  م أف  لً عي فػى ، الغناءل أحد منهما على اآلخر بزيادة فضي فلم يى ، فارس منهما كاحدو 

                                 
 سبق ٚبرٯبو. ( ُ)
 . (ُٗٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ِ)
ا من جنسو فيتساقطاف  ذىب بعض أىل النظر( ّ) إىل أف الدليل الواحد ال يقاـك إال دليالن كاحدن

 بالتعارض فيبقى الدليل اآلخر سا٤بان عن ا٤بعارضة فيصح االحتجاج بو.
 (.ٖٕ/ْينظر: كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم ) 
 . (ُُٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ْ)
 أبا حنيفة. يقصد العلماء الذين َل يدركوا اإلماـ ( ٓ)
 . ككل( ُب )ب( ٔ)
: قلب الشائك، كىو ذك الشوكة كا٢بد ُب سالحو.  س العلـو كدكاء كالـ العرب من الشاكي (ٕ)

 . (َِّٓ/ ٔالكلـو )

رب  س العلـو كدكاء كالـ الع، (َِٓ/ ُاحملكم كاحمليط األعظم ). : الذم ال سالح معو( األعزؿٖ)
 . (َِْٓ/ ٕرب من الكلـو )الع

 /ب[ْٖٖ]
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 .(ُ)وقف عليهاال بزيادة الغناء الٍب ال يي ، بب الظاىربالس  
رب فال يكوف ٦باكزة الد  : أم إلى القتال عليهما( افضيً بب الظاىر مُ )فبل يكون السَّ 

: كقاؿ ُب األسرار. عترب الفرس اآلخر لذلكم يي لى فػى ، ْبسرى تاؿ على فػى إىل القً  امفضين  سْبً رى بفى 
أمرىم  ا ٰبصل ٣بوفهم عاقبةى اإلرىاب إ٭ب   فإف  ، ر من القتاؿ على مآؿ اآلخً معتربى  (ِ)أدى تى فا٤ببٍ 

م ذلك لً فإذا عي ، ر إال على فرس كاحدتصو  كالقتاؿ ال يي ، من القتاؿ معهم على األفراس
 .(ّ)ادة الفرسقع زيادة إرىاب بزيَل ت حقيقةن 

(ْ)مة بن األكوعلَ )كما أعطى سَ 
   َو أعطاه أحد ألن  ؛ (وىو راجل ينهمَ س

، األكوع بن سلمةخّب رجالتنا : و قاؿفإن  ، ه ُب القتاؿدِّ همْب على سبيل التنفيل ١بً الس  
 .(ٔ)(ٓ)قتادة كخّب فرساننا أبو

                                 
 . (ُُٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ْٔٗ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ُ)

 . فا٤ببدأ( ُب )ب( ِ)
 . (ِٓٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ّ)

بن األكوع، كاسم األكوع سناف بن ىو الصحايب ا١بليل سلمة بن عمرك : سلمة بن األكوع (ْ)
عند الٌشجرة  × دكا، كبايع الن يباهلل أكؿ مشاىده ا٢بديبٌية، ككاف من الٌشجعاف، كيسبق الفرس عى  عبد

كقد ركل أيضا عن أيب بكر كعمر كغّبٮبا. كنزؿ ا٤بدينة، ٍب ، على ا٤بوت. ركاه البخارٌم من حديثو
اف قبل أف ٲبوت بلياؿ نزؿ إىل ا٤بدينة فمات هبا، ركاه  كٙبٌوؿ إىل الرٌبذة بعد قتل عثماف، حٌٌب 

. ينظر سنة أربع كستْبالبخارٌم، ككاف ذلك سنة أربع كسبعْب على الٌصحيح. كقيل: مات سنة 
 (. ُِٕ/ّاإلصابة )

ـ الواقدم، كابن القداح، كجز ، ا٤بشهور أف ا٠بو ا٢بارث، أبو قتادة بن ربعي األنصارمأبو قتادة:  (ٓ)
كأبوه ربعي ىو ابن بلدمة بن خناس، بضم  ،ا٠بو عمرك: كقيل ،كابن الكليب، بأف ا٠بو النعماف

 ،ا٤بعجمة كٚبفيف النوف، كآخره مهملة، ابن عبيد بن غنم بن سلمة األنصارم ا٣بزرجي السلمي
فقوا على أنو شهد ا، كاتٌ كأٌمو كبشة بنت مطٌهر بن حراـ بن سواد بن غنم. اختلف ُب شهوده بدر 

، توُب بْب . ثبت ذلك ُب صحيح مسلم×أحدا كما بعدىا، ككاف يقاؿ لو فارس رسوؿ الل و 
 (. ِِٕ/ٕا٣بمسْب كاالستْب كما ذكره البخارم ُب األكسط. ينظر االصابة )

 . ُّّْ/ّ( َُٕٖأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب ا١بهاد، باب غزكة ذم قرد كغّبىا، برقم )( ٔ)

= 
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عند  قة إال ٣بادـ كاحدو النفى  ال تستحقُّ  ا٤برأةى  كاح أف  ا ُب النِّ ن  ما بيػ   كىذه ا٤بسألة نظّب
 .كذا ُب ا٤ببسوط  (ُ)ْبالنفقة ٣بادمى  تستحقُّ : كقاؿ أبو يوسف، دحنيفة ك٧بم   أيب

: أم، فرس عتيق: يقاؿ، رابعً كخالفها ال، اذينالربى : كا١بمع، فرس العجم: كفذى الربً 
 .مهاّب كا٣بيل كرائتاؽ الط  عً : تاؽ كيقاؿالعً : كا١بمع، رافع

 اؼ ما يكوف أبوه عربين رً كا٤بق، و من العريبكأمٌ ، فما يكوف أبوه من الكوادً : كا٥بجْب
: ٍب قولو، و بو البليدشب  كيوكف كيي  ،الربذكف: فالكودف، و من الكوادفكأمٌ 

 اكا فيو حديثن كى كرى  ،سهم للرباذينال يي : اـ يقولوفأىل الشٌ  ألف  ا ذكر ىذا إ٭ب   
 .كغّبه كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ْ)نا فيو ما ذكر ُب الكتابتي حج  كى ، (ّ)(ِ)اشاذن  رسوؿ اهلل عن 

كمعُب ، اإلمالة: لفتحٗبعُب ا -بفتح العْب ككسرىا- (ان عطفً يَ لْ أَ )و : م قولوكً كري 

                                 
= 

ّ/ُّّْ . 

 . (ْٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

بو بكر اإل٠باعيلي، أنا ا٢بضرمي، ثنا أٞبد بن عبد اهلل بن يونس، أخربنا أبو عمرك األديب، أنا أى  (ِ)
 ثنا إسرائيل، عن األسود بن قيس، عن كلثـو الوادعي، عن منذر بن عمرك الوادعي، ككاف عمر 

اؿ: فسبقت ا٣بيل، كجاء أصحاب الرباذين، قاؿ: اـ، ككاف ُب ا٣بيل براذين، قبعثو على خيل بالشٌ 
ا٣بطاب رضي  بن كتب إىل عمر  ، ٍبيٌ اهمْب، كلصاحبو سهمن ٍب إف ا٤بنذر بن عمرك قسم للفرس سى 

كُب كتاب القدَل ركاية أيب عبد الرٞبن عن الشافعي: حديث  قد أصبت السنةاهلل عنو، فقاؿ: 
همْب، كيل سعيد بن عثماف فأسهم لفرسي سى شاذاف، عن زىّب، عن أيب إسحاؽ قاؿ: غزكت مع 

. قاؿ أبو إسحاؽ: كبذلك حدثِب ىانئ بن ىانئ عن علي رضي اهلل عنو، ككذلك حدثِب اسهمن 
 . (ِّٓ/ ٔالسنن الكربل للبيهقي ). حارثة بن مضرب عن عمر رضي اهلل عنو

ّبة على ٨بتصر ا١بوىرة الن، (ْٖٗ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )، (ِْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)
 . (ِٕٔ/ِالقدكرم )

. لة كال بغلحكال يسهم لراكالرباذين كالعتاؽ سواء، ا٤برد بالكتاب ٨بتصر القدكرم، كعبارتو فيو:  ( ْ)
 (. ّْٔص )

]حكم الرباذين 
 كالعتاؽ[
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 .ا١بانب: رسٍ الكى 
ا٢برب  ل دارى خى كىو ما إذا دى ، اٍلصل الث  كىكذا ركل ابن ا٤ببارؾ عن أيب حنيفة ُب الفى 

. (ُ)فارسو  همى لو سى  ركل ابن ا٤ببارؾ عن أيب حنيفة أف   ،ال فارسن كقاتى  اٍب اشَبل فرسن  اجالن رى 
: فعلى ىذا كاف قولو؛ كذا ُب احمليط،  (ِ)فرساهم الفي سى  قُّ ال يستحً : كايةكُب ظاىر الرِّ 

 .((ّ))وجواب الشافعي: على قولو امعطوفن  )وىكذا(
؛ ح ُب ا٤ببسوطكبو صر   ،(ْ)رب٦باكزة الدٌ : أم المعتبر عندنا حالة المجاوزة( )أنَّ 

ٕبذؼ ا٤بضاؼ إليو اكتفاءن وه ظر حققُّ رب ُب استعماؿ أىل الن  ر لفظ ٦باكزة الد  ٤با كثي  كلكنٍ 
 .ق أفهاـ السامعْب إليوكسبٍ ، هرةبالشُّ 

كىعىلىى كيلِّ ، الد ٍربي اٍلبىابي اٍلوىاًسعي عىلىى رىٍأًس السِّك ةً : ا٣ٍبىًليلً  قاؿكى : ربٍب تفسّب الد  
اًخًل الرُّكـً كىدىٍربه ًمٍن ديريكهًبىا مىٍدخىلو ًمٍن مىدى

رب ىهنا اد من الد  ا٤بر  لكن  . كذا ُب ا٤بغرب  (ٓ)
درب  لو جاكزت ال  حٌب  ، دار اإلسالـ كدار ا٢برب: مارين أى جز بْب الد  زخ ا٢باً ىو الربى 
 .دار اإلسالـ رب دخلوا ُب حدِّ كلو جاكز أىل دار ا٢برب الد  ، دار ا٢برب ُب حدِّ  دخلتى 

 .ىو عاـ ا٢بربكى  )وعنده حال انقضاء الحرب(
 .(ٔ)هود الوقعةد شي عترب ٦بر  و يي ىر من مذىبو أن  كالظا، كىذا ركاية عن الشافعي

 كإذا كاف عند األخذ راجالن ، استحقاؽ الغنيمة ىو األخذ بي سبى : أم السبب( )لو أنَّ 

                                 
 . (ْْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 . (ْٗٗ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ِ)

تنقطع ا٢برب،  قبل أفٍ  امن ا٢برب فارسن  اإذا حضر شيئن قاؿ الشافعية: يسهم للفارس بسهم فارس  (ّ)
بعد انقطاع ا٢برب كقبل ٝبع الغنيمة، فال  اإذا دخل بالد العدك، أك كاف فارسن  اكاف فارسن   ا إفٍ فأمٌ 

ٍب مات فرسو، أسهم لو سهم  ايسهم لو بسهم فارس، كقاؿ البعض: إذا دخل بالد العدك فارسن 
 . (ُِْ/ ٖا٢باكم الكبّب )، (ّٕٓ/ ٕاألـ للشافعي ). ينظر فارس

 . (ْْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . (ُِٔا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ٓ)
 . (ِْٓ/ ٖا٢باكم الكبّب )ينظر ( ٔ)

 :انمضى اْلٔل: انذساصح
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 .الةج  الر   مى سهٍ  يستحقُّ 
 .عترب حاؿ الغازم عند القتاؿيي فػى : أم خص عنده(ر حال الشَّ يعتبِ )فَ 

 .للقتاؿ ا٣بركج من البيت: أم )كالخروج من البيت(
القتاؿ ال  لً كىي ا٣بركج ألجٍ ، كاجملاكزة ٍب عند تلك الوسيلة  بب(يلة إلى السَّ سِ )وَ 

 .فكذا ُب ىذه الوسيلة، كراجالن  االغازم من كونو فارسن  (ُ)عترب حالةيي 
نا الذم نقولو ُب تعليلنا ىذا جواب عن قولً  إىل آخره.... (حكام بالقتال)وتعليق األَ 

 .إلى آخره... (رتال متعسِّ على حقيقة القِ  فَ الوقو  )وألنَّ بقولنا 
األحكاـ  قتٍ ٤با تعل  ، عةقٍ شهود الوى  كقتى  ارن الغازم متعسِّ  كلو كاف كقوؼ حاؿً : فقاؿ
ل َل يقاتً  كإفٍ ، وخ لى رضى يب إذا قاتل يي الص   أف   كمن األحكاـ ىي. قتاؿ ُب تلك ا٢بالةبوجود ال

 القتاؿ ُب تلك ا٢بالة ٩با ٲبكن الوقوؼي  م هبذا أف  لً عي فػى ، يمكالذِّ ، كالعبد، ككذا ا٤برأة، ضخرٍ ال يػي 
 .رالتعسُّ  ع لوجودً ىذا ا١بواب منو على طريق ا٤بنٍ ؛ عليو

 سليم بأف  ىذا جواب منو على طريق الت   آخره،... (ر إلىر أو تعسَّ )ولو تعذَّ : كقولو
ق حكم  يعل   جب أفٍ ر كى ا تعس  فلم  : ر على حقيقة القتاؿ ُب تلك ا٢بالة فقاؿالوقوؼ متعسِّ 

 .ربعة ال ٦باكزة الد  قٍ كىي شهود الوى ، تاؿأقرب إىل القً  (ِ)كىي، ٕبالو أك راجالن  او فارسن كونً 
، دكيظ العى عل يقع بو غى لفً  القتاؿ اسمه  كىذا ألف    /(تالٌ ها قِ نفسَ  زةَ المجاوَ  لنا أنَّ )وَ 
: قاؿ اهلل تعاىل ،م كغيظهم كقهرىمة سبب إلرىاهبكقو   ،وكةم عن شى ىً كدخوؿ دارً ، كا٣بوؼ

چۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    چ
ڱ  ڱ  چ : كقاؿ . (ّ)

چڱ  ڱ       ں  
(ْ). 

 مو بتغّبًُّ  حكي  يتغّب  َل االقتاؿ فارسن  د أصلي جً  كي ٌبى مى فى  تال(المجاوزة قِ  )أنَّ فثبت 

                                 
 . حاؿ( ُب )ب( ُ)
 . كىيبدؿ  ىي( ُب )ب( ِ)
 .َٔاألنفاؿ: ( ّ)
 .َُِالتوبة: ( ْ)

 /أ[ْٖٗ]لوح 
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ال  ألن و؛ صل القتاؿ ال دكاموكا٤بنظور إليو أى ، القتاؿ ذلك حالة دكاـً  ألف  ؛ أحوا٥بم بعد ذلك
 و ال بد لو من أفٍ ألن  ؛ ادائمن  ال فارسن يقاتً  الفارس ال ٲبكنو أفٍ  ألف  ؛ وٲبكن تعليق ا٢بكم بدكامً 

كذا ُب   (ُ)، صن أك ُب البحرأك ُب ا٢بً  رةشجى مى ػُب ال اؿ ُب بعض ا٤بضايق خصوصن ينزً 
 .(ِ)مبسوط فخر اإلسالـ

الرضخ ليس نظّب ك ،قلنا ذلك ُب حكم الرضخ ،ٍب ما ذكر من تعليق األحكاـ
كذا ُب   (ّ)هم ٗبا ىو دكنور بشيء فال يستقيم اعتبار السٌ أال ترل أنو غّب مقد  ، السهم
 . ا٤ببسوط
 .هود فحسبعترب الشُّ و يي فإن  ، (ْ)كاـ باإلٝباعأم ٕبالة الد   ر بها(تبَ عال مُ )وَ 

ا َل نشَبط قياـ الفرس حاؿ القتاؿ  أن  إاٌل : افعيكذكر ُب األسرار ُب تعليل الش  
د ٗبجر  : هم أمالس   كلو تركو استحق  ، هود ليس بشرطفعل القتاؿ بعد الشُّ  ألف  ؛ كالوغى

د كَل يشهى ، ؾ القتاؿرى هود لو تػى ا قبل الشُّ أم  فى ؛ سرى وت الفى فى فات بً  فكذا إذا، عةقٍ شهود الوى 
 .الفرس قبل الشهود وتً فكذلك إذا فات بفى ، همالس   ا٤بعركة َل يستحق  

                                 
 . (ُٔٔ/ ٕناية شرح ا٥بداية )الب، (ََٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية ) (ُ)

، ُب: أحد عشر ٦بلدا.  ِْٖعلي بن ٧بمد البزدكم. ا٤بتوَب: سنة ل مبسوط فخر اإلسالـىو  (ِ)
 . (ُُٖٓ/ ِكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )

 . (ّْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)
 (. ِّْ/ُينظر اإلقناع ُب مسائل االٝباع ) (ْ)
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رب كمن جاكز الد  : كذكر ُب احمليط. (ُ)باإلٝباع: مأى  م يسقط سهم الفرسان()لَ 
، َل يركب عليو اهرن كاف مي   ره بأفٍ غى الفرس أك لصً   ذلكربى ا لكً إم  ، عليو بفرس ال يستطيع القتاؿى 

 .(ِ)فهو على التفصيل ا٤بذكور فيو اكاف مريضن   كإفٍ ، هم الفرسافسى  ال يستحقُّ 
، ؽٌ ؿ الكتابة فيعود إىل الرِّ دى ا٤بكاتب يعجز عن أداء بى  ل أفٍ ٰبتمً : أم م عجزه()وتوىّ 

 .مود التوىُّ فيمنع ُب ا٢باؿ لوج، وىل كالية ا٤بنعفحينئذو يكوف للمى 
و عنو مع أن   كيف تكوف عاجزةن : قيل فإفٍ  ها عاجزة عن حقيقة القتال()ألنَّ : قولو
 ؟ اؼ عنو القتاؿ لقدرتو على القتاؿن ٱبي ٩ب   حُّ ا يصً كاألماف إ٭ب  ، ايصح أماهني 
كليست ، ا عاجزة عن حقيقة القتاؿفإهن  ، عن ىذا ُب لفظ الكتاب جوابه : قلنا

. اهنا لذلكفيثبت أم  ، بهةيثبت بالشُّ  (ْ)اكاألماف ٩ب   (ّ)بيدىالقتاؿ ٗبا٥با كعى زة عن شبهة ابعاجً 
كىي ، ف على القدرة على حقيقة القتاؿ أصالةن هم من الغنيمة فمتوقِّ ا استحقاؽ الس  كأم  

 .هم لذلكالس   فال تستحقُّ ، عاجزة عنها
 .م ا٤بسلمهٍ خو سى ال يبلغ برضٍ : أم هم()وال يبلغ بو السَّ 

ال  ٟبس مائةبرفع ، بلغ بعطائك ٟبسي مائة: ك تقوؿألن  ؛ بالرفع هُم()السَّ : قولوك 
إليو بغّب  ا٤بفعوؿ بو ا٤بتعد ل كاألصل أف  ، خرجت من كالـ العرب بتى صى إذ لو نى ؛ بالنصب

 .ُب إسناد الفعل إليو ا٤بفاعيلعلى سائر  حرؼ فضالن 
ك٤با كاف كذلك  ، من عمل ا١بهاد اللة ليستالدِّ : أم لو(مَ ل ليس من عَ )واألوَّ 
 .ما بلغ اجره بالغن فيبلغ أى ، كسائر األعماؿ   الن مى اللة عى كانت الدِّ 

                                 
 . (٤ّٔبنذر )ص: اإلٝباع البن اينظر ( ُ)

رب أصابو رىصة أك صلع، فجاكز الدٌ  ٕبيث ال يستطاع القتاؿ عليو بأفٍ  اكإف كاف مريضن كىو قولو:  (ِ)
ا٤برض، كبرأ كصار ٕباؿ يقاتل عليو، ككاف ذلك قبل إصابة الغنائم ُب االستحساف  بو، ٍب زاؿ

 . (ُِّ/ ِالفتاكل ا٥بندية ). ينظر يسهم

 . (َّٗ/ ِبداية ا٤ببتدم )ا٥بداية ُب شرح ينظر ( ّ)
 . ٩بن( ُب )ب( ْ)
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كمعُب ىذا  ُب ىذه األصناؼ الثالثة: أم 
كمساكْب ذكم القرىب يدخلوف ُب ، أيتاـ ذكم القرىب يدخلوف ُب سهم اليتامى: أم، القوؿ

كسبب ، بيل من ذكم القرىب يدخلوف ُب سهم ابن السبيلكأبناء السٌ ، سهم ا٤بساكْب
و ٨بتلف ُب نفسو من اليتيم سببى  غّب أف  ؛ الثة االحتياجاالستحقاؽ ُب ىذه األصناؼ الث  

 .(ُ)ين الكردرمكذا قاؿ اإلماـ بدر الدٌ ؛  ككونو ابن سبيلكا٤بسكْب 
ؼ رً  لو صي حٌب  ، بيل االستحقاؽال على س، مس على قولناٍب ىذه الثالثة مصارؼ ا٣بي 

 .كذا ُب التحفة؛  (ِ)كما ُب الصدقات،  نف كاحدو منهم جازإىل صً 
 .مس(مس الخُ لهم خُ  :‘افعي )وقال الشَّ 
ٻ  چ: مس على ما قاؿ اهلل تعاىلا٣به  فرز أكالن سمت أي الغنيمة إذا قي  كحاصلو أف  

چٻ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ 
(ّ) . 
، لليتامى: على ثالثة أسهم: قاؿ علماؤنا .قسمكاختلفوا ُب ا٣بمس كيف يي 

فو على لإلماـ يصرً  سهمه : سة أسهمعلى ٟبى : كقاؿ الشافعي. كأبناء السبيل، كا٤بساكْب
اهلل تعاىل قسمها على  ألف  ؛ (ْ)ٍب الثالثة، كسهم لذكم القرىب، ين على ما يرلمصاّب الدٌ 

هم اهلل سى  إال أف  ؛ اآلية[ُْ: األنفاؿ]چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ: م ُب قولوأسهي  سةى ٟب
  فما كاف لرسوؿ اهلل ، كذا جاء ُب التفسّب،  بو ار تربكن كً كاهلل تعاىل ذي ، كسهم رسولو كاحد

يا بِب ىاًشم إف  اهلل : كقاؿ   /،ها من خلفو ُب اإلمامةفاستحق  ، ةاإلمامة للم   كاف ٕبقِّ 

                                 
زاده العالمة بدر الدين ابن أخت  ا٤بعركؼ ٖبواىر ٧بمد بن ٧بمود بن عبد الكرَل الكردرمىو  (ُ)

الشيخ  س الدين ٧بمد بن عبد الستار الكردرم  س األئمة تفقو على خالو  س الدين 
 . (ُُّ/ ِا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )ىػ. ينظر ُٓٔذم القعدة سنة  ُبرم توُب الكرد

 . (َّّ-َِّ/ ّٙبفة الفقهاء )ينظر ( ِ)

  .ُْاألنفاؿ:  (ّ)

 . (ّٗٔ/ ُٗاجملموع شرح ا٤بهذب )، (ِْٗ/ ٖا٢باكم الكبّب )ينظر ( ْ)

] تقسيم ٟبس 
 الغنيمة[

 /ب[ْٖٗ]لوح 
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 ْب  فتب، (ُ)كعو ضكم منها ٖبيمس ا٣بمس ،كأىكساخهم عاىل قىد حرـ  عليكم غيسالة الناست
ٟبس ا٣بمس كإ٭با يكوف كذلك إذا قسم على ٟبسة  كإف  ، سهم ذكم القرىب ثابت أف  
 .كذا ُب األسرار،(ِ)مأسه

چڀ  ڀ چ : ) لقولو تعالى
 .من غير فصل بين الغني والفقير((ّ)

فكذلك َل ، اهلل تعاىل َل يفصل بْب الغِب كالفقّب ُب ذكم القرىب كما أف  : قلتى  فإفٍ 
اليتامى ُب استحقاؽ  فباالتفاؽ يشَبط الفقر ُب، كر اليتامى بْب الغِب كالفقّبيفصل ُب ذً 

فاسم : ؽ الشافعي بينهما كقاؿفر  : قلتي  ،كذلك يكوف ُب ذكم القرىب فيجب أفٍ ، مسا٣بي 
وف فالوصية صى كىم ال ٰبي ،  لو أكصى ليتامى بِب فالفتيم ما ينىبء عن ا٢باجة حٌب  اليى 

، ء منهميعطي األغنيا كقد كاف رسوؿ اهلل . كصى ألقرباء فالفٖبالؼ ما إذا أى ، لفقرائهم
 .(ْ)جر ُب عشرين ألفيت   عبدو  كلُّ ،  ااف لو عشركف عبدن كقد كى ، و أعطى العباسفإن  

ت في بَ من ثَـ  ثبت في حقِّ ما يَ وض إنَّ )والعِ ، (ٓ)كعوضكم منها ٖبمس ا٣بمس
، األغنياء ال ٯبوز ُب حقِّ ، كىو الزكاة، ضا٤بعو   أف  : يعِب قراء(ىم الفُ وَ ، ضو المعوَّ حقِّ 

ن ال ٯبوز على األغنياء مً  أفٍ ، مس من الغنائمكىو ا٣بي ، ض الزكاةوى يكوف عً  فكذلك ٯبب أفٍ 
لذلك  اوضن عً  ال يكوف كإال  ، ضمن فات عنو ا٤بعو   يثبت ُب حقِّ ا ى وض إ٭ب  العً  ألف   ذكم القرىب

 .ضا٤بعو  
سة مس على ٟبى علوا ا٣بي َل ٘بى  يثي يث حى ب ىذا ا٢بدلتم ٗبوجً كم ما عمً إن  : قيل فإفٍ 

                                 
كركل مسلم ُب ، (َّْ/ ِب الراية )نص. ينظر غريب هبذا اللفظقاؿ الزيلعي ُب نصب الراية: ( ُ)

إف ىذه الصدقات إ٭با ىي أكساخ الناس، : حديث طويل من ركاية عبد ا٤بطلب بن ربيعة مرفوعا
أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب الزكاة، باب ترؾ استعماؿ آؿ  كإهنا ال ٙبل حملمد، كال آلؿ ٧بمد

 . ْٕٓ/ِ(َُِٕ) الن يب على الصدقة، برقم
 . (َْٔ/ ّية شرح ا٥بداية )البناينظر ( ِ)

 .ُْاألنفاؿ: (ّ)

 . (ََّ/ ّحاشية البجّبمي على شرح ا٤بنهج = التجريد لنفع العبيد )ينظر  (ْ)

 سبق ٚبرٯبو. ( ٓ)
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 ؟ كوف هبذا ا٢بديثفكيف تتمس  ، مأسهي  الثةً لى ثى م عى تي علٍ ل جى بى ، مأسهي 
 :للحديث داللتاف: قلنا

 .ض على ما ذكرناات عنو ا٤بعو  ذم فى ال   وض ُب احمللِّ العً  ثباتي إً : إحداىما
كم جعل نا على انعداـ حي ليل لقاـ الد   كلكنٍ ، همسة أسي و على ٟبى لي جعٍ : والثانية

على ثالثة  -رضي اهلل عنهم-كىو فعل ا٣بلفاء الراشدين ، ممس على ٟبسة أسهي ا٣بي 
كنظّب ، لنا بوقي ض فػى و ا٤بعو  مات ُب حقِّ  نٍ فمى ، ضوى  العً م الدليل على تغّبُّ قي َل يػى كى . (ُ)أسهم

ى على ٞبزة صلٌ   الن يب أف   (ِ)صم ُب تكرار صالة ا١بنازة ٕبديثك بو ا٣بى ىذا ما ٛبس  
: للحديث داللتافً : كلكن يقوؿ، الة على الشهيدل بالص  قي و ال يػى ىي كى  (ّ)سبعْب صالةن 

                                 
ا٣بمس الذم كاف يقسم على عهده  ركل أبو يوسف عن الكليب عن أيب صاّب عن ابن عباس أفٌ  (ُ)

سهم، كلذم القرىب كاليتامى سهم، كللمساكْب سهم، الـ على ٟبسة أسهم: هلل كالرسوؿ عليو الس  
كالبن السبيل سهم، ٍب قسم أبو بكر، كعمر، كعثماف، كعلي على ثالثة أسهم: سهم لليتامى، 

أىل  دفإف الكليب مضعف عنللمساكْب، كسهم البن السبيل قاؿ ُب فتح القدير:  كسهم
 . (َْٓ/ ٓفتح القدير للكماؿ ابن ا٥بماـ ). ا٢بديث

خرج الطحاكم ُب شرح معاٍل اآلثار ما يدؿ عليو، كتاب كجوه الفئ كٟبس الغنائم، كأ 
سألت أبا جعفر، قلت: أرأيت علي بن أيب عن ٧بمد بن إسحاؽ، قاؿ: ، َّٗ/ّ(ّْٗٓبرقم)
حيث كيل العراؽ كما كيل من أمر الناس، كيف صنع ُب سهم ذكم القرىب؟ قاؿ: سلك  طالب 

 .  ...^كعمر بو، كاهلل، سبيل أيب بكر 

 . ٢بديث( ُب )ب( ِ)
فػىوىضىعى رىسيوؿي اهلًل ... من حديث  ابن مسعود   ُْٗ/ٕ(ُْْْأخرجو أٞبد ُب مسنده، برقم)( ّ)

ٍنًبًو، فىصىل ى عىلىٍيًو، فػىريًفعى اأٍلى × رًمُّ، ٍنصىا، ٞبىٍزىةى، فىصىل ى عىلىٍيًو، كىًجيءى  ًبرىجيلو ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، فػىويًضعى ًإىلى جى
ٍنًب ٞبىٍزىةى فىصىل ى عىلىٍيًو، ٍبي  ريًفعى، كىتيرًؾى ٞبىٍزىةي حى  رى فػىوىضىعىوي ًإىلى جى ٌب  صىل ى عىلىٍيًو كىتيرًؾى ٞبىٍزىةي، ٍبي  ًجيءى بًآخى

ةن   . يػىٍومىًئذو سىٍبًعْبى صىالى
: قو٥بم إنو صلى عقاؿ إماـ ا٢برمْب ىذا خطأ َل يصححو األئمة،  لى ٞبزة سبعْب صالة، كقاؿ ابن حـز

 (. َِٓ/ ٓالبدر ا٤بنّب )ينظر باطل بال شك. ، أك كرب سبعْب تكبّبة
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ل ىناؾ ٗبثل ما عملنا مً صم عى ا٣بى  م هبذا أف  لً عي فػى ؛ (ُ)خرلف انتسخت األي إً كى ، فإحداٮبا باقيةه 
 .ىهنا

بقاء للحكم بعد ال  كلكنٍ ، نعم كذلك: قلنا، خ بعد رسوؿ اهلل سٍ ال نى : فإف قيل
كسقطت بعده ، حاؿ حياتو ارضن فى  ىب كانتٍ ينما ذى أى   الن يب رةى صٍ ني  فإفٍ ، ةذىاب العل  
كىو رسوؿ اهلل ، ةلذىاب العل  

 .كذا ُب األسرار؛  (ِ)
 . كذا ُب الصحاح؛  (ّ)صابعكمنو تشبيك األ، داخلا٣بلط كالت  : بكالش  
كهبذا التقرير يندفع . ب القرابة(رْ صرة ال قُـ ب النُّ رْ ص قُـ اد من النَّ المر  أنَّ  لَّ )ودَ 

چڀ  ڀ   چ : قاؿ اهلل تعاىل: قاؿ سؤاؿ من سأؿ بأفٍ 
ب االستحقاؽ على رت   ؛(ْ)

كما ُب الزاٍل ،  ة لذلك ا٢بكمل  عً ، كىو القرابة، ع االشتقاؽفكاف موضً ، لفظ مشتقٍّ 
فحينئذو يشَبؾ فيو ، كالَبكات،  سمة ا٤بّباثم قً قسى بالقرابة يي  ستحقٌ يي  ماؿو  كلُّ   ٍب  ، ارؽكالس

 .الغِب كالفقّب
لكن ، إف ا٢بكم مرتب على لفظ مشتق كىو ذك القرىب، عمنى : فأجاب عنو هبذا كقاؿ

م: ذلك بقولو  الن يبرابة بدليل تعليل رب القى صرة القي رب النُّ ا٤براد منو قي  َل يزالوا معي  أهن 
 .(ٓ)ُب ا١باىلية كاإلسالـ

                                 
 . (َٓٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ُ)
/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )، (ُُٕالغرة ا٤بنيفة ُب ٙبقيق بعض مسائل اإلماـ أيب حنيفة )ص: ينظر ( ِ)

َٓٗ) . 

 . (ُّٗٓ/ ْية )حاح تاج اللغة كصحاح العربالصٌ  (ّ)

 .ُْاألنفاؿ:  (ْ)

أخرجو أبوداكد ُب سننو، كتاب ا٣براج كالفئ كاألمارة، باب ُب بياف مواضع قسم ا٣بمس كسهم ( ٓ)
عن جبّب بن مطعم َُّ/ّ(ُّْٕ، كالنسائي فس سننو برقم)ٕٗٓ/ْ(َِٖٗ) ذكم القرىب برقم

٤بطلب أتيتو أنا كعثماف بن عفاف سهم ذم القرىب بْب بِب ىاشم، كبِب ا ×قاؿ: ٤با قسم رسوؿ اهلل 
فقلنا: يا رسوؿ اهلل، ىؤالء بنو ىاشم ال ننكر فضلهم ٤بكانك الذم جعلك اهلل بو منهم، أرأيت بِب 

م َل يفارقوٍل ُب إهنٌ : ×ا ٫بن كىم منك ٗبنزلة، فقاؿ رسوؿ اهلل كمنعتنا، فإ٭ب   ا٤بطلب أعطيتهم

= 
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ب خذالهنم موا لسبى رً ب حي بنو ا٤بطلِّ  كلكنٍ ، االستحقاؽ كاف بالقرابة: قيل فإفٍ 
 ـ بالقتلصلة اإلرث ٰبري  ق ا٢برماف با٣بذالف كما أفن يتعل   كٯبوز أفٍ ، ُب ا١باىلية اهلل  رسوؿ

 ة االستحقاؽ القرابة ٤با شارؾ غّب القريبً لو كاف عل  : قلنا. ثالذم ىو جناية ُب حق ا٤بورٌ 
القريبى 
مع القريب ال  (ِ)ا٢بليف رل أف  أال تى ؛ جو ا٤بساكاة ُب االستحقاؽباالشتباؾ على كى  (ُ)

 .يتساكياف ُب استحقاؽ اإلرث
رارم ساء كالذ  ت االستحقاؽ للنِّ صرة لثبو عْب النُّ يكوف ا٢بكم بً  ال ٯبوز أفٍ : فإف قيل
، ا كاف ىذا نصرة اجتماعكإ٭ب  ، قتاؿ صرةى ما كانت ىذه ني : قلنا. صرةىل النُّ كىم ليسوا بأى 

أىل  رل أف  تال أى  ؛جاؿع للرِّ بى النساء كالذرارم تػى  ساء كالولداف على أف  كمثل ىذا يكوف من النِّ 
٥بم  اساء كالذرارم تبعن كم للنِّ كثبت ا٢بي ، ذؿ ا١بزيةبى بً نيا ة صاركا كا٤بسلمْب ُب أحكاـ الدُّ م  الذِّ 

 .إىل ىذا أشار ُب األسرار؛ (ّ)و ال جزية عليهممع أن  
م الفقار من غنائ (ْ)اصطفى ذا  النيب أف   كما ريكم  يف أو جارية(رع أو سَ )دِ مثل 

 .(ِ)باإلٝباع ذلك بوفاتو  كسقط/، (ُ)م خيربئاصطفى صفية من غناك ، (ٓ)بدر

                                 
= 

 . ، كشبك بْب أصابعوطلب شيء كاحدا بنو ىاشم، كبنو ا٤بجاىلية كال إسالـ، إ٭بٌ 
 . ُّٕ/ٓ( ِِْٗأصلو ُب البخارم، كتاب ا٤بغازم، باب غزكة خيرب، برقم)

 . ( ساقط من )ب(ُ)
 ،كتعاقدا على أف يكوف أمرٮبا كاحدا ُب النصرة ،: ا٤بعاىد يقاؿ منو ٙبالفا إذا تعاىداا٢بليف (ِ)

 (ُْٔ/ ُب الشرح الكبّب )ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غري. كا٢بماية

 . (ّْٓ/ ُالسّب الكبّب )ينظر  (ّ)

 . ذك( ُب )ب( ْ)
، كالَبمذم ِٗٓ/ْ(ِْْٓأخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده، ُب مسند عبد اهلل بن العباس برقم )( ٓ)

، كابن ماجو ُب سننو، كتاب َُّ/ْ(ُُُٔٓب سننو، كتاب أبواب السّب، باب ُب النفل، برقم )
، كالطرباٍل ُب معجمو، برقم ٖٖ/ْ(َِٖٖ، باب السالح، برقم )أبواب ا١بهاد

 . (ْٖٓ/ ٕالبدر ا٤بنّب )ينظر قاؿ الَبمذم: حديث حسن غريب. ، َّّ/َُ(َُّّٕ)

 /أ[َْٗ]لوح 
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(ٖ)و)ألنَّ : كىو قولو مناه(ة عليو ما قدَّ جَّ )والحُ 
   ُّإىل ... (برسالتو كان يستحق

 .آخره
 .إىل آخره... (صرةعطاىم للنُّ أَ  النَّبي)و : أراد بو قولو، 

: كىو قولو ((ْ)الكرخي ره قولُ كَ )ىذا الذي ذَ : ‘قاؿ 
. 

اشدين الخلفاء األربعة الرَّ  )ولنا أنَّ : إىل قولو إشارةن  ن اإلجماع(ينا مِ وِّ )لما رُ : كقولو
كىو : لقي يػى ا َل كإ٭ب  ، صحُّ ىو األى : كقيل: كىو قوؿ الكرخي، ؿكجو األك  ، بلثة(موه على ثَ سَ قَ 

، شاء اهلل تعاىل إفٍ ، ذكرعلى ما نى  (ٓ)ازمأيب بكر الر   اختار قوؿى  ُب ا٤ببسوط ألف  ؛ األصح
 .توعلى صح   افقن ت  مي  ال قوالن ، قيل فيو حيح قوؿ الكرخي قوالن فكاف الص  

يصرفو إليهم ُب  فقد كاف رسوؿ اهلل  هم ذكم القرىبا سى فأم  : كذكر ُب ا٤ببسوط
: افعيكقاؿ الش  . ٥بم ذلك بعده عندنا كَل يبقى ، كىم صلبية بِب ىاشم كبِب ا٤بطلب، حياتو

                                 
= 
، كمسلم ُب ُّٓ/ٓ(ُُِْأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا٤بغازم، باب غزكة خيرب، برقم)( ُ)

 . َُْٓ/ِ(ُّٓٔ) يتزكجها، برقمصحيحو، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقو أمتو ٍب 

 (. ّْٔ/ُينظر اإلقناع ُب مسائل االٝباع ) (ِ)

 . ( ساقط من )ب(ّ)
اسة ا٢بنفية بالعراؽ. ككفاتو ئ: فقيو، انتهت إليو ر عبيد اهلل بن ا٢بسْب الكرخي، أبو ا٢بسنىو  (ْ)

 شرح ا١بامع الصغّبك صوؿ الٍب عليها مدار فركع ا٢بنفيةرسالة ُب األ. لو ىػَّْ ببغداد
سّب أعالـ النبالء ، (ِْٕ/ ٕتاريخ اإلسالـ ت بشار ). ينظر شرح ا١بامع الكبّبك
(ُٓ/ِْٔ) . 

فاضل من ، لقباإلماـ الكبّب الشاف ا٤بعركؼ با١بصاص كىو  ىو أٞبد بن علي أبو بكر الرازم (ٓ)
كخوطب ُب أف يلي  ،. انتهت إليو رئاسة ا٢بنفيةىػػَّٕسنة  أىل الرم، سكن بغداد كمات فيها

 القضاء فامتنع. 
 . (ٔٗتاج الَباجم البن قطلوبغا )ص: ، (ْٖ/ ُا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )ينظر 
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ككاف . (ُ)قسم بْب ذكورىم كإناثهم بالتسويةيي فػى ، ضمعوف من أقطار األر ٯبي ، ٥بم ق  ىو مستحى 
  (ِ)كالطحاكم. األغنياء منهم دكف الفقراء هم ُب حقِّ ا سقط ٗبوتو ىذا الس  إ٭ب  : الكرخي يقوؿ
 نٍ َل يكي : ازم يقوؿككاف أبو بكر الر  . االفقراء كاألغنياء منهم ٝبيعن  قط ُب حقِّ سى : كاف يقوؿ
صرة الٍب على النُّ  يصرفو إليهم ٦بازاةن  بل كاف لرسوؿ اهلل ، هم مستحقنا بالقرابة٥بم ىذا الس  
 .(ّ)كاالعتماد على ىذا: قاؿ؛ رسوؿ اهلل  عُب بعدذلك ا٤ب كَل يبقى ، كانت منهم
 كاستدؿ  ، االستحقاؽ للفقراء منهم دكف األغنياء إف  : ن قاؿن مشاٱبنا مى كمً : ٍب قاؿ
چڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ: بقولو تعاىل

 ا٤بعُب بْب   ٍب  ، مسؼ ا٣بي  مصارً بْب  ف؛ (ْ)
اسم ذكم القرىب عاـ ك ، أيديهم بْب األغنياء تتداكلو كلةن ال يكوف شيء فيو دي  كىو أفٍ ، فيو

 ال حق  : ن قاؿكمى . ليلنحملو على الفقراء هبذا الد  فى ، وفيخصُّ ، يتناكؿ األغنياء كالفقراء
ال بياف كجوب ، مرؼ إليها٤براد باآلية بياف جواز الص  : (ٓ)قاؿ اللفقراء كاألغنياء منهم ٝبيعن 

و ىل ٯبوز شكل أن  فكاف يي ، ٥بم لُّ الصدقة ال ٙبى  فإف  ، ككاف ىذا مشكالن ؛ رؼ إليهمالصٌ 
و ما كاف ألن   هم رسوؿ اهلل ياف سى بى ىذا اإلشكاؿ بً  ؿٍ كَل يزي ؟ س إليهممي ن ا٣بي مً  اصرؼ شيئن 

گ  گ   چ: لوفأزاؿ اهلل تعاىل ىذا اإلشكاؿ بقو ، ذ إىل حاجة نفسوؼ ما كاف يأخي يصرً 

چ
(ٕ)اشدينٝباع ا٣بلفاء الر  ا ٞبلنا على ىذا إًل كإ٭ب  . (ٔ)

س على ثالثة مي سمة ا٣بي على قً  ~
                                 

/ ُٗموع شرح ا٤بهذب )اجمل، (ِْٗ/ ٖا٢باكم الكبّب )، (ُٕٕاإلقناع للماكردم )ص: ينظر  (ُ)
ّٔٗ) . 

اسة ئ، أبو جعفر: فقيو انتهت إليو ر ىو أٞبد بن ٧بمد بن سالمة بن سلمة األزدٌم الطحاكم (ِ)
 تاريخ اإلسالـ تىػ. ينظر ُِّتوُب. اا٢بنفية ٗبصر، كتفقو على مذىب الشافعٌي، ٍب ٙبوؿ حنفين 

 . (ّّٗطبقات ا٢بفاظ للسيوطي )ص: ، (ِٕ/ ُٓسّب أعالـ النبالء )، (ّْٗ/ ٕبشار )

 . (ٗ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)

 .ٕا٢بشر :  (ْ)

 . فإف( ُب )ب( ٓ)
 .ٕا٢بشر :  (ٔ)

 . ْٗ(، كالسّب الصغّب ص: ِْْ/ّينظر: نصب الراية ُب ٚبريج أحاديث ا٥بداية ) (ٕ)
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عرفنا ف؛ ذكم القرىب م منعوا حق  كال أهن  ، صٌ في عليهم ىذا الن  و خى هبم أن   نٌ ظى كال يي ، مأسهي 
 .ألغنيائهم كفقرائهم استحقاؽ و َل يبقى بإٝباعهم أن  
ر عن أيب جعفر ٧بمد بن كً با٢بديث الذم ذي  كيستدؿُّ . ال إٝباع: يقوؿ ‘افعي كالش  
با بكر ه أف ٱبالف أى رً كى   كلكنٍ  ، ُب ا٣بيميس رأم أىل بيتو كاف رىأم علي : علي قاؿ
ليس ُب ىذا ا٢بديث : ا نقوؿكلكن  ، داع بدكف أىل البيت ال ينعقً كاإلٝب: قاؿ.  ^كعمر 
كإ٭با كره ، ةو حج  ال يكوف قولي  نٍ كقد كاف فيهم مى ، ن كاف يرل ذلك من أىل البيتبياف مى 
هر فقد خالفهما ُب كثّب من ا٤بسائل حْب ظى ، ة معهماو رأل ا٢بج  ن  أل   ىذه ا٤بخالفة علي  
آخر  و برأم ٦بتهدو يدع رأم نفسً  للمجتهد أفٍ  كال ٰبلُّ ، او كاف ٦بتهدن كىذا ألن  ، ليل عندهالد  

 .(ُ)احتشاما لو
: شيخي ُب ٙبقيق قولنا ٖبطِّ  ٍب كجدتي 

كىم إليو ، (ِ)أعطى بِب ا٤بطلب كحـر بِب أمية  الن يبأف ×
كلو كاف االستحقاؽ بالقرابة ، ب أخوه ألبيوكا٤بطلِّ ، ويو كأمِّ أمية أخو ىاشم ألبً  أقرب ألف  

 .لكاف بنو أمية أكىل
  .بيلبناء الس  ُب اليتامى كا٤بساكْب كأى : أم )في األصناف الثبلثة(

. 
مكاف ىذا نظّب قولو ، : دليل قولوعلى لفظ ا١بمع بً  مغّبينكلفظ 

چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹچ : تعاىل
مّب إىل ا٤بعطوؼ كا٤بعطوؼ الض   ُب ردِّ  (ّ)

                                 
 . (ُُ - َُ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

سهم ذكم القرىب ُب بِب ىاشم، كبِب ا٤بطلب، كَل يعط  × فقسم الن يب: الرسالةقاؿ الشافعي ُب  (ِ)
كىو: أف بِب  ×، كإف كانا أخوم ىاشم كا٤بطلب؛ ألجل الفرؽ الذم ذكره رسوؿ اهلل ااآلخرين شيئن 

حلوا معهم ُب الشعب دكف ىاشم كبِب ا٤بطلب شيء كاحد، كَل يفارقوىم ُب جاىلية كال إسالـ، ك 
 . (ُّٗ/ ٕالبدر ا٤بنّب ) ينظربِب أمية بن عبد  س كبِب نوفل. 

 .ُّٓالنساء:  (ّ)

 []ما ال ٱبمس
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 .حد الشيئْبضى أى كانت ىي مقت  فٍ كإً ، أكُب كلمة  اكا٤بعطوؼ عليو ٝبيعن 
رؾ تى : مأى  اذالنن كخً  الن ذٍ لو خى ذى خى : يقاؿ مين(ن المسلِ ىَ كان فيو وَ  لهمذَ )إذ لو خَ 

 .كاهلل أعلم، رصى نى  و من حدِّ و كنصرتى عونى 
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 :فصم يف انتُفيم
: أم، نٌفل اإلماـ الغازم: يقاؿ ؛هبا وي ٢بقى فلذلك أى ، نائمقسمة الغى  نفيل نوع من أنواعً الت  

 .: بقولوهمو على سً  اأعطاه زائدن 
 : قوؿ القائل /كمنو، ضع الغنيمةل ُب أصل الوى فٍ النػ  :  الكبّبّبى كذكر ُب السِّ 

إف  تقول ربنا خىّب نفل
(ُ) 

چٱ  ٻ  ٻچ : كقاؿ تعاىل
 .(ّ)الغنائم: أم ، (ِ)

 .(ْ)إىل آخره : قولو
ا كاستعما٥با إ٭ب  ، دةلنفي الشِّ  ال بأسمة ككلً : عضما قاؿ البى  علم أف  فظ يي بهذا الل  فى 

ع كاف ستعمل ىي ُب موضً بل قد تي ، ليس ٗبجرم على عمومو و أكىليكوف فيما كاف تركي 
 .راز الغنيمة مستحب  التنفيل قبل إح ألف  ؛ ااإلتياف بو مستحب  

رل الصواب ل قبل اإلصابة ٕبسب ما يى ينفِّ  ستحب لإلماـ أفٍ كيي : ر ُب ا٤ببسوطكى كذى 
ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ : قاؿ اهلل تعاىل، حريض على القتاؿفيو للت  

چڌڌ
(ٓ)(ٔ). 
فكاف ىذا نظّب ، ؿ إليوفيو تسميتو الشيء باسم ما يؤكي  : كقولو

                                 
 ىو شطر من بيت للبيد بن ربيعة.  (ُ)

 .إف  تػىٍقوىل رىبػِّنىا خىّبي نػىفىٍل... كبإٍذًف الٌلًو رىيٍثي كعىجىلٍ 
 . (َٗديواف لبيد بن ربيعة العامرم )ص: 

 .ُاألنفاؿ:  (ِ)

 . (ّٗٓ/ ِالسّب الكبّب )ينظر  (ّ)
 ... كال بأس بأف ينفل اإلماـ ُب حالة القتاؿ كٰبرض بو على القتاؿقولو:  (ْ)

 . (ُّٗ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )

 .ٓٔاألنفاؿ:  (ٓ)

 . (ْٗ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٔ)

 /ب[َْٗ]لوح 
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چژڈ چ تعاىل: قولو
چٴۇ  ۋ    ۋ ۈچ: كقولو تعاىل،  (ُ)

 ألف   ؛ (ِ)
 كالفاء ُب ؛ القتل يؤكؿ أمره إىل تل رجالن ن قى مى : فكاف معناه، رتصو  قتل ا٤بقتوؿ ال يي 

 .للتفسّب
چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌچ : قاؿ اهلل تعاىل

ًَلى َلى : فإف قيل ، (ّ)
ح فيل ترجُّ نٍ ُب التػى : قلنا؟ و منصرؼ إىل الوجوبكمطلقي ، مع كجود األمر ايكن التحريض كاجبن 
ُب مثل ىذا  اراـ خصوصن ْب ا٤بسلم حى فتوىً ، رم اآلخى ْب بعض الغاز بعض الغازم مع توىً 

واب كقد يكوف ذلك بذكر ثى ، نفيلقد يكوف ذلك بالت  ، مبهى حريض شيء مي الت   كألف   ؛الوقت
 .ا للتنفيل كاجبن يكوف التحريض ا٤بعْبِّ  لـز أفٍ ال يى ، او كاجبن حريض نفسي لو كاف الت  فى ، اآلخرة

٫بو  )وقد يكون بغيره(، بلى كىو التنفيل بالسى  نفيل بما ذكر()ثم قد يكون التَّ 
 .ىب كالفضةالذ  

. ة كغّب ذلكض  الفً ىب كى ن الذ  نفيل ُب سائر األمواؿ مً كٯبوز الت   : كُب اإليضاح
كمن ، من قتل قتيال فلو سلبو: يقوؿ اإلماـ كغّب ذلك ٫بو أفٍ ، لبككذلك ٯبوز ُب الس  

 .(ْ)صفبع أك النِّ م منو الرُّ كي لى م فػى صبتي ما أى : أك قاؿ، وفهو ل اأصاب شيئن 
 .المأخوذ( (٘) أنو ال ينبغي لئلمام أن ينّفل لكل)إالَّ 

 الن م فهو لكم نفٍ أصبتي ما ى : اكإذا قاؿ اإلماـ ألىل العسكر ٝبيعن :  الكبّبّبى كذكر ُب السِّ 
ا كإ٭ب  ، حريض على القتاؿفيل الت  نا٤بقصود من الت   ألف  ؛ فهذا ال ٯبوز، مسوية بعد ا٣بي بالس  

هم فال ٰبصل بو ما ىو ا٤بقصود ا إذا عم  كأم  ، نفيلالبعض بالت   ص  ٰبصل ذلك إذا خى 

                                 
 .ِِٖالبقةر:  (ُ)

 .ّٔيوسف:  (ِ)

 .ٓٔاألنفاؿ:  (ّ)

البناية شرح ، (ُُٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )، (ُُٓ/ ٕئع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )بداينظر ( ْ)
 . (َُٖ/ ٕا٥بداية )

 . بكل( ُب )ب( ٓ)
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تفضيل الفارس  كإبطاؿي ، هماف الٍب أكجبها رسوؿ اهلل كإ٭با ُب ىذا إبطاؿ السُّ ، نفيلبالت  
ل بعد قي كَل يػى ، مكي لى م فػى صبتي ا أى مى : قاؿ (ُ)ككذلك ]إذا كاف[. كذلك ال ٯبوز، اجلعلى الر  

، نيمةس الذم أكجبو اهلل تعاىل ُب الغى مي فيو إبطاؿ ا٣بي  (ِ)[ألف  ]؛ مس فهذا ال ٯبوزا٣بي 
كىل تنصركف كترزقوف إال : فقاؿ ، كذلك ال ٯبوز، ضعفاء ا٤بسلمْب ٢بقِّ  كإبطاالن 

 .(ْ()ّ)بضعفائكم
 .رية جاز(لو مع السَّ فعَ  إنْ )ف

فا١بيش ىو ، كيكمنوف بالنهار، يلكف بالل  سّبً رية عدد قليل يى فالس  : كُب ا٤ببسوط
خّب األصحاب أربعة كخّب السرايا : اؿ قى ؛ يش بعضهم ُب بعضذم ٯبى ا١بمع العظيم ال  

، لبعض ا١بيش رية تنفيالن فكاف التنفيل للس  ، (ٔ)(ٓ)كخّب ا١بيوش أربعة آآلؼ ، أربع مائة
 .فيجوز

 .س(مُ مين في الخُ للغانِ  و ال حقَّ )ألنَّ 
فكاف فيو ، األصناؼ الثالثة لكن فيو حقٌ كى ، الغا٭بْب َل يكن فيو حقُّ  فٍ إً : قلتى  فإفٍ 

 اكذلك ال ٯبوز أيضن ، الغا٭بْب ن فيو إبطاؿ حقِّ كي َل يى  فٍ إً كى ، ثةإبطاؿ ٢بقوؽ األصناؼ الثال
 . الكبّبّبى من ركاية السِّ  على ما ذكرتى 

                                 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(،ُ)
 . ألنو( ُب )أ( ِ)
 أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا١بهاد كالسّب، باب من استعاف بالضعفاء كالصا٢بْب ُب (ّ)

 . ّٔ/ْ(ِٖٔٗا٢برب، برقم )

 . (ُٓٔ/ ِالسّب الكبّب )ينظر  (ْ)

أخرجو أبوداكد ُب سننو، كتاب ا١بهاد، باب فيما يستحب من ا١بيوش كالرفقاء كالسرايا، برقم ( ٓ)
ركاه أبو ، ُِٓ/ْ(ُٓٓٓ، كالَبمذم ُب سننو، باب ما جاء ُب السرايا، برقم )ِِٓ/ْ(ُُِٔ)

ضعيف كقد كثق، كبقية رجالو ثقات. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد  يعلى، كفيو حباف بن علي، كىو
(ٓ /ِٖٓ) . 

 . (ْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٔ)
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يكن  مٍ لى فػى ، من األصناؼ الثالثة ال كاحدن عً ل لو جي ا٤بنف   ف  ا جاز ىذا باعتبار أى إ٭ب  : قلت
د األصناؼ حى أى  س علىمي إذ ٯبوز صرؼ ا٣بي ؛ األصناؼ الثالثة فيو حينئذو إبطاؿ حقِّ 

 . (ّ)ُب ا٤ببسوط اككذا أيضن ، (ِ)حفةعلى ما ذكرنا من ركاية التُّ  (ُ)الثالثة
 ّبى كره اإلماـ  س األئمة السرخسي ُب السِّ ة ىذا القوؿ ما ذى ليل على صح  كالد  

 عينو كٯبعلو نفالن س ما يي مي ا٣بي  نمً ، إذا أبلى، احملتاج جلى عطي اإلماـ الر  يي  ال بأس بأفٍ : الكبّب
كإذا جاز صرفو إىل ، كىذا ٧بتاج، س إىل احملتاجْبمي و مأمور بصرؼ ا٣بي ألن   لو بعد الغنيمة
ى فى ، ل٧بتاج َل يقاتً  ن كىو نظّب مى ؛ كاف أكىل   ال كأبلى بالءن حسنن و إىل ٧بتاج قاتى ٯبوز صرفي  فٍ لى

 .(ٓ)ذلك ٯبوز فإف  ، مس إليو٣بي رؼ اكصى ، افرآه اإلماـ ٧بتاجن  (ْ)جد ركازناكى 
، ح ُب الذخّبةكبو صر  ، مس للغنياءنفيل با٣بي ال ٯبوز الت   فعلى ىذا ينبغي أفٍ : قلت

 مسى ا٣بي  /ألف  ؛ لو بعد اإلصابة كٯبعل نفالن ، ِبع ذلك ُب الغى يضى  كال ينبغي لإلماـ أفٍ : فقاؿ
 .(ٔ)احملتاجْب اؿ حقِّ لو للغِب إبطعٍ فجى ، األغنياء ال حق  ، احملتاجْب حقُّ 

  .ب للقاتل(لَ السَّ : )وقال الشافعي 
 .ن غّب تنفيل اإلماـتل عندنا مً السلب بالقى  القاتل ال يستحقُّ  كحاصلو أف  

 احتج  . وبى استحق سلى  ةزى ْب على كجو ا٤ببارى فى بْب الص   الن بً إذا قتلو مقٍ : كقاؿ الشافعي
 .(ٕ)من قتل قتيال فلو سلبو: يـو بدر بقولو 

                                 
 . (ُُٖ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ُُٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ُ)

 . (َّّ-َِّ/ ّٙبفة الفقهاء )ينظر ( ِ)
 . (ُٖ/ ّا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)

 . (ّٕٗ/ ٔاحملكم كاحمليط األعظم ). : قطع ذىب كفضة ٚبرج من األرض أك ا٤بعدفالركاز (ْ)

 . (َٕٔ/ ِالسّب الكبّب ) (ٓ)

 . (ُُٖ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ُُٓ/ ٓالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٔ)
 (. ِْٗ/ ٨ٖبتصر ا٤بزٍل )ينظر  (ٕ)

رض ا٣بمس، باب من َل ٱبمس األسالب، برقم كا٢بديث أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ف
ٍب إف ... عاـ حنْب ×عن أيب قتادة رضي اهلل عنو، قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل  ِٗ/ْ(ُِّْ)

= 

 /أ[ُْٗ]لوح 

]بياف حكم 
 السلب[
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من بدؿ دينو : بب كقولو رع لبياف الس  كمثل ىذا اللفظ ُب لساف صاحب الش  
 .(ُ)فاقتلوه

 .ث لذلك(عِ و بُ رع فإنَّ ب الشَّ صْ ره لنَ )فظاىِ 
 كىو الظاىر ألف  ، ٰبتمل التنفيل، من قتل قتيال فلو سلبو: و و قولي كىي ، كما ركاه
 و قاؿ ذلك إال  ل أن  نقى َل يي كى . صب الشرع إذا قالو با٤بدينة ُب مسجدها يكوف لنى مثل ذلك إ٭ب  

مْب زً نهى وا مي حْب كل  (ِ)كيـو حنْب ،كقد كانوا أذلة، حريضيـو بدر عند القتاؿ للحاجة إىل الت  
من : اقاؿ أيضن ، يـو بدر قاؿ ذلك رسوؿ اهلل  (ّ)ك]كما  كاف[. حريضللحاجة إىل الت  

كذا ُب ؛  (ُ)لبفكذلك ُب الس  ، كاف ذلك منو على كجو التنفيل  ٍبي  ، (ْ)فهو لو اأخذ أسّبن 

                                 
= 

 ... ا٢بديث. من قتل قتيال لو عليو بينة فلو سلبوفقاؿ:  ×الناس رجعوا، كجلس الن يب

يعذب بعذاب اهلل، أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا١بهاد كالسّب، باب ال( ُ)
 . ُٔ/ْ(َُّٕبرقم)

: ىو كاد قريب من الطائف، بينو كبْب مٌكة بضعة عشر ميال، كاألغلب عليو التذكّب ألنٌو حنْب (ِ)
 . اسم ماء

معجم ما استعجم . ىوازف ×كىو ا٤بوضع الذم ىـز فيو رسوؿ اهلل ، كرٌٗبا أنٌثتو العرب، ألنو اسم للبقعة
 . (ّْٕ-ِْٕ/ ِبالد كا٤بواضع )من ا٠باء ال

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ّ)
ُب باب قصة بدر: كا٤بشهور ُب قولو عليو  - سّبتو عيوف األثرقاؿ الشيخ أبو الفتح اليعمرم ُب  (ْ)

بو،  ا يـو بدر فوقع من ركاية من ال ٰبتجٌ ا كاف يـو حنْب، كأمٌ إ٭بٌ  من قتل قتيال فلو سلبوالسالـ: 
كمتنا، قاؿ: كالكليب ضعيف،  ا ساقو بسنده إىل ٧بمد بن السائب الكليب عن أيب صاّب بو سندن ٍب

 (َّْ/ّكركايتو عن أيب صاّب عن ابن عباس ٨بصوصة ٗبزيد ضعف، انتهى. نصب الراية )
حدثِب عبد ا٢بميد بن جعفر، قاؿ: سألت موسى بن سعد بن زيد  كتاب ا٤بغازمركاه الواقدم ُب 
يـو بدر ُب األسرل، كاألسالب، كاألنفاؿ؟ فقاؿ: نادل مناديو يومئذ،  × كيف فعل الن يب  بن ثابت،

 . فهو لو امن قتل قتيال فلو سلبو، كمن أسر أسّبن 
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 .ا٤ببسوط
 .ل ما ركاه على التنفيلفيحمى : مأى  اني(لو على الثَّ حمِ )فنَ 
لو ك ؛ (ّ)ا٢بديث ... ليس لك: (ِ)مسلمة ٢ببيب بن كىو قولو  ناه(ويِّ ما رُ )لِ 
 .ناقضيلـز الت   رع(صب الشَّ )ما رواه على نَ ٞبلنا 

: أك إىل قولو يادة(مقدار الزِّ  ر اعتبارُ و تعذَّ )وألنَّ : إشارة إىل قولو )كما ذكرناه(: قولو
ح يَبج   ن فارسو م مً و كى كذلك ألن  ؛ مةسُب فصل كيفية القً  نس واحد(جِ  رَّ والفَ  رَّ الكَ  )وألنَّ 

                                 
= 
 . (ْٗ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)

قائد من كبار الفاٙبْب، يقرنو  ،حبيب بن مسلمة بن مالك الفهرم القرشي، أبو عبد الرٞبن (ِ)
 اكخرج إىل الشاـ ٦باىدن  ×بعضهم ٖبالد بن الوليد كأيب عبيدة بن ا١براح. كلد ٗبكة كرأل رسوؿ اهلل 

( لكثرة يقاؿ لو )حبيب الرُّ  بكر، فشهد الّبموؾ، كدخل دمشق مع أيب عبيدة، ككاف ُب أياـ أيب ـك
، (ُٖٗ-ُٖٖ/ّبالء )سّب أعالـ النُّ ق(. ِْتوُب ُب أرمينية سنة ). دخولو بالدىم كنيلو منهم
 . (ِِ/ ِاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )

ليس لك من سلب قتيلك إال ما طابت بو نفس قاؿ عليو السالـ ٢ببيب بن أيب سلمة:  (ّ)
يث حبيب بن أيب سلمة، كصوابو حبيب بن مسلمة، كا٢بد ا٥بداية، قلت: ىكذا كقع ُب إمامك

حدثنا  ِّ/ٕ(ّٕٗٔبرقم ) كالوسط – َِ/ْ(ّّّٓبرقم )ركاه الطرباٍل ُب معجمو الكبّب 
بن ا٤بعلى الدمشقي، كا٢بسْب بن إسحاؽ التسَبم، كجعفر بن ٧بمد الفريايب، قالوا: ثنا ىشاـ  أٞبد

نزلنا بن عمارثنا عمرك بن كاقد ثنا موسى بن سيار عن مكحوؿ عن جنادة بن أيب أمية، قاؿ: 
ا١براح، فبلغ حبيب بن مسلمة أف بنة  صاحب قربص، خرج يريد بطريق  بن بق، كعلينا أبو عبيدةدا

أذربيجاف، كمعو زمرد، كياقوت، كلؤلؤ، كغّبىا، فخرج إليو فقتلو، كجاء ٗبا معو، فأراد أبو عبيدة أف 
ل السلب جع ×رزقنيو اهلل، فإف رسوؿ اهلل  امسلمة: ال ٙبرمِب رزقن  بن ٱبمسو، فقاؿ لو حبيب

، ا للمرء ما طابت بو نفس إمامويقوؿ: إ٭بٌ  ×للقاتل، فقاؿ معاذ: يا حبيب إٍل ٠بعت رسوؿ اهلل 
 . (ُّْ-َّْ/ ّانتهى. نصب الراية )

سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ ُب األمة قاؿ الشيخ األلباٍل: ضعيف جداٌ. ينظر 
(ُِ /ُٕٕ) . 
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عترب ذلك ُب فال يي ، الة كثّبةج  اجل قد يزيد غناؤه على رى ككذلك الر  ، رساف كثّبةغناءن على في 
 .تلك الزيادة ُب جنس كاحد هم ٤با أف  زيادة استحقاؽ الس  

 )وألنَّ : وكر ُب باب الغنائم كقسمتها بقولإشارة إىل ما ذى  ن قبل(مِ  ما مرَّ )لِ : قولو
َل يثبت ، ا َل يثبت اإلحراز بدار اإلسالـفلم   االستيبلء إثبات اليد الحافظة والناقلة(

 .ك٤با َل يثبت االستيالء َل يثبت ا٤بلك؛ فال يثبت االستيالء، الناقلة
: أم عنده( )الملكُ : فع معطوؼ على قولوبالر   مان باإلتبلف(جوب الضَّ وُ )وَ : قولو
من الغزاة السلب  لو لتلف غّب ا٤بنف  إذا أى : يعِب ؛اف باإلتالؼ عند ٧بمدو مجوب الض  يثبت كي 

ا٤بلك يثبت لو  ضمن بناءن على أف  كعندٮبا ال يى ، ضمن عند ٧بمدالذم أصابو ا٤بنف ل لو يى 
و أن   دو ٧بم   قوؿً  فوجوي . ثبت بدكف اإلحراز بدار اإلسالـكعندٮبا ال يى ، نفيل عند ٧بمدو بنفس الت  
ًٰبلُّ ، ُب دار ا٢برب م يشَبم جاريةن كا٤بسلً ،  عد االسترباءىا بى لو كىطؤي  فيحلُّ ، ٗبلكها اختص  
بب ُب ق ىذا الس  كقد ٙبق  ، قبةملك ا٤بتعة سببو ملك الر   كىذا ألف  ، ىا بعد االسترباءلو كطؤ 
 خذ جاريةن أى ُب دار ا٢برب إذا  صِّ كىذا ٖبالؼ اللِّ ؛ ٗبلكها بتنفيل اإلماـ  اختص  و حٌب  حقِّ 
يش ٔبو لو التحق ال ترل أن  أى . ٗبلكها و ما اختص  ألن  ؛ ىالو كىطؤي  و ال ٰبلُّ فإن  ، ىااستربأى فى 

 .ا٤بسلمْب ُب دار ا٢برب شاركوه فيها
إال باإلحراز  هر فال يتمُّ ل ىو القى سبب ا٤بلك ُب ا٤بنف  : بو حنيفة كأبو يوسف قاالكأى 

، ايدن  (ِ)اإلحراز قاىر(ُ)[قبل] وكىذا ألن  ؛ ا١بيش حقِّ  كما ُب الغنيمة ُب،  بدار اإلسالـ
ا تأثّب إ٭ب  . نفيل ُب إٛباـ القهركال أثر للت  ، ن كجو دكف كجومً  ابب ثابتن فيكوف الس  ، امقهوره دارن 

بب لوال ما ىو الس  ، ل لوا سبب ا٤بلك للمنف  أم  ف، ل لونفيل ُب قطع شركة ا١بيش مع ا٤بنف  الت  
، ا٢برب ٖبالؼ ا٤بشَباة ُب دار صُّ ن ىذا الوجو ما أخذه اللِّ فأشبو مً ؛ كىو القهر، التنفيل

م اإلماـ الغنائم ُب دار لو قسى ، كعلى ىذا ا٣بالؼ. بضقد كالقى بالعى  فسبب ا٤بلك فيها ًب  
، اإلماـ ال ينعدـ ا٤بانع من ٛباـ القهر قسمةً بً  ألف  ؛ فاستربأىا جاريةن  ا٢برب فأصاب رجله 

                                 
 ( ساقط من )أ(. ُ)
 (ِٕ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر قاصر )أ( ( ُبِ)



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

019 

سمة من اإلماـ تصّب ىي ت القً ذى فِّ ٤با نػي : كمن أصحابنا من يقوؿ، ام مقهورين دارن كىو كوهن
الوطء  ٰبل فينبغي أفٍ ، تكقد ٛب  ، سمةا ٲبلك بالقً همو إ٭ب  عت ُب سى قى ن كى مى  ألف  ؛ ةٗبنزلة ا٤بشَبا
 .ا أصيب ُب الغنيمةباب مُب  كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)ؿ أظهركاألك  . اعندىم ٝبيعن 

. كما ُب الضماف،  القسمة ُب دار ا٢برب اختالؼ أيضن فعلى ىذا كاف ُب مسألة ا
 .(ّ)كُب نسخة بدكف الواك ]كاهلل أعلم[ ،مافكجوب الض  : أم (ِ)ىذا(: )وقد قيل

                                 
 . ( ّٕ- ِٕ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)

 . ىنا( ُب )ب( ِ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ّ)
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 :اصتيالء انكفاس: تاب
فة ٨بتلً  اكامن لو أح ألف  ؛ وكر ُب ىذا الباب عكسى ار ذى نا على الكف  ٤با ذكر استيالءى 

بدأ الباب  لكنٍ ، بيل إضافة ا٤بصدر إىل الفاعلمن قى  : فكاف قولو، اأيضن 
 .: استيالء الكفاري الكفارى فقاؿ /بذكر

، ار الَبؾ كنصارل الرـكفا٤براد منو كف  ، كميٝبع الرُّ : ـككالرُّ ، ع الَبكيٝبى : ؾفالَبُّ 
 .(ُ)افرافكى فكالٮبا  

، ـكؾ من أىل الرُّ ه من الذم أخذه الَبُّ دي ما ٪بً : أم 
 .ؾ كسائر أمالكهمللَبُّ  اذلك ا٤بأخوذ صار ملكن  ألف  

ُب دار ا٢برب : أم ()وانتهاءً ُب دار اإلسالـ : أم (االستيبلء محظور ابتداءً  )ألنَّ 
كارتد قبل ، ن رمى إىل مسلمعم   ااحَبازن  ()انتهاءً : لويكوف قو  كجاز أفٍ ، حراز هباعند اإلً 
 .او َل يبق معصومن فإن  ؛ اإلصابة

ده ( كتقيُّ (ٕ)[من قاعدة الخصم] رفللملك على ما عُ  ابً بَ ض سَ هِ تَ نْ )والمحظور ال يَـ 
كما ُب البيع ،  ن كجو دكف كجوُب احملظور الذم ىو ٧بظور مً  حُّ ا يصً بقاعدة ا٣بصم إ٭ب  

 اطل بأفٍ كما ُب البيع البى ،  فوصٍ لو ككى بأصٍ  ايكوف ٧بظورن  كجو بأفٍ  ن كلِّ ا احملظور مً م  كأ. الفاسد
ب للملك و غّب موجً فإن  ، مسلمو  ـ أك استوىل ا٤بسلم على ماؿً تة أك دى يٍ ٗبى  اباع شيئن 
 .(ّ)فاؽباالتِّ 

                                 
ٝبىٍعي الرُّكًميِّ فىًفيًو نىظىره الى  فىمىا ُب النػِّهىايىًة ًمٍن أىف  التػٍُّرؾى ٝبىٍعي التػُّرًٍكيِّ كىالرُّكـى قاؿ ُب البحر الرائق: ( ُ)

/ ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم ). كُب شرحو منحة ا٣بالق: ٱبىٍفىى
ا ًبوىٍجوو فىًإف  كيال  ًمٍن الرُّكـً كىالتػٍُّرًؾ اٍسمي ًجٍنسو ٝبىًٍعيٍّ : (َُِ نػىهيمى حىٌب  يػيفىرِّؽى  قىاؿى ُب النػ ٍهًر الى ٨بيىالىفىةى بػىيػٍ

يٍّ كىغىايىةي اأٍلىٍمًر أىف  التػٍُّرؾى ال ًذم ىيوى ٝبىٍعي تػيرًٍكيٍّ  نىوي كىبػىٍْبى ميٍفرىًدًه بًاٍليىاًء كىزًٍنجو كىز٪بًٍ ا بػىيػٍ  ٝبىٍعه عىلىى أىتٍػرىاؾو كىىىذى
 . الى يػىٍنًفيو صىاًحبي النػِّهىايىةً 

 . (ِّٗ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ينظر  ، كالصحيح ما أثبتو.من ما عن ٥بم( ُب )أ( ِ)
 . (ُٕٖ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ٓ-ْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ّ)

 /ب[ُْٗ]لوح 
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صطياد كما ُب اال  للملك( اببً د سَ فينعقِ  د على مال مباحٍ رَ االستيبلء وَ  )أنَّ  اكلنى 
استيالءىم على أموالنا  ألف  ؛ استيالء الكفار كرد على ماؿ مباح أف  : ا قلناكإ٭بٌ . كاالحتطاب

عد اإلحراز بدارىم يزكؿ عصمة فبى ، كالكالـ فيو، ا يثبت ا٤بلك ٥بم إذا أحرزكىا بدارىمإ٭ب  
 .ُب األسراركذا ؛  (ُ)اىم ذلك ا٤باؿ عدكانن فال يكوف أخذي ، كملُّ كيصّب مباح الت  ، بهاصاحً 

 .ىىذا ا٤بدع  : أم نافاة الدليل(تثبت على مُ  (ِ)العصمة )وىذا ألنَّ 
العصمة ُب ا٤باؿ  ألف   إ٭با ىو كذلك، ىم كرد على ماؿ مباحاستيالءى  (ّ)[أف]كىو 

ال  الدليل يقتضي أفٍ  فإف  ؛ ا يثبت على خالؼ الدليلإ٭ب  ، ن ا٤بسلم كالكافرن يثبت مً مى  كلِّ لً 
چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ : لقولو تعاىل دو ألحى  اعصومن يكوف ا٤باؿ م

(ْ) 
رلن أك إرث أك من شً ، ن األسبابمً  بو بى ىو بو لسى  ا تثبت ٤بن اختص  العصمة إ٭ب   إال أف  
نازعو آخر ُب  ىو بو بالعصمة اإذ لو َل يكن ٨بصوصن ؛ نتفاع بوليتمكن من اال، غّبٮبا
؛ االنتفاعللمالك من  اللمنازعة كٛبكينن  افأثبت الشارع العصمة للمالك قطعن ، نتفاع بواال

كىو ، وما يوجب عصمتى  سبب إحرازىم بدار ا٢برب َل يبقى نو من االنتفاع بً فلما زاؿ ٛبكُّ 
يد لص  فصار ٗبنزلة ا، كما يقتضيو الدليل،  اعاد ا٤باؿ مباحن ، ٛبكْب ا٤بالك من االنتفاع

ب ا٤بلك فأكجى ، اكاف استيالءن مباحن ،  ىم إياه ُب ىذه ا٢بالةكقع استيالؤ ٍب ٤با . كا٢بشيش
ك ُب للتملُّ  قاب كلها َل ٚبلق ٧بالن فإف الرِّ ، رؽ بْب أموالنا كرقابناكعن ىذا كقع الفى ، ٥بم

، حرازنافلذلك ال ٲبلكوف إ، كليس ُب رقابنا ذلك، كإ٭با تثبت احمللية بعارض الكفر؛ األصل
 .ع الرقاب على طرُب نقيضفة األمواؿ مى فكانت صً ، كإف أحرزكىا بدارىم

. (ومآاًل  حااًل  قتدار على المحلِّ )عبارة عن اال، ألف اإلحراز بالدار: أم (ألنَّو)

                                 
 . (ُٖٗ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ُ)

 . (َْٖٓ/ ٕب من الكلـو ) س العلـو كدكاء كالـ العر . : ا٢بفظ كدفع الشرالعصمة (ِ)

 ( ساقط من )أ(، كلعل الصحيح ما ُب )ب( ٤بوافقتو سياؽ الكالـ. ّ)
 . ِٗالبقرة:( ْ)
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َل يكن ٥بم ، ما داموا ُب دار اإلسالـ، (ُ)لوا أمواؿ ا٤بسلمْب فهمالكفار إذا استوى  أف  : يعِب
ْب يغلبوف ا٤بسلم الظاىر أف   ٤با أف  ، الن ىم مآل كجو حيث َل يوجد استيالؤ ء من كاالستيال

كأما إذا أحرزكىا بدار ا٢برب فال يغلب ا٤بسلموف على الكافرين . عليهم كيأخذكف األمواؿ
 .كمآالن  ذ منهم األمواؿ فيقتدركف حينئذو على األمواؿ حاالن ؤخى النقطاع الوالية فال يي 

و ٧بظور جواب عن قوؿ ا٣بصم أن  . إىل آخره... (اح سببً صلُ )والمحظور لغيره إذا 
إلقامة ا٤بصاّب  الكونو سببن ، مباح ُب نفسو(ِ)ك، و ٧بظور لغّبهىو ٧بظور إال أن  ، نعم: قلنا

، كالبيع كقت النداء،  للملك انع السبب عن كونو سببن كاحملظور لغّبه ال ٲبى ، على ما ذكرنا
الستحقاؽ  اتصلح سببن ، كىو الصالة ُب األرض ا٤بغصوبة، عليو أف احملظور لغّبه (ّ)دؿ

كذا ُب ؛  (ْ)نيا أكىلللملك ُب الدُّ  ايصلح سببن  فلفٍ ، الثواب ُب اآلخرة كىو ،عمأعلى النِّ 
 .(ٓ)الطريقة العالنية

، لو ثبت ا٤بلك ُب ماؿ ا٤بسلم للكافر باالستيالء عند اإلحراز بدار ا٢برب: قلتى  فإفٍ 
كمن ا٤بشَبم ، ك القدَل من الغازم الذم كقع ُب قسمتهاسَبداد للمالً الكالية ا بتتٍ ٤با ثى 

ال يثبت  كما،  منبدكف رضا الغازم كا٤بشَبم بالقيمة أك الث  ، الذم اشَباه من أىل ا٢برب
لو ُب دار كأدخى ، ن أىل ا٢بربسَبداد فيما إذا اشَباه ا٤بستأمن مً للمالك القدَل كاليةى اال

 .الغازم أك اشَباه ا٤بسلم ٍب كقع ُب قسمة، ا٢برب
ك على قياـ ا٤بلك للمالً  ؿُّ ال يدي  ك القدَلً ا٤بالً  (ٔ)االسَبداد ٕبقِّ  بقاء حقِّ  إف    /:قلت

ع و بدكف رضا ا٤بوىوب لو مى كً دَل ملٍ رجع ُب ا٥ببة كيعيدىا إىل قى الواىب يى  ال ترل أف  أى . القدَل
                                 

 . كىم( ُب )ب( ُ)
 . كىو( ُب )ب( ِ)
 . كدؿ( ُب )ب( ّ)
، (ٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ُِٔ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر  (ْ)

 . (َُٗ/ ٕة شرح ا٥بداية )البناي

 . (ُُُّ/ِد األئمة، السرخكي. كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )( الطريقة العالنية: جملٓ)
 . ٢بق( ُب )ب( ٔ)

 /أ[ِْٗ]لوح 
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 .كذا ُب األسرار؛  (ُ)ك الواىب للحاؿلٍ زكاؿ مي 
فعة بدكف رضا ا٤بشَبم مع ثبوت ا٤بلك الشُّ  ار من ا٤بشَبم ٕبقِّ ذ الد  ذا الشفيع يأخي كك

 .لو
 ألف  ؛ ا٤بلك ةً إعاد فللمالك القدَل حقُّ ، زاؿ عندنا كإفٍ ، ٍب ا٤بلك : كذكر ُب اإليضاح

 ر لو أفٍ ظى ن شرط الن  مً  لكن، لو ااإلعادة نظرن  رع لو حق  فأكجب الش  ، ضاها٤بلك زاؿ بدكف رً 
كإف ، إف كجده قبل القسمة أخذه بغّب شيء: فيقوؿ، رر بالغّبال يؤدم إىل إ٢باؽ الض  

  .على ما ٯبيء (ِ)يمةعد القسمة أخذه بالقً كجده بى 
، اعلى األمواؿ الٍب أخذىا الكافركف من  : أم 

رزىا الغا٭بوف أحٍ  كإفٍ : أم 
 .بدار اإلسالـ

 (ّ)اذ بالقيمة أيضن أخي يى  فكاف ينبغي أفٍ ، د قبل القسمةجى ا إذا كى فأم  : كذكر ُب اإليضاح
تلف و لو أى أال ترل أن  . د استحكم ىذا باإلحراز بدار اإلسالـكقى ، ق بوا١بماعة متعلِّ  حق   ألف  
ٕبديث ا تركنا ىذا األصل  أن  سمة يضمن إال  من الغنيمة قبل القً  اساف شيئن إن

ٍب ظهر ا٤بسلموف  عّب لرجلو ا٤بشركْب غلبوا على بى  و ركل عنو أف  فإن   ^عباس  بن اهلل عبد
ُب   أف  إال  ؛ ا٢بديث (ْ)إف كجدتو قبل القسمة: عن ذلك فقاؿ  الن يبفسأؿ ، عليو

                                 
 . (ُٖٖ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ُ)

 . (ُْٔ/ ٓلة الطورم )البحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكمينظر  (ِ)

 . (َّْ/ ّٙبفة الفقهاء )ينظر ( ّ)
، كجدتو بعد القسمة فهو لك بالقيمة و قبل القسمة فهو لك بغّب شيء، كإفٍ إف كجدتى : قاؿ  (ْ)

عن ا٢بسن بن عمارة عن  سننيهما، قلت: أخرج الدارقطِب، ٍب البيهقي ُب بالقيمة
، قاؿ: فيما أحرز العدك فاستنقذه × يبميسرة عن طاكس عن ابن عباس عن الن   بن ا٤بلك عبد

ا٤بسلموف منهم، إف كجده صاحبو قبل أف يقسم فهو أحق بو، كإف كجده قد قسم، فإف شاء أخذه 
 . (ّْْ/ ّعمارة مَبكؾ، انتهى. نصب الراية ) بن بالثمن، انتهى. قاؿ: كا٢بسن

 . (ُِٗ/ ِا٥بداية ) الدراية ُب ٚبريج أحاديث. كفيو ا٢بسن بن عمارة كىو كاهقاؿ ابن حجر: 
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مالك  ق بو حقُّ د تعل  قى إذا كاف بعد القسمة فػى  (ُ)وألن  ؛ با٤بأخوذ منو ارن رى سمة ضى األخذ بعد القً 
و فإذا قطع حقٌ ، ا ُب أيدم الباقْبو عم  ن حقِّ بإزاء ما انقطع مً   لو ىذا ا٢بقُّ ا تعْب  كإ٭ب  ، معْب  

 رُّ ب على كجو ال يضي النظر كاجً  ذكرنا أف  د كقى ؛ ل إىل اإلضرار بوأد   اانن  ٦ب  عن ىذا ا٤بعْب  
 امن أىل ا٢برب عبدن  ا لو اشَبل مسلمه أم  . رضرض أخذه بقيمة العى كلو اشَباه بعى ، بالغّب

منو ال بالبيع فصار   يبة نفسو يأخذ بطً  ألن ونزير أخذه صاحبو بقيمة العبد مر أك خً ٤بسلم ٖبى 
 .فال يزاؿ إال بالقيمة، ثبت لو ملك خاص ألن و، كذا ُب اإليضاح؛  (ِ)كا٥ببة

حد الغزاة ٖبالؼ ما لو ثبت ألى ، وضىذا ا٤بلك ثبت للموىوب لو بغّب عً : قيل فإفٍ 
ا ُب أيدم الباقْب على ما و عم   لو بإزاء ما انقطع من حقِّ ا تعْب  إ٭ب   ىذا ا٢بق   ألف  ، بالقسمة
 .ذكرنا

، ُب ا٥ببة ا٤بكافأة مقصودةه  ٤با أف  ، وض معُبن ا ا٤بلك بالعً بت لو ىذثى  اىهنا أيضن : قلنا
إىل ىذا ؛ (ْ)و ُب القيمةُب إثبات حقِّ  افجعل ذلك ا٤بعُب معتربن ، (ّ)ة[كن مشركطَل ]ت كإفٍ 

 .أشار ُب ا٤ببسوط
كلو كاف : مأ، كالدراىم كالدنانّب كا٢بنطة كالشعّب  وىو مثلي(، (٘) ا)ولو كان مغنومً 

كقع ذلك ا٤بثلي ُب الغنيمة فلصاحبو  ٍبي  ، كما ذكرنا  اثلين الذم أخذه الكفار من ا٤بسلمْب مً 
ال فائدة ُب  ألن و؛ كإف كاف بعد القسمة َل يأخذه، بل القسمة بغّب شيءيأخذ قى  القدَل أفٍ 

 .(ٔ)أخذه ٤با ذكر ُب الكتاب

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر ، (ِٓٔ/ ِا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدكرم )ينظر  (ِ)

(ُ/ّٔٓ) . 

 . يكن مشركط ( ُب )أ( ّ)
 . (ٕٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . (ّّٗ/ ِداية ا٤ببتدم )ا٥بداية ُب شرح ب، ك الصحيح  ما أثبتو. ينظر معلوما( ُب )أ( ٓ)
ظهر عليها ا٤بسلموف فوجدكىا قبل القسمة  فإفٍ  (. كعبارتو فيو: ّّٔينظر ٨بتصر القدكرم )ص (ٔ)

 . كجدكىا بعد القسمة أخذكىا بالقيمة إف أحبوا كإفٍ  ،القسمة فهي ٥بم بغّب شيء
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وكذا إذا كان مشترًى ، بالمثل غير مفيداألخذ  )ألنَّ : إشارة إىل قولو ا(نَّ )لما بيـَّ 
امثلين  اه الكفار من ا٤بسلمْب شيئن إذا كاف الذم أخذى : أم (اوصفً و  اقدرً و بمثلِ 

فاشَباه  (ُ)
، غّب مفيد ألن و ٍب جاء صاحبو القدَل ليس لو أف يأخذه منو، اكصفن ك  امنهم مسلم ٗبثلو قدرن 

، أك ٔبنس آخر، منو اقدرن  لو اشَباه ا٤بسلم بأقلٌ  ااحَباز عمٌ  (اوصفً و  ا)قدرً : ا قيد بقولوكإ٭بٌ 
 .فلو أف يأخذه ٗبثل ما أعطاه ا٤بشَبم، اكلكن أردل منو كصفن ، أك ٔبنسو

، افيكوف األخذ مفيدن ، اشَباه منهم ٖبالؼ جنسو يكوفى   أفٍ إال   : كقاؿ ُب اإليضاح
ا إ٭ب   ألن و؛ ربناكال يكوف ىذا ، يأخذ ٗبثل ما اشَباه فلو أفٍ ، منو لٌ ككذلك لو اشَباه ٔبنسو بأقى 

 .(ِ)ه إىل قدَل ملكوو كيعيدى ص ملكى ليستخلً  فدل
 ؛(ايتضرر باألخذ مجانً  ألنَّو): كىو قولو ما قلنا(ذ بالثمن فلِ خْ ا األَ )وأمَّ 
األكصاؼ ىناؾ  فإف  ، احَباز عن ا٤بشَبم شراءن فاسدن ا الملك فيو صحيح( )ألنَّ 
 .(ّ)على ما ذكر ُب الكتابمضمونة 

 .األوصاف ال يقابلها شيء من الثمن( )ألنَّ 
 ار مقصودن ا ال يقابل شيء من الثمن إذا َل يصً الوصف إ٭ب   ألف  ؛ فيو نظر: قيل
ن الثمن ما مً  ٰبطُّ  ن وفإ؛ (ْ)ففقئت عينو ٍب باعو مرإبة الو اشَبل عبدن  أال ترل أفٍ . بالتناكؿ

                                 
م ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية ، كجاز الٌسلم فيو. معجاأك موزكنن  : ما كاف مكيالن ا٤بثلي (ُ)

(ّ/ُِٓ) . 

 . (ٖ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ُِٗ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ِ)
 . (ّّٗ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ينظر ( ّ)

إذا أفضل فيها،  ربح ُب ٘بارتوؿ: يادة، تقو ماء كالزٌ بح، كىو النٌ : لغة: مأخوذة من الرٌ بيع ا٤برإبة (ْ)
 . ا: أعطيتو رٕبن اجل إرباحن ذات ربح، كأرٕبت الرٌ  اكأربح فيها باأللف: أل صادؼ سوقن 

 ؿ مع زيادة ربح. ؿ بالثمن األكٌ ا نقل ما ملكو بالعقد األكٌ : بأهنٌ ا٥بداية: عرٌفها صاحب اكاصطالحن 
ما  العة، كيشَبط عليو رٕبن الثمن الذم اشَبل بو السٌ  ا أف يذكر البائع للمشَبمكعرٌفها ابن رشد: بأهنٌ 

بدائع الصنائع ُب ترتيب ، (ُِْ/ ُللدينار أك الدرىم. معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية )
 . (ُّٓ/ ٓالشرائع )

]ماكجد قبل 
 القسمة كبعدىا[
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 .كذاُب الفوائد الظهّبية؛  (ُ)ناكؿصارت مقصودة بالت  ا ألهن  ؛ ْبالعى  ٱبصُّ 

 لو حٌب  ، من ُب الشفعةاألكصاؼ يقابلها شيء من الث   فإف  ؛ ((ِ)فعة)بخبلف الشُّ 
 (ّ)شَبم ُب الذم كجبتا٤ب ألف  ؛ و من الثمنسقط حصت  يي  اار شيئن استهلك ا٤بشَبم من الد  

، دِّ كاجب الر   /كاحد منهما كل    ف  حيث إً  نمً ، (ا)بمنزلة المشتري شراًء فاسدً الشفعة 
فذىبت ، غصب جارية كما ُب الغصب بأف  ؛  اضمن ُب ا٤بشَبل شراءن فاسدن كاألكصاؼ تي 

 .إحدل عينيها يضمن نصف قيمتها
قة بهة ُب ا٤برإبة ملحى الشُّ : قلنا، ا ا١بواب عن مسألة ا٤برإبة ا٤بذكورة ُب الفوائدأم  
فلذلك ال يأخذ ا٤بالك القدَل ، عتربفال يي ، هةبٍ ْب شي فإ٢باؽ األطراؼ بالعى ا ىهنا كأم  ، با٢بقيقة
 .(ْ)األرش

ن حيث كجوب مً  اٗبنزلة شراء ا٤بشَبم شراءن فاسدن  ااجر ىنا أيضن الت   شراءي : فإف قيل
 من، ن الكافراجر مً ن شراء الت  أكىل مً  ااسدن فعة با٤بشَبم شراءن فى إ٢باؽ مسألة الشُّ : قلنا. دالر  

                                 
 . (ُّٗ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ُ)

 تضمو إىل ما عندؾ فتزيده كتشفعو هبا. كقاؿ دة كىو أف يشفعك فيما تطلب حٌٌب الزيا: الشفعة (ِ)
القتييب ُب تفسّب الشفعة: كاف الرجل ُب ا١باىلية إذا أراد بيع منزؿ أتاه رجل فشفع إليو فيما باع 

غريب ا٢بديث ينظر . ايت شفعة ك٠بي طالبها شفيعن فسمٌ  ،فشفعو كجعلو أكىل با٤ببيع ٩بن بعد سببو
 . (ُْٖ/ ٖلساف العرب )، (َِِ/ ُقتيبة ) البن

و ضم شيء إىل شيء م الذم ىو خالؼ الوتر؛ ألنٌ ي مأخوذة من الشفع كىو الضٌ الشفعة: ى
ا كاف الشفيع يضم الشيء ا تضم ا٤بشفوع إليو إىل أىل الثواب فلمٌ يت الشفاعة بذلك؛ ألهنٌ ك٠بٌ 

 . (ِْٕ/ ُتصر القدكرم )ا٤بشفوع إىل ملكو ٠بي ذلك شفعة. ا١بوىرة النّبة على ٨ب

 . (ٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر كىبت( ُب )ب( ّ)
الذم يأخذه الرجل من البائع، إذا كقف على عيب ُب الثوب، َل يكن البائع كقفو عليو، : األرش (ْ)

ي: أرشن  فسيمي باسم الشيء الذم ىو سببو.  ، ألنو سبب من أسباب ا٣بصومة كالقتاؿ كالتنازع،ا٠بي
: إذا كاف يوقع بينهم الشر كالفساد. الزاىر ُب معاٍل كلمات الناس ) / ِيقاؿ: فالف ييؤٌرش بْب القـو

 . ِّٔ/ ٔلساف العرب )، (َّٕ

 /ب[ِْٗ]لوح 
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 .اجر بدكف رضا ا٤بالكٖبالؼ شراء الت  ، فيع مكركهشراء ا٤بشَبم بدكف رضا الش   حيث أف  
ا يستقيم فيما إذا كاف فوات األكصاؼ ُب إ٭ب   فعة()بخبلف الشُّ : قولو ٍب اعلم أف  

ٖبالؼ ، من ُب الشفعةن الث  مً  فحينئذو يقابل األكصاؼ شيءه ، فعة بفعل قصدمالشُّ 
ا إذا كاف كأم  . كإف كاف فواهتا بفعل قصدم، يقابلها شيء من الثمن حيث ال، مسألتنا

فال تقابل األكصاؼ ، شجرة البستاف (ُ)[فٌ ]ج فعة بأفٍ فوات األكصاؼ بآفة ٠باكية ُب الشُّ 
 .الشفعة ٤بسألتنا ف مسألةي الً فحينئذو ال ٚب، منمن الث   اشيئن 

.  
؛ ألضررنا با٤بالك القدَل، ن العدك أكالن ذم اشَباه مً األخذ لل   ثبتنا حق  لو أى : قيل فإف

و يعود حق   ألف  ؛ كىلأى  من اشَباه من العدك أكالن  رعاية حقِّ : قلنا. ْبً نى مى و حينئذو يأخذ بالثى ألن  
، عوض يقابلولكن بً ، كا٤بالك القدَل يلحقو الضرر، وض يقابلهالف الٍب نقدىا بال عً ُب األى 

 .كذا ُب الفوائد الظهّبية؛  (ِ)فكاف ما قلناه أكىل، كىو العبد
، )وكذا من سواه(، ؿكىو ا٤بشَبم األك   (اذا إذا كان المأسور منو الثاني غائبً ــــ)وك

ُـّ كا٤بكاتى  (ّ)ركىو ا٤بدب   ،ول ا٢برٌ ػػػػن سمى : أم رقاب : أم ()بخبلف رقابهم، (ْ)الولد ب كأ
 .كأمهات أكالدىم، ريهمكمدب  ، راحرار الكفٌ أى 

فال ، بينا كأحرارناكمكاتى ، هات أكالدنارينا كأم  من مدب  : أم )وال جناية من ىؤالء(
 لو كاف حٌب  ، ار َل ٲبلكهم الغزاةكإذا َل ٲبلكهم الكف  . استولوا عليهم كإفٍ  ،ٲبلكهم الكفار

                                 
 . ، كما أثبت ُب من )ب(خف( ُب )أ( ُ)
 . (َُ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ِ)

مىاء مىٍأخيوذ من الدبر أًلىفٌ ا٤بدبر مً : ا٤بدبر (ّ) الس يِّد أٍعتقوي بعد ٩باتو كىاٍلمىمىات دبر ا٢بٍىيىاة  ن العبيد كىاإٍلً
غريب ا٢بديث البن ينظر فىقيل ميدبر كىاٍلفيقىهىاء ا٤بتقدموف يػىقيوليوفى اٍلميٍعتق من دبر أىم بعد اٍلمىٍوت. 

 . (ِٔت الفقهية )ص: طلبة الطلبة ُب االصطالحا، (ِِْ/ ُقتيبة )

ـٌ الولد (ْ)  . اىي ا٢بٌر ٞبلها من كطء مالكها عليو جربن : قاؿ ابن عرفة: أ
: ىي األمة الٍب استولدىا موالىا كما ىو ا٤بشهور أك استولدىا رجل دستور العلماءقاؿ ُب 

 . (ِٖٗ/ ُمعجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية ). بالنكاح، ٍب  اشَباىا

]شراء العبد 
 ا٤بأسور[

  ]العبد اآلبق[
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ـٌ  ارن أىل ا٢برب أخذكا من دار اإلسالـ مدبػ   ر عليهم فهم هً ظي  ٍب  ، ه أك مكاتبوكلد لرجل كأ
ك ٤بكاف ىذه ا٤بعاٍل ٛبنع التملُّ  ألف   ،غّب شيءبً  سمةسمة كبعد القً بل القً قى ، ٤بالكهم
 . كذا ُب اإليضاح؛  (ِ)فكذلك ىهنا، ار ال ٲبلكوهنمكالكفٌ ، باألحرار (ُ)التشبيو

 .إىل آخره 
و ذكر فإن  ، ي فا٢بكم كذلكو إذا كاف لذمِّ فإن  ، ءُبى  اآبقن  كاف العبد ٤بسلمو   بأفٍ ، دكالعب

ي إذا أبق إىل دار ا٢برب العبد ا٤بسلم ٤بسلم أك لذمِّ : (ّ)سر ُب غُب الفقهاءاإلماـ أبو اليي 
مواله مٌب كجد ُب يد إنساف بعد ذلك  ف  حٌب أ، حنيفةَل ٲبلكوه عند أيب ، (ْ)كأخذه الكفار

 .يأخذه بغّب شيء
ن استوىل عليو د مى م ُب يى ه ا٤بسلً دى  لو كجى حٌب  ؛ (ٓ)ٲبلكونو: كقاؿ أبو يوسف ك٧بمد

ك بغّب عوض غاًل أك متملِّ  كه ُب يدً جدي كلو كى ؛ ال يأخذه منو، اين ار ذمِّ سلم أك صى بعدما أى 
 .ذه بالقيمةيأخي 

َل يكن ٤بواله  كديعةن  ع العبدي دً ك  إذا أي و آدمي ذك يد معتربة باإلٝباع حٌب  ن  أأليب حنيفة 
ق بدار ك٢بىً  أك ُب عبد مسلم ارتد  ، قا٣بالؼ ُب عبد مسلم آبً : قالوا فإفٍ . القبض حقُّ 

ٲبلكو  بل ا٤برتدٌ  ،ال كذلك: (ٔ)]فنقوؿ[، كُب عبد كافر ٤بسلم آبق خالؼ كاحدن ، ا٢برب
فال ، حوؽ بدار ا٢بربمة باللُّ الذِّ ٤بواله كما بطلت  اعن بػى فهو ذمي تػى ، ا العبد الكافركأمٌ . ارالكفٌ 

 .اؿ إىل غُب الفقهاءشيخي ٧بي  ٖبطٌ  اىكذا كاف مكتوبن . ٲبلكو الكفار

                                 
 . الشبو( ُب )ب( ُ)
 . (ُُ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ِ)
ا٥بداية ُب شرح بداية . ينظر َل ٲبلكوه عند أيب حنيفة رٞبو اهلل كقاال ٲبلكونونٌص البداية: ( ّ)

 . (ّْٗ/ِا٤ببتدم )

ئق كحاشية تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقا، (ُِٖ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ْ)
 . (ِّٔ/ ّالشليب )

 . (َُُّشرح السّب الكبّب )ص: ، (َّ ِٗ-/ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٓ)

 . ، كما أثبت من )ب(فيقوؿ( ُب )أ( ٔ)
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ا إذا كاف كأم  ، ففيو قوالف االعبد إذا كاف ذمين : (ُ)كذكر ُب طريقة ٦بد األئمة السرخكي
 .(ِ)ق بدار ا٢برب ٲبلكو الكفار باإلٝباعفأبق ك٢بىً  امرتدن 

 .اعتبار يد العبد: أم ه(سقوط اعتبار  )ألنَّ 

ال  ،فقد زالت يد ا٤بوىل عنو، و حْب دخل دار ا٢بربألن   فسو()فظهرت يده على نَ 
٤بشركْب إياه  احرازن ٲبنع ذلك إ، مسلم ألن وكىي يد ٧بَبمة فيصّب ُب يد نفسو، إىل من ٱبلفو

 .كبدكف اإلحراز ال ٲبلكونو

د خلف يد ا٤بوىل يد الكفرة بدكف قى ك ، ولى نفسً بد عى د العى هر يى ظٍ كيف تى : فإف قيل
ال يكوف  اارين حد  بْب الد   ألف  : قلنا؟ دار ا٢برب ُب أيديهم كاسطة فور فوت يد ا٤بوىل ألف  

كيد العبد ، كميةيد حي  /يد الدار كألفٌ ؛ كعند ذلك تظهر يد العبد على نفسو، دحى ُب يد أى 
 .فخر اإلسالـ إىل ىذا أشار؛ (ّ)فال تندفع بيد الدار، يد حقيقية

، او حكمن يد ا٤بوىل باقية ُب حقِّ  ألف  ؛ ُب دار اإلسالـ: أم ((ْ)[دالمتردِّ ])بخبلف 
ٲبنع ثبوت اليد لو ُب نفسو  افبقاء ا٤بانع حكمن ، لو اغّب صار قابضن بو البنو الصٌ ىى ك٥بذا لو كى 

حٌب لو  امواله حكمن فال يكوف ُب يد ، ا اآلبق إىل دار ا٢بربكأم  . فيتم إحراز ا٤بشركْب إياه

                                 

 . ُٖٓ. ا٤بتوَب: سنة ٦بد األئمة، أبو بكر: ٧بمد بن عبد اهللىو  (ُ)

 . (ُْٔ/ ُكالفنوف ) كشف الظنوف عن أسامي الكتب  

البحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم ، (ُّ ُِ-/ٔفتح القدير ) ينظر( ِ)
(ٓ /َُٔ) . 

 ، كقاال فيو نظر. (ُٕٗ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ُِ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ّ)

 . (ّْٗ/ ُِب شرح بداية ا٤ببتدم )ا٥بداية ، كالٌصحيح ما أثبتو. ينظر ا٤برتد( ُب )أ( ْ)

 /أ[ّْٗ]لوح 
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،  (ِ)عن أيب حنيفة (ُ)ىكذا ذكره أبو ا٢بسْب قاضي ا٢برمْب؛ كىبو البنو الصغّب ال ٯبوز
 .كاألسرار  كذا ُب ا٤ببسوط

ن كقع ُب سهمو ُب الغنيمة مى  جده ا٤بالك ُب يدً فيما إذا كى : مأى  ضو(وَ ي عِ )يؤدِّ : قولو
ور ا ُب الصُّ كأم  . ماـ عوضو إىل من أخذ منو ا٤بالك من بيت ا٤باؿم اإلبعد القسمة يؤدِّ 

ا كأم  . م عوضوفال يؤدِّ ، قبل القسمة اأك مشَبلن أك مغنومن  اكىي ما إذا كاف موىوبن ، الثالث
إال أف يكوف ، دل ملكو بغّب أمرهو فى ل ألن  ٩با قد أد   اا ال يغـر للمشَبم شيئن فإ٭ب  ، راءُب الشِّ 
كما ُب ،  شاء إفٍ ، كعندٮبا يأخذه منو بالثمن. لأد   (ّ)فحينئذو يرجع عليو ٗبا، داءأمره بالف

نصيبو  ألف  يت ا٤باؿ ُب ا٤بغنـو بعد القسمة ن بضو مً ا يعوِّ ٍب إ٭بٌ ، العبد ا٤بأسور باالتفاؽ
ضو من بيت فيعوِّ ، ر ذلك لتفرقهمكقد تعذٌ ، فلو أف يرجع على شركائو ُب الغنيمة، ق  حً استي 
لو فضل من الغنيمة  ألن وك ؛ لذلك كماؿ بيت ا٤باؿ معد  ، ىذه من نوائب ا٤بسلمْب ألف   اؿا٤ب
ق غيـر ٯبعل ذلك فكذلك إذا ٢بىً ، يوضع ُب بيت ا٤باؿ، ر قسمتو كا١بوىرة ك٫بوىايتعذٌ  اشيئن 
 إذا كاف ا٤بأسور كىكذا على أصل الكلِّ . نمل بالغي ـر يقابى الغي  ألف   على بيت ا٤باؿ (ْ)ُبء
ض كيعوِّ ، عد القسمةبى  يءو ّب شى غى ه بً دَل يأخذي ا٤بالك القى  فإف  ، أك أـ كلد اأك أـ مكاتبن  امدبرن 

 . كذا ُب ا٤ببسوط؛(ٓ)لناقع ُب سهمو قيمتو من بيت ا٤باؿ ٤با قي اإلماـ ٤بن كى 

                                 
، قاضي ا٢برمْب كشيخ أٞبد بن ٧بمد بن عبد اهلل، القاضي أبو ا٢بسْب النيسابورم ا٢بنفيىو  (ُ)

سنة  ءىا، كهبا توُبد قضاا٢بنفية ُب زمانو. كيل قضاء ا٢برمْب بضع عشرة سنة، ٍب قدـ نيسابور كتقلٌ 
ا١بواىر ، (ِٔ-ِٓ/ ُٔسّب أعالـ النبالء )، (ِٖ/ ٖتاريخ اإلسالـ ت بشار ). ينظر ىػ ُّٓ

 . (ِْٗ/ ِا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )

 . (ُِ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، ينظر (ٔٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)

 . ٩با( ُب )ب( ّ)

 . ( ساقط من )ب(ْ)

 . (ٔٓ/ َُلسرخسي )ا٤ببسوط لينظر  (ٓ)
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ا ٯبب إذا أخذه إ٭ب   (ُ)علكا١بي ، و عامل لنفسو()ألنَّ اجر ازم أك للت  للغى : أم )وليس لو(
 .ود إىل مالكً ذ على قصد الر  اآلخً 

عّب ال ٲبلكونو دكف البى ق العبد بً بى إذا أى : يعِب نفراد(لحالة االجتماع بحالة اال ا)اعتبارً 
 .(ِ)عند أيب حنيفة

عّب أك مع ع البى ق العبد مى بى فكذا إذا أى ، بدكف العبد ٲبلكونو 
ت بى ا٤بلك ثػى  من ٤با أف  كيأخذ ا٤باؿ بالث  ، ّب شيءبغى  ذ ا٤بوىل العبدى فيأخي ، ن ا٤باؿر مً شيء آخى 

 .للكفار ُب ا٤باؿ دكف العبد
و ٤با ألن  ؛ غّب شيءبً  ايأخذ ا٤بالك ا٤بتاع أيضن  يب حنيفة ينبغي أفٍ على قوؿ أى : قيل فإفٍ 

ُب دار  ألن و؛ عن ا٤باؿوىل ى النقطاع يد ا٤ب، اهر يد العبد على نفسو ظهرت على ا٤باؿ أيضن ظى 
 .٥بم اار عليو فال يصّب ملكن الكفٌ  سبق من يدً كيد العبد أى ، ا٢برب

فكانت ظاىرة من كجو دكف ، و مع ا٤بناُب كىو الرؽِّ بد على نفسً رت يد العى هى ظى : قلنا
 .ا٤باؿ نفسو غّب ظاىرة ُب حقٌ  فجعلناىا ظاىرة ُب حقِّ ، كجو

. 
ىاب ن من الذ  و ٯبرب على بيعو كال ٲبك  ألن  ؛ اين كعلى ىذا االختالؼ إذا كاف العبد ذمٌ 

 . اإليضاح (ّ)كذا ُب؛  بو إىل دار ا٢برب

                                 
 وض معلـو على عمل معلـو أك ٦بهوؿ يعسر ضبطو. التزاـ عً : كا١بعالة، كا١بعيلة ا١بعل (ُ)

 : كا١بعل، كا١بعالة، كا١بعيلة: ما يعطاه اإلنساف على أمر يفعلو. كقيل
عبده  ردٌ كى   -اعلومن م متموال معلوما ٤بن يعمل لو عمالن  -اشيئن  -جائز التصرؼ -ٯبعل اصطالحا: أفٍ 

 ُب ٧بل كذا أك بناء حائط كذا. 
: عقد معاكضة على عمل آدمي بعوض غّب ناشئ عن ٧بلو بو ال ٯبب إاٌل بتمامو. معجم كقيل

 . (ُّٓ/ ُا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية )
 . (َِٓالسّب الصغّب ت خدكرم )ص: ينظر  (ِ)

 . (ُٗٔالسّب الصغّب ت خدكرم )ص: ينظر ( ّ)

]شراء العبد ا٤بسلم 
كإدخالو دار 
 ا٢برب[
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 اكإذا اشَبل ا٢بريب ا٤بستأمن ُب دار اإلسالـ عبدن : كأصل ا٤بسألة ما ذكره ُب ا٤ببسوط
و ألن   ه إىل دار ا٢بربَبؾ لّبد  بيده الذين أدخلهم َل يي أك أسلم بعض عى  اين أك ذمٌ  امسلمن 
مي رب على بيعو من ا٤بسلمْب ٗبنزلة الذِّ ٯبي  كلكن، وَبؾ ُب ملك الكافر ليستذل  كال يي ، مسلم

 .يسلم عبده
ـى لتزً مي مي الذِّ : قيل فإفٍ  ـ ن غّب ملتزً كا٤بستأمى ، اإلسالـ فيما يرجع إىل ا٤بعامالت ـ أحكا
األماف ليستذؿ  ما أعطينا افإنٌ ، ـ ترؾ االستخفاؼ با٤بسلمْبا٤بستأمن ملتزً : قلنا. لذلك
 .(ُ) على بيعوفلهذا ٯبربي ، إذ ال ٯبوز إعطاء األماف على ىذا؛ ا٤بسلم

ماؿ  ألف  ؛ تقال بالعً : يعِب وىو البيع(، نبطريق معيَّ  مستحقةً  نتْ كا  اإلزالةَ  )ألنَّ 
 .كذا ذكره صدر اإلسالـ؛  (ِ)ـا٤بستأمن ٧بَبى 

 .الكافر واجب( لِّ تخليص المسلم عن ذُ  أنَّ  ‘)وألبي حنيفة 
، كىو اإلزالة بالبيع، ضوى زاؿ بالعً ُب دار اإلسالـ يي  اما داـ مستأمنن  ذلك الكافرى  كلكن  

ا٢برب انتهت  فإذا أدخلو دارى ، ـ ما داـ ُب اإلسالـماؿ ا٤بستأمن ٧بَبى  ألف  ؛ ؿ بالعتقكال يزا
و ٤با انتهى أمانو بالعود إىل دار ا٢برب ألن  ؛ اإلزالة بالعتق فاستحق  ، ة بانتهاء األمافا٢برمى 

الة العبد على إز  اماـ قادرن لو كاف اإل: أم؛ للعبد اصن تق ٨بلِّ  العً فتعْب  ، وعصمة مالً  سقطتٍ 
ٯبربه على اإلعتاؽ ال على البيع النعداـ  أفٍ ، كاف الواجب على اإلماـ،  عن استيالئو ىناؾ/

ٖبالؼ ما ، لكو لسقوط حرمة ملكوإزالة مي  ض مقابلةى وى ا٢بريب العً  م يستحقٌ فلى  ،وعصمة مالً 
ة ُب كىي العل  ، رت كالية القاضي عن إزالة ملكو باإلعتاؽصي ٤با قى  ٍبي  . إذا كاف ُب دار اإلسالـ

ة الذم ىو دخوؿ دار ا٢برب مقاـ عل  ، رط زكاؿ عصمة ماؿ ا٤بستأمنفقاـ شى ، زكاؿ ملكو
ـ إمكاف إضافة دى عند عى  )مقام العلة(و قد يقاـ الشرط كىي إعتاؽ اإلماـ عليو ٤با أن  ، كاؿالز  

كىذا : (ّ)سبيجايبكذكر اإلماـ اإل. كما ُب حفر البئر على قارعة الطريق؛  ةا٢بكم إىل العل  

                                 
 . (ٖٗ/ َُبسوط للسرخسي )ا٤ب (ُ)

 . (ُْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ِ)

 . ٨بتصر الطحاكم، القاضيأحد شراح أٞبد بن منصور، أبو نصر اإلٍسبيجايبىو  (ّ)

= 
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ِـّ  كىهنا يعتق ، عتقكتي ، عاية عليهابالسِّ  (ُ)حيث يقتضي؛ صراٍل إذا أسلمتكلد الن   ٖبالؼ أ
اإلحراز : كال يقاؿ. (ِ)كال قيمة لو، كملك ا٢بريب غّب ٧بَـب، مي ٧بَـبملك الذِّ  ألف  ؛ ا٦بانن 

 امسلمن  ام إذا أسركا عبدن رل أهن  تأال . لو ابدار ا٢برب سبب إلثبات ا٤بلك فيما َل يكن مالكن 
اإلحراز ٤با صار  ألف   يزكؿ ملكو باإلحراز فيستحيل أفٍ  .ُب دارنا ملكوه إذا أحرزكه بدارىم

ما ىو  يكوفى  ـز أفٍ لٍ يبقي ا٤بلك الثابت كما كاف كإال يػى  فأكىل أفٍ ، إلثبات ا٤بلك ابتداءن  اسببن 
 .كىو مدفوع ٗبدةو ، لو ت للملك مزيالن ا٤بثبً 

 يستحق م ال ٲبلكونو باألخذ حٌب  ألهن  ؛ ُب دارنا ايس ىذا كما أخذكا عبدن ل: قلنا
م ملكوه فإهن  ؛ ا ٲبلكونو باإلحراز ٖبالؼ ما ٫بن فيوكإ٭ب  ؛ ستيالءعليهم اإلزالة بسبب اال

ك٤با أدخلوه ُب دارىم استحق اإلزالة . عليهم اإلزالة بالبيع ما داموا ُب دارنا فاستحقٌ ، بالشراء
عصمة مالو باإلحراز بدار  بإقامة شرط الزكاؿ مقاـ اإلزالة على ما ذكرنا من انتهاءً  اأيضن 

 .ا٢برب
كمن ؛  ر ال أصل ا٤بلكبارتفاع األماف زاؿ صفة ا٢بظٍ : قيل فإفٍ : كذكر ُب ا٤ببسوط

ما كاف من ا٤بلك  فملكو ا٤بباح ُب دار ا٢برب إبقاءي ، ال يزكؿ أصل ملكو بو اأباح لغّبه شيئن 
 .لو ال إثبات ملك لو فيو ابتداء

و لو فإن  ، ظرما كاف ملكو بعد إسالـ العبد ُب دار اإلسالـ إال باعتبار صفة ا٢بى : قلنا
ر بزكاؿ األماف زاؿ فإذا زاؿ ا٢بظٍ ، الو ككاف حر   الكاف العبد ا٤بسلم قاىرن  اَل يكن مستأمنن 

                                 
= 

وقائع، ميتبحرين ُب الفقو، كدخل ٠برقند، كجلس للفتول، كصار ا٤برجع إليو ُب الػكاف من ال
كأما تاريخ كفاتو فلم أقف قاؿ التميمي: كانتظمت لو األمور الدينية، كظهرت لو اآلثار ا١بميلة. 

 عليو، لكن رأيت ٖبط بعضهم أنو بعد الثمانْب كأربعمائة. كاهلل تعاىل أعلم. 
 (. ُِٕ/ُ(، كا١بواىر ا٤بضية )ُْٓ/ُينظر: الطبقات السنية ُب تراجم ا٢بنفية )

 . ضىيق( ُب )ب( ُ)
 . (ُِّ/ ْبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ِ)

 /ب[ّْٗ]لوح 
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، ار  كاف حي ؛  كخرج إلينا، مالو كأخذى ، ل موالهتى رب لو قػى و ُب دار ا٢بال ترل أن  أى ، أصل ا٤بلك
 .(ُ)ككاف ما خرج بو من ا٤باؿ لو

 .خرج إلينا( )ثمُّ : صل بقولويت   حرز نفسو بالخروج إلينا(و أَ )وألنَّ : قولو
 .: ل بقولوصً يت   )أو بااللتحاق(: كقولو
فهو ، مو إذا خرج إلينا غّب مراغً ألن  ؛ لمواله( (ِ)اراغمً )مُ با٣بركج إلينا : د بقولوكقي  

فصار كماؿ ، بو َل ٱبرج على سبيل التغلُّ ألن  ؛ ف ٜبنو للموىلكيقً ، ٤بواله يبيعو اإلماـ عبده 
 .(ْ)كاهلل أعلم . كذا ُب اإليضاح؛  (ّ)إىل دارنا اا٢بريب الذم دخل بو مستأمنن 

                                 
 . (َٗ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

ا كىاٍلميرىاغىمي بًاٍلفىٍتًح اٍلمىٍذىىبي كىاٍلمىٍهرىبي ًمٍن قػىٍولو تػىعىاىلى : ميرىاغىمنا (ِ) ۈ ۈ ٴۇ ): أىٍم ميغىاضىبنا مينىابىذن

[. طلبة الطلبة ُب االصطالحات الفقهية )ص: ََُ]النساء:    (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
ْْ) . 

 . (ُٔ- ُٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ّ)

 . أعلم بالصوابُب )ب(  (ْ)
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 .(ٔ)ادلضتأيٍ: تاب
؛ نأعقبو باب ا٤بستأمً ؛ بةلى هر كالغى كالذم ىو عبارة عن القى ، ستيالء٤با ذكر مسائل اال

ـ استئماف ا٤بسلم على استئماف فقد  ، هر كالغلبةتاج إليو بعد ٙبقق القى ا ٰبي االستئماف إ٭ب   ألف  
 .ـ فكذا ما يتعلق بوا٤بسلم ىو ا٤بقد   ألف  ؛ الكافر

غادر لواء يركز عند باب استو يـو القيامة يعرؼ  لكلٌ :  الن يبقاؿ  )والغدر حرام(
 .(ِ)بو غدرتو

كأخذ ، (ّ)ىل ا٢برب ًغيلةن قتل قـو من أى نوا مً األسرل إذا ٛبك   فإف   )بخبلف األسير(
 ،ان أخذ شيئن مى  فكلُّ ، عة ٥بمنى كال مى ٍب خرجوا إىل دارنا ، فعلوا ذلك فإفٍ ، أموا٥بم من ذلك
 .باب ما يصيبو األسرل الكبّب ُب ّبى كذا ُب السِّ ؛  (ْ)فهو لو خاصة

 احٌب يكوف غادرن  ان صرٰبن و َل يستأمً ٤با أن   (اأطلقوه طوعً  وإنْ ، ضباح لو التعرُّ )فيُ 
 .بأخذ أموا٥بم

 
ككاف يكره ، و قائم فيها مقاـ البائعألن  ؛ طأىاف يكإف كانت جارية كرىت للمشَبم أى 

إذا باعها ا٤بشَبم جاز  افاسدن  كىذا ٖبالؼ ا٤بشَباة شراءن . فكذلك للمشَبم، ىاللبائع كطؤي 

                                 
. أنيس الفقهاء ُب اكاف أك مسلمن   اكىو طلب األماف من العدك حربين  ،مافئ: من االستالػميستأًمن (ُ)

معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية ، (ٔٔلة بْب الفقهاء )ص: تعريفات األلفاظ ا٤بتداك 
(ُ/ِّٕ) . 

  ُُّٔ/ّ(ُّٖٕأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب ا١بهاد كالسّب، باب ٙبرَل الغدر، برقم)( ِ)
 . لكل غادر لواء عند استو يـو القيامةقاؿ:  × عن أيب سعيد، عن الن يب

ع ٱبفى فيو أمرٮبا، ٍب يقتلو. الزاىر ُب معاٍل   ٱبرجو إىل موضً جلى، حٌٌب جلي الرٌ الرٌ  : أف ٱبدعالًغيلةي  (ّ)
/ َُلساف العرب )، (ُٕٖٕ/ ٓحاح تاج اللغة كصحاح العربية )الصٌ ، (ُٓ/ ِكلمات الناس )

ّْٕ) . 
 . (ُُِٕشرح السّب الكبّب )ص:  (ْ)
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كقد ، البائع ُب االسَبداد ؿ لبقاء حقِّ األك   الكراىة ُب حقِّ  ألف  ؛ للثاٍل كطؤىا بعد االسترباء
كىذا ا٤بعُب ، اىا عليهم دينن بردٌ  ادر ككونو مأمورن كراىة ٤بعُب الغى كىهنا ال. زاؿ ذلك بالبيع الثاٍل

 .ينباب ا٤برتدِّ قبيل  كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)األكؿ الثاٍل كهو ُب حقِّ  ُب حقِّ 
)والمحظور : باب استيالء الكفارإشارة إىل قولو ُب أكائل  اه(نّ بيـَّ  / )على ما: قولو

 .إىل آخره (... لكرامة تفوق الملك (ٕ)اح سببً ذا صلُ لغيره إ
االبتياع : االستدانة (ّ)[ك]، البيع بالدين: اإلدانة 

كا١بواب ُب مسألة . ينل الد  بً قى : أم، اف بتشديد الداؿ من باب االفتعاؿد  ا: كقو٥بم، ينبالد  
، ينى قوؿ أيب يوسف القاضي يقضي على ا٤بسلم بالد  كعل؛ اإلدانة قوؿ أيب حنيفة ك٧بمدو 

ـى ل اللتزاـ ا٤بسلً كقو٥بما ُب ا٤بسألة مشكً   (ٓ)رجاكما لو خى   (ْ)فصار، ااإلسالـ مطلقن  م أحكا
و من ىذا كلُّ ؛ (ٔ)ضاءكاحد منهما عند القى  كلِّ   أباحنيفة اعترب ديانةى  غّب أف  ، ْبً إلينا مسلمى 

 .الفوائد الظهّبية
 .حكم القاضي: أم قضاء(ال )فؤلنَّ 

اإلسبلم فيما مضى من  و ما التزم أحكامَ ألنَّ ؛ )وال وقت القضاء على المستأمن
 .سويةللت   اٙبقيقن  اال ييقضىى على ا٤بسلم أيضن  ،ككما ال ييقضىى على ا٢بريب أفعالو(

و كي فمل، وب ُب حقِّ صٍ الغى  كقتى  امنهما كاف مباحن  كاحدو  ماؿ كلِّ  فلف   ب(صْ )وأما الغَ 
؛ كال ييقضىى عليو، ا٤بغصوب على ا٤بالك دِّ  برى م ييفٌبى كاف ىو ا٤بسلً   الغاصب إفٍ  باألخذ إال أف  

در كُب أخذ ما٥بم على ىذا الوجو غى ، ر هبمال يغدً  ماف التـز أفٍ ل دارىم بأى و ٤با دخى ألن  

                                 
 . (ٕٗ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . اقط من )ب(( سّ)
 . كصار( ُب )ب( ْ)
 . خرج( ُب )ب( ٓ)
 . (ُٗ/ ٔفتح القدير )، (ُّّ- ُِّ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر  (ٔ)

 /أ[ْْٗ]لوح 

]قضاء الدين 
كالغصب بْب 
 ا٢بريب كا٤بسلم[
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ْب أك ا مسلمى خرج ٍبي   ربيافً ككذلك لو فعال ذلك كٮبا حى . ديانةن  ر بالردِّ ؤمى فيي ، كخيانة
 .ره اإلماـ قاضي خافكى كذا ذى ؛  (ُ)كؿ سواءفهذا كالفصل األ  ، ْبً نى مستأمً 

 امن ُب دار ا٢برب أك مسلً  اسواء كاف الغاصب كافرن : (ِ)أم بو(صَ للذي غَ  ا)صار ملكً 
 .فيها امستأمنن 

 لنا أنَّ )وَ : ستيالء بقولوغصب الكافر فقد ذكر ُب مسألة اال اأم  ، اه(نَّ )على ما بيـَّ 
 .إىل آخره (... ستيبلء ورد على مال مباحاال

فأخذكا  ،غّبين بغّب إذف اإلماـثناف مي سلم ففيما إذا دخل الواحد أك االا غصب ا٤بكأم  
 .م ٲبلكونوفإهن  ، اشيئن 

ا كانت ا٤بداينة ٗبعُب اإلدانة الٍب فلم  ، ((ْ)بفاـ بكسي فركخًب (ّ))جيزم )المداينة(
  .إذ ىذه تتميم تلك ا٤بسألة، اإلدانة ـى ذكر ا٤بداينة مقا ،ذكرنا

(ٓ)ماؿ حريب : أم 

 اا٢بريب إذا خرج مستأمنن  فإف  ، ْبٖبركجهما مسلمى  كىذا ا١بواب غّب ٨بتصٌ ، 
م ُب دار ب ا٤بسلصى كقد كاف غى ، انن مع ا٤بسلم الذم دخل دار ا٢برب مستأمً  (ٔ)صبفغى 

 .فا٢بكم كذلك على ما ذكرنا من ركاية اإلماـ قاضي خاف، ا٢برب
ُب : مأى ؛ (ٕ) قاؿ إىل أفٍ 

                                 
 . ( َِ- ُٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ِِّ/ ِالفتاكل ا٥بندية )ينظر  (ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . جرل( ُب )ب( ّ)
ٗبعُب: شيئ يعتمد على البيع ا٤بتزايد، أفادٍل هبا األستاذ/ أٞبد فواز  اها حرفين ٝبلة فارسية ترٝبت( ْ)

 ا٢بمّب. 

 . خرجُب )ب(  (ٓ)

 . ( ساقط من )ب(ٔ)
فعلى  اأك خطن  اإذا دخل مسلماف دار ا٢برب بأماف فقتل أحدٮبا صاحبو عمدن نص ا٥بداية:  (ٕ)

 . (ّٓٗ/ ِبتدم )ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ب، ية ُب مالوالقاتل الدٌ 

قتل ا٤بسلم ]
 دار صاحبو ُب
 ا٢برب[
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ر كى كذى . سخ من شركح ا١بامع الصغّبة النُّ ىكذا ذكر من غّب خالؼ ُب عامٌ . العمد كا٣بطأ
ل ىذا ا٢بكم قوؿ أيب حنيفة ٍب كجعى ، ١بامع الصغّباإلماـ قاضي خاف ىذه ا٤بسألة ُب ا

 امعصومن  ال شخصن تى و قػى ٥بما أن  . مدعليو القصاص ُب العى : كقاؿ أبو يوسف ك٧بمد: (ُ)قاؿ
و تكثّب كأليب حنيفة أن  . تلو ُب دار اإلسالـب ما ٯبب بقى فيجً ، ليس من أىل دار ا٢برب

ا ىناؾ ال يكوف نن كاف متوطِّ   ل كجو بأفٍ ن كىم مً سوادى  ارن كلو كاف مكثً ، سوادىم من كجو
 .(ِ)فال ٯبب القصاص، صمةبهة ُب قياـ العً من كجو ٛبكنت الشُّ  افإذا كاف مكثػ رن . امعصومن 

: ٍب قاؿ،  س األئمة السرخسي ىذه ا٤بسألة ُب ا١بامع الصغّب كذكر اإلماـ األجلُّ 
بدخوؿ ا٤بسلم ُب  ألف   (ّ)صاص ُب العمدالقً : اإلمالء عن أيب يوسف قاؿ كل أصحابي كرى 

فا٤بسلم من أىل دار اإلسالـ حيث ما ، ض إحرازه نفسو بدار اإلسالـدار ا٢برب ال ينتقً 
فال ، ض حق الويل ينفرد باستيفائو من غّب حاجة فيو إىل كالية اإلماـكالقصاص ٧بى ، يكوف

 .فرؽ حينئذو بْب الدارين
فيصّب ذلك ، ار ا٢برب دار إباحة الدـكلكن د، اإلحراز باؽو  كاية أف  و ظاىر الرِّ جٍ كى 
ثبت تى َل  كإفٍ ، كفي إلسقاط العقوبةد صورة اإلباحة تى ٦بر   ألف  ؛ (ْ)طة للعقوبةسقً شبهة مي 
 .اقتلِب فيقتلو: ن يقوؿ لغّبهكمى   حقيقةن 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    چ: كىو قولو تعاىل ((ٓ))أما الكفارة فئلطبلق الكتاب

چٺ  ٺ  
(ٔ) . 

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . (َِ/ ٔفتح القدير )، (َِٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (َِ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ِ)

 ا٤برجع السابق. ( ّ)
، أك خطأ امسلماف دخال دار ا٢برب بأماف فقتل أحدٮبا صاحبو عمدن ذكر ُب ا١بامع الصغّب:  (ْ)

 (. ُّٔ. ا١بامع الصغّب )ص: كعليو الكفارة ُب ا٣بطأ ية ُب مالوفعلى القاتل الدٌ 

 يقصد كالـ اهلل عٌز كجل. ( ٓ)

 .ِٗالنساء: ( ٔ)
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ابتة باإلحراز بدار اإلسبلم ال تبطل العصمة الثَّ  )ألنَّ : كىو قولو اه(نَّ )على ما بيـَّ 
وألبي ؛ ال تعقل العمد (ُ)العواقل )ألنَّ : كىو قولو، ٤با قلنا، بعارض الدخول باألمان(

، غّب معصومْب كاألصوؿ، فكاف أىل ا٢برب األصوؿ لهم( اباألسر صار تبعً  حنيفة أنَّ 
 .٥بم افكذلك ما كاف تبعن 

، كُب ا٣بطأ، (ِ)ارةفليس ُب قتلو إال الكف  ، ر إلينا()وصار كالمسلم الذي لم يهاجِ 
٥بم  ينً كبكوهنما مقهورى ، نار بالتوطُّ ع ألىل الد  بى منهما تػى  كاحدو  كل    فكذلك ىهنا ٔبامع أف  

فال يبطل ، ٥بم اكال يكوف تبعن ، دار اإلسالـ من ا٣بركج إىل (ّ)نو ٛبك  ألن  ؛ ٖبالؼ ا٤بستأمن
 .كاهلل أعلم، خاف إىل ىذا أشار اإلماـ قاضي/؛ (ْ)العصمة

 
 
 
 

 :فصم
 .(ٔ)كا١بمع األٍعوافي ، الظهّبة على األمر: كالعىٍوفي (ٓ)كا١باسوس، الديدباف: كالعىٍْبي 

 .(ٔ)األٍعوافي 
                                 

. الصحاح اذين ييعطوفى ًديىةى من قتلو خطن عاقلة الرجل عصبتو، كىم القرابة من قبل األب الٌ : العاقلة (ُ)
 . (ُُٕٕ/ ٓتاج اللغة كصحاح العربية )

القاؼ أم دية كا٤بعاقل  كصار دـ فالف معقلة بضمٌ  ،ية ٝبع عاقلكف الدٌ ذين يؤدٌ الٌ ن سفي: كقاؿ ال
 . (ُٖٔطلبة الطلبة ُب االصطالحات الفقهية )ص: . ٝبعها

 ، كالصحيح ما أثبتو، ٤بوافقتو سياؽ الكالـ. ارالكفٌ )أ(  ( ُبِ)
 . متمكن( ُب )ب( ّ)
 . (َِٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية ) ،(ِِ-ُِ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ْ)

 . (َُِٕ/ ٔحاح تاج اللغة كصحاح العربية )الصٌ  (ٓ)
 . (ُِٖٔ/ ٔالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ٔ)

 /ب[ْْٗ]لوح
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ٍتارهي اإلنسافالطٌ : ا٤بّبىةي  ّبيىيمٍ  ؛عاـ ٲبى امىيػٍرن  كقد مارى أىلىو ٲبى
(ُ). 

 .حاحكذا ُب الصِّ ؛  (ِ)م للبيعنى بل كالغى الذين ٯبلبوف اإل: لىبي كاألجالبكا١بى 
ٍلبنا: الش ٍيءى  جىلىبى  كذكر ُب ا٤بغرب كىا١بٍىلىبي ؛ جىاءى بًًو ًمٍن بػىلىدو إىلى بػىلىدو لًلتِّجىارىًة جى

نػىهىى عىٍن تػىلىقِّي ا١بٍىلىبً : وي كىًمنٍ ؛ اٍلمىٍجليوبي 
(ّ). 

ا إذىا أىمىرىهي ًبوً  (م اإلمام إليوبعد تقدُّ ) ا أىٍك ُب كىذى ـى إلىٍيًو اأٍلىًمّبي ًبكىذى يػيقىاؿي تػىقىد 
كذا ؛  (ْ)

 .ُب ا٤بغرب
الجزية فيصير  اصار ملتزمً ، م اإلمام إليوة بعد تقدُّ نَ سَ  (٘)قامو لما أَ )ألنَّ : قولو

 اين ـ اإلماـ ليس بشرط لصّبكرة ا٢بريب ا٤بستأمن ذمِّ تقدُّ  على أف   ؿُّ يدي  كلفظ ا٤ببسوط  ،(ايً مِّ ذِ 
ـ إليو َل يتقد   كإفٍ ، ة فيهانى إذا أقاـ سى  اين بل يصّب ذمِّ ، و ٛباـ السنة ُب دار اإلسالـعند إقامتً 

كينبغي : فإنو قاؿ ُب ا٤ببسوط؛ ا١بزية عليكى  نة كضعتي اـ الس  ٛبى  أقمتى  إفٍ : اإلماـ بقولو
ـ كُب التقدُّ . ه با٣بركج إىل دار ا٢برب على سبيل اإلنذار كاإلعذاررى ـ إليو كيأمي يتقد   لإلماـ أفٍ 
إىل ذلك  رجى خى  فإفٍ ، يامِّ ك ذً  جعلتي كإال  ... كذا  إىل كقتً  خرجتى  إفٍ :  مدة فقاؿبْب   إليو إفٍ 
و بعد مقامى  ألف   اين و ذمِّ لى نو من ا٣بركج بعد ذلك كجعى ج َل ٲبكِّ َل ٱبري  كإفٍ . و ليذىبكى الوقت ترى 
ة د  ر لو مي َل يقدِّ  كإفٍ . نو با٤بقاـ ُب دارنا على التأبيدة رضا مً ت ا٤بد   مضى ـ إليو حٌب  التقدُّ 

ىذا إلبالء  ألف  ؛ نو من ا٣بركجال ٲبكِّ  ذلك حوالن فإذا أقاـ ُب دارنا بعد ، فا٤بعترب ىو ا٢بوؿ
 .(ٔ)ْبنٌ كما ُب أجل العً ،  نسى وؿ لذلك حى كا٢بى ، العذر

ـ إليو ُب يتقد   ينبغي لإلماـ أفٍ : ة كقاؿر اإلماـ قاضي خاف بشيء من ا٤بد  كَل يقدِّ 

                                 
 . (ُِٖ/ ِالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ُ)
 . (َُُ/ ُالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ِ)
 . (ٖٔا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ّ)
 . (ّْٕا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ْ)
 . قاـ( ُب )ب( ٓ)
 . (ْٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٔ)

]حكم ا٢بريب 
ا٤بستأمن ُب دار 

 اإلسالـ[
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 .(ُ)در ما يرلعلى قى  ةن كيضرب لو مد  ، ما دخل أكافً 
 .الجزية( ام اإلمام إليو صار ملتزمً ة بعد تقدُّ نَ ا أقام سَ و لمَّ )ألنَّ  :كىو قولو نا(لْ ما قُـ )لِ 
 ة ا٤بضركبة كاف عليو ا٣براجا٤بدٌ  ضيِّ ة بعد مي نى ضت سى فإذا مى : ‘ذكر اإلماـ قاضي خاف كى 
ط رى شى  يكوفى إال أٍف  ارب ا٢بوؿ بعدما صار ذمين عتفيي ، ة ا٤بضركبةٗبجاكزة ا٤بدٌ  اين مِّ ا صار ذو إ٭ب  ألن  
إذاكى ، وفحينئذو يأخذه من، نة يأخذ منو ا٣براجو إذا جاكز الس  ليو أن  ع

راج فهو كضع عليو ا٣ب (ِ)
من  اما ٝبيعن ألهن  (ّ)عشرية اُب قياس قوؿ ٧بمد بأف اشَبل أرضن  ره شٍ مو عى زً ككذلك لو لى . ذمي
 .كذا ذكره فخر اإلسالـ؛  (ْ)ف األرضؤى مي 

ا فلم  ، ن أحكاـ دارنامنهما مً  كال    ألف   أس(خراج األرض بمنزلة خراج الرَّ  )ألنَّ 
 .(ٓ)من أىل ديارنا يكوفى  ي بوجوب ا٣براج عليو رضي بأفٍ ضً رى 

 .كجوب ا٣براج: مأى  قت وجوبو(ن وَ ة مِ دَّ )فتعتبر المُ 

 ((ٔ)تصريح بشرط الوضع، ميفإذا وضع عليو الخراج فهو ذِ : )في الكتاب: كقولو
و ٤با ألن   راءبنفس الشِّ  اين يصّب ذمِّ : من قاؿ كمن ا٤بشايخ، اين و ذمِّ علً ُب جى : أم ((ٔ)الوضع

                                 
 . (ُِّا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ينظر  (ُ)

 . فإذا( ُب )ب( ِ)
رب : كأرض العى ‘ا العشرية فمنها أرض العرب كلها قاؿ ٧بمد األراضي نوعاف: عشرية كخراجية، أمٌ  (ّ)

كذكر الكرخي ىي أرض ا٢بجاز  ،بْب إىل أقصى حجر باليمن ٗبهرةالعذيب إىل مكة كعدف أى  من
كا٣بلفاء  ×رسوؿ اهلل  شر ألفٌ ا كانت ىذه أرض عي كإ٭بٌ  ،ةة كالطائف كالربيٌ كهتامة كاليمن كمكٌ 

 ا عشرية إذ األرض ال ٚبلو عن إحدلأهنٌ  فدؿٌ  ااشدين بعده َل يأخذكا من أرض العرب خراجن الر  
ا٣براج يشبو الفيء فال يثبت ُب أرض العرب كما َل يثبت ُب رقاهبم كاهلل أعلم. بدائع  ا٤بؤنتْب كألفٌ 

 . (ٕٓ/ ِالصنائع ُب ترتيب الشرائع )

/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، ينظر (ِٗٔ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر  (ْ)
ِّ) . 

 . دارنا( ُب )ب( ٓ)

 . (ُِّامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ا١ب (ٔ)
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من أحكاـ  احكمن  امن صار ملتزً ، رع فيها كجوب ا٣براجكحكم الش  ، اشَبل أرض خراجو 
 .(ُ)كذا ذكره اإلماـ قاضي خاف؛  اإلسالـ

، بوبى راج األرض ٗبباشرة سى التزاـ خى : ع ا٣براجن كضٍ كا٤براد مً : هّبيةكذكر ُب الفوائد الظٌ 
و ال ا٤بسألة على أن   (ِ)تفدل  . حيحكىو الص  ، ن منهاع التمكُّ أك تعطيلها عنها مى ، راعةكىو الزِّ 
 .(ّ)بنفس الشراء اين يصّب ذمِّ 

ع عليو يوضى ، خراج فزرعها ن أرضى اشَبل ا٢بريب ا٤بستأمً  كإفٍ : كذكر ُب ا٤ببسوط
و ر ذلك ُب حقِّ كقد تقر  ، اميةنة األرض الن  ؤٍ و مي ن  ا خراج األرض فإأم  . أسخراج األرض كالر  

فيكوف ، بالتزاـ أحكاـ دار اإلسالـ اتزاـ خراج األرض صار راضين ٍب بالٍ ، األرض حْب استػىغىل  
كااللتزاـ تارة ، ـ أحكاـ اإلسالـ فيما يرجع إىل ا٤بعامالتي ملتزً الذمِّ  ألف  ؛ يمِّ ٗبنزلة الذِّ 
 .(ْ)اللةكتارة يكوف د ايكوف نصن 
كىي ا٤بنع من ا٣بركج إىل دار ، ة(جمَّ  )أحكامٌ على بناء الفاعل  ج عليو(تخرَّ )فيَ 
، ه كخنزيرهرً ماف ُب إتالؼ ٟبىٍ الض   ككجوبي ، صاص بينو كبْب ا٤بسلمالقً  ريافي كجى ، ا٢برب

ع ا٣براج بوضٍ ك ، ال قبلو اين و ذمِّ عد كونً ت بى تثبي  (ٓ)اكىذه األحكاـ إ٭ب  . الو خطن ية لقتٍ ككجوب الدِّ 
 .غفل عن شرط الوضعال يي  فكذلك ٯبب أفٍ ، اين ا٣براج يكوف ذمِّ 

                                 
يقصد بالكتاب ىنا أم: ا١بامع الٌصغّب، ٍبيٌ نقل صاحب العناية قوؿ اإلماـ قاضي خاف، كعقب ( ُ)

العناية شرح ينظر . و قد يشَبيها للتجارةألن  : كليس بصحيح ٤با أشار إليو ا٤بصنف من قولوبقولو: 
 . (ِْ/ ٔا٥بداية )

 . كدلت( ُب )ب( ِ)

 ا٤برجع السابق.  (ّ)

 . (ْٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

 . ( ساقط من )ب(ٓ)
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.راجع إىل شرط الوضع ((ُ))فبل يغفل عنوُب قولو  )عنو(كالضمّب ُب 
ة من كضع ا٣براج ُب م  فييجرل عليها أحكاـ أىل الذِّ  

 .ب كغّبٮباكمنع ا٣بركج إىل دار ا٢برٍ ، أرضها
كيد   اٍلميودًعً  يدى  ألف   و(ثتِ رَ وَ  (ٖ)عليو أو على ردُّ فيُ  (ٕ)في مالو حكم األمان باقٍ  نَّ )أل
ع للمودى  اتبعن  ار كديعتو مغنومة أيضن صً ما َل ت اع كمالو مغنومن نفس ا٤بودى  /رٍ ا َل يصً فلم  ، اٍلميودىعً 

 .كيده  اٍلميودًعً يد  ما أف  ػلً 
عند  إذا أسلم ا٢بريب ُب دار اإلسالـ كلو كديعةه كما   ايئن يصّب فى  ينبغي أفٍ : قيل فإفٍ 

ميودًع ػميودىع كيد الػفال يكوف يد ال، ار على دار ا٢برب يكوف فيئن هً ٍب ظي ، مسلم ُب دار ا٢برب
 .ُب تلك ا٤بسألة

كالعصمة ما كانت ثابتة ُب تلك ، ميودىع كيد ا٤بالك من كجو دكف كجوػيد ال: قلنا
ا ىهنا كأمٌ . كبالش   تصّب معصومةن  (ْ)فال؛ يست بدار عصمةلى دار ا٢برب  ما أف  ػً ا٤بسألة ل

كما    فكانت العصمة باقيةن ، ر على دار ا٢بربظهى كَل يي ، العصمة كانت ثابتة كقت اإليداع
 .إىل ىذا أشار اإلماـ قاضي خاف؛ (ٓ)كانت إذ دار اإلسالـ دار العصمة

كجىفى 
  .و إٯبافناكأكجىفىو صاحب، اكجيفن ، غدا: الفرس أك البعّب (ٔ)

                                 
 أم: عن شرط ا٣براج. ( ُ)

 . (ّٕٗ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ينظر . ، كالصحيح ما أثبتوملكو( ُب )أ( ِ)

 . (ّٕٗ /ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ينظر . كالٌصحيح ما أثبتو، ساقط من )أ(( ّ)

 . كال( ُب )ب( ْ)

 . (َُِ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٓ)

كجف الفرس : يقاؿ، الرب ليس ُب إٯباؼ ا٣بيل كال ُب إيضاع اإلبل إفٌ :  : قاؿ الن يبكجف (ٔ)

ڄ  ڄ ): ٞبلو على اإلسراع قاؿ اهلل تعاىل: أم اكأكجفو راكبو إٯبافن  ،إذا أسرع اٯبف كجيفن 

، (ُّطلبة الطلبة ُب االصطالحات الفقهية )ص: . [ٔ]ا٢بشر: (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

= 

]زكاج ا٢بربية من 
 الذمي[

 /أ[ْٓٗ]لوح/ 

] ما أخذ من 
أمواؿ أىل ا٢برب 
 بدكف قتاؿ[
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، عملوا خيلهم كركاهبم ُب ٙبصيلوأ: أم : كقولو
ءي( بًاٍلفىٍتًح كىاٍلمىدِّ  ٍخرىاجي ، )كىا١بٍىالى جىالى السٍُّلطىافي اٍلقىٍوـى عىٍن : يػيقىاؿي ، ا٣ٍبيريكجي عىٍن اٍلوىطىًن كىاإٍلً

ىيٍم فىجىلىٍوا كىأىٍجلىٍوا أى  ٮبيىا يػىتػىعىد ل كىالى يػىتػىعىد ل،  أىٍخرىجىهيٍم فىخىرىجيوا: مٍ أىٍكطىاهًنًٍم كىأىجىالى كذا   (ُ)؛ ًكالى
 . ُب ا٤بغرب
ىو مثل األراضي التي : )أي )األراضي(: عطفنا على قولو با١برِّ  ()والجزيةِ : قولو

 .كمثل ا١بزية، أجلوا أىلها(
كُب . ها عنها كُب ا١بزيةجلوا أىلى لٍب أى ُب األراضي ا: أم ((ِ)افعي فيهما)وقال الشّ 

 .كا٣براج؛ كا١بزية؛ الثة كىي األراضيُب الث  : مأى  فيهاسخ بعض النُّ 
ة بقو   مأخوذه  ماؿه  ن ا٤باؿً جف ا٤بسلموف عليو مً كٍ ما أى  كألف  : مأى  (و مال مأخوذٌ )وألنَّ 
 .ة ا٤بسلمْبن قو  ار معب ُب قلوب الكف  الرُّ  بل بوقوعً  (ن غير قتالٍ )مِ ، ا٤بسلمْب

ة )وقوَّ  (ّ)لتٍ القى  )مباشرة الغازي( :كٮبا ْبً بى سبى بً  ا مأخوذةه فإهن   نيمة()بخبلف الغَ 
عب بقوة كىو الرُّ ، كاحد بو كجف ا٤بسلموف عليو بسبً ما أى  ق  حً ا استي فلم  . المسلمين(
فلم ، شرة كالعي كما ُب ماؿ الزكا،  و لذلكض استحقاقي كَل يتبع  ، كانت جهتو كاحدةن ،  ا٤بسلمْب

 .حينئذو اعتباره بالغنيمة ح  يصً 
و الغانمون )واستحقَّ ، ة ا٤بسلمْبعب بقو  كىو الرُّ ، (س بمعنىً مُ )فاستحق الخُ 

                                 
= 

 . ِّٓ/ ٗلساف العرب )

 . (ٖٖا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ُ)
مذىب الشافعي أٌف ا٤باؿ ا٤بأخوذ من الكٌفار، منقسم إىل ما ٰبصل بغّب قتاؿ كإٯباؼ خيل ( ِ)

ا٢باكم ئا. كالثاٍل: غنيمة ككالٮبا ٨بمس. ينظر كركاب، إىل ما ىو حاصل بذلك، كيسٌمى األكؿ: في
مغِب احملتاج إىل معرفة ، (ْْٓ/ ُُهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )، (ّٖٖ-ّٖٔ/ ٖالكبّب )

 . (ُٓ/ ٔمعاٍل ألفاظ ا٤بنهاج )
 . ( ساقط من )ب(ّ)
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 .كىو مباشرة القتاؿ (بمعنىً 
 على االبتداء كاحده  بالرفعي  بب()السَّ ف ا٤بسلموف عليو كجى فيما أى : أم )وفي ىذا(

هي خربي 
 .ا٤بسلمْبة عب من قو  كىو الرُّ  (ُ)

 ل(بْ ة المسلمين لما قلنا من قَـ بقوَّ  مأخوذٌ  و مالٌ )وألنَّ : كىو قولو )وىو ما ذكرنا(
بعو في تْ ربية ال تَـ حَ  ها كافرةٌ يء ألنَّ و فَ )وزوجتُ : كىو قولو باب الغنائم كقسمتهاُب : أم

 .هارقِّ بً  ؽٌ رى ىا منها فيػي و جزؤي ألن  ؛ ءلها ُبى ككذا ٞبىٍ  اإلسبلم(
و إذا كاف ألن   د باإليداعا قيٌ كإ٭ب   

 إال   اال يكوف فيئن  ٯبب أفٍ  كعند أيب يوسف ك٧بمدو . يابةـ النِّ دى لعى  ايئن ُب أيديهما يكوف فى  اصبن غى 
م لى فػى م ا٢بريب ُب دار ا٢برب سلً يي  كىو أفٍ ، صل الثالثريب على قياس الفى عند حى  اصبن ما كاف غى 
عند مسلم أك  اعند حريب أك غصبن  ا كاف كديعةن أ٭ب   (ِ)فا١بواب؛ ارر على الد  هً  ظي ٱبرج حٌب  

كذا ُب ؛  (ّ)ايئن ال يكوف فى : كقاؿ أبو يوسف ك٧بمده . ء عند أيب حنيفةفهو ُبى ، اي أك ضائعن ذمِّ 
 .الغنائم (ْ)بابػكقد ذكرناه ب، غّب لفخر اإلسالـا١بامع الص  

ر ُب ثى ق ٗبالو أى فيتعل  ، ككرامةن  نعمةن  ثبتي العصمة تى  ألف   رامة(للكَ  ابً لَ )لكونو مستجْ 
، ار الٍب ىي ٝبادال بالد  ، ةعادة األبدي  إذ بو ٰبصل الس  ، كىو اإلسالـ، استحقاؽ الكرامات

 .رامةر ٥با ُب استحقاؽ الكى ثى فال أى 
ة ارة بالعصمة ا٤بؤٜبِّ و الكف  ذم ىجر ال  لوجوب الز  : مأى  ((٘)جر بهاالزَّ  حصول أصلِ )لِ 

                                 

 . ، لعل ما ُب )ب( ىو الصحيح ٤بوافقتو سياؽ الكالـربهج( ُب )أ( ُ)

 . ا١بواب فيوف( ُب )ب( ِ)

 . (ُّٔا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ينظر ( ّ)

 . ُب باب( ُب )ب( ْ)

 . ( ساقط من )ب(ٓ)
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 .(ُ)فاؽباالتِّ 
ب اإلٍب كا٤باؿ  جى و إذا كى كذلك ألن  ، ُب أصل العصمة: أم فيو( (ٕ)مة كمال)والمقوّ 

 امة كصفن فكانت العصمة ا٤بقو  ، دكف ا٤باؿ ب فيو اإلٍبي جى ن الذم كى مً  كأًب   كاف ذلك أكملى 
 .ٍب ىي ا٤بؤٜبةصمة ال  على أصل العً  ازائدن 

ق بو العصمة لٌ عي  (ّ)مة كماصمة ا٤بقوٌ ق العً علٌ تي : أم ق بو األصل(ق بما علّ علَّ ت)فت
 امة أيضن صمة ا٤بقوٌ ق العً عل  ف تي فينبغي أٍ ، ة باإلسالـقت ا٤بؤٜبِّ لِّ ا عي فلم  . كىو اإلسالـ، ةا٤بؤٜبِّ 

جر إلينا اً  يهكَلى ، سلم ُب دار ا٢بربتل ا٢بريب الذم أى ية كالكفارة ُب قى فيجب الدِّ ، باإلسالـ
 .لذلك

ا يكوف ا١بزاء إ٭ب   ٍب   ،رطلت ُب جزاء الش  الفاء دخى  أف  : يعِب رف الفاء()رجوًعا إلى حَ 
ل جي الر    أف  و ال يكوف غّب ا٤بذكور جزاءن لو حٌب  ألن   امذكورن  ا١بزاءً  لُّ و كاف كي لى  رط أفٍ جزاء للش  

. بدهتق عى كعً ، كاف ا١بزاء طالقها  ر  بدم حي كعى ، طالق نتً أى ار فى الد   دخلتً  إفٍ : إذا قاؿ المراتو
بل ا١بزاء ، ذم ىو غّب مذكور جزاءن لوتق العبد ال  ال يكوف عً ، ره كعبدم حي : ول قولى قي و َل يػى كلى 

. كما ُب التعليق ا٢بسي،  ق بو ا٤بوجود ال ا٤بعدـكالشرط يعل   فإف  ، ر على طالؽ ا٤برأةينحصً 
كا٤بذكور ىو ، ر إلينا ما ىو ا٤بذكورا٤بؤمن الذم َل يهاجً  ق بقتل ىذايتعل   /فكذلك ىهنا 

ىهنا ، ((ٗ))كل المذكورإىل  اك رجوعن ا١بزاء ذلك أى  يكوف كلُّ  يجب أفٍ فى ، رير الرقبة ال غّبٙبى 
ب كاقتصر بذكر و شرع ُب بياف الواجً ألن   كا٤بوضع موضع ا٢باجة إىل البياف. حرير ال غّبالتٌ 
ع ا٢باجة إىل البياف كوت ُب موضً إذ السُّ ، حرير ال غّبالواجب ىو الت   م بو أف  لً فعي ، حريرالتٌ 
كىو ال ، الواجب كإال يلـز اإلخالؿ ُب بياف صاحب الشرع ما ىو ا٤بذكور كلُّ  فإف  ؛ بيافه 
فاختار ىهنا ، بياف كفاية كبياف هناية: ارع على نوعْببياف الشٌ : ككاف شيخي يقوؿ. ٯبوز

                                 
 . (ِٕ/ ٔفتح القدير )، (ُِْ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ِٖ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ُ)
 (. ّٕٗ/ ِبتدم )ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤بينظر . ، كالصحيح ما أثبتواؿحك( ُب)أ( ِ)
 . ٗبا( ُب )ب( ّ)
 . ا٤بذكوربعد قولو  ألف ا٤بذكور( ُب )ب( ْ)

 /ب[ْٓٗ]لوح 
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و الكفارة بأن   اكم قتل ا٤بؤمن الذم ُب دار اإلسالـ خطن حي  و ذكر أكالن ألن   (ُ)بياف النهاية
ٍب ، يةذكر فيو الكفارة دكف الدِّ فى ، همامً كٍ ر إلينا  كحي قتل ا٤بؤمن الذم َل يهاجً  ٍب  ، يةكالدِّ 
ية فلو كاف حكم ا٤بؤمن الذم َل يهاجر إلينا   كأكجب فيو الكفارة كالدِّ ، ميتل الذِّ ر قى كى ذى 

 .هما ُب ا٤بوضع الذم اختار بياف النهايةو على خالؼ حكمً ر حكمى كى ٤با ذى  (ِ)همامكٍ كحي 
لبياف أنواع القتل  (ْ)اآلية سيقت (ّ)فهذه: كقاؿ ، ُب اإليضاح اإىل ىذا أشار أيضن 

مي تل الذِّ كذكر ق، ارةية كالكف  كجب بقتلو الدِّ فذكر قتل ا٤بسلم ُب دار اإلسالـ كأى ، كموجباتو
كَل ، ارةب بقتلو الكف  ر إلينا كأكجى كر ا٤بسلم الذم َل يهاجً كذى ، ارةية كالكف  كأكجب فيو الدِّ 

فمٌب ؛ لبياف ا٢بكم الواجب (ٓ)اآلية سيقت ألف  ؛ على انعداـ الوجوب ؿ  فدى ، يةب الد  يوجً 
كالفقو فيو . و ال ٯبوزكإن   ،ُب البياف ااف قاصرن كى ،كر ٥با ُب الكتاب كال ذً  ية كاجبةجعلنا الدِّ 

؛ ق باألمواؿ ٖبالؼ العصمةكاآلدمي ُب ىذا ا٤بعُب ملحى ، ـ غّب اآلدمياألصل ُب التقوُّ  أف  
ق ُب رب يتحق  معُب ا١بى  ألف   لو كاألمواؿ تابعةه  ،ا تثبت لدآدمي بطريق األصالةالعصمة إ٭ب   فإف  

ـ كالتقوُّ ، كإذا كاف كذلك. ـُب التقوُّ  هبا قةن فوس ملحى فصارت النُّ ، فوساألمواؿ دكف النُّ 
 اـ يبُب عن خطر احملل كا٣بطر إ٭با يثبت إذا كاف ٩بنوعن التقوُّ  ألف   ا يثبت باإلحرازللمواؿ إ٭ب  
، كا٤باء كالَباب   ان غّب منازعة َل يكن خطّبن ل إليو مً ا إذا كانت األيدم تصً فأم  ، عن األخذ

رع ألف الش   و أىل ا٢برب بالشرعنا حكم اإلحراز ٗبنعً كأسقطٍ  ،ـ باإلحراز ٗبنعوقنا التقوُّ فعل  
اإلحراز َل يوجد ىهنا فال يثبت : قلنا، (ٕ)ـ باإلحرازثبت التقوُّ يى  (ٔ)فلم، نا على إبطا٥باطى سل  

                                 
 . (ُِٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية ) (ُ)

 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . كىذه( ُب )ب( ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . ، كلعل ماُب )ب( ىو الصحيح ٤بوافقتو سياؽ الكالـقتبس( ُب )أ( ٓ)
 . فلما( ُب )ب( ٔ)
/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ِٖٔ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر  (ٕ)

ُِٔ) . 
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 .ـيثبت التقوُّ 
نيا الدِّين ما كضع الكتساب الدُّ  ألف   مةصمة ا٤بقوِّ ر ُب إفادة العً ا اإلسالـ فال يؤثِّ فأم  

 .(ُ)ب بالنص  جً ا الكفارة فتى كأم  ، ا كضع الكتساب اآلخرةكإ٭ب  
كىو ، بالكسر، بءٝبع عً  (ّ)بأثقالو: أم (ِ)كاليفبأعباء الت  : م( أى بها )والقيام: قولو
عرض ال ض إذ لو َل يكن ٧بيىرـ  الت  يكوف اآلدمي ٧بيىرـ  التعرُّ  أفٍ  (ْ)فهذا يقتضي. ملكىو ا٢بى 

صمة ا٤بؤٜبة ٍب تثبت العً فس ال  للن  : أم )واألموال تابعة لها(، فكلين من إقامة التٌ ك  يتمى 
 .فيها

، ورة كا٤بعُبرب بالصُّ الفائت ُب ذكات األمثاؿ ٯبي  ألف   )ألن التـََّقوَُّم يُؤِذن بجبر الفائت(
ـى ُب ا، كذلك ال يكوف إال ُب ا٤باؿ، كىو القيمة،  با٤بعُبربى م ٯبي يى كُب ذكات القً  ٤باؿ فكاف التػ قىوُّ

ىذا . نكا٤بستأمً ، ككذلك ُب النفوس كا٤برتدٌ ، مة ُب األمواؿ تثبت بالدارقىو  كالعصمة ا٤ب، أصالن 
 بأفٍ  إىل آخره، (... ارمة باإلحراز بالدَّ )ثم العصمة الُمَقوَّ : على قولو دي رً تى  بهةو جواب شي 

ـى كَل ٯبب حٌب  ب ٥بما التػ قى ٯبً  فينبغي أفٍ ، ارزاف بدار اإلسالـ ذاتن ما ٧بي إهنٌ : يقاؿ ُب  ف   أوُّ
 .ما ُب دار اإلسالـهن  أية مع قتلهما ال ٯبب الدِّ 

 اذىخي بل نأ، لو اية ملكن كوف الدِّ ت فٍ ال أى  األخذ لو( حقّ  لئلمام أنّ : )ومعنى قولو
 .ضعها ُب بيت ا٤باؿكن

 إلماـ أفٍ لً  كاف،  اقيطن توؿ لى ا إذا كاف ا٤بقٍ م  كأى  

                                 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) النص ىو قولو تعاىل: (ُ)

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

  [.ِٗ]النساء:  ( ک گ

 . (ُِٓ/ ٕية شرح ا٥بداية )البنا، كالصحيح ماأثبتو. ينظر باعتبار التكليف( ُب )أ( ِ)
 . (ُِٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر . ، كالصحيح ما أثبتوبإقالة( ُب )أ( ّ)
 . القبض( ُب )ب( ْ)

 ا[]قتل ا٤بسلم عمدن 
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ا٤بولود ُب  ألف   (ُ)ليس لو ذلك: ‘كقاؿ أبو يوسف . و ُب قوؿ أيب حنيفة ك٧بمدل قاتلى يقتي 
لغّب  لإلماـ كاف فيو احتماؿ إثبات ا٢بقِّ  و أثبتنا الواليةى لى فػى ، دار اإلسالـ ال ٱبلو عن الوارث

ـى ا يإ٭ب   ا٢بق   ك٥بما أف  . بهاتصاص ٲبتنع بالشٌ كالقً ، صاحب ا٢بقِّ   ثبت للويل بطريق القياـ مقا
 نتفع بو ا٤بيت فال يصلحن الوصوؿ إليو ال يي كاجملهوؿ الذم ال ٲبكً ، للميت اا٤بيت نظرن 

اكلين 
 .‘كذا ذكره اإلماـ قاضي خاف ؛  (ّ)ه ٗبنزلة العدـفكاف كجودي  ،(ِ)

 .لطان(ة أو السُّ )وىو العامَّ : قولو
ب إذا سقوط القصاص كما ُب ا٤بكاتى  يوجب/ د من لو كالية القصاصً تردُّ : قيل فإفٍ 

 .ل عن كفاء كلو كارثتً قي 
، ٖبالؼ مسألة ا٤بكاتب الويل كاحده  (ْ)فة فصار كأعن العامٌ  اإلماـ ىهنا نائبه : لناقي 

 .(ٓ)كاهلل أعلم بالصواب

                                 
 . (ُّٓا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ينظر  (ُ)

/ ّلشليب )تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية اينظر . ، كالصحيح ما أثبتوانكل( ُب )أ( ِ)
ُِٕ). 

تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية (، ِْٓ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر  ( ّ)
 .(ُِٕ/ّالشليب )

 ، كلعل ما ُب )ب( ىو الصحيح ٤بوافقتو سياؽ الكالـ. كاف)أ(  ( ُبْ)
 . ( ساقط من )ب(ٓ)

 /أ[ْٔٗ]لوح 
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 :انعشش ٔاخلشاج: تاب
مي لى الذِّ ب عذكر ُب ىذا الباب ما ٯبً ، اين ذمِّ  (ُ)كر فيما قبل ما يصّب الكافر بو٤با ذى 

سببها  ألف   شركر العي ٤با ذكر ا٣براج استدعى ذلك ذً  لكنٍ ؛ كىو ا٣براج، من الوظائف ا٤بالية
فيو معُب  ألف   شر عليوـ ذكر العي و قد  ن   أى كر ا٣براج ىو األصل إال  فكاف ذً ، اميةاألرض الن  

 .على ا٣براج أحق   (ِ)قدَلالت  بفكاف ىو ، من كظائف ا٤بسلمْب اكىو أيضن ، ربةالقي 
رج من : كا٣براج. أحد أجزاء العىشىرة: لغةن ، ْبم العى بض  ، شراعلم أف العي    اسم ٤با ٱبى

، خراج أرضو ل فالفه أد  : فيقاؿ اما يأخذه السلطاف خراجن  يٍب ٠بي ، ة األرض أك الغالـغل  
 . كذا ُب ا٤بغرب؛  (ّ)ا١بزية: يعِب، مة خراج رؤكسهمل أىل الذِّ كأد  

ەئ  وئ  وئ     چ: اؿ اهلل تعاىلػلة قكا٣براج اسم ٤با ىو صً : سوطػكذكر ُب ا٤بب

چۇئ
چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ ، (ْ)

(ٓ)(ٔ). 
راج أن )من شرط الخَ  كىذا ألف  ، راج أرض خى ال 

لقولو  (ٕ)يف(ومشركو العرب ال يقبل منهم إال اإلسبلم أو السَّ ، ّر أىلها على الكفريـُقَ 
 :ا٣براج على أراضيهم كاف ما  ز كضعي ا َل ٯبي فلم  ؛ (ٖ)ال ٯبتمع ديناف ُب جزيرة العرب

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . التقدـ( ُب )ب( ِ)
 . (ُِْغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ( ينظر ا٤بّ)
  .ْٗالكهف: ( ْ)
 .ِٕا٤بؤمنوف: ( ٓ)
 . (َٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٔ)
نشأ بْب أظهرىم، كالقرآف نزؿ بلغتهم، كا٤بعجزة ُب حقهم أظهر؛ ألهنم   ×فأما مشركو العرب فلنٌو  (ٕ)

 ألهنم كانوا أعرؼ ٗبعانيو. 
ا١بوىرة ، (ْٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ِٕٕ/ ّ)تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب 

  .(ْٗ/ ٔفتح القدير )، (ِْٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ِْٕ/ ِالنّبة على ٨بتصر القدكرم )

عن ابن ، ُُّْ/ٓ(ِّّّأخرجو مالك ُب ا٤بوطأ، كتاب ا١بامع، باب ما جاء ُب اليهود، برقم )( ٖ)

= 

 أرض العشر[]
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 .شرالعي كضع عليها 
رب ما كراء حدكد أرض العى  :(ُ)ر أبو يوسف ُب األمايلكى شر كا٣براج ذى كُب كتاب العي 

 .(ْ)كىو مهرة، (ّ)باليمن (ِ)حدكد الكوفة إىل أقصى صخر
امة جاز كهتي رض ا٢بً كىي أى ، شريةها عي رب كلُّ ض العى ر أى : كُب شرح القدكرم قاؿ الكرخي

ر من ركل إىل أقصى حجٍ  هر أف  كقد ظى ، البادية يعِب: كالربية (ٓ)ة كالطائفكاليمن كمك  
 .فقد حر ؼ لوقوع صخر موقعو، كفسره با١بانب، بسكوف ا١بيم، باليمن

سواد : يقاؿ. ح اإلماـ التمرتاشيكبو صر  ، (ٔ)أراضي سواد العراؽ: أم 

                                 
= 

 . (ُّٔ/ ّْب )التلخيص ا٢بب. ينظر ابن شهاب، فذكره مرسال

ًنيفىةى ُب   (ُ) كتاب األمايل من كتب النوادر ُب ا٤بذىب ا٢بنفي الٍب أمالىا أيب ييوسيف من مذىب أيب حى
 . االفقة، كلعلو اليزاؿ ٨بطوطن 

: كىي أف يقيد الشيخ فيملي على تالميذه ٗبا فتح اهلل عليو، ٍب ٯبمعوف ما أماله ككتب األمايل
 (. َُٔكتب. ينظر مصطلحات ا٤بذاىب الفقهية ٤برَل الظفّبم ص)عليهم ُب  

البحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة ينظر . ، كالصحيح ما أثبتورحج( ُب )أ( ِ)
 .(ُُّ/ ٓالطورم )

اللباب ُب شرح ، (ُُّ/ ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم ) (ّ)
 . (ُّ/ ٔفتح القدير )، (ُّٕ/ ْالكتاب )

مىٍهرىةي: بالفتح ٍب السكوف، ىكذا يركيو عامة الناس، كالصحيح مهرة بالتحريك كجدتو ٖبطوط  (ْ)
مهرة قبيلة كىي مهرة بن حيداف بن عمرك بن ا٢باؼ ك ٝباعة من أئمة العلم القدماء ال ٱبتلفوف فيو، 

٨بالؼ يقاؿ بإسقاط ا٤بضاؼ إليو، كبينو كبْب  بن قضاعة تنسب إليهم اإلبل ا٤بهريٌة كباليمن ٥بم
عماف ٫بو شهر، كطوؿ ٨بالؼ مهرة أربع كستوف درجة، كعرضو سبع عشرة درجة كثالثوف دقيقة، 

 .(ِّْ/ ُٓب اإلقليم األكؿ. معجم البلداف )

البناية شرح ، (َِٕ/ ِا١بوىرة النّبة على ٨بتصر القدكرم )(، ّٔٔينظر ٨بتصر القدكرم )ص (ٓ)
 . (َِِ/ ٕاية )ا٥بد

 . (ُّ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ٔ)

 ]أرض ا٣براج[
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أىٍشجىارًًه كىزيريكًعوً  اٍلًعرىاًؽ( ٣ًبيٍضرىةً  كى٠بيِّيى )سىوىادى . راٮباقي : الكوفة كالبصرة أم
(ُ). 

 .(ِ)ماء لتميم: 
 .اسم بلد 

ًمٍن مىنىازًًؿ اٍلبىاًديىًة كىكىٍضعيهىا مىٍوًضعى اٍلعىٍلًث ُب حيديكد الس وىاد خىطىأه  
(ّ). 

ـ- ةه عىلىى اٍلعىلىوًي ة كىًىيى أىك ؿي اٍلًعرىاًؽ قػىٍريىةه مىٍوقيوفى : -ًبفىٍتًح اٍلعىٍْبً كىسيكيوف الال 
 .(ْ)شىٍرًقي  ًدٍجلىةى 

)عىب ادىافي( ًحٍصنه صىًغّبه عىلىى شىطِّ اٍلبىٍحرً 
 .كا٤بغرب كذا ُب الصحاح؛  (ٓ)

: كقولو، ىذا عرضو : كقولو
 .إىل ىذا أشار اإلماـ التمرتاشي؛ ىذا طولو (ٔ)
َل  كإفٍ و ٯبب ن   أحٌب   افيو تغليظن  كألف  ، ُب ا٣براج معُب العقوبة ألف  ، ق بوكا٣براج أليى 

 .ة ٨بصوصة من ىذاكمك  ، ق بالعقوبةكالكافر أليى ، يزرع
حها فت ×ألف رسوؿ اهلل ؛ ة أرض خراجككاف ينبغي ُب القياس أف تكوف أرض مك  

راج على رب ال خى على العى  فكما ال رؽ  ، ف عليها ا٣براجو َل يوظِّ كلكن  ، (ٕ)اعنوة كقهرن 
 . ا٤ببسوطزكاةكذا ُب ؛  (ٖ)أرضهم

                                 
 . (ِّٖا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ُ)
 . (ُٖٕ/ ُالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ِ)
 . (ٕٔا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ّ)
 . (ِّٓا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ْ)
 . (َِّا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ٓ)
 . (ٖ/ ٤ّببسوط للسرخسي )اينظر ( ٔ)

 سبق ٚبرٯبو. ( ٕ)
 . (ٕ/ ّا٤ببسوط للسرخسي ) (ٖ)
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سواءن قيٌسم بْب : أم (ِ): إىل قولو (ُ)
 .أىلها ر  قً الغا٭بْب أك أي 
 :خراج األراضي على نوعْب اعلم أف  ٍب 

كما  سدي سُّ س كالمي من ا٣بارج ٫بو ا٣بي  االواجب شيئن  يكوفى  كىو أفٍ  :اسمةقَ خراج مُ 
 .أشبو ذلك

 (ّ)ن من االنتفاعق بالتمكُّ مة يتعل  ُب الذِّ  ااجب شيئن يكوف الوى  كىو أفٍ : كخراج كظيفة

 (ٕ)عّبأك الشٌ  (ٔ)من ا٢بنطة (ٓ)فيزراعة ُب كل سنة قيصلح للزِّ  (ْ)ريبجى  باألرض ُب كلِّ 
 .كذا ُب فتاكل قاضي خاف  ؛(ٖ)كدرىم

. 
ا إذا كاف احمليي كأم  ، امن د كىو ما إذا كاف احمليي مسلً على ا٤بقي   وؿه ىذا اإلطالؽ ٧بمي 

                                 
 . (ُُّا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص:  (ُ)

كُب ا١بامع الصغّب كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء األهنار فهي أرض نٌص ا٥بداية:  (ِ)
 . (ّٗٗ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ). خراج

 . من)أ( زيادة  ُب( ّ)
قدر مىا ييزرىع ًفيًو ذىًلك. اٍبن ديرىٍيد: كىالى  -مكياؿ قدر أىٍربػىعىة أقًفزة كا١بىريب من األىٍرض : ا١بىريب (ْ)

معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ ، (َِٔ/ ُأىٍحسبوي عىرىبيا كىا١ٍبمع أجرًبة كجيٍرباف. لساف العرب )
 . (ّّٖ/ ّالفقهية )

الصحاح تاج  ،(َْْ/ ّ: مكياؿ، كىو ٜبانية مكاكيك. كا١بمع أٍقًفزىةه كقفزاف. ا٤بخصص )القفيز (ٓ)
 (. َٗ/ ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )، (ِٖٗ/ ّتاج اللغة كصحاح العربية )

/ ّحات كاأللفاظ الفقهية ): الرب، كليس لو كاحد من لفظو، كا١بمع: حنط. معجم ا٤بصطلا٢بنطة (ٔ)
(ّ /ُُّ) . 

كىغىيػٍريىيٍم ييذىكِّريهي فػىيػيقىاؿي ًىيى الش ًعّبي كىىيوى  ،كىأىٍىلي ٪بىٍدو تػيؤىنػِّثيوي : قىاؿى الز ج اجي  ،حىب  مىٍعريكؼه : الش ًعّبي  (ٕ)
 . (ُّٓ/ ُالش ًعّبي. ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب )

 . (ّٔ-ِٔ/ ِبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )، (ُّّ/ ُفتاكل قاضيخاف ) نظري (ٖ)

]حكم ما أيحييى 
من أرض ا٤بوات 
 عشرا أك خراجا [
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 .فعليو ا٣براج اين ذمِّ 
 . ا٤ببسوط زكاةإىل ىذا أشار ُب  (ُ)

عليو ؛ اكليس على اجملوس ُب داره شيئن : كذكر اإلماـ قاضي خاف ُب ا١بامع الصغّب
 ألف  ، شر أك ٗباء ا٣براجففيو ا٣براج سواء سقاىا ٗباء العي  اها بستانن لى جعى  فإفٍ . إٝباع الصحابة

 .(ّ)فال ٲبكن إٯباهبا على الكافربادة شر معُب العً العي  (ِ)ُب
 .: قولو
 أف   (ْ) الزياداتّبى كقد ذكر ٧بمد ُب سً ، مىذه ا٤بسألة موضوعة ُب ا٤بسلً : قيل فإفٍ 

و ال معُب ىذا أن  : قاؿ  س األئمة السرخسي (ٔ)افإ٭ب  ؛ (ٓ)بتوظيف ا٣براج ال يبتدئي  ما٤بسلً 
ء قي من ماكىو الس  ، يستدعي ذلك (ٖ)َل يكن منو صنيع (ٕ)بتوظيف ا٣براج عليو إفٍ يبتدئ 

و تٍ سقى ٗباء ٞبىى كجوب ا٣براج ٗبا يي  فيختصُّ ، لةللمقاتى  ٯبب جزاءن  إذ ا٣براج/، ء ا٣براجما
كذا ؛  (ٗ)فلهذا ٯبب ا٣براج إذا سقاه ٗباء ا٣براج، تو ا٤بقاتلة ماء ا٣براجكا٤باء الذم ٞبىى ، ا٤بقاتلة
 . الفوائد الظهّبيةكذا ُب

                                 
 (. ّٕٔ، ٨بتصر القدكرم )ص(ٕ/ ّا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . (ُِّا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ينظر ( ّ)

، تسع كٜبانْب ُٖٗا٤بتوَب: سنة ، يباٍللإلماـ: ٧بمد بن ا٢بسن الش ،ُب فركع ا٢بنفية: الزيادات (ْ)
 . (ِٔٗ/ ِكلو: )زيادة الزيادات(. كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )، كمائة

 . (َٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٓ) 

 . قلنا( ُب )ب( ٔ)
 . إذا( ُب )ب( ٕ)
 . صنع( ُب )ب( ٖ)
 . (ّٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٗ)

 /ب[ْٔٗ]لوح
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كىو ، على مذىب أيب يوسف دي ىذا جواب إلشكاؿ يرً  عنده عشرية( (ُ))والبصرة
، ز األرض ا٣براجيةيِّ البصرة من حى كى ، ز األرض ا٣براجية فهو خراجييِّ ن حى مً  (ِ)ما يكوف أفٌ 

 .(ْ)ٖبالؼ القياس (ّ)حابةذلك حكم يثبت بإٝباع الص  : فقاؿ، شريةا عي هن  كمع ذلك إ
كاف ذلك الفناء   كإفٍ : يعِب؛ االنتفاع ُب حقِّ  ار يعطى لو حكم الدار(كفناء الدَّ )

، النتفاع لو حكم ا٤بلك ُب حقِّ  عطيو أي التصالو ٗبلكً ، ّب ٩بلوؾ لو ٯبوز لو االنتفاع بوغى 
دثو كر ُب باب ما ٰبي كذى . فكذلك ىهنا أعطي ٥بذه األرض احملياة حكم جوازىا التصا٥با بو

ىذا : جراءر للي إذا قاؿ ا٤بستأجً ، من الكتاب كتاب ا١بناياتالطريق من جل ُب الر  
 اجراء قياسن ماف على األي فمات فيو إنساف فالض  ، ركاا٢بفر فحفى  كليس لو فيو حقُّ ، فنائي
 و فناءن كونى   ألف   ماف على ا٤بستأجركُب االستحساف الض  . ىمم علموا بفساد األمر فما غر  ألهن  

كربط ، كا٢بطب، ْبصرؼ فيو من إلقاء الطِّ لو النطالؽ يده ُب التٌ  اكونو ٩بلوكن   لو ٗبنزلةً 
ؼ لصاحب ار ُب إطالؽ التصرُّ ًفناء الد   كهبذا ييعلم أف  . (ٓ)افكبناء الدكٌ ، كالركوب، الدابة
 .لو ٗبنزلة ا٤بلك فيو اناء ملكن َل يكن الفً  كإفٍ ، ارالد  

                                 
كبعدىا عن خط ا٤بغرب أربع كستوف درجة، كذلك من األمياؿ،  ،كىي ُب اإلقليم الرابع: البصرة (ُ)

أربعة آالؼ كٜبا٭بائة كأربعة كٜبانوف ميال. كالبصرة مدينة الدنيا، كقاعدة العراؽ، كموسم التجار. 
ة َب كل مكاف )ص: مستطيلة طوؿ فرسخْب ُب عرض فرسخ. آكاـ ا٤برجاف َب ذكر ا٤بدائن ا٤بشهور 

ّٗ) . 

 . كاف( ُب )ب( ِ)
كقد جاء أٌف عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل تعاىل عنو كظف على البصرة العشر، كذاؾ ٗبحضر  (ّ)

 (. ِٕٔ-ِٔٔالصحابة كَل يعارضو أحد فكاف إٝباعا. ينظر األحكاـ السلطانية للماكردم )ص: 

يء يعطي لو حكمو كفناء حيز الشٌ  ألفٌ  ~بة حاكالبصرة عنده عشرية بإٝباع الصٌ نص ا٥بداية: ( ْ)
 ، ٯبوز لصاحبها االنتفاع بو ككذا ال ٯبوز أخذ ما قرب من العامرار حٌٌب الدار يعطى لو حكم الدٌ 

ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم . ا من حيز أرض ا٣براجككاف القياس ُب البصرة أف تكوف خراجية ألهنٌ 
(ِ /ّٗٗ) . 

 . (ْٕٔ-ْٕٓ/ ْية ا٤ببتدم )ا٥بداية ُب شرح بدا (ٓ)
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ع اإلحياء نٍ كمى ، االنتفاع ب من القرية ُب حقِّ ما يقري  ال ترل أف  أى : كذكر ُب ا٤ببسوط
، ح لإلنتفاع للعامةذكر فيما إذا كاف يصلي ا يي ن اإلحياء إ٭ب  كلفظ ا٤بنع مً ، (ُ)ارٗبنزلة ًفناء الد  
ا ٤بنع إ٭ب  ا ألف   فال يستقيم ذكر ا٤بنع من اإلحياءا٤بملوؾ  ا ُب حقِّ كأم  . ألحدو  اكىو ليس ٩بلوكن 

 .ع ٤بانعنى ر فيو اإلحياء لكن مى ق فيما يتصو  يتحق  
كما ىو لفظ   بما قري  إحياءي كُب نسخة  ب()وكذا ال يجوز أخذ ما قرُ : كقولو
 .اكا٤براد من األخذ اإلحياء أيضن  ، ا٤ببسوط
 .على طريق الكوفة من بغداد: (ِ)ر ا٤بلكهنى  
 .ك من ملوؾ العجممل: (ّ)يزدجرد 
بذراع ا٤بلك  ، اكعرضها ستوف ذراعن ، اأرض طو٥با ستوف ذراعن : (ْ)ا١بريب 
 زكاةكذا ذكره اإلماـ التمرتاشي ُب ؛  (ٓ)ة بقبضةيزيد ىو على ذراع العام  ، كسرل

 .ا١بامع الصغّب
رىاعي اٍلميكىس رىةي ًستُّ قػىبىضىاتو : كذكر ُب ا٤بغرب ًإ٭ب ىا  الذِّ كىًىيى ًذرىاعي اٍلعىام ًة كى

                                 
 . (ٕ/ ّا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)
هنري ا٤بلك: كورة كاسعة ببغداد بعد هنر عيسى يقاؿ إنو يشتمل على ثالٜبائة كستْب قرية على عدد أياـ السنة،  (ِ)

ذلك الصراة. إف أكؿ من حفره سليماف بن داكد، عليهما السالـ، كقيل إنو حفره اإلسكندر ٤با خرب السواد كك
 . (ِّْ/ ٓمعجم البلداف )

 ،ق[ ُّيزدجرد بن شهريار بن بركيز اجملوسي الفارسي، ]ا٤بتوَب:  (ّ)

يٍسًلمْب ُب دار ميٍلكو إىل مىٍرك، كضىعيفىٍت دكلة األكاسرة كىكىل ٍت أيامهم، فكاف ىذا 
ًكٍسرىل زمانو. اهنـز من ا٤ب

ؾ كقتلوا خواٌصو، فهرب كالتجأ إىل بيت رجلو فقتلو غٍدرنا، ٌٍب قيًتلى خاٛبتهم، ثار عليو أمراء مىٍرك، كقيل: بل بػىي   تىوي الَبُّ
 . (َُِ/ ِبو، كاهلل أعلم. تاريخ اإلسالـ ت بشار )

بالفتح ٍب الكسر: اسم كاد عظيم يصٌب ُب بطن الٌرٌمة من أرض ٪بد قاؿ األصمعي كىو يذكر ٪بد ا١بريب:  (ْ)
 . (ُُّ/ ِمعجم البلداف ) .الٌرٌمة: فضاء كفيو أكدية كثّبة

 . (ِِٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ّٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٓ)
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ٍبعى  انىٍت ًذرىاعيوي سى ًلًك ًبقىٍبضىةو كىكى ا نػىقىصىٍت عىٍن ًذرىاًع اٍلمى ًلكى أًلىنػ هى كيًصفىٍت ًبذى
قػىبىضىاتو 

، و حنطة أك شعّبإن  : كقد ذكرناه من فتاكل قاضي خاف، كقفيز ىا ي، (ُ)
 .(ِ)يهاذكر ُب شرح الطحاكم قفيز ٩با يزرع ف كلكنٍ 

كذا ُب   (ٓ)إىل آخره... (ْ)كمنو حديث حذيفة كابن حنيف (ّ)اإلسفست: الرطبة
 . ا٤بغرب

ها كا٤بزارع أقلُّ ، ؤنةو يبقى على األبد بال مي ألن   اكأكثرىا ريعن  ها مؤنة(أخفُّ  (ٔ))فالكرم
 .عاـ ذر ُب كلِّ راعة كإلقاء البى ا ٙبتاج إىل الزِّ ألهن   كأكثرىا مؤنة اريعن 

                                 
 . (ُْٕا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ُ)

 . (ِِٕ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ّٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ِ)

 . (َِّ/ ُلفارسية. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )كىي اإلٍسًفٍستي با: الرىٍطبىةي  (ّ)

حدثنا كثّب بن ىشاـ، عن جعفر بن برقاف، عن ميموف بن مهراف، أف عمر بن ا٣بطاب بعث  (ْ)
قاؿ أبو عبيد: ىكذا قاؿ كثّب، كإ٭با ىو عثماف بن حنيف  -حذيفة بن اليماف، كسهل بن حنيف 

من يأتنا فنختم ُب رقبتو فقد برئت منو اد، كقاال: قاؿ: ففلجا األرض با١بزية على أىل السو  -
، قاؿ: فحشدكا ككانوا أكؿ ما افتتحوا خائفْب من ا٤بسلمْب، قاؿ: فختما أعناقهم، ٍب فلجا الذمة

ا١بزية: على كل إنساف أربعة دراىم ُب كل شهر، ٍب حسبا أىل القرية كما عليهم، كقاال لدىقاف كل 
اذىبوا فتوزعوىا بينكم، قاؿ: فكانوا يأخذكف الدىقاف ٔبميع ما على قرية: على قريتك كذا ككذا، ف

 . (ٓٔاألمواؿ للقاسم بن سالـ )ص: . أىل قريتو

يٍػفىةى كىاٍبًن حينػىٍيفو كىظ فىا عىلىى كيلِّ جىًديبو ًمٍن أىٍرًض الز رًٍع ًدٍرٮبىنا كىًمٍن أىٍرًض ٛباـ الكالـ:  (ٓ) حىًديثي حيذى
 . (َُٗينظر ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: . دىرىاًىمى كىُب ًكتىاًب اٍلعيٍشرً  أىٍرًض الر ٍطبىًة ٟبىٍسىةى 

ا٤بتصلة ما يصل بعضها ببعض على كجو تكوف كل  كالنخيل، قاؿ تاج الشريعة: الكـر ا٤بتصل (ٔ)
 . (ِِٖ -ِِٕ/ٕالبناية شرح ا٥بداية ). األرض مشغولة هبا

أم أخف األشياء ا٤بذكورة كىي الرطبة، كالكـر صود بقولو أخفها مؤنة: : ىو شجر العنب. كا٤بقالكـر
كىذا ألنو يبقى دىر مديدا مع قلة ، كريعو أكثر، فالواجب فيو أعلى كىو عشرة دراىم، كالنخل
 . ا٤بؤنة
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ؤنتها فوؽ فكانت مي ، كال تدـك دكاـ الكرـك، ا تبقى أعواماألهن   بينهما( (ُ)طاب)والرُّ 
ماء ما سقتو الس  : ف لقولو كالوظيفة تتفاكت بتفاكت ا٤بؤى . ؤنة ا٤بزارعكدكف مي ، ؤنة الكـرمي 

 .(ِ)ة ففيو نصف العشرب أك داليرٍ قي بغى كما سي  ففيو العشر
أرض : أم 

غ فهو مبلى ، ةل  در الغى ُب قى  ها كانت أشبوى كبأيِّ ، ـرطبة أك الكى رع أك الر  لحق بأرض الز  عفراف تي الز  
 .(ّ)اقة كذا ذكره اإلماـ التمرتاشيالط  

 .(ْ)أزبن بركردف؛ االستئصاؿ: االصطالـ
 (ٓ)كلو أخذنا، ةا٤بؤنى  و مصاب فيستحقُّ ألن   

م م كانوا إذا اصطلى أهن   (ٔ) األكاسرةّبى ا ٞبد من سً ك٩ب  . با٣براج كاف بو استئصالو (ٓ)أخذنا
                                 

كىاٍلبػيقيوؿي غىيػٍري الرِّطىاًب فىاٍلبػيقيوؿي ًمٍثلي  ،ا١بًٍفىافً كىا١بٍىٍفنىًة كى  ،ٝبىٍعي رىٍطبىةو كىاٍلقىٍصعىًة كىاٍلًقصىاعً : الرِّطىابي  (ُ)
اٍلًقث اًء كىاٍلًبطِّيًخ كىالرُّم اًف كىاٍلًعنىًب كىالس   ، كىالرِّطىابي كى ًل كىاٍلبىاًذ٪ٍبىاًف اٍلكير اًث كىاٍلبػىٍقًل كىالس لىًق كى٫بىًٍو ذىًلكى فىٍرجى

. ا١بوىرة النّبة على   . (ّّٕ/ ٨ُبتصر القدكرم )كىأىٍشبىاًه ذىًلكى
الرطبة ىي الٍب يقو٥با أىل مصر الربسيم، كأىل البالد الَبكية ينجا، بضم الياء كقاؿ صاحب البناية: 

 . (ِِٕ/ ٕأكؿ ا٢بركؼ كسكوف النوف كبا١بيم مقصور. البناية شرح ا٥بداية )
ؿ: قاؿ رسوؿ اهلل قا ؓ  جرير عن ٧بمد بن ساَل عن أيب إسحق عن عاصم بن ضىمرة عن علي عن  (ِ)

عبد  . قاؿ أبوفيما سقت السماء العشر، كما ييسقى بالغىٍرب كالداليىة ففيو نصف العشر: ×
، ككاف أيب ال ٰبدثنا عن ٧بمد بن ساَل اأيب ٕبديث عثماف عن جرير فأنكره جدن  الرٞبن: فحدثتي 

 . (ِٗ/ ُت شاكر )أخرجو أٞبد ُب مسنده، لضعفو عنده كإنكاره ٢بديثو. 

 . (ّّْ/ ِاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ّ)

: أبيدكا ،: االستئصاؿاالصطالـ (ْ) كاالصطالـ إذا أبيد قـو من أصلهم قيل  ،كاصطلم القـو
 اصطلموا. كُب حديث الفًب: كتصطلموف ُب الثالثة؛ االصطالـ افتعاؿ من الصلم القطع. 

ترٝبتها ا٢برفية: القطع ، (ُّْ-َّْ/ ِاٍلعينيق كىأىصلهبالفارسة: كردف. غريب ا٢بديث البن قتيبة ): الكرد
 . از بيخ بركردفمن العنق. كىي ترٝبة لالستئصاؿ، كبعبارة فارسية أخرل: 

 . أخذناه( ُب )ب( ٓ)
 . (َّٖٓ/ ٗعرب من الكلـو ) س العلـو كدكاء كالـ ال ،٠بة ٤بلوؾ الفرس: األكاسرة (ٔ)

األسباب الٍب ]
توجب سقوط 

 ا٣براج[

 /أ[ْٕٗ]لوح 
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ر اجالت   (ِ)[وفيقول]ك، من خزائنهم ما أنفقوا ُب األرض (ُ)ىاقْبكف على الد  رع آفة يردُّ الز  
من أف ال  فال أقلٌ  اعليو شيئن  (ّ)[ردٌ فإف َل ]ن. ُب ا٣بسراف كما ىو شريك ُب الربحشريك 

ر ما كانت األرض مشغولة دٍ و ٯبب بقى فإن  ، كىذا ٖبالؼ األجر. منو ا٣براج (ْ)[خذ]آ
 .توُب ذمٌ  ا٤بنفعة يصّب األجر دينن در ما استوَب من اقى فبً ، ض ا٤بنفعةوى األجر عً  ألف  ؛ رعبالز  
ىهنا إٯبابو بعدما اصطلم الزرع آفة فال ٲبكن/، ة كاجبة بقدر ريع األراضيلى راج فصً ا ا٣بى فأم  

و َل ٲبكن من استغالؿ ر أن  هى و ظى ألن   أعطي ٥بذه األرض احملياة حكم جوازىا التصا٥با بو.
 .األرض

و ىو الذم اختار ترؾ االستغالؿ ط عنو خراجها ألن  ل أرضو َل يسقي فإذا عط  
، شرٖبالؼ العي  هعليو قصدي  د  فري ، مصارؼ ا٣براج كقصد بذلك إسقاط حقِّ ، االنتفاع هباك 

كىهنا الواجب ماؿ ُب ، قال يتحق   كاإلٯباب بدكف احمللِّ . ن ا٣براجزء مً فالواجب ىناؾ جي 
كذا ُب ؛ (ٓ)ضـ ذلك بتعطيلو األر م ينعدً فلى ، نو من االنتفاع باألرضتو باعتبار ٛبكُّ ذم  

 . طا٤ببسو 
منهما  كاحدو  كجوب كلِّ  جر كا٣براج مع أف  ؽ بْب األى رٍ كذكر ُب الفوائد الظهّبية الفى 

؛ كال كذلك ا٣براج، عةٗبقابلة استيفاء ا٤بنفى  افشيئن  ااألجر ٯبب شيئن  ىو أف  ، نق بالتمكُّ متعلِّ 
 .ة الٍب ٰبصل فيها الريعد  كنة ُب ا٤بمي ػ العتربى فيي ، افشيئن  او ال ٯبب شيئن ألن  

، بقي مقدار ا٣براج كمثلو فإفٍ ، وا إذا ذىب بعضي أم  ، ا٣بارج ىذا إذا ذىب كلُّ : ٍب قاؿ
 كإف بقي أقلُّ ، صف ا٣بارجو ال يزيد على نً ألن   رٮبْب كقفيزين ٯبب ا٣براجبقي مقدار دً  بأفٍ 

                                 
 . (ُّٔ/ ُّلساف العرب ). : التاجر، فارسي معرب، كىم الدىاقنة كالدىاقْبالدىقاف (ُ)

 . كيقوؿ)أ(( ُب ِ)
 . ردي)أ( ( ُب ّ)
 . يأخذ)أ(ُب  (ْ)

 . (ّٖ_  ِٖ/ َُ( ا٤ببسوط للسرخسي )ٓ)
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 .(ُ)صفومن مقدار ا٣براج ٯبب نً 
على ما إذا  ٧بموؿه  (ِ)ا٣براج يسقط باالصطالـ اب أف  ما ذكر ُب الكت: قاؿ مشاٱبنا

 .(ّ)ط ا٣براجا إذا بقي فال يسقي أم  . ازرع األرض ثانين يي  نة مقدار ما ٲبكن أفٍ ن الس  مً  َل يبقى 
؛ وىو الذي فّوتو(، ان كان ثابتً التمكُّ  )ألنَّ  

ا إذا أم  . هاعٍ م يزرى فلى ، راعةن الزِّ مً  (ٓ)نكا٤بالك ٩بيىك  ، (ْ)عةللمزار  ىذا إذا كانت األرض صا٢بةن 
، (ٔ)يدفعها إىل غّبه مزارعةن  ـ قوتو كأسبابو فلإلماـ أفٍ دى راعة باعتبار عى ز ا٤بالك عن الزِّ جى عى 

ذلك من  ذى رىا كأخى شاء آجى  كإفٍ ، اقي لوكٲبسك البى ، صيب ا٤بالككيأخذ ا٣براج من نى 
ها ن يقبل ذلك باعى ن كَل ٯبد مى فإف َل يتمك  ، زرعها بنفقة من بيت ا٤باؿشاء  كإفٍ ، األيجرة

كلكن ىذا ، جر كفيو ضرركإف كاف ىذا نوع حى . (ٕ)كىذا بال خالؼ، كأخذ من ٜبنها ا٣براج
 .ىذا إ٢باؽ ضرر بواحد للعامة

كُب ٝبع ، او من بيت ا٤باؿ ليعمل فيها قرضن دفع إىل العاجز كفايتي تي : كعن أيب يوسف
ا٤بشَبم من الزراعة  (ُ)]يتمك ن[نة مقدار ما بقي من الس   فإفٍ ، خراجية اباع أرضن  (ٖ)هيدالش  

                                 
 . (ُّٓ/ ِنعماٍل )احمليط الربىاٍل ُب الفقو الينظر ( ُ)

 (. ّٕٔينظر ٨بتصر القدكرم )ص( ِ)
 ، كأحالو إىل شرح الطحاكم. (ِِّ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ّٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ّ)

 . للزراعة( ُب )ب( ْ)
 . متمكن( ُب )ب( ٓ)
دٮبا: طرح الزريعة كىي البذر، كا٤براد إلقاء لغة: مفاعلة من الزرع، كالزرع لو معنياف: أح ا٤بزارعة (ٔ)

 البذر على األرض. كثانيهما: اإلنبات، كاألكؿ معُب ٦بازم، كالثاٍل حقيقي. 
معجم ، كشرعا: عند ا٢بنفية ىي عقد على الزرع ببعض ا٣بارج من األرض، كا٤بخابرة: مرادفة ٥با

 . (ّّٕ/ ْبداية ا٤ببتدم )ا٥بداية ُب شرح ، (ِٕٔ -ِٔٔ/ّا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية )

، (ِّّ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ِٕٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) (ٕ)
 . (ُُٖ/ ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم )

 ،أربع كثالثْب كثالٜبائةا٤بتوَب: سنة  ،هيد ٧بمد بن ٧بمد ا٢بنفيالشٌ  للحاكم الكاُب ُب فركع ا٢بنفية (ٖ)

= 
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 .كذا ذكره اإلماـ التمرتاشي؛  (ِ)الزراعة كا٣براج عليو كإال فعلى البائع
 األرض صا٢بةن  كانتٍ   بأفٍ ؛ (ّ)إىل آخره(... األمرين )قالوا من انتقل إلى أخسِّ 

]٩با ييعلم[ىذا   أف  ٯبب الزعفراف إال  ، عّبالش  ع رى فزى ، (ْ)كىو الزعفراف، للعلى
 .كال يفٌب بو (ٓ)

 .اس(لمة على أخذ أموال النَّ يتجرأ الظَّ  (ٙ))كيبل: قولو
 ؟ اكاف أخذىم ُب موضعو لكونو كاجبن ،  لو أخذكا، مكىي ، كيف ٯبوز ىذا: قيل فإفٍ 
،  أرض ليس ىذا شأهنا ُب ظاَلً  عي كلُّ ا لو أفتينا بذلك يد  ا٤بعُب من ذلك أن  : قلنا

، راجْبراج الزعفراف أك الزٌ فيؤخذ منها خى  (ٕ)راجْبزرع الزعفراف كالزٌ كانت ىي قبل ىذا يي 
 .كذا ُب الفوائد الظهّبية؛  (ٖ)اكعدكانن  المن فيكوف ىذا ظي ، عع ُب غّب مطمى مى كىذا منهم طى 

                                 
= 

كىو كتاب معتمد ُب نقل ، كتب ٧بمد بن ا٢بسن )ا٤ببسوط(، كما ُب جوامعو ٝبع فيو ،كثالٜبائة
 . (ُّٖٕ/ ِكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )، شرحو السرخسي ُب ا٤ببسوط.  ا٤بذىب

 . ٲبكن( ب)( ُب ُ)
 . (ِّّ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية ) (ِ)

ّب عذر فعليو خراج األعلى ألنو ىو الذم ضيع الزيادة كىذا يعرؼ كال يفٌب من غ... نص ا٥بداية ( ّ)
 . (ََْ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ). بو

يتزعفر الرجل،  و هنى أفٍ أنٌ  × ن الطيب. كركم عن الن يب: ىذا الصبغ ا٤بعركؼ، كىو مً الزعفراف (ْ)
ا١بوىرم: ٝبعو زعافر مثل ترٝباف كتراجم قاؿ: قاؿ ٝبعو زعافّب. ف ،اكاف جنسن   كإفٍ  ،كٝبعو بعضهم

/ ْلساف العرب )، (َٕٔ/ ِكصحصحاف كصحاصح. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )
ِّْ) . 

 . بعلم)أ( ( ُب ٓ)
 . لئال( ُب )ب( ٔ)
ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  ٝبع زرجوف بفتحتْب كىو شجر العنب كقيل قضبانو.: الزراجْب (ٕ)

َِٕ) . 

 . (ِّْ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (َْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٖ)
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ا ٖبالؼ ا١بزية على م 
كاعترب خراج األرض ، ككذلك إذا باعها من مسلم. (ُ)اط ذلك أيضن يسقي : كقاؿ مالك. ٯبيء

ا كلكن  . فكذلك خراج األرض، عد إسالمو ذلكما ال ٯبب على ا٤بسلم بفكى ، أسٖبراج الر  
و بعد كىذا ألن  ، ةكا٤بسلم من أىل التزاـ ا٤بؤنى ، شرامية كالعي ؤنة األرض الن  ا٣براج مي : نقوؿ
ل ىاإل نا احتجٍ  أسقطنا ذلك إفٍ  األن   أكىل ار كاجبن فإبقاء ما تقد  ، ةو عن مؤنى أرضي  سالـ ال ٚبي

طنا ذلك عنو بعد إسالمو ال ٰبتاج إىل ا لو أسقى كإن  ، أسشر ٖبالؼ خراج الر  إىل إٯباب العي 
 .إٯباب مؤنة أخرل عليو

                                 
ا٣براج العنوم ال يسقط عن األرض ا٣براجية بإسالـ صاحبها كال بانتقا٥با  اتفق الفقهاء على أفٌ  (ُ)

كا٣براج ا٤بضركب عليها ٗبثابة  األرض ا٤بفتوحة عنوة موقوفة على ٝبيع ا٤بسلمْب، إىل مسلم ألفٌ 
 األجرة فال يسقط بإسالـ من بيده ىذه األرض كال بانتقا٥با إىل مسلم. 

على األرض الٍب صاّب ا٤بسلموف أىلها على أف ٥بم األرض  كاختلفوا ُب ا٣براج الصلحي )ا٤بضركب
 ،كللمسلمْب ا٣براج( ىل يسقط بعد إسالـ صاحبها، أك انتقا٥با إىل مسلم

هور الفقهاء من ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة إىل سقوط ا٣براج الصلحي إذا أسلم صاحب فذىب ٝب
إىل البحرين، أك  ×األرض، أك انتقلت إىل مسلم، ٤با ركل العالء بن ا٢بضرمي قاؿ: بعثِب رسوؿ اهلل 

إىل ىجر، فكنت آٌب ا٢بائط يكوف بْب اإلخوة يسلم أحدىم، فآخذ من ا٤بسلم العشر، كمن 
كألف ا٣براج الصلحي ٗبثابة ا١بزية الٍب تتعلق بالكفر، فإذا زاؿ الكفر سقط ا٣براج   ،رؾ ا٣براجا٤بش

 كما تسقط ا١بزية. 
ا٣براج مؤنة األرض، على ا٣براج العنوم؛ كألنٌ  الحي قياسن كذىب ا٢بنفية إىل عدـ سقوط ا٣براج الصُّ 

أسلم صاحب األرض ا٣براجية أك باعها ا ال تتغّب بتبدؿ ا٤بالك إال لضركرة، فإذا كاألصل فيها أهنٌ 
 . أم ُب ا١بملة -ا٤بسلم من أىل كجوب ا٣براج  لتغّب ا٤بؤنة؛ ألفٌ ، من مسلم فال ضركرة

، رٞبة ُْٕ، ا٤باكردم: األحكاـ السلطانية ص ِْٖ/  ُ، الكاُب ِٖٕ/  ِمواىب ا١بليل ينظر: 
ا٤ببسوط ك . ِٕٓ/  ِا٤بغِب ، ُٗٔ، األحكاـ السلطانية ص ُْٕ/  ِاألمة على ىامش ا٤بيزاف 

، بدائع الصنائع ٗٔ، ّٔ، ا٣براج ص ُِٕ/  ّ، تبيْب ا٢بقائق ِٖٓ/  ٓ، فتح القدير َٖ/  َُ
ِ  /ِٖٗ . 
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وف ٗبا كيستدلُّ ، م يكرىونوفإهن  ، (ُ)فةشِّ ا٤بتقى  ا يقولواحَباز عم   ن غير كراىية()مِ : قولو
؛ (ِ)ما دخل ىذا بيت قـو إال ذلوا: ن آالت ا٢براثة فقاؿمً  األ شيئن رى   الن يب كم أف  ري 

، راعةا٤بسلمْب إذا اشتغلوا بالزِّ  بل ا٤براد أف  ، كليس كذلك، ؿ بالتزاـ ا٣براجظنوا أف ا٤براد الذٌ 
 ؿُّ ا نستدً كلكن  . ىم فجعلوىم أذلةن عليهم عدكُّ  (ّ)ر  ر كقعدكا عن ا١بهاد كى قى وا أذناب البػى كاتبع

(ْ)ٕبديث ابن مسعود
، م فيها ا٣براجفكاف يؤدِّ ، وادو كاف لو أرض خراج بالس  تعاىل أن   ‘

 .(ٕ) تعاىل اهلل رٞبهما(ٔ)كأيب ىريرة، (ٓ)كم عن ا٢بسن بن عليككذلك ري 

                                 
كقاؿ: ىم طائفة من ،(ُْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر . ، كالصحيح ما أثبتوفقهةا٤بت)أ(  ( ُبُ)

 الصوفية. 
زارعة، باب ماٰبذر من عواقب االشتغاؿ بآلة الزرع، أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا٤ب( ِ)

ٍعتي ،َُّ/ّ(ُِِّبرقم) : ٠بًى ٍيئنا ًمٍن آلىًة ا٢بىٍرًث، فػىقىاؿى : كىرىأىل ًسك ةن كىشى ، قىاؿى عىٍن أىيب أيمىامىةى البىاًىًليِّ
:  × الن يب ا بػىٍيتى قػىٍوـو ًإال  أىٍدخىلىوي الل وي الذُّؿ  يػىقيوؿي  . الى يىٍدخيلي ىىذى

 . توىل( ُب )ب( ّ)
 من أكابرىم، فضالن  ،، أبو عبد الرٞبن: صحايبعبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب ا٥بذيل (ْ)

ؿ من جهر ابقْب إىل اإلسالـ، كأكٌ ة، كمن السٌ كىو من أىل مكٌ  ،×من رسوؿ اهلل  ا، كقربن كعقالن 
/ ْاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )ىػ(. ِّتوُب سنة ) مْبككاف خادـ رسوؿ اهلل األ ،ف ٗبكةبقراءة القرآ

ُٗٗ-ََِ) . 

كعن أنس بن مالك قاؿ: كاف ، عليهما السالـ. يكُب أبا ٧بمد ا٢بسن بن علي بن أيب طالب (ٓ)
، (ََّ-ِٗٗ/ ُصفة الصفوة )ق(. َٓتوُب سنة). ×برسوؿ اهلل  اا٢بسن بن علي أشبههم كجهن 
 . (َٔ/ ِاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )

للحديث  اأيب ىريرة: صحايب، كاف أكثر الصحابة حفظن  ػ، ا٤بلقب بعبد الرٞبن بن صخر الدكسي (ٔ)
ىػ كلـز  ٕٖبيرب، فأسلم سنة  × ُب ا١باىلية، كقدـ ا٤بدينة كرسوؿ اهلل اضعيفن  الو. نشأ يتيمن  كركايةن 

، (ِٔٔ/ ُصفة الصفوة )ىػ(. ٗٓ( كقيل )ٕٓتوُب سنة)حديثا،  ّْٕٓصحبة الن يب، فركل عنو 
 . (ّْٖ/ ٕاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )

(، كابن ُْْ/ّ(، كقد ذكر الزيلعي ُب نصب الراية )ْٕأخرجو أبو يوسف ُب كتاب ا٣براج)ص:  (ٕ)
 ( عدة آثار تفيد ىذا ا٤بعُب. ُُّ/ِحجر ُب الدراية )
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قود ُب ابتداء معُب العي  كما أف  ،  ع ا٣براج دكف البقاءضٍ ُب ابتداء كى  غارٍب معُب الص  
 ابتداءن  و ذؿٌ فإنٌ ، كسؤ ٖبالؼ خراج الر  اقيق يبقى رقيقن  إذا أسلم الر  االسَبقاؽ دكف البقاء حٌب  

 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)فلهذا ال يبقى بعد اإلسالـ، كبقاءن 
ككذلك ، ْب ٨بتلفْبسببى ْب ٨بتلفْب بً لٌ ُب ٧بى : أم (ينِ ين مختلفَ بَ سبَ )في محلين بِ 

ا كأم  . شر ُب ا٣بارجكالعي ، ة ا٤بالكا٣براج ُب ذم   فإف  ، ا اختالؼ احملل  أم  . ْب ٨بتلفْبٗبصرفى 
امية شر األرض الن  كسبب العي ، اامية تقديرن سبب ا٣براج األرض الن   فإف  ، بباختالؼ الس  

شر مصركؼ إىل كالعي ، ميقىاتًلىةػا٣براج مصركؼ إىل ال فإف  ، ؼا اختالؼ ا٤بصرً أم  ك . اٙبقيقن 
 .الفقراء

، ن القهرره ا٢باصل مً الكي  دٌ وع ضً الط   ألف   ابينهما تنافين  فإف   )والوصفان ال يجتمعان(
األرض شر عي : فيقاؿ، ضافاف إىل األرضك٥بذا يي ، كمافبباف َل يثبت ا٢بي ع الس  ا َل ٯبتمً فلم  

 .كخراج األرض
كال ، شر أك ا٣براج عندناٯبب العُّ : أم ىما(كاة مع  أحدِ ىذا الخبلف الزَّ  )وعلى

جارة التِّ  جارة َل يكن عليو زكاةي شر أك خراج للتِّ عي  كإذا اشَبل أرضى : صورتو، كاةٯبب الز  
(ِ)افعيىو قوؿ الش  ك ، شر كا٣براججارة مع العي عليو زكاة التِّ  تعاىل أف   ‘  كعند ٧بمدو . عندنا

‘ 
م كىو األرض فلى ، ْب ماؿ التجارةها عى كاة ٧بلُّ كالز  ، و ا٣بارجشر ٧بلُّ العي  أف  : ككجهو. تعاىل

 .ين مع العشركالد  ،  فوجوب أحدٮبا ال ٲبنع كجوب اآلخر، كاحد ٯبتمعا ُب ٧بلٍّ 
شر عي : و يقاؿترل أن  أال . اميةة األرض الن  ؤنى شر كا٣براج مي العي  كاية أف  اىر الرِّ كجو ظ  

كاحد منهما  لُّ فكي ، امي كىي األرضزكاة كظيفة ا٤باؿ الن  ككذلك ال  ، األرض كخراج األرض
ب زكاة كما ال ٘بى ،  هلل تعاىل افً حق   كاحدو  فال ٯبب بسبب ملك ماؿو ، هلل تعاىل اٯبب حق  

شر العي : قلنا ع بينهماو للجمٍ و ال كجكإذا ثبت أن  . كاحد جارة باعتبار ماؿو كزكاة التِّ ، ائمةالس  
سبق ثبوتا من زكاة كىو أى ، ٥بذه األرض ال يسقط بإسقاط ا٤بالك الزمةن  كا٣براج صار كظيفةن 

كذا ُب ؛  (ّ)شرية كخراجية كما كانتت عي يى قً فلهذا بى ، ويتً نً جارة الٍب كاف كجوهبا بً التِّ 
 . ا٤ببسوط

                                 
 . (ٓ/ ّرخسي )( ينظر ا٤ببسوط للسٌ ُ)
 . (ّْٓ/ ٓاجملموع شرح ا٤بهذب )، (َْٕ/ ٕا٢باكم الكبّب )ينظر  (ِ)

 . (َِٕ/ ِا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)
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خرج ا١بواب عن ؛ هلل تعاىل اب حقن منهما ٯبً  كاحدو  ككلُّ  : ُب ا٤ببسوط (ُ)كقولو
، فال تناُب بينهما فيجبافً ، شر هلل تعاىلكالعي ، بدين ٯبب للعى الد   فإف  ، شرين مع العي كجوب الد  

ي ُب ة األراضريع عام   كألف  ، (ارً فو مكرَّ لم يوظِّ  عمر  )ألنَّ  كاف بسبب ملك كاحدو   كإفٍ 
ِـّ ا يي كإ٭ب  ؛ ة كاحدةن نة يكوف مر  الس   كاهلل أعلم ، كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)الغالب بُب ا٢بكم على العا

 .(ّ)بالصواب

                                 
 . كبقولو( ُب )ب( ُ)
 . (ِٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
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 :(ٔ)اجلزيح: تاب
ـ و قد قد  إال أن  ، كىو ا١بزية، ٤با ذكر خراج األراضي ذكر ُب ىذا الباب خراج الرؤكس

 .ـبات مقد  ري كبياف القي ، ربةكُب العشر معُب القي ، شر يشاركو ُب سببوالعي  ألف   ؿاألك  
ا١ًبزىل: كا١بمع، اسم ٤با يؤخذ من أىل الذمة: ا١بزية

ا كإ٭ب  . حىىحية كاللِّ مثل اللِّ ، (ِ)
لها يسقط بً و إذا قى فإن  ، كتكفي عن القتل (ّ)قضيتى : ي أممِّ زمء عن الذِّ ا ٘بي ٠بيت هبا ألهن  

 .عنو القتل
 .كس ثابت بالكتاب كالسنةؤ أما خراج الر 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: -سبحانو كتعاىل-فقولو : ا الكتابأم  

چڳ
أىخىذ ا١بًزية ًمن ٦بوس ىىجىر × الن يبأف  ما ركم : نةا السُّ كأم   .(ْ)

كأخذ (ٔ)،(ٓ)
سينُّوا باجملوس سين ة أىل الكتاب: كقاؿ، ككانت جزية، (ٕ)ن نصارل ٪برافا٢بيلل م

؛ (ُ)

                                 
 . ُب ا١بزية( ُب )ب( ُ)
 . ا١بزام( ُب )ب( ِ)
 . (ْْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر تعفي( ُب )أ( ّ)
 .ِٗالتوبة: ( ْ)
: بفتح أكلو كثانيو، كُب اشتقاقو كجوه؛ فيجوز أف يكوف من ىجر إذا ىذل، كٯبوز أف يكوف ىجىر (ٓ)

وف من ا٥بجرة، كمعُب ىجر بلغة ًٞبًّبى كالعرب العادية: القرية، من الفعل ا٤باضي، كٯبوز أٍف يك منقوالن 
كىناؾ ىجر البحرين، كىجر ٪براف، كىجر جازاف، كا٤براد ىنا ىجر البحرين، كىجر اسم ١بميع 
أرضو، كبينها كبْب يربين سبعة أياـ، كالغالب على لفظة ىجر التذكّب كالصرؼ، كرٌٗبا أنثت كَل 

٠باء البالد أمعجم ما استعجم من ، (ّّٗ/ ٓمعجم البلداف )م. تصرؼ، كالنسبة إليها ىاجر 
ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ، (ُٖٖ/ ْهتذيب األ٠باء كاللغات )، (ُّْٔ/ ْكا٤بواضع )

(ِ /ّْٔ) . 

أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا١بزية، باب ا١بزية كا٤بوادعة من أىل ا٢برب،  (ٔ)
 . ٔٗ/ْ(ُّٕٓبرقم)

، بالفتح، ٍب السكوف، كآخره نوف: بلدة معركفة كانت للنصار، ٠بٌيت بنجراف من سبأ كلد اف٪بر  (ٕ)

= 
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 .يعِب ُب أخذ ا١بزية منهم
ذم ىو رؾ ال  كيف ٯبوز تقرير الكافر على الشِّ : واقالك كقد طعن بعض ا٤بلحدين 

 .ؤخذ منويي  ٗباؿو  ٌلاٍل على الزِّ قرير الز  كلو جاز ذلك جاز تى ؟ ؤخذ منويي  رائم ٗباؿو أعظم ا١ب
 ٍبي  ، بوةو حكيم كإثبات النُّ كأن  ، انعكالكالـ ُب ىذا يرجع إىل الكالـ ُب إثبات الص  

َبؾ يي  مةد الذِّ و بعقٍ ألن  ؛ ن الوجوهين بأحسى عاء إىل الدِّ بل الدُّ ، ا٤بقصود ليس ىو ا٤باؿ: نقوؿ
و ظي كيعً ، ينن الدِّ ّبل ٧باسً ن بْب ا٤بسلمْب فى سكي يى  ل ٍبي  ل من ال يقاتً كال يقاتى ، تاؿ أصالن القً 
عن  ىفره ال ٱبل  على كي  ار  صً فما داـ مي ، اإلسالـ ن داركى و إذا سى  أن  إال   ،سلما يي فرٗبٌ ، ظكاعً 
 كعزِّ ، الكافر على ذؿِّ  ؤخذ منو ليكوف ذلك دليالن ٍب تي كذلك با١بزية ال  ، غار كعقوبةصى 
 صرة الٍب فاتت بإصراره على الكفر ألف  عن النُّ  افن لى ا١بزية منو خى  /يأخذ ا٤بسلموف ٍبي  . نا٤بؤمً 
؛ صرةح ٥بذه النُّ م ال تصلي كأبداهني ، ارصرة الد  يو القياـ بني لى عى ن أىل دار اإلسالـ فػى ن ىو مً مى 

فيؤخذ منهم ا٤باؿ ليصرؼ ، شوف علينا أىل ا٢بربيشوِّ ف، ار ا٤بعاديةد  لم ٲبيلوف إىل أىل األهن  
 .ارإىل الغزاة الذين يقوموف بنصرة الدٌ 
لو  ، كالفقّب، صرة بأصل النُّ و معتربى فإن  ، و ُب الغُب كالفقرك٥بذا ٱبتلف باختالؼ حالً 

 الغُب كالفائق ُب، ار الدار راكبن ف ينصي اط ا٢باؿ كككسى ، الن اجً ار رى ر الد  ف ينصي اك،  اكاف مسلمن 
كذا ُب ؛  (ِ)اأيضن  ت ا٢باؿصرة يتفاكت بتفاكي عن النُّ  افن لى فما كاف خى ، اب غالمن ركً ب كيي كى يٍر 

 .ا٤ببسوط

                                 
= 

قحطاف ألنٌو أٌكؿ من عم رىا، ككاف أىلها يدينوف بدين العرب، ٍب انتقلوا إىل الٌنصرانية إىل أٍف فتحت 
ة، كليست من بالد ا٢بجاز، إ٭ٌبا من كتقع بْب مٌكة كاليمن على سبع مراحل من مكٌ  × ُب عهد الن يب
 . (ُٕٔ/ ْهتذيب األ٠باء كاللغات )، (ِٔٔ/ ٓمعجم البلداف )بالد اليمن. 

 . ّْٕ/ ُٗ(، َُٗٓأخرجو الطرباٍل ُب ا٤بعجم الكبّب، برقم)( ُ)
 (. ُّ/ ٦ٔبمع الزكائد كمنبع الفوائد )ينظر كفيو من َل أعرفهم. كقاؿ ا٥بيثمي: 

 . (ٖٕ_  ٕٕ/ َُ)ا٤ببسوط للسرخسي  (ِ)

 /أ[ْٖٗ]لوح 
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: ثالثة ٯبب عليهم أنواعه  (ُ)ما ة ُب حقِّ م  أىل الذِّ  اعلم أف  : كذكر ُب الفوائد الظهّبية
 دقة مضاعفةن يب تؤخذ منو الص  غلي فالت   .مةكسائر أىل الذِّ  ،ن النصارلجراٍل مً كالن   ،يبغلي الت  
 .لرسوؿ اهلل  اباعن لل اتِّ منو ا٢بي  (ِ)ؤخذجراٍل تي كالن  ، لعمر  اباعن اتِّ 

 .(ٓ)ُب الكتاب (ْ)على ا٤بقادير الٍب ذكرنا (ّ)ة يؤخذ منهم ا١ًبزلكسائر أىل الذم  
، داءة إزار كرً كا٢بل  ، (ٔ)ك٪براف( بالد كأىلها نصارل): كا٤بغرب كذكر ُب الصحاح

٤با بينهما من  لٌ ن ا٢بيلوؿ أك ا٢بى كىي مً ، ْبً  يكوف ثوبى ة حٌب  ى حل  سم  كال يي ، ىذا ىو ا٤بختار
 .(ٕ)الفرجة

قاء فا٤بوجب لوجوب ا١بزية ُب األصل ىو اختيارىم البى  الموجب ىو التراضي( )وألنَّ 
عد مواؿ بى ن األى وا عليو مً ضى اضي لتعيْب ما رى ا الَب  ٭ب  كإ، اضيال الَب  ، بوالً غي  فٍ ر بعد أفٍ على الكي 

تل اضي ُب القى ية بالَب  فصار ىذا كوجوب الدِّ ، لناب الذم قي سبى عليهم أصل ا١بزية بً  جبى كى  أفٍ 
لكن ، ب للقصاصبل ىو موجً ، وصلً ية ُب أى ب للدِّ غّب موجً  امدن القتل عى  فإف  ، مدالعى 
اضي تأثّب ُب العدكؿ فكذلك ىهنا للَب  ، يةصاص إىل الدِّ دكؿ عن القً اضي تأثّب ُب العي َب  لل

 .اضينوه من ا٤باؿ بالَب  ا١بزية الٍب ٱبتارىا اإلماـ إىل ما عي   ق كجوبً عن مطلى 
: أم، كىو االضطراب ُب العمل، د باالعتماؿا قيٌ إ٭ب  كى  

                                 
 . من( ُب )ب( ُ)
 . يؤخذ( ُب )ب( ِ)
 . ا١بزام( ُب )ب( ّ)
 . (ّٓٓ/ ِاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر  (ْ)
ىم على أمالكهم فيضع على الغِب ار كأقرٌ اإلماـ كضعها إذا غلب اإلماـ على الكفٌ  ئكجزية يبتد (ٓ)

كعلى كسط  ،يأخذ منهم ُب كل شهر أربعة دراىم ،ابعْب درٮبن سنة ٜبانية كأر  الظاىر الغُب ُب كلٌ 
ُب كل شهر  ،ُب كل شهر درٮبْب كعلى الفقّب ا٤بعتمل اثِب عشر درٮبا ،اا٢باؿ أربعة كعشرين درٮبن 

 . (ُُِبداية ا٤ببتدم )ص: درٮبا
 . (ْٔٓا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ٔ)
 . (ُِٔا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ، (ُّٕٔ/ ْينظر الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ٕ)
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 .زية على ما ٯبيءض ال ٯبب عليو ا١بً ل بسبب ا٤برى و لو َل يعمى ٤با أن  ، االكتساب
و أن  ، ركىو موسً ، ليعمى  ر أفٍ م يقدً ها فلى نة كل  السى  ميض الذِّ رً كلو مى  : كذكر ُب اإليضاح
صف ككذا إف مرض نً . حيح ا٤بعتملو ٯبب على الص  و ٤با ذكرنا أن  ال ٯبب عليو خراج رأسً 

ا لو كأم  . للكثر حكم الكلِّ  ألف   نة فعليو خراج رأسوأكثر الس   صح   كإفٍ ، نة أك أكثرىاالس  
ٯبب عليو ، عم يزرى راعة فلى ن قدر على الزِّ كمى ،  (ُ)لع القدرة عليو صار كا٤بعتمً ل مى ترؾ العمى 
 .ا٣براج
خذ مثل ك أي : أم )عدَلو َمَعافَر(من كل بالغ كبالغة أك : أم (حالم وحالمة من كلّ )
 .ن ىذا ا١بنسمً  اردن دينار بي 
ًيًم ٍبًن ميرٍّ ٍبي  صىارى لىوي ا٠ٍبنا : يقاؿ)ك  ثػىٍوبه مىعىاًفرًم ( مىٍنسيوبه إىلى مىعىاًفًر ٍبًن ميرٍّ أىًخي ٛبى
ًبغىٍّبً ًنٍسبىة
 . كذا ُب ا٤بغرب؛  (ِ)

 .وع من الثيابنسب إليو ىذا الن  يي داف من ٮبىٍ  معافر حي  : كذكر ُب الفوائد الظهّبية
. (ّ)مثلو من جنسو -بالكسر-مثلو من خالؼ جنسو ك: -بالفتح-دؿ الشيء كعى 
فت ا١بزية إىل أىل ا١بهاد دكف رً ك٥بذا صي ، فس كا٤باؿصرة بالن  عن النُّ  الن دى ب بى و كجى كىذا ألن  

لزمهم القتاؿ ُب سبيل الذين يى ا٢بْب للقتاؿ بت ا١بزية على الص  رً ك٥بذا ضي ، الفقراء كا٤بساكْب
 .اهلل لو كانوا مسلمْب

القتاؿ ُب  إف  : قلنا. رض عْبرض كفاية كا١بزية فى القتاؿ فى  ألف   ىذا ال ٯبوز: فإف قيل
فإذا ، ارار ككسر شوكة الكف  ن الد  ب عى ب للذ  جى و كى ا لكن  من   إنسافو  األصل كاجب على كلِّ 

على كل مسلم إىل صالة  كاجبه ، كىذا كالسعي، ينض سقط عن اآلخر عٍ ل ذلك بالبػى صى حى 
، جب إلمكاف ا١بمعةو كى ألن  ؛ إىل ا٤بسجد سقط عنو ذلك اكرىن   ٞبلو إنسافه  فإفٍ ، ا١بمعة

 .إنساف ذلك ـ على كلِّ  إذا َل ٰبصل ذلك لزً فكذلك ا١بهاد حٌب  ، علوكقد حصل بدكف فً 

                                 
 . (ِْْ/ ِالفتاكل ا٥بندية )ينظر  (ُ)
 . (َِّينظر ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ِ)
 . (ْٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ّ)
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عن  افن لى قوبة خى كوف العي يف تكقوبة فى كىذه عي ، صرة طاعة هلل تعاىلالنُّ : فإف قيل
كىم ، ة للمسلمْبا٤بسلمْب ٤با فيو من زيادة القو   صرة ُب حقِّ ا٣بىلىفية عن النُّ  إف  : قلنا؟ الطاعة

؛  (ُ)م للمسلمْبو أعاركا دكاهب  يادة ا٢باصلة بسبب أموا٥بم ٗبنزلة ما لى ثابوف على تلك الزِّ يي 
 .كذا ُب األسرار

و أمر باألخذ من ليل على ذلك أن  كالد   (الحً و كان صُ )وما رواه محمول على أنَّ 
 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)ب على النساءكا١بزية ال ٘بى ، ساءالنِّ 

م من د بأهن  أطلق أىل الكتاب كَل يقيِّ  
كضع ا١بزية على أىل الكتاب من العرب  فإف  ، همريقْب كل  رب ليتناكؿ الفى عجم أك من العى الى 

 .شاء اهلل تعاىل فٍ إً ، ن العرب على ما ٯبيء بيانومً  /جائز ٖبالؼ ا٤بشركْب 
: د بقولوكإ٭با قي  ؛ على أىل الكتاب (ّ)اعطفن  رِّ با١بى  

ما  (ٓ)يهم ا١بزية علىو ال يوضع علفإن  ، ربدة األكثاف من العى عن عبى  (ْ)ااحَبازن  
عن أىل  (ٔ)ان العرب احَبازن دة األكثاف مً بى ال يوضع على عى  د فيو بأفٍ قي   ٍبي  ، ذكر ُب الكتاب
 .و يوضع عليهمفإن  ، برى الكتاب من العى 

فكاف ، ن يسَبؽٌ كفيمى ، وضع عليو ا١بزيةكخالفو فيمن يي ، )وفيو خبلف الشافعي(
فعندنا يوضع ، مجى ن العى دة األكثاف مً بى وضع ففي عى يمن يي ا فأم  . ْبً عى و ىهنا ُب موضً خالفي 

فعندنا ال  ا فيمن يسَبؽُّ كأم  . (ٕ)وفبل يسَبق  ، ع عليهم ا١بزيةكعنده ال يوضى ، عليهم ا١بزية
                                 

 . (ْٕ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ُ)

 . (ٕٗ/ َُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي )ِ)
 . (ْٖ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر . ا أثبتو، كالٌصحيح معطفال)أ(  ( ُبّ)
 . احَباز( ُب )ب( ْ)
 . (ُُِبداية ا٤ببتدم )ص: ينظر ( ٓ)

 . احَباز( ُب )ب( ٔ)
ا، كيلتحق هبم اجملوس لدآية ُب أىل ( ٕ) فعنده: ال تؤخذ إاٌل من أىل الكتاب عربنا كانوا، أك عجمن

األكثاف ك٫بوىم، فال يقركف با١بزية سواء العريب، أك  الكتاب، كللحديث ُب أىل اجملوس، كأم ا عبدة

= 

]بياف من تؤخذ 
 منهم ا١بزية[

 

 /ب[ْٖٗ]لوح 
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 .(ُ)مشركوا العرب كعنده يسَبقوف يسَبؽُّ 
مشركوا  كيسَبؽُّ ، من أىل الكتاب قبل ا١بزية إال  ال تي  ‘ كقاؿ الشافعي: كُب األسرار

 .(ِ)اجم ٝبيعن رب كالعى العى 
ما يتساكياف فيجرياف فإهن  ؛ ن اإلسَبقاؽ كضرب ا١بزيةمً : أم منهما( واحدٍ  )إذ كلُّ 

ا ٦برلن  م ما كيؤدِّ  (ّ)و يعملألن  ؛ ككذا أخذ ا١بزية، فس معُبن ب الن  لٍ سَبقاؽ سى اال فإف  ، كاحدن
نمى  فكلُّ ، ب إىل ا٤بسلمْبيكتسً 

كذا ؛  (ٓ)زيةذ ا١بً جاز إبقاؤه ألخٍ ، َبقاؽسجاز إبقاؤه لال (ْ)
 . ُب اإليضاح

فر فلزمهم ألصو٥بم ُب الكٍ  ام صاركا أتباعن ألهن  ؛ بيافكال يلـز على ىذا اسَبقاؽ الصِّ 
 .كذا ُب األسرار؛  (ٔ)حكم األصوؿ أيضنا

كال ٯبوز ضرب ، سَبؽُّ ا٤برأة تي  أال ترل أف  ، سَبقاؽا١بزية ليست ٗبساكية لال: فإف قيل
كا١بزية . (ٕ)دـ مساكاهتماعلى عى  امتناع ضرب ا١بزية عليها ٤بانع ال يدؿُّ : قلنا؟ ا١بزية عليها

ؤخذ منهم ار باعتبار صالحيتهم القتاؿ يي ن الكف  قتل مً ن يي مى  فكلُّ ، تلمشركعة إلسقاط القى 

                                 
= 

هناية ا٤بطلب ُب دراية ، (ُٓٓ/ ُْا٢باكم الكبّب )، (ُْٖ/ ْاألـ للشافعي )العجمي. ينظر 
 . (ٗ/ ُٖا٤بذىب )

 . (ُِّ/ ُٗاجملموع شرح ا٤بهذب )ينظر  ( ُ)

 . (ُُٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

ل إىل و يكتسب كيؤدٌ منهم فإنٌ حيح ما أثبتو بدليل قولو ُب ا٥بداية: ، كالص  ال يعمل( ُب )ب( ّ)
 ، فقولو يكتسب يلـز منو العمل ال عدمو. ا٤بسلمْب

 . ما( ُب )ب( ْ)
 . (ُُٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٓ)

 . (ُُّْشرح السّب الكبّب )ص: ينظر ( ٔ)
 . مساكاتو( ُب )ب( ٕ)
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رب ا١بزية ا ا٤بساكاة بْب ضى كأم  . ؤخذ منها ا١بزية لذلكل فال يي تى قٍ كا٤برأة ال تػي ، ا١بزية
د الظهور عليهم ُب رقاهبم بْب كبدليل ثبوت ا٣بيار لإلماـ عن، ٤با ذكرنا سَبقاؽ فثابتةه كاال
 .رب ا١بزية على رقاهبمسَبقاؽ كبْب ضى اال

 .على أىل الكتاب كاجملوس كعبدة األكثاف من العجم: أم 
، ع ا١بزية عليهموضى َل ت (ُ)كم فيهم لوا٢بي : أم ،قبل كضع ا١بزية: أم 

 .بياف غنيمة للمسلمْبجاؿ كالنساء كالصِّ ن الرِّ فهم بأٝبعهم مً 
 ألف   ن العربة األكثاف مً دى د بعبى ا قي  كإ٭ب  

ّب لإلمامْب و ذكر ُب شرح ا١بامع الصغفإن  ، ب جائزكضع ا١بزية على أىل الكتاب من العرى 
عن يعقوب  ٧بمده :  س األئمة كفخر اإلسالـ: أعِب، بيافُب التِّ  ْبً لى مْب ُب اإلتقاف ا١ببػى العىلى 

 ةن نأخذ منهم ا٣براج فيكونوف ذم   ا أفٍ ب من أىل الكتاب أرادكا من  رى عى  عن أيب حنيفة ُب قوـو 
فهم  امن ذلك شيئن  (ّ)[هميعطيى ]رنا عليهم قبل أفٍ ظهى  كإفٍ ، كال بأس بو (ِ)]نفعلو[قاؿ ، لنا

 .(ْ)رجا٥بم كنسائهم ُبء
إىل  چ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ : كأصلو قوؿ اهلل تعاىل

چگ  گ  گ چ: قولو
 الن يب(ٔ)كأف  ؛ برى ت ُب العى ا نزلى اىر أهن  بل الظ   ،لفصِّ كَل يي ، (ٓ)

كأف ، (ٕ)ةعلى ألف كمائٍب حل  ، كىم نصارل من العرب، فراصاّب أىل ٪بى   الن يب(ٔ)كأف  
                                 

 . كلو( ُب )ب( ُ)
 . فعلوب)أ( ( ُب ِ)
 . نعطيهم)أ(( ُب ّ)
 . (َّْ-َّّا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ينظر ( ْ)

  .ِٗالتوبة: ( ٓ)
 . فإف( ُب )ب( ٔ)
أخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب ا٣براج كاإلمارة كالفئ، باب ُب أخذ ا١بزية، ( ٕ)

 ×قاؿ: صاّب رسوؿ اهلل ابن عباس، عن إ٠باعيل بن عبد الرٞبن القرشىعن ، ْٖٔ/ْ(َُّْبرقم)
إ٠باعيل ىذا ىو السدم الكبّب كفيو مقاؿ، قاؿ أبو . قاؿ ابن ا٤بلقن أىل ٪براف على ألفي حلة

= 

]من التؤخذ منهم 
 ا١بزية[
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 (ِ)ةخفٌ رب ُب كفرىم ضى  كألف  ؛ كىم نصارل العرب (ُ)طىلىب ا١بًزية من بِب تغليب عمر 
و ٤با ألن   ايئن كانوا فى ليهم  هرنا عى ظى  (ّ)فإفٍ . تقريرىم على كفرىم با١بزية فصح  ، بسبب الكتاب

من  كاحدو  كلِّ   (ْ)ُب ألف   ؽتقريرىم لضرب الرِّ  ىم على كفرىم با١بزية صح  تقريري  صح  
ال ٯبوز أخذ ، ربالعى  (ٓ)ندة األكثاف مً بى ا عى كأم  . إحياؤه بطريق فيو منفعة للمسلمْبعْب ا٤بوضً 

 .افال ٯبوز اسَبقاقهم أيضن ، ا١بزية منهم
لو جرل رًؽ  على عريب ١برل : (ٔ)كطاسقاؿ يـو أى   الن يب أليس أف  : قيل فإفٍ 

 مراده عريبُّ : قلنا؟ بدة األكثاف منهم كبْب أىل الكتاببْب عى  يلو من غّب تفص (ٕ)اليـو
                                 

= 
 . (ُٓٗ/ ٗحاًب: ال ٰبتج بو. كقاؿ ابن معْب: ُب حديثو ضعف. البدر ا٤بنّب )

كالينصر،  أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو، كتاب أىل الكتاب، باب اليهود مولود،( ُ)
يباٍل، عن  أخربنا عبد الرزاؽ قاؿ: عن ابن جريج، عن أيب إسحاؽ الشٌ ، َٓ/ٔ(ْٕٗٗبرقم)

و قد كاف لكم نصيب ُب إنٌ كردكس التغليب قاؿ: قدـ على عمر رجل من تغلب، فقاؿ لو عمر: 
 . اءأضعف عليهم ا١بزية، كال ينصركا األبن ، فصا٢بو على أفٍ ا١باىلية فخذكا نصيبكم من اإلسالـ

كىذا األثر ذكره الشافعي فقاؿ: قد ذكره حفظة ا٤بغازم (: ُِِ/ٗقاؿ ابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب )
 . كساقوا أحسن سياقة أف عمر... فذكره
(، كساؽ حديث ابن أيب شيبة عن كردكس، كقاؿ ِّّ/ْكمثلو ُب التلخيص ا٢ببّب البن حجر )

 منو.  ركاه البيهقي من طريق أيب إسحاؽ الشيباٍل كأًب

 . حقو)أ(( ُب ِ)
 . بأفٍ )أ(( ُب ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . ك( ُب )ب( ٓ)
ن النوادر الٍب أكطاس مً ، ببِب ىوازف × يبُب ديار ىوازف فيو كانت كقعة حنْب للنٌ  : كادو أكطاس (ٔ)

ث مراحل ككانت كقعتها ة بنحو ثالُب ديار ىوازف جنويب مكٌ  كىو كادو  ،جاءت بلفظ ا١بمع للواحد
ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح ، (ُِٖ/ ُة بنحو شهر. معجم البلداف )ُب شواؿ بعد فتح مكٌ 

 . (ْٔٔ/ ِالكبّب )

 ،ُٖٔ/َِ(ّٓٓأخرجو الطرباٍل ُب الكبّب، برقم )( ٕ)
، أىٍخبػى  ، ثنا اٍبني كىٍىبو ثػىنىا أىٍٞبىدي ٍبني رًٍشًدينى، ثنا أىٍٞبىدي ٍبني صىاًلحو ، عىٍن ميوسىى حىد  رىٍل يىزًيدي ٍبني ًعيىاضو

= 
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، األصلرب ُب فهم ليسوا بعى ، رب كتوالدكاْب العى سكنوا فيما بى  كإفٍ ، كأىل الكتاب، األصل
 .م أيمٌِّيوف كما كصفهم اهلل تعاىل بوفإهنٌ ، دة األكثافبى رب ُب األصل عى ا العى كإ٭ب  

 .ظ(كفرىما قد تغلَّ   )ألنَّ : كىو قولولنا(وابو ما قُ )وجَ : قولو
 .ينالعرب كا٤برتدِّ  (ُ)لى مشركيعى : أم 

، ين كنسائهم ٯبربكف على اإلسالـذرارم ا٤برتدِّ   أف  إال   )
أكلئك َل يثبت ُب  ألف  ؛ ربكف على اإلسالـىم ال ٯبي ب كنساؤ رى دة األكثاف من العى بى كذرارم عى 

، وبوت حكم اإلسالـ ُب حقِّ كاإلجبار على اإلسالـ يكوف بعد ثي ؛ /هم حكم اإلسالـحقِّ 
. كف على اإلسالـجربى فيي ، ائهمآلب اعن بػى هم تػى ين قد ثبت حكم اإلسالـ ُب حقِّ كذرارم ا٤برتدِّ 

، ود إىل اإلقرار على العى كا١باحد بعد اإلقرار ٦بربى ، ات باإلسالـرٌ ن  مقً فقد كي ، اتي ا ا٤برتد  كأم  
كذا ُب ؛  (ِ)رب على اإلسالـ بعد االسَبقاؽفال ٯبي ، كالعربية َل يسبق منها اإلقرار باإلسالـ

 .ْبمتى غّب للعال  ا١بامع الص  
 .من كل كافر سواء مشركي العرب كيؤخذ ا١بزية
 .زيةذ منهم ا١بً ؤخى تي : ‘قاؿ أبو حنيفة ، (ّ)كأما الصابئوف
ن م مً أيو أهن  ع ُب رى و كقى ألن   أبو حنيفة ا قاؿ بذلكإ٭ب  : قالوا. ذؤخى ال تي : كقاؿ صاحباه

لو جاء : واقال. وبة منهمعلى قبوؿ الت   زية منهم بناءن نادقة فأخذ ا١بً ا الز  كأم  . أىل الكتاب
ذ ٍب تاب ال خً أي  فإفٍ ، ول توبتي قبى و زنديق فتاب عن ذلك تي أن   ر  ذ فأقػى يؤخى  فٍ نديق قبل أى الزِّ 

                                 
= 

، أىف  رىسيوؿى اهلًل  ٍبنً   ، عىًن اٍلبػىلىًومِّ، عىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو ، عىًن اٍبًن ًشهىابو :  ×٧بيىم دو التػ ٍيًميِّ لىٍو كىافى قىاؿى
اءه ثىابًتنا عىلىى أىحىدو ًمنى اٍلعىرىًب رًؽ  كىافى اٍليػىٍوـى، ًإ٭ب ىا ىيوى ًإسىا  . ره أىٍك ًفدى

 . (ِّّ/ ٓفيو يزيد بن عياض كىو كذاب. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد )قاؿ ا٥بيثمي: 

 . مشركْب)أ(( ُب ُ)
 . (َّْا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص: ينظر ( ِ)

الشماؿ عند منتصف قـو يزعموف أهنم على دين نوح بكذهبم كقبلتهم من مهب : الصابئوف (ّ)
 . (ّْٓ/ ٖاحملكم كاحمليط األعظم ). النهار

 /أ[ْٗٗ]لوح 



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

054 

كال ، قتلوففيي ، ذلك كيعتقدكف ُب الباطن خالؼى  اركف شيئن ظهً م باطنية يي ألهن   توبتو (ُ)قبلتي 
 .اضي خاف فتاكل قّبى كذا ُب سً ؛  (ِ)همقبل توبتي كال تي ، زيةذ منهم ا١بً ؤخى تي 

بن بكر بن  ييم بن صعب بن علنيفة ابن ١بيى كىو حى ، ربن العى مً  يٍّ أبو ح: حنيفة
 .(ْ)ابيلمة الكذ  ط مسى ىٍ نيفة رى بِب حى ا٤براد بً : كقيل. كذا ُب الصحاح؛  (ّ)كائل

 .(ٔ)حاًَل كحاًلمة خذ من كلٌ : كىو قولو ، (ٓ)لو إطالؽ حديث معاذ 
نف األغنياء أك هم من صً بً صار مواليهم بسبى : أم هم(بِ يادة بسبَ لوا الزِّ هم تحمَّ )ألنَّ 

                                 
 . يقبل( ُب )ب( ُ)
 . (ِْٓ/ ِالفتاكل ا٥بندية )ينظر ( ِ)

 . (ُّْٕ/ ْالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ّ)
كُب ، بو ٜبامة: متنبئ، من ا٤بعمرينبن كبّب بن حبيب ا٢بنفي الوائلي، أ ىو مسيلمة بن ٜبامة (ْ)

 العيينةكلد كنشأ باليمامة، ُب القرية ا٤بسماة اليـو با١ببيلة، بقرب  ،أكذب من مسيلمةاألمثاؿ 
مر أليب بكر، انتدب لو قبل القضاء على فتنتو، فلما انتظم األ × بوادم حنيفة، ُب ٪بدكتوُب الن يب

كانتهت ا٤بعركة بظفر خالد كمقتل مسيلمة ، جيش قوم على رأس بن الوليد خالدأعظم قواده 
تاريخ ا٣بميس ُب أحواؿ أنفس النفيس ، (ٕٔٓ/ ِسّبة ابن ىشاـ ت السقا ). ينظر (قُِ)سنة
 . (ُُٓ/ ُشذرات الذىب ُب أخبار من ذىب )، (ُٕٓ/ ِ)

يب جليل، كاف ا، أبو عبد الرٞبن: صحمعاذ بن جبل بن عمرك بن أكس األنصارم ا٣بزرجيىو  (ٓ)
كشهد العقبة مع ، × كىو أحد الستة الذين ٝبعوا القرآف على عهد الن يب ،أعلم األمة با٢بالؿ كا٢براـ

حديثا.  ُٕٓ، لو ×كا٣بندؽ كا٤بشاىد كلها مع رسوؿ اهلل  اكأحدن  ابعْب. كشهد بدرن األنصار السٌ 
، (ُٖٓ/ ُصفة الصفوة )، (ِِٖ/ ُء كطبقات األصفياء )حلية األكلياق(. ينظر ُٖتوُب سنة)

 . (ُٕٖ/ ٓأسد الغابة )

داكد،  ، قلت: أخرجو أبوأك عدلو معافر اخذ من كل حاَل، كحا٤بة دينارن قاؿ عليو السالـ ٤بعاذ:  (ٔ)
عن األعمش عن أيب كائل عن مسركؽ عن معاذ، قاؿ: بعثِب  ُب الزكاة ّكالَبمذم كالنسائي 

إىل اليمن، كأمرٍل أف آخذ من البقر من كل ثالثْب تبيعا أك تبيعة، كمن كل أربعْب  × اهلل رسوؿ
أك عدلو معافر، انتهى. قاؿ الَبمذم: حديث حسن، كذكر أف بعضهم  امسنة، كمن كل حاَل دينارن 
 . (ْْٔ-ْْٓ/ ّ، قاؿ: كىو أصح، نصب الراية )مرسالن  × ركاه عن مسركؽ عن الن يب

]إسالـ من عليو 
 جزية[
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، لو كيفضي يو كعيالى ف كاف ما ٲبلكو يكفً  بأٍ ِبر الغى فس   (ُ)عيسى بن أباف فإف  ، ط ا٢باؿكسى 
كجزية الغِب ، انين فة فيكوف غى وف على ىذه الصِّ لمانو كإكساهبم يكي جل بكثرة غً ا كاف الر  فرٗب  

م و يؤدِّ لو قلنا بأن   ٍب  ؛ لمافا١بزية بسبب الغً  ل زيادةً فكاف ٙبمُّ ، زية الفقّبجً  (ِ)عفعلى ضً 
 .كذلك ال ٯبوز، ْب بسبب شيءو كاحدتى لكاف كجوب ا١بزية مر   اعنهم أيضن 

أك ة نى الس   قبل استكماؿً  (ّ)سواء كاف
 .(ْ)ط عنو ذلك عندناو سقى راج رأسً ؤخذ منو خى يي  قبل أفٍ ، بعدىا

نة فلو م قبل كماؿ الس  أسلى  كإفٍ ، طسقي نة َل تى الس   م بعد كماؿً أسلى  إفٍ : كقاؿ الشافعي
  اأك شيخن  انن مً أك زى  ادن قعى ي أك صار مي مً ككذلك إذا عى ، اككذلك إذا مات كافرن . (ٓ)اففيو كجهى 
و زية رأسً كبقي عليو من جً ، ر على شيءال يقدً  ال أك صار فقّبن يعمى  ال يستطيع أفٍ  اكبّبن 
 .كذا ُب فتاكل قاضي خاف؛  (ٔ)اقيذلك البى  طى سقى ، شيءه 

العلماء اختلفوا ُب  ألف   هماد بينى ا رد  كإ٭ب   كنى(ن السُّ صمة أو عَ عن العِ  اًل دَ بت بَ جَ )وَ 

                                 
بإنفاذ ا٢بكم،  اكاف سريعن   ،، أبو موسى: قاض من كبار فقهاء ا٢بنفيةأباف بن صدقة عيسى بنىو  (ُ)

ق(، ُِِسنة )ككيل القضاء بالبصرة عشر سنْب، كتوُب هبا.  ،ةخدـ ا٤بنصور العباسي مدٌ  ،اعفيفن 
 (. َُْ/ ُا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )، (ُٓٔ/ ٓتاريخ اإلسالـ ت بشار )

 . صعف( ُب )ب( ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . (َٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

كإف مات، أك أسلم ُب أثناء السنة، ٯبب قسط ما مضى كاألجرة ُب أظهر القولْب كما فّبكضة ( ٓ)
 الطالبْب، كىو األصح كما ُب التنبيو. 

ركضة الطالبْب ، (ِّٖالفقو الشافعي )ص: التنبية ُب كالقوؿ اآلخر: عدـ الوجوب كالزكاة. ينظر 
التذكرة ُب ، (ُّّمنهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقو )ص: ، (ُِّ/ َُكعمدة ا٤بفتْب )

مغِب ، (َِِ/ ِفتح الوىاب بشرح منهج الطالب )، (ُّٕالفقو الشافعي البن ا٤بلقن )ص: 
 . (َٕ/ ٔاحملتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا٤بنهاج )

 (. َّٕ/ ّفتاكل قاضيخاف )ر ينظ( ٔ)
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كبو قاؿ ؛ ةم  قد الذِّ عى صمة الثابتة بً عن العً  الن بدى : قاؿ بعضهم؟ عٌماذا ا١بزية كجبت بدالن  أف  
كذا ُب ؛  (ُ)زيةكىي إعطاء ا١بً ، هي إىل غايةو تاؿ كمد  اهلل تعاىل أمر بالقً  ألف  : فقاؿ، الشافعي
 . اإليضاح

من م ٤با صاركا ً ألهن   فرت بإصرارىم على الكي اتى ٍب فى رة ال  صٍ ن النُّ عى  الن دى بى : كقاؿ بعضهم
كال يصلح ، اصرهتً عليهم القياـ بني  بتٍ جى كى ، معاديةه  ار داره ك٥بذه الد  ، ةم  بوؿ الذِّ نا بقى أىل دارً 
، عتقادهم ُب االقة معى ية للموافى ار ا٤بعادً م ٲبيلوف إىل أىل الد  اىر أهن  فالظ  ، صرةنُّ م ٥بذه الأبداهني 
. صرةعن النُّ  افن لى فيكوف خى ، لةىل ا٤بقاتى صرؼ إفيي ، ذ منهمؤخى ليي  رع عليهم ا١بزيةى كجب الشُّ فأى 
م مع اإلصرار على الشرؾ ال ألهن   كُب ُب دار اإلسالـؿ عن السُّ دى ىي بى : اؿ بعضهمكقى 

 .ن ا١بزيةكف مً دُّ ؤى نا ٗبا يػي دارً  ن أىلً ا يصّبكف مً ٭ب  كإً ، صلاألى  يكونوف من أىل دارنا باعتبارً 
كىو :فقاؿ ، ذكره ُب ا٤ببسوط؛ صرةن النُّ ؿ عى دى ا بى ار  س األئمة السرخسي أهن  تى كاخٍ 
م مع أهن   (ِ)دكا٤بقعى ، توهكا٤بعٍ ، يخ الفاٍلكالش  ، عمىن األى ؤخذ مً ال تي  ا١بزيةى  ال ترل أف  أى . األصحُّ 
ك ال ككذل، ْبدهنم لو كانوا مسلمً بى صرة بً صل النُّ هم أى زمي ال يلٍ  كلكنٍ ، كُبكوف ُب السُّ يشاًر 
 .(ّ)ف عنولى خذ منهم ما ىو خى ؤٍ يػي 

 .إىل آخره (... فرت عقوبة على الكُ بَ جَ ها وَ )وألنَّ 
 .ـ باالسَبقاؽ با٤بعُب ا١بامع بينهماب ا١بزية فيما تقد  رٍ ضى  ا٢بقُّ : قلتى  فإفٍ 
منهما  دٍ واحِ  لُّ كُ   زية عليهم إذْ ب الجِ رْ جوز ضَ فيَ ، و يجوز استرقاقهم)ولنا أنَّ : فقاؿ

 اقاء حيث يبقى العبد رقيقن كيف افَبقا ىهنا ُب البى   ٍب  ؛ فس منهم(ب النَّ على سلْ  لمِ يشتَ 
منهما ُب االبتداء ثبت بطريق اجملازاة  كالن   أف   زية بعد اإلسالـ معى بقى ا١بً كال تى ، بعد اإلسالـ

 .لكفرىم
، اأيضن  لةن ص /ب بطريق اجملازاة ٘بب كما ٘بىً   ا١بزيةى  كىو أف  ، اىررؽ بينهما ظى الفى : قلت

                                 
 (. ّٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (َُّ/ ُْا٢باكم الكبّب )ينظر  (ُ)

 . كا٤بقعدبعد قولو  كاألعمى( ُب )ب( ِ)
 (. ّٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ٕٗ/ َُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي )ّ)

 /ب[ْٗٗ]لوح 
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ا فإهن   مسلى ككذا إذا أى . فقاتسليم كالن  ل با٤بوت قبل الت  طي كتبٍ ، إال بالقبض مُّ تً الت ال تى كالصِّ 
بت عند جى ا كى ألهن   ا ابتداءن فظاىره أم  : قوبة ابتداءن كبقاءن زية بطريق العي كجوب ا١بً  ط ٤با أف  تسقي 

غار زية فا١بواب فيو أف يكوف على كجو الص  ١بً ا إعطاءى  ا بقاءن فإف  كأم  ؛ رفٍ إصرارىم على الكي 
 .[ِٗ: التوبة]چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: قاؿ اهلل تعاىل. ةكا٤بذل  

 (ُ)و ُب حالةفإن  ، ؽكالقتل ٖبالؼ الرِّ ،  ال ٧بالةى  ط باإلسبلم(سقُ فر تَ )وعقوبة الكُ 
ة ٖبالؼ بعي  و يثبت بطريق الت   أن  حٌب  ، فرن عقوبات الكي ال مً ، كمية٢بي ن األمور اقاء مً البى 

أداؤىا لو بعثها بيد  (ِ)قبلغار حٌب ال يي زية ٤با كانت ىي الص  و أداء ا١بً مى الزً  أك أف  ، ا١بزية
، الكتاب على ما يأٌب ُب، ادن ضو قاعً قبً ض منو يى ابً كالقى ، اعطي قائمن فيي ، كاياتالرِّ  حِّ صى و ُب أى نائبً 

ا٤بشركط  ألف  ، ركطفيبقى ا٤بشٍ ، غاركىو األداء على كجو الص  ، داءرط األى فانتفى باإلسالـ شى 
 .(ّ)وق بدكف شرطً ال يتحق  

 صمة(عن العِ  ت بداًل بَ جَ ها وَ )أنَّ : عن قولو وابه جى  ت بكونو آدمًيا(بُ ثْ )والعصمو تَـ 
اآلدمي ُب  ألف  ، يثبت باعتبار ا١بزية  أفٍ ال، لو اأصلين  اصمة كانت أمرن العً : كيقوؿ، منع هبذافيى 

 .زية الذم ىو طارئاألمر األصلي إىل قبوؿ ا١بً  فال يصح إضافةي ، اق معصومن لً أصلو خي 
ؿ عن كال بدى ، ينا١بزية ليست بدى  نا أف  كقد بي  : كقاؿ : كذكر  س األئمة ُب ا٤ببسوط

ن ُب قٍ ن ا٢بى ؿ عى دى ا ىي بى فإ٭ب  ، منا لو ذلكن سل  كلئً ، ـن الد  قٍ ؿ عن حى دى كال بى ، كُبالسُّ 
 .(ْ)ذ ا١بزية بعد ذلكفال معُب ألخٍ ، قن باإلسالـكقد استفاد ا٢بى ، ىضى ل ال ُب ما مى ا٤بستقبى 

. 

                                 
 . حاؿ( ُب )ب( ُ)
 . تقبل( ُب )ب( ِ)
 . (ُٖ/ َُسرخسي )ا٤ببسوط للينظر ( ّ)

 . (ُٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

جتماع جزية ا] 
 ا٢بولْب[
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ا ٯبوز أف فعلى ىذ، (ِ)زيةتداخلت ا١بً  والفً ع حى اجتمى  كإفٍ : (ُ)قطعرح األكلفظ ش
. ولْب تداخلتزية ا٢بى معت جً إذا اجتى : أمٍ ، ْب على حذؼ ا٤بضاؼعل ا٢بولى فً  يكوف تأنيث

 .يحةعلى تأكيل الص   ما ىذه الصوت: نة كقولوعلى تأكيل الس   ث ا٢بوؿى ن  كقيل أى 
خراج  فإف  ، كايةرؽ بينهما على ىذه الرِّ كالفى  ((ّ)فيو باالتفاق لَ ال تداخُ : )وقيل

و ال كألن  ؛ ذافكذلك ىى ، فشر يتضاعى كالعي ، شرمقاـ العي  انة األرض قائمن ؤٍ ب مي جى كى األرض 
دقة كصى ، فقة ا٤برأة ا٤بفركضةال عقوبة فيها من نى  (ْ)أك مؤنة، فاعترب  ُب ا٣براج بقاءن  عقوبةى 
 .إىل ىذا أشار ُب األسرار؛ (ٓ)طرالفً 

ع القالدة من ب موضً بى كالل   ،ب من ثيابوبى ع الل  ما على موضً : -بالفتح–لبيب الت  
 . كذا ُب ا٤بغرب(ٔ)؛ الصدر

 .إىل ا١بزية (ٕ)فيتداخل

                                 
ا٤بتوَب:  ،ُب ٦بلدين، إلماـ: أٞبد بن ٧بمد، ا٤بعركؼ: بأيب نصر األقطعىو شرح ٤بخَب القدكرم ل (ُ)

. كىو ٨بطوط، منو ال أحيد عن حد االختصار ا، قاؿ األقطع: رأيت أف أشرحو شرحن (ىػْْٕ)سنة 
، كمكتبة ا٤بلك فهد ِّٔار الكتب، كإحياء الَباثاإلسالمي برقم نسخة ُب األزىرية، كإستانبوؿ، كد

 . ُِْٔالوطنية ٙبت الرقم 
كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ،  (َُْ-َُّتاج الَباجم البن قطلوبغا )ص: 

 . (ُِّ/ ُاألعالـ للزركلي )، (ُُّٔ/ِ)

 . (ُْٔ/ ْاللباب ُب شرح الكتاب )ينظر  (ِ)
 . ا١بزيةقولو بعد  بعد ذلكُب )ب( 

تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ، (َّْ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ) (ّ)
(ّ/ِٕٗ) . 

 . أك مؤنةبدؿ  ٗبؤنة( ُب )ب( ْ)
 ( ِِٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ٓٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٓ)
 . (َِْينظر ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ٔ)
 . فتتداخل( ُب )ب( ٕ)



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

071 

 أنَّ  )واألصحُّ ، خوؿعلى حقيقة اجمليء كىي الدُّ : مأى  )مجرٌي على حقيقتو(
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : لقولو تعاىل (ُ)ول(الوجوب عندنا في ابتداء الحَ 

چڳ
، تلب بإسقاط القى ً٘ب ا أهن   فدؿ  ، تل عنهم بإعطاء ا١بزيةفأمر بإسقاط القى ، (ِ)

و حاؿ سقوط فكاف كجوبي ، تلٯبب بإسقاط القى  و ماؿه كألن  ، ؿوٍ ؿ ا٢بى كذلك موجود ُب أك  
لة ضْب ُب مقابى رى راج األى خ: قلنا ْبى ضً رى قاسوا على خراج األى  فإفٍ ، مدـ العى ن دى لح عى تل كالصُّ القى 
 .قطعكذا ُب شرح األ؛  (ْ)ا٤بنفعة ال ٯبب (ّ)مسل  فما َل تي ، نتفاع هبااال

 كذلك ألف  ؛ ل( في المستقبَ ق إالَّ قَّ عنو ال يتحَ  اًل بدَ  (ٙ)بما وجَ  )ولنا أنَّ : (ٓ)قولو
 ألف   ُب ا٤باضي (ٕ)ل الق ُب ا٤بستقبا يتحق  إ٭ب  ، ناصرة ُب حقِّ هم كالنُّ تل ُب حقِّ و القى ؿ ىي ا٤ببدى 
ل ق ُب ا٤بسقبى ا تتحق  صرة إ٭ب  ككذا النُّ ؛ راب ماضو راب قائم ُب ا٢باؿ ال ٢بً ستوَب ٢بً ا يي تل إ٭ب  القى 
 .رنا()على ما قرَّ : كىو ا٤براد من قولو، نيمةعنو الغى  تٍ ا٤باضي كقعى  ألف  

 كىو أفٍ ، ايضن ذلك أى ك،  و ا١بزيةىي كى ، لوا٢بكم ُب بدى  يكوفى  ك٤با  كاف كذلك كجب أفٍ 
 ينبغي أفٍ  لةصرة مستقبى ا كجبت لني فلم  . ا٤باضية ةنى صرة ُب الس  كىي النُّ ، صرة ماضيةب لني ال ٯبً 
صرة عليهم كىو كجوب النُّ ، ببق الس  عد ٙبقُّ ؿ إمكاف الوجوب بى و أك  ألن   وؿؿ ا٢بى ب ُب أك  ٯبً 

إىل  (ٖ)[هملً ي٤ب]ح لذلك أبداهنم ال تصلي  ألفٌ  صرة بأنفسهمم ال يصلحوف للنُّ با٤باؿ ٤با أهن  
 .ع اعتقادىم على ما مر  اد اعتقادىم مى الٙبِّ  ابْب ظاىرن ار احملارً الكف  

                                 
 . (ِٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 .ِٗالتوبة: ( ِ)
 . يسلم( ُب )ب( ّ)
 . (ِٕٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ْ)

 . قولنا( ُب )ب( ٓ)
 . كجب عنو( ُب )ب( ٔ)
 . كما( ُب )ب( ٕ)
 . لهمث٤ب)أ( ( ُب ٖ)
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ا كاة إ٭ب  الز   ألف   وؿكاة ُب آخر ا٢بى الز   ا كجبتٍ إ٭ب  : كأما ا١بواب عن اعتباره بالزكاة فقلنا
الشتمالو على الفصوؿ  ن االستنماءً ن مً ا٢بوؿ ىو ا٤بمك   كىو ألف  ، اميب ُب ا٤باؿ الن  ٘بى 

)واهلل أعلم رط كجوب األداء ق شى ن اعتبار ا٢بوؿ ليتحق  مً  د  فال بي ، األربعة على ما مر  
 .(ُ)بالصواب(

                                 
 . من )ب(( ساقط ُ)
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 فصم
هم ُب صل معاملتى كر ُب ىذا الفى ذى ، دللى أىل الر  ا ٯبب من ا١بًزل عى ٤با ذكر أحكاـ مى 

 .ا٥بدل دارً 
، تيوصيى ع خً زى نػى : يو أمصً صاه ٱبى ر خى مصدى ، على فعاؿ، -٤بدبالكسر كا- /ا٣ًبصاء 

 .(ِ)[ذكره ُب ا٤بغرب؛ (ُ)]كاإلخصاء ُب معناه خطأ
 كإفٍ ، صلُب األى  ايعة مطلقن ككذلك البً ، (ّ)دىم٤بتعب   كنيسة اليهود كالنصارليقاؿ 

 .النصارل (ٓ)د٤بتعب  يعة اليهود كالبً  (ْ)دنيسة ٤بتعب  ب استعماؿ الكى لى غى 
، عف فيهماىي معُب الض   (ٔ)ٍب ا٤بناسبة ُب ا١بمع بْب ا٣بصاء كالكنيسة ُب ا٢بديث

ث ككذلك بناء الكنيسة ُب دار اإلسالـ يورً ، لحٍ عف ليس ُب الفى وع ضى ُب ا٣بصاء نى  فإف  
إحداث  فكذلك ُب، لقةصل ا٣بً ا ىو عليو أى غيّب عم  أك ُب ا٣بصاء تى ؛ عف ُب اإلسالـالض  
 .دار اإلسالـ ا ىو عليو بناءي نيسة تغيّب عم  الكى 

كقيل ، جلصى الر  ال ٱبي : ا ا٣بصاء فمعناهكأم  : معُب ا٢بديث فقاؿ كذكر ُب اإليضاح
چۇ   ۇ  ۆ  ۆ چ : ذلك ُب تأكيل قولو تعاىل

 .ءا ا٤براد ا٣بصاإ٭ب   (ٕ)
كم حٍ  يصّب ُب ي ن النساء كما يفعلو أىل الكتاب حٌب  ل كاالمتناع مً ا٤براد بو التبتُّ : كقيل

                                 
 . (ُْٕ( ينظر ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ُ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ِ)
 . ٤بعبدىم( ُب )ب( ّ)
 . ٤بعبد( ُب )ب( ْ)
 . ٤بعبد( ُب )ب( ٓ)
أخرجو البيهقي ُب سنن الكربل، كتاب السبق كالرمي، باب كراىية خصاء البهائم، برقم ( ٔ)

  بنيافال إخصاء ُب اإلسالـ، كال ؿ: قا ×رسوؿ اهلل  أفٌ   ^عباس عن ابن ، ُْ/َُ(ُّٕٗٗ)
 . (ُّٓ/ ِالدراية ُب ٚبريج أحاديث ا٥بداية ). كضعفو ابن حجر ينظر كنيسة

 .ُُٗالنساء: ( ٕ)

 /أ[ََٓ]لوح 
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  .(ُ)صيٌ ا٣بى 
 .َل تكن ث ُب دار اإلسالـ كنيسةه دى ال ٰبي : يعِب ها(راد إحداثُ )والمُ  

عة ومى نوف من إحداث الص  ال ٲبك  : أم يعة(البِ  لةِ ي فيها بمنزِ للمتخلِّ  (ِ)عةومَ )والصَ 
 .اوف فيها أيضن ل  ٍب يتخى ل  ا

كصىٍومىعىةي . إذا ديقػِّقىٍت كحيدِّدى رأسيها، أتانا بثريدة ميصىم عىةو : يقاؿ : كُب الصحاح
 .(ّ)أسا دقيقة الر  هن  أل، ن ىذافػىٍوعىلىةه مً : صارلالن  

 .يمِّ صالة الذِّ : أم بلة(ع الصَّ )بخبلف موضِ 
 .اذهن اٚبِّ نوف مً ك  ٲب: أم )في البيت(

ا ذكره و إ٭ب  كٰبتمل أن  ، أيب حنيفة (ٔ)نعى : أم (ٓ)ب(صاحب المذىَ  (ٗ))والمروي عن
 ة(مَّ ها أىل الذِّ )أكثر أىلِ  ككوفى ، وفةل الكي رى كر قػي و ذى فظ ىهنا دكف غّبه ألن  ذكره هبذا الل  

فهو صاحب ، ااف كوفين ك  ل ىو كإفٍ بى ، و ليس ىو كسائر أىل الكوفةهبذا أن   (ٕ)فتبْب  ، قيبوعى 
ٍب ا٤براد من ، بعيوت  كعن مي  م منقبتو ظى لعً  كإجالالن ، رتبتوً مى  لعلوِّ  اإظهارن ، ـ فيوب ا٤بقد  ا٤بذىى 
 رى()وىذا في األمصار دون القُ : ولوقى  روي()المَ 

، وي ا١بٍىزًيرىةي()كىًمنٍ ، اٍنكىشىفى ًحْبى غىارى كىنػىقىصى : أىمٍ  األرضإذىا انٍػفىرىجى عىٍن : جىزىرى اٍلمىاءي 
ٕبىٍرى فىاًرسى كىٕبىٍرى ا٢بٍىبىًش كىًدٍجلىةى كىاٍلفيرىاتى  ألفكى٧بىىل ًتهىا  ألرضهاجىزًيرىةي اٍلعىرىًب : كىيػيقىاؿ، كىا١بٍىزىائًري 

                                 
 . (ُّْ/ ُٓا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)
يعِب احملدد الطرؼ ا٤بنضم. كصومع بناءه: : منارة الراىب، قاؿ سيبويو: ىو من األصمع، الصومعة (ِ)

 . (َْٔ/ ُاحملكم كاحمليط األعظم ). عاله، مشتق من ذلك

 . (ُِْٓ/ ّالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ّ)
 . من( ُب )ب( ْ)
 . (ِٕٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ٓ)

 . ( ساقط من )ب(ٔ)
 . فبْب( ُب )ب( ٕ)

] حكم إحداث 
كبناء الكنائس 
 كالبيع [
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قىٍد أىحىاطىٍت هًبىا
(ُ). 

شيدُّهي ال ًذم فػىٍوؽى ثًيىابًًو خىٍيطه غىًليظه بًقىٍدًر اأٍليٍصبيًع يى : تػىعىاىلى  ‘عىٍن أىيب ييوسيفى  )اْلُكْسِتيُج(
بٍػرىٍيسىمً  ًة ًمٍن اإٍلً اًر )كىًمٍنوي( ، ديكفى مىا يػىتػىزىيػ نيوفى بًًو ًمٍن الز نىاًنًّب اٍلميت خىذى أىمىرى عيمىري أىٍىلى الذِّم ًة بًًإٍظهى

اٍلكيٍسًتيجىاتً 
 . ىذاف من ا٤بغرب؛ (ّ)(ِ)
 .(ْ)]: قولو
ن كره مً غّب تفسّب ٤با ذى ا ذكره ُب ا١بامع الص  علم أ٭ب  غّب ليي كر لفظ ا١بامع الص  ا ذى كإ٭ب  

كيفية ذلك : أم (ٓ): ركاية القدكرم بقولو
 .(ٔ)غّب[كره ُب ا١بامع الص  ما ذى ك،  زالتميُّ 

ا كرٗب  ، مين(لة المسلِ ل معامَ لعلو الذمي يعامَ فزة عبلمة مميِّ  (ٚ)وكن لَ )فلو لم تَ 
صنعوف فيى  امن ونو مسلً ظنُّ المة ين معو عى كي فإذا َل يى ، ريقُب الط  : (ٖ)أم، أةجٍ د فى ٲبوت منهم أحى 

 .ارالكف   ن ذلك كاجب ُب حقِّ ز عى حري كالت  ، صنعوف بو ما يصنعوف ٗبوتى ا٤بسلمْبفيى 
صارل ٪براف كال ٦بوس ا٤بدينة كال نى  ذ بذلك يهودى أخي َل يى  الن يب أليس أف  : قيل فإفٍ 

فكاف ال ، مو حا٥بي ال يشتبً ، با٤بدينة ْبى كانوا معركفً   م ُب زمن رسوؿ اهلل ألهن  : قلنا؟ ىجر

                                 
 . (ِٖيب ا٤بعرب )ص: ينظر ا٤بغرب ُب ترت (ُ)
 ٕٔ/ُ(ُّٖأخرجو القاسم بن سالـ ُب كتاب األمواؿ، باب ا١بزية كيف ٘بتىب؟، برقم )( ِ)

: يىا يػىٍرفىأي، اٍكتيٍب ًإىلى أىٍىًل اأٍلىٍمصىاًر ُب أىٍىًل اٍلًكتىاًب: أىٍف ٘بيىز  نػىوىاًصيًهٍم، كىأىٍف يػىٍربي  طيوا قىاؿى عيمىري
ـً اٍلكيٍستػىٍيجىافى ُب أىٍكسى  ٍسالى  . اًطًهٍم؛ لًيػيٍعرىؼى زًيػُّهيٍم ًمٍن زًمِّ أىٍىًل اإٍلً
 . (َُٔ/ ٓإركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل ). سند ضعيفقاؿ الشيخ األلباٍل: 

 . (َْٕا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ّ)
 . (ّْٓا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص:  (ْ)

 . (َٔ/ ٔداية )العناية شرح ا٥بينظر  (ٓ)

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ٔ)
 . ( ساقط من )ب(ٕ)
 . ( ساقط من )ب(ٖ)

ىل الذمة ]ٛبييز أ
 عن ا٤بسلمْب[
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، ؼعرى  يي ن العرؼ ك٩ب  ن يي ٩ب   (ِ)]الناس[ ٤با كثر ن عمر مى ُب زى  ا٢باجة إىل ذلك ٍبي   (ُ)تقع
تعقككى 

أينما دار عمر : اهلل  كقاؿ رسوؿ. فيو اككاف ذلك صوابن ، ا٢باجة إىل ذلك (ّ)
 .غّبكذا ذكره اإلماـ  س األئمة السرخسي ُب ا١بامع الص  (ٓ()ْ)فا٢بقُّ معو

 )وصيانة ِلَضَعَفِة المسلمين(
خذ أىل ا أي ٭ب  إً : أم، فدى عف ُب البى ين ال الض   الدِّ عف ُبىو الض  ، عفن الض  ا٤براد مً 

الح كبالركوب على ال يركبوا ا٣بيل كال ٰبمل الس   لة بأفٍ غار كالذِّ ث عليهم الص  مة ٗبا يورً الذِّ 
لكي ييركا ُب ، رؽ عليهمكتضييق الطُّ ، الـبتداء بالس  ؾ االرٍ كتػى ، ا٣بيل (ٔ)ف دكف سركجكي األي 
 أفى  (ٕ)[قولوا]ي ال لة حٌب  غار كالذِّ صلبوا ُب دين اإلسالـ على كجو الص  ذين َل يت ال  أعْبي 

                                 
 . يقع( ُب )ب( ُ)
 . ما بْب معقوفْب من )ب(( ِ)
 . ككىقفت(ب)( ُب ّ)
: قاؿ الصغاٍل ،ا٢بق بعدم مع عمر حيث كاف(: ّْٔ/ُقاؿ العجلوٍل ُب كشف ا٣بفاء ) (ْ)

ركاه ُب ا١بامع الكبّب عن ا٢بكيم الَبمذم، كابن عساكر عن الفضل بن كأقوؿ . موضوع انتهى
 . انتهى ا٢بق بعدم مع عمر بن ا٣بطاب حيث كافعباس بلفظ 

. كابن فيو من َل أعرفهم(: ِٔ/ٗ(، قاؿ ا٥بيثمى )ُٖٕ، رقم َِٖ/ُٖأخرجو الطرباٌل )
(، كالديلمى ِِٗٔم ، رقَُْ/ّفى األكسط )ي: الطرباناكأخرجو أيضن  ،(ُِٔ/ْْعساكر )

 (. ُْْٕ، رقم ٔٓ/ّ)
قاؿ:  ×عن ابن عمر، أف رسوؿ اهلل (، كالَبمذم كغّبٮبا: ُِٔٗكيغِب عنو ما أخرجو أبو داكد )

كقاؿ  ،. كقاؿ ابن عمر: ما نزؿ بالناس أمر قط فقالوا فيوإف اهلل جعل ا٢بق على لساف عمر كقلبو
 إال نزؿ فيو القرآف على ٫بو ما قاؿ عمر.  خارجة، أك قاؿ ابن ا٣بطاب فيو، شكٌ  ،فيو عمر

 (ُٔ/ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ُِٖ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر  (ٓ)

 . سرج( ُب )ب( ٔ)
كأسرجها: كضع عليها السرج. كالسراج: بائع السركج  ،كا١بمع: سركج ،: رحل الدابةالسرج

 . (ِٗٔ/ ٕرفتو السراجة. احملكم كاحمليط األعظم )كح،كصانعها
 . قولوات)أ(( ُب ٕ)
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فر ال ٲبيلوا إىل الكي  كأفٍ ، عةحنة كالض  كا٤بؤمنْب ُب ا٤بً ، عةعمة كالد  ار يتقلبوف ُب النِّ الكف  
ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  چ : كإليو أشار اهلل تعاىل ُب قولو، حا٥بمق سعتهم كركنى  (ُ)[بسبى ]ب

ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

چحب
 .اآلية  /(ِ)
 .إىل آخره( ... بلمة يجب أن تكون خيطًا)والعَ 
ا٤بقصود  ألف   وفو أىلي ا تعارى المة ٗبً ن العى لد مً بى  كتفى ُب كلِّ فيي : ‘اإلماـ التمرتاشي كر كذى 
 .(ّ)المة ا٤بخصوصة ليس بالـزقتصار على ىذه العى اال علم أف  كهبذا يي ، ل هبذاٰبصي 

 ، (ْ)ىو الغلظ ُب العشرة كا٢برؼ ُب ا٤بعاملة كترؾ الرفق: ا١بفاء
 أىل اإلسبلم( حقِّ  فاء فيو جَ )فإنَّ : كمنو قولو

زىم ٗبا يوجب ة بتميُّ م  ُب األمر ألىل الذِّ  ألف   رة بأىل اإلسالـشن العً سٍ رؾ حي تى : أم
و فقد صديقً  عدك   عز  ن أى مى  ألف   ألىل اإلسالـ إىانة(ٔ)من اإلبريسم (ٓ)نارن اٚباذ الزُّ إغرارىم مً 

                                 
 . سببل)أ(( ُب ُ)
  .ّّالزخرؼ: ( ِ)
و ا٤بقصود، كيعلم هبذا أف األمصار قاؿ التمرتاشي: ينبغي ُب كل بلد من العالمة ما تعارفو أىلو ألنٌ  (ّ)

. البناية شرح ا٥بداية )  . (ِٗٓ/ ٕاألمصار على ىذه العالمة ا٤بخصوصة الـز
  (ِّٓ/ ُمعجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية )ينظر ( ْ)

 صراٍل على كسطو، كىذا قريب ٩با ذكره الفقهاء. ه اجملوسي كالنٌ كالزنارة ُب اللغة: ما يشدٌ  الزنار (ٓ)
  يشد هبا الذمي كسطو. : الزنار: خيوط متلونة بألواف شٌٌب الدسوقىففي 
 : الزنار: خيط غليظ فيو ألواف يشد بو الذمي كسطو، كىو يكوف فوؽ الثياب. تاجهناية احملكُب 

ن اإلبريسم يشد على الوسط، كىو غّب الكستيج. معجم الزنار: خيط غليظ بقدر اإلصبع مً 
 . (ُِٓ/ ِا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية )

، فتح األلف كالراء، كقيل: بكسر األلف كفتح الراءىو أعجمي معٌرب بك : ىو ا٢برير، اإًلبريسم (ٔ)
فعليل،  إكقاؿ ابن األعرايب: ىو اإلبريسم بكسر ا٥بمزة كالراء كفتح السْب، قاؿ: كليس ُب الكالـ: 

ىليلج، كقيل: ىو ا٢برير ا٤بنقوض قبل أف ٚبرج الدكدة من الشرنقة. معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ إك

= 

 /ب[ََٓ]لوح 
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 .معُبن  وىاف صديقى فقد أى 
كذىاب ا٤بريض ، (ُ)ستاؽكا٣بركج إىل الرُّ   رورة(لضَّ تركوا ليركبوا إال لال يُ  أنْ األحق )

 .إىل موضع ٰبتاج إليو
: كىي قولو مت(فة التي تقدَّ )بالصّ 

ن  ألهن   رجلى السُّ كوب عى ساء الرُّ كره للنِّ ك٥بذا يي ، زاةذلك للغي  رج ألف  كال يركبوف على السُّ 
 .‘تمرتاشي كره اإلماـ الكذا ذى ؛  (ِ)ليس من أىل ا١بهاد

 .او لو كاف مسلمن لى تقدير أن  عى : يعِب و(ص إيمانُ ينقُ  ألنَّو)
أمانو  ىو ينقض (ٗ)فكذا، إيمانو ينقض -عليو السبلم- النَّبي سبّ  (ٖ))كان

ق بدار هد ك٢بى مي إذا نقض العى الذٌ  أف  : يعِب وذمتو وكذا في حكم ما حملو من مال(
إذا ٢بق بدار ا٢برب ٗبالو  كا٤برتدٌ ،  ايئن دار ا٢برب يكوف فى ر على هً ظي  ٍبي   رب كُب يده ماؿه ا٢بى 
 .ءار كمالو ُبى ر على الد  هً ظي  ٍبي  

 ر ا٤برتدُّ سً أي  و معو بدار ا٢برب ٍبي  ن مالً بشيء مً  ق ا٤برتدُّ لو ٢بىً كى  : كذكر ُب اإليضاح 
ا كأم  . ثة فيورى هور ملك الوى ع ظي نى نفسو امتػى  ق بدار ا٢برب معو إذا ٢بىً ألن   ءو الذم معو ُبى فمالي 

هر عليو ظى  ٍبي  ، لو دار ا٢بربمن مالو كأدخى  ذ طائفةه خى اقو فأى لو عاد إىل دار اإلسالـ بعد ٢بً 

                                 
= 

 . (ُْ/ ُالفقهية )

ب كيستعمل ُب الناحية الٍب ىي طرؼ اإلقليم كالرزداؽ بالزام كالداؿ مثلو كا١بمع معرٌ : الرستاؽ (ُ)
كىذا  ،كمنو الرزداؽ ،الرزدؽ السطر من النخل كالصف من الناس: قاؿ ابن فارس ،رساتيق كرزاديق
ُب غريب الشرح الكبّب ا٤بصباح ا٤بنّب . بعضهم الرستاؽ مولد كصوابو رزداؽ: كقاؿ ،يقتضي أنو عريب

(ُ /ِِٔ) . 

 . (َِٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ِ)

 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . ككذا( ُب )ب( ْ)

 ]حكم سب الن يب
 من أىل الذمة[ ×
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ثة رى ت للوى بى ا٤بلك ثػى  ألف   يمةسمة بالقً القً  كبعدى ، اانن سمة ٦ب  بو قبل القً  قُّ حى رثة أى فالوى ، ا٤بسلموف
ستيالء على ذلك ا٤باؿ  قع اال٤با كى  ٍبي  ، كا٤باؿ ُب دار اإلسالـ، بدار ا٢برب ق ا٤برتدُّ حْب ٢بىً 
: فيو ركايتافحاؽ فى بل ا٢بكم باللِّ عاد قى  فإفٍ . آخر ث فصار كماؿو على ملك الوارً  اكاف كاقعن 
 أصر   فٍ ل إً قتى بل يي  و ال يسَبؽُّ فإن  ، ٖبالؼ ا٤برتدِّ  ايئن كُب ركاية ال يكوف فى ، ايئن يكوف فى  ُب ركايةو 

 .(ِ)كاهلل أعلم بالصواب، (ُ)على ارتداده

                                 
 . (ّٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ّٔ/ ٔفتح القدير )ينظر  (ُ)

 . ( ساقط من )ب(ِ)
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 :فصم
ف ٨بصوصة هبم ٚبالً  ا٥بم أحكامن  ألف   ةدى ب بفصل على حً ذكر نصارل بِب تغلي 

 .صارلائر الن  أحكاـ سى 
 .لحب بالصُّ جى كجوب مثل ماؿ كى : أم )والمرأة من أىل وجوب مثلو(

كاة شرائط ن الز  ة مً فى اعي ُب ا٤بضاعى ر ال يي : مأى  ال يراعى فيو شرائطها( (ٔ)ال ترى)أَ 
ـدى عى كغار  الص   ن كصفً ا١بزية مً 

، (ّ)اابض قاعدن كالقى  اائب كاإلعطاء قائمن ن يد الن  بوؿ مً القى  (ِ)
 .بيب كا٥بزٌ لٍ كأخذ التػى 

 .يبق التغلي على معتى : أم 
كيؤخذ ، شيرى ن القي األرض مً  ذ ا١بزية كخراجؤخى ال يي : أم (ْ)

 .يبؤخذ من التغلي تَل  (ٓ)كإفٍ ، يبؤخذ ا١بزية من معتق التغلي تفكذلك ىهنا ، وقً من معتى 
و ليس فيو كاة ٚبفيف ٤با ذكرنا أن  ف الز  ذ مضاعى أخٍ : أم ىذا تخفيف( )ولنا أنَّ 

 .ُب التخفيف: زية فيو أمغار ٖبالؼ ا١بً صف الص  كى 
رل تأال ، كاف فيو أكساخ الناس  إفٍ كى ، قةدى ىل الص  من أى : أم (ني من أىلهاالغَ  )ألنَّ 

 .ُب الزكاة ٯبوز لو أخذ الزكاة ِب إذا كاف عامالن الغى  أف  
                                 

 . يرل( ُب )ب( ُ)
 . لعىدىـ )أ(( ُب ِ)
 . قاعد( ُب )ب( ّ)
 بن كنانة.  شي من كاف من كلد النضرالقر  (ْ)

كبذلك  ،ضر بن كنانةكلد النٌ  -أم قريش - ىم(: ّْٓ/ٔقاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب فتح البارم )
كركل عن ىشاـ بن الكليب عن أبيو كاف . أخرجو بن سعد عن أيب بكر بن ا١بهم؛ جـز أبو عبيدة

 ؟فسألوه من قريش × لوا إىل الن يب رحم قريش دكف سائر بِب النضر حٌٌب ة يزعموف أهنٌ اف مكٌ سكٌ 
كىذا قوؿ األكثر  ،ىم كلد فهر بن مالك بن النضر اقريشن  إف  : كقيل. من كلد النضر بن كنانة: قاؿ

 . اكمن َل يلده فهر فليس قرشين : قاؿ ،كبو جـز مصعب

 . ( ساقط من )ب(ٓ)
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فإف  موىل :  الن يب ا قوؿي كأم  ، فيها كاف عامالن   كإفٍ ، فليس لو أخذىا (ُ)كأما ا٥با ي
 .(ِ)القـو منهم
موىل ا٥با ي  على أف   النعقاد اإلٝباع، ر إجراء ىذا ا٢بديث على عموموقد تعذ  : قلنا

ر كإذا تعذ  . (ْ)(ّ)ككذلك موىل القرشي على ما ذكرناه، ا٥با ي ُب الكفاءة ؿ منزلةى نز  ال يي 
جل مٌب  الر   فإف  ، ن لوازموو مً ألن   عاكفناصر كالت  و على معُب الت  ب تأكيلي إجراؤه على العمـو ٯبً 

حَباـ دقات باعتبار االا حرماف موىل ا٥با ي عن الص  كأمٌ . صرهتمن القـو يقـو بني كاف مً 
فلذلك ، ر استعظاـففي التناصُّ ، رناصي ٗبعُب الت   (ٓ)ؿا٢بديث مؤك   كقد ذكرنا أف  ، كاالستعظاـ

 .كذا ُب الفوائد الظهّبية؛  (ٔ)ق موىل ا٥با ي با٥با ي ُب ذلك ا٤بعُب٢بً أي 
لحق موىل ال يي  كىو أفٍ ، سواء القياس ُب الكلِّ : ذكر اإلماـ  س األئمة السرخسيك 
 أف   دقة على موىل بِب ىاشم كىو ما ركمرمة الص  كركد ا٢بديث كاف ُب حي   أف  إال  ، القـو هبم
(ٕ)أبا رافع

  سأؿ رسوؿ اهلل : ًأنت موالنا ، ال/: ×فقاؿ رسوؿ اهلل ؟ دقةلو الص   لُّ أٙب
                                 

 . من كاف من كلد ىاشم بن عبد مناؼ: ٥با يا (ُ)

 . ُٔٓ/ُ(ُْٖٔ مستدركو بلفظ ا١بماعة كتاب الزكاة، برقم)أخرجو ا٢باكم ُب (ِ)
دقة، فقاؿ أليب رافع: اصحبِب  من بِب ٨بزـك على الصٌ  بعث رجالن  ×رسوؿ اهلل  عن أيب رافع، أفٌ 

دقة ال إف الصٌ فسألو فقاؿ:  × فانطلق إىل الن يب × آٌب رسوؿ اهلل كيما نصيب منها، فقاؿ: ال حٌٌب 
 . ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب، كَل ٱبرجاه ن أنفسهم القـو مً موايل لنا، كإفٌ  ٙبلُّ 

 . ذكرنا( ُب )ب( ّ)
 . (ٔٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ْ)

 . مأٌكؿ( ُب )ب( ٓ)
 . (ٔٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٔ)

يقاؿ ا٠بو إبراىيم، كيقاؿ أسلم، كقاؿ ابن عبد الرٌب: أشهر ما  × أبو رافع القبطي موىل رسوؿ الل و (ٕ)
ا٤بطلب،  عبد بن أسلم. كقاؿ ٰبٓب بن معْب: ا٠بو إبراىيم. كقيل كاف موىل العباس: قيل ُب ا٠بو
أنو أسلم ٤با بٌشر العباس  فأعتقو ٤با بٌشره بإسالـ العباس بن عبد ا٤بطلب، كاحملفوظ ،×فوىبو للنيٌب 

ة جرت. ككاف إسالمو قبل بدر كَل يشهدىا، يرب، كذلك ُب قصٌ انتصر على أىل خى  × يببأٌف الن  
 كما بعدىا.  اكشهد أحدن 

قاؿ الواقدٌم: مات أبو رافع با٤بدينة قبل عثماف بيسّب أك بعده. كقاؿ ابن حباف: مات ُب خالفة 
= 

 /أ[َُٓ]لوح 
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ق بو ما ليس ُب معناه من  لحى ص ال يي ن القياس بالن  كا٤بخصوص مً .  القـو من أنفسهمكموىل
 قرابة رسوؿ اهلل  ذلك كاف إلظهار فضيلةً  ألف   صكىذا ليس فيما كرد فيو الن  ، وكجٍ  كلٌ 

 .(ُ)يءكموىل التغليب ليس من ذلك ُب ش، ُب إ٢باؽ موالىم هبم
زاة كتب للغي ما يي : طاءكالعى  

كُب االبتداء كاف ، ساضي كا٤بفٍب كا٤بدرِّ كالقى ،  ينن أمور الدِّ ن قاـ بأمرو مً مى  كلكلِّ ، يوافُب الدِّ 
كاألنصار  ينهاجر كأكالد ا٤ب  الن يبكأزكاج ،  ة ُب اإلسالـن كاف لو ضرب مزي  مى  عطى لكلِّ يي 
،  بضك قبل القى فال ٲبلى ، لةو صً لنا أن  ٤با قي ، ث العطاءنة ال يورى ر الس  ككذا لو مات ُب آخً . ~

ا كضع ا٤بسألة ُب كإ٭ب  . كذا ىهنا،  سقطكج تى ة الز  قة مفركضة ُب ذم  فى كا٤برأة إذا ماتت ك٥با نػى 
و قد أكَب ألن   لك إىل قريبوذ صرؼي  نة مستحب  و لو مات ُب آخر الس  ألن   نةنصف الس  

عطى ُب قيل رزؽ القاضي يي  ٍبي  . رؼ إىل قريبو ليكوف أقرب إىل الوفاءالص   ستحبُّ فيي ، غناءه
كقيل ، نةما بقي من الس   ٯبب ردُّ : ها قيلضيِّ ؿ قبل مي زً ذ ُب أك٥با ٍب عي خى كلو أى ، نةآخر الس  

رجع عليها كال ُب ا٤بدة َل يى  ضيِّ حدٮبا قبل مي أ مات ل ٥با ٍبي  جى كجة إذا عى على قياس نفقة الز  
ل ج  كما لو عى ؛  كَل ٰبصل ذلك، ذت ا٤بقصودخى ا أى ألهن   الباقي رد   بُّ حً أي : دم  كقاؿ ٧بي . تركتها

سَبداد با٤بوت  ن كجو فينقطع االلة مً ا صً ك٥بما أهن  . ج٥با نفقة ليتزكجها فماتت قبل التزكُّ 
كاهلل ، رٞبهما اهللكاإلماـ التمرتاشي ، كره اإلماـ قاضي خافكذا ذ ،  (ِ)جوع ُب ا٥ببة كالرُّ 
 .أعلم

                                 
= 

 أيب طالب.  بن علي
 (. ّٕ/ْالبن سعد )(، كالطبقات الكربل ُُّ/ٕانظر: اإلصابة البن حجر )

 ا٤برجع السابق. ( ُ)
 (. ٕٔ/َُالعناية شرح ا٥بداية )، (ٔٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ِ)
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 .أحكاو ادلشتذيٍ: تاب
ـى فر األصلي ذى ٤با ذكر أحكاـ أىل الكي  ارلء أىل الكفر الط   كر ُب ىذا الباب أحكا

 .اذكرن (ُ)فكذلك، االطارلء بعد األصلي كجودن  ما أف  ػلً 
 .(ّ)بىذا ىو ظاىر ا٤بذىى  غير واجب(على ما قالوا  (ِ)ضرْ )إال أن العَ : قولو

ىكذا ركم عن عمر . (ْ)ينض اإلسالـ على ا٤برتدِّ رٍ عى  ستحبُّ كيي  : كذكر ُب اإليضاح

 .كتأكيل بهةو عَباض شي الردة كانت با الحتماؿ أف   ود إىل اإلسالـ ثابته رجاء العى  ألف  ؛ (ٓ)

ا إذا َل كأم  . اـأي   مهل ثالثةى و يستمهل فيي أن   : كىو قولو، ؿك  األى 
و ٗبنزلة  ألن   ستتابستحب أف يي و يي و إال أن  فال بأس بقتلً ، ت ُب ذلكو متعنِّ اىر أن  فالظ  ، بيطلي 

و ى سبيلي م ٱبل  فإذا أسلى ، ةمرٌ  ل ُب كلِّ فعى فكذلك يي ، اكثالثن  اثانين  ارتد   كإفٍ . عوةغتو الد  لى كافر بػى 
(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ): ولو تعاىللق

 

(ٔ)
   . 

                                 
 . ككذلك( ُب )ب( ُ)
 يقصد بالعرض ىنا عرض اإلسالـ على ا٤برتد. ( ِ)
 . (ٗٗ-ٖٗ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ّ)

 . (ُّْ/ ٕع ُب ترتيب الشرائع )بدائع الصنائينظر ( ْ)

 أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن اإلسالـ، برقم( ٓ)
(ُٔ)ِ/ّٕٕ . 

فسألو عن الناس، فأخربه. ٍب قاؿ لو  ،قدـ على عمر بن ا٣بطاب رجل من قبل أيب موسى األشعرم
بعد إسالمو، قاؿ: فما فعلتم بو؟ قاؿ:  رفى عمر: ىل كاف فيكم من مغربة خرب؟ فقاؿ: نعم، رجل كى 

أفال حبستموه ثالثا، كأطعمتموه كل يـو رغيفا، كاستتبتموه لعلو قربناه فضربنا عنقو، فقاؿ عمر: 
 .  َل أحضر، كَل آمر، كَل أرض إذ بلغِباللهم إٍلٌ ؟ ٍب قاؿ عمر: يتوب، كيراجع أمر اهلل
و َل يوثقو غّب ابن حباف، فهو َب عبد اهلل، فإنٌ  ٗبحمد بنا٢بديث معلوؿ  ‘قاؿ  الشيخ األلباٍل

 . (ُُّ/ ٖحكم ٦بهوؿ ا٢باؿ. إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل )

 .ٓالتوبة: ( ٔ)

 مايفعل با٤برتد[]
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رابعنا ال إذا ارتد  : ككاف علي كابن عمر يقوالفً 
يقتل  كلكنٍ ، و بعد ذلكقبل توبتي تي  (ُ)

ڳ ): قولو تعاىلكاستدلوا ب، مستهزئ كليس بتائب ف  و مستخً هر أن  و ظى ألن  ؛ حاؿ على كلِّ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

( ھ
(ِ)

  .  
كإذا أسلم ، وبةن آمن كأظهر الت  مى  ال ُب حقِّ  ارن من ازداد كفٍ  اآلية ُب حقِّ : ا نقوؿكلكن  
ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ): و تعاىلابعة لقولكإف كاف ُب الر  ، وٯبب قبولي 

(﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
 (ّ)

   . 
ينتظر فإذا أظهر كلمة  كىو أفٍ ، يلةن قتل غً يي  ارارن و لو فعل ذلك مً ن أيب يوسف أن  كعى 

عوة قبل تو الد  غى ذم بلى ل  الكافر اكقتل . هر منو االستخفاؼو ظى تاب ألن  الشرؾ قتل قبل أف يستى 
 .كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ْ)االستتابة جائز

 .األعذار( (ٓ)ربت إلببلءة ضُ ها مدَّ ألنَّ ؛ مهل ثبلثة أيام)فيُ 
ن و مً ألن   أم فيول للر  دخى ع الذم ال مى أم ُب ا٤بوضً صب ا٢بكم بالر  ىذا نى : قيل فإفٍ 
كركد  ألف   صبيل إثبات ا٢بكم بداللة الن  ن قى ذا مً ىى : قلنا. لرأمكفيها ال ٯبرم ا، ا٤بقادير

درى يع بثالثة أياـ كى ص ُب خيار البى الن  
قدير الت   كذلك ألف  ، ينوفيو ا٤بعُب ا١بامع بينهما بعى  (ٔ)

 .أملللت   اكالتقدير هبا ىهنا أيضن ، لاـ للتأمُّ ىناؾ بثالثة أي  
قبل منو قبوؿ و ال يي ألن   ني كال مستأمً يس بذمِّ كلى ، و كافرألن  ؛ و كافر حربي()وألنَّ 

ھ ): ليل كىو قولو تعاىلقتل إلطالؽ الد  فيي  اربين فكاف حى ، افب األمى كىو َل يطلي ، ا١بزية

                                 
 . َل( ُب )ب( ُ)
 .ُّٕالنساء: ( ِ)
  .ْٗالنساء: ( ّ)
 . (ََُ/ َُ( ا٤ببسوط للسرخسي )ْ)
 . (ُْْ/ َُشرح ا٥بداية )البناية . أم إلظهارىاإلبالء األعذار:  (ٓ)

 . كركد( ُب )ب( ٔ)
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(ھ
 .(ِ)من بدؿ دينو فاقتلوه: كقولو ، (ُ) 

؛  (ّ)هادتْبعد اإلتياف بكلمة الش  بى  كلكنٍ ؛ ها(ديان كلِّ ن األَ أ عَ ن يتبرَّ )وكيفية توبتو أ
 .كاإليضاح كذا ُب ا٤ببسوط

ة سواء كانت حر  ، ان شيئن يضمى  (ْ)مفلى ، لها قاتلا لو قتى أم   
 كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ٓ)ةأك أمى 

، (ٕ)من بدؿ دينو فاقتلوه: /: كىو قولو لما روينا( (ٔ)لقتَ تُ : ‘افعي )وقال الشَّ  
(ۀ ہ ہ ہ ہ): ساء كقولو تعاىلجاؿ كالنِّ الرِّ  مة تعمُّ لً كىذه الكى 

 تبْب  ، (ٖ) 
 .ةمثل ىذا ُب لساف صاحب الشرع لبياف العل   ألف   ينب للقتل تبديل الدِّ ا٤بوجً   أف  تبْب  

ناية ا جً ُب أهن   (ٗ)ة الرجاؿد  ة ا٤برأة تشارؾ رً د  رً : أم كها فيها()وردة المرأة تشاِر 
 .جل كىو القتلة الرٌ جل ُب موجب ردٌ دة الر  رً تشارؾ  ب أفٍ جً فيى ، ظةمغل  

                                 
 .ٓالتوبة: ( ُ)
 سبق ٚبرٯبو. ( ِ)

تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ، (ُُِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ّ)
/ ٔفتح القدير )، (ُْٗ/ ْاللباب ُب شرح الكتاب )، (ِٗٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ِْٖ/ّ)

َٕ) . 

 . فال( ( ُب )بْ)
 ا٤برجع السابق. ( ٓ)

مذىب الشافعية: أنو يستوم ُب القتل بالردة العبد كا٢بر، كالرجل كا٤برأة، فتقتل ا٤برتدة كما يقتل  (ٔ)
 أصليا فارتد، أك كافرنا أسلم ٍب ارتد.  اا٤برتد، كسواء مسلمن 

هناية ، (ُٓٓ/ ُّا٢باكم الكبّب )، (ّٕٔ/ ٨ٖبتصر ا٤بزٍل )، (ُُٖ/ ٔشافعي )لاألـ لينظر 
 . (َُٔ/ ُٕا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )

 .َُُسبق ٚبرٯبو ص( ٕ)
 .ُٖٓالبقرة:  (ٖ)
 . الرجل( ُب )ب( ٗ)

 ]ردة ا٤برأة[

 /ب[َُٓ]لوح 
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 قتل ا٤برتدِّ  و أف  ذا الكالـ ىي كشف ى،  صل تأخير األجزية إلى دار الجزاء(األَ  )وألنَّ 
بل ىو ، ةدٌ بعد القتل على الرِّ  او ٦بازل عليها ُب اآلخرة أيضن ألن   دةال باعتبار ا١بزاء على الرِّ 

كما كاف ، سلم سقط النعداـ اإلصرارو لو أى رل أن  أال تى . فرباعتبار اإلصرار على الكي  ق  مستح  
ها عند اإلماـ ال و بعد ما ظهر سببي فإن  ، بة كا٢بدكدو ط بالت  استحقاقو بطريق ا١بزاء ال يسقي 

 إف  : فنقوؿ، بت ىذاكإذا ثى ، عواع الطريق ُب موضً ط  ن توبة قي نا عى بٍ جى كقد أى . وبةسقط بالت  ت
ر إىل دار كا١بزاء عليو مؤخ  ، وْب العبد كبْب ربِّ ناية بى كىو جً ، ناياتن أعظم ا١بً الكفر مً 
. صاص كا٢بدكدكالقً ،  باد٤بصلحة تعود إىل العً  مشركعةه  نيا سياسةه ل ُب الدُّ جِّ كما عي ، اآلخرة
كإذا كاف كذلك ، بةفع احملارى قتل لدى فيي ، للمسلمْب ابن باإلصرار على الكفر يكوف ٧بارً  ٍب ا٤برتدُّ 
كال ُب ، فر األصليل ُب الكي قتى فال تي ، ةبصا٢بة للمحاربى  ها ليستٍ نيتى بً  ألف   ا٤برأة لقتى فال تي 
 .ئار الط  

بديل الت   ألف   فليس ٗبجرم على ظاىره (ُ)ؿ دينو فاقتلوهمن بدٌ : كأما قولو 
ـه فنا أن  فعرى ، مافر إذا أسلى ن الكى ق مً يتحق   جاؿ ك٫بملو على الرِّ ، وخص  نف قو خصوص٢بىً  و عا
 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)ليل ما ذكرنابدى 

صمة عً  (ْ)فزالتٍ ، (ّ)ربت بدار ا٢بى قى عندنا إذا ٢بىً  ة تسَبؽُّ ا٤برتد   أفٌ : ر ُب األسراركى كذى 
 كإفٍ ،  عليوربى جٍ لتزاـ فتي اإلسالـ باال ظ حكم قبوؿً ا يتغل  كإ٭ب  ، ربيةصمة دارنا كا٤بشركة العى عً 

 . على اإلسالـ بعد االسَبقاؽربى ا ال ٘بي ربية فإهن  ت ٖبالؼ ا٢بى اسَبق  
ا أال ترل أهن  . جلبدار ا٢برب كالر   قتٍ َبقاؽ كإف ٢بىً سال ٛبلك باال: ‘كقاؿ الشافعي 

افرة سىب كالكى فتي  اكدارن  اربية دينن ا حى هن  إا نقوؿ إال أن  ، (ٓ)ت ُب دار اإلسالـسىب ما دامى ال تي 

                                 
 .َُُسبق ٚبرٯبو ص ( ُ)

 . (َُٗ/ َُ(ا٤ببسوط للسرخسي )ِ)
 . (ُّٗ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ّ)

 . كزالت( ُب )ب( ْ)
 (. ُْٕ/ُٕ، هناية ا٤بطلب )(ُٖٔ/ ُّا٢باكم الكبّب )، (ُُٖ/ ٔاألـ للشافعي ) (ٓ)
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ا٤بلك ال يزكؿ  أال ترل أف  . حكم دارنا قائم فيها ألف   ٖبالؼ ما إذا دامت ُب دارنا، صليةاألى 
 .موالىا (ُ)ىاربً مة ٯبي كاألى ، ار باإلٝباعالد   صمةعنها بسبب عً 
كأمره ، عت إليوفً دمتها دي ة كاحتاج ا٤بوىل إىل خً مى ت األى إذا ارتد  : ‘حنيفة  قاؿ أبو
، ادىا كيضرهبا أسواطن أياـ يهدِّ  رسل إليها القاضي كل  كأى  (ِ)ـىا على اإلسالٯبربً  القاضي أفٍ 

ن د أمكى كقى ، ىاو بكفرً ط حقُّ تسقي  (ْ)وىل الع للمى ا٤بنافً  ألف   (ّ)مأك تسلً  وتى  ٛبى ع هبا حٌب  صنى ي
 . كذا ُب اإليضاح؛  (ٓ)فيفعل، كاإلجبار على اإلسالـ ا٤بوىل ا١بمع بْب توفّب حقِّ 

 .ستخداـا١برب كاال: أم ين(الحقَّ  ينَ )بَ 
 ٖبطِّ  (ٖ)كذا كاف،  (ٕ)درىر جند كاىي: يعِب (ٔ)ُتضرب في كل أيام(: )ويُروى: قولو

 .‘شيخي  ٖبطِّ 

                                 
 . ٘بربىا( ُب )ب( ُ)
 . (ّٕ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ُُِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 . (ِِٕ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ّ)
 . َل( ُب )ب( ْ)
 . (ِٖٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) (ٓ)

 . (َْٕ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ) (ٔ)

 ٗبعُب تضرب كل األياـ، كاهلل أعلم.  (ٕ)
 . ( ساقط من )ب(ٖ)
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و زكالي  اكموقوفن  ا٧بفوظن : أم 
ٍب لو أسلم ، ‘على قوؿ أيب حنيفة  (ِ)وب زكاؿ ملكً تو توجً رد   ألف  ؛ حالو (ُ)يتبْب   إىل أفٍ 
 .على ما كاف (ّ)فا٤باؿ

ؿ إىل أك   اا٤بوت كالقتل مستندن  ب ا٤بزيل ٤بلكو كقتى بفعمل الس   )وإن مات أو قتل(
قد ن كقت العى ت ا٤بلك مً ثبي جيز يى و إذا أي فإن  ، يع بشرط ا٣بياردة كما ُب البى كىو الرِّ ، ببالس  
وريث فعلى ىذا الطريق يكوف الت  . الة ٝبيعن صلة كا٤بنفصً ا٤بشَبم البيع بزكائده ا٤بت    يستحق  حٌب  

أك ، أك معها، ةد  يكوف قبل الرِّ  ا أفٍ و إم  زكاؿ ملكً : قيل فإفٍ . م من ا٤بسلما٤بسل فيو توريثى 
كى  (ٓ)، بوعقً كال يقَبف بو بل يي ، ببق الس  ال يسبً  (ْ)كا٢بكم، بعدىا

. كافر  (ٕ)دة ىوبعد الرِّ (ٔ)
ك ا٤بوت يزيل ا٤بل ا٤بسلم ٍبي   ا٤بزيل للملك موتي  تو كما أف  ا٤بزيل للملك رد  ، منعى : قلنا. كافر

، ولكى دة تزيل مي الرِّ  ككما أف  . ة تزيل ا٤بلك عن ا٤بسلمد  فكذلك الرِّ ، تال عن ا٤بيِّ ، عن ا٢بيِّ 
و فنا أن  فعرى ، ال عن غّب معصـو، ن معصـوصمة عى ا تزيل العً كإ٭ب  ، وصمة نفسً فكذلك تزيل عً 

وريث من الت   ار ألف  و الكف  فلهذا ال يرثو كرثتي ، ريق توريث ا٤بسلم من ا٤بسلمق هبذا الط  يتحق  
يقتضي  افن مكل   /وككوني ، و مكلفألن   ،كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ٖ)كالكافر ال يرث ا٤بسلم، ا٤بسلم
شعر يي  افن و مكل  ككوني . كليف إال با٤بلكب الت  ن من إقامة موجً و ال يتمك  ألن   ـ زكاؿ ملكوعدى 

                                 
 . نبْب( ُب )ب( ُ)
 . (َُُ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 . فا٤باؿ مالو( ُب )ب( ّ)
 . فا٢بكم( ُب )ب( ْ)
من ا٤بذىب أف يقَبف ا٢بكم مع العلة، كأراد ا الصحيح أمٌ . كىذا اختيار بعض ا٤بشايخ( ُب )ب( ٓ)

 . يعقبوبعد قولو  بالسبب العلة ىنا، ذكره ُب أصوؿ الفقو
 ( ساقط من )ب(،ٔ)
 . كُب )أ( زيادة ( ٕ)
 . ( َُُ- ََُ/  َُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي )ٖ)

  ]آثار الردة[

 /أ[َِٓ]لوح 
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فصار ىذا  ، (ُ)رهال يقتضي زكاؿ ا٤بلك بل يقتضي تقدُّ اؿ األىلية ككمى ، بكماؿ األىلية
 .ال يزكؿ ملكو ىناؾ حيثي  (ِ)كاحملكـو برىن

 .با١بر للعطف على ملكو و()ومالكيتِ : قولو
 ما أف  ػً تلو لو حريب بدليل جواز قى لو نظرنا إىل أن   (ّ)انتظرنا حٌب  : أم فنا في أمره()فتوقَّ 

الكافر  أال ترل أف  . ز القتللكفر ا٤بفضي إىل ا٢براب ٯبوِّ بل ا ز القتلى فر ال ٯبوِّ نفس الكي  أف  
ار ال ن الكف  ـ كا٤برأة مً يخ ا٥برً د كالش  كاألعمى كا٤بقعى (ْ)[ونيتً ]بً اب ُب و ذم ال يقدر على ا٢بال  

و الرتداده صار عيلم أن  ؛ ا٤برتد   كىهنا جاز قتلي ؛ فضاء كفرىم إىل ا٢برابهم لعدـ إال ٯبوز قتلي 
ن مً  او قطعن يزكؿ ملكي  ينبغي أفٍ  ايس ٗبالك شيئن كلى ، لنا ريب ا٤بقهور ُب أيدينا ٩بلوؾه كا٢بى ، احربين 
و مرجو العود إىل ألنى  ال يزكؿ ملكو  على اإلسالـ ينبغي أفٍ و ٯبربى رنا إىل أن  كلو نظى ، فّب توقُّ غى 

 .ليلْببالد   كاؿ عمالن فنا ُب الز  فتوق  ، اإلسالـ
د َل يوجى  رتداد كأفٍ جعل اال: مأى  ىذا الحكم( في حقِّ  نلم يكُ  )ُجعل العارض كأنْ 

 .فكاف مالو ملكو كما كاف، بقاء مالو على ملكو ُب حقِّ 
كُب ، هااعات كلِّ ن الط  و مً ُب إحباط عملً  ألف   كم(ىذا الحُ  )في حقِّ : د بقولوا قي  كإ٭ب  
ن بل َل يكي  ارتداده كأفٍ  كُب فرضيتو ٘بديد اإلٲباف َل يكن، كبْب امرأتو، رقة بينوكقوع الفي 

 .ىذه األحكاـ و ُب حقِّ ل عملى عمً 
ُب  امقهورن  اكىو كونو حربين ، َل ييعمل السبب ا٤بزيل ٤بلكو: أم )ولم يُعمل بالسبب(

 .َل نعمل بذلك السبب فلم نقل بزكاؿ ا٤بلك اأيدينا ك٫بن أيضن 
اؿ ليكوف للمسلمْب ع ُب بيت ا٤بفيوضى (اال أمان لو فيكون فيئً  ربي  حَ  )ثم ىو مالٌ 

كا ا٤بسلمْب ُب و ساكى تي وف ذلك باإلسالـ ككرثػى ا٤بسلموف يستحقُّ : قلنا. و ماؿ ضائعباعتبار أن  

                                 
 . تعدده( ُب )ب( ُ)
 . برٝبو( ُب )ب( ِ)
 . يعِب( ُب )ب( ّ)
 . نيتو)أ( ( ُب ْ)
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فكاف ، (ُ)ـ على ذم سببو كاحدببْب مقد  ذا الس   ألف   وا عليهم بالقرابةحكترج  ، اإلسالـ
 . كذا ُب ا٤ببسوط،  (ِ)رؼ إليهم أكىلالص  

ما ذكرناه من  ألف  ، إىل آخره( ... ف محتاجو مكلَّ )ألنَّ : وكىو قولي  اه(نَّ )على ما بيـَّ 
فيكوف  ، على ا٥بالؾ او صار مشرفن دة أكثر من أن  كليس ُب الرِّ ، سبْبً مع الكى ا٤بعاٍل ٘بى 

 .كا٤بكتسب ُب الصحة ُب حكم اإلرث،  كا٤بريض كا٤بكتسب ُب مرض ا٤بوت
فيجعل   ، ح ُب ا٤ببسوطكبو صر  ، (ّ)وريثيستند الت  : أم تو(ل ردَّ يبَ )ويستند إلى ما قُـ 

 .و اكتسبو ُب حاؿ اإلسالـ فورثو كارثو منو من كقت اإلسالـكأن  
 .وريثالت   (ٓ)استناد: أم ((ٗ)و يمكن االستناد)أنَّ 

 .ةد  لوجود الكسب قبل الرِّ : أم ة(دَّ )لوجوده قبل الرِّ 
 .ةد  لعدـ الكسب قبل الرِّ : أم دمو قبلها()لع

ة د  قبل الرِّ  وريث كجود الكسبً كمن شرط إسناده الت  : أم ها()ومن شرطو وجوده قبلَ 
دة يلـز ا لو قلنا بالتوريث فيما اكتسبو ُب حاؿ الرِّ ألن  ، ليكوف فيو توريث ا٤بسلم من ا٤بسلم

 .كذلك ال ٯبوز، توريث ا٤بسلم من الكافر
ة ال يرثو كما إذا أسلم د  لو بعد الرِّ  ث كارثه دى  لو حى حٌب   إلى وقت موتو( ارثً )وبقي وا

كاية و ال يرثو على ىذه الرِّ فإن  ، توبعد رد   ثو حادً  (ٔ)لوؽد لو من عى لً تو أك كي بعض قرابتو بعد رد  
                                 

 . سبب كاحدبعد قولو  ـ على األخ ألب ُب العصوبةأال ترل أف األخ ألب كأـ مقدٌ ( ُب )ب( ُ)
 . (َُُ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)
/ َُا٤ببسوط للسرخسي ). أنو يستند التوريث إىل أكؿ الردة ليكوف فيو توريث ا٤بسلم من ا٤بسلم (ّ)

َُٔ) . 

 . اإلسناد( ُب )ب( ْ)
 . إسناد)ب(  ( ُبٓ)
 عشى: : ما تػىٍعلىقيو اإلبل، أم ترعاه. كقاؿ األالعىلوؽي  (ٔ)

 الط العلوؽ هبن اٞبرارا  ىو الواىب ا٤بائة ا٤بصطفاة
 الط هبن االٞبرار من السمن كا٣بصب. كيقاؿ أراد بالعلوؽ الولد ُب يقوؿ: رعْب العلوؽ حٌٌب 

= 
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 د لو سببي عند ذلك َل ينعقً  ان موجودن كي ن َل يى فمى ، ةد  وريث الرِّ سبب الت   ألف  كاية الرِّ 
 ال ُب حقِّ ، ببد لو الس  ن انعقى مى  ُب حقِّ  مُّ ا يتً ستحقاؽ با٤بوت فإ٭ب  ٛباـ اال ٍبي  ؛ ستحقاؽالا
س بب ييشَبط بقاؤه إىل كقت ٛباـ ن انعقد لو المى  ُب حقِّ  ٍبي  ، ببد لو الس  ن َل ينعقً مى 
ا٤بلك  مُّ يتً  (ُ)كما ُب البيع ا٤بوقوؼ،  وبب ُب حقِّ ل الس  فإذا مات قبل ذلك يبطي ، ستحقاؽاال

 إذا ىلك قبل ذلك بطل يشَبط قياـ ا٤بعقود عليو عند اإلجازة حٌب   كلكنٍ ، عند اإلجازة
  ‘ُب ركاية أيب يوسف عن أيب حنيفة  (ِ)اأم   .ىذه ركاية ا٢بسن عن أيب حنيفة ب؛السب

 .(ّ)ةالرد   ث كقتى الوارً  رب كجودي عتى يي 
، ة  ُب حكم التوريث كا٤بوتد  الرِّ  ألف   تدِّ قبل موت ا٤بر  ل استحقاقو بموتو()ثم ال يبطُ 

فو لً كلكن ٱبي ، ل استحقاقوسمة مّباثو ال يبطي ث قبل قً ن مات من الورثة بعد موت ا٤بورِّ كمى 
 .كارثو فيو فهذا مثلو

لو حْب مات أك  ان يكوف كارثن عترب مى يي  -كىي األصح-ا ركاية ٧بمد عن أيب حنيفة فأم  
ٛبامو بب قبل إا٢بادث بعد انعقاد الس   ألفٌ  ث بعدهة أك حدى الرد   كقتى  اكاف موجودن   ل سواءه تً قي 
ن ة مً كيكوف لو حص  ، عليو بالقبض او يصّب معقودن عل كا٤بوجود عند ابتداء العقد ُب أن  ٯبي 
كلو ، ببعل كا٤بوجود عند ابتداء الس  بب ٯبي ث بعد انعقاد الس  ن ٰبدي مى ، افههنا أيضن ، منالث  

ذلك   أفٌ إال  ، او كذلك أيضن ا ٪بعلي ن  كي لى ، من علوؽ حادث /لو ده لى ٤بوت ا٢بقيقي كى ر بعد اتصوِّ 
ل ا٢بادث كا٤بوجود عند ابتداء جعى ر فيي تصو  يادة يي ا بعد ا٥بالؾ ا٢بكمي فالزِّ فأم  . رال يتصو  

                                 
= 

 . (َُّٓ/ ْح العربية )حاح تاج اللغة كصحا الصٌ . بطنها

 ،لكن َل يوجد شرط النفاذ ،كن مع كجود شرط االنعقاد كاألىليةفهو أف يوجد الٌر : البيع ا٤بوقوؼ (ُ)
ٙبفة . امعينن  ان إنساف أك اشَبل لغّبه شيئن الفضويل إذا باع ماؿ غّبه مً  بيانو: أفٌ  ،كىو ا٤بلك كالوالية

 . (ّْ/ ِالفقهاء )
 . كأما( ُب )ب( ِ)
 . (َُِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)

 /ب[َِٓ]لوح 
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 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)السبب
ككونو ، ةالرد   كقتى  اكٮبا كونو كارثن ، صفافً ط الوى شَب على ركاية ا٢بسن يي  كحاصلو أف  

 ث كارثه دى أك حى ، مات قبل موت ا٤برتدِّ  ٍبي   ا لو كاف كارثن حٌب  ، تلأك القى  إىل كقت ا٤بوت اباقين 
اٍل كعلى ؿ دكف الث  شَبط الوصف األك  على ركاية أيب يوسف يي ك . ما ال يرثاففإهن   (ِ)ةد  بعد الرِّ 
 .اٍل دكف األكؿط الوصف الث  ٧بمد يشَب  ركايةً 

 .وكارثى  ٱبلف الوارثي : أم فو وارثو()بل يخلُ : قولو
، كاح بينهماالنِّ  ألف  ؛ دة(ل وىي في العَّ تِ مة إذا مات أو قُ و المسلِ )وترث امرأتُ  
ة عد  كانت ُب ال  إفٍ (ْ)ك، (ّ)ترثي  ن مّباثها كامرأة الفارِّ و فار  عى كلكن  ، ةد  ارتفع بنفس الرِّ  كإفٍ 

 ألف   حنيفة ة عند أيبالعد   كانت منقضيةى   ث كإفٍ رً تى  ‘كعلى ركاية أيب يوسف . عند موتو
بب عترب قياـ الس  ا يي كاية إ٭ب  كعلى تلك الرِّ ، توها عند رد  ُب حقِّ  اوريث كاف موجودن سبب الت  
 . كذا ُب ا٤ببسوط،  (ٓ)ةؿ الرد  عند أك  

ب فعلى ذلك ٯبىً ، ةد  قبل الرِّ  (ٔ)إىل ما ‘إسناد التوريث على قوؿ أيب حنيفة : فإف قلت
 ة موته د  الرِّ  ألف   هبا ك غّب مدخوؿو هبا أى  (ٖ)خوالن مدٍ  ا٤برأةي  ما إذا كانتٍ  بْبى  (ٕ)[فاكتتى ي]ال  أفٍ 

. وؿخبل الدُّ كاف قى   كإفٍ ، تاقي عن ا٤بيِّ ث البى رً كجْب كى د الز  حى كإذا مات أى ، كميحي  موته 

                                 
 . ( َُّ- َُِ/  َُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي )ُ)
 . الوالدة( ُب )ب( ِ)
 . ال ترث( ُب )ب( ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . (َُّ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٓ)

 . ( ساقط من )ب(ٔ)
 . تتفاكى ت)أ(( ُب ٕ)
: -تعاىل عز شأنو-ُب عرؼ اللغة كالشرع يراد بو الوطء، قاؿ اهلل : الدخوؿ با٤برأة (ٖ)

بدائع الصنائع . [ِّ]النساء:    (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)
 . (ْٗ/ ُٕب ترتيب الشرائع )

 ]ا٤بّباث ُب الردة[
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جل  ة الر  ل رد  جعى : قلتي . رث ا٤برأة إذا كانت قبل الدخوؿ أك بعد انقضاء العدةكىهنا َل تى 
أال ، ا ىو حي حقيقةكأم  ، كليكوف توريث ا٤بسلم من ا٤بسلم، هبا قتلو و يستحقُّ ألن   كا٤بوت
٤برأة كإذا كاف كذلك فال ترث ا، يض ال بأربعة أشهر كعشربثالث حً  و تعتدُّ امرأتى  ترل أفٌ 

 كإفٍ ، ر با٤بوتا يتقر  وريث إ٭ب  حكم الت   ألف  ؛ هتا كقت ا٤بوتٍب َل يدخل هبا أك انقضت عد  ال  
ن ا٤بيت ال من مً  ا يرث ا٢بيُّ كإ٭ب  . حقيقةن  ة حي  و بعد الرد  ألن  ؛ ةؿ الرد  كاف يستند إىل أك  

فكذلك ، كقبل موتو َل يرثو، لده لو مات ك و حٌب  موتً  عترب بقاء الوارث كقتى ك٥بذا يي . ا٢بيِّ 
 . إىل ىذا أشار ُب ا٤ببسوط؛ (ُ)َل يكن ٥با مّباث، ـفإذا انعدى ، وموتً  هتا كقتى عترب قياـ عد  يي 

ىو صحيح  (ِ)]كقبل الردة[، دةوريث إىل ما قبل الرِّ سند الت  أى  ‘أبا حنيفة  ف  إ: فإف قيل
٨بصوص ٗبا إذا   كم الفارِّ كحي ، ون مّباث امرأتً عى  اه فار  ّب بارتدادً فكيف يص، اكحكمن  حقيقةن 

و يفضي إىل ن  إض ا٤بوت من حيث رى رض ا٤بوت أك فيما يقـو مقاـ مى الؽ ُب مى كاف الط  
 ا إذا ارتد  أم  (ْ)[:فقاؿ ا]صار فار   (ّ)وقد ذكر ُب الفوائد الظهّبية بياف أن  : قلنا. اا٥بالؾ غالبن 

ا ألهن   ة ٗبنزلة ا٤برضالرد   ألف   فكذلك ايحن كاف صح  كإفٍ . فال إشكاؿ، و مريضكج كىالز  
فو كما ذ تصرُّ عنده ينف   فإف  ، د٧بم   قوؿي  دي كىذا يعضً . (ٓ)ها ٗبالوق حقُّ للموت فيتعل   سببه 
ب كعلى قوؿ بعض ا٤بشايخ ا٢بكم يتعق  ، ةرقة حكم الرد  الفي  كحاصلو أفٌ . (ٔ)ذ من ا٤بريضينف  
فكاف ىو ، رض ا٤بوت إلفضائها إىل ا٥بالؾت ٗبنزلة مى جدى ن حْب كي ة مً كالرد  ، ةالعل  ب يتعق  
 . لذلك بالفارٌ رب رتداد فاعتي ها باالحق   بطالن مي 

ل كالرجل قتى ا٤برأة ال تي : رؽ كقاؿكأشار إىل الفي  (‘عند أبي حنيفة  )بخبلف المرتدِّ 
ة ال تزكؿ عصمة نفسها حٌب فبالرد  ، نفسع لعصمة البى عصمة ا٤باؿ تػى  أف  : كمعُب ىذا، قتليي 

                                 
 . (ُّٔ/ ٔا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ِ)
 . أنو فار( ُب )ب( ّ)
 . ا بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(( مْ)
 . (ِٖٔ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ٓ)

 . (َُٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٔ)
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هتا كاف  بعد رد   كانت عصمة ما٥با باقيةن   اٖبالؼ الرجل فلمٌ ، فكذلك عصمة ما٥با، قتلال تي 
 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)لورثتها الكها فيكوف مّباثن مً  ْبً بى سٍ كاحد من الكى  كلُّ 

ت كىي ا٤برأة إذا ارتد   أف  : يعِب وىي مريضة(، تارتدَّ  م إنْ ها المسلِ )ويرثها زوجُ 
، وىا إبطاؿ حقِّ ها لقصدً كرثها زكجي ، ةت بدار ا٢برب ُب العد  قى ك ٢بً أى ، مريضة ٍب ماتت ا٤برأة

ا كاف كج إ٭ب  فرار الز   إف  : قلتى  فإفٍ . جلقصدىا عليها كما ُب جانب الر   دُّ فّبي  ةن فكانت فار  
ضو َل يكن خوؿ ُب مرى قها قبل الدُّ و لو طل  رل أن  أال تى ، ةج كىي ُب العد  ك ق إذا مات الز  يتحق  

 ،ال يرثها الزكج ة على الرجل فينبغي أفٍ ىهنا ال عد   ٍبيٌ ، تويست ُب عد  ا لى ألهن   ٥با ا٤بّباث
لم وريث كاف فيو توريث ا٤بسلنا بالت  فلو قي ؛ قتلمنو كىي ال تي /(ِ)ة قد بانتا بنفس الرد  كألهن  

 .من الكافر
و ألن  ا جواب االستحساف فلو ا٤بّباث كأم  . و ىو جواب القياسىذا الذم ذكرتى : قلت

عليو  دٌ فّبي ، ة عن مّباثوو فار  إىل إبطاؿ حقِّ  ة قاصدةن فكانت بالرد  ، و ٗبا٥با ٗبرضهاق حقُّ تعل  
ا بانت بنفس ألهن   تحْب ارتد   ٖبالؼ ما إذا كانت صحيحةن ، ىا كما ُب جانب الزكجقصدي 
ة كوف ُب حكم الفار  فال تى ، جلقتل ٖبالؼ الر  ا ال تي ألهن   على ا٥بالؾ دة كَل تصر مشرفةن الرِّ 

 من ّبى كالسِّ  كتاب الطالؽكذا ذكر ا٤بسألة ُب . (ّ)ها منهافال يرث زكجي ، ا٤بريضة
  .ا٤ببسوط

ْب و بى فإن   ا حقيقةن أم  . اكحكمن  حقيقةن : أم حرب(ن أىل الحاق صار مِ و باللِّ )ولنا أنَّ 
و بدار اإلسالـ حْب عاد ه نفسى ل إحرازى بطى و ٤با أى فإن   اا حكمن كأم  . رىم كاعتقاده كاعتقادىمظهي أى 

كا٢بريب ُب دار ا٢برب  ، لو حكم أىل ا٢برب فأعطي، للمسلمْب اإىل دار ا٢برب صار حربن 

                                 
 . (ُُِ - ُُُ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)
لطالؽ البائن: ىو الذم ال ٲبلك أم انفصلت عنو ككقع عليها طالقو. كا: من زكجها بانت ا٤برأة (ِ)

معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ ، (ْٔ/ ُّلساف العرب ). الزكج فيو اسَبجاع ا٤برأة إال بعقد جديد
 . (ّٔ/ ُالفقهية )

 . (ُُِ/ َُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي )ّ)

]٢باؽ ا٤برتد بدار 
 ا٢برب[

 /أ[َّٓ]لوح 
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(ڳ ڳ ڳ ڱ): تعاىلقاؿ اهلل ؛ ا٤بسلمْب كا٤بيت ُب حقٌ 
و قد خرج كألن  ، (ُ) 

ن فإذا عجز عى ، يقتلو فيقسم مالو بأفٍ  كلو كاف ُب يده ٤بٌوتىو حقيقةن ، ن يد اإلماـ حقيقةن مً 
؛  (ِ)تق أمهات أكالدهم بعً كً كحي ، وْب كرثتً م مالو بى فيقسً ، امن كٍ ه مٌوتىو حي ن يدً ذلك ٖبركجو مً 

 . ٤ببسوطكذا ُب ا
: (ّ)كىو قولو كرناىا()ما ذَ األحكاـ : أم )وىي(

 .إىل آخره
 .(ْ)ر عن أيب حنيفةفى كىي ركاية زي ، )رواية عن أبي حنيفة(ىذا 

 كىو ركاية ا٢بسن عن أيب سب اإلسبلم(و يبدأ بكَ )أنَّ ، ‘عن أيب حنيفة : أم )وعنو(
 .(ٓ)حنيفة

يب يوسف عن كىو ركاية أى ، ةد  سب الرِّ ين بكى ُب قضاء الد   يبدأى  بأفٍ  كسو()وعنو على عَ 
‘أيب حنيفة 

 (ٔ). 
ين ب اإلسالـ كقضاء الد  سٍ ن كى ين ُب حاؿ اإلسالـ مً كىو قضاء الد  ، ل(وَّ و األَ جْ )وَ 

 .ْبً الوجهى  (ٕ)ككذلك غّبه ُب، ةد  ن كسب الرِّ ة مً د  ُب حاؿ الرِّ 
إىل (... يمِّ منو كالذِّ  آخر فحينئٍذ تقضى ن محل  ر قضاؤه مِ  إذا تعذَّ )إالَّ : قولو

                                 
 .ُِِاألنعاـ:( ُ)
 . (َُّ/ َُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي )ِ)
 . قوؿ( ُب )ب( ّ)
ة دٌ قضى من كسب اإلسالـ، كما استداف ُب الرٌ تعاىل أف ديوف إسالمو تي  ↓ن أيب حنيفة ركل زفر ع (ْ)

كاحد من الكسبْب باعتبار  ْب ٨بتلف، كحصوؿ كلُّ للكسبى  ا٤بستحقٌ  دة ألفٌ يقضى من كسب الرٌ 
دين من الكسب ا٤بكتسب ُب تلك ا٢بالة ليكوف الغـر  ين فيقضي كلٌ السبب الذم كجب بو الدٌ 

 . (َُٕ/ َُتعاىل. ا٤ببسوط للسرخسي ) ‘نم، كبو أخذ زفر ٗبقابلة الغ

 . (َُٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٓ)

 . (َُٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٔ)

 . من( ُب )ب( ٕ)

]قضاء ديوف 
 ا٤برتد[
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ا َل يكن كسب م  ػل: قاؿيي  بأفٍ ؛ ليس ٗبملوؾ لو: ود على قولً كرى  (ِ)جواب إشكاؿ (ُ)؛ آخره
ىذا غّب بعيد : فقاؿ؟ َل يكن لو كسب اإلسالـ كإفٍ  ينو منودى  لكيف يؤدِّ ،  لو اة ٩بلوكن الرد  
، لو ي إذا مات كال كارثى مِّ كالذِّ ،  لو اَل يكن ملكن  كإفٍ ، ينسب إىل الد  ؼ الكى صرى يي  و أفٍ ى
ين كمع ذلك لو كاف لو دى ، ة ا٤بسلمْببل يكوف مالو لعام  ، لو ملك فيما اكتسبو م يبقى فلى 
 .قضى منويي 

ة د  سب الرِّ ن كى ين مً الد   ىن كقضاءً الر   فو ُبذ تصرُّ نف  فعلى ىذا ال يي : كذكر ُب ا٤ببسوط
 .(ّ)بذلك سب اإلسالـ كفاءن إذا كاف ُب كى 
و ُب مواضع كر قبلى ض ٤با ذى ىذا مناقً : قيل فإفٍ  و(ة خالُص حقِّ دَّ سب الرِّ )وكَ قولو 

ملكو  ب زوالَ )وىذا يوجِ : كقولو، : بقولو
عرؼ ا يي ُب ا٤باؿ إ٭ب   لوص ا٢بقِّ كخي ، )وأما كسب الردة ليس بمملوك لو(: وكقول، ومالكيتو(
 .لو ابكونو ٩بلوكن 
ق ُب ت التعلُّ ثبي كما يى ،  ّب بوالغى  ق حقُّ ال يتعل   و أفٍ ىي : ىنا ا٤بعُب من خلوص ا٢بقِّ : قلنا
ب ا٤بكاتى  كسب  أال ترل أف  . لو او كونو ملكن ن كونو خالص حقِّ ال يلـز مً  ٍب  ، ماؿ ا٤بريض

على ما ، ي إذا مات كال كارث لومِّ ككذلك الذِّ ، كليس ٗبلك  لو، وللمكاتب خالص حقِّ 
 .و كال ملك لو فيوىو خالص حقِّ ، ذكرنا

جو الثالثة من أحد األكٍ : كالثاٍل، اإلسالـ: أحدٮبا )يجّوز ما صنع في الوجهين( 
 .حوؽكاللُّ ، كالقتل، ا٤بوت

 .(ْ)والطبلق(ستيبلء كاال: )نافذ باالتفاق

                                 
كلو كاف عليو دين يقضى منو   ،إذا مات كال كارث لو يكوف مالو ١بماعة ا٤بسلمْبٛباـ كالمو ( ُ)

 . (َْٖ/ ِشرح بداية ا٤ببتدم ) ا٥بداية ُب. كذلك ىهنا

 . إلشكاؿ( ُب )ب( ِ)
 . (َُٕ/ َُ( ا٤ببسوط للسرخسي )ّ)
 ىذا القسم األكؿ من تصرفات ا٤برتد. ( ْ)

رفات ]أقساـ تص
 ا٤برتد[
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 ؟ الؽ من ا٤برتدِّ ر الط  تصو  بعد ذلك كيف يي  رقة بينهما ٍبي  الفي  باالرتداد كقعتٍ : فإف قيل
ع قى رقة الٍب يػى كاح الفي من كتاب النِّ  باب نكاح أىل الشرؾلنا ُب آخر فص   (ُ)دقى : قلنا
رقة الٍب الفي  كاية احمليط أف  ن ر كقد ذكرنا مً ، الؽرقة الٍب ال يقع بعدىا الط  كالفي ، الؽبعدىا الط  

رقة بعد الفُّ  اكاقعن  الؽ ا٤برتدِّ فكاف طى ، الؽرقة الٍب يقع بعدىا الط  بيل الفي ن قى قع باالرتداد مً تى 
د وجى يي  ل أفٍ ٰبتمً : ا نقوؿعلى أن  ، الؽ البائنا بالط  كما لو طلقها بعدما أباهنى ،  باالرتداد
 .(ِ)اا معن تد  رقة بو كما لو ار كال تقع الفي ، االرتداد

: بقولو فٌ ىذا نشر ٤با لى  و ال يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الوالية()ألنَّ 
ة ُب جاري  صح  ا٤بلك حٌب   ر إىل حقيقةً ستيالد ال يفتقً اال: أم بلق(والطَّ  (ّ)ستيبلدكاال)
 .على نفسوو ع قصور كاليتً ن العبد مى مً   صح  ر إىل ٛباـ الوالية حٌب  الؽ ال يفتقً كالط  ، بناال

د و بولى  إذا جاءت جاريتي ستيالد حٌب  كىو اال، فاؽمنها نافذ باالتِّ : كذكر ُب ا٤ببسوط
ـ  ، /وع كرثتً لد مى ثو ىذا الوى ككرً ، سب منوت الن  و يثبي عى نسبى فاد    كلد لو ألف   ككانت ا١بارية أ
 فاستيالد ا٤برتدِّ ، صحيح كاستيالد األبً ، هكلدً  األب ُب جاريةً  و ُب مالو أقول من حقِّ حق  
ن و فيها أقول مً كحقُّ ، لو أسلم كانت ٩بلوكةن  إذا ى ا موقوفة على حكم ملكو حٌب  كألهن  ؛ أكىل
ىناؾ   أف  إال  ، فههنا أكىل، سبمنو دعوة الن   حُّ كىناؾ يصً ، بسب ا٤بكاتى ا٤بوىل ُب كى  حقِّ 

كىهنا ال ٰبتاج إىل تصديق ، ؼصو ٗبلك اليد كالتصرُّ ب الختصاٰبتاج إىل تصديق ا٤بكاتى 
 .(ْ)ؼ ُب ا٢باؿو َل يثبت ٥بم ملك اليد كالتصرُّ ألن   الورثة

 .(ٓ)ألنو يعتمد الملة وال ملة لو(؛ كالنكاح والذبيحة: )وباطل باالتفاق
نكاح ة ض بصح  ة اإلسالـ فينتقً هبا مل   عنيتى  إفٍ  ؟ةا٤بل  ػػب (ُ)[عِبأيش ]ت: فإف قيل

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . (ِٖ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ِ)

" : طلب ا٤بوىل الولد من أمةو بالوطءاىو لغةن: طلب الولد، كشرعن قاؿ ُب اللباب ": االستيالد (ّ)
 (. ُِِ/ ّاللباب ُب شرح الكتاب )

 . (َُْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)
 ىذا القسم الثاٍل من تصرفات ا٤برتد. ( ٓ)

 /ب[َّٓ]لوح 
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رؾ كأىل الشِّ ، ة نكاح اجملوسح  بصً  (ِ)ضة السماكية فينتقً هبا ا٤بل   يتى عنى  كإفٍ ، أىل الكتاب
هم ٧بكـو نكاحى  ف  ع ذلك إمى كى ، فةرة كال ٧بر  ال مقر  ، ة ٠باكية أصالن كليس ٥بم مل  ، همفيما بينى 
، قةفى سالـ بالنػ  ا٢بكم على قاضي أىل اإل هم كجوبي ة نكاحً ليل على صح  كالد  ، حةبالص  
كف عليو إذا رُّ م لو أسلموا على نكاحهم ذلك يقى كألهن  كجْب وارث بْب الز  ياف الت  رى كجى ، كُبكالسُّ 
كيًلدتي ًمن نكاحو ال ًمن :  الن يبكقاؿ ، ـ منهمم ٧بر  كاح ُب ذات رحً ن النِّ كي َل يى 
 .(ّ)ًسفاح

يهم د لدى م أجً حوؿ ُب ىذا فلى الفي  د راجعتي كقى : ين ُب الفوائدهّب الدِّ قاؿ اإلماـ ظ: قلنا
ر ما ذكى كى ... س ُب فؤادم كالتاط بصغرمجى  ىى حٌب   مالن لٍ مى ُب ذلك متى  ككنتي ، اما ٯبدم نفعن 

كاح نوف بذلك النِّ ٍب يتدي  ال   (ْ)ةة ىو ا٤بل  ن تلك ا٤بل  ا٤بعِب مً  كىو أف  ، س ُب فؤادهىجى 
د والي كىو التٌ ، كاحن النِّ ض مً رى ل ما ىو الغى عند ذلك ٰبصي  ألف   كف على ذلكقرٌ كيي  (ٓ)ا٤بتوارث

ة فال يسا على تلك ا٤بل  ة لى كا٤برتد   فا٤برتدُّ ، كإذا كاف كذلك، كاحكينتظم مصاّب النِّ ، لناسي كالت  
فكيف ، بس٢بى با (ٔ)كا٤برتدة تستتاب، يفستتاب بالس  يي  ا٤برتد   كذلك ألف  ، همانكاحي  حُّ يصً 
نوف ة يتدي  رض ال يكوف ٥بما مل  ل ٥بما ىذا الغى ا َل ٰبصي فلم  ؟ ن النكاحرض مً م ما ىو الغى ينتظً 

                                 
= 
 . تعِب)أ( ( ُب ُ)
 . فتنتقض( ُب )ب( ِ)
 . َٖ/ ٓ( ِْٖٕأخرجو الطرباٍل ُب األكسط، برقم )( ّ)

خرجت من نكاح، كَل أخرج من سفاح، من لدف آدـ إىل أف كلدٍل أيب  قاؿ: × عن علي، أف الن يب
 . كأمي

كفيو ٧بمد بن جعفر بن ٧بمد بن علي، صحح لو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ كقد تكلم فيو، قاؿ ا٥بيثمي: 
 . (ُِْ/ ٖكبقية رجالو ثقات. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد )

 . أف ا٤بلة( ُب )ب( ْ)
 . التوارث( ُب )ب( ٓ)
 . ( ساقط من )ب(ٔ)
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ن ى مً تتلق   ةن بيحة يقتضي مل  الذ   ل  حً  فا٢باصل أف   (ُ). همانكاحي  وارث فال يصحُّ هبا الت  
كاف عليها بذلك  نو مى ثي ن عليها يرً مى  ة لو ماتى مل   (ِ)كاح يقتضية النِّ كصح   ،الكتاب

ن عليو لو مات مى  اينن م دانوا دً ألهن   كنكاح سائر ا٤بشركْب، كاح اجملوسجاز ن (ّ)فلذا. كاحالنِّ 
هما نكاحي  كاح فيصحُّ م مصاّب النِّ فحينئذو ينتظً ؛ ينكف على ذلك الدِّ كيقرُّ ، ن كاف عليوثو مى يرً 

 .كاحهمافال يصح ن، ة على ما قلناكا٤برتد   ٖبالؼ ا٤برتدِّ 
م أسلى  فإفٍ ، (ٓ)[فوقى ]ت اض مسلمن اكى و إذا فى فإن   (ْ)(كالمفاوضة: تفاقوموقوف باال)

. لت ا٤بفاكضة باالتفاؽل أك قضي بلحاقو بدار ا٢برب بطى تً مات أك قي  كإفٍ ، ذت ا٤بفاكضةفِّ نػي 
: كىو قولو، ناهدٍ كىو ما عدى ، (ٕ)اعنانن  (ٔ)تبقى ↓ كلكن عند أيب يوسف ك٧بمدو 

 .(ٗ)ف محتاج()مكلَّ و ألن  : رناه كىو قولوعلى ما قر   (ٖ)إىل آخره
 .باؽو  ا٤بلك للمرتدِّ  أف   ىذا إليضاح، د لو ولد(لِ )ولهذا لو وُ 
 .كلد ا٤برتدِّ : أم لده()ولو مات وَ 

 ن كلِّ ة ليست كا٤بوت مً الرد   إليضاح أف   اىذا أيضن  ة قبل الموت ال يرثو(دَّ )بعد الرِّ 
كاف ا٢بكم ُب الولد   كإفٍ ، دةد بالولد ا٤بولود بعد الرِّ ا قيٌ كإ٭ب  . للملك باقيةه  كأىلية ا٤برتدِّ ، كجو

ه ا٤بولود كلدي  ا كرث ا٤برتدُّ إ٭ب  : يقاؿ بأفٍ  دي عسى تيرً  فع شبهةو لدى ، اة كذلك أيضن ا٤بولود قبل الرد  
 .رثوو انتقل إليو إألن   ةقبل الرد  

                                 
 . (ِّٖ-ِِٖ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ُ)

 . تقتضي( ُب )ب( ِ)
 . فلهذا( ُب )ب( ّ)
 ىذ القسم الثالث من تصرفات ا٤برتد. ( ْ)

 . يوقف( ُب )أ( ٓ)
 . يبقى( ُب )ب( ٔ)
 . (ُٗٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٕ)

فإف  ،بو أك رىنو أك تصرؼ فيو من أموالو ُب حاؿ ردتو فهو موقوؼأك أعتقو أك كىٛباًب كالمو: ( ٖ)
 (. ُِّبداية ا٤ببتدم )ص: . تل أك ٢بق بدار ا٢برب بطلتكإف مات أك قي  ،ت عقودهأسلم صحٌ 

 . ٧بتاج إىل آخره( ُب )ب( ٗ)
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و ألنٌ ؛ من الصحيح( كما تصحُّ   عند أبي يوسف تصحُّ  (ٔ) أنَّ ة إالَّ )قبل المدَّ 
فال تصّب ُب حكم ، عليو مرغوب فيو ب مستحقٌ و بسبى ن من دفع ا٥بالؾ عن نفسً متمكِّ 

 حو أف  يوضِّ . ال يصّب بو ُب حكم ا٤بريض جبلو  ن شاىقً و مً يلقي نفسى  ن قصد أفٍ مى ا٤بريض كى 
ن ن دفع ا٥بالؾ عى نو مً جن لتمكُّ كالقصاص يصّب كا٤بريض ما داـ ُب السِّ  ر جما٤بقضي عليو بال

كىهنا ، ُب القبوؿ (ّ)دبهة ىناؾ مَبد  الشُّ  (ِ)دعول أكىل ٤با أفن  فا٤برتدُّ ، عاء بشبهةدِّ نفسو با
 .اقبل قطعن تي 

لو  ؼ على ا٥بالؾ أعطيو ٤با أشرى ألن   ن المريض(مِ  كما تصحُّ   تصحُّ  ‘ دٍ )وعند محمَّ 
ق إال ُب كذلك ال يتحق  ، رارزكجتو ترثو ٕبكم الفً  أال ترل أف   .ؼحكم ا٤بريض ُب التصرُّ 

 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ْ)ا٤بريض
)وصار كالحربي ، (ٓ)إىل آخره (... و حربي مقهورأنَّ ): كىو قولو رنا()على ما قرَّ 

ف حاؿ ا٢بريب توق  ىناؾ يي  إال أف   ف حالو(فاتو لتوقُّ ف تصرُّ )بتوقُّ : قاؿ إىل أفٍ  يدخل دارنا(
، لتل بطى أك قي  اسَبؽٌ  ٍب ىناؾ إفٍ ، كاإلسالـ، كىهنا بْب القتل، كا٤بنِّ  /كالقتل بْب االسَبقاؽ

كا٥بالؾ ا٢بقيقي يناُب ، اىالك حكمن  ا٤برتد   و أف  حي يوضِّ . فكذلك ىهنا، ذفِّ ترؾ نػي  كإفٍ 
ا٥بالؾ  (ٔ)فكذا، ينرقة بالد  كة ا٤بستغً و كالَب  ف ا٤باؿ على حقِّ توقُّ  كال يناُب، مالكيتو ا٤باؿ

كما ُب ا٢بريب الذم ،  فاتن التصرُّ بتِب عليو مً ػف ما يى ف ا٤بلك توقِّ وقِّ كإذا تي . (ٕ)ا٢بكمي

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . دعوة( ُب )ب( ِ)
 . مَبددة( ُب )ب( ّ)
 . (َُٓ_  َُْ/ َُي )( ينظر ا٤ببسوط للسرخسْ)
كصار   ،كتوقف التصرفات بناء عليو ،ف ا٤بلكأنو حريب مقهور ٙبت أيدينا على ما قررناه ُب توقُّ ( ٓ)

ا٥بداية ُب شرح . فيؤخذ كيقهر كتتوقف تصرفاتو لتوقف حالو ،كصار كا٢بريب يدخل دارنا بغّب أماف
 . (َْٗ/ ِبداية ا٤ببتدم )

 . فكذلك( ُب )ب( ٔ)
 . (َّٔ/ ٗالبناية شرح ا٥بداية ). كىو أف ٱبرج من ملكو كلو أك بعضو: يىالؾ حكم (ٕ)
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، فسكالن   صمة ا٤باؿؿ ما بو عً فهناؾ َل يزى ؛ جمٖبالؼ ا٤بقضي عليو بالقصاص كالر  ، ذكرنا
، كيل القصاص صمة ُب حقِّ ن حقوؽ تلك العً سو ٗبا ىو مً ا استحق نفى كإ٭ب  ، كىو اإلسالـ

لبقاء عصمة  حقيقةن  ال فيبقى مالكن قتل القاتً و يي القصاص بغّب إذنً  (ُ) لو قتلو غّب كيلحٌب  
 فكذلك ُب حقِّ ، الكلِّ  فس ُب حقِّ الن   كقد انعدـ ىهنا ما بو كانت العصمة ُب حقِّ ، مالو
 كإف  ، ؽة ُب نفي ا٤بالكية فوؽ تأثّب الرِّ تأثّب الرد   كألف  ؛ فس ُب العصمةابعة للن  ا تألهن   ا٤باؿ
قيق ؼ الر  ا َل يعترب تصرُّ فلم  . ة تنافيهماكاح كالرد  كال يناُب مالكية النِّ ، ؽ يناُب مالكية ا٤باؿالرِّ 

 .كا١بامع الصغّب لقاضي خاف كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)باعتبار عدـ مالكيتو ا٤باؿ فههنا أكىل
ل ذلك بالكفر كقد بطى ، امسلمن  اكسبب العصمة كونو آدمين  صمة(ب العِ )لبطبلن سبَ 
كذكر صدر اإلسالـ ُب . كفصل ا٤برتدِّ ، كٮبا فصل ا٢بريب )في الفصلين(فصار كا١بماد 

كالقهر ، ؽال يقبل الرِّ  رتدٌ ا٤ب ألفٌ  د أحسنما قالو أبو يوسف ك٧بم   إال أف  : غّبا١بامع الص  
ك٥بذا ، هر ا٢بكمي ال با٢بقيقيل بالقى كا٤بلك يبطي ، اكال يكوف حكمين ، احقيقين  اهرن يكوف قى 

 .(ّ)جما٤بعُب ال يبطل ملك ا٤بقضي عليو بالر  
ط ف يسقي ة كا٣بلى الوراثة خالفى  ألف   م عليو(احتاج إليو فيقدَّ  ا)وإذا عاد مسلمً  

 . كذا ُب ا٤ببسوط   (ٓ)احكمن  اصار حين  (ْ)فقد اك٤با جاء تائبن ، صلاعتباره إذا ظهر األ
أحياه اهلل  بأفٍ  و حقيقةن لو كاف ىذا بعد موتً (ٔ)ك: كقاؿ  س األئمة ا٢بلواٍل ُب ىذا

 .(ٕ)نيا كاف ا٢بكم فيو ىكذا إال خالؼ العادةتعاىل كأعاده إىل الدُّ 

                                 
 . موىل( ُب )ب( ُ)
 . (َُٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 . (ٖٓ/ ٔفتح القدير )ينظر ( ّ)

 . قد( ُب )ب( ْ)
 . (َُْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٓ)
 . ( ساقط من )ب(ٔ)
 . (ٖٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ٕ)

 /أ[َْٓ]لوح 

]عود ا٤برتد إىل 
 اإلسالـ[
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و أزالو ُب كقت  ألن   عليو (ُ)و ال سبيلفإن   و الوارث عن ملكو()بخبلف ما إذا أزال
و أزالو ُب كقت إىل و ال سبيل عليو ألن  فإن  ، ]الوارث عن ملكو (ّ)ن اإلزالةمً  (ِ)كاف سبيل

 ضى بعتقهن  القاضي قى  ألف   ريو(ات أوالده ومدبَّ )أمهَّ كال سبيل لو على ، (ْ)مقدرتو اإلزالة[
و كاف لو فإذا خرج عن كاليتً ، ٲبٌوتو حقيقةن  كاف لو أفٍ ،  لو كاف ُب دار اإلسالـو ألن   عن كاليةو 
، (ٓ)ضو ال ٰبتمل النقكالعتق بعد كقوعً ، ذ قضاؤهن كالية ينف  فإذا قضى عى ، اتو حكمن أف ٲبوِّ 

 .غّب لقاضي خافُب ا١بامع الص   (ٕ)كذا،  حادثة (ٔ)كىذه خلوة
 .كىو قضاء القاضي بلحاقو ح(دليل مصحّ بِ  القضاء قد صحَّ  )ألنَّ 
ما )لِ عدـ زكاؿ ملكو  ُب حقِّ  و َل يرتد  كأن  : بفتح الزام أم (ال مسلمً لم يزَ  (ٛ)و)فكأنَّ 

ن مً  د  فال بي  و إال بقضاء القاضي(ر لحاقُ و ال يستقِ  أنَّ )إالَّ : إىل قولو إشارةن  ما ذكرنا()لِ 
، ركف على حا٥بمب  كا٤بدى  أكالدهفأم هات ، بل القضاء بلحاقوق اإذا جاء مسلمن : يعِب؛ القضاء
 ألفٌ  لو كما كانتجى يوف فهي إىل أى ن الدُّ كما كاف عليو مً ، اضيعتقوف بقضاء القى ال يي : أم

 .‘كذا ذكره اإلماـ قاضي خاف ؛  (ٗ)ر قبل القضاءموتو ال يتقر  
 .(َُ) إىل قولو 

                                 
 . سبيل لو( ُب )ب( ُ)
 . بسبيل( ُب )ب( ِ)
 . اإلزالةبعد قولو  فنفدت اإلزالة( ُب )ب( ّ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ْ)
 (ُٖٔ/ ِٖا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٓ)

 . حيوة( ُب )ب( ٔ)
 . لنا( ُب )ب( ٕ)
 . ككأنو( ُب )ب( ٖ)
 . (ٖٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٗ)

. كإذا كطئ ا٤برتد جارية نصرانية كانت لو ُب حالة اإلسالـ فجاءت بولد ألكثر من ستة أشهر( َُ)
 . (َْٗ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )

]حكم ا٤بولود ُب 
 الردة[

 



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

111 

فجاءت بو : ↓كالتمرتاشي ، كقاضي خاف، غّب لفخر اإلسالـمع الص  كذكر ُب ا١با
: (ِ)ٍب فائدة التقييد لقولو. (ُ)ر باألكثر منهاة أشهي فأ٢بقوا ست  ؛ ة أشهرلست  

كانت   كإفٍ ، ن ستة أشهر فالولد يرث من أبيو ا٤برتدِّ مً  لِّ ا إذا جاءت بو ألقأهن   
 .للب اعن تبػى  امن فيكوف مسلً ، ةا حينئذو بوجوده ُب البطن قبل الرد  تيقن  ا ألن  ؛ و نصرانيةأمي 

ة بعلوؽ الولد قبل الرد   (ّ)[تيقن]ندة َل ن كقت الرِّ ة أشهر مً ا إذا جاءت بو لست  كأم  
 .‘كذا ذكره اإلماـ قاضي خاف ؛  (ْ)ةبإسالـ األب قبل الرد   افال ٯبعل الولد مسلمن 

ربو إىل ع لو لقي لد تبى فالوى  ر إلى حقيقة الملك(و ال يفتقِ )ألنَّ : لوكىو قو  لنا(ما قُ )فلِ 
 .اإلسالـ

ار عند بعية الدٌ ألف تى : قلنا؟ باعتبار دار اإلسالـ كاللقيط امن ال ٯبعل مسل ًَلى : فإف قيل
ذا غّب إار كالص  د باعتبار الد  اإلسالـ للولى  ابتداءن  (ٓ)ثبتا عند كجودٮبا فال يي فأمٌ . بوينعدـ األى 

ذا سييب كمعو أحد أبويوإ
 .كقاضي خاف، كذا ذكره  س األئمة السرخسي؛  (ٔ)

و يبقى فإن  ، أبواه ْب ا٤بسلمْب إذا ارتدٌ ا٤بولود بى  /شكل على ىذا الولد يي : قلتى  فإفٍ 
ار معتربة عند تبعية الد   م هبذا أف  لً فعي ، ارما داـ ُب دار اإلسالـ باعتبار الد   االولد مسلمن 
 .اين أيضن كجود األبو 
ىناؾ قد يثبت للولد حكم اإلسالـ قبل ارتداد أبويو  ا كاف كذلك ألف  إ٭ب  : قلت

و فإن  ، و ُب دار اإلسالـ ٖبالؼ ما ٫بن فيوفيبقى على ما كاف باعتبار بقائً ، باعتبار تبعيتهما
وين  اإلسالـ باعتباره إذا كاف ُب يد أب فال يثبت ابتداءن ، َل يكن ٥بذا الولد حكم اإلسالـ
                                 

 . (ٖٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ُ)
 . بقولو( ُب )ب( ِ)
 . تيقني( ُب )ب( ّ)
 . (ٕٖ-ٖٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ْ)

 . تثبت( ُب )ب( ٓ)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة ، ينظر (ّٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٔ)

 . (ُْٔ/ ٓكتكملة الطورم )

 /ب[َْٓ]لوح 
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كذا ذكره ؛  (ِ)(ُ)ال يرثو إال كرثتو ا٤بسلموف ا٤برتدُّ : قلناو غّب مسلم كإذا ثبت أنٌ ، كافرين
ار ترجيح تبعية األبوين على الد   لم هبذا أف  فعي ، ُب ا١بامع الصغّب ‘ س األئمة السرخسي 

 .ا ىو ُب ابتداء كجود الولد ال ُب حالة البقاءإ٭ب  
َل  ٍب ارتد  ، د كٮبا مسلمافلى لد كى كي  كإفٍ : فقاؿ  اإليضاحما ذكره ُب اد ىذا أيضن كأي  

أف تبعية  إال اركم الد  تثبت ٕبي  أفٍ  (ّ)وزبعية قد ٘بالتٌ  كم بردتو ما داـ ُب دار اإلسالـ ألف  ٰبي 
تبعية  ار ما دامتفال يثبت حكم اإلسالـ ابتداءن بتبعية الد  ، األبوين أكىل من تبعية الدار

كم اإلسالـ دكف اإلثبات ابتداءن ار إلبقاء حي م بإسالمو اعترب الد  كً فإذا حي ، األبوين قائمةن 
(ْ). 

ابتداءن 
(ْ). 

كما : كقاؿ، و مسلمةن هّبية بعد ذكر كرثة الولد فيما إذا كانت أمُّ كذكر ُب الفوائد الظ  
من ا٤بسلم فيما  د إىل حالة اإلسالـ ليكوف فيو توريث ا٤بسلماإلرث يستنً  قاؿ ُب الكتاب أف  
، حاؿ اإلسالـ اوجودن د ىنا َل يكن ملى الوى  ألف   ف هبذه ا٤بسألةة يضعي د  اكتسبو ُب حالة الرِّ 

 افهو ما كاف كارثن ، الصحيح ىو ما ركاه ٧بمد عن أيب حنيفة م هبذا أف  لً فعي ؛ كمع ىذا يرث
 .(ٓ)كقت الردة أك حدث بعد ذلك اكاف موجودن   عند موتو سواءه 

دكف نفس  (ٔ)ء[فذلك ا٤باؿ ُبى : ]أم 
 .كمشركي العرب   اكال يكوف نفسو فيئن ، افيئن  (ٕ)كٯبوز أف يكوف. ا٤برتدِّ 

، كىذا إذا قضى القاضي بلحاقو 
كا٢بريب ، ونفسً  ثة ال ماؿى رى ماؿ الوى  اورة آخذن ُب ىذه الصُّ  فيكوف ا٤برتدُّ ، م مالو بْب كرثتوسً كقي 

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . (َُُ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 . يتجوز( ُب )ب( ّ)
 . (ُّٗ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ْ)

 . (ٖٔ/ ٔفتح القدير )ينظر  (ٓ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ٔ)
 . يكوف مالو( ُب )ب( ٕ)

]حكم ا٤باؿ ُب 
 الردة[
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ٍب كقع ا٤باؿ ُب الغنيمة كاف للمالك ، كأحرزه بدار ا٢برب، إذا استوىل على ماؿ ا٤بسلمْب
بلحاقو  فإف كاف القاضي َل يقضً . كذلك ىهنا،  غّب شيءسمة بً يأخذه قبل القً  القدَل أفٍ 

كىو ، كايةُب ظاىر الرِّ ، غنيمةٍب كقع ُب ال، كأحرزه بدار ا٢برب، كأخذ ا٤باؿ،  عادحٌب  
، و ال يعوداىر أن  ق بدار ا٢برب فالظ   ٢بىً و مٌبألن   اعلى الورثة أيضن  دُّ رى يػي ، جواب ىذا الكتاب

ال  ا٢بق   ألف   للورثة فيو ال حق   ا يكوف فيئن ّبى كُب بعض ركايات السِّ . (ُ)اظاىرن  اتن فكاف ميِّ 
 . ا١بامع الصغّب لقاضي خافكذا ُب،  (ِ)ة إال بالقضاءثى يثبت للورى 

 الوالءى  فإف  ، بٖبالؼ ما إذا رجع بعدما عتق ا٤بكاتى  
 .حوؽكىو قضاء القاضي باللُّ ، (ّ)بن ليقودىا بدليل متعدٍّ فيو لال

م ُب مسألة ذم أسلى ال   ا صار الوالء للمرتدِّ كإ٭ب  : كذكر اإلماـ  س األئمة السرخسي
كاألصل ، قبةكبالكتابة ال يزكؿ ملك الر  ، ميوىرِّثػف عن ملك اللى ملك الوارث خى  ألف   الكتاب

ف يسقط اعتباره إذا ظهر ا٣بلى  ألف   عاد إليو ما كاف من ملكويي  اإذا جاء مسلمن  ا٤برتد   أف  
عاد  فإذا، بن ُب حاؿ قياـ كاليتوذ من االؼ نفِّ و تصرُّ الكتابة ألن   (ْ)لكلكن ال تبطي ، األصل

 فيستوُب ا٤برتدٌ ، عنو ُب الكتابة (ٓ)بن كالثابتب على حالو كاف االكىو مكاتى ، إىل ا٤برتدِّ 
 ع بعدما عتق ا٤بكاتب ألف  جى ٖبالؼ ما إذا رى ؛ فيكوف الوالء لو، كيعتق على ملكو، مكاتبتو

 ف  أل ن غّبهكٖبالؼ ما لو باعو االبن مً ؛ ء الكتابةا٤بلك الذم كاف لو غّب قائم بعد أدا
 :قاؿكال يي . دب متجدِّ كيثبت ملك حادث للمشَبم بسبى ، ا٤بلك الذم كاف لو ينقطع بالبيع

ب إذا إىل األى  (ٔ)ن اإلرثل ىنا مً ن ملك إىل ملك فكيف ينتقً قل مً ل الن  ا٤بكاتب ال ٰبتمً 
ة ف عند ظهور كاليقوط كالية ا٣بلى بل ىذا سي ، ىذا ليس بانتقاؿ ا نقوؿ أف  ألن   ،ارجع مسلمن 

                                 
 . (ِٖٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) (ُ)

 . (ٕٖ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ِٖٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) (ِ)

 . منٌفذ( ُب )ب( ّ)
 . يبطل( ُب )ب( ْ)
 . كالنائب( ُب )ب( ٓ)
 . االبن( ُب )ب( ٔ)
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 .(ُ)ف إىل األصلفال يكوف ذلك انتقاالن من ا٣بلى ، األصل
ا يكوف باعتبار ل إ٭ب  التعاقي : أم صرة(النعدام النُّ  العواقل ال تعقل المرتدّ  )ألنَّ 

 .ية ُب مالو كسائر ديونوالدِّ  (ْ)كوفكتى ، (ّ)ال ينصر ا٤برتد، (ِ)ر كاحدالتناصي 
 .((ٓ)مالو ُبء): قولو

على تقدير  ال يستقيم ا٤بعُب/ ألن و؛ وه ال صفتي ٤بكتسب خربي ا، مبتدأ )وعنده مالو(
  .فةالصِّ 

كىو ما إذا مات على  ل(ا األوَّ )أمَّ ، إحدل يديو: ( أم)
ية كالدِّ ، مدب القصاص ُب العى وجى در لى ا لو َل هتي ألهن   رايةىدرت السِّ أي : أم ىدرت()فأُ رٌدتو 

 .اقطع اليد صار نفسن  ألف  ؛ الكاملة ُب ا٣بطأ
حيث ال يضمن  م فمات من ذلك(ثم أسلَ ، )بخبلف ما إذا قطع يد المرتدّ 

 .السراية كقتى  اكاف ىو معصومن   كإفٍ ، االقاطع شيئن 
غّب  ألف   اأبدن  اال يكوف معتربن  اع معتربن ق يى إذا َلى : أم عتبار(حقو االاإلىدار ال يلْ  )ألنَّ 

 .ابن ب موجً ب ال ينقلً ا٤بوجً 
ر ُب الفؤائد ككقد ذى . ككذلك باإلعتاؽ ككذلك بالبيع ا المعتبر قد يهدر باإلبراء()أم
ن بد مً مات العى  ٍبي  ، عليو بالعيب د  ري  ٍبي  ، باعو مواله ٍبي   إنسافو  عبدً  رجل قطع يدى : الظهّبية
راية اف السِّ ن ضمى عى ه برأى د أى و ٤با باعو قى ألن   (ٔ)فسالن   ن للبائع ضمافى ا١باٍل ال يضمى  فإف  ، القطع
 .ن حيث ا٤بعُبراية مً السِّ 

                                 
 . (َِٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ُ)

 . (ٖٖ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر كاحدا( أ( ُب )ِ)
 (. ٖٖ/ ٔية شرح ا٥بداية )العناينظر . ، كالصحيح ما أثبتوةنصر ا٤بدبال ( أ( ُب )ّ)
 . يكوف( ُب )ب( ْ)
 َل أقف على ىذا القوؿ ُب مًب البداية، كال ُب مًب ا٥بداية. ( ٓ)

 . (ُْٖ/ ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم )ينظر ( ٔ)

 /أ[َٓٓ]لوح 

]ا٤برتٌد الذم 
 قطعت يده[
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 .ضي بلحاقو()ومعناه إذا قُ 
 و على ا٣بالؼ ألف  حيح أن  فالص  ، ا عاد مسلمن القاضي بلحاقو حٌب    ا إذا َل يقضً كأم  

كاف   كحقوقو إفٍ ، الغىيبة ُب بقاء أمالكو و فهو ٗبنزلةً صل بلحاقً قضاء القاضي إذا َل يت  
 .اـ  س األئمة السرخسيكذا ذكره اإلم؛  (ُ)امسلمن 

ٍب ، كَل يلحق بدار ا٢برب ٍب ارتدٌ ، قطع يد ا٤بسلم: أم 
 .(ِ)إىل آخره أسلم 

ة الرد   ألف   مان(ب إلى اإلسبلم بالضَّ راية فبل ينقلِ ىدر السِّ ة أَ اعتراض الردَّ  )ألنَّ 
 ه ٍبي  عت يدي طً ذلك إذا َل ٲبت عليو كعبد قي كك، راية شيءمعُب لو مات عليو َل ٯبب بالسِّ 

؛ كما لو مات على البيع،  ب إال دية اليدأك تناقضا البيع ٍب مات َل ٘بى ، باعو ا٤بوىل ٍب اشَباه
البيع معُب يقطع ملكو ُب النفس  كألف  ؛ راية شيءالبيع معُب لو مات عليو َل ٯبب بالسِّ  ألف  

يست بإبراء ة لى الرد   ف  إ: ا نقوؿإال أن  ؛ فس أصالن الن   ل حقُّ ة تبطكالرد  ، مع قياـ النفس ٧بَبمة
من غّب إبراء  ا تصحُّ أال ترل أهن  . ينبل ىي لتبديل الد  ، اكال شرعن  اعن ضماف ا١بناية كضعن 

دة ٖبالؼ ما إذا باع العبد اجملِب و بالرِّ ماف ٥بدر دمً و إذا مات على ذلك َل ٯبب الض   أن  إال  
قد قطع في  افإذا قطع األصل قصدن ، ؿ ملكوماف بدى كالض  ، البيع كضع لقطع ملكو ألف  ؛ عليو

 .كذا ُب األسرار  ؛(ّ)فصار كاإلبراء االبدؿ أيضن 
فال ، ا٢بكم (ْ)[ثبوت]بب كن انعقاد الس  مً : مأى  ل من ذلك(قاء بمعزِ )وحالة البَ 

صاب ُب خالؿ النِّ  كاة نقصافي ز  عترب ُب باب الكما ال يي ،  صمة ُب ىذه ا٢بالةعترب بقاء العً يي 
 ار فأنتى الد   دخلتى  إفٍ : و إذا قاؿ لعبدهفإن  ، كصار كقياـ ا٤بلك ُب حاؿ بقاء اليمْب، ا٢بوؿ
أك عند ا٢بنث ، ا لو عدـ ا٤بلك عند اليمْبأم  . قتى ار عى دخل الد   ٍبي  ، اشَباه ٍبي  ، باعو ٍبي  ؛ حر  

                                 
 . (َُٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)
 . (َُْ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ). فعليو الدية كاملةٛباـ كالمو ( ِ)

 . (َٗ/ٔالعناية شرح ا٥بداية )، ينظر (ُِٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) (ّ)

 . بثبوت( ُب )ب( ْ)
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 .يدهىذا ىو ا٢بكم ُب ا٤بقطوعة . َل يعتق
، اكمات ا٤بقطوعة يده من قطع اليد مسلمن ، تلفقي  كاف القاطع ىو الذم ارتد    كإفٍ 

الواجب ُب العمد القىوىد ألف  ؛ فال شيء لو اكاف عمدن   فإفٍ 
ل على تً و حْب قي كقد فات ٧بلُّ ، (ُ)

اف و عند ا١بناية كألن  ؛ فسة الن  يى القاطع دً  (ِ)كاف خطأ فعلى عاقلة  كإفٍ . تو أك ماترد  
، جنايتو كانت قتالن  ف  راية أ بالسِّ كتبْب  ، على عاقلتو، اإذا كانت خطن ، كجناية ا٤بسلم، امسلمن 

ية ُب تو كانت الدِّ كانت ا١بناية منو ُب حاؿ رد    كإفٍ . فسفلهذا كاف على عاقلتو دية الن  
 .طكذا ُب ا٤ببسو ؛  (ّ)ا٤برتد ال يعقل جنايتو أحد نا أف  ا٣بطأ ُب مالو ٤با بي  

ا كإ٭ب  ، ٗبنزلة كسب اإلسالـ، ة ملك ا٤برتدٌ كسب الردٌ   ألفٌ  )وىذا على أصلهما ظاىر(
، اإذا كاف حرٌ  للمرتدٌ  اة ال يكوف ملكن عنده كسب الرد   شكل على قوؿ أيب حنيفة ألفٌ يي 

كعقد ، كسابو بعقد الكتابةبإ ا اختصٌ ا٤بكاتب إ٭بٌ  و أفٌ هي جٍ كى كى . ابن إذا كاف مكاتػى  اكجعلو ملكن 
حاؽ الذم ىو شبهة فال يبطل باللِّ ، ل ٕبقيقة ا٤بوتو ال يبطي ألنٌ  ةالكتابو ال يبطل بالردٌ 

قياـ ملك ا٤بوىل ُب رقبتو  كحاصلو كونو ُب دار ا٢برب ككونو ُب دار اإلسالـ ألفٌ ، ا٤بوت
غّب كذا ُب ا١بامع الصٌ ؛  (ْ)د ُب دار اإلسالـكٯبعلو ُب حكم ا٤بَبدِّ ، انع صّبكرتو حربين ٲبى 

 .كقاضي خاف، لشمس األئمة
تل عن كفاء  ٤با قي  لكنٍ ، اكاف مرتد    ا٤بكاتب ٲبلك إكسابو كإفٍ  منا أفٌ سل  : قلتى  فإفٍ 
د حريتو إىل ما قبل ا٤بوت ستنً كما ىو مذىبنا ٍب ت،  ن أجزاء حياتوء مً زٍ ر جي ُب آخً  اكاف حر  
رتداد  يحينئذو كاف ما اكتسبو ُب حاؿ االف،  حاؿ كتابتوة أكالده ا٤بوجودين ُبريٌ  ٰبكم ًٕبي حٌٌب 

                                 
، كأقىٍدتي القاتلى بالقتيل، أم قتلتو بو. يقاؿ: أقادىهي السلطافي القىوىدي  (ُ) من أخيو. كاٍستػىقىٍدتي  : القصاصي

 . (ِٖٓ/ ِا٢باكمى، أم سألتو أف يىقيدى القاتلى بالقتيل. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )

. الصحاح تاج ا: عصبتو، كىم القرابة من قبل األب الذين ييعطوفى ًديىةى من قتلو خطن عاقلة الرجل (ِ)
 . (ُُٕٕ/ ٓاللغة كصحاح العربية )

 . (َُٖ/ َُ(  ا٤ببسوط للسرخسي )ّ)
 . (ِّٓ/ ٕا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)
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 .على قوؿ أيب حنيفة (ُ)ايئن يكوف فى  فيجب أفٍ ، ا٤برتدٌ  كسب ا٢برٌ 
ا حكمنا ألن   ا جواب االستحساف فهو مّباث لورثتوكأمٌ ، ذلك جواب القياس: قلتي 

، كحرية أكالده، يتورِّ كذلك ح، ة بالكتابةبعد ا٤بوت ُب ا٢بقوؽ ا٤بستحق   /ريتو باألداء ًٕبي 
ذ نف  و ال تي رل أنٌ أال ت. اعبدن  اميتن  (ِ)عتربكفيما عدا ذلك ي، كحقيقة ا٤بلك لو ُب ا٤بكاسب

كإذا كاف كذلك ، ة بالكتابةحق  ا ليست من ا٢بقوؽ ا٤بستى ألهن   مات عن كفاء و كإفٍ كصيتي 
؛  (ّ)اال يكوف فيئن  د ا٤برتدٌ ككسب العب، او مات عبدن ٯبعل كأنٌ  ايئن عدـ صّبكرتو فى  فنقوؿ ُب حقٌ 

 .كذا ُب الفوائد الظهّبية
 ألفٌ ؼ ة ُب ا٤بانعية من التصرُّ ن الردٌ أقول مً  ؽٌ الرِّ  أفٌ : ة يعِبكىو الردٌ  دنى()فكذا باألَ 

فاتو نافذةكالبيع ة تصرُّ كعندٮبا عامٌ . ستيالءكاال  (ْ)نافذة باإلٝباع فات ا٤برتدِّ بعض تصرُّ 
ؼ ا٤بكاتب ف تصرُّ توق  ٤با َل يى  ٍبيٌ ، هافات كلِّ العبد فممنوع عن التصرٌ  اكأمٌ . (ٓ)كالشراء كغّبٮبا

                                 
 . (ِّْ/ ٕا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 . تعترب( ُب )ب( ِ)
 . (ُِٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر  (ّ)

هنا موقوفة عند أيب حنيفة للفقهاء ُب تصرفات ا٤برتد ككوهنا موقوفة أك نافذة تفصيل حاصلو أ (ْ)
كمالك كا٢بنابلة كرأم عند الشافعية، فإف عاد إىل اإلسالـ نفذت تصرفاتو بإجازة الشارع. 
كالصاحباف من ا٢بنفية كالشافعية ُب رأم عندىم أف تصرفاتو نافذة. كمبُب ىذا ا٣بالؼ أف من قاؿ 

سبب مزيل للملك، كأف كل  بنفاذ تصرفاتو قاؿ: إنو أىل للتصرؼ كقد تصرؼ ُب ملكو كَل يوجد
م يركف أنو بالردة صار مهدر الدـ كمالو تبع لو، كيَبيث ما يستحقو ىو القتل. أما الوجو اآلخر فإهنٌ 

 كلها.   ا٤برتد ىي اجملمع عليها ال حٌب يستبْب أمره. فبعض تصرفات
الدسوقي ، كحاشية (ْٗٔ/ْ)، كمنح ا١بليل (َُْ/ َُ)، كا٤ببسوط (َُّ/  ّ)حاشية ابن عابدين 

، كمنتهى اإلرادات (َٓ/ْ)، (ُُٗ – ُُٕ/  ّ)، كحاشية ا١بمل (ُُٓ/ٔ)، كاألـ (ّ/ّ)
 . (ٖٔص )ط ا٤بنار، كزكائد الكاُب  (َُ/ْ)ط الرياض،  (ْٕٔ/ٔ)، كا٤بغِب (َّٓ/ِ)

 . (ُْ/ ُٗا٤ببسوط للسرخسي ) (ٓ)

 /ب[َٓٓ]لوح 
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 .(ُ))بالطريق األولى( و مرتد  مع أن   افو أيضن ف تصرُّ توق  و رقيق َل يى مع أن  
ة ؼ عدـ منع الرد  ن التصرُّ ا٤بكاتب عى  ؽٌ ن عدـ منع الرِّ ـ مً ال يلزى : قلت لشيخي ُب ىذا

 ألف   ٲبنعاه عند االجتماع منهما عند االنفراد جاز أفٍ  كاحدو  كلي و إذا َل ٲبنعو  ألن   عنو
كونو : أكصاؼ اجتمع ىهنا للمكاتب ىذا ثالثةي  ٍبي  ؛ اىدينكما ُب الش    اجتماع تأثّبن لال

 .عند اجتماع ىذه األكصاؼ ايكوف ٩بنوعن  جاز أفٍ فى ، اكمرتدن  اكرقيقن  امكاتبن 
منهما  كاحدو  ة فكلُّ كالردٌ  ا الرؽُّ كأمٌ ، ال مانعة ؼقة للتصري ا الكتابة فهي مطلى أم  : قاؿ

أحد  (ِ)[قاـ]أة كما إذا جحاف بزيادة العلٌ فال يثبت الرِّ ، ؼ بانفرادهة ُب ا٤بنع عن التصرُّ عل  
ما ػها لً ة نفسً ة ال بالعل  ا يثبت بوصفو ُب العل  جحاف إ٭بٌ ل الرِّ بى ، من الشهود عيْب أربعةن ا٤بد  
 .(ّ)عرؼ

                                 
 . (ُٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ُ)

 . قاـ( ُب )أ( ِ)
 . (ِٗ-ُٗ/ ٔية شرح ا٥بداية )(العناّ)
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 .إىل آخره (
قت بو بدار ا٢برب لت ُب دارنا ٍب ٢بً ا إذا حبى فإهن  ، اا٢برب كقع اتفاقن  كر دارذً : قيل

العلوؽ مٌب كاف ُب دار ا٢برب كاف  كىي أفٌ ، و يشتمل على فائدهكلعل  . فا١بواب كذلك
ار لكوف كمٌب كاف ُب دار اإلسالـ كاف أقرب إىل اإلسالـ باعتبار الدٌ ، د عن اإلسالـأبعى 
ستتباع فا١برب ىناؾ يكوف جربناار جهة ُب االالدٌ 

كىذا ىو ا٢بكم ُب ، ىنا بالطريق األكىل (ُ)
 .ا٢ببل

د فول غارقا بدار ا٢برب مع أكالدىم الصِّ كجاف ك٥بما أكالد صغار فلحً الزٌ  ا إذا ارتدٌ كأمٌ 
رب على قوؿ أيب حنيفة ٯبيى  أفٌ  (ِ)ذكر الكرخي ُب ٨بتصره، ٍب ظهر عليهم ألكالدٮبا أكالد

ما أٌ .  حبسواأسلموا كإال   فإفٍ ، ا أكالد األكالدكأم  . ن دار اإلسالـاألكالد الذين خرجا هبم مً 
جربكف على بوين فيي لل (ّ)[ك]أار للدٌ  اا تبعن ا حكمنا بإسالمهم إم  األكالد الذين ٢بق هبم ألن  

، عف حا٥بمالعقوبة لضى  (ْ)قهمحى لٍ منا بإسالمهم ُب حاؿ ال تػى ا حكى قتلوف ألن  اإلسالـ كال يي 
ربكف على اإلسالـ ا أكالد ىؤالء ٯبي كأمٌ . كال ٲبتنع ا١برب على اإلسالـ كا٤برأة، ع القتلمتنً فيى 
 .م أكالد من حكم بإسالمهمألهن  

 اعن بػى ت تػى ثبى و لو ثبت ا١برب لى ألنٌ  األكالد على اإلسالـ رب أكالدال ٯبي : كقاؿ أبو يوسف
ا٤بولود ُب دار  بدار ا٢برب ٗبنزلةً  اللحوؽً  كا٤بوجود ُب البطن حالةى ، عكذلك ٩بتنً ، دٌ للجى 

                                 
 (. ِٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر خّبا( ُب )أ( ُ)
٨بتصر الكرخي، لإلماـ أيب ا٢بسْب عبد اهلل بن ا٢بسْب بن دالؿ بن د٥بم الكرخي، ا٤بتوَب سنة ( ِ)

ماـ أبو بكر أٞبد بن ق، كاإلِْٖق، كشرحو اإلماـ أبو ا٢بسْب أٞبد القدكرم ا٤بتوَب سنة َّْ
 ق. كىو ٨بطوط. َّٕعلي ا١بصاص ا٤بتوَب سنة 

كشف الظنوف عن أسامي ،  (َُِ-ََِتاج الَباجم البن قطلوبغا )ص: (، َُٖالفوائد البهية )ص 
 . (ُّْٔ/ ِالكتب كالفنوف )

 . ك( ُب )أ( ّ)
 . يلحقهم( ُب )ب( ْ)

]ردة الرجل 
 كامرأتو[
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 .(ُ)طناإلسالـ لثبوت اإلسالـ لو ُب البى 
  دٌ للجى  ابعن ت او لو كاف مسلمن ككجهو أنٌ . كايةكىو ظاىر الرِّ  ر ولد الولد(جبَ )وال يُ : قولو
فال ٯبرب على ، ْب بإسالـ آدـهم مسلمً اس كلُّ الن   (ِ)فحينئذو يكوف، هجدِّ  ١بدٌ  اعن بػى كاف تػى 

، هع غّبى ستتبً بع ال يى الت   ألف  ، ؿىو الولد األك  كى ، ألبيو اعن بػى تػى  اكال ٯبرب أيضن . للجد اعن بػى اإلسالـ تػى 
ككلد ، ةلد ا٤برتد  و كى ؿ فلنٌ ا الولد األكٌ أم  ك ، و كافر أصليلد الولد فلن  ا كى أمٌ . ءكالولداف ُبى 

 .(ّ)يةكا٢برِّ  ؽِّ ع األـ ُب الرِّ بى الولد يتٍ  ألفٌ  للـ اسىب تبعن ة يي ا٤برتد  
األب  بعية ُب حقٌ التٌ  ألفٌ  (للجدّ  ار تبعً جبَ و يُ )وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّ 

 .(ٓ)(ْ)غّبكاح كبيع ماؿ الص  األب ُب النِّ ك٥بذا كاف ٗبنزلة ، ا١بدٌ  ع ثابت ُب حقِّ كالتفرُّ ، عللتفرُّ 
ٗبنزلة األب ُب تلك  كاية َل ٯبعل ا١بد  ُب ظاىر الرِّ : أم وايتين(ها على الرِّ )كلُّ : قولو
ا صورة صّبكرة أمٌ . ل ا١بد فيها ٗبنزلة األبعى جى  ‘كُب ركاية ا٢بسن عن أيب حنيفة ، ا٤بسائل

 .(ٔ)ه فهي ما ذكرناهبإسالـ جدِّ  االولد مسلمن 
ر ىل ٯبب موسً  كا١بدٌ  اأك عبدن  ااألب إذا كاف فقّبن  فهي أفٌ  )صدقة الفطر(ا صورة كأم  

 ؟ فطرة ا٢بافد عليو
يكوف كالء  /ىل ، كاألب رقيق كا٢بافد حره ، و إذا أعتق ا١بدٌ أنٌ  الوالء( )جرِّ  كصورة

 ؟ أـ ال ا٢بافد ٤بوايل ا١بدٌ 

                                 
 . (ُِٓالسّب الصغّب ت خدكرم )ص: ينظر ( ُ)

 . يصّب)ب(  ( ُبِ)
العناية ، ينظر (ُُٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )، (ُِٓالسّب الصغّب ت خدكرم )ص: ينظر ( ّ)

 . (ِٗ/ ٔشرح ا٥بداية )

 . الغّب( ُب )ب( ْ)
بدائع الصنائع ، (ُُٓ/َُا٤ببسوط للسرخسي )، (ِٕٓ/ْحاشية ابن عابدين )ينظر  (ٓ)

/ ّقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )تبيْب ا٢ب، (ُٖٔٗ/ُشرح السّب الكبّب )، (ُّٗ/ٕ)
 . (ّٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ِِٗ

 . (ّٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ٔ)

 /أ[َٔٓ]لوح
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كىل ، الداف فيهاذم قرابتو ال يدخل الوً ل أكصى رجله  (ُ)]إذا[صية للقرابة()الوَ كصورة 
ىذا كلو من  ؛(ِ)كُب ركاية ا٢بسن ال يدخل، كاية يدخلففي ظاىر الرِّ ؟ يدخل ا١بد أـ ال

.غّب لقاضي خاف كالفوائد الظهّبيةا١بامع الص  
 يبطل حٌب   (ّ)

 .ثـر عن ا٤بّبانكاحو كٰبي 
سبى و ٰبي كلكن  ، اأدرؾ كافرن  ل كإفٍ قتى كال يي  

كذا ذكره اإلماـ ؛  (ْ)
 .التمرتاشي

، قة ا٤براىً رجع عن قولو ُب ردٌ  ‘أبا حنيفة  كذكر ابن أيب مالك عن أيب يوسف أفٌ 
 .كذا ُب احمليط؛  (ٓ)كىو قوؿ أيب يوسف، ةتو ال تكوف ردٌ ردٌ : كقاؿ

ية عبى إسالمو بطريق التى  يصحُّ : أم (ع ألبويو فيو فبل يجعل أصبًل تبَ و )في اإلسبلم أنّ 
كبْب القدرة ، كاألصالة دليل القدرة، إذ التبعية دليل العجز، للبوين فال يصح بطرؽ األصالة

ال يصح  فيجب أفٍ ، (ٕ)باإلٝباع (ٔ)بعيةإسالمو يصح بطريق الت   إف   ٍبي  . كتناؼو  كالعجز تضاد  
 .(ٖ)ةيصح بطريق األصال

 ن إسالمو حٌب  كحسي ، (ٗ)يبسلم كىو صى أى   اعلين  فإف   )وافتخاره بذلك مشهور(

                                 
 . أك)أ( ( ُبُ)
 . (ِّٗ/ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ِِٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ِ)

  .(ُِِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)

 . (ْٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ْ)
 . (َُٓ/ ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم ) (ٓ)

 . بطريق التبعية يصح( ُب )ب( ٔ)
 (. ٕٔ/ِينظر اختالؼ العلماء البن ىبّبة ) (ٕ)
 . (ْٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٖ)

، باب ذكر إسالـ أمّب ا٤بؤمنْب علي ~ب معرفة الصحابة أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، كتا( ٗ)
( برقم ،ُْٖٓ)ّ/َُِ . 

= 

 ]ارتداد الصيب[
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 : افتخر بو ُب شعره حٌب قاؿ
 (ُ)ما بلغت أكاف حلمي اغالمن  اسبقتكم إىل اإلسالـ طيرن 

أسلم : قاؿ جعفر بن ٧بمد. ْب ماتحْب أسلم كح ٌنوكاية ُب سً الرِّ  (ِ)ت[اختلف]ك
دعاه إىل اإلسالـ ُب   الن يب ألف   كٟبسْب سنة كمات كىو ابن ٜبافو ، كىو ابن ٟبس سنْب

انتهت ٗبوت علي ، كا٣بالفة بعده ثالثوف سنة، كعشركف سنة عث ثالثه ة البى كمدٌ ، بعثوؿ مى أك  
 . أسلم كىو : (ّ)كقاؿ القتيب. سْبكٟب اإىل ثالث كٟبسْب يكوف ٜبانين  ات ٟبسن مٍ مى إذا ضى فى

قاؿ . للرسالة با أىله مع الصِّ  ألن وك ؛ (ْ)اابن سبع سنْب كمات كىو ابن ستْب هبذا الطريق أيضن 
(پ پ پ): اهلل تعاىل

ٍب بعد كجود الشيء ؛ و أىل اإلسالـأنٌ  لم ضركرةن فعي ، (ٓ) 
، فرظن ذلك ىهنا إذ ا٢بجر عن اإلسالـ كي كال يي ، ر شرعييسقط اعتباره ٕبجٍ  ا أفٍ إمٌ  حقيقةن 

                                 
= 

 :  . أىٍسلىمى عىًلي  كىىيوى اٍبني عىٍشرو أىًك اٍبني ًست  عىٍشرىةى سىنىةن عىًن ا٢بٍىسىًن قىاؿى
ا إ٭بٌ ؿ، ك ىذا اإلسناد أكىل من األكٌ ، كقاؿ ا٢باكم عقبو: ا: كىو منقطع أيضن ‘قاؿ الشيخ األلباٍل 

 (. ُِّ/ ٖ. إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل )قدمت ذلك ألٌل علوت فيو

 . (ٖٔٓ/ ُا٢بماسة ا٤بغربية ) (ُ)
 . كاختلف( ُب )أ( ِ)
عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينػىوىرٌم، أبو ٧بمد: من أئمة األدب، كمن ا٤بصنفْب ا٤بكثرين. كلد  (ّ)

من كتبو  (ِٕٔسنة )يل قضاء الدينور مدة، فنسب إليها. كتوُب ببغداد. ببغداد كسكن الكوفة. ٍب ك 
ط  -ا٤بعاٍل  ككتابط   - ا٤بعارؼط ك - أدب الكاتبط ك  -تأكيل ٨بتلف ا٢بديث
 تفسّب غريب القرآفط ك - الشعر كالشعراءط  ك  - عيوف األخبارثالثة ٦بلدات، ك 

 ( ِْ/ ّكفيات األعياف )كغّبىا. 
العناية شرح ا٥بداية ، (َِِشرح السّب الكبّب )ص: ، (ُُِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ْ)

 . (ٗٔٓ/ ِْتاريخ دمشق البن عساكر )، (ٓٗ/ ٔ)

  .ُِمرَل:  (ٓ)
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كالسعادة  (ُ)و سبب الفوزفإن  ؛ ر لذلك ُب اإلسالـكال تصوُّ ، كم بصحتو لضرر يلحقوكال ٰبي 
 .نيا كاآلخرةمنفعة ُب الدُّ  فيكوف ٧بضي ، األبدية

 نفالن الستحالة القوؿ لكونو مت اإسالمو بنفسو كاف ذلك منو فرضن  لو صحٌ : قيل فإفٍ 
 فإذا َل، ب باالتفاؽكىو غّب ٨باطى ، بو ايكوف ٨باطبن  أفٍ  ان ضركرة كونو فرضن كمً ، ُب اإلسالـ

، (ِ)َبدد بْب الفرض كالنفلو يى فإن  ، سائر العباداتَل يصح ٖبالؼ  اٲبكن تصحيحو فرضن 
ُب صفة الفرضية ُب األصل مغنية عن اعتباره  لغّبه ألفٌ  اتبعن  اكٖبالؼ ما إذا جيعل مسلمن 

كلو صار ، الفرقة بينو كبْب امرأتو (ّ)و لو َل يصف اإلسالـ بعدما عقل ال تقعكألن  ؛ التبع
 .رقة إذا َل ٰبسن أف يصف كما بعد البلوغين لوقعت الفي ُب الدِّ  اعقلو معتربن 
و ٰبكم على أن   كىذا يدؿُّ ، عباألداء لدفع ا٢برج عنو إذا امتنى  ابن ا َل يكن ٨باطى إ٭ب  : قلنا

، ا٤بقصود (ٓ)حصيلابق للت  عل ا٣بطاب كالس  عند األداء ٯبي  ل باعتبار أفٌ أد   (ْ)تو إذابصح  
كىذا ؛ ريقهبذا الط   ال يقع ذلك منو فرضن أد   (ٕ)كإذا، كا٤بسافر ال ٱباطب بأداء ا١بمعة  (ٔ)ك

كال ضرر عليو إذا أدرج ا٣بطاب هبذا ، ررو ا٣بطاب باإلسالـ لدفع الض  عدـ توجُّ  كىذا ألف  
ض يتعر   ن غّب أفٍ مً  و ٰبكم بإسالمو لوجود حقيقتور عليو ا٤بنفعة مع أن  بل تتوف  ، لطريقا

عية كلتوفّب يصف بعدما عقل لبقاء معُب التبى  بْب زكجتو منو إذا َل ٰبسن أفٍ ا ال تلصفتو كإ٭ب  
 .معُب ا٤بنفعة عليو

                                 
 . للفوز( ُب )ب( ُ)
البناية شرح ا٥بداية ، (ٔٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (َُِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

(ٕ/ِٗٓ) . 

 . يقع( ُب )ب( ّ)
 . إذ( ُب )ب( ْ)
 . لتحصيل( ُب )ب( ٓ)
 . ( ساقط من )ب(ٔ)
 . كإذ( ُب )ب( ٕ)
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لتوفّب ا٤بنفعة  ال تبعن عً ا جي إ٭ب   :لناقي  (ع ألبويو فيو فبل يجوز أصبًل و تبَ )أنّ : ا قولوأم   (ُ)ك
و ينفتح ألن  ؛ بعية معُب توفّب ا٤بنفعةكُب اعتبار معرفتو بنفسو بطريق األصالة مع إبقاء الت  عليو 

ا ٲبتنع ا١بمع بْب معُب كإ٭ب  . فكاف ذلك أنفع لو، عليو باب ٙبصيل ىذه ا٤بنفعة بطريقْب
كا٤برأة ،  ٮبا باآلخر فذلك مستقيمد أحدي ا إذا تأي  أمٌ ف، ة كاألصالة إذا كاف بينهما مضادةبعيالت  

؛ (ِ)الزكجها أيضن  اكتبعن ، فهي مسافرة بنيتها مقصودة، فرالس   تٍ وى إذا سافرت مع زكجها كنػى 
 . و ُب ا٤ببسوطىذا كلُّ 

 .لنا في اإلسبلم()كما قُ للحقيقة  كال مرد  
ة الردٌ  كذلك ألفٌ . فال يصح، ة القياسـ شرط صح  ىذا قياس عند عد: قلتى  فإفٍ 

كال يلـز ، ة ٧بضةة مضر  كالرد  ، ةضى اإلسالـ منفعة ٧بى  ألفٌ ، كىو ظاىر، ليست نظّبة اإلسالـ
كاف بعد كجود حقيقتو أال ترل   كإفٍ ، ة ٧بضةق ما ىو مضر  ق ما ىو منفعة ٧بضة ٙبقُّ ن ٙبقُّ مً 
ة قاس الردٌ ة فكيف يي و مضر  ألن   ىا باطلمنفعة ٧بضة كردُّ  وألنٌ ؛ صحيح /  هبة منوػً قبوؿ ال أفٌ 

 .على اإلسالـ
من ضركرة اعتبار منفعة  فإف  ، تها ال ٢بكمهاعل  لً  اتو استحسانن ة رد  كم بصح  ٫بى : قلت
، كىذا منا اعتبار للشيء بعد كجود حقيقتو، تو بناء عليورد   كا٢بكم بصحتو اعتبارى  اإلسالـ

كجهلو ُب ، ة منو جهل ٖبالقوالرد   كىذا ألفٌ . ةيب أك مضر  و منفعة للص  رب أن  عتفبعد ذلك ال يي 
فبهذا ييعلم ؛ وفكذلك جهلو بربِّ ، فإذا علم جهلو بو، اعل عارفن  ال ٯبي  حٌب  سائر األشياء معتربى 

للشيء بعد كجود  امنهما اعتبارن  (ّ)ُب كلٍّ  ن حيث أفٌ ة باإلسالـ صحيح مً قياس الرد   أف  
يب إذا الص   ال ترل أف  أى . و غّب موجودأن   ىب ال ٯبعل ما كجد منو حقيقةن ر الص  ذٍ كبعي ، يقتوحق

ن كألف مً ، باذر الصٌ كال يعذر بعي ، ـو لوجود حقيقة األكلينعدـ الص   امدن كل عى صاـ ٍب أى 

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . (ُِِ/ َُ( ا٤ببسوط للسرخسي )ِ)
 . كل كاحد( ُب )ب( ّ)

 /ب[َٔٓ]لوح 
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 (ِ)الة كافكالصٌ  بعقد اإلحراـ أىالن  (ُ)و ٤با صاركما أن  ،  لرفعو للعقد أىالن  ضركرة كونو أىالن 
 أال ترل أف  . ن نقل ا٤بلك إىل غّبهما فيو مً ػً ا٥ببة ل منو ردُّ  كإ٭با َل يصح  ، للخركج منو أىالن 

ا٥ببة ال  ر ردِّ كضرى ، بدار ا٢برب (ّ)قا بوأبواه ك٢بىً  عية إذا ارتد  بى حقو بطريق التى لٍ ة يػى ضرر الرد  
ح الفرؽ فبهذا يتضِّ ، اأيضن  (ْ)نفسو من جهة اقو أيضن ال يلحى  فيجب أفٍ ، ن جهة أبيومً  يلحقو
 .(ٓ)بينهما

ل قتى كُب القياس يي . ستحسافىذا جواب اال قتل(ر على اإلسبلم وال يُ جبَ و يُ )إال أنَّ 
 :نس ىذه ا٤بسألة ُب أربعة مواضعجً . ه بعد إسالموالرتدادً 

كُب ، ناقتل ٤با ذكر ففي القياس يي ، األبويو إذا بلغ مرتد   اعن ذم أسلم تبػى ُب الٌ : أحدىا
 اكإ٭با يثبت لو حكم اإلسالـ تبعن ، بنفسو امقصودن  او ما كاف مسلمن ألن  قتل ستحساف ال يي اال
 .ابلغ مرتد   كإفٍ ، تل عنوُب إسقاط القى  فيصّب ذلك شبهةن ، لغّبه

ستحساف لقياـ فهو على ىذا القياس كاال اره ٍب بلغ مرتد  غى إذا أسلم ُب صً : والثاني
 .رغى ة إسالمو ُب الصِّ لعلماء ُب صح  الشبهة بسبب اختالؼ ا

 .رهغى ُب صً  إذا ارتدٌ : والثالث
منا بإسالمو كى ا حى ألنٌ  اقتل استحسانن و ال يي فإن  ، ه على اإلسالـ إذا ارتد  ا٤بكرى : والرابع
على  يف على رأسو دليله كلكن قياـ السٌ ، ب اعتقادهاإلسالـ ٩با ٯبىً  كىو أفٌ ، اىرباعتبار الظ  

، كُب ٝبيع ذلك ٯبرب على اإلسالـ، تل عنوفيصّب ذلك شبهة ُب إسقاط القى ، تقدو غّب معأن  
 . ىذا كلو من ا٤ببسوط؛ (ٔ)يسلم ال يلزمو شيء كلو قتلو قاتل قبل أفٍ 

                                 
 . كاف( ُب )ب( ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . من جهة نفسو أيضا( ُب )ب( ْ)
 . (ُِِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٓ)

 . (ُِّ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر (  ٔ)
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كُب ىذا مًة عليهم(بيان مرحَ عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصِّ  ألنَّو؛ قتل)وال يُ 
كاهلل ، ٞبة لصباهباعتبار الر   يب ا٤برتدٌ أسقط عقوبة القتل عن الص   ألن و ر كذلكعليل نوع نظالتٌ 

، كسائر الكفار  اكىو تعاىل َل يرحم عليو حٌب عاقبو ُب النار ٨بلدن ، م الراٞبْبتعاىل أرحى 
كمشار إليو ُب  غّب لإلماـ التمرتاشي كذلك منصوص عليو ُب األسرار كا١بامع الص  

 .(ِ)(ُ)ا٤ببسوط
ر بال تصوٌ ا ال يي مٌ ا حكم سعادة اآلخرة فمً كأم  : ا ُب األسرار فقاؿ ُب ىذه ا٤بسألةأم  

 .(ّ)ة حقيقةكقد زاؿ اإلٲباف بالرد  ، إٲباف حقيقة
 يستدؿٌ  ن ٍب مات قبل أفٍ كإذا كمل عقل الصغّب كالصغّبة كٛبكٌ : ا ركاية التمرتاشيكأمٌ 
؛ افقد استحق النار أبدن ، اف ا٤بعرفة كمات مفٌرطن كلٌ   ألن و ب يـو القيامةو يعاقى فيعرؼ رب  

غّب كفر من الصٌ   (ٔ)ار ٤بنح فيها بالتأبيد ُب الن  كصر  ، (ٓ()ْ)كاية إىل التبصرةكأحاؿ ىذه الرٌ 
 .(ٕ)أغلظ كفر ا٤برتدٌ   ار ا٤برتد منهما ألفٌ ٱبلد ُب النٌ  فأكىل أفٍ ، غّبة من غّب ارتدادكالصٌ 

 كىو ليس من أىل أفٍ ، القتل عقوبة ألفٌ  اقتل استحسانن و ال يي كلكنٌ  : ؿ ُب ا٤ببسوطكقا
ن أىل العقوبة و مً نيا إشارة إىل أنٌ فتخصيصو بالدُّ ، (ٖ)لزمو العقوبة ُب الدنيا ٗبباشرة سببهات

                                 
 ا٤برجع السابق. ( ُ)

 . (ٖٗ-ٕٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ِ)

 (. ِِٓ/ْينظر كشف األسرار للبخارم )( ّ)

ا٤بتوَب:  ٦بلد ضخم. للشيخ، اإلماـ، أيب ا٤بعْب: ميموف بن ٧بمد النسفي، تبصرة األدلة ُب الكالـ (ْ)
 . (ّّٕ/ ُا٤بتوَب: سنة ٜباف كٟبسمائة. كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )

البحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم ، (ِٔٗ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ٓ)
 . (ٕٗ/ ٔفتح القدير )، (َُٓ/ ٓالطورم )

 . كمن( ُب )ب( ٔ)
 (. ََُِ/ِينظر تبصرة األدلة )( ٕ)
 . (ُِّ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )( ٖ)
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كىو  رنا من تعليل ا٤ببسوطما ذك تل الصيب ا٤برتدٌ ـ قى ل بو ُب عدى فأكىل ما يعل  ، ُب اآلخرة
كاهلل  ،(ُ)ة اسالمو ُب الصغرال يقتل لقياـ الشبهة لسبب اختالؼ العلماء ُب صح  : قولو
 .أعلم

                                 
 . (ُِّ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

109 

 

 .(ٔ)انثغاج: تاب
كالغزاة ، ٝبع الباغي كالقضاة: فالبغاة؛ (ِ)ة كجودهلقلٌ  ر ىذا الباب عن باب ا٤برتدٌ خ  أ

 ./الـال   كىذا قياس مطٌرًد ُب ٝبع اسم الفاعل من ا٤بعتلِّ ، كالغازم ُب ٝبع القاضي
 .(ّ)ااستوىل عليو قهرن : تغلب على بلد كذا: يقاؿ حاحذكر ُب الصِّ 

(ْ)

. 
فال  (ٓ)]قاتلوىم[علوا ذلك بل أىل العدؿ إذا َل يفٍ  فإفٌ  ىذا ليس بأمرو كاجب كلكنٍ 
ين كأىل ا٢برب فحا٥بم ُب ذلك كحاؿ ا٤برتدِّ ، لموا ما يقاتلوف عليوم قد عً ألهن   شيء عليهم

مي بالنبل تاؿ أىل ا٢برب كالر  ما ٯبوز بو قً  ك٥بذا ٯبوز قتا٥بم بكلِّ . عوةالذين بلغتهم الد  
قتا٥بم فرض كقتاؿ أىل ا٢برب  يق كإرساؿ ا٤باء كالنار عليهم كالبيات بالليل ألفٌ كا٤بنجن
 . كذا ُب ا٤ببسوط،  (ٔ)ينكا٤برتدٌ 

                                 
 : ظلم، كاعتدل، كسعى بالفساد. بغى( ُ)

/ ُا٤بعجم الوسيط )، (ٕٓ/ ُا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب )، (ٖٕ/ ُْلساف العرب )
 . (٦َُّبمل اللغة البن فارس )ص: ، (ْٔ
ا٢بق ٥بم منعة يتغلبوف كٯبتمعوف كيقاتلوف أىل العدؿ بتأكيل كيقولوف  أىل البغي كل فئة: اكشرعن 
لْب كيدعوف الوالية، كإف تغلب قـو من اللصوص على مدينة فقتلوا كأخذكا ا٤باؿ كىم غّب متأكٌ  معنا

/ ْد. االختيار لتعليل ا٤بختار )أخذكا بأٝبعهم كليسوا ببغاة، ألف ا٤بنعة إف كجدت فالتأكيل َل يوجى 
ُُٓ) . 

 ُب عصر ا٤بؤلف. (ِ)

 . (ُٓٗ/ ُالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ّ)

 . منُب )ب(  (ْ)

 . بلوىم ( ُب )أ( ٓ)
 . ( ُِٗ- ُِٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٔ)

 /أ[َٕٓ]لوح

ة البغاة ]دعو 
 كقتا٥بم[
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كناظرىم (ُ)فدعا أىل حركراء، و أنفذ ابن عباس فإن   (ُ)فعل كذلك(اعليً  )ألنَّ 

                                 
. ُٓٔ/ِ(ِٕٓٔأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ، كتاب قتاؿ أىل البغي كىو آخر ا١بهاد، برقم)( ُ)

ثػى  ًثّبو اٍلعىٍبًدمُّ، ثنا ٰبىٍٓبى ٍبني حىد  ـي ٍبني عىًليٍّ الس ديكًسيُّ، ثنا ٧بيىم دي ٍبني كى ،  نىا عىًليُّ ٍبني ٞبىٍشىادى، ثنا ًىشىا سيلىٍيمو
اًد ٍبًن  ، عىٍن عىٍبًد الل ًو ٍبًن شىد  : قىًدٍمتي كىعىٍبدي الل ًو ٍبني كىاًقدو، عىٍن عىٍبًد الل ًو ٍبًن عيٍثمىافى ٍبًن خيثػىٍيمو ا٥ٍبىاًد، قىاؿى

ىىا جيليوسه مىٍرًجعيهىا ًمنى اٍلًعرىاًؽ لىيىايل قيوًتلى عىلً  نىمىا ٫بىٍني ًعٍندى ي  ًإٍذ عىلىى عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا، فػىبػىيػٍ
ادو، ىىٍل أىٍنتى صىاًدًقي  عىم ا أىٍسأىليكى عىٍنوي؟ حى اقىالىٍت: يىا عىٍبدى الل ًو  ًء اٍلقىٍوـً ال ًذينى ٍبنى شىد  ثىًِب عىٍن ىىؤيالى د 

: ًإف  عىًلي ا لىم ا كىا ٍثًِب عىٍن ًقص ًتًهٍم. قػيٍلتي : فىحىدِّ ؟ قػيٍلتي : كىمىايل الى أىٍصديقيكى تىبى قػىتػىلىهيٍم عىًلي . قػيٍلتي
ؼو ًمٍن قػير ا ًء الن اًس، فػىنػىزىليوا أىٍرضنا ًمٍن جىاًنًب اٍلكيوفىًة يػيقىاؿي ميعىاًكيىةى كىحىك مى ا٢بٍىكىمىٍْبً خىرىجى عىلىٍيًو ٜبىىانًيىةي آالى

وي الل وي كىأى٠ٍبىاؾى بًًو، ٍبي    اٍنطىلىٍقتى ٥بىىا: حركراء، كىًإنػ هيٍم أىٍنكىريكا عىلىٍيًو، فػىقىاليوا: اٍنسىلىٍختى ًمٍن قىًميصو أىٍلبىسىكى
ا بػىلىغى عىًلي ا مىا عىتىبيوا عىلىٍيًو كىفىارىقيوهي، أىمىرى فىأىذ فى ميؤىذِّفه الى فىحىك ٍمتى ُب دٍيًن الل ًو كىالى حيٍكمى ًإال  لً  ل ًو. فػىلىم 

اري ًمنى اٍلقير ا ى الد  ، فػىلىم ا أىًف اٍمتىلى ٍلقيٍرآفى ًء دىعىا ٗبيٍصحىفو يىٍدخيلىن  عىلىى أىًمًّب اٍلميٍؤًمًنْبى ًإال  رىجيله قىٍد ٞبىىالى
، فػىنىادىاهي الن اسي عىًظيمو فػىوى  ا اٍلميٍصحىفي حىدًِّث الن اسى : أىيػُّهى ٍيًو فىطىًفقى يىصيكُّوي بًيىًدًه، كىيػىقيوؿي ضىعىوي بػىٍْبى يىدى

اده، كى٫بىٍني نػىتىكىل مي ٗبىا رىأىيػٍ  اذىا تيرًيدي؟ نىا ًمنٍ فػىقىاليوا: يىا أىًمّبى اٍلميٍؤًمًنْبى، مىا تىٍسأىليوي عىٍنوي ًإ٭ب ىا ىيوى كىرىؽه كىًمدى وي فىمى
نػىهيٍم ًكتىابي الل ًو، يػىقيوؿي الل وي عىز  كىجىل  ُب اٍمرىأىةو كىرى  : أىٍصحىابيكيمي ال ًذينى خىرىجيوا بػىٍيًِب كىبػىيػٍ : كىًإٍف قىاؿى جيلو

ا ًمٍن أىٍىًلهىا فىأيم   أىٍعظىمي حيٍرمىةن ًمًن اٍمرىأىةو  ×ةي ٧بيىم دو ًخٍفتيٍم ًشقىاؽى بػىٍيًنًهمىا فىابٍػعىثيوا حىكىمنا ًمٍن أىٍىًلًو كىحىكىمن
ٍيلي ٍبني عىٍمرو  ، كىقىٍد جىاءى سيهى اتػىٍبتي ميعىاًكيىةى كىكىتىبى عىًليُّ ٍبني أىيب طىاًلبو ، كىنػىقىميوا عىلىي  أىٍف كى ك كى٫بىٍني كىرىجيلو

يًٍبيىًة ًحْبى صىاّبىى قػىٍوميوي قػيرىٍيشن  ×مىعى رىسيوًؿ الل ًو   ًبٍسًم الل ًو الر ٍٞبىًن الر ًحيمً : ×ا فىكىتىبى رىسيوؿي الل ًو بًا٢بٍيدى
 : ٍيله: الى تىٍكتيٍب ًبٍسًم الل ًو الر ٍٞبىًن الر ًحيًم. قىاؿى ؟ فػىقىاؿى سيهى : اٍكتيٍب بًا٠بًٍكى الل هيم .  فىكىٍيفى أىٍكتيبي قىاؿى

: اٍكتيبٍ : ×فػىقىاؿى رىسيوؿي الل ًو  قىاليوا: لىٍو نػىٍعلىمي أىن كى رىسيوؿي الل ًو  اٍكتيٍب: ًمٍن ٧بيىم دو رىسيوًؿ الل وً  ٍبي  قىاؿى
 : ، فىكىتىبى ا مىا صىاّبىى عىلىٍيًو ٧بيىم دي ٍبني عىٍبًد الل ًو قػيرىٍيشناَلٍى ٬بيىاًلٍفكى وئ ۇئ )يػىقيوؿي الل وي ُب ًكتىابًًو:  ىىذى

فػىبػىعىثىوي إًلىٍيًهٍم عىًليُّ ٍبني أىيب  [ُِزاب: ]األح   (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
: يىا ٞبىى  ـى اٍبني اٍلكىو اًء فىخىطىبى الن اسى فػىقىاؿى ، فىخىرىٍجتي مىعىهيٍم حىٌب  ًإذىا تػىوىس ٍطنىا عىٍسكىرىىيٍم، قىا لىةى طىاًلبو

ا عىٍبدي  ا مىٍن نػىزىؿى ُب الل ًو ٍبني عىب اسو فىمىٍن َلٍى يىكيٍن يػى  اٍلقيٍرآًف ًإف  ىىذى ٍعرًفيوي، فىأىنىا أىٍعرًفيوي ًمٍن ًكتىاًب الل ًو، ىىذى
ـى [ ٖٓ]الزخرؼ:  (ەئ ەئ وئ وئ   )قػىٍوًمًو:  : فػىقىا فػىريدُّكهي ًإىلى صىاًحًبًو، كىالى تػيوىاًضعيوهي ًكتىابى الل ًو. قىاؿى

اءى بًاٍلبىاًطًل خيطىبىاؤيىيٍم فػىقىاليوا: الى كىالل ًو لىنػيوىاًضعىن وي ًكتىابى الل   ًو، فىًإذىا جىاءى بًا٢بٍىقِّ نػىٍعرًفيوي اٍستىطىٍعنىاهي، كىلىًئٍن جى

= 
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ر الكي آخً  ألفٌ  ذلك على القتاؿ ـيقدِّ  األحسن أفٍ  (ِ)[...]فلذلك كاف، قبل قتا٥بم
 .كاإليضاح كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ّ)كاءالد  

بينو كبْب  (ْ)م  أبا موسى األشعرم٤با حك    اعلين  ُب سبب خركجهم أف  : قيل
 رؾى كعلي تى ، بالنص به القتاؿ كاجً : كقالوا ن ا٤بسلمْب على علي رجت طائفة مً خى ، معاكية

                                 
= 

، فػىرىجى  ثىةى أىي اـو تػىن وي بًبىاًطًلًو، كىلىنػىريد ن وي ًإىلى صىاًحًبًو، فػىوىاضىعيوهي عىلىى ًكتىاًب الل ًو ثىالى ؼو  لىنيبىكِّ هيٍم أىٍربػىعىةي آالى عى ًمنػٍ
: قىٍد كىافى ًمنٍ  كيلُّهيٍم تىاًئبه  نػىهيمي اٍبني اٍلكىو اًء، حىٌب  أىٍدخىلىهيٍم عىلىى عىًليٍّ فػىبػىعىثى عىًلي  ًإىلى بىًقي ًتًهٍم، فػىقىاؿى  بػىيػٍ

نػىنىا ، كىتػىٍنزًليوا حى ×أىٍمرًنىا كىأىٍمًر الن اًس مىا قىٍد رىأىيٍػتيٍم فىًقفيوا حىٍيثي ًشٍئتيٍم حىٌب  ٘بىٍتىًمعى أيم ةي ٧بيىم دو  ٍيثي ًشٍئتيٍم بػىيػٍ
نىا مىا َلٍى تػىٍقطىعيوا سىًبيالن أىٍك تيًطيليوا دىمنا، فىًإن كيٍم ًإٍف فػىعىٍلتيٍم ذىًلكى  نىكيٍم أىٍف نىًقيىكيٍم رًمىاحى فػىقىٍد نػىبىٍذنىا  كىبػىيػٍ

بُّ ا٣بٍىائًًنْبى. فػىقىالىٍت لى  ادو إًلىٍيكيمي ا٢بٍىٍربى عىلىى سىوىاءو، ًإف  الل وى الى ٰبًي ا: يىا اٍبنى شىد  وي عىاًئشىةي رىًضيى الل وي عىنػٍهى
: كىالل ًو مىا بػىعىثى إًلىٍيًهٍم حىٌب  قىطىعيوا الس ًبيلى، كىسىفىكيوا الدِّمىاءى ًبغىٍّبً حىقِّ الل ًو، كىقػىتػىليوا فػىقىٍد قػىتػىلىهيٍم؟  فػىقىاؿى

. قىالىٍت: فىمىا شىٍيءه اٍبنى خىب ابو كىاٍستىحىلُّوا أىل الذمة فػىقىالىٍت: آلل   : آلل ًو ال ًذم الى إًلىوى ًإال  ىيوى ًو؟ قػيٍلتي
: قىٍد رىأىيٍػتيوي كىكى  قػىٍفتي عىلىٍيًو مىعى بػىلىغىًِب عىٍن أىٍىًل اٍلًعرىاًؽ يػىتىحىد ثيوفى بًًو يػىقيوليوفى: ذيك الثُّدىمِّ ذيك الثُّدىمِّ، فػىقيٍلتي

عىا الن   : قىٍد رىأىيٍػتيوي ُب عىًليٍّ ُب اٍلقىتػٍلىى فىدى ا؟ فىكىافى أىٍكثػىري مىٍن جىاءى يػىقيوؿي : ىىٍل تػىٍعرًفيوفى ىىذى ، فػىقىاؿى اسى
فو ييصىلِّي، فػىلىٍم يىٍأًت بًثىٍبتو يػيٍعرىؼي ًإال  ذىلً  فو ييصىلِّي، كىرىأىيٍػتيوي ُب مىٍسًجًد بىًِب فيالى ، مىٍسًجًد بىًِب فيالى كى

: صىدىؽى الل وي كىرىسيوليوي.  قىالىٍت: فىمىا قػىٍوؿي عىًليٍّ  ٍعتيوي يػىقيوؿي : ٠بًى ا يػىٍزعيمي أىٍىلي اٍلًعرىاًؽ؟ قػيٍلتي ـى عىلىٍيًو كىمى ًحْبى قىا
. قىالىٍت: أىجىٍل صىدىؽى الل وي كىرىسيولي  : الل هيم  الى ؟ قػيٍلتي رى ذىًلكى ٍعتىوي أىٍنتى ًمٍنوي قىاؿى غىيػٍ ٍل ٠بًى . قاؿ وي قىالىٍت: كىىى

اهي ىى ا٢باكم:  ا حىًديثه صىًحيحه عىلىى شىٍرًط الش ٍيخىٍْبً، كىَلٍى ٱبيىرِّجى  . ذى

قرية بظاىر الكوفة، كقيل: موضع على ميلْب منها نزؿ بو ا٣بوارج الذين خالفوا : حركراء (ُ)
 . (ُٖٓ/ ْلساف العرب )، (ِْٓ/ ِمعجم البلداف ). ، فنسبوا إليهاطالب،  أيب بن علي

 مطموس ُب النسختْب.  (ِ)
إىل أىل حركراء حٌب ناظرىم،   ^أنو بعث ابن عباس   ركم عن علي كُب ا٤ببسوط قاؿ:  (ّ)

كدعاىم إىل التوبة، كألف ا٤بقصود رٗبا ٰبصل من غّب قتاؿ بالوعظ كاإلنذار فاألحسن أف يقدـ ذلك 
 .(ُِٖ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ). على القتاؿ؛ ألف الكي آخر الدكاء

 . أبا موسى أفٌ ( ُب )أ( زيادة ْ)
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ا ذكركا شبهتهم فلم  ، تهمف شبهى اهلل بن عباس ليكشً  ل علي عبدفأرسى ، حكيمبالتٌ  القتاؿ
: كفيو التحكيم بقولو تعاىل، يض ا٢بماـىذه ا٢بادثة ليست بأدٌل من بى : قاؿ ابن عباس

، يهمفألزمهم ا٢بجة عل، للنصٌ  اموافقن  عليٍّ  فكاف ٙبكيمي ، (ُ) (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)
 .قـو على ذلك فتاب البعض كأصر  

ؿ ٙبكيم ا٣بوارج قرية بالكوفة كاف هبا أكٌ : يقصرد كي تح ا٢باء ا٤بهملة ٲبي بفى ، حركراء
 .كا٤بغرب حاحكذا ُب الصٌ ؛  (ِ)كاجتماعهم
 .كىو خواىر زاده القاضي اإلماـ أيب ثابت )المعروف بخواىر زاده(: قولو

عت بْب قى الفتنة إذا كى  ن أيب حنيفة أفٌ كل ا٢بسن عى ن أيب حنيفة ىو ما رى كا٤بركم ع
من  من فرٌ : و لقولو كيقعد ُب بيتً ، ؿ الفتنةى يعتزً  مسلم أفٍ  فالواجب على كلِّ ، ا٤بسلمْب

 اًحٍلسن  نٍ كي : ُب الفتنة (ْ)ابةلواحد من الصح كقاؿ ، (ّ)الفتنة أعتق اهلل رقبتو من النار
 ان ساكنن كي : معناه (ٓ)اهلل اهلل ا٤بقتوؿ أك عند ن عبددخل عليك فكي  فإفٍ ، ًمن أحالس بيتك

                                 
 .ٓٗا٤بائدة:  (ُ)

ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ، ينظر (ِٖٔ/ ِالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )ينظر  (ِ)
ُُُ) . 

 . ا(، كَل أقف على من خٌرجو أك ساؽ لو سندن ُِْ/َُكذا أكرده السرخسي ُب ا٤ببسوط )  (ّ)

 . أصحابو( ُب )ب( ْ)
، ُّْ/ٔ(ِْٖٓ) داكد ُب سننو، كتاب الفًب، باب النهي عن السعي ُب الفتنة، برقم أخرجو أبو( ٓ)

: فذكر بعض حديًث أيب بىكرة، قاؿ:  ×ن ابًن مسعودو، قاؿ: ٠بعتي رسوؿى اهلل ع قتالىا كلُّهم يقوؿي
ـي ا٥بىرًٍج حيثي ال يأمني  ُب النارً  : مٌب ذلك يا ابنى مسعود؟ قاؿ: تًلكى أيا الر جيلي  قاؿ فيو: قلتي

، كتكوفي ًحٍلسن  : فما تأميريٍل إف أدركِب ذلك الزمافي؟ قاؿ: تكفُّ ًلسىانىكى كيدؾى ًمن  اجليسىو، قلتي
، فلقيتي خيرَل بنى فاًتكو  أحالًس بيًتك، فلما قيًتلى عثمافي طار قليب مىطارىهي، فركبتي حٌب أتيتي دمشقى

ثتو، فحلفى باهلل الذم ال إلو إال  ثنيو ابني   ×ىو لسمعوي من رسوًؿ اهلل األسىدم  فحد  كما حد 
ُب سنده القاسم بن غزكاف، َل يوثقو غّب ابن حباف، كباقي رجالو ثقات. قاؿ ابن األثّب: مسعودو. 

 . (ُّ/ َُجامع األصوؿ )

عند  ]اعتزاؿ الفتنة
 [عدـ اإلماـ
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بل ككانوا آمنْب بو كالسُّ ، ٦بتمعْب على إماـ (ِ)كاف ا٤بسلموف  فإفٍ ، (ُ)اإىل بيتك ال قاصدن 
يقاتل  ن ا٤بؤمنْب فحينئذو ٯبب على كل من يقول على القتاؿ أفٍ ة مً آمنة فخرج عليو طائف

(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ): ع إماـ ا٤بسلمْب ا٣بارجْب لقولو تعاىلمى 
 (ّ)

   . 
ن أبواب كإماطة األذل مً ، ا٣بارجْب قصدكا أذل ا٤بسلمْب كألفٌ ؛ كاألمر حقيقة للوجوب

كذا ُب ،  (ْ)رضو فى عن ا٤بنكر كإن   يه كخركجهم معصية ففي القياـ بقتا٥بم هنى  ؛ينالدِّ 
 .ا٤ببسوط

، أىٍجهىٍزتي على ا١بريح(ٓ)اإلجزاء كالكفاية كقد ذكرناه لقوؿ: -بالفتح كا٤بد- الغناء
 .كذا ُب الصحاح  (ٔ)كقد ٛبى ٍمتى عليو، وقتلى  إذا أسرعتي ، ا١بريح
 .عتبى يي  (ٕ)الك زَل ٯبهى ككذلك ، كالٮبا على بناء ا٤بفعوؿ  تبعأي ك زجهً أي 

ا كىانىٍت عىلىى ألهن  ٠بيِّيىٍت ًبذىًلكى  بًاٍلبىٍصرىًة مىعى عىًليٍّ   ’كىقػٍعىةي عىاًئشىةى  (اْلَجَملِ )َويـَْوُم 
ٝبىىلو ا٠ٍبيوي عىٍسكىره 

 .كذا ُب ا٤بغرب؛  (ٖ)
 .قوؿ علي ىذا مى  فإف  ، (ٗ)()لقول علي  : صل بقولوىو متٌ  ل أسير(قتَ )وال يُ : قولو

                                 
 (.َِّ/ٕىذا ٧بموؿ حاؿ عدـ اإلماـ الداعي إىل القاتل". البناية شرح ا٥بداية ) (ُ)

 . ا٤بسلمْب( ُب )ب( ِ)
 .ٗا٢بجرات:  (ّ)

 (ُِْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

 . بقوؿ( ُب )ب( ٓ)
 . (َٕٖ/ ّالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ٔ)

 . كَل( ُب )ب( ٕ)
 . (ُٗا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ٖ)

بد ابن أـ ع قاؿ: يا × عن ابن عمر أف الن يب. ُِّ/ُِ(ْٓٗٓأخرجو البزار ُب مسنده، برقم)( ٗ)
ىل تدرم كيف حكم اهلل فيمن بغى من ىذه األمة؟ قاؿ: اهلل كرسولو أعلم. قاؿ: ال ٯبهز على 

 جرٰبها، كال يقتل أسّبىا، كال يطلب ىارهبا، كال يقسم فيئها. 
إال ابن عمر،  × إال من ىذا الوجو، كال نعلم ركاه عن الن يب × كىذا ا٢بديث ال نعلمو يركل عن الن يب

. كُب إسناده كوثر بن حكيم كىو كاهقاؿ ابن حجر: عن نافع إال كوثر بن حكيم.  كال نعلم ركاه
= 

مع  ]التعامل
 البغاة[
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سمة سألوه قً  أصحاب عليٍّ  ال ترل أف  أى . ال يسيب نساءىم: أم تر(كشف سِ )وال يُ 
 .(ُ) ’ إذا قىسمت فلمن تكوف عائشة: فقاؿ، ذلك

 .بو قتدليي : دكة أمفالف قي : يقاؿ ٍبي   (ِ)ساءتِّ كاأليسوة اسم لال،  قتداءاسم لال )القدوة(
قتل )وال يُ : (ّ)األسّب لقولو ُب عدـ قتلً  قوؿ عليٍّ : مأى  )وقولو في األسير(

قتل األسّب عوا يي ا إذا ٘بم  كأم  ، ا كاف فيما إذا َل يكن ألىل البغي ٝباعة كثّبةإ٭ب   أسير(
 .منهم

 .(رّ للشّ  ا)دفعً : إىل قولو )ويحبسهم(: كىو قولو ما ذكرنا(سو لِ ء حبَ شا )وإنْ 
 .ؤخذ ماؿكال يي   وؿ عليٍّ اه كىو قى ما بين  سمة فلً ا عدـ القً أم  

) م مسلمون(ألنَّه)و : كقولو
ُب : أم ميهم فيو(يح ألنَّو) ب عليهم ا٢بقُّ جى كىم الذين كى ، فعلى أىل ا٢بقِّ : أم

ن ا٤بًصر قبل أف ٘برم إذا أيقًلع أىل البغي مً : مأى  )وأزعجوا(. مافن الز  ا٤بستقبل مً 
 .أحكامهم

ؤخذكا بشيء ٩با كإذا تاب أىل البغي كدخلوا مع أىل العدؿ َل يي : وطػػػكُب ا٤ببس
كمراده بذلك إذا ، (ُ)فوس كاألمواؿن النُّ مً وا ػػػػما أتلف (ٓ)(ْ)بضماف: وا ٕباؿ يعِبػػػأصاب

                                 
= 

 . (ُّٗ/ ِالدراية ُب ٚبريج أحاديث ا٥بداية )

 َل أقف عليو.( ُ)
 . لإليتساء( ُب )ب( ِ)
 . بقولو( ُب )ب( ّ)
 . (ُِٕ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر بزماف( ُب )أ( ْ)
(. اصطالحان: ضم ُْْ/ِماف: لغة: االلتزاـ. ينظر معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية )الض( ٓ)

الذمة إىل الذمة ُب ا٤بطالبة، كقيل ُب الدين، كاألكؿ أصح. ينظر ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدل 
(ّ/ٖٕ.) 
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 أصابوا قبل ذلك فهم ضامنوف لذلك ا مافأم  . عةعوا كصاركا أىل مىنى أصابوا بعدما ٘بم  
اطل ُب إسقاط عترب تأكيلهم البى فال يي ، ليلهم باحملاٌجة كاإللزاـ بالد  رنا ُب حقِّ مً ا أي ألن  
/ بعدما صارت ٥بم منعة فقد انقطع كالية فأما . عةنى يصّبكا أىل مى  قبل أفٍ  مافالض  

ماف عنهم كتأكيل ُب إسقاط الض   كاف باطالن   كإفٍ ، همعترب تأكيلي فيي ، اس  ليل حً اإللزاـ بالد  
كقع الفتنة كأصحاب : اؿكاألصل فيو حديث الزىرم قى . أىل ا٢برب بعد ما أسلموا

ريق بتأكيل القرآف فهو دـ أي  كل  فقوا على أف ٌ فاتٌ ، متوافرين (ِ)كانوا  رسوؿ اهلل 
تلف بتأكيل القرآف فهو أي  ماؿو  ككلُّ  ،بتأكيل القرآف فهو موضوع لٌ فرج استحً  ككلُّ ، موضوع
 .(ْ)(ّ)موضوع
 الوجو كُب ، أنا على ا٢بق: ُب الوجو الذم قاؿ: أم )ال يرث في الوجهين( 

                                 
= 
أف ٰبمل ما ُب  كُب احمليط العادؿ إذا أتلف ماؿ الباغي يؤخذ بالضماف كبْب الكالمْب ٨بالفة إال( ُ)

ا٥بداية على إذا ما أتلفو حاؿ القتاؿ إذا َل يكن إال بإتالؼ شيء من ما٥بم كا٣بيل ال على ما إذا 
 أتلفو ُب غّب ىذه ا٢بالة ألف ما ٥بم معصـو كاعتقاد ا٢برمة موجود فال معُب ٤بننع الضماف".

 (.َُٕ/٦ُبمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر ) 
 . ( ساقط من )ب(ِ)
أخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب قتاؿ أىل البغي، باب مافات ُب األمواؿ من قتاؿ أىل  (ّ)

عن الزىرم، قاؿ: كتب إليو سليماف بن ىشاـ يسألو عن امرأة . َّّ/ٖ(ُِْٕٔالبغي، برقم )
جت فيهم، ٍب جاءت تائبة، فارقت زكجها، كشهدت على قومها بالشرؾ، ك٢بقت با٢بركرية فتزكٌ 

٩بن  × الفتنة األكىل ثارت كُب أصحاب الن يب فإف   ،ا بعدتب إليو الزىرم، كأنا شاىد: أمٌ قاؿ: فك
، فرأكا أف يهدـ أمر الفتنة، ال يقاـ فيها حد على أحد ُب فرج استحلو بتأكيل القرآف، كال اشهد بدرن 

 يء بعينو، كإٍلٌ يوجد ش قصاص ُب دـ استحلو بتأكيل القرآف، كال ماؿ استحلو بتأكيل القرآف إال أفٍ 
 . أرل أف تردىا إىل زكجها كٙبد من قذفها

 (. ُُٔ/ٖإسناده صحيح، كالزىرم َل يدرؾ الفتنة ا٤بذكورة، انظر إركاء الغليل لللباٍل )

 (ُِٖ -ُِٕ /َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

 /ب[َٕٓ]لوح 

]ا٤بّباث ُب قتاؿ 
 البغاة[
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 (ِ)كليس، با٣باطىء افيحـر ا٤بّباث اعتبارن  ل بغّب حقٍّ تً قي  ألن و أنا على الباطل: قاؿ (ُ)الثاٍل
حيح ُب و بالص  ب إ٢باقي حابة ال ٯبً ماف بقوؿ الص  دفع الض   حيح ُب حقٌ أكيل الص  بالتٌ  ا٢بقٌ 
 كٮبا يقوالف إفٌ ، ؽفع كال يكفي لالستحقان شيء يكفي للد  م مً ككى ، استحقاؽ ا٤بّباث حقِّ 

، استحقاؽ ا٤بّباث يكوف بالقرابة على الفعل ٍبي   ت جزاءن رماف الذم ثبى فع ا٢بً  لدى تأكيلو معتربى 
أكيل عنده صحيح ٖبالؼ ذلك الت   فإف  ، على تأكيلو الفاسد ار  ا يرث إذا كاف ميصً كلكن إ٭ب  
و لم هبذا أن  فعي ، ارة كال ديةلزمو كف  تكالباغي ال ، يةارة كالدِّ لزمو الكف  ىناؾ ت فإف  ، ا٣باطىء

 .٢بق بالصحيح كما إذا قتل العادؿ الباغيأي 
تلف ماؿ الباغي أك الباغي إذا أتلف العادؿ إذا أى  أصحابنا أٝبعوا على أف   كحاصلو أفٌ 

‘كقاؿ الشافعي . (ّ)نماؿ العادؿ ال يضمى 
كذا ذكره اإلماـ قاضي ؛  (ٓ)يضمن الباغي: (ْ)

 .(ٔ)رٞبهما اهللهّب الدين خاف كاإلماـ ظ
العادؿ  الباغي اعتقد إباحة أمواؿ العادؿ بأف  : أم )وال التزام العتقاد اإلباحة(

 .ب الكتابل ٗبوجً عصى اهلل كرسولو كَل يعمى 
د )لم يوجَ ُب دفع ا٢برماف : أم )فيعتبر الفاسد فيو(ُب قتل الباغي : أم )ولهما فيو(

 .مافللض  افع أكيل الد  الت  : أم افع(الدّ 

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . كلئن( ُب )ب( ِ)
 .(ُِٖ/ ٗا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)
 (.َُِ/ُٗدَل، ينظر ٦بموع شرح ا٤بهذب )ُب الق( ْ)
ا٤بستهلك بْب أىل العدؿ كأىل البغي ُب غّب ثائرة ا٢برب كالتحاـ القتاؿ من  فأمذىب الشافعية:  (ٓ)

دماء كأمواؿ فهي مضمونة على مستهلكها سواء كاف استهالكها قبل القتاؿ أك بعد، فيضمن أىل 
ؿ كيضمن أىل العدؿ ما استهلكوه على أىل البغي البغي ما استهلكوه ألىل العدؿ من دماء كأموا

 . (َُٓ/ ُّا٢باكم الكبّب ). من دماء كأمواؿ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق ، (َٗ/ ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ٔ)
 . (ُْٔ/ ٓفتح القدير )، (ُٕ/ ّكتكملة الطورم )
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كا٢بكم ُب غّب . (ُ))بأس(: قاؿ إىل أفٍ  بيعو بالكوفة من أىل الكوفة()وليس بِ 
 .البغاة خرجوا فيها أكالن  د الكوفة باعتبار أفٌ تقيٌ   أف  كذلك إال   االكوفة أيضن 
فال ، بفعل غّبه اا يصّب سالحن إ٭ب   ألن و؛ كا٢بديد  يع ما ال يقاتل بو إال بصنعة()ال بَ 
 .ينسب إليو
 الفرؽ ٍبي ، كٯبوز بيع العنب، ال ٯبوز بيع ا٣بمر: أم ع العنب(مر مَ لى ىذا الخَ )وعَ 

راىة بيع دـ كى عى ن أىل الفتنة كى كىي كراىة بيع السالح مً ، ْب مسألتنا ىذهأليب حنيفة بى 
ْب بعى  (ِ)[قع]تكىهنا ، صّبقع بعْب العى ىناؾ َل ت ا٤بعصية أف  ، اذه ٟبرن صّب ٩بن اٚب  العى 
ع إىل كىناؾ يرجً ، ع إىل العامةرر ىنا يرجً الض   حيح بينهما أف  رؽ الص  الفى : كقيل. الحالسِّ 

 .(ْ)كذا ُب الفوائد الظهّبية كغّبىا؛  (ّ)ةا٣باصٌ 

                                 
 . (ُْْ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )(. ىل الفتنة بأسكمن َل يعرفو من أٛباـ كالمو: )( ُ)

 . يقع( ُب )أ( ِ)
 . (َُّ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ّ)

 . كغّبىابعد قولو  كاهلل أعلم( ُب )ب( ْ)
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 :(ٔ)كتاب انهميط
رضية الفوات ُب لى عى س كاألمواؿ عى في األنػٍ  ة بعد ذكر ا١بهاد ألف  طى قى قيط كاللي الل   رى كى ذى 
(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ): اىلقاؿ اهلل تع، ا١بهاد

 (ِ) ،
، ةطى قى قيط على اللُّ ـ الل  فلذلك قد  ، فس مقد ـكر الن  ذً   أف  إال  ، ةطى قى قيط كاللي ُب الل   (ّ)فكذلك
، ياع كوجوب ا١بهادعند خوؼ الض   قيط كاجبه قاط الل  تً الٍ  ألفٌ  (ْ)ك؛ ـ ُب اآليةكما قدِّ 

نع ١بنس بِب آدـ عن مى ، تقاطا١بهاد كااللٍ : أعِب، علْبن الفً مً  كاحدو  لِّ قداـ كي ف ُب إً فكا
 كاحدو  كلٌ   ألف   أكٍ ، ذلك ا٥بالؾ (ٓ)كا١بهاد ٲبحو، ىالؾ أم   فر ىالؾه ذ ُب الكي إً ؛ ا٥بالؾ

 .منهما فرض من فركض الكفاية
و كلى ، ة األحكاـقيط ُب عام  يس بلى ذم لى يب ال  قيط يساكم الص  الل   أفٌ : حفةذكر ُب التُّ 

، ُب تركو ضياعو ب على من كجده ألف  التقاطو كاجً  لى ا٣بصوص منها أف  ر عى أحكاـ أيخى 
شاء رفع  كإفٍ ، ع بَببيتو كاإلنفاؽ عليوشاء ترب   و فإفٍ و إذا التقطى كمنها أن  ، جب عليو صيانتوفت

 .(ٔ)أيخر اؿ كأحكاـو ٗباؿ بيت ا٤ب ار بَببيتو أحدن لطاف ليأمي األمر إىل السُّ 
فعيل ٗبعُب مفعوؿ كالقتيل ، لشيء منبوذ اسمه : اللقيط لغةن : كذكر ُب ا٤ببسوط

 .كا١بريح
لىًة أك فرارن  او خوفن حو أىلي رى مولود طى  اسم ٢بيٍّ : كُب الشريعة ، نيةمة الزٌ من هتي  امن العىيػٍ

رًزه غاًلً ، آٍبً  ميضىيٌػعيةي  فإحياء ، و على شرؼ ا٥بالؾفإنٌ ، فسن إحياء النٌ ُب إحرازه مً ما  لً ك٧بي
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): قاؿ اهلل تعاىل، بدفع سبب ا٥بالؾ عنو ا٢بيِّ 

(ڤ
 (ٕ)

  . 

                                 
 . بسم اهلل الرٞبن الرحيم، باب اللقيط( ُب )ب( ُ)
 .ُُُالتوبة: ( ِ)
 . ككذلك( ُب )ب( ّ)
 . أك( ( ُب )بْ)
 . حملو( ُب )ب( ٓ)
 . (ِّٓ-ُّٓ/ ّٙبفة الفقهاء )ينظر ( ٔ)

  .ِّا٤بائدة: ( ٕ)

 ]تعريف اللقيط[
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كقاؿ ، غارم على الصِّ حي ؾ الَب  ن ترٍ و ٤با ُب تركو مً أفضل من تركً  (ُ)ك٥بذا كاف رفعو 
 .(ِ)م صغّبنا كَل يوقر كبّبنا فليس من اَل يرحى  من/:  الن يب

كىو أفضل األعماؿ بعد اإلٲباف باهلل تعاىل ، فقة على األطفاؿكُب رفعو إظهار الشٌ 
لق فقة على خكالش  ، أفضل األعماؿ بعد اإلٲباف باهلل تعاىل التعظيم ألمر اهلل: على ما قيل

 .(ْ)(ّ)اهلل
كذا ُب ؛  دُّ و ال ٰبى دُّ كقاذؼ أمِّ قاذفو ٰبي   أفٌ ُب ٝبيع أحكامو حٌٌب : أم 

 .(ٓ)شرح الطحاكم
 افكانوا أحرارن ، ن آدـ كحواءم مً ألهن   ية(األصل في بني آدم ىو الحرِّ  )ألنَّ 

 .دـ العارضعى فر على ما ذكرنا كاألصل ض الكي بعارً  الرؽٌ   أفٌ إاٌل  (ٔ)يتهما٢برِّ 
الل قيط حير  كعقلو : و قاؿأنى  كركم عن علي  ((ٖ)وعلي(ٕ)رمَ )ىو المروي عن عُ 

                                 
 . دفعو( ُب )ب( ُ)
أخرجو الَبمذم ُب سننو، أبواب الرب كالصلة، باب ما جاء ُب رٞبة الصبياف، ( ِ)

 . ُِّ/ْ(ُُٗٗبرقم)
فأبطأ القـو عنو أف يوسعوا لو،  × عن زريب، قاؿ: ٠بعت أنس بن مالك يقوؿ: جاء شيخ يريد الن يب

ىذا حديث : ‘قاؿ الشيخ أٞبد شاكرا من َل يرحم صغّبنا كيوقر كبّبناليس منٌ : × فقاؿ الن يب
 . غريب كزريب لو أحاديث مناكّب عن أنس بن مالك كغّبه

 . (ُُٗ/ ٖتفسّب الرازم مفاتيح الغيب أك التفسّب الكبّب ) (ّ)

 . (َِٗ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)
 . (َُُ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ٓ)

 . كحريتهما( ُب )ب( ٔ)
. َُٖٔ/ْ(ِّّٕأخرجو مالك ُب ا٤بوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء ُب ا٤بنبوذ، برقم)( ٕ)

 :‘قاؿ الشيخ األلباٍل. كعلينا نفقتو ،كلك كالؤه ،فقاؿ عمر بن ا٣بطاب: اذىب فهو حر...
 صحيح.  هإسناد

 . ِٓٗ/ٔ(َُّٕٓأيب شيبة ُب مصنفو، كتاب الفرائض، اللقيط ٤بن كالؤه، برقم) أخرجو ابن( ٖ)
. َل ا٤بنبوذ حر، فإف أحب أف يوايل الذم التقطو كااله، كإف أحب أف يوايل غّبه كاالهقاؿ علي: 

= 

 /أ[َٖٓ]لوح 
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 .كعن عمر مثلو، ككالؤه للمسلمْب
ة العبد ا٤بعيب للمشَبم قبل غلٌ : أم، لو غينمو كعليو غيرمو: أم (الخراج بالّضمان)و 

فقا على ضريبة يؤديها إليو ُب كقت خارىجى غالمو إذا اتٌ : يقاؿ، ُب ضمانو قبل الردٌ  وألن   دٌ الر  
 .معلـو

 .ُب بيت ا٤باؿ: أم )فيو(
جل كبيرعبىرع الر  : يقاؿ 

 .عا٤بتربِّ : لكمنو يقاؿ للمتفضِّ ، ل على أقرانوم إذا فضي بالض   (ُ)
نفاؽ باإلد أمر القاضي ]ر  ٦ب: كقد قاؿ بعض أصحابنا؛ يأمره القاضي بو(  أنْ )إالَّ 

أمر القاضي نافذ  ألفٌ ؛ عليو اينن على أف يكوف لك دى : يقوؿ كال يشَبط أفٍ ، يكفي (ِ)عليو[
، عليو اينن ق دى ره غّبه باإلنفاؽ عليو كاف ما ينفً كلو أمى ، ن أىلولو كاف مً  عليو كأمره بنفسو أفٍ 

يكوف  ره على أفٍ يأمي  أفٍ : كىو ،ما ذكره ُب الكتاب كاألصحُّ . ر القاضي بوفكذلك إذا أمى 
كالَبغيب ُب إٛباـ ما شرع فيو من  للحثِّ  (ْ)]قد يكوف[، مطلقو ٧بتمل ألف  ؛ (ّ)عليو اينن دى 
 . كذا ُب ا٤ببسوط،  (ٓ)عليو اينن يكوف دى  ا يزكؿ ىذا االحتماؿ إذا شرط أفٍ كإ٭ب  . عالتربُّ 

 ط أكىلآخر فا٤بلتقً  كرجله ، ا إذا اد عاه ا٤بلتقطأمٌ ؛ ط نسبوإذا َل يد ًع ا٤بلتق: معناه
ككذلك لو كاف . ككاف صاحب اليد أكىل، كألحدٮبا يد، (ٔ)عولما استويا ُب الد  ألهن  

 فٌ أ حٌٌب ، فهو أكىل بو من ا٤بسلم ا٣بارج، ةن أىل الذم  ط إذا كاف مً صاحب اليد كىو ا٤بلتقً 

                                 
= 

 أقف على حكم العلماء عليو. 

 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ِ)
 . َِْدكرم ص ٨بتصر الق( ّ)

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ْ)
 . (ُُِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٓ)

 . الفتول( ُب )ب( ٔ)
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و قضى و ابني ن ا٤بسلمْب أن  مً  أقاـ الذم ُب يديو بينةن كى ، وو ابني أن   ي يد عيلو كاف ُب يد ذمِّ  اصبين 
ْب أحدٮبا للصيب خارجى  ا إذا كاف ا٤بد عىكأم  ، هم يدً م ٕبكٍ مي على ا٤بسلً ح الذِّ مي كترجٌ للذِّ 

 فا٢باصل أف  . ن ا٤بسلمْب قضى للمسلممً  (ُ)منهما بينةن  كاحدو  كأقاـ كلُّ ، يمسلم كاآلخر ذمِّ 
 .(ّ)كالذخّبة كذا ُب اإليضاح؛  باليد أكالن  (ِ)سبح ُب باب الن  الَبجي

ككاف دعواه كدعول ؛ إىل آخره (... بي بما ينفعوو إقرار للصَّ )وجو االستحسان أنّ 
كمثل ىذا ٯبوز . بو منولثبوت نسى  اط ُب ا٢بفظ حكمن ح ىو على ا٤بلتقً يَبج   ٍبيٌ ، بوسى ط نى ا٤بلتقً 
كا٤بّباث يثبت بشهادة القابلة على  (ْ)سبالنٌ  كما أف  ،  اكإف َل يثبت قصدن ، اثبت حكمن ي أفٍ 

 .اكإف كاف ال يثبت ا٤باؿ بشهادهتا قصدن ، اعلى الوالدة حكمن 
 .سبالن   ُب حقِّ : مأى  و(في حقِّ  يصحُّ : )ثم قيل

 حقُّ يكوف ىو أ سب لو أفٍ ن ضركرة ثبوت الن  مً  ألف   يُبنى عليو بطبلن يده(: )وقيل
 .ٕبفظ كلده من األجنيب

ىو ابِب بعد ما : قيط كقاؿكلو اد عى ا٤بلتًقط نسب الل  : أم ط()ولو ادعاه الملتقِ  
 .و لقيطإن  : قاؿ

على اختالؼ حكم القياس مع : أم و على القياس واالستحسان(أنّ  )واألصحُّ 
ُب دعول غّب  كما،  كُب االستحساف يصحُّ ، ُب القياس ال يصحُّ : يعِب، حكم االستحساف

فوجو القياس ُب ، طلكن كجو القياس ىهنا غّب كجو القياس ُب دعول غّب ا٤بلتقً ؛ ا٤بلتقط
ككجو القياس ، دعواه (ٓ)فلذلك َل تصح  ، ا٤بلتقط ن إبطاؿ حقِّ ط ىو تضمُّ دعول غّب ا٤بلتقً 

و ال يكوف ابنى  ألف   ونسبى  او لقيط كاف نافين م أن  عى و ٤با زى ألن  ؛ ض كالموُب دعول ا٤بلتقط ىو تناقي 

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . السبب( ُب )ب( ِ)
 (. ُّٓ-ُّْ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ّ)

 . السبب( ُب )ب( ْ)
 . يصح( ُب )ب( ٓ)
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يلزمو  (ُ)وقيط كأن  الل   ىىذا إقرار عل كألف  ؛ اضن و فكاف مناقً و ابني اد عى أنٌ  ٍبي  ، ُب يده القيطن 
ىذا إقرار  ألفٌ  (ِ)دعواه صحُّ تكُب االستحساف . كاإلقرار على الغّب ال يصح، سبةأحكاـ النِّ 

فهو ُب ىذا اإلقرار ، ٰبفظو ب عليو أفٍ كٯب، قتوفى و يلزمو نػى ن حيث إن  مً  على نفسو من كجوو 
، منعى : قلنا؛ ضو متناقً إنٌ : كما قاؿ. كبااللتقاط تثبت لو ىذه الوالية، ب لو ما ينفعويكتسً 
و لقيط ٍب أنٌ  نٌ كيظي ، غّبه الص  دً اس حاؿ كلى و على الن  بً فقد يشتى ، فاءو طريق ا٣بى فيما طريقي  كلكنٍ 

 .(ّ)ب نفسون إذا أكذى سب كا٤بالعً بوت النٌ اقض ال ٲبنع ثي نكالتٌ . و كلدهتبْب  بعد ذلك أنٌ يى 
فعلى . صح دعوتوتو ابنو ال أك َل يَبؾ كاد عى رجل أنٌ ، اقيط كترؾ مّباثن فإذا مات اللٌ 

ا ُب حالة ا٢بياة إ٭ب   رؽ بْب حالة ا٢بياة كبْب حالة ا٤بوت ألفٌ فى  /ىذا جواب االستحساف 
ن كبا٤بوت استغُب عى ، سبكىو الن  ، كجوو  ن كلِّ قيط مً ع الل  و أقر  ٗبا ينفت دعوتو ألن  صح  
 كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ْ)ةؽ فيو إال ٕبجٌ صد  بقي كالمو ُب دعول ا٤بّباث فال يي ، سبالن  

 .كالذخّبة
ٯبب : أم 

 ه كأصاب ُب كصفو ألفٌ دً ُب جسى  ف عالمةن صى قيط إىل الذم كى ع اللٌ يدفى  ط أفٍ تقً على ا٤بل
 .ذلك الواصف أكىل بذلك اللقيط

 اثنافً  (ٓ)ع فيهاقطة إذا تنازى ُب اللُّ  فإفٌ ، قطةرؽ بْب ىذا كبْب اللُّ ما الفى : قلت فإفٍ 
ذا تفر د لصاحب الوصف بل إ و ال يقضىفإن  ، ف اآلخرف أحدٮبا كأصاب كَل يصً صى ككى 

 .كىهنا يلـز، يدفعها إليو كال يلـز ط أفٍ للملتقً  لٌ الواصف ٰبً 
، و لوا أصاب ألنٌ و إ٭بٌ ل أنٌ ل ٰبتمً إصابة الوصف أمر ٧بتمً  الفرؽ بينهما ىو أفٌ : قلتي 

االستحقاؽ على الغّب  ح سببى ل ال يصلي كاحملتمً . ل ُب يد غّبهأى رى  ألن وا أصاب و إ٭بٌ ل أنٌ كٰبتمً 
                                 

 . فإنو( ُب )ب( ُ)
 . دعوتو ( ُب )ب(ِ)
 . (ُُِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)

 . (ُِْ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)
 . ( ساقط من )ب(ٓ)

 /ب[َٖٓ]لوح 

]األكىل باللقيط 
 عند اإلدعاء[
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: فنقوؿ، إذا ثبت ىذا. تاجكاليد ُب دعول النِّ ،  ٤با ىو سبب االستحقاؽ اجيحن ما يصلح تر أ
بب سى  (ُ)عوةالد   ألف  ؛ د ما ىو سبب االستحقاؽ كىو الدعوةجً قيط قد كي ُب فصل الل  

قيط قضى لو بو كما لو أقاـ و لو تفر د بدعول اللٌ أال ترل أنٌ . قيطاللٌ  االستحقاؽ ُب حقِّ 
 عول ليست بسببو قطة فالدٌ ا ُب اللُّ كأمٌ . لوصف لَبجيح سبب االستحقاؽعترب انة فيي البيِّ 

كالوصف ال ،  ألصل االستحقاؽ الوصف اعترب فلو اعترب ، ح بالوصف يَبجٌ لالستحقاؽ حٌٌب 
رجع إليو عند العالمة ٩با يي  كألفٌ ؛ كذا ُب الذخّبة؛  (ِ)فافَبقا، لالستحقاؽ ايصلح سببن 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): ُب قولو تعاىل ة يوسف االشتباه كما ُب قصٌ 

(   ھ ے ے 
 .(ْ)نكّبمنا إذا َل يلحقها التٌ ن قبلنا تلزى كشريعة مى  ،(ّ)

ط سقى  العالمة كخالف البعضى  كافق بعضى  إفٍ : قاؿ أبو ا٢بسن: كذكر ُب اإليضاح 
 .جوع إىل ا٤بوافقة أكىل من ا٤بخالفةليس الرُّ  ألن و (ٓ)جيحالَبٌ 

 :كا٤بسألة ُب ا٢باصل على أربعة أكجو
لو  افيكوف ٧بكومن ، ُب مكاف ا٤بسلمْب كا٤بسجد ك٫بوه ه مسلمه ٯبدى  أفٍ : أحدىا

 .باإلسالـ
بو  ايسة فيكوف ٧بكومن نً كى يعة كالُب مكاف أىل الكفر كالبً  ه كافره ٯبدى  أفٍ : والثاني
 .ى عليو إذا ماتصل  بالكفر ال يي 

 .ر ُب مكاف ا٤بسلمْبٯبده كافً  أفٍ : والثالث
 .ه مسلم ُب مكاف الكافرين ففي ىذين الفصلْبٯبدى  أفٍ : والرابع

                                 
 ( مكرر ُب )ب(. ُ)
 . (ُُّ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ِ)

 .ِٔيوسف: ( ّ)

 . النكّب( ُب )ب( ْ)
 . (ِٗٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر  (ٓ)

]أماكن كجود 
 اللقيط[
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، اربة للمكاف ُب الفصلْب ٝبيعن العً : يقوؿ قيط(واية ففي كتاب اللَّ الرِّ  (ٔ)ت[اختلف])
كذا ُب ،  (ّ)اربة للواجد ُب الفصلْب ٝبيعن العً  عن محمد( (ِ)ماعة)ابن س كُب ركاية
 .ا٤ببسوط

 (ْ)) سخ دعول ا٤ببسوطني : أم )في بعض النسخ(
ف ضً لكن َل يي ، أك العبد ا٢برٌ اد عى ا٤بسلم : أم ينً يدى قي د بقى يي  ق ٯبب أفٍ فظ ا٤بطلى كىذا الل  
اين عي ذمِّ و إذا كاف ا٤بدٌ ا قيد ا٤بسلم فإنٌ أمٌ ... ٍب ىي األمةقيط إىل امرأتو ال  كالدة الل  

ففي  (ٓ)
  كإفٍ ، امسلمن  اقيط حر  عل الل  كٯبي ، نةقبل ببيِّ ْب يي كاف شهوده مسلمً   إفٍ : و تفصيلقبوؿ بينتً 

ا كأمٌ . كإف اد عى مسلم: ىكذا حيث قاؿ ٤ببسوطك٥بذا كاف لفظ ا. قبلكانوا كافرين ال يي 
ْب بى  افيو خالفن  فإف  ، كأضاؼ كالدتو إىل امرأتو األمة او إذا كاف ا٤بد عي عبدن فإنٌ  قيد ا٢برِّ 

، ن امرأتو ىذهو ابنو مً قيط عبده أن  كإذا اد عى الل  : خّبةو ذكر ُب الذٌ فإن   ↓يوسف ك٧بمد  أيب
؛ (ٔ)عند أيب يوسف اكعبدن  عند ٧بمدو  اد حر  لى ككاف الوى ، اسب استحسانن ثبت النٌ ، ةمى كىي أى 
كىو ، عليو واآلخر، كىو النسب، لل قيط أحدىما: العبد شيئافً  ٙبت دعوةً : د يقوؿفمحمٌ 
ما عترب دعواه فيكال يي ، عترب دعواه فيما لوفيي ، ن اآلخر ُب ا١بملةل عى ٮبا ينفصً كأحدي ، ؽالرِّ 
 جو قوؿ أيب يوسف أفٌ كى (ٕ)]ك[. مْبد ُب مصر ا٤بسلً جً كقد كي ، يكما إذا اد عاه ذمِّ ،  عليو

                                 
 . اختلف( ُب )أ( ُ)
، الكوُب، قاضي بغداد، العالمة، أبو عبد اهلل ٧بمد بن ٠باعة بن عبيد اهلل بن ىالؿ التيمي (ِ)

كقاؿ ، صاحب أيب يوسف ك٧بمد. كقاؿ أٞبد بن عطية: كاف كرده ُب اليـو مائٍب ركعة
. توُب عتو يقوؿ: مكثت أربعْب سنة َل تفتِب التكبّبة األكىل، إال يـو ماتت أميعمراف: ٠ب بن ٧بمد
 .(ٖٓ/ِا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )، (ْٔٔ/ َُسّب أعالـ النبالء )ق(. ِّّسنة )

 . (ُِٓ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)
 . (ُِّ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

 . لو كاف ذميا( ُب )ب( ٓ)
 . (ُّٗ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ِْٖ/ ٓاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر  (ٔ)

 ( الواك ساقطة من )أ(. ٕ)
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بوت ن ضركرة ثي كمً ، اؽ فيما كاف من ضركراتو تبعن سب فيصد  ثبات النٌ  ا٤بد عي صدِّؽ ُب حقٌ 
 ألن ومي ة الذِّ ٖبالؼ مسأل او تبعن حكم برقِّ فيي ، ارقيقن  يكوفى  ْب أفٍ يقى د ا٤بولود بْب رقً لى ب الوى نسى 

  .أسلمت امرأتو /بأفٍ  امي أف يكوف ذمين ن الذِّ سب مً ن ضركرة ثبوت النٌ ليس مً 
أثبت دعواه  ألن وقيط عبده اللٌ  قضى لو بأفٌ فحينئذ يي  و عبده(نة أنّ يِّ )إال أن يقيم البَـ 

 .ض البينةكالظاىر ال يعارً ، اىركثبوت حريتو كاف باعتبار الظٌ ، ةبا٢بجٌ 
فال  ط ليس بويلٍّ ا٤بلتقً  م عن اللقيط ألفٌ نة كال خصٍ ىذه البيٌ  (ُ)قبلف تي كي: فإف قيل
ط خصم لو ا٤بلتقً : قلنا. رمنكً  مو ا تقاـ على خصٍ نة إ٭بٌ ه كالبيِّ عنو فيما يضرُّ  امن يكوف خصٍ 
توصل ا٤بدعي إىل استحقاؽ يده عليو ٕبفظو فال يى  و أحقُّ م أنٌ عو عنو كيزعي ٲبنى  ألن وباعتبار يده 

 .عنو افلهذا كاف خصمن ، ونة على رقِّ بإقامة البيِّ إال 
كمراده ، مْبز شهادهتم على ا٤بسلً مة أنو ابنو َل ٘بىي ن أىل الذِّ مي البينة مً أقاـ الذِّ  كإفٍ 

، عوةسب يثبت منو بالدٌ الن   ة فإف  م  ن أىل الذٌ مً  قاـ بينةن كأى  ،و ابنوي ابتداءن أن  مِّ و إذا اد عى الذِّ أنٌ 
ا إ٭ب  ، ينكم الدِّ هادة ُب حي ىذه الش   نة ألفٌ فال يبطل ذلك هبذه البيِّ ، كم لو باإلسالـو ٰبي كلكنٌ 

كاف شهوده   كإفٍ ، لقبى مة بالكفر على ا٤بسلم ال تي كشهادة أىل الذِّ ، تقـو على ا٤بسلم
 لو ُب اعن بػى فيصّب تػى ، ة على ا٤بسلمٗبا ىو حج  ، (ِ)بو فيوأثبت نسى  ألن ولو بو  ًضيْب قي مسلمً 
  .كذا ُب ا٤ببسوط،  (ّ)ينالدِّ 

ىذا إذا َل  
 بل باليد فإف  ، ح باإلسالـكانت ىناؾ فال يَبجٌ   فإفٍ ، ط كا٣بارجعة بْب ا٤بلتقً قع ا٤بنازى تى 

ي بينة الذمِّ  ككذا إذا كانتٍ . كقد ذكرناه، ا٤بسلم ا٣بارج فهو أكىل من اين ط إذا كاف ذمٌ ا٤بلتقً 
 .فهو أكىل من ا٤بسلم على ما نذكر اأكثر إثباتن 

ح فّبجٌ ، صراٍلفهو ابن النٌ ، هو عبدي كاد عى ا٤بسلم أنٌ ، و ابنوصراٍل أنٌ ككذا إذا اد عى النٌ 

                                 
 . يقبل( ُب )ب( ُ)
 . منو( ُب )ب( ِ)
 . (ُِٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ّ)

] األكىل ُب دعول 
 اللقيط[

  /أ[َٗٓ]لوح 
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ٙبصيل  عتبار اإلسالـ ألفٌ ح دعول ا٤بسلم باكال ييرجٌ ، يةفيو إثبات ا٢برٌ  صراٍل ألفٌ دعول الن  
 .كذا ُب فتاكل قاضي خاف؛  (ُ)يةكال كذلك ا٢برٌ ، اإلسالـ ُب يده

ا٤بذكور ُب  م هبذا أفٌ لً فعي ، ح دعول ا٤بسلم باإلسالـالث َل ييرجٌ ور الث  ففي ىذه الصُّ 
على  وية دعول ا٢برِّ لى إطالؽ إثبات أكٍ  إف  : فبعد ىذا نقوؿ، وموالكتاب غّب ٦برم على عمي 

كُب ، دة عن إقامة البينةعول اجملر  وية دعول ا٤بسلم على الكافر ُب الدٌ لى كٍ كإثبات أى ، عبدال
، قيط فهو ابن ا٤بسلمعيا اللٌ ي لو ادٌ ا٤بسلم كالذمٌ  فٌ أ حٌٌب ؛ نة سواءه ا٤بقركنة بالبيِّ  (ِ)عولالدٌ 

 للمسلم ألفٌ  يتٍ ضً قي  ي مسلمافً كللذمِّ  يافً م ذمٌ د للمسلً كلو شهً ، نةككذلك عند إقامة البيٌ 
 . كذا ُب اإليضاح؛  (ّ)فكاف ا٤بسلم أكىل، ر فاستويااآلخى  ة ُب حقِّ منهما حج   كاحدو  بينة كلِّ 

ال  انة الكافر أكثر إثباتن ا إذا كانت بيِّ أمٌ . ىذا إذا استويا ُب اإلثبات: خّبةكذكر ُب الذ  
، د على فراشولً و ابنو كي ل أنٌ رجي  ُب يدمٍ  اعى صبي  لو ادٌ  اين ذمِّ   أفٌ حٌٌب ، جيح باإلسالـعترب الَبٌ يي 
د على فراشو من لً و كي يب ابني ىذا الص   نة أفٌ بيٌ  كأقاـ عبده ، ْبً مسلمى  ينً اـ على ذلك شاىدى كأقى 

بينة  ْب ألفٌ كإف كاف خارجى ، م اإلسالـح العبد ٕبكٍ كَل يَبجٌ ، مييب للذِّ الص   ضية قي ىذه األمى 
 .(ْ)سب ٔبميع أحكاموت الن  ثبً ا تي ألهن   اباتن مي أكثر إثالذِّ 

فع ال لالستحقاؽ فلو ثبت اىر يكفي للد  الظ  : قيل فإفٍ  للظاىر( ا)اعتبارً  
اىر هبذا الظٌ : قلنا. ت لالستحقاؽ كليس لو ذلكثبً مي  اىراىر كاف الظٌ ا٤بلك للقيط هبذا الظٌ 

 على أفٌ  اىر يدؿُّ ككذا الظٌ ، األمالؾ ُب يد ا٤بالؾ يكوف اىر أفٍ الظ   ٍبٌ ، ّبدعول الغى  (ٓ)دفعتي 
 .ق عليو منوا كضعو لينفى إ٭ب  ، ن كضعو كمعو ا٤باؿمى 

 .ابةعلى الد   اإذا كاف ا٤باؿ مشدكدن : أم (ا)وكذا إذا كان مشدودً 

                                 
 . (ِِْ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر ( ُ)

 . دعول( ُب )ب( ِ)
 . (ُُٓ/ ٔاية )العناية شرح ا٥بدينظر ( ّ)

 ا٤برجع السابق. ( ْ)
 . يدفع( ُب )ب( ٓ)
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: فقاؿ ُب ا٤ببسوط، ابة لوكوف الدٌ ككذا ت اىر(للظّ  ا)اعتبارً : كىو قولو ما ذكرنا()لِ 
 كىو كماؿو ، وع لراكبً بى ا٤بركوب تػى  فإف  ، ه إليوبق يدً ابة لو لسى ة فالد  قيط على داب  كإذا كجد الل  

 .(ُ)آخر معو
 .قيطاللٌ  ط ُب ماؿً ؼ ا٤بلتقً كال ٯبوز تصرُّ : ( أم) 

، قة لوفى شى  ال كلكنٍ ، ط لو رأم كامله ا٤بلتقً  ألفٌ  أحدىما(، منهما )والموجود في كل  
 .ايهما ٝبعن لى لو كً  ٖبالؼ األب ألف  ، كللـ شفقة كاملة كال رأم ٥با

أديب كييستعار للتٌ ، ماحبو الرِّ  كىو ما يسول، تقوَل ا٤بعوج بالثقاؼ: (ِ)التثقيف
 .هذيبكالت  

لك استخداـ كلى فإهنٌ ؛ )بخبلف األم(  .(ّ)كاهلل أعلم بالصواب، ىا كإجارتودً ا ٛبى

                                 
 . (ُِٔ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

 . (ُْٔ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )(. ألنو من باب تثقيفومًب ا٥بداية )( ِ)

 . ( ساقط من )ب(ّ)

التصرؼ  ] حكم
 ُب ماؿ اللقيط[
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 (ٔ)طحكتاب انهم
د ُب لرجوعهما إىل أصل كاحو  كأـٌ  واف ألبو خى ما/ أى كأهنٌ ،  قطة ظاىره قيط كاللُّ ب اللٌ تناسي 

 ع أفٍ دى بً كليس بً ، ٯبمعهما، فعكىو الر  ، غومقط مع معناه اللُّ لفظ اللٌ  فإفٌ ، فظ كا٤بعُبالل  
ن كإذا كاف مً ، قيطباللٌ  صٌ ا٤بنبوذ إذا كاف من بِب آدـ خي  إال أف  ، تجاكز األخواف ألب كأـيي 

 .رؽ بينهماقطة للفى باللي  صٌ غّبه خي 
كًَلى َل ، منهما بذلك االسم الذم لو كاحدو  خصيص بكلِّ ما كجو التٌ : فإف قلت

ت ا٤ببالغة نعٍ : -ح العْبالفاء كفتٍ  بضمِّ -الفيعىلىة : قلت؟ اييعكىٍس مع حصوؿ الفرؽ فيو أيضن 
ُب الفاعل كالضيحىكىة كاللُّعىنة
 . التيسّب ُب سورة ا٥بمزةكذا ذكره ُب؛  (ِ)

ا كاف كذلك كاف م  ػكل. ليل تفسّبىم إياه با٤بنبوذ من بِب آدـا٤بفعوؿ بدى : قيط ٗبعُبكالل  
ا كأهنٌ ،  يل اإلنساف إىل رفعهامى  زيادةً لً  ألن و، اؿ على الفاعلية أكىلالدٌ  (ّ)قطةٚبصيص ا٤باؿ باللُّ 

لى اإلسناد اجملازم كناقة كانت ىي رافعة نفسىها عى   كهبذا األمر، عهايرفى  ن رآىا بأفٍ مى  ر كل  تأمي 
ها على كجو ا٤ببالغة لزيادة رغبة ب على نفسً ب نفسها كتركى ا ٙبلً كأهنٌ ،  كوبة رى كداب  ، لوبحى 

ر رر حاضً ففيو ضى ، الذم ىو اللقيط، ا الطفل ا٤بنبوذكأم  . لب كالركوبمن رآىا ُب ا٢بى 
 ارارن فً  اتو قصدن و ىي الٍب نبذى أم   اىر أف  قيط الظ  ُب الل   ألف   اظاىرن  افيها نفعن  فإف  ، طةقى ٖبالؼ اللي 

فكاف ُب طبع ، كغّبىا ٌلالزٌ  همةً ىو كتي رى ن إمساكو ما تكٍ د مً تول  عما يي  اعن موتو أك فرارن 
سليم كرفعو فسيمي بو على طريق التفاؤؿ ليؤكؿ أمره إليو كالتٌ ، (ْ)ولوبعن ق اإلنساف إباءه 
كأهنا دعاء من اهلل ،  سمية لو هبذا االسمفصارت التٌ  ،فلة للديغ كا٤بهلكة كالعّبكا٤بفازة كالقا

                                 
 . بسم اهلل الرٞبن الرحيم، كتاب اللقطة( ُب )ب( ُ)

أم تؤخذ كترفع كااللتقاط األخذ  اا تلتقط غالبن يت هبا ألهن  ا٤باؿ الواقع على األرض ٠بي : اللقطة
طلبة الطلبة ُب االصطالحات الفقهية . االلتقاط كجود الشيء من غّب طلب: كقيل. كالرفع
 . (ّٗ)ص: 

 . (َّٔ/ ٓفتح القدير للشوكاٍل )ينظر  (ِ)

 . باللقط( ُب )ب( ّ)
 . قولو( ُب )أ( ْ)

]ا٤باؿ مع ب
 اللقيط[

 

 /ب[َٗٓ]لوح 
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 .فّبفع ال ٧بالة كقد استجيب دعاؤه تفاؤالن ، يرزقو من يرفعو تعاىل أفٍ 
كىذا ؛ (ُ)الستصالح حالو باعتبار مآلو كتفاؤالن  اي لقيطن ا ٠بي كإ٭بٌ : كذكر ُب ا٤ببسوط

 .ىو بو صٌ فلذلك اختي ، قيطا يستقيم بلفظ الل   إ٭ب  ا٤بعُب
 : قولو 

ديهي ميٍلقنى فػىتىٍأخيذيهي : ذكر ُب ا٤بغرب )اللُّقىطىةي( الش ٍيءي ال ًذم ٘بًى
(ِ). 

لو  ال ٰبلُّ : يقولوف (ّ)فةا٤بتقشِّ ف، طةقى د لي ن كجى اس فيمى اختلف النٌ  : كذكر ُب ا٤ببسوط
لو تناكؿ  فكما ال ٰبلُّ ، اكذلك حراـ شرعن ، صاحبو إذفً  ذ ماؿ الغّب بغّبً خٍ أى  ألن ويرفعها  أفٍ 
ابعْب  ن أئمة الت  مْب مً كبعض ا٤بتقدِّ . ّب إذنوعليو بغى  اليدً  لو إثباتي  إذنو ال ٰبلُّ  الغّب بغّبً  ماؿً 

ع الذم بها ُب ا٤بوضً ا يطلي ها إ٭ب  صاحبى  كالَبؾ أفضل لو ألفٌ  (ْ)يرفعها فٍ ٰبل لو أى : كاف يقوؿ
 .ها ُب ذلك ا٤بوضعىا صاحبي كها كجدى رى فإذا تػى ، منو سقطتٍ 

ن لو تركها ال يأمى  ألن و ن تركهارفعها أفضل مً  ة الفقهاء أف  كا٤بذىب عند علمائنا كعام  
صلها إىل  يوً ىا ىو عر فها حٌٌب كإذا أخذى ، ن مالكهامها عى خائنة فتكتي  يصل إليها يده  أفٍ 

ثاب على يي  ألن وواب يل الث  انة تعرُّض لنى ُب رفعها كالتزاـ أداء األمى  يلتـز األمانةى  ألن وك ؛ مالكها
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ): قاؿ اهلل تعاىل. و ٲبتثل فيو األمرفإنٌ ، ن األمانةمو مً أداء ما يلتزً 

(ۋ ۅۋ 
 (ٓ)

 .(ٔ)كامتثاؿ األمر سبب لنيل الثواب ،   
كىو ما إذا ، ىافَبض أخذي ن ذلك يي وع مً نى : اللقطة على نوعْب كذكر ُب الذخّبة أفٌ 

باح كلكن يي ؛ ف ضياعىهاكىو ما إذا َل ٱبى ، فَبضن ذلك ال يي مً  كنوعه ؛ هاخاؼ ضياعى 

                                 
 . (َُِ/ َُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

 . (ِْٔا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ِ)
 . (ُْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ). كىم طائفة من الصوفية: ا٤بتقشفة (ّ)

 . ترفعها( ُب )ب( ْ)
  .ٖٓالنساء: ( ٓ)

 . (ِ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٔ)

]حكم إلتقاط 
 اللقطة[
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ذكر ما  ٍبي  ؛ (ُ) ؾاألخذ أفضل أك الَبٌ  اختلفوا فيما بينهم أفٌ  ٍبي  ، أٝبع عليو العلماء، أخذىا
 . ذكره ُب ا٤ببسوط

ط ا٤بلتقً  يصّب كأف  : أم نة()وصار كالبيِّ ط ا٤بالك كا٤بلتقً : أم )وكذلك إذا تصادقا(
 .لها إىل مالكهاو أخذىا ليوصً نة على أنٌ أقاـ البيِّ 

) على ما  مطلق فعل ا٤بسلم ٧بموؿه  ألفٌ  د لواىر شاىالظ   ألفٌ ؛ طا٤بلتقً : أم )ولو أقرَّ
د ٥با ُب ا٣بّب ت ٘بى كأنٍ  اال تىظنن  بكلمة خرىجىٍت من ُب أىخيك سيوءن : قاؿ ، اشرعن  ٰبلُّ 
 .(ِ)الن ٧بمى 

كىذا ، يوعل (ّ)عل ا٤بسلمحمل مطلق فً فيي ، األخذ للردِّ ال لنفسو الو شرعن  كالذم ٰبلُّ 
 .ليل الشرعي قائم مقاـ اإلشهاد منوالدٌ 

ر كىو منكً ، توماف ككجوب القيمة ُب ذم  عي عليو سبب الضٌ صاحبها يدٌ  أف  : كالثاٍل
ل لنفسو ما َل عامً  حرٍّ  كلي : ب كٮبا يقوالفكما لو اد عى عليو الغصٍ ،  وفالقوؿ قولي ، لذلك

 او كاف آخذن فإذا تركى ، (ٓ)لغّبه اإلشهاد (ْ)يل كونوكدل، ل لغّبهو عامً على أن   ؿُّ يظهر منو ما يدي 
 .(ٔ)]الظاىر[ لنفسو باعتبار اآخذن 

                                 
 . (ّّْ/ ُٓب الفقو النعماٍل ) احمليط الربىاٍلينظر  (ُ)

الى تىظين نى ًبكىًلمىةو خىرىجىٍت ًمٍن ُب اٍمرًئو ميٍسًلمو قىاؿى عيمىري ٍبني ا٣بٍىط اًب: : الصحيح أنو قوؿ عمر ( ِ)
دي ٥بىىا ُب ا٣بٍىٍّبً ٧بىٍمىالن أكى  اسيوءن   . ٍنتى ٘بًى

(، كاحملاملي ُُُْب ا٤بتفق كا٤بفَبؽ ) (، كا٣بطيبَُِٔأخرجو قواـ السنة ُب  الَبغيب كالَبىيب )
 شعب اإلٲباف(، كالبيهقي ُب َّْٗ) ا٤بخلصيات(، كأبو طاىر ا٤بخلص ُب َُْٔب األمايل )

(ِٕٗٗ .) 

 (. ُِٖ- َِٖ/ُانظر: ٚبريج أحاديث الكشاؼ للزيلعي )

 . فعل ا٤بسلمبدؿ  فعلو( ُب )ب( ّ)
 . كونو عامال( ُب )ب( ْ)
 . شهاد ىهنااإل( ُب )ب( ٓ)
 ساقط من )أ(.  الظاىر( لفظ ٔ)
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كاإلذف  اأف  أخذ ماؿ الغّب بغّب إذنو سبب للضماف إال عند كجود اإلذف شرعن : كالثاٍل
 ؽ /صدٌ فال يي ، اماف عليو شرعن للضٌ  اترؾ كاف أخذه سببن  (ُ)كإذا، مقيد بشرط اإلشهاد اشرعن 

 الغّب كىلك ُب يده ٍب اد عى أفٌ  ماف كمن أخذ ماؿى ط بعد ظهور سبب الضٌ قً ُب دعول ا٤بس
 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)ةعو َل يصد ؽ ُب ذلك إال ٕبجٌ كدى صاحبو أ

 فيما إذا أمكنو أفٍ  (ّ)كذكر ُب فتاكل قاضي خاف ىذا االختالؼ ]ُب اإلشهاد[
منو  (ْ)فع فأخذو لو أشهد عند الر  ك خاؼ أن  أفع يشهده عند الر   اا إذا َل ٯبد أحدن أم  . ديشهً 

 حٌب   (ٔ)ن يشهده ]فلم يشهده[كجد مى  كإفٍ ، اال يكوف ضامنن ، اإلشهاد (ٓ)اَل فيَبؾمنو الظ  
 .(ٕ)ترؾ اإلشهاد مع القدرة عليو ألن ون مً  جاكزه ضى حٌب  

فجمعها  اكثّبن   اذلك شيئن  ند مً جى فوى ، ع ٨بتلفةُب مواضً : أم مان()كالنواة وقشور الرُّ  
ا كإ٭ب  ؛ ال قيمة لو (ٖ)كاحد منها كل    فال بأس باالنتفاع هبا ألفٌ ، كصار ٕبكم الكثرة ٥با قيمة

نعو فجاز ا ظهرت بصي فالقيمة إ٭ب  ، وكاالجتماع حصل ٔبمعً ، يمة باالجتماعظهرت القً 
يأخذىا كال يصّب  ا فلو أفٍ عهه بعد ما ٝبى ىا ُب يدً صاحبها إذا كجدى   أفٌ إاٌل ، االنتفاع هبا

إذفه باألخذ كإباحة  ارؽ قصدن إلقاء ىذه األشياء ُب الطُّ  جو ذلك أفٌ كى كى . لدآخذ املكن 
زيل كاإلباحة ال تي ، ال يكوف التمليك من المجهول( )ألنّ كليس بتمليك . االنتفاع هبا عادةن 

د ها ُب يده فقد كجى دىا صاحبفإذا كجى ، كم ملكوكا٤بباح لو ينتفع بو على حي ، ملك ا٤ببيح
 .عْب ملكو فكاف لو األخذ

                                 
 . فإذا( ُب )ب( ُ)
 . (ُِ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(. ّ)
 . يأخد( ُب )ب( ْ)
 . فَبؾ( ُب )ب( ٓ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ٔ)
 .(َُِ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٕ)

 . ساقط من )ب(( ٖ)

 /أ[َُٓ]لوح 

 ]االنتفاع باللقطة[
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ن ىا مً يأخذى  و ليس للمالك أفٍ أنٌ  كتاب الذبائحُب شرح  (ُ)كذكر شيخ اإلسالـ
كبو  ، (ِ)نابلتقاط الس  ككذلك ا١بواب ُب الٍ ، لدآخذ اكيصّب ملكن ، عها كأخذىايده بعد ما ٝبى 

 .در الشهيد كذا ُب الذخّبةكبو كاف يفٍب الصٌ 
ا كأمٌ . قة فا٢بكم ىكذاماف ُب مواضع متفرِّ الرٌ  واة كقشورى د النٌ جى إذا كى : طكذكر ُب احملي
اىر أنو ما عها فالظ  صاحبها ٤با ٝبى  فال ٯبوز االنتفاع هبا ألفٌ ، عُب موضً  عةن إذا كانت ٦بتمً 
 .(ّ)ا سقطت منوألقاىا بل إ٭ب  

يتة لو فجاء آخر كجز  ن ألقى شاة مى مى  كركل بشر عن أيب يوسف أفٌ : كُب ا٤ببسوط
كلو ، منو (ْ)يأخذ ه صاحب الشاة ُب يده كاف لو أفٍ كلو كجدى ، ينتفع بو صوفها كاف لو أفٍ 

 ألفٌ  باغ فيوعطيو ما زاد الدِّ لد منو بعد ما يي يأخذ ا١بً  ىا كاف لصاحبها أفٍ غ جلدى بى خها كدى سلى 
يأخذه  فلو أفٍ ، ن غّب اتصاؿ شيء آخر بومً  ـمتقوٌ  وؼ ماؿه كالصُّ ، ؿ باإللقاءملكو َل يزي 

يعطيو ما  فإذا أراد أخذه كاف عليو أفٍ ، إال بالدباغ امن متقوٌ  صّب ماالن ا ا١بلد فال يى كأم  . ا٦بانن 
 .(ٓ)زاد الدباغ فيو

 اؽ شرعن ُب التصدُّ  اط ٤با كاف مأذكنن ا٤بلتقً  ألفٌ ؛ )والملك يثبت للفقير قبل اإلجازة( 
و أنٌ   الن يبن اهلل تعاىل ٤با ركم عن دقة مً ذ الصٌ الفقّب يأخي  س األخذ ألفٌ ٲبلك الفقّب بنف

 .(ٔ)الفقّب ٞبن قبل أف تقع ُب كفٌ الرٌ  دقة تقع ُب كفٌ الصٌ : قاؿ

                                 
البخارم،  ٧بمد بن حسْبإذا أطلق شيخ اإلسالـ ُب كتب ا٢بنفية فا٤براد بو خواىرزاده، كىو  (ُ)

(، لو كتاب ا٤ببسوط ُب ٟبسة عشر ٦بلدا  ّْٖ، ا٤بتوَب سنة )ا٢بنفي، ا٤بعركؼ: ببكر خواىر زاده
 (. َُٖٓ/ِكما ُب كشف الظنوف )

 . (ّّْ/ ٓماٍل )احمليط الربىاٍل ُب الفقو النعينظر  (ِ)

 . (ّّْ/ ٓاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر  (ّ)

 . يأخذه( ُب )ب( ْ)
 . (ّ- ِ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ٓ)

﮷ )عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى الل وي عىٍنوي،  (ٔ) ﮳  ﮴ ﮵ ﮶ [ َُْ]التوبة: (   ے ۓ ۓ ﮲

= 

صاحب  ء]٦بي
اللقطة بعدالتصدؽ 

 هبا[
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 .ثبوت ا٤بلك للفقّب عند إجازة ا٤بالك: أم ف()فبل يتوقّ 

إذا اجاز ا٤بالك : ؽ بو على الفقّب يعِبقياـ ا٤باؿ الذم تصدٌ : أم ()على قيام المحلّ 
 ألفٌ ؛ ل ىذه اإلجازةت ا٤بلك للفقّب قبٍ بى كقد ثػى ، قّب ٘بوز اإلجازةبعد ىالؾ اللقطة ُب يد الفى 

، ؽت ما ىو حكم التصدُّ رع ثبى ط بإذف الش  ؽ ا٤بلتقً فإذا تصد  ، ن أسباب ا٤بلكؽ مً التصدُّ 
 .قّبكىو ثبوت ا٤بلك للف

 ااألخذ إذا كاف قائمن  ت للمالك حقُّ بل اإلجازة ٤با ثبى لوثبت ا٤بلك للفقّب قى : قيل فإفٍ 
جوع بعد ثبوت ثبوت ا٤بلك ال ٲبنع صحة االسَبداد كالواىب ٲبلك الرُّ : قلنا. ُب يد الفقّب

رثتو سمت أموالو بْب ك بعد ما قي  ان دار ا٢برب مسلمن إذا عاد مً  ككا٤برتدِّ ، ا٤بلك للموىوب لو
 .منها بعد ثبوت ا٤بلك ٥بم او يأخذ ما كاف قائمن فإن  

ا يثبت بعد إجازة ا٤بلك فيو للمشَبم إ٭ب   فإفٌ . الفاء مٌ بضى  ((ُ)ضولي)بخبلف بيع الفُ 
. (ّ)كقت اإلجازة اباقين  ا يكوف فيما إذا كاف احمللُّ إ٭ب   (ِ)كنفاذ اإلجازة؛ الفضويل ا٤بالك بيعى 

                                 
= 

: ًإف   قىةى، ًإذى قىاؿى ًة، الل وى يػىٍقبىلي الص دى ا بًيىًميًنًو، كىًإف  الر جيلى لىيىتىصىد ؽي ٗبًٍثًل اللٍُّقمى ا كىانىٍت ًمٍن طىيِّبو فػىيىٍأخيذيىى
ا يػيرىيبِّ أىحىديكيٍم فىًصيلىوي، أىٍك ميٍهرىهي فػىيػىٍربيو ُب كىفِّ الل ًو، أىٍك ُب يىًد الل   ًو حىٌب  يىكيوفى ًمٍثلى فػىيػيرىبِّيهىا الل وي لىوي كىمى

ا. أيحيدو  ًديًث أىيب ا٢بٍيبىاًب سىًعيًد ٍبًن يىسىارو عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى بًغىٍّبً ىىذى  قىًد اتػ فىقى الش ٍيخىافي عىلىى ًإٍخرىاًج حى
اهي الل ٍفًظ  ا حىًديثه صىًحيحه عىلىى شىٍرًطًهمىا كىَلٍى ٱبيىرِّجى كتاب التفسّب، ا٤بستدرؾ،  أخرجو ا٢باكم ُب  ىىذى

 . ّّٔ/ ِ(ِّّٖسورة التوبة. برقم ) باب تفسّب

. معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ ، كال ككيالن : من َل يكن كلٌيا، كال أصيالن ا: اصطالحن بيع الفضويل (ُ)
 . (ُُْ/ ُالفقهية )

 ، كالصحيح ما ُب )ب( ٤بوافقتو سياؽ الكالـ. اإلجارة( ُب )أ( ِ)

 يح ما ُب )ب( ٤بوافقتو سياؽ الكالـ. ، كالصحاإلجارة( ُب )أ( ّ)
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 .يع الفضوؿُب بى  (ُ)لنفوذ اإلجازة فلذلك اشَبط قياـ احمللٌ 

ضويل ُب بيع الفي  (ّ)ة اإلجازةيشَبط لصح  : (ِ)سركشِباألكذكر ُب الفصوؿ لإلماـ 
من ُب يد كال يشَبط قياـ الث  ، كا٤ببيع، كا٤بالك، كا٤بشَبم، البايع: قياـ أربعة أشياء كىي

شاء اهلل  إفٍ  البيوعامو ُب كٯبيء ٛب، (ْ)لك كاحد من األربعة ال ٘بوز اإلجازةفإهنٍ ، البايع
  ا أفٍ ؽ فال ٱبلو إم  ز التصدُّ ا٤بالك إذا َل ٯبيً  كحاصلو أف  ). تعاىل

كإف  ، ن الفقّبكانت قائمة يأخذىا مً   فإفٍ ؛ ُب يد الفقّب أك ىالكة قطة قائمةن كانت اللي 
ن ال كأيهما ضم  ، طن ا٤بلتقً م  شاء ض كإفٍ  ،ن الفقّبشاء ضم   كانت ىالكة فلو ا٣بيار إفٍ 
واب خذ فيكوف الث  ن كقت األى ط ملكها ا٤بلتقط مً ن ا٤بلتقً ضم   فإفٍ ، يرجع على صاحبو بشيء

 ./لو
ما ذكر ُب الكتاب ٧بموؿ : و كاف يقوؿأن   (ٓ)ن القاضي اإلماـ أيب جعفركي عى كحي 

 قاضي فليس للمالك أفٍ ؽ بأمر الا إذا تصد  فأم  ، بغّب أمر القاضي ؽعلى ما إذا تصدٌ 
ؽ ا٤بلتقط بأمر القاضي ال يكوف تصدُّ  ألف  ؛ كلكن ىذا ليس بصواب، (ٔ)طن ا٤بلتقً يضمى 

                                 
 ، كالصحيح ما ُب )ب( ٤بوافقتو سياؽ الكالـ. اإلجارة( ُب )أ( ُ)

 ق(،ِّٔ). ا٤بتوَب: سنة ٧بمد بن ٧بمود األسركشِب، ا٢بنفي،للشيخ، اإلماـ، ٦بد الدين، أبيالفتح (ِ)
كقد ٠بي كتابو ىذا: )ٔبامع الصغار(، لكنو َل يعرؼ بو. كشف  ،كىو )صاحب الفصوؿ( ا٤بشهور

 . (ُ/ ُالظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )

 ، كالصحيح ما ُب )ب( ٤بوافقتو سياؽ الكالـ. اإلجارة( ُب )أ( ّ)
 . (ِّْ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر  (ْ)

أبو  ن سليمانابن حباب األزدم ا٢بجرم ا٤بصرمبن سالمة بن سلمة بن سليم بأٞبد بن ٧بمد  (ٓ)
صاحب التصانيف الفائقة، كاألقواؿ الرائقة، ، اإلماـ، الفقيو، ا٢بافظ، احملدث جعفر، الطحاكم

الطبقات السنية ُب تراجم ا٢بنفية )ص: ق. ُِّتوُب سنة كالعلـو الغزيرة، كا٤بناقب الكثّبة. 
ُّٔ .) 

 . (ّْٖ/ ٓاٍل )احمليط الربىاٍل ُب الفقو النعم (ٔ)

 ب[/َُٓ]لوح 
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كذا ُب ؛  (ُ)ن القاضي فههنا أكىلكىناؾ يضمى ، ؽ القاضي بنفسومن تصدُّ  أعلى حاالن 
 .كفتاكل قاضي خاف، الذخّبة

١بواب سؤاؿ يرد كىذا  و بإباحة من جهة الشرع وىذا ال ينافي الضمان()إال أنَّ 
كيف يضمنها لو : فإف قيل: كقاؿ ؤاؿ كا١بواب ُب ا٤ببسوطكذكر السُّ ، مافعلى دليل الض  

ومى كما التزى ، ؽ هبارع أباح التصدُّ الش  : قلنا؟ كقد تصدؽ هبا بإذف الشرع
كمثل ذلك ، ذلك (ِ)

كاإلذف ُب ، مي إىل الصيدكاإلذف ُب الر  ،  ـ للغّب٧بَبى  ٢بقٍّ  طو ّب مسقً لإلٍب عنو غى  مسقطه  اإلذفي 
، ـصاحب ا٤باؿ ُب ىذا ا٤باؿ مرعٌي ٧بَبى كحقُّ ، المةد بشرط الس  و يتقي  فإنٌ ، ا٤بشي ُب الطريق
كاإلذف ىهنا دكف اإلذف ، شاء نو إفٍ مِّ ضى يي  فلو أفٍ ، ْب هبذا اإلذفو عن ىذا العى فال يسقط حقُّ 
 ماف الواجب ٢بقِّ ط للضٌ كذلك غّب مسقً ، ُب تناكؿ ماؿ الغّبصة مى ٤بن أصابتو ا٤بخٍ 

 .(ّ)ا٤باؿ
طة ٯبدىا قى كا٢بكم األصلي ُب اللي : ّب الكبّبقاؿ ُب السِّ  ن المسكين()وإن شاء ضمَّ 

 عها اإلماـ ُب بيت ا٤باؿ إىل أفٍ فيضى ، ٲبسكها على صاحبها إنساف أك ٯبدىا القاضي أفٍ 
ؽ القاضي إىل التصدُّ  إذا ماؿى  ؽ هبا رخصةه عريف فالتصدُّ الت   مدة كبعد ما ًب  ، ٯبيء صاحبها

 ؽ هبا غّب داخل ٙبت كاليةً التصدُّ  كىذا ألفٌ ، (ْ)ن الرعايامً  دو كاف ُب ذلك كواحً ،  ؽكتصد  
كُب مثل ، ت كالية اإلماـكىو ليس بداخل ٙبى ، ٗباؿ الغّب بغّب إذنو ؽه تصدي  ألن و؛ اإلماـ
 .من الرعايا احدو فاإلماـ ٗبنزلة ك ، (ٓ)ذلك

ؽ شاء تصد   إفٍ ؛ ساد فالقاضي فيها با٣بياراؼ عليها الفى ٱبي  اة شيئن قطى كإف كانت اللي 
ذ ها بعد ما باعها القاضي أخى حضر صاحبي  (ٔ)فإف. شاء باعها كإفٍ ، هبا على ا٤بساكْب

                                 
 . (ِّّ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ُ)
 . ألزقو( ُب )ب( ِ)
 . ( ْ - ّ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)

 . (ُُْٓشرح السّب الكبّب )ص:  (ْ)
 . ىذا( ُب )ب( ٓ)
 . كإف( ُب )ب( ٔ)
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لفساد و خاؼ ابيعو كاف على كجو ا٢بكم ألن   ن القاضي ألف  يضمِّ  ن لو أفٍ كَل يكي ، منالث  
ؼ تصرُّ  ككلُّ . ظرت كالية القاضي بطريق الن  كحفظ ماؿ الغائب داخل ٙبى ، على ماؿ الغائب

كىناؾ ال ، ُب ماؿ الغائب دخل ٙبت كالية القاضي صار القاضي فيو كالنائب عن الغائب
من من كاف حكم الث  ذ الث  قطة كأخى كبعد ما باع القاضي اللُّ ، ضماف على القاضي كذا ىهنا

جاء  كإفٍ ، ؽ بو فعلكإف رأل التصدُّ ، ٯبيء صاحبو و القاضي إىل أفٍ ٤ببيع ٲبسكي حكم ا
ز صدقتى ، صاحبو  .كذا ُب الذخّبة؛  (ُ)نو على ما ذكرنايضمِّ  و كاف لو أفٍ كَل ٯبًي
)ما يدفع بو عن قطة مع اللُّ : أم )وإذا كان معها(إباحة األخذ : أم )واإلباحة( 
)فيقضي (ّ)كنفحو (ِ)عّب بكىدموالبى  ة ُب حقِّ كزيادة القو   ،البقر رف ُب حقِّ كالقى   نفسها(

 .بكراىة األخذ: أم بالكراىة(
 .البهيمة صا٢بة لإلجارة كاالستعماؿ: أم 

ن جانب كمً ، ولً ْب مان جانب ا٤بالك بإبقاء عى مً : أم ين(ن الجانبَ مِ  )]وفي ىذا نظر
 .(ْ)قطة[فق على اللُّ ٗبا أنٍ جوع على ا٤بالك ط بالرٌ ا٤بلتقً 

ق من ما أنفى ن ذلك الث  باعها أعطاه القاضي مً  (ٓ)كإذا )فإذا لم يظهر يأمر ببيعها(
ط على كاجب للملتقً  ينه فقة دى كالنٌ ، صاحبها من ماؿي الثٌ  الثة ألفٌ ْب كالث  بأمره ُب اليومى 

و  ر ٔبنس حقِّ و ظفى ين لصاحب الدٌ  ينو ٗبالو ألفٌ كىو معلـو للقاضي فيقضي دى ، صاحبها

                                 
 . (ُُ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)

 . بلدمو( ُب )ب( ِ)
ـي  مىوي يىٍكديميوي كيىٍكًدميوي. ككذلك إذا أثٌرت فيو الكىٍد ـي ا٢بمار. يقاؿ: كىدى : العٌض بأدٌل الفم، كما يىٍكًد

مىةه، إذا َل يكن بو أيثٍػرىةه كال كىٍسمه. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ، ٕبديدة كيقاؿ: ما بالبعّب كىدى
(ٓ /َُِٗ .) 
ابةً ّ) ٍيئنا. النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ) ( نػىٍفحى الد  / ٓبرٍجًلها، كىىيوى رىٍفسيها، كىافى الى يػيٍلزًـ صاًحبىها شى

ٖٗ) . 

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(. ْ)
 . فإذا( ُب )ب( ٓ)

]حكم إلتقاط 
 األنعاـ[

 

نفاؽ على ]اإل
 اللقطة[
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 جاء صاحبها كأقاـ عها حٌٌب َل يبً  كإفٍ ، فكذلك القاضي بعينو على ذلك، يأخذه كاف لو أفٍ 
(ِ)كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)طقة ا٤بلتقً كقضى عليو بنفى ، ضى لو هبا القاضيا لو قى نة أهنٌ البيِّ 

. 

طة قى ة لي ىذه الدابٌ  نة على أف  ط البيِّ لتقً يقيم ا٤ب: أم نة()وفي األصل شرط إقامة البيِّ 
 .عندم

ىذا ١بواب سؤاؿ يرد على ؛ نة ال تقاـ ىهنا للقضاءالبيِّ : أم ست تقام للقضاء()وليْ 
تقاـ على ا٤بد عى عليو ا ي البينة إ٭ب   إف  : يقاؿ بأفٍ  )في األصل شرط إقامة البينة(: قولو
ىذه البينة تقاـ الستكشاؼ : فقاؿ؟ نةن يقيم البيِّ فعلى مى ، كليس ىهنا مد عىن عليو، را٤بنكً 

 .قطة ال للقضاء على ا٤بد عى عليوو لي ا٢باؿ بأن  
 كال بد  ، قامت قبل حضور صاحبها كإفٍ ، نة مقبولةىذه البيِّ  ٍبي  : كذكر ُب الذخّبة

ُب  ل أفٌ أال تر . ن صاحبهاصم فيها عى اإلماـ خى  فطريق قبو٥با أف  ، ن ا٣بصمنة مً لقبوؿ البيِّ 
ن كطلب مً ، ابة كال يدرم ٤بن ىيد ىذه الد  و كجى عند القاضي أن   االبتداء لو أقاـ بينةن 

كطريق قبو٥با أف ينتصب القاضي . نةل ىذه البيِّ / يقبى  فالقاضي، يأمره باإلنفاؽ القاضي أفٍ 
 .كذا ىهنا (ّ)عن صاحبها اخصمن 

)يقول طة قى كلكن ىي لي ، قطة عندملي ا على أهن   )ال بينة لي(ط ا٤بلتقً : أم قال( )وإنْ 
عن ما  اا يقوؿ هبذا الَبديد احَبازن إ٭ب  . (اكنت صادقً   ق عليو إنْ )أنفِ ط للملتقً  القاضي(

كلو َل ، صبماف على تقدير الغى ر ا٤بالك بسقوط الض  إذ لو أمر بتضر  ، ررينل أحد الضٌ ٰبتمً 
 .فق عليهاكقد أن، ا لقطةط على تقدير أهنٌ ر ا٤بلتقً ر بتضر  يأمي 

: قاؿ للقاضي، ابة إىل القاضيجل حْب جاء بالد  ىذا الر   فلو أف  : خّبةكقاؿ ُب الذ  
فالقاضي ال يأمره ؛ نة يل على ذلكو ال بيِّ  أنٌ كال أدرم ٤بن ىي إاٌل ، ةابٌ ىذه الد   كجدتي 

                                 
 . (َُ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

الك بإبقاء عْب مالو لو، كمن جانب كُب ىذا نظر من ا١بانبْب، أم: من جانب ا٤ب( ُب )ب( ِ)
 . ُب ا٤ببسوطبعد قولو:  ا٤بلتقط بالرجوع على ا٤بالك ٗبا أنفق على اللقطة

 . (ُِٖ/ ُالسّب الكبّب )ينظر  (ّ)

 /أ[ُُٓ]لوح 
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فقة صّب النٌ ة لتكقد احتاؿ هبذه ا٢بيل، ب عندهصابة غى الد   ١بواز أف   باإلنفاؽ كال بالبيع مرسالن 
الغاصب إذا باع ا٤بغصوب بأمر  فإفٌ ، ماف بالبيعن الضٌ نفسو عى  ئى ربىً كليي ، على ا٤بالك اينن دى 

. كٯبوز أف يكوف األمر كما قاؿ ىو، كما لو باع بأمر ا٤بالك،  مافن الض  ربأ عى القاضي يى 
بغّب أمر القاضي  نفقكىو ال يي ، لو َل يأمره القاضي باإلنفاؽ أك البيع، قديركعلى ىذا التٌ 
فيأمره ، كإذا كاف كذلك، مافلزـك الض   كال يبيع بغّب أمر القاضي ٨بافةى ، وياع مالً فخاؼ ضى 

و مرتي أى : يقوؿ القاضي بْب يدم الثقات كصورة ذلك أفٍ ، ادن ك باإلنفاؽ مقي  القاضي بالبيع أى 
ى خالؼ ذلك فال كإف كاف األمر عل، كاف األمر كما قاؿ  أك بالبيع إفٍ ، باإلنفاؽ عليها
كاف األمر كما قاؿ ال يضيع ماؿ   (ِ)إذا ألن وْب كىذا احتياط من ا١بانبى . (ُ)آمره بشيء

يبة كغاب غى ، ال اشَبل عبدن كىذا كرجي . مافربأ عن الض  كاف األمر ٖبالفو ال يى   كإفٍ ، ا٤بالك
 فإف  ، ةه بالقص  اضي كأخرب فجاء البائع بالعبد إىل القى ، أين ىو كال ييدرل، منقبل نقد الث  
كاف   كإفٍ ، ك بالبيعأمرتي  كاف األمر كما قلتى   إفٍ : (ْ)[قوؿ]في ادن بالبيع مقي   (ّ)القاضي يأمره

 .ٖبالفو فال آمرؾ بشيء
قط على ا٤بالك إذا ا يرجع ا٤بلتً إ٭ب  : أم ما يرجع()إنَّ : ل بقولوصً مت   )إذا شرط(: قولو

: قيط بقولوٍب ذكرناىا ُب مسائل الل  الركاية ال   كىذه ىي، جوع على ا٤بالكشرط القاضي الرُّ 
فحينئذ يرجع ، قيطعلى الل   اينن دى  (ٓ)تكوف ط باإلنفاؽ على أفٍ قً ر القاضي ا٤بلتى يأمي  أفٍ  كاألصحُّ 

د أمر ٦بر   إفٌ : م يقولوفكىذا احَباز عن قوؿ بعض أصحابنا فإهنٌ ، على اللقيط كإال فال
 .(ٔ)عالقاضي باإلنفاؽ عليو يكفي للرجو 

نىشىٍدتي الضال ة أٍنشيديىا : يقاؿ و جيء بنفقتو()ألنَّ : إشارة إىل قولو )لما ذكرنا(: قولو
                                 

 . (َّٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ُ)
 . إف( ُب )ب( ِ)
 . يأمر( ( ُب )بّ)
 . فنقوؿ( ُب )أ( ْ)
 . يكوف( ُب )ب( ٓ)
 . (ُِٕ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ٔ)
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ةن كًنٍشدانن  ا. هاأم طلٍبتي ، انىٍشدى   .كذا ُب الصحاح(ُ)فتهام عر  أى ، كأٍنشىٍدهتي
)إال ة طة مك  قى لي : أم (ِ)طتها(قَ لُ  )وال تحلُّ  ‘ٍب معُب ا٢بديث الذم ذكره الشافعي 

كعندنا ا٤براد من ا٤بنشد ، (ّ)كىو ا٤بالك عند الشافعي، لطالبها: أم لمنشدىا(
 .(ْ)ا٤بعرِّؼ

، أك غّب ذلك، رقةأك خً ، ن جلدفقة مً الوعاء الذم تكوف فيو النٌ : الًعفىاصي 
ه بالوكاء، قاءأككى السِّ : يقاؿ  .بو شدُّ باط الذم يي كىو الرِّ ، شد 

و للغرباء عريف فيو لمكان أنَّ سقط التَّ و ال يَ م لبيان أنَّ الحرَ )والتخصيص ب
م تفر قوا ىي كى ، اا كاف للغرباء ظاىرن م  ػىذا ا٤باؿ ا٤بلقى ُب ا٢بـر ل أف  : كمعُب ىذا (اظاىرً 
فال  فها حوالن ك أكثر عر  أى ، قطة عشرة دراىمكقد ذكر فيما إذا كانت اللُّ ، اكغربن ، اشرقن 

أزاؿ ىذا الوىم   الن يبعريف فط الت  سقي ينبغي أف يى ، ف ىهنا حوالن عريفائدة ُب الت  
ٍب يفعل هبا ما ، فهاال يدفعها إال من يعرِّ : فها أم٤بعرِّ : أم ،إال ٤بنشدىا: بقولو

فع إىل الذم  ذلك على الد  كال ٯبربي ، ليل بالفصلقطات لعدـ الد  يفعل بسائر اللُّ 
 .أعطى عالمتها

                                 
 . (ّْٓ/ ِالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ُ)
أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب جزاء الصيد، باب الٰبل القتاؿ ٗبكة، ( ِ)

: قىاؿى الن يب ^اسو عىًن اٍبًن عىب  :  ٖٔٗ/ِ(ُّّٓ، كمسلم برقم )ُْ/ّ(ُّْٖبرقم)  × ، قىاؿى
ةى:  تىتىحى مىك  ـى افٍػ ـى يػىٍو ر  ا بػىلىده حى ذى ًإذىا اٍستػيٍنًفٍرًبيٍ، فىاٍنًفريكا، فىًإف  ىى نًي ةه، كى اده كى الى ًىٍجرىةى، كىلىًكٍن ًجهى

ًة الل ًو ًإىلى  ـه ًٕبيٍرمى رىا ، كىىيوى حى وىاًت كىاألىٍرضى لىقى الس مى ـى خى ل  الًقتىاؿي الل وي يػىٍو ًإن وي َلٍى ٰبًى يػىٍوـً الًقيىامىًة، كى
ًة الل ًو ًإىلى يػىٍوـً الًقيى  ـه ًٕبيٍرمى رىا ارو، فػىهيوى حى امىًة، الى ًفيًو أًلىحىدو قػىٍبًلي، كىَلٍى ٰبىًل  يل ًإال  سىاعىةن ًمٍن نػىهى

هي، كىالى يػىٍلتىًقطي ليقىطى  وٍكيوي، كىالى يػينػىف ري صىٍيدي ايػيٍعضىدي شى ا، كىالى ٱبيٍتػىلىى خىالىىى ، قىاؿى تىوي ًإال  مىٍن عىر فػىهى
 : : قىاؿى بػيييوهًتًٍم، قىاؿى ًل ًنًهٍم كى ٍي : يىا رىسيوؿى الل ًو ًإال  اإًلٍذًخرى فىًإن وي ًلقى  . ًإال  اإًلٍذًخرى العىب اسي

 . (ْْٓ/ ٖهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )، (ٓ/ ٖا٢باكم الكبّب )ينظر ( ّ)
 . (ّّٕ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (َِِ/ ٔبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ْ)

 ]حكم لقطة مكة[
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ر ماف ُب غصب ا٤بدب  و ٯبب الضٌ بدليل أن   مقصود كالملك( حق  اليد  )ولنا أنّ 
 .اقل ملكن ر غّب قابل للن  ا٤بدب   باعتبار إزالة اليد ٤با أف  

 .بالمشهور( )وىذا لئلباحة عمبًل 
 َل يكن األمر ُب قولو : أم )لئلباحة(: تعليل قولو ()عمبًل : كقولو

إذ لو كاف ذلك ؛ (ِ)با٢بديث ا٤بشهور ل ىو لإلباحة عمالن ب، لإلٯباب (ُ)فادفعها
فلذلك قلنا بإباحة ، عارضكاألصل عدـ التٌ ، عارض بْب موجيبى ا٢بديثْبللوجوب يلـز التٌ 

 .كيأخذ منو كفيالن ، فعالدٌ 
ذ منو أخى  ا إليودفعه فإفٍ ، اىرع فيدفع إليو باعتبار الظٌ يتوس   كلو أف   : ذكر ُب ا٤ببسوط

جوع إىل ىذا ن الرُّ ن مً كال يتمك  ، ها فيضمِّنها إياهو يأٌب مستحقُّ فلعلٌ ، لنفسو انظرن  هبا كفيال
 ٍبي  ، صد قو فدفعها إليو (ّ)فإفٍ ، الكفيل منو ذفيحتاط بأخ، ٱبفي شخصهن ألن واألخذ منو 
 ألفٌ  فع إليور بالدٌ صديق يؤمى ا بعد التٌ أم  . طن ا٤بلتقً يضمِّ  فلو أفٍ ، ا لونة أهن  ر البيِّ أقاـ اآلخى 

                                 
أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ُب اللقطة، باب إذا أخربه رب اللقطة بالعالمة دفع إليو، ( ُ)

 .  َُّٓ/ّ(ُِّٕ، كمسلم برقم)ُِْ/ّ(ِِْٔبرقم)
عٍ  ثػىنىا شيٍعبىةي، عىٍن سىلىمىةى، ٠بًى : لىًقيتي أييبى  ٍبنى كىٍعبو حىد  : أىخىٍذتي صير ةن تي سيوىٍيدى ٍبنى غىفىلىةى، قىاؿى ، فػىقىاؿى

: × ًمائىةى ًدينىارو، فىأىتػىٍيتي الن يب ، فػىلىٍم أىًجٍد مىٍن يػىٍعرًفػيهىا، ٍبي  أىتػىٍيتيوي، عىرِّفٍػهىا حىٍوالن ، فػىقىاؿى ، فػىعىر فٍػتػيهىا حىٍوالن
 : :  ا حىٍوالن عىرِّفٍػهى فػىقىاؿى ا كىكًكىاءىىىا، فػىعىر فٍػتػيهىا، فػىلىٍم أىًجٍد، ٍبي  أىتػىٍيتيوي ثىالىثنا، فػىقىاؿى اٍحفىٍظ ًكعىاءىىىا كىعىدىدىىى

: الى أىٍدرًم ثىالىثىةى فىًإٍف جىاءى صىاًحبػيهىا، كىًإال  فىاٍستىٍمًتٍع هًبىا ، فػىلىًقيتيوي بػىٍعدي ٗبىك ةى، فػىقىاؿى ،  ، فىاٍستىٍمتػىٍعتي أىٍحوىاؿو
ا  . أىٍك حىٍوالن كىاًحدن

أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الرىن، باب إذا اختلف الراىن كا٤برهتن ك٫بوه، فالبينة على ( ِ)
 . ُّْ/ّ(ُِْٓا٤بدعي، كاليمْب على ا٤بدعى عليو، برقم)

تىٍبتي ًإىلى اٍبًن عىب اسو فىكىتىبى ًإيلى   : كى يد عىى  × ًإف  الن يب: عىًن اٍبًن أىيب ميلىٍيكىةى، قىاؿى
قىضىى أىف  اليىًمْبى عىلىى ا٤ب

 . عىلىٍيوً 

 . كإف( ُب )ب( ّ)

 ]ادعاء اللقطة[
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 حجةه (ِ)]ألف البينة[نة اآلخر اإلقرار ال يعارض ببيِّ  (ُ)كلكنٌ ، ا٤بقرِّ  ة ُب حقِّ حج   /اإلقرار 
ط دفع ملكو ا٤بلتقً  كيتبْب  أفٌ . نةذم أقاـ البيِّ فيثبت االستحقاؽ هبا لل  ، ةاس كافٌ ية إىل الن  متعدِّ 

، ط بدفعوشاء ضم ن ا٤بلتقً  كإفٍ ، شاء ضم ن القابض بقبضو إفٍ ، و ا٣بيارإىل غّبه بغّب أمره فل
فقد كاف ، صد قو بإصابتو العالمة كإفٍ ، وا٤بدفوع إليو ألن   (ّ)ع علىضم ن ا٤بلتقط يرجً  فإفٍ 

ُب  اإذا صار مكذبن  رٌ كا٤بقً . لو بعد ا٢بكم ٖبالفو كال بقاءى ، اىرعلى الظ   اذلك منو اعتمادن 
ن يده رجع استحقو إنساف مً  كا٤بشَبم إذا أقر  با٤بلك للبائع ٍبي  ،  قط اعتبار إقرارهإقراره س

 .(ْ)منعلى البائع بالث  
 جاء ٍبي ، بسبب ذكر العالمة: فلو دفعها إليو با٢بلية أم: كذكر ُب فتاكل قاضي خاف

أخذىا صاحبها منو إذا ؿ يقطة قائمة ُب يد األك  كانت اللُّ   فإفٍ ، ا لونة أهن  كأقاـ البيِّ ، آخر
ها با٣بيار صاحبي ف، ر على أخذىاأك َل يقدً ، كانت ىالكة  كإفٍ ، الشيء على اآلخذكى ، رقدً 
ط دفع بقضاء قاضو ال ضماف كاف ا٤بلتقً   كإفٍ . افعكإف شاء ضم ن الد  ، شاء ضم ن اآلخذ إفٍ 
 .(ٔ)بغّب قضاء ضمن (ٓ)فعكاف الدٌ   كإفٍ ، عليو

كىو ، ن الوارث أك الغرَلاز عن أخذ القاضي الكفيل مً ىذا احَب  )وىذا ببل خبلف(
كرٌد الضمّب إليو كإف َل . يب حنيفةعند أى : أم )بخبلف الوكيل لوارث غائب عنده(: قولو

مّباث : فصورة ذلك. على ما ذكر من االختالؼ، (ٕ)هرة حكم تلك ا٤بسألةيسبق ذكره لشي 
ن الوارث كفيل عند أيب كال مً ، الغرَلؤخذ من ال يي ، ثةأك بْب الورى ، م بْب الغرماءسً مّباث قي 

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 ( ما بْب معقوفْب ساقط من )أ(. ِ)
 . إىل( ُب )ب( ّ)
 . (ٖ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . دفع( ُب )ب( ٓ)
 . (ِّٖ-ِّٕ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر  (ٔ)

 . (َُّ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ٕ)

 /ب[ُُٓلوح ]
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ك٥بذا  ، ا٢باضر ىهنا ليس بثابت حقُّ  (ِ)كالفرؽ أليب حنيفة ألف  ، (ُ)ؤخذكعندٮبا يي . حنيفة
 .فع إليو بذكر العالمةالكالـ ُب الد   ألف  ؛ يدفع إليو ا٤باؿ (ّ)ال كاف لو أفٍ 
كعسى ، ـو عسى يكوفاآلخر موى كحقُّ ، ا٢باضر معلـو ا ُب مسألة الوارث فحقُّ كأمٌ 
ىذا إذا . ل ال أمارة عليوكفيل ألمر ٧بتمى ا٢باضر إىل كقت التٌ  فال ٯبوز تأخّب حقِّ ، ال يكوف
ا لو نة على أهن  ا٢باضر أقاـ البيِّ  ٕبكم أف   (ٓ)قطةا إذا دفع اللُّ كأم  ، بذكر العالمة (ْ)قطةدفع اللُّ 

ذا ذكره ك؛  (ٕ)و ال يأخذ كفيالن ح أنٌ حيكالص  ، (ٔ)لو ففي أخذ الكفيل ركايتاف عن أيب حنيفة
 .غّبمن ا١بامع الص   كتاب القضاءاإلماـ قاضي خاف ُب 

ٖبالؼ ما إذا  ض الوديعة(فع كالوكيل يقبِ ال يجبر على الدَّ : )وإذا صدَّقو قيل
ا ا٤بديوف إ٭ب   رب على دفع الدين ألفٌ ين بقبض دينو حيث ٯبي الدٌ  ربٌ  يوف ككيلى ا٤بدٍ  (ٖ)[صد ؽ]
يودًعي يي كأمٌ . ـكإقراره ُب ملك نفسو ملزً ، ين ٗبلك نفسوي الد  ا يقضإ٭ب  

لو ٕبق القبض ُب  قرُّ ا ا٤ب
 .كإقراره ُب ملك الغّب ليس ٗبلـز، ملك الغّب

يكوف  جاز أفٍ  اا َل يكن ظاىرن فلمٌ  المالك ىهنا غير ظاىر( ألنّ  رجبَ يُ : )وقيل
ٍب ، إليو فعى إياه الدٌ  امن ا٤بالك كاف إقراره ملزً و ىو ط بأن  ا أقر  ا٤بلتقً فلم  . ا٤بالك ىو الذم حضر

يودًعي  ك ُب يده ٍبيٌ كىلى ، ُب الوديعة إذا دفع إليو بعد ما صد قو
كأنكر الوكالة كضمن ، حضر ا٤ب

 يرجع على القابض ألف   ط لو أفٍ كىهنا ا٤بلتقً . يرجع على الوكيل بشيء ليس لو أفٍ ، ميودىعى ػال

                                 
ا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب ، (َّٔ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) (ُ)

 . (ّٕٗ)ص: 

 . أف( ُب )ب( ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
 (. َُّ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، كالصحيح ما أثبتو، ينظر اللفظ( ُب )أ( ْ)
 ، كالصحيح ما أثبتو، ا٤برجع السابق. اللفظ( ( ُب )أٓ)
 . (ٖ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٔ)

 (. َُّ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ٕ)

 . صدقو( ُب )أ(ٖ)
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يودىًع أف  
ل ا٤بودع ن بى و ليس بضامً كأن  ، للميودًًع ُب قبضو لو بأمره لوكيل عامله ا ىناؾ ُب زعم ا٤ب

القابض عامل  كىهنا ُب زعمو أف  ، يظلم غّبه م فليس لو أفٍ لً ن ظي كمى ، ظاَل ُب تضمينو إياه
؛  (ُ)يرجع عليو ٗبا ضمن ٥بذا فكاف لو أفٍ ، نةو ضامن بعد ما ثبت ا٤بلك لغّبه بالبيِّ لنفسو كأنٌ 
  .سوطكذا ُب ا٤بب

تاف عند كٮبا صفى ، ا٤بعسور األغنياء ٝبع ا٤بيسور ضدٌ : أم )وكان من المياسير(
 .(ِ)كمصدراف عند غّبه، سيبويو

على رفعها إال برضاه إلطالؽ  اكباعثن  ليكوف حامالن : أم (ّ)لو على رفعها( مبًل )حَ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ): تعاىل (ْ)لقولو، صوصالنُّ 

(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 (ٓ)

(ڱ ڱ): كقولو،   
ڑ ک ): كقولو ،(ٔ) 

(ک ک
 (ٕ) .. 

 .(ٖ)فليتصٌدؽ بو: كىو قولو  )واإلباحة للفقير بما رويناه(
 عند الشافعي ٰبلُّ  فإف  ، ٦بتهد فيو ُب ٧بلٌ  ألن وبإذف اإلماـ : أم بإذنو( (ُ))جائز

                                 
 . (ٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)

/ ُافية )الشافية ُب علم التصريف كالوافية نظم الش، (ِٕٕا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب )ص: ينظر ( ِ)
(ُ /ِٗ) . 

 مكررة.  لو على رفعها أم: ليكوف حامالن ( ُب )أ( عبارة: ّ)
 . لقوؿ اهلل( ُب )ب( ْ)
 .ِٗالنساء: ( ٓ)
 .ٕٖا٤بائدة: ( ٔ)
 .ُْٗالبقرة: ( ٕ)
 . ِٔ/ُ(ِٕأخرجو الطرباٍل ُب ا٤بعجم الصغّب، برقم)( ٖ)

: سيًئلى عى  ×عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، أىف  رىسيوؿى الل ًو  ٍيئنا فػىٍليػيعىرٍِّفوي، فىًإٍف ًن اللقطة فػىقىاؿى لُّ اللقطة، مىًن اٍلتػىقىطى شى الى ٙبًى
يػٍِّرهي بػىٍْبى اأٍلى  ٍؽ هًبىا، فىًإٍف جىاءى فػىٍلييخى ا فػىٍليػىريد ىىا إًلىٍيًو، فىًإٍف َلٍى يىٍأًت فػىٍليىتىصىد   ٍجًر كىبػىٍْبى ال ًذم لىوي جىاءى صىاًحبػيهى

 . ٍن زًيىاًد ٍبًن سىٍعدو ًإال  ييوسيفي ٍبني خىاًلدو تػىفىر دى ًبًو ابٍػنيوي عىٍنوي َلىٍ يػىٍركًًه عى 
 .(ُٖٔ/ْكفيو يوسف بن خالد السمٍب، كىو كذاب. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد )قاؿ ا٥بيثمي: 

 ]التصدؽ باللقطة
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 .(ِ)االنتفاع للغِب
، هم فقرى علً   الن يب ل أف  ٰبتمً : (ّ)يبٌ كاألسرار ُب تأكيل حديث أي  ، كذكر ُب ا٤ببسوط
اف ريب ال أمى ذلك ا٤باؿ كاف ٢بً  كٰبتمل أف  ، هباف لو ُب االنتفاع كحاجتو لديوف عليو فأذً 

فكاف ، كقد عر ؼ هبا ثالث سنْب، كذلك ألف دار اإلسالـ يومئذ/ َل يكن هبا سعة، (ْ)لو
ه يدي  كقد سبقتٍ ، ا كانت لكافرم أهن  ا َل يظهر علً فلم  . هرا لو كانت ٤بسلم لظى اىر أهن  الظٌ 

، (ٓ)و رزؽ ساقو اهلل إليكفإنٌ : بقولو سوؿ اهلل كإليو أشار ر . بو ٥بذا إليو فجعلو أحق  
ا٣بركج ن مً  (ٔ)ناء صاحبها ٲبك  ػػ لو جىا حٌٌب كككاءى ، ؼ عددىايعرِّ  كلكن مع ىذا أمره بأفٍ 

، كىو نظر الثواب للمالك، ْبن ا١بانبى ظر مً ن ٙبقيق الن  ا عليو بدفع مثلها إليو ٤با فيو مً ٩ب
 .طنظر االنتفاع للملتقً ك 

                                 
= 
 . كجائز( ُب )ب( ُ)
أيب  × لو، فقد أمر الن يب ال ٙبلٌ دقة كمن لو الصٌ  يأكل اللقطة الغِب كالفقّب كمن ٙبلٌ قاؿ الشافعي:  (ِ)

األـ . أف يأكلها ابن كعب، كىو أيسر أىل ا٤بدينة، أك كأيسرىم كجد صرة فيها ٜبانوف دينارن 
 . (َٕ/ ْللشافعي )

 (.ِٗسبق ٚبرٯبو ص)( ّ)

 . (ٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . ِٔٔ/ْْ(َِٕٗٔأخرجو أٞبد ُب مسنده، ُب مسند النساء، برقم)( ٓ)
ثػىٍتًِب أيُـّ حىًكيمو بًٍنتي ًدينىارو،حى  ًلًك، قىاؿى حىد  ثػىنىا بىش اري ٍبني عىٍبًد اٍلمى : حىد  ًد قىاؿى ثػىنىا عىٍبدي الص مى عىٍن  د 

انىٍت ًعٍندى رىسيوًؿ اهلًل  هًتىا أيِـّ ًإٍسحىاؽى أىنػ هىا كى لىٍت مىعىوي، كى ×مىٍوالى مىعىوي ذيك ، فىأيٌبى ًبقىٍصعىةو ًمٍن ثىرًيدو، فىأىكى
ٍيًن فػىنىاكى٥بىىا ا فىذىكىٍرتي أىٍلِّ كيٍنتي صىاًئمىةن، : عىٍرقنا، فػىقىاؿى  ×رىسيوؿي اهلًل  اٍليىدى يىا أيـ  ًإٍسحىاؽى أىًصييب ًمٍن ىىذى

ةن × فػىبػىرىدىٍت يىًدم الى أيقىدِّميهىا، كىالى أيؤىخِّريىىا، فػىقىاؿى الن يب ، فػىقىاؿى ذيك ، مىا لىًك؟ قىالىٍت كيٍنتي صىاًئمى فػىنىًسيتي
ًبٍعًت، فػىقىاؿى الن يب مىا شى ٍيًن اآٍلفى بػىٍعدى  . أىٛبِّي صىٍومىًك، فىًإ٭ب ىا ىيوى رًٍزؽه سىاقىوي اهللي إًلىٍيكً : × اٍليىدى

 (. ُٕٓ/ ّكَل أجد ٥با ترٝبة. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد ) ،كفيو أـ حكيمقاؿ ا٥بيثمي: 

 . ٛبكن( ُب )ب( ٔ)

 /أ[ُِٓ]لوح 
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واهلل أعلم ، ينبَ ظر في الجانِ ا فيو من تحقيق النَّ مَ )لِ : كىو قولو )لما ذكرنا(
 .(ُ)بالصواب(

                                 
 ( ساقط من )ب(.ُ)
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 :(ٔ)كتاب اإلتاق
 امتجانس بعضها بعضن  ،بتي كا٤بفقود كي ، كاإلباؽ، قطةكاللُّ ، قيطالل  : ب أعِبتي ىذه الكي 
 .الؾكاؿ كا٥بالزٌ  (ِ)رضةمنها عي  ُب كلٍّ  من حيث إفٌ 

سوء األخالؽ كرداءة  (ّ)نكىو مً ، د ُب االنطالؽاإلباؽ ٛبرُّ  اعلم بأف  : كُب ا٤ببسوط
كىل ، فرد ه إىل مواله إحساف، اليصّب ماليتو فيو ضمارن  ايظهر العبد عن نفسو فرارن ، األعراؽ

 .(ْ)جزاء اإلحساف إال اإلحساف
 .ضرىبى كنصىرى  ىو ا٥برب من بايب: اإلباؽ

ا٤بوىل  ك ُب حقِّ ق ىالً اآلبً  ألف   (ٓ)ن إحيائو(ما فيو مِ )لِ ر يقدً : أم 
قيل اآلبق ىو ا٤بملوؾ الذم فر  من : اؿكالض  ، رؽ بْب اآلبقالفى  ٍبي  . د إحياءن لوفيكوف الر  

 .ّب قاصدكىو ُب ذلك غ، الطريق إىل منزلو ىو الذم ضل  : كالضاؿ، اصاحبو قصدن 
 .(ٔ)ىذا اختيار  س األئمة السرخسي  )ثم آخُذ اآلبق يأتي بو إلى السلطان(

شاء  كإفٍ ، شاء حفظ بنفسو إفٍ ، با٣بيار الراد   ا اختيار  س األئمة ا٢بلواٍل أف  أمٌ  (ٕ)ك
 .كذا ُب الذخّبة؛  (َُ)فيهما با٣بيار (ٗ)[د]الواج، الةاؿ كالض  ككذلك الض  . إىل اإلماـ (ٖ)رفعو

 .الذخّبة

                                 
 . بسم اهلل الرٞبن الرحيم، كتاب اإلباؽ( ُب )ب( ُ)
 . عرضية( ُب )ب( ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . (ُٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . إحياه( ُب )ب( ٓ)
 . (ُٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٔ)

 . ( ساقط من )ب(ٕ)
 . دفعو( ُب )ب( ٖ)
 . الواحد ( ُب )أ( ٗ)
 . (ُّْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( َُ)

 ]رد اآلبق[
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ه ع ٗبنافعو ُب ردِّ و تربُّ نٌ أكىو ، فوجو القياس ظاىر )والقياس أن ال يكون لو شيء( 
 (ُ)فكذلك، ٗبقابلتو اوضن ب عليو عً ع عليو بعْب من أعياف مالو َل يستوجً كلو ترب  ، على مواله
هي عن كالن  ، اإلباؽ منكر عن ا٤بنكر ألف   اآلبق هنيه  رد   كألف  ؛ ع ٗبنافعوإذا ترب   (ُ)فكذلك

 .عالن ب بإقامة الفرض جي رض على كل مسلم فال يستوجً ٤بنكر فى ا
 .نا األربعين(فأوجبْ ، ن أوجب ما دونهاومنهم مَ ، أوجب األربعين نمنهم مَ  )إال أنَّ 
 (ِ)أخذا َل نى إ٭بٌ : قلنا. ن بومتيق   ألن و؛ يؤخذ باألقل ُب ا٤بقدار كاف ينبغي أفٍ : قيل فإفٍ 

على ما إذا  من أفٌب باألقلِّ مل قوؿ ى ٰبي  ن بأفٍ ٩بكً  (ّ)كيلهموفيق بْب أقاالتٌ  ألفٌ  باألقل   (ِ)أخذنى 
كإذا . ن مسّبة سفره مً ن أفٌب باألكثر على ما إذا رد  كقوؿ مى . مسّبة سفر (ْ)إذا رده ٗبا دكنو
و فإن  ، و عبدهنة أن  كأقاـ البيِّ ، لطاف فحبسو فجاء رجله بعبد آبق فأخذه السُّ  كإذا أتى رجله 

و لكى نة فقد أثبت مي ٤با أقاـ البيِّ  ألن وكذلك . يدفعو إليو ٍبي  ، و كىبتي كال، عتويستحلفو باهلل ما بً 
فو على فيستحلً ، هود ذلككال يعرؼ الشُّ ، بوىى أك كى ، يكوف باعو و ٰبتمل أفٍ فيو با٢بجة إال أنٌ 

 .ذلك
فو يستحلً : لناقي ؟ صم يد عى عليو ذلكيس ىهنا خى كلى ، كيف يستحلفو: فإف قيل

، ن أسباب ا٣بطأ ٕبسب اإلمكافه عى يصوف قضاءى  بأفٍ  اضي مأموره كالقى ، لقضاء نفسو صيانةن 
ف دفعو لى فإذا حى ، أك موىوب لو، ظر لنفسو من مشَبو ن الن  و عاجز عى ٤بن ىي  افو نظرن أك يستحلً 

 كلكن أقر  ، عي بينةَل يكن للمدِّ  كإفٍ ، فيو ركايتْب أفٌ  كُب أخذ الكفيل منو األصحُّ . إليو
، العبد ُب يد نفسو فع إليو فلف  ا الد  أم  . كيأخذ منو كفيالن ، و يدفعو إليوفإن  ، هو عبدالعبد أن  
. أنو ٩بلوؾ لو فكذلك إذا أقر  ، كاف قولو مقبوالن   و حر  كلو اد عى أنٌ ، و ٩بلوؾ لوبأنٌ  كقد أقر  

لك بدكف مو ذفال يلزى ، ة على القاضييس ٕبج  فع إليو ٗبا لى الد   فإف  ، ا أخذ الكفيلكأمٌ 

                                 
 . ككذلك( ُب )ب( ُ)
 . ال يؤخذ( ُب )ب( ِ)
 . األقاكيل( ُب )ب( ّ)
 . دكف( ُب )ب( ْ)

 ٯبب للراد[ ]ما
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 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)القاضي ة ثابتة ُب حقِّ فالدفع ىناؾ ٕبجٌ ، ؿكفيل ٖبالؼ األك  الت  
ا٢باجة ُب صيانة : ة أمدكف ا٢باجى : أم )دونها إلى صيانة اآلبق((ِ)لفيق هبم أكردهالتٌ 

 .ُب الكتاب ٤با ذكر (ّ)بالنسبة إىل ا٢باجة ُب صيانة اآلبق اؿ أقلُّ الضٌ 
: بقولو الثة تفصيل ٤با ذكر قبلوكىذه األكجو الثٌ . (ْ)إىل آخره (... ر الرضخ)وبقدَ 

اد ذلك ا٢بساب قد يكوف باصطالح الرٌ  أف  : يعِب)
 كتفسّب/. سمة األربعْب على األياـ الثالثةد يكوف بقً كقى ، كقد يكوف برأم القاضي، كا٤بالك

فيكوف بإزاء  ، اُب مسّبة ثالثة أياـ أربعوف درٮبن  فيجب للرادِّ : ذلك ما ذكره ُب الذخّبة فقاؿ
كاألشبو ىو . (ٓ)ن مسّبة يـوه مً ف ردٌ فيقضي بذلك إ، لث درىمكثي  ادرٮبن  عشرى  كل يـو ثالثةى 
قرير يندفع ما يَباءل ُب لفظ الكتاب من صورة كهبذا التٌ ، ض إىل رأم اإلماـالذم يفوٌ 

لْب جي كإذا كاف اآلبق بْب رى . كرارال يلـز التِّ  فصيل ما ذكره أكالن اٍل ٤با كاف التٌ الثٌ  فإفٌ ، كرارلتِّ ا
فليس  اكاآلخر غائبن ، ايْب حاضرن كاف أحد ا٤بولى   فإفٍ ، در أنصبائهمافا١بيعل عليهما على قى 

ذكر فيها  ٍبي  ، اعن ن متطوِّ كإذا أعطاه َل يكي . و يعطيو ا١بيعل كل  حٌٌب  (ٔ)يأخذه للحاضر أفٍ 
فقاؿ ، هذٍ و فخي كجدتى  بق فإفٍ عبدم قد أى  إف  : جل لغّبهكإذا قاؿ الر  : كقاؿ، مسألة عجيبة

ه على ا٤بوىل فال جيٍعل لو فأخذه كرد  ، ه على مسّبة ثالثة أياـا٤بأمور كجدى   إف  ٍبي . عمنى : ا٤بأمور
 .اشيئن  ْب ال يستحقُّ كا٤بعً ، انةكقد كعد لو اإلع، اآلبق ألف ا٤بوىل قد استعاف منو ُب ردٌ 

كىو ، للموىل ما ٩بلوكافً ألهن   ((ٕ)والمدبَّر في ىذا بمنزلة القنِّ ، )وأم الولد 
                                 

 . (َِ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)

 . أكردٍل( ُب )ب( ِ)
 . (ُِْ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ينظر ( ّ)

تقسم : كقيل ،اضيض إىل رأم القى د عما دكف السفر باصطالحهما أك يفوِّ الرٌ  ُبٛباـ كالمو: ( ْ)
 ا٤برجع السابق.  األربعوف على األياـ الثالثة إذ ىي أقل مدة السفر

 . (ْْٔ/ ٓاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ٓ)

 . يأخذ( ُب )ب( ٔ)
ا قالوا عبيده أٍقنافه، ٍب   : العبدي إذا ميًلكى الًقنُّ  (ٕ) ىو كأبواه، كيستوم فيو االثناف كا١بمع كا٤بؤن ث. كرٗب 

= 

 /ب[ُِٓ]لوح 

 /ب[ُِٓ]لوح 

]حكم أـ الولد 
 كا٤بدبر[
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 .بهما ٗبنزلة القنِّ يستكسً 
ِـّ ، ب ا١بيعل بإحياء ا٤باليةو يستوجً فأين ذىب قولكم إنٌ : قيل فإفٍ  الولد  كال مالية ُب أ
 .‘عند أيب حنيفة  اخصوصن 
و بها ألن  كلكن لو مالية فيها باعتبار كسٍ ، بةقى ليس لو فيها مالية باعتبار الر  ، نعم: قلنا

 و أحقُّ فإن  ، بعل عليو ٖبالؼ ا٤بكاتى فيستوجب ا١بي ، هذلك بردِّ  اد  حيا الر  د أى كقى ، بكسبها أحقُّ 
كذا ُب ،  (ُ)سبكال باعتبار الكى ، قبةللموىل ماليتو باعتبار الر   اه ٧بيين فال يكوف رادُّ ، ٗبكاسبتو
 . ا٤ببسوط
ِـّ  عليل بإطالقو ظاىر ُب حقِّ ىذا الت   (بالموت(ٕ)ما يعتقانألنَّه) ا٤بدب ر  الولد كُب حقِّ  أ

، سواه كن للموىل ماؿه َل يى  عاية بأفٍ ا إذا كاف على ا٤بدب ر سً كأم  . الذم ال سعاية عليو
، ‘ ب عند أيب حنيفةا٤بستسعى ٗبنزلة ا٤بكاتى  لورثة ألف  ب ا١بيعل على افكذلك ال يستوجً 

ا إذا أكصلهما إىل ا٤بوىل فقد فأم  ؛ ا٤بكاتب أك ا٢برِّ  عل لرادِّ كال جي ، ينعندٮبا عليو دى  كحر  
 .كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ّ)عل فال يسقط ٗبوت ا٤بوىل كعتقهما بعد ذلكو ُب ا١بي ر حقُّ تقر  

  .اد أبا المولى أو ابنو وىو في عيالو(و كان الرَّ )ول
، إذا كاف ُب عياؿ مالك العبد الرادٌ  كا١بملة ُب ذلك أف  ، ادٌ كىو راجع إىل الرٌ : كقولو

ا إذا َل كأم  . لو اللمالك أك ابنن  اأبن  سواء كاف ذلك الرادٌ ، عل لوال جي ، فقتوُب مؤنتو كنى : أم
و كاف أباه فلى   كإفٍ ، اعل لو أيضن ا٤بالك فال جي  ابنى  كاف الرادُّ   إفٍ : فصيلن ُب عيالو فعلى التٌ كي يى 
 .خّبة كشرح الطحاكمإىل ىذا أشار ُب الذ  ؛ (ْ)علا١بي 

                                 
= 

 . (ُِْٖ/ ٔٯبمع على أًقن ةو. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )

 . (َّ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر   (ُ)

 . يعقباف( ُب )ب( ِ)
 ا٤برجع السابق.  (ّ)
 . (ُّٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ْ)

]حكم الراد إف  
 بنا[اكاف أبا أك 
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، ـ من ا٤بالكم ٧بر  اد الذم ىو ذك رحً جواب القياس بأف  الر   : كذكر ُب ا٤ببسوط
إذا كجد : و استحسن فقاؿكلكن  : قاؿ ٍبيٌ ، ن ُب عيالوا١بعل ُب ٝبيع ذلك إذا َل يكي  يستحقُّ 
كخدمة ، ن ٝبلة خدمتوألف رد اآلبق على أبيو مً ؛ ك ليس ُب عيالو فال جعل لو (ُ)عبد أبيو

و فال كاف ُب عياؿ ابنً   فإفٍ ، وإذا كجد األب عبد ابنً  (ّ)افأمٌ . (ِ)ة على االبناألب مستحق  
فال ، ق عليهمك٥بذا ينفً ، ن ُب عيالو عادةن مى ا يطلبو جل إ٭ب  آبق الرٌ  (ْ)]ألٌف[؛ جعل لو
خدمة االبن غّب  عل ألف  ن األب ُب عيالو فلو ا١بي َل يكي  كإفٍ . رآخى  عالن ب مع ذلك جي يستوجً 
إىل  اٰبتاج ما ذكره ُب الكتاب مطلقن  (ٓ)قرير الذم ذكرنافعلى ىذا الت  ، ة على األبمستحق  

عل فيما إذا  عدـ كجوب ا١بي  ياؿ ُب حقِّ اشَباط العً : أم الو()وىو في عي: قييد فكاف قولوالت  
ال، اأبن  كاف الرادُّ 

 .عل ال ٯبب لالبن سواء كاف ُب عياؿ األب أك َل يكنا١بي  فإف  ، اابنن  (ٔ)
: لفظ الكتاب كىو قولو: أم )فبل يتناولهم إطبلق الكتاب(

ترؾ اإلشهاد مع اإلمكاف  كلكنٍ ، و أخذه للردِّ اد عى أنٌ  كإفٍ  ا إذا أشهد(ىذ )لكنْ 
 .فهو على ا٣بالؼ ا٤بذكور ُب اللقطة

 فالقوؿ قولو ألف   االعبد آبقن  (ٕ)يكوف ر ا٤بوىل أفٍ أنكى  فإفٍ  او كاف آبقن ىذا إذا علم أنٌ 
فهو يد عي ما ، ّب إذنوكىو أخذ ماؿ الغّب بغ، ن األخذماف قد ظهر مً ب للض  بب ا٤بوجً الس  

ره عى اإلذف من ا٤بالك لو ُب أخذه كأنكى كلو ادٌ ، اكوف العبد آبقن ل اكىو اإلذف شرعن ، ويسقطً 
 ايكوف عبده آبقن  ه فأنكر ا٤بوىل أفٍ كعلى ىذا لو رد  . فكذلك ىهنا، ا٤بالك كاف القوؿ قولو

                                 
 . ابنو( ُب )ب( ُ)
 . (ّّ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)

 . كأما( ُب )ب( ّ)
 . ألنو( ُب )أ( ْ)
 . قلنا( ُب )ب( ٓ)
 . أك( ُب )ب( ٔ)
 . بكوف( ُب )ب( ٕ)

 /أ[ُّٓ]لوح 
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فحينئذ ، مواله أقر  بإباقو (ُ)أف[] ن مواله أكو أبق مً هود بأنٌ د الشٌ يشهً  /عل لو إال أفٍ فال جي 
 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)علٯبب لو ا١بي 

.سخ ا٤بختصر للقدكرمأم ني  سخ()وفي بعض النُّ 
 و لقائً  ضو كقتى يقبً  عتقو قبل أفٍ أى : أم 

و لو ألن   (ّ)دناا قي  كإ٭ب  . ا٤بوىل للرادِّ عل على ب ا١بي  ٯبً لو حٌب   بإعتاقو 
اإلعتاؽ إتالؼ للمالية فيصّب بو  رؽ بينهما ىو أفٌ كالفى . ادب ر مكاف اإلعتاؽ ال يصّب قابضن 

ّب فال ا التدبكأم  . ابض يصّب بو قابضن ل قبل القى كما لو أعتق ا٤بشَبم العبد ا٤بشَبى ،  اقابضن 
 .يصل إىل يده لو إال أفٍ  ايصّب ا٤بوىل قابضن فال ، بو ا٤بالية (ْ)تلفي

؛ َل يصل إىل يده كإفٍ ، ادِّ ن الر  بالبيع مً  ايصّب قابضن : أم اد(وكذا إذا باعو من الرَّ )
قبل الوصوؿ إىل  اا٢بكم ُب ا٥ببة ٖبالؼ ذلك حيث ال يصّب هبا قابضن  ا قيِّد بالبيع ألف  كإ٭ب  

فال يكوف ٥با حكم ، كال يد لو، عبد إىل يد ا٤بوىلُب ا٥ببة قبل القبض َل يصل ال يده ألفٌ 
 .كا٤بسائل ُب الذخّبة؛ (ٓ)القبض ٖبالؼ البيع

على ما  دي يرً  إلشكاؿو  ىذا جوابه ، (ٔ)إىل آخره (... كان لو حكم البيع  وإنْ  )والردّ 
شَبم ُب ا٤ب عل ا٤بالك ٗبنزلةً و ٤با جى فإن   (ٕ)ن المالك(و في معنى البائع مِ )ألنَّ : ذكر قبلو بقولو
هي الوارد ٙبت الن   يقبضو كاف داخالن  اد قبل أفٍ ن الر  لو باع ا٤بالك ىهنا مً  ٍبي  ، ُب تلك ا٤بسألة

                                 
 . ألف( ُب )أ( ُ)
 . (ِِ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)

 . قيد( ُب )ب( ّ)
 . تتلف( ُب )ب( ْ)
 . (ُّٖ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٓ)

. ا٥بداية هي الوارد عن بيع ماَل يقبض فجازالنٌ  و بيع من كجو فال يدخل ٙبتى لكنٌ ٛباـ كالمو: ( ٔ)
 . (ِِْ/ ُِب شرح بداية ا٤ببتدم )

 . ( ساقط من )ب(ٕ)

]حكم إعتاؽ 
 اآلبق أكبيعو[
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هي فيما إذا  ذلك الن  : كقاؿ، فأجاب عنو هبذا (ِ)هنى عن بيع ما َل يقبض: ا٢بديث (ُ)ُب
 ن كلِّ يع من كجو ال مً من ا٤بالك ىو بى  يع الرادِّ بى كىهنا ، ن كل كجومً  اؿ بيعن كاف البيع األك  

 اد قبل أفٍ فيصح بيع ا٤بالك من الر  ، هياد ٙبت الن  ن الر  فال يدخل ا٤بالك ببيعو مً ، كجو
 .يقبضو

 (ّ)حٌب ٰبقق ه راد  و لو َل يرد  أال ترل أن  . نا٤برهتً  كمالي ة العبد حقٌ : أم و()وىي حقّ  

التػ وىل
 .ين أك أكثرن إذا كانت قيمتو مثل الد  ا٤برهتً ين سقط دى  (ْ)

ب موجً  ن مالي ة العبد ا٤برىوف ألفٌ و مً استيفاء ا٤برهتن دينى : أم )إذ االستيفاء منها(
كىو ، عل عليوفكاف ا١بي ، عمل لو و ُب الردٌ فعرفنا أن   ،نىن ثبوت يد االستيفاء للمرهتً عقد الر  
عل فكذلك ا١بي ، لك على ا٤برهتن بالقدر ا٤بضموف منوكذ، ن ا١بناية بالفداءيصو مً نظّب ٚبلً 
ين على قدر الد   ان فيما كاف زائدن اىن كا٤برهتً م على الر  ينقسً  او أيضن فإنٌ ، كاءٜبن الد   (ٓ)فكذلك

 .نين على ا٤برهتً اىن كبقدر الد  لى الر  ين فهو عى الد  
ين ُب و الد  قى فلحً  انن كاف مأذك   بأفٍ  ابد اآلبق إذا كاف مديونن العى : أم (اكان مديونً   )وإنْ 

 .جارة أك استهلك ماؿ الغّب كأقر  بو موالهالتِّ 

                                 
 . من( ُب )ب( ُ)
 . ُِ/ٗ(ََٕٗأخرجو الطرباٍل ُب ا٤بعجم األكسط، برقم)( ِ)

هم عن هنٌ إة، فإٍل قد بعثتك على أىل اهلل أىل مكٌ قاؿ لعتاب بن أسيد:  × الن يب بن عباس، أفٌ عن ا
بيع ما َل يقبضوا، كعن ربح ما َل يضمنوا، كعن شرطْب ُب شرط، كعن بيع كقرض، كعن بيع 

 . كسلف
: )أم . قلتىيب: ركل عنو ٰبٓب بن بكّب مناكّبكفيو ٰبٓب بن صاّب األيلي؛ قاؿ الذٌ قاؿ ا٥بيثمي: 

 . (ٖٓ/ْ. ٦بمع الزكائد )حيحكبقية رجالو رجاؿ الصٌ  ،اىيب فيو كالمن كَل أجد لغّب الذٌ : ا٥بيثمي(

 . ٙبقق( ُب )ب( ّ)
الصحاح تاج اللغة كصحاح . ىالؾي ا٤باؿ. يقاؿ: تىومى ا٤باؿ بالكسر يتول تول: مقصوره  ،الت ول (ْ)

 . (ْٔٔ/ ْخصص )ا٤ب، (َِِٗ/ ٔالعربية )

 . ككذلك( ُب )ب( ٓ)

]حكم األبق إف  
كاف رىنا أك 
 مديونا أك موىوبا[
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: ىذه للوصل أم إفٍ ك رجع الواىب( وإنْ ، فعلى الموىوب لو ا)وإن كان موىوبً 
 .عل على ا٤بوىوب لوٯبب ا١بي 

تىرًدي على ما  ا ذكر ىذا الوصل لدفع شبهةو كإ٭ب   (بتو بعد الردّ رجع الواىب في ىِ  )وإنْ 
اختار  )فعلى المولى إنْ : كبقولو الملك لو( رُّ ن يستقِ ب على مَ )فيجِ : قبلو بقولو ذكر
عل على الواىب ٯبب ا١بي  كاف ينبغي أفٍ   ينً قديرى فعلى كال التٌ  عة إليو(داء لعود المنفَ الفِ 

 (ٔ)المنفعة للواىب ما حصلت )ألنَّ : فأجاب عنو بقولو، ولوجود ىذين ا٤بعنيْب ُب حقِّ 
 .برد اآلبق :أم (بالردِّ 

ؼ صري ن الت  ن ا٥ببة كالبيع كغّبٮبا مً مً  د(ف فيما بعد الرَّ )بل بترك الموىوب لو التصرُّ 
 .عل على الواىب لذلكب ا١بي فال ٯبً ، ن الرجوع ُب ىبتوالذم ٲبنع الواىب عى 

. ادالر   كىو ترؾ ا٤بوىوب لو بالفعل كردِّ ، ا٤بنفعة حصلت للواىب باجملموع: فإف قيل
 (ِ)كما ُب القرابة،  ا٢بكم إليو فيضاؼي  اٮبا كجودن آخري  لو الفعلى  ا٤بوىوبً  ؾى رٍ تػى  كلكن   نعم: قلنا

 .كذا ىهنا،  اتق إىل آخرٮبا كجودن العً  مع ا٤بلك فيضاؼي 
، بدب كزكاؿ ملكو ٗبوت العى الواىً  (ّ)فزكاؿ ملكو بعد ذلك برجوع : كذكر ُب ا٤ببسوط

فكذلك إذا رجع ، على ا٤بوىوب لو بى عل الذم كجى و ُب ا١بي ل حقُّ َل يبطي  دِّ رٌ ال كلو مات بعدى 
 .(ْ)فيو الواىب

فجاء بو : (ٓ)لقولو، جر رجلو كاف اليتيم ُب حً   ككذلك إفٍ  (ى الردَّ ىو الذي يتولَّ  ألنَّو)
 عل للسلطاف إذا ردٌ ككذلك ال جي ، بو عادةن ىو الذم يطلي  ألن و؛ بو ذلك الرجل فال جعل لو

                                 
 . حصل( ُب )ب( ُ)
 . (َُْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر العرابة( ُب )ب( ِ)
 . لرجوع( ُب )ب( ّ)
 . (ّْ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . يقولو( ُب )ب( ٓ)
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كشىٍحنىوي  (ُ)رآه باف ككذلك، اآبقن 
ن أيدم ا ا٤باؿ مً ال جعل ٥بما إذا ردٌ ، (ّ)كاركاف  (ِ)

 .(ٓ)كالذخّبة كذا ُب ا٤ببسوط،  (ْ)القيط اع

                                 
  هبا األخ/ شاكر ٧بمد عبد الظاىر. رآه باف: كىو بالفارسية: مرشد الطريق. أفادٍل( ُ)

 . (ِّْ/ ُّ: ملؤؾ السفينة كإٛبامك جهازىا كلو. لساف العرب )الشحن (ِ)

/ ٓلساف العرب )، (ُُّ/ ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )القافلة.  كىو بالفارسية: (كاركافّ)
ُِٓ) . 

 . (ّٔٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ّْ-ّّ/ ُُ)ا٤ببسوط للسرخسي ينظر  (ْ)

 . كالذخّبةبعد قولو:  كاهلل أعلم( ُب )ب( ٓ)
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 :(ٔ)كتاب ادلفمٕد
كا٤بيت   األثرً  يي و خىفً كلكن  ، ؿ حالوباعتبار أكٌ  اسم ٤بوجود ىو حي  اعلم أف  ا٤بفقود 

ه كاستَب قد انقطع عنهم خربي ، ه ال ٯبدكنورِّ ك٣بفاء مستقى ، أىلو ُب طلبو ٯبدُّكف، بار مآلوباعت
كاالسم ُب اللغة . قاء إىل يـو التنادر اللِّ ا يتأخ  كرٗب  ، فبا١بدِّ رٗبا يصلوف إىل ا٤براد، عليهم أثره
ككال ا٤بعنيْب ، وطلبت: كفقدتو أم، أضللتو: يء أمدت الش  فقى : جليقوؿ الر   /من األضداد

 .عن أىلو كىم ُب طلبو فقد ضل  ، ق ُب ا٤بفقودمتحقِّ 
غّبه  ت ُب حقِّ ميِّ ، قسم مالو بْب كرثتو ال يي ُب نفسو حٌٌب  و حي  أنٌ : رعكحكمو ُب الش  

م لً و عي فإنٌ ، ثبوت حياتو باستصحاب ا٢باؿ ألف  ؛ ن أقربائوات أحد مً ث ىو إذا مى  ال يرً حٌٌب 
 ُب إبقاء ما كاف على كاستصحاب ا٢باؿ معتربى ، ور خالفى ماَل يظهى  حياتو فيستصحب ذلك

 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)ما كاف
ا كإ٭ب  ،  يثبت موتو أك قتلون أمره حٌب  كم القاضي ُب شيء مً كال ٰبي : كذكر ُب الذخّبة

ن ُب يده عل القاضي مى ٯبى  نة أفٍ ىذه البيِّ كطريق قبوؿ ، ونة أك ٗبوت أقرانً بالبيِّ  (ّ)ايثبت موتو إم  
 .(ْ)نةل عليو البيِّ فيقبى  اب عنو قٌيمن عنو أك ينصً  اصمن ا٤باؿ خى 

 .ن إقامة مصا٢بوعاجز عى : أم فة()والمفقود بهذه الصِّ 
و القاضي ُب حفظ ماؿ بى م من نصى كٱباصً : أم ين وجب بعقده(م في دَ )ويخاصِ 
 .اضيمنصوب الق بعقدً : أم، ا٤بفقود بعقده

ال يكوف ، بْب ا٤بفقود كغّبه ايء مشَبكن كاف الشٌ   بأفٍ  )وال في نصيب لو في عقار(
 .امنصوب القاضي ال يكوف خصمن : أم، امن ىو خصٍ 
عند أيب : يعِب ين(الك في الدَّ ن جهة المَ بض مِ ما الخبلف في الوكيل بالقَ )إنَّ 

                                 
 . بسم اهلل الرٞبن الرحيم، كتاب ا٤بفقود( ُب )ب( ُ)
 . (ّْ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)

 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . (ْٔٓ-ْٓٓ/ ٓاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ْ)

 /ب[ُّٓ]لوح 



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

155 

 .(ُ)كعند أيب يوسف ك٧بمد ال ٲبلك ا٣بصومة، حنيفة ٲبلك ا٣بصومة
ا َل ٲبلك ا٣بصومة كاف حكم القاضي م  ػككيل القاضي ل: يعِب )وإذا كان كذلك(
 (ْ)ال ٯبوز عندنا (ّ)كللغائب (ِ)كالقضاء على الغائب، ين للغائببالدٌ  بتنفيذ ا٣بصومة قضاءن 

 .ر القطعتصو  فكيف يي ، نن الغائب غّب ٩بكً كا٣بصومة مً ، ع ا٣بصومةالقضاء لقطٍ  ألف  
القاضي إذا قضى ُب  ٯبوز ألفٌ  كقضى بو فحينئذو  مصلحةن : أم لقاضي()إال إذا رآه ا

ه يتوقف نفاذي  فينبغي أفٍ ، فس القضاءد فيو نى اجملتهى : قيل فإفٍ . ذ قضاؤهد فيو نفِّ ل ٦بتهى فصٍ 
بل ، ال كذلك: قلنا، (ٓ)ذؼُب قى  ااضي ٧بدكدن كما لو كاف القى ،  رعلى إمضاء قاضو آخى 

فإذا رآىا ؟ ن غّب خصم حاضرمً  ةن نة ىل تكوف حج  البيِّ  ىو أفٌ ك ، ضاءد فيو سبب القى اجملتهى 
كذا ُب ؛  (ٔ)ى بشهادة احملدكد ُب القذؼذ قضاؤه كما لو قضى فِّ كقضى هبا نػي ، ةن القاضي حج  

 .الذخّبة
 .الطحاكم (ٖ)كذا ُب شركح؛  (ٕ)مار ك٫بوىاكالثِّ   خاف عليو الفساد()ثم ما كان يُ 

 .فلذلك يأمر ٕبفظ ٜبنو، اليتو ُب ٜبنول مكىو ا٤بالية فيحصي  )ومعناه(
 .)حفظ الصورة(: أم )وىو ممكن(

. 
 فال نفقة لو ُب مالو ما خال الزكجة ألف   ان كرثة ا٤بفقود غنين ن كاف مً كمى : كُب ا٤ببسوط

كجة فقة ُب ماؿ ا٢بي سول الز  ء الن  ن األغنيامً  أحده  قُّ كال يستحً ، حياتو كانت معلومةن 
                                 

 . (ُٕ/ ُٗا٤ببسوط للسرخسي )ظر ين( ُ)
 . على الغائببدؿ  للغائب( ُب )ب( ِ)
 . كعلى الغائب( ُب )ب( ّ)
 (. ُِْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ّٗ/ ُٕا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ْ)

 . القذؼ( ُب )ب( ٓ)
 . (ِْ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٔ)

 . (ّٖٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٕ)

 . شرح( ُب )ب( ٖ)

لنفقو على أقارب ]ا
 ا٤بفقود[
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كذلك ، و٢بقِّ  ك بكوهنا ٧ببوسةن سرة أى سار كالعي ف باليى فال ٱبتلً ، كجة بالعقداستحقاؽ الز  (ُ)ألف  
ـ بغناء كذلك ينعدً ، ةن سواىا فباعتبار ا٢باجى ا استحقاؽ مى فأمٌ . ا٤بفقود موجود ُب حقِّ 

 .(ِ)ا٤بستحقٌ 
زـك ثابت قبل القضاء فيكوف اللُّ  ألفٌ ؛ اال إلزامن  (نةً )ألن القضاء حينئذ يكون إعا  

 .القضاء إعانةن 
 .ة بغّب قضاء القاضيقى فى وف النػ  كىم الذين يستحقُّ  ل(ن األوَّ )فمِ 
 .فقة بدكف قضاء القاضيوف الن  كىم الذين ال يستحقُّ  اني(ن الثَّ )ومِ 

د ٦بتهى  ألن و؛ أك رضاقتهم إال بقضاء فى و ال ٯبب عليو نػى فإنٌ  )األخ واألخت والخال(
 .كذا ُب نفقات الذخّبة؛  (ّ)ن ٥بم األخذ من غّب قضاء أك رضاك٥بذا َل يكي ، فيو

 .يصلح (ْ)التِّرٍب ألن: أم يصلح( ألنَّو)
 .نانّبراىم كالدٌ الدٌ : أم )وىذا إذا كانت(

لعى جى . سبكاح كالن  ين كالوديعة كالنِّ الد  : أم ين(م يكونا ظاىرَ )وىذا إذا لَ 
ين لد  ا (ٓ)

ليل كالد  . ٮبا بلفظ التثنيةفلذلك ذكرى ، اكاحدن  اسب شيئن كاح كالن  كالنِّ ، اكاحدن  اشيئن  كالوديعةى 
كاح النِّ (ٕ)الوديعة والدَّْين أو: (ٔ)ركان أحدىما ظاىِ   )وإنْ : على ىذا ما ذكره بعده بقولو

يودى : أم ط اإلقرار بما ليس بظاىر(سب يشترَ والنَّ 
فالف إذا َل  كديعةي  ع بأف  ىذاإقرار ا٤ب

                                 
 . كاف( ُب )ب( ُ)
 . (ّٖ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)

 . (َّٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ّ)

بػٍري مىا كىافى التِّ : كىقىاؿى اٍبني فىاًرسو . مىا كىافى ًمٍن الذ ىىًب غىيػٍرى مىٍضريكبو فىًإٍف ضيًربى دىنىاًنّبى فػىهيوى عىٍْبه : التِّبػٍري  (ْ)
رى مىصيوغو  ري كيلُّ جىٍوىىرو قػىٍبلى اٍسًتٍعمىالًًو كىالنُّحىاًس : كىقىاؿى الز ج اجي ، كىافى ًمٍن الذ ىىًب كىاٍلًفض ًة غىيػٍ التِّبػٍ

 . (ِٕ/ ُا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ). كىا٢بٍىًديًد كىغىٍّبٮًًبىا

 . كجعل( ُب )ب( ٓ)
 . ظاىرا( ُب )ب( ٔ)
 . ك( ُب )ب( ٕ)

]ضابط ُب 
 اإلنفاؽ[
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كن إذا َل ت، ع بأف  ىذه زكجة ذلك الغائبودى قاضي أك إقرار الػمي عند ال ن الوديعة ظاىرةن كي ت
 .الزكجية ظاىرة عند القاضي
 .‘القياس كىو قوؿ زيفػىرى  ىذا احَباز عن جوابً  )ىذا ىو الصحيح(
ة ع ليس ٕبج  ميودى ػإقرار ال ألف  ، ليهمق منها عى نفً ال يي : رفى اؿ زي كقى : كذكر ُب ا٤ببسوط

 ن عنو خصمه قضى على الغائب إذا َل يكي كال يي ، كىو ليس ٖبصم على الغائب، على الغيب
 كجة كالولد حقُّ للز   بأف  ما ُب يده ملك الغائب كأف   رٌ ميودىعي مقً ػال: ا نقوؿكلكن  . حاضر

باعتبار ما ُب يده ٍب  / اعترب فينتصب ىو خصمن ه مي يدً كإقرار اإلنساف فيما ُب ، اإلنفاؽ منو
 .(ُ)[يتعد ل القضاء منو إىل ا٤بفقود

، جر تو إىل ا٤بهاكم: أم (ِ)ىكذا قضى في الذي استهوتو الجن( عمر  )ألنَّ  
 .كذا ُب التيسّب؛  (ّ)جر ٍتو إىل الغواية: متو أى استغوى : كما يقاؿ،  ط كا٤بهالكا٤بساقً : كىي

نا لقيت ا٤بفقود أى : عن عبد الرٞبن بن أيب ليلى قاؿ ما ذكر ُب ا٤ببسوطتو كقصٌ 
احريرن  كلتي أى : و قاؿثِب حديثى فحد  

 فمكثتي ، ن ا١بنٌ ر مً فأخذٍل نفى ، ُب أىلي ٍب خرجتي  (ْ)

                                 
 . (ُْ - َْ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو، كتاب النكاح، باب كمن قاؿ: تعتد كتزكج كال تربص، ( ِ)
 . ِِٓ/ّ(َُِٕٔبرقم)
ابن عيينة، عن عمرك، عن ٰبٓب بن جعدة، أف رجال استهوتو ا١بن على عهد عمر، فأتت امرأتو عن 

بص أربع سنْب، ٍب أمر كليو بعد أربع سنْب أف يطلقها، ٍب أمرىا أف تعتد، فإذا أف تر عمر، فأمرىا 
 . انقضت عدهتا تزكجت، فإف جاء زكجها خّب بْب امرأتو كالصداؽ

 . (ُِْ/ ِالدراية ُب ٚبريج أحاديث ا٥بداية )قاؿ ابن حجر: كىذا منقطع. 

 . (ُٖ/ ٕتفسّب القرطيب )ينظر  (ّ)

 . خزيرا( ُب )ب( ْ)
لىًة النُّخىالىةً : بًالز اًم كىاٍليىاًء اٍلميثػىن اةً  زًيرناخى  تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق . مىرىقىةه تيٍطبىخي ٗبىا ييصىف ى ًمٍن بىالى

 . (ُُّ/ ّكحاشية الشليب )

= 

 /أ[ُْٓ]لوح 

]حكم ا٤بفقود مع 
 زكجتو[
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، خيلؼ الن  عرً أت: فقالوا، ن ا٤بدينةمً  اتوا يب قريبن ٍب أى ، عتقوٍلتقي فأى فيهم ٍب بدا ٥بم ُب عً 
، سنْب قد أباف امرأٌب بعد أربعً  فإذا عمر بن ا٣بطاب ،  فجئتي وا عِبِّ فخل  . معى نػى : فقلت
 .ركبْب ا٤بهٍ  (ُ)يردىا علي   ٍل عمر بْب أفٍ فخّب  ، تٍ جى ا كتزكٌ ت عدهتُّ ت كانقضى كحاضى 

: ؿو حْب رآه كجعل يقو كف ُب ىذا ا٢بديث أف  عمر ىم  بتأديبً كأىل ا٢بديث يركي 
ل علي  يا أمّب ال تعجى : فقاؿ! كال يبعث ٖبربه، ة الطويلةن زكجتو ىذه ا٤بد  كم عى يغيب أحدي 
٤بذىب أىل السنة كا١بماعة ُب أف  ا١بن قد  كُب ىذا ا٢بديث دليله . وتى كر لو قصٌ ذى كى ، ا٤بؤمنْب

يقوؿ  فمنهم من، هميغ ينكركف ذلك على اختالؼ بينى كأىل الز  ، (ِ)يتسلطوف على بِب آدـ
ر تصو  كقد يي ، قْب ُب شخص كاحد ال يتحق  كحى اجتماع ري  ر دخو٥بم ُب اآلدمي ألفٌ ا٤بستنكى 
ر تصو  م أجساـ لطيفة فال يي ىي : ن قاؿكمنهم مى . يدخلوا فيو ن غّب أفٍ طهم على اآلدمي مً تسلُّ 

:  الن يبا نأخذ ٗبا كرد بو اآلثار قاؿ كلكن  . ع إىل موضعن موضً مً  اكثيفن   اأف ٰبملوا جسمن 
 .(ّ)إف  الشيطاف ٯبرم من ابن آدـ ٦برل الدـ

                                 
= 

ر ا٢بسا من الدسم كقيل: ا٣بزيرة مرقة، كىي أف تصفى باللة النخالة ٍب تطبخ، كقيل: ا٣بزيرة كا٣بزي
 . (ِّٕ/ ْلساف العرب ). كالدقيق

 . ( ساقط من )ب(ُ)
دخػوؿ ا١بػِب ٩بن أنكر دخػوؿ ا١بػِب ُب اإلنسػي طائفػة مػن ا٤بعتزلػة، قػاؿ شػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػة:  (ِ)

، كانظػر أيضػان ِٕٔ/ِْ. )٦بمػوع الفتػاكل ُب بدف اإلنساف ثابت باتفاؽ أئمة أىػل السػنة كا١بماعػة
ِْ/ِٕٕ  .) 

 . ْٕ-ْٔ/َِ(ُِِٗٓأخرجو اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند، مسند ا٤بكثرين من الصحابة، برقم)( ّ)
: كىافى رىسيوؿي اهلًل  :  ×عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ًذًه مىعى اٍمرىأىةو ًمٍن ًنسىائًًو، فىمىر  رىجيله، فػىقىاؿى في ىى يىا فيالى

: يىا رىسيوؿى اهلًل، مىنٍ اٍمرىأىٌب  :   ، فػىقىاؿى . قىاؿى ًإف  الش ٍيطىافى ٯبىٍرًم ًمٍن كيٍنتي أىظينُّ بًًو فىًإٍلِّ َلٍى أىكيٍن أىظينُّ ًبكى
ـً  ـى ٦بىٍرىل الد   . اٍبًن آدى

 . (ِِِ/ ٦َُبمع الزكائد كمنبع الفوائد )قاؿ ا٥بيثم: رجالو رجاؿ الصحيح. 
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فنتبع اآلثار كال  (ُ)و يدخل ُب رأس اإلنساف فيكوف على قافية رأسوإن  : كقاؿ 
 .(ِ)نشتغىل بكيفية ذلك

؛ رر عنهاكدفع الض   ا٤برأةً  كج حق  نع الز  كا١بامع بينهما مى  ((ْ)والُعنَّة (ّ)إليبلءبا ا)اعتبارً 
و بعد كامراتً  ْب ا٤بويلكبى . رر عنهالدفع الض   سنةو  ؽ بينو كبْب امرأتو بعد مضيِّ العنِّْب يفر   فإف  

كالعنِّْب فيعترب ُب  ن عذر ا٤بويلر مً عذر ا٤بفقود أظهى  كلكن  ، رر عنهاع الض  فٍ ر لدى أربعة أشهي 
 .ص بأربع سنْبفلهذا يَبب  ، نْبى هور سً عل مكاف الشُّ ٯبي  كذلك ُب أفٍ ، صو ا٤بدتاف ُب الَببُّ حقِّ 

حٌب  : كىو قولو   الن يبإىل : مأى  للبيان المذكور في المرفوع( (٘))خرج بيانًا
ذلك اجململ  ؓ  إتياف البياف بأم طريق يكوف فبْب  علي  ل ُب أف  مى كىذا ٦بي  (ٔ)يأتيها البياف

                                 
اف على قافية الرأس إذا َل يصل أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب التهجد، باب إذا عقد الشيط (ُ)

 . ِٓ/ِ(ُُِْبالليل، برقم )
:  ×عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى الل وي عىٍنوي: أىف  رىسيوؿى الل ًو  ـى قىاؿى يػىٍعًقدي الش ٍيطىافي عىلىى قىاًفيىًة رىٍأًس أىحىدًكيٍم ًإذىا ىيوى نىا
ةو عىلىٍيكى لى  رى الل وى، ا٫ٍبىل ٍت عيٍقدىةه، فىًإٍف ثىالىثى عيقىدو يىٍضًربي كيل  عيٍقدى ٍيله طىًويله، فىاٍرقيٍد فىًإًف اٍستػىيػٍقىظى فىذىكى

بً  ةه، فىًإٍف صىل ى ا٫ٍبىل ٍت عيٍقدىةه، فىأىٍصبىحى نىًشيطنا طىيِّبى النػ ٍفًس كىًإال  أىٍصبىحى خى يثى النػ ٍفًس  تػىوىض أى ا٫ٍبىل ٍت عيٍقدى
 . كىٍسالىفى 

 . ّٖٓ/ُ(َِٕ، برقم )كمسلم ُب صحيحو

 . (ّٕ- ّٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)

: فهو مفعل أم ل إفعاالن فعً على كزف أفعل يي  ،فهو مؤؿو  ،كقد آىل يؤيل إيالء ،ا٢بلف: اإليالء (ّ)
لفقهية طلبة الطلبة ُب االصطالحات ا. كٝبعو األاليا على كزف البلية كالباليا ،كاأللية اليمْب ،حلف
 (. ُٔ)ص: 

صفة العنْب كىو الذم ال يقدر على إتياف ا٤برأة. طلبة الطلبة ُب االصطالحات الفقهية : العنة (ْ)
 . (ْٕ)ص: 

 (. ِْْ/ ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ) ، كالصحيح ما أثبتو. ينظرصرخ بأنا( ُب )أ( ٓ)
 . َُٕ/ّ(ِّْٖتاب اإليالء، باب امرأة ا٤بفقود، برقم)أخرجو البيهقي ُب السنن الصغرل، ك( ٔ)

، كسوار امرأة ا٤بفقود امرأتو حٌب يأتيها البياف: ×عن ا٤بغّبة بن شعبة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 . ضعيف

= 
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 .(ُ)حٌب يستبْب موت أك طالؽ: بقولو
الرٞبن بن أيب ليلى أف  عمر  كذكر عن عبد (ِ)(إلى قول علي  )ورجع عمر 
تزكجت ُب  كا٤برأة، كا٤بفقود، عن امرأة أيب كنف: قضيات إىل قوؿ علي رجع عن ثالثً 

 .ا غّبىا فمذكور ُب ا٤ببسوطكأم  ، فمسألة ا٤بفقود ىي الٍب ذكرتي ، (ّ)اعدهتً 
 .اال٫بالؿ قليل ٖبالؼ الغىيبة رقة ألفٌ فلذلك أكجبت الفي  (نحلّ ما تَ )والُعنَّة قلَّ 

ع كىذا يرج  (ْ)
ة أكثر من ىذه ا٤بدٌ  يعيش أحده  ال ٯبوز أفٍ : م يقولوففإهنٌ ، إىل قوؿ أىل الطبائع كالنجـو

ن يضاد كاحد مً  فٍ ن أى كال بد  مً ، ةحسْب ٰبصل بالطبائع األربعة ُب ىذه ا٤بد  اجتماع الن   ألفٌ 
صوص ىم ُب ذلك قد تبْب  للمسلمْب بالنُّ كلكن خطأ. (ٓ)ة فيموتذلك طبعو ُب ىذه ا٤بد  

                                 
= 

هىًقيُّ كىعىٍبدي ا٢بٍىقِّ كىاٍبني اٍلقى قاؿ ابن حجر:  ط اًف كىغىيػٍريىيٍم. كىًإٍسنىاديهي ضىًعيفه كىضىع فىوي أىبيو حىاًبًو كىاٍلبػىيػٍ
 . (ْٕٗ/ ّالتلخيص ا٢ببّب )

أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو، كتاب الطالؽ، باب الٍب التعلم ىالؾ زكجها، ( ُ)
 . َٗ/ٕ(َُِّّبرقم)

ًم ٍبًن عيتػىٍيبىةى، أىف  عىًلي ا، قىاؿى ُب اٍمرىأىةً  ، عىًن ا٢بٍىكى ٍفقيوًد:  عىٍن ٧بيىم ًد ٍبًن عيبػىٍيًد الل ًو اٍلعىٍرزىًميِّ ًىيى اٍمرىأىةه اٍلمى
ؽه  ، أىٍك طىالى  . ابٍػتيًليىٍت فػىٍلتىٍصربٍ حىٌب  يىٍأتًيػىهىا مىٍوته

 . (َّٓ/ ّالتلخيص ا٢ببّب ). كىىيوى مينػٍقىًطعه قاؿ ابن حجر: 

 . (ُّْ/ ِالدراية ُب ٚبريج أحاديث ا٥بداية ). ها رجوع عمر فلم أرى كأمٌ قاؿ ابن حجر:  (ِ)

 . (ّٕ/ ُُسوط للسرخسي )ا٤ببينظر  (ّ)
 . كإذاُب )ب(  (ْ)
ر كىأىف بٌ مكوف كىالى مد ين يػىٍزعميوفى أىف اأٍلىٍشيىاء كائنة من غّب تكوين كىأىنو لىٍيسى ٥بىىاذٌ ا٤بعطلة الىذا قوؿ  (ٓ)

ا ا٣ٍبلق ٗبىٍنزًلىة الن بىات ُب الفياُب كالقفار ٲبىيوت سنة شىٍيء كىٰبٓب سنة شىٍيء كينبت شى  ٍيء كىأىنػ هىا ىىذى
اىين  قتلتو أًلىن وي ٲبىيوت الص ًغّب كىٰبٓب اٍلكىًبّب ا الطبائع اأٍلىٍربػىعىة ُب أبداهنا فىًإذا غلبت ًإٍحدى . تغلب عىلىيػٍهى

 .(ِٗ -ُٗالتنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع )ص: 

]ا٤بدة ُب ا٢بكم 
 ٗبوت ا٤بفقود[
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د على عتمى فال يي ، كغّبه -صلوات اهلل عليو-ن كاف قبلنا كنوح وؿ عيمير بعض مى الواردة ُب طي 
 .ىذا القوؿ
 ان أقرانو حي  مً  أحده  و إذا َل يبقى فإنٌ  (ُ)وفي ظاىر الرواية يقدَّر بموت األقران()

م ا٤بتلفات أمثالو كقيى  جوع إىلرع الرُّ ما يقع ا٢باجة إىل معرفتو فطريقو ُب الش   كم ٗبوتو ألف  ٰبي 
اىر كبناء األحكاـ الشرعية على الظٌ ، ٝبيع أقرانو نادر كبقاؤه بعد موتً ، ساءل النِّ ثي كمهر مي 
 .ادردكف النٌ 

ال يعيش ُب  ااىر أف  أحدن الظٌ  ألفٌ ؛ بمائة سنة( ‘)وفي المروي عن أبي يوسف 
، بينو لكم بطريق ٧بسوسأي : ىذا قاؿل عن معُب ئً كى أن و ٤با سي كٰبي ، من مائة سنة زماننا أكثرى 

فإذا كاف ابن ، اكعقد عشرن ، شر سنْب يدكر حوؿ أبويو ىكذافإف  ا٤بولود إذا كاف ابن عى 
، (ِ)افإذا كاف ابن ثالثْب يستوم بكرن ، كعقد عشرين، با كالشباب ىكذاعشرين فهو بْب الصِّ 

فإذا كاف ، كذا كعقد أربعْبى، األثقاؿ (ّ)فإذا كاف ابن أربعْب ٰبمل عليها، كعقد ثالثْب
فإذا كاف ابن ستْب ، كعقد ٟبسْب، ن كثرة األثقاؿ كاألشغاؿ ىكذاابن ٟبسْب ينحِب مً 

كعقد ، فإذا كاف ابن سبعْب يتوك أ على عصا ىكذا، كعقد ستْب، ينقبض للشيخوخة ىكذا
 ْب ينضمٌ فإذا كاف ابن تسع، كعقد ٜبانْب  ،كاف ابن ٜبانْب يستلقي ىكذا/  (ْ)كإذا، سبعْب

نيا إىل العقىب كما ن الدُّ ؿ مً كاف ابن مائة سنة يتحو    (ٓ)كإذا، أمعاؤه ىكذا كعقد تسعْب
مل من أيب يوسف على سبيل ا٤بطايبة. ؿ ا٢بساب من اليمُب إىل اليسرليتحو   ال ، كىذا ٰبي
ل عن بنات ئً و سي كىو نظّب ما نقل عن أيب يوسف أن  ، ؼ ا٢بكم ٗبثل ىذاعرى يكوف يي  أفٍ 
ل فسئً ، ة ا٤بعانقْبلذ  : فقاؿ، ل عن بنات العشرينئً فسي ، الىْب٥بو ال  : ن النساء فقاؿشر مً العى 

                                 
 . (ْٓ/ َّا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 . ىكذا( ُب )ب( ِ)
 . عليو( ُب )ب( ّ)
 . فإذا( ُب )ب( ْ)
 . فإذا( ُب )ب( ٓ)

 /ب[ُْٓ]لوح 
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، ذات ماؿ كبنْب: فسئل عن بنات األربعْب فقاؿ، تنزك كتلْب: فقاؿ، ن بنات الثالثْبعى 
لعنة : ل عن بنات الستْب فقاؿفسئً ، جوز ُب الغابرينعى : فقاؿ، ن بنات ا٣بمسْبئل عى فسي 
 .عنْبالال

، ككاف ٧بمد بن سلمة يفٍب ُب ا٤بفقود بقوؿ أيب يوسف حٌب تبْب  لو خطؤه ُب نفسو
نصب ا٤بقادير  ال يقد ر بشيء ألف   فاألليق بطريق الفقو أفٍ  ،كسبع سنْب فإنو عاش مائةن 

كىم ٗبوتو اعتبارن : نقوؿ كلكنٍ ، كال نص  فيوبالرأم ال يكوف   اإذا َل يبقى أحد من أقرانو ٰبي
 . و ُب ا٤ببسوطىذا كلُّ ، (ُ)٢بالو ٕباؿ نظائره
 كاف ٖبطِّ   (ّ)ىكذا، (ِ)تفضيل ا٤بقيس كاألشهر ُب تفضيل ا٤بشهور )واألقيس(

حيْب ن ذات النٌ ل مً أشغى : ذكذ كقو٥بملى ا٤بفعوؿ إال على طريق الشُّ ال ييفض ل عى : شيخي
 .ذكذكىذا من تلك الشُّ 

كلكن ، سعْببشيء من ا٤بقدرات كا٤بائة كالتِّ : أم ال يقدَّر بشيء( )واألقيس أنْ 
 .يتعط ل حكم ا٤بفقود لو َل يقد ر بشيء أصالن  ألن ويقد ر ٗبوت األقراف 

 .القاضي ٗبوتو (ْ)مذم ٰبكي من ذلك الوقت ال  : أم ذلك الوقت( )منْ 
مات قبل ذلك ذم الٌ  (ٓ)ث منوَل يرً : أم  

 ث أحد من ا٢بيِّ رً فال يى  احكمن  م ٗبوتو حيه قبل ا٢بكٍ  (ٔ)ا٤بفقود ألف  ؛ ن ا٤بفقودا٢بكم ٗبوتو مً 
 .ن ا٢بي ا٢بقيقيكما اليرث مً ،  ا٢بكمي ا٢بيِّ 

و على ما ٯبيء كلكن ييوقىف نصيبي  
 على ا٢بكم ُب حقِّ  و موقوؼه ُب ماؿ نفسً  ا٤بفقود حي   ن ا٤بسائل كذلك ألف  لى ذلك مً عى 

                                 
 . (ّٔ- ّٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)

 (. ّٔٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ِ)

 . ىذا( ُب )ب( ّ)
 . حكم( ُب )ب( ْ)
 . ( ساقط من )ب(ٓ)
 . ا٤بقصود( ُب )ب( ٔ)

]حكم إرث 
 ا٤بفقود كتوريثو[
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 .غّبه
 .فالوصية بل يوقى  ال يصحُّ : أم 

  ال أقضي هبا كال أبطلها حٌب  كإذا أكصى رجل للمفقود بشيء فإٍلٌ : كذكر ُب الذخّبة
بىس حص  ، خت ا٤بّباثالوصية أي  يظهر حاؿ ا٤بفقود ألفٌ  يظهر  ة ا٤بفقود إىل أفٍ كُب ا٤بّباث ٰبي

 .(ُ)فكذا ُب الوصية كا٤باؿ ُب يد أجنيب، حالو
ا قٌيد كإ٭ب  . ؽ الورثة ا٤بذكوركف كاألجنيبتصادى : أم )وتصادقوا على فقد االبن(

 و ٯبربى فإن   (ّ)قد مات ا٤بفقود قبل ابنو: و إذا قاؿ األجنيب الذم ُب يده ا٤باؿألن  ؛ (ِ)ؽالتصادي 
ي ما ُب ثلثى  كقد أقر  بأفٌ ، إقرار ذم اليد فيما ُب يده معتربى  ألف  ؛ ْب إىل االبنتى ْبلثى على دفع الثُّ 
أبونا : ة إقراره بقوؿ أكالد االبنع صحٌ كال ٲبتنً . جرب على تسليم ذلك إليهمافيي ، ْبيده لالبنتى 
 حٌٌب ف الباقي على يد ذم اليد كيوقى ، اسهم هبذا القوؿ شيئن م ال يد عوف ألنفً مفقود ألهن  
، ت ا٤باؿ ُب يدهيكوف للميِّ  د أفٍ ا لو جحى أم  ، ن ُب يده ا٤باؿىذا إذا أقر  مى . وقُّ يظهر مستحً 

كاف   فإفٍ ، ٥بما كألخيهما ا٤بفقود اّباثن نة أف  أباىم مات كترؾ ىذا ا٤باؿ مً البيٌ  االبنتافً  فأقامت
؛ صفو يدفع إىل االبنتْب النِّ فإن  ، فولده الوارث معهما اكاف ميتن   كإفٍ ، فهو الوارث معهما احي  
الورثة ينتصب  كاحدي ، تكاألب ميِّ ، ما ُب ىذا ا٤باؿألهن  ، ما هبذه البينة تثبتاف ا٤بلكألهن  

ن كىو إليهما ا٤بتيقى  (ٓ)بت ذلك يدفعكإذا ثى ، نةإثبات ا٤بلك لو بالبيِّ (ْ)ك، عن ا٤بيت اخصمن 
ن فهو غّب مؤٛبى ، الذم ُب يديو جحد ألف  ؛ صف الباقي على يدم عدؿكيوقف النِّ ، صفالنِّ 
االبنتْب كا٤بسألة ٕبا٥با فإف   ا لو كاف ُب يدً كأم  ، ىذا إذا كاف ا٤باؿ ُب يدم أجنيب. عليو

 .للمفقود ان موضعو كال يقف منو شيئن ؿ ا٤باؿ مً ٰبوِّ  القاضي ال ينبغي لو أفٍ 

                                 
 . (ْٔٓ/ ٓاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر  (ُ)

 . بالتصادؽ( ُب )ب( ِ)
 . أبيو( ُب )ب( ّ)
 . ُب( ُب )ب( ْ)
 . تدفع( ُب )ب( ٓ)

 ]الوصية للمفقود[
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صف صار بينهما بيقْب النِّ  من أيديهما ألفٌ  اكمراده هبذا اللفظ أن و ال ٱبرج شيئن 
ل ال ٯبعى : للمفقود أم اف منو شيئن كال يقً : كيريد بقولو. ن كجوصف الباقي للمفقود مً كالنِّ 
م االبن كلدى  ككذلك لو كاف ا٤باؿ ُب يدً . للمفقود على ا٢بقيقة ا٩با ُب يد االبنتْب ملكن  اشيئن 

، صفو يعطى لالبنتْب النِّ فإنٌ ، وداالبن مفق فقوا أفٌ كاتٌ ، االبنتاف مّباثهما كطىلىبت، ا٤بفقود
٥بما  /يقضي بو م االبن ا٤بفقود من غّب أفٍ كيَبؾ الباقي ُب يد كلدى ، كىو أدٌل ما يصيبهما

 .كالذخّبة كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)٥بذا الباقي و ال يدرل من ا٤بستحقٌ كال ألبيهما ألن  
ْب ا الثلثى مكاف نصيبه  اتن ا لوقد رنا االبن ا٤بفقود ميِّ ألنٌ  متيقن بو( ألنَّو؛ عطيان النصف)تُ 
 .صف متيقنا بوالنٌ  (ِ)فكاف

 .صيبكقف النٌ  ُب حقِّ : أم )ونظير ىذا الحمل(
ن و يوقف للحمل مّباث أن أيب حنيفة ا ركم عى ىذا احَباز عمٌ  )على ما عليو الفتوى(

ُب ركاية : م عنو ُب ذلك ركايتافكً و ري فإن  ، ن ٧بمدعى  (ْ)ا ركم[كاحَباز ]عمٌ ، (ّ)أربع بنتْب
كايتْب عن أيب كىو إحدل الرِّ ، ف نصيب ابنْبكُب ركاية يوقى ، نْبف نصيب ثالثة بى يوقى 

كذا ؛  (ٓ)كعليو الفتول، كاحدو  ابنو  و يوقف نصيبي ن أيب يوسف أن  كُب ركاية أخرل عى . يوسف
 .(ٔ)كذا ُب التتمة

 .مع ا٢بمل: أم )ولو كان معو وارث(
ة ة فللجدٌ كجدٌ  حامالن  رؾ امرأةن  إذا تى حٌب   نصيبو( عطى كل  مل يُ ر بالحَ تغيَّ )وال ي

و تعطى ا٤برأة فإنٌ ، كامرأة حامالن  اككذلك إذا ترؾ ابنن ، ل فريضتها با٢بمٍ و ال يتغّب  دس ألن  السُّ 
                                 

 . (ْٗٓ/ ٓاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )، (ْٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 . ككاف( ُب )ب( ِ)
 . بنْب( ُب )ب( ّ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ْ)
 . (ِٓ/ َّبسوط للسرخسي )ا٤بينظر ( ٓ)

 لإلماـ، برىاف الدين ٧بمود بن أٞبد بن  عبد العزيز ا٢بنفي، صاحب: )احمليد(. : تتمة الفتاكل (ٔ)
 . (ّّْ/ ُ. كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )ُٔٔا٤بتوَب: سنة 

 /أ[ُٓٓ]لوح 
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 . فريضتهاو ال يتغّب  من ألن  الثُّ 
 حٌٌب  االبن أك األخ أك العمٌ كذلك كابن  عطى(ل ال يُ ن يسقط بالحمْ كان ممَّ   )وإنْ 

يكوف  ن ا١بائز أفٍ مً  ألفٌ  اشيئن  عطى األخ كالعمٌ ال يي  اأك عم   اأك أخن  حامالن  و لو ترؾ امرأةن أنٌ 
ن يسقط ٕباؿ كاف أصل االستحقاؽ لو ا كاف ٩بٌ فلمٌ . و األخ كالعمٌ فيسقط معى  ال ابنن ا٢بمٍ 

 .لذلك ايعطى شيئن  (ُ)كال، امشكوكن 
كاف ا٢بمل   و إفٍ فإنٌ ، كالزكجة كاألـ  ن بو(للتيقُّ  ر بو يعطى األقلُّ تغيَّ ن يكان ممَّ   )وإنْ 

عطياف لث فيي بع كالثُّ فهما ترثاف الرُّ  ان حي  َل يكي  كإفٍ ، دسالسُّ  من كاألـٌ كجة الثُّ ث الزٌ يرً  احي  
 .ندس للتيقُّ من كالسُّ الثُّ 

دس  ة السُّ فللجد   اا مفقودن ة كابنن جل كترؾ جد  كىو أن و إذا مات الر  ، )كما في المفقود(
عطى للخ ال يي  امفقودن  اكابنن  اككذلك لو ترؾ أخن .  نصيبهاو ال يتغّب  ألنٌ كما ذكرنا ُب ا٢بمل 

كإف كاف ، (ِ)األـ تستحقُّ  اكاف ا٤بفقود حي    إفٍ ، وفإن  ، امفقودن  اكابنن  ارؾ أيم  ككذلك لو تى . شيءه 
 .(ْ) أعلم بالصوابكاهلل، كما ُب ا٢بمل،  الثلث (ّ)يستحق اميتن 

                                 
 . فال( ُب )ب( ُ)
 . األـبعد  السدس( ُب )ب( ِ)
 . تستحق( ُب )ب( ّ)
 . اقط من )ب(( سْ)



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

177 

 

 
َّ
 (ٔ)كحشه كتاب انش

كما ،  ريكقطة كاإلباؽ كا٤بفقود من حيث إف  ا٤باؿ أمانة ُب يد الش  للش رًكة مناسبة للُّ 
كماؿ ا٤بفقود أمانة ُب يد من كاف ، ُب يد اآلخذ عند اإلشهاد قطة كالعبد اآلبق أمانةه أف  اللُّ 

للمفقود من حيث إف  قريب ا٤بفقود لو مات كاف  كلكن للش ركة مناسبة خاصة. ا٤باؿ ُب يده
كُب ؛ فيو اختالط ماؿ ا٤بفقود ا٢باصل من اإلرث ٗباؿ غّبه من الوارث على تقدير ا٢بياة

 كقد ـ ا٤بفقود عليها ألفٌ . فلذلك ذكرىا عقيب ا٤بفقود دكف غّبه، الش ركة اختالط ا٤بالْب
 ٍبي ، فيهما على ما ذكرنا ضية الفوتن حيث  وؿ عر ة لإلباؽ مً بة خاصٌ للمفقود مناسً 

 .إف شاء اهلل تعاىل ،٧باسن الش ركة ما ىو ٧باسن البيوع فنذكرىا فيها
صيبْب د الن  ٕبيث ال ييعرىؼ أحى  اصيبْب فصاعدن عبارة عن اختالط الن  : اعلم أف  الٌشركة

عض حبلو فيو اختالط ب ألف  ؛ حبالة الصائد: -بالتحريك-الش رىؾكمنها ، من اآلخر
د اختالط َل يوجى  كىو عقد الشِّركة كإفٍ ، يطلق اسم الشِّركة على العقد ٍبي  ، بالبعض

 .العقد سبب لو ألف  ؛ صيبْبالن  
. قود كشرطهاكذكر ُب العقد ركن شركة العي ، صيبْبكركنها ُب شركة ا٤بلك اجتماع الن  

، ؿ فيما كاف بناؤىا على ا٤باؿا حكمها فهو الٌشركة ُب الربح ]مع الشركة ُب رأس ا٤باكأم  
 .(ِ) كهبذا يقع االحَباز عن حكم ا٤بضاربة[

 .قولو 
ائب بن شريك أن و جاء األصل ُب جواز الٌشركة ما ركل الس  : كذكر ُب ا٤ببسوط

ككنت خّب  يفكيف ال أعرفك ككنت شريك: فقاؿ؟ أتعرفِب: (ّ)فقاؿ إلىرسوؿ اهلل 
 .مكال ٚباصً  ال تالجٌ : أم، (ْ)ال تدارم كال ٛبارم، شريك

                                 
 . بسم اهلل الرٞبن الرحيم، كتاب الشركة( ُب )ب( ُ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ِ)
 . قاؿ( ُب )ب( ّ)
إف عن قيس بن السائب قاؿ:  ُْْ/ِ( ُِِٓأخرجو الطرباٍل ُب ا٤بعجم األكسط، برقم)( ْ)

= 

 ]حكم الشركة[
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ف رسوؿ كقد تعاملها الناس من لدي ، اس يفعلوف فأقر ىم عليوكالن    كبيًعث رسوؿ اهلل
 .(ُ)رإىل يومنا ىذا من غّب نكّب منكً  اهلل 

فإف   ق في غير المذكور في الكتاب()تتحقَّ شركة األمالؾ  :أم )وىذه الشَّركة(
العْب يشَبيها : اٍلكالث  ، ْب يرثها رجالفً العى : أحدٮبا، ال غّب ا٤بذكور ُب الكتاب شيئافٍ 

 .(ِ)جالفالر  
إال نطة با٢بنطة أك ط ا٢بً لٍ كخى   أصالن : أم (ايمنع التمييز رأسً  الطً )أو يخلطهما خَ 

، كإثباهتما، جلْب كاشَبائهمان إرث الر  ور مً عّب ُب ٝبيع الصُّ لش  كخلط ا٢بنطة با  ٕبرجو 
 .كخلطهما ماليهما، يهماكاختالط مالى 

ال ٯبوز البيع من : مأى  و(لط واالختبلط فإنَّو ال يجوز إال بإذنِ  في صورة الخَ )إالَّ 
 . بإذف شريكوجنيب إال  األى 

 .((ّ)المنتهىرق في كفاية/ )وقد بيـَّنَّا الفَ 
م سبب لزكاؿ ا٤بلك من عدٌ لط ا١بنس با١بنس على سبيل الت  رؽ ىو أف  خى لفى كا

 (ْ)نوجو ]دكف كجو[كاؿ ثابتنا مً يكوف سبب الز   فإذا حصل بغّب تعدٍّ ، مىٍخليوط إىل ا٣باًلطػال
و البيع ُب حقِّ  غّب زائلو ، ن األجنيبيع مً البى  ريك ُب حقٌ إىل الشٌ  زائالن  كاحدو  فاعتيرب نصيب كلِّ 

                                 
= 

َل يرك ىذا ا٢بديث م كال ٲبارمكاف شريكي ُب ا١باىلية، فكاف خّب شريك، ال يدار   ×اهلل  رسوؿ
 . عن إبراىيم إال ٧بمد بن مسلم، تفرد بو عبد الرٞبن

 . (َْٗ/ ٗكرجالو رجاؿ الصحيح. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد )قاؿ ا٥بيثمي: 

 . (ُُٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)
 . (ُِٔبداية ا٤ببتدم )ص: ينظر ( ِ)

ذكر فيو: أنو ٝبع بْب: )٨بتصر القدكرم(، ك رح ا٤برغيناٍل. ،للشاكىو ٨بتصركفاية ا٤بنتهي:   (ّ)
كىذا  ،)ا١بامع الصغّب(. كاختار: ترتيب )ا١بامع(. قاؿ: كلو كفقت لشرحو أر٠بو: )بكفاية ا٤بنتهى(

 . (ِِٕ/ ُالشرح ليس ٗبوجود. كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف )

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ْ)

 ]خلط ا٤باؿ[

 ب[/ُٓٓ]لوح 
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؛ كذا ُب مبسوط شيخ اإلسالـ؛  (ُ)هْببى بالش   بيع ملك نفسو عمالن و يى كأنٌ ،  ن الشريكمً 
حبة يشار  كاف كلُّ ،  نطة أك كرثاىايا حً اشَبى  ركة إذا كانت من االبتداء بينهما بأفٍ كألف  الشٌ 
  سواء، فهو جائز، او منها بيع نصيبو منها مشاعن ٮبا نصيبى فبيع أحدً ، كة بينهماإليها مشَبى 

ط أك أم ا إذا كانت الشركة بينهما بسبب ا٣بلٍ . ن األجنيبن صاحبو أك مً كاف بيعو مً 
كوف تلك ا٢ببة ٔبميع أجزائها تى  ألفٌ ؛ حبة يشار إليها ليست ٗبشَبكة بينهما ككلُّ ، االختالط
ال  وألن   ن األجنيبورة مً يع ُب ىذه الصُّ فال ٯبوز البى ، ن غّب اشَباؾ فيهاال ٧بالة مً  (ِ)ألحدٮبا

، بينهما ة ليست ٗبشَبكةو حب   ٤با أف  كل   كال كالن  ار على تسليم نصيبو منها ال جزءن يقدً 
ا إذا كاف أم  (ْ)ك. مع غّبه (ّ)توقف جواز بيعو من األجنيب إىل إذف شريكو الختالط ا٤ببيعفيى 

كتاب  إىل ىذا أشار ُب الفوائد الظهّبية ُب (ٓ)فيجوز؛ سليمالت  بيعو من صاحبو فيمكن 
 .القضاء

أك ُب عمـو  (ٕ)أك ُب البقايل (ٔ)ُب البزازم: أم 
.جاراتالتٌ 

 .للوكالة( ركة قاببًل ف المعقود عليو عقد الشّ أن يكون التصرُّ : )وشرطو
 .ؼصرُّ صفة التٌ : )المعقود عليو(: كقولو

 )قاببًل : ُب قولو ٍبيٌ ؛ كافى   ب على أن و خربصً ني  (قاببًل )ك، ب على ا٤بصدرصً ني  ()وَعقدَ 

                                 
 . (ُْٓ/ ٔة شرح ا٥بداية )العناي (ُ)

 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . البيع( ُب )ب( ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . (ُّّ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ٓ)

 أمتعة التاجر من: كقيل ،الثياب خاصة من أمتعة البيت: كقيل ،بالفتح نوع من الثياب: البز (ٔ)
 . (ْٕ/ ُكرجل بزاز كا٢برفة البزازة بالكسر. ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ) ،الثياب

كيقاؿ: كلُّ نبات اخضٌرت لو األرضي فهو بػىٍقله. الصحاح ، البقل معركؼ، الواحدة بػىٍقلىةه : البقل (ٕ)
 . (ُّٔٔ/ ْتاج اللغة كصحاح العربية )

 ]شركة العقود[
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فإف  ا٤بلك ُب ؛ كاالحتشاش كاالحتطاب كاالصطياد ركة ُب التكٌدماحَباز عن الشٌ  للوكالة(
ها شركة العقود كلُّ : أم؛ ال على كجو االشَباؾ، او خاص  ر سببى ورة يقع ٤بن باشى ىذه الصُّ 

ٍب . عقد الكفالة (ُ)نتضمٌ ن بينهما ٨بصوصة ي شركة ا٤بفاكضة مً ٍبي ، متضمنة لعقد الوكالة
بينهما  اصرف مشتركً ستفاد بالتّ )ليكون ما يُ : ن ىذه العقود الوكالة بقولول تضمُّ عل  

ا ىذه العقود إ٭بٌ  (ِ)كشرح ىذا ألفٌ . ركةن عقد الشٌ مً : أم ق حكمو المطلوب منو(فيتحقّ 
كال يصّب ا٤بستفاد ، رةجان حكم الٌشركة ثبوت الٌشركة ُب ا٤بستفاد بالتٌ مً  ألفٌ  ت الوكالةتضمن  
صاحبو ]ُب  (ّ)نعى  منهما ككيالن  كاحدو  يكوف كلي   كأفٍ بينهما إاٌل  اجارة مشَبكن بالتٌ 
كاحد  فصار كلٌ . بينهما ا يصّب ا٤بستفاد مشَبكن لنفسو حٌٌب  له صف عامً كُب النٌ ، (ْ)صف[النٌ 

ن بتضمٌ  (ٓ)ت ا٤بفاكضة من بينهماا اختصٌ كإ٭بٌ ، عن صاحبو ٗبقتضى عقد الٌشركة ككيالن 
ا يستوياف ُب كإ٭بٌ ، فعرر كالنٌ ن الضٌ جارات مً ل بالتٌ صً ا تقتضي ا٤بساكاة فيما يتٌ ألهن   الكفالة

بسبب ٘بارة اآلخر إذ لو طولب الذم باشر  امنهما مطالبن  كاحدو  كلُّ   (ٔ)لو صار الضرر أفٍ 
 .مبسوط شيخ اإلسالـكذا ُب ،  (ٕ)فات ا٤بساكاةالعقد دكف اآلخر لى 

يذكر ا٤باؿ ُب عقد  إم ا أفٍ : فوجو اال٫بصار فيها ىو أن و
فال ٱبلو إم ا أف يلـز اشَباط ا٤بساكاة ُب ذلك ا٤باؿ ُب رأسو كرٕبو أـ  ،ذكرا فإفٍ . الشركة أـ ال

ما ل فييشَبطا العمى  ا أفٍ َل يذكر ا٤باؿ فال ٱبلو إم   كإفٍ ، ًعنافكإال فال، لـز فا٤بفاكضة فإفٍ  .ال
.اني الوجوه(والثّ ، عل الصنائِ )فاألوّ . بينهما ُب ماؿ الغّب أـ ال

                                 
 . بتضمن( ُب )ب( ُ)
 . أف)ب( ( ُب ِ)
 . من( ُب )ب( ّ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ْ)
 . بينها( ُب )ب( ٓ)
 . كاف( ُب )ب( ٔ)
 . (ُٓٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٕ)

]أنواع شركة 
 لعقود[ا
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األفوىهي األكدم: البيت فالقائل بو. ..اسال يصلح الن  : قاؿ قائلهم
كىو اسم شاعر ، (ُ)

 : (ِ)كبعده شعر

دىل األمور بأىل الرأم ما صلحت  (ّ)فإف تولت فبا١بهاؿ تنقػػاد هتي
ٝبع الس رمِّ  الس راةك، ن بينهمال تبايي  سواءه : أم، اس فوضى ُب ىذا األمرالن  : يقاؿ

 .أف ٯبمع فعيل على فعلة (ْ)كىو ٝبع غّب، ال ييعرؼ غّبه
 ايىٍسرل سىٍركن  -بالكسر  -كسىٍرمى  ،سىرا يىٍسرك: اؿيقى . سخاء ُب مركءةو : كالسرك

 : كقاؿ. اصار سىرًي  : أم، كسرك يسرك سراكة. فيهما
ا كتىرل السىرًم  من الٌرجاؿ بنػىٍفسو  كابني السىرًمِّ إذا سىرل أىٍسراٮبي

 . كذا ُب الصحاح(ٓ)
 .(ٕ)كب ُب راكب كسٍفر ُب مسافركرى ،  راة اسم ٝبع للسرمِّ السٌ  (ٔ)كجعل ُب ا٤بفص ل

اس حاؿ كوهنم متساكين إذا َل يكن ٥با أمراء أمور النٌ  (ُ)حال تصلي : كمعُب البيت
                                 

. ، من بِب أكد، من مذحج: شاعر ٲباٍل جاىلي، يكُب أبا ربيعةصالءة بن عمرك بن مالكىو  (ُ)
و كاف غليظ الشفتْب، ظاىر األسناف. كاف سيد قومو كقائدىم ُب حركهبم. ب باألفوه ألنٌ قٌ قالوا: لي 

 كىو أحد ا٢بكماء كالشعراء ُب عصره. أشهر شعره أبياتو الٍب منها: 
 ال يصلح الناس فوضى ال سراة ٥بم... كال سراة إذا جٌها٥بم سادكا

٠بط الدآيل ُب شرح ، (ُِٕ/ ُالشعر كالشعراء ) ،(َٕ/ ُشعراء النصرانية )ـ. َٕٓتوُب سنة 
 . (ّٓٔ/ ُأمايل القايل )

 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . (ُِٕا٤بنتحل )ص: ، (ُٓالتمثيل كاحملاضرة )ص: ، (ُِٕ/ ُالشعر كالشعراء ) (ّ)

 . عزيز( ُب )ب( ْ)
 . (ِّٕٓ/ ٔالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ٓ)
إلماـ أيب القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، الز٨بشرم ا٤بتوَب ل ا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب (ٔ)

 ىػ(. ّٖٓ)
 (. ِْْ)ص:  ا٤بفصلانظر: 

 . (ِِٕ/ ّٖتاج العركس )، (ُِٓٗالقاموس احمليط )ص: ينظر ( ٕ)

 /أ[ُٔٓ]لوح
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طاع ُب ن فيهم أمّب يإذا َل يكي  ألن و ق ا٤بنازعة بينهمتحق  ساكين تتى م إذا كانوا مي فإهنٌ ، كسادات
فكاف معُب البيت إشارة إىل ، ق ا٤بنازعةتحق  فت، برأيو منهم مستقال   كاحدو  أمره كهنيو كاف كلُّ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ): / ا٤بستفادة من قولو تعاىل داللة التوحيد

(ائ ائ ەئ ەئ
 (ِ)

  . 
كاحد  فويض فإف  كلٌ ن التٌ اشتقاقها مً : ا ا٤بفاكضة فقد قيلكأمٌ : كذكر ُب ا٤ببسوط

 .(ّ)جارةؼ إىل صاحبو ُب ٝبيع ماؿ التِّ صرُّ ض الت  منهما يفوِّ 
فإف   ن العقود ا١بائزةألف  ا٤بفاكضة مً  )وال بدَّ من تحقيق المساواة ابتداًء وانتهاًء(

كُب ابتداء ، فكاف لدكامها حكم االبتداء، ركةمتناع بعد عقد الشٌ اال منهما كاليةى  كاحدو  لكلِّ 
 .فكذا ُب االنتهاء ،طت ا٤بساكاةعقد ا٤بفاكضة اشَبيً 

يكوف ماؿ  ٯبوز أفٍ ، راءالشٌ  ْب على اآلخر قبلى كإذا زاد أحد ا٤بالى  : فقاؿ ُب اإليضاح
كا٤بفاكضة ، أحدٮبا بعد عقد ا٤بفاكضة قبل الشراءفازداد قيمة ، أحدٮبا دراىم كاآلخر دنانّب

قائو حكم االبتداء ما بى فلً  اكما كاف جائزن ، كليس بالـز، ركة عقد جائزعقد الشٌ  ألفٌ  منتقضة
 .(ْ)راء انتقض العقدساكم قبل الشِّ راء فإذا زاؿ التٌ بالشِّ  مُّ ا يتً كا٤بقصود إ٭بٌ ، ا٤بقصود مٌ َل يتً 

 .ٙبقيق ا٤بساكاة: مأى  )وذلك(
 .ين على ما يأٌبكُب الدٌ ، صرؼكُب الت  ، (ٓ)ُب ا٤باؿ[: ]أم )في المال(
 .با٤باؿ الذم يشَبط ُب ا٤بساكاة: أم )والمراد بو(

 .نانّبراىم كالدٌ ركة كالدٌ لرأس ماؿ الشٌ  ما يصحُّ : أم ركة فيو(الشّ  )ما تصحُّ 

                                 
= 
 . يصلح( ُب )ب( ُ)
  .ِِاألنبياء: ( ِ)
 . (ُِٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)

 . (ُْٕ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب مكرر ُب )أ(. ٓ)

 ]شركة ا٤بفاكضة[
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 .فيو ركض كالدُّ كالعي   فيو الشركة( ل فيما ال تصحُّ )وال يعتبر التفاضُ 
 ألفٌ ؛ ركة عليوح النعقاد الش  ذم يصلي كال بد  من ا٤بساكاة ُب ا٤باؿ الٌ : كذكر ُب اإليضاح
ا لو تفاضال ُب األمواؿ الٍب ال أم  . ركة زاؿ معُب ا٤بساكاةفيو الشٌ  حُّ أحدٮبا إذا انفرد ٗباؿ يصً 

االنفراد بذلك ال  ألفٌ ؛ شركة ا٤بفاكضةيوف جازت ركض كالعقار كالدٌ الشركة فيها كالعي  يصحُّ 
 .(ُ)ساكم ُب عقد ا٤بفاكضةل التٌ يبطً 

اس ال يبطل  لو كاف ألحدٮبا عركض أك ديوف على النٌ حٌٌب : كذكر ُب الذخّبة
ال ٲبلكو اآلخر لفات  افن لو ملك أحدٮبا تصرُّ  ألن و؛ (ِ)يوفا٤بفاكضة ما َل تقبض الدٌ 

يب كالبالغ لتفاكهتما د بْب الص  ككذلك َل ينعقً ، كا٤بملوؾ رِّ ٢بي د بْب افلذلك َل ينعقً ، ساكمالتٌ 
 .ؼ على ما ٯبيءصرٌ ُب التٌ 

ما ذاب : كما ُب قولو  زه ٗبجهوؿ ٤بعلـو جائً  (ّ)الكفالة، بالالـ )والكفالة لمجهول( 
 .كإ٭با ال ٯبوز الكفالة للمجهوؿ، عليك فعلي  
 لوكالة كالكفالة ُب اجملهوؿ فاسد حٌب  ن اذلك مً  كلُّ : أم ذلك بانفراده فاسد( )وكلُّ 

ككذلك الكفالة للمجهوؿ ، وب فهو فاسدراء أك بشراء الثٌ لتك بالشِّ كك  : كقاؿ ل رجالن لو كك  
 .يكوف باطالن  فالكفالة للمجهوؿ باجملهوؿ أكىل أفٍ ، لبا٤بعلـو باطً 
، صنع ما شئتلتك ُب مايل افوكٌ : ة جائزة كما إذا قاؿ آلخرالوكالة العامٌ : قيل فإفٍ 
 .ُب مالو (ٓ)ؼيتصر   (ْ)ٯبوز لو أفٍ 
عاـ كالكسوة شراء الطٌ  فإن و ال تثبت الوكالة ُب حقٌ  ،العمـو ليس ٗبراد ىهنا: قلنا

 .فال ٯبوز، جملهوؿ ا١بنس يكوف توكيالن  افإذا َل يكن عام  ، ألىلو

                                 
 (. ّٕٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ُٕٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ُ)
 . (ُٕٓ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) (ِ)

 . فإف الكفالة( ُب )ب( ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . التصرؼ( ُب )ب( ٓ)

]حكم كفالة 
 اجملهوؿ[
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١بنس موجودة الوكالة جملهوؿ ا: يعِب بة(كما في المضارَ   اعً بَـ )والجهالة متحملٌة تَـ 
 .فكذا ىهنا، ابة كىي جائزة ىناؾ تبعن ُب ا٤بضارى 

ا كأم  ، امقصودن  وكيل بشراء شيء ٦بهوؿ ا١بنس ال يصحُّ فإف  الت  : كذكر ُب ا٤ببسوط
كاحد  ما يشَبيو كلُّ  ألفٌ  نت ذلكتضم   كإفٍ ، ًعنافت شركة ال صحٌ حٌٌب  فيصحُّ  اضمنن 

 .(ُ)ى عند العقد فكذلك ا٤بفاكضةمنهما غّب مسمٌ 
أال ترل أف  الكفالة بشرط براءة األصيل . دكف اللفظ المعتبر ىو المعنى( )ألنَّ 

 .كا٢بوالة بشرط ضماف األصيل كفالة، حوالة
 .ُب كوهنما ذميْبً : أم )لتحقق التساوي(: كىو قولو )لما قلنا(

 ()ا٤بفاكضة : أم () 
 .(ِ)على ما ذكر ُب الكتاب بعد ىذا ْبً ي  بً بْب العبدين كا٤بكاتبْب كالص   ككذلك ال يصحٌ 

كىو منسوب إىل أيب ، (ْ))والحنفي( ا٤بذىب (ّ))كالمفاوضة بين الشافعي(
 (ٓ)عيلكأما النسبة إىل الفى ، كمدٍل،  ٕبذؼ ياء فعيلة، ليسبة إىل فىعيٍػلىة فعى فالنِّ  ‘حنيفة 

  .كذا ُب ذيل ا٤بغرب؛  (ٔ)حنيفي: يقاؿ، بدكف ا٥باء كا٢بنيف فال يغّب  
فإف  الشافعي ا٤بذىب ، اعمدن : أم ف في متروك التسمية()ويتفاوتان في التصرّ 

                                 
 . (ُّٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

كال بْب  ،كال بْب الصبيْب ،كال ٘بوز بْب العبدين ،كال بْب ا٤بسلم كالكافر ،بْب الصيب كالبالغ كال( ِ)
 . (ُِٔبداية ا٤ببتدم )ص: . كتنعقد على الوكالة كالكفالة كما يشَبيو ،ا٤بكاتبْب

 . (ْٕٓ/ ٔا٢باكم الكبّب )ينظر  (ّ)

 . (ُٗٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . فعيل( ُب )ب( ٓ)
 . (ِٖٓا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ينظر  (ٔ)
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كمع ذلك ٯبوز ا٤بفاكضة ، (ِ)كا٢بنفي ال يعتقد، (ُ)اسمية عمدن د ا٤بالية ُب مَبكؾ التٌ يعتقً 
 .بينهما

ى العقود الفاسدة فال ي ال يتوق  مِّ الذِّ  ألفٌ  يى مِّ م الذِّ مشاركة ا٤بسلً : أم كره(إال أنَّو يُ )
 .كذا ُب اإليضاح،  (ّ)الو حرامن يؤكِّ  يٍؤمىن أفٍ 
 .(ٓ)إىل آخره(... ففي التصرَّ  (ْ)ساوي)ولهما أنو ال تَ  

ما ال يتساكيافً  وسي/بْب الكتايب كاجمل ا٤بفاكضة تصحُّ : قيل فإفٍ  ، ؼصرُّ ُب التٌ  مع أهن 
ككذلك ، ؼكالكتايب ال يتصر  ، يعتقد فيها ا٤بالية ألن و ؼ ُب ا٤بوقوذةفإف  اجملوسي يتصر  

ككذلك ، و ال ٙبلُّ ذبيحتى  ألفٌ  ر نفسو لذلككاجملوسي ال يؤاجً ، بحر نفسو للذ  الكتايب يؤاجً 
ما مت، شافعي ا٤بذىب مع ا٢بنفي  .فاكتاف على ما مر  مع أهن 

هم ال يفصل فيو ُب حقِّ  امن متقوِّ  ل ا٤بوقوذة ماالن ن ٯبعى ا مسألة ا٤بوقوذة فإف  مى أمٌ : قلنا
بح فإف  رة نفسو للذٌ ا مسألة مؤاجى كأم  ، ؼق ا٤بساكاة ُب التصرُّ بْب الكتايب كاجملوسي فيتحقٌ 

لكتايب كاجملوسي من أىل أف يػىتىقٌبل ن امً  كاحدو  ألف  كل   ا٤بساكاة بينهما ثابتة ُب ذلك معُبن 
بح صحيحة و للذ  إجارة اجملوسي نفسى  (ٕ)أك، (ٔ)يقيمو بنفسو أك نيابةن  ذلك العمل على أفٍ 

ا مسألة ا٢بنفي كالشافعي فإف  ا٤بساكاة كأمٌ . ذبيحتو كاف ال ٙبلُّ   كإفٍ ، ب هبا األجريستوجً 
كال ٯبوز ، ـليس ٗباؿ متقوِّ  اسمية عمدن تٌ اللة قامت على أف  مَبكؾ الالدٌ  ألفٌ  بينهما ثابتة

ق ا٤بساكاة فيتحق  ، ةلثبوت كالية اإللزاـ باحملاجٌ  اؼ فيو بْب ا٢بنفي كالشافعي ٝبيعن التصرُّ 
                                 

 (. َُٔ/ّالشافعية فيحل أكلها. انظر: األـ ) دعن اكَبكها سهون   اترؾ التسمية على الذبيحة عمدن  (ُ)

 . (ُٕٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ذكر ُب ا٤ببسوط أنو ا٢بنفي يعتقد ا٤بالية. ( ِ)

 . (ِٔ/ ٔبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ّ)

 (. ُٕٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )( ينظر ْ)
. ، كلو اشَباىا مسلم ال يصحأك خنازير صحٌ  افإف الذمي لو اشَبل برأس ا٤باؿ ٟبورن ٛباـ كالمو: ( ٓ)

 . (ٔ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ). يصح

 . بنائبو( ُب )ب( ٔ)
 . ك( ُب )ب( ٕ)

]التساكم ُب 
 التصرؼ[

 /ب[ُٔٓ]لوح 
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 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)ؼبينهما ُب ا٤باؿ كالتصرُّ 
ر ر أبو ا٢بسن كذكى ىكذا ذكى . ٥بمركة بينهما ُب قو فال ٯبوز الشٌ ، ا ا٤بسلم مع ا٤برتدِّ كأمٌ 

 . كذا ُب اإليضاح؛  (ِ)ن و ٯبوزأيب يوسف أ قوؿً  ُب األصل قياسي 
ألف  مبُب ا٤بفاكضة على  ف ٥بما أبوٮباأذً  كإفٍ : أم : قولو
 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ّ)ن أىل ذلككٮبا ليسا مً ، الكفالة

كقد ، اقد يكوف عام  ًعناف إف  ال: فقاؿ كبو صر ح ُب ا٤ببسوط. نافالعً : أم )إذ ىو(
ا عاـ ال غّب (ْ)ايكوف خاصن   .ٖبالؼ ا٤بفاكضة فإهن 

بشرط ُب  كذلك ليس، ن شركط ا٤بفاكضةع فقد شرط مً موضً  ككلُّ : كقاؿ ُب اإليضاح
، ُب الشركط من شركة العناف: أم، ألف  شركة ا٤بفاكضة أعمُّ ؛ الشركة عناف (ٓ)كانت،  العناف

فإذا بطل معُب العمـو بقي معُب ، فاكت بينهما من حيث العمـو كا٣بصوصفوقع الت  
 .(ٕ)العمـو (ٔ)بلفظًعناف ا٣بصوص فجاز إثبات ال

 .ا٤بسألة رمن صوى  )وال يشترط ذلك في العنان(: كقولو
 ٍب  ؛ د عليهماا٤بفاكضة تنعقً : أم : قولو

 .ة ُب ٝبيع شركة العقودا الوكالة فعام  كأم  . ا كاف بالكفالة ال غّباختصاص ا٤بفاكضة ىهنا إ٭ب  
ي ا٤بفاكضة ٗبا باشر بو كاحد من شريكى  يطالب كلُّ  ىو أفٍ : كمعُب الكفالة ىهنا 
فهو ٨بتلف فيو  ؟ل يلـز الشريك اآلخرن أجنيب ٗباؿ ىى ما إذا كفل أحدٮبا عى كأ. اآلخر

 .كٯبيء ذلك بػيعىٍيدى ىذا
                                 

 . (ُٖٗ- ُٕٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)
 . (ُّٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ِ)

 . (ُٖٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)
 . (ُٖٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

 . ككانت( ُب )ب( ٓ)
 . بلفظبعد قولو:  ا٤بفاكضة كما ٯبوز إثبات معُب ا٣بصوص بلفظ( ُب )ب( ٔ)
 . (ِٔ/ ٔتيب الشرائع )بدائع الصنائع ُب تر ينظر ( ٕ)

 ]انعقاد ا٤بفاكضة[
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عقد : أم، ىذا العقد ا اختص  كإ٭بٌ ، شركة أف  الوكالة ثابتة ُب كلِّ  : كذكر ُب اإليضاح
ن عن صاحبو ٗبا يلزمو مً   كفيالن منهما يصّب فإف  كل كاحدو ، كىو الكفالة ٗبعُبن ، ةضى ا٤بفاكى 

 ٯبوز أفٍ ًعناف فإف  عقد ال؛ ألف  معُب العمـو ال يظهر ألجل الوكالة ا٢بقوؽ ٗبا يػىٌتًجراف فيو
منهما  كاحدو  ذ كلُّ  يؤاخً ا يظهر معُب العمـو ]بالكفالة حٌٌب كإ٭ب  ، جاراتالتِّ  ينعقد على كلِّ 

[د صاحبو فيتحق  ٗبا يعقً   .(ُ)ق معُب العمـو
إلطعام أىلو  اف مشتركً )ليكون ما يستفاد بالتصرُّ : أراد بو قولو )على ما بيـَّنَّا(

 أجعل ذلك ٤بن كاف ُب فإٍلِّ ، ا٣بادمة الٍب يطؤىا (ِ)ككذلك، وكذلك اإلدام(، وكسوتهم
 ُب يدً  ماؿه  ألن و ركةل ىذا ُب الش  كُب القياس يدخي . اكال أجعلو ُب الٌشركة استحسانن ، هيدً 
ـى صرُّ منهما ُب التٌ  كاحدو  ككلُّ ، ؼكىو حاصل بالتصرُّ ، اٮبأحدً   .صاحبو ؼ قائم مقا

نا بوقوع ا٢باجة لكل مً لٍ ركة لعً ن عقد الشٌ ف  ىذه األشياء مستثناة مً اف أكجو االستحس
 ااه اشَبل ذلك جعلناه مشَبين ك٥بذا لو عاينٌ ، ة ا٤بفاكضةإليها مد   (ّ)ْبمن ا٤بتفاكضى  كاحدو 
كٯبعل ، عول كاإلنكارفيبقى ظاىر الدٌ ، ق ا٤بفاكضةو مطلى ر مستثُبن َل يتناكلٍ كإذا صا، لنفسو

كال ، ال شرعن ألف  فعلو ٧بموؿ على ما ٰبً  ككذلك ا٣بادـ يطؤىا. القوؿ قوؿ ذم اليد إلنكاره
 .كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ْ)ٗبلكها ا إذا كاف ٨بتصن لو اإلقداـ على كطئها إال   لُّ ٰبً 

): كىو قولو، تعليل ا٤بستثُب منو )ألنَّ مقتضى العقد(: كقولو
 .(ٓ)إىل آخره (... )ألنَّ مقتضى العقد المساواة: أراد بو قولو

                                 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب مكرر ُب ب. ُ)
 . ككذا( ُب )ب( ِ)
 ( ُٖٖ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر ا٤بتفاكضتْب( ُب )أ( ّ)
 . (ُٖٖ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

ء أحدٮبا كشرائهما، إال ككل كاحد منهما قائم مقاـ صاحبو ُب التصرؼ، ككاف شراٛباـ كالمو: ( ٓ)
ا٢باجة الراتبة  ما استثناه ُب الكتاب، كىو استحساف ألنو مستثُب عن ا٤بفاكضة للضركرة، فإف  

معلومة الوقوع، كال ٲبكن إٯبابو على صاحبو كال التصرؼ من مالو، كال بد من الشراء فيختص بو 
 . (ٔ/ ّ. ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ضركرة



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

188 

 .كلبائع الطعاـ كالكسوة: أم 
كإف َل يقع الطعاـ  ،ريكْب شاءم الشٌ أى  

و بالشراء مى نو ما لزً فيل عى كاآلخر كى ، االلتزاـ ر سببى ا٤بشَبم باشى  / ألفٌ ؛ كالكسوة على الشركة
لسبب  امنهما موجودن  دو كاحً  لى كلُّ و ا٤بطالبة عى توجُّ  ككاف سببى ، شركة ا٤بفاكضة (ُ)لسبب
ال ك ، ركة ضركرةعاـ كالكسوة على الشٌ كألف  ُب عدـ كقوع الطٌ ؛ ة فيطالبو لذلكدى على حً 

فإذا أد اه أحدٮبا . فتثبت الكفالة، للكفالة انن ريكْب متضمِّ ال يقع عقد أحد الشٌ  ضركرة ُب أفٍ 
من كاف على الث   ألفٌ  ن ذلكتو مً در حص  م على ا٤بشَبم بقى ركة رجع ا٤بؤدٌ من ماؿ الشٌ 
 . إىل ىذا أشار ُب ا٤ببسوط؛ (ِ)ركةكقد قضى من ماؿ الشٌ ، ةا٤بشَبم خاصٌ 

حيح من ىذا ىو الصٌ  واالستئجار(، والبيع، راءالشّ : فيو االشتراك ما يصحُّ )فمِّ 
 ايكوف االستئجار كاقعن  بأفٍ  (ّ)ضماف اآلخر فصورة االستئجار غّب ٨بصوصة ُب حقِّ ، خسى النُّ 

تو ة يطالب اآلخر بأداء أجر ر خاص  ة نفس ا٤بستأجً بل إذا كاف االستئجار ٢باجى ، على الشركة
 .اأيضن 

ُب  ايستأجر أحد ا٤بتفاكضْب أجّبن  فصورة االستئجار ىي أفٍ : فقاؿ ُب ا٤ببسوط 
ألف  اإلجارة ؛ هما شاءذ باألجر أيٌ يأخي  ر أفٍ فللمؤاجً ، من األشياء اة أك شيئن ٘بارهتما أك دابٌ 

ككذلك إذا . (ْ)جارةن التِّ زمو مً ن صاحبو ٗبا يلككل كاحد منهما كفيل عى ، جارةن عقود التِّ مً 
 (ٔ)تهمايأخذ أيٌ  كارم أفٍ مي لٍ لً عليها فى  ة ٰبجُّ إىل مك   ٢باجة نفسو أك استأجر إبالن  (ٓ)استأجر
إال أف  ، شاء أخذ شريكو بكفالتو عنو كإفٍ ، بالعقد (ٕ)شاء أخذ ا٤بستأجر اللتزامو إفٍ ، شاء

                                 
 . بسبب( ُب )ب( ُ)
 . (َِٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)

 . األجر( ُب )ب( ّ)
 . من التجارةبدؿ  بالتجارة( ُب )ب( ْ)
 . استأجره( ُب )ب( ٓ)
 . أيهما( ُب )ب( ٔ)
 . بالتزامو( ُب )ب( ٕ)

 /أ[ُٕٓ]لوح 

يصح فيو  ]ما
 اإلشَباؾ[
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ن أد ل مً  كإفٍ . أد ل ما كفل عنو بأمره ألن و وبو علي و رجعى خالص مالً  (ُ)نشريكو إذا أد ل مً 
ذ بو فال يؤاخى ًعناف ا ُب شركة الكأمٌ . كىو النصف، ن ا٤بؤد لو مً ماؿ الشركة يرجع عليو بنصيبً 

 .(ِ)كصاحبو ليس بكفيل عنو، ىو ا٤بلتـز بالعقد ألن و غّب الذم استأجره
ا ضماف الغصب كأمٌ . ـاية على بِب آدا١بنى : أم الجناية(: )ومن القسم اآلخر
 .ب بو عند أيب حنيفة ك٧بمد على ما ٯبيءكاالستهالؾ فاآلخر مطالى 
٥با أرش مقد ر  اْب جراحة خطن كإذا اد عى رجل على أحد ا٤بتفاكضى : كذكر ُب ا٤ببسوط

كال خصومة لو  ،كَل يكن لو ذل ويستحلف شريكى  أراد أفٍ  ٍبي  ، ف لوفحلى ، نةكاستحلفو البيِّ 
ا ما يلـز فأم  ، مو بسبب التجارةن صاحبو فيما لزً منهما كفيل عى  كاحدو  ألف  كل   مع شريكو

 (ّ)أال ترل أن و لو ثبت ا١بناية بالبينة أك ٗبعاينة. بو بسبب ا١بناية فال يكوف اآلخر كفيالن 
فكذلك ال ، ليو معوكال خصومة للمجِب ع، ن موجبهاريك شيء مً ن على الش  بب َل يكي الس  

ل ف عليو ألف  االستحالؼ لرجاء النُّ  ككذلك . كإقراره با١بناية على شريكو باطل، كوؿٰبي
ف ٮبا كحل فو عليو ليس لو أف ٰبلِّ ن جناية العمد إذا اد عاه على أحدا٤بهر كا٣بلع كالصلح مً 

 .(ْ)اآلخر ٤با بيػ ن ا
د ذلك ا٤بتفاكضاف يع خادـ فجحى ٖبالؼ ما إذا اد عى على أحد ا٤بتفاكضْب بى 

كاحد منهما  كل    ألف   ف ا٤بد عى عليو البيع على البتات كشريكو على العلمٰبلِّ  فللمد عي أفٍ 
كاحد منهما لرجاء  فإذا أنكر استيحًلف كلُّ ، إياٮبا امن لو أقر  ٗبا اد عاه ا٤بد عي كاف إقراره ملزً 

 .نكولو
 خالعت مع ا٤بفاكضة ٍبي  دت عقدى نت ا٤برأة عقى فصورتو ما إذا كا )والخلع(: قولو
دؿ ا٣بلع ال يلـز بى ككذلك لو أقر ت بً ، ؿ ا٣بلع ال يلـز شريكهادى ن بى ـ عليها مً فما لزً ، زكجها

                                 
 . من ماؿ( ُب )ب( ُ)
 . (َُِ-ََِ / ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)

 . نةٗبعاك ( ُب )ب( ّ)
 . (ُٓٗ/ ُُ(ا٤ببسوط للسرخسي )ْ)
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 .على شريكها
كإ٭با قيِّد بصدكر . الكفالة على تأكيل عقد الكفالة: أم ن المريض()ولو صدر مِ  

حة يعترب ذلك من ابقة ُب حالة الصٌ أقر  بالكفالة السٌ  ألف  ا٤بريض لو الكفالة حالة ا٤برض
كُب حاؿ البقاء الكفالة مفاكضة ، ألف  اإلقرار هبا يالقي حاؿ بقائها(ُ)ٝبيع ا٤باؿ باإلٝباع

، اكمسألة اإلقراض ٨بتلف فيها أيضن ، كصار كاإلقراض، كا٤بسألة ُب األسرار. على ما ٯبيء
 ٍبي   أعطاه رجالن  أك لو أقرض أحد ا٤بتفاكضْب ماالن : كقاؿ أبو حنيفة: فقاؿ يضاحذكرىا ُب اإل
كُب قياس قوؿ أيب  .ا٤باؿ أك َل يػىتػٍوى  (ّ)تًوم؛ نكال يضمى ، عليهما اكاف جائزن   (ِ)أخذ سفتجة

تالفهم ُب كىذا فرع اخ: قاؿ، ة شريكون حصٌ فتجة يضمى يوسف أف  الذم أقرض كأخذ السٌ 
فمن مذىب أيب يوسف أف  ضماف الكفالة ضماف تربُّع كال يلـز ، (ْ)ضماف الكفالة

كالكفيل ، ريكن مذىب أيب حنيفة أف  ضماف الكفالة يلـز الشٌ كمً . القرض (ٓ)فكذا، الشريك
و تربُّع فإن  ، ضوى كا٥ببة بشرط العً   كمفاكضة بقاءن  كأليب حنيفة أن و تربُّع ابتداءن . ُب حكم ا٤بقًرض

 .ن ا١بانبْب كاف مفاكضةبض مً صل هبا القى ُب االبتداء ٍب إذا ات  
 ألن و د ا٤بتفاكضْب يلـز شريكو عند أيب حنيفةأف  إقراض أحى  : كذكر ُب ا٤ببسوط

ن فهو ضامً ْب كإذا أقرض أحد ا٤بتفاكضى : قاؿ ٍبي  ، عتربُّ  ألن و كعندٮبا ال يلـز شريكو، مفاكضة
فو ُب ا٤باؿ على غّب ما ىو متعدٍّ ُب نصيب شريكو بتصرُّ  ألن و / ما أقرض لشريكو نصفى 

                                 
 . (ّْٖ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ُِٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ) ينظر (ُ)
ا ،ًقيلى ًبضىمِّ السِّْبً : الس ٍفتىجىةي  (ِ) ا ،كىًقيلى بًفىٍتًحهى ٍفتيوحىةه ًفيًهمى كىفىس رىىىا  فىارًًسي  ميعىر به  ،كىأىم ا الت اءي فىمى

اًؿ ًلوىًكيًلًو أىٍف يىٍدفىعى مىاالن قػىٍرضنا يىٍأمىني بًًو ًمٍن خىطىًر الط رًيًق  : بػىٍعضيهيٍم فػىقىاؿى  ًىيى ًكتىابي صىاًحًب اٍلمى
 . (ِٖٕ/ ُكىا١بٍىٍمعي الس فىاًتجي. ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب )

: ىالؾي ا٤باؿ. يقاؿ:  (ّ) تىومى ا٤باؿ بالكسر يتول تول، كأتواه غّبه. كىذا ماؿ تو على فعل. الصحاح كالتىول مقصوره
 .(َِِٗ/ ٔتاج اللغة كصحاح العربية )

 . (ُِٔ/ ٔفتح القدير )، (ٕٓ/ ٔبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ْ)

 . ككذا( ُب )ب( ٓ)

]الكفالة من 
 ا٤بريض[

 /ب[ُٕٓ]لوح 
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 .باب بضاعة ا٤بفاكضذكره ُب أكؿ ، (ُ)ركةمقتضى الشٌ 
كلئن سل منا أف  إقراض أحد ا٤بتفاكضْب ال يلـز صاحبو : أم )ولو ُسلَِّم فهو إعارة(

ضة لكاف فيو إذ لو كاف معاكى ، ضة بدليل جوازهال معاكى  اض إعارةه ألف  اإلقر  ا ال يلزموإ٭بٌ : قلنا
ض بعد اإلقراض حكم م هبذا أف  ٤با يأخذه ا٤بقرً لً فعي ، بويةقد بالنسيئة ُب األمواؿ الرِّ بيع النٌ 

 .و كما ُب اإلعارة ا٢بقيقيةلً ال حكم بدى ، ْب ما أقرضوعى 
، ف  تأجيل اإلقراض كالعارية جائزأل ال يلـز: أم فيو األجل( يصحُّ  ى ال)حتَّ : كقولو

 .أجيلضي على ذلك الت  مي ػكلكن ال يلـز ال
قولو : مأى  )ومطلق الجواب في الكتاب(

ر ا٤بكفوؿ عنو كىو كىو الكفالة بأمٍ ، ٧بموؿ على ا٤بقي د ‘
؛ فال يلـز شريكو،  فهو تربُّعه ابتداءن كانتهاءن كإال   نتهاءن ضة احينئذ يكوف معاكى  ألن و وفيي ا٤بدٍ 

ككذلك ضماف ا٣بالؼ ُب الوديعة أك العارية كاإلقرار هبذه ، كضماف الغصب كاالستهالؾ
 .كاإليضاح كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)يلـز شريكو ااألشياء أيضن 

 ُب حقِّ  ا يصحٌ إ٭ب   ‘الكفالة عند أيب حنيفة ٗبنزلة : ٍب ٚبصيص قوؿ أيب حنيفة ُب قولو
 اب كاالستهالؾ ٧بمدن صٍ فإف  ُب ضماف الغى ، ب كاالستهالؾضماف الغصٍ  الكفالة ال ُب حقِّ 

ا ذكر ُب الكتاب كُب الكفالة مع أيب يوسف كم، ومع أيب حنيفة ُب أن و يلـز شريكى 
ليس ىو  (ّ)ماف كاجب لسببكأف  ىذا الض، صب كاالستهالؾُب ضماف الغى  ‘يوسف  أليب
كٮبا ؛ ركةك كا٤بستهلك ال ٰبتمل الش  ؿ ا٤بستهلى بدى  ألن وك ؛ فال يلـز شريكو كأرش ا١بناية، ٘بارة
ككونو ، ة إقرار ا٤بأذكف بوب كاالستهالؾ ضماف ٘بارة بدليل صحٌ صٍ إف  ضماف الغى : يقوالف
بدؿ ماؿ  ألن و كىذا، ب بوكاتى يب ا٤بأذكف كا٤بككذلك يصح إقرار الصٌ . بو ُب ا٢باؿ امؤاخذن 

                                 
 . (َُٖ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 . (ُْٔ/ ٔداية )العناية شرح ا٥بينظر ( ِ)

 . بسبب( ُب )ب( ّ)
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ك٥بذا ملك ، (ِ)قابل للملك كعند ذلك احمللِّ  (ُ)بب بأصل التسبُّ ا ٯبً إ٭ب   ألن و ل للشركة٧بتمً 
 امن ي ا٤بفاكضة ملتزً كاحد من شريكى  ك٤با كاف كذلك كاف كلُّ . ك بالضمافا٤بغصوب كا٤بستهلى 

 .كاإليضاح كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ّ)فيجب عليو، لو
فيو الشركة كالدراىم  ا٤باؿ الذم يصحُّ : أم - بالتنوين-

فإف  ، و حكم االبتداء لكونو غّب الـزكلدكامً ، لت ا٤بفاكضةبطى ، افقةكالدنانّب كالفلوس النٌ 
.كه القاضي على ذلب العقد ال ٯبربً على موجً  أحد الشريكْب إذا امتنع عن ا٤بضيِّ 

كم االبتداء لدكامو منقوض ٗبسائل زـك ُب إثبات حي عليل بعدـ اللُّ الت  : قلت فإفٍ 
 كلُّ   (ٓ) ال يتفر دحٌب   (ْ)ريحلشي  اة العلماء خالفن فإف  اإلجارة عقد الـز عند عام  ، اإلجارات
ربه القاضي على ب العقد ٯبي كلو امتنع عن ا٤بضي على موجً . ن ا٤بتعاقدين بالفسخمً  كاحدو 
ا ال تبقى ٗبوت أ االبتداء حٌب   كمع ذلك إف  لدكامها حكمى ، ب العقدعلى موجً  ا٤بضيِّ  هن 

 .أحد ا٤بتعاقدين
د انعقادىا ٕبسب ما قة يتجد  إف  اإلجارة عقود متفرِّ : قاؿ مشاٱبنا: كذكر ُب ا٤ببسوط

ال  اقد الزمن م هبذا أف  كوف العى لً فعي . تعاىل شاء اهلل إفٍ ، على ما ٯبيء، (ٔ)ٰبدث من ا٤بنفعة
التعليل بعدـ اللزـك  فحينئذ كيف يصحُّ ، قد حكم االبتداءكاـ ذلك العى يكوف لدى  ٲبنع أفٍ 

                                 
 . السبب( ُب )ب( ُ)
 . للمالك( ُب )ب( ِ)
 . (ُُٗ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)

كيقاؿ: شريح ، بن قيس بن ا١بهم الكندم، قاضي الكوفة ىو الفقيو، أبو أمية، شريح بن ا٢بارث (ْ)
كيقاؿ: كىو من أكالد الفرس الذين كانوا باليمن. يقاؿ: لو صحبة، كَل ، ك ابن شرحبيلبن شراحيل أ

ق(. ٖٕتوُب سنة)كانتقل من اليمن زمن الصديق.  × يصح، بل ىو ٩بن أسلم ُب حياة الن يب
 . (ََُ/ ْ(، سّب أعالـ النبالء )ُِٖ/ ٔالطبقات الكربل ط العلمية )

 . ينفرد( ُب )ب( ٓ)
 . (ٕٓ/ ُٓللسرخسي ) ا٤ببسوط (ٔ)

]ا٤باؿ الذم تصح 
 بو الشركة[
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 ؟ كىو أف يكوف لدكامو حكم االبتداء، مد عاه (ُ)بإثبات
ليو ريح لكوف ا٤بعقود عال تكوف الزمة كما ىو مذىب شي  القياس ُب اإلجارة أفٍ : قلت

كاللزـك أصل ُب ، إال أف  عقد اإلجارة عقد معاكضة، فكانت ٗبنزلة العارية، ُب ا٢باؿ امعدكمن 
كأما انتقاض عقد اإلجارة ٗبوت أحد . ظر من ا١بانبْب كما ُب البيعللن   اا٤بعاكضات ٙبقيقن 

، على ملك اآلجر (ِ)الٍب ٰبدث ق بالعقد ا٤بنافعي ما أف  ا٤بستحى ػلً ، اكاف الزمن   كإفٍ ، ينا٤بتعاقدى 
ار ينتقل إىل ألف  رقبة الد  ؛ فيبطل اإلجارة لفوات ا٤بعقود عليو، كقد فات ذلك ٗبوت اآلجر

كا٤بنفعة ، ا يبقى ملك ا٤بنفعة لوارثولو بقي بعد موتو إ٭ب   ألن و ككذا ُب موت ا٤بستأجر، الوارث
أال . اعلى أنو َل يكن الزمن  ال يدؿُّ  (ّ)ألن و ٍب البطالف كاالنتقاض با٤بوت؛ اجملردة ال تورث

ث كلكن حاؿ حياة ألف  ا٤بنفعة ال تورى  ل الوصيةترل أف  ا٤بوصى لو با٣بدمة إذا مات تبطي 
ريكْب كاف ٛبكُّن انفراد أحد الشٌ ،  / األمر ىكذا ا كاففلمٌ . الزمة (ْ)ا٤بوصى لو فالوصية

ماف ٤با َل ييفسىخ ُب الزٌ  ألن و(ٓ)ك؛ على أف  لدكاـ عقد الشركة حكم االبتداء سخ دليالن بالفى 
ن سخ منهما أك مً د الفى إىل أف يوجى  اكثالثن  اين د ثانقى سخ صار كأنو عى ن الفى نو مً الثاٍل مع ٛبكُّ 

و األصل ُب العقود الٍب ىي غّب الزمة كما ُب الوكالة عليل بو لكوف ذلك ىي أحدٮبا فصح  الت  
 .كالعارية كا٤بضاربة

كىو دراىم ، اينن ث دى ككذا لو كرً  
ة ال ٛبنع ابتداءن فكذا ضى ك ألف  ىذه ا٤بفا؛ يوففسد بو ا٤بفاكضة ماَل يقبض الدُّ ال ت، أك دنانّب

 .(ٕ)]كاهلل أعلم بالصواب[، كذا ُب اإليضاح؛  (ٔ)ال تفسد بقاء ذلك
                                 

 . إلثبات( ُب )ب( ُ)
 . ٙبدث( ُب )ب( ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . الوصية( ُب )ب( ْ)
 ( ساقط من )ب(. ٓ)
 . (ُٔٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ٔ)

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ٕ)

 /أ[ُٖٓ]لوح 
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 :فصم

احتاج إىل بياف ما ، كاة ُب شركة ا٤بفاكضة ُب رأس ا٤باؿ كرٕبو٤با ذكر اشَباط ا٤بسا
: فبي نو ُب ىذا الفصل فقاؿ، ركةن األمواؿ لرأس ماؿ الشٌ يصلح مً 

. 
كاحد منهما يكوف  ل كلُّ ة التقبُّ أف  شركة الوجوه كشرك فقد ذكر ُب ا٤ببسوط: قلت فإفٍ 

بهة من د ذلك كاف كركد الشُّ فبعٍ ، (ِ)اكأشار إىل ذلك ُب الكتاب أيضن  (ُ)امفاكضة كًعنانن 
 :كجهْب

راىم بدكف الد  ًعناف ا٤بفاكضة كال (ّ)دال تنعقً  فظ يقتضي أفٍ أف  ىذا اللٌ : أحدىما
ُب شركة الوجوه  ُب ا٤ببسوطًعناف فاكضة كالا جٌوز ا٤بفلم  ، ن شركة العقودما مً ألهن  ؛ نانّبكالدٌ 
شَبط ا٤باؿ ُب شركة الوجوه ال يي  ألن و بدكف ا٤باؿًعناف للمفاكضة كال ازن ل كاف ٦بوِّ كالتقبُّ 
 .لكالتقبُّ 

ما ألهن   ل بدكف ا٤باؿكالتقبُّ ، ال ٯبوز شركة الوجوه فظ يقتضي أفٍ أف  ىذا الل  : والثاني
ها بدكف ىذه األمواؿ ـ ا١بواز ُب الشركات كلِّ كىذا اللفظ يقتضي استغراؽ عدى ، الشركة من

شركة ا٤بفاكضة : أم : بأف  ا٤براد بقولو؛ كال ٯبوز العناية. ا٤بعينة
 وز ُبألن ا نقوؿ ا٤بفاكضة ٘بٌ  ياؽ ُب ذكر ا٤بفاكضةباؽ كالسٌ السٌ  عريف للعهد ٤با أفٌ كحرؼ الت  

ُب  افال فائدة إذن ، عن األمواؿ  ا٤بعينة شَبط فيهما ا٤باؿ فضالن كال يي ، لشركة الوجوه كالتقب  
 .تعيْب ا٤بفاكضة هبذا اللفظ

ألف  الكالـ إىل ؛ شركة ا٤بفاكضة: أم : ا٤براد من قولو: قلتي 
: بقولوًعناف ياف شركة البب ابدأ بعد ىذا أيضن  ٍبي  ، ضةىذا الفصل كاف ُب أحكاـ ا٤بفاكى 

 .إىل آخره 

                                 
 . (ُٕٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)
 . (ُِ/ ّبداية ا٤ببتدم ) ا٥بداية ُب شرحينظر ( ِ)

 . ينعقد( ُب )ب( ّ)

تنعقد بو  ]ما
 الشركة[
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كىذا ، بو صحُّ ( أف  ا٤بفاكضة تى )ًعناف شركة ال: ( أمكذكر بعده )
 .شركة ا٤بفاكضة : في الباب على أف  ا٤براد بقولونص

إذا ذكر فيها ، ا٤بفاكضة شركة: أم : فبعد ذلك معُب قولو
فيها  ايكوف ذكر ا٤باؿ مشركطن  ال أفٍ ، راىم كالدنانّبكىي الد  ، ا٤باؿ ال تنعقد إال هبذه األمواؿ

. نانّبراىم كالد  ن الد  يكوف ذلك ا٤باؿ مً  ب أفٍ ذكر فيها ا٤باؿ ٯبً  (ُ)إذا: بل معناه، ال ٧بالة
كاح لو ذكر ا٤بهر ُب النِّ : أم (ِ)ىممن عشرة درا ال مهر أقلٌ : فكاف ىذا نظّب قولو 

إىل ذكر عشرة  اال أف يكوف انعقاد النكاح موقوفن ، ن عشرة دراىممً  ال يذكر أقلٌ  ٯبب أفٍ 
 .لو ذكر ا٤بهر ُب النكاح: بل معناه، ن ا٤بهردراىم مً 

ك ُب أفعاؿ الش  ال ٯبوز االقتصار على أحد ا٤بفعولْب : ككذلك قوؿ أىل النحو
ا لو َل يذكر كأم   ،ْبد ا٤بفعولى لو ذكر مفعو٥با ال ٯبوز االقتصار على أحى : معناه (ّ)كاليقْب

 .(ْ)لمن يسمع ٱبى : فيجوز كما ُب قو٥بم امفعوالىا ٝبيعن 
راء ٰبضر عند الشِّ  لكنٍ  اس أك غائبن ُب اجمللً  ايكوف رأس ا٤باؿ حاضرن  ٍب الشرط ىو أفٍ 

 .كذا ُب فتاكل قاضي خاف؛  (ٓ)اينن ف رأس ا٤باؿ دى يكو  كال يصلح أفٍ 
كاف أك  انانن عً ،  ٗباؿ حاضرإاٌل  (ٔ)كوفركة باألمواؿ ال تى كالشٌ : كذكر ُب اإليضاح

كتأكيلو أن و ال بد  من كجود ا٤باؿ عند : قاؿ ٍب  . ينٗباؿ غائب كال دى  كال يصحُّ ، مفاكضة

                                 
 . كإذا( ُب )ب( ُ)
 . َّٔ/ْ(َّٔٔأخرجو الدارقطِب ُب سننو، كتاب النكاح، باب ا٤بهر، برقم)( ِ)

 :  . الى مىٍهرى أىقىل  ًمٍن عىشىرىًة دىرىاًىمى عىًن الش ٍعيبِّ، عىٍن عىًليٍّ
كقاؿ ابن ؿ عنو أٞبد، كالبخارم، كالدارقطِب إنو مَبكؾ، قاؿ ابن عبد ا٥بادم: غياث ابن ابراىيم قا

 . (ّٕٗ/ ْتنقيح التحقيق البن عبد ا٥بادم ). ًحب اف: يضع ا٢بديث

 . (ِّٓ/ ُاللباب ُب علل البناء كاإلعراب )، (ّْٔا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب )ص:  (ّ)

  (َِٗاألمثاؿ البن سالـ )ص: ينظر  (ْ)

 . (ِّٔ/ ٓبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر (، ّٖٔ/ ّفتاكل قاضي خاف ) (ٓ)

 . يكوف( ُب )ب( ٔ)
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أخرًٍج مثلها كاشًَب : كقاؿ ارل أن و لو دفع إىل رجل ألفن أال تى . العقد عترب عندكال يي ، الشراء
كإف َل يكن ا٤باؿ ، و فعل جازنة أن  مور البيِّ فأقاـ ا٤بأ؛ فهو بيننا فما رٕبتى ، عكبً  (ُ)هبما

 .(ِ)ا كجد عند الشراءكإ٭بٌ ، عند العقد اموجودن 
ألف  القياس يأىب  نانّباىم كالدٌ ر ة بالدٌ أف  ا٤بضاربة ٨بتصٌ : يعِب )بخبلف المضاربة(

فكاف ، بفإف  ا٤باؿ غّب مضموف على ا٤بضارً ، نن ربح ما َل يضمى ا٤بضاربة ٤با فيها مً  جوازى 
َل يعمل ُب ذلك  ألن و ا٤باؿ و ربُّ قُّ كال يستحً ، غّب مضموف بح ربح ماؿو ما حصل من الرٌ 

 كاحدو  ركة فإف  كل  ا ُب الشٌ كأمٌ . نانّبم كالدٌ راىرع بو كىو الدٌ إال فيما كرد الش   فال يصحٌ ، بحالرِّ 
 كاحدو  كما لو عمل كلُّ ،  ركض كالنقودل ُب ذلك ا٤باؿ فيستوم فيو العي ريكْب / يعمى ن الشٌ مً 

 .ن غّب شركة فيصحُّ و مً نفسً  منهما ُب ماؿً 
عامل كحاجة حة للت  صحي (ّ)ىي يب ليلى كمالكو كعلى قوؿ ابن أى : كذكر ُب ا٤ببسوط

 .(ْ)اس إىل ذلك كالعتبار شركة العقد شركة ا٤بلكالنٌ 
 .(ٓ)إىل آخره (... إذا باع ألنَّو؛ ي إلى ربح ما لم يضمنو يؤدّ أنّ : )ولنا 

باع أحدٮبا رأس مالو  ٍبيٌ ، ركة ُب العركضالشٌ  جلْب لو عقدا عقدى بياف ىذا أف  الرٌ 
بح الذم ُب الرٌ  ْبً فلو صحت الشركة كانا شريكى ، يمتور ٗبثل قكباع اآلخى ، وبأضعاؼ قيمتً 

. الذم باع رأس مالو ٗبثل قيمتو من ماؿ صاحبو فحينئذ يأخذي ، ٮباحصل ُب بيع أحدً 
ألف  ما يشَبم  ؛ كذلك ال ٯبوز ٖبالؼ األٜباف، َل يضمن كَل ٲبلك بحه فيكوف ذلك ا٤باؿ لو رً 

ة إذ األٜباف ال مٌ من ُب الذِّ بل يثبت كجوب الثٌ ، يعق بو البٌ منهما برأس ا٤باؿ ال يتعلٌ  كاحدو  كلُّ 
بح ا٢باصل منو ن كالرِّ تهما كاف ا٤بثمى عليهما ُب ذمِّ  افلما كاف الثمن كاجبن ، عيْبتتعْب  بالتٌ 

                                 
 . هبا( ُب )ب( ُ)
 . (َٔ/ ٔبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر  (ِ)

 . كىي( ُب )ب( ّ)
 . (َُٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

ف فما يستحقو أحدٮبا من ألنو إذا باع كل كاحد منهما رأس مالو كتفاضل الثمناٛباـ كالمو:  (ٓ)
 . (ٖ-ٕ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ). الزيادة ُب ماؿ صاحبو ربح ما ٤بيملك كما َل يضمن

 /ب[ُٖٓ]لوح 

]ربح ما َل يضمن 
 كما َل ٲبلك[
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 .بح ربح ما ضمنفكاف الرِّ ، بينهما ضركرة
ق فيما ال ا يتحق  ماف إ٭ب  كالض  ، ا يطيب بالضمافبح إ٭بٌ كألف  الرٌ  : كذكر ُب اإليضاح

ب عليو يطالى  امن مضمونن نانّب كاف الثٌ راىم كالدٌ فإف  الوكيل إذا اشَبل بالدٌ ، عيْب بالت  يتعْب  
فإن و لو ؛ على الوكيل افال يكوف مضمونن ، كالعبد كغّب ذلك،  عيْب بالت  ا ما يتعْب  فأمٌ . باإليفاء

ركة عقد الشٌ  ك٥بذا ا٤بعُب اختص  ، يطيب إال بضماف (ِ)الربح ال(ُ)ىلك َل يلزمو ضماف ك
 .(ّ)نانّبراىم كالدٌ بالدٌ 

ا تفاضلهما كأمٌ . منْب على اآلخر كما ذكرنافضل أحد الث  : أم ل الثمنان()وتفاضُ 
 .فمحاؿ امعن 

ة ألف  صحٌ ؛ و ال يجوز(في ثمنِ  ايكون اآلخر شريكً  و على أنْ )وبيع أحدىما مالَ 
كمعُب . ركةفكذلك الشٌ ، فةوز الوكالة بتلك الصٌ ع ال ٘بموضً  ففي كلِّ ، كالةوى ركة باعتبار الالشٌ 

بح كاف ىذا ربح ما َل شرط لو جزء من الرِّ  (ْ)كإذا، اىذا أف  الوكيل بالبيع يكوف أمينن 
بح كاف ط لو بعض الرِّ رً فإذا شي ، تومن ُب ذم  راء فهو ضامن للث  الوكيل بالشِّ  (ٓ)اكأم  . يضمن

فإف  ، سمةالقً  بح عندم إىل جهالة الرٌ ركة ُب العركض تؤدِّ كألف  الشٌ ؛ نما قد ضمً ذلك ربح 
كذا ُب ؛  (ٔ)نعرؼ إال با٢بزر كالظٌ كالقيمة ال تي ، بح ال يظهر إال بعد سالمة رأس ا٤باؿالرِّ 

 .كاإليضاح ا٤ببسوط
ا الفلوس فا٤بشهور عند أيب حنيفة كأم   : كذكر ُب اإليضاح د(ىذا قول محمّ : )قالوا 

 .(ٕ)وز٘ب ‘كعند ٧بمد ، وزركة كا٤بضاربة هبا ال ٘بأف  الشٌ  رٞبهما اهللكأيب يوسف 
                                 

 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . كال( ُب )ب( ِ)
 . (ٗٓ/ ٔبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ّ)

 . فإذا( ُب )ب( ْ)
 . فأما( ُب )ب( ٓ)
 . (ُُٔ/ ُُللسرخسي )ا٤ببسوط ينظر  (ٔ)

 . (َُٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٕ)

]حكم الشركة 
 كا٤بضاربة بالفلوس[
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د أف  ن أصل ٧بمٌ ألف  مً ؛ عند ٧بمدو : مأى  بأعيانها( )وال يجوز بيع اثنين بواحدٍ 
 (ُ)منية َل يتعْب  كإذا بقي معُب الث  ، حهمافال يبطل باصطال، صطالح الكلٌ بامنية تثبت الث  
منية كعندٮبا أف  الثٌ . نانّبراىم كالدٌ ركات كا٤بضاربات كالدٌ حت رأس ا٤باؿ ُب الشٌ عيْب فصلي بالتٌ 
ا تبطل باصطالحهمالى   . كذا ُب اإليضاح؛  (ِ)الت بقيت عركضن كإذا بطى ، يست بالزمة ٥با كأهن 

بواحد من  ْبً لسى لوباع فً  ألن و، ر ٜبرة االختالؼليظهً  (ّ)ا قيِّدإ٭بٌ  أعيانها()ب: كقولو
كعند ٧بمد ٥بذا ، سيئة ُب ا١بنس الواحدفعندٮبا لوجود النٌ  (ْ)ال ٯبوز باالتفاؽ الفلوس نسيئةن 

ال ٯبوز ٤با  ‘كعند ٧بمد ، إذا كانت بأعياهنا فعندٮبا ٯبوز (ٓ)اأم  . ٥بذا ك٤بعُب الثمنية
 .(ٔ)ذكرنا

فقا ُب جواز بيع ما ٤با اتٌ ألهن   يب يوسف مع أيب حنيفةكىو كوف أى  ل أقيس()واألوَّ 
كإف  ، ركة بالفلوسُب عدـ جواز الشٌ  افقًْب أيضن بفلسْب بعينهما كانا متٌ  (ٕ)[بعينو] لسفً 

 يع الواحد باالثنْب ُب٤با جاز بى  ألن و؛ بنية على تلك ا٤بسألةألف  ىذه ا٤بسألة مى ؛ كانت نافقة
ركة فيهما كالعركض ال تصلح لرأس ماؿ الشٌ ، الفلوس عندٮبا كاف للفلوس حكم العركض

 .ركة كا٤بضاربةُب الشٌ : أم
كجعل ، ركة با٤بثاقيلغّب بأن و ال ٯبوز الشٌ كىو ركاية ا١بامع الصٌ  (ل أصحُّ  أنَّ األوّ )إالَّ  

 .(ٖ)كايةالرٌ  ظاىرى  ذلك ُب ا٤ببسوط

                                 
 . تتعْب( ُب )ب( ُ)
 . (َُٕ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (َُٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 . قيد هبا( ُب )ب( ّ)
 . (َّكتاب اإلٝباع لإلماـ ابن ا٤بنذر )ص: ،  (ٖٓمراتب اإلٝباع )ص:  (ْ)

 . كأما( ُب )ب( ٓ)
البناية شرح ا٥بداية ، (َُٕ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (َُٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٔ)

(ٕ/َّٗ) . 

 ( ساقط من )أ(. ٕ)
 . (ُْٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٖ)

]حكم الشركة 
ٗبثاقيل الذىب 
 كالفضة[
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 .ةالفضٌ (ُ)ألف  مثاقيل ذىب أك: أم ا(نَّهأل)
باستعماؿ ا٤بثاقيل ىذا استثناء عن : أم (اعامل باستعمالها ثمنً يجري التّ  )إال أنْ 

 أف  إاٌل  ة أصحٌ ىب كالفضٌ ركة ٗبثاقيل الذٌ أف  عدـ جواز الشٌ : يعِب (ل أصحّ )إال أنَّ األوّ : قولو
 .ركة هباز الشٌ و عامل باستعما٥با فحينئذ ٘بالتٌ  عند جريافً 

فقد : بأف  الشركة ال ٯبوز بالتِّرب فقاؿ، كايةبعد ما ذكر ظاىر الرٌ  ، ػكذكر ُب ا٤ببسوط
فا٢باصل أف  : قاؿ عيْب / ٍبي  ال يتعْب  بالتٌ :  قاؿقود حٌٌب كالنُّ رؼكتاب الص  جعل التِّرب ُب 

اس ُب بلدة بالتِّرب فهو  عة بْب النٌ كانت ا٤ببايى   فإفٍ ، عوضً م ىذا ٱبتلف باختالؼ العيرؼ ُب كلِّ 
رؼ ظاىر فهو  كإف َل يكن ُب ذلك عي ، ركة بووز الشٌ ك٘ب، عيْبقود كال يتعْب  بالتٌ كالنُّ 

 .(ِ)ركة بووز الشٌ ٘بال ، كالعركض
ركة با٤بكيل ال خالؼ ُب عدـ جواز الشٌ : أم )وال خبلف فيو بيننا قبل الخلط(

 .ا٣بلط كا٤بوزكف قبل
 بح(فاضل في الرّ واشتراط التّ ، ينِ ساوي في المالَ )وثمرة االختبلف تظهر عند التّ 

كعند ، بح بقدر ملكون الرِّ منهما مً  دو كاحً  ل لكلِّ بح بى زيادة الرٌ  قٌ فعند أيب يوسف ال يستحً 
ُب  ماؿو  يكوف رأسى  فوجو قوؿ أيب يوسف أف  ما يصلح أفٍ ، بح بينهما على ما شرطاد الرٌ ٧بمِّ 
يكوف  ككذلك ما ال يصلح أفٍ ، قودركة ال ٱبتلف ا٢بكم فيو با٣بلط كعدـ ا٣بلط كالنٌ الشٌ 

وز شركة ٘با ال كىذا ألف  قبل ا٣بلط إ٭بٌ . ركة ال ٱبتلف با٣بلط كعدـ ا٣بلطرأس ماؿ ُب الشٌ 
ؿ كأك  ، عةركة كأعياهنا مبينة فتعيْب رأس ا٤باؿ ال بد  منو ُب عقد الشٌ ا متعيِّ ألهن  ؛ العقد هبا

ألف  ا٣بلط ؛ با٣بلط ابل يزداد تقررن ، كىذا ا٤بعُب موجود بعد ا٣بلط، بيعناصرؼ هبا يكوف التٌ 
د ال يكوف فتقرُّر ا٤بعُب ا٤بفسً  ا معيػ نن ؾ ال يكوف إاٌل ال يتقر ر إال ُب معْب  كا٤بخلوط ا٤بشَبى 

رل تأال . ٜبن من كجو، ن كجورض مً د أف  ا٤بكيل كا٤بوزكف عى و قوؿ ٧بمٌ جٍ ككى . للعقد احن مصحِّ 
كما  فكانت مبيعةن ، كأف  بيع عينها صحيح افكاف ٜبنن ، مة صحيحُب الذٌ  اراء هبا دينن أف  الشٌ 

                                 
 . ك( ُب )ب( ُ)
 . ( َُٔ-ُٗٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 أ[/ُٗٓ]لوح 
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 .و عليهما فلشبهها بالعركضترد د بْب األصلْب يوف ر حظٌ 
ركة هبا بعد وز الشٌ ٘ب: قلنا. ها باألٜبافبل ا٣بلط كلشبهً وز الشركة هبا قى ال ٘ب: قلنا

ف ثبوهتا على فيتوقٌ ، (ُ)ركة إليهاف إضافة عقد الشٌ تضعي  ْبً هى بػى ألف  باعتبار الشٌ  كىذا، لطا٣ب
د بو شركة العقد ال فيتأكٌ ، ألف  با٣بلط يثبت شركة ا٤بلك ال ٧بالة؛ و ا٣بلطىي كى ، يهاما يقوِّ 
، قيمتو رل أف  من أتلف ىذا ا٤بخلوط كاف عليوأال ت. ن ذكات القيممً  ْبً نسى كمن جً ، ٧بالة

ن فا٤بخلوط مً  اا إذا كاف ا١بنس كاحدن كأمٌ . كن من ذكات األمثاؿ كاف ٗبنزلة العركضكإذا َل يى 
 كاحدو  (ِ)فيمكن ٙبصيل رأس ماؿ لكلِّ ، ون مثلى  أف  من أتلف يضمى ذكات األمثاؿ حٌٌب 

 .كىذا كلو من ا٤ببسوط؛ (ّ)ثلسمة باعتبار ا٤بً القً  منهما كقتى 

ركة عن الفساد الذم ذكر ُب عقد الشٌ  اا يتبايعاف على ىذا الوجو احَبازن كإ٭ب   
كاحد منهما عند صاحبو ُب  كلِّ   ألف  ماؿى  كىو أداؤه إىل ربح ما َل يضمن، بالعركض

ٮبا فضل ربح ماؿ صاحبو كاف ربح ما َل يضمن و أحدي حقٌ كما است، العركض غّب مضموف
ن صاحبو كاف نصف منهما نصف عرضو مً  كاحدو  ا إذا باع كلُّ كأم  . فال ٯبوز، على ما ذكرنا

بح ا٢باصل من ماليهما ربح فكاف الرِّ ، بالثمن اماؿ كل كاحد منهما على صاحبو مضمونن 
 .فيجوز، ماؿ مضموف عليهما
كاحد  أف يبيع كلُّ (ْ)ركة ٗبا يتعْب  ُب العقود ك ا٢بيلة ُب ٘بويز الشٌ ٍب: خّبةكذكر ُب الذٌ 

بينهما  ا صار ماؿ كل كاحد منهما مشَبكن منهما نصف عرضو بنصف عرض صاحبو حٌب  
ككذلك لو . اكإف شاء عنانن ، إف شاء مفاكضة، ركةٍب يعقداف بعد ذلك عقد الشٌ ، شركة ملك

عقد الشركة  (ُ)كتقابضا ٍب، صف دراىم صاحبوعرضو بن نصفى  (ٓ)باع ]صاحب العرض[
                                 

 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . كل( ُب )ب( ِ)
 . (ُِٔ- ُُٔ/ ٤ُُببسوط للسرخسي )اينظر  (ّ)

 ( ساقط من )ب(،ْ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ٓ)

]ربح ماؿ 
 مضموف[
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بينهما  اركة كالعركض بعد ما صار مشَبكن كيصّب العركض رأس ماؿ الشٌ ، (ِ)امفاكضة كًعنانن 
ذكره اإلماـ خواىر زاده على ىذا ، كاف قبل ذلك ال ٯبوز  كإفٍ . يصلح رأس ماؿ الشركة

 .(ّ)الوجو
ا ذم ذكر بعده إ٭بٌ أكيل كالٌ كىذا التٌ  إذا كانت قيمة متاعيهما على السواء(: )وتأويلو

 .عليهما اما ٯبعالف رأس ا٤باؿ مضمونن  ٰبتاج إليو ليكوف كلُّ 
 بقدر ما يثبت بو الشركة( )ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب األقلِّ 

يبيع ، كقيمة عرض اآلخر مائة، يكوف قيمة عرض أحدٮبا أربعمائة ىو أفٍ : بياف ذلك
كيكوف ، او أٟباسن فيصّب ا٤بتاع كلُّ ، أربعة أٟباس عرضو ٖبمس عرض اآلخر صاحب األقلِّ 

 .بح بينهما على قدر رأس ماليهماالرِّ 
 : (ٔ)قاؿ امرؤ عرض(: أي، )عنَّ لي كذا: (ٓ)من قوؿ القائل مشتق  ًعناف ال(ْ)ك

عذارل دكارم ُب ميالءو ميذيلً  فعن  لنا ًسربه كأف  نعاجىوي 
(ٕ) 

                                 
= 
 . ٍببعد قولو عقدا عليهما( ُب )ب( ُ)
 . عنانابعد  جاز( ُب )ب( ِ)
 . (ُْٕ/ ٔفتح القدير )، (ٗٓ/ ٔبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )ينظر ( ّ)

 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . قوؿ القائلبدؿ  قو٥بم( ُب )ب( ٓ)
 . امرؤ القيس( ُب )ب( ٔ)

بن ا٢بارث الكندم، من بِب آكل ا٤برار: أشهر شعراء العرب على  امرؤ القيس بن حجر
اشتهر بلقبو، كاختلف  ،مولده بنجد، أك ٗبخالؼ السكاسك باليمن ،اإلطالؽ. ٲباٍل األصل
كأمو ، ل حندج كقيل مليكة كقيل عدٌم. ككاف أبوه ملك أسد كغطفافا٤بؤرخوف ُب ا٠بو، فقي

تاريخ دمشق البن عساكر ق. ْٕٗ. توُب سنة أخت ا٤بهلهل الشاعر، فلقنو ا٤بهلهل الشعر
 . (َِّ/ ِمعجم ا٤بؤلفْب )، (ِِِ/ ٗ)

 . (ُٔديواف امرئ القيس ت ا٤بصطاكم )ص:  (ٕ)

 ]شركة العناف[
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 ./ أسراب :كا١بمع، القطع من الظباء كالبقر: الًسرب
 .الوحش (ُ)كىي أنثى من، ٝبع نىعجة: الًنعاجك
 .ساءٝبع العذراء من النٌ : العذارلك
 .صنم كانت العرب تنصبو كتدكر حولو: -بفتح الداؿ كضمها-الٌدكارك
ع الػميالءةٝب: ميالءػالك

(ِ). 
فظهر لنا قطيع من بقر : تقوؿ. فظعلى الل   ره ٞبالن ا ذك  كإ٭بٌ ، يلالطويل الذٌ : ا٤بذيلك
حجر منصوب ُب ميالء طوؿ  ف إناث ذلك القطيع نساءن عذارل يطفنى حوؿى أك،  الوحش
، مس كغّبهالشٌ  ال يغّب ألواهنن حرٌ  ألن و؛ ُب بياض ألواهنا بالعذارل (ّ)و ا٤بهاءشب  . ذيو٥با
و حسن ميلها ٕبسن تبخَب العذارل كشب  ، لكسبوغ شعرىا با٤بالء ا٤بذي   (ْ)و طوؿ أذيا٥باكشب  
 .(ٓ)شيتهنُب مً 

بو العرب  (ٔ)كَل يتكل م، أف  ىذا شيء أحدثو أىل الكوفة: كزعم بعض أىل اللغة
 : (ٕ)كذلك فقد قاؿ النابغة،  كليس

                                 
 . األنثى من( ُب )ب( ُ)
 . ةا٤بال( ُب )ب( ِ)
 . ا٤بها( ُب )ب( ّ)
 . أذناهبا( ُب )ب( ْ)
 . مشيهن( ُب )ب( ٓ)
 . تتكلم( ُب )ب( ٔ)
بن ربيعة اا٠بو قيس بن عبد اهلل بن عدس بن ربيع بن جعدة بن كعب  النابغة ا١بعدمالنابغة: ىو  (ٕ)

س بن عبد اهلل بن كحوح بن عدس ربيعة بن عامر بن صعصعة. كقاؿ القحذمي: ا٠بو حياف ابن قي
ككاف أكرب  ،طويل البقاء ُب ا١باىلية كاإلسالـ امفلقن  ابن ربيعة بن جعدة. يكُب أبا ليلى ككاف شاعرن 

 ،كىو أحد ا٤بعمرين يقاؿ إنو عاش من العمر مائٍب سنة ،كبقي بعده بقاءن طويالن  ،من النابغة الذبياٍل
كحسن إسالمو كبلغ إىل فتنة ابن الزبّب كمات  ككف بصره بعد أف أسلم ،كقيل أقل من ذلك

 . (َّٖ/ ٔاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )، (ِٕٔ/ٓبأصفهاف. أسد الغابة )

 /ب[ُٗٓ]لوح 
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 (ُ)ا شرؾ العنافكُب أحساهب ُب تيقاىا اكشاركنا قريشن 
بإحدل ًعناف ابة ٲبسك الابة على معُب أف  راكب الدٌ الدٌ ًعناف ىو مأخوذ من : كقيل

ؼ ُب بعض ا٤باؿ إىل التصرُّ ًعناف ٯبعل  ْبً ريكى ن الشٌ د مً كاحً  ككلُّ ، كيعمل باألخرل، يديو
ابة عنانْب أحدٮبا أطوؿ كاآلخر للدٌ  (ّ)أك على معُب أف  ؛ (ِ)عض اآلخرصاحبو دكف البى 

على كصف  (ْ)ألف  الشركة ال يثبت؛ ي عنانا٠بي ، عن  لو إذا ظهر: أك من قو٥بم؛ أقصر
 .كاإليضاح كا٤بغرب كذا ُب ا٤ببسوط،  (ٓ)ا تثبت ُب ىذا القدر الذم يظهر ٥باكإ٭ب  ، العمـو

فإف شرطا ا٤بساكاة ُب الربح أك اشَبطا ألحدٮبا فضل : كذكر ُب فتاكل قاضي خاف
أك عمل أحدٮبا  اال ٝبيعن بح بينهما على ما شرطا عمً كاف الرٌ ،  إف شرطا العمل عليهما، ربح

شرطا العمل  كإفٍ ، اشرطا العمل على ا٤بشركط لو فضل الربح جاز أيضن  كإفٍ . دكف اآلخر
 .(ٔ)هما رٕبا الٯبوزعلى  أقلِّ 

، ركة حقوؽ العقد ترجع إىل العاقد ال غّبُب ىذه الشٌ  (ٕ)كا٢باصل أف  : خّبةكُب الذ  
ساكم ُب بح مع التٌ فاكت ُب الرِّ كشرطا التٌ ، ركة العمل عليهماإذا شرطا ُب ىذه الشٌ (ٖ)[ك]

عمل أحدٮبا  كإفٍ ، بح بينهما على ما شرطاف الرِّ كيكو ، رأس ا٤باؿ جاز عند علمائنا الثالثة
بح بينهما على قدر رأس ما٥بما ا إذا شرط العمل على أحدٮبا إٍف شرط الرٌ كأم  . دكف اآلخر

                                 
 . (ْٖ/ ُاألغاٍل ) (ُ)

 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . تثبت( ُب )ب( ْ)
/ ّية الشليب )تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاش، (ُُٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٓ)

 . (َّّا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ، (ُّٖ-ُّٕ

 . (ّٕٖ/ ّفتاكل قاضي خاف ) (ٔ)
 . ( ساقط من )ب(ٕ)
 ( ساقط من )أ(. ٖ)

 ]اشَباط الربح[
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كإف . لو رٕبو كعليو كضيعتو، كيكوف ماؿ الذم ال عمل عليو بضاعة عند العامل، جاز
كيكوف ماؿ الدافع عند ، لى الشرطع ان رأس مالو ٯبوز أيضن بح للعامل أكثر مً شرطا الرِّ 

كيكوف ماؿ ، الشرط أكثر من رأس مالو ال يصحُّ  (ُ)كلو شرطا الربح للدافع. العامل مضاربة
لكل كاحد منهما ربح مالو كالوضيعة بينهما على قدر رأس ، افع عند العامل بضاعةالدٌ 

 .اأبدن  (ِ)ماليهما
: كا٤بعاٍل الثالثة. (ّ)تحق بغّب ذلككال يس، بأحد معافو ثالثة ا يستحقٌ بح إ٭ب  كالرٌ 
بح يل على أف  بعض الرٌ  (ٓ)ُب ذلك (ْ)تصد ؽ: ك٥بذا لو قاؿ لغّبه. مافكالضٌ ، كا٤باؿ، العمل

بح بالعمل ب يستحق الرٌ ترل أف  ا٤بضارً (ٔ)أال، ز النعداـ أحد ىذه ا٤بعاٍل الثالثةيل َل ٯبىي 
ن ذلك األجر الذم مً  لقى على تلميذه بأقلٌ كاألستاذ إذا تقب ل العمل كأ، ا٤باؿ با٤باؿ كربي 

 .ذلك بالضماف ا يستحقٌ كإ٭ب  ، أخذ يطيب لو الفضل
فلذلك . ُب أصل ا٤باؿ: أم ركة في األصل(بح للشّ ركة عندىما في الرّ )وألنَّ الشّ 

 تثبت الشركة: ك٥بذا قلنا، ركة ُب العقدبح للشٌ ركة ُب الرِّ الشٌ : كعندنا. يشَبط ا٣بلط عندٮبا
 .(ٕ)لعقد قبل ا٣بلطبعد ا

 .بة()كما في المضارَ : قولو
اعمل ُب مالك كرٕبو : م ىذا العقد با٤بضاربة صار تقديره كأن و قاؿإذا أ٢بقتي : قيل فإفٍ 

كقد ، ا٤باؿ فيها بطل العقد كُب ا٤بضاربة إذا شرط عمل ربِّ . كاعمل ُب مايل كرٕبو بيننا، لك
 .كإف شرط عملهما، زًب ىذه الشركةجو  

                                 
 . للعامل( ُب )ب( ُ)
 . ما٥بما( ُب )ب( ِ)
 . (ّّ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ّ)

 . تصرؼ( ُب )ب( ْ)
 . كمال( ُب )ب( ٓ)
 . أالك ( ُب )أ( ٔ)
 . (ُِٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٕ)
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فإذا شرط . خلية بْب األمْب كالوديعةتقف على التٌ  كٛباـ األمانة، بة أمانةا٤بضارى : قلنا
، كاحد منهما كاألجّب ُب ماؿ اآلخر ركة فكلُّ ا ُب الشٌ فأمٌ ، خليةا٤باؿ َل يوجد التٌ  عمل ربٌ 

ليعينو على العمل كاف  ان استأجر أجّبن فإف  مى ، ا٤باؿ معو ال يبطل العقد فشرط عمل ربٌ 
اجائزن 
 . كذا ُب اإليضاح؛  (ُ)

ألف   ركة(يخرج العقد بو من الشّ  ألنَّوبح ألحدىما)بخبلف اشتراط جميع الرّ  
 .بينهما ابح مشَبكن يكوف الرٌ  ركة ىي أفٍ الشٌ 

ألف  ابة أيضن ن عقد ا٤بضارى ٱبرج العقدية مً : أم رض(إلى قَ  ابة أيضً ن المضارَ )ومِ 
شىرط  فٍ أابح ألحدٮبا بعد ذلك ال ٱبلو إمٌ لو شرط ٝبيع الرٌ  ٍبيٌ ، بحركة ُب الرٌ ا٤بضاربة ىي الشٌ 
ُب  باشَباطوُب  / كالضمّب. ا٤باؿ فا٠بو البضاعة شىرط لربٌ  ا إفٍ كإمٌ ، رضللعامل فا٠بو القى 

 .بحْب راجع إىل الرٌ عى ا٤بوضً 
 .عقد شركة الًعناف: أم )وىذا العقد(

 .فاكضةشركة ا٤ب: أم )ويشبو الشركة(
، معن قوؿ ا٣بصٍ  ىذا جوابه  ن غير ضمان(بح مِ اشتراط الرّ  يصحُّ : )وقلنا

اشَباط زيادة : كقلنا. نم إىل ربح ما َل يضمى بح ألحدٮبا يؤدٌ ىو أف  اشَباط زيادة الرٌ (ِ)[ك]
 .(ّ)ع ذلك باإلٝباعكىو جائز مى ، بح موجود ُب ا٤بضاربةالرٌ 

بأن و ال يبطل ىذا العقد : الشركة فقلناكعملنا يشبو : أم )ويشبو الشركة(: قولو
 .باشَباط العمل عليهما

ال يقتضي ا٤بساكاة بتأكيل االستواء ٖبالؼ ًعناف لفظ ال: أم فظ ال يقتضيو()إذ اللّ 
 .لفظ ا٤بفاكضة

 .اقرة أيضن ن النٌ ي مً كىً ، وددراىم سي : أم 

                                 
 . (ٔٓ/ ٓتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ُ)

 ( ساقط من )أ(. ِ)
 (. ُٖٕ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، (ِٗمراتب اإلٝباع )ص: ينظر  (ّ)

]اشَباط ٝبيع 
 الربح[

 /أ[َِٓ]لوح 
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.(ُ)آخره إىل 
كقبل ، راءْب قبل الشٌ ىلك أحد ا٤بالى  ٍبي  ًعناف كإذا اشَبكا شركة : خّبةكذكر ُب الذٌ 

د ا٤بالك أك ىلك ُب يد صاحبو أك ىلك ُب ن ماؿ صاحبو سواء ىلك ُب يى ا٣بلط ىلك مً 
كيبطل ، كقبل ا٣بلط باؽو على ملكو، راءمنهما قبل الشٌ  كاحدو  لِّ ألف  رأس ماؿ كي ؛ أيديهما

 .(ِ)ركةشٌ ال
حيث ال يبطل عقد ا٤بضاربة كعقد الوكالة  )بخبلف المضاربة والوكالة المفردة(

 .شاء اهلل تعاىل إفٍ ، راىم على ما ٯبيءهبالؾ الدٌ 
ركة كُب ضمن ابتة ُب ضمن عقد الشٌ ن الوكالة الثٌ عى  دة()والوكالة المفرَ : كاحَبز بقولو

ن ألف  ا٤بتضم  ؛ ىنركة كالرٌ ن الشٌ نها مً ا تضمُّ فإف  الوكالة فيهما يبطل ببطالف م، عقد الرىن
بل هبالؾ ا٤باؿ قى ، كىو الشركة ىهنا، ا٤بتضمن (ْ)بطلا يكإ٭ب  ، ان تبعن ببطالف ا٤بتضمِّ  (ّ)يبطل
،  ماـفيبطل العقد هبالؾ ا٤بعقود عليو إذا كاف قبل التٌ ، ألف  ا٤باؿ ىو ا٤بعقود عليو؛ راء بوالشٌ 

فال ، راىم ال تتعْب  فيهافإف  الدٌ ، ٖبالؼ الوكالة ا٤بفردة؛ البائع كما إذا ىلك ا٤ببيع ُب يد
راىم كت الدٌ لى فهى ، بشراء العبد كدفعو دراىم  لو كك ل رجالن راىم حٌٌب تبطل الوكالة هبالؾ الدٌ 
 .ال تبطل الوكالة ٤با قلنا

 ذم َل يهلك مالو ما رضي بشركةريك الٌ الش  : أم ما رضي بشركة صاحبو( ألنَّو)
 على تقدير بقاء مالو ليشركو ُب مالو كما يشرؾ ىو ُب ماؿ ذم ىلك مالو إاٌل صاحبو الٌ 

 .ىذا
 اع مشَبكن قى كى ، عقى حْب كى  ألن و؛ قدَل يصرِّحا بالوكالة ُب العى  كإفٍ  

                                 
 . (َُ/ ٥ّبداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ا. قبل أف يشَبيا شيئا بطلت الشركةٛباـ كالمو: ( ُ)

 . (ُٔ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ِ)

 . تبطل( ُب )ب( ّ)
 . تبطل( ُب )أ( ْ)

]ماتبطل بو 
 الشركة[
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 . كذا ُب اإليضاح؛  (ُ)بينهما
كعند . ذ بيعو ُب الكلِّ  إذا باعو أحدٮبا نفٌ ٌٌب ح د(عند محمّ  ركة شركة عقد)ثم الشّ 

لت ألف  شركة العقد قد بطى ؛ توٮبا إال ُب حصٌ  ال ينفذ بيع أحدً ي شركة ملك حٌٌب ا٢بسن ىً 
كىو -راء ا بقي ما ىو حكم الشٌ كإ٭بٌ ، راىمراء بالدٌ كما لو ىلكت قبل الشٌ ،  نانّبهبالؾ الدٌ 

 .ملك فكانت شركتهما ُب ا٤بتاع شركةى  -ا٤بلك
كىو -راىم نانّب كاف بعد حصوؿ ما ىو ا٤بقصود بالدٌ كجو قوؿ ٧بمد أف  ىالؾ الدٌ 

راء شركة العقد بينهما ُب ذلك كما لوكاف ا٥بالؾ بعد الشٌ  فال يكوف مبطالن ؛ -راء هباالشٌ 
 . كذا ُب ا٤ببسوط  (ِ)ابا٤بالْب ٝبيعن 

 .من ا١بانب اآلخر (ْ)راىمن أحد ا١بانبْب كالدٌ مً  (ّ)نانّبككضع ا٤بسألة ُب أف  الدٌ 
 .إىل آخره (... )معناه إذا أدَّى من مال نفسو: كىو قولو )وقد بيـَّنَّاه(

 .ركةإف صر حا بالوكالة ُب عقد الشٌ (ٓ)ك
ا٤بشَبم با٤باؿ الباقي بعد ذلك يكوف : ذكر ُب بعض ا٤بواضع: كذكر ُب ا٤ببسوط

إذا اشَبل اآلخر ٗبالو بعد ذلك يكوف ا٤بشَبل : كذكر ُب بعض ا٤بواضع، و خاصةصاحبً ل
 ااٍل مشَبين يكوف الثٌ : فحيث قاؿ، ا اختلف ا١بواب الختالؼ ا٤بوضوعكإ٭بٌ . صفْببينهما نً 

بينهما  اٮبا مشَبكن ركة فيكوف ا٤بشَبل ٗباؿ أحدً ة كضع ا٤بسألة فيما إذا أطلقا الشٌ لنفسو خاصٌ 
 افيكوف اآلخر مشَبين ، كقد بطلت هبالؾ ماؿ أحدٮبا، ركةن قضية عقد الشٌ طالؽ مً عند اإل
ا٤بسألة فيما إذا صر حا عند عقد  (ٔ)كحيث قاؿ ا٤بشَبم ٗباؿ آخر بينهما كضع. لنفسو

كعند ىذا ، بينهما اكاحد منهما ٗبالو ىذا يكوف مشَبكن  الشركة على أف  ما اشَباه كلُّ 
                                 

 . (ُّٗ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ُ)

 . (ُْٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)

 . الدراىم( ُب )ب( ّ)
 . كالدنانّب)ب(  ( ُبْ)
 . ( ساقط من )ب(ٓ)
 . ككضع( ُب )ب( ٔ)
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راء د كك ل صاحبو بالشٌ منهما قى  كاحدو  ن قضية الوكالة ألف  كل  شَبل ]مً التصريح الشركة ُب ا٤ب
كالشركة كإف بطلت هبالؾ أحد ا٤بالْب فالوكالة . يكوف نصف ا٤بشَبل لو على أفٍ  اٗبالو نص  
؛ منكيرجع ا٤بشَبم على صاحبو بنصف الث  ، (ِ)بينهما نصفْب (ُ)فلهذا كاف ا٤بشَبل[، باقية
 .(ّ)ن ماؿ نفسو فّبجع بو عليومن مً كنقد الثٌ ، صف ٕبكم الوكالةالنِّ اشَبل لو  ألن و

 .وكيل من جهتو( ألنَّو): إشارة إىل قولو: )لما بيـَّنَّاه(: قولو
كوف با٣بلط ا تإ٭ب  ، على تأكيل االشَباؾ، ركة ُب األصلكإف  الشٌ : أم ط()وإنَّو بالخلْ 

عقد  كا٤بعترب ُب كلِّ . ق ُب ا٤بلكا يتحقٌ /  إ٭ب   ككذل، ركة عبارة عن االختالطألف  الشٌ ؛ كذلك
جو ال على كى  ْبً فإذا خلطا ا٤بالى . رؼما ىو قضية اسم ذلك العقد كا٢بوالة كالكفالة كالصٌ 

كذا ؛  (ْ)ركة العقدِب عليها شٌ تى بٍ فيى ، ركة ُب ا٤بلكد ثبتت الشٌ فقى ، ن اآلخرٮبا عى ن ٛبييز أحدً ٲبكً 
 . كذا ُب ا٤ببسوط

 .عقد شركة ا٤باؿ: يقاؿ )ولهذا يضاف إليو(
مرة مسندة ركة ُب الثٌ الشٌ  (ٓ)عيْب إال لتكوفكما اعترب التٌ  )ويشترط تعيين رأس المال(

 . كذا ُب اإليضاح؛  (ٔ)إىل ا٤باؿ
، ا١بنساد  يعترب اٙبٌ أف  ا٤بضاربة تصح بدكف ا٣بلط حٌٌب : يعِب )بخبلف المضاربة(

كاآلخر دنانّب تنعقد الشركة بينهما صحيحة ،  لو كاف رأس ماؿ أحدٮبا دراىمحٌٌب 
كاآلخر ، كاف رأس ماؿ أحدٮبا بيضاء  ككذلك إفٍ ، (ٖ)افعير كالشٌ فى لزي  اخالفن ، (ٕ)عندنا

                                 
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . (ُْٔ- ُّٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)

 . (ُِٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . ليكوف( ُب )ب( ٓ)
 . (َْْ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ٔ)

 . (ُّٓ-ُِٓ/ ٤ُُببسوط للسرخسي )اينظر ( ٕ)

ال ٲبكن معو التمييز. فإٍف  امذىب الشافعية: أنو يشَبط لصحة الشركة خلط ماؿ الشريكْب خلطن ( ٖ)

= 

]جواز الشركة إف 
 [َل ٱبلطا ا٤باؿ

 /ب[َِٓ]لوح 
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 .سوداء
ركة في الربح )إنَّ الشّ : افعير كالشٌ فى على قوؿ زي : أم ل()وال تجوز شركة التقبُّ 

كاحد منهما  فكاف كلُّ ، ب ىذا العقد الوكالةألف  موجً ؛ العقد دون المال(مسندة إلى 
بطريق  ُب بعضوً ، وركة كلِّ منهما ُب ماؿ الشٌ  كاحدو  ؼ كلُّ فيتصر  ، لدآخر ُب نصيبو موكِّالن 
بح ا٤بشَبؾ هبذا ل الرٌ كل كاحد منهما ٰبصي   (ُ)تصرؼكب، كُب بعضو بطريق الوكالة، األصالة

بح ا٢باصل إىل فلذلك يضاؼ الرٌ ، ركةا تثبت ُب ضمن عقد الشٌ لوكالة إ٭ب  كىذه ا، ريقالطٌ 
ألف  ؛ كىذا كذلك، ةة العلٌ كذلك يضاؼ إىل علٌ ،  ةألف  ا٢بكم كما يضاؼ إىل العلٌ ؛ العقد
، ركةكالوكالة تثبت بعقد الشٌ ، الوكالة ُب نصيب اآلخر فهما على كجوً بح حصل بتصرُّ الرٌ 

بح إىل العقد ركة ُب الرٌ فلذلك أضيفت الشٌ ، ركةوجىب موًجب عقد الشٌ بح ا٤بشَبؾ مفكاف الرِّ 
 .بح فرع العقد ال فرع ا٤باؿا كاف كذلك كاف الرِّ م  ػكل، دكف ا٤باؿ
 ركة هبالؾ ا٤باؿ قبل أفٍ يبطل الشٌ  (ِ)ال قدير ينبغي أفٍ فعلى قود ىذا الت  : قلت فإفٍ 

لى ما ذكرت فكاف بقاء ا٤باؿ كىالكو ٤باؿ عى قد دكف ا٤با أف  األصل ىو العى  ايشَبيا بو شيئن 
بعد ذلك ببقائو ال٫بطاط رتبتو عن  د كا٤باؿ موجود فال يباىلجً ركة قد كي فإف  عقد الشٌ ، ٗبنزلة

 .رتبة العقد
ألف  ؛ االعقد فكاف شرطن  كا٤باؿ ٧بلٌ ، العقد ركن ُب شركة العقود على ما مر  : قلت

                                 
= 

ٲبكن معو ٛبييزٮبا  افإٍف َل ٱبلطا ماليهما فهما غّب شريكْب، كمن ٍب فال شركة، كإف خلطاٮبا خلطن 
ر دنانّب، كىو اختالؼ جنس، أك أخرج فال تصح، كما إذا أخرج أحد الٌشريكْب دراىم، كاآلخ

، كاآلخر دنانّب مكسرة، كىو اختالؼ صفة، ففي مثل ىذه ا٢باالت ال اأحدٮبا دنانّب صحاحن 
 تصح الشركة. 

 . (ُْٖ/ ٔا٢باكم الكبّب )، (َِٕ/ ٨ٖبتصر ا٤بزٍل )ينظر 

 . كيتصرؼ( ُب )أ( ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
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قبل  الركن يبطل إذا ىلك احمللٌ  لكنٌ ؛ كجودىا: كن أمصحة الرُّ  (ُ)فاحملاؿ  شركط لتوقُّ 
فإف  لفظ البيع كالشراء ركن عقد ، كا٤ببيع إذا ىلك ُب يد البائع  صاؿ ا٤بقصود بذلك احمللِّ اتِّ 

كن يبطل هبالؾ ا٤ببيع قبل قبض ا٤بشَبم ٤با ذلك الرُّ  م  ػكن ثة ذلك الرُّ كا٤ببيع شرط لصح  ، البيع
ا ٰبصل عند كاالنتفاع إ٭ب  ، ع ثبوت ا٤بلك للمشَبم على كجو ينتفع ىو بون البيأف  ا٤بقصود مً 

ن عقد فكذلك ىنا ا٤بقصود مً ، ك٤با ىلك قبل ىذا ا٤بقصود بطل الركن، صاؿ القبضاتِّ 
ا فلمٌ ، راء هبماؼ الشٌ ا يكوف بتصرُّ كذلك إ٭ب  ، ن رأس ماليهماركة االستنماء كاالسَبباح مً الشٌ 

كا١بامع بينهما عدـ إفادة الركن ، ل الركن كما ُب البيعا ا٤بقصود بطى ىلك رأس ا٤باؿ قبل ىذ
 .فائدتو

 .ؼبالتصرُّ : أم: )في المستفاد بو(: قولو
 .بدكف خلط ا٤باؿ: أم )بدونو(

ركة ُب د الشٌ َل توجى  كإفٍ ، بح ُب ا٤بضاربةفإف  الشركة ثابتة ُب الرٌ  بة()وصار كالمضارَ 
صل ىو العقد ال ا٤باؿ َل ك٤با كاف األى ، فكذا ىهنا، بل بالعقدأصل ا٤باؿ ال با٣بلط كال بغّبه 

 .ل إذ ا٤باؿ ليس بأصلشركة التقبُّ  كصحٌ ، ساكم ُب رأس ا٤باؿاد ا١بنس كال التٌ يشَبط اٙبِّ 
؛ اة فهو باطليكوف ألحدٮبا قفزاف مسمٌ  يشَبطا أفٍ  كىو أفٍ  )ونظيره في المزارعة(

 .ايكوف ا٣بارج بينهما شائعن  زارعة أفٍ الشركة كمن شرط ا٤ب (ِ)ألف  بو تنقطع
 .فإن و مبتدأ؛ فعبالرٌ  حصيل()والتَّ : قولو
 .خربه )دونو(: كقولو

لعدـ ا٤بؤنة ُب اإلبضاع ، منو حاالن  كأقلُّ ، اإلبضاع أدٌل من االستئجار: أم )دونو(
ن مً  كىو اإلبضاع أدٌل حاالن ، بح بغّب عوضكٙبصيل العمل الذم ٰبصل منو الرِّ : أم
ا ر فلمٌ جرة على ا٤بستأجً ن اإلبضاع لوجوب األي و أعلى مً ل فإن  مى تئجار األجّب على العى اس

 .ف ٲبلك األدٌلأملك األعلى كاف أكىل 

                                 
 . التوقف( ُب )ب( ُ)
 . ينقطع( ُب )ب( ِ)
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ركة جاز ذلك منو على ؼ ُب ماؿ الشٌ لو استأجر من يتصر   ألن وك : كذكر ُب ا٤ببسوط
 .(ُ)ف يبضعو بالطريق األكىلر كاف لو أى ؼ بغّب أجفإذا كجد من يتصر  ، شريكو

ب أال ترل أن و ليس على ا٤بضارً . ركةبة دكف الشٌ ا٤بضارى : أم ركة(ا دون الشّ ألنَّه) 
فيمكن ، بحن الرِّ ب شيء مً بة لو فسدت َل يكن للمضارً كأف  ا٤بضارى ، شيء من الوضيعة

 .ا دكهناألهن  / جعل ا٤بضاربة مستفادة بعقد الشركة
 .الشركة ا٤بضاربة (ِ)تضمنفت: أم ها(نَّ )فيتضم

ركة للمضارب ُب إٯباب الشٌ  ألن و بة نوع شركةألف  عقد ا٤بضارى : أم نوع شركة( ألنَّو)
، ركةؾ مع غّبه ٗباؿ الشٌ يشارً  ريكْب أفٍ الشٌ  كليس ألحدً ، ركةبح فيكوف ٗبنزلة عقد الشٌ الرٌ 

 .فكذلك ال يدفعو مضاربة
 .ُب ا٤بضاربة: أم )ألنَّ الشركة غير مقصودة(

بح ألف  عقد ا٤بضاربة سبب ٙبصيل الرِّ : أم تحصيل بدون ضمان في ذمتو( ألنَّو)
 .ٯبوز فكاف أكىل أفٍ ، ا٤باؿ ة ربٌ بدكف ضماف ُب ذمٌ 
ر من يتصر ؼ يستأجً  ألف  لو أفٍ  ركة مضاربةيدفع من ماؿ الشٌ  كلو أفٍ : كُب ا٤ببسوط

ن يتصرؼ ببعض ما يستأجر مى  يكوف لو أفٍ  (ّ)مة فلفٍ ركة بأجر مضموف ُب الذِّ شٌ ُب ماؿ ال
 .(ْ)ألف  ىذا أنفع ٥بما مة أكىلُب الذِّ  ايكوف ذلك مضمونن  ن غّب أفٍ ٰبصل بعملو مً 

 .)ألنَّ الشيء ال يستتبع مثلو(: قولو
ذكف أف كللمأ، ب عبدهيكاتً  ل على ىذا مسائل فإف  للمكاتب أفٍ يشكً : فإف قلت

ض الذم ض با٤بفَبً ككذا ٯبوز اقتداء ا٤بفَب ، كاية ُب شرح الطحاكم كغّبهكالرِّ ، يأذف عبده
كاإلماـ . رمنهما مثل اآلخى  كاحدو  ككلُّ ، لل با٤بتنفِّ ككذا ٯبوز اقتداء ا٤بتنفِّ ، ي ذلك الفرضيصلٌ 

                                 
 . (ُٕٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

 . فيتضمن( ُب )أ( ِ)
 . فال( ُب )ب( ّ)
 (ُٕٔ- ُٕٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

]دفع ا٤باؿ بضاعة 
 كمضاربة[

 /أ[ُِٓ]لوح 
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 (ُ)ثلية غّب مانعةمً ػفعيلم هبذه ا٤بسائل أف  ال، جواز الصالة كفسادىا و ُب حقِّ ع قومى يستتبً 
؛ (ِ)كٮبا مثالف، ص ا٤بنسوخاسخ يرفع النٌ صِّ النٌ يء يرفع ا٤بثل كالنٌ كألف  مثل الشٌ ؛ لالستتباع
 .(ْ)أف يستتبع مثلو (ّ)فأكىل

ما ٤با أطلقا ُب اكتساب ا٤باؿ ملكا اكتساب ا٤باؿ من ب كا٤بأذكف فإهن  أما ا٤بكاتى : قلت
أال ترل أف  . ابع فوؽ ا٤بتبوعرر فيما إذا كاف التٌ الضٌ ك ، كجو كاف ر يلزمهما بأمِّ غّب ضرى 

ال يزكؿ ا٤بلك ُب  ألن و؛ من البيع (ٓ)كقد يكوف كتابة عبده أنفع لو، للمكاتب أف يبيع عبده
ككذلك . ك٥بذا ٲبلكو األب كالوصي، كالبيع يزيلو قبلو، ؿ إليودى  بعد كصوؿ البى الكتابة إاٌل 
فعيلم هبذا أف  استتباع ، ا٢بجر عنو ُب اكتساب ا٤باؿ بعد فكِّ و ؼ بأىلية نفسً ا٤بأذكف يتصر  

ذلك ٥بما من ضركرة إطالؽ ، (ٔ)بل يثبت، ان مقصودن ا٤بثل ُب ىذين ا٤بوضعْب َل يكي 
ريكْب يلـز ركة ألحد الشٌ ٔبواز الشٌ  قلنا (ٕ)لو، ا ىهناأم  . كفتح باب التجارة، االكتساب

يوكِّل غّبه  و ال ٯبوز للوكيل أفٍ فإنٌ ؛ وكيلكما ُب الت    كذلك ال ٯبوز، ااستتباع ا٤بثل مقصودن 
كالوكالة   اينتظمو ًضمنن  كلكنٍ ، افال ينتظمو مقصودن ، ؿاٍل مثل األك  ألف  الثٌ ؛ وكيلٗبطلق التٌ 

ؼ ٗباؿ يوكِّل آخر ُب التصرُّ  ريكْب أفٍ ن الشٌ مً  كاحدو  فإف  لكلِّ ، ركةابتة ُب ضمن الشٌ الثٌ 
 .ركةالشٌ 

يء عدـ جواز استتباع الشٌ : أم، الغّب و ُب حقٌ كلكن ىذا كلٌ : بسوطكذكر ُب ا٤ب
ك٥بذا  ، ب لغّبه مثل مالويوجً  نفسو فيجوز أفٍ  ا ُب حقٌ فأمٌ ، مثلو كما ُب الشركة كا٤بضاربة

ا٢بجر  ؼ بنفسو بفكٌ متصرِّ  ألن و؛ يأذف لعبده يكاتب كللمأذكف أفٍ  كاف للمكاتب أفٍ 
                                 

 . مانع( ُب )ب( ُ)
 . كٮبا مثالفبدؿ  كما ىو مثالف( ُب )ب( ِ)
 . أكىل( ُب )ب( ّ)
 . (َْٕ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ْ)

 . (( ساقط من )بٓ)
 . ثبت( ُب )ب( ٔ)
 . فلو( ُب )ب( ٕ)
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 .(ُ)وعن
اإلماـ : كبقولو ، (ِ)ض فجوازه ثبت باإلٝباعض با٤بفَبً ا اقتداء ا٤بفَبً كأمٌ 
ال ، ا١بواز كالفساد با٢بديث كألف  صالة ا٤بقتدم مبنية على صالة اإلماـ ُب حقٌ ؛ (ّ)ضاًمن
 .كوف صالة اإلماـ مستتبعة لصالة ا٤بقتدمت ال أفٍ 

 انتهاء حكم ا٤بنسوخ ُب أف  ىو ُب ا٢بقيقة مبْبِّ  كلكنٍ ، صورة اسخ فهو رافعا النٌ كأمٌ 
 .اُب ا٢بقيقة فال يرد نقضن  افلم يكن رفعن ، و كانت إىل ىذا الوقتشرعيتى 

 .قولو 
 امنن ابت ضً ن ا٢بكم الثٌ مً  أعلى حاالن  اابت مقصودن أف  ا٢بكم الثٌ  ال شكٌ : قلت فإفٍ 

ابت ُب هي الثٌ ككذلك النٌ ، ح العبارة على اإلشارة كغّبىارج  ك٥بذا تي  ،لو اعن لشيء آخر كتبػى 
نة دكف ب السُّ هي يوجً من النٌ ابت ُب ضً مر الثٌ كاألى ، رمةراىة دكف ا٢بي من األمر يوجب الكى ضً 

 ىهنا ككالة كلُّ  ٍبي  ؛ الوجوب كا٢برمة يثبتاففإهنما ، الوجوب ٖبالؼ األمر كالنهي ا٤بقصودين
 ككالةن  ابتكليس للوكيل الثٌ ، ركةيكْب من صاحبو ثابتة ُب ضمن عقد الشٌ ن الشر كاحد مً 
 (ْ)فكيف تثبت ىذه الوالية للوكيل الثابتة، مع علو رتبتو ٤با ذكرنا، توكيل اآلخر مقصودةن 

 .ركةككالتو ُب ضمن عقد الشٌ 
 كبيع،  اكال يثبت قصدن  اكم من شيء يثبت ضمنن : بقو٥بم اقد قيرًع ٠بعيك مرارن : قلت
بل ، منيةفلم يلـز من عدـ ثبوتو ُب الوكالة ا٤بقصودة عدـ ثبوتو ُب الوكالة الضٌ ، الشرب كغّبه

                                 
 . (ُٕٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)
 . (َْٕ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية ) ينظر( ِ)

 . ٕٓٓ/ّٔ(ِِِّٖأخرجو أٞبد ُب مسنده، مسند األنصار، برقم)( ّ)
ثػىنىا زىٍيدي ٍبني ا٢بٍيبىاًب، أىٍخبػىرىٍل حيسىٍْبه يػىٍعًِب اٍبنى كىاًقدو، حىد   : قىاؿى حىد  عى أىبىا أيمىامىةى يػىقيوؿي ، أىن وي ٠بًى ثىًِب أىبيو غىاًلبو

ـي ضىاًمنه كىاٍلميؤىذِّفي ميٍؤٛبىىنه  : ×رىسيوؿي اهلًل  مىا  . اإٍلً
 . (ِ/ ِقوف. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد )و كرجالو موثقاؿ ا٥بيثمي: 

 . الثابت( ُب )ب( ْ)

 /ب[ُِٓ]لوح 
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ٍب كىو أف  الوكالة الٌ  (ُ)ليل على جواز توكيل اآلخر ىهناكقد دؿ  الدٌ . بت لوجود الدليلقد ثى 
، َبل كصفتو/ جنس ا٤بش ن غّب بيافت مً ك٥بذا صحٌ ، ةركة ٗبنزلة الوكالة العامٌ ها الشٌ تتضمنٌ 

يوكِّل  كاف لو أفٍ ؛  اعمل برأيك: فإن و لو قاؿ لوكيلو، يوكِّل غّبه كُب الوكالة العامة للوكيل أفٍ 
ركة لتحصيل ألف  عقد الشٌ ؛ ةابتة ىنا ٗبنزلة الوكالة العامٌ إف  الوكالة الث  : ا قلناكإ٭ب  ، غّبه بو

ز عن مباشرة كاحد منهما عاجً  ككلُّ  ،جارة ا٢باضرة كالغائبةإال بالتٌ  (ِ)كال ٰبصل، بحالرٌ 
، بحكىو الرٌ ، وعْب ليحصل مقصودٮبايوكِّل غّبه بأحد النٌ  من أفٍ  اوعْب بنفسو كال ٯبد بيد  النٌ 

وكيل ن جواز التٌ كىذا الذم ذكرنا مً . كاحد منهما كاإلذف لصاحبو ُب ذلك داللة فيصّب كلُّ 
،  رل القياس ُب عدـ جواز توكيل اآلخى بهة دليكما ذكره من الشٌ ، لغّبٮبا جواب االستحساف
 . إىل ىذا أشار ُب ا٤ببسوط؛ (ّ)كما ُب الوكالة ا٤بقصودة

ألف  ا٤بقبوض على ؛ راءاحَباز عن ا٤بقبوض على سـو الشٌ  دل()ال على وجو البَ : قولو
 .منيدفع الثٌ  راء قبض ألجل أفٍ سـو الشٌ 

 (ْ)فإف  ا٤برىوف مقبوض ألجل الوثيقة ال يفيد؛ ىنعن الرٌ احَباز  )والوثيقة(: كقولو
 .كىذا ظاىر، مقصودٮبا

سها ٗبقصود ركة لتلبُّ أضاؼ ا٤بقصود إىل الشٌ ، مقصودىا: سخكُب بعض النُّ 
، ركةا ٰبصل بسبب عقد الشٌ إ٭بٌ ، ركةكىو تثمّب ماؿ الشٌ ، ريكْب إذ مقصود الشريكْبالشٌ 

 .فأضيف ا٤بسبب إىل سببو، ا٤بقصود ٢بصوؿ ىذا اركة سببن فكانت الشٌ 
بح ليس أف ٙبصيل الرٌ : يعِب، بحٙبصيل الرٌ : أم )ألنَّ المقصود منو التحصيل( 

كقد يكوف با٤باؿ كُب ىذه ، وكيل بدكف ا٤باؿبل قد يكوف ذلك بعمل التٌ  ،منحصر با٤باؿ
 .وكيل موجود فيحصل ا٤بقصودالشركة لو َل يكن ا٤باؿ فالتٌ 

                                 
 . ىنا( ُب )ب( ُ)
 . ل الربحٰبص( ُب )ب( ِ)
 . (ُٕٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)

 . تفيد( ُب )ب( ْ)

 ]شركة الصنائع[
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، كبالعمل أخرل ركة يكوف با٤باؿ تارةن بح ُب طريق الشٌ ٍب استحقاؽ الرٌ  : كُب ا٤ببسوط
كذلك . كا٤بضارب بعملو، بح ٗبالون الرٌ و مً نصيبى  ا٤باؿ يستحقُّ  فإف  ربٌ ؛ ببدليل ا٤بضارً 

ا ال تلـز عقد  ا صح  فإذ، ةو ال ٰبتاج فيها إىل بياف ا٤بدٌ كأنٌ ؛ العقد شركة اإلجارة بدليل أهن 
بو  منهما يستحقٌ  كاحدو  ألف  كل  ؛ ملباعتبار العى  فكذلك يصحُّ ، ركة بْب اثنْب با٤باؿالشٌ 
فقت اتٌ  إفٍ : ما يقوالففإهنٌ ، رفى كزي  (ُ)٤بالك اخالفن ، اد العمل كا٤بكافكال يشَبط فيو اٙبٌ ، بحالرٌ 

اشَبؾ صب اغ كقص ار ال  أفٍ ب اختلفتٍ  كإفٍ ، األعماؿ كالقص ارين كالصب اغْب إذا اشَبكا ٯبوز
ن فإف  ذلك ليس مً ، لو صاحبوكاحد منهما عاجز عن العمل الذم يتقب   ألف  كل  ؛ ٯبوز
ا نقوؿ جواز ىذه كلكنٌ . ركة عند اختالؼ األعماؿق ما ىو مقصود الشٌ فال يتحقٌ ، صنعو
رة ذلك العمل ك٩بن ال ن مباشن ٰبسً ل العمل صحيح ٩بٌ وكيل بتقبُّ كالتٌ ، ركة باعتبار الوكالةالشٌ 

ككل ، يقيم بأعوانو كأجزائو بل لو أفٍ ، ل إقامة العمل بيدهال يتعْب  على ا٤بتقبِّ  ألن و؛ ٰبسن
إال أن و َل  ، كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ّ)االعقد صحيحن  (ِ)فكاف، كاحد منهما غّب عاجز عن ذلك

 .ييذكىر فيو خالؼ مالك
كقد ذكر ، اد العملركة عند اٙبٌ ُب جواز الشٌ  رفى قوؿ زي  (ْ)ر ىهناتصوٌ يي كيف : فإف قلت

 .َل ٱبلطا ا٤باؿ كإفٍ  (ٔ)ركةكٯبوز الشٌ : (ٓ)قبل
)وال تجوز : قاؿ إىل أفٍ ؛ بح فرع ا٤باؿألف  الرٌ  (ٕ)ال يجوز(: ‘)وقال زفر والشافعي 

ركة بدكف ٤با َل ٯبوِّز الشٌ فر ٍب زي ، افعير كالشٌ فى على قوؿ زي : أم ل واألعمال(شركة التقبُّ 
 اد العمل معى ل عند اٙبٌ با١بواز ُب شركة التقبُّ  قولو رتصوٌ كيف يي ،  افعيكما ىو قوؿ الشٌ ،  ا٤باؿ

                                 
 . (ُّ/ ٖالذخّبة للقراُب )ينظر ( ُ)

 . ككاف( ُب )ب( ِ)
 . (ُٓٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . قبل ىذا( ُب )ب( ٓ)
 . ( ساقط من )ب(ٔ)
 سبق.( ٕ)
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 .ل كاألعماؿكال ٯبوز شركة التقبُّ ، صريح قولو
 . ذكرٮبا ُب ا٤ببسوط (ُ)ْب ُب الشركةعن زفر ركايتاف ُب اشَباط خلط ا٤بالى : قلت

 ، (ّ)خلط ا٤بالْب (ِ)طكاية الٍب تشَبً ذكر ُب الكتاب ُب تلك ا٤بسألة حكم الرٌ 
كَل يذكر اختالؼ ، كلكن أطلق ُب اللفظ (ْ)طشَبى ٍب ال يي كاية الٌ كم الرٌ كذكر ىهنا حي  

 .الركايتْب عنو فعن ىذا تراآل مناقضةن 
ا كأمٌ ، اد العمل فقد ذكرناهاٙبٌ ا أمٌ . اد ا٤بكافمل كاٙبٌ اد العى ُب اٙبٌ : مأى  )فيهما(: قولو

، (ٓ)ٯبوز عندنا، كاآلخر ُب دكاف آخر، افريكْب ُب دكٌ اد ا٤بكاف فإن و لو عمل أحد الشٌ اٙبٌ 
 .٥بما اخالفن 

وكيل كىو ٩بكن بالتٌ  حصيل()أنَّ المقصود منو التّ : كىو قولو (ٔ))وىو ما ذكرناه(
 .كاف كاختالفهمااد العمل كا٤بوكيل ال يتفاكت اٙبٌ ة التٌ صحٌ  ففي حقٌ 
 .لقبُّ ُب شركة الت  ، ( أم)
مع ا٤بساكاة  ابح أثالثن ل الرٌ قبٌ لو شرطا ُب شركة التٌ : بح أمكىو الرٌ ، صببالنٌ  ()

 .كانت شركة التقبل بينهما شركة عناف  (ٕ)اذم ذكره فيما إذكىذا الٌ ، ُب العمل ٯبوز
فاكت بينهما فيما فال ٯبوز التٌ ، بينهما شركة مفاكضة ركةكانت تلك الشٌ   (ٖ)ا إذكأمٌ 

فاكت ُب يشَبطا التٌ   أفٍ ال ٯبوز ذلك ُب شركة الوجوه إاٌل ًعناف / ال كُب، بحٰبصل من الرٌ 

                                 
 . (ُْٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 . يشَبط( ُب )ب( ِ)
 . (ُُ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ينظر 

 . ا٤باؿ( ُب )ب( ّ)
 . يشَبطو( ُب )ب( ْ)
 . (َْٗ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (ُِّ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) (ٓ)

 . ذكرنا( ُب )ب( ٔ)
 . إذ( ُب )أ( ٕ)
 . إذ( ُب )أ( ٖ)

شَباط احكم ]
العمل نصفْب 
 [ان كا٤باؿ أثالث

 /أ[ِِٓ]لوح 
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كقد ، بح مع ا٤بساكاة ُب العملفاكت ُب الرٌ منهما اشَباط التٌ  ل يصحٌ قبٌ كُب التٌ ، ملك ا٤بشَبم
إىل ىذا ؛ (ُ)ل كالوجوه كما ٯبرياف ُب األمواؿقبٌ ُب شركة التٌ  ٯبريافً  ًعنافبيػ ن ا أف  ا٤بفاكضة كال
 . أشار ُب ا٤ببسوط
 .بقدر ما شرط عليو من العمل: أم مان بقدر العمل()ألنَّ الضّ 

ا ركة إ٭بٌ بح ُب الشٌ كذلك ألف  الرٌ ، كىو ال ٯبوز يادة عليو ربح ما لم ُيضَمن()فالزّ 
أال ترل أف  من قاؿ . بغّب ذلك قٌ ستحى كال يي ، مافا با٤باؿ أك بالعمل أك بالضٌ إمٌ  قٌ ستحيي 

أال ترل . با٤باؿ كالعمل ستحقٌ ا يي كإ٭ب  ، زبح َل ٯبىي على أف  يل بعض الرِّ  كى تصر ؼ ُب مالً : لغّبه
بسبب  با٤بضارً  (ّ)وكيستحقُّ ، ا٤باؿ بسبب ا٤باؿ ربُّ  (ِ)وقُّ أف  ُب باب ا٤بضاربة يستحً 

منو طاب  ل كألقى على تلميذه بأقلٌ ألف  األستاذ إذا تقبٌ ؛ مافبالض   (ْ)ككذا يستحقو، العمل
 . كذا ُب اإليضاح؛  (ٓ)مافا يطيب بسبب الضٌ كإ٭بٌ ؛ طاب لو الفضل

 .يادة على العمل ليست من ىذه األكجو الثالثة فكانت ربح ما َل يضمنىهنا الزِّ  ٍبيٌ 
 .نضمى لتأدية ىذا العقد إىل ربح ما َل يي : أم يتو إليو()لتأد

لكن ، بح ال ٯبوز ُب شركة الوجوهفاكت ُب الرِّ أف  التٌ : يعِب )وصار كشركة الوجوه(
فاكت ُب ملك ا٤بشَبم فيجوز ا إذا اشَبطا التٌ كأم  ، ىذا إذا كاف ا٤بشَبل بينهما على السواء

 . كقد ذكرناه من ا٤ببسوط؛ (ٔ)اوجوه أيضن بح ُب شركة الفاكت حينئذ ُب الرِّ الت  
كعن ىذا ، اد ا١بنسبح ال يظهر إال عند اٙبٌ الرٌ : أم حاد الجنس(بح عند اتّ )ألنَّ الرّ 

 .نانّبراىم كالدٌ ركة الدٌ ماؿ الشٌ  (ٕ)جعل رأس
                                 

 . (ُِٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)

 . يستحق( ُب )ب( ِ)
 . يستحق( ُب )ب( ّ)
 . يستحق( ُب )ب( ْ)
 . (ِِّ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر ( ٓ)

 . (ُْٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٔ)

 . ( ساقط من )ب(ٕ)
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حينئذ كونو  فال يلـز، بحؿ العمل ال الرِّ دى فكاف ما يأخذه بى : أم )فكان بدل العمل(
 .ربح ما َل يضمن

 :الفرؽ بينهما من كجهْب: كذكر ُب ا٤ببسوط
 كقد يكوف بينهما ُب العمل تفاكت فيصحُّ ، لهما تابعاف للعملأف  ُب التقبُّ : أحدىما
فمع ، اتهما ُب شركة الوجوه فهما مشَبياف بثمن ُب ذمٌ فأمٌ ، بحفاكت ُب الرٌ منهما اشَباط التٌ 

: كىو الوجو الثاٍل، ح الفرؽتوضِّ . بحفاكت ُب الرِّ شرط التٌ  ا٤بساكاة ُب ملك ا٤بشَبم ال يصحُّ 
بقدر ما شرط لنفسو من  (ِ)ـكاحد منهما يتقوٌ  فعة كلِّ فمنٍ ، بالعقد (ُ)ـا يتقوٌ أف  ا٤بنافع إ٭بٌ 

ا اشَباط شيء من ربح ن أحدٮبمً  فال يصحُّ ، ـ بنفسوفإن و يتقوٌ ، بح ٖبالؼ عْب ا٤بشَبمالرِّ 
 .(ّ)ماؿ صاحبو من غّب رأس ماؿ كال ضماف

من الواجب ُب كىو الثٌ ، ُب شركة الوجوه: أم فق()ألنَّ جنس المال متّ : قولو
لو جاز اشَباط زيادة  ٍبي  ، بحفيظهر الرٌ  افقن فكاف ا١بنس متٌ ، نانّبالدٌ  راىم أككىو الدٌ ، تهماذمٌ 

كلكن كاف جواز ، بة ُب ا٤بضارى كذلك ال يكوف إاٌل ، نمى بح كاف ذلك ربح ما َل يضُب الرِّ 
كلوقوعو ٗبقابلة ا٤باؿ ُب جانب ، ب ا٤بضاربل ُب جانً لوقوعو ٗبقابلة العمى  اذلك فيها أيضن 

بح فيلـز فيها ماف ٗبقابلة زيادة الرٌ كال الضٌ ، كليس كاحد منهما ُب شركة الوجوه، ا٤باؿ ربٌ 
لو كل كاحد منهما من العمل يلزمو كما يتقبٌ ، ٯبوز لذلك فال، كجو ن كلِّ ن مً ربح ما َل يضمى 
 .كيلـز شريكو

كانا متفاكضْب فال إشكاؿ أف  اآلخر   فإفٍ ، كإذا تقب ل العمل أحدٮبا: كُب ا٤ببسوط
 اقياسن  - (ْ)فقد ذكر ُب النوادر؛ قةركة بينهما مطلى ا إذا كانت الشٌ فأم  ، ب بذلكمطالى 

                                 
 . تتقـو( ُب )ب( ُ)
 . تتقـو( ( ُب )بِ)
 . (ُِٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)

: ىذا الصطالح، يطلق على الكتب الٍب حوت مسائل ركيت عن األئمة الثالثة؛  كتب النوادر( ْ)
كالكيسانيات، كالرقيات، كا١برجانيات، كا٥باركنيات، كٝبيعها حملمد بن ا٢بسن، ككتب أخرل  

كتب األمايل، كمنها كتب الٌركايات كركايات ابن ٠باعة. مصطلحات كاجملرد للحسن بن زياد، ك 

= 

]الفرؽ بن شركة 
 التقبل كالوجوه[
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ألف  الشركة بينهما ؛ (ُ)ن يقبل مى ُب القياس ال يطالىب بو إاٌل : ُب ىذا الفصل -استحسانن كا
ين إلنساف ال يطالب بو أال ترل أن و لو أقر  أحدٮبا بدى . كذلك ال يضمن الكفالة؛ عناف
ألف  ىذا ؛ بو ايكوف اآلخر مطالبن  كُب االستحساف أفٍ . فكذلك إذا تقب ل العمل، اآلخر
ـى  ففيما ىو ا٤بقصود يقـو كلُّ ، ركةل مقصود بالشٌ بُّ قالت   فيكوناف فيو ، صاحبو كاحد منهما مقا

 .ٗبنزلة ا٤بتفاكضْب
ىو  ألن و؛ - ااستحسانن  -ييطاًلب باألجر  إذا عمل أحدٮبا كاف لدآخر أفٍ : كعلى ىذا
ٖبالؼ ، ذاعن ى ٍب بينهما ال تنفكٌ أف  الشركة الٌ  اكبياف كونو مقصودن ، ا٤بقصود بعقدٮبا
 .(ِ)اإلقرار بالدين
: أم، دافع األجرة إليو افعالد  ػ يراد ب ٯبوز أفٍ  : قولو
إىل : أم، كاحد منهما إليو افع كلُّ يراد بالدٌ  كٯبوز أفٍ . كىو الظاىر، منهما كاحدو  إىل كلِّ 

وب ا٤بصبوغ إىل ٍب دفع الثٌ ، صبغوب للريكْب الثٌ لو أخذ أحد الشٌ : يعِب وب مثالن صاحب الثٌ 
 .مافوب غّب الذم أخذه من صاحبو يربأ من الضٌ صاحب الث  

ا قيد جريانو ٦برل كإ٭ب   )فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل(
 قالوا إذا العقد ٦برل ا٤بفاكضة حٌٌب ، ألف  فيما عدا ذلك َل ٯبًر ىذا؛ يئْبا٤بفاكضة هبذين الش  

أك ، ن أعماؿ الفعلة أك أجر أجّبن ٜبن صابوف أك اثناف أك عمل مً ين مً / بدى  أحدٮبا أقر  
ة ألف  التنصيص على نة كيلزمو خاص  ؽ على صاحبو إال ببيِّ صد  َل يي ، تيت ٤بدة مضى أجرة بى 

كنفاذ اإلقرار موجىب ا٤بفاكضة، ا٤بفاكضة َل يوجد
 . كذا ُب اإليضاح؛  (ّ)

 كأفٍ ، جالف من أىل الكفالةيكوف الرٌ  فا٤بفاكضة منها أفٍ  مفاوضة( )وأنَّها تصحُّ  

                                 
= 

 . َُٔا٤بذاىب الفقهية ٤برَل الظفّبم ص 

 . تقبل( ُب )ب( ُ)
 . (ُِٔ- ُِٓ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ِ)
 . (ُٔٗ/ ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم )ينظر ( ّ)

 ]الرباءة بالدفع[

 /ب[ِِٓ]لوح 

 ]شركة الوجوه[
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 كأفٍ ، يكوف ا٤بشَبل بينهما نصفْب كأفٍ ، كاحد منهما نصفو يكوف ٜبن ا٤بشَبل على كلٌ 
 .يتلف ظا بلفظ ا٤بفاكضة

 ي أفٍ كينبغ، فاضل ُب ضماف ٜبن ا٤بشَبل بينهماٯبوز التٌ  فهو أفٍ : منهما ا العنافكأمٌ 
رط ماف بينهما فالشٌ بح ٖبالؼ الضٌ اشَبطا الرٌ  كإفٍ ، مافبح بينهما على قدر الضٌ يشَبطا الرٌ 

 .كذا ُب شرح الطحاكم؛  (ُ)بح بينهما على قدر ضماهنماكيكوف الرٌ ، باطل
ألف  ا٤بعتاد فيما بْب ؛ ؼ إليوألف  مطلقو ينصرً ؛ نمن كا٤بثمى كىي الثٌ  )في األبدال(

 .ؼ إىل ا٤بعتاد كما إذا اشَبل بدراىم مطلقةفا٤بطلق ينصرً ناف عً اس شركة الالنٌ 
و فإنٌ ، صف اتفاقيكر النِّ كذي  صف(لميذ بالنِّ ذي يُلقي العمل على التّ )واألستاذ الّ 

 .كقد ذكرناه، من النصف يلقي بأقلٌ  ٯبوز لو أفٍ 
على  افكاف العمل مضمونن ، يطالب األستاذ بتحصيل ذلك العمل: أم مان()بالضّ 

 .ستاذاأل
ألف  ُب ؛ شركة الوجوه ليست ُب معُب ا٤بضاربة: أم )والوجوه ليست في معناىا(

ا ا٤باؿ فليس ٗبضموف على كأمٌ ، ريكْب مضموف عليو العملكاحد من الشٌ  شركة الوجوه كل  
ُب معُب ا٤بضاربة  ألن و؛ ا٤باؿ ٖبالؼ العناف ككذلك العمل ليس ٗبضموف على ربِّ ، ا٤بضارب

يعمل ُب ، (ِ)]يعمل ُب ماؿ صاحبو كا٤بضارب[ًعناف كل كاحد من شريكي ال  ن حيث إف  مً 
كما ،  بح ُب العناففجاز اشَباط زيادة الرِّ ، ا٤باؿ ماؿ صاحبو كا٤بضارب يعمل ُب ماؿ ربٌ 

 .كاهلل أعلم، جاز ُب ا٤بضاربة

                                 
 . (ٓٔ/ ٔترتيب الشرائع ) بدائع الصنائع ُبينظر ( ُ)

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب مكرر ُب )أ(. ِ)
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 :فصم يف انششكح انفاصذج
ا الفاسد كأمٌ ، كجو ن كلٌ ا مً الصحيح موجود شرع ما أفٌ ػل؛ حيح على الفاسدقد ـ الصٌ 

 احيح ذكرن من الصٌ  فا٫بطٌ ، كجو ن كلِّ مً  اشرعن  افلم يكن موجودن ، ةفهو فائت لوصف الصحٌ 
 .ال٫بطاط درجتو شرعا

كاجتناء ، ( ٫بو احتشاش ا٢بشيششيء مباح )وعلى ىذا االشتراك في أخذ كلِّ 
 باعاه كخلطاه ٍبي ، عمال ذلك فإفٍ ، ن ا١بوز كالفستق كغّبٮبان ا١بباؿ كالربارم مً مار مً الثٌ 

كاحد  كلٌ   ألفٌ ؛ اأك كزنين  اكاف كيلين   كاحد منهما إفٍ  زف ما كاف لكلٌ كى كى ، من على كيلقسم الثٌ 
كمالية ، يقسم على مالية ا٤بعقود عليو (ُ)امن ُب البيع إ٭بٌ كالثٌ ، ٤با أصابو امنهما كاف مالكن 
 اكإف َل يكن كيلين . من بينهما على ذلكالثٌ  فلهذا قسم، عترب بالكيل كالوزفا٤بكيل كا٤بوزكف تي 
معرفة ا٤بالية فيما ال يكاؿ  ألفٌ ؛ كاحد منهما من على قيمة ما كاف لكلٌ أك كزنيا يقسم الثٌ 
كاحد  ؽ كلُّ َل يعرؼ مقدار ما كاف لكل كاحد منهما صدى  كإفٍ ، يمةكال يوزف ٗبعرفة القً 

 فكلُّ ، كقد كاف ا٤بكتسب ُب أيديهما ،ما استويا ُب االكتسابألهن  ؛ صفمنهما إىل النِّ 
، كالظاىر يشهد لو ُب ذلك، ا يد عي ما كاف ُب يديوصف إ٭ب  كاحد منهما ُب دعواه إىل النِّ 

اىر يشهد الظٌ  يدعي خالؼ ما ألن و؛ نةصف إال ببيٌ يادة على النِّ ييصد ؽ ُب الزِّ  و كالقبل قولي فيي 
أك ا٤بلح أك الكحل أك  ٲبلكاهنا أك ا١بصٌ  ال ككذلك الشركة بنقل الطْب كبيعو من أرض، لو

 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)ما أشبو ذلك
وكيل إثبات كالية ف التٌ أمن قبل  عنو( ا)والوكيل يملكو بدون أمره فبل يصلح نائبً 

ىنا اٲبكن ٙبقيقو ى كىذا ا٤بعُب ال، كليس بثابت للوكيل، صرؼ فيما ىو ثابت للموكِّلالتٌ 
 . كذا ُب اإليضاح،  (ّ)ركةلم تثبت الشٌ فى 

كيل كاف الو  و ٯبوز مع أف  فإنٌ ، غّب معْب   ل ىذا بالتوكيل بشراء عبدو شكً يي : فإف قيل

                                 
 . أف( ُب )ب( ُ)
 . (ُِٕ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)

 . (ُِٗ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ّ)
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ال ٲبلك  وكيل أفٍ ة التٌ و اليشَبط لصحٌ فعيًلم هبذا أنٌ ، وكيل كبعدهٲبلك شراءه لنفسو قبل التٌ 
 .وكيلوكيل فيما ٲبلكو الوكيل قبل التٌ وكيل بل ٯبوز التٌ ؼ قبل التٌ ذلك التصرُّ الوكيل 

 :وكيل باالحتطاب بوجهْبراء ٱبالف التٌ وكيل بالشٌ التٌ  ال يشكل ٤با أفٌ : قلنا
كاف   كإفٍ ، وكيليشَبيو لنفسو بعد التٌ  ُب العبد ا٤بعْب  ال ٲبلك الوكيل أفٍ  أفٌ : أحدىما

لوقوع  و ال يصحٌ ا٢بطب ا٤بعْب  كغّب ا٤بعْب  سواء ُب أنٌ  وكيل باالحتطاب ُبكالتٌ ، ٲبلكو قبلو
 .وكيل ُب أمر مباح ٥بماالتٌ 

الوكيل  (ِ)كنفلم يى ، (ُ)قبلوكال يلـز ، ة ا٤بوكِّلمن ُب ذمٌ وكيل يلـز الثٌ أف بالتٌ : والثاني
وكيل التٌ  إفٌ  قلنا / ما فصحٌ  (ّ)وكيل كبعدهل قبل التٌ ة ا٤بوكِّ من ُب ذمٌ ىناؾ على إلزاـ الثٌ  اقادرن 
ق عليل ماذكره اإلماـ احملقِّ كلكن األكجو ُب التٌ ، وكيلفيما ال ٲبلكو الوكيل قبل التٌ  ا يصحٌ إ٭بٌ 

 ألفن : فقاؿ، كأقول استقامةن  و أمًب ٛبشيةن فإنٌ  ، رخسي ُب ا٤ببسوط س األئمة السٌ 
 فحينئذ كاف كلُّ ، ب ا٤بلك للمكتسبوجً ا٤بباح ي كاالكتساب ُب احمللٌ ، االحتطاب اكتساب

أك ، ن غّب رأس ماؿ كال ضماف لو فيومنهما يشَبط لنفسو بعض كسب صاحبو مً  كاحدو 
كىذا مفاكضة ُب ، ب صاحبوو بنصف ما يكتسً منهما كا٤بفاكض مع صاحبً  كاحدو  يصّب كلُّ 

 .(ْ)اجملهوؿ فال تكوف صحيحة
ى ٦بهوؿ ا١بنس كالقدر ا٤بسمٌ  ألفٌ  ((ٓ)دما بلغ عند محم ان أجر مثلو بالغً )فللمعيّ 

ضا باجملهوؿ ال كالرٌ ، أـ ال اكىل يصيباف شيئن ، نوع من ا٢بطب يصيباف مٌ أى  و الييٍدرىلفإنٌ 
. بلغ ما او بالغن فلو أجر مثلً ، ت منافعو مستوفاة بعقد فاسديى قً فإذا سقط اعتبار رضاه بى  يصحُّ 

 افإذا أصابا شيئن ، مابلغ اجر مثلو بالغن أى  استحقٌ  اشيئن م يصيبا أعانو عليو فلى  (ٔ)و إفٍ أال ترل أنٌ 
                                 

 . قبلو( ُب )ب( ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . (ُِٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

 لسابق. ا٤برجع ا( ٓ)
 . لو( ُب )ب( ٔ)

]الفرؽ بْب التوكيل 
بالشراء كالتوكيل 

 حتطاب[باال

 /أ[ِّٓ]لوح
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ز فلهذا ال ٯباكً ، فاعترب رضاه ُب ا٤بعلـو، منها معلـو قىفيزالفإف  ، ٖبالؼ ٞبل ا٢بنطة، أكىل
 .ىبو ا٤بسمٌ 
ى قد رضي بنصف ا٤بسمٌ  ألن و وعند أبي يوسف ال يجاوز بو نصف ثمن ذلك()

أال ترل أنو لو استأجر ٞباال ، ا٤بطالبة بالزيادة على ذلكو ُب حقٌ  (ُ)فيعترب رضاه ُب إسقاطو
، ال ٯباكز بو ما ٠بي، ليحمل لو حنطة إىل موضع كذا بقفيز منها فحملها كاف لو أجر مثلو

كفيما زاد ، سمية إذ ا٤بنافع تتقٌوـ بنفسها بغّب العقدتقٌوـ ا٤بنفعة باعتبار العقد كالتٌ  كىذا ألفٌ 
د عن دليل أيب ر دليل ٧بمٌ كلكن أخٌ ، كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ِ)سميةى َل توجد التٌ على ا٤بسمٌ 
د ُب الكتاب على قوؿ أيب يوسف كتأخّب دليل ٧بمد ُب فتقدَل قوؿ ٧بمٌ ، يوسف فيو
ؿ دليل على أٌف ا٤بختار قو ، كما ذكرت،  ا قاس عليو أبو يوسفمع جوابو عمٌ  ا٤ببسوط
 .٧بمد

 .بفتح الواك على بناء ا٤بفعوؿ )ال يجاَوز بو(: كقولو
مسند إىل  ألن و )ال يجاَوز(: قائم مقاـ الفاعل لقولو ألن وفع بالرٌ : )نصف ثمن(: كقولو

ِب للمفعوؿ كاف للمفعوؿ بو ا٤بتعٌدل إليو بغّب حرؼ الفعل إذا بي  ألفٌ  )نصف ثمن(: قولو
 ألن وكأصلها بعّب السقاء ، اكية ا٤بزادة من ثالثة جلودالرٌ  لوِب على سائر ما بي  (ّ)ن الفصلمً 

 .ٰبملو: أم، يركم ا٤باء
 (ْ)يةك اكاف ا٤بستقي صاحب الرٌ   إفٍ : أم )استوفى منافع ملك الغير وىو البغل(

حيح ٯبب ففي الصٌ ، ق بالصحيحالفاسد ملحى  ألفٌ  جب األجرةمنفعة البغل فت اككاف متملكن 
 .دفكذا ُب الفاس، األجر

                                 
 . إسقاط( ُب )ب( ُ)
 . (ُِٕ- ُِٔ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 . الفضل( ُب )ب( ّ)
  .(ُّ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )، كالصحيح ما أثبتو. الركاية( ُب )أ( ْ)
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فيجب  (ِ)يةك االرٌ منفعة  اإف كاف ا٤بستقي صاحب البغل كاف متملكن : أم (ُ)ية(و اوالرّ )
ُب إبقاء شرط شيرًط ُب ك ، العقد صار مستحق النقض ألفٌ  كيبطل شرط التفاضل األجر

 .كىو كاجب الدفع دكف التقدير، العقد تقرير لو
ا طىعىاـه كى : )الر ٍيعي( إذىا أىٍخرىجىٍت اأٍلىٍرضي اٍلمىٍرىيونىةي رىيٍػعنا : ًثّبي الر ٍيًع كىقػىٍوليوي الزِّيىادىةي كىيػيقىاؿي ىىذى

ا زًيىادىةه ألهن  غىل ةن : أىمٍ 
 . كذا ُب ا٤بغرب  (ّ)

 باب أحكاـ ا٤برتدينكىو ما ذكره ُب  اه من قبل(بمنزلة الموت على ما بينّ  ألنَّو) 
و أنّ  )ولنا: إىل قولو وحكم الحاكم بلحاقو( ارب مرتدً )وإن لحق بدار الح: ُب قولو

 .إىل آخره( ... أحكام اإلسبلم وىم أموات في حقّ ، حاق صار من أىل الحربباللّ 
ؿ ملكو إىل لتحوُّ  اب عزؿ الوكيل حكمن ل موجً موت ا٤بوكِّ  ألفٌ  عزل حكمي( ألنَّو)
كإف َل ، للوكيل ينعزؿ ٗبوت ا٤بوكِّ ا أال ترل أفٌ . ف ثبوت حكمو على العلم بوفال يتوقٌ ، كارثو

 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ْ)ايعلم بو ٖبالؼ ما إذا عزلو قصدن 
 .ركة()وإذا بطلت الوكالة بطلت الشّ 

ا ثبت ن الوكالة فلمٌ الشركة تتضمٌ  ألفٌ : أم ا(ألنَّه)بيل ىذافقد ذكر قي : قلتى  فإفٍ 
، ع بطالف األصلبى ن بطالف الت  ـ مً فلم يلزى ، فيها اوكالة تبعن ركة كانت الالوكالة ُب ضمن الشٌ 

 .ع كىو الوكالةبى ببطالف الت  ، ركةكىو الشٌ ، ـ ىنا بطالف األصلفكيف لزً 
 :عنو جواباف: قلت

ّب الـز على ما ذكر ُب االبتداء لكونو غى  ركة حكمى لدكاـ عقد الشٌ  أفٌ : أحدىما
ٍب لو كاف ابتداء عقد الشركة ُب شخصْب . لشركةكتاب ان بيل الفصل األكؿ مً الكتاب قي 
ال يعقالف البيع كالشراء أك  ينً ذى اللٌ  ْبً يى بً ككالص  ، أك أحدٮبا، كاجملنونْب،  وكيل بينهماال ٯبوز التٌ 

                                 
 .(ُّ/ ّم )ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتد، كالصحيح ما أثبتو. الركاية( ُب )أ( ُ)
 .(ُّ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )، كالصحيح ما أثبتو. الركاية( ُب )أ( ِ)
 . (َِْا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ّ)

 . (ُِّ/ ُُا٤ببسوط للسرخسي ) (ْ)

]بطالف الشركة 
ٗبوت أحد 
 الشريكْب[
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ة الشركة ليفيد وكيل شرط صحٌ صالحية التٌ  كىذا ألفٌ . ما قلناػفكذا بقاء ل، أحدٮبا ال ٯبوز
عقد  / للوكالة شرط لصحة ركة قابالن ا٤بعقود عليو عقد الشٌ  ركة فائدتو كصالحيةعقد الشٌ 

. ركة ُب االحتطاب كاالحتشاش لعدـ صالحيتهما للوكالةالشٌ  (ُ)فلذلك َل تصحٌ ، ركةالشٌ 
ا٤بشركط يفوت بفوت  ألفٌ  الشركة عند فوات الوكالة تو َل تبقى ا كانت الوكالة شرط صحٌ فلمٌ 
 .رطالشٌ 

فيبطل ا٤بقتضى عند بطالف ا٤بقتضي  كاقتضاءن  امنن فيها ضً  تةه الوكالة ثاب (ِ)أفٌ : والثاني
بد كما إذا كاف ا٣بطاب لغّب مالك العى  ال يصحٌ ؛ ؾ عِب بألف درىمق عبدى أعتً : قولو  أفٌ حٌٌب 

ح فبطل ا بطل ا٤بقتضى بطل ا٤بصحٌ فلمٌ ، ة ا٤بقتضيا٤بقتضى شرط لصحٌ  ألفٌ ؛ ُب العكس
 . أعلمكاهلل؛ (ّ)ا٤بقتضى لذلك ضركرة فكذلك ىنا

                                 
 . يصح( ُب )ب( ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . ىهنا( ُب )ب( ّ)

 /ب[ِّٓ]لوح 
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 فصم

ا ليست من مسائل هنٌ أ لبى ن قً ركة مً ٤با كانت أحكاـ ىذا الفصل أبعد عن مسائل الشٌ 
 .ىا عن ذكر أحكاـ سائر الفصوؿجارة أيخِّر ذكري التِّ 

. عند أيب حنيفة: أم منهما نصيب صاحبو( واحدٍ  ن كلُّ ضمِ  ايا معً )أما إذا أدّ  
 .(ِ)إلماـ العتايبكذا ُب الزيادات ل؛  (ُ)نكعندٮبا ال يضمى 

 ريكْب ا٤بتفاكضْب فأد ل كلُّ وؿ على ماؿ الشٌ ا٢بى  إذا حاؿى (ّ)ك : ػكذكر ُب زكاة ا٤ببسوط
 مر صاحبو ضمن لصاحبوكاحد منهما بغّب أى  أد ل كلُّ  فإفٍ ، ٝبيع ا٤باؿ منهما زكاةى  كاحدو 
جارات دكف إقامة عن صاحبو ُب التِّ  اركة صار نائبن منهما بسبب الشٌ  كاحدو  كل    ألفٌ 

 ايا معن يؤدِّ  إما أفٍ : ر بأداء الزكاة فهو على كجهْبكاحد منهما قد أمً  كاف كلُّ   كإفٍ ، العبادات
تو ٩با أد ل ُب قوؿ أيب منهما لصاحبو حص   كاحدو  ن كلُّ مً ضى  ايا معن أدٌ  فإفٍ . عاقبأك على الت  
منهما  م أكالن ماف على ا٤بؤدِّ عاقب فال ضى على التٌ  ياأدٌ  فٍ كإً . ن عندٮباكَل يضمى  ‘حنيفة 
علم بأدائو  سواءه ، ل ُب قوؿ أيب حنيفةتو ٩با أدٌ لصاحبو حصٌ  ام آخرن ن ا٤بؤدِّ كيضمى ، لصاحبو

كتاب ىكذا أشار إليو ُب ؛  فالن كإاٌل م بأداء صاحبو ضمً علً  إفٍ : كعندٮبا. أك َل يعلم
 .الزكاة

حيح كىو الصٌ ، علم بأداء شريكو أك َل يعلم عليو سواءه ال ضماف : يادات يقوؿكُب الزِّ 
ككذلك ، ل بعد أداء ا٤بوكِّل بنفسوكاة إذا أدٌ داء الٌز ككذلك ا٣بالؼ ُب الوكيل بأ، عندٮبا

                                 
 . (َِٗ/ ِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 ،البخارم، أبو نصر أك أبو القاسم زين الدين أٞبد بن ٧بمد بن عمر العتايباإلماـ العتايب ىو:  (ِ)
عاَل بالفقو كالتفسّب، حنفي، من أىل ٖبارل ككفاتو هبا. من كتبو )جوامع الفقو( أربع ٦بلدات، منو 

رح ا١بامع الكبّب( ك )شرح ا١بامع الصغّب( ك)شرح أجزاء ٨بطوطة ُب استمبوؿ ك )التفسّب( ك )ش
ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية ق(. ٖٔٓتوُب سنة )خ( للشيباٍل، ُب فركع ا٢بنفية.  -الزيادات 

 . (ُِٔ/ ُاألعالـ للزركلي )، (ُُْ/ ُ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)

 ]زكاة الشركْب[
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ل بنفسو أك بعد ما ر ا٤بوكِّ ن الظهار إذا أعتقو بعد ما كفٌ ا٣بالؼ ُب الوكيل بعتق العبد عى 
م ل أك َل يعلى م بتكفّب ا٤بوكِّ ذ سواء علً كعندٮبا ينف  ، ذ عتقوي العبد عند أيب حنيفة ال ينف  مً عى 

 .ياداتعلى ما ذكره ُب الزِّ 
و قبل ن عزؿ الوكيل فال يثبت حكمو ُب حقِّ كاة بنفسو يتضم  أداء الز   كجو قو٥بما أفٌ 

 .العلم بو
 قةه ىو مأمور بدفع ا٤باؿ إىل الفقّب على كجو يكوف صد: يادات فقاالا ركاية الزِّ كأم  

ككاف ىذا ُب األداء ، ب عزؿ الوكيلفال يوجً ، ل بنفسو ال ينفي ىذا ا٤بعُبكأداء ا٤بوكِّ ، ربةكقي 
؛ مم أك َل يعلى علً  فصار معزكالن ، (ُ)مم بأدائو أك َل يعلى علً  سواءه ، فال ضماف عليو، أمره ٩بتثالن 
 .عزؿ حكمي ألن و

 ل بنفسو ٍبي  ىناؾ إذا قضى ا٤بوكِّ  فإف  ، ينشكل على ىذا الوكيل بقضاء الدٌ يي : فإف قلتى 
ؽ ىناؾ بْب فقد فر  ، ان شيئن ن كإال َل يضمى ل فهو ضامً علم بأداء ا٤بوكِّ  قضى الوكيل فإفٍ 
 .لبأداء ا٤بوكِّ  االعزؿ ا٢بكمي ىناؾ أيضن  (ِ)و حصلالعلم كعدمو مع أن  

على ما على القابض  ال مضمونن ٯبعل ا٤بؤدٌ  ين مأمور بأفٍ الوكيل بقضاء الدٌ : قلت
 ال فلم يكن أداؤه موجبن ر بعد أداء ا٤بوكِّ تصو  كذلك يي ، قضى بأمثا٥بايوف تي الدُّ  ألف  ؛ ىو األصل

ماف على الوكيل ١بهلو بأداء ب الض  ىناؾ لو َل يوجً  ح الفرؽ أف  يوضِّ . ازؿ الوكيل حكمن عى 
 ن القابض كتضمينو إفٍ ن من اسَبداد ا٤بقبوض مً يتمكٌ  ألن و ل فيو ضررل ال يلحق ا٤بوكِّ ا٤بوكِّ 

ن من ال يتمك   ألن و لرر با٤بوكِّ ماف أد ل إىل إ٢باؽ الضٌ ىنا لو َل يوجب الضٌ اكى، اكاف ىالكن 
ماف بكل فلهذا أكجب الضٌ ، رر مدفوعكالض  ، دقة من الفقّب كال تضمينواسَبداد الص  

 . كذا ُب ا٤ببسوط  (ّ)حاؿ

                                 
 . (َُِ- َِٗ/ ِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)

 . يتحصل( ُب )ب( ِ)
 . (َُِ/ ِا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)
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ن الوكيل عند حيث يضمى  ايا معن أدٌ  (ُ)عركؼ بالقاضي الغِب فيما إذاكذكر اإلماـ ا٤ب
 ن حيث ا٢بكم كاالعتبارمً  ايا معن أد   كإفٍ ، ل سابق على أدائوأداء ا٤بوكِّ  فوجهو أف  ، أيب حنيفة

ل على ؼ ا٤بوكِّ كتصرُّ ، لؼ الوكيل على ا٤بوكِّ كتصرُّ ، ؼ على نفسول باألداء متصرِّ ا٤بوكِّ  ألفٌ 
، لمعُب كالوكيل بالبيع إذا باع كباع ا٤بوكِّ  اؼ الوكيل عليو فيصّب سابقن من تصرُّ  نفسو أقرب

 .(ِ)ينفذ بيع ا٤بوكل االكالماف معن كخرج 
ل ا٤بأمور أدٌ  ألفٌ : مأى  عليو( اينً ى دَ أدّ  ألنَّو)على ا٤بأمور : أم 

ة ليل على كقوع ملك ا١بارية لو خاص  كالدٌ ، ةا٤بلك كاقع لو خاصٌ على نفسو كىذا ألنٌ  اينن دى 
ة / خاص   ا اشَباىا بإذنو لنفسومٌ ػو لٮبا يقوالف بأنٌ : كذكر ُب اإليضاح. (ّ)حل لو كطؤىا
ها ليست ة لكنٌ ا٢باجة ماسٌ  كىذا ألفٌ ، عاـ كالكسوةن الطٌ منو مً  قة ٗبا ال بد  صارت ملحى 

، ةفوقع للمشَبم خاص  ، عاـ كالكسوةد أ٢بقاه بالطٌ ف لو ُب ذلك فقفإذا أذً ، بالزمة
.(ٓ)صفكقد نفد من ماؿ مشَبؾ فّبجع عليو بالنِّ ، ركةمستثناة عن عقد الشٌ  (ْ)فصارت

 .الجارية دخلت في الشركة على البنات( )ولو أنّ 
 لُّ كما ٰبىً : قلنا .لو كطء ىذه ا١بارية فكيف تكوف على الشركة أليس ٰبلُّ : فإف قيل

و ٤با إن  : قلت؟ ين ا٥ببة ىهنافأى : قيل فإفٍ .راء بال أمرؤىا إذا كىب لو نصيبو بعد الشِّ لو كط
ه ن حيث إخراج ىذا الشراء كحدى كال ٲبلك اإلخالص لو إال مً ، لنفسك لتطأىا اشَبً : قاؿ لو

للهبة ُب األمر بالقبض  اراء ضمنن ا ٲبلكو من حيث تضمْب ا٥ببة بعد الشِّ كإ٭ب  ، عن الشركة
 .سو بعد الشراءلنف

ككما إذا  ، اقبضها لنفسك كانت ىبة: بينهما ٍب قاؿ أحدٮبا لدآخر كلو اشَبيا جاريةن 

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . (ِّْ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) (ِ)

 . كطؤىا لو( ُب )ب( ّ)
 . كصارت( ُب )ب( ْ)
 . (ِٓ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر  (ٓ)

]حكم ا١بارية ُب 
 عقد الشركة[

 /أ[ِْٓ]لوح 
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كإذا قاؿ ، كانت ىبة،  ين منو لنفسكض الدٌ اقبً : فقاؿ لدآخر، ينكاف لو على آخر دى 
قبض  ثبت ا٥ببة ُب ضمنكت، عنو اين مؤدِّ  لدآمر ٍبي   ال صار كاىبن فأدٌ ، أدِّ عِب زكاة مايل: آلخر

، لدآمر ايكوف ملكن   أفٍ كال يصلح زكاة عنو إاٌل ، سليم إليو زكاة عنوره بالتٌ أمى  ألن و الفقّب لنفسو
ثبت ا٥ببة للمأمور ىهنا ُب ضمن قبضو ت فلفٍ ، فأثبت ا٤بلك ىبة ُب ضمن قبض الفقّب

 .كذا ُب األسرار  (ُ). لنفسو ليطأىا أكىل
 .ابتة ُب ضمن اإلذفثبتنا ملك ا١بارية با٥ببة الثٌ أ: أم )فأثبتناه(

: جل إذا قاؿ لغّبهالرٌ  كىو أف  ، شكل على ىذا ما ذكره ُب أصوؿ الفقويي : قلت فإفٍ 
 اد خالفن ك٧بمٌ ، ن ا٤بأمور عند أيب حنيفةتق عى فأعتقو يقع العً ،  بغّب شيءق عبدؾ عٌِب أعتً 

وؿ فال عل ليس من جنس القى كالقبض فً  ،ع للمقتضيبى ا٤بقتضى تػى : ٮبا يقوالف. أليب يوسف
ا يكوف العمل با٤بقتضى إ٭ب   ألفٌ  كال كجو إلسقاط القبض بطريق االقتضاء، يثبت ُب ضمنو

كشرط القبض بوقوع ا٤بلك ُب ا٥ببة ال ، لقوط دكف ما ال ٰبتمً ُب إسقاط ما ٰبتمل السُّ 
  اكىنا أيضن ، قوط بالتعاطيو ٰبتمل السُّ ٖبالؼ القبوؿ ُب البيع فإنٌ  قوط ٕباؿو ل السٌ ٰبتمً 

ٝبيع ما ذكرا ىناؾ  ألفٌ ؛ اثبت ا٥ببة ُب ضمن اإلذف على قو٥بما أيضن ال ت كذلك ٯبب أفٍ 
 .موجود ىهنا
يكوف  ما يتصور أفٍ  كل    القياس أفٌ  أبو حنيفة يقوؿ بأف   : ذكر ُب اإليضاح: قلت
كا١بارية ليست ، منو الضركرة إليو ٩با ال بدٌ   فيما ٛبسٌ بينهما إاٌل  ايقع مشَبكن  ركة أفٍ على الشٌ 

 فلم يبقى ، اجديدن  اركة اليستدعي إذنن فوقوعو على الشٌ ، وقع على الشركةفى  بيلمن ذلك القى 
، لك نصييب منها تي بٍ ا كقد كىى نى بينػى  اشًَب جاريةن : و قاؿكأنٌ ،  مليك ُب التٌ ٥بذا اإلذف تأثّب إاٌل 

ؾ فيما ىو د ا٤باؿ ا٤بشَبى قى نػى  ألن و؛ منا٥ببة فال يرجع بشيء من الثٌ ت ض صحٌ بى فإذا اشَبل كقػى 
، اا كانت بعد ثبوت ا٤بلك بينهما مشَبكن ا٥ببة ىهنا إ٭بٌ  علم أفٌ قرير يي كهبذا التٌ . ركةكاقع للشٌ 

 .(ِ)ريك أك لغّبهسمة جائزة سواء كانت للشٌ ل القً كىبة ا٤بشاع فيما ال ٰبتمً ، كبعد القبض

                                 
 (. ُّٗ-َّٗ/ِاألسرار )( ُ)
 . (ْٕ/ ٔرتيب الشرائع )بدائع الصنائع ُب تينظر ( ِ)
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 ىنا إشكاؿه ابقي ى: فقاؿ، قريرهرية بعد تقرير كالـ موافق ٥بذا التٌ ائد الظٌ كذكر ُب الفو 
أصل  فإف  ، لإلذف بالوطء اريك با٥ببة حكمن ا٤بلك يثبت ُب نصيب الشٌ  كىو أفٌ ، ىائل

كال ، ففعل فهي لو، فيطأىا ضْب لصاحبو أف يشَبم جاريةن يأذف أحد ا٤بتفاكً  ا٤بسألة ىو أفٍ 
أحللت لك كطء : جل إذا قاؿ لغّبهالر   فإف  ، لإلحالؿ ابا٥ببة حكمن يثبت ا٤بلك ُب ا١بارية 

ىذا  كعلى قياسي . للهبة باإلحالؿ اب حكمن للمخاطى  اىذه ا١بارية فا١بارية ال تصّب ملكن 
نصيب  ن ىذا اإلشكاؿ سول أفٌ قٌصي عى ُب التٌ  اءلَب كال كجو يي : قاؿ ٍبيٌ ، تيثبي  كجب أفٍ 

ب ُب شقص منها ن جارية َل يكن للمخاطى ك مً أقبل للتملُّ ن ا١بارية ا٤بشَبكة ريك مً الشٌ 
ن لو ملك ُب ن َل يكي كمى ، باالستيالد ةريكْب ٲبلك ا١بارية ا٤بشَبكأحد الشٌ  بدليل أفٌ ، ملك

ك كاألب التملُّ  كمن لو حقُّ ، كالتملُّ  ن لو حقُّ شقص منها ال ٲبلكها باالستيالد إذا َل يكي 
: قاؿ ٍبيٌ ، (ُ)للهبة باإلحالؿ او ال يثبت ا٤بلك لو حكمن ن  كاية غّب ٧بفوظة أفالرِّ ، كا١بدٌ 

على  بوك كطء ىذه ا١بارية ال ٲبكن إثبات موجً تي لٍ أحلى : قولو كيتحايل ىهنا فرؽ آخر كىو أفٌ 
: فيما ٫بن فيو كقولو، سترباء على تقدير ثبوت ا٤بلكتقدير ثبوت ا٤بلك لوجوب اال

ل الفاء ٯبعى  كٲبكن أفٍ ، لوفظ ٰبتمً اللٌ  ألفٌ  على االستقباؿ (ِ)ن ٞبلوٲبكً ، فيطأىا
كاهلل أعلم ، كتاب الوكالةب قبيل غّب ا٤برتٌ ذكر ىذه ا٤بسألة ُب ا١بامع الص  ؛ (ّ)للعطف
 بالصواب
 (ْ)/. 

                                 
 . (ُٗٗ/ ٔفتح القدير )ينظر ( ُ)

 . ٞبلها( ُب )ب( ِ)
 . (َِْالنافع الكبّب شرح ا١بامع الصغّب )ص: ينظر ( ّ)

 . ( ساقط من )ب(ْ)

 /ب[ِْٓ]لوح 
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 :(ٔ)كتاب انٕلف
منهما االنتفاع ٗبا يزيد  ا٤بقصود ُب كل   ركة من حيث إف  قف بعد الشٌ مناسة ذكر الوى 
يد على رأس ا٤باؿ االنتفاع بربح زى  ن الشركةإذ ا٤بقصود مً ، (ِ)لباؿزاحة البى على أصل ا٤باؿ إل

، ٧باسن الوقف ظاىرة ٍبي  ، ائد على العقاريع الزٌ االنتفاع بالرٌ  اكمن الوقف أيضن ، ذم القرار
 (ْ)باؿ (ّ)كصرؼ الفوائد إىل رأب، كإفناء ا٣بلق، ارة على طبقات اإلنسكىي ا٤بنفعة الدٌ 

رىٍفوك  (ٓ)النِّكس
كسببو كشرطو كركنو ، اكشرعن  ٫بتاج ىهنا إىل تفسّب الوقف لغةن  ٍبيٌ ، ا٣برؽ (ٔ)

 .كحكمو
كال  ليتعدٌ ، انا كقفن ككقفتها أى ، اتقف كقوفن ، ابةالدٌ  كقفتي : فيقاؿ أما تفسّبه لغةن 

 قيل للموقوؼ ٍب  ، رديئة كأكقفتها باأللف لغةه ، اار للمساكْب كقفن ككقفت الد  ، ليتعدٌ 
عٯبمى  (ٕ)فلذا، با٤بصدر تسميةن  كقف

 كذا ُب الصحاح؛  (ٗ)ت كأكقاتكوقٍ ،  على أكقاؼ(ٖ)

                                 
 . بسم اهلل الرٞبن الرحيم، كتاب الوقف( ُب )ب( ُ)
ده الرجلي من حيٍزف ُب قػىٍلبو ،ٍضًطرىابا٢بىركة كىااًل : كالبػىٍلبلىة، البػىٍلباؿ (ِ) / ُا٤بخصص ). كىًىي أىٍيضا مىا ٯبًى

ِْٔ) . 
 . (َْْ/ ُلساف العرب ): إصالح األمر. ينظر رأب( ّ)
 . ماؿ( ُب )ب( ْ)
 . (ٖٔٗ/ ّ: الرجل الضعيف. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )الًنٍكسي  (ٓ)

 . كرفوءُب )ب( ( ٔ)
كرفأ الثوب، مهموز، يرفؤه رفأ: ألـ خرقو كضم بعضو إىل بعض كأصلح ما كىى منو، مشتق : رفو

من رؼء السفينة، كرٗبا َل يهمز. كقاؿ ُب باب ٙبويل ا٥بمزة: رفوت الثوب رفوا، ٙبوؿ ا٥بمزة 
 .(ٕٖ/ ُكاكا كما ترل. لساف العرب )

 . فلهذا( ُب )ب( ٕ)
 . ٝبع( ُب )ب( ٖ)
ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ، ينظر (َُْْ/ ْالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )ينظر ( ٗ)

ِْٗ) . 

 ]تعريف الوقف[
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 .كا٤بغرب الصحاح
عن حبس  ريعة عبارةه ىو ُب الشٌ : رخسيفقد ذكره  س األئمة السٌ  اا تفسّبه شرعن كأمٌ 
 .(ُ)ن الغّبمليك مً ن التٌ ا٤بملوؾ عى 

لفى ُب العقىب عند كىو طلب زيادة الزُّ ، عباداتبب ُب نوافل الفما ىو السٌ : كأما سببو
 .و األعلىربِّ 

كىذا ، ابالغن  عاقالن  ارن ن كونو حي عات ا٤بطلقة مً ربُّ رط ُب سائر الت  فما ىو الشٌ : ا شرطوكأم  
 .شرط عاـ
 اخالفن ، (ِ)ك الوصيةاإلضافة إىل ما بعد ا٤بوت أى : فعند أيب حنيفة ا٣باصٌ  ا شرطوكأمٌ 

أليب  اخالفن  (ّ)سمةل القً يوع فيما ٰبتمً كعدـ الشُّ ، سليم إىل ا٤بتويٌل التٌ  دكعند ٧بمٌ . ٥بما
يكوف  أفٍ  اأيضن  ن شرطو ا٣باصٌ كمً . (ْ)كتفى باإلشهادكعند أيب يوسف يي ، يوسف فيهما

 .(ٓ)ف ا٤بنقوؿ إال ُب الكراع كالسالحكال يصح كقٍ ، اأك دارن  اعقارن  احمللٌ 
، مؤبدة، موقوفة، أرضي ىذه صدقة: لوقف كقولويثبت هبا ا (ٔ)فاأللفاظ: ا ركنوكأمٌ 

ة ُب قوؿ عامٌ  او يصّب كقفن فإنٌ ، دةل مؤبٌ ا إذا َل يقي كأمٌ . (ٕ)باإلٝباع ايصّب كقفن ، على ا٤بساكْب
 .كالذخّبة كذا ُب األسرار؛  (ٗ)(ٖ)ن ٯبيز الوقفة مى عامٌ 

كال يدخل ُب ملك ا٤بوقوؼ ، فن ملك الواقج الوقف مً ٱبري  و إذا صحٌ فإنٌ : ا حكموكأمٌ 

                                 
 . (ِٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

 . (َّ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)

 . (ّٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )، (ْٗٗشرح السّب الكبّب )ص: ينظر  (ّ)

 . (َِْٖ الكبّب )ص: شرح السّبينظر  (ْ)
 . (ُِٖ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ٓ)
 . فاأللفاظ الٍب( ُب )ب( ٔ)
 . (ُُ -َُاإلسعاؼ َب أحكاـ األكقاؼ )ص: ، (ّْٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٕ)
 (. ُّْ/ّينظر األسرار )( ٖ)

 . (َُٕ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ٗ)
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 .عليو
د ٯبوز الوقف ٗبجرٌ : يعِب (ُ))وقال أبو يوسف(: قولو

، (ِ)موك َل يسلِّ أ، مو إىل ا٤بتويٌل سل  ، اقسومن أك مى ، اسواء كاف مشاعن ، كقفتي : د قولوٗبجرٌ 
 .أك َل يشَبط، اشَبط التأبيد فيو
، ايكوف مقسومن  أفٍ : كشرائطو ثالث، شرائطوال ٯبوز إال باستجماع : ‘د كقاؿ ٧بمٌ 

ل آخره إىل سبيل ٯبعى  كىو أفٍ ، أبيدط فيو التٌ يشَبً  كأفٍ ، إىل ا٤بتويل اعن يده كمسل من  اجن رى ٨بي 
 .كذا ُب شرح الطحاكم؛  (ْ)فحينئذ ٯبوز، اال ينقطع أبدن  (ّ)خّب

)وىو : فقولو ، كىو ا٤بذكور ُب ا٤ببسوط: أم )وىو الملفوظ في األصل(: قولو
ْب ذلك ليس بعى  ن لفظ ا٤ببسوطكلكً ، عنده( )فبل يجوز الوقف أصبًل : إىل قولوراجع(

، او ال ٯبعلو الزمن فمراده أنٌ : ٍب قاؿ، فكاف ال ٯبيز ذلك ‘ا أبو حنيفة فأمٌ : بل لفظو، فظاللٌ 
 .(ٓ)ا أصل ا١بواز فثابت عندهفأمٌ 

كاف أبو حنيفة ال ٯبيز : كذكر ُب األصل: كذا ذكر ُب فتاكل قاضي خاف فقاؿك 
، عند أيب حنيفة ال ٯبوز الوقف: اس فقاؿكبظاىر ىذا اللفظ أخذ بعض الن  ، (ٔ)الوقف

مد إذا صح الوقف يزكؿ  أف  عند أيب يوسف ك٧بٌ بل ىو جائز عند الكل إاٌل ، نٌ كليس كما ظي 
ؼ صرى ٯبوز الوقف جواز اإلعارة تي  ‘كعند أيب حنيفة ، (ٕ)عن ملك الواقف ال إىل مالك

كٯبوز بيعو كيورث ، يرجع فلو أفٍ ، كتبقى العْب على ملك الواقف، ا٤بنفعة إىل جهة الوقف
 :كال يلـز إال بطريقْب، عنو

                                 
 . (ُٗٓ/ ّفتاكل قاضي خاف )، (ُِٖبداية ا٤ببتدم )ص: ينظر ( ُ)

 . يسلم( ُب )ب( ِ)
 . سبيل خّببدؿ  خّب سبيل( ُب )ب( ّ)
 . (ِّْ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ْ)

 . (ِٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٓ)
 . (ِّٓ/ ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )ينظر  (ٔ)

 . (ُٗٓ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر ( ٕ)

]زكاؿ ا٤بلك 
 بالقوؿ[

 ]حكم الوقف[
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 .٦بتهد فيو ألن وقضاء القاضي بلزكمو : أحدىما
. فحينئذ يلـز الوقف، ة دارم ىذهل  غى بً  فيقوؿ أكصيتي ، أف ٱبرج ٨برج الوصية: والثاني

ثار يأخذكا بقوؿ أيب حنيفة ُب ىذا لدآاس َل كالنٌ ، فاتكلُّ كعندٮبا الوقف الـز بغّب ىذه التٌ 
 (ِ)ك، كا٣بانات (ُ)باطاتاس باٚباذ الرٌ كتعاميل النٌ ، ~كالصحابة  ا٤بشهورة عن رسوؿ اهلل 

 .(ّ)٥با كقف ا٣بليل صلوات اهلل عليوأكٌ 
ك٥بذا ، فكذا الوقف، غّب الزمة العارية جائزةه  فإفٌ  الزم بمنزلة العارية( و غير)إال أنّ 

 .ٗبنزلة الوصية با٤بنفعة بعد ا٤بوت الو أكصى بو بعد موتو يكوف الزمن : قاؿ
يبطل كقفو بعض القضاة  إذا خاؼ الواقف أفٍ : قاؿ اإلماـ  س األئمة السرخسي

 :ز عن ذلك طريقافحرُّ فللت  
/ إىل  سليمالواقف بعد الوقف كالتٌ  كذلك أفٌ ، كم القاضي بلزكموٰب أفٍ : أحدىما

صدر عن اجتهاد ُب  ألن وفإذا قضى نفذ قضاؤه ، مو إىل قاضو يرل لزـك الوقف ٱباصً ا٤بتويلِّ 
 .االجتهاد ٧بلِّ 

القاضي أك غّبه بوجو من  (ْ)فإف أبطلو: سليميذكر الواقف بعد الوقف كالتٌ  أفٍ : والثاني
ؽ تصدٌ يباع فيي ، من فالف الواقف األرض بأصلها كٝبيع ما فيها كصيةه  فهذه، من الوجوه

ا يبطل الوقف بعد موت الواقف عند ألف القاضي إ٭بٌ ؛ بثمنها على الفقراء كا٤بساكْب
كٗبا ذكر الواقف ىذا ككتب ينعدـ ، ل منفعة الوقف إليهمخصومة الوارث أك الغرَل ليصً 

 (ٓ)كإذا، عليق بالشرطل التٌ كالوصية ٩با ٰبتمً ، ئدةفال يشتغل أحد بإبطالو لعدـ الفا، ذلك

                                 
 . الرباط( ُب )ب( ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . (ُٗٓ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر ( ّ)

 . أبطل( ُب )ب( ْ)
 . فإذا( ُب )ب( ٓ)

]التحرز عن 
 بطالف الوقف[

 /أ[ِٓٓ]لوح 
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 .‘كذا ُب فتاكل قاضي خاف   (ُ)يعترب من ٝبيع مالو ن القضاة ليصّب كصيةن أبطلو قاضو مً 
 إنّ ): لفظ الوقف يتناكؿ ما قالو أبو حنيفة كىو قولو: أم )واللفظ ينتظمهما(

الوقف حبس  )وىو أنّ  هما قاال ا( كيتناكؿ أيضن ين على ملك الواقفبس العَ الوقف حَ 
ْب بلفظ ىبى ن ترجيح أحد ا٤بذٍ ك٤با كاف كذلك َل ٲبكً . ((ِ)ين على حكم ملك اهلل تعالىالعَ 
 .ْب على اآلخر بدليل آخرُب ترجيح أحد ا٤بذىبى  فال بدٌ ، واءإياٮبا على السٌ  قف إذا تناكلوالوى 

 .(ّ)آخره إىل  (... لعمر  )ولهما قولو  :ٍب ابتدأ ببياف دليلهما بقولو
، (ْ)دعى ٜبغعمر بن ا٣بطاب كانت لو أرض تي  ركل صخر بن جويرة عن نافع أفٌ 

ا مى أى ، كىو عندم نفيس، ماالن   استفدتي إٍلٌ ، يارسوؿ اهلل: فقاؿ عمر، انفيسن  ككانت ٬بالن 
. كلكن ليينفىٍق ًمن ٜبرتو، كال يورىث، كال يوىىب، تصد ؽ بأصلو ال ييباع: قاؿ. بو (ٓ)ؽأتصد  
كلذم ، بيلكابن السٌ ، كا٤بساكْب، يفكالضٌ ، قابكُب الرِّ ، ُب سبيل اهلل ؽ بو عمر فتصد  

                                 
 . (ُُٔ/ ّفتاكل قاضي خاف )، (ْٓ-ْْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)
 . (ِٖ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)

 . ُٖٗ/ّ(ِّٕٕأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الشركط، باب الشركط ُب الوقف، برقم)( ّ)
، فىأىتىى الن يب: ^عىًن اٍبًن عيمىرى  رى ٍبنى ا٣بىط اًب أىصىابى أىٍرضنا ًٖبىٍيبػىرى : يىا  × أىٍف عيمى يىٍستىٍأًمريهي ًفيهىا، فػىقىاؿى

: رىسيوؿى الل ًو، ًإٍلِّ أىصىٍبتي أىٍرضنا ًٖبى  ا تىٍأميري بًًو؟ قىاؿى ًإٍف ٍيبػىرى َلٍى أيًصٍب مىاالن قىطُّ أىنٍػفىسى ًعٍنًدم ًمٍنوي، فىمى
،  ًشٍئتى حىبىٍستى أىٍصلىهىا، كىتىصىد ٍقتى هًبىا ، أىن وي الى يػيبىاعي كىالى ييوىىبي كىالى ييورىثي : فػىتىصىد ؽى هًبىا عيمىري قىاؿى

ًبيًل الل ًو، كىاٍبًن الس ًبيًل، كىالض ٍيًف الى جينىاحى عىلىى كىتىصىد ؽى هًبىا ُب الفيقىرىاءً  ، كىُب القيٍرىبى كىُب الرقاب، كىُب سى
رى ميتىمىوِّؿو  ا بًاٍلمىٍعريكًؼ، كىييٍطًعمى غىيػٍ  . . مىٍن كىلًيػىهىا أىٍف يىٍأكيلى ًمنػٍهى

 . ُِٓٓ/ّ(ُِّٔكمسلم، برقم)

ٍغه ْ) : موضع ماؿ لعمر بن ا٣بطاب، رضي اهلل عنو، حبسو أم ،السكوف، كالغْب معجمة : بالفتح ٍب(ٜبى
كقفو، جاء ذكره ُب ا٢بديث الصحيح، كقيده بعض ا٤بغاربة بالتحريك، كالثمغ، بالتسكْب، مصدر 

 .(ٖٓ -ْٖ/ِٜبغت رأسو أم شدختو، كٜبغت الثوب أم أشبعت صبغو. معجم البلداف )

 . أفأتصدؽ( ُب )ب( ٓ)

 ]دليل الوقف[
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. ؿ عنولو غّب متموِّ  ايأكل با٤بعركؼ أك يؤكِّل صديقن  كالجناح على من كليو أفٍ ، (ُ)القرىب
 .بْب أصحابو (ِ)خيرب ٖبيرب حْب قسم رسوؿ اهلل هم عمر كىذه األرض سى 

: يقاؿ ٥با ناقةه   كاف لرسوؿ اهللكقد كانت ألمالكهم ألقاب حٌٌب ، لقب ٥با: غٜبىٍ ك
يعفور : الس ٍكب كٞبار يقاؿ لو: س يقاؿ ٥باكفرى ، ديلديؿ: كبغلة يقاؿ ٥با، (ّ)عضباء
 .(ٓ)ى السحابةتسمٌ  (ْ)كعمامة

                                 
 . القرىببعد  منو )ب( ( ُبُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . ِّ/ْ(ُِٕٖ، برقم)×أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب ا١بهاد كالسّب، باب ناقة الن يب ( ّ)

: كىافى لًلن يبِّ  الى تىكىادي  قىاؿى ٞبيىٍيده: أىكٍ  -نىاقىةه تيسىم ى العىٍضبىاءى، الى تيٍسبىقي  ×عىٍن أىنىسو رىًضيى الل وي عىٍنوي، قىاؿى
:  -تيٍسبىقي  يٍسًلًمْبى حىٌب  عىرىفىوي، فػىقىاؿى

بػىقىهىا، فىشىق  ذىًلكى عىلىى ا٤ب حىق  عىلىى فىجىاءى أىٍعرىايب  عىلىى قػىعيودو فىسى
نٍػيىا ًإال  كىضىعىوي   . الل ًو أىٍف الى يػىٍرتىًفعى شىٍيءه ًمنى الدُّ

(، كإسناده كاه كما ُب سّب أعالـ النبالء )سّبة ُِٖ/ٖ)أخرجو ابن عدم ُب الكامل ُب الضعفاء  (ْ)
كىانىت لىوي ( عند قوؿ الغزايل:  ُٖٔ/ُ(، كقاؿ ا٢بافظ العراقي ُب ٚبريج أحاديث االحياء )ُْْ/ ِ

بػىهىا من عىٌلي فػىريٗبىا طلع عىٌلي ًفيهىا فػىيػىقيوؿ  امىة تسمى الس حىاب فػىوىىى أىتىاكيم عىٌلي ُب :×ًعمى
ٍعفىر بن ٧بيىم د عىن أىبًيو عىن جده كىىيوى  ،أخرجو اٍبن عدمػ ،الس حىاب كىأىبيو الش ٍيخ من حىًديث جى

امىتو  ًئل النُّبػيو ة من حىًديث عمر ُب أثٍػنىاء حىًديث: عمى ميٍرسل ضىًعيف جدا كىأليب نعيم ُب دىالى
 الس حىاب... ا٢بىًديث. 

 . ُُُ/ُُ(َُُِٖأخرجو الطرباٍل ُب ا٤بعجم الكبّب، برقم )( ٓ)
 : ، قىاؿى سىٍيفه قائمتيوي ًمٍن ًفض ةو، كىقػيبػٍعىٍتوي ًمٍن ًفض ةو، كىكىافى ييسىم ى ذىا  ×كىافى ًلرىسيوًؿ اهلًل عىًن اٍبًن عىب اسو

انىٍت لىوي ًكنىانىةه ييسىم ى ا١بٍيٍمعى، كىكىانىٍت  ادى، كىكى انىٍت لىوي قػىٍوسه ييسىم ى الس دى ةه اٍلفىقىاًر، كىكى لىوي ًدرٍعه ميوىش حى
ٍربىةه تيسىم ى الن ٍبعاءى، كىكىافى لىوي ٦ًبىن  ييسىم ى الذ قىنى  ، كىكىافى لىوي بًالنُّحىاًس ييسىم ى ذىاتى اٍلفيضيوًؿ، كىكىانىٍت لىوي حى

، كىكىافى  ، كىكىافى لىوي فػىرىسه أىٍدىىمي ييسىم ى الس ٍكبى لىوي سىرٍجه ييسىم ى الد اجى، تػيٍرسه أىبٍػيىضي ييسىم ى اٍلموجزى
انىٍت لىوي نىاقىةه تيسىم ى اٍلقىٍصوىاءى، كىكىافى لىوي ًٞبىاره  ، كىكى ، كىكىانىٍت لىوي بػىٍغلىةه شىٍهبىاءي يػيقىاؿي ٥بىىا ديٍلديؿه ييسىم ى يػىٍعفيورى

، كىكىانىٍت لىوي عىنػىزىةه تيسىم ى الن مً  ، كىكىانىٍت كىكىافى لىوي ًبسىاطه ييسىم ى اٍلكير  ، كىكىانىٍت لىوي رىٍكوىةه تيسىم ى الص اًدرى رى
 ؽى لىوي مىٍرآةه تيسىم ى اٍلميًدل ةى، كىكىافى لىوي مقراضه ييسىم ى ا١بٍىاًمعى، كىكىافى لىوي قىًضيبي شىٍوحىطو ييسىم ى اٍلميشىوِّ 

= 
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ٱبتار لذلك أنفس أموالو  قرب إىل اهلل فينبغي أفٍ ن قصد الت  م كُب ىذا دليل على أفٌ 
 .كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ُ)كأطيبها

ككانت ، (ِ)مرأرض لعي : بالغْب ا٤بنقوطة، بفتح الثاء كسكوف ا٤بيم، غٜبىٍ  كذكر ُب ا٤بغرب
 .شيخي ىي مقيدة بغّب تنوين ُب نسخةً 

كىو ، (ّ)فاؽاذ ا٤بسجد يلـز باالتٌ اٚبٌ : فقاال، نظير في الشرع وىو المسجد( )إذ لو
كلكنها تصّب ٧ببوسة لنوع ، يدخل ُب ملك أحد ن ملكو من غّب أفٍ قعة عى إخراج لتلك البي 

خوؿ ُب ن الدُّ و ليس من ضركرة ا٢ببس عى كهبذا تبْب  أنٌ . فكذلك ُب الوقف، ربة قصدىاقي 
ناس حاجة إىل ما يرجع إىل مصاّب معاشهم ٍب للٌ ، ن ملكومً  ملك الغّب امتناع خركجو

فكذلك ٤بصلحة ا٤بعاش  ، وع من اإلخراج كا٢ببس ٗبصلحة ا٤بعادفإذا جاز ىذا النٌ ، كمعادىم
ابت ُب و إزالة ا٤بلك الثٌ فإنٌ ، اتق أيضن وف بالعً كيستدلُّ . كاٚباذ ا٤بقابر، باطاتكبناء ا٣بانات كالرٌ 

كذا ُب ؛  (ْ)فكذلك ُب الوقف، قربذلك على قصد الت   حٌ كص، العبد من غّب ٛبليك
 . ا٤ببسوط

ال ماؿ : أمكا٤براد من فرائض اهلل تعاىل ا٤بّباث  ((ٓ)ال حبس عن فرائض اهلل تعالى) 

                                 
= 

 . (ِِٕ/ ٓ) فيو علي بن عركة، كىو مَبكؾ. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائدقاؿ ا٥بيثمي: 

 . (ُّ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)
 . (ٗٔا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: ينظر ( ِ)
 . (ِْٔ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (َِٔ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ّ)

 . (ِٗ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

  .ُُٗ/ٓ(َِْٔأخرجو الدارقطِب ُب سننو، كتاب الفرائض، برقم )( ٓ)
: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو  ، قىاؿى . َلٍى ييٍسًنٍدهي غىيػٍري اٍبًن الى حىٍبسى عىٍن فػىرىاًئًض الل ًو عىز  كىجىل  : ×عىًن اٍبًن عىب اسو

ًيعىةى، عىٍن أىًخيًو كىٮبيىا ضىًعيفىافً   . ٥بى
 . (ُْٓ/ ِالدراية ُب ٚبريج أحاديث ا٥بداية )قاؿ ابن حجر: إسناده ضعيف. 

]ا٢ببس عن 
 ث[ا٤بّبا
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 .‘كذا ُب الطلبة ٖبط شيخي   (ُ)سمة بْب كرثتوبس بعد موت صاحبو عن القً ٰبي 
، ال حبس عن فرائض اهلل تعاىل: ~كقاؿ ابن مسعود كابن عباس  : كذكر ُب ا٤ببسوط

، ائبةكالسٌ ، البحّبة أىل ا١باىلية يصنعونو من (ِ)هم ٰبملوف ىذا األثر على ما كاف أفٌ كلكنٌ 
 .رع أبطل ذلك كلوالشٌ : كيقولوف، كا٢بامي، كالوصيلة
طريق يكوف فيو حبس عن ا٤بّباث  فيتناكؿ كلٌ  في تعمٌ كرة ُب موضع النٌ النٌ : ا نقوؿلكنٌ 

لزـك الوقف كاف ُب شريعة  فهذا بياف أفٌ ، يع ا٢ببسبى بً   ما قاـ عليو دليل جاء ٧بمد إاٌل 
 .(ّ)شريعتنا ناسخة لذلك ن قبلنا كأفٌ مى 

أك ، مت من سفرمإذا قدً : وؿجل يقككاف الرٌ ، ب لنذرتيسي  اقة الٍب ىي النٌ : ائبةالسٌ 
الوقف ٗبنزلة  أفٌ : يعِب، حّبة ُب ٙبرَل االنتفاعكجعلها كالبى ، من مرضي فناقٍب سائبة تي برئ

كلو ، هبا امنتفعن  تكوف ٩بلوكةن  ن أفٍ ْب مً و ال ٱبرج بو العى ن حيث إنٌ مً ، ا١باىلية (ْ)تسييب أىل
 .ك دارهأ، فكذلك إذا كقف أرضو، تو َل ٱبرج من ملكوب داب  سيٌ 

اس من غّب على الن   امن اه ٙبكُّ ك٥بذا ٠بٌ ، د قوؿ أيب حنيفة ُب الكتابكقد استبعد ٧بمٌ 
م على إال بَبكهم التحكُّ  (ٔ)أصحابو (ٓ)اس بقوؿ أيب حنيفة سولما أخذ النٌ : ة فقاؿحج  
اس بغّب أثركال قياس َل يقلدكا ىذه موف على الن  ذين يتحك  / ىم الٌ  فإذا كانوا، اسالنٌ 

ن من تفريع يتمكٌ  (ٕ)كقيل بسبب ذلك انقطع خاطره كَل. كَل ٰبمد على ما قاؿ، األشياء
، كىالؿ، (ٖ)كا٣بصاؼ،  كاستكثر أصحابو بعده من تفريع مسائل الوقف، مسائل الوقف

                                 
 . (َُٓة الطلبة ُب االصطالحات الفقهية )ص: طلب (ُ)

 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . (ِٓ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ّ)

 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . ( ساقط من )ب(ٓ)
 . كأصحابو( ُب )ب( ٔ)
 . فلم( ُب )ب( ٕ)
، أبو بكر ا٤بعركؼ با٣بصاؼ: فرضٌي حاسب فقيو. كاف أٞبد بن عمر بن مهّب الش ٍيبىاٍلىو: ( ٖ)

= 
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 (ِ)لرأيت: ر عليو كما قاؿ مالكلدمٌ  (ُ)كلو كاف أبو حنيفة ُب األحياء حْب قاؿ ما قاؿ
رسى با٣بالء يي  ٦برو  كلُّ   (ّ)كلكن، طوانة من ذىب لدؿ عليوىذه االس: لو قاؿ رجالن 

كذا ؛  (ْ)
 . ُب ا٤ببسوط
، كأجراه صاحبو، جرل العرس: يقاؿ، رٌ سى با٣بالء يي  رو ٦بيٍ  كلُّ   : ُب لفظ ا٤ببسوط: كقولو

رل لو عند ٤بن يفرح ٗبالو من ٧بمدة تي ل يضرب كىذا مثى ، صاحب جواد: يد أمركل كل ٦بي كتي 
 .عدـ ا٤بعارض
كصورة حكم ا٢باكم ما ذكر ُب فتاكل قاضي خاف  يحكم بو الحاكم( أنْ  إالّ ): قولو

زـك ة عدـ اللُّ يرجع عنو فينازعو بعلٌ   ٍب يريد أفٍ الواقف ما كقفو إىل ا٤بتويٌل  (ٓ)مسلٌ  إفٍ : كىي
فحكم بينهما بلزـك  حك ما رجالن  (ٔ)كإفٍ ، فيقضي القاضي بلزكمو، فيختصماف إىل القاضي

 .(ٕ)لوع ا٣بالؼ كللقاضي أف يبطً بحكم ا٢باكم ال يرتفً حيح أنٌ كالص  ، الوقف اختلفوا فيو
كىو ، ما احملكى كأمٌ ، ه ا٣بليفة عمل قضاءذم كاٌل الٌ : أم )والمراد بالحاكم المولى(

                                 
= 

يأكل من   اككاف كرعن  ،مقدما عند ا٣بليفة ا٤بهتدم بالل و، فلما قتل ا٤بهتدم هنب فذىب بعض كتبو
. لو تصانيف منها )أحكاـ األكقاؼ ( ك)ا٢بيل( ك)الوصايا( ق(ُِٔسنة ) كسب يده. توُب ببغداد

ر كالسجالت( ك)أدب القاضي( كما ُب تذكرة النوادر، ك)النفقات ك)الشركط( ك)الرضاع( ك)احملاض
تاج الَباجم ، (ٖٖ/ ُا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية ). على األقارب( ك)درع الكعبة( ك)ا٣براج(

 . (ُٖٓ/ ُاألعالـ للزركلي )، (ٕٗالبن قطلوبغا )ص: 

 . ساقط من )ب( ما قاؿ( قولو ُ)
 . رأيتو( ُب )ب( ِ)
 كرر ُب )ب(. ( مّ)
 . (ِٖ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ْ)

 . إف سلمبدؿ  أف يسلم( ُب )ب( ٓ)
 . فإف( ُب )ب( ٔ)
 . (ُٗٓ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر ( ٕ)

 /ب[ِٓٓ]لوح 
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، التمليك من اهلل تعاىل ألفٌ  معينة باتفاؽ ا٤بتخاصمْب الذم فػيٌوض إليو ا٢بكم ُب حادثةو 
هلل  (ُ)اكن كما ُب الزكاة تكوف ٛبلٌ ،  امنن ق ضً ا يتحق  إ٭بٌ ، اق مقصودن كىو مالك األشياء ال يتحقٌ 
 .للفقّب اتعاىل بواسطة كوف ا٤باؿ ملكن 

() 
كعند ، و با٤بوتكم ا٢باكم أك تعليق عند حي و جائز غّب الـز إاٌل ا عند أيب حنيفة فإنٌ أمٌ 

 أك بشركط ثالثة على ما سليم إىل ا٤بتويلِّ د بالقوؿ كالتٌ كعند ٧بمٌ ، د القوؿأيب يوسف ٗبجرٌ 
 .(ِ)ذكرنا من ركاية شرح الطحاكم

( كإماـ ا٤بسجد )
 .كغّبه

 .بيع ا٤بوقوؼ عليو: أم ذ بيعو()بل ينفّ 
فال ينفذ باالتفاؽ فيما إذا ثبت خركج الوقف عن ، كو لنفذ بيعولو دخل ُب مل: أم

: لو ملكو ٤با انتقل عنو إىل قولو ألن وك ؛ كذلك عند حكم ا٢باكم، (ّ)فاؽلك الواقف باالتٌ مي 
لو ملك : تفسّب ىذا الكالـ أم. عليو(ٓ)ا٤بوقوؼ (ْ)كسائر أمالؾ: أم )كسائر أمبلكو(

: كىو الواقف بقولو، ؿنو إىل الفقراء بشرط ا٤بالك األكٌ ل عال ينتقً  ا٤بوقوؼ عليو ٯبب أفٍ 
على ما  (ٔ)فاؽباالتِّ  فإف شرطو ىكذا يصحُّ ، كىذا الوقف بعد ىذا ا٤بوقوؼ عليو للفقراء

 .)فإذا ماتوا فهو للفقراء(: قاؿ إىل أفٍ  )ولو وقف وشَرط البعض(: ٯبيء ُب قولو
ال خركج أصلو ، ةلٌ ؽ بالغى الوقف تصدي : قيل فإفٍ )خرج عن ملك الواقف(: كقولو

                                 
 . ملكا( ُب )ب( ُ)
 . (ّْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)
 (. ِّْ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )، (َُِ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ّ)

 . األمالؾ( ُب )ب( ْ)
 . ( ساقط من )ب(ٓ)
 . (ْْٖ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ٔ)
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عبده  (ُ)ة كما إذا أعتقل  طو ُب صرؼ الغى و لو خرج أصلو ٤با صح شرٍ فإنٌ ، عن ملك الواقف
يصلي فيو فالف دكف  بشرط أفٍ  اأك جعل أرضو مسجدن ، تو إىل كذال  ؼ غى يصرً  بشرط أفٍ 

، كصيةن  (ِ)ف تكوف أٍ إال   ة ا٤بعدكمة ال ٯبوزل  ؽ بالغى كالتصدُّ ، ال يباع ب بشرط أفٍ ىى أك كى ، فالف
 .فكذا ىنا، ة كىو األرض على ملك ا٤بوصيلٌ كىو دليل على بقاء أصل الغى 

، ؼ فيو باألكل صاحبو يتصر  ٍبي ، ا كجدنا القرباف يصّب هلل تعاىل باإلراقةإنٌ : قلنا
ىل يكوف إ أفٍ  افكاف جائزن ، رع لكونو ىو ا٤بتقر ب بوؽ بو بتولية الشٌ صدُّ كالت  ، كاإلطعاـ
 ألفٌ ؛ لكو ٖبالؼ العتقو على مي بياف ا٤بصارؼ لكونو ىو الواقف ال لبقاء أصلً  ألن وك ، الواقف

ا كأم  . ؼ غّبه ككذلك ا٥ببةفال يعمل فيو تصرُّ ، ٤بنافعو اكمالكن ، بنفسو االعبد يصّب مستحقن 
اهلل  ا أفٌ فعلمن، كفيو سواء العاكف فيو كالبادم، عبة كا٤بسجد ا٢براـا٤بسجد فاألصل فيو الكى 

ا كأ٢بى خصيص إىل الٌ تعاىل َل يػيوىٌؿ التٌ  كذا ؛  (ّ)و با٤بسجد ا٢براـ كالكعبةقى ذم جعلو مسجدن
 .ُب األسرار
 .(ْ)إىل آخره (... يكون قولهما )خرج عن ملك الواقف يجب أنْ : كقولو
كىذا ، ا٢باكمٰبكم بو   أفٍ ال يزكؿ ملك الواقف إاٌل : ذكر قبل ىذا: قلت فإفٍ 

و زكاؿ ا٤بلك عن ملك الواقف مع أنٌ  ا ٰبتاج إليو على قوؿ أيب حنيفة ُب حقٌ االستثناء إ٭بٌ 
ا على قو٥بما فيزكؿ ملك الواقف بدكف كأمٌ . ؿ الكتابُب أكٌ  ‘و قوؿ أيب حنيفة صر ح بأنٌ 

 :خصيص بقولودعول التٌ  ىنا كيف يصحٌ اٍب ى، حكم ا٢باكم على ما ذكر
 .خروج الوقف عن ملك الواقف قولهما()يجب أن يكون 

كما ذكره ُب الكتاب بقولو، زـكذم ذكرتو ُب اللُّ الٌ : قلت

                                 
 . أعتقو( ُب )ب( ُ)
 . يكوف( ُب )ب( ِ)
 (. َّٕ-َّٔ/ّاألسرار )( ّ)
 . (ُٔ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ). على الوجو الذم سبق تقريرهٛباـ كالمو: ( ْ)

 /أ[ِٔٓ]لوح 
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زـك كالعقود ة كجود اللُّ حٌ / الصٌ  فال يلـز من كجود، غّب اللزـك (ُ)ة( ُب الصحٌ 
ة فكاف القوؿ ، صحيحة غّب الـزا فإهنٌ ، ركةبة كالشٌ من العارية كا٤بضارى زمة ً حيحة غّب الاٌل الص  

إال إذا حكم بو  ‘الوقف قو٥بما ال قوؿ أيب حنيفة  ٖبركج الوقف عن ملك الواقف إذا صحٌ 
 .(ِ)حينئذ كاف خركج الوقف عن ملك الواقف قوؿ الكلٌ ، ا٢باكم

كٛباـ ا٢بيازة فيما يقسم ، القبض للحيازة فإف   القسمة من تمام القبض( )ألنّ 
 . كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ّ)بالقسمة

ل ا فيما الٰبتمً كأمٌ . كىي القسمة ((ْ))والقبض عنده ليس بشرط فكذا تَِتمُتو
 ألن و؛ اكاف مشاعن   كإفٍ ، و لو كقف نصف ا٢بماـ ٯبوزأال ترل أنٌ . ع الشيوعالقسمة فيجوز مى 

 ٍب االختالؼ بينهما ُب أفٌ  ،ل القسمةل القسمة فصار كهبة ا٤بشاع فيما ال ٰبتمً ال ٰبتمً 
على أف القسمة فيما  (ٓ)بناء أـٍ ، ة الوؽل القسمة ىل ىو مانع لصحٌ الشيوع فيما ٰبتمً 

لكن أصل القبض فيما ٰبتمل القسمة ليس بشرط ؟ ٰبتمل القسمة من ٛباـ القبض باالتفاؽ
مل كعند ٧بمد أصل القبض فيما ٰبت، اال يكوف شرطن  (ٔ)عند أيب يوسف فكذا إٛبامو

نصفو أك  كلو كقف ٝبيع أرضو أك داره ٍب استحقٌ . م بو القبضفكذا ما يتً ، (ٕ)القسمة شرط
ما  باالستحقاؽ تبْب  أفٌ  ألفٌ  بطل الوقف فيما بقي عند ٧بمد اأك ربعو أك ما أشبهو شائعن 
كىذا ٖبالؼ ما ، ل القسمة باطل عندهككقف ا٤بشاع فيما ٰبتمً ، اكقفو الواقف كاف مشاعن 

                                 
 . الصحةبعد قولو  صحةكال( ُب )ب( ُ)
 . (َُِ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ِ)

 . (ّٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي ) (ّ)
 . (ّٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ْ)

 . أـ ال بناء( ُب )ب( ٓ)
 . ٛبامو( ُب )ب( ٔ)
 . (ّٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٕ)

 ]كقف ا٤بشاع[



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

232 

يوع ىناؾ ال يتبْب الشُّ  ألفٌ  ل الوقف ُب الباقيشيء منو بعينو حيث ال يبطي  تحقٌ اس (ُ)إذا
، أحديهما فاستحقٌ  ينً ا٤بستحق ٩بي ز فيما بقي فهو ٗبنزلة ما لو كقف دارى  ألفٌ  ُب الباقي

أخذكا بقوؿ  (ّ)كمشايخ ٖبارل، أخذكا بقوؿ أيب يوسف ُب كقف ا٤بشاع (ِ)كمشايخ بلخ
 .خّبةكذا ُب الذ؛  (ْ)٧بمد

ىذا . مة إىل الفقّبة ا٤بسلٌ دقة ا٣باصٌ الصٌ : أم دقة المنفذة(يعتبره بالهبة والصّ  ألنَّو)
ة لكن ليس ٖباصٌ  االوقف صدقة أيضن  فإف  ، كىي الٍب ٫بن فيها، دقة ا٤بوقوفةاحَباز عن الصٌ 

على  يدؿُّ  كلفظ األسرار. ؼ الواقف فيو بعد الوقفة تصرُّ مليك من الفقراء كلصحٌ لعدـ التٌ 
وز ال ٘ب: على ىذا يعِب تدؿُّ  (ٔ)دقة ا٤بملوكةكالصٌ : لفظ الكتاب بقولو (ٓ)ككذلك، ىذا
 .ذم ٰبتمل القسمة فكذا الوقفدقة ا٣باصة ُب الشائع الٌ الصٌ 

اء أك ا اقتضإمٌ ، (ٕ)ةالوقف صحتو بلفظ الصحٌ  ٧بمد بأفٌ  كاحتجٌ كذكر ُب األسرار
: أمٍ ، كىذا، ة ٦بمع عليهادقة ا٣باصٌ الصٌ  أفٌ  عليو دؿٌ . كٛباـ الصدقة بالقبض، اإفصاحن 
 كأليب يوسف أفٌ . فهذا أكىل، مع عليو إال بالقبضا َل يصح اجملى فلمٌ ، فيو اختالؼ، الوقف

                                 
 . ما لو( ُب )ب( ُ)
كأكسعها غٌلة، ٙبمل غٌلتها إىل ٝبيع ، اكأكثرىا خّبن ، رىاذكى كأى ، من أجٌل مدف خراساف: بلخ (ِ)

 . (ْٕٗ/ ُمعجم البلداف ). خراساف كإىل خوارـز
ا مدينة قدٲبة نزىة كثّبة كال شك أهنٌ ، هر كأجٌلهاف ما كراء النٌ دي من أعظم مي  ،: بالضمٖبيىارل (ّ)

معجم . عهدم بفواكهها ٙبمل إىل مركقاؿ ياقوت ا٢بموم:  ،فواكو جٌيدهتاالبساتْب كاسعة ال
 . (ّّٓ/ ُالبلداف )

 . (ُُِ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ْ)

 . كذا( ُب )ب( ٓ)
 . (ُٔ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ) (ٔ)
 . الصدقة( ُب )ب( ٕ)
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ة كأشبهت الطالؽ دقة ا٣باصٌ مليك فارقت الصٌ ت باإلبطاؿ دكف التٌ دقة ٤با ٛبٌ ىذه الصٌ 
 .(ُ)ؽ كاإلبراء عن الد ينكالعتا

 )إال في المسجد والمقبرة(: كقولو
مع الشيوع  و ال يتمُّ فإنٌ  (ِ): استثناء من قولو

اذ ن اٚبٌ ال يصلح ٤با أراده الواقف مً  اع صغّبن كاف ا٤بوضً   بأفٍ ، ٰبتمل القسمة (ّ)فيما ال
باف  ارسية ُب ىذا ا٤بوضع بالفى  ‘ككتب شيخي . لقسمةاذ ا٤بقربة على تقدير اكاٚبٌ ، ا٤بسجد

كا٤بقربة ُب ا٤بشاع  جعل ا٤بسجد كحاصل ذلك أف   (ْ)كو صاّب ٭باند مر ٭باز كردف رامرده را
كال ، اكىو حاؿ كونو مشاعن ، سمةال قبل القً  ل القسمة ال ٯبوز أصالن ذم ال ٰبتمً ا٤بشاع الٌ 

ن ركة ٲبنع ا٣بلوص على ما ٯبيء ُب مسألة مى الشٌ بقاء  (ٓ)ا قبل القسمة فلف  أمٌ . بعد القسمة
 لن وف، ا بعد القسمةكأمٌ . افال يكوف مسجدن ، إىل آخره... ٙبتو سرداب امسجدن  (ٔ)ن جعلمى 
، الكالـ فيو ألفٌ  اذ ا٤بسجد كا٤بقربة بعد القسمة لصغرهال يصلح ٤با أريد منو من اٚبٌ  لن وف

ل القسمة فيجوز ذم ال ٰبتمً ع الٌ ائا الوقف ُب الشٌ فأمٌ ، كال مقربة، افال يكوف مسجدن 
فيجوز فيما ال  ‘د ا عند ٧بمٌ كأمٌ ، يوع غّب مانع أصالن فالشُّ  ‘ا عند أيب يوسف أمٌ . فاؽباالتٌ 
بطريق  (ٖ)ا٩بكن إمٌ  (ٕ)االنتفاع بالشائع فإفٌ ، ل القسمة لصالحيتو ٤با أراده الواقفٰبتمً 

                                 
 (. ُِّ/ّاألسرار )( ُ)

 . (ّٕ-ّٔ/ ُِبسوط للسرخسي )ا٤بينظر ( ِ)

 . ( ساقط من )ب(ّ)
أفادٍل هبا األستاذ/ ٝبلة فارسية ٗبعُب: الصالة اىل مشاىد الصا٢بْب ا٤بوتى ٧بظورة، كاهلل أعلم، ( ْ)

 . أٞبد فواز ا٢بمّب

 . فإف( ُب )ب( ٓ)
 . ٯبعل( ُب )ب( ٔ)
 . للشائع( ُب )ب( ٕ)
 . ( ساقط من )ب(ٖ)
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م ع يؤدِّ ا٤بسجد كا٤بقربة ُب مثل ىذا ا٤بوضً  كأما. ةل  أك بطريق االستغالؿ كقسمة الغى  (ُ)ةا٤بهايأ
ة لعدـ جواز االنتفاع ا٢باجة إىل ا٤بهايأزناه كقعت ا لو جو  كذلك ألن  ، إىل أمر قبيح
نة فيو ا٤بوتى ُب سنة ٍب ينبش ُب الس   (ِ)يقاؿ نقرب ـز أفٍ ة يلٍ كُب القوؿ با٤بهايأ، باالستغالؿ

 .الثانية كيزرع ٤براعاة حق ا٤بالك
ٕبكم  (ّ)في وقت أخرى( خذ اصطببًل ي الناس في المسجد في وقت ويتّ )ويصلِّ 
 . إىل ىذا أشار ُب ا٤ببسوط؛ (ْ)كذلك ٩بتنع، ا٤بهايأة ٤با قلنا

 .ا٤بسلمة إىل الفقراء ]فصارت ٩بلوكة ٥بم: أم /)وعلى ىذا الهبة والصدقة المملوكة(

(ٓ). 
 .كقاؿ أبو يوسف 

دقة ا٤بوقوفة ُب قولو اآلخر توس ع ُب أمر الصٌ  ‘أبا يوسف  فا٢باصل أفٌ : كُب ا٤ببسوط
ق فيها غاية قولو األكؿ ضيٌ كُب . فكذلك غّب مقسـو، زىا غّب مقبوض جوٌ وسع حٌٌب غاية التٌ 

ط قوؿ ٧بمد ُب كتوسٌ . كقاؿ ال يلـز ُب ا٢بياة أصالن ، كما ىو قوؿ أيب حنيفة،  ضييقالت  
و ال ع فيو أبو يوسف أنٌ ك٩با توسٌ : قاؿ ة ا٤بشايخ فيها بقوؿ ٧بمد ٍبيٌ أفٌب عامٌ  (ٔ)ك٥بذا، ذلك

                                 
ُب الدار ك٫بوىا مقا٠بة ا٤بنافع كىي أف يَباضى الشريكاف أف ينتفع ىذا هبذا : با٥بمزة ،ا٤بهايأة (ُ)

 ،أك ىذا بكلو ُب كذا من الزماف كذاؾ بكلو ُب كذا من الزماف ،كذاؾ بذاؾ النصف ،النصف ا٤بفرز
: لك ىيأتو فتهيأ أمكأصلو من قو  ،اكىايأ فالف فالنن  ،فعال ذلك: كقد هتايأ أم. بقدر مدة األكؿ
يء قريبة من ىذا. طلبة الطلبة ُب االصطالحات كىاء يهيء إذا هتيأ كىيئة الشٌ  ،أعددتو فاستعد
 . (ُِٕالفقهية )ص: 

 . ييقرب( ُب )ب( ِ)
 . آخر( ُب )ب( ّ)
 . (ّٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ْ)

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ٓ)
  .كلذلك( ُب )ب( ٔ)

 /ب[ِٔٓ]لوح 

]اشَباط التأبيد ُب 
 الوقف[
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كإف َل ٯبعل ، عنده يصحٌ م انقطاعها توىٌ  لو كقفها على جهة يي أبيد فيو حٌٌب يشَبط التٌ 
فها على قى كإذا كى : بعد أكراؽ: قاؿ ٍبي   (ُ)ك٧بمد يشَبط التأبيد فيها؛ آخرىا للمساكْب

كىذا . على فرائض اهلل تعاىل اكاف مّباثن   (ِ)ن بقي منهنٌ مى  َل ٰبتجٌ  كإفٍ ، هات أكالده جازأم  
ع ُب أمر الوقف فال يشَبط سٌ و يتو ا أنٌ الشرط ٯبوز عند أيب يوسف ُب ا٢بياة كا٤بوت ٤با بينٌ 

ب العقد ت موجً كاشَباط العود إىل الورثة عند زكاؿ حاجة ا٤بوقوؼ عليو ال يفوِّ ، أبيدالتٌ 
 .(ّ)عنده

كاشَباط العود إىل الورثة . الوقف ُب ا٢بياة أبيد شرط للزوم(فالتَّ  ‘ا عند محمد )فأمَّ 
 .ه ُب الكتابفعلى ىذا ما ذكر ، للوقف فيكوف مبطالن ، رطييعدـ ىذا الشٌ 

خّبة ذكر ُب الذٌ  كلكنٍ ، ال يصح؛ إىل آخره (...أبيد شرط ]باإلجماعإن التَّ : )وقيل
ف على قى  لو كى د حٌٌب عند ٧بمٌ  (ْ)أبيد شرط[كالتٌ : كقاؿ. ابق ا٤بذكور ُب الكتى ة ما يوافً تمٌ كالت  

 ال يصحُّ . لفقراءل آخره لكَل ٯبعى ، كقف على أكالده كأكالد أكالده م انقطاعها بأفٍ توىٌ جهة يي 
الوقف   أف ُب ىذه ا٤بسألة يصحُّ حٌٌب ، أبيد ليس بشرطالتٌ  ‘كعلى قوؿ أيب يوسف . الوقف

كاف   كإىل ملك كرثتو إفٍ ، اكاف حي    كإذا ماتوا أك انقرضوا يعود إىل ملكو إفٍ ، عند أيب يوسف
ة حاكم كُب شرح  س األئمكا٣بالؼ على ىذا الوجو مذكور ُب شرح الطٌ ، اميِّتن 

 .(ٓ)السرخسي
كَل يذكر فيو ، ت باطلالوقف ا٤بؤق   أفٌ  كتاب الوقفُب آخر  ‘د كقد ذكر ٧بمٌ 

كايتْب عن فهو إحدل الرٌ ، كاف على الوفاؽ  كإفٍ . دو قوؿ ٧بمٌ ل ذلك على أنٌ فيحمى ، اخالفن 
. ت باطلالوقف ا٤بؤق   ن أيب يوسف أف  فقد ركل ا٢بسن بن أيب مالك عى ،  ‘أيب يوسف 

                                 
 . (ُْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي ) (ُ)

 . منو( ُب )ب( ِ)
 . (ْٕ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ْ)
 . (ُُُ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ٓ)



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

237 

ا ا٣بالؼ ُب تلك ة الوقف كإ٭بٌ أبيد شرط صحٌ التٌ  ال خالؼ ُب أف  : اٱبنا قالواكبعض مش
ن غّب اقَباف شيء أبيد بنفس الوقف مً عند أيب يوسف يثبت الت   ر أفٌ ا٤بسألة ُب شيء آخى 

، أبيد بنفس الوقف ما َل ٯبعل آخره للمساكْب كالفقراءال يثبت الت   ‘كعند ٧بمد ، آخر بو
فإذا مات أكالده كانقرضوا ، أبيد يثبت بنفس الوقفأيب يوسف أف الت   ك٤با كاف من مذىب

 .ة إىل الفقراءل  الغى  (ُ)ؼحينئذ تصرى 
و إذا مات ة أنٌ كىذا القائل يقوؿ ما ذكر ُب شرح الطحاكم كُب شرح  س األئمٌ 

إذا كقف أرضو على ذم : شر عن أيب يوسفبً : كُب ا٤بنتقى، طأأكالده يعود إىل ملكو خى 
كَل ، دهكلو كقفها على فقراء كلى ، فذلك جائز اه ما تناسلوا أبدن دً د كلى لى ده ككى لى ن كى جة مً ا٢با

فإذا كاف ، دال ٯبوز من الوقف إال الوقف ا٤بؤبٌ : قاؿ. سل منهم َل ٯبزٯبعلها لفقراء الن  
 فهذا تنصيص من أيب يوسف أف  ، (ِ)ينقطع ألن و؛ ال ٯبوز الوقف عليهم الوقف لقـو خاصٍّ 

سل فهو كقف كإذا ذكر الن  ، الوقف على الولد ليس بوقف على األبد ألفٌ ؛ لتأبيد شرطا
 .اأبدن 

 .موجب الوقف زوال الملك( أنّ : ) لهما: قولو
ؿ و ذكر ُب أكٌ فإنٌ   ‘يتناقض ىذا الكالـ ٗبا قبلو على قوؿ أيب حنيفة : قلت فإفٍ 

حبس العْب على ملك : رع عند أيب حنيفةكىو ُب الشٌ ، من الكتاب كتاب الوقف
لك الواقف  مي  (ّ)عدـ زكاؿ ]الوقف عن[ ‘ب الوقف عند أيب حنيفة ا كاف موجً فلمٌ ، الواقف

 .ملك الواقف (ْ)و عنده زكاؿ ]ا٤بلك عن[كيف يكوف موجبي 
كىو زكاؿ ا٤بلك عن ، تمة كغّبىا ىذا القوؿكالذخّبة كالت   جعل ُب ا٤ببسوط: قلت

                                 
 . يصرؼ( ُب )ب( ُ)
 . (ُُُ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ِ)

 . ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(( ّ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ْ)

 /أ[ِٕٓ]لوح 
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فعلى ما ذكره ُب ، (ُ)ال قوؿ أيب حنيفة، ةقوؿ ٧بمد خاص  ، الواقف بشرط التأبيدملك 
، كايتْبعْب على حسب تينك الرِّ عليل ُب ا٤بوضً فوقع الت  ، يكوف عنو ركايتاف الكتاب جاز أفٍ 

فحينئذ ٱبرج الوقف عن ملك ، ة الوقف كلزكموأك أراد ىهنا ما إذا حكم ا٢باكم بصحٌ 
 /ن يرل خركجو عن ملكو كىو٤با ذكرنا أك فرع ىذا ا٢بكم على قوؿ مى ، فاؽالواقف باالتٌ 

 .قو٥بما كما ُب مسائل ا٤بزارعة
ر على جعل الوقف إىل قرب إىل اهلل تعاىل موفِّ ا٤بقصود كىو التٌ : أم )وىو ُمَوفٌر عليو(

 .كما ىو موفر على جعلو إىل جهة ال تنقطع  اجهة تنقطع أيضن 
)كال ٯبوز كقف : قولو ُب الكتاب: أم، لى اإلطالؽع: أم )وىذا على اإلرسال( 

 ا على قوؿكأمٌ . على قوؿ أيب حنيفة ن غّب ذكر ا٣بالؼ ٧بموؿه ( مً اما ينقل كٰبو ؿ مطلقن 
د فجائز كيف ما كاف بعد أف  كعلى قوؿ ٧بمٌ ، لغّب ا٤بنقوؿ فجائز اكاف تبعن   إفٍ ، يوسف أيب

تو للمساكْب  إذا أكصى بظهر دابٌ  : ا٤ببسوطكصاياكالدليل عليو ما ذكر ُب ، اعارفن كاف متى 
أضيف إىل ما  كإفٍ ، كقف ا٤بنقوؿ ال ٯبوز ن أصلو أفٌ مً  ألفٌ  ُب قوؿ أيب حنيفة كاف باطالن 
. (ِ)ؼد فوقف ا٤بنقوؿ جائز فيما ىو متعارى ا عند ٧بمٌ كأمٌ . كىو قوؿ أيب يوسف، بعد ا٤بوت

 ألن و (ّ)فاؽفهو جائز باالتٌ ، معلـو يركبها ُب حاجتو تو إلنسافو كأما إذا أكصى بظهر دابٌ 
 .كصية باإلعارة منو

 .قديرُب الت   (ٓ)ركً ٝبع آ (ْ)وكأنٌ ،  ارعكىو الزٌ ، اركٌ ٝبع أى : األكرة
فكذلك ىهنا ٯبوز كقف ، للرض ارب تبعن ٯبوز بيع الشٌ : أم رب في البيع()كالشّ 
كاإلقامة من ا١بندم أك العبد أك ا٤برأة ، كاألضحية،  ظّبكثّب النٌ   كىو، لغّب ا٤بنقوؿ اا٤بنقوؿ تبعن 

                                 
 . (ُْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ُ)
 . (َُٗ- ُٖٗ/ ِٕا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)
 . (ُٓٓ/ ٖالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم )ينظر ( ّ)

 . كأهنا( ُب )ب( ْ)
 . كارأ( ُب )ب( ٓ)

 ]كقف ا٤بنقوؿ[
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كىو منقوؿ ، ككذلك البناء، وكا اإلقامةنى كىم ُب ا٤بفازة كاألمّب كا٤بوىل كالزكج ُب ا٤بصر فػى 
 .باطات كا٣باناتناء كوقف الرِّ ٍب عليها ذلك البً يدخل ُب كقف األرض الٌ 

لشيء كما ُب  اعل تبعن ٯب ن غّب أفٍ مً : أم لما جاز إفراد بعض المنقول( ألنَّو)
 از كقف ا٤بنقوؿ عنده تبعن ٯبوِّ  فكاف أكىل أفٍ ، ددـك كا٤بد عند ٧بمٌ ؼ كالفأس كالقى ا٤بتعارى 

 .(ُ)لشيء آخر
 .ق ُب ا٤بنقوؿأبيد ال يتحقٌ كالتٌ ، أبيدمن شرط الت  : أم ا()والقياس أن ال يجوز لما بينَّ 

، ظيف ُب الفرس كالبعّبقر ٗبنزلة الوى كالبى  اع ُب الغنمر كالكي ، اسم ١بمع ا٣بيل: راعالكي 
كا١بمع أٍكريعه ٍب  أكارًعي ، يذك ر كيؤن ث، اؽً كىو مستدىؽُّ السٌ 

كلكن  ، حاحكذا ُب الصٌ ؛  (ِ)
 .ا٣بيل (ّ)كىو[، ؿا٤براد ىنا ]األكٌ 
ًت الن ج ار اٍلقىديكـي  ن طع مً للقى  (ٓ)ا٤بنشارككذلك ؛ (ْ)يًو ليغىةه فىالت ٍشًديدي فً ، ًمٍن آالى

 .حاحكالصٌ  كذا ُب ا٤بغرب؛  (ٔ)إذا قطعتها با٤بنشار، أنشرىا، ا٣بشبة نشرتي 
كا٤بصحف جائز فيو ، تب با٤بصحفللكي  اإ٢باقن : أم لها بالمصحف( ا)إلحاقً 

، ف ا٤بشايخ ُب كقف الكتباختل: كُب فتاكل قاضي خاف. فكذا ٯبوز ُب الكتب، الوقف
 .(ٕ)جو زه الفقيو أبو الليث كعليو الفتول

ىذا احَباز عن  ((ٖ)االنتفاع بو مع بقاء أصلو نما يمكِ  كلُّ : ‘افعي )وقال الشَّ 

                                 
 . (َُٗ/ ِٕا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ُ)

 . (ُِٕٔ- ُِٕٓ/ ّالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )ينظر  (ِ)

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ّ)
 . (ّٕٓا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ْ)

 . ا٤بنشاربعد قولو  من آالت النجار( ُب )ب( ٓ)
 . (ِٖٖ/ ِالعربية ) الصحاح تاج اللغة كصحاحينظر ( ٔ)

 . (ُٕٕ/ ّفتاكل قاضي خاف ) (ٕ)

مذىب الشافعية: أنو ٯبوز كقف كل عْب معينة ٩بلوكة، ٙبصل منها فائدة أك منفعة مقصودة دائمة ( ٖ)
 . (ِّٔ/ ُٓاجملموع شرح ا٤بهذب )، (ُٗٓ/ ٕا٢باكم الكبّب )دائمة مع بقاء أصلها. 
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ال ٲبكن ، منيةنانّب ألجلو ىو الثٌ كالد   راىمقت الد  لً االنتفاع الذم خي  فإف  ، نانّبكالد  ، راىمالد  
 .ما مع بقاء أصلو ُب ملكوهب (ُ)االنتفاع

 اصفن ما كاف مت   كلُّ : أم )يمكن االنتفاع(: ( معطوؼ على قولوويجوز بيعو): كقولو
)ويجوز : فكاف قولو، ٯبوز كقفو اهواز البيع إيٌ كجى ، كٮبا إمكاف االنتفاع بو، هبذين الوصفْب

 .و ال ٯبوز بيعو فال ٯبوز كقفوفإنٌ ، اقةل ا١بارية كنتاج النٌ ا ال ٯبوز بيعو كحمٍ عم   ااحَبازن  بيعو(
 عامل فبقي على أصل القياس(التّ  وال من حيث مع)وال معارض من حيث السّ 

ن شرط مً  كىو القياس ٤با أف  ، ال ٯبوز ها ينبغي أفٍ الوقف ُب ا٤بنقوالت كلِّ  شرح ىذا أفٌ 
 ا١بواز شامالن  فكاف دليل عدـ، قها ال يتحقٌ أبيد ُب ا٤بنقوالت كلِّ كالتٌ ، أبيدة الوقف التٌ صحٌ 

ُب الفأس كا٤بٌد كالقدـك  (ِ)دى عامل كرى كالتٌ ، الحكالسِّ ، راعمع كرد ُب الكي السٌ   أف  إاٌل  ُب الكلِّ 
كالقدـك بسبب ، كا٤بدٌ ، كالفأس، معالسٌ  بالح بسبكالسِّ ، راعفكانت الكي ، على ما ذكر

ها فبقي ما والت كلِّ ذم يقتضي عدـ ا١بواز ُب ا٤بنقليل الٌ عن ذلك الدٌ  (ّ)ةل ٨بصوصعامالتٌ 
يكوف  ن غّب أفٍ كالعبيد كاإلماء مً ،  ن ا٤بنقوالتالح كالفأس كا٤بٌد كالقدـك مً راع كالسٌ كراء الكي 

ر كَل ٯبىي ، هامع ُب حقِّ ٍب َل يرد الس  ن ا٤بنقوالت الٌ ياب كالبسط كغّبىا مً كالثِّ ، لشيء اعن بػى تػى 
)وال : ن عدـ ا١بواز فكاف قولواس مً ل القياس بالوقف هبا على أصٍ ْب النٌ عامل فيما بى التٌ 

 عامل()والمن حيث التَّ : كقولو، الحراع كالسِّ عن الكي  ااحَبازن  مع(ض من حيث السّ معارِ 
 .عن ا٤بٌد كالفأس كالقدـك ااحَبازن 

ياب كالبسط فبقي كقف ا٤بنقوؿ الذم تنازعنا فيو كالثِّ : أم )فبقي على أصل القياس(
 .مع كَل ٯبًر التعامل على أصل القياس من عدـ ا١بوازد السٌ  يرً ٍب َلن ا٤بنقوالت الٌ كغّبٮبا مً 

 ُب العقار كلكوفً  أبيد/ُب العقار كا١بهاد أقول للت  : أم ربة فيهما()فكان معنى القُ 
، ن القياسعارؼ أقول مً التٌ   أفٌ كىو القياس إاٌل ، فال ييلحىق هبما غّبٮبا، ينا١بهاد سناـ الدٌ 

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . ( ساقط من )ب(ِ)
 . ٨بصومة( ( ُب )أّ)

 /ب[ِٕٓ]لوح 
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فهو عند  اما رآه ا٤بسلموف حسنن : تصناع فيما فيو تعامل لقولو كاالس،  َبؾ بو القياسفيي 
 .فلذلك ترؾ القياس ُب ا٤بٌد كالقدـك كفيما فيو تعامل (ُ)اهلل حسن
على طريق التجوُّز  : استثناء من قولو : قولو

لة راجح ُب العركض معُب ا٤ببادى  كلكنٍ ، يعالقسمة ليست من أنواع البى  ألفٌ ؛ ساعكاالتٌ 
ك٤با كاف معُب ، مييز راجح فيهامعُب اإلفراز كالتٌ  فإفٌ ، فاكت ٖبالؼ ا٤بكيالت كا٤بوزكناتللتٌ 

 .ون البيع لوجود معُب البيع من كجٍ ز ذلك استثناؤىا مً قار جوٌ ُب قسمة العى  اا٤ببادلة راجحن 
تصدؽ : لعمر   الن يبما قالو : كىو ما ذكر مليك فلما بيَّنا(اع التّ ا امتن)أمّ 

إىل (... ةالحاجة ماسّ  )وألنّ : كما ذكر من ا٤بعُب بقولو (ِ)بأصلها ال تباع كال توىب
 .آخره

 .أم الواقف يقاسم شريكو ال القاضي فهو الذي يقاسم()
لو كاف لو : أم، صفة عقار )خالص(كقولو ، قار خالص لو(صف عوقف نِ  )وإنْ 

، ب أف يكوف ا٤بقاسم ىهنا غّب الواقفٯبً  افوقف نصفو ٟبسْب ذراعن  عقار مائة ذراع مثالن 
مقاسم  ألفٌ  شيء كاحد ُب حقٌ  اكمطالىبن ، ايكوف الواحد مطالًبن  يلـز أفٍ  اإذ لو كاف ىو مقا٠بن 

فكاف مالك ، صف الذم  ىو غّب كقفمالك النٌ ذم ىو الوقف مطالب لو من صف الٌ النٌ 
كىو الواقف فعند كوف الواقف ، صف الذم ىو كقفعنو بذلك النٌ  اصف مطالىبن ذلك النٌ 
 .و ال ٧بالةُب حقٌ  اكمطالىبن  اصف الذم ىو كقف يلـز أف يكوف مطالًبن لذلك النِّ  امقا٠بن 

القسمة ال ٯبوز إال  راىم ُبإدخاؿ الدٌ  اعلم أفٌ  سمة فضل دراىم()ولو كان في القِ 
                                 

 . ْٖ/ٔ(ََّٔأخرجو أٞبد ُب مسنده، برقم)( ُ)
 : رى قػيليوًب  ×ًإف  اهللى نىظىرى ُب قػيليوًب اٍلًعبىاًد، فػىوىجىدى قػىٍلبى ٧بيىم دو  عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن مىٍسعيودو، قىاؿى يػٍ خى

نىظىرى ُب قػيليوًب اٍلًعبىاًد بػىٍعدى قػىٍلًب ٧بيىم دو، فػىوىجىدى قػيليوبى اٍلًعبىاًد، فىاٍصطىفىاهي لًنػىٍفًسًو، فىابٍػتػىعىثىوي ًبرًسىالىًتًو، ٍبي  
ا رىأىل اٍلميٍسًلميو  رى قػيليوًب اٍلًعبىاًد، فىجىعىلىهيٍم كيزىرىاءى نىًبيًِّو، يػيقىاتًليوفى عىلىى ًديًنًو، فىمى يػٍ اًبًو خى فى حىسىننا، فػىهيوى أىٍصحى

 . ئنا فػىهيوى ًعٍندى اهلًل سىيِّئه ًعٍندى اهلًل حىسىنه، كىمىا رىأىٍكا سىيِّ 
 (. ُٖٕ/ ُكرجالو موثقوف. ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد )قاؿ ا٥بيثمي: 

 (.ّّٔسبق ٚبرٯبو ص )( ِ)

 ]بيع الوقف[
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ْب أك كاف أحد صيبى كقع البناء ُب أحد النٌ  ركرة إىل إدخا٥با بأفٍ بَباضيهم أك كقعت الضٌ 
 و أجودى ن كقع البناء ُب نصيبو أك كقع نصيبي راىم مى يعطي الدٌ  فحينئذ ٯبوز أفٍ ، صيبْب أجودالنٌ 

 إفٍ ، كتاب القسمة على ما ٯبيء ُب، ٤بن َل يقع البناء ُب نصيبو فيما ركم عن أيب حنيفة
 .شاء اهلل تعاىل
ب على بناء الفاعل كنصٍ ، بلفظ أعطى: ىذا على إعرابْب أعطى الواقف( )إنْ : كقولو

أعطى  إفٍ : كمعُب ىذا الكالـ. أك بلفظ أيعطي على بناء ا٤بفعوؿ كرفع الواقف، الواقف
، من الوقف اراىم شيئن ألف ا٤بشَبم يأخذ ٗبقابلة الدٌ  ال ٯبوز راىم الواقفى ا٤بشَبم فضل الدٌ 
 .فال ٯبوز، للوقف ُب ذلك القدر افيصّب الواقف بائعن 

الواقف حينئذ يصير  راىم المشترَي جاز ألنّ ا إذا أعطى الواقف فضل الدّ )وأمّ 
الخراج  وألنّ ). يء الذم اشَباه فيجوزلذلك الشٌ  اككاقفن  راىم(بمقابلة الدّ  اشيئً  امشتريً 

ـر بإزاء كُب معناه الغي ، كىذا ُب األصل لفظ ا٢بديث كىو من جوامع الكلم، (ُ)(بالّضمان
معاٍل ٝبة جرل لفظ ا٢بديث ٦برل  (ِ)فالستجراره[،  نارىا جارىا توىٌل ]من توىٌل ، نمالغي 
ن ا٣براج ما ٱبرج النفع من ملك ٍب ا٤براد مً ، ة ٗبقابلة منفعةمضرٌ  ل ُب كلِّ كاستعمً ، لا٤بثى 

ن كاف لو منفعة شيء كاف مى  أم كلُّ : ماف ا٤بؤنةكا٤براد من الضٌ ، ة األرض كالغالـل  كغى إنساف  
 .نتوضمً  ة لك بسبب أفٍ ل  منفعة الغى : أم )الخراج بالضمان(: فكاف معُب قولو، توعليو مضرٌ 
لو  ألن و ة لول  ه كالغى و يردُّ فإنٌ ، ايبن ٍب ٯبد بو عى ، ومعناه أف يشَبم العبد فيستغل  : كقيل

ة ل  ه حْب قضى بالغى  نقض عمر بن عبد العزيز قضاءى كألجل ىذا ا٣بربى ؛ ومات كاف ُب ضمانً 
 .للبائع

ؤخذ الفقراء بعمارتو لعدـ ال يي : أم كان الوقف على الفقراء ال يظفر بهم(  )ثم إنْ 
 .تهم كعسرهتمتعنُّ 

                                 
 . االش اًفًعيُّ كىأىٍٞبىدي كىأىٍصحىابي السُّنىًن كىا٢بٍىاًكمي ًمٍن طىرًيًق عيٍركىةى عىٍن عىاًئشىةى ميطىو الن كى٨بيٍتىصىرن أخرجو ( ُ)

ٍزـو الى يىًصحُّ قاؿ ابن حجر:  وي اٍبني اٍلقىط اًف، كىقىاؿى اٍبني حى  . (ْٓ/ ّالتلخيص ا٢ببّب ). كىصىح حى

 . من توىل حارىا توىل قارىا فاستجراره( ُب )ب( ِ)



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

242 

 ة التي وقفو(فر ما يبقى الموقوف على الصّ دْ بقَ  (ٕ)العمارة عليو (ٔ)ما يستحقّ )وإنّ 
يادة ا الزِّ )فأمّ . ٍب ىي كانت ُب ابتداء الوقففة الٌ العمارة على تلك الصٌ  زيادةى  كال يستحقُّ 

 .ة عليومارة ليست ٗبستحق  زيادة العً : أم ة(على ذلك فليست بمستحقَّ 
ٍب ة ال  ل  فلذلك يصرؼ على ا٤بوقوؼ عليو ما فضل من الغى  ة مستحقة لو(لّ )والغَ  

، كىي مثل العمارة الٍب كانت ىي كقت ابتداء الوقف، ة عليولعمارة ا٤بستحقٌ رفت على اصي 
 .ابتداء الوقف (ّ)اكال يصرؼ إىل زيادة العمارة الٍب َل تكن كقفن 

ال : أم ل بعينو فكذلك عند البعض(جُ على رَ  (ٗ))ولو كان الوقف على الفقراء إاّل 
 .ؼ إىل الفقراءصرى قف بل تي وى مارة َل تكن كقت الة الوقف إىل زيادة عً ل  ؼ غى يصرى 

 .ؿعلى األكٌ  اؿ ال زائدن اٍل مثل األك  كىو أف يكوف البناء/ الثٌ  ح(ل أصّ )واألوّ 
كَل يذكر ، اصحيحن  الو على ا٤بساكْب كقفن  ارضن ل كقف أى جي رى : خّبةذكر ُب الذٌ كى 
كما ، بعمارهتا (ٔ)ةل  ىذه األرض يبدأ القيم أك ال من الغى  (ٓ)ةلٌ عمارهتا ُب غى  فإفٌ ، اعمارهتى 

ن مشركطة ُب كي َل تى  العمارة كإفٍ  كىذا ألفٌ ، قراءيصلحها كما فضل من ذلك يقسم على الفي 
، على ا٤بساكْب ادن ة مؤب  لٌ مقصود الواقف إدرار الغى  ألفٌ  فهي مشركطة اقتضاءن  االوقف نص  

ق الضركرة ابت اقتضاءن ثابت بطريا كالثٌ ، ا ٰبصل بإصالحها كعمارتوكىذا ا٤بقصود إ٭ب  
 .(ٕ)كالضركرة تندفع هبذا الذم ذكرنا

. كُبن لو السُّ ىا إىل مى  ردٌ جرهتا ٍبي كىو إجارة ا٢باكم كعمارهتا بأي أولى( (ٛ)ل)األوَّ 
                                 

 . تستحق( ُب )ب( ُ)
 ( ساقط من )ب(.ِ)
 . كقت( ُب )ب( ّ)
 . ال( ُب )ب( ْ)
 . علة( ُب )ب( ٓ)
 . العلة )ب( ( ُبٔ)
 . (ُّٔ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ٕ)

 . كاألكؿ( ُب )ب( ٖ)

]إصالح الوقف 
 من غلتو[

 /أ[ِٖٓ]لوح 
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لو َل يعمرىا كال يكوف امتناعو  ألن واٍل ىذا من قولو كاستفيد الثٌ ، كىو ترؾ العمارة: والثاني
 كٰبتمل أفٍ ، وتناع ٰبتمل أف يكوف ]لبطالف حقٌ االم فإفٌ ، و لَبددهرضا منو ببطالف حقٌ 

 .ه إليوكلرجائو إصالح القاضي كعمارتو ٍب ردٌ ، لنقصاف مالو ُب ا٢باؿ (ُ)يكوف[
 .بيل إضافة ا٤بصدر إىل الفاعلن قى ىذا مً  كنى(ن لو السُّ إجارة مَ  (ٕ))وال تصحُّ 

كاإلجارة ٛبليك ا٤بنافع ، اركُب غّب مالك للدٌ ن لو السُّ مى  ألفٌ : (ّ)مأى  غير مالك( ألنَّو)
 .ن غّب ا٤بالكق مً مليك ال يتحق  وض كالتٌ ا٤بنافع بالعً 
ن آخر رىا مً يؤاجً  كمع ذلك كاف لو أفٍ ، ارا٤بستأجر ال ٲبلك الدٌ  إف  : قيل فإفٍ 

 .ال ٚبتلف العْب باختالؼ ا٤بستعمل عملو  ككذلك ُب كلِّ ، كُبللسُّ 
نفعة للموقوؼ عليو ليكوف ثواب ر ا٤بنفعة كىنا أيبيحت ا٤بىناؾ ملك ا٤بستأجً : قلنا
ـى م ىهنا عى  َل يقي إىل الواقف حٌٌب  اا٤بنفعة راجعن  إباحةً  ، ا٤بنفعة ُب ابتداء الوقف ْب الوقف مقا
 ار مقاـ ا٤بنفعة كقتى قيمت الدٌ ٖبالؼ اإلجارة حيث أي ، ـز ٛبليك ا٤بنافع ا٤بعدكمةال يلٍ  ألن و

ٛبليكها من  اا ملكها ُب اإلجارة ملك أيضن فلمٌ ، ا٤بعدكمة (ْ)لئال يلـز ٛبليك ا٤بنافع، اإلجارة
 .غّبه

(ٓ).
ما اهندـ من آلة : ٦بركرة بالعطف على البناء يعِب (ٔ)كوفل أف تٰبتمً  : كقولو

الوقف بأف بىليى 
كوف مرفوعة بالعطف على ما ت ل أفٍ كٰبتمً ؛ خشب الوقف كفسدت(ٕ)

 .قاؿ اهندمت اآللةال يي  ألن و قاتا٤بنقوؿ عن الثِّ كىو ، ا٤بوصولة
                                 

 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ُ)
 . يصح( ُب )ب( ِ)
 . ( ساقط من )ب(ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
  (ُِٗبداية ا٤ببتدم )ص: ، كالصحيح ما أثبتو. ينظر كأماُب )أ(  (ٓ)

 . يكوف)أ( ( ُب ٔ)
 (. ِِْ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )، كالصحيح ما أثبتو. ينظر بقي( ُب )أ( ٕ)

]حكم ما اهندـ 
 من الوقف[



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

244 

نػٍقيوضي كىا١بٍىٍمعي نػيقيوضه : النػ ٍقضي  بًاٍلكىٍسًر الى  النػٍِّقضً كىعىٍن اٍلغيورًمِّ ُب ، اٍلًبنىاءي اٍلمى
غىيػٍري 

 .(ِ) غّبذكره بالكسر ال ، حاحكُب الصِّ  ، كذا ُب ا٤بغرب(ُ)
كقد ،  عنده شرطسليم إىل ا٤بتويلِّ التٌ  ألفٌ  ((ّ))وال يجوز على قياس قول محمد 

الفتول على قوؿ أيب  هيد أف  در الشٌ كذكر ُب فتاكل قاضي خاف كذكر الصٌ . عدـ ىهنا
د ركاية ىذا عن ٧بم   (ْ)كليس ُب: كقاؿ الفقيو أبو جعفر. اس ُب الوقفللنٌ  ايوسف ترغيبن 
قاؿ . هات أكالده جازإذا كقف على أمٌ : كقاؿ كتاب الوقفره ُب شيء ذكى  ظاىرة إاٌل 
ما يكوف ألـ  ألفٌ  قف على أمهات أكالده ٗبنزلة الوقف على نفسوالوى : جعفر الفقيو أبو

 .(ٓ)الولد ُب حاؿ حياة ا٤بوىل يكوف للموىل
 ، (ٕ)ىكذا كقع ُب نسخ الفقو من ا٤ببسوط ((ٙ)ازي)وىو قول ىبلل الرّ : كقولو

 .(ٖ)خّبة كغّبٮباكالذٌ 
ؿي الر ٍأًم ٍبني ٰبىٍٓبى اٍلبىٍصرًمُّ صىاًحبي اٍلوىٍقفً  كذكر ُب ا٤بغرب ا ؛ كىالر ازًمُّ ٙبىٍرًيفه ، ًىالى ىىكىذى

ًنيفىةى صىح   كىمىنىاًقًب الص ٍيمىرًمِّ  ‘ُب ميٍسنىًد أىيب حى
ـي عىٍبدي اٍلغىًِبِّ كىىى ، (ٗ) مىا كىذىا صىح حىوي اإٍلً

(ُ). 

                                 
 . (ّْٕا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص:  (ُ)
 . (َُُُ/ ّالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )ينظر ( ِ)

 . (ُْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ّ)

 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . (ِّٗ/ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب )، (ُّٖ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر ( ٓ)

(ّ/ِّٗ) . 

 . الرارم( ُب )ب( ٔ)
 . (ِْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ٕ)
 . (ِّٖ/ ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق كمنحة ا٣بالق كتكملة الطورم )ينظر ( ٖ)
فرغ منو: ُب رمضاف، سنة  ،ف الشيخ، اإلماـ، أبو عبد اهلل: حسْب بن علي الصيمرميصنمن ت (ٗ)

، ست كثالثْب كأربعمائة. كشف الظنوف عن أسامي ّْٔ، أربع كأربعمائة. كتوُب: سنة َْْ
 . (ُّٖٖ/ ِالكتب كالفنوف )

]حكم جعل 
الواقف الغلة أك 
 الوالية لنفسو[
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كلكن ، افاقن كىو القوؿ با١بواز اتٌ ، ؿاحَباز عن القوؿ األكٌ  حيح()وىو الصّ : قولو
ة كفتاكل خّبة كالتتمٌ كالذٌ  ، ف لركاية ا٤ببسوطحيح ٨بالً وؿ الص  ذم ذكره من القى الٌ  (ِ)ىذا

 .(ّ)فاؽهات أكالده باالتٌ كايات جعل جواز الوقف على أمٌ تلك الرٌ  ُب فإفٌ ، قاضي خاف
كمن ٰبدث منهن ، وكإذا كقفها على أمهات أكالده ُب حاؿ كقفً : كقاؿ ُب ا٤ببسوط

ما َل ، ُب حياة فالف كبعد كفاتو امعلومن  اسنة شيئن  كاحدة منهن كلٌ  ك٠ب ى لكلِّ ، بعد ذلك
ة أك  ل  الغى  (ْ)عنده لو شرط بعض كىذا على أصل أيب يوسف ظاىر فإفٌ . فهو جائزجن يتزك  
و ال ا اإلشكاؿ على قوؿ ٧بمد فإن  كإ٭ب  . هات أكالده أكىلفلمٌ ، و ُب حياتو جازها لنفسً كل  

، هات أكالده ُب حياتو ٗبنزلة االشَباط لنفسوكاشَباطو ألمٌ ، (ٓ)يشَبط ذلك لنفسو ٯبوز أفٍ 
ن قٍ ن يعتػي ألهن   رط ٥بن  ن تصحيح ىذا الشٌ مً  (ٔ)البد ألن وك ؛ رؼللعي  از ذلك استحسانن و جوٌ كلكنٌ 
٤با بعد  اتبعن  افيجوز ذلك ُب حياتو أيضن ، كاشَباطو لسائر األجانب  فاشَباطو ٥بنٌ ، ٗبوتو
ق يتعلٌ ، ُب حياٌب كبعد ٩باٌب: كما قاؿ أبو حنيفة رٞبو اهلل ُب أصل الوقف/ إذا قاؿ،  الوفاة

ٖبالؼ العبيد ، هات أكالدهم يعتقوف ٗبوتو كأمٌ ألهن  ريو ككذلك إف ٠ب ى ذلك ٤بدب  ، زـكو اللُّ ب
 .(ٕ)ٯبوِّز ذلك ‘كأبو يوسف ؛ دكاإلماء على قوؿ ٧بمٌ 

، ريوبٌ هات أكالده كمدى ة الوقف ألمٌ لٌ اشَباط صرؼ غى  (ٖ)ألف  : أم اشتراطو لهم( )ألنّ 

                                 
= 
 . (َُٖ- ُٕٗا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: (ُ)

 ( مكرر ُب )ب(. ِ)
 . (ْْٖ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ّ)

 ( مكرر ُب )ب(. ْ)
 . ذلك لنفسوبدؿ  لنفسو ذلك( ( ُب )بٓ)
 . ( ساقط من )ب(ٔ)
 (ْٔ- ْٓ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي ) (ٕ)

 . ( ساقط من )ب(ٖ)

 /ب[ِٖٓ]لوح 
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 .هات األكالدرين على أمٌ للمدبٌ  اغليبن كور تضمّب ٝبع الذُّ  (ُ)فذكر بلفظ
ة ٍب اشَباط صرؼ الغلٌ ، ة إىل نفسوكاشَباط صرؼ الغلٌ : أم )كاشتراطو لنفسو(

ة فكذا ٯبوز اشَباط صرؼ الغلٌ ، قف جائز بدكف كاسطة عند أيب يوسفلنفسو ُب ابتداء الوى 
 .وريهات أكالده كمدب  ة إىل أمٌ إىل نفسو انتهاء بواسطة اشَباط صرؼ الغلٌ 

جاز عند  اة نفسو ماداـ حي  كلو كقف كجعل مصًرؼ الغل  : كذكر ُب ا٤ببسوط
كإذا ، ىم انقطاعهاٯبوز الوقف على جهة يتو   ألن و لالبتداء باالنتهاء ايوسف اعتبارن  أيب

 االبتداء ٯبوز فكذلك ُب، كما ٯبوز ذلك ُب االنتهاء،  ة إليو ُب االنتهاءل  انقطعت عادت الغى 
ب قرُّ معُب الت   ـ هبذا ]ألف  ب ال ينعدً معُب التقرُّ  كىذا ألف  ، ةل  ـ نفسو على غّبه ُب الغى يقدِّ  أفٍ 

ابدأ بنفسك ٍب ٗبن : كقاؿ، (ّ)نفقة الر جل على نفسو صدقة: قاؿ . (ِ)ال ينعدـ[
 .(ْ)تعوؿ

 اداـ حي   ة لنفسو مال  من الغى  اعلى نفسو أك جعل شيئن  اإذا جعلو كقفن ، ا عند ٧بمدأمٌ 
ة أك بعضها لٌ ب بإزالة ا٤بلك كاشَباط الغى قرُّ التٌ  كىو مذىب أىل البصرة ألفٌ ، فالوقف باطل

اطو ة إلمائو فهو كاشَب ككذلك لو شرط الغل  ، افال يكوف صحيحن ، لنفسو ٲبنع زكاؿ ملكو

                                 
 . لفظ( ُب )ب( ُ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ِ)
 ُِٕ/ّ(ُِّٖأخرجو ابن ماجو ُب سننو، كتاب التجارات، باب ا٢بث على ا٤بكاسب، برقم)( ّ)

حديث صحيح، كىذا إسناد حسن، إ٠باعيل بن عياش صدكؽ ُب ركايتو عن  قاؿ الشيخ األرنؤكط:
 . (ُِٕ/ ّأىل بلده، كىذا منها، كىشاـ بن عمار متابع. سنن ابن ماجو ت األرنؤكط )

أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غُب، ( ْ)
 . ُُِ/ِ(ُِْٕبرقم)

:  × ًن الن يب، عى عىٍن حىًكيًم ٍبًن ًحزىاـو  يػٍري قىاؿى ، كىخى ٍأ ٗبىٍن تػىعيوؿي يػٍره ًمنى اليىًد السٍُّفلىى، كىاٍبدى اليىدي العيٍليىا خى
، كىمىٍن يىٍستػىٍعًفٍف ييًعف وي الل وي، كىمىٍن يىٍستػىٍغًن يػيٍغًنًو الل وي  قىًة عىٍن ظىٍهًر ًغُبن  ، كمسلم برقمالص دى

(َُّْ)ِ/ُٕٕ . 
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 .(ُ)لنفسو
دقة م قدرنا من مالو للفقّب على كجو الصٌ سل  : أم ة(دقة المنفذّ )فصار كما في الصّ 

 .يخيشى  ىكذا كاف ٖبطِّ ، رط ال ٘بوزدقة هبذا الشٌ فإف الصٌ ، يكوف بعضو يل بشرط أفٍ 
فقد  لِّ للجواز ُب الكي  فهو مانعه ، د لنفسول بعض ا٤بسجً عى جى  بأفٍ ، با١بر ()وشرطِ 

 .يد كا٢بشيش كسائر ا٤بباحاتو كما ُب الصٌ هلل تعاىل لنفسً  اا صار ٩بلوكن عل مجى 
على بناء  ن(دفَ )أو يُ ، زكؿ على بناء الفاعلمن النُّ ، بفتح الياء نزلو(يَ  )وشرط أنْ 

 .ا٤بفعوؿ
ر ُب ا٤بنع من رط ال يؤثٌ ىذا الشٌ  ألفٌ  ((ِ)رط باطلد الوقف جائز والشّ )وعند محمّ 

، الوقف بشركطو فيتمُّ ، أبيد ُب أصل الوقفكالينعدـ بو معُب التٌ ، ككالوقف يتم بذل، زكالو
د إذا شرط االستبداؿ بو ُب نفسو كا٤بسجً  فيكوف باطالن ، افاسدن  اكيبقى االستبداؿ شرطن 

 .اذ ا٤بسجد صحيح فهذا مثلوفالشرط باطل كاٚبٌ ، يصلي فيو قـو دكف قوـو  شرط أفٍ  (ّ)أك
ة أيام جاز الوقف والشرط عند ثبلث)ولو شرط الخيار لنفسو في الوقف 

 لو كانت حٌٌب ، ة ا٣بيار معلومةكوف مدٌ لت ثالثة أياـ: ا قيد بقولوكإ٭بٌ  (ٓ)((ْ)يوسف أبي
كلو : ذكر ُب فتاكل قاضي خاف ألن و ا٦بهولة ال ٯبوز الوقف على قوؿ أيب يوسف أيضن 

ٯبوز الوقف  امعلومن  اكقتن عْب  للخيار  إفٍ : قاؿ أبو يوسف (ٔ)شرط ا٣بيار لنفسو ُب الوقف
 .(ٕ)الٯبوز الوقف كإف كاف الوقت ٦بهوالن ، كما ُب البيع،  كالشرط

 .ٯبوز الوقف كيبطل الشرط ينبغي أفٍ : كقاؿ الفقيو أبو جعفر
                                 

 . (ُْ/ ُِ) ا٤ببسوط للسرخسي (ُ)
 . (ِْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ِ)

 . ك( ُب )ب( ّ)
 . (ِْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ْ)

 . كالشرط عند أيب يوسفبدؿ  على قوؿ أيب يوسف( ُب )ب( ٓ)
 . (ُٗ/ ِفتاكل قاضي خاف )ينظر ( ٔ)
 . (ُِْ/ ٓاألصل ا٤بعركؼ با٤ببسوط للشيباٍل )ينظر ( ٕ)

شَباط ُب ]اإل
 الوقف[
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كلو شرط ا٣بيار لنفسو ُب الوقف ثالثة أياـ فعلى قوؿ أيب يوسف  : كذكر ُب ا٤ببسوط
الوقف : كقاؿ ىالؿ بن ٰبٓب، وسع ُب الوقفجائز كما ىو مذىبو ُب التٌ  الوقف كالشرط

 .باطل كىو قوؿ ٧بمد
إزالة ملك ال إىل  ألن و؛ الوقف جائز كالشرط باطل: (ُ)مٍبكقاؿ يوسف بن خالد السٌ 

ككذلك ُب ، مالك فيكوف ٗبنزلة اإلعتاؽ كاشَباط ا٣بيار ُب العتق باطل كالعتق صحيح
 إف  : د يقوؿك٧بمٌ . فكذلك ُب الوقف، يار باطل كاٚباذ ا٤بسجد صحيحا٤بسجد اشَباط ا٣ب
للوقف  ضا فيكوف ذلك مبطالن الرٌ  ضا كمع اشَباط ا٣بيار ال يتمٌ د ٛباـ الرٌ ٛباـ الوقف يعتمً 

كشرط ا٣بيار ٲبنع ٛباـ ، ٛباـ الوقف على مذىبو بالقبض ٍبيٌ ، ٗبنزلة اإلكراه على الوقف
، م القبض مع شرط ا٣بيار كبو فارؽ ا٤بسجدرؼ كالس لىم ال يتً ُب الصٌ  أال ترل أفٌ . القبض

كقد كجد ذلك مع شرط ، الة فيو با١بماعةرط إقامة الصٌ ا الشٌ إ٭ب  . فالقبض ىناؾ ليس بشرط
 .افلهذا كاف مسجدن ، ا٣بيار

كاشَباط ، سخ ببعض األسبابل الفى كٰبتمً ، زـكق بو اللُّ الوقف يتعلٌ : كأبو يوسف يقوؿ
كىذا/ ُب ا٢بقيقة بناء على ، و ٯبوز اشَباط ا٣بيار فيوفيكوف ٗبنزلة البيع ُب أنٌ ، لفسخا٣بيار ل
 فكذلك ٯبوز أفٍ ، اة لنفسو ماداـ حي  لٌ يستثِب الواقف الغى  و ٯبوز أفٍ ذم ذكرنا لو فإنٌ األصل الٌ 

 .(ِ)ظر فيوالنٌ  نفسو ثالثة أياـ لّبكميشَبط ا٣بيار ل
ة الوقف لنفسو جائز لٌ جعل الواقف غى  إشارة إىل أفٍ  ()وىذا بناء على ما ذكرنا: كقولو

 ٍب ٤با َل يصحٌ ، على ما بي نا كهبذا البناء صر ح ُب ا٤ببسوط، حملمد اعند أيب يوسف خالفن 
بإبطاؿ ا٣بيار بعد ذلك ٖبالؼ البيع  االوقف بشرط ا٣بيار عند ٧بمد َل ينقلب الوقف جائزن 

                                 
ككاف لو بصر بالرأم ، كيكُب أبا خالد. ككاف قد طلب العلم ،خالد بن عمّب السمٍب يوسف بن (ُ)

ككاف ضعيفنا ُب ا٢بديث. كقيل لو  ،ككاف الناس يتقوف حديثو لرأيو ،كالفتول كالكتب كالشركط
و ابن تسع كستْب سنة. كى ق(ُٖٗ)السمٍب للحيتو كىيئتو ك٠بتو. كتوُب بالبصرة ُب رجب سنة 

/ ٖالتاريخ الكبّب للبخارم ٕبواشي ٧بمود خليل )، (ُِْ/ ٕالطبقات الكربل ط العلمية )
 . (ُٕٓأخبار أيب حنيفة كأصحابو )ص: ، (ّٖٖ

 . (ِْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)

 /أ[ِٗٓ]لوح/ 
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؛ اٍب أبطل ا٣بيار قبل األياـ الثالثة ينقلب البيع جائزن ، ا٣بيار أكثر من ثالثة أياـ إذا شرط فيو
ُب  افاسدن  افكاف شرط ا٣بيار شرطن ، ك شرط ا٣بيار ٲبنع التأبيد ادن الوقف ال ٯبوز إال مؤب   ألفٌ 

ثالثة  ا يفسد البيع إذا شرط ا٣بيار أكثر منا ا٣بيار فال ٲبنع جواز البيع كإ٭بٌ أمٌ . نفس العقد
كذا ُب فتاكل ؛  ب العقدلٍ ن الفساد ُب صي كي م يى فلى ، أياـ المتناع لزـك العقد بعد األياـ الثالثة

 .(ُ)قاضي خاف
: أم على قول أبي يوسف وىو قول ىبلل( (ِ)فيو فقد نصّ : ا فصل الوالية)وأمَّ 
 )كإذا جعل: ُب فصل الوالية با١بواز على قوؿ أيب يوسف ُب الكتاب بقولو فقد نصٌ 

إذا : ذكر ىالؿخّبة كالتتمة كذكر ُب الذٌ . (ّ))جاز عند أيب يوسف(: الواقف( إىل قولو
 .(ْ)الوقف جائز كالوالية للواقف ط الوالية لنفسو كال لغّبه أف  كَل يشَبً ، جل أرضوكقف الرٌ 

شرط الواقف الوالية لنفسو كانت  إنْ ): (ٓ)بعض ا٤بشايخ: أم )وقال أقوام(: كقولو
 .يكوف ىذا قوؿ ٧بمد األشبو أفٍ : قاؿ مشاٱبنا، (يشترط لم يكن لو والية وإن لم، لو

التسليم إىل  كمن مذىبو أفٌ ، نسبة ىذا القوؿ إىل ٧بمد كيف يصحٌ : (ٔ)قلت فإفٍ 
 الواقف الوالية لنفسو على قولو (ٕ)يشَبط فعلى ىذا الٯبوز أفٍ ، ة الوقفا٤بتويل شرط صحٌ 

، شرط ذلك، كوف لو الواليةال ت ويل فكاف على مذىبو ٯبب أفٍ سليم إىل ا٤بتىذا ٲبنع التٌ  ألف  
 ؟ (ٖ)َل يشَبط أك

                                 
 . (ُِٕ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر ( ُ)

 . (َِّ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية ). ازفقد نص القدكرم ُب فصل الوالية با١بو : أم (ِ)

، كإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسو أك جعل الوالية إليو جاز عند أيب يوسفٛباـ الكالـ: ( ّ)
 . (ُٗ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )

 . (ُّْ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل ) (ْ)

 . (َْٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية ) (ٓ)

 . قيل( ( ُب )بٔ)
 . يشرط( ُب )ب( ٕ)
 . يشرط( ُب )ب( ٖ)
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كقد كاف شرط الوالية ، تأكيل ىذا فيما إذا سل مو إىل ا٤بتويٌل   أف  نعم كذلك إاٌل : قلتي 
و ذكر ُب فتاكل قاضي خاف بعد فإنٌ ؛ الوالية بعد ما سل مو إىل ا٤بتويٌل  (ُ)لنفسو حْب كقفو كاف لو

و إذا كقف ضيعة كأخرجها إىل كذكر ٧بمد ُب السِّّبى أنٌ : ر مذىب ىالؿ كما ذكرنا فقاؿما ذك
ا إذا َل يشَبط ُب ابتداء كأمٌ . يشَبط الوالية لنفسو  أفٍ م ال يكوف لو الوالية بعد ذلك إاٌل القيٌ 

د عند ٧بم كىذه ا٤بسألة بناء على أفٌ : قاؿ ]إىل أفٍ ... سليمالوقف فليس لو كالية بعد التٌ 
يشَبط الوالية   أفٍ إاٌل  (ِ)ة الوقف فال يبقى لو كالية بعد التسليم[حٌ  شرط لصٌ سليم إىل ا٤بتويٌل التٌ 

فكانت الوالية للواقف كإف ،  ليس بشرطسليم إىل ا٤بتويٌل ا على قوؿ أيب يوسف فالتٌ فأمٌ ، لنفسو
 .(ْ)تمةخّبة كالتٌ ذم ذكره ُب الكتاب مذكور ُب الذٌ كمثل ىذا الٌ ، (ّ)َل يشَبط الوالية لنفسو

فيما إذا  شرط الواقف الوالية لنفسو كانت لو( )إنْ : يكوف معُب قولو كٰبتمل أفٍ 
 عنده سليم إىل ا٤بتويٌل ط اشَباط التٌ إذا شرط الوالية لنفسو يسقي : شرط الوالية لنفسو يعِب

ط ن ضركرة رعاية شرطو كاف سقوط اشَبافمً ، شرائط الواقف تراعى إذا شرطها ألفٌ  اأيضن 
 .(ٓ)ُب موضع ثقة كذا كجدتي ،  سليمالتٌ 

كاف الوقف ؛  شئت أك أحببتى  أرضي موقوفة إفٍ : لو قاؿ: كذكر ُب فتاكل قاضي خاف
كلو قاؿ أرضي . رط باطل ُب قو٥بمكتعليق الوقف بالشٌ ، ىذا تعليق ألفٌ  ُب قو٥بم باطالن 

: كلو قاؿ، و تعليقإنٌ  ٤با قلنا كاف الوقف باطالن ؛  شئتي : قاؿ ٍبي  ؛ شئتى  صدقة موقوفة إفٍ 
 .(ُ)(ٖ)ابتداء كقف ألن و (ٕ)صدقة موقوفة صحٌ  (ٔ)كجعلها، شئت

                                 
 . ( ساقط من )ب(ُ)
 . ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ب(ِ)
 . (ُٔٔ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر  (ّ)
 . (ُِّ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ْ)

 . (ُِّ/ ٔفتح القدير )، (ُُُِشرح السّب الكبّب )ص: ينظر ( ٓ)

 . اكجعلته( ُب )ب( ٔ)
 . موقوفة صحبدؿ قولو  صح موقوفة( ُب )ب( ٕ)
 . كقفبعد قولو  كاهلل أعلم( ُب )ب( ٖ)
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:فصم  
، ركطٍب قبلو ُب الشٌ فة ألحكاـ مسائل الوقف الٌ ٤با كانت أحكاـ ىذا الفصل ٨بالً 

كخركجو عن ، يوع عند أيب يوسفكمنع الشٌ ،  عند ٧بمدسليم إىل ا٤بتويٌل كعدـ اشَباط التٌ 
ن ف مى  أ  دة حٌٌب َل ٰبكم بو ا٢باكم ذكرىا بفصل على حً  كإفٍ ، د أيب حنيفةملك الواقف عن

يوع مانع من سليم كالشٌ الة فيو ٗبنزلة التٌ  بل الصٌ ال يشَبط تسليمو إىل ا٤بتويلِّ  اذ مسجدن اٚبٌ 
ذه كٱبرج ا٤بسجد عن ملك من اٚبٌ ، أليب يوسف ُب غّب ا٤بسجد ااذ ا٤بسجد خالفن اٚبٌ 

 .م بو ا٢باكم عند أيب حنيفةَل ٰبكي  كإفٍ ، امسجدن 
فر ؽ أبو حنيفة بْب  (ِ)

كَل ٯبعلو ، إىل ما بعد ا٤بوت  امضافن  كال، ن موصىن بوالوقف إذا َل يكي  فإف  ، الوقف كا٤بسجد
جع فيو كال يبيعو كال ير  ا ُب ا٤بسجد فليس لو أفٍ كأمٌ ، يرجع / فيو كاف لو أفٍ   االقاضي الزمن 
.يورث منو

الوقف  ألفٌ ؛ دقةالصٌ  كاآلخر، الوقف أحدٮبا: ُب الوقف اجتمع لفظاف كالفرؽ أفٌ 
، ة على ا٤بساكْبل  بالغى  قتي كتصدٌ ، ست العْب على ملكيبى حى : و قاؿكأنٌ ؛  ن ا٢ببسىبء عى نٍ يػي 

فإذا ، عدكمة ال يصحة ا٤بل  ؽ بالغى التصدُّ  ألفٌ  كلو صر ح بذلك ال يصح ما َل يوًص بذلك
 .بعد موتو اأكصى بو أك أضافو إىل ما بعد ا٤بوت يكوف الزمن 

فإذا أزالو إىل ، فليس فيو ما يوجب البقاء على ملكو اأرضي مسجدن  جعلتي : ا قولوكأم  
كذا ُب ا١بامع الصغّب لقاضي ؛  (ّ)يرجع كما لو زاؿ باإلعتاؽ اهلل تعاىل ال يكوف لو أفٍ 

 .خاف

                                 
= 
 . (ُِٕ/ ّفتاكل قاضي خاف )ينظر ( ُ)

 . (ّْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ِ)
 . (ِّّ/ ٔالعناية شرح ا٥بداية )ينظر  (ّ)

 ]كقف ا٤بسجد[

 /ب[ِٗٓ]لوح 
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كيشَبط مع ؛ (ُ)ككذا عن أيب حنيفة و يشترط الصبلة بالجماعة(د أنّ )وعن محمّ 
لى ٝباعة بغّب أذاف كال إقامة  لو صٌ حٌٌب  اال سر   االة بأذاف كإقامة جهرن كوف الصٌ ت ذلك أفٍ 

 اكإمامن  اجعل للمسجد مؤذنن  فإفٍ ، عند أيب حنيفة ك٧بمد اال يصّب مسجدن ، اال جهرن  اسر  
أداء صالتو على ىذا  ألفٌ  باالتفاؽ اى كحده صار مسجدن لٌ ف كأقاـ كصفأذٌ ، كىو رجل كاحد

ف كأقاـ كصل ى كحده ف مسجد إذا أذ  مؤذٌ : أصحابنا قالوا أال ترل أفٌ . الوصف كا١بماعة
ىل  ا٤بتويلِّ  (ّ)ضكبقب ،يصلي با١بماعة ُب ذلك ا٤بسجد أفٍ  (ِ)ليس ٤بن ٯبيء بعد ذلك

 .كذا ُب الذخّبة؛  (ْ)تلف ا٤بشايخ فيوفقد اخ ،يصل ى فيو ن غّب أفٍ مً  ايصّب مسجدن 
كما يليق ، شيء على ما يليق ىو بو شَبط تسليم كلِّ يي : أم )ويشترط تسليم نوعو(

 .الة فيولتسليم ا٤بسجد ىو الصٌ 
ر القبض كما ُب فاؽ تعذٌ و إسقاط ٤بلكو باالتٌ باعتبار أنٌ  ر القبض(ا تعذّ لمّ  ألنَّو )أو

ٍب ال ُب األكقاؼ الٌ (ٓ)ةل  ق بالغى ا يتحقٌ القبض إ٭بٌ  كألفٌ  الؽ كالعتاؽمن الطٌ سائر اإلسقاطات 
 .ىي الزمة كاإلعتاؽ

كىو ، سىردابكىو معر ب من ، بكسر السْب 
.ربيدخذ ٙبت األرض للتٌ بيت يتٌ 

ا٤بسجد ما يكوف  ألفٌ  (ٔ)كايةكىو ظاىر الرٌ ، اال يكوف مسجدن : أم 

                                 
ط إقامة الصالة فيو با١بماعة، كُب ركاية غّبه ُب ركاية ا٢بسن عنو يشَب ؛ كعن أيب حنيفة فيو ركايتاف (ُ)

/ ُِ، كإف َل يصل با١بماعة. ا٤ببسوط للسرخسي )اإذا صلى فيو كاحد يصّب مسجدن : عنو قاؿ
ّْ) . 

 . بعد ذلكبدؿ قولو  بعده( ُب )ب( ِ)
 . كبعض( ُب )أ( ّ)
 . (َِٔ-َِٓ/ ٔاحمليط الربىاٍل ُب الفقو النعماٍل )ينظر ( ْ)

 . ُب الغلة)ب( ( ُب ٓ)
 . (ْٗ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر  (ٔ)

]حكم السرداب 
 ٙبت ا٤بسجد[
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(ڃ ڃ ڃ)هلل تعاىل الصن خا
 (ُ)

، ٝبيع األماكن لو أضاؼ ا٤بساجد إىل ذاتو مع أفٌ  .   
العباد ُب أسفلو أكُب أعاله ال  كمع بقاء حقٌ ، ا٤بساجد هلل تعاىل فاقتضى ذلك خلوصي 

 ُب السفل حٌٌب  (ِ)[حقنا] لصاحب العلو فلفٌ  افل مسجدن ا إذا كاف السٌ أمٌ . ق ا٣بلوصيتحقٌ 
ا إذا جعل كأمٌ . ن غّب رضا صاحب العلوٰبدث فيو بناء مً  فل أفٍ ال يكوف لصاحب السٌ 

ة ألف ٜبىٌ ؛ فل ٖبالؼ مسجد بيت ا٤بقدسأرض العلو ملك لصاحب السٌ  فلفٌ  االعلو مسجدن 
ة يكوف هلل تعاىل ليس لغّبه كما يكوف للعامٌ ، ةالسرداب ليس ٗبملوؾ ألحد بل ىو للعامٌ 

كاف لو   ار مسجدن كإذا َل يصً ، ق ا٣بلوصال يتحقٌ  ارداب ٩بلوكن ا إذا كاف السٌ أمٌ . اص بواختص
 .يبيعو أفٍ 

فل حوانيت موقوفة على ا٤بسجد أك على كالسٌ  اإف كاف العلو مسجدن : كعن بعضهم
اذ ا٤بسجد كٙبتو كاختلف ُب اٚبٌ . منقطع عن حقوؽ العباد الكلٌ  ألفٌ  القلب ال بأس بو
على ا٢بوض  افلم ٯبوِّزه بعضهم قياسن  اى قوؿ من ٯبوِّز اٚباذ العلو مسجدن حوض للعامة عل

و ٯبوز ذلك إال كالصحيح أنٌ . لالستقاء ابئرن  (ّ)كجو زه بعضهم كما لوحفر ُب ا٤بسجد، ا٣باصٌ 
كذا ؛  (ْ)اذ ا٢بوض فا٤بسجد مستعاركإف سبق اٚبٌ ؛ فهو مسجد، اذ ا٤بسجدسبق اٚبٌ  أنو إفٍ 

 .قاضي خاف كالتمرتاشيُب ا١بامع الصغّب ل
لها كتعليل ما يقابً ، على سطحو بدليل تعليل ىذه ا٤بسألة: أم )وعلى ظهره مسكن(

طح ال ُب جانب الظهر ٗبعُب ق ُب السٌ ا يتحقٌ كذلك إ٭بٌ ، وؽفل كالعلو كالفى ل بالسٌ حيث علٌ 
 .ا٣بلف

جعل  (ٓ)كإذا، صحٌ  اإذا جعل العلو مسجدن : أم د على عكس ىذا()وعن محمّ 

                                 
  .ُٖا١بن:  (ُ)

 ( ساقط من )أ(. ِ)
 ( ساقط من )ب(،ّ)
 . (ْٓٓ/ ٕالبناية شرح ا٥بداية )ينظر ( ْ)

 . كإف( ُب )ب( ٓ)
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 .(ِ)(ُ)... افل مسجدن السٌ 
ا كإ٭بٌ ، ((ّ)ود أجاز ذلك كلّ هين وعن محمّ ز في الوجْ )وعن أبي يوسف جوّ : قولو

ىذين القولْب  مع أفٌ ... كعن أيب يوسف ك٧بمد: لٍ ريق كَل يقي د هبذا الطٌ أعاد ذكر قوؿ ٧بمٌ 
 ن دخوؿ ٨بصوص ُب مصركاحد منهما مً  كر لكلِّ أ لو ما ذى ليتهيٌ ، سواء منهما َل يصحٌ 

 ألن وك  (ٕ)خوؿ باإلسنادالدٌ  (ٔ)بستىذا اللفظ يل (ٓ)خوؿُب غّب الدُّ  (ْ)مإذ ُب ا٢بكٍ ، ٨بصوص
 .دُب قوؿ ٧بمٌ  عميم بلفظ الكلٌ ذكر زيادة التٌ  ألن وك 

 .ركرةن الضٌ مً : مأى  نا(لْ )لما قُـ 
بقيد  اىكذا كاف مقيدن ، كوفبالسُّ  

حن فكاف رُب الصٌ  بْب طى ار ال لشيء معٌْب م لداخل صحن الدٌ ىذا اسم مبه كألفٌ ، يخيشى 
 .اساكنن 

ريق  لو عزؿ بابو إىل الطٌ حٌٌب  م يخلص هلل تعالى(ريق لنفسو فلَ أبقى الطّ  ألنَّو)و 
 .كذا ذكره اإلماـ قاضي خاف؛  (ٖ) ااألعظم يصّب/ مسجدن 

عند  اجدً )يبقى مسعلى بناء ا٤بفعوؿ  )ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنو( 
 .((ٗ)د يعود إلى ملك الباني)وعند محمّ : قاؿ إىل أفٍ  أبي يوسف(

                                 
 . َل يصح( ُب )أ( غّب كاضح، كُب )ب( ُ)
. دكف السفل: ال ٯبوز الو مسجدن جاز، كإف جعل الع ،كعن ٧بمد قاؿ: إف جعل السفل مسجدا (ِ)

 . (ْٗ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )

 ا٤برجع السابق. ( ّ)
 . ( ساقط من )ب(ْ)
 . ( ساقط من )ب(ٓ)
 . تلبيس( ُب )ب( ٔ)
 . ُب اإلسناد( ُب )ب( ٕ)
 . (ْٓٓ/ ِالفتاكل ا٥بندية )ينظر ( ٖ)

يعود إىل ملكو، كعند ٧بمد يعود  يبقى مسجدا عند أيب يوسف ألنو إسقاط منو فالكٛباـ كالمو: ( ٗ)

= 

 /أ[َّٓ]لوح 

]خراب ما حوؿ 
 ا٤بسجد[
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ط ُب االبتداء إقامة أبا يوسف ال يشَبً  فإف  ، اكُب ا٢بقيقة ىذه ا٤بسألة مبنية على ما بيػ نٌ 
يكوف  ن أفٍ ج مً الة فيو ال ٱبري اس الصٌ ترؾ النٌ  كإفٍ ، ُب االنتهاء (ُ)فلذلك، االة فيو ليصّب مسجدن الصٌ 

فكذلك ُب ، االة فيو با١بماعة ليصّب مسجدن يشَبط ُب االبتداء إقامة الصٌ  ‘د ك٧بمٌ ، امسجدن 
مر  ٗبزبلة  ا٧بمدن  كي أف  كحي . ايكوف مسجدن  ن أفٍ الة فيو با١بماعة ٱبرج مً اس الصٌ ؾ النٌ االنتهاء إذا ترى 

ٍل يصّب مزبلة عند إىل ملك البا (ِ)يعود: يريد بو أنو ٤با َل يقل ؛ىذا مسجد أيب يوسف: فقاؿ
فرٗبا  ايعود ملكن : يعِب أنو ٤با قاؿ، دكمر  أبو يوسف باصطبل فقاؿ ىذا مسجد ٧بمٌ ؛ ةؿ ا٤بدٌ تطاكي 

 .منهما استبعد مذىب صاحبو ٗبا أشار إليو كاحدو  فكلُّ ، ابعد أف كاف مسجدن  ٯبعلو ا٤بالك اصطبالن 
فإذا انقطع ، ربة بعينهاقي  إىل ان ملكو مصركفن و جعل ىذا ا١بزء مً إنٌ : يقوؿ (ّ)فمحمد

 كاف لو أفٍ   فأدرؾ ا٢بجٌ  زاؿ اإلحصار ر إذا بعث با٥بدم ٍبي  كاحملصى ،  ذلك عاد إىل ملكو
، بع عاد الكفن إىل ملك صاحبوٍب افَبسو الس   اككذلك لو كف ن ميتن ، يصنع هبديو ما شاء
بلى : بو يوسف يقوؿكأ. ُب ا٤بسجد ٍب خرب ا٤بسجد اأك بسط حصّبن  ككذا إذا عل ق قنديالن 

ة ال ي فيو أىل احمللٌ ليصلِّ  اما جعلو مسجدن  ألن و تلك ا١بهة (ْ)لأزاؿ ملكو ٔبهة كلكن َل تبطي 
. ة حق إقامة الصالة ُب ا٤بساجدألف للعامٌ  ي فيو العامةليصلِّ  اا جعلو مسجدن كإ٭بٌ ، غّب

َل ٱبرج  ٍبي  ، األصناـ زماف الفَبة قد كاف حوؿ الكعبة عبدة فإفٌ  يوسف بالكعبة أبو كاستدؿٌ 
فكذلك ُب سائر ، هلل تعاىل اربة خالصن اعة كالقي ع الطٌ يكوف موضً  ن أفٍ موضع الكعبة بو مً 

 .ا٤بساجد

                                 
= 

 . (ُِ/ ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ). يعود إىل ملك الباٍل
 . فكذلك( ُب )ب( ُ)
 . بعوده( ُب )ب( ِ)
 . ك٧بمد( ُب )ب( ّ)
 . يبطل( ُب )ب( ْ)
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ككالمنا فيما إذا زاؿ عن ، بحقبل الذٌ  (ُ)ؿ عن ملكوا ىدم اإلحصار فهو َل يزي كأم  
ت ككاف نفعة ٢باجة ا٤بيٌ ع با٤ببل ىو تربُّ ، ْب عن ملكوككذلك الكفن ليس بإزالة العى ، ملكو

ا ا٢بصّب كأمٌ . كقد كقع االستغناء للمستعّب فيعود إىل ا٤بعّب، ٗبنزلة العارية حالة ا٢بياة
 (ِ)ؿوٌ ٖبراب ا٤بسجد بل ٰب خذهفالصحيح من مذىب أيب يوسف أنو ال يعود إىل ملك متٌ 

 .كالذخّبة كذا ُب ا٤ببسوط؛  (ْ)يبيعو قيم ا٤بسجد للمسجد(ّ)كأإىل مسجد آخر 
)في ىذه كاإلضافة ليسا بشرط ُب ا٤بسجد ، حكم ا٢باكم: أم )بخبلف المسجد( 
 .باط كا٤بقربةقاية كا٣باف كالرٌ ُب السِّ : أمالوجوه(

 .ضرب من حدٌ : الكىنس
ڻ ): ار ُب قولو تعاىلمٌ امر ٗبعُب السٌ ا٢بيج اج كالسٌ : اسم ٝبع ٗبعُب ا٢باج

.   (ٓ) (ڻ
رابط ا١بيش( أقاـ ُب الثغر بإزاء ): ع ا٤بخافة من فركج البلداف يقاؿموضً : لثغرا

 .كاهلل أعلم (ٖ)(ٕ)كذا ُب الصحاح؛  (ٔ)العدك مرابطة كرباطا

                                 
 ( ساقط من )ب(،ُ)
 . ٙبوؿ( ُب )أ( ِ)
 . ك( ُب )أ( ّ)
 (. ّْ- ِْ/ ُِا٤ببسوط للسرخسي )ينظر ( ْ)

 .ٕٔا٤بؤمنوف:  (ٓ)

 . (ُُٖا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ص: (ٔ)
 . الصحاحبعد  كا٤بغرب( ُب )ب( ٕ)
 (. ُُِٕ/ ّالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية )ينظر  (ٖ)

 ]كقف السقاية[
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إىل منصف ا٤بشركح با٤بعاٍل  ما ىويتي ، كربياؤه  ثناؤه كعزٌ  جلٌ ، قد انتهى بعوف اهلل
كأٍعبىل، من أفناف البياف (ِ)٤با قنع اكمفتقن ، استىٍبهم كأعضىلى ٤با  انن بيػِّ الوضوح م (ُ)قةا٤بوثٌ 

(ّ) 
قيقأهبر اآلٌب  كميرىٍعبالن  ًِ الصعندد فيما  (ٕ)نقسفى العى  (ٔ)تفيهق (ٓ)الهزمن فيما سأؿ كمي  (ْ)با٣بىٍنفى

مؤسسة على  (ٗ)اترافدن  كتتأنق ُب البياف اتزايدن  بأجوبة تتعاتق ُب اإليضاح (ٖ)فيما ِب كختل
لم إىل كىا أنا أثِب القى ، رع كسطوعوة من شركؽ ضياء الشٌ قواعد أصوؿ الفقو كفركعو كمنشقٌ 

على توفيق ا٤بلك  احامدن ، قابللنِّ  اككاشفن ، للحجاب ارافعن ، صف الثاٍل من الكتابشرح النِّ 
الشكور   الغفور الربٌ ن اهللمً  اعلى نبيو ا٤بصطفى سابق أكيل األلباب راجين  اكمصلين ، الوىاب

 ./(ُ)يشاء قدير كباإلجابة جدير (َُ)و على مايوفقِب إلٛبامو كيكرمِب باختتامو إنٌ  أفٍ 

                                 
 . ا٤بونقة( ُب )ب( ُ)
 . فنبع( ُب )ب( ِ)
/ ُُلساف العرب ). ف أبيض، كيكوف أسوداألعبل: حجر أخشن غليظ يكوف أٞبر، كيكو  (ّ)

ُِْ) . 

 (َُْٕ/ ْا٣بنفقيق: الداىية. يقاؿ: داىية خنفقيق. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) (ْ)

ميلىٍهزًميٍو كالًلٍهزًمىتاًف: عٍظماف ناتئاف ُب اللىحيًْب ٙبت األذينْب. الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية  (ٓ)
(ٓ /َِّٖ) 

 . (ُّْ/ َُالذم يتوسع ُب كالمو كيفهق بو فمو. لساف العرب ) :ا٤بتفيهق (ٔ)

 . العقنقس( ُب )ب( ٕ)
/ ٔلساف العرب ). العقنفس كالعفنقس، ٝبيعا: السيء ا٣بلق. كقد عقفسو كعفقسو: أساء خلقو

ُْْ) . 
تػىلىوي ): ختل (ٖ) لعربية ( كخاتػىلىوي، أم خدعىو. كالتخاتل: التخادع. الصحاح تاج اللغة كصحاح اّخى

(ْ /ُِٖٔ). 

 . تراكدنا( ُب )ب( ٗ)
 ( ساقط من )ب(. َُ)
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= 
قد كقع الفراغ من تنميق ىذا الكتاب بعوف اهلل ا٤بلك العزيز الوىاب ُب نصف شهر ٝباد األكؿ ُب  (ُ)

ٞباىا اهلل -يـو األحد كقت الٌضحى من شهور سنة تسع كأربعْب كتسع مائة ُب شهر قسطنطنية 
ى يد العبد الضعيف احملتاج إىل رٞبة ربٌو الٌلطيف ٧بمد بن حاجي توشة عل عن اآلفات كالفَبات

 .كاردارم عفى عنهما البارم عٌز ا٠بو

 /ب[َّٓ]لوح  



 

 

 

 

 انفٓاسس
 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث النبوية
 فهرس األعالـ الواردة ُب البحث

 فهرس ا٤بصطحات كالغريب
 س األشعارفهر 

 فهرس اآلثار
 فهرس األماكن كالبلداف
 فهرس ا٤بصادر كا٤براجع

 فهرس ا٤بوضوعات
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 فٓاسس اآلياخ انمشآَيح
 الصفحة السورة رقمها اآلية

  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ چ

 چۆئ  ۆئ

 َُٕ  سورة البقرة َِٗ

 ہ ہ ہ ۀ)

 (ہ

 ُْٖ سورة البقرة ُٖٓ

 ِّٓ سورة البقرة ُْٗ (ک ک ک ڑ)

 ّٖ سورة البقرة ُٓٗ چہہ      ہ  ہ  ۀ     ۀ چ

 ٗٗ سورة البقرة ِِٖ چ ژ  ڈ چ

 ڤ ڤ ڤ ٹ)

 ڦ ڦ ڤ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 (ڃ ڃ ڃ ڄ

 

 ِّٓ، ّٓ سورة النساء  َِٗ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ )

 (ۅ ۋ ۋ

 ِّٗ سورة النساء َٖٓ

  گ    گ چ

 چڳڳ

 َٔ سورة النساء َٖٗ

 َُّ رة النساءسو  َِٗ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ
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 چ  ٺ  ٺ

 ۓ ے ے ھ) 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 ﮷ ﮶ ﮵

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

 (﮼

 ُّٖ سورة النساء َْٗ

  ۆ  ۇ   ۇ چ

 چۆ

 ُِٕ سورة النساء ُُٗ

  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ چ

 چٹٹ  ٹ  ٹ

 َُُ سورة النساء ُّٓ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ)

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 (ھ

 ُّٖ سورة النساء ُّٕ

ٹ ٹ ٹ ٹ )

 (ڤ ڤ

 ِِٖ سورة ا٤بائدة َِّ

 ِّٓ سورة ا٤بائدة َٕٖ (ڱ ڱ)

 ِِِ سورة ا٤بائدة َٓٗ ( ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ)

 ُْٗ سورة األنعاـ ُِِ (ڱ ڳ ڳ ڳ)
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 َُِ/ُٓ سورة األنفاؿ ََُ چٻٻ  ٻ  ٱ چ

 ٔٗ سورة األنفاؿ َُْ چ   ڀ  ڀ چ

 ْٖ سورة األنفاؿ َُْ چ پ  پ  پ چ

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

 چ  پ  پ  پ

 ّٗ سورة األنفاؿ َُْ

       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ

 چ  ں

 ُٗ سورة األنفاؿ ََٔ

   ڇ  ڇ  ڇ چ

 چڌڌ  ڍ  ڍ

 َُّ/َُِ سورة األنفاؿ َٓٔ

 ۈ ۆ ۆ ۇ )

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ( ې ۉ ۉ ۅ

 ُّٖ سورة التوبة ََٓ

 ُْٖ سورة التوبة ََٓ (   ھ ھ)

  ڇ   ڇ  چ چ 

  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ

 چ ڌ

 َُٓ سورة التوبة َِٗ

  ڳ  ڳ  گ  گ  گ چ

 چ ڳ  ڳ

/ُٔٓ  سورة التوبة َِٗ
ُِٔ/َُٕ 

 ِِٖ سورة التوبة ُُُ ۆ ۆ ۇ ۇ )
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 ۈ ۈ

 (ٴۇ

       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ

 چ  ں

 ُٗ سورة التوبة َُِ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ)

 ( ے ے ھ ھ

 ِّّ سورة يوسف َِٔ

 َُّ سورة يوسف َّٔ چۋ    ۋ  ٴۇ     ۈ چ

 َُْ سورة الكهف ْٗ چۇئ  وئ  وئ  ەئ   چ

 ُِّ سورة مرَل َِِ (پ پ پ)

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ)

 ائ ائ ى ى ې ې ې

 (ەئ ەئ

 ِِٖ سورة األنبياء َِِ

  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ چ

 چىئ

 َُْ سورة ا٤بؤنوف َِٕ

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ 

ىئ  ی  ی   ی    ی   

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 چجب  حب

 ُٕٔ سورة الزخرؼ َّّ

 ُٕٔ سورة الزخرؼ َّّ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ چ
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    ی   ی  ی  ىئ

  مئ  حئ  جئ   ی

  جب  يئ  ىئ

 چحب

 ِٔ/ّٓ مدسورة ٧ب ََْ چک  ک  ڑ  چ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ)

 (ہ ہ ہ

 ُِِ سورة ا٢بجرات ََٗ

 ََُ سورة ا٢بشر ََٕ چ   گ  گ  چ

  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ڳ     ڳ  چ

 چںں

 ََُ سورة ا٢بشر ََٕ

 ّْٔ سورة ا١بن َُٖ (  ڃ ڃ ڃ)
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 فٓشس اْلحاديث انُثٕيح
 

 ّٗٓ ................................................... تعوؿ ٗبن ٍب بنفسك ابدأ
 ِٕٔ .................................................................. أتعرفِب؟
 ْٕ ......................................................... كا٤بخيط ا٣بيط أدكا

 ٕٗ ............................................... خيرب مئغنا من صفية اصطفى
 ُّْ ............................................................. ضاًمن اإلماـ
 ِٖٔ .................................... الدـ ٦برل آدـ ابن من ٯبرم الشيطاف إف  
 ُٔٓ ................. ىىجىر ٦بوس ًمن ا١بًزية أىخىذ - كسلم عليو اهلل صلى - الن يب أف  
 ٕٗ ............... بدر مئغنا من الفقار ذا اصطفى -كالسالـ الصالة عليو- النيب أف  
 ٖٓ ........................ سىٍهمْب لفارسا أعطى -كالسالـ الصالة عليو- النيب أف  
 ََُ .............. أمية بِب كحـر ا٤بطلب بِب أعطى -كالسالـ الصالة عليو- النيب أف
 ُُّ ..................................................... القسمة قبل كجدتو إف
 ِٗٔ ............................ رأسو قافية على فيكوف اإلنساف رأس ُب يدخل إنو
م  ٔٗ ....................................... كاإلسالـ ا١باىلية ُب معي يزالوا َل أهن 
 ُٕٓ .................................................. معو فا٢بقُّ  عمر دار أينما

 ّّٔ ............... ٜبرتو ًمن ليينفىقٍ  كلكن يورىث، يوىىب،كال كال الييباع، بأصلو تصد ؽ
 ّّٓ ............................................ توىب كال التباع بأصلها تصدؽ
 ِٗٔ ......................................................... البياف يأتيها حٌب  
 ُٓٔ ................................................. كحاًلمة حاَلً  كل من خذ

 ّْٓ ........................................................... بالٌضماف ا٣براج
 َُٓ ................................. مائة أربع السرايا كخّب، أربعة األصحاب خّب
 ٕٖ ...................... قتادة أبو فرساننا كخّب األكوع، بن سلمة أبو رجالتنا خّب
 ُٕٓ ............................................. الكتاب أىل سين ة باجملوس واسينُّ 
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 ِّْ ......................... الفقّب كف ُب تقع أف قبل كفالرٞبن ُب تقع الصدقة
 َِٓ .................................................................. فادفعها
 َُٖ ...................................................... منهم القـو موىل فإف  
 ِْٓ ................................................... إليك هلل ساقها رزؽ فإنو

 ِّٓ .............................................................. بو فليتصٌدؽ
 ِِِ ............................................... بيتك أحالس ًمن ًحٍلسان  كن
 ِّٗ .................................. اسوءن  أخيك ُب من خرجت بكلمة تظنن   ال
 ِٓٗ ............................................... دراىم ةعشر  من أقل مهر ال
 َُْ ............................................. العرب جزيرة ُب ديناف ٯبتمع ال
 َُٖ .................................... أنفسهم من القـو كموىل، موالنا أنت ال،
 ُِْ ................. غدرتو بو يعرؼ القيامة يـو استو باب عند يركز لواء غادر لكل

 ٖٔ ............................................... سهماف كللفارس سهم للراجل
 ُّٔ .......................................... اليـو ١برل عريب على رًؽ   جرل لو

 َُٓ ................................................................. لك ليس
 ُِّ .............................................. ذلوا إال قـو بيت ىذا دخل ما
 َّْ ................................... حسن اهلل عند فهو حسنان  ا٤بسلموف رآه ما
 ُْٕ ................................................ العشر ففيو السماء سقتو ما
 َُٔ ..................................................... لو فهو أسّبان  أخذ من
 ُْٖ،َُٓ .................................................فاقتلوه دينو بدؿ من
 ُِِ ..................................... النار من رقبتو اهلل أعتق الفتنة من فر من
 َُٔ ..................................................... سلبو فلو قتيال قتل من
 ِِٖ ............................... منا فليس كبّبنا يوقر َل ك صغّبنا يرحم َل من
 ّٖٓ .............................................. صدقة نفسو على جلالر   نفقة
 ُِٔ ................................................... يقبض َل ما بيع عن هنى
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 ُٓٓ .............................................. ٪براف نصارل من ا٢بيلل كأخذ
 ْٗ ............................................... ا٣بمس ٖبمس منها ضكمكعوٌ 

 ُٕٗ .............................................. سفاح من ال نكاح من كلدت
 َُّ ........................................ بضعفائكم إال كترزقوف تنصركف كىل
 ّٗ .......................... الناس غيسالة عليكم قىدحرـ  تعاىل اهلل إف   ىاًشم بِب يا
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 انثحثفٓشس اْلعالو انٕاسدج يف 
 ٕٓ ........................................ البخارم حفص ،أبو حفص بن أٞبد
 ٕٗ ...................................... ، ا١بصاصالرازم بكر أبو علي بن أٞبد
 َّْ ..................................................... الش ٍيبىاٍل عمر بن أٞبد
 ُُٖ ............. ا٢بنفي النيسابورم ا٢بسْب أبو القاضي ، عبداهلل بن ٧بمد بن أٞبد
 ِّٔ ...................................................... العتايب ٧بمد بن أٞبد
 ٕٗ ................ ، أبو جعفرالطحاكم األزدمٌ  سلمة بن سالمة بن ٧بمد بن أٞبد
 ُُِ ...................................... اإلٍسبيجايب نصر أبو ، منصور بن ٞبدأ

 ََّ ....................................................... الكندم القيس امرؤ
 ٕٗ ..................................... الرازم بكر أبو علي بن أٞبد= ا١بصاص
 ُٓٓ .............................................. طالب أيب بن علي بن ا٢بسن
 ُٓ ...................................................... البخارم الدين حافظ
 َُٔ .................... الرٞبن أبوعبد القرشي، الفهرم مالك بن مسلمة بن حبيب
 ٕٖ .......................................................... األكوع بن سلمة
 ِِٗ .......................................... القاضي أمية أبو ا٢بارث بن شريح
 ّٓ ............................ السرخسي سهل أيب بن أٞبد بن ٧بمد األئمة  س
 ُِٖ ................................................. مالك بن عمرك بن صالءة
 ُْٓ ................................ ا٥بذيل حبيب بن غافل بن مسعود بن اهلل عبد
 ٔٗ ...................................... ا٢بسن الكرخي،أبو ا٢بسْب بن اهلل عبيد
 ٗٓ ......................................................... معيط أيب بن عقبة
 ّٓ ................................ حفص أيب الدين، ٪بم ،النسفي ٧بمد بن عمر
 ٖٕ ................................................ ا٤برغيناٍل العزيز عبد بن علي
 ُٓٔ .................................................. صدقة بن أباف بن ىعيس
 ٕٗ .............................. البخارم ٧بمود بن منصور بن حسن خاف قاضي
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 ٕٕ ............................... السرخسي بكر أبو سهل أيب بن أٞبد بن ٧بمد
 ِّْ ......................................... اهلل عبد أبو، التيمي ٠باعة بن ٧بمد
 ِْْ ......................................... ا٢بنفي األسركشِب، ٧بمود بن ٧بمد
 ِٗ ...................................... الكردرم الكرَل عبد بن ٧بمود بن ٧بمد

 ُْٔ .......................................... ٜبامة أبو، ا٢بنفي ٜبامة بن مسيلمة
 ُْٔ ............................................ ٣بزرجي األنصاريا جبل بن معاذ
 ٕٓ ............................... ا١بوزجاٍل سليماف أبو الفقيو سليماف بن موسى
 َِّ ............................................................ا١بعدم النابغة
 ّٗٓ .......................................... السمٍب عمّب بن خالد بن يوسف
 ّّٗ .................................. الش ٍيبىاٍل عمر بن أٞبد=  ا٣بصاؼ بكر أبو
 ُُٖ .................................................. اهلل عبد بن ٧بمد بكر أبو
 ُْٔ ......................................... ا٢بنفي ٜبامة بن مسيلمة=  ٜبامة أبو
 ٖٗ ........................................ الطحاكم ٧بمد بن أٞبد=  جعفر أبو
 ُٕٗ ............................................ الل و رسوؿ موىل القبطي رافع أبو
 ٖٔ ................................................ األنصارم ربعي بن قتادة أبو
 ُّٓ ..................................... الدكسي صخر بن الرٞبن عبد ىريرة أبو
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 فٓشس ادلصطهحاخ ٔانغشية
 ُٕٓ ................................................................. اإًلبريسم
 ُُٔ ................................................................... األرش

 ُٕ ............................................................... االستحساف
 ٕٔ ............................................................... االستنكاؼ
 ُٓٗ ................................................................ االستيالد
 ُْٕ ................................................................ االصطالـ
 ٖٓ .................................................................... األعزؿ

 ُْٖ ................................................................. األكاسرة
 َُْ ..................................................................... اإًلؿٌ 

 ُُّ .................................................................. األمايل
 ُُٔ .................................................................. الولد أـٌ 
 َٔ ................................................................ الذمة أىل

 ِٗٔ ................................................................... اإليالء
 ُِٗ ............................................................... ا٤برأة بانت
 ِٖٕ .....................................................................  البز
 ُِٖ ....................................................................  بغى
 ِٖٕ .................................................................... البقل
 ِّّ ................................................................... البػىٍلباؿ
 ِٕ .................................................................. البػىنػىٍفسىج
 ُٖٗ ............................................................. ا٤بوقوؼ البيع
 ِِْ .............................................................. الفضويل بيع
 ُُْ ............................................................... ا٤برإبة بيع
 ِْٔ ................................................................. ....التِّبػٍري 
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 ُِٔ .................................................................... الت ول
 ُْٓ .................................................................. ا١بىريب
 َُِ ................................................................... ا١بعل
 ٔٗ ................................................................... ا٢بليف
 ُِْ ................................................................... ا٢بنطة
 ْٗ .................................................................... ا٣براج
 ِٕ .................................................................... ا٣ًبٍّبًمٌ 
 ْٗ ............................................................... اإلسالـ دار
 ّٔ ................................................................ ا٢برب دار

 َُٗ ............................................................ با٤برأة الدخوؿ
 ُْٖ ................................................................. الدىقاف
 ٗٓ ..................................................................... الذمة
 ِّّ ..................................................................... رأب

 ُٕٔ .................................................................. الرستاؽ
 ٔٔ .................................................................... الرضخ
 ُْٕ .................................................................. الرِّطىابي 
 ُْٔ ................................................................... الرىٍطبىةي 
 ِّّ .....................................................................  رفو

 ٔٓ .................................................................... الرقاب
 َُْ .................................................................... الركاز
 ٖٔ .................................................................... الر مىكىةي 
 َُٓ ................................................................. الزراجْب
 َُٓ ................................................................. الزعفراف
 ُٕٓ .................................................................... الزنار
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 ُْٕ ................................................................... السرج
ةي الس ٍفتى   ِٖٗ ................................................................. جى
 َٓ ................................................................... سلبال

 ْٖ ................................................................... الشاكي
 ِّٔ .................................................................. الشحن
 ُِْ ................................................................... الش ًعّبي 
 ُُٓ .................................................................. الشفعة
 ُّٔ ................................................................. الصابئوف
 ُّٕ ................................................................. الصومعة
 َٔ ............................................................... الركاية ظاىر
 ُِٖ ................................................................... العاقلة
 َُُ .................................................................. العصمة
 ّٓ .................................................................... العقار
 ُٖٖ ................................................................... العىلوؽي 
 َِٕ ..................................................................... العنة
 ُِْ .................................................................... الًغيلةي 
 ُِْ ................................................................... القفيز
 ِٖٓ ..................................................................... الًقنُّ 
 َِٕ .................................................................... القىوىدي 
 ِّٔ .................................................................. كاركاف
 ُّٗ ............................................................. النوادر كتب
ـي  ٍد  ِْٓ ................................................................... الكى
 ٓٓ ..................................................................... الكىرُّ 

 ٓٔ ................................................................... الكراىة
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 ُْٖ .................................................................... الكرد
 ُْٕ .................................................................... الكـر
 ِّٕ ................................................................... اللقطة
 ِّٖ ................................................................. ا٤بتقشفة

 َٖ ................................................................ اٍلميتػىلىصِّصي 
 ُُِ .................................................................... ا٤بثلي
 ُُٓ .................................................................... ا٤بدبر
 ُِِ ................................................................... مراغم
 ُْٗ ................................................................... ا٤بزارعة
ستأًمن

ي
 ُِّ، ٗٓ ........................................................... ا٤ب

 ّْٔ ................................................................... ا٤بهايأة
ابةً  نػىٍفحى   ِْٓ ............................................................... الد 

 ّّّ .................................................................. الًنٍكسي 
 ْٕ ................................................................... الوىديعىةي 
 ُّّ ................................................................... كجف
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 فٓشس اْلشعاس
 

 كؿالشرط األ الشطر الثاٍل الصفحة
ا سىرل إذا السىرًمِّ  كابني  َِٖ ن السىرً  كتىرل أىٍسراٮبي  بنػىٍفسو الٌرجاؿ ٲب 

 
دىل تنقػػػػػاد فبا١بهاؿ تولت فإف َِٖ  صلحت ما الرأم بأىل األمور هتي

 

 نعاجىوي  كأف   ًسربه  لنا فعن    ميذيلً  فيميالءو  دكارم عذارل/ َِّ
 

 تيقاىا ُب قريشان  كشاركنا العناف شرؾ أحساهبا كُب َّّ
 

   طيران  اإلسالـ إىل كمسبقتي   حلمي أكاف بلغت ما غالمان  ُِِ
 

 
 أنصاف األبيات

َُُ ..................................................... نفل خىّب ربنا تقول إف  
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 فٓشس اآلثاس
 ٗٗ ...................... بيتو، أىل رأم ا٣بيميس ُب -عنو هلل رضي- علي رىأم كاف
 ِِّ ............................................. عائشة تكوف فلمن قىسمت إذا

 ِِٖ ....................................... للمسلمْب كالؤه ك عقلو ك حير   الل قيط
 ُِٔ ........................... بنيتغليب من ا١بًزية طىلىب -عنو اهلل رضي- عمر أف
 َِٕ ................................................ طالؽ أك موت يستبْب حٌب
 ّّٖ .............................................. تعاىل اهلل فرائض عن حبس ال
 ِِْ ... متوافرين كانوا -السالـ ك الصالة عليو- اهلل رسوؿ أصحاب ك الفتنة كقع



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

287 

 

 فٓشس اْلياكٍ ٔانثهذاٌ
 ُْْ ................................................................... البصرة
 ُِٔ .................................................................. أكطاس
 ّْْ ................................................................... ٖبيىارل
 ّْْ.....................................................................  بلخ
ٍغه   ّّٔ ................................................................... ...ٜبى

 ُِٗ ................................................................... حركراء
 َُٓ .................................................................... حنْب
 ُٓ ............................................................... العراؽ سواد
 ُٓٓ .................................................................... ٪براف
 ُٓٓ .................................................................... ىجىر
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 فٓشس ادلصذس ٔادلشاخع 
 

الفضل أٞبد بن علي  يبأل ،إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة -
ٙبقيق مركز خدمة السنة كالسّبة، بإشراؼ ، ىػ(ِٖٓبن حجر العسقالٍل )ا٤بتوَب : ا

 -٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف )با٤بدينة(   ،د زىّب بن ناصر الناصر
 .ىػ  ُُْٓالطبعة : األكىل ، ، كمركز خدمة السنة كالسّبة النبوية )با٤بدينة(

 سليماف بن بنْب بن خلف بن عوض، تقيٌ ل، اتفاق المباني وافتراق المعاني -
 –دار عمار  ،ٰبٓب عبد الرؤكؼ جرب ،ىػ(ُّٔالدين، الدقيقي ا٤بصرم )ت 

 .ىػَُْٓالطبعة األكىل، ، األردف
فؤاد  ، ٙبقيقىػ(ُّٗبكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم )ت أليب ،اإلجماع -

 .ىػُِْٓالطبعة األكىل ، دار ا٤بسلم للنشر كالتوزيع، عبد ا٤بنعم أٞبد
ا٢بسن علي بن ٧بمد البصرم البغدادم، الشهّب  أليب ة،السلطانياألحكام  -

 .دار ا٢بديث القاىرة،  ىػ(َْٓبا٤باكردم )ت 
، ىػ(َّٕألٞبد بن علي أبو بكر الرازم ا١بصاص ا٢بنفي )ت ، أحكام القرآن -

 .ىػ َُْٓ ،بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب ،٧بمد صادؽ القمحاكمٙبقيق: 
اهلل  عبد ْب بن علي بن ٧بمد بن جعفر، أيبللحسوأصحابو، أخبار أبي حنيفة  -

  .ىػَُْٓالطبعة الثانية، بّبكت،  –عاَل الكتب ، ىػ(ّْٔالص ٍيمىرم ا٢بنفي )ت 
َرة) بن ليحيى، العلماء األئمة اختبلف -  ت) الذىلي ىبيرة بن محمد (بن ُىبَـيـْ

 ةالطبع، بّبكت/  لبناف - العلمية الكتب دار أٞبد يوسف السيدٙبقيق ، (ىـٓٙ٘
 .ىػُِّْ األكىل،

،  أ.د.عبد العزيز بن مربكؾ اختبلف الدارين واثاره في أحكام الشريعة اإلسبلمية -
عمادة البحث  -اإلٞبدم، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة با١بامعة االسالمية

 . -العلمي
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لعبد اهلل بن ٧بمود بن مودكد ا٤بوصلي البلدحي، ٦بد ، االختيار لتعليل المختار -
 .ق ُّٔٓ، القاىرة –مطبعة ا٢بليب ، ىػ(ّٖٔالفضل ا٢بنفي )ت  أيبالدين 

مد ناصر الدين األلباٍل حمل، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -
الطبعة الثانية ، بّبكت –ا٤بكتب اإلسالمي  ،إشراؼ زىّب الشاكيش، ىػ(َُِْت)

 .ىػ َُْٓ
٧بمد الشيباٍل ا١بزرم، عز ا٢بسن علي بن  أليب،  أسد الغابة في معرفة الصحابة -

 عادؿ أٞبد عبد -علي ٧بمد معوض ، ٙبقيق ىػ(َّٔالدين ابن األثّب )ت 
  . ىػُُْٓ، الطبعة األكىل، دار الكتب العلمية، ا٤بوجود

إلبراىيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ علي ، أحكام األوقاف ياإلسعاف ف -
بشارع ا٤بهدل باألزبكية ٗبصر طبع ٗبطبعة ىندية ، ىػ(ِِٗالطرابلسي، ا٢بنفي )ت 

 .ىػ َُِّالطبعة الثانية، ، احملمية

 .ألنور الرفاعي اإلسبلم في حضارتو ونظمو، -
دار ، ىػ(َٕٗللشيخ زين العابدين بن إبراىيم بن ٪بيم )ت ،األشباه والنظائر -

 ىػ . ََُْ، الكتب العلمية ببّبكت
حجر العسقالٍل )ت  بناالفضل أٞبد بن علي  أليب، اإلصابة في تمييز الصحابة -

دار الكتب العلمية  ،ٙبقيق عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلى ٧بمد معوض، ىػ(ِٖٓ
 .ىػُُْٓالطبعة األكىل ، بّبكت –

عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن بن فرقد الشيباٍل )ت  يبألط، األصل المعروف بالمبسو  -
 .كراتشي  – إدارة القرآف كالعلـو اإلسالمية ، الوفا األفغاٍل أيب، ٙبقيق ىػ(ُٖٗ

حملمد بن أٞبد بن أيب سهل  س األئمة السرخسي )ت السرخسي، أصول  -
 ا٤بعرفة بّبكت.دار  (، ىػّْٖ

حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  س ، إعبلم الموقعين عن رب العالمين -
دار الكتب ، ٧بمد عبد السالـ إبراىيم ٙبقيق، ىػ(ُٕٓالدين ابن قيم ا١بوزية )ت 

 .ىػُُُْالطبعة األكىل، ، العلمية يّبكت
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حملمد راغب الطٌباخ ا٢بليب ، ٙبقيق كتصحيح  إعبلم النببلء بتاريخ حلب الشهباء، -
 .ىػ٧َُْٗبمد كماؿ، دار القلم العريب، الطبعة الثانية 

الطبعة  دار العلم للماليْب، ،ّب الدين بن ٧بمود، الزركلي الدمشقي٣ب األعبلم، -
 .ـََِِأيار / مايو  -ا٣بامسة عشر 

الفرج األصبهاٍل )ت  القرشي، أيب لعلي بن ا٢بسْب ا٤بركاٍل األموم، األغاني -
 .ق ُُْٓالطبعة األكىل/ ، بّبكت –دار إحياء الَباث العريب ، ىػ(ّٔٓ

ا٢بسن علي بن ٧بمد البغدادم، الشهّب با٤باكردم أليب الشافعي، اإلقناع في الفقو  -
 .ىػ(َْٓ)ت 

د بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم )ت بكر ٧بم أليب، اإلقناع البن المنذر -
 َُْٖالطبعة األكىل، ، ٙبقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز ا١بربين، ىػ(ُّٗ
 .ىػ

إلسحاؽ بن ا٢بسْب ، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان -
  .ق َُْٖالطبعة األكىل، ، بّبكت عاَل الكتب، ىػ(ْا٤بنجم )ت ؽ 

عبد اهلل ٧بمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد  أيبللشافعي  ،األم -
 ، بّبكت –دار ا٤بعرفة  ،ىػ(َِْا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤بطليب القرشي ا٤بكي )ت 

 .ىػَُُْ
 ق.ُُّٓأليب عبد اهلل ٧بمد بن ٧بمد السنوسي، مطبعة االستقامة، أم البراىي،  -
عبد اهلل البغدادم ا٢بسْب بن  أليب، رواية ابن يحيى البيع-أمالي المحاملي  -

، ىػ(َّّإ٠باعيل بن ٧بمد بن إ٠باعيل بن سعيد بن أباف الضيب احملاملي )ت 
 ،األردف –عماف  -دار ابن القيم  ،ػا٤بكتبة اإلسالمية ،د. إبراىيم القيسي ٙبقيق
 .ُُِْالطبعة األكىل، ، الدماـ

، ىػ(ِِْم البغدادم )ت عيبيد القاسم بن سالٌـ بن عبد اهلل ا٥برك  أليب، ألمثالا -
 .ىػ ََُْالطبعة األكىل، ، الدكتور عبد اجمليد قطامشدار ا٤بأموف للَباثٙبقيق 
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ا٤بظفر، منصور بن ٧بمد السمعاٍل التميمي ا٢بنفي ٍب  يبأل ،االنتصار ألصحاب الحديث -
 –مكتبة أضواء ا٤بنار ، ٧بمد بن حسْب بن حسن ا١بيزاٍل، ىػ(ْٖٗالشافعي )ا٤بتوَب: 

  ىػُُْٕالطبعة األكىل، ، ديةالسعو 
 .سعد عبد الكرَل بن ٧بمد السمعاٍل، دار ا١بناف أليب ،األنساب -
لقاسم بن عبد اهلل  ،أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء -

 الطبعة،  دار الكتب العلمية، ٰبٓب حسن مراد ، ٙبقيقىػ(ٖٕٗالركمي ا٢بنفي )ت 
 .ىػُِْْ

لزين الدين بن إبراىيم بن ٧بمد، ا٤بعركؼ بابن  ،ح كنز الدقائقالبحر الرائق شر  -
 .الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، ىػ(َٕٗ٪بيم ا٤بصرم )ت 

، ق(ّٗٓلربىاف الدين علي بن أيب بكر الفرغاٍل ا٤برغيناٍل )ت، بداية المبتدي -
 .مكتبة كمطبعة ٧بمد علي صبح  بالقاىرة

ٙبقيق علي  ،ىػ( ْٕٕء إ٠باعيل بن كثّب الدمشقي )ت أليب الفدا، البداية والنهاية -
 ىػ.َُْٖالطبعة األكىل ، دار إحياء الَباث العريب، شّبم

بكر بن مسعود بن أٞبد  لعالء الدين، أيب، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -
 .ىػَُْٔ الطبعة الثانية،، دار الكتب العلمية، ىػ(ٕٖٓالكاساٍل ا٢بنفي )ت 

البن  ،تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير البدر المنير في -
، ٙبقيق ىػ(َْٖحفص عمر بن علي الشافعي ا٤بصرم )ت  ا٤بلقن سراج الدين أيب

للنشر  دار ا٥بجرة، مصطفى أبو الغيط كعبد اهلل بن سليماف كياسر بن كماؿ
 . قُِْٓالطبعة االكىل، ، السعودية-الرياض -كالتوزيع 

الؿ الدين السيوطي ، ٙبقيق ٧بمد ١ب ،طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة في -
 ، طبعتو دار عيسى البايب كشركاه إبراىيمالفضل  أيب

٧بمد ٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن حسْب  يبأل، البناية شرح الهداية -
بّبكت،  -دار الكتب العلمية ، ىػ(ٖٓٓالغيتاىب ا٢بنفى بدر الدين العيُب )ت 

 .ىػ َُِْطبعة األكىل، ال، لبناف
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: ٙبقيق الفداء زين الدين أبو العدؿ قاسم بن قيطليوبغا السودكٍل، يبأل تاج التراجم، -
 .ىػ ُُّْالطبعة األكىل،  دمشق، ،٧بمد خّب رمضاف يوسف، دار القلم

 حملٌمد بن ٧بٌمد بن عبد الرزٌاؽ ا٢بسيِب، أيب، تاج العروس من جواىر القاموس -
دار  ،٦بموعة من احملققْب، ٙبقيق ىػ(َُِٓضى، الز بيدم )ت الفيض، ا٤بلٌقب ٗبرت

 .ا٥بداية

عبد اهلل ٧بمد بن  شمس الدين أيبل تاريخ اإلسبلم َوَوفيات المشاىير َواألعبلم، -
الدكتور بشار عٌواد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة ٙبقيق: أٞبد الذىيب، 

 .ـََِّاألكىل، 
يار ٢ب، لنفيستاريخ الخميس في أحوال أنفس ا - سْب بن ٧بمد بن ا٢بسن الدِّ

 .  دار صادر  بّبكت ، ىػ(ٔٔٗبىٍكرم )ت 
 .ألٞبد ٨بتار، طبعة دار النهضة العربية التاريخ العباسي واألندلسي، -
 .لبدرم ٧بمد، مطبعة اإلرشاد، بغداد تاريخ العراق في العصر الحديث األخير، -
 .فركخ، ا٤بكتب التجارم، بّبكت لعمر ام ابن خلدون،يتاريخ الفكر العربي إلى إ -
عبد اهلل )ت  حملمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة البخارم، أيب، التاريخ الكبير -

طبع ٙبت مراقبة: ، الدكن –الطبعة دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر آباد ،ىػ(ِٔٓ
 . ٧بمد عبد ا٤بعيد خاف

ػ(، ٙبقيق الدكتور ٧بمد ىَٖٓلإلماـ أيب ا٤بعْب ميموف النسفي )تبصرة األدلة،  -
 الطبعة األكىل،األنور حامد عيسى، ا٤بكتبة األزىرية للَباث، كا١بزيرة للنشر كالتوزيع، 

 .ـَُُِ
 فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ا٢بنفي،ل قائق،ن الحقائق شرح كنز الدّ يبيت -

 ىػ.ُُّّ دار الكتب اإلسالمي القاىرة ،
ي على شرح ا٤بنهج )منهج الطالب اختصره حاشية البجّبم ،التجريد لنفع العبيد -

 ،زكريا األنصارم من منهاج الطالبْب للنوكم ٍب شرحو ُب شرح منهج الطالب(
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يػٍرىًمٌي ا٤بصرم الشافعي )ت  مطبعة  ،ىػ(ُُِِلسليماف بن ٧بمد بن عمر البيجى
 .ىػُّٗٔ،ا٢بليب

الدكتور ٧بمد ، لعلي بن أيب بكر بن عبدا١بليل ا٤برغيناٍل ،ٙبقيق التجنيس والمزيد -
الطبعة األكىل  ،أمْب مكي، إدارة القرآف كالعلـو اإلسالمية بكراتشي باكستاف

 .ىػُِْْ
حملمد بن أٞبد بن أيب أٞبد، أبو بكر عالء الدين السمرقندم )ت ، تحفة الفقهاء -

 ىػ. ُُْْالطبعة الثانية، ، لبناف –دار الكتب العلمية، بّبكت ، ىػ(٫َْٓبو 
الدين  ، ١بماؿللزمخشريثار الواقعة في تفسير الكشاف تخريج األحاديث واآل -

عبد اهلل بن  ٙبقيق، ىػ(ِٕٔ)ت  ٧بمد عبد اهلل بن يوسف بن ٧بمد الزيلعي أيب
 .قُُْْالطبعة األكىل، ، الرياض –دار ابن خزٲبة  ، السعدعبد الرٞبن 

 البن ا٤بلقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن، التذكرة في الفقو الشافعي -
 ، ٧بمد حسن ٧بمد حسن إ٠باعيل ٙبقيق، ىػ(َْٖأٞبد الشافعي ا٤بصرم )ت 

 .ىػ ُِْٕالطبعة األكىل، ، بّبكت  لبناف دار الكتب العلمية
 إل٠باعيل بن ٧بمد بن الفضل القرشي التيمي األصبهاٍل، أيب ،الترغيب والترىيب -

دار  ،عبافأٲبن بن صاّب بن ش، ٙبقيق ىػ(ّٓٓالقاسم، ا٤بلقب بقواـ السنة )ت 
 .ىػ ُُْْالطبعة األكىل ، القاىرة –ا٢بديث 

، لربىاف الدين الزر٪بوم، ٙبقيق الدكتور الشيخ مركاف تعليم المتعلم طريق التعلم -
 ىػ .ُُْٕالطبعة الثانية  كتب اإلسالمي، بّبكت،، ا٤بقباٍل

 الربكات عبد اهلل بن أٞبد أليب، سير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(فت -
 راجعو، بّبكت، يوسف علي بديوم ، ٙبقيقىػ(َُٕحافظ الدين النسفي )ت 

 .ىػ  ُُْٗالطبعة األكىل، 
الفضل أٞبد بن علي  أليب ،لخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتّ  -

الطبعة الطبعة األكىل ، دار الكتب العلمية، ىػ(ِٖٓبن حجر العسقالٍل )ت ا
 . ىػُُْٗ
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لعبد ا٤بلك بن ٧بمد بن إ٠باعيل أبو منصور الثعاليب )ت ، التمثيل والمحاضرة -
الطبعة الثانية، ، الدار العربية للكتاب ،عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو ، ٙبقيقىػ(ِْٗ
 .ىػ َُُْ

اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشّبازم )ت  أليب،  التنبية في الفقو الشافعي -
 .عاَل الكتب ،ىػ(ْٕٔ

العز ا٢بنفي،  أيبلصدر الدين علي بن علي بن  ايَة،التنبيو على مشكبلت الِهدَ  -
 .ىػُِْْ األكىلالطبعة  ،مكتبة الرشد بالرياض ٙبقيق عبدا٢بكيم ٧بمد شاكر،

ا٢بسْب  حملمد بن أٞبد بن عبد الرٞبن، أيب، التنبيو والرد على أىل األىواء والبدع -
ىلىطي العسقالٍل )ت 

كتبة األزىرية ٧بمد زاىد بن ا٢بسن الكوثرم ا٤ب، ىػ(ّٕٕا٤ب
  .مصر –للَباث 

 س الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -
الغيط عبد ا٢بي  مصطفى أيب ، ٙبقيقىػ(ْٖٕعثماف بن قىاٲٍباز الذىيب )ا٤بتوَب : 

 . ـ َََِىػ ُُِْالطبعة : األكىل ، ، الرياض –دار الوطن ، عجيب
شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد ، لديث التعليقتنقيح التحقيق في أحا -

أضواء ، تحقيق سامي بن محمد الخباني، ىـ(ٗٗٚالهادي الحنبلي )المتوفى : 
 . ىـٕٛٗٔالطبعة األولى ، ، الرياض –السلف 

وكم )ت زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النٌ  يبأل، تهذيب األسماء واللغات -
يطلب من: دار ،  إدارة الطباعة ا٤بنّبيةشركة العلماء ٗبساعدة ، ٙبقيق ىػ(ٕٔٔ

 . لبناف –الكتب العلمية، بّبكت 
 .قُُِْلشمس الدين الذىيب، مؤسسة الرسالة  النببلء، أعبلمتهذيب سير  -
ي أبو محملمد بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى التمي ،ثقات ابن حبان -

 . ىػ(ّْٓحاًب، الدارمي البيسٍب )ت 
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السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد  أيبد الدين جمل، في أحاديث الرسولجامع األصول  -
مكتبة  ،عبد القادر األرنؤكط، ٙبقيق ىػ(َٔٔالشيباٍل ا١بزرم ابن األثّب )ا٤بتوَب : 

 .الطبعة األكىل، ا٢بلواٍل  مطبعة ا٤بالح  مكتبة دار البياف
امع )ا١ب، الجامع الصغير وشرحو النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير -

ك)الشرح النافع(  ،ىػ(ُٖٗعبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن الشيباٍل )ت  يبالصغّب( أل
مد عبد ا٢بي بن ٧بمد عبد ا٢بليم األنصارم اللكنوم ا٥بندم، أبو ا٢بسنات )ت حمل

 .ىػ َُْٔالطبعة األكىل، ت، بّبك  –عاَل الكتب ، ىػ(َُّْ
هلل عليو وسلم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى ا -

، حملمد بن إ٠باعيل أبو عبداهلل البخارم ا١بعفي، وسننو وأيامو = صحيح البخاري
دار طوؽ النجاة )مصورة عن السلطانية ، احملقق: ٧بمد زىّب بن ناصر الناصر
 .ىػُِِْالطبعة األكىل،  ،بإضافة ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي(

عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن أيب  يبأل، لجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبيا -
دار  ،ٙبقيق، ىػ(ُٕٔبكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي  س الدين القرطيب )ت 

 .ىػُّْٖالطبعة الثانية، ، القاىرة –الكتب ا٤بصرية 
 ٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر التميمي يبأل، الجرح والتعديل -

طبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية   ،ػ(ىِّٕا٢بنظلي الرازم ابن أيب حاًب )ت 
 .قُُِٕالطبعة األكىل،  بّبكت ا٥بنددار إحياء الَباث العريب  ٕبيدر آباد الدكن 

بن اادر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٧بمد عبد الق يبأل ات الحنفية،ــــــــــــــــة في طبقــــــــــــــــــــر المضيــــــالجواى -
 .كراتشي ي،  مّب ٧بمد كتب خانو،ػػػػػػػػػػػػاء القرشػػػػػػػػػػػػػػػػ الوفأيب الوفاء ٧بمد بن أيب

بكر بن علي بن ٧بمد ا٢بدادم العبادم الز بًيًدٌم اليمِب  أليب، الجوىرة النيرة -
 .ىػُِِّالطبعة األكىل، ، ا٤بطبعة ا٣بّبية، ىػ(ََٖا٢بنفي )ت 

رفة الدسوقي ا٤بالكي حملمد بن أٞبد بن ع، حاشية الدسوقي على الشرح الكبي -
 .دار الفكر ،ىػ(َُِّ)ت 
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بن ال، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقو أبو حنيفة -
 . قُُِْ، دار الفكر للطباعة كالنشر، عابد ٧بمد عالء الدين أفندل

 أليب، كىو شرح ٨بتصر ا٤بزٍل ،الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي -
 ، ٙبقيقىػ(َْٓبن ٧بمد البصرم البغدادم، الشهّب با٤باكردم )ت ا٢بسن علي 

دار الكتب العلمية، ، الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود -الشيخ علي ٧بمد معوض 
 .ىػ ُُْٗالطبعة األكىل، ، لبناف –بّبكت 

نعيم أٞبد بن عبد اهلل بن أٞبد بن  أليب،  حلية األولياء وطبقات األصفياء -
السعادة ٔبوار ٧بافظة دار  ، ىػ(َّْهراف األصبهاٍل )ت إسحاؽ بن موسى بن م

 .ـُْٕٗىػ ُّْٗمصر 
٤بكتبة ، اىػ(ُِٖيوسف يعقوب بن إبراىيم األنصارم )ا٤بتوَب :  يبأل، الخراج -

 .ٙبقيق طو عبد الرءكؼ سعد، األزىرية للَباث
بن حجر االفضل أٞبد بن علي  يبأل ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية -

دار ، السيد عبد اهلل ىاشم اليماٍل ا٤بدٍل ، ٙبقيقىػ(ِٖٓ )ا٤بتوَب : العسقالٍل
 .بّبكت –ا٤بعرفة 

أك منال  -حملمد بن فرامرز بن علي الشهّب ٗبال ، درر الحكام شرح غرر األحكام -
 ة. دار إحياء الكتب العربي، ىػ(ٖٖٓخسرك )ت  -أك ا٤بوىل 

شهاب الدين أٞبد بن  إلسالـلشيخ ا الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، -
أـ القرل للطباعة ، ىػ(، ٙبقيق ٧بمد سيد جاد ا٢بقِٖٓحجر العسقالٍل )ت

 .ٗبصر
٤بنصور بن  ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات -

عاَل  ،ىػ(َُُٓيونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى ا٢بنبلى )ت 
 .ىػُُْْ، الطبعة األكىل، الكتب

، ـ( ْٓٓالٍمريؤي القىٍيس بن حجر بن ا٢بارث الكندم )ت ، ديوان امِرئ القيس -
 .ىػ ُِْٓالطبعة الثانية، ، بّبكت –عبد الرٞبن ا٤بصطاكم دار ا٤بعرفة ٙبقيق 
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العباس شهاب الدين أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي الشهّب  أليب، الذخيرة -
بّبكت، – دار الغرب اإلسالميكغّبه،  مد حجي٧ب، ٙبقيق ىػ(ْٖٔبالقراُب )ت 
 .ـ ُْٗٗالطبعة األكىل، 

شهاب الدين ٧بمود ابن  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -
دار الكتب العلمية  ،عطية مٙبقيق على عبد البار ، عبد اهلل ا٢بسيِب اآللوسي

 .ىػ ُُْٓ، بّبكت
يماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي لسل، الروض الداني )المعجم الصغير( -

، ٧بمد شكور ٧بمود ا٢باج أمرير، ٙبقيق ىػ(َّٔالقاسم الطرباٍل )ت  الشامي، أيب
 ق.َُْٓالطبعة األكىل، ،  بّبكت  عماف -ا٤بكتب اإلسالمي ، دار عمار 

ين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ت زكريا ٧بيي الدٌ  أليب، روضة الطالبين وعمدة المفتين -
، عماف -دمشق -ا٤بكتب اإلسالمي، بّبكت، ٙبقيق زىّب الشاكيش ،ىػ(ٕٔٔ

 .ىػُُِْالطبعة الثالثة، 
٧بمد بن القاسم بن ٧بمد بن بشار، أبو بكر  ،الزاىر في معاني كلمات الناس -

، بّبكت –مؤسسة الرسالة ، د. حاًب صاّب الضامن ، ٙبقيقىػ(ِّٖاألنبارم )ت 
  .ىػ ُُِْالطبعة األكىل، 

تأليف: العالمة اإلماـ عبد الرٞبن بن عبيداف ي والمحرر على المقنع، زوائد الكاف -
 ىػػ.َُُْا٢بنبلي الدمشقي، الطبعة الثانية منشورات ا٤بؤسسة السعيدية بالرياض  

عبد الرٞبن  أليب، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة -
 -دار ا٤بعارؼ، الرياض ، ىػ(٧َُِْبمد ناصر الدين بن ا٢باج نوح األلباٍل )ت 

 .ىػ ُُِْالطبعة األكىل، ، ا٤بمكلة العربية السعودية
عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن ٧بمد  أليب، سمط الآللي في شرح أمالي القالي -

دار الكتب العلمية،  ،عبد العزيز ا٤بيمِب ٙبقيق، ىػ(ْٕٖالبكرم األندلسي )ت 
 .لبناف –بّبكت 



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

298 

عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب )ت  البن ماجة أيب، رنؤوطسنن ابن ماجو ت األ -
 َُّْالطبعة األكىل، ، دار الرسالة العا٤بيةكغّبه، شعيب األرنؤكط  ، ٙبقيقىػ(ِّٕ
 .ىػ

، ىػ(ِٕٓتداكد سليماف بن األشعث األزدم السًِّجٍستاٍل ) أليب، سنن أبي داود -
الطبعة األكىل ية ، ر الرسالة العا٤بدا ، شعىيب األرنؤكط ٧بىم د كاًمل قره بللي ٙبقيق
 ىػ. َُّْ

(، ىػِٕٗعيسى )ت  لَبمذم، أيباحملمد بن عيسى بن سىٍورة ، سنن الترمذي -
شركة مكتبة كمطبعة كغّبٮبا، ك٧بمد فؤاد عبد الباقي  ،أٞبد ٧بمد شاكر قٙبقي

 .ىػ ُّٓٗالطبعة الثانية، ، مصر –مصطفى البايب ا٢بليب 
، ىػ(ّٖٓسن علي بن عمر البغدادم الدارقطِب )ت ا٢ب أليبقطني،  سنن الدار -

اهلل، أٞبد  شعيب االرنؤكط، حسن عبد ا٤بنعم شليب، عبد اللطيف حرزٙبقيق 
،  .ق ُِْْالطبعة األكىل، ، لبناف –مؤسسة الرسالة، بّبكت  برىـو

 ، ٙبقيقىػ(ْٖٓبكر البيهقي )ت  ألٞبد بن ا٢بسْب أيب، السنن الصغير للبيهقي -
، باكستاف -جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ، مْب قلعجيعبد ا٤بعطي أ
 .ىػَُُْالطبعة األكىل، 

(، ٙبقيق ىػَّّعبد الرٞبن أٞبد بن شعيب النسائي )ت  أليب ،السنن الكبرى -
  .ىػ ُُِْالطبعة األكىل، ، مؤسسة الرسالة بّبكت ،حسن عبد ا٤بنعم شليب

٧بمد  ، ٙبقيقىػ(ْٖٓهقي )ت بكر البي أيب ،ألٞبد بن ا٢بسْب، السنن الكبرى -
 .ىػ ُِْْالطبعة الثالثة، ، لبنات-دار الكتب العلمية، بّبكت ،عبد القادر عطا

، ىػ(ْٖٕتعبد اهلل ٧بمد بن أٞبد الذىيب ) شمس الدين أيبل، سير أعبلم النببلء -
، مؤسسة الرسالة، ٦بموعة من احملققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ٙبقيق
 .ىػ  َُْٓ، الثالثة الطبعة 

٦بيد  ٙبقيق ىػ(ُٖٗعبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن بن فرقد الشيباٍل )ت  أليب ،السير -
 .ُٕٓٗالطبعة األكىل، ، بّبكت –الدار ا٤بتحدة للنشر ، خدكرم
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 أيبلعبد ا٤بلك بن ىشاـ بن أيوب ا٢بمّبم ا٤بعافرم ،  السيرة النبوية البن ىشام -
السقا كإبراىيم األبيارم كعبد  ٙبقيق: مصطفى، ىػ(ُِّٝباؿ الدين )ت  ٧بمد

الطبعة ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده ٗبصر ، ا٢بفيظ الشليب
 .ىػُّٕٓالثانية، 

عمرك  أيبلعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ، الشافية في علم التصريف -
حسن أٞبد ٙبقيق ، ىػ(ْٔٔٝباؿ الدين ابن ا٢باجب الكردم ا٤بالكي )ت 

 .ىػُُْٓالطبعة األكىل، ، مكة –ا٤بكتبة ا٤بكية  ،مافالعث

ىػ(، ٙبقيق فيصل بدير ْٕٖإلماـ ا٢برمْب ا١بويِب )تالشامل في أصول الدين،  -
 ـ.  ُٗٔٗعيوف، سهّب ٧بمد ٨بتار دار ا٤بعارؼ، اإلسكندرية 

ا٢بي بن أٞبد بن ٧بمد العكرم  عبد شذرات الذىب في أخبار من ذىب، -
، بن كثّب، دمشقادار  القادر األرنؤكط، ٧بمود األرناؤكط،عبد  :ٙبقيق ا٢بنبلي،
 . ىػَُْٔ

حملمد بن أٞبد بن أيب سهل  س األئمة السرخسي )ت ، شرح السير الكبير -
 . ـُُٕٗ، الشركة الشرقية لإلعالنات، ىػ(ّْٖ

جعفر أٞبد بن ٧بمد ا٤بصرم ا٤بعركؼ بالطحاكم )ت  أليب ،شرح معاني اآلثار -
الطبعة ، عاَل الكتب ،٧بمد سيد جاد ا٢بق -زىرم النجار  ٧بمد، ٙبقيق ىػ(ُِّ
 .ىػ ُُْْاألكىل  

ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي ن، شعب اإليما -
الدكتور عبد العلي عبد  ٙبقيق ،ىـ(ٛ٘ٗبكر البيهقي )ت  يالخراساني، أب

اكف مع الدار مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع بالرياض بالتعحامد، كغّبه، ا٢بميد 
 .ىػُِّْلطبعة األكىل، ، االسلفية ببومبام با٥بند

 ،ىػ(٧ِٕٔبمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم )ت  أليب، الشعر والشعراء -
 .ق ُِّْ، دار ا٢بديث، القاىرة
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رزؽ اهلل بن يوسف بن عبد ا٤بسيح بن يعقوب شيخو )ت  ٙبقيق، شعراء النصرانية -
 .ـ َُٖٗعاـ النشر: ، رسلْب اليسوعيْب، بّبكتمطبعة اآلباء ا٤ب ،ىػ(ُّْٔ

نشواف بن سعيد ا٢بمّبل اليمِب ، شمس العلوم ودواء كبلم العرب من الكلوم -
د  -مطهر بن علي اإلرياٍل  -د حسْب بن عبد اهلل العمرم ، ٙبقيق ىػ(ّٕٓ)ت 

 -لبناف(، دار الفكر )دمشق  -دار الفكر ا٤بعاصر )بّبكت ، يوسف ٧بمد عبد اهلل
 .ىػ َُِْالطبعة األكىل، ، ورية(س

ٙبقيق أٞبد عبد  إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، -
 . ى َُْٕالطبعة الرابعة  بّبكت،، الغفور عطار، دار العلم للماليْب

الطبعة  دار ا٤بعرفة  بّبكت، الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد أيب، صفة الصفوة -
  ق.ُّٗٗ الثانية

 ، ىػ(ُُٗالرٞبن بن أيب بكر جالؿ الدين السيوطي )ت  لعبدالحفاظ، طبقات  -
 .َُّْاألكىل  بّبكت، الطبعةدار الكتب العلمية 

ين بن عبد القادر الغزم التميمي ا٢بنفي )ت لتقي الدٌ ، الطبقات السنية -
 الطبعة األكىل، ،دار الرفاعي بالرياض، ٙبقيق الدكتور عبدالفتاح ا٢بلو ،ىػ(ََُٓ

 ىػ. َُّْسنة النشر 
ٙبقيق :  اج الدين بن علي بن عبد الكاُب السبكي،لت طبقات الشافعية الكبرى، -

ىجر للطباعة كالنشر  ، دارد.عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو ،د. ٧بمود ٧بمد الطناحي
 . قُُّْ، الطبعة الثانية، كالتوزيع 

بغدادم ا٤بعركؼ عبد اهلل ٧بمد بن سعد بن منيع ا٥با ي ل أليب ،الطبقات الكبرى -
 –دار الكتب العلمية  ،ٙبقيق ٧بمد عبد القادر عطا، ىػ(َِّبابن سعد )ت 

 .ىػ َُُْالطبعة األكىل، ، بّبكت
حفص، ٪بم الدين النسفي  عمر بن ٧بمد بن أٞبد بن إ٠باعيل، أيبل ،طلبة الطلبة -

 .ىػُُُّ، ا٤بطبعة العامرة، مكتبة ا٤بثُب ببغداد، ىػ(ّٕٓ)ت 
ٙبقيق ، ىػ(ْٖٕأليب عبداهلل ٧بمد بن أٞبد الذىيب ) ت  ،من غـــبر العــبر في خبر -
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 .بّبكت، دار الكتب العلمية، ٧بمد السعيد زغلوؿ
الركمي البابرٌب )ت ن مد بن ٧بمد بن ٧بمود، أكمل الديحمل، العناية شرح الهداية -

 .دار الفكر ،ىػ(ٖٕٔ
بن إسحق بن  رلعمحنيفة، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي  -

مؤسسة  (، ىػّٕٕحفص ا٢بنفي )ت  أٞبد ا٥بندم الغزنوم، سراج الدين، أيب
 .قَُْٔلطبعة األكىل الثقافية، االكتب 

عيبيد القاسم بن سالٌـ بن عبد اهلل ا٥بركم البغدادم )ت  يبأل، غريب الحديث -
حيدر مطبعة دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، ، د. ٧بمد عبد ا٤بعيد خاف، ٙبقيق ىػ(ِِْ
 .ىػ  ُّْٖالطبعة األكىل،  الدكن -آباد

، ىػ(٧ِٕٔبمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم )ت  يبأل، غريب الحديث -
 ىػ.ُّٕٗالطبعة األكىل، ، بغداد –مطبعة العاٍل ، د. عبد اهلل ا١ببورمٙبقيق 

الطبعة  دار الفكر ي،للجنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخ، الفتاوى الهندية -
  .ق َُُّلثانية، ا

لفخر الدين حسن بن منصور األكزجندم الفرغاٍل ا٢بنفي )ت  ،فتاوى قاضي خان -
 .ىػ ( ، الطبعة ا٥بندية ِٗٓ

لزين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد السىالمي  ي،فتح الباري شرح صحيح البخار  -
، ةمكتبة الغرباء األثرية ا٤بدينة النبوي، ىػ(ٕٓٗا٢بنبلي )ت  البغدادم ٍب الدمشقي

 ق. ُُْٕالطبعة األكىل ة، مكتب ٙبقيق دار ا٢برمْب القاىر 
كماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد السيواسي ا٤بعركؼ بابن ا٥بماـ ل ،القدير فتح -

عبدالرزاؽ غالب ا٤بهدم، دار الكتب العلمية ببّبكت،  ٙبقيق، ىػ( ُٖٔ ت)
 ىػ.ُِْْالطبعة األكىل، سنة النشر 

 ،ىػ(٧َُِٓبمد بن عبد اهلل الشوكاٍل اليمِب )ت  حملمد بن علي بن، فتح القدير -
 .ىػ ُُْْ -الطبعة األكىل ، دمشق، بّبكت -دار ابن كثّب، دار الكلم الطيب 

للشيخ عبداهلل ا٤براغي، دار الكتب العلمية ،  الفتح المبين في طبقات األصوليين، -
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 .ىػُّْٗبّبكت 
د بن زكريا األنصارم لزكريا بن ٧بمد بن أٞب، فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب -

 . ىػُُْْ، دار الفكر للطباعة كالنشر ،ىػ(ِٔٗزين الدين أبو ٰبٓب السنيكي )ت 
، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب المعروف بحاشية الجمل -

 ،ىػ(َُِْلسليماف بن عمر بن منصور العجيلي األزىرم، ا٤بعركؼ با١بمل )ت 
 .دار الفكر

 ا٥بمذاٍل الديلميٌ  أبوشجاع ، دار شهر بن ّبكيولش، الخطاب بمأثور الفردوس -
 الطبعة، بّبكت – العلمية الكتب دار زغلوؿ بسيوٍل بن السعيد :، ٙبقيق(ىػَٗٓ)

  . ىػ َُْٔ األكىل،
٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي  يبأل، والنحلالفصل في الملل واألىواء  -

 .القاىرة –٣با٪بي مكتبة ا ،ىػ(ْٔٓالقرطيب الظاىرم )ا٤بتوَب: 
مطبعة  ،(ػىػَُّْ)ت ا٢بي اللكنوم لعبد البهية في تراجم الحنفية، الفوائد -

 . ىػ ُِّْالنشر  سػنة، صرٗب السعادة
جملد الدين أبو طاىر ٧بمد بن يعقوب الفّبكزآبادل )ت  ،القاموس المحيط -

اعة مؤسسة الرسالة للطب، مكتب ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة ٙبقيق، ىػ(ُٕٖ
 .ىػ ُِْٔالطبعة الثامنة، ، لبناف –كالنشر كالتوزيع، بّبكت 

ساـ الدين السغناقي رٞبو اهلل ٙبقيق فخر الدين سيد ٢ب ،الكافي شرح البزدوي -
 .مكتبة الرشد، ٧بمد قانت

٧بمد موفق الدين عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمد   أليب، الكافي في فقو اإلمام أحمد -
، دار الكتب العلمية ،ىػ(َِٔقي ا٢بنبلي، )ت ا١بماعيلي ا٤بقدسي ٍب الدمش

 .ىػ ُُْْالطبعة األكىل، 
الرب النمرم  عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد أليب، الكافي في فقو أىل المدينة -

مكتبة الرياض ، ٧بمد ٧بمد أحيد كلد ماديك ا٤بوريتاٍل، ٙبقيق ىػ(ّْٔالقرطيب )ت 
  .ىػََُْالطبعة الثانية، ، ا٢بديثة، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية



 
 
 

 

 النهاية شرح اهلداية
 

312 

 ، ا٤بشهورا٢بافظ أيب أٞبد بن عدم ا١برجاٍل لإلماـ، الكامل في ضعفاء الرجال -
دار الكتب ، عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، علي ٧بمد معوض ، ٙبقيقابن عدمب

 .بّبكت ،العلمية

ق(، َّْللقاضي أيب زيد عبيد اهلل بن عمر الدبوسي ا٢بنفي ) كتاب األسرار، -
ة إىل قسم الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الدكتوراة با١بامعة رسالة مقدم
 ق.ُُْْ-ُُّْاإلسالمية 

عيبيد القاسم بن سالٌـ بن عبد اهلل ا٥بركم البغدادم )ت  ييأل كتاب األموال -
 بّبكت. ،دار الفكر ،خليل ٧بمد ىراس، ىػ(ِِْ

بد اهلل بن بكر بن أيب شيبة، ع يبأل، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار -
كماؿ يوسف   ، ٙبقيقىػ(٧ِّٓبمد بن إبراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسي )ت 

 .َُْٗالطبعة األكىل، ، الرياض –مكتبة الرشد ، ا٢بوت
بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن  أليب، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار -

مكتبة الرشد  ،كماؿ يوسف ا٢بوت، ٙبقيق  ىػ(٧ِّٓبمد بن إبراىيم العبسي )ت 
 .َُْٗالطبعة األكىل، ، الرياض –

 الدين عالء ٧بمد، بن أٞبد بن العزيز لعبد، البزدوي أصول شرح األسرار كشف -
 .اإلسالمي الكتاب دار، (ىػَّٕ ت) ا٢بنفي البخارم

، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -
مكتبة القدسي لصاحبها  ،ىػ(ُُِٔي )ت إل٠باعيل بن ٧بمد العجلوٍل ا١براح

 . ىػ ُُّٓ ،حساـ الدين القدسي القاىرة
اهلل القسطنطيِب  ، ٤بصطفى بن عبدكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -

 ، بغداد،مكتبة ا٤بثُب، ىػ(َُٕٔ)ت  ا٤بشهور باسم حاجي خليفة الركمي ا٢بنفي
 ـُُْٗسنة النشر 

أليوب بن موسى ا٢بسيِب ، ق اللغويةالكليات معجم في المصطلحات والفرو  -
٧بمد  -عدناف دركيش  ، ٙبقيقىػ(َُْٗالقرٲبي الكفوم، أبو البقاء ا٢بنفي )ت 
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 .بّبكت –مؤسسة الرسالة ، ا٤بصرم
ا٢بسن علي بن ٧بمد لشيباٍل ا١بزرم، دار  يبأل اللباب في تهذيب األنساب، -

 .ىػََُْ صادر بّبكت ،
بن طالب بن ٞبادة بن إبراىيم الغنيمي  لعبد الغِب ،اللباب في شرح الكتاب -

، ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ، ٙبقيقىػ(ُِٖٗالدمشقي ا٤بيداٍل ا٢بنفي )ت 
 . لبناف –ا٤بكتبة العلمية، بّبكت 

الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور  حملمد بن مكـر بن على، أيب ،لسان العرب -
 -الطبعة الثالثة ، ّبكتب –دار صادر ، ىػ(ُُٕاألنصارم الركيفعى اإلفريقى )ت 

 .ىػ ُُْْ
البقاء عبد اهلل بن ا٢بسْب بن عبد اهلل  يبأل، للباب في علل البناء واإلعراب -

احملقق: د. عبد اإللو النبهاف دار ، ىػ(ُٔٔالعكربم البغدادم ٧بب الدين )ت 
 .ىػُُْٔالطبعة األكىل، ، دمشق –الفكر 

حملمد حفظ الرٞبن الكمالئي، رسالة ، ينبغي بو اْلِعَنايَة لمن يطالع الهداية ما -
ٔبامعة العلـو اإلسالمية  مقدمة لنيل شهادة التخصص ُب الفقو اإلسالمي،

 .بباكستاف
دار ، ىػ(ّْٖحملمد بن أٞبد بن أيب سهل  س األئمة السرخسي )ت ، المبسوط -

  .ىػُُْْ، بّبكت –ا٤بعرفة 

البغدادم )ت  بكر أٞبد بن علي بن ثابت ا٣بطيب أليب، المتفق والمفترق -
دار القادرم للطباعة كالنشر  ،الدكتور ٧بمد صادؽ آيدف ا٢بامدم ، ٙبقيقىػ(ّْٔ

 .ىػ ُُْٕالطبعة األكىل، ، كالتوزيع، دمشق
عبد الرٞبن أٞبد بن  أليبللنسائي، المجتبى من السنن = السنن الصغرى  -

 مكتب ا٤بطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة ق(، ٙبقيىػَّّشعيب النسائي )ت 
 . َُْٔالطبعة الثانية، ، حلب –اإلسالمية 
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لعبد الرٞبن بن ٧بمد بن سليماف ا٤بدعو  ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر -
 .دار إحياء الَباث العريب ،ىػ(َُٖٕيعرؼ بداماد أفندم )ت  ،بشيخي زاده

ا٢بسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف  أليبالفوائد، مجمع الزوائد ومنبع  -
القاىرة، مكتبة القدسي، القدسي، حساـ الدين (، ٙبقيق ىػَٕٖثمي )ت ا٥بي

  .ىػ ُُْْ
ا٢بسْب )ت  أيبألٞبد بن فارس بن زكرياء القزكيِب ، مجمل اللغة البن فارس -

مؤسسة الرسالة  بّبكتالطبعة ، دراسة كٙبقيق: زىّب عبد احملسن سلطاف، ىػ(ّٓٗ
 .ىػ َُْٔالثانية  

زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ت  أليب ،المجموع شرح المهذب -
  .دار الفكر)طبعة كاملة معها تكملة السبكي كا٤بطيعي( ،ىػ(ٕٔٔ

، ىػِٖٕ ، تالعباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براٍل تقي الدين أيبل، مجموع الفتاوى -
دينة ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف، ا٤ب، عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسمٙبقيق 

 .ىػُُْٔ ، النبوية، ا٤بملكة العربية السعودية
ت: )ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي  يبأل، المحكم والمحيط األعظم -

الطبعة األكىل، ، بّبكت –دار الكتب العلمية ، عبد ا٢بميد ىنداكم(، ٙبقيق ىػْٖٓ
 .ىػ ُُِْ

 أليب ،رضي اهلل عنوالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة  -
عبد  ، ٙبقيقىػ(ُٔٔا٤بعايل برىاف الدين ٧بمود بن أٞبد البخارم ا٢بنفي )ت 

 ُِْْالطبعة األكىل، ، لبناف –دار الكتب العلمية، بّبكت ، الكرَل سامي ا١بندم
 .ىػ

لإلماـ أيب ا٢بسْب أٞبد بن ٧بمد القدكرم ،ٙبقيق أ.د. سائد  مختصر القدوري، -
 ق.ُّْٓاالسالمية، دار السراج، الطبعة الثانية  بكداش، دار البشائر

بن ٰبٓب بن إ٠باعيل،  إل٠باعيل(، مختصر المزني )مطبوع ملحقا باألم للشافعي -
 .قَُُْ ، بّبكت –دار ا٤بعرفة  (، ىػِْٔإبراىيم ا٤بزٍل )ت  أيب
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 ، ٙبقيقىػ(ْٖٓا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي )ت  يبأل، المخصص -
 ػ.ىػُُْٕالطبعة األكىل، ، بّبكت –دار إحياء الَباث العريب ، فاؿخليل إبراىم ج

حملمد بن عبد الرٞبن بن ، المخلصيات وأجزاء أخرى ألبي طاىر المخلص -
كزارة ، نبيل سعد الدين جرار ، ٙبقيقىػ(ّّٗالعباس البغدادم ا٤بخىلِّص )ت 

 .ىػ ُِْٗالطبعة األكىل، ، األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية لدكلة قطر
بدراف )ت  ابنلعبد القادر بن أٞبد ، المدخل إلى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل -

، بّبكت –مؤسسة الرسالة الَبكي، د. عبد اهلل بن عبد احملسن ، ٙبقيق ىػ(ُّْٔ
 . َُُْالطبعة الثانية، 

 ،مكتبة الرشد بالرياض ،ألٞبد بن ٧بمد بن نصّب الدين نقيب ،المذىب الحنفي -
 ىػ . ُِِْنشر سنة ال ،الطبعة األكىل

٧بمد علي بن  يبأل ،مراتب اإلجماع في العبادات والمعامبلت واالعتقادات -
دار الكتب العلمية ، ىػ(ْٔٓبن حـز األندلسي القرطيب الظاىرم )ا٤بتوَب : اأٞبد 
 . بّبكت –

عبد اهلل ا٢باكم ٧بمد بن عبد اهلل الضيب  أليب، المستدرك على الصحيحين -
ٙبقيق مصطفى عبد القادر ، ىػ(َْٓعركؼ بابن البيع )ت الطهماٍل النيسابورم ا٤ب

 .ُُُْالطبعة األكىل، ، بّبكت –ادار الكتب العلمية ، عطا
عبد اهلل ا٢باكم ٧بمد بن عبد اهلل النيسابورم  أليب، المستدرك على الصحيحين -

دار الكتب  ،ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ىػ(َْٓا٤بعركؼ بابن البيع )ت 
 ق.ُُُْالطبعة األكىل، ، كتالعلمية بّب 

عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىالؿ بن أليب حنبل، مسند اإلمام أحمد بن  -
، القاىرة –دار ا٢بديث  شاكر، أٞبد ٧بمد  (، ٙبقيقىػُِْأسد الشيباٍل )ت 
 .ىػ ُُْٔالطبعة األكىل، 
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الؿ بن عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ى أليب، مسند اإلمام أحمد بن حنبل -
 ،عادؿ مرشد، كآخركف -شعيب األرنؤكط  ، ٙبقيق ىػ(ُِْأسد الشيباٍل )ت 
 .ق ُُِْالطبعة األكىل، ، مؤسسة الرسالة

بكر أٞبد بن عمرك بن عبد ا٣بالق  أليب، مسند البزار ا٤بنشور باسم البحر الزخار -
مكتبة  كغّبه،٧بفوظ الرٞبن زين اهلل،  ، ٙبقيقىػ(ِِٗالعتكي ا٤بعركؼ بالبزار )ت 
 .ـ(ََِٗـ، كانتهت ُٖٖٗالطبعة األكىل )بدأت ، العلـو كا٢بكم ا٤بدينة ا٤بنورة

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل  -
، ىػ(٤ُِٔبسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم )ت ، عليو وسلم

 .بّبكت –العريب  دار إحياء الَباث ، ٧بمد فؤاد عبد الباقي ٙبقيق

ٞبد بن ٧بمد بن علي الفيومي ٍب أل، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -
 .بّبكت ،ا٤بكتبة العلمية، ىػ(َٕٕا٢بموم، أبو العباس )ت ٫بو 

، ٤برَل ٧بمد الظفّبم رسالة علمية لنيل درجة مصطلحات المذاىب الفقهية -
  ق.ُِِْا٤باجستّب، دار ابن حـز 

كر عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع ا٢بمّبم اليماٍل الصنعاٍل )ت ب يبأل ، المصنف -
الطبعة الثانية، ، ا٥بند اجمللس العلمي ، حبيب الرٞبن األعظمي ، ٙبقيقىػ(ُُِ
َُّْ. 

القاسم الطرباٍل )ت  لسليماف بن أٞبد اللخمي الشامي، أيب، المعجم األوسط -
، بن إبراىيم ا٢بسيِب عبد احملسن، طارؽ بن عوض اهلل بن ٧بمد، ٙبقيق ىػ(َّٔ

 . القاىرة –دار ا٢برمْب 
عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي ا٢بموم )ت  شهاب الدين أيبل معجم البلدان، -

 .ـ ُٓٗٗالثانية، ، دار صادر، بّبكت، ىػ(ِٔٔ
القاسم الطرباٍل )ت  أيبلسليماف بن أٞبد اللخمي الشامي الكبير، المعجم  -

 ػ، الطبعة القاىرة –مكتبة ابن تيمية ، جمليد السلفيٞبدم بن عبد ا(، ٙبقيق ىػَّٔ
 الثانية.
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٧بمود عبد الرٞبن عبد ا٤بنعم، لدكتور ل، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية -
 .دار الفضيلة، جامعة األزىر، مدرس أصوؿ الفقو بكلية الشريعة كالقانوف

لدمشق )ت لعمر بن رضا بن ٧بمد راغب بن عبد الغِب كحالة ا، معجم المؤلفين -
 .بّبكت، دار إحياء الَباث العريب بّبكت -مكتبة ا٤بثُب ، ىػ(َُْٖ

)إبراىيم مصطفى / أٞبد الزيات /  جملمع اللغة العربية بالقاىرة، المعجم الوسيط -
 ظ.دار الدعوة ،حامد عبد القادر / ٧بمد النجار(

للطباعة دار النفائس ، حامد صادؽ قنييبك حملمد ركاس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء -
  .ىػ َُْٖلطبعة الثانية، ، اكالنشر كالتوزيع

عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز أليب والمواضع، معجم ما استعجم من أسماء الببلد  -
 ىػ. َُّْالطبعة الثالثة، بّبكت، عاَل الكتب،  (،ىػْٕٖاألندلسي )ت 

 ىػ(، ٙبقيقّٓٗأليب ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا ) معجم مقاييس اللغة، -
 .الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب،، عبدالسالـ ٧بمد ىاركف

ٙبقيق عادؿ ، ىػ(َّْاألصبهاٍل )ت اهلل نعيم أٞبد بن عبد  أليب ،معرفة الصحابة -
 .ىػ ُُْٗالطبعة األكىل ، دار الوطن للنشر، الرياض، بن يوسف العزازم

برىاف الدين  الفتح لناصر بن عبد السيد أىب ا٤بكاـر ابن على، أبو، المغرب -
يطىرِّزًٌل )ت 

الطبعة بدكف طبعة كبدكف ، دار الكتاب العريب، ىػ(َُٔا٣بوارزمي ا٤ب
 . تاريخ

د لشمس الدين ٧بمد بن أٞب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -
الطبعة األكىل، ، دار الكتب العلمية، ىػ(ٕٕٗا٣بطيب الشربيِب الشافعي )ت 

 .ىػُُْٓ
ُب ٚبريج ما ُب اإلحياء من األخبار عن حمل األسفار في األسفار، المغني  -

ا٢بسْب  الفضل زين الدين عبد الرحيم بن أليب، )مطبوع هبامش إحياء علـو الدين(
، بّبكت  ىػ( دار ابنَٖٔالعراقي )ت   .ىػ ُِْٔالطبعة األكىل، لبناف، –حـز
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د بن قدامة ا١بماعيلي ٧بمد موفق الدين عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بميب أل، المغني -
مكتبة  ،ىػ(َِٔا٤بقدسي ٍب الدمشقي ا٢بنبلي، الشهّب بابن قدامة ا٤بقدسي )ت 

 .القاىرة
عبد اهلل ٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن  يبأل، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -

دار  ،ىػ(َٔٔم )ت ا٢بسْب التيمي الرازم ا٤بلقب بفخر الدين الرازم خطيب الرٌ 
 . ىػَُِْ -لطبعة الثالثة ، بّبكت –لعريب إحياء الَباث ا

ألٞبد بن مصطفى طاش كربم زادة، طبعة دار  ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة -
 .الكتب العلمية ببّبكت

القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، الز٨بشرم  أليب، المفصل في صنعة اإلعراب -
الطبعة  ،بّبكت –مكتبة ا٥بالؿ  ، د. علي بو ملحم ٙبقيق، ىػ(ّٖٓجار اهلل )ت 

 .ُّٗٗاألكىل، 

، ىػ(ِْٗلعبد ا٤بلك بن ٧بمد بن إ٠باعيل أبو منصور الثعاليب )ت ، المنتحل -
 –عرزكزم كجاكيش  -ا٤بطبعة التجارية  ،ـ(ُّٔٗالشيخ أٞبد أبو علي )تٙبقيق 

  .ىػ ُُّٗالطبعة ، اإلسكندرية

عبد اهلل  حملمد بن أٞبد بن ٧بمد عليش، أيب، منح الجليل شرح مختصر خليل -
 .قَُْٗ، بّبكت –دار الفكر  ،ىػ(ُِٗٗا٤بالكي )ت 

زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ  يبأل، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقو -
الطبعة األكىل، ، دار الفكر ،عوض قاسم أٞبد عوض ، ٙبقيقىػ(ٕٔٔالنوكم )ت 

 .ىػُِْٓ
ردم الظاىرم ا٢بنفي، يوسف بن تغرم بل، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي -

 .ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، طبعة دكتور ٧بمد ٧بمد أمْب، ٙبقيق ىػ(ْٕٖ)ت 
عبد اهلل ٧بمد بن  لشمس الدين أيب، مواىب الجليل في شرح مختصر خليل -

٧بمد بن عبد الرٞبن الطرابلسي ا٤بغريب، ا٤بعركؼ با٢بطاب الرُّعيِب ا٤بالكي )ت 
  .ىػُُِْعة الثالثة، الطب، دار الفكر ،ىػ(ْٓٗ
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٤بالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا٤بدٍل )ت مالك، وطأ اإلمام م -
، دار إحياء الَباث العريب، بّبكتلبناف ،٧بمد فؤاد عبد الباقي ، ٙبقيقىػ(ُٕٗ
 .ىػ َُْٔ

٤بالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا٤بدٍل )ت ، موطأ اإلمام مالك -
 .ىػُُِْ ،الرسالةسة مؤس ،معركؼ ٧بمود خليل بشار عواد، ٙبقيق ىػ(ُٕٗ

الك بن أنس بن مالك بن عامر ٤بالشيباني، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن  -
، ا٤بكتبة العلمية ،ٙبقيق عبد الوىاب عبد اللطيف، ىػ(ُٕٗاألصبحي ا٤بدٍل )ت 

 .الطبعة الثانية
(، ىـٜٚٔلمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )ت ، الموطأ -

مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف للعماؿ ا٣بّبية  ،األعظمي ٧بمد مصطفىٙبقيق 
  ىػ.ُِْْ، الطبعة األكىل، أبو ظيب  اإلمارات  ،كاإلنسانية

 عبد اهلل ٧بمد بن يب عبدأل، الوىاب الشعراٍل يب ا٤بواىب عبدأل ،الميزان الكبرى -
 ، دار الفكر، بّبكت. الرٞبن الدمشقي

 ،الزيلعي ألحاديث الهداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريجنصب الراية  -
 ، ٙبقيقىػ(١ِٕٔبماؿ الدين أبو ٧بمد عبد اهلل بن يوسف بن ٧بمد الزيلعي )ت 

 لبناف/ دار القبلة للثقافة-بّبكت  -مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر ، ٧بمد عوامة
 .ىػُُْٖ األكىل، الطبعة، لسعوديةا جدة اإلسالمية

إلبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن ، درر في تناسب اآليات والسورنظم ال -
 .دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة ،ىػ(ٖٖٓعلي بن أيب بكر البقاعي )ت 

عبد ا٤بلك بن عبد اهلل، ا٤بلقب يب ا٤بعايل، أل، نهاية المطلب في دراية المذىب -
، دار ا٤بنهاج ،يبأ. د/ عبد العظيم ٧بمود الدٌ ، ٙبقيق ىػ(ْٖٕبإماـ ا٢برمْب )ت 

 .ـََِٕ-ىػُِْٖالطبعة األكىل، 
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السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد  د الدين أيبجمل ،النهاية في غريب الحديث واألثر -
٧بمود ٧بمد  -ٙبقيق: طاىر أٞبد الزاكل  (،ىػَٔٔالشيباٍل ا١بزرم ابن األثّب )ت 

 .ىػُّٗٗبّبكت،  -ا٤بكتبة العلمية ، الطناحي
علي بن أيب بكر الفرغاٍل ا٤برغيناٍل، )ت ل، المبتديالهداية في شرح بداية  -

  اف.لبن، بّبكت، دار احياء الَباث العريب ،طالؿ يوسف، ٙبقيق ىػ(ّٗٓ
إل٠باعيل بن ٧بمد الباباٍل  ،ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -

 طبعة  دار إحياء الَباث العريب بّبكت .، البغدادم
أٞبد : ، ٙبقيق الدين خليل بن إيبك الصفدملصالح  الوافي بالوفيات، -

 ىػ.َُِْ، سنة الٌنشر دار إحياء الَباث العريب ، كتركي مصطفى،األرناؤكط
، ىػ(َٓٓحامد ٧بمد بن ٧بمد الغزايل الطوسي )ت  أليب، الوسيط في المذىب -

الطبعة األكىل، ، القاىرة دار السالـ، ٧بمد ٧بمد تامر ،أٞبد ٧بمود إبراىيم ٙبقيق
  ق.ُُْٕ
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 فٓشس ادلٕضٕعاخ

 ُُ ................................................ :الدراسة: األكؿ القسم

ةه ا٤ببحث األكؿ:  ايىةً ) صىاًحبً  عىنٍ  ٨بيٍتىًصرىةه  نػيٍبذى  ُِ ....................... (:ا٥بًٍدى

 ُّ ................. كنشأتو كمولده كنسبو ا٥بداية مؤلف اسم األكؿ ا٤بطلب

 ُْ ...................................... كتالميذه شيوخو الثاٍل ا٤بطلب

 ُٔ ................ عليو العلماء كثناء العلمية، كآثاره حياتو، الثالث ا٤بطلب

 ُٖ ....................................... كعقيدتو مذىبػػػو الرابع ا٤بطلب

 ُٗ ............................................. كفػػاتػػػػو ا٣بامس ا٤بطلب

ايىة) كتابً  عىنٍ  ٨بيٍتىًصرىةه  نػىبىذىةه ا٤ببحث الثاٍل:   َِ ......................... (:ا٥بًٍدى

 ُِ .......................................................... :التمهيد

 ِِ ..................................... الكتاب ىذا أٮبية األكؿ ا٤بطلب

 ِّ ............................... ا٢بنفي ا٤بذىب ُب منزلتو الثاٍل ا٤بطلب

 ِْ .............................. الكتاب ُب ا٤بؤلف منهج الثالث ا٤بطلب

ايىةً  ًبصىاًحبً  التػ ٍعرًيفي ا٤ببحث الثالث:  ايىةً  شىرٍحً  ُب  النػِّهى  ِٓ ................. .ا٥ٍبًدى

 ِٔ .................................... كنسبو كلقبو، ا٠بو، األكؿ ا٤بطلب

 ِٕ ............................... كرحالتو كنشأتو، كالدتو، الثاٍل ا٤بطلب

 ِٖ ..................................... كتالميذه شيوخو الثالث ا٤بطلب

 ِٗ ...................................... كعقيدتو مذىبػػػػػو، الرابع ا٤بطلب

 ُّ ........................................... مصنفاتو ا٣بامس ا٤بطلب

 ِّ .................... فيو العلماء كأقواؿ السغناقي، كفاة السادس ا٤بطلب

 ّّ ............................... .اٍلميحىقِّقً  بًاٍلكتابً  التػ ٍعرًيفي ا٤ببحث الرابع: 

 ّْ .................................. الكتاب عنواف دراسة األكؿ ا٤بطلب

 ّٓ ................................. للمؤلف الكتاب نسبة الثاٍل ا٤بطلب

 ّٔ ........................................ الكتػػاب أٮبية الثالث ا٤بطلب
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 ّٕ ............................... النهاية عن الناقلة الكتب الرابع ا٤بطلب

 ّٖ ........................... كمصطلحاتو الكتاب موارد مسا٣با ا٤بطلب

 َْ ....................................... الكتاب مزايا السادس ا٤بطلب

 ُْ....................ُب كصف النسخ ا٣بطية كمنهج التحقيق: ا٤ببحث ا٣بامس
 ِْ ....................................... النسػػػخ كصػػػف األكؿ ا٤بطلب

 ْْ .................................... ا٤بخطوط من ٭باذج الثاٍل ا٤بطلب

 ْٔ ................................... التحقيق منهج بياف الثالث ا٤بطلب

 ْٖ.................................................النص احملقق..............
 ْٗ .............................................. كقسمتها الغنائم باب

 ّٖ ........................................... :القسمة كيفية ُب: فصل

 َُُ ................................................. :التنفيل ُب فصل

 َُٗ ............................................ :الكفار استيالء: باب

 ُِْ .................................................. .ا٤بستأمن: باب

 ُِٗ ........................................................... :فصل

 ُّٗ .............................................. :كا٣براج العشر: باب

 ُٓٓ ..................................................... :ا١بزية: باب

 ُُٕ ............................................................ فصل

 ُٖٕ ........................................................... :فصل

 ُُٖ ............................................ .ا٤برتدين أحكاـ: باب

 ُِٖ ..................................................... .البغاة: باب

 ِِٕ ................................................... :اللقيط كتاب

 ِّٕ .................................................... اللقطة كتاب

 ِٓٓ .................................................... :اإلباؽ كتاب

 ِْٔ ................................................... :ا٤بفقود كتاب
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 ِٕٔ .................................................... الش رًكة كتاب

 ِْٗ ........................................................... :فصله 

 ِّّ .......................................... :الفاسدة الشركة ُب فصل

 ِّٕ ............................................................ فصله 

 ِّّ ................................................... :الوقف كتاب

 ّْٔ ........................................................... :فصل

 ّّٕ ................................................ القرآنية اآليات فهارس

 ّٖٕ ............................................... النبوية األحاديث فهرس

 ُّٖ ....................................... البحث ُب الواردة األعالـ فهرس

 ّّٖ ........................................... كالغريب ا٤بصطلحات فهرس

 ّٕٖ ....................................................... األشعار فهرس

 ّٖٖ ......................................................... اآلثار فهرس

 ّٖٗ ............................................... كالبلداف األماكن فهرس

 َّٗ ................................................ كا٤براجع ا٤بصدر فهرس

 ُْٓ .................................................... ا٤بوضوعات فهرس

 


