عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس

تحقيق

كتاب "فتح القدير" البن اليمام (790ىــ861-ىــ)
من أول كتاب الشركة إلى آخر كتاب الوقف

أمجد بن عمران سميب التميمي

رسالة ماجستير

القدس -فمسطين

 6341ىـ5162-م

تحقيق

كتاب "فتح القدير" البن اليمام (021ىــ116-ىــ)
من أول كتاب الشركة إلى آخر كتاب الوقف

إعداد3
أمجد بن عمران سميب
بكالوريوس فقو وتشريع وأصولو -جامعة القدس

المشرف

األستاذ الدكتور 3حسام الدين عفانة

ِ
الرسال ُة استكماالً لمتطمّ ِ
ِّمت ِ
درجة الماجستير في برنامج الف ْق ِو
بات
ىذه ِّ
قُد ْ
ريع وأصوِل ِو من كمية الدعوة وأصول الدين-جامعة القدس
ش ِ
والتّ ْ

القدس  -فمسطين
6341ىــ 5162 -م

جامعة القدس

عمادة الدراسات العميا

إجازة الرسالة
تحقيق

كتاب "فتح القدير" البن اليمام (790ىــ861-ىــ)
من أول كتاب الشركة إلى آخر كتاب الوقف

اسم الطالب 2أمجد بن عمران سلهب

الرقم الجامعي21220012 2

المشرف 2أ .د .حسام الدين عفانة

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 2012/00/10م من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم وتواقيعهم2
 .1رﺌﯿس ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ :أ .د .ﺤﺴﺎم اﻟدﯿن ﻋﻔﺎﻨﺔ
داﺨﻠﯿﺎً:
 .2ﻤﻤﺘﺤﻨﺎً
ّ

ﺨﺎرﺠﯿﺎً:
 .3ﻤﻤﺘﺤﻨﺎً
ّ

د .أﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺠواد

أ .د .إﺴﻤﺎﻋﯿل اﻟ ّﺸﻨدي

القدس  -فمسطين

6341ىــ 5162 -م

اإلهـداء
أهـدي هـذا اجلفـد العؾؿي ادتواضـع إىل.....
*والـديت الغالقة ،وروح أيب الطاهرة رمحة اهلل عؾقه.....
*زوجتي أم عثامن التي سفـرت الؾقايل الطوال.....
*إخواين وأصدقـائي الذين بعثوا األمـل يف كػيس وأضـاءوا يل الطـريق....
*أبــائي األحبـاء الذين حتؿؾوا معي مشؼـة الـدراسة حتى والدة هـذه
الرسالة....
*أسـاتذيت ومشـاخيي األعـزاء الذين لوالهـم -بعـد اهلل -دا أبصـرت طـريق
الـور واهلـدايـة....
إلقـؽم مجقعا أهـدي هـذا البحث ...

إ ْقرار
ِ
ِ
ِ
لجامعة القدس؛ ِ
درجة
لنيل
مت
ُّ
بأنيا قُ ّد ْ
الرسالة ّ
أقر أنا الطّالب أمجد عمران رمضان سميب ُمع ّد ّ
ِ
الرسالة،
الماجستير ،و ّأنيا نتيجة أبحاثي ّ
تم اإلشارةُ لو حيثما ورد ،و ّ
الخ ّ
أن ىذه ّ
اصة ،باستثناء ما ّ
ٍ
أو أي جزٍء منيا لم ي َّ
معيد آخر.
قدم لنيل أي درجة عميا ألي جامعة أو

أمجد بن عمران سميب
التوقيع................:

التاريخ2015/8/10 :

أ

الشـكر والتقـدير

قال -تعالى :-ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﮊ (.)1
وقال الرحمة الميداة والنعمة المسداة محمد ﷺ« :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل»

()2

إن واجب العرفان بالجميل يدعوني أن أتقدم بوافر الشكر ،وكبير االمتنان والتقدير إلى
أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور :حسام الدين عفانة -حفظو اهلل -وألبسو لباس الصحة
ويقدمو لي منذ أن عرفتو ،وإلشرافو عمى ىذه الرسالة؛ فكان -جزاه
قدمو
والعافية عمى ما ّ
ّ

عمي بواسع عممو ،وكبير عطائو؛
المرشد ،و ُ
المعمم ،و ُ
اهلل خي ار -نعم ُ
الموجِّو ،ولم يبخل ّ
فبارك اهلل فيو ،وفي جيوده المخمصة لخدمة العمم واإلسالم.

وال يفوتني في ىذا المقام أن أسجل كممة شكر لكل من ساعدني في توفير المراجع
والمصادر والكتب الالزمة ليذه الرسالة.
والشكر والتقدير موصول لجامعة القدس ،والعاممين فييا ،عمى جيودىم المستمرة في سبيل
خدمة طمبة العمم ،لما يجدونو من عناية ومساندة لمواصمة الدراسة ،والبحث العممي
الدؤوب.

()1
()2

سورة إبراىيم ،اآلية .7
رواه الترمذي ،محمد بن عيسى ،سنن الترمذي [ ،باب ما جاء في ال ّشكر لمن أحسن إليك ،حديث رقم:

 ،4591ص ،]119حكم عمى أحاديثو ،وآثاره ،وعمق عميو الشيخ محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى بو أبو
عبيدة مشيور بن حسن آل سممان ،مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع ،الرياض ،ط ،4بدون تاريخ .وقال األلباني:
صحيح.
ب

المم ّخص:
كتاب "فتح القدير"ِ ّ ،
ِ
ِ
ِ
من ِ
محمد بن عبد
ىي
ٌ
تحقيق لكتابي الشركة والوقف ْ
ىذه ّ
لمعالمة ّ
الرسالةُ َ
ِ
ِ
اليداية
لكتاب
الدين بن اليمام  ،توفّي سنة 861ىـ ،وىو شرٌح
سي ،المعروف بكمال ّ
الواحد ّ
السيوا ّ
ِ
عمي بن أبي بكر المرغيناني ،توفّي سنة 593ىـ.
لإلمام برىان ّ
الدين ّ
األساسية
الميمة المعتمدة
الرسالة في ّأنيا تحقيق لجزء من كتاب من الكتب
ّ
ُ
أىمية ىذه ّ
ّ
وتكمن ّ
ٍ
ٍ
عام.
بشكل
في المذىب الحنف ّي
ٍّ
خاص ،والفقو بشكل ّ
ٍ
ِ
مخطوطة،
نسخ
الوصفي؛ حيث
الباحث في تحقيقو المنيج
وقد انتيج
اعتمدت عمى ثالث ٍ
ُ
ْ
ّ
النسخة الرابعةُ مطبوعةٌ غير محقّ ٍ
قة ،وقام بعزو اآليات ،وتخريج األحاديث ،وتوثيق األقوال،
وّ
ّ
وفرعت
وترجمة األعالم والكتب وتوضيح المصطمحات المبيمة وتوثيق ال ّشعر ،والمسائل
ّ
الفقييةّ ،
مستجدة.
عمى بعض المسائل نوازل
ّ

توصمت إلييا- :
أىم ّ
النتائج الّتي ّ
ومن ّ
الصحيح ىو "فتح القدير" وليس "شرح فتح القدير".
ّ
أن عنوان الكتاب ّ

الد ارسـات العميـا فـي قسـم
وبناء عميو ،يوصي الباحث بضـرورة إكمـال ىـذا المشـروع مـن قبـل طمبـة ّ

لتعم الفائدة.
الفقو والتّشريع ودعمو من أصحاب القرار في الجامعة لطباعتو ّ

ج

Investigating of the “ Endowments Volume" and "Company" section
in "Fath Al-Qadeer" book
By the scholar “Mohammed Ibn Abdelwahed Al-Sewasi”, known as
Ibn Al-Homam
Prepared by: Amjad Umran Salhab
Supervisor: Dr. Hussam AL-Deen Afaneh
Abstract
This study is to investigate the “Fateh Al-Qadeer” Manuscript , from the book
named by (Endowments Volume) and the book of (Company), by the author
“Muhammad Ibn Abdul Wahid Alsewasi”, known by Kamal Al-deen Din Bin AlHumam, died in the year 861 AH, and it’s an explanation for “Al-Hedaya” book by
the imam Burhanuddin Ali Ibn Abi Bakr Almargennane, died in the year 593 AH .
The significance of this study that it investigated one of the most important and basic
book, especially in Hanafi school, and for Islamic jurisprudence in general.
The researcher followed descriptive research, so that relied on three manuscript
copies, and a fourth unverified printed copy. This research included referring to
verses, and Hadith Authentication, explaining the odd meanings in the script, and
interpretation of the names of indevuial, places, books… Etc., verifying and
documenting the old and updated issues from accredited Islamic Jurisprudence books
and from Muslim World League.
The important result that’s the origin title of the book is" Fatteh Al-qadeer" not
"Sharh Fatteh Al-qadeer " , and this book is very important for Al-Fiqh science.
On that observations, the researcher recommends researchers from the Postgraduate
studies to continue the investigation of " Fath Al-Qdeer " and for our university to
print and publish this book to spread the benefits for all over the Fiqh science’s
students, and to support the scientific research in the Arabic and Islamic world, and
one of the main methods to preserve ourvaluable heritage.

د

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
ّ
ييـده
ونس ْ
نح ُ
أع ّ
من ُش ُرور ْأنفُسـنا وس ّـيئات ْ
ونس ُ
الحمد هللْ ،
ونعوُذ باهلل ْ
ّ
تعينوُ ْ
مدهُ ْ
فرهُُ ،
مالنـا ،م ْـن ْ
إن ْ
تغ ُ
ـيد
ض ْ
وحــدهُ ال شـريك لـوُ ،وأ ْشـ ُ
ـمل فـال ىــادي لـوُ ،وأ ْش ُ
أن ال إلـو إال اهللُ ْ
اهللُ فـال ُمضـ ّل لـوُ ،ومـ ْـن ُي ْ
ـيد ْ

ورسولُوُ.
حمدا ْ
ّ
عب ُدهُ ُ
أن ُم ّ

ق تُ ِ
آمنوا اتَّقُوا اهللَ َح َّ
ونﮊ (.)1
قات ِه َوال تَ ُموتُ َّن إالَّ َوأ ْنتُم ُمسمِ ُم َ
ُّها الَّ َ
ﮋ َيا أي َ
ذين َ

سوِ
ـق ِم ْن َهـا َز ْو ََ َهـا َوَب َّ
ُّها َّ
ـن ِم ْن ُه َمـا ِر ََـ ااال
اس اتَّقُوا َرَّب ُكم الَّذي َخمَقَ ُك ْم ْ
اح َـد ٍٍ َو َخمَ َ
ﮋ َيا أي َ
من َن ْف ٍ َ
الن ُ

يباﮊ (.)2
األرحام َّ
اء ُلو َن ِب ِه َو
َك اا
إن اهللَ َك َ
ان َع ْمي ُكم َرِق ا
س َ
اء َواتَّقُوا اهللَ الَّذي تَ َ
س ا
ثير َوِن َ
َ

ِ
ـوب ُك ْم َو َم ْـن
س ا
ُّها الَّ َ
صمِ ْح لَ ُك ْم ْ
أع َمـالَ ُك ْم َوَي ْْف ْـر لَ ُك ْـم ُذ ُن َ
ديداُ .ي ْ
ﮋ َيا أي َ
آمنوا اتَّقُوا اهللَ َوقُولُوا قَواال َ
ذين َ
ِ
له فَقَ ْد فَ َاز فَ ْوااز َع ِظ ْي اماﮊ(.)3
س ُو ُ
ُيط ِع اهللَ َو َر ُ

أما بعـد:
ّ

وشر األُمور محدثاتُيا ،و ُك ّل م ٍ
أصدق الحديث كالم اهلل ،وخير اليدي ىدي م ٍ
حدثة
فإن
َ
ّ
ُ ُ ّ
َ
ُ
حمد ُ ُ َّ ،
ُ
ٍ
ٍ
النار.
بدعة ضاللةٌ ،و ُك ّل
بدعةٌ ،و ُك ّل
ضاللة في ّ

ـتص اهلل طائفــة مــن عبــاده ،واصــطفاىم ليكون ـوا ورثــة األنبيــاء ،وســادة فــي األرض ييتــد بيــم
اخـ َّ
كنجوم السَّماء ،فـأعمى مقـام العممـاء ،وأكرميــم بفضمــو  فق ــال :ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐﮊ  )4(،وص ــمَّى اهلل وسـ ـمِّم وب ــارك عم ــى س ــيِّد األنبي ــاء ،بوام ــام الحنف ــاءَّ ،
ـي
ـي األ ُِّم ـ ِّ
النب ـ ِّ

الكريم؛ الَّذي حثَّنا عمى العمم ورَّغبنا فيو ،فقـال « :م ْن سمَ َك طَ ِريقاا ي ْمتَ ِم ِ ِ ِ
س َّ
س فيـه ع ْم امـا؛ َ
َ ُ
َ َ
ـه َل اهللُ
()5
ثم أبان عن خيريَّة خاصَّة؛ أعمنيا بقولو َ « :م ْن ُي ِرِد اهللُ ِب ِه َخ ْي اار ُيفَقِّ ْه ُه
لَ ُه طَ ِريقاا إِلَى ا ْل ََ َّن ِة» ؛ َّ

()1
()2
()3
()4

سورة آل عمران ،اآلية .102
سورة النساء ،اآلية .1
سورة األحزاب ،اآليات .71-70
سورة المجادلة ،اآلية .11

()5
رمذي[ ،كتاب العمم عن رسول اهلل  ،باب فضل طمب العمم ،حديث رقم 2646 :ص ،]596
أخرجو التّ ّ
وقال األلباني :صحيح.

ه

ِفي الد ِ
ِّين» ()1؛ فنسأل اهلل  أن يجعـل لنـا منـو الحـظّ األوفـى ،و َّ
النصـيب األسـمى ،الَّـذي بـو نسـعد
وال نشقى ،ونرتقي بو في َّ
الدرجات العمى.

بالد ارسـات العميـا َّ
ىيـأ لـي القبـول فـي قسـم الفقـو ِّ
ـي أن َّ
َّ
الشـرعيَّة؛ ومـن
فإن من نعمـة اهلل عم َّ
حيني ــا وخمج ــات الفك ــر تض ــرب ف ــي اتِّجاى ـ ٍ
ـات ع ـ َّـدة؛ فم ــن مواض ــيع تم ــوح ل ــي لمبح ــث فيي ــا؛ إل ــى
مخطوطـ ٍ
ـتقر األمــر عمــى اختيــار
ـات تــرزح فــي مكتبــات العــالم تنتظــر مــن ينقِّــب عنيــا؛ حتَّــى اسـ َّ

موضوعي لمحصول عمى درجة الماجستير ،بتحقيق ودراسة جزٍء من مخط ٍ
ـوط؛ وىـو كتـاب" :فـتح
ـي -رحمـو اهلل ، -حيـث كـان شـرحا لكتـاب "اليدايـة" لإلمـام
القدير" لإلمـام الكمـال بـن اليم ِـام الحنف ِّ
ـالر ِ
غم مــن طبعــو لكونــو غيـ َـر
ويعـ ُّـد ىــذا الكتــاب فــي حكــم المخطــوط بـ َّ
المرغينــاني رحمــو اهلل تعــالىُ ،
محقـ ٍ
ق ،وقــد وصــل فيــو إلــى كتــاب الوكالــة ،فمــات عنــو ولــم يكممــو ،فأكممــو شــمس الــدين المعــروف
ق جـزٍء مـن ىـذا الكت ِ
قمت بتحقيـ ِ
شـركةَ ،والوقـ "؛ وقـد
ـاب المشـتمل عمـىِ :كتَـابي "ال ّ
بقاضي زادة ،ف ُ
تحقيق ِـو طـالب الد ارس ِ
ِ
ـات العميـا
ـرف
سبقني زمالئي من طمبة العمـم إلـى تحقيـق أجـزاء منـو ،فن َ
ـال ش َ
ُ
ـات اإلسـ ِ
يع وأصــولِ ِو ،والد ارسـ ِ
ـامجي الماجســتيرِ :
ـالمية المعاص ـرة فــي جامعــة
الفقـ ِـو والتش ـر ِ
فــي برنـ ِّ
ـتير القض ِ
ـاء الشـرعي فـي جامع ِـة الخميـل ،حيـث قـاموا بتحقيـ ِ
ـامج ماجس ِ
ق
ـالب برن ِ
القدس ،وكذلك ط ُ
ـيمة األسـ ِ
اف فضـ ِ
اء منــو بإش ـر ِ
أج ـز ٍ
تور حسـ ِـام الـ ِ
ـتاذ الــدك ِ
عنــا وعــن اإلســالم ك ـ ّل
ـدين عفانــة ج ـزاه اهلل ّ
ِ
الكنوز الدفينة أن تر النور في حمتيا الجديدة محققة مخرجة.
خير ،وقد شارفت ىذه

الدراسات التي تمت عمى تحقيق أَزاء فتح القدير
ب ــدأ العم ـ َـل ف ــي تحقي ــق عمم ــي لي ــذا الكت ــاب بع ــض ط ــالب الد ارس ــات العمي ــا ف ــي مرحم ــة
الماجستير في قسم القضاء الشرعي في جامعة الخميل ،ثـم فـي جامعـة القـدس في الد ارسـات العميـا،
فكانت النتيجة أن حققت الكتب اآلتية مرتبة حسب ترتيب الكتاب:

()1
ي ،محمد بن إسماعيل الجعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 
أخرجو البخار ّ
وسننو وأيامو ،المعروف بـ" صحيح البخاري"[ ،كتاب الشروط ،باب الشروط في الوقف ،حديث رقم،]71 :

تحقيق ،محمد زىير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد
الباقي) ،ط1422 ،1ىـ.
و

 )1كتاب الطيارة.

إعداد الطالبة :فداء زعاترة.

 )2كتاب الصالة حتى أول اإلمامة.

إعداد الطالبة :أمل محمد صيام.

 )3من أول اإلمامة حتى صالة الوتر.
إعداد الطالبة :نجو مصمح.

 )4من صالة الوتر إلى باب سجود السيو" .تحت التحقيق"
إعداد الطالب :حمزة أحمد الذويب.

 )5من باب سجود السيو إلى آخر الصالة في الكعبة.
إعداد الطالب :جمعة حمدان.

 )6كتاب الزكاة .

إعداد الطالب :ريـاض منيــر خويص.

 )7كتاب الصيام واالعتكاف.

إعداد الطالب :نور الدين الرجبي.

 )8كتاب الحج من أولو إلى باب الجنايات في الحج.
إعداد الطالب :عدنان نعمان عطااهلل دحدوالن.

 )9من أول جنايات الحج إلى آخر كتاب الحج.
إعداد الطالب :أحمد أبو سبيتان

)11

من أول كتاب النكاح إلى أول المير.

إعداد الطالب :ضرغام جرادات.

)11

من أول المير إلى آخر كتاب الطالق.

)12

كتاب الطالق وحتى باب اإليالء.

)13

من أول اإليالء وحتى العدة" .تحت التحقيق"

)14

من العدة إلى أول كتاب العتاق" .تحت التحقيق"

)15

إعداد الطالب :ىيثم بجالي

إعداد الطالب :أمين الرجوب.

إعداد الطالب :نضال إبراىيم عبد الرازق
إعداد الطالب :إبراىيم محمد الدرعاوي.
كتاب العتاق كامال" .تحت التحقيق"

إعداد الطالبة :ىبة زواىرة.

ز

)16

كتاب األيمان كامال" .تحت التحقيق"

)17

من أول كتاب الحدود إلى حد القذف.

)18

من حد القذف إلى أول كتاب السير.

)19

من أول كتاب السير إلى أول باب الجزية.

)21

إعداد الطالبة :نورة أبو قويدر.

إعداد الطالب :صييب أبو جحيشة.
إعداد الطالب :الطالب إياد غنيم.

إعداد الطالبة :أسماء حجازي" .تحت التحقيق"

من أول باب الجزية إلى أول كتاب الشركة" .تحت التحقيق"

إعداد الطالب :منصور شماسنة.

)21

كتاب الشركة والوقف.

)22

كتاب البيوع.

)23

كتاب الربا إلى أول الصرف.

)24

كتاب الصرف والكفالة.

)25

إعداد الطالب :أمجد بن عمران سميب ىذا الجزء.
إعداد الطالب :جمال صقر.
إعداد الطالب :فايزة سميم

إعداد الطالب :كنعان عبد الكريم محمد.
كتاب الحوالة.

حقق في مساق البحث العممي.

)26

كتاب أدب القضاء الطالب.

)27

كتاب الشيادات.

إعداد الطالب :حاتم البكري.
إعداد الطالب :محمد وليد القاضي.

ح

خطة البحن:

ٍ
ِ
وقسمين اثنين:
مقدمة
اشتممت خطة البحث عمى

أما المقدمة فقد احتوت عمى الحديث عن سبب اختيار الموضوع.
وأما القسم األول ،وىو قسم الدراسة :فقد اشتمل عمى التعريف بشكل مختصر باإلمام المرغيناني،

وكتابو اليداية ،وباإلمام ابن اليمام ،وكتابو فتح القدير.
وقد اشتمل عمى مبحثين عمى النحو اآلتي:

المبحث األول :التعريف باإلمام المرغيناني وكتابو اليداية ،وفيو مطمبان:

المطمب األول :وفيو مسائل:

المسألة األولى :اسمو ونسبو.
المسألة الثانية :مولده.

المسألة الثالثة :شيوخو.

المسألة الرابعة :تالميذه.

المسألة الخامسة :منزلتو وثناء العمماء عميو.

المسألة السادسة :آثاره العممية.

المسألة السابعة:وفاتو.

المطمب الثاني :تعريف موجز بكتاب اليداية ،وثناء العمماء عميو ،وأىم شروحاتو.

المبحث الثاني :التعريف بالكمال ابن اليمام وبكتابو شرح فتح القدير ،وفيو مطمبان:

المطمب األول :دراسة حياة ابن اليمام ،وفيو خمس مسائل:
المسألة األولى :اسمو ،ونسبو ،وكنيتو.
المسألة الثانية :مولده ونشأتو.

المسألة الثالثة :شيوخو ،وتالميذه.

المسألة الرابعة :مؤلفاتو ومكانتو العممية ،وثناء العمماء عميو.

المسألة الخامسة :وفاتو رحمو اهلل.

المطمب الثاني :التعريف بكتاب فتح القدير ،وفيو أربع مسائل:
المسألة األولى :تحقيق نسبة كتاب فتح القدير البن اليمام.

المسألة الثانية :المصادر التي اعتمد عمييا ابن اليمام في كتابو.

المسألة الثالثة :منيج ابن اليمام في كتاب فتح القدير.

المسألة الرابعة :أىمية كتاب فتح القدير.

القسم الثاني :التحقيق ،واشتمل عمى مبحثين ،ثم كتابي الشركة والوقف محققا:

المبحث األول :وصف النسخ المعتمدة ،وفيو مطمبان:
ط

المطمب األول :وصف النسخ المخطوطة.

المطمب الثاني :وصف النسخة المطبوعة.
المبحث الثاني :منيج التحقيق.

كتاب الشركة والوقف محققا.

وبعد :فقد بذلت جيدي من أجل تحقيق ىذا الكتاب بواخراجو بصورة عممية تناسـب مكانتـو ،وأرجـو
أن أكون قد ُوفِّقت في إخراجو عمى أقرب صورة وضعو عميو مؤلّفو ،فإن أصبت فذلك من إحسان

ـير منــي ،وأســتغفر اهلل العظــيم مــن
اهلل وتوفيقــو ،ولــو وحــده الفضــل و ّ
المنـة ،بوان أخطــأت فــذلك تقصـ ٌ
ذلك...

ي
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القسم األول
الدراسة
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المبحث األكؿ
التعريؼ باإلماـ المرغيناني ككتابو اليداية
كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :كفيو مسائؿ:
المسألة األكلى :اسمو كنسبو(:)1
ىػك عمػ بػػف أبػ بكػر بػػف عبػػد الجميػػؿ ،الر ٍش ىػدانً ٌ ( ،)2الفىرىغػانً ٌ ( ،)3ا ٍل ىم ٍرًغ ىينػػانً ( ،)4أبػك
الحسف ،برىاف الديف ،المشيكر بصاحب اليداية ،مف أكابر فقياء الحنفية.

()1

انظر :ترجمة اإلماـ المرغينان ف  :القرش  ،عبد القادر بف محمد بف نصر ا﵀ الحنف  ،الجكاىر المضية ف

طبقات الحنفية ،]629-627/2[ ،تحقيؽ ،عبد الفتاح محمد الحمك ،دار ىجر ،ط1413 ،2ق – 1993ـ.
الحنائ  ،عم بف أمر ا﵀ ،طبقات الحنفية[ ،ص  ،]158/157تحقيؽ ،صبلح محمد أبك الحاج ،مركز العمماء

لمدراسات كتقنية المعمكمات ،األردف ،عماف ،ط2005 ،1ـ .الذىب  ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز ،سير
أعبلـ النببلء ،]232 /21[ ،تحقيؽ ،مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة،
ط1405 ،1ىػ1985-ـ.

()2

نسبة إلى ًرشداف بكسر الراء كسككف الشيف -كيطمؽ عمييا أيضان اسـ"ً :رشتاف" كى

مف قرل مرغيناف.

انظر :السمعان  ،عبد الكريـ بف محمد المركزم ،األنساب ،]127/6[ ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف يحيى المعمم
اليمان كغيره ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد ،ط1382 ،1ىػ 1962 -ـ.

()3

فرغانة :ى مدينة أكزبكية تبعد  420كـ شرؽ العاصمة األكزبيكة طشقند كفرغانة ى مركز كالية فرغانة

الكاقعة ف شرؽ أكزبكستاف .انظر :الحمكم ،ياقكت بف عبد ا﵀ ،معجـ البمداف ،]253/4[ ،دار الفكر ،بيركت،
لبناف ،ط1995 ،2ـ .كيكيبيديا المكسكعة الحرة ،رابط.http://ar.wikipedia.org :

()4

نسبة إلى ىم ٍرًغ ىيناف :بالفتح ثـ السككف ،كغيف معجمة مكسكرة ،كالياء ساكنة ،كنكف ،كآخره نكف أخرل؛ بمدة بما

كراء النير مف أشير الببلد مف نكاح فرغانة .انظر :الحمكم ،معجـ البمداف.]108/5[ ،
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المسألة الثانية :مكلده:
لـ تذكر كتب تراجـ الحنفية القديمة تاريخ كالدة اإلماـ المرغينػان  ،كقػد ذكػر المكنػكم تػاريخ كالدتػو
فقػػاؿ" :ككتػػب بعػػض أجػػدادم نق ػبلن عػػف خػػط عػػبلء الػػديف :أف صػػاحب اليدايػػة كلػػد عقيػػب صػػبلة
العصر يكـ اإلثنػيف الثػامف مػف رجػب سػنة إحػدل عشػرة كخمسػمائة (511ىػػ)( ،)1ككفػؽ لحػب بيػت

ا﵀ الحػراـ كزيػارة قبػػر الرسػكؿ  فػ سػػنة أربػر كأربعػػيف كخمسػمائة544(،ىػػ) كتػػكف ليمػة الثبلثػػاء
الرابر عشر مف ذم الحجة سنة ثبلث كتسعيف كخمسمائة (593ىػ) كدفف بسمرقند" (.)2

كقد كىـ مف ذكر بأف كالدتو كانت سنة ()535ىػ؛ ألف اإلمػاـ المرغينػان عنػد ذكػره لشػيخو محمػد
بف محمد بف الحسػف قػاؿ" :قػرأت عميػو فػ بػدء أمػرم ،كحداثػة سػن  ،فمػـ أزؿ أغتػرؼ مػف بحػاره،

كأقتبس مف أنكاره إلى سنة خمس كثبلثيف كخمسمائة"( ،)3كال يمكف أف يككف قد أخذ عنو ،كىػك لػـ

يبمغ الخامسة مف عمره بعد ،فيذا يؤكد ما ذكره المكنكم مف أف كالدتو سنة511( :ىػ) ،كا﵀ أعمـ.

()1

كقد نقؿ البرفسكر محمد البخارم ،مف أكزبكستاف ،طشقند ،عف المصدر اإللكتركن

الركسية ،بأف كالدتو كانت ف

(1123ـ) يعن

 ،ziyouz.uzبالمغة

(517-516ىػ) .انظر برىاف الديف المرغينان

(1123ـ-

1197ـ) منشكر عمى ىذا الرابط :الرابط:
http://ziyouz.uz/ru/deyateli/velikie-mysliteli-uzbekistana/511---1123-1197

()2

لـ يذكر المكنكم ىذا الكبلـ ف الفكائد البيية ،إنما ذكره ف مقدمتو لكتاب اليداية ،تحت عنكاف "ىداية ف

ترجمة مؤلؼ اليداية .انظر :المرغينان  ،عم بف أب بكر ،اليداية شرح بداية المبتدم ،]12-11/1[ ،تحقيؽ،

نعيـ أشرؼ نكر ،دار القرآف كالعمكـ اإلسبلمية ،باكستاف ،كراتش  ،ط1417 ،1ـ.

()3

انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية.]320/3[ ،
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المسألة الثالثة :شيكخو:
سماىما "مشيخة الفقيػاء" ،كقػد كقػؼ عمييػا ،القرشػ  ،ككتبيػا
جمر صاحب اليداية لنفسو مشيخةٌ ،
لنفسو ،كعمٌؽ منيا فكائد( ،)1كنبو إلييا أثناء التراجـ ،فبمػغ عػدد شػيكخو اثنػيف كثبلثػيف شػيخان ،كميػـ
مف مشاىير عمماء الحنفية( ،)2كمف أشير ىؤالء العمماء:
 )1ك ًال يده :أبك بكر بف عبد الجميؿ :ىدرس عنده ،ككاف ييكقؼ بداية الدرس عمى يكـ األربعػاء،
أثره ،كيقكؿ :ىكذا كاف يفعؿ أب (.)3
ككاف صاحب اليداية ،ي ٍقفيك ى

الديف ًٍ
ً ً
يجابً  :عم بف محمد بف إسماعيؿ ،ىع ىبلء َّ
يجابً السمرقندم ،المعركؼ
اإل ٍسبً ى
ٍ )2اإل ٍسب ى ٌ
بشػػيخ اإلسػػبلـ ،كلػػد سػػنة454( :ىػ ػ) ،كصػػار المفت ػ كالمقػػدـ بيػػا كلػػـ يكػػف أحػػد بمػػا كراء

النير فى زمانو يحفظ مذىب أب حنيفة كيعرفو مثمو فى عصره؛ مػف تصػانيفو" :الفتػاكل"
ك"شػػرح مختصػػر الطحػػاكم" ،تػػكف بسػػمرقند يػػكـ االثنػػيف الثالػػث كالعشػريف مػػف ذم القعػػدة

سنة535( :ىػ)(.)4

 )3منيػػاج َّ
يعة :محمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف ،إمػػاـ األئمػػة عمػػى اإلطػػبلؽ ،تفقػػو عميػػو
الشػ ًػر ى
صػػاحب اليدايػػة كقػػاؿ" :لػػـ تىػ ىػر عين ػ أعػػز منػػو فض ػبلن كال أكفػػر منػػو عمم ػان كال أكسػػر منػػو
صػػد انر كال أعػػـ منػػو بركػػة لػػـ يتمٌمػػذ لػػو أحػ هػد إال بػػرز عمػػى أق ارنػػو كصػػار أكحػػد زمانػػو"" ،ثػ َّػـ
قىاؿ "أى ٍىنشدن أستاذم يم ىح َّمد بف يم ىح َّمد بف اٍلحسف:
ً
ي ً
اليج ًر ىم ٍسمىكا
بإقبلؿ الزىي ىارة إًَّنيىا
ىعمى ٍيؾ
ام ٍ
ت إًلىى ٍ
تككف إذا ىد ى
أؿ بً ٍاألىٍيًدم ًإذا يى ىك أى ٍمسكا"
قطر ييسأى يـ دائًبا
ىكيي ٍس ي
ألـ تىىر أىف ٍال ى
تكف سنة535( :ىػ)(.)5

()1
()2

انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية.]628/2[ ،
انظر :المكنكم ،محمد عبد الح  ،الفكائد البيية ف تراجـ الحنفية[ ،ص  ،] 141دار المعرفة ،بيركت ،بدكف

طمي ٍكىب ىغا ،زيف الديف بف قاسـ ،تاج التراجـ[ ،ص ،]207تحقيؽ ،محمد خير يكسؼ ،دار
طبعة كبدكف تاريخ.ابف قي ٍ
القمـ ،دمشؽ ،ط.1992 ،1

()3

انظر :الزرنكج  ،النعماف بف إبراىيـ بف الخميؿ ،تعميـ المتعمـ ،طريؽ التعمـ[ ،ص ،]45الدار السكدانية،

السكداف ،الخرطكـ ،ط1425 ،1ق2004-ـ .المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص  .]143القيىرش  ،الجكاىر المضية،
[.]628/2

( )4انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية  .]592-591/2[،البابان  ،إسماعيؿ بف محمد باشا ،ىدية العارفيف ف
أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،]111 /2[ ،طبر بعناية ككالة المعارؼ الجميمة ف مطبعتيا البيية استانبكؿ،
1951ـ ،أعادت طبعو باألكفست :دار إحياء التراث العرب بيركت ،لبناف ،بدكف طبعة.

()5

انظر ،المصدر السابؽ .]320-319/3[ ،المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]187
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 )4الصدر الشييد :أبك محمد عمر بف عبد العزيز بف عمر بف مازه ،حساـ الديف ،المعركؼ

بالصدر أك الحساـ الشييد ،كلد ف صفر سنة 483ىػ ،مف آثػاره العمميػة " :الجػامر " ،ك"

الفت ػػاكل الص ػػغرل " ك " الفت ػػاكل الكب ػػرل " ك " عم ػػدة المفتػ ػ كالمس ػػتفت " ك " الكاقع ػػات

الحسػامية " ك " شػرح أدب القاضػ  ،لمخصػاؼ " ك " شػرح الجػامر الصػغير " .قتػؿ صػػب انر

بسمرقند ،ف صفر ف كقعة قطكاف سنة536:ىػ(.)1
َّ )5
الن ىسػ ًػف ٌ  :أبػػك حفػػص عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد ،نجػػـ الػػديف النسػػف ثػػـ السػػمرقندم؛ كلػػد
بنسػػؼ سػػنة461:ىػػ ،كػػاف إمامػان فاضػبلن متفننػان فقييػان عارفػان بالمػػذىب كاألدب ،صػػنؼ فػ
كػػؿ نػػكع مػػف العمػػـ فػ التفسػػير كالحػػديث كالشػػركط كصػػنؼ قريبػان مػػف مائػػة مصػػنؼ .مػػف

آث ػػاره العممي ػػة " :األكم ػػؿ األطػ ػكاؿ " فػ ػ التفس ػػير ،ك " نظ ػػـ الج ػػامر الص ػػغير " فػ ػ فق ػػو

الحنفيػ ػػة ،ك " القنػ ػػد ف ػ ػ عممػ ػػاء سػ ػػمرقند " ك " تػ ػػاريخ بخػ ػػارل " ك " طمبػ ػػة الطمبػ ػػة " ف ػ ػ

االصػػطبلحات الفقيي ػػة ،كغيرى ػػا .ت ػػكفى رحم ػػو ا﵀ بس ػػمرقند ليم ػػة الخم ػػيس ،الث ػػامف عش ػػر

جمادل األكلى 537ىػ(.)2
 )6أبك الميث َّ
الن ىس ًف ٌ  :أحمد بف عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ بف عم بف لقماف ابف
شيخ اإلسبلـ أب حفص َّ
الن ىس ًف ٌ يعرؼ بالمجد .كلػد سػنة 557ىػػ ،تفقػو عمػى كالػده اإلمػاـ
نجـ الديف عمر النسف  ،ككاف فقييان فاضبلن كاعظان كامبلن حسف الصمت ،كأحمد بف عمر
ىذا ،ىك كأبكه مف مشػايخ صػاحب اليدايػة ،كص َّػدر بيمػا فػ مشػيختو ،كذكػر أف أحمػدىا

أجاز لو مف سمرقند ،ككانت كفاتو سنة552:ىػ(.)3
ً
ً
م البخػػارم مػػف أىػػؿ
م :عثمػػاف بػػف عم ػ بػػف محمػػد بػػف عم ػ أبػػك عمػػر البً ٍي ىك ٍنػػد ٌ
 )7البً ٍي ىك ٍنػػد ٌ
بخػػارل .قػػاؿ السػػمعان  :كػػاف إمام ػان فاض ػبلن ازىػػدان كرع ػان عفيف ػان كثيػػر العبػػادة كالخيػػر سػػميـ
الجانب متكاضعان نزيو النفس قانعان باليسير .كلد ف شكاؿ سنة 465ىػ ببخارل كتكف بيا

ليمة الخميس فى تاسر شكاؿ سنة 552ىػ(.)4

()1

انظر :الجكاىر المضية .]650-649/2[ ،ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ[ ،ص .]391

()2

انظر :ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ[ ،ص  .]219الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]126 /20[ ،

()4

انظر :الحنائ  ،طبقات الحنفية[ ،ص  .]154الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]336 /20[ ،

( )3انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية .]226/1[ ،التميم  ،تق الديف بف عبد القادر ،الطبقات السنية ف تراجـ
الحنفية ،]417 /1[ ،تحقيؽ ،عبد الفتاح الحمك دار الرفاع  ،الرياض ،ط1983 ،1ـ.
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المسألة الرابعة :تبلميذه:
تفقو عمػى المرغينػان جػـ غفيػر ،كتخػرج عمػى يديػو خمػؽ كثيػر ممػف صػار ليػـ شػأف فػ المػذىب
درسا كافتاء فيما بعد

()1

منيـ كأبدأ بأبنائو:

 )1ابنو عمر بف ىعم ٌ بف أب بكر المرغينػان  ،أىيىبػك ىح ٍفػص ،الممقػب بنظػاـ الػديف ،تفقػو عمػى
أبيو حتى برع ف الفقو كأفتى(.)2
 )2ابنػػو يم ىح َّمػػد بػػف ىعمػ ٌ بػػف أىبػػى بكػػر ،أبػػك الفػػتح ،الممقػػب عمػػاد الػ ٌػديف ،نشػػأ فػ حجػػر أبيػػو،
كتفقو عميو كاليو انتيت رئاسة المذىب ف عصره(.)3
ً ً
م ،ال ىك ٍػر ً
م ،الحنفػ  ،كلػد سػنة559( :ى ػ) ،تػكف
در ٌ
 )3محمد بف عبد الستار بف محمد ،الع ىمػاد ٌ
سنة642( :ق) (.)4
َّ
كجى ،كزرنكج مػف بػبلد التػرؾ مػا كراء النيػر .صػاحب
 )4النعماف بف إبراىيـ بف الخميؿ الزٍرين ٌ
كتاب " :تعميـ المتعمـ طريؽ التعمـ" تكف سنة 645(:ق)(.)5
الديف تكف سنة656( :ق)(.)6
ضائًؿ الد ًى ٍستىانً  ،الممقب فىخر ٌ
 )5المحبر بف نصر أىيىبك اٍلفى ى
 )6محمد بف محمكد بػف حسػيف ،مجػد الػديف ،األستىر ً
كشػن  ،لػو كتػاب "الفصػكؿ" فػ الفتػاكل،
ٍي
تكف سنة 632(:ق) (.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]143
انظر :الحنائ  ،طبقات الحنفية[ ،ص  .]171-170القيىرش  ،الجكاىر المضية.]657/2[ ،
انظر :الحنائ  ،طبقات الحنفية[ ،ص  .]224القيىرش  ،الجكاىر المضية .]277/3[،

انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية.]230-228/3[ ،
انظر :المرجر نفسو.]365-364/4[ ،
انظر :المرجر نفسو.]421/3[ ،

انظر :ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ[ ،ص  .]279المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]327
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المسألة الخامسة :منزلتو كثناء العمماء عميو:
أثنى عمى اإلماـ المرغينان عممػاء فحػكؿ ،مػف شػيكخو ،كمعاصػريو ،كتبلميػذه ،كممػف جػاء بعػده،
كممف أثنى عميو:
ٌ
 )1العبلمػػة جمػػاؿ الػػديف بػػف مالػػؾ النحػػكم (772ق) :حيػػث كصػػفو بأنػػو كػػاف يعػػرؼ ثمانيػػة
عمكـ

(.)1

العبلَّمػة ،ىعػالـ مػا كراء َّ
ػاف الػد ٍي ًف ،أىيىبػك الحسػف عمػ
النيػرٍ ،برىى ي
 )2اإلماـ الػذىب  ،قػاؿ فيػو " :ى
ً
ً
ي ً
الح ىن ًف ككاف ًم ٍف أىىكعية العمـ ىرًح ىموي ا﵀"(.)2
الم ٍرًغ ٍي ىنان  ،ى
بف أىب بكر بف عبد الجمٍيؿ ى
حجػػة المٌػو عمػػى األنػػاـ،
 )3ككصػفو اإلمػاـ أكمػؿ الػػديف البػابرت بقكلػػو " :شػيخ شػػيكخ اإلسػبلـ ٌ
األياـ ،كالمخصكص بالعناية صاحب اليداية"
مرشد عمماء ٌ
تكررت المٌيال ك ٌ
الدىر ما ٌ

(.)3

المسألة السادسة :آثاره العممية:

خمٌؼ صاحب اليداية ،لؤلجياؿ ثركة عمميػة ينتفػر بيػا بعػد مكتػو ،كأصػبحت مػف الم ارجػر األصػيمة

ف المػذىب الحنفػ  ،قػاؿ فييػا المكنػكم" :كػؿ تصػانيفو مقبكلػة معتمػدة ،ال سػيما "اليدايػة" ،فإنػو لػـ
كمنظ انر لمفقياء"( .)4كمف أشير مؤلفاتو:
يزؿ مرجعان لمفضبلء ،ي

 )1بداية المبتدم ف الفركع :جمر فيو كتاب  :القدكرم ،كالجامر الصغير ،لئلماـ محمػد بػف
الحسف الشيبان  ،كزاد عمييما مسائؿ عند الضركرة ،كاختار :ترتيب الجامر(.)5

 )2كفايػػة المنتيػػى :كىػػك شػػرح لبدايػػة المبتػػدم ف ػ ثمػػانيف مجمػػدان ،ثػػـ اختص ػره ف ػ كتػػاب،
اليداية(.)6

 )3التجنػػيس كالمزيػػد :كىػػك ألىػػؿ الفتػػكل غيػػر عتيػػد ،ف ػ الفتػػاكل ،كىػػذا الكتػػاب لبيػػاف مػػا
استنبطو المتأخركف ،كلـ ينص عميو المتقدمكف ،إال ما شذ عنيـ ف الركاية(.)7

( )1انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية.]230-228/3[ ،
( )2انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]232 /21[ ،
()3

انظر :البابرت  ،محمد بف محمد بف محمكد ابف الشيخ جماؿ الديف الركم  ،العناية شرح اليداية،]6 /1[ ،

()4

انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]142

دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

()5

انظر :حاج

خميفة ،مصطفى بف عبد ا﵀ ،كشؼ الظنكف عف أسام

الكتب كالفنكف ،]127/1[ ،مكتبة

المثنى ،بغداد ،بدكف طبعة1941 ،ـ .الزيمع  ،عبد ا﵀ بف يكسؼ ،نصب الراية ألحاديث اليداية،]14/1[ ،
عكامة ،بيركت ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر ،ط1418 ،1ىػ1997-ـ.
تحقيؽ ،محمد ٌ
( )6كىذا الشرح ليس بمكجكد انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]127/1[ ،الزيمع  ،نصب الراية.]14/1[ ،
()7

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]352/1[ ،
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 )4شرح الجامر الكبير ف الفركع :كىك شػرح لكتػاب الجػامر الكبيػر فػ الفػركع ل ػً محمػد بػف
الحسف الشيبان (.)1

 )5كتاب فرائض العثمان  :كىك كتاب ف الفرائض(.)2
 )6عدة الناسؾ ،أك مناسؾ الحب(.)3
 )7نشر المذاىب(.)4

 )8مختار الفتكل أك مختارات مجمكع النكازؿ(.)5

 )9اليداية شرح بداية المبتدم :كىك كتابنا الذم سنتكمـ عنو بإيجاز ف المطمب الثان .

المسألة السابعة :كفاتو:

ككاتبػا
كمعممػا
كمنقنبا
ن
ن
تكف اإلماـ الميرغينان -رحمو ا﵀ تعالى -بعد رحمة طكيمة مر العمـ باحثنا ي
ف ليمة الثبلثاء ،الرابر عشر مف ذم الحجة سنة ثبلث كتسعيف كخمسمائة ىجرية593( ،ق)(.)6

()1
()2

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]569/1[ ،
انظر :المصدر نفسو.]1250/2[ ،

()3

انظر :المصدر نفسو .]1130 /2[ ،ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ[ ،ص .]207

()5

انظر :المصدر نفسو.]1624-1622/2[ ،

( )4انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1953/2[ ،
()6

انظر :القرش  ،الجكاىر المضية .]628/2[ ،ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ.]17/2[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

9

المطمب الثاني :تعريؼ مكجز بكتاب اليداية ،كثناء العمماء عميو ،كأىـ شركحاتو.
أكال :تعريؼ مكجز بكتاب اليداية:
()1

ىػػك أشػػير كتػػب المرغينػػان ،

ىػػذا السػػفر العظػػيـ ،كتػػاب "اليدايػػة" كمػػا سػ ٌػماه بػػو مؤلفػػو
كىك شرح لمتف "بداية المبتدم" ،كاختصار لكتاب "كفاية المنتيى" ف كقػت كاحػد ،جمػر فيػو بػيف
عيكف الركاية كمتكف الدراية تاركا لمزكائد ف كؿ باب معرضا عف ىذا النكع مػف اإلسػياب مػر مػا
أنو يشتمؿ عمى أصكؿ ينسحب عمييا فصكؿ.

كقد جمر فيو بػيف "الجامع الصغير" لئلمػاـ محمػد بػف الحسػف ،كبػيف "مختصػر القػدكرم"،

أمي ػػات المس ػػائؿ ،م ػػف
كل ػػـ يتجاكزىم ػػا إال لمض ػػركرة ،احت ػػكل الكت ػػاب عم ػػى كثي ػػر م ػػف الفص ػػكؿ ك ٌ
األبكاب الت تيـ العمماء كالدارسيف كطبقة كبيرة مف الناس تيتـ بمعرفة شؤكف دينيا كدنياىا.
ػائما ،ممػا جعػػؿ كتابػػو
عامػػا كػاف اإلمػػاـ فييػا صػ ن
كاسػتغرؽ تػػأليؼ ىػذا الكتػػاب ثبلثػة عشػػر ن
مبارنكا مقبكالن عند العمماء(.)2

ثانيان :أىمية كتاب اليداية كثناء العمماء عميو:

إف مف أبيف ما يستدؿ بو عمى أىمية كتاب "اليداية" ،اعتناء العمماء بو ،فقد رككه بالسند
عػف مؤلفػػو ،كتػداكلكه ركايػةن كاجػازة كقػراءةن ،فكػػاف مػف أى ىىراد أف يشػػرحو يفتػتح شػػرحو بػذكر سػػنده إلػػى
صاحب اليداية ،كما فعؿ ابف اليماـ كغيره(.)3

لمئنػػة اليدايػػة ،الحتكائػػو عمػػى
إف كتػػاب اليدايػػة ٌ
ػاب ٍرتً ٌ ف ػ ش ػرحو عمػػى اليدايػػةٌ " :
 قػػاؿ اٍل ىبػ ى
الركايػػة ،خمصػػت معػادف ألفاظػػو مػف خبػػث اإلسػػياب،
أصػكؿ ٌ
الد اريػػة كانطكائػو عمػػى متػكف ٌ
كخمػػت نقػػكد معانيػػو عػػف زيػػؼ اإليج ػاز كبيػػرج اإلطنػػاب ،فبػػرز بػػركز اإلبريػػز مرٌكنبػػا مػػف
حدتػو ،كمػر
معنى كجيػز ،تم ٌشػت فػ المفاصػؿ عذكبتػو ،كفػ األفكػار رقٌتػو ،كفػ العقػكؿ ٌ
ن

ذلؾ فرٌبما خفيت جكاىره ف معادنيا ،كاستترت لطائفو ف مكامنيا"(.)4
 كأثنػػى عميػػو طػػاش كبػػرم زاده فقػػاؿ " :كلمػػا تبػ َّػيف [أم :المرغينػػان ] فيػػو [أم :ف ػ كفايػػة

المنتي ] اإلطناب ،كخش أف يييجر ألجمػو الكتػاب شػرحو شػرحان مختصػ انر ،لطيفػان ،نافعػان،
كافيان ،ف الحسف كالتقرير كالتحرير كالضػبط كاإلتقػاف ،كس َّػماه باليدايػة؛ كبالجممػة ىػك كمػا
()1
()2

انظر :المرغينان  ،اليداية[ ،ص.]90
انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]2022/2[ ،

()3

انظر :ابف اليماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاس  ،فتح القدير ،]11-9/1[ ،دار الفكر ،بدكف

()4

انظر :البابرت  ،العناية شرح اليداية.]6 /1[ ،

طبعة كبدكف تاريخ.
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ػيف الزمػاف بثانيػو ،كمػف لطػائؼ أحكالػو أنػو
قاؿ صاحب الكقاية:
ه
ػاخر لػـ يكتحػؿ ع ي
كتاب ف ه
الدقائؽ كحسف اإليجاز ف التحريػر كقػر سػيبلن بظػاىره عمػى كػؿ طالػب ،فيػك
مر اشتمالو
ى

بالحقيقػػة سػػي هؿ ممتنػػر ،كاألكلػػى أف ال يبػػالغ أح ػػد ف ػ كصػػفو ،فػػإف السػػككت عػػف مدح ػػو

مدحو"(.)1

ثالثان :أىـ شركحاتو:
البنػػكرم أىػػـ الشػػركح ككتػػب التخ ػريب عمػػى اليدايػػة ،ف ػ مقدمتػػو لنصػػب ال اريػػة
لقػػد أجمػػؿ ى
بقكلو" :كلك أخذنا ف التحقيؽ كضػـ الحكاشػ كالشػركح إليػو بعػد عيػد صػاحب الكشػؼ ،...،لزدنػا
عمى القدر المذككر -سػتيف شػرحان -قػد انر غيػر يسػيرً ...
فمػف ش َّػراحو مػف الفقيػاء المحػدثيف ،أعػبلـ

العصر ،كأعياف القكـ ،مثؿ الحافظ العين  ،كقكاـ الديف االتقان  ،كقكاـ الديف الكاك  ،كابف اليماـ
السيكاسػ  ،كمػػف مخرجيػػو مػػف جيابػػذة الحفػػاظ ،مثػػؿ المػػاردين  ،كالزيمع ػ  ،كالقرشػ  ،كابػػف حجػػر،
كالقاس ػػـ ب ػػف قطمكبغ ػػا الحنفػ ػ  ،فكف ػػى لكتاب ػػو فضػ ػبلن كشػ ػرفان ،أمث ػػاؿ ى ػػؤالء األعي ػػاف فػ ػ ش ػػارحيو،

جارل؟!
كمخرجيو ،فيؿ ىذه المزية تي ى
ساجؿ أك تي ى
()2
خض ً
كب البًناف يبثىٍي ىنة . ..كال كؿ ىمصقيكؿ الحديًد ىي و
ماف"
كما كؿ ىم ي
الشريعة عبيد ا﵀ المحبكب الحنف ٌ ،
كمف أىـ شركحو" :نياية الكفاية ف دراية اليداية" لئلماـ تاج ٌ
ٍ
بالصغناق ٌ الحنف ٌ ،
الديف حسيف بف عم ٌ المعركؼ
"النياية" اإلماـ حساـ ٌ
تكفٌ سنة  672ق ،ك ٌ
ٌ
السركج ،
تكفٌ سنة  710ق ،كفرغ مف شرحو سنة  700ق ،ك"الغاية" لئلماـ أحمد بف إبراىيـ ٌ
م ،تكفٌ سنة 867ق،
محمد ٌ
تكفٌ سنة  710ق ،كلـ يكممو كأكممو القاض سعد ٌ
الدير ٌ
الديف ٌ
م الكاك  ،تكفٌ سنة
الدراية إلى شرح اليداية" لئلماـ قكاـ ٌ
ك"معراج ٌ
محمد البخار ٌ
محمد بف ٌ
الديف ٌ

الديف البابرت ٌ  ،تكفٌ سنة 786
 749ق ،فرغ مف تأليفو سنة  745ق ،ك"العناية" لئلماـ أكمؿ ٌ
الديف محمكد بف أحمد ،تكفٌ سنة  855ق ،كفتح القدير لئلماـ
ق ،ك"البناية" لئلماـ العين ٌ بدر ٌ
ىماـ الحنف ٌ  ،تكفٌ سنة  861ق،
كماؿ ٌ
محمد بف عبد الكاحد ٌ
السيكاس  ،المعركؼ بابف ٌ
الديف ٌ
ثـ أكممو اإلماـ قاض زاده أحمد بف قكدر ،تكفٌ سنة  988ق.
ٌ

فيذه ى أىـ الشركح ككتب التخريب  ،كىناؾ الكثير مف الشركحات عمى كتاب اليداية باإلضػافة
إلى الكثير مف الكتب الت اعتنت بتخريب أحاديث اليداية(.)3

()1

انظر :طاش كبرم زاده ،أحمد بف مصطفى ،مفتاح السعادة كمصباح دار السيادة ،]238/2[ ،دار الكتب

العممية ،بيركت ،ط2002 ،3ـ.

()2
()3

انظر :الزيمع  ،نصب الراية ألحاديث اليداية.]15 /1[ ،

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]2022/2[ ،
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المبحث الثاني
التعريؼ بالكماؿ ابف اليماـ كبكتابو شرح فتح القدير
كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :حياة ابف اليماـ ،كفيو ست مسائؿ:
المسألة األكلى :اسمو كنسبو:

ىك كماؿ الديف محمد بف الشيخ ىماـ الديف عبد الكاحد بف عبد الحميد بف مسعكد

الحنف  ،السيكاس ( )1األصؿ ،المصرم المكلد كالدار كالكفاة ،المعركؼ بابف اليماـ(.)2

المسألة الثانية :مكلده كنشأتو.
اختمؼ ف تاريخ كالدتو ،فقيؿ :كلد سنة  790ق ،كقيؿ :كلد سنة (789ق أك 788ق)

ككاف مكلده باإلسكندرية ،كىماـ الديف ىك لقب كالده عبد الكاحد(.)3

نشأ ابف اليماـ ف بيت العمـ كالقضاء ،تكف أبكه ككاف قاضيا باإلسكندرية ،كابف اليماـ

ابف عشر سنيف ،فنشأ يتيما ف كفالة جدتو ألمو ،ككانت مغربية خيرة تحفظ القرآف الكريـ ،كقد
انتقمت بو إلى القاىرة حيث تنتشر مدارس العمـ ،كيكثر العمماء ،كقد كاف الكماؿ محبا لمعمـ

شغكفا بو ،فحفظ القرآف الكريـ كتبله تجكيدا ،كحفظ كثي ار مف كتب السنة كاألصكؿ كالنحك ،كف

المدة الت بق فييا الكماؿ ف اإلسكندرية ،تردد عمى بعض العمماء ،ثـ كاصؿ رحمتو ف طمب
العمـ ف القاىرة حتى صار شيخا يدرس ف مدارسيا ،فقد تفرد ف عصره بً يعمي ً
كم ًو كطار صيتو
كاشتير ذكره كأذعف لىوي األكابر ىعف األصاغر كفضمو كثير مف يشييكخو عمى أنفسيـ،

()1

السيكاس  :نسبة إلى سيكاس ،كى مدينة تقر ف تركيا كسط األناضكؿ مف الجية الشرقية ،انظر :مكقر ك ازرة

الثقافة كالسياحة التركية عمى اإلنترنتhttp: //www.turizm.gov.tr/AR/BelgeGoster.aspx.

()2

انظر :السخاكم ،محمد بف عبد الرحمف ،الضكء البلمر ،]128-127/8[ ،مكتبة الحياة ،بيركت ،بدكف طبعة

كبدكف تاريخ .المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]181-180

()3

انظر :ابف تغرم بردم ،يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد ا﵀ الظاىرم الحنف  ،النجكـ الزاىرة ف ممكؾ مصر

كالقاىرة ،]187 /16[ ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكم  ،دار الكتب ،مصر ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .الزركم ،
خير الديف بف محمكد الدمشق  ،األعبلـ ،]255 /6[ ،دار العمـ لممبلييف ،ط ،5أيار  /مايك 2002ـ.
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الركاية
كما أف ابف اليماـ قد سافر إلى القدس طمبا لمعمـ ،فاستفاد مف عممائيا ،كلـ يكثر مف عمـ ٌ

كتبحر ف غيره مف العمكـ كفاؽ األقراف كأشير إليو بالفضؿ التٌاـ حتٌى قاؿ بعضيـ ف حقو لك
الديف ما كاف ف بمدنا مف يقكـ بيا غيره(.)1
طمبت حجب ٌ

المسألة الثالثة :شيكخو ،كتبلميذه(.)2

أكال :شيكخو:
تتممذ ابف اليماـ عمى مشايخ أجبلء ،فمف ىؤالء األجبلء:
 )1أبك زرعة أحمد بف حافظ العصر شػيخ اإلسػبلـ عبػد الػرحيـ بػف الحسػيف بػف عبػد الػرحمف
العراق 762( ،ىػ 826-ق)(.)3

 )2زيػ ػػف الػ ػػديف أبػ ػػك بكػ ػػر بػ ػػف حسػ ػػيف بػ ػػف عمػ ػػر الم ارغ ػ ػ  ،المصػ ػػرم الشػ ػػافع 727( ،ق-
816ق)(.)4

 )3سراج الديف أبك حفص عمر بف عم بف فارس المصرم الحنف المعركؼ بقػارم اليدايػة
ت829( :ق)(.)5

 )4رقية بنت العفيؼ عبد السبلـ بف محمد بف مزركع المدنية ت815( :ق)(.)6

 )5القاض محب الديف أبك الكليد محمد بف محمد بػف محمػد بػف محمػكد بػف ال ٌشػحنة التركػ
األصؿ الحمب الحنف 749( ،ىػ 815-ق)(.)7

( )1انظر :الشككان  ،محمد بف عم بف محمد بف عبد ا﵀ اليمن  ،البدر الطالر بمحاسف مف بعد القرف السابر،
[ ،]201 /2دار المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .السيكط  ،عبد الرحمف بف أب بكر ،جبلؿ الديف،
بغية الكعاة ف طبقات المغكييف كالنحاة ،]169-168/1[ ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية،
لبناف ،صيدا ،بدكف طبعة ،بدكف.

()2
العكرم الحنبم  ،شذرات الذىب ف أخبار مف
انظر :ابف العماد ،عبد الح بف أحمد بف محمد بف العماد ى
ذىب ،]270/ 7[ ،تحقيؽ ،محمكد األرناؤكط ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،بيركت ،ط 1406 ،1ىػ 1986 -ـ.
()3
()4
()5
()6

انظر :المصدر نفسو.]251/9[ ،
انظر :المصدر نفسو.]177 /9[ ،
انظر :المصدر نفسو.]278-277 /9[ ،
انظر :المصدر نفسو.]165 /9[ ،

( )7انظر :المصدر نفسو.]169 /9[ ،
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ثانيان :تبلميذه:
تخػرج عمػى يديػو تبلميػذ صػاركا عممػاء بعػده ،فمػنيـ حنفػ  ،كمػنيـ مػالك  ،كمػنيـ شػافع  ،كمػػنيـ
حنبم  ،كما قاؿ السخاكم عند ذكر تبلميذ ابػف اليمػاـ" :كقػد تخػرج بػو جماعػة صػاركا رؤسػاء فػ

ػافعية ابػف خضػر كالمنػاكم
حياتو ،فمف
الحنفية التق ال ٌشمس كالزيف قاسػـ كسػيؼ ال ٌػديف ،كمػف ال ٌش ٌ
ٌ
المالكية عبادة كطاىر كالقراف  ،كمف الحنابمة الجماؿ بف ىشاـ"(.)1
كالكركرم ،كمف
ٌ
منيـ:
 )1عبد الحػؽ بػف محمػد بػف عبػد الحػؽ السػنباط القػاىرم الشػافع  ،كيعػرؼ كأبيػو بػابف عبػد
الحؽ842( ،ق931-ق)(.)2

 )2سيؼ الديف محمد بف محمد بف عمر بف قطمكبغا الحنف النحكم802( ،ق881-ق)(.)3

 )3برىػػاف الػػديف أبػػك الكفػػا إب ػراىيـ بػػف زيػػف الػػديف أب ػ ىري ػرة عبػػد الػػرحمف ،الكرك ػ األصػػؿ
القاىرم الحنف إماـ السمطاف كيعرؼ بابف الكرك 835( ،ق 922-ق)(.)4

 )4تق الديف أحمد بف محمد بف عم الش يمن القسطنطين القاىرم المالك ثـ الحنف  ،أبك
العباس801( :ق872-ىػ)(.)5

 )5شػػرؼ الػػديف يح ػ بػػف محمػػد بػػف محمػػد المنػػاكم المصػػرم الشػػافع  ،أبػػك زكريػػا .قاض ػ

القضػػاة ف ػ الػػديار المص ػرية ،قػػاؿ عنػػو السػػيكط  :كىػػك آخػػر عممػػاء الشػػافعية كمحققػػييـ،

المتكفى سنة871( :ىػ) (.)6

السخاكم831( :ق902-ق)(.)7
 )6شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد ٌ
 )7شمس الديف محمد بػف محمػد بػف محمػد الحمبػ الحنفػ  ،المعػركؼ ب ػ" ابػف أميػر الحػاج" ك
بػ"ابف المكقت"825( ،ىػ 879-ق)

()1

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]131 /8[ ،

()3

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]184 /6[ ،

()5

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]174 /2[ ،

()2

(.)8

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]37 /4[ ،

( )4انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]159/1[ ،
()6

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]254/10[ ،

()8

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]109/9[ ،

()7

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]5-1 /8[ ،
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المسألة الرابعة :مؤلفاتو.
لمكماؿ ابف اليماـ رحمو ا﵀ العديد مف المصنفات البديعة كى :

 )1زاد الفقير :مختصر ف فركع فقو الحنفية ،أشار المكنكم أنػو فػ مسػائؿ الصػبلة( ،)1كىػك
مطبكع( ،)2كلو عدة شركح منيا:

 شػ ػػرح زيػ ػػف الػ ػػديف عبػ ػػد الػ ػػرحيـ بػ ػػف غػ ػػبلـ ا﵀ بػ ػػف محمػ ػػد القػ ػػاىرم الحنف ػ ػ  ،المعػ ػػركؼ
بػ"المنشاكم" ،المتكفى سنة 896ىػ(.)3

 شػرح تػػاج الػػديف عبػد الكىػػاب بػػف محمػد اليمػػام الحسػػين الحمبػ الحنفػ  ،المتػػكفى سػػنة
875ىػ .كسماه "نزىة البصير لحؿ زاد الفقير"(.)4

 شػػرح شػػمس الػػديف محمػػد بػػف عبػػدا﵀ بػػف أحمػػد التمرتاش ػ الغػػزم الحنف ػ  ،المتػػكفى سػػنة
1006ىػ ،كسماه "إعانة الحقير شرح زاد الفقير"(.)5

 ش ػػرح أحم ػػد بػ ػػف إبػ ػراىيـ الدقدكس ػ ػ التكنسػ ػ الحنف ػ ػ  ،المت ػػكفى س ػػنة 1133ىػ ػػ ،كسػػػماه
"إسعاؼ المكلى القدير شرح زاد الفقير"(.)6

 )2التحرير في أصكؿ الفقو :كىك كتاب يجمر بيف أصكؿ الحنفية كالشافعية ،جمر فيو عممان
جمان ،بعبارات منقحة ،كبالغ ف اإليجاز ،حتى كاد يعد مف األلغاز.

 ش ػػرحو :تممي ػػذه ،الفاض ػػؿ :محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف أمي ػػر الح ػػاج الحمبػ ػ  ،الحنفػ ػ ،
المتكفى :سنة  879ىػ ،سماه( :بالتقرير ،كالتحبير) (.)7

 كشرحو :المحقؽ ،محمد أمػيف ،المعػركؼ :بػأمير بادشػاه البخػارم ،المتػكفى :سػنة
987ىػ ،كسماه" :تيسير التحرير".

 كاختصػره :الشػػيخ :زيػػف العابػػديف بػػف نجػػـ المصػػرم ،الحنفػ  .المتػػكفى سػػنة975:
ىػ ،كسماه" :لب األصكؿ"(.)8

()1

انظر :ابف العماد ،شذ ارت الذىب .]439/9[ ،الفكائد البيية[ ،ص.]181

()2

أشار إلى ذلؾ الزركم ف األعبلـ.]255/6[ ،

()4

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]945/2[ ،

()3

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]945/2[ ،

()5

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]945/2[ ،

()7

تـ تحقيقو ف رسائؿ عممية ف الجامعة االسبلمية بالمدينة المنكرة ،كقد نشرت الجامعة بعض األجزاء منو

()8

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]358/1[ ،ابف العماد ،شذرات الذىب.]439/9[ ،

()6انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]946/2[ ،

عمى ىذا الرابطhttps://uqu.edu.sa/lib/digital_library/saudi_msgs_view/ar/3 :
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 )3شرح بديع النظاـ الجامع بيف كتػاب البػزدكم كاإلحكػاـ :ألحمػد بػف عمػ  ،المعػركؼ بػابف
السػػاعات المتػػكفى سػػنة694 :ى ػػ ،كقػػد صػػرح ابػػف اليمػػاـ بنسػػبتو إليػػو ف ػ شػػرحو عمػػى

اليداية(.)1

 )4المسايرة في العقائد المنجية في اآلخرة :كىك فػ أصػكؿ الػديف :كأصػؿ ىػذا الكتػاب :أف
ابػف اليمػاـ شػػرع أكالن فػ اختصػار الرسػػالة القدسػية لمغ ازلػ  ،ثػػـ ىعػ ىرض لخػاطره استحسػػاف
زيػػادات عمػػى مػػا فييػػا ،فمػػـ يػػزؿ يزيػػد حتػػى خػػرج التػػأليؼ عػػف القصػػد األكؿ ،فصػػار تأليفػان

مستقبلن( ،)2كليا عدة شركح منيا:

 شرح ابف أب شريؼ ،المتكفى سنة905( :ىػ) ،كسماه "المسامرة ف شرح
المسايرة"( ،)3كىك مطبكع(.)4
 شرح سعد الديف سعد بف محمد بف عبدا﵀ الديرم الحنف  ،المتكفى سنة
867ىػ(.)5
كبغا الحنف  ،المتكفى سنة879( :ىػ) ( ،)6كىك
 شرح زيف الديف قاسـ بف قي ٍ
طمي ي
مطبكع(.)7

 )5جزء في الجكاب عما سئؿ عنو في إً ٍع ىراب حديث "كممتاف خفيفتاف"(.)8
 )6رسالة في النحك :ىيعرؼ جبلليا مف اطمر عمييا كيقدر منزلتيا مف قرأىا(.)9

 )7فػػتح القػػدير لمعػػاجز الفقيػػر :الكتػػاب الػػذم بػػيف أيػػدينا؛ كسػػيأت الكػػبلـ عميػػو مفص ػبلن ف ػ
المطمب الثان .

()1
()2

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]335/1[ ،انظر :ابف اليماـ ،فتح القدير.]18/1[ ،
انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1666 /2[ ،

()3

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1666 /2[ ،

()5

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1666 /2[ ،

()4

()6
()7
()8
()9

طبر ىذا الشرح مر متنو "المسايرة" ف المطبعة األميرية ببكالؽ
انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1666 /2[ ،
طبر مر متنو "المسايرة" ،كشرح ابف أب شريؼ ،كجعؿ ف الحاشية.
انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]132-131/8[ ،

انظر :المراغ  ،عبدا﵀ مصطفى ،الفتح المبيف ف

كشركاه ،بيركت ،لبناف ،ط1394 ،2ق1974-ـ.

طبقات األصكلييف ،]39/3[ ،الناشر ،محمد دمب
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المسألة الخامسة :كفاتو رحمو اهلل.
ضاف سػنة  861ى ػ ىكصػم ىعمى ٍي ًػو ًفػ م ٍشػيد حافػؿ
تكف ابف اليماـ رحمو ا﵀ ىي ٍكـ اٍل يج يم ىعة ىسابًر ىرىم ى
شيده السٍمطىاف فىمف دكنو ،كقد تقدـ لمصبلة عميو قى ً
اض م ٍذىبو ٍابف الديرم(.)1

المسألة السادسة :مكانة ابف اليماـ العممية.

امتاز ابف اليماـ بسعة عممو كاطبلعو ف المسائؿ األصكلية كالفقيية ،لذلؾ أشاد كثير مػف فقيػاء

الحنفية بو كأثنكا عمى تحريراتو كترجيحاتو ،كيمقبكنو بػ"المحقؽ".

فابف نجيـ يعقب عمى بعض المسػائؿ التػ حققيػا ابػف اليمػاـ بقكلػو " :كقػد أطػاؿ فيػو المحقٌػؽ فػ
فتح القدير إطالةن حسنةن كما ىك دأبو"(.)2
كقد أكد ابف عابديف بأف ابف اليماـ مف أىؿ االجتياد كالترجيح ،بقكلو " :فإذا اختمؼ

المدة احتيب إلى ترجيح أحد القكليف كالمحقٌؽ ابف اليماـ مف رجاؿ ىذه
المشايخ ف تقدير ىذه ٌ
الكتيبة"( ،)3كيقكؿ أيضا ":كالكماؿ صاحب الفتح مف أىؿ التٌرجيح بؿ مف أىؿ االجتياد"(.)4
قاؿ المكنكم مؤيدا رأم الذيف اعتبركا ابف اليماـ مف أىؿ االجتياد" :عده ابف نجيـ ف

البحر الرائؽ مف أىؿ الترجيح ،كعده بعضيـ مف أىؿ االجتياد ،كىك رأم نجيح تشيد بذلؾ
تصانيفو كتآليفو"(.)5

()1
()2

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]132/8[ ،
انظر :ابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،كبالحاشية منحة الخالؽ البف

عابديف ،]86/2[ ،دار الكتاب اإلسبلم  ،ط ،2بدكف تاريخ.

()3

المصدر نفسو.]47 /6[ ،

()4

انظر :ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر ،رد المحتار عمى الدر المختار ف شرح تنكير األبصار ،المعركؼ

()5

انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]180

بحاشية ابف عابديف [ ،]621 /3دار الفكر ،بيركت ،ط1412 ،2ىػ 1992 -ـ.
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المطمب الثاني :التعريؼ بكتاب فتح القدير
كفيو خمس مسائؿ:
المسألة األكلى :اسـ الكتاب ،كتحقيؽ نسبتو إلى مؤلفو.
 )1اسـ الكتاب :ىك "فتح القدير لمعاجز الفقير" كىك شرح لكتاب "اليداية" لممرغينان ،
كيعتبر –اليداية -عند األحناؼ مف أىـ المراجر ،كلذلؾ فقد اعتنى بو العمماء شرحا

كتفسيرا ،كلعؿ مف أشير شركحو " فتح القدير"( ،)1فقد شرع ف

تأليفو سنة تسر

كعشريف كثمانمائة عند الشركع ف إقرائو لبعض اإلخكاف( ،)2كقد ظؿ يحقؽ الكتاب
نحك ثبلثيف سنة ،كلـ يكممو بؿ كصؿ فيو إلى الككالة( ،)3ثـ أتمو الشيخ شمس الديف

أحمد بف قكدر المعركؼ بقاض زاده المتكفى سنة992( :ق) ،كسماه" نتائج األفكار
في كشؼ الرمكز كاألسرار"( ،)4ككثي ار ما نقؿ عنو المتأخركف مف الحنفية كابف
عابديف كابف نجيـ كغيرىما.

 )2نسبة الكتاب لممؤلؼ :قد نسب الكثير مف أىؿ العمـ كتاب "فتح القدير" لمؤلفو
سماه
الكماؿ بف اليماـ رحمو ا﵀ ،قاؿ السيكط  " :كلو تصانيؼ ،منيا شرح اليدايةٌ ،

فتح القدير لمعاجز الفقير ،كصؿ فيو إلى أثناء الككالة"( ،)5كنسبو إليو السخاكم حيث

ذكر أف مف تصانيفو" :شرح اليداية كلـ يكمؿ بؿ انتيى فيو إلى الككالة" ( ،)6كنسبو

إليو ابف عابديف حيث قاؿ" :كشرح اليداية شرحان ال نظير لو سماه فتح القدير ،كصؿ

فيو إلى أثناء كتاب الككالة"( ،)7كغيرىـ كثير( ،)8كقد طبر الكتاب عدة طبعات غير
محققة(.)9

()1
()2
()3

انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]2022/2[ ،
طىبة ٍالكتاب].
انظر :ابف اليماـ ،فتح القديرً [ ،خ ٍ
انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]181

()4

انظر :البابان  ،ىدية العارفيف ف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف.]111 /2[ ،

()6

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]130/8[ ،

()5

()7
()8

انظر :السيكط  ،بغية الكعاة.]168/1[ ،

انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف [.]26 /1
انظر :حاج

خميفة ،كشؼ الظنكفً .]2022/2[ ،رياض ىز ىاده ،عبد المطيؼ بف محمد ،أسماء الكتب،

[ ،]222/1تحقيؽ ،محمد التكنج  ،دار الفكر ،دمشؽ ،سكرية ،ط1403 ،2ىػ1983 -ـ.

()9

انظر :ابف قاسـ ،عبد العزيز بف إبراىيـ ،الدليؿ إلى المتكف العممية[ ،ص ،]356-355دار الصميع لمنشر

كالتكزير ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،ط1420 ،1ىػ 2000 -ـ.
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المسألة الثانية :الحكاشي كالتعميقات كالمختصرات عميو:
قد مر معنا أف ابف اليماـ لـ يكمؿ " فتح القدير" ،ككصؿ إلى باب الككالة ،كشرح
األكراؽ األكلى منو إلى قكؿ صاحب اليداية " :كالعقد الذم يقعده الككبلء عمى ضربيف" ،ثـ قاـ

قاض زاده بإكمالو كسماه " نتائج األفكار في كشؼ الرمكز كاألسرار"( ،)1كىك مر ككنو كثير

الفكائد ،غزير الفرائد ،بينو ك بيف "شرح ابف اليماـ" بكف بعيد( .)2كأما الحكاش كالمختصرات الت
كقفت عمييا في :

 .1تعميقػػات ٍابػػف أى ً
ىميػػر ىحػػاج ت178( :ق) :قػػاؿ السػػخاكم فػ الضػػكء البلمػػر " :كبمغنػ أنػػو
أرسؿ لشيخو ابف اليماـ بأشياء كتبيا عمى شرحو لميداية ليقػؼ عمييػا كيبػيف صػكابيا مػف
خطئيا"(.)3

 .2تمخػيص فػػتح القػػدير :لخصػػو إبػراىيـ بػػف محمػػد الحمبػ ت956( :ىػػ) ،فػ مجمػػد كاحػػد،
كلو فيو مؤاخذات عميو(.)4

 .3حاشػػية السػػندم :ألب ػ الحسػػف محمػػد بػػف عبػػد اليػػادم ت1138( :ق) .سػػماىا" ،البػػدر
المنير في الكشؼ عف مباحث فتح القدير" ،كصؿ فييا إلى باب النكاح(.)5

 .4تعميقات أنكر شاه الكشميرم ت8531( :ىػ) :كصؿ فييا إلى باب الحب(.)6

()1

لعم القارم ،ت1014( :ق) :حاشية عميو سماىا "حاشية عمى نتائب األفكار" ،ف مجمديف .انظر :الحبش ،

جامر الشركح كالحكاش  ،]2069/3[ ،ىيئة أبكظب لمثقافة كالتراث( ،المجمر الثقاف ) ،اإلمارات العربية المتحدة،
أبكظب  ،ط142 ،2ىػ.

( )2انظر :التميم  ،الطبقات السنية.]105/2[ ،
()3
()4

انظر :السخاكم ،الضكء البلمر.]210 /9[ ،

انظر :الحبش  ،جامر الشركح كالحكاش  .]2069/3[ ،جمعة ،عماد عم  ،المكتبة اإلسبلمية[ ،ص،]173

سمسمة التراث العربب اإلسبلم  ،ط1424 ،2ىػ2003 ،ـ.

()5

عبد الح المكنكم ،عبد الح بف فخر الديف بف عبد العم الحسن  ،اإلعبلـ بمف ف تاريخ اليند مف األعبلـ

المسمى بػ (نزىة الخكاطر كبيجة المسامر كالنكاظر) ،]685 /6[ ،دار ابف حزـ ،بيركت ،لبناف ،ط1420 ،1ىػ-
1999ـ .كحالة ،عم
1957ـ.

()6

رضا ،معجـ المؤلفيف ،]262/10[ ،دار إحياء التراث العرب  ،بيركت ،بدكف طبعة،

انظر :نزىة الخكاطر.]1199 /8[ ،
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المسألة الثالة :المصادر التي اعتمد عمييا ابف اليماـ في كتابو.
مػػف خػػبلؿ تحقيق ػ لكتػػاب الشػػركة كالكقػػؼ ،تبػػيف ل ػ أف ابػػف اليمػػاـ اعتمػػد ف ػ كتابػػو "فػػتح
صرح بأسمائيا ،كمنيا ما صرح بأسػماء مصػنفييا ،كمػف
القدير" عمى مصادر كثيرة جدان ،منيا ما َّ
تمؾ المصادر الت اعتمد عمييا ف القسـ الذم حققتو مف الكتاب:

 كتب الفقو كأصكلو:
 .1أحكاـ األكقاؼ لمخصاؼ .مطبكع
 .2أحكاـ الكقؼ ليبلؿ الرأم .مطبكع

 .3األسرار ف األصكؿ كالفركع ألب زيد الدبكس  .غير مطبكع.
 .4األصؿ لمحمد بف الحسف .مطبكع.

 .5اإليضاح لعبد الرحمف الكرمان  .غير مطبكع
 .6تحفة الفقياء لمسمرقندم .مطبكع.

 .7الجامر الصغير لمحمد بف الحسف الشيبان  .مطبكع.

 .8خبلصة الفتاكل لمشيخ طاىر بف أحمد البخارم .مطبكع.
 .9ذخيرة الفتاكل البف مازة .غير مطبكع.

 .11زيادات اٍل ىعتَّابً ٌ ألحمد بف محمد بف عمر العتاب  .غير مطبكع.
 .11شرح الجامر الصغير لمتمرتاش  .غير مطبكع.
 .12شرح الجامر الصغير لقاض خاف .غير مطبكع.

 .13شرح الزيادات لقاض خاف .مطبكع
 .14الفتاكل الطرسكسية لعم الطَّرس ً
كس ٌ  .غير مطبكع
ىي
 .15فتاكل العتاب  .غير مطبكع
 .16فتاكل قاض خاف .مطبكع

 .17الكاف لمحاكـ الشييد .غير مطبكع
 .18المبسكط لمسرخس  .مطبكع.
 .19المحمى البف حزـ .مطبكع.

 .21المحيط البرىان ف الفقو النعمان البف مازة .مطبكع.
 .21المحيط الرضكم لمسرخس .

 .22المنتقى لمحاكـ الشييد .غير مطبكع.

 .23النياية شرح اليداية لحساـ الديف السغناق  .غير مطبكع.
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 كتب الحديث:
.1

سنف ابف ماجة.مطبكع.

.2

سنف أب داكد.مطبكع.

.4

سنف الدارقطن .مطبكع.

.3

سنف الترمذم.مطبكع.

.5

السنف الكبرل لمبييق .مطبكع.

.7

صحيح البخارم .مطبكع.

.9

صحيح مسمـ .مطبكع.

.6
.8

سنف النسائ  .مطبكع.

صحيح ابف حباف .مطبكع.

 .11المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ .مطبكعز
 .11المصنؼ البف أب شيبة .مطبكع
 .12معجـ الطبران  .مطبكع.

 .13معرفة السنف كاآلثار لمبييق  .مطبكع.
 كتب المغة:
 .1الصحاح لمجكىرم .مطبكع.

 .2المغرب ف ترتيب المعرب لممطرزم .مطبكع.

 .3النياية ف غريب الحديث كاألثر البف األثير .مطبكع.
 كتب أحاديث األحكاـ كشركح األحاديث:
 .1شرح معان اآلثار لمطحاكم .مطبكع.

21

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

21

المسألة الرابعة :منيج ابف اليماـ في كتاب فتح القدير.
يمكنن إجماؿ منيب اإلماـ ابف اليماـ ف كتابو فتح القدير حسب تحقيق لكتاب الشركة كالكقؼ
بما يم :

 )1استخداـ األسمكب االستدالل ف شرحو ،كيتمثؿ ذلؾ بما يم :

أ -استداللو بالقرآف الكريـ ف كثير مف المكاضر الت تتطمب ذلؾ.

ب -استداللو بالحديث الشريؼ ف الكثير مف المسػائؿ ،كبيػاف مصػدره كمخرجػو فػ كتػب
السنف ،ككاف كثير االعتماد عمى كتاب" :نصب الراية" لمزيمع فػ تخػريب األحاديػث
الشريفة.

ت -استداللو بأقكاؿ الفقياء مف الصحابة ،كالتابعيف ،كأرباب المذاىب الفقيية األخرل.
ث -استداللو بالقكاعد الفقيية كاألصكلية.

 )2استخداـ أسمكب التمييد كالتعريؼ المغكم كاالصطبلح عند بداية المسائؿ.
 )3كضكح الشرح ،كعدـ التكمؼ ف العبارة ،كالبعد عف التقعر ف األلفاظ.

 )4يػػذكر أق ػكاؿ الفقيػػاء مػػف المػػذاىب األخػػرل عنػػد ذكػػر المسػػألة ف ػ مذىبػػو ،كيبػ ٌػيف أق ػكاليـ
كيرد عمييا إف رأل أنيا مخالفة لمذىبو.
كأدلتيـ الت استدلكا بياٌ ،
الجـ عند ذكر مخالفيو ،فيذكر أقكاليـ دكف تجريح ألحد ،أك التيجـ عمى
 )5أدب ابف اليماـ ٌ
أحد بألفاظ قاسية.
 )6عػػدـ االلتػزاـ بشػػرح كػػؿ كممػػة مػػف مػػتف اليدايػػة ،بػػؿ كػػاف يشػػرح مػػا ىػػك الزـ كبحاجػػة إلػػى
التكضيح ،فتارة يسيب ف الشرح ،كتارة أخرل يقتصر بكممات قميمة.

 )7يذكر الكثير مف المسائؿ الت لـ تيذكر ف كتاب اليداية ،فكاف يقػكؿ بعػد شػرحو لميدايػة:
"فركع" كى مسائؿ لـ يذكرىا صاحب اليداية.
 )8ينقؿ جزءان مف متف اليداية كيقدمو بكممة ":قكلو".
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المسألة الخامسة :أىمية كتاب فتح القدير.
يعتبر كتاب فتح القدير مف الكتب المعتمدة ف الفقو الحنفػ  ،كىػك مػف أشػير الشػركحات
عمى كتاب اليدايػة لممرغينػان  ،قػاؿ ابػف تغػرم بػردم ":كىػك غايػة فػ الحسػف ،بػؿ لػـ يعمػؿ عمػى

اليداية مثمو "( ،)1كقاؿ الشيخ العبلمة عبد الكريـ الخضير المدرس ف الحرميف الشػريفيف" :كابػف
اليماـ معركؼ مػف تبلميػذ الحػافظ ابػف حجػر ،لػو نفػس حػديث  ،ككتابػو مػف أفضػؿ كتػب الحنفيػة،

كىك عندم مفضؿ عمى حاشية ابف عابديف المعتمدة عنػد الحنفيػة"( .)2ككػاف اإلمػاـ األلبػان كثيػ ار

ما يستشيد بو ،بقكلو ":كقد ذكر العبلمة ابف اليماـ ف " فػتح القػدير "" .انتيػى كػبلـ العبلمػة ابػف

اليماـ"(.)3

()1
()2
()3

انظر :ابف قاسـ ،الدليؿ إلى المتكف العممية[ ،ص.]355
انظر :مكقر الشيخ عمى ىذا الرابط/http://shkhudheir.com :

انظر :األلبان  :محمد ناصر الديف ،سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ،]328 /2[ ،المممكة العربية

السعكدية مكتبة المعارؼ ،ط1420 ،2ىػ2000-ـ.
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القسم الثاني
التحقيق
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القسـ الثاني :التحقيؽ
كاشتمؿ عمى مبحثيف:
المبحث األكؿ :كصؼ النسخ المعتمدة.
اعتمدت ف تحقيق ليذا الجزء مف فتح القػدير عمػى أربػر نسػخ ،ثػبلث خطيػة ،ككاحػدة مطبكعػة،
ى عمى النحك اآلت :
النسخة األكلى :رمزت ليا بالرمز (أ) كى نسخة مصكرة محفكظة لػدل مكتبػة الممػؾ عبػد العزيػز
ف المدينة المنكرة.
اسـ النسخة كما ف المصدر :فتح القدير لمعاجز الفقير.
الناسخ :إبراىيـ باذم .
تاريخ النسخ953 :ىػ.
نكع الخط :نسخ عادم كاضح كمقركء.
عدد األسطر 35 :سط انر.
عدد أكراؽ كتاب الشركة كالكقؼ ف ىذه النسخة )31( :كرقة ،كاف ابتداء كتاب الشركة فييػا مػف
كرقة رقـ( /71ب).
كصؼ النسخة بشكؿ عاـ :النسخة كاضحة الخط ،قميمة السقط.
النسخة الثانية :رمزت ليا بالرمز (ب) ،كىػ نسػخة مكجػكدة فػ مؤسسػة إحيػاء التػراث كالبحػكث
اإلسبلمية – أبك ديس – القدس.
اسـ النسخة كما ف المصدر :فتح القدير شرح اليداية.
الناسخ :مجيكؿ.
تاريخ النسخ :يكـ السبت الحادم كالعشريف مف شير شعباف ،سنة 956ىػ.
نكع الخط :نسخ .
عدد أكراؽ كتاب الشركة كلكقؼ ف ىذه النسخة )28( :كرقة ،ككاف ابتداء كتاب الشركة فييا مف
كرقة رقـ (/1أ).
عدد األسطر )33( :سط انر.
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كصػػؼ النسػػخة بشػػكؿ عػػاـ :النسػػخة رديئػػة الخػػط ،كىػػك غيػػر كاضػػح ،كغيػػر مفيػػكـ فػ كثيػػر مػػف
األحياف ،كى نسخة كثيرة السقط كالتحريؼ كالتصحيؼ ،كا﵀ أعمـ.
النسػػخة الثالثػػة :رمػػزت ليػػا بػػالرمز (ج) ،كىػ نسػػخة مكجػػكدة ف ػ مكتبػػة الجامعػػة األردنيػػة كى ػ
مصكرة عف مخطكط المكتبة الكطنية ف باريس ،برقـ .851
الناسخ :مجيكؿ.
تاريخ النسخ :مجيكؿ.
عدد أكراؽ كتاب الشركة كلكقؼ ف ىذه النسخة )24( :ككاف ابتداء كتاب الشركة فييػا مػف كرقػة
رقـ (/353أ).
عدد أسطر الكرقة 33 :سطرا.
نكع الخط كطبيعتو :نسخ جميؿ.
سقط الكممات :كجد ف النسخة سقط لكممات كأسطر.
النسخة الرابعة :رمزت ليا بالرمز (ط) ،كى النسخة المطبكعة ،نسخة دار إحياء التراث العرب ،
بيركت ،لبناف ،كقد طبر مر فتح القدير فييا كتب أخرل ككاف ترتيبيا كاآلت :
كتاب اليداية ف أعمى الصفحة ،ثـ الذم يميو كتاب فتح القدير ،ثـ يميو الكفاية عمى
اليداية ،كقد فصؿ بينيا بجدكؿ ،كف اليامش شرح العناية عمى اليداية لمبابرت كحاشية المحقؽ
سعد ا﵀ بف عيسى المفت الشيير بسعدم جمب ت945 :ىػ.
كقد جاء كتاب الشركة ف ىذه النسخة ف الجزء الثان مف (ص ،)415-376ثـ يميو
كتاب الكقؼ مف (ص.)445-416
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المبحث الثاني :بياف منيج التحقيؽ
اتبعت ف تحقيق المنيب اآلت :

 أكالن :مف حيث المكضكع:
 .1سػرت عمػى طريقػة الػنص المختػار فػ التحقيػؽ ،فنسػخت الػنص مػف النسػخة (أ) ثػـ قمػت
بمقابمتيا عمى النسختيف المخطكطتيف(ب ،ج) ثـ مقابمتيا بالنسخة المطبكعة(ط) ثـ أثبػت

الفركؽ ف اليامش ،كاستعنت ف ذلؾ بمكارد الكتاب ،كالكتب الت نقمت مف ىذا الشرح.

 .2عزكت اآليات إلى سكرىا مر ذكر رقـ اآلية.

خرجت األحاديث مف مصادرىا األصمية ،فإف كاف الحديث ف الصحيحيف اكتفيت
ٌ .3
بذلؾ ،كاف كاف ف غيرىما ،خرجتو كذكرت الحكـ عميو.

 .4ترجمت لجمير األعبلـ الكارد ذكرىـ ف الشرح ،كذكرت مصادر الترجمة ف اليامش.
ٌ .5بينت األلفاظ الغريبة مف معاجـ المغة.

 .6عرفت بالمصطمحات العممية الكاردة ف الكتاب.
 .7عرفت بالمدف كالبمدات الكاردة ف الشرح كبياف مكانيا ف عصرنا الحال .
عرفت بالكتب كالمصنفات الكاردة ف الشرح ،كذكرت مصادر التعريؼ ف اليامش.
ٌ .8
 .9عمقت عمى المسائؿ الفقيية الكاردة ف الشرح ،كذكرت أقكاؿ الفقياء مف المذاىب
األربعة :الحنف  ،المالك  ،الشافع  ،الحنبم .
.11

ربطت بعض المسائؿ بنكازؿ مستحدثةن ،كحكـ ق اررات المجامر الفقيية كالمجنة

الدائمة لئلفتاء فييا.
.11

كثقت المسائؿ كاآلراء المذككرة ،سكاء كانت لعالـ ،أك لمذىب.

.12

راعيت ف اليامش عند ذكر أقكاؿ الفقياء الترتيب الزمن لممذاىب.

.13

ف بعض األحياف اختصر اسـ الكتب الت سبؽ كأف يذكرت ف بداية التحقيؽ،

مثؿ :تاج التراجـ ف طبقات الحنفية ،اختصره بقكؿ":تاج التراجـ".
.14

إذا لـ يكف لمكتاب طبعة فإن أكتب" :بدكف طبعة" ،كاذا لـ يكف لو سنة نشر

فإن أكتب":بدكف سنة نشر".
.15

كضعت صك انر لبعض األكراؽ مف نسخ المخطكطة.
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 ثانيان :مف حيث الشكؿ:
 .1اتبعت الرسـ اإلمبلئ الحديث ف كتابة التحقيؽ.
 .2أضػػفت مػػتف اليدايػػة فػ المكضػػر المناسػػب لػػو مػػف الشػػرح ،كجعمتػػو بخػػط غػػامؽ مختمػػؼ عػػف
خط التحقيؽ ،كجعمتو بيف معككفيف ىكذا [ ].

 .3أضفت عناكيف لممسائؿ كجعمتيا بيف قكسيف معككفيف ىكذا [ ] ،بخط أكبر مف المتف.

 .4الكمم ػػات الس ػػاقطة م ػػف إح ػػدل النس ػػخ أش ػػرت إليي ػػا فػ ػ الي ػػامش ،أم ػػا العب ػػارات الس ػػاقطة فق ػػد
كضعتيا بيف معككفيف [ ،]...كأشرت إلى ذلؾ ف اليامش.

 .5أشرت ف اليامش إلى نياية كؿ لكحة مف كؿ كرقة مف كرقات النسخ المخطكطة.
 .6استعممت :األقكاس المزىرة لآليات القرآنية . 

 .7عزكت اآليات القرآنية الكريمة بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.
 .8كضعت األحاديث بيف مزدكجيف ىكذا « ».

 .9كضعت الكبلـ المدرج بيف قكسيف معككفيف ىكذا [ ].
.11

كتبت نص فتح القدير حسب معانيو ،ككزعتو عمى فقرات تكزيعان مناسبان ،كذكرت

عبلمات الترقيـ ،حسب االستطاعة.
.11

ضبطت بالشكؿ ،ما يحتاج إلى ذلؾ.
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عممت عدة فيارس لمتحقيؽ عمى النحك اآلتي:
 )1فيرس اآليات القرآنية.
 )2فيرس األحاديث النبكية.
 )3فيرس اآلثار.

 )4فيرس الكممات كالمصطمحات الفقيية كاأللفاظ المغكية الغريبة.
 )5فيرس األبيات الشعرية.

 )6فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.
 )7فيرس األماكف كالقبائؿ كالبمداف.
 )8فيرس األدياف كالفرؽ.

 )9فيرس الكتب الكاردة ف النص.
)11
)11

فيرس المصادر كالمراجر.
فيرس المكضكعات.

28

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

29

صكر النسخ المعتمدة في التحقيؽ
كتشتمؿ عمى صكرة الكرقة األكلى كاألخيرة مف الكرقة المخطكطة كالمطبكعة
مف كتاب الشركة كالكقؼ.

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
الصفحة األكلى مف كتاب الشركة مف المخطكطة (أ)
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حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
الصفحة األكلى مف كتاب الكقؼ مف المخطكطة (أ)
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حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
الصفحة األكلى مف كتاب الشركة مف المخطكطة (ب)
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حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
الصفحة األكلى مف كتاب الكقؼ مف المخطكطة (ب)
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حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
الصفحة األكلى مف كتاب الشركة مف المخطكطة (ج)
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حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
الصفحة األكلى مف كتاب الكقؼ مف المخطكطة (ج)

35

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
الصفحة األكلى مف كتاب الشركة مف النسخة المطبكعة (ط)
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حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
الصفحة األكلى مف كتاب الكقؼ مف النسخة المطبكعة (ط)
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النص
المحقؽ
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()1
الشركة
كتاب
ٌ

الشركة]
[تعريؼ ٌ

ً
يب المفقكد لتناسبيما بكجييف :ككف ماؿ
الراء ف المعركؼ؛ أكرد ٌ
الشركة ىعق ى
ىك بإسكاف ٌ
أف ماؿ المفقكد أمانة ف يد الحاضر ،كككف االشتراؾ قد يتحقٌؽ
أحدىما أمانةن ف يد اآلخر ،كما ٌ

خاصة بينيما،
مكرثو كلو كارث آخر كالمفقكد ح ٌ  ،كىذه مناسبة
ٌ
ف ماؿ المفقكد ،كما لك مات ٌ
()2
عامة فييما ،كف ٍاآلبًؽ( )3كالمًَّقيط( )4كالمقىطىة( )5عمى اعتبار كجكد ماؿ مر المٌقيط ،كاٌنما
كاألكلى
ٌ
قدـ المفقكد عمييا كأىكىاله اإلباؽ لشمكؿ عر ً
ككأف
ضَّية اليبلؾ كبل مف نفس المفقكد ك ٍاآلبًؽ(،)6
ٌ
ٌ
ىٍ ي
ىى
()8
()7
ً
عرضية التَّىكل  ،كحاصؿ
ألف الماؿ عمى
ٌ
بعضيـ ٌ
أف ىع ىرضَّية اليبلؾ لمماؿ فقاؿٌ :
تخيؿ ٌ
الشركة ترجر إلى االستعانة ف تحصيؿ الماؿ.
محاسف ٌ

()1

الكتاب :مصدر بمعنى مكتكب ،أم ىذا مكتكب ف

باب الشركة ،أك بمعنى مجمكع .انظر :ابف منظكر،

محمد بف مكرـ بف عم األنصارم ،لساف العرب ،17/13[ ،مادة (كتب)] ،دار صادر ،بيركت ،ط1414 ،2ىػ.

()2

ف "أ ،ب ،ج" كاألكؿ.

()3
قصدا .انظر :الجرجان  ،عم
ؽ :ىك المممكؾ الذم يفر مف مالكو
ن
اآلبً ي
الحنف  ،التعريفات[ ،ص  ،]7تحقيؽ ،جماعة مف العمماء ،دار الكتب العممية بيركت ،لبناف ،ط1403 ،1ىػ -

بف محمد بف عم

الزيف الشريؼ

1983ـ.

()4

ليست ف "ب" .المقيط :ىك بمعنى الممقكط ،أم المأخكذ مف األرض ،كف الشرع :اسـ لما يطرح عمى األرض

ار مف تيمة الزنا .انظر :المصدر نفسو[ ،ص.]193
مف صغار بن آدـ؛ خكفنا مف العيمة ،أك فرنا
()5
ماؿ يكجد عمى األرض كال يعرؼ لو مالؾ ،كى عمى كزف الضحكة ،مبالغة ف الفاعؿ؛ كى
المقىطة :ىك ه
سببا ألخذ مف رآىا .انظر :المصدر نفسو[ ،ص.]193
آخذا
غكبا فيو جعمت ن
لككنيا ن
ن
مجازا ،لككنيا ن
ماال مر ن
( )6ف "ج" اإلباؽ ،كىك خطأ.
()7
()8

ف "أ" ف الماؿ.
م الماؿ ،ذىب فمـ يرجى .انظر :لساف العرب 106 /14[ ،مادة (تكا)].
التكل ًف الم ىغ ًةٍ :اليىبلى ي
ؾ ،تىًك ى
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[الشركة لغة]
()1
يتميز أحدىما.
ك ٌ
الشركة لغةن  :خمط ٌ
النصيبيف بحيث ال ٌ
()2
الشركة اسـ( )3المصدر( ،)4كالمصدر
فإف ٌ
كما قيؿ ٌإنو اختبلط ٌ
النصيبيف تساىؿٌ ،
ً
أما االختبلط
الش ٍرؾ ،مصدر ىش ًرٍكت ٌ
الرجؿ أي ٍش ًريكو ش ٍرنكا ،فظير ٌأنيا فعؿ اإلنساف كفعمو الخمط ،ك ٌ
ألف
فصفة تثبت لمماؿ( )5عف فعميما ،ليس لو اسـ مف
ٌ
أف اسمو االشترؾ؛ ٌ
يظف ٌ
المادة ،كال ٌ

كيعدل إلى الماؿ بحرؼ ف ،
الرجبلف افتعاؿ مف ٌ
الشركةٌ ،
االشتراؾ فعميما ن
أيضا ،مصدر اشترؾ ٌ
فيقاؿ اشتركا ف الماؿ -أم :حقٌقا الخمط فيو ،-فالماؿ مشترؾ فيو -أم :تعمٌؽ بو اشت اركيما،-
()6

أم- :خمطيما ،-كركنيا ف شركة العيف

اختبلطيما ،كف شركة العقد

()7

المٌفظ المفيد لو.

ألنو سبب الخمط ،فإذا قيؿ شركة العقد باإلضافة في
ىذا كيقاؿ ٌ
الشركة عمى العقد نفسو ٌ
بيانية.
إضافة ٌ
()1
فبلنا ف
"الشركة ،كىك أف يككف ٌ
قاؿ ابف فارسٌ :
الش ء بيف اثنيف ال ينفرد بو أحدىما .كيقاؿ :شاركت ن
قصة مكسى :كأشركو
جؿ ثناؤه ف
يكا لؾ .قاؿ المٌو ٌ
فبلنا ،إذا جعمتو شر ن
ٌ
الش ء ،إذا صرت شريكو .كأشركت ن
ٌ
ف أمرم[،طو ."]32 :كأفصح لغاتيا :كسر الشيف كاسكاف الراء ،كالثانية :فتح الشيف ككسر الراء ،كالثالثة :فتح

الشيف كسككف ال ارء.
أما ف االصطبلح :اختصاص اثنيف أك أكثر بمحؿ كاحد؛ كىك يشمؿ جمير أقساـ الشركة .انظر :ابػف فػارس،

أحػمػد بف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،] 460 /4[ ،تحقيؽ كضبط ،عبدالسبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر ،بدكف
طبعة1399 ،ىػ 1979 -ـ .ابف منظكر ،لساف العرب ،448 /10[ ،مادة (شرؾ)] .انظر :الميدان  ،عبد الغن
بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيم

الدمشق

الحنف  ،المباب ف

شرح الكتاب ،]121/2[ ،تحقيؽ ،محمد

محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العممية ،بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

()2

المراد بمفظ "قيؿ" عند فقياء الحنفية :المشيكر أف قيؿ ،كيقاؿ ،كأمثاليا مف صيغ التمريض ،يشار بيا إلى

الضعؼ ،أك عدـ
الصحيحٌ :أنو إف يعمـ مف عادة المؤلؼٌ ،أنو يشير بذلؾ إلى ٌ
ضعؼ القكؿ ،أك القائؿ .ك ٌ
بالضعؼ ،أك عدـ الرجحاف ،كاال فاألى ٍكلى عدـ الجزـ بذلؾ ،ألنيـ قد
الرجحاف ،أك يكجدت قرينةه تفيد ذلؾ حكمنا
ٌ

الصحيح .انظر :النقيب ،أحمد بف محمد ،المذىب الحنف  ،أصمو كطبقاتو
يشيركف بو إلى القكؿ الراجح ك ٌ
ضكابطو كمصطمحاتو كخصائصو كمؤلفاتو ،]375/1[ ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط2001 ،1ـ.
()3

()4

ليست ف "ب".

ف " ب" لممصدر.

()5

ف "أ ،ب ،ج" لمماؿ تثبت.

()7

شركة العقد :أف يقكؿ أحدىما :شاركتؾ ف كذا كيقبؿ اآلخر ،كسيأت البياف بالتفصيؿ عند أنكاع شركة العقد.

شائعا ف شاة أك ف
المعيف كالمكجكد كاشتراؾ اثنيف
( )6شركة العيف :االشتراؾ ف الماؿ
ٌ
ن
ً
تجارت كتب ،كراتش  ،ببل معمكمات أخرل.
مجمة األحكاـ العدلية [ص 205مادة  ،]1067نكر محمد،

قطير غنـ .انظر:

انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص .]126

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

41

الشركة]
[مشركعية ٌ
ٌ

كف ًب ىيا فىقىرىريى ٍـ ىعمى ٍي ًو].
[الش ٍرىك ية ىج ًائ ىزةهً ،ألىن يو  يب ًع ى
اممي ى
ث ىكالن ي
اس ىيتى ىع ى
()1
أما( )2الكتاب
قكلوٌ :
الشركة جائزة إلى آخره ،قيؿ شر ٌ
عيتيا بالكتاب ك ٌ
السٌنة* كالمعقكؿٌ ،
اء ًفي الثمي ًث ،)3(كىذا
فقكلو تعالى ﴿ :فى يي ٍـ ي
ٌ
ش ىرىك ي
خاص بشركة العيف دكف المقصكد األصم ٌ
ط ً
اء- ،)4( أم :مف( )5المشتركيف ،-ال
الٌذم ىك شركة العقد ،كقكلو تعالى  :ىكًاف ىك ًث نا
ير ًم ىف ٍال يخمى ى
إخبار لمخصميف
نا
كؿ منيما ،مر ٌأنو حكاية قكؿ داكد  -عليه الصالة والسالم -
ينص عمى جكاز ٌ
ٌ
عف شريعتو إذ ذاؾ ،فبل يمزـ استم ارره ف شريعتنا(.)6

()1

ف "أ" زيادة :عمى العقد نفسو.

()2

أما.
ف "أ" ك ٌ

()3

سكرة النساء ،اآلية .12

*نياية ؽ  /1أ مف "ب".

()4
()5
()6

سكرة ص ،اآلية .24
ليست ف "ب ،ج".

كى مسألة شرع مف قبمنا ىؿ ىك شرع لنا ،أم :ما جاء بو الرسؿ مف الشرائر إلى األمـ الت أرسمكا إلييا قبؿ

مبعث النب  كنقؿ إلينا بخبر صحيح .اختمؼ العمماء ف ذلؾ عمى قكليف:
الركايتيف عف اإلماـ أحمد،
القكؿ األكؿ :ذىب جميكر العمماء مف األحناؼ كالمالكية كبعض ٌ
الشافعية ،ك ٌ
أصح ٌ
أف شرع مف قبمنا شرع لنا ما لـ ينسخ.
كعميو أكثر أصحابو ،إلى ٌ
أف شرع مف قبمنا ليس شرنعا لنا.
القكؿ الثاني :ذىب أكثر ٌ
الشافعية كأحمد ف ركاية عنو ،إلى ٌ
كقد أكرد ابف اليماـ قاعدة شرع مف قبمنا ،عند ذكره جكاز جعؿ المنفعة ميرا ،ككذلؾ عند ذكره مشركعية الكفالة.
انظر :القاض أبك يعمى ،محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء ،العدة ف أصكؿ الفقو،]392 /2[ ،
حققو كعمؽ عميو كخرج نصو :د أحمد بف عم بف سير المبارك  ،بدكف ناشر ،ط 1410 ،2ىػ  1990 -ـ.
الجكين  ،عبد الممؾ بف عبد ا﵀ ،البرىاف ف أصكؿ الفقو ،] 188 /1[،تحقيؽ :عبد العظيـ الديب ،دار الكفاء،

ط1418 ،4ىػ .السمعان  ،منصكر بف محمد ،قكاطر األدلة ف
الشافع  ،دار الكتب العممية ،ط.1999 ،1

األصكؿ ،]320/1[ ،تحقيؽ :محمد حسف
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()1

السٌنة فما ف
أما ٌ
كٌ

()5

أب

داكد

()1

()2

كابف ماجو

كالحاكـ
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()3

()4

السائب
عف ٌ

[بف أب

ىك :سميماف بف األشعث بف بشير األزدم ،أبك داكد :إماـ أىؿ الحديث ف زمانو .أصمو مف سجستاف ،كاف

مف أئمة الحديث202( ،ىػ275-ىػ) ،معدكد مف كبار أصحاب اإلماـ أحمد ،تكف

ف

البصرة ،مف أشير

مصنفاتو "السنف" .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء ،]45-448/8[ ،الزركم .]122/3[ ،

()2

ىك :أبك عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكين بف ماجو الربع  ،أحد األئمة ف عمـ الحديث209( ،ىػ273-ىػ)،

مف أىؿ قزكيف .رحؿ إلى البصرة كبغداد كالشاـ كمصر كالحجاز كالرم ف طمب الحديث ،مف أشير مصنفاتو

"السنف" .انظر :الزركم  ،األعبلـ .]144 /7[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]277/ 13[ ،

()3
البير .كلد سنة 321ىػ ،مف
ل ،الشيير بالحاكـ ،كيعرؼ بابف ٌ
ىك :محمد بف عبد ا﵀ الضب  ،النيسابكر ٌ
مصنفاتو " :المستدرؾ عمى الصحيحيف" ،تكف سنة405 :ىػ .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]163/17[ ،

الزركم  ،األعبلـ .]227/6[ ،كىذه الركاية لـ أجدىا عند الحاكـ ،كعنده ركاية عبد ا﵀ بف خثيـ.

()4

ىك :السائب بف يزيد بف سعيد بف ثمامة بف األسكد2( ،ىػ91-ىػ) ،كاف عامبل لعمر عمى سكؽ المدينة مر

عبد ا﵀ بف عتبة بف مسعكد ،خرج مر الصبياف لمقاء النب  عند رجكعو مف تبكؾ .انظر :ابف عبد البر،
يكسؼ بف عبد ا﵀ ،االستيعاب ف معرفة األصحاب[ ،ص  ،]313صححو كخرجو :عادؿ مرشد ،دار األعبلـ،
األردف ،ط1423 ،1ىػ 2002ـ .ابف األثير ،عم

بف أب

الكرـ محمد بف محمد ،أسد الغابة ف

معرفة

الصحابة ،401 /1[ ،رقـ  ،]1926تحقيؽ :عم محمد معكض  -عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية،

ط 1415 ،1ىػ  1994 -ـ.
()5

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
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تي ىم ً
ارم(.)4(«)3

()1
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ش ًر و
يكي ًفي ٍالج ً
ش ًر ً
يؾ ىال تي ىدارم
اىمًي ًة فى يك ٍنت ىخ ٍي ىر ى
لمنب ٌ  « :يك ٍنت ى
ٌ
ى

()2

ىكىال

()1
السائب،
النب ٌ  ف أب
الركاية فى ىذ الكبلـ...فمنيـ مف يجعمو مف قكؿ ٌ
ٌ
قاؿ السييم  " :كذلؾ اختمفت ٌ
النب ٌ  ."انظر :السييم  ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف
كمنيـ مف يجعمو مف قكؿ أب
السائب ف ٌ
ٌ
أحمد ،الركض األنؼ ف شرح السيرة النبكية ،] 351 /5[ ،دار إحياء التراث العرب  ،بيركت ،ط 1412،ىػ.
()2
ينفركا عنؾ .كقد يييمز،
صحبتيـ كاحتمالييـ ٌ
غير ميمكز ،أم :يمبلينة ٌ
الناس ي
كح ي
سف ي
لئبل ي
المداراة ،ي
تي ىدارم :مف ي
الخميؽ كالصحبة
المداراةي ف يحسف ي
ميمكز يليزاكج ييمارمٌ ،
أم :ال ييشاغب كال ييخالؼ ،ي
فأما ي
كركم ف الحديث غير ي
ميمكز .انظر :ابف األثير ،أبك السعادات المبارؾ بف محمد ،النياية ف غريب الحديث كاألثر115 /2[ ،
فغير ن

مادة ( ىد ىرل)] ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم ،المكتبة العممية ،بيركت ،بدكف طبعة1399 ،ىػ 1979-ـ.

( )3تي ىم ًارم :مف المراء كىك الجداؿ ،كالمراد أنو كاف شريكا مكافقا ال يخالؼ كال ينازع .انظر :المصدر نفسو،
(م ىرا)] ،فالرسكؿ  يصفو بحسف الخمؽ كالسيكلة ف المعاممة.
[ ،322/4مادة ى
( )4ركاه أبك داكد ،سميماف بف األشعث الس ًجستىانً  ،سنف أب داكد[ ،كتاب المراء ،باب ف كراىية ً
المراء ،حديث
ٍ ٌ
رقـ ،4836 :ص ،]726-725حكـ عمى أحاديثو كآثاره ،كعمؽ عميو :الشيخ محمد ناصر الديف األلبان ،
اعتنى بو أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزير ،الرياض ،ط ،1بدكف تاريخ.
محمد بف يزيد بف ماجو القزكين  ،سنف ابف ماجو[ ،كتاب التجارات ،باب المشاركة كالمضاربة ،حديث
ابف ماجوَّ ،

رقـ ،2287 :ص ،]392حكـ عمى أحاديثو ،كآثاره كعمؽ عميو ،الشيخ محمد ناصر الديف األلبان  ،اعتنى بو أبك
عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزير ،الرياض ،ط ،1بدكف تاريخ .كقاؿ األلبان ف
المصدريف :صحيح .كىذه الركاية الت ذكرىا ابف اليماـ جمر فييا بيف الركايتيف ،فعند أب داكد" :عف السائب
ت بًأىبً
س ي
قاؿ :أتيت النب  فجعمكا يثنكف عم كيذكركن  ،فىقى ى
ص ىد ٍق ى
كؿ « :أىىنا أى ٍعمى يم يك ٍـ ىي ٍعنً بً ًو ،قي ٍم ي
ت :ى
اؿ ىر ي
ت ىش ًر ً
يك فىنً ٍعـ َّ
ت ىال تي ىد ًارم ،ىكىال تي ىم ً
اؿ لًمن ًبي
ارم» .كعند ابف ماجة " :ىع ًف الس ًائ ًب ،قى ى
الش ًر ي
يؾ ،يك ٍن ى
ت ىكأيم  ،يك ٍن ى
أىٍن ى
ى
ار ً
يؾ ،ىال تي ىد ًار ً
ت ىخ ٍير ىش ًر و
ًً ً
ً ً
يني ،ىكىال تي ىم ً
يني».
 « :يك ٍن ى
ت ىش ًريك ف ٍال ىجاىمَّية فى يك ٍن ى ى
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كركل أحمد بف حنبؿ
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()2

مف حديث عبد المٌو بف عثماف بف يخثىٍيـ

عف مجاىد()3عف

فمما كاف يكـ الفتح جاءه فقاؿ  -عليه
أف ٌ
السائب ٌ
ٌ
النب ٌ  شاركو قبؿ اإلسبلـ ف التٌجارةٌ ،
ارم ،يا ً
ش ًر ً
اف ىال يي ىد ً
ب قى ٍد يك ٍنت تى ٍع ىم يؿ
الصالة والسالم  « :-ىم ٍر ىح نبا ًبأى ًخي ىك ى
يكي ىك ى
سائ ي
ارم ىكىال يي ىم ً ى ى
()5
()4
ً
ً
ًً ً
ً
ص ىدقى وة(.)6
أى ٍع ىم ناال في ٍال ىجاىمية ىال تي ٍق ىب يؿ م ٍنؾ ىك ًى ىي ٍال ىي ٍكىـ تي ٍق ىب يؿ م ٍنؾ»  ،ككاف ذا ىسمىؼ ىك ى

()1

ىك :اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة كالجماعة كاليو ينسب المذىب الحنبم .

(164ىػ241-ىػ ) ،كقصتو مشيكرة ف محنة خمؽ القرآف ،مف أشير مصنفاتو :المسند .انظر :ابف أب يعمى،
محمد بف محمد بف الحسيف بف محمد ،طبقات الحنابمة ،]4/1[ ،تحقيؽ ،محمد حامد الفق

بدكف طبعة ،دار

المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .ابف خمكاف ،أحمد بف محمد ،كفيات األعياف ،]46/1[ ،تحقيؽ:

إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

()2
ىرةٍ ،ال ىمك ٌ  ،ينسب أحيانان إلى جده ،ممف
ىك :عبد ا﵀ بف عثماف بف خثيـ القارم ،مف القارة ،حمفاء بن ز ى
صحب أبا الطفيؿ عامر بف كاثمة زمانا ككاف مف أىؿ الفضؿ كالنسؾ كالفقو كالحفظ( ،تكف سنة 132ىػ) .انظر:

ابف أب حاتـ ،عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ،الجرح كالتعديؿ ،]112-111/5[ ،دار إحياء التراث

العرب  ،بيركت ،ط1953 ،1ـ .ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد ،مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ
فقياء األقطار[ ،ص ،] 141حققو ككثقو كعمؽ عميو :مرزكؽ عم إبراىيـ ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزير،
المنصكرة ،ط 1411،1ىػ 1991 -ـ.

()3

ىك :أبك الحجاج مجاىد بف جبر ،كيقاؿ ابف جبير ،المك  ،القرش  ،مف الكسطى مف التابعيف ،ثقة إماـ ف

التفسير كف العمـ ،اختمؼ ف كفاتو فقيؿ (تكف سنة 101ىػ) كقيؿ غير ذلؾ .انظر :العسقبلن  ،أحمد بف عم
بف محمد بف حجر ،تقريب التيذيب[ ،ص  ،]605تحقيؽ ،محمد عكامة ،دار الرشيد ،سكريا ،ط-1406 ،1
 .1986ابف حباف ،محمد بف حباف بف أحمد ،الثقات ،]419/5[ ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر
أباد ،الباكستاف ،ط1393 ،1ىػ 1973ـ.

()4
السائب بف عبد ا﵀،
الشيبان  ،أحمد بف محمد بف حنبؿ ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ[ ،مسند ٌ
المكٌييف ،حديث ٌ
 264-263/24برقـ ( ،])15505تحقيؽ ،شعيب األرنؤكط ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد ا﵀ بف عبد المحسف

الترك  ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ىػ  2001 -ـ .قاؿ محققو شعيب األرنؤكط :إسناده ضعيؼ .كأخرجو
الحاكـ ،أبك عبد ا﵀ الحاكـ النيسابكرم ،المستدرؾ عمى الصحيحيف[ ،كتاب البيكع 69 /2 ،برقـ (،])2357
تحقيؽ ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط1411 ،1ىػ – 1990ـ .كقاؿ الحاكـ :ىذا

يخرجاه ،ككافقو الذىب ف التمخيص!
حديث صحيح اإلسناد كلـ ٌ
( )5كالسمؼ :القرض الذل ال منفعة فيو لممقرض غير األجر كالشكر كعمى المقترض رده كما أخذه .انظر:
ابف األثير ،النياية ف غريب.]391-390/2[ ،

()6
الصدقة :ما يخرجو اإلنساف مف مالو عمى كجو القربة .الزبيدم ،محمد مرتضى الحسين ،
ف "ط" صداقةٌ .
تاج العركس مف جكاىر القامكس ،]12/26[ ،تحقيؽ ،مجمكعة مف المحققيف ،الككيت ،مطبعة حككمة الككيت،

ط1407 ،2ىػ1987-ـ.
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()1

فيو:

السائب صيف ٌ بف عائذ بف عبد المٌو بف عمر بف مخزكـ ،كقكؿ ٌ
كاسـ ٌ
السييم ٌ
()3
السائب ،كمنيـ مف يركيو عف قيس( )4بف
ٌإنو كثير االضطراب( ،)2فمنيـ مف يركيو عف أب
ٌ
()5
السائب]( ،)6كىذا اضطراب( )7ال يثبت بو( )8ش ء كال تقكـ
السائب[ ،كمنيـ عف عبد المٌو بف ٌ
ٌ

أما غرضنا كىك ثبكت مشاركتو
يصح إذا أراد
حجةٌ ،إنما
الحجة ف تعييف ٌ
ٌ
ٌ
بو ٌ
الشريؾ مف كافٌ ،
كؿ حاؿ.
 فثابت عمى ٌ

()1

ىك :أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ الخثعم  ،السييم  ،المالك  ،مؤرخ ،محدث ،حافظ ،لغكم ،مقرئ.

كلد بسييؿ سنة ( 508ىػ) ،تكف بمراكش سنة ( 581ىػ) .مف مؤلفاتو " :التعريؼ كاإلعبلـ فيما أبيـ ف القراف
مف األسماء كاألعبلـ" ،الركض األنؼ" .انظر :الذىب  ،محمد بف أحمد بف عثماف ،تذكرة الحفاظ ،]96/4[ ،دار
الكتب العممية بيركت ،لبناف ،ط1419 ،1ىػ1998-ـ .ابف خمكاف ،كفيات األعياف.]143 /3[ ،

()2

كثير االضطراب أم :كثير االختبلؿ؛ قاؿ ابف الصبلح" :المضطرب مف الحديث ىك الذم تختمؼ الركاية

فيو ،فيركيو بعضيـ عمى كجو ،كبعضيـ عمى كجو آخر مخالؼ لو ...كاالضطراب مكجب ضعؼ الحديث؛
بأنو لـ يضبط ،كا﵀ أعمـ" .انظر :ابف الصبلح ،عثماف بف عبد الرحمف ،معرفة أنكاع عمكـ الحديث،
إلشعاره ٌ
[حاشية ص  ،]192تحقيؽ :عبد المطيؼ اليميـ  -ماىر ياسيف الفحؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط،1
1423ىػ 2002/ـ.

()3
()4
()5

ليست ف "ط".
ف "ط" قبس ،كىك خطأ.
ف "ط" مف يركيو.

()6

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".

()8

ف "أ" فيو.

()7

انظر :الزيمع  ،نصب الراية ألحاديث اليداية.] 474/3[ ،
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قاؿ إبراىيـ الحرب ٌ ( )1ف كتابو غريب الحديث( :)2يي ىد ًارئ ميمكز ف الحديث :أم يدافر،
()4
()3
الدليؿ ،أعن
الشركة كانت عمى عيد
أف
ٌ
الجاىمية ،كىك جزء ٌ
ٌ
ثـ إيراد المشايخ ىذا ٌإنما يفيد ٌ
ٌ
()5
أب داكد كمستدرؾ الحاكـ* عف
فقررىـ ،كمفيد الجزء الثٌان ما ف
ٌأنو بعث كىـ يتشارككف ٌ
()6

أب ىريرة

()1

 ،عنو -عليه الصالة والسالم –

ىك :إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ الحرب  ،أصمو مف مرك ،نسبتو إلى محمة ببغداد ،إماـ فقيو مف أصحاب

اإلماـ أحمد ،نقؿ عنو مسائمو ،كاف محدثا قيما باألدب كالمغة ،تكف رحمو ا﵀ تعالى سنة 285ىػ .انظر :ابف
أب يعمى ،طبقات الحنابمة ،]86/1[ ،الزركم  ،األعبلـ.]32/1[ ،

()2

غريب الحديث :ألب إسحاؽ إبراىيـ الحرب  ،تحقيؽ :سميماف العايد ،جامعة أـ القرل مركز البحث العمم ،

مكة المكرمة ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .لـ أجد ىذا العزك ف الكتاب ،ككجدتو ف غريب الحديث ألب يعبيد

القاسـ بف سبلٌـ .انظر :القاسـ بف سبلٌـ ،أبك يعبيد اليركم البغدادم ،غريب الحديث ،] 337 /1[ ،تحقيؽ ،د.
محمد عبد المعيد خاف ،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد ،الدكف ،ط1384 ،1ىػ 1964 -ـ.

()3
()4
()5

المراد بالمشايخ مف لـ يدرؾ أبا حنيفة .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]495 /4[ ،
ليست ف "ب".
ليست ف "ب".

*نياية ؽ  /353أ مف "ج".

()6

ىك :أبك ىريرة الدكس الصحاب الجميؿ ،حافظ الصحابة ،اختمؼ ف اسمو كاسـ أبيو عمى أقكاؿ ،أشيرىا أنو

عبد الرحمف بف صخر ،مات سنة بضر كخمسيف .انظر :ابف األثير ،أسد الغابة .]313 /6[ ،العسقبلن  ،تقريب
التيذيب[ ،ص .]343
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يك ٍي ًف ما لىـ ي يخ ٍف أىح يد يىما ص ً
اح ىب يو ،فىًإ ىذا ىخ ىانا
اؿ الم يو تى ىعالىى :أىىنا ثىالً ي
«قى ى
ث الش ًر ى ى ٍ ى
ى ى ى
()4
()3
()2
ً
ً
كضعفو ابف( )6القطٌاف( )7بجيالة كالد
طاف»(،)5
اء ىيد الش ٍي ى
ٌ
م ٍف ىب ٍين ًي ىما»  ،زاد رزيف  « :ىك ىج ى
()1

ىخ ىر ٍجت

()8

حياف
أب ٌ

()1
اف».
لفظة « :ىخ ىانا» ليست ف سنف أب داكد كال ف المستدرؾ ،فعند أب داكد « :ىخ ىانو» ،كعند الحاكـ « :ىخ ى
ككجدتيا ف كتاب المخمصيات لمبغدادم ،كأيضا عند النككم ف المجمكع شرح الميذب .انظر :البغدادم ،محمد

بف عبد الرحمف بف العباس ،المخمصيات كأجزاء أخرل ألب

طاىر المخمص ،]290 /2[ ،تحقيؽ ،نبيؿ سعد

الديف جرار ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية لدكلة قطر ،ط 1429 ،1ىػ  2008 -ـ .النككم ،أبك زكريا
محي

الديف يحيى بف شرؼ ،المجمكع شرح الميذب "مر تكممة السبك

بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

()2

كالمطيع " ،]61/14[ ،دار الفكر،

ركاه الحاكـ ،المستدرؾ[ ،كتاب البيكع ( ،)60/2حديث رقـ .]2322 :كقاؿ :كىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ

يخرجاه .كقاؿ الذىب  :صحيح .كركاه أبك داكد ،سنف أب
ٌ
 ،3383صفحة .]516 :كالحديث ضعفو األلبان .

داكد[ ،كتاب البيكع ،باب ف

الشركة ،حديث رقـ:

()3
السرقسط ٌ  ،ككاف إماـ المالكية فييا ،كلو تآليؼ
م األندلس ٌ ٌ
عمار العبدر ٌ
ىك :أبك الحسف رزيف بف معاكية بف ٌ
بمكة
ٌ
رمذم مف الحديث .تكفٌ
م كمسمـ ك ٌ
النسائ ٌ كأب داكد كالتٌ ٌ
منيا :الكتاب الجامر لما ف كتاب المكطٌأ كالبخار ٌ
سنة (535ىػ) .انظر :ابف العماد ،شذرات الذىب ف أخبار مف ذىب .]175/ 6[ ،السمىف  ،أبك طاىر أحمد بف

محمد األصبيان  ،الكجيز ف

ذكر المجاز كالمجيز[ ،ص  ،]142تحقيؽ ،محمد خير البقاع  ،دار الغرب

اإلسبلم  ،بيركت ،لبناف ،ط1411 ،1ق – 1991ـ.

()4
()5

ف "ب" كجاءت.

قاؿ اإلماـ األلبان " :كأما زيادة رزيف فمـ نجد ليا أصبل ،كرزيف معركؼ باألغراب ف الزيادات كالركايات"

انظر :األلبان  ،محمد ناصر الديف ،غاية المراـ ف

تخريب أحاديث الحبلؿ كالحراـ [ص ،209حديث رقـ:

 ،]357المكتب اإلسبلم  ،بيركت ،ط1405 ،2ق.

()6
()7

ليست ف "ط".
ىك :عم

بف محمد بف عبد الممؾ الكتام

الحميرم الفاس أبك الحسف ابف القطاف ،قرطب

األصؿ ،مف

أصؿ فاس ،مف حفاظ الحديث كنقدتو ،مف مؤلفاتو :منيا بياف الكىـ كاإليياـ الكاقعيف ف كتاب األحكاـ ،كنظـ
الجماف ف أخبار الزماف ،كلد سنة (562ىػ) كتكف سنة (628ىػ) .انظر :شذرات الذىب [ .]5/128الزركم ،
األعبلـ.]331 /4[ ،

()8

انظر :ابف القطاف ،عم بف محمد بف عبد الممؾ الكتام الحميرم ،بياف الكىـ كاإليياـ الكاقعيف ف كتاب

األحكاـ ،] 490 /4[ ،تحقيؽ ،الحسيف آيت سعيد ،دار طيبة ،الرياض ،ط1418 ،1ى – 1997ـ.
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()2
()1
حياف ،كركاه* غيره
الركاية عف أب
حياف عف أبيو كىك سعيد بف ٌ
ٌ
كىك سعيد ٌ ،
فإف ٌ
()3
يك ٍي ًف ما لىـ ي يخ ٍف أىح يد يىما ص ً
ً
اح ىب يو،
حياف
ن
مرسبل ،كركاه ٌ
عف أب ٌ
الدارقطن ٌ  « :ىي يد المو ىعمىى الش ًر ى ى ٍ ى
ى ى ى
اف أىح يد يىما ص ً
اح ىب يو]( )4ىرفى ىع ىيا ىع ٍن يي ىما»(.)5
[فىًإ ىذا ىخ ى ى ى ى
()6

مف ىذا الحديث كنحكه ،إذ

مما بو ثبكتيا
كال ٌ
أف ككف ٌ
شؾ ٌ
الشركة مشركعةن أظير ثبكتنا ٌ
جر( ،)7متٌصؿ ال يحتاج فيو إلى إثبات حديث
كىمـ ا
التٌكارث كالتٌعامؿ بيا مف لدف ٌ
النب ٌ ٌ 
المصنؼ( )8عمى ٌادعاء تقريره  عمييا.
بعينو ،فميذا لـ يزد
ٌ

طىالً وب كأب

( )1ىك :سعيد بف ىحَّياف التٍَّيم  ،الككف  ،كالد أب حياف التيم  ،ركل ىع ٍف ىعمً ٍب ًف أىبً
كالحارث بف سكيد كشريح القاض  ،كغيرىـ .قاؿ ابف حجر العسقبلن " :لـ يرك عنو سكل ابنو يحيى ،ذكره ابف
ىريرة

حباف ف الثقات ،قمت...:كلـ يقؼ ابف القطاف عمى تكثيؽ العجم فزعـ أنو مجيكؿ!" .انظر :العسقبلن  ،أحمد
بف عم  ،تيذيب التيذيب ،] 19 /4[ ،مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ،اليند ،ط1326 ،1ىػ .العجم  ،أحمد بف
عبد ا﵀ ،تاريخ الثقات [ ،ص 183رقـ  ،]538دار الباز ط1405 ،1ىػ1984-ـ.
*نياية ؽ  /71ب مف "أ".

()2
حياف ،ككف  ،مف خيار أىؿ الككفة ،ثقة عابد ،ركل لو الجماعة ،ككانت كفاتو
ىك :يحيى بف سعيد بف ٌ
245ىػ .انظر :ابف أب حاتـ ،الجرح كالتعديؿ .]149/9[ ،تيذيب التيذيب.]214 /11[ ،
()3

ىك :أبك الحسف عم بف عمر بف أحمد البغدادم الدارقطن 385-306( ،ىػ) ،نسبة إلى دار القطف ،إماـ

كبير ،كمحدث حافظ ،كفقيو ،تكف

ببغداد ،تصانيفو كثيرة ،منيا" :كتاب السنف" ك"العمؿ الكاردة ف

األحاديث

النبكية" .انظر :ابف خمكاف ،كفيات األعياف .]299-297 /3[ ،الذىب  ،تذكرة الحفاظ.]995-991/3[ ،

()4
()5

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".

أخرجو ،الدارقطن  ،عم بف عمر بف أحمد بف ميدم البغدادم ،سنف الدارقطن [ ،كتاب البيكع،)442/3( ،

حديث رقـ ،]2934 :تحقيؽ ،شعيب االرنؤكط ،حسف عبد المنعـ شمب  ،عبد المطيؼ حرز ا﵀ ،أحمد برىكـ،
مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،ط1424 ،1ىػ 2004 -ـ .كضعفو األلبان  .انظر :محمد ناصر الديف ،إركاء
الغميؿ ف تخريب أحاديث منار السبيؿ 289-288/5[ ،حديث رقـ ( ،])1468إشراؼ :زىير الشاكيش ،المكتب

اإلسبلم  ،بيركت ،ط1405 ،2ىػ 1985 -ـ.

()6
()7

ف "أ" شرعيتيا.
حكى اإلجماع جميرة الفقياء .انظر :ابف المنذر ،محمد بف إبراىيـ بف النيسابكرم ،اإلجماع[ ،ص ،]56دار

الكتب العممية ،لبناف ،بيركت ،ط1405 ،1ىػ1985 /ـ .ابف قدامة ،عبد ا﵀ بف أحمد المقدس  ،المغن شرح
مختصر الخرق  ،]12/5[ ،مكتبة القاىرة ،بدكف طبعة1388 ،ىػ 1968 -ـ .ابف رشد ،محمد بف أحمد بف
محمد ،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،]35/4[ ،دار الحديث ،القاىرة ،بدكف طبعة1425 ،ىػ  2004 -ـ.

()8

يقصد بذلؾ اإلماـ المرغينان .
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[ أقساـ الشركة]
افً :ش ٍرىك ية أى ٍم ىبل وؾ ،ىك ًش ٍرىك ية يعقي و
ض ٍرىب ً
كد]
[قى ى
اؿ الش ٍرىك ية ى
الشركة ضرباف :شركة أمبلؾ( ،)1كشركة عقكد(.)2
قكلوٌ :

[شركة األى ٍمبلى ؾ]

ؼ ًفي ىن ً
شتى ًري ًانيا فى ىبل يج ي ً ً ً
ً
ً
ص ً
يب
صر ى
ىي
[فىش ٍرىك ية ٍاألى ٍم ىبل ؾٍ :ال ىع ٍي يف ىي ًرثي ىيا ىر يج ىبل ًف أى ٍك ىي ٍ ى ى
كز ألى ىحدى ىما أى ٍف ىيتى ى
يب ص ً
ً
ً
ً
ًً
ؽ ًفي ىغ ٍي ًر ٍال ىم ٍذ يك ً
كر
اح ًب ًو ىك ٍاألى ٍج ىن ًبي ىك ىى ًذ ًه الش ٍرىك ية تىتى ىحق ي
ٍاآل ىخ ًر إال ًبًإ ٍذنو ،ىك يكؿ م ٍن يي ىما في ىنص ً ى
ً
إذا اتيب رج ىبل ًف ع ٍينا أىك ممى ىك ى ً
ًفي ٍال ًكتى ً
ص ٍن ًع
يبل ًء أى ٍك ٍ
س ًت ى
ى
اب ىك ىما ى ى ى ى ي
اىا ًباال ٍ
اختىمىطى ىمالي يي ىما م ٍف ىغ ٍي ًر ي
ٍ ى
ً
ًً
يب يو ًم ٍف
أى ىح ًد ًى ىما أى ٍك ًب ىخ ٍم ًط ًي ىما ىخ ٍم ن
سا أى ٍك إال ًب ىح ىر وج ،ىكىي يج ي
طا ىي ٍم ىنعي الت ٍم ًي ى
كز ىب ٍيعي أى ىحدى ىما ىنص ى
يز ىأٍر ن
ً
ًً
يع الصك ًر ك ًم ٍف ىغ ٍي ًر ى ً ً
ش ًر ً
كرًة ٍال ىخ ٍم ًط ىك ًاال ٍخ ًت ىبل ًط فىًإن يو ىال
يك ًو ًفي ىج ًم ً
ى
ش ًريكو ًب ىغ ٍي ًر ٍإذنو إال في ي
ى ى
ص ى
كز إال ًبًإ ٍذ ًن ًو].
ىي يج ي
()3
الرجبلف أك يشتريانيا ،كظاىر ىذا الحمؿ مف ٍالقي يد ً
م
كر ٌ
فشركة األمبلؾ :العيف يرثيا ٌ

المصنؼ ٌأنيا ال تقتصر عمى ما ذكر ،بؿ تثبت فيما إذا اتَّيىىبا
القصر( ،)4فذكر
ٌ

()5

عيننا أك

( )1شركة األمبلؾ :ى أف يتممؾ شخصاف فأكثر عينان مف غير عقد الشركة ،كى نكعاف :اختيارٌية :كى الت
تنشأ بفعؿ الشريكيف .جبرٌية :كى الت تثبت لشخصيف فأكثر بغير فعميما .كى المعركفة عند المالكية بالشركة
ٍاألى ىعمَّية .انظر :الكاسان  ،عبلء الديف بف مسعكد بف أحمد الحنف  ،بدائر الصنائر ف ترتيب الشرائر،]56 /1[ ،
دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1406 ،2ىػ 1986 -ـ.

كتسمى شركة األبداف
( )2شركة العقكد :كى الحاصمة بسبب العقد ،كى  :شركة باألمكاؿ ،كشركة باألعماؿ،
ٌ
الصنائر ،كشركة بالتٌ ٌقبؿ ،كشركة بالكجكه .المصدر نفسو.
كشركة ٌ
()3

ىك :أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف362( ،ىػ428-ىػ) ،صنؼ المختصر كشرح مختصر

الكرخ  .انظر :القرش  ،الجكاىر المضية .]247/1[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]574/17[ ،

()4

كىك قكؿ القدكرم" :فشركة األمبلؾ :العيف يرثيا رجبلف أك يشتريانيا ،فبل يجكز ألحدىما أف يتصرؼ ف

نصيب اآلخر إال بإذنو ،ككؿ كاحد منيما ف نصيب صاحبو كاألجنب " .انظر :القدكرم ،أحمد بف محمد بف
أحمد ،مختصر القدكرم ف الفقو الحنف [ ،ص ،]110تحقيؽ ،كامؿ محمد محمد عكيضة ،دار الكتب العممية،

بيركت ،ط1418 ،1ىػ 1997 -ـ.
()5

مف اليبة ،أم :تمميؾ العيف ببل عكض .انظر :الجرجان  ،التعريفات [ص.]172
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( )2

ممكاىا باالستيبلء ،بأف استكليا( )1عمى ماؿ حرب ٌ يممؾ مالو باالستيبلء ،أك اختمط
ماليما مف غير صنر مف أحدىما ،بأف انفتؽ كيساىما المتجاكراف( )3فاختمط ما فييما ،أك اختمط
بالشعير.
بخمطيما ن
يتعسر كالحنطة ٌ
خمطا يمنر التٌمييز ،كالحنطة بالحنطة أك ٌ
أف بعضيـ ذكر [مف شركة األمبلؾ](:)4
كلك قاؿ :العيف يممكانيا كاف
ن
شامبلٌ ،إال ٌ

()6
ألف َّ
َّ
الد ٍيف كصؼ شرع ٌ ال يممؾ ،كقد يقاؿ :بؿ يممؾ
الشركة( )5ف
ٌ
الد ٍيف ،فقيؿ :مجاز ٌ ،
ممف عميو(.)7
شرنعا ،كلذا جاز ىبتو ٌ

()8
الحؽ ما
إف اليبة مجاز عف اإلسقاط؛ كلذا لـ تجز مف غير مف عميو ،ك ٌ
كقد يقاؿٌ :
ذكركا مف ممكو ،كلذا ممؾ ما عنو مف العيف عمى االشتراؾ ،حتٌى إذا دفر مف عميو إلى أحدىما
()9
حصت كما
ن
الرجكع عميو بنصؼ ما أخذ ،كليس لو أف يقكؿ :ىذا الٌذم أخذتو ٌ
شيئا كاف لآلخر ٌ
()10

شيئا عمى ٌأنو قضاه كأخر
حصتؾ ،كال
أيضا أف يعطيو ن
ٌ
يصح مف المديكف ن
بق عمى المديكف ٌ
اآلخر.

( )1ف "ب" عمييا ،كىك خطأ.
()2
بالناس
ٍال ىخ ٍم ًط :تداخؿ أجزاء األشياء بعضيا ف بعض ،كقد تييكس ىر فيو حتٌى قيؿ :رجؿ ىخمًيط ،إذا اختمط ٌ
بالض ٌـ :اسـ مف االختبلط .كأما أنكاعو ككجكىو كحكمو عند الحنفية في :
نا
الخ ٍم ى
الخمى ى
طةي
طاء ،ك ي
كثير ،كالجمر ي
ٌ
الكجو األكؿ :خمط الجنس بالجنس :كالحنطة بالحنطة كالشعير بالشعير.
الكجو الثان  :خمط الجنس بغيره :كالحنطة بالشعير كالخؿ بالزيت كنحكىما.

الكجو الثالث :خمط المائر بجنسو.
قاؿ أبك حنيفة :ىك استيبلؾ ف

الكجكه كميا ،كحكميا :أنو يضمنيا كينقطر حؽ المكدع عنيا كذلؾ لتعذر

كصكلو إلى عيف حقو ،كالقسمة مترتبة عم الشركة ،فبل تككف مكجبو ليا ،كخالفو أبك يكسؼ كمحمد ف ذلؾ.
انظر :المكصم  ،عبد ا﵀ بف محمكد بف مكدكد ،االختيار لتعميؿ المختار ،]26/3[ ،عمييا تعميقات :الشيخ
محمكد أبك دقيقة ،مطبعة الحمب

 -القاىرة (كصكرتيا دار الكتب العممية  -بيركت ،كغيرىا) 1356 ،ىػ -

 1937ـ .الفيكم  ،أحمد بف محمد ،المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير ،177/1[،مادة" :خمط"] ،المكتبة
العممية ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .بتصرؼ.

()3
()4
()5
()6

ف "ب ،ج" المتجاكريف.
ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".

الشركة.
ف "أ" ف
ٌ

المجاز" :اسـ لما أريد بو غير ما كضر لو ،بمناسبة بيف المعنى الحقيق

الجرجان  ،التعريفات.]141[ :

()7
()8
()9

ف "أ" زيادة الحؽ.
ف "أ" كليذا ،كف "ب" ككذا.

ليست ف "ب ،ج".

()10

ف "أ" كاآلخر.

كالمعنى المجازم" .انظر:
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[ال ًحيمىة في اختصاص اآلخذ بما أخذ دكف شريكو]
ٍ

قالكا( :)1ك ٍال ًحيمىة

()2

ف اختصاص اآلخذ بما أخذ دكف شريكو؛ أف ييبو مف عميو مقدار

يتصرؼ ف نصيب شريكو
الشركة ٌأنو ال يجكز( )3أف
حصتو ،كحكـ ىذه ٌ
كيبرئو ىك مف ٌ
ٌ
ٌ
حصتو ٌ
تضمنيا ككالةن ،ك ٌأنو
الشركة لعدـ
ٌإال بأمره ،أل ٌف كبل منيما ف نصيب اآلخر كاألجنب ٌ عف ٌ
ٌ
()5
()4
الشريؾ فيجكز بغير
أما مف غير ٌ
يجكز لو أف يبير نصيبو مف ٌ
الشريؾ ف جمير ٌ
الصكر ،ك ٌ
()6
فإنو ال يجكز بير أحدىما نصيبو مف
الصكرٌ ،إال ف صكرة الخمط كاالختبلطٌ ،
إذنو ف جمير ٌ
الشريؾ.
الشريؾ ٌإال بإذف ٌ
غير ٌ

()1

المراد بمفظ "قالكا" إذا لـ يكف لمرجر ضميره ذكر ف المفظ ،يستعمؿ عند الحنفية فيما فيو اختبلؼ مشايخ

بالنسبة
فإنو مرجكح ٌ
المذىب ،كقد يشار بو إلى ضعؼ القكؿ أك عدـ رجحانو؛ إال إف كاف مقركنا باألصح كنحكه ٌ
إلى ما ليس كذلؾ .انظر :النقيب ،المذىب الحنف .]374/1[ ،
()2
صرؼ ًف ٍاأليمكر ،ككسيمة بارعة تحيؿ َّ
الش ٍ ء ىعف ظىاىره
ٍال ًحيمىة :الحذؽ كجكدة ٌ
النظر ،ىك ٍالقي ٍد ىرة عمى دقة التَّ ى
ي
ً
صكد كالخديعة .انظر :أبك جيب ،سعدم ،القامكس الفقي لغة كاصطبلحا[ ،ص،]337
صكؿ إًلىى ٍال ىم ٍق ي
ٍابت ىغاء ٍال يك ي
دار الفكر ،دمشؽ ،سكرية ،ط1408 ،2ىػ 1988 -ـ.

()3

ف "ب ،ج" ،زيادة لو.

()4

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()6

ف "أ ،ب ،ج" صكرت .

()5

ف "ب ،ج" ،زيادة كؿ.
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[الفرؽ بيف الشركة كبيف الخمطة]
ؽ ًفي ًكفى ىاي ًة ٍال يم ٍنتى ىيى].
[كقى ٍد ىبينا ٍالفى ٍر ى
ى
المصنؼ :كقد ٌبيٌنا الفرؽ ف
قاؿ
ٌ

كفاية المنتيى( ،)1كحقيقة الفرؽ ما أشار إليو ف

()2

()3
الشركة إذا كانت بينيما مف االبتداء ،بأف اشتريا حنطةن *،أك كرثاىا،
أف ٌ
الفكائد الظٌييرٌية  ،كىك ٌ
الشريؾ كاألجنب ٌ  ،بخبلؼ
كؿ منيما نصيبو
حبة مشتركةن بينيما ،فبير ٌ
كانت ٌ
شائعا جائز مف ٌ
كؿ ٌ
ن
()5
()4
ما إذا كانت ٍ ً
حبة مممككة بجمير أجزائيا ألحدىما ،ليس لآلخر
ألف
ٌ
كؿ ٌ
بال ىخٍمط كاالختبلط ٌ ،
مخمكطا بنصيب الشريؾ،
الشريؾ ،ال يقدر عمى تسميمو ٌإال
ن
فييا شركة ،فإذا باع نصيبو مف غير ٌ
الشريؾ لمقدرة عمى التَّ ٍسمًيـ ىكالتَّ ىسمـ.
فيتكقٌؼ عمى إذنو ،بخبلؼ بيعو مف ٌ

()1

كىك شرحو لكتاب "بداية المبتدم" ،ف ثمانيف مجمدا ،كىذا الشرح ليس بمكجكد .انظر :حاج خميفة ،كشؼ

الظنكف.]227/1[،

()2

ف "ب" مف.

*نياية ؽ  /1ب مف "ب".

( )3الفكائد الظييرية :لمقاض ظيير َّ
الديف أىب بكر محمد بف أحمد بف عمر .المتكفى :سنة 619ىػ ،كى كتاب
ًف ٍالفىتىاكل التقطيا مف شرح ٍالج ً
الص ًغير لمصدر َّ
الش ًييد ،كما زاؿ الكتاب مخطكطا .انظر :حاج خميفة،
امر َّ
ى
ى
كشؼ الظنكف .]1298/2[ ،البابان  ،ىدية العارفيف ف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف.]111 /2[ ،
()4
()5

ف "ب ،ج" أك.

ف "ب ،ج" كاف.
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()1
تعدنيا سبب لزكاؿ ٍال ًمٍمؾ عف
أف خمط الجنس بالجنس ٌ
أما ما ذكر شيخ اإلسبلـ  ،مف ٌ
كٌ
الزكاؿ ثابتنا مف كجو دكف كجو،
تعد يككف سبب ٌ
المخمكط مالو إلى الخالط ،فإذا حصؿ بغير ٌ

()2
حؽ البير( )3مف األجنب ٌ  ،غير زائؿ ف
الشريؾ ف
[فاعتبر نصيب كؿ كاحد] منيما ز ن
ائبل إلى ٌ
ٌ
عدم( ،)4فعند
حؽ البير مف ٌ
السبب فيو ىك التٌ ٌ
الشريؾ ،فقد يمنر ثبكت ٌ
ٌ
الزكاؿ مف كجوٌ ،
فإف تماـ ٌ
فالزكاؿ
عدمو ال يثبت مف كجو ،كا ٌال لكانت جمير
أيضا ٌ
ٌ
المسببات ثابتةن مف كجو قبؿ أسبابيا ،ك ن

الشريؾ
كؿ منيما ز ن
كؿ منيما ،فبل يترتٌب عميو اعتبار نصيب ٌ
عينا ال إلى ٌ
ائبل إلى ٌ
إلى الخالط ن
()6
()5
عينا ،فبل
اآلخر عند البير مف األجنب ٌ [ ،بؿ المترتٌب عميو اعتباره ز ن
ائبل إلى ٌ
الشريؾ الخالط ن
الشريؾ ف البير مف األجنب ٌ ]،
كؿ منيما ز ن
يمزـ اعتبار نصيب ٌ
ائبل إلى ٌ
غير الخالط فقط إذا باع مف األجنب ٌ .

()7

بؿ اعتبار نصيب

أم
السبب التٌ ٌ
ألف الخمط ال يظير أثره ف ذلؾ ،كاٌنما ٌ
عدم؛ ٌ
كاٌنما قمناٌ :
يتبيف بو ٌ
إف تماـ ٌ
عدم ف خمطو.
السبب ف زكاؿ ٍال ًمٍمؾ ف ىذا الماؿ ،فيقاؿ التٌ ٌ
ٌ
تعد ىك ٌ

()1

لقب شيخ اإلسبلـ عند الحنفية يطمؽ عمى كؿ مف تصدر لئلفتاء ،كقد اشتير بو بعض عمماء المذىب

الحنف  ،كلكنو إف أيطمؽ فإنيـ يقصدكف بو عم بف محمد بف إسماعيؿ اإلسبيجان السمرقندم ،مف مصنفاتو:

"الفتاكل" ك "شرح مختصر الطحاكم" .تكف سنة 535ىػ .انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية.]592-591/2[ ،
الزركم  ،األعبلـ .]329/4[ ،كقد صرح ابف اليماـ باسمو ف فتح القدير[ ،كتاب إحياء المكات ،فصؿ ف
الدعكل كاالختبلؼ كالتصرؼ فيو .]102/10

()2
()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
ف "ب ،ج" اآلخر.

()4
عدم ف المٌغة :التٌجاكز .كف االصطبلح ىك مجاكزة ما ينبغ أف يقتصر عميو شرنعا أك عرفنا أك عادةن.
التٌ ٌ
انظر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الككيت ،المكسكعة الفقيية الككيتية ،]222 /28[ ،الككيت ،دار

السبلسؿ ،ط1404 ،2ىػ1983-ـ.

()5

ليست ف "أ".

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".

()6

ف "أ" ف .
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العقكد]
[تعريؼ شركة ي

ب الث ًانيً :ش ٍرىك ية ٍال يعقي ً
كد ،ىكيرٍك ين ىيا ًٍ
ش ىارٍكتيؾ ًفي
كؿ ،ىك يى ىك أى ٍف ىيقي ى
اب ىك ٍالقى يب ي
كؿ أى ىح يد يى ىما ى
يج ي
اإل ى
[كالض ٍر ي
ى
كؿ ٍاآل ىخ ير قى ًب ٍمت]
ىك ىذا ىك ىك ىذا ىكىيقي ي
()1

فسرىما
قكلو :ك ٌ
ثـ ٌ
الضرب الثٌان شركة العقكد ،كركنيا اإليجاب* كالقبكؿٌ ،
بقكلو :كىك أف يقكؿ أحدىما :شاركتؾ ف كذا ككذا( ،)2كيقكؿ اآلخر :قبمت أم :ف كذا مف
()5
()4
()3
كؿ مال كمالؾ كىما
الماؿ ،كف كذا مف التٌجارات ٍال ىب َّزًازَّية أك ٍال ىبقَّ ًاليَّة  ،ف العناف  ،أك ف ٌ
متساكياف كف جمير التٌجارات.

()1

فسرىا.
ف "أ" ٌ

()2

ليست ف " أ" ب ،ج".

المصنؼ
ٌ

*نياية ؽ  /72أ مف "أ".

()3
البزاز ،كقيؿ :أمتعة التٌاجر مف الثٌياب ،كرجؿ ٌبزاز ،كالحرفة الب اززة
البز مف الثٌياب :أمتعة ٌ
البز :الثٌياب ،كقيؿٌ :
ى
بالكسر .كىنا بمعنى التجارة ف البز مف الثياب .انظر :الفيكم  ،المصباح المنير ،47 /1[ ،مادة" :ب ز ز"].

ابف منظكر ،لساف العرب 311 /5[ ،مادة (بزز)].

( )4مأخكذة مف ٍالىب ٍقؿ ،كىك ما ينبت الربير مف العشب ،كؿ نبات اخضرت بو األرض ،كىنا بمعنى التجارة فيما
م ،ناصر بف عبد السيد الخكارزم  ،المغرب[ ،ص  ،] 48دار الكتاب
المطىرًز ٌ
تنبت األرض مف البقؿ .انظر :ي
العرب  ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

()5
الربح بينيما .كى
شركة العناف :أف يشترؾ رجبلف بمالييما عمى أف يعمبل فييما ،بأبدانيما ،ك ٌ
باإلجماع ،ذكره ابف المنذر ،كاٌنما اختمؼ ف بعض شركطيا ،كاختمؼ ف عمٌة تسميتيا شركة العناف ،فقيؿ:

جائزة

فإف
سكيا بيف فرسييما ،كتساكيا ف
سميت بذلؾ ٌ
السيرٌ ،
ٌ
ألنيما يتساكياف ف الماؿ كالتٌ ٌ
ٌ
صرؼ ،كالفارسيف إذا ٌ
اء .انظر :السرخس  ،محمد بف أحمد بف أب سيؿ ،المبسكط ،]151 /11[ ،دار المعرفة،
عنانييما يككناف سك ن

بيركت ،بدكف طبعة1414 ،ىػ1993-ـ .ابف قدامة ،المغن .]12/5[ ،
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المفاكضة كما سيأت .
()1

عف اآلخر ف

()2

المفاكضة

()3

كنحك
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()4
بناء عمى عدـ اشتراط لفظ
ذلؾ  ،ن

كليس المٌفظ المذككر* ببلزـ ،بؿ المعنى ،كليذا لك دفر ألفنا إلى رجؿ كقاؿ :أخرج مثميا
الشركة ،كيندب
كاشتر ،كما كاف مف ر و
بح فيك بيننا ،كقبؿ اآلخر ،أك أخذىا كفعؿ ،انعقدت ٌ

اإلشياد عمييا(.)5

()1

الكفيؿ :الضامف ،كىك مف يقبؿ الكفالة ،كالكفالة ف المغة :الضـ ،كف االصطبلح :ضـ ذمة إلى ذمة ف

حؽ المطالبة ،كالمكفكؿ لو مف لو الديف ،كالمكفكؿ عنو مف عميو الديف ،كالمكفكؿ بو الماؿ .انظر :القكنكم،
قاسـ بف عبد ا﵀ ،أنيس الفقياء ف تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء[ ،ص  ،]82-81عمؽ عميو ،د .يحيى
مراد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1424 ،1ىػ 2004ـ

()2
()3
()4

سيأت تعريفيا بعد قميؿ.
ليست ف "أ".

ف "أ" ك.

*نياية ؽ /353ب مف "ج".

()5

اإلشياد عمى عقكد البير كالشراء كاإلجارة كنحكىا يستحب؛ إذا كاف محؿ العقد شيئان ميمان كبي انر ،كال ينبغ

الجصاص الحنف " :فأما اإلشياد مندكب
اإلشياد عمى كؿ صغير لما ف ذلؾ مف الحرج ،قاؿ اإلماـ أبك بكر
ٌ
النزر اليسير الٌذم ليس ف العادة التٌكثٌؽ فييا باإلشياد ،نحك شرل الخبز
إليو ف جميعيا (جمير عقكد البير) ٌإال ٌ

المتقدميف،
كالبقؿ كالماء كما جرل مجرل ذلؾ...كلك كاف
السمؼ ك ٌ
مندكبا إليو لنقؿ عف ٌ
ن
لصحابة ك ٌ
النب ٌ  كا ٌ
بأنيـ كانكا يتبايعكف األقكات كما ال يستغن اإلنساف عف شرائو ،مف
كلنقمو الكافٌة لعمكـ الحاجة إليو ،كف عممنا ٌ
فإنما ىك ف البياعات المعقكدة
ندبا كا ن
رشاداٌ ،
أف األمر باإلشياد كاف كاف ن
غير نقؿ عنيـ اإلشياد ،فيو داللة عمى ٌ
النفيسة" .انظر :الجصاص ،أحمد بف عم أبك بكر
عمى ما يخشى فيو التٌجاحد مف األثماف الخطيرة كاألبداؿ ٌ
الرازم أحكاـ القرآف ،]633-632 /1[ ،تحقيؽ ،عبد السبلـ محمد عم

لبناف ،ط1415 ،1ىػ1994-ـ.

شاىيف ،دار الكتب العممية ،بيركت،
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()1
كيفية كتابتيا ،فقاؿ :ىذا ما اشترؾ عميو فبلف كفبلف،
محمد -رحمو المٌوٌ -
كذكر ٌ
()2
كؿ منيما ،كيقكؿ :كذلؾ كمٌو
يبيف قدر رأس ماؿ ٌ
ثـ ٌ
اشتركا عمى تقكل المٌو تعالى كأداء األمانةٌ ،
()3
بالنقد ك َّ
الن ًس ىيئة(.)4
ف أيدييما يشترياف بو كيبيعاف
جميعا كشتٌى ،كيعمؿ ٌ
كؿ منيما برأيو كيبير ٌ
ن
()6

()5
أف بعض العمماء يقكؿ :ال يممكو
كىذا كاف ممكو ٌ
كؿ بمطمؽ عقد ٌ
الشركة؛ ٌإال ٌ
()8
()7
حرز عنو( )9يكتب ىذا ،ثـ يقكؿ :فما كاف مف ربح فيك بينيما
منيما ٌإال بالتٌصريح بو  ،فممتٌ ٌ
ً
يعة( )10أك تىىب ىعة( )11فكذلؾ.
عمى قدر [رءكس أمكاليما ،كما كاف مف ىكض ى

()1

كاحد

ىك :محمد بف الحسف الشيبان  ،كلد سنة 135ىػ كقيؿ سنة 132ىػ ،أصمو مف الشاـ كانتقؿ إلى العراؽ،

صحب أبا حنيفة كأخذ الفقو عنو ،لو فضؿ كبير ف

نشر مذىب أب

حنيفة ،صاحب المؤلفات المعتبرة

كالمبسكط كالجامر الكبير كالجامر الصغير كالسير الكبير كالسير الصغير كالزيادات ،كىذه الكتب الستة معركفة
بكتب ظاىر الركاية ،كلو كتب غيرىا ، ،تكف سنة 189ىػ ،انظر :الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد
ا﵀ ،الكاف

بالكفيات ،]247/2[ ،تحقيؽ ،أحمد األرناؤكط كترك

مصطفى ،دار إحياء التراث ،بيركت،

1420ىػ2000 -ـ .القرش  ،الجكاىر المضية.]123-122 /3[ ،

()2

ف "ج" بيف.

()3

ف "أ" زيادة " كحد".
ً
الب ٍيري إًلىى أىجؿ ىم ٍعمي و
كـ .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 106 /14[ ،مادة (نسأ)].
ىى ى
ف "أ" ىذا.

()7

ف "أ" برأيو ،كىك خطأ.

()4
()5
()6

()8
()9

ف "أ" كؿ ،كىك خطأ.

ليست ف "ج".
ليست ف "ج".

()10
()11

الكضيعة :ى بير بنقيصة عف الثمف األكؿ .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص .]253

التبعة :تعمؽ المبير بضماف البائر مدة معينة مف عيب أك استحقاؽ .انظر :أبك جيب ،سعدم ،القامكس

الفقي [ ،ص .] 265
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()1
أف اشتراط الكضيعة بخبلؼ قدر]
كال خبلؼ
ٌ
متفاكتنا عندنا صحيح( )4فيما سيذكر( ،)5فإف كاف شرطا التٌفاكت فيو كتباه كذلؾ ،كيقكؿ اشتركا
()7
()6
يدع
عمى ذلؾ [ف ماؿ كذا]  ،ف يكـ كذا[ ،ف شير كذا]  ،كاٌنما يكتب التٌاريخ ك ال ٌ
أحدىما لنفسو حقا فيما اشتراه اآلخر قبؿ ىذا التٌاريخ(.)8

()1

()3
الربح
رأس الماؿ باطؿ  ،كاشتراط ٌ

لكنيـ اختمفكا ىؿ يفسد ىذا الشرط الشركة كيبطميا؟ أـ أنو يمغى الشرط كتصحح الشركة؟ كقد رجح ابف

عابديف ف حاشيتو عمى البحر الرائؽ "منحة الخالؽ" ،بأف ىذا الشرط فاسد كغير نافذ كال يبطؿ بو العقد ،فقاؿ:
الشركة؛
الربح كالكضيعة بينيما نصفيف فشرط الكضيعة نصفيف فاسد كلكف بيذا ال تبطؿ ٌ
" كاف شرطا أف يككف ٌ
بالشركط الفاسدة" ،فيصح العقد كيمغى الشرط .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]195 /5[ ،
الشركة ال تبطؿ ٌ
ألف ٌ
ٌ
( )2ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
()3
()4

فيتقدر بقدر الماؿ .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]62/6[ ،
ألف الكضيعة اسـ لجزء ىالؾ مف الماؿٌ ،
ذلؾ ٌ
يصح عند الحنفية ما عدا زفر ،أف يتفاضؿ الشريكاف ف الربح حالة التساكم ف رأس الماؿ ،بشرط أف يككف

العمؿ عمييما ،أك عمى الذم شرط لو زيادة الربح ،ألف الربح يستحؽ إما بالماؿ ،أك بالعمؿ ،أك بالضماف،

كزيادة الربح تككف بسبب زيادة العمؿ ،ألنو قد يككف أحد الشريكيف أحذؽ كأىدل كأكثر عمبلن كأقكل ،فيستحؽ

الزحيم ٌ ،
الزحيم ٌ  ،كىبة بف مصطفى ٌ
زيادة ربح عمى حساب شريكو .انظر :السرخس  ،المبسكطٌ .]157 / 11[ ،
الفقو اإلسبلم ٌ كأدلٌتو ،]3901 /5[ ،دا ر الفكر ،سكرٌية ،دمشؽ ،ط ،12بدكف تاريخ.
( )5كسيأت ذكر المسألة ف التفصيؿ عند [كجكه استحقاؽ الربح ص.]71
()6

ما بيف المعككفيف ليس ف "ط ،ب ،ج".

()8

انظر :السرخس  ،المبسكط .]153 / 11[ ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]305 /4[ ،

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
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[الشركط العامة في شركات العقكد]
اد ًبالتصر ً
ؼ
[ك ى
صر ي
ستىفى ي
ؼ ٍال ىم ٍعقي ي
كد ىعمى ٍي ًو ىع ٍق ىد الش ٍرىك ًة قى ًاب نبل لً ٍم ىك ىكالى ًة لً ىي يك ى
ش ٍرطي يو أى ٍف ىي يك ى
كف ىما يي ٍ
ى
كف الت ى
ى
كب ًم ٍن يو].
يم ٍ
شتىىرنكا ىب ٍي ىن يي ىما فى ىيتى ىحق ي
ؽ يح ٍك يم يو ٍال ىم ٍطمي ي

قاببل لمككالة( ،)1كعقد
الشركة ن
صرؼ المعقكد عميو عقد ٌ
قكلو :كشرطو أف يككف التٌ ٌ
()2
تتضمف الككالة،
الشركة
الشركة منصكب عمى المصدر معمكنال لمعقكدٌ ،
ككؿ صكر عقكد ٌ
ٌ
ٌ
مشتركا بينيما فيتحقٌؽ
صرؼ
ن
ٌ
كتختص المفاكضة بالكفالة ،كاٌنما شرط ذلؾ ليككف ما يستفاد بالتٌ ٌ
كؿ منيما
الربح ،إذ لك لـ يكف ٌ
حكمو ،أم :حكـ عقد ٌ
الشركة المطمكب منو؛ كىك االشتراؾ ف ٌ
مشتركا
أصيبل ف النصؼ( )3اآلخر؛ ال يككف المستفاد
ككيبل عف صاحبو ف
النصؼ ،ك ن
ن
ن
ٌ
( )6
ً
الم ٍشتىًرم( ،)4كاحترز بو عف االشتراؾ ف التَّ ىكدم( )5ىك ًاال ٍحتًطىاب
الم ٍشتىىرل ب ي
الختصاص ي
()7
ً ً
السبب(.)8
كؿ ذلؾ
فإف ٍال ًمٍمؾ ف ٌ
ىكاال ٍحت ىشاش كاالصطيادٌ ،
يختص بمف باشر ٌ
ٌ

ككيبل ألف
(ٍ )1ال ىك ىكالىة :بالفتح كالكسر ،اسـ مف التككيؿ ،كىك التفكيض ،كككيؿ الرجؿ :الذم يقكـ بأمره ،سم
ن
مككمو قد ككؿ إليو القياـ بأمره ،فيك مكككؿ إليو األمر .كشرعان :إقامة الغير مقاـ نفسو ف تصرؼ معمكـ.
ٌ
(ك ىك ىؿ) ] .الميدان  ،المباب ف شرح الكتاب.]138/2[،
انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 736 /11[ ،مادة ى

()2

الشرؾ.
ف "ب ،ج" ٌ

()4

ليست ف "أ".

()8

ألف االشتراؾ ف تممؾ المباحات ممنكعة عند الحنفية ،بؿ كيعتبركنيا شركة فاسدة ،كيككف لكؿ مف الشركاء

()3ليست ف " أ ،ب ،ج".

()5
اذ ًة" .انظر :العين  ،محمكد
التَّ ىكدم :ف األصؿ ،لفظ فارس  ،كمعناه السؤاؿ مف الناس كالدكراف فيو " الش ىح ى
بف أحمد ،البناية شرح اليداية ،]78 /6[ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط 1420 ،1ىػ  2000 -ـ.
()6
الشجر بنية التممؾ .انظر :قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء[ ،ص .]46
ًاال ٍحتًطىاب :ىج ٍم ًر ما يصمح لمنار مف ٌ
( )7ا ًال ٍحتً ىشاش :أخذ الحشيش ،كىك اليابس مف الكؤل .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 283/6[ ،مادة (حشش)].

ما اكتسبو دكف صاحبو ألف الشركة تتضمف معنى الككالة ،كالتككيؿ ف أخذ المباح باطؿ .قاؿ الكاسان " :ركل
الشركة ،كما ال تجكز فيو الككالة
أبك يكسؼ عف أب حنيفة رحميما المٌو ٌأنو قاؿ :ما تجكز فيو الككالة تجكز فيو ٌ

الصيد كالحطب كالحشيش" .انظر:
الشركة ،كعمى ىذا تخرج ٌ
ال تجكز فيو ٌ
الشركة باألعماؿ ف المباحات مف ٌ
الشركة الفاسدة.
الكاسان  ،بدائر الصنائر .]63 /6[ ،كسيأت مزيد تفصيؿ فييا ف كبلـ المصنؼ عند ذكره ٌ
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[أنكاع شركة العقكد]
اف ،ىك ًش ٍرىك ية الص ىن ًائ ًع ،ىك ًش ٍرىك ية ٍال يك يج ً
كه].
ض هة ،ىك ًع ىن ه
[ثيـ ًى ىي أىٍرىب ىع ية أى ٍك يج وو :يمفى ىاك ى
()1
ضةً ،
كع ىناف ،كشركة
ثـ ى -أم :شركة العقكد ،-عمى أربعة أكجو :يمفى ىاك ى
قكلوٌ :
()3
ً ()2
إما أف يذكر فيو ماؿ أك ال ،كف
َّ
الص ىنائر  ،كشركة ٍال يك يجكه  ،قيؿ ف كجو الحصرٌ :
إف العقد ٌ

كتصرفو كنفعو كضرره أك ال ،فإف شرطا ذلؾ
إما أف تشترط المساكاة ف الماؿ كربحو
ٌ
ٌ
الذكر ٌ
فيك المفاكضة ،كا ٌال فيك العناف(.)5

()4

الصنائر،
إما أف يشترطا العمؿ ف ماؿ الغير أك ال،
فاألكؿ ٌ
كف عدـ ذكر الماؿ؛ ٌ
ٌ
عنانا،
الصنائر كالكجكه ال يككناف مفاكضةن كال ن
كالثٌان الكجكه ،كقيؿ :عميو أنو يقتض ٌ
أف شركة ٌ
كليس كذلؾ كما سنذكره فيما* يأت .

()1

ف "ب" ك.

()2

شركة الصنائر :ى

()3

شركو الكجكه :ى أف يشتركا ببل ماؿ عمى أف يشتريا بكجكىيما كيبيعا ،كتتضمف الككالة .المصدر نفسو.

أف يشترؾ صانعاف كالخياطيف ،أك خياط كصباغ ،كيقبؿ العمؿ كاف األجر بينيما.

انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص  .]126كسيأت مزيد تفصيؿ فييا ف كبلـ المصنؼ.

()4
()5

ليست ف "ب".
انظر :القدكرم ،مختصر القدكرم[ ،ص.]110

*نياية ؽ  /2أ مف "ب".

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

61

حاكم( )1كأبك الحسف الكرخ ٌ ( ،)2حيث قاال:
فكجو التٌقسيـ ما ذكره ٌ
الشيخاف أبك جعفر الطٌ ٌ
()3
ككؿ منيما عمى
الشركة عمى ثبلثة أكجو :شركة باألمكاؿ ،كشركة باألعماؿ ،كشركة بالكجكه ٌ ،
ٌ
()4
كجييف :مفاكضة كعناف  ،كسيأت البياف إف شاء المٌو تعالى.

()1

ىك :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة األزدم الطحاكم239( ،ق321-ىػ) ،نسبة إلى طحا ،كطحا قرية

بصعيد مصر ،كاف إمامان فقييان حنفيان ،لو تصانيؼ كثيرة ،منيا" :أحكاـ القرآف" ك"شرح مشكؿ اآلثار" كالعقيدة

طمي ٍكىب ىغا ،تاج التراجـ،
المشيكرة بػ "العقيدة الطحاكية" ،كغيرىا .انظر :الذىب  ،تذكرة الحفاظ .]21/3[ ،ابف قي ٍ
[ص.]102-100

( )2ىك :أبك الحسف عبيد ا﵀ بف الحسيف بف دالؿ الكرخ (260ق340-ىػ) ،مف كرخ يج َّداف ،بميدة ف
كالية العراؽ ،عمى الحد بيف شيرزكر كالعراؽ ،انتيت إليو رئاسة الحنفية ،ككاف رأسان ف االعتزاؿَّ ،
صنؼ:
آخر

"المختصر" ف الفركع كالمشيكر بمختصر الكرخ  ،ك"الجامر ،الكبير كالصغير" ،كتكف ببغداد .انظر :التميم ،

الطبقات السنية .]420/4[،القرش  ،الجكاىر المضية.]493/2[ ،

()3

كبتأمؿ ىذه األنكاع" ،يتبيف أف شركة العقكد عند الفقياء تنقسـ باعتبار مصدر تمكيميا إلى أربعة أقساـ :شركة

مصدر تمكيميا الماؿ ،كى شركة العناف كالمفاكضة ،كشركة مصدر تمكيميا العمؿ ،كى شركة األعماؿ ،كشركة
مصدر تمكيميا الماؿ كالعمؿ ،كى شركة المضاربة ،كشركة مصدر تمكيميا الجاه ،كال يمكف كجكد شركة خارج
ىذا النطاؽ حسب االستقراء العقم  ،كىك يكشؼ عف مساحة الحرية الكاسعة لمشركات ف

الفقو اإلسبلم ".

انظر :مقاؿ بعنكاف :شركات الفقو ،نظرة شرعية كنظامية ،لمدكتكر :يكسؼ بف أحمد القاسـ ،بتصرؼ ،منشكر
عمى شبكة االنترنتhttp://www.aleqt.com/2010/04/08/article_376019.html :

()4

انظر :الطحاكم ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الحنف  ،مختصر الطحاكم ،]107[ ،تحقيؽ ،أبك الكفا

االفغان  ،طبعو لجنة إحياء المعارؼ النعمانية ،اليند ،حيدر اباد ،بدكف طبعة1270 ،ىػ.
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[تعريؼ شركة المفاكضة]
ً
شتى ًر ىؾ الرج ىبل ًف فىيتىساكي ً ً
صرًف ًي ىما ىكىد ٍي ًن ًي ىما ًألىن ىيا
ض ًة فى ًي ىي أى ٍف ىي ٍ
[فىأىما ًش ٍرىك ية ٍال يمفى ىاك ى
ى ى ىى
ي
اف في ىمال ًي ىما ىكتى ى
اح ود ًم ٍنيما أىمر الشرىك ًة إلىى ص ً
ض يكؿ ك ً
يع التجار ً
ً
ً
ً
اح ًب ًو ىعمىى ًٍ
اإل ٍط ىبل ً
ؽ
ات ييفىك ي
ى
ى
ٍ
ي ى ٍى
ش ٍرىك هة ىعام هة في ىجم ً ى ى
اؿ قى ًائمييـ :ىال ي ً
ٍإذ ًىي ًم ٍف ٍالمساك ً
إذا يجيالي يي ٍـ
س ىراةى ى
اة ،قى ى
اس فى ٍك ى
ي ٍ
س ىراةى لى يي ٍـ ىكىال ي
ضى ىال ي
صم يح الن ى
ي ىى
يٍ
ى
ً
يؽ ٍالم ً ً
ً
ً
اء ىكىذلً ىؾ ًفي ٍالم ً
سً
اد ًب ًو ىما
اؿ ،ىك ٍال يم ىر ي
سي
اكًي ى
ادكا أى ٍ
اء ىك ٍانت ىي ن
س ىاكاة ٍابت ىد ن
يف .فى ىبل يبد م ٍف تى ٍحق ً ي ى
م يمتى ى
ى
ى
صح الشرىك ية فيو ك ىك ىذا ًفي التصر ً
اض يؿ ًفيما ىال ي ً
تى ً
ؼً ،ألىن يو لى ٍك ىممى ىؾ
صح الش ٍرىك ية فيو ىكىال يي ٍعتىىب ير التفى ي
ى
ى
ى
ٍ
ى
سً
اء الم يو تى ىعالىى].
إف ى
اكم ،ىك ىك ىذلً ىؾ ًفي الد ٍي ًف لً ىما ين ىبي يف ٍ
صرفنا ىال ىي ٍممً يؾ ٍاآل ىخ ير لىفى ى
ش ى
ات الت ى
أى ىح يد يى ىما تى ى
فأما
قكلوٌ :

صرفيما كدينيما؛
كت ٌ
كما ٌأنو ككيؿ عنو،

()2
()1
الرجبلف فيتساكياف ف
شركة المفاكضة  ،في  :أف يشترؾ ٌ
كؿ ما يمزمو مف عيدة ما يشتريو،
كفيبل عف اآلخر ف
كؿ منيما ن
ٌ
كيككف ٌ
كؿ منيما إلى صاحبو عمى العمكـ ف التٌجارات
يفكض ٌ
ٌ
ألنيا شركة ٌ
عامة ٌ

ماليا

الشركة ،كالمفاكضة المساكاة ،فمزـ مطمؽ المساكاة فيما يمكف
ألف المفاكضة ٌ
صرفاتٌ ،
كالتٌ ٌ
فعـ التٌساكم ف ذلؾ(.)3
االشتراؾ فيوٌ ،

()1
أما اصطبلحان ،فعرفيا الفقياء بعدة
المفاكضة لغة :مشتقة مف التفكيض إذ ٌ
فكض أمره إلى اآلخر ،ك ٌ
كؿ كاحد ٌ
تعريفات.

صرؼ ف مالو مر غيبتو كحضكره ،كذلؾ كاقر
يفكض ٌ
كؿ كاحد مف ٌ
الشريكيف إلى صاحبو التٌ ٌ
عند المالكية" :أف ٌ
عندىـ ف جمير أنكاع الممتمكات".
كأما عند الشافعية في " :أف يعقدا الشركة عمى أف يشتركا فيما يكتسباف بالماؿ كالبدف ،كأف يضمف كؿ كاحد
منيما ما يجب عمى االخر بغصب أك بير أك ضماف ،فيى شركة باطمة" عندىـ.
كى

عند الحنابمة نكعاف" :أحدىما :أف يشتركا ف

الشركة .كالثٌان  :أف يدخبل بينيما ف
جمير أنكاع ٌ

الشركة
ٌ

لكؿ كاحد منيما مف ميراث ،أك يجده مف ركاز أك لقطة".
االشتراؾ فيما يحصؿ ٌ
أما شركة المفاكضة بالمعنى الذم ذكره الحنفية ،فبل يجيزىا الشافعية ،كالحنابمة كجميكر الفقياء .انظر :ابػف
فػارس ،معجـ مقاييس المغة .] 460 /4[ ،ابف رشد ،بداية المجتيد .]37/4[ ،النككم ،المجمكع.] 73 /14[ ،
ابف قدامة ،المغن .]22 /5 [ ،

()2
()3

ف "أ" فيك.

انظر :السمرقندم ،عبلء الديف ،تحفة الفقياء ،]9/3 [ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1414 ،2ىػ -

 1994ـ .ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]195 /5[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

62

()1
مادة أخرل فكيؼ
أف قكؿ
ألنيا ٌ
المصنؼ :إذ ى مف المساكاة ؛ تساىؿٌ ،
ٌ
كال يخفى ٌ
َّ
عـ كانتشر ،كاٌنما
يتحقٌؽ االشتقاؽ ،بؿ ى مف الت ٍف ًكيض أى ٍك ٍالفى ٍكض الٌذم منو فاض الماء :إذا ٌ
األكدم(:)2
أف معناىا المساكاة ،كاستشيد بقكؿ األفكه
أراد* ٌ
ٌ
()3
ىال ي ً
ادكا
س ىراةى ى
سي
اس فى ٍك ى
ي ٍ
إذا يجيالي يي ٍـ ى
س ىراةى لى يي ٍـ ...ىكىال ي
ضى ىال ي
صم يح الن ى
كبعده:

كقيؿ بعده:

س ىراةي الن ً
اؾ
ى
اس أى ٍم ىريى ٍـ ...ىن ىما ىعمىى ىذ ى
إذا تىىكلى ي

()4

ادكا
أى ٍم ير ٍالقى ٍكًـ ىك ٍازىد ي

()5
صمي ىح ٍت ...فىًإ ٍف تىىكل ٍت فى ًب ٍال يجي ً
كر ًبأى ٍى ًؿ أٍ
ادكا
اؿ تى ٍنقى ي
الر ًم ىما ى
تي ٍي ىدل ٍاألي يم ي
كؿ
سيد يرجعكف إليو ،بؿ كاف ٌ
كمعنى البيت :إذا كاف ٌ
الناس متساكيف ال كبير ليـ ،كال ٌ
()7
اف
كاحد مستقبل ينفٌذ مراده كيؼ كاف؛ تحقٌقت المنازعة كالفساد كما ف قكلو تعالى  :لى ٍك ىك ى
ً
س ىدتىا،)8(
يما آل ىي هة إًال الم يو لىفى ى
في ى

()1

()6

ف "أ" المساكات.

()2
صبلءة بف عمرك بف مالؾ ،أبك ربيعة ،مف بن أكد ،مف مذحب ،شاعر يمان جاىم  ،لقب باألفكه ألنو
ىك :ى
كاف غميظ الشفتيف ظاىر األسناف ،كاف سيد قكمو كقائدىـ ف حركبيـ ،كىك أحد الحكماء كالشعراء ف عصره.

مات سنة  54قبؿ اليجرة .انظر :الزركم  ،األعبلـ [.]206 /3
*نياية ؽ  /72ب مف "أ".

()3
ضى :بكزف سكرل أم متساككف ال رئيس ليـ .انظر :انظر :الرازم ،زيف الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أب
فى ٍك ى
بكر بف عبد القادر الحنف  ،مختار الصحاح[ ،ص 244 :مادة (ؼ ك ض)] ،تحقيؽ ،يكسؼ الشيخ محمد،

المكتبة العصرية ،الدار النمكذجية ،بيركت ،ط1420 ،5ىػ 1999 /ـ.

()4
()5
()6

ف "أ ،ب" ذلؾ.
ف " ب ،ج" فبالجياد ،كىك خطأ.
ف "ب ،ج" تنقادكا .انظر :القال  ،إسماعيؿ بف القاسـ ،األمال "شذكر األمال " النكادر ،]224/2[ ،اعتنى

بيا ،محمد عبد الجكاد األصمع  ،دار الكتب المصرية ،ط 1344 ،2ىػ 1926 -ـ.

()7
()8

ليست ف "ط".

سكرة األنبياء ،اآلية .22
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()1
المفصؿ
السٌيد ،كجعمو صاحب
ٌ
ىكالس ىراة جمر ىس ًرم  ،كىك ٌ
()5
()4
ً
تحركت( )6الكاك( )7كانفتح ما
َّ
الس ًر ٌ
م فعيؿ جمر عمى فىعمىة بالتٌحريؾ  ،كأصمو يس ىرىكة ٌ
()9
()8
بالسككف فقمبت
قبميا فقمبت ألفنا ،فصار يس ىراة ،كأصؿ ىس ىرل ىس ىرىيك ،اجتمعتا كسبقت إحداىما ٌ
ثـ أدغمت ف ( )10الياء( ،)11كسيأت كجو المساكاة.
الكاك ن
ياء ٌ
()2

()1

اسـ جمر لو كركب ف راكب(.)3

ف "ط" ىس ىرل.

()2
إماما ف التفسير كالنحك
أم :الزمخشرم ،ىك :محمكد بف عمر بف أحمد أبك القاسـ الزمخشرم جار ا﵀ ،كاف ن
متظاىر بو ،تكف 538ىػ ،طبر كتابو "المفصؿ ف صنعة اإلعراب "
نا
كالمغة كاألدب ،ككاف معتزل االعتقاد،

غريب الحديث ،كغيرىا.

كحده مرنارا ،كمر شرح ابف يعيش عميو .كلو التصانيؼ اليامة ،الكشاؼ ،كالفائؽ ف
انظر :الحمكم ،ياقكت بف عبد ا﵀ الركم  ،معجـ األدباء ،]2687 /6[ ،تحقيؽ ،إحساف عباس ،دار الغرب
اإلسبلم  ،بيركت ،ط 1414 ،1ىػ  1993 -ـ .ابف خمكاف ،كفيات األعياف.]168 /5[ ،

()3

انظر :الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الفائؽ ف

غريب الحديث كاألثر،]172 /2[ ،

تحقيؽ ،عم محمد البجاكم  -محمد أب الفضؿ إبراىيـ ،دار المعرفة ،لبناف ،ط ،2بدكف تاريخ.
()4

ليست ف "ج".

()6

ف " أ ،ب ،ج" فػ.

()5

()7
()8
()9

ف "ج" اجتمعتا بعد كأصمو ،كىذا خطأ.

ف " ب ،ج" األلؼ ،كىك خطأ.
ف "ط ،ب ،ج" قمبت.
ليست ف "ج".

()10
()11

ليست ف "ب ،ج".
انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 377 /14[ ،مادة (سرا)].
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[شركط شركة المفاكضة]
[أكالن :المساكاة في رأس الماؿ قد ارن كقيمة ،ابتداء كانتياء]
()2
مدة البقاء،-
بد مف تحقٌؽ( )1المساكاة]
ابتداء عند عقد ٌ
انتياء- ،أم :ف ٌ
[فبل ٌ
الشركة ،ك ن
ن
()3
لكؿ منيما أف يفسخو إذا شاء ،فكاف لبقائو حكـ االبتداء،
فإف ٌ
ألف عقد ٌ
الشركة عقد غير الزـ ٌ ،
ٌ
ثـ
فما يمنر ابتداء* العقد مف التٌفاكت ف الماؿ يمنر بقاءه؛ حتٌى لك كاف الماالف سك ن
اء يكـ العقد ٌ
()5

()4
عنانا ،بخبلؼ ما لك زاد
ازدادت قيمة أحدىما قبؿ ٌ
الشراء ،فسدت المفاكضة كصارت ن
تغير( )6سعر رأس الماؿ بعد خركجو عف
ألف ٌ
ٌ
الشركة انتقمت إلى المشترمٌ ،
فإنما ٌ
الشراء بالماليفٌ ،

بعد

الشركة فيو.
ٌ

()1

ف "أ ،ب" تحقيؽ.

()2ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
*نياية ؽ  /354أ مف "ج".

()3
جائزا ،أما
يسمى ن
عقدا ن
عقد غير الزـ :ىك العقد الذم يجكز ألحد العاقديف فسخو بغير رضا العاقد اآلخرٌ ،
العقد البلزـ :ىك الذم ال يممؾ أحد العاقديف فسخو كانيائو إالٌ برضا العاقد اآلخر .انظر :المكسكعة الفقيية

الككيتية.]238 /35[ ،

()4

ف " ب ،ج " زادت.

()6

ف "أ" مكرر.

()5

ف "أ" أزاد ،كىك خطأ.
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()1

القياس

تفسد المفاكضة،

ثـ فضؿ ماؿ اآلخر ،فف
كلك اشتريا بجمير ماؿ أحدىما ٌ
()2
ألف
الشراء بالماليف
جميعا ٌ
ألف ٌ
قؿ ما يتٌفؽ فيمزـ باشتراطو حرج ،ك ٌ
كف االستحساف ال تفسدٌ ،
ن
لما ممؾ نصؼ المشترم صار نصؼ الثٌمف مستحقا عميو
المساكاة قائمة ن
معنىٌ ،
ألف اآلخر ٌ
يستحؽ بو لصاحبو ،غير ٌأنو ال يشترط اتٌحادىما صفةن ،فمك كاف
لصاحبو ،كنصؼ ما لـ
ٌ
()4
()3
صحت المفاكضة ،بخبلؼ ما
ألحدىما دراىـ سكد كلآلخر مثميا بيض  ،كقيمتاىما متساكيةٌ ،

()1
قيسو قىٍيسان ك قياسان ،ك ٍاقتاسو ك قىَّيسو ،إًذا َّ
قكسو
قدره عمى مثالو،
كقاس الش ء ىي ي
ى
"قاس الش ء ىي ي
القياس لغة :ى
قاد ٍرت بينيما".
قى ٍكسان ،كيقاؿ :قى ىاي ٍست بيف شيئيف :إًذا ى

كأما اصطبلحان :فيك "عبارة عف المعنى المستنبط مف النص؛ لتعديو الحكـ مف المنصكص عميو إلى غيره ،كىك
الجمر بيف األصؿ كالفرع ف

الحكـ .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 187 /6[ ،مادة" :قيس"] .الجرجان ،

التعريفات[ ،ص.]181

()2
الح ٍسف ،كىك نقيض القبح .كاالستحساف ىعد الش ء حسنان.
االستحساف لغةن :استفعاؿ مأخكذ مف ي
كأما االستحساف عند الحنفية ،فقد اختمفت عباراتيـ ف تعريفو ،فقالكا:

ىك أف يعدؿ اإلنساف ،عف أف يحكـ ف

المسألة بمثؿ ما حكـ بو ف

نظائرىا إلى خبلفو لكجو أقكل يقتض

العدكؿ عف األكؿ ،كىك منقكؿ عف الكرخ .
كقيؿ :العدكؿ عف مكجب قياس إلى قياس أقكل منو ،أك ترؾ القياس كاألخذ بما ىك أكفؽ لمناس ،أك ىك كؿ دليؿ

ف مقابمة القياس الظاىر.

كاألحذ باالستحساف محؿ خبلؼ بيف العمماء ،فمقد أكثر منو أبك حنيفة كأصحابو ،كقبمو المالكية ،بؿ نقؿ عف
مالؾ أنو تسعة أعشار العمـ ،كرفضو الشافع  ،كشدد ف اإلنكار عميو ،بؿ ألؼ كتابا ف الرد عميو .انظر :لساف
العرب 114 /13[ ،مادة (حسف)] .السرخس  ،أصكؿ السرخس  .]201-199/2[ ،البخارم الحنف  ،عبد العزيز
بف أحمد بف محمد ،كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم ،] 6-3 /4[ ،دار الكتاب اإلسبلم  ،بدكف طبعة كبدكف

تاريخ .الزركش  ،بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ بف بيادر ،البحر المحيط ف أصكؿ الفقو ،]95/8[ ،دار الكتب ،

ط1414 ،1ىػ 1994 -ـ .]94-87[ .اآلمدم ،أبك الحسف سيد الديف عم بف أب عم بف محمد بف سالـ
الثعمب  ،اإلحكاـ ف أصكؿ األحكاـ ]157- 156 /4[،تحقيؽ ،عبد الرزاؽ عفيف  ،المكتب اإلسبلم  ،بيركت،
بدكف طبعة 1402 ،ىػ.

()3
البلـ .انظر :الفيكم  ،المصباح
الدرىـ :اسـ لممضركب مف
معرب كزنو ًف ٍعمىؿ ،بكسر الفاء كفتح ٌ
ٌ
ٌ
الفضة ،كىك ٌ
المنير 193 /1[ ،مادة " :د ر ق"].
()4
الحجاج ،كأكؿ
السكد ،كأكؿ مف ضرب الدراىـ البيض:
السكد كالبيض نكعاف مف ٌ
ٌ
الدراىـ ،كالبيض أجكد مف ٌ
ٌ
مف ضرب الدراىـ السكد :زياد بف أبيو .انظر :ابف ىم ىازةى ،أبك المعال محمكد بف أحمد ،المحيط البرىان ف الفقو

النعمان  ،]244 /7[ ،تحقيؽ ،عبد الكريـ الجندم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1424 ،1ىػ  2004 -ـ.

ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عم  ،المنتظـ ف تاريخ األمـ كالممكؾ ،]148/6[،تحقيؽ ،محمد عبد
القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1412 ،1ىػ  1992 -ـ.
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()3
()2
()1
صحت ،فإف
لك زادت ،ككذا [لك كاف] ألحدىما ألؼ كلآلخر مائة دينار ،كقيمتيما ألؼ؛ ٌ
ثـ المراد بالماؿ الٌذم
عنانا ،ككذا لك كرث أحدىما دراىـ أك اتَّيىىبيىا تنقمب ن
زادت صارت ن
عناناٌ ،
()4

الدنانير
يمزـ فيو التٌساكم ،ما
تصح بو ٌ
الدراىـ ك ٌ
الشركة مف ٌ
ٌ
الع يركض(.)7
ي

كالفمكس( ،)5عمى قكليما( ،)6دكف

تصح المفاكضة.
كلك كاف ألحدىما كديعة( )8نقد؛ لـ
ٌ
عنانا ،ككذا( )9يعتبر
صحت إلى أف يقبضو ،فإذا قبضو فسدت كصارت ن
كلك كاف لو ديف ٌ
()10
تصرفنا لـ يممكو اآلخر فات التٌساكم ،ككذا ف
فإنو لك ممؾ أحدىما
التٌساكم ف
صرؼٌ ،
ٌ
التٌ ٌ

َّ
نبيف عف قريب.
الد ٍيف لما ٌ

()1
()2
()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
ف "أ ،ج" ماية.
ف "أ ،ب ،ج" قيمتيا.

م ،المغرب،
( )4الد ىينار :اسـ لممضركب
المدكر مف ٌ
المطىرًز ٌ
الذىب ،كىك ما يعادؿ )4.25( :غرامان .انظر :ي
ٌ
[ص .]163عم جمعة ،المكاييؿ كالمكازيف الشرعية ،]19[ ،القدس لئلعبلف كالنشر كالتسكيؽ ،مصر ،القاىرة،
ط1421 ،2ق2001-ـ.

()5

الفمكس :جمر فمس ،كىك عممة يتعامؿ بيا ،مضركبة مف غير الذىب كالفضة ،ككانت تقدر بسدس درىـ،

كمقدارىا عند الحنفية ( )0,521جرامان .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط ،]738/2[ ،صنعة
جماعة مف المختصيف ،دار الدعكة ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .المكاييؿ كالمكازيف الشرعية.]28[ ،

()6

أم :قكؿ أب يكسؼ كمحمد .انظر :السرخس  ،المبسكط.]21 / 22[ ،

()7
الع يركض :األمتعة الٌت ال يدخميا كيؿ كال كزف ،كال يككف حيكانان كال عقا انر ،تقكؿ :اشتريت المتاع بعرض ،أم
ي
دابة أك ش ء معارضةن؛ إذا بادلتو بو .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب،
بمتاع مثمو ،كعارضتو بمتاع أك ٌ

[ 170/7مادة (عرض)].

قصدا .كاحتيًرىز بالقيد األخير مف األمانة ،كى ما كقر ف يده
( )8الكديعة :ى "أمانة تركت عند الغير لمحفظ
ن
ثكبا ف حجر غيره ،ككالعبد اآلبؽ ف يد آخذه ،كالمقطة ف يد كاجدىا ،كغير ذلؾ،
مف غير قصد ،كإلقاء الريح ن
كالفرؽ بينيما بالعمكـ كالخصكص ،فالكديعة خاصة كاألمانة عامة ،كحمؿ العاـ عمى الخاص صحيح دكف
عكسو ،كيب أر ف الكديعة عف الضماف إذا عاد إلى الكفاؽ ،كال يب أر ف
[ص.]251

()9

ف " ط" كلذا.

()10

ف "ب" مف.

األمانة" .انظر :الجرجان  ،التعريفات،
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[حكـ شركة المفاكضة]
كز ،ك يىك قىك يؿ الش ً
[ك ىى ًذ ًه الشرىك ية ج ًائ ىزةه ًع ٍن ىد ىنا ً
س نانا .ىكًفي ٍال ًق ىي ً
اؿ ىمالً هؾ :ىال
اف ًعي .ىكقى ى
ٍ ى
اس ىال تى يج ي ى ى ٍ
ٍ
است ٍح ى
ى
س ىك ٍال ىكفىالى ية ًبم ٍج يي و
ضم ىن ٍت ٍال ىك ىكالى ىة ًبم ٍج يي ً
كؿ ٍال ًج ٍن ً
ض ية ،ىك ٍج يو ٍال ًق ىي ً
كؿ،
أى ٍع ًر ي
اس أىن ىيا تى ى
ؼ ىما ٍال يمفى ىاك ى
ى
ى
اس هد .ك ٍج يو ًاال ً
ك يكؿ ىذلً ىؾ ًب ٍان ًفرًاد ًه فى ً
اف قى ٍكلي يو « -  -فى ً
سً
ضكا فىًإن يو أى ٍعظى يـ لً ٍم ىب ىرىك ًة» ،ىك ىك ىذا
اك ي
ٍ
ست ٍح ى
ى
ى
ى

ً
كنيا ًم ٍف ىغ ٍي ًر ىن ًك و ً
ً
ض ىارىب ًة ىكىال
اس ىك ٍال ىج ىيالى ية يمتى ىحممى هة تىىب نعا ىك ىما ًفي ٍال يم ى
اس يي ىعاممي ى ى
ير ىكًبو ييتٍ ىر يؾ ٍالق ىي ي
الن ي
شرًائ ًطيا ع ٍف ًع ٍمًـ ٍالعكاـ ،حتى لىك بينا ج ًميع ما تى ٍقتى ً
ظ ًة ٍالمفىاك ى ً ً
ً
كز،
ضيو تى يج ي
ىى ٌ ى
ض ية ل يب ٍعد ى ى ى ى
تى ٍن ىعق يد إال ًبمى ٍف ى ي ى
ٍ ى ى ى ى
سً
سمً ىم ٍي ًف أى ٍك ًذمي ٍي ًف لًتى ىحق ً
اكم،
ألف ٍال يم ٍعتىىب ىر يى ىك ٍال ىم ٍع ىنى .قى ى
اؿ فىتى يج ي
ٌ
يرٍي ًف يم ٍ
ؽ الت ى
كز ىب ٍي ىف ٍال يحرٍي ًف ٍال ىك ًب ى
اف أىح يد يىما ًكتى ًابيا ك ٍاآل ىخر مج ً
ضا لً ىما يق ٍم ىنا].
كسيا تى يج ي
كز أى ٍي ن
ى ي ىي
ىكًا ٍف ىك ى ى ى
استحسانا ،كالقياس أف ال
الشركة جائزة ف ( )1قكؿ أصحابنا(- )2رحميـ المٌو–
قكلو :كىذه ٌ
ن
()3
الشافع ٌ ( -)4رحمو المٌو ، )5(-
يجكز  ،كىك قكؿ ٌ

()1
()2

ف "ب" ك.

المشيكر عند إطبلؽ أصحابنا ،أف المراد بيـ األئمة الثبلثة ،أبك حنيفة كأبك يكسؼ كمحمد ،كقد يطمؽ كيراد

بو عامة عمماء المذىب .انظر :حاشية ابف عابديف .]495/4[ ،النقيب ،المذىب الحنف .]313/1[ ،

()3

انظر :السرخس  ،المبسكط .]153 / 11[ ،الكاسان  ،بدائر الصنائر.]57 /6[ ،

( )4ىك :محمد بف إدريس بف العباس الياشم القرش  ،أبك عبد ا﵀ ،أحد األئمة األربعة ،كاليو تنسب الشافعية،
(150ىػ204 -ىػ) ،كاف ذكيا مفرطا ،أفتى كىك ابف عشريف سنة ،لو تصانيؼ ،منيا "األـ" ك "اختبلؼ ٍال ىح ًد ٍيث"
كغيرىما ،كلد بغزة مف فمسطيف ،كتكف بمصر .انظر :ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرش
البصرم ثـ الدمشق  ،طبقات الشافعييف[ ،ص ،] 3تحقيؽ :د أحمد عمر ىاشـ ،د محمد زينيـ محمد عزب،
مكتبة الثقافة الدينية ،بدكف طبعة1413 ،ىػ 1993 -ـ .الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [.]5/10

()5

باطبل إف لـ تكف شركة المفاكضة
الدنيا يككف ن
قاؿ –رحمو ا﵀" :-شركة المفاكضة باطؿ ،كال أعرؼ ن
شيئا مف ٌ

باطبل" .انظر :الشافع  ،محمد بف إدريس بف العباس المطمب  ،األـ ،]206 /3[ ،دار الكفاء ،مصر ،المنصكرة،
ن
ط1425 ،1ىػ2004-ـ.
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( )4

كقاؿ( )1مالؾ(- )2رحمو المٌو :-ال أعرؼ ما المفاكضة( ،)3كىذا ال يمزـ تناقض بو ،كما
()5
ألف ٍال ىعالًـ يقكؿ مثؿ ذلؾ كنايةن( )6عف الحكـ بالفساد،
قيؿ :إذا لـ يعرفيا فكيؼ حكـ بفسادىا؟ ٌ
الشرع ،كما ال كجكد لو شرنعا ال
كالمعنى :ال كجكد( )7لممفاكضة( )8عمى الكجو الٌذم ذكرتمكه ف
ٌ
صحة لو.
ٌ

()1
()2

ف "ب" جائزة ،كىذا خطأ.
ىك :مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبح  ،إماـ دار اليجرة (179-93ىػ) ،أحد أئمة المذاىب المتبكعة ،كىك

نافعا مكلى ابف عمر  ،ركل عنو األكزاع كالثكرم كابف عيينة كالميث بف سعد
مف تابع التابعيف ،سمر ن
كالشافع  ،كأجمعت األمة عمى إمامتو كجبللتو كاإلذعاف لو ف الحفظ كالتثبيت ،لو مف المؤلفات :المكطأ ،كرسالة
ف

الرد عمى القدرية ،كتفسير غريب القرآف .انظر :النككم ،أبك زكريا محي

الديف يحيى بف شرؼ ،تيذيب

األسماء كالمغات ،]75/2[ ،عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة
الطباعة المنيرية ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .ابف العماد ،شذرات الذىب،
[.]289/1

( )3كىذا القكؿ غير صحيح ،بؿ ى عند مالؾ  -ىرًح ىموي المَّوي  -كجمير أصحابو جائزة ،فقد «اتٌفؽ مالؾ ،كأبك
أما ما يختمؼ فيو مالؾ ،كأبك حنيفة مف
حنيفة بالجممة عمى جكازىا ،كاف كاف اختمفكا ف بعض شركطيا ...ك ٌ

أف مف شرط المفاكضة التٌساكم ف رؤكس األمكاؿ .كقاؿ مالؾ :ليس مف
شركط ىذه ٌ
فإف أبا حنيفة يرل ٌ
الشركةٌ :
شرطيا ذلؾ تشبيينا بشركة العناف» ،بؿ إف مذىبو أكسر المذاىب ف شركة المفاكضة .انظر :ابف رشد ،بداية
ؼ
المجتيد .] 37/4[ ،كأما قكلو" :ال أعرؼ ما المفاكضة" في ف المفاكضة ف الد ٍكر ،كما قاؿ " :ىال أى ٍع ًر ي
ضةى ًف الد ً
كر" .ككذا قكلو ف شركة العناف"،قمت ىؿ يعرؼ مالؾ شركة عناف؟ قاؿ :ما سمعت مف مالؾ،
ٍال يمفى ىاك ى
أحدا مف أىؿ الحجاز يعرفو" .انظر :مالؾ ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبح المدن ،
كال رأيت ن
المدكنة ،]252 /4 [ ،دار الكتب العممية ،ط1415 ،1ىػ 1994 -ـ.

()4
()5

ف "ب" لك.

ف "أ" يعرؼ.

ظاىر ف المغة ،سكاء كاف المراد بو الحقيقة أك
نا
( )6الكناية :كبلـ استتر المراد منو باالستعماؿ ،كاف كاف معناه
المجاز ،فيككف تردد فيما أريد بو ،فبل بد مف النية ،أك ما يقكـ مقاميا مف داللة الحاؿ ،ليزكؿ التردد كيتعيف ما
يريد بو ،كعند أىؿ األصكؿ :ما يدؿ عمى المراد بغيره ال بنفسو .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص .]187
الزبيدم ،تاج العركس.] 421 /39 [ ،

()7
()8

ف "أ" يكجد.

ليست ف "أ".
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()1

كؿ منيما
يفكض ٌ
كقد حك عف أصحاب مالؾ ٌ
أف المفاكضة تجكز ،كى أف ٌ
صرؼ ف غيبتو كحضكره ،كتككف يده كيده غير أنو( )2ال يشترط التٌساكم ف
اآلخر التٌ ٌ
الماليف(.)3
()6

()5
()4
الشيخ
الشعب ٌ  ،كابف سيريف  ،ذكره ٌ
كممف ركل* عنو القكؿ بالمفاكضةٌ :
ٌ
م(،)7
الراز ٌ
ٌ

()1
()2
()3

إلى

أبك بكر

ليست ف " أ ،ب ،ج".
ف "ب ،ج ،ط" أف.
انظر :القراف  ،أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف ،الذخيرة ،]57 /8[ ،دار الغرب اإلسبلم  ،بيركت،

ط 1،1994ـ.

()4

ىك :أبك عمرك عامر بف ىشراحيؿ الشعب (19ىػ103-ىػ) ،أصمو مف حمير ،منسكب إلى الشعب -شعب

ىمداف ،-تابع مشيكر ،كلد كنشأ كمات بالككفة ،فقيو ،ثقة فاضؿ ،أخذ عنو أبك حنيفة كغيره ،قاؿ مكحكؿ" :ما
رأيت أفقو منو"  ،لو "الكفاية ف

العبادة كالطاعة" ،كركل لو أصحاب الكتب الستة .انظر :العسقبلن  ،تقريب

التيذيب .]287[ ،الزركم  ،األعبلـ.]215/3[ ،
* نياية ؽ  /2ب مف "ب".

( )5ىك :أبك بكر محمد بف سيريف البصرم (110-33ىػ) ،األنصارم بالكالء ،تابع  ،مكلى أنس بف مالؾ ،ثقة
ثبت ،مكلده ككفاتو بالبصرة ،كاف إماـ كقتو ف عمكـ الديف بالبصرة ،اشتير بالكرع كتأك ًؿ الرؤيا ،ككاف ال يرل
الركاية بالمعنى .انظر :ابف أب

حاتـ ،الجرح كالتعديؿ .]281-280/7[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء،

[.]335-327/4

()6

ليست ف "أ".

( )7ىك :أحمد بف عم أبك بكر الرازم ،المعركؼ بالجصاص (370-305ىػ) ،مف أىؿ الرم ،مف فقياء الحنفية،
سكف بغداد كتفقو بيا ،يسئًؿ العمؿ ف القضاء فامتنر ،انتيت إليو رئاسة الحنفية ف كقتو ،رحؿ إليو الطمبة مف
اآلفاؽ ،كتفقو عميو كثيركف ،تكف ببغداد ،مف تصانيفو" :أحكاـ القرآف" ك"شرح مختصر الطحاكم" كغيرىا .انظر:
طمي ٍكىب ىغا ،تاج التراجـ[ ،ص .]97-96كالزركم  ،األعبلـ.]17/1[ ،
ابف قي ٍ
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تضمنت الككالة بشراء مجيكؿ الجنس كالكفالة
كجو قكليما :كىك كجو القياسٌ ،أنيا
ٌ
ككؿ بانفراده فاسد(.)2
بمجيكؿٌ ،

()1

()3
كفؿ لمف
كلك قاؿ ٌ
يبيف نكعو كصفتو ،كلك ٌ
ككمتؾ بشراء عبد أك ثكب لـ يجز ،حتٌى ٌ
()6
فسادا.
ىس ىيًد يينو( )4بما( )5ييمزمو ال
يصح ،فاجتماعيما يزيد ن
ٌ

ككمتؾ ف مال اصنر فيو ما شئت،
فإف قيؿ :الككالة
العامة جائزة كما لك قاؿ آلخر ٌ
ٌ
يجكز لو( )7أف يفعؿ فيو( ،)8ما شاء.
حتٌى ٌ
كؿ ف * شراء طعاـ أىؿ اآلخر ككسكتيـ،
فإنو ال يثبت ككالة ٌ
قمنا :العمكـ غير مرادٌ ،

تككيبل بمجيكؿ الجنس.
فإذا لـ يكف عاما ،كاف
ن

()1
()2

ف "ب" لجنس ،كىذا خطأ.
ف

قاؿ الزيمع

معرض رده عمى مف تمسؾ بالقياس فمنر جكاز شركة المفاكضة نظ ار لتضمنيا ككالة

بمجيكؿ الجنس ،ككفالة مر جيالة المكفكؿ لو ،ككؿ منيما بانفراده فاسد لمجيالة ،قاؿ" :كال يقاؿ :الككالة

بالمجيكؿ ال تجكز ،فكجب أال تجكز ىذه الشركة لتضمنيا الككالة بمجيكؿ الجنس! كما إذا ككمو بشراء ثكب
كنحكه ،ألنا نقكؿ :التككيؿ بالمجيكؿ ال يصح قصدا ،كيصح ضمنا ،حتى صحت المضاربة مر الجيالة ،ألنيا
تككيؿ بشراء ش ء مجيكؿ ف ضمف عقد المضاربة ،فكذا ىذا .كأقرب منو شركة العناف ،فإنيا جائزة باإلجماع،
كاف تضمنت ما ذكرنا مف الجيالة ف الككالة ،إذ ال بد مف تضمف عقد الشركة الككالة .كال يقاؿ :إف الكفالة ال

تجكز إال بقبكؿ المكفكؿ لو ف المجمس ،فكيؼ جازت ىنا مر جيالتو؟ ألنا نقكؿ ذلؾ ف التكفيؿ مقصكدا ،كأما
إذا دخؿ ف

ضمف ش ء آخر ،فبل يشترط عمى ما ذكرناه ف

لتعامؿ الناس ،كبمثمو يترؾ القياس ،كما ف

اشتراط الككالة مر الجيالة ،أك نقكؿ :جكزناه

االستصناع" .الزيمع  ،عثماف بف عم  ،تبييف الحقائؽ شرح كنز

الدقائؽ كحاشية الش ٍمبً  ،]314 /3 [ ،المطبعة الكبرل األميرية ،بكالؽ ،القاىرة ،ط1313 ،1ىػ.

()3
()4
()5
()6
()7
()8

ف " ب ،ج" ثكب أك عبد.

ف "أ" يستدينو.
ف "أ" بماؿ.
ف "ط" ،فاجتماعيا.
ليست ف "ب".

ليست ف "أ ،ب ،ج".

*نياية ؽ  /73أ مف "أ".
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كجو االستحساف أمراف :أحدىما ما ركم عنو – عليه الصالة والسالم ٌ -أنو قاؿ« :فاكضكا
()2

فإنو أعظـ لمبركة»(- ،)1أم :أف
ٌ

عقد المفاكضة أعظـ لمبركة ،كقاؿ( –)3عليه الصالة والسالم :-

أصبل ،كالمٌو أعمـ
«إذا فاكضتـ فأحسنكا المفاكضة»( ،)4كىذا الحديث لـ يعرؼ ف كتب الحديث
ن
()5

بو ،كال

()6

صييب

حجة عمى الخصـ ،كاٌنما أخرج ابف ماجو ف التٌجارات عف صالح بف
يثبت بو ٌ
()7
ث فييف ٍال ىب ىرىك يةٍ :ال ىب ٍيعي إًلىى أى ىج وؿ،
عف أبيو قاؿ :قاؿ رسكؿ المٌو « :ثىىبل ه
()9

()8
ض ية  ،ىكأى ٍخ ىبلطي
ىك ٍال يمقى ىار ى

()1

ٍال يبر ًبالش ًع ً
ير ،لً ٍم ىب ٍي ًت

()10

ىال لً ٍم ىب ٍي ًع»( ،)11كف

بعض نسخ ابف ماجو:

قاؿ الزيمع  :غريب ،كقاؿ ابف حجر :لـ أجده .انظر :الزيمع  ،نصب الراية .]475/3[ ،العسقبلن  ،أحمد

بف عم بف حجر ،الدراية ف تخريب أحاديث اليداية ،144/2[ ،حديث رقـ ،])755( :تحقيؽ ،عبد ا﵀ ىاشـ
اليمان  ،دار المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

()2
()3

ليست ف "أ".
ف "ب ،ج ،ط" كقالو.

()4

لـ أجده مخرجان ف ش ء مف كتب الحديث الت اطمعت عمييا .كقد قاؿ ابف قدامة :كىذا الحديث ال نعرفو،

()5

ف "أ" فػ.

كال ركاه أصحاب السنف .انظر :ابف قدامة ،المغن .]22 /5 [ ،

()6

ىك :صالح بف صييب بف سناف الركم  ،مجيكؿ الحاؿ .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص .]272

الذىب  ،شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز ،ميزاف االعتداؿ ف
[ ،]296/2تحقيؽ ،عم محمد البجاكم ،دار المعرفة ،بيركت ،لبناف ،ط1382 ،1ى – 1963ـ.

نقد الرجاؿ،

()7
النمر ،كانما قيؿ لو :الركم  ،ألف الركـ سبكه
صييب بف سناف بف مالؾ ،أبك يحيى الركم  ،أصمو مف ٌ
صغي انر ،كيقاؿ :كاف اسمو عبد الممؾ ،كصييب لقب ،صحاب شيير ،مات بالمدينة سنة ثماف كثبلثيف ف خبلفة

عم  ،كقيؿ قبؿ ذلؾ .انظر ابف األثير ،أسد الغابة ،38/3[ ،رقـ .] 2538العسقبلن  ،أحمد بف عم بف محمد

بف حجر ،اإلصابة ف تمييز الصحابة ،364/3[ ،رقـ ،]4124تحقيؽ ،عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد
معكض ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1415 ،1ىػ.

()8
()9

ف "أ ،ج" المفاكضة.
ف "أ" اختبلط.

()10
()11

ف "أ" لمسبب.

ركاه ابف ماجو ،سنف ابف ماجو[ ،كتاب التجارات ،باب المشاركة كالمضاربة ،حديث رقـ ،2289 :ص]392

كقاؿ األلبان " :ضعيؼ جدان".
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()2
()1
المفاكضة بدؿ المقارضة  ،كركاه إبراىيـ الحرب ٌ
كفسرىا ببير ىع ىرض( )5بعرض مثمو.
المعارضة بالعيف ك ٌ
الضاد ٌ

ف

72

كتاب غريب الحديث( ،)4كضبطو

ألف التٌعامؿ
أف ٌ
الناس تعاممكا بيا مف غير نكير ،كبو يترؾ القياسٌ ،
كاآلخر ما ذكره مف ٌ
()6
الشركط الٌت ذكرتـ مف المساكاة ف جمير ما
كاإلجماع  ،كلك منر ظيكر التٌعامؿ بيا عمى ٌ

العاـ كما عف مالؾ()7؛ أمكف.
يممكو ٌ
كؿ مف ٌ
النقكد ،بؿ عمى شرط التٌفكيض ٌ

()1

ىذه الركاية بيذا المفظ لـ أعثر عمييا ف نسخ ابف ماجو المطبكعة ،كلعميا ف بعض نسخ ابف ماجو الت لـ

نطمر عمييا .قاؿ الزيمع " :كيكجد ف بعض نسخ ابف ماجو "المفاكضة" عكض "المقارضة" .انظر :نصب الراية،
[.]475/3

()2
ضةي :القراض؛ كلكف المقارضة ىاىنا المضاربة ،كأىؿ الحجاز يسمكف المضاربة :القراض ،كالمقارضة:
ٍال يمقى ىار ى
الربح بينيما عمى ما يتفقاف عميو ،كتككف الكضيعة عمى راس
ىك أف يدفر رجؿ إلى رجؿ ماالن يتجر بو ،يككف ٌ

الماؿ ،فيذه شركة القراض .انظر :ابف قتيبة ،عبد ا﵀ بف مسمـ ،غريب الحديث ،] 670 /3[ ،تحقيؽ ،عبد ا﵀

الجبكرم ،ط ،1مطبعة العان  ،بغداد1379 ،ىػ.
()3
()4
()5

سبقت الترجمة[ ،ص.]46
لـ أجد ىذا العزك ف غريب الحديث لمحرب  ،ككجدتو ف النياية ف غريب الحديث البف األثير.]214/3[ ،

ف

فإنيما عيف ،كقد سبؽ
"أ" عرضان .كالعرض :المتاع ،ككؿ ش ء فيك عرض سكل الدراىـ كالدنانيرٌ ،

التعريؼ[ ،ص.]65

( )6اإلجماع لغة :يطمؽ عمى العزـ ،كمنو قكلو تعالى{ :فىأى ٍج ًم يعكا أى ٍم ىريك ٍـ} [يكنس .]71 :كعند األصكلييف :اتفاؽ
و
عصر مف العصكر ،مف أمة محمد  ،-  -بعد كفاتو ،عمى أمر دين  .انظر :الجرجان التعريفات،
مجتيدم
[ص .]10

()7

انظر :الدسكق  ،محمد بف أحمد ،حاشية الدسكق عمى الشرح الكبير ،]352-351/3[ ،دار الفكر ،بدكف

طبعة كبدكف تاريخ.
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()1
يصح
صرؼ قد
ألنيا ٌإنما تثبت
ثـ أجاب عف القياس فقاؿ :الجيالة
متحممةٌ ،
ٌ
ن
تبعا ،كالتٌ ٌ
ٌ
ٌ
()2
تتضمف الككالة بشراء مجيكؿ الجنس ،ككذا
فإنيا
مقصكدا ،كما ف المضاربة
يصح
تبعا كال
ن
ٌ
ٌ
ن
ٌ
يتـ اإللزاـ.
شركة العناف ،فبل ٌ

تبعا ،الجكاب عف إلزاـ الكفالة
كانتظـ الكبلـ الكمٌ ٌ  ،كىك قكلو :كالجيالة
متحممة ن
ٌ
()4
أما الجيالة فعينيا( )5ال تبطؿ الكفالة،
بمجيكؿ(،)3
ٌ
كفصؿ الجكاب فييا ف المبسكط  ،فقاؿ :ك ٌ

()8
()6
ضامنا عف
كؿ كاحد(ٌ )7إنما يصير
ألف
ٌ
ن
كلكف يمكف المنازعة بسببيا ،كىك منعدـ ىنا؛ ٌ
()9
المصنؼ ٌإنما
ككأف
ٌ
صاحبو ما لزمو بتجارتو ،كعند المٌزكـ المضمكف لو كالمضمكف بو معمكـ ٌ ،

()1
()2

ف "ج ،ب" ثبتت.
المضاربة لغة :ى مفاعمة مف الضرب ،كىك السير ف األرض ،قاؿ ابف منظكر" :يقاؿ :ضرب ف األرض،

إذا سار فييا مساف انر ،فيك ضارب ،كالضرب يقر عمى جمير األعماؿ إال قميبلن ،ضرب ف التجارة كف األرض

كف سبيؿ ا﵀ كضاربو ف الماؿ ،مف المضاربة :كى القراض .كالمضاربة :أف تعط إنسانا مف مالؾ ما يتجر
فيو عمى أف يككف الربح بينكما ،أك يككف لو سيـ معمكـ مف الربح .ككأنو مأخكذ مف الضرب ف األرض لطمب

الرزؽ .قاؿ ا﵀ تعالى :كآخركف يضربكف ف األرض يبتغكف مف فضؿ ا﵀ [ سكرة الزمر .آية .]20
المضاربة عند الحنفية كما عرفيا المرغينان " :عقد عمى الشركة بماؿ مف أحد الجانبيف ،كالعمؿ مف الجانب

اآلخر" .كقاؿ شارحان ليذا التعريؼ :مراده :الشركة ف الربح ،ىك مستحؽ بالماؿ مف أحد الجانبيف ،كالعمؿ مف
الجانب اآلخر ،كال مضاربة بدكنيما ،ألنو لك شرط كمو لرب الماؿ كاف بضاعة ،كلك شرط لممضارب كاف قرض.

انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 544 /1[ ،مادة (ضرب) ] .المرغينان  ،اليداية ف شرح بداية المبتدم ،عم
بف أب

بكر بف عبد الجميؿ الفرغان  ،]200 /3[ ،تحقيؽ ،طبلؿ يكسؼ ،دار احياء التراث العرب  ،بيركت،

لبناف ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

()3
()4

ف "ب ،ج" لمجيكؿ ،كف "ط" المجيكؿ.
كتاب المبسكط :ىك "مصنؼ كبير ،ألفو السرخس شرحان لكتاب "الكاف " لمحاكـ الشييد أب الفضؿ محمد بف

محمد المركزم ،إماـ الحنفية ف عصره .كقد استكعب ىذا الكتاب جمير أبكاب الفقو .كمنيب السرخس ف كتابو
أنو يذكر المسألة كيستدؿ ليا عمى مذىب الحنفية ،ثـ يذكر آراء بعض المذاىب األخرل كأدلتيا ،ثـ يناقشيا كيرد

عمييا بما يراه الحؽ"  .انظر :الخطيب ،محمد عجاج بف محمد تميـ بف صالح ،لمحات ف
كالمصادر[ ،ص ،]245مؤسسة الرسالة ،ط 1422 ،1ىػ 2001 -ـ.

()5
()6

ف "أ" فييا.
ليست ف "ب".

()7

ف "أ" منيا.

()9

انظر :السرخس  ،المبسكط.]153 / 11[ ،

()8

ف "أ" يصر.

المكتبة كالبحث
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()1
يتعيف
صحت الكفالة لمجيكؿ
ألف عند* المٌزكـ ال ٌ
يعرج عميوٌ ،
بد أف ٌ
صح ٌ
ألنو لك ٌ
ابتداءٌ ،
ن
لـ ٌ
قصدا ،كال يمزـ مف عدـ
تبعا ال
الش ء قد
أف ٌ
ن
ٌ
المكفكؿ لو ،فاكتفى بنف اإللزاـ بما ذكر مف ٌ
يصح ن
()2
أخذا مف
صحتيا
صحة الكفالة كذلؾ
ضمنا ،كعمى ىذا يمكف إثبات صحتيا شرنعا ن
ن
ن
قصدا عدـ ٌ
ٌ
()3
صحتو  ،كالمانر كىك الككالة
الشرع فكجب
تصرؼ نافر ال مانر فيو ف
ىذا الجكاب ،ىكذا
ٌ
ٌ
ٌ
()5( )4

بمجيكؿ [كالكفالة بمجيكؿ ]

ضمنا(.)6
منعو إذا ثبت
ن

()7

فإف قيؿ :فمف

قصدا
الش ء إذا ثبت
يمنر إذا ثبت
قصدا ،كال يمزـ مف منر ٌ
ن
ن

أيف اشتراط المساكاة ف

مجرد
الماؿ؟ قمنا :ىذا أمر يرجر إلى
ٌ
()9

()10

()8
الشريكاف متساكي
الشركة ف صكرة يككف
ٌ
أف ٌ
االصطبلح ،كذلؾ ٌ
التٌفكيض عمى العمكـ جائزة ببل مانر ،كما ف صكرة عدـ تساكييما ،فقمنا :إف عقدا عمى الكجو

الماليف

عمى كجو

عنانا(.)11
سمينا ٌ
سميناىا ن
الشركة مفاكضةن ،كا ٌال ٌ
األكؿ ٌ
ٌ

()1

ف "أ" بمجيكال.

*نياية ؽ  /354ب مف "ج".

()2

ف "أ" ضمنتيا.

()3
ألف المفاكضة مشتممة عمى أمريف جائزيف ،كىما :الككالة كالكفالة ،فتصح لذلؾ ،كما فييا مف الجيالة عفك،
ٌ
ألنيا تثبت تبعان ،كالتصرؼ قد يصح تبعان كال يصح مقصكدان ،كما ف شركة المضاربة ،فإنيا تتضمف الككالة

بشراء مجيكؿ الجنس ،ككذلؾ شركة العناف ،فإنيا تشتمؿ عمى الككالة العامة ،كاف كاف ال يصح ىذا التككيؿ
حالة االنفراد .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]58 /6[ ،

()4

ف " ب ،ج" لمجيكؿ.

()6

قاؿ الكاسان ف معرض احتجاجو عمى جكاز اشتماؿ شركت العناف كالمضاربة عمى الككالة العامة" :الككالة

()5

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".

قصدا ،كيشترط
ضمنا كاف كاف ال يثبت
الش ء
مقصكدا ،بؿ
ال تثبت ف ىذا العقد
لمشركة ،كقد يثبت ٌ
ضمنا ٌ
ن
ن
ن
ن
كتبعا ،كعزؿ الككيؿ كنحك ذلؾ" .انظر :المصدر نفسو.
مقصكدا ما ال يشترط لمثٌابت
لمثٌابت
ن
ن
ضمنا ن

()7
()8
()9

ف "أ" مف.

ف "أ" مكرر.
ف "أ" متساكييف .كىك خطأ.

()10

ف "أ" بماليف.

()11
ألف المفاكضة تقتض المساكاة فييا ما أمكف ،أما العناف ،فالمساكاة فييا ليست بشرط ،لذلؾ تصير
ذلؾ ٌ
عنانا لكجكد شرائطيا .انظرً َّ :
م ،أبك بكر بف عم بف محمد اليمن الحنف  ،الجكىرة النيرة عمى مختصر
ن
الزبًيد ٌ
القدكرم ،]288 /1[ ،المطبعة الخيرية ،ط1322 ،1ىػ.
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[شركة المفاكضة تككف بالمفظ]
عمما عمى تماـ
غير ٌأنا اكتفينا بمفظ المفاكضة ف ثبكت ٌ
الشرط المذككر ،لجعمنا ٌإياه ن
الشركة ،فإذا ذكراىا ثبتت( )1أحكاميا إقامةن لمٌفظ( )2مقاـ المعنى ،بخبلؼ ما إذا
المساكاة ف أمر ٌ

لـ يذكراىا ،لعدـ تحقٌؽ رضاىما بأحكامياٌ ،إال أف يذك ار تماـ معناىا ،بأف يقكؿ أحدىما كىما
()3
ذمٌياف :شاركتؾ ف جمير ما أممؾ مف نقد كقدر ما تممؾ عمى كجو
ٌ
حراف مسمماف بالغاف أك ٌ
()5
()4
ً
النقد ىك َّ
منا ضامف
العاـ مف ٌ
أف كبل ٌ
منا لآلخر  ،ف التٌجارات ك ٌ
كؿ ٌ
النس ىيئة ،كعمى ٌ
التٌفكيض ٌ
()6
المصنؼ.
كؿ بير ،كىذا قكؿ
عمى اآلخر ما يمزمو مف أمر ٌ
ٌ
كتنعقد( )7بمفظ المفاكضة لبعد شرائطيا عف فيـ العكا ٌـ ،حتٌى لك ٌبيٌنا جمير ما تقتضيو
ألف المعتبر ىك المعنى كالمٌفظ كسيمة إلى إفيامو ،كلك عقدا بمفظ المفاكضة كبعض
يجكز؛ ٌ
تعبير بالمفاكضة
نا
عنانا ،إذا لـ يكف المنتف ( )8مف شركط العناف ،كيككف
شرائطيا منتؼ؛ انعقدت ن
عف العناف.

()10
()9
إف فيو لمكصؿ.
قكلو :كاف كاف أحدىما كتابيا كاآلخر مجكسيا ٌ ،
كقكلو :لما قمنا ،أم :لتحقٌؽ التٌساكم ،إذ الكفر كمٌو( )11ممٌة كاحدة.

()1

ف "ط" تثبت.

()2

ف "أ ،ج ،ب" المفظ.

()4

ف "ج ،ب" اآلخر.

()3

()5

ف " ج ،ب" بالغاف مسمماف.
ليست ف "أ ،ب ،ج".

()6

ليست ف "ج ،ب".

()8

ف "أ" المنف .

()7

ف " أ ،ب ،ج" كينعقد.

()9
عرفو ابف اليماـ ف
كيقر بكتاب" ،كما ٌ
الكتاب عند الحنفية" :مف يؤمف بنب ٌ ٌ
المحرمات .]229 /3
فصؿ ف بياف
ٌ
( )10المجكس :جماعة أك فرقة مف الكفرة الذيف يعبدكف النار أك الشمس أك القمر ،كيطمؽ عمى الكاحد منيـ:

النكاح،
فتح القدير[ ،كتاب ٌ

"مجكس " ،كىك الكاىف الذم يقكـ عمى النار .انظر :أبك جيب ،سعدم ،القامكس الفقي [ ،ص.]337

()11

ليست ف "أ".
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الحر كالعبد]
[المفاكضة بيف ٌ

كؾ كىال ب ٍي ىف الص ًبي ك ٍالبالً ًغ ًال ٍن ًع ىد ًاـ ٍالمساك ً
ً
اةً ،ألىف ٍال يحر ٍال ىبالًغى ىي ٍممً يؾ
[ ىكىال تى يج ي
ى ى
كز ىب ٍي ىف ٍال يحر ىك ٍال ىم ٍممي ى ى
ي ىى
كؾ ىال يممً يؾ ك ً
اح ندا ًم ٍن يي ىما إال ًبًإ ٍذ ًف ٍال ىم ٍكلىى ،ىكالص ًبي ىال ىي ٍممً يؾ ٍال ىكفىالى ىة ىكىال
صر ى
ؼ ىك ٍال ىكفىالى ىة ،ىك ٍال ىم ٍممي ي ى ٍ ى
الت ى
ً
ؼ إال ًبًإ ٍذ ًف ٍال ىكلًي].
صر ى
ىي ٍمم يؾ الت ى
()1
ألف
الصب ٌ كالبالغٌ ،
لتعذر المساكاةٌ ،
الحر كالمممكؾ  ،كال بيف ٌ
قكلو :كال تجكز* بيف ٌ
()2
احدا منيما ٌإال بإذف المكلى(،)3
صرؼ كالكفالة ،كالمممكؾ ال يممؾ** ك ن
الحر البالغ يممؾ التٌ ٌ
ٌ
()4
صرؼ ٌإال بإذنو .
الصب ٌ ال يممؾ الكفالة ن
ك ٌ
أصبل كلك أذف لو الكل ٌ  ،كال يممؾ التٌ ٌ

()1
ت الش ء ،إذا دخؿ ف ممكؾ ،كالمراد بو :الرقيؽ الذم ممكت رقبتو .انظر :أبك
الم ٍمميكؾ :اسـ مفعكؿ مف ىممى ٍك ى
ى
جيب ،سعدم ،القامكس الفقي [ ،ص.] 341
()2

ف "ب" كالمممكؾ ،كىذا خطأ ،كعمييا شطب مف الناسخ.

*نياية ؽ  /3أ مف "ب".

**نياية ؽ  /73ب مف "أ".
(ٍ )3المكلى :الرب ىك ٍال ىمالًؾ ،ككؿ مف كل أم ار أىك قى ىاـ بًو .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط،
[.]1058 /2

()4
مأذكنا لو ف التٌجارة،
محجكر عميو أك
نا
ن
الصب ٌ  ،سكاء كاف ٌ
محمد :كال تجكز كفالة ٌ
قاؿ الحمكم " :قاؿ ٌ
الصب ٌ
تبرع،
لمصب ٌ ف الكفالة باطؿٌ ،
كسكاء أذف لو أبكه ف الكفالة أك لـ يأذف لو؛ ٌ
ألف إذف األب ٌ
ألنو إذف بما ىك ٌ
تبرع" .انظر :الحمكم :أحمد بف محمد مك الحنف ،
كالتٌ ٌبرع غير داخؿ تحت كالية األب ،فبل يممؾ اإلذف بما ٌ

غمز عيكف البصائر ف شرح األشباه كالنظائر ،] 323 /3[ ،دار الكتب العممية ،ط1405 ،1ىػ1985 ،ـ.
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[المفاكضة بيف المسمـ كالكافر]
ً
سً
اكم
لمت ى
الش ً
اف ًعي

اؿ كىال ب ٍي ىف ٍالمسمًًـ ك ٍال ىك ً
كز
اف ًر ىك ىى ىذا قى ٍك يؿ أىًبي ىح ًنيفى ىة ىك يم ىحم ود .ىكقى ى
ؼ :ىي يج ي
كس ى
[قى ى ى ى
اؿ أىيبك يي ي
يٍ ى
اد ًة تىصر و
ض ًة ىب ٍي ىف
ىب ٍي ىن يي ىما ًفي ٍال ىك ىكالى ًة ىك ٍال ىكفىالى ًة ،ىكىال يم ٍعتىىب ىر ًب ًزىي ى
ؼ ىي ٍممً يك يو أى ىح يد يى ىما ىك ٍال يمفى ىاك ى
ى
ً
اف ًفي الت ً ً
ىك ٍال ىح ىن ًفي فىًإن ىيا ىج ًائ ىزةه .ىكىيتىفى ىاكتى ً
س ًم ىي ًة].
صرؼ في ىمتٍيركؾ الت ٍ
ى
()3
كمحمد رحميما المٌو تعالى(.)4
قكلو( :)1كال بيف المسمـ كالكافر( ،)2كىذا عند أب حنيفة
ٌ

صحة الككالة كالكفالة(،)6
كقاؿ أبك يكسؼ( - )5رحمو المٌو  :-يجكز لمتٌساكم بينيما ف
ٌ
تصرؼ ال يممكو اآلخر ،كالعقد عمى الخمر كنحكه ،ال
كككف أحدىما ،كىك الكافر ،يممؾ زيادة ٌ
()7

معتبر

()1
()2
()3

صرؼ ،مباشرةن كككالةن ككفالةن.
بو بعد تساكييما ف أصؿ التٌ ٌ

ف "ط" قاؿ.
ف "ط" الكافر كالمسمـ.

ىك :اإلماـ النعماف بف ثابت بف زكط  ،التيم بالكالء الككف  ،أبك حنيفة فقيو العراؽ  ،كاماـ أصحاب الرأم

 ،كصاحب المذىب المعركؼ ،كأحد األئمة األربعة المشيكريف ،كاف قكم الحجة مف أحسف الناس منطقان  ،قاؿ
عنو اإلماـ مالؾ :رأيت رجبلن لك كممتو ف ىذه السارية أف يجعميا ذىبان لقاـ بحجتو ،ككاف كريمان ف أخبلقو ،

جكادان  ،كقاؿ عنو اإلماـ الشافع  :الناس ف الفقو عياؿ عميو ،كتكف سنة150( :ىػ) ببغداد ،مف أشير تبلميذه

محمد بف الحسف ،كأبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ ،كزفر ،ك مف مشايخو حماد بف أب سميماف .انظر القرش ،
الجكاىر المضية .]55-49/1[ ،انظر :التميم  ،الطبقات السنية.]73/1[ ،

()4

في بينيما عنانا ،لفقد انعداـ التساكم بينيما ،كال يشترط ذلؾ ف العناف ،ألف تحصيؿ مقصكد المتعاقديف

بقدر اإلمكاف كاجب ،كالعناف قد يككف عاما كقد يككف خاصا ،كىذا عناف عاـ .انظر :السرخس  ،المبسكط،
[ .]178 /11العين  ،البناية شرح اليداية .]379 /7[ ،الكاسان  ،بدائر الصنائر.]62 /6[ ،

()5

ىك :يعقكب بف إبراىيـ بف جيب األنصارم الككف  ،اإلماـ المجتيد قاض القضاة ،صاحب أب حنيفة كلد

سنة 113ىػ ،لزـ أبا حنيفة كحدث عنو كىك أكؿ مف لقب بقاض القضاة ،حدث عنو أحمد بف حنبؿ كيحيى بف
معيف  ،تكف

سنة182( :ىػ) ،مف مصنفاتو "الخراج ،اآلثار ،األمال " .انظر :القرش  ،الجكاىر المضية،

طمي ٍكىب ىغا ،تاج التراجـ[ ،ص.]315
[ .]611/3ابف قي ٍ
()6
الذ ٌم ٌ مف بير الخمر كالخنزير يممكو المسمـ بالتٌككيؿ ،فتحقٌقت المساكاة".
"ألف ما يممكو ٌ
قاؿ أبك يكسؼٌ :
انظر :العين  ،البناية شرح اليداية .]379 /7[ ،الكاسان  ،بدائر الصنائر.]61 /6[ ،
()7

ف "أ" يعتبر.
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العقد عمى متركؾ

فإنيا جائزة ،كيتفاكتاف ف
كصار كالمفاكضة بيف ٌ
الشافع ٌ كالحنف ٌ ٌ
()2
()1
الذ ٌم ٌ ( )3ال ييتدم إلى
ألف ٌ
التٌسمية ٌ ،إال ٌأنو يكره أم :عقد ٌ
الشركة بيف المسمـ كالكافرٌ ،

سببا لكقكع المسمـ ف أكؿ الحراـ.
الربا ،فيككف ن
الجائز مف العقكد ،أك ال ىي ٍحتىًرز مف ٌ
[إال أىن يو يي ٍك ىرهي،
فىًإف الذمي لى ٍك

اكم ًفي التصر ً
ألف الذمي ىال ىي ٍيتىًدم إلىى ٍال ىج ًائ ًز ًم ٍف ٍال يعقي ً
سً
ؼ،
ٌ
ى
كد .ىكلى يي ىما أىن يو ىال تى ى
اىا مسمًـ ىال ي ً
س ٍالم ً
كر أى ٍك ىخ ىن ً
صح].
اؿ يخ يم نا
صح ،ىكلى ٍك ٍ
ٍ
اشتىىر ى ي ٍ ه ى
ير ى
از ى
اشتىىرل ًب ىأٍر ً ى

بناء عمى استعماؿ الجكاز
كقكلوٌ :إال ٌأنو يكره
استثناء مف قكلو :قاؿ أبك يكسؼ :يجكز ،ن
ن
()4
قضية
ألف
ف
ٌ
أعـ مف اإلباحة  ،بمعنى استكاء الطٌرفيف كىك ما ال يعاقب عميو ،كفيو نظرٌ ،
ٌ

()5
يتضمنيا الجكاز عنو،
عما بعد ٌإال ،فيككف قد أخرج الكراىة الٌت
ٌ
االستثناء أف ينتف الحكـ ٌ
فإف مطمقو ينصرؼ إلى غير( )6المكركه فاستدرؾ منو
فبل يثبتٌ ،
فإنما ىك استدراؾ مف الجكازٌ ،

()1

الخبلؼ ف ىذه المسألة مشيكر بيف أىؿ العمـ رحميـ ا﵀ ،فقد ذىب الحنفية إلى أنو يجب لمذكاة الشرعية

أف يذكر ال ذابح اسـ ا﵀ تعالى عند الذبح ،فإف ترؾ التسمية عمدا فبل تحؿ ذبيحتو ،كأما إذا نسييا فالذكاة معتبرة،
ً
ً
ً
ؽ[ سكرة األنعاـ أية  .]21أم :ال يحؿ إذا تركيا
سه
اسـ اهلل ىعمى ٍيو ىكان يو لىف ٍ
فقى ٍكلو تى ىعالىى  :ىكىال تىأٍ يكميكا مما لـ يذكر ٍ
الناس منو كاف لدليؿ مخصص كما ف سائر العمكمات.
ن
عامدا اتباعا لظاىر العمكـ ،كاخراج ٌ
أما الشافعية؛ فالمشيكر عندىـ أف التسمية ليست كاجبة ،كانما ى سنة ،كال يمنر حؿ متركؾ التٌسمية سكاء تركيا
السبب كىك الميتة ،فإف العرب كانكا يأكمكنيا كيجادلكف بيا المسمـ بأكميـ
عامدا أك ناسيا،
ن
تخصيصا لآلية بمحؿ ٌ
ن

الذبح بسممة .انظر:
الذبح باسـ ا﵀ ،إذ العرب كانت تسم ٌ
مما أماتو ا﵀ تعالى ،فسمى ٌ
مما أماتكه ،كامتناعيـ ٌ
ٌ
َّ
الزٍنجان  ،محمكد بف أحمد ،تخريب الفركع عمى األصكؿ[ ،ص  ،] 362تحقيؽ ،محمد أديب صالح ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،ط1398 ،،2ىػ.

()2

المكركه :ما ىك راجح الترؾ ،فإف كاف إلى الحراـ تككف كراىتو تحريمية ،كاف كاف إلى ً
الحؿ أقرب ،تككف

تنزييية ،كال يعاقب عمى فعمو .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص.]193

()3
الذ ٌم ٌ  :المعاىد الٌذم أعطى عيدا يأمف بو عمى مالو كعرضو كدينو كى
ٌ
[.]315/1

ذمٌية .انظر :المعجـ الكسيط،
ٌ

()4
كؿ مباح جائز
بأف ٌ
اإلباحة :ى اإلذف بإتياف الفعؿ كيؼ شاء الفاعؿ .كقد فرؽ الحنفية بيف المباح كالجائز ٌ
ضده كىك الحرمة ،فتنتف
ضد الكراىة فإذا انتفى الجكاز ثبت ٌ
ضد الحرمة ،كاإلباحة ٌ
ألف الجكاز ٌ
ال العكسٌ ،

ضدىا كىك الكراىة كال ينتف بو الجكاز لجكاز اجتماع الجكاز مر الكراىة.
أيضا كاذا انتفت اإلباحة ثبت ٌ
اإلباحة ن
انظر :الحمكم :غمز عيكف البصائر .]23/1[ ،التعريفات[ ،ص.] 8
( )5االستً ىثناء :تى ىكمَّـ بً ً
َّ ً
المستى ىثنى .كف المغن
صرؼ ى
ى
المستى ىثنى منو بعد ى
الك ىبلـ ىعف ي
الباق ىبعد الث ٍنىيا ،أىم تى ىكمـ ب ي
أف المستثنى غير مراد بالكبلـ ،كىك أف يمنر أف يدخؿ فيو ،ما لكاله لدخؿ" .انظر :ابف
"االستثناءٌ :إنما ىك ٌ
مبيف ٌ
قدامة ،المغن  .]419 /7[ ،الزركش  ،البحر المحيط.]400 /4[ ،

()6

ف "ب" ذلؾ.
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الدرس قالكا :يريد االستثناء المنقطر( ،)1لما رأكه بمعنى
لكنو مكركه ،كبعض أىؿ ٌ
الكراىة أمٌ :
الصدر ،فالحمار لـ يجئ
لكف ،كىك غمطٌ ،
ألف المستثنى ف المتٌصؿ كالمنقطر مخرج مف حكـ ٌ
()2

حمارا ،فيقتض إخراج الكراىة عف
ف قكلو :جاءكا ٌإال
ن
()3
خمكر كخنازير
نا
الذ ٌم ٌ لك اشترل برأس مالو
فإف ٌ
صرؼٌ ،
كليما ٌأنو ال تساكم ف التٌ ٌ
يصح.
ٌ
يصح ،لكف بق
كلك اشتراىما المسمـ ال
ٌ
الشافع ٌ مر التٌفاكت فيما يممكاف( ،)4لـ يجب عنو.
ك ٌ

ثبكت الجكاز ،فبل تثبت الكراىة.

قكؿ أب

يكسؼ كالمفاكضة بيف الحنف ٌ

()5
ماليتيا
يتصرؼ ف ٍال ىم ٍكقي ى
كذة ٌ ،
ألنو يعتقد ٌ
ككذا بيف الكتاب ٌ كالمجكس ٌ ٌ
ٌ
فإف المجكس ٌ
بأف منيـ مف جعؿ
دكف الكتاب ٌ  ،ككذا الكتاب ٌ يؤاجر نفسو ٌ
لمذبح دكف المجكس ٌ  ،كأجيب ٌ
()8

متقك نما( )6ف حقٌيـ ،فبل فصؿ( )7بيف المجكس ٌ كالكتاب ٌ  ،فتتحقٌؽ
المكقكذة ن
ماال ٌ
()9
يتقبؿ ذلؾ العمؿ عمى أف يعمؿ بنفسو
أما مؤاجرة نفسو ٌ
لمذبحٌ ،
فكؿ منيما أىؿ أف ٌ
التٌ ٌ
صرؼ ،ك ٌ
()10

لمذبح جائزة يستكجب
أك نائبو كاجارة المجكس ٌ نفسو ٌ
ذبيحتو.

بيا األجر كاف

( )1المستثنى المنقطر :ىك الذم ذكر بإال كأخكاتيا كلـ يكف مخرنجا ،نحك :جاءن
الجرجان  ،التعريفات[ ،ص.]213
()2

()11

كاف

المساكاة ف

()12

تحؿ
ال ٌ

حمارا .انظر:
القكـ إال
ن

ف "أ" مف.

()3

ف "ج" كلو.

()5

ذكى .ابف منظكر ،لساف العرب 519 /3[ ،مادة" :كقذ"].
المكقكذة :ى كؿ حيكاف يضرب حتى يمكت كال ٌي ٌ

()7

ف "أ" يفصؿ ،كف "ب ،ج" فضؿ.

()4
يتصرؼ ف
المالية؛ كشافع ٌ المذىب
ألنو يعتقد فيو
النبيذ؛ ٌ
يتصرؼ ف المثمٌث [عصير ٍال ًعىنب] ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فالحنف ٌ
المالية .انظر :السرخس  ،المبسكط]197 /11[ ،
ألنو يعتقد فييا
متركؾ التٌسمية ن
عمدا؛ ٌ
ٌ

( )6يمتىقىكـ :أم ذك قيمة ،عند الحنفية :ىك الماؿ المباح االنتفاع بو شرعا .انظر :الزبيدم ،تاج العركس،
[ .]525/16ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]50 /5[ ،
()8
()9

ف "أ ،ج" فيتحقٌؽ.
ف "ط ،أ" ،مف.

()10

ف "ط" ليستكجب.

()12

ف "أ" فػ

()11

ليست ف "أ".
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متقك نما قائـ،
الدليؿ عمى ككنو ليس ن
أما الحنف ٌ ك ٌ
ألف ٌ
الشافع ٌ فالمساكاة ثابتةٌ ،
كٌ
ماال ٌ
ككالية اإللزاـ
صرؼ* فيو ٌ
ٌ
بالمحاجة ثابتة باتٌحاد الممٌة كاالعتقاد ،فبل يجكز التٌ ٌ
لمشافع ٌ
كالحنف ٌ (.)1
الشركة بينيما( )2ف قكليـ( ،)3ىكذا ذكره(ٍ )4ال ىك ٍرًخ ٌ ،
تد ،فبل تجكز ٌ
أما المسمـ مر المر ٌ
كٌ
كذكر ف األصؿ( )5قياس قكؿ أب يكسؼ ٌأنو يجكز عنده(.)6

()1

انظر :السرخس  ،المبسكط .]197-196 /11[ ،العين  ،البناية شرح اليداية .]379 /7[ ،الكاسان  ،بدائر

الصنائر.]61 /6[ ،
*نياية ؽ  /355أ مف "ج".

()2

عند أب حنيفة :المرتد إذا شارؾ المسمـ شركة مفاكضة ،في مكقكفة باإلجماع ،لعدـ التساكم ،فإف أسمـ

نفدت ،كاف قتؿ بطمت أصبلن ،كعند أب
التساكم ،كالتساكم ليس بشرط ف

يكسؼ كمحمد :نفذت عنانا ،ألف شركة المفاكضة ،إنما بطمت لعدـ

العناف ،فانتقمت شركت عناف .انظر :السرخس  ،المبسكط.]199 /11[ ،

العين  ،البناية شرح اليداية .]379 /7[ ،بدائر الصنائر.]61 /6[ ،

()3
()4
()5

ف "ب" قكلو.

ف "ب ،ج" ذكر.
كىك كتاب ف فركع الحنفية لئلماـ محمد بف الحسف الشيبان  ،كيسمى بالمبسكط ،كقد صنفو محمد أكال ثـ

صنؼ سائر كتبو الت تعرؼ بظاىر الركاية ،سماه باألصؿ ألنو صنفو أكالن ،كأمبله عمى أصحابو ،كقد طبعتو
ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ف قطر ،بتحقيؽ محمد بكينككالف .حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]81/1[ ،

()6

انظر :الشيبان  ،محمد بف الحسف ،األصؿ ،]108/4[ ،تحقيؽ ،محمد بكينككالف ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف

اإلسبلمية ،دكلة قطر ،دار ابف حزـ ،بيركت ،لبناف ،ط1433 ،1ىػ2012-ـ.
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[المفاكضة بيف الصبييف كالمكاتبيف]
ض وع لىـ تى ً
صح ًة ٍال ىكفىالى ًة ،كًفي يكؿ مك ً
[كىال ب ٍي ىف الص ًبي ٍي ًف كىال ب ٍي ىف ٍالم ىكاتىب ٍي ًف ًال ٍن ًع ىد ًاـ ً
صح
ي ى
ى ى
ى ى
ىٍ
ى
ٍ
اف ىك ى ً
ً
ش ىرًائ ًط ٍال ًع ىن ً
شتىىرطي ىذلً ىؾ ًفي ٍال ًع ىن ً
افٍ ،إذ يى ىك
س ًت ٍج ىم ً
ش ٍر ًط ىيا ،ىكىال يي ٍ
اع ى
ض ية لًفى ٍق ًد ى
ٍال يمفى ىاك ى
اف ع ىن نانا ال ٍ
كف ىخاصا ىكقى ٍد ىي يككف ىعاما].
قى ٍد ىي يك ي
ألنيما ليسا مف أىؿ الكفالة ،كال بيف
كلييماٌ ،
الص ٌبييف ،يعن  :كلك أذف ٌ
قكلو :كال بيف ٌ
العبديف كالمكاتبيف(.)1
()2
تصح المفاكضة لفقد شرطيا إلى آخره ،كذلؾ كما لك عقد
كؿ مكضر لـ
قكلو :كف
ٌ
ٌ
صرؼ
حر كعبد ،أك مكاتب ،أك شرطا عدـ الكفالة؛ تصير ن
عمما التٌ ٌ
بالغ كصب ٌ  ،أك ٌ
عنانا ،كاف ٌ

ألف عقد شركة العناف قد يككف عاما كما يككف خاصا ،بخبلؼ المفاكضة ال
كالماؿ كتساكيا فيوٌ ،
عامةن(.)3
تككف ٌإال ٌ

()1

المكاتب :ىك العبد الذم يكاتب سيده عمى نفسو بثمنو؛ فإف سعى كأداه عتؽ .كسم ىذا العقد بالكتابة؛ ألف

كبل منيما كتب عمى نفسو أمرا ،العبد كتب عمى نفسو األداء ،كالسيد كتب عمى نفسو الكفاء ،كالكتابة ف
االصطبلح :جمر حرية الرقبة مآال مر حرية اليد حاال .انظر :القكنكم ،أنيس الفقياء[ ،ص.]61

()2
()3

ليست ف "ب ،ج".

انظر :السرخس  ،المبسكط .]198 /11[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]380 /7[ ،
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[ما تنعقد بو شركة المفاكضة]
كد ىك يى ىك الشرىك ية ًفي ٍالم ً
ص ً
[كتى ٍن ىع ًق يد ىعمىى ٍال ىك ىكالى ًة ىك ٍال ىكفىالى ًة أىما ٍال ىك ىكالى ية ىفمًتى ىحق ً
اؿ].
ؽ ٍال ىم ٍق ي
ى
ٍ
ى
فإف ذلؾ مكجب
يصرح بيماٌ ،
قكلو :كتنعقد ،أم :المفاكضة عمى الككالة كالكفالة ،كاف لـ ٌ

كؿ منيما عف اآلخر ف
المٌفظ فيثبت بذكره ،أم :ككالة ٌ
اآلخر(.)1

كؿ منيما
نصؼ ما يشتريو ،ككفالة ٌ

الشركة(.)2
أما انعقادىا عمى الككالة فمتحقٌؽ غرض ٌ
ٌ

()1

فف

الكفػالة يككف كؿ كاحد منيما مطالبا بما طكلب بو صاحبو بالتجارة ،كف الككالة يككف الحاصؿ ف

التجارة بفعؿ أييما كاف مشتركا بينيما .انظر :المكصم  ،االختيار.]13 /3[ ،

()2
فكض إلى اآلخر أمر
فكأف ٌ
فكاف معنى المفاكضة كىك المساكاة يقتض الكفالة كالككالةٌ ،
كؿ كاحد منيما ٌ
أيضا .المصدر نفسو.
ٌ
الشركة عمى اإلطبلؽ كرض بفعمو ،كذلؾ يقتض الككالة كالكفالة ن
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الشركة]
[المتفاكضاف يشترم أحدىما لنفسو مف ٌ

اج ًب التجار ً
ؽ ٍالمساك ً
ً
اة ًفيما يى ىك ًم ٍف م ىك ً
ات ىك يى ىك تىىكج يو
ى
[عمىى ىما ىبيناهي ،ىكأىما ٍال ىكفىالى ية :ىفمتى ىحق ً ي ى ى
ىى
ي
ى
شتى ًريو يكؿ ك ً
ً
ً
اـ أى ٍىمً ًو
كف ىعمىى الش ٍرىك ًة إال ى
يعا ،ىك ىما ىي ٍ
اح ود ًم ٍن يي ىما ىي يك ي
ى
ٍال يمطىالى ىبة ىن ٍح ىك يى ىما ىجم ن
ط ىع ى
ً
ًو ً
ً
ً
ً
ً
اـ
اـٌ ،
ألف يم ٍقتى ى
س ىكتى يي ٍـ ىك ىك ىذا ك ٍ
ىكك ٍ
ضى ٍال ىع ٍقد ٍال يم ى
س ىاكاةي ،ىك يكؿ ىكاحد م ٍن يي ىما قىائ هـ ىمقى ى
س ىكتي يو ،ىك ىك ىذا ٍاإل ىد ي
اب ،ك يىك ً
ً
ً
ً ً
ًً
ؼ ،ك ىك ى ً
اح ًب ًو ًفي الت ً
ص ً
اف
سه
استىثٍ ىناهي في ٍالكتى ً ى ى ٍ
اء أى ىحدى ىما ىكش ىرائ ًي ىما ،إال ىما ٍ
است ٍح ى
اف ش ىر ي
صر ى
ى
ى
ً
ً
ًألىن يو مستىثٍنى ع ٍف ٍالمفىاك ى ً ً
إيج ياب يو
كم ية ٍال يكقيكًع ،ىكىال يي ٍمك يف ى
كرًة ،فىًإف ٍال ىح ى
ى
ي ٍ
ي ى
ضة لمض ير ى
اج ىة الرات ىب ىة ىم ٍعمي ى
ً
ؼ ًم ٍف مالً ًو ،كىال بد ًم ٍف الشر ً
ً ً
كف
صر ي
اس أى ٍف ىي يك ى
اء فى ىي ٍختىص ًب ًو ى
ى ي
كرةن .ىك ٍالق ىي ي
صاح ًبو ىكىال الت ى
ىعمىى ى
ض ير ى
ى
ى
شتى ًرم ًب ٍاألىصالى ًة كص ً
ً ً
ً ً
اح يب يو ًب ٍال ىكفىالى ًة،
اء ٍال يم ٍ
يما ى
ى ى ى
ش ى
ىعمىى الش ٍرىكة ل ىما ىبينا ىكل ٍم ىبائ ًع أى ٍف ىيأٍ يخ ىذ ًبالث ىم ًف أىي ى
ضى ىد ٍينا ىعمى ٍي ًو ًم ٍف م و
شتىىروؾ ىب ٍي ىن يي ىما].
اؿ يم ٍ
يؿ ىعمىى ٍال يم ٍ
ىكىي ٍر ًجعي ٍال ىك ًف ي
شتى ًرم ًب ًحص ًت ًو ًمما أىدل ًألىن يو قى ى
ى
()1
الشركة فيتحقٌؽ االشتراؾ ف
كقكلو :عمى ما ٌبيٌنا  ،يريد قكلو :ليككف ما يستفاد بو عمى ٌ
أما الكفالة فمتحقٌؽ المساكاة ،الٌت ى مقتضى المفاكضة فيما ىك مف مكجبات التٌجارة،
ٌ
الربح ،ك ٌ
كؿ
تكجو المطالبة نحكىما بسبب ما ىك مف أفعاليا ،كما يشبو ما ىك تجارة ،كما يشتريو ٌ
كىك ٌ
كفيبل
الشركةٌ ،إال طعاـ أىمو ككسكتيـ
فيختص بو ،كمر ذلؾ يككف اآلخر ن
كاحد منيما يككف عمى ٌ
ٌ
()2

عنو ،حتٌى كاف لبائر الطٌعاـ كالكسكة لو كلعيالو كاداميـ
()3
فإنو
ٌأدل عمى ٌ
الشريؾ المشترم ،بخبلؼ* ما لك اشترل أحدىما جاريةن لمكطء بإذف شريكوٌ ،
اختص بذلؾ كلـ يقر عمى
الشركة إف شاء المٌو تعالى ،كاٌنما
يختص بيا عمى ما سيأت ف آخر ٌ
ٌ
ٌ
ً
المستمرة ،مف قكليـ رتب
الرات ىبة معمكـ كقكعيا ،أم:
استحسانا
الشركة
فإف الحاجة** َّ
ٌ
ن
ٌ
بالضركرة؛ ٌ
ٌ
()4
كضميا.
الش ء ،إذا داـ  ،كمنو أمر تىٍرتىب ،أم :دائـ ،بفتح التٌاء الثٌانية
ٌ
ٌ

()1

أف يطالب اآلخر ،كيرجر اآلخر بما

ف "ط" بيناه.

أم ش ء كاف .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب9 /12[ ،
()2اإلداـ ،بالكسر ،كاألدـ،
ٌ
بالض ٌـ :ما يؤكؿ بالخبز ٌ
مادة "أدـ"].
*نياية ؽ  /74أ مف "ب".

**نياية ؽ  /3ب مف "ب".

()3
النساء .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط،
ٍال ىج ًارىية :األىمة كاف كانت عجك از ،كالفتية مف ٌ
[.]738/2
()4

ف "ب ،ج" داكـ.
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()1
مستثنى ضركرةن ،كالقياس كقكعو عمى
كال يمكف إيجاب نفقة عيالو عمى صاحبو ،فكاف
ن
كؿ اآلخر(ٌ )2إنما ى فيما ىك مف
ثـ كفالة ٌ
ٌ
الشركة لما ٌبيٌنا مف ٌ
أف مقتضى العقد المساكاةٌ ،
()3
ضماف التٌجارة.

()1
()2

ف "أ ،ب ،ج" ككاف.
ف "ب ،ج" لآلخر.

()3
ض ًمف بمعن ىك ىفؿ ،مشتؽ مف التضمف؛ ألف ذمة الضامف تتضمف الحؽ .انظر :ابف
الضماف :مصدر الفعؿ ى
منظكر ،لساف العرب 257 /13[ ،مادة (ضمف)].
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[خصكمة المفاكضيف فيما بينيما]
ضً
كف ب ىدنال عما ي ً
ً
ًو ً
ام هف لى يو تى ٍح ًقيقنا
صح فيو ًاال ٍ
ش ًت ىر ي
اؾ فى ٍاآل ىخ ير ى
ى ى
[ك ىما ىي ٍم ىزيـ يكؿ ىكاحد م ٍن يي ىما م ٍف الد يي ً ى
ى
ً
اؾ فيو الشراء ك ٍالب ٍيع ك ًاال ً
اة ،فى ًمما ي ً
لً ٍممساك ً
سًـ ٍاآل ىخ ًر ٍال ًج ىن ىاي ية
صح ًاال ٍ
ش ًت ىر ي
ى
ست ٍئ ىج يار ،ىك ًم ٍف ٍالق ٍ
ى ي ى ى ي ى ٍ
ي ىى
اح ىك ٍال يخ ٍمعي ىكالص ٍم يح ىع ٍف ىدًـ ٍال ىع ٍم ًد ىك ىع ٍف النفىقى ًة].
ىكالن ىك ي
أما ما( )1يشبو ضماف التٌجارة ،فيككف صاحب َّ
الد ٍيف بالخيار ،إف شاء أخذ المشترم منو
ٌ
()2
ف
بدينو كاف شاء آخذ بو شريكو ،كضماف التٌجارة كثمف المشترل ف البير الجائز كقيمتو
الفاسد ،كأجرة ما استأجره ،سكاء استأجره لنفسو أك لحاجة( )3التٌجارة ،كما يشبو فضماف( )4التٌجارة؛
ضماف غصب أك استيبلؾ عند أب حنيفة ،أك كديعة إذا جحدىا أك استيمكيا ،كذا العارٌية(،)5

الضماف ف ىذه المكاضر يفيد لو تممٌؾ األصؿ ،فتصير ف معنى التٌجارة ،كلك لحؽ
تقرر ٌ
ٌ
ألف ٌ
()9
()8
()7
()6
أحدىما ضماف ال يشبو ضماف التٌجارة ال يؤخذ بو ،كأركش الجنايات ،كالمير،

()1
()2

ف "أ ،ب ،ج" أك ما.
ف "أ" قيمتو ،كف "أ" زيادة [أك استيبلؾ عند أب حنيفة ،أك كديعة إلى] ،كىك خطأ.

()3

ف "أ" الحاجة ،كىك خطأ.

()5

العارٌية :ى بتشديد الياء ،تمميؾ منفعة ببل بدؿ .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص .]146
ف "ب" فضماف غصب ،كىك خطأ.

()4

()6

ف "أ ،ط" ضماف.

ك(األرش) ديةي الجراحات ،في جابرة عما حصؿ فييا مف النقص ،كالجمري أييركش
( )7ف "ب ،ج" كأرش.
ي
أرشا ألنو مف أسباب النزاع ،يقاؿ أرشت بيف القكـ إذا أكقعت بينيـ .انظر:
(كاراش) بكزف فراش ،كسم
ن

ش)].
م ،المغرب[ ،ص .]23ابف األثير ،النياية ف غريب الحديث 39 /1[ ،مادة (أى ىر ى
المطىرًز ٌ
ي
()8
الجناية :الذنب كالجرـ كما يفعمو اإلنساف مما يكجب عميو العذاب أك القصاص ف الدنيا كاآلخرة .قاؿ ابف
فارس" :كأرش الجناية :ديتيا" .انظر :ابػف فػارس ،معجـ مقاييس المغة .]79 /1[ ،ابف األثير ،النياية ف غريب
(جىنى)].
الحديث 309 /1[ ،مادة ى

()9

المير :ىك الماؿ الذم يجب ف عقد النكاح عمى الزكج ف مقابمة منافر البضر ،إما بالتسمية أك بالعقد.

انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]646/4[ ،
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النفقة،
كٌ

()2

كبدؿ الخمر،

()3

الصمح
ك ٌ
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الشريؾ
عف القصاص ،كعف ىذا ليس لو أف يحمٌؼ ٌ

فمممدع
عمى العمـ إذا أنكر ٌ
الشريؾ الجان  ،بخبلؼ ما لك ٌادعى عمى أحدىما بير خادـ فأنكرٌ ،
()4
أقر بما ٌادعاه
ألف ٌ
أف يحمٌؼ ٌ
المدعى عميو عمى ٍال ىبتىات كشريكو عمى العمـٌ ،
كؿ كاحد لك ٌ
أقر أحدىما ال يمزـ اآلخر ،فبل فائدة ف االستحبلؼ.
ٌ
المدع يمزميما ،بخبلؼ الجناية ،لك ٌ
ثـ خالعت زكجيا
كصكرة الخمر؛ ما لك عقدت امرأة شركة مفاكضة مر رجؿ أك امرأةٌ ،
الشريكيف كىك أجنب ٌ (.)5
أقرت ببدؿ الخمر ،أك التزمو أحد ٌ
عمى ماؿ ،ال يمزـ شريكيا ،ككذا لك ٌ

()1
السكنى .كعرفنا ى  :الطٌعاـ؛ كنفقة
ٌ
النفقة لغةن :ما ينفقو اإلنساف عمى عيالو .كشرنعا :ى الطٌعاـ كالكسكة ك ٌ
ألنيا أصؿ الكلد،
الغير تجب عمى الغير بأسباب ثبلثة:
مر ،أك ٌ
ٌ
باألكؿ لمناسبة ما ٌ
زكجية ،كقرابة ،كممؾ ،بدأ ٌ

لمزكجة ،بنكاح صحيح .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]572-571 /3[ ،
فتجب ٌ
( )2الخمر :إزال ة ممؾ النكاح بأخذ الماؿ .كخالعت المرأة زكجيا ،كاختمعت منو :إذا افتدت منو بماليا ،فإذا أجابيا
ألف كبل منيما لباس لصاحبو ،فإذا فعبل ذلؾ
إلى ذلؾ فطمٌقيا ،قيؿ :خمعيا ،كاالسـ :الخمر ،كاٌنما قيؿ ذلؾ ٌ
فكأنيما نزعا لباسيما .انظر :الفيكم  ،المصباح المنير.]178/1[ ،
ٌ

مشتؽ مف المصالحة ،كى
( )3الصمح :ىك
ٌ
صرفات ،كقد يككف ىذا الماؿ أكثر مف الدية أك أقؿ
المتصالحيف لدفر المنازعة بالتٌراض  ،يحمؿ عمى عقكد التٌ ٌ
منيا أك يساكييا .انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرة.]318 /1[ ،
الزبًيد ٌ
(ٍ )4الىبتىات لغة :القطر المستأصؿ ،يقاؿ« :بتت الحبؿ» :أم قطعتو قطعا مستأصبل ،كيقاؿ« :طمقيا ثبلثا بتة
المسالمة بعد المخالفة .كف

الشرع عبارة عف عقد كضر بيف
ٌ

كتبت» :أم تقطر عصمة النكاح إذا
تبت
ٌ
كبتاتا» :أم بتة بائنة ،يعنى قطعا ال عكد فييا ،كيقاؿ« :الطمقة الكاحدة ٌ
انقضت العدة ،كما يقاؿ« :حمؼ عمى ذلؾ يمينا بتٌا ،كبتة ،كبتاتا» :أم يمينا قد أمضاىا .انظر :محمكد عبد
الرحمف عبد المنعـ ،معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ،]354 /1[ ،دار الفضيمة ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

()5

انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف .]309 /4[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]161 /6[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

87

[عقد الكفالة في المفاكضة]
اؿ ع ٍف أى ٍج ىن ًبي لى ًزـ ص ً
اح ىب يو ًع ٍن ىد أىًبي ىح ًنيفى ىة ،ىكقى ىاال :ىال ىي ٍم ىزيم يو ًألىن يو
[كلى ٍك يكف ىؿ أى ىح يد يى ىما ًب ىم و ى
ى ى
ى
يض ي ً
ً
كلًي ىذا ىال ي ً
صح ًم ٍف الص ًبي ىك ٍال ىع ٍب ًد ٍال ىمأٍ يذ ً
صح ًم ٍف
ص ىد ىر م ٍف ٍال ىم ًر ً ى
ى
ى ى
كف ىك ٍال يم ىكاتى ًب ،ىكلى ٍك ى
ً
ً
ض ية بقى ً
اض ىك ٍال ىكفىالى ًة ًبالن ٍف ً
اإل ٍق ىر ً
ص ىار ىك ًٍ
ب
ستىٍك ًج ي
اء ألىن يو ىي ٍ
اء ىك يم ىع ىاك ى ى ن
س .ىكًألىًبي ىحنيفى ىة أىن يو تىىبرعه ٍابت ىد ن
ىك ى
ظ ًر إلىى ٍالبقى ً
اف ًبما يي ىؤدم ىعمىى ٍالم ٍكفي ً
ضم ين يو
كؿ ىع ٍن يو ى
إذا ىك ىان ٍت ٍال ىكفىالى ية ًبأى ٍم ًرًه ،فىًبالن ى
اء تىتى ى
ى
ى
الض ىم ى ى
يضً ،ب ًخ ىبل ً
صح ًمم ٍف ىذ ىكره كتى ً
اء لىـ تى ً
ً ً ً
صح ًم ٍف الثمي ًث ًم ٍف ٍال ىم ًر ً
ؼ
ض ية ،ىكًبالن ى
ٍال يمفى ىاك ى
ىي ى
ظ ًر إلىى اال ٍبت ىد ٍ
ً
ً
ٍال ىكفىالى ًة ًبالن ٍف ً ً
اء.].
اء ىك ٍانت ىي ن
س ألىن ىيا تىىبرعه ٍابت ىد ن
تىىبرعه،
الثمي ًث

كفؿ أحدىما بماؿ عف أجنب ٌ  ،لزـ صاحبو عند أب حنيفة  -رحمو المٌو،-
قكلو :كلك ٌ
()2
الصب ٌ كالعبد
متبرع ،كليذا ال
كقاال( :)1ال يمزـ صاحبو
ٌ
ٌ
تصح الكفالة مف ٌ
ألنو -أم :الكفيؿٌ -
()3
أيضا لك صدر -أم :عقد الكفالة -مف المريض مرض المكت(،)4
المأذكف كالمكاتب  ،كليذا ن
صح مف الثٌمث.
ٌ

()1
()2

ف "أ" قاؿ.

فرؽ بيف أف يكفؿ بالماؿ أك بالنفس ،فإف كفؿ بالماؿ فيك عمى ىذا الخبلؼ ،كاف كفؿ بنفس ال يؤخذ شريكو

بذلؾ ف

قكليـ جميعان .انظر :السرخس  ،المبسكط .]186-180/ 11[ ،الكاسان  ،بدائر الصنائر،

[.]75-72/6

()3
()4

ألنيـ ليسكا مف أىؿ التبرع .انظر :المبسكط.]227 / 7[ ،
مرض المكت عند الحنفية :ىك المرض الذم يغمب منو المكت ،كاف كاف المريض يخرج مف البيت ،كعميو

الفتكل .انظر :شيخ زاده ،عبد الرحمف بف محمد بف سميماف ،مجمر األنير ف شرح ممتقى األبحر،]427 /1[ ،
دار إحياء التراث العرب  ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
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الشريؾ ،كاٌنما
كصار كاإلقراض ،إذا أقرض أحدىما مف ماؿ التٌجارة إلنساف ال يمزـ ٌ
()1
أقر بكفالة سابقة عمى المرض
اقتصر عمى صدكر عقد الكفالة ف المرض؛ ٌ
ألف المريض لك ٌ

()3
ألف اإلقرار
كؿ الماؿ باإلجماع،
لزمتو( )2ف
ٌ
ٌ
معاكضة( )5عمى ما سنذكره ،ذكره ف األسرار(.)6

()4

بيا يبلق حاؿ بقائيا ،كى ف حاؿ البقاء
()7

الشريؾ كلك أخذ بو ىس ٍفتى ىجةن
كككف اإلقراض ال يمزـ ٌ

عف أب حنيفة  -رحمو المٌو .-

()1
()2
()3
()4
()5

الركاية
محمد ،كظاىر ٌ
ىك قكؿ ٌ

( )8

ألف المرض.
ف "ج" ف المريض ٌ
ف "أ ،ب" لزمت.

انظر :السرخس  ،المبسكطٍ .]24 / 18[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]162[ ،
الشريؾ كلك أخذ بو سفتجةن] ،كى زيادة ف غير مكضعيا كستأت بعد قميؿ.
ف "ب" [ال يمزـ ٌ
ف

"ب" مكررة .كالمعاكضة :بضـ الميـ كفتح الكاك مف اعتاض ،كمنو :أخذ العكض ،أم :البدؿ ،كعقد

المعاكضة :عقد يعط

كؿ طرؼ فيو نفس المقدار مف المنفعة الت

يعطييا الطرؼ االخر .انظر :قمعػج ،

معجـ لغة الفقياء[ ،ص .]438

()6

األسرار ف األصكؿ كالفركع ىك كتاب لمشيخ أب زيد عبيد ا﵀ بف عمر الدبكس الحنف ت 432 :كقد حقؽ

الكتاب كامبل ،كلما يطبر منو إال كتاب المناسؾ ف مجمد كبير ف دار المنار بالقاىرة قبؿ سنكات ،كحقؽ الباق
ف

رسائؿ عممية ف

جامعة أـ القرل ف

المممكة العربية السعكدية ،كلكنو لـ يطبر بعد ،كقد نشرت الجامعة

بعض األجزاء منو عمى ىذا الرابطhttps://uqu.edu.sa/page/ar/93214483 :
كانظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف [.]84/1

()7
اؾ ،فيستفيد أىمف الطَّ ًريؽ (فىارس
يعطى آخر ىماال ىك ٍلآلخر ىماؿ ًف بمد ٍال يم ٍع ًط  ،فيكفيو إًَّياه يىىن ى
الس ٍفتى ىجة :أىف ٍ
ى
معيف ًف تى ًاريخ ً
ك(ف عمـ االقتصاد)ً :حكالىة صادرة مف دائف ي ىكمؼ فييا مدينو دفر مبمغ ً
معرب)ً ،
معيف إلذف
ي
ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
شخص ثىالث ،أىك إلذف الدائف ىنفسو ،أىك إلذف ٍال ىحامؿ ليىذه ٍالح ىكالىة .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ
الكسيط.]432 /1[ ،
()8

ى عبارة عف المسائؿ الت

ركيت عف أئمة المذىب األكائؿ :أب حنيفة كأب يكسؼ كمحمد بف الحسف،

مما أكرده محمد بف الحسف ف مؤلفاتو المعركفة بكتب ظاىر الركاية ،كى ستة كتب ركيت عنو ركاية صحيحة

حتى بمغت حد الشيرة كالتكاتر ،كى  :المبسكط (األصؿ) ،كالجامر الصغير ،كالجامر الكبير ،كالزيادات ،كالسير

الصغير ،كالسير الكبير .انظر :النقيب ،المذىب الحنف .]261-260/1[ ،
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كقاؿ بعضيـ :كقاؿ أبك يكسؼ :ال يجكز ،كنسبو إلى اإليضاح( ،)1كعبارة اإليضاح
()3

النياية( )2كغيرىا ىكذا ،قاؿ :يضمف ،يعن  :المقرض لشريكو ،تى ىكل
نقميا ف ٌ
()4
حصة شريكو(.)5
كقياس قكؿ أب يكسؼ يضمف المقرض
ٌ

الماؿ أك لـ ىيتٍ ًك،

تبرع،
قاؿ :كىذا فرع اختبلفيـ ف ضماف الكفالة؛ فعند أب يكسؼ ضماف الكفالة ضماف ٌ
الشريؾ ،فكذا المقرض(.)6
فبل يمزـ ٌ
الشريؾ ،كالكفيؿ ف حكـ المقرض(.)7
كعند أب حنيفة ضماف الكفالة يمزـ ٌ
()8
بقاء ،كاليبة بشرط
تبرع
كألب
ابتداء ،كمعاكضة ن
ن
حنيفة ٌأنو -أم :عقد الكفالة -عقد ٌ
الضماف عمى المكفكؿ عنو بما
العكضٌ ،
ألنو -أم :الكفيؿ -المدلكؿ عميو بالكفالة ،يستكجب ٌ
()9

تتضمنو
ٌ

فبالنظر إلى البقاء
يؤديو عنو إذا كفؿ* بأمره ،فيمزـ شريكو بعد ما لزـ عميو،
ٌ
ٌ
()11
()10
ممف ذكراه  ،يعن
كبالنظر إلى االبتداء لـ
المفاكضةٌ ،
ٌ
ممف ذكره ،كالكجو أف يقكؿ ٌ
يصح ٌ

الصب ٌ كالعبد المأذكف كالمكاتب ،كال يبعد أف يككف مبنيا لممفعكؿ ببل ضمير ،ك ٌأنو سقط مف قمـ
ٌ
()1

كتاب اإليضاح ف شرح التجريد الركن ف فركع الحنفية ،لعبد الرحمف بف محمد الكرمان  ،المعركؼ بابف

أميركيو المتكفى سنة543( :ق)ػ ،كالكتاب كما يقكؿ الزركم  :مخطكط ،يقر ف ثبلث مجمدات .انظر :الزركم ،

األعبلـ .]327/3[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]209 /10[ ،

( )2النياية كتاب ف فركع الفقو الحنف  ،كىك شرح عمى كتاب اليداية لممرغينان  ،كمؤلفو ىك حساـ الديف حسيف
بف عم الس ٍغىن ًاق ٌ  ،المتكفى سنة710( :ىػ) ،كىك أكؿ مف شرح اليداية ،كقد اختصره محمكد بف أحمد القكنكم
ت 770 :ىػ ،كسماه خبلصة النياية ف فكائد اليداية ،كالكتاب تـ تحقيقو ف رسائؿ عممية ف جامعة أـ القرل
بالمممكة العربية السعكدية ،كلكنو لما يطبر بعد ،انظر ىذا الرابط . http://uqu.edu.sa/gsmatrafi:كانظر:
ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]392 /2[ ،حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]2032/2[ ،

()3
()4

التكلٍ :اليىبلىؾ ،كقد مر تعريفو بو[ ،ص.]39
ف "ب" المقترض.

()5

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]92 /6[ ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف]308 /4[ ،

()7

ف "ب" المقترض.

()6

()8

ف "ب" المقترض.
ف "ب" كعند.

*نياية ؽ  /355ب مف "ج".

()9
فمما لزـ الماؿ
تتكجو بعد الكفالة ٌ
قاؿ ٍالىب ىاب ٍرتً ٌ " :يعن كحاجتنا ىاىنا إلى البقاء؛ إذ المطالبة ٌ
ألنيا حكمياٌ ،
ثمة ف االبتداء
عمى ٌ
الشريؾ ٌ
الصب ٌ كغيرهٌ ،
الضامف لزـ عمى اآلخر ،كىذا ىك حالة البقاء ،بخبلؼ ٌ
ألف كبلمنا ٌ
بأنو ىؿ يمزمو أك ال ،فاعتبرنا جية التٌ ٌبرع فيو كلـ نعتبر ىنا" .انظر :العناية شرح اليداية.]163 /6[ ،
ٌ
()10
()11

ف "ط" ال.

أم :أبك يكسؼ ،كمحمد .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]385 /7[ ،
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ألف
تبرع ،فبل
يتصكر تماميا معاكضةنٌ ،
االبتداء ٌ
ٌ

ألف الكفالة ف
الكاتب ما يشبو الياء ،كىذا ٌ
التٌماـ بناء عمى االبتداء.
()1
الذ ٌمة( )2ف المأذكف كالمشتركة بينو كبيف* المكلى،
الذ ٌمة ،ك ٌ
كقد يقاؿ أف الكفالة تبلق ٌ
الحر البالغ،
صح إقرار المكلى عميو ف ٌ
حتٌى ٌ
الذ ٌمة بقدر قيمتو ،فمـ تبلؽ الكفالة حقٌو ،بخبلؼ ٌ
ألف لزكميا ليس ف حاؿ البقاء،
ألنيا القت حقٌو
تمت معاكضةن فمزمت ٌ
ٌ
ٌ
الشريؾٌ ،
ثـ ٌ
فصحتٌ ،
()3
كبقاء،
ابتداء
تبرع
فإنيا
بالنفس ٌ
ألنا ٌإنما نقكؿ :يمزـ شريكو بعد ما لزـ الكفيؿ ،بخبلؼ الكفالة ٌ
ٌ
ن
ن
ٌ

إذ ال

()4

()5

يستكجب

ذمتو مف الماؿ(.)6
المكفكؿ لو عمى الكفيؿ ن
شيئا ف ٌ

()1
الذ ٌمة :لغة :العيد كاألماف كالكفالة ،كعند الفقياء :معنى يصير اإلنساف بو أىبل لكجكب الحؽ لو أك عميو،
ٌ
ذمت لؾ كذا .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط.]315/1[ ،
كيقاؿ :ف ٌ
()2

ليست ف "أ".

*نياية ؽ /74أ مف "أ".

()3

ألنيا.
ف "أ" ٌ

()5

ف "ب ،ج" يكجب.

()4

ليست ف "أ".

()6

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان ٍ .] 22 /6[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]163-162/6[ ،
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[عقد اإلقراض في المفاكضة]
احب يو ،كلىك ً
ً
ً
[كأىما ًٍ
كف لً ًم ٍثمً ىيا يح ٍك يـ ىع ٍي ًن ىيا
اإل ٍق ىر ي
إع ىارةه فى ىي يك ي
سم ىـ فى يي ىك ى
ص ى ى ٍ ى
اض فى ىع ٍف أىًبي ىحنيفى ىة أىن يو ىي ٍم ىزيـ ى
ى
ىال ح ٍكـ ٍالب ىد ًؿ حتى ىال ي ً
ض نة].
صح فيو ٍاألى ىج يؿ فى ىبل ىيتى ىحق ي
ؽ يم ىع ىاك ى
ى
ي ي ى ى
()3
()2
النقد
أما( )1اإلقراض
انتياء ال معاكضةن ،كا ٌال كاف بير ٌ
ٌ
فإنو إعارة محضة ابتدا نء ك ن
كٌ
()4
بً َّ ً
الدنانير المقركضة حكـ عينيا
الدراىـ أك
ٌ
بكية ،فيككف لمثميا أم :لمثؿ ٌ
الر ٌ
النس ىيئة ف األمكاؿ ٌ

يصح فيو التٌأجيؿ ،أم :ال يمزـ أف يجرم عمى مكجب التٌأجيؿ ف
ال حكـ البدؿ ،كليذا ال
ٌ
()5
()7
()6
أف عف أب حنيفة ركاية
تبرع كىك باطؿ  ،عمى ٌ
اإلعارة* ك ٍالقى ٍرض  ،كا ٌال لى ًزـ ٍال ىج ٍبر فيما فيو ٌ
()8

الحسف

نمنر(.)11

ف

()9

بناء عمى شبو المعاكضة بمزكـ
ٍالقى ٍرضٌ ،أنو يمزـ ٌ
الشريؾ ن

()1

نما.
ف "أ" كا ٌ

()3

اإلعارة :ى تمميؾ المنافر بغير عكض مال  .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص .]30

()2

()4

المثؿ

()10

فمنا أف

ف "ب" االقتراض.

ف "أ" ك.

*نياية ؽ  /4أ مف "ب".

(ٍ )5القى ٍرض :عقد مخصكص ،يرد عمى دفر ماؿ مثم آلخر ليرد مثمو ،كالقرض ما تعطيو غيرؾ مف ماؿ عمى أف
يرده إليؾ .انظر :أبك جيب ،سعدم ،القامكس الفقي [ ،ص .]300
(ٍ )6ال ىج ٍبر :مف ً
اإل ٍجبار ًف الحكـ ،ييقىاؿ :أى ٍجىب ىر القاض الرجؿ عمى ٍال يح ٍكـ إًذا أىكرىو ىعمىٍيو .انظر :ابف منظكر،
لساف العرب ،116 /4[ ،مادة (جبر)].
()7
()8

الباطؿ :ما ال يككف مشركعا بأصمو ككصفو ،كال يفيد الممؾ .انظر :القكنكم ،أنيس الفقياء[ ،ص.]75
اذا يذكر لفظ "الحسف" مطمقان ف كتب الحنفية فالمراد غالبان ،أبك عم الحسف بف زياد المؤلؤم ،نسبة إلى بير

المؤلؤ ،صاحب اإلماـ أب

حنيفة ،ككاف صاحب رأم ،مف أىؿ الككفة ،نزؿ بغداد ،كل

القضاء بالككفة ثـ

استعفى منو ،كاف يختمؼ إلى أب يكسؼ كزفر ،لو عدة كتب منيا" :أدب القاض " ك"معان اإليماف" ك"الخراج"،
تكف

سنة 204ىػ .انظر :النقيب ،المذىب الحنف  .]315/1[ ،القرش  ،الجكاىر المضية .]56/2[ ،ابف

طمي ٍكىب ىغا ،تاج التراجـ[ ،ص.]150
قي ٍ
( )9ف "أ" يمزـ.
( )10ف "أ" كً .
الشىبو كالنظير .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط،
المثٍؿ ،ى
بالك ٍسر كالتحريؾٌ :
[.]854 /2
()11

انظر :السرخس  ،المبسكط .]180/11[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]384/7[ ،
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[الكفالة بغير أمر المكفكؿ]
ٍال ىكفىالى ية ًب ىغ ٍي ًر أىم ًرًه لىـ تى ٍم ىزـ ص ً
ؽ
اح ىب يو ًفي الص ًح ً
ض ًة .ىك يم ٍطمى ي
يح ًال ٍن ًع ىد ًاـ ىم ٍع ىنى ٍال يمفى ىاك ى
ٍ ٍ ٍ ى
ٍال ًكتى ً
ال يمقىي ًد].
كؿ ىعمىى ٍ
اب ىم ٍح يم ه

[كلى ٍك ىك ىان ٍت
ى
ٍال ىج ىك ً
اب ًفي
الصحيح،
قكلو :فمك كانت الكفالة بغير أمره أم :أمر المكفكؿ عنو ،ال يمزـ صاحبو ف
ٌ
()1
الرجكع عميو(.)2
النعداـ معنى المعاكضة
أيضا  ،إذ ال ٌ
انتياء ن
ن
يتمكف مف ٌ
المصنؼ مختار الفقيو أب
الصحيح ،يشير إلى خبلؼ المشايخ( ،)3كما ذكره
كقكلو :ف
ٌ
ٌ
المٌيث(،)4

()1
()2
()3
()4

ف "أ" راض.
انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]329 /4[ ،
المراد بالمشايخ مف لـ يدرؾ أبا حنيفة ،كقد سبؽ التعريؼ ف ذلؾ[ ،ص.]46
ىك :نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم ،الفقيو أبك الميث المعركؼ بإماـ اليدل ،لو تفسير القرآف

كالنكازؿ كالفتاكل كخزانة الفقو كبستاف العارفيف ،تكف

سنة393( :ىػ) ،كقيؿ غير ذلؾ ،انظر :الذىب  ،سير

أعبلـ النببلء .]323 – 322 /16[ ،القرش  ،الجكاىر المضية.]544 /3[ ،
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()1

الصغير
كحمؿ مطمؽ جكاب الجامر ٌ
()4

يتعرضكا لمتٌفرقة بيف ككنيا
ٌ

()1

الجامر الصغير ف

بأمره أك ال(.)5
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()2
عامة المشايخ
عميو ٌ ،

فركع الفقو الحنف  ،لئلماـ محمد بف الحسف الشيبان

()3

جركا عمى اإلطبلؽ كلـ

الحنف  ،كىك مف كتب ظاىر

الركاية ،جمر فيو مؤلفو ألفا كخمسمائة كاثنتيف كثبلثيف مسألة ،كىك كتاب ميـ ف مذىب أب حنيفة ،حتى قالكا
عنو :ال يصمح المرء لمفتكل كال لمقضاء إال إذا عمـ مسائمو .كلـ يينشر الكتاب حتى اآلف نش انر عمميان محققان
بالطريقة العممية الحديثة ،كتكجد ف النسخ المخطكطة زيادات غير مكجكدة ف النسخ المطبكعة ،كلعؿ أدقيا،
طبعة المطبر المصطفائ  .انظر :الجامر الصغير ،لئلماـ محمد بف الحسف الشيبان  ،دراسة تكثيقية تحميمية
نقدية ،بقمـ الباحث الترك  :محمد بكينككالف ،عمى ىذا الرابط./ http://majles.alukah.net/t58701-17:
حاج

خميفة ،كشؼ الظنكف .]563/1[ ،انظر :الشيبان  ،محمد بف الحسف ،الجامر الصغير[ ،ص،] 119

طبعة المطبر المصطفائ لمحمد مصطفى خاف مطكع ،اليند ،بدكف طبعة ،سنو 1288ىػ.

ابتداء
متبرع
( )2ألنو محمكؿ عمى
المقيد ،كىك الكفالة باألمرٌ ،
ٌ
ن
ألنو حينئذ تككف معاكضة انتياء ،كا ٌال فيك ٌ
انتياء ،فبل يمزـ شريكو .العين  ،البناية شرح اليداية.]164 /6[ ،
ك ن
()3
ػ"عامة المشايخ" :أم أكثرىـ عمى ذلؾ .انظر :النقيب ،المذىب الحنف ،
يقصد فقياء المذىب الحنف ب ٌ
[.]323-322/1

()4
()5

ف "أ" ككنو.

انظر :السرخس  ،المبسكط .]195 /17[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]386 /7[ ،
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[ضماف الشريؾ لماؿ الشركة]
اف ٍال ىغص ًب ك ًاالس ًتي ىبل يؾ ًبم ٍن ًزلى ًة ٍال ىكفىالى ًة ًع ٍند أىًبي ح ًنيفى ىة ًألىن يو معاك ى ً
اء].
ض ىم ي
[ك ى
ى
ٍ ى ٍ ٍ
ض هة ٍانت ىي ن
يى ى
ى
ى
(،)2
()1
قكلو :كضماف الغصب كاالستيبلؾ ككذا ضماف المخالفة ف الكديعة كالعارٌية
ألف ف
كاإلقرار بيذه األشياء تمزـ( )3شريكو ،كال معنى لتخصيص
ٌ
المصنؼ أبا حنيفة ىناٌ ،
محمد مر أب حنيفة ف ٌأنو يمزـ شريكو( ،)4كف الكفالة مر أب
ضماف الغصب كاالستيبلؾٌ ،
يكسؼ كما نقمو آنفنا(.)5
اف كجب بسبب غير تجارة ،فبل يمزـ شريكو ،ىكأى ٍرش الجناية(،)6
ض ىم ه
ألب يكسؼ فييما ٌأنو ى
()11

()10
()9
أف
ألنو بدؿ( )7المستيمؾ( )8كالمستيمؾ ال يحتمؿ
ٌ
كٌ
الشركة  ،كليما ٌ
()12
عبدا كاف أك( )13صبيا حرا ،ككذا
صح إقرار المأذكف بو ن
كاالستيبلؾ كضماف التٌجارة  ،كليذا ٌ

ضماف الغصب

السبب ،كعند
ثـ ىك بدؿ ماؿ
تصح فيو ٌ
الشركة ٌ
ٌ
ألنو تجب بأصؿ ٌ
المكاتب كيؤاخذ بو ف الحاؿٌ ،
بالضماف ،كاذا كاف كذلؾ كاف
المحؿ قابؿ لمتٌممٌؾ( ،)14ككذا( )15ممؾ المغصكب كالمستيمؾ
ذلؾ
ٌ
ٌ

()1
كقير ،كيسمى المغصكب غصبا ،كيقاؿ :اي ٍغتي ً
ظمما نا
ب :أخذ ٌ
صىب ٍ
ت في ىبلىنةي ىن ٍف يسيىا إذا كطئت مقيكرةن
ن
صي
ٍال ىغ ٍ
ٌ
الش ء ن
م ،المغرب[ ،ص .]340
المطىرًز ٌ
غير طائعة .انظر :ي
()2
()3

االستيبلؾ :انفاؽ الش ء ،كانفاده .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 505 /10[ ،مادة (ىمؾ)].
ف "أ" فمزـ.

()4
السبب ،كعند ذلؾ
بأنو "بدؿ ماؿ محتمؿ ٌ
لمشركةٌ ،
قاؿ ٍالىب ىاب ٍرتً ٌ مكضحان سبب إلزاـ الشريؾٌ :
فإنو يجب بأصؿ ٌ
بالضماف" .انظر :العناية شرح اليداية.]164 /6[ ،
المحؿ قابؿ لمممؾ ،كليذا ممؾ المغصكب كالمستيمؾ
ٌ
ٌ
()5
كنا فيو ،كمعنى آنفا :مف قكلؾ :استأنؼ الش ء إذا
الساعة ،أم :ف ٌأكؿ كقت قريب ٌ
آنفان :أم ماذا قاؿ ٌ
ابتدأه .انظر :لساف العرب 15 /9[ ،مادة (أنؼ)].

()6
ألنو ضماف جناية ،فشأنو ضماف الجناية عمى اآلدم  .انظر :الكاسان  ،بدائر
أم :ال يمزـ ٌإال فاعمو؛ ٌ
الصنائر.]73/6[ ،
()7
()8
()9

ف "ج" قكلو.
ليست ف "ج".

ف "ط ،ج ،ب" تحتمؿ.

()10
()11
()12

انظر :السرخس  ،المبسكط .]191/11[ ،بدائر الصنائر.]73/6[ ،
ليست ف "ب".
فيضمف اإلنساف بقدر ما استيمؾ مف العيف الت غصبيا .بدائر الصنائر]155/7[ ،

()13

ف "ب" أك ذميا.

()15

ف "أ ،ج" كلذا.

()14

ف "ب ،ج" لتمميؾ.
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()1

كؿ مف المتفاكضيف
ٌ
كتعميبل.
خبلفنا
ن

ممتزما مالو ضرره كنفعو ،كف الكاف :
ن
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()2

()3

لمرىف
اإلعارة ٌ

نظير الكفالة

الرىف ف يد المرتيف؛ يرجر المعير عمى
ككجو ككنيا معاكضةن عنده
ن
انتياءٌ ،أنو لك ىمؾ ٌ
أقر أحد المتفاكضيف بديف لمف ال تجكز شيادتو لو ،لـ يمزـ
الراىف بقدر ما سقط مف دينو ،كلك ٌ
ٌ
()5
()4
أف الككيؿ ال يممؾ العقد مر ىؤالء ،عنده
اآلخر عند أب حنيفة ،كيمزمو عندىما  ،كأصمو ٌ
خبلفنا ليما( ،)6كسيأت إف شاء المٌو تعالى(.)7

()1
()2

ف "ب ،ج" المفاكضيف.
ف "أ" الكاؼ ف  ،كىك خطأ .كالكاف  :ىك كتاب الكاف ف فركع الحنفية ،لمحمد بف محمد المعركؼ بالحاكـ

الشييد؛ جمر فيو :كتب محمد بف الحسف (المبسكط) ،كما ف

جكامعو .كىك :كتاب معتمد ف

نقؿ المذىب.

كشرحو :جماعة مف المشايخ ،منيـ :شمس األئمة ،السرخس  ،كىك المشيكر :بمبسكط السرخس  .كشرحو

اإلماـ :أحمد بف منصكر ًٍ
يجابً ٌ  .انظر :حاج
اإل ٍسبً ى
العبادات مف الكتاب ف أطركحة ماجستير ،ف جامعة أـ درماف اإلسبلمية بالسكداف ،لمباحث :صبلح الديف
خميفة ،كشؼ الظنكف .]1378/2[ ،كقد تـ تحقيؽ قسـ

محمد سمك.

()3

الرىف :ىك ف المغة مطمؽ الحبس ،كف الشرع :حبس الش ء بحؽ يمكف أخذه منوَّ ،
كالد ٍيف ،كيطمؽ عمى

المرىكف ،تسمية لممفعكؿ باسـ المصدر .انظر :الجرجان  ،التعريفات [ص.]113

( )4أم :عند أب يكسؼ كمحمد.
(ً )5
ألنو مكككؿ إليو األمر ،أم:
ككأنو فعيؿ بمعنى مفعكؿٌ ،
فكض إليو ،كالجمر الككبلءٌ ،
ٍال ىككيؿ :ىك القائـ بما ٌ
م ،المغرب[ ،ص .]494
المطىرًز ٌ
مفكض إليو .انظر :ي
ٌ
()6
()7

انظر :السرخس  ،المبسكط .]205 /11[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]22/6[ ،
انظر[ :ص]....
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عنانا]
[بطبلف المفاكضة كصيركرتيا ن

ً
ض ية
اؿ ىكًا ٍف ىك ًر ى
[قى ى
ص ىؿ إلىى ىي ًد ًه ىبطىمى ٍت ٍال يمفى ىاك ى
ث أى ىح يد يى ىما ىما ىال ىيصح فيو الش ٍرىك ية أى ٍك ىك ىى ى
ب لى يو ىك ىك ى
ً
ات ٍالم ً ً
كصار ٍت ًع ىن نانا لًفىك ً
س ٍالم ً
اء ،ىك ىى ىذا ًألىف
اؿ ٍإذ ًى ىي ى
يما ىي ٍ
اء ىكىبقى ن
ش ٍرطه فيو ٍابت ىد ن
ي ى
ى
ى ىى
صمي يح ىأٍر ى ى
س ىاكاة ف ى
ً
ً
ً
شً ً
ً ً ً
ب ًع ىن نانا لً ٍ ً
ئل ٍم ىك ً
اف ،فىًإف
ٍاآل ىخ ىر ىال يي ى
ص ىاب يو ال ٍنع ىداـ الس ىب ًب في ىحقو ،إال أىن ىيا تىٍن ىقم ي
يما أى ى
اريك يو ف ى
ام ًو ح ٍكـ ًاال ٍب ًت ىد ً
ً ً
ٍالمساكاةى لى ٍيس ٍت ًب ى و
ضا فى يي ىك
اء لً ىك ٍكًن ًو ىغ ٍي ىر ىال ًزوـ ىكًا ٍف ىك ًر ى
ث أى ىح يد يى ىما ىع ىر ن
ى
ي ىى
ش ٍرط فيو ىكل ىد ىك ي ى
ض ية ك ىك ىذا ٍالعقىار ًألىن يو ىال تى ً
س ىاكاةي فيو].
صح فيو الش ٍرىك ية فى ىبل تي ٍ
شتىىرطي ٍال يم ى
س يد ٍال يمفى ىاك ى ى
لى يو ىكىال تى ٍف ي
ى ي
الشركة فقبضو ،بطمت المفاكضة كصارت
قكلو :كاف كرث أحدىما ما ال
تصح فيو ٌ
ٌ
تصدؽ بو( )1عميو أك أكصى لو بو ،أك زادت قيمة دراىـ
عنانا ،ككذا إذا كىب لو فقبضو أك
ٌ
ن
()2
كؿ ذلؾ إذا
قدمناٌ ،
السكد أك دنانيره قبؿ ٌ
الشراء عمى ما ٌ
أحدىما البيض عمى دراىـ اآلخر ٌ
اختص بو كال
الشركة كالعقار كالعركض،
ماال
عنانا ،كلك كرث ن
تصح فيو ٌ
كصؿ إلى يده صارت ن
ٌ
ٌ

تبطؿ المفاكضة ،ككذا ف باق األسباب الٌت ذكرناىا ،كاٌنما بطمت؛ لفكات المساكاة فيما يصمح
()4
()3
كبقاء،
ابتداء
صحتيا
الشركة ،إذ ى -أم :المساكاة -شرط لبقاء
رأس ماؿ ٌ
ٌ
ن
ن

()1

ليست ف "ب".

()2

ف " أ" دنانير.

()4

لصحتيا.
ف "أ ،ب ،ج"
ٌ

()3

ليست ف "أ ،ب ،ج".
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عقدا غير
كاٌنما كاف ما ىك شرط ابتدائيا
ن
شرطا لبقائيا ،لككنو -أم :عقد ٌ
الشركة -ن

و
خبلؼ بيف الفقياء:
سبؽ التعريؼ بو [ص .]25كالعقكد مف حيث المزكـ كالجكاز تنقسـ إلى عدة أقساـ عمى

صحت ال يجكز فسخيا بغير التٌقايؿ ،كلك امتنر أحد العاقديف عف
السمـ كاإلجارة عقكد الزمة ،إذ ٌإنيا متى ٌ
فالبير ك ٌ
الكفاء بيا أجبر.
الدكاـ
ألنو كضر عمى ٌ
النكاح الزـ ال يقبؿ الفسخ بالتٌراض أصبلن ،دكف غيره مف سائر العقكد البلٌزمةٌ ،
كعقد ٌ
كالتٌأبيد ،كاٌنما يفسخ لضركرة عظيمة ،كف قكؿ :يقبؿ الفسخ بالتٌراض .

لكؿ مف الطٌرفيف فسخيا كلك بغير رضا العاقد اآلخر ،كمثميا المساقاة
الشركة كالككالة عقكد جائزةٌ ،
كالكديعة ك ٌ
كالمضاربة كالمسابقة كالعارية كالقرض كاالستصناع.
الراىف.
الزما مف أحد الطٌرفيف نا
جائز ٌ
كالرىف ،فمممرتيف فسخو دكف ٌ
بالنسبة لآلخرٌ ،
كقد يككف العقد ن
تبيف ف المبير عيب ،فيككف لمف لو
كقد يعرض لمعقد البلٌزـ ما يجعمو نا
جائز ،كالبير إذا اشترط فيو خيار ،أك ٌ

مرضعا لطفمو ،فمات الطٌفؿ.
الخيار ف الفسخ ،كاإلجارة إذا ط أر عذر ،كما لك استأجر
ن
الزما ،كمثاؿ ذلؾ الككالة ،في ف األصؿ جائزة ،فممككيؿ أف يفسخيا كيعزؿ
كقد يعرض لمعقد الجائز ما يجعمو ن
لممككؿ أف يعزلو ،كما لك
ككؿ فيو لـ يكف
ٌ
حؽ الككيؿ بما ٌ
أف ل ٌ
ممككؿ أف يعزلو ،لكف إف تعمٌؽ ٌ
نفسو عنيا ،كما ٌ
ككالرىف المشترط فيو
كفاء لمقرض ،فبل يككف لممستقرض عزلو،
ٌ
ككؿ المستقرض المقرض بقبض ديف لو ليككف ن
ٌ
حؽ المرتيف،
لمراىف عزلو لما ف عزلو مف إبطاؿ ٌ
تككيؿ المديف لممرتيف ف بير المرىكف ،فبل يككف ٌ
ككالمضاربة إذا شرع العامؿ ف

افعية .انظر :الزركش ،
المالكية ،كال تمزـ عند
العمؿ ،تمزـ عند
الحنفية ك ٌ
الش ٌ
ٌ
ٌ

محمد بف بيادر ،المنثكر ف القكاعد ،]403- 397 /2[ ،تحقيؽ :عبد الستار أبك غدة ،ك ازرة األكقاؼ الككيتية،
ط1405 ،2ىػ 1985 -ـ .المكسكعة الفقيية الككيتية .]238 /35[ ،شيخ زاده ،مجمر األنير.]719 /1[ ،
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[حؽ الشريؾ في فسخ الشركة]
يصح التٌعميؿ بعدـ
فإف أحدىما بعد العقد لك أراد فى ٍس ىخيىا( )1فى ىس ىخيىا ،كأكرد عميو :كيؼ
ٌ
ٌ
()3
()2
ألف لبقائيا حكـ االبتداء ،كاإلجارة عقد الزـ حتٌى ال ينفرد أحد العاقديف فييا،
المٌزكـ ٌ ،
بالفسخ ،بؿ يجبر القاض الممتنر عمى المض ٌ  ،كمر ذلؾ لدكاميا حكـ االبتداء حتٌى ال تبقى
()4
الزما كما]
بمكت أحد المتعاقديف ٌ ،
فتبيف ٌ
أف ككف العقد لدكامو حكـ االبتداء [يتحقٌؽ مر ككنو ن

()5

()1
النقض ،كبابو قطر ،يقاؿ( :فسخ) البير كالعزـ (فانفسخ) أم :نقضو فانتقض .انظر :الرازم ،مختار
ٍالفى ٍسخٌ :
الصحاح[ ،ص 239 :مادة (فسخ)].
()2
()3
()4

ف "أ" الممزكـ.

ف "أ ،ب ،ج" المتعاقديف.
اختمؼ الفقياء ف تكريث اإلجارة بعد مكت المستأجر ،فقد ذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى

قياسا عمى األعياف؛ كألف اإلجارة ال تنفسخ "بمكت العاقديف أك أحدىما لمزكميا كالبير ،فتبقى العيف
جكاز تكريثيا ن
بعد مكت المكرم عند المكترم أك كارثو ليستكف منيا المنفعة" .فيحؿ الكارث محؿ المكرث إلى أف تنتي المدة
المحددة ،أك أف تنفسخ اإلجارة لسبب آخر ،كالكصية بالمنفعة كذلؾ ال تنتي بمكت المكصى لو ،ألنيا تمميؾ،
فتنتقؿ إلى كرثة المكص المدة الباقية.
ماال ،فإف المنفعة أك حؽ االنتفاع ال يكرث ألنو ال بقاء لممنفعة
أما الحنفية فعمى أصميـ ف أف المنفعة ليست ن
عندىـ ،كنقميا مف شخص إلى آخر يستمزـ بقاءىا ،كالمعدكـ ال ينتقؿ فبل يممؾ ،فتنتي المنفعة بمكت مالكيا.

كاستثنكا مف تكريث المنفعة حقكؽ االرتفاؽ كحؽ المركر كالشرب كالمسيؿ كالتعم  ،فإنيا تكرث عندىـ .كعممكا
ذلؾ :بأف حقكؽ االرتفاؽ حقكؽ مالية فيجرم فييا اإلرث كسائر األمكاؿ .انظر :شيخ زاده ،مجمر األنير/2[ ،
 .]401الدسكق  ،حاشية الدسكق  .]445 /4[ ،الرمم (-الشيير بالشافع الصغير) ،-محمد بف أب العباس،
نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،]317/5[ ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،ط .1بيركت :دار الفكر1404 ،ىػ-
1984ـ .ابف قدامة ،المغن  .]347 /5[ ،انظر :النشم  ،عجيؿ جاسـ ،بير االسـ التجارم ،بحث منشكر ف
جدة 1409 ،ىػ.
مجمة مجمر الفقو اإلسبلم التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم [ ،العدد الخامس ٌ ،]1898 /5

()5

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
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اإلجارة أف ال تككف الزمة ( ،*)2كما ىك

()1
بأف القياس ف
يتحقؽ مر ككنو غير الزـ ،أجيب ٌ
()4
لما كاف عقد
مذىب يش ىرٍيح( ،)3لككف المعقكد عميو
معدكما ف الحاؿ ،فيك كالعارٌية ٌ ،
لكنو ٌ
ن
لمنظر مف الجانبيف ،كانفساخو بمكت أحدىما ال
معاكضة ،كالمٌزكـ أصؿ ف المعاكضات ،تحقيقنا ٌ

الدار تنتقؿ** إلى ممؾ الكارث
أف لدكامو حكـ االبتداء ،بؿ باعتبار فكت
ألف ٌ
ٌ
المستحؽٌ ،
باعتبار ٌ
المجردة كى ال تكرث[ ،كليذا لك مات المكص
بمكت المستأجر ،فمك بقيت لزـ إرث( )5المنفعة
ٌ
()6
المجردة ال تكرث]( ،)7كاف
ألف المنفعة
لو بخدمة العبد تبطؿ
ٌ
الكصية  ،كال تنتقؿ إلى كرثتوٌ ،
ٌ
الكصية الزمةن(.)8
كانت
ٌ

()1

ليست ف "أ ،ج".

* نياية ؽ  /75ب مف "أ".

()2
()3

ف "أ" أف يككف غير الزـ.

ىك :شريح بف الحارث بف قيس الكندم أبك أمية ،مف أشير القضاة الفقياء ف صدر اإلسبلـ ،كل القضاء

ف عيد عمر ،كعثماف ،كعم  ،كمعاكية تكف ف

الككفة سنة ثماف أك تسر كسبعيف ،كقد عاش مائة كثمانية

سنيف .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص  .] 265الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [.]100/4

()4
()5

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]201/4[ ،الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]145 /5 [ ،

ف "ب" أرش.

**نياية ؽ /356أ مف "ج".

()6

الكصية :تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد المكت بطريؽ التبرع ،سكاء كاف ذلؾ ف األعياف أك ف المنافر .انظر:
ٌ

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".

القكنكم ،أنيس الفقياء[ ،ص .]111

()8

انظر :السرخس  ،المبسكط .]154 /15[ ،الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]144/5 [ ،
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المككؿ كالككيؿ]
[التككيؿ بشراء شيء بعينو كاالختبلؼ بيف
ٌ
()1
قؿ ذكرىا ف الكتاب.
كال بأس أف نذكر
فركعا مف شركة العيف إذ ٌ
ن
عبدا بعينو بينو كبينو ،فذىب فاشتراه كأشيد ٌأنو اشتراه لنفسو
أمر ن
رجبل أف يشترم ن
( )2
المعيف ،فبل يقدر أف يعزؿ
ألنو ككيؿ مف جية اآلخر بشراء نصؼ
خاصةن ،فالعبد بينيما؛ ٌ
ٌ
ٌ

كؿ كاحد منيما اليكـ فيك
نفسو بغير حضكر
ٌ
أف ما اشترل ٌ
المككؿ ،كعمى ىذا إذا اشتركا عمى ٌ
()3
ألف كبل
بينيما ،لـ يستطر كاحد منيما الخركج مف ٌ
الشركة ف ذلؾ اليكـ ٌإال بحضكر اآلخرٌ ،
منيما ككيؿ لصاحبو.
ككمو بو كىك غير حاضر؛ لـ يجز ذلؾ،
كلك أشيد
المككؿ* عمى إخراج الككيؿ ع ٌما ٌ
ٌ
الشركة؛ كلك أمره أف
تصرفو عمى اآلخر ،فكذلؾ ف
تصرؼ قبؿ أف يعمـ بالعزؿ نفذ
حتٌى إذا
ٌ
ٌ
ٌ
ثـ اشتراه
ثـ لقيو آخر فقاؿ :اشتر ىذا العبد بين كبينؾ ،فقاؿ :نعـ ٌ
يشتريو بينيما ،فقاؿ :نعـ ٌ

ككمو بشراء نصفو لو
األكؿ ٌ
المأمكر؛ فالعبد بيف اآلمريف نصفيف ،كال ش ء لممشترم فيوٌ ،
ألف ٌ
ألنو ٌإنما يممؾ لغيره ما يممؾ
النصؼ لنفسو ،فكذا لغيرهٌ ،
كقبؿ ،فصار بحيث ال يممؾ شراء ذلؾ ٌ

النصؼ
كلما أمره الثٌان أف يشتريو بينيما ،فقد أمره بشراء نصفو لو فينصرؼ إلى ٌ
شراءه لنفسوٌ ،
ألف مقصكدىما( )4تصحيح ىذا العقد كقد قبؿ ،كال يمكف تصحيحو ٌإال بذلؾ.
اآلخرٌ ،

()1

سبؽ تعريفيا[ ،ص.]40

()3

ف " ب ،ج" بحضرة.

()2
النائب ،كالككيؿ إذا أخرجتو
العزؿ" :عزلت ٌ
نحيتو عنو ،كمنو عزلت ٌ
الش ء عف غيره ع نزال ،مف باب ضربٌ ،
عما كاف لو مف الحكـ" .انظر :الفيكم  ،المصباح المنير.]407 /2[ ،
ٌ

*نياية ؽ  /4ب مف "ب".

()4

ف "أ" مقصكدىا.
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[إشراؾ أحد الشريكيف في الشيء غيرىما فيو ]
()1

فأشركو فيو ،فمو نصفو

عبدا كقبضو ،فطمب إليو آخر أف يشركو فيو
كلك اشترل رجؿ ن
()3
()2
الشركة يقتض التٌسكية ،قاؿ
أف مطمؽ
ٌ
بناء عمى ٌ
بمثؿ نصؼ الثٌمف الٌذم اشتراه بو ،كىذا ن
ش ىرىكاء ًفي الثمي ًثٌ ،)4(إال أف يبيف خبلفو.
المٌو تعالى  :فى يي ٍـ ي
()6
()5
عبدا فأشركا
كلك أشرؾ اثنيف فيو صفقةن كاحدةن ،كاف بينيـ أثبلثنا ،كلك اشترل اثناف ن
ألف كبل صار مممٌ نكا نصؼ
فيو آخر ،فالقياس أف يككف لو نصفو،
ٌ
كلكؿ مف المشترييف ربعوٌ ،
نصيبو ،فيجتمر لو نصؼ العبد(.)8
كف

()9

االستحساف

اشترل العبد معيما.

()10
سكياه بأنفسيما ،ككاف
لو ثمثو ٌ ،
ألنيما حيف أشركاه ٌ

الرجميف ف
كلك أشركو أحد ٌ
كلمشريكيف نصفو ،كىك ظاىر.
نصفو ٌ

()1

كأنو
ٌ

لمرجؿ
نصيبو كنصيب اآلخر ،فأجاز شريكو ذلؾ ،كاف ٌ

ليست ف "ب ،ج".

()2

ف "أ" بنصؼ مثؿ.

()4

سكرة النساء اآلية .12

()6

ف "ط" بينيما.

()3

()11

()7

ف "ط" مقتضى.

الص ٍفقىة :ضرب اليد عند البير عبلمة إنفاذه ،كالعقد كالبيعة ،كيقاؿ صفقة رابحة أك خاسرة ،كأعطاه صفقة يده،
(َّ )5
عيده .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط.]517 /1[ ،
()7
()8

ليست ف " ب ،ج".
انظر :لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية ،]580/3[ ،دار الفكر ،ط1310 ،2ىػ.

البغدادم ،غانـ بف محمد ،مجمر الضمانات[ ،ص  ،]301دار الكتاب اإلسبلم  ،بدكف طبعة ،بدكف سنة نشر.

()9

كقد سبؽ التعريؼ بو[ ،ص.] 26

()10
()11

ف "ب" ثبلثة.

ليست ف "ب ،ج".
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()1
ً
الشريكيف
أف أحد ٌ
اعة عف أب يكسؼ -رحميما المٌوٌ :-
كركل ابف س ىم ى
ألف اإلجازة ف االنتياء كاإلذف ف
أشركتؾ ف ىذا العبد ،فأجاز شريكو ،كاف بينيـ أثبلثناٌ ،
()2

االبتداء ،ككذا

()3

لك أشركو أحدىما ف

النصؼ(.)4
نصيبو ،كاف لو ٌ

يسـ ف
نصيبو كلـ ٌ

إذا قاؿ لرجؿ:

ثـ أشركو اآلخر ف
كـ أشركوٌ ،

ً
اعة عف أب يكسؼ:
كلك قاؿ أحدىما أشركتؾ :ف نصؼ ىذا العبد ،فقد ركل ابف س ىم ى
َّ
أف المشترم لك كاف
كاف يم ىمم نكا جمير نصيبو منو ،بمنزلة قكلو :قد أشركتؾ بنصفو؛ أال ترل ٌ

احدا ،فقاؿ :لرجؿ أشركتؾ ف نصفو ،كاف لو نصؼ العبد ،كقكلو :أشركتؾ بنصفو ،بخبلؼ ما
ك ن
()5
فإنو ال يمكف( )6أف يجعؿ بيذا المٌفظ يم ىممَّ نكا جمير نصيبو بإقامة
لك قاؿ :أشركتؾ ف
نصيب ٌ ،
باطبل ،فمذا كاف لو نصؼ
فإنو لك قاؿ :أشركتؾ بنصيب  ،كاف
ن
حرؼ ف مقاـ حرؼ الباءٌ ،
نصيبو(.)7

()1

ىك :محمد بف سماعة بف عبد ا﵀ بف ىبلؿ التميم  .كلد سنة130 :ىػ ،كىك مف أصحاب أب يكسؼ ،مف

مصنفاتو :أدب القاض

كالمحاضر كالسجبلت كالنكادر عف أب

يكسؼ ،تكف

الجكاىر المضية .]168 /3[ ،الصفدم ،الكاف بالكفيات.]116/3[ ،

()2
()3
()4

سنة233 :ىػ .انظر :القيىرش ،

ف "ب ،ج" المشترييف.
ف "ب ،ج" ككذلؾ.
انظر :السمرقندم ،تحفة الفقياء .]17 /3 [ ،الكاسان  ،بدائر الصنائر.]228 -227 /5[ ،

()5

ف "ط" بػ.

()7

انظر :السرخس  ،المبسكط .]170 /11[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]15 /6[ ،

()6

ف " أ" يممؾ.
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تصح]
الشركة بيا كالٌتي ال
[األلفاظ الٌتي
تصح ٌ
ٌ
ٌ

()2
()1
بائعا لمٌذم
أف ثبكت ٌ
كاعمـ ٌ
كرة المشترم ن
الشركة فيما ذكرنا كمٌو ينبن عمى ى
ص ٍي ير ى
ً
عبدا فمـ يقبضو حتٌى أى ٍش ىرؾ فيو
أف مف اشترل ن
أشركو ،كىك استفاد ٍالمٍمؾ منو ،فانبنى عمى ىذا ٌ
ألنو بير ما لـ يقبض ،كما لك كٌاله ٌإياه ،كلك أشركو بعد القبض كلـ يسمٌمو إليو
ن
رجبل لـ يجزٌ ،

ألف ىبلؾ المبير ف يد البائر قبؿ التٌسميـ يبطؿ البير( ،)3كيعمـ ٌأنو
حتٌى ىمؾ؛ لـ يمزمو ثمف*ٌ ،
إيجابا لمبير ،كلك قاؿ أشركتؾ فيو عمى أف
ألف لفظ أشركتؾ صار
ال ٌ
بد مف قبكؿ الٌذم أشركوٌ ،
ن
()6
()5
()4
ألنو بير كشرط فاسد ،كىك أف ينقد عنو ثمف
تىٍنقيد
عن الثٌمف  ،ففعؿ؛ كانت شركةن فاسدةن ٌ ،
ٌ
نصفو الٌذم ىك لو.

ألنو قضى دينو بأمره ،كال ش ء لو ف
كلك نقد عنو رجر عميو بما نقدٌ ،
شيئا.
فاسدا ،كالبير الفاسد بدكف القبض ال يكجب ن
اإلشراؾ كاف ن
()7

ألف
العبدٌ ،

فيو آخر ،ممؾ اآلخر نصؼ العبد ال نصؼ

ثـ أى ٍش ىرؾ
كلك قبض نصؼ المبير ٌ
ثـ
ألف اإلشراؾ يقتض التٌسكية ،كاٌنما
يصح إذا انصرؼ إشراكو إلى ٌ
ٌ
ٌ
النصؼ الٌذم قبضوٌ ،
الكؿٌ ،
صرؼ يككف عمى كجو ال يخالؼ المٌفظ،
ٌ
يصح ف المقبكض لكجكد شرطوٌ ،
ألف تصحيح التٌ ٌ

كقضية المٌفظ إشراكو ف كمٌو.
ٌ
كلك قاؿ رجؿ آلخرٌ :أينا اشترل ىذا العبد فقد أشرؾ فيو صاحبو ،أك :فصاحبو فيو
فأييما اشتراه،
ألف كبل منيما ٌ
مككؿ لصاحبو [بأف يشترم نصؼ العبد لوٌ ،
شريؾ لو ،فيك جائزٌ ،

()1

ف " ج" ذكره.

()2
صار إلى .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة،]1341/2[ ،
صار/
ى
ى
ص ٍيركرة :مصدر ى
القاىرة ،عالـ الكتب ،ط1429 ،1ىػ2008-ـ.

*نياية ؽ  /75ب مف "أ".

()3
النصؼ بنصؼ الثٌمف
قاؿ :ابف عابديف" :كمثمو قكلو ف ٌ
الذخيرة :اشترل ن
ثـ أشرؾ آخر فيو ،فيذا بير ٌ
شيئا ٌ
الرؤية كنحكه" .انظر :حاشية
الٌذم اشتراه بو...كمقتضاه ٌأنو يثبت فيو ٌ
بقية أحكاـ البير مف ثبكت خيار العيب ك ٌ
ابف عابديف.]329 /4[ ،
الن ًس ىيئة ،كىك إً ٍعطىاء َّ
الن ٍق يدً :خبلىؼ َّ
(َّ )4
نقدا َّ
معجبلن .انظر :الزبيدم ،تاج العركس،
الن ٍقد ،كأنقد صديقىو :أعطاه ٌإياه ن

[.]230 /9

()5

ليست ف "ج".

()7

ف "ب" أشركو.

مشركعا ف نفسو ،فاسد المعنى مف كجو المبلزمة ،فيك المشركع أصبلن ال كصفنا .انظر:
( )6الفاسد :ما كاف
ن
الجرجان التعريفات[ ،ص .]164
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()1
ألف يد الككيؿ كيد
كاف مشترنيا نصفو لنفسو كنصفو لصاحبو ]،فإذا قبضو فيك كقبضيماٌ ،
المككؿ ما لـ يمنعو ،حتٌى لك مات كاف مف ماليما ،فإف اشترياه م نعا ،أك اشترل أحدىما نصفو
ٌ

كؿ منيما.
النصؼ اآلخر؛ كاف بينيما لتماـ مقصكد ٌ
ثـ اشترل صاحبو ٌ
قبؿ صاحبو*ٌ ،
الصكرة كلك بغير أمر صاحبو[ ،رجر بنصفو عميو،
كلك نقد أحدىما ٌ
كؿ الثٌمف ف ىذه ٌ
نقد الثٌمف مف مالو ،كما لك

ككيبل عف اآلخر ف
كؿ منيما
ن
السابؽ بينيما صار ٌ
ٌ
ألف بالعقد ٌ
()2
أف
اشتراه] أحدىما كنقد** الثٌمف ،فإف أذف ٌ
كؿ منيما لشريكو ف بيعو ،فباعو أحدىما عمى ٌ
بائعا نصيب شريكو بنصؼ الثٌمف.
لو نصفو؛ كاف ن
()3

كلك باعو ٌإال نصفو ،كاف جمير الثٌمف كنصؼ

العبد بينو كبيف شريكو نصفيف ف

خاصةن ،كمبناه عمى فصميف:
قياس قكؿ أب حنيفة ،كف قكليما( :)4البير عمى نصؼ المأمكر
ٌ
أف( )5الككيؿ ببير العبد ،يممؾ [بير نصفو [كالككيؿ ببير
أف عند أب حنيفةٌ ،
أحدىماٌ :
()7
()6
النصؼ ،كعندىما ال يممؾ.
نصفو] يممؾ بير] نصؼ ذلؾ ٌ

()1

ما بيف المعككفيف ليس ف " ج".

*نياية ؽ  /356ب مف "ج".

()2

ما بيف المعككفيف مكرر ف "ب".

**نياية ؽ  /5أ مف "ب".

()3
()4

ف "ب" الثمف".

أم :قكؿ أب يكسؼ كمحمد .انظر :السرخس  ،المبسكط.]172 / 11[ ،

()5

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف " أ".

()6

ما بيف المعككفيف ليس ف " ب".
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لمنصؼ بألؼ ،كلك قاؿ:
بائعا ٌ
مف قاؿ :بعتؾ ىذا ٌإال نصفو بألؼ ،كاف ن
المقيد باالستثناء عبارة
بائعا ٌ
ألف الكبلـ ٌ
لمنصؼ بخمسمائةٌ ،
ل نصفو ،كاف ن

()1
ضـ
عما كراء المستثنى ٌ ،
فأما قكلو :عمى ٌ
فكأنو قاؿ بعتؾ نصفو بألؼٌ ،
ٌ
أف ل نصفو فحاصمو ٌ
()2
تصح ،كما ف
مقيدا
لكنو إذا كاف ن
نفسو إلى المشترم فيىما باعو منو ،كىذا كاف كاف ف ممكوٌ ،
ٌ

رب الماؿ ماؿ المضاربة مف المضارب ،فكاف كالمشترم ىك ماؿ نفسو مر المشترم،
شراء ٌ
فينقسـ الثٌمف عمييما ،فيسقط نصفو عنو فيبقى نصؼ العبد بنصؼ الثٌمف عمى المشترم(.)3

()1

فيدؿ ذلؾ عمى انتفاء الحكـ عما عداه ،كمثالو أيضان " :لك قاؿ لعبديف لو :أنتما حراف إال سالمان ،كاسـ أحدىما

سالـ صح االستثناء حتى كاف سالـ عبدان لما قمنا ،ثـ األصؿ أف استثناء البعض مف الكؿ صحيح كاستثناء الكؿ

مف الكؿ باطؿ ،كىذا لما ذكرنا :أف الكبلـ المقيد باالستثناء تكمـ بما كراء المستثنى ،ال بد كأف يبقى بعد االستثناء

ش ء ليتحقؽ التكمـ بما كراءه" .انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]84/4[ ،
()2
مفيدا.
ف "ط ،ب ،ج" ن
()3

انظر :السرخس  ،المبسكط.]172 /11[ ،
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[بيع المرابحة كالتٌكلية كالمساكمة كالكضيعة]
ثـ باعاه
مسألة :اشترل نصؼ عبد بمائة ،كاشترل آخر نصفو اآلخر بمائتيفٌ ،
ساكمةن( )1بثبلثمائة أك بمائتيف ،فالثٌمف بينيما نصفيف( ،)2كلك باعاه يمرابحةن( )3بربح مائة ،أك
يم ى
ألف الثٌمف ف بير المساكمة يقابؿ ٍال ًمٍمؾ ،فيعتبر
بالعشرة أحد عشر ،كاف الثٌمف بينيما أثبلثناٌ ،
المحؿ دكف الثٌمف األكؿ ،كأما بير المرابحة كالتَّكلًية( )4ك ٍالك ٍ ً
األكؿ؛
ٍال ًمٍمؾ ف
ٌ
ى ٍى
ٌ
ضعَّية فباعتبار الثٌمف ٌ
ٌ
ى ى
أال ترل ٌأنو ال تستقيـ ىذه البيكع ف المغصكب لعدـ الثٌمف ،كيستقيـ بير المساكمة فيو ،ككذا لك
()5
و
األكؿ ،كاف أثبلثنا بينيما ،فكذا الثٌان  ،يي ىكض يحو ٌأنا لك
مف
الث
ك
لو،
مثؿ
ال
بعكض
كاف مشترل
ٌ
ٌ
ً
حؽ
األكؿ؛ كاف البير مرابحةن ف
ٌ
اعتبرنا ف بير المرابحة ٍالمٍمؾ ف قسمة الثٌمف دكف الثٌمف ٌ
بد مف اعتبار
أحدىما ككضيعةن ف
نصا عمى بير المرابحة ف نصيبيما ،فبل ٌ
ٌ
حؽ اآلخر ،كقد ٌ
الكؿ مف المبسكط(.)6
األكؿ كذلؾ ،بخبلؼ المساكمةٌ ،
الثٌمف ٌ

()1
السمعة كفصؿ ثمنيا ،كبير المساكمة :ىك مبادلة المبير بما
ساك ىمة :المجاذبة بيف البائر كالمشترم عمى ٌ
ي
الم ى
يتراضى عميو العاقداف؛ ألف البائر يرغب عادة بكتماف رأس الماؿ ،كىذا ىك البير الشائر اآلف .انظر :ابف

الزحيم ٌ  ،الفقو اإلسبلم ٌ كأدلٌتو.]3601 /5[ ،
منظكر ،لساف العرب 310 /12[ ،مادة (سكـ)]ٌ .
( )2ف "أ ،ب ،ج" نصفاف.
()3

المرابحة :بير المرابحة :كىك مبادلة المبير بمثؿ الثمف األكؿ كزيادة ربح معيف ،كيقاؿ أعطاه ماال مرابحة عمى

الربح بينيما .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط .]322/1[ ،الكاسان  ،بدائر الصنائر/5[ ،
ٌ
.]135

()4
األكؿ مف غير زيادة كال نقصاف .انظر :الجرجان  ،التعريفات،
بير التٌكلية :ىك المبادلة بمثؿ الثٌمف ٌ
[ص .]126بدائر الصنائر.]135 /5[ ،
()5
()6

ف "أ" لك اشترل.

انظر :السرخس  ،المبسكط.]174-173 /11[ ،
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الشركة]
[الماؿ الٌذم تنعقد بو ٌ

كس الن ً
[فىص هؿ كىال تى ٍنع ًق يد الش ًرىك ية إال ًبالدر ً
ير ىك ٍال يفمي ً
اىًـ ىكالد ىن ًان ً
افقى ًة].
ى
ٍ ى
ى
أم
لما ذكر اشتراط المساكاة ف رأس ماؿ شركة المفاكضة ،احتاج إلى بياف ٌ
"فصؿ"ٌ :
( )1
الدنانير كالفمكس
ماؿ
تصح بو ،فقاؿ :ال تنعقد ٌ
بالدراىـ ك ٌ
الشركة -أم :شركة المفاكضةٌ -إال ٌ
ٌ

()2
ألنو ذكر ف
النافقة  ،يعن ال تنعقد المفاكضة إذا ذكر فييا* الماؿ ٌإال بذلؾ ،كاٌنما قمنا ىذا؛ ٌ
ٌ
()3
فيصح قكلنا
كؿ منيما ف شركة الكجكه كالتٌ ٌقبؿ(،)4
المبسكط
أف المفاكضة كالعناف يككف ٌ
ٌ
ٌ
المفاكضة تنعقد ف الكجكه كالتٌ ٌقبؿ ببل ماؿ.

ص ىدؽ بعض المفاكضة ينعقد ببل دراىـ كدنانير كفمكس ،كىك يناقض قكلو( :)5ال تنعقد
فى ى
()6
السمب الكمٌ ٌ (.)7
المفاكضة ٌإال ٌ
بالدراىـ إلخ؛ ٌ
ألف اإليجاب الجزئ ٌ يناقض ٌ

()1

سبؽ تعريفيا[ ،ص .]66

()2
الرائجة .انظر :الفيركزآبادم ،مجد الديف محمد ،القامكس المحيط[ ،ص  ،]926مكتب تحقيؽ
ٌ
النافقة :أم ٌ
التراث ف مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزير ،بيركت ،لبناف ،ط1426 ،8ىػ 2005 -ـ.

ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]305 /4[ ،

()3

انظر :السرخس  ،المبسكط.]167 /11[ ،

() 4
كتسمى شركة األبداف
تقبؿ األعماؿ كالخياطة كالقصارة ،كنحك ذلؾ،
شركة التٌ ٌقبؿ :أف يشترؾ صانعاف ف ٌ
ٌ
ألف رأس ماليما صنعتيما ككؿ ما تقبمو أحدىما يمزميما ،كتسمى
ٌ
الصنائر؛ ٌ
ألنيما يعمبلف بأبدانيما .كشركة ٌ

شركة صنائر ،كأعماؿ ،كأبداف .انظر :السرخس  ،المبسكط.]152 /11[ ،

()5

ليست ف "أ".

( )6اإليجاب الجزئ ٌ  :ىك كؿ مفيكـ ذىن يتميز بأنو محدكد األبعاد ضمف فرد كاحد .انظر :حبنكة ،عبد الرحمف
الميدان  ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة[ ،ص ،]34تحقيؽ ،حسيف مؤنس ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط،4
1414ىػ1993 -ـ.

()7
السمب الكمٌ ٌ  :ىك كؿ مفيكـ ذىن ال يمنر تصكره مف كقكع الشركة فيو ،كاف كاف ال يصدؽ ف الكاقر إال
ٌ
عمى فرد كاحد فقط ،أك ال يكجد منو ف الكاقر أم فرد .المصدر نفسو[ ،ص.]35
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[شركة المفاكضة بممؾ العرض]
كالتٌقييد بما ذكر يخرج َّ
الد ٍيف ىك ٍال يع يركض( ،)1كىك قكؿ أحمد
كجو يجكز بالعركض( )4المثم  ،كقاؿ مالؾ( :)5تجكز بالعركض إذا اتٌحد جنسيما(.)6
()2

()1

ك ٌ
الشافع ٌ

()3

ف كجو ،كف

ذلؾ "ألنو إذا باع كؿ منيما رأس مالو كتفاضبل ثمنا ،فما يستحقو أحدىما مف الزيادة ف ماؿ صاحبو ربح ما

لـ يضمف كما لـ يممؾ" .انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف عمر بف إبراىيـ ،النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ/3[ ،
 ،] 298تحقيؽ ،أحمد عزك عناية ،دار الكتب العممية ،ط1422 ،1ىػ 2002 -ـ.

()2

كقد نص عمى عدـ جكازىا ف ركاية أب طالب ،كحرب ،كابف ىانىء ،كنقؿ عنو األثرـ :القكؿ بالجكاز،

جميعا،
تصرفيما ف الماليف
الشركة جكاز
كقدمو ف
ألف مقصكد ٌ
"كاختاره أبك بكر ،كأبك الخطٌابٌ ،
"المحرر"ٌ ،
ن
ٌ
ٌ
الربح بينيما ،كى ذا يحصؿ ف العركض مف غير غرر كما يحصؿ ف األثماف" كتجعؿ قيمتيا كقت العقد
كككف ٌ
رأس الماؿ .انظر :ابف مفمح ،إبراىيـ بف محمد بف عبد ا﵀ ،المبدع ف شرح المقنر ،]357/4[ ،دار الكتب
العممية ،بيركت – لبناف ،ط 1418 ،1ىػ  1997 -ـ .ابف قدامة ،المغن .] 8/5[ ،

()3

كمذىب الش افعية كاألحناؼ ف عدـ تصحيح انعقاد الشركة بالعركض إال بعد بيعيا ،كما قاؿ النككم –رحمو

ا﵀ " :-كالحيمة ف الشركة ف العركض أف يبير كؿ كاحد بعض عرضو ببعض عرض اآلخر ،كيأذف لو ف
الديف يحيى بف شرؼ ،منياج الطالبيف كعمدة المفتيف ف

التصرؼ" فيو بعد التٌقابض .انظر :النككم ،محي
الفقو[ ،ص ،] 132تحقيؽ ،عكض قاسـ أحمد عكض ،دار الفكر ،ط1425 ،1ىػ2005-ـ .النككم ،المجمكع،
[.]357/14

()4

ف "ط" بالعرض.

()6

ف "ط" جنسيا .كف جكاز الشركة بينيما عند اإلماـ مالؾ –رحمو ا﵀  -قكالف منصكصاف ف المدكنة،

()5

انظر :مالؾ ،المدكنة.]612/3 [ ،

"أحدىما :أنيا جائزة ،كىك قكؿ ابف القاسـ ،كىك أحد قكل مالؾ ف "المدكنة" ،كقد رجر مالؾ عف إجازة الشركة
بالطعاميف إف تكافئا ،فمـ يجزه لنا منذ لقيناه ،كال أعمـ لمكراىية فيو كجينا.
كىذا القكؿ الثان منصكص عف مالؾ ف "المدكنة"؛ حيث قاؿ :كال تجكز الشركة عند مالؾ بش ء مف الطعاـ،
كالشراب -كاف مما يكاؿ أك يكزف أـ ال ،مف صنؼ كاحد ،أك مف صنفيف.
فإف كانا أصنافنا مختمفة؛ كالطعاميف المختمفيف أك العرضيف المختمفيف ،أك الدنانير مف عند كاحد كالدراىـ مف
عند اآلخر ،أك العرض مف عند أحدىما ،كالعيف مف عند اآلخر ،أك بالعرض كالطعاـ :فقد جكز ذلؾ كمو
سحنكف ،كاختمؼ فيو قكؿ مالؾ ،كاضطرب فيو قكؿ ابف القاسـ" .انظر :الرجراج  ،أبك الحسف عم بف سعيد،

مناىب التٌحصيؿ كنتائب لطائؼ التٌأكيؿ ف شرح
المدكنة ٌ
ٌ
كحؿ مشكبلتيا ،]13 /8[ ،تحقيؽ ،أحمد بف عم ٌ
الدمياط  ،بيركت ،دار ابف حزـ ،ط1428 ،1ىػ  2007 -ـ.
ٌ
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()2
()1
الشركة كالمضاربة بالعركض( ،)3كلك
كحماد بف أب سميماف  :تجكز ٌ
ٌ
كقاؿ األكزاع ٌ
()4
ضو عند العقد،
كقر تفاضؿ ف بيعيا ،يرجر ٌ
كؿ بقيمة ىع ٍر ى

( )1األكزاع  :ىك أبك عمرك عبد الرحمف بف عمرك بف ي ً
حمد األكزاع 157-88( ،ىػ) ،إماـ الديار الشامية ف
ي
الفقو كالزىد ،نسبتو إلى األكزاع" مف قرل دمشؽ ،كأصمو مف سب السند ،مف تابع التابعيف ،ثقة جميؿ ،ككاف لو
ثـ فن  ،مف مصنفاتو :كتاب "السنف" ،ك"المسائؿ" ،كبلىما
مذىب
ٌ
مستقؿ ،عمؿ بو فقياء ٌ
الشاـ كاألندلس ٌ
مدةنٌ ،
ف الفقو .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [ .]307-293/5الزركم  ،األعبلـ.]320/3[ ،

()2

حماد بف أب سميماف :ىك أبك اسماعيؿ حماد بف أب سميماف كاسمو مسمـ ،الككف الفقيو ،مكلى إبراىيـ بف

أب مكسى األشعرم ،أخذ الفقو عف إبراىيـ النخع كغيره ،ككاف أفقو أصحابو ،ككاف استاذان ألب حنيفة إذ درس
عميو ثمان

عشرة سنة ،مات سنة 120ىػ .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [ .]595 /1الذىب  ،ميزاف

اإلعتداؿ.]296/2[ ،

()3
()4

انظر :ابف قدامة ،المغن  .] 8/5[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]388 /7[ ،

التفاضؿ :يتفاضؿ تفاضبل ،كتفاضؿ القكـ تنافسكا ف الفضؿ ،كالبير مر التفاضؿ ،أم :مر زيادة ف أحدىما

عمى اآلخر .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.] 1720 /3[ ،
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عرضا كاآلخر دراىـ أك
ككما ال تجكز عندنا بالعرض ال يجكز أف يككف رأس ماؿ أحدىما
ن
()2
()1
الشراء(.)3
الشرط كجكده كقت ٌ
دنانير  ،كلـ يشترط حضكر الماؿ كقت العقد كىك صحيح  ،بؿ ٌ

كتقدـ ٌأنو لك دفر إلى رجؿ ألفنا ،كقاؿ :أخرج مثميا كاشتر بيا كبر ،فما ربحت فيك بيننا،
ٌ
يصدقو لك ثبتت كضيعة.
البينة ٌأنو فعؿ ليمزـ اآلخر إذا لـ ٌ
صحٌ ،إال ٌأنو ال ٌ
بد أف يقيـ ٌ
ففعؿ ٌ

()1
()2

"الشركة بً ٍال يع يركض" [ص.]115
انظر :ما سيأت ف
ٌ
كقد اختمؼ الفقياء ف اشتراط حضكر رأس ماؿ عند عقد شركة عمى أربعة أقكاؿ:

القكؿ األكؿ :يشترط حضكر رأس الماؿ عند عقد الشركة ،كال تصح عمى ماؿ غائب ،كىك مذىب الحنابمة
كمقتضى مذىب الشافعية كقكؿ عند الحنفية.

القكؿ الثان  :ال يشترط حضكر رأس ماؿ الشركة عند عقد الشركة ،لكف يشترط حضكر رأس الماؿ عند الشراء

بماؿ الشركة بعد انعقادىا ،كىك مذىب الحنفية.
القكؿ الثالث :يشترط حضكر ماؿ أحد الشركاء عند عقد الشركة ،فبل تصح مر غياب ماؿ كؿ الشركاء ،كال
يشترط حضكر ماؿ كؿ الشركاء ،بؿ تجكز مر غيبة ماؿ أحدىـ لكف بشرطيف:

األكؿ :أف يككف الماؿ الغائب قريبان ال بعيدان.

الثان  :أف ال يتجر بالماؿ الحاضر الغائب كقبضتو؛ فإف اختؿ أحد ىذيف الشرطيف لـ تصح الشركة ،كىك

المذىب عند المالكية.
القكؿ الرابر :يشترط حضكر ماؿ أحد الشركاء عند عقد الشركة ،كال يشترط حضكر ماؿ كؿ الشركاء ،كىك قكؿ
عند المالكية ،ككجو عند الحنابمة .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف .]311/4[ ،الخرش  ،محمد بف عبد

ا﵀ الخرش ،المالؾ ،شرح مختصر خميؿ لمخرش  ،]42/6[ ،دار الفكر لمطباعة – بيركت ،بدكف طبعة كبدكف

تاريخ .الدسكق  ،حاشية الدسكق عمى الشرح الكبير [ .]350/3محمد عميش ،محمد بف أحمد بف محمد ،منح
الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،]256/6[ ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعة1409 ،ىػ1989/ـ .ابف قدامة،
المغن  .] 12/5[ ،المرداكم ،عبلء الديف عم

بف سميماف الحنبم  ،اإلنصاؼ ف

معرفة الراجح مف الخبلؼ،

[ ،]408/5دار إحياء التراث العرب  ،ط ،2بدكف تاريخ .كليد بف محمكد ،أحكاـ رأس الماؿ ف

الشركات

كالمسائؿ المعاصرة المتعمقة بو[ ،ص( ،]142أصمو رسالة دكتكراه مف جامعة أـ القرل) ،دار كنكز إشبيميا،
الرياض ،ط1434 ،1ىػ.

()3
ألف ىذا كاؼ ف حصكؿ المقصكد ،كىك
"إنما يشترط الحضكر عند ٌ
قاؿ الكاسان ٌ ٌ :
الشراء ال عند العقدٌ ،
الربح بينيما ،يككف
يضـ إلييا مثميا ،كيتٌجر كيككف ٌ
االتٌجار ابتغاء ٌ
الربح ،كلذا فالٌذم يدفر ألفان إلى آخر ،عمى أف ٌ
قد عاقده عقد شركة صحيحة ،إذا فعؿ اآلخر ذلؾ ،كاف كاف ىذا اآلخر ال يستطير إشراكو ف الخسارة إالٌ إذا

البينة عمى ٌأنو فعؿ ما اتٌفقا عميو" .انظر :بدائر الصنائر.]60 /6[ ،
أقاـ ٌ
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()2
()1
الشركة ٌإال فيما
الدنانير إلخراج ٍال يحمً ٌ كالت ٍبر  ،فبل يصمحاف رأس ماؿ ٌ
بالدراىـ ك ٌ
كقيد ٌ
ٌ
()3

ف

الكاف

م كالحاكـ أبك الفضؿ
أما الفمكس ٌ
النافقة فمـ يذكر القدكر ٌ
كٌ
الدنانير كالفمكس(.)6
اقتصر عمى أف قاؿ :كال تجكز ٌ
بالدراىـ ك ٌ
الشركة ٌإال ٌ

()4

فييا خبلفنا،

(ٍ )1ال يحمً ٌ  :الذىب كالفضة المصاغ عمى شكؿ حم ٍال ىم ٍ أىرة ،ىك يى ىك ىج ٍمري ىح ٍم و  .انظر :ابػف فػارس ،معجـ مقاييس
المغة.]95 /2[ ،
()2
()3

الفضة غير مصكغ .انظر :المصدر نفسو.]362 /1[ ،
التٌبر ،كىك ما كاف مف ٌ
الذىب ك ٌ
ىك :محمد بف م حمد بف أحمد بف عبد ا﵀ المركزم ،أبك الفضؿ المعركؼ بالحاكـ الشييد ،قاؿ عنو الحاكـ

النيسابكرم :ما رأيت ف جممة مف كتبت عنيـ مف أصحاب أب حنيفة أحفظ لمحديث كأىدل إلى رسكمو كأفيـ
طمي ٍكىب ىغا ،تاج التراجـ،
منو ،قتمو أحد األمراء فمات شييدا سنة 334ىػ مف مصنفاتو "المنتقى ،الكاف " .انظر :ابف قي ٍ
[ص .]272الزركم  ،األعبلـ.]19/7[ ،

()4

كقد سبؽ التعريؼ بو[ ،ص.]95

()6

انظر :القدكرم ،مختصر القدكرم[ ،ص.]110

()5

ف "ج" أف كىك خطأ.

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

112

كخص الكرخ ٌ الجكاز بالفمكس عمى قكليما( ،)1كبعضيـ جعؿ الظٌاىر الجكاز ،كعدـ
ٌ
()2
فمكسا ،لـ تجز
الجكاز ركاية عف أب حنيفة كأب يكسؼ[ ،كقاؿ :لك كاف رأس ماؿ أحدىما
ن
()4

الناس( ،)5كليست
ٌ

()3
ثمنا باصطبلح
ٌ
الشركة عند أب حنيفة كأب يكسؼ] ؛ ٌ
ألنيا ٌإنما صارت ن
محمد يجكز ،كىك قكؿ أب
ثمنا ف األصؿ ،كىـ لـ يتعاممكا أف يجعمكىا رأس ماؿ ٌ
ن
الشركة ،كعند ٌ
()6
األكؿ .
يكسؼ ٌ

()1
الشركة بالفمكس؛ إف كانت نافقةن ال تجكز ف قكؿ
فأما ٌ
كقد رجح السرخس بأف ىذا القكؿ لمحمد فقط ،فقاؿٌ " :
أف قكؿ
محمد  -رحمو المٌو  ،-كذكر الكرخ ٌ ف كتابو ٌ
أب حنيفة كأب يكسؼ -رحميما المٌو ،-كتجكز ف قكؿ ٌ

األصح ما قمنا" .انظر :السرخس  ،المبسكط .]160 /11[ ،القدكرم ،أبك
محمد رحميما المٌو ،ك
ٌ
أب يكسؼ كقكؿ ٌ
الحسيف ،شرح مختصر الكرخ [ ،ص ،]318رسالة مقدمة إلى جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،المممكة العربية
السعكدية ،لنيؿ درجة الدكتكرة( ،مف أكؿ كتاب اإلجارات إلى آخر كتاب الرىف) ،لمباحث عبد المحسف بف
عبدا﵀ بف عثماف منشكرة عمى ىذا الرابط:
http://libback.uqu.edu.sa:81/ArcMateViewer/viewer.aspx?fl=futxt/9272.pdf

()2
()3
()4
()5

انظر :العين  ،البناية شرح اليداية .]390 /7[ ،القدكرم ،شرح مختصر الكرخ [ ،ص.]318

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
ف "ج" بصبلح كىك خطأ.
أم :بعرؼ الناس ،كالعرؼ عمى نكعيف:

األكؿ :عرؼ لفظ  :كىك ما يتعارؼ الناس فيو بإطبلؽ لفظ معيف ،بحيث إذا أطمؽ تبادر إلى الذىف المعنى
المراد منو بدكف الحاجة إلى قرينة إلظيار مقصكده.

الثاني :عرؼ عمم  :أم عرؼ مف حيث العمؿ؛ أم ف فيما يخص معامبلت الناس كتصرفاتيـ اليكمية .انظر:

العين  ،العناية شرح اليداية.]314/3[ ،

()6

كقد ذكر ذلؾ الطحاكم ف مختصره بقكلو" :كال تجكز شركة العناف إال عمى الدراىـ كالدنانير ،كال تجكز عمى

ما سكاىما غير الفمكس؛ فإف أبا يكسؼ – -كاف أجاز الشركة عمييا ثـ رجع عف ذلؾ ،كبقكلو الذم رجر
إليو نأخذ" .انظر :الطحاكم ،مختصر الطحاكم.]108-107[ ،
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()1
محمد.
المصنؼ* قالكا- :يعن
كقاؿ
ٌ
ٌ
المتأخريف  :-ىذا قكؿ ٌ
عييف ،كال يجكز بير فمس
ك ٌ
تتعيف بالتٌ ٌ
أف الفمكس ال ٌ
استدؿ عميو بمسألتيف :إحداىماٌ :

از
محمد( )2خبلفنا ليما** ،كسيأت الكجو كالتٌقييد بأعيانيما احترنا
بفمسيف إذا كانا بعينيما ،عند ٌ
ألف حرمة َّ
الن ىساء( )3تثبت باتٌحاد الجنس(.)4
ديناٌ ،
فمسا بفمسيف ن
فإنو ال يجكز اتٌفاقنا؛ ٌ
عما لك باع ن
ٌ

()1

المراد بالمتأخريف ىـ الذيف لـ يدرككا األئمة الثبلثة :أبا حنيفة ،كأبا يكسؼ ،كمحمد بف الحسف –رحميـ ا﵀.-

انظر :النقيب ،المذىب الحنف .]327/1[ ،

*نياية ؽ  /357أ مف "ج".

()2
المحرـ شرعان عنده ،ككذلؾ عند اإلماـ مالؾ ،كىك أشير الكجييف عند الحنابمة .جاء ف
الربا
ٌ
ألنو مف ٌ
سكة كعيف لكرىتيا أف تباع ٌ
الناس أجازكا بينيـ الجمكد حتٌى تككف ليا ٌ
بالذىب كالكرؽ ىن ًظ ىرةن
أف ٌ
المدكنة" :كلك ٌ
بالدنانير ىن ًظ ىرةن" .فيك يعتبر الثٌمنية
مالكا قاؿ :ال يجكز فمس بفمسيف ،كال تجكز الفمكس ٌ
...ألف ن
الفضة كال ٌ
بالذىب ك ٌ
ٌ

أما اإلماـ أحمد .فالركاية األكلى :يجكز؛ ألف عمة الربا عنده الكزف .كالثانية ال
عمٌة لتحريـ التٌفاضؿ كالنسيئةٌ .
يجكز؛ ألف أصمو الكزف ،فبل يخرج بالصياغة ،كقياس ىذا التٌعميؿ أف يجكز عنده بير األكراؽ النقدية متفاضمة؛
ألف الكرؽ ليس مكزكنان .كأما الحنفية ،فإف العمة عندىـ كاف كانت الكزف ،كال يكجد ذلؾ ف الفمكس ،كلكنيـ
يقكلكف :أنيا أمثاؿ كأثماف متساكية قطعان ،الصطبلح الناس بإىدار الجكدة منيا .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف
عابديف .]175/5[ ،مالؾ ،المدكنة .]5/3[ ،ابف قدامة ،المغن  .]8/4[ ،العثمان  ،محمد تق الديف ،بحكث ف

قضايا فقيية معاصرة ،]158-157/2 [ ،دار القمـ ،دمشؽ ،بدكف طبعة1419 ،ىػ 1998 -ـ.
()3
النساء :بًالمد ،التَّ ً
م،
(ن ىسأى المَّو) ف أى ىجمً ى
عنى ،كمنو ى
أخير .يقىاؿ بًعتو بًىن ىساء ىكىن ًس ء ىكىن ًس ىيئة بً ىم ن
المطىرًز ٌ
َّ ى
ؾ .انظر :ي
ى
المغرب[ ،ص .]462
** نياية ؽ  /5ب مف "ب".

()4

قاؿ أبك الحسنات المكنكم ف شرحو عمى الجامر الصغير" :فالمسألة (أم :إذا باع فمسان بفمسيف) :عمى أربعة

إما أف يككف الكؿ ديكنان ،أك أحد العكضيف دينا ،أك كاف الكؿ أعيانا ،فإف كاف الكؿ ديكنان لـ يجز
أكجوٌ :
بكجييف ،أحدىما :أف الجنس بانفراده يحرـ َّ
بالديف باطؿ ،ككذلؾ إذا كاف أحد
الديف ٌ
الن ىساء .كالثٌان  :أف بير ٌ
استحسانا ،كقاؿ
العكضيف دينا لـ يجز ألحد الكجييف ،كاف كاف الكؿ أعيانان جاز عند أب حنيفة كأب يكسؼ
ن

محمد :ال يجكز .كحاصؿ الخبلؼ راجر إلى حرؼ ،كىك أف التٌعييف ىؿ يصح عندىما؟" .انظر :الشيبان  ،محمد
ٌ
بف الحسف ،الجامر الصغير ،مر شرحو النافر الكبير لمف يطالر الجامر الصغير لػ محمد عبد الح المكنكم،
[ص ،]335عالـ الكتب ،بيركت ،ط1406 ،1ىػ.
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الشركة ًب ٍال يع يركض]
[ ٌ
النقديف كالتٌبر كالفمكس ]
[شركة مفاكضة كعناف بغير ٌ

اف ٍال ًج ٍنس ك ً
كض ىك ٍالم ًك ً
يؿ ىك ٍال ىم ٍكيز ً
اح ندا؛ ًألىن ىيا يع ًق ىد ٍت ىعمىى
ضا ى
[كقى ى
اؿ ىمالً هؾ :تى يج ي
إذا ىك ى
كف أى ٍي ن
ي ى
ى
كز ًب ٍال يع ير ً ى
ضارب ًةً ٌ ،
شب ىو النقي ى ً ً
أٍر ً و
اؿ م ٍعمي و
اىا لً ىما فييا ًم ٍف ًرٍب ًح ىما لى ٍـ
اس ىيأٍ ىب ى
كدً ،بخ ىبلؼ ٍال يم ى ى ى
كـ فىأى ٍ ى
ألف ٍالق ىي ى
ى
س ىم ى
اع يكؿ
ض ىم ٍف؛ ًألىن يو ى
إذا ىب ى
ص ير ىعمىى ىم ٍك ًرًد الش ٍر ًع .ىكلى ىنا أىن يو يي ىؤدم ىإلى ًرٍب ًح ىما لى ٍـ يي ٍ
يي ٍ
ض ىم ٍف .فى يي ٍقتى ى
اؿ ص ً
اف فىما يستى ًحق يو أىح يد يىما ًم ٍف الزي ى ً ً
ًو ً
اح ًب ًو ًرٍب يح
س ىمالً ًو ىكتىفى ى
ى
اض ىؿ الث ىم ىن ً ى ى ٍ
ادة في ىم ً ى
ىكاحد م ٍن يي ىما ىأٍر ى
ى ى
شتى ًر ً
ؼ الدر ً
ضم ٍفً ،ب ًخ ىبل ً
ً
اىًـ ىكالد ىن ًان ً
يو ًفي ًذم ًت ًو ٍإذ ًى ىي ىال
ألف ثى ىم ىف ىما ىي ٍ
يرٌ ،
ى
ىما لى ٍـ ىي ٍمم ٍؾ ىك ىما لى ٍـ ىي ٍ ى
ضم يف ،كًألىف أىك ىؿ التصر ً
كض ٍال ىب ٍيعي ىكًفي النقي ً
ؼ ًفي ٍال يع ير ً
تىتى ىعي يف فى ىك ى
اء ،ىكىب ٍيعي
كد الش ىر ي
ى
اف ًرٍب يح ىما ىي ٍ ى ى
ً
ش ٍي نئا ًب ىمالً ًو ىعمىى
ش ًر ن
يكا ًفي ثى ىم ًن ًو ىال ىي يج ي
اء أى ىح ًد ًى ىما ى
كف ٍاآل ىخ ير ى
أى ىح ًد ًى ىما ىمالى يو ىعمىى أى ٍف ىي يك ى
كز ،ىكش ىر ي
كف ٍال ىم ًبيعي ىب ٍي ىن يو ىكىب ٍي ىف ىغ ٍي ًرًه ىج ًائهز].
أى ٍف ىي يك ى
حدا( )1فقد عقدت( )2عمى رأس ماؿ معمكـ فكانت
أف الجنس إذا كاف متٌ ن
كجو قكؿ مالؾٌ :
بالنقكد()3؛
كالنقكد ،بخبلؼ المضاربة حيث ال تجكز ٌإال ٌ
ٌ

()1
()2
()3

فقد جكز ذلؾ كمو سحنكف ،كاختمؼ فيو قكؿ مالؾ ،كاضطرب فيو قكؿ ابف القاسـ كما مر[ ،ص.]108
ف "ب" متحدان ،كىذا خطأ.

اتفؽ الفقياء عمى جكاز أف يككف رأس ماؿ المضاربة ،بالدنانير كالدراىـ ،كلكف اختمفكا ف غير ذلؾ عمى

قكليف:

البد أف يككف رأس ماؿ المضاربة مف النقديف ،كعدـ جكاز جعؿ رأس الماؿ فييا مف العركض.
القكؿ األكؿ :أنو ٌ
الشافعية كالحنابمة ف ركاية.
المالكية ك
ٌ
كاليو ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية ك ٌ
القكؿ الثان  :جكاز ككف العركض رأس ماؿ المضاربة .كاليو ذىب ابف أب

ليمى ،كحماد بف أب

سميماف،

كطاككس ،كاألكزاع  ،كى ركاية عند الحنابمة ،كرجحو بعض الحنابمة ،كابف تيمية كابف قدامة ،فقد جاء ف
سمعت أبا عبد ا﵀ يسأؿ عف المضار ً
بة بالمتاع ،قاؿ :جائز" .كماؿ إليو أيضان الشككان
المغن " :كقاؿ األثرـ:
ي
ي
فقاؿ" :كالحاصؿ أف األصؿ الجكاز فى جمير أنكاع األمكاؿ ،فمف ادعى االختصاص بنكع كاحد ،أك بأنكاع
مخصكصة ،كنفى جكاز ما عداىا فعميو الدليؿ ،كىكذا األصؿ جكاز أنكاع الشرؾ (المشاركة) فى كتب الفقو ،فبل
نقبؿ دعكل االختصاص إالٌ بدليؿ" .انظر :ابف قدامة ،المغن  .]13/5[ ،النككم ،المجمكع .]357/14[ ،لجنة
عمماء ،الفتاكل اليندية .]286/4[ ،ابف رشد ،بداية المجتيد .]21/4[ ،الشككان  ،محمد بف عم

بف محمد

اليمن  ،نيؿ األكطار ،]317 /5[ ،تحقيؽ ،عصاـ الديف الصبابط  ،دار الحديث ،مصر ،ط1413 ،1ىػ -
1993ـ.
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()1
فإف الماؿ غير
ٌ
ألنيا شرعت عمى خبلؼ القياس لما فييا مف ربح ما لـ يضمفٌ ،
الشرع(.)2
مضمكف عمى المضارب،
كيستحؽ ربحو ،فيقتصر عمى مكرد ٌ
ٌ

()4
يؤدم إلى ربح ما لـ
الشركة ف العركض كالمكيؿ( )3كالمكزكف
أف رأس ماؿ ٌ
ٌ
كلناٌ :
الزيادة
ألنو إذا باع ٌ
ضو ،كاتٌفؽ تفاضؿ الثٌمنيف ،فما يستحقٌو أحدىما مف ٌ
يضمف؛ ٌ
كؿ منيما ىع ٍر ى
عمى حصة رأس مالو الٌذم ىك ثمف عر ً
فإف
ضو ،ربح ما لـ يممكو كلـ يضمنو ،بخبلؼ ٌ
النقكدٌ ،
ٌ
ىٍ
كؿ منيما ال يتعمٌؽ برأس الماؿ لعدـ
كؿ كاحد ثىٌـ ككيؿ عف صاحبو ف
الشراء بمالو ،كما يشتريو ٌ
ٌ
ٌ

ذمتو فربحو ربح ما ضمنو.
التٌعييف ،فيككف ك ن
اجبا ف ٌ
ض ٍيف التٌحاد جنسيما مكيميف أك مكزكنيف،
فإف قيؿ :ىذا ال يمزـ؛ ٌ
ألنو يشترط خمط ٍال ىع ٍر ى
أك غيرىما متٌحدم القيمة كثياب ٍال ًك ٍرىباس( )5مف ىب ىابة كاحدة.
مثبل ،فإذا باعا جممةن ف كقت طمكع
قمنا :الخمط ال يكجب االشتراؾ ف
كحبة ن
ٌ
كؿ ثكب ٌ
()6

كقبضو المشترم متساكياف ،بؿ الظٌاىر

أف عدد ما بير مف األجزاء
السعر مف ذلؾ ،لـ يعمـ ٌ
ٌ
()7
ٌأنيما متفاكتاف ،فيمزـ اختصاص أحدىما بزيادة ربح لزيادة ممكو ،كالتٌخمٌص عنو ليس ٌإال
بضبط قدر ممكو ،كىك مجيكؿ ،فقد ٌأدل إلى تع ٌذر الكصكؿ إلى قدر حقٌو كربح اآلخر ما لـ
فيؤدم إلى المنازعة فيو.
ألف القيمة ال تعرؼ ٌإال بالحزر كالظٌ ٌف ،كال يفيداف العمـ بالقيمة ٌ
يضمف ،ك ٌ

()1
الشرع ٌ  ،ال القياس العقم ٌ المصمح ٌ ،
قاؿ الزركش " :المراد بقكؿ الفقياء ما ثبت عمى خبلؼ القياس ،أم ٌ
ألنو ٌإنما عدؿ بو عف نظائره لمصمحة راجحة" ،أم :أف حكـ المسألة قد كرد عمى خبلؼ القكاعد الفقيية،
ٌ
كجمي كر العمماء مف األصكلييف كالفقياء قالكا بكجكد الحكـ الكارد عمى خبلؼ القياس كمف أىؿ العمـ مف خالؼ

كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ ،فقالكا :ليس ف الشريعة ش ء عمى خبلؼ القياس .انظر :ابف قيـ
الجكزية ،محمد بف أب بكر ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،]289 /1[ ،تحقيؽ ،محمد عبد السبلـ إبراىيـ،

دار الكتب العممية ،ييركت ،ط1411 ،1ىػ 1991 -ـ .الزركش  ،البحر المحيط ف أصكؿ الفقو.]95/8[ ،

()2

الدنانير .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]185 /5[ ،
الدراىـ ك ٌ
كى ٌ

()6

ف "أ" اآلخر.

()3
كاؿ ،كىك كعاء ذك سعة َّ
السكائؿ
معينة ،ييستعمؿ لكيؿ َّ
كالمكيؿ مف الحنطة كالشعير ،كالمكيؿ ىك اسـ آلة مف ى
كالمك ٌاد الجافٌة .انظر :محمكد عبد الرحمف ،معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية.] 354 /1[ ،
(ٍ )4ال ىم ٍكيزكف :ىش ٍ ء ىم ٍكيزكف جرل عمى كزف أىك ًم ٍق ىدار ىم ٍعميكـ .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط،
[.]1030 /2
كبياعو ىكرابً ً
ً
الكرباسً ً :
(ً )5
معرب بً ً
طف.
يس ٌ  ،يجمر عمى كرابيس كىك القي ٍ
ٍ
فارس ٌ ٌ
كسر الكاؼ :ثىكب ،فى ًارسَّية َّ ،ي ى
انظر :ابف منظكر ،لساف العرب ،165/6[ ،مادة" كربس"] .الكاسان  ،البدائر كالصنائر.]59/4[ ،
()7

ف "ب" اختصاص مكررة.
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أما إذا كاف ىك نفس العركض مف
كىذا ٌإنما يمزـ لك اعتبر رأس الماؿ قيمة العركضٌ ،
البلزـ ربح ما لـ يضمف
جنس كاحد* متٌحدة القيمة كقت العقد كقد خمطاه فيو فبل تنازع ،نعـ ٌ
الشراء ،كبير اإلنساف مالو
ٌ
النقكد ٌ
صرؼ ف العركض البير ،كف ٌ
كتعذر ما يدفعو ،ك ٌ
ألف ٌأكؿ التٌ ٌ
()1
يكا
شيئا بمالو عمى أف يككف اآلخر شر ن
عمى أف يككف اآلخر شر ن
يكا ف ثمنو ال يجكز  ،كشراؤه ن
()2
أف الخمط ال ينف ذلؾ(.)3
فيو يجكز  ،كعممت ٌ

*نياية ؽ  /76ب مف "أ".

()1
الشركة ال يصح بالعركض .انظر:
الشركة تقتض الككالة ،كالتٌككيؿ عمى الكجو الٌذم يتضمف ٌ
ألف ٌ
السمرقندم ،تحفة الفقياء.]6 /3 [ ،

()2
فأما
أف الككيؿ بالبير يككف ن
"كمعنى ىذاٌ :
أمينا ،فإذا شرط لو جزء مف ٌ
الربح كاف ىذا ربح ما لـ يضمفٌ ،
الربح ،كاف ربح ما قد ضمف" .انظر :العين ،
الككيؿ ٌ
ذمتو ،فإذا شرط لو جزء مف ٌ
بالشراء فيك ضامف بالثٌمف ف ٌ

العناية شرح اليداية.]169 /6[ ،

()3

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]186 /5[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]389 /7[ ،
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[الشركة بالفمكس النافقة]
ً
ً
اج ٍاألىثٍ ىم ً
اف فى ٍالتى ىحقى ٍت ًب ىيا .قىاليكا :ىى ىذا قى ٍك يؿ يم ىحم ود
كج ىرىك ى
كس النافقى ية فىؤلىن ىيا تىير ي
[كأىما ٍال يفمي ي
ى
كز ب ٍيع اثٍ ىن ٍي ًف ًبك ً
ًألىن ىيا م ٍم ىحقى هة ًبالنقي ً
كد ًع ٍن ىدهي ىحتى ىال تىتى ىعي يف ًبالت ٍع ًي ً
اح ود ًبأى ٍع ىي ًان ىيا ىعمىى ىما
يف ،ىكىال ىي يج ي ى ي
ى
ي
ً
ً
ض ىارىب ية ًب ىيا،
ؼ ىر ًح ىم يي ىما الم يو تى ىعالىى ىال تى يج ي
كس ى
يع ًر ى
كز الش ًرىك ية ىك ٍال يم ى
ؼ ،أىما ع ٍن ىد أىًبي ىحنيفى ىة ىكأىًبي يي ي
ً
ٌ ً
ير ًس ٍم ىع نة].
س ى
س ى
اع نة فى ى
ألف ثى ىمنيتى ىيا تىتىىبد يؿ ى
اع نة ىكتىص ي
()1

أف الفمكس
محمدٌ ،
كجو قكؿ ٌ

()1

سبؽ تعريفيا[ ،ص .]66كالقدماء يطمقكف عمى األثماف المصنكعة مف غير الذىب كالفضة كػالنقكد الكرقيػة

كالمعدنيػة مصطمح "الفمكس" ،كالمعاصركف يطمقكف عمييا مصطمح "األثماف المعاصػرة" أك "النقػكد المعاصرة " أك
"األثماف المعدنية كالكرقية" أك "النقكد المعدنية كالكرقية" .انظر :البداريف ،أيمف ،المضاربة باألثماف المعاصرة
(الفمكس) دراسة فقيية مقارنة[ ،ص ،]343بحث محكـ منشكر ف مجمة الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،عاـ 2010ـ،

منشكر عمى ىذا لرابط:

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5615
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إذا كانت نافقةن تركج ركاج األثماف ،فالتحقت بيا(.)1

()1

اختمفت أنظار الفقياء ف شركة المضاربة بالفمكس عمى ستة آراء:

الرأم األكؿ :الجكاز بيا مطمقا ،كىك ما رجحو أشيب مف المالكية ،كىك القكؿ اآلخر غير المعتمد ف المذىب
الػشافع  ،كىك كجو مرجكح عند الحنابمة ،خرجكه عمى جكاز الشركة بالعركض.

الرأم الثاني :الجكاز ،كلكف مر الكراىة ،كىك ما رجحو ابف القاسـ مف المالكية ،كعمؿ قكلو -عندما سألو سحنكف

عف حكـ التعامؿ بيا– :بأف الفمكس عند اإلماـ مالؾ ليست بالسكة البينة حتى تككف عينا بمنزلػة الػدنانير
كالػدراىـ ،أف مالكا كاف يجيز شراء الفمكس بالدنانير كالدراىـ نظرة ،ثـ رجر عنو منذ أدركو ،فقاؿ مالؾ :أكرىو كال

أراه حرامان.

الرأم الثالث :إف كانت الفمكس ف المضاربة كثيرة فيمنر المػضاربة بيػا ،كاف كانػت قميمػة فيجكز ،كىك أحد اآلراء
الخمسة ف المذىب المالك .

الرأم الرابع :حاكؿ بعض المالكية الجمر بيف اآلراء ،فجعمكا محؿ المنر ف التعامؿ بػالفمكس إذا تعامؿ الناس بيا
كغيرىا ،فإف لـ يتعامؿ ف البمد إال بيا ،فيجكز.

الرأم الخامس :عدـ جكازىا باألثماف المعدنية كالكرقية مطمقا ،كىك رأم أب حنيفة النعماف ،كى

الركاية الت

صححيا الكاسان كابػف اليمػاـ ،عف أب يكسؼ ،كاعتمد المرغينان ىذه الركاية ككصفيا بأنيا أقػيس كأظيػر،

كىػك المشيكر ف المذىب المالك حتى كاف كاف يتعامؿ بيا ف البمد ،كىك رأم خميؿ ،كالمعتمد عند الشافعية،
كبيف ابف مفمح أف الصحيح ف المذىب الحنبم عدـ الجكاز مطمقا ،ارجػت أـ ال .
كينبغ

التأكيد عمى أف المعتمد ف

المذىب المالك

عدـ جكاز المضاربة بغير المػضركب مػف غير الذىب

كالفضة مما يتعامؿ بو الناس كالحديد كالرصاص كالكدع  ...حتى كلك لك لـ يعػد يتعامؿ إال بو ،كالعممة المعدنية

كالكرقية ف عصرنا ،بأف أصبحت ى الرائجػة فػ التعػامبلت المالية.
الرأم السادس :يجكز المضاربة بالفمكس إذا راجت كتعامؿ الناس بيا ،كىك الذم ذكره ابػف اليماـ ،كىك ظاىر

كبلـ ابف عابديف ،كقريب مػف ىذا ،الكجو اآلخر عند الحنابمة ،حيث يجيزكف المضاربة بيا إف كانت رائجة ،ألنيا
تصبح حينئذ ثمنا ،فجازت الشركة بيا كالدراىـ كالدنانير ،كىك مقتضى كبلـ الشيخ زركؽ المالك

ف

جكاز

المضاربة عمى العممة الكرقية كالمعدنية ف عصرنا ،كمنػر المضاربة بالذىب كالفضة إف كاف ال يتعامؿ بيا ف
الثمنية .انظر :البداريف ،المضاربة باألثماف المعاصرة (الفمكس)[ ،ص.]345-343
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الناس ال
أف ثى ىمنًَّيتىيىا ٌ
فإنيا باصطبلح ٌ
تتبدؿ ساعةن فساعةنٌ ،
كألب حنيفة كأب يكسؼ ٌ
()1
أف ىذا
بالخمقة ،فف
ٌ
كؿ ساعة تنتف بانتفاء الخمقة ،كتصير ن
ثمنا باالصطبلح القائـ ،كال يخفى ٌ

()2
استمر االصطبلح عمييا ،كلذا
مستمر ما
أما ف الخارج؛ في ثمف
ٌ
ٌ
ٌإنما ىك ف المبلحظة ٌ ،
()4
()3
قاؿ ًٍ
ألنيا صارت
الشركة عمى الفمكس يجكز عمى قكؿ ٌ
أف عقد ٌ
الكؿ ؛ ٌ
الصحيح ٌ
اإل ٍسبً ى
يجابً ٌ ٌ :

تتعيف تمؾ الفمكس حتٌى ال يفسد
ثمنا باصطبلح ا ٌلناس ،كليذا لك اشترل ن
ن
شيئا بفمكس بعينيا ،لـ ٌ
()5
العقد ليبلكيا .

()1

ليست ف "ب".

()3

سبقت ترجمتو[ ،ص.]4

()2
تتعيف بالتٌعييف ،فصار عنده
الرائجة أثماف ،كاألثماف ال ٌ
قاؿ ابف عابديف" :كمبنى الخبلؼ عمى ٌ
أف الفمكس ٌ
كبير درىـ بدرىميف" .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]175/5[ ،
()4
()5

انظر :شيخ زاده ،مجمر األنير .]720 /1[ ،الحمكم :غمز عيكف البصائر.]213 /2[ ،
يريد :أف احتماؿ تبدؿ ثمنيتيا ممكف ،كىذا معنى المبلحظة ،فمذؾ استدؿ الذيف بحثكا ف عدـ جرياف الربا ف

األكراؽ النقدية المعاصرة عمى مثؿ ىذا االحتماؿ ،كالخبلؼ ف جرياف الربا ف النقكد الكرقية خبلؼ قديـ كجد
منذ أف عرفت العمبلت الكرقية ،كىك مبن عمى مسألة ميمة ،كى عمة الربا ف األصناؼ الربكية ،كقد اختمؼ
العمماء ف ثمنية النقكد الكرقية ،فمنيـ مف قاؿ إنيا ليست نقكدان شرعية ،كانما ى سندات بديكف عمى الدكلة الت

أصدرتيا ،كمنيـ مف قاؿ :النقكد الكرقية عركض ،كال تأخذ صفة الثمنية ،كتسرم عمييا أحكاـ العركض مف عدـ

جرياف الربا فييا .كقد ذىب جماىير عمماء العصر ككذا المجامر الفقيية المعتبرة إلى أف النقكد الكرقية تقكـ مقاـ

الذىب كالفضة ،كتأخذ أحكاميما ،فتثبت ليا صفة الثمنية ،كبالتال يجرم فييا الربا بنكعيو :النسيئة كالفضؿ ،كلك
كقر العمؿ اليكـ بالقكؿ اآلخر ،النفتح باب الربا بمصراعيو ،كلصارت كؿ معاممة ربكية حبلالن تحت ىذا الستار،

الرمزية مف اآلخر بنقكد رمزية أكثر مف قيمة ما دفعو .انظر :العثمان ،
فإف المقرض إف أراد الربا باع نقكده ٌ
محمد تق الديف ،بحكث ف قضايا فقيية معاصرة .]157-156/2 [ ،عفانة ،حساـ الديف بف مكسى ،يسألكنؾ
عف المعامبلت المالية المعاصرة[ ،ص ،]232المكتبة العممية كدار الطيب لمطباعة كالنشر ،القدس -أبك ديس،

ط1430 ،1ق2009-ـ.
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[عقد الشركة بما سكل المذككر مف الدراىـ كالدنانير كالفمكس النافقة]
ؼ ًم ٍث يؿ قىك ًؿ محم ود ،ك ٍاألىك يؿ أى ٍقيس كأى ٍظير ،كع ٍف أىًبي ح ًنيفى ىة ً
صح ية
كس ى
ى
ى ي ى ىي ى ى
ٍ يى
ى
م ىع ٍف أىًبي يي ي
[كير ًك ى
ى
كز الش ًرىك ية ًبما ًسكل ىذلً ىؾ إال أى ٍف يتىعام ىؿ الناس ًبالت ٍب ًر كالن ٍقرةي فىتى ً
صح
ض ىارىب ًة ًب ىيا ،قى ى
اؿ ىكىال تى يج ي
ٍال يم ى
ي
ى ى
ى ى
ى ى ى
ض ية ًبمثى ً
اب كًفي ٍالج ً
ً
ً ً
اق ً
ام ًع الص ًغ ً
يؿ ىذ ىى وب أىٍك
ير :ىكىال تى يك ي
ى
الش ًرىك ية ًب ًي ىما ،ىى ىك ىذا يذك ىر في ٍالكتى ً ى
كف ٍال يمفى ىاك ى ى
ً
س ٍالم ً
ادهي الت ٍب ير ،فى ىعمىى ىى ًذ ًه الرىك ىاي ًة الت ٍب ير ًس ٍم ىع هة تىتى ىعي يف ًبالت ٍع ًي ً
اؿ ًفي
ًفض وة ىك يم ىر ي
يف فى ىبل تىصح ىأٍر ي ى
اب الصر ً
ات كالش ًرىك ً
ٍالم ى ً
ات .ىكىذ ىكر ًفي ًكتى ً
ؼ أىف الن ٍق ىرةى ىال تىتى ىعي يف ًبالت ٍع ًي ً
يف ىحتى ىال ىي ٍنفى ًس يخ ٍال ىع ٍق يد
ض ىارىب ى
ٍ
ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
س ٍالم ً
ؼ أىن يي ىما يخمقىا
اؿ
فييما ،ىك ىى ىذا ل ىما يع ًر ى
سميـ ،فى ىعمىى ت ٍم ىؾ الرىك ىاية تى ٍ
ًب ىيا ًب ىي ىبل كو قى ٍب ىؿ الت ٍ
ى
صمي يح ىأٍر ى ى
ً
ص ًؿ].
ثى ىم ىن ٍي ًف في ٍاألى ٍ
()1
ألف قكلو
قاؿ
ٌ
األكؿ أى ٍق ىيس كأظير؛ ٌ
المصنؼ :كيركل عف أب يكسؼ مثؿ قكؿ ٌ
محمد ،ك ٌ
مستقر ف بير فمس بفمسيف ،كعف أب حنيفة جكاز المضاربة بيا ،كعمى ما ذكر
مر أب حنيفة
ٌ

()3
()2
مف مبسكط ًٍ
الشركة كالمضاربة
يجابً ٌ  ،يجب أف يككف قكؿ ٌ
الكؿ اآلف عمى جكاز ٌ
اإل ٍسبً ى
النافقة كعدـ التٌعييف( ،)4كعمى منر بير فمس بفمسيف كما ذكر( )5فيما يميو،
بالفمكس ٌ

( )1أى ٍقىيس :أم أشبو .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]391 /7[ ،
( )2مبسكط ًٍ
لع ىبلء َّ
الديف عم اإلسبيجاب كقد سبقت
اإل ٍسبً ى
يجابً ٌ  :الذم اختصره ف " مبسكط " البزدكم ،كىك :ى
ترجمتو[ ،ص ،]119كقد تـ تحقيؽ الكتاب ف رسائؿ دكتكراه ف الجامعة العراقية كلـ يطبر بعد .انظر :الزيمع ،
تبييف الحقائؽ .]28 /2[ ،حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]1581 /2[ ،انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص.]246

()3
()4

ف "ب" اال َّ
أف.

كىذا ىك المعتمد عند الحنفية ،جكاز المضاربة بالفمكس الرائجة ،كالحجة ف ذلؾ :أف الفمكس ما دامت رائجة

في ثمف فتمحؽ بالنقديف ،كأيضان ألنيا ثمف ال تتعيف عند المقابمة بخبلؼ جنسيا .كيبدك ل أف المتأخريف إنما
رجحكا قكؿ محمد عمى قكؿ الشيخيف ،ألنيـ الحظكا أف الفمكس لـ تعد تستخدـ لؤلشياء الرخيصة فقط ،بدليؿ أف

الناس شاع عندىـ جعميا رأسماؿ شركة المضاربة ،فغمبت ثمنيتيا ،لذا رجح المتأخركف جكاز المضاربة بيا ،كأنيا
تأخذ الفمكس أحكاـ النقديف ف المعتمد عندىـ .انظر :الميدان  ،المباب ف شرح الكتاب .]124 /2[ ،شيخ زاده،
مجمر األنير .]720 /1[ ،أحمد حسف ،األكراؽ النقدية ممحقة بالفمكس ،بحث منشكر عمى ىذا الرابط:
http://www.kantakji.com/riba

()5

ف "أ" ذكرناه .انظر[ :ص.]114
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()1
الناس بيا( )2كالتٌبر ،كىك
الشركة بما كراء
حيث قاؿ :كال تجكز ٌ
ذلؾ ٌإال أف يتعامؿ ٌ
الركاية ف ذلؾ(،)4
غير المصكغ ،ىكالن ٍق ىرة( )3كى القطعة المذابة منيا ،كنقؿ
ٌ
المصنؼ اختبلؼ ٌ
( )7
ً ()5
فضة( ،)6كمراده التٌبر[ ،فعمى ىذه التٌبر]
ركاية الجامر :ال تككف المفاكضة بً ىمثىاقيؿ ذىب أك ٌ
()8
أف
تتعيف بالتٌعييف ،فبل تصمح رأس ماؿ ٌ
سمعة ٌ
الصرؼ ٌ
الشركات كالمضاربات ،كذكر ف كتاب ٌ
تتعيف بالتٌعييف حتٌى ال ينفسخ العقد بيبلكيا قبؿ التٌسميـ( ،)9فعمى ىذا تصمح رأس ماؿ
الن ٍق ىرة ال ٌ
فييما ،كىذا لما عرؼ ٌأنيما يخًمقىا ثى ىم ىن ٍيف.

()1

ف " أ ،ب" سكل.

()2

ثمنا.
أم :باستعمالو ن

()4

الشركات.
أم :ف جعؿ التٌبر كالن ٍق ىرة رأس ماؿ ف
ٌ
ىمثى ًاقٍي يؿ :جمر ًمثٍقىاؿ ،أداة تستخدـ ف الكزف كتحديد المعيار ،خاصة ف الذىب كالفضة كاألحجار الكريمة.

()6

انظر :الشيبان  ،الجامر الصغير[ ،ص.] 132

()3
الفضة الت
السبيكة ،كى القطعة المذابة مف ٌ
الذىب ك ٌ
الن ٍق ىرة :بالضـٌ ،
الفضة المذابة .الزبيدم ،تاج العركس.]276 /14 [ ،
األساس عمى
ٌ
()5

انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.] 322 /1[ ،

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".

()8
الصغير .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]392 /7[ ،
مف الجامر ٌ
( )9انظر :الشيبان  ،الجامر الصغير[ ،ص.]130

م ف
لـ تضرب ،كاقتصر ٌ
الزمخشر ٌ
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ً
ً
ً
ً
ص ًؿ لى ًكف الث ىم ًني ىة تى ٍختىص ًبالض ٍر ًب
صح ألىن ىيا ىكًا ٍف يخمقى ٍت لمت ىج ىارًة في ٍاألى ٍ
[إال أىف ٍاألىك ىؿ أى ى
آخر ى ً
ؼ إلىى ى و
ٍالم ٍخص ً ً ً ً
اس ًت ٍع ىمالً ًي ىما
ص ىر ي
ام يؿ ًب ٍ
كص؛ ألىف ع ٍن ىد ىذل ىؾ ىال تي ٍ
ظاى نار إال أى ٍف ىي ٍج ًر ى
ى ي
ش ٍيء ى ى
م الت ىع ي
ً
س ٍالم ً
اؿ].
ام يؿ ًب ىم ٍن ًزلىة الض ٍر ًب ،فيككف ثى ىمنا ىكىي ٍ
صمي يح ىأٍر ي ى
ثى ىمنا فى ىن ىز ىؿ الت ىع ي
()2
()1
ً
منية
األكؿ
أصح  ،يعن درايةن ؛ ٌ
لكف الثٌ ٌ
ٌ
ألنيما ٌإنما يخمقىا لمتٌجارة ٌ
ثـ قاؿٌ :إال ٌ
ٌ
أف ٌ
()3
فإنيا تىتى ىعيَّف أىٍل ىبتَّة  ،كينفسخ العقد بيبلكيا قبؿ
تختص
بالضرب المخصكص ،فخرج ضربيا يحمًيا ٌ
ٌ
ٌ

ثـ قاؿٌ :إال أف يجرم التٌعامؿ بيما- ،أم :بالتٌبر كالن ٍق ىرة-
التٌسميـ ،كلـ يجر التٌعامؿ بيما أمٌ :
الشركة بيما ،فكاف الثٌابت ٌأنيـ إذا تعاممكا بقطر
أصح ،كىك ككنيما ال
استثناء مف قكلو
تصح ٌ
ٌ
ٌ
ن
الشركة كالمضاربة(.)4
الفضة صمحت رأس ماؿ ف
ٌ
ٌ
الذىب ك ٌ

()1
()2

الصغير .انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]171 /6[ ،
يعن ركاية الجامر ٌ
الش ء مر اجتياد كحيمة .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة،
ًدراية :عمـ كمعرفة ٌ

[.]743/1

()3
لكؿ أمر ال رجعة فيو .كىمزة (البتة) ىمزة كصؿ ،كبعضيـ يجعميا
البتَّة :يقاؿ ال أفعمو ىبتَّةن ،كال أفعمو البتٌةٌ ،
ى
ىمزة قطر ،ككبلىما صحيح .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب ،7/2[ ،مادة (بتت)] .الصاعدم ،عبد الرزاؽ بف

فراج ،أصكؿ عمـ العربية ف

المدينة[ ،ص ،]293مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ،السنة الثامنة

كالعشركف ،العدداف 1417 ،106- 105ىػ 1418 -ىػ 1988-1987/ـ.
( )4انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرة .]287 /1[ ،العين  ،العناية شرح اليداية.]171 /6[ ،
الزبًيد ٌ
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[الشركة بالمكيبلت كالمكزكنات التي ليست بأثماف كالمعدكدات المتقاربة]
كف ىك ٍال ىع ىد ًدم ٍال يمتىقى ً
ؼ فيو
كز ًب ىما ًس ىكل ىذلً ىؾ ىيتىىن ىاك يؿ ٍال ىم ًك ى
[ثيـ قى ٍكلي يو ىكىال تى يج ي
ب ،ىكىال ًخ ىبل ى
يؿ ىك ٍال ىم ٍكيز ى
ار ى
ً ً
ًً
ًو ً
ً
اشتىىرىكا فى ىك ىذلً ىؾ ًفي
يعتي يو ،ىكًا ٍف ىخمىطىا ثيـ ٍ
ىب ٍي ىن ىنا قى ٍب ىؿ ٍال ىخ ٍمط ،ىكلً يكؿ ىكاحد م ٍن يي ىما ًرٍب يح ىمتىاعو ىك ىعمى ٍيو ىكض ى
ش ًرىك ية ع ٍق ود .ك ًع ٍن ىد محم ود تى ً
ش ًرىك ية ٍال ىع ٍق ًد .ىكثى ىم ىرةي
صح ى
ش ًرىك ية ًم ٍم وؾ ىال ى
ؼ ،ىكالش ًرىك ية ى
كس ى
يى
ى
ى
قى ٍك ًؿ أىًبي يي ي
ظ ً
اش ًتر ً
ظير ًع ٍن ىد التس ً ً
ً ً ً
اى ير الرىك ىاي ًة ىما قىالى يو
اض ًؿ ًفي الرٍب ًح ،فى ى
اط التفى ي
ى
اكم في ٍال ىمالى ٍي ًف ىك ٍ ى
اال ٍخت ىبلؼ تى ٍ ى ي
ؼ  -ىر ًح ىم يو الم يو ً -ألىن يو ىيتى ىعي يف ًبالت ٍع ًي ً
يف ىب ٍع ىد ٍال ىخ ٍم ًط ىك ىما تى ىعي ىف قى ٍبمى يو].
كس ى
أىيبك يي ي
م ،*-ال تجكز بما سكل ذلؾ يتناكؿ المكيؿ
ثـ قاؿ
ٌ
المصنؼ :قكلو -أم :القدكر ٌ
ٌ
كالمكزكف كالمعدكد( )1كالمتقارب(.)2

()3

كعميو

لكؿ منيما متاعو
ألنيا عركض محضةٌ ،
كال خبلؼ فيو بيننا قبؿ الخمط**؛ ٌ
لكؿ منيما متاعو،
كضيعتو،
ثـ اشتركا عند أب يكسؼ ،أمٌ :
ٌ
كيختص بربحو ،ككذا إف خمطا ٌ
يخصو ربحو ككضيعتو النتفاء شركة العقد ،كالكضيعة خسارة التٌاجر ،يقاؿ منو -مبنيا لممفعكؿ:-
ٌ
ً ()4
ً
ً
ً
يكض ىر التٌاجر :يككس ف سمعتو ،ييكضر كضيعةن ،أم :ىخسر؛ كقاؿ قكـ مف العرب :ىكضرى
()5
ًً
جنسا
محمد  -رحمو المٌو -
ٌ
ىي ٍك ى
تصح شركة عقد ،إذا كاف المخمكط ن
ضري ىك ىكجؿ ىي ٍك ىج يؿ  ،كعند ٌ
يصح ،كعند
الربح ،فعند أب يكسؼ ال
ك ن
ٌ
احدا ،كثمرة الخبلؼ تظير ف اشتراط التٌفاضؿ ف ٌ

محمد يمزـ.
ٌ

عرضا
يتعيف بالتٌعييف ،فكاف
الركاية عف أب حنيفة؛ ٌ
ألنو ٌ
ن
كقكؿ أب يكسؼ ىك ظاىر ٌ
الشركة ال يختمؼ فيو الحاؿ بيف الخمط
يصح رأس ماليا ،كما ال
محضا ،فبل
يصح رأس ماؿ ٌ
ٌ
ٌ
ن
* نياية ؽ  /6أ مف "ب".

فالصغير كالكبير فيو سكاء الصطبلح
( )1المعدكد :اسـ مفعكؿ مف ىع َّد ،أم مف األعداد مثؿ :الجكز كالبيض،
ٌ
ألف التٌفاكت حينئذ يسير ال عبرة بو ،كلذا ال تباع بيضة
ٌ
الناس عمى إىدار التٌفاكت بعد أف يككف مف جنس كاحد ٌ
الضابط ف المعدكد المتقارب .انظر :ابف اليماـ ،فتح القدير.]74 /7[ ،
دجاجة بفمس كأخرل بفمسيف ،كىذا ىك ٌ
عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]1466 /2[ ،

**نياية ؽ  /357ب مف "ج".

ً
الرٌماف كنحكىا .انظر:
( )2المتقارب :اسـ فاعؿ مف
تقارب ،أم :يمتشابًو ،مثؿ العبيد كالثٌياب ك ٌ
ى
الدكر ىك ٍالىبطىاطيخ ك ٌ
السمرقندم ،تحفة الفقياء .]106 /2[ ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]1793 /3[ ،
()3
البز متاع
مما يصمح لبلستمتاع بوٌ ،
المتاع :ف المٌغة ٌ
فالطعاـ متاع ك ٌ
كؿ ما انتفر بو ،كقيؿ :مبير التٌ ٌجار ٌ
م ،المغرب[ ،ص .]435
المطىرًز ٌ
كأثاث البيت متاع .انظر :ي
( )4يك ًكس :كممة تدؿ عمى نقص كخسراف .انظر :ابػف فػارس ،معجـ مقاييس المغة.]139 /6[ ،
( )5انظر :الزبيدم ،تاج العركس.]339 /22[ ،
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ألف المانر قبؿ الخمط ىك
أف ما
يصح مف ٌ
ٌ
النقكد ال يختمؼ ف الخمط كعدمو؛ كىذا ٌ
كعدمو ،كما ٌ
ألف المخمكط ال
ككنو ٌ
تقرنرا؛ ٌ
يؤدم إلى ربح ما لـ يضمف ،كىك بعينو مكجكد بعد الخمط ،بؿ يزداد ٌ
صح نحا لمعقد(.)1
يككف ٌإال ٌ
فيتقرر المعنى المفسد فكيؼ يككف يم ى
متعينناٌ ،

ث إنوي ىيتى ىعي يف
[كلً يم ىحم ود أىن ىيا ثى ىم هف ًم ٍف ىك ٍج وو ىحتى ىج ىاز ٍال ىب ٍيعي ًب ىيا ىد ٍينا ًفي الذم ًة .ىك ىم ًبيعه ًم ٍف ىح ٍي ي
ى
ضافى ًة إلىى ٍالحالى ٍي ًفً ،ب ًخ ىبل ً
ؼ ٍالعر ً ً
س ٍت ثىمنا ًب ىح و
يف ،فى ىع ًم ٍم ىنا ًبالش ىب ىي ٍي ًف ًب ًٍ
ًبالت ٍع ًي ً
اؿ].
اإل ى
ى
يي
كض؛ ألىن ىيا لى ٍي ى ى
كلمحمد
قكلو:
ٌ

ً
عركض
م المتقارب-
ه
 رحمو المٌو ٌ -أنيا -أم :المكيؿ كالمكزكف ىك ٍال ىع ىدد ٌالذ ٌمة ،كىك مف
ثمف مف كجو ،حتٌى
دينا ف ٌ
يصح ٌ
الشراء بيا ن
بالتٌعييف ،ه
ٌ

تتعيف
مف كجو ،حتٌى ٌ
()2
بالشبييف باإلضافة إلى الحاليف ،كىما الخمط كعدمو ،يشبو العرض قبؿ
حكـ األثماف فعممنا ٌ
الشركة بيا بعده(.)3
الشركة بيا قبمو *،كيشبو الثٌمف بعد الخمط فتجكز ٌ
الخمط ،فبل تجكز ٌ

()1

انظر :السرخس  ،المبسكط .]161 /11[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]6/6[ ،
األثماف جمر ثمف ،كالثٌمف :اسـ لما ىك عكض عف المبير ،كاألثماف المطمقة كالمعمكمة ى الدراىـ كالدنانير،

()3

انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽٍ .]298 /3[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]172 /6[ ،

()2

م ،المغرب[ ،ص.]69
المطىرًز ٌ
كى ما يثبت دينا ف الذمة .انظر :ي
*نياية ؽ  /77أ مف "أ".
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فيتأكد بيا شركة العقد ،بخبلؼ العركض المحضة،
ألف بالخمط تثبت شركة ٍال ًمٍمؾ ٌ
كىذا ٌ
ألف المكيؿ كالمكزكف قبؿ الخمط ليس
ٌ
فإنيا ليست ن
الركاية ىك األظير كجينا؛ ٌ
ثمنا بحاؿ ،كظاىر ٌ
()2
()1
العرضية ف الجممة ،كككف
شيئا غير العرض لو شبو بو  ،بؿ ىك عرض محض ،كازداد ف
ن
ٌ
الذ ٌمة عرض
أف الثٌبكت ف ٌ
ٌ
أص نبل ف حقيقة كلو شبو بأخرل ال يقاؿ لو شبياف ،كغايتو ٌ
الش ء مت ٌ
()4
يختؿ بالخمط ،كا ٌال( )3لزـ قكؿ مالؾ
عاـ لحقيقتيف مختمفتيف ،كالمفسد كىك ربح ما لـ يضمف ال
ٌ
ٌ
كقد ٌبيٌناه.

()1

ف "ب ،ج" شياء سببا.

()2

ف "ب ،ج" بيما.

()4

حدا انعقدت ،كبيف أنو قد اختمؼ فيو قكؿ مالؾ .انظر[ :ص.]67
أف الجنس إذا كاف متٌ ن
مف ٌ

()3

ف "أ" كال.
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[الشركة بعد الخمط]
سا ىك ٍال ًح ٍنطى ًة ىكالش ًع ً
ير ىكالزٍي ًت ىكالس ٍم ًف فى يخمًطىا ىال تى ٍن ىع ًق يد الش ًرىك ية ًب ىيا ًب ًاال تفى ً
اؽ.
[كلى ٍك ٍ
اختىمىفىا ًج ٍن ن
ى
اؿ ،ك ًم ٍف ًج ٍنس ٍي ًف ًم ٍف ىذك ً
ً
ؽ لًمحم ود أىف ٍالم ٍخميكطى ًم ٍف ًج ٍن و ً و ً
ات ٍال ًق ىيًـ
ىك ٍالفى ٍر ي ي ى
ى
ى
س ىكاحد م ٍف ىذ ىكات ٍاألى ٍمثى ً ى
ى
فىتىتى ىمك يف ٍال ىج ىيالى ية ىك ىما ًفي ٍال يع ير ً
كض].
ثـ عقدا ،ال تجكز
كلك كاف المخمكط ليما جنسيف؛ كالحنطة ك ٌ
الشعير ،ك ٌ
الزيت ك ٌ
السمفٌ ،
صحة الخمط( )2ف يمتًَّف ًق الجنس حيث
لمحمد بيف العقد بعد
الشركة باالتٌفاؽ( ،)1كالفرؽ
ٌ
ٌ
ٌ
()4
()3
أف ما كاف مف جنس كاحد مف ذكات األمثاؿ حتٌى يضمف
يجكز  ،كالمختمفيف حيث ال يجكزٌ ،
()5
كؿ منيما كقت القسمة باعتبار المثؿ ،كالمخمكط مف
يم ٍتمًفيو مثمو ،فيمكف تحصيؿ رأس ماؿ ٌ
()7
كؿ
جنسيف مف ذكات القيـ( )6حتٌى يمزـ يم ٍتمًفيو قيمتو
ٌ
فتتمكف الجيالة؛ [ألنٌو ال] يمكف أف يصؿ ٌ

منيما إلى غير حقٌو مف رأس الماؿ كقت القسمة كما ف العركض(.)8
ض ً
[كًا ىذا لىـ تى ً
صح الش ًرىك ية فى يح ٍكـ ٍال ىخ ٍم ًط قى ٍد ىبيناهي ًفي ًكتى ً
اء].
اب ٍالقى ى
ى ٍ
ي
الصغير ،كلـ يتٌفؽ
قكلو :فحكـ الخمط قد ٌبيٌناه ف كتاب القضاء ،قيؿ أراد قضاء الجامر ٌ
المصنفيف ف إطبلؽ
ف ىذا الكتاب ،كيمكف تأكيمو ٌأنو ٌبيٌنو ف غيرهٌ ،إال ٌأنو خبلؼ المعتاد مف
ٌ
ىذه العبارة(.)9

()1

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]186 /5[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]393 /7[ ،

()3

ف "ط" ال يجكز.

()2

()4

ف "ب ،ج" صحة العقد بعد الخمط.

ليست ف " أ ،ب ،ج"

()5

ف "ب ،ج" فيتمكف.

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".

()6

ف "أ" القيمة.

( )8انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]6/6[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]394 /7[ ،
( )9ك"قاؿ األترازم  -ىرًح ىمو المَّو  :-قكلو قد بيناه ف كتاب "القضاء" فيو نظر؛ ألف صاحب "اليداية" لـ يذكر
حكـ الخمط فيو ،بؿ ذكره ف كتاب الكديعة ،كانما ذكركا حكـ الخمط ف كتاب القضاء ف "شرح الجامر
الصغير" ،كا﵀ أعمـ بصحة ما قاؿ ،إال إذا قيؿ إنو بينو ف "كفاية المنتي " فمو كجو إف صح ذلؾ" .البناية شرح
اليداية.]394/7[ ،
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تعدنيا ،يضمف نصيب المخمكط مالو إذا خمطو بجنسو [أك بخبلؼ
أف الخالط ٌ
كالحاصؿ ٌ
()2
()1
يتميز بً يع ٍسر( )3كحنطة خمطيا بشعير؛
يتميز ،ىك ىش ٍي ىرج رجؿ خمطو بزيت غيره ،أك ٌ
جنسو] كال ٌ

()4
تيسر معو كخمط
ألنو انقطر ٌ
ٌ
حؽ مالكيا [بيذا الخمط] ٌ ،
فإف ىذا الخمط استيبلؾ ،بخبلؼ ما ٌ
يتمكف المالؾ مف الكصكؿ إلى عيف ممكو،
الدراىـ ،ليس
ألنو ٌ
السكد بالبيض مف ٌ
لمضماف؛ ٌ
مكجبا ٌ
ن
ٌ
الضماف يجب عمى الخالط سكاء كاف أجنبيا عف المخمكط مالو ،كغير المكدع كغير
كحيث كجب ٌ

صغيرا ،أك كاف ف عيالو ،فإف لـ يظفر بالخالط فقاؿ :أحد المالكيف
كبير كاف أك
مف ف عيالو نا
ن
الحؽ ليما ،فإذا
ألف
ٌ
أنا آخذ المخمكط كأعط صاحب مثؿ ما كاف لو ،فرض صاحبو جاز؛ ٌ
الشعير عمى ما
كيقسـ الثٌمف بينيما عمى قيمة الحنطة ك ٌ
رضيا بذلؾ ٌ
صح ،كاف أبى يباع المخمكط ٌ
()6
()5
الشعير بقيمتو
بالشعير]  ،كصاحب ٌ
يذكر ،كىك أف يضرب صاحب الحنطة بقيمتيا [مخمكطةن ٌ

الصفة
ألف الحنطة تنقص باختبلطيا ٌ
غير مخمكط بالحنطة؛ ٌ
بالشعير ،كقد دخمت ف البير بيذه ٌ
الزيادة
فبل يضرب بقيمتيا ٌإال
بالصفة الٌت بيعت بيا ،ك ٌ
لكف ىذه ٌ
الشعير يزداد قيمةن باالختبلطٌ ،
ٌ
الشعير غير
يستحؽ أف يضرب بيا
مف ماؿ صاحب الحنطة فبل
ن
مخمكطا ،فميذا يضرب بقيمة ٌ
ٌ
مخمكط.

()1

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب،ج"

(َّ )2
لمدىف األبيض
الش ٍي ىرج :كىك بفتح ٌ
السمسـ ،كرٌبما قيؿ ٌ
معرب شيره ،كىك دىف ٌ
الشيف عمى كزاف جعفر ٌ
يتغير ىش ٍي ىرهج ،تشبيينا بو لصفائو .انظر :الزبيدم ،تاج العركس .]371 /19[ ،ابف حجر
كلمعصير قبؿ أف ٌ

الييتم  ،أحمد بف محمد بف عم  ،تحفة المحتاج ف شرح المنياج ،]278 /4[ ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر

لصاحبيا مصطفى محمد ،بدكف طبعة 1357 ،ىػ  1983 -ـ.

()3

ضد اليسر .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص 208مادة (عسر)].
السيف
كضميا ٌ
ٍال يع يسر :بسككف ٌ
ٌ
ما بيف المعككفيف ليس ف "ب،ج".

()6

ف "ب ،ج" مخمكطة بالحنطة ف الشعير.

()4
()5

ف "ب ،ج" الثمف.
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كمحمد.
قيؿ :ىذا الجكاب ٌإنما يستقيـ عمى قكؿ أب يكسؼ
ٌ
أف ممؾ المالؾ ال ينقطر عف المخمكط ،بؿ لو الخيار بيف
كركاية الحسف عف أب حنيفة ٌ

فأما عمى ما ىك ظاىر مذىبو ،المخمكط ممؾ
ٌ
الشركة ف المخمكط كبيف تضميف الخالطٌ ،
()3
()2
()1
عميو  ،كأبك
مف ٍال ىح ٍجر
ذمتو ،فبل يباع مالو ف دينيما لما فيو
لمخالط* ،كحقٌيما ف ٌ
حنيفة ال يرل ذلؾ(.)4
()6
فالحؽ فيو باؽ
ألف ممكيما كاف انقطر ** عف المخمكط،
األصح(ٌ )5أنو قكليـ
ك
ٌ
ٌ
جميعا ؛ ٌ
ن
ما لـ يصؿ ك ٌؿ منيما إلى بدؿ ممكو ،كليذا ال( )7يباح لمخالط االنتفاع بالمخمكط قبؿ أداء

بيعا
إما
ٌ
ن
صمحا بالتٌراض  ،أك ن
الضماف ،فمبقاء حقٌيما يككف ليما أف يستكفيا حقٌيما مف المخمكطٌ ،
عينا
كقسمة الثٌمف ،كاف اتٌفقا عمى الخمط كرضيا بو ،كىك جنس كاحد مكيؿ أك مكزكف ،صار ن
()8
كؿ منيما.
مشتركةن ،فإذا باعاه انقسـ عمى قدر ممؾ ٌ
كؿ
كلك كاف المخمكط غير ًم ٍثمً ٌ  ،كالثٌياب ،فباعاىا بثمف كاحد ،اقتسماه عمى قيمة متاع ٌ
()9
ألف كبل منيما بائر لممكو ،كالثٌمف بمقابمة جمير ما دخؿ ف العقد مف
منيما يكـ باعاه ؛ ٌ

فيقسـ عمييما باعتبار القيمة ،كاف كانا جنسيف مثميف فالثٌمف ،بينيما إذا باعا عمى قدر
العرضٌ ،
فيقسـ عمى قيمة ]( )10ممؾ
كؿ منيما يكـ خمطاه
ن
قيمة***[ ،متاع ٌ
مخمكطا؛ ٌ
ألف الثٌمف بدؿ المبير ٌ
()1

ف "ج" فييما.

* نياية ؽ  /6ب مف "ب".

(ٍ )2ال ىح ٍجر :المنر ،كمنو حجر عميو القاض
م ،المغرب[ ،ص .]103
المطىرًز ٌ
ي
()3

ف

مالو :إذا منعو مف أف يفسده ،فيك محجكر عميو .انظر:

ليست ف "أ".

** نياية ؽ  /358أ مف "ج".

()4
()5

انظر :السرخس  ،المبسكط .]91 /11[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]482 /5[ ،
األصح عند الحنفية ،يستعمؿ لمترجيح بيف األقكاؿ كىك ييشعر بأف بقية األقكاؿ صحيحة ،لكف الفتكل عمى
ٌ

َّ
أصحيا .انظر :المبل ،عبداإللو بف محمد ،الككاشؼ الجمية عف مصطمحات الحنفية [ ،ص ،]72مطبعة األحساء
الحديثة ،ط1425 ،1ىػ – 2004ـ.

()6
()7
()8
()9

انظر :المبسكط .]111 /11[ ،المحيط البرىان .]482 /5[ ،

ف "أ" اال.
ف "ط" باعو.
ف "ط ،أ ،ج" باعو.

***نياية ؽ  /77ب مف "أ".

()10

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
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مخمكطا إف
معمكما بالقيمة كقت الخمط ،فتعتبر تمؾ القيمة ،لكف
كؿ منيما كاف
ن
كؿ منيما ،كممؾ ٌ
ٌ
ن
خير
الصفة ،فإف كاف أحدىما يزيده الخمط نا
لـ تزد بالخمط قيمة أحدىما؛ ٌ
ألنو دخؿ ف البير بيذه ٌ

فإنو يضرب بقيمتو يكـ يقتسمكف غير مخمكط.
ٌ
الشعير
ن
الشعير تزداد إذا خمط بالحنطة ،كقيمة الحنطة تنقص ،فصاحب ٌ
مثبل قيمة ٌ
يستحؽ
الزيادة ظيرت ف ممكو مف ماؿ صاحبو فبل
ٌ
ألف تمؾ ٌ
يضرب بقيمتو غير مخمكط؛ ٌ
ألف
الضرب بو معو ،كصاحب الحنطة يضرب بقيمتيا مخمكطةن ٌ
ٌ
بالشعير؛ ٌ
بعمؿ ىك راض بو ،كىك الخمط ،كقيمة ممكو عند ذلؾ ناقصة ،فبل يضرب ٌإال

()1

النقصاف حاصؿ
ٌ
بذلؾ القدر.

األكؿ
كقد طعف عيسى( - )2رحمو المٌو  -ف الفصميف
ن
جميعا ،فقاؿ :قكلو ف الفصؿ ٌ
يقسـ( )3الثٌمف
الصحيح ٌ
ٌأنو تعتبر قيمتو يكـ خمطاه ،كف الفصؿ الثٌان يكـ يقتسمكف غمط ،بؿ ٌ
ألف استحقاؽ الثٌمف بو.
عمى قيمة ٌ
كؿ منيما يكـ البير؛ ٌ
فإف قسمة الثٌمف عمى القيمة تككف كقت
كصار كما لك لـ يخمطاه كباعا ٌ
الكؿ جممةنٌ ،
اء(.)4
البيرٌ ،إال أف تككف قيمتو يكـ البير كيكـ الخمط كالقسمة سك ن
()5
بالرجكع إلى قيمة مثمو ف األسكاؽ(.)6
بأف معرفة قيمة ٌ
ٌ
األئمة ٌ ،
الش ء ٌ
كرده شمس ٌ

()1

ف "ب ،ج" حصؿ.

( )2ىك :عيسى بف ىأباف بف صدقة ،أبك مكسى الحنف  ،كاف مف أصحاب الحديث ثـ غمب عميو الرأم؛ تفقٌو عمى
محمد بف الحسف الشيبان  ،تكلٌى قضاء العسكر ثـ قضاء البصرة ،مف تآليفو" :اجتياد الرأم"" ،خبر الكاحد"،
"إثبات القياس" ،المتكفى سنة221( :ىػ) .انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص  .] 246القيىرش  ،الجكاىر المضية،
عت أقكالو األصكلية ف رسالة ماجستير بجامعة أـ القرل عاـ  1415ىػ إعداد
[ .]679-678 /2كقد يج ًم ٍ
الباحث /أحمد باكر الباكرم.

()3
()4
()5

ف "ب" عمى ،كى زيادة.
انظر :السرخس  ،المبسكط .]163-162 /11[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .] 7 /6[ ،
قاؿ أبك الكفاء القرش صاحب الجكاىر المضية" :شمس األئمة لقب جماعة ،كعند اإلطبلؽ يراد بو شمس

األئمة السرخس محمد بف أحمد ،كيأت مقيدا مر االسـ أك النسبة بشمس األئمة الكردم ."...انظر :الجكاىر

السرخس ٌ " .انظر[ :ص.]133
األئمة ٌ
المضية .]402/4[ ،كقد صرح ابف اليماـ بو بقكلو" :اختار شمس ٌ
( )6انظر :المبسكط.]163/11[ ،
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[الجارية بيف شريكيف أعتؽ أحدىما ما في بطنيا]
كؿ منيما كقت البير ،فإذا
كليس لممخمكط ًم ٍثؿ يي ىباع فييا حتٌى يمكف اعتبار قيمة ًمٍمؾ ٌ
ً ()1
كؿ منيما ،كما ف
تعذر ىذا ،كجب المصير إلى التٌقكيـ ف كقت يمكف معرفة قيمة مٍمؾ
ٌ
ٌ
جارية مشتركة بيف اثنيف ،أعتؽ( )2أحدىما ما ف بطنيا ،فيك ضامف لقيمة نصيب شريكو كقت

لتعذر معرفتيا كقت العتؽ ،فيصار إلى تقكيمو ف ٌأكؿ األكقات الٌت يمكف معرفة القيمة
الكالدة؛ ٌ
كؿ ف ٌأكؿ أكقات اإلمكاف ،كىك عند
فييا ،كىك ما بعد الكالدة ،فكذا ىنا يصار إلى معرفة قيمة ٌ
()3
تعذر قسمة
أف الخمط يزيد ف ماؿ أحدىما كينقص مف ماؿ اآلخر ،فقد ٌ
الخمطٌ ،إال ٌأنو إذا عمـ ٌ

الثٌمف عمى قيمة ممكيما كقت الخمط ،لتيقٌننا بزيادة ممؾ أحدىما كنقصاف اآلخر ،فاعتبرت القيمة
كؿ منيما
حؽ ٌ
أف عند الخمط ممؾ ٌ
كؿ منيما مف ذكات األمثاؿ ،فيجعؿ ٌ
كقت القسمة ،باعتبار ٌ
()4
كؿ منيما،
يكـ الخمط كالباق ف
حؽ ٌ
المثؿ إلى كقت القسمة ،فينقسـ الثٌمف عمى ما ىك ٌ
كؿ منيما كقت البير ىناؾ يمكف ،فاعتبرنا ف قسمة
ألف تىقىكـ ممؾ ٌ
[بخبلؼ ما إذا لـ يخمطا؛ ٌ
()5

كؿ منيما]
الثٌمف قيمة ٌ

()1
()2
()3

كقت البير(.)6

ليست ف " ب ،ج".
الرؽ كىك الحرٌية .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب234 /10[ ،مادة (عتؽ)].
العتؽ :خبلؼ ٌ
ف "ط" ف .

()4

ليست ف " ب".

()6

انظر :السرخس  ،المبسكط.]163/11[ ،

()5

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
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[باع كؿ عر ً
ضو بنصؼ ىع ٍرض اآلخر كعقدا الشركة]
ىٍ

ؼ مالً ًو ًب ًن ً
ً
ًو ً
ؼمً
اد الش ًرىك ىة ًب ٍال يع ير ً
اؿ ٍاآل ىخ ًر ،ثيـ ىعقى ىدا
[قى ى
كض ىب ى
اؿ ىكًا ىذا أىىر ى
ٍ
اع يكؿ ىكاحد م ٍن يي ىما ن ٍ
ص ى
صى ى
سمً
اف
اؿ الش ًرىك ًة ،ىكتىأٍ ًكيمي يو ى
الش ًرىك ىة قىا ىؿ ىك ىى ًذ ًه الش ًرىك ية ًم ٍم هؾ لً ىما ىبينا أىف ٍال يع ير ى
إذا ىك ى
كض ىال تى ٍ
صمي يح ىأٍر ى ى
ً
اع ًيما عمىى السك ً
ً
ً
ت ًب ًو
ب ٍاألى ىقؿ ًبقى ٍد ًر ىما تىثٍ يب ي
اف ىب ٍي ىن يي ىما تىفى ياك ه
اء ،ىكلى ٍك ىك ى
صاح ي
يم ية ىمتى ى ى
ت ىي ًبيعي ى
ى
ق ى
الش ًرىك ية].
()1
كؿ منيما نصؼ عر ً
ضو بنصؼ ىع ىرض
الشركة ف ٍال يع يركض  ،باع ٌ
قكلو :كاذا أراد ٌ
ىٍ
()2
عنانا(.)3
ثـ ىعقى ىدا
ٌ
الشركة مفاكضةن أك ن
اآلخر ،فتصير شركة ممؾٌ ،
محمد ف المكيؿ كالمكزكف ،كعمى قياس قكؿ أب يكسؼ ال
فقيؿ :ىذا عمى قياس قكؿ ٌ

ألنو حينئذ مضاؼ
يجكزٌ ،إال أف تككف مضافةن إلى حاؿ بيعيما ٍال يع يركض ٌ
فإنو يجكز؛ ٌ
بالدراىـٌ ،
بالدراىـ.
إلى المستقبؿ ،كعقد ٌ
فإنما يثبت العقد ٌ
ألنو عقد تككيؿٌ ،
الشركة يحتمؿ اإلضافة؛ ٌ
يختص بقكؿ كاحد منيما ،كقد تكاردت كممة أىؿ المذىب عميو()4؛
أف جكاز ىذا ال
ك ٌ
الحؽ ٌ
ٌ
كؿ مف أمريف :لزكـ ربح ما لـ يضمف،
الشركة
عركضاٌ ،
ألف المانر مف ككف رأس ماؿ ٌ
كىذا ٌ
ن
ككؿ منيما منتؼ ،فيككف [كؿ ما ربحو أحدىما] ( )5ما
كؿ منيما عند القسمةٌ ،
كجيالة رأس ماؿ ٌ

تعرؼ رأس
ىك مضمكف عميو ،كال تحصؿ جيالة ف رأس ماؿ ٌ
كؿ منيما؛ ٌ
ألنو ال يحتاج إلى ٌ
ألنيما مستكياف ف الماؿ،
ماؿ ٌ
كؿ منيما عند القسمة ،حتٌى يككف ذلؾ بالحزر فتقر الجيالة؛ ٌ
()6

كؿ ما
شريكاف فيو،
فبالضركرة يككف ٌ
ٌ
المصنؼ :كىذه شركة ممؾ ،مشكؿ(.)7
ٌ

()1
()2
()3

يحصؿ مف الثٌمف بينيما نصفاف ،كعمى ىذا فقكؿ

كقد سبؽ التعريؼ بو.]66[ ،
ف "أ ،ب ،ج" عقد.
ىذه حيمة ف

لصحتيا
تجكيز عقد الشركة بالعركض تكسعة عمى الناس ،قاؿ الحصكف " :كىذه حيمة
ٌ

الشركة" .انظر :ابف عابديف،
بالعركض كىذا إف تساكيا قيمةن ،كاف تفاكتا باع صاحب
ٌ
األقؿ بقدر ما تثبت بو ٌ
حاشية ابف عابديف.]310 /4[ ،

()4
()5
()6

انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽٍ .]299 /3[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]175 /6[ ،
ف " أ ،ب ،ج" كمما يربحو اآلخر ربح.

ف "ب ،ج" كمما.

()7
الكؿ ،كليس كذلؾ،
أف اإلشارة عائدة إلى ٌ
قاؿ ابف نجيـ" :قاؿ ف البحر :كلعمٌو -أم :صاحب الفتح -فيـ ٌ
أف العرض ال يصمح
النير :كيؼ
كاٌنما ى عائدة إلى البير فقط .قاؿ ف ٌ
ٌ
يصح ىذا مر قكلو ف اليداية لما ٌبيٌنا ٌ
الشركة" .انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]299 /3[ ،
ماؿ ٌ
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()1
اختيار منو لعدـ الجكاز كاف لـ
نا
بأنو قصد إلى الخبلؼ حقيقةن،
كمف المشايخ مف جزـ ٌ
لممتكضئ أف ينكم
كيستحب
م ٌأكؿ الكتاب:
ٌ
ٌ
يضعو*عمى طريقة الخبلؼ ،كما قاؿ القدكر ٌ

سنة( ،)3كلـ يضر الخبلؼ كضعو المعركؼ،
الكضكء ٌ

النٌية ف
الطٌيارة( ،)2فقاؿ:
المصنؼ :ك ٌ
ٌ
()5
الشركة **؛ لبقاء جيالة رأس الماؿ
كلذا( )4اختار شمس
السرخس ٌ عدـ جكاز ٌ
األئمة ٌ
ٌ
الربح***عند القسمة( ،)6كال يخفى ضعؼ ىذا ،كفسادىا بالعركض ليس لذات العركض ،بؿ
كٌ

لمبلزـ

()1
()2
()3
()4

()7

الباطؿ ،كعممت ٌأنو منتؼ(.)8

المراد بالمشايخ مف لـ يدرؾ أبا حنيفة ،كقد سبؽ التعريؼ ف ذلؾ[ ،ص.]46
انظر :القدكرم ،مختصر القدكرم[ ،ص.]11
انظر :المرغينان  ،اليداية ف شرح بداية المبتدم.]16 /1[ ،
ف " أ ،ب ،ج" ككذا.

*نياية ؽ  /7أ مف "ب".
** نياية ؽ  /78أ مف "أ".
*** نياية ؽ  /358ب مف "ج".

()5

ىك :محمد بف أحمد بف أب سيؿ أبك بكر السرخس ؛ الممقب بشمس األئمة ،صاحب المبسكط ،الذم أمبله

كىك ف السجف بأكزجند ،نسبتو إلى سرخس ،بمدة قديمة مف ببلد خراساف ،تكف حكال سنة تسعيف كأربعمائة ىػ،
مف آثاره" :أصكؿ السرخس "" ،المبسكط" .تكف
 .]64ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ.]44/2[ ،

()6

انظر :السرخس  ،المبسكط.]163/11[ ،

()8

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]160 /5[ ،

()7

سنة483( :ىػ) .انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية-63 /3[ ،

ف "أ" زاد( :كىك ربح ما لـ يضمف كجيالة رأس ماؿ كؿ منيما).
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[صكرة شركة العناف]
شتى ًر ىؾ اثٍ ىن ً
ش ًرىك ية ٍال ًع ىن ً
اف ًفي ىن ٍكًع يبر أى ٍك
كف ٍال ىكفىالى ًة ،ىك ًى ىي أى ٍف ىي ٍ
[ قى ى
اؿ ىكأىما ى
اف فىتى ٍن ىع ًق يد ىعمىى ٍال ىك ىكالى ًة يد ى
كـ التجار ً
اف ًفي يعم ً
ات ىكىال ىي ٍذ يك ىر ً
شتى ًرىك ً
ادهي ىعمىى ٍال ىك ىكالى ًة لًتى ىحق ً
ؽ
طى ىع واـ ،أى ٍك ىي ٍ
اف ٍال ىكفىالى ىة ،ىك ٍان ًعقى ي
ىى
ي
ص ً
شتىؽ ًم ٍف ٍاألى ٍع ىر ً
اض].
كد ًه ىك ىما ىبيناهي ،ىكىال تى ٍن ىع ًق يد ىعمىى ٍال ىكفىالى ًة؛ ًألىف الم ٍفظى يم ٍ
ىم ٍق ي
أما شركة العناف فتنعقد عمى الككالة دكف الكفالة( ،)1كى ( )2أف يشترؾ اثناف ف
قكلو :ك ٌ
()4
()3
ألنيا
نكع مف التٌجارات ،يب ٌر أك طعاـ ،أك يشتركاف ف عمكـ التٌجارات كال يذكراف الكفالة؛ ٌ
تقدـ
خاصة بالمفاكضة ،فعمى ىذا فمك ذكراىا ككانت باق شركطيا متكفٌرةن ،انعقدت مفاكضةن ،لما ٌ
ٌ

مف عدـ اشتراط لفظ المفاكضة ف انعقادىا بعد ذكر جمير مقتضياتيا ،كاف لـ تكف متكفٌرةن ينبغ
ألف العناف معتبر فييا عدـ
أف تنعقد
ن
ثـ ىؿ تبطؿ الكفالة؟ يمكف أف يقاؿ :تبطؿٌ ،
عناناٌ ،
الكفالة(.)5
ألف المعتبر فييا عدـ اعتبار الكفالة ،ال اعتبار عدميا،
كيمكف أف يقاؿ :ال تبطؿٌ ،
()6
عنانا مر
ثـ كفالة ٌ
كؿ اآلخر زيادة عمى نفس ٌ
الشركة ،أم  :كما ٌأنيا تككف ن
فتصح ن
ٌ
عناناٌ ،
األكؿ قد
أف الثٌابت فييا عدـ اعتبار العمكـ ،ال اعتبار عدـ العمكـٌ ،إال ٌ
العمكـ ،باعتبار ٌ
أف ٌ
الشركة ،لـ يكف
مما
تصح ٌإال
بأف ىذه الكفالة لمجيكؿ ،فبل
تتضمنيا ٌ
ن
ٌ
ٌ
يرجح ٌ
ٌ
ضمنا ،فإذا لـ تكف ٌ
كؿ
قصدا فبل
ثبكتيا ٌإال
تصح ،بخبلؼ ما لك عقد المفاكضة ،بغير لفظ المفاكضة ،بأف ذك ار ٌ
ن
ٌ

المركب ،المرادؼ لممفرد
ألف ىذا التٌفصيؿ بمنزلة االسـ
فإف منيا الكفالة،
ٌ
ٌ
كتصحٌ ،
مقتضياتياٌ ،
معتبر ف مفيكمو الكفالة.
نا
الداخؿ ف مفيكمو الكفالة ،بخبلؼ العناف ،ليس المفرد
ٌ

()1
()2

انظر :السرخس  ،المبسكط .]174 /11[ ،شيخ زاده ،مجمر األنير.]722 /1[ ،
ف "ط" كىك.

()3

بالض ٌـ القمح الكاحدة ٌبرة .انظر :الفيكم  ،المصباح المنير.]43/1[ ،
ٍاليبٌر:
ٌ
ف " ب ،ج" ك.

()6

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()4
()5

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]187 /5[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

134

ت ًب ًخ ىبل ً
ض ،ك ىى ىذا ىال ي ٍن ًبئ ع ٍف ٍال ىكفىالى ًة كح ٍكـ التصر ً
ضى
[يقى ي
ؼ ىال ىيثٍ يب ي
ؼ يم ٍقتى ى
ي ي ى
ي
اؿ ىعف لى يو :أى ٍ
ى
م ىع ىر ى ى
ىي ي
ً
ً ً
اؿ لً ٍمحاج ًة إلى ٍي ًو كلى ٍي ً
صح التفى ي ً
الم ٍف ًظ كي ً
س ىاكاةي].
اض يؿ في ٍال ىم ً ى ى
ىى
س م ٍف قىضية الم ٍفظ ٍال يم ى
ى ى
()1
ً
ً
ض ،قاؿ امرؤ القيس :
م ىع ىر ى
قكلو :م ٍف ىع َّف ل ىك ىذا أى ٍ
()2
ً
ً
اج يو . ..ىع ىذ ىارل يد ىك و
ار ًفي يم ىبل وء يم ىذي وؿ
ب ىكأىف ن ىع ى
فى ىعف لى ىنا س ٍر ه
()3
ً
ً
اجو( )4ىع ىذ ىارل(،)5
أم :اعترض لنا س ٍرب  ،أم :قطير ،يريد مف بقر الكحشٌ ،
كأف ن ىع ى
الداؿ كفتحيا،
أم :أبكار ،يد ىكار( :)6كىك اسـ صنـ كانت العرب تنصبو كتدكر حكلو ،كىك
بضـ ٌ
ٌ
كقكلو :ف

()7

يم ىبلء

تشبيو لنعاج البقر ف

استرخاء لحميا لسمنيا بالعذارل ،كالمبلء ٍال يم ىذَّيؿ(،)8

الذيؿ ،كىذا االشتقاؽ ال يقتض
أم :الطٌكيبلت ٌ
االختبلط قميمو ككثيره كعمكمو،

()1

المساكاة ،بؿ عركض عرض تعمٌؽ بقدر مف

ىك :امرؤ القيس بف حجر بف الحارث ،حامؿ لكاء الشعر ف

الجاىمية ،كصاحب إحدل المعمقات السبر

المشيكرة .انظر :اآلمدم ،أبك القاسـ الحسف بف بشر ،المؤتمؼ كالمختمؼ ف

أسماء الشعراء ككناىـ كألقابيـ

كأنسابيـ كبعض شعرىـ[ ،ص ،]9تحقيؽ ،األستاذ الدكتكر ؼ .كرنكك ،دار الجيؿ ،بيركت ،ط1411 ،1ىػ -
1991ـ .الزركم  ،األعبلـ.]144 /7[ ،

()2
ام يريؤ القىٍيس بف حجر بف الحارث الكندم ،ديكاف ً
امرئ القيس[ ،ص ،]16اعتنى بو ،عبد الرحمف
انظرٍ :
المصطاكم ،دار المعرفة ،بيركت ،ط1425 ،2ىػ 2004 -ـ.
()3
()4

م ،المغرب[ ،ص .]330
المطىرًز ٌ
الس ٍرب :الجماعة مف الظٌباء كالبقر ،كالجمر أسراب .انظر :ي
الن ىعاج :جمر نعجة ،كى األنثى مف بقر الكحش .انظر :المصدر نفسو.

()5
النساء .انظر :المصدر نفسو.
ٍال ىع ىذ ىارل :جمر عذراء مف ٌ
(َّ )6
الد َّك يار :صنـ كانت العرب تنصبو كتدكر حكلو .انظر :المصدر نفسو.

(ٍ )7ال يم ىبلء :جمر مبلءة .انظر :المصدر نفسو.
()8
ألف كبل منيما
ٍال يم ىذَّيؿ :الطٌكيؿ ٌ
ذكره ن
الذيؿ ،كاٌنما ٌ
إما ٌ
حمبل عمى المٌفظ ،كقيؿ :ىك مأخكذ مف عناف الفرسٌ ،
الراكب حالة
صرؼ ف بعض الماؿ إلى صاحبو ،أك ٌ
ألنو يجكز أف يتفاكتا تفاكت العناف ف يد ٌ
جعؿ عناف التٌ ٌ
السماء) بالفتح ،ما عبل منيا كارتفر .انظر :المصدر نفسو.
ٌ
المد كاإلرخاء ،ى
(كعىناف ٌ
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()2
()1
كؿ
فإنو جعؿ ٌ
كقيؿ :مأخكذ مف عناف الفرس ،كما ذىب إليو الكسائ ٌ كاألصمع ٌ ٌ ،
ألنو( )3يجكز تفاكتيما ف الماؿ
صرؼ ف بعض مالو لرفيقو كبعضو لنفسو ،أك ٌ
منيما عناف التٌ ٌ
كضدهٌ ،إال ٌأنو
كقصرا ،ف حالت اإلرخاء
كؼ الفارس طكنال
الربح ،كما يتفاكت العناف ف
ٌ
ٌ
كٌ
ن
()4

استى ٍح ىجر الطٌيف
اشتقاؽ غير صحيحٌ ،إال فيما سمر كال ٌ
بد منو كما ف ٍ :

()1

كأمثالو.

ىكً :
اإلماـ أبك الحسف ،شيخ القراءة كالعربية ،عم بف حمزة بف عبد ا﵀ بف بيمف بف فيركز األسدم الككف ،

الممقب بالكسائ

لكساء أحرـ فيو ،قاؿ الشافع  :مف أراد أف َّ
يتبحر ف

النحك فيك عياؿ عمى الكسائ  ،أحد

القراء السبعة ،لو عدة تصانيؼ منيا :معان القرآف ،ككتاب ف القراءات ،ككتاب النكادر الكبير ،ككانت كفاتو
سنة (289ىػ) .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [ .]131/9العسقبلن  ،تيذيب التيذيب.]275/7[ ،

()2ىك :العبلمة عبد الممؾ بف قريب بف عبد الممؾ بف عم بف مظير البالي  ،أبك سعيد أألصمع

البصرم

المغكم ،أحد أئمة المغة كالغريب كاألخبار ،ككاف مف أىؿ السنة ،كال يفت إال فيما أجمر عميو أىؿ المغة ،تكف
سنة (216ىػ) ،مف مصنفاتو :غريب القرآف ،ككتاب أصكؿ الكبلـ .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [/10
 .]175الزركم  ،األعبلـ [.]164/4

()3

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()4
كصار حج انر ،كما تقكؿ :استنكؽ الجمؿ ،ال يتكمٌمكف بيما ٌإال مزيديف ،كليما نظائر.
ٍ
استى ٍح ىجر الطيف :صميب ى
انظر :الزبيدم ،تاج العركس.]549 /10[ ،
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الشركة]
الربح في ٌ
[استحقاؽ ٌ

اؿ يزفىر كالش ً
اؿ كيتىفى ى ً
ً
ً
اض ىؿ
اف ًعي :ىال تى يج ي
كز ًألىف التفى ي
س ىاكىيا في ٍال ىم ً ى ى
اض ىبل في الرٍب ًح .ىكقى ى ي ى
[كىيصح أى ٍف ىيتى ى
ى
اف ًنصفى ٍي ًف كالرٍبح أىثٍىبل ثنا فى ً
اد ًة
اؿ ى
ض ىم ٍف ،فىًإف ٍال ىم ى
ب الزىي ى
فيو يي ىؤدم إلىى ًرٍب ًح ىما لى ٍـ يي ٍ
صاح ي
ى ى
إذا ىك ى ٍ
ى
س ٍالم ً
ض ىم و
اؿ ،ىكًألىف الش ًرىك ىة ًع ٍن ىد يى ىما ًفي الرٍب ًح لًمش ًرىك ًة ًفي
افٍ ،إذ الض ىم ي
ستى ًحق ىيا ًب ىبل ى
ىي ٍ
اف ًبقى ٍد ًر ىأٍر ً ى
اؿ ًبم ٍن ًزلى ًة ىنم ً
ً
اء ٍاألى ٍع ىي ً
طً
ستى ىحؽ ًبقى ٍد ًر ٍال ًم ٍمؾ ًفي
اف ٍال ىخ ٍم ى
شتى ًر ى
ص ًؿ ،ىكلً ىي ىذا ىي ٍ
اف فى يي ٍ
ٍاألى ٍ
ط ،فى ى
ى
ص ىار ًرٍب يح ٍال ىم ى
ً
ً ًً
يع ية ىعمىى قى ٍد ًر
ش ىر ى
سم ىـ « -الرٍب يح ىعمىى ىما ى
ٍاألى ٍ
طا ،ىك ٍال ىكض ى
صمى الم يو ىعمى ٍيو ىكآلو ىك ى
ص ًؿ .ىكلى ىنا قى ٍكلي يو  -ى

ً
ستى ىحؽ ًب ٍالم ً
ض ىارىب ًة؛ ىكقى ٍد
ستى ىحؽ ًب ٍال ىع ىم ًؿ ىك ىما ًفي ٍال يم ى
اؿ يي ٍ
ٍال ىمالى ٍي ًف» ىكلى ٍـ ىي ٍفص ٍؿ ،ىكًألىف الرٍب ىح ىك ىما يي ٍ
ى
ضى ًب ٍالم ً
اج ية إلىى
كف أى ىح يد يى ىما أى ٍح ىذ ى
ىي يك ي
ؽ ىكأى ٍى ىدل ىكأى ٍكثىىر ىع ىم نبل ىكأى ٍق ىكل فى ىبل ىي ٍر ى
س ىاكاة فى ىمس ٍت ٍال ىح ى
ي ى
اش ًتر ً
التفى ي ً ً ً
ض ىارىب ًة
اط ىج ًم ً
يع الرٍب ًح ًألى ىح ًد ًى ىما ًألىن يو ىي ٍخ ير يج ٍال ىع ٍق يد ًب ًو ًم ٍف الش ًرىك ًة ىك ًم ٍف ٍال يم ى
اضؿً ،بخ ىبلؼ ٍ ى
اش ًتر ً
ض و
ض ًب ٍ ً ً ً ً ً
اط ًو لًرب ٍالم ً
ضا ىإلى قى ٍر و
ش ًب يو
اؿ ،ىك ىى ىذا ٍال ىع ٍق يد يي ٍ
أى ٍي ن
اشت ىراطو ل ٍم ىعام ًؿ أى ٍك إلىى ًب ى ى
ى
اعة ًب ٍ ى
ى
اؿ الش ًر ً
ث إن يو ىي ٍعم يؿ ًفي م ً
اس نما ىك ىع ىم نبل فىًإن يي ىما ىي ٍع ىم ىبل ًف
ض ىارىب ىة ًم ٍف ىح ٍي ي
يؾ ،ىكيي ٍ
ٍال يم ى
ش ًب يو الش ًرىك ىة ٍ
ى
ى
ضارب ًة .كيق ٍم ىنا :ي ً
فىع ًم ٍم ىنا ًب ى ً
ض ىم و
ش ًب يو الش ًرىك ىة ىحتى ىال تىٍبطي يؿ
اف ىكيي ٍ
صح ٍ
اش ًت ىراطي الرٍب ًح ًم ٍف ىغ ٍي ًر ى
ى
ش ىبو ٍال يم ى ى ى ى
ى
كز أى ٍف يع ًق ىد ىىا يكؿ ك ً
اش ًتر ً
كف ٍال ىب ٍع ً
اح ود ًم ٍن يي ىما ًب ىب ٍع ً
ألف
اط ٍال ىع ىم ًؿ ىعمى ٍي ىيا .قى ى
اؿ :ىكىي يج ي
ضٌ ،
ض ىمالً ًو يد ى
ىٍ
ى
ًب ٍ ى
س ىاكاةى ًفي ٍالم ً
ش ٍر وط فيو ].
س ٍت ًب ى
اؿ لى ٍي ى
ٍال يم ى
ى
()1

الربح كعكسو ،بأف يتفاضبل
قكلو:
ٌ
كيصح أف يتساكيا ف رأس الماؿ كيتفاضبل ف ٌ
الربح ،كىك قكؿ أحمد(،)2
رأس الماؿ كيتساكيا ف ٌ

()1

ف "أ" [إلخ ،ليس عمى إطبلقو] ،زيادة ف غير مكضعيا ألنيا مكررة ف آخر الفقرة.

ف

()2
الربح عمى قدر الماليف،
أما شركة العناف ،كىك أف يشترؾ بدناف بمالييما ،فيجكز أف يجعبل ٌ
قاؿ ابف قدامة" :ك ٌ
كيجكز أف يتساكيا مر تفاضميما ف الماؿ ،كأف يتفاضبل فيو مر تساكييما ف الماؿ" .انظر :المغن .]23 /5[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
()2

137

كزفر( :)3ال يجكز(.)4

()1
كقاؿ مالؾ ك ٌ
الشافع ٌ
كقكلو :كيتفاضبل إلخ ،ليس عمى إطبلقو ،بؿ ذلؾ فيما إذا شرطا العمؿ عمييما ،سكاء
()7

()6
()5
الربح ،كاف شرطا
[عمبل أك] عمؿ أحدىما ،أك شرطاه عمى مف شرط لو زيادة ٌ
بحا ال يجكز.
أقمٌيما ر ن
()8
ألف استحقاؽ أحدىما لتمؾ
كجو قى ٍكؿ الثَّ ىبلثىة
أف ذلؾ ٌ
يؤدم إلى ربح ما لـ يضمف؛ ٌ
ٌ
فإنيا ال تككف ٌإال عمى قدر
ٌ
الضماف بقدر رأس الماؿ ،كصار كالكضيعةٌ ،
ألف ٌ
الزيادة ببل ضماف؛ ٌ
لمربح بالخسراف.
رأس الماؿ ،اعتبا ار ٌ

()1

العمؿ عمى

فف المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة «اإلماـ مالؾ بف أنس» ،قاؿ" :كال يجكر أف يشترط العمؿ أك الربح

بخبلؼ رؤكس األمكاؿ ،فإف عقدا لشركة عمى ذلؾ كعمبل فالشركة فاسدة ،كيككف الربح كالخسراف بينيما عمى
قدر الماليف" انظر :البغدادم ،عبد الكىاب بف عم  ،المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ،]1143 /3[ ،تحقيؽ،

الحؽ ،المكتبة التجارية ،مصطفى أحمد الباز ،مكة المكرمة ،بدكف طبعة1418 ،ىػ1998-ـ.
حميش عبد
ٌ
( )2نقؿ ذلؾ الماكردم عند ذكره المفاضمة ف شركة العناف ،فقاؿ" :كىك أف يتفاضبل ف الماؿ كيتساكيا ف
الربح ،فيذه شركة باطمة" انظر :الماكردم ،عم بف محمد بف محمد
الربح ،أك يتساكيا ف الماؿ كيتفاضبل ف ٌ
ٌ
بف جيب البصرم ،الحاكم الكبير ف فقو مذىب اإلماـ الشافع كىك شرح مختصر المزن  ،]476/6[ ،تحقيؽ،

عم محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط 1419 ،1ىػ -

 1999ـ.

()3

ىك :أبك اليذيؿ ،زفر بف اليذيؿ بف قيس العنبرم110( ،ىػ158-ىػ) مف تميـ ،فقيو كبير ،مف أصحاب

اإلماـ أب حنيفة ،أصمو مف أصبياف ،أقاـ بالبصرة ككل قضاءىا كتكف بيا ،جمر بيف العمـ كالعبادة ،ككاف مف

أصحاب الحديث فغمب عميو (الرأم) كىك قياس الحنفية ،ككاف يقكؿ :نحف ال نأخذ بالرأم ما داـ أثر ،كاذا جاء
األثر تركنا الرأم .انظر :التميم  ،الطبقات السنية[ ،ص ..]283الزركم  ،األعبلـ.]45/3[ ،

()4
()5

انظر :السرخس  ،المبسكط .]157 -156/11[ ،الكاسان  ،بدائر الصنائر.]63 /6[ ،
ف "ج" عمما.

()6

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".

()8

انظر :العين  ،البناية شرح اليدايةٍ .]398 /7[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]177 /6[ ،

()7

ف "ب" شرط.
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ً
يع ية ىعمىى قى ٍد ًر
ش ىر ى
كلنا ما ذكر المشايخ مف قكلو « :الرٍب يح ىعمىى ىما ى
طا ،ىك ٍال ىكض ى

ٍال ىمالى ٍي ًف»( ،)1كلـ يعرؼ ف كتب الحديث ،كبعض المشايخ ينسبو إلى عم ٌ .)2(

المضاربة ،كقد يككف أحدىما

يستحؽ بالعمؿ ،كما ف
يستحؽ بالماؿ
الربح كما
ٌ
ٌ
ك ٌ
ألف ٌ
()3
فمست الحاجة إلى التٌفاضؿ ،كرأينا ىذا العقد
أحذؽ كأكثر ن
عمبل كأقكل ،فبل يرضى بالمساكاةٌ ،
أم :شركة العناف -يشبو المضاربة مف حيث ٌإنو يعمؿ ف ماؿ غيره كىك الشريؾ ،كيستربحاشتراط

فإنيما يعمبلف ،فعممنا بشبو المضاربة ف
اسما
ن
كعمبلٌ ،
بو ،كيشبو شركة المفاكضة ن
بحا ببل ضماف ،كيشبو
الزيادة ألحدىما ،كىك الٌذم شرط عممو
ٌ
ن
منفردا ،أك مر اآلخر كاف كاف ر ن

رب الماؿ
المفاكضة حتٌى أجزنا شرط العمؿ عمييما ،كككف المضاربة تفسد باشتراط العمؿ*عمى ٌ
الربح ألحدىما ،بخبلؼ ما لك
ال يبطؿ اعتبار شبييا اآلخر ،الٌذم باعتباره أجزنا ٌ
الزيادة ف ٌ
أيضا
شرط ٌ
ألف العقد حينئذ**يخرج عف ٌ
الربح ألحدىما ٌ
فإنو ال يجكز؛ ٌ
الشركة كالمضاربة ن
كؿ ٌ
لرب
كأنو أقرضو مالو
ٌ
إلى قرض إف شرط لمعامؿٌ ،
فاستحؽ جمير ربحو ،كالى بضاعة إف شرط ٌ
أف المضاربة عمى خبلؼ القياس ،فبل يقاس عمييا ،فبل يعتبر
يرد ما ٌ
الماؿٌ ،إال ٌأنو ٌ
تقدـ مف ٌ
الشرع تارةن بالعمؿ كتارةن بالماؿ ،كالمشركط لو
يستحؽ ف
الربح
ٌ
ٌ
شبييا ٌإال أف يمنر ،كيقاؿ بؿ ٌ
الزيادة مشركط عممو ،كاف شرط عمؿ اآلخر ،لكف قد يككف ذلؾ أحذؽ كأقكل إلخ(.)4
ٌ

()1
ص ىح ً
كج يد ًف ىب ٍع ً
اب ًم ٍف قى ٍك ًؿ ىعمً " .كقاؿ ابف حجر" :لـ أجده".
قاؿ الزيمع  :ى
"غ ًر ه
يب ًجدا ،ىكيي ى
ض يكتي ًب ٍاألى ٍ
انظر :الزيمع  ،نصب الراية .]475/3[ ،العسقبلن  ،الدراية ،)144/2([ ،حديث رقـ.]755 :

( )2ىك :أبك الحسف عم بف أب طالب بف عبد المطمب الياشم القرش  ،أمير المؤمنيف كرابر الخمفاء الراشديف،
زكجوي النب  ابنتىو فاطمة ،شيد المشاىد مر النب  إال غزكة تبكؾ خمَّفو
كأحد العشرة المبشريف بالجنةَّ ،
فييا عمى المدينة ،قتمو أحد الخكارج بالككفة سنة 40ىػ .انظر :ابف األثير ،أسد الغابة [.]620-587/3
العسقبلن  ،اإلصابة.]465- 464 /4[ ،

()3
الصب ٌ القرآف كالعمؿ بو إذا مير .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص 69مادة (ح ذ ؽ)].
أحذؽ :ىح ىذ ى
ؽ ٌ
*نياية ؽ  /78ب مف "أ".

**نياية ؽ  /7ب مف "ب".

()4

انظر :الجصاص ،أبك بكر الرازم ،شرح مختصر الطحاكم ،]252/3[ ،تحقيؽ ،سائد بكداش كآخركف ،دار

البشائر اإلسبلمية ،دار السراج ،ط1431 ،1ىػ – 2010ـ.
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[لفظ العناف ال يقتضي المساكاة]
ض ىة تى ً
يو كىال ي ً
ً ً
كز أى ٍف
صح ًب ًو لً ٍم ىك ٍج ًو ال ًذم ىذ ىك ٍرىناهي ىكىي يج ي
صح إال ًب ىما ىبينا أىف ٍال يمفى ىاك ى
[ ٍإذ الم ٍفظي ىال ىي ٍقتىض ى ى
اىـ ،ك ىك ىذا ًم ٍف أىح ًد ًىما ىدر ً
ً
ً
ً ً ً ًً
يض ىك ًم ٍف ٍاآل ىخ ًر
ىي ٍ
اى يـ ًب ه
ير ىك ًم ٍف ٍاآل ىخ ًر ىد ىر ي ى
ى ى ى
شتى ًرىكا ىكم ٍف ج ىية أى ىحدى ىما ىد ىنان ي
اش ًتر ً
اؿ يزفىر كالش ً
ش ٍرطه ىكىال
اف ًعي :ىال ىي يج ي
اط ٍال ىخ ٍم ًط ىك ىع ىد ًم ًو فىًإف ًع ٍن ىد يى ىما ى
س ه
كز ،ىك ىى ىذا ًب ىن ن
كد ىكقى ى ي ى
ي
اء ىعمىى ٍ ى
اشتىراه يكؿ ك ً
ؽ ىذلً ىؾ ًفي يم ٍختىمً ًفي ٍال ًج ٍن ً
اح ود
اء الم يو تى ىعالىى .قى ى
إف ى
س ين ىبي ين يو ًم ٍف ىب ٍع يد ٍ
ىيتى ىحق ي
اؿ ىك ىما ٍ ى ي ى
ش ى
س ،ىك ى
ً
ً
ً
يؿ يى ىك
كف ٍال ىكفىالى ًة ،ىك ٍال ىك ًك ي
ضم يف ٍال ىك ىكالى ىة يد ى
ب ًبثى ىم ًن ًو يد ى
كف ٍاآل ىخ ًر لً ىما ىبينا أىن يو ىيتى ى
م ٍن يي ىما لمش ًرىكة طيكلً ى
ش ًر ً
إذا أىدل ًم ٍف م ً
ص يؿ ًفي ٍال يحقي ً
اؿ ىن ٍف ًس ًو؛ ًألىن يو
يك ًو ًب ًحص ًت ًو ًم ٍن يو ىم ٍع ىناهي ى
كؽ .قى ى
اؿ :ثيـ ىي ٍر ًجعي ىعمىى ى
ٍاألى ٍ
ى
يؿ ًم ٍف ًج ىي ًت ًو ًفي ًحص ًت ًو فىًإ ىذا ىنقى ىد ًم ٍف م ً
ؼ ىذلً ىؾ إال ًبقى ٍكلً ًو
ىك ًك ه
اف ىال ىي ٍع ًر ي
اؿ ىن ٍف ًس ًو ىر ىجعى ىعمى ٍي ًو ،فىًإ ٍف ىك ى
ى
اؿ ًفي ًذم ًة ٍاآل ىخ ًر ك يىك ي ٍن ًكر ،ك ٍالقىك يؿ لً ٍمم ٍن ًك ًر مع ي ًم ً
ً
ً
ً
كب ٍالم ً
ين ًو].
ىىى
ى ى ي ي ى ٍ
ي
فى ىعمى ٍيو ٍال يحج ية؛ ألىن يو ىيدعي يك يج ى ى

قكلو :إذ المٌفظ -أم :لفظ العناف -ال يقتض المساكاة ،كال يي ٍنبًئي عنو ليعتبر ف مفيكمو،
كؿ ببعض مالو ،كيجكز إذا كاف مف جية أحدىما دنانير* كمف( )1اآلخر
فمذا جاز أف يعقدىا ٌ
الربح
دراىـ ،كيجكز بدراىـ سكد مف جية أحدىما كبيض مف جية اآلخر ،كاف تفاكتت قيمتيما ،ك ٌ
()2

عمى ما شرط

فييا تساكيا أك تفاكتا ،عمى قدر قيمة دراىميما بشرطو الٌذم ٌبيٌناه(.)3

*نياية ؽ  /359أ مف "ج".

()1

ليست ف "ب ،ج".

()3

النافقة" .انظر[ :ص.]108
عند قكلو " :ال تنعقد ٌ
بالدراىـ ك ٌ
الشركة ٌإال ٌ
الدنانير كالفمكس ٌ

()2

ف "أ ،ب ،ج" شرطا.
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شيئا]
[ىمؾ ماؿ الشركة أك أحد الماليف قبؿ أف يشتريا ن

كد
اؿ الش ًرىك ًة أى ٍك أى ىح يد ٍال ىمالى ٍي ًف قى ٍب ىؿ أى ٍف ىي ٍ
اؿ ىكًا ىذا ىىمى ىؾ ىم ي
[قى ى
شتى ًرىيا ى
ألف ٍال ىم ٍعقي ى
ش ٍي نئا ىبطىمى ٍت الش ًرىك يةٌ ،
اؿ ،فىًإن يو يتىعي يف فيو ىكما ًفي ٍال ًيب ًة ك ٍالك ً
صي ًة ،ىكًب ىي ىبل ًؾ ٍالم ٍعقي ً
كد ىعمى ٍي ًو
ىعمى ٍي ًو ًفي ىع ٍق ًد الش ًرىك ًة ٍال ىم ي
ى ى ى
ى ى
ى
ى
ي ٍبطي يؿ ٍالع ٍق يد ىكما ًفي ٍالب ٍي ًعً ،ب ًخ ىبل ً
ض ىارىب ًة ىك ٍال ىك ىكالى ًة ٍال يم ٍف ىرىد ًة؛ ًألىن يو ىال ىيتى ىعي يف الث ىم ىن ً
فييما
اف
ؼ ٍال يم ى
ى
ى
ى
ى
ى
ؼ ،ك ىى ىذا ى ً ً
اف ًب ٍالقى ٍب ً
يف ،ىكًان ىما ىيتى ىعي ىن ً
ًبالت ٍع ًي ً
إذا ىى ىم ىؾ
إذا ىىمى ىؾ ٍال ىم ىاال ًف ،ىك ىك ىذا ى
يما ى
ض ىعمىى ىما يع ًر ى ى
ظاىهر ف ى
ش ًرىك ًة ص ً
أىح يد يىما؛ ًألىن يو ما ر ً
ات ىذلً ىؾ لى ٍـ ىي يك ٍف
اح ًب ًو ًفي ىمالً ًو إال لً يي ٍ
ض ىي ًب ى
ش ًرىك يو ًفي ىمالً ًو ،فىًإ ىذا فى ى
ى
ى ى
ى ى
اؿ ص ً
ً
ً ً ً ًً
اضيا ًب ى ً ً
ً
إف ىىمى ىؾ ًفي ىي ًد ًه
اح ًب ًو؛ ٍ
ىر ن
ش ًرىكتو فى ىي ٍبطي يؿ ٍال ىع ٍق يد ل ىع ىدـ فىائ ىدتو ،ىكأىي يي ىما ىىمى ىؾ ىىمى ىؾ م ٍف ىم ً ى
اف ىىمى ىؾ ًفي ي ًد ٍاآل ىخ ًر ًألىن يو أىم ىان هة ًفي ي ًد ًهً ،ب ًخ ىبل ً
فىظى ً
ث ىي ٍيمً يؾ
اىهر ،ىك ىك ىذا ى
ؼ ىما ىب ٍع ىد ٍال ىخ ٍم ًط ىح ٍي ي
إذا ىك ى
ى
ى
ى
ىعمىى الش ًرىك ًة؛ ًألىن يو ىال ىيتى ىمي يز فى يي ٍج ىع يؿ ٍال ىيالً يؾ ًم ٍف ٍال ىمالى ٍي ًف].
الشركة ،ككذا لك ىمؾ أحد الماليف قبؿ الخمط،
الشركة كمٌو بطمت ٌ
قكلو :كاذا ىمؾ ماؿ ٌ

ألنو أمانة ف يده
كقبؿ ٌ
الشراء ييمؾ مف ماؿ صاحبو كحده سكاء ىمؾ ف يد مالكو أك يد شريكو؛ ٌ
كؿ
فؤلف ماؿ ٌ
بخبلؼ ما بعد الخمط ،حيث ييمؾ عمييما لعدـ التٌمييز ،فتبطؿ ٌ
األكؿ ٌ
الشركةٌ ،
أما ٌ

الشركة
فؤلف المعقكد عميو عقد ٌ
أما بطبلف ٌ
كاحد قبؿ ٌ
الشركة ٌ
الشراء كقبؿ الخمط باؽ عمى ممكو ،ك ٌ
الكصية ،كبيبلؾ المعقكد عميو يبطؿ
يتعيف بالتٌعييف ف
ىك الماؿ
ٌ
المعيف؛ ٌ
الشركة كاليبة ك ٌ
ألنو ٌ
ٌ

()1
يتعيف الماؿ فييما بالتٌعييف( ،)2كاٌنما
العقد كما ف البير ،بخبلؼ المضاربة كالككالة المفردة ،ال ٌ
لمككمو ،حتٌى لك
ذمتو كاف مشترنيا ٌ
ٌ
يتعيناف بالقبض ،حتٌى لك اشترل الككيؿ بمثؿ ذلؾ الماؿ ف ٌ

المككؿ لـ
ألف
ٌ
أما لك ىمؾ قبؿ ٌ
ىمؾ الماؿ بعد ٌ
الشراء ٌ
فإنما يبطؿ العقد؛ ٌ
الشراء يرجر عميو بمثموٌ ،
ذمتو ،فبل تبطؿ المضاربة كالككالة المفردة بيبلؾ الماؿ.
يرض بككف الثٌمف ن
دينا ف ٌ

()1

الفرؽ بيف الشركة كالمضاربة" :أف تعييف رأس الماؿ يجب أف يككف ألنو محؿ العقد ،غير أنو ف المضاربة

أمكف أف يجعؿ تعيينو بالقبض الشتراطو لتماـ المضاربة ،إذ ال بد فييا مف تسميـ رأس الماؿ إلى المضارب،
فكاف ىبلكو قبؿ القبض ال يعد ىبلكان لمحؿ العقد لعدـ تعينو ،فبل تبطؿ المضاربة بيبلكو ف
بخبلؼ ىبلكو بعد قبضو ،فتبطؿ حينئذ المضاربة لزكاؿ محؿ العقد .أما ف

ىذه الحاؿ،

الشركة [العناف] فبل يجب فييا

قبض ،كعميو ال سبيؿ إلى تعييف محؿ العقد فييا إال بالعقد ،فكانت النقكد بذلؾ متعينة بناء عمى العقد عمييا،
فيعد ىبلكيا قبؿ القبض ف

يد الشريؾ اآلخر كبعده سكاء ف

الزحيم ٌ  ،الفقو
أنو مبطؿ لمعقد فييا" .انظرٌ :

اإلسبلم ٌ كأدلٌتو.]3916/5[ ،
الكصية] كلعميا مأخكذة مف السطر السابؽ.
( )2ف "ب" زيادة [ف
ٌ
الشركة كاليبة ك ٌ
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الشركة ،كىذا
فإنيا تبطؿ ببطبلف ٌ
كاحترز بالمفردة عف الككالة الثٌابتة ف ضمف ٌ
الشركةٌ ،
الشريؾ -الٌذم لـ ييمؾ مالو لـ
ألنو -أمٌ :
ظاىر فيما إذا ىمؾ الماالف ،ككذا إذا ىمؾ أحدىماٌ ،

أيضا ف مالو بتقدير بقائو ،فإذا فات ذلؾ ظير
يرض بشركة صاحبو ف مالو ٌإال ليشركو ىك ن
الشركة ،فيبطؿ العقد لعدـ فائدتو كى االشتراؾ فيما
اضيا بو عند عقد ٌ
كقكع ما لـ يكف ر ن
يحصؿ(.)1

الربح كالكضيعة كىبلؾ الماؿ]
[شرط ٌ

اؿ ٍاآل ىخ ًر قى ٍب ىؿ الشر ً
ألف
اء فى ٍال يم ٍ
[كًا ٍف ٍ
اشتىىرل أى ىح يد يى ىما ًب ىمالً ًو ىك ىىمى ىؾ ىم ي
شتىىرل ىب ٍي ىن يي ىما ىعمىى ىما ى
ش ىرطىاٌ ،
ى
ى
ت الشر ً
اء فى ىبل ىيتى ىغير ٍال يح ٍكـ ًب ىي ىبل ًؾ م ً
اؿ
يف ىكقىعى ىكقى ىع يم ٍ
شتىىرنكا ىب ٍي ىن يي ىما لً ًق ىي ًاـ الش ًرىك ًة ىك ٍق ى
ٍال ًم ٍمؾ ًح ى
ي
ى
ى
ي
ً
و ً
و ً
اع
ٍاآل ىخ ًر ىب ٍع ىد ىذلً ىؾ ،ثيـ الش ًرىك ية ى
س ًف ٍب ًف ًزىي واد ،ىحتى إف أىي يي ىما ىب ى
ش ًرىك ية ىع ٍقد ع ٍن ىد يم ىحمد خ ىبلفنا ل ٍم ىح ى
اؿ بع ىد تىم ً
ً
ً
ىج ىاز ىب ٍي يع يو؛ ًألىف الش ًرىك ىة قى ٍد تىم ٍت ًفي ٍال يم ٍ
ام ىيا .قى ى
شتىىرل فى ىبل يي ٍنتىقى ي
اؿ ىكىي ٍر ًجعي
ض ًب ىي ىبل ؾ ٍال ىم ى ٍ ى
ً
ش ًر ً
صفى يو ًب ىك ىكالى ًت ًو ىكىنقى ىد الثم ىف ًم ٍف م ً
اؿ ىن ٍف ًس ًو ىكقى ٍد ىبيناهي،
يك ًو ًب ًحص وة ًم ٍف ثى ىم ًن ًو ًألىن يو ٍ
ىعمىى ى
اشتىىرل ن ٍ
ى
ى
اشتىىرل
اؿ ٍاآل ىخ ًر .أىما ى
ىى ىذا ى
اؿ أى ىح ًد ًى ىما ثيـ ٍ
إذا ٍ
إذا ىىمى ىؾ ىم ي
اشتىىرل أى ىح يد يى ىما ًبأى ىح ًد ٍال ىمالى ٍي ًف أىكنال ثيـ ىىمى ىؾ ىم ي
ٍاآل ىخر ًبم و
اؿ ٍاآل ىخ ًر].
ي ى
ألف
فالمشتىرل بينيما عمى ما شرطا؛ ٌ
ثـ ىمؾ ماؿ اآلخر ،ي
قكلو :فإف اشترل أحدىما بمالو ٌ
()3
()2
ألف اليبلؾ لـ يقر قبمو
ٍال ًمٍمؾ حيف كقر ،كقر
ن
الشركة كقت ٌ
مشتركا بينيما لقياـ ٌ
الشراءٌ ،
الشركة ،بيبلؾ ماؿ اآلخر بعد
ليبطؿ،
يتغير الحكـ ،أم :حكـ ٌ
فيختص المشترم بما اشتراه فبل ٌ
ٌ

()4
محمد خبلفنا
ثـ ٌ
المشتىرل بعد ىبلؾ ماؿ اآلخر  ،شركة عقد عند ٌ
الشركة الكاقعة ف ىذا ي
ذلؾٌ ،
()5
فإنيا شركة ممؾ عنده حتٌى ال ينعقد( )6بير أحدىما ٌإال ف
لمحسف بف زياد -رحميما المٌوٌ ،-
نصيبو(.)7

()1
()2
()3
()4
()5
()6

انظر :العين  ،البناية شرح اليداية .]401 /7[ ،الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]319 /3[ ،
ليست ف "ب".
ليست ف "أ".
ف "ب" زيادة [بعد ذلؾ ثـ الشركة الكاقر] كىك خطأ.
سبقت ترجمتو[ ،ص.]93
ف "أ ،ب ،ج" ينفد.

( )7انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]190/5[ ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]315/4[ ،
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[الشركة إف بطمت فالككالة المصرح بيا قائمة]
إف
شتىىرل يم ٍ
ىع ٍق ًد الش ًرىك ًة فى ٍال يم ٍ
شتىىر هؾ ىب ٍي ىن يي ىما ىعمىى ىما ى
ش ىرطىاً ،ألىف الش ًرىك ىة ٍ
ش ًرىك ىة ًم ٍم وؾ ىكىي ٍر ًجعي ىعمىى
اف يم ٍ
كف ى
شتىىرنكا ًب يح ٍكًـ ٍال ىك ىكالى ًة ،ىكىي يك ي
ًب ىيا قى ًائ ىم هة فى ىك ى

صر ىحا ًب ٍال ىك ىكالى ًة ًفي
ٍ
[إف ى
صر يح
ىبطىمى ٍت فى ٍال ىك ىكالى ية ٍال يم ى
ش ًر ً
يك ًو ًب ًحص ًت ًو ًم ٍف الث ىم ًف].
ى
()1
الشراء بماؿ
أف شركة العقد بطمت بيبلؾ الماؿ فصار كما لك ىمؾ قبؿ ٌ
كجو قكلوٌ :
اآلخر ،كلـ يبؽ ٌإال حكـ ذلؾ ال ٌشراء ،كىك ٍال ًمٍمؾ فيمزـ انفراد ٍال ًمٍمؾ لعدـ ما يكجب زيادةن عميو؛
أف ىبلؾ ماؿ أحدىما إذا كقر بعد حصكؿ المقصكد [بماؿ
كلمحمد -كعميو اقتصر
ٌ
المصنؼٌ -
ٌ
( )2
مبطبل شركة العقد بينيما بعد تماميا ،كما لك كاف ]
الشراء بيا ،فبل يككف اليبلؾ
ن
اآلخر ،كىك ٌ
()3
ألنو
الشركة يرجر عمى شريكو
الشراء بالماليف  ،كاذا كقر المشترل عمى ٌ
بعد ٌ
بحصتو مف الثٌمف؛ ٌ
ٌ

اشترل نصفو لو بككالتو كنقد الثٌمف مف ماؿ نفسو ،كقد ٌبيٌناه قر نيبا ىذا إذا اشترل أحدىما بأحد
ثـ اشترل اآلخر [،يعن الٌذم ف يده
ثـ ىمؾ ماؿ اآلخرٌ ،
أما إذا ىمؾ ماؿ أحدىما ٌ
الماليف ٌأكنال ٌ
()4
أف*
الشركة بأف قاال عند عقد ٌ
صرحا بالككالة ف عقد ٌ
الشركة عمى ٌ
الماؿ بالماؿ اآلخر ]  ،إف ٌ
صكره ف المبسكط( )5فالمشترل مشترؾ
كؿ منيما بمالو ىذا يككف
ما اشتراه ٌ
ن
مشتركا بيننا ،كذا ٌ

المصرح بيا قائمة ،فتككف شركة ممؾ،
الشركة إف بطمت فالككالة
ألف ٌ
بينيما عمى ما شرطا؛ ٌ
ٌ
محمد -رحمو المٌو-
كبيذا جمر ف المبسكط بيف التٌناقض الكاقر ف جكاب المسألة ،حيث قاؿ ٌ

ف بعض المكاضر :فاشترل

()6

بالماؿ الباق بعد ذلؾ يككف لصاحبو ،كف بعضيا :إذا

()7

اشترل

مصرح بيا،
الشركة ككالة
األكؿ إذا لـ يكف ف
ٌ
ٌ
اآلخر بمالو بعد ذلؾ يككف بينيما ،فجعؿ محمؿ ٌ
صرحا بيا عمى ما ذكر(.)8
كمحمؿ الثٌان إذا ٌ

()1
()2
()3

ف "أ ،ب ،ج" ىمكت.
ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
أم :يجكز ألم منيما بير كؿ المتاع ،كينفذ بيعو ،ألف الشركة قد تمت ف المشترل ،فبل تنتقض بيبلؾ الماؿ

الزحيم ٌ  ،الفقو اإلسبلم ٌ كأدلٌتو.]3601 /5[ ،
بعد تماميا ،كما لك كاف اليبلؾ بعد الشراء بالماليف جميعان .انظرٌ :
( )4ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
*نياية ؽ  /79أ مف "أ".

()5

انظر :السرخس  ،المبسكط.]164 / 11[ ،

()6

ف "أ" فإف.

()8

انظر :المبسكط.]164 / 11[ ،

()7

ف "أ" إف.
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تضمنتيا الشركة]
[الكقيكع عمى الشركة لو حكـ الككالة التي
ٌ

شتىىرل لًم ًذم ٍ
اف ٍال يم ٍ
[لً ىما ىبيناهي ،ىكًا ٍف ىذ ىك ىار يم ىجرىد الش ًرىك ًة ىكلى ٍـ ىي ينصا ىعمىى ٍال ىك ىكالى ًة فييا ىك ى
اشتىىراهي
ضم ىنتٍ ىيا الش ًرىك ية ،فىًإ ىذا ىبطىمى ٍت ىي ٍبطي يؿ ىما
ىخاص نة؛ ًألىف ٍال يكقيك ى
ع ىعمىى الش ًرىك ًة لى يو يح ٍك يـ ٍال ىك ىكالى ًة ال ًتي تى ى
ضم ًنياً ،ب ًخ ىبل ً
ً ً
ً ً
كدةه].
ؼ ىما ى
ص ى
في ٍ ى
صر ىح ًب ٍال ىك ىكالىة ألىن ىيا ىم ٍق ي
إذا ى
كقكلو :لما ٌبيٌناه ،يريد قكلو :ألٌنو ككيؿ( )1مف جيتو إلخ(.)2

()1
()2

ف "أ" فيو.

ألف الككالة مقصكدة ،فيككف المشترل بينيما بحكـ الككالة المقصكدة ،فبل يقدر أف يعزؿ نفسو بغير حضكر

المككؿ ،كما ذكر ذلؾ ابف اليماـ ف [ص .]100انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]403 /7[ ،
ٌ
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الشركة كاف لـ ىي ٍخمًطىا الماؿ]
[تصح ٌ

اؿ يزفىر كالش ً
ألف الرٍب ىح فىرعي ٍالم ً
اؿ،
كز الش ًرىك ية ىكًا ٍف لى ٍـ ىي ٍخمًطىا ٍال ىم ى
[قى ى
اف ًعي :ىال تى يج ي
اؿ :ىكتى يج ي
كزٌ ،
اؿ ىكقى ى ي ى
ٍ
ى
ً ً
ً
اؿ
ص ًؿ ىكأىن يو ًب ٍال ىخ ٍم ًط ،ىك ىى ىذا ًألىف ٍال ىم ىحؿ يى ىك ٍال ىم ي
ىكىال ىيقىعي ٍالفى ٍرعي ىعمىى الش ًرىكة إال ىب ٍع ىد الش ًرىكة في ٍاألى ٍ
اؿً ،ب ًخ ىبل ً
ؼ ٍالم ى ً ً
س ٍالم ً
ش ًرىك وة ،ىكًان ىما
اؼ إلى ٍي ًو ،ىكيي ٍ
س ٍت ًب ى
ض ي
شتىىرطي تى ٍع ًي ي
ىكلً ىي ىذا يي ى
ض ىارىبة؛ ألىن ىيا لى ٍي ى
ي
يف ىأٍر ً ى
يى ىك ىي ٍعم يؿ لًرب ٍالم ً
ستى ًحؽ الرٍب ىح ًع ىمالى نة ىعمىى ىع ىممً ًو ،أىما يى ىنا ًب ًخ ىبل ًف ًو].
اؿ فى ىي ٍ
ى ى
ى
()2

()3

()1
الشركة كاف لـ يخمطا الماؿ ،كبو قاؿ مالؾ
قكلو * :كتجكز
ٌ
مالكا شرط أف يككف تحت يدىما ،بأف يككف ف ىح يانكت( )4أك ف يد ككيميما(،)5
أف ن
تعالىٌ -إال ٌ
()6
الربح فرع الماؿ ،كال يككف الفرع عمى
كقاؿ زفر ك ٌ
الشافع ٌ -رحميما المٌو :-ال تجكزٌ ،
ألف ٌ

كأحمد

-رحميما المٌو

الشركة،
الشركة ٌإال كاألصؿ عمى ٌ
ٌ

()1

ف "ب ،ج" أم.

*نياية ؽ  /8أ مف "ب".

()2
ً
كما ،مثؿ أف يككنا ف صندكؽ كاحد كأيدييما
قاؿ مالؾ" :إف مف شرط الشركة أف يختمطا ٌ
إما حسا ،كا ٌما يح ن
مطمقةن عمييما" .انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد .]36/4[ ،البغدادم ،المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة،

[.]1145/1

()3
أيضا اتٌفاقيما
قاؿ البيكت " :كال يشترط ف شركة العناف خمط الماليفٌ ،
الربح...كال يشترط ن
ألنو عقد يقصد بو ٌ
الشركة فييما كالمتٌفقيف" .انظر :البيكت ،
ألنيما أثماف،
قدرا ،كال
فصحت ٌ
جنسا ،كال صفةنٌ ،
ٌ
ن
أم :الماليف -نمنصكر بف يكنس ،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،]499 /3 [ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،بدكف طبعة كال

تاريخ.

()4
()5

محؿ التٌجارة .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]431 /1[ ،
انكتٌ :
الح ي
ى
قاؿ البغدادم المالك " :مسألة :ال تصح الشركة إذا انفرد كؿ كاحد بماؿ نفسو مف غير أف يككف يد اآلخر

تابكتيما [الص ٍن يدكؽ الذم يي ٍح ىرز فيو المتاع] أك حانكتيما ،أك
عميو ،حتى تككف أيدييما عميو ،بأف يجعبله ف
ي
عمى يد ككيميما ،فتصح حينئذ الشركة ،كاف لـ يخمطاه" انظر :البغدادم ،عبد الكىاب بف عم  ،اإلشراؼ عمى
نكت مسائؿ الخبلؼ ،]67/3[ ،تحقيؽ ،مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،المممكة العربية السعكدية ،دار ابف القيـ،
ط1429 ،1ىػ2008-ـ.

()6

قاؿ الشيرازم" :كال تصح حتى يختمط الماالف ،ألنو قبؿ االختبلط ال شركة بينيما ف ماؿ ،كألنو لك صححنا

الشركة قبؿ االختبلط ،كقمنا :إف مف ربح شيئان مف مالو انفرد بالربح ،أفردنا أحدىما بالربح ،كذلؾ ال يجكز ،كاف

قمنا :يشاركو اآلخر ،أخذ أحدىما ربح اآلخر ،كىذا ال يجكز" .انظر :الشيرازم ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عم ،
الميذب ف فقو اإلماـ الشافع  ،]333/3[ ،تحقيؽ ،محمد الزحيم  ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط1412 ،3ىػ1992-ـ.
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( )2

()1
أف
كاٌنو -أمٌ :
الشركة  -ف األصؿ عمى معنى االشتراؾ بالخمط لما ىسمىؼ مف ٌ
أف المعتبر
معناىا االختبلط أك الخمط عمى ما حقٌقناه ،فبل تتحقٌؽ شركة ببل خمط ،كقد اتٌفقنا عمى ٌ
كؿ عقد شرع ٌ ما ىك مقتضى اسمو(.)3
ف ٌ

[التفاضؿ في الربح مع التساكم في رأس الماؿ]
اد ٍال ًج ٍن ً
اض يؿ ًفي الرٍب ًح
س .ىكيي ٍ
شتىىرطي ٍال ىخ ٍمطي ىكىال ىي يج ي
ير لى يي ىما ىحتى يي ٍعتىىب ير ات ىح ي
كز التفى ي
[ك ىى ىذا أى ٍ
ى
ص هؿ ىك ًب ه
اؿ ًال ٍن ًع ىد ًاـ ٍالم ً
ش ًرىك ية التقىب ًؿ ىك ٍاألى ٍعم ً
اكم ًفي ٍالم ً
سً
اؿ].
اؿ .ىكىال تى يج ي
كز ى
ىم ىع الت ى
ى
ى
ى

تفرع عميو اعتبار
قاؿ
ٌ
الربح فرع الماؿ ،أصؿ كبير ليما ،حتٌى ٌ
المصنؼ :كىذا أم :ككف ٌ
الشركة إذا كاف ألحدىما دراىـ كلآلخر دنانير ،كال إذا كاف ألحدىما
اتٌحاد الجنس ،فبل تجكز ٌ
يتميز ما ألحدىما عف اآلخر ،كال
بيض كلآلخر سكد ،لعدـ تحقٌؽ الخمط كاالختبلط بحيث ال ٌ
الشركة ف األصؿ كالفرع.
الربح مر التٌساكم ف الماؿ ،الختبلؼ ٌ
يجكز التٌفاضؿ ف ٌ
كال شركة التٌ ٌقبؿ كاألعماؿ لعدـ الماؿ(.)4

()1
()2
()3
()4

ف "ج" زيادة ف الشركة.
ليست ف "ب".
انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرةٍ .]288 /1[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]314/3[ ،
الزبًيد ٌ
سيأت ذكره ف [ ص  ]163فما بعدىا.
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[حكـ الشركة إذا لـ يخمطا الماليف]
ً
[كلى ىنا أىف الش ًرىك ىة ًفي الرٍب ًح م ً
كف ٍالم ً ً
ش ًرىك نة فى ىبل يبد ًم ٍف
سمى ى
ي ٍ
اؿ؛ ألىف ٍال ىع ٍق ىد يي ى
ى
ستىن ىدةه إلىى ٍال ىع ٍقد يد ى ى
ً
ً
ً
ير ىال ىيتى ىعي ىن ً
تى ىحق ً
اد
سًـ فيو ىفمى ٍـ ىي يك ٍف ٍال ىخ ٍمطي ى
ستىفى ي
اف فى ىبل يي ٍ
ؽ ىم ٍع ىنى ىى ىذا اال ٍ
ش ٍرطنا ،ىكًألىف الد ىراى ىـ ىكالد ىنان ى
يؿ كًفي النص ً
ؼ ًألىن يو ًفي الن ً ً
اد ًبالتصر ً
س ٍالم ً
يؿ .ىكًا ىذا
ؼ ىك ًك ه
ستىفى ي
ٍ
ٍ
اؿ ،ىكًان ىما يي ٍ
صؼ أىص ه ى
ى
الرٍب يح ًب ىأٍر ً ى
كف ٍال ىخ ٍم ًط تىحققى ٍت ًفي ٍالمستىفى ًاد ًب ًو ك يىك الرٍبح ًب يد ً ً
تىحققى ٍت الش ًرىك ية ًفي التصر ً
ؼ ًب يد ً
ص ىار
ي
ى
ى
ي ٍ
كنو ،ىك ى
ى ى
ى
اكم ًفي الرٍب ًح ،كتى ً
سً
اد ٍال ًج ٍن ً
ش ًرىك ية التقىب ًؿ].
ض ىارىب ًة فى ىبل يي ٍ
صح ى
شتىىرطي ات ىح ي
ىك ٍال يم ى
ى
س ىكالت ى
()1
الشارحيف
الربح مستندة إلى العقد دكف الماؿ ،حاصؿ تقرير ٌ
أف ٌ
قكلو :كلنا ٌ
الشركة* ف ٌ
()2
صرؼ،
ٌ
صرؼ ف الماؿ ،كىك العمٌة  ،كالى العقد الٌذم ىك عمٌة التٌ ٌ
الربح يضاؼ إلى التٌ ٌ
أف ٌ
()3
أف اإلضافة إلى عمٌة العمٌة
كالحكـ كما يضاؼ إلى العمٌة يضاؼ إلى عمٌة العمٌة  ،كأنت تعمـ ٌ
بالذات ٌإنما يضاؼ إلى عمٌتو لما عرؼ أف ال أثر لمعمٌة البعيدة ف
فإف الحكـ ٌ
بطريؽ المجازٌ ،

الحكـ ،كحقيقة اإلضافة أكلى باالعتبار مف مجازىا ف حكـ ينبن عمى اإلضافة ،كاٌنما كجو
الشريكيف ف ماؿ اآلخر ،ليس مضافنا ٌإال إلى
الربح
المستحؽ شرنعا ٌ
لكؿ مف ٌ
ٌ
التٌقرير المراد ٌ
أف ٌ
ألف
حؿ
الشرع ٌ الٌذم بو ٌ
العقد ٌ
صرؼ فيوٌ ،
تصرفو ف ماؿ غيره ،ال إلى نفس الماؿ كال التٌ ٌ
ٌ
صرؼ فيو ،كليس ىذا بمفيد لنا إذ
صرؼ ف الماؿ معناىا ٌأنو اكتسب عف التٌ ٌ
الربح إلى التٌ ٌ
إضافة ٌ
لكؿ منيما.
الربح ٌ
ىك معمكـ ،كاٌنما حاجتنا إلى ثبكت ٌ
حؿ ٌ

()1

كما ف العناية شرح اليداية " .]314/3[ ،فكاف العقد عمٌة العمٌة ،كجاز أف يضاؼ الحكـ إلى عمٌة العمٌة كما

جاز أف يضاؼ إلى عيف العمٌة".
*نياية ؽ  /359ب مف "ج".

مؤثر فيو؛ كى قسماف :األكؿ :ما تقكـ بو الماىية مف
( )2العمة :ى ما يتكقؼ عميو كجكد الش ء كيككف خارنجا نا
أجزائيا ،كتسمى :عمة الماىية ،كالثان  :ما يتكقؼ عميو اتصاؼ الماىية المتقكمة بأجزائيا بالكجكد الخارج ،
كتسمى عمة الكجكد .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص .]154

()3

عمة العمة :يسمكنيا عمة ،كالرم

فإنو عمة إلصابة السيـ بدف الشخص المرم  ،كاصابتو إياه عمة لقتمو،

فالرم عمة لعمة القتؿ ،تسمى سببان .انظر :الشنقيط  ،محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكن ،

مذكرة ف أصكؿ الفقو[ ،ص ،]51مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة ،ط 2001 ،5ـ.
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صرؼ ف
كال ٌ
أف حمٌو ٌإنما يضاؼ إلى العقد ٌ
شؾ ٌ
صرؼ ،فإ ٌف نفس التٌ ٌ
الشرع ٌ ال التٌ ٌ
حؿ الربح لممتصرؼ ،كما ف ٍالم ٍب ً
ضر( )1كالككيؿ
الماؿ كاف كاف
ن
ٌ
مأذكنا فيو شرنعا ال يكجب ٌ ٌ
ي
يسمى
بالبير ،فمـ ٌ
ألف ىذا العقد ٌ
يحؿ ٌإال بعقد ٌ
الشركة متحقٌقنا فيو معنى اسمو فيو ؛ ٌ
الشرع ٌ ٌ
()2
أف أحدىما عف
شركةن  ،فتحقٌؽ معناه بما يفيده شرنعا ،كىك ٌ
معا ،ال ٌ
صرؼ ن
الربح كالتٌ ٌ
الشركة ف ٌ
الربح ،كالعقد عمٌة حمٌو ،كالكبلـ ليس ٌإال فيو،
صرؼ عمٌة ف كجكد ٌ
اآلخر ليككف عمٌة العمٌة ،بؿ التٌ ٌ
محؿ العقد [ ،شرط لتحقٌقيا خارج
ألف الماؿ
ٌ
كاذا كاف كذلؾ لـ يتكقٌؼ االسـ عمى خمط الماؿ؛ ٌ
عنو.

()3
الشراء بيما ،ما فيو
يتعيناف ،يعن عند
ثـ قاؿ
ٌ
الدراىـ ك ٌ
ألف ٌ
ٌ
الدنانير ال ٌ
المصنؼ :ك ٌ
ٌ
()4
مستفادا بعيف رأس الماؿ حتٌى يمزـ فيو
الربح
ن
الربح ]  ،حتٌى جاز أف يدفر غيرىما فمـ يكف ٌ
ٌ
الشركة ببل خمط ،تحقٌقت ف المستفاد بدكنو ،أم :بدكف
صرؼ ،كاذا ظير تحقٌؽ ٌ
بالخمط ،بؿ بالتٌ ٌ

الربح ببل خمط.
الخمط ،كصار كالمضاربة تتحقٌؽ ٌ
الشركة ف ٌ
()5
الشراء لكجكد( )6الماؿ كقت
فإف قيؿ[ :فعمى ىذا] ينبغ أف ال تبطؿ بيبلؾ الماؿ قبؿ ٌ
المحؿ.
ألنو انعقد ف
ٌ
العقد؛ ٌ

(ًٍ )1
كيسمى رأس الماؿ
عائدا لو،
ضاع :اإلبضاع ىك إعطاء شخص آلخر ن
الربح ن
اإل ٍب ى
ماال عمى أف يككف جمير ٌ
ٌ
ً
المبضر ،كاآلخذ المستبضر .انظر :مجمة األحكاـ العدلية [ص 204مادة ]1059
بضاعةن ،كالمعط
()2
()3

ف "ب" شريكو.

ف "ب" الشركة.

()4

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".

()6

ف "ب ،ج" بكجكد.

()5

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
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المحؿ قبؿ حصكؿ المقصكد بالعقد منو
أف ىبلؾ
ٌ
قمناٌ :إنما بطمت* لمعارض آخر كىك ٌ
الشركة االسترباح كىك
يبطمو ،كالبير يبطؿ بيبلؾ المبير قبؿ القبض[ ،كالمقصكد مف عقد ٌ

الشراء كاف كيبلؾ المبير قبؿ القبض]( ،)1كاذا كاف األصؿ ىك
بالشراء ٌأكنال ،فإذا ىمؾ الماؿ قبؿ ٌ
ٌ
()2
كتصح شركة
الربح،
ٌ
العقد ال الماؿ ،لـ يشترط اتٌحاد الجنس كال التٌساكم ف رأس الماؿ كال ف ٌ
التٌ ٌقبؿ(.)3

*نياية ؽ  /79ب مف "أ".

()1
()2
()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ج".
ف " ب ،ج" كصح.
قاؿ العين " :يعن أف الربح ف المضاربة مستحؽ ببل شركة ف أصؿ الماؿ ،فكذلؾ ف عقد الشركة ،فمـ

يزؿ مف االشتراؾ ف

الربح االشتراؾ ف

أصؿ الماؿ ،فبل يشترط اتحاد الجنس ،يعن

إذا كاف عقد الشركة

كالمضاربة ،فبل يشترط اتحاد جنس الماؿ كالتساكم ،أك ال يشترط التساكم ف الربح كتصح شركة التقبؿ ،كاف لـ
يكجد الماؿ" .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]379 /7[ ،
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[الربح مشاع في الشركة]
ً
ً
إذا ي ً ً ً
ً
شرطه يي ً
اع
كز الش ًرىك ية ى
ب ٍان ًق ى
[قى ى
اؿ :ىكىال تى يج ي
ط ى
كج ي
ش ًرطى ألى ىحدى ىما ىد ىراى يـ يم ى
سماةن م ٍف الرٍب ًح ألىن يو ى ٍ
ً
سمى ًألى ىح ًد ًى ىما].
ساهي ىال يي ٍخ ًر يج إال قى ٍد ىر ٍال يم ى
الش ًرىكة فى ىع ى

الربح ،قاؿ ابف المنذر( :)1ال
قكلو :كال تجكز ٌ
مسماةن مف ٌ
الشركة إذا شرط ألحد دراىـ ٌ
خبلؼ ف ىذا ألحد مف أىؿ العمـ(.)2

الشركة فعساه ال يخرج ٌإال قدر
ككجيو ما ذكره
ألنو شرط يكجب انقطاع ٌ
المصنؼ بقكلو ٌ
ٌ
الربح ألحدىما عمى ذلؾ التٌقدير ،كاشتراطو ألحدىما يخرج العقد
المسمى ،فيككف اشتراط جمير ٌ
ٌ
()3
تقدـ.
عف ٌ
الشركة إلى قرض أك بضاعة  ،عمى ما ٌ

()1

ىك :محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم أبك بكر242( ،ق319-ىػ) ،فقيو مجتيد مف الحفاظ ،أكثر

تصانيفو ف بياف اختبلؼ العمماء ،لو مصنفات كثيرة منيا "المبسكط ف الفقو" ك"اإلشراؼ عمى مذاىب أىؿ العمـ
كاختبلؼ العمماء" .انظر :ابف كثير ،طبقات الشافعييف[ ،ص  .]216الزركم  ،األعبلـ.]294/5[ ،

()2

انظر :ابف المنذر ،أبك بكر محمد بف إبراىيـ ،اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ،] 229/6[ ،تحقيؽ ،أبك حماد

صغير أحمد األنصارم ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة ،ط1426 ،1ىػ2005-ـ.

()3
ألف
حصة ٌ
الربح ،كلكف جيمت نسبتيا إلى جممتو :كمائة أك أكثر أك أقؿ؛ ٌ
كأيضان "إذا عمـ مقدار ٌ
الشريؾ ف ٌ
الربح ،-فقد ال يحصؿ منو إالٌ ما جعؿ ألحد
ىذا قد ٌ
يؤدم إلى خبلؼ مقتضى العقد  -أعن االشتراؾ ف ٌ

ألف المشركط إذا كاف ىك
الشركاء ،فيقر ن
إف ىذا يقطر ٌ
ٌ
الشركة ٌ
ممكا خاصا لكاحد ،ال شركة فيو لسكاه .بؿ قالكا ٌ
الربح ،أك إبضاع مف اآلخر" .انظر:
كؿ
تحكلت ٌ
ممف لـ يصب ن
ٌ
شيئا مف ٌ
المتحصؿ مف ٌ
الشركة إلى قرض ٌ
الربحٌ ،
المكسكعة الفقيية الككيتية.]45 /26[ ،
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مسماةن]
[عدـ جكاز الشركة في المزارعة إذا اشترط ألحدىما قفز نانا ٌ

ً
يرهي ًفي ٍال يم ىزىار ىع ًة].
ى
[كىنظ ي
كقكلو :كنظيره ف

()2

ٍال يم ىزارىعة( ،)1يعن  :إذا شرطا ألحدىما قي ٍف ىازننا

عسى أف ال تخرج األرض غيرىا(.)3

ألنو
مسماةن ،بطمت ٌ
ٌ

(ٍ )1ال يم ىزارىعة :ى طريقة الستغبلؿ األراض الزراعية باشتراؾ المالؾ كالزارع ف االستغبلؿ ،كيقسـ الناتب بينيما
بنسبة يعينيا العقد أك العرؼ .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط.]392 /1[ ،
(ً )2
م الحديث نحك ستٌة
ٍالقىفيز :مكياؿ كاف يكاؿ بو قديما ،كيختمؼ مقداره ف الببلد ،كيعادؿ بالتقدير المصر ٌ
عشر كيمك جراما ،كمف األرض قدر مائة كأربر كأربعيف ذراعا ،كالجمر (أى ٍقًف ىزة) ىك (قي ٍف ىزاف) .انظر :الرازم ،مختار
الصحاح[ ،ص  258مادة (قفز)] .المعجـ الكسيط.]751 /2[ ،

()3

كنظيره أيضان مف المعامبلت المعاصرة :إعطاء أصحاب األسيـ الممتازة حؽ األكلكية ف

الحصكؿ عمى

مثبل ،ثـ تكزع األرباح بعد ذلؾ عمى المساىميف ،فغير جائز ،كمخالؼ ألصؿ
األرباح ،كذلؾ بأف يأخذكا  % 5ن

الشركة ،ألف الشركة تقكـ عمى المخاطرة ،إما ربح كاما خسارة .انظر :الشريؼ ،محمد عبد الغفار ،أحكاـ السكؽ
المالية ،بحث منشكر ف

جدة 1410 ،ىػ.
ٌ ،]972/6

مجمة مجمر الفقو اإلسبلم

التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم [ ،العدد السادس
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ً
ستىأٍ ًجر]
[لكؿ مف شريكي العناف كالمفاكضة أف يي ٍبضع ىكىي ٍ

اف أى ٍف ي ٍب ً
كً
اح ود ًم ٍف ٍال يمتىفى ً
يكي ٍال ًع ىن ً
ض ٍي ًف ىك ى ً
اد ًفي ىع ٍق ًد الش ًرىك ًة،
ض ىع ٍال ىم ى
اؿ ًألىن يو يم ٍعتى ه
اك ى
ي
ى
شر ى ٍ
يستىأٍ ًجر عمىى ٍالعم ًؿ ،كالت ٍح ً
يؿ ًب ىغ ٍي ًر ًع ىك و
كن يو فى ىي ٍممً ىك يو].
ض يد ى
ص ي
ىٍ ى ى
ىى ى

()1
ألنو معتاد ف
قكلو:
ٌ
كلكؿ كاحد مف المتفاكضيف كشريك العناف أف يبضر الماؿ؛* ٌ
لمربح بغير
عقد ٌ
الشركة مف المتشاركيف؛ ك ٌ
ألف لو أف يستأجر عمى عمؿ التٌجارة ،كالتٌحصيؿ ٌ

أف لفظ
نا
ضررا ،فإذا ممؾ ما ىك أكثر
أقؿ
ضرر ممؾ ما ىك ٌ
عكض دكنو ،كأىَّنو ٌ
أقؿ ،كظير ٌ
ن
التٌحصيؿ مرفكع عمى االبتداء( ،)2كخبره الظٌرؼ(.)3
اد ىكىال ىي ًج يد الت ً
[ ىك ىك ىذا لى يو أى ٍف يي ً
اج ير ًم ٍن يو يبدا].
كد ىع يو ًألىن يو يم ٍعتى ه
()4
ألنو معتاد ،كال يجد التٌاجر( )5بدا منو ف بعض األكقات
قكلو  :ككذا لو أف يكدعو؛ ٌ
كالمضايؽ.

()1ىذا تكضيح ما يجكز لمشريؾ شركة مفاكضة أك عناف أف يفعؿ كأف ال يفعؿ .انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح
اليداية.]183 /6[ ،
*نياية ؽ  /8ب مف "ب".

()2

فيككف دكف االستئجار؛ فيممؾ التحصيؿ بغير عكض ،كىك اإلبضاع ،كفيو تحصيؿ الربح ببل أجر ،فكاف

االستئجار عمى مف ممؾ إال عمى ممؾ األدنى .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]406 /7[ ،

()3

ف "ج" كىك دنو كى زيادة.

()5

أم :يكدع ماؿ الشركة ،ألف اإليداع معتاد بيف التجار .انظر :المصدر نفسو.

()4

ليست ف "ب".
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الشريؾ كال تمزـ المضارب]
الشركة تمزـ ٌ
[الكضيعة في ٌ

ً
س لى يو ىذلً ىؾ ًألىن يو
[قى ى
ض ىارىب نة؛ ًألىن ىيا يد ى
كف الش ًرىك ًة فىتىتى ى
اؿ :ىكىي ٍدفى يع يو يم ى
ضم ىن ىيا .ىك ىع ٍف أىًبي ىحنيفى ىة أىن يو لى ٍي ى
ش ًرىك وة ،ك ٍاألىصح يىك ٍاألىك يؿ ،ك يىك ًركاي ية ٍاألىص ًؿ؛ ًألىف الش ًرىك ىة ىغ ٍير م ٍقص ى و
كد
ىن ٍكعي ى
ص ي
ى ى ىى
ٍ
كدة ،ىكًان ىما ٍال ىم ٍق ي
ي ى ي
ى
ى ى
اف ًفي ًذم ًت ًوً ،ب ًخ ىبل ً
إذا استىأٍجر ًبأى ٍج ور ب ٍؿ أىكلىى؛ ًألىن يو تى ٍح ً
تى ٍح ً
ض ىم و
يؿ ًب يد ً
ؼ
صه
ص ي
كف ى
ى ٍ
يؿ الرٍب ًح ىك ىما ى ٍ ى ى
يؿ
الش ًرىك ًة ىح ٍي ي
ألف الت ٍك ًك ى
ستىتًٍبعي ًم ٍثمى يو .قى ى
صر ي
ؼ فيوٌ ،
ث ىال ىي ٍممً يك ىياٌ ،
ألف الش ٍي ىء ىال ىي ٍ
اؿ ىكيي ىكك يؿ ىم ٍف ىيتى ى
يؿ ًبالشر ً
اء ًم ٍف تىك ًاب ًع التجارًة كالش ًرىك ية ٍانعقى ىد ٍت لًمتجارًةً ،ب ًخ ىبل ً
ًب ٍالب ٍي ًع كالشر ً
ؼ ٍال ىك ًك ً
ث ىال ىي ٍممً يؾ
اء ىح ٍي ي
ى
ىى ى
ى
ى
ىى
ى ى ى
أى ٍف يكك ىؿ ىغ ٍيره ًألىن يو ع ٍق هد ىخاص طيمًب ًم ٍن يو تى ٍح ً
ستىتًٍبعي ًم ٍثمى يو].
ص ى
ىي
ى
ى
يؿ ٍال ىع ٍي ًف فى ىبل ىي ٍ
يى
()1
الشريؾ كال
ألف الكضيعة ف
الشركة تمزـ ٌ
ٌ
ألنيا دكف ٌ
كقكلو  :كيدفعو مضاربةن ٌ
الشركة؛ ٌ
الشركة المضاربة ،كعف أب حنيفة بركاية الحسف ٌأنو ليس لو ذلؾ؛
تمزـ المضارب(،)2
فتتضمف ٌ
ٌ
()3
الربح غير
الربح ،ك
ألف ٌ
ٌ
ٌ
األكؿ ،كىك ركاية األصؿ ؛ ٌ
الشركة ف ٌ
ألنو نكع شركة ف ٌ
األصح ىك ٌ
الربح ،فصار كما إذا استأجره بأجرة ليعمؿ لو بعض أعماؿ
مقصكدة ،كاٌنما المقصكد تحصيؿ ٌ

()4
فإف أحد
ألنو تحصيؿ بدكف ضماف ف
الشريؾ  ،بخبلؼ ٌ
ذمة ٌ
التٌجارة ،بؿ أكلى؛ ٌ
الشركة ٌ
ٌ
الش ء ال يستتبر مثمو ،كأكرد عميو
ألف ٌ
الشريكيف ال يممؾ أف يشارؾ غيره ف ماؿ ٌ
ٌ
الشركةٌ ،
()5

الناسخ
المكاتب يكاتب عبده ،كالمأذكف يأذف لعبده ،كاقتداء المفترض كال ٌ
متنفؿ بمثميما ،ك ٌ
المنسكخ(.)6

()1
()2

مثؿ

ليست ف "ب".
جاء ف قرار مجمر الفقو اإلسبلم التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم أف" :الخسارة ف ماؿ المضاربة عمى
حفظو" .انظر :المجمر

رب الماؿ ف مالو ،كال ييسأؿ عنيا المضارب إال إذا تعدل عمى الماؿ أك قصر ف
الفقي اإلسبلم  ،ق اررات المجمر الفقي اإلسبلم بمكة المكرمة[ ،ص 301قرار رقـ ،]6ط ،2كتاب صادر عف
المجمر الفقي اإلسبلم .

()3

انظر :الشيبان  ،األصؿ.]126/4[ ،

()4
فإف األجير إذا عمؿ
الربح ،ال يجب عمى ٌ
رب الماؿ ش ء ،بخبلؼ اإلجارةٌ ،
فالمضارب إذا عمؿ كلـ يحصؿ ٌ
ضامنا لؤلجرة .انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية/6[ ،
الربح يككف المستأجر
ن
ف التٌجارة كلـ يحصؿ ش ء مف ٌ
.]184

()5
مقتضيا خبلؼ
اخيا عف دليؿ شرع ،
ن
النسخ :ف المغة اإلزالة كالنقؿ ،كف الشرع ىك أف يرد دليؿ شرع متر ن
حكمو ،فيك تبديؿ بالنظر إلى عممنا ،كبياف لمدة الحكـ ،بالنظر إلى عمـ ا﵀ تعالى .انظر :الجرجان  ،التعريفات،

[ص.]240

()6

أم :اقتداء المفترض بالمفترض ،كباقتداء المتنفؿ بالمتنفؿ ،مر أف كؿ كاحد منيما مثؿ اآلخر ،كاإلماـ يستتبر

قكمو ف حؽ جكاز ال صبلة كفسادىا؛ كألف المثؿ يرفر المثؿ كالنص الناسخ يرفر النص المنسكخ كىما مثبلف.
انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]407 /7[ ،
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صرؼ مطمقنا ،ككذا
كأجيب ٌ
بأف ممكيما ذلؾ ليس بطريؽ االستتباع ،بؿ بإطبلؽ التٌ ٌ
()1
مبيف ال
مبنية عمييا ،كحقيقة ٌ
الناسخ ٌ
االقتداء ليس صبلة اإلماـ مستتبعةن لصبلتيما  ،بؿ تمؾ ٌ
بتأمؿ يسير(.)2
غير ،عمى ٌأنو ليس ًكىزاف ما نحف فيو ٌ

()1
أما المقتدم فبل
"أف اإلماـ منفرد ف
ٌ
أمٌ :
إماما ٌإال باقتداء غيره بو فبقيا منفرديف ،ك ٌ
حؽ نفسو ،كال يصير ن
يصح لمف نكل بناء صبلتو عمى غيره" .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف
بنية االقتداء ،كاالقتداء
ٌ
تصح صبلتو ٌإال ٌ
ٌ

عابديف.]580 /1[ ،

()2

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]69 /6[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]184 /6[ ،
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[إقرار أحد المتفاكضيف بالرىف كاالرتياف]
استحسانا ،كليس ألحد
الشركة ف يده
ٌ
بالنسيئة ،كاف كاف ماؿ ٌ
كلكؿ كاحد أف يشترم ٌ
ن
()1
الشركة بديف مف التٌجارة عميو ،كاالرتياف بديف
الرىف  ،أم :رىف عيف مف ماؿ ٌ
شريك العناف ٌ
الشركة
متاعا مف ٌ
لو ،بخبلؼ المفاكض ،لو أف يرىف كيرتيف عمى شريكو ،فإف رىف ف العناف ن
لمرىف ،كلك ارتيف بديف ليما لـ يجز عمى شريكو ،فإف ىمؾ
بديف عمييما لـ يجز ،ككاف
ن
ضامنا ٌ
الرىف ف يده كقيمتو ك َّ
بحصتو ،كيرجر المطمكب
بحصتو ،كيرجر عمى( )2شريكو
الد ٍيف سكاء ذىب
ٌ
ٌ
ٌ
حصتو مف َّ
ألف
الد ٍيف؛ ٌ
ضمف شريكو ٌ
بنصؼ قيمة ٌ
الرىف عمى المرتيف *،كاف شاء شريؾ المرتيف ٌ
الرىف ف يده كاالستيفاء ،ككذا إذا باع أحدىما ،فميس لآلخر قبضو ،كلممديف أف يمتنر مف
ىبلؾ ٌ

حصة اآلخر ،كليس لكاحد منيما أف
حصة القابض ،كلـ يب أر مف ٌ
دفعو ،فإف دفعو إليو برئ مف ٌ
()3
أخره لـ
دينا ،فإف ٌ
يخاصـ فيما أى ىد ىانو اآلخر أك باعو ،كالخصكمة لمٌذم باع كعميو ،كال أف ٌ
يؤخر ن
يمض عمى اآلخر(.)4

()1
حؽ يمكف استيفاؤه منو ،كقد سبؽ التعريؼ بو[ ،ص .]53كىذه
َّ
الرٍىف :حبس ماؿ محبكس كتكقيفو مقابؿ ٌ
الر ً
اىف ىك
الرىفَّ ،
يسمى ماؿ َّ
الرٍىف :ىم ٍريى ٍكننا كر ن
ىنا ،كاالرتياف أخذ ٌ
بعض االصطبلحات الفقيية المتعمقة بالرىفٌ :
الرىف ،أم
الرىف ،أم المديف الٌذم يعط المرىكفٍ ،ال يم ٍرتى ًيف ىك ٌ
ٌ
الشخص الٌذم يأخذ ٌ
الشخص الٌذم يعط ٌ

الرىف .انظر :مجمة األحكاـ العدلية،
الدائف ،ك ٍال ىع ٍدؿ ىك ٌ
ٌ
الراىف كالمرتيف كأكدعاه كسمٌماه ٌ
الشخص الٌذم ائتمنو ٌ
[ص133مادة .]705-701

()2

ف "أ" الراىف.

*نياية ؽ  /360أ مف "ج".

( )3أدانوَّ :
الد ٍي يف كاحد الديي ً
اف ىك :أم استقرض ،فيك ىدائً هف ،أم:
كف ،ى
يف ك ىم ٍديي ه
كف ،كقد ىد ىانوي :أقرضو ،فيك ىم ًد ه
كد ى
عميو ديف .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص 110مادة (د م ف)].
( )4انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف .]318/4[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]266 /8[ ،
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بد ٍيف]
[إقرار أحد المتفاكضيف ى

أقر كأنكر اآلخر لزـ
ككذا ال يمض إقرار أحدىما بديف ف تجارتيما عمى اآلخر ،فإف ٌ
المقر جمير َّ
مباشرا،
ككيبل كاف أك
ألف حقكؽ العقد تتعمٌؽ بالعاقد ن
الد ٍيف إف كاف ىك الٌذم كليو؛ ٌ
ٌ
ن
()1
أقر ٌأنيما كلياه كأنكر ،اآلخر لزمو نصفو .
كاف ٌ

[تصرؼ أحد المتفاكضيف في ماؿ المفاكضة]
ألف ذلؾ مف حقكؽ
كلك اشترل أحدىما ن
عيبا ،لـ يكف لآلخر أف ٌ
يرده؛ ٌ
شيئا ،فكجد بو ن
الشركة،
ماال مضاربةن
العقد ،كلك أخذ أحدىما ن
ألف ماؿ المضاربة ليس مف ماؿ ٌ
اختص بربحو؛ ٌ
ٌ
كعمى ىذا لك شيد أحدىما لصاحبو بما ليس مف شركتيما فيك جائز ،بخبلؼ المفاكض ف
جمير ذلؾ ،كيمض

العناف(.)2

إق ارره عميو* ،كيشارؾ شركة عناف كيمض
()3

عمى اآلخر ،بخبلؼ شريؾ

ما أدانو اآلخر أك أداناه ،أك كجب ليما عمى رجؿ

كؿ مف المتفاكضيف
كيجكز قبض ٌ
()4
ككؿ منيما خصـ عف اآلخر
كيرد بعيب ما اشتراه اآلخرٌ ،
مف غصب أك كفالة أك غير ذلؾٌ ،
البينة ،كيستحمؼ عمى العمـ فيما ىك( )5مف ضماف التٌجارة،
يطالب بما عمى صاحبو ،كتقاـ عميو ٌ
كتقدـ ش ء مف ىذا ٌأكؿ الباب([ ،)6فيما ىك مف ضماف التٌجارة](.)7
ٌ
الشراء مف
يككؿ مف
كلكؿ مف شريك العناف أف ٌ
ٌ
ألف التٌككيؿ بالبير ك ٌ
يتصرؼ فيوٌ ،
ٌ
()8
يككؿ بو؛
بالشراء ،ليس لو أف ٌ
يحا ٌ
أعماؿ التٌجارات  ،ك ٌ
الشركة انعقدت ليا ،بخبلؼ الككيؿ صر ن
ككؿ ما كاف ألحدىما أف يعممو إذا
ألنو عقد
خاص طمب بو شراء ش ء بعينو فبل يستتبر مثموٌ ،
ٌ
ٌ
()9
نياه شريكو عنو لـ يكف لو عممو[ ،فإف عممو] ضمف نصيب شريكو ،كليذا لك قاؿ أحدىما:

()1
()2

انظر :السرخس  ،المبسكط .]174 / 11[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]53 /6[ ،
انظر :المصدر السابؽ .لجنة عمماء ،الفتاكل اليندية.]326 /2[ ،

()3

ف "أ ،ب ،ج" المفاكضيف.

()4

ف "أ ،ب ،ج" أك.

*نياية ؽ  /80أ مف "أ".

()5
()6

ف "ج" زيادة ف .
ف " أ" الكتاب .انظر[ :ص.]48

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ب ،ج".

()9

ما بيف المعككفيف ليس ف " ب".

()8

ف "أ" التٌجارة.
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حصتو بغير
اخرج لًًد ٍم ىياط( )1كال تجاكزىا ،فجاكز فيمؾ الماؿ ،ضمف
حصة شريكو؛ ٌ
ألنو نقؿ ٌ
ٌ
النسيئة بعدما كاف أذف لو فيو.
إذنو ،ككذا لك نياه عف بير ٌ

[يد الشريؾ يد أمانة]
ً
ً
ًً
اؿ :ىكىي يدهي ًفي ٍالم ً
ص ىار
ض ٍال ىم ى
[قى ى
اؿ ىي يد أى ىم ىان وة ًألىن يو قى ىب ى
اؿ ًبًإ ٍذ ًف ٍال ىمالؾ ىال ىعمىى ىك ٍجو ٍال ىب ىد ًؿ ىك ٍال ىكًثيقىة فى ى
ى
يع ًة].
ىك ٍال ىكًد ى

()3
()2
ألنو قبض الماؿ [بإذف
قكلو :كيده أم :يد
ٌ
الشريؾ مطمقنا ف الماؿ يد أمانة ؛ ٌ
()5
الشراء()6؛
المالؾ]( ،)4ال عمى كجو البدؿ كالكثيقة فيككف أمانةن ،بخبلؼ المقبكض عمى سكـ
ٌ
()8
فإنو مقبكض لمتٌكثٌؽ
ألنو( )7قبضو عمى كجو إعطاء البدؿ فيككف
الرىف ٌ
ٌ
ن
مضمكنا  ،بخبلؼ ٌ
()9
بدينو* فيضمف بذلؾ َّ
مقبكضا عمى الكجو الٌذم ذكرنا صار كالكديعة فكاف
الد ٍيف  ،كاذا كاف
ن

أمانةن.

( )1ف " أ ،ب ،ج" دمياطً .
كد ٍمياط :مدينة عريقة بمصر تقر عند ممتقى النيؿ بالبحر األبيض المتكسط ،كى
عاصمة محافظة دمياط اآلف .انظر :الحمكم ،معجـ البمداف.]472/2[ ،
()2
()3

ليست ف "أ "

جاء ف قرار مجمر الفقو اإلسبلم  :بأف "المضارب أميف كال يضمف ما يقر مف خسارة أك تمؼ إال بالتعدم

أك التقصير ،بما يشمؿ مخالفة الشركط الشرعية أك قيكد االستثمار المحددة الت

تـ الدخكؿ عمى أساسيا،

كيستكم ف ىذا الحكـ المضاربة الفردية كالمشتركة" .انظر :مجمة مجمر الفقو اإلسبلم  ،1301 /13[ ،قرار
رقـ ،)122 ( :بشأف القراض أك المضاربة المشتركة ف المؤسسات المالية].

()4

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ب ،ج ".

()6

سكـ الشراء ىك :البير الذم يتـ فيو االتفاؽ بيف البائر كالمشترم عمى الثمف ،بصرؼ النظر عف الثمف األكؿ

السكـ :طمب المبير بالثمف الذم تقرر بو البير .انظر :الجرجان  ،التعريفات [ص .]123
(َّ )5
الذم اشترل بو البائر المبير .الزبيدم ،تاج العركس.]429 /32[ ،

()7
()8

ف "أ ،ب ،ج" فإنو.

قاؿ ابف نجيـ" :كعبارة الصدر الشييد ف الفتاكل الصغرل :المقبكض عمى سكـ الشراء إنما يككف مضمكنا إذا

كاف الثمف مسمى…كاف قاؿ :إف رضيتو اشتريتو بعشرة ،فذىب بو فيمؾ ،فإنو يضمف القيمة ،كعميو الفتكل".
انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]11/6[ ،
*نياية ؽ  /9أ مف "ب".

()9

يقكؿ الكاسان " :ألف لو حكـ المضمكف ،كاف لـ يكف مضمكنا حقيقة؛ لكجكد القبض عمى جية الضماف،

كالمقبكض عمى جية ش ء بمنزلة المقبكض عمى حقيقة ،كالمقبكض عمى سكـ الشراء" .انظر :الكاسان  ،بدائر
الصنائر]144 /6[ ،
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مضمكنة]
[تنقمب األمانات إذا مات الشريؾ
ن
أف جمير األمانات إذا مات تنقمب مضمكنةن بالمكت مر التٌجييؿ(ٌ ،)1إال ف
كاعمـ ٌ
()2
فإنو ال يضمف
يبيف حاؿ الٌذم كاف ف يدهٌ ،
مسائؿ  :إحداىا إذا مات أحد المتفاكضيف كلـ ٌ

لشريكو نصيبو(.)3

كاألخرل :ف

بعض الجند فمات(.)5

السير إذا أكدع اإلماـ بعض الغنائـ ف
ٌ

دار الحرب قبؿ

()4

القسمة عند

()1
كجيؿ مالؾ األمانة األصم كى بيد األميف،
كىذه قاعدة فقيية تتعمؽ بضماف األمانات ،إذا مات األميف ي
كعبلقتيا بالجيالة ف ككف ىج ٍيؿ المالًؾ سببان ف انقبلب عقد األمانة إلى عقد ضماف ف ىذه الحالة ،كمف

الشركة كمات
نا
الشريكيف
مقدار مف ماؿ ٌ
مسائؿ ىذه القاعدة :جاء ف ـ( )1355مف المجمة العدلية" :إذا أخذ أحد ٌ
حصة شريكو مف تركتو" .كجاء ف ـ( )1430منيا " :إذا مات المضارب مجيٌ نبل
أثناء العمؿ بو مجيٌ نبل ،فتستكفى ٌ
مجيبل،
ن
يبيف المستكدع حاؿ الكديعة فيككف قد تكفٌ
الضماف ف تركتو" ،كجاء ف ـ( )801منيا" :إذا لـ ٌ
فيجب ٌ
فتستكفى مف تركتو مثؿ سائر ديكنو" .انظر :أفندم ،عم حيدر خكاجو أميف ،درر الحكاـ ف شرح مجمة
األحكاـ ،تعريب :فيم الحسين  ،دار الجيؿ ،ط1411 ،1ىػ 1991 -ـ .حماد ،نزيو ،قضايا فقيية معاصرة ف
الماؿ كاالقتصاد ،]377-376 [،دمشؽ :دار القمـ ،ط1421 ،1ىػ2001-ـ.

()2

كقد حصرىا ف كتاب الكقؼ ف ثبلث فقاؿ" :فاألمانات تنقمب مضمكنةن بالمكت عف تجييؿ ٌإال ف ثبلث".

انظر .]366[ :كبعض الحنفية أكصميا إلى عشرة .انظر :ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر ،قرة عيف األخيار
لتكممة رد المحتار عم «الدر المختار شرح تنكير األبصار» ،] 486 /8[ ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزير،
بيركت ،لبناف ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

()3

كقد اعترض ابف عابديف عمى ىذه المسألة؛ كجعؿ الشريؾ يضمف نصيب صاحبو ،كذكر أف ىذا ىك

لمصنؼ تبعا لمبحر :كأما أحد المتفاكضيف إذا كاف الماؿ
المذىب ،كأف ما ذكره ابف اليماـ ضعيؼ ،فقاؿ" :قاؿ ا ٌ
عنده كلـ يبيف حاؿ الماؿ الٌذم كاف عنده فمات ،ذكر بعض الفقياء أنو ال يضمف ،كأحالو إلى شركة األصؿ

الصحيح أنو يضمف نصيب صاحبو ،كذا ف الخانية مف الكقؼ .كبو يتٌضح أف ما ف الفتح
كذلؾ غمط ،بؿ ٌ
الشريؾ يككف ضامنا بالمكت عف تجييؿ عنانا أك مفاكضة ،كماؿ المضاربة مثؿ
كبعض الفتاكل ضعيؼ ،كأف ٌ
الشركة ،إذا مات المضارب مجيبل لماؿ المضاربة أك لممشترم" .كقاؿ" :فظير أف ىذا ىك المذىب ،كأف ما ذكره
ٌ
المحقؽ الكماؿ ضعيؼ" .انظر :المصدر نفسو .ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]195 /5[ ،
()4

()5

ف "أ ،ب ،ج" ك.
قاؿ السرخس ف شرح السير الكبير" :كلك أكدع األمير شيئا مف الغنائـ ف دار الحرب مسمما فاستيمكو لـ

يكف ضامنا .ألف الحؽ فيو غير متأكد قبؿ اإلحراز ،فاستيبلكو قبؿ اإليداع كبعده سكاء إذ اإليداع ليس مف

اإلحراز ف

ش ء ،كلئلماـ أف يؤدبو؛ ألنو خاف فيما ائتمنو" .انظر :السرخس  ،محمد بف أحمد ،شرح السير

الكبير ،]1203 /4 [ ،الشركة الشرقية لئلعبلنات ،بدكف طبعة1971 ،ـ.
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()2

إف شاء المٌو تعالى.

[اختبلؼ المتفاكضيف]
فركع ف اختبلؼ المتفاكضيف.

دابةن مف
قد عمـ ٌأنو ليس ألحد المتفاكضيف أف يقرض كال ييب كال
ٌ
يتصدؽ كال يعير ٌ
شركتيما؛ كلك ٌادعى عمى آخر ٌأنو شاركو مفاكضةن فأنكر ،كالماؿ ف يد الجاحد فالقكؿ قكؿ
يدع العقد كاستحقاؽ ما ف ( )3يده كىك منكر ،فإف
المدع
ألنو ٌ
الجاحد مر يمينو ،كعمى ٌ
البينة؛ ٌ
ٌ

البينة فشيدكا ٌأنو مفاكضة ،أك زادكا عمى ىذا ،فقالكا :الماؿ الٌذم ف يده مف شركتيما ،أك
أقاـ ٌ
بالبينة كالثٌابت باإلقرار( ،)4كجمير
قالكا :ىك بينيما نصفاف ،قضى ٌ
ألف الثٌابت ٌ
لممدع بنصفو؛ ٌ
ما ذكر مقتضاه انقساـ ما ف يده فيقضى بذلؾ.

()5
مما ف يده ،كأقاـ عمى
فمك ٌادعى الٌذم ف يده الماؿ بعد ذلؾ ٌ
أف ىذه العيف ل ميراثنا ٌ
ألف ذا اليد صار مقضيا عميو بنصؼ ما
محمد ،كلـ تقبؿ عند أب يكسؼ؛ ٌ
ذلؾ ٌبينةن قبمت عند ٌ
ً
كبينة المقض ٌ عميو ف إثبات ٍال ًمٍمؾ ال تقبؿ ٌإال أف ٌ
ف يدهٌ ،
يدع تمقٌ ٍالمٍمؾ مف قبؿ المقض ٌ
مفسرةن(.)6
لو ،كما لك كانت ٌ
الشيادة ٌ

البينة
عينا ف يده ٌأنيا لو
كلك ٌادعى ذك اليد ن
حصتو ،كأقاـ ٌ
خاصةن ،كىب شريكو منو ٌ
ٌ
ألنو ٌإنما ٌادعى تمقٌ ٍال ًمٍمؾ منو ،كلك ٌادعى ٌأنو مفاكضة ،كالماؿ ف
عمى اليبة كالقبض ،قبمت؛ ٌ
مما كاف ف يده ،أك ميراثنا ،أك ىبةن ،كأقاـ
يد ٌ
ثـ ٌادعى ن
المدعى عميوٌ ،
عينا ٌ
فأقر كقضى عميوٌ ،
ٌبينةن قبمت.

()1
يبيف عند مف أكدع ال ضماف عميو .انظر:
ثـ مات كلـ ٌ
كى  :أف القاض إذا أخذ ماؿ اليتيـ كأكدع غيره ٌ
[ص.]365
()2
النظائر عمى
انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]538 /5[ ،ابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ ،األشباه ك ٌ
النعماف[ ،ص  ،]233تحقيؽ ،زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط1419 ،1
مذىب أب حنيفة ٌ

ىػ 1999 -ـ.

()3

ف "ب ،ج" ب ػ

()4

بالبينة إقرار المدعى عميو
البينة كاسميا مبينة ،فإذا ثبت ٌ
كىذه قاعدة مف القكاعد الفقيية ،كمعناىا :أف ٌ

()5

ف "ط ،أ" ىذا.

أقر بالحضرة كالمشاىدة ،كمثميا قاعدة" :الثٌابت بالبرىاف كالثٌابت
بالمدعى مثبل ،يحكـ عميو ،بمنزلة ما إذا ٌ
بالعياف" .انظر :الزرقا ،أحمد محمد ،شرح القكاعد الفقيية[ ،ص ،]367دار القمـ ،ط1989 ،2ـ.

()6

انظر :السرخس  ،المبسكط .]186 / 11[ ،ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]309 /3[ ،
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مدع لمميراث ،كال منافاة بينيما ،كقد
مقر بالمفاكضة ٌ
كالفرؽ ألب يكسؼ ٌ
أف ذا اليد ىنا ٌ
بحجة
مد نعى عميو ،كقد صار مقضيا عميو
بالبينة ،كف
األكؿ ذك اليد جاحد ٌ
ٌ
أثبت دعكاه ٌ
ٌ
البينة ف صكرة اإلنكار لـ يستحمؼ خصمو(.)1
صاحبو؛ أال ترل ٌأنو لك لـ يكف أقاـ ٌ

[مات أحد المتفاكضيف كلـ يبيف حاؿ الذم كاف في يده]
كاذا مات أحد المتفاكضيف كالماؿ ف يد الح ٌ ٌ ،
فادعى الكرثة المفاكضة كجحد الح ٌ
( )3
()2
ألنيما شيدا بعقد عمـ
البينة بذلؾ ،لـ يقض ليـ بش ء فيما ف
يد الح ٌ ؛ ٌ
ذلؾ ،فأقامكا ٌ
ألنو ال حكـ فيما*شيدا بو ف الماؿ الٌذم ف يده
ارتفاعو؛ النتقاض المفاكضة بمكت أحدىما ،ك ٌ
()4

مف

[ألف المفاكضة فيما مضى ال تكجب أف يككف الماؿ الٌذم ف يده ف الحاؿ]
ف الحاؿ؛ ٌ
فإنيـ حينئذ
الميت ،أك ٌأنو مف شركتيما ٌ
شركتيماٌ ،إال أف يقيمكا** ٌأنو كاف ف يده ف حياة ٌ
لمميت ،ككرثتو خمفاؤه(.)5
شيدكا ٌ
بالنصؼ ٌ
البينة عمى المفاكضة ،كأقامكا
كلك كاف الماؿ ف يد الكرثة كجحدكا ٌ
الشركة ،فأقاـ الح ٌ ٌ
()6
فإنما
ألنيـ جاحدكفٌ ،
أف أباىـ مات كترؾ ىذا ميراثنا مف غير مفاكضة بينيما ،لـ تقبؿ منيـ ٌ
ٌ
الشركة فيما ف
ٌ

المدع
النف  ،كقد أثبت ٌ
يقيمكنيا عمى ٌ
()7
البينة عمى
أف ىذا قكليـ
جميعا؛ كلك قالكا :مات ٌ
جدنا كتركو ميراثنا ألبينا ،كأقامكا ٌ
األئمة ٌ
ن
شمس ٌ
البينة
محمد ،كما لك كاف المفاكض حيا كأقاـ ٌ
ىذا ،ال تقبؿ ف قكؿ أب يكسؼ ،كتقبؿ ف قكؿ ٌ
الشيكد عميو بالمفاكضة المطمقة.
عمى ذلؾ بعد ما شيد ٌ

()1

انظر :السرخس  ،المبسكط .]186 / 11[ ،ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]309 /3[ ،

()2

ف "أ ،ج" مما.

()4

ما بيف المعككفيف مكرر ف "ج".

()3

كصحح
أيدييـ ،فيقضى لو بنصفو،
ٌ

ف "أ ،ب ،ج" عمما.

*نياية ؽ  /360ب مف "ج".
**نياية ؽ  /80ب مف "أ".
( )5انظر :السرخس  ،المبسكط .]186 / 11[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]28/6[ ،
( )6ف "أ ،ب ،ج" ما بدؿ مفاكضة..
()7

يريد السرخس كما بينت مف قبؿ .انظر :السرخس  ،المبسكط.]187 / 11[ ،
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[افترؽ المتفاكضاف فأقاـ أحدىما البينة أف الماؿ كمو كاف في يد صاحبو]
أف قاض
كاذا افترؽ المتفاكضاف فأقاـ أحدىما ٌ
أف الماؿ كمٌو كاف ف يد صاحبو ،ك ٌ
البينة ٌ
()2
()1
كسمكا الماؿ ،ك ٌأنو قضى بو بينيما نصفيف ،فأقاـ اآلخر بمثؿ
بمدة كذا قضى بذلؾ عميو ٌ ،

ذلؾ مف ذلؾ القاض

بعينو أك غيره ،فإف كاف مف قاض كاحد ،كعمـ تاريخ القضاءيف أخذ

األكؿ كنقض لو ،كاف لـ يعمـ أك كاف القضاء مف قاضييف لزـ كبل منيما
باآلخر ،كىك رجكع عف ٌ
كؿ صاحبو بما عميو،
ألف كبل( )3منيما صحيح
ظاىرا ،فيحاسب ٌ
القضاء الٌذم أنفذه عميو؛ ٌ
ن
كيتر ٌاداف الفضؿ(.)4

()1

ف "أ" بمده كاف.

()2

ليست "أ".

()4

انظر :السرخس  ،المبسكط .]186 / 11[ ،لجنة عمماء ،الفتاكل اليندية.]316 /2[ ،

()3

ف "ب ،ج" كبلىما.
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[شركة الصنائع]
يف كالصب ً
ً
ً
شتى ًرىك ً
اف ىعمىى أى ٍف
يف ىي ٍ
[قى ى
سمى ى
اؿ :ىكأىما ى
اغ ى
ش ًرىك ىة التقىب ًؿ ىك ٍال ىخياط ى ى
ش ًرىك ية الص ىنائ ًع ىكتي ى
اؿ يزفىر كالش ً
ً
كف ٍال ىكسب ب ٍي ىنيما فىيج ي ً
كز،
ىيتىقىب ىبل ٍاألى ٍع ىم ى
اف ًعي :ىال تى يج ي
اؿ ىكىي يك ي
ٍ ي ى يى ىي
كز ىذل ىؾ ىك ىى ىذا ع ٍن ىد ىنا .ىكقى ى ي ى
ً
كد ىىا ك يىك التثٍ ًم ً
س ٍالم ً
اؿ ،ىك ىى ىذا ًألىف الش ًرىك ىة ًفي
ألف ىى ًذ ًه ى
ش ًرىك هة ىال تي ًف ي
ٌ
ص ى ى ى
يد ىم ٍق ي
ي
ير؛ ألىن يو ىال يبد م ٍف ىأٍر ً ى
اؿ عمىى أى ً
ً ً
كد ًم ٍن يو
ص ى
الرٍب ًح تيٍبتىىنى ىعمىى الش ًرىكة في ٍال ىم ً ى
ٍ
صم ًي ىما ىعمىى ىما قىرٍرىناهي .ىكلى ىنا أىف ٍال ىم ٍق ي
يبل ًفي النص ً
ؼ أى ً
يبل ًفي النص ً
الت ٍح ً
يؿ ىك يى ىك مم ًك هف ًبالت ٍك ًك ً
ؼ تى ىحققى ٍت
صن
اف ىك ًك ن
ص ي
يؿً ،ألىن يو لىما ىك ى
ٍ
ٍ
يٍ
الش ًرىك ية ًفي ٍالم ً
ستىفى ًاد].
اؿ ٍال يم ٍ
ى
()2
()1
كتسمى شركة التٌ ٌقبؿ ،كشركة األبداف  ،كشركة
الصنائر،
أما شركة
ٌ
ٌ
قكلو :ك ٌ
()3
الصٌباغ
الصٌباغيف ،يشتركاف ف أف ٌ
األعماؿ  ،فنحك ٌ
يتقبؿ كؿ األعماؿ ،أك نحك ٌ
الخياطيف ك ٌ
الخياط يفعبلف ذلؾ كيككف الكسب بينيما ،فيجكز عندنا(.)4
ك ٌ

()1

سميت ىذه الشركة بػ "شركة الصنائر" ألنيا شركة بيف أصحاب الحرؼ كالصنائر ،كسميت بػ "شركة التقبؿ"

ألف المشتركيف يتقبمكف الصنائر كاألعماؿ مف الناس ،كسميت بػ "شركة األعماؿ" ألف مدارىا عمى العمؿ،

كسميت بػ "شركة األبداف" ألف العمؿ بالبدف غالبان .انظر :صالح بف عبد الرحمف األطرـ ،بحث :شركة األبداف،

مجمة البحكث اإلسبلمية ،العدد ،42 :عمى ىذا الرابط:

&http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1
PageID=5978

()2

شركة األبداف :أصميا :شركة باألبداف؛ لكف حذفت الباء ،ثـ أضيفت ،ألف الشركاء بذلكا أبدانيـ ف األعماؿ

لتحصيؿ المكاسب .انظر :الفيكم  ،المصباح المنير.]39 /1[ ،

()3

شركة األعماؿ :ى عبارة عف عقد شركة عمى تقبؿ األعماؿ ،فاألجيراف المشتركاف يعقداف الشركة عمى تعيد

كالتزاـ العمؿ الذم يطمب كيكمؼ مف طرؼ المستأجريف ،سكاء كانا متساكييف ،أك متفاضميف ف ضماف العمؿ،
يعن سكاء عقد الشركة عمى تعيد العمؿ كضمانو متساكيا ،أك شرطا ثمث العمؿ مثبل ألحدىما كالثمثاف لآلخر.

انظر :أبك جيب ،سعدم ،القامكس الفقي [ ،ص .]33

()4

السرخس  ،المبسكط .]151/ 11[ ،السمرقندم ،تحفة الفقياء.]11/3 [ ،
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()1
ألنيا شركة ال تفيد مقصكدىا- ،أم :المقصكد منيا،-
كقاؿ* ٌ
الشافع ٌ  :ال يجكز ٌ ،
()3
()2
بد
النسخ  :مقصكدىما بالتٌثنية ،أم ٌ :
ألنو ال ٌ
الربحٌ ،
كف بعض ٌ
الشريكيف ،كىك التٌثمير ،أمٌ :

قررناه ف الخبلؼ ف عدـ اشتراط الخمط.
الربح مف رأس الماؿ؛ ٌ
ألنو يبنى عميو ،عمى ما ٌ
ف ٌ
الربح عمى االشتراؾ ،كىك ال يقتصر عمى
أف المقصكد مف عقد ٌ
كلنا ٌ
الشركة تحصيؿ ٌ
يككؿ( )4اآلخر بقبكؿ العمؿ عميو ،كما
مر ،فجاز بالتٌككيؿ ،بأف ٌ
الماؿ ،بؿ جاز بالعمؿ ن
أيضا كما ٌ
الشركة
المتقبؿ
أصيبل ف نصؼ العمؿ
كؿ
ن
ن
يقبمو لنفسو ،فيككف ٌ
كككيبل ف نصفو اآلخر ،فتتحقٌؽ ٌ
ٌ
()5
كؿ فائدة عممو [كىك الماؿ المستفاد]
ف الماؿ المستفاد عف ذلؾ العمؿ ،فإف عمبل
استحؽ ٌ
ٌ
ألف
كىك كسبو ،كاف عمؿ أحدىما ،كاف العامؿ ن
معينا لشريكو فيما لزمو ٌ
بتقبمو عميو ،كىك جائز؛ ٌ
ثـ
المشركط مطمؽ العمؿ ،ال عمؿ
الخياط ٌ
أف نحك ٌ
ٌ
المتقبؿ بنفسو أك ككيمو بنفسو ،أال ترل ٌ
يتقبؿ ٌ
يستأجر مف يعممو ،كيدفعو إلى مالكو فتطيب لو األجرة(.)6
بالنصؼ ،القياس
الشركة أف يجمس آخر عمى ٌ
كمف صكر ىذه ٌ
دكانو ،فيطرح عميو العمؿ ٌ
ألف التٌ ٌقبؿ مف
الحانكت ،كاستحسف جكازىا؛ ٌ
أف ال يجكز؛ ٌ
ألف مف أحدىما العمؿ كمف اآلخر ى
الحانكت عمؿ(.)7
صاحب ى

*نياية ؽ  /9ب مف "ب".

()1

انظر :الشافع  ،األـ .]236 /3[ ،قاؿ الماكردم ف الحاكم" :شركة األبداف :كىك أف يشترؾ صانعاف ليعمبل

بأبدانيما كيشتركاف ف كسبيما ،فيذه شركة باطمة" .انظر :الماكردم ،الحاكم الكبير.]479 /6[ ،

()2

أم :ف بعض نسخ اليداية.

()4

ف "أ ،ج" زيادة كؿ.

()3

()5
()6
()7

ف "ج" إلى.

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ب ،ج".
انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ .]304/3[ ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]322 /4[ ،

الشركة :لك استقدـ عماالن
فمبناىا عمى الككالة ،كالككالة عمى ىذا الكجو جائزة .كمف الصكر المعاصرة ليذه ٌ

فييأ ليـ مكانان لمعمؿ فيو ،كآلة لمعمؿ عمييا ،كآلة خياطة كقصارة  -كى

ك

الثياب ف

الكقت الحاضر،-

كسميت قصارة عند الفقياء؛ ألنيا مأخكذة مف الضرب بالمقصرة كى الخشبة القصيرة حتى يميف الثكب  ،-فكاف
مف المستقدـ اآللة كالمكاف كاستقباؿ العمؿ ف الذمة ،كمف العماؿ العمؿ ،في جائزة ،الشتراؾ كؿ منيما ف
العمؿ كلمطالبة كؿ منيما بما عمى اآلخر .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]64 /6[ ،األطرـ ،شركة األبداف،

مجمة البحكث اإلسبلمية.]371/42[ ،
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[اتٌحاد العمؿ كالمكاف في شركة الصنائع]

ً ًو
اد ا ٍلعم ًؿ ك ٍالم ىك ً ً
فييما؛ ًألىف ٍال ىم ٍع ىنى ٍال يم ىجك ىز لًمش ًرىك ًة ىك يى ىك
[كىال يي ٍ
ى
اف خ ىبلفنا ل ىمالؾ ىكيزفى ىر ى
شتىىرطي فيو ات ىح ي ى ى ى ى
ت].
ىما ىذ ىك ٍرىناهي ىال ىيتىفى ىاك ي
( )2
الشركة ،اتٌحاد العمؿ كالمكاف( ،)1خبلفنا لزفر
قكلو :كال يشترط فيو ،أم :ف جكاز ىذه ٌ
()3
أف مف ثمراتو عدـ جكاز شركة التٌ ٌقبؿ ،كىك
كمالؾ  ،كأكرد عميو ٌأنو ٌ
قدـ ف اشتراط الخمط لزفرٌ ،
لصحتيا اتٌحاد العمؿ كالمكاف.
يناف اشتراطو
ٌ

()5
()4
أجيب َّ
ففرع
ى
بأف :عف زفر ف جكاز شركة التٌ ٌقبؿ ركايتاف  ،ذكرىما ف المبسكط ٌ ،
المصنؼ كجو الجكاز
ثـ ذكر
ٌ
ركاية المنر عمى شرط خمط الماؿ ،كذكر ىنا شرطو ف تجكيزىاٌ ،

الربح ،ال يتفاكت بيف ككف
ألف المعنى
بقكلوٌ :
المجكز لشركة التٌ ٌقبؿ مف ككف المقصكد تحصيؿ ٌ
ٌ
دكاف ،كككف األعماؿ مف أجناس أك جنس ،فبل كجو الشتراط شرط ببل دليؿ
دكانيف أك ٌ
العمؿ ف ٌ
يكجبو(.)6

()1
خياطنا كقعدا ف
قص نا
ار كاآلخر ٌ
حتٌى إذا كاف أحدىما ٌ
[.]321/3

دكانيف صح .انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ،
ٌ

()2
ألف ليس ذلؾ مف صنعتو،
ألنو إذا كاف العمؿ مختمفنا ،يعجز ٌ
ٌ
كؿ كاحد منيما عف عمؿ صاحبو الٌذم ٌ
يتقبمو؛ ٌ
الشركة .انظر :السرخس  ،المبسكط.]155 / 11[ ،
فبل يحصؿ المقصكد مف ٌ
()3

انظر :مالؾ ،المدكنة .]595 /3[ ،قاؿ الرجراج المالك " :فإف افترقا فيو حانكتيف ،فقد زاد عمى ذلؾ الكجو

ف المنر كجو آخر؛ كىك اختبلؼ المكاضر ،كشركة األبداف إنما جازت ف مشيكر مذىب مالؾ بثبلثة شركط:
اتحاد الصنعة ،كاتحاد المنفعة ،كعدـ التفاضؿ ،إال الش ء المغتفر" .الرجراج  ،مناىب التٌحصيؿ.]204 /9[،

()4

ف "أ ،ب ،ج" ركايتيف.

()6

انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]322 /4[ ،

()5

انظر :السرخس  ،المبسكط.]155 / 11[ ،
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ش ىرطىا العمؿ نصفيف كالربح كالخسارة أثبلثنا]
[ى

ً
اؿ أىثٍىبل ثنا ىج ىاز ىكًفي ٍال ًق ىي ً
اف ًبقى ٍد ًر ٍال ىع ىم ًؿ،
صفى ٍي ًف ىك ٍال ىم ى
اس :ىال ىي يج ي
[كلى ٍك ى
كز؛ ًألىف الض ىم ى
ش ىرطىا ٍال ىع ىم ىؿ ن ٍ
ى
ً ً ًً ً
ش ًرىك ًة ٍال يك يج ً
كؿ:
كه ،ىكلى ًكنا ىنقي ي
ص ىار ىك ى
ادةي ىعمى ٍي ًو ًرٍب يح ىما لى ٍـ يي ٍ
فىالزىي ى
ض ىم ٍف ىفمى ٍـ ىي يج ٍز ٍال ىع ٍق يد لتىأٍد ىيتو إلى ٍيو ،ىك ى
س ٍالم ً
ألف الرٍب ىح ًع ٍن ىد ات ىح ًاد ٍال ًج ٍن ً
اؿ ىع ىم هؿ
س ،ىكقى ٍد ٍ
اختىمى ى
ؼٌ ،
ىما ىيأٍ يخ يذهي ىال ىيأٍ يخ يذهي ًرٍب نحاٌ ،
ألف ىأٍر ى ى
اف ىب ىد ىؿ ٍال ىع ىم ًؿ ىك ٍال ىع ىم يؿ ييتىقىكيـ ًبالت ٍق ًك ًيـ فى ىيتىقىد ير ًبقى ٍد ًر ىما قيكىـ ًب ًو فى ىبل ىي ٍح يريـ].
ىكالرٍب ىح ىم ه
اؿ فى ىك ى

الربح أثبلثنا ،جاز بشرط ككف
قكلو :كلك شرطا العمؿ نصفيف ،يعن التٌساكم ف العمؿ ،ك ٌ
الضماف ىنا ٌإنما
المشركط لو
ن
ألف ٌ
مشركطا عميو العمؿ ،كف القياس ال يجكز ،كىك قكؿ زفرٌ ،
()1
الربح ألحدىما ربح ما لـ
ألنو ال ماؿ عقدت ا ٌ
ىك بقبكؿ العمؿ ،أمٌ :
لشركة عميو ،فزيادة ٌ
()2
مما اشترل
يضمف ،فمـ تجز كما لـ تجز شركة الكجكه مر شرط التٌفاضؿ ف ربح ما يباع ٌ

أما ككف التٌفاضؿ يجرم فييا* إذا شرطا التٌفاكت ف ممؾ المشترم ،فإف اشتركا عمى
بالكجكه ،ك ٌ
()3
الربح عمى قدر ممكيما ،فذلؾ ف
أف ما اشتراه ٌ
ٌ
كؿ منيما يككف لآلخر ربعو فقط ،فينقسـ ٌ
الربح(.)4
الحقيقة عدـ التٌفاكت ف ٌ
الربح ٌإنما تككف عند اتٌحاد
قمنا :المأخكذ مف ىذه ٌ
بحا حقيقةن؛ ٌ
الشركة ليس ر ن
ألف حقيقة ٌ
الربح ماؿ ،كاٌنما يقاؿ لو
الربح كما بو االسترباح ،كىك ىنا مختمؼ؛ ٌ
ألف رأس الماؿ عمؿ ك ٌ
جنس ٌ

()6
()5
لكؿ
ربح
يتقدر بالتٌقدير :أم  :بحسب التٌراض  ،فما قي ٌدر ٌ
مجازا ،كاٌنما ىك بدؿ عممو ،كالعمؿ ٌ
ن
خصكصا ** إذا كاف أحذؽ ف العمؿ
ىك ما كقر عميو التٌراض أف يجعؿ بدؿ عممو ،فبل يحرـ
ن
()7
مبل.
الزيادة ألكثرىما ع ن
كأىدل  ،كعمى ىذا اتٌجو خبلؼ بعض المشايخ فيما لك شرطت ٌ

()1
()2

ف "أ ،ب ،ج" إذ ال.
ف "ج" ك.

*نياية ؽ  /81أ مف "أ".
()3

()4
()5

ليست ف ف "أ ،ب ،ج".
انظر :السرخس  ،المبسكط .]157 -156/11[ ،الكاسان  ،بدائر الصنائر.]63 /6[ ،
ف "أ" أف.

()6

ف "أ" يحسب.

()7

ليست ف "ب ،ج".

**نياية ؽ  /361أ مف "ج".
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الربح بضماف
ٌ
كصححكا الجكازٌ ،
ألف ٌ
الربح]( )2بينيما ببل خبلؼ يعمـ(.)3
أك غاب فمـ يعمؿ ،كعمؿ اآلخر ،كاف ٌ
ؼ ى ً
[ب ًخ ىبل ً
س ٍالم ً
ً ً ً
ؽ ًفي ٍال ًج ٍن ً
ً
س ٍال يمت ًف ً
ؽ ،ىك ًرٍب يح
ؽ ىكالرٍب يح ىيتى ىحق ي
اؿ يمت ًف ه
ش ًرىكة ٍال يك يجكه؛ ألىف ج ٍن ى ى
ض ىارىب ًة].
ض ىم ٍف ىال ىي يج ي
ىما لى ٍـ يي ٍ
كز إال ًفي ٍال يم ى
الربح بدؿ ما ىك ماؿ ،فيتحقٌؽ
ألف جنس الماؿ متٌفؽٌ ،
كقكلو :بخبلؼ شركة الكجكه؛ ٌ
فإف ٌ
الربح ربح ما لـ يضمف ،كىك ال يجكز ٌإال ف المضاربة( )4عمى خبلؼ القياس(.)5
بالتٌفاكت ف ٌ
الزيادة.
ٌ

[العمؿ ال بحقيقة العمؿ ،كلذا لك مرض أحدىما

المصنؼ لـ يجز العقد كصار كشركة الكجكه يعط ظاىره بطبلف العقد بشرط
ىذا كقكؿ
ٌ

شبو
الزيادة فقط
ٌ
كالكجو أف تبطؿ ٌ
كيستحؽ مثؿ األجرٌ ،
نص ف شركة الكجكه الٌت ٌ
فإنو ٌ
()6
الضماف،
الربح بينيما عمى قدر ٌ
بيا عمى ذلؾ ف شرح الطٌ ٌ
حاكم  ،فقاؿ :كينبغ أف يشترط ٌ

الربح بينيما عمى قدر
الضماف بينيما
الربح بخبلؼ
ٌ
ٌ
فالشرط باطؿ ،كيككف ٌ
كاف شرطا ٌ
ضمانيما(.)7

()1
()2
()3
()4

ف "ط" لضماف.
ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]188 /5[ ،الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]318 /3[ ،
أم :جاز فييا لكقكعو بمعاممة العمؿ ف جانب المضارب الماؿ ف جانب رب الماؿ .انظر :العين  ،البناية

شرح اليداية.]410 /7[ ،

()5

ككذلؾ حكـ الشركات القانكنية الحديثة؛ فإف شركات األشخاص التجارية ف القانكف الكضع  ،كى  :شركة

التضامف ،كشركة التكصية البسيطة ،كشركة المحاصة ،تعتبر جميعيا ف الجممة مف قبيؿ شركة المضاربة ف
الفقو اإلسبلم  ،مر اختبلؼ بعض األحكاـ بيف القانكف كالشريعة حسبما تقتضيو مصمحة الناس كطبيعة التطكر.
الزحيم ٌ  ،الفقو اإلسبلم ٌ كأدلٌتو.]3930 /5[ ،
انظرٌ :
( ) 6يحتمؿ معنييف :شرح لمطحاكم ،كشرح عمى الطحاكم .فاألكؿ يككف شرح الطحاكم ،كيسمى مختصر
الطحاكم ف فركع الحنفية ،لئلماـ أب جعفر أحمد بف محمد الطحاكم ،كالثان يككف كتابا لمغير يشرح بو كبلـ
الطحاكم ،كقد شرحو كثيركف ،منيـ :شرح مختصر الطحاكم ألب

بكر الرازم ،كىك مطبكع عند شركة دار

البشائر اإلسبلمية ،كشرح مختصر الطحاكم لعم اإلسبيجاب  ،كلعمو المقصكد ف كبلـ المؤلؼ ،فكثي ار ما ينقؿ
كيصرح باإلسبيجاب  ،كأيضان ممف شرحو أبك سيؿ السرخس  ،كالحاكم ف
الديف أحمد الحاضرم .انظر :الزركم  ،األعبلـ.]315/5 -329/4[ ،

()7

انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]322 /3 [ ،

شرح مختصر الطحاكم ،لشياب
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[ما يتقبمو كؿ كاحد منيما مف العمؿ يمزمو كيمزـ شريكو]
ًو ً
اؿ :كما يتىقىبمي يو يكؿ ك ً
ب
ش ًر ى
اح ود ًم ٍن يي ىما ًم ٍف ٍال ىع ىم ًؿ ىي ٍم ىزيم يو ىكىي ٍم ىزيـ ى
يك يو ىحتى إف يكؿ ىكاحد م ٍن يي ىما ييطىالى ي
[قى ى ى ى ى
ى
ض ًة كًفي ىغ ٍي ًرىىا ً
ً ً
ً
ً
ً
اف.
سه
ًب ٍال ىع ىم ًؿ ىكييطىال ي
ٍ
است ٍح ى
ب ًب ٍاألى ٍج ًر ىكىي ٍب ىأري الدافعي ًبالد ٍف ًع إلى ٍيو ىك ىى ىذا ظىاىهر في ٍال يمفى ىاك ى ى
ض ًة .ك ٍج يو ًاال ً
ً
سً
اف
اس ًخ ىبل ي
ؼ ىذلً ىؾٌ ،
ألف الش ًرىك ىة ىكقى ىع ٍت يم ٍطمىقى نة ىك ٍال ىكفىالى ية يم ٍقتى ى
ٍ
ست ٍح ى
ضى ٍال يمفى ىاك ى ى
ىك ٍالق ىي ي
اف؛ أىىال تىرل أىف ما يتىقىبمي يو يكؿ ك ً
أىف ىى ًذ ًه الش ًرىك ىة م ٍقتى ً
ض ىي هة لًمض ىم ً
كف
اح ود ًم ٍن يي ىما ًم ٍف ٍال ىع ىم ًؿ ىم ٍ
ض يم ه
ى ى
ى
ى
ي
عمىى ٍاآل ىخ ًر ،كلًي ىذا ي ً
ض ىم ً
اف
ض ًة ًفي ى
س ىب ًب ىنفى ًاذ تىقىبمً ًو ىعمى ٍي ًو فى ىج ىرل ىم ٍج ىرل ٍال يمفى ىاك ى
ى
ى ى ىٍ
ستىحؽ ٍاألى ٍج ىر ًب ى
ض ً
اء ٍال ىب ىد ًؿ].
ٍال ىع ىم ًؿ ىك ٍ
اق ًت ى
أف لصاحب الثٌكب
يتقبمو ٌ
قكلو :كما ٌ
كؿ كاحد منيما مف العمؿ ،يمزمو كيمزـ شريكو ،حتٌى ٌ
رب الثٌكب مث نبل باألجرة( ،)1كيب أر
الشريؾ بعمموٌ ،
أف يأخذ ٌ
يتقبؿ العمؿ أف يطالب ٌ
كلمشريؾ الٌذم لـ ٌ
تقبمو.
ٌ
الدافر بدفر األجرة إليو كاف كاف ٌإنما*عممو الٌذم ٌ

( )2

كؿ بأجرة
قاؿ
تقبمو اآلخر ،كمطالبة ٌ
المصنؼ :ىذا كىك ضماف ٌ
ٌ
كؿ منيما عمؿ ما ٌ
الصنائر مفاكضةن ،كف غيرىا كىك
اآلخر كبراءة ٌ
الدافر إليو األجرة ،ظاىر فيما إذا عقدا شركة ٌ

قيداىا بالعناف استحساف ،فبل فرؽ ف ثبكت ىذه األمكر بيف المفاكضة
فيما إذا أطمقا ٌ
الشركة أك ٌ
الشركة كقعت مطمقةن ،كاذا كقعت مطمقةن انصرفت إلى
ألف ٌ
كالعناف فييا ،كالقياس خبلؼ ذلؾ؛ ٌ

()3
ص عمييا أك عمى معناه ،كبيذا عممت أف ال فرؽ بيف
العناف ،فمـ تثبت المفاكضة ٌإال ٌ
بالن ٌ
أف المنعقد عناف ،كالكفالة مقتضى المفاكضة.
إطبلؽ ٌ
الشركة كالتٌنصيص عمى جعميا ن
عنانا ،ف ٌ

لمضماف ف القدر
أف ىذه ٌ
الصنائر -مقتضية ٌ
كجو االستحساف ٌ
الشركة –أعن  :شركة ٌ
مضمكنا
بالضركرة
تقبؿ العمؿ عمى صاحبو ،فكاف العمؿ
ألنيا
الٌذم ذكرناهٌ ،
ن
ٌ
تضمنت تككيؿ ٌ
ٌ
()5
()4
تقبمو عميو فجرل
عمى اآلخر ،كلذا
ٌ
سم لآلخر  ،بسبب نفاذ ٌ
استحؽ مف األجرة بعض ما ٌ
()6

عنانا
ىذا العقد ،كاف كاف ن

مجرل المفاكضة ف ضماف العمؿ عف اآلخر كاقتضاء البدؿ كاف لـ

يتقبؿ ضركرةن ،بخبلؼ ما سكل ىذيف األمريف ،ىك فييا عمى مقتضى العناف ،كلذا
ٌ

()1

ف "ب ،ج" باألجر.

()2

ف "ب ،ج" بأجر.

*نياية ؽ  /10أ مف "ب".

()3
()4

ف "أ" كالعناف فييا كالقياس خبلؼ ذلؾ ،مكرر مف السطر السابؽ.
ف "أ" كليذا.

()5

ليست ف "أ".

()7

ف "ب" ككذا.

()6

ف "أ" يكجد تقديـ كتأخير كتكرار ف بعض الكممات ف ىذه الفقرة.

()7

أقر
لك ٌ
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الصناعة ،كثمف صابكف أك صبغ أك بديف لمعممة عف عمميـ ،أك أجرة بيت
أحدىما بديف مف أمر ٌ
ألف نفاذ اإلقرار عمى اآلخر مكجب
لمدة مضت ،ال
أك ٌ
ٌ
دكاف ٌ
يصدؽ عمى صاحبو ٌإال ٌ
ببينة؛ ٌ
ينصا عمييا.
المفاكضة كلـ ٌ
ثـ جاء أحدىـ فعممو كمٌو فمو ثمث األجرة
تقبمكا ن
تقبؿٌ ،
ثبلثة لـ يعقدكا بينيـ شركة ٌ
عمبلٌ ،
المستحؽ عمى
ألف
لما لـ يككنكا شركاء كاف عمى ٌ
ٌ
كال ش ء لآلخريف؛ ٌ
كؿ منيـ ثمث العمؿ؛ ٌ
ألنيـ ٌ
متطك نعا ف
الكؿ كاف
كؿ منيـ ثمثو بثمث األجر ،فإذا عمؿ ٌ
ٌ
ٌ
األجر.

()1

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()1

يستحؽ ٌإال ثمث
الثٌمثيف ،فبل
ٌ
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[شركة الكجكه]
شتى ًرىيا ًب يك يج ً
ش ًرىك ية ٍال يك يج ً
شتى ًرىك ً
يعا
اؿ لى يي ىما ىعمىى أى ٍف ىي ٍ
كه فىالر يج ىبل ًف ىي ٍ
اف ىكىال ىم ى
[قى ى
اؿ :ىكأىما ى
كى ًي ىما ىكىي ًب ى
ً
اى هة ًع ٍن ىد الن ً
اس،
سم ىي ٍت ًب ًو ًألىن يو ىال ىي ٍ
شتى ًرم ًبالن ًس ى
اف لى يو ىك ىج ى
يئ ًة إال ىم ٍف ىك ى
فىتىصح الش ًرىك ية ىعمىى ىى ىذا ي
كًانما تى ً
كف ًع ىن نانا،
ض نة ًألىن يو يي ٍم ًك يف تى ٍح ًق ي
يؽ ٍال ىكفىالى ًة ىك ٍال ىك ىكالى ًة ًفي ٍاألىٍب ىد ًاؿ ،ىكًا ىذا أي ٍطمًقى ٍت تى يك ي
صح يمفى ىاك ى
ى ى
ؼ إلى ٍي ًو ك ًىي ج ًائ ىزةه ًع ٍن ىد ىنا ًخ ىبلفنا لًمش ً
اف ًعي ،ىك ٍال ىك ٍج يو ًم ٍف ٍال ىج ًان ىب ٍي ًف ىما قىد ٍم ىناهي ًفي
ص ًر ي
ٌ
ى ى ى
ألف يم ٍطمىقى يو ىي ٍن ى
شتى ًر ً
ً
اؿ :يكؿ ك ً
كز
يما ىي ٍ
اح ود ًم ٍن يي ىما ىك ًك ي
ش ًرىك ًة التقىب ًؿ .قى ى
ؼ ىعمىى ٍال ىغ ٍي ًر ىال ىي يج ي
ى
صر ى
يوٌ ،
ألف الت ى
ى
يؿ ٍاآل ىخ ًر ف ى

ً
صفى ً
اف ىكالرٍب ىح ىك ىذلً ىؾ
ش ىرطىا أىف ٍال يم ٍ
إال ًب ىك ىكالى وة أى ٍك ًب ًكىال ىي وة ىكىال ًكىال ىي ىة فىتىتى ىعي يف ٍال ىك ىكالى ية فىًإ ٍف ى
شتىىرل ىب ٍي ىن يي ىما ن ٍ
شتىىرل ىب ٍي ىن يي ىما أىثٍىبل ثنا فىالرٍب يح ىك ىذلً ىؾ،
كف ٍال يم ٍ
كز ،ىكىال ىي يج ي
ىي يج ي
اض ىبل فيو ،ىكًا ٍف ى
ش ىرطىا أى ٍف ىي يك ى
كز أى ٍف ىيتىفى ى
ً
ستى ًحق يو ًب ٍالم ً
اف فىرب ٍالم ً
ً
ً
اؿ،
اؿ ىي ٍ
ىك ىى ىذا ألىف الرٍب ىح ىال يي ٍ
ستى ىحؽ إال ًب ٍال ىماؿ أى ٍك ٍال ىع ىمؿ أى ٍك ًبالض ىم ً ى
ى
ى
يذ ًبالنص ً
اذ ال ًذم ي ٍم ًقي ٍالعم ىؿ عمىى الت ٍم ًم ً
ارب ي ً
ؼ ًبالض ىم ً
اف ،ىكىال
ستى ي
ىك ٍال يم ى
ىى ى
ي
ٍ
ستىحق يو ًب ٍال ىع ىم ًؿ ،ىك ٍاألي ٍ
ضًي ىٍ
اىا؛ أىىال تىرل أىف م ٍف قى ى ً
ؼ ًفي ىم ًال ًؾ ىعمىى أىف ًلي ًرٍب ىح يو لى ٍـ ىي يح ٍز ًل ىع ىدًـ
صر ٍ
ستى ىحؽ ًب ىما ًس ىك ى
يي ٍ
اؿ ل ىغ ٍي ًرًه تى ى
ى
ى
ً
ًً
ش ًرىك ًة ٍال يك يج ً
كه ًبالض ىم ً
اف ىعمىى قى ٍد ًر
اؽ الرٍب ًح ًفي ى
اس ًت ٍحقى ي
اف ىعمىى ىما ىبينا ىكالض ىم ي
ىىذه ٍال ىم ىعاني .ىك ٍ
ضم ٍف فى ىبل ي ً
ً
ً
اش ًت ىراطي يو إال ًفي
صح ٍ
ٍال ًم ٍم ًؾ ًفي ٍال يم ٍ
شتىىرل ىك ىك ى
ى
اف الرٍب يح الزائ يد ىعمى ٍيو ًرٍب ىح ىما لى ٍـ يي ٍ ى
ث إف يكؿ ك ً
اىاً ،ب ًخ ىبل ً
ٍالم ى ً
ؼ ٍال ًع ىن ً
اح ود
اىا ًم ٍف ىح ٍي ي
اف؛ ًألىن يو ًفي ىم ٍع ىن ى
س ٍت ًفي ىم ٍع ىن ى
ى
ض ىارىبة ىك ٍال يك يجكهي لى ٍي ى
ي
اؿ ص ً
ً
ً
ؽ ًب ىيا ،ىكاىلم يو أى ٍعمى يـ].
اح ًب ًو فىيي ٍم ىح ي
م ٍن يي ىما ىي ٍع ىم يؿ في ىم ً ى
()1
فالرجبلف يشتركاف كال ماؿ ليما ،ليشتريا
أما شركة الكجكه ٌ ،
قكلو :ك ٌ

()1

قد سبؽ التعريؼ بيا [ص .]59كتسمى :شركة الذمـ؛ سميت بذلؾ ألنو ال يككف فييا ماؿ كال صنعة ،بحيث

إذا اشتريا شيئان كاف فػ

ذمتيما إلى أجؿ ،أك الشتراؾ ذمتيف أك أكثر ف

الشراء ،كىذا االسـ مشتير عند

المالكية .كتسمى أيضان :بشركة المفاليس؛ كسميت بذلؾ ألف الشركة ف معظـ صكرىا المعتبرة شركة بيف شػركاء،

ال ماؿ ليـ أصبلن ،أك ال ماؿ ليـ ف الشركة [ ،شركة ببل رأس ماؿ ،كلك أف لمشػركاء مػاالن خاصان] ،في شركة
تعمؿ بأمكاؿ دائنييا ،ال بأمكاؿ شركائيا .انظر :الخياط ،عبد العزيز عزت :الشركات ف

الشريعة اإلسبلمية

كالقانكف الكضع  ،]49-45/2[ ،منشكرات ك ازرة األكقاؼ كالشئكف كالمقدسات اإلسبلمية /جمعية عماؿ المطابر
التعاكنية ،عماف ،ط 1390 ،1ىػ1971-ـ .شركة الكجكه كأحكاميا ف الفقو اإلسبلم كالقانكف المدن األردن ،

[ص ،] 31رسالة مقدمة إلى جامعة النجاح الكطنية نابمس ،لنيؿ درجة الماجستير لمباحثة :رابية عرفات شحادة
ذياب ،منشكرة عمى ىذا الرابطhttp://sub3.rofof.com/07bgzui3/Shrk'h_alwjwh.html :
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()1
ألف الجاه مقمكب الكجو لما عرؼ،
الربح بينيما؛ ٌ
بكجييما ،أم :بكجاىتيما كجاىيما ك ٌ
أف الكاك انقمبت حيف كضعت مكضر( )2العيف لممكجب* لذلؾ ،كلذا كاف كزنو ىع ىف ىؿ( ،)3ك ٌأنيا
غير ٌ

كؿ منيما نصؼ
تككف مفاكضةن ،بأف يككنا مف أىؿ الكفالة ،كالمشترل بينيما نصفيف ،كعمى ٌ
الربح ،كيتمفٌظا بمفظ( )4المفاكضة ،أك يذك ار مقتضياتيا كما ىسمىؼ ،فتتحقٌؽ
ثمنو ،كيتساكيا ف ٌ
ألف
مما ذكرنا كانت ن
عنانا؛ ٌ
الككالة كالكفالة ف األبداؿ ،أم :األثماف كالمبيعات ،كاف فات ش ء ٌ
عمبل.
الشركة ينصرؼ إليو لتبادره كزيادة تعارفو ن
مطمؽ عقد ٌ
()6
()5
تقدـ ف شركة األعماؿ.
كمنعيا ٌ
الشافع ٌ كمالؾ  ،كالكجو مف الجانبيف ٌ

بالشركة عمى أف
صحة( )7الككالة،
كتكصؿ ٌ
كؿ مف اآلخر ٌ
صحة العقد باعتبار ٌ
كنقكؿٌ :
ٌ
كتقدـ
الشركة الٌت
يككف المشترل بينيما نصفيف [ أك أثبلثنا صحيح ،فكذا ٌ
تضمنت ىذه الككالةٌ ،
ٌ
()8
يصح التٌفاكت
أف ف شركة الكجكه ال
ٌ
معنى الباق  ،غير الفرؽ بيف الكجكه كالعناف ] مف جية ٌ

كيصح
الربح
ٌ
ف ٌ
العناف ف معنى

بأف شركة
الربح ف
ٌ
ففرؽ ٌ
ف العناف ،مر ٌ
كؿ منيما مف جنس األصؿٌ ،
أف ٌ
إف كبل عامؿ ف ماؿ صاحبو ،بخبلؼ شركة الكجكه،
المضاربة مف حيث ٌ
الربح ،بخبلؼ الكجكه.
المضاربة ف العناف ف إجازة تفاكت ٌ

فصح إعماؿ شبو
ٌ
جكز زيادة ربح أحدىما ف العناف باعتبار عممو ف
كالحاصؿٌ ،
أف شبو المضاربة ٌإنما ٌ
ماؿ اآلخر ،كليس ف شركة الكجكه أحدىما عامؿ ف ماؿ اآلخر ،كعمى ىذا فبل يجعؿ

()1
ككجيو تكجيينا ،أم :جعمو كجيينا .انظر :الرازم ،مختار
ٍال ىجاهي :القدر كالمنزلة ،كفبلف ذك جاه ،كقد أكجيوٌ ،
الصحاح[ ،ص  64مادة (ج كىػ)].
()2

ف "ب ،ج" مر.

*نياية ؽ  /81ب مف "أ".

()3

ف "أ" عفبل .انظر :الحمبلكم ،أحمد بف محمد ،شذا العرؼ ف فف الصرؼ[ ،ص ،] 15تحقيؽ ،نصر ا﵀

()4

ف "ب ،ج" لفظة.

عبد الرحمف نصر ا﵀ ،مكتبة الرشد ،الرياض ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

الصكر كمٌيا باطمة [شركة الكجكه] ،إذ ليس بينيما
( )5قاؿ الماكردم" :ى  :شركة باطمة" .كقاؿ النككم" :كى ف
ٌ
يختص بربحو
الصكرة األكلى كالثٌانية ،فيك لو،
ثـ ما يشتريو أحدىما ف
ٌ
ٌ
ماؿ مشترؾ يرجر إليو عند القسمة؛ ٌ
الشراء ،كقصد المشترم
ٌ

الشراء ،بشرط التٌككيؿ ف
صرح باإلذف ف
ٌ
كخسرانو ،كال يشاركو فيو اآلخر ٌإال إذا ٌ
مككمو" .انظر :النككم ،أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرفف ،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف،]280 /4[ ،
ٌ
تحقيؽ ،زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلم  ،بيركت ،دمشؽ -عماف ،ط1412 ،3ىػ 1991 -ـ .انظر:
الماكردم ،الحاكم الكبير.]477 /6[ ،

( )6انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.]38 /4[ ،
()7
()8

ليست ف "أ ،ب ،ج".

ما بيف المعككفيف ليس ف " ج".

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

171

االستحقاؽ ف المضاربة عمى خبلؼ القياس ،كا ٌال لـ يجز إلحاؽ غيره بو لشبيو بو ،بؿ نقكؿ:

()1
يستحؽ شرنعا بأحد المعان الثٌبلثة ،منيا العمؿ ،كاف كاف فيو ربح ما لـ يضمف،
الربح
إف
ٌ
ٌ
ٌ
()2
بأنو لك جاز ربح ما لـ
لبلستحقاؽ شرنعا بالعمؿ ف اإلجارة ،كحينئذ يسقط اعتراض بعضيـ ٌ ،

الشركة بالعركض ف العناف ،كنحف ٌإنما لـ
يضمف[ف العناف لشبيو بالمضاربة،
تصح ٌ
ٌ
ألدائيا إلى ربح ما لـ يضمف]()4؛

()3

نجكزىا
ٌ

()5
عركضا ربح ما لـ يضمف ،ال ف
الشركة
ألف ف جعؿ رأس ماؿ ٌ
ٌ
ن
ألنو يمزـ مف ٌأكؿ األمر عند بير العركض متفاكتة الثٌمف.
ٌ
لممستحؽ ف ماؿ* اآلخر؛ ٌ
()6
بأنو ٌإنما يجكز
فإف قيؿ :لـ ال يجكز باعتبار فضؿ العمؿ كما ف
الصنائر؟ أجيب** ٌ
ٌ
فيما يككف العمؿ ف ماؿ معمكـ كما ف العناف كالمضاربة ،كلـ يكجد ىنا(.)7

مقابمة عمؿ

()1
()2

ليست ف "أ ،ج ،ط".
كمف المكاضير المعاصرة المرتبطة بشركة الكجكه :الربح بالضماف كاألجر عمى الضماف "خطابات الضماف

الت تتعامؿ بيػا المصارؼ ف الكقت الحال " .كمف المكاضير المعاصرة أيضان ،كفالة استقداـ األجانب ف بمداف
الخميب ،ف القطاع الخاص ،حيث ال يجكز ف بعض الميف أف يعمؿ األجنب  ،إال باسـ كفيمو صاحب جنسية

البمد الخميج  .انظر :المصرم ،رفيؽ يكنس ،شركة الكجكه (دراسة تحميمية)[ ،ص ،]58دار المكتب  ،دمشؽ،
ط 1431 ،2ىػ  2010 /ـ .شركة الكجكه كأحكاميا ف الفقو اإلسبلم كالقانكف المدن األردن [ ،ص،]108
رسالة مقدمة إلى جامعة النجاح الكطنية نابمس ،لنيؿ درجة الماجستير لمباحثة :رابية عرفات شحادة ذياب،
منشكرة عمى ىذا الرابطhttp://sub3.rofof.com/07bgzui3/Shrk'h_alwjwh.html :

()3
()4
()5

ليست ف "ب".

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".
ليست ف "ب".

*نياية ؽ  /361ب مف "ج".

()6

ليست ف "ب ،ج".

()7

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]65 /6[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]9/6[ ،

**نياية ؽ  /11ب مف "ب".
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[الشركة الفاسدة]
ٌ

اده يكؿ ك ً
اب ك ًاال ً ً
ً ً ً
[فىص هؿ ًفي الش ًرىك ًة ٍالفى ً
اح ود
اس ىد ًة :ىكىال تى يج ي
اصطى ى ي
صط ىياد ،ىك ىما ٍ
كز الش ًرىك ية في اال ٍحتطى ً ى ٍ
ٍ
ى
كف ص ً
اح؛ ًألىف
ش ٍي وء يم ىب و
اح ًب ًو ،ىك ىعمىى ىى ىذا ًاال ٍ
اؾ ًفي أى ٍخ ًذ يكؿ ى
ش ًت ىر ي
ًم ٍن يي ىما أى ٍك ٍ
احتىطى ىب يو فى يي ىك لى يو يد ى ى
اح ب ً
يؿ ًفي أى ٍخ ًذ ٍالم ً
ألف أى ٍم ىر ٍال يم ىكك ًؿ ًب ًو ىغ ٍي ير
ضم ىن هة ىم ٍع ىنى ٍال ىك ىكالى ًة ،ىكالت ٍك ًك ي
اط هؿٌ ،
الش ًرىك ىة يمتى ى
اؿ ٍال يم ىب ً ى
ى
ت ٍال ًم ٍم يؾ لى يي ىما ًب ٍاألى ٍخ ًذ ىكًا ٍح ىر ً
يؿ ىي ٍممً يك يو ًب يد ً
از
ص ًح و
يح ،ىك ٍال ىك ًك ي
صمي يح ىن ًائ نبا ىع ٍن يو ،ىكًان ىما ىيثٍيب ي
كف أى ٍم ًرًه فى ىبل ىي ٍ
ى
اح].
ٍال يم ىب ً
()1
الصحيحة( )2عمى الفاسدة ظاىر(.)3
فصؿ ف
ٌ
الشركة الفاسدة  :كجو تقديـ ٌ
الشركة ف االحتطاب كاالصطياد ،ككذا ًاال ٍحتً ىشاش ىكالتَّ ىكدم كسؤاؿ
قكلو :كال تجكز ٌ
كدم( ،)4فيك لو دكف صاحبو،
الناس ،كما اصطاده ٌ
كؿ كاحد منيما أك احتطبو أك أصابو مف التٌ ٌ
ٌ
()5
كالثٌمار مف الجباؿ ،كالجكز كالتٌيف كالفستؽ
كؿ مباح كأخذ الكؤل
كعمى ىذا االشتراؾ ف
ٌ

كغيرىا ،ككذا ف نقؿ الطٌيف كبيعو مف أرض مباحة ،أك الحصى أك الممح أك الثٌمب أك الكحؿ أك

المعدف

()6

آجر(.)9
ا

الجاىمية( ،)7ككذا إذا اشتركا عمى أف ييمىب ىنا
أك الكنكز
ٌ

()1

الشركة الفاسدة :ى
ٌ

()2

ف "ج" الصحة.

()8

الت

طيب ىخا
مف طيف غير مممكؾ أك ىي ٍ

فاتيا شرط مف شرائط الصحة السابؽ ذكرىا ،فبل تفيد شيئان مما ذكر ف

أحكاـ

الشركة الصحيحة .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]77/6[ ،

()3
()4
()5
()6
()7

كىك :انحطاطيا شرنعا .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]414 /7[ ،
ف "ب ،ج" الكنز.
ف "ط" الحطب .كما أثبتو ىك الصحيح .انظر :لجنة عمماء ،الفتاكل اليندية.]332 /2[ ،
ً
م ،المغرب[ ،ص .]306
المطىرًز ٌ
ٍال ىم ٍعدف :ما خمقو ا﵀ ف االرض مف الذىب ،كالفضة ،كنحكىما .انظر :ي
كنكز ٍالج ً
اىمًَّية :يطمؽ عمى ما ينتسب إلى ما قبؿ ظيكر اإلسبلـ ،سكاء انتسب إلى قكـ أىؿ جيؿ ال يعرفكف
ى

النكع مف
ن
شيئا عف ٌ
كيتقيد ىذا ٌ
الرسؿ ،أك انتسب إلى قكـ مف الييكد أك ٌ
النصارلٌ ،
ممف عاشكا ف فترات ٌ
الديف ٌ
ذم ٌ  .انظر :المكسكعة الفقيية الككيتية.]144/35[ ،
الكنكز بمقتضى ىذا الكصؼ ،بككنو دفيف غير مسمـ كال ٌ
ً
(َّ )8
كبائً يعوي ،تقكؿ" :اشترل مف المََّّباف ٍألفىٍيف مف المَّبًف لبناء حائط".
صانًري المَّبًف
المضركب مف الطيف ى
المباف :ى
انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]1992 /3[ ،

(ٍ )9اآل يجٌر :لفظ معرب ،كاحدتو آجرة ،كىك الطيف يشكل بالنار كيستخدـ ف
كبالقرميد .انظر :قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء[ ،ص .]35

البناء ،كيعرؼ بالمبف المشكم،
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أك ىس ٍيمىة الز ىجاج( ،)1فاشتركا عمى أف يشتريا كيطبخا كيبيعا جاز
()4
()3
ألف ىذه شركة األبداف
ذلؾ جائز عند مالؾ كأحمد ؛ ٌ

ككؿ
الصنائر(،)2
كىك شركة
ٌ
ٌ
()5
س ٍع هد ىي ٍكىـ
كيؤيده ما ركاه أبك داكد عف ابف مسعكد قاؿٍ « :
اشتىىرٍك ي
كالصٌباغيفٌ ،
ٌ
ت أىىنا ىك ىعم هار ،ىك ى
ً
ب ٍد ور ،ىفمىـ أى ًجئ أىىنا كعمار ًب ى و
بي .)6(»
ش ىر ىؾ ىب ٍي ىن ييـ ٌ
يرٍي ًف فىأى ٍ
ى
اء ى
ش ٍيء ،ىك ىج ى
س ٍع هد ًبأىس ى
ٍ ىى ه
ٍ
الن ٌ

()1
ط ٍم
ىس ٍيمىة الز ىجاج :ى
كالرمؿ يج ء بو الماء .انظر :الفيركزآبادم ،القامكس المحيط[ ،ص  .]1017المكسكعة الفقيية
ك ٍ
السيمىة :،تراب ٌ
الككيتية.]80/26[ ،

طيف يحممو الماء معو ،كيدخؿ ف

صناعة الزجاج ،كما ف

المكسكعة الككيتية.

()2
األكؿ أظير [أم :شركة الكجكه]" .انظر :ابف
قاؿ ابف نجيـ" :كالمذككر ف الفتح ٌ
أف ىذا مف شركة ٌ
الصنائر ،ك ٌ
نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]306 /3[ ،
()3

انظر :مالؾ ،المدكنة.]602-600 /3[ ،

األصح" .انظر :المقدس  ،شمس الديف أبك عبد
الشركة كالككالة ف تممٌؾ مباح ف
( )4قاؿ ابف مفمح" :
كتصح ٌ
ٌ
ٌ
ا﵀ محمد بف مفمح ،الفركع كمعو تصحيح الفركع ،]112 /7[ ،تحقيؽ ،عبد ا﵀ بف عبد المحسف الترك  ،بيركت،
مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1ىػ2003-ـ.

()5

ابف مسعكد :ىك أبك عبد الرحمف عبد ا﵀ بف مسعكد بف غافؿ اليذل  ،مف أكابر الصحابة فضبلن كعقبلن ،كمف

السابقيف إلى اإلسبلـ ،ىاجر اليجرتيف إلى الحبشة ،كشيد المشاىد كميا مر الرسكؿ  ،تكف

سنة 32ىػ.

انظر :ابف األثير ،أسد الغابة .]285-279/3[ ،العسقبلن  ،اإلصابة ف تمييز الصحابة.]235-233/4[ ،

الشركة عمى غير رأس ماؿ ،حديث رقـ،3388 :
( )6ركاه أبك داكد ،سنف أب داكد[ ،كتاب البيكع ،باب ف
ٌ
ً
ً
يب ىي ٍكىـ ىب ٍد ور
صفحة .]610 :كالحديث ضعفو األلبان  .كلفظ أب داكدٍ « :
اشتىىرٍك ي
يما ينص ي
ت أىىنا ىك ىعم هار ،ىك ى
س ٍع هد ،ف ى
ً
ش ٍي وء».
قى ى
ئ أىىنا ىك ىعم هار ًب ى
يرٍي ًف ىكلى ٍـ أى ًج ٍ
اء ى
اؿ :فى ىج ى
س ٍع هد ًبأىس ى
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مقسكمة بيف الغانميف بحكـ المٌو تعالى( ،)2فيمتنر أف يشترؾ ىؤالء

بأف الغنيمة
أجيب ٌ
()5
()4
()3
قدر ما
ف ش ء منيا بخصكصيـ ،كفعمو ٌ إنما ىك تنفيؿ قبؿ القسمة ،أك ٌأنو كاف ٌ
يخصيـ.
ٌ
()6
يتصرؼ فييا كيؼ شاء.
لمنب ٌ 
كعمى قكؿ بعض ٌ
أف غنائـ بدر كانت ٌ
الش ٌ
افعية ٌ
ٌ
المككؿ بو ،أم :بأخذ المباح ،غير صحيح لعدـ ممكو( )7ككاليتو،
ألف أمر
ٌ
ظاىر قكلوٌ :
ألف
نائبا عف
كالككيؿ يممكو ،أم :يممؾ المباح بدكف أمر
ٌ
ٌ
المككؿ؛ ٌ
المككؿ فبل يصمح الككيؿ ن

التٌككيؿ إثبات كالية لـ تكف ثابتةن لمككيؿ ،كىذا لـ يكجد ىاىنا ،فإذا* لـ تثبت الككالة لـ تثبت
الشركة(.)8
ٌ

أف الككيؿ يممؾ شراءه لنفسو
كاستشكؿ بالتٌككيؿ بشراء عبد بغير عينوٌ ،
فإنو يجكز مر ٌ
قبؿ التٌككيؿ كبعده.

المككؿ بالثٌمف ،لكال
ذمة
أف الككيؿ ليس نا
ٌ
كحاصؿ الجكاب ٌ
قادر باعتبار آخر ،كىك شغؿ ٌ
()9
ذمتو بو( ،)10بعد أف لـ يكف يقدر عميو.
الككالة فييا تثبت لو كالية أف يشغؿ ٌ

( )1الغنيمة :اسـ لما يؤخذ مف أمكاؿ الكفرة بقكة الغزاة ،كقير الكفرة .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص.]162
()2
شي وء فىأىف لًم ًو يخمس يو كلًمر ً ً ً
ً
ً
امى
عز ٌ
يشير إلى قكلو ٌ
كجؿ  :ىك ٍ
ي ى ى ي
سكؿ ىكلذم ٍالقيٍرىبى ىك ٍال ىيتى ى
اعمى يمكا أىن ىما ىغن ٍمتي ٍـ م ٍف ى ٍ
يؿ إً ٍف يك ٍنتيـ آم ٍنتيـ ًب ً
ك ٍالمس ً
يف ىك ٍاب ًف الس ًب ً
اف ىي ٍكىـ ٍالتىقىى ٍال ىج ٍم ىع ً
اهلل ىك ىما أى ٍن ىزٍل ىنا ىعمىى ىع ٍب ًد ىنا ىي ٍكىـ ٍالفي ٍرقى ً
اك ً
اف
ى ى ى
ٍ ى ٍ
[األنفاؿ.]41:

()3
()4

ف "أ ،ب ،ج" أما.

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()5
لمزائد عمى الفرض .انظر:
النافمة ٌ
النفؿ كىك ٌ
الزائد ،كمنو ٌ
التٌنفيؿ :إعطاء اإلماـ الفارس فكؽ سيمو ،كىك مف ٌ
ابف اليماـ ،فتح القدير[ ،كتاب السير ،فصؿ ف التنفيؿ  .]510 /5قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء[ ،ص .]148

( )6قاؿ الماكردم" :غنائـ بدر كانت خالصةن لرسكؿ المٌو  ،كيضعيا حيث شاء حتٌى جعميا المٌو تعالى بعد بدر
لمف شيدىا بعد إخراج خمسيا" .انظر :الماكردم ،الحاكم الكبير.]403 /8[ ،
()7

ف " ب ،ج" ممؾ.

*نياية ؽ  /82أ مف "أ".

( )8ألف الشركة مقتضاىا الككالة ،كالتككيؿ ف أخذ المباح باطؿ ،ألنو يممؾ باالستيبلء .انظرً َّ :
م ،الجكىرة
الزبًيد ٌ
النيرة.]290 /1[ ،
()9

ليست ف "أ".

()10

ليست ف "ب".
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المككؿ ،يتكقٌؼ عمى إثباتو الكالية عميو
أف التٌككيؿ بما يكجب حقا عمى
ٌ
كحاصؿ ىذاٌ ،
الشرع جعؿ سبب ممؾ المباح سبؽ اليد
أف ٌ
ف ذلؾ ،كالكبلـ ف التٌككيؿ بخبلفو ،كاٌنما الكجو ٌ
المككؿ ،كلك قيؿ :عميو ىذا إذا استكلى عميو
ككمو بو فاستكلى عميو سبؽ ممكو لو ممؾ
ٌ
إليو ،فإذا ٌ

()1
بأف إطبلؽ نحك قكلو
فأما إذا كاف قصد ذلؾ لغيره ،فمـ ال يككف لمغير؟ يجاب ٌ
بقصده لنفسوٌ ،
و ()2
شرىك ً
« :الن ً
يفرؽ بيف قصد كقصد.
اس ي ى ي
اء في ثىىبلث» ال ٌ

()1

ليست ف "ط ،ب ،ج".

( )2ركاه أبك داكد ،سنف أب داكد[ ،كتاب البيكع ،باب ف منر الماء ،حديث رقـ ،3477 :صفحة ،]625 :بمفظ:
ً
اء ًف ثى ىبل وث" .قاؿ األلبان  :صحيح ،كقاؿ –رحمو ا﵀ -ف اإلركاء" :لقد كىـ الحافظ ابف حجر
" ٍال يم ٍسم يم ى
كف يش ىرىك ي
رحمو ا﵀ تعالى فأكرد الحديث ف "بمكغ المراـ" بالمفظ الشاذ يعن "الناس" بدؿ "المسممكف" مف ركاية أحمد كأب
داكد ،كال أصؿ لو عندىما البتة ،فتنبو " .كالحديث عندىما "المسممكف شركاء ف ثبلث :ف الماء كالكؤل كالنار".

انظر :األلبان  ،إركاء الغميؿ.]8/6[ ،
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[الكسب لمعامؿ كعميو أجر مثؿ ما لآلخر]
ً
اف ًال ً ً
ً
ً
س ًت ٍحقى ً
اؽ ،ىكًا ٍف أى ىخ ىذهي أى ىح يد يى ىما ىكلى ٍـ
س ىب ًب اال ٍ
صفى ً ٍ
[فىًإ ٍف أى ىخ ىذاهي ىم نعا فى يي ىك ىب ٍي ىن يي ىما ن ٍ
ست ىكائ ًي ىما في ى
ش ٍي نئا فىيك لً ٍمع ً
ام ًؿ ،ىكًا ٍف ىع ًم ىؿ أى ىح يد يى ىما ىكأى ىع ىان يو ٍاآل ىخ ير ًفي ىع ىممً ًو ًبأى ٍف ىقمى ىع يو أى ىح يد يى ىما
ىي ٍع ىم ٍؿ ٍاآل ىخ ير ى
يى ى
ىك ىج ىم ىع يو ٍاآل ىخ ير ،أى ٍك ىقمى ىع يو ىك ىج ىم ىع يو ىك ىح ىممى يو ٍاآل ىخ ير ىفمً ٍم يم ًع ً
يف أى ٍج ير ٍال ًم ٍث ًؿ ىبالً نغا ىما ىبمىغى ًع ٍن ىد يم ىحم ود .ىك ًع ٍن ىد
ؼ ًفي مك ً
ً ً
ض ًع ًو].
ؼ ثى ىم ًف ىذلً ىؾ ،ىكقى ٍد يع ًر ى
صي
كس ى
ىٍ
ؼ ىال يي ىج ىاكيز ًبو ن ٍ
أىًبي يي ي
منيما.

لكؿ
قكلو :فإف أخذاه
قسـ الثٌمف عمى كيؿ أك كزف ما ٌ
ثـ خمطاه كباعاهٌ ،
ن
جميعا ،يعن ٌ :

لكؿ منيما ،كاف لـ يعرؼ مقدار ما
قسـ عمى قيمة ما كاف ٌ
كاف لـ يكف كزنيا كال كيمياٌ ،
()1
ألنيما استكيا ف االكتساب ،ككاف المكتسب
صدؽ ٌ
كاف ٌ
لكؿ منيماٌ ،
النصؼ؛ ٌ
كؿ كاحد إلى ٌ

يصدؽ عمى
ف أيدييما ،فالظٌاىر ٌأنو بينيما نصفاف ،كالظٌاىر يشيد لو ف ذلؾ فيقبؿ قكلو ،كال
ٌ
يدع خبلؼ الظٌاىر.
ألنو ٌ
ٌ
ببينة؛ ٌ
الزيادة عمى ٌ
النصؼ ٌإال ٌ
السبب منو ،كاف عمؿ
كاف أخذه أحدىما كلـ يعمؿ اآلخر ن
شيئا فيك لمعامؿ ،لكجكد ٌ
أحدىما كأعانو اآلخر بأف قمعو أحدىما ،كجمعو اآلخر أك قمعو أحدىما كجمعو كاآلخر حممو،

محمد ،كعند أب يكسؼ ال يجاكز بو نصؼ ثمف ذلؾ(.)2
فمممعيف أجر مثمو ن
بالغا ما بمغ عند ٌ
()3
فإنو ذكر فيو كجو
كقكلو :كقد عرؼ ف مكضعو ،يعن كتاب ٌ
الشركة مف المبسكط ٌ ،

كؿ منيما.
قكؿ ٌ
أم نكع مف الحطب يصيباف ،كىؿ
أف
محمدٌ :
المسمى مجيكؿ ،إذ لـ يدر ٌ
ٌ
فكجو قكؿ ٌ
()4
بالنصؼ لمجيالة ،كصار
يصيباف ن
الرضا بالمجيكؿ لغك  ،فسقط اعتبار رضاه ٌ
شيئا أك ال ،ك ٌ
بالغا( )5ما بمغ.
مستكفيا منافعو بعقد فاسد ،فمو أجر مثمو ن
ن
شيئا[ ،كفيما إذا أصاباٌ ،أنو إف كاف أجر
محمد فيما إذا لـ يصيبا ن
كأبك يكسؼ يقكؿ بقكؿ ٌ
النصؼ ،كككنو مجيكنال ف الحاؿ ،في حالة عمى شرؼ
مثمو أكثر ،فيك قد رض بما دكنو مف ٌ
( )6

شيئا]
فإنو عمى عرض أف يصير
معمكما عند الجمر كالبير ،بخبلؼ ما إذا لـ يصيبا ن
ٌ
الزكاؿٌ ،
ن
()1
()2

ليست ف "ب".
انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]64/6[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]198 /5[ ،

()3

انظر :السرخس  ،المبسكط.]219 / 11[ ،

()5

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()4
م ،المغرب[ ،ص .]425عمر،
المطىرًز ٌ
المٌغك :الباطؿ مف الكبلـ ،أم :ال يترتب عميو أثر ف المعاممة .انظر :ي
أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]2020 /3[ ،
()6

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".
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احش
فإف
ٌ
المسمى ال يمكف اعتباره لجيالتو بًالتَّفى ي
ٌ
ما بمغ.

()1

كمآال ،فيجب
حاال ن
ن
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()2

بالغا
حينئذ أجر المثؿ ن

كقكلو :ال يي ىج ىاكيز بو بفتح الكاك عمى البناء لممفعكؿ.
النائب عف الفاعؿ.
ألنو ىك ٌ
بالرفر؛ ٌ
كقكلو :نصؼ ثمف ذلؾ ٌ

فرع:

جميعا ،كاف ما
ليما كمب ،فأرسبله ،فما أصاب بينيما ،كلك كاف ألحدىما كأرسبله
ن
أصابو لمالكو(.)3

()1
كحده ،فيك فاحش .انظر :لساف العرب،
الزيادة كالكثرة؛ ٌ
ككؿ ش ء جاكز قدره ٌ
فاحش :مف الفحش بمعنى ٌ
التَّ ي
[ 325 /6مادة (فحش)].
()2
()3

ليست ف "ط".

انظر :السمرقندم ،تحفة الفقياء .]15 /3 [ ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]326 /4[ ،
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[الرجبلف يشتركاف في الحمؿ عمى اإلبؿ أك غيره]
اكي هة يستى ًقي عمى ٍييا ٍالماء فى ٍال ىكسب ب ٍي ىنيما لىـ تى ً
ًً
صح
اؿ :ىكًا ىذا ٍ
[قى ى
اشتىىرىكا ىكًألى ىحدى ىما ىب ٍغ هؿ ىكلً ٍآل ىخ ًر ىر ً ى ى ٍ
ى ى ى ى
ٍ ي ى يى ٍ
ام يؿ ص ً
اف ٍالع ً
ًً
استىقىى ،ىك ىعمى ٍي ًو أى ٍج ير ًم ٍث ًؿ الر ً
اح ىب ٍال ىب ٍغ ًؿ ،ىكًا ٍف
اكىي ًة ٍ
سي
ب يكم يو لمذم ٍ
الش ًرىك ية ،ىك ٍال ىك ٍ
ى
إف ىك ى ى
ً
ً
احب الر ً ً
ً
إح ىر ً
اح ىك يى ىك
از ٍال يم ىب ً
سي
ىك ى
اد الش ًرىك ًة فىًبل ٍن ًعقى ًاد ىىا ىعمىى ٍ
ص ى
اكىية فى ىعمى ٍيو أى ٍج ير م ٍث ًؿ ٍال ىب ٍغ ًؿ أىما فى ى
اف ى

ً
استى ٍكفىى ىم ىنافعى
ىكقى ٍد ٍ
فييما ىعمىى
فىالرٍب يح
ى
يع تى ًابعه
ىك ىما أىف الر ى

ً ً
ً
ستى ًقي،
اح ى
كب ٍاألى ٍج ًر فىؤلىف ٍال يم ىب ى
اء ،ىكأىما يك يج ي
ص ىار م ٍم نكا ل ٍم يم ٍح ًر ًز ىك يى ىك ٍال يم ٍ
إذا ى
ٍال ىم ي
ش ًرىك وة فى ً
اكي ية ًبع ٍق ود فى ً
ً ً
اس ىد وة
اس ود فىىي ٍم ىزيم يو أى ٍج يرهي ىك يكؿ ى
م ٍمؾ ٍال ىغ ٍي ًر ىك يى ىك ٍال ىب ٍغ يؿ أى ٍك الر ً ى ى
ألف الرٍب ىح فيو تى ًابعه لً ٍمم ً
قى ٍد ًر ٍالم ً
اؿ فى ىيتىقىد ير ًبقى ٍد ًرًه،
اؿ ،ىكىي ٍبطي يؿ ى
اض ًؿٌ ،
ش ٍرطي التفى ي
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اؽ ىعمىى قى ٍد ًر ىأٍر ً
س
ست ٍحقى ي
اعة ،ىكالزىي ى
ل ٍم ىب ٍذ ًر في الزىر ى
س ىد ٍت فى ىبق ىي اال ٍ
ستى ىحؽ ًبالت ٍ
ادةي إن ىما تي ٍ
سم ىية ،ىكقى ٍد فى ى
ٍالم ً
اؿ ].
ى
()1

قكلو :كاذا اشتركا كألحدىما بغؿ كلآلخر راكية

الشركة.
بينيما لـ
تصح ٌ
ٌ
الراكية ف
اعمـ ٌ
أف ٌ

يستق

تحصؿ
عمييا الماء* ،كما
ٌ

ألنو يركيو،
سم بو؛ ٌ
األصؿ ىك الجمؿ الٌذم يحمؿ عميو الماء ٌ
كيقاؿ ركيت لمقكـ :إذا سقيت ليـ ،ككثر ذلؾ حتٌى قيؿ لًٍم ىم ىز ىادة( ،)2كى الجمكد الثٌبلثة المصنكعة

لكؿ
يؤجر ما ٌ
أف كبل ٌ
األكؿ ،أف يككف ليذا جمؿ كلآلخر بغؿ ،فاشتركا عمى ٌ
لنقؿ الماء ،فعمى ٌ
أف كبل قاؿ لصاحبو :بر منافر
ألف حاصؿ معنى ىذا ٌ
كاحد فما رزقا فيك بينيما ،كذلؾ باطؿ؛ ٌ

الشركة
صرحا بيذا كانت ٌ
دابتؾ** ليككف ثمنو بيننا كمنافر ٌ
ٌ
دابت عمى ٌ
أف ثمنو بيننا ،كلك ٌ
قسـ األجر عمى مثؿ أجر
ثـ إف أجراىما بأجر معمكـ صفقةن كاحدةن ف عمؿ معمكـٌ ،
فاسدةنٌ ،
()4
()3
لما فسدت كاإلجارة صحيحة( )5النعقادىا عمى منافر
ألف ٌ
البغؿ كمثؿ أجر الجمؿ؛ ٌ
الشركة ٌ
معمكمة

()1
الرًاكىية :ىك البعير الٌذم يحمؿ عميو الماء .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص 132مادة (ركل)].
َّ
*نياية ؽ  /11أ مف "ب".
()2
ًً
كىا .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ
الماء ًف
السفرٍ ،
كالًق ٍرىبة ىكىن ٍح ى
ٍال ىم ىز ىادة :ى
ٌ
كعاء يحمؿ فيو ى
الكسيط.]409 /1[ ،

**نياية ؽ  /362أ مف "ج".

(ٍ )3الىب ٍغؿ :الحيكاف األىم المتكلد مف الحمار كالفرس ،أك العكس .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ
الكسيط.]64 /1[ ،
()4

()5

ف "ب" زيادة فاسدة.
ف

"أ" زيادة مكررة[ ،ألٌنيا شركة التٌ ٌقبؿ كاألجر بينيما نصفاف ،كال يعتبر زيادة حمؿ الجمؿ عمى حمؿ

البغؿ] ،كىك سيك مف الناسخ.
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مقسكما بينيما( ،)1كذلؾ كما يقسـ الثٌمف عمى قيمة المبيعيف
ذببدؿ معمكـ ،كاف األجر
ن
يتقببل الحمكالت المعمكمة بأجرة معمكمة ،كلـ يؤاجر
المختمفيف *،بخبلؼ ما لك اشتركا عمى أف ٌ
ألنيا شركة التٌ ٌقبؿ كاألجر بينيما نصفاف ،كال يعتبر زيادة حمؿ
البغؿ كالجمؿ ،كانت صحيحةنٌ ،
كصباغيف،
[الجمؿ عمى حمؿ]( )2البغؿ ،كما( )3ال يعتبر ف ( )4شركة التٌ ٌقبؿ زيادة عمؿ أحدىما
ٌ

تقبؿ األعماؿ ليعمبل بتمؾ اآللة ف
الصبغ كلآلخر بيت يعمؿ فيو ،اشتركا عمى ٌ
ألحدىما آلة ٌ
ذلؾ البيت(.)5

()1

كىناؾ مثاؿ آخر مف األمثمة المعاصرة ،كىك :أف يككف الثنيف سيارتاف ،فبل يصح لصاحب ىاتيف السيارتيف

االشتراؾ مف أجؿ قسمة الربح الناتب مف الحمكلة مف طريؽ إجارة السيارتيف لمناس؛ ألف كؿ كاحد يختص بثمرة
الزحيم ٌ  ،الفقو اإلسبلم ٌ كأدلٌتو.]3921 /5[ ،
ما يممكو .انظرٌ :
*نياية ؽ  /82ب مف "أ".

()2

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

()4

ليست ف "أ".

()3

()5

ليست ف "أ.

كجاء ف مجمة البحكث اإلسبلمية ،صكر مف شركة األبداف" :مما تمخص عندم أف العامميف إذا تقببل حمؿ

ش ء بذمميما ،صحت الشركة عمى أم ناقمة نقمكه ،كاألجرة بينيما عمى ما اشترطا ،سكاء اتفقت الناقبلت أـ
اختمفت ،أما إف أج ار ناقبلتيما كؿ كاحد بعينيا ،سكاء كانت الناقمة سيارة أك دابة أك سفينة أك طائرة ،فمكؿ كاحد

أجرة ما يخصو كال تصح الشركة ف ىذه الصكرة لعدـ اشتراكيما ف العمؿ .انظر :األطرـ ،شركة األبداف ،مجمة
البحكث اإلسبلمية.]371/42[ ،
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ألنو ىك العاقد ،فمك أعانو
أجر البعير أك البغؿ بعينو كاف ٌ
كؿ األجر لصاحبو؛ ٌ
كاف ٌ
النقؿ كاف لو أجر مثمو ،ال يجاكز( )1نصؼ األجر ،عمى قكؿ أب يكسؼ،
اآلخر عمى التٌحميؿ ك ٌ
دابتو إلى رجؿ ليؤاجرىا ،كما أطعـ المٌو تعالى بينيما
ن
محمد ،ككذا لك دفر ٌ
كبالغا ما بمغ عمى قكؿ ٌ
()2
السفينة كالبيت( ،)3لما ٌبيٌنا ،إذ( )4تقديره ٌأنو قاؿ
الد ٌابة ،ككذا ف
نصفاف ،كاف األجر كمٌو لمالؾ ٌ
ٌ
ألف العاقد عقد العقد عمى ممؾ
ثـ األجر كمٌو لصاحب ٌ
بر منافر ٌ
الد ٌابة؛ ٌ
دابت ليككف األجر بينناٌ ،
مج نانا( ،)5بخبلؼ ما لك دفر إليو
صاحب ٌ
الد ٌابة بأمره ،كلمعاقد أجر مثمو؛ ٌ
ألنو لـ يرض أف يعمؿ ٌ

()1

ف "ج" بو.

()3

ككذا لك كاف لو سيارة عمكم "ضماف التاكس " ،يعطيو لسائؽ ،فيعمؿ عميو ،كيطمب منو أف يعطيو ممبغان

()2

ف "أ ،ب ،ج" فإف.

معينان كؿ يكـ ،فالعقد الذم بينيما ليس إجارة ،كانما العقد الذم بينيما شركة ،كىذه نكع مف أنكاع الشركات،
كتسمى ىذه الشركة عند أىؿ العمـ "المضاربة" ،فالذم يممؾ الرقبة شخص ،كالذم يستثمرىا شخص آخر ،كقد
أجمر أىؿ العمـ عمى أنو ال يجكز أف يجتمر عمى مف يعمؿ كمف يستثمر خسراف الجيد مر خسراف الماؿ ،فإف

كقر ربح ،فبينيما ،كاف كقعت الخسارة ،فعمى صاحب الماؿ خسارة الماؿ ،كعمى المستثمر خسارة الجيد كالعمؿ،
فبل تجتمر الخسارتاف عمى المستثمر؛ كلؤلسؼ ،يكجد أزمة ثقة بيف الناس ،فاألصؿ أف تككف العبلقة بيف السائؽ
كمالؾ التاكس

عبلقة شركة ،يتفقكف عمى نسبة ،النصؼ ،الثمث ،كما شابو ،حتى ال يجمر عمى السائؽ

أجرىا عمى غيره
"م ٍف ممؾ سيارة ك ٌ
خسارتيف ،خسارة العمؿ كخسارة الماؿ .كجاء ف مكسكعة الفقو اإلسبلم  :ى
بنصؼ الدخؿ الذم يأت منيا ،فيجكز ذلؾ كالمضاربة ،فمف األكؿ العيف ،كمف الثان العمؿ ،كالربح بينيما
حسب االتفاؽ" .انظر :التكيجرم ،محمد بف إبراىيـ ،مكسكعة الفقو اإلسبلم  ،]542 /3[ ،بيت األفكار الدكلية،

ط 1430 ،1ىػ  2009 -ـ .آؿ سمماف ،مشيكر حسف ،فتكل" حكـ ضماف التاكس " منشكرة عمى مكقعو:
http://meshhoor.com/fatawa/fatwa-61
()4

ف "ب ،ج" أف.

()5
الد ٌابة بيف اثنيف ،دفعيا أحدىما
قاؿ ابف عابديف بعد أف أكرد كبلـ ابف اليماـ" :تنبيو! لـ يذكركا ما لك كانت ٌ
شؾ ف
أف ثمث األجر لمعامؿ ،كالثٌمث لآلخر ،كى كثيرة الكقكع ،كال ٌ
لآلخر عمى أف ٌ
يؤجرىا كيعمؿ عمييا ،عمى ٌ
الشركة ،كحينئذ فاألجر بينيما عمى قدر ممكيما ،كلمعامؿ أجر مثؿ
ألف المنفعة كالعركض ال
تصح فييا ٌ
ٌ
فسادىا؛ ٌ

تأمؿ" .كىذه
عممو ،كال يشبو العمؿ ف المشترؾ حتٌى نقكؿ ال أجر لو؛ ٌ
ألف العامؿ فيما يحمؿ كىك لغيرىما ٌ
المسألة مف المسائؿ الت كقر فييا الخبلؼ ،كقد ذكر ابف قدامة أنيا فاسدة عمى قكؿ الجميكر ،أما عند الحنابمة

دابةن؛ ليعمؿ عمييا بنصؼ ما
في جائزة ،كىك الراجح ،فقاؿ" :ذكر القاض  ،ف مكضر آخر ،ف مف استأجر ٌ

يدؿ عمى تشبييو لمثؿ ىذا بالمزارعة ،فقاؿ :ال بأس
يرزقو المٌو تعالى أك ثمثو ،جاز ...كقد أشار أحمد إلى ما ٌ
ألنو عكض مجيكؿ
الربر" ثـ قاؿ" :كلـ يجز مالؾ كأبك حنيفة ك ٌ
الشافع ٌ ن
شيئا مف ذلؾ؛ ٌ
بالثٌكب يدفر بالثٌمث ك ٌ
نص عميو ،كعنو الجكاز،
كعمؿ مجيكؿ ،كقد ذكرنا كجو جكازه ،كاف جعؿ لو مر ذلؾ دراىـ معمكمةن ،لـ يجزٌ ،
األكؿ" .انظر :ابف قدامة ،المغن  .]9-8 /5[ ،انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]327/4[ ،
ك ٌ
الصحيح ٌ
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()1
الربح
دابةن ليبير عمييا
فإف ٌ
ٌ
الربح بينيما نصفافٌ ،
طعاما [لممدفكع إليو]  ،عمى ٌ
الشركة فاسدة ك ٌ
أف ٌ
ن
الد ٌابة بعقد فاسد ،فكاف
ألف العامؿ استكفى منافر ٌ
لصاحب الطٌعاـ كلصاحب ٌ
الد ٌابة أجر مثميا؛ ٌ

ألنو كسب مالو.
الربح لمعامؿ كىك صاحب الطٌعاـ؛ ٌ
عميو أجر مثميا ،ك ٌ
كعمى الثٌان  ،أف يككف ليذا بغؿ كلآلخر ىم ىز ىادة فاشتركا عمى أف يستقيا الماء فييا عمى
()5

()2
الشافع ٌ ( ،)3كبو قاؿ أحمد( ،)4كاألجر
فالشركة فاسدة  ،كىك ظاىر قكؿ ٌ
البغؿٌ ،
استقى ،كعميو أجر مثؿ ٍال ىم ىز ىادة إف كاف صاحب البغؿ ،كأجر مثؿ البغؿ إف كاف صاحب المزادة،

كمٌو لمٌذم

كجمر المزادة مزاد كمزايد(.)6

()1
()2

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".
ألنيما لـ يشتركا ف

العمؿ ،كالغرض يحصؿ بغير صكرة الشركة ،كذلؾ بأف يؤجر الدابة "أك السيارة أك

السفينة أك الطائرة" عمى مف يحمؿ بضائعو عمييا ،كمف ثـ يسير العمؿ بكضكح كبدكف غرر ،كبمعرفة كؿ كاحد
ما يخص اآلخر بدكف إجحاؼ عمى اآلخر ،كتؤمف الخبلفات كالمنازعات .األطرـ ،شركة األبداف ،مجمة البحكث
اإلسبلمية.

()3

كفيو تفصيؿ ذكره النككم بقكلو" :فمف أصحابنا مف قاؿ :إف كاف الماء مممككا لمسقاء فالكسب لو ،كيرجر عميو

صاحب الجمؿ ،كالراكية بأجرة المثؿ لمجمؿ كالراكية ،ألنو استكفى منفعتيما بإجارة فاسدة فكجب عميو أجرة المثؿ،

كاف كاف الماء مباحا فالكسب بينيـ أثبلثا ألنو استقى الماء عمى أف يككف الكسب بينيـ فكاف الكسب بينيـ ،كما
لك ككبله ف شراء ثكب بينيـ فاشتراه ،عمى أف يككف بينيـ ،كحمؿ القكليف عمى ىذيف الحاليف ،كمنيـ مف قاؿ:
إف كاف الماء مممككا لمسقاء كاف الكسب لو ،كيرجعاف عميو باألجرة لما ذكرناه ،كاف كاف الماء مباحا ففيو قكالف،
أحدىما :أنو بينيـ أثبلثا ألنو أخذه عمى أف يككف بينيـ فدخؿ ف

ممكيـ ،كما لك اشترل شيئا بينيـ بإذنيـ.

كالثان  :أف الكسب لمسقاء ،ألنو مباح اختص بحيازتو فاختص بممكو كالغنيمة ،كيرجعاف عميو بأجرة المثؿ،

أل نيما بذال منفعة الجمؿ كالراكية ،ليسمـ ليما الكسب كلـ يسمـ ،فثبت ليما أجرة المثؿ" .انظر :النككم ،المجمكع،
[.]78-76 /14

()4

ألنو استعمؿ ممكيما بعكض لـ يسمٌـ ليما،
ألنو عكض ممكو ،كعميو لصاحبيو أجر المثؿٌ ،
قاؿ ابف قدامةٌ " :

()5

ف "أ ،ب ،ج" الكسب.
انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرة .]290 /1[ ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]326 /4[ ،
الزبًيد ٌ

فكاف ليما أجر المثؿ ،كسائر اإلجارات الفاسدة" انظر :ابف قدامة ،المغن .]10 /5[ ،

()6

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

[الشركة عمى إحراز المباح]
ٌ

إح ىر ً
كب
از ٍال يم ىب ً
سي
اد الش ًرىك ًة فىًبل ٍن ًعقى ًاد ىىا ىعمىى ٍ
اء ،ىكأىما يك يج ي
اح ىك يى ىك ٍال ىم ي
[أىما فى ى
صار ًم ٍم نكا لً ٍمم ٍح ًر ًز ك يىك ٍالمستى ًقي ،كقى ٍد استىكفىى م ىن ً
افعى ًم ٍم ًؾ ٍال ىغ ٍي ًر ىك يى ىك
ٍ ٍ
ى ى ي ٍ
ى
ىى
ى
ي
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ً
إذا
اح ى
ٍاألى ٍج ًر فىؤلىف ٍال يم ىب ى
ٍال ىب ٍغ يؿ أى ٍك الر ً
اكىي ية ًب ىع ٍق ود

فى ً
اس ود فىىي ٍم ىزيم يو أى ٍج يرهي].
()1
أما كجكب األجر
أما فساد ٌ
الشركة فبلنعقادىا عمى إحراز المباح ،كىك نقؿ الماء  ،ك ٌ
ٌ
()2
ممكا لممحرز ،كىك المستق  ،كقد استكفى منافر ممؾ الغير بعقد فاسد،
فؤلف المباح قد صار ن
ٌ
()3
فيمزمو أجر المثؿ .

الشركة الفاسدة]
[الربح في ٌ
ٌ

ش ًرىك وة فى ً
اس ىد وة فىالرٍب يح فييما ىعمىى قى ٍد ًر ٍالم ً
اؿ ،ىكىي ٍبطي يؿ
[ك يكؿ ى
ى
ى
ى
ً
ً
ً
لً ٍمم ً
اعة،
يع تى ًابعه ل ٍم ىب ٍذ ًر في الزىر ى
اؿ فى ىيتىقىد ير ًبقى ٍد ًرًه ،ىك ىما أىف الر ى
ى
ً
ً
ً
ً
اؽ ىعمىى قى ٍد ًر ىأٍر ً
س ٍال ىماؿ].
ست ٍحقى ي
س ىد ٍت فى ىبق ىي اال ٍ
فى ى

ى
اض ًؿٌ ،
ش ٍرطي التفى ي
ألف الرٍب ىح فيو تى ًابعه
س ًم ىي ًة ،ىكقى ٍد
ىكالزىي ى
ستى ىحؽ ًبالت ٍ
ادةي إن ىما تي ٍ

فالربح فييا عمى قدر رأس الماؿ إلخ ،كألؼ ألحدىما مر ألفيف
قكلوٌ :
ككؿ شركة فاسدة ٌ
الشرط.
الربح بينيما نصفيف بطؿ ذلؾ ٌ
فالربح بينيما أثبلثنا ،كاف كانا شرطا ٌ
لآلخرٌ ،
الربح أثبلثنا بطؿ شرط التٌفاضؿ ،كانقسـ نصفيف
كلك كاف ٌ
لكؿ مثؿ ما لآلخر كشرطا ٌ
الربح ف كجكده تابر لمماؿ ،كاٌنما طاب عمى التٌفاضؿ بالتٌسمية ف العقد ،كقد بطمت
بينيماٌ ،
ألف ٌ

()1

مثبل -لك اتفؽ صاحبا نقؿ المياه عمى أنيما يعمبلف مر بعضيما ف نقؿ
لكف ف زماننا اختمؼ األمر - ،ن

الماء ،ككؿ منيما عنده سيارة لنقؿ الماء ،قاؿ أحدىما :يا فبلف! أنا كأنت نتقبؿ مف الناس الطمبات ككؿ منا يقكـ
مثبل -مائة ألؼ لاير مف
مقاـ اآلخر ف تمبية ذلؾ ،كاتفقا عمى ذلؾ ،كأخذا يعمبلف شي انر كامبلن ،كاجتمعت  -ن

ىذا ،صياريب -أك نحكه -الذم تـ بيا جمب الماء ،كاتفقا عمى قسمة الماؿ بينيما ،يفيقسـ الماؿ بينيما بالسكية،
أك عمى االتفاؽ الذم اتفقا عميو ،ىذا عمى أصح قكل العمماء ،كما ىك مذىب المالكية كالحنابمة ،كطائفة مف
أىؿ الرأم ،خبلفان لئلماـ أب حنيفة رحمة ا﵀ عميو الذم خالؼ الجميكر ،مر أنو رحمو ا﵀ يقكؿ بجكاز شركة
ىذا ،يقكؿ :إف الحشيش كالحطب ييممؾ

األبداف؛ لكنو ينازع ف ىذا النكع مف الشركة كال يجيزه ،كالسبب ف
و
كحينئذ ال تقر عميو الشركة ،عمى ما اختاره رحمو ا﵀ .انظر :الشنقيط  ،محمد
بمجرد األخذ ،كمف أخذه ممكو،
بف محمد المختار ،شرح زاد المستقنر ،منشكر عمى الرابط:
uqu.edu.sa/page/ar/143408

()2
()3

ف "ب" زيادة المستق .

ليست ف "أ ،ب ،ج".
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()1

ببطبلف العقد فيبقى االستحقاؽ عمى قدر رأس الماؿ المكلٌد لو ،كنظيره البزر

الزيادة(.)2
الرير ٌ
كٌ

ف

المزارعة

[أثر كفاة أحد الشركاء عمى الشركة]
ؽ ًب ىد ً
ضم يف ٍال ىك ىكالى ىة ،ىكىال يبد
ار ٍال ىح ٍر ًب ىب ى
ات أى ىح يد الش ًر ى
يك ٍي ًف أى ٍك ٍارتىد ىكلى ًح ى
[كًا ىذا ىم ى
طمى ٍت الش ًرىك ية ًألىن ىيا تىتى ى
ى
ؽ الش ًرىك ية ىعمىى ىما ىمر ،ىك ٍال ىك ىكالى ية تىٍبطي يؿ ًب ٍال ىم ٍك ًت ،ىك ىك ىذا ًب ًاال ٍل ًت ىح ً
ضى
اؽ يم ٍرتىدا ى
ًم ٍن ىيا لًتىتى ىحق ى
إذا قى ى
اضي ًبمىح ً
ٍالقى ً
يؾ
ؽ ىب ٍي ىن ىما ى
إذا ىعمً ىـ الش ًر ي
اق ًو؛ ًألىن يو ًب ىم ٍن ًزلى ًة ٍال ىم ٍك ًت ىعمىى ىما ىبيناهي ًم ٍف قى ٍب يؿ ،ىكىال فى ٍر ى
ى
ًبمك ًت ص ً
اح ًب ًو أى ٍك لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ؛ ًألىن يو ىع ٍز هؿ يح ٍك ًمي ،ىكًا ىذا ىبطىمى ٍت ٍال ىك ىكالى ية ىبطىمى ٍت الش ًرىك ية].
ىٍ
ى
()5
()4
()3
الشركة  ،مفاكضةن
تد كلحؽ بدار الحرب بطمت ٌ
قكلو :كاذا مات أحد ٌ
الشريكيف أك ار ٌ
()6
مسمما لـ يكف بينيما شركة ،كاف
عنانا ،إذا قضى بمحاقو ،عمى ٍال ىبتىات( )7حتٌى لك عاد
كانت أك ن
ن
مسمما قبؿ أف يحكـ
لـ يقض القاض بمحاقو ،انقطعت عمى سبيؿ التٌكقٌؼ باإلجماع ،فإف عاد
ن

الشركة ،كاف مات أك قتؿ انقطعت ،كلك لـ يمحؽ بدار الحرب ،انقطعت
بمحاقو فيما عمى ٌ
المفاكضة عمى سبيؿ( )8التٌكقٌؼ[ ،فإف لـ يقض القاض بالبطبلف حتٌى أسمـ عادت المفاكضة،

()1
()2

لمنبات .انظر :الفيركزآبادم ،القامكس المحيط[ ،ص .]349
الب ٍزرٌ :
حب يبذر ٌ
كؿ ٌ
ى
ً
انظرَّ :
م ،الجكىرة النيرة .]290 /1[ ،الميدان  ،المباب ف شرح الكتاب.]130 /2[ ،
الزبًيد ٌ

اعتقادا ،أك ىشكا .انظر :البعم  ،محمد بف أب الفتح
( )3الردة :اإلتياف بما يخرج بو عف اإلسبلـ :نطقنا ،كاف ،أك
ن
بف أب الفضؿ المطمر عمى ألفاظ المقنر [ ،ص  ،]41تحقيؽ :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب ،مكتبة
السكادم لمتكزير ،ط1423 ،1ىػ  2003 -ـ.

()4

دار الحرب :ىك عمى خبلؼ دار اإلسبلـ :يعن

الفقيية[ ،ص .]93

()5

إال أف الفقياء أجازكا ف

غير المسمميف .انظر :البركت  ،التعريفات
ما غمب فييا ي

حالة كفاة أحد الشركاء ،استمرارىا بيف اآلخريف إذا كانكا اثنيف فأكثر ،فيجكز

استمرارىا مر كرثة المتكفى إذا اتفقكا عمى ذلؾ ،في ال تنفسخ بالمكت؛ إال ف حؽ كؿ كاحد منيـ ،فبل تنفسخ
ف حؽ الشركاء اآلخريف ،كلكنيا تبقى مستمرة بينيـ فيمكف استمرارىا مر كرثة المتكفى ،إذا رأل الكل المصمحة

ف استدامة الشركة ،عمى خبلؼ بيف الفقياء ،ىؿ ى استمرار لمعقد السابؽ كىك الراجح أك ابتداء عقد جديد.
انظر :عفانة ،حساـ الديف بف مكسى ،فتاكل يسألكنؾ ،]490 /8[ ،مكتبة دنديس ،الضفة الغربية  -فمسطيف،
ط1427 ،1ق.

()6

ليست ف "ج".

()8

ليست ف "ب".

()7

كقد سبؽ التعريؼ بو[ ،ص.]87
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()1
عنانا
كاف مات بطمت مف كقت ال ٌرٌدة ،كاذا انقطعت المفاكضة عمى سبيؿ التٌكقٌؼ]  ،ىؿ تصير ن
()3( )2
عنانا ذكره ٍال ىكٍل ىكالً ًج ٌ .
عند أب حنيفة  -رحمو المٌو -؟ ال .كعندىما تبقى ن

تتضمف الككالة ،أم :مشركط ابتداؤىا كبقاؤىا بيا
ألنيا
كاٌنما بطمت ٌ
الشركة بالمكت؛ ٌ
ٌ
لكؿ منيما ف ماؿ اآلخر ،كال تبقى الكالية
صرؼ ٌ
ضركرةنٌ ،
فإنيا ال يتحقٌؽ ابتداؤىا ٌإال بكالية التٌ ٌ
تبعا ،كال يمزـ مف بطبلف التٌبر
ٌإال ببقاء الككالة ،كبيذا التٌقرير اندفر ٌ
السؤاؿ القائؿ :الككالة تثبت ن
ألنو مكت حكم ٌ ( *)4عمى ما ٌبيٌناه مف قبؿ ف باب أحكاـ
بطبلف األصؿ كبطبلنيا بااللتحاؽ؛ ٌ
تديف.
المر ٌ
الشريؾ بمكت شريكو كعدـ عممو بذلؾ ،حتى
كال فرؽ ف ثبكت البطبلف بيف ما إذا عمـ ٌ
()5
يتحكؿ شرنعا إلى كارثو عمـ
تصرفات اآلخر عمى ٌ
الشركة؛ ٌ
ألنو عزؿ حكم ٌ ٌ ،
ال تنفذ ٌ
فإف ممكو ٌ
الشرع حيث نقؿ ٍال ًمٍمؾ ،بخبلؼ ما إذا** ،فسخ أحد
مكتو أك ال ،فبل يمكف تكقٌفو ،كقد نفٌذه ٌ
()6

الشركة كماليا دراىـ *** أك دنانير ،حيث يتكقٌؼ عمى عمـ
الشريكيف ٌ
ٌ

اآلخر؛

( )1ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
()2
ًً
(ك ىلكالب) كراء بمخ،
ٍال ىكٍل ىكالج ٌ  :ىك أبك المكارـ ظيير الديف إسحاؽ بف أب بكر الحنف الكلكالج  ،مف أىؿ ى
فقيو حنف  ،لو (الفتاكم الكلكالجية) .انظر :الزركم ف األعبلـ ،]353/3[ ،كحالة ف معجـ المؤلفيف،
[ .]220/5ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ[ ،ص .]129حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1231-1230/2[ ،

()3

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]199 /5[ ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]327 /4[ ،

( )4ف "ج" حكـ .كالمكت الحكم ٌ  :ىك حكـ يصدر مف قبؿ القاض بمكت شخص مف األشخاص  -كاف كاف
ال يزاؿ حيا  -لسبب شرع يقتض ذلؾ .انظر :المكسكعة الفقيية الككيتية.]254 /39[ ،
*نياية ؽ  /11ب مف "ب".

( )5العزؿ الحكم ٌ  :ىك ما كاف ببطبلف األىمية بالمكت ،أك الجنكف ،أك لحاقو مرتدا بدار الحرب ...كنحكىا،
أك المحمية كيبلؾ العيف ،أك تصرؼ المككؿ فييا .انظر :الحمب  ،محمد بف محمد (المعركؼ بابف أمير الحاج)،
التقرير كالتحبير ف عمـ األصكؿ ،]329/3[ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1403 ،2ىػ1983-ـ.
**نياية ؽ  /83أ مف "أ".

***نياية ؽ  /362ب مف "ج".

()6

ف "ج" حكـ.
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( )2

()1
لمضرر عنو ،كتقييده بما إذا كاف ماؿ
ألنو عزؿ
قصدم ؛ ٌ
ٌ
دفعا ٌ
ٌ
ألنو نكع حجر ،فيشترط عممو ن
()3
الركاية
ألنو لك كاف
ٌ
الشركة دراىـ أك دنانير؛ ٌ
ن
عركضا فبل ركاية ف ذلؾ عف أصحابنا  ،كاٌنما ٌ
صرؼ ،فإف كاف ماؿ المضاربة
أف ٌ
ف المضاربة ،كى ٌ
رب الماؿ إذا نيى المضارب عف التٌ ٌ
()4

دنانير

الشركة
بالدنانير إف كاف رأس ماؿ ٌ
الدراىـ ٌ
صح نييو ،غير ٌأنو يصرؼ ٌ
دراىـ أك دنانير ٌ
الشركة كالمضاربة ،فقاؿ :ال تنفسخ(،)5
عركضا لـ
كعكسو فقط ،كاف كاف
حاكم ٌ
ٌ
ن
يصح ،فجعؿ الطٌ ٌ
()6
عركضا( ،)7كىك المختار(.)8
الشركة كاف كاف الماؿ
كبعض المشايخ قالكا :تنفسخ ٌ
ن
صرؼ إلييما
بأف ماؿ ٌ
كفرقكا بيف ٌ
الشركة كالمضاربةٌ ،
الشركة ف أيدييما ن
معا ،ككالية التٌ ٌ
ٌ

عرضا ،بخبلؼ ماؿ
نقدا كاف أك
جميعا ،فيممؾ ٌ
صرؼ ف مالو ن
ن
ن
كؿ ني صاحبو عف التٌ ٌ
حؽ المضارب فيو الستحقاقو ربحو ،كىك المنفرد
فإنو بعدما صار
عرضا ثبت ٌ
المضاربةٌ ،
ن
رب الماؿ نييو.
صرؼ ،فبل يممؾ ٌ
بالتٌ ٌ
( )1كالفرؽ بينو كبيف العزؿ الحكم ٌ  ،أنو يتكقٌؼ عميو عمـ الككيؿ بخبلؼ الحكم ٌ .
كقد اختمؼ الفقياء ف اشتراط عمـ الككيؿ بالعزؿ.
افعية ،كركاية عند الحنابمة ،إلى ٌأنو يشترط عمـ
الراجح عند
أكالن :ذىب
المالكية ،كقكؿ عند ٌ
الش ٌ
ٌ
ٌ
الحنفية ،كىك ٌ
إف العزؿ فسخ لمعقد ،فبل يمزـ حكمو إالٌ بعد العمـ بو ،كاٌنو لك انعزؿ قبؿ عممو
الككيؿ بالعزؿ ،كعمٌمكا ذلؾ بقكليـٌ :

الرجكع
كبأف الككيؿ
ألنو قد
يتصرؼ بأمر ٌ
كاف فيو ضررٌ ،
تصرفات فتقر باطمةنٌ ،
مككمو ،كال يثبت حكـ ٌ
ٌ
يتصرؼ ٌ
ٌ
حؽ المأمكر قبؿ عممو كالفسخ.
ف
ٌ

األصح ،كالحنابمة ف المذىب ،إلى عدـ اشتراط عمـ الككيؿ بالعزؿ،
افعية ف
ثانيان :ذىب
المالكية ،ف قكؿ ك ٌ
ٌ
الش ٌ
ٌ
ألف العزؿ رفر عقد ال يفتقر إلى رضا صاحبو ،فبل يفتقر إلى
فمك
تصرؼ الككيؿ بعد العزؿ فتص ٌرفو باطؿٌ ،
ٌ
كالطبلؽ .انظر :الحمكم :غمز عيكف البصائرٍ .]29 /3[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]470 /8[ ،
عممو،
ٌ
انظر :المكسكعة الفقيية الككيتية .]254 /39[ ،الجذام  ،جبلؿ الديف عبد ا﵀ بف نجـ بف شاس بف نزار ،عقد
الجكاىر الثمينة ف

مذىب عالـ المدينة ،]688/2[ ،تحقيؽ ،حميد بف محمد لحمر ،دار الغرب اإلسبلم ،

بيركت ،لبناف ،ط 1423 ،1ىػ  2003 -ـ .الشيرازم ،الميذب .]357/1[ ،ابف قدامة ،المغن .]234/7[ ،

()2

ف "ب" زيادة مالو.

()3

المشيكر عند إطبلؽ كممة أصحابنا ،أف المراد بيـ األئمة الثبلثة ،كقد سبؽ ذلؾ[ ،ص .]68

()5

انظر :الطحاكم ،مختصر الطحاكم.]108[ ،

()4

()6
()7

ليست ف "أ".

المراد بالمشايخ :مف لـ يدرؾ أبا حنيفة ،كقد سبؽ التعريؼ بذلؾ [ص.]46
ف "ب ،ج" عرضا.

()8
بالشركة ،كغاب فباع الحاضر األمتعة،
ثـ قاؿ أحدىما :ال أعمؿ معؾ ٌ
"كصكرتو اشتركا كاشتريا أمتعةنٌ ،
فالحاصؿ لمبائر ،كعميو قيمة المتاع" .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]199 /5[ ،ابف عابديف ،حاشية ابف

عابديف.]327 /4[ ،
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[حؽ الشريؾ في فسخ الشركة]
ً
ً ً
[ب ًخ ىبل ً
ً
ؼ ىعمىى ًع ٍمًـ
ؼ ىما ى
ير ىح ٍي ي
س ىخ أى ىح يد الش ًر ى
يك ٍي ًف الش ًرىك ىة ىك ىم ي
ث ىيتىىكق ي
إذا فى ى
اؿ الش ًرىكة ىد ىراى يـ ىكىد ىنان ي
ً
ص ًدم ،ىكاىلم يو أى ٍعمى يـ].
ٍاآل ىخ ًر ألىن يو ىع ٍز هؿ قى ٍ
الشركة فسخ.
فركع :إنكار ٌ

ضامنا لقيمة نصيب شريكو.
كقكلو :ال أعمؿ فسخ ،حتٌى لك عمؿ اآلخر كاف
ن
()1
الشريكيف لصاحبو :أنا أريد أف أشترم ىذه الجارية لنفس ،
كف الخبلصة قاؿ أحد ٌ

فس ىكت ،فاشتراىا ،ال تككف لو(.)2
ى
المككؿ فاشتراىا تككف لو.
كلك قاؿ الككيؿ ذلؾ ،فسكت
ٌ
()3
المككؿ رض
إف الككيؿ يممؾ عزؿ نفسو إذا عمـ
ٌ
فرؽ فقاؿٌ :
ثـ ٌ
ٌ
الشركة ٌإال برضا صاحبو اىػ(.)4
الشريكيف ال يممؾ فسخ ٌ
فإف أحد ٌ
ٌ
الشريؾ ٌ

()1

خبلصة الفتاكل لمشيخ طاىر بف أحمد عبد الرشيد البخارم ،تكف

كىك كتاب معتبر عند العمماء كمعتمد عند الفقياء .انظر حاج

أـ سخط ،بخبلؼ

542ىػ كلخصو مف الكاقعات كالخزانة،

خميفة ،كشؼ الظنكف .]971/1[ ،النقيب،

المذىب عند الحنفية [ .]604-603/2كقد تـ تحقيقو ف رسائؿ عممية ف الجامعة اإلسبلمية بغداد ،كلكنو لما

يطبر بعد ،انظر ىذا الرابط:

http://dalel-atareeh.org/index.php/thesis1/view/details/1/6644

()2

انظر :البخارم ،طاىر بف أحمد بف عبد الرشيد ،خبلصة الفتاكل[ ،ص ،]177رسالة مقدمة إلى الجامعة

اإلسبلمية بغداد لنيؿ درجة الماجستير (مف بداية كتاب الغصب إلى نياية المخطكطة) ،منشكرة عمى ىذا الرابط:
http://www.mediafire.com/download/ks8hhb8pkp8dp6p

()3
()4

ف "ج" زيادة إنو.

المصدر نفسو[ ،ص.]178
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الصحيح ما
صحح ىك انفراد ٌ
كىذا غمط ،كقد ٌ
الشريؾ بالفسخ كالماؿ عركض ،كالتٌعميؿ ٌ
()1
فإف أحد المتفاكضيف ال يممؾ تغيير مكجبيا ٌإال برضا صاحبو( ،)2كف
ذكر ف التٌجنيس ٌ ،
الرضا احتماؿ ،يعن  :إذا كاف ساكتنا ،كالمراد بمكجبيا كقكع المشترل عمى االختصاص(.)3
ٌ
كال يشكؿ عمى ىذا ما ذكر ف

الخبلصة ف

ثبلثة اشترككا شركةن صحيحةن عمى قدر
( )4

أف
رءكس أمكاليـ ،فخرج كاحد إلى ناحية مف ٌ
النكاح لشركتيـ ،فشارؾ الحاضراف آخر عمى ٌ
الربح لو ،كالثٌمثيف بينيـ أثبلثنا ،ثمثاه لمحاضريف كثمثو لمغائب ،فعمؿ المدفكع إليو بذلؾ الماؿ
ثمث ٌ
()5

ثـ جاء الغائب فمـ يتكمٌـ بش ء ،فاقتسمكا كلـ يزؿ يعمؿ معيـ
سنيف مر الحاضريفٌ ،
يضمف شريكيو ،ال ضماف عمييما ،كعممو
الرابر ،حتٌى خسر الماؿ أك استيمكو ،فأراد الغائب أف
ٌ
ٌ
()6

السككت [السابؽ
ألف ىذا
رضا ٌ
بالشركة؛ ٌ
بعد ذلؾ ن
أخص مف ٌ
ٌ

()1

ىذا

لما فيو مف زيادة العمؿ](.)7

التجنيس كالمزيد كىك ألىؿ الفتكل غير عتيد ،لئلماـ برىاف الديف عم

بف أب

بكر المرغينان

الحنف

المتكفى سنة 593ىػ ،قاؿ فيو ( :أف ىذا الكتاب لبياف ما استنبطو المتأخركف كلـ ينص عميو المتقدمكف ) ،ذكر
فيو :أف الصدر حساـ الديف ،أكرد المسائؿ ميذبة ف تصنيؼ ،كذكر ليا الدالئؿ ،كرتب الكتب دكف المسائؿ،

كلـ يتيسر لو الختاـ ،فشرع ف إتمامو ،كتحسيف نظامو ،كأنزؿ ذكر ما ذكره مف األبكاب ،مف األسماء إلى حركؼ
مجردة عف األلقاب ،كىك مطبكع .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]352/1[ ،المرغينان  ،عم بف أب بكر
بف عبد الجميؿ ،كتاب التجنيس كالمزيد ،تحقيؽ ،المك  ،محمد األميف ،إدارة القرآف كالعمكـ اإلنسانية ،كراتش ،
باكستاف ،ط2004 ،1ـ.

()2

ف "ج" صاحبيا.

()3
المككؿ حيف
فإف سككت
ٌ
قاؿ ابف عابديف ف منحة الخالؽ" :مف ىنا يتٌضح الفرؽ بيف الككيؿ كبيف ٌ
الشريؾٌ ،
الشريكيف
المككؿ،
كأنو عزؿ نفسو مف الككالة بعمـ
ٌ
فصح ،كأحد ٌ
ألنو ٌ
قاؿ الككيؿ :أريد شراء األمة لنفس  ،يكف ؛ ٌ
ٌ

الشركة الباقية،
لما سكت مر بقاء حكـ الككالة
لمشركة ،ال ٌ
الرضا ،الحتماؿ ٌأنو معتمد عمى ٌ
المتضمنة ٌ
يدؿ عمى ٌ
ٌ
ٌ
الحكمية باقية بخبلؼ
يتـ رضاه ،كالككالة
أف حكميا اشتراؾ ٌ
أف ٌ
ٌ
كؿ مشترم ،ك ٌ
كٌ
الشرط المفسد ال يفسدىا فمـ ٌ
ألنيا ارتفعت بقكؿ الككيؿ :أريد شراءىا لنفس  ،أم :ال لؾ ،كقد سكت ،فمك كاف لو غرض ف
الككالة المفردة؛ ٌ

الضعيؼ" .انظر :ابف عابديف ،منحة الخالؽ ،عمى البحر
بقائو لمنعو بما يشاىد ،كىذا فرؽ لطيؼ ظير لمعبد ٌ
الرائؽ ،مطبكع عمى حاشية البحر الرائؽ.]200 /5[ ،

()4

ف "ب" زيادة ربح الثمث.

()5

ف "ب" منيـ.

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".

()6

ف "ط" الثٌابت.
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[أداء الزكاة مف ماؿ الشريكيف]
ًً ً
م ىزىكاةى م ً
س ًم ٍف ًج ٍن ً
س الت ىج ىارًة،
س ًألى ىح ًد الش ًر ى
[فى ٍ
اؿ ٍاآل ىخ ًر إال ًبًإ ٍذنو ،ألىن يو لى ٍي ى
يك ٍي ًف أى ٍف يي ىؤد ى
ص هؿ :ىكلى ٍي ى
ى
ضً
اح ًب ًو أى ٍف ي ىؤدم ىزىكاتى يو .فىًإ ٍف أىدل يكؿ ك ً
اح ود ًم ٍنيما ًلص ً
فىًإ ٍف أىًذ ىف يكؿ ك ً
ام هف ىعمً ىـ
اح ود ًم ٍن يي ىما فىالث ًاني ى
ى
ي ى
يى ى
ى
ًبأى ىد ً
إذا أىد ىيا ىعمىى
إذا لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ ىك ىى ىذا ى
ض ىم يف ى
اء ٍاألىك ًؿ أى ٍك لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ ،ىك ىى ىذا ًع ٍن ىد أىًبي ىح ًنيفى ًة .ىكقى ىاال :ىال ىي ٍ
ً ً ً
ً ً
ً
ًو ً
إذا أىديا معا ى ً
كر
ضم ىف يكؿ ىكاحد م ٍن يي ىما ىنص ى
يب ى
الت ىعاقي ًب ،أىما ى ى ى ن
صاح ًبو .ىك ىعمىى ىى ىذا اال ٍخت ىبلؼ ٍال ىمأٍ يم ي
ير بع ىدما أىدل ٍاآل ًمر ًب ىن ٍف ًس ًو .لىيما أىن يو مأٍمكر ًبالتممً ً
ً
اء الزىك ً
ًبأى ىد ً
يؾ ًم ٍف
اة ى
صد ى
إذا تى ى
ٍ
ى ي ه
ي
يى
ؽ ىع ىمى ٍالفىق ً ى ٍ ى
ً ً
ير ،كقى ٍد أىتىى ًب ًو فى ىبل ي ٍ ً
ً
كع يو ىزىكاةن لًتى ىعم ًق ًو ًب ًني ًة
س ًع ًو الت ٍممً ى
يؾ ىال يكقي ى
ى
ض ىم يف ل ٍم يم ىكك ًؿ ،ىك ىى ىذا ألىف في يك ٍ
ٍالفىق ً ى
ٍالمكك ًؿ ،كًانما ي ٍطميب ًم ٍن يو ما ًفي ك ً ً
كر ًب ىذ ٍب ًح ىدًـ ًٍ
صً
ص ىار ىك ٍال ىمأٍ يم ً
اؿ
ار ى
إذا ىذ ىب ىح ىب ٍع ىد ىما ىز ى
ى ى ى ي
ي ٍ
اإل ٍح ى
سعو ىك ى
يى
ى
اء الزىك ً
ضم ٍف ٍالمأٍمكر عمًـ أىك ىال .كًألىًبي ح ًنيفى ىة أىن يو مأٍمكر ًبأى ىد ً
ً
ًٍ
اة
ى
ى ي ي ى ى ٍ
ى
اإل ٍح ى
ى ي ه
ص يار ىك ىحج ٍاآلم ير لى ٍـ ىي ٍ ى
ً
ً
اج ىن ٍف ًس ًو ىع ٍف يع ٍي ىد ًة
كد ًم ٍف ٍاألى ٍم ًر ٍ
ص ى
إخ ىر ي
ص ىار يم ىخالفنا ،ىك ىى ىذا ألىف ٍال ىم ٍق ي
ىك ٍال يم ىؤدل لى ٍـ ىيقى ٍع ىزىكاةن فى ى
ً
ً
ً
ٍال ىك ً
ص ىؿ ًبأى ىد ًائ ًو ىك ىعرل
ص ي
كد ىح ى
اج ًب؛ ألىف الظاى ىر أىن يو ىال ىي ٍمتى ًزيـ الض ىرىر إال ل ىد ٍف ًع الض ىر ًر ،ىك ىى ىذا ٍال ىم ٍق ي
ص ىار ىم ٍع يزكنال ىعمًـ أى ٍك لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ؛ ًألىن يو ىع ٍز هؿ يح ٍك ًمي .ىكأىما ىدـ ًٍ
صً
اء ٍال ىمأٍ يم ً
يؿ
ار فىقى ٍد ًق ى
اإل ٍح ى
كر ىع ٍن يو فى ى
أى ىد ى
ي
ى
يىك عمىى ىى ىذا ًاال ٍخ ًت ىبل ً
س ًب ىك ً
اج وب ىعمى ٍي ًو فىًإن يو يي ٍم ًك ين يو
ؼ ،ىكًق ى
يؿ ىب ٍي ىن يي ىما فى ٍر ه
ى ى
ؽ .ىك ىك ٍج يي يو أىف الد ىـ لى ٍي ى
اإل ٍحصار .كًفي م ً
اء ىك ً
اعتيًب ىر ًٍ
كف
ص ًب ىر ىحتى ىي يز ى
ص ن
كدا فيو يد ى
ب فى ٍ
اج ه
اإل ٍ
ى ٍ
ىي ٍ
سقىاطي ىم ٍق ي
سأىلىت ىنا ٍاألى ىد ي
كؿ ًٍ ى ي ى
ًٍ
صً
ار].
اإل ٍح ى

أى ٍف
ىدًـ

الشريكيف زكاة ماؿ اآلخر ٌإال بإذنو]
يؤدم أحد ٌ
[ ال ٌ
فصؿ:

()1

لما كانت أحكاـ ىذا الفصؿ بعيدةن
ٌ
أخره.
أفردىا بفصؿ ك ٌ

()1

ف "أ ،ب ،ج" بعدت.

الشركة ،إذ ليست مف أمكر التٌجارة كاالسترباح،
عف ٌ
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()2
()1
فأدل ،كقد ٌأدل
قكلو :كاذا أذف ٌ
يؤدم زكاة أمكالو إذا حاؿ الحكؿ  ،فحاؿٌ ،
كؿ أف ٌ
اآلذف المالؾ ،ضمف لشريكو ما ٌأداه عمـ باألداء األكؿ( )3أك لـ يعمـ عند أب حنيفة  -رحمو المٌو

 ،-كعندىما ال يضمف ما لـ يعمـ بأدائو( ،)4ىكذا ذكر

()1
()2

()5

الزكاة مف المبسكط(.)6
ف كتاب ٌ

ف "أ ،ب ،ج" مالو.
كيدخؿ ف

ىذا الباب زكاة الشركات المعاصرة ،كىناؾ فرؽ "بيف الشركات التجارية كالشركات الصناعية،

فاألكلى كجكب الزكاة ف عمكميا؛ أم :ف رأس ماليا كأرباحيا إذا حاؿ عمييا الحكؿ ،كابتداء حكليا مف ممؾ
المساىـ فييا نصاب الزكاة .كأما الشركات الصناعية فتككف الزكاة ف أرباحيا إذا حاؿ عمييا الحكؿ بعد قبضيا،

كيشترط بمكغ نصاب الزكاة لكؿ مساىـ ،فمف لـ تبمغ أسيمو نصاب الزكاة ،فإنيا ال تجب عميو ،ذلؾ أف الخمطة
ف األمكاؿ ال تؤثر إال ف زكاة بييمة األنعاـ مف اإلبؿ كالبقر كالغنـ ،كأما ما عداىا مف أمكاؿ الزكاة فبل تؤثر
فييا الخمطة ،فكؿ ماؿ معمؽ بصاحبو فقط ،فمك فرضنا أف كؿ أسيـ مساىـ ال تبمغ نصاب الزكاة ف كؿ أمكاؿ

الشركة فإف الزكاة ال تجب فييا .كى فركض بعيدة إذا عممنا أف نصاب الزكاة ىك " 56رياال سعكديا"[ ،كاف
قديمان] أك ما يعادلو مف أية عممة أك عرض تجارة .ما الذم يقدر مف قيمت السيـ؟ إذا كانت األسيـ معدة لمتجارة
كالتقميب ف البير كالشراء فيذه أسيـ تعتبر عركض تجارة ،فتزكى زكاة العركض ،كلدينا -غالبا -قيمتاف لمسيـ:
إحداىما :قيمة اإلصدار الرسمية .الثانية :قيمة السكؽ لؤلكراؽ المالية .فالزكاة تككف لقيمة السيـ ف

سكؽ

األكراؽ المالية ،سكاء كانت زائدة عف قيمة اإلصدار ،أك ناقصة ،أك مساكية .فيذه القيمة السكقية ى الت تقدر

بيا قيمة السيـ إلخراج زكاتو ،كتزيد كتنقص حسب العرض كالطمب؛ ألننا اعتبرنا ىذه األسيـ عركض تجارة.
كىذا ىك الحكـ ف عركض التجارة عند تقدير قيميا ف إخراج زكاتيا" ،ك"تخرج إدارة الشركة زكاة األسيـ كما
يخرج الشخص الطبيع

زكاة أمكالو...كيطرح نصيب األسيـ الت

ال تجب فييا الزكاة ،كمنيا أسيـ الخزانة

العامة ،كأسيـ الكقؼ الخيرم ،كأسيـ الجيات الخيرية ،ككذلؾ أسيـ غير المسمميف" ،فػ "تعامؿ الشركة معاممة
الشخص الكاحد ،أم :شخصية اعتبارية ،فتخرج الزكاة عمى ىذا األساس .انظر :البساـ ،عبد ا﵀ ،زكاة األسيـ
ف

الشركات ،بحث منشكر ف

مجمة مجمر الفقو اإلسبلم

جدة 1408 ،ىػ .قرار مجمر الفقو اإلسبلم
ٌ ،]506/4

()3

ليست ف " ب ،ج".

()4

ليست ف "ج".

()6

انظر :السرخس  ،المبسكط.]40 /3[ ،

()5

"أ" ذكره.

التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم [ ،العدد الرابر

رقـ ( ،)3نفس المصدر.
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ً
أف ف
كنقؿ ٍال ىكٍل ىكال ًج ٌ ٌ ،
()2
َّ ً
الصحيح
ٌ
أف عندىما ال يضمف ،عمـ بأدائو أك لـ يعمـ ،قاؿ :كىك ٌ
ٌ
كنص ف زيادات ٍال ىعتاب ٌ
عندىما.

بعض المكاضر ال يضمف عندىما كاف عمـ بأداء المالؾ(،)1

ثـ كفٌر
كعمى ىذا الخبلؼ ،لك دفر ن
ماال إلى رجؿ ليكفٌر عنو ،فكفٌر اآلمر بنفسوٌ ،
معا
المأمكر ،كعمى ىذا المأمكر بأداء ا ٌلزكاة ،كىذا الخبلؼ فيما إذا ٌأديا عمى التٌعاقب ،فإف ٌأديا ن
كؿ نصيب اآلخر عند أب حنيفة.
ضمف ٌ
كعندىما ال يضمف ،ذكره ف المبسكط( )3كزيادات العتٌاب ٌ  ،كعمٌؿ فيما نقؿ عف المبسكط،
كؿ منيما تقر بما ٌأداه بنفسو ،كأداؤه بنفسو( )4يكجب عزؿ الككيؿ ،كال يخفى ٌأنو ال يفيد؛
بأف زكاة ٌ
ٌ
()5
يتضمف عزؿ الككيؿ ،كىك ال ينعزؿ ٌإال بعد العمـ كالكبلـ فيو.
أف أداءه
ٌ
ألنو بعد تسميـ ٌ
ٌ
خبلفية الكتابٌ :أنو ٌأداه باألمر كال ضماف مر األمر.
كجو قكليما ف
ٌ
كال يقاؿٌ :إنما أمره بأداء ما ىك زكاة.

()1

ف "ج" ماؿ.

( )2زيادات ٍال ىعتَّابً ٌ  ،ألحمد بف محمد بف عمر العتاب 586( ،ق) ،كى  :زيادة عمى ما أمبله :أبك يكسؼ ،كقيؿ:
إنما سم بو ،ألنو لما فرغ مف تصنيؼ "الجامر الكبير" تذكر فركعا ،لـ يذكرىا ف "الكبير" ،فصنفو ،ثـ تذكر
فركعا أخرل ،فصنؼ أخرل ،كسماىا" :زيادات الزيادات"  .القيىرش  ،الجكاىر المضية .]298 /1[ ،ابف قطمكبغا،
تاج التراجـ[ ،ص .]103حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]962 /2[ ،

()3

انظر :السرخس  ،المبسكط.]40 /3[ ،

()5

ف "ب ،ج" أداه.

()4

ليست ف "ب".
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()1
المككؿ*،
ألف كقكعو زكاةن يتعمٌؽ بأمر مف جية
ألنا نقكؿ :ليس ىذا ف
ٌ
ٌ
كسر الككيؿ؛ ٌ
كنيتو ،كاٌنما يمزمو** ما ف كسعو كليس ف كسعو ٌإال( )2األداء( ،)3كليذا لك دفر إلى رجؿ
ٌ
الدافر َّ
أيضا كدـ
ثـ ٌأدل ٌ
ليقض بيا ن
الد ٍيف ،ال يضمف إذا دفر كلـ يعمـ ،كصار ن
دينا عميوٌ ،
()4

اإلحصار

إذا ذبح المأمكر بعد زكاؿ اإلحصار.

المؤدل بعد أدائو [لـ يقر]( )5زكاةن فصار مخالفنا،
الزكاة ،ك ٌ
كألب حنيفة ٌأنو مأمكر بأداء ٌ
الضرر الدينً ٌ  ،كقد خبل أداؤه عف
الضرر بتنقيص الماؿٌ ،إال لدفر ٌ
ألف الظٌاىر أف ال يمتزـ ٌ
كىذا ٌ
ألنو عزؿ حكم ٌ ال يتكقٌؼ عمى العمـ بالعزؿ بالمكت
ذلؾ فصار بأدائو معزكنال عمـ أك لـ يعمـ؛ ٌ
أما ما التزمتـ بو مف المسألتيف ،فقيؿ :يمنر تسميـ أب حنيفة الجكاب فييما[ ،بؿ
كما ذكرنا آنفنا ،ك ٌ
قكلو بالضماف فييما]*** )6(،كقيؿ بؿ ىك عمى االتٌفاؽ(.)7

()1

ف "ط" مف.

*نياية ؽ  /12أ مف "ب".
**نياية ؽ  /83ب مف "أ".

()2
()3

ليست ف "ب".

ف "ج" زيادة إذ ليس.

()4
اء
اسـ لمف أحرـ ثـ منر عف المض ف مكجب اإلحراـ ،سك ه
اإلحصار لغة :المنر .كشرعان عند الحنفية :ىك ه
كاف المنر مف العدك أك المرض أك الحبس أك الكسر أك العرج كغيرىا مف المكانر ،مف إتماـ ما أحرـ بو حقيقةن أك

شرنعا .كعند الجميكر :منر المحرـ مف جمير الطرؽ عف إتماـ الحب أك العمرة ،كالدـ المذككر ىك إما شاة ،أك
يس ٍبر بدنة ،أك يس ٍبر بقرة ،فإف نحر بدنة أك ذبح بقرة ،فقد زاد خي انر ،كىذا مذىب جميكر الفقياء مف الحنفية .انظر:
الكاسان  ،بدائر الصنائر.]200 ،175 /2[ ،

()5

ليست ف "أ ،ب".

()6

ما بيف المعككفيف ليس ف "ط".

()7

انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]308 /3[ ،

***نياية ؽ  /363أ مف "ج".
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أف ٌ
كالفرؽ ٌ
الحب
اإلحصار ،أدرؾ
ٌ

ألنو
صر؛ ٌ
ليس بكاجب عمى اآلمر ٍال يم ٍح ى
الحب،
أك لـ يدركو ،كيفعؿ أفعاؿ فائت
ٌ
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يمكنو أف يصبر حتٌى يزكؿ
كف مسألتنا :األداء كاجب،

مقصكدا فيو(.)1
فاعتبر اإلسقاط
ن
أما مسألة َّ
الد ٍيف؛ فالفرؽ ٌأنو أمره بدفر مضمكف عمى اآلخذ ،كذلؾ ثابت ،كاف كاف اآلخذ
كٌ
ً
ألف عيف َّ
ثـ يصير
ىدائ ىنو ،كىذا ٌ
الد ٍيف ال يمكف دفعو ،بؿ دفر ماؿ مضمكف عمى القابضٌ ،
الرجكع عميو بعد العمـ بالقضاء ،كال يخفى
بالضماف
الضماف
ٌ
ٌ
ن
قصاصا ،كقد كقر كلـ يفت إلمكاف ٌ
فكأف المأمكر بو دفعو إلى المصرؼ
ٌأنو لـ يقر الجكاب عف قكليما ليس ف كسعو إيقاعو زكاةنٌ ،
مقي ندا
كقد كجد ،كككنو ع نزال حكميا ليما أف يمنعاه؛ ٌ
صح بدفعو ٌ
ألنو مكقكؼ عمى ككف األمر ٌ

()3
()2
ناكيا ليا ،فمك بادر إلى
الزكاة كاف
لما أمره بأداء ٌ
ن
بكقكعو زكاةن ،كىك ممنكع ،كقد قيؿ ٌإنو ٌ
متسبنبا لكقكعيا غير زكاة ،كال
أخر حتٌى ٌأدل اآلمر ،كاف بتأخيره
فمما ٌ
ٌ
األداء كقر المأمكر بوٌ ،

يخفى ما فيو(.)4

()1

كقد اختمؼ الفقياء ف المراد بالمحصر:

القكؿ األكؿ :قكؿ مالؾ ،كالشافع  ،كىك المشيكر مف أقكاؿ أحمد ،أف اإلحصار ال يككف إال بالعدك ،فإذا منعو

عدك بحب أك عمرة فمو التحمؿ.

القكؿ الثان  :قكؿ أب حنيفة ،كقكؿ لمالؾ ف غير المعتمد ،كىك قكؿ ألحمد غير المعتمد مف أقكالو ،أف الحصر
يككف بكؿ ش ء يحبس عف الكعبة سكاء كاف عدكان -كلك مسمما -أك مرضان يزيد بالذىاب أك الرككب ،أك مكتان
لمحرـ المرأة أك زكجيا عند القائميف بكجكبو ،أك ىبلؾ النفقة.

كالذم يظير -كا﵀ أعمـ :-أف الحصر قد يككف بالعدك كقد يككف بالمرض .لعمكـ قكلو تعالى﴿ :فإف أحصرتـ
فما استيسر مف اليدم﴾ كاإلحصار ىك المنر ،كالمنر كما يككف مف العدك يككف مف المرض كنحكه.
كلمتكسر ف

المكضكع انظر :بحث ،اإلحصار ف

الحب (معناه ،أحكامو) ،ليكنس عبد الرب فاضؿ الطمكؿ،

منشكر عمى ىذا الرابطhttp://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=15009 :

()2

ليست ف "ب ،ج".

()4

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]199 /5[ ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]327 /4[ ،

()3

ليست ف "ج".
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جارية كيطأىا]
[المتفاكضاف يشترم أحدىما لنفسو
ن
ض ٍي ًف لًص ً
اؿ :ىكًا ىذا أىًذ ىف أى ىح يد ٍال يمتىفى ً
م ىج ً
ش ٍي وء
اح ًب ًو أى ٍف ىي ٍ
[قى ى
ارىي نة فى ىيطىأى ىىا فىفى ىع ىؿ فى ًي ىي لى يو ًب ىغ ٍي ًر ى
اك ى
شتى ًر ى
ى
ًع ٍن ىد أىًبي ح ًنيفى ىة ،كقى ىاال :ير ًجع عمى ٍي ًو ًب ًنص ً
ؼ الثم ًف ًألىن يو أىدل ىد ٍينا ىعمى ٍي ًو ىخاص نة ًم ٍف م و
شتىىروؾ
اؿ يم ٍ
ىٍ ي ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ً ً
ً ً ً
ص ًً
احب يو ًب ىن ً
ً
ً
س ىكًة ىك ىى ىذا ًألىف ٍال ًم ٍم ىؾ ىك ًاقعه لى يو ىخاص نة
ص ي
يبو ىك ىما في ش ىراء الط ىعاـ ىك ٍالك ٍ
فى ىي ٍر ًجعي ىعمى ٍيو ى
اري ىة ىد ىخمى ٍت ًفي الش ًرىك ًة عمىى ٍالبتى ً
ً ً ً
ضى
ات ىج ٍرنيا ىعمىى يم ٍقتى ى
ى
ى
ىكالث ىم يف ًب يمقى ىابمىة ٍالم ٍمؾ .ىكلى يو أىف ٍال ىج ً ى
ضم يف ًىب ىة ىن ً
الش ًرىك ًة ٍإذ يىما ىال ىي ٍممً ىك ً ً
صً
اإل ٍذ ًف ،ىغ ٍي ىر أىف ًٍ
اؿ ىع ىدًـ ًٍ
يب ًو
يرهي فىأى ٍ
ش ىب ىو ىح ى
اإل ٍذ ىف ىيتى ى
ى
اف تى ٍغي ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ضى
ًم ٍن يو؛ ًألىف ٍال ىك ٍط ىء ىال ىيحؿ إال ًب ٍالم ٍمؾ ،ىكىال ىك ٍج ىو إلىى إثٍ ىباتو ًب ٍال ىب ٍي ًع ل ىما ىبينا أىن يو يم ىخال ه
ؼ يم ٍقتى ى

ً ً
ً ً
الش ًرىك ًة فىأىثٍبتٍ ىناه ًب ٍال ًيب ًة الث ًابتى ًة ًفي ً
ض ٍم ًف ًٍ
س ىكًة؛ ًألىف ىذًل ىؾ
ى ي
ى
اإل ٍذ ًفً ،بخ ىبلؼ الط ىعاـ ىك ٍالك ٍ
ً
ً
اف م ىؤد نيا ىد ٍينا ىعمى ٍي ًو ًم ٍف م ً
كرًة فى ىيقىعي ٍال ًم ٍم يؾ لى يو ىخاص نة ًب ىن ٍف ً
اؿ
لمض ير ى
ى
س ٍال ىع ٍقد فى ىك ى ي
ً
ً
شاء ًب ًاال تفى ً ً
ب
سأىلى ًت ىنا قى ى
اؽ ألىن يو ىد ٍي هف ىك ىج ى
ىم ٍ
ضى ىد ٍينا ىعمى ٍي ًي ىما ل ىما ىبينا ىكلً ٍم ىبائ ًع أى ٍف ىيأٍ يخ ىذ ًبالث ىم ًف أىي يي ىما ى ى
ً ً
س ىكًة].
ض ية تى ى
س ىب ًب الت ىج ىارًة ،ىك ٍال يمفى ىاك ى
ص ىار ىكالط ىعاـ ىك ٍالك ٍ
ضم ىن ٍت ٍال ىكفىالى ىة فى ى
ًب ى
قكلو :كاذا أذف أحد المتفاكضيف لآلخر أف يشترم جاريةن كيطأىا ،ففعؿ ك ٌأدل جمير ثمنيا
ستىثٍنى ىع ٍن ىيا
يم ٍ
الش ًرىك ًة .ىكًفي

الشركة،
مف ماؿ ٌ

()2
ألنو ٌأدل
ٌأدل ٌ ،
الجارية دخمت ف

في لو بغير ش ء عند أب حنيفة ،كقاال( :)1يرجر عميو شريكو بنصؼ ما
()4
()3
أف
ألف ٍال ًمٍمؾ فييا لو
دينا عميو مف ماؿ ٌ
ن
خاصةن كطعاـ أىمو  ،كلو ٌ
الشركة؛ ٌ
ٌ
()5
الشركة جرنيا عمى مكجب المفاكضة إذ ال يممكاف تغييره ،فكاف
الشراء عمى ٌ
ٌ
ممؾ ،كال

يحؿ ٌإال ف
ثـ اإلذف لو بالكطء
يتضمف ىبة نصيبو منو ،إذ ال ٌ
ٌ
كحاؿ عدـ اإلذفٌ ،
الشريكيف ،لما ٌبيٌنا مف عدـ ممكيما تغيير مقتضى
الصادر مف البائر ألحد ٌ
يمكف إثباتو بالبير ٌ
شائعا.
العقد ،كال مف ٌ
الشريؾ لعدـ تعييف الثٌمف ،فكاف ىبةن كاف كاف ن
ً
لمرجؿ( )6أحممت لؾ كطء
كاستشكؿ ٌ
الرجؿ ٌ
حكما لئلحبلؿ ،لكاف قكؿ ٌ
بأنو لك ثبت ٍالمٍمؾ ن
تمميكا ليا منو ،كىك منتؼ.
ىذه األمة
ن

()1
()2

أبك يكسؼ كمحمد.
انظر :السمرقندم ،أبك الميث ،مختمؼ الركاية بػ"ركاية كترتيب العبلء العالـ السمرقندم"[ ،اختبلؼ أب حنيفة

مر صاحبيو  ،]1359-1358/3دراسة كتحقيؽ ،عبدالرحمف بف مبارؾ الفرج ،مكتبة الرشد ،ط1426 ،1ىػ.

()3

ليست ف "ب".

()4

ف "ج" زيادة لو.

()6

ليست ف "ب"

()5

ف "أ" أك.
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()1
الشريؾ ليا مف الجارية الٌت ال يممؾ
بأف الجارية المشتركة أقبؿ لتممٌؾ ٌ
كأجيب بالفرؽ ٌ
()3
()2
ً
يبلًد( )4دكف األجنب ٌ ،
الشريكيف يممكيا بً ًاال ٍستً ى
صا منيا ،كلذا كاف أحد ٌ
المخاطب باإلحبلؿ ش ٍق ن
فالركاية غير محفكظة ف تممٌؾ الجارية باإلحبلؿ(.)5
حؽ التٌممٌؾ كاألب ك ٌ
فأما مف لو ٌ
الجدٌ ،
ٌ

[مت كتاب الشركة]

()1

ليست ف "ج".

()4

االستيبلد :طمب الكلد مف األمة .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص .]22

()2
بالك ٍسر :ال َّس ٍيـ .انظر :الزبيدم ،تاج العركس.]15 /18[ ،
الش ٍقص ،ى
( )3ف "ب" ألحد الشريكيف تممكيا.
()5

انظر :السرخس  ،المبسكط .]209 /11[ ،الشيبان  ،الجامر الصغير[ ،ص .]404
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[كتىاب ٍالك ٍق ً
ً
ؼ]
ي ى

[تعريؼ ٍال ىك ٍقؼ]

()1
أف
مناسبتو ٌ
أف كبل منيما يراد الستبقاء األصؿ مر االنتفاع ٌ
بالزيادة عميو ٌ ،إال ٌ
بالشركة ٌ
الشركة مستبقنى ف ممؾ اإلنساف ،كف الكقؼ مخرج عنو عند األكثر( ،)2كمحاسف
األصؿ ف
ٌ
الكقؼ ظاىرة كى االنتفاع َّ
الذ ٌرٌية( ،)3كالمحتاجيف مف
الدار الباق عمى طبقات المحبكبيف مف ٌ

األحياء كالمكتى؛ لما فيو مف

آدـ ٍانقىطى ىع ىع ٍن يو ىع ىممي يو إًال ًم ٍف
ى

()4
ابف
الصالح ،كما ف الحديث المعركؼ« :إً ىذا ىم ى
ات ي
امة العمؿ ٌ
ىإد ى
ً
و
ص ىدقى وة ىج ً
ارىي وة»( )5الحديث(.)6
ثىىبل ثىة :إًال م ٍف ى

ثـ يحتاج إلى تفسيره لغةن كشرنعا ،كبياف سببو كشرطو كركنو كحكمو.
ٌ

()1

فاالنتفاع باألكؿ ف الدنيا ،كاالنتفاع بالثان ف اآلخرة ،كلذا ذكره بعد الشركة .انظر :القكنكم ،أنيس الفقياء،

[ص .]70

()2

فالكقؼ يراد بو إضافة أرباح إلى رأس الماؿ لتككف المصاريؼ مف الربح فقط ،فيبقى رأس الماؿ محفكظان بؿ

مضافان إليو الربح الباق ليؤدم إلى كفاية اإلنساف كغناه ،فيك ف حقيقتو استثمار مف حيث إف صاحبو يريد أف
يقؼ مالو ف

سبيؿ أف يحصد ناتجو يكـ القيامة ،كمف حيث الحفاظ عمى األصؿ ،كيككف االستيبلؾ لمناتب

كالثمرة كالربح كالرير ،فاألعياف المكقكفة إما تنتب منيا ،أك تنتب منيا منفعة كأجرة ،أك ينتب منيا ربح كرير .انظر:
أبك ليؿ ،محمكد أحمد ،استثمار األكقاؼ ف الفقو اإلسبلم  ،بحث منشكر ف مجمة مجمر الفقو اإلسبلم التابر
لمنظمة المؤتمر اإلسبلم  ،]473 /13[ ،الككيت1422،ق.

()3
()4
()5

الذرَّية :اسـ يجمر نسؿ اإلنساف مف ذكر كأنثى .انظر :تاج العركس ،انظرَّ :
الزبيدم [.]368/11

أداـ َّ
الش ىء :جعمو يستمر كيبقى .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]790 /1[ ،
ركاه مسمـ ،مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ،المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا﵀

 [ ،كتاب الكصية باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثٌكاب بعد كفاتو 1255/3 ،حديث رقـ ،])1631( :تحقيؽ،
محمد فؤاد عبد الباق  ،دار إحياء التراث العرب – بيركت ،بدكف طبعة كتاريخ.

()6

كقد نصت المادة ( )17مف قانكف العدؿ كاإلنصاؼ عمى أف "سبب الكقؼ إرادة محبكب النفس ف الدنيا بيف

األحباب ،كف اآلخرة بالتقرب إلى رب األرباب لنيؿ األجر كالثكاب .كمحاسف الكقؼ ظاىرة مشيكرة ،كمبراتو كافرة
مشككرة ف

ىذه الدار بدر البر عمى الذرية المحبكبيف ،كالفقراء كالمساكيف ،ككجكه الخيرات ،كف

دار القرار

باستدامة العمؿ الصالح كعدـ انقطاعو عف األمكات بجرياف ما قدمكا ألنفسيـ مف الصدقات" .انظر :باشا ،محمد

قدرم ،قانكف العدؿ كاإلنصاؼ ف
مصر ،ط1306 ،1ىػ 2006ـ.

القضاء عمى مشكبلت األكقاؼ[ ،ص ،]324دار السبلـ لمنشر كالتكزير،
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[الكقؼ لغة]
أما تفسيره لغةن :فالحبس ،مصدر كقفت أقؼ ،حبست ،قاؿ عنترة(:)1
ٌ
()3
)
2
(
ً ً
ً
ً
اجةى ٍال يمتىمىكًـ
ىكىكقى ٍفت فييىا ىناقىت فى ىكأىَّنيىا . ..فى ىد هف ألى ٍقض ى ىح ى
يدا ،أك
يتعدل كال ٌ
كىك أحد ما جاء عمى فعمتو ،ففعؿ ٌ
يتعدل ،كيجتمعاف ف قكلؾ :كقفت ز ن
أما أكقفتو –باليمز :-فمغة رديئة(.)4
الحمار فكقؼ ،ك ٌ
()5
ً
كقاؿ أبك الفتح بف* جٌن  :أخبرن أبك عم ٌ الفارس ٌ

()9

العباس
ٌ

()6

عف أب

()7

بكر

عف أب

( )8

()1

ىك :عنترة بف شداد العبس  ،أشير فرساف العرب ف

()2

صر ،جمعو أفداف .انظر :الزبيدم ،تاج العركس.]498 /35[ ،
الفى ىدف :القى ٍ
كمعناه :حبست ناقت ف دار جيبت  ،ثـ شبو الناقة بقصر ف عظميا كضخـ جرميا ،ثـ قاؿ :إنما حبستيا

الجاىمية ،كمف شعراء الطبقة األكلى مف أصحاب

المعمقات ،اشتير بشجاعة فائقة ،كأشعار نادرة .انظر :الزركم  ،األعبلـَّ .]91 /5[ ،
الزٍكىزن  ،حسيف بف أحمد،
شرح المعمقات السبر[ ،ص  ،]237دار احياء التراث العرب  ،ط1423 ،1ىػ  2002 -ـ.

()3

ككقفتيا فييا ألقض حاجة المتمكث بجزع مف فراقيا ،كبكائ عمى أياـ كصاليا .انظر :شرح المعمقات السبر،
[ص .]246

()4

انظر :الفيكم  ،المصباح المنير.]669 /2[ ،

*نياية ؽ  /84ب مف "أ".

األزدم مكالىـً ،
كجن  :اسـ أبيو ،كلد بالمكصؿ ،كصحب أبا عم الفارس
( )5ىك :أبك الفتح عثماف بف ًجن
ٍ
طكيبلن ،مف تآليفو :الخصائص ،التصريؼ ،سر صناعة اإلعراب ،كغيرىا كثير ،تكف (392ىػ) .انظر :الحمكم،
ياقكت بف عبد ا﵀ الركم  ،معجـ األدباء .]81 /12[ ،ابف خمكاف ،كفيات األعياف.]246 /3[ ،

()6

ىك :الحسف بف أحمد بف عبد الغفار أبك عم

كاشتير ذكره ف

اآلفاؽ ،لو كتاب التذكرة ف

النحكم الفارس  ،صنؼ كتبان عجيبة لـ يسبؽ إلى مثميا،

العربية عشركف مجمدا ،تكف

(377ىػ) .انظر :القفط  ،جماؿ

الديف أبك الحسف عم بف يكسؼ ،إنباه الركاة عمى أنباه النحاة ،]308 /1[ ،المكتبة العنصرية ،بيركت ،ط،1
1424ق .الزركم  ،األعبلـ.]179 /2[ ،

()7

ىك :أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم الشافع  ،اإلماـ المغكم النحكم الذم انتيت إليو لغة

تق

الديف ،طبقات الشافعية الكبرل ،]138 /3[ ،تحقيؽ ،محمكد محمد الطناح  ،عبد الفتاح محمد الحمك،

البصرييف ،تكف سنة 321ىػ ،مف مصنفاتو :جميرة المغة ،األمال  .انظر :السبك  ،تاج الديف عبد الكىاب بف
ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزير ،ط1413 ،2ىػ .األعبلـ.]80 /6[ ،

( )8ف "ب" ابف .كالصحيح ما أثبت.
()9

ىك :محمد بف يزيد ،أبك العباس ،إماـ النحك ،البصرم ،النحكم ،األخبارم ،أخذ عف المازن كالسجستان ،

مف آثاره" :الكامؿ ف األدب" ،تكف سنة ست كثمانيف كمائتيف .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [.]576 /13
األعبلـ.]144 /7[ ،
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عف أب عثماف ٍال ىم ًازنً ٌ ( )1قاؿ :يقاؿ :كقفت [دارم كأرض  ،كال يي ٍع ىرؼ أى ٍكقى ٍفت]
ثـ اشتير المصدر -أعن  :الكقؼ -ف ٍال ىم ٍكقيكؼ(.)3
مف كبلـ العربٌ ،

196
()2

ؼ ىكأى ٍكقىاؼ ،ىك ىكٍقت ىكأى ٍكقىات(.)4
كقؼ ،فمذا يجمر *عمى أفعاؿ ،فقيؿ :ىكٍق ه
الدار ه
فقيؿ :ىذه ٌ

[الكقؼ شرعان]
()6

عمى

()1

()5
صدؽ بمنفعتيا ،أك صرؼ منفعتيا
أما شرنعا :فحبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ كالتٌ ٌ
كٌ
أحب ،كعندىما حبسيا ال عمى ممؾ أحد( )7غير المٌو تعالى إلخ(.)8
مف ٌ
أيضا(.)9
كقد انتظـ ىذا بياف حكمو ،كسيأت تمامو فبل حاجة إلفراده ىنا ن

ىك :بكر بف محمد بف بقية ،أبك عثماف المازن  ،النحكم كاف إماما ف العربية ،كىك أستاذ المبرد ،تكف سنة

تسر كأربعيف كمائتيف .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [ .]270 /12الزيمع  ،األعبلـ.]69 /2[ ،

()2

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

()3

انظر :السيكط  ،جبلؿ الديف ،المزىر ف عمكـ المغة كأنكاعيا ،]96 /2[ ،تحقيؽ :فؤاد عم منصكر دار

()4

انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 374/15[ ،مادة (كقؼ)].

الكتب العممية ،بيركت ،ط1418 ،1ىػ 1998ـ.

*نياية ؽ  /12ب مف "ب".

()5

ف "أ ،ب ،ج "،المالؾ.

()7

ف "ج" كاحد.

()6

ف "أ ،ج" إلى.

( )8كعرؼ صاحب اإلسعاؼ الكقؼ بقكلو" :حبس العيف عمى حكـ ممؾ الكاقؼ ،أك عف التمميؾ كالتصدؽ بالمنفعة
كلك ف الجممة عمى اختبلؼ الرأييف" ،كىذا التعريؼ ىك أشمؿ التعريفات كأكضحيا عمى مذىب الحنفية .انظر:
الطرابمس  ،برىاف الديف ابراىيـ بف مكسى بف أب بكر الحنف  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص ،]3مطبعة

ىندية بالقاىرة ،ط1320 ،2ىػ1902-ـ.

()9

بالضركرة].
انظر[ :ص 216ثبكت الكقؼ
ٌ
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يحب مف األغنياء ببل قصد القربة،
ألف الكقؼ
يصح لمف ٌ
ٌ
كاٌنما قمنا :أك صرؼ منفعتيا؛ ٌ
بد ف آخره مف القربة بشرط التٌأبيد( ،)1كىك بذلؾ كالفقراء كمصالح المسجد،
كىك كاف كاف ال ٌ
()3
الدنيا بيف
لكنو يككف كقفنا قبؿ ٍان ًق ىراض( )2األغنياء ببل
النفس ف ٌ
ٌ
تصدؽ  ،كسببو إرادة محبكب ٌ
ٌ
()4
كعز. -
رب األرباب ٌ -
جؿ ٌ
قرب إلى ٌ
األحياء ،كف اآلخرة بالتٌ ٌ

()1
أبدا .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]423 /7[ ،
التأبيد :كىك أف يجعؿ آخره إلى سبيؿ خير ال ينقطر ن
(ٍ )2انًق ىراضٍ :انقى ىرض القكـ :درجكا كلـ يبؽ منيـ أحد .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  251مادة (قرض)].
()3
صرح ف ٍال يم ًحيط بأىَّنو لك كقؼ عمى األغنياء كحدىـ لـ
اختمؼ فقياء الحنفية ف الكقؼ عمى األغنياء ،كقد َّ
بد ف آخره مف القربة بشرط التٌأبيد كالفقراء ،كما ذكر ذلؾ ابف اليماـ ،كأما ابف عابديف
يجز ،كمنيـ مف قاؿ :ال ٌ

بد مف التٌصريح
تصدؽ
أف الكقؼ
انتياء إذ ال ٌ
ٌ
الصحيح ٌ
فأجاب عمى ذلؾ بقكلو " :قمت :كالجكاب ٌ
ابتداء ك ن
ن
كأنو
بالتٌ ٌ
معينيف صار ٌ
صدؽ عمى كجو التٌأبيد ،أك ما يقكـ مقامو كما يأت تحقيقوٌ ،
كلكنو إذا جعؿ ٌأكلو عمى ٌ
ثـ عمى الفقراء كلـ يكجد ٌإال ابف كاحد
استثن ذلؾ مف ٌ
الدفر إلى الفقراء كما ٌ
صرحكا بو ،كلذا لك كقؼ عمى بنيو ٌ
ألف الكقؼ خرج عف
النصؼ ك ٌ
يعطى ٌ
ألف ما بطؿ مف الكقؼ عمى االبف صار لمفقراء؛ ٌ
النصؼ الباق لمفقراء؛ ٌ
ابتداء،
الخصاؼ ،فعمـ ٌأنو صدقة
بالصدقة كختمو بيا كما قالو
أبدا ،فقد ابتدأه
ممؾ الكاقؼ بقكلو صدقة مكقكفة ن
ٌ
ٌ
ن
لمعيف" .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]341 /4[ ،
كال يخرجو عف ذلؾ اشتراط صرفو ٌ

()4

يؤخذ مف ىذا التعريؼ أف الكقؼ ينقسـ إلى قسميف :كقؼ خيرم كىك ما صرؼ فيو الرير مف أكؿ األمر إلى

ثـ لجية بر ال تنقطر
ثـ ألكالدهٌ ،
جية خيرية .ككقؼ أىم كىك ما جعؿ استحقاؽ الرير فيو أكالن إلى الكاقؼ ،مثبلن ٌ
حسب إرادة الكقؼ .انظر :األبيان بؾ ،محمد زيد ،كتاب مباحث الكقؼ[ ،ص ،]2مطبعة عم سكر أحمد،
مصر 1330ىػ 912اـ.
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[شركط الكقؼ]
عاقبل]
[الشرط األكؿ :أف يككف الكاقؼ ا
حر ن
بالغا ن
عاقبل.
الشرط ف سائر التٌ ٌبرعات مف ككنو ا
بالغا ن
أما شرطو :فيك ٌ
حر ن
كٌ

[الشرط الثاني :أف يككف منج ازن]
()1

غير معمٌؽ ،فمك قاؿ :إف قدـ كلدم فدارم صدقة مكقكفة عمى

منج ناز
كأف يككف ٌ
أما اإلسبلـ فميس بشرط(.)2
المساكيف ،فجاء كلده ال يصير كقفنا ،ك ٌ

[ ىك ٍقؼ أىؿ الذمة]

الذ ٌم ٌ عمى كلده كنسمو ،كجعؿ آخره لممساكيف جاز ،كيجكز أف يعط
فمك كقؼ ٌ
كيفرؽ عمى
الذ ٌمة( ،)3كاف
خص ف كقفو مساكيف أىؿ ٌ
لمساكيف المسمميف كأىؿ ٌ
ٌ
الذ ٌمة جازٌ ،
()7

()6
()5
()4
القيـ
الييكد * ك ٌ
خص صنفنا منيـ ،فمك دفر ٌ
النصارل كالمجكس منيـ ٌإال إف ٌ
إف الكفر كمٌو ممٌة كاحدة(.)8
كاف
ن
ضامنا ،كاف قمناٌ :

()1
()2
()3
()4

إلى غيرىـ

أنجز َّ
أتمو ،قضاه .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط.]903 /2[ ،
الش ىء :ى
نجزهٌ ،
انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]324 /3[ ،
الذ ٌمة :المعاىدكف مف أىؿ الكتاب كمف جرل مجراىـ .انظر :المعجـ الكسيط.]315/1[ ،
أىؿ ٌ
الييكدية :ى ديانة العبرانييف المنحدريف مف إبراىيـ عميو السبلـ كالمعركفيف باألسباط مف بن إسرائيؿ الذيف

أرسؿ ا﵀ إلييـ مكسى عميو السبلـ مؤيدان بالتكراة؛ ليككف ليـ نبيا ،كيبدك أنيا منسكبة إلى ييكد الشعب ،كقد تككف
نسبة إلى ييكذا أحد أبناء يعقكب ،كعممت عمى الشعب عمى سبيؿ التغميب .انظر :الندكة العالمية لمشباب
اإلسبلم  ،المكسكعة الميسرة ف

األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ،]495 /1[ ،إشراؼ ،مانر بف حماد

الجين  ،دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزير ،ط1420 ،4ق.

()5
انية :ى
ٌ
النصر ٌ
كالسبلـ ،كمتممة لما جاء ف التكراة مف تعاليـ ،مكجية إلى بن إسرائيؿ ،داعية إلى التكحيد كالفضيمة كالتسامح،

الرسالة الت

أينزلت عمى عيسى عميو الصبلة كالسبلـ ،مكممة لرسالة مكسى عميو الصبلة

كلكنيا جابيت مقاكمة كاضطيادان شديدان ،فسرعاف ما فقدت أصكليا ،مما ساعد عمى امتداد يد التحريؼ إلييا،
فابتعدت كثي انر عف أصكليا األكلى؛ المتزاجيا بمعتقدات كفمسفات كثنية .انظر :المصدر نفسو.] 564 /2[ ،

()6
()7

قد سبؽ التعريؼ بيـ ف كتاب الشركة.]76[ ،

ٍالقىيـ :مف يعينو الحاكـ لتنفيذ كصايا مف لـ يكص معينا لتنفيذ كصيتو ،كالقياـ بأمر المحجكريف ،كقيـ الكقؼ:

ناظره المشرؼ عميو .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط.]768 /2[ ،

*نياية ؽ  /363ب مف "ج".

()8

انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف .]341 /4[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]204 /5[ ،
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الصدقة
ثـ لمفقراء عمى ٌ
أف مف أسمـ مف كلده فيك خارج مف ٌ
كلك كقؼ عمى كلده كنسمو ٌ
نص عمى ذلؾ
لزـ شرطو ،ككذا إف قاؿ :مف انتقؿ إلى غير ٌ
النصر ٌ
انية خرج ،اعتبرٌ ،
()2( )1

الخصاؼ .
ٌ
ً ()3
بأنو جعؿ
أحدا مف أىؿ المذىب تعقٌبو غير ٌ
كال نعمـ ن
شنر ٌ
يسمى الطَّ ىر يسكس ٌ ٌ ،
متأخر ٌ
()4
فإف شرائط الكاقؼ
سببا لمحرماف  ،كىذا لمبعد مف الفقو؛ ٌ
الكفر سبب االستحقاؽ ،كاإلسبلـ ن
()5
الشرع،
معتبرة إذا لـ تخالؼ ٌ

()1

ىك :أحمد بف عمرك الشيبان

أبك بكر الخصاؼ البغدادم الفقيو الحنف

الخراج ،ككتاب أدب القاض  ،ككتاب أحكاـ الكقؼ ،تكف

كاف عالمان بالفرائض لو كتاب

سنة (261ىػ) .انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية

طمي ٍكىب ىغا ،تاج التراجـ.]97 /1[ ،
 .]230/1[،ابف قي ٍ
( )2انظر :الخصاؼ ،أحمد بف عمرك الشيبان البغدادم الحنف  ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص ،]336-335طبر
بمطبعة ديكاف عمكـ األكقاؼ المصرية ،ط1323 ،1ىػ.

( )3ف "ب" طرطكس  .ىك :القاض نجـ الديف إبراىيـ بف عم الطَّرس ً
كس ٌ الحنف المتكفى سنة (758ىػ) ،كلو
ىي
عدة مؤلفات منيا الفتاكل الطرسكسية .انظر :الزركم  ،األعبلـ .]51 /1[ ،التميم  ،الطبقات السنية[ ،ص.]65
( )4انظر :الطَّرس ً
كس ٌ  ،نجـ الديف ابراىيـ بف عم بف احمد ،انفر الكسائؿ ف تجريب المسائؿ يعرؼ :بػ(الفتاكم
ىي
الطرسكسية)[ ،ص ،]96مطبعة الشرؽ ،مصر ،بدكف طبعة1344 ،ق – 1926ـ.
( )5كقد استثنى ابف نجيـ ف األشباه كالنظائر بعض ىذه الشركط بقكلو :ف "شرط الكاقؼ يجب اتٌباعو لقكليـ:
الداللةٌ ،إال ف مسائؿ:
كنص ٌ
الشارع أم ف كجكب العمؿ بو ،كف المفيكـ ك ٌ
شرط الكاقؼ ٌ
الناظر ،فمو عزؿ غير األىؿ.
أف القاض ال يعزؿ ٌ
األكلى :شرط ٌ
الناس ال يرغبكف ف
يؤجر كقفو أكثر مف سنة ،ك ٌ
الثٌانية :شرط أف ال ٌ
الناظر.
لمفقراء ،فممقاض المخالفة دكف ٌ

استئجاره سنةن ،أك كاف ف

ا ٌلزيادة نفر

الثٌالثة :لك شرط أف يق أر عمى قبره ،فالتٌعييف باطؿ.
صدؽ
الرابعة :شرط أف
يتصدؽ بفاضؿ الغمٌة عمى مف يسأؿ ف مسجد كذا ٌ
فممقيـ التٌ ٌ
ٌ
كؿ يكـ ،لـ ييراع شرطوٌ ،
ٌ
عمى سائؿ غير ذلؾ المسجد ،أك خارج المسجد ،أك عمى مف ال يسأؿ.
النقد ،كف مكضر آخر ليـ
معيننا ٌ
فممقيـ أف يدفر القيمة مف ٌ
كؿ يكـٌ ،
لحما ٌ
الخامسة :لك شرط لممستحقٌيف يخ نبزا ،أك ن
طمب العيف كأخذ القيمة.
عالما تقيا.
السادسة :تجكز ٌ
ٌ
الزيادة مف القاض عمى معمكـ اإلماـ ،إذا كاف ال يكفيو ،ككاف ن
السابعة :شرط الكاقؼ عدـ االستبداؿ ،فممقاض االستبداؿ إذا كاف أصمح".
ٌ
كف

أحدا
ن

أف
نص الكاقؼ عمى ٌ
غمز عيكف البصائر زاد مسألة ثامنة حيث قاؿ " :أقكؿ :يزاد عميو مسألة كى إذا ٌ
مشاركا يجكز لو ذلؾ كالكص ٌ إذا
يضـ إليو
الناظر ف الكبلـ ف ىذا الكقؼ ك أرل القاض أف
ن
ال يشارؾ ٌ
ٌ
النظائر،
إليو غيره حيث
يصح" .انظر :الحمكم :غمز عيكف البصائر .]228 /2[ ،ابف نجيـ ،األشباه ك ٌ
ٌ

ضـ
ٌ
[ص.]163
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يخص صنفنا مف الفقراء
كالكاقؼ مالؾ لو أف يجعؿ مالو حيث شاء ما لـ يكف معصيةن( ،)1كلو أف
ٌ
الذ ٌمة قربة ،حتٌى
صدؽ عمى أىؿ ٌ
دكف صنؼ ،كاف كاف الكضر ف كمٌيـ قربةن ،كال ٌ
أف التٌ ٌ
شؾ ٌ
()2

جاز أف تدفر إلييـ صدقة الفطر كالكفٌارات عندنا
مف الفقراء؟(.)3

فكيؼ ال يعتبر شرطو ف صنؼ دكف صنؼ

الذ ٌمة كلـ يذكر غيرىـ ،أليس يحرـ منو فقراء المسمميف؟
أرأيت لك كقؼ عمى فقراء أىؿ ٌ
سببا لمحرماف
كلك دفر المتكلٌ ( )4إلى المسمميف كاف
ن
ضامنا فيذا مثمو ،كاإلسبلـ ليس ن
()5

[بؿ الحرماف]

()1

السبب ىك إعطاء الكاقؼ المالؾ،
لعدـ تحقٌؽ سبب تممٌكو ىذا الماؿ ،ك ٌ

كقد نصت المادة ( )840مف كتاب الصنكؼ ف أحكاـ الكقكؼ عمى أنو" :يعتبر شرط الكاقؼ مف حيث لزكـ

كنص الشارع" .انظر :أفندم ،عم حيدر ،ترتيب الصنكؼ ف احكاـ الكقكؼ [ ،ص
اتباعو كعدـ جكاز مخالفتو
ٌ
 416-415المادة ( ،])840ترجمة ك تعميؽ اكرـ عبدالجبار كآخركف ،مؤسسة الرياف ،لبناف ،ط 1431 ،1ىػ،
2010ـ.

()2

ف " أ ،ب ،ج" ،زيادة ،دكف صنؼ .كال شؾ ف أف صرفيا إلى فقراء المسمميف أفضؿ؛ ألف الصرؼ إلييـ

يقر إعانة ليـ عمى الطاعة ،خبلفان ألب

يكسؼ كالشافع

كالجميكر :ال يجكز صرؼ غير الزكاة أيضان إلى

الذمييف قياسان عمى الزكاة ،كعمى الحرب  .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]49/2[ ،

()3

جاء ف كتاب الكقؼ لعبد الجميؿ عشكب ،بأف شركط الكاقفيف تنحصر ف ثبلثة أنكاع:

النكع مف الشركط :أنو يكجب بطبلف
األكؿ :ما يؤثر ف أصؿ الكقؼ كيناف حكمو ،الذم ىك المزكـ ،كحكـ ىذا ٌ
أف لمف احتاج مف كلده بير المكقكؼ كصرؼ ثمنو ف حكائجو.
الكقؼ ،كما إذا اشترط الكاقؼ حيف الكقؼٌ :

كلكنو ال يؤثر ف أصؿ الكقؼ ،كال
الثاني :ما يضر بالمكقكؼ ،أك بمصمحة المكقكؼ عميو ،أك يخالؼ الشرعٌ ،
النكع مف الشركطٌ :أنو يمغ الشرط ،كال يجب العمؿ بو ،كيصبح الكقؼ ،كما إذا اشترط
يخالؼ حكمو ،كحكـ ىذا ٌ
الرير إلى المستحقيف عمى العمارة الضركرية البلزمة
الكقؼ أالٌ ييستبدؿ كقفو كلك تخرب ،أك شرط تقدـ صرؼ ٌ
لؤلعياف.

معتبر ال تصح مخالفتو ،كىك الذم قاؿ فيو الفقياء:
النكعٌ ،أنو
الثالث :ىك ما عدا النكعيف السابقيف ،كحكـ ىذا ٌ
ٌ
شرط الكاقؼ كنص الشارع .انظر :عشكب ،عبد الجميؿ عبد الرحمف ،كتاب الكقؼ [ ،ص ،]126-125اعتنى
بو ،عبد ا﵀ نذير ،مؤسسة الكتب الثقافة ،بيركت ،ط1430 ،1ىػ.

()4
()5

المتكل  :مف تكلى أمر الكقؼ كقاـ باإلشراؼ عميو .انظر :قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء[ ،ص .]404
ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
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يعة
كشرط ٌ
صحة كقفو أف يككف قربةن عندنا كعندىـ ،فمك كقؼ عمى بً ى
()2
ابتداء ،كلك لـ يجعؿ آخره لمفقراء كاف ميراثنا عنو(.)3
لمفقراء ،كاف لمفقراء
ن
نص عميو الخصاؼ ف كقفو كلـ ً
يحؾ خبلفنا(.)4
ٌ
ٌ
()6
()5
فإنو ٌإنما شرط أف يككف قربةن عندىـ؛ فقاؿ
كمعمكـ خبلؼ أب حنيفة ف
الكصيةٌ ،
ٌ
()1

مثبل فإذا خربت يككف
ن

ذمٌياف عدالف ف ممٌتيـ قض عميو
صاحب المحيط( :)7الكقؼ
ٌ
كالكصية ،كلك أنكر فشيد عميو ٌ

()1

البيعة :بكسر الباء :كى ف االستعماؿ الغالب َّ
متعبد النصارل ،كالكنيسة متعبد الييكد ،لكف ف ديار مصر

كالشاـ ،ال يستعمؿ لفظ البيعة ،بؿ تستعمؿ الكنيسة لمتعبد الفريقيف ،كلفظ الدير لمنصارل خاصة .كأصؿ المغة أف
الكنيسة كالبيعة تطمؽ عمى كؿ مف معبد الييكد كالنصارل .انظر :ابف اليماـ ،فتح القدير.]58-57 /6[ ،

انظر :تاج العركس ،انظرَّ :
الزبيدم [.]369 /20

()2

ليست ف "ط".

()4

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]336حاشية ابف عابديف.]343/4[ ،

()6

أف
ف "ب" ٌ
اختمفت اآلراء فيمف يراد بصاحب المحيط عند الحنفية ،قيؿ إذا يذكر مطمقا فالمراد بو المحيط البرىان  ،كما

يصح كقفنا عمى الفقراء مطمقنا عمى قكؿ أب يكسؼ
( )3كقد ذكر ابف عابديف الخبلؼ بقكلو " :قمت :كينبغ أف
ٌ
المفتى بو ،كىك عدـ اشتراط التٌصريح بالتٌأبيد" .انظر :حاشية ابف عابديف.]342 /4[ ،
()5

()7

أف.
ف "ط" ٌ

قاؿ المكنكم" :لقد أصاب ابف أمير الحاج ف

المتداكلة ،كىك الذم كنت أظنو قبؿ اطبلع

أف المحيط إذا أطمؽ يراد بو المحيط البرىان

عمى كبلمو ىذا ،إال أف ف

ف

ىذه الكتب

نسبتو إلى برىاف الديف المرغينان

اختبلجا فإف الذم أظف أف مصنفو بخارم" ،كىذا المحيط مطبكع ،كلـ أجد كبلـ ابف اليماـ ف كتاب الكقؼ،
ن
الذم يعزيو لصاحب المحيط برىاف الديف ،فمعمو يقصد بو محيط الرضكم لمحمد بف محمد السرخس الحنف ت:
671ىػ ،كلو ثبلث محيطات ،األكؿ ف عشرة مجمدات ،كالثان ف أربعة مجمدات كالثالث ف مجمديف ،مخطكط،
فإذا أطمؽ المحيط فيراد بو النسخة الكبيرة مف المحيط الرضكم ،كما ينقؿ عف ابف الحنائ
اإلطبلؽ رض

الديف محمد بف محمد السرخس  .كا﵀ تعالى أعمـ .انظر :حاج

[ .]1620/2المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص.]246

أنو يراد بو عند

خميفة ،كشؼ الظنكف،
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ألنو ليس قربةن عندىـ ،بخبلؼ ما لك
يحب بو أك يعتمر لـ يجز؛ ٌ
بالكقؼ ،كلك كقؼ عمى أف ٌ
()1
ألنو قربة عندنا كعندىـ(.)2
كقؼ عمى مسجد بيت المقدس
فإنو يجكز؛ ٌ
ٌ

المرتد كالكافر]
[ ىك ٍقؼ
ٌ

()3

ردتو فف قكؿ أب حنيفة :ىك
تد إذا كقؼ حاؿ ٌ
أما المر ٌ
كٌ
مات بطؿ كقفو.

ردتو أك
مكقكؼ إف قيتًؿ عمى ٌ

تدة فأبك حنيفة
أما المر ٌ
دينا جاز منو ما نجيزه ألىؿ ذلؾ ٌ
محمد :إذا انتحؿ ن
الديفٌ .
كقكؿ ٌ
ألنيا ال تي ٍقتىؿ(.)4
يجيز كقفيا ٌ

يسمى بيت المقدس ،كالقدس،
( )1ىك المسجد األقصى المبارؾ ،كىك أحد المساجد الثٌبلثة الٌت
ٌ
تشد ٌ
الرحاؿ إلٌيوٌ ،
السبر»،
حرفكه «أكرسميـ» كىك كقكليـ «بيرشيبر» ف «بئر ٌ
يسمكنيا «أكرشميـ» كىك اسـ كنعان ٌ عرب ٌ ٌ
كالييكد ٌ
الييكدم ،الذم نسأؿ ا﵀ أف يقر أعيننا بتحريره ،كأف يجعمو
كالقدس  -اليكـ  -كالمسجد األقصى تحت االحتبلؿ
ٌ
بكية،
افية ف
السيرة ٌ
الن ٌ
شامخان عزي انز إلى يكـ الديف .انظر :الحرب  ،عاتؽ بف غيث بف زكير ،معجـ المعالـ الجغر ٌ
ٌ
(المتكفى1431 :ىػ)[ ،ص  ،]292دار مكة لمنشر كالتكزير ،مكة المكرمة ،ط 1402 ،1ىػ 1982 -ـ.

()2

انظر :شيخ زاده ،مجمر األنير .]731 /1[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]204 /5[ ،

()4

انظر :حاشية ابف عابديف .]343 /4[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]204 /5[ ،

()3

ليست فب " :ج".
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()1
تد يبطؿ الكقؼ ،كيصير
صحيحا ف
أما المسمـ إذا كقؼ كقفنا
ثـ ار ٌ
ن
ٌ
كٌ
أم كجو كاف ٌ
ردتو ،أك مات ،أك عاد إلى اإلسبلـ ٌإال إف أعاد الكقؼ بعد عكده* إلى
ميراثنا سكاء قيتًؿ عمى ٌ
اإلسبلـ ،كحكى
تديف خبلفنا بيف أصحابنا ،مبنيا عمى الخبلؼ ف ٌ
الخصاؼ ف كقؼ المر ٌ
ٌ
الذ ٌم ٌ

يتزندؽ( )2ييكديا أك نصرانيا أك مجكسيا( ،)3قاؿ بعضيـ :أقره( )4عمى ما اختاره ،كأقر ً
الج ٍزىية
ٌ
ٌ
أقره
فإنما ٌ
بالرجكع ٌ
عميو؛ ٌ
أرده مف كفر إلى كفر ،كال أرل ذلؾ ،كقاؿ بعضيـ :ال ٌ
ألن إف أخذتو ٌ
( )5

الزندقة(.)6
عمى ٌ

[ ىك ٍقؼ الصابئة كالزنادقة ك ٍال ىخط ًابية]

()8
()7
الزنادقة،
الدىر! فيـ صنؼ مف ٌ
الصابئة فإف كانكا دىرٌيةن يقكلكف :ما ييمكنا ٌإال ٌ
أما ٌ
كٌ
الذ ٌمة.
صح مف كقكفيـ ما
يصح مف أىؿ ٌ
ٌ
كاف كانكا يقكلكف بقكؿ أىؿ الكتاب ٌ

كجمير أىؿ األىكاء بعد ككنيـ** مف أىؿ القبمة ،حكـ كقفيـ ككصاياىـ حكـ أىؿ

اإلسبلـ؛ أال ترل إلى قبكؿ شياداتيـ عمى المسمميف؟ فيذا حكـ بإسبلميـ.

()1

ف "ج" جية.

*نياية ؽ  /84ب مف "أ".
()2
أما مف
الزٍن ًديؽ :القائؿ ببقاء ٌ
معرب .كفسر ابف اليماـ الزنديؽ بأنو "الذم ال ٌ
الدىر ،فارس ٌ ٌ
يتديف بديف ،ك ٌ
يبطف الكفر كيظير اإلسبلـ فيك المنافؽ" .انظر :ابف اليماـ ف فتح القدير .]98 /6[ ،ابف منظكر ،لساف
العرب 147 /10[ ،مادة (زندؽ)].

()3
()4

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]340

ف "أ ،ب ،ج" أمره.

(ً )5
الذ ٌمة .انظر :ابف األثير ،النياية.]271/1[ ،
الج ٍزىية :ى عبارة عف الماؿ الٌذم يعقد لمكتاب ٌ كالمجكس ٌ عميو ٌ
( )6انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]143
ميب ريح
(َّ )7
جكـ ،كيزعمكف ٌأنيـ عمى ممَّة نكح ،كقبمتيـ ٌ
الصابًئة :قكـ كانكا يعبدكف الكك ى
اكب أك المبلئكةى أك الن ى
الشماؿ عند منتصؼ َّ
النيار .انظر :الشيرستان  ،محمد عبد الكريـ ،الممؿ كالنحؿ ،]63 /2[ ،تحقيؽ :أمير مينا،
ٌ
دار المعرفة ،بيركت ،عم فاعكر ،ط1993 ،3ـ .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة،

[.]1260 /2

()8
المدبر كقالت بقدـ َّ
مادٌية ظيرت ف العيد َّ
كبأف العالـ لـ يزؿ
الد ٍى ًرَّية :فرقة ٌ
ى
الدىرٌ ،
العباس ٌ جحدت الصانر ي
اس .انظر :المصدر نفسو.]776 /1[ ،
أم ش ء ال يمكف إدر ي
ن
اكو بالحك ٌ
مكجكدا كذلؾ بنفسو ،كما أنكرت ٌ

**نياية ؽ /13أ مف "ب".
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()3
()2
()1
بالزكر عمى
أما ٍال ىخطَّابًَّية
ألنو قيؿٌ :إنيـ يشيد بعضيـ لبعض ٌ
فإنما لـ يقبمكا؛ ٌ
ٌ
كٌ
محؽ.
المدع إذا حمؼ ٌأنو
ٌ
يتدينكف صدؽ ٌ
مف خالفيـ .كقيؿٌ :
ألنيـ ٌ

[الشرط الثالث :الممؾ كقت الكقؼ]

ثـ اشتراىا مف مالكيا،
كمف ٌ
الشركط ،الممؾ كقت الكقؼ ،حتٌى لك غصب ن
أرضا فكقفياٌ ،
ألنو ٌإنما ممكيا بعد أف كقفيا ،ىذا
كدفر ثمنيا إليو ،أك صالح عمى ماؿ دفعو إليو ال تككف كقفنا؛ ٌ

عمى ٌأنو ىك الكاقؼ.
ض ٍي ىعة( )4غيره عمى جيات( )5فبمغ الغير فأجازه جاز بشرط الحكـ كالتٌسميـ
أما لك كقؼ ى
ٌ
()7( )6
أك عدمو عمى الخبلؼ الٌذم سنذكره ،كىذا ىك المراد بجكاز كقؼ الفضكل ٌ  ،كستأتيؾ فركع

الشرط(.)8
مبنية عمى ىذا ٌ
أخر ٌ

()1
َّ
ً
يعة الرافضة ،منسكبة إًلىى أب ٍالخطاب ٍاألىسدم ،قالكا :األئمة األنبياء ،كأبك الخطاب
ٍال ىخطابًَّية :طىائفىة مف الش ى
نب  ،كىؤالء يستحمكف شيادة الزكر؛ لمكافقييـ عمى مخالفييـ ،كقالكا :الجنة نعيـ الدنيا ،كالنار آالميا .انظر:

الشيرستان  ،الممؿ كالنحؿ .]179/1[ ،الجرجان  ،التعريفات[ ،ص .]99

()2

ليست ف "ج".

()3

ليست ف "أ".

()5

ف "أ" زيادة أحبيا.

()4
الضيعة :العقار خبلؼ المنقكؿ مف األمكاؿ .كالضياع :العياؿ .انظر :البركت  ،محمد عميـ اإلحساف
ٌ
المجددم ،التعريفات الفقيية [ ،ص ،]134دار الكتب العممية ،ط1424 ،1ىػ 2003 -ـ.
()6
()7

حؽ الغير ببل إذف شرع ٌ  .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]160 /6[ ،
يتصرؼ ف
الفضكل ٌ  :ىك مف
ٌ
ٌ
زيادة ف "أ" [ "ككذا لك أكصى لرجؿ بأرض فكقفيا المكصى لو بيا ف الحاؿ ثـ مات المكص ال يككف

كقفا" ككذ لك باع أرضا عمى أنو ف الخيار إلى كقت فقبضيا "المشترم فكقفيا ثـ أسقط البائر الخيار ال يجكز
أما
الكقؼ"] .الفقرة األكلى عزاىا نظاـ الديف البمخ ف الفتاكل اليندية لمفتح كى غير مكجكدة ف باق النسخ ،ك ٌ

الفقرة الثانية لـ أجدىا ف كتب الحنفية الت كقفت عمييا ،كأما الفقرة األخيرة في مكجكدة ضمف كتاب الكقؼ

فيما سيأت [ص .]329انظر :لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية.]353 /2[،

()8

انظر[ :ص ]243مف الرسالة نفسيا.
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[الشرط الرابع :أف يككف غير محجكر عميو]
محجكر عميو ،حتٌى لك حجر القاض عميو لسفو أك َّد ٍيف فكقؼ
نا
كمف شرطو أف ال يككف
()1
الديكف أك
ألف حجره عميو( )2ك ال يخرج مالو عف ممكو
ليضر بأرباب ٌ
أرضا لو ال يجكز؛ ٌ
ن
ٌ
()3
الخصاؼ .
بنفسو .كذا أطمقيا
ٌ
()4

عمى

يصح]
ثـ لجية ال تنقطر [أف
ٌ
كينبغ ٌأنو إذا كقفيا ف الحجر ٌ
لمسفو عمى نفسوٌ ،
الصحيح عند المحقٌقيف(،)5
قكؿ أب يكسؼ ،كىك ٌ
()6
كالرىف كاإلجارة فميس
كعند ٌ
أما عدـ تعمٌؽ ٌ
حؽ الغير ٌ
الكؿ إذا حكـ بو حاكـ  ،ىذا ك ٌ
مضييا لزـ الكقؼ( )7بشرطو فبل يبطؿ عقد اإلجارة،
أرضا عاميف فكقفيا قبؿ
ٌ
بشرط ،فمك ٌ
أجر ن

ثـ كقفيا
فإذا انقضت ٌ
المدة رجعت األرض إلى ما جعميا لو مف الجيات ،ككذا لك رىف أرضو ٌ
()8
الرىف بذلؾ ،كلك أقامت سنيف ف يد المرتيف ثـ
قبؿ أف ٌ
يفتكيا لزـ الكقؼ كال تخرج عف ٌ
افتكيا
ٌ

()1

()9

افتؾ*
يفتؾ بو ٌ
تعكد إلى الجية ،فمك مات قبؿ االفتكاؾ كترؾ قدر ما ٌ

ليست ف "ج".

()2

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()4

ليست ف "ج".

()3

()5

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]250
المحققكف :يطمؽ عمى جممة مف العمماء المتأخريف الذيف اشتيركا بتمحيص األقكاؿ كتدقيقيا كمعرفة الراجح

منيا .انظر :المبل ،الككاشؼ الجمية [ ،ص.]44

()6

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]203 /5[ ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية،

[.]355/2

()7

و
لقاض آخر إبطالو .انظر :الجرجان  ،التعريفات،
لزكـ الكقؼ :عبارة عف أف ال يصح لمكاقؼ رجكعو ،كال

[ص .]188

()8
()9

زيادة ف "أ" [فبل يرجر].
ف "ط ،ب" ففتكيا.

*نياية ؽ /364أ مف "ج".
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كفاء بيعت كبطؿ الكقؼ( ،)1كف اإلجارة إذا مات أحد المتآجريف تبطؿ
كلزـ الكقؼ ،كاف لـ يترؾ ن
كتصير كقفنا(.)2

[الشرط الخامس :أف ال يككف مضافان إلى ما بعد المكت]
أما
كٌ

الكصية
كىك
ٌ

()3

الخاص لخركجو عف الممؾ عند
شرطو
ٌ
بو ،أك أف يمحقو حكـ بو.

أب حنيفة ،اإلضافة إلى ما بعد المكت،

دارا ،كعند
قاببل لو مف ككنو نا
كعند أب يكسؼ ال يشترط سكل ككف
المحؿ ن
ٌ
عقار أك ن
مقسكما غير مشاع فيما يحتمؿ القسمة( ،)4كمسمٌ نما إلى متكؿ(.)5
مؤب ندا
محمد ذلؾ مر ككنو ٌ
ٌ
ن

معسر كف اإلسعاؼ لك
نا
( )1قاؿ ابف نجيـ بعد أف ذكر كبلـ ابف اليماـ" :سكت عف حكمو حاؿ الحياة لك كاف
معسر أبطؿ الكقؼ
نا
مكسر فإف كاف
نا
صح كأجبره القاض عمى دفر ما عميو إف كاف
كقؼ المرىكف بعد تسميمو ٌ
كباعو فيما عميو"  .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]205 /5[ ،
()2

كذىب الجميكر أف العقد ال ينفسخ بمكت كاحد منيما ،كخالؼ فيو الحنفية كما بينو ابف اليماـ ككذلؾ بعض

َّ
المؤجر ،كجاء ف فتح
التابعيف فقالكا :إف العقد ال ينفسخ إال برضا كرثة المؤجر ،كأف ليـ المطالبة بإخبلء العقار
البارم" :قكلو :باب إذا استأجر أرضا فمات أحدىما أم :ىؿ تفسخ اإلجارة أـ ال؟ كالجميكر :عمى عدـ الفسخ،
أف اإلجارة ال تنفسخ بمكت ناظر الكقؼ فكذلؾ ىنا ،قكلو:
كذىب
ٌ
الككفيكف كالمٌيث إلى الفسخ ....،كقد اتٌفقكا عمى ٌ
"كقاؿ ابف سيريف :ليس ألىمو أم :أىؿ الميت ،أف يخرجكه" أم :يخرجكا المستأجر...كالغرض منو ىنا االستدالؿ
جدد
أف أبا بكر ٌ
عمى عدـ فسخ اإلجارة بمكت أحد المتآجريف ،كىك ظاىر ف ذلؾ ،كقد أشار إليو بقكلو :يذكر ٌ
النب ٌ  ."كالصحيح ىك قكؿ الجميكر ،فإف عقد اإلجارة ال يفسخ بمكت المستأجر ،كقد جرل عرؼ
اإلجارة بعد ٌ
الناس ف ببلدنا عمى ىذا القكؿ الراجح ،كاذا قمنا بالفسخ فإف ضر انر كاضحان يمحؽ بكرثة المستأجر ،كقد جاءت
الشريعة اإلسبلمية بدفر الضرر .انظر :العسقبلن  ،أحمد بف عم بف حجر ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم،

الديف الخطيب ،دار المعرفة ،بيركت ،ط1379 ،1ق.
محمد فؤاد عبد الباق ،
كمحب ٌ
ٌ
[ ،]436-462/4تحقيؽٌ ،
عفانة ،فتاكل يسألكنؾ.]166 /13[ ،

()3
()4

ف "ب" عف.
فبل يجكز كقؼ المشاع عنده ،كعند أب يكسؼ ىذا ليس بشرط ،كيجكز مقسكمان كاف أك مشاعان؛ ألف التسميـ

شرط الجكاز عند محمد ،كالشيكع يخؿ بالقبض كالتسميـ ،كعند أب
الكاسان  ،بدائر الصنائر.]220/6[ ،

()5

فينبن

عمى ىذا الخبلؼ بيف أب

حنيفة كصاحبيو ف

يكسؼ التسميـ ليس بشرط أصبلن .انظر:

جكاز الكقؼ كعدمو ،أنو لك بنى رباطنا أك خانان

لممجتازيف أك سقاية لممسمميف ال تزكؿ رقبة العيف عف ممكو عند أب حنيفة ،إال إذا أضاؼ الكقؼ إلى ما بعد
مثبل كقفا عمى كذا ،كمثمو إذا حكـ بو حاكـ ،أما عند صاحبيو ،فيزكؿ
المكت بأف قاؿ :إذا مت فقد جعمت دارم ن

الممؾ بدكف تكقؼ عمى اإلضافة إلى ما بعد المكت كبدكف حكـ الحاكـ .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر،

[.]218/6
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[ركف الكقؼ]
()1

الخاصة( ،)2كأف يقكؿ :أرض
فاأللفاظ
ٌ

أما ركنو
كٌ
المساكيف ،كال خبلؼ ف ثبكتو بيذا المٌفظ بعد شركطو(.)3

مؤبدة عمى
ىذه صدقة مكقكفة ٌ

يتـ بيا]
يتـ بيا الكقؼ كما ال ٌ
[األلفاظ الٌتي ٌ

تصدقت بأرض ىذه
شيئا مف األلفاظ :أرض ىذه صدقة ،أك قاؿ:
كال بأس أف نسكؽ ن
ٌ
صدؽ بعينيا أك بقيمتيا ،فإف فعؿ خرج عف
عمى المساكيف ،ال تككف كقفنا ،بؿ نا
نذر يكجب التٌ ٌ

النذر( )4كا ٌال كرثت عنو ،كمف عميو زكاة أك كفٌارة فمات ببل إيصاء تكرث عنو ،كمكقكفة
عيدة ٌ
بمجرد ىذا المٌفظ كقفنا عمى الفقراء ،كىك قكؿ
فإنو يجعمو
فقط ال
تصح ٌإال عند أب يكسؼٌ ،
ٌ
ٌ
()5
ألف جية
عثماف البتٌ ٌ  ،كاذا كاف ن
مفيدا لخصكص المصرؼ -أعن  :الفقراء -لزـ ككنو ٌ
مؤب ندا؛ ٌ

الفقراء ال تنقطر(.)6

الصيغة ،كالكاقؼ ،كالمكقكؼ عميو،
( )1أركاف الكقؼ عند جميكر الفقياء -
المالكية ك ٌ
الش ٌ
ٌ
افعية كالحنابمة  -أربعةٌ :
الصيغة" اإليجاب" فقط .انظر :المكسكعة الفقيية الككيتية.]112 /44[ ،
أما عند
ٌ
فالركف ىك ٌ
الحنفية ٌ
كالمكقكؼٌ ،
األبيان بؾ ،كتاب مباحث الكقؼ[ ،ص.]2
()2
()3
()4

كى  :ستٌة كعشركف لفظنا ،عمى ما بسطو ابف نجيـ ف البحر .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]205 /5[ ،
لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية.]355/2[ ،

النذر :إيجاب عيف الفعؿ المباح عمى نفسو بالقكؿ تعظيما ﵀ تعالى بشرط ككنو مف جنس الكاجب كى عبادة

مقصكدة كىك مطمؽ إف لـ يعمؽ بشرط كاال فيك معمؽ  .انظر :البركت  ،التعريفات الفقيية[ ،ص.]227

()5
م ٌبياع ٍاليبتيكت ،اسـ أبيو مسمـ ،كيقاؿ ،أسمـ ،كيقاؿ :سميماف،
ىك :عثماف البتٌ ٌ الفقيو أبك عمرك البصر ٌ
كأصمو مف الككفة ،تكف سنة131( :ىػ) .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [ .]148/6المزم ،أبك الحجاج

يكسؼ ،تيذيب الكماؿ ف أسماء الرجاؿ ،] 492/19[ ،تحقيؽ ،بشار عكاد معركؼ ،بيركت ،مؤسسة الرسالة،

ط1413 ،1ق1992-ـ.

()6

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]107/6[ ،قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]160/3[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام
()2

218

الشييد( :)1كمشايخ بمخ
الصدر ٌ
قاؿ ٌ
()4
()3
بأف الكقؼ يككف عمى الغن ٌ كالفقير
لمكاف العرؼ  ،كبيذا يندفر ٌ
رد ىبلؿ  :قكؿ أب يكسؼ ٌ
ألف العرؼ إذا كاف يصرفو لمفقراء كاف كالتٌنصيص عمييـ ،فمك قاؿ :مكقكفةن
كلـ ٌ
يبيف فبطؿ؛ ٌ
أيضا
يفتكف بقكؿ أب يكسؼ ،كنحف نفت * بقكلو ن

أيضا()5؛ لزكاؿ االحتماؿ بالتٌنصيص عمى الفقراء ،بخبلؼ قكلو:
عمى الفقراء
ٌ
صح عند ىبلؿ ن
محبكسة أك حبس ،كلك كاف ف حبس مثؿ ىذا العرؼ يجب أف يككف كقكلو مكقكفةن ،ككذا إذا

لمسبيؿ
قاؿٌ :

()1

()6

إذا

()7

مؤب ندا عمى الفقراء
تعارفكه كقفنا ٌ

()8

كاف كذلؾ كا ٌال سئؿ(.)9

ىك :عمر بف عبد العزيز بف عمر بف مازة ،مف أكابر الحنفية ،مف أىؿ خراساف ،مكلده سنة 483ىػ .لو

مصنفات منيا" :الجامر" ف

الفقو " ،الفتاكل الصغرل " ك " الفتاكل الكبرل " ك " عمدة المفت

كالمستفت "

كغيرىا .تكف سنة 536ىػ .انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية .]649 /2[ ،الزركم  ،األعبلـ.]51/5[ ،
( )2بمخ مدينة مشيكرة بخراساف ،كى اليكـ تقر ف أفغانستاف ،ف الجية الشمالية ،كعاصمتيا مزار شريؼ.
انظر :الحمكم ،معجـ البمداف.]479/1[ ،

*نياية ؽ  /85أ مف "أ".

()3
النفكس عميو بشيادة العقكؿ ،كتىمىقَّتٍو الطبائر السميمة بالقبكؿ .كعند األصكلييف :عادة
استقرت
العرؼ :ما
َّ
ي
ي
و
جميكر و
قكؿ ،أك عمؿ .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص  .]149قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء،
قكـ ف

[ص.]309

()4

ىك :ىبلؿ بف يحيى بف مسمـ البصرم ،المعركؼ بيبلؿ الرأم ،فقيو مف أعياف الحنفية ،لقب بالرأم ،لسعة

عممو ككثرة أخذه بالقياس ،أخذ عف أب

يكسؼ كزفر ،تكف

سنة 245ىػ ،لو أحكاـ الكقؼ ،ككتابو مف أىـ

الكتب كأقدميا ف مكضكعو بحثا كتدقيقا ،عمى مذىب اإلماـ أب حنيفة رحمو ا﵀ تعالى ،حيث أتى المصنؼ
بأصكؿ مسائؿ الكقؼ كفركعيا عمى كجو لـ يسبقو إليو أحد مف عمماء الحنفية ،فأصبح كتابو مر كتاب الخصاؼ
صنؼ ف الكقؼ بعدىما .انظر
العمدة ف المذىب حتى اشتي ار بػ "كقف ىبلؿ كالخصاؼ" كعمييما بنى كؿ مف ٌ
طمي ٍكىب ىغا ،تاج التراجـ[ ،ص .]312
القرش  ،الجكاىر المضية .]572 /3[ ،ابف قي ٍ

()5

انظر :ىبلؿ الرأم ،ىبلؿ بف يحيى بف مسمـ البصرم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص ،]64دائرة المعارؼ العثمانية،

حيدرآباد ،اليند1355 ،ىػ.

()6

السبيؿ :ىسَّب ىؿ ضيعتو تى ٍسبًيبلن جعميا ف سبيؿ ا﵀ .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  141مادة (سبؿ)].
ف "أ ،ب ،ج" إف.

()9

انظر :حاشية ابف عابديف .]340 /4[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]205 /5[ ،

()7
()8

ف ف "أ ،ب ،ج" لمفقراء.
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ألنو محتمؿ لفظو ،أك قاؿ :أردت معنى صدقة فيك
فإف قاؿ :أردت الكقؼ صار كقفنا؛ ٌ
النكازؿ(.)1
نذر،
ٌ
فيتصدؽ بيا أك بثمنيا ،كاف لـ ينك كانت ميراثنا ذكره ف ٌ
كقاؿ ف قكلو :جعمتيا لمفقراء ،إف تعارفكه كقفنا عمؿ بو كا ٌال سئؿ ،فإف أراد الكقؼ في
()2
ألنو أدنى ،فإثباتو بو عند االحتماؿ أكلى.
النٌية؛ ٌ
الصدقة فيك نذر ،ككذا عند عدـ ٌ
كقؼ ،أك ٌ
()4

()3
بأنو ال
كاعترضو ف فتاكل
ٌ
ٌ
الخاص ٌ
الناذر،
ألف* المنذكر بو إذا مات ٌ
نذرا؛ ٌ
ٌنية يككف ميراثنا ،كال يخفى ٌ
أف ككنو ميراثنا ال يناف ككنو ن
()5
كلـ ً
أف
يكؼ بنذره يككف ميراثناٌ ،إال ٌأنو اقتصر عمى تماـ التٌفصيؿ ف إحداىما ،كا ٌال فبل ٌ
شؾ ٌ
يتصدؽ بو كال بقيمتو يككف ميراثنا؛ كلك
نذرا ،فإف مات كلـ
ف
ٌ
ٌ
كؿ منيما إذا لـ تكف لو ٌنية يككف ن

فرؽ بينيما ،كذكر ف إحداىما إذا لـ تكف لو

()6
لما ذكر صدقةن عرؼ
قاؿ :صدقةن مكقكقةن؛ فيبلؿ كأبك يكسؼ كغيرىما عمى
صحتو ؛ ٌ
ٌ
ألنو ٌ
( )8
()7
نذرا ،ككذلؾ حبس صدقة[ ،ككذلؾ صدقة]
مصرفو ،كانتفى بقكلو :مكقكفةن احتماؿ ككنو ن

محرمة(.)9
ٌ

كمحرمة بمنزلة كقؼ ،كى معركفة عند أىؿ الحجاز( ،)10بخبلؼ ما لك قاؿ :حبس
قيؿ:
ٌ
ألنو بمعنى مكقكفة ،فكاف كإفراد لفظ مكقكفة.
أك محبكسة مكقكفة؛ ٌ

( )1النكازؿ :ىك ألب الميث نصر بف يم ىح َّمد السمرقندم ،ذكر فيو أنو جمر فيو مف كبلـ :محمد بف شجاع
الثمج  ،كمحمد بف مقاتؿ الرازم ،كمحمد بف سممة ،كنصير بف يحيى ،كمحمد بف سبلـ ،كأب بكر اإلسكاف ،
كعم بف أحمد الفارس  ،كالفقيو أب جعفر محمد بف عبد ا﵀ ،كالكتاب ما زاؿ مخطكطان .انظر :حاج خميفة،

كشؼ الظنكف.]1981/2[ ،

()2
()3

ف "أ ،ب ،ج" كىذا.
ليكسؼ بف أحمد بف أب

بكر الخكارزم  ،المعركؼ بفطيس ،المتكفى سنة634 :ىػ.لو مف المصنفات:

"الفتاكل الصغرل" ك"الفتاكل الكبرل" .انظر :حاج

[.]214/8

()4

خميفة ،كشؼ الظنكف .]1222/2[ ،الزركم  ،األعبلـ،

ليست ف "أ".

*نياية ؽ  /13ب مف "ب".

()5

ف "ب" عف.

()7

ف "ب" انتيا.

()6

()8
()9

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]7

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]205 /5[ ،

()10

الحجاز :البمد المعركؼ ،سميت بذلؾ مف الحجز الفصؿ بيف الشيئيف ألنو فصؿ بيف الغكر كالشاـ كالبادية،

كقيؿ :ألنو حجز بيف نجد كالسراة ،كقيؿ :ألنو حجز بيف تيامة كنجد .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب/5[ ،
 331مادة (حجز)].
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النكازؿ :لك قاؿ :جعمت ين يزؿ كرم ( )1كقفنا كفيو ثمر ،أك ال يصير الكرـ كقفنا ،ككذا
كف ٌ
كأنو قاؿ :جعمت كرم بما فيو كقفنا،
لك قاؿ :جعمت غمٌتو كقفنا(،)2
تصحيحا لمكبلـ ما أمكفٌ ،
ن
كينبغ أف ال تدخؿ الثٌمار لما سنذكره.

كلك زاد فقاؿ :صدقةن مكقكفةن عمى الفقراء ،ينبغ أف ال يختمؼ فيو ،كما لك قاؿ :مر ذلؾ

أف قكلو ف اإلسرار( :)3كلك
ٌ
مؤب ندا ،كىك مكضر اتٌفاؽ مجيزم الكقؼ عمى ٌأنيا العبارة الكافيةٌ ،إال ٌ
فإف التٌأبيد
أف فيو خبلفنا ،كال ينبغ
لـ يقؿٌ :
ٌ
امة مف يجيز الكقؼ يفيد ٌ
مؤب ندا كاف كقفنا عمى قكؿ ع ٌ
أف يجعمو ف (ٌ )4أكؿ األمر أك آخره لجية ال تنقطر ،كجعمو لمفقراء يفيد ذلؾ(.)5
كقكلو :مكقكفةن لمٌو -تعالى ،-بمنزلة صدقة مكقكفة.

()1
()2
()3
()4
()5

أم :مف ريعو كما يحصؿ منو .محمكد عبد الرحمف ،معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية.]410 /3[ ،
ليست ف "ج".
ىك :كتاب األسرار ف األصكؿ كالفركع لمدبكس  ،سبؽ التعريؼ بو ،ف كتاب الشركة [ص .]50
ف "ب" مف.

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]205 /5[ ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية،

[.]359/2
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[زكاؿ الكقؼ عف ًم ٍمؾ الك ً
اقؼ]
ؼ إال أى ٍف ي ٍح يكـ ًب ًو ٍالح ً
ؼ ع ٍف ٍالك ٍق ً
ً ً
اؿ أىبك ح ًنيفى ىة :ىال ي يز ي ً
اك يـ أى ٍك يي ىعمقى يو
ى
كؿ م ٍم يؾ ٍال ىكاق ى
ى
[قى ى ي ى
ى
ى ى
إذا ًمت فىقى ٍد ىكقى ٍفت ىد ً
اؿ
كؿ ى
كؿ ًم ٍم يك يو ًب يم ىجرًد ٍالقى ٍك ًؿ .ىكقى ى
ؼ ىي يز ي
ارم ىعمىى ىك ىذا .ىكقى ى
ًب ىم ٍكًت ًو فى ىيقي ى
كس ى
اؿ أىيبك يي ي
ً ً
س
سم ىم يو إلى ٍي ًو قى ى
يم ىحم هد :ىال ىي يز ي
اؿ ٍ :-  -ال ىك ٍق ي
ؼ لي ىغ نة .يى ىك ٍال ىح ٍب ي
كؿ ىحتى ىي ٍج ىع ىؿ ل ٍم ىك ٍقؼ ىكلًيا ىكيي ى
ً
ً
ً
س ٍال ىع ٍي ًف ىعمىى ًم ٍم ًؾ
تىقي ي
كؿ ىكقى ٍفت الداب ىة ىكأىٍكقى ٍف ى
تيا ًب ىم ٍعنى .ىك يى ىك في الش ٍر ًع ع ٍن ىد أىًبي ىحنيفى ىة :ىح ٍب ي

كـ ىال ي ً
ً ً
ؽ ًب ٍال ىم ٍنفى ىع ًة ًب ىم ٍن ًزلى ًة ٍال ىع ً
صح،
اري ًة .ثيـ ًق ى
صد ي
صد ي
ؽ ًب ٍال ىم ٍع يد ً ى
كم هة فىالت ى
ٍال ىكاقؼ ىكالت ى
يؿ ٍال ىم ٍنفى ىع ية ىم ٍع يد ى
ً
ً
ص ًؿ].
فى ىبل ىي يج ي
كز ٍال ىك ٍق ي
ص نبل ع ٍن ىدهي ،ىك يى ىك ٍال ىم ٍمفيكظي في ٍاألى ٍ
ؼ أى ٍ
قكلو :قاؿ أبك حنيفة -رحمو المٌو :-ال يزكؿ ًمٍمؾ الكاقؼ عف الكقؼ ٌإال أف يحكـ بو
مت فقد كقفت
حاكـ ،أم :بخركجو عف ًمٍم ًكو ،أك يعمٌقو ،أم :يعمٌؽ الكقؼ بمكتو ،فيقكؿ :إذا ٌ
دارم عمى كذا.
()1
محمد :ال يزكؿ
كقاؿ أبك يكسؼ :يزكؿ
بمجرد القكؿ الٌذم ٌ
قدمنا ٌ
ٌ
صحة الكقؼ بو  ،قاؿ ٌ
حتٌى يجعؿ لمكقؼ متكلٌنيا ،كيسمٌمو إليو بعد ذلؾ القكؿ( ،)2كبو أخذ مشايخ بخارل( ،)3كاذا لـ يزؿ

()1

اختمؼ الفقياء ف المسألة كما يم -:

القكؿ األكؿ  :يصح الكقؼ بمجرد القكؿ ك ليس مف شرط صحتو أف يحكـ بو حاكـ ،ذىب إلى ذلؾ جميكر

بمجرد القكؿ ،كمحمد يكافقو ف صحة الكقؼ؛ كلكف
الفقياء ،كعامة عمماء الحنفية ،فعند أب يكسؼ يزكؿ الممؾ
ٌ
يقكؿً :مف ً
شرط ً
القبض ،كما نقؿ ذلؾ ابف اليماـ.
لزكمو
ي
القكؿ الثاني :ال يمزـ الكقؼ بمجرد القكؿ بؿ ال بد مف حكـ حاكـ أك يخرجو مخرج الكصية ،ذىب إلى ذلؾ أبك
حنيفة .قاؿ ف اإلسعاؼ " :فعند أب حنيفة ال يمزـ ما لـ يحكـ بو حاكـ أك يعمقو بمكتو" .انظر :الطرابمس ،
اإلسعاؼ ف أحكاـ األكقاؼ[ ،صٍ .]4ال ًم ٍكىن ً
اس ٌ  ،محمد بف أحمد العثماف ،شفاء الغميؿ ف حؿ مقفؿ خميؿ/1[،
 ،] 971دراسة كتحقيؽ ،الدكتكر أحمد بف عبد الكريـ نجيب ،مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ،القاىرة
 جميكرية مصر العربية ،ط 1429 ،1ىػ  2008 -ـ .النككم ،منياج الطالبيف[ ،ص  .]170ابف قدامة،المغن .]5-3/6[ ،

()2
يتصرؼ فيو
محمدٌ :إنما يجكز[الكقؼ] بأربر شرائط :أحدىا أف يخرجو مف يده كيسممو إلى المتكل حتٌى
ٌ
"قاؿ ٌ
فيصرؼ أكال إلى مصالح الكقؼ كيصرؼ الباق إلى المستحقٌيف .كالثٌان أف يككف ف المفركز دكف المشاع.

مؤب ندا بأف يجعؿ آخره إلى فقراء المسمميف.
الرابر أف يككف ٌ
كالثٌالث أف ال يشترط لنفسو شيئا مف منافر الكقؼ .ك ٌ
كعمى قكؿ أب يكسؼ ال يشترط ش ء مف ىذه األشياء" .انظر :السمرقندم ،تحفة الفقياء.]377/3[ ،

()3

يب ىخارل :مف أعظـ مدف ما كراء النير كأجمٌيا ،كى خامس أكبر مدف أكزبكستاف حاليان ،كيبمغ عدد سكانيا

حكال  263ألؼ نسمة .انظر :الحمكم ،معجـ البمداف .]353/1[ ،المكسكعة الحرة كيكيبيديا:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
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صدؽ
عند أب حنيفة قبؿ الحكـ يككف مكجب القكؿ المذككر حبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ كالتٌ ٌ

صدؽ بالمنفعة(.)1
بالمنفعة ،كحقيقتو ليس ٌإال التٌ ٌ
()2
مستمر فيو ،كما لك
ألف لو بيعو متى شاء ،كممكو
كلفظ :حبس إلى آخره ال معنى لو؛ ٌ
ٌ
()3
صدؽ بمنفعتو ،كلو أف يترؾ ذلؾ متى
لـ
يتصدؽ بمنفعتو فمـ يحدث* الكاقؼ ٌإال مشيئة التٌ ٌ
ٌ

شيئا ،كىذا
شاء ،كىذا القدر كاف ثابتنا لو قبؿ الكقؼ ببل ذكر لفظ الكقؼ ،فمـ يفد لفظ الكقؼ ن
المصنؼ،
معنى ما ذكر ف المبسكط مف قكلو :كاف أبك حنيفة ال يجيز الكقؼ( ،)4كىك( )5ما أراد
ٌ
بقكلو :كىك الممفكظ ف األصؿ ،يعن المبسكط ،كحينئذ فقكؿ مف أخذ بظاىر ىذا المٌفظ فقاؿ:

()6
ألنو ظير ٌأنو لـ يثبت بو قبؿ الحكـ حكـ لـ يكف،
الكقؼ عند أب حنيفة ال يجكز صحيح ؛ ٌ
الص ٌحة فرع اعتبار
كاذا لـ يكف لو أثر زائد** عمى ما كاف قبمو كاف كالمعدكـ ،كالجكاز ك ٌ
النفاذ ك ٌ

أف قكلو :ال يجكز ،كال يجيز ،ليس المراد التٌمفٌظ بمفظ الكقؼ ،بؿ ال يجيز
الكجكد ،كمعمكـ ٌ
األحكاـ الٌت ذكر غيره ٌأنيا أحكاـ ذكر الكقؼ ،فبل خبلؼ إذف؛

()1
()2

انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرة .]333 /1[ ،العين  ،العناية شرح اليداية.]207 /6[ ،
الزبًيد ٌ
ليست ف "ب".

*نياية ؽ  /364ب مف "ج".

()3
()4
()5

ف "أ ،ب،ج" كقؼ.
انظر :السرخس  ،المبسكط.]28-27 /12[ ،

ف "ج" زيادة ظاىر.

**نياية ؽ  /85ب مف "أ".

()6

الناس بظاىر ىذا المٌفظ
قاؿ ابف عابديف " :كذكر ف األصؿ :كاف أبك حنيفة ال يجيز الكقؼ فأخذ بعض ٌ

لكؿ ،كاٌنما الخبلؼ بينيـ ف المٌزكـ كعدمو؛ فعنده يجكز
الصحيح ٌأنو جائز عند ا ٌ
كقاؿ :ال يجكز الكقؼ عنده .ك ٌ
ىج ىكا انز ال إعارة ،فتصرؼ منفعتو إلى جية الكقؼ مر بقاء العيف عمى حكـ ممؾ الكاقؼ ،كلك رجر عنو حاؿ حياتو
الكصية.
أك يخرجو مخرج
ٌ

إما أف يحكـ بو القاض
جاز مر الكراىة ،كيكرث عنو .كال يمزـ ٌإال بأحد أمريفٌ :
الصحيح" .انظر :حاشية ابف عابديف.]338 /4[ ،
عامة العمماء ،كىك ٌ
كعندىما يمزـ بدكف ذلؾ ،كىك قكؿ ٌ
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فأبك حنيفة ال يجيز الكقؼ( :)1أم ال تثبت األحكاـ الٌت

ذكرت لو ٌإال أف يحكـ بيا

العارية ]
[الكقؼ بمنزلة
ٌ

صح أىن يو ىج ًائهز ًع ٍن ىدهي إال أىن يو ىغ ٍي ير ىال ًزوـ ًب ىم ٍن ًزلى ًة ٍال ىع ً
اري ًة ،ىك ًع ٍن ىد يى ىما
[ك ٍاألى ى
ى
كؿ ًم ٍم يؾ ٍالك ًاق ً
كد
الم ًو تى ىعالىى فى ىي يز ي
ؼ ىع ٍن يو إلىى الم ًو تى ىعالىى ىعمىى ىك ٍج وو تى يع ي
ى
ث].
كر ي
يي ىباعي ىكىال يي ى
كى ي
ب ىكىال يي ى

()4

()5

كاف

()1

()3
ألنو إف
ألنو ليس حقيقة العارٌية؛ ٌ
كقكلو :بمنزلة العارٌية؛ ٌ
أخرجو إلى غيره ،فذلؾ الغير ليس ىك المستكف لمنافعو.

س ٍال ىع ٍي ًف ىعمىى يح ٍكًـ يم ٍم ًؾ
ىح ٍب ي
ىم ٍنفى ىعتي يو إلىى ٍال ًع ىب ًاد فىىي ٍم ىزيـ ىكىال
لـ يسمٌمو إلى غيره فظاىر،

كحكى الطحاكم عف عيسى بف أباف قاؿ :كاف أبك يكسؼ يجيز بير الكقؼ ،فبمغو حديث عمر فقاؿ :مف

أحدا خبلفو ،كلك بمغ أبا حنيفة لقاؿ بو ،فرجر
سمر ىذا مف ابف عكف؟ فحدثو بو ابف عمية ،فقاؿ :ىذا ال يسر ن
عف بير الكقؼ حتى صار كأنو ال خبلؼ فيو بيف أحد .انظر :الطحاكم ،أحمد محمد بف سبلمة ،مختصر
اختبلؼ العمماء ،] 158 /4[ ،تحقيؽ ،عبد ا﵀ نذير أحمد ،دار البشائر ،بيركت ،ط1417 ،2ىػ.

()2

ف فتاكل قاض خاف" :كالناس لـ يأخذكا بقكؿ أب حنيفة رحمو ا﵀ تعالى ف ىذا لآلثار المشيكرة عف رسكؿ

ا﵀  كالصحابة رحميـ ا﵀ تعالى ،كتعامؿ الناس باتخاذ الرباطات[المعاىد المبنية كالمكقكفة لمفقراء] كالخانات،
أكليا كقؼ الخميؿ صمكات ا﵀ كسبلمو عميو" .انظر :قاض خاف ،حسف بف منصكر األكزجندم الفرغان  ،فتاكل
قاض خاف ،]159/3[ ،تحقيؽ ،سالـ مصطفى البدرم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط2009 ،1ـ.

()3

ف "ج" أنو.

()5

ف "ج" كانو.

()4

ف "ب" إذا.
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بالضركرة]
[يثبت الكقؼ
ٌ
بالضركرة.
فرع :يثبت الكقؼ
ٌ

()1
فإف
كصكرتو أف يكص بغمٌة ىذه ٌ
أبدا  ،أك لفبلف كبعده لممساكيف ن
الدار لممساكيف ن
أبداٌ ،
بالضركرة(.)2
الدار تصير كقفنا
ىذه ٌ
ٌ

مت فقد كقفت دارم عمى كذا(.)3
كالكجو ٌأنيا كقكلو :إذا ٌ
المصنؼ –رحمو ا﵀ :-كعندىما حبس العيف عمى حكـ ممؾ المٌو -تعالى[ ،-فيزكؿ
قاؿ
ٌ

ممؾ الكاقؼ عنيا إلى المٌو -تعالى]-

()4

عمى كجو تعكد منفعتو إلى العباد(.)5
()6

كال يخفى ٌأنو ال حاجة سكل إلى
ألف ممؾ المٌو -تعالى -ف األشياء لـ يزؿ قطٌ كال يزاؿ،
العباد؛ ٌ

()1

ليست ف "ب".

()7

قكلنا :يزكؿ ممكو عمى كجو

يحبس عمى منفعة

()2
كؿ سنة كذا
قاؿ ابف عابديف " :كقد سألت عف نظير ىذه المسألة ف رجؿ أكصى بأف يؤخذ مف غمٌة داره ٌ
كؿ سنة
الدار كشرطكا عمى المشترم دفر ذلؾ المبمغ ف
ٌ
ثـ باع الكرثة ٌ
دراىـ يشترل بيا زيتان لمسجد كذاٌ ،
كبأنيا صارت كقفنا حيث كانت تخرج مف الثٌمث" .انظر :حاشية ابف عابديف،
صحة البيرٌ ،
لممسجد؟ فأفتيت بعدـ ٌ

[.]340 /4
()3

()4

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]206 /5[ ،

ما بيف المعككفيف مكرر ف "ج".

()5

انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]325 /3[ ،

()7

ليست ف "ج".

()6

ليست ف "أ".
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()1
صح الكقؼ يزكؿ ممؾ
أف( )2عند أب يكسؼ
كمحمد إذا ٌ
فالعبارة ٌ
الجيدة قكؿ قاض خاف ٌ :إال ٌ
ٌ
الشافع ٌ ( )4كأحمد(.)5
الكاقؼ ،ال إلى ىمالؾ فيمزـ كال ىي ٍممًؾ( ،)3كىذا ىك
األصح عند ٌ
ٌ
كلمشافع ٌ قكؿ(- )6كىك ركاية عف أحمد( -)7ينتقؿ إلى ًمٍمؾ المكقكؼ عميو
كقاؿ بعضيـٌ :
()8
السائبة(.)9
إف كاف ن
أىبل لمممؾ المتناع ٌ

()1

ىك :حسف بف منصكر بف محمكد فخر الديف قاض خاف األكزجندم الفرغان كاف إمامان كبي انر كبح انر عميقان

غكاصان ف المعان الدقيقة مجتيدان ،تكف سنة ( 592ىػ) ،لو الفتاكل المعركفة بفتاكل قاض خاف أك الفتاكل

الخانية ،كى مشيكرة مقبكلة معمكؿ بيا متداكلة بيف أيدم العمماء كالفقياء ،كلو شرح أدب القاض لمخصاؼ،
كشرح الزيادات كالجامر الصغير لمحمد بف الحسف .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]218 /2[ ،القرش ،

الجكاىر المضية .]93 /2[ ،المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص.]111

()2

ليست ف "ج".

()3

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]159 /3[ ،

()5

قاؿ ابف قدامة " :كينتقؿ الممؾ ف المكقكؼ إلى المكقكؼ عمييـ ،ف ظاىر المذىب .قاؿ أحمد :إذا كقؼ

()4
اآلدمييف،
ينفؾ عف اختصاص
أف الممؾ ف رقبة المكقكؼ ينتقؿ إلى ا﵀ تعالى؛ أمٌ :
ٌ
قاؿ النككم " :األظيرٌ :
فبل يككف لمكاقؼ كال لممكقكؼ عميو" .انظر :النككم ،منياج الطالبيف[ ،ص .]170

يدؿ عمى ٌأنيـ ممككه" .انظر :ابف قدامة ،المغن .]6/6[ ،
داره عمى كلد أخيو ،صارت ليـ .كىذا ٌ
()6
ألنو مالؾ لمنافعو،
نص عميو ف ىذا المكضر ٌأنو ينتقؿ إلى ممؾ الكقؼ عميوٌ ،
قاؿ الماكردم " :فأحد قكليو ٌ
مالكا لرقبتو" .انظر :الماكردم ،الحاكم الكبير.]88 /17[ ،
فاقتضى أف يككف ن
()7
ً
كسبمت كقفت ،كحبست :صريح ف الكقؼ،
م " :قالو الحارث ٌ قكلو :كصريحو :كقفت ،كحبستٌ ،
قاؿ ٍالم ٍرىد ًاك ٌ
سبمت " فصريحة
أما " ٌ
الرقبة عف التٌ ٌ
ببل نزاع .كىما مت اردفاف ،عمى معنى االشتراؾ ف ٌ
صرفات المزيمة لمممؾ .ك ٌ
يحا" .اإلنصاؼ.]5 /7[ ،
الصحيح ٌأنو ليس صر ن
الصحيح مف المذىب .كعميو األصحاب .كقاؿ الحارث ٌ  :ك ٌ
عمى ٌ
( )8كالذم دفر الفقياء الذيف قالكا بممكية الكاقؼ أك المكقكؼ عميو لمعيف المكقكفة ضمف شركط معينة ىك الحرص
عمى تمييز الكقؼ عف السائبة ،باعتبار أف الكقؼ ليس فيو إسقاط لمممكية ،إنما إبقاء ليا عمى حكـ الكاقؼ ،أك
نقبلن ليا لمجية المكقكؼ عمييا .انظر :العبادم ،عبد السبلـ ،صكر استثمار األراض الكقفية فقيان كتطبيقان ،بحث

جدة1421 ،ىػ.
منشكر ف مجمة مجمر الفقو اإلسبلم التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم ٌ ،]166 /12[ ،
يسيبيا
(َّ )9
السائًىبةٌ :
تسيب لنذر أك لقدكـ مف سفر ،أك برء مف مرض ،أك غير ذلؾ فإف صاحبيا ٌ
كؿ ناقة كانت ٌ
م ،المغرب،
المطىرًز ٌ
فبل تمنر مف ماء كال مرعى ،كال تحمب ،كال تركب .انظر :ابف األثير ،النياية .]431 /2[ ،ي
[ص .]241
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كعند مالؾ :ىك حبس العيف* عمى ممؾ الكاقؼ ،فبل يزكؿ عنو ممكو( ،)1لكف ال يباع،

كال يكرث ،كال يكىب(.)2

أف ىذا قكؿ آخر ٌ
كذكر بعض ٌ
الش ٌ
افعية ٌ
لمشافع ٌ
كسبؿ( )5الثٌمرة»( )6اىػ،
األصؿٌ ،

()3

()4
حبس
كأحمد ؛ ٌ
ألنو  --قاؿٌ « :

*نياية ؽ  /14أ مف "ب".

()1
ً
اف خمسة أكسؽ
"ألف مالكان أكجب الزكاة ف الحائط المكقكؼ ىعمىى غير المعيف نحك الفقراء كالمساكيف ًإ ىذا ىك ى
فيزكى عمىى ممكو" .انظرٍ :ال ًم ٍكىن ً
اس ٌ  ،شفاء الغميؿ ف حؿ مقفؿ
بناء ىعمىى ٌأنو ىعمىى ممؾ الكاقؼ،
ٌ
ى
ن

خميؿ.]971/1[،

()2
()3

انظر :الجذام  ،عقد الجكاىر الثمينة.]965 /3[ ،
ف " ب ،ج" لمشافعية .ذكر الشربين ف شرحو "مغن

المحتاج" أف قكلو :فبل يككف لمكاقؼ كال لممكقكؼ

كسبؿ الثٌمرة ،كذلؾ ال يكجب زكاؿ
عميو" ،إشارة إلى القكليف اآلخريف ،كجو بقاء الممؾ لمكاقؼ ٌأنو حبس األصؿ ٌ
بالصدقة" .كقاؿ النككم" :كسكاء ف ىذا كاف الكقؼ عمى جية ،أك شخص ،كسكاء
ممكو ،ككجو الثٌالث اإللحاؽ
ٌ
قمنا :الممؾ ف رقبة الكقؼ ﵀ تعالى ،أـ لممكقكؼ عميو ،أـ با و
ؽ لمكاقؼ ،كال خبلؼ ف ىذا بيف أصحابنا إال ما
َّ
شذ بو الجرجان ف "التحرير" فقاؿ :إذا كاف عمى شخص كقمنا :الممؾ لممكقكؼ عميو ،افتقر إلى قبضو كاليبة،
غتر بو" .انظر :الشربين  ،شمس الديف محمد بف الخطيب،
كىذا غمط ظاىر كشذكذ مردكد ،نبيت عميو لئبل يي َّ
مغن المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنياج ،]546 /3[ ،تحقيؽ ،عادؿ أحمد عبد المكجكد كعم محمد
معكض ،بيركت ،ط ،1دار الكتب العممية1415 ،ىػ1994-ـ .النككم ،ركضة الطالبيف.]280 /4[ ،

()4

انظر :ابف قدامة ،المغن .]6/6[ ،

()5
مؤب ندا ،كاجعؿ ثمرتو ف
كسبؿ الثٌمرة أم :اجعمو كقفنا ٌ
تسبيؿ الثمرة :تمميؾ المنافرٌ ،
م ،المغرب[ ،ص .]101
الم ى
طرًز ٌ
ي
()6
أخرجو :الشافع  ،محمد بف إدريس ،مسند اإلماـ الشافع (ترتيب سنجر)[ ،كتاب الكقؼ 5/3 ،حديث رقـ:

سبيؿ الخير .انظر:

( ،])1061حققو ،ماىر ياسيف فحؿ ،شركة غراس لمنشر كالتكزير ،الككيت ،ط 1425 ،1ىػ  2004 -ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراسان " ،السنف الكبرل"[ ،كتاب الكقؼ،
كأخرجو :البييق  ،أحمد بف الحسيف بف عم بف مكسى ي
باب :كقؼ المشاع  268/6حديث رقـ ،])11604( :تحقيؽ ،محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت
– لبنات ،ط 1424 ،2ىػ  2003 -ـ .كصححو ابف الممقف ،عمر بف عم  ،البدر المنير ف تخريب األحاديث

كاآلثار الكاقعة ف

الشرح الكبير ،]99/ٕ[ ،تحقيؽ ،أحمد بف سميماف ،كعبد ا﵀ بف سميماف ،المممكة العربية

السعكدية ،دار اليجرة لمنشر ،ط1425 ،1ق2004-ـ .وأصمو ف

الصحيحيف :البخارم ،محمد بف إسماعيؿ

الجعف  ،الجامر المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀  كسننو كأيامو ،المعركؼ بػ" صحيح
البخارم"[ ،كتاب الشركط ،باب الشركط ف

الكقؼ ،حديث رقـ ،]2737 :تحقيؽ ،محمد زىير بف ناصر

الناصر ،دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباق ) ،ط1422 ،1ىػ .مسمـ،

صحيح مسمـ[ ،كتاب الكصية ،باب الكقؼ ،حديث رقـ.]1632 :
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()1
كؿ مف القكليف ،كىك
فإف خبلؼ األصؿ كالقياس ثابت ف
ٌ
كىذا أحسف األقكاؿ ؛ ٌ
()2
ككؿ منيما لو
خركجو ال إلى مالؾ ،كثبكت ممكو أك ممؾ غيره فيو ،مر منعو مف بيعو كىبتوٌ ،
()3
باقيا كال تباع
نظير ف
ٌ
األكؿ المسجد كغيره ،كمف الثٌان ٌأـ الكلد يككف الممؾ فييا ن
الشرع؛ فمف ٌ
()4
أف
بالدليؿ ،كال ٌ
تكرث ،ككذا ٍال يم ىدَّبر المطمؽ عندنا ٌ
فكؿ منيما يمكف أف يقر ٌ
شؾ ٌ
كال تكىب كال ٌ
ممؾ الكاقؼ كاف متيقٌف الثٌبكت ،كالمعمكـ بالكقؼ مف شرطو عدـ البير كنحكه ،فميثبت ذلؾ القدر

فإف الٌذم ف الحديث ف بعض
فقط كيبقى الباق عمى ما كاف حتٌى يتحقٌؽ المزيؿ كلـ يتحقٌؽٌ ،
تصدؽ بأصمو»( )5مر ٌأنو ليس عمى ظاىره ،كا ٌال لخرج إلى مالؾ آخر(.)6
الركايات « ٌ
ٌ
()7
ت ًب ىيا» أم :بالثٌمرة أك
صد ٍق ى
سى
ثـ رأينا غيره ٌبينو بقكلو« :إً ٍف ًش ٍئ ى
ت أى ٍ
ت ىح ىب ٍ
صمى ىيا ،ىكتى ى
ٌ

الغمٌة( ،)8كظاىره حبسيا عمى ما كاف ،فمـ يخمص دليؿ يكجب الخركج عف الممؾ ،ككذا المعنى
ماسة إلى أف يمزـ الكقؼ يفيد لزكمو ال غير.
استدؿ بو
الٌذم
ٌ
ٌ
المصنؼ ،كىك قكلو :ك ٌ
ألف الحاجة ٌ

()1
بأنو حبس المممكؾ عف التٌمميؾ
عرفو ٌ
األئمة ٌ
السرخس ٌ حيث ٌ
قاؿ ابف عابديف " :كظاىر أ ٌف ىذا مراد شمس ٌ
فإف الحبس يفيد ٌأنو باؽ عمى ممكو كما كاف ك ٌأنو ال يباع كال يكىب" .انظر :حاشية ابف عابديف،
مف الغيرٌ ،

[.]339/4

()2
()3
()4

ف "ب" منفعتو.

ليست ف "أ ،ب ،ج".
المدبر :مف أعتؽ عف دبر ،فالمطمؽ منو :أف يعمؽ عتقو بمكت مطمؽ ،مثؿ :إف مت فأنت حر ،أك بمكت

يككف الغالب كقكعو ،مثؿ :إف مت إلى مائة سنة فأنت حر .كالمقيد منو :أف يعمقو بمكت مقيد ،مثؿ :إف مت ف
مرض ىذا فأنت حر .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص.]207

()5

أخرجو البخارم ،صحيح البخارم[ ،كتاب الكصايا باب كما لمكص أف يعمؿ ف ماؿ اليتيـ كما يأكؿ منو

بقدر عمالتو حديث رقـ.])2764( :

()6

كسبب الخبلؼ ف ذلؾ كما يقكؿ ابف تيمية " :كقكؿ القائؿ :يممكو صاحبو أك ال يممكو ...كالمكقكؼ عميو

احدا تتماثؿ أنكاعو كليس األمر
ظف ككف الممؾ جن نسا ك ن
ىؿ يممؾ الكقؼ أك ال يممكو؟ ٌإنما نشأ فييا ٌ
النزاع بسبب ٌ
صرؼ دكف
الشارع قد يأذف لئلنساف ف
عية ك ٌ
كذلؾ؛ بؿ الممؾ ىك القدرة ٌ
الشر ٌ
تصرؼ كيممكو ذلؾ التٌ ٌ
تصرؼ دكف ٌ
ٌ

كؿ كجو؛ بؿ قد
ممكا خاصا؛ ليس ىك مثؿ ممؾ الكارث؛ كال ممؾ الكارث كممؾ المشترم مف ٌ
مالكا ن
ىذا فيككف ن
يفترقاف" .ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحران  ،مجمكع الفتاكل ،]243 /31 [ ،تحقيؽ ،عبد الرحمف
بف محمد بف قاسـ ،مجمر الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية ،بدكف
طبعة1416،ىػ1995/ـ.

()7
()8

المصدر السابؽ.

م ،المغرب[ ،ص .]344
الغمٌةٌ :
المطىرًز ٌ
كؿ ما يحصؿ مف رير أرض أك كرائيا .انظر :ي

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

218

()2
"حبس" كالمفيكماف
كالحاصؿ ٌأنو ثبت قكلو  --لعمر(:)1
ٌ
"تصدؽ" كقكلو ٌ :
تصدؽ بأصميا ممٌكو الفقير لمٌو -سبحانو.-
ألف معنى ٌ
مختمفاف؛ ٌ
حبس احبسو :أم عمى ما كاف ،كال يمكف أف يراد بيما ٌإال معنى أحدىما ،كا ٌال
كمعنى ٌ

مجيبا لعمر  --ف حادثة كاحدة بأمريف متنافييف.
كاف --
ن
تصدؽ ،كاالتٌفاؽ عمى نفيو إذ ال يقكؿ كاحد مف
حبس عمى معنى
ٌ
فإما أف يحمؿ ٌ
ٌ
تصدؽ عمى معنى حبس ،كىك قكؿ أب حنيفة -
الثٌبلثة( )3بممؾ الفقير لمعيف ،فكجب أف يحمؿ
ٌ
رحمو المٌو ،فيحبس عمى الممؾ شرنعا( ،)4كاذا حبس عميو شرنعا امتنر بيعو(.)5

()1

ىك :أبك حفص عمر بف الخطاب بف نفيؿ العدكم القرش  ،الفاركؽ أمير المؤمنيف كثان الخمفاء الراشديف،

كاف إسبلمو قبؿ اليجرة بخمس سنيف ،الزـ النب  ،ككاف أحد كزيريو ،فتح ا﵀ ف عيده الفتكح ،كضر التاريخ
اليجرم ،كدكف الدكاكيف ،قتمو أبك لؤلؤة المجكس سنة 23ىػ .انظر :ابف األثير ،أسد الغابة.]677-641/3[ ،
العسقبلن  ،اإلصابة.]590-588/4[ ،
()2

ف "أ ،ب ،ج" قمبو.

()3

كىـ :أبك حنيفة ،كأبك يكسؼ ،كمحمد.

()5

انظر :السرخس  ،المبسكطٍ .]32 /12[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]204 /6[ ،

()4

ليست ف "أ".
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[الحيمة في جعؿ الكقؼ ممزمان]
الرجكع
كصكرة حكـ الحاكـ الٌذم بو يزكؿ الممؾ عنده أف يسمٌمو إلى
ٌ
ثـ يظير ٌ
متكؿٌ ،
فيخاصمو إلى القاض  ،فيقض القاض بمزكمو ،قالكا :فإف خاؼ الكاقؼ أف يبيعو قاض قبؿ أف

()2
()1
غيره قاض فيذه األرض بأصميا كجمير ما
يحكـ بو يكتب ف
ٌ
صؾ الكقؼ  :فإف أبطمو أك ٌ
ألنو إذا كتب* ىذا ال يخاصـ أحد ف إبطالو
كصية مف فبلف الكاقؼ تباع
فييا
ٌ
كيتصدؽ بثمنيا؛ ٌ
ٌ
كصيةن يعتبر
بالشرط ،كاذا أبطمو قاض يصير
الكصية تحتمؿ التٌعميؽ ٌ
ٌ
لعدـ الفائدة لو ف ذلؾ ،ك ٌ

مف جمير مالو ،كذا ف فتاكل قاض خاف(.)3

أما إذا كاف كقؼ ف مرضو فينبغ أف
كينبغ أف يككف ىذا( )4إذا كقؼ ف
ٌ
صحتوٌ **،
يعتبر مف الثٌمث ،كعمى ىذا التٌقدير فقد يككف ف نقضو كبيعو فائدة لمكرثة ،فمحمؿ( )5ما ذكر إذا
()7

()6
لكنو]
لـ يكف كقؼ ف المرض  ،أك كاف [فيو ٌ

يخرج مف الثٌمث.

()1
ؾ ف المغة :الكتاب ،يجمر عمى صككؾ كأصكؾ .كف العرؼ كاالصطبلح :ىك الكتاب الذم تكتب فيو
الص ٌ
ٌ
خاص لما ىك كثيقة بالحؽ الكاجب" .انظر:
"الصؾ اسـ
المعامبلت كالتقارير بالماؿ كغيره ،كقاؿ السرخس :
ٌ
ٌ

السرخس  ،المبسكط .]20 /18[ ،حماد ،نزيو :معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية ف

 ،]280دار القمـ ،دمشؽ ،ط1429 ،1ق2008-ـ.

()2

ليست ف "ب،ج".

()3

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]161 /3[ ،

*نياية ؽ  /86أ مف "أ".

()4

ليست "ب".

** نياية ؽ  /365أ مف "ج".

()5

ف "ج" زيادة عمى.

()7

ليست ف "ب".

()6

ف "ب" الصحة.

لغة الفقياء[ ،ص
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[لزكـ الكقؼ]
يؿ .لىيما «قىك يؿ الن ًبي  -صمى الم يو عمى ٍي ًو كسمـ ً -لعمر -ر ً
ً
ً
ض ىي
[كالم ٍفظي ىي ٍنتىظ يم يي ىما ىكالت ٍر ًج ي
يح ًبالدل ً ي ى ٍ
ى
ى
ي ىى ى
ى ى ىى
ؽ ًبأى ً
ؽ ًبأىٍر و
ث ىكىال
كر ي
صد ى
يف أىىر ى
الم يو ىع ٍنويً -ح ى
صد ٍ ٍ
ض لى يو تي ٍد ىعى ثى ٍمغى :تى ى
اد أى ٍف ىيتى ى
صم ىيا ىال يي ىباعي ىكىال يي ى
ً
كىب» كًألىف ٍالحاج ىة ماس هة إلىى أى ٍف ي ٍم ىزـ ٍالك ٍق ي ً ً ً
ً
ؼ م ٍن يو ل ىيص ىؿ ثىىك ياب يو إلى ٍيو ىعمىى الد ىكاـ ،ىكقى ٍد أى ٍم ىك ىف ىد ٍفعي
ى ى ى
يي ى ي ى
ى ى ى
اط ٍال ًم ٍم ًؾ كجعمً ًو لًم ًو تىعالىىٍ .إذ لى يو ىن ًظ ً
حاج ًت ًو ًبًإسقى ً
س ًج يد فى يي ٍج ىع يؿ ىك ىذلً ىؾ].
ى ى
ير في الش ٍر ًع ىك يى ىك ٍال ىم ٍ
ى ىٍ
ٍ
ى
ه
كؿ مف زكاؿ الممؾ كعدمو ،إذ ليس
قكلو :كالمٌفظ ينتظميما أم :لفظ الكقؼ يصدؽ مر ٌ

كؿ منيما،
مف مقتضيات لفظ :كقفت دارم :أك حبستيا خركجيا عف الممؾ فيصدؽ مر ٌ
فالتٌرجيح :أم ترجيح الخركج كعدمو بالدلٌيؿ.

أف األدلٌة المذككرة مف قبميما ٌإنما تفيد المٌزكـ ال الخركج عف الممؾ ،كمف قبمو
كال يخفى ٌ
ثـ ابتدأ بدليميما فذكر حديث
تفيد نف
ٌ
كؿ منيما فبل دليؿ مف الجانبيف يفيد تماـ المطمكبٌ ،

ثى ٍمغ

()1

ثـ غيف معجمة.
كىك بالثٌاء المثمٌثة المفتكحة بعدىا ميـ ساكنة ٌ
الديف(ٌ )2أنو ببل تنكيف لًٍم ىعمى ًمَّية كالتٌأنيث(.)3
كذكر ٌ
الشيخ حافظ ٌ

( )1قاؿ ياقكت الحمكم " :ثى ٍمغه :بالفتح ثـ السككف ،كالغيف معجمة :مكضر ماؿ لعمر بف الخطاب، ،
حبسو" .انظر :الحمكم ،معجـ البمداف.]84 /2[ ،
()2

ىك :عبد ا﵀ بف أحمد بف محمكد أبك البركات حافظ الديف النسف  ،أخذ عف شمس األئمة محمد الكردم

كحميد الديف الضرير كبدر الديف كخكاىر زاده ،لو تصانيؼ مشيكرة منيا :المستصفى ف شرح المنظكمة كالمنافر
شرح النافر كالكاف شرح الكاف كالكنز كغيرىا ،تكف سنة  710ىػ .انظر :التميم  ،الطبقات السنية.]154/4[ ،
المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]102

()3

ق اؿ العين  " :قد ثبت فيو األمثؿ ،كىذا يجكز فيو الكجياف عدـ المصرؼ لمعمتيف المذككرتيف ،كجكاز الصرؼ

بسككف كسطو فإنو يقاكـ أحد العمتيف فبق االسـ بعمة كاحدة ،فبل يمنر مف الصرؼ" .انظر :العين  ،البناية شرح
اليداية.]425 /7[ ،
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()2

ٌأنيا ف كتب غرائب الحديث
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منكننا كغير
ٌ
المصححة عند الثٌقات ٌ

منكف كما ف ىد ٍعد(.)3
ٌ
()5
()4
محمد بف الحسف ف األصؿ  :أخبرنا صخر بف جكيرية
قاؿ ٌ

()1

ىك كتاب :غاية البياف ،كنادرة األقراف؛ لمشيخ قكاـ الديف ،أمير كاتب بف أمير عمر األتقان  ،الحنف  .كىك

شرح لكتاب :اليداية ف الفركع لممرغينان  .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]2022/2[ ،

()2

كتب غرائب الحديث :ى الكتب الت بينت األلفاظ المغكية البعيدة المعنى كالغامضة الت تحتاج إلى شرح

كايضاح ،كغريب أب

عبيدة ،كصاحبو أبى عبيد ،كابف قتيبة ،كالخطاب  ،كاليركم كالفائؽ لمزمخشرم ،كغيرىا.

انظر :ابف الصبلح ،معرفة أنكاع عمكـ الحديث[ ،ص  .]375النككم ،محي

الديف يحيى ،التقريب كالتيسير

لمعرفة سنف البشير النذير ف أصكؿ الحديث[،ص  ،] 87تحقيؽ ،محمد عثماف الخشت ،دار الكتاب العرب ،
بيركت ،ط1405 ،1ىػ 1985-ـ.
()3

ىد ٍعد :اسـ امرأة معركؼ ،كالجمر دعدات كأدعد كدعكد ،يصرؼ كال يصرؼ .انظر :ابف منظكر ،لساف

()4

كىك كتاب ف فركع الحنفية لئلماـ محمد بف الحسف الشيبان  ،كيسمى بالمبسكط ،سبقت ترجمتو[ ،ص.]55

العرب 166 /3[ ،مادة (دعد).

()5

ىك :صخر بف جكيرية ،أبك نافر ،مكلى بن تميـ ،أك بن ىبلؿ ،البصرم ،مف كبار أتباع التابعيف ،تكف

سنة ( 170ىػ) .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]410 /10[ ،الزىرم ،أبك عبد ا﵀ محمد بف سعد :الطبقات

الكبرل ،] 203 /7[ ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،ط1410 ،1ىػ-

1990ـ.
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()3
عف [نافر]( )1مكلى عبد ا﵀ بف عمر(« :)2أىف يعمر ٍب ىف ٍال ىخط ً
ض تي ٍد ىعى ثى ٍم ىغ،
اب ىك ىان ٍت لى يو أىٍر ه
ىى
ً ً ً
اؿ يا رس ى ً
ً
ؽ
يسا ،قى ى
ىكقى ى
صد ي
اؿ :ىك ى
كؿ المو إني ٍ
يس أىفىأىتى ى
استىفى ٍدت ىم ناال يى ىك ع ٍندم ىنف ه
اؿ :فىقى ى ى ى ي
اف ىن ٍخ نبل ىنف ن
()4
اؿ رس ي ً
ؽ
كر ي
ًب ًو؟ قى ى
صد ٍ
صمً ًو ىال يي ىباعي ىكىال يي ى
ث ىكلى ًك ٍف تيٍنفى ي
كى ي
ؽ ًبأى ٍ
كؿ المو  :-  -تى ى
اؿ :فىقى ى ى ي
ب ىكىال يي ى
يؼ ك ٍالمس ً
اب كلًمض ًع ً
ؽ ًب ًو عمر ًفي س ًب ً ً
يف ىكًال ٍب ًف الس ًب ً
اك ً
يؿ
ثى ىم ىرتي يو ،قى ى
صد ى
ى ى ى
يؿ المو ىكًفي الرقى ً ى
ى
اؿ :فىتى ى
ي ىي

ً
ً
ص ًديقنا ىغ ٍي ىر يمتى ىمك وؿ ًفيو»(.)5
ىكلًذم ٍالقي ٍرىبى ىال يج ىن ى
اح ىعمىى ىم ٍف* ىكلً ىي يو أى ٍف ىيأٍ يك ىؿ ًب ٍال ىم ٍع يركؼ أى ٍك يي ىؤك ىؿ ى

( )1ليست ف "ط" .كنافر :ىك أبك عبد ا﵀ نافر المدن  ،مكلى عبد ا﵀ بف عمر بف الخطاب ،مف أئمة التابعيف
ف المدينة ،ديمم األصؿ ،مجيكؿ النسب ،كاف َّ
عبلمة ف فقو الديف ،يمتَّفىقان عمى رياستو ،أرسمو عمر بف عبد
العزيز إلى مصر ليعمـ أىميا السنف ،كاف كثير الركاية لمحديث ،كال ييعرؼ لو خطأ ف جمير ما ركاه ،مات سنة
117ىػ .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص  .]430الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]541 /4[ ،
*نياية ؽ /14ب مف "ب".

()2
ىك :عبد ا﵀ بف يع ىمر ٍبف الخطاب ،مف مشاىير الصحابة ،كمف المكثريف الركاية عف النب  .أسمـ ىمرى
ً
النبً َّ 
َّ
فرده ،كأجازه يكـ الخندؽ ىك يى ىك ٍابف خمس عشرة
أىبًيو كىك صغير لـ يبمغ الحمـ ،لـ يشيد ن
بدرا ،استصغره ٌ
كىك ممف باير تحت الشجرة ،مات ابف عمر سنة ثبلث كسبعيف ،كقد بمغ ابف عمر سبعا كثمانيف سنة .انظر:

ابف األثير ،أسد الغابة .]236/3[ ،ابف عبد البر ،االستيعاب ف معرفة األصحاب.]950/3[ ،

()3

ىك :عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرش العدكم ،أبك حفص ،أمير المؤمنيف كثان الخمفاء الراشديف ،كلد بعد

الفيؿ بثبلث عشرة سنة ،كاف إسبلمو فتحا عمى المسمميف ،شيد المشاىد كميا ،كافقت آراؤه القرآف ف

غير

مكضر ،كىك أكؿ مف أرخ التاريخ مف اليجرة ،كأكؿ مف دكف الدكاكيف ،فتحت ف زمانو الشاـ كالعراؽ كمصر،
مات شييدا سنة23( :ق) .انظر :ابف عبد البر ،االستيعاب[ ،ص .]473انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء،
[مجمد سيرة الخمفاء الراشديف ،ص .]71

()4
()5

ىذا ىك الشاىد مف الحديث.

أخرجو البخارم ،صحيح البخارم[ ،كتاب الشركط باب الشركط ف الكقؼ حديث رقـ.])2737( :
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اب يع ىم ير
ص ى
كحديث عمر ىذا ف الصحيحيف كباق الكتب ٌ
الستٌة عف ابف عمر قاؿ« :أى ى
()1
ً
ؼ
ضا ًب ىخ ٍي ىب ىر  ،فىأىتىى الن ًبي  -  -فىقى ى
س ًم ٍن يو فى ىك ٍي ى
ص ٍبت أىٍر ن
أىٍر ن
ضا لى ٍـ أيص ٍب ىم ناال قىط أى ٍنفى ى
اؿ :أى ى
اؿً ٍ :
[كىال
تىأٍ يم يرًني ًب ًو؟ قى ى
صد ى
ؽ ًب ىيا يع ىم ير ىال يي ىباعي أى ٍ
ست أى ٍ
إف ش ٍئت ىح ىب ٍ
صمي ىيا ى
صد ٍقت ًب ىيا ،فىتى ى
صمى ىيا ىكتى ى
يؿ الم ًو ،كالض ٍي ً
كىبً ،في ٍالفيقىر ً
س ًب ً
اء ،ىك ٍالقي ٍرىبى ،ىكالرقى ً
ؼ»( )2الحديث.
كر ي
ث ،ىكىال يي ى ي
ى
اب ،ىكًفي ى
ى
يي ى
()4
()3
صمً ًو ىال
صد ٍ
ؽ ًبأى ٍ
الصبلة ك ٌ
م فقاؿ  -عميو ٌ
كف بعض طرؽ البخار ٌ
السبلـ « :-تى ى
()6
()5
ألف الحاجة
ثـ
كر ي
ٌ
يي ىباعي] ىكىال يي ى
ث ىكلى ًك ٍف تيٍنفى ي
استدؿ بالمعنى ،كىك قكلو ك ٌ
كى ي
ب ىكىال يي ى
ؽ ثى ىم ىرتي يو» ٌ ،
الدكاـ.
ماسة إلى أف يمزـ الكقؼ لحاجتو إلى أف يصؿ ثكابو إليو عمى ٌ
ٌ

()1

خيبر :مدينة كبيرة ذات حصكف كمزارع عمى ثمانية برد مف المدينة إلى جية الشاـ .انظر :البكرم ،عبد ا﵀

بف عبد العزيز ،معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضر ،]146/2[ ،تحقيؽ ،مصطفى السقا ،عالـ الكتب،
بيركت1403 ،ىػ.

()2
الرجؿ يكقؼ الكقؼ ،حديث رقـ ()2879
أخرجو أبك داكد "سنف أب داكد"[ ،كتاب :الكصايا باب ما جاء ف ٌ
ص .]438الترمذم ،سنف الترمذم[ ،كتاب األحكاـ ،باب ف الكقؼ ،حديث رقـ( ،1375 :ص .])325النسائ ،

سنف النسائ [ ،كتاب األحباس ،األحباس كيؼ يكتب الحبس ،كذكر االختبلؼ عمى ابف عكف ف خبر ابف عمر
فيو ،حديث رقـ( ،3599 :ص .])560ابف ماجو ،سنف ابف ماجو[ ،كتاب الصدقات ،باب مف كقؼ ،حديث رقـ:
 ،2396ص  .]409كالحديث صححو األلبان .

()3
()4

ليست ف "أ".

ىك :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،أبك عبد ا﵀ ،صاحب الجامر الصحيح المعركؼ

بصحيح البخارم ،أمير المؤمنيف ف الحديث كلد ف بخارل ،كنشأ يتيما ككاف مكلده ف شكاؿ سنة 194ىػ ،كىك
أكؿ مف كضر ف اإلسبلـ كتابان عمى ىذا النحك ،مات سنة  256ىػ ف خرتنؾ مف قرل سمرقند .انظر :الذىب ،

تذكرة الحفاظ .]104/2[ ،الزركم  ،األعبلـ.]34/6[ ،

()5
()6

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

سبؽ تخريجو[ ،ص.]222
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رمذم ( )1بسنده إلى أب
كقد أشار ٌ
الشرع إلى إعماؿ ما يدفر ىذه الحاجة فيما ركل التٌ ٌ
و
ً
ص ىدقى وة
اؿ :ى
آد ىـ ٍانقى ى
كؿ الم ًو  –  -قى ى
س ى
ات ٍاب يف ى
إذا ىم ى
ط ىع ىع ىممي يو إال م ٍف ثىىبلث :ى
ىريرة« :أىف ىر ي
و
ً
جً و
و
صالً وح ىي ٍد يعك لى يو»( )2كال طريؽ إلى تحقٌؽ دفر ىذه الحاجة ،كاثبات
ى
ارىية ،ىك ًع ٍمـ يي ٍنتىفىعي ًبو ،ىك ىكلىد ى

بأنو تحقٌقت حاجة استمرار كصكؿ ثكابو،
الصدقة الجارية ٌإال لزكمو ،كتقرير
المصنؼ ٌ
ٌ
ىذه ٌ
()3
يتعيف لذلؾ سقكط الممؾ طريقان ،بؿ يتحقٌؽ
كيمكف بإسقاط ممكو ،فيسقط ظاىر المنر إذ لـ ٌ
بالحكـ بمزكمو ،فمـ يمزـ زكاؿ الممؾ مف ىذا المعنى ،فبل يقدح فيما رجحناه مف األقكاؿ فيما

الداللة عمى لزكمو ،خرج عف ممكو
تمت ٌ
ثـ عمى تقريرنا يحصؿ مطمكبيما؛ ٌ
ألنو إذا ٌ
مضىٌ ،
األئمة( )4الثٌبلثة(- )5رحميـ ا﵀ -التٌبلزـ بيف المٌزكـ كالخركج عف
بمكافقتنا ليما عمى ذلؾ العتقاد ٌ

ممكو(.)6

( )1ىك :أبك عيسى محمد بف عيسى بف ىسكرة الترمذم270-209( ،ىػ) ،مف أئمة الحديث كنقاده ،مف أىؿ تً ً
رمذ،
تمميذ لمبخارم ،كاف ييضرب بو المثؿ ف الحفظ ،مف تصانيفو" :الجامر الكبير" المعركؼ بسنف الترمذم ،أحد
الكتب الستة المقدمة ف

الحديث .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]486-483/8[ ،العسقبلن  ،تقريب

التيذيب[ ،ص .]500

()2

سبؽ تخريجو[ ،ص.]196

()4

ليست ف "أ ،ب،ج".

()3

()5

ليست ف "أ".

األئمة الثبلثة :المراد بيـ عند اإلطبلؽ أبك حنيفة ،كأبك يكسؼ ،كمحمد ،كما نجد بعض عمماء المذىب يطمؽ

األئمة الثبلثة عمى أئمة المذىب الثبلثة المشيكريف :مالؾ ،كالشافع  ،كأحمد .انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ،

[ .]236 /1المبل ،الككاشؼ الجمية [ ،ص.]35-34

()6
ثـ مف بعدىـ ف
قاؿ أبك جعفر الطحاكم " :فذىب قكـ إلى ٌ
أف ٌ
الرجؿ إذا أكقؼ داره عمى كلده ككلد كلده ٌ
احتجكا
عز ٌ
أف ذلؾ جائز ك ٌأنيا قد خرجت بذلؾ مف ممكو إلى ا﵀ ٌ
كجؿ كال سبيؿ لو بعد ذلؾ إلى بيعيا ك ٌ
سبيؿ ا﵀ ٌ

كمحمد بف الحسف -رحمة ا﵀ -عمييما كىك قكؿ أىؿ المدينة
كممف قاؿ بذلؾ أبك يكسؼ
ٌ
ف ذلؾ بيذه اآلثارٌ .
كأىؿ البصرة .كخالفيـ ف ذلؾ آخركف منيـ أبك حنيفة كزفر بف اليذيؿ رحمو ا﵀ عمييما فقالكا :ىذا كمٌو ميراث

اآلثار،

السبب" .انظر :الطحاكم ،أبك جعفر أحمد بف محمد ،شرح معان
ال يخرج مف ممؾ الٌذم أكقفو بيذا ٌ
[ ،]95/4تحقيؽ ،محمد زىرم النجار ،كمحمد سيد جاد الحؽ ،عالـ الكتب ،بيركت ،ط1414 ،1ىػ 1994 -ـ.
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كقكلو :كالمسجد نظير ما خرج عف الممؾ باإلجماع ال إلى مالؾ( ،)1ككذا اإلعتاؽ(،)2

كسيجيب بالفرؽ بيف المسجد كالعتؽ كمطمؽ الكقؼ(.)3

()1
فإف اتٌخاذ المسجد الزـ باالتٌفاؽ
فيو بياف "نف استبعاد أف تخرج مف ممؾ الكاقؼ كال تدخؿ ف ممؾ غيرهٌ ،
كلكنيا تصير محبكسةن لنكع قربة قصدىا فكذلؾ
كىك إخراج لتمؾ البقعة عف ممكو مف غير أف تدخؿ ف ممؾ أحد ٌ

ف الكقؼ" .انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]206 /6[ ،
()2
ؽ أىبلن لمشيادة كالكالية
اإلعتاؽ :إثبات القكة الشرعية ف المممكؾ بإزالة الممؾ ،أم القكة الت بيا يصير المعتى ي
كقاد انر عمى التصرؼ ف األغيار .انظر :البركت  ،التعريفات الفقيية[ ،ص.]31
()3

كسيأت ذكر الفرؽ بيف المسجد كغيره[ ،ص.]338
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[ال حبس عف فرائض اهلل]
ً
ً
س ىع ٍف فى ىرًائ ً
ش ىرٍي وح:
ض الم ًو تى ىعالىى» ىك ىع ٍف ي
[كًألىًبي ىحنيفى ىة قى ٍكلي يو  -ىعمى ٍيو الص ىبلةي ىكالس ىبل يـ « -ىال ىح ٍب ى
ى
اء يم ىحم هد  -ىعمى ٍي ًو الص ىبلةي ىكالس ىبلـ ً -ب ىب ٍي ًع ٍال ىح ًب ً
يس].
ىج ى
ي
س ىع ٍف فى ىرًائ ً
ض الم ًو»،
قكلو :كلو أم :ألب حنيفة -رحمو ا﵀ -قكلو « :--ىال ىح ٍب ى
()1

حاكم
أسند الطٌ ٌ

()2

ف شرح معان اآلثار

إلى عكرمة

()3

()4

عباس
عف ابف ٌ

قاؿً « :
كؿ
س ى
سم ٍعت ىر ي
ى

ً
الم ًو  -  -بع ىدما أيٍن ًزلى ٍت سكرةي * الن ً
ض ىن ىيى ىع ٍف ٍال ىح ٍب ً
س»(.)5
ييا ٍالفى ىرًائ ى
ساء ىكأى ٍن ىز ىؿ ف ى
ى
ي ى
ىٍ ى
()1
()2

سبقت ترجمتو ف كتاب الشركة [ص.]60
مف أعظـ مؤلفات العبلمة أب جعفر الطحاكم كذلؾ لما احتكل عميو ىذا الكتاب مف فكائد تتعمؽ باألحاديث

سندا كمتنا ،كاستنباط األحكاـ منيا مر حسف ترتيبو كتبكيبو ،كقد صار ىذا الكتاب مف المراجر الميمة ف

المذىب الحنف ؛ كذلؾ ألنو يثبت مذىب األحناؼ مر إيراد أدلتيـ كينف ما ألصؽ بيـ مف رد األحاديث كتقديـ
الرأم عمييا ،كقد عده الحافظ ابف حجر العسقبلن ف كتابو" :إتحاؼ الميرة بأطراؼ العشرة" ،أحد الكتب الحديثة
العشرة ،الت تم

الكتب الستة ،مف حيث ككنيا مظنة الحديث الصحيح .انظر :العسقبلن  ،أحمد بف عم بف

حجر ،إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة ،] 160 /1[ ،تحقيؽ ،مركز خدمة السنة كالسيرة ،مجمر
الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ (بالمدينة)  -كمركز خدمة السنة كالسيرة النبكية (بالمدينة) ،ط 1415 ،1ىػ

 1994 -ـ.

( )3ىك :أبك عبد ا﵀ عكرمة المدن  ،مكلى ابف عباس ،أصمو مف البربر مف أىؿ المغرب ،ركل عف ابف عباس
كعائشة كأب سعيد الخدرم ،كغيرىـ ،فقيو ،عالـ بالتفسير كالسَّنة ،ثقة ثبت ،لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر ،كال
تثبت عنو بدعة ،مات بالمدينة سنة 104ىػ ،كقيؿ غير ذلؾ .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء-340/4[ ،
 .]353العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص.]397
()4

ىك :عبد ا﵀ بف عباس بف عبد المطمب الياشم القرش  ،حبر األمة كترجماف القرآف ،أسمـ صغي انر ،كالزـ

النب  بعد الفتح ،كركل عنو ،كاف الخمفاء يجمكنو ،شيد مر عم الجمؿ كصفيف ،ككؼ بصره ف آخر عمره،
ككاف يجمس لمتعميـ ،تكف ف الطائؼ سنة 68ىػ .انظر ترجمتو ف  :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء-497/3[ ،
 .]511العسقبلن  ،اإلصابة.]122- 121 /4[ ،
*نياية ؽ  /86ب مف "أ".

()5
الصدقات المكقكفات 96 /4حديث رقـ
الصدقة باب ٌ
أخرجو ،الطحاكم ،شرح معان اآلثار[ ،كتاب اليبة ك ٌ
( .] )5878كاسناده ضعيؼ كما بينو ابف حجر ف الدراية .قاؿ ابف األثير " :قكلو عميو الصبلة كالسبلـ «ىال

ككأنو إشارة إلى ما كانكا يفعمكنو ف
كرًة النساء» أراد ٌأنو ال يكقؼ ماؿ كال يزكل عف كارثوٌ ،
س ىب ٍع ىد ي
ىح ٍب ى
س ى
ألف أكلياء
النساء لقبح أك قمٌة ماؿ
الميت كنسائو ،كانكا إذا كرىكا ٌ
الجاىمية مف حبس ماؿ ٌ
ٌ
حبسكىف عف األزكاج؛ ٌ
ٌ
بيف عندىـ" .انظر :ابف األثير ،النياية ف
ٌ
الميت كانكا أكلى ٌ
[( ،)145/2حديث رقـ.]757 :

غريب الحديث .]329/1[ ،العسقبلن  ،الدراية،
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()2

الدارقطن ٌ ( ،)1كفيو عبد ا﵀ بف لييعة
كركل ىذا الحديث ٌ
حدثنا يى ىشيـ( )6عف إسماعيؿ بف أب
كركاه ابف أب شيبة( )5مكقكفان عمى عم
ٌ
الشعب ٌ ( )8قاؿ:
عف ٌ

()1

()3

عف أخيو

كضعفٌكىما(.)4

خالد

( )7

سبقت ترجمتو ف كتاب الشركة [ص.]48

()2
ً
ً
ىك :أبك عبد الرحمف عبد ا﵀ بف لىي ٍي ىعة بف عقبة الحضرم  ،قاض الديار المصرية كعالميا كمحدثيا ،كل ى
كصرؼ سنة 164ىػ ،صدكؽ ،ىخمىط بعد أف احترقت كتبو قبؿ
قضاء مصر ف خبلفة المنصكر سنة  154ىػ ،ي
مكتو بأربر سنيف ،كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما ،كلو ف مسمـ بعض شئ مقركف ،مات

سنة 174ىػ ف القاىرة كقد ناؼ عمى الثمانيف .انظر :ابف أب حاتـ ،الجرح كالتعديؿ .]145/5[ ،الذىب  ،سير
أعبلـ النببلء.]17-16/6[ ،

()3
()4

ىك :عيسى بف لييعة ،كىك ضعيؼ .انظر :المصدر نفسو.

أخرجو ،الدارقطن  ،سنف الدارقطن [ ،كتاب الفرائض ،)119 /5( ،حديث رقـ .])4061( :كضعفو األلبان ،

محمد ناصر الديف ،ضعيؼ الجامر الصغير كزيادتو[ ،حديث رقـ ( ،])6282المكتب و
اإلسبلم  ،بيركت ،ط،3
1988ـ.

()5

ىك :أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد بف إبراىيـ بف أب شيبة (235-159ىػ) ،مف أىؿ الككفة ،إماـ ف الحديث

كغيره ،كاف متقنان حافظان مكث انر ،مف تصانيفو" :المصنؼ" ركل عنو اإلماـ أحمد كالبخارم كمسمـ كآخركف .انظر:
الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .])424-421/7[ ،العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص .]623

ككتابو "المصنؼ" كتاب ف الحديث ،يعد مف أىـ الكتب ف الحديث كاآلثار عف الصحابة كالتابعيف؛ ألف مؤلفو
مف المتقدميف ،كحشد فيو عددا كبي ار مف األحاديث كاآلثار ،كالكتاب يحتكم عمى األحاديث المرفكعة كالمكقكفة
كالمقطكعة ،كفيو الصحيح كالضعيؼ .انظر حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1711/2[ ،

()6

ىك :أبك معاكية ىشيـ بف بشير بف أب خازـ القاسـ بف دينار السمم الكاسط 183-104( ،ىػ) ،محدث

بغداد ،مفسر كفقيو ،ركل عف الزىرم كطبقتو ،كاف رأسان ف الحفظ ،ثقة ثبت ،كثير التدليس كاإلرساؿ الخف  ،مف
تصانيفو" :تفسير القرآف" ،ك"السنف" ف الفقو ،ك"القراءات" ،ك"المغازم" .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص

 .]574الزركم  ،األعبلـ.]89/8[ ،

()7

ىك :إسماعيؿ بف أب خالد األحمس مكالىـ البجم  ،ثقة ثبت ،مات سنة (146ق) .انظر :تقريب التيذيب،

()8

سبقت ترجمتو[ ،ص.]70

[ص .]204
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س ىع ٍف فى ىرًائ ً
اع(.)2(»)1
اف ًم ٍف ًس ىبل وح أى ٍك يك ىر و
ض الم ًو ،إًال ىما ىك ى
قاؿ عم ٌ « :--ىال ىح ٍب ى

()3
ألنو بعد أف عمـ ثبكت الكقؼ ،كليذا
كينبغ أف يككف ليذا المكقكؼ حكـ المرفكع ؛ ٌ
الشعب ٌ أدرؾ عميان ،كركايتو عنو ف
استثنى الكراع كالسبلح ال يقاؿ ٌإال سماعان ،كا ٌال فبل ٌ
يحؿ ،ك ٌ

م ثابتة(.)4
البخار ٌ

()1
()2

الك ىراع :الخيؿ .انظر :ابف األثير ،النياية ف غريب الحديث.]165 /4[ ،
ي
انظر ف ىذا األثر :ابف أب شيبة ،أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد ،المصنؼ ف األحاديث كاآلثار[ ،كتاب البيكع
سبيؿ المٌو ،349 /4[ ،برقـ ( ،])20929تحقيؽ ،كماؿ يكسؼ

حبسا ف
الرجؿ يجعؿ ٌ
الش ء ن
كاألقضية ،ف ٌ
كحسف إسناده ابف حجر العسقبلن
الحكت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 ،1ىػ.
َّ

ف

الدراية .انظر:

العسقبلن  ،الدراية ف تخريب أحاديث اليداية 145/2[ ،حديث رقـ.])757( :

()3

المكقكؼ :ىك المركل عف الصحابة قكالن ليـ ،أك فعبلن ،أك تقري انر ،متصبل إسناده إلييـ ،أك منقطعا ،كيستعمؿ

ف غيرىـ مقيدان فيقاؿ :كقفو فبلف عف الزىرم كنحكه ،كفقياء خراساف يسمكف المكقكؼ أث انر ،كالمرفكع خب انر .قاؿ

النككم :كعند المحدثيف ،كؿ ىذا يسم أث انر ،أم ألنو مأخكذ مف أثرت الحديث أم ركيتو .كالمكقكؼ مف حيث
الحكـ نكعاف :مكقكؼ لو حكـ المرفكع ،كمكقكؼ ليس لو حكـ المرفكع .انظر :القاسم  ،محمد جماؿ الديف،

قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث[ ،ص ،]130دار الكتب العممية ،ط1979 ،1ـ.

()4
الرجـ ،عنو ،عف عم  ،حيف رجـ المرأة .قاؿ :رجمتييا بسنة رسكؿ ا﵀
"كأنو عنى ما أخرجو البخارم ف َّ
فسماهي ،فيك ثقة يحتب بحديثو" .انظر :العسقبلن  ،تيذيب
الشعب ٌ ] عف رجؿ َّ
ابف معيف :إذا حدث[ ٌ
 ."ك"قاؿ ي
التيذيب.] 68-67 /5[ ،
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()3

()2
()1
حدثنا ككير
أما حديث شريح فركاه ابف أب شيبة ف البيكع ٌ :
كٌ
()6
()5
اء يم ىحم هد ً -  -ب ىب ٍي ًع ٍال ىح ًب ً
يس»( ،)7كأخرجو
عف مسعر عف ابف عكف عف شريح قاؿ « :ىج ى

كابف أب

زائدة

( )4

()9( )8

البييق ٌ .

()1
()2

سبقت ترجمتو ف كتاب الشركة [ص.]100
أخرجو ،ابف أب

شيبة ،المصنؼ ف

األحاديث كاآلثار[ ،كتاب البيكع كاألقضية ،ف

الش ء
الرجؿ يجعؿ ٌ
ٌ

حبسا ف سبيؿ المٌو ،350 /4 ،برقـ ( ،])20931ب( منر ) بدؿ ( بير ).
ن
( )3ىك :أبك سفياف ككير بف الجراح بف مميح الرؤاس 197-129( ،ىػ) ،فقيو حافظ لمحديث ،ثقة عابد ،أراد
الرشيد أف يكليو قضاء الككفة فامتنر ،لو تصانيؼ ،مات بغيد ف طريؽ مكة منصرفان مف الحب .انظر :ابف أب

حاتـ ،الجرح كالتعديؿ .]39-37/9[ ،ابف عساكر ،أبك القاسـ عم بف الحسف ،تاريخ دمشؽ،]108-58/63[ ،
تحقيؽ ،عمر بف غرامة العمركم ،دار الفكر ،بيركت ،دكف طبعة1415 ،ق1995-ـ.

()4

ىك :زكريا بف يحيى بف زكريا بف أب

زائدة الكادع  ،أبك زائدة ،صدكؽ ،مف الحادية عشرة .انظر:

العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص  .]216الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]327 /6[ ،

()5

ىك :مسعر بف كداـ اليبلل  ،أبك سممة الككف  ،ركل عف منصكر كغيره ،كعنو ابف المبارؾ كغيره ،ثقة ثبت

فاضؿ .مات سنة ثبلث أك خمس كخمسيف كمائة .أخرج لو الجماعة .انظر :تيذيب التيذيب.]113/10[ ،
تقريب التيذيب[ ،ص.]528
()6

ىك :أبك عكف عبد ا﵀ بف عكف بف أرطباف البصرم ،ثقة ثبت فاضؿ ،مف أقراف أيكب السختيان ف العمـ

كالعمؿ كالسنف ،كاف صمبان ف السنة شديدان عمى أىؿ البدع ،مات سنة 150ىػ ،كقيؿ بعدىا .انظر :ابف حباف،
الثقات .]4 -3/7[ ،العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص .]317

()7

كجو الداللة قاؿ الكاسان  " :كعف شريح أنو قاؿ :جاء محمد ببير الحبيس كىذا منو ركاية عف النب  -عميو

الصبلة كالسبلـ  -أنو يجكز بير المكقكؼ؛ ألف الحبيس ىك المكقكؼ فعيؿ بمعنى المفعكؿ ،إذ الكقؼ حبس لغة،
فكاف المكقكؼ محبكسان فيجكز بيعو كبو تبيف أف الكقؼ ال يكجب زكاؿ الرقبة عف ممؾ الكاقؼ" .انظر :الكاسان ،

بدائر الصنائر.]219 /6[ ،

( )8ىك :أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عم البييق 458-384( ،ىػ) ،نسبة إلى بييىؽ ،كى
بنيسابكر ،فقيو شافع  ،حافظ كبير ،غمب عميو الحديث كاشتير بو ،كرحؿ ف طمبو ،قيؿ :تبمغ تصانيفو ألؼ
قرل مجتمعة

جزء ،مف أشيرىا" :السنف الكبرل" ك"السنف الصغرل" ك"مناقب الشافع " ،ك"معرفة السنف كاآلثار" ،كغيرىا.
انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]83-80/11[ ،السبك  ،طبقات الشافعية الكبرل.]16-8/4[ ،

()9
كجؿ 269/6
عز ٌ
أخرجو :البييق  ،السنف الكبرل[ ،كتاب الكقؼ ،باب مف قاؿ :ال حبس عف فرائض ا﵀ ٌ
حديث رقـ ،])11910( :ب( منر ) بدؿ ( بير ).
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كشريح مف كبار التٌابعيف ،كقد رفر الحديث فيك حديث مرسؿ
بالمرسؿ(.)2

()1

231
()1

يحتب
يحتب بو مف
ٌ
ٌ

الحديث المرسؿ ىك أف يقكؿ التابع  :قاؿ رسكؿ ا﵀  ،فيسقط الكاسطة بينو كبيف رسكؿ ا﵀  ،كىذا

عند المحدثيف ،أما عند األصكليف فيك أعـ؛ ألنيـ عرفكه بأف يقكؿ مف لـ يمؽ النب  قاؿ رسكؿ ا﵀ ،سكاء
كاف تابعيان أك غير تابع  .انظر :ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،اختصار عمكـ الحديث،
[ ،]154/1تحقيؽ ،أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط ،2بدكف تاريخ.

()2

حكـ العمؿ بمراسيؿ غير الصحابة:
 .1يقبؿ المرسؿ مطمقان ،كىك رأم مالؾ كأب

حنيفة كاحدل الركايتيف عف أحمد كرأم جميكر المعتزلة

كاختاره اآلمدم.

 .2ال يقبؿ المرسؿ مطمقان ،كىك قكؿ جميكر المحدثيف.

 .3المرسؿ ال يعد حجة بنفسو إال إذا كجد ما يرجح صدؽ الراكم ،كذلؾ بأمكر ى :
أ -أف يسنده راك آخر غير الذم أرسمو.
ب -أف يرسمو راك آخر يركم عف شيكخ الراكم األكؿ.
ت -أف يعضده أكثر األمة.

ث -أف يعضده قكؿ صحاب .
المرسؿ ممف عرؼ عنو أنو ال يرسؿ إال عمف يقبؿ قكلو.
ج -أف يككف ي
كىذا قكؿ الشافع  ،فإذا تكفر أحد ىذه الشركط قبؿ المرسؿ كلـ يكف كالمتصؿ.انظر ف المسألة :الشافع  ،أبك
عبد ا﵀ محمد بف إدريس ،الرسالة ،]464-461[ ،أحمد شاكر ،مكتبة الحمب  ،مصر ،ط1358 ،1ىػ1940-ـ.
الغزال  ،أبك حامد محمد بف محمد الطكس  ،المستصفى ،] 287-281/2[ ،تحقيؽ ،محمد عبد السبلـ عبد

الشاف  ،دار الكتب العممية ،ط1413 ،1ىػ 1993 -ـ .الزركش  ،البحر المحيط .]408-404/4[ ،ابف كثير،

اختصار عمكـ الحديث .]160-154/1[ ،السمعان  ،قكاطر األدلة ف األصكؿ.]376/1[ ،
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[ممؾ المكقكؼ كمنافعو]
يو لً ٍمكا ًق ً
كز ًاال ٍن ًتفىاعي ًب ًو ًزراع نة كس ٍك ىنى ك ىغ ٍير ىذلً ىؾ ك ٍال ًم ٍم يؾ ًف ً
اؽ ًف ً
ً
يو ًب ىدلً ً
[ألىف ٍال ًم ٍم ىؾ ىب و
ؼ؛
يؿ أىن يو ىي يج ي
ى
ى
ى ى ى ي
ى ى
ً ً
ًً
يو ًب ً
ؼ ًف ً
أىىال تىرل أىف لى يو ًكىالي ىة التصر ً
صً
ييا إال أىنوي
ى
ارًف ىيا ىكىن ٍ
ص ًب ٍالقىكام ًر ف ى
ص ٍرؼ ىغبل تو إلىى ىم ى
ى
ى
ى
ً ً
يو ٍالع ً ً
ًً ً
صد ً
ؽ ىع ٍن يو إال
ص ىار ى
صد ى
صد ي
ارية ،ىكًألىن يو ىي ٍحتى ي
ؽ ًب ٍال ىغمة ىدائ نما ىكىال تى ى
اج إلىى الت ى
ش ًب ى ى
ؽ ًب ىم ىنافعو فى ى
ىيتى ى
ًب ٍالبقى ً
ش يركوع ىم ىع ىبقى ًائ ًو
اؿ ًم ٍم يك يو ،ىال إلىى ىمالً وؾ ًألىن يو ىغ ٍي ير ىم ٍ
اء ىعمىى ًم ٍم ًك ًو ،ىكًألىن يو ىال يي ٍم ًك يف أى ٍف يي ىز ى
ى
ً
ً
ؼ ،كًب ًخ ىبل ً
ىكالس ًائب ًةً .ب ًخ ىبل ً
ؼ ٍالم ً ً
اإل ٍعتى ً ً
ؼ ًٍ
صا لًم ًو تى ىعالىى ىكلً ىي ىذا ىال
ى
ى ٍ
س ًجد ألىن يو يجع ىؿ ىخال ن
اؽ ألىن يو إتٍ ىبل ه ى
ً
ً
ً
ً
ً
يج ي ً ً
اؿ :-  -
صا لًم ًو تى ىعالىى .قى ى
ىي
كز اال ٍنتفىاعي ًبو ،ىك يى ىنا لى ٍـ ىي ٍنقىط ٍع ىحؽ ٍال ىع ٍبد ىع ٍن يو ىفمى ٍـ ىيص ٍر ىخال ن
ؼ إال أى ٍف ي ٍح يكـ ًب ًو ٍالح ً
كؿ ًم ٍم يؾ ٍالك ًاق ً
اؿ ًفي ٍال ًكتى ً
اك يـ أى ٍك يي ىعمقى يو ًب ىم ٍكًت ًو ،ىك ىى ىذا ًفي يح ٍكًـ
اب :ىال ىي يز ي
قى ى
ى
ى
ى ى
ضاء ًفي م ٍجتىي ود ًف ً
اكًـ ً
ٍالح ً
ً
يو].
صح ه
ى
ي ى
يح؛ ألىن يو قى ى ه
ى

الدليؿ ،كاألكلى ٌأنو ٌإنما ذكره
الدعكل جزء ٌ
قكلو :كألف الممؾ إلخ ،ظاىره مصادرة لجعمو ٌ
أف حقكؽ العباد لـ تنقطر عنو حتٌى جاز االنتفاع بو زراعةن
الدليؿ ٌ
ليصؿ ٌ
بالدعكل ،كتقريره* ٌ
فإما
كسكنى لغير الكاقؼ ،كتعمٌؽ حقكؽ العباد بالعيف إثر ثبكت ممكيـ فييا عمى ما ىك األصؿٌ ،

أف يككف ذلؾ الممؾ لغير الكاقؼ أك لو ،كاتٌفقنا عمى ٌأنو ال يككف ممكان لغيره مف العباد ،فكجب أف
غبلتو بحسب األصؿ يككف عف ممكو
القكاـ كصرؼ ٌ
يككف ممكان لمكاقؼ ،ككذا االستيضاح بنصب ٌ

تصرفو بكالية غير الممؾ ،كلـ يثبت
لمعيف ٌإال أف يكجب مكجب ال ٌ
مرد لو خركجو عف ممكو ،ك ٌ
أف ٌ
ثـ شرع ف الفرؽ(.)1
ذلؾ ٌ

( )1انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية .]206 /6[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]428 /7[ ،
*نياية ؽ  /365ب مف "ج".
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[مدل بقاء الممؾ في الكقؼ لمكاقؼ]
أف المسجد جعؿ لٌمو -تعالى -عمى الخمكص محر انر عف أف يممؾ العباد فيو
كحاصمو ٌ
شيئاٌ غير العبادة فيو ،كما كاف كذلؾ خرج عف ممؾ الخمؽ أجمعيف أصمو الكعبة ،كالكقؼ غير
المسجد ليس كذلؾ[ ،بؿ ينتفر العباد بعينو زراعةٌ كسكنى كغيرىما كما ينتفر بالمممككات ،كما
كاف كذلؾ]

()1

ليس كالمسجد [فيمحؽ بالكعبة كما ألحؽ المسجد بيا.

()2

ممكو باقياٌ؛ إذ ال

قضية ككف الحاصؿ منو صدقةٌ دائمةٌ عف الكاقؼ أف يككف]
كأيضان ٌ
فأما اإلعتاؽ فإتبلؼ لممممكؾ بالكمٌٌية ،كليس الكقؼ
ٌ
تصدؽ ببل ممؾ ،فاقتضى قياـ الممؾٌ ،
()3
كذلؾ .

()4
أف اآلدم ٌ خمؽ مالكاٌ غير مممكؾ ،كاٌنما عرض* فيو
كجكاب شمس
األئمة ٌ :
ٌ
ألنيا خمقت لتتممٌؾ ،فبالكقؼ ال تعكد
مككية ،كباإلعتاؽ يعكد إلى ما كاف ،بخبلؼ ما سكاه؛ ٌ
المم ٌ

كيؤيد ما
إلى أصؿ ىك عدـ
صدؽ بالمنفعة كىذا ٌ
المممككية ،بؿ إلى الحبس عمى ممكو كالتٌ ٌ
حؽٌ ،
ٌ
صدقة
لكف أبا حنيفة يجعؿ عدـ الخركج ممزكمان لعدـ لزكمو
ن
اخترناه مف عدـ الخركج عف ممكوٌ ،
المدبر(.)5
أك برا ،كليس كذلؾ ،بؿ ىما ٌ
منفكاف -كما ذكرنا -مف ٌأـ الكلد ك ٌ

()1
()2

ما بيف المعككفيف مكرر ف "ج".
ما بيف المعككفيف مكرر ف "أ".

()3انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية .]206 /6[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]428 /7[ ،
( )4يراد بو شمس األئمة السرخس محمد بف أحمد ،سبقت ترجمتو ف كتاب الشركة [ص.]133
*نياية ؽ  /15أ مف "ب".

( )5كقد استبعد محمد بف الحسف قكؿ أب حنيفة كسماه تى ىحك نما عمى الناس مف غير حجة ،كقد تكمـ السرخس
تعصبا ألب حنيفة فقاؿ" :كلـ ييحمد عمى ما قاؿ ،كقيؿ بسبب ذلؾ
شديدا
كبلما
بسببو ف محمد بف الحسف
ن
ن
ن
انقطر خاطره فمـ يتمكف مف تفريغ مسائؿ الكقؼ ،حتى خاض ف الصككؾ ،كاستكثر أصحابو مف بعده مف تفريغ
مسائؿ الكقؼ؛ كالخصاؼ كىبلؿ ،كلك كاف أبك حنيفة  -رض المٌو تعالى عنو  -ف األحياء حيف قاؿ ما قاؿ

لدؿ عميو،
فإنو كما قاؿ مالؾ  -رض المٌو تعالى عنو  -رأيت ر ن
جبل لك قاؿ ىذه األسطكانة مف ذىب ٌ
لى ىد َّمر عميوٌ ،
يسر" .انظر :السرخس  ،المبسكط.]28 /12[ ،
كلكف ٌ
كؿ مجر ٌ
م بالجبلء ٌ
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()1
ألف األحاديث كاآلثار متظافرة عمى ذلؾ قكالن،
ك ٌ
عامة العمماء بمزكمو؛ ٌ
الحؽ ترٌجح قكؿ ٌ
()2
كتكرر ىذا ف
كر ي
كما ٌ
الصبلة ك ٌ
صح مف قكلو  -عميو ٌ
ث» إلى آخرهٌ ،
السبلـ « :-ىال يي ىباعي ىكىال يي ى

الصحابة كالتٌابعيف كمف بعدىـ عمى ذلؾٌ :أكليا صدقة
األمة مف ٌ
أحاديث كثيرة ،ك ٌ
استمر عمؿ ٌ
()4
()3
الزبير( ،)5كمعاذ بف
ثـ صدقة أب بكر  ،كعمر ،كعثماف  ،كعم ٌ  ،ك ٌ
رسكؿ ا﵀ ٌ ،--
جبؿ( ،)6كزيد بف ثابت(،)7

()1
()2
()3

المراد بيـ عامة المشايخ ،أم األكثر مر كجكد الخبلؼ .انظر :النقيب ،المذىب الحنف .]323-322/1[ ،
سبؽ تخريجو.]222[ ،
ىك :عبد ا﵀ بف عثماف بف عامر القرش التيم أبك بكر الصديؽ  ،صاحب رسكؿ ا﵀  ف الغار  ،كف

اليجرة  ،كف المشاىد كميا  ،كخميفتو بعد كفاتو كاف_  _ مف رؤساء قريش ف الجاىمية كأىؿ مشاكرتيـ
كمحببا فييـ  ،فمما جاء اإلسبلـ آثره عمى ما سكاه كدخؿ فيو أكمؿ دخكؿ كلـ يزؿ مترقيان ف معارفو متزايدان ف

محاسنو حتى تكف

كأسمـ عمى يده خبلئؽ مف الصحابة منيـ خمسة مف العشرة ،مات سنة 13ىػ .انظر:

الذىب  ،سير أعبلـ النببلء[ ،سيرة الخمفاء الراشديف ص  .]7ابف عبد البر ،االستيعاب ف

[.]963/3

()4

ىك :عثماف بف عفاف بف أب

معرفة األصحاب،

العاص بف أمية بف عبد شمس األمكم ،أمير المؤمنيف ،ذك النكريف ،أحد

السابقيف األكليف ،كالخمفاء األربعة ،كالعشرة المبشريف ،كنيتو أبك عمرك ،كقيؿ أبك عبد ا﵀ ،كلقبو ذك النكريف ،لو
مناقب كثيرة ال تحصى ،فقد اشترل الجنة ف أكثر مف مكطف ،استشيد ف ذم الحجة بعد عيد األضحى سنة
خمس كثبلثيف ،ككانت خبلفتو اثنت عشرة سنة ،كعمره ثمانكف ،كقيؿ :أكثر ،كقيؿ :أقؿ.

انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء[ ،سيرة الخمفاء الراشديف ص  .]149ابف عبد البر ،االستيعاب ف

معرفة

األصحاب.]1037 /3[ ،

( )5ىك :أبك عبد ا﵀ الزبير بف العكاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد العزل بف قص القرش األسدم ،حكارم النب
 ،كابف عمتو صفية ،أحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة ،كأى َّك يؿ مف س َّؿ س ٍيفىو ًف سبًٍي ًؿ ً
ا﵀ ،ىاجر اليجرتيف إلى
ىٍ ى ى ي
ى
ى
ً
ً
الحبشة ،كشيد الحديبية كبد انر كالمشاىد كميا ،ىكىك أى ىح يد الستَّة أى ٍىؿ الش ٍكىرل ،قتمو ابف جرمكز غيمة سنة  36ىػ كقد
تنحى عف القتاؿ ف

كقعة الجمؿ ،ككاف ابف سبر كستيف سنة ،كقيؿ غير ذلؾ ،كدفف بناحية البصرة .انظر:

الزىرم ،الطبقات الكبرل .]113-100/3[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [.]280-270/2

()6

ىك :أبك عبد الرحمف معاذ بف جبؿ بف عمرك األنصارم الخزرج  ،صحاب جميؿ ،شيد المشاىد كميا مر

الرسكؿ  ،بعثو النب  بعد غزكة تبكؾ مرشدان كقاضيان ألىؿ اليمف ،مات ف طاعكف عمكاس سنة 18ىػ.
انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]84-83/2[ ،العسقبلن  ،اإلصابة.]38/5[ ،

()7

ىك :أبك خارجة كأبك سعيد زيد بف ثابت بف الضحاؾ األنصارم الخزرج  11( ،ؽ ىػ 45 -ىػ ،كقيؿ غير

ذلؾ) ،صحاب  ،مف كتاب الكح  ،كلد ف المدينة كنشأ بمكة ،شيد الخندؽ كما بعدىا ،كتعمـ كتفقو ف الديف،
فكاف رأسان بالمدينة ف القضاء كالفتكل كالقراءة كالفرائض ،ككاف أحد الذيف جمعكا القرآف ف عيد النب  مف
األنصار ،كعرضو عميو ،كىك الذم كتبو ف

المصحؼ ألب

بكر ،ثـ لعثماف حيف جيز المصاحؼ إلى

األمصار .انظر :ابف عبد البر ،االستيعاب[ ،ص  .]247-245الزركم  ،األعبلـ.]57/3[ ،
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كعائشة( ،)1كأسماء أختيا

كقٌاص(،)6

()1
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كصفية بنت حي ٌ ( ،)5كسعد بف أب
 ،ك ٌأـ سممة( ،)3ك ٌأـ حبيبة(،)4
ٌ

ى  :أـ المؤمنيف عائشة بنت أب بكر الصديؽ بف أب قحافة القرشية  ،الصديقة بنت الصديؽ ،زكج النب

 ،كأشير نسائو كأحبيف إليو  ،تزكجيا قبؿ اليجرة كعمرىا ست سنيف ،كبنى بيا كى بنت تسر سنيف
بالمدينة ،كانت تكنى بأـ عبدا﵀ ،مف المكثرات لمركاية عف الرسكؿ  ،تكفيت سنة ثماف كخمسيف كقيؿ ،سنة

الحىنف  ،الطبقات
سبر كخمسيف ،كى ابنة ست كستيف سنة .انظر :ال َّش ٍعران  ،عبد الكىاب بف أحمد بف عم
ى
الكبرل "لكافح األنكار ف طبقات األخيار" ،]58 /8[ ،مكتبة محمد المميج الكتب كأخيو ،مصر ،بدكف طبعة،
 1315ىػ .ابف األثير ،أسد الغابة.]503-501 /5[ ،

()2

ى  :أسماء بنت أب بكر الصديؽ ،زكج الزبير بف العكاـ ،مف كبار الصحابة ،أسممت قديما بمكة ،ككانت

تمقب ذات النطاقيف ،عاشت مائة سنة ،كماتت سنة ثبلث أك أربر كسبعيف .انظر :العسقبلن  ،اإلصابة،

[ .]12/8العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص .]743

()3

ى  :أـ المؤمنيف ىند بنت أب أمية بف المغيرة المخزكمية ،تزكجيا النب  بعد أب سممة ،سنة أربر كقيؿ

ثبلث لميجرة ،كعاشت بعد ذلؾ ستيف سنة ،ماتت سنة اثنتيف كستيف عمى األصح .انظر :أسد الغابة.]329/7[ ،
اإلصابة.]342 /8[ ،

()4

ى  :أـ المؤمنيف رممة بنت أب سفياف ،كاسـ أب سفياف صخر بف حرب بف أمية القرشية األمكية زكج النب

 تكنى أـ جيبة كاشتيرت بذلؾ كقيؿ :اسميا ىند كرممة أصح .أسممت قديما كىاجرت إلى الحبشة مر زكجيا
عبيد ا﵀ بف جحش فتنصر كمات ىناؾ ،فأرسؿ رسكؿ ا﵀  -  -يخطبيا إلى النجاش فككمت ف زكاجيا
خالد بف سعيد بف العاص ،كقيؿ عثماف بف عفاف ،فتزكجيا النب

 -  -كى بالحبشة ،ركت عف النب -

 - أحاديث عدة ،تكفيت سنة  44ىػ كقيؿ :غير ذلؾ .انظر :اإلصابة . ]140/8[ ،أسد الغابة.]115/6[ ،

()5

ى  :أـ المؤمنيف صفية بنت حي بف أخطب النضرية ،قيؿ :مف ذرية نب ا﵀ مكسى ،كقيؿ :ىاركف عمييما

الصبلة كالسبلـ ،زكج النب  ،كانت ف الجاىمية مف ذكات الشرؼ ،تديف بالييكدية ،مف أىؿ المدينة ،تزكجيا
سبلـ بف مشكـ القرظ  ،ثـ فارقيا فتزكجيا ًكىن ىانةي ٍب يف أىبً الٍ يحقىٍي ً
ؽ النضرم ،كقيتؿ عنيا يكـ خيبر ،فى يسبيت
ً
ص ىداقىيىا ،تكفيت ف المدينة ف خبلفة معاكية ،قيؿ :سنة 50ىػ ،كقيؿ
ىكأسممت ،كأى ٍعتىقىيا النب  ،ىك ىج ىع ىؿ عتٍقىيىا ى
غير ذلؾ ،كدفنت بالبقير .انظر :اإلصابة .]210 /8[ ،سير أعبلـ النببلء.]231 /2[ ،

()6
قديما ،كىاجر قبؿ رسكؿ ا﵀ -  -
ىك :سعد بف أب كقاص مالؾ بف أىيب بف عبد مناؼ بف زىرة ،أسمـ ن
بدر كالمشاىد كميا ،كىك أحد العشرة ا َّ
لمبشريف بالجنة ،كأحد الستة
 ،كىك أكؿ مف رمى بسيـ ف سبيؿ ا﵀ ،كشيد نا

مشيكر بذلؾ ،ككاف أحد الفرساف مف قريش الذيف كانكا يحرسكف رسكؿ ا﵀ -
نا
أىؿ الشكرل ،ككاف مجاب الدعكة
أمير عمى الككفة لعمر .كمناقبو كثيرة
 ،- كىك الذم تكلَّى قتاؿ فارس كفتح ا﵀ عمى يديو القادسية ،ككاف نا
جدا ،تكف
ن

بالعقيؽ سنة خم س كخمسيف عمى المشيكر ،كىك آخر العشرة كفاة ،كحديثو عند الستة .انظر:

اإلصابة .]62-61 /3[ ،سير أعبلـ النببلء.]92 /1[ ،
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()3
()2
()1
الدكس ٌ ( ،)4كعبد ا﵀ بف
كخالد بف الكليد  ،كجابر بف عبد ا﵀  ،كعقبة بف عامر  ،كأب أركل ٌ
()5
الناس أجمعكف ذلؾ،
الزبير ٌ ،
ٌ
ثـ التٌابعيف بعدىـ كمٌيا بركايات ،كتكارث ٌ
كؿ ىؤالء مف ٌ
الصحابةٌ ،

أف معنى حديث شريح بياف نسخ ما كاف ف الجاىمية
فبل تعارض بمثؿ الحديث الٌذم ذكره ،عمى ٌ
مف الحام كنحكه(.)6

()1

ىك :أبك سميماف خالد بف الكليد بف المغيرة المخزكم القرش  ،ابف أخت أـ المؤمنيف ميمكنة بنت الحارث،

سيؼ ا﵀ المسمكؿ ،الفاتح الكبير ،أسمـ قبؿ فتح مكة سنة 7ىػ ،كشيد مؤتة ككاف النصر عمى يده ،استعممو أبك
بكر عمى قتاؿ أىؿ الردة ،ثـ كجيو إلى العراؽ ثـ الشاـ ،كلما كل عمر عزلو عف قيادة الجيكش بالشاـ ككلى أبا

عبيدة ،ركل لو المحدثكف  18حديثان ،تكف سنة 21ىػ بحمص .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء-100/2[ ،

 .]101العسقبلن  ،اإلصابة.]216- 215 /2[ ،

()2

السمىم  ،شيد بيعة
ىك :أبك عبد ا﵀ ،كقيؿ :أبك عبد الرحمف جابر بف عبد ا﵀ بف عمرك بف حراـ األنصارم َّ

العقبة الثانية مر أبيو كىك صغير ،كلـ يشيد بد انر ،كشيد مر النب  19 غزكة ،ككاف مر عم ف صفيف،
آخر عمره ،تكف

كىك مف السبعة المكثريف لركاية الحديث ،يكؼ بصره ف
ذلؾ ،كىك ابف  94سنة .انظر :ابف عبد البر ،االستيعاب[ ،ص  .]115-114الزركم  ،األعبلـ.]104/2[ ،

()3

ف

المدينة سنة 78ىػ ،كقيؿ غير

ىك :عقبة بف عامر الجين  ،صحاب  ،ككاف مف أصحاب معاكية بف أب سفياف ،ككل لو مصر كسكنيا،

كتكف بيا سنة ثماف كخمسيف .انظر :أسد الغابة .]51/4[ ،اإلصابة.]429/4[ ،

()4
الدكس  ،ال يعرؼ اسمو كال نسبو ،لو صحبة ،ككاف ينزؿ ذا الحميفة ،ركل عنو أبك سممة ابف ىع ٍبد
أبك أركل ٌ
الر ٍح ىم ًف ،كأبك كاقد المزن صالح ٍبف يم ىح َّمد ٍبف زائدة .مات ًف آخر خبلفة معاكية .انظر :االستيعاب،
َّ
[ .]1596/4اإلصابة.]8/7[ ،
()5

ىك :أبك خبيب ،كقيؿ :أبك بكر عبد ا﵀ بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد بف أسد القرش  ،كأمو أسماء بنت أب

بكر ،أكؿ مكلكد لممياجريف ف المدينة ،شيد فتح إفريقية زمف عثماف ،بكير لو بمكة سنة أربر كستيف لميجرة،
عبد الممؾ بف مركاف إليو جيشان مر
كحكـ مصر كالحجاز كاليمف كخراساف كالعراؽ كبعض الشاـ ،ثـ أرسؿ ي
اج ،فحاصره كقتمو بمكة سنة 73ىػ .انظر :أب نعيـ ،أحمد بف عبد ا﵀ ،معرفة الصحابة-1645/3[ ،
الح َّج ى
ى

 ،]1649تحقيؽ :عادؿ بف يكسؼ العزازم ،دار الكطف لمنشر ،الرياض ،ط1419 ،1ىػ 1998 -ـ .ابف خمكاف،

كفيات األعياف.]75-71/3[ ،

( )6الحام  :قيؿ :ىك الفحؿ إذا ضرب عشرة أبطف كأف يقاؿ :ىح ىمى ظى ٍي ىره فبل يركب .قاؿ ابف كىب" :قاؿ مالؾ:
كنيا؛ فأما الحاـ :فمف اإلبؿ ،كاف الفحؿ إذا انقضى ً
ً
ض ىريابو جعمكا
كاف أىؿ الجاىمية يي ٍعتقيكف اإلبؿ كالغنـ يي ىسييب ى ى
سيبكىا" .انظر :القرطب ،
كسيبكه .كأما الكصيمة :فمف الغنـ .إذا كلدت أنثى بعد أنثى ٌ
عميو مف ريش الطكاكيسٌ ،
أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد ،الجامر ألحكاـ القرآف ،] 336 /6[ ،تحقيؽ :أحمد البردكن كابراىيـ أطفيش ،دار

الكتب المصرية ،القاىرة ،ط1384 ،2ىػ  1964 -ـ .األصفيان  ،الحسيف بف محمد ،المفردات ف

غريب

القرآف[ ،ص ،]259تحقيؽ ،صفكاف عدناف الداكدم ،دار القمـ ،الدار الشامية ،دمشؽ بيركت ،ط 1412 ،1ىػ.
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الصحابة العمم ٌ كمف بعدىـ متكارثان عمى خبلؼ
كبالجممة فبل يبعد أف يككف إجماع ٌ
()1
أف الفتكل عمى قكليما(.)2
قكلو  ،فمذا ٌ
ترجح خبلفو ،كذكر* بعض المشايخ ٌ

[تعميؽ الكقؼ بالمكت]
ً
ًً ً
يق ًو ًب ٍالمك ًت فىالص ًحيح أىن يو ىال ي يز ي ً
[أىما ًفي تىعمً ً
ير ًب ىم ٍن ًزلى ًة
صد ه
ى
ي
ىٍ
ٍ
كؿ م ٍم يك يو إال أىن يو تى ى
ؽ ًب ىم ىنافعو يم ىؤب ندا فى ىيص ي
اكًـ ٍالمكلىى ،فىأىما ٍالمحكـ فى ًف ً
اد ًب ٍالح ً
ً
ً ً
ش ًاي ًخ].
يو ٍ
ؼ ٍال ىم ى
اخ ًت ىبل ي
ٍال ىكصية ًب ٍال ىم ىناف ًع يم ىؤب ندا فىىي ٍم ىزيـ ،ىك ٍال يم ىر ي ى
ىٍ
يى ي

مؤب ندا،
فالصحيح ٌأنو ال يزكؿ ممكو ٌإال ٌأنو
أما تعميقو بالمكت،
ٌ
تصدؽ بمنافعو ٌ
ٌ
قكلو :ك ٌ
يتصكر
ألنو بمنزلتو ،إذ ال
فيصير بمنزلة
مؤب ندا ،فيمزـ كاف لـ يخرج عف ممكو؛ ٌ
الكصية بالمنافر ٌ
ٌ
ٌ

الكصية ،كعمى ىذا فمو أف يرجر قبؿ مكتو كسائر
صرؼ فيو ببير كنحكه ،لما يمزـ مف إبطاؿ
ٌ
التٌ ٌ
الصحيح لما يمزـ( )3عمى مقابمو مف جكاز تعميؽ
الكصايا ،كاٌنما يمزـ بعد مكتو ،كاٌنما كاف ىذا ىك ٌ
بالشرط(.)4
الكقؼ ،كالكقؼ ال يقبؿ التٌعميؽ ٌ
مت مف مرض ىذا فقد كقفت أرض إلى آخره فمات ،لـ تصر كقفنا،
كلذا لك قاؿ :إذا ٌ
ألنو تعميؽ
فإنو يجكز؛ ٌ
مت فاجعمكىا كقفنا ٌ
كلو أف يبيعيا قبؿ المكت ،بخبلؼ ما لك قاؿ :إذا ٌ
ألف الكقؼ بمنزلة تمميؾ اليبة مف المكقكؼ عميو،
التٌككيؿ ال تعميؽ الكقؼ نفسو ،كىذا ٌ
الكصية ال تتعمٌؽ بالخطر(.)5
كالتٌمميكات غير
ٌ

()1

كجاء ف

كتاب ىبلؿ الرأم ذكر كقؼ عمر كعم

أصحاب رسكؿ ا﵀  إلى اليكـ عمى ىذا ى

كالزبير كحديث عثماف ف

بئر ركمة ،ثـ قاؿ" :كقؼ

أكضح مف ىذه ،كىذه أخبار متكاترة ال يجكز ردىا" .انظر:

ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]6
*نياية ؽ  /87أ مف "أ".

()2

انظر :حاشية ابف عابديف .]339 /4[ ،الطرابمس  ،اإلسعاؼ ف أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]4

()3

الكصية.
ف "ب" زيادة مف إبطاؿ
ٌ

()5

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]208 /5[ ،شيخ زاده ،مجمر األنير.]732 /1[ ،

()4

انظر :حاشية ابف عابديف.]345 /4[ ،
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[إضافة الكقؼ لما بعد المكت]
()1
أف الكقؼ إذا أضيؼ إلى ما بعد المكت
محمد  -رحمو المٌو  -ف
السير الكبير ٌ
ٌ
ٌ
كنص ٌ
()3
()2
صحتو إذا أضيؼ إلى ما بعد
بأف
باطبل
يككف
ن
ٌ
أيضا عند أب حنيفة  ،كعمى ما عرفت ٌ
ن

كصيةن ،قالكا :لك قاؿ :دارم ىذه مكقكفة عمى مصالح مسجد كذا بعد مكت
المكت يككف باعتباره
ٌ
()4
الرجكع عنيا(.)5
الكصية
ألف الكقؼ بعد المكت
ٌ
كصية  ،ك ٌ
ٌ
ٌ
الرجكع؛ ٌ
يصح ٌ
صح ،كلو ٌ

[تعميؽ الكقؼ عمى رجكعو إلى المحتاج مف كلده]
()6
السبيؿ ،فقدـ ،فيك نذر
أما لك قاؿ :إف قدـ كلدم فعم ٌ أف أقؼ ىذه ٌ
الدار عمى ابف ٌ
ٌ
()7
ممف ال يجكز دفر زكاتو إلييـ جاز ف الحكـ كنذره
يجب الكفاء بو  ،فإف كقفو عمى كلده كغيره ٌ

النذر لغك(،)8
ألف غيرىـ ليس بمنزلة نفسو ،كتعييف المعطى لو ٌ
باؽ ،كاف كقفو عمى غيرىـ سقط؛ ٌ
كؿ مف ليس كنفسو(.)9
النذر بالكقؼ ،فجاز عمى ٌ
فصار الثٌابت ٌ

( )1السير الكبير ف الفقو ،لئلماـ :محمد بف الحسف الشيبان  ،صاحب أب حنيفة ،كىك :آخر مصنفاتو ،كىك
و
محبكسا كأنياه ف آخر المحنة ف
مطبكع ،شرحو شمس األئمة السرخس  ،كىك ف جزأيف ضخميف ،أمبله
مرغيناف .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]1013 /2[ ،السرخس  ،شرح السير الكبير.]2108/1[ ،

()2
فرؽ بيف ىذا كبيف ما إذا قاؿ :إف أف مت ،فاجعمكا
ألنو عمؽ الكقؼ بالشرط ،كتعميؽ الكقؼ بالشرط باطؿ ،ه
أرض كقفان حيث يجكز ،كالفرؽ أف ىذا تعميؽ التككيؿ بالشرط ،كتعميؽ التككيؿ بالشرط صحيح ،كعمى ىذا إذا

قاؿ :إف دخمت ىذه الدار فاجعمكا أرض ىذه كقفان صح .انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]117 /6[ ،
( )3انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]347

الرجكع قبمو لما يمزـ عمى جعمو كقفنا مف جكاز تعميقو ،كالكقؼ ال
( )4فيك
ٌ
كصية الزمة بعد المكت ال قبمو ،فمو ٌ
تأمؿ .انظر :حاشية ابف عابديف .]347 / 4[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]208 / 5[ ،
يقبؿ التٌعميؽ ٌ
()5
()6
()7

الرجكع .انظر :السمرقندم ،تحفة الفقياء.]223 /3[ ،
ٌ
ألنيا تبرع لـ يتـ ،كألف القبكؿ فييا بعد المكت فيممؾ ٌ
ف "ب" كالدم.

كىذا ما يعرؼ بالكقؼ المنذكر فيككف ىذا الكقؼ الزمان لو حكـ النذر ،إال أف األصؿ ف الكقؼ ٌأنو مف القرب

مباحا إذا كاف ببل قصد
المندكب إلييا ،كقد تعتريو أحكاـ أخرل ف حاالت ٌ
معينة :منيا ىذه مسألة ،كقد يككف ن
اما كما لك كقؼ
القربة ،كلذا
يصح مف ٌ
ٌ
الذ ٌم ٌ كال ثكاب لو ،كيككف قربةن إذا كاف مف المسمـ ،كقد يككف الكقؼ حر ن
مسمـ عمى معصية ككقفو عمى كنيسة .انظر :المكسكعة الفقيية الككيتية.]112 /44[ ،

()8
()9

أم :ما ال يي ٍعتىد بو مف كبلـ كغيره كال يحصؿ منو عمى فائدة كنفر ،كقد سبؽ التعريؼ بو[ ،ص.]177
انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ .]313 /3[ ،انظر :حاشية ابف عابديف.]339 / 4[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

238

ألنو ليس* مف جنسو كاجب(.)1
فإف قمت :ينبغ أف ال
النذر بالكقؼ؛ ٌ
يصح ٌ
ٌ
()2
مسجدا مف بيت
فإنو يجب أف يتٌخذ اإلماـ لممسمميف
ن
قمت :بؿ مف جنسو كاجبٌ ،
الماؿ( ،)3أك مف ماليـ إف لـ يكف ليـ بيت ماؿ(.)4
ثـ قاؿ :شئت كاف
أما لك قاؿ :شئت كجعمتيا صدقةن
ن
باطبل لمتٌعميؽٌ ،
كلك قاؿ :إف شئتٌ ،
الدار ف ممك في صدقة مكقكفة،
صح بيذا الكبلـ المتٌصؿ ،بخبلؼ ما لك قاؿ :إف كانت ىذه ٌ
ٌ
ألنو تعميؽ عمى أمر كائف ،كالتٌعميؽ
فإنيا تصير كقفنا؛ ٌ
فظير ٌأنيا كانت ف ممكو كقت التٌكمٌـٌ ،
عمى أمر كائف تنجيز(.)5

()6
المحكـ ففيو
أما
ٌ
المراد بالحاكـ :يعن ف قكلو :أك يحكـ بو الحاكـ القاض  ،ك ٌ
الصحيح ٌأنو ال يرفر الخبلؼ ،فممقاض أف يبطؿ الكقؼ بعد حكمو(.)7
اختبلؼ المشايخ ،ك ٌ

()1

ألف الحنفية يشترطكف ف

المندكب أف يككف لو أصؿ ف الكاجب ،كما جاء ف

البدائر" :ما لو أصؿ ف

الصكـ كغيرىما لو أصؿ ف الفركض،...
الفركض
النذر بو ،كال ٌ
يصح ٌ
ٌ
شؾ ٌ
الصبلة ك ٌ
أف ما سكل االعتكاؼ مف ٌ
النذر بو كعيادة المرضى كتشيير الجنازة كدخكؿ المسجد كنحكىا ،كعمٌؿ
كما ال أصؿ لو ف الفركض ال
يصح ٌ
ٌ

النذر إيجاب العبد فيعتبر بإيجاب المٌو تعالى" .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]83 /5[ ،
بأف ٌ
ٌ
( )2ف "ب" زيادة كقفان.
*نياية ؽ  /366ب مف "ج".

()3

بيت الماؿ :خزانة الدكلة ،المكاف الذم تجتمر فيو األمكاؿ العامة لمدكلة .انظر :قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء،

()4

انظر :حاشية ابف عابديف.]339 / 4[ ،

[ص .]112

()5

التنجيز :ىك خبلؼ التعميؽ ،كمعنى النجز :النقد خبلؼ الكالئ أم النسيئة .انظر :البركت  ،التعريفات

الفقيية[ ،ص .]63

()6

صكرتو "أف يسمـ الكاقؼ ما كقفو إلى المتكل

ثـ يريد أف يرجر عنو فينازعو بعد المزكـ فيختصماف إلى

القاض فيقض بمزكمو" .انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]207 /6[ ،
()7
الصحيح مف المذىب ٌأنو يجكز
األئمة الحمكان ٌ  -رحمو المٌو تعالى  :-ك ٌ
جاء ف الفتاكل اليندية" :قاؿ شمس ٌ
الصمح ف مكاضر ٌأنو ينفذ
حكـ الحاكـ
ٌ
المحكـ فيو ف مثؿ ىذه المجتيدات ،ك ٌ
الدليؿ عميو ما ذكر ف كتاب ٌ
كؿ ش ء ٌإال ف الحدكد كالقصاص كالمٌعاف ،كلكف ال يفتى لمعك ٌاـ بيذا ك ال يتجاكزكا
المحكـ ف
حكـ الحاكـ
ٌ
ٌ
حؽ القاض المكلٌى" .انظر :لجنة عمماء برئاسة نظاـ
المحكـ ال يمزـ ف
أف حكـ الحاكـ
ٌ
ٌ
ٌ
الحد كال ٌ
يتخبطكا بو ٌإال ٌ
الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية .]432/6[،العين  ،البناية شرح اليداية.]429 /7[ ،
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[كقؼ المريض مرض المكت]
ً
ً
ً ً
ً
اؿ الط ىح ً
ؼ ًفي ىم ىر ً
يح أىن يو ىال
ض ىم ٍكًت ًو قى ى
[كلى ٍك ىكقى ى
اكم :يى ىك ًب ىم ٍن ًزلىة ٍال ىكصية ىب ٍع ىد ٍال ىم ٍكت .ىكالصح ي
ى
يع
ؼ ًفي الصح ًة ًم ٍف ىج ًم ً
ىي ٍم ىزيم يو ًع ٍن ىد أىًبي ىح ًنيفى ىة ،ىك ًع ٍن ىد يى ىما ىي ٍم ىزيم يو إال أىن يو يي ٍعتىىب ير ًم ٍف الثمي ًث ىك ٍال ىك ٍق ي
ٍالم ً
اؿ].
ى
()1
كالكصية بعد المكت حتٌى يمزـ
حاكم :ىك
ٌ
قكلو :كلك كقؼ ف مرض المكت  ،قاؿ الطٌ ٌ
()2
تصرفات المريض مرض المكت ف الحكـ كالمضاؼ( )3إلى ما بعد المكت،
بعد المكت ؛ ٌ
ألف ٌ

حتٌى يعتبر مف ثمث مالو(.)4
الصحيح ٌأنو ال يمزـ( )5عند أب حنيفة ٌإال أف يحكـ بو ،فمو بيعو كيكرث عنو إذا مات
ك ٌ

قبؿ الحكـٌ ،إال أف تجيز الكرثة(.)6

الص ٌحة(.)7
حؽ الكرثة بخبلفو ف
كعندىما يمزـ ٌإال ٌأنو مف الثٌمث* لتعمٌؽ ٌ
ٌ

()1

كمرض المكت عند الحنفية :ىك المرض الذم يغمب منو المكت ،كاف كاف المريض يخرج مف البيت ،كما

سبؽ ف تعريفو ف كتاب الشركة[ ،ص.]88

()2

قاؿ األبيان

بؾ ف

مباحث الكقؼ" :كيظير ل

مما تقدـ أف حكـ الكقؼ ف

مرض المكت يخالؼ حكـ

الكصية؛ ألف الكصية ال تنفذ إ ذا كانت لبعض الكرثة إال بإجازة الباق كلك كاف المكص بو أقؿ مف الثمث؛ أما

الكقؼ فحكمو كما عرفتو .كالفرؽ بينيما أف الكصية فييا تمميؾ رقبة المكصى بو إلى بعض الكرثة فبل تنفذ إال
بإجازة الباق ...كأما الكقؼ فميس فيو تمميؾ لرقبة الكارث كال غيره بؿ تمميؾ المنفعة كلـ تتمحض لمكارث بؿ لو
كلغيره" .انظر :األبيان بؾ ،كتاب مباحث الكقؼ[ ،ص.]2

()3

ف "ج" كالمضارب.

()5

"ألف المباشرة ف المرض كالمباشرة ف الصحة حتى ال يمزـ ،كال يمنر اإلرث كالعارية" .انظر :العين  ،البناية

()4

انظر :الطحاكم ،مختصر الطحاكم.]137-136[ ،

شرح اليداية.]429 /7[ ،
( )6انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرةٍ .]333 /1[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]210 /6[ ،
الزبًيد ٌ
*نياية ؽ  /15ب مف "ب".
()7

فينفذ كسائر التبرعات مف الثمث ،كيشترط فييا ما يشترط ف

اليبة مف القبض كاإلفراز كذلؾ الكقؼ ف

الزحيم ٌ  ،الفقو اإلسبلم ٌ كأدلٌتو.]7685 /10[ ،
المرض .انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خافٌ .]181 /3[ ،
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[كقؼ المريض ٍال ىم ًديف]
كف

فتاكل قاض

خاف :مريض كقؼ كعميو ديكف تحيط بمالو ،يباع كينقض الكقؼ،

بالشفعة كينقض الكقؼ( ،)1انتيى مف غير
كما لك كقؼ نا
الشفير كاف لو أف يأخذىا ٌ
ثـ جاء ٌ
دار ٌ
تقييد بككف ذلؾ قبؿ الحكـ(.)2

فإف كقفو الزـ ،ال
الصحيح كعميو ديكف تحيط بمالوٌ ،
كىذا بخبلؼ ما لك كقؼ المديكف ٌ
ألنو لـ يتعمٌؽ حقٌيـ بالعيف ف حاؿ
ينقضو أرباب ٌ
الديكف إذا كاف قبؿ الحجر باالتٌفاؽ؛ ٌ
صحتو(.)3
ٌ

()1

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]181 /3[ ،

()2
ثـ ظير عميو ديف كلـ يمكف
ذكر ابف ٌ
تيمية اتٌفاؽ العمماء عمى ىذه المسألة بقكلو" :مف كقؼ كقفنا مستقبل ٌ
الديف إالٌ ببير ش ء مف الكقؼ كىك ف مرض المكت بير باتٌفاؽ العمماء" .انظر :ابف تيمية ،تق الديف أبك
كفاء ٌ

العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحران  ،الفتاكل الكبرل البف تيمية ،]431/5[ ،دار الكتب العممية،

ط1408 ،1ىػ 1987 -ـ.

()3
الديف المحيط بالتٌركة مانر مف نفكذ الكقؼ ف مرض المكت إالٌ بإجازة
أف ٌ
نقؿ ابف عابديف عف الفكاكو البدرٌية ٌ
الديف لك كاف كرثة كلـ
فإف الكقؼ يجكز ف ثمث ما بق بعد كفاء ٌ
ٌ
أما إذا كاف ال ٌديف غير محيط بمالو ٌ
الدائنيفٌ ،

الديف .انظر :حاشية
يجيزكا ،فإف لـ يكف لو كرثة أك كاف لو كرثة كأجازكا جاز الكقؼ ف كؿ ما بق بعد كفاء ٌ
ابف عابديف.]397/4[ ،
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[اشتراط تسميـ الكقؼ لممتكلي لزكاؿ الكقؼ عف ممؾ الكاقؼ]
ؼ ك يىك قىك يؿ الش ً
ً
اف ًعي ًب ىم ٍن ًزلى ًة ًٍ
اإل ٍعتى ً
اؽ
كؿ ًع ٍن ىد يى ىما ىي يز ي
اف ٍال ًم ٍم يؾ ىي يز ي
[كًا ىذا ىك ى
كس ى ى ى ٍ
كؿ ًب ٍالقى ٍك ًؿ ع ٍن ىد أىًبي يي ي
ى
ً
و
ً ً
ً
ت
سمً ًيـ إلىى ٍال يمتىىكليً ،ألىن يو ىحؽ الم ًو تى ىعالىى ،ىكًان ىما ىيثٍ يب ي
إسقىاطي ٍالم ٍمؾ .ىك ًع ٍن ىد يم ىحمد ىال يبد م ٍف الت ٍ
ألىن يو ٍ
شي ً
ً
ً
ضم ًف التسمً ًيـ إلىى ٍالع ٍب ًد ًألىف التممً ى ً
ً ً ً ً
ؽ
اء ىال ىيتى ىحق ي
يؾ م ٍف المو تى ىعالىى ىك يى ىك ىمال يؾ ٍاألى ٍ ى
ٍ
ى
ٍ
فيو في ٍ
كف تىبعا لً ىغ ٍي ًرًه فىيأٍ يخ يذ ح ٍكم يو فىي ٍن ًز يؿ م ٍن ًزلى ىة الزىك ً
اة ىكالص ىدقى ًة].
ص ن
ي ى ى
ى
كدا ،ىكقى ٍد ىي يك ي ى ن
ىم ٍق ي
ى
()1

قكلو :كاذا كاف الممؾ يزكؿ عندىما ،يزكؿ

()2
األئمة
بالقكؿ عند أب يكسؼ  ،كىك قكؿ ٌ

()3
ألنو إسقاط الممؾ كالعتؽ(.)4
الثٌبلثة  ،كقكؿ أكثر أىؿ العمـ؛ ٌ
ألف لمكاقؼ( )5أف يجعمو لمٌو فيصير
محمد ال ٌ
بد لزكالو مف التٌسميـ إلى المتكلٌ ؛ ٌ
كعند ٌ

ألف الكقؼ تمميؾ لمٌو -تعالى،-
حقا لو ،كحقٌو ٌإنما يثبت مسمٌ نما ف ضمف التٌسميـ لمعبد ،كىذا ٌ
تبعا لغيره فيأخذ
كالتٌمميؾ منو ،كىك مالؾ لجمير( )6األشياء ،ال يتحقٌؽ*
ن
[مقصكدا ،كقد يتحقٌؽ ن
المنجزة(.)7
الصدقة
حكمو فينزؿ منزلة ٌ
ٌ
الزكاة ك ٌ

ألنو تحصيؿ
أف التٌمميؾ لمٌو -تعالى )8(]-ال يتحقٌؽ ال
ن
تبعا؛ ٌ
كال يخفى ٌ
مقصكدا كال ن
ألف غاية ما يكجبو
الحاصؿ
ثـ ال مكجب العتباره حتٌى يحتاج إلى تكمٌؼ تكجييو؛ ٌ
ٌ
المستمرٌ ،
كتكجو الخطاب بصرؼ غمٌتو إلى مف كقؼ
إما خركج الممؾ عند الكقؼ ال إلى أحد،
ٌ
ٌ
الدليؿٌ :
تكجو الخطاب بذلؾ مر بقاء الممؾ ،فإذا فعؿ خرج مف عيدة الكاجب كما ىك ف سائر
عميو ،أك ٌ
المالية مف غير زيادة تكمٌؼ اعتبار آخر.
الكاجبات
ٌ

()1
()2
()3

ليست ف "ج".

انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية .]208 /6[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]430 /7[ ،
انظر :الدسكق  ،حاشية الدسكق  .]90 /4[ ،النككم ،ركضة الطالبيف .]357 /5[ ،ابف قدامة ،المغن /6[ ،

.]29-28
()4

انظر :ابف قدامة ،المغن  .]29-28 /6[ ،الدسكق  ،حاشية الدسكق  .]90 /4[ ،النككم ،ركضة الطالبيف،

[.]357 /5

()5
()6

ف "ج" الكقؼ.
ليست ف " أ ،ب،ج".

*نياية ؽ  /87ب مف "أ".

()7
()8

انظر :السرخس  ،المبسكط .]36 /12[ ،حاشية ابف عابديف.]347 / 4[ ،

ما بيف العككفيف ليس ف "ج".
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كأنو -تعالى -جعمو
المستحؽ
نعـ يمكف أف يبلحظ التٌسميـ إلى
ٌ
تسميما إليو -تعالىٌ -
ن
كالزكاة(.)2
نائبو ف قبض( )1حقٌو ،كذلؾ بقبض
المستحؽ ال المتكلٌ
ٌ
ٌ
كيمكف أف ال يبلحظ ش ء مف ذلؾ ،بؿ المقصكد ليس ٌإال فعؿ ما كجب بالكقؼ ،فمذا

كاف قكؿ أب يكسؼ أكجو عند المحقٌقيف(.)3
كف

المنية( :)4الفتكل عمى قكؿ أب

يكسؼ ،كىذا

()5

()7
تقدـ(.)8
محمد  -رحمو المٌو  -كما ٌ
البخارٌيكف  :فأخذكا بقكؿ ٌ
كف المبسكط :ككاف القاض أبك عاصـ( )9يقكؿ :قكؿ أب

محمد أقرب إلى مكافقة اآلثار(:)10
أقكلٌ ،إال ٌأنو قاؿ :كقكؿ ٌ

()1
()2
()3

()6
أما
قكؿ مشايخ بمخ ؛ ك ٌ

يكسؼ مف حيث المعنى

ف "ج" بعص.
حيث يتحقؽ التمميؾ منو ف ضمف التسميـ إلى الفقير .البناية شرح اليداية.]431 /7[ ،

أم :العمماء المتأخريف الذيف اشتيركا بتمحيص األقكاؿ كتدقيقيا كمعرفة الراجح منيا ،انظر[ :ص .]207ابف

نجيـ ،البحر الرائؽ.]212 /5[ ،

()4

كىك كتاب :منية الفقياء ،لفخر الديف بدير بف أب منصكر العراق الحنف  ،أخذ تمميذه مختار بف محمكد بف

محمد الزاىدم ،كتابو منيا ،كذكر أنيا :بحر محيط ،فإنو جمر فيو ما ال يكجد ف
كسماه( :قنية المنية ،لتتمـ الغنية) ،كقد حقؽ ف
َّ

رسائؿ جامعية ف

غيره ،فاستقصى لبابيا،

جامعة بغداد ،كاختصرىا :جماؿ الديف:

محمكد بف أحمد ،المعركؼ :بابف السراج القكنكم .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1886 /2[ ،

()5
()6
()7
()8

ف "ج" زيادة عمى.
سبؽ كعرفت بيا[ ،ص.]210
بخارل :مف أعظـ مدف ما كراء النير -نير جيحكف -كأجميا .كقد سبؽ التعريؼ بيا[ ،ص.]213
انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]212 / 5[ ،الميدان  ،المباب ف شرح الكتاب.]181 /2[ ،

()9
األئمة فى
ىك :أبك عاصـ الحنكم نسبة إلى مدينة حنا معركؼ مف ديار بكر ىك القاض اإلماـ ذكره شمس ٌ
الكفالة مف المبسكط كقاؿ كاف مقدما فى عمـ الحساب ،كىك الذم يعنيو فقياء الحنفية عند قكليـ القاض أبك

عاصـ ،كقد كرد مطمقان ف العديد مف كتب الفقو الحنف  ،كمنيا :المبسكط لمسرخس /22 ،8/20 ،36 / 12[ ،

 .]144ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،]212 / 5[ ،حاشية ابف عابديف .]633 / 1[ ،انظر :القيىرش  ،الجكاىر
المضية.]58 /4[ ،

()10

انظر :السرخس  ،المبسكط .]36 /12[ ،الميدان  ،المباب ف شرح الكتاب.]181 /2[ ،
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أف عمر جعؿ كقفو ف يد حفصة( ،)1كغير ذلؾ(.)2
يعن ما ركم ٌ
ليتـ الكقؼ ،بؿ لشغمو كخكؼ التٌقصير ف
ٌ
كرده ف المبسكط ٌ
بأنو ال يمزـ ككنو فعمو ٌ
()4
()3
أمره ،ككذا جمير مف ينصب المتكلٌيف ال يخطر لو غير تفريغ نفسو مف أمره .
()5

إلى المتكلٌ صارت يد الكاقؼ

تـ قبؿ التٌسميـ
أما قكؿ ٌ
كٌ
محمد  -رحمو المٌو  :-لك ٌ
بأف التٌ ٌبرع
سببا لبلستحقاؽ عمى
المتبرع ،فجكابو منر ذلؾ ٌ
مستحقٌةن عميو ،كالتٌ ٌبرع ال يصمح ن
ٌ
سيده
بالسبب المكجب لخركج ما ف يده يكجب عميو استحقاؽ يده ،كعتؽ العبد الكائف ف يد ٌ
ٌ

الناذر بالعيف الكائنة ف يده ى كقيمتيا يكجب عميو إخراج أحدىما مف يده ،كىذه
المعتؽ لو ،ك ٌ
عقمية(.)6
عية ال ٌ
أمكر شر ٌ

( )1ى  :أـ المؤمنيف حفصة بنت أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ،تزكجيا النب عميو الصبلة كالسبلـ بعد
انقضاء َّ
َّ
كصح أنو عميو الصبلة كالسبلـ طمَّؽ
عدتيا مف خنيس بف حذافة السيم ف سنة ثبلث مف اليجرة،
قكامة كى زكجتؾ ف الجنة ،تكفيت حفصة
حفصة تطميقة ثـ راجعيا بأمر جبريؿ عميو السبلـ لو :إنيا صكامة َّ

سنة إحدل كأربعيف بالمدينة .انظر :العسقبلن  ،اإلصابة .]85 /8[ ،ابف العماد ،شذرات الذىب.]10 /1[ ،
( )2كنصو« :ىذا ما أكصى بو :عبداهلل عمر أمير المؤمنيف ،إف حدث بو حدث أف ثمغانً ،
كص ٍرمة بف األككع،
ٌ
ي
كالعبد الذم فيو ،كالمائة سيـ التي بخيبر ،كرقيقو الذم فيو ،كالمائة التي أطعمو محمد  بالكادم ،تميو
حفصة ما عاشت ،ثـ يميو ذك الرأم مف أىميا ،أف ال يباع كال يشترل ،ينفقو حيث أي ًرل مف :السائؿ،

كالمحركـ ،كذم القربى ،كال حرج عمى مف كليو إف :أكؿ ،أك آكؿ ،أك اشترل رقيقان منو» .أخرجو :أبك داككد ف

سننو[ .كتاب :الكصايا .باب :ما جاء ف الصدقة عف الميت  117/3حديث رقـ ( .])2879كىذا األثر صححو
األلبان .

()3
()4
()5

ف "ب" كلذا.
انظر :السرخس  ،المبسكط.]36 /12[ ،
ليست ف "أ ،ب ،ج".

()6
أف التٌرجيح قد اختمؼ كاألخذ بقكؿ أب يكسؼ أحكط كأسيؿ كلذا قاؿ ف المحيط
قاؿ ابف نجيـ " :فالحاصؿ ٌ
لمناس ف الكقؼ " .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]212 /5[ ،
غيبا ٌ
كمشايخنا أخذكا بقكؿ أب يكسؼ تر ن
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[الكالية عمى الكقؼ]
()1

القكاـ
ف عزؿ ٌ

أف الكاقؼ إذا شرط الكالية
كمما بن عمى ىذا الخبلؼ ما ذكر مف ٌ
ٌ
نص عميو ف
كاالستبداؿ بيـ لنفسو كألكالده ،كأخرجو مف يده ،كسمٌمو إلى
ٌ
متكؿ فيذا جائزٌ ،
()2
يخؿ بشرائط الكقؼ ،كلك لـ يشرط ذلؾ لنفسو كأخرجو مف يده
ألف ىذا شرط ال ٌ
السير الكبير ؛ ٌ
ٌ
لكصيو ،كالكالية
لمقيـ ،ككذا لك مات كلو كص ٌ فبل كالية
ٌ
محمد :ال كالية لو كالكالية ٌ
إلى ٌ
قيـ ،قاؿ ٌ

كيرده لنفسو ،أك يكلٌ غيره ،ليس لو ذلؾ(.)3
القيـ ٌ
لمقيـ ،كلك أراد الكاقؼ أف يعزؿ ٌ
ٌ
النظر
القيـ ف حياتو كيكلٌ غيره ،أك ٌ
يرد ٌ
كقاؿ أبك يكسؼ :الكالية لمكاقؼ ،كلو أف يعزؿ ٌ
بناء عمى
القيـ؛ ٌ
إلى نفسو ،كاذا مات الكاقؼ بطؿ كالية ٌ
ألنو بمنزلة* الككيؿ عنده ،كىذا الخبلؼ ن
القيـ ،فبل يككف لمكاقؼ كالية(.)4
محمد ال
يصح الكقؼ ٌإال بالتٌسميـ إلى ٌ
ٌ
ٌ
أف عند ٌ
قيـ كاف ككيمو ،كلو أف
يتـ الكقؼ ،فإذا سمٌـ إلى ٌ
كعند أب يكسؼ بدكف التٌسميـ إلى ٌ
القيـ ٌ

قي نما ف حياتو كبعد مكتو ،ككذا يبتنى عميو ما لك قاؿ :ىذه
يعزلو ،كينعزؿ بمكتو ٌإال إذا جعمو ٌ
قيـ المسجد(.)5
ٌ
الشجرة لممسجد ،ال تصير لممسجد حتٌى يسمٌميا إلى ٌ

()1

الكالية :الكالية مف الكل  ،كىك القرب ،في قرابة حكيمة حاصمة مف العتؽ ،أك مف المكاالة ،ى قياـ العبد

بالحؽ عند الفناء عف نفسو ،كف

التعريفات[ ،ص .]254

الشرع :تنفيذ القكؿ عمى الغير ،شاء الغير أك أبى .انظر :الجرجان ،

*نياية ؽ  /366ب مف "ج".

()2
()3

انظر :السرخس  ،شرح السير الكبير.]2086 /1 [ ،
" كقكؿ صاحب جامر الفقو كصاحب خزانة المفتيف :أف لمكاقؼ إخراج مف كالىـ ليتكلى بنفسو ىكذا بصيغة

متكليا ،كبالجممة فيذه النصكص دليؿ
المضارع ،كىذا يفيد صراحة أنو قبؿ إخراجو الناظر المكلى مف قبمو لـ يكف
ن
متكليا النظر عمى كقفو ما داـ يكجد ناظر كلك مف قبمو.
قاطر عمى أف النظر مفقكد عف الكاقؼ أم ال يككف
ن

فالقكؿ بأف الكاقؼ ناظر كأف شرط النظر لغيره قكؿ ترده النصكص لصراحتيا كما قدمنا ف الداللة عمى العكس

مف ذلؾ" .انظر :محرـ فييـ ،بحث فی كالية الكقؼ ،منشكر ف مجمة :المحاماة الشرعية السنة األكلی ،رجب
 - 1348العدد .3

()4
()5

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]124 /6[ ،
انظر :الحمكم :غمز عيكف البصائر .]259 /1[ ،ابف نجيـ ،األشباه كالٌنظائر[ ،ص .]172
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صح الكقؼ خرج عف ممؾ الكاقؼ]
[إذا ٌ

اخ ًت ىبل ًف ًي ٍـ ،ىكًفي ىب ٍع ً
صح
اف قى ٍكلً ًو ى
ؼ ىعمىى ٍ
[قى ى
صح ٍال ىك ٍق ي
ستي ًحؽ ىم ىك ى
س ًخ :ىكًا ىذا اي ٍ
إذا ى
ض الن ى
اؿ :ىكًا ىذا ى
كؼ عمى ٍي ًوً ،ألىن يو لىك ىد ىخ ىؿ ًفي ًم ٍم ًؾ ٍالمكقي ً
ؼ كلىـ ي ٍد يخ ٍؿ ًفي ًم ٍم ًؾ ٍالمكقي ً
ً ً
ً ً ً
كؼ ىعمى ٍي ًو
ى
ىخ ىر ىج م ٍف م ٍمؾ ٍال ىكاق ى ٍ ى
ىٍ
ٍ
ىٍ
ً
ش ٍر ًط ٍال ىمالً ًؾ ٍاألىك ًؿ
س ًائ ًر أى ٍم ىبل ًك ًو ،ىكًألىن يو لى ٍك ىممى ىك يو لى ىما ٍانتى ىق ىؿ ىع ٍن يو ًب ى
ىال ىيتىىكق ي
ؼ ىعمى ٍيو ىب ٍؿ ىي ٍنفي يذ ىب ٍي يع يو ىك ى
س ًائ ًر أى ٍم ىبل ًك ًو].
ىك ى
صح الكقؼ خرج عف ممؾ الكاقؼ( *)1كلـ( )2يدخؿ ف ممؾ المكقكؼ عميو،
قكلو :كاذا ٌ

()3
الشافع ٌ ( )4كأحمد(ٌ )5أنو يدخؿ ف ممؾ
عامة عمماء األمصار ٌإال ف قكؿ عف ٌ
كىذا مذىب ٌ
()6
ألنو لك دخؿ ف
أىبل لمممؾ ٌإال ٌأنو ال يباع كال يتممٌؾ ،كالمختار
المكقكؼ عميو إذا كاف ن
األكؿ؛ ٌ
ٌ
لكنو ينتقؿ لئلجماع عمى
ألنو ال ممؾ لو فيوٌ ،
ممكو لـ ينتقؿ عنو بشرط المالؾ الٌذم ىك الكاقؼ؛ ٌ

ثـ مف بعد فبلف عمى كذا(.)7
ٌ
صحة قكلوٌ ،

()1
القيـ فبل يككف لمكاقؼ كالية كعند أب يكسؼ بدكف التٌسميـ] كى مأخكذة مف
ف "ب" زيادة ٌ
[إال بالتٌسميـ إلى ٌ
السطر الذم قبمو.

*نياية ؽ  /16أ مف "ب".

()2

ف "ب" ثـ.

المالكية يبقى عمى ممؾ صاحبو ،كانما يقطر حؽ التصرؼ فيو .انظر :الدسكق  ،حاشية الدسكق ،
( )3عند
ٌ
[.]95/4
()4

قاؿ ف

الميذب" :اختمؼ أصحابنا فيمف ينتقؿ الممؾ إليو ،فمنيـ مف قاؿ :ينتقؿ إلى ا﵀ تعالى قكالن ،كىك

الصحيح .كالثان  :أنو ينتقؿ إلى المكقكؼ عميو ألف ما أزاؿ الممؾ عف العيف لـ يزؿ المالية ينقؿ إلى اآلدم

كالصدقة" .انظر :الشيرازم ،الميذب.]326 /2[ ،

()5
كليو ف
إما لصغر ،أك سفو ،أك جنكف ،قاـ ٌ
قاؿ ابف قدامة " :كاف كاف المكقكؼ عميو غير رشيدٌ ،
مقامو" .انظر :ابف قدامة ،المغن  .]40 /6[ ،المرداكم ،اإلنصاؼ.]15 /3[ ،
()6

النظر
ٌ

معينة ،لمداللة عمى اختيارىـ ليذه الفتكل دكف غيرىا
المختار :عند الحنفية ،تكصؼ بو الفتكل ف حكـ مسألة ٌ

مف بقية الفتاكل ،ال لقكة الدليؿ ،إنما لمضركرة أيضان ،أك لتغير الزماف ،كفساده .انظر :النقيب ،المذىب الحنف ،

[.]371 ،369 /1
( )7انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرةٍ .]333 /1[ ،الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]207 /6[ ،
الزبًيد ٌ
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ً ً
ً ً
ً
كف قى ٍكلي يي ىما ىعمىى ٍال ىك ٍج ًو ال ًذم
[قى ى
ب أى ٍف ىي يك ى
اؿ  -ىرض ىي الم يو ىع ٍن يو  :-قى ٍكلي يو ىخ ىر ىج ىع ٍف م ٍمؾ ٍال ىكاقؼ ىي ًج ي
يرهي].
س ىب ى
ى
ؽ تى ٍق ًر ي
()1

[يجب أف يككف

م :-خرج عف ممؾ الكاقؼ
ثـ قاؿ
ٌ
المصنؼ :كقكلو -أم :القدكر ٌ
ٌ
()2
الص ٌحة غير المٌزكـ ،كىك لـ يقؿ :إذا لزـ خرج عف ممؾ الكاقؼ] ؛ ليككف عمى قكؿ
قكليما؛ ٌ
ألف ٌ

كصحة العقد ال تستمزـ المٌزكـ ،بؿ تختمؼ باختبلؼ أحكاـ العقكد ،فقد
صح،
ٌ
ٌ
الكؿ ،بؿ قاؿ :إذا ٌ
يككف* عقد حكمو المٌزكـ كالبير كاإلجارة ،كقد يككف حكمو غير المٌزكـ كالعارٌية ،كالظٌاىر ٌأنو
بالص ٌحة عف المٌزكـ(.)3
تجكز
ٌ
ٌ

()1

انظر :القدكرم ،مختصر القدكرم[ ،ص.]127

()2

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

()3

انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]325 /3[ ،

*نياية ؽ  /88أ مف "أ".
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[كقؼ المشاع]
ض ك ٍالقى ٍب ي ً
ً
ً
ً
اع ج ًائهز ًع ٍن ىد أىًبي يكس ى ً
[قى ى
ؼ ٍال يم ى
اؿ :ىك ىك ٍق ي
ض ع ٍن ىدهي
ش ً ى
ؼ ،ألىف ٍالق ٍ
س ىم ىة م ٍف تى ىماـ ٍالقى ٍب ً ى
ي ي
ً
ًب ى و
اؿ محم هد :ىال يج ي ً
ص ىؿ ٍالقى ٍب ً
ش ٍرطه فى ىك ىذا ىما ىي ًتـ ًب ًو،
ض ًع ٍن ىدهي ى
ىي
ش ٍرط فى ىك ىذا تىتمتي يو .ىكقى ى ي ى
كز ألىف أى ٍ
ً ً
ً
ً ً
ً
ضا ًألىن يو يي ٍعتىىب ير
س ىم ىة فى ىي يج ي
كز ىم ىع الش ييكًع ًع ٍن ىد يم ىحم ود أى ٍي ن
يما ىال ىي ٍحتىم يؿ ٍالق ٍ
يما ىي ٍحتىم يؿ ٍالق ٍ
س ىم ىة ،ىكأىما ف ى
ف ى
ً ً
ً
ً
ًب ٍال ًيب ًة كالص ىدقى ًة ٍالم ىنف ىذ ًة إال ًفي ٍالم ً ً
ً ً
س ىم ىة
يما ىال ىي ٍحتىم يؿ ٍالق ٍ
ى ٍ
ى ى
سجد ىك ٍال ىم ٍق ىب ىرة ،فىإن يو ىال ىيتـ ىم ىع الش ييكًع ف ى
ي
ً
ضا ًع ٍن ىد أىًبي يكس ى ً
كص لًم ًو تى ىعالىى ،ىكًألىف ٍال يم ىي ىايأىةى ًف ً
يي ىما ًفي
أى ٍي ن
اء الش ًرىكة ىي ٍم ىنعي ٍال يخمي ى
ؼ ،ألىف ىبقى ى
ي ي
و
ً ً ً
ً ً
ً
إصطى ٍب نبل ًفي
س ىن نة ،ىكيي ٍزىر ى
صمى فيو في ىك ٍقت ىكييت ىخ ىذ ٍ
س ىن نة ىكيي ى
ع ى
ىغ ىاية ٍالقي ٍب ًح ًبأى ٍف يي ٍق ىب ىر فيو ٍال ىم ٍكتىى ى
اف ًاال ً
ؼ ٍالك ٍق ً
ك ٍق وتً ،ب ًخ ىبل ً
ؼ ًًإل ٍم ىك ً
س ىم ًة ٍال ىغم ًة].
ست ٍغ ىبل ًؿ ىكًق ٍ
ٍ
ى
ى
س
لى ٍي ى
ىك ىى ىذا

()1
محمد ال يجكز ،كالخبلؼ مبن ٌ عمى
قكلو :كقؼ المشاع جائز عند أب يكسؼ ،كعند ٌ
ألف القسمة مف
محمد قاؿ بعدـ ٌ
صحة المشاع؛ ٌ
فمما شرطو ٌ
الخبلؼ ف اشتراط تسميـ الكقؼٌ ،

بد مف القبض فكجب(.)2
تماـ القبض ،كال ٌ
كعند أب يكسؼ [ال يشترط قبض المتكلٌ  ،فبل يشترط ما ىك مف تمامو ،فمف أخذ بقكؿ

بمجرد المٌفظ -كىـ مشايخ بمخ -أخذ بقكلو ف ىذه ،كمف أخذ بقكؿ
أب يكسؼ]( )3ف خركجو
ٌ
محمد ف تمؾ -كىـ مشايخ بخارل -أخذ بقكلو ف كقؼ المشاع(.)4
ٌ

فإنيا
الصدقة المنفٌذة أم:
المنجزة ف الحاؿ ٌ
ٌ
محمد  -رحمو المٌو  -باليبة ك ٌ
أما إلحاؽ ٌ
كٌ
بأف اشتراط القبض ف تىٍينًؾ( )5لما
الصدقة
ال تككف
ففرؽ أبك يكسؼ ٌ
ن
مشاعا ،فكذا ٌ
المستمرة؛ ٌ
ٌ
أما الكقؼ فميس فيو تمميؾ مف الغير حتٌى يشترط قبضو ،كاٌنما ىك
فييما مف التٌمميؾ لمغير ،ك ٌ

إسقاط الممؾ ببل تمميؾ ،فبل يرد العتؽ كالطٌبلؽ ،فبل مكجب الشتراط القسمة فيو(.)6

()1
مشاع ىما يحتكم عمى حصص شائعة .البركت  ،محمد عميـ ،قكاعد الفقو[ ،ص ،]488الصدؼ
المشاعٍ :ال ى
ببمشرز – كراتش  ،ط.1986 - 1407 ،1
()2
()3
()4

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]220 /6[ ،ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]114 /6[ ،
ما بيف المعككفيف مكرر ف "ج".
انظر :لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية.]365 /2[،

(ً ) 5
كلكنو مبن ٌ عمى الياء ،كقد تمحقيما "ىا" لمتنبيو ،فيقاؿ "ىاتاف" ك
الرفر ٌ
تاف كتىيف :اسما إشارة ،فاألكؿ لحالة ٌ
ؾ" .انظر :الدقر ،عبد الغن بف
ؾ" ك "تينً ى
"ىاتيف" كقد تمحقيما "كاؼ الخطاب" فتبعد "ىا" التٍَّنبً ًيَّية فتقكؿ "تانً ى
عم  ،معجـ القكاعد العربية[ ،ص ،] 131دار القمـ – دمشؽ ،ط1406 ،1ق – 1986ـ.

()6

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]213 /5[ ،
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يحتمؿ القسمة ،أك ال يحتمميا( ،)2ففيما يحتمميا أجاز أبك

إما أف
كالحاصؿ ٌ
أف المشاع ٌ
()5
()4
()3
محمد  -رحمو المٌو  -مطمقنا،
يكسؼ كقفو ٌإال المسجد كالمقبرة [كالخاف ك ٌ
السقاية  ،كمنعو ٌ
كفيما ال يحتمميا( ،)6اتٌفقكا عمى إجازة كقفو ٌإال المسجد كالمقبرة]( ،)7فصار االتٌفاؽ عمى عدـ جعؿ

مسجدا
المشاع
ن

()1
()2

()8

مما يحتمؿ القسمة أك ال يحتمميا(.)9
أك مقبرةن مطمقنا ،أم :سكاء كاف ٌ

ليست ف "ج".
كالفرؽ بيف المشاع الذم ال يحتمؿ القسمة كالذم يحتمميا ،أف األكؿ ىك الذم يضره التبعيض ،بأف كاف ال

ينتفر بو أصبلن بعد القسمة ،أك ينتفر بو انتفاعان يخالؼ االنتفاع بو قبميا ،كأف الثان ىك الذم ال يضره التبعيض

بؿ يبقى منتفعان بو بعد القسمة انتفاعان مف جنس االنتفاع الذم كاف حاصبلن قبميا .انظر:األبيان

بؾ ،كتاب

مباحث الكقؼ[ ،ص.]27

()3
()4

ف "ب" زيادة [فصار االتٌفاؽ] مأخكذة مف السطر الذم بعدىا.
الحانكت ،كيطمؽ عمى الدكاف .كىك أيضان محؿ نزكؿ المسافريف ،كيسمى الفندؽ .انظر:
الخاف :كممة بمعنى
ى
ي

ابف منظكر ،لساف العرب 313 /10[ ،مادة (فنتؽ)] .مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط.]263 /1[ ،

()5
الشراب ف
السقاية :بكسر السيف مف سقى ،المكضر الٌذم يتٌخذ فيو ٌ
لساف العرب 392 /14[ ،مادة (سق )].

المكاسـ كغيرىا .انظر :ابف منظكر،

()6

صغير ال يصمح بما أراده الكاقؼ" .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]433 /7[ ،
نا
"بأف كاف المكضر
ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

()9

انظر :السرخس  ،المبسكط .]37 /12[ ،حاشية ابف عابديف.]348 /4[ ،

()7
()8

مكررة ف "ب".
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فمما لـ يشرطو أبك يكسؼ أجاز
كالخبلؼ مبن ٌ عمى اشتراط القبض كالتٌسميـ كعدموٌ ،
الشائر
أف ٌ
ألف ٌ
الشيكع كاف لـ يمنر مف التٌسميـ كالقبض؛ أال ترل ٌ
محمد منعو؛ ٌ
كلما شرطو ٌ
كقفوٌ ،
محمد  -رحمو المٌو
مقبكضا لمالكو قبؿ أف يقفو لكف يمنر مف تماـ القبض ،فمذا منعو
كاف
ن
ٌ

()1
ثـ يقفو(.)2
تعالى -عند إمكاف تماـ القبض ،كذلؾ فيما يحتمؿ القسمة ٌ ،
فإنو يمكف أف يقسـ ٌأكنال ٌ
ألنو لك قسـ
كاٌنما أسقط اعتبار تماـ القبض عند عدـ اإلمكاف ،كذلؾ فيما ال يحتممياٌ ،

الحماـ( ،)3فاكتفى بتحقٌؽ التٌسميـ ف الجممة(.)4
قبؿ الكقؼ فات االنتفاع كالبيت ٌ
الصغير ك ٌ
الشيكع يمنر خمكص
كاٌنما اتٌفقكا عمى منر كقؼ المشاع مطمقنا
ألف ٌ
ن
مسجدا أك مقبرةن؛ ٌ
ألنو( )5يحتاج فيو إلى
ٌ
ألف جكاز كقؼ المشاع فيما ال يحتمؿ القسمة؛ ٌ
الحؽ لمٌو -تعالى ،-ك ٌ
()6
صطببل
مسجدا سنةن ،كا
يؤدم إلى أمر مستقبح ،كىك أف يككف المكاف
ن
التَّيى يايؤ  ،كالتَّيى يايؤ فيو ٌ
ن
()9
()8
ً
عاما.
ٌ
يضأىةن
لمدك ٌ
عاما  ،أك م ى
ن
عاما ،كمزرعةن ن
اب سنةن ،كمقبرةن ن

( )7

()1

فيما متفقاف عمى جكاز كقؼ المشاع الذم تمكف قسمتو :كىك ما يضره التبعيض كال ينتفر بو االنتفاع

المقصكد منو قبؿ قبؿ القسمة .انظر :عشكب ،كتاب الكقؼ [ ،ص.]106

()2

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]220/6[ ،

()3
مذكر ،مشتؽ مف الحميـ ،كىك :الماء الحار .انظر :ابف منظكر،
الحماـ :مكاف االغتساؿ كالتنظؼ ،عرب
ٌ
ٌ
لساف العرب154 /12[ ،مادة (حمـ)].
()4
ألف المانر مف
معا الى ٌقيـ كاحد جاز اتٌفاقناٌ ،
ذكر ابف عابديف أنو :لك كاف بيف رجميف أرض كقفاىا كدفعاىا ن
كؿ
معا منيما ،ككذا لك كقؼ ٌ
محمد ىك ٌ
الشيكع كقت القبض ال كقت العقد كلـ يكجد ىاىنا لكجكدىما ن
الجكاز عند ٌ

الشيكع كقت القبض ،ككذا لك اختمفا ف كقفييما
لقيـ كاحد جاز اتٌفاقنا لعدـ ٌ
معا ٌ
منيما نصيبو عمى جية كسمٌماه ن
ألنيما صا ار
كقي نما كاتٌحد زماف تسميميما ليما ،أك قاؿ ٌ
لقيمو :اقبض نصيب مر نصيب صاحب ٌ
كؿ منيما ٌ
جيةن ٌ

كمتكؿ كاحد .انظر :حاشية ابف عابديف.]348 /4[ ،
ٌ
( )5ليست ف "أ ،ب ،ج".

لكؿ كاحد ىيئةن معمكمةن ،كالمراد النكبة ،كقػد عرفتيػا مجمة األحكاـ
( )6ىى ىاي ٍأتيو ،يميى ىايأىة،
كتيايؤا ،مف الييئة جعمكا ٌ
ن
كؿ كجو .انظر:
معنى كليست إفرنا
از مف ٌ
أف الميايأة مبادلة ن
بأنيا :عبارة عف قسمة المنافر ،كيفيـ مف ذلؾ ٌ
الفيكم  ،المصباح المنير .] 645 /2[ ،مجمة األحكاـ العدلية[ ،ص  227مادة .]1174

( )7اإلصطبؿ :حظيرة الخيؿ ،مأكل َّ
اب أك مكقفيا .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة،
الدك ٌ
[.]99 /1

( )8ليست ف "ب".
(ً )9
يتكضأ فيو "ميضأة مسجدنا جميمة كنظيفة" .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية
يضأة :مكضر
ٌ
م ى
المعاصرة.]2454 /3[ ،
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أما َّ
ثـ فيما يحتمؿ القسمة إذا
الن ٍبش فميس ببلزـ مف ٍال يميى ىايأىة ،بؿ ليس ٌ
كٌ
لمشريؾ ذلؾٌ ،
بصحتو ،كطمب بعضيـ القسمة ال يقسـ عند أب حنيفة ىكىيتىيى ىاييئكف ،كعندىما
قضى القاض
ٌ
الكؿ لك كاف كقفنا عمى األرباب كأرادكا القسمة ال تجكز ،ككذا( )1التٌيايؤ(.)2
أف ٌ
يقسـ ،كأجمعكا ٌ

()1
()2

ليست ف "ب".

انظرٍ :البابرتً  ،العناية شرح اليدايةً َّ .]213-212 /6[ ،
م ،الجكىرة النيرة.]334 /1[ ،
الزبًيد ٌ
ى ىٍ ٌ
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[كقؼ الدار عمى سكنى قكـ بأعيانيـ أك عمى كلده كنسمو ما تناسمكا]
كعميو فيرع ما لك كقؼ داره عمى سكنى قكـ بأعيانيـ أك كلده كنسمو ما تناسمكا ،فإذا
( )1

الشرط ،كاذا انقرضكا تي ٍك ىرل
فإف ىذا الكقؼ جائز عمى ىذا ٌ
انقرضكا كانت غمٌتيا لممساكيفٌ ،
السكنى أف ىي ٍكتىًرىييا.
كتكضر غمٌتيا لممساكيف ،كليس ألحد مف المكقكؼ عمييـ ٌ

كلك زادت عمى قدر حاجة سكناه ،نعـ لو اإلعارة ال غير ،كلك كثر أكالد ىذا الكاقؼ ككلد

ذككر
تقسط( )2عمى عددىـ؛ كلك كانكا نا
كلده كنسمو حتٌى ضاقت عمييـ ٌ
الدار ليس ليـ ٌإال سكناىا ٌ
ً ()4
()3
تسكف
اصير كاف ٌ
يسكنكا نساءىـ معيـ ،كلئلناث أف ٌ
لمذكراف أف ٌ
كاناثنا إف كاف فييا حجر ك ىمقى

معيف*.
اجيف
ٌ
أزك ٌ
كاف لـ يكف فييا يح ىجهر ال يستقيـ أف تقسـ بينيـ ،كال يقر فييا ميايأةٌ ،إنما سكناه لمف
()5
مكضعا
أف لك سكف بعضيـ فمـ يجد اآلخر
جعؿ لو الكاقؼ ذلؾ ال لغيرىـ ،كمف ىذا يعرؼ ٌ
ن
()6
أحب أف يسكف( **)7معو ف بقعة***
الساكف  ،بؿ إف ٌ
حصتو عمى ٌ
يكفيو ال يستكجب أجرة ٌ
معا
مف تمؾ ٌ
الدار ببل زكجة أك زكج إف كاف ألحدىـ ذلؾ ،كا ٌال ترؾ المتض ٌيؽ كخرج أك جمسكا ن
كؿ ف بقعة إلى جنب اآلخر.
ٌ

()1
ً
كارٍيتيو .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب،
أم :يؤجرىا ،ك ٍالك ىراء أجرةي المستأجر ،كىك ف األصؿ مصدر مف ى
[ 11 /4مادة (أجر)] .البركت  ،التعريفات الفقيية[ ،ص .]181
()2
()3

ف "ج" تسقط.

الدار .انظر :ابف
الحجرة :معركفة لمنعيا الماؿ ،كالحجار :حائطيا ،كالحجرة :حظيرة اإلبؿ ،كمنو حجرة ٌ

منظكر ،لساف العرب 168 /4[ ،مادة (حجر)].
()4
ً
صكرة ،كقصارة الدار :مقصكرة منيا ال يدخميا غير صاحب الدار .انظر :ابف منظكر،
ىمقىاص يير :جمر ىم ٍق ي
لساف العرب 100 /5[ ،مادة (قصر)].
*نياية ؽ  /16ب مف "ب".

()5
()6
()7

ليست ف "ج".
ف "ب" المساكيف.
ف "ب" زيادة معيـ.

** نياية ؽ  /367أ مف "ج".
***نياية ؽ  /88ب مف "أ".
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الخصاؼ( ،)1كلـ يخالفو أحد فيما عممت،
الشركح كالفرع ف أكقاؼ
كاألصؿ المذككر ف
ٌ
ٌ
ككيؼ يخالؼ كقد نقمكا إجماعيـ عمى األصؿ المذككر؟
()2

كلك اقتسما -أعن  :الكاقؼ لممشاع

كشريكو عمى القكؿ بمزكـ القسمة بعد القضاء أك

محؿ مخصكص ،كاف ىك الكقؼ( ،)3كال
قبمو عمى قكؿ أب يكسؼ -فكقر نصيب الكاقؼ ف
ٌ
ثانيا(.)4
يجب عميو أف يقفو ن

()1

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]91-90

()2

ف "ج" كمة غير مفيكمة.

()4

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]225 /5[ ،

()3

ف "ج" الكاقؼ.
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ؽ جزهء منو بطؿ الكقؼ]
كقؼ ٌ
[كلك ى
ثـ استي ًح ٌ
الكؿ ٌ

[كلىك كقىفى يو ٍال يكؿ ثيـ ايستي ًحؽ ج ٍزء ًم ٍن يو بطى ىؿ ًفي ٍالب ً
اقي ًع ٍن ىد يم ىحم ود ًألىف الش ييكعى يمقى ىار هف ىك ىما ًفي
ى
ى
ٍ
ي ه
ى ٍ ى
ً
ٍال ًيب ًةً ،ب ًخ ىبل ً
ث ًفي الثميثىٍي ًف ىب ٍع ىد ىم ٍك ًت ٍال ىم ًر ً
ب ًفي ٍال ىب ٍع ً
ض أى ٍك ىر ىجعى ٍال ىك ً
يض
ؼ ىما ى
ار ي
إذا ىر ىج ىع ٍال ىكاى ي
ى
اؿ ً
كقى ٍد ك ىىب يو أىك أىكقىفى يو ًفي مر ً
ض ًو ىكًفي ٍالم ً
طً
ستي ًحؽ يج ٍزهء
ع ًفي ىذلً ىؾ ى
يؽً ،ألىف الش ييك ى
ض ه
ارئه .ىكلى ٍك اي ٍ
ى ى ى ٍ ٍ
ىى
ى
اقي لًع ىدًـ الشيكًع كلًي ىذا ج ىاز ًفي ًاال ٍب ًت ىد ً
مميهز ًبع ٍي ًن ًو لىـ ي ٍبطي ٍؿ ًفي ٍالب ً
اء ،ىك ىعمىى ىى ىذا ٍال ًي ىب ية ىكالص ىدقى ية
ي ى ى ى
ى
ٍ ى
ى
ى
يى
كك ية].
ٍال ىم ٍممي ى

محمد  -رحمو
استحؽ جزء منو ،يعن
ثـ
قكلو :كلك كقؼ ٌ
ٌ
ن
شائعا بطؿ الكقؼ عند ٌ
الكؿ ٌ
ثـ
الشيكع كاف مقارننا ،لمكقؼ كما ف اليبة إذا كىب ٌ
أف ٌ
ألف باالستحقاؽ ظير ٌ
المٌو -؛ ٌ
الكؿ ٌ
ثـ رجر الكاىب ف البعض ،أك رجر
استحؽ بعضو بطمت ليذا ،بخبلؼ ما لك كىب ٌ
ٌ
الكؿ ٌ

()1
فإنو ال
الكارث ف الثٌمثيف بعد مكت المريض الٌذم كقؼ ف مرضو ٌ
الكؿ ،كال يخرج مف الثٌمث ٌ
الشيكع طارئ( ،)2كاذا بطؿ الكقؼ ف الباق رجر إلى الكاقؼ لك كاف حيا،
ألف ٌ
يبطؿ الباق ؛ ٌ

كالى كرثتو إف ظير االستحقاؽ بعد مكتو(.)3

المستحؽ جزنءا
كليس عمى الكاقؼ أف يبير ذلؾ كيشترم بثمنو ما يجعمو كقفنا ،كلك كاف
ٌ
الشيكع ،فميذا جاز ف االبتداء أف يقؼ ذلؾ الباق فقط ،كعمى
بعينو لـ يبطؿ ف الباق لعدـ ٌ
معيف ال تبطؿ(.)4
استحؽ منيما جزء شائر بطمت ،كلك
الصدقة المممككة لك
ٌ
ٌ
استحؽ ٌ
ىذا اليبة ك ٌ

()1
()2
()3

ف "ج" الكاىب.
ف "ط" طار.

انظر :حاشية ابف عابديف.]348 /4[ ،

( )4انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]433 /7[ ،
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[أثر اتحاد زماف التسميـ]
كلك كانت األرض بيف رجميف فكقفاىا عمى بعض الكجكه ،كدفعاىا إلى ك و
اؿ يقكـ عمييا

جائز
كاف ذلؾ نا
ألف
شيكع ىنا؛ ٌ

()1
المتصدؽ بو ،كال
المحؿ
الصدقة شيكع ف
ٌ
ٌ
محمد ؛ ٌ
ألف المانر مف تماـ ٌ
عند ٌ
المتصدقيف ،كالقبض مف الكال ف
أف ذلؾ مر كثرة
ٌ
ٌ
الكؿ صدقة ،غاية األمر ٌ
تصدؽ بيا رجؿ كاحد سكاء.
كاحدةن ،فيك كما لك ٌ

الكؿ كجد جممةن
ٌ
اليا عمى حدة ال
كؿ منيما نصفيا
بخبلؼ ما لك كقؼ ٌ
شائعا عمى حدة كجعؿ ليا ك ن
ن
()2
تصدؽ بنصيبو بعقدة عمى حدة()3؛ أال ترل ٌأنو( )4جعؿ
فإف كبل منيما ٌ
يجكز؛ ٌ
ألنيما صدقتاف ٌ ،

صدؽ بنصفيا
اليا عمى حدة ،كمثؿ ذلؾ ف
أيضا ال يجكز ،حتٌى لك ت ٌ
الصدقة المنفٌذة ن
لنصيبو ك ن
ٌ
ألف قبض
ثـ ٌ
تصدؽ اآلخر ٌ
بالنصؼ عميو كسمٌـ لـ يجز ش ء مف ذلؾ؛ ٌ
ن
مشاعا عمى رجؿ كسمٌـٌ ،
شائعا؛ فكذا قبض الكالييف ىنا(.)5
ٌ
كؿ منيما القى جزنءا ن
ألف تماميا
احدا( )6فسمٌماىا إليو
كلك كقؼ ٌ
كؿ منيما نصيبو كجعبل الكال ك ن
جميعا جاز؛ ٌ
ن
بالقبض ،كالقبض مجتمر(.)7

()1
()2
()3
()4

انظر :السرخس  ،المبسكط.]38/12[ ،
المصدر النفسو.
لبست ف "ج".
ف "ج" زيادة لك.

()5

ليست ف "ج".

()7

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]217 /6[ ،ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]315 /3[ ،

()6

ليست ف "ب".
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[تحكؿ الكقؼ عند انقطاع المكقكؼ عميو]
ٌ

ؼ ًع ٍن ىد أىًبي ح ًنيفى ىة كمحم ود حتى ي ٍجع ىؿ ً
اؿ أىيبك
آخ ىرهي ًب ًج ىي وة ىال تى ٍنقى ًطعي أىىب ندا .ىكقى ى
[قى ى
اؿ :ىكىال ىي ًتـ ٍال ىك ٍق ي
ى
ىيى ى ى ى
ً ً
ً
ً ً
ب
ؼ :ى
كس ى
كج ى
سم ًي ٍـ .لى يي ىما أىف يم ى
ص ىار ىب ٍع ىد ىىا ل ٍمفيقى ىراء ىكًا ٍف لى ٍـ يي ى
سمى فيو ًج ىي نة تى ٍنقىطعي ىج ىاز ىك ى
إذا ى
يي ي
ً
كف التممً ً
ؼ ىزك ي ً ً
ٍالك ٍق ً
يؾ ىكأىن يو ىيتىأىب يد ىك ٍال ًعتٍ ً
اع ىيا ىال ىيتىىكف ير
ؽ ،فىًإ ىذا ىك ىان ٍت ٍال ًج ىي ية ييتىىكى يـ ٍانقطى ي
ى
ى
اؿ ٍالم ٍمؾ ًب يد ً ٍ
ً ً
اف التكًق ي ً
ً
كد يى ىك
كس ى
ص ى
ىعمى ٍي ًو يم ٍقتى ى
ضاهي ،ىفم ىي ىذا ىك ى ٍ
ؼ أىف ٍال ىم ٍق ي
يت يم ٍبط نبل لى يو ىكالت ٍكًقيت في ٍال ىب ٍي ًع .ىكًألىًبي يي ي
ً
و
ً
التقىرب إلىى الم ًو تىعالىى ك يىك مكفر عمى ٍي ًوً ،ألىف التقىرب تىارةن ي يك ي ً
ى ى ى
ى ى ى يى ه ى
ي
كف في الص ٍرؼ ،إلىى ًج ىية تىٍنقىطعي
ؼ إلىى ًجي وة تىتىأىب يد فىي ً
كمرةن ًبالصر ً
ش ٍرطه ًب ًٍ
اع ،إال أىف ًع ٍن ىد
اإل ٍج ىم ً
صح ًفي ٍال ىك ٍج ىي ٍي ًف ىكًق ى
يد ى
يؿ إف التأٍ ًب ى
ى
ى
ٍ
ىى
ظ ىة ٍالك ٍق ً
ً
ً ً
ؼ ىكالص ىدقى ًة يم ٍن ًب ىئ هة ىع ٍن يو ًل ىما ىبينا أىن يو ىإزالى ية ٍال ًم ٍم ًؾ
ؼ ىال يي ٍ
كس ى
شتىىرطي ذ ٍك ير التأٍ ًبيد ألىف لى ٍف ى ى
أىًبي يي ي
ً ً
ً
كف التممً ً
اؿ ًفي ٍال ًكتى ً
اب ًفي ىب ىي ً
يؾ ىك ٍال ًعتٍ ً
سم ًي ٍـ،
ؽ ،ىكلً ىي ىذا قى ى
ص ىار ىب ٍع ىد ىىا ل ٍمفيقى ىراء ىكًا ٍف لى ٍـ يي ى
اف قى ٍكلًو ىك ى
ًب يد ً ٍ
ً
يح].
ىك ىى ىذا يى ىك الصح ي
أبدا،
يتـ الكقؼ عند أب حنيفة
كمحمد حتٌى يجعؿ آخره لجية ال تنقطر ن
ٌ
قكلو :كال ٌ
معيف كلـ يجعؿ آخره
كالمساكيف كمصالح الحرـ كالمساجد ،بخبلؼ ما لك كقؼ عمى مسجد ٌ

لجية ال تنقطر ال
سمى جيةن
ٌ
يصح؛ الحتماؿ أف ٌ
يخرب المكقكؼ عميو ،كقاؿ أبك يكسؼ :إذا ٌ
م(.)1
يسميـ؛ ىذا كبلـ القدكر ٌ
تنقطر جاز ،كصار بعدىا لمفقراء كاف لـ ٌ

إف مكجب الكقؼ -
كىذا كما ترل ال يناسب استدالؿ
ٌ
المصنؼ عمى أب يكسؼ بقكلوٌ :
محمد  -رحمو المٌو  ،-كبعد الحكـ عند أب حنيفة -زكاؿ
يعن بعد التٌسميـ إلى المتكلٌ عند ٌ
()4
()3
يتكىـ انقطاعيا ال يتكفٌر عميو
الممؾ ببل تمميؾ( ،)2كزكالو
يتأبد بعتؽ  ،كاذا كانت الجية ٌ
ٌ
مقتضاه،

()1

انظر :القدكرم ،مختصر القدكرم[ ،ص.]127

()2

انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ .]326 /3[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]213 /5[ ،

()4

ف "ب،ج" كالعتؽ.

()3

ف "ج" زيادة لـ.
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ألنو ٌإنما يمزمو لك
مبطبل لو كما لك كقؼ عشريف سنةن ال
كليذا كاف التٌكقيت
ن
يصح اتٌفاقنا؛ ٌ
ٌ
قاؿ بجكاز انقطاعو ،كعكده إلى الكاقؼ بعد انقطاع تمؾ الجية أك إلى كرثتو ،كىك لـ يقؿ ذلؾ،

بؿ قاؿ :إذا انقطعت صار لمفقراء(.)1

()1

كىذه المسألة تعرؼ بػ(مصرؼ رير الكقؼ إذا انقرض المكقكؼ عميو) ،كقد كقر خبلؼ بيف العمماء الذيف قالكا

بصحة الكقؼ منقطر اآلخر عمى النحك التال :

القكؿ األكؿ :أنو يصرؼ إلى أقارب الكاقؼ ،ثـ مف بعدىـ الفقراء كالمساكيف .كىك قكؿ جميكر أىؿ العمـ ،كعند

الشافعية عمى األظير :بعد األقارب يصرؼ ف مصالح المسمميف .كخص الحنفية ،كالشافعية :األقارب بالفقراء،

كخصيـ المالكية ،كالحنابمة :بكرثة الكاقؼ نسبان.

القكؿ الثاني :أنو يصرؼ ف مصالح المسمميف ،فيرجر إلى بيت الماؿ .كىذا القكؿ قاؿ بو بعض الشافعية ،كىك

ركاية عند الحنابمة .كقاؿ المرداكم الحنبم " :كعنو ركاية رابعة :يصرؼ إلى المصالح .جزـ بو ف المنكر ،كقدمو
ف المحرر ،كالفائؽ كقاؿ :نص عميو .قاؿ :كنصره القاض  ،كأبك جعفر " .انظر :القدكرم ،مختصر القدكرم،
[ص .]127النفراكم ،أحمد بف غنيـ بف سالـ ،الفكاكو الدكان شرح رسالة ابف أب زيد القيركان ،]162/2[ ،
دار الفكر ،بيركت ،بدكف طبعة1415 ،ىػ .النككم ،ركضة الطالبيف .]326 /5[ ،المرداكم ،اإلنصاؼ/7[ ،

 .]33المشيقح ،خالد بف عم

بف محمد ،االكقاؼ ف

العصر الحديث كيؼ نكجييا لدعـ الجامعات كتنمية

مكاردىا ،بحث منشكر عمى ىذا الرابطhttp://www.alkutubcafe.com/book/59m1jz.html :
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[ذكر التأبيد في الكقؼ]
ص ىدقى هة ًب ٍال ىم ٍنفى ىع ًة أى ٍك ًب ٍال ىغم ًة ،ىكىذلً ىؾ قى ٍد
ى
فى ىبل بد ًم ٍف الت ٍن ً
ص ً
يص].
ي

[ك ىى ىذا يىك الص ًحيح ،ك ًع ٍن ىد محم ود ًذ ٍكر التأٍ ًب ً
ش ٍرطه ًألىف ىى ىذا
يد ى
يى
ي ى
ى
ى
ي
ؼ إلىى التأٍ ًب ً
يد
ص ًر ي
كف يم ىؤقتنا ىكقى ٍد ىي يك ي
ىي يك ي
كف يم ىؤب ندا فى يم ٍطمىقي يو ىال ىي ٍن ى
المصنؼ ثابتنا عنو [مف التٌأبيد]( ،)1حيث قاؿ:
م ٌإنما ىك عمى ما ذكره
ٌ
ثـ نقؿ القدكر ٌ
ٌ
ألف لفظ الكقؼ
أف أبا يكسؼ ال يشترط ذكر التٌأبيد؛ ٌ
إف التٌأبيد شرط باإلجماعٌ ،إال ٌ
كقيؿٌ :
الصدقة منبئ عنو لما ٌبيٌنا ٌأنو إزالة الممؾ كالعتؽ ،كعندىما يشترط(.)2
ك ٌ
ألف ىذا صدقة
الصحيح ،كعند
قاؿ
ٌ
محمد ذكر التٌأبيد شرط*؛ ٌ
المصنؼ :كىذا ىك ٌ
ٌ
مؤب ندا ،كقد يككف
السكنى ،كقد يككف ذلؾ ٌ
لمسكنى أك بالغمٌة إف لـ يكف ذكر ٌ
بالمنفعة إف كاف كقؼ ٌ

بد مف التٌنصيص عميو ،فكاف األكلى أف
مؤبد ،فمطمقو ال ينصرؼ** إلى
المؤبد بعينو فبل ٌ
ٌ
غير ٌ
األكؿ(.)3
يكل ىذيف الكجييف لما نقمو مف عبارة القدكر ٌ
ثـ يذكر ٌ
م؛ ٌ
الركاية األخرل كيذكر دليميما ٌ

( )4

بأنو بعد انقطاع الجية يرجر
الركاية عف أب يكسؼ ٌ
األكؿ ٌ
فإنما يناسب ٌ
ٌ
فأما الكجو ٌ
كؿ منيما عند أب يكسؼ ،فمنيا ما
يدؿ عمى ٌ
ذرٌيتو ،كقد نقؿ مف الفركع ما ٌ
إلى ممؾ الكاقؼ أك ٌ

()5
أم
ف المبسكط؛ فيما إذا ٌ
أميات أكالده ف حياتو ،كجعؿ ٌ
السكنى بعد كفاتو ،ك ٌ
ليف ٌ
تصدؽ عمى ٌ
السكنى ،كنصيبيا مردكد عمى
حؽ ليا ف
تزكجت
منيف أك خرجت منتقمةن إلى غيره؛ فبل ٌ
ٌ
ٌ
امرأة ٌ
لمسكنى بالغمٌة(.)6
نا
منيف ،فذلؾ جائز***
مف بقيت
ٌ
اعتبار ٌ

()1
()2

ليست ف "أ،ب،ج".
انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف .]166/3[ ،الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]327 /3 [ ،

*نياية ؽ  /89أ مف "أ".

()3

انظر :المكصم  ،االختيار.]42/3[ ،

()4

ف "ب" يرفر.

** نياية ؽ  /17أ مف "ب".

()5
سيدىا ف ممكو ،كقد نص الفقياء عمى أحكاـ خاصة ألـ الكلد تنفرد بيا
أـ الكلد :ى األمة الت كلدت مف ٌ

سيدىا ككلدت لو تعتؽ عميو بمكتو مف كؿ مالو تبعا لكلدىا .انظر:
أف مف حممت مف ٌ
عف سائر الرقيؽ ،كأىميا ٌ
ابف قدامة ،المغن  .]527 /9[ ،انظر :أبك جيب ،سعدم ،القامكس الفقي [ ،ص .]25

()6

انظر :السرخس  ،المبسكط.]46 -45 /6[ ،

*** نياية ؽ  /367ب مف "ج".
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منيف كاف
ليف ف الغمٌة ،إلى أف قاؿ :كاف لـ يحتب مف بق
الشرط
كىذا ٌ
ٌ
ٌ
يصح منو ٌ
يتكسر ف أمر الكقؼ فبل يشترط
ميراثنا عمى فرائض المٌو -تعالى -عند أب يكسؼ؛ لما ٌبيٌنا ٌأنو ٌ
يفكت مكجب العقد عنده،
التٌأبيد ،كاشتراط العكد إلى الكرثة عند زكاؿ حاجة المكقكؼ عميو ال ٌ

الشرط ،فيككف
محمد  -رحمو المٌو  -التٌأبيد شرط ،كاشتراط العكد إلى الكرثة يبطؿ ىذا ٌ
فأما عند ٌ
ٌ
()1
كالكصية لمعمكـ بسكنى داره بعد
كصيةن عند مكتو ،فيجكز
مبطبل لمكقؼ ٌإال أف يجعؿ ذلؾ
ن
ٌ
ٌ
()2
حؽ المكصى لو.
فإنو جائز أف يمزـ كيعكد إلى الكرثة إذا سقط
ٌ
مكتو ٌ
مدةن معمكمةنٌ ،
()5
()4
محمد بف مقاتؿ( )6عف أب
كمف ذلؾ ما نقؿ( )3الناطف
ف األجناس عف شركط ٌ
()7

يكسؼ[ :إذا كقؼ]

عمى رجؿ بعينو جاز ،كاذا مات المكقكؼ عميو رجر الكقؼ إلى كرثة

الكاقؼ؛ قاؿ :كعميو الفتكل(.)8

()1
()2
()3

ف "أ،ب ،ج" بعد.
ليست ف "ج".
ف "أ" نقمو.

()4
لمناطف ٌ كىك :أبك العباس أحمد بف محمد بف عمر الناطف الطبرم ،نسبتو إلى عمؿ الناطؼ أك
ف "ط"ٌ .
بيعو –كالناطؼ :نكع مف الحمكل -فقيو حنف  ،مف أىؿ الرم ،كتكف بيا سنة 446ىػ ،مف تصانيفو" :األجناس

كالفركؽ" .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]11/1[ ،ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ[ ،ص.]102

()5

كىك" :األجناس كالفركؽ" ف فركع الحنفية جمعيا غير مرتبة ،ثـ رتبيا أبك الحسف عم بف محمد الجرجان

(ت 816ىػ) عمى ترتيب الكاف  .كقد حقؽ كأخذ عميو درجة الدكتكراة ف الفقو اإلسبلم مف قبؿ الطالب ( محمد
عم

أكرىاف ،جامعة القيصرم تركيا لسنة  1996بإشراؼ ،خالد أكنؿ ،كلـ أقؼ عميو .انظر :حاج

خميفة،

كشؼ الظنكف .]11/1[ ،ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ[ ،ص.]102

()6
محمد بف الحسف مف طبقة سميماف بف شعيب كعم
الر ٌ
الراز ٌ
م ،قاض ٌ
محمد بف مقاتؿ ٌ
م ،مف أصحاب ٌ
ىكٌ :
بف معبد ،قيؿ ٌإنو تييكفٌ سنة ست كأربعيف ،ككاف مف الفقياء الكبار مف أئمة الحنفية .انظر :القيىرش  ،الجكاىر
المضية .]372 /3[ ،الذىب  ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز ،تاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات المشاىير ىكاألعبلـ،

عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلم  ،ط 2003 ،1ـ.
[ ،] 1247 /5تحقيؽ ،بشار ٌ
( )7ليست ف "ب".
()8

عبارة "كعميو الفتكل" كعبارة "كبو يفتى" ،ىناؾ فرؽ بيف ىذيف المصطمحيف عند األحناؼ؛ فعبارة" :كبو يفتى"

يفيد عندىـ الحصر ،بمعنى أنو ال تككف الفتكل إال بو .كأما عبارة" :كعميو الفتكل" فيفيد معنى الصحة .قاؿ ابف

أف الفتكل ال تككف ٌإال بذلؾ ،الثٌان يفيد
األكؿ يفيد الحصر ،كالمعنى ٌ
عابديف" :قاؿ ابف اليماـ :كالفرؽ بينيما ٌ
أف ٌ
األصحٌية" .انظر :حاشية ابف عابديف.]73/1[ ،
ٌ
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كقؼ عشريف سنةن

أصبل ،كمنيا ما ذكر ف البرامكة( .)2قاؿ أبك يكسؼ :إذا انقرض المكقكؼ
ألنو ال فرؽ ن
بالجكاز؛ ٌ
عمييـ يصرؼ الكقؼ إلى الفقراء( ،)3قاؿ ف األجناس :فحصؿ عنو ركايتاف(.)4

()5
حؽ ليا
أما ٌ
تزكجت أك خرجت منتقمةن عنو فبل ٌ
الشرط الٌذم ٌ
كٌ
تقدـ كىك قكلو  :مف ٌ
فصحيح ،فمك طمٌقيا زكجيا ،أك مات ،أك عادت بعدما انتقمت؛ ال يرجر ليا ما كاف ليا ف
()6
ينص عمى ذلؾ
الكقؼ ،بؿ قد سقط؛ ٌ
الصفات ،فبل يعكد ٌإال أف ٌ
ألنو قطر استحقاقيا بأحد ىذه ٌ
فيقكؿ :فإف عادت أك فارقت عاد ما كاف ليا(.)7

()1
()2

ف "ط" زيادة مف.
البرامكة :بفتح الباء كسككف الراء كفتح الميـ ،نسبة إلى خالد بف برمؾ ،أك إلى مكضر ببغداد يسمى"

البرامكة" ،أك" البرمكية" .أما الكتاب فقد بحثت عنو فمـ أجده ،كقد أكرده ابف اليماـ كغيره مف الحنفية ،باسـ
"كتاب جامر البرامكة" .انظر :ابف اليماـ ،فتح القدير .]499 /6[ ،السمعان  ،األنساب.]181 /2[ ،

()3
()4

كىذه المسألة مبنية عمى مسألة حكـ الكقؼ منقطر اآلخر ،كقد سبؽ كبينت أراء العمماء فييا[ ،ص.]258
انظر :الحمكم :غمز عيكف البصائر.]265 /1[ ،

()5

أم :صاحب المبسكط .انظر[ :ص.]259

()7

انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]36

()6

ف "ج" زيادة قد.
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[كقؼ العقار]
ؼ ٍالعقى ً ً
اف الم ًو ىعمى ٍي ًي ٍـ  -ىكقىفيكهي].
[قى ى
اؿ :ىكىي يج ي
اع نة ًم ٍف الص ىح ىاب ًة ً -ر ٍ
ض ىك ي
ار ،ألىف ىج ىم ى
كز ىك ٍق ي ى
()2
()1
مبنية ،-كيدخؿ البناء
مبنيةن كانت أك غير ٌ
قكلو  :كيجكز كقؼ العقار  ،كىك األرض ٌ -

الشجر ف كقؼ األرض ركايتاف ذكرىما ف
تبعا فيككف كقفنا معيا ،كف دخكؿ ٌ
ف كقؼ األرض ن
الخبلصة(.)3
كف

فتاكل قاض

خاف( :)4تدخؿ

()5

األشجار كالبناء ف

كقؼ األرض كما تدخؿ ف

ألف األرض ال تكقؼ ٌإال لبلستغبلؿ( ،)6كذلؾ ال يككف
الشرب كالطٌريؽ
البير ،كيدخؿ ٌ
ن
استحسانا؛ ٌ
ٌإال بالماء كالطٌريؽ فيدخبلف كما ف اإلجارة ،كال تدخؿ الثٌمرة القائمة كقت الكقؼ ،سكاء كانت

الرياحيف؛ كلك قاؿ :كقفتيا بحقكقيا كجمير ما فييا كمنيا ،قاؿ ىبلؿ :ال
مما تؤكؿ أك ال ،كالكرد ك ٌ
ٌ
()7
لما قاؿ:
أيضا ،كلكف ف االستحساف يمزـ التٌ ٌ
النذر ؛ ٌ
صدؽ بيا عمى كجو ٌ
تدخؿ ف الكقؼ ن
ألنو ٌ
()8
الزركع كمٌيا ٌإال ما
صدقةن مكقكفةن بجمير ما فييا كمنيا ،فقد تكمٌـ بما يكجب التٌص ٌدؽ ،كال تدخؿ ٌ
كاف لو أصؿ ال يقطر ف سنة(.)9

()1
()2

ليست ف "ج".

اختمؼ الفقياء ف المراد بالعقار عمى قكليف:

أحدىما :لمحنفية ،كىك أف العقار :ما لو أصؿ ثابت ال يمكف نقمو كال تحكيمو ،كاألراض

كالدكر ،أما البناء

تابعيف لؤلرض ،فيسرم عمييما حينئذ حكـ العقار بالتبعية.
كالشجر فيعتبراف مف المنقكالت إال إذا كانا ى
كالثاني :لمشافعية ،كالمالكية ،كالحنابمة :كىك أف العقار يطمؽ عمى األرض كالبناء كالشجر .انظر :الجرجان ،
التعريفات[ ،ص  .]153اليركم ،محمد بف أحمد بف األزىرم ،الزاىر ف

غريب ألفاظ الشافع [ ،ص ،]233

تحقيؽ ،مسعد عبد الحميد السعدن  ،دار الطبلئر ،القاىرة ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .حماد ،معجـ المصطمحات
المالية[ ،ص .]319
[ .]186/30-80 /22محمكد عبد الرحمف ،معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية.]330 -329 /3[ ،

( )3انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]372
()4
()5
()6

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]174 /3[ ،
ليست ف "ج".
ف "ب،ج" لبلشتغبلؿ.

()7

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]30

()9

ف ب،ج" سنتو.

()8

ف "ج" معركفة كف "أ،ب" مفيكمة.
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فيك لمكاقؼ ،كما ال يقطر ف سنة فيك داخؿ

كؿ شجر يقطر [ف سنة]
أف ٌ
كالحاصؿ ٌ
الح َّماـ
الس ٌكر ،كيدخؿ ف كقؼ ى
ف الكقؼ؛ فيدخؿ ف كقؼ األرض أصكؿ الباذنجاف كقصب ٌ
ٍال ًق ٍدر ىك ىمٍمقىى ًس ٍرًقينًو( )2ىكىرىم ًاد ًه( ،)3كال يدخؿ مسيؿ ماء( )4ف أرض مممككة أك طريؽ(.)5
قدمنا ذكر جماعة مف ٌرجاؿ
الصحابة  -أجمعيف -كقفكه؛ ٌ
كقكلوٌ :
ألف جماعةن مف ٌ

()6
تقدـ مف كقؼ عمر
الصحابة كنسائيـ كقفكا ،كأسانيدىا* مذككرة ف كقؼ
الخصاؼ  .كمنيا ما ٌ
ٌ
ٌ
()7
 -  -أرضو ثمغ .

( )1ليست ف "ج".
ً ً
(ً )2
فعربت إلى الجيـ كالقاؼ .انظر:
الس ٍرًقيف أك السرجيف :الزٍبؿ ،كى كممة أعجمٌية كأصميا س ٍركيف بالكاؼ ٌ
الفيكم  ،المصباح المنير.]272 /1[ ،
()3
عضكية تتخمَّؼ بعد إحراؽ المك ٌاد القابمة .انظر :عمر ،أحمد
الرماد :ما تخمَّؼ مف احتراؽ المكاد ،بقايا غير
ٌ
ى
مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]940 /2[ ،
( )4م ًسيؿ ٍالماء :مك ً
ضر ىسٍيمًو .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  151مادة (س م ؿ)].
ى ىٍ
ى
( )5انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ .]316 /3[ ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل
اليندية.]364 /2[ ،

()6

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]17-1

()7

انظر[ :ص.]221

*نياية ؽ  /89ب مف "أ".

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

262

()2
()1
حدثنا أبك بكر بف أب شيبة(:)3
كأخرج إبراىيـ الحرب ٌ ف كتابو غريب [الحديث ٌ :
()7
()6
()5
()4
العكاـ( - )8
أف ٌ
ٌ
حدثنا حفص بف غياث عف ىشاـ بف عركة عف أبيو ٌ :
الزبير] بف ٌ
()9
دار لو عمى المردكدة مف بناتو .
 -كقؼ نا

قاؿ :كالمردكدة ى المطمٌقة كالفاقدة الٌت مات زكجيا(.)10

()1
()2
()3
()4

سبقت ترجمتو ف كتاب الشركة[ ،ص.]46
غريب الحديث :ألب إسحاؽ إبراىيـ الحرب  ،كقد عرفت بيا[ ،ص.]46
سبقت ترجمتو[ ،ص.]229
ىك :حفص بف غياث بف طمؽ بف معاكية النخع  ،أبك عمر الككف  ،قاض الككفة كبغداد ،ثقة فقيو تغير

حفظو قميبل ف اآلخر .تكف سنة 194ىػ أك 195ىػ ،كقد قارب الثمانيف .انظر :العسقبلن  ،تيذيب التيذيب،
[ .]357/2العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص.]173

()5

ىك :ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ القرش األسدم ،أبك المنذر ،ك قيؿ أبك عبد ا﵀ المدن  ،مف صغار

التابعيف ،ثقة فقيو ربما دلس ،تكف

سنة  145أك  146ىػ كلو  87سنة .انظر :تقريب التيذيب [ص.]573

الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]34 /6[ ،

()6

ىك :عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد ،أحد الفقياء السبعة ف المدينة؛ أمو أسماء بنت أب بكر الصديؽ

 ،كلد سنة23:ىػ.تكف

سنة93 :ىػ .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]421/4[ ،تيذيب التيذيب،

[.]180/7

()7
()8
()9

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

سبقت ترجمتو[ ،ص.]262
ركاه ابف أب

الدار كالمسكف350/4 ،
شيبة ،المصنؼ[ ،كتاب البيكع كاألضحية ،مف كاف يرل أف يكقؼ ٌ

حديث رقـ .])20933( :كما ذكره ابف اليماـ عف إبراىيـ الحرب ف غريب الحديث قاؿ :حدثنا أبك بكر بف أب
شيبة ،إلى آخر ما قاؿ .نقمو ابف اليماـ عف الزيمع
األلبان  .انظر :األلبان  ،إركاء الغميؿ.]8/6[ ،

ف

نصب الراية[ ،كتاب الكقؼ .]478/3 ،كصححو

()10
ترد ف نصابيا ،إلى بيت أبييا .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب173 /3[ ،
المردكدة سميت بذلؾ :ألنيا ٌ
مادة (ردد)].
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()3

اقدم
بسند فيو الك ٌ

()4

كىك حسف عندنا

كسكت ىك عميو(،)5

()1
كؿ
س ي
ىك :عند البخارم عف عمرك بف الحارث ،قاؿ « :ىما تىىر ىؾ ىر ي
ضا ىج ىعمى ىيا ًال ٍب ًف
اء ال ًتي ىك ى
اف ىي ٍرىك يب ىيا ،ىك ًسبلى ىح يو ،ىكأىٍر ن
الب ٍي ى
إًال ىب ٍغمىتى يو ى
ض ى

ين نارا ،ىكالى ًد ٍرىى نما ،ىكالى ىع ٍب ندا ،ىكالى أى ىم نة،
الم ًو ً د ى
الس ًب ً
ص ىدقى نة» ركاه البخارم ف عدة مكاضر
يؿ ى

النب ٌ  ككفاتو ،حديث رقـ.])4461( 15/6 :
مف صحيحو منيا[ :كتاب المغازم ،باب مرض ٌ
( )2سبقت ترجمتو[ ،ص.]42

( )3ىك :محمد بف عمر بف كاقد الكاقدم ،كلد سنة َُّ ق كاف إمامان ف المغازم ،سمر مف صغار التابعيف فمف
بعدىـ ،كحدث عف محمد بف عجبلف ،كابف جريب كمعمر كغيرىـ ،كحدث عنو :محمد بف سعد كاتًيبو ،كأبك بكر
بف أب شيبة كالحسف بف عثماف الزيادم كغيرىـ ،تكلى القضاء بشرق بغداد ،لو مف المصنفات :كتاب المغازم،
كتاريخ الفقياء ،كذـ اليكل ،كفتكح العراؽ ،تكف سنة َِٕ ىػ .انظر :ابف خمكاف ،كفيات األعياف.]348 /4[ ،

الذهبي ،سري أعالم النبالء.]454 /9[ ،
()4

مقاؿ" .كىك تمييف ىيف يشعر بأف الجرح فيو غير مؤثر ،كمكقؼ األحناؼ مف
قاؿ الزيعم " :كالكاقدم فيو ه

الكاقدم معركؼ ،قاؿ الحافظ يرد عمى مغمطام" :كقد تعصب مغمطام لمكاقدم ،فنقؿ كبلـ مف قكاه ككثقو،

كىاه كاتيمو ،كىـ أكثر عددا كأشد إتقانا ،كأقكل معرفة بو مف األكليف .كمف جممة ما قكاه
كسكت عف ذكر مف ٌ
بو :أف الشافع ركل عنو .كقد أسند البييق عف الشافع أنو كذبو .كال يقاؿ :فكيؼ ركل عنو؟! ألنا نقكؿ :ركاية
العدؿ ليست بمجردىا تكثيقان ،فقد ركل أبك حنيفة عف جابر الجعف  ،كثبت عنو أنو قاؿ :ما رأيت أكذب منو"،
قاؿ أبك إسحاؽ الحكين  :قمت :كمر كضكح كبلـ الحافظ كقكتو ،فقد رد عميو التيانكم الحنف فقاؿ" :ىذا ،كلـ

يتعصب مغمطام لمكاقدم بؿ استعمؿ اإلنصاؼ!! فاف الصحيح ف
الديف ابف دقيؽ العيد ف

"اإلماـ" :جمر شيخنا أبك الفتح الحافظ ف

أمر الكاقدم التكثيؽ!!  .قاؿ الشيخ تق

أكؿ كتابو" :المغازم كالسير" أقكاؿ مف

ضعفو ،كمف كثقو ،كرجح تكثيقو ،كذكر األجكبة عما قيؿ .كىذا يرد عمى النككم كالذىب قكليما :الكاقدم ضعيؼ
اؿ ابف
باتفاقيـ أك :استقر اإلجماع عمى كىنو .كأيف اإلجماع مف االختبلؼ ف ترجيح تكثيقو كتضعيفو؟! ىكقى ى
اليماـ  -كىك مف أكابر محقق األحناؼ  :-الكاقدم حسف الحديث عندنا ،قمت :كىك ذىكؿ مف ىؤالء الفضبلء
عف القاعدة المقررة عند العمماء ،كى أف الجرح مقدـ عمى التعديؿ إف كاف مفسرا ،كجرح الكاقدم مفسر كظاىر،

فقد كذبو أحمد بف حنبؿ ،كالشافع  ،كالنسائ  ،كابف المدين  ،كأبك داكد ،كمحمد بف بشار .كاتيمو أبك حاتـ ،كابف
راىكيو بالكضر ككذا الساج  .كتركو أحمد ،كابف المبارؾ ،كابف نمير ،كاسماعيؿ بف زكريا ،كالبخارم ،كأبك زرعة
كالعقيم كالدكالب كغيرىـ .كىذا ىك الذم حدا بالنككم أف يقكؿ :الكاقدم ضعيؼ باتفاقيـ .انظر :الزيمع  ،نصب
الراية .]133 /1[ ،العسقبلن  ،فتح البارم .]113 /9[،الحكين  ،أبك إسحاؽ حجازم محمد شريؼ ،النافمة ف
األحاديث الضعيفة كالباطمة ،دار الصحابة لمتراث ،ط1408 ،1ىػ 1988 -ـ.

()5

أم :الحاكـ.
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()1
اإل ً
س ًاب ىع
س يب ًع ًٍ ٍ
س ىبلـ ،أى ٍسمى ىـ أىًبي ى
ٌأنو كاف يقكؿ « :أىىنا ٍاب يف ي
عف عثماف بف األرقـ المخزكم ٌ
()2
اف الن ًبي  ي يك ي ً
ييا ًفي ًٍ
س ىبلًـ،
س ٍب ىع وة ،ىك ىك ىان ٍت* ىد يارهي ىعمىى الصفىا ىك ًى ىي الد يار ال ًتي ىك ى
ى
اإل ٍ
كف ف ى
ى
ً
اإل ً
خمؽ ىك ًثير منيـ يعمر ٍب يف ٍال ىخط ً
اب -  -
ييا
س ىبلـ ،فىأى ٍ
اس إًلىى ًٍ ٍ
سمى ىـ ف ى
ىكًف ى
ييا ىد ىعا الن ى
ىي
ه ه
()4
فسميت ىد يار ًٍ
سًـ الم ًو
س ىبلًـ(،)3
ٌ
كتصدؽ بيا األرقـ عمى كلده» ،كذكر ٌ
أف نسخة صدقتوً « :ب ٍ
اإل ٍ
ٌ
()5
ث»(.)6
ضى ٍاألى ٍرقى يـ ،إلى أف قاؿ :ىال تيىباعي ىكىال تيكر ي
الر ٍح ىم ًف الر ًح ًيـ ىى ىذا ىما قى ى

( )1ىك :يعثٍ ىماف بف األرقـ بف أب األرقـ كنيتو أىيبك عمر يركم ىعف أىبًيو ركل ىعنوي أىؿ ٍالحجاز ك ٍابف ٍابنو يحيى ٍبف
عمراف ٍبف يعثٍ ىماف ،تكفٌ أب سنة ثبلث كخمسيف كىك ابف خمس كثمانيف سنةن كصمٌى عميو سعد ابف أب كقٌاص.
ى
انظر :ابف األثير ،أسد الغابة ،]569 /3[ ،العسقبلن  ،اإلصابة.]200 /5[ ،

()2
الصخرة كالحجر األممس .انظر:
الصفا ف األصؿ جمر صفاة ،كى
ٌ
الصفا :ىك اسـ أحد جبم المسعى ،ك ٌ
ابف األثير ،النياية ف غريب الحديث.]41 /2[ ،
()3

ف "ب" السبلـ.

*نياية ؽ  /17ب مف "ب".

()4

ىك :األرقـ بف أب األرقـ بف عبد مناؼ بف أسد أبك عبيد ا﵀ القرش المخزكم  ،أحد السابقيفٌ ،نفمو النب

 يكـ بدر سيفان ،كاستعممو عمى الصدقات ،كىك ممف شيد بد ار كأحدا كالمشاىد كميا ،مات بالمدينة سنة ثبلث
كخمسيف ،كقيؿ :سنة خمس كخمسيف ،كقيؿ :إنو مات يكـ تكف أبك بكر الصديؽ رض ا﵀ تعالى عنو كأرضاه

كدفف بالبقير عف بضر كثمانيف سنة.انظر :العسقبلن  ،اإلصابة .]196 /1[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء/2[ ،
.]479

()5

ف "ج" زيادة كال تكىب.

()6
الصحابة  ،ذكر األرقـ بف أب األرقـ المخزكم ٌ ،
ركاه الحاكـ ،المستدرؾ[ ،كتاب معرفة ٌ
 ،574/3حديث رقـ .])6129( :كسكت عنو ،ككذلؾ سكت عنو الذىب ف التمخيص .كفيو الكاقدم ،كالراكم
جدا؛ ً
فضبل عف جيالة
اقدم ،كتمميذه الحسيف بف الفرج،
إسناده
عنو الحسيف بف الفرج .فاألثر
ن
ه
ضعيؼ ن
ي
لحاؿ الك ٌ

كمف دكنو .انظر :العامر ،بندر بف عبد الكىاب ،آثار الصحابة ف البيكع
يحيى بف عمر بف عثماف األرقم  ،ى
كاألقضية[ ،القسـ الثان  .]158-157/1 ،رسالة مقدمة إلى جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية ،لنيؿ
درجة الدكتكراة ،منشكرة عمى ىذا الرابط:

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/7358.pdf
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()1
كتصدؽ أبك بكر
الحميدم(:)2
الزبير
كف
ٌ
الخبلفيات لمبييق ٌ  :قاؿ أبك بكر عبد المٌو بف ٌ
ٌ
ٌ
كتصدؽ سعد بف أب
كتصدؽ عمر بربعو،
بمكة( )3عمى كلده في إلى اليكـ،
  - بداره ٌٌ
ٌ
كقٌاص  -  -بداره بالمدينة( ،)4كبداره بمصر( )5عمى كلده ،فذلؾ إلى اليكـ ،كعثماف -

 - بركمة( ،)6في إلى اليكـ،

()1

الخبلفيات لمبييق  :ىك كتاب الخبلفيات بيف الشافع

كأب

حنيفة ،ألب

بكر أحمد بف الحسيف ،سبقت

ترجمتو [ص ،]231كىذا كتاب لـ يسبؽ إلى نكعو كلـ يصنؼ مثمو .طبر منو كتاب الطيارة ف ثبلث مجمدات
بتحقيؽ الشيخ مشيكر بف حسف آا سمماف ،انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]721/1[ ،الكتان  ،السيد محمد

بف جعفر ،الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة [ ،ص ،]34تحقيؽ ،محمد المنتصر بف محمد
الزمزم  ،دار البشائر اإلسبلمية ،ط1421 ،6ىػ2000-ـ.

()2
مبلزما
الزبير الحميدم األسدم ،أبك بكر ،صاحب المسند" مسند الحميدم" ،كاف بمصر
ىك :عبد ا﵀ بف ٌ
ن
لئلماـ الشافع  ،فمما مات رجر إلى مكة يفت بيا إلى أف مات سنة تسر عشرة كمائتيف .قاؿ أبك حاتـ :ىك رئيس

أصحاب ابف عيينة ،كىك ثقة إماـ .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]616 /10[ ،الزركم  ،األعبلـ،
[.]91/5

()3
عز
عز ٌ
عز ٌ
سماىا المٌو ٌ
كجؿ كأكرميا عمى المٌو ٌ
أحب الببلد إلى المٌو ٌ
ى ٌ :
كجؿ ،أيـ القرل ،كالبمد ،كالقرية ،كما ٌ
كجؿ ،كى اسـ لمحرـ كمٌو .انظر :الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عم ( ،المتكفى597 :ىػ) ،مثير الغراـ
ٌ
الساكف إلى أشرؼ األماكف البف الجكزم[ ،ص ،]233 -232تحقيؽ ،مصطفى محمد حسيف الذىب  ،دار

الحديث ،القاىرة ،ط1415 ،1ىػ 1995 -ـ.

()4
السيرة ،كى أشير
كثير ف
تكررت نا
ٌ
الصبلة ك ٌ
الرسكؿ األعظـ عميو أفضؿ ٌ
السبلـ ،كقد ٌ
المدينة :ى  :مدينة ٌ
فسماىا رسكؿ المٌو، ،
مف أف تعرؼ ىنا ،كليا مف التٌاريخ ما مؤل عشرات الكتب ٌ
تسمى يثرب ٌ
الضخاـ ،كانت ٌ

تسمى يثرب ،كانت المدينة عاصمة اإلسبلـ كمنيا انطمقت أعظـ فتكحاتو ،كبيا مرقد خير
المدينة ،ككره أف ٌ
الحية إلى جحرىا .انظر :الحرب  ،معجـ المعالـ
إف اإلسبلـ ليأرز إلى المدينة كما تأرز ٌ
البشر ،كف الحديثٌ :

افية[ ،ص .]284
الجغر ٌ

()5
السبلـ ،كى مف فتكح
كسميت مصر بمصر بف مصرايـ بف حاـ بف نكح ،عميو ٌ
ى  :جميكرية مصر العربيةٌ ،
عمرك بف العاص ف أياـ عمر بف الخطاب . ،انظر :الحمكم ،معجـ البمداف.]138/5[ ،

كسبميا .انظر :ابف األثير ،النياية ف غريب
( )6بئر ركمة :كى
الراء :بئر بالمدينة اشتراىا عثماف ٌ 
بضـ ٌ
ٌ
الحديث.]279 /2[ ،
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()1

بالكىط

()2

قاؿ :كما ال يحضرن كثير(.)4
()5

كىذا كمٌو

()3

مف الطٌائؼ
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بمكة كالمدينة عمى كلده ،فذلؾ إلى اليكـ،
كداره ٌ

يستدؿ بو عمى أب حنيفة ف عدـ إجازتو الكقؼ.
مما
ٌ
ٌ

[التٌحديد في كقؼ العقار]
فرع:

استغناء لشيرتيا عف
تحدد
الدار مشيكرةن معركفةن
صح كقفيا كاف لـ ٌ
إذا كانت ٌ
ٌ
ن
تحديدىا(.)6

()1
محمد ،أسمـ سنة ثماف قبؿ الفتح ،كقيؿ :بيف
ىك :عمرك بف العاص بف كائؿ السيم أبك عبد ا﵀ ،كيقاؿ :أبك َّ
الحديبية كخيبر ،كَّاله النب  عمى جيش ذات السبلسؿ ،كاف مف فرساف قريش كأبطاليـ ،نزؿ مصر كىك الذم

اليا عمييا ليمة الفطر سنة إحدل أك اثنتيف كستيف ف
افتتحيا ف خبلفة عمر بف الخطاب ،كمات بيا ككاف ك ن
كالية يزيد بف معاكية ،كقيؿ :بؿ مات سنة ثبلث كأربعيف ف كالية معاكية .انظر :ابف عبد البر ،االستيعاب/3[ ،
 .]1184الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]54 /3[ ،

سم
( )2الكىاط :المكاضر
ٌ
المطمئنة ،كاحدىا :كىط .كبو ٌ
كالكىط قرية مف أعماؿ الطائؼ بينيما ثبلثة أمياؿ .انظر :المصدر نفسو .]232 /5[ ،الحمكم ،معجـ البمداف،
بالطائؼ،
الكىط ،كىك ماؿ كاف لعمرك بف العاص ٌ

[.]8/1

( )3الطائؼ :ىك كادم ك ٌج كىك ببلد ثقيؼ ،بينيا كبيف مكة اثنا عشر فرسخان ،كالطائؼ ذات مزارع كنخؿ كأعناب
تنصب منيا إلى تبالة .انظر :الحمكم ،معجـ البمداف.]9/4[ ،
كمكز كسائر الفكاكو كبيا مياه جارية كأكدية
ٌ
()4
المحرمات 266 /6حديث رقـ.])11900( :
الصدقات
أخرجو :البييق  ،السنف الكبرل[ ،كتاب الكقؼ ،باب ٌ
ٌ
اإلشبيمى ،أحمد بف فىرح ،مختصر خبلفيات البييق  ،]449 /3[ ،تحقيؽ ،ذياب عبد الكريـ ذياب عقؿ ،مكتبة

الرشد ،السعكدية ،الرياض ،ط1417 ،1ىػ 1997 -ـ.

()5

ليست ف "ج".

()6
بكقفيتيا ،كتمامو ف
قاؿ ابف عابديف " :ظاىره اشتراط التٌحديد ،كال يخفى ما فيو بؿ ذلؾ شرط لقبكؿ ٌ
الشيادة ٌ
يحددىا
الصكرة الثٌالثة أم ما لك لـ ٌ
أما ٌ
البحر ،كقاؿ ف أنفر الكسائؿ بعد ما ٌ
قسـ مسألة التٌحديد إلى سبر صكر :ك ٌ
الشيادة باطمة كال
أصبل ،كىـ ال يعرفكنيا فقاؿ
ن
الخصاؼ فييا :الكقؼ باطؿ ٌإال أف تككف مشيكرةن كقاؿ ىبلؿٌ :
ٌ

ألف
ٌ
أف ٌ
الشيادة باطمة كما قاؿ ىبلؿ كغيره ،كال يجكز العمؿ بظاىره؛ ٌ
األكؿ يحتاج إلى تأكيؿ بمعنى ٌ
شؾ ٌ
أف ٌ
يحددىا لنا كال
لصحتو التٌحديد ف نفس األمر ،كال يجكز الحكـ بإبطالو
الكقؼ ال يشترط
بمجرد قكؿ ٌ
الشيكد لـ ٌ
ٌ
ٌ
نعرفيا كال ى مشيكرة" .انظر :حاشية ابف عابديف.]36 /4[ ،
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[الكقؼ عمى مف سيكجد]
فرع آخر:

المتأخركف(،)1
مكانا لبنائيا قبؿ أف يبنييا ،اختمؼ
عقار عمى مسجد أك
كقؼ نا
ٌ
مدرسة*ىيأ ن
ٌ
أخذا مف
ردت إلييا الغمٌة ن
الصحيح الجكاز ،كتصرؼ غمٌتيا إلى الفقراء إلى أف تبنى ،فإذا بنيت ٌ
ك ٌ

بصحتو ،كتصرؼ غمٌتو لمفقراء إلى أف يكلد لفبلف(.)2
الكقؼ عمى أكالد فبلف كال أكالد لو ،حكمكا
ٌ

()1

أم الذيف لـ يدرككا األئمة الثبلثة ،كما سبؽ التعريؼ بيـ ف [ص.]114

*نياية ؽ  /368أ مف "ج".

()2

كىذه المسألة تعرؼ بالكقؼ عمى مف سيكجد ،كقد اختمؼ الفقياء فييا عمى قكليف:

ألنو ال يشترط عندىـ أف يككف المكقكؼ عميو
القكؿ األكؿ:
المالكية فقد أجازكا الكقؼ عمى مف سيكجد؛ ٌ
لمحنفية ك ٌ
ٌ
لكنيـ يختمفكف فيما يصير إليو المكقكؼ إلى أف
ن
صح الكقؼ ٌ
مكجكدا كقت الكقؼ ،فمك كقؼ عمى كلده كال كلد لو ٌ

لممالكية أقكاالن ثبلثة فيما يصير إليو المكقكؼ:
يكجد المكقكؼ عميو ،إال أف
ٌ
 .1قاؿ اإلماـ مالؾ :الكقؼ عمى كلده كال كلد لو صحيح إالٌ ٌأنو غير الزـ ،فممكاقؼ بيعو قبؿ كالدة المحبس
تـ الكقؼ.
عميو كاف لـ يحصؿ لو يأس مف الكلد ،فإف غفؿ عنو حتٌى حصؿ لو كلد ٌ
ممكا لمكاقؼ إالٌ إذا حصؿ يأس مف الكلد فيكقؼ أمر
 .2قاؿ ابف القاسـ :الكقؼ الزـ
بمجرد عقده كال يككف ن
ٌ
ذلؾ الحبس لئلياس فإذا يئس مف الكلد كاف لو بيعو.

ليصح حكزه كتكقؼ ثمرتو فإف كلد لو كاف الحبس
 .3قاؿ ابف الماجشكف :يحكـ بحبسو كيخرج إلى يد ثقة
ٌ
الناس لمكاقؼ. .
كالغمٌة لو كاف لـ يكلد لو كاف ألقرب ٌ

الشيخ
فإنو ينتظر ببل نزاع ،قالو ٌ
قاؿ ٌ
أما إف كاف قد كلد لو ٌ
الدسكق ٌ  :كمحؿ الخبلؼ إذا لـ يكف قد كلد لو سابقناٌ ،
الزرقان ٌ .
أحمد ٌ
مكجكدا كقت الكقؼ فمك كقؼ عمى كلده
فإنيـ يشترطكف أف يككف المكقكؼ عميو
القكؿ الثانيٌ :
ن
افعية كالحنابمة ٌ
لمش ٌ

ألف الكلد الٌذم لـ يخمؽ ال يممٌؾ فبل
كال كلد لو أك عمى فقير أكالده كال فقير فييـ فبل
ٌ
يصح الكقؼ كيعتبر باطبلن؛ ٌ
تبعا ال أصالةن كقكؿ الكاقؼ كقفت عمى أكالدم
شيئا ،كلكف
يفيد الكقؼ عميو ن
ٌ
يصح الكقؼ عمى غير المكجكد ن
كأكالد أكالدم ما تناسمكا.
كلعؿ القكؿ األكؿ ىك الراجح لما فيو مف البر باألقربيف كصمتيـ كتشجير الناس عمػى إنشاء األكقاؼ الت ال
تخمك مف الخير كالبر كلك ف الجممة ،كا﵀ أعمـ .انظر :حاشية ابف عابديف.]430 /4[ ،
الفقو

الدسكق  ،حاشية الدسكق  .]89 /4[ ،ابف المحامم  ،أحمد بف محمد بف أحمد الشافع ٌ  ،المباب ف
الشافع [ ،ص ،]294تخقيؽ ،عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم ،دار البخارم ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية
السعكدية ،ط1416 ،1ىػ .ابف قدامة ،المغن  .]24 /6[ ،المكسكعة الفقيية الككيتية.]141 /44[ ،
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[كقؼ المنقكؿ]
سً
اؿ  :-  -ىك ىى ىذا ىعمىى ًٍ
اؿ أىيبك
اؿ قى ٍك يؿ أىًبي ىح ًنيفى ىة ىكقى ى
ؼ ىما يي ٍن ىق يؿ ىكيي ىحك يؿ ،قى ى
[كىال ىي يج ي
كز ىك ٍق ي
اإل ٍر ى
ى
آال ًت ٍال ًحر ً ً
ؼ :ى
س ًائ ير ى
إذا ىكقى ى
كس ى
ض ٍي ىع نة ًب ىبقى ًرىىا ىكأي ٍك ىرًت ىيا ىك يى ٍـ ىع ًب ي
ؼ ى
اسة ألىن يو تىىبعه
ى ى
يدهي ىج ىاز ،ىك ىك ىذا ى
يي ي
ض ًفي تى ٍح ً
صً
لً ٍؤلى ٍر ً
كدا ىكالش ٍر ًب ًفي
ص ن
ت ًم ٍف ٍال يح ٍكًـ تىىب نعا ىما ىال ىيثٍ يب ي
كد ،ىكقى ٍد ىيثٍ يب ي
ص ي
ت ىم ٍق ي
يؿ ىما يى ىك ٍال ىم ٍق ي
ً ً
ؼ ،كمحم هد مع يو ًف ً
اء ًفي ٍالك ٍق ً
ٍالب ٍي ًع ك ٍال ًب ىن ً
ض ٍالم ٍنقي ً
يوً ،ألىن يو لىما ىج ىاز ٍ
إف ىر ي
كؿ ًب ٍال ىك ٍقؼ ع ٍن ىدهي
ى ي ى ىى
ى
ى ى
اد ىب ٍع ً ى
ؼ ًف ً
يو تىىب نعا أى ٍكلىى].
فى ىؤلى ٍف ىي يج ى
كز ٍال ىك ٍق ي
المصنؼ  -رحمو المٌو -
م .قاؿ
قكلو :كال يجكز كقؼ ما ينقؿ
ٌ
كيحكؿ ،كذا قاؿ القدكر ٌ
ٌ
م( :)1كقاؿ
ثـ قاؿ القدكر ٌ
كىذا عمى اإلرساؿ ،أم :عمى اإلطبلؽ قكؿ أب حنيفة  -رحمو المٌو ٌ ،-
( )5
()4
الحراثكف ،ككذا
أبك يكسؼ :إذا كقؼ ضيعةن ببقرىا ىكأي ٍك ىرتًيىا( )2كىـ عبيده جاز( ،)3ىك ٍاألي ٍك ىرة
ٌ
()6
ألنيا تبر لؤلرض ف تحصيؿ ما ىك المقصكد
تبعا لؤلرض يجكز ؛ ٌ
آالت الحراثة إذا كانت ن

مقصكدا
الشرب كالطٌريؽ ،ال يجكز
تبعا ما ال يثبت
مقصكدا ،كبير ٌ
ن
ن
منيا ،كقد ثبت مف الحكـ ن
العد(.)7
تبعا ،كىذا كثير مستغف عف ٌ
كيجكز ن

القيـ]
[إف مرض بعضيـ أك جنى أحد منيـ
ن
جناية فعمى ٌ
كلك مرض بعضيـ فتعطٌؿ عف العمؿ ،إف كاف الكاقؼ جعؿ نفقتيـ ف

ماؿ الكقؼ

()8
فممقيـ أف
يصرح بو ف ماؿ الكقؼ ٌ
كصرح بيا [في ف ماؿ الكقؼ]  ،كا ٌال ال نفقة ليـ ،كاف لـ ٌ
ٌ
يبير مف عجز ،كيشترم بثمنو آخر يعمؿ.

(1
()2

انظر :القدكرم ،مختصر القدكرم[ ،ص.]127
األكار :كىك الفبلح ،أم :عماليا .انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]437 /7[ ،

( )3أم :عبيد الكاقؼ .المصدر نفسو.
()4
َّ
الحراثكف مف أكرت
ى
األكرة :جمر أكار كشداد ،كأنو جمر آكر ف التقدير .كف حاشية ابف عابديف " :األكرة ٌ
تبعا لؤلرض ككذا آالت
أكار لممبالغة ،كالمراد ٌأنيـ إذا كانكا عبيده
األرض حرثتيا كاسـ الفاعؿ ٌ
ٌ
صح كقفيـ ن

الحراثة" .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  19مادة (أ ؾ ر)] .حاشية ابف عابديف .]361/4[ ،البركت ،
التعريفات الفقيية[ ،ص.]33

()5

ف "ب ،ج" زيادة سائر.

()6

أم :ككذا يجكز كقؼ آالت الحراثة مر البقر .المصدر السابؽ.

()8

ما بيف المعككفييف ليس ف "ج".

()7

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]220/6[ ،
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ً
القيـ أف
كما لك قيتؿ فأخذ ديتو عميو أف يشترم بيا آخر ،كلك جنى أحدىـ جنايةن فعمى ٌ
ينظر ،فإف كاف األصمح دفر ىذا العبد بالجناية دفعو أك فداءه فداه مف ماؿ الكقؼ ،كاذا فداه

الدفر كالفداء ش ء،
بفدية تزيد عمى أرش( )1الجناية فيك
بالزيادة ،كليس ألىؿ الكقؼ مف ٌ
متطكع ٌ
ٌ
متطكعيف.
فإف فدكه كانكا
ٌ
()2

يكسؼ فيو ،يعن

()3

ألنو
فبل معنى إلفراد أب يكسؼ؛ ٌ

كمحمد مر أب
ٌ
تبعا
بعض المنقكالت بالكقؼ عنده ،أم :عند
محمد  -رحمو المٌو  ،-فتجكيزه ن
ٌ
فإنو ال يدخؿ شيئان مف
ألنو ٌ
أما لك كقؼ ضيعةن فييا بقر كعبيد لو كلـ يذكرىـٌ ،
كضمير ٌ
لمشأفٌ ،
اآلالت كالبقر كالعبيد ف الكقؼ(.)4

()1

األرش :ديةي الجراحات ،كما سبؽ التعريؼ[ ،ص.]86
ي

()3

ف "ب" زيادة كليس.

()2

()4

لما جاز إفراد
ٌ
لمعقار أكلى،

ف "ب" زيادة حنيفة.

انظر :الحمكم :غمز عيكف البصائر .]433 /3[ ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية،

[.]361 /2

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

271

السبلح]
[كقؼ الكراع ك ٌ

ؼ مع يو ًف ً
كز ح ٍبس ٍال يك ار ًع كالس ىبل ًح ،كمع ىناه ك ٍقفي يو ًفي س ًب ً ً
يو
[كقى ى
كس ى ى ى
يؿ المو ،ىكأىيبك يي ي
ى
ى ىٍ ي ى
ى ى
اؿ يم ىحم هد :ىي يج ي ى ي
ى
كز لًما بيناه ًم ٍف قى ٍب يؿ .ك ٍجوي ًاال ً
ً
عمىى ما قىاليكا ،ك يىك ً
سً
اف.
سه
اس أى ٍف ىال ىي يج ى ى ى ي
ٍ
ى ى ٍ
ست ٍح ى
ى
اف .ىك ٍالق ىي ي
است ٍح ى
ى ى
ً
ً
شي ً ً ً
اسا
س أى ٍد ير نعا ىكأى ٍف ىر ن
كرةي فيو :م ٍن ىيا قى ٍكلي يو  -ىعمى ٍيو الص ىبلةي ىكالس ىبل يـ  « -ىكأىما ىخال هد فىقى ٍد ىح ىب ى
ٍاآلثى يار ٍال ىم ٍ ي ى
ط ٍمح ية حبس يدركع يو ًفي س ًب ً ً
لى يو ًفي س ًب ً ً
اعو .ىك ٍال يك ىراعي:
يؿ المو تى ىعالىى» ىكيي ٍرىكل أى ٍك ىر ي
يؿ المو تى ىعالىى ىك ى ى ى ى ى ي ى
ى
ى
اإل ًب يؿ؛ ًألىف ٍالعرب يج ً
ٍال ىخ ٍي يؿ .ىكىي ٍد يخ يؿ ًفي يح ٍك ًم ًو ًٍ
كف ىعمى ٍي ىيا ،ىك ىك ىذا الس ىبل يح يي ٍح ىم يؿ ىعمى ٍي ىيا ىك ىع ٍف
اى يد ى
ىى ى ي ى
ً
ً
ً ً
س ىك ٍالمر ىك ٍالقى يد ً
شً
ار ىك ٍال ًج ىن ىازًة
يم ىحم ود أىن يو ىي يج ي
كـ ىك ٍال ًم ٍن ى
كز ىك ٍق ي
ام هؿ م ٍف ٍال ىم ٍنقيكىالت ىك ٍالفىأٍ ً ى
ؼ ىما فيو تى ىع ي
اح ً
اح ًؿ ك ٍالمص ً
ً
ىكًث ىي ًاب ىيا ىك ٍالقي يد ً
ؼ].
كر ىك ٍال ىم ىر ى ى ى
السبلح )1(-كمعناه كقفو*
قاؿ
ٌ
محمد :يجكز حبس الكراع -كى الخيؿ ك ٌ
المصنؼ :كقاؿ ٌ
ذلؾ عمى ما قالكا ،كىذا استحساف ،كالقياس أف ال

أيضا ف
ف سبيؿ المٌو ،كأبك يكسؼ معو ن
()2
يتأبد(.)3
يجكز لما ٌبيٌنا مف قبؿ مف شرط التٌأبيد  ،كالمنقكؿ ال ٌ
السبلح.
كجو االستحساف اآلثار المشيكرة فيو ،أم :ف الكراع ك ٌ

ث الن ًبي  -  -يع ىم ىر ٍب ىف
منيا قكلو  -  -ف
الصحيحيف عف أب ىريرة « :ىب ىع ى
ٌ
()5
ً
ات فىم ىنع ٍاب يف ج ًم و (ً )4
اب عمىى الص ىدقى ً
كؿ الم ًو  -
س ي
اس  ،فىقى ى
ى
ٍال ىخط ً ى
ى ى
اؿ ىر ي
يؿ ىك ىخال يد ٍب يف ٍال ىكلًيد ىك ٍال ىعب ي
()6
 :ما ىي ٍن ًقـ ٍاب يف ىج ًم وكف ىخالً ندا ىكقى ٍد
اف فى ًق نا
ير فىأى ٍغ ىناهي الم يو ،ىكأىما ىخالً هد فىًإن يك ٍـ تى ٍظمً يم ى
يؿ إال أى ٍف ىك ى
ى
ي

()1

انظر :ابف األثير ،النياية ف غريب الحديث.]165 /4[ ،

*نياية ؽ  /90أ مف "أ".

()2

انظر[ :ص.]259

()5

ىك :العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ عـ رسكؿ ا﵀  --يكنى أبا الفضؿ ،ككاف َّ
أسف مف

()3
السبلح ،كما بينو ابف اليماـ.
كلكف يترؾ القياس لآلثار الٌت كردت ،كليذا يجكز كقؼ الكراع ك ٌ
()4
َّ
الركيان
ىك :عبد المو بف جميؿ ،قاؿ ابف حجر :لـ أقؼ عمى اسمو إال ف تعميؽ القاض حسيف ،كتبعو ٌ
فسمياه عبد المَّو .انظر :العسقبلن  ،اإلصابة.]39 /4[ ،
ٌ

رسكؿ ا﵀  --بسنتيف كقيؿ بثبلث سنيف ،كاف العباس ف الجاىمية رئيسا ف قريش كاليو كانت عمارة المسجد
الحراـ ،كالسقاية ف الجاىمية ،تكف بالمدينة سنة 32ىػ صمى عميو عثماف ،كدفف بالبقير كىك ابف ثماف كثمانيف

سنة .انظر ابف األثير ،أسد الغابة .]166-163/3[ ،ابف عبد البر ،االستيعاب.]559-556[ ،

( )6في الصحيحيف" ،أىَّنوي" ،ك "أف" ف ركاية الترمذم.
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ٍ
احتىىب ى
ىك ًم ٍثمي ىيا،
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أى ٍدراع يو( )1كأى ٍعتي ىده ًفي س ًب ً ً
س ً
كؿ الم ًو  -  -فى ًي ىي ىعمىي
ي
ى ى
اس ىعـ ىر ي
يؿ المو ،ىكأىما ٍال ىعب ي
ى
ى
شعرت أىف عـ الرج ًؿ ً
ص ٍن يك( )2أىًبيو»(.)3
ثيـ قى ى
ي
ى
اؿ :أى ىما ى ى ٍ
()5

()4
اعو
أما ما ذكر
ٌ
المصنؼ مف ٌ
كعو ،كف ركاية أى ٍد ىر ى
أف طمحة حبس يد ير ى
كٌ
()9
()8
()7
فعاال ال يجمر عمى أفعاؿ،
ألف ن
يعرؼ [ ،ككذا لـ] يعرؼ جمعو عمى أكراع؛ ٌ

()6

كأعتده

فمـ

( )1األدراع :جمر درع ،كى َّ
الزىرًدَّية :ىكًى قى ًميص مف حمقات مف ٍال ىح ًديد متشابكة يمبس كقاية مف الس ىبلح .انظر:
مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط.]280/1[ ،
()2
العباس كأصؿ أب كاحد ،كىك مثؿ أب
أف أصؿ ٌ
الص ٍنك :المثؿ .كأصمو أف تطمر نخمتاف مف عرؽ كاحد ،يريد ٌ
أك مثم  ،كجمعو صنكاف .انظر :ابف األثير ،النياية ف غريب الحديث.]271 /1[ ،

()3
الرقاب كالغارميف كفي سبيؿ
ركاه البخارم ،صحيح البخارم  [،كتاب الزكاة ،باب قكؿ المٌو تعالى :كفي ٌ
الزكاة كمنعيا،
المٌو 122/2 ،حديث رقـ .])1468( :كركاه مسمـ ،صحيح مسمـ [،كتاب الزكاة ،باب ف تقديـ ٌ

 676/2حديث رقـ .])983( :كالمفظ لو ألنو األقرب إلى لفظ المصنؼ.

()4

ىك :طمحة بف عبيد ا﵀ بف عثماف القرش التيم أبك محمد أحد الصحابة العشرة المشيكد ليـ بالجنة كأحد

الثمانية الذيف سبقكا إلى اإلسبلـ  ،كأحد الستة أصحاب الشكرل  ،لو عدة أحاديث عف النب  كحدث عنو
بنكه ،ككاف  -  -مف دىاة قريش كمف عممائيـ كيقاؿ لو طمحة الجكد  ،كطمحة الخير كطمحة الفياض ،
ككؿ ذلؾ لقبو بو رسكؿ ا﵀  ف

مناسبات مختمفة قتؿ يكـ الجمؿ سنة 36ىػ كدفف بالبصرة .انظر :ابف

األثير ،أسد الغابة .]88/3[ ،العسقبلن  ،اإلصابة.]430/3[ ،

()5
()6
()7

ف "أ ،ب ،ج" أكراعو.

ليست ف "أ ،ب ،ج".

قاؿ الزيمع  ":قكلو :كطمحة  حبس دركعو ف سبيؿ المٌو ،كيركل أكراعو ،قمتً :
غريب جدا".

كقاؿ ابف حجر العسقبلن  " :قكلو كطمحة حبس دركعو كيركل أكراعو لـ أجده" .انظر :الزيمع  ،نصب الراية،
[كتاب الكقؼ  .]479/3العسقبلن  ،الدراية ف تخريب أحاديث اليداية[ ،كتاب الكقؼ .]146/2

()8
()9

لبست ف "أ".

ليست ف "ب".
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()1

بؿ عمى أفعؿ كعقاب

كأعقب( ،)2كاٌنما ذكر لو ف
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()3

الصحاح
ٌ

صيغت

جمر ،قاؿ :فالجمر

ثـ أكارع(،)4
أكرع ٌ
()6
()5
حماد بف زيد( )7عف عبد المٌو بف
أف الطٌبران ٌ أخرج عف ابف المبارؾ ٌ :
ٌإال ٌ
حدثنا ٌ
()10
()9
()8
لما حضرت خالد بف الكليد* الكفاة
المختار عف عاصـ بف بيدلة عف أب كائؿ قاؿٌ :

اسر َّ
كع ٍقباف :مف كك ً
( )1أى ٍعقيب ً
الطير ً
صر ،لو منقار قصير أى ٍعقؼ .انظر :عمر ،أحمد
م المخالبٌ ،
حاد ى
قك ٌ
الب ى
مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]1525 /2[ ،
()2
ب كأى ٍعًقبةه؛ ىع ٍف يكراع؛ ً
جمر
قابيف:
قاب ذكر؛ كالجمر :أى ٍعقي ه
قاؿ :ابف منظكر" :إال أف يقكلكا ىذا يع ه
كع ٍق ه
باف ى
كع ي
ي
ٍال ىج ٍم ًر" انظر :لساف العرب 621 /1[ ،مادة (عقب)].
()3

كتاب الصحاح ف المغة لئلماـ أب نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ،الفاراب  ،المتكفى ،سنة393( :ق)،
كتابو( :الصحاح) .انظر :حاج

كأكؿ مف التزـ الصحيح مقتص ار عميو :اإلماـ الجكىرم ،كليذا سم

خميفة،

كشؼ الظنكف.]1073 /2[ ،
()4

انظر :الجكىرم ،إسماعيؿ بف حماد ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،]1275/3[ ،تحقيؽ ،أحمد عبد

عطار ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،ط1399 ،2ق1979-ـ.
الغفكر ٌ

()5

ىك :سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخم

الشام

الطبران  ،أبك القاسـ ،صاحب المعاجـ الثبلثة،

مكلده بمدينة عكا ف شير صفر سنة 260ىػ ،أصمو مف طبرية ،كالييا نسبتو ككانت أمو عكاكية ،كارتحؿ بو
أبكه ،كحرص عميو ،فإنو كاف صاحب حديث ،مف أصحاب دحيـ ،فأكؿ ارتحالو كاف ف سنة خمس كسبعيف،

فبق ف االرتحاؿ كلق الرجاؿ ستة عشر عاما ،تكف بأصبياف سنة 360( :ىػ) ،مف مصنفاتو المعاجـ الثبلثة،
كدالئؿ النبكة .انظر :الذىب  ،تذكرة الحفاظ .]85/3[ ،الزركم  ،األعبلـ.]121/3[ ،

()6

ىك :عبد ا﵀ بف المبارؾ المركزم ،أحد األئمة األعبلـ ،ثقة فقيو عالـ جكاد ،كلد سنة118( :ىػ) ،طمب العمـ

كىك ابف عشريف سنة ،أفنى عمره باألسفار تاج ار كمجاىدا كحاجا .تكف سنة181( :ىػ) .انظر :الذىب  ،تذكرة
الحفاظ .]201/1[ ،العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص .]320

()7

ىك :حماد بف زيد بف درىـ األزدم ،كنيتو أبك إسماعيؿ ،ثقة ثبت فقية ،تكف

سنة 179ىػ كلو  81سنة.

انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص  .]178ابف حباف ،الثقات.]218-217/6[ ،

()8
شابا طريا ،ككاف ثقةن تكف
م ،مف كبار أتباع التابعيف ،تكفٌ
ن
ىك :عبد المٌو بف المختار البصر ٌ
 130ىػ] .انظر :تيذيب التيذيب .]24-23 /6[ ،الذىب  ،تاريخ اإلسبلـ.]446 /3[ ،
()9

[121ق-

ىك :عاصـ بف بيدلة بف أب النجكد األسدم مكالىـ ،الككف  ،أبك بكر المقرئ صدكؽ ،لو أكىاـ ،حجة ف

القراءة ،مف السادسة ،مات سنة228( :ىػ) .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص.]285

()10

ىك :شقيؽ بف سممة األسدم أبك كائؿ الككف  ،أدرؾ النب

 كلـ يره ،ركل عف عدد مف الصحابة

كالتابعيف ،كعنو األعمش كغيره .ثقة .مات ف خبلفة عمر بف عبد العزيز ،كلو مائة سنة .أخرج لو الجماعة.
انظر :تيذيب التيذيب .]362-361/4[ ،العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص.]268
*نياية ؽ  /18أ مف "ب".
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كت [عمىى ًفر ً
ً
اشي]( ،)1ىك ىما ًم ٍف ىع ًم وؿ
قاؿ « :لىقى ٍد ى
طمى ٍب ي
ت ٍالقى ٍت ىؿ ىف ىم ٍـ ييقىد ٍر لي إًال أى ٍف أى يم ى ى
ى
()4
(ً )3
ثـ قاؿ:
عندم م ٍف ىال إًلى ىو إًال اهللي ىكأىىنا يمتىتىر ه
س »ٌ ،
يؿ ً
ً (ً )5
س ًب ً
اهلل»(.)6
« إً ىذا أىىنا يمت فى ٍانظييركا ًس ىبل ًحي ،كفىىر ًسي فى ٍ
اج ىعميكهي عدةن في ى

()2

أىٍر ىجى

()7
ش ٍي هء
ي
السند ف تاريخ ابف كثير  ،كقاؿ فيو « :ىما ًم ٍف ىع ىمؿ ى
كذكر ىذا الحديث بيذا ٌ
و
ً
ً ً
اء تى يي ٍم ًني ىن ٍنظيير الص ٍب ىح
س ،ىكالس ىم ي
أىٍر ىجى ع ٍندم  -ىب ٍع ىد ىال إلى ىو إال الم يو -م ٍف لى ٍيمىة ًبت ىيا ىكأىىنا يمتىتىر ه
ً
ير ىعمىى ٍال يكف ً
ار»(.)9
ىحتى ينغ ى
()8

ألف العرب يغزكف عمييا ،مر ٌأنو ركم
كاذا عرؼ ىذا فاإلبؿ تدخؿ ف حكمو ٌ
بالداللة؛ ٌ
ً ()10
كؿ الم ًو إف أىىبا ىم ٍع ًق وؿ( )11ىج ىع ىؿ
س ى
اء ٍت إلىى الن ًبي  -  -فىقىالى ٍت :ىيا ىر ي
«أىف أيـ ىم ٍعق وؿ ىج ى
ىن ً
اض ىح يو

()12

()1
()2

ً
س ًب ً
يد ٍال ىحج أىفىأىٍرىك يب يو؟
يؿ الم ًو ىكًاني أي ًر ي
في ى

ليست ف "ج".
ف "أ ،ب ،ج" عمم .

()3

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()5

ليست ف "ج".

()4
تكقى بالترس؛ وتيٍرس صفحة مف الفكالذ مستديرة أك بيضية الشكؿ تيحمؿ
ف "أ ،ج" ،زيادة بيا .يمتىتىر هس :أم َّ
لكقاية الكجو كالرأس مف الضربات .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]289-288/1[ ،
()6

ركاه الطبران  ،سميماف بف أحمد ،المعجـ الكبير 106/4[ ،حديث رقـ ،])3812( :تحقيؽ ،حمدم عبد المجيد

كحسف إسناده الييثم  ،نكر الديف عم بف أب بكر ،مجمر
السمف  ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،ط1397 ،2قَّ .
ٌ
الزكائد كمنبر الفكائد ،350/9[ ،حديث رقـ ،])15884( :تحقيؽ ،حساـ الديف القدس  ،مكتبة القدس  ،القاىرة،
بدكف طبعة1414 ،ىػ1994 ،ـ.

()7

ىك كتاب :البداية كالنياية ،ف التاريخ ،لئلماـ ،عماد الديف ،أب الفداء ،إسماعيؿ بف عمر ،المعركؼ :بابف

كثير الدمشق  ،المؤرخ ،المتكفى :سنة774( ،ىػ) ،كىك كتاب مبسكط ،ف عشر مجمدات ،اعتمد ف نقمو :عمى
النص مف :الكتاب ،كالسنة ،ف كقائر األلكؼ السالفة ،كميز :بيف الصحيح ،كالسقيـ ،كالخبر اإلسرائيم كغيره.
انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]228 /1[ ،

()8
()9

ليست ف "ط ،ب".

انظر :ابف كثير ،البداية كالنياية.]116 /7[ ،

()10

أـ معقؿ األسدية مف أسد بف خزيمة .انظر :ابف األثير ،أسد الغابة ،]387/7[ ،ابف عبد البر ،االستيعاب،

[.]965

()11

أبك معقؿ األنصارم األسدم حميؼ بن أسد ،يقاؿ اسمو ىيثـ .انظر :ابف حجر ،اإلصابة .]312 /7[ ،ابف

عبد البر ،االستيعاب[ ،ص.]859

()12

الناضح :البعير أك الثكر أك الحمار الذل يستقى عميو الماء .كاألنثى بالياء ،ناضحة كسانية .انظر :ابف

منظكر ،لساف العرب 619 /2[ ،مادة (نضح)].
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ً
ً
س ًب ً
يؿ الم ًو»
فىقى ى
اؿ ٍ :-  -ارىك ًبيو فىًإف ٍال ىحج ىك ٍال يع ٍم ىرةى م ٍف ى

()1

لمعقار يجكز(.)3
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()2

أف
كالحاصؿ ٌ

تبعا
كقؼ المنقكؿ ن

مما لـ يجر
اعا أك
أما كقفو
ن
ن
مقصكدا ،إف كاف كر ن
سبلحا جاز ،كفيما سكل ذلؾ إف كاف ٌ
كٌ
الفضة ال يجكز عندنا ،كاف كاف متعارفنا
التٌعامؿ بكقفو كالثٌياب كالحيكاف كنحكه ،ك ٌ
الذىب ك ٌ
()5
()4
ً
كمما يحتاج إليو مف األكان كالقدكر( )6ف غسؿ
كالجنازة كالفأس ك ٍالقى يدكـ كثياب الجنازة ٌ

المكتى كالمصاحؼ ،قاؿ أبك يكسؼ :ال يجكز(.)7

()1

ركاه أبك داكد[ ،كتاب المناسؾ ،باب العمرة ،حديث رقـ ،1989 :صفحة ،]345 :كلفظ الحديث ف أب داكد:

س ً
كؿ الم ًو  ىفمىما قى ًد ىـ،
س ي
اف ،ال ًذم أيٍر ًس ىؿ إًلىى أيـ ىم ٍع ىق وؿ ،قىالى ٍت :ىك ى
كؿ ىم ٍرىك ى
اف أىيبك ىم ٍع ىق وؿ ىحاجا ىم ىع ىر ي
«أى ٍخ ىب ىرًني ىر ي

ً
طمىقىا ىي ٍم ًش ىي ً
كؿ الم ًو ،إًف ىعمىي
قىالى ٍت أيـ ىم ٍع ىق وؿ :قى ٍد ىعمً ٍم ىت أىف ىعمىي ىحج نة فى ٍان ى
س ى
اف ىحتى ىد ىخ ىبل ىعمى ٍيو ،فىقىالى ٍت :ىيا ىر ي
ً
س ًب ً
كؿ الم ًو « :أى ٍع ًط ىيا
س ي
يؿ الم ًو ،فىقى ى
ىحج نة ىكًاف ًألىًبي ىم ٍع ىق وؿ ىب ٍكنرا ،قى ى
اؿ ىر ي
ص ىدقى ٍت ،ىج ىع ٍمتي يو في ى
اؿ أىيبك ىم ٍع ىق وؿ :ى
اىا ٍالب ٍكر ،فى ىقالى ٍت :يا رس ى ً
ً
ً
س ًب ً
ت فى ىي ٍؿ
يؿ الم ًو» فىأى ٍع ى
س ًق ٍم ي
امىأرىةه قى ٍد ىك ًب ٍر ي
ت ىك ى
ى ى ي
ىف ٍمتى يحج ىعمى ٍيو ،فىًإن يو في ى
كؿ المو ،إًني ٍ
ط ى ى ى
اف تي ٍج ًزئي ىحج نة» .كقاؿ األلبان  :صحيح.
ًم ٍف ىع ىم وؿ يي ٍج ًزئي ىعني ًم ٍف ىحج ًتي ،قى ى
ض ى
اؿ « :يع ٍم ىرةه ًفي ىرىم ى

()2
()3

ف "ج" إذا.
كقد نقؿ اإلجماع ف صحة كقؼ المنقكؿ :اإلماـ النككم  ،حيث قاؿ " :كفيو أم :ف حديث خالد  −دليؿ

الككفييف" .انظر :النككم:
األمة بأسرىا ٌإال أبا حنيفة كبعض
صحة الكقؼ
ٌ
ٌ
عمى ٌ
كصحة كقؼ المنقكؿ كبو قالت ٌ
محي الديف يحيى بف شرؼ ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،]56 /7[ ،دار إحياء التراث العرب –
بيركت ،ط1392 ،2ىػ .الكاسان  ،بدائر الصنائر.]220/6[ ،
()4

ً
الميت .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 324/5[ ،مادة (جنز)].
السرير الٌذم يحمؿ عميو ٌ
الجنازة ،بالكسرٌ :
فتثقؿ ،كاٌنما ٍالقىدكـ بالتٌشديد .انظر :الفيكم  ،المصباح
العامة تخطئ فييا ٌ
ٍالقى يدكـ :آلة لمنجر كالنحت مخفٌفة ،ك ٌ

()6

الطعاـ .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة.]1781 /3[ ،
قدكر :إناء يطبخ فيو ٌ

()5

المنير.]492/2[ ،

()7

قاؿ الكاسان " :كال يجكز كقؼ الكراع كالسبلح ف سبيؿ ا﵀ تعالى عند أب حنيفة؛ ألنو منقكؿ ،كما جرت

العادة بو .كعند أب يكسؼ كمحمد :يجكز" .بدائر الصنائر [.]400/8
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()1
السرخس ٌ ( ،)2كذا ف
كقاؿ
عامة المشايخ  ،منيـ اإلماـ ٌ
محمد :يجكز ،كاليو ذىب ٌ
ٌ
الخبلصة( .)3كف الفتاكل لقاض خاف(.)4

()1

ػ"عامة المشايخ" :أم أكثرىـ عمى ذلؾ .كما سبؽ ف [ص.]95
يقصد فقياء المذىب الحنف ب ٌ
انظر :السرخس  ،المبسكط.]45/12[ ،

()4

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]177 /3[ ،

()2
()3

انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]366
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[كقؼ البناء بدكف األرض]
بناء بدكف أرض قاؿ ىبلؿ :ال يجكز انتيى(.)1
كقؼ ن
()3
()2
فإنو [قاؿ ف
لكف ف
متقررةن لبلحتكار جازٌ ،
الخصاؼ ما يفيد ٌ
ٌ
أف األرض إذا كانت ٌ
()5
()4
السكؽ
رجؿ] كقؼ بناء دار* لو دكف األرضٌ :إنو ال يجكز ،قيؿ لو :فما تقكؿ ف حكانيت ٌ

إف كقؼ رجؿ حانكتنا منيا؟ قاؿ :إف كانت األرض إجارةن ف أيدم القكـ الٌذيف بنكىا ال يخرجيـ
ألنا رأيناىا ف أيدم أصحاب البناء يتكارثكنيا كتقسـ بينيـ ال
السمطاف عنيا فالكقؼ جائز؛ ٌ
ٌ
السمطاف كال يزعجيـ عنيا ،كاٌنما لو غمٌة يأخذىا كتداكليا الخمفاء ،كمضى عمييا
يتعرض ليـ ٌ
ٌ
الدىكر كى
ٌ

ف

أيدييـ يتبايعكنيا كيؤاجركنيا ،كتجكز فييا كصاياىـ ،كييدمكف بناءىا كيبنكف

أف ما كاف مثؿ ذلؾ جاز كقؼ البنياف فيو كا ٌال فبل(.)6
غيره ،فأفاد ٌ

()1

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]17

()3

الحكر أك االحتكار :ىك عقد إجارة يقصد بيا استيفاء األرض المكقكفة المقررة لمبناء أك لمغرس أك ألحدىما.

()2

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]34

صكرتو ف البناء :إذا خربت دار الكقؼ كتعطؿ االنتفاع بيا بالكمية  -كلـ يكف لمكقؼ رير تعمر بو ،كلـ يكجد
أحد يرغب باستئجارىا مدة مستقبمية بأجرة معجمة تصرؼ ف تعميرىا كلـ يمكف استبداليا  -جاز تحكيرىا بأجر
المثؿ ،كصكرتو ف أرض الكقؼ :إذا ضعفت عف الغمة كتعطؿ انتفاع المكقكؼ عمييـ بالكمية  -كلـ يكجد مف

يرغب باستئجارىا إلصبلحيا أك مف يأخذىا مزارعة  -جاز تحكيرىا.
كجاء ف حكـ ىذا البناء كالغراس :أنو ممؾ خالص لممحتكر فيصح بيعو لمشريؾ كغيره كىبتو ،بؿ ككقفو كيكرث
عنو ،كيمزـ بأجرة مثؿ األرض ماداـ أسس بناءه قائـ فييا ،كال يكمؼ المحتكر برفر بنائو كال بقمر غراسو ما داـ
يدفر أجرة المثؿ المقررة عمى مساحة األرض المحتكرة.

كيسميو بعض الفقياء؛ خمكان ف حيف أف الخمك عند الحنفية كغيرىـ ممف قالكا بو أعـ مف الحكر ،ألنو يككف ف

كؿ إجارة اكتتب المستأجر مف خبلؿ أعمالو كتجارتو كشيرتو ،أك أىمية المكقر حقا خاصا بو ،كقد صدر قرار
مف مجمر الفقو اإلسبلم الدكل ف دكرتو الرابعة عاـ 1408ىػ أجاز فيو بدؿ الخمك بشركط كضكابط .انظر:
ابف عابديف ،منحة الخالؽ ،عمى البحر الرائؽ ،مطبكع عمى حاشية البحر الرائؽ .]220/5[ ،داغ  ،عم محي

الديف القرة ،استثمار الكقؼ كطرقو القديمة كالحديثة ،2081 /4[ ،قرار رقـ ،)6( :بشأف بدؿ الخمك] ،بحث

منشكر ف

مجمة مجمر الفقو اإلسبلم

التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم  [ ،العدد  ،]481 /13الككيت،

1422ىػ.

()4

ما بيف المعككفيف مكرر ف "ج".

*نياية ؽ  /368ب مف "ج".

()5
()6

زيادة ف "أ" إجارةن ف أيدم القكـ.

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]219 /5[ ،الطرابمس  ،اإلسعاؼ ف أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]21
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()1

لممسمميف جاز ،كال يككف

كذكر ف مكضر آخر ف فتاكل قاض خاف :إذا بنى قنطرةن
()2
العاـ
ألف العادة أف تتٌخذ عمى جنبت ٌ
خص البناء بذلؾ؛ ٌ
ثـ ذكر ٌأنو ٌإنما ٌ
النير ٌ
بناؤىا ميراثناٌ ،
كذلؾ غير مممكؾ(.)3
ثـ قاؿ :كىذه المسألة دليؿ عمى جكاز كقؼ البناء بدكف األصؿ.
ٌ
()4
الدار ال يجكز ،كال يجكز كقؼ البناء
[أف كقؼ] البناء بدكف أصؿ ٌ
ثـ نقؿ عف األصؿٌ :
ٌ

ممكا لكاقؼ البناء جاز عند البعض.
ف أرض ى عارٌية* أك إجارة ،كاف كانت ن
محمد :إذا كاف البناء ف أرض كقؼ جاز كقفو( )5عمى الجية الٌت تككف األرض
كعف ٌ

الكؿ ف الفتاكل(.)6
كقفنا عمييا ،ذكر ٌ
يـ ٌإال أف يجعؿ
كاطبلؽ اإلجارة يعارض قكؿ
ٌ
الخصاؼ ف أرض الحككر ،المٌ ٌ
تخصيصيا بسبب ٌأنيا صارت كاألمبلؾ عمى ما ذكره كسمعتو(.)7

()1

القنطرة :الجسر ،كما ارتفر مف البنياف .انظر :الفيركزآبادم ،القامكس المحيط[ ،ص .]466

()3

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]165 /3[ ،

()2

()4

ف "أ ،ب ،ج" زيادة يعن .

ما بيف المعككفيف مكرر ف "ب".

* نياية ؽ  /90ب مف "أ".

()5

ليست ف "ب".

()7

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]34ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]32 /6[ ،

()6

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]165 /3[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

278

[كقؼ المصحؼ ككتب العمـ]
كف الخبلصة( ،)1إذا كقؼ مصحفنا عمى أىؿ المسجد لقراءة القرآف إف كانكا يحصكف
جاز( ،)2كاف كقؼ عمى المسجد جاز كيق أر ف ذلؾ المسجد ،كف مكضر آخر( ،)3كال يككف
()5

()4
محمد بف سممة
نا
أما كقؼ الكتب  ،فكاف ٌ
مقصكر عمى ىذا المسجد ،ك ٌ

()1

ال يجيزه(،)6

انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]366

يختص بفقرائيـ ،فعمى ىذا كقؼ المصحؼ ف المسجد
( )2قاؿ ابف عابديف" :كمقتضاه ٌأنيـ إذا كانكا ال يحصكف
ٌ
ألنو ليس
كالكتب ف المدارس ال ٌ
فإف كاقؼ الكتب يقصد نفر الفريقيف ك ٌ
يحؿ لغير فقير كىك خبلؼ المتبادرٌ ،...

خصكصا كقت الحاجة إليو" .انظر :حاشية ابف عابديف.]366 /4[ ،
كؿ كتاب يريده
كؿ غن ٌ يجد ٌ
ٌ
ن
()3
مقصكر عمى ذلؾ
نا
فإف ظاىره ٌأنو يككف
"أم :كذكر ف كتاب آخر فيك قكؿ آخر مقابؿ لقكلو :كيق أر فيوٌ ،
الدٌر حيث نقؿ العبارة عف
المسجد كىذا ىك ٌ
عيف ذلؾ المسجد ،فما فعمو صاحب ٌ
الظاىر حيث كاف الكاقؼ ٌ
أف
تتمة ما قبمو ٌإال أف يككف قد فيـ ٌ
الخبلصة ،كأسقط منيا قكلو كف مكضر آخر غير مناسب إلييامو ٌأنو مف ٌ
تأمؿ" ،كف النير" :كف القنية:
قكلو :كيق أر فيو محمكؿ عمى
ٌ
األكلكية فيككف ما ف مكضر آخر غير مخالؼ لو ٌ

سبؿ مصحفنا ف مسجد بعينو لمقراءة ليس لو بعد ذلؾ أف يدفعو إلى آخر مف غير أىؿ تمؾ المحمٌة لمقراءة يكافؽ
ٌ
األكؿ ال ما ذكر ف مكضر آخر" .انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ .]318 /3[ ،حاشية ابف
القكؿ ٌ
عابديف.]365 /4[ ،

()4

اختمؼ الفقياء ف مسألة كقؼ كتب العمـ الت يجكز االنتفاع بيا عمى قكليف:

األكؿ :قكؿ الجميكر ،كىك قكؿ محمد بف الحسف كعميو الفتكل عند الحنفية ،كىك المعتمد عند المالكية ،كىك

مذىب الشافعية ،كمذىب الحنابمة ،جكاز كقؼ كتب العمـ النافر كالحديث كالتفسير كالفقو كنحكىا.
الثاني :قكؿ أب

يكسؼ مف الحنفية ،كىك المبن

المالكية ،بأنو ال يجكز كقؼ الكتاب.

عمى أصؿ أب

حنيفة ف

الكقؼ ،كىك قكؿ مرجكح عند

كالقكؿ الراجح الذم جرل عميو عمؿ الفقياء ف القديـ كالحديث ،كاستقرت عميو الفتكل عند الحنفية ،كىك المعتمد
عند المالكية ،صحة كقفيا ،كا﵀ تعالى أعمـ .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]220 /6[ ،الدسكق  ،حاشية
الدسكق  .]77 /4[ ،البجيرم  ،سميماف بف محمد بف عمر ،تحفة الجيب عمى شرح الخطيب ،]248/3[ ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،ط1417 ،1ق1996-ـ .ابف قدامة ،المغن  .]38 /6[ ،مخدكـ ،ياسيف بف كرامة ا﵀،
أحكاـ الكتب ف

الفقو اإلسبلم  ،]279/1[ ،دار كنكز إشبيميا ،المممكة العربية السعكدية ،الرياض ،ط،1

1431ق2010-ـ.

()5

ىك :محمد بف سممة ،أبك عبد ا﵀ ،ينسب إلى بمخ ،تفقو عمى أب سميماف الجكزجان  ،مات سنة 278ىػ كلو

 87سنة .انظر :القرش  ،الجكاىر المضية .]162/3[ ،المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص.]168

()6

تردد حينئذ ف عدـ الجكاز ٌإال لممراجعة
" كف ببلدنا يشترط الكاقؼ أف ال يخرج مف مكضعو ٌإال لمراجعة فبل ٌ

أف الطٌمبة يأخذكنو إلى بيكتيـ
فبل يجكز أخذ ٌ
كراسةن كال جزنءا باألكلى مراعاةن لشرط الكاقؼ مر ٌ
الطالب منو ٌ
يتجنب عف ذلؾ ف زماننا".
الضياع كلـ نر مف ٌ
أف مراد الكقؼ حفظ الكتب عف ٌ
كيقرءكف كيطالعكف فيو مر ٌ
انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]219 /5[ ،
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()1

كنصير بف يحيى

()2

يجيزه ككقؼ كتبو ،كالفقيو أبك جعفر
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يجيزه ،كبو نأخذ(.)3

السبلح]
[كقؼ المنقكؿ مف غير الكراع ك ٌ

ً
ؼ ىال يج ي ً
اع ىكالس ىبل ًح
اس إن ىما ييتٍ ىر يؾ ًبالنص ،ىكالنص ىك ىرىد ًفي ٍال يك ىر ً
كس ى
ىي
كز؛ ألىف ٍالق ىي ى
[ك ًع ٍن ىد أىًبي يي ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ام يؿ
ص ىن ً
ص ير ىعمى ٍيو .ىك يم ىحم هد ىيقي ي
ست ٍ
ام ًؿ ىك ىما في اال ٍ
كؿٍ :الق ىي ي
فى يي ٍقتى ى
اع ،ىكقى ٍد يكج ىد الت ىع ي
اس قى ٍد ييتٍىر يؾ ًبالت ىع ي
ؼ ،ك ىى ىذا ً
ؼ يكتيب يو ٍإلحاقنا لىيا ًب ٍالم ً ً
ًفي ىى ًذ ًه ٍاألى ٍ ً
يح ًألىف
صح ه
ص ٍي ًر ٍب ًف ىي ٍح ىيى أىن يو ىكقى ى ى ى
ى
صاح ى
ى ى ى
ش ىياء .ىك ىع ٍف ين ى
ً
اح ود يمس يؾ لًمد ً ً
ً
صً
ار ىعمىى قى ٍك ًؿ يم ىحم ود ،ىك ىما ىال
اءةن ،ىكأى ٍكثىير فيقى ىياء ٍاألى ٍم ى
يما ىكتى ىعم نما ىكًق ىر ى
يكؿ ىك ي ٍ ى
يف تى ٍعم ن
ً
ً
ً ً ً
ًً
تىعام ىؿ ًف ً
كز
كز ًع ٍن ىد ىنا ىك ٍقفي يو .ىكقى ى
صمً ًو ىكىي يج ي
يو ىال ىي يج ي
اؿ الشافعي :يكؿ ىما يي ٍمك يف اال ٍنتفىاعي ًبو ىمعى ىبقىاء أى ٍ
ى ي
اع ىكالس ىبل ىح].
كز ىك ٍقفي يو؛ ًألىن يو يي ٍم ًك يف ًاال ٍن ًتفىاعي ًب ًو ،فىأى ٍ
ىب ٍي يع يو ىي يج ي
ش ىب ىو ٍال ىعقى ىار ىك ٍال يك ىر ى
السبلح عمى خبلفو
أف القياس يأباه ،ك ٌ
كجو قكؿ أب يكسؼٌ :
ص كرد ف الكراع ك ٌ
الن ٌ

كمحمد  -رحمو المٌو  -يقكؿ :القياس يترؾ( )4بالتٌعامؿ كما ف االستصناع(،)5
فيقتصر عميو،
ٌ
محمد أكثر فقياء األمصار ،كما ال تعامؿ فيو ال
كقد كجد التٌعامؿ ف ىذه األشياء ،كعمى قكؿ ٌ
()6

يجكز كقفو

()1

كؿ ما أمكف االنتفاع بو مر بقاء أصمو،
الشافع ٌ  -رحمو المٌو ٌ :-
عندنا ،كقاؿ ٌ

ىك :نصر بف يحيى ،كقيؿ نصر كاف بارعا ف الفقو الحنف كالكبلـ ،أخذ الفقو عف أبى سميماف الجكزجان

عف محمد بف الحسف ككاف معاص ار لمحمد بف سممة كزاممو فى الدرس عمى الجكزجانى ،مات سنة  268ىجرية.
انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]221القيىرش  ،الجكاىر المضية.]546 /3[ ،
( )2سبقت ترجمتو[ ،ص.]60
()3

بو نأخذ :مف عبلمات اإلفتاء الت تكسـ الفتكل بيا؛ لمداللة عمى اختيارىا عمى غيرىا العتبارات؛ كصحة

الدليؿ ،كقكتو عمى غيره ،أك لككف الفتكل أرفؽ بأىؿ الزماف كأصمح ليـ ،أك لككنيا أحكط .انظر :النقيب،
المذىب الحنف .]371-368 /1[ ،

()4

ف "ط" ينزؿ.

()5

االستصناع :لغة طمب الصنعة ،كاصطبلحا :عقد عمى مبير ف الذمة شرط فيو العمؿ .انظر :الفيركزآبادم،

()6

ليست ف "ب".

القامكس المحيط[ ،ص  .]739الكاسان  ،بدائر الصنائر.]2/5[ ،
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كيجكز بيعو يجكز كقفو( ،)1كىذا قكؿ مالؾ

()2

()3

كأحمد
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أيضا.
ن

ككؿ عيف تبقى
( )1قاؿ
السبلح ٌ
الماكردم" :كىذا كما قاؿ يجكز كقؼ العقار ك ٌ
الرقيؽ كالماشية ك ٌ
ٌ
الدكر كاألرض ك ٌ
بقاء متٌص نبل كيمكف االنتفاع بيا" .انظر :الماكردم ،الحاكم الكبير.]519 /7[ ،
ن
()2
ألنو مكؼ بحكمة الكقؼ" انظر:
كؿ عيف
ألف ٌ
صح كقفيا ٌ
يصح االنتفاع بيا مر بقاء عينيا ٌ
ٌ
قاؿ القراف ٌ " :
القراف  ،الذخيرة.]313 /6[ ،
()3
أف الٌذم يجكز كقفو ،ما جاز بيعو ،كجاز االنتفاع بو مر بقاء عينو ،ككاف
جاء ف المغن " :كجممة ذلؾ ٌ
السبلح ،كاألثاث ،كأشباه ذلؾ" .انظر :ابف قدامة ،المغن ،
بقاء متٌ ن
ن
صبل ،كالعقار ،كالحيكانات ،ك ٌ
أصبل يبقى ن

[.]36/6
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[كقؼ الدراىـ كالدنانير]
يرً ،ب ًخ ىبل ً
يو ىال يتىأىب يد ،كىال بد ًم ٍن يو عمىى ما بيناه فىصار ىكالدر ً
ؼ ًف ً
ؼ ٍال ىعقى ً
اىًـ ىكالد ىن ًان ً
ار،
[كلى ىنا أىف ٍال ىك ٍق ى
ى ي
ى
ى
ى
ى ى ى ي ىى
ً
ص ًؿ ٍال ًق ىي ً
ىكىال يم ىع ً
اس .ىك ىى ىذا ًألىف ٍال ىعقى ىار
ث الس ٍمعي ىكىال ًم ٍف ىح ٍي ي
ض ًم ٍف ىح ٍي ي
ار ى
ام يؿ فى ىبق ىي ىعمىى أى ٍ
ث الت ىع ي
اف ىم ٍع ىنى ٍالقي ٍرىب ًة ًف ً
اـ الد ً
اى ىما].
كف ىغ ٍي يريى ىما ًفي ىم ٍع ىن ي
ىيتىأىب يد ،ىك ٍال ًج ىي ي
يي ىما أى ٍق ىكل فى ىبل ىي يك ي
يف ،فى ىك ى
اد ى
س ىن ي
الفضة كالمأككؿ كالمشركب -فغير
أما كقؼ ما ال ينتفر بو ٌإال باإلتبلؼ ٌ -
كالذىب ك ٌ
كٌ
()1
الدنانير كما ليس بحم ٌ (.)2
عامة الفقياء  ،كالمراد ٌ
الدراىـ ك ٌ
الفضة ٌ
بالذىب ك ٌ
جائز ف قكؿ ٌ

()1
أف ما ال يمكف االنتفاع بو مر
كقد نقؿ ابف قدامة أيضان عف عامة الفقياء عدـ جكاز ذلؾ ،بقكلو" :كجممتو ٌ
عامة الفقياء
الشمر ،كأشباىو ،ال
الدراىـ ،كالمطعكـ كالمشركب ،ك ٌ
كالدنانير ك ٌ
بقاء عينوٌ ،
ٌ
يصح كقفو ،ف قكؿ ٌ

كأىؿ العمـ" .انظر :ابف قدامة ،المغن .]34/6[ ،

()2

كقؼ الدراىـ كالدنانير فيو أقكاؿ ثبلثة عند الحنفية:

القكؿ األكؿ :جكاز كقؼ الدراىـ كالدنانير مطمقان عند اإلماـ زفر مف الحنفية سكاء أجرل التعامؿ بكقفيا أـ ال،
عزاه ف الخبلصة إلى األنصارم ،ككاف مف أصحاب زفر ،كعزاه ف
العبلمة ابف نجيـ زيف الديف صاحب البحر كلـً -
يحؾ خبلفان.

الخانية إلى زفر ،كىذا ما ذىب إليو

القكؿ الثاني :كىك المنر مطمقان كىك قكؿ اإلماـ أب يكسؼ مف الحنفية ،أخذا بأف كقؼ المنقكؿ تبعا لمعقار غير

جائز إال فيما كرد فيو نص كالسبلح كالكراع.

القكؿ الثالث :كىك الراجح المفتى بو ف المذىب؛ كخبلصتو جكاز كقؼ الدراىـ كالدنانير إذا تي يع ً
ؼ ذلؾ كجرل
كر ى
بو التعامؿ بيف المسمميف ،كىك تخريب عمى قكؿ اإلماـ محمد بف الحسف مف الحنفية.
كخرج الحنفية ذلؾ بأف الدراىـ ال تتعيف بالتعييف (أم مثمية) ،كعمؽ العبلمة ابف عابديف عمى ذلؾ بقكلو" :نعـ،

كقؼ الدراىـ كالدنانير تعكرؼ ف

الديار الركمية" ثـ قاؿ" :فكقؼ الدراىـ متعارؼ ف

ببلد الركـ دكف ببلدنا،

ككقؼ الفأس كالقدكـ كاف متعارفان ف زمف المتقدميف كلـ نسمر بو ف زماننا ،فالظاىر أنو ال يصح اآلف ،كلئف
كجد ناد انر ال يعتبر لما عممت مف أف التعامؿ ىك األكثر استعماالن فتأمؿ" .كعمى ىذا فحيث تعكرؼ كقؼ الدراىـ
كالدنانير كجرل بو التعامؿ ف بمد بصكرة أغمبية جاز كقفو لدل المتأخريف مف فقياء الحنفية .انظر :الفرفكر،

محمد عبد المطيؼ صالح ،كقؼ النقكد ف الفقو اإلسبلم  ،بحث منشكر ف مجمة مجمر الفقو اإلسبلم التابر
لمنظمة المؤتمر اإلسبلم [ ،العدد  ،]423 /13الككيت1422 ،ىػ .حاشية ابف عابديف.]364/4[ ،
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الحمي]
[كقؼ
ٌ

()3
()2
()1
اع ٍت
فيصح كقفو عند أحمد ك ٌ
ٌ
الشافع ٌ ؛ ٌ
ألف حفصة ٍ « - -ابتى ى
كٌ
أما الحم ٌ
يف أىٍلفنا فىحبستٍ يو عمىى ًنس ً
اء ً
آؿ(ٍ )4ال ىخط ً
اب ،فى ىك ىان ٍت ىال تي ٍخ ًر يج ىزىكاتى يو»(.)5
يحمًيا ًب ًع ٍ
ش ًر ى
ىى ى ى
ى
()7

ف المغن (.)8

يصح كقفو ،كأنكر الحديث( ،*)6ذكره ابف قدامة
كعف أحمد ال
ٌ
كحاصؿ كجو الجماعة القياس عمى الكراع ،كعارضو
بأف حكـ الكقؼ ٌ
ٌ
المصنؼٌ ،
الشرع ٌ
الديف( ،)9فكاف معنى القربة
ألنو سناـ ٌ
يتأبد غير العقار ،غير ٌأنو ترؾ ف الجياد؛ ٌ
التٌأبيد ،كال ٌ

أيضا؛
عية الكقؼ فييما شر ٌ
فييما أقكل ،فبل يمزـ مف شر ٌ
عيتو فيما ىك دكنيما ،كال يمحؽ داللةن ن
ألنو ليس ف معناىما.
ٌ

()1
بالض ٌـ كالكس .انظر :ابف األثير،
لكؿ ما يتزٌيف بو مف مصاغ ٌ
الحم ٌ  :اسـ ٌ
ٌ
الذىب كالف ٌ
ضة ،كالجمر حم ٌ
النياية ف غريب الحديث .]435 /1[ ،ابف منظكر ،لساف العرب195 /14[ ،مادة (حبل)].

"كيصح كقؼ الحم ٌ لمٌبس كالعارٌية ،ىذا المذىب ،كعميو جماىير األصحاب" .انظر:
( )2جاء ف اإلنصاؼ:
ٌ
المرداكم ،اإلنصاؼ.]8 /7[ ،
( )3قاؿ الماكردم " :كأما كقؼ الحم فجائز ،ال ييختمؼ فيو ؛ لجكاز إجارتو ،أك إمكاف االنتفاع بو مر بقاء عينو".
انظر :الماكردم ،الحاكم الكبير.]519 /7[ ،
()4
()5

ف " ب" أىؿ.
الخ َّبلؿ ،أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف ،كتاب الكقكؼ مف مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيبان ،
ركاه ى

[ ،]503-502/2تحقيؽ ،عبد ا﵀ بف أحمد بف عم الزيد ،مكتبة المعارؼ ،المممكة العربية السعكدية ،الرياض،
ط1410 ،1ىػ – 1989ـ .كاسناده ضعيؼ ،انظر :آؿ الشيخ ،صالح بف عبد العزيز[ ،ص ،]96التكميؿ لما
فات تخريجو مف إركاء الغميؿ ،دار العاصمة لمنشر كالتكزير ،الرياض ،ط1417 ،1ىػ 1996 -ـ.

()6

انظر :ابف قدامة ،المغن .]35/6[ ،

*نياية ؽ  /18ب مف "ب".

()7

ىك :عبد ا﵀ بف أحمد بف محمد بف قدامة بف مقداـ بف نصر المقدس

الجماعيم

ثـ الدمشق

الصالح

الحنبم  ،مكلده بجماعيؿ مف عمؿ نابمس سنة541( :ق) ف شعباف ،لو مصنفات كثيرة مف أشيرىا :المغن ،

كالكاف كالمقنر ،كالعمدة .تكف يكـ السبت يكـ الفطر ،كدفف مف الغد سنة620( :ق) .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ
النببلء .]165/22[ ،الزركم  ،األعبلـ.]67 /4[ ،

()8

ىك كتاب :المغن البف قدامة ،شرح بو مختصر الخرق  ،كىك ف الفقو المقارف بيف المذاىب ،كىك مستمد

مف شرح القاض أب يعمى لمختصر الخرق  .انظر :بكر بف عبد ا﵀ أبك زيد ،المدخؿ المفصؿ لمذىب اإلماـ
أحمد كتخريجات األصحاب ،]695-ٔ٩ْ /2 [ ،دار العاصمة  -مطبكعات مجمر الفقو اإلسبلم بجدة ،ط،1
 1417ىػ.

()9
الديف :أم أعبله كأرفعو .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب306 /12[ ،مادة (سنـ)].
سناـ ٌ
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محمد لما أركا
كاذا عرفت ىذا فقد زاد بعض المشايخ أشياء مف المنقكؿ ،عمى ما ذكره ٌ
مف جرياف التٌعامؿ فييا(.)1
()3

()2
أف
فف الخبلصة  :كقؼ بقرةن عمى ٌ
جائزا.
قاؿ :إف كاف ذلؾ ف مكضر غمب ذلؾ ف أكقافيـ رجكت أف يككف ن
()5
()4
الدراىـ أك الطٌعاـ أك ما يكاؿ أك
م ككاف مف أصحاب زفر فيمف كقؼ ٌ
كعف األنصار ٌ

السبيؿ،
ما يخرج مف لبنيا كسمنيا يعطى ألبناء ٌ

()6
يتصدؽ بيا ف
ثـ
ٌ
ما يكزف أيجكز ذلؾ؟ [قاؿ نعـ ،قيؿ ككيؼ؟] قاؿ يدفر ٌ
الدراىـ مضاربةن ٌ
الكجو الٌذم كقؼ عميو( ،)7كما يكاؿ كما يكزف يباع كيدفر ثمنو مضاربةن أك بضاعةن(.)8

()1
()2
()3

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]219 /5[ ،
انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]367
ليست ف "ب".

()4
م ،قاض البصرة ،كاف مف أصحاب زفر كأب يكسؼ ،لو كتاب
محمد بف عبد ا﵀ األنصار ٌ
ىك :أبك عبد ا﵀ ٌ
ف الكقؼ ،كصفو ابف حجر العسقبلن  ،بأنو جزء ضخـ ،تكف بالبصرة سنة 215ىػ .انظر :القيىرش  ،الجكاىر

المضية .]199 /3[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]204 /8[ ،العسقبلن  ،فتح البارم.]404-403 /5[،

()5
()6
()7
()8

سبقت ترجمتو[ ،ص.]138
ما بيف المعككفيف مكرر ف "ب".

يتصدؽ بو ف جية الكقؼ .انظر :حاشية ابف عابديف.]364 /4[ ،
الربح
ٌ
أم :ما خرج مف ٌ
انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]219 /5[ ،
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قاؿ :فعمى ىذا القياس إذا كقؼ ىذا ٍال يك َّر

()1

()2

مف

الحنطة عمى شرط أف يقرض لمفقراء

الٌذيف ال بذر ليـ ليزرعكه ألنفسيـ ،ثـ يؤخذ منيـ بعد ًٍ
اإل ٍد ىراؾ
ٌ
جائزا.
السبيؿ يجب أف يككف ن
مف الفقراء ن
أبدا عمى ىذا ٌ
()4
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()3

ثـ يقرض لغيرىـ
قدر ٍالقى ٍرضٌ ،

ماكٍند( ،)5كاألى ٍك ًس ىية( ،)6كأسترة المكتى إذا كقؼ
كناحية يد ى

م
الر ٌ
قاؿ :كمثؿ ىذا كثير ف ٌ
( )8
ثكر إلنزاء
أبدا جاز ،فتدفر األكسية لمفقراء فينتفعكف بيا ف أكقات لبسيا()7؛ كلك كقؼ نا
صدقةن ن
يصح(.)9
بقرىـ ال
ٌ

ثـ إذا عرؼ جكاز كقؼ الفرس كالجمؿ ف سبيؿ المٌو ،فمك كقفو عمى أف يمسكو ما داـ
ٌ
()10
السبيؿ
حيا إف أمسكو لمجياد جاز لو ذلؾ؛ ٌ
ألنو لك لـ يشترط كاف لو ذلؾٌ ،
ألف لجاعؿ فرس ٌ
لمسبيؿ :يعن
أف يجاىد عميو ،كاف أراد أف ينتفر بو ف غير ذلؾ لـ يكف لو ذلؾ،
ٌ
كصح جعمو ٌ
السبيؿ(ٌ )11إال إذا احتيب إلى نفقتو فيؤاجر بقدر ما
الشرط،
يبطؿ ٌ
ٌ
كيصح كقفو ،كال يؤاجر فرس ٌ
ينفؽ عميو(.)12

()1
قفيزا ،يساكم عند الحنفية =( )2348،280غرامان .انظر:
الكر :كيؿ معركؼ ،كالجمر :أكرار ،كىك ستٌكف ن
ٌ
الفيكم  ،المصباح المنير .]530 /2[ ،قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء[ ،ص .]379
()2
()3
()4

ليست ف "ج".

ًٍ
اإل ٍد ىراؾ :الم يحكؽ .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  104مادة (د ر ؾ)].
الديمـ بيف قكمس كالجباؿ[ ،قرب طيراف اليكـ] ،مف أميات الببلد كأعبلـ
َّ
م :بالفتٍح كى مدينة مشيكرة مف ٌ
الر ٌ

المدف كثيرة الفكاكو كالخيرات .انظر :الحمكم ،معجـ البمداف.]116/3[ ،

()5
ماكٍند :بالميـ أيضا ككرة مف ككر الرم بينيا كبيف طبرستاف ،فييا فكاكو كبساتيف كعدة قرل عامرة كعيكف
يد ى
كثيرة ،كى بيف الجباؿ كف كسط ىذه الككرة جبؿ عاؿ جدان مستدير كأنو قبة .انظر :معجـ البمداف.]436/2[ ،
()6
الك ٍسكةي :المباس .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 223/15[ ،مادة (كسا)].
األى ٍك ًسىية :ي
()7
محمد المفتى
صحة ما ذكره
ٌ
قاؿ ابف عابديف " :كبيذا ظير ٌ
المصنؼ مف إلحاقيا بالمنقكؿ المتعارؼ عمى قكؿ ٌ

ابتداء" .انظر :حاشية ابف
ألنو ىك الٌذم قاؿ بيا
ألنيا لـ تكف متعارفةن إذ ذاؾ؛ ك ٌ
بالنقؿ عف زفر ٌ
خصكىا ٌ
بو كاٌنما ٌ
ن
عابديف.]364 /4[ ،
باف ،كمنو ىن ٍزك التَّػيس ،كال يقاؿ إًالَّ لمشاء ك َّ
( )8اإلنزاءَّ :
الدكاب كالبقر فػ معنى السفاد  .انظر :لساف
الكثى ي
الن ٍزك ،ى
العرب 319/15[ ،مادة (نزا).
()9

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف .]177 /3[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]219 /5[ ،

()10

ليس ف "أ ،ب ،ج".

()12

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]125 /6[ ،

()11

ليست ف "ج".
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[المسجد إذا احتاج إلى نفقة تؤجر قطعة منو]
()1
أف المسجد إذا احتاج إلى نفقة يؤاجر
قاؿ ف الخبلصة :كىذه [ المسألة]  ،دليؿ عمى ٌ
قطعةن منو بقدر ما ينفؽ عميو اىػ(.)2
()3

القبح الٌذم ألجمو استثنى أبك يكسؼ*

ألنو يعكد إلى
كىذا عندم غير صحيح؛ ٌ
اب
عاما ،كا
المسجد مف** كقؼ المشاع ،كىك أف يتٌخذ
ن
صطببل يربط فيو ٌ
ن
الدك ٌ
مسجدا يصمٌ فيو ن
عاما(.)4
ن

()5
لمسكنى كيستمزـ جكاز المجامعة
كلك قيؿ ٌإنما يؤاجر لغير ذلؾ ،فنقكؿ :غاية ما يككف ٌ
فيو ،كاقامة الحائض كالجنب فيو.

أف
عية ،كال ٌ
كلك قيؿ :ال يؤاجر لذلؾٌ ،
فكؿ عمؿ يؤاجر لو فيو تغيير أحكامو ٌ
الشر ٌ
شؾ ٌ
مسجدا.
عية ،كال يخرج بو عف أف يككف
تتغير أحكامو ٌ
ن
باحتياجو إلى ٌ
الشر ٌ
النفقة ال ٌ
محمد خبلفنا ألب
ب ما حكلو كاستغن عنو فحينئذ ال يصير
ن
نعـ ،إف ىخ ًر ى
مسجدا عند ٌ
يكسؼ(.)6

ألنو مف حاجة المسمميف.
أما إذا لـ يكف كذلؾ فتجب عمارتو مف بيت الماؿ؛ ٌ
كٌ
()7
زكج
كف الخبلصة
ن
أيضا :يجكز كقؼ الغمماف كالجكارم عمى مصالح ٌ
الرباط ،كاذا ٌ
أف
زكج عبد الكقؼ ال يجكز ،كالفرؽ ظاىر ،كىك ٌ
ٌ
السمطاف أك القاض جارية الكقؼ يجكز ،كلك ٌ

زكج أمة الكقؼ مف عبد الكقؼ [ال يجكز](.)8
األكؿ
ف
ن
اكتسابا لمكقؼ دكف الثٌان  ،كليذا لك ٌ
ٌ

()1
()2
()3

ليست ف "ط ،ب ".
انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]369
ليست ف "ج".

*نياية ؽ  /91أ مف "أ".
** نياية ؽ  /369أ مف "ج".

()4
()5

كقد مرت ىذه المسألة[ ،ص.]251
ف "أ" إنيا.

()6

عينو لجية كقد انقطعت كالكفف إذا خرج يرجر إلى مالكو .انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]330 /3[ ،
ٌ
ألنو ٌ

()8

ليست ف "ج".

()7

انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]369
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[ما يتبع العقار في الكقؼ كما ال يتبعو]
كقؼ و
رجعف ،يدخؿ ف
امات ىي
كمف فركع كقؼ المنقكؿ،
ي
خرجف ى
كي ى
ى
دار فييا ىح َّم ى
()2
()1
الضيعة مر الثٌيراف(.)3
امات
األىمية  ،قاؿ الفقيو  :ىك ككقؼ ٌ
ٌ
ٍال ىح َّم ى

كقفو

()5
()4
مما ينتفر بأكراقيا
كسئؿ أبك بكر
عمف كقؼ [ دا انر فييا] شجرةن بأصميا ،ك ٌ
الشجرة ٌ
ٌ
كثمرىا؟ قاؿ :الكقؼ جائز ،كينتفر بثمرىا كال يقطر أصميا ٌإال أف تفسد أغصانيا ،فإف لـ ينتفر

ثانيا كا ٌال غرس مكانيا(.)6
بأكراقيا كثمرىا ٌ
فإنيا تقطر كيصرؼ ثمنيا إلى سبيمو ،فإف نبتت ن
الصفٌار( )7عف شجرة كقؼ يبس بعضيا كبق بعضيا ،فقاؿ :ما يبس
كسئؿ أبك القاسـ ٌ

منيا فسبيمو سبيؿ غمٌتيا ،كما بق متركؾ عمى حاليا(.)8

()1
()2

األصمية.
ا ف " ط"
ٌ

ىك :أبك الميث المعركؼ بإماـ اليدل ،سبقت ترجمتو .]93[ ،جاء ف

الفتاكل اليندية" :يدخؿ ف

كقفو

األىمية ،كذا ف فتاكل أب المٌيث ." .انظر :لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية،
الحمامات
ٌ
[.]361/2

()3

انظر :ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]318 /3[ ،

()4
محمد بف أحمد البمخ  ،المشيكر بأب بكر اإلسكاؼ ،إماـ كبير ،أخذ الفقو عف محمد بف سممة ،كتفقو
ىكٌ :
عميو أبك جعفر الفقيو اليندكان  ،كأبك بكر األعمش ،لو شرح الجامر الكبير ،تكف سنة (336ىػ) .انظر:

القيىرش  ،الجكاىر المضية  .]76 /3[ ،المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص.]263
( )5زيادة ف "ب".
()6
()7

ف "أ" زيادة فإف لـ ينتفر بأكراقيا.
ىك :أحمد بف عصمة أبك القاسـ الصفار البمخ

الحنف  ،الفقيو المحدث ،تفقو عمى أب

جسر المغيدان

كسمر منو الحديث  .ركل عنو أبك عم الحسيف بف الحسف ،كتفقو عميو أبك حامد أحمد بف الحسيف المركزم،

تكف سنة336( :ىػ ،كقيؿ  326ىػ) .انظر :الجكاىر المضيئة[ ،ص .]78الفكائد البيية[ ،ص.]26
()8

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]221 /5[ ،حاشية ابف عابديف.]377 /4[ ،
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[بيع الكقؼ أك تمميكو]
ً
ب
ؼ لى ٍـ ىي يج ٍز ىب ٍي يع يو ىكىال تى ٍممً ي
[قى ى
كف ىم ى
كس ى
صح ٍال ىك ٍق ي
يك يو ،إال أى ٍف ىي يك ى
ؼ فى ىي ٍطمي ي
ش ن
اعا ع ٍن ىد أىًبي يي ي
اؿ :ىكًا ىذا ى
ً
ً ً ً
صح مقىاسمتي يو ،أىما ً
يؾ ٍال ًقسم ىة فىي ً
يز
س ىم ًة فىًؤلىن ىيا تى ٍم ًي ه
الش ًر ي
ٍى ى
امت ىناعي الت ٍمميؾ ىفم ىما ىبينا .ىكأىما ىج ىك ياز ٍالق ٍ
ٍ
ي ىى
ادلى ًة ،إال أىف ًفي ٍالك ٍق ً
ً
ب ًفي ىغ ٍي ًر ٍالم ًك ً
يؿ ىك ٍال ىم ٍكيز ً
ؼ
كف ىم ٍع ىنى ٍال يم ىب ى
ىكًا ٍف ىرهاز ،ىغ ىاي ية ٍاألى ٍم ًر أىف ٍال ىغال ى
ى
ى
إف كقى ى ً
ظ ار لً ٍمك ٍق ً
ىج ىع ٍم ىنا ٍال ىغالً ىب ىم ٍع ىنى ًٍ
يب يو ًم ٍف ىعقى و
اإل ٍف ىر ً
ار
ؼ ىفمى ٍـ تى يك ٍف ىب ٍي نعا ىكتى ٍممً ن
ؼ ىنص ى
يكا؛ ثيـ ٍ ى
از ىن ى ن ى
صي وة ،كًا ٍف كقى ى ً
ؼ كبع ىد ٍالمك ًت إلىى ك ً
ً ً ً
شتىروؾ فىيك ال ًذم يقى ً
ش ًر ى ً
ؼ
اس يـ ى
صى
ي
ؼن ٍ
يك يو؛ ألىف ٍال ًكىال ىي ىة ل ٍم ىكاق ى ى ٍ ى ٍ
ى ى
ى
يم ٍ ى ي ى
اقي ًم ٍف رج وؿ ،ثيـ يقى ً
صيب يو ٍالب ً
ً
ً
ً
ً
ار ىخالً و
ىعقى و
شتى ًرم
اس يم يو ٍال يم ٍ
ي
ىي
ص لى يو فىاىلذم ييقىاس يم يو ٍالقىاضي أى ٍك ىي ًبيعي ىن ى ى
ً
شتى ًرم ىذلً ىؾ ًم ٍن يوً ،ألىف ٍالك ً
اس نما].
ثيـ ىي ٍ
اح ىد ىال ىي يج ي
كز أى ٍف ىي يك ى
كف يمقىاس نما ىك يمقى ى
ى
قدمناه ف
قكلو :كاذا
ؤيد ما ٌ
صح الكقؼ- ،أم :لزـ ،كىذا ي ٌ
ٌ
الكقؼ -خرج عف ممؾ الكاقؼ(.)1
()2

صح
م ،كاذا
ٌ
قكؿ القدكر ٌ

مشاعا( ،)3فيطمب
ٌإال أف يككف
ن

ثـ قكلو :لـ يجز بيعو كال تمميكو ،ىك بإجماع الفقياء
ٌ
أما امتناع التٌمميؾ* فمما ٌبيٌنا مف قكلو  -عميو
شريكو القسمة عند أب يكسؼ،
ٌ
فتصح مقاسمتوٌ ،
()4
ؽ ًبأى ً ً
أف الحاجة
كر ي
ث ىكىال يي ى
ب»  ،كمف المعنى كىك ٌ
كى ي
صد ٍ ٍ
الصبلة ك ٌ
ٌ
السبلـ « :-تى ى
صمو ىال يي ىباعي ىكىال يي ى
يتمكف مف البير.
ألنو بالمٌزكـ خرج عف ممؾ الكاقؼ ،كببل ممؾ ال ٌ
ماسة إلى آخره ،ك ٌ
ٌ
فإف عمى قكؿ أب حنيفة –رحمو ا﵀ -ال يجكز ،كاف
أما جكاز القسمة ،أم :عندىماٌ ،
كٌ
غير

الراجح ف
قضى القاض
بصحة كقؼ المشاع ٌ
ٌ
ألنيا مبادلة ،كمعنى المبادلة ىك ٌ
()5
أف الغالب ف غير المكيؿ كالمكزكف معنى
ٍال ًم ٍثمًَّيات ؛ ٌ
فؤلنيا تمييز ن
معنى كافراز ،غاية األمر ٌ
كتمميكا(.)6
بيعا
أف ف الكقؼ جعمنا الغالب معنى اإلفراز نا
ن
المبادلةٌ ،إال ٌ
نظر لمكقؼ ،فمـ تكف ن
()1
()2

انظر[ :ص.]247
انظر :الدسكق  ،حاشية الدسكق  .]365 /3[ ،النككم ،المجمكع .]245 /9[ ،المرداكم ،اإلنصاؼ،

[.]103/7

()3

كسيأت تمامو ف بير الكقؼ أك استبدالو إذا تعطمت منافعو.

*نياية ؽ  /19أ مف "ب".

( )4سبؽ تخريجو[ ،ص .]219
(ٍ )5ال ًمثٍمًَّي ً
ات :ى أمكاؿ متكفرة ف السكؽ ،تخضر أنكاعيا لمكحدات القياسية العرفية ،كى الكزف كالحجـ كالطكؿ
يعتد بو،
كالعدد ،ك ٍال ًمثٍمً ٌ  :ىك ما تماثمت آحاده أك أجزاؤه ،بحيث يمكف أف يقكـ بعضيا مقاـ بعض دكف فرؽ ٌ
إما مكيؿ أك مكزكف أك مذركع أك معدكد.
ككاف لو نظير ف األسكاؽ ،كىك ف العادة ٌ
انظر :حاشية ابف عابديف .]185 /6[ ،حماد ،معجـ المصطمحات المالية [ ،ص.]402

()6

ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]319 /3[ ،
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[قسمة الكاقؼ مع شريكو]
ألف الكالية لمكاقؼ عند
ثـ إف كقؼ نصيبو مف عقار مشترؾ فيك الٌذم يقاسـ شريكو؛ ٌ
ٌ
الشريؾ القسمة بعد مكتو فالقسمة إلى
أب يكسؼ ،ككقؼ المشاع ٌإنما يجكز عمى قكلو ،كلك طمب ٌ
كصيو ،كاف كقؼ نصؼ عقار خالص لو فممقسمة طريقاف:
ٌ
رجبل أف
أحدىما :أف يقاسمو القاض بأف يرفر األمر إليو ،كيطمب منو القسمة؛ فيأمر ن

يقاسمو.

أحب،
ثـ يشترم ذلؾ منو إف ٌ
ثـ يقاسـ المشترمٌ ،
الثٌاني :أف يبير نصيبو الباق مف رجؿ ٌ
كىذا ألف الكاحد ال يصمح أف يككف ً
كمقاس نما(.)1
مقاس نما
ٌ
ى
اع ب ٍي ًع ٍالك ٍق ً
ؼ ىال يج ي ً ً
ً
ض يؿ ىدر ً
اف ًفي ٍال ًق ً
طى
ؼ ،ىكًا ٍف أى ٍع ى
إف أى ٍع ى
اى ىـ ٍ
[كلى ٍك ىك ى
كز ال ٍمت ىن ً ى
طى ٍال ىكاق ى ى ي
ٍ
ى
ى
س ىمة فى ٍ ى
ًً ً
اء].
ٍال ىك ًاق ى
ؼ ىج ىاز ىكىي يك ي
كف ًبقى ٍد ًر الد ىراىـ ش ىر ن

()2
النصفيف أجكد مف اآلخر-
قكلو  :كلك كاف ف القسمة فضؿ دراىـ -بأف كاف أحد ٌ
النصؼ الٌذم ىك غير
فجعؿ بإزاء الجكدة د ارىـ ،فإف كاف اآلخذ ٌ
لمدراىـ ىك الكاقؼ -بأف كاف ٌ
()3

الكقؼ ال يجكز ،كاف كاف

بائعا بعض الكقؼ ،كبير
الكقؼ ىك األحسف -ال يجكز؛ ٌ
ألنو يصير ن
فكأنو اشترل
ألف الكاقؼ مشتر ال بائرٌ ،
اآلخذ شريكو -بأف كاف ٌ
النصيب الكقؼ أحسف -جاز؛ ٌ
بعض نصيب( )4شريكو فكقفو(.)5
كيصح عمى
يصح عمى بنائو لممفعكؿ كرفر الكاقؼ،
فقكلو :إف أعطى الكاقؼ ال يجكز،
ٌ
ٌ
الدراىـ.
ألف المعنى فييما ٌأنو أخذ ٌ
بنائو لمفاعؿ كنصب الكاقؼ؛ ٌ

()1
()2
()3
()4

انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]220 /6[ ،
ليست ف "ط ،ب".
ف "ج" زيادة بعض.

ليست ف "ج".

()5
تأمؿ" ،كنصو ف اإلسعاؼ ":لك
قاؿ ابف عابديف " :لكف ف اإلسعاؼ ،كما اشتراه ممؾ لو ،كال يصير كقفناٌ ،...
كأنو أخذ الكقؼ
اقتسـ ٌ
الشريكاف كأدخبل ف القسمة دراىـ معمكمةن فإف كاف المعط ىك الكاقؼ جاز كيصير ٌ

ألنو يمزـ منو
كاشترل بعض ما ليس بكقؼ مف نصيب شريكو بدراىمو كاٌنو جائز كاف كاف بالعكس ال يجكز؛ ٌ

كحصة الكقؼ كقؼ كما اشتراه ممؾ لو كال يصير كقفنا" .انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ ف
نقض بعض الكقؼ
ٌ
أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]27 -26حاشية ابف عابديف.]354 /4[ ،
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تيدـ كال حاصؿ لو]
[رجكع الكقؼ إلى الكاقؼ إذا ٌ
تيدـ كال
قائما
أما إذا ٌ
كاعمـ ٌ
عامراٌ ،
ن
أف عدـ جكاز البير ف غير القسمة فيما إذا كاف ن
()1
ميتنا.
حاصؿ لو يعمر بو فيجكز؛ ٌ
ألنو رجر إلى ممؾ الكاقؼ إف كاف حيا ،كالى كرثتو إف كاف ٌ

ألف الكقؼ بعدما خرج إلى
الشييد( :)2ف جنس ىذه المسائؿ نظر :يعن
الصدر ٌ
ٌ
كقاؿ ٌ
محمد برجكعو إلى ممؾ الكاقؼ أكلى
المٌو -تعالى -ال يعكد إلى ممؾ الكاقؼ ،كأنت تعمـ ٌ
أف قكؿ ٌ
ألف ذلؾ بشرط
ألف خمكصو لمٌو تعالى أقكل مف غيره مف األكقاؼ ،ك ٌ
مف قكلو ف المسجد؛ ٌ
فيعمره ،كمف ذلؾ
الفائدة ،كقد تحقٌؽ انتفاؤىا إذا لـ يكف لو رير يعاد بو ،كال يكجد مف يستأجره ٌ
ب كصار
حانكت احترؽ ف
السكؽ كصار بحيث ال ينتفر بو كال يستأجر البتٌة ،كحكض محمٌة ىخ ًر ى
ٌ
بحاؿ( )3ال تمكف عمارتو فيك لمكاقؼ كلكرثتو ،فإف كاف كاقفو ككرثتو ال تعرؼ فيك لقطة ،كذا*

ف الخبلصة(.)4

()6
ثـ يبيعو الفقير
الخاص ٌ ( :)5إذا كاف كالمٌقطة
زاد ف فتاكل
ٌ
ٌ
يتصدقكف بو عمى فقيرٌ ،
فإنما يصير لبيت الماؿ إذا عرؼ الكاقؼ ،كعرؼ مكتو كانقراض
فينتفر بثمنو ،كعمى ىذا ٌ

عقبو(.)7

()1

ليست ف "ب ،ج".

()3

ف "ط" ،بحيث.

()2

()4

سبقت ترجمتو[ ،ص.]210
انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]385

*نياية ؽ /369ب مف "ج".

()5
()6
()7

ألب بكر الخكارزم  ،المعركؼ بفطيس ،سبقت ترجمتو[ ،ص.]211

ماؿ يكجد عمى األرض كال يعرؼ لو مالؾ ،كقد سبؽ التعريؼ بيا[ ،ص .]39
المقىطة :ىك ه
انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ ف أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]73حاشية ابف عابديف.]358 /4[ ،
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[الكقؼ إذا ىخ ًرب كلـ يمكف عمارتو]
القيـ بثمنيا أخرل ى أكثر
محمد :إذا ضعفت األرض عف االستغبلؿ ،كيجد ٌ
كركم عف ٌ
يعا(.)1
يعا ،كاف لو أف يبيعيا كيشترم بثمنيا ما ىك أكثر ر ن
رن
أما قكؿ طائفة مف المشايخ :فيما إذا خاؼ المتكلٌ عمى الكقؼ مف كارث أك سمطاف
كٌ
يغمب عميو.

شيئا مف ذلؾ ،قالكا:
النكازؿ( :)2يبيعيا
كيتصدؽ بثمنيا ،قاؿ :ككذا ٌ
قيـ خاؼ ن
ٌ
قاؿ ف ٌ
كؿ ٌ
الصحيح ،حتٌى
ألف الكقؼ بعدما ٌ
فالفتكل عمى خبلفو؛ ٌ
صح بشرائطو ال يحتمؿ البير ،كىذا ىك ٌ
دار و
جكز ك و
ً
ذكر ف شجرة و
الدار[ ،بؿ تي ٍك ىرل
قؼ ف
الدار ال تباع ٌ
الشجرة لعمارة ٌ
كقؼ ،ىخ ًرىبت ٌ
الدار]( ،)3كيستعاف بنفس الجكز عمى العمارة.
ٌ
( )5

()4
ٌ
ثـ إذا جاز بير األشجار المكقكفة ،ال يجكز قبؿ القطر بؿ بعده ،ىكذا عف الفضم ٌ
ألنيا ى الغمٌة ،كبناء الكقؼ
ف األشجار المثمرة ،كف غير المثمرة قاؿ :يجكز قبؿ القمر ٌ
النبات ال يجكز قبؿ اليدـ كالقمر( )6كالمثمرة ،كذا قيؿ.
كٌ

()1
()2

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]137 /6[ ،
لمفقيو أب الميث ،كما سبؽ[ ،ص.]209

()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".

()5

إذا أطمؽ "الفضم " ف كتب المذىب الحنف فالمراد بو أبك بكر محمد بف الفضؿ الكمارم :نسبة إلى ،كمار،

()4

ف "ب ،ج" قمر.

قرية ببخارل ،كاف فقييان ،كرعان ،معتمدا ف الركاية ،كمشاىير كتب الفتاكل مشحكنة بفتاكاه كركاياتو ،تكف سنة:

( 381ىػ) .انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية .]300 /3[ ،البيطار ،عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ ،حمية البشر
ف تاريخ القرف الثالث عشر[ ،ص  ،]1342حققو كنسقو كعمؽ عميو حفيده :محمد بيجة البيطار ،دار صادر،

بيركت ،ط 1413 ،2ىػ  1993 -ـ.
()6

ف "ج" القطر.
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دفعا لزيادة مؤنة اليدـٌ ،إال أف تزيد القيمة
كالكجو يقتض إذا ٌ
تعيف البير ككنو قبؿ اليدـ ن
باليدـ .كف زيادات( )1أب بكر بف حامد( :)2أجمر العمماء( )3عمى جكاز بير بناء الكقؼ

كحصيره

()4

إذا استغنكا عنو.

()1

لـ أقؼ عمى أحد عرؼ بالكتاب.

()3

كقد لخص ابف القدامة أقكاؿ العمماء ف

( )2ىك :أحمد بف محمد بف حامد بف ىاشـ ،أبك بكر ،الطَّك ً
اكيس َّ  ،ركل عف محمد بف نصر المركزم كعبد ا﵀
بف شيكيو النيسابكر كغيرىما .كالطَّك ً
اكيس َّ نسبة الى طى ىك ًاكيس قرية مف قرل بخارم عمى ثماف فراسخ منيا ،كتكف
سنة344( :ىػ) .انظر :القرش  ،الجكاىر المضية .]265/1[ ،المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص.]31
ىذه المسألة بقكلو" :كجممة ذلؾ أف الكقؼ إذا خرب ،كتعطمت

منافعو ...جاز بير بعضو لتعمر بو بقيتو ،كاف لـ يمكف االنتفاع بش ء منو ،بير جممة [ ثـ ذكر الركايات عف
اإلماـ أحمد ] ،كقاؿ محمد بف الحسف :إذا خرب المسجد أك الكقؼ ،عاد إلى ممؾ كاقفو؛ ألف الكقؼ إنما ىك
تسبيؿ المنفعة ،فإذا زالت منفعتو ،زاؿ حؽ المكقكؼ عميو منو ،فزاؿ ممكو عنو.
كقاؿ مالؾ ،كالشافع  :ال يجكز بير ش ء مف ذلؾ ،لقكؿ رسكؿ ا﵀ « :ال يباع أصميا ،كال تبتاع ،كال تكىب،
كال تكرث» .كألف ما ال يجكز بيعو مر بقاء منافعو ،ال يجكز بيعو مر تعطميا؛ كالمعتىؽ ،كالمسجد أشبو األشياء
بالمعتىؽ .كلنا[ :فساؽ قصة عمر ف تحكيؿ مسجد الككفة لما نقب بيت الماؿ] كقاؿ :ككاف ىذا بمشيد مف
الصحابة ،كلـ يظير خبلفو ،فكاف إجماعان؛ ألف فيما ذكرناه استبقاء الكقؼ بمعناه عند تعذر إبقائو بصكرتو،

فكجب ذلؾ ...قاؿ ابف عقيؿ :الكقؼ مؤبد ،فإذا لـ يمكف تأبيده عمى كجو تخصيصو ،استبقينا الغرض ،كىك
االنتفاع عمى الدكاـ ف عيف أخرل ،كاتصاؿ األبداؿ جرل مجرل األعياف ،كجمكدنا عمى العيف مر تعطميا
تضيير لمغرض ،كيقرب ىذا مف اليدم إذا ىع ًطب ف السفر ،فإنو يذبح ف الحاؿ ...كلنا عمى محمد بف الحسف:
أنو إزالة ًم ٍم وؾ عمى كجو القربة ،فبل يعكد إلى مالكو باختبللو ،كذىاب منافعو ،كالعتؽ" .انظر :الدسكق  ،حاشية
الدسكق  .]90 /4[ ،النككم ،ركضة الطالبيف .]357 /5[ ،ابف قدامة ،المغن .]29-28 /6[ ،

()4

الحصير :البساط المنسكج مف أكراؽ البردم أىك البارم .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط،

[.]179 /1
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[مؤكنة المكقكؼ]
اع ٍالك ٍق ً
ً
اؿ :ىك ٍال ىك ً
ؼ أى ٍك
[قى ى
ؼ ًب ًع ىم ىارًت ًو ى
ش ىرطى ىذلً ىؾ ٍال ىك ًاق ي
اج ي
ب أى ٍف يي ٍبتى ىدأى م ٍف ٍارًتفى ً ى
ً ً
ش ٍرطي ٍال ًع ىم ىارًة
ت ى
ص ٍر ي
ؼ ٍال ىغم ًة يم ىؤب ندا ،ىكىال تى ٍبقىى ىد ًائ ىم نة إال ًب ٍال ًع ىم ىارًة فى ىيثٍ يب ي
ٍال ىكاقؼ ى
قكلو :كالكاجب أف يبتدأ مف ارتفاع الكقؼ بعمارتو سكاء شرط الكاقؼ ذلؾ أك لـ يشرط؛
ً
ص ىد
لى ٍـ ىي ٍ
شتى ًر ٍط ،ألىف قى ٍ
اء].
ٍ
اق ًت ى
ض ن

مؤب ندا ،كال يمكف ذلؾ ببل
ألف الغرض ٌ
مؤب ندا ،كذلؾ بصرؼ الغمٌة ٌ
لكؿ كاقؼ كصكؿ الثٌكاب ٌ
ٌ
()3
()2
()1
محمد  -رحمو المٌو  -ف األصؿ ف
عمارة ،فكانت العمارة مشركطةن
ن
اقتضاء  ،كليذا ذكر ٌ

الصككؾ( ،)4فاشترط أف يرفر الكال
ش ء مف رسـ ٌ
()7

كؿ عاـ* ما يحتاج إليو ألداء
مف غمٌتو ٌ

()6
()5
الدارسيف؛
الحصاديف ك ٌ
الحراس ك ٌ
العشر كالخراج كالبذر كأرزاؽ الكالة عمييا ىك ٍال ىع ىممىة كأجكر ٌ
()8
كؿ كقت ال يتحقٌؽ(ٌ )9إال بدفر ىذه المؤف مف رأس الغمٌة(.)10
ألف حصكؿ منفعتيا ف ٌ
ٌ

()1

كىذا ما أكده الكاسان فقاؿ " :كالكاجب أف يبدأ بصرؼ الرير إلى مصالح الكقؼ مف عمارتو ،كاصبلح ما

كىى مف بنائو ،كسائر مؤكناتو  ،...ألف استبقاء الكقؼ كاجب ،كال يتـ إال بالعمارة " انظر :الكاسان  ،بدائر
الصنائر.]221/6[ ،

()2
()3

زيادة ما ف "أ".
ليست ف "ج".

()4

صؾ ،كىك الكتاب الذم تكتب فيو المعامبلت ،كما سبؽ تعريفو[ ،ص.]23
جمر ٌ

()5

العشر :الجزء مف عشرة أجزاء ،كالجمر :أعشار .انظر :الفيكم  ،المصباح المنير.]410 /2[ ،

*نياية ؽ /20ب مف "ب".

()6
األياـ األكلى لئلسبلـ ،كتعن الضريبة السنكية المفركضة عمى األراض الٌت تزرع
ٍالخراج :لفظة عرفت منذ ٌ
حبكبا كنخيبل كفاكية ،يدفعيا المزارع لممقطر ،صاحب األرض اإلقطاعية ،ليؤدييا بدكره إلى خزانة الدكلة بعد

اج كالغنيمة ما يأخذه المسممكف مف أمكاؿ الكفار" .انظر:
استقطاع ،مختمؼ المصركفات ،كقاؿ النسف " :الخر ي
البركت  ،التعريفات الفقيية[ ،ص  .]86أبك يكسؼ ،يعقكب بف إبراىيـ بف جيب ،الخراج[ ،مقدمة المحقؽ ص
 ،]3المكتبة األزىرية لمتراث ،تحقيؽ :طو عبد الرءكؼ سعد ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

()7
النبات .انظر :الفيركزآبادم ،القامكس المحيط[ ،ص
البذر :ما عزؿ ٌ
لمزراعة مف الحبكب ،ك ٌأكؿ ما يخرج مف ٌ
.]348
()8
()9

فإف.
ف ج" ٌ

ف "أ ،ج" يحصؿ.

()10

انظر :السرخس  ،المبسكط.]43 /12[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

293

يستحؽ ببل شرط عندنا ،لكف ال يؤمف جيؿ
األئمة( :)1كذلؾ كاف( )2كاف
قاؿ شمس
ٌ
ٌ
صكو يقر األمف
شرط ذلؾ ف
ٌ
بعض القضاة ،فيذىب رأيو إلى قسمة جمير الغمٌة ،فإذا ٌ

بالشرط(.)3
ٌ

()1

يراد بو شمس األئمة السرخس محمد بف أحمد ،كقد سبقت ترجمتو ف كتاب الشركة [ص.]113

()3

انظر :السرخس  ،المبسكط.]43 /12[ ،

()2

ف "ج" إف.
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[نفقات الكقؼ]
اج ًبالض ىم ً
اف].
[كًألىف ٍال ىخ ىر ى
ى
()1
الد ٌابة
ألف الخراج
قاؿ
بالضماف  ،أم :االنتفاع بخراج ٌ
الش ء كغمٌة العبد ك ٌ
ٌ
ٌ
المصنؼ :ك ٌ
المستغؿ.
الش ء]( )2لك تمؼ تمؼ( )3مف ضماف
ٌ
الش ء [أم :لككف ذلؾ ٌ
كنحك ذلؾ بقياـ ذلؾ ٌ
()4

كركل أبك عبيد

()1

ف كتاب غريب الحديث

()5

م
عف مركاف الفزار ٌ

()6

()7

عف ابف أب ذئب

كىذه قاعدة فقيية ،كى نص حديث  ،كسيأت تخرجو بعد قميؿ" .قاؿ أبك عبيد :الخراج ف ىذا الحديث غمٌة

فيرده كيأخذ جمير الثٌمف كيفكز بغمٌتو
ثـ يعثر منو عمى عيب دلٌسو البائر ٌ
الرجؿ فيستعممو ن
العبد؛ يشتريو ٌ
زمانا ٌ
النظائر[ ،ص  .]127البكرنك،
ألنو كاف ف ضمانو ،كلك ىمؾ ىمؾ مف مالو" .انظر :ابف نجيـ ،األشباه ك ٌ
كمٌيا؛ ٌ

محمد صدق  ،مكسكعة القكاعد الفقيية ،]274 /3[ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط2003 ،1ـ.
()2
()3
()4

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".
ليست ف "ج".

ىك :أبك عبيد القاسـ بف سبلـ بف عبد ا﵀ .كلد سنة157 :ىػ .مف كبار العمماء بالحديث كاألدب كالفقو .مف

مصنفاتو ":الغريب المصنؼ" ف

الحديث ،ك" األمكاؿ" ك" أدب القاض

" ك" فضائؿ القرآف" ،كغيرىا .تكف

سنة224:ىػ .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]490/10[ ،الزركم  ،األعبلـ.]176/5[ ،

()5

كاسمو "الغريب المصنؼ" ،كىك غير "غريب الحديث" لئلماـ أب عبيد القاسـ بف سبلـ ،مجمداف ،كألَّفو ف

أربعيف سنة مر غريب الحديث ،كىك أكؿ مف صنؼ ف ىذا الفف ،كمف أجؿ يكتب المغة ،ك ً
صنؼ فييا،
أحسف ما ٌ
ً
المغة
اؿ أئمة
كمنزلتو ف كتب المغة كمنزلة صحيح البخارم أك مسمـ ف كتب الحديث ،حيث جمر فيو أقك ى
بيف األقكاؿ ،كتمقَّاه العمماء بعده بالقبكؿ كالرضى قد طبر طبعتيف :األكلى ف مصر
كفرسانيا ،كدقؽ كرجح ى

بتحقيؽ رمضاف عبد التكاب  ،كالثانية ف

تكنس بتحقيؽ محمد مختار العبيدم  .انظر :حاج

خميفة ،كشؼ

الظنكف .]1209 /2[ ،الزركم  ،األعبلـ .]176/5[ ،ابف سبلٌـ ،أبك يعبيد القاسـ ،الغريب المصنؼ[ ،مقدمة
المحقؽ] ،صفكاف عدناف داككدم ،مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ،السنة السادسة كالعشركف ،العدداف
(1414 )102 ،101ق1415/ىػ.

()6

ىك :مركاف بف معاكية بف الحارث بف أسماء الفزارم ،أبك عبد ا﵀ الككف  ،نزيؿ مكة كدمشؽ ،ثقة حافظ

يدلس أسماء الشيكخ ،تكف سنة193( :ق)ػ .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص  .]526ابف حباف ،الثقات،
[.]483/7

()7

ىك :محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة بف أب

ذئب ىشاـ بف شعبة القرش

العامرم158-80( ،ىػ،

كقيؿ ،)159مف يعَّباد أىؿ المدينة كقيَّرائيـ كفقيائيـ ،قاؿ اإلماـ أحمد" :كاف ثقة صدكقان أفضؿ مف مالؾ بف أنس
إال َّ
عمف يحدث" .انظر :ابف خمكاف ،كفيات
أف مالكان أشد تنقية لمرجاؿ منو ،كابف أب ذئب كاف ال يبال
َّ
األعياف .]566/1[ ،العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص.]493
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()3
()2
()1
ضى أىف
عف مخمد بف أب خفاؼ عف عركة عف عائشة عف ٌ
النب ٌ « :-  -أىن يو قى ى
()5
()4
اج ًبالض ىم ً
ثـ
ٍال ىخ ىر ى
اف»  .قاؿ أبك عبيد :معناه -كالمٌو أعمـٌ -
الرجؿ يشترم المممكؾ فيستغمٌوٌ ،

يرد العبد عمى البائر بالعيب ،كيرجر بالثٌمف فيأخذه،
عيبا كاف عند البائر ،فقض ٌأنو ٌ
يجد بو ن
ضامنا لمعبد ،كلك مات مات مف ماؿ
ألنو كاف
طيبةن كىك الخراج ،كاٌنما طابت ٌ
ن
كتككف لو الغمٌة ٌ

ألنو ف يده اىػ(.)6
المشترم؛ ٌ

()1

ىك :مخمد بف خفاؼ بف أنماء بف رخصة الغفارم :أخك الحارث بف خفاؼ ،ألبيو كلجده صحبة ،ركل عف

عركة ،كعائشة ،حديث" :الخراج بالضماف" .ركل عنو ابف أبى ذئب .ذكره ابف حباف ف الثقات .انظر :ابف سعد،
الطبقات الكبرل .]117-105/4[ ،ابف حباف ،الثقات.]505 /5[ ،

()2
()3

سبقت ترجمتو[ ،ص.]264

سبقت ترجمتيا[ ،ص.]236

( )4ركاه ابف سبلٌـ ،أبك يعبيد القاسـ ،غريب الحديث ،]37 /3[ ،تحقيؽ ،محمد عبد المعيد خاف ،مطبعة دائرة
المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد -الدكف ،ط1384 ،1ىػ 1964 -ـ .كالحديث أصمو ف "سنف أب داكد"[ ،كتاب:
البيكع ،باب :فيمف اشترل عبدا فاستعممو ثـ كجد بو عيبان ،حديث رقـ ( )3508ص .]532كحسنو األلبان .

()5
()6

ليست ف "ج".

المصدر السابؽ.
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قضاءه حيف قضى بالغمٌة لمبائر( ،)2كىذا

مضرة بمقابمة منفعة.
كؿ*
كقد جرل لفظو مجرل المثؿ ،كاستعمؿ ف ٌ
ٌ

()1

ىك :أبك حفص عمر بف عبد العزيز بف مركاف بف الحكـ األمكم (101-61ىػ) ،الخميفة الصالح ،معدكد مف

كبار التابعيف ،جده ألمو عاصـ بف عمر بف الخطاب ،كلد بمصر ،كقيؿ بالمدينة ،كل الخبلفة بعيد مف سميماف
بف عبد الممؾ سنة 99ىػ ،فبسط العدؿ َّ
كسكف الفتف ،كمات بالشاـ .انظر :ابف كثير ،البداية كالنياية-195/9[ ،
 .]221الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]114 /5[ ،

()2
ثـ ظيرت منو عمى عيب فخاصمت فيو إلى عمر
أف مخمدان بف خفاؼ ،قاؿ" :ابتعت
كفيو ٌ
غبلما فاستغممتو ٌ
ن
العشية فأخبره
برد غمٌتو فأتيت عركة فأخبرتو  ،فقاؿ :أركح إليو
عمي ٌ
بف عبد العزيز فقضى لي ٌ
ٌ
برده  ،كقضى ٌ

فعجمت إلى عمر فأخبرتو ما أخبرني عركة  ،عف عائشة  ،عف رسكؿ
ٌ
أف عائشة أخبرتني كذكر الحديثٌ ،
سنة عف
عمي مف قضاء قضيتو اهلل يعمـ ٌأني لـ أرد فيو ٌإال
الحؽ فبمغتني فيو ٌ
ٌ
اهلل  ،فقاؿ عمر :فما أيسر ٌ

سنة رسكؿ اهلل  ، فراح إليو عركة فقضى لي أف آخذ الخراج مف
فأرد قضاء عمر كأنفٌذ ٌ
رسكؿ اهلل ٌ 
عيبا كقد
عمي لو" .أخرجو :البييق  ،السنف الكبرل[ ،كتاب البيكع باب المشترم يجد بما اشتراه ن
الٌذم قضى بو ٌ

زمانا  525 /5حديث رقـ .])10742( :قاؿ ابف األثير" :صحيح حسف غريب" ،كسبؽ تخريب حديث:
استغمٌو ن
الشافع ،]121/4[ ،
الشاف ف شرح مسند ٌ
"الخراج بالضماف" ،الصفحة السابقة .انظر :الجزرم ،ابف األثيرٌ ،

الرشد ،الرياض  -المممكة العربية السعكدية ،ط،1
تحقيؽ :أحمد بف سميماف  -أب تميـ ياسر بف إبراىيـ ،مكتبة ٌ
1426ىػ 2005 -ـ.
()3

كىذه قاعدة فقيية ،كمعناىا :أف ما خرج مف الش ء مف غمٌة كمنفعة كعيف فيك لممشترم عكض ما كاف عميو

ضماف الممؾ ،فإنو لك تمؼ المبير كاف مف ضمانو ،فالغمة لو ليككف ف مقابمة الغرـ كى تابعة لمقاعدة الت

قبميا أم :الخراج بالضماف .انظر :البكرنك ،محمد بف صدق  ،الكجيز ف إيضاح قكاعد الفقو الكمية[ ،ص ،]365
مؤسسة الرسالة ،ببيركت ،ط1416 ،4ى .انظر :مجمة األحكاـ العدلية[ ،ص 26مادة.]87 :
*نياية ؽ  /92أ مف "أ".
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[عمارة الكقؼ عمى المكقكؼ عمييـ]
ً ًً
ً
ً
ؼ ىعمىى
اف ٍال ىك ٍق ي
كصى لى يو ًب ىيا .ثيـ ٍ
إف ىك ى
كصى ًبخ ٍد ىمتو ،فىًإن ىيا ىعمىى ٍال يم ى
ص ىار ىك ىنفىقىة ٍال ىع ٍبد ٍال يم ى
[ ىك ى
اء ىال ي ٍظفىر ًب ًيـ ،كأى ٍقرب أىمكالً ًيـ ىى ًذ ًه ٍال ىغم ية فىتى ًج ً
ٍالفيقىر ً
ؼ ىعمىى ىر يج وؿ ًب ىع ٍي ًن ًو
اف ٍال ىك ٍق ي
ييا .ىكلى ٍك ىك ى
ي
ب ف ى
ى ي ٍ ى ى ي ٍى ٍ
ى
آخره لً ٍمفيقىر ً
ً
اء ًفي ىح ً
اء فى يي ىك ًفي مالً ًو :أىم م و
اؿ ىح ىي ًات ًو .ىكىال يي ٍؤ ىخ يذ ًم ٍف ٍال ىغم ًة؛ ًألىن يو يم ىعي هف يي ٍم ًك يف
اؿ ى
ش ى
ىك ي ي ى
ى
ى
ً ً
ب
يم ى
ستى ًحؽ ٍال ًع ىم ىارةى ىعمى ٍي ًو ًبقى ٍد ًر ىما ىي ٍبقىى ٍال ىم ٍكقي ي
كؼ ىعمىى الصفىة التي ىكقىفى يو ،ىكًا ٍف ىخ ًر ى
طالى ىبتي يو ،ىكًان ىما ىي ٍ
صفى ًتيا صار ٍت ىغمتييا مصركفى نة إلىى ٍالمكقي ً
ؼ؛ ًألىنيا ًب ً
ي ٍب ًني عمىى ىذلً ىؾ ٍالكص ً
ادةي
كؼ ىعمى ٍي ًو .فىأىما الزىي ى
ى
ى
ىٍ
ى ٍ
ى
ى ى ٍي
ى ىى
ً
و
ً
ضاهي،
ش ٍي وء ى
ستى ىحق هة فى ىبل ىي يج ي
ص ٍرفي ىيا إلىى ى
آخ ىر إال ًب ًر ى
ستى ىحقة ىعمى ٍيو ىك ٍال ىغم ية يم ٍ
س ٍت ًب يم ٍ
كز ى
ىعمىى ىذل ىؾ ىفمى ٍي ى
يف يج ي ً
ؼ عمىى ٍالفيقىر ً
اء فى ىك ىذلً ىؾ ًع ٍن ىد ٍال ىب ٍع ً
صح ًألىف
ىكلى ٍك ىك ى
ض ،ىك ًع ٍن ىد ٍاآل ىخ ًر ى ى ي
اف ٍال ىك ٍق ي ى
كز ىذل ىؾ ،ىك ٍاألىك يؿ أى ى
ى
اء ٍالك ٍق ً
ضركرةي ٍإبقى ً
ً ً
اد ًة].
الص ٍر ى
كرةى ًفي الزىي ى
ؼ ىكىال ى
ى
ض ير ى
ؼ إلىى ٍالع ىم ىارة ى ي ى
فإنيا تككف عمى
كقكلو :كصار -أم :عمارة الكقؼ -كنفقة العبد المكصى بخدمتوٌ ،
المكصى لو بيا.

()1
يتصكر أف يمزمكا لعدـ
ثـ إف كاف الكقؼ عمى الفقراء كال يظفر بيـ ،ال
قكلو ٌ :
ٌ
اجتماعيـ كلعسرتيـ ،كأقرب أمكاليـ ىذه الغمٌة ،الكائنة لمكقؼ ،فتجب العمارة فييا.

قكلو( :)2كاف كاف الكقؼ عمى رجؿ بعينو ،أك رجاؿ ،كآخره لمفقراء ،فيك ف مالو ،أىم

()3
مو
ألنو رجؿ
اؿ شاء ف حياتو ،فإذا مات فمف الغمٌة[ ،كال يؤخذ مف الغمٌة]
عيناٌ ،
ن
ى
()6
ثـ العمارة المستحقٌة عميو
ثـ ىك يعط إف شاء مف الغمٌة ،كاف شاء مف غيرىاٌ ،
يمكف مطالبتوٌ ،
()4

( )5

معيف
ٌ

الزيادة فميست بمستحقٌة،
فأما ٌ
ٌإنما ى بقدر ما يبقى المكقكؼ بيا عمى ٌ
الصفة الٌت كقؼ عميياٌ ،
فبل تصرؼ ف العمارة ٌإال برضاه(.)7

()1

ليست ف "ب".

()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".

()2

()4

ليست ف "ب ،ج".
ليست ف "ب،ج".

()5

ف "ب ،ج" متعيف.

()7

كذلؾ يعن أف تعمير الكقؼ يقتصر عمى األعياف المكقكفة كال تشمؿ الزيادة فييا ،أم إضافة مباف أخرل أك

()6

ف "ج" عمييا.

إنشاءات جديدة ،ألف الصرؼ ف عمارة الكقؼ لضركرة أف يككف الكقؼ باقيا دائما ،كال ضركرة فيما زاد عمى
ذلؾ ،ألف صرؼ الغمة إلى المكقكؼ عميو كاجب ،كالزيادة ف

العمارة ليست كاجبة .انظر :الزريق  ،جمعة

محمكد ،تعمير أعياف الكقؼ كاختبلؼ كسائمو قديمان كحديثان ،بحث مقدـ لؤلمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت
الشقيقة ،منشكر عمى ىذا الرابطhttp://www.slideshare.net/fatehfateh/ss-34037458 :
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()1
الصفة الٌت كاف
كلك كاف الكقؼ عمى الفقراء فكذلؾ عند البعض ،أم :ال يزاد عمى ٌ
حؽ الفقراء إلى غير ما
األكؿ
ألنو صرؼ ٌ
عمييا ،كعند آخريف يجكز ذلؾ ،أمٌ :
أصح؛ ٌ
ٌ
الزيادة ،ك ٌ
()2

تؤخر العمارة إذا احتيب إلييا ،كتقطر الجيات المكقكفة
يستحؽ عمييـ ،كال ٌ
ٌ
()4
قدـ .
لـ يخؼ ضرر ٌبيف ،فإف خيؼ ٌ

()3

عمييا ليا إال

إف

الناظر( )5فإف كاف المشركط لو مف الكاقؼ فيك كأحد المستحقٌيف ،فإذا قطعكا لمعمارة
أما ٌ
كٌ
()6
شيئا.
قطر ٌإال أف يعمؿ [كالفاعؿ كالبٌناء كنحكىما]  ،فيأخذ قدر أجرتو ،كاف لـ يعمؿ ال يأخذ ن

()1

ف "ج" عف.

()3

ليست ف "ط".

()2

()4

ف "ب ،ج" المكقكؼ.
كف فتاكل قاض خاف :إذا اجتمر مف غمة أرض الكقؼ ف يد القيـ ككاف المكقكؼ عمييـ محتاجيف إلييا

كالعيف المكقكفة تحتػاج إلى إصبلح كعمارة ،كال يمكف تأجيؿ ذلؾ إلى الغمة الثانية لما يترتب عميو مف ضرر

بالعيف المكقكفة فإف الناظر يصرؼ الغمة إلى العمارة كاإلصبلح ،فإف زاد ش ء مف الغمة فإنو يدفعو إلى جية
البر المكقكؼ عمييا .انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]169/3[ ،

()5
القيـ كالمتكلٌ  :قاؿ ابف
الصمة ٌ
ٌ
الناظر ك ٌ
الناظر :ىك الٌذم يم الكقؼ كحفظو كحفظ ريعو ،كتنفيذ شرط كاقفو .ك ٌ
ثـ قاؿ" :كىذا ظاىر عند
الناظر ف كبلـ الفقياء
القيـ كالمتكلٌ ك ٌ
ن
عابديف نقبلن عف الخيرٌية" :ك ٌ
بمعنى كاحد"ٌ ،

بالناظر المشرؼ" .انظر :حاشية ابف عابديف،
كناظر عميو كما يقر نا
نا
أما لك شرط الكاقؼ متكلٌنيا
كثير فيراد ٌ
االنفرادٌ ،
[ .]458 /4المكسكعة الفقيية الككيتية.]14 /40[ ،

()6

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ب،ج".
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[الكقؼ عمى المكالي]
خاف :رجؿ

()1

كقؼ ضيعةن عمى مكاليو كمات فجعؿ

لديف قاض
قاؿ اإلماـ فخر ا ٌ
مثبل ،كف
قيـ ،كجعؿ لو عشر ٌ
الغبلت ن
القاض الكقؼ ف يد ٌ

الكقؼ طاحكنة ف

يد رجؿ*

()2
لمقيـ فييا
القيـ ،كأصحاب ىذه الطٌاحكنة يقسمكف غمٌتيا ،ال يجب ٌ
بالمقاطعة ال حاجة فييا إلى ٌ
القيـ ال يأخذ ما يأخذه ٌإال بطريؽ األجر ،فبل يستكجب األجر ببل عمؿ اىػ(.)3
ألف ٌ
ذلؾ العشر؛ ٌ
()4
أما إذا شرط]( )5كاف مف جممة المكقكؼ
فيذا عندنا فيمف لـ يشرط [لو الكاقؼ ن
شيئا ؛ ٌ

عمييـ(.)6

()1

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()2
ً
كممكت
المقاطعة :ى األجرة السنكية الت تدفر لمكقكؼ مف قبؿ المتصرؼ ف العقار الذم يكقفت أرضو ي
أبنيتو ككركمو كأشجاره .انظر :محمكد عبد الرحمف ،معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية.]330 -329 /3[ ،

*نياية ؽ  /370أ مف "ج".

( )3انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]170 -169/3[ ،
()4
()5

ليست ف "ب ،ج".

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".

صرح ف
( )6كأكضح ذلؾ ابف عابديف بقكلو" :ىذا إف عمؿ ،كاف لـ يعمؿ ال
ٌ
يستحؽ أجرةن كبمثمو ٌ
شيئا ينظر إف كاف المعيكد أف ال يعمؿ ٌإال بأجرة المثؿ فمو أجرة
يعيف لو ن
كتاب ٌ
نصبو القاض كلـ ٌ
الدعكل كاف ٌ
األشباه ف

ألنو المفيكـ مف
فإنو يجب إليو المصيرٌ ،
ألف المعيكد كالمشركط كا ٌال فبل ش ء لو فاغتنـ ىذا التٌحريرٌ ،
المثؿ ٌ
الطاحكف كقكلو كاف مف
عباراتيـ كالمتبادر مف كمماتيـ ،كقكلو ف الفتح فيذا إشارة إلى الحكـ المذككر ف مسألة ٌ

بالشرط ال بالعمؿ كىذا
جممة المكقكؼ عمييـ أم
فإنو ٌ
الرير ٌ
ٌ
بالشرط ال بالعمؿ كاستحقاؽ المكقكؼ عمييـ ٌ
فيستحؽ ٌ
المتعيف ف فيـ عبارتو" .انظر :حاشية ابف عابديف.]264 /5[ ،
ىك
ٌ
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لمسكنى]
[عمارة الدار المكقكفة ٌ

ًً ً
ً
اج ًبالض ىم ً
اف ىعمىى
ؼ ىد نا
[قى ى
اؿ :فىًإ ٍف ىكقى ى
س ٍك ىنى ،ألىف ٍال ىخ ىر ى
س ٍك ىنى ىكلىده فى ٍالع ىم ىارةي ىعمىى ىم ٍف لى يو ي
ار ىعمىى ي
ير آجرىىا ٍالح ً
ما مر فىصار ىك ىنفىقى ًة ٍالع ٍب ًد ٍالمكصى ًب ًخ ٍدم ًت ًو ،فىًإ ٍف امتىىنع ًم ٍف ىذلً ىؾ ،أىك ىك ى ً
اك يـ
ى
ٍ ى
ٍ
ي ى
ى
اف فىق نا ى ى
ىى
ى
ى ى
كعمرىىا ًبأي ٍجرًتيا ،كًا ىذا عمرىىا رد ىىا إلىى م ٍف لى يو الس ٍك ىنىً ،ألىف ًفي ىذلً ىؾ ًرعاي ىة ٍالحق ٍي ًف حؽ ٍالك ًاق ً
ؼ
ى
ىى ى
ى
ى ى ى ى ى ى
ىى ى
ى
ً
كحؽ ص ً
اح ًب الس ٍك ىنىً ،ألىن يو لى ٍك لى ٍـ يي ىعم ٍرىىا تىفي ي
ىى
ص نبل ،ىك ٍاألىك يؿ أى ٍكلىى ،ىكىال يي ٍج ىب ير ٍال يم ٍمتىنعي
كت الس ٍك ىنى أى ٍ
ى
كف ً
ً
ً
ً
يو ًم ٍف إتٍىبل ً
عمىى ٍال ًعمارًة لًما ًف ً
اع يو
ؼ ىمالً ًو فىأى ٍ
ام ًت ىن ى
امت ىن ي
ى
اع ى
صاح ًب ٍال ىب ٍذ ًر في ٍال يم ىزىار ىعة فى ىبل ىي يك ي ٍ
ش ىب ىو ٍ
ىى ى
ً
ً
ً ً ً
ًر ن ً
إج ىارةي ىم ٍف لى يو الس ٍك ىنى ًألىن يو ىغ ٍي ير ىمالً وؾ].
ضا م ٍن يو ًب يب ٍط ىبل ًف ىحقو ألىن يو في ىحي ًز الت ىردد ،ىكىال تىصح ى
ألف
قكلو :فإف كقؼ نا
السكنى؛ ٌ
دار عمى سكنى كلده أك غير كلده فالعمارة عمى مف لو ٌ
أجرىا
بالضماف( ،)1كصار كالعبد المكصى بخدمتو ،فإذا( )2امتنر مف ذلؾ ،أك كاف نا
الخراج
فقير ٌ
ٌ
ثـ
الحاكـ ٌ
كعمرىا بأجرتياٌ ،
ألنو
ٌ
السكنى؛ ٌ
كحؽ صاحب ٌ

حؽ الكاقؼ،
ألف ف ذلؾ رعاية الحقٌيفٌ :
ٌ
السكنى؛ ٌ
ردىا إلى مف لو ٌ
()3
أصبل.
يعمرىا تفكت
السكنى ن
ٌ
لك لـ ٌ

األكؿ -كىك العمارة -أكلى مف الثٌان -كىك عدـ عمارتيا المدلكؿ عميو بقكلو :لك لـ
ك ٌ
()4
ألف الجمر بيف المصمحتيف أكلى مف إبطاؿ إحداىما  ،كال يجبر الممتنر عمى
يعمرىا-؛ ٌ
ٌ

الضرر بإتبلؼ مالو ،فأشبو امتناع صاحب البذر فيما إذا ىعقى ىد ىع ٍق ىد
العمارة؛ لما فيو مف إلزاـ ٌ
كبينا مف عميو البذر ،فامتنر مف عميو البذر عف العمؿ ال يجبر عميو لذلؾ.
المزارعة ٌ

()1
()2
()3
()4

سبؽ التعريؼ بيذه القاعدة.]296[ ،
ف "ب" ج" فإف.
ف "ب" يككف.

كىذه قاعدة فقيية ،مف القكاعد الميمة ف الشريعة اإلسبلمية :كى تندرج تحت قكاعد المكازنة كالترجيح بيف

المصالح ،كمف الصيغ األخرل لمقاعدة" :كؿ مصمحتيف يمكف الجمر بينيما جمر بينيما" .كنظيرىا ف

قسـ

القكاعد األصكلية" :إعماؿ الدليميف كلك مف كجو أكلى مف إلغاء أحدىما " ،كأما المعنى اإلجمال لمقاعدة فقد ذكره
العز بف عبد السبلـ بقكلو " :فمف قدر عمى الجمر بيف األمر بمعركفيف ف كقت كاحد ،لزمو ذلؾ ،لما ذكرناه مف

تعذر الجمر بينيما أمر بأفضميما؛ لما ذكرناه مف تقديـ أعمى المصمحتيف
كجكب الجمر بيف المصمحتيف ،كاف ٌ
الصبلة المفركضة حتٌى ضاؽ
عمى أدناىما ،مثاؿ الجمر بيف األمر بمعركفيف فما زاد ،أف يرل جماعةن قد ترككا ٌ
كؿ كاحد منيـ كاجب عمى الفكر .ككذلؾ
فإف أمر ٌ
الصبلةٌ ،
كقتيا بغير عذر فيقكؿ ليـ بكممة صمٌكا أك قكمكا إلى ٌ

عز الديف عبد
السبلـٌ ،
تعميـ ما يجب تعميمو ،كتفييـ ما يجب تفييمو ،يختمؼ باختبلؼ رتبو " .انظر :ابف عبد ٌ
العزيز ،قكاعد األحكاـ ف إصبلح األناـ ،]124 /1 [ ،بيركت ،دار ابف حزـ1424 ،ق2003-ـ .السبك ،
عم بف عبد الكاف بف عم  ،اإلبياج ف شرح المنياج ،]211-201 /3[ ،دار الكتب العممية –بيركت ،بدكف

طبعة1416 ،ىػ 1995 -ـ .القراف  ،الذخيرة .]152 /6[ ،معممة زايد لمقكاعد الفقيية كاألصكلية [.]4/117
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()1
ردد يعن داللة
ألف امتناعو ف
حيز التٌ ٌ
ٌ
رضا منو ببطبلف حقٌو؛ ٌ
ثـ ال يككف امتناعو ن
ٌ
متردد فييا لجكاز ككف امتناعو لعدـ القدرة عمى العمارة ،أك
الرضا بإسقاط حقٌو ٌ
االمتناع عمى ٌ

لرجائو اصطبلح القاض (.)2

()3
تصح إجارة مف
ألنو ال
أجرىا الحاكـ؛ ٌ
ٌ
كما يجكز ككنو لرضاه بإبطاؿ حقٌو ،كاٌنما قاؿٌ :
ألنو غير مالؾ ،كف تقريره* قكالف( :)4أحدىما ٌأنو ليس بمالؾ لممنفعة،
السكنى ،كعمٌمو بقكلوٌ :
لو ٌ

بؿ أبيح لو االنتفاع ،كىذا ضعيؼ.

ف

الدار ،كاإلعارة تمميؾ المنافر ببل عكض ،كالمسألة
السكنى أف يعير ٌ
ٌ
فإف لممكقكؼ عميو ٌ
()5
ألنيا بير المنافر
كقؼ
الخصاؼ  ،كاآلخر ٌأنو ليس بمالؾ لمعيف ،كاإلجارة تتكقٌؼ عميو؛ ٌ
ٌ

بد
كالمنافر معدكمة فبل يتحقٌؽ ممكيا ليممكيا ،فأقيمت العيف مقاـ المنفعة ليرد عمييا العقد ،فبل ٌ
تصح إجارة المستأجر فيما ال يختمؼ باختبلؼ
ألنو يقتض أف ال
مف ككنيا مممككةن ،كىك مشكؿ ٌ
ٌ
يصح كما ذكرنا؛ فاألكلى أف
لكنو
المستعمؿ ،كأف ال
السكنى اإلعارةٌ ،
ٌ
ٌ
يصح مف المكقكؼ عميو ٌ
مما ممؾ
يقاؿٌ :
ألنو تممٌؾ المنافر ببل بدؿ ،فمـ يممؾ تمميكيا ببدؿ ،كىك اإلجارة ،كا ٌال لممؾ أكثر ٌ
السكنى كغيره،
بخبلؼ اإلعارة **،كىذا الكجو كالٌذم قبمو يفيد أف ال فرؽ بيف المكقكؼ عميو ٌ

ألنو ليس بمالؾ لمعيف،
الدار
ٌ
أف المكقكؼ عميو ٌ
أيضا -ليس لو أف يؤاجر؛ ٌ
حتٌى ٌ
المستحؽ لمغمٌة  -ن
ليرد عميو عقد اإلجارة ،بؿ ما ممكو مف المنافر ببل بدؿ.
فبل يمكف إقامة العيف مقاـ منافعيا ٌ

()1
()2
()3

ليست ف "ب".

انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]223 /6[ ،
ف "ب" كاف.

*نياية ؽ  /20أ مف "ب".

()4
()5

ف "أ ،ب ،ج" طريقاف.

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]205

**نياية ؽ /92ب مف "أ".
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[إجارة الكقؼ كمزارعتو كمساقاتو]
()1
أف إجارة المكقكؼ عميو ال تجكز ،كاٌنما يممؾ
كنص األسركشن ٌ ٌأنو رأل ف المنقكؿ ٌ
ٌ
()2
اإلجارة المتكلٌ أك القاض .

كنقؿ عف الفقيو أب جعفر(ٌ :)3أنو إف كاف األجر كمٌو لممكقكؼ عميو إذا كاف الكقؼ ال
()4
الدكر كالحكانيت(.)5
ىي ٍستىًرٌـ تجكز إجارتو ،كىذا ف ٌ
أما األراض فإف كاف الكاقؼ شرط تقديـ العشر كالخراج كسائر المؤف فميس لممكقكؼ
كٌ
( )7
عميو أف يؤاجر ،كاف لـ يشرط ذلؾ ،فيجب أف يجكز ،كيككف الخراج كالمؤنة عميو ،ىذا( )6كاف

السكنى بالعمارة ،كلـ يجد القاض مف يستأجرىا ،لـ أر حكـ ىذه ف
لـ يرض المكقكؼ عميو ٌ
الرياح،
المنقكؿ مف المذىب ،كالحاؿ فييا ٌ
يؤدم إلى أف تصير ن
نقضا عمى األرض كرماد تسفكه ٌ
يردىا إلى كرثة الكاقؼ
يعمرىا فيستكف منفعتيا ،كبيف أف ٌ
كخطر ل ٌأنو ٌ
يخيره القاض بيف أف ٌ
كا﵀ أعمـ(.)8

()1

ىك :محمد بف محمكد بف حسيف ،مجد الديف األسركشن  :فقيو حنف  ،تكف سنة :نيؼ كثبلثيف كستمائة،

نسبتو إلى (أسركشنة) شرق

سمرقند ،كىك صاحب الفصكؿ المشيكر ،ضمو ابف قاض

سنماكنة إلى كتاب

الفصكؿ لمعمادم ،كسماىما جامر الفصكليف .انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]200الزركم  ،األعبلـ،
[.]86/7

()2

انظر :ابف قاض

سماكنة ،محمكد بف إسرائيؿ ،جامر الفصكليف ،]104 /1[ ،المطبعة الكبرل األميرية،

بكالؽ ،القاىرة ،ط 1300 ،1ىػ.
()3

سبقت ترجمتو[ ،ص.]60

()5

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]236 /5[ ،

()7

ف "ب ،ج" كلك.

()4
المرمة عمى التعمير.
كمرمة؛ أم أصمحو ،أما ف االصطبلح الفقي  :فتطمؽ
رما
ٌ
ٌ
رـ البناء ٌ
يقاؿ ف المٌغةٌ :
انظر :حماد ،معجـ المصطمحات المالية [ ،ص .]411
()6

()8

ليست ف "ب،ج".

قاؿ ابف نجيـ ف البحر" :كىك عجيب! -أم ىذا الكبلـ ،-ألنو ال يستبدليا حينئذ" ،كعمؽ ابف عابديف عمى

كبلـ ابف نجيـ ف حاشيتو عمى البحر بقكلو " :فرؽ الشيخ المؤلؼ -ابف نجيـ -ف

رسالة ف

االستبداؿ بيف

األرض فأجازه فييا كبيف الدار فمـ يجزه كأتى بأشياء ال تدؿ عمى دعكاه ،كقكلو اآلت لكف ظاىر كبلـ المشايخ

أف محؿ االستبداؿ األرض ال البيت غير ظاىر ،ككيؼ يككف ذلؾ ككبلـ المنتقى شامؿ ليما .فالحاصؿ أف
الفرؽ بيف األرض كالدار غير صحيح تأمؿ" .انظر :ابف عابديف ،منحة الخالؽ ،عمى البحر الرائؽ.]237 /5[ ،
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[ما انيدـ مف آلة الكقؼ]
اكـ ًفي ًعمارًة ٍالك ٍق ً
ً
ً ًً
ً
ً
اج إلى ٍي ًو ،ىكًا ٍف
[قى ى
ؼ ٍ
إف ٍ
احتى ى
ىى ى
اؿ :ىك ىما ٍان ىي ىد ىـ م ٍف ًب ىناء ٍال ىك ٍقؼ ىكآلىتو ،ى
ص ىرفى يو ٍال ىح ي
ً ً
ص ًرفى يو ًف ً
يي ىما؛ ًألىن يو ىال يبد ًم ٍف ٍال ًع ىم ىارًة لً ىي ٍبقىى ىعمىى
س ىك يو ىحتى ىي ٍحتى ى
اج إلىى ع ىم ىارًتو فى ىي ٍ
ٍ
استى ٍغ ىنى ىع ٍن يو أى ٍم ى
ً
يد فىي ٍحص ىؿ م ٍقص ي ً ً
ً
اج ية إلى ٍي ًو ًفي ٍال ىح ً
س ىك ىيا
كد ٍال ىكاقؼ .فىًإ ٍف ىمس ٍت ٍال ىح ى
ص ىرفى ىيا ف ى
ييا ،ىكًاال أى ٍم ى
اؿ ى
التأٍ ًب ى ي ى ي
اف ٍالح ً
ً ً
كد].
ص ي
ىحتى ىال ىيتى ىعذ ىر ىعمى ٍيو ىذل ىؾ أىىك ى ى ى
اجة فى ىي ٍبطي يؿ ٍال ىم ٍق ي

يضـ عطفنا
بالجر كالخشب كالقصب كقد
قكلو :كما انيدـ مف بناء الكقؼ كآلتو ،كىك
ٌ
ٌ
عمى ما صرفو الحاكـ ف عمارة الكقؼ إف احتاج إليو ،كاف استغنى عنو أمسكو حتٌى يحتاج

إليو.

لمشرط ف قكلو:
أف باالنيداـ تتحقٌؽ الحاجة إلى عمارة ذلؾ القدر ،فبل معنى ٌ
كأنت تعمـ ٌ
ييؤ لمعمارة
إف احتاج إليو ،كاف استغنى عنو ،أمسكو حتٌى يحتاج ،كاٌنما المعنىٌ :أنو إف كاف التٌ ٌ

فإف المنيدـ قد يككف
ثابتنا ف الحاؿ صرفو إلييا ،كا ٌال حفظو حتٌى ٌ
يتييأ ذلؾ كتتحقٌؽ الحاجةٌ ،
فيؤخر حتٌى تحسف
ن
قميبل جدا ال ٌ
يخؿ باالنتفاع بالكقؼ ،كال يقربو مف ذلؾ ،فيككف كجكده كعدموٌ ،
أك تجب العمارة(.)1

()1

انظر :حاشية ابف عابديف.]377 /4[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

314

[بيع المكقكؼ كاالستبداؿ بو]
ؼ ثىم ين يو إلىى ٍالمرم ًة صرفنا لً ٍمب ىد ًؿ إلىى مص ًر ً
ًًً
ًً
ؼ
إع ى
ى
[كًا ٍف تى ىعذ ىر ى
ادةي ىع ٍينو إلىى ىم ٍكضعو ًب ى
ى ٍ
يع ىك ي
ى
ىٍ
ىى
ص ًر ى ى
ض ب ٍي ىف مستىحقي ٍالك ٍق ً
ً
ً
ؼ ًألىن يو يج ٍزهء ًم ٍف ٍال ىع ٍي ًف ىكىال ىحؽ
ٍال يم ٍب ىد ًؿ ،ىكىال ىي يج ي
كز أى ٍف ىي ٍقس ىم يو ،ىي ٍعني الن ٍق ى ى ي ٍ ى
ى
ً
ً
ً
ً ً
ً
ً
ؼ إلى ٍي ًي ٍـ ىغ ٍي ىر
ص ًر ي
ل ٍم ىم ٍكقيكؼ ىعمى ٍي ًي ٍـ فيو :ىكًان ىما ىحق يي ٍـ في ٍال ىم ىناف ًع ،ىك ٍال ىع ٍي يف ىحؽ المو تى ىعالىى فى ىبل ىي ٍ
ىحق ًي ٍـ].
()1
الصبلحية لذلؾ لضعفو كنحكه ،باعو كصرؼ ثمنو
كاف ٌ
تعذرت إعادتو بأف خرج عف ٌ
حؽ
ألنو مف عيف الكقؼ ،كال ٌ
ف ذلؾ إقامةن لمبدؿ مقاـ المبدؿ ،كال يقسمو بيف مستحقٌ الكقؼ؛ ٌ

حؽ المٌو -تعالى ،-كحقٌيـ ف الغمٌة فقط.
ألنيا ٌ
ليـ ف العيف المكقكفةٌ ،
تعذر االنتفاع بوٌ ،إنما ىك فيما كرد عميو كقؼ الكاقؼ،
أف عدـ جكاز بيعو ٌإال إذا ٌ
كاعمـ ٌ

()2
ألف ف
أما فيما اشتراه* المتكلٌ مف
ٌ
فإنو يجكز بيعو ببل ىذا ٌ
مستغبلت الكقؼٌ ،
الشرط ،كىذا ٌ
ٌ
()3
فممقيـ أف يبيعو متى شاء لمصمحة عرضت .
صيركرتو كقفنا خبلفنا ،كالمختار ٌأنو ال يككف كقفناٌ ،

()1

ف "ط ،أ" إعارتو .كأثبت إعادتو ،كجدتيا ف حاشية الش ٍمبً عمى تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،إعادتو،

[.]328/3

()2
ستغ ٌؿ
مستغؿ :لغة ٌ
ٌ
كؿ ش ء يحصؿ مف رير األرض أك أجرتيا كنحك ذلؾ .كالجمر غبلٌت كغبلؿ .أما يم ى
الكقؼ :فيك الماؿ الذم أكقؼ لك يضمف بغبلٌتو ككارداتو سداد ما تتطمبو إدارة المؤسسات الخيرية كاإلنفاؽ

عمييا .انظر :حماد ،معجـ المصطمحات المالية [ ،ص.]415

*نياية ؽ /370ب مف "ج".

()3

انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ .]328 /3[ ،حاشية ابف عابديف.]377 /4[ ،
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[شرط الكاقؼ الغمة لنفسو]
ً
ً
ً ً ًً
اؿ -
ؼ قى ى
[قى ى
كس ى
اؿ :ىكًا ىذا ىج ىع ىؿ ٍال ىك ًاق ي
ؼ ىغم ىة ٍال ىك ٍقؼ ل ىن ٍفسو أى ٍك ىج ىع ىؿ ٍال ًكىال ىي ىة إلى ٍيو ىج ىاز ع ٍن ىد أىًبي يي ي
ش ٍرطى ٍال ىغم ًة لً ىن ٍف ًس ًو ىك ىج ٍع ىؿ ٍال ًكىال ىي ًة إلى ٍي ًو .أىما ٍاألىك يؿ فى يي ىك ىج ًائهز ًع ٍن ىد أىًبي
صمى ٍي ًف ى
 :- ىذ ىك ىر فى ٍ
اؿ الش ً
كز ىعمىى ًق ىي ً
اس قى ٍك ًؿ يم ىحم ود ىك يى ىك قى ٍك يؿ ًى ىبل وؿ الر ً
يؿ إف
اف ًعي .ىكًق ى
م ىكًب ًو قى ى
ؼ ،ىكىال ىي يج ي
كس ى
از ٌ
يي ي
از .كًق ى ً
اش ًتر ً
ً ً ً ً
ض ىك ًٍ
اط ٍالقى ٍب ً
سأىلى هة يم ٍبتى ىدأىةه،
ًاال ٍخ ًت ىبل ى
يؿ ى ىي ىم ٍ
اإل ٍف ىر ً ى
ؼ ىب ٍي ىن يي ىما ًب ىن ن
اء ىعمىى اال ٍخت ىبلؼ في ٍ ى
ًً
شرطى ٍالبع ى ً ً ً ً
ك ٍال ًخ ىبل ي ً
ًً ً ً ً
ش ىرطى ٍال يكؿ لً ىن ٍف ًس ًو
يما ى
يما ى
إذا ى
إذا ى ى ى ٍ
ى
ض ل ىن ٍفسو في ىح ىياتو ىكىب ٍع ىد ىم ٍكتو ل ٍمفيقى ىراء ،ىكف ى
ؼف ى
ً ً ً
ًً
ً
اء].
س ىك ه
في ىح ىياتو ىكىب ٍع ىد ىم ٍكًتو ل ٍمفيقى ىراء ى
قكلو :كاذا جعؿ الكاقؼ غمٌة الكقؼ لنفسو أك جعؿ الكالية إليو جاز عند أب يكسؼ،
شرطي الغمٌة لنفسو ،كجعؿ الكالية إليو(.)1
فيذاف فصبلف ذكرىما القدكر ٌ
م؛ ٍ

()1

يسمى بالشركط العشرة الت أجازىا الحنفية لمكاقؼ ف كقفو ،كى :
ىناؾ ما ٌ
 .1الزيادة كالنقصاف :الزيادة أف يزيد ف أحد األنصبة ،كالنقصاف أف ينقص مف نصيب مستحؽ معيف ،أك
جية معينة كليس لمكاقؼ أف يزيد ف نصيب جية إال إذا كاف قد شرط لنفسو ذلؾ.

 .2اإلدخاؿ كاإلخراج :اإلدخاؿ :ىك جعؿ مف ليس مستحقا ف الكقؼ مف أىؿ االستحقاؽ ،كاإلخراج :أف
يجعؿ المستحؽ غير مكقكؼ عميو ،بأف يخرجو مف صفكؼ المسػتحقيف ،فبل يككف مف أىؿ االستحقاؽ.

 .3اإلعطاء كالحرماف :اإلعطاء :أف يؤثر بعض المستحقيف بالعطاء مدةن أك دائمان ،كالحرماف :أف يمنر
مدة أك دائمان.
الغمة عف بعض المستحقيف بالعطاء ٌ
 .4اإلبداؿ كاالستبداؿ :اإلبداؿ :يعن إخراج العيف المكقكفة عف جية كقفيا ببيعيا ،كاالستبداؿ :شػراء عػيف
أخرل تككف كقفان بدليا.

 .5التغيير كالتبديؿ :كمكضكعيما :ىك التغيير ف

مصارؼ الكقؼ ،فيجعميا مبمغان معينػان بػدؿ أف تككف

حصصان ،أك عمى بعض المكقكؼ عميو بدؿ أف تككف عامةن ،فإذا كقؼ عمى مستشفى عمى أف يشترم
أسرة ،كالتبديؿ :معناه
بالغمة أدكات جراحة ،فإنو يجكز باشتراطو التغيير لنفسو أف يجعؿ الغمة لشراء ٌ
التبديؿ ف العيف المكقكفة ،فيجعميا عمارة لبلستغبلؿ بعد أف كانت لئلسكاف.

أما التفضيؿ كالتخصيص ،فيمحقاف بيذه العشرة ،ألف الكاقفيف كثي انر ما يذكركنيما ف الكقفية ،فالتفضيؿ ،أف
ٌ
يزيد ف نصيب بعض المستحقيف ،كال يزيد ف نصيب اآلخر ،فإذا كقؼ بيف ثبلث جيات ،عمى أف تكزع
الغبلت بينيما بالتسكية ،فإنو إذا اشترط لنفسو التفضيؿ إف أراد ،كاف لو أف يزيد ف
ٌ

النصيب مف أراد

زيادتو .انظر :األبيان بؾ ،كتاب مباحث الكقؼ[ ،ص .]40-39أبك زىرة ،محمد ،محاضرات ف الكقؼ،

[ص ،]170-169معيد الدراسات العربية العالية ،جامعة الدكؿ العربية ،بدكف طبعة1959 ،ـ.
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األكؿ فيك جائز عند أب يكسؼ ،كىك قكؿ أحمد
ٌ
أما ٌ
()5
()4
الشافع ٌ ابف يس ىرٍيب .
م  ،كمف أصحاب ٌ
كٌ
الزىر ٌ

()1
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()2

كابف أب ليمى

كابف شبرمة

( )3

( )1قاؿ ابف رجب " :القاعدة الثٌانية كالثٌبلثكف:
يصح عندنا استثناء منفعة العيف المنتقؿ ممكيا مف ناقميا ٌ
مدةن
ٌ
يصح أف يقؼ كيستثن منفعتو
كيتخرج عمى ذلؾ مسائؿ منيا :المبير إذا استثنى البائر...كمنيا :الكقؼ،
معمكمةن،
ٌ
ٌ

بالنسبة إلى مف
مدة ٌ
فإنيا ال تزيد عمى جيالة ٌ
ألف جيالة ٌ
مدةن معمكمةن أك ٌ
ٌ
كؿ بطف ٌ
المدة ىنا ال تؤثٌر ٌ
مدة حياتو؛ ٌ
بعده" .انظر :ابف رجب ،عبد الرحمف بف أحمد الحنبم  ،القكاعد[ ،ص ،]41دار الفكر ،بيركت ،بدكف طبعة،
كبدكف تاريخ .ابف قدامة ،المغن .]8 /6[ ،

()2

ىك :محمد بف عبد الرحمف بف أب

ليمى يسار ،كقيؿ داكد بف ببلؿ األنصارم148-74( ،ىػ) ،الككف ،

قاضييا كأحد فقيائيا ،تكلى القضاء ثبلثان كثبلثيف سنة لبن أمية ثـ لبن العباس ،مف أىؿ الرأم ،لو أخبار مر

أب حنيفة كغيره ،صدكؽ س ء الحفظ جدان ،تكف بالككفة .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص  .]493ابف
خمكاف ،كفيات األعياف.]179/4[ ،

()3ىك :عبد ا﵀ بف شبرمة ،حدث عف أنس بف مالؾ كالشعب كالنخع  ،كثقو أحمد كأبك حاتـ الرازم ،ككاف مف
أئمة الفركع ،تكف سنة 144ىػ بخراساف .انظر :ابف أب حاتـ ،الجرح كالتعديؿ .]82/5[ ،ابف العماد شذرات
الذىب.]215/1[ ،

()4

ىك :أبك بكر محمد بف مسمـ بف عبيد ا﵀ بف عبد ا﵀ بف شياب ،مف بن

زىرة ،مف قريش ،مدن

سكف

الشاـ ،تابع مف كبار الحفاظ كالفقياء ،أخذ عف بعض الصحابة ،متفؽ عمى جبللتو كاتقانو ،عمؿ عمى تدكيف

كدكف معيا فقو الصحابة ،أخذ عنو اإلماـ مالؾ كطبقتو ،مات سنة 124ىػ ،كقيؿ غير
األحاديث النبكية كجمعياَّ ،

ذلؾ .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]538-522/4[ ،العسقبلن  ،تيذيب التيذيب.]451-445/9[ ،

()5

ىك :أحمد بف عمر بف سريب القاض أبك العباس البغدادم ،القاض بشيراز ،ككاف أحد أئمة الشافعية كيمقب

بالباز األشيب ،أخذ الفقو عف أب قاسـ األنماط كعف أصحاب الشافع كالمزن كغيره ،كركل عنو أبك القاسـ
الطبران كأبك أحمد الغطريف كغيرىما ،صنؼ نحك أربعمائة مصنؼ لـ يبؽ منيا إال القميؿ منيا :كتاب ف الرد

عمى ابف داكد ف القياس ،كآخر ف الرد عميو ف مسائؿ اعترض بيا عمى الشافع  ،تكف سنة ُِٓىػ.
انظر :السبك  ،طبقات الشافعية الكبرل .]21 /3[ ،انظر :الزركم  ،األعبلـ .]185 /1[ ،كقد نقؿ قكؿ ابف سريب
فقير كاف فيو كجياف:
الضرب الثٌان  :أف يشترط لنفسو أف يأكؿ منيا غنيا أك نا
الماكردم ف الحاكم فقاؿ" :ك ٌ
ألنو قد أخرجو عاما فجاز أف يدخؿ ف العمكـ بعينو كما يدخؿ
أحدىما :كىك قكؿ ابف سريب ك ٌ
مٌ ،أنو يجكز ٌ
الزبير ٌ
الشافع ٌ رحمو المٌو ٌإنو ال يجكز أف يدخؿ فيو بعينو كما لـ يجز أف يدخؿ
فيو بكصفو .كالكجو الثٌان  :كىك مذىب ٌ

الخاص بعينو" .انظر :الماكردم ،الحاكم الكبير.]527 /7[ ،
ف
ٌ
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الرم( ،)2كىك ىبلؿ بف يحيى بف
ىبلؿ ٍَّأ

محمد[ ،كىك قكؿ]
كال يجكز عمى قياس قكؿ ٌ
()3
الككفييف كرأييـ ،كىك مف
ألنو كاف عمى مذىب
الرأم أمٌ :
ٌ
مسمـ البصر ٌ
م  ،كا ٌنما نسب إلى ٌ
أصحاب يكسؼ بف خالد َّ ً
م( ،)4كيكسؼ ىذا مف أصحاب أب حنيفة.
الس ٍمت ٌ البصر ٌ

()1
()2
()3
()4

ما بيف المعككفيف ليس ف "ط".

الريً ٌ  .انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]7
ف "ط" َّ ٍأ
سبقت ترجمتو[ ،ص.]210
ىك :يكسؼ بف خالد بف عمر :أبك خالد السمت أحد أصحاب اإلماـ أب حنيفة قاؿ الصيمرم :كاف قديـ

الصحبة ألب حنيفة كثير األخذ عنو ركل عنو ىبلؿ بف يحيى ،قاؿ :كزعـ لنا يكسؼ بف خالد أف كتب أب
حنيفة كانت تعرض عمى سفياف الثكرم فيقكؿ :ىذا قكل فعرض عميو كتاب الرىف كفيو المسائؿ الدقاؽ فقاؿ:
ىذا قكل  .كلك سئؿ عف تفسير مسألة منيا ليشرحيا ما قدر عمى ذلؾ .قاؿ الطحاكم :سمعت المزن

يقكؿ:

سمعت الشافع يقكؿ :كاف يكسؼ بف خالد رجبلن مف الخيار .قاؿ محمد بف المثنى :مات يكسؼ بف خالد سنة:

(189ىػ) .انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية.]627-626 /3[ ،
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()1

الذخيرة
ىبلال أخذ العمـ عف أب يكسؼ كزفر ،ككقر ف المبسكط ك ٌ
إف ن
كقيؿٌ :
( )5
()4
()3
()2
ألنو مف البصرة
الراء الميممة
ٌ
الراز ٌ
الرأي ٌ بتشديد ٌ
م ،كف ٍال يم ٍغ ًرب ىك تحريؼ  ،بؿ ىك ٌ
ٌ
()10
()9
()8
()7
()6
م ،كىكذا صح ف مسند أب حنيفة كغيره .
م نسبةن إلى
الر ٌ
الراز ٌ
الر ٌ
ٌ
م ،كٌ
ال مف ٌ

()1

ى

كغيرىما

كتاب ذخيرة الفتاكل ،كىك مشيكر بػ "الذخيرة البرىانية" لئلماـ برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد

العزيز بف عمر بف مازة البخارم الحنف

(616-551ىػ) ،اختصره مف كتابو المشيكر بػ "المحيط البرىان "،

ككتاب الذخيرة غير مطبكع .انظر :حاج

خميفة ،كشؼ الظنكف .]823/1[ ،إسماعيؿ باشا ،ىدية العارفيف،

[.]404/2

()2

كتاب" :المغرب ف ترتيب المعرب" لػ ناصر بف عبد السيد أب المكارـ ابف عم الخكارزم المطرزم؛ أديب،

عالـ بالمغة ،مف فقياء الحنفية .كلد سنة538( :ىػ) ،تكف سنة610( :ىػ) .انظر :الزركم  ،األعبلـ.]348/7[ ،

()3
()4
()5

م ،المغرب[ ،ص .]179
المطىرًز ٌ
انظر :ي
ليست ف "أ ،ب ،ج".

ف "ج" البصرم" .كالبصرة بالعراؽ معركفة كى ثالث أكبر مدنيا ،تقر ف أقصى جنكب العراؽ عمى الضفة

الغربية لشط العرب كىك المعبر المائ الذم يتككف مف التقاء نيرم دجمة كالفرات .انظر :الحمكم ،معجـ البمداف،
[ .]430 /1مكقر :كيكيبيديا المكسكعة الحرة ،رابط
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9

()6
()7
()8
()9

سبؽ التعريؼ بيا[ ،ص .]85
ليست ف "ب".

م ،المغرب[ ،ص .]179
ف "أ ،ط ،ب" ٌ
المطىرًز ٌ
صحح .كذا ف المغرب .انظر :ي
مسند أب حنيفة :ىك كتاب يجمر فيو األحاديث الت ركاىا أبك حنيفة عف شيكخو بسند إلى رسكؿ ا﵀ صمى

ا﵀ عميو كسمـ ،كلـ يصنفو ىك ،إنما صنفو أبك محمد عبدا﵀ بف محمد بف يعقكب الحارث المشيكر بعبد ا﵀

االستاذ ،ت340( :ىػ) ،فينسب إليو لككنو مف حديثو كاف لـ يكف مف تأليفو ،كالكتاب مقسـ حسب شيكخ أب

حنيفة الذيف ركل عنيـ الحديث ،قاؿ حاج خميفة" :ركاه حسف بف زياد المؤلؤم ،كرتٌب المسند المذككر الشيخ
قاسـ بف قطمكبغا بركاية الحارث عمى أبكاب الفقو ،كلو عميو األمال ف مجمٌديف ،كمختصر المسند المسمى

كسماه المستند ،كجمر
ثـ شرحو ٌ
بالمعتمد لجماؿ الديف محمكد بف أحمد القكنكم الدمشق المتكفى سنة 770ىػٌ ،
الشاـ عف بعض
محمد بف محمكد الخكارزم المتكفى سنة 665ىػ ،قاؿ :كقد سمعت ف
ٌ
زكائده أبك المؤيد ٌ
كيستدؿ عمى ذلؾ
الجاىميف بمقداره ما ينقصو كيستصغره ،كيستعظـ قدر غيره ،كينسبو إلى قمٌة ركاية الحديث،
ٌ

مية
الشافع
ٌ
بمسند ٌ
كمكطأ مالؾ ،كزعـ ٌأنو ليس ألب حنيفة مسند ،ككاف ال يركم إالٌ ٌ
عدة أحاديث ،فمحقتن ح ٌ
دينية فأردت أف أجمر بيف خمسة عشر مف مسانيده التى جمعيا لو فحكؿ عمماء الحديث" ،ثـ سردىا .انظر:
ٌ

حاج خميفة ،كشؼ الظنكف .]1680/2[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]425 /15[ ،

()10

انظر :األصبيان  ،أبك نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ ،مسند اإلماـ أب حنيفة ركاية أب نعيـ[ ،ص  ،]104تحقيؽ،

نظر محمد الفارياب  ،مكتبة الككثر ،الرياض ،ط1415 ،1ق.
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()3
()2
()1
كؿ الغمٌة
الشافع ٌ كمالؾ -رحميما ا﵀ ،-كالخبلؼ* ف شرط ٌ
محمد قاؿ ٌ
كبقكؿ ٌ
لنفسو كبعده عمى الفقراء ،أك بعضيا كبعده لمفقراء(.)4

()5
بناء عمى الخبلؼ ف
ثـ قيؿٌ :
إف االختبلؼ بينيما ن
ٌ
()6
ألنو حينئذ ال ينقطر حقٌو فيو ،كما شرط
فمما شرطو
محمد منر اشتراط الغمٌة لنفسو؛ ٌ
ٌ
المتكلٌ ٌ ،
مبنية،
كلما لـ يشرطو أبك يكسؼ لـ يمنعو ،كقيؿ :مسألة يم ٍبتى ىدأىة غير ٌ
القبض ٌإال لينقطر حقٌوٌ ،

اشتراط القبض ،أم :قبض

كىك أكجو(.)7

()1

ف "ب" أحمد.

ألف ذلؾ ىك المقصكد مف
فيتصرؼ فييا
( )2قاؿ األنصارم" :الفكائد ممؾ لممكقكؼ عميو
تصرؼ ٌ
المبلؾ؛ ٌ
ٌ
ٌ
الكقؼ" .انظر :األنصارم ،زكريا بف محمد ،أسنى المطالب ف شرح ركض الطالب ،]470 /2[ ،دار الكتاب
اإلسبلم  ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

مدة حياتيا
دار عمى أكالد كلد أخييا
( )3قاؿ عميش " :ما قكلكـ فيمف حبست نا
تحبيسا معقٌنبا كاستثنت االنتفاع بيا ٌ
ن
فإذا تكفٌيت كانت كقفنا عمى المذككريف فيؿ ىك صحيح أـ ال ؟

مدة حياتيا معناه اشتراطيا ذلؾ فتككف قد حبستيا عمى
أف استثناءىا االنتفاع بيا ٌ
نصو...:ال يخفى ٌ
فأجبت بما ٌ
أف تحبيسيا عمى نفسيا باطؿ اتٌفاقنا".
نفسيا ٌ
مدة حياتيا كبعد كفاتيا تككف محبسةن عمى المذككريف كالحكـ فييا ٌ
انظر :عميش ،محمد بف أحمد أبك عبد ا﵀ المالك  ،فتح العم

[ ،]260/2دار المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

المالؾ ف

الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ،

*نياية ؽ /20ب مف "ب".

()4

قاؿ الكاسان  " :ىؿ يشترط أف ال يشرط الكاقؼ لنفسو مف منافر الكقؼ شيئا ،عند أب يكسؼ ليس بشرط،

كعند محمد شرط" .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]220 /6[ ،

()5
()6
()7

ف "ج" الخبلفة.

ف "ج" بعضيـ.
عمؽ أبك زىرة عمى أقكاؿ أىؿ العمـ السابقة ،بتعميؽ حسف ،قاؿ" :ىذا الرأم الفقي  ،كلكف بعد إلغاء الكقؼ

األىم أحجـ الناس عف الكقؼ كصار مف المصمحة الترغيب عف الكقؼ ،كنرل أف الترغيب ف الكقؼ الخيرم
كزرة األكقاؼ مشركع بإجازة الكقؼ عمى النفس لفتح باب الكقؼ الخيرم
ا
يككف بإباحة الكقؼ عمى النفس ،كف
خيرا" .انظر :أبك زىرة ،محمد ،محاضرات ف الكقؼ[ ،ص.]312
كىكذا صار ما كاف نا
شر بعد تحكؿ الحاؿ ن
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ألميات أكالده ىك يم ىدب ًريو]
[الكقؼ ٌ

ً
ًً
ً
ً
امكا
ؼ ىك ى
[ ىكلى ٍك ىكقى ى
ش ىرطى ٍال ىب ٍع ى
ض أى ٍك ٍال يكؿ أليم ىيات أى ٍكىالده ىك يم ىدب ًريو ىما ىد ي
يؿ يىك عمىى ٍال ًخ ىبل ً
ً
اء ك ٍالمس ً
ً ً
اك ً
كز ًب ًاال تفى ً
ؼ
يف ،فىقى ٍد ًق ى
يؿ ىي يج ي
اؽ ،ىكقى ٍد ق ى ى ى
ل ٍمفيقى ىر ى ى ى
اش ًتر ً
ًً
ً
ؼ تىىبرعه ىعمىى
اش ًت ىر ى
ٍ
اط ًو لً ىن ٍف ًس ًو ىك ٍج يو قى ٍك ًؿ يم ىحم ود  -ىر ًح ىم يو الم يو  -أىف ٍال ىك ٍق ى
اط يو لى يي ٍـ في ىح ىياتو ىك ٍ ى
ك ٍج ًو التممً ً
يؾ ًبالط ًر ً
يؾ ًم ٍف
يؽ ال ًذم قىد ٍم ىناهي ،فى ٍ
ض أى ٍك ٍال يكؿ لً ىن ٍف ًس ًو يي ٍب ًطمي يو؛ ًألىف الت ٍممً ى
اش ًت ىراطي يو ٍال ىب ٍع ى
ى
ٍ
ض ب ٍقع ًة ٍالم ً ً ً ً
ؼ ىما
ص ىار ىكالص ىدقى ًة ٍال يم ىنف ىذ ًة ،ىك ى
كس ى
ىن ٍف ًس ًو ىال ىيتى ىحق ي
ش ٍرطى ىب ٍع ً ي ى ى ٍ
س ًجد ل ىن ٍفسو .ىكًألىًبي يي ي
ؽ فى ى
اف يأٍ يك يؿ ًم ٍف ص ىدقى ًت ًو» ك ٍالمر ي ً
ً
ص ىدقىتي يو
م «أىف الن ًبي  -ىعمى ٍيو الص ىبلةي ىكالس ىبل يـ  -ىك ى ى
اد م ٍن ىيا ى
ى
ير ًك ى
ى يى
ٍالمكقيكفى ية ،كىال ي ًحؿ ٍاألى ٍك يؿ ًم ٍنيا إال ًبالشر ًط ،فى ىدؿ عمىى ً
صح ًت ًو].
ى
ى ى
ىٍ
ى
ٍ
()1
ألميات أكالده ىك يم ىدَّب ًريو ما دامكا
المصنؼ بيذه*
ثـ كصؿ
ٌ
ٌ
الخبلفية ما إذا شرط الغمٌة ٌ
ٌ
اء ،فىًإ ىذا ىماتيكا فى يي ىك
أى ٍح ىي ن
ً
يح ًألىف
أى ٍي ن
ضا ىك يى ىك الصح ي

صححو
بناء عمى جعؿ الخبلؼ المعمكـ جارنيا فييا عمى ما
ٌ
أحياء ،فإذا ماتكا كاف لمفقراء ن
ن
()4
()3
()2
كمدبريو باالتٌفاؽ  ،كىك األص ٌح .
ٌ
ألميات أكالده ٌ
المصنؼ ،كقيؿ :بؿ ٌ
صحة شرط الغمٌة ٌ
المصنؼ مخالؼ لما ف
كما قاؿ
ٌ
()9
الص ٌحة باالتٌفاؽ(.)10
فإف ٌ
قاض خاف ٌ ،
الكؿ جعمكا ٌ

()5

المبسكط

()6

كالمحيط

الذخيرة
كٌ

()7

()8

تمة
كالتٌ ٌ

كفتاكل

()1
ً
أميات األكالد كاشتراطو لنفسو،
المدبر :ىك مف يعمؽ عتقو ،بمكت سيدهٌ ،
كذكر ٌ
الضمير ن
تغميبا ل ٍم يم ىدَّب ًريف عمى ٌ
كقد سبؽ التعريؼ[ ،ص.]218

*نياية ؽ /93أ مف "أ".

()2
()3

أحياء" مكررة مف السطر السابؽ.
ف "ب" زيادة "ما دامكا
ن
انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية .]225 /6[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]448 /7[ ،

()4
األصح يستعمؿ لمترجيح بيف األقكاؿ كما سبؽ معنا ،كىك ييشعر بأف بقية األقكاؿ صحيح ،لكف الفتكل عمى
ٌ
أصحيا .انظر[ :ص.]90

()5
ألميات أكالده فذلؾ جائز ،كىذا عمى أصؿ أب يكسؼ غير
محمد ٌأنو إذا اشترط الغمٌة ٌ
قاؿ السرخس  " :ذكر ٌ
محمد  -رحمو المٌو  -ىك مستحسف" .انظر :المبسكط.]41 /12[ ،
مشكؿ كعمى قكؿ ٌ
()6

جاء ف المحيط البرىان  " :كلك شرط بعض الغمة ألميات أكالده ف حاؿ كقفو كمف يحدث منيف بعد ذلؾ،

()7

سبؽ التعريؼ بو[ ،ص.]309

كسمى لكؿ كاحدة منيف كؿ سنة شيئان معمكمان ف حاؿ حيانتو ،كبعد كفاتو فيك جائز ببل خبلؼ" .انظر :ابف ىم ىازةى،
المحيط البرىان .]122 /6[ ،

()8

كتاب" :تتمة الفتاكل" ،لئلماـ ،برىاف الديف :محمكد بف أحمد بف عبد العزيز الحنف ؛ المعركؼ بػ ابف مازه،

كىك صاحب كتاب :المحيط البرىان  .المتكفى :سنة 616ىػ .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]343/1[ ،

()9

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]194/3[ ،

()10

انظر :شيخ زاده ،مجمر األنير.]731 /1[ ،
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ألميات
كفرؽ ف المبسكط
ٌ
لمحمد  -رحمو المٌو  -بيف شرط الغمٌة لنفسو حيث ال يجكز ،ك ٌ
ٌ
()1
حرٌيتيـ ثبتت بمكتو ،فيككف
ليف
ٌ
كلمدبريو كشرطو لنفسو؛ ٌ
أف شرطو ٌ
أكالده حيث يجكز  ،مر ٌ
بأف ٌ

تبعا لما بعد مكتو ،كما قاؿ
الكقؼ عمييـ كالكقؼ عمى األجانب[ ،كيككف ثبكتو ليـ حالة حياتو ن
()2
أما لك كقؼ عمى عبيده
أبك حنيفة ف أصؿ الكقؼ]  :إذا قاؿ ف حيات كبعد كفات يمزـٌ ،

تبعية ،كيجكز عند أب يكسؼ كشرطو
حمد؛ ٌ
[ألنيـ ال يعتقكف بمكتو فبل ٌ
كامائو فبل يجكز عند م ٌ
لنفسو(.)3

()1

انظر :السرخس  ،المبسكط.]41 /12[ ،

()3

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف .]181/3[ ،ابف ىم ىازه ،المحيط البرىان .]122 /6[ ،

()2

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".
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()2

()1
تبرع
كجو قكؿ]
محمد  -رحمو المٌو ٌ :-
إف الكقؼ ٌ
ٌ
()3
ألف التٌمميؾ]
لمسكنى ،فاشتراط البعض أك ٌ
الكؿ لنفسو يبطمو؛ ٌ
ٌ

عمى كجو التٌمميؾ [لمغمٌة أك
مف نفسو ال يتحقٌؽ ،فصار

تصدؽ عمى فقير بماؿ كسمٌـ إليو عمى أف يككف بعضو ل لـ يجز لعدـ
كالصدقة المنفٌذة ،بأف
ٌ
ٌ
()5
()4
الصدقة
الفائدة ،إذ لـ يكف مممٌ نكا عمى ىذا التٌقدير ٌإال ما [كراء ذلؾ القدر ،فكذا ف
ٌ

المكقكفة ،ككشرط بعض بقعة المسجد لنفسو بيتنا.
()6

كألب يكسؼ

()1
()2

ما]

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".
كىناؾ ثمة فرؽ" بيف التبرع كبيف الكقؼ :فالكقؼ تبرع دائـ ألف الماؿ المكقكؼ ثابت ال يجكز بيعو كال

التصدؽ بو كال ىبتو ،كانما يتـ التبرع فقط بغمتو كريعو كتصرؼ ف الجيات الت حددىا الكاقؼ .أما التبرع فيك
بذؿ الماؿ أك المنفعة لمغير ببل عكض بقصد البر كالمعركؼ كلمتبرع صكر كثيرة منيا الصدقة ،كاليبة ،كالكصية،
كالقرض ،كالكقؼ ،كالكفالة .انظر :الشريؼ ،محمد بف عبدالغفار ،تنمية الكقؼ ،تجربة األمانة العامة لؤلكقاؼ
الككيتية ،بحث منشكر عمى الرابط:

http://www.dralsherif.net/Print.aspx?SectionID=5&RefID=272

()3
()4
()5

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".
ف "ج" إذا.
ليست ف "ب".

()6

أم فيما ذىب إليو مف أف الكاقؼ يجكز لو أف يشترط الغمة لنفسو أك جعؿ الكالية إلية .أنظر ]306[ :مف

()7

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

الرسالة نفسيا.
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()1
ً
يحؿ
أف ٌ
ص ىدقى ًت ًو»  ،كالمراد صدقتو المكقكفة ،كال ٌ
ركمٌ « :
بي  -  -ىك ى
اف ىيأٍ يك يؿ م ٍف ى
الن ٌ
يحؿ لو
أف الكاقؼ إذا لـ يشرط لنفسو األكؿ منيا ال ٌ
األكؿ منيا ٌإال ٌ
فإف اإلجماع عمى ٌ
بالشرطٌ ،

أف ف
أف يأكؿ منيا ،كاٌنما الخبلؼ فيما إذا شرطو ،كالحديث المذككر بيذا المٌفظ لـ يعرؼٌ ،إال ٌ
()5
()4
()3
()2
حجر
أف نا
مصنؼ ابف أب شيبة ٌ :
ٌ
حدثنا ابف عيينة عف ابف طاكس عف أبيو قاؿ :ألـ تر ٌ
)
8
(
)
7
(
)
6
(
إف ًفي ص ىدقى ًة الن ًبي  --يأٍ يك يؿ ًم ٍنيا أى ٍىمييا ًب ٍالمعر ً
كؼ ىغ ٍي ًر
م أخبرن قاؿ ٌ «:
ى
المدر ٌ
ى
ى
ى
ى ٍي

ٍال يم ٍن ىك ًر»(.)9

()1

النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يأكؿ مف صدقتو» كالمراد كقفو ،لـ أجده ،قمت:
قاؿ ف الدراية«" :حديث أف ٌ

كيمكف أف يككف المراد أنو صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف يأكؿ مف األراض الٌت قاؿ فييا« :ما تركت بعدم فيك

صدقة«" .انظر :العسقبلن  ،الدراية ف تخريب أحاديث اليداية146 /2[ ،حديث رقـ.])758( :

()2

مصنؼ ابف أب شيبة :يعتبر مف أكائؿ المصنفات الت ليا شرؼ األسبقية ف تدكيف عمكـ السنة المطيرة،

كتابو أبك بكر ف أكائؿ القرف الثالث اليجرم الذم ىك بدايػة عػصر التدكيف العاـ ،ككضعو عمى األبكاب الفقيية،
كاستخرج الفكائد الفقيية مػف أحاديثو كجعميا ف التراجـ ،كيعتبر مصنفو مف كتب الفقو المقارف أك فقو الخبلؼ

ألنو يترجـ لؤلبكاب المختمفة كيكرد األحاديث كاآلثار الت

يستدؿ بيا كؿ فريؽ لمذىبو .قاؿ ابف كثير عنو" :

الذم لـ يصنؼ أحد مثمو قطٌ ،ال قبمو كال بعده" .انظر :ابف كثير ،البداية كالنياية.]315 /10[ ،

()3

ىك :سفياف بف عيينة بف أب

عمراف ميمكف اليبلل

أبك محمد الككف

ثـ المك  ،اإلماـ الكبير ،حافظ

العصر ،شيخ اإلسبلـ ،قاؿ الشافع  :لكال مالؾ كسفياف لذىب عمـ الحجاز ،تكف

سنة198( ،ىػ) .انظر:

العسقبلن  ،تيذيب التيذيب .]117 /4[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]454 /8[ ،

()4

ىك :عبد ا﵀ بف طاكس بف كيساف اليمان  ،أبك محمد ،ثقة فاضؿ عابد ،مات سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة.

انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص  .]308ابف سعد ،الطبقات الكبرل.]545 /5[ ،

()5

ىك :طاكس بف كيساف اليمان  ،أبك عبد الرحمف ،الحميرم مكالىـ ،الفارس  ،كيقاؿ اسمو ذككاف ،كطاكس

لقب ،ثقة فقيو ،فاضؿ مات بمكة سنة ست كمائة .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص .]281ابف سعد،
الطبقات الكبرل.]545 /5[ ،

()6
الح ىجكرم ركل عف زيد بف ثابت كعم كابف عباس كعنو
ىك :يح ٍجر بف قيس اليمدان المدرم -بمد باليمف -ى
طاكس كشداد بف جاباف ،قاؿ العجم  :تابع ثقة ككاف مف خيار التابعيف ،انظر :تيذيب التيذيب.]215/2[ ،

تقريب التيذيب[ ،ص .]154
()7
()8
()9

ليست ف "ج".
ليست ف "ب".
ركاه ابف أب

شيبة ف

( .])36114قاؿ المتق

المصنؼ[ ،كتاب الرد عمى أب

حنيفة ،مسألة رد الكقؼ283/7 ،حديث رقـ:

اليندم :سنده صحيح .انظر :المتق اليندم ،عم بف حساـ الديف ،كنز العماؿ ف

سنف األقكاؿ كاألفعاؿ [ ،كتاب الزكاة ،فصؿ ف

المصرؼ  610 /6حديث رقـ ،])17094( :تحقيؽ ،بكرم

حيان  -صفكة السقا ،مؤسسة الرسالة ،ط1401 ،5ىػ1981-ـ.
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[الكقؼ إزالة الممؾ إلى اهلل تعالى عمى كجو القربة]
ض أى ٍك
ؼ ىإزالى ية ٍال ًم ٍم ًؾ ىإلى الم ًو تى ىعالىى ىعمىى ىك ٍج ًو ٍالقي ٍرىب ًة ىعمىى ىما ىبيناهي ،فىًإ ىذا ى
[ ىكًألىف ٍال ىك ٍق ى
ش ىرطى ٍال ىب ٍع ى
ً ًً
ككا لًم ًو تى ىعالىى لً ىن ٍف ًس ًو ىال أىن يو ىي ٍج ىع يؿ ًم ٍم ىؾ ىن ٍف ًس ًو لً ىن ٍف ًس ًو ،ىك ىى ىذا
ص ىار ىم ٍممي ن
ٍال يكؿ ل ىن ٍفسو ،فىقى ٍد ىج ىع ىؿ ىما ى
ب ًم ٍن يو أىٍك يي ٍدفى ىف
ىج ًائهز ،ىك ىما ى
ش ىر ى
ط أى ٍف ىي ٍن ًزلى يو أى ٍك ىي ٍ
ض يو ىم ٍق ىب ىرةن ،ىك ى
إذا ىب ىنى ىخ نانا أى ٍك ًسقى ىاي نة أى ٍك ىج ىع ىؿ أىٍر ى
ش ىر ى
كده ٍالقيرب ية كًفي الصر ً
ً ً
اؿ  -ىعمى ٍي ًو الص ىبلةي ىكالس ىبل يـ  « -ىنفىقى ية
ؼ إلىى ىن ٍف ًس ًو ىذلً ىؾ ،قى ى
ص ى ي ٍى ى
فيو ،ىكًألىف ىم ٍق ي
ٍ
ًً
ص ىدقى هة»].
الر يج ًؿ ىعمىى ىن ٍفسو ى
الكؿ لنفسو [فقد جعؿ ما
ألف الكقؼ إزالة الممؾ إلى المٌو -تعالى -فإذا شرط البعض أك ٌ
ك ٌ

مممككا لمٌو لنفسو]( ،)1ال ٌأنو جعؿ ممؾ نفسو لنفسو.
صار
ن
محمد ينبغ
قرره
ٌ
كذا ٌ
المصنؼ ،كعمى ما سمؼ لنا ف اشتراط التٌسميـ إلى المتكلٌ عند ٌ
يقرر ىكذا ،المكقكؼ إزالة الممؾ الكائف بالعيف كاسقاطو ال إلى مالؾ ابتغاء مرضاة المٌو -
أف ٌ

[النفقة عمى نفسو منو ال
تعالى -عمى كجو يعتبر فيو شرطو الغير المناف لمقربة ك ٌ
الشرع ،كشرط ٌ
()3
()2
خانا كشرط أف ينزؿ فيو ،أك سقايةن كشرط] أف يشرب منيا ،أك مقبرةن
يناف ذلؾ ،كما إذا بنى ن
ًً
ص ىدقى هة»( )4ركم( )5معنى ىذا
كشرط أف يدفف فييا ،قاؿ  « :-  -ىنفىقى ية الر يج ًؿ ىعمىى ىن ٍفسو ى

الشيرة(.)6
الحديث مف طرؽ كثيرة يبمغ بيا ٌ

()1

ما بيف المعككفيف مكرر ف " ج".

()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

()2

()4

الخاف :الفندؽ ،كقد سبؽ التعريؼ بو[ ،ص.]250
لـ يأت بيذا المفظ ف

كتب الحديث ،لكف معنى ىذا الحديث كرد ف

األحاديث الصحيحة الت

ساقيا

المصنؼ بعده.

()5
()6

ليست ف "ب".
الحنفية يقسمكف الخبر إلى :متكاتر ،كمشيكر ،كآحاد ،كيجعمكف المشيكر كاسطة بيف المتكاتر كاآلحاد ،كىك

الحديث الذم ييركل بطريؽ اآلحاد كلكنو اشتير ف عصر التابعيف أك تابع التابعيف ،كيسمكنو بالمستفيض عمى
و
خبلؼ عندىـ ف عدد الركاة ف كؿ طبقة .انظر :السرخس  ،محمد بف أحمد ،أصكؿ السرخس [ ،فصؿ ف
بياف أقساـ األخبار  ،]378 /1تحقيؽ ،رفيؽ العجـ ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزير بمبناف ،ط1418 ،1ى.
الشككان  ،محمد بف عم اليمن  ،إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ،]137/1[ ،تحقيؽ ،الشيخ

أحمد عزك عناية ،دار الكتاب العرب  ،دمشؽ ،ط1419 ،1ىػ 1999 -ـ.
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()1
السبلـ – قاؿ:
الصبلة ك ٌ
فركل ابف ماجو مف حديث المقداـ بف معد يكرب عنو  -عميو ٌ
ً
ؽ الر يج يؿ ىعمىى ىن ٍف ًس ًو ىكأى ٍىمً ًو ىك ىكلىًد ًه
ب ًم ٍف ىع ىم ًؿ ىي ًد ًه ،ىك ىما أى ٍنفى ى
ب أى ٍط ىي ي
سه
س ًب الر يج ًؿ ىك ٍ
« ىما م ٍف ىك ٍ
()5
()4
()3
()2
ًًً
س ىؾ
بقية عف بجير بمفظ « :ىما أى ٍط ىع ٍم ى
ص ىدقى هة» كأخرجو ٌ
النسائ ٌ عف ٌ
ت ىن ٍف ى
ىك ىخادمو فى يي ىك لى يو ى
()6
ص ىدقى هة»( )7الحديث.
فى يي ىك لى ىؾ
ى

()1

ىك :المقداـ بف معد يكرب بف عمرك الكندم ،أحد الكافديف الذيف كفدكا عمى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ

مف كندة صاحب الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كنزؿ حمص يعد ف أىؿ الشاـ ،كبالشاـ مات سنة  87ىػ .انظر:
ابف األثير ،أسد الغابة .]244 /5[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]427 /3[ ،

( )2ركاه ابف ماجو ،سنف ابف ماجو[ ،كتاب التجارات ،باب الحث عمى المكاسب ،حديث رقـ ،2138 :ص.]368
ؽ الر يج يؿ ىعمىى ىن ٍف ًس ًو ىكأى ٍىمً ًو ىك ىكلىًد ًه ىك ىخ ًاد ًم ًو ،فى يي ىك
س نبا أى ٍ
ط ىي ىب ًم ٍف ىع ىم ًؿ ىي ًد ًه ىك ىما أى ٍنفى ى
س ىب الر يج يؿ ىك ٍ
كلفظو « :ىما ىك ى
ص ىدقى هة» .قاؿ األلبان  :صحيح.
ى

()3

ىك أبك عبد الرحمف أحمد بف عم بف شعيب النسائ 303-215( ،ىػ) ،اإلماـ المحدث ،صاحب أحد السنف

األربعة المشيكرة ،أصمو مف نسأ بخراساف ،رحؿ إلى اآلفاؽ ،كاشتغؿ بسماع الحديث ،سكف مصر ،كركل عنو
خمؽ كثير ،مات بمدينة الرممة ف فمسطيف ،كقيؿ :بمكة ،مف تصانيفو" :السنف الكبرل" كانتخب منو "المجتبى"
كىك "السنف الصغرل" .انظر :ابف خمكاف ،كفيات األعياف .]78-77/1[ ،الذىب  ،تذكرة الحفاظ-69/2[ ،
.]701

()4
ً
الحميرم الحمص أبك يي ٍح ًمد197 - 110( ،ىػ) كاف محدث
الكبل ًع
ىك :بقية بف الكليد بف صائد بف كعب ى
الشاـ ف عصره ،صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء ،لو كتاب ف الحديث .انظر :العسقبلن  ،تقريب التيذيب،

[ص .]126الزركم  ،األعبلـ.]60/2[ ،
السحكل  -بميممتيف  ،-أبك خالد الحمص  ،ركل عف خالد بف
( )5ىك :ىب ًحير  -بكسر الميممة  -ابف سعد َّ
كبقية بف الكليد كمعاكية بف صالح كغيرىـ ،كىك ثقة ثبت .انظر:
ىم ٍعداف كمكحكؿ ،ركل عنو إسماعيؿ بف عياش ٌ
ابف أب حاتـ ،الجرح كالتعديؿ .]412 /2[ ،العسقبلن  ،تقريب التيذيب[ ،ص.]120

()6
()7

ليست ف "ب".
كركاه النسائ  ،أحمد بف شعيب ،السنف الكبرل[ ،كتاب عشرة النساء ،باب الفضؿ ف ذلؾ 278 /8حديث

رقـ ،])9160( :حققو كخرج أحاديثو ،حسف عبد المنعـ شمب  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط 1421 ،1ىػ -
 2001ـ .كالحديث صححو األلبان  ،محمد ناصر الديف ،سمسمة األحاديث الصحيحة 814 /1[ ،حديث رقـ

( ،])452مكتبة المعارؼ المممكة العربية السعكدية ،ط1412 ،1ىػ1991-ـ.
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()4
()3
النب ٌ  –  -قاؿ« :أىي ىما
حباف( )1ف صحيحو( )2عف أب
سعيد عف ٌ
كأخرج ابف ٌ
كن يو ًم ٍف ىخ ٍم ً
ؽ الم ًو-تعالى-؛ فىًإف
ب ىم ناال
ن
اىا فى ىم ٍف يد ى
س ى
سى
ىر يج وؿ ىك ٍ
س يو ،أى ٍك ىك ى
حبلال* فىأى ٍط ىع ىـ ىن ٍف ى
()6
()5
[إال ٌأنو قاؿ « :فىًإن يو لى يو ىزىكاةه» كقاؿ :صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه(.)7
لى يو ىزىكاةن» كركاه الحاكـ ٌ

كأخرج الحاكـ]

()1

()8

()9

الدارقطن ٌ عف جابر
أيضا -ك ٌ
 -ن

ابف حباف :ىك أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف البست  ،نسبة إلى بست ف سجستاف ،تنقؿ ف

األقطار ف طمب العمـ ،ككاف مف الحفاظ األثبات ،محدث كمؤرخ ،عالـ بالطب كالنجكـ ،تكلى قضاء سمرقند
مدة ،ثـ قضاء نسا ،كىك أحد المكثريف مف التصنيؼ ،تكف سنة 354ىػ بمدينة بست ،مف مصنفاتو" :المسند
الصحيح عمى التقاسيـ كاألنكاع" المشيكر بصحيح ابف حباف ،ككتاب "الثقات" كغيرىا .انظر :الذىب  ،تذكرة

الحفاظ .]924-920/3[ ،ابف العماد ،شذرات الذىب.]34 /1[ ،

()2

ككتاب صحيح ابف حباف اسمو "التقاسيـ كاألنكاع "كلكنو غمب عميو اسـ صحيح ابف حباف ،كسبب تسميتو

بالتقاسيـ كاألنكاع أف مؤلفو رتبو عمى التقاسيـ كاألنكاع  ،كالمقصكد بيا ما ذكره ابف حباف ف مقدمتو أنو تدبر
الصحيح مف السنة فكجده ينقسـ إلى أقساـ ...ثـ شرع يذكر ىذه األقساـ كاألنكاع حتى انتيى منيا ،كقد قاـ

بترتيبو عمى األبكاب عم

بف بمباف الجندم الفقيو الحنف

المعركؼ بابف الممقف الشافع

المتكفى :سنة  731ىػ ،كاختصره عمر بف عم

المتكفى :سنة  804ىػ ،كالكتاب مطبكع باسـ صحيح ابف حباف بترتيب ابف

بمباف .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1075/2[ ،

()3

ليست ف "ب".

( )4ىك :سعد بف مالؾ بف سناف الخدرم األنصارم الخزرج  ،مف فقياء الصحابة ،استي ً
صغر يكـ أحد ،ككاف أكؿ
مشاىده الخندؽ ،كىك مف المكثريف مف الركاية عف النب صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،مات سنة 74ىػ ،كقيؿ غير
كدفف بالبقير .انظر :ابف كثير ،البداية كالنياية .]5-4/9[ ،ابف حجر ،اإلصابة.]79-78/3[ ،
ذلؾ ،ي
( )5ف "ب ،ج" بو.

()6
النفقة ذكر كتبة
البست  ،أبك حاتـ محمد بف حباف ،صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف[ ،باب ٌ
أخرج ابف ٌ
حباف ي
الصدقة لممنفؽ عمى نفسو كأىمو كغيرىـ  48 /10حديث رقـ ( ،] )4236تحقيؽ ،شعيب األرنؤكط
المٌو ٌ
جؿ كعبل ٌ

كآخريف ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط1414 ،2ق1993-ـ .كقاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط " :إسناده ضعيؼ.

()7

كركاه الحاكـ ف

المستدرؾ[ ،كتاب األطعمة  144/4حديث رقـ .])7175( :قاؿ الذىب

ف

التمخيص:

صحيح! .كضعفو ،األلبان  ،محمد ناصر الديف ،ضعيؼ الترغيب كالترىيب 530 /1 [ ،حديث رقـ (،])1069
مكتبة المعارؼ – الرياض ،ط1421 ،1ىػ2000-ـ.

()8
()9

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

سبقت ترجمتو[ ،ص.]237
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()1
و
ؽ الر يج يؿ ىعمىى ىن ٍف ًس ًو ىكأى ٍىمً ًو فيك
ص ىدقى هة  ،ىك ىما أى ٍنفى ى
قاؿ :قاؿ رسكؿ المٌو  « :-  -يكؿ ىم ٍع يركؼ ى
لمحمد بف المنكدر( :)2ما معنى:
ص ىدقىة» ،الحديث ،كفيو :فقمت
ص ىدقى نة ،ىك ىما ىكقىى ًب ًو ًع ٍر ى
ض يو ى
لى يو ى
ٌ

الشاعر كذا المٌساف ٍال يمتقىى( .)3كقاؿ :صحيح اإلسناد.
كقى بو عرضو؟ قاؿ :أف يعطي ٌ
()5
()4
ؽ
السبلـ – قاؿ « :ىم ٍف أى ٍنفى ى
الصبلة ك ٌ
كأخرج الطٌبران ٌ عف أب أمامة عنو  -عميو ٌ
ؽ عمىى ً ً ً ً ً ً
ًً
ص ىدقى هة»(.)6
ص ىدقى هة ،ىك ىم ٍف أى ٍنفى ى ى
ام ىأرىتو ىكأى ٍىمو ىك ىكلىده فى يي ىك لى يو ى
ىعمىى ىن ٍفسو فى ًي ىي لى يو ى
ٍ

()1

ليست ف "ج".

( )2ىك :محمد بف المنكدر بف عبد ا﵀ بف اليي ىدير ،التيم  ،المدن  ،ركل عف ابف عباس كغيره ،كعنو عبد العزيز
الماجشكف كغيره ،ثقة فاضؿ ،مات سنة ثبلثيف كمائة أك بعدىا .أخرج لو الجماعة .انظر ترجمتو ف  :تيذيب
التيذيب  ،419-417/9العسقبلن  ،تقريب التيذيب.210/2 ،

()3

أخرجو ،الدارقطن  ،سنف الدارقطن [ ،كتاب البيكع ،428 /3 ،حديث رقـ .])2895( :كركاه الحاكـ ف

يخرجاه .كتعقبو الذىب
المستدرؾ[ ،كتاب البيكع  57 /2حديث رقـ .])2311( :كقاؿ :ىذا حديث صحيح كلـ ٌ

بقكلو" :عبد الحميد ضعفكه" .كضعفو ،األلبان  :محمد ناصر الديف ،سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة،
[ 301/2برقـ ( ،])898المممكة العربية السعكدية مكتبة المعارؼ ،ط1420 ،2ىػ2000-ـ.

()4

سبقت ترجمتو[ ،ص.]273

()5
صدم بف عجبلف بف كىب الباىم  ،صحاب مشيكر بكنيتو ،ركل عممان كثي انر ،كاف مر عم ف صفيف،
ىك :ي
نزؿ حمص ،كتكف بيا سنة 86ىػ ،كقيؿ غير ذلؾ ،كىك آخر مف مات مف الصحابة بالشاـ ،لو ف الصحيحيف

 250حديثان .انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء .]359 /3[ ،العسقبلن  ،اإلصابة.]339 /3[ ،

()6
ؽ الر يج يؿ ًفي ىب ٍي ًت ًو ىكأى ٍىمً ًو
ركاه الطبران  ،المعجـ الكبير 95/8[ ،حديث رقـ .] )7476( :كلفظو « :ىما أى ٍنفى ى
ًً
ًً
ص ىدقى هة» .كضعفو األلبان ف ضعيؼ الجامر الصغير كزيادتو 727/1[ ،حديث رقـ:
ىك ىكلىده ىك ىخ ىدمو ،فى يي ىك لى يو ى

(.])5027
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()1
السبلـ –قاؿ* لرجؿٍ « :اب ىدأٍ ًب ىن ٍف ًس ىؾ
الصبلة ك ٌ
كف صحيح مسمـ عف جابرٌ :أنو  -عميو ٌ
ً ً ()2
ترجح قكؿ أب يكسؼ.
ض ىؿ ى
صد ٍ
ؽ ىعمى ٍي ىيا ،فىًإ ٍف فى ى
ش ٍي هء فىؤلى ٍىم ىؾ» الحديث **،فقد ٌ
فىتى ى

()4
()3
أيضا -نفت
الصدر ٌ
الشييد  :كالفتكل عمى قكؿ أب يكسؼ  ،كنحف  -ن
قاؿ ٌ
()6
()5
أخر كجيو كلـ
لمناس ف الكقؼ ،كاختاره مشايخ بمخ  ،ككذا ظاىر اليداية حيث ٌ
غيبا ٌ
تر ن
يدفعو(.)7

بقكلو

()1

صحيح مسمـ اسمو" :الجامر الصحيح" لئلماـ أب

الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ،المتكفى سنة

261ىػ ،كىك ثان أصح الكتب ف الحديث ،قاؿ عنو الحسيف بف عم النيسابكرم :ما تحت أديـ السماء أصح
أيضا ،أىميا" :شرح اإلماـ النككم" .انظر :كشؼ الظنكف،
مف كتاب مسمـ ،كعمى ىذا الكتاب شركح كثيرة ن
[.]555/1
*نياية ؽ /21أ مف "ب".

()2
ثـ القرابة 692/2 ،حديث
النفقة ٌ
ركاه مسمـ ،صحيح مسمـ[ ،كتاب الزكاة ،باب االبتداء ف ٌ
ثـ أىمو ٌ
بالنفس ٌ
رقـ.])997( :

** نياية ؽ /93ب مف "أ".

()3
()4
()5
()6

سبقت ترجمتو[ ،ص.]208

جعؿ الغمة لنفسو.
سبؽ التعريؼ بيا[ ،ص.]208
اليداية :ىك كتاب ف الفقو الحنف لبرىاف الديف عم بف أب بكر المرغينان المتكفى 593ىػ ،كىك عمدة

الفقياء المتأخريف مف الحنفية ،لو شركح كثيرة جدان منيا :النياية لمسغناق  ،كالبناية لمعين  ،كالعناية ألكمؿ الديف
البابرت  ،كفتح القدير لمكماؿ بف اليماـ كتابنا ىذا ،كغيرىا .انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]2022/2[ ،

()7

انظر :المرغينان  ،اليداية ف شرح بداية المبتدم .]19 /3[ ،الٍىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]225 /6[ ،
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[مف صكر اشتراط الكاقؼ لنفسو]
كمف صكر االشتراط لنفسو ما لك قاؿ :عمى أف يقض دينو مف غمٌتو ،ككذا إذا قاؿ :إذا

كؿ
حدث عم ٌ المكت كعم ٌ ىد ٍيف يبدأ مف غمٌة ىذا الكقؼ بقضاء ما عم ٌ  ،فما فضؿ فعمى سبيمو ٌ
ذلؾ جائز.
()1

الخصاؼ :إذا شرط أف ينفؽ عمى نفسو ككلده كحشمو
كف كقؼ
ٌ

كعيالو مف غمٌة ىذا

()2
ثـ مات قبؿ أف ينفؽ ذلؾ ىؿ
الكقؼ فجاءت غمٌتو فباعيا كقبض ثمنياٌ ،
()4
أف شرط بعض
أك ألىؿ الكقؼ؟ قاؿ :يككف لكرثتو ؛ ٌ
ألنو قد حصؿ ذلؾ ككاف لو ،فقد عرؼ ٌ
الربر.
معيننا ٌ
بعضا ٌ
الغمٌة ال يمزـ ككنو ن
كالنصؼ ك ٌ

ككذلؾ إذا قاؿ :إذا حدث عمى فبلف المكت :يعن

()3

يككف ذلؾ لكرثتو

الكاقؼ نفسو أخرج مف غمٌة ىذا

الحب عنو ،أك ف كفٌارات أيمانو،
مثبل -سيـ يجعؿ ف
الكقؼ ف
كؿ سنة مف عشرة أسيـ  -ن
ٌ
ٌ
ىما لتصرؼ
الصدقة ف ٌ
كسمى أشياء ،أك قاؿ :أخرج مف ىذه ٌ
كف كذا ككذا ٌ
كؿ سنة كذا ككذا در ن
ف ىذه الكجكه ،كيصرؼ الباق ف كذا ككذا عمى ما ىسَّبمىو(.)5

( )1ح ىشـ الرجؿ :خاصتو الَّذيف يغضبكف لغضبو كلما ي ً
صيبوي مف ىم ٍك يركه .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة،
ى ي
ى
المعجـ الكسيط.]176 /1[ ،
()2
()3
()4
()5

ف "ج" زيادة فقبضيا.
ليست ف "ج".
انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]38

ابف نجيـ ،البحر ال ارئؽ .]238 /5[ ،انظر :لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية،

[.]398/2
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[شرط الكاقؼ أف يستبدؿ بالكقؼ أرضا أخرل]
ً ً
ش ً
ؼ ،ىك ًع ٍن ىد
ضا أي ٍخ ىرل ى
[كلى ٍك ى
كس ى
ش ىرطى ٍال ىك ًاق ي
ستى ٍب ًد ىؿ ًب ًو أىٍر ن
ؼ أى ٍف ىي ٍ
اء ىذل ىؾ فى يي ىك ىجائهز ع ٍن ىد أىًبي يي ي
إذا ى ى
ى
ؼ ج ًائهز كالشرطي ب ً
و
اط هؿ].
يم ىحمد ٍال ىك ٍق ي ى ى ٍ ى
أرضا أخرل تككف كقفنا مكانو فيك جائز عند أب يكسؼ
قكلو :كلك شرط أف يستبدؿ بيا ن
()1

كىبلؿ

الخصاؼ( ،)2كىك استحساف( ،)3ككذا لك قاؿ :عمى أف أبيعيا كأشترم بثمنيا أخرل
ك ٌ
()6

()5
()4
محمد:
يصح الكقؼ كيبطؿ ٌ
مرةن
ن
ٌ
الشرط  ،كليس لو بعد استبدالو ٌ
مكانا  ،كقاؿ ٌ
()7
دائما .
ثانيا النتياء ٌ
ن
الشرط ٌ
بمرةٌ ،إال أف يذكر عبارةن تفيد لو ذلؾ ن

أف يستبدؿ

()8
ينص لو بذلؾ ،كعمى كزاف ىذا لك شرط لنفسو أف
ككذا ليس ٌ
لمقيـ االستبداؿ ٌإال أف ٌ
ً ()9
لقيمو ٌإال
ينقص مف ٍال ىم ىعاليـ إذا شاء كيزيد كيخرج مف شاء ،كيستبدؿ بو كاف لو ذلؾ ،كليس ٌ

()1
()2

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]91
انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]22

()3
أف االستبداؿ عمى ثبلثة كجكه:
كىنالؾ ثبلثة صكر ذكرىـ ابف عابديف لبلستبداؿ فقاؿ ":اعمـ ٌ
الصحيح كقيؿ :اتٌفاقنا.
األكؿ :أف يشرطو الكاقؼ لنفسو أك لغيره أك لنفسو كغيره ،فاالستبداؿ فيو جائز عمى ٌ
ٌ
كالثٌاني :أف ال يشرطو سكاء شرط عدمو أك سكت لكف صار بحيث ال ينتفر بو بالكمٌٌية بأف ال يحصؿ منو ش ء

األصح إذا كاف بإذف القاض كرأيو المصمحة فيو.
أيضا جائز عمى
ن
ٌ
أصبل ،أك ال يف بمؤنتو فيك ن
كنفعا ،كىذا ال يجكز استبدالو عمى
كالثٌالث :أف ال يشرطو ن
يعا ن
أيضا كلكف فيو نفر ف الجممة كبدلو خير منو ر ن

األصح المختار" .انظر :حاشية ابف عابديف.]384 /4[ ،
ٌ
( )4ف "ج ،ب" مكانيا.
()5

كىناؾ قكؿ ثالث لمحمد ،كىك أف الكقؼ كالشرط باطبلف نقمو ابف نجيـ ف البحر بقكلو " :كف الخبلصة إذا

شرط الكاقؼ أف يككف ىك المتكل فعند أب يكسؼ الكقؼ كالشرط كبلىما صحيحاف ،كعند محمد كىبلؿ الكقؼ
كالشرط باطبلف" ،كبذلؾ يتضح أف ف المذىب ثبلثة أقكاؿ:
األكؿ :الكقؼ كالشرط صحيحاف ،كىك رأم أب يكسؼ.

كالثاني :الكقؼ صحيح ،كالشرط باطؿ ،كىك رأم محمد بف الحػسف.
كالثالػث :الكقؼ كالشرط باطبلف ،كىك قكؿ ثالث لمحمد.

فرع الحنفيػة فركعان كثيرة .انظر :ابف نجيـ ،البحر
كالصحيح ىك الرأم األكؿ الذم رجحو ابف اليماـ ،كعمى ىذا َّ
الرائؽ.]212 /5[ ،

()6
()7
()8

ليست ف "ج".
انظر :السرخس  ،المبسكط.]43-42 /12[ ،
ف "ب" لذا.

( )9لـ أقؼ عمى معناىا ف كتب المغة ،كأظنيا جمر ىم ٍعمي ً
كـ كى األجرة "الراتب" فقد كردت ف كثير مف كتب
األحناؼ" :مطمب ف زيادة القاض ف ىم ٍعمي ً
كـ اإلماـ" .انظر :حاشية ابف عابديف.]436 /4[ ،
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()1
ألف
كاف لو أف يستبدؿ لنفسو ؛ ٌ
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لمقيـ كلـ يشرطو لنفسو
ثانيا ٌإال بشرطو ،كلك شرطو ٌ
ليس لو ن
قيد شرط
إفادتو الكالية لغيره بذلؾ فرع ككنو يممكيا ،كلك ٌ

لمقيـ بحياة الكاقؼ ليس لو أف يستبدؿ بعد مكتو.
االستبداؿ ٌ
()2
ألف ىذا شرط ال يبطؿ
الصحيح ؛ ٌ
كف فتاكل قاض خاف :قكؿ ىبلؿ كأب يكسؼ ىك ٌ
فإف أرض الكقؼ إذا غصبيا غاصب
ألف الكقؼ يقبؿ االنتقاؿ مف أرض إلى أرضٌ ،
الكقؼٌ ،

أرضا أخرل
كأجرل عمييا الماء حتٌى صارت نا
بحر ال تصمح ٌ
لمزراعة يضمف قيمتيا كيشترم بيا ن
فتككف كقفنا مكانيا.

الزراعة كال تفضؿ غمٌتيا عف مؤنتيا،
ككذا أرض الكقؼ إذا ٌ
قؿ نزليا بحيث ال تحتمؿ ٌ
()3
صحة
م
ٌ
كيككف صبلح األرض ف االستبداؿ بأرض أخرل ،كف نحك ىذا عف األنصار ٌ

الشرط ،لكف ال يبيعيا ٌإال بإذف الحاكـ ،كينبغ لمحاكـ إذا رفر إليو -كال منفعة ف الكقؼ -أف
ٌ

فاسدا
يأذف ف بيعيا إذا رآه أنظر ألىؿ الكقؼ ،كاذا كاف حاصمو إثبات كقؼ آخر لـ يكف
ن
شرطا ن

معنى.
ىك اشتراط عدـ حكمو كىك التٌأبيد ،بؿ ىك تأبيد ن

()4
ألنا نقكؿ :حكـ ذلؾ
صح الخركج عف ممكو فبل يمكنو بيعو؛ ٌ
كال يقاؿ :حكـ الكقؼ إذا ٌ
أف
عمى كجو ينفذ فيو شرطو [الٌذم شرط]( )5ف أصؿ الكقؼ إذا لـ يخالؼ نا
أمر شرعيا ،كقد ٌبيٌنا ٌ

()6
تبيف
ثـ قاؿ :كليذا ٌ
شرط االستبداؿ ال يخالفو فكجب اعتباره ،كككف شمس ٌ
األئمة ذكر مسألةن ٌ
()7
الديف( )8رجكعو عنو بعد أف كاف يفت بو
يجكز استبداؿ الكقؼ  ،ككذا ما عف ظيير ٌ
خطأ مف ٌ

ال يكجب اتٌباعو مر قياـ كجو غيره ،كلك أريد تجكيز االستبداؿ بغير شرط االستبداؿ فيما إذا كاف
حسنا(.)9
أحسف لمكقؼ كاف ن

()1
()2
()3

ف "ب ،ج" بنفسو.
انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]166 /3[ ،
سبقت ترجمتو[ ،ص.]85

()4

ف "ب" الكاقؼ.

()6

يراد بو شمس األئمة السرخس محمد بف أحمد ،كقد سبقت ترجمتو ف كتاب الشركة [ص.]113

()5

()7
()8

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
انظر :السرخس  ،شرح السير الكبير.]1961 /1 [ ،
ىك :محمد بف أحمد بف عمر البخارم ،أبك بكر ،البخارم الممقب «ظيير الديف» ،كاف المحتسب ببخارل

كالمتقدـ ف عمكـ عصره ،كقد صنؼ :الفتاكل الظييرية ،كالفكائد جمر فييا :فكائد (الجامر الصغير الحسام )،

تكف سنة  619ىػ .انظر :المكنكم ،الفكائد البيية[ ،ص .]157القيىرش  ،الجكاىر المضية.]55 /3[ ،
( )9انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]223 /5[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

322

إما عف شرطو االستبداؿ -كىك مسألة الكتاب *،-أك ال عف
كالحاصؿ ٌ
أف االستبداؿ ٌ
شرطو ،فإف كاف لخركج الكقؼ عف انتفاع المكقكؼ عمييـ بو فينبغ أف ال يختمؼ فيو؛
()2

كالصكرتيف المذككرتيف لقاض خاف( ،)1كاف كاف ال لذلؾ بؿ اتٌفؽ ٌأنو
ٌ
ألف الكاجب إبقاء الكقؼ
الكقؼ ما ىك** خير منو مر ككنو
منتفعا بو فينبغ أف ال يجكز؛ ٌ
ن
()3
الشرط،
ألف المكجب ف األ ٌكؿ ٌ
[عمى ما كاف] عميو دكف زيادة أخرل ،ك ٌ
ألنو ال مكجب لتجكيزه؛ ٌ
أمكف أف يؤخذ بثمف

الزيادة فيو بؿ تبقيتو كما كاف(.)4
كف الثٌان
الضركرة ،كال ضركرة ف ىذا ،إذ ال تجب ٌ
ٌ
()5
السير الكبير مف قكلو استبداؿ الكقؼ باطؿ ٌإال ف ركاية عف
ٌ
كلعؿ محمؿ ما نقؿ عف ٌ

()6
بالشرط مذىب أب يكسؼ المشيكر عنو المعركؼ ال
أب يكسؼ ىذا االستبداؿ  ،كاالستبداؿ ٌ
مجرد ركاية( ،)7كاالستبداؿ الثٌان ينبغ أف ال يختمؼ فيو كما قمنا.
ٌ

كف

فتاكل قاض

كالكقؼ كيممؾ االستبداؿ(.)8

الشرط
أف الكاقؼ إذا شرط االستبداؿ لنفسو
يصح ٌ
ٌ
خاف :أجمعكا ٌ

السير إلى ٌأنو ال يممكو ٌإال بإذف
أما ببل شرط ،أشار ف
ٌ
ٌ
()11
()10
اإلجماع المذككر ككف االستبداؿ لنفسو إذا شرطو لو .

()1

()9

محؿ
أف ٌ
القاض  ،كال يخفى ٌ

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]166/3[ ،

* نياية ؽ /371ب مف "ج".

()2

ف "أ ،ب ،ج" إف.

()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".

()5

ف "ب" محمد.

** نياية ؽ /94أ مف "أ".

()4
كؿ :ىما قىالىوي ىى ىذا
اعترض بعض الحنفية عمى ىذا الكبلـ إال أف ابف عابديف بعد إف أكرد كبلميـ قاؿ" :أىقي ي
اب" .انظر :حاشية ابف عابديف.]388 /4[ ،
ؽ يى ىك ٍال ىحؽ َّ
ٍال يم ىحق ي
الص ىك ي
()6
()7
()8
()9

انظر :السرخس  ،شرح السير الكبير.]2087 /1 [ ،
ليست ف "ج".
انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]172 /3[ ،
ليست ف "ب".

()10
()11

فس "ب" بنفسو.
انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]172 /3[ ،
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فيما ال شرط فيو ال ف أصؿ االستبداؿ( ،)2كا ٌال فيك قد نقؿ الخبلؼ.

()3
ثـ إذا
كعرؼ مف ىذا ٌ
أف محمؿ ما ذكرناه عف األنصار ٌ
م ما إذا لـ يشرطو لنفسوٌ ،
لمقيـ أف
كقفيتو عمى أف يقفو بمفظ
يخصو ،كليس ٌ
اشترل البدؿ لمكقؼ صار كقفنا ،كال يتكقٌؼ ٌ
ٌ

يكص باالستبداؿ لمف يكصى إليو عند مكتو بالكقؼ(.)4

[الرجؿ يقؼ أرضان لو عمى أف يبيعيا]
()5

كمف فركع

االستبداؿ لك قاؿ عمى أف أبيعيا بقميؿ أك كثير أك عمى أف أبيعيا كأشترم

كأنو قاؿ :عمى أف أبطميا( ،)6كلك اقتصر عمى قكلو:
بثمنيا ن
نص ىبلؿ عمى فساد الكقؼ ٌ
عبدا ٌ
استحسانا.
أرضا جاز
ن
عمى أف أبيعيا كأشترم بثمنيا ن

()7
دارا ،ككذا عمى
كاذا قاؿ :عمى أف أستبدؿ
ن
أرضا أخرل ليس لو أف يجعؿ البدؿ ن
ألف األماكف قد تختمؼ ف
العكس؛ كلك قاؿ بأرض مف البصرة ليس لو أف يستبدؿ مف غيرىا؛ ٌ
()8
ألنو خبلؼ إلى خير.
جكدة األرض ،كينبغ إف كانت أحسف أف ال يجكز؛ ٌ

خاصةن ،كلك باع الكقؼ
شيئا استبدؿ ما شاء مف العقار
كلك شرط االستبداؿ كلـ يذكر ن
ٌ
()9
يبيف حالو فيك َّد ٍيف ف تركتو ،ككذا
ثـ مات كلـ ٌ
بغبف فاحش ال يجكز البير؛ كلك قبض الثٌمف ٌ

مما ال يككف
أما لك ضاع الثٌمف ف يده فبل ضماف عميو ،كلك اشترل بالثٌمف
ن
عرضا ٌ
لك استيمكوٌ ،
صحت اليبة كيضمنو ف قكؿ أب حنيفة كمنعو
كقفنا فيك لو كال َّد ٍيف عميو ،كلك كىبو مف المشترم ٌ

( )1لـ أقؼ عميو.
()2
()3

ف "أ ،ج" زيادة ذلؾ.
سبقت ترجمتو[ ،ص.]321

()4

ليست ف "ج" .ىك المتكل

()6

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]91

()5

()7
()8

ف "ب" فرع.

ليست ف "ج".
ليست ف "أ ،ب ،ج".

()9
كؿ غبف يدخؿ
الغبف الفاحش عند الحنفية :ىك ما ال يدخؿ تحت تقكيـ المقكميف ،ذكر ذلؾ ابف اليماـٌ " :
المقكميف فيك فاحش" .انظر :ابف اليماـ ،فتح القدير،
المقكميف فيك يسير ،كما ال يدخؿ تحت تقكيـ ٌ
تحت تقكيـ ٌ

[.]74 /7

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

324

ثـ كىبو فاليبة باطمة اتٌفاقنا ،كلك باعو بعرض فف قياس قكؿ أب
أبك يكسؼ؛ ٌ
أما لك قبض الثٌمف ٌ
يصح(.)1
حنيفة
ٌ

ص أك بأرض تككف كقفنا مكانيا(.)2
كقاؿ أبك يكسؼ كىبلؿ :ال يممؾ البير ٌإال ٌ
بالن ٌ
ثانيا ،كاف عادت
ثـ عاد إليو بما ىك فسخ مف ٌ
كؿ كجو كاف لو أف يبيعيا ن
كاذا باع الكقؼ ٌ

عمـ لنفسو
ألنيا صارت كقفنا ٌ
بعقد جديد ال يممؾ بيعيا؛ ٌ
فكأنو اشترل غيرىا ٌإال أف يككف ٌ
ردت بعيب بقضاء أك بغير قضاء بعد القبض أك قبؿ القبض بقضاء عادت كقفنا.
االستبداؿ ،كلك ٌ
ككذا إذا قاؿ المشترم :قبؿ القبض أك بعده فمو أف يصنر باألخرل ما شاء ،كلك استحقٌت

بدال عف األكلى
ألف الثٌانية كانت كقفنا ن
األكلى ف القياس تبقى الثٌانية كقفنا ،كف االستحساف [ال؛ ٌ
()3
كؿ كجو فبل تبقى الثٌانية كقفنا.
كباالستحقاؽ] انتقضت تمؾ المبادلة مف ٌ
()4

كلك شرط لنفسو أف يستبدؿ ٌ
فككؿ بو جاز ،كلك أكصى بو عند مكتو لـ يكف لمكص ٌ
تمكف خممو أمكنو االستبداؿ( )5بخبلؼ الكص ٌ  ،كلك شرط
ألف ف الككالة كىك ح ٌ لك ٌ
ذلؾ؛ ٌ
تفرد بو( )6الكاقؼ
االستبداؿ لنفسو مر آخر عمى أف يستبدال ن
الرجؿ ال يجكز ،كلك ٌ
فتفرد بذلؾ ٌ
معا ٌ

كؿ
نصب قاضيا بمديف ٌ
جاز؛ ٌ
ألنو ىك الٌذم شرطو لذلؾ ،كما شرط لغيره فيك مشركط لو ،كما لك ٌ
أف أحد ىذيف القاضييف أراد أف يعزؿ الٌذم أقامو القاض
لكؿ أف
قي نما كاف ٌ
ٌ
يتصرؼ كحده ،كلك ٌ
ٌ

اآلخر قاؿ :إذا

()7

رأل المصمحة ف ذلؾ كاف لو عزلو كا ٌال فبل(.)8

()1

انظر :السرخس  ،المبسكط.]35 /19[ ،

()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

()2

()4
()5

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص .]92-91ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]240 /5[ ،

ف "ب" لممكص .
ف "أ ،ب ،ج" االستدراؾ.

()6

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()8

انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]53حاشية ابف عابديف.]382 /4[ ،

()7

ف "أ،ب،ج" إف.
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[شرط الخيار]
ً
شرطى ٍال ًخيار لً ىن ٍف ًس ًو ًفي ٍالك ٍق ً
ؼ ىك ًع ٍن ىد يم ىحم ود
كس ى
ؼ ثىىبل ثى ىة أىي واـ ىج ىاز ٍال ىك ٍق ي
ؼ ىكالش ٍرطي ع ٍن ىد أىًبي يي ي
ى
ى
ىى
[كلى ٍك ى ى
ٍالك ٍق ي ً
اء ىعمىى ىما ىذ ىك ٍرىنا].
ؼ ىباط هؿ ،ىك ىى ىذا ًب ىن ن
ى
قكلو :كلك شرط ،أم :الكاقؼ الخيار لنفسو ثبلثة ٌأياـ بأف قاؿ :كقفت دارم ىذه عمى
الشرط( )1عند أب يكسؼ -رحمو المٌو ،-كقاؿ
كذا عمى ٌأن بالخيار ثبلثة* ٌأياـ؛ جاز الكقؼ ك ٌ
()3

()2
افع
الش
قكؿ
كىك
،
محمد -رحمو المٌو :-الكقؼ باطؿ
ٌ
ٌ
ٌ
بناء عمى ما ذكرنا -يريد األصؿ المختمؼ فيو ،-أعن  :شرط
قاؿ
ٌ
المصنؼ :كىذا ن

كأحمد

()4

كىبلؿ(.)5

أف شرط الخيار يفكت معو
حؽ الكاقؼ فبل ٌ
لما شرط تماـ القبض لينقطر ٌ
شؾ ٌ
التٌسميـٌ ،
محم ندا ٌ
فإف ٌ
فمما لـ يشرط تماـ قبض
ألنو ال
ٌ
الشرط المذككر؛ ٌ
أما أبك يكسؼ ٌ
يتصكر معو تماـ القبض ،ك ٌ
ٌ
متكؿ انبنى عميو جكاز* شرط الخيار.
ٌ

الشرط باطؿ ،كىك قكؿ يكسؼ بف خالد
أف الكقؼ جائز ك ٌ
كركم عف أب يكسؼ ٌ
()6
ألف الكقؼ كاإلعتاؽ ف ٌأنو إزالة الممؾ ال إلى مالؾ ،كلك أعتؽ عمى ٌأنو بالخيار
السمت ٌ ؛ ٌ
ٌ
الشرط ،فكذا يجب ىذا(.)7
عتؽ كبطؿ ٌ

()1

ليست ف "ج".

()2

انظر :السرخس  ،المبسكط.]42 /12[ ،

*نياية ؽ /94ب مف "أ".

()3
الصدقة ،ككذا لك قاؿ :كقفت بشرط أف أبيعو ،أك أرجر فيو
قاؿ الرافع  " :الكقؼ بشرط الخيار باطؿ كالعتؽ ك ٌ
متى شئت" .الرافع  ،عبد الكريـ بف محمد القزكين  ،العزيز شرح الكجيز ،]271/6[ ،تحقيؽ :عم محمد معكض

كآخركف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1417 ،1ىػ1997-ـ.

()4
الشافع ٌ ...كلناٌ ،أنو شرط
نص عميو أحمد ،كبو قاؿ ٌ
جاء ف المغن  " :كاف شرط الخيار ف الكقؼ فسدٌ ،
يصح" .انظر :ابف قدامة ،المغن .]9/6[ ،
يناف مقتضى العقد فمـ
ٌ
()5

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص .]88الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]32

* نياية ؽ /372أ مف "ج".

()6
()7

سبقت ترجمتو[ ،ص.]307
انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]125/6[ ،
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[شرط الخيار في المسجد باطؿ]
()1
كيتـ كقؼ المسجد ،كمثؿ ذلؾ قاؿ
كلذا اتٌفقكا عمى ٌ
أف شرط الخيار ف المسجد يبطؿ ٌ
ً ()2
ألنو شرط فاسد فبل يؤثٌر
محمد :ينبغ أف يجكز الكقؼ كيبطؿ ٌ
الشرط؛ ٌ
ٍال ًي ٍن يد ىكان ٌ عمى قكؿ ٌ
يتـ الكقؼ ،كمر شرط الخيار ال
ف * المنر مف ٌ
محمدان يقكؿ بتماـ ٌ
الزكاؿ ،كلكف ٌ
الرضا كالقبض ٌ

فإف القبض ليس
يتـ معو ،بخبلؼ المسجد ٌ
يتـ ٌ
الرضا كال القبض ،فكاف كاإلكراه عمى الكقؼ ،فبل ٌ
ٌ
()3
فإف القبض فيو ليس شرطنا .
ن
الصبلة فيو بجماعة ،ككذا ف اإلعتاؽ ٌ
شرطا فيو عنده ،بؿ إقامة ٌ
()4
كقدمنا ما فيو ،كتقييد
تـ لو ىذا ٌ
تـ لو شرط التٌسميـ ف أصؿ الكقؼ ٌ
كالحاصؿ ٌأنو إف ٌ
معمكما؛ حتٌى لك كانت مجيكلةن بأف كقؼ عمى ٌأنو
قيدا ،بؿ أف يككف
الخيار بثبلثة ٌأياـ ليس ن
ن

بالخيار ال يجكز باالتٌفاؽ ،ككذا ركم عف أب يكسؼ
ثـ
ك ٌ
الشرط ،كاف لـ يكقٌت لو فالكقؼ كال ٌشرط باطبلفٌ ،

ٌأنو قاؿ :إف ٌبيف لمخيار كقتنا جاز الكقؼ
يصح الكقؼ مر شرط الخيار عند
إذا لـ
ٌ
مؤب ندا كالخيار يمنر
الكقؼ ال يجكز ٌإال ٌ

ألف
محمد ،فمك أبطؿ الخيار قبؿ الثٌبلث لـ
ٌ
يصح؛ ٌ
ٌ
فإف الخيار فيو ال يمنر جكازه ،بؿ يفسده
التٌأبيد ،ككاف شرط الخيار ف نفس العقد ،بخبلؼ البير ٌ
األياـ الثٌبلثة ،فمـ يكف الفساد ف صمب
إذا شرطو أكثر مف ثبلثة ٌأياـ؛ المتناع لزكـ العقد بعد ٌ

العقد ،فإذا أسقطو قبؿ الثٌبلث جاز ،ذكره ف فتاكل قاض خاف(.)5

()1
()2

ف "أ ،ج" ككذا .
ىك :محمد بف عبد ا﵀ بف محمد البمخ اليندكان  ،مف أىؿ بمخ ،كاف عمى جانب كبير مف الفقو كالذكاء،

مات ببخارل ف
[.]74/2

ذم الحجة سنة 362ىػ .القيىرش  ،الجكاىر المضية .]192 /3[ ،ابف قطمكبغا ،تاج التراجـ،

*نياية ؽ /22أ مف "ب".

()3

كف

المبسكط " :كاشتراط الخيار ف

العتؽ باطؿ كالعتؽ صحيح ،ككذلؾ ف

كاتٌخاذه المسجد صحيح" .انظر :السرخس  ،المبسكط.]42 /12[ ،
( )4ليست ف "ج".
()5

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]172 /3[ ،

المسجد اشتراط الخيار باطؿ
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بالشركط الفاسدة]
[الكقؼ ال ييبطؿ ٌ
أرضا عمى رجؿ عمى
كال يبطؿ الكقؼ ٌ
بالشركط الفاسدة ،كليذا لك كقؼ ن
الشرط.
د ارىـ جاز الكقؼ كبطؿ ٌ

()1

()2

أف

يقرضو

أيضا قاؿ الفقيو أبك جعفر( :)3إعتاؽ المشترم قبؿ القبض جائز،
كف فتاكل قاض خاف ن
ثـ اطٌمر عمى عيب رجر
كقبؿ نقد الثٌمف مكقكؼ ،فكذا الكقؼ( ،)4كلك اشترل
ن
أرضا فكقفياٌ ،
بنقصاف العيب ،كال يككف لمكقؼ بؿ لو أف يصنر بو ما شاء.

صح ،كلك كاف الخيار
ثـ أسقط الخيار
فركع :اشترل
ٌ
ن
أرضا عمى ٌأنو بالخيار فكقفيا ٌ
()5
صح ،كلك كقؼ
ثـ أسقط البائر الخيار ال تككف كقفنا ،كلك كقفيا البائر ٌ
لمبائر فكقفيا المشترمٌ ،

يصح الكقؼ ،ككذا لك كقفيا المكصى لو بيا قبؿ
ثـ قبضيا ال
ٌ
المكىكب لو األرض قبؿ قبضياٌ ،
الشراء الفاسد قبؿ قبضيا ثـ قبضيا(.)6
ثـ مات المكص  ،ككذا لك كقفيا ف
ٌ
مكت المكص ٌ

()1
()2
()3

ليست ف "ج".
ف "ب" أنو.
سبقت ترجمتو[ ،ص.]60

()4

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]181 /3[ ،

()6

ليست ف "ط".

()5

ف "ب" كفقيا.
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[جعؿ الكاقؼ الكالية إليو]
ضا ك يىك ظى ً
ً
ً ً
ً
اى ير
كس ى
[كأىما فى ٍ
ؼ ،ىك يى ىك قى ٍك يؿ ى ىبل وؿ أى ٍي ن ى ى
ص يؿ ٍال ًكىال ىية فىقى ٍد ىنص فيو ىعمىى قى ٍك ًؿ أىًبي يي ي
ى
ؼ ٍال ًكىال ىي ىة لً ىن ٍف ًس ًو ىك ىان ٍت لىوي ًكىال ىي هة ،ىكًا ٍف
ٍال ىم ٍذ ىى ًب .ىكىذ ىك ىر ًى ىبل هؿ ًفي ىك ٍق ًف ًو ىكقى ى
إف ى
ش ىرطى ٍال ىك ًاق ي
اـٍ :
اؿ أى ٍق ىك ه
و ً ً
صًم ًو أىف
ش ًاي يخ ىناٍ :األى ٍ
لى ٍـ ىي ٍ
شتى ًر ٍط لى ٍـ تى يك ٍف لى يو ًكىال ىي هة .قى ى
اؿ ىم ى
ش ىب يو أى ٍف ىي يك ى
كف ىى ىذا قى ٍك يؿ يم ىحمد ،ألىف م ٍف أى ٍ
ؽ لى يو ًكىالي هة ًف ً
ً
التسمًيـ إلىى ٍالقىيًـ ى ً ً ً
يو].
سم ىـ لى ٍـ ىي ٍب ى
ى
ش ٍرطه لصحة ٍال ىك ٍقؼ ،فىًإ ىذا ى
ٍ ى

م عمى قكؿ أب يكسؼ حيث قاؿ :أك
نص فيو ،أم :القدكر ٌ
أما فصؿ الكالية فقد ٌ
قكلو :ك ٌ
أيضا( ،)1قاؿ المصنؼ :كىك ظاىر
جعؿ الكالية إليو جاز عمى قكؿ أب يكسؼ كىك قكؿ ىبلؿ ن

المذىب(.)2

كذكر ىبلؿ ف كقفو فقاؿ :كقاؿ أقكاـ :إف شرط الكاقؼ الكالية لنفسو كانت لو ،كاف لـ

يشرط لـ تكف لو كالية(.)3

()5

()4
أف
ألف مف أصمو ٌ
محمدٌ ،
قاؿ مشايخنا  :األشبو أف يككف قكؿ ٌ
لصحة الكقؼ ،فإذا سمٌـ لـ يبؽ لو كالية فيو(.)6
ٌ
المصنؼ قكلو :كىك ظاىر
محمد بو ،كلذا أطمؽ
فيذا ٌ
ٌ
يدؿ عمى ٌأنو لـ يثبت تصريح ٌ

القيـ شرط
التٌسميـ إلى ٌ

القيـ أف ال يثبت لمكاقؼ كالية كاف
محمد التٌسميـ إلى ٌ
المذىب؛ كأكرد عمى ىذا ٌ
أف مقتضى اشتراط ٌ
الشرط؛ أجيب بكجييف:
ألنو يناف * ىذا ٌ
شرطيا لنفسو؛ ٌ

فإف الكالية
ثـ سمٌميا إلى المتكلٌ ٌ :
أحدىماٌ :
أف تأكيؿ ذلؾ أف يككف شرط الكالية لنفسوٌ ،
محمد ف
السير ٌأنو إذا كقؼ ضيعةن
محمدٌ ،
ٌ
فإنو ذكر ف فتاكل قاض خاف ،ذكر ٌ
تككف لو عند ٌ
أما إذا لـ يشرط ف
كأخرجيا إلى ٌ
القيـ ال تككف لو كالية بعد ذلؾ ٌإال إذا كاف شرط الكالية لنفسو ،ك ٌ

محمد
بناء عمى ٌ
ابتداء الكقؼ فميس لو كالية بعد التٌسميـ[ ،إلى أف قاؿ :كىذه المسألة ن
أف عند ٌ

()1
()2

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]71
الركاية :نفسو؛ فيما مصطمحاف متقارباف لفظان كمتحداف معنى ،في
ظاىر المذىب ىك ظاىر ٌ

المسائؿ الت ركيت عف أئمة المذىب األكائؿ ،كما سبؽ تعريفيا ف كتاب الشركة[ ،ص.]50

()3

المصدر نفسو[ ،ص.]103-101

عبارة عف

( )4ييطمؽ لفظ المشايخ عمى مف لـ يدرؾ اإلماـ أبا حنيفة مف عمماء المذىب .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف
عابديف.]495/4[ ،
()5
()6

ليست ف "ج".

انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]53

*نياية ؽ /95أ مف "أ".
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التٌسميـ إلى المتكلٌ شرط الكقؼ فبل تبقى لو كالية بعد ىذا التٌسميـ](ٌ ،)1إال إف شرط الكالية لنفسو،
أما عمى قكؿ أب يكسؼ التٌسميـ ليس بشرط فكانت( )2الكالية لو كاف لـ يشرطيا( ،)3كمثؿ ىذا
كٌ
()4

تمة
الٌذم ذكره ف الكتاب مذككر ف التٌ ٌ

الذخيرة(.)5
كٌ

محمد :إف شرط الكالية لنفسو في لوٌ ،أنو إذا شرط الكالية لنفسو
كاآلخرٌ :
أف معنى قكؿ ٌ
ألف شركط الكاقؼ تراعى( ،)6كمف ضركرتو سقكط
محمد
يسقط شرط التٌسميـ عند
أيضا؛ ٌ
ن
ٌ
التٌسميـ(.)7

()1

ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".

()3

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]166 /3[ ،

()2

()4
()5
()6

ف "ط ،ب ،ج" فكاف.

تتمة الفتاكل لبرىاف الديف ،كقد سبؽ التعريؼ بو[،ص .] 310
سبؽ التعريؼ بو[ ،ص.]308

كىناؾ مبادلء أساسية ينبغ مراعاتيا عند تطبيؽ شركط الكاقؼ ،كى :
 .1ال يعتبر مف الشركط ٌإال ما اشترط حيف الكقؼ ،ال ما اشترط بعده ،فإذا تـ الكقؼ فميس لمكاقؼ أف
الحؽ ف اشتراط ما شاء ،فمو حينئذ اشتراط
يشترط فيو شرطان ما ،إال إذا كاف حفظ لنفسو كقت الكقؼ
ٌ
ما يشاء بعد تماـ الكقؼ.

 .2شركط الكقؼ كأصمو ال يصح الرجكع عنيا ،إال إذا شرط الكاقؼ لنفسو ف أصؿ الكقؼ حؽ التغيير،
فمو بعد ذلؾ أف يغير ف الشركط ما شاء.

 .3إذا فعؿ الكاقؼ أك غيره ما شرط لو ف أصؿ الكقؼ مرة ،فميس لو أف يفعمو مرة أخرل ،إال إذا كاف
مشركطان لو تكرار الفعؿ ف أصؿ الكقؼ ،فحينئذ يجكز لو التكرار مرة بعد أخرل ،كال يتقيد بعدد.

 .4إذا شرط الكاقؼ لنفسو شيئا ف أصؿ الكقؼ ،كاف لو فعمو خاصة ،كليس لمف يم عميو بعده ففعؿ
ش ء مف ذلؾ ،إال إذا شرط لو ذلؾ ف أصؿ الكقؼ.

 .5إذا جعؿ شيئان مف الشركط لغيره ،كلـ يجعمو لنفسو ،كاف لو كلذلؾ لغير أف يفعمو ،ألنو لما ممكو لغيره،
ممكو ىك ضمنان إذ يستحيؿ أف يممؾ الشخص غيره شيئان ال يممو.

 .6إذا جعؿ لنفسو كلغيره شيئان مف الشركط معان ،كاف لو أف ينفرد بفعمو دكف ذلؾ الغير ،ألنو ككيؿ عنو
كلممككؿ أف ينفرد بالعمؿ دكف ككيمو ،كليس لمككيؿ أف ينفرد بو إذا قيده المككؿ بأف يعمؿ
ف حياتو،
ي

()7

معو .انظر :عشكب ،كتاب الكقؼ [ ،ص.]136-135
انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]329/3[ ،
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كقدمنا فرنعا آخر عمى اشتراط
مكضر بخطٌ ثقةٌ ،

[المتكلٌي يستفيد الكالية مف جيتو]
يد ٍال ًكىالي ىة ًم ٍف ًجي ًت ًو ًب ى ً ً
ستى ًح ي
ستى ًف ي
يؿ أى ٍف ىال ىي يك ى
كف لى يو ٍال ًكىال ىي ية ىك ىغ ٍي يرهي
ى
ش ٍرطو فى ىي ٍ
[كلى ىنا أىف ٍال يمتىىكلي إن ىما ىي ٍ
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ب الن ً
كف أى ٍكلىى ًب ًكىال ىيتو]
ستىف ي
اس إلىى ىى ىذا ٍال ىك ٍقؼ فى ىي يك ي
يد ٍال ًكىال ىي ىة م ٍن يو ،ىكًألىن يو أى ٍق ىر ي
ىي ٍ
أف
استدؿ
ثـ
ٌ
ٌ
المصنؼ عمى قكؿ أب يكسؼ الٌذم جعمو ظاىر المذىب بقكلو :كلنا ٌ
ٌ
المتكلٌ ٌإنما يستفيد الكالية مف جيتو بشرطو فيستحيؿ أف ال يككف لو كالية كغيره يستفيدىا منو.
ألنو بالتٌسميـ يخرج
كلقائؿ أف يمنر استفادة الكالية منو عمى تقدير ككف التٌسميـ شرطنا؛ ٌ
ممف يصمح
عف ممكو فيصير أجنبيا عنو ،فيجب ككف الكالية* فيو لمحاكـ يكلٌ فيو مف شاء ٌ

الحؽ لمٌو
بناء عمى خمكص
ٌ
لذلؾ** كىك مف لـ يسأؿ الكالية ف الكقؼ ،كليس فيو فسؽ يعرؼ ن
()4
()3
بد
عز ٌ
ألف الحاكـ ىك الٌذم يتكلٌى حقكؽ المٌو -تعالى ،-كىك تخريب ٌ
افعية  ،فبل ٌ
 ٌلمش ٌ
كجؿ-؛ ٌ
لككف الكالية لو بعد خركجو عف ممكو كعدـ اشتراطو لنفسو مف دليؿ ،بخبلؼ ما إذا شرطيا

دليبل عمى ذلؾ،
الناس إلى الكقؼ فكاف أكلى بكاليتو ،ن
ألنو أقرب ٌ
يتـ قكلو ،ك ٌ
لنفسو ،كقد ٌ

( )1ىك :كتاب النياية كتاب ف فركع الفقو الحنف  ،كىك شرح عمى كتاب اليداية لممرغينان  ،كمؤلفو ىك حساـ
الديف حسيف بف عم الس ٍغىن ًاق ت710( :ق) ،كىك أكؿ مف شرح اليداية كقد اختصره محمكد بف أحمد القكنكم
ت 770 :ىػ كسماه خبلصة النياية ف

فكائد اليداية .انظر حاج

القيىرش  ،الجكاىر المضية .]114 /2[ ،كالكتاب غير مطبكع.
( )2انظر :اشتراط تسميـ الكقؼ لممتكل [ ،ص.]46
()3

خميفة ،كشؼ الظنكف .]157 /2[ ،انظر:

ليست ف "ج".

*نياية ؽ /372ب مف "ج".
**نياية ؽ /22ب مف "ب"،.

()4
ألف لو َّ
النظارة ألحد " فى َّ
العاـ فكاف
فعند ٌ
افعية إذا لـ يشترط الكاقؼ ٌ
الش ٌ
النظى ير لمقاض عمى المذىب؛ ٌ
النظى ىر ٌ
ألف الممؾ ف الكقؼ لمٌو تعالى" .انظر :الشربين  ،مغن المحتاج.]552 /3[ ،
أكلى ٌ
بالنظر فيو؛ ك ٌ
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ألنو
أف الكاقؼ عدؿ مأمكف فيك ٌ
أحؽ مف القاض ؛ ٌ
فإف القاض ليس أقرب منو إليو ،كالفرض ٌ
ٌ
عينيا ،كىك أنصح
كاف زاؿ الممؾ فيك عمى كجو تعكد منفعتو لمكاقؼ يصرفو إلى الجيات الٌت
ٌ
لنفسو مف غيره فينتصب كليا(.)1

المؤذف كاإلماـ]
صب
ٌ
ى
[ن ٍ

كف أىكلىى ًب ًعمارًت ًو كىنص ًب ٍالم ىؤذ ًف ًف ً
اف ٍال ىكىال يء لى يو
ى
يو ،ىك ىك ىم ٍف أى ٍعتى ى
ؽ ىع ٍب ندا ىك ى
ىى ى ٍ
س ًج ندا ىي يك ي ٍ
[ك ىم ٍف ات ىخ ىذ ىم ٍ
ي
ً
ب الن ً
ؼ ىغ ٍي ىر ىمأٍ يم و
كف ىعمىى
ؼ ى
اف ٍال ىك ًاق ي
اس إلى ٍي ًو .ىكلى ٍك أىف ٍال ىك ًاق ى
ش ىرطى ًكىال ىيتى يو لً ىن ٍف ًس ًو ىك ىك ى
ألىن يو أى ٍق ىر ي
اء ،ىكما لى يو أى ٍف ي ٍخ ًرج ٍالك ً
اضي أى ٍف ي ٍن ًزعيا ًم ٍف ي ًد ًه ىنظى ار ًل ٍمفيقىر ً
ؼ ىفمً ٍمقى ً
ٍالك ٍق ً
صي ىنظى نار لًمص ىغ ً
ار ،ىك ىك ىذا
ى
ى ىى
ي ى ى
ى
ى
ن
ى
اف ىكىال لًقى و
طً
ؼ لً يح ٍكًـ
ى
س ًلمس ٍم ى
ش ىر ى
اض أى ٍف يي ٍخ ًر ىج ىيا ًم ٍف ىي ًد ًه ىكيي ىكل ىي ىيا ىغ ٍي ىرهي ًألىن يو ى
إذا ى
ش ٍرطه يم ىخالً ه
ط أى ٍف لى ٍي ى
ط ىؿ].
الش ٍر ًع فى ىب ى
عبدا كاف الكالء
كقكلو :كمف اتٌخذ
صب ٌ
المؤذف ،ككمف أعتؽ ن
ن
مسجدا كاف أكلى بعمارتو كىن ٍ
المؤذف كاإلماـ( )2فقاؿ أبك
صب
ٌ
ألنو أقرب ٌ
لو؛ ٌ
أما ىن ٍ
أما عمارتو فبل خبلؼ يعمـ فيو ،ك ٌ
الناس إليوٌ ،
أحؽ منيـ بذلؾ.
نصر( :)3فؤلىؿ ٍال ىم ىحمَّة( )4كليس البان
ٌ
كقاؿ أبك بكر ًٍ
صبً ًي ىما مف غيره كالعمارة.
اإل ٍس ىكاؼ( :)5البان
ٌ
أحؽ بًىن ٍ

()1

فف المسألة عندىـ قكالف:

لكصيو إف كاف كاالٌ فممحاكـ،
ثـ
ٌ
األكؿ :قكؿ أبك يكسؼ كىبلؿ  -كىك ظاىر المذىب  -تككف الكالية لمكاقؼٌ ،
عمى التفصيؿ الذم بينو ابف اليماـ.
القيـ شرط
أف التٌسميـ إلى ٌ
ألف مف أصمو ٌ
محمد :ال تككف الكالية لمكاقؼ ما داـ لـ يشترط ذلؾ؛ ٌ
كالثاني :قكؿ ٌ
لصحة الكقؼ ،فإذا سمٌـ لـ يبؽ لو كالية فيو .انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية .]231/6[ ،العين  ،البناية
ٌ
شرح اليداية.]451 /7[ ،

()2
()3

المؤذف.
ف "أ" اإلماـ ك ٌ

ىك :عبد ا﵀ بف عمر بف عيسى الدبكس  ،البخارم ،الحنف  ،فقيو ،أصكل  ،أحد القضاة السبعة ،كلد سنة

سبر كستيف كثبلثمائة لميجرةػ ،نسبت و إلى دبكسية ،قرية بيف بخارل كسمرقند ،كتكف سنة ثبلثيف كأربعمائة ىػ ،ف
بخارل ،كمف آثاره" :تقكيـ األدلة"" ،األسرار ف األصكؿ كالفركع عند الحنفية" .انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية،
[ .]499 /2انظر :الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [.]521 /17

()4
()5

المحمة :بفتح الميـ كالبلـ :منزؿ القكـ .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  79مادة (ح ؿ ؿ)].
سبقت ترجمتو[ ،ص.]288
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()1
كمؤذننا كالقكـ يريدكف األصمح فميـ أف
إماما
ٌ
قاؿ أبك المٌيث  :كبو نأخذ ٌإال أف يريد ن
يفعمكا ذلؾ ،كذا ف الٌنكازؿ(.)2
()3

أف يخرجو

ثـ إذا شرط الكاقؼ الكالية لنفسو ،ككاف غير مأمكف عمى الكقؼ فممقاض
ٌ
()4
لمصغار ،ككذا لك شرط أف ليس لسمطاف كال لقاض
نا
نا
نظر ٌ
نظر لمفقراء ،كما لو أف يخرج الكص ٌ

ألنو شرط مخالؼ
أف يخرجو عنو كيكلٌييا غيره ،ال يمتفت إلى شرطو إذا كاف غير مأمكف؛ ٌ
()5
الشرع فيبطؿ.
لحكـ
ٌ

الناظر ما إذا ظير بو فسؽ كشرب الخمر كنحكه.
مما يخرج بو ٌ
كصرح ٌ
ٌ
بأف ٌ
كف فتاكل قاض خاف :لك جعؿ الكاقؼ كالية الكقؼ إلى رجميف بعد مكتو فأكصى

تصرؼ الح ٌ ف جمير الكقؼ(.)6
أحدىما إلى صاحبو ف أمر الكقؼ كمات ،جاز ٌ
ألنو ٌإنما رض برأييما.
كعف أب حنيفة ال يجكز؛ ٌ

رجبل كص ٌ نفسو ،كلـ يذكر مف
كفييا لك جعؿ أرضو كقفنا فمرض مرض المكت فجعؿ ن
فإف كالية الكقؼ ال تككف إلى الكص ٌ  ،كلك قاؿ :أنت كص ٌ ف أمر الكقؼ
أمر الكقؼ ن
شيئا؛ ٌ
خاصةن ،قاؿ أبك يكسؼ :ىك كما قاؿ ،كقاؿ( )7أبك حنيفة :ىك كص ٌ ف األشياء كمٌيا(.)8
ٌ

()1
()2
()3

سبقت ترجمتو.]92[ ،
لمفقيو أب الميث ،كما سبؽ[ ،ص.]211
ف "أ" فمقاض .

()4
ؽ بيف الكص كالقىٌيـ :أف
التصرؼ ف ماؿ الرجؿ ،كأطفالو بعد المكت .كالفر ي
الكص  :مف يقاـ ألجؿ الحفظ ،ك ٌ
ى
الكص يفكض إليو الحفظي كالتصرؼ كالقيـ يفكض إليو الحفظ دكف التصرؼ .انظر :البركت  ،التعريفات الفقيية،

[ص .]237

()5
()6
()7
()8

ف "أ" بحكـ.
انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]166 /3[ ،
ليست ف "ج".

انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص  .]50لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل

اليندية.]410 /2[ ،
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[كقؼ المسجد مخالؼ لمطمؽ الكقؼ]
اختص المسجد بأحكاـ تخالؼ أحكاـ مطمؽ الكقؼ عند الثٌبلثة ،فعند أب
لما
ٌ
فصؿٌ :
مشاعا* عند
حنيفة ال يشترط ف زكاؿ الممؾ عف المسجد حكـ الحاكـ كال اإليصاء بو ،كال يجكز
ن
()1
أخره؛ ىذا
محمد  ،أفرده بفصؿ عمى ًح ىدتًو ك ٌ
أب يكسؼ ،كال يشترط التٌسميـ إلى المتكلٌ عند ٌ
ثـ كقفيا عمى الفقراء
اء ن
أيضا ما لك اشترل ن
كيمكف أف يجعؿ مف ذلؾ ن
أرضا شر ن
فاسدا كقبضياٌ ،
مسجدا.
جاز كعميو قيمتيا لمفقراء ،كلك اتٌخذىا
ن
()2
فاسدا
محمد ف كتاب ٌ
اء ن
الشفعةٌ ،أنو لك اشترل ن
أرضا شر ن
قاؿ الفقيو أبك جعفر  :ذكر ٌ
كبناىا بناء المسجد جاز عند أب حنيفة  ،--كعميو قيمتيا لمبائر ،كقكؿ أب يكسؼ

كترد األرض إلى البائر بفساد البير(.)3
كمحمد :ينقض البناء ٌ
ٌ
الكؿ ،كذكر ىبلؿ
قاؿ :فاشتراط البناء لو دليؿ عمى أف ال يككف
مسجدا قبؿ البناء عند ٌ
ن
مسجدا ف قكؿ أصحابنا ،فصار فيو ركايتاف(.)4
ٌأنو يصير
ن
ف

أف
أيضا ركايتاف .كالفرؽ عمى إحداىما عند ىذا القائؿٌ ،
قاؿ الفقيو أبك جعفر :ف الكقؼ ن
حؽ المٌو تعالى كما ىك خبيث ال
أما المسجد فخالص ٌ
الكقؼ ٌ
حؽ العباد كالبير كاليبة ،ك ٌ

لمشفير أف
دار ليا شفير فجعميا
يصمح [حقان]([ )5لمٌو تعالى]( )6كليذا قالكا :لك اشترل نا
مسجدا كاف ٌ
ن
حؽ االسترداد كاف لو أف يبطؿ المسجد(.)7
يأخذىا ٌ
بالشفعة ،ككذا إذا كاف لمبائر ٌ

()1انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ .]329/3[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]268 /5[ ،
()2

سبقت ترجمتو[ ،ص.]60

*نياية ؽ /95ب مف "أ".

()3
()4

انظر :الشيبان  ،األصؿ[ ،كتاب الشفاعة باب الشفاعة ف البيكع الفاسدة .]269/ 9
انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]157

()5

ليست ف "ط".

()7

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]229 /6[ ،انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]181 /3[ ،

()6

ليست ف "أ".
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مسجدا لـ يزؿ ممكو عنو حتى يفرزه عف ممكو]
[إذا بنى
ن

[فىص هؿ :كًا ىذا ب ىنى مس ًج ندا لىـ ي يز ٍؿ ًم ٍم يك يو ع ٍن يو حتى ي ٍف ًرىزه ع ٍف ًم ٍم ًك ًو ًبطى ًر ً
يق ًو ىكىيأٍ ىذ ىف لًمن ً
اس ًبالص ىبل ًة
ى ى ى ي ى
ٍ ى
ٍ ى ى ى ٍ
ً
يو ك ً
ً ً
ً ً
اؿ ًع ٍن ىد أىًبي ىح ًنيفى ىة ىع ٍف ًم ٍم ًك ًو ،أىما ًٍ
ص لًم ًو تى ىعالىى
اح هد ىز ى
اإل ٍف ىرياز فىؤلىن يو ىال ىي ٍخمي ي
صمى ف ى
فيو ،فىًإ ىذا ى
شتىرطي تى ً
و
ً
يو فىًؤلىن يو ىال بد ًم ٍف الت ً ً ً
إال ًب ًو ،كأىما الص ىبلةي ًف ً
يـ ىن ٍك ًع ًو،
ي
ٍ
ٍ
ى
سميـ ع ٍن ىد أىًبي ىحنيفى ىة ىك يم ىحمد ،ىكيي ٍ ى
سم ي
ً
ً
ً
ً
ً ً
ؽ ٍالم ٍق ي ً
ام يو ثيـ يي ٍكتىفىى
س ًجد ًبالص ىبلة فيو ،أى ٍك ًألىن يو لىما تى ىعذ ىر ٍالقى ٍب ي
ىكىذل ىؾ في ٍال ىم ٍ
صكد ىمقى ى
اـ تى ىحق ي ى
ض فىقى ى
اح ًد ًف ً
ًبص ىبل ًة ٍالك ً
يو ًفي ًرىك ىاي وة ىع ٍف أىًبي ىح ًنيفى ىة ،ىك ىك ىذا ىع ٍف يم ىحم ود؛ ًألىف ًف ٍع ىؿ ٍال ًج ٍن ً
شتىىرطي
س يمتى ىعذهر فى يي ٍ
ى
ى
و
شتىرطي الص ىبلةي ًب ٍالجم ً ً
اؿ أىيبك
س ًج ىد يب ًن ىي لً ىذلً ىؾ ًفي ٍال ىغالً ًب ،ىكقى ى
ىى ى
اعة؛ ألىف ٍال ىم ٍ
أى ٍد ىناهي .ىك ىع ٍف يم ىحمد أىن يو يي ٍ ى
كؿ ًم ٍم يك يو ًبقىكلً ًو جع ٍمتو مس ًج ندا ًألىف التسمًيـ ًع ٍن ىدهي لى ٍيس ًب ى و ً
إسقىاطه لً ًم ٍم ًؾ ٍال ىع ٍب ًد
ؼ :ىي يز ي
كس ى
ش ٍرط؛ ألىن يو ٍ
ٍ ىى ى ٍ
ى
يي ي
ٍ ى
ً
ً
صير ىخالً ً ً
ً
ص ىار ىك ًٍ
اإل ٍعتى ً
اؽ ،ىكقى ٍد ىبيناهي ًم ٍف قى ٍب يؿ].
سقيكط ىحؽ ٍال ىع ٍبد ىك ى
صا لمو تى ىعالىى ًب ي
ن
فى ىي ي
()1
لمناس ف
قكلو :كاذا بنى
ن
مسجدا لـ يزؿ ممكو عنو حتٌى يفرزه بطريقو عف ممكو كيأذف ٌ
كمحمد ف ركاية عنيما ،كف ركاية
الصبلة فيو ،فإذا صمٌى فيو كاحد زاؿ ممكو عند أب حنيفة،
ٌ
ٌ
بمجرد قكلو جعمتو
أخرل عنيما :ال يزكؿ ٌإال بصبلة جماعة ،كعند أب يكسؼ يزكؿ ممكو
ٌ

مسجدان(.)2

()4

محمد
بمجرد القكؿ فمشى
لما( )3لـ يزؿ
أما قكليما؛
ٌ
ٌ
ٌ
فؤلف الممؾ ٌ
ٌ
تعينو لتحقٌؽ التٌسميـ إلى مف أخرج إليو كىك المٌو -
ألف ٌ
اشتراط التٌسميـ ،لكف ال ٌ
يتعيف المتكلٌ ؛ ٌ
كؿ عبد ،بؿ الٌذم
مر ،ال ٌ
سبحانو كتعالى -كال يتحقٌؽ ٌإال ف ضمف التٌسميـ إلى العبد عمى ما ٌ
عمى أصمو ف

()5

الغمٌة ليـ

أف المتكلٌ يقاـ مقاميـ ف القبض ،كمقاـ الكاقؼ ف إقباض
تعكد منفعتو إليو ،غير ٌ
الناس،
ٌ
لكؿ كقؼ ف العادة ،فتعيف كلـ* تجر العادة ف المسجد بذلؾ ،إذ ليس لو غمٌة يستحقٌيا ٌ
بالصبلة فيو ،كعمى ىذا يخرج عف الممؾ بصبلة
فأقيـ حصكؿ المقصكد مقاـ التٌسميـ كىك
ٌ
متعذر فاكتفى بالكاحد.
ألف قبض الجنس ٌ
المنفرد؛ ٌ

()1
قسمتو ،كأفرز لو نصيبو :يع ًزؿ أم عزؿ لو نصيبو .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب/5[ ،
فرزت ٌ
الش ء :إذا ٌ
 391مادة (فرز).
()2
()3
()4
()5

انظر :القدكرم ،مختصر القدكرم[ ،ص .]127انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]233 /6[ ،
ليست ف " أ ،ط".
ليست ف "ج".
ف "ط" إقباؿ.

*نياية ؽ /23أ مف "ب".
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[إذا بنى مسجدان كصمى فيو كحده ىؿ يصير مسجدان]
ألف
الصحيح ٌأنو ال يكف ؛ ٌ
الركاية* اختمفكا لك صمٌى الكاقؼ بنفسو كحده ،ك ٌ
كعمى ىذه ٌ
لمعامة ،كقبضو مف نفسو ال يكف  ،فكذا صبلتو(.)1
ٌ
الصبلة ٌإنما تشترط ألجؿ القبض ٌ
()2
فإنيا تتحقٌؽ
الصبلةٌ ،
ككجو ركاية اشتراط الجماعة ٌأنيا المقصكد بالمسجد ال مطمؽ ٌ
ف غير المسجد ،فكاف تحقٌؽ المقصكد منو بصبلة الجماعة ،كليذا يشترط ككنيا بأذاف كاقامة
عندىما.

أداء

()3

ألف
فأذف كأقاـ كصمٌى كحده صار
ماما ٌ
احدا ٌ
ن
كلك جعؿ لو ك ن
مسجدا باالتٌفاؽ؛ ٌ
مؤذننا كا ن
المؤذف ىذه أف تعاد
الصبلة عمى ىذا الكجو كالجماعة ،كليذا قالكا :يكره بعد صبلة
ٌ
ٌ

الجماعة لمف يأت بعده عمى ىذا

()4

الكجو عند البعض(.)5

يصؿ فيو
صح ،كاف لـ
يتعيف المتكلٌ  ،يفيد ٌأنو لك سمٌمو إلى
ٌ
ٌ
متكؿ جعمو لو ٌ
كقكلنا :ال ٌ
أيضا يحصؿ تماـ التٌسميـ
ألف بالتٌسميـ إلى المتكلٌ
الص ٌحة؛ ٌ
ن
أحد ،كفيو اختبلؼ المشايخ ،كالكجو ٌ

إليو -تعالى -لرفر يده عنو(.)6
*نياية ؽ /373أ مف "ج".

()1

انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]357 /4[ ،

()2

ف "أ ،ج" ألنيا.

()4

ف "ج" ذلؾ.

()3

ليست ف "أ".

()5
َّ
ثـ انتظر ىؿ يأتيو احد ،فمـ
جاء ف الحجة عمى أىؿ المدينة" :قاؿ أبك حنيفة رحمو ا﵀ ف مؤذف أذف لقكـ ٌ
الصبلة معيـ كال
ثـ جاء ٌ
الصبلة معيـ؟ قاؿ :ال يعيد ٌ
الناس بعد أف يفرغ أيعيد ٌ
يأتو أحد ،فأقاـ كصمى كحدهٌ ،
مرتيف ،كقاؿ أىؿ المدينة مثؿ قكؿ أب حنيفة" ،كقاؿ بدر الديف العينى ف البناية" :يكره عندنا
جمر ف مسجد ٌ
يي ى

تكرار الجماعة ف مسجد كاحد ،كذا ف " الذخيرة " ك " الكبرم " كغيرىما كبو قاؿ مسمـ كأبك قبلبة كابف عكؼ
كعثماف البت كاألكزاع كالثكرم كأيكب كالميث كمالؾ كالشافع  .كقاؿ النككم :إذا لـ يكف إماـ راتب لممسجد فبل
كراىة لمجماعة الثانية كالثالثة باإلجماع ،كأما إذا لـ يكف راتب كليس المسجد مطركقا فمذىبنا كراىة الجماعة
الثانية بغير إذنو كيصمكف فيو أفرادا خبلفا ألحمد ...كقاؿ الحسف البصرم  -ىرًح ىموي المَّوي  -كاف أصحابو  -ىعمىٍي ًو
الس ىبل يـ  -إذا فاتتيـ الصبلة بالجماعة صمكا فرادل ف المسجد ،كقاؿ مالؾ لك صمى إماـ المسجد كحده صمكا
َّ
فرادل بعده" .كف فتح القدير باب اإلمامة قاؿ " :كاذا فاتتو-صبلة الجماعة -ال يجب عميو الطٌمب ف المساجد

منفردا فحسف".
حيو
ببل خبلؼ بيف أصحابنا! بؿ إف أتى
ن
ن
مسجدا آخر لمجماعة فحسف ،كاف صمٌى ف مسجد ٌ
انظر :الشيبان  ،محمد بف الحسف بف فرقد ،الحجة عمى أىؿ المدينة ،]83 /1[ ،تحقيؽ ،ميدم حسف الكيبلن

القادرم ،عالـ الكتب ،بيركت ،ط1403 ،3ق .العين  ،البناية شرح اليداية .]581-580 /2[ ،ابف اليماـ ،فتح

القدير.]345 /1[ ،

()6

انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]71
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[الفرؽ بيف المسجد كغيره في الخركج عف الممؾ]
()1

كجو قكؿ

مما
أب حنيفة ف الفرؽ بيف المسجد كغيره ف الخركج عف الممؾ ببل حكـ ٌ

الصدقة ف قكؿ الكاقؼ :جعمت أرض صدقةن مكقكفةن كنحكىا ال يكجب
سيأت ٌ ،
بأف لفظ الكقؼ ك ٌ
صدؽ بالغمٌة كى
الصدقة ليس معناىا ٌإال التٌ ٌ
الخركج عف الممؾ؛ ٌ
ألف لفظ الكقؼ ال ينبئ عنو ،ك ٌ
()2

فيتصدؽ
ٌ

يصح ،بؿ الكقؼ ينبئ عف اإلبقاء ف الممؾ لتحصؿ الغمٌة عمى ممكو
معدكمة فبل
ٌ
محؿ االجتياد ،بخبلؼ قكلو:
بيا ،فيحتاج إلى حكـ الحاكـ إلخراجو عف ممكو إلى غير مالؾ ف
ٌ

الصبلة
منبئا عف إبقاء الممؾ ليحتاج إلى القضاء بزكالو ،فإذا أذف ف
جعمتو
فإنو ليس ن
ن
مسجداٌ ،
ٌ
فيو فصمٌى كما ذكرنا ،قضى العرؼ ف ذلؾ بخركجو عنو(.)3

مسجدا إلى قكلو :كقفتو كنحكه ،كىك
كمقتضى ىذا أمراف :أحدىما ٌأنو ال يحتاج ف جعمو
ن
كذلؾ ،كبو قاؿ مالؾ( )4كأحمد(،)5

()1
()2

ليست ف "أ ،ج ،ب"
ف "ج" مالكو.

( )3انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]207 /6[ ،
فرضا دكف
الناس كلـ
( )4جاء ف شرح مختصر خميؿ" :لك بنى
ن
مسجدا كخمٌى بينو كبيف ٌ
قكما دكف قكـ كال ن
ٌ
يخص ن
نفؿ كيثبت الكقؼ باإلشاعة" انظر :الخرش  ،شرح مختصر خميؿ.]88 /7[ ،
يخصيا بعض
بالصيغ كالعبارات الٌت قد
تصح ٌإال
( )5قاؿ شيخ اإلسبلـ بف تيمية " :األصؿ ف العقكدٌ :أنيا ال
ٌ
ٌ
ٌ
النكاح ،كالكقؼ ،كالعتؽ ،كغير ذلؾ .كىذا
الفقياء باسـ اإليجاب كالقبكؿ ،سكاء ف ذلؾ :البير ،كاإلجارة ،كاليبة ،ك ٌ
الشافع ٌ  ،كىك قكؿ ف مذىب أحمد...
ظاىر قكؿ ٌ
تصح باألفعاؿ ،فيما كثر عقده باألفعاؿ ،كالمبيعات المحقٌرات ،ككالكقؼ ف مثؿ مف بنى
كالقكؿ الثٌان ٌ :أنيا
ٌ
الصبلة فيو...كىذا ىك الغالب عمى أصكؿ أب حنيفة ،كىك قكؿ ف مذىب أحمد ككجو
لمناس ف
ن
مسجدا كأذف ٌ
ٌ
الشافع ٌ ...
ف مذىب ٌ

مستقر ،ال ف
حد
بكؿ ما ٌ
أف العقكد تنعقد ٌ
دؿ عمى مقصكدىا ،مف قكؿ أك فعؿ...كليس لذلؾ ٌ
كالقكؿ الثٌالثٌ :
ٌ
تنكع لغاتيـ...كىذا ىك الغالب عمى أصكؿ مالؾ كظاىر
بتنكع اصطبلح ٌ
الناس ،كما ت ٌ
يتنكع ٌ
شرع كال ف لغة ،بؿ ٌ

دؿ عمى مقصكدىا مف
أف العقكد
بكؿ ما ٌ
تصح ٌ
ٌ
مذىب أحمد [ثـ قاؿ] :كىذه القاعدة الجامعة الٌت ذكرناىا مف ٌ
الشريعة ،كى الٌت تعرفيا القمكب" .ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ،
قكؿ أك فعؿ ،ى الٌت
ٌ
تدؿ عمييا أصكؿ ٌ

مجمكع الفتاكل ،]160-153 /1[ ،تحقيؽ،عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمر الممؾ فيد لطباعة المصحؼ
الشريؼ ،المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية1416 ،ىػ1995/ـ.

*نياية ؽ /96أ مف "أ".

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

337

()1
ألنو كقؼ عمى قربة،
كقاؿ* ٌ
الشافع ٌ  :ال ٌ
بد مف قكلو :كقفتو أك حبستو كنحك ذلؾ؛ ٌ
الصبلة عمى كجو العمكـ
بأف اإلذف ف
إف العرؼ جار ٌ
فكاف كالكقؼ عمى الفقراء ،كنحف نقكؿٌ :
ٌ

طعاما إلى ضيفو أك نثر
قدـ
كالتٌخمية يفيد الكقؼ عمى ىذه الجية ،فكاف كالتٌعبير بو ،فكاف كمف ٌ
ن
()2
بمجرد( )3التٌخمية
إذنا ف أكمو كالتقاطو ،بخبلؼ الكقؼ عمى الفقراء لـ تجر عادة فيو
نا
نثار كاف ن
ٌ
كاإلذف باالستغبلؿ( ،)4كلك جرت بو عادة( )5ف العرؼ اكتفينا بذلؾ كمسألتنا(.)6
كالثٌان

مسجدا
يصير
ن

مسجدا ،كلـ يأذف ف
ٌأنو لك قاؿ :كقفتو
ن
ببل حكـ كىك بعيد(.)7

يصؿ فيو أحد ،ال
الصبلة فيو ،كلـ
ٌ
ٌ

الصبلة
بمجرد القكؿ ،أذف ف
مر عمى أصمو مف زكاؿ الممؾ
ٌ
ٌ
كأبك يكسؼ -رحمو المٌوٌ -
()8
األئمة الثٌبلثة(.)9
أك لـ يأذف ،كيصير
ن
مسجدا [ببل حكـ] ؛ ٌ
ألنو إسقاط كاإلعتاؽ ،كبو قالت ٌ
مجرد القكؿ كاإلذف كما قاال مكجب لزكاؿ
كينبغ أف يككف قكؿ أب يكسؼٌ :
إف كبل مف ٌ
مسجدا لما ذكرنا مف العرؼ.
الممؾ كصيركرتو
ن

()1

قاؿ السبك " :كاعمـ :أف الخبلؼ بيننا كبيف أب حنيفة ف شيئيف :أحدىما :أف عندنا ال بد مف لفظ ،كىك

يقكؿ :إذا صمى فيو صار مسجدان مف غير لفظ .كالثان  :إذا كجد المفظ كفى عندنا ،كعنده كلك كجد المفظ ال
يصير مسجدان حتى يصم فيو ،كالصبلة فيو بمنزلة القبض لو" .انظر :السبك  ،تاج الديف عبد الكىاب بف تق

الديف ،االبتياج شرح المنياج[ ،كتاب الكقؼ ص ،]44رسالة مقدمة إلى جامعة أـ القرل المممكة العربية السعكدية

لنيؿ درجة الدكتكراة لمباحث محمد البعيجاف ،منشكرة عمى ىذا الرابط:
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/7279.pdf

()2

ف "ج" فيو عادة.

()3

ليست ف "ج".

()5

ليست ف "أ ،ب ،ج".

()4

()6
()7
()8
()9

ف "ج" باالشتغاؿ.

ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]269/5[ ،
انظر :السرخس  ،المبسكط.]34 /12[ ،
ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ب ،ج".

انظر :الدسكق  ،حاشية الدسكق  .]90 /4[ ،النككم ،ركضة الطالبيف .]357 /5[ ،ابف قدامة ،المغن /6[ ،

.]29-28
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[جعؿ مسجدا تحتو سرداب أك فكقو بيت كجعؿ بابو إلى الطريؽ]
ً
س ًج ًد إلىى الط ًر ً
يؽ ،ىك ىع ىزلى يو ىع ٍف
[قى ى
اب أى ٍك فى ٍكقى يو ىب ٍي ه
ت ىك ىج ىع ىؿ ىب ى
س ًج ندا تى ٍحتى يو س ٍرىد ه
اب ٍال ىم ٍ
اؿ :ىك ىم ٍف ىج ىع ىؿ ىم ٍ
ث ع ٍن يو؛ ًألىن يو لىـ ي ٍخميص لًم ًو تىعالىى لًبقى ً
ً ًً
اء ىحؽ ٍال ىع ٍب ًد يمتى ىعمقنا ًب ًو،
يع يو ،ىكًا ٍف ىم ى
ى
كر ي ى
ٍ ى ٍ
ى
م ٍمكو ىفمى يو أى ٍف ىي ًب ى
ات يي ى
ً
اف السرىداب لًمصالً ًح ٍالم ً
س ًج ًد ىب ٍي ًت ٍال ىم ٍق ًد ً
س يف ىع ٍن يو أىن يو
ىكلى ٍك ىك ى
س ًجد ىج ىاز ىك ىما في ىم ٍ
ى ٍ
س .ىك ىرىكل ٍال ىح ى
ٍ ي ى ى
ً
س ًج ىد ًمما ىيتىأىب يد ،ىكىذلً ىؾ
اؿ :ى
س ًج ندا ىك ىعمىى ى
قى ى
س ًج هد؛ ألىف ٍال ىم ٍ
س ىك هف فى يي ىك ىم ٍ
ظ ٍي ًرًه ىم ٍ
إذا ىج ىع ىؿ الس ٍف ىؿ ىم ٍ
ً
كف ٍال يعميك .ىك ىع ٍف يم ىحم ود ىعمىى ىع ٍك ً
اف فى ٍكقى يو
ىيتى ىحق ي
س ًج ىد يم ىعظ هـ ،ىكًا ىذا ىك ى
ؽ ًفي الس ٍف ًؿ يد ى
س ىى ىذا؛ ألىف ٍال ىم ٍ
ً
يف قىًد ىـ ىب ٍغ ىدا ىد ىك ىأرىل
كس ى
ؼ أىن يو ىجك ىز ًفي ٍال ىك ٍج ىي ٍي ًف ًح ى
س ىك هف أى ٍك يم ٍ
ىم ٍ
يم يو ،ىك ىع ٍف أىًبي يي ي
ستى ىغؿ ىيتى ىعذ ير تى ٍعظ ي
ً
يؽ ٍال ىم ىن ً
يف ىد ىخ ىؿ الرم أى ىج ىاز ىذلً ىؾ يكم يو لً ىما يق ٍم ىنا.
ض ى
كرةى .ىك ىع ٍف يم ىحم ود أىن يو ًح ى
از ًؿ فى ىكأىن يو ٍ
اعتىىب ىر الض ير ى
اس ًبالد يخ ً ً ً ً
س ًج ندا ىكأىًذ ىف لًمن ً
ط ىد ً
ث
سى
كر ي
قى ى
اؿ :ىك ىك ىذلً ىؾ ٍ
ارًه ىم ٍ
كؿ فيو ،ىي ٍعني لى يو أى ٍف ىي ًب ى
إف ات ىخ ىذ ىك ى
يع يو ىكيي ى
كف ًألىح ود ًف ً
ً
اف لى يو ىحؽ
اف ًم ٍم يك يو يم ًح ن
يطا ًب ىج ىك ًان ًب ًو ىك ى
يو ىحؽ ٍال ىم ٍن ًع ،ىكًا ىذا ىك ى
س ًج ىد ىما ىال ىي يك ي ى
ىع ٍن يو؛ ألىف ٍال ىم ٍ
صر مس ًج ندا ،كًألىن يو أى ٍبقىى الط ًر ى ً ً ً
ً
ص لًم ًو تى ىعالىى ،ىك ىع ٍف يم ىحم ود أىن يو ىال
يؽ ل ىن ٍفسو ىفمى ٍـ ىي ٍخمي ٍ
ٍال ىم ٍن ًع ىفمى ٍـ ىي ٍ ى ٍ
ى
ً
س ًج ندا؛ ًألىن يو لىما
كر ي
كس ى
ث ىكىال يي ى
بٍ ،
كى ي
ير ىم ٍ
اعتىىب ىرهي ىم ٍ
س ًج ندا ،ىك ىى ىك ىذا ىع ٍف أىًبي يي ي
ؼ أىن يو ىيص ي
يي ىباعي ىكىال يي ى
يؽ ىد ىخ ىؿ ًف ً
ً
ً
ضي ًب ىك ٍكًن ًو م ٍ ً
س ًج ندا إال ًبالط ًر ً
ستى ىحقا ىك ىما ىي ٍد يخ يؿ
يو الط ًر ي
ص ىار يم ٍ
ير ىم ٍ
يؽ ىك ى
سج ندا ىكىال ىيص ي
ى
ىر ى
ًفي ًٍ
اإل ىج ىارًة ًم ٍف ىغ ٍي ًر ًذ ٍك ور].
()1

لتبريد الماء

مسجدا تحتو سرداب -كىك بيت يتٌخذ تحت األرض
قكلو :كمف جعؿ
ن
كغيره([ ،)2أك فكقو بيت ليس لممسجد كاحد منيما( -)3فميس بمسجد ،كلو بيعو كيكرث عنو إذا

مات.

()4
حؽ العبد متعمٌقنا بو ،كالمسجد خالص لمٌو -سبحانو
كلك عزؿ] بابو إلى الطٌريؽ لبقاء ٌ
()6
()5
كؿ
بأف ٌ
كتعالى -ليس ألحد فيو ٌ
حؽ ،قاؿ المٌو تعالى :ك ٌ
أف المساجد لمٌو ، مر العمـ ٌ
()7

ش ء لو ،فكاف فائدة ىذه اإلضافة اختصاصو بو ،كىك
منتؼ فيما ذكر.
()1

ف "أ ،ب ،ج" .زيادة لغرض

()3

ف "أ ،ب" ليس كاحد منيما لممسجد.

()2

()4
()5

انظر :الفيركزآبادم ،القامكس المحيط[ ،ص .]97
ما بيف المعككفيف ليس ف "ج".
ليست ف "ب".

()6

سكرة الجف ،اآلية .18

()8

ليست ف "ب".

()7

ف "ب" بو.

()8

كؿ
حؽ ٌ
بانقطاع ٌ

مف سكاه عنو كىك
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السفؿ حتٌى يمنر صاحبو أف ينقب
العمك حقا ف
السفؿ
ن
مسجدا ٌ
ٌ
أما إذا كاف ٌ
ٌ
فإف لصاحب ٌ
()3
ً ()2
()1
بناء كال ما يكىف
ككةن أك ىيتد فيو ن
كتدا عمى قكؿ أب حنيفة ،كباتٌفاقيـ ال يحدث فيو ن
فيو ٌ
العمك(.)4
البناء ٌإال بإذف صاحب ٌ
السفؿ ،بخبلؼ ما إذا كاف
أما إذا كاف الع ٌمك
ن
مسجدا ٌ
العمك ممؾ لصاحب ٌ
كٌ
فؤلف أرض ٌ
()5
فإنو يجكز إذ ال ممؾ فيو ألحد[ ،بؿ ىك]( )6مف
السرداب أك العمك مكقكفنا لمصالح المسجدٌ ،
ٌ
تتميـ مصالح المسجد ،فيك كسرداب مسجد بيت المقدس

()7

ىذا ىك ظاىر المذىب(.)8

يتأبد ،بخبلؼ
السفؿ*
ن
العمك جاز؛ ٌ
ألنو ٌ
كركم عف أب حنيفةٌ :أنو إذا جعؿ ٌ
مسجدا دكف ٌ
فإف التٌأبيد شرط كىك مر المقتضى ،كاٌنما يثبت الحكـ
العمك ،كىذا تعميؿ لمحكـ بكجكد ٌ
الشرطٌ ،
ٌ
حؽ كاحد.
معيما مر عدـ المانر كىك تعمٌؽ ٌ
()9
الش ء ،كىك متكقٌؼ عمى
ألف المسجد معظٌـ ،كىك تعميؿ بحكـ ٌ
محمد عكسو؛ ٌ
كما عف ٌ
كجكده.

()10

لما دخؿ بغداد
جكز ذلؾ ف
األكليف ٌ
ٌ
كعف أب يكسؼ ٌأنو ٌ
بالضركرة.
ألنو تعميؿ
م كىذا تعميؿ صحيح؛ ٌ
ٌ
الر ٌ
لما دخؿ ٌ
محمد ٌ
عف ٌ

()1

كرأل ضيؽ األماكف ككذا

الك َّكة :فتحة أك نافذة لمتيكية كاإلضاءة كنحكىما .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة،
ي

[.]1975 /3

()2
ً
الكتً يد
ف "ج" يدؽ .أصؿ ىيت ىد يكتد حذؼ الياء لكقكعيا بيف الياء كالكسرة ،كالكتد بفتح الكاك ككسر التاء ،ى
الكتى ىد ىكتٍدان ،كاذا أمرت ،الكتد ف
بالكسر كاحد األكتاد كبالفتح لغة ،ككذلؾ الكد ف لغة مف يدغـ ،تقكؿ :ىكتى ٍد ي
ت ى

لغة البمدتيف ،الخازكؽ ،كىك قطعة مف الخشب أك الحديد يدؽ ف الحائط ليعمؽ عميو ش ء أك يربط بو ش ء.

انظر :الجكىرم ،الصحاح .]547 /2[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]64 /9[ ،

()3
()4

ليست ف "ب".
انظر :الشيبان  ،محمد بف الحسف ،الجامر الصغير[ ،ص.]116

()5

ف "ط" لصاحب.

()7

أعاده ا﵀ إلى حظيرة اإلسبلـ ف القريب العاجؿ إف شاء ا﵀.

()6

()8

ليس ف "ج".

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]271 /5[ ،

*نياية ؽ /23ب مف "ب".

()9

ليست ف "ط".

()10

بغداد :مدينة السبلـ عاصمة العراؽ ،كأكبر مدنيا ،بيا كثير مف المرافؽ الحياتية كالمعالـ التاريخية

الحضارية .انظر :البكرم ،معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضر.]262-261 /1[ ،
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إذنا عاما لو أف يبيعو كيكرث عنو؛
ككذلؾ إف اتٌخذ كسط داره
ن
مسجدا كأذف ٌ
لمناس فيو ن
حؽ المنر
حؽ المنر منو ،كاذا كاف ممكو
ن
محيطا بجكانبو األربر كاف لو ٌ
ألف المسجد ليس ألحد ٌ
ٌ
ألنو أبقى الطٌريؽ لنفسو ،فمـ يخمص لمٌو تعالى.
فمـ يصر
ن
مسجدا ،ك ٌ
()1
لما رض
كمحمد ٌأنو يصير
كؿ مف أب حنيفة
كعف* ٌ
ن
مسجدا؛ ٌ
ألنو ٌ
ٌ
داخبل ببل ذكر كما يدخؿ ف
مسجدا ٌإال بالطٌريؽ ،دخؿ فيو الطٌريؽ كصار
مسجدا كلـ( )3يصر
ن
ن
ن
اإلجارة ببل ذكر(.)4

أف يككف

( )2

مسجدا لـ يكف لو أف يرجع فيو كال يبيعو كال يكرث عنو]
[مف كقؼ أرضو
ن

ً ً
ث ىع ٍن يوً ،ألىن يو تى ىجرىد ىع ٍف
كر ي
[قى ى
اؿ :ىك ىم ٍف ات ىخ ىذ أىٍر ى
ض يو ىم ٍ
س ًج ندا لى ٍـ ىي يك ٍف لى يو أى ٍف ىي ٍر ًج ىع فيو ىكىال ىي ًب ى
يع يو ىكىال يي ى
ًً
ً
ً ً
ت لى يو ًم ٍف
سقى ى
صا ًلم ًو ،ىك ىى ىذا ًألىف ٍاألى ٍ
ط ٍال ىع ٍب يد ىما ثىىب ى
اء يكم ىيا لمو تى ىعالىى ،ىكًا ىذا أى ٍ
ش ىي ى
ص ىار ىخال ن
ىحؽ ٍالع ىباد ىك ى
ٍالحؽ رجع إلىى أى ً ً
صرفي يو ىع ٍن يو ىك ىما ًفي ًٍ
اإل ٍعتى ً
اؽ].
ى ىى ى
ٍ
صمو فى ٍانقىطى ىع تى ى
صحتو
قكلو :كمف اتٌخذ أرضو
ن
مسجدا لـ يكف لو أف يرجر كال يكرث عنو ،يعن بعد ٌ
بشرطو.

قكما أف يصمٌكا فييا بجماعة،
كف فتاكل قاض خاف :رجؿ لو ساحة ال بناء فييا ،أمر ن
()5
بالصبلة بجماعة ،كلـ يذكر األبد ٌإال ٌأنو أراد األبد،
أبدا أك أمرىـ
بالصبلة فييا
قالكا :إف أمرىـ
ن
ٌ
ٌ
ثـ مات يكرث؛
بالصبلة نا
ثـ مات ال يككف ميراثنا عنو ،كاف( )6أمرىـ
ٌ
شير أك سنةن ٌ
ٌ

()1

ف "أ،ج" أب يكسؼ.

*نياية ؽ /373ب مف "ج".

()2
()3
()4
()5
()6

ف "أ ،ب ،ج" بككنو.
ف "ب ،ج" كلف.

انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية .]236 -234 /6[ ،العين  ،البناية شرح اليداية.]456 /7[ ،
ليست ف "أ ،ب ،ج".
ف "ج" أك.
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مسجدا فيما إذا أطمؽ ٌإال إذا
بد مف التٌأبيد كالتٌكقيت ينافيو( ،)1كمقتضى ىذا أف ال يصير
ألنو ال ٌ
ن
ٌ
فإف ٌنيتو ال تعمـ فبل يحكـ عمييـ بمنر إرثيـ بما لـ يثبت(.)2
اعترفت الكرثة ٌ
بأنو أراد األبدٌ ،

[الزيادة كالنقصاف في الكقؼ]
كلك ضاؽ المسجد كبجنبو أرض كقؼ عميو أك حانكت جاز أف يؤخذ كيدخؿ فيو.
لمعامة* أدخؿ بعضو بشرط أف ال
كلك كاف ممؾ رجؿ أخذ بالقيمة كرنىا ،فمك كاف طريقنا
ٌ
يضر بالطٌريؽ.
ٌ
()4
()3
محمدٌ ،أنو
كف كتاب الكراىية مف الخبلصة عف الفقيو أب جعفر عف ىشاـ عف ٌ
لمعامة اىػ(.)5
يجكز أف يجعؿ ش ء مف الطٌريؽ
ن
مسجدا ،أك ييجعؿ ش هء مف المسجد طريقنا ٌ
()6
مسجدا ،ككذا عمى القمب،
الرحبة
ن
يعن إذا احتاجكا إلى ذلؾ ،كألىؿ المسجد أف يجعمكا ٌ
()8

بابا آخر( ،)7كلك اختمفكا
كيحكلكا الباب أك يحدثكا لو ن
ٌ

()1

ينظر ٌأييـ أكثر كاليةن لو ذلؾ.

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]163 /3[ ،

أبدا.
( )2المسألة عمى ثبلثة أكجو :أحدىا إف أمرىـ
أبدا نصا ،بأف قاؿ :صمٌكا فييا ن
بالصبلة فييا ن
ٌ
مسجدا لك مات ال
الساحة
أما الكجو الثاني :أمرىـ
ن
بالصبلة مطمقنا كنكل األبد .فف ىذيف الكجييف صارت ٌ
ٌ
مسجدا لك مات
الساحة
يكرث عنو .كالثالث :إف كقٌت األمر باليكـ أك ٌ
ن
السنة .فف ىذا الكجو ال تصير ٌ
الشير أك ٌ
يكرث عنو" .انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]206 /6[ ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل
اليندية.]455 /2[ ،
*نياية ؽ /96ب مف "أ".

( )3ف "أ" ج" أب حفص.
()4
محمد بف
السٌنة ،تفقو عمى أب يكسؼ
ىكً :ى ىشاـ بف عبيد ا﵀ َّ
أئمة ٌ
مٌ ،
الر ًاز ٌ
كمحمد ،مات ٌ
ٌ
السٌن ٌ  ،الفقيو ،أحد ٌ
الحسف فى منزلو ،ذكر عنو ابف أب حاتـ :أنو حبس رجبلن ف التجيـ فج ء بو إليو ليمتحنو  -فقاؿ لو :أتشيد

أف ا﵀ عمى عرشو بائف مف خمقو؟ فقاؿ :ال أدرم ما بائف مف خمقو ،فقاؿ :ردكه فإنو لـ يتب بعد ،لو مؤلفات
كثيرة منيا النكادر ،كصبلة الكتر ،مات :سنة (221ىػ) .انظر :القيىرش  ،الجكاىر المضية.]570-569 /3[ ،
الذىب  ،سير أعبلـ النببلء [ .]446 /10الذىب  ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز العمك لمعم الغفار ف
إيضاح صحيح األخبار كسقيميا[ ،ص  ،]169تحقيؽ ،أشرؼ بف عبد المقصكد ،مكتبة أضكاء السمؼ ،الرياض،
1416ىػ 1995 -ـ.

()5
()6
()7
()8

انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]269
الرحبة :ىر ىحىبةي المسجد بفتح الحاء ،ساحتو .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  120مادة (ر ح ب)].
ٌ
ليست ف "أ ،ب،ج".
ف "ج" زيادة أف.
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كيجددكه( ،)1كليس لمف ليس مف أىؿ المحمٌة ذلؾ ،ككذا ليـ أف يضعكا
كليـ أف ييدمكه
ٌ

()2
أما مف ماؿ الكقؼ فبل
اب كيعمٌقكا القناديؿ كيفرشكا الحصر ٌ
ٍال ىح ىب ى
كؿ ذلؾ مف ماؿ أنفسيـ ،ك ٌ
()3
أف قكلو كعمى القمب يقتض
يفعؿ غير المتكلٌ ٌإال بإذف القاض ٌ ،
الكؿ مف الخبلصة ٌ ،إال ٌ

جعؿ المسجد رحبةن ،كفيو نظر(.)4

()5
قيـ المسجد إذا أراد أف يبن
كقد ذكر
المصنؼ ف عبلمة ٌ
ٌ
النكف مف كتاب التٌجنيس ٌ :
()6
سكنا تسقط حرمة
حكانيت ف المسجد أك ف فنائو ال يجكز لو أف يفعؿ؛ ٌ
ألنو إذا جعؿ المسجد ن

فؤلنو تبر لممسجد(.)7
أما الفناء ٌ
المسجد ،ك ٌ

()1

ليجددكه.
ف "أ" ٌ

()3

انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]375

()5

التجنيس كالمزيد لممرغينان  ،سبؽ التعريؼ بو ف كتاب الشركة[ ،ص.]188
ٍالًفىناء :ساحة كاسعة محاطة بأسكار أك أبنية .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة/3[ ،

()7

انظر :الزيمع  ،تبييف الحقائؽ.]329/3[ ،

()2
الجرة ذات العركتيف .انظر :ابف منظكر،
اب :ىج ٍم ير يح ٌ
ٍال ىحىب ى
ب ،الحب :الخشبات األربر الٌت تكضر عمييا ٌ
النظـ المستعذب ف تفسير
لساف العرب 295 /1[ ،مادة (حبب)] .بطاؿ ،محمد بف أحمد بف محمد الركب ٌ ،
الميذب ،]13/3[ ،تحقيؽ ،مصطفى عبد الحفيظ ىسالًـ ،المكتبة التجارية ،مكة المكرمة ،بدكف طبعة،
غريب ألفاظ
ٌ
ج 1طبر سنة 1988ـ ،ج 2طبر سنة 1991ـ.

فميتأمؿ" .انظر :أفندم ،عم حيدر خكاجو أميف ،درر الحكاـ
(" )4فكيؼ يجعؿ طريقنا كفيو تسقط حرمة المسجد
ٌ
شرح غرر األحكاـ ،] 136 /2[ ،دار إحياء الكتب العربية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
()6

.]1747
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[األرض المكقكفة عمى المسجد تبقى كقفان]
[كلىك ىخ ًرب ما حك ىؿ ٍالمس ًج ًد كاستي ٍغ ًني ع ٍن يو ي ٍبقىى مس ًج ندا ًع ٍن ىد أىًبي يكس ى ً
إسقىاطه ًم ٍن يو فى ىبل
ى ٍ ى ٍ ى ى ى
ؼ ألىن يو ٍ
ى ٍ
ى ى ىٍ
ى ٍ
ي ي
كد إلىى ًم ٍم ًؾ ٍال ىب ًاني ،أى ٍك إلىى ىك ً
ارًث ًو ىب ٍع ىد ىم ٍكًت ًوً ،ألىن يو ىعي ىن يو لً ىن ٍكًع
كد إلىى ًم ٍم ًك ًو ،ىك ًع ٍن ىد يم ىحم ود ىي يع ي
ىي يع ي
إذا اي ً
ً ًً
ير ٍالم ً
ً
كؿ
قي ٍرىب وة ،ىكقى ٍد ٍانقى ى
ؼ ىيقي ي
كس ى
س ًجد ىك ىحشيشو ى ٍ
ص ىار ىك ىحص ً ى ٍ
ستي ٍغن ىي ىع ٍن يو ،إال أىف أىىبا يي ي
ط ىع ٍت فى ى
ًفي ٍالح ً
ير ىك ٍال ىح ًش ً
صً
آخ ىر].
س ًج ود ى
ى
يش إن يو يي ٍن ىق يؿ إلىى ىم ٍ
الصبلة فيو أىؿ تمؾ
قكلو :كلك ىخ ًرب ما حكؿ المسجد كاستغن عنو ،أم :استغنى عف ٌ

مسجدا عمى حالو عند أب يكسؼ،
كحكلت مزارع يبقى
ن
المحمٌة أك القرية بأف كاف ف قرية فخربت ٌ
()1
الشافع ٌ (.)2
كىك قكؿ أب حنيفة كمالؾ ك ٌ
()3
الدار المكقكفة إذا خربت
كعف أحمد يباع نقضو كيصرؼ إلى مسجد آخر ،ككذا ف ٌ
يباع نقضيا كيصرؼ ثمنيا إلى كقؼ آخر؛

المالكية أنو ،ال يجكز بير المسجد مطمقنا ،سكاء خرب أـ ال كلك انتقمت العمارة عف
( )1المنصكص عميو عند
ٌ
محمٌو ،كمثؿ عدـ جكاز بير المسجد نقضو ،فبل يجكز بير نقض المسجد بمعنى أنقاضو .انظر :البغدادم ،عبد
الرحمف بف عسكر :إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ ف

فقو اإلماـ مالؾ ،]107/1[ ،شركة مكتبة كمطبعة

مصطفى الباب الحمب كأكالده ،القاىرة ،ط ،3بدكف تاريخ.

صرؼ
( )2قاؿ الشي ارزم" :مف كقؼ
ن
مسجدا فخرب المكاف كانقطعت ٌ
الصبلة فيو لـ يعد إلى الممؾ كلـ يجز التٌ ٌ
ثـ زمف" .كقاؿ
ألف ما زاؿ الممؾ فيو ٌ
لحؽ المٌو تعالى كال يعكد إلى الممؾ باالختبلؿ كما لك أعتؽ ن
فيوٌ ،
عبدا ٌ
النككم" :ما ال يجكز بيعو مر بقاء منافعو ،ال يجكز بيعو مر تعطميا ،كالمعتؽ ،كالمسجد أشبو األشياء بالمعتؽ".

انظر :الشيرازم ،الميذب .]331 /2[ ،النككم ،المجمكع.]362 /15[ ،

()3

جاء ف سؤاالت عبد ا﵀ ف مسائمو عف أبيو قاؿ" :سألت أب عف مسجد خرب ترل أف تباع أرضو كينفؽ

عمى مسجد استحدثكه؟ فقاؿ :اذا لـ يكف لو جيراف كلـ يكف لو أحد يعمره فأرجك أف ال يككف بو بأس أف تباع
أرضو كينفؽ عمى اآلخر" .الشيبان  ،أحمد بف محمد بف حنبؿ ،مسائؿ أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو عبد ا﵀[ ،ص

 318مسألة رقـ ،])1178( :تحقيؽ زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلم  ،بيركت ،ط1401 ،1ىػ 1981ـ.
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()1
لما نقب
لما ركم ٌ
أف عمر كتب إلى أب مكسى ٌ
المسجد الٌذم بًالتَّ ىم ًاريف( )4كاجعؿ بيت الماؿ ف قبمة المسجد(.)5
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بيت الماؿ الٌذم بالككفة( :)3انقؿ

()6
ميتنا ،كاف لـ
كعف
محمد :يعكد إلى ممؾ الكاقؼ إف كاف حيا ،كالى كرثتو إف كاف ٌ
ٌ
يعرؼ بانيو كال كرثتو كاف ليـ بيعو كاالستعانة بثمنو ف بناء مسجد آخر(.)7

()1

ىك :الصحاب عبد ا﵀ بف قيس بف سميـ ،أبك مكسى األشعرم ،مف أىؿ زبيد باليمف ،قدـ مكة عند ظيكر

اإلسبلـ ،فأسمـ ،ثـ رجر إلى بمده ،كقدـ مر جعفر زمف فتح خيبر ،ككاف عالمان عامبلن صالحان تاليان لكتاب ا﵀،
مباركا كأق أر القرآف ،استعممو النب صمى ا﵀ عميو كسمـ
ن
إليو المنتيى ف يحسف الصكت بالقرآف ،ركل عممان طيبان
عمى بعض اليمف كزبيد كعدف كأعماليما ،كاستعممو عمر عمى البصرة ،فافتتح األىكاز ثـ أصبياف ،ثـ استعممو
عثماف عمى الككفة ،ثـ كاف أحد الحكميف ً
بصفيف ،ثـ اعتزؿ الفريقيف ،كتكف بالككفة ،كقيؿ بمكة سنة 44ىػ،

كقيؿ غير ذلؾ .انظر :ابف سعد ،الطبقات الكبرل .]80-78 /4[ ،العسقبلن  ،اإلصابة.]181 /4[ ،

()2

نقب :النقب الثقب ف

(نقب)].

أم ش ء كاف ،نقبو ينقبو نقبان .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 765/1[ ،مادة

()3
لما سرؽ بيت الماؿ ،كما ذكر ذلؾ الطبرم ف
أمٌ :
تاريخ الطبرم ،]46/9[ ،دار التراث ،بيركت ،ط1387 ،2ىػ.

تاريخو .انظر :الطبرم ،أبك جعفر محمد بف جرير،

()4
()5

التَّ ىم ًاريف :اسـ سكؽ بالبصرة .انظر :الماكردم ،الحاكم الكبير.]410 /5[ ،
ركاه الطبران  ،المعجـ الكبير 192/9[ ،حديث رقـ .])8949( :عف القاسـ ،كلفظو" :قدـ عبد ا﵀ كقد بنى

فمما كل عبد ا﵀ بيت الماؿ نقب
مسجدا ف أصحاب التٌمر ،فكاف يخرج إليو ف
سعد القصر ،كاتٌخذ
ن
ٌ
الصمكاتٌ ،
اج ىع ٍؿ ىب ٍي ىت ٍالم ً
اؿ
س ًج ىد ،ىك ٍ
الرجؿ ،فكتب عبد ا﵀ إلى عمر ،فكتب عمر« :أى ٍف ىال تى ٍقطى ٍع يو ،ىك ٍانقي ًؿ ٍال ىم ٍ
بيت الماؿ ،فأخذ ٌ
ى
اؿ ًفي ٍالم ً
الديات
ًمما ىيمًي ٍال ًق ٍبمى ىة ،فىًإن يو ىال ىي ىز ي
صمي» .كأخرجو الييثم  ،مجمر الزكائد[ ،كتاب الحدكد ك ٌ
ى ٍ
س ًجد ىم ٍف يي ى
جده
باب ما جاء ف
السرقة كما ال قطر فيو  273 /6حديث رقـ .])10654( :كقاؿ :القاسـ لـ يسمر مف ٌ
ٌ
الصحيح.
[مرسؿ] ،كرجالو رجاؿ ٌ

()6

ف "أ ،ب ،ج" عند.

()7
مر بمزبمة فقاؿ :ىذا مسجد
كعمى ىذه المسألة حكاية مشيكرة يذكرىا األحناؼ ف كتبيـ كى ٌ " :
محم ندا ٌ
أف ٌ
كمر أبك يكسؼ
لما لـ يقؿ بعكده إلى ممؾ البان يصير مزبمةن عند تطاكؿ ٌ
المدةٌ ،
أب يكسؼ ،يريد بو ٌأنو ٌ

مسجدا،
إصطببل بعد أف كاف
ممكا فرٌبما يجعمو المالؾ
ن
لما قاؿ يعكد ن
ن
محمد :يعن ٌأنو ٌ
بإصطبؿ فقاؿ :ىذا مسجد ٌ
فكؿ كاحد منيما استبعد مذىب صاحبو لما أشار إليو" .كعمؽ عشكب عمى ىذه الحكاية بقكلو" :كلكف إذا تأممنا
ٌ
نجد الشناعة الزمة لمذىب أب يكسؼ دكف مذىب محمد؛ ألنو متى رجر إلى الممؾ ،خرج عف ككنو مسجدان ،فبل
مسجديتًو" .انظر :السرخس ،
قبح ف اتخاذه مزبمة كىك عمى ممؾ صاحبو ،إنما القبح ف اتخاذه مزبمة مر بقاء
ٌ
المبسكط .]43 /12[ ،عشكب ،كتاب الكقؼ [ ،ص.]136-135
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أيضا ،كصار كحصير المسجد
كجو قكلوٌ :أنو ٌ
عينو لقربة كقد انقطعت؛ فينقطر ىك ن
ميتنا
كحشيشو إذا استغن عنو ،كقنديمو إذا ىخ ًرب المسجد يعكد إلى ممؾ متٌخذه ،كما لك كفٌ ٌف ٌ

فافترسو سبر ،عاد الكفف إلى ممؾ مالكو ،ككيدم
كاف لو أف يصنر بيديو ما شاء(.)3

()1

()2

اإلحصار

الحب،
إذا زاؿ اإلحصار فأدرؾ
ٌ

()4
فإف اإلجماع عمى عدـ خركج مكضعيا
ك ٌ
استدؿ أبك يكسؼ كجميكر العمماء بالكعبة ٌ ،
()6
()5
عينت لو ىك الطٌكاؼ مف أىؿ
أف لقائؿ أف يقكؿ :القربة الٌت
عف
ٌ
ٌ
المسجدية كالقربة ٌ ،إال ٌ

أف
اآلفاؽ ،كلـ ينقطر الخمؽ عف ذلؾ* زماف الفترة ،كاف كاف ال
ٌ
يصح منيـ لكفرىـ ،عمى ٌ
قس بف ساعدة( )7أمثاؿ(.)8
اإليماف لـ ينقطر مف ٌ
أسا ،فقد كاف لمثؿ ٌ
الدنيا ر ن

()1

ف "ج" كىذا.

()2

كىك :منر المحرـ مف جمير الطرؽ عف إتماـ الحب أك العمرة ،كما سبؽ معنا ف كتاب الشركة[ ،ص.]192

()4

المصدر نفسو.]43 /12[ ،

()3
أحب .انظر :السرخس  ،المبسكط،
أعده لمقصكده ،فإذا فاتو ذلؾ المقصكد صنر بو ما
ألنو ممكو ،كقد ٌ
ٌ
ٌ
[.]177/4
()5
()6

ف "ج" المسجد.
قاؿ الكاسان  :لػ"أنو لما جعمو مسجدان فقد حرره كجعمو خالصان ﵀ تعالى عمى اإلطبلؽ كصح ذلؾ فبل يحتمؿ

العكد إلى ممكو كاإلعتاؽ" .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]221 /6[ ،

()7
قس بف ساعدة :بف خذافة بف زفر بف إياد بف نزار اإليادم ،الخطيب البميغ المشيكر ،كذكره بعضيـ ف
ىكٌ :
الصحابة ،كقيؿ إنو تكف قبؿ البعثة .قاؿ الحافظ ف ترجمتو ":كقد أفرد بعض الركاة طرؽ حديث قس ،كفيو

شعره كخطبتو ،كىك ف

المطكالت لمطبران

 .]412الزركم  ،األعبلـ.]196 /5[ ،

كغيرىا ،كطرقو كميا ضعيفة .انظر :العسقبلن  ،اإلصابة/5[ ،

*نياية ؽ /24أ مف "ب".

()8
الجاىمية فقاؿ " :أىيبك بكر
م ف التمقيح ف تسمية مف رفض عبادة األصناـ ف
ٌ
ذكرىـ أبك الفرج ابف الجكز ٌ
الصديؽ ،زيد بف ىع ٍمرك بف نفىٍيؿ ،عبيد ا﵀ بف جحش ،يعثٍ ىماف بف ٍال يح ىكٍي ًرث ،كرقة بف ىن ٍكىفؿ ،رياب بف ٍالىبراء
ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
الص ٍمت ،أسعد بف كرب ٍالح ٍمىيرم ،قس بف ىساع ىدة ٍاإلىيادم ،أىيبك قيس بف صرمة" .ابف
الشمن  ،أيمية بف أب
َّ
الجكزم ،جماؿ الديف أب الفرج عبد الرحمف ،تمقيح فيكـ أىؿ األثر ف عيكف التاريخ كالسير[ ،ص ،] 333

شركة دار األرقـ بف أب األرقـ ،بيركت ،ط1997 ،1ـ.
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كالمعتىؽ( ،)1كما ال يعكد إذا زاؿ
فاألكجو ٌأنو بعد تحقٌؽ سبب سقكط الممؾ فيو ال يعكد ي
()2
تجدد الممؾ ،فما لـ يتحقٌؽ لـ يعد.
الدنيا ٌإال بسبب ،ككجب
ٌ
إلى مالؾ مف أىؿ ٌ
الذبح ،ككذا
ألنو لـ يزؿ ممكو قبؿ ٌ
أما ما قاس عميو مف ىدم اإلحصار فميس ببلزـ؛ ٌ
كٌ
الكفف باؽ عمى ممؾ مالكوٌ ،إنما أباح االنتفاع بو عمى ممكو ،كقد استغنى المستعير فيعكد إلى

()3
فالصحيح مف مذىب أب يكسؼ ٌأنو ال يعكد إلى ممؾ متٌخذه،
أما الحصير كالقنديؿ
ٌ
المعير ،ك ٌ
مسجدا ليصمٌ فيو أىؿ
ألنو ما جعمو
ن
قيـ المسجد لممسجد ،ك ٌ
يحكؿ إلى مسجد آخر ،أك يبيعو ٌ
بؿ ٌ

تمؾ

()4

العامة مطمقنا -أىؿ تمؾ المحمٌة كغيرىـ.-
المحمٌة ال غير ،بؿ يصمٌ فيو ٌ
()5
ألنو يمكف ٌأنو أمره باتٌخاذ بيت الماؿ ف
أما استدالؿ أحمد بما كتبو عمر ال يفيده؛ ٌ
كٌ

المسجد ،كاستداللو باالنتفاع باالستبداؿ مردكد بالحديث المشيكر(.)6

حبيسا ف سبيؿ المٌو فصار بحيث ال
محمد ف الفرس -إذا جعمو
ن
كف الخبلصة ،قاؿ ٌ
يستطاع* أف يركب :-يباع كيصرؼ ثمنو إلى صاحبو أك كرثتو كما ف المسجد ،كاف لـ يعمـ
()8

()7
صاحبو يشترل بثمنو فرس آخر يغزل عميو ،كال حاجة إلى الحاكـ ،كلك جعؿ جنازةن ك يمبلءةن
يرد إلى الكرثة ،بؿ يحمؿ إلى مكاف آخر ،فإف
ن
كمغتسبل كقفنا ف محمٌة ،كمات أىميا كمٌيـ ،ال ٌ
()9

محمد فيك ركاية ف الحصر كالبكارم
ٌ
صح ىذا مف ٌ

()1

ف "أ ،ب ،ج" كالعتؽ.

()4

ف "ب" ىذه.

ٌأنيا ال تعكد إلى الكرثة(.)10

( )2ف "أ ،ب ،ج" يكجب.
()3
الزيت كيشعؿ .انظر :مجمر
ٍال ٍقن ًديؿ :جمعو :قناديؿ ،كىك مصباح ،كالككب ف كسطو فتيؿ ،يمؤل بالماء ك ٌ
المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط.]762 /2[ ،
()5
()6
()7

انظر :ابف قدامة ،المغن .]29-28 /6[ ،
ث« .كقد سبؽ تخريجو[ ،ص.]223
كر ي
«ىال يي ىباعي ىكىال يي ى
كى ي
ب ىكىال يي ى
يعن الجنازة الت يحمؿ عمييا الميت ،كقد سبؽ التعريؼ بيا[ ،ص.]276

()8
الريطة [ثكب رقيؽ ٌليف] .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 160 /1[ ،مادة (مؤل).
المبلءة :ى اإلزار ك ٌ
ي
*نياية ؽ /374أ مف "ج".
()9
م :ى الحصير المعمكؿ مف القصب .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 87 /4[ ،مادة (بكر).
البكر ٌ
( )10انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]382
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[إذا تعطؿ المكقكؼ عمى المسجد ىؿ لممتكلي بيعو كيشترم بدلو]
الشيخ اإلماـ* الحمكان ٌ ( )1ف المسجد كالحكض إذا ىخ ًرب كال يحتاج إليو
كىكذا نقؿ عف ٌ
الناس عنوٌ ،أنو يصرؼ أكقافو إلى مسجد آخر أك حكض آخر(.)2
لتفرؽ ٌ
ٌ
كمحمد فيما إذا استغن عف المسجد
يتفرع عمى الخبلؼ بيف أب يكسؼ
كاعمـ ٌأنو ٌ
ٌ
()3

كتفرؽ أىميا ما إذا انيدـ الكقؼ ،كليس لو مف الغمٌة ما يمكف بو عمارتو
لخراب المحمٌة كالقرية ٌ
محمد خبلفنا ألب يكسؼ ،ككذا حانكت
ٌأنو يبطؿ الكقؼ كيرجر ٌ
النقض إلى بانيو أك كرثتو عند ٌ
الكقفية( ،)4ككذا ف
ف سكؽ احترؽ كصار بحيث ال ينتفر بو كال يستأجر بش ء ألبتٌة يخرج عف
ٌ

يعمر بو فيك
حكض محمٌة ىخ ًرب ،كليس لو ما ٌ
إذا ىخ ًرب يبطؿ الكقؼ كيصير ميراثنا.

()5

الرباط
لكارثو ،فإف لـ يعرؼ فيك لقطة ،ككذا ٌ

( )6

()1
الح ٍمكان ٌ  ،الممقب بشمس األئمة ،مف أىؿ بخارل ،إماـ الحنفية
ىك :عبد العزيز بف أحمد بف نصر بف صالح ى
ف كقتو ببخارل ،سمر منو شمس األئمة السرخس  ،مف تصانيفو المبسكط ،تكف سنة449( :ىػ أك 448ىػ)،

كدفف ف بخارل كنسبتو إلى عمؿ الحمكل كبيعيا .انظر :القرش  ،الجكاىر المضية .]429 /2[ ،ابف قطمكبغا،
تاج التراجـ[ ،ص.]190-189
*نياية ؽ /97أ مف "أ".

()2

قاؿ ابف عابديف ف حاشيتو عمى البحر " :كقد كقعت ىذه الحادثة سئمت عنيا ف أمير أراد نقؿ أحجار مف

بأنو ليس لو ذلؾ،
مسجد خراب ف سفح جبؿ قاسيكف ف دمشؽ كأراد أف يبمٌط بيا صحف الجامر
األمكم فأفتيت ٌ
ٌ
أف بعض المتغمٌبيف نقؿ األحجار المذككرة إلى عمارة داره فندمت عمى ما أفتيت بو" .ابف نجيـ ،البحر
ثـ بمغن ٌ
ٌ
الرائؽ.]273 /5[ ،

()3
()4

ف "ج" عبارتو.
الكقفية :ى الكثيقة الشرعية المتضمنة لحكـ الحاكـ بمزكـ الكقؼ بنتيجة المحاكمة الجارية بحضكره بناء عمى

دعكل الكاقؼ باسترداد المكقكؼ.انظر :أفندم ،ترتيب الصنكؼ ف احكاـ الكقكؼ[ ،ص 80المادة (.])129

()5

ليست ف "ب".

()6
كية .انظر :ابف منظكر،
كفية،
كيسمى الخانقاه كالتٌ ٌ
الص ٌ
الرباطات كىك ما يبنى لسكنى فقراء ٌ
الرباط :كاحد ٌ
ٌ
لساف العرب 303 /7[ ،مادة (ربط)] .حاشية ابف عابديف.]657 /1[ ،
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()1

كلك بنى رجؿ عمى ىذه األرض فالبناء لمبان  ،كأصؿ الكقؼ

محمد،
لكرثة الكاقؼ عند ٌ

فميتأمؿ عند الفتكل غير كاقر مكقعو(.)2
فقكؿ مف قاؿ :ف جنس ىذه المسائؿ نظر،
ٌ
()3
كتعذر استغبلليا
كف الفتاكل الظٌييرٌية  :سئؿ الحمكان ٌ عف أكقاؼ المسجد إذا تعطٌمت ٌ

ىؿ لممتكلٌ بيعيا ،كيشترم بثمنيا أخرل؟

()1

ليست ف "ب".

()2
ألف الفتكل عمى قكؿ أب يكسؼ
الصدر ٌ
الشييد كأقكؿ :بؿ ٌ
النظر كاقر مكقعو ٌ
الرٌد عمى ٌ
قاؿ ابف نجيـ " :كأراد ٌ
الحؽ حيث قاؿ كف الفتاكل الظٌييرٌية سئؿ الحمكان ٌ  ،"...عمؽ عميو
ف المسجد...كلقد رجر ف فتح القدير إلى
ٌ

كلعؿ
ابف عابديف ف حاشيتو عمى البحر " :انظر ما المراد بيذا
الحؽ الٌذم رجر إليو كما الباطؿ الٌذم رجر عنو ٌ
ٌ
محمد خبلفنا ألب يكسؼ ٌأنو جرل عمى
المؤلٌؼ فيـ مف قكؿ الفتح كاعمـ ٌأنو ٌ
يتفرع عمى الخبلؼ إلى قكلو عند ٌ

محمد ٌأنو ف
الصدر ٌ
محمد كما يشعر بو ٌ
الشييد حيث نظر ف ىذه المسائؿ ا ٌ
رده عمى ٌ
لمبنية عمى قكؿ ٌ
قكؿ ٌ
فإف ما ذكره ىنا ىك
بأنو أكجو كلكف يبقى الكبلـ ف قكلو كلقد رجر إلى
ٌ
الفتح رٌجح ٌأكنال قكؿ أب يكسؼ ٌ
الحؽ ٌ
تأمؿ .ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]272 /5[ ،
ن
محمد ٌ
أيضا عمى قكؿ ٌ

( )3الفتاكل الظييرية :لمقاض ظيير َّ
الديف أىيبك بكر محمد بف أحمد بف عمر .المتكفى :سنة 619ىػ ،ذكر فييا:
أنو جمر كتابا مف الكاقعات كالنكازؿ ،مما يشتد االفتقار إليو ،كفكائد غير ىذه ،كى  :غير (الفكائد الظييرية).
انظر :حاج خميفة ،كشؼ الظنكف.]1226 /2[ ،
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()1

قاؿ نعـ.
()1

كىنا البد مف ذكر مسألة ميمة كقر فيو النزاع ف

كخاصة منيـ ابف حجر العسقبلن

زمف ابف اليماـ ،ككقر فييا خبلؼ شديد بيف العمماء

كصالح البمقين  ،كأيضا بيف الحنفية أنفسيـ كى

مسألة :كقؼ السمطاف

"األشرؼ برسبام" ،كىؿ لو أف يشترم مف بيت الماؿ أرضا لممصمحة العامة؟ كقد لخص ابف حجر المسألة ف
كتاب إنباء الغمر :كمما ذكر فييا :أنو عقد مجمس عند كاتب السر اجتمر فيو القضاة كمشايخ العمـ بسبب أف
السمطاف اشترل مف ككيؿ بيت الماؿ أرضان ثـ كقفيا ،كثبت ذلؾ عند الشافع

–القاض  -كنفذه الباقكف إال

الحنف بدر الديف العين فادعى أف الحكـ باطؿ ،كاستند إلى أف عمـ الديف كلد شيخنا البمقين ذكر لو البطبلف،

كسئؿ عمماء الحنفية عف ذلؾ ،كذكر منيـ كماؿ الديف ابف اليماـ .كقد ذكرىا ابف اليماـ ف الفتح قاؿ ":كينبغ

ألف نظره ف ماؿ المسمميف كنظر
عمى ىذا أف ال
ٌ
يصح بير اإلماـ كال شراؤه مف ككيؿ بيت الماؿ لش ء منيا؛ ٌ
كل ٌ اليتيـ فبل يجكز لو بير عقاره ٌإال لضركرة عدـ كجكد ما ينفقو سكاه ،فمذا كتبت ف فتكل رفعت إل ٌ ف شراء
ممف كٌاله نظر بيت الماؿ ىؿ يجكز شراؤه منو كىك الٌذم كٌاله؟
ٌ
السمطاف األشرؼ برسبام  -رحمو المٌو  -ألرض ٌ
فكتبت :إذا كاف بالمسمميف حاجة كالعياذ بالمٌو جاز ذلؾ" ،قاؿ ابف نجيـ معمقا عمى كبلمو " :كأنو أجاب ال

يجكز كما ال يخفى كىك مبن

عمى قكؿ المتقدميف ،أما عمى قكؿ المتأخريف المفتى بو ال ينحصر جكاز بير

عقار اليتيـ فيما ذكر ،كىذه مسألة ميمة كقر النزاع فييا ف زماننا ،كتمامو فيما كتبناه ف تمؾ السنة المسمى
بالتحفة المرضية ف

األراض

المصرية" .كقد رد فيو تقييد ابف اليماـ الجكاز بالحاجة ،كصرح أف ذلؾ قكؿ

المتأخريف كقاؿ ":كما أفتى بو مكالنا المحقؽ في فتح القدير مف اشتراط الحاجة لجكاز بير اإلماـ األراض
تخريجان عمى بير الكص عقا انر غير صحيح" .كلخص ابف عابديف كبلـ ابف نجيـ كاستشكؿ صحة الكقؼ ،كأكد
أف الكاقؼ ألرض مف
أف الجكاز ي
منكط بالحاجة بقكلو" :كحاصؿ ما ذكره صاحب البحر ف رسالتو التٌحفة ٌ
يمف اإلماـ عمى أىميا ،أك تمقٌى
إما أف يككف ن
مالكا ليا مف األصؿ ،بأف كاف مف أىميا حيف ٌ
األراض ال يخمك ٌ
صحة كقفو لكجكد ممكو كاف كاف
األكؿ فبل خفاء ف
ٌ
الممؾ مف مالكيا بكجو مف الكجكه أك غيرىما ،فإف كاف ٌ
السمطاف ٌإياىا لو ،أك بشراء مف بيت الماؿ مف غير أف
أما إف كصمت إلى يده بإقطاع ٌ
الكاقؼ غيرىما فبل يخمك ٌ

ألف شرطو
فالظاىر ٌأنو ال يحكـ
كقدمنا ىناؾ ٌأنو إذا لـ يعمـ شراؤه ليا كال عدمو ٌ
تككف ممكوٌ ...
ٌ
بصحة كقفيا ٌ
ألف األصؿ بقاؤىا لبيت الماؿ كما يفيده المذككر عف المبسكط" ثـ
الممؾ ،كلـ يعمـ كال يمزـ عممو مف كقفو ليا ٌ
الشراء ،كلكف لـ يعمـ حالو
قاؿ تحت عنكاف" :مطمب ف أكقاؼ الممكؾ كاألمراءٌ :
أف معناىا إذا عمـ ٌ
فالظاىر ٌ
الشراء مف بيت الماؿ ٌإال إذا كاف بالمسمميف حاجة كما
ألنو ال
يصح ٌ
ىؿ ىك صحيح أـ ال لعدـ كجكد شرطو؛ ٌ
ٌ
الص ٌحة فافيـ".
مر ىناؾ ،فيحمؿ عمى األصؿ كىك ٌ
ٌ
انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]115 -114 /5[ ،ابف اليماـ ،فتح القدير .]37/6[ ،حاشية ابف عابديف،

[ .]394-393/4العسقبلن  ،أحمد بف عم

بف حجر ،إنباء الغمر بأبناء العمر ،]424-423 /3[،تحقيؽ،

حسف حبش  ،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  -لجنة إحياء التراث اإلسبلم  ،مصر ،بدكف طبعة1389 ،ىػ،
1969ـ .ابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،مخطكطة التحفة المرضية ف
[كرقة/2ب] ،منشكرة عمى ىذا الرابط:

http://www.mahaja.com/forum/showthread.php?1148

األراض

المصرية،
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محمد ٌأنو قاؿ :إذا صار الكقؼ بحيث ال ينتفر بو المساكيف،
كركل ىشاـ( )1عف
ٌ
فممقاض أف يبيعو كيشترم بثمنو غيره( ،)2كعمى ىذا فينبغ أف ال يفت عمى قكلو برجكعو إلى
()3

بمجرد تعطٌمو كخرابو ،بؿ إذا صار بحيث ال [ينتفر بو]
ممؾ الكاقؼ ككرثتو
ٌ
األكؿ ،ككذا لممتكلٌ أف يبير مف تراب يم ٍسبًمىة إذا كاف فيو
آخر
ٌ
يستغؿ ،كلك كانت غمٌتو دكف غمٌة ٌ
مصمحة(.)4

()1
()2
()3
()4

يشترل بثمنو كقؼ

سبقت ترجمتو[ ،ص.]334

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]233 /6[ ،
ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ب ،ج".
كبيذا أفتت دار اإلفتاء المصرية عندما رفعت إلييا فتكل من رئيس ىيئة التكلية عمى األكقاؼ اإلسبلمية

بمدينة حيفا ،المحرر ف 1401ىػ 1981-ـ جاء فييا :لدينا مسجد قديـ جدا ف مدينة حيفا اسمو -الجامر
الكبير -كذكركا فييا أف مبنى ىذا المسجد آيؿ لمسقكط ،كمف المتعذر ترميمو نظ ار لقدـ كتمؼ مبناه.

كالسؤاؿ :ىؿ يجكز شرعان ىدـ ىذا المسجد القديـ ،كبناء مسجد حديث عمى قسـ مف األرض التابعة لو كأرضو
الحالية ،كاستغبلؿ باق

األرض لبناء عمارة متعددة الطكابؽ ،ينتفر مف تأجيرىا بما يعكد بالحظ كالمنفعة عمى

الكقؼ كالمسمميف؟
الجكاب :إذا كاف ىذا كاقعان اعتبر ىذا المسجد متخربان ،جاز ىدـ بنائو كبير أنقاضو كادخاؿ ثمنيا ف بنائو الجديد

نزكال عمى أقكاؿ فقياء ،كجاز كذلؾ إقامة بناء عمارة متعددة الطكابؽ ،تستغؿ لصالح الكقؼ كالمسجد كفقراء
المسمميف ،مر كجكب مراعاة أال تؤجر ىذه العمارة بعد بنائيا أك يؤجر جزء منيا لبلستعماؿ ف

أمكر محرمة

شرعا ،صيانة لحرمة المسجد كأكقافو مف مجاكرة المحرـ أك اإلنفاؽ عمى مصالحو كعمى جية الكقؼ كالفقراء مف
ماؿ حراـ ،كيجب عمى ىيئة التكلية عمى األكقاؼ اإلسبلمية لمدينة حيفا عرض ىذا األمر عمى المحكمة الشرعية
لمنظر ف تطبيؽ األحكاـ الت انتيت إلييا ىذه الفتكل ،كا﵀ سبحانو كتعالى أعمـ .انظر :دار اإلفتاء المصرية،
الفتاكل اإلسبلمية 3254/9[ ،برقـ ،])1234( :ك ازرة األكقاؼ المصرية ،القاىرة1400 ،ق1980-ـ.
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سم ٍيف ىخ ًرب كال ينتفع بو يبطؿ كيرجع إلى ممؾ الكاقؼ]
ه
[كقؼ عمى يم ى

كف فتاكل قاض خاف :كقؼ عمى يم ىس َّم ٍيف ىخ ًرب كال ينتفر بو كال يستأجر أصمو ،يبطؿ
الكقؼ كيجكز بيعو ،كاف كاف أصمو يستأجر بش ء قميؿ يبقى أصمو كقفنا ( )1انتيى.

ككما كى بحيث لك نقؿ نقضيا استأجر
فإنو قد تخرب ٌ
كيجب حفظ ىذا؛ ٌ
الدار كتصير ن
أرضيا مف يبن أك يغرس كلك بقميؿ فيغفؿ عف ذلؾ ،كتباع كمٌيا لمكاقؼ مر(ٌ )2أنو ال يرجر منيا

النقض.
إليو ٌإال ٌ

()3

مقيدةن بما إذا لـ تكف أرضو بحيث
الرباط الٌت ذكرنا ٌ
فإف قمت :عمى ىذا تككف مسألة ٌ
لمسكنى كامتنعت بانيدامو ،بخبلؼ ىذه فإ ٌف المراد كقؼ
تستأجر ،قمنا :ال ٌ
الرباط مكقكؼ ٌ
ألف ٌ

()4
الدار ،كليس ثىَّـ ما يعاد بو ،يباع
يككف الستغبلؿ الجماعة ال يم ىس َّم ٍيف ،كلك انيدـ بعض بناء ٌ
كيحفظ( )5ثمنو ف يد القائـ بأمر الكاقؼ إلى أف يحتاج الباق إلى العمارة فيصرؼ فيو.

ككذا إذا يبس بعض أشجار األرض المكقكفة يبيعيا كال يبير مف نفس األرض لذلؾ ،كال

()6
حؽ ليـ
يعطى المستحقٌكف ن
ألنو ال ٌ
النقض كال مف عينو بكجو* مف الكجكه؛ ٌ
شيئا مف ثمف ٌ
قميبل أك إجارة األرض بش ء
فيما( )7سكل الغمٌة ،بؿ الحاؿ ٌأنو إف أمكف شراء ش ء
يستغؿ كلك ن
ٌ
قميبل فعؿ كحفظو( )8لعمارة ما بق .
كلك ن
قميبل حينئذ يرجر إلى ممؾ الكاقؼ(.)9
الكؿ ٌ
كتعذر أف ييشتىىرل بًثى ىمنً ًو يمستى ىغؿ كلك ن
كلك خرب ٌ

()1
()2

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]179 /3[ ،
ليست ف "ب".

()3

ليست ف "ب".

()5

ف "ب" يخمط.

()4

()6

ليست ف "أ ،ب ،ج".

ف "ج" األرض.

*نياية ؽ /24ب مف "ب".

()7

ف "ج" فييا.

()9

انظر :حاشية ابف عابديف.]349 /4[ ،

()8

ف "ب ،ج" حفظ.
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[بناء المساجد كالربط كالسقايات كالدكر في الثغكر كالخانات كجعؿ األرض مقبرة]
ً
ً
س يك ين يو ىب ينك الس ًب ً
ض يو ىم ٍق ىب ىرةن لى ٍـ
[قى ى
سمً ًم ى
يؿ أى ٍك ًرىباطنا أى ٍك ىج ىع ىؿ أىٍر ى
يف أى ٍك ىخ نانا ىي ٍ
اؿ :ىك ىم ٍف ىب ىنى سقى ىاي نة ل ٍم يم ٍ
ي يز ٍؿ ًم ٍم يك يو ع ٍف ىذلً ىؾ حتى ي ٍح يكـ ًب ًو ٍالح ً
اك يـ ًع ٍن ىد أىًبي ىح ًنيفى ىة؛ ًألىن يو لى ٍـ ىي ٍنقى ًط ٍع ىع ٍف ىحؽ ٍال ىع ٍب ًد؛ أىىال
ى
ى
ى
ى ى ى
اف كي ٍن ًز ىؿ ًفي الرب ً
ً
ً ً
ب ًم ٍف السقى ىاي ًة ،ىكيي ٍدفى ىف ًفي
اط ىكىي ٍ
ش ىر ى
ى
س يك ىف في ٍال ىخ ً ى ى
تىىرل أىف لى يو أى ٍف ىي ٍنتىف ىع ًبو فى ىي ٍ
اءً ،ب ًخ ىبل ً
ؼ عمىى ٍالفيقىر ً
ً
ً
ً
شتىرطي ح ٍكـ ٍالح ً
اكًـ أى ٍك ًٍ
ؼ
اإل ى
ضافى ية إلىى ىما ىب ٍع ىد ٍال ىم ٍكت ىك ىما في ٍال ىك ٍق ى
ٍال ىم ٍق ىب ىرًة فى يي ٍ ى ي ي ى
ى
اع ًب ًو فى ىخمىص لًم ًو تىعالىى ًم ٍف ىغ ٍي ًر ح ٍكًـ ٍالح ً
اكًـ ،ىك ًع ٍن ىد أىًبي
ؽ لى يو ىحؽ ًاال ٍن ًتفى ً
س ًج ًد؛ ًألىن يو لى ٍـ ىي ٍب ى
ى
ي
ٍال ىم ٍ
ى
ى
كؿ ًم ٍم يك يو ًب ٍالقىك ًؿ ىكما يىك أىصمي يوٍ ،إذ التسمً ً
ؼ ىال ًزهـ .ىك ًع ٍن ىد
ؼ ىي يز ي
س ًب ى
ش ٍر وط ىك ٍال ىك ٍق ي
كس ى
ى ى ٍ
ٍ
يـ ع ٍن ىدهي لى ٍي ى
يي ي
ٍ ي
ً
ً
اؿ ٍال ًم ٍم يؾ؛ ًألىف
يم ىحم ود ى
اف ىكالرىباطى ىكيد ًفنيكا ًفي ٍال ىم ٍق ىب ىرًة ىز ى
س ىك ينكا ٍال ىخ ى
إذا ٍ
اس م ٍف السقى ىاية ىك ى
استىقىى الن ي
شرطه كالشرطي تىسمًيـ ىنك ًع ًو ،كىذلً ىؾ ًبما ىذ ىكرىناه .كي ٍكتىفىى ًب ٍالك ً
التسمً ً
اح ًد لًتى ىعذ ًر ًف ٍع ًؿ ٍال ًج ٍن ً
س
ى ٍ ي ىي
ٍ ي ٍ
ى
ى
يـ ع ٍن ىدهي ى ٍ ى ٍ
ٍ ى
سمًيـ ًفي ىى ًذ ًه ٍال يك يج ً
كه
يكم ًو ،ىك ىعمىى ىى ىذا ٍال ًب ٍئ ير ٍال ىم ٍكقيكفى ية ىك ٍال ىح ٍك ي
سم ىـ إلىى ٍال يمتىىكلي ى
ض ىكلى ٍك ي
صح الت ٍ ي
ً
يكميا؛ ًألىن يو ىن ًائب ع ٍف ٍالمكقي ً
كؼ ىعمى ٍي ًو ،ىكًف ٍع يؿ الن ًائ ًب ىك ًف ٍع ًؿ ٍالم ين ً
يؿ
س ًج ًد فىقى ٍد ًق ى
ه ى
كب ىع ٍن يو ،ىكأىما في ٍال ىم ٍ
ىٍ
ى
ى
كف تى ً
كف تىسمًيما؛ ًألىن يو ىال تى ٍد ًبير لً ٍممتىكلي ًف ً
ً
س يو
يو ،ىكًق ى
يما؛ ألىن يو ىي ٍحتى ي
يؿ ىي يك ي ٍ
اج إلىى ىم ٍف ىي ٍك ين ي
ى يى
سم ن
ىال ىي يك ي ٍ ن
ً
ً
ؽ باب يو ،فىًإ ىذا سمـ إلى ٍي ًو صح الت ً
ً
يؿ؛ ًألىن يو ىال
س ًج ًد ىعمىى ىما ًق ى
ىكيي ٍغم ي ى ى
يـ ،ىك ٍال ىم ٍق ىب ىرةي في ىى ىذا ًب ىم ٍن ًزلىة ٍال ىم ٍ
ٍ
ى
سم ي
يى
صح الت ً
اف فىي ً
ً
ً
متىكلي لىوي عرفنا .كًق ى ً
ً
ب
يـ إلىى ٍال يمتىىكلي؛ ألىن يو لى ٍك ينص ى
يؿ ى ىي ًب ىم ٍن ًزلىة السقى ىاية ىك ٍال ىخ ً ى
ٍ
يٍ ى
سم ي
يى ى
اف ًب ًخ ىبل ً
ٍالمتىكلي ي ً
اد ًة].
ؼ ٍال ىع ى
صح ،ىكًا ٍف ىك ى
يى ى
()2
()1
باطا ،أك جعؿ أرضو
السبيؿ أك ر ن
قكلو :كلك بنى سقايةن لممسمميف أك ن
خانا يسكنو بنك ٌ
مقبرةن لـ يزؿ ممكو عف ذلؾ حتٌى يحكـ بو الحاكـ عند أب حنيفة -رحمو المٌو تعالى )3(-كلك
ألنو لـ ينقطر حقٌو عنو؛ أال ترل ٌأنو ينتفر بو ف الحاؿ؟ فمو أف يسكف ف الخاف
سمٌمو إلى متكؿ ٌ

السقاية ،كيدفف ف المقبرة ،فيشترط حكـ الحاكـ أك اإلضافة إلى
الرباط ،كيشرب مف ٌ
كينزؿ ف ٌ
كصيةن فيمزـ بعد المكت.
ما بعد المكت ليككف
ٌ

()1

ف "أ ،ب ،ج" كمف.

()3

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]219-218/6[ ،

()2

ف "أ" ليسكنو.
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ألف
مر كما ف الكقؼ عمى الفقراء بؿ أكلى؛ ٌ
كلو أف يرجر عنو قبؿ مكتو عمى ما ٌ
كتصدقت ،كف ىذه
قدمناه ف كقفت
الثٌابت ف
ٌ
ٌ
كؿ منيما لفظ ينبئ عف الخركج عف الممؾ كما ٌ
انتفاعا بعيف( )1الكقؼ كما ذكرنا ،بخبلؼ الكقؼ عمى الفقراء
األمكر مر ذلؾ ثبكت تعمٌؽ حقٌو
ن
()2
حؽ
كنحكه ،بخبلؼ المسجد ال يشترط ف زكالو عف ممكو حكـ كال
ألنو لـ يبؽ لو ٌ
كصية ؛ ٌ
ٌ
كجؿ [ببل حكـ](.)3
عز ٌ
االنتفاع بو فخمص لمٌو ٌ
()4

األئمة الثٌبلثة
بمجرد القكؿ كما ىك أصمو ،كقكلو قكؿ
كعند أب يكسؼ :يزكؿ ممكو
ٌ
ٌ
مر*(.)5
كما ٌ

()6
الرباط ،كيدفنكا
كعند
محمد ال يزكؿ حتٌى يستق ٌ
الناس مف ٌ
السقاية ،كيسكنكا الخاف ك ٌ
ٌ
الرباط إلى آخره،
ف المقبرة؛ ٌ
ألف التٌسميـ عنده شرط كتسميـ ىذه بما ذكرنا مف سكناىـ الخاف ك ٌ

الكؿ عمى تقدير
كيكتفى بالكاحد ف التٌسميـ المكجب لزكاؿ الممؾ ٌ
لتعذر فعؿ الجنس** أم :تسمٌـ ٌ
تسميميـ ،كعمى ىذا البئر إذا احتفره ،كالحكض يزكؿ( )7الممؾ إذا استقى منيما كاحد أك شربت

دابة.
ٌ

كمف ذلؾ ما لك أدخؿ قطعة أرض لو( )8ف طريؽ المسمميف ،كجعميا طريقنا يشترط فيو
مركر كاحد بإذنو عمى قكؿ مف يشترط القبض ف األكقاؼ ،ككذا القنطرة يتٌخذىا لممسمميف تمزـ
بمركر كاحد( ،)9كال يككف بناؤىا ميراثنا.

()1
()2

ف "ج" غير.
قاؿ ابف عابديف" :اعمـ أف المسجد يخالؼ سائر األكقاؼ ف عدـ اشتراط التسميـ إلى المتكل عند محمد كف

منر الشيكع عند أب

يكسؼ ،كف

خركجو عف ممؾ الكاقؼ عند اإلماـ كاف لـ يحكـ بو حاكـ كما ف

كغيره" .انظر :ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.]356 /4[ ،

()3
()4

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
انظر :الدسكق  ،حاشية الدسكق  .]90 /4[ ،النككم ،ركضة الطالبيف .]357 /5[ ،ابف قدامة ،المغن /6[ ،

.]29-28
()5

كقد سبؽ الكبلـ عف ىذه المسألة[ ،ص.]138

*نياية ؽ /97ب مف "أ".

()6

ف "ج" قكؿ.

**نياية ؽ /374ب مف "ج".

()7

ف "ج" بزكاؿ.

()9

ف "ب" زيادة [بإذنو عمى قكؿ مف يشترط القبض] كى مأخكذة مف السطر الذم قبمو بالخطأ.

()8

الدرر

ليست ف "ج".
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الرباط كالمقبرة
كلك سمٌـ إلى المتكلٌ
ٌ
صح التٌسميـ ف ىذه الكجكه ،أعن ٌ :
السقاية كالخاف ك ٌ
ألنو -أعن  :المتكلٌ  -نائب عف المكقكؼ عمييـ ففعمو ،أم :تسميمو كفعميـ،
كالبئر كالحكض؛ ٌ
ككجو
أما ف المسجد ،فقيؿ :ال يككف
تسميما ،كقيؿ :يككف ،كقد ٌ
قدمناه مر كجيوٌ ،
أم :تسمٌميـ ،ك ٌ
ن
صح
بأنو -أم :المسجد -يحتاج إلى مف يكنسو كيغمؽ بابو ،فإذا سمٌـ إليو
الص ٌحة ٌ
ٌ
ٌ
المصنؼ ٌ
()1
متكؿ لو عرفنا .
ألنو
ٌ
التٌسميـ؛ ٌ
()2

بأنو ال يكف
كاختمؼ ف المقبرة؛ قيؿ :كالمسجد عمى القكؿ ٌ
فيصح
كالسقاية
بالدفف فييا ،كقيؿ:
التٌسميـ إلى
ٌ
ألنو ال متكلٌ لو ،فبل يزكؿ الممؾ ٌإال ٌ
متكؿ ٌ
ٌ
ٌ
التٌسميـ( )3إلى المتكلٌ (.)4

()1
()2
()3
()4

انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]458 /7[ ،
ف "ب" يكتفى.

ف "ب" بالتسميـ.
انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرة.]338 /1[ ،
الزبًيد ٌ

ف

إزالة الممؾ عنو
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الحاج كالمعتمريف أك الغزك كما أشبيو]
[الكقؼ في أبكاب البر مف
ٌ

يف ،أىك جع ىؿ ىد ً ً
ً
ً ً
ً
س ٍك ىنى
[كلى ٍك ىج ىع ىؿ ىد نا
ارًه في ىغ ٍي ًر ىمك ىة ي
س ٍك ىنى ل ىحاج ىب ٍيت المو ىك ٍال يم ٍعتىم ًر ى ٍ ى ى
ار لى يو ًب ىمك ىة ي
ى
ض ًو لً ٍم يغ ىز ً
يف .أىك جع ىؿ ىغم ىة أىر ً
ً
ً ً
لً ٍممس ً
يف ،أى ٍك ىج ىعمى ىيا ًفي ثى ٍغ ور ًم ٍف الث يغ ً
اك ً
اة ًفي
س ٍك ىنى ل ٍم يغ ىزاة ىك ٍال يم ىرًابط ى ٍ ى ى
كر ي
ى ى
ٍ
ع ًف ً
ً
ًً ً
و
يو لً ىما ىبينا إال أىف ًفي
كـ ىعمى ٍي ًو فى يي ىك ىج ًائهز ،ىكىال ير يجك ى
ى
سبيؿ المو تى ىعالىى ىكىدفى ىع ىذل ىؾ إلىى ىكاؿ ىيقي ي
اء ًم ٍف ٍال ًب ٍئ ًر كالسقىايةً
اف ك ًاالس ًتقى ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ٍال ىغمة تىحؿ ل ٍمفيقى ىراء يد ى
ى
س ٍك ىنى ٍال ىخ ً ى ٍ
ى
يما س ىكاهي م ٍف ي
كف ٍاألى ٍغن ىياء ،ىكف ى
ً
ً ً ً
ً
ير].
ىك ىغ ٍي ًر ىذل ىؾ ىي ٍ
ستى ًكم فيو ٍال ىغني ىك ٍالفىق ي
مكة سكنى
بمكة سكنى
قكلو :كلك جعؿ نا
لمحاج كالمعتمريف ،أك جعؿ داره ف غير ٌ
دار لو ٌ
ٌ
لممساكيف ،أك جعميا ف ثى ٍغر( )1مف الثٌغكر سكنى لمغزاة كالمرابطيف( ،)2أك جعؿ غمٌة أرضو لمغزاة
ف سبيؿ المٌو ،كدفر ذلؾ إلى ك و
السقاية كالمقبرة
اؿ( )3يقكـ عميو فيك جائز كال رجكع فييا ،أم :ف
ٌ
ى
()5
()4
األئمة الثٌبلثة ببل شرط
الدار
كف ٌ
ٌ
المسبمة عندىما لمخركج عف ممكو بذلؾ القدر  ،كىك قكؿ ٌ
الدفر إلى المتكلٌ كقكؿ أب يكسؼ.
ٌ
()6
كعند أب حنيفة :لو أف يرجر ما لـ يحكـ بذلؾ حاكـ .

()1
فاصبل بيف ببلد المسمميف كالكفٌار ،كىك مكضر المخافة مف أطراؼ الببلد.
حدا
ن
الثَّ ٍغر :المكضر الٌذم يككف ٌ
انظر :ابف األثير ،النياية ف غريب الحديث.]213 /1[ ،
()2
مما يم العدك .انظر :مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ
المرابطة :الجماعة مف ٌ
الناس كالخيؿ تمزـ الثغر ٌ
الكسيط.]323 /1[ ،
()3
()4

ف "أ" كال .
ليست ف "ج".

()5

انظر :الدسكق  ،حاشية الدسكق  .]90 /4[ ،النككم ،ركضة الطالبيف .]357 /5[ ،ابف قدامة ،المغن /6[ ،

()6

انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية.]239 /6[ ،

.]29-28
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()2
()1
المحؿ الٌذم دفف فيو،
الدفف ال يرجر إلى
ٌ
ثـ ركل الحسف عنو ٌأنو إذا رجر بعد ٌ
ٌ
()4
()3
يسكم
ثـ إذا رجر ف المقبرة بعد ٌ
ألف ٌ
الدفف ال ينبشيا؛ ٌ
كيرجر فيما سكاه ٌ ،
النبش حراـ  ،كلكف ٌ
األرض( )5كيزرع ،كىذا عمى غير ركاية الحسف(.)6

كالفتكل ف ذلؾ كمٌو عمى خبلؼ قكؿ أب حنيفة  --لمتٌعامؿ المتكارث ،ىذا كتفارؽ
ألف مكضعيا
المقبرة غيرىا؛ ٌ
بأنو لك كاف ف المقبرة أشجار كقت الكقؼ كاف لمكرثة أف يقطعكىا؛ ٌ
ألنو مشغكؿ بيا ،كما لك جعؿ داره مقبرةن ال يدخؿ مكضر البناء ف الكقؼ،
لـ يدخؿ ف الكقؼ؛ ٌ
تبعا.
بخبلؼ غير المقبرة ٌ
فإف األشجار كالبناء إذا كاف ف عقار كقفو دخمت ف الكقؼ ن
فالرأم فييا
كلك نبتت فييا بعد الكقؼ إف عمـ غارسيا كانت لمغارس ،كاف لـ يعمـ ٌ

لمقاض  ،إف رأل بيعيا كصرؼ ثمنيا عمى عمارة المقبرة فمو ذلؾ ،كتككف ف
كقؼ(.)7

لكف األرض مكات ليس ليا مالؾ
كلك كانت قبؿ الكقؼ ٌ
فاألشجار عمى ما كانت عميو قبؿ جعميا مقبرةن.

()8

كأنيا
الحكـ ٌ
()9

فاتٌخذىا أىؿ القرية

مقبرةن*

( )1ىك :الحسف بف زياد المؤلؤم ،أبك عم  ،مكلى األنصار ،الككف  ،قاض ،فقيو ،مف أصحاب أب حنيفة ،أخذ
عنو ،كسمر منو ككاف ىعبلَّ ىمة بمذىبو ،ككاف يقظان فطنان فقييان نبييان ،قاؿ فيو يح بف آدـ :ما رأيت أفقو مف
الحسف بف زياد ،كقاؿ السمعان  :كاف عالمان بركايات أب حنيفة ،ككاف حسف الخمؽ ،كقاؿ السرخس  :الحسف بف
زياد المقدـ ف

السؤاؿ كالتفرير ،لو المجرد ،كأدب القاض  ،كالخصاؿ ،كغيرىا .تكف

سنة204( :ىػ) .انظر:

القيىرش  ،الجكاىر المضية .]56/2[ ،الذىب  ،سير أعبلـ النببلء.]543 /9[ ،
( )2ف "ب ،ج" ف .
()3
()4

المحؿ الٌذم دفف فيو كيرجر فيما سكاه].
الدفف ال يرجر إلى
ٌ
[ثـ إذا رجر ف المقبرة بعد ٌ
ف "ج" زيادة مكررةٌ ،
جاء ف فتح القدير ف كتاب الجنائز" :اتٌفقت كممة المشايخ ف امرأة دفف ابنيا كى غائبة ف غير بمدىا فمـ

المتأخريف ال يمتفت إليو ،كلـ يعمـ خبلؼ بيف المشايخ
تصبر كأرادت نقمو ٌأنو ال يسعيا ذلؾ ،فتجكيز شك ٌاذ بعض
ٌ
يتمكف منو بو" .انظر :ابف
ف ٌأنو ال ينبش كقد دفف ببل غسؿ أك ببل صبلة فمـ يبيحكه لتدارؾ فرض لحقو ٌ
اليماـ ،فتح القدير.]141 /2[ ،

()5
()6
()7

()8

ليست ف "ب ،ج" .

انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ .]274 /5[ ،انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]75
انظر :حاشية ابف عابديف.]423/4[ :
النقطاع الماء عنيا ،أك لغمبتو عمييا أك لغيرىما مما يمنر االنتفاع بيا .انظر :الجرجان  ،التعريفات،

[ص.]236

()9

ف "ج" المقبرة كىذا خطأ.

*نياية ؽ /25أ مف "ب".
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رجبل غرس شجرةن ف المسجد في لممسجد ،أك ف أرض مكقكفة()1عمى رباط
أف ن
كلك ٌ
ألنو ليس لو ىذه الكالية كال
ن
لمقيـ :تعاىدىا ،كلك لـ يقؿ في لو يرفعيا؛ ٌ
مثبل في لمكقؼ إف قاؿ ٌ
غارسا لمكقؼ.
يككف
ن
كلك غرس ف

العاـ ،أك شطٌ الحكض القديـ ،في
النير
طريؽ
العامة ،أك عمى شطٌ ٌ
ٌ
ٌ
لمعامة ،ككذا عمى شطٌ نير القرية.
لمغارس؛ ٌ
ألنو ليس لو كالية جعميا ٌ
كلك قطعيا فنبت مف عركقيا أشجار في لمغارس ،كلك بنى رجؿ ف المقبرة بيتنا لحفظ

المٌبف كنحكه ،إف كاف ف األرض سعة جاز ،كاف لـ يرض بذلؾ أىؿ القرية ،لكف إذا احتيب إلى
ذلؾ المكاف يرفر البناء ليقبر فيو.
()2

ال

أف األكلى أف
كمف حفر لنفسو نا
قبر فمغيره أف يقبر فيو كاف كاف ف األرض سعةٌ ،إال ٌ
الرباط فجاء آخر
يكحشو إف كاف فييا سعة ،كىك كمف بسط ٌ
سجادةن ف المسجد أك نزؿ ف ٌ

األكؿ إف كاف ف المكاف سعة(.)3
ال ينبغ أف يكحش ٌ
الناطف ٌ (ٌ )4أنو يضمف قيمة الحفر ليجمر بيف الحقٌيف ،كال يجكز ألىؿ القرية
كذكر ٌ
اب
اب كال يرسؿ ٌ
ش كيخرج إلى ٌ
االنتفاع بالمقبرة* ٌ
الدائرة ،فإف كاف فييا حشيش يح ٌ
الدك ٌ
الدك ٌ

فييا(.)5

()6

السقاية كاالستقاء
ثـ ف جمير ما ذكرناه مف سكنى الخاف كدار الغزاة ك ٌ
ٌ
()7
تحؿ لمفقراء دكف األغنياء منيـ .
فإنيا ٌ
يستكم الغن ٌ كالفقير ،بخبلؼ كقؼ الغمٌة عمى الغزاة ٌ

()1
()2

مف البئر

ف "أ" مكقكؼ.
ليست ف "ج".

()3
ميتو ،ككانت األرض مكقكفةن
جاء ف حاشية ابف عابديف" :أنفؽ ن
ماال ف إصبلح قبر فجاء رجؿ كدفف فيو ٌ
ألنو دفف ف كقؼ" .انظر :حاشية ابف عابديف.]238/2[ :
ميتو مف مكانو ٌ
يحكؿ ٌ
يضمف ما أنفؽ فيو ،كال ٌ
( )4سبقت ترجمتو[ ،ص .]261

*نياية ؽ /98أ مف "أ".

الخانية امرأة جعمت قطعة أرض مقبرةن كأخرجتيا مف يدىا كدفف فيو ابنيا كىذه األرض
( )5جاء ف البحر " :كف
ٌ
الناس عف دفف المكتى
غير صالحة لمقبر لغمبة الماء عمييا قاؿ الفقيو أبك جعفر إف كانت األرض بحاؿ يرغب ٌ
الميت عنيا أك يأمر برفر
فييا لفسادىا لـ تصر مقبرةن ككاف لممرأة أف تبيعيا كاذا باعت كاف لممشترم أف يرفر ٌ
الميت عنيا" .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]238 /2[ ،
ٌ

()6
()7

ف "ج" االستسقاء كىك خطأ.
ف "ب" زيادة مف.
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[عرؼ الكاقفيف]
ي

ً
يد ى ً ً
ؼ ًفي ٍالفىصمى ٍي ًف .فىًإف أى ٍى ىؿ ٍالعر ً
[ ىك ٍالفى ً
اء ،ىكًفي ىغ ٍي ًرىىا
ؽ يى ىك ٍال يع ٍر ي
ؼ يي ًر ي
ار ي
ٍ
كف ًب ىذل ىؾ في ٍال ىغمة ٍالفيقى ىر ى
يٍ
ً ً
شم يؿ ٍال ىغ ًني ىك ٍالفى ًقير ًفي الشر ًب ىكالن يز ً
كؿ .ىك ٍال ىغ ًني ىال
س ًكىي ىة ىب ٍي ىن يي ٍـ ىكىب ٍي ىف ٍاألى ٍغن ىياء ،ىكًألىف ٍال ىح ى
الت ٍ
ٍ
ى
اج ىة تى ٍ ى
ي ٍحتىاج إلىى صر ً
ؼ ىى ىذا ٍال ىغم ًة لً ًغ ىناهي ،ىكاىلم يو تى ىعالىى أى ٍعمىـ ًبالص ىك ً
اب(.])1
ى ي
ىٍ
ي
فإف الكاقفيف مف أىؿ العرؼ يريدكف بذلؾ ف
قاؿ
ٌ
المصنؼ كالفارؽ فيو العرؼ ٌ
الفقراء ،كف غيرىا التٌسكية بينيـ كبيف األغنياء.

الغمٌة

ألف الغن ٌ ال يقدر عمى
ألف الحاجة تشمؿ الغن ٌ كالفقير ف
ٌ
الشرب ك ٌ
النزكؿ؛ ٌ
ك ٌ
()2
السفر ،كعمى
كؿ مكاف ،كال عمى أف يشترم ذلؾ ف
استصحاب ما يشربو ف
ٌ
ٌ
كؿ منزلة مف ٌ
أف بناء األربطة لمفقراء.
الرباط أف
ألف العرؼ عمى ٌ
يخص سكناه بالفقراء؛ ٌ
ٌ
ىذا فيجب ف ٌ

صب المتكلي]
ى
[ن ٍ
كىذاف فصبلف ف المتكلٌ كالمكقكؼ عميو(.)3

األكؿ ف المتكلٌ *:
الفصؿ ٌ
قالكا :ال يكلٌى مف طمب الكالية عمى األكقاؼ ،كمف طمب القضاء ال يقمٌد( ،)4كلممتكلٌ أف

الصحيح
يشترم بما فضؿ مف غمٌة الكقؼ إذا لـ يحتب إلى العمارة مستغبل ،كال يككف كقفنا ف
ٌ
حتٌى جاز بيعو.

()1
كلما فرغ مف ذكر أنكاع حقكؽ المٌو تعالى كذكر بعض حقكؽ العباد شرع ف بياف
إلى ىنا انتيى متف اليدايةٌ ،
ألف كبل منيما مزيؿ لمممؾ .انظرٍ :الىب ىاب ٍرتً ٌ  ،العناية شرح اليداية،
ما بق منيا ،كذكر البيكع بعد الكقؼ ٌ
[.]246/6
()2
()3

ف "ب ،ج" منزلو.

ف "ب" زيادة [كا﵀ أعمـ].

*نياية ؽ /375أ مف "ج".

()4

ىذا إذا

طالبا
ليس ن

الميت ،إذا
ٌ

أما إذا كانت مشركطة لو ،فقد قاؿ ابف عابديف" :قمت :كىذا ف الحقيقة
لـ تكف الكالية مشركطة لوٌ ،
ألنو
ٌ
متكؿ ٌ
مف القاض أف يكلٌيو؛ ٌ
بالشرط ،بؿ يريد إثبات ذلؾ ف كجو مف يعارضو ،كمثمو كص ٌ
إف ظاىر كبلميـ ٌأنو ال تطمب التٌكلية عمى الكقؼ
أراد إثبات كصايتو ،كبيذا سقط قكلو ف البحرٌ :

كلك كانت بشرط الكاقؼ لو إلطبلقيـ" .انظر :حاشية ابف عابديف.]367 /5[ ،
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[غصب الكقؼ كلك بإذف المتكليىا]
اء كاف
كمف سكف دار الكقؼ
ن
غصبا أك بإذف المتكلٌ ببل أجرة كاف عميو أجرة مثمو ،سك ن
()1
ثـ رفر
معد لو ،حتٌى لك باع المتكلٌ نا
ذلؾ معدا لبلستغبلؿ أك غير ٌ
دار لمكقؼ فسكنيا المشترم ٌ
()2

إلى قاض ىذا األمر فأبطؿ البير كظير االستحقاؽ لمكقؼ كاف عمى المشترم

أجرة مثمو،

كلممتكلٌ أف يستأجر مف يخدـ المسجد بكنسو( )3كنحك ذلؾ بأجرة مثمو ،أك زيادةن يتغابف فييا ،فإف
الدفر مف ماؿ نفسو ،كيضمف لك دفر مف ماؿ الكقؼ ،كاف عمـ
كاف أكثر فاإلجارة لو ،كعميو ٌ
()4

األجير

يحؿ لو ،كلو أف ينفؽ مف مالو عمى حاجة الكقؼ(.)5
أف ما أخذه مف ماؿ الكقؼ ال ٌ
ٌ

[استدانة المتكلي عمى الكقؼ]
الصغير،
كلك أدخؿ ن
الرجكع كالكص ٌ إذا أنفؽ عمى ٌ
جذعا مف مالو ف المسجد كاف لو ٌ
آجر( )6كجصا( )7لفرش المسجد إف كاف الكاقؼ
كحصير ك ا
نا
دىنا
كلو أف يشترم مف غمٌة المسجد ن
كسر فقاؿ :يفعؿ ما يراه مصمحةن ،كاف كقؼ لبناء المسجد ،كلـ يزد فميس لو أف يشترم ذلؾ ،فإف
ٌ

بد منو
لـ يعرؼ لو شرط يعمؿ ما عمؿ مف قبمو ،كال يستديف عمى الكقؼ ٌإال إذا استقبمو أمر ال ٌ
فيستديف بأمر القاض  ،كيرجر ف غمٌة الكقؼ.

()1

ف "ج" بعد االشتغاؿ كىذا خطأ.

()2

ف "ج" المشترؾ.

()4

ف "ب ،ج" األجر.

()3

()5

ف "أ" غير كاضح
فيذا استثناء مف قكؿ الحنفية بعدـ تقكـ المنافر بضماف غصب عقار الكقؼ كغصب منافعو أك إتبلفيا،

صيانة لمكقؼ ،كما أنو يفتى بضماف ماؿ اليتيـ كالماؿ المعد لبلستغبلؿ ،كبكؿ ما ىك أنفر لمكقؼ فيما اختمؼ
الزحيم ٌ  ،الفقو اإلسبلم ٌ كأدلٌتو.]7610 /10[ ،
العمماء فيو .انظرٌ :
( )6كىك الطيف يشكل بالنار كيستخدـ ف البناء ،سبؽ التعريؼ بو[ ،ص.]173
()7

معرب .انظر :الجكىرم ،الصحاح.]58 /1[ ،
ٌ
الجص :بفتح الجيـ ككسرىا ما يبنى بو كىك ٌ
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()2
()1
ألف القاض
كذكر ٌ
الناطف ٌ  :ككذا لو أف يستديف لزراعة الكقؼ كبزره بأمر القاض ٌ ،
فصح بأمره ،بخبلؼ المتكلٌ ال يممكو ،كاالستدانة أف ال يككف ف
يممؾ االستدانة عمى الكقؼ
ٌ

يده ش ء فيستديف كيرجر(.)3

()4
ألنو
فإنو يرجر باإلجماع ؛ ٌ
أما إذا كاف ف يده ماؿ الكقؼ فاشترل كنقد مف ماؿ نفسو ٌ
ٌ
()6
()5
كالككيؿ إذا اشترل كنقد الثٌمف مف ماؿ نفسو  ،لو أف يرجر كليس لو أف يرىف دار الكقؼ،
()7

فإف فعؿ كسكنيا

المرتيف ضمف أجرة المثؿ.

ثـ أنفؽ مف مالو مثميا ف الكقؼ جاز كيب أر عف
كلك أنفؽ دراىـ الكقؼ [ف حاجة نفسوٌ ،
لمكؿ(.)9
الضماف ،كلك خمط دراىـ الكقؼ]( )8بمثميا مف مالو كاف
ضامنا ٌ
ن
ٌ

()1
()2
()3

سبقت ترجمتو.]260 [ ،
ف "ب ،ج" بذره.
جاء ف

النظائر ":االستدانة عمى الكقؼ ال تجكزٌ ،إال إذا احتيب إلييا لمصمحة الكقؼ ،كتعمير
األشباه ك ٌ

كشراء بذر فتجكز بشرطيف:

األكؿ :إذف القاض .
ٌ
الصرؼ عمى
حرره ابف كىباف ،كليس مف ٌ
الضركرة ٌ
يتيسر إجارة العيف ك ٌ
الثٌان  :أف ال ٌ
الصرؼ مف أجرتيا ،كما ٌ
النظائر[ ،ص .]170
المستحقٌيف كما ف القنية" .انظر :ابف نجيـ ،األشباه ك ٌ

()4
()5

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف .]167 /3[ ،الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]57
ليست ف "ج".

()6

ألنو كالككيؿ إذا اشترل كنقد الثٌمف مف مالو].
[فإنو يرجر باإلجماع؛ ٌ
ف "ب" زيادة ٌ

()8

ما بيف المعككفييف ليس ف "ج".

()7

ف "أ" فسكنيا.

()9

انطر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]228 /5[ ،
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()1
شرىـ ،قاؿ
ثـ نابت نائبة مف الكفرة فاحتيب إلى ماؿ لدفر ٌ
كلك اجتمر ماؿ الكقؼٌ ،
الشيخ اإلماـ( :)2ما كاف مف غمٌة كقؼ( )3المسجد الجامر يجكز لمحاكـ أف يصرفو إلى ذلؾ
ٌ
()5
()4
عمى كجو ٍالقى ٍرض ،إذا لـ تكف حاجة لممسجد إليو .

كلو أف يبن عمى باب المسجد ظمٌةن* لدفر أذل المطر عف الباب مف ماؿ الكقؼ إف

األصح ما قالو ظيير
يصح( ،)6ك
كاف عمى مصالح المسجد ،كاف كاف عمى عمارتو أك ترميمو فبل
ٌ
ٌ
()7
أف الكقؼ عمى عمارة المسجد كمصالح المسجد سكاء .كاذا كاف عمى عمارة المسجد ال
ٌ
الديف ٌ
الشرفات( ،)8كيضمف إف فعؿ.
لمزينة ك ٌ
الزيت كالحصير كال يصرؼ منو ٌ
يشترم منو ٌ
كمف كقؼ كقفنا كلـ يجعؿ لو متكلٌنيا حتٌى حضرتو الكفاة فأكصى إلى رجؿ ،قالكا :يككف

حياتو ببل

فصح الكقؼ ف
ألف التٌسميـ ليس بشرط،
ٌ
كصيا ٌ
كقي نما ،ىذا ف قكؿ أب يكسؼ؛ ٌ
قي نما ف
ثـ حضرتو الكفاة فأكصى ،ال يككف ىذا الكص ٌ ٌ
تسميمف بخبلؼ ما لك جعؿ لو ٌ
قي نما ٌ
الكقؼ(.)9

()1
الضرر العظيـ ينزؿ باإلنساف .انظر :قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء[ ،ص.]404
النائبة :الحادثة كالنازلة ،كى ٌ :
()2
م ،كما صرح باسمو ف اإلسعاؼ ،كقد سبقت
محمد بف الفضؿ الكمارم البخار ٌ
ف "أ" اإلماؿ .ىك أبك بكرٌ ،

ترجمتو[ ،ص .]292الطرابمس  ،اإلسعاؼ ف أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]58

()3
()4

ليست ف "ب ،ج".
ليست ف "ج".

()5
السبيؿ ،أك إلى
كأما الماؿ المكقكؼ عمى الفقراء ،فإف صرؼ إلى المحتاجيف ،أك إلى األغنياء مف أبناء ٌ
األكؿ كالثٌان  ،جاز ال عمى كجو القرض؛ ألنو صرؼ إلى المصرؼ،
األغنياء مف غير أبناء ٌ
السبيؿ ،فف الكجو ٌ

بخبلؼ الماؿ المكقكؼ عمى المسجد الجامر؛ ألنو صرؼ إلى غير المصرؼ فبل يجكز إال بطريؽ القرض ،كف

األكؿ:
الكجو الثٌالث المسألة عمى قسميفٌ :
إما أف رأل قاض مف قضاة المسمميف جكاز ذلؾ ،أك لـ ىير فف القسـ ٌ
دينا ف ماؿ الف ء.
الصرؼ ال بطريؽ القرض ،كف القسـ الثٌان  :يصرؼ عمى كجو القرض ،فيصير ن
جاز ٌ

انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]226 /6[ ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية،
[.]464/2

()6

ليست ف "ب ،ج".

*نياية ؽ /375أ مف "ج".

()7

سبقت ترجمتو[ ،ص.]321

()9

انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر .]220/6[ ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]197-196 /5[ ،

()8
الشرفات :بناء مزخرؼ ف أعمى يب ٍرج أك قمعة " يش ٍرفة القصر" .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية
ٌ
المعاصرة.]1191 /2[ ،
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[تعييف القيـ بغير أمر القاضي كحكـ تصرفاتو]
قي نما بغير أمر القاض  ،فقاـ
قيـ مسجد مات فاجتمر أىؿ المسجد عمى جعؿ* رجؿ ٌ
ٌ
()1
األصح ال
غبلت كقؼ المسجد ف عمارتو ،اختمؼ المشايخ ف ىذه التٌكلية  ،ك
كأنفؽ مف ٌ
ٌ

تصح(.)2
ٌ

أجر
القيـ إلى القاض لكف ال يضمف ما أنفؽ ف العمارة مف ٌ
غبلتو إذا كاف ٌ
صب ٌ
بؿ ىن ٍ
()3
أجر المغصكب
صح كاليتو ٌ
الكقؼ كأخذ الغمٌة فأنفؽ؛ ٌ
فإنو غاصب ،كالغاصب إذا ٌ
ألنو إذا لـ تى ٌ
كيتصدؽ بو ،كذا ف فتاكل قاض خاف(.)4
كاف األجر لو،
ٌ
أف المفتى بو( )5تضميف غاصب األكقاؼ ،بخبلؼ ما إذا كاف كقؼ عمى
كأنت تعمـ ٌ

الصبلح.
أرباب معمكميف ٌ
ينصبكا متكلٌنيا مف أىؿ ٌ
فإف ليـ أف ٌ
لينصب ليـ.
لكف قيؿ :األكلى أف يرفعكا أمرىـ إلى القاض
ٌ
()6

الزماف أف ال
كقيؿ بؿ األكلى ف ىذا ٌ

()1

كينصبكا ليـ.
يفعمكا
ٌ

التكلية :مف كلى فبلنان عمبلن :إذا أقامو عميو ،في

تقميد العمؿ .انظر :قمعػج  ،معجـ لغة الفقياء،

[ص .]404انظر :أفندم ،ترتيب الصنكؼ ف احكاـ الكقكؼ [ ،ص  72المادة (.])104

( )2انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]215 /6[ ،انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]160/2[ ،
*نياية ؽ /98ب مف "أ".
()3

ليست ف "أ ،ب،ج".

()4

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]160/2[ ،

()6

ليست ف "ج".

()5

ليست ف "أ".
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[كظيفة يم ً
شرؼ الكقؼ]
يتصرؼ ف ماؿ الكقؼ ،بؿ كظيفتو الحفظ ال غير ،كىذا يختمؼ
كليس لممشرؼ( )1أف
ٌ
بحسب العرؼ ف معنى المشرؼ.

[تفكيض التكلية]
يفكض إلى غيره عند مكتو كالكص ٌ لو أف يكص إلى غيرهٌ ،إال ٌأنو لك
كلممتكلٌ أف ٌ
ماال مسمى ،لـ يكف ذلؾ لمف أكصى إليو بؿ يرفر األمر إلى
كاف الكاقؼ جعؿ لذلؾ المتكلٌ
ن

متكؿ ،كليس
لكؿ
ٌ
تبرع بعممو ليفرض لو أجر مثموٌ ،إال أف يككف الكاقؼ جعؿ ذلؾ ٌ
القاض إذا ٌ
()2
ألف لمكاقؼ ف ىذا ما
لمقاض أف يجعؿ لمٌذم أدخمو ما كاف الكاقؼ جعمو لمٌذم كاف أدخمو؛ ٌ
[ليس لمحاكـ( ،)3إذا أخذ المتكلٌ مف ماؿ الكقؼ كمات ببل بياف ال يضمف](.)4

()1
صرؼ فيو ،قاؿ ابف عابديف" :كيحتمؿ أف يراد بالحفظ
ٍال يم ٍش ًرؼ :مف يككف لو حفظ ماؿ الكقؼ دكف التٌ ٌ
أف كؿ
صرؼ لئبلٌ يفعؿ ما
يضر .كالعبلقة بيف المشرؼ كالمتكلٌ ى ٌ
ٌ
مشارفتو " :أم مراقبتو " لممتكلٌ عند التٌ ٌ
صرؼ كالمعاممة ،كالمشرؼ بالحفظ كالمراقبة .انظر :حاشية ابف
كاحد منيما يعمؿ لصالح الكقؼ ،المتكلٌ بالتٌ ٌ

عابديف .]458 /4[ ،المكسكعة الفقيية الككيتية.]99 /36[ ،

()2

ف "أ ،ج" .زيادة ،كاف.

()4

ما بيف المعككفيف مكرر ف "أ" كزاد فييا "قاال".

()3

ليست ف "ط ،أ" ،زيادة ككذا.
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مضمكنة بالمكت عف تجييؿ]
[األمانات تنقمب
ن
فاألمانات تنقمب مضمكنةن بالمكت عف تجييؿ ٌإال ف ثبلث مسائؿ( :)1ىذه إحداىا.

يبيف عند مف أكدع.
السمطاف الغنيمة عند بعض الغانميف ،كمات كلـ ٌ
كالثٌانية :إذا أكدع ٌ
يبيف عند مف أكدع ال
ثـ مات كلـ ٌ
كالثٌالثة :القاض إذا أخذ ماؿ اليتيـ كأكدع غيره ٌ

أما لك كاف القاض
ضماف عميوٌ ،
()2
محمد ٌأنو يضمف(.)3
ىشاـ عف ٌ

يبيف حالو* حتٌى مات ،فقد ذكر
أخذ ماؿ اليتيـ عنده كلـ ٌ

أما
كلك قاؿ قبؿ مكتو :ضاع ماؿ اليتيـ عندم أك أنفقتو عميو كمات ،ال يككف
ن
ضامناٌ ،
لك مات قبؿ أف يقكؿ ضمف.

()1
()2

ليست ف "ط".
سبقت ترجمتو[ ،ص.]128

*نياية ؽ  /375ب مف "ج".

()3

كقد زاد ابف نجيـ عمييا مسائؿ ،فقاؿ " :كزدت عمييا مسائؿ:

األكلى :الكص ٌ إذا مات مجيٌ نبل لما كضعو مالكو فبل ضماف عميو كما ف جامر الفصكليف.
أيضا.
الثٌانية :األب إذا مات مجيٌ نبل ماؿ ابنو ،ذكره فييا ن
مكرثو.
الثٌالثة :إذا مات الكارث مجيٌ نبل ما أكدع عند ٌ
الريح ف بيتو.
الرابعة :إذا مات مجيٌ نبل لما ألقتو ٌ
ٌ

الخامسة :إذا مات مجيٌ نبل لما كضعو مالكو ف بيتو بغير عممو.
النظائر[ ،ص.]234-233
الصب ٌ مجيٌ نبل لما أكدع عنده
محجكرا" .انظر :ابف نجيـ ،األشباه ك ٌ
السادسة:إذا مات ٌ
ٌ
ن
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[التصرفات التي يجكز لمتكلٌي الكقؼ مباشرتيا]
دينا ف تركتو،
يبيف أيف الثٌمفٌ ،
فإنو يككف ن
ككذا لك باع المتكلٌ دار الكقؼ كمات كلـ ٌ
كلمناس أف يأخذكا المتكلٌ بتسكية حائط الكقؼ( )1إذا ماؿ إلى أمبلكيـ ،فإف لـ تكف لو غمٌة يرفر
ٌ
إلى القاض ليأمر باالستدانة إلصبلحيا.
كلو أف يبن قريةن ف أرض الكقؼ لؤلكرة كحفٌاظيا ،كليجمر فييا الغمٌة ،كأف يبن بيكتنا
()2
ً
لمزراعة ،فإف كاف زراعتيا أصمح مف
صر ليست ٌ
يستغمٌيا إذا كانت األرض متٌصمةن ببيكت الم ٍ

االستغبلؿ ال يبن .

النكازؿ
كف ٌ

()3

ف قراض

()4

()5

ما فضؿ مف ماؿ الكقؼ قاؿ :إف

كاف أحرز لمغمٌة أرجك
( )6

يؤجر الكقؼ إجارةن طكيمةن ،كأكثر ما يجكز ثبلث سنيف ،كليس لو اإلقالة
اسعا ،كال ٌ
أف يككف ك ن
ٌإال إف كانت أصمح لمكقؼ.

كلك زرع الكاقؼ [أك المتكلٌ ]( )7أرض الكقؼ كقاؿ :زرعتيا لنفس  ،كقاؿ المستحقٌكف :بؿ
لمكقؼ؛ فالقكؿ قكلو ،كعمى الكاقؼ كالمتكلٌ ف ىذا نقصاف األرض ،كليس عمييما أجر مثؿ
األرض ،كيقكؿ القاض

لو :ازرعيا لمكقؼ ،فإف قاؿ :ليس لمكقؼ ماؿ أزرعيا بو ،يأمره

باالستدانة لذلؾ ،فإف قاؿ :ال يمكنن  ،يقكؿ ألىؿ الكقؼ :استدينكا ،فإف قالكا :ال يمكننا بؿ نزرع

ؽ بو ،كال يخرجو عنو ٌإال أف يككف غير
ألنفسنا ،ال ٌ
ألف الكقؼ ف يد الكاقؼ فيك أح ٌ
يمكنيـ؛ ٌ
مأمكف ،ذكر ىذه المسألة بفركعيا ف فتاكل( )8قاض خاف( )9كغيره(.)10

( )1ليست ف "ج".
(ً )2
و
األحكاـ
كقاض ييىنف يذ
أمير
أكبر مساجده المكمَّفيف بيا ،ك
الم ٍ
المصر الجامري :كؿ مكضر لو ه
ي
صر :ما ال ىي ىسر ي
ى
كيقيـ الحدكد كىذا عند أب يكسؼ .انظر :الجرجان  ،التعريفات[ ،ص  .]343البركت  ،التعريفات الفقيية،
[ص.]208

()3

لمفقيو أب الميث ،كما سبؽ[ ،ص.]211

()4

ف "ط ،ج ،ب" ،إقراض.

()6

اإلقالة :رفر عقد البير كازالتو .انظر :مجمة األحكاـ العدلية[ ،ص 34مادة .]163

()5

()7
()8
()9

ف "ج" مكررة

ليست ف "ب".
ليست ف "ج".
انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]166 /3[ ،

()10

ابف عابديف انظر :حاشية ابف عابديف .]455 /4[ ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل

اليندية.]450 /2[،
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[عزؿ ناظر الكقؼ]
()1
أقؿ مف
نص عميو
الخصاؼ  ،ال إف داـ ٌ
كينعزؿ ٌ
ٌ
الناظر بالجنكف المطبؽ إذا داـ سنةنٌ ،
النظر.
ذلؾ ،كلك عاد إليو عقمو كب أر مف عمٌتو عاد إليو ٌ

[ما يجكز لمناظر مف تصرفات]
شيئا ،كلو
كلمناظر أف ٌ
يككؿ مف يقكـ بما كاف إليو مف أمر الكقؼ ،كيجعؿ لو مف جعمو ن
ٌ
النصب.
جف انعزؿ ككيمو كيرجر إلى القاض ف ٌ
أف يعزلو كيستبدؿ بو أك ال يستبدؿ ،كلك ٌ
بأف ذلؾ القاض
فتقدـ المخرج إلى القاض الثٌان
قي نما فمات أك عزؿ* ٌ
كلك أخرج حاكـ ٌ
ٌ
()2
السداد ،كلكف يكمٌفو أف [يقيـ
أخرجو ببل جنحة** [ال يدخمو] ؛ ٌ
األكؿ محمكؿ عمى ٌ
ألف أمر ٌ

()4
()3
لمنظر ف ىذا الكقؼ ،فإف فعؿ أعاده.
عنده ٌبينةن] ٌأنو أىؿ كمكضر ٌ
()5
ىبل لذلؾ
مدة أناب إلى المٌو كأقاـ ٌبينةن ٌأنو صار أ ن
ككذا لك أخرجو لفسؽ كخيانة فبعد ٌ
الني بالمصالح ،كيصرؼ
الناظر أف يفعؿ ٌإال ما يفعمو أمثالو مف األمر ك ٌ
فإنو يعيده ،كليس عمى ٌ
ٌ

األجر مف ماؿ الكقؼ لمعممة بأيدييـ ،كلذا قمنا :لك عم أك طرش أك خرس أك فمب( ،)6إف كاف

كلمناظر
عينو لو الكاقؼ؛ ٌ
بحيث يمكنو الكبلـ مف األمر ك ٌ
الني كاألخذ كاإلعطاء فمو األجر الٌذم ٌ
مدةن كلو أف يقطعيـ كيعط غيرىـ ،فكيؼ ال يدخؿ كثرة
ف الكقؼ عمى الفقراء أف يعط
قكما ٌ
ن
بحيث يحاصصكنيـ(.)7

()1

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]347

*نياية ؽ /26أ مف "ب".

** نياية ؽ /99أ مف "أ".

()2
()3
()4

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".
ف "أ،ب،ج" يثبت عنده.
ف "ب" أىمو.

( )5ف "أ" تاب.
()6
َّ
إحساسو كحركتىو "أيصيب
الجسـ طكالن يفي ٍبطؿ
فيمًب َّ
الر ي
ٍ
ى
جؿ :أيصيب بالشمؿ النصف ٌ  ،شمؿ يصيب أحد شق ٌ
بالفالب فصار قعيد المنزؿ .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 346 /2[ ،مادة (فمب)] .عمر ،أحمد مختار ،معجـ
المغة العربية المعاصرة.]1738 /3[ ،

()7
حصتو .انظر :تاج العركس ،انظر:
الم ىح َّ
اصة :أخذ ٌ
كؿ كاحد منيـ ٌ
التٌ ٌ
حاص :اقتساـ الش ء بالحصص ،ك ي
َّ
الزبيدم [.]523 /17
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الرجؿ لـ يعط غيره ،كما
كف كقؼ
الخصاؼٌ :
ٌ
أف حكـ القاض أف ال يعط غير ىذا ٌ
كؿ منيما تنفيذ شرط الكاقؼ( ،)1كقد استبعدت
ألف ف
ٌ
لـ يحكـ بذلؾ لو أف يعط غيره كيحرمو؛ ٌ
()4
()3
أف ىذا الحكـ
صحة ىذا الحكـ ،ككيؼ ساغ ببل شركط( ،)2حتٌى ظفرت ف
ٌ
المسألة بًقي ىكٍيمىة ٌ :
يصح كال يمزـ(.)5
ال
ٌ

()1
()2
()3

ف "ج" الكقؼ.
ف "ج" شرط.
ف "ج" بالمسألة.

( )4لعميا مف قبؿ ما يذكره الفقياء مف قكليـ " :كىك قي ىكٍي هؿ" ،كى
لمداللة عمى ضعؼ الرأم كتركو ،كقد استعممو ابف عابديف بيذا المعنى مف قكلو" :كظاىر ما ف المعراج ٌأنيا
أف المذىب اإلطبلؽ" .انظر :حاشية ابف عابديف .]8 /5[ ،الظفيرم ،مريـ بنت محمد صالح،
قكيمة ،ك ٌ
تصغير لقكؿ ،كيأت

بو عمى ىذه الصيغة

مصطمحات المذاىب الفقيية كأسرار الفقو المرمكز ف األعبلـ كالكتب كاآلراء كالترجيحات[ ،ص  ،]372دار ابف
حزـ ،ط 1422 ،1ىػ 2002 -ـ.

()5

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]348
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[المكقكؼ عميو]
الفصؿ الثٌان ف المكقكؼ عميو:

ثـ المساكيف [فى ىرَّد زيد فيك لممساكيف]( ،)1ككذا عمى زيد كعمرك فى ىرٌد
كقؼ عمى زيد ٌ
الرٌد ال يعكد،
ميتنا فنصيبو لممساكيف ،ككذا إذا ىرَّدا
جميعا ،كمف قبؿ بعد َّ
أحدىما أك ظير ٌأنو كاف ٌ
ن
()2
فإنو
كمف أخذ سنةن ليس لو أف ٌ
أما لك قاؿ :ال أقبميا سنةن كأقبؿ ما سكل ذلؾٌ ،
يرد بعد ذلؾٌ ،
ثـ يشاركيـ فيما بعدىا ،كلك قبؿ سنيف
يجكز،
كحصتو مف ىذه ٌ
ٌ
السنة لمباق مف أىؿ الكقؼٌ ،
كسماىا ليس لو أف ىي يرَّد ىىا ،بؿ بعدىا [عمى كلده](.)3
ٌ
فرده المكجكدكف صار لمفقراء ،فإذا جاء مف بعدىـ
أبدا ما تناسمكاٌ ،
كقكلو :عمى كلد فبلف ن

رد كاحد منيـ فقط فالغمٌة كمٌيا لمف قبؿ ،كيجعؿ مف لـ
يردكه ،كلك ٌ
رجر مف الفقراء إلييـ ٌإال أف ٌ
()4
فرد كاحد
يقبؿ
كالميت ،بخبلؼ ما لك أكصى بثمثو لكلد عبد المٌو ،ككانكا يكـ مات أربعةن ٌ
ٌ

()5
الكصية كالكقؼ ،كالفرؽ ذكره ىبلؿ كغيره(،)6
مما افترؽ فيو
ٌ
ٌ
فحصتو لكرثة المكص  ،كىذه ٌ
كبارا.
نا
رد ما لكلده
رده ف ٌ
فرده فبلف لـ يعمؿ ٌ
كعمى فبلف ككلده ٌ
صغار كانكا أك ن

()1

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ".

()3

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ب ،ج".

()2

()4
()5
()6

ف "ب ،ج" أجؿ.
ف "ج" بثبلثة.

ف "ب ،ج" بو.
كالفرؽ بيف الكصية كالكقؼ ،أف المكص

إنما أكصى ليـ فقط ،فما بطؿ منيا بعد القبكؿ يككف لكرثة

المكص  .كأما الكقؼ فإف الكاقؼ جعؿ الرير ليـ كمف بعدىـ لمفقراء ،فإذا بطؿ ككنو لبعضيـ ،أككميـ بسبب الرد
يصير الرير لمف جعمو ليـ بعدىـ كىـ الفقراء .انظر :األبيان بؾ ،كتاب مباحث الكقؼ[ ،ص.]83
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()1
يخص
الذكر كاألنثىٌ ،إال أف
ثـ لممساكيف فمكلد صمبو يستكم فيو ٌ
ٌ
كقؼ عمى كلده ٌ
فالكؿ لو ،فإف لـ يكف لو كلد( )2كقت الكقؼ( )3بؿ كلد ابف كاف لو ال
صنفنا ما داـ كاحد منيـ
ٌ
الركاية ،كبو أخذ ىبلؿ(*)4
يشاركو مف دكنو مف البطكف ،فإف كاف ابف بنت ال يدخؿ ف ظاىر ٌ

الركاية(.)5
محمد يدخؿ
ٌ
كصحح ظاىر ٌ
كعف ٌ
ضـ إلى الكلد كلد الكلد فقاؿ:
ثـ إذا كلد لمكاقؼ كلد لصمبو رجر مف ابف االبف إليو ،كلك ٌ
ٌ
()7
()6
مبيكف كأكالد بنيو كأكالد بناتو ،كذا اختاره
ثـ لممساكيف ،اشترؾ فيو
الص ٌ
ٌ
عمى كلدم ككلد كلدم ٌ

ىبلؿ

()1

()8

()9

الخصاؼ
ك ٌ

كصححو
ٌ

()10

ف فتاكل قاض خاف(.)11

ف "ب" أكقؼ كف "ج" زيادة أك.

()2

ليست ف "أ".

()4

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]40

()3

ليست ف "أ".

*نياية ؽ /376أ مف "ج".

()5

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]72ابف قاض

سماكنة ،جامر الفصكليف .]199 /2[ ،يمنبل

خسرك ،محمد بف فرامرز بف عم  ،الدرر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،]140 /2[،دار إحياء الكتب العربية ،بدكف
طبعة كبدكف تاريخ.

()6

ليست ف "ب ،ج".

()7
العجب ،أك أسفؿ الظير ،كمعنى الصمب
ظـ ف الظير ذك ًفقارٌ ،
يمتد مف الكاىؿ إلى ى
الصمب :بالضـ ىع ه
ؽ ًم ٍف م و
اء ىد ًاف و
ؽ .ىي ٍخير يج ًم ٍف ىب ٍي ًف الص ٍم ًب
الشديد ،كبالفتح ىك تعميؽ اإلنساف لمقتؿ .قاؿ سبحانو كتعالى " :يخمً ى
ي
ى
كالترًائ ًب" – "كحبلى ًئ يؿ أى ٍب ىن ًائ يكـ ال ًذ ى ً
صبلىًب يك ٍـ" :مف يذرياتكـ" .انظر :عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية
ىى
يف م ٍف أى ٍ
ى ى
ي

المعاصرة.]1311 /2[ ،

()8
()9

انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]40
انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]90

()10
()11

ف "أ" كمحمد بدؿ كصححو.

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]184/3[ ،
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الخصاؼ ركاية حرماف أكالد البنات كقاؿ :لـ أجد مف يقكـ بركاية ذلؾ عف
كأنكر
ٌ
أصحابنا ،كاٌنما ركم عف أب حنيفة –رحمو ا﵀ -فيمف أكصى بثمثو( )1لكلد زيد بف عبد المٌو ،فإف
كجد لو كلد

()2

ذككر كاناث لصمبو يكـ يمكت المكص كاف بينيـ( ،)3فإف لـ يكف لو كلد

()4

لصمبو

فكأنيـ قاسكا عمى ذلؾ(،)5
الذككر كاإلناث ،كاف لكلد ٌ
بؿ كلد كلد مف أكالد ٌ
الذككر دكف البناتٌ ،
كىذه ى كزاف المسألة األكلى.

()6
بأف كلد الكلد اسـ لمف ىكلى يدهي ىكلى يده ىكبًٍنتيو ىكلى يده،
كفرؽ شمس
األئمة بينيا كبيف ىذه ٌ
ٌ
ٌ
()7
ألف اسـ كلده يتناكؿ كلده
الركاية؛ ٌ
بخبلؼ قكلو :كلدم ٌ ،
فإف كلد البنت ال يدخؿ ف ظاىر ٌ
ألنو ينسب إليو عرفنا(.)8
لصمبو ،كاٌنما كضر ف كلد ابنو؛ ٌ

أف كلد الكلد يتناكؿ كلد البنت عند أصحابنا[ ،لكف ذكر
محمد -رحمو المٌوٌ -
قاؿ :كذكر ٌ
الركاية؛ فقد اختمفكا ف االختيار ،كالكجو الٌذم ذكر
المص ٌنؼ ف التٌجنيس ٌ
أف الفتكل عمى ظاىر ٌ
الركاية
األئمة مف صدؽ كلد الكلد عمى كلد البنت صحيح مف حيث المٌغة ،لكف كجو ظاىر ٌ
شمس ٌ
فإنو يتبادر مف قكؿ القائؿ :كلد كلد فبلف كذا ،ككذا كلد ابنو ،ككبلـ الكاقفيف
مسؾ فيو بالعرؼٌ ،
التٌ ٌ
فإف تخاطبيـ بو ،بخبلؼ ما إذا لـ يضؼ إلى الكلد كما يقاؿ :كلدت فبلنة،
منصرؼ إلى العرؼ ٌ

الذكر بخصكصو،
فإنو يقاؿ :أكلدت نا
فإف ىذا االستفياـ ظاىر ف عدـ فيـ ٌ
ٌ
ذكر أك أنثى؟ ٌ

()1

ف "ج" ثبلث.

()3

خرج ابف نجيـ كبلـ ابف اليماـ ىذا عمى قاعدة" :المفرد المضاؼ إلى معرفة لمعمكـ" .انظر :ابف نجيـ،
َّ

()5

نظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]29-28

()7

انظر :السرخس  ،شرح السير الكبير.]329 /1 [ ،

()2

ف "ب" أكالد.

النظائر[ ،ص .]330
األشباه ك ٌ
( )4ف "أ ب ،ج" أكالد.

( )6يراد بو شمس األئمة السرخس محمد بف أحمد ،كقد سبقت ترجمتو ف كتاب الشركة [ص.]133
()8
ألف
الشحنة :ينبغ أف
م ابف ٌ
تصحح ركاية ٌ
ٌ
قطعا ٌ
السٌر ٌ
قاؿ ابف عابديف" :فعف ىذا قاؿ شيخ مشايخنا ٌ
الدخكؿ ن
الزماف
محمد عف أصحابنا ،كالمراد بيـ أبك حنيفة كأبك يكسؼ ،كقد
الناس ف ىذا ٌ
أف ٌ
انضـ إلى ذلؾ ٌ
فييا ٌ
نص ٌ
ٌ
ال يفيمكف سكل ذلؾ كال يقصدكف غيره ،كعميو عمميـ كعرفيـ مر ككنو حقيقة المٌفظ .كقد كقر لشيخ مشايخنا

األئمة العظاـ".
األجؿ المكلى ابف كماؿ باشا مثؿ ما كقع مف ابف اليماـ مف االعتماد عمى ىؤالء
الصدر
ٌ
ٌ
ٌ
فالمقصكد مف كبلـ ابف عابديف؛ أف أكالد البنات ف الكقؼ يدخمكف مر أكالد البنيف عمى قدـ المساكاة عمى القكؿ
الراجح المعتمد عند المتأخريف مف فقياء المذىب الحنف  .انظر :حاشية ابف عابديف.]464 /4[ ،

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

371

كاذا عرؼ االختبلؼ* ف دخكؿ أكالد البنات ف أكالد أكالدم فيجب فيما لك قاؿ :عمى
الذككر مف أكالدم كأكالد أكالدم إدخاؿ
ٌ

()1

ابف البنت عمى الخبلؼ ال يدخؿ عمى ظاىر

()3
()2
ثـ إذا انقرض كلد الكلد ال
الركاية ؛ ٌ
ألنو ليس ابف كلد الكلد ،كعمى ٌ
ٌ
الركاية األخرل يدخؿ] ؛ ٌ
()4
أبدا
يعط لمف بعدىـ بؿ لمفقراء ،كلك قاؿ :كلدم ككلد كلدم [ككلد كلدم] صرفت إلى أكالده ن

ما تناسمكا ،كال يصرؼ لمفقراء ما كاف مف نسمو كاحد ،كيستكم األقرب كاألبعد ٌإال أف يرتٌب
الكاقؼ(.)5

النسؿ كمٌو]
[كقؼ عمى األكالد بمفظ الجمع يدخؿ ٌ
()6

الطٌبقات الثٌبلث بمفظ

النسؿ كمٌو ،كذكر
كلك قاؿ :أكالدم* -بمفظ الجمر -يدخؿ ٌ
كلدم ،كلك قاؿ :كلدم كأكالدىـ ،كلو أكالد أكالد مات آباؤىـ قبؿ الكقؼ ال يدخمكف مر أكالد األكالد

فإنما أراد المكجكديف ،كضمير أكالدىـ
لما قاؿ بعد مكت أكلئؾ :عمى أكالدم ٌ
المكجكديف؛ ٌ
ألنو ٌ
خاصةن ،بخبلؼ أكالدم كأكالد أكالدم ال مكجب لقصره عمى األكالد المكجكديف،
يرجر إلييـ
ٌ
فتدخؿ أكالد الٌذيف ماتكا مف قبؿ معيـ ،كلك قاؿ :أكالدم كىـ فبلف كفبلف كفبلف كبعدىـ لمفقراء،
ٌ
فمات أحد الثٌبلثة أعط نصيبو لمفقراء ال لمباقيف مف إخكتو ،بخبلؼ ما لك لـ يقؿ :فبلف كفبلف
الكؿ لمكاحد إذا مات مف سكاه(.)7
ثـ الفقراء ،يصرؼ ٌ
كفبلف بؿ أكالدم ٌ

()1

ف "ب" إف دخمكا.

*نياية ؽ /26ب مف "ب".

()2
الصحيح ما قاؿ ىبلؿ،
ثـ قاؿ" :ك ٌ
الراز ٌ
نقؿ صاحب اإلسعاؼ قكؿ عم ٌ ٌ
م الٌذم ذكر آنفان عف ابف عابديفٌ ،
ألف اسـ كلد الكلد كما يتناكؿ أكالد البنيف يتناكؿ أكالد البنات" .انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ ف أحكاـ األكقاؼ،
ٌ

[ص.]97

()3
()4
()5
()6

ما بيف المعككفيف ليس ف "أ ،ج".

ما بيف المعككفيف ليس ف "ب".
انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]182 /6[ ،الحمكم :غمز عيكف البصائر.]231 /1[ ،
ف "أ" لذكر.

*نياية ؽ /99ب مف "أ".

()7

انظر :ابف عابديف ،محمد أميف العقكد الدرية ف تنقيح الفتاكل الحامدية ،]128/1[ ،دار المعرفة ،بيركت،

بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

372

النصؼ اآلخر
كلك قاؿ :عمى ىبنً ٌ كلو ذكراف صرؼ إلييما ،كاف كاف ك ن
النصؼ ك ٌ
احدا فمو ٌ
فرع ابف الفضؿ( )1قكلو عمى
فإنما جعؿ
ألف ٌ
ٌ
أقؿ الجمر اثنافٌ ،
لمفقراء؛ ٌ
مستحؽ كمٌو اثنيف .كعميو ٌ
()3
()2
النصؼ اآلخر
المحتاجيف مف كلدم ،كليس ف كلده محتاج ٌإال
النصؼ لو ك ٌ
أف ٌ
كاحد ٌ ،

الكؿ ٌإال أف يككف عرؼ ف أكالدم يخالؼ
فإنو يصرؼ لمكاحد ٌ
لمفقراء ،غير ٌأنو يشكؿ بأكالدمٌ ،
()4
مما ىك( )5جمر غير لفظ أكالدم.
كؿ جمر
ٌ
ٌ
لمادة غيره ،كبن ٌ كالمحتاجيف كنحكه ٌ

[قسمة المكقكؼ بيف المستحقيف]
القيـ نصيب الفقراء لكاحد أجازه أبك
كنقؿ الخبلؼ بيف أب يكسؼ
كمحمد فيما لك أعطى ٌ
ٌ
ألف الفقراء ال يحصكف فكاف المقصكد الجنس(.)6
يكسؼ؛ ٌ
لمجمعية( )7فكجب( )8إعطاء اثنيف( ،)9كتدخؿ البنات ف قكلو :ىبنً ٌ  ،كاختاره
محمد
ٌ
كمنعو ٌ
ىبلؿ(.)10

الذككرٌية ،قاؿ بعض المشايخ :ف المسألة ركايتاف انتيى.
كعف أب حنيفة اختصاص ٌ
الدخكؿ لما عرؼ ف أصكؿ الفقو( ،)11كعميو بنكا قكؿ المستأمف ً
آمينكنً عمى ىبنً ٌ تدخؿ
كالكجو ٌ
البنات.

()1

م ،كقد سبؽ التعرؼ بو[ ،ص.]292
محمد بف الفضؿ الكمارم البخار ٌ
ىك أبك بكرٌ ،
ف "ب" إلى.

()4

ف "أ" جمير.

()2
()3

()5

ف "ب" زيادة إال.

ليست ف "أ".

()6

انظر :قاض

()7

أم :اسـ جمر ،كأقؿ الجمر ف ىذا الباب المثنى .انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان .]168 /6[ ،
ف "أ ،ب ،ج" فأكجب.

خاف ،فتاكل قاض

البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]395

()8

خاف .]186 /3[ ،البغدادم ،مجمر الضمانات[ ،ص  .]328انظر:

( )9انظر :ابف ىم ىازةى ،المحيط البرىان  .]168 /6[ ،المكصم  ،االختيار.]76/5[ ،
( )10انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]40
()11

مف مسألة استعماؿ المفظ ف الحقيقة كالمجاز ،كمف مسألة صيغة جمر المذكر السالـ ىؿ يشمؿ النساء.

انظر :ابف أمير الحاج ،التقرير كالتحبير.]26 /2- 213/1[ ،
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أما فيما ال يحصكف
أب يحصكفٌ ،

[استحقاؽ الحمؿ مف الريع]
( )4

تردد ،كلك لـ يكف لو ٌإال بنات صرفت الغمٌة لمفقراء ،كعمى
يعن فتدخؿ المرأة ببل ٌ
أمو ،حتٌى
ثـ
بنات ال تدخؿ ٌ
المستحؽ مف الكلد ٌ
ٌ
كؿ مف أدرؾ خركج الغمٌة عالقنا ف بطف ٌ
الذككرٌ ،

فصاعدا ال
استحؽ ،كمف حدث إلى تماميا
بأقؿ مف ستٌة أشير
لك حدث كلد بعد خركج الغمٌة ٌ
ٌ
ن
فاستحؽ ،فمك مات قبؿ القسمة كاف
األكؿ ف البطف عند خركج الغمٌة
ٌ
ٌ
يستحؽٌ ،
ألنا نتيقٌف بكجكد ٌ
لكرثتو.
ألقؿ مف ستٌة أشير فاعترؼ بو ال
أما لك جاءت أمتو بكلد
ٌ
كىذا ف كلد ٌ
الزكجةٌ ،
فإنو حيف
ألنو متٌيـ ف اإلقرار عمى الغير أعن  :باق المستحقٌيف ،بخبلؼ كلد ٌ
ٌ
الزكجة ٌ
يستحؽ؛ ٌ
النسب.
يكلد ثابت ٌ

()5
الرجكع إلى أىمو فجاءت بكلد لسنتيف
كلك مات الكاقؼ مف غير تخمٌؿ كقت يمكف فيو ٌ
كؿ غمٌة خرجت فيما بيف ذلؾ ،ككذا لك طمٌقيا عقيب الكقؼ ببل تخمٌؿ
مف يكـ كقؼ
استحؽ مف ٌ
ٌ

الرجكع الحتماؿ ٌأنو مف حمؿ
ٌ
مدة كذلؾ ،بخبلؼ ما إذا كاف المكت كالطٌبلؽ بعد زماف يمكف فيو ٌ
الزرع حبا.
حدث ،كخركج الغمٌة الٌت ى المناط كقت انعقاد ٌ
خاصةن.
ٌ

الحب
متقك نما ،ذكره ف فتاكل* قاض خاف( ،)6كىذا ف
كقاؿ بعضيـ :يكـ يصير ٌ
ٌ
الزرع ٌ

( )1انظر :البخارم ،خبلصة الفتاكل[ ،ص.]393
()2

ف "أ" ىكذا.

( )3اختمؼ الحنفية ف حد ما ال يحصكف قاؿ الكاسان ٌ " :اختمؼ ف تفسير اإلحصاء ،فقاؿ أبك يكسؼ :إف كانكا
محمد :إف كانكا أكثر مف مائة فيـ ال يحصكف ،كقيؿ:
ال يحصكف إالٌ بكتاب أك حساب فيـ ال يحصكف ،كقاؿ ٌ
يفكض إلى
إف كانكا بحيث ال يحصييـ محص حتٌى يكلد منيـ مكلكد كيمكت منيـ ٌ
ميت فيـ ال يحصكف ،كقيؿٌ :
يفكض األمر إلى القاض كىك األحكط ،كما ذكره ف االختيار .انظر :الكاسان ،
رأم القاض " ،كالمختار أف ٌ

بدائر الصنائر .]342 /7[ ،المكصم  ،االختيار.]81 /5[ ،

()4
()5
()6

ف " ج" أك.
ف "أ ،ج" .زيادة بعد الكقؼ.

انظر :قاض خاف ،فتاكل قاض خاف.]119 /3[ ،

*نياية ؽ /377ب مف "ج".
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()2

الخصاؼ :يكـ طمعت الثٌمرة( ،)1كينبغ أف يعتبر كقت أمانة العاىة
كف كقؼ
ٌ

كما ف

ألنو باالنعقاد يأمف العاىة ،كقد اعتبر انعقاده.
الحب؛ ٌ
ٌ
تستحؽ عمى
أما عمى طريقة ببلدنا مف إجارة أرض الكقؼ لمف يزرعيا لنفسو بأجرة
ٌ
كٌ
فكؿ( )3مف
كؿ أربعة أشير قسط ،فيجب اعتبار إدراؾ القسط فيك كإدراؾ الغمٌةٌ ،
ثبلثة أقساط ٌ
تحؽ ىذا القسط كمف ال فبل.
كاف مخمكقنا قبؿ تماـ ٌ
تـ كىك مخمكؽ اس ٌ
الشير ٌ
الرابر حتٌى ٌ
()4
فإف
كىذا كمٌو بخبلؼ ما لك قاؿ :عمى أصاغر كلدم ،أك العمياف منيا ،أك العكر ٌ ،
الصغر* كالعكر كالعمى يكـ الكقؼ ال يكـ الغمٌة ،بخبلؼ الكقؼ عمى
الكقؼ
يختص بيـ ،كيعتبر ٌ
ٌ
()5
أف ما كاف ال يزكؿ فيك
ساكن
البصرة ن
مثبل ،كبغداد يعتبر سكنى البصرة يكـ الغمٌة ،كاألصؿ ٌ
كاالسـ العمـ.

ككذلؾ** إذا زاؿ عمى كجو ال يحتمؿ العكد فيعتبر كجكده يكـ الكقؼ ،بخبلؼ الفقر

الزكاؿ.
كسكنى البصرة يحتمؿ العكد بعد ٌ

()7

()6

عمى

ثـ عاد ال يعكد سيمو ،كما لك كقؼ
كلك قاؿ :مف خرج يسقط سيمو ،فخرج كاحد ٌ
نص
األيامى عمى ٌ
ثـ طمقت ال يعكد ٌإال إف كاف ٌ
فتزكجت بكاحدٌ ،
أف مف تزٌكجت سقط سيميا ٌ
عمى ذلؾ.

يقسـ عمى
يبيف الكاقؼ حاؿ
ٌ
ككؿ مف مات مف المستحقٌيف إذا لـ ٌ
حصتو بعد مكتو ٌ
ٌ
كؿ سنة كيعطى الغن ٌ كالفقير مف األكالد ٌإال أف يعيف المحتاجيف
الباقيف ،فقد تنتقض القسمة ف
ٌ
يثبتيا عند القاض .
مف كلده فيمزـ؛ فمف ٌادعى الحاجة منيـ ال يعطى ما لـ ٌ
ألنيا أكثر إثباتنا.
كلك تعارضت ٌبينتا فقره كغناه حرـ
لبينة غناه؛ ٌ
تقديما ٌ
ن

()1

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]28-27

()2

الزرع كالثٌمار فتفسدىا .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 520/13[ ،مادة (عكه)].
العاىة :اآلفة الٌت تصيب ٌ

()4

ف "أ ،ب ،ج" أك العكر منيا العمياف.

()3

ف "ط" زيادة فيك.

*نياية ؽ /27أ مف "ب".

()5

ف "ب،ج" مساكيف.

** نياية ؽ /100ب مف "أ".

()6
()7

ف "ب" الفقراء.

ف "ب" كقر.
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ألنو ال
ألقؿ مف ستٌة أشير مف كقت( )1خركج الغمٌة ال
كمف كلد ٌ
ٌ
يستحؽ عند ىبلؿ؛ ٌ
استحؽ
أمو( ،)2كلذا لـ يجعؿ نفقة الحامؿ ف ماؿ مف ف بطنيا ،ك
ٌ
يكصؼ بالحاجة ف بطف ٌ
()3
ألنو كاف مخمكقنا قبؿ مج ء الغمٌة كال ماؿ لو( ،)4كلك لـ يكف فييـ محتاج كاف
الخصاؼ
عند
ٌ
ٌ
الكؿ.
لممساكيف؛ كمف افتقر بعد الغنى رجر إليو ٌ
عدة سنيف ببل قسمة حتٌى استغنى قكـ
كف كقؼ
الخصاؼ  -رحمو المٌو – :لك اجتمعت ٌ
ٌ
( )6
فقير كقت
فقير يكـ القسمة( ،)5كال أنظر إلى مف كاف نا
قسمت يعطى مف كاف نا
ثـ ٌ
كافتقر آخركف ٌ
()7

ثـ استغنى فأعطيو ،بخبلؼ مف
الغمٌة ٌ
مما بعدىا(.)9
ن
شيئا بؿ ٌ

مكجكدا كقت
لـ يكف
ن

()8

القسمة ال يعطى مف ىذه القسمة
()10

تدفر إليو

تعينكا ،كالمحتاج الٌذم يصرؼ إليو مف
خص عمياف أكالده كنحكه ٌ
ككذا لك ٌ
الزكاة كال يككف لو أرض أك دار يستغمٌيا ،كاف لـ تؼ( )11غمٌتيا بكفايتو حتٌى يبيعيا كينفؽ
ٌ
أقؿ مف نصاب.
ثمنيما ،أك يفضؿ منو ٌ

()1
()2

ليست ف "أ ،ب ،ج".
انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]64

()3

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]28-27

()5

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]40-39

()4

()6
()7
()8

ليست ف "ج".

ف "ب ،ج" يكـ.
ف "ج" ما.

ف "ب ،ج" زيادة إال.

()9
يتمشى عمى
أف قكلو شارؾ المفتقر كقت القسمة إلخ ال ٌ
اعترض ابف عابديف عمى ىذا بقكلو " :كبيذا ظير لؾ ٌ
يستحؽ مر مف
ثـ افتقر كقت القسمة
قكؿ ىبلؿ كال عمى قكؿ
ٌ
الخصاؼ ٌ
ألنو يقتض ٌ
ٌ
أف مف كاف غنيا كقت الغمٌة ٌ

عمى قكؿ ىبلؿ

الخصاؼ كالثٌان
األكؿ ظاىر عمى قكؿ
كاف غنيا كقت القسمة نا
ٌ
فقير كقت الغمٌة ،كاستحقاؽ ٌ
كيدؿ
كؿ مف المسألتيف عمى قكؿ ىبلؿ المفتى بو،
ٌ
الصكاب أف يقاؿ :ال يشارؾ ببل ٌ
ٌ
النافية فيككف ٌ
فالظاىر ٌ
أف ٌ
مفرع عمى قكلو قبمو يعتبر الفقر كقت كجكد الغمٌة .انظر :حاشية ابف عابديف،
عميو قكلو فمك ٌ
تأخر إلخ ٌ
فإنو ٌ
[.]473/4

()10
()11

ف "أ ،ب ،ج" .زيادة ال.
ف "ط" يقؼ.
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()1
الدار سكناىا بؿ
الدار الٌت يسكنيا كعبد الخدمة كليس المكقكؼ عمييـ ٌ
بخبلؼ ٌ
السكنى االستغبلؿ(.)2
االستغبلؿ ،كما ليس لممكقكؼ عمييـ ٌ

[الكقؼ عمى األكالد كاألقارب]
()3

ذكرنا.

يختص
صح لمغن ٌ كالفقير منيـ ٌإال أف
كاعمـ ٌأنو إذا ذكر أكالده كأقاربو ٌ
ٌ
()5

الفقراء كما

األئمة إذا ذكر( )4مصرفنا
أما غيرىـ قاؿ شمس
ٌ
كٌ
ألف المطمكب كجو المٌو تعالى كمتى ذكر مصرفنا
اء كانكا يحصكف أك ال يحصكف؛ ٌ
صحيح سك ن
يستكم فيو األغنياء كالفقراء ،فإف كانكا يحصكف فذلؾ صحيح ليـ باعتبار أعيانيـ ،كاف كانكا ال
فييـ تنصيص عمى الحاجة فيك

الناس ال باعتبار
يدؿ عمى الحاجة
ن
يحصكف فيك باطؿٌ ،إال إف كاف ف لفظو ما ٌ
استعماال بيف ٌ
حقيقة المٌفظ كاليتامى فالكقؼ عمييـ صحيح ،كيصرؼ لمفقراء منيـ دكف أغنيائيـ(.)6

()1
()2

ف "أ" كعند.
جاء ف

النير " :كف

(القنية) بنى كاحد مف أكالد المكقكؼ عمييـ بعض الدار المكقكفة كطيف البعض

كجصص البعض فطمب اآلخر منو حصتو ليسكف فييا فمنعو منيا حتى يدفر إليو حصة ما أنفؽ فييا ليس لو
ذلؾ كالتطييف كالجص صار تبعان لمكقؼ ككبلـ المصنؼ كغيره يعط أف مف لو االستغبلؿ ال عمارة عميو ألنو

ليس لو السكنى بخبلؼ مف لو السكنى" .ابف نجيـ ،سراج الديف ،النير الفائؽ.]323 /3[ ،

()3
()4
()5
()6

ف "ب،ج" يخص.
ف "ط" كاف.

الدراىـ .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب 191 /9[ ،مادة (صرؼ).
ص ٍرؼ ٌ
مصرفان :ىك مف ى
انظر :السرخس  ،المبسكط.]34 /12[ ،
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الصبياف أك عمى
الرجاؿ أك ٌ
النساء أك المسمميف أك ٌ
فانبنى عمى ىذه ما لك كقؼ عمى ٌ
مضر( )1أك ربيعة( )2أك عمى تميـ( )3أك بن ىاشـ( )4ال يجكز ش ء مف ذلؾ النتظامو األغنياء
()6

كالفقراء مر عدـ اإلحصاء( ،)5كال

()1

مضر :ى

القبيمة المعركفة الت

مميز ف االستعماؿ.
ٌ

تنسب إلييا قريش ،كىك مضر بف نزار بف معد بف عدناف .انظر:

السمعان  ،األنساب.] 303 /12[ ،

()2
كيسمى القى ٍش ىعـ.
دناف،
ربيعة :نسبة إلى ربيعة القبيمة العربية المشيكرة ،كىـ :بنك ربيعة بف ىن ًزار بف ىم ىع ٌد بف ىع ى
ٌ
انظر :القمقشندم ،أحمد بف عم  ،قبلئد الجماف ف التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف[ ،ص  ،]129تحقيؽ ،إبراىيـ

اإلبيارم ،دار الكتاب المصرم ،دار الكتاب المبنان  ،ط1402 ،2ىػ 1982 -ـ.

()3

بنك تميـ :إحدل القبائؿ العربية العدنانية نسبو لتميـ بف مر بف أد بف طابخة .انظر :ابف حزـ ،عم بف أحمد

األندلس  ،جميرة أنساب العرب ،] 207/1[ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،بدكف طبعة1418 ،ىػ 1998 -ـ.

()4
كتحؿ ليـ صدقات
المطمب،
عباس كآؿ عقيؿ كآؿ جعفر كآؿ الحارث بف عبد
ٌ
ٌ
بنك ىاشـ :ىـ آؿ عم ٌ كآؿ ٌ
سمكا ف الكقؼ .انظر :الحمكم :غمز عيكف البصائر.]53 /2[ ،
األكقاؼ إذا ٌ
()5
()6

ف " "ج" احصاف.

ليست ف "ط".
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كقراء القرآف كالفقياء]
[الكقؼ عمى ٌ
الزمنى كالعمياف ٌ
()1

()2

كالعمياف كالعكراف باطؿ مف قبؿ

أف

الزمنى
كنص
أف الكقؼ عمى ٌ
الخصاؼ عمى ٌ
ٌ
ٌ
()3
قراء القرآف كعمى الفقياء ،أك قاؿ :عمى
ينتظـ الغن ٌ كالفقير كىـ ال يحصكف  ،ككذا عمى ٌ

كؿ ذلؾ باطؿ لما ذكرنا.
الشعراءٌ ،
أصحاب الحديث أك ٌ
كقراء
األئمة ٌأنو
الضابط الٌذم ذكره شمس
يصح عمى ٌ
ٌ
كالٌذم يقتضيو ٌ
الزمنى كالعمياف ٌ
ٌ
القرآف كالفقياء [كأىؿ الحديث]( ،)4كيصرؼ لمفقراء منيـ كاليتامى إلشعار األسماء بالحاجة

()5
صرح ف
ن
استعماال ؛ ٌ
ألف العمى كاالشتغاؿ بالعمـ يقطر عف الكسب فيغمب فييـ الفقر ،كقد ٌ
الص ٌحة(.)6
الكقؼ عمى الفقياء باستحقاؽ الفقراء منيـ كىك فرع ٌ

كالمسألة المذككرة ف آخر فصؿ المسجد مف اليداية تفيد ذلؾ ،كى ما إذا جعؿ غمٌة

أف اسـ الغزاة ينتظـ الغن ٌ كالفقير
أرضو كقفنا عمى الغزاة ٌأنو
ٌ
يصح كيصرؼ إلى فقراء الغزاة مر ٌ
كنص ف كقؼ ىبلؿ* عمى جكازه عمى
كىـ ال يحصكف ،-غير ٌأنو( )7يشعر بالحاجة(،)8ٌ

الزمنى ،كيدفر لفقرائيـ(.)9
ٌ

الزًمف :بكسر الميـ ىك المبتمى ،ك َّ
(َّ )1
سائر
كعدـ بعض األعضاء
الزمانةي :العاىةي
كجمعو ى
ي
الزمن كعمى ىذا الكزف ي
ي
اآلفات ،كالمرضى كالصرعى كالجرحى كالقتمى كاألسرل كاليمكى كالصعقى .انظر :البركت  ،التعريفات الفقيية،
[ص.]109

()2

ف ب ،ج" قبيؿ.

()3

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]276

()5

انظر :السرخس  ،المبسكط.]34 /12[ ،

()4

()6
()7

ليست ف "ب".

انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ ف أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]13
ف "ب" زيادة ال.

*نياية ؽ/377أ مف "ج".

()8
()9

انظر :المرغينان  ،اليداية ف شرح بداية المبتدم.]22 /3[ ،
انظر :ىبلؿ الرأم ،أحكاـ الكقؼ[ ،ص.]42-41
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[الكقؼ عمى اليتامى كاألرامؿ كاأليامى كالثيبات كاألبكار]
()1
لكؿ أرممة كانت
الخصاؼ
كصرح ف كقؼ
بصحة الكقؼ عمى أرامؿ بن فبلف  ،ك ٌأنو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
منيف إذا كانت بالغةن ،فمف أعط
كف يحصيف أك ال ،كىك لمفقراء
ٌ
يكـ الكقؼ أك حدثت سكاء ٌ

منيف* أجزأ.
ٌ
كؿ بالغة كاف ليا زكج كطمٌقيا أك مات(.)2
كاألرممة المستحقٌةٌ :
كبعدىف لممساكيف ،أك أيامى قرابت
كخالفكا ف األيامى ،فإذا كقؼ عمى أيامى بن فبلف
ٌ

كف ال يحصيف** لـ يجز الكقؼ
كف يحصيف ،فالكقؼ جائز ،كغمٌتو
ٌ
لمغنية كالفقيرة ،كاف ٌ
إف ٌ
فيككف لممساكيف(.)3
كؿ أنثى جكمعت كلك بفجكر كال زكج ليا بالغةن أك ال(.)4
األيـ المستحقٌةٌ :
ك ٌ
كلكؿ
ليف
ٌ
كلك قاؿ :عمى ٌ
كف يحصيف جاز ٌ
كؿ ٌثيب مف بن فبلف أك مف قرابت  ،فإف ٌ
كف ال يحصيف؛ ف كقت قسمة مف القسـ فيك باطؿ كالغمٌة لممساكيف.
مف يحدث
منيف ،كاف ٌ
ٌ
كؿ مف جكمعت كلك بفجكر ،كليا زكج أك ال كاف لـ تبمغ(.)5
كالثٌٌيبٌ :

()1

انظر :الخصاؼ ،أحكاـ األكقاؼ[ ،ص.]326-325

*نياية ؽ/100ب مف "أ".

** نياية ؽ/27ب مف "ب".

()2
()3

محمد .انظر :حاشية ابف عابديف.]688/6[ ،
ىكذا ذكر ٌ
انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص  .]139لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل

اليندية.]101 /2[،

()4
()5

محمد .انظر :الكاسان  ،بدائر الصنائر.]347 /7[ ،
ىكذا ذكر ٌ
السابر كالعشريف ف
محمد" ،ف
ىكذا ذكر
ٌ
الذخيرة ف الفصؿ ٌ
ٌ

اليندية.]101/2[ ،

معرفة صفات اإلنساف" .انظر :الفتاكل
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()1

ليف كلمف
كف يحصيف فيك ٌ
كألبكار قرابت أك بن فبلف ،فإف ٌ
عمييف باطؿ كىك لممساكيف.
يحصيف فالكقؼ
ٌ
كالبكر :مف لـ تجامر كاف كانت ٍال يع ٍذ ىرة

()2

كف ال
يحدث ن
أبدا ،كاف ٌ

زائمةن(.)3

منيف،
قيد فقاؿ :لمفقراء
ممف ذكرنا ٌأنو ال
كف
ٌ
يصح معو الكقؼ لك ٌ
ٌ
ٌ
كؿ ما ال يحصى ٌ
جاز ،كمف أعطى أج أز كالكقؼ عمى األقارب(.)4

[الكقؼ عمى أىؿ بيتو كآلو كجنسو كفيو منقطع البعض]
()5
ممف يناسبو إلى األب الٌذم أدرؾ
ثـ المساكيف دخؿ الغن ٌ كالفقير ٌ
كقؼ عمى أىؿ بيتو ٌ
الرجاؿ
ممف كاف
ن
مكجكدا حاؿ الكقؼ ،أك حدث بعد ذلؾ مف ٌ
اإلسبلـ ،أسمـ ذلؾ األب أك ال ٌ

ألقؿ مف ستٌة أشير مف مج ء الغمٌة.
الصبياف ٌ
كٌ
النساء ك ٌ
()7
كلك كانكا م ٍرقي ً
ذم ٌييف ،كال يدخؿ ف
كقيف( )6لقكـ أك كفٌار أك
ٌ
ى

ذلؾ األب ،كيدخؿ أبك

الذككر منيـ كاف سفمكا ،كال تدخؿ أبناء البنات مف كلده ٌإال
الكاقؼ كأجداده ككلده لصمبو ،كأكالد ٌ

عماتو
ممف يناسبو إلى ذلؾ ٌ
الجد الٌذم أدرؾ اإلسبلـ ،كال يدخؿ الكاقؼ كال أكالد ٌ
إذا كاف آباؤىـ ٌ
كال أكالد أخكاتو إذا كاف آباؤىـ مف قكـ آخريف.
()8

يخص الفقراء منيـ
كقكلو :عمى آل كجنس كأىؿ بيت  ،كال
ٌ
فقير كقت
اء( ،)9حيث يككف لمف يككف نا
كقكلو :عمى الفقراء منيـ كعمى مف افتقر منيـ سك ن
الصحيح.
الغمٌة كاف كاف غنيا كقت الكقؼ ،كال ٌ
يتقيد بمف كاف غنيا فافتقر عمى ٌ

()1
()2
()3
()4
()5

خصيـ.
ٌإال إف ٌ

ف "ج" كاف لـ.

الب ىك ىارة .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  203مادة (ع ذ ر)].
سرة ى
ٍال يع ٍذ ىرة :بً ىكزف ي
الع ى
كىذا قكؿ أب حنيفة :حتى كلك " بالفجكر ال يزكؿ اسـ البكارة" .انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.]124/3[ ،
ف "ج" أب.
ف "ط" أىمو.

()6

العبكدية .انظر :الرازم ،مختار الصحاح[ ،ص  127مادة (ر ؽ ؽ)].
ؽ بالكسر مف الممؾ كىك
الر ٌ
ٌ
مف ٌ
ليست ف "ج".

()9

ليست ف "ب".

()7
()8

ليست ف "ب ،ج".
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( )1

كل ك كقؼ عمى قرابتو فيك لمف يناسبو إلى أقصى أب ف اإلسبلـ مف قبؿ أبيو ،أك

أمو ،لكف ال يدخؿ أبك الكاقؼ كال أكالده لصمبو.
إلى أقصى أب لو ف اإلسبلـ مف قبؿ ٌ
العمات
كف دخكؿ ٌ
الجد ركايتاف؛ كظاىر ٌ
الركاية ال يدخؿ ،كيدخؿ أكالد البنات كأكالد ٌ
من كالقرابة(.)2
الجدات ،كرحم كأرحام
ٌ
كالخاالت كاألجداد األعمكف ك ٌ
ككؿ ذم نسب ٌ
الجدات( ،)3كمف كاف
الزكج كالكلد ك ٌ
عيالو مف ٌ

كؿ مف كاف ف
كعمى عيال  ،يدخؿ ٌ
الرحـ.
الرحـ كغير ذكم ٌ
يعكلو مف ذكم ٌ
كاذا عرؼ ىذا ،فمك قاؿ :عمى أىؿ بيت

فإذا انقرضكا[ فعمى قرابت

فيك صحيح،

كتصرؼ بعدىـ لمف يناسبو مف قبؿ أبيو ،كلك عكس فقاؿ :عمى قرابت فإذا انقرضكا]

يصح(.)5
أىؿ بيت لـ
ٌ

()4

فعمى

()6

متفرقكف إذ
كمثمو لك قاؿ :عمى إخكت فإذا انقرضكا فعمى إخكت ألب  ،كلو إخكة ٌ
ثـ ىـ عند أب
انقراض ٌ
الكؿ ال يبقى لو أخ فيككف بعد انقراضيـ لممساكيف كعمى جيرانو يجكزٌ ،
()7

كؿ دار الصقتو
حنيفة  --المبلصقكف فيك لجمير مف ف
ٌ
كية قربت األبكاب أك بعدت(.)8
بالس ٌ
ذمة كالعبيد ٌ
ٌ
()9

كعند أب يكسؼ ىـ

بعد

مف األحرار ،كلك كانكا أىؿ

الٌذيف تجمعيـ محمٌة كاحدة أك مسجد كاحد ،فإف جمعتيـ محمٌة

كتفرقكا ف مسجديف في محمٌة كاحدة إف كاف المسجداف صغيريف متقاربيف ،فإف تباعدا
كاحدة ٌ
فكؿ أىؿ مسجد جيراف دكف اآلخريف.
ككاف مسجد عظيـ جامر ٌ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

ف "ب،ج" ك.
انظرً َّ :
م ،الجكىرة النيرة.]310 /2[ ،
الزبًيد ٌ
ليست ف "أ ،ب ،ج".
ما بيف المعقكفيف ليست ف "ج".
انظر :الطرابمس  ،اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ[ ،ص .]108
ف "أ" أك.

()7

ف "ب ،ج" مبلصقة.

()9

ليست ف "أ".

()8

انظر :العين  ،البناية شرح اليداية.]462 /13[ ،
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( )1

بقية ىذا
الس ٌكاف سكاء كانكا مالكيف ٌ
لمدار أك ال ،كسيأت ٌ
محمد :ىـ المبلصقكف ٌ
كقاؿ ٌ
إف شاء المٌو تعالى ،كال يدخؿ األرقٌاء كمف انتقؿ مف الجكار عمى الخبلؼ ف الجار بطؿ حقٌو
()2

مف الكقؼ

كا﵀ تعالى أعمـ.



كتاب الوقف من فتح القدير

()1
()2

ف "ج" زيادة ف الكصايا.
انظر :الميدان  ،المباب ف شرح الكتاب.]179 /4[ ،
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الخاتمة
فأحمد ا﵀ عز كجؿ أف كفقن كيسر ل أمرم كأعانن عمى إكماؿ تحقيؽ كتاب الشركة كالكقؼ
مف كتاب فتح القدير لمعبلمة الكماؿ ابف اليماـ -رحمو ا﵀ ،-كىذا الكتاب العظيـ ييعد مكسكعة
ً
الفقيية،
مختمؼ المذاىب
فقيية ف المذىب الحنف  ،كذلؾ كثي انر ما يذكر فيو أراء العمماء ف
ٌ

فابف اليماـ راسخ القدـ ،كاسر االطبلع قكم الحجة ،يظير ذلؾ مف خبلؿ تحقيقاتو كاختياراتو،
الت أختتـ رسالت ىذه بذكر بعضيا:
الرجبلف
 .1المفاكضة بالمعنى الذم ذكره ابف اليماـ نقبلن عف المذىب ،بأف يشترؾ ٌ

كفيبل عف اآلخر ،ال يجيزىا
فيتساكياف ف ماليما
كؿ منيما ن
كتصرفيما كدينيما؛ كيككف ٌ
ٌ
جميكر الفقياء.

 .2مذىب الشافعية كاألحناؼ ف عدـ تصحيح انعقاد الشركة بالعركض إال بعد بيعيا.
 .3ال يشترط حضكر رأس ماؿ الشركة عند عقد الشركة ،لكف يشترط حضكر رأس الماؿ
رجحو ابف اليماـ.
عند الشراء بماؿ الشركة بعد انعقادىا ،كىذا الذم ٌ
الناس.
 .4صحح عقد ٌ
ثمنا باصطبلح ٌ
الشركة عمى الفمكس؛ ٌ
ألنيا صارت ن
النافقة كعدـ التٌعييف ،كعمى منر بير فمس بفمسيف.
 .5رجح جكاز ٌ
الشركة كالمضاربة بالفمكس ٌ
 .6رجح ابف اليماـ أف شركة العناف تنعقد عمى الككالة دكف الكفالة.
يبيف حاؿ الٌذم
 .7ذىب ابف اليماـ إلى أف الشريؾ ال يضف نصيب صاحبو إذا مات كلـ ٌ
كاف ف يده.

أما عند
 .8أركاف الكقؼ عند جميكر الفقياء ٌ
الصيغة ،كالكاقؼ ،كالمكقكؼ عميو ،كالمكقكؼٌ ،
الصيغة" اإليجاب" فقط ،كما بينو ابف اليماـ.
ٌ
فالركف ىك ٌ
الحنفية ٌ

 .9حقؽ ابف اليماـ معنى قكؿ أب حنيفة ال يجكز الكقؼ :أم ال تثبت األحكاـ الٌت ذكرت
الكؿ ،كاٌنما الخبلؼ بينيـ
الصحيح ٌأنو جائز عند ٌ
لو ٌإال أف يحكـ بيا حاكـ ،كذكر بأف ٌ

ف المٌزكـ كعدمو.
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رجح ابف اليماـ عدـ زكاؿ ًمٍمؾ الكاقؼ عف الكقؼ كاستحسف قكؿ اإلماـ مالؾ

 رحمو المٌو ٌ -أنو حبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ فبل يزكؿ عنو ممكو ،لكف ال يباع كالالمدبر.
يكرث كال يكىب مثؿ ٌأـ الكلد ك ٌ

.11

يثبت ابف اليماـ الكقؼ بالضركرة ،بأف يكص بغمة ىذه الدار لممساكيف أبدا أك

لفبلف كبعده لممساكيف أبدا فإف الدار تصير عنده كقفا بالضركرة.
.12

ذىب الحنفية إلى أف العقار ،ما لو أصؿ ثابت ال يمكف نقمو كال تحكيمو،

تابعيف لؤلرض،
كاألراض كالدكر ،أما البناء كالشجر فيعتبراف مف المنقكالت إال إذا كانا ى
فيسرم عمييما حينئذ حكـ العقار بالتبعية ،خبلفا لمجميكر.

.13

رجح قكؿ محمد بف الحسف ف جكاز كقؼ كتب العمـ الت يجكز االنتفاع بيا.

.14

القكؿ الراجح عند األحناؼ ف كقؼ الدراىـ كالدنانير جكازه إذا تي يع ً
ؼ ذلؾ
كر ى

كجرل بو التعامؿ بيف المسمميف ،كىك تخريب عمى قكؿ اإلماـ محمد بف الحسف. ،
.15

أجاز ابف اليماـ بير بناء الكقؼ إذا استغنكا عنو.
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التكصيات:
 .1يكص الباحث بأىمية استكماؿ تحقيؽ بقية كتاب فتح القدير ،كطباعة الكتاب محققا
بشكؿ كامؿ ،كاخراجو لمميتميف بو.
 .2يكص الباحث بمزيد عناية ف اختيار النسخ المخطكطة بحيث تككف أجكد كأكضح
مما ىك مكجكد.

 .3يكص الباحث بأىمية تكعية طمبة العمـ بأىمية تحقيؽ المخطكطات ،كتكجيو طبلب
العمـ إلى ىذا المجاؿ ،إذ إف تحقيؽ المخطكطات يعكد بفائدة عممية كبيرة عمى
الطالب نفسو ،كما يعكد بفائدة عممية عمى األمة اإلسبلمية بإخراج كنكزىا الدفينة إلى
النكر.
خالصا مف أجمو ،كأف يثيبن
ىذا جيدم كاٌن ألرجك ا﵀ تعالى أف يجعؿ عمم ىذا
ن
عكؿ عميو،
عميو مف عظيـ فضموٌ ،إنو سبحانو كل ٌ مف استعاف بو كالتجأ إليو ،كاآلخذ بيد مف ٌ
تككؿ عميو.
كحسب مف ٌ
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الدراسة كالتحقيؽ
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أثبت فيما يمي :فيارس الدراسة كالتحقيؽ كىي كاآلتي:1
 )1فيرس اآليات القرآنية.
 )2فيرس األحاديث النبكية.
 )3فيرس اآلثار.

 )4فيرس الكممات كالمصطمحات الفقيية كاأللفاظ المغكية الغريبة.
 )5فيرس األبيات الشعرية.

 )6فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.
 )7فيرس األماكف كالقبائؿ كالبمداف.
 )8فيرس األدياف كالفرؽ.

 )9فيرس الكتب الكاردة ف النص.
)11
)11

فيرس المصادر كالمراجر.
فيرس المكضكعات.

 1م لحىظت :رحبج جميع الفهارس على حروف المعجم ،عدا فهرس اآلياث والمىضىعاث.
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فيرس اآليات القرآنية
اآلية

اء ًفي الثمي ًث
﴿ فى يي ٍـ ي
ش ىرىك ي
ً
س ىدتىا
اف
لى ٍك ىك ى
فييما آل ىي هة إًال الم يو لىفى ى
ى
ط ً
اء
 ىكًاف ىك ًث نا
ير ًم ىف ٍال يخمى ى
س ً
اج ىد ًلم ًو 
 ىكأىف ا ٍل ىم ى

السكرة كرقـ اآلية

الصفحة

النساء12 :

112 ،41
62

األنبياء22 :
ص24 :

41

الجف18 :
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فيرس األحاديث النبكية
الرقـ
.1
.2
.3
.4

الحديث
فتصدؽ عمييا ،فإف فضؿ شيء فؤلىمؾ.
ابدأ بنفسؾ
ٌ
إذا فاكضتـ فأحسنكا المفاكضة .
ً
و
ً
ص ىدقى وة..
آدـ ٍانقى ى
إً ىذا ىم ى
ات ي
ط ىع ىع ٍن يو ىع ىممي يو إًال م ٍف ثىىبل ثىة :إًال م ٍف ى
ابف ى
ش ٍي وء،
ٍ
ئ أىىنا ىك ىعم هار ًب ى
اشتىىرٍك ي
س ٍع هد ىي ٍكىـ ىب ٍد ور ،ىفمى ٍـ أى ًج ٍ
ت أىىنا ىك ىعم هار ،ىك ى
ً
بي .
ش ىر ىؾ ىب ٍي ىن ييـ ٌ
يرٍي ًف فىأى ٍ
اء ى
ىك ىج ى
س ٍع هد ًبأىس ى
الن ٌ

.5

ص ٍبت
ضا ًب ىخ ٍي ىب ىر ،فىأىتىى الن ًبي  -  -فىقى ى
اب يع ىم ير أىٍر ن
ص ى
اؿ :أى ى
أى ى
ً
إف
ؼ تىأٍ يم يرًني ًب ًو؟ قى ى
س ًم ٍن يو فى ىك ٍي ى
اؿٍ :
أىٍر ن
ضا لى ٍـ أيص ٍب ىم ناال قىط أى ٍنفى ى
ً
صمى ىيا. ..
ست أى ٍ
ش ٍئت ىح ىب ٍ
اإل ً
س ٍب ىع وة ،ىك ىك ىان ٍت ىد يارهي ىعمىى
س ىبلـ ،أى ٍ
س يب ًع ًٍ ٍ
س ًاب ىع ى
سمى ىـ أىًبي ى
أىىنا ٍاب يف ي
اف الن ًبي  ي يك ي ً
ييا ًفي ًٍ
س ىبلًـ...
الصفىا ىك ًى ىي الد يار ال ًتي ىك ى
ى
اإل ٍ
كف ف ى
ً
كؿ الم ًو إف أىىبا
س ى
اء ٍت إلىى الن ًبي  -  -فىقىالى ٍت :ىيا ىر ي
أىف أيـ ىم ٍعق وؿ ىج ى
ً ً
ً
س ًب ً
يد ٍال ىحج أىفىأىٍرىك يب يو؟. ..
يؿ الم ًو ىكًاني أي ًر ي
ىم ٍعق وؿ ىج ىع ىؿ ىناض ىح يو في ى
أىف يعمر ٍب ىف ٍال ىخط ً
اف ىن ٍخ نبل
ض تي ٍد ىعى ثى ٍمغى ،ىكقى ى
اب ىك ىان ٍت لى يو أىٍر ه
اؿ :ىك ى
ىى
اؿ يا رس ى ً
ً
استىفى ٍدت ىم ناال. ..
يسا ،قى ى
كؿ المو إني ٍ
اؿ :فىقى ى ى ى ي
ىنف ن

.11

بالضماف.
أف الخراج
ٌأنو قضى ٌ
ٌ
حبلال فأطعمو نفسو ،أك كساىا فمف دكنو
ماال ن
ٌأيما رجؿ كسب ن

.6
.7
.8

فمما كاف يكـ الفتح
.9
أف ٌ
ٌ
بي  شاركو قبؿ اإلسبلـ في التٌجارةٌ ،
الن ٌ
ش ًر ً
يكي..
السبلـ  « :-ىم ٍر ىح نبا ًبأى ًخي ىك ى
الصبلة ك ٌ
جاءه فقاؿ  -عميو ٌ
بي  -  -كاف يأكؿ مف صدقتو.
أف ٌ
ٌ .11
الن ٌ
.12
.13
.14
.15
.16

فإف لو زكاةن.
مف خمؽ المٌو -تعالى-؛ ٌ
ت ًب ىيا.
صد ٍق ى
سى
إً ٍف ًش ٍئ ى
ت أى ٍ
ت ىح ىب ٍ
صمى ىيا ،ىكتى ى

بي  -  -يأكؿ منيا أىميا بالمعركؼ غير
إف في صدقة ٌ
ٌ
الن ٌ
المنكر.
اب عمىى الص ىدقى ً
ات فى ىم ىن ىع ٍاب يف
ىب ىع ى
ث الن ًبي  -  -يع ىم ىر ٍب ىف ٍال ىخط ً ى
ىج ًم و
يؿ.. ..
ً
بع ىدما أيٍن ًزلى ٍت سكرةي الن ً
ض ىن ىيى ىع ٍف ٍال ىح ٍب ً
س.
ييا ٍالفى ىرًائ ى
ساء ىكأىٍن ىز ىؿ ف ى
ى
ي ى
ىٍ ى

الصفحة
321
72
226 ،196
174
225

266
276-572
552 ،555
22
315
297
318
224
315
272
228
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391

ض ية ،ىكأى ٍخ ىبلطي ٍال يبر
ثىىبل ه
ث فييف ٍال ىب ىرىك يةٍ :ال ىب ٍيعي إًلىى أى ىج وؿ ،ىك ٍال يمقى ىار ى
ًبالش ًع ً
ير ،لً ٍم ىب ٍي ًت ىال لً ٍم ىب ٍي ًع.

72

اء يم ىحم هد ً -  -ب ىب ٍي ًع ٍال ىح ًب ً
يس.
ىج ى
كسبؿ الثٌمرة.
حبس األصؿٌ ،
ٌ
ً
يع ية ىعمىى قى ٍد ًر ٍال ىمالى ٍي ًف.
ش ىر ى
الرٍب يح ىعمىى ىما ى
طا ،ىك ٍال ىكض ى
فإنو أعظـ لمبركة.
فاكضكا ٌ
يك ٍي ًف ما لىـ ي يخ ٍف أىح يد يىما ص ً
اح ىب يو ،فىًإ ىذا
قاؿ الم يو تى ىعالىى :أىىنا ثى ًال ي
ى
ث الش ًر ى ى ٍ ى
ى ى ى
ىخ ىانا ىخ ىر ٍجت ًم ٍف ىب ٍي ًن ًي ىما.

231
218
139
72
48

.23

.26

الرجؿ عمى نفسو كأىمو فيك لو
ٌ
كؿ معركؼ صدقة ،كما أنفؽ ٌ
صدقة ،كما كقى بو عرضو صدقة.
ش ًر و
يكي ًفي ٍالج ً
ش ًر ً
يؾ ىال تي ىدارم ىكىال تي ىم ً
ارم.
اىمًي ًة فى يك ٍنت ىخ ٍي ىر ى
يك ٍنت ى
ى
س ىع ٍف فى ىرًائ ً
ض الم ًو.
ىال ىح ٍب ى
ما أطعمت نفسؾ فيك لؾ صدقة

.27

الرجؿ
الرجؿ كسب أطيب مف عمؿ يده ،كما أنفؽ ٌ
ما مف كسب ٌ
عمى نفسو كأىمو ككلده كخادمو فيك لو صدقة.

317

.28

مف أنفؽ عمى نفسو نفقة فيي لو صدقة ،كمف أنفؽ عمى امرأتو

319

.29

الرجؿ عمى نفسو صدقة.
نفقة ٌ
الن ً
اء ًفي ثىىبل وث.
اس ي
ش ىرىك ي
صدقة
السبيؿ
ن
كقؼ رسكؿ المٌو  -  -ن
أرضا كجعميا البف ٌ
يك ٍي ًف ما لىـ ي يخ ٍف أىح يد يىما ص ً
ً
اف
اح ىب يو ،فىًإ ىذا ىخ ى
ىي يد المو ىعمىى الش ًر ى ى ٍ ى
ى ى ى
أىح يد يىما ص ً
اح ىب يو ىرفى ىع ىيا ىع ٍن يي ىما.
ى ى ى

.24
.25

.31
.31
.32
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228
317

كأىمو ككلده فيك لو صدقة.

316
176
.
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فيرس اآلثار
الرقـ

األثر

 .1أف حفصة ٍابتىاع ٍ ً ً
يف أىٍلفنػا فى ىحىب ىسػتٍوي ىعمىػى
ٌ
ى
ت يحميا بًع ٍش ًػر ى
نًس ً
اء ً
آؿ ا ٍل ىخطَّ ً
ت ىال تي ٍخ ًريج ىزىكاتىوي.
اب ،فى ىك ىان ٍ
ى
دار لػػو عمػػى
الزبيػػر بػػف العػ ٌػكاـ -  -كقػػؼ نا
أف ٌ
ٌ .2
المردكدة مف بناتو.
أف
ٌ .3
أف
ٌ .4

صاحب األثر

الصفحة

حفصة بنت عمر

284

الزبير بف العكاـ

264

اعو كأعتده .طمحة بف عبيد ا﵀
كعو ،كف ركاية أى ٍىد ىر ى
طمحة حبس يد ير ى
عمر بف الخطاب
عمر جعؿ كقفو ف يد حفصة.

272

لمػا نقػب بيػت المػاؿ
ٌ .5
أف عمر كتب إلى أب مكسػى ٌ
الٌذم بالككفة :انقؿ المسجد الٌذم بالتٌماريف. ..
 .6تصػ ٌػدؽ أبػػك بكػػر بػػداره بم ٌكػػة عمػػى كلػػده في ػ إلػػى
كتصدؽ سعد.. ..
كتصدؽ عمر بربعو،
اليكـ،
ٌ
ٌ
 .7ىال ىحػ ٍػبس ىعػ ٍػف فىػػرائً ً َّ ً َّ
ػاف ًمػ ٍػف ًسػ ىػبل وح
ض المػػو ،إًال ىمػػا ىكػ ى
ى
ى
اع.
أى ٍىك يك ىر و
ػت
ى
طمى ٍب ي
 ،ىك ىمػا

لما حضرت خالد بػف الكليػد الكفػاة قػاؿ :لىقى ٍػد
ٌ .8
ػكت عمىػى ًفر ً
ً
اشػ
ا ٍلقى ٍت ىؿ ىفمى ٍـ ييقى َّػد ٍر لػ إً َّال أى ٍ
ىم ى ى
ى
ىف أى ي
ًم ٍف ىع ًم وؿ أى ٍىر ىجى عندم...
 .9ىمػػا ًمػ ٍػف ىع ىمػ وػؿ ىش ػ ٍ هء أى ٍىر ىجػػى ًع ٍنػ ًػدم -ىب ٍعػ ىػد ىال إلىػػوى َّإال
المَّويً -م ٍف لىٍيمى وة بًتيىا ىكأىىىنا يمتىتىر هس. ..

عمر بف الخطاب
أبك بكر عبد ا﵀ بف
الحميدم
الزبير
ٌ
عم بف أب طالب

245
346
267
229

خالد بف الكليد
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خالد بف الكليد
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فيرس الكممات كالمصطمحات الفقيية كاأللفاظ المغكية الغريبة.
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بيت الشعر

ً
اجوي . ..ىع ىذ ىارل يد ىك وار ًف يم ىبل وء يم ىذَّي وؿ
فى ىع َّف لىىنا ًس ٍر ه
ب ىكأى َّف ن ىع ى

القائؿ
امرؤ القيس

الصفحة
135

ً
ً
ً
اجةى ٍال يمتىمىكًـ
ىكىكقى ٍفت فييىا ىناقىت ىف ىكأىَّنيىا . ..فى ىد هف ًألى ٍقض ى ىح ى

عنترة بف شداد

197

الن ً
ىإذا تىىكلَّى يس ىراةي َّ
ادكا
اس أى ٍم ىريى ٍـ ...ىن ىما ىعمىى ىذ ى
اؾ أى ٍم ير ٍالقى ٍكًـ ىك ٍازىد ي

األفكه األكدم

62

ت فىبً ٍال يجيَّ ً
ادكا
كر بًأى ٍى ًؿ َّ ٍأ
اؿ تىٍنقى ي
ت ...فىًإ ٍف تىىكلَّ ٍ
صمي ىح ٍ
الر ًم ىما ى
تي ٍي ىدل ٍاألي يم ي

األفكه األكدم

62

صمً يح َّ
ادكا
ضى ىال يس ىراةى لىيي ٍـ ...ىكىال يس ىراةى ىإذا ًجيىالييي ٍـ ىس ي
اس فى ٍك ى
ىال يي ٍ
الن ى

األفكه األكدم

62
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415

فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.
العمىـ
ى

الصفحة

إبراىيـ الحرب

46

أحمد بف حنبؿ

44

األرقـ بف أب األرقـ

266

أبك أركل الدكس

237

اإلسبيجان  ،عم بف محمد

53

األسركشن  ،محمد بف محمكد بف حسيف

304

أسماء بنت أب بكر

244

إسماعيؿ بف أب خالد األحمس

238

األصمع  ،عبد الممؾ بف قريب

136

األفكه األكدم ،صبلءة بف عمرك

62

أبك أمامة ،صدم بف عجبلف الباىم

319

امرؤ القيس بف حجر الكندم

135

األنصارم ،أبك عبد ا﵀ محمد بف عبد ا﵀

285

األكزاع  ،عبد الرحمف بف عمرك

110

بجير

317

البخارم ،محمد بف إسماعيؿ

225

بقية بف الكليد

317

أبك بكر بف حامد ،أحمد بف محمد الطكاكيس

293

أبك بكر الرازم ،أحمد بف عم الجصاص

70

أبك بكر ،عبد ا﵀ بف عثماف (الصديؽ)

235

أبك بكر محمد بف أحمد البمخ (اإلسكاؼ)

288

أبك بكر ،محمد بف الحسف األزدم

197

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

416

البييق  ،أبك بكر أحمد بف الحسيف

231

الترمذم ،محمد بف عيسى

226

جابر بف عبد ا﵀

237

أبك جعفر الطحاكم ،أحمد بف محمد

60

ابف جميؿ ،عبد ا﵀ بف جميؿ

272

الحاكـ أبك الفضؿ ،محمد المركزم (الحاكـ الشييد)

112

الحاكـ ،محمد بف عبد ا﵀ الضب

42

ابف حباف ،محمد بف حباف البست

318

أـ حبيبة ،رممة بنت أب سفياف

237

حجر المدرم ،حجر بف قيس اليمدان

315

الحسف بف زياد المؤلؤم

92

أبك الحسف الكرخ  ،عبيد ا﵀ بف الحسيف

60

حفص بف غياث بف طمؽ النخع

264

حفصة بنت عمر بف الخطاب

245

الحمكان  ،عبد العزيز بف أحمد

349

حماد بف أب سميماف

110

حماد بف زيد بف درىـ

274

أبك حنيفة ،النعماف بف ثابت

78

الخاص  ،يكسؼ بف أحمد (فطيس)

211

خالد بف الكليد

237

الخصاؼ ،أحمد بف عمرك الشيبان

201

الدارقطن  ،عم بف عمر

48

أبك داكد ،سميماف بف األشعث السجستان

42

ابف أب ذئب ،محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة

296

رزيف بف معاكية السرقسط

47

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

417

ابف أب زائدة ،زكريا بف يحيى الكادع

231

الزبير بف العكاـ

235

زفر بف اليذيؿ العنبرم

138

الزمخشرم ،محمكد بف عمر

62

الزىرم ،محمد بف مسمـ بف شياب

308

زيد بف ثابت

235

السائب بف أب السائب

42

السرخس  ،محمد بف أحمد (شمس األئمة)

133

ابف سريب ،أحمد بف عمر

308

سعد بف أب كقاص

236

سعيد بف حياف التيم

48

أبك سعيد الخدرم ،سعد بف مالؾ

318

أـ سممة ،ىند بنت أب أمية

236

ابف سماعة ،محمد بف سماعة التميم

103

السييم  ،عبد الرحمف بف عبد ا﵀

43

ابف سيريف ،محمد بف سيريف البصرم

70

الشافع  ،محمد بف إدريس

68

ابف شبرمة ،عبد ا﵀ بف شبرمة

308

شريح بف الحارث الكندم

100

الشعب  ،عامر بف شراحيؿ

70

ابف أب شيبة ،عبد ا﵀ بف محمد بف إبراىيـ

229

صالح بف صييب بف سناف الركم

72

الصدر الشييد ،عمر بف عبد العزيز بف مازة

210

صخر بف جكيرية

223

صفية بنت حي بف أخطب

237
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418

صييب بف سناف الركم

72

ابف طاكس ،عبد ا﵀ بف طاكس بف كيساف اليمان

315

طاكس بف كيساف اليمان

315

الطبران  ،سميماف بف أحمد

274

الطرسكس  ،إبراىيـ بف عم

201

طمحة بف عبيد ا﵀

273

ظيير الديف ،محمد بف أحمد بف عمر البخارم

323

عائشة بنت أب بكر

236

عاصـ بف بيدلة بف أب النجكد

274

أبك عاصـ الحنكم

244

العباس بف عبد المطمب

272

ابف عباس ،عبد ا﵀ بف عباس بف عبد المطمب

228

أبك العباس ،محمد بف يزيد البصرم

197

عبد ا﵀ بف أحمد ،حافظ الديف النسف

222

عبد ا﵀ بف الزبير الحميدم األسدم

267

عبد ا﵀ بف الزبير بف العكاـ

236

عبد ا﵀ بف عثماف بف خثيـ

44

عبد ا﵀ بف عمر بف الخطاب

224

عبد ا﵀ بف لييعة

229

عبد ا﵀ بف المختار البصرم

274

أبك عبيد ،القاسـ بف سبلـ

296

العتاب  ،أحمد بف محمد بف عمر

191

عثماف بف األرقـ المخزكم

266

عثماف البت  ،أبك عمرك عثماف بف مسمـ

209

عثماف بف عفاف

235

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

419

أبك عثماف المازن  ،بكر بف محمد

198

عركة بف الزبير بف العكاـ

264

عقبة بف عامر

237

عكرمة ،أبك عبد ا﵀ المدن (مكلى ابف عباس)

228

عم بف أب طالب

139

أبك عم الفارس  ،الحسف بف أحمد

197

عمر بف الخطاب

224

عمر بف عبد العزيز األمكم

298

عمرك بف العاص

268

عنترة بف شداد العبس

197

ابف عكف ،أبك عكف عبد ا﵀ بف عكف بف أرطباف

231

عيسى بف أباف بف صدقة

130

عيسى بف لييعة

229

ابف عيينة ،سفياف بف عيينة

315

أبك الفتح ابف جن  ،عثماف بف جن األزدم

197

الفضم  ،أبك بكر محمد بف الفضؿ الكمارم

374

أبك القاسـ الصفار ،أحمد بف عصمة

288

قاض خاف ،حسف بف منصكر الفرغان

217

ابف قدامة ،عبد ا﵀ بف أحمد المقدس

284

القدكرم ،أحمد بف محمد بف أحمد

49

قس بف ساعدة

347

ابف القطاف ،عم بف محمد

47

الكسائ  ،عم بف حمزة

136

أبك الميث ،نصر بف محمد السمرقندم

93

ابف أب ليمى ،محمد بف عبد الرحمف

308

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

411

ابف ماجو ،محمد بف يزيد القزكين

42

مالؾ بف أنس األصبح

69

ابف المبارؾ ،عبد ا﵀ بف المبارؾ المركزم

274

مجاىد بف جبر

44

محمد بف الحسف الشيبان

55

محمد بف سممة

281

محمد بف مقاتؿ الرازم

260

محمد بف المنكدر

319

مخمد بف أب خفاؼ الغفارم

297

مركاف الفزارم ،مركاف بف معاكية بف الحارث

296

مسعر بف كراـ اليبلل

231

ابف مسعكد ،عبد ا﵀ بف مسعكد اليذل

174

معاذ بف جبؿ

235

أـ معقؿ األسدية

275

أبك معقؿ ،ىيثـ األنصارم األسدم

275

المقداـ بف معد يكرب

317

ابف المنذر ،محمد بف إبراىيـ

150

أبك مكسى ،عبد ا﵀ بف قيس األشعرم

346

الناطف  ،أحمد بف محمد بف عمر

260

نافر المدن  ،أبك عبد ا﵀ (مكلى ابف عمر)

224

النسائ  ،أحمد بف عم بف شعيب

228

أبك نصر ،عبد ا﵀ بف عمر الدبكس

333

نصير بف يحيى

281

ىشاـ بف عبد ا﵀ الرازم

334

ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ

264
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411

ىشيـ بف بشير الكاسط

229

أبك ىريرة ،عبد الرحمف بف صخر الدكس

46

ىبلؿ بف يحيى بف مسمـ البصرم (ىبلؿ الرأم)

210

اليندكان  ،محمد بف عبد ا﵀

328

أبك كائؿ ،شقيؽ بف سممة األسدم

274

الكاقدم ،محمد بف عمر بف كاقد

265

ككير بف الجراح الرؤاس

231

الكلكالج  ،ظيير الديف إسحاؽ بف أب بكر

185

يكسؼ بف خالد السمت البصرم

309

أبك يكسؼ ،يعقكب بف إبراىيـ

78
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412

فيرس األماكف كالقبائؿ كالبمداف
المكاف

الصفحة

بئر ركمة

267

البرامكة

261

بخارل

213

البصرة

310

بغداد

341

بمخ

210

بيت المقدس

204

التماريف

346

بنك تميـ

379

ثمغ

222

الحجاز

211

خيبر

225

دمياط

157

دكماند

286

الرم

286

الصفا

266

الطائؼ

277

المدينة

268

مصر

267

مضر

379

مكة

267

بنك ىاشـ

379

الكىط

268
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413

فيرس الكتب الكاردة في النص.
الكتاب
األجناس كالفركؽ ألب العباس الناطف .

الصفحة
261

األسرار ف األصكؿ كالفركع ألب زيد الدبكس .

89

األصؿ لمحمد بف الحسف الشيبان  .كيسمى بالمبسكط.

81

اإليضاح ف شرح التجريد الركن  ،لعبد الرحمف الكرمان .

91

(تاريخ ابف كثير) :البداية كالنياية.

275

(التتمة) :تتمة الفتاكل لبرىاف الديف ابف مازة.

312

التجنيس كالمزيد كىك ألىؿ الفتكل غير عتيد لممرغينان .

188

الجامر الصغير لمحمد بف الحسف الشيبان .

94

(الخبلصة) :خبلصة الفتاكل لمشيخ طاىر البخارم.

187

الخبلفيات بيف الشافع كأب حنيفة ألب بكر البييق .

267

(الذخيرة) :ذخيرة الفتاكل ،كيسمى بالذخيرة البرىانية البف مازة.

311

الزيادات ألب بكر ابف حامد.

293

زيادات العتاب .

191

السير الكبير ف الفقو لمحمد بف الحسف الشيبان .

239

شرح معان اآلثار ألب جعفر الطحاكم.

228

الصحاح ف المغة ألب نصر الجكىرم.

274

صحيح ابف حباف.

318

صحيح مسمـ.

321

غاية البياف كنادرة األقراف لقكاـ الديف أمير كاتب األتقان .

223

غريب الحديث إلبراىيـ الحرب .

46

غريب الحديث ألب عبيد القاسـ بف سبلـ.

296

فتاكل الخاص .

211

الفتاكل الظييرية لظيير الديف البخارم.

351

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

414

الفكائد الظييرية لظيير الديف البخارم.

52

الكاف لمحاكـ الشييد.

96

كفاية المنتيى لممرغينان .

52

مبسكط اإلسبيجاب .

121

المبسكط لمسرخس .

74

(المحيط) ،المحيط البرىان البف مازة ،أك محػيط الرضػكم لمحمػد

213

بف محمد السرخس .
مسند أب حنيفة.

311

مصنؼ ابف أب شيبة.

315

المغرب ف ترتيب المعرب لممطرزم.

311

المغن البف قدامة المقدس .

284

المفصؿ ف صنعة اإلعراب لمزمخشرم.

62

(المنية) ،منية الفقياء لفخر الديف بدير بف أب منصكر العراق .

244

النياية شرح كتاب اليداية لمسغناق .

91

النكازؿ ألب الميث السمرقندم.

211

اليداية لئلماـ المرغينان .

321

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

415

فيرس األدياف كالفرؽ
األدياف كالفرؽ

الصفحة
211

الخطابية

216

الدىرية

215

الزنديؽ

215

الصابئة

215

الكتاب

76

المجكس

76

النصرانية

211

الييكدية

211

أىؿ الذمة
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فيرس المصادر كالمراجع
الرقـ
.1

416

*

اسـ المصدر كالمرجع
آؿ الشيخ ،صالح بف عبد العزيز ،التكميؿ لما فات تخريجو مف إركاء الغميؿ ،دار
العاصمة لمنشر كالتكزير ،الرياض ،ط1417 ،1ىػ 1996 -ـ.

.2

اآلمدم ،أبك الحسف عم بف أب عم الثعمب (631ىػ) ،اإلحكاـ ف أصكؿ
األحكاـ ،تحقيؽ ،عبد الرزاؽ عفيف  ،المكتب اإلسبلم  ،بيركت ،بدكف طبعة،
 1402ىػ.

.3

اآلمدم ،أبك القاسـ الحسف بف بشر (370ىػ) ،المؤتمؼ كالمختمؼ ف أسماء
الشعراء ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ كبعض شعرىـ ،تحقيؽ ،األستاذ الدكتكر ؼ.
كرنكك ،دار الجيؿ ،بيركت ،ط1411 ،1ىػ 1991 -ـ.

.4

األبيان بؾ ،محمد زيد ،كتاب مباحث الكقؼ ،مطبعة عم سكر أحمد ،مصر،
بدكف طبعة1330 ،ىػ 1912 -ـ.

.5

األصبيان  ،أبك نعيـ أحمد بف عبد ا﵀ (430ىػ) ،مسند اإلماـ أب حنيفة ركاية
أب نعيـ ،تحقيؽ ،نظر محمد الفارياب  ،مكتبة الككثر ،الرياض ،ط1415 ،1ىػ.

.6

األصفيان  ،الحسيف بف محمد (502ىػ) ،المفردات ف غريب القرآف ،تحقيؽ،
صفكاف عدناف الداكدم ،دار القمـ ،الدار الشامية ،دمشؽ بيركت ،ط1412 ،1ىػ.

.7

األلبان  ،محمد ناصر الديف (1420ىػ) ،إركاء الغميؿ ف تخريب أحاديث منار
السبيؿ ،إشراؼ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلم  ،بيركت ،ط1405 ،2ىػ -
1985ـ.

.8

األلبان  ،محمد ناصر الديف (1420ىػ) ،سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة،
المممكة العربية السعكدية مكتبة المعارؼ ،ط1420 ،2ىػ2000-ـ.

* حيث حىفرث المعلىماث الكاملت عن الكخاب ذكرحها ،وإذا لم حخىفر اقخصرث على المعلىماث المىجىدة.
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.9

417

األلبان  ،محمد ناصر الديف (1420ىػ) ،سمسمة األحاديث الصحيحة ،مكتبة
المعارؼ المممكة العربية السعكدية ،ط1412 ،1ىػ1991-ـ.

.11

األلبان  ،محمد ناصر الديف (1420ىػ) ،ضعيؼ الترغيب كالترىيب ،مكتبة
المعارؼ – الرياض ،ط1421 ،1ىػ2000-ـ.

.11

األلبان  ،محمد ناصر الديف (1420ىػ) ،غاية المراـ ف تخريب أحاديث الحبلؿ
كالحراـ ،المكتب اإلسبلم  ،بيركت ،ط1405 ،2ىػ.

.12

ام يريؤ القى ٍيس بف حجر بف الحارث الكندم (545ـ) ،ديكاف ً
امرئ القيس،اعتنى بو،
ٍ

.13

ابف أمير الحاج ،محمد بف محمد الحمب (879ىػ) ،التقرير كالتحبير ف عمـ

عبد الرحمف المصطاكم ،دار المعرفة ،بيركت ،ط1425 ،2ىػ 2004 -ـ.

األصكؿ ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ط1403 ،2ىػ1983-ـ.

.14

األنصارم ،زكريا بف محمد (926ىػ) ،أسنى المطالب ف شرح ركض الطالب،
دار الكتاب اإلسبلم  ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

.15

البابان  ،إسماعيؿ بف محمد باشا (1399ىػ) ،ىدية العارفيف ف أسماء المؤلفيف
كآثار المصنفيف ،طبر بعناية ككالة المعارؼ الجميمة ف مطبعتيا البيية
استانبكؿ1951 ،ـ ،أعادت طبعو باألكفست :دار إحياء التراث العرب بيركت،
لبناف ،بدكف طبعة.

.16

البابرت  ،أكمؿ الديف محمد بف محمد بف محمكد (786ىػ) ،العناية شرح اليداية،

.17

باشا ،محمد قدرم ،قانكف العدؿ كاإلنصاؼ ف القضاء عمى مشكبلت األكقاؼ،
دار السبلـ لمنشر كالتكزير ،مصر ،ط1306 ،1ىػ 2006ـ.

.18

النظـ المستعذب ف تفسير غريب ألفاظ
بطاؿ ،محمد بف أحمد بف محمد الركب ٌ ،
الميذب ،تحقيؽ ،مصطفى عبد الحفيظ ىسالًـ ،المكتبة التجارية ،مكة المكرمة،
ٌ
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بدكف طبعة ،ج 1طبر سنة 1988ـ ،ج 2طبر سنة 1991ـ.

.19

البجيرم  ،سميماف بف محمد بف عمر (1221ىػ) ،تحفة الحبيب عمى شرح
الخطيب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1417 ،1ىػ1996-ـ .

.21

البخارم الحنف  ،عبد العزيز بف أحمد بف محمد (730ىػ) ،كشؼ األسرار شرح
أصكؿ البزدكم ،دار الكتاب اإلسبلم  ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

.21

البخارم ،محمد بف إسماعيؿ الجعف (256ىػ) ،الجامر المسند الصحيح
المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كسننو كأيامو ،المعركؼ بػ"
صحيح البخارم" ،تحقيؽ ،محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة
(مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباق ) ،ط1422 ،1ىػ .

.22

البركت  ،محمد عميـ اإلحساف المجددم ،التعريفات الفقيية ،دار الكتب العممية،
ط1424 ،1ىػ 2003 -ـ.

.23

البساـ ،عبد ا﵀ ،زكاة األسيـ ف الشركات ،بحث منشكر ف مجمة مجمر الفقو
جدة 1408 ،ىػ .
اإلسبلم التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم ٌ ،

.24

بكر بف عبد ا﵀ أبك زيد (1429ىػ) ،المدخؿ المفصؿ لمذىب اإلماـ أحمد
كتخريجات األصحاب ،دار العاصمة  -مطبكعات مجمر الفقو اإلسبلم بجدة،
ط 1417 ،1ىػ.

.25

البعم  ،محمد بف أب الفتح بف أب الفضؿ (709ىػ) ،المطمر عمى ألفاظ المقنر،
تحقيؽ :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب ،مكتبة السكادم لمتكزير ،ط،1
1423ىػ  2003 -ـ.

.26

البغدادم ،عبد الكىاب بف عم  ،اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ،تحقيؽ،
مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،المممكة العربية السعكدية ،دار ابف القيـ ،ط،1
1429ىػ2008-ـ.
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البغدادم ،عبد الكىاب بف عم  ،المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ،تحقيؽ،
الحؽ ،المكتبة التجارية ،مصطفى أحمد الباز ،مكة المكرمة ،بدكف
حميش عبد
ٌ
طبعة1418 ،ىػ1998-ـ.

.28

البغدادم ،غانـ بف محمد (1030ىػ) ،مجمر الضمانات ،دار الكتاب اإلسبلم ،
بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

.29

البغدادم ،محمد بف عبد الرحمف بف العباس (393ىػ) ،المخمصيات كأجزاء أخرل
ألب طاىر المخمص ،تحقيؽ ،نبيؿ سعد الديف جرار ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسبلمية لدكلة قطر ،ط1429 ،1ىػ  2008 -ـ .

.31

البيكت  ،منصكر بف يكنس (1051ىػ) ،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

.31

البكرنك ،محمد صدق  ،مكسكعة القكاعد الفقيية ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط،1
2003ـ.

.32

البيطار ،عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ (1335ىػ) ،حمية البشر ف تاريخ القرف
الثالث عشر ،حققو كنسقو كعمؽ عميو حفيده :محمد بيجة البيطار ،دار صادر،
بيركت ،ط1413 ،2ق 1993 -ـ.

.33

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراسان (458ىػ)،
البييق  ،أحمد بف الحسيف بف عم بف مكسى ي
"السنف الكبرل" ،تحقيؽ ،محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت –
لبناف ،ط1424 ،2ىػ 2003 -ـ .

.34

ابف تغرم بردم ،يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد ا﵀ الظاىرم الحنف (874ىػ)،
النجكـ الزاىرة ف ممكؾ مصر كالقاىرة ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكم  ،دار الكتب،
مصر ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

.35

التكيجرم ،محمد بف إبراىيـ ،مكسكعة الفقو اإلسبلم  ،بيت األفكار الدكلية ،ط،1
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1430ىػ 2009 -ـ.

.36

ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحران (728ىػ) ،الفتاكل الكبرل البف
تيمية ،دار الكتب العممية ،ط1408 ،1ىػ 1987 -ـ.

.37

ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحران (728ىػ) ،مجمكع الفتاكل،
تحقيؽ ،عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمر الممؾ فيد لطباعة المصحؼ
الشريؼ ،المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية ،بدكف طبعة1416،ىػ-
1995ـ.

.38

الجذام  ،جبلؿ الديف عبد ا﵀ بف نجـ بف شاس بف نزار ،عقد الجكاىر الثمينة
ف مذىب عالـ المدينة ،تحقيؽ ،حميد بف محمد لحمر ،دار الغرب اإلسبلم ،
بيركت ،لبناف ،ط1423 ،1ىػ 2003 -ـ .

.39

الجرجان  ،عم بف محمد بف عم الزيف الشريؼ الحنف (816ىػ) ،التعريفات،
تحقيؽ ،جماعة مف العمماء ،دار الكتب العممية بيركت ،لبناف ،ط1،1403ىػ -
1983ـ.

.41

الجزرم ،ابف األثير (606ىػ) ،أسد الغابة ف معرفة الصحابة ،تحقيؽ :عم
محمد معكض  -عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،ط 1415 ،1ىػ
1994 -ـ.

.41

الشافع  ،تحقيؽ :أحمد بف
الشاف ف شرح مسند ٌ
الجزرم ،ابف األثير (606ىػ)ٌ ،
الرشد ،الرياض  -المممكة العربية
سميماف  -أب تميـ ياسر بف إبراىيـ ،مكتبة ٌ
السعكدية ،ط1426 ،1ىػ 2005 -ـ.

.42

الجزرم ،ابف األثير (606ىػ) ،النياية ف غريب الحديث كاألثر ،تحقيؽ :طاىر
أحمد الزاكم ،المكتبة العممية ،بيركت ،بدكف طبعة1399 ،ىػ 1979-ـ.

.43

الجصاص ،أحمد بف عم أبك بكر الرازم (370ىػ) ،أحكاـ القرآف ،تحقيؽ ،عبد
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السبلـ محمد عم شاىيف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط1415 ،1ىػ-
1994ـ.

.44

الجصاص ،أحمد بف عم أبك بكر الرازم (370ىػ) ،شرح مختصر الطحاكم،
سائد بكداش كآخركف ،دار البشائر اإلسبلمية ،دار السراج ،ط1431 ،1ىػ –
2010ـ.

.45

جمعة ،عماد عم  ،المكتبة اإلسبلمية ،سمسمة التراث العرب اإلسبلم  ،ط،2
1424ىػ2003 ،ـ.

.46

ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عم (597ىػ) ،تمقيح فيكـ أىؿ األثر ف
عيكف التاريخ كالسير ،شركة دار األرقـ بف أب األرقـ ،بيركت ،ط1997 ،1ـ.

.47

ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عم (597ىػ) ،المنتظـ ف تاريخ األمـ
كالممكؾ ،تحقيؽ ،محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،ط1412 ،1ىػ  1992 -ـ.

.48

الجكىرم ،إسماعيؿ بف حماد (393ىػ) ،الصحاح ،تحقيؽ ،أحمد عبد الغفكر
عطٌار ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،ط1399 ،2ىػ1979-ـ.

.49

الجكين  ،عبد الممؾ بف عبد ا﵀ (478ىػ) ،البرىاف ف أصكؿ الفقو ،تحقيؽ :عبد
العظيـ الديب ،دار الكفاء ،ط1418 ،4ىػ .

.51

ابف أب حاتـ ،عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم (327ىػ) ،الجرح
كالتعديؿ ،دار إحياء التراث العرب  ،بيركت ،ط1953 ،1ـ .

.51

حاج خميفة ،مصطفى بف عبد ا﵀ (1067ىػ) ،كشؼ الظنكف عف أسام الكتب
كالفنكف ،مكتبة المثنى ،بغداد ،بدكف طبعة1941 ،ـ.

.52

الحاكـ ،أبك عبد ا﵀ الحاكـ النيسابكرم (405ىػ) ،المستدرؾ عمى
الصحيحيف،تحقيؽ ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت،
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ط1411 ،1ىػ – 1990ـ.

.53

البست (354ىػ) ،الثقات ،مطبعة
ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حباف بف ي

.54

حباف  ،أبك حاتـ محمد بف حباف بف البست (354ىػ) ،صحيح ابف حباف
ابف ٌ

مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر أباد ،الباكستاف ،ط1393 ،1ىػ 1973ـ.

بترتيب ابف بمباف ،تحقيؽ ،شعيب األرنؤكط كآخريف ،مؤسسة الرسالة ،بيركت،

ط1414 ،2ىػ1993-ـ.

.55

ابف حباف ،أبك حاتـ محمد بف حباف البست (354ىػ) ،مشاىير عمماء األمصار
كأعبلـ فقياء األقطار ،حققو ككثقو كعمؽ عميو :مرزكؽ عم ابراىيـ ،دار الكفاء
لمطباعة كالنشر كالتكزير ،المنصكرة ،ط1411 ،1ىػ 1991 -ـ.

.56

حبنكة ،عبد الرحمف الميدان  ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة،
تحقيؽ ،حسيف مؤنس ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط1414 ،4ىػ1993 -ـ.

.57

أبك حبيب ،سعدم ،القامكس الفقي لغة كاصطبلحا ،دار الفكر ،دمشؽ ،سكرية،
ط1408 ،2ىػ 1988 -ـ.

.58

ابف حجر الييتم  ،أحمد بف محمد بف عم (804ىػ) ،تحفة المحتاج ف شرح
المنياج ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى محمد ،بدكف طبعة،
1357ىػ 1983 -ـ.

.59

ابف حزـ ،عم بف أحمد األندلس (456ىػ) ،جميرة أنساب العرب ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،بدكف طبعة1418 ،ىػ 1998 -ـ.

.61

الحبش  ،عبد ا﵀ بف محمد جامر الشركح كالحكاش  ،ىيئة أبكظب لمثقافة
كالتراث( ،المجمر الثقاف ) ،اإلمارات العربية المتحدة ،أبكظب  ،ط142 ،2ىػ.

.61
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حماد ،نزيو ،قضايا فقيية معاصرة ف الماؿ كاالقتصاد ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط،1
1421ىػ2001-ـ.

.63

حماد ،نزيو ،معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية ف لغة الفقياء ،دار القمـ،
دمشؽ ،ط1429 ،1ىػ2008-ـ.

.64

الحمكم :أحمد بف محمد مك الحنف (1098ىػ) ،غمز عيكف البصائر ف شرح
األشباه كالنظائر ،دار الكتب العممية ،ط1405 ،1ىػ1985 ،ـ.

.65

الحمكم ،ياقكت بف عبد ا﵀ الركم (626ىػ) ،معجـ األدباء ،تحقيؽ ،إحساف
عباس ،دار الغرب اإلسبلم  ،بيركت ،ط1414 ،1ق 1993 -ـ .

.66

الحنائ  ،عم بف أمر ا﵀ ،طبقات الحنفية ،تحقيؽ ،صبلح محمد أبك الحاج،
مركز العمماء لمدراسات كتقنية المعمكمات ،األردف ،عماف ،ط2005 ،1ـ .

.67

حيدر ،عم حيدر أفندم ،ترتيب الصنكؼ ف احكاـ الكقكؼ ،ترجمة ك تعميؽ
أكرـ عبدالجبار كآخركف ،مؤسسة الرياف ،لبناف ،ط1431 ،1ىػ 2010 ،ـ

.68

حيدر ،عم حيدر أفندم ،درر الحكاـ ف شرح مجمة األحكاـ ،تعريب :فيم
الحسين  ،دار الجيؿ ،ط1411 ،1ىػ 1991 -ـ .

.69

الحكين  ،أبك إسحاؽ حجازم محمد شريؼ ،النافمة ف األحاديث الضعيفة
كالباطمة ،دار الصحابة لمتراث ،ط1408 ،1ىػ 1988 -ـ.

.71

الخرش  ،محمد بف عبد ا﵀ الخرش المالك (1101ىػ) ،شرح مختصر خميؿ،
دار الفكر لمطباعة – بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

.71

الخصاؼ ،أحمد بف عمرك الشيبان البغدادم الحنف  ،أحكاـ األكقاؼ ،طبر
بمطبعة ديكاف عمكـ األكقاؼ المصرية ،ط1،1323ىػ.

.72

الخطيب ،محمد عجاج بف محمد تميـ بف صالح ،لمحات ف المكتبة كالبحث
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كالمصادر ،مؤسسة الرسالة ،ط1422 ،19ق2001 -ـ.

.73

الخ َّبلؿ ،أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف (311ىػ) ،كتاب الكقكؼ مف مسائؿ
ى
اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيبان  ،تحقيؽ ،عبد ا﵀ بف أحمد بف عم الزيد ،مكتبة

المعارؼ ،المممكة العربية السعكدية ،الرياض ،ط1410 ،1ىػ – 1989ـ .

.74

ابف خمكاف ،أحمد بف محمد اإلربم (681ىػ) ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف،
تحقيؽ إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت ،ط1900 ،3ـ.

.75

الخياط ،عبد العزيز عزت ،الشركات ف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضع ،
منشكرات ك ازرة األكقاؼ كالشئكف كالمقدسات اإلسبلمية /جمعية عماؿ المطابر
التعاكنية ،عماف ،ط 1390 ،1ىػ1971-ـ.

.76

الدارقطن  ،عم بف عمر بف أحمد بف ميدم البغدادم (385ىػ) ،سنف
الدارقطن  ،تحقيؽ ،شعيب االرنؤكط ،حسف عبد المنعـ شمب  ،عبد المطيؼ حرز
ا﵀ ،أحمد برىكـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،ط1424 ،1ىػ 2004 -ـ.

.77

أبك داكد ،سميماف بف األشعث الس ًج ٍستىانً ٌ (275ىػ) ،سنف أب داكد ،حكـ عمى
أحاديثو ،كآثاره ،كعمؽ عميو الشيخ محمد ناصر الديف األلبان  ،اعتنى بو أبك
عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزير ،الرياض،
ط ،1بدكف تاريخ.

.78

الدسكق  ،محمد بف أحمد (1230ىػ) ،حاشية الدسكق عمى الشرح الكبير ،دار
الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ .

.79

الدقر ،عبد الغن بف عم (1423ىػ) ،معجـ القكاعد العربية ،دار القمـ – دمشؽ،
ط1986 – 1406 ،1ـ.

.81

الذىب  ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز (748ىػ) ،تاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات

عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلم  ،ط،1
المشاىير ىكاألعبلـ ،تحقيؽ ،بشار ٌ
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 2003ـ.

.81

الذىب  ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز (748ىػ) ،سير أعبلـ النببلء،

تحقيؽ ،مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة،

ط1405 ،1ىػ1985-ـ.

.82

الذىب  ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز (748ىػ) ،ميزاف اإلعتداؿ ف نقد

الرجاؿ ،تحقيؽ ،عم محمد البجاكم ،دار المعرفة ،بيركت ،لبناف ،ط1382 ،1ى

– 1963ـ .

.83

الذىب  ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز (748ىػ) ،تذكرة الحفاظ ،دار
الكتب العممية بيركت ،لبناف ،ط1419 ،1ىػ1998-ـ .

.84

الرازم ،زيف الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أب بكر بف عبد القادر الحنف
(666ىػ) ،مختار الصحاح ،تحقيؽ ،يكسؼ الشيخ محمد ،المكتبة العصرية ،الدار
النمكذجية ،بيركت ،ط1420 ،5ىػ 1999 -ـ.

.85

الرافع  ،عبد الكريـ بف محمد القزكين (623ىػ) ،فتح العزيز شرح الكجيز،
تحقيؽ :عم محمد معكض كآخركف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط،1
1417ىػ1997-ـ.

.86

ابف رجب ،عبد الرحمف بف أحمد الحنبم (795ىػ) ،القكاعد ،دار الفكر ،بيركت،
بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

.87

الرجراج  ،أبك الحسف عم بف سعيد ،مناىب التٌحصيؿ كنتائب لطائؼ التٌأكيؿ ف
الدمياط  ،بيركت ،دار ابف
شرح
المدكنة ٌ
كحؿ مشكبلتيا ،تحقيؽ ،أحمد بف عم ٌ ٌ
ٌ
حزـ ،ط1428 ،1ىػ  2007 -ـ.

.88

ابف رشد ،محمد بف أحمد بف محمد (595ىػ) ،بداية المجتيد كنياية المقتصد،
دار الحديث ،القاىرة ،بدكف طبعة1425 ،ىػ  2004 -ـ.
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الرمم (-الشيير بالشافع الصغير) ،-محمد بف أب العباس (1004ىػ) ،نياية
المحتاج إلى شرح المنياج ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،ط .1بيركت :دار الفكر،
1404ىػ1984-ـ.

.91

ًرياض ىز ىاده ،عبد المطيؼ بف محمد (1078ىػ) ،أسماء الكتب ،تحقيؽ ،محمد

.91

َّ ً
م ،أبك بكر بف عم بف محمد اليمن الحنف (800ىػ) ،الجكىرة النيرة عمى
الزبًيد ٌ

.92

الزبيدم ،محمد مرتضى الحسين (1205ىػ) ،تاج العركس مف جكاىر القامكس،

التكنج  ،دار الفكر ،دمشؽ ،سكرية ،ط1403 ،2ىػ1983 -ـ.

مختصر القدكرم ،المطبعة الخيرية ،ط1322 ،1ىػ.

تحقيؽ ،مجمكعة مف المحققيف ،الككيت ،مطبعة حككمة الككيت ،ط1407 ،2ىػ-
1987ـ.

.93

الزحيم ٌ  ،الفقو اإلسبلم ٌ كأدلٌتو ،دا ر الفكر ،سكرٌية،
الزحيم ٌ  ،كىبة بف مصطفى ٌ
ٌ
دمشؽ ،ط ،12بدكف تاريخ.

.94

الزرقا ،أحمد محمد (1357ىػ) ،شرح القكاعد الفقيية ،دار القمـ ،ط1989 ،2ـ.

.95

الزركش  ،بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ بف بيادر (794ىػ) ،البحر المحيط ف
أصكؿ الفقو ،دار الكتب  ،ط1414 ،1ىػ 1994 -ـ .

.96

الزركش  ،بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ بف بيادر (794ىػ) ،المنثكر ف القكاعد،
تحقيؽ :عبد الستار أبك غدة ،ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،ط1405 ،2ىػ 1985 -ـ .

.97

الزركم  ،خير الديف بف محمكد الدمشق (1396ىػ) ،األعبلـ ،دار العمـ
لممبلييف ،ط ،5أيار  /مايك 2002ـ.

.98

الزرنكج  ،النعماف بف إبراىيـ بف الخميؿ ،تعميـ المتعمـ ،طريؽ التعمـ ،الدار
السكدانية ،السكداف ،الخرطكـ ،ط1425 ،1ىػ2004-ـ .
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الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد (538ىػ) ،الفائؽ ف غريب
الحديث كاألثر ،تحقيؽ عم محمد البجاكم  -محمد أب الفضؿ إبراىيـ ،دار
المعرفة ،لبناف ،ط ،2بدكف تاريخ.

 .111الزىرم ،أبك عبد ا﵀ محمد بف سعد (230ىػ) ،الطبقات الكبرل ،تحقيؽ :محمد
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط1410 ،1ىػ1990-ـ.
َّ .111
الزٍكىزن  ،حسيف بف أحمد (486ىػ) ،شرح المعمقات السبر ،دار احياء التراث
العرب  ،ط1423 ،1ىػ  2002 -ـ.
 .112الزيمع  ،عبد ا﵀ بف يكسؼ (762ىػ) ،نصب الراية ألحاديث اليداية ،تحقيؽ،
عكامة ،بيركت ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر ،ط1418 ،1ىػ1997-ـ.
محمد ٌ
 .113الزيمع  ،عثماف بف عم بف محجف البارع (743ىػ) ،تبييف الحقائؽ شرح كنز
الدقائؽ كحاشية الشٍمبً  ،الكبرل األميرية ،بكالؽ ،القاىرة ،ط 1313 ،1ىػ.

 .114السبك  ،تاج الديف عبد الكىاب بف تق الديف (771ىػ) ،طبقات الشافعية الكبرل،
تحقيؽ ،محمكد محمد الطناح  ،عبد الفتاح محمد الحمك ،ىجر لمطباعة كالنشر
كالتكزير ،ط1413 ،2ىػ .
 .115السبك  ،عم بف عبد الكاف بف عم (756ىػ) ،اإلبياج ف شرح المنياج ،دار
الكتب العممية –بيركت ،بدكف طبعة1416 ،ىػ 1995 -ـ .
 .116السخاكم ،محمد بف عبد الرحمف (902ىػ) ،الضكء البلمر ألىؿ القرف التاسر،
مكتبة الحياة ،بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ .
 .117السرخس  ،محمد بف أحمد بف أب سيؿ (483ىػ) ،أصكؿ السرخس  ،تحقيؽ،
رفيؽ العجـ ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزير بمبناف ،ط1418 ،1ى .
 .118السرخس  ،محمد بف أحمد بف أب سيؿ (483ىػ) ،شرح السير الكبير ،الشركة
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الشرقية لئلعبلنات ،بدكف طبعة1971 ،ـ.
 .119السرخس  ،محمد بف أحمد بف أب سيؿ (483ىػ) ،المبسكط ،دار المعرفة –
بيركت ،بدكف طبعة1414 ،ىػ1993-ـ .
 .111السمىف  ،أبك طاىر أحمد بف محمد األصبيان (576ىػ) ،الكجيز ف ذكر المجاز
كالمجيز ،تحقيؽ ،محمد خير البقاع  ،دار الغرب اإلسبلم  ،بيركت ،لبناف،
ط1411 ،1ىػ – 1991ـ.
 .111السمرقندم ،أبك الميث نصر بف محمد (373ىػ) ،مختمؼ الركاية بػ"ركاية كترتيب
العبلء العالـ السمرقندم" ،دراسة كتحقيؽ ،عبد الرحمف بف مبارؾ الفرج ،مكتبة
الرشد ،ط1426 ،1ىػ.
 .112السمعان  ،عبد الكريـ بف محمد المركزم (562ىػ) ،األنساب ،تحقيؽ :عبد
الرحمف بف يحيى المعمم اليمان كغيره ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر
آباد ،ط1382 ،1ىػ 1962 -ـ.
 .113السمعان  ،منصكر بف محمد (489ىػ) ،قكاطر األدلة ف األصكؿ ،تحقيؽ:
محمد حسف الشافع  ،دار الكتب العممية ،ط1999 ،1ـ .
 .114السييم  ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف أحمد (581ىػ) ،الركض األنؼ
ف شرح السيرة النبكية ،دار إحياء التراث العرب  ،بيركت ،ط 1412،ىػ.
 .115السيكط  ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أب بكر (911ىػ) ،المزىر ف عمكـ المغة
كأنكاعيا ،تحقيؽ :فؤاد عم منصكر دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1418 ،1ىػ
 1998ـ. .116السيكط  ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أب بكر (911ىػ) ،بغية الكعاة ف
طبقات المغكييف كالنحاة ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إب ارىيـ ،المكتبة العصرية،
لبناف ،صيدا ،بدكف طبعة ،بدكف تاريخ.
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 .117الشافع  ،محمد بف إدريس (204ىػ) ،األـ ،دار الكفاء ،مصر ،المنصكرة ،ط،1
1425ىػ2004-ـ.
 .118الشافع  ،محمد بف إدريس (204ىػ) ،الرسالة ،أحمد شاكر ،مكتبو الحمب ،
مصر ،ط1358 ،1ىػ 1940 -ـ .
 .119الشافع  ،محمد بف إدريس (204ىػ) ،مسند اإلماـ الشافع (ترتيب سنجر)،
حققو ،ماىر ياسيف فحؿ ،شركة غراس لمنشر كالتكزير ،الككيت ،ط1425 ،1ق-
 2004ـ .
 .121الشربين  ،شمس الديف محمد بف الخطيب (977ىػ) ،مغن المحتاج إلى معرفة
معان ألفاظ المنياج ،تحقيؽ ،عادؿ أحمد عبد المكجكد كعم محمد معكض،
بيركت ،ط ،1دار الكتب العممية1415 ،ىػ1994-ـ .
 .121الشنقيط  ،محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكن (1393ىػ)،
مذكرة ف أصكؿ الفقو ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة ،ط 2001 ،5ـ.
 .122الشيرستان  ،محمد عبد الكريـ (548ىػ) ،الممؿ كالنحؿ ،تحقيؽ :أمير مينا ،دار
المعرفة ،بيركت ،عم فاعكر ،ط1993 ،3ـ .
 .123الشككان  ،محمد بف عم اليمن (1250ىػ) ،إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف
عمـ األصكؿ ،تحقيؽ ،الشيخ أحمد عزك عناية ،دار الكتاب العرب  ،دمشؽ ،ط،1
1419ىػ 1999 -ـ.
 .124الشككان  ،محمد بف عم بف محمد اليمن (1250ىػ) ،البدر الطالر بمحاسف مف
بعد القرف السابر ،دار المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
 .125الشككان  ،محمد بف عم بف محمد اليمن (1250ىػ) ،نيؿ األكطار ،تحقيؽ،
عصاـ الديف الصبابط  ،دار الحديث ،مصر ،ط1413 ،1ىػ 1993 -ـ.
 .126الشيبان  ،أحمد بف محمد بف حنبؿ (241ىػ) ،مسائؿ أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو
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عبد ا﵀ ،تحقيؽ زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلم  ،بيركت ،ط1401 ،1ىػ
1981ـ.
 .127الشيبان  ،أحمد بف محمد بف حنبؿ (189ىػ) ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،
تحقيؽ ،شعيب األرنؤكط ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد ا﵀ بف عبد المحسف الترك ،
مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ىػ  2001 -ـ.
 .128الشيبان  ،محمد بف الحسف بف فرقد (189ىػ) ،األصؿ ،تحقيؽ ،محمد بكينككالف،
ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،دكلة قطر ،دار ابف حزـ ،بيركت ،لبناف ،ط،1
1433ىػ2012-ـ.
 .129الشيبان  ،محمد بف الحسف بف فرقد (189ىػ) ،الجامر الصغير ،طبعة المطبر
المصطفائ لمحمد مصطفى خاف مطكع ،اليند ،بدكف طبعة ،سنو 1288ىػ.
 .131الشيبان  ،محمد بف الحسف بف فرقد (189ىػ) ،الجامر الصغير ،مر شرحو النافر
الكبير لمف يطالر الجامر الصغير لػ محمد عبد الح المكنكم ،عالـ الكتب،
بيركت ،ط1406 ،1ىػ .
 .131الشيبان  ،محمد بف الحسف بف فرقد (198ىػ) ،الحجة عمى أىؿ المدينة ،تحقيؽ،
ميدم حسف الكيبلن القادرم ،عالـ الكتب ،بيركت ،ط1403 ،3ىػ.
 .132الشيرازم ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عم  ،الميذب ف فقو اإلماـ الشافع  ،تحقيؽ،
محمد الزحيم  ،ط ،3دمشؽ ،دار القمـ1412 ،ىػ1992-ـ.
 .133ابف أب شيبة ،أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد (235ىػ) ،المصنؼ ف األحاديث
كاآلثار ،تحقيؽ ،كماؿ يكسؼ الحكت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط1409 ،1ىػ .
 .134الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا﵀ (764ىػ) ،الكاف بالكفيات،
تحقيؽ ،أحمد األرناؤكط كترك مصطفى ،دار إحياء التراث ،بيركت1420 ،ىػ-
2000ـ
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 .135ابف الصبلح ،عثماف بف عبد الرحمف (643ىػ) ،معرفة أنكاع عمكـ الحديث،
تحقيؽ :عبد المطيؼ اليميـ  -ماىر ياسيف الفحؿ ،دار الكتب العممية ،ط،1
1423ىػ  2002 -ـ.
 .136طاش كبرل زاده ،أحمد بف مصطفى ،مفتاح السعادة كمصباح دار السيادة ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،ط2002 ،3ـ.
 .137الطبرم ،أبك جعفر محمد بف جرير (310ىػ) ،تاريخ الطبرم ،دار التراث،
بيركت ،ط1387 ،2ىػ.
 .138الطحاكم ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الحنف (321ىػ) ،شرح معان
اآلثار ،تحقيؽ ،محمد زىرم النجار ،كمحمد سيد جاد الحؽ ،عالـ الكتب ،بيركت،
ط1414 ،1ىػ 1994 -ـ.
 .139الطحاكم ،أبك جعفر أحمد محمد بف سبلمة الحنف (321ىػ) ،مختصر اختبلؼ
العمماء ،تحقيؽ ،عبد ا﵀ نذير أحمد ،دار البشائر ،بيركت ،ط1417 ،2ىػ.
 .141الطحاكم ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الحنف (321ىػ) ،مختصر
الطحاكم ،تحقيؽ ،أبك الكفا االفغان  ،طبعو لجنة إحياء المعارؼ النعمانية ،اليند،
حيدر اباد ،بدكف طبعة1270 ،ىػ.
 .141الطرابمس  ،برىاف الديف ابراىيـ بف مكسى بف أب بكر الحنف (922ىػ)،
اإلسعاؼ فى أحكاـ األكقاؼ ،مطبعة ىندية بالقاىرة ،ط2،1320ىػ1902-ـ.
 .142الطَّرس ً
كس ٌ  ،نجـ الديف ابراىيـ بف عم بف احمد ،أنفر الكسائؿ ف تجريب
ىي
المسائؿ يعرؼ :بػ(الفتاكل الطرسكسية) ،مطبعة الشرؽ ،مصر ،بدكف طبعة،
1344ىػ – 1926ـ.
 .143ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر (1252ىػ) ،رد المحتار عمى الدر المختار
[لمحصفك ] ف شرح تنكير األبصار [لمتمرتاش ] ،المعركؼ بحاشية ابف عابديف،
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دار الفكر ،بيركت ،ط1412 ،2ىػ 1992 -ـ.
 .144ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر (1252ىػ) ،العقكد الدرية ف تنقيح الفتاكل
الحامدية ،دار المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 .145ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر (1252ىػ) ،قرة عيف األخيار لتكممة رد
المحتار عمى «الدر المختار شرح تنكير األبصار» ،دار الفكر لمطباعة كالنشر
كالتكزير ،بيركت ،لبناف ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
 .146ابف عبد البر ،يكسؼ بف عبد ا﵀ (463ىػ) ،االستيعاب ف معرفة األصحاب،
صححو كخرجو :عادؿ مرشد ،دار األعبلـ ،األردف ،ط1423 ،1ىػ 2002 -ـ.
 .147عبد الح المكنكم ،عبد الح بف فخر الديف بف عبد العم الحسن (1341ىػ)،
اإلعبلـ بمف ف تاريخ اليند مف األعبلـ المسمى بػ (نزىة الخكاطر كبيجة
المسامر كالنكاظر) ،دار ابف حزـ ،بيركت ،لبناف ،ط1420 ،1ىػ .
عز الديف عبد العزيز (660ىػ) ،قكاعد األحكاـ ف إصبلح
السبلـٌ ،
 .148ابف عبد ٌ
األناـ ،بيركت ،دار ابف حزـ1424 ،ىػ2003-ـ.

 .149العثمان  ،محمد تق الديف ،بحكث ف قضايا فقيية معاصرة ، ،دار القمـ،
دمشؽ ،بدكف طبعة1419 ،ىػ 1998 -ـ.
 .151العجم  ،أحمد بف عبد ا﵀ (261ىػ) ،تاريخ الثقات ،دار الباز ،ط1405 ،1ىػ-
1984ـ.
 .151ابف عساكر ،أبك القاسـ عم بف الحسف (571ىػ) ،تاريخ دمشؽ ،تحقيؽ ،عمر
بف غرامة العمركم ،دار الفكر ،بيركت ،دكف طبعة1415 ،ىػ1995 -ـ.
 .152العسقبلن  ،أحمد بف عم بف بف محمد بف حجر (852ىػ) ،إتحاؼ الميرة بالفكائد
المبتكرة مف أطراؼ العشرة ،تحقيؽ ،مركز خدمة السنة كالسيرة ،مجمر الممؾ فيد
لطباعة المصحؼ الشريؼ (بالمدينة)  -كمركز خدمة السنة كالسيرة النبكية
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(بالمدينة) ،ط1415 ،1ق1994 -ـ.
 .153العسقبلن  ،أحمد بف عم بف محمد بف حجر (852ىػ) ،اإلصابة ف تمييز
الصحابة ،تحقيؽ ،عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،ط1415 ،1ىػ.
 .154العسقبلن  ،أحمد بف عم بف بف محمد بف حجر (852ىػ) ،إنباء الغمر بأبناء
العمر ،تحقيؽ ،حسف حبش  ،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  -لجنة إحياء
التراث اإلسبلم  ،مصر ،بدكف طبعة1389 ،ىػ1969 ،ـ.
 .155العسقبلن  ،أحمد بف عم بف محمد بف حجر (852ىػ) ،تقريب التيذيب ،تحقيؽ،
محمد عكامة ،دار الرشيد ،سكريا ،ط1406 ،1ىػ1986 -ـ .
 .156العسقبلن  ،أحمد بف عم بف بف محمد بف حجر (852ىػ) ،تيذيب التيذيب،
مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ،اليند ،ط1326 ،1ىػ .
 .157العسقبلن  ،أحمد بف عم بف بف محمد بف حجر (852ىػ) ،الدراية ف تخريب
أحاديث اليداية ،تحقيؽ ،عبد ا﵀ ىاشـ اليمان  ،بيركت ،دار المعرفة ،بدكف
طبعة ،كبدكف تاريخ.
 .158العسقبلن  ،أحمد بف عم بف بف محمد بف حجر(852ىػ) ،فتح البارم بشرح
صحيح البخارم ،تحقيؽ ،محب الديف الخطيب ،دار المعرفة ،بيركت ،بدكف
طبعة1379 ،ىػ.
 .159عشكب ،عبد الجميؿ عبد الرحمف ،كتاب الكقؼ ،اعتنى بو ،عبد ا﵀ نذير،
مؤسسة الكتب الثقافة ،بيركت ،ط1430 ،1ىػ.
 .161عفانة ،حساـ الديف بف مكسى ،فتاكل يسألكنؾ ،مكتبة دنديس ،الضفة الغربية -
فمسطيف ،ط1427 ،1ىػ.
 .161عفانة ،حساـ الديف بف مكسى ،يسألكنؾ عف المعامبلت المالية المعاصرة ،المكتبة
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العممية كدار الطيب لمطباعة كالنشر ،القدس -أبك ديس ،ط1430 ،1ق-
2009ـ.
 .162عميش ،محمد بف أحمد أبك عبد ا﵀ المالك (1299ىػ) ،فتح العم المالؾ ف
الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ ،دار المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
العكرم الحنبم (1089ىػ)،
 .163ابف العماد ،عبد الح بف أحمد بف محمد بف العماد ى
شذرات الذىب ف أخبار مف ذىب ،تحقيؽ ،محمكد األرناؤكط ،دار ابف كثير،

دمشؽ ،بيركت ،ط1406 ،1ق1986 -ـ.
 .164العين  ،محمكد بف أحمد (855ىػ) ،البناية شرح اليداية ،دار الكتب العممية،
بيركت ،لبناف ،ط1420 ،1ق 2000 -ـ.
 .165الغزال  ،أبك حامد محمد بف محمد الطكس (505ىػ) ،المستصفى ،تحقيؽ ،محمد
عبد السبلـ عبد الشاف  ،دار الكتب العممية ،ط1413 ،1ىػ 1993 -ـ
 .166ابػف فػارس ،أحػمػد بف فارس (395ىػ) ،معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ كضبط،
عبدالسبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر ،بدكف طبعة1399 ،ىػ 1979 -ـ.
 .167الفيركزآبادم ،مجد الديف محمد (817ىػ) ،القامكس المحيط ،مكتب تحقيؽ التراث
ف مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزير ،بيركت ،لبناف،
ط1426 ،8ىػ 2005 -ـ .
 .168الفيكم  ،أحمد بف محمد ،المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير (770ىػ)،
المكتبة العممية ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .
 .169القاسـ بف سبلٌـ ،أبك يعبيد اليركم البغدادم (224ىػ) ،غريب الحديث ،تحقيؽ،
د .محمد عبد المعيد خاف ،مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد ،الدكف،

ط1384 ،1ىػ 1964 -ـ.
 .171ابف قاسـ ،عبد العزيز بف إبراىيـ ،الدليؿ إلى المتكف العممية ،دار الصميع
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لمنشر كالتكزير ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،ط1420 ،1ىػ 2000 -ـ.
 .171القاسم  ،محمد جماؿ الديف (1332ىػ) ،قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح
الحديث ،دار الكتب العممية ،ط1979 ،1ـ.
 .172القاض أبك يعمى ،محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء (458ىػ)،
العدة ف أصكؿ الفقو ،حققو كعمؽ عميو كخرج نصو :د أحمد بف عم بف سير
المبارك  ،بدكف ناشر ،ط1410 ،2ق 1990 -ـ .
 .173القال  ،أبك عم إسماعيؿ بف القاسـ356( ،ىػ) األمال " ،شذكر األمال " النكادر،
اعتنى بيا ،محمد عبد الجكاد األصمع  ،دار الكتب المصرية ،ط1344 ،2ق-
1926ـ.
 .174ابف قتيبة ،عبد ا﵀ بف مسمـ ،غريب الحديث( ،ت 276ىػ) ،تحقيؽ ،عبد ا﵀
الجبكرم ،ط ،1مطبعة العان  ،بغداد1379 ،ىػ.
 .175ابف قدامة ،عبد ا﵀ بف أحمد المقدس (620ىػ) ،المغن شرح مختصر الخرق ،
مكتبة القاىرة ،بدكف طبعة1388 ،ىػ 1968 -ـ.
 .176القدكرم ،أحمد بف محمد بف أحمد428( ،ىػ) ،مختصر القدكرم ف الفقو الحنف ،
تحقيؽ ،كامؿ محمد محمد عكيضة ،دار الكتب العممية ،ط1418 ،1ىػ -
1997ـ.
 .177القراف  ،أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف (684ىػ) ،الذخيرة ،دار الغرب
اإلسبلم  ،بيركت ،ط1،1994ـ.
 .178القرش  ،عبد القادر بف محمد بف نصر ا﵀ الحنف (775ىػ) ،الجكاىر المضية
ف طبقات الحنفية ،تحقيؽ ،عبد الفتاح محمد الحمك ،دار ىجر ،ط1413 ،2ىػ –
1993ـ.
 .179القرطب  ،أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد (671ىػ) ،الجامر ألحكاـ القرآف ،تحقيؽ:
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أحمد البردكن كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاىرة ،ط1384 ،2ىػ -
 1964ـ .
 .181ابف القطاف ،عم بف محمد بف عبد الممؾ الكتام الحميرم (628ىػ) ،بياف الكىـ
كاإليياـ الكاقعيف ف كتاب األحكاـ ،تحقيؽ ،الحسيف آيت سعيد ،دار طيبة،
الرياض ،ط1418 ،1ى – 1997ـ.
طمي ٍكىب ىغا ،زيف الديف بف قاسـ (879ىػ) ،تاج التراجـ ،تحقيؽ ،محمد خير
 .181ابف قي ٍ
يكسؼ ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط.1992 ،1
 .182القفط  ،جماؿ الديف أبك الحسف عم بف يكسؼ (646ىػ) ،إنباه الركاة عمى أنباه
النحاة ،المكتبة العنصرية ،بيركت ،ط1424 ،1ىػ .
 .183قمعػج  ،محمد ركاس ،معجـ لغة الفقياء ،دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزير،
بيركت ،ط1408 ،2ىػ 1988 -ـ.
 .184القمقشندم ،أحمد بف عم (821ىػ) ،قبلئد الجماف ف التعريؼ بقبائؿ عرب
الزماف ،تحقيؽ ،إبراىيـ اإلبيارم ،دار الكتاب المصرم ،دار الكتاب المبنان ،
ط1402 ،2ىػ 1982 -ـ.
 .185القكنكم ،قاسـ بف عبد ا﵀ (978ىػ) ،أنيس الفقياء ف تعريفات األلفاظ المتداكلة
بيف الفقياء،عمؽ عميو ،د .يحيى مراد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1424 ،1ىػ
2004ـ.
 .186ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أب بكر (751ىػ) ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،
تحقيؽ ،محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،دار الكتب العممية ،ييركت ،ط1411 ،1ىػ -
1991ـ.
 .187الكاسان  ،عبلء الديف بف مسعكد بف أحمد الحنف (587ىػ) ،بدائر الصنائر ف
ترتيب الشرائر ،دار الكتب العممية ،ط1406 ،2ىػ 1986 -ـ.
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 .188الكتان  ،السيد محمد بف جعفر (1345ىػ) ،الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب
السنة المشرفة ،تحقيؽ ،محمد المنتصر بف محمد الزمزم  ،دار البشائر
اإلسبلمية ،ط1421 ،6ىػ2000-ـ.
 .189ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (774ىػ) ،اختصار عمكـ الحديث ،تحقيؽ ،أحمد
محمد شاكر ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط ،2بدكف تاريخ.
 .191ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (774ىػ) ،البداية كالنياية ،دار الفكر ،بدكف طبعة،
1407ىػ 1986 -ـ .
 .191ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر (774ىػ) ،طبقات الشافعييف ،تحقيؽ :د أحمد عمر
ىاشـ ،د محمد زينيـ محمد عزب ،مكتبة الثقافة الدينية ،بدكف طبعة1413 ،ىػ -
1993ـ.
 .192كحالة ،عم رضا (1408ىػ) ،معجـ المؤلفيف ،دار إحياء التراث العرب  ،بيركت،
بدكف طبعة1957 ،ـ.
 .193لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخ  ،الفتاكل اليندية ،دار الفكر ،ط،2
1310ىػ .
 .194المكنكم ،محمد عبد الح 1304( ،ق) ،الفكائد البيية ف تراجـ الحنفية ،دار
المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 .195أبك ليؿ ،محمكد أحمد ،استثمار األكقاؼ ف الفقو اإلسبلم  ،بحث منشكر ف
مجمة مجمر الفقو اإلسبلم التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم  ،الككيت1422،ىػ.
محمد بف يزيد بف ماجو القزكين (273ىػ) ،سنف ابف ماجو ،حكـ
 .196ابف ماجوَّ ،
عمى أحاديثو كآثاره كعمؽ عميو ،الشيخ محمد ناصر الديف األلبان  ،اعتنى بو أبك
عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزير ،الرياض،
ط ،1بدكف تاريخ.

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

438

 .197ابف ىم ىازةى ،أبك المعال محمكد بف أحمد (616ىػ) ،المحيط البرىان ف الفقو
النعمان  ،تحقيؽ ،عبد الكريـ الجندم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط،1
1424ىػ 2004 -ـ .
 .198مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبح المدن (179ىػ) ،المدكنة ،دار
الكتب العممية ،ط1415 ،1ىػ 1994 -ـ.
 .199الماكردم ،عم بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم (450ىػ) ،الحاكم الكبير
ف فقو مذىب اإلماـ الشافع كىك شرح مختصر المزن  ،تحقيؽ ،عم محمد
معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف،
ط1419 ،1ق 1999-ـ.
 .211المتق اليندم ،عم بف حساـ الديف (975ىػ) ،كنز العماؿ ف سنف األقكاؿ
كاألفعاؿ ،تحقيؽ ،بكرم حيان  -صفكة السقا ،مؤسسة الرسالة ،ط1401 ،5ىػ-
1981ـ.
 .211مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ،السنة الثامنة كالعشركف ،العدداف 105
1417 ،106ىػ 1418 -ىػ 1988-1987/ـ. .212مجمة مجمر الفقو اإلسبلم التابر لمنظمة المؤتمر اإلسبلم  ،العدد السادس،
جدة1410 ،ىػ.
ٌ
 .213المجمر الفقي اإلسبلم  ،ق اررات المجمر الفقي اإلسبلم بمكة المكرمة ،ط،2
كتاب صادر عف المجمر الفقي اإلسبلم .
 .214مجمر المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط ،صنعة جماعة مف المختصيف ،دار
الدعكة ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .
 .215محرـ فييـ ،بحث فی كالية الكقؼ ،منشكر ف مجمة :المحاماة الشرعية ،السنة
األكلی ،العدد  ،3رجب 1348ىػ .
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 .216محمد عميش ،محمد بف أحمد بف محمد (1299ىػ) ،منح الجميؿ شرح مختصر
خميؿ ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعة1409 ،ىػ 1989 -ـ .
 .217محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ ،معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ،دار
الفضيمة ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
 .218مخدكـ ،ياسيف بف كرامة ا﵀ ،أحكاـ الكتب ف الفقو اإلسبلم  ،دار كنكز
إشبيميا ،المممكة العربية السعكدية ،الرياض ،ط1431 ،1ىػ 2010 -ـ.
 .219المراغ  ،عبدا﵀ مصطفى ،الفتح المبيف ف طبقات األصكلييف ،الناشر ،محمد
دمب كشركاه ،بيركت ،لبناف ،ط1394 ،2ىػ 1974 -ـ.
 .211المرداكم ،عبلء الديف عم بف سميماف الحنبم (885ىػ) ،اإلنصاؼ ف معرفة
الراجح مف الخبلؼ ،دار إحياء التراث العرب  ،ط ،2بدكف تاريخ.
 .211المرغينان  ،عم بف أب بكر بف عبد الجميؿ الفرغانيى (593ىػ) ،كتاب التجنيس
كالمزيد ،تحقيؽ ،المك  ،محمد األميف ،إدارة القرآف كالعمكـ اإلسبلمية ،كراتش ،
باكستاف ،ط2004 ،1ـ.
 .212المرغينان  ،عم بف أب بكر بف عبد الجميؿ الفرغان (593ىػ) ،اليداية شرح
بداية المبتدم ،تحقيؽ ،نعيـ أشرؼ نكر ،دار القرآف كالعمكـ اإلسبلمية ،كراتش ،
باكستاف ،ط1417 ،1ـ.
 .213المرغينان  ،عم بف أب بكر بف عبد الجميؿ الفرغان (593ىػ) ،اليداية ف شرح
بداية المبتدم ،تحقيؽ ،طبلؿ يكسؼ ،دار احياء التراث العرب  ،بيركت ،لبناف،
بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
 .214المزم ،أبك الحجاج يكسؼ (742ىػ) ،تيذيب الكماؿ ف أسماء الرجاؿ ،تحقيؽ،
بشار عكاد معركؼ ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،1ىػ1992-ـ.
 .215مسمـ ،مسمـ بف الحجاج النيسابكرم (261ىػ) ،المسند الصحيح المختصر بنقؿ

حتقيق كتابي الشركة والوقف من كتاب فتح القدير للكمال بن اهلمام

441

العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،تحقيؽ ،محمد فؤاد عبد
الباق  ،دار إحياء التراث العرب – بيركت ،بدكف طبعة كتاريخ.
 .216المصرم ،رفيؽ يكنس ،شركة الكجكه (دراسة تحميمية) ،دار المكتب  ،دمشؽ ،ط،2
1431ق2010-ـ .
م ،ناصر بف عبد السيد الخكارزم (610ىػ) ،المغرب ،دار الكتاب
المطىرًز ٌ
 .217ي
العرب  ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

 .218البكرم ،عبد ا﵀ بف عبد العزيز( ،ت 487ىػ) ،معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد
كالمكاضر ،تحقيؽ ،مصطفى السقا ،عالـ الكتب ،بيركت1403 ،ىػ.
 .219ابف مفمح ،إبراىيـ بف محمد بف عبد ا﵀ (884ىػ) ،المبدع ف شرح المقنر ،دار
الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط1418 ،1ىػ 1997 -ـ.
 .221المقدس  ،شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف مفمح (763ىػ) ،الفركع كمعو
تصحيح الفركع ،تحقيؽ ،عبد ا﵀ بف عبد المحسف الترك  ،بيركت ،مؤسسة
الرسالة ،ط1424 ،1ىػ2003-ـ.
ٍ .221ال ًم ٍك ىن ً
اس ٌ  ،محمد بف أحمد العثماف919 (،ىػ)) ،شفاء الغميؿ ف حؿ مقفؿ خميؿ،
دراسة كتحقيؽ ،الدكتكر أحمد بف عبد الكريـ نجيب ،مركز نجيبكيو لممخطكطات
كخدمة التراث ،القاىرة  -جميكرية مصر العربية ،ط1429 ،1ىػ 2008 -ـ.
 .222المبل ،عبداإللو بف محمد ،الككاشؼ الجمية عف مصطمحات الحنفية ،مطبعة
األحساء الحديثة ،ط1425 ،1ىػ – 2004ـ.
 .223ابف الممقف ،عمر بف عم (804ىػ) ،البدر المنير ف تخريب األحاديث كاآلثار
الكاقعة ف الشرح الكبير ،تحقيؽ ،أحمد بف سميماف ،كعبد ا﵀ بف سميماف ،المممكة
العربية السعكدية ،دار اليجرة لمنشر ،ط1425 ،1ىػ2004-ـ .
 .224ابف المنذر ،أبك بكر محمد بف إبراىيـ النيسابكرم (319ىػ) ،اإلجماع ،تحقيؽ،
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األكقاؼ السعكدية ،دار الكتب العممية ،لبناف ،بيركت ،ط1405 ،1ىػ 1985-ـ .
 .225ابف المنذر ،أبك بكر محمد بف إبراىيـ النيسابكرم (319ىػ) ،اإلشراؼ عمى
مذاىب العمماء ،تحقيؽ ،أبك حماد صغير أحمد األنصارم ،رأس الخيمة ،مكتبة
مكة الثقافية ،ط1426 ،1ىػ2005-ـ.
 .226ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عم األنصارم (711ىػ) ،لساف العرب ،دار
صادر ،بيركت ،ط1414 ،2ىػ.
 .227يمنبل خسرك ،محمد بف فرامرز بف عم (885ىػ) ،درر الحكاـ شرح غرر
األحكاـ ،دار إحياء الكتب العربية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 .228المكصم  ،عبد ا﵀ بف محمكد بف مكدكد (683ىػ) ،االختيار لتعميؿ المختار،
عمييا تعميقات :الشيخ محمكد أبك دقيقة ،مطبعة الحمب  -القاىرة (كصكرتيا دار
الكتب العممية  -بيركت ،كغيرىا)1356 ،ىػ 1937 -ـ .
 .229الميدان  ،عبد الغن بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيم الدمشق الحنف
(1298ىػ) ،المباب ف شرح الكتاب ،تحقيؽ ،محمد محي الديف عبد الحميد،
المكتبة العممية ،بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ .
 .231ابف نجيـ ،سراج الديف عمر بف إبراىيـ1005( ،ىػ) ،النير الفائؽ شرح كنز
الدقائؽ ،تحقيؽ ،أحمد عزك عناية ،دار الكتب العممية ،ط1422 ،1ىػ -
2002ـ.
النظائر عمى مذىب أب
 .231ابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ (970ىػ) ،األشباه ك ٌ

النعماف ،تحقيؽ ،زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط،1
حنيفة ٌ

1419ق1999 -ـ.

 .232ابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ (970ىػ) ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ،
كبالحاشية منحة الخالؽ البف عابديف ،دار الكتاب اإلسبلم  ،ط ،2بدكف تاريخ.
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 .233الندكة العالمية لمشباب اإلسبلم  ،المكسكعة الميسرة ف األدياف كالمذاىب
كاألحزاب المعاصرة ،إشراؼ ،مانر بف حماد الجين  ،دار الندكة العالمية لمطباعة
كالنشر كالتكزير ،ط1420 ،4ىػ.
 .234النسائ  ،أحمد بف شعيب ،السنف الكبرل (303ىػ) ،حققو كخرج أحاديثو ،حسف
عبد المنعـ شمب  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط1421 ،1ق 2001 -ـ.
 .235النفراكم ،أحمد بف غنيـ بف سالـ (1126ىػ) ،الفكاكو الدكان شرح رسالة ابف أب
زيد القيركان  ،دار الفكر ،بيركت ،بدكف طبعة1415 ،ىػ .
 .236النقيب ،أحمد بف محمد ،المذىب الحنف أصمو كطبقاتو ضكابطو كمصطمحاتو
كخصائصو كمؤلفاتو ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط2001 ،1ـ.
 .237النككم ،محي الديف يحيى يحيى بف شرؼ (676ىػ) ،التقريب كالتيسير لمعرفة
سنف البشير النذير ف أصكؿ الحديث ،تحقيؽ ،محمد عثماف الخشت ،دار
الكتاب العرب  ،بيركت ،ط1405 ،1ىػ 1985-ـ.
 .238النككم ،محي الديف يحيى بف شرؼ (676ىػ) ،تيذيب األسماء كالمغات ،عنيت
بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة
الطباعة المنيرية ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
 .239النككم ،محي الديف يحيى بف شرؼ (676ىػ) ،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف،
أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ ،تحقيؽ ،زىير الشاكيش ،المكتب
اإلسبلم  ،بيركت ،دمشؽ -عماف ،ط1412 ،3ىػ 1991 -ـ .
 .241النككم ،محي الديف يحيى بف شرؼ (676ىػ) ،منياج الطالبيف كعمدة المفتيف
ف الفقو ،تحقيؽ ،عكض قاسـ أحمد عكض ،دار الفكر ،ط1425 ،1ىػ-
2005ـ .
 .241النككم ،محي الديف يحيى بف شرؼ (676ىػ) ،المجمكع شرح الميذب "مر
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تكممة السبك كالمطيع " ،دار الفكر ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
 .242النككم :محي الديف يحيى بف شرؼ (676ىػ) ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف
الحجاج ،دار إحياء التراث العرب – بيركت ،ط1392 ،2ىػ .
 .243ابف اليماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاس (861ىػ) ،فتح القدير ،دار
الفكر ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
 .244الييثم  ،نكر الديف عم بف أب بكر (807ىػ) ،مجمر الزكائد كمنبر الفكائد،
تحقيؽ ،حساـ الديف القدس  ،مكتبة القدس  ،القاىرة ،بدكف طبعة1414 ،ىػ،
1994ـ.
 .245الكلكاج  ،أبك الفتح ظيير الديف عبد الرشيد بف أب حنيفة (540ىػ) ،الفتاكل
الكلكالجية ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط2005 ،1ـ .
 .246ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الككيت ،المكسكعة الفقيية الككيتية ،الككيت،
دار السبلسؿ ،ط1404 ،2ىػ1983-ـ.
 .247كليد بف محمكد ،أحكاـ رأس الماؿ ف الشركات كالمسائؿ المعاصرة المتعمقة بو،
(أصمو رسالة دكتكراه مف جامعة أـ القرل) ،دار كنكز إشبيميا ،الرياض ،ط،1
1434ىػ.
 .248ابف أب يعمى ،محمد بف محمد بف الحسيف بف محمد (526ىػ) ،طبقات الحنابمة،
تحقيؽ ،محمد حامد الفق  ،دار المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ .
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المراجع اإللكتركنية:
1. http://www.aleqt.com/2010/04/08/article_376019.html

مقال بعنوان :شركات الفقه .نظرة شرعٌة ونظامٌة ،للدكتورٌ :وسف بن أحمد القاسم
2. http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&Pag

eNo=1&PageID=5978
صالح بن عبد الرحمن األطرم ،بحث :شركة األبدان ،مجلة البحوث اإلسالمٌة ،العدد.42 :
3. http://www.alkutubcafe.com/book/59m1jz.html
المشٌقح ،خالد بن علً بن محمد ،االوقاف فً العصر الحدٌث كٌف نوجهها لدعم الجامعات وتنمٌة
مواردها.
4. http://dalel-atareeh.org/index.php/thesis1/view/details/1/6644
توف البخاري ،د الرش عبد أحمد بن طاهر خ للش الفتاوى خالصة
5. http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=15009
اإلحصار فً الحج (معناه ،أحكامه) ،بحث لٌونس عبد الرب فاضل الطلول.
6. http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5615

البدارٌن ،أٌمن ،المضاربة باألثمان المعاصرة (الفلوس) دراسة فقهٌة مقارنة ،بحث محكم منشور فً
مجلة الجامعة اإلسالمٌة ،غزة ،عام 2010م
7. http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6494

أبو غدة ،محمد زاهد ،مقال بعنوان :اإلمام كمال الدٌن ابن الهمام.
8. http://www.kantakji.com/riba

أحمد حسن ،بحث :األوراق النقدٌة ملحقة بالفلوس.
9. http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/7358.pdf

العامر ،بندر بن عبد الوهاب ،آثار الصحابة فً البٌوع واألقضٌة ،رسالة مقدمة إلى جامعة أم القرى،
المملكة العربٌة السعودٌة ،لنٌل درجة الدكتوراة.
http://libback.uqu.edu.sa:81/ArcMateViewer/viewer.aspx?fl=futxt/9272.pdf
القدوري ،أبو الحسٌن ،شرح مختصر الكرخً ،رسالة مقدمة إلى جامعة اإلمام محمد بن سعود،
المملكة العربٌة السعودٌة ،لنٌل درجة الدكتورة( ،من أول كتاب اإلجارات إلى آخر كتاب الرهن)،
للباحث عبد المحسن بن عبدهللا بن عثمان
11. http://majles.alukah.net/t58701-17/.
كتاب الجامع الصغٌر لإلمام محمد بن الحسن الشٌبانً ،دراسة توثٌقٌة تحلٌلٌة نقدٌة ،بقلم الباحث
التركً :محمد بوٌنوكالن
10.

\12. http://www.mediafire.com/download/ks8hhb8pkp8dp6p

البخاري ،طاهر بن أحمد بن عبد الرشٌد ،خالصة الفتاوى ،رسالة مقدمة إلى الجامعة اإلسالمٌة بغداد
لنٌل درجة الماجستٌر (من بداٌة كتاب الغصب إلى نهاٌة المخطوطة).
13. http://meshhoor.com/fatawa/fatwa-61
آل سلمان ،مشهور حسن ،فتوى" حكم ضمان التكسً" منشورة على موقعه.
14. http://shkhudheir.com/
موقع الشٌخ عبد الكرٌم الخضٌر.
15. http://sub3.rofof.com/07bgzui3/Shrk'h_alwjwh.html
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شركة الوجوه وأحكامها فً الفقه اإلسالمً والقانون المدنً األردنً ،رسالة مقدمة إلى جامعة النجاح
الوطنٌة نابلس ،لنٌل درجة الماجستٌر ،للباحثة :رابٌة عرفات شحادة ذٌاب.
16. http: //www.turizm.gov.tr/AR/BelgeGoster.aspx

موقع وزارة الثقافة والسٌاحة التركٌة على اإلنترنت ،معلومات عن سٌواس
17. http:// uqu.edu.sa/gsmatrafi.

كتاب النهاٌة ،وهو شرح على كتاب الهداٌة للمرغٌنانً ،ومؤلفه هو حسام الدٌن حسٌن بن علً
السغناقً ت710 :هـ
18. https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/saudi_msgs_view/ar/3

شرح محمد بن محمد بن أمٌر الحاج الحلبً ،الحنفً ،المتوفى :سنة  879هـ ،التقرٌر والتحبٌر على
التحرٌر البن الهمام.
19. uqu.edu.sa/page/ar/143408

الشنقٌطً ،محمد بن محمد المختار ،شرح زاد المستقنع.
ا20. https://.uqu.edu.sa/page/ar/93214483

كتاب األسرار ف األصكؿ كالفركع لمشيخ أب زيد عبيد ا﵀ بف عمر الدبكس الحنف ت432 :ق
21. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86

%D8%A9
مكقر :كيكيبيديا المكسكعة الحرة ،معمكمات عف فرغانة.
22. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89

مكقر :كيكيبيديا المكسكعة الحرة ،معمكمات عف بخارل

23. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%

D8%A9
مكقر :كيكيبيديا المكسكعة الحرة ،معمكمات عف البصرة.
24. http://ziyouz.uz/ru/deyateli/velikie-mysliteli-uzbekistana/511---1123-1197

بحث البرفسكر محمد البخارم ،مف أكزبكستاف بعنكاف :برىاف الديف المرغينان (1123ـ1197-ـ).
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