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 ِكَتاُب الُتُيوعِ 

 

، َقاَل اهلُل َتَعاَلك: ﴿   .[575]الَبَؼَرة:  ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤ  األَْصُؾ فِقِف الِحؾُّ

ـْ َطَؼاٍر َوَحَقَقانٍ 
اْ   َفَجِؿقُع األَْطَقاِن مِ َوَأَثاٍث َوَغْقِرَها، َيُجقُز إِيَؼاُع الُعُؼقِد َطَؾْقَفاا إَِذا َتؿت

 ُشُروُط الَبْقِع.

ُروِط:  ـْ َأْطَظِؿ الشُّ  َفِؿ

َضا؛ لَِؼْقلِِف َتَعاَلك: ﴿1]  .[52]الـَِّساء: ﴾ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ[ الرِّ

  [ إِّلت 5]
ت
َنت الـتبِال

ِ
ـْ َيْقاِع الَغاَررِ » ♀َأْن َيُؽقَن فِقِف َغاَرٌر َوَجَفاَلاٌ؛؛ أل «. َكَفاك َطا

 َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.

 َفْقْدُخُؾ فِقِف: 

 َيْقُع اآليِِؼ. -1

اِرِد. -5  َوالشت

3- . ـِ ْؾَعَتْق  َوَأْن َيُؼقَل: يِْعُتَؽ إِْحَدى السِّ

ـَ األَْرِض َوَكْحِقِه. -4
 َأْو يِِؿْؼَداِر َما َتْبُؾُغ الَحَصاُة مِ

 َأْو َما َتْحِؿُؾ َأَمُتُف. -5

 َأْو َشَجَرُتُف. -6

ـِ الَحامِِؾ. -7  َأْو َما فِل َيْط
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. ـِ ـِ َأِو الُؿْثَؿ  َوَسَقاٌء َكاَن الَغَرُر فِل الثتَؿ

[3 
ْ
ل  ِء، َأْو َلُف َطَؾْقِف َوَّلَيٌ؛  َوُهَق َيالٌِغ َطاقٌِؾ َرِشقٌد.[ َوَأْن َيُؽقَن الَعاقُِد َمالًِؽا لِؾشت

ـْ ُشُروِط الَبْقِع َأْيًضا: َأْن َّل َيُؽقَن فِقِف ِرًيا.4]
 [ َومِ

ـْ ُطَباَدَة    ◙َط
ِ
ب: »♀َقاَل: َقااَل َرُساقُل اهلل ذ   ضه الػا وبوب ُا َب بِاللذَّه  ُ َب الذَّه

ال وبوب بِاللب رِّ الب رُّ وبوب
ضه ا بِاللػا ا ا ذوب َب وب ْثذل،

بِاؿا ْثًلا وبما ْؾحا بِاللؿا ْؾح 
الؿا بِاللتهْؿراوبوب التهْؿر  قراوبوب

عا بِاللشه قر 
عا شه

ب ب بوا ا ب ذْنب ب ؿب وبفب
،ٍ ابِاقبذ ٍا ذ بيب ذلنب َب اب َب ذْ ت ْموبَا

بما ْب ْقذ َب ذواب باقع  بفب  َ ذـبل َْ باْب
ها ذَّا َب ذْ ب ػب اباْختبؾب َب ذنا وبفب ا ، وب ِاسب

ِبى ب بْر ٍْ ؼب بفب ا ب تبزب َْ  ْسؾٌِؿ.َرَواُه مُ «. ا

، َوَّل َمْقُزوٌن يِِجـِْسِف إِّلت َكَذلَِؽ. ـِ ْرَصْق ـِ الشت ـْ ِجـِْسِف إِّلت يَِفَذْي
 َفََل ُيَباُع َمؽِقٌؾ يَِؿؽِقٍؾ مِ

ـْ َغْقِر ِجـِْساِف: َجااَز يَِشاْرِط 
ـْ َغْقِر ِجـِْسِف، َأْو َمْقُزوٌن يَِؿْقُزوٍن مِ

َوإِْن يِقَع َمؽِقٌؾ يَِؿؽِقٍؾ مِ

ِق.التتَؼا  ُيِض َقْبَؾ التتَػرُّ

ِق.  َوإِْن يِقَع َمؽِقٌؾ يَِؿْقُزوٍن َأْو َطْؽُسُف َجاَز، َوَلْق َكاَن الَؼْبُض َيْعَد التتَػرُّ

 َوالَجْفُؾ يِالتتَؿاُثِؾ َكالِعْؾِؿ يِالتتَػاُضِؾ.

 
ُّ
ـْ َيْقِع الُؿَزاَيـَاِ؛:  ♀َكَؿا َكَفك الـتبِل التتْؿِر فِال ُرُؤوِس َوُهاَق ِشاَراُء التتْؿاِر يِا»َط

 ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف.«. الـتْخؾِ 

َصاِ ، » َص فِل َيْقِع الَعَراَيا يَِخْرِصَفا، فِقَؿاا ُدوَن َخْؿَساِ؛ َأْوُساٍؼ، لِْؾُؿْحَتااِج إَِلاك الرُّ َوَرخت

ـَ ِطـَْدُه َيْشَتِري يِِف، يَِخْرِصَفا  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«. َوَّل َثَؿ

ُروِط: 5] ـَ الشُّ
ٍم َشْرًطا: [ َومِ  َأْن َّل َيَؼَع الَعْؼُد َطَؾك ُمَحرت

1-  
ُّ
ا لَِعْقـِِف؛ َكَؿا َكَفك الـتبِل ـْ َيْقِع الَخْؿِر َوالَؿْقَتِ؛ َواألَْصـَامِ » ♀إِمت ُمتتَػاٌؼ «. َط
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 َطَؾْقِف.

5-  
ُّ
ـْ َقطِقَعِ؛ الُؿْسؾِِؿ؛ َكَؿا َكَفك الـتبِل

ا لَِؿا َيَتَرتتُ  َطَؾْقِف مِ ـِ الَبْقاِع » ♀ َوإِمت َطا

َراِء َطَؾك ِشَرائِِف، والـتْجشِ   ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف.«. َطَؾك َيْقِع الُؿْسؾِِؿ، َوالشِّ

ـْ َذلَِؽ: َكْفُقُف  -3
قِقِؼ » ♀َومِ ِحِؿ فِل الرت ـَ َذِوي الرت ـِ التتْػِريِؼ َيْق  «.َط

ـْ َذلَِؽ: إَِذا َكاَن الُؿْشَتِري ُيْعَؾاُؿ مِـْاُف  -4
َأكتاُف َيْػَعاُؾ الَؿْعِصاَقَ؛ يَِؿاا اْشاَتَراُه؛ َكاْشاتَِراِء َومِ

ِريِؼ. ََلِح لِْؾِػْتـَِ؛، َوَطَؾك ُقطتاِع الطت  الَجْقِز َوالَبْقِض لِْؾِؼَؿاِر، َأِو السِّ

5-  
ُّ
ل الَجَؾِ ، َفَؼاَل:  ♀َوَكَفك الـتبِل ـْ َتَؾؼِّ ب»َط ذيب ؼِّ ؾ  ذْنبت  ؿب وبفب ُب ؾب ابالجب و  ؼه ؾب بتب َلب

ل قبلرابفب
بِاللخا وب ف  :بفب وقب بالسُّ ه   ٍ قِّ َب اب بتبىب َب نا وبفب ـْه 

بما  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«. ْمت رايب

ـهل»َوَقاَل:  -6 بما ؾبْقسب ـبلبفب شه ْنبغب  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«. مب

ِريِح:  َيا الصت  َومِْثُؾ الرِّ

ـْ ُمْشاَتِريَفا يَِلَقاؾت التتَحقُُّؾ َطَؾْقِف يِالِعقـَِ؛، يَِلْن َيبِقَع ِسْؾَعً؛ يِِؿاَئٍ؛  -أ إَِلك َأَجٍؾ، ُثؿت َيْشاَتِريَفا مِا

 مِـَْفا َكْؼًدا، َأْو يِالَعْؽِس.

.  -ب ـِ ْي  َأْو يِالتتَحقُِّؾ َطَؾك َقْؾِ  الدت

ـْ  -جا ٍء مِا ْ
َيا يَِؼْرٍض: يَِلْن ُيْؼِرَضُف مِاَئً؛ َوَيْشاَتِرَط اّلْكتَِػااَع يَِشال َمالِاِف، َأِو التتَحقُِّؾ َطَؾك الرِّ

ـْ َذلَِؽ ِطَقًضا، َفُؽؾُّ َقْرٍض َجرت َكْػًعا َفُفَق ِرًيا.  َأْو إِْطَطاَءُه َط

ٍ؛، َأْو ُمدِّ َطْجَقٍة َوِدْرَهٍؿ يِِدْرَهٍؿ. -د ٍ؛ َمَعُف َغْقُرُه يِِػضت ِّ فِضت
ـَ التتَحقُِّؾ: َيْقُع ُحؾِل

 َومِ

 
ُّ
ـْ  ♀َوُسئَِؾ الـتبِل َصِ ، َفَؼاَل:  َط ْه »َيْقِع التتْؿِر يِالرُّ ذ ابجب َب بَا ـْؼ ص  يب

، َقااُلقا: « ب

ـْ َذلَِؽ. َرَواُه الَخْؿَسُ؛.  َكَعْؿ، َفـََفك َط
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ـَ التتْؿاِر. َرَواُه  ك مِا ـَ التتْؿاِر َّل ُيْعَؾاُؿ َمؽِقَؾَفاا، يِالَؽْقاِؾ الُؿَساؿت اْبَرِة مِا ـْ َيْقاِع الصُّ َوَكَفك َطا

 ُمْسؾٌِؿ.

ِ؛: َوأَ  مت ا َيْقُع َما فِل الذِّ  مت

ِق؛ لَِؼْقلِاِف  -أ ـْ ُهَق َطَؾْقاِف َجااَز، َوَذلِاَؽ يَِشاْرِط َقاْبِض ِطَقِضاِف َقْباَؾ التتَػارُّ َفنِْن َكاَن َطَؾك َم

ذْي  ب: »♀ ذلبمب ؿب ِبْقـبؽ  ذلوبوب وب ره تبػب ذلبلبذْمبتب ذلوبمب فب
ْوما ذْعرابيب

لبِاسا َب ذَّب ْلخ  ب بْنبتب ِبْلسب ب َرَواُه «. َلب

 َخْؿَسُ؛.ال

ـَ الَغَرِر. -ب
َكتُف مِ
ِ
؛ أل بَوإِْن َكاَن َطَؾك َغْقِرِه َّل َيِصحُّ

ب
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 الثَِّمارِ ُصوِل وَ عِ الُ ةَاُب ةَي  

ب

ذذ»: ♀َقاااَل  ِبذذل ببمب ببْنب ْخذذًلا ِهرببكب ذذمب ب بْنبت  ٍب ِبْعذذ ذذت برببؿببثببفبببب بوبَابعابلئابببذذؾْبلبلابفب لبفببطببرابتببْشذذيبببنْبب ببَله

 .فِ قْ ؾَ طَ  ٌؼ ػَ تت مُ  «.ل  بتبببْبؿ بلا

 ْشَجاِر إَِذا َكاَن َثَؿُرُه َياِدًيا.ألَ َوَكَذلَِؽ َسائُِر ا

ةً  ِذي َّل ُيْحَصُد إِّلت َمرت ْرُع الت  .َومِْثُؾُف إَِذا َضَفَر الزت

ُة الظتاِهَرُة ِطـَْد او  لِْؾَبائِِع.َبْقِع لإِْن َكاَن ُيْحَصُد مَِراًرا َفاألُُصقُل لِْؾُؿْشَتِري، َوالَجزت

  قُل ُسااك رَ َفااكَ وَ 
ِ
َبااائَِع لَيْقااِع الثَِّؿاااِر َحتتااك َيْبااُدَو َصااََلُحَفا: َكَفااك ا ـْ َطاا ♀ اهلل

 َوالُؿْبَتاَع.

ـْ َصااََلِحَفا، َفَؼاااَل:  ت ذذه ب»َوُساائَِؾ َطاا َب ل بعب ُب َب ذذَّْ تهذذىبتب ب بْوب»: ، َوفِاال َلْػااظٍ «حب ذذلره تهذذىبتبْحؿب حب

لرهب  .«تبْصػب

ـْ َيْقِع افَ كَ وَ  . َرَواُه َأْهُؾ السُّ لك َط  .ـِ ـَ َح ِّ َحتتك َيْشَتدت

بعْبِاببوْبلبب»: اَل قَ وَ  ب بببنْبمابب ب بخا ابفببؿببثبببقكب بلببرا ِببَب بجبببه بتْبل
ذًلبيببفببب  بحببلئا بحا بلبذبلُّ ذلْبتبببنْب بببكب ذبه بـْذماببَّببخ  بمبب الوبِاذقْبمب

بلْبتبب بمبببَّ بخ  ب بببللب بخا بحبببرابقْبغببِاببقكب  ْس مُ  اهُ وَ رَ  «. ق 
 .ؿٌ ؾِ
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 وَغيِرهِ ةَاُب الِخَياِر 

ب

 .؛ِ قت طِ رْ الشت  اِب بَ ْس ألَ ا ـَ مِ  ٍ  بَ َس  يِ ّلت ًما، إِ زِ ْؼُد َصاَر َّل عَ لَوإَِذا َوَقَع ا

 لَفِؿـَْفااا: ِخَقاااُر ا 
ُّ
ب»: ♀َؿْجؾِااِس: َقاااَل الـتبِاال ،ٍ ذذ احا بوب ذذلُّ ؽ  بفب نا ًلب ج  بالذذره ببذذليبعب ابتب َب َا

ذلب لكب َب لبوب وب ره تبػب لبلبْمبيب وبمب
قبلرا
لبِاللخا ؿب ـْف 

لباما ؿب  َ  ٍ ذ ب بحب قِّذر  ْوبي خب
ذلوب ب قعا

ؿا لبآلجب ؿب  َ  ٍ ذ ب بحب قهذرب ذناْنبخب وبفب ذرب خب

لبآلا تبببليبعب بفب رب وبخب لاكب َب ؾبىب باعب ُب جب بوب ٍْ ؼب لبببْقع بلفب ببليبعب ْنبتب
ب ب ٍب ِبْع لب وب ره ػب َاْنبتب ذلبوبوب ؿب ـْف 

بما  ٍ احا ْكبوب ْتر  لبْمبيب وب

بالا ُب جب بوب ٍْ ؼب وبفب  ْقِف.ُمتتَػٌؼ َطؾَ  «.ببْقع بلببْقعب

ْرِط، إَِذا ُش  ََحِدِهَؿا مُ  ِخَقارُ لَط ارِ َومِـَْفا: ِخَقاُر الشت
ِ
 .؛ً قمَ ؾُ عْ ًة مَ دت َلُفَؿا َأْو أل

بعببلا»: ♀َقاااَل  ونب ؿ 
ْسذذؾا ذذىؿ  لب بببؾب ذذْرطا بمب ْموبَاَله وطافا ذذر  ذذم  ذذحب ذذلب بْوبحب اما رب بحب مببله بره

ب َلا ًلب . «.حب ـِ ـَ  َرَواُه َأْهُؾ السُّ

ـَ  ـِ اغَ َومِـَْفا: إَِذا ُغبِ ل َجَؾٍ   ؛َعاَدةِ لْبـًا َيْخُرُج َط ا يِـَْجٍش، َأْو َتَؾؼِّ  .َغْقِرَهاَأْو  ،إِمت

َس ا ـَ لَباائُِع َطَؾاك الَومِـَْفا: ِخَقاُر التتْدلِقِس: يِاَلْن ُياَدلِّ  َكَتْصاِرَي؛ِ  ؛ُؿْشاَتِري َماا َيِزياُد يِاِف الاثتَؿ

ـِ فِاال َضااْرِع يَ  ااَب وا»: ♀ َقاااَل ؛ امِ َعااكْ ألَ ا ؛ِ قَؿاافِ الؾت ذذرُّ بت صب ذذنابب(1)بَلب ؿب وبفب ذذـبمب الغب بوب ِاذذلب
باإلا

ْنبيبْحؾاب
ب ب ٍب ِبْع ب ْينا ْقرابالـهظبرب بِاخب وب ف  بفب  ٍ ِبْع لب فب ِْتبلعب لبا ذلعا َب ذلوبوب َب برب ه ذل ب َاْنبمب لوبوب فب ذؽب ب بْمسب ل ب لوبَاْنبمب ببفب

ْؿر،ب ْنبتب ب»ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف، َوفِل َلْػٍظ:  «.ما قبلرا
بِاللخا وب ف  ثب ببفب يهلم،ببثبًلب

 .« ب

هِ رَ  ـَ قْ َيا ارُ َقاالخِ  فُ َؾافَ  فُ َباقْ طَ  ؿْ َؾاعْ يَ  ؿْ قًباا َلاعِ ى مَ رَ تَ اْش َوإَِذا   َسامْ إِ وَ  دِّ
 ـَ قت َعاتَ  هُ دُّ رَ  رَ ذت َعاتَ  نْ نِ ، َفافِ اكِ

 .فُ ُش رْ أَ 

                                                           

وا(.بوزنِ  (1)  : ) ال ُتَزكُّ
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ـِ َتَحاَلَػا، َولُِؽؾٍّ مِـُْفَؿا ا  َػْسُخ.لَوإَِذا اْخَتَؾَػا فِل الثتَؿ

ذذنْب»: ♀َوَقاااَل  ِبْقعبببمب لب ؿا
ْسذذؾا بم  ذذللب ذذه ببتبذذه ب بوب تب ْثرب با  بعب للبذذه   ـُ اْيااوَ  دَ اوُ ق دَ ُيااَرَواُه أَ «.  بوب

 .فْ اَج مَ 
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َلِم   ةَاُب السَّ

ب

َػ؛ِ  َؾُؿ فِل ُكؾِّ َما َيـَْضبُِط يِالصِّ  : َيِصحُّ الست

تِل يَ  -1  .ـُ ؿَ ا الثت فَ يِ  ُػ ؾِ تَ خْ إَِذا َضَبَطُف يَِجِؿقِع ِصَػاتِِف الت

 .فُ ؾَ َج أَ  رَ كَ ذَ وَ -5

 .ِق رُّ ػَ التت  َؾ بْ قَ  ـَ ؿَ الثت  اهُ طَ طْ أَ وَ -3

 بِااالـت  مَ دِ : َقاااَل َقاا ¶ اسٍ بتااطَ  ـِ اْياا ـِ َطاا
ُّ
ل فِاا ُيْسااؾُِػقنَ  ؿْ ُهااوَ  ؛َ يـَاادِ الؿَ  ♀ ل

اوَ  ؛َ ـَ الست  ارِ ؿَ الثِّ  ذ»: اَل َؼا، فَ ـِ قْ تَ ـَ الست ذ بببنْبمب بؾببَْ ذفاذبْب بؾابْسذق بؾْبفببب ،بيْبيبمب ذعْبمبببل،بْقذَبببيفاذبْْ بن،ب ْبوببوبوببوم،بؾ 

 ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف. .«وم،بؾ بعْبمبببل،بجببىب ببلببوبَابوم،بؾ بعْبمبب

لب»: ♀َوَقاَل  َب ذَّب ذْنب بخب مب ـْذه وبوب ذلبا  بعب َب ا ذلب ب ه َب ا ب ب ب ب  ٍ بي راي بالـهلسا الب ب بْموب َّب ْنب بخب مب

با  ب ه  ػب لب بْتؾب فب فب بَاْتًلب  ٍ  .يُّ ارِ خَ َرَواُه البُ  «.ي راي
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َماِن والَكَفاَلثِ  ِن والضَّ ه   ةَاُب الرَّ

ب

 .؛ِ تَ ايِ َوَهِذِه َوَثائُِؼ يِالُحُؼقِق الثت 

ـٍ َيِصحُّ َيْقُعَفا ـُ هْ الرت فَ   .َيِصحُّ يُِؽؾِّ َطْق

ـِ لِطـَْد ا َفَتْبَؼك َأَماَك؛ً  ى ،ُؿْرَتِف َط، َكَسائِر ا َّل َيْضَؿـَُفا، إِّلت إِْن َتَعدت  َماَكاِت.ألَ َأْو َفرت

ـُ لَفنِْن َحَصَؾ ا ْه  .َقَفاُء التتامُّ اْكَػؽت الرت

ـِ لَوإِْن َلْؿ َيْحُصْؾ، َوَصَؾَ  َصاِحُ  ا ْه ـْ َثَؿـِاِف، َوَماا  ؛َحؼِّ َيْقَع الرت َوَجَ  َيْقُعُف َوالَقَفااُء مِا

ـَ   مِ
َ
ـِ َيْعَد َوَفاِء اا َيِؼل ـَ للثتَؿ  مِ

َ
ٌء َيْبَؼك َدْيـًا ُمْرَسًَل  َحؼِّ َفؾَِريِِّف، َوإِْن َيِؼل

ْ
ـِ َشل ْي .الدت ـٍ   يََِل َرْه

ـَ َأَحٌد َفَعَؾْقِف َضَؿاُكُف َيُؽقُن َرْهـًا ْه  .َوإِْن َأْتَؾَػ الرت

 .َوَكَؿاُؤُه َتَبٌع َلفُ 

 َوُمْمَكُتُف َطَؾك َريِِّف.

ـِ َوَلْقَس  ـِ   (2)لِْؾُؿْرَتِف اِه ااِرِع فِال َقْقلِاِف آلنِْذِن اْكتَِػاُع يِِف إِّلت يِاّلاَوَّل لِؾرت َخاِر، َأْو يِانِْذِن الشت

ب»: ♀ ذلنب َب اب َب بَا
تاذها ؼب بػب بِـا ب  بي ْشذرب رِّ ٍه بالذ لبذببن  ذلوبوب وكا  َ ْر بمب لنب َب اب َب بَا

تاها ؼب بػب بِـا  ُ َب ْر بي  الظهْفر 

ؼب  ب بالـهػب ب  يبْشرب بوب  ُ َب ْر يبيب
ؾبىبالهَّا عب لوبوب وكا  َ ْر .لَرَواُه ا «.مب  ُبَخاِريُّ

 .فِ قْ ؾَ طَ  يذِ الت  ـِ طَ  ؼت الحَ  ـَ ؿَ ْض يَ  نْ : أَ انُ ؿَ الضت وَ 

 .َيَدكِفِ  ارِ َض ْح نِ يِ  مَ زِ تَ ؾْ يَ  نْ : أَ ؛ُ الَ ػَ الؽَ وَ 

                                                           

ـِ َوَلْقَس )( 2) اقخ وصبعا؛ ايـاف وصبعا؛  ( غقر مقجاقدةٍ لِْؾُؿْرَتِف ، وهال مقجاقدة يف صبعا؛ الشت يف صبعا؛ اياـ الجاقزيِّ

ام  .تؾؿقذه البست
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م ب»: ♀َقاَل  لرا بغب قم 
عا  .«الزه

ـٌ   :إِّلت  ؛َفُؽؾٌّ مِـُْفَؿا َضامِ

 .إِْن َقاَم يَِؿا اْلَتَزَم يِفِ  -1

 .َحؼِّ لَأْو َأْيَرَأُه َصاِحُ  ا-5

  .قُؾ ِص األَ  َئ رِ َأْو يَ -3

 .ؿُ ؾَ طْ أَ  اهللُ وَ 
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 ةَاُب الَدج ِر ِلَفَلٍس َأو  َغيِرهِ 

ب

ـْ َلُف   .رَ ِس عْ الؿُ  رَ ظِ ـْ يُ  نْ أَ  فِ قْ ؾَ عَ فَ  ؼُّ حَ الَوَم

 .رِ قِس ك الؿُ ؾَ طَ  رَ سِّ قَ يُ  نْ أَ َلُف ل غِ بَ ـْ يَ وَ 

 .اِت ػَ الصِّ وَ  رِ دْ الؼَ ًَل يِ امِ كَ  اءُ فَ قَ لا فِ قْ ؾَ عَ فَ  ؼُّ الحَ  فِ قْ ؾَ طَ  ـْ مَ وَ 

بطْبمبب»: ♀ اَل قَ  بحاباب  بَببَابوبوببم بؾْبظ ببيِّبـابالغبببل  يْبِاببقذلب ذعبببهابـاذٍب ُمتتَػاٌؼ  «.ْلبتبذْحبقببؾْبفببب ،بيؾاذىبمببؾب

ـَ   ُؿَقاَسَرِة.ال َطَؾْقِف، َوَهَذا مِ

ااِذي َلااْقَس ُمَؿاااصًَِل لَؼاااِدُر َطَؾااك الَفااالَؿؾِلُء ُهااَق ا ـُ َتْحِضااقُرُه َقَفاااِء، الت لَِؿْجؾِااِس ، َوُيْؿؽِاا

 الُحْؽِؿ.

ـْ َماِل ا
ُيقُن َأْكَثَر مِ ـَ الا ْكَسااِن، َوَصَؾاَ  لِ َوإَِذا َكاَكِ  الدُّ َحااكِِؿ َأْن لُغَرَمااُء َأْو َيْعُضاُفْؿ مِا

ـَ  :َر َطَؾْقفِ َيْحجُ  ِف فِل َجِؿقاِع َمالِاِف، ُثاؿت يُ  َحَجَر َطَؾْقِف، َوَمـََعُف مِ ُؿُف ِساؼْ َويَ  ،فُ اَلال مَ ػِّ َصاالتتَصرُّ

 .ُغَرَماِء يَِؼْدِر ُدُيقكِِفؿْ لَطَؾك ا

 :  ّلت إِ  ؿْ فُ ـْ ُم مِ َوَّل ُيَؼدت 

ـِ يَِرْهـِِف. -1 ْه  َصاِحَ  الرت

ذبه بللببمبببكببربب ْب بببنْبمبب»: ♀َوَقاَل  -5 بما بِاذها قُّ ب بحب وب ف  بفب ب بْفؾبسب ٍْ بوب ل، ج  برب ٍب ـْ
 «.هابرابْقذغبببنْبعا

 .فِ قْ ؾَ طَ  ٌؼ ػَ تت مُ 

 لِاك وَ ؾَ طَ  ُ  جِ يَ وَ 
ِّ
ا ل اوَ  قرِ غِ الصت  ؿُ فِ الِ ل َمافِا ِف رُّ َصاالتت  ـَ مِا ؿْ فُ عَ ـَ ْؿايَ  نْ أَ  :قنِ ـُاجْ ؿَ الوَ  قفِ ػِ الست

 .ؿْ هُ رُّ ُض ي يَ ذِ الت 
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 .[5ساء: ]الـِّ ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ﴿ك: الَ عَ تَ  اَل قَ 

ـُ  ؿْ فُ الَ َماا َب رُ ْؼاا يَ ّلت أَ  فِ ْقااؾَ طَ وَ   َأْحَساا
َ
تِل ِهاال ـْ حِ  ؛إِّلت يِااالت  ،ـتااافِِع َلُفااؿْ لِف ارُّ َصااوالتت  ،ظِاافِ ػْ مِاا

 .(3) َما َيْحَتاُجقَن إَِلْقفِ َطَؾْقِفْؿ مِـُْف ِف رْ صت الوَ 

ـْ َجَعااَؾ ا ِشااقُد، َفاانِْن َلااْؿ َيُؽاا َ الِقَّلَيااَ؛ َحاااكُِؿ لَوَولِااقُُّفْؿ َأُيااقُهُؿ الرت
ِ
ـْ يَ  ْشااَػِؼ أل ـْ  ُؽااقنُ َماا مِاا

 .ؿْ فِ ـِ آمَ ، وَ ؿْ فِ فِ رَ طْ أَ َأَقاِريِِف، وَ 

ـْ  ـْ أُ ْسَتْعػِ َكاَن َغـِقًّا َفْؾقَ  َوَم ـْ َكاَن َفِؼقًرا َفْؾَقْلُكاْؾ يِاالَؿْعُروِف: َوُهاَق األََقاؾُّ مِا ِة رَ ْجاْػ، َوَم

 . فِ تِ ايَ ػَ كِ  وْ مِْثؾِِف أَ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سياٌق مختلٌف.ي طبعة دار ابن الجوزيِّ هكذا يف كلِّ النُّسخ الثَّالث، وفِ  (3)
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ل حِ   ةَاُب الصُّ

ب

 
ُّ
با»: ♀َقاَل الـتبِل ِبْقنب ب ز 

لئا بجب ْؾح  لب ببلالصُّ ْؾحا  َ ب وبَاَله قنب
ْسؾاؿا بحببؿ  لبرببحبببله مببحبب بوْباما بره

بحبب بًلب َحُف ا، . َرَواُه َأُيق َداُوَد َوالتِّْرمِِذيُّ «َلا ـٌ َصِحقٌح، َوَصحت  َحاكُِؿ.لَوَقاَل: َحَس

ـٍ أُ [ 1] ـٍ يَِعْق ـْ َطْق  : َجاَز.ـٍ َديْ يِ  وْ أَ  ،ىرَ ْخ َفنَِذا َصاَلَحُف َط

ـٌ َفَصالَ  [ 5] ، َأْو يِ  ُف َطـْفُ حَ َوإِْن َكاَن َلُف َطَؾْقِف َدْي ـٍ  .ازَ : َج ِق رُّ ػَ َقَبَضُف َقْبَؾ التت  ـِ َديْ يَِعْق

 .َأْو َصاَلَحُف َطَؾك َمـَْػَعٍ؛ فِل َطَؼاِرِه َأْو َغْقِرِه َمْعُؾقَم؛ٍ  [ 3]

ـِ ا فُ َأْو َصاَلحَ  [ 4] ْي ـِ الدت ِؾ يَِبْعِضِف َحاّلًّ لَط  .ُؿَمجت

ـٌ َّل َيْعَؾَؿاِن  َأوْ [  5] ٍء: َصحت ذَ  مِْؼَداَرهُ َكاَن َلُف َطَؾْقِف َدْي ْ
 .َؽ لِ َفَصاَلَحُف َطَؾك َشل

ذذ»: ♀َوَقاااَل  بجب نه ْؿذذـبعب بيب ذذبببَلب شب بخب ْغذذرا ب ْنبيب
ب ب ه  ذذلرب بجب هاببه بلر  ارا ٍب ذذ ذذىبجا ؾب  اهُ وَ رَ  «.عب

 .يُّ ارِ خَ البُ 
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ِرَكِث ةَاُب   والُمَساَقاِة والُمَزاَرَعثِ الَوَكاَلِث والشَّ

ب

 
ُّ
ُؾ فِل َح  ♀َكاَن الـتبِل  قَ َح ، وَ ؛ِ اصت الخَ  فِ جِ ائِ قَ ُيَقكِّ

ـَ ؿِ ؾِ ْس الؿُ  ِج ائِ  .فِ يِ  ؛ِ ؼَ ؾِّ عَ تَ الؿُ  ق

 فِ فَ 
َ
 .ـِ قْ فَ رَ الطت  ـَ مِ  زٌ ائِ َج  دٌ ؼْ طَ  ل

  ؛ُ ايَ قَ الـِّ  حُّ ِص ل تَ تِ الت  اءِ قَ ْش األَ  قعِ ؿِ ل َج فِ  ُؾ ُخ دْ تَ 
 ا:قفَ فِ

 .  اهَ قِ حْ كَ ، وَ ةِ ارَ ػت الؽَ ، وَ اةِ كَ الزت  يِؼ رِ ػْ تَ كَ  :اهللِ  قِق ؼُ ُح  ـْ مِ  -أ

ـَ قِّ مِ اآلدَ  قِق ؼُ ُح  ـْ مِ وَ  -ب  ا.هَ رِ قْ غَ وَ  ،قخِ ُس ػُ لاوَ ، قدِ ؼُ العُ كَ  :ق

ااعَ تَ تَ وَ  انِ َسااكْ ك الِ َؾااطَ  ـُ قت َعااتَ ل تَ تِااالت  قرِ ُماااألُ  ـَ مِاا، ؛ُ اَيااقَ الـِّ  فُ ُؾااُخ دْ  تَ ا َّل َمااوَ  ااَخ  فِ كِاادَ بَ يِ  ُؼ ؾت ؛ ؛ً اصت

 .اقفَ فِ  ؛ُ الَ كَ القَ  قزُ جُ  تَ َّل  :اهَ قِ حْ كَ وَ  ،اِت َج وْ الزت  ـَ قْ يَ  ؿِ ْس الؼَ ، وَ ِػ ؾِ الحَ ، وَ ةِ ارَ فَ الطت ، وَ ةِ ََل الصت كَ 

ُف ا  .ًفارْ طُ  وْ ًؼا أَ طْ كُ  قفِ فِ  فُ َقكِقُؾ فِل َغْقِر َما ُأِذَن لَ لَوَّل َيَتَصرت

 .َأْو َغْقِرهِ  التتْقكِقُؾ يُِجْعؾٍ  قزُ جُ يَ وَ 

ي َأِو التتْػِريطِ   .َوُهَق َكَسائِِر األَُمـَاِء، َّل َضَؿاَن َطَؾْقِفْؿ إِّلت يِالتتَعدِّ

ـِ   .َوُيْؼَبُؾ َقْقُلُفْؿ فِل َطَدِم َذلَِؽ يِالَقِؿق

ـَ  دت مِ َطك الرت ـِ ادت  :َمـَاءِ ألُ ا َوَم

 .َفنِْن َكاَن يُِجْعٍؾ، َلْؿ ُيْؼَبْؾ إِّلت يَِبقِّـَ؛ٍ 

ًطا، ُقبَِؾ َقْقُلُف يَِقِؿقـِِف. َوإِْن َكانَ   ُمَتَبرِّ

لب»: ♀َوَقاااَل  ؿب  َ  ٍ ذذ ذذْنب بحب ذذلبلبذذْمبيبخ  بمب ْقنا ذذرايؽب بالشه  ِ ذذ
للا ذذلبثب ذذللبى:ب بكب عب با  بتب ذذول  ؼ  يب

ل ؿب فا
ِبْقـا ْنب

بما ْج   رب بخب لنب ابخب َب نا وبفب ببه 
لحا  َرَواُه َأُيق َداُوَد. «.َب
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 .ةٌ زَ ائِ ا َج فَ ؾِّ ا كُ فَ اطِ قَ كْ أَ  قعِ ؿِ جَ يِ  ؛ُ كَ رِ الشت فَ 

ْيُح يَِحَس ؿِ لَوَيُؽقُن ا  .  ِ  َما َيتتِػَؼاِن َطَؾْقِف، إَِذا َكاَن ُجْزًءا ُمَشاًطا َمْعُؾقًماْؾُؽ فِقَفا َوالرِّ

 :اذَ ل هَ َفَدَخَؾ فِ 

ـْ كُ  :ِعـَانِ لَشِرَكُ؛ ا -1
 َأْن َيُؽقَن مِ

َ
 ؾٍّ مِـُْفَؿا َماٌل َوَطَؿٌؾ.َوِهل

ـْ َأَحِدِهَؿا اُؿَضاَرَيِ؛: لَشِرَكُ؛ اوَ -5
ـَ ليَِلْن َيُؽقَن مِ  َعَؿُؾ.لَخِر اآلا َؿاُل َومِ

ـَ لَشِرَكُ؛ اوَ -3  الـتاِس. ُقُجقِه: يَِؿا َيْلُخَذاِن يُِقُجقِهِفَؿا مِ

ـَ ألَ َشِرَكُ؛ اوَ -4 ـْ َحِشاقشٍ لا ْيَداِن: يِاَلْن َيْشاَتِرَكا يَِؿاا َيْؽَتِساَباِن يَِلْياَداكِِفَؿا مِا  ُؿَباَحااِت مِا

ـَ   األَْطَؿاِل. َوَكْحِقِه، َوَما َيَتَؼبتََلكِِف مِ

 الَشِرَكُ؛ اوَ  -5
َ
 .َجامَِعُ؛ لَِجِؿقِع َذلَِؽ لُؿَػاَوَضِ؛: َوِهل

َفا َجائَِزٌة.  َوُكؾُّ

ََحِدِهَؿا
ِ
ْؾُؿ َوالَغَرُر أل ـٍ  ؛َوُيْػِسُدَها إَِذا َدَخَؾَفا الظُّ ََحاِدِهَؿا ِرْياُح َوْقاٍ  ُمَعاقت

ِ
، َكَلْن َيُؽقَن أل

، َوَما ُيْشبُِف َذلَِؽ.آَخرُ  َخِر َوْقٌ  مَولِ  ـِ ْػَرَتْق ، َأْو إِْحَدى الست ـِ ْؾَعَتْق  ، َأْو ِرْيُح إِْحَدى السِّ

 .؛َ طَ ارَ زَ الؿُ وَ  اةَ اقَ َس الؿُ  َؽ لِ ذَ  دُ ِس ػْ ا يُ ؿَ كَ 

ـُ َخِديٍج:    قلِ ُسارَ  دِ فْ ك طَ ؾَ َوَكاَن الـتاُس ُيَماِجُروَن طَ »َوَقاَل َرافُِع ْي
ِ
َماا  ♀ اهلل

ـَ َأْشَقاَء َجَداِوِل، وَ لَطَؾك الَؿاِذَياَكاِت، َوَأْقَباِل ا ْرِع، َفَقْفؾِاُؽ َهاَذا َوَيْساَؾُؿ َهاَذا، َوَيْساَؾُؿ  مِ الزت

ـْ لِؾـتااِس كِاَراٌء إِّلت َهاَذا، ٌء َمْعُؾاقٌم  ،َفؾِاَذلَِؽ َزَجاَر َطـْافُ  َهَذا َوَيْفؾُِؽ َهَذا، َوَلْؿ َيُؽا
ْ
اا َشال َفَلمت

 . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«قٌن، َفََل َيْلَس يِفِ َمْضؿُ 

 
ُّ
ـْ َثَؿاٍر َأْو َزْرٍع. ُمتتَػاٌؼ  ♀َوَطاَمَؾ الـتبِل َأْهَؾ َخْقَباَر يَِشاْطِر َماا َيْخاُرُج مِـَْفاا مِا

 َطَؾْقِف.
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اَجِر: يِاَلْن َياْدَفَعَفا لِْؾَعامِاِؾ، َوَيُؼاقَم َطَؾْقَفاا، يِ  اةُ اقَ َس الؿُ فَ   ـَ مِا قمٍ ُؾاعْ مَ  اعٍ َشامُ  ءٍ زْ ُجاَطَؾك الشت

 .ةِ رَ ؿَ الثت 

 .عِ رْ الزت  ـَ مِ  قمٍ ؾُ عْ مَ  اعٍ َش مُ  ءٍ زْ جُ ا يِ فَ طُ رَ زْ يَ  ـْ ؿَ لِ  َض رْ األَ  عَ فَ دْ يَ  نْ لَ : يِ ؛ُ طَ ارَ زَ الؿُ وَ 

ِذي َّل َجَفاَلَ؛ فِقفِ  :َوَطَؾك ُكؾٍّ مِـُْفَؿا ْرُط الت  .َما َجَرِت الَعاَدُة يِِف، َوالشت

 .ازَ َج  :إَِلك آَخَر َيْعَؿُؾ َطَؾْقَفا، َوَما َحَصَؾ َيْقـَُفَؿا َتفُ ايت َوَلْق َدَفَع دَ 
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 ِإخ َياِء الَمَواتِ ةَاُب 

ب

 األَْرُض 
َ
اثَِرُة َوِهل تِل َّل  (4)الدت  .ٌؽ الِ ا مَ فَ لَ  ؿُ ؾَ عْ  يُ الت

ـْ َأْحَقاَها يَِحائِطٍ  َمَؾَؽَفاا  :َأْو َحْػِر يِْئٍر، َأْو إِْجَراِء َمااٍء إَِلْقَفاا، َأْو َمـْاِع َماا َّل ُتاْزَرُع َمَعافُ  ،َفَؿ

ـِ ُطَؿرَ ليَِجِؿقِع َما فِقَفا، إِّلت ا ْ ب»: ¶ َؿَعاِدَن الظتاِهَرَة؛ لَِحِديِث اْي لبلبْقسب ْنب بْحقبلب بْرضا مب

وبب ف  بفب
،ٍ
بحب
لبْا بِافب قُّ  .ُبَخاِريُّ لَرَواُه ا«.  بحب

َر َمَقاًتا  طِاعَ َأْحَجاًرا، َأْو َحَػَر يِْئًرا َلاْؿ َيِصاْؾ إَِلاك َمائَِفاا، َأْو ُأقْ  ايَِلْن َأَداَر َحْقَلفَ  ؛َوإَِذا َتَحجت

 .مَ دت ؼَ ا تَ ؿَ َفا يِ َأْرًضا: َفُفَق َأَحؼُّ يَِفا، َوَّل َيْؿؾُِؽَفا َحتتك ُيْحقِقَ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اثِرة(، ولاذلؽ دائًؿاا ماـ  (4) احقح أكتفاا )الادت ائرة(، والصت : )البائرة(، ويف يعض الـُّسخ: )الدت يف كسخ؛ ايـ الجقزيِّ

ـٍ أو حػَظف فَل يدت مِـ تصحقحف؛ كل ّل يؼع يف الخطل؛ ألنت )البائرة( إكتؿاا تصاحُّ طؾاك وجاٍف يع قاٍد ماع أراد شرح مت

ائرة( فَل تصحُّ أيًدا هـا. ا )الدت  التتؽؾُّػ، وأمت
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 واإِلَجاَرةِ َعاَلِث ةَاُب الجَ 

ب

ـْ َيْعَؿُؾ َلُف َطَؿًَل ؿَ َوهُ  َوَمْعُؾقًماا  ،َجَعاَل؛ِ ل فِل ا َمْعُؾقًما، َأْو َمْجُفقًّل ا َجْعُؾ َماٍل َمْعُؾقٍم لَِؿ

ِ؛.لِ فِل ا مت  َجاَرِة، َأْو َطَؾك َمـَْػَعٍ؛ فِل الذِّ

ـْ َفَعَؾ َما ُجِعَؾ طَ   .ََل  فَ ّلت إِ ، وَ َض قَ العِ  ؼت حَ تَ اْس  :اؿَ قفِ فِ  فِ قْ ؾَ َفَؿ

 .ُض قَ العِ  طُ ست ؼَ تَ يَ  فُ كت نِ ، فَ ةِ ارَ َج ل الِ فِ  ُؾ ؿَ العَ  رَ ذت عَ ا تَ ذَ  إِ ّلت إِ 

ـْ َأيِاال ُهَرْيااَرةَ  ذذللب»: ♀: َقاااَل َرُسااقُل اهلل َقاااَل  َأكتاافُ  ◙ َوَطاا ذذللبى:بوب عب ا  بتب

با ْومب ْمبيب ف  ْصؿ  لبخب ب بكب ثب   بلثبًلب ذمه ب بْعطبذىبِاذيبث  ذل  ج  :برب
قبلمب ا

وبؼا ـبذه  ؿب بثب ذلب َب لب ذَرابفب بح  ِبذل ب ب ذل  ج  رب وبوب رب ٍب ذ غب

ه ب ب بْجرب
لبْمبي ْعطاها بوب ـْه 

تبْوفبىبما َْ ل ابفب قرا ب بجا رب تبْلجب َْ با ل  ج  رب  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. «.وب

ـَ َوالجَ  َكتَفا َتُجقُز َطَؾك َأْطَؿاِل الُؼرَ  َعاَلُ؛ َأْوَسُع مِ
ِ
َنت اِب اِلَجاَرِة؛ أل

ِ
َيُؽاقُن َعَؿَؾ فِقَفا ل، َوأل

َكتَفا َطْؼٌد َجائٌِز، يِِخََلِف اِلَجاَرِة.َمْجُفقًّل  وْ أَ َمْعُؾقًما 
ِ
 ، َوأل

ـِ الَوَتُجقُز إَِجاَرُة ا َرِة لَعْق ـْ َطَؾك ُؿَمجت  .ا مِـْفُ  يَِلْكَثَر َضَررً ّلت إِ َيُؼقُم َمَؼاَمُف،  َم

 .دٍّ َوَّل َتْػِريطٍ عَ َوَّل َضَؿاَن فِقِفَؿا، يُِدوِن تَ 

ببْبوبببه برببْجب بببقرببجابواباْببط بعْب بب»: يِث دِ ل الحَ فِ وَ  بيبببنْب بببلب بعببج   .فْ اَج مَ  ـُ ايْ  اهُ وَ رَ  .«ه بو برببْه
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 (5) اللَُّقَطثِ ةَاُب 

ب

 َطَؾك َثََلَثِ؛ َأْضُرٍب:
َ
 َوِهل

ِغقِػ َوَكْحِقِهَؿا، َفُقْؿَؾُؽ يََِل َتْعِريٍػ. ؛ِؼؾُّ قِقَؿُتفُ َأَحُدَها: َما تَ  ْقِط َوالرت  َكالست

َباعِ  ـْ ِصَغاِر السِّ
تِل َتْؿَتـُِع مِ َقالُّ الت  ْلتَِؼاِط ُمْطَؾًؼا.َكاِليِِؾ، َفََل ُتْؿَؾُؽ يِاّل ؛َوالثتاكِل: الضت

َفُف َسـًَ؛ َكامَِؾً؛.َوالثتالُِث: َما ِسَقى َذلَِؽ، َفَقُجقُز اْلتَِؼاُصُف، َوَيْؿؾِؽُ   ُف إَِذا َطرت

ـِ َخالِااٍد ا ـْ َزْيااِد ْياا  َقاالَوَطاا
ِّ
 بِااك الـت َلااإِ  ٌؾ ُجاارَ  اءَ : َجاااَل ُجَفـِاال

ِّ
 ـْ َطاا فُ لَ لَ َساافَ  ،♀ ل

براباْعذذ»: اَل َؼاافَ  ؟،؛ِ َطااؼَ الؾُّ  ذذبَْ َب ل ػب
ذذَببوابلبوببفببعا َب ذذل ب فْببمهبلوبث  رِّ ذذعب ذذفب َب ذذ ابـببلب ذذبنْبنابوبفب ذذبل ببجب بَابلوبوببفببب بلحابَب بَله

بفبب بك بلْبشب  «. لفببِاببكب

بلبببيببَاب»: اَل قَ  ،؟ؿِ ـَ الغَ  ؛ُ الت َض : فَ اَل قَ  بببوْب بببكب بْا بخا بئْبؾَِّّبلاببوْب بببقكب  «.ُا

بلبلببمبب»: اَل قَ  ،؟ؾِ يِ الِ  ؛ُ الت َض : فَ اَل قَ  ذفببعببل بمببفببلببوبببكب َا ذلبوببَببلؤ بؼببلب ذَبباؤ بَّببحا ذب  برابلوبتب ذلْبتببوبوببل ببالؿب بَ  بل 

ب َببؼببؾْبىبيببتهبوبحببرببجببالشه  ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف.. «لُِّفببلبرببل

ِؼقِط، َوالِؼَقاُم يِِف: َفْرُض كَِػاَيٍ؛.وَ   اْلتَِؼاُط الؾت

َر يَ  ـْ طَ لُ  اقْ َفنِْن َتَعذت  .فِ الِ حَ يِ  ؿَ ؾِ َؿاِل َفَعَؾك َم

 

 

 
 

 

                                                           

 .ويف الـُّسخ؛ األخرى: )ياب الؾُّؼط؛ والؾتؼقط(، ولػظ )الؾتؼقط( لقس يف كسخ؛ الُؿَصـِّػ وّل تؾؿقذه وّل ولده  (5)
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 ةَاُب الُمَساَةَقِث والُمَغاَلَتثِ 

ب

 َثََلَثُ؛ َأْكَقاٍع:
َ
   َوِهل

 ُمَساَيَؼُ؛ اَكْقٌع َيُجقُز يِِعَقٍض َوَغْقِرِه، 
َ
 .امِ فَ السِّ يِِؾ وَ لِ َخْقِؾ َوالَوِهل

 َجِؿقااُع ا عٌ قْ َكااوَ 
َ
َباااِت يَِغْقااِر الثتََلَثااِ؛ ُؿَغالَ لَيُجااقُز يِااََل ِطااَقٍض، َوَّل َيُجااقُز يِِعااَقٍض، َوِهاال

ااْطَرْكِج َوَكْحِقِهَؿااا، َفتَ لا الـتااْقُع الثتالِااُث؛ ُم ُمْطَؾًؼااا، َوُهااَق رُ ْحااَؿااْذُكقَرِة، َويَِغْقااِر الـتااْرِد َوالشت

لفار،ب بْوبكبْصل،ب»لَِحِديِث:  ب بْوبحب  ْ بفايبخ  بَاَله ببقب َب ب  َرَواُه َأْحَؿُد َوالثتََلَثُ؛. «.َلب

ا َما ِسَقاَها  ِؼَؿاِر َوالَؿْقِسِر.لَفنِكتَفا َداِخَؾٌ؛ فِل ا :َوَأمت
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بِ ةَاُب   الَغص 

ب

 .َغْقِر يَِغْقِر َحؼٍّ لَطَؾك َماِل اْستِقََلُء ّلَوُهَق ا

مٌ  ناب»لَِحِديِث: ؛ َوُهَق ُمَحرت نببابمب
ابما ْبرا

بما لبطببْببابْوتبطبعب ْؾؿا بظ  با  بوهبْر ا ذه  بابوب ذْومب بيب
ذْنبلِاذها بما ذ ا قبلمب

ؼا

ب بربب ْبعا قنببَب
 . ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف.«ضا

ُه لَِصاِحبِِف، َوَلْق غَ   .فُ افَ عَ ْض أَ  مَ رِ َوَطَؾْقِف َردُّ

ةَ  (6)َػَؼُتُف َوَطَؾْقِف كَ   .ًؼاؾَ طْ مُ  َػ ؾِ ا تَ ذَ إِ  اُكفُ ؿَ َض َؼامِِف يَِقِدِه، وَ مَ  َوُأْجَرُتُف ُمدت

 .فِ يِّ رَ لِ  فُ تُ ادَ يَ زِ وَ 

ب» :؛ لَِحاِديِث ُعفُ ؾْ َوإِْن َكاَكْ  َأْرًضا َفَغَرَس َأْو َيـَك فِقَفا، َفؾَِريِِّف قَ  ذْرقا بلاعا ببلبذْقسب ذق  بحب م،
ذللا  «.ظب

 .دَ اوُ ق دَ يُ أَ  اهُ وَ رَ 

 .ِ  اِص الغَ  ؿُ ؽْ ُح  فُ ؿُ ؽْ حُ فَ  :ؿٌ الِ طَ  قَ هُ ، وَ ِ  اِص الغَ  ـَ مِ  ـُ قْ العَ  فِ قْ لَ إِ  ْ  ؾَ ؼَ تَ اكْ  ـِ مَ وَ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 يف الؿطبقع: )كؼُصف(، ويف كسخ؛ الُؿَصـِّػ وتؾؿقذه وايـف: العبارة فقفا: )كػؼتف(. (6)
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 الَعاِرَيِث والَوِديَعثِ ةَاُب 

ب

 
َ
 .َؿـَافِعِ لإَِياَحُ؛ اَوِهل

َ ُمْسَتَحبت؛ٌ 
 فِل الَؿْعُروِف. َوِهل

ب»: ♀َقاَل  ،َ و ْعر  بمب لُّ وب  بَ  ٍب  .«َب

 .اَضِؿـَفَ  ا:اُكفَ ؿَ ِرط َض َوإِْن ُش 

َط فِقَفا ى َأْو َفرت  َضِؿـََفا، َوإِّلت َفََل. :َأْو َتَعدت

ـْ ُأودِ   . مِْثؾَِفا ُظَفا فِل ِحْرزِ ػْ َفَعَؾْقِف حِ  :َوِديَع؛ً  عَ وَم

 ا.فَ يِّ رَ  نِ ذْ إِ  رِ قْ غَ ا يِ فَ يِ  عُ ػِ تَ ـْ  يَ َّل وَ 
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َعثِ الشُّ ةَاُب   ف 

ب

 اْستِْحَؼاُق ا
َ
ـِ لِ َوِهل ـْ َيِد َم

ِ؛ َشِريؽِِف مِ  . هِ قِ حْ كَ اْكَتَؼَؾْ  إَِلْقِف يَِبْقٍع وَ  ْكَساِن اْكتَِزاَع ِحصت

ااٌ؛ فِاال ا َ َخاصت
ااِذي َلااْؿ ُيَؼَسااْؿ؛ لَِحااِديِث َجااايٍِر لَوِهاال  »: ◙َعَؼاااِر الت

ُّ
َقَضااك الـتبِاال

ْػَعِ؛ فِل ُكؾِّ َما َلاْؿ  ♀ َفِ  لُيَؼَساْؿ، َفانَِذا َوَقَعاِ  ايِالشُّ اُرُق َفاََل  ُحاُدوُد َوُصارِّ الطُّ

 ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف. «.ُشْػَع؛َ 

 ؼَ ْس ِلِ  ُؾ قُّ حَ َوَّل َيِحؾُّ التت 
 . افَ اصِ

لبا»َفنِْن َتَحقتَؾ َلْؿ َتْسُؼْط؛ لَِحِديِث:  ؿب بِابْببَاكه لل  بقهبللـِّبْعؿب  .«لتا
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ِف ةَاُب   الَوق 

ب

 َؿـَافِِع.لا َوُهَق َتْحبِقُس األَْصِؾ َوَتْسبِقُؾ 

 َس وَ  ،رٍّ إَِذا َكاَن َطَؾك ِجَفِ؛ يِ  ،َفاَوَأْكَػعِ  الُؼَرِب  َأْفَضؾِ  ـْ مِ  قَ هُ وَ 
ابَببَاب»: يِث دِ حَ ؛ لِ ؿِ ؾْ الظُّ  ـَ مِ  ؿَ ؾِ

بمبب بَاببه بؾ بؿببعبببعببطببؼبباكْببٍ ببْبالعبببلتب ذَله
ذبنْببما بثب بًلب ذث، َب بجببوببٍبب:ب

ذلراب ، بيب
بي بْؾذعاببوْبوب بب ، ذتببـْبم، بِاذبع بػب

ذلبذوبببوْبوب ببها َب ب
بح،بللابٍ،

 .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «. ه بوبلببع بٍْبيبب

ـِ  ـِ ُطَؿَر َقاَل: َأَصاَب طُ  َوَط  ؿَ اْي
ت
 ،َيْسَتْلمُِرُه فِقَفاا ♀ُر َأْرًضا يَِخْقَبَر، َفَلَتك الـتبِل

 
ِ
َأْكَػاُس ِطـْاِدي مِـْاُف،  (7) َقطُّ ُهاقَ  َماًّل  َر َلْؿ ُأِصْ  ابَ قْ خَ إِكِّل َأَصْبُ  َأْرًضا يِ  ؛َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ل»َقاَل:  بِافب ْو ب ٍه تبصب لبوب فب ؾب َْ ب ب بهْس ب بحب ْ  ب قت يَِفاا ُطَؿاُر، َغْقاَر َأكتاُف َّل ُيَبااُع ، َقااَل: َفَتَصا«َاْنبما دت

َق يَِفا فِل اَأْصُؾَفا َوَّل ُيقَرُث َوَّل ُيقَهُ ، َفَتَص  َقااِب، َوفِال لُػَؼَراِء، َوفِل الدت ُؼْرَيك، َوفِال الرِّ

ـْ َولَِقَفاا َأْن َيْلُكاَؾ مِـَْفاا يِاالَؿْعُروِف،  اْقِػ، َّل ُجـَااَح َطَؾاك َما بِقِؾ، َوالضت ـِ الست ، َواْي
ِ
َسبِقِؾ اهلل

ٍل َماًّل   . ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف.َوُيْطِعَؿ َصِديًؼا، َغْقَر ُمَتَؿقِّ

ـَ َأْكَػُعُف لِْؾُؿْسؾِ  :َوَأْفَضُؾفُ   .ِؿق

الِّ َطَؾك ا (8)َوالِػْعِؾ َوَيـَْعِؼُد يِالَؼْقِل   .َقْقِػ لالدت

                                                           

قاب: )هق أكػُس طـدي مـف(، وهؽذا  (7) لػظ )هل( مـ األخطاء الطِّباطقت؛ القاقع؛ يف كسخ؛ الُؿَصـِّػ، والصت

ام.  وقع يف كسخ؛ ايـف وتؾؿقذه البست

 وهذا هق الؿقافؼ لروايات الحديث جؿقًعا، فػل روايات الحديث: )هق أكػُس طـدي(.

يف الؿطبقع، وهذا طـد الػؼفاء مـصقٌص طؾقف، ويف ُكسخ؛ الُؿَصاـِّػ وتؾؿقاِذه وايـِاف   )والػعؾ( سؼط  (8)

.   مذكقٌر فقفا هذا الـتصُّ

رح والحػظ: تصحقح الـتصِّ التذي ُيراد حػظف أو ففؿف، فنن وقع يغقر هذا وقع الغؾط  ُل مبادئ الشت ولذلؽ أوت
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 .عَ رْ الشت  َؼ افَ وَ  ُث قْ َح  ِػ اقِ القَ  طِ رْ إَِلك َش  فِ َقْقِػ َوُشُروصِ لُع فِل َمَصاِرِف اَوُيْرَج 

 .فِ ؾِ ثْ مِ  ضِ عْ يَ  وْ ، أَ فِ ؾِ ثْ ل مِ فِ  ُؾ عَ جْ يُ ، وَ اعُ بَ قُ ، فَ فُ عُ افِ ـَ مَ  َؾ طت عَ تَ تَ  نْ  أَ ّلت إِ  اعُ بَ  يُ َّل وَ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

اذي يف الػفؿ، وهذا وقع يف جؿؾ؛ مـ الؿتقن حتتك ش رحفا يعُض َمـ شارحفا طؾاك خاَلف ماا أراده مصاـِّػفا؛ كالت

م ذكره مـ القاقع يف يعض كسخ  ا؛(، ففؽاذا  «القاسطقت؛»تؼدت طـد ذكر الَؽَراَمِ؛: )وهل مقجقدٌة يف جؿقاع فِارق األمت

احفا، والؿقجقد يف كسخ؛ الُؿَصاـِّػ وغقاره  قتا؛ كؾِّفاا  -شرحفا يعض ُشرت هال مقجاقدة يف : )و-ياؾ الـُّساخ الخطِّ

؛(. ؛(، ولقس : )فرق األمت  جؿقع قرون األمت
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 الِهَتِث والَعِطيَِّث والَوِصيَّثِ ةَاُب 

 

َطاِت  ـْ ُطُؼقِد التتَبرُّ
 مِ
َ
 .َوِهل

ُع يِالَؿاِل فِل َحاِل ا  .؛ِ حت صِّ الَحَقاِة وَ لَفالِفَبُ؛: التتَبرُّ

ُع يِِف فِل َمَرِض َمْقتِِف الَؿُخقِف   .َوالَعطِقتُ؛: التتَبرُّ

ُع يِِف َيْعَد ا؛ُ قت ِص القَ وَ   َقَفاِة.ل: التتَبرُّ

.لِ َفالَجِؿقُع َداِخٌؾ فِل ا  ْحَساِن َوالبِرِّ

ـْ َرْأِس ا
 .َؿالِ لَفالِفَبُ؛ مِ

ـَ  َوالَعطِقت؛ُ   .لَِغْقِر َواِرٍث  لثُُّؾِث َفَلَقؾت ا َوالَقِصقتُ؛ مِ

ـِ َفنِْن  اَقَرَثِ؛ لَػ َطَؾك إَِجاَزِة اَتَققت  :الثُُّؾِث، َأْو َكاَن لَِقاِرٍث  َزاَد َط .الرت ـَ  ِشِدي

َفا َيِجُ  فِقَفا ا ـَ َأْوَّلِدهِ لَوُكؾُّ مْب»لَِحِديِث: ؛ َعْدُل َيْق  َ ب بْوَلب ا ِبْقنب ل واب
ٍا اْع وابا ببوب ؼ  ُمتتَػاٌؼ «. اته

 َطَؾْقِف.

بلا»لَِحِديِث: فِقَفا،  قعُ ُج الرُّ  ؾُّ حِ  يَ ِفَبِ؛ َوَقُبقلَِفا َّل لَوَيْعَد َتْؼبِقِض ا ُا ْؾذ للؽب َب ب ببتاذها
َا بفاذيب  ٍ لئا عب

ْق اهاب بفايبوب و   بيبع  بث مه ي  
 .ُمتتَػٌؼ َطَؾْقفِ «. يبؼا

با»َخِر: آلَحِديِث الَوفِل ا يب
ْنبي ْعطا

ب ب ْسؾام، بم  ل، ج  رب
بلا لُّ بيبحا بالَلب ل؛بَاَله قفب

بفا عب بيبْرجا بث مه قه ب
طا ٍببلعب الاذ بوب

ٍبب لب يبوب
لبي ْعطا قؿب

. «.ه بفا ـِ ـَ  َرَواُه َأْهُؾ السُّ

 
ُّ
َ؛، َوُيثِقُ  طَ لَيْؼَبُؾ ا ♀َوَكاَن الـتبِل  ا.فَ قْ ؾَ َفِديت

ـْ َماِل َوَلِدِه َما َشاَء، َماا َلاْؿ َيُضارت 
، َأْو َيُؽاقَن لَِقَلاٍد آَخارَ  فُ ُه، َأْو ُيْعطَِقاَولِْْلَِب َأْن َيَتَؿؾتَؽ مِ
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بكْب بب»يَِؿَرِض َمْقِت َأَحِدِهَؿا؛ لَِحِديِث:  بلل بمببوببب ب بببكب بِابْا  .«قكب

بلبحببمبب»قًطا: فُ رْ مَ  رَ ؿَ طُ  ـِ ايْ  ـِ طَ وَ  بْسبم ببئ،برابامْببقُّ
ببه بلبببم،بؾا ٍ برابي بب  بيْبمب ببي

بي ببنْب ب َا ببابوبيببقهابيبفابو وبنابقْبتببؾببقْبلبببق  

بَاب بوبببوببَله ِببت بؽْبمبببه بت بقهبَا بب  بو
 .ُمتتَػٌؼ َطَؾْقفِ  «.ه بٍببـْبعا

ب»َحِديِث: لَوفِل ا ٍْ با ببوب بَانه ث، ارا ذوب
بلا ذقه ب

َا
بوب ذًلب وبفب ذه  ؼه بحب ذق  َايبحب ب ذله  َ َرَواُه َأْهاُؾ  «. بْعطبذىب

ـِ  ـَ ب بب»َوفِل َلْػِظ: ، السُّ بيبببنْبَاَله  .«  بثببرببالوبببل ببشب

، َياْؾ َياَدعُ 
َ
ٌء َيْحُصاُؾ فِقاِف إِْغـَااُء َوَرَثتِاِف َأْن َّل ُيقِصال

ْ
ـْ َلْقَس ِطـَْدُه َشال التتِرَكاَ؛  َوَيـَْبِغل لَِؿ

َفااكُ   بِااالـت  اَل ا َقااَؿاا؛ كَ فِ تِااثَ رَ قَ ا لِ ؾت
ُّ
ذذَاب»: ♀ ل بكه ذذبنْبَاببكب بتبذذثببرببوبببرببَّببتب ببل ببقبذذـابغْب بببكب ذذبر بْقذذخب

بنْب بببنْبما

بالـهببونببػ بػهبؽببتببيببب ابللببعبببمْبَ برببَّببتبب  ُمتتَػٌؼ َطَؾْقِف. ب«.لسب

 ْحَقاِل.ألَ َوالَخْقُر َمْطُؾقٌب فِل َجِؿقِع ا
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