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اِلِح ـ  1 ُجِل الصَّ  َباب اْسِتْئَجاُر الرَّ
ِ َتَعاَلى    ِميُن ِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ الَ ِإنَّ َخْيَر مَ  : َوَقْوُل َّللاَّ

 .ِميُن َوَمْن َلْم َيْسَتْعِمْل َمْن َأَراَدُه َواْلَخاِزُن الَ 
َثَنا ُسْفَياُن عَ  2100 َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف َحدَّ ي َحدَّ ْن َأِبي ُبْرَدَة َقاَل َأْخَبَرِني َجدِ 

ـَعِريِ  َرِيـي  ْْ َقـاَل َقـاَل النَِّبـيُّ َصـلَّى  عنـه هللاَأُبو ُبْرَدَة َعْن َأِبيِه َأِبي ُموَسـى اَل
ــلََّم ا هللا ــِه َوَس ــاِزُن الَ َعَلْي ــُد ْلَخ ــُه َأَح ــَح َنْ ُس َب ــِه َفيِ  ــَر ِب ــا ُأِم ي َم ــَ دِ  ــِيي ُي ــيُن الَّ ِم

ِقيَن اْلُمَتَص    .دِ 
َثِني ُحَمْيُد ْبُن ِهـَاٍل  2101 َثَنا َيْحَيى َعْن ُقرََّة ْبِن َخاِلٍد َقاَل َحدَّ ٌد َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ َحدَّ

َثَنا َأُبو ُبْرَدَة َعْن َأِبي ُموَسى َرِيي   هللاَقاَل َأْقَبْلُت ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى  عنه هللاَحدَّ
يَن َفُقْلُت َما َعِمْلُت َأنَُّهَما َيْطُلَبانِ ِن ِمَن الَ ُجَا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمِعي رَ  َعِريِ   اْلَعَمـَل ْْ

 . َنْسَتْعِمُل َعَلى َعَمِلَنا َمْن َأَراَدُه َفَقاَل َلْن َأْو ال
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
كتاب اإلجارة : اإلجارة في حقيقتها بيع ولذلك يشترط لها ما يشترط للبيع 

المنافع ، وقد تكون هذه المنافع في أدمي وقد تكـون المنـافع فـي   ـر ألنها بيع 
ـــك ،  ـــر  ل ـــار أو    ـــي  ق ـــي ف ـــي جمـــاد يكن ـــد تكـــون ف ـــوان أو ق أدمـــي مـــو الأ 
ــافع فــي بيكهــا   تكــون  ــوي أن المن ــافع ممــو يملكهــا ومكل فاإلجــارة هــي بيــع المن

ه المشتري مطلقة بل  بد أن تكون مأددة يكني بزمو ، والمنافع هو ما ينتفع ب
كون المنفكة هذه مباحة ، فإ ن رجكـ  اإلجـارة ىلـن أنهـا تلهذه المنافع و بد أن 

ا نتفــاا الــذي يبــاا أو المنفكــة التــي تبــاا أن تكــون مباحــة   ــر أن بيــع وىلــن 
مأرمة وهذه كلها جاء في شروط البيـع ، اإلجـارة بو ـا  ـاي قـد تكـون ىجـارة 

، يكني اإلنسان قد يكون أج رًا خا ًا خا ة وقد تكون ىجارة مشتركة واألج ر 
وقــد يكــون أج ــرًا مشــتركًا وهــذه راجكــة كلهــا ىلــن بيــع المنــافع هــل تكــون منافكــه 
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مخصو ة أو منافكه  امة في بيكها يكني هذا يستف د وهذا يستف د مو منافكه 
ـــرا  ـــاط وأشـــباه  لـــك ممـــو يكمـــل لـــك و كمـــل ل   ، األج ـــر المشـــترا ميـــل الخي

و يطلـ  منـه يكنـي فـي الـزمو الواحـد ، يكنـي المطلـوب منـه فمنافكه متكـددة لمـ
 مــــل   ــــر مخــــتأ بزمــــان فلــــه أن يكمــــل ل  ــــرا فــــي هــــذا الزمــــان واألج ــــر 
المختأ هو مو يكمل لك وتشتري منافكه في زمـان مأـدد فـي يـوي فـي  ـا ة 
في شهر ىلن آخره ، والتقسـي  مـا بـ و األج ـر المشـترا واألج ـر المخـتأ هـذا 

رحمـه  –مان و  ره ليس هنا مجال بأيهـا ،  كـر لـك البخـاري له فوائد في الض
، جـــارة ايدم ـــ و وأن الكمـــل الكــــاي وأنهـــا مشـــرو ة فــــي ى أ ـــل اإلجـــارة –هللا 

الكامل مسـتججر ح ـأ أنـه مأـدد بزمـان ، فالكمـل الكـاي يسـتججر  ليـه اإلمـاي ، 
 فمو وفن بها كان مججورًا وى  كان مجزورًا .

 
 ِم َعَلى َقَراِريَط َباب َرْعِي اْلَغنَ ـ  2

ِه  2102 َثَنا َعْمـُرو ْبـُن َيْحَيـى َعـْن َجـدِ  َثَنا َأْحَمُد ْبـُن ُمَحمَّـٍد اْلَمِِّ ـيُّ َحـدَّ َحدَّ
َعَلْيـِه َوَسـلََّم َقـاَل َمـا َبَعـَ   هللاَعـِن النَِّبـيِ  َصـلَّى  عنه هللاَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِيي 
ُ َنِبيًّا ِإالَّ َرَعى اْلَغنَ   َأْرَعاَهـا َعَلـى َقـَراِريَط َم َفَقاَل َأْصَحاُبُه َوَأْنَت َفَقاَل َنَعْم ُكْنـتُ َّللاَّ

 .ْهِل َمََِّّح لَ 
 

ُروَرِة ـ  3  َباب اْسِتْئَجاِر اْلُمْشِرِكيَن ِعْنَد الضَّ
ُهـوَد َعَلْيـِه َوَسـلََّم يَ  هللاِم َوَعاَمـَل النَِّبـيُّ َصـلَّى ْو ِإَذا َلْم ُيوَجـْد َأْهـُل اإِلْسـاأَ 
 .َخْيَبَر 

يُم ْبــُن ُموَســى َأْخَبَرَنــا ِهَشــاٌم َعــْن َمْعَمــٍر َعــِن ال ُّْهــِريِ   2103 ُِ َثَنا ِإْبــَرا َحــدَّ
 هللاَعْنَهـا َواْسـَتْأَجَر النَِّبـيُّ َصـلَّى  هللاَعْن ُعـْرَوَة ْبـِن ال َُّيْيـِر َعـْن َعاِةَشـَح َرِيـي 

يِل ُثـمَّ ِمـْن َبِنـي َعْبـِد ْبـِن َعـِديٍ  َهاِدَيـا  ِمـنْ َوَسلََّم َوَأُبـو َبِّْـٍر َرُجـا َعَلْيهِ   َبِنـي الـدِ 
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ِِ ْبـِن َواِةـٍل  يُت اْلَماِهُر ِباْلِهَداَيِح َقْد َغَمَس َيِميَن ِحْلٍف ِفي آِل اْلَعـا يَتا اْلِخرِ  ِخرِ 
اِر ُقَرْيٍش َفَأِمَناُه َفَدَفَعا ِإَلْيِه َراِحَلَتْيِهَما َووَ  َعَداُه َغاَر َثْوٍر َبْعـَد اَوُهَو َعَلى ِديِن ُك َّ

ٍث َفاْرَتَحَا َواْنَطَلَق َمَعُهَما َعاِمُر َتْيِهَما َصِبيَحَح َلَياٍل َثاِث َلَياٍل َفَأَتاُهَما ِبَراِحلَ َثا
اِحِل  يِليُّ َفَأَخَي ِبِهْم َأْسَ َل َمََِّّح َوُهَو َفِريُق السَّ ِليُل الدِ   .ْبُن ُفَهْيَرَة َوالدَّ

 
 َثِح َأيَّاٍم يَرا ِلَيْعَمَل َلُه َبْعَد َثا ِإَذا اْسَتْأَجَر َأجِ  َبابـ  4

ـَتَرَفاُه ِإَذا  ْْ ـْرِفِهَما الَّـِيي ا َْ ـْهٍر َأْو َبْعـَد َسـَنٍح َجـاَز َوُهَمـا َعَلـى  َْ َأْو َبْعَد 
 .َجاَء اَلَجُل 
َثَنا اللَّْيــُ  َعــْن ُعَقْيــلٍ  2104 َثَنا َيْحَيــى ْبــُن ُبَِّْيــٍر َحــدَّ ــَهاٍب  َحـدَّ ِْ َقــاَل اْبــُن 

 هللاَعْنَهــا َزْوَ  النَِّبــيِ  َصــلَّى  هللاَفــَأْخَبَرِني ُعــْرَوُة ْبــُن ال َُّيْيــِر َأنَّ َعاِةَشــَح َرِيــي 
 ِمْن َوَسلََّم َوَأُبو َبٍِّْر َرُجا َعَلْيهِ  هللاَعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت َواْسَتْأَجَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى 

يِل  ــدِ  ــي ال ــا َبِن ــِه َراِحَلَتْيِهَم ــَدَفَعا ِإَلْي ــَرْيٍش َف ــاِر ُق ــِن ُك َّ ــى ِدي ــَو َعَل ــا َوُه يَت ــا ِخرِ  َهاِدَي
 .ٍث  ِبَراِحَلَتْيِهَما ُصْبَح َثاِث َلَيالٍ َعَداُه َغاَر َثْوٍر َبْعَد َثاَوَوا

 ـــــــــــــــ
 الشرح :

أو بكـد شـهر  هذا الباب : باب ى ا ا تججر أج رًا ليكمل له بكد ثالثـة أيـاي
أو بكـــد  ـــنة جـــاز ومكلـــوي أن اإلجـــارة  قـــد  لـــن منـــافع ،  قـــد  لـــن منفكـــة ، 
وحقيقة اإلجـارة بيـع المنـافع وابتـداء ا نتفـاا هـذا ىلـن المتكاقـديو متـن شـاءا أن 

هنـا  يبتدئا المـدة ابتـدأها بخـالي بيـع الكـ و فإنـه ينتقـل مباشـرة بكـد تمـاي الكقـد ،
ــافع ىلــن وقــ  نقــد يتكاقــدان ، لكنــه ي جــل ا  تفــاا أو ي جــل ا  ــتفادة مــو المن

مك و فيكون ا بتداء بكـد يـوي ، بكـد شـهر ، بكـد  ـنة ، ميـل مـا قـال هنـا وهمـا 
 لــن شــر هما الــذي اشــتر اه ى ا جــاء األجــل : يكنــي أن اإلجــارة لزمــ  ولكــو 
تبــدأ ى ا جــاء األجــل فهــي م جلــة ألجــل هــذا وا ــ    ىشــكال فيــه ألن القا ــدة 
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مصـلأة الطـرف و فـي يكني األ ل في البيـع هـو جـواز ، والتجج ـل هي الجواز 
ـــه  ـــون  لـــن شـــرو ه  ، وا ـــتدل  لي ـــه قولهـــا بوالم من أـــديأ  ائشـــة  لـــك وفي

ووا ــداه  ــار ثـــور بكــد ثــالل ليـــال براحلت همــا  ــب  ثـــالل : يكنــي أن الكمـــل 
 يكون بكد ثالل 

 
 ِجيِر ِفي اْلَغْ ِو َباب الَ ـ  5

َثَنا َيْعقُ  2105 َثَنا ِإْسـَماِعيُل ْبـُن ُعَليَّـَح َأْخَبَرَنـا اْبـُن َحدَّ يَم َحـدَّ ُِ وُب ْبـُن ِإْبـَرا
 هللاُجَرْيٍج َقاَل َأْخَبَرِني َعَطاٌء َعْن َصْ َواَن ْبِن َيْعَلى َعـْن َيْعَلـى ْبـِن ُأَميَّـَح َرِيـي 

ُعْسَرِة َفَِّاَن ِمْن َأْوَثِق َعَلْيِه َوَسلََّم َجْيَش الْ  هللاَقاَل َغَ ْوُت َمَع النَِّبيِ  َصلَّى  عنه
َأْعَماِلي ِفي َنْ ِسي َفَِّاَن ِلي َأِجيٌر َفَقاَتَل ِإْنَساَنا َفَعضَّ َأَحـُدُهَما ِإْصـَبَع َصـاِحِبِه 

َعَلْيـِه َوَسـلََّم  هللاَفاْنَتَ َع ِإْصَبَعُه َفَأْنَدَر َثِنيََّتُه َفَسَقَطْت َفـاْنَطَلَق ِإَلـى النَِّبـيِ  َصـلَّى 
ْهَدَر َثِنيََّتُه َوَقاَل َأَفَيَدُع ِإْصَبَعُه ِفي ِفيَك َتْقَضُمَها َقاَل َأْحِسُبُه َقـاَل َكَمـا َيْقَضـُم َفَأ

َثِني َعْبــدُ  ــِل َهــِيِه  اْلَ ْحـُل َقــاَل اْبــُن ُجــَرْيٍج َوَحــدَّ ِه ِبِمِْ ِ ْبــُن َأِبــي ُمَلْيَِّــَح َعــْن َجــدِ  َّللاَّ
 . عنه هللاٍل َفَأْنَدَر َثِنيََّتُه َفَأْهَدَرَها َأُبو َبٍِّْر َرِيي  َعضَّ َيَد َرجُ اَ ِح َأنَّ َرجُ الصِ  

ِن اْلَعَمَل َجَر َأِجيَرا َفَبيََّن َلُه الَ َباب َمِن اْسَتأْ ـ  6  َجَل َوَلْم ُيَبيِ 
 َعَلـى ِلَقْوِلِه ) ِإنِ ي ُأِريُد َأْن ُأْنَِِّحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن ( ِإَلى َقْوِلِه ) َوَّللاَُّ 

 ُ  .َما َنُقوُل َوِكيٌل ( َيْأُجُر ُفَاَنا ُيْعِطيِه َأْجَرا َوِمْنُه ِفي التَّْعِ َيِح َأَجَرَك َّللاَّ
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح : 
هـذا البــاب لــ  يــذكر فيــه حــدييًا ، بــاب مــو ا ــتججر أج ــرًا فبــ و لــه األجــل 

 يصــ  ى  ى ا كـــان و كــر اييــة بــ و لــه األجــل ولـــ  يبــ و لــه الكمــل ، الكقــد  
ـــه  ـــه الكـــادة أو دل  لي ـــ  بمـــا جـــر   لي ـــن الكل الكمـــل مكلومـــًا أو كـــان يـــ ول ىل
ـــد  ـــه   يصـــ   ق ـــدر  مـــا ا يكمـــل فإن ـــ و الكمـــل و  ي ـــ  يب ـــذلك ى ا ل الظـــاهر ول
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اإلجارة ، األ ل أن يقال أنا أر دا ال وي تكمل  ندي بمائة ر ال ، ال وي بمائة 
الكمل ل  يدل  ليه الظـاهر  نـد األج ـر ،  ر ال ول  يذكر أي شيء يكمل وهذا

هــذه ىجــارة   تصــ  ألنهــا  قــد  لــن منــافع مجهولــة بالنســبة للكامــل لكــو قــول 
هـذه   حدى ابنتيَّ هاتينإني أريد أن أنِّحك إ شك   لمو ن  ليه السالي : 

الكمل  هذه اإلجارة وىن ل  يب و ف ها  على أن تأجرني ثماني حجج القيمة : 
الر ــي والقــرب منــه وخدمتــه فيمــا جــر  بــه الكــادة ل هــا الظــاهر وهــو لكــو دل  

فكــدي تب ـــ و الكمـــل  لــن التفصـــ ل لـــيس جهالــة فـــي الكمـــل ولكــو ألجـــل د لـــة 
 الظاهر  ليه . 

 
 َباب ِإَذا اْسَتْأَجَر َأِجيَرا َعَلى َأْن ُيِقيَم َحاِةَطا ُيِريُد َأْن َيْنَقضَّ َجازَ ـ  7

2106  ُِ َثَنا ِإْبَرا يُم ْبُن ُموَسى َأْخَبَرَنا ِهَشاُم ْبُن ُيوُسـَف َأنَّ اْبـَن ُجـَرْيٍج َحدَّ
َأْخَبـَرُهْم َقـاَل َأْخَبَرِنـي َيْعَلـى ْبـُن ُمْسـِلٍم َوَعْمـُرو اْبـُن ِديَنـاٍر َعـْن َسـِعيِد ْبـِن ُجَبْيـٍر 

ثُ  ُه َعـْن َسـِعيٍد َقـاَل َقـاَل َيِ يُد َأَحُدُهَما َعَلى َصاِحِبِه َوَغْيُرُهَما َقاَل َقْد َسِمْعُتُه ُيَحدِ 
ٍِ َرِيــي  ــا ٍَ َقــاَل َقــاَل َرُســوُل َّللاَِّ عنه هللاِلــي اْبــُن َابَّ َثِني ُأَبــيُّ ْبــُن َكْعــ َمــا َحــدَّ

َعَلْيــِه َوَســلََّم َفاْنَطَلَقــا َفَوَجــَدا ِجــَداَرا ُيِريــُد َأْن َيــْنَقضَّ َقــاَل َســِعيٌد ِبَيــِدِه  هللاَصــلَّى 
ِه َفاْســَتَقاَم َقــاَل َيْعَلــى َحِســْبُت َأْن َســِعيَدا َقــاَل َفَمَســَحُه ِبَيـــِدِه َهَِّــَيا َوَرَفــَع َيَدْيــ

ْئَت ال َفاْسَتَقاَم )  ِْ    .تََّخْيَت َعَلْيِه َأْجَرا ( َقاَل َسِعيٌد َأْجَرا َنْأُكُلُه َلْو 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
أج ـرًا  هذا وا ـ  وتبو ـ  أيضـًا مـا فيـه ىشـكال ، قـال : بـاب ى ا ا ـتججر

 لن أن يقي  حائطًا ير د أن ينقض جاز ، اإلجارة كما  كر  لك حقيقتهـا أنهـا 
 قـــد  لـــن بيـــع المنـــافع ، وىقامـــة الجـــدار مكلـــوي  ـــادة  نـــد أهـــل الفـــو أو أهـــل 
ا ختصاص وما يأتاج ىليه وما يأتاج في اإلقامة ىليه يكني يجتي الجدار أر د 
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تـاج ىليـه فلــو لـ  يكـو ثـ  تفصــ ل تبنـي لـي هـذا السـور ، وهــو يكـري  اا مـا يأ
لكــو هــذه مكلومــة بمــا يكرفــه المســتججر األج ــر ممــا يأتــاج ىليــه فــال يقــال هــذه 
ــة أو ىنــه رنمــا كــان كــذا وكــذا ألن ال ــرر الــذي يســ ر فــي ميــل  لــك  ف هــا جهال
م تفـــر فـــإ ن قـــول البخـــاري رحمـــه هللا : بـــاب ى ا ا ـــتججر أج ـــرًا ، أو بـــاب ى ا 

يقي  حائطًا ير د أن ينقض جاز ، جاز ألن هذه اإلجارة ا تججر أج رًا  لن أن 
مكلومة ، مكلومة الكمل والمنفكة مكلومة وشروط اإلجـارة مسـتقيمة فلـذلك جـاز 

 . 
 

 َجاَرِة ِإَلى ِنْصِف النََّهاِر َباب اإلِ ـ  8
َثَنا َحمَّـاٌد َعـْن َأيُّـوَب َعـْن َنـاِفعٍ  2107 َثَنا ُسـَلْيَماُن ْبـُن َحـْرٍب َحـدَّ  َعــِن َحـدَّ

ُلُِّْم َوَمَِـُل  هللاَما َعِن النَِّبيِ  َصـلَّى عنه هللااْبِن ُعَمَر َرِيي  َعَلْيـِه َوَسـلََّم َقـاَل َمـَِ
ــِل َرُجــٍل اْســَتْأَجَر ُأَجــَراَء َفَقــاَل َمــْن َيْعَمــُل ِلــي ِمــْن ُغــْدَوَة ِإَلــى  َأْهــِل اْلَِِّتــاَبْيِن َكَمَِ

ــى ِقيــَراٍ  َفَعمِ  ــاَل َمــْن َيْعَمــُل ِلــي ِمــِنْصــِف النََّهــاِر َعَل ْن ِنْصــِف َلــِت اْلَيُهــوُد ُثــمَّ َق
ِة اْلَعْصِر َعَلى ِقيَراٍ  َفَعِمَلِت النََّصاَرى ُثمَّ َقاَل َمْن َيْعَمُل ِلي ِمَن النََّهاِر ِإَلى َصا

ـــ ـــْم َفَغِضـــَبِت اْلَيُه ـــَأْنُتْم ُه ـــى ِقيـــَراَفْيِن َف ـــْمُس َعَل ََ الشَّ ـــ ـــى َأْن َتِغي وُد اْلَعْصـــِر ِإَل
َِــَر َعَمــاَوالنََّصـاَرى َفَقــ ُِّــْم  َوَأَقـلَّ َعَطــاَء َقــاَل َهــْل َنَقْصــاُلوا َمــا َلَنــا َأْك ُتُِّْم ِمــْن َحقِ 

اُء َقاُلوا ال َْ  . َقاَل َفَيِلَك َفْضِلي ُأوِتيِه َمْن َأ
 

 َجاَرِة ِإَلى َصَاِة اْلَعْصِر َباب اإلِ ـ  9
َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي 2108 َثِني َماِلٌك َعْن َعْبدِ  َحدَّ ِ ْبِن  ُأَوْيٍس َقاَل َحدَّ َّللاَّ

ِ ْبـِن ُعَمـَر َعـْن َعْبـدِ  ِديَناٍر َمْوَلى َعْبـدِ  ِ ْبـِن ُعَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـاِب َرِيـي  َّللاَّ  هللاَّللاَّ
ُلُِّْم َواْليَ  هللاَما َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى عنه ى ُهـوُد َوالنََّصـارَ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنََّما َمـَِ

 َفَقاَل َمْن َيْعَمُل ِلـي ِإَلـى ِنْصـِف النََّهـاِر َعَلـى ِقيـَراٍ  ِقيـَراٍ  َكَرُجٍل اْسَتْعَمَل ُعمَّاال
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 َفَعِمَلِت اْلَيُهوُد َعَلى ِقيَراٍ  ِقيَراٍ  ُثمَّ َعِمَلِت النََّصاَرى َعَلـى ِقيـَراٍ  ِقيـَراٍ  ُثـمَّ َأْنـُتمُ 
ـْمِس َعَلـى ِقيـَراَفْيِن ِقيـَراَفْيِن َن ِمْن َصاالَِّييَن َتْعَمُلو ِة اْلَعْصـِر ِإَلـى َمَغـاِرِب الشَّ

َُِر َعَمَا َوَأَقلُّ َعَطاَء َقـاَل َهـْل َلَلْمـُتُِّْم  َفَغِضَبِت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َوَقاُلوا َنْحُن َأْك
ْيَئا َقاُلوا اَل َفَقاَل َفَيِلَك َفْضِلي أُ  َْ ُِّْم  اُء ِمْن َحقِ  َْ  .وِتيِه َمْن َأ

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

أراد مو هـذيو البـاب و أن اإلجـارة مـو ح ـأ الـزمو بأسـ  مـا يتفـ   ليـه 
الطرفــان فــإ ا اتفقــوا  لــن أن تكــون اإلجــارة لمــدة  ــا ة ، لمــدة  ــا ت و نصــا 
النهــار ، نهــار كامــل أو  ــك   ــو  لــك لد لــة الكــري  ليــه فــذلك جــائز فــإن 

ها تشوي في تأديد مدة لإلجارة وىنما الشر كة في مقا دها في الشر كة ليس ل
اإلجــارة أن يكــون الكقــد مكلومــًا الكمــل مكلومــًا وأن تكــون المنفكــة مكلومــة وأن 
تكون األجرة مكلومة حتـن   يكـون خصـاي و  شـقا  و  أللـ  ألحـد المتكاقـديو 

 والأديأ فيه فوائد أخر تجتي ىن شاء هللا في أبواب قادمة .
 

 .ِجيِر اب ِإْثِم َمْن َمَنَع َأْجَر الَ بَ ـ  10
ـــْن  2109 ـــَلْيٍم َع ـــُن ُس ـــى ْب َثِني َيْحَي ـــدَّ ـــاَل َح ـــٍد َق ـــُن ُمَحمَّ ـــُف ْب َثَنا ُيوُس َحـــدَّ

م َعـْنه  َأِبـي ُهَرْيـَرَة َرِيـي َّللاَّ ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّح َعْن َسِعيِد ْبـِن َأِبـي َسـِعيٍد َعـنْ 
ُ َتَعـاَلى َثَاَثــٌح َأَنـا َخْصــُمُهْم َيــْوَم  َعـِن النَِّبــيِ  َصـلَّى َّللاَّ  َعَلْيــِه َوَسـلََّم َقــاَل َقــاَل َّللاَّ

اْلِقَياَمــِح َرُجــٌل َأْعَطــى ِبــي ُثــمَّ َغــَدَر َوَرُجــٌل َبــاَع ُحــرًّا َفَأَكــَل َثَمَنــُه َوَرُجــٌل اْســَتْأَجَر 
  .َأِجيَرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِطِه َأْجَرُه 

ـــــــ ـــــ  ـــ
 الشرح :
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هــذا الأــديأ فيــه : و  ــد شــديد يخشــن منــه ، يخشــن منــه كــل مســل  فــي 
منع األج ر أجره وقول البخاري باب : أث  مو منع أجر األج ـر يكنـي مطلقـًا ، 

لكمل فجخذ الكمل تامًا ثـ  لـ  فإ ا منكه بمكنن ا توفن حقه ، ا توفن حقه مو ا
فهذا خصمه هللا جل و ـال كمـا جـاء  األج ر حقه بل أكل ثمنه ، أكل حقه يكط

فــي هــذا الأــديأ قــال : قــال هللا تكــالن : ثالثــة أنــا خصــمه  يــوي القيامــة رجــل 
نقضـون عهـد هللا مـن بعـد وي أ طن بـي ثـ   ـدر ، يكنـي  اهـد بـي ثـ   ـدر 

وقــال : ورجـل بـاا حــرًا فجكـل ثمنــه  ـر  حـرًا ثــ  با ـه فــي بلـد أخــر    ميِاقـه
يقــًا وأكــل ثمنــه ، قــال : ورجــل ا ــتججر والعيــا  بــاع فبكــد أن كــ ان حــرًا  ــار ًر

أج ـرًا فا ـتوفن منـه ، يكنــي الكمـل ولـ  يكطــه أجـره وقـد جــاء فـي السـنو بإ ــناد 
فيه  كا وحسنه بكض أهل الكل  أنه  ليـه الصـالة والسـالي قـال : عع أ طـوا 
األج ر أجره قبل أن يجا  رقـه (( يكنـي مبال ـة فـي السـر ة بـجن تكطيـه أجـره 

 تــ خره حتــن   تنســن أو يــذه  المــال أو تأــرج أو يصــ ر شــيء يكــون فيــه و 
ألل  له بمطلـه حقـه فلهـذا ينب ـي أن يالحـا ى طـاء األج ـر أجـره فـي ح نـه وأ  
يــ خر ى  بالر ــا ألنــه حــ  لكج ــر و لــك يــدخل فيــه الكمــل الخــاص ال ــومي 

كــان  و ــدخل فيــه الكمــل الشــهري ميــل مــا يســمن اين المرتبــا  الشــهر ة لمــو
 نده أحد يكمل  نده بمرت  شـهري فاأل ـل أن يكطيـه فـور انتهـاء المـدة ألنـه 
ا تججره الشهر بكذا فإ ا انته  المدة ا تأ   لك فإن أراد أن ي خر فالبـد مـو 

 ر ى طـاء الترا ي ب نهمـا ، ىمـا الترا ـي اللفظـي أو الترا ـي الكرفـي أمـا تـجخ
جرًا أو أكل اليمو هـذا   شـك أنـه هو يكمل و  يجخذ أاألج ر أجره مدة  و لة و 

 مو المأرما  التي   تجوز و دي جوازها مو جهت و : 
يــا أيهــا  أن هــذا مخــالا للكقــد وهللا جــل و ــال يقــول : :  الجهــح الولــى

 .  الذيو أمنوا أوفوا بالكقود 
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: أن هـذا مأتـاج لـذلك وقـد جـاء فـي الأـديأ : عع أ طـوا  والجهح الِانيح
ـــر أجـــره قبـــل ـــا : عع ورجـــل ا ـــتججر أج ـــرًا  األج  أن يجـــا  رقـــه (( وقولـــه هن

 فا توفن منه ول  يكطه أجره (( نسجل هللا الكافية والسالمة . 
هذا تنتبه له في أشياء كي رة ، يكني أحيانًا الواحد يكت  لك ورقه أو آخر 
يكمل مكك في شيء  ر ع بججرة ث  ت خر أو تما ل أو تنقصـه مـو حقـه فهـذا 

بــل المــ مو يكطــي و بــرأ  متــه فــي  لــك و  يجكــل  متــه مكلقــة  كلــه ممــا يأــذر
بجشــياء وممــا يشــبه هــذا أنــه أحيانــًا   يكــون ترا ــي فــي األجــرة بــل يكطيــه مــا 
تيســر و قــول هــذا يكايــك و اا يســك    مــو جهــة أنــه را  بــل مــو جهــة أنــه 

بمــا أ طــي ،  لــيس لــه ح لــة ، ف نب ــي التجكــد مــو أن المســتججر ر ــي ، ر ــي
جر  ليه وى ا كان مما جر  الكري  لـن أن األجـرة بكـذا ن أقل مما ا ت  ى ا كا

و ــك   ــو تأديــد األجــرة فــي أول الكقــد فــإن لــه أجــر ميلــه ، ميــل تركــ  فــي 
السيارة يذه  مكان ث  يطل  خمسـ و ر ـال وهـو مـا لـه ى   شـر و فـي الكـري 

قــال أو خمــس و شــر و بمــا جــر   ليــه الكــادة ، هــذا   يقبــل كالمــه فيــه بــل ي
الكري والكادة أن هذا المشوار مياًل بكشر و أو خمس و شر و هذا   يكد مو 
مطلــه حقــه أو  ــدي توف تــه األجــرة ، ألن  اا ى ا كــان لــ  يــنأ  لــن الــيمو أو 
 لن األجرة في أول الكقد فت ول ىلن أجرة الميل ، وأجرة الميل بما تكري  ليه 

 . 
 

 ِإَلى اللَّْيِل َجاَرِة ِمَن اْلَعْصِر َباب اإلِ ـ  11
َثَنا َأُبو ُأَساَمَح َعْن ُبَرْيٍد َعْن َأِبي ُبـْرَدَة  2110 َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعَاِء َحدَّ َحدَّ

ــُل  هللاَعــِن النَِّبــيِ  َصــلَّى  عنــه هللاَعــْن َأِبــي ُموَســى َرِيــي  َعَلْيــِه َوَســلََّم َقــاَل َمَِ
َمَِِل َرُجٍل اْسَتْأَجَر َقْوَما َيْعَمُلـوَن َلـُه َعَمـَا َيْوَمـا اْلُمْسِلِميَن َواْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى كَ 

 َحاَجَح َلَنا ِإَلى ى ِنْصِف النََّهاِر َفَقاُلوا الِإَلى اللَّْيِل َعَلى َأْجٍر َمْعُلوٍم َفَعِمُلوا َلُه ِإلَ 
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َرْفَت َلَنا َوَما َعِمْلَنا َباِفٌل َفَقاَل َلُهْم  َْ ْ َعُلوا َأْكِمُلوا َبِقيََّح َعَمِلُِّْم  تَ الَأْجِرَك الَِّيي 
َوُخُيوا َأْجَرُكْم َكاِمَا َفَأَبْوا َوَتَرُكوا َواْسَتْأَجَر َأِجيَرْيِن َبْعَدُهْم َفَقاَل َلُهَما َأْكِمَا َبِقيََّح 

ــَرْفُت َلُهــْم ِمــَن الَ َيْوِمُكَمــا َهــَيا َوَلَُِّمــا ا َْ ــِيي  َن ِحــيُن اْجــِر َفَعِمُلــوا َحتَّــى ِإَذا َكــلَّ
ْجـُر الَّـِيي َجَعْلـَت َلَنـا ِفيـِه َفَقـاَل ا َعِمْلَنـا َباِفـٌل َوَلـَك الَ  َلـَك َمـَصَاِة اْلَعْصِر َقاال

ْيٌء َيِسـيٌر َفَأَبَيـا َواْسـَتْأَجَر َقْوَمـا  َْ َلُهَما َأْكِمَا َبِقيََّح َعَمِلَُِّما َما َبِقَي ِمَن النََّهاِر 
ـْمُس َواْسـَتَِّْمُلوا َأْن َيْعَمُلوا َلُه َبِقيَّ  َح َيْوِمِهْم َفَعِمُلوا َبِقيََّح َيْوِمِهْم َحتَّـى َغاَبـِت الشَّ

ُلُهْم َوَمَُِل َما َقِبُلوا ِمْن َهَيا النُّوِر   .َأْجَر اْلَ ِريَقْيِن ِكَلْيِهَما َفَيِلَك َمَِ
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
  فيــه الأــديأ هــذا البــاب هــو بــاب اإلجــارة مــو الكصــر ىلــن الل ــل و ــا

المكروي واإلجـارة كمـا  كـر  لـك هـي  قـد  لـن منفكـة  لـن بيـع المنفكـة وى ا 
كــان مضــبو ًا بوقــ  أو بكمــل فمــع بقيــة الشــروط ىن  لــك جــائز فلهــذا توقــ  
اإلجارة بتوق   يـومي ىمـا ال ـوي كلـه أو الشـهر أو السـنة أو بكـض ال ـوي ، فهنـا 

أنه لو ا ـتججره  ـا ة أو  ـا ت و قال باب اإلجارة مو الكصر ىلن الل ل يكني 
أو ثالل فإن هذا جائز وقوله ىلن الل ل يكني ىلن دخول الل ل ألن الكصر مو 
النهار والل ل مقابل النهار فال يدخل فيما قبله  لن القا دة المكروفـة فـي الل ـة 
مــو أن كلمــة ىلــن ى ا كــان مــا بكــدها داخــل فيمــا قبلهــا يكنــي مــو ح ــأ اللفــا 

ما قبلها فإن ال اية تـدخل وأمـا ى ا كـان مخالفـة فإنهـا   تـدخل داخل في حقيقة 
يكنــي يقـــول : مـــو الكصـــر ىلـــن الل ـــل فالل ـــل   يـــدخل بدايـــة الل ـــل هنـــا تنتهـــي 
اإلجارة ألن ال ايـة   تـدخل فـي الم  ـر ألن الل ـل   ـر النهـار ، المقصـود هنـا 

مــا نــدري متــن أن قولــه اإلجــارة مــو الكصــر ىلــن الل ــل مــا نقــول الل ــل مــبه  أو 
ول الل ـل ألن مـا بكـد ىلـن   يـدخل وقته متن ينتهـي ، ىلـن الل ـل يكنـي ىلـن دخـ

 هذه الصورة فيما قبل  لك فهي  اية ىلن بداية الل ل .في 
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ِجيُر َأْجَرُه َفَعِمَل ِفيِه اْلُمْسَتْأِجُر َفَ اَد ْسَتْأَجَر َأِجيَرا َفَتَرَك الَ َباب َمِن اـ  12

 ِفي َماِل َغْيرِِه َفاْسَتْ َضَل  َأْو َمْن َعِملَ 
َثِني َساِلُم ْبُن َعْبدِ  2111 ٌَ َعِن ال ُّْهِريِ  َحدَّ َعْي ُْ َثَنا َأُبو اْلَيَماِن َأْخَبَرَنا   َحدَّ
ِ ْبــَن ُعَمــَر َرِيــي  َّللاَِّ َأنَّ َعْبــدَ   هللاَمــا َقــاَل َســِمْعُت َرُســوَل َّللاَِّ َصــلَّى عنه هللاَّللاَّ
َم َيُقـوُل اْنَطَلـَق َثَاَثـُح َرْهــٍط ِممَّـْن َكـاَن َقـْبَلُِّْم َحتَّـى َأَوُوا اْلَمِبيـَت ِإَلــى َعَلْيـِه َوَسـلَّ 

ــْيهِ  ْت َعَل ــُه الَغــاٍر َفــَدَخُلوُه َفاْنَحــَدَرْت َصــْخَرٌة ِمــَن اْلَجَبــِل َفَســدَّ  ُم اْلَغــاَر َفَقــاُلوا ِإنَّ
ــْخَرِة ِإالُيْنِجـيكُ  َ ِبَصـاِلِح َأْعَمــاِلُِّْم َفَقـاَل َرُجـٌل ِمــْنُهُم   َأْن َتـْدُعواْم ِمـْن َهـِيِه الصَّ َّللاَّ

ْيَخاِن َكِبيَراِن َوُكْنُت الاللَُّهمَّ َكاَن ِلي َأَبَواِن   َفَنـَأى ْغِبُق َقْبَلُهَما َأْهـَا َوال َمـاال أَ َْ
ــْيٍء َيْوَمــا َفَلــْم ُأِرْح َعَلْيِهَمــا َحتَّــى َناَمــا َفَحَلْبــُت َلُهَمــ َْ  َِ ا َغُبوَقُهَمــا ِبـي ِفــي َفَلــ

ِْـُت َواْلَقـَدُح َعَلـى  َقْبَلُهَمـا َأْهـَا َأْو َمـاالَفَوَجْدُتُهَما َنـاِةَمْيِن َوَكِرْهـُت َأْن َأْغِبـقَ   َفَلِب
َيَديَّ َأْنَتِظُر اْسِتيَقاَلُهَما َحتَّى َبَرَق اْلَ ْجُر َفاْسَتْيَقَظا َفَشـِرَيا َغُبوَقُهَمـا اللَُّهـمَّ ِإْن 

ــتُ  ــُت َفَعْل ــُكْن ــِيِه الصَّ ــْن َه ــِه ِم ــُن ِفي ــا َنْح ــا َم ْ  َعنَّ ــرِ  ــَك َفَ  ــاَء َوْجِه ــَك اْبِتَغ ْخَرِة  َذِل
ـْيَئا ال َْ هللا َعَلْيـِه َوَسـلََّم َوَقـاَل  َيْسـَتِطيُعوَن اْلُخـُروَ  َقـاَل النَِّبـيُّ َصـلَّى َفاْنَ َرَجْت 

ََّ الاآل ِِ ِإَلـيَّ َفَأَرْدُتَهــا َعـْن َنْ ِســَها َخـُر اللَُّهـمَّ َكاَنــْت ِلـي ِبْنـُت َعــمٍ  َكاَنـْت َأَحــ نَّـا
ـِنيَن َفَجـاَءْتِني َفَأْعَطْيُتَهـا ِعْشـِريَن  َفاْمَتَنَعْت ِمنِ ي َحتَّى َأَلمَّـْت ِبَهـا َسـَنٌح ِمـَن السِ 

َهـا ا َقـَدْرُت َعَليْ َوِماَةَح ِديَناٍر َعَلـى َأْن ُتَخلِ ـَي َبْيِنـي َوَيـْيَن َنْ ِسـَها َفَ َعَلـْت َحتَّـى ِإذَ 
ْجـــُت ِمـــَن اْلُوُقـــوِع َعَلْيَهـــا َك َأْن َتُ ـــضَّ اْلَخـــاَتَم ِإال ُأِحـــلُّ َلـــَقاَلـــْت ال ـــِه َفَتَحرَّ  ِبَحقِ 

ََ الَِّيي َأْعَطْيُتَهـا اللَُّهـمَّ ِإْن  ِِ ِإَليَّ َوَتَرْكُت اليََّه ا َُّ النَّ َفاْنَصَرْفُت َعْنَها َوِهَي َأَح
ـْخَرُة َغْيـَر َأنَُّهـْم َفاْفُرْ  َعنَّا َما َنْحُن ِفيِه َفاْنَ َرَجِت ُكْنُت َفَعْلُت اْبِتَغاَء َوْجِهَك  الصَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَل الَِّاِلُ  اللَُّهمَّ  َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ   َيْسَتِطيُعوَن اْلُخُروَ  ِمْنَهاال
ََ ِإنِ ي اْسـَتْأَجْرُت ُأَجـَراَء َفـَأْعَطْيُتُهْم َأْجـَرُهْم َغْيـ َر َرُجـٍل َواِحـٍد َتـَرَك الَّـِيي َلـُه َوَذَهـ

َُِرْت ِمْنُه الَ َفَِمَّْرُت َأجْ  ِ َأدِ  ِإَليَّ َرُه َحتَّى َك ْمَواُل َفَجاَءِني َبْعَد ِحيٍن َفَقاَل َيا َعْبَد َّللاَّ
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ِقيـِبِل َواْلَبَقِر َواْلَغـنَ َما َتَرى ِمْن َأْجِرَك ِمَن اإلِ َأْجِري َفُقْلُت َلُه ُكلُّ  ِق َفَقـاَل َيـا ِم َوالرَّ
 َأْسَتْهِ ُئ ِبَك َفَأَخَيُه ُكلَُّه َفاْسَتاَقُه َفَلْم َيْتُرْك َتْهِ ُئ ِبي َفُقْلُت ِإنِ ي ال َتسْ َعْبَد َّللاَِّ ال

ْيَئا اللَُّهـمَّ َفـِنْن ُكْنـُت َفَعْلـُت َذِلـَك اْبِتَغـاَء َوْجِهـَك َفـاْفُرْ  َعنَّـا َمـا َنْحـُن ِفيـهِ  َْ  ِمْنُه 
ْخَرُة َفَخَرُجوا َيْمُشوَن   .َفاْنَ َرَجِت الصَّ

 ـــــــــــــــ
 الشرح :

هذا الأديأ الكظي  فيه فوائد كي رة ومنهـا مـا يتكلـ  بمسـجلة اإلجـارة وقـال 
بـاب : مـو ا ـتججر أج ـرا فتـرا أجـره فكمـل  –رحمـه هللا  –البخاري فـي تبو بـه 

تفضــل يكنــي ففضــل منــه فيــه المســتججر فــزاد أو مــو  مــل فــي مــال   ــره فا 
شيء ونقي  نده ، الأديأ دال  لن أن اإلجارة  لـن  مـل مكـ و أنـه يسـتأ  
الكامل األجر فإ ا ل  يجخذ األجر وتركه  ند المسـتججر ، تركـه  نـد رب المـال 
فإنــه يبقــن  نــده أمانــة ، يبقــن  نــده حتــن يجتيــه  اا الرجــل فيطالــ  بــه وهـــو 

ك األجــرة مأفوألــة مكروفــة و كتبهــا مخ ــر مــا بــ و أداء الواجــ  وهــو أن يمســ
 نده ى ا كان المال مخـتلط ميـل اين الـدراه  يكنـي الر ـا   و  ـره يـدخل مـال 
و خرج مال يكتبه  نده بجن لفالن  ليَّ مو الأ  كذا وكذا أو هذا واجـ   ليـه 

األفضــل أن يكمــل بالمســتأ  و أن يأفــا حقــه ألنــه مســتقر فــي  متــه لفــالن أو 
نه يأ  ألخيه ما يأـ  لنفسـه فيجكـل تلـك األجـرة  ـمو وهو  اا لما  اب فإ

ماله الذي يتاجر به أو يكمل به ث  تكون يده  ليـه يـد أمانـة فـإ ا تـاجر بـه فـإن 
رنأــه يأفظــه لصــاحبه ثــ  يخ ــر  ــاحبه بكــد  لــك فيمــا حصــل يكنــي يقــال لــه 

نـه قـد يلأـ   اا بـه منـة ىلـن أن  تر د األ ل وأنا فكل  لك كـذا وكـذا وكـذا أل
  . أخره

المقصود أن الواج  هو حفا المال وى ا أراد أن يكمل فيه فإنـه مسـتأ  
له ل نميه لصـاحبه وهـذا مـو قل ـل مـا يأصـل وهـذا  مـل  ـال  يتقـرب بـه ىلـن 
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نكشـا  ـنه  مـا هـ  فيـه  ار مو أنواا الو ـ لة التـي بهـا ا هللا جل و ال ولهذا
كنـي أن يـده  ليـه مو الكرب وال   ، وى ا  مـل فيـه وخسـر فإنـه يكـون  ـامنًا ي

يــد أمانــة ليســ  مــو كــل جهــة لكــو ى ا خســر و اا جــاء يطالــ  بأقــه فيكطيــه 
ح  الكمـل ، مـا المال الذي فيه ، ألنه ح و تاجر فيه ل  ي  ن له فيـه مـو  ـا

وتــاجر  لــك ثــ  خســـر  ألنــه لــ  يــ  ن لــه فيــه أ ــاًل فهـــو يقــول أنــا أحســن  
ألن الكقــد تــ   مأســو و ضــمو حــ   ــاح  الكمــل ، حــ  األج ــر فــي  لــك ،

 .ونقية األجرة 
رًا  بــد أن النـــاب ينتبهــون لهــا ، أن هـــذا يكمــل و تـــرا  ـــوهــذه تأصــل كي

خمس و ر ال ، يترا مائة ر ال يترا أكيـر و ـذه  ،  امـل مـياًل مـا يكـون مـو 
هـــذه الــــبالد يـــذه  و  يرجــــع ىلــــن أخـــره ، ف بقــــن المــــال  نـــد  ــــاحبه ،  نــــد 

ــاً  لصــاحبه ، فــإن مضــ  مــدة  و لــة فــي   ــاح  الكمــل وديكــة ، يبقيــه مكتون
ميلها يظو بالرجأان أن  اح  الكمل   يرجع فإنـه يتصـد  بـه  ـو  ـاحبه 

 الــ    لــة رجــع يطالــ  فإنــه يخ ــر يقــول أنــ فــإن رجــع  ــاحبه بكــد مــدة  و 
المدة وأنا ما ما لتك أن  الذي  بـ  فلمـا  الـ  المـدة تصـدق  بـه فـإن شـ   

الصـدقة لـي فيخ ـره فمـا اختـار تكـون أمض   الصدقة لـك وىن شـ   أ ط تـك و 
  وقع .

ــذيو آواهــ  االأــديأ : حــديأ  بــو  مــر الطو ــل هــذا فــي قصــة اليالثــة ال
المب ـ  أو المطـر ىلـن  ـخرة فانطبقـ   لــ ه  ثـ  فرجـ   ـنه  فيـه دل ـل  لــن 
أن التو ل المشروا يكون باأل مال الصالأة ، يكني بكمل الكامل فإنه يتو ـل 

وهـذا هـو التو ـل المشـروا ، التو ـل ىلـن هللا جـل و ـال ىلـن هللا بكملـه الصـال  
جاء في القرآن بج مائه يكني تو ل ىلـن هللا فـي الـد اء بج ـمائه تو ـل ىلـن هللا 
جــل و ــال بصــفاته ، وتو ــل ىلــن هللا جــل و ــال بكمــل المــرء الصــال  باإليمــان 

ســالي بالتوح ـد بإيمانــه بالر ــول بمأبتـه ع جــل و ــال ولر ـوله  ليــه الصــالة وال
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ونجدائه لكمانة ونأفظه للأ  ونانتهائه  و مأاري هللا ونأو  لـك مـو األ مـال 
،  أيتهـا فـي هـذا الأـديأ مرتبـة بالفـاءالصالأة فإنـه يتو ـل ىلـن هللا بهـا ولهـذا ر 

الله  ىن كن  تكل  ىني فكل   لك ابت اء وجهك فـافرج  نـا مـا نأـو فيـه فالفـاء 
 ل مـنه  تو ـل كمـا قـال جـل و ـال : هذه ترت بية تدل  لن أن هذا الذي حصـ

رينــا إننــا    منــا فاكتبنــا مــع الشــاهدينآرينــا    منــا فــاغ ر لنــاآرينــا إننــا 
  منــا رينــا فــاغ ر لنــا ذنوينــاينــادي لميمــان أن آمنــوا بــريكم ف  ســمعنا مناديــاَ 

فكـل مــا كــان فيــه التو ـل ىلــن هللا جــل و ــال بج ـمائه و ــفاته يرتــ  بالفــاء فــي 
ـــ ـــا التو ـــل الـــذي يســـتدل بهـــذا الأـــديأ القـــرآن ف  ـــن أن  لـــك تو ـــل ولف دل  ل

لمسجلته مكناه أن تجكل ش  ًا و  لة يو لك ىلـن المقصـود ومكلـوي أن الو ـائل 
منهــا مــا هــو منا ــ  للمقصــود ومنهــا مــا هــو أجنبــي  ــو المقصــود فــإ ا تو ــل 

ه و ــفاته فهــذا تو ــل تكظيمـه ع جــل و ــال ونينائــجــل و ـال المـرء بج ــماء هللا 
وهلل السـماء الحسـنى   لن هللا هذا مو أ ظ  الو ائل كمـا قـال جـل و ـال : 

وكــذلك التو ــل ىلــن هللا جــل   فــادعوه بهــا وذروا الــيين يلحــدون فــي أســماةه
و ـــال بصـــفاته وكـــذلك التو ـــل ىلـــن هللا جـــل و ـــال بكمـــل المـــرء الصـــال  ألنـــه 

ا الأـديأ ، منا   وليس بججنبي  و المقصود بل هو الذي  مـل كمـا فـي هـذ
أما التو ل وهو جكل  مل ال  ر أو  ا  ال  ر أو حـ  ال  ـر و ـ لة فهـذا فـي 
الأقيقة تو ل بجمر   يخأ الدا ي بجمر أجنبي  نه فإن حـ  ال  ـر لـيس لـه 
دخــل فيـــه الـــدا ي و ا  ال  ـــر لـــيس للـــدا ي دخـــل ف هـــا و مـــل ايخـــر و لـــيس 

و ومكلــوي أن المــرء هــو للـدا ي دخــل ف هــا وى   ـيكون  لــك ىحالــة  لــن ايخـر 
المكلا فإ ا كان  يجكل ش  ًا و ـ لة ىلـن هللا جـل و ـال يجكـل شـ  ًا ممـا  ـكاه 

ومـــو  اهـــو وممـــا يتقـــرب بـــه ىلـــن هللا جـــل و ـــال هـــو ، ولهـــذا  ـــار مـــو البـــد
 .ا  تداء في الد اء 
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ومو و ائل الشرا السـ ال بأـ  فـالن كمـا يقـول القائـل أ ـجلك بأـ  أبـي 
أــــ  نبـــي هللا ىبــــراني  أو بأـــ  نبــــي هللا مأمـــد  ليــــه بكـــر أو بأــــ   مـــر أو ب

الصالة والسالي أو بجاه فالن  ندا أو بأرمته أو نأـو تلـك األلفـاذ هـذه كلهـا 
مو التو ل بـجمر أجنبـي  ـو الكبـد ولـو أدخـل ف هـا  ملـه الصـال  يقـول أ ـجلك 
بأبي ألنبيائك ، أ جلك بأبي لنب ـي مأمـد  ليـه الصـالة والسـالي أ ـجلك بأبـي 

ي بكر وحبي لكمر ونأو  لـك أ ـجلك بأبـي ألهـل بـدر بأبـي ألهـل الشـجرة ألب
فإن هذا مو التو ل بجمر منا   فهو  مل الكبد الصـال    وأمـا التو ـل بـجمر 
أجنبــي   يخصــك فهــذا تو ــل بمــا   يكــون و ــ لة ألن الو ــ لة  بــد أن تكــون 

ىلــن  بــجمر يو ــل ىلــن المقصــود واألدلــة الشــرأية دلــ   لــن أن الــذي يو ــل
المقصـود هــو  مــل الكبــد الصــال  أو تكظيمـه ع جــل و ــال وأل ــمائه ولصــفاته 
ونأـــو  لـــك ممـــا هـــو مكلـــوي ، والأـــديأ فيـــه فوائـــد كي ـــرة متنو ـــة لكـــو مســـجلة 
التو ل قد ما يجتي لها  كر في الكتاب الصأي  ، فلـذلك نبهـ   ل هـا فـي هـذا 

 المو وا . 
 رجل الصال  ؟بالنسبة للتو ل ىلن هللا بد اء ال:  س ال

:   هو أجنبي ، يكنـي مـا مكنـن  ـورة مـا  كـر  أن يقـول رنـي  الجواب
ــد اء مــو  بــدا  بــد الكز ــز ، أقــول هــذا  أتو ــل ىليــك ، رنــي أ ــجلك بطلــ  ال

 اا و ـ لة  ورة اللي أن   كر  ، التو ل بطل  الد اء ، تو ـل بكـذا جكـل 
و  ـجل   ـره الـد اء وهذا تو ل بجمر أجنبي ، أمـا لـ ، هذا  ورة اللي  كر  ،

لي فهذا لـيس تو ـل مـا يـدخل فـي التو ـل ، يكنـي هـذا يـدخل  ل يا فالن اداقا
فـي الشــفا ة ، الشــفا ة   ـر بــاب التو ــل ،  بكــًا  نـد المتــجخر و خلطــوا بــاب 
الد اء وا  ـتكا ة بالشـفا ة بالتو ـل و سـمون الجميـع تو ـاًل وهـذا مـو التو ـع 

الشــوكاني فــي بكــض كتبــه قــال  ــموه مــا  فــي األلفــاذ ولــيس فــي الأقيقــة ولهــذا
ش ت  ،  موه تو اًل ،  موه  لبًا ،  موه ما شـ ت  فـإن الأقيقـة واحـدة ، و بكـًا 
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   لـ  في الل ة ، الشفا ة شيء والتو ل شيء آخر ، والتو ـل مـا يكـون بضـ
و تو ل ، يدخل فـي د ائـه و ـ لة لكلهـا تو ـله  ىلن  ل  ، تو ل الكبد يد و

هـذا جــاء فـي القــرآن أن أ ظــ  الو ـائل بــل هـي الو ــ لة هــي ول ،ىلـن المقصــود 
أبــادة هللا جــل و ــال وحــده   شــر ك لــه و ا ــة ر ــوله  ليــه الصــالة والســالي 
وتـرا مـا نهـن هللا جـل و ـال  نـه ونهـن  نـه ر ـوله  ليـه الصـالة والسـالي فــي 

ليــه تقــوا هللا وابتغــوا إايــا أيهــا الــيين آمنــوا  قولــه  ــبأانه فــي آيــة المائــدة : 
ا ىليــه بــجي شــيء ابت ــوا ىليــه الو ــ لة يكنــي الأاجــة التــي لكــ  ابت وهــ  الوســيلح

ليه  بأانه المو لة ىليه هي  ا تـه بتوح ـده وتقـواه و ا ـة و  لته ، الو  لة ى
ر ــوله  ليــه الصــالة والســالي هــذه هــي الو ــ لة فمــو أ ــاا هللا جــل و ــال حــ  

الطا ـة فقـد أتـن بـج ظ  و ـ لة الطا ة وأ اا النبي  ليه الصالة والسالي حـ  
أو  واء تو ل في الد اء بخصوص األ ماء والصفا  أو باأل مال الصـالأة 

 .ل  يتو ل 
فالموحد و  لته هي أنه موحد والصال  و ـ لته بجنـه  ـال  فـإ ا زاد  لـن 
 لك و ائل أخـر  ف هـا التـذلل ع جـل و ـال بـذكر أ ـمائه و ـفاته بمـا يو ـله 

لة خا ـة مـع الو ـ لة الكامـة التـي هـي تأق ـ  اإل ـالي هذه و  فىلن المقصود 
 واإليمان والتوح د د انا هللا جل و ال  لن ما ير يه . 

 
 
 
 

 َباب َمْن آَجَر َنْ َسُه ِلَيْحِمَل َعَلى َلْهرِِه ـ  13
َق ِبِه َوُأْجَرِة اْلَحمَّاِل   .ُثمَّ َتَصدَّ
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َثَنا َســـِعيُد ْبـــُن َيْحَيـــى ْبـــِن َســـِعيدٍ  2112 َثَنا َحــدَّ َثَنا َأِبـــي َحـــدَّ ـــيُّ َحـــدَّ  اْلُقَرِْ
ــ َْ ــي َمْســُعوٍد الَ اْلَْعَمــُش َعــْن  ــاَن ِقيٍق َعــْن َأِب ــاَل َك ــه َق ْنَصــاِريِ  َرِيــي َّللاَّ َعْن

ـوِق  َدَقِح اْنَطَلـَق َأَحـُدَنا ِإَلـى السُّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَمَرَنا ِبالصَّ
َُ اْلُمدَّ َوِإنَّ ِلَبْعِضِهْم َلِماَةَح َأْلٍف َقاَل َما َتَراُه ِإالَّ َنْ َسُه َفُيَحا  .ِمُل َفُيِصي

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

يكني ألن قوله أن بكضـه  وىن لبكضـه  لمائـة ألـا ، يكنـي المقصـود بـه 
نفسـه ، الواحـد مــا يـذكر أن لبكضــه  كـذا و كنـي نفســه كمـا كانــ   ائشـة تقــول 

يقبــل بكــض أزواجــه أو قبــل ر ــول هللا  ــلن هللا  ليــه و ــل    ــول هللا كــان ر 
بكــض أزواجــه ، تكنــي نفســها ، المــرء قــد يينــي  لنــي فــي الشــيء ، هــذا البــاب 
قال : باب مو أجر نفسه ليأمل  لن ألهره ث  يتصد  به وأجر الأمال يكنـي 
 أن هـــذا مـــو فضـــائل األ مـــال كمـــا كـــان  ليـــه الســـلا الصـــال  أنهـــ  يتكبـــون 

ل تصــدقوا فلــيس ثــ  حاجــة لهــ  لكــو لتكــون  ــدقته  مــو كســ    ــ  وهــذا لــه 
مائة ألا ومع  لك يججر  لن نفسه و أمل  لـن ألهـره ليكسـ  كسـبًا   بـًا ثـ  
يتصــد  بــه ، وأفضــل الكســ  مــا كــان  مــل المــرء ب ــده ، وى ا  مــل ب ــده فهــذا 

ثـ   كس  حالل     وهو أفضل مو كس  البيع ى ا  مل واجتهد وأتك  بدنـه
كس  فهذا كس      بل هو مو أ    المكا   لهذا قال بكضـه  يكـون لـه 
مائة ألا يكني  ني ف ر د أن يتصد  منها ف ر د  ـدقة مـو مـال   ـ  حـالل 
مــو جــراء  ملــه فيأمــل  لــن ألهــره ثــ  يتصــد  بــذلك وهــذا فيــه فقــه الصــأابة 

ه  ليسـ  و لته  ع جل و ـال و ظـي  تكلقهـ  بـايخرة فـإنه  يعيشـون ولكـو قلـون
في هذه الدنيا قلونه  في ايخـرة ، فهـذا لـه مائـة ألـا و أمـل  لـن ألهـره يكنـي 
أنـه لــيس المــال فــي قلبــه بــل فــي يــده يصــرفه كمــا يأــ  هللا جــل و ــال و ر ــن 
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فال ني ى ا أجـر مـو نفسـه لـيس فـي هـذا  ضا ـة  ليـه بـل قـد يكـون فـي  لـك 
 مصلأة له في دينه ودنياه . 

 
 ْمَسَرِة َباب َأْجِر السَّ ـ  14

ْمَسـاِر بَ  يُم َواْلَحَسُن ِبَأْجِر السِ  ُِ ْأَسـا َوَقـاَل َوَلْم َيَر اْبُن ِسيِريَن َوَعَطاٌء َوِإْبَرا
ٍِ ال َِ َأْن َيُقـوَل ِبـْع َهـَيا الَِّـْوَب َفَمـا َزاَد َعَلـى َكـَيا َوَكـَيا َفُهـَو َلـَك اْبُن َابَّا  َبْأ

َك َأْو َبْيِنـي َوَيْيَنـَك ِبْعُه ِبَكَيا َفَما َكـاَن ِمـْن ِرْيـٍح َفُهـَو َلـ َوَقاَل اْبُن ِسيِريَن ِإَذا َقالَ 
َِ ِبِه وَ َفا ُروِفِهْم  َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ  َبْأ ُْ  .َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْسِلُموَن ِعْنَد 

َثَنا َمْعَمٌر عَ  2113 َثَنا َعْبُداْلَواِحِد َحدَّ ٌد َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ ٍِ َعـْن َحدَّ ِن اْبـِن َفـاُو
ٍِ َرِيي َّللاَّ َعْنهَأِبيِه عَ  َعَلْيـِه َوَسـلََّم  ى َرُسـوُل َّللاَِّ َصـلَّى َّللاَّ َمـا َنَهـِن اْبِن َابَّا

ْكَبـاُن َواَل َيِبيـَع َحاِيـٌر ِلَبـاٍد ُقْلـُت َيـ ى الرُّ ٍِ َمـا َقْوُلـُه الَأْن ُيَتَلقَّ َيِبيـُع  ا اْبـَن َابَّـا
 . َيُِّوُن َلُه ِسْمَساَرا َل الَحاِيٌر ِلَباٍد َقا

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :
يكنـي مـا نسـم ها هنـا الد لـة  أجر السمسرة ، السمسرة ف ها  مل ،باب : 

، الد ل أو السمسار ميل الكقاري مكت  الكقار أو الد ل أو نأو  لك ، يكني 
أنــا الـذي يكمـل ل  ـره ، يـدل  لـن الكمـل يــدل  لـن تصـر ن المبيـع ونأـو  لـك 

أبأأ لك مو يشتري منك وأشباه  لك ، السمسرة كس        بجب بـه ألنهـا 
ثنـ و اثنـ و فـي المائـة حددها ، يكون لـك واحـد فـي المائـة اىجارة  لن  مل ى ا 

ونصا خمسة في المائة ، هذه لقاء  مل واتصاله وكده ومكرفته بالنـاب فهـذه 
ر كة فـي الب و ـا  المباحـة   بجب بها وكان  مكروفة في الجاهلية وأقرتها الشـ

يدلــه  لـن مــو ير ــد  ي، هـذه الصــورة مـو  ــور السمســرة أن يكـون د ل ، يكنــ
أن يشتري أو يدله  لـن مـو ير ـد أن يبيـع ، الصـورة اليانيـة أن يكـون السمسـار 
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أج ــرًا وأيضــًا شــر كًا ميــل مــا  كــر قــال: أن يقــول بكــه بكــ  قــال بمائــة ، أو بكــه 
زاد  لن كذا وكذا فهو لك بع هذا اليوب بكشـرة الـذي بكذا ، بع هذا اليوب فما 

 مسار يبأأ  مو يشـتري ثـ   ييز د فهو لك ، وهذا مكناه أنه يكون د ل يكن
هــو أيضــًا يكــون شــر كًا فــي تصــر فه لــذلك يجمــع مــا بــ و السمســرة والشــراكة ، 
يقــول بكــه بكــذا فمــا زاد فهــو لــك ، هــذا يــدل  لــن أن تأديــد النســبة أو القــدر ، 

يقـول لـك  شـرة فـي المائـة مـياًل ىجارة السمسـار هـذا متـروا للنـاب يأـدده  قدر
لك  شر و ، يجخذ مو البائع و جخـذ مـو المشـتري هـذا  لـن حسـ  الترا ـي ، 

ــدنا حــدد فــي بكــض المســائل ، فــي مســائل الكقــار ونأــوه بجنــه يكــون  لــن و   ن
المتكـاري نسبة مك نة حددتها الدولة بما ف ها مصـلأة النـاب واقتضـاها الكـري 

 ليه فإ ا شاء أن يكون تشـار ه  بجقـل مـو  لـك يقـول أنـا اشـتري لكـو نصـ بك 
فــي المائــة أو ى ا جــاء يســتججر  ا لــك واحــد فــي المائــة ، مــا هــي اثنــ و ونصــ

تر  أ طيك اثن و في المائة لو ترا يا  لن  لك فال بجب وليس هـذا مـو  ـدي 
 ليـه الكـري أو أقـل أو أداء الأـ  المقصـود مـو  لـك الترا ـي  ـواء لمـا كـان 

أكير ألنها ىجـارة ، ىجـارة  ـو  مـل فتكـون با تفـا  وهنـا ننبـه ىلـن أن البخـاري 
ــا  رحمــه هللا كي ــرًا مــا يــورد  كــر لمــذاه  التــابك و فــي المســائل ميــل مــا قــال هن
وقال : ول  ير ابو   ر و و طـاء وىبـراني  والأسـو بـججر السمسـار بج ـًا ، فـي 

ك تكديـد المـذاه  وتجي ـد بكضـه  لـبكض ألنهـا منقولـة تارا  يكون مراده مو  لـ
وتارة ير د أن يذكر أن هذا مما شاا في األمصار ف ذكر مو كـل مصـر  المـًا 
يدل  لـن أن الفتـو  فـي بلـده  لـن  لـك ، ميـل مـا  كـر هنـا ابـو  ـ ر و مكلـوي 
أنه كان في البصرة و طاء كان في مكة وىبراني  كان في الكوفة ف دل  لن أن 

ل كــان فــي الكــرا  والأجــاز  لــن  لــك وهــذا شــيء مكــروي فــي ميــل هــذه الكمــ
المسـجلة ، البخـاري تـارة فـي التسـمية ير ـد أن يبـ و لـك أن الكمـل  لـن  لـك فـي 
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وتـــارة ير ـــد  األمصــار وفتـــو  المفتـــ و مـــو التـــابك و فـــي األمصـــار  لـــن  لـــك .
  تقو ة المسجلة .

ه  مسـارا هـذه الصـورة وقوله : عع   يبيـع حا ـر لبـاد (( قـال   يكـون لـ
ـــدوي  ـــجتي الب خرجـــ   ـــو جـــواز السمســـرة ألن البـــدوي   يكـــري األ ـــكار ، في
فيقول له الأا ر أنا أبيكها لك بكشرة والذي زاد لي فهذا ف ها  بو وف هـا  ـدي 
نصــيأة لمــو يــجتي مــو الباديــة ولــذلك هــذه تق ــد الصــورة كمــا هــو مكــروي  نــد 

شـروط ولكـو مـو أهمهـا  ار والسمسـرة لهـالكلماء بق ود يكني بيـع البـادي للأا ـ
أن ينتظـر بالبــدوي حتـن يهــبط الســو  فيكـري األ ــكار ، كونـه يــجتي البــدوي   
يكري األ كار و قـول أنـا أشـتري منـك هـذه الخمسـ و راب مـو ال ـن  بمائـة فـي 
الــرأب ولكــو مــا يــدري  ــو الســكر رنمــا تكــون تســو  أرنكمائــة أو خمســمائة مــا 

البلد و جخذ منه ، بل ينتظـر بـه حتـن يـدخل السـو  وتكـون يتلقاه ، يتلقاه خارج 
 نده فكرة  ما فيـه النـاب فـي أ ـواقه  حتـن يكـري كـ  السـكر ، فـال يجـوز أن 
تتلقن الركبـان و  أن يبيـع الأا ـر للبـادي يكنـي يقـول لـه أنـا اشـتري منـك هـذا 

ة أو أبيكه لك بكشرة واللي يز د لي ونأو  لك هذا كله مـو  ـبو  ـاح  الباديـ
، وهــذا فيــه كمــال الشــر كة و ــك ها للنــاب باأل ــل  وأ  يســت ل النــاب حاجــة 
بكضه  وهذا كي ر نسجل هللا الكافية اين في مخالفة  لك ، المقصود الناب أن 
يكـــون الشـــخأ شـــا ر و كســـ  أكيـــر ولـــو كـــان فيـــه هضـــ  لأقـــو  ايخـــر و 

ماشـية ومكلوي أن  اح  الأ  األول هو  اح  السلكة ، المزارا  اح  ال
أو ه  أ أاب السلكة فه  أح  فإ ا كان السمسار يجخذ ميله بكدي مكرفـة مـو 
 اا يكني يقول خالص أنا أ طيك فيه ثالثمائة واللي يز د لي ، و ـرو  و بيكـه 
بســتمائة ، و اا هــو  ــاح  الســلكة هــو الــذي تكــ  ونماهــا وهــو الــذي  مــل 

ذه المسـائل ج ـد وكـجني فهذا ألجل  فلة  اا يبيكها ، لذلك الو و  في ميل هـ
الط   في  لك أن تأدد نسـبة ممـا هـو مكقـول يقـول لـي  شـر و فـي المائـة ، ب



 
 تعليقات على صحيح البخاري                                                جارة   كتاب اإل

 274 

لي الخمس مو اللي أبيكه لي الخمس مـا يقـول أن أبيكـه لـك بكـذا ومـا زاد فهـو 
لي في مو ميله يجهـل السـكر أمـا قولـه األول بـع هـذا اليـوب بكـذا فمـا زاد فهـو 

ــد يكــري األ ــكار بــع هــذه  لــك ق ــل ى ا كــان ميلــه يكــري الســكر يكنــي فــي البل
الســيارة ، أبــد بكهــا بكشــر و وهــو يكــري أن فــي البلــد مــا تســو   شــر و خــالي 

 مو كان   يكري األ كار ألن المقصود تأق   ما فيه المصلأة 
 

ُجُل َنْ َسُه ِمنْ ـ  15   ُمْشِرٍك ِفي َأْرِض اْلَحْربِ َباب َهْل ُيَ اِجُر الرَّ
َثَنا عُ  2114 َثَنا الَ  َمُر ْبُن َحْ صٍ َحدَّ َثَنا َأِبي َحدَّ ْعَمُش َعْن ُمْسِلٍم َعـْن َحدَّ
ثَ  ِِ ْبِن َواِةـٍل َفـاْجَتَمَع ِلـي َنا َخبَّاٌب َقاَل ُكْنُت َرُجاَمْسُروٍق َحدَّ  َقْيَنا َفَعِمْلُت ِلْلَعا

ى َتُِّْ َر ِبُمَحمٍَّد َفُقْلُت َأَما َوَّللاَِّ  َأْقِضيَك َحتَّ َتْيُتُه َأَتَقاَياُه َفَقاَل ال َوَّللاَِّ الِعْنَدُه َفَأ
ٌت ُثمَّ َمْبُعوٌث ُقْلُت َنَعْم َقاَل َفِننَُّه َسَيُِّوُن تَّى َتُموَت ُثمَّ ُتْبَعَ  َفاحَ   َقاَل َوِإنِ ي َلَميِ 

ُ َتَعـاَلى ) َأَفَرَأْيـَت الَّـيِ  َر ِب َياِتَنـا َوَقـاَل ي َكَ ـِلي َثـمَّ َمـاٌل َوَوَلـٌد َفَأْقِضـيَك َفـَأْنَ َل َّللاَّ
 .(  َوَوَلَدا ُلوَتَينَّ َماال

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشر  :

في الباب األول ا ت جار المشرا في أر  اإلجارة  كرنا لك  أن اإلجارة 
جـــائزة وأنهـــا بيـــع وهللا جـــل و ـــال أحـــل البيـــع ألن البيـــع يكـــون  لـــن  ـــ و وأمـــا 

مـــل هـــذه منفكـــة ينتفـــع منهـــا اإلجـــارة فهـــي بيـــع منفكـــة بيـــع منـــافع  و مـــل الكا
ايخــرون فلــذلك يجــوز أن يــ اجر نفســه بكمــل مــا لتأصــ ل ايخــر منفكتــه بهــذا 
الكمــل و كطيــه أجرتــه  لــن مــا بــذل مــو منافكــه هــل يجــوز للمســل  أن يكطــي 

 كته لكافر اختلا الكلماء في  لك  لن قول و :فمن
هللا  ولـــــن يجعـــــل : أن هــــذا   يجـــــوز ا ـــــتد ً  بقولـــــه تكــــالن :  الول

وقـالوا ىن اإلجــارة هـذه  ــب ل وف هـا ا ــتكالء   للِّـافرين علــى المـ منين ســبيا
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فإ ا  مل المسل   ند كافر بإجارة يوي يشت ل لـه  مـل و اا يـجمره و نهـاه فهـذا 
ولـن يجعـل هللا للِّـافرين علـى المـ منين  مو السب ل ، وهللا جـل و ـال قـال : 

 .   سبياَ 
: أن اإلجــارة ، ىجـارة المســل  نفسـه لمشــرا وهـو الصـأي   والقـول الِــاني

آجـر نفسـه لكمـل  نـد يهـودي  لـن    بجب بهـا لهـذا الأـديأ وألن  ليـاً هذه  
تمرا  أو  لن شبع بطنه مو التمر ، وأما اييـة فإنهـا ليسـ  فـي اإلجـارة وىنمـا 
هـي فــي السـب ل الكــاي ، فــي ا  ـتكالء الكــاي فــي السـلطة والتســلط الكــاي ، وهللا 

ال لو يجكل للكافر و تسلطًا  امًا  لن الم من و أما اإلجارة فهي منـافع جل و 
بيع وهذا البيـع ، بيـع المنـافع والكقـد  لـن  لـك هـذا لـيس  ـب اًل ولـيس ا ـتكالء 

 وىنما هو ىجارة  لن  مل .   
 

ْقَيِح َعَلى َأْحَياِء اْلَعَرِب ِبَ اِتَحِح اْلَِِّتابِ ـ  16  َباب َما ُيْعَطى ِفي الرُّ
ٍِ َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  ا َعَلْيِه َوَسـلََّم َأَحـقُّ َمـا َأَخـْيُتْم َعَلْيـِه  هللاَوَقاَل اْبُن َابَّ

ْعِبيُّ الَ  ِ َوَقاَل الشَّ ْيَئا َفْلَيْقَبْلـُه َوَقـاَل  َيْشَتِرُ  اْلُمَعلِ ُم ِإالَأْجَرا ِكَتاُب َّللاَّ َْ  َأْن ُيْعَطى 
َكرَِه َأْجَر اْلُمَعلِ ِم َوَأْعَطى اْلَحَسُن َدَراِهَم َعَشَرَة َوَلْم َيـَر اْبـُن اْلَحَُِّم َلْم َأْسَمْع َأَحَدا 

ـَوُة ِفـي اْلُحِّْـِم َوَكـاُنوا  ْْ ـْحُت الرِ  ـاِم َبْأَسـا َوَقـاَل َكـاَن ُيَقـاُل السُّ ِسيِريَن ِبَأْجِر اْلَقسَّ
 ِِ  .ُيْعَطْوَن َعَلى اْلَخْر

ــو النُّْعَمــاِن َحــ 2115 َثَنا َأُب ــو َعَواَنــَح َعــْن َأِبــي ِبْشــٍر َعــْن َأِبــي َحــدَّ َثَنا َأُب دَّ
ـِل َعــْن َأِبــي َســِعيٍد َرِيــي  َقــاَل اْنَطَلــَق َنَ ــٌر ِمــْن َأْصــَحاِب النَِّبــيِ   عنــه هللااْلُمَتَوكِ 

ــاِء  هللاَصــلَّى  ــى َنَ ُلــوا َعَلــى َحــيٍ  ِمــْن َأْحَي ــِه َوَســلََّم ِفــي َســْ َرٍة َســاَفُروَها َحتَّ َعَلْي
ُد َذِلـَك اْلَحـيِ  اْلعَ  ُ وُهْم َفُلـِدَس َسـيِ  َفَسـَعْوا َلـُه ِبُكـلِ  َرِب َفاْسَتَضاُفوُهْم َفـَأَبْوا َأْن ُيَضـيِ 

ْيٍء ال ْيٌء َفَقاَل َبْعُضُهْم َلْو َأَتْيُتْم َهُ اَلِء الرَّْهَط الَّـِييَن َنَ ُلـوا َلَعلَّـُه َأْن َْ َْ  َيْنَ ُعُه 
يْ  َْ َدَنا ُلـِدَس وَ َيُِّوَن ِعْنَد َبْعِضِهْم  َسـَعْيَنا ٌء َفَأَتْوُهْم َفَقـاُلوا َيـا َأيَُّهـا الـرَّْهُط ِإنَّ َسـيِ 
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ْيٍء ال َْ ـْيٍء َفَقـاَل َبْعُضـُهْم َنَعـْم َوَّللاَِّ َلُه ِبُكلِ   َْ   َيْنَ ُعُه َفَهْل ِعْنَد َأَحٍد ِمـْنُِّْم ِمـْن 
ِ َلَقــِد اْسَتَضــْ َناُكْم ِإنِ ـي َل ُ وَنا َفَمــا َأَنــا ِبــَراٍق َلُِّــْم َحتَّــى ْرِقــي َوَلِِّــْن َوَّللاَّ َفَلــْم ُتَضـيِ 

َتْجَعُلــوا َلَنــا ُجْعــَا َفَصــاَلُحوُهْم َعَلــى َقِطيــٍع ِمــَن اْلَغــَنِم َفــاْنَطَلَق َيْتِ ــُل َعَلْيــِه َوَيْقــَرُأ 
َوَما ِبِه َقَلَبٌح َقاَل اْلَحْمُد ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِميَن َفََِّأنََّما ُنِشَط ِمْن ِعَقاٍل َفاْنَطَلَق َيْمِشي 

 ِسُموا َفَقاَل الَّـِيي َرَقـى الَفَأْوَفْوُهْم ُجْعَلُهِم الَِّيي َصاَلُحوُهْم َعَلْيِه َفَقاَل َبْعُضُهُم اقْ 
َعَلْيـِه َوَسـلََّم َفَنـْيُكَر َلـُه الَّـِيي َكـاَن َفَنْنُظـَر َمـا  هللاَتْ َعُلوا َحتَّى َنْأِتَي النَِّبيَّ َصلَّى 

َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيَكُروا َلُه َفَقاَل َوَما ُيْدِريَك  هللاُرَنا َفَقِدُموا َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َيْأمُ 
َأنََّها ُرْقَيٌح ُثمَّ َقاَل َقـْد َأَصـْبُتُم اْقِسـُموا َواْيـِرُيوا ِلـي َمَعُِّـْم َسـْهَما َفَضـِحَك َرُسـوُل 

َثَنا َأُبو ِبْشٍر َسـِمْعُت اَل َأبهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َّللاَِّ َصلَّى  ْعَبُح َحدَّ ُْ ِ َوَقاَل  و َعْبد َّللاَّ
ِل ِبَهَيا   .َأَبا اْلُمَتَوكِ 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

هذا الباب فيه  كر حك  أخذ األجرة  لن  مل شر ي  لن  مل مشروا 
النـاب يكني مما يتقـرب بـه ىلـن هللا جـل و ـال ميـل قـراءة القـرآن ، تكلـي  المكلـ  

الصــ ار القــرآن أو تكلــي  النــاب الأــديأ أو تكلــي  النــاب الفقــه وهكــذا و القــرآن 
وكـــذلك أخـــذ األجـــرة  لـــن خـــرص ثمـــار  نـــد الزكـــاة ونأـــو  لـــك ودل تبو ـــ  

يكنـي أخـذ األجـرة  لـن هـذه المسـائل  ةالبخاري فيما  ـمك   لـن أن هـذه جـائز 
جرة  لن تكلي  القـرآن جائزة وأن أخذ األجرة  لن القرآن   بجب به وأن أخذ األ

أو تكلي  التفس ر أو الأديأ أو الفقه ، تكلـي  الكلـوي الشـرأية   بـجب بـه كـذلك 
  أخذ األجرة  لن ما يتقرب به ىلن هللا جل و ال مو األ مـال المسـتأبة فإنـه 

يــة بالفاتأـــة وهــو حــديأ مكـــروي  بــجب بــه  كـــر لــك حــديأ قصـــة اللــدي  والًر
 لن قطيـع مـو ال ـن  وأنـه شـفي وأخـذ  اتفقوا مكهوالشاهد في  لك أنه   مشهور

فـجقره   لـن  لـك وقـال ىن أحـ  مـا اتخـذت   الراقي القطيع و كـروا  لـك للنبـي 
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 ليه أجرا أو أخذت   ليه أجرًا كتاب هللا ، قـال ا ـرنوا : لـي مككـ  بسـه  وهـذا 
ية جـائز و لـن الـتالوة التـي هـي  يدل  لن أن أخذ األجرة  لن التالوة  لن الًر

ية ف ها وكل األميلة األخر  ف ها جهتان :  ية جائز و لك ألن الًر  الًر
ونص  المرء نفسه لهذا الكمـل دون   ـره ، : تفر   الوق   الجهح الولى

 . 
: ف ها القراءة ، القراءة ىنما حصـل  أيضـًا بإمضـاء وقتـه فأصـل  والِاني

 كلــي  حصــل لــه، منفكــة وقــ  ومنفكــة تأن هــذيو األمــر و د   لــن أنهــا منفكــة 
بـذل  لل  ــر فلهــذا أحــ  مــا أخــذ  ليـه األجــر كتــاب هللا جــل و ــال ألنــه أمضــي 
يـة هـذا أحـ  مـا مضـي الوقـ  فيـه  الوق  فيه تكلمًا وتكليمًا وحفظـًا ومكرفـة للًر
أمضي الوق  فيه هو كتاب هللا جل و ـال ف ترتـ   لـن  لـك أن أحـ  مـا اتخـذ 

األجـر  ال فـإ ن   بـجب أن ي خـذأو ما أخـذ  ليـه األجـر هـو كتـاب هللا جـل و ـ
 ها أ مال   ر واجبة .  لن هذه األ مال و لك ألن

ــادا  والصــالة والزكــاة ونأــو  وأمــا األ مــال الواجبــة كــاي ان ، يكنــي العب
 لــك مــو األ مــال فإنــه   يجــوز أن يجخــذ أجــرًا  ل هــا ألنهــا واجبــة  ل هــا تكبــدًا 

له لنفسه أو يكمله ل  ـره فإنـه   مفمو أخذ أجرًا  لن هذا الواج   واًء أكان يك
يجــوز لــه أن يجخــذ األجــر  لــن األمــر الواجــ  العبــادي ألن  اا منــاط بــه مــو 
ــــن جهــــة  ــــي  كــــر  فهــــي  ل جهــــة وجــــوب الشــــرا وأمــــا األ مــــال األخــــر  الت
ا  تأباب بهذا يسمن ما يكطن للم  ن ولإلماي   يسمن أجر ألنـه لـيس لقـاء 

س بيــع للمنــافع  لــن حــد تكر ــن اإلجــارة ىمضــاء الوقــ  ، لــيس لقــاء الكمــل لــي
وىنما هو ى انة رز  له يك نه  لن التفرغ لهذه العبادة ، والفر  مـا بـ و اإل انـة 
واألجــر ، أن األجــر يكــون  لــن  مــل مكــ و يتجــزأ بتجزئــه فيقــال مــياًل : ال ــوي 
بكــذا ، الشــهر بكــذا ، ى ا فــرط فــي فــرط ، ى ا فــرط فــي آ ان وقــ  نقــأ بقــدره 

، وأمــا الــرز  فهــو للتفــرغ لهــذه الوأليفــة الشــرأية ، فــإن لــ  يســتطع  هــذه ىجــارة
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القياي بها أو كان  ليه حرج مو القياي بها مو أداء األمانة فإنـه يتركهـا ل  ـره ، 
لهذا قال بو  مر بل قال النبي  ليـه الصـالة والسـالي للقـيط : عع واتخـذ م  نـًا 

فسل   ليه رجـل فلـ  يـرد  يطو   يجخذ  لن آ انه أجرا (( ابو  مر مرة كانوا ي
 انـك أجـرًا أ ترد  ليَّ السالي ؟ فقال : ىنك تجخذ  لـن  ليه السالي فقال : لَ  ل   

يكني يوأجره   لن اي ان أنـا أأأ ن لكـ  خمسـة أوقـا  الوقـ  بكشـر و ، الوقـ  
يبــذل اإلمــاي أمــرًا قــد بيالثــ و هــذه أبــادة مــا يجــوز أن يجخــذ  ليــه اإلجــارة وىنمــا 

ن ل  يوجد أحد قال الكلماء   بجب أن يكطن األجر ى ا ل  يوجد متبـرا  امًا فإ
أو ى ا ل  يكو ب ـ  المـال يكطـي رزقـًا يتفـ  النـاب تـ  ن لنـا بـججر ى ا لـ  يوجـد 

 أحد ل  يوجد متبرا فيكون اإلث   لن مو يجخذ    لن المكطي .
يـة ف  يـة وأنـه كـان يتفـل والًر هـا بـالقرآن الأديأ فيه فوائد كي رة تتكلـ  بالًر

 بكد القراءة ف ها ثالل مرات  : 
 والتفل .  -3 والنفأ    -2  النفخ  -1

أمــا الـــنفخ فهـــو أن يخـــرج هـــواء ، هـــواء مجـــرد ، والنفـــأ هـــواء مكـــه ر ـــ  
بســيط والتفــل مكــروي ، يكنــي الر ــ  فيــه كي ــر فكلهــا مشــرو ة واألكيــر النفــأ 

كــــان يقــــرأ  ــــورة  وهــــو الو ــــط بــــ و هــــذا وهــــذا والنبــــي  ليــــه الصــــالة والســــالي
اإلخــالص والمكــو ت و و نفــأ فــي يديــه ثــ  يمســ  بهمــا مــا ا ــتطاا منــه جســده 

  ليه الصالة والسالي . 
َماءِ ـ  17 َِ اإلِْ  . َباب َيِريَبِح اْلَعْبِد َوَتَعاُهِد َيَراِة

َثَنا ُســْفَياُن َعــْن ُحَمْيــٍد الطَِّويــِل َعــنْ  2116 ــُد ْبــُن ُيوُســَف َحــدَّ َثَنا ُمَحمَّ  َحــدَّ
َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِيي اللَّهم َعْنهم َقاَل َحَجَم َأُبو َفْيَبَح النَِّبيَّ َصـلَّى اللَّهـم َعَلْيـِه 
ـَف َعـْن َغلَِّتـِه َأْو  َوَسلََّم َفَأَمَر َلُه ِبَصاٍع َأْو َصاَعْيِن ِمْن َفَعاٍم َوَكلََّم َمَواِلَيـُه َفَخفَّ

 .َيِريَبِتِه 
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اِم   َباب َخَراِ  اْلَحجَّ
ٍِ َعـْن  2117 َثَنا اْبـُن َفـاُو ٌَ َحـدَّ َثَنا ُوَهْيـ َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل َحـدَّ َحدَّ

ٍِ َرِيي اللَّهم َعْنهمَما َقاَل اْحَتَجَم النَِّبيُّ َصلَّى اللَّهـم َعَلْيـِه  َأِبيِه َعِن اْبِن َابَّا
اَم   .َوَسلََّم َوَأْعَطى اْلَحجَّ

دٌ  2118  َثَنا ُمَسـدَّ َثَنا َيِ يــُد ْبـُن ُزَرْيـٍع َعـْن َخاِلــٍد َعـْن ِعْكِرَمـَح َعــِن َحـدَّ  َحـدَّ
ٍِ َرِيـي اللَّهـم َعْنهمَمـا َقـاَل اْحـَتَجَم النَِّبـيُّ َصـلَّى اللَّهـم َعَلْيـِه َوَسـلََّم  اْبِن َابَّـا

َيَح َلْم ُيْعِطِه  ُِ اَم َأْجَرُه َوَلْو َعِلَم َكَرا  .َوَأْعَطى اْلَحجَّ
َثنَ  2119 َثَنا ِمْسـَعٌر َعـْن َعْمـِرو ْبـِن َعـاِمٍر َقـاَل َسـِمْعُت َحدَّ ا َأُبو ُنَعْيٍم َحـدَّ

َأَنَسا َرِيي اللَّهم َعْنهم َيُقوُل َكاَن النَِّبيُّ َصـلَّى اللَّهـم َعَلْيـِه َوَسـلََّم َيْحـَتِجُم َوَلـْم 
 .َيُِّْن َيْظِلُم َأَحَدا َأْجَرُه 

 
ُ وا َعْنُه ِمْن َخَراِجِه َباب َمْن َكلََّم َمَواِلَي الْ ـ  19  .َعْبِد َأْن ُيَخ ِ 
ــْعَبُح َعــْن ُحَمْيــٍد الطَِّويــِل َعــْن َأَنــِس ْبــِن َماِلــٍك  2120 ُْ َثَنا  َثَنا آَدُم َحــدَّ َحــدَّ

ــا  اَم ــا َحجَّ ــِه َوَســلََّم ُغَاَم ــيُّ َصــلَّى اللَّهــم َعَلْي ــا النَِّب ــاَل َدَع ــْنهم َق َرِيــي اللَّهــم َع
ــَف ِمــْن  َفَحَجَمــُه َوَأَمــرَ  ــَم ِفيــِه َفُخفِ  ْيِن َوَكلَّ ــُه ِبَصــاٍع َأْو َصــاَعْيِن َأْو ُمــدٍ  َأْو ُمــدَّ َل

 .َيِريَبِتِه 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
هــذه األحاديــأ ف هــا الكــالي  لــن أجــرة الأجــاي ، والأجامــة مــو األ مــال 

ومــو الدن  ــة التــي   يفكلهــا أشــراي النــاب أو كــراي الرجــال وكــان يفكلهــا الكب ــد 
شــابهه  كمـــا فـــي  هــد النبـــي  ليـــه الصــالة والســـالي ، لهـــذا جــاء فـــي الأـــديأ 
الصأي   و كس  الأجاي أنه خب ـأ ، كسـ  الأجـاي خب ـأ وجـاء أيضـًا فـي 

أمـر رجـاًل أخـذ كسـ  حجامـة قـال أ لفـه  حديأ   بجب في ى ناده أن النبـي 
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ـــأ ، واألدلـــة هـــذه التـــي ـــي   تجكلـــه لمـــا فيـــه مـــو الخب  ـــمكنا  نوا ـــأك ، يكن
أ طن الأجاي أجره ، اختلا الكلماء في  لك  واألحاديأ دالة  لن أن النبي 

هل ى طاء الأجاي أجره دل ل  لـن الجـواز مطلقـًا أي  لـن التفر ـ  فـذه  كي ـر 
مو أهـل الكلـ  ىلـن أن كسـ  الأجـاي خب ـأ مـو جهـة الكراهـة يكنـي أنـه مكـروه 

أجــــاي أجـــره فقــــالوا ىن أ طـــن ال ودنـــيء   مـــو جهــــة أنـــه مأــــري ألن النبـــي 
اإل طاء دل ل الجواز وأن قول كسـ  الأجـاي خب ـأ يـدل  لـن الـدناءة    لـن 
الخبأ المأري وأن الخب أ هنا هو فـي مكنـي ميـل و ـا البصـل واليـوي بجنهـا 
خب يــة و لــك تنــزه الكــراي  ــو  لــك ، و هــ   ــدد مــو أهــل الكلــ  أيضــًا ىلــن أن 

ة والسالي بجنه خب أ وأما ى طاء ألنه و ا  ليه الصالحراي   كس  الأجاي 
الأجاي أجرته ميل مـا فـي هـذا فهـو يـدل  لـن جـواز اإل طـاء لكـو الكسـ  فـي 
نفسه خب أ ، فهو مو ح أ الكمل ، مو ح أ الكمل فكل الأجامة هذا منفكة 
بـذلها الأجـاي للمأـتج  فـإ ا لـ  يبـذلها ى  بـججر فـإن المكطـي يكطـي  لـن أجــر 

 .خذ خب يًا و  يدل  لن أن هذا الكس  مبا   لن ما اتف   ليه و اا يج
 ـدد مـو أهــل الكلـ  ومـنه  اإلمـاي أحمــد و  ـره ىلـن التفر ـ  مــا  هـ   فـإ اً 

ب و ايخذ وما ب و المكطي ، فججازه للمكطي كما فكل  ليه الصالة والسـالي ، 
وجكله خب يًا مكروهـًا كراهـة التأـر    لـن أو مأرمـًا  لـن األخـذ ، وقـال بكـض 

ل  بالتفر   ما ب و الأر والكبد ألن الكبد يكمل أل ـياده وهـو يفكـل  لـك أهل الك
و جهة الكس  مطلقـًا لكـو مـو جهـة فيكون هنا الخبأ نسبي ، يكني خبيًا   م

ى ا كســبه مــو   ينا ــبه  لــك وهــذا فيــه نــوا مــو البكــد فــي التفر ــ  مــا بــ و  مــا
ألبـواب اليالثـة دالـة الأر والكبد في  لك ، المقصود أن هـذه األحاديـأ ، هـذه ا

 لن أن أخذ األجر  لن الأجامة يقر بمكنن   ينكر وأن فكل الأجامة أيضـًا 
  ينكر وأن كون كسـ  الأجـاي خب ـأ   يكنـي أن ينكـر  لـن فا لـه أو أن   
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ألن الأجامـــة منفكـــة ولمـــا  النبـــي  ليـــه الصـــالة والســـالي ، أ طـــاهيكطـــن بـــل 
 حصل  له أ طن فا لها أجره . 

دل الباب األول الأديأ األول حـديأ أنـس  لـن أن الكبـد مكـروي :  ى اً 
ر د أن يترا يكمل فإنه يجوز أن يضرب  ليـه  ـر بة فـي ال ـوي ، فـي ى ا أأنه 

ــجت ني بكــذا هــذا لقــاء  مــل مكــروي ، يكنــي ىنــك تر ــد أن تــذه  تكمــل  ال ــوي ت
فيـه بـجب ،  فتجت ني في ال وي بدينار تجت ني في ال وي بمائة ر ال مـائت و ر ـال مـا

هـــذا يســـمن  لـــة الكمـــل و ســـمن أيضـــًا  ـــر بة ، ألن الضـــر بة هـــو مـــا يجكـــل 
 رو ًا  لن الكبد هذا في أ له ، يكني ما يضرب  لن الكبد مو المال . فم

 
َِ اْلَبِغيِ  َواإلِ ـ  20  َماِء َباب َكْس

َيِح َوَقْوِل َّللاَِّ  اِةَحِح َواْلُمَغنِ  يُم َأْجَر النَّ ُِ  َتَعـاَلى ) َواَل ُتِِّْرُهـوا َفَتَيـاِتُِّْم َوَكرَِه ِإْبَرا
ْنَيا َوَمـْن ُيِّْـِرْهُهنَّ َفــِننَّ  ـَنا ِلَتْبَتُغـوا َعــَرَض اْلَحَيـاِة الـدُّ َعَلـى اْلِبَغـاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ

َ ِمْن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُ وٌر َرِحيٌم ( َوَقاَل ُمَجاِهٌد ) َفَتَياِتُِّْم ( ِإَماَءُكمْ   . َّللاَّ
ـَهاٍب َعـْن َأِبـي َبِّْـِر  2121 ِْ َثَنا ُقَتْيَبُح ْبُن َسِعيٍد َعـْن َماِلـٍك َعـِن اْبـِن  َحدَّ

ْحَمِن ْبـِن اْلَحـاِرِث ْبـِن   هللاْنَصـاِريِ  َرِيـي ِهَشـاٍم َعـْن َأِبـي َمْسـُعوٍد الَ ْبِن َعْبِدالرَّ
َِ َوَمْهـِر اْلَبِغـيِ  َعَلْيـِه َوَسـلََّم َنَهـى  هللاَأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصـلَّى  عنه َعـْن َثَمـِن اْلَِّْلـ

 .َوُحْلَواِن اْلَِّاِهِن 
ْعَبُح َعْن ُمَحمَّـِد ْبـِن ُجَحـاَدَة َعـْن  2122 ُْ َثَنا  يَم َحدَّ ُِ َثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَرا َحدَّ

ِه َوَسـلََّم َليْ عَ  هللاَقاَل َنَهى النَِّبيُّ َصلَّى  عنه هللاَأِبي َحاِزٍم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِيي 
َِ اإلِ   .َماِء َعْن َكْس

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :
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الأمد ع هذا الباب فيه  كر بكض المكا   الخب ية فنهن  ليه الصـالة 
والســالي  ــو ثمــو الكلــ  و ــو كســ  الب ــي وحلــوان الكــاهو ، أمــا ثمــو الكلــ  

از فيـه فكن الكل    يجوز بيكه و  بذل  و  فيه وىنما يقتنـن و كلـ  فيمـا جـ
تكليمه ىما للصـ د وىمـا للأرا ـة أو للماشـية أو للـزرا ونأـو  لـك لهـذا   يجـوز 
اتخا  الكل  و  اقتناء الكلـ  ى  كلـ   ـ د أو زرا أو ماشـية وهـذا قـول كي ـر 

ه : آخـــرون ىن الكلـــ  ى ا أبـــي  اقتنـــاوه جـــاز بيكـــه وشـــراو مـــو أهـــل الكلـــ  وقـــال 
ــه واقتنــاءه ميــل فيأملــون فيكــون ثمنــه   بــًا ى ا كــان ممــا أ باحــ  الشــر كة  مل

المسـائل التــي  كـر  لــك الـيالل : كلــ  الأرا ـة وكلــ  الصـ د وكلــ  الماشــية 
ثمنه مأرمًا ألن اقتناءه مأرمًا فـإ ا كان ونأو  لك والزرا ة فيقولون ىن الكل  

كان في  فة اقتناء مباحة  ار ثمنه جائزًا ، الكل  المكلـ  يشـتر   نـده  و  
 . بجب وثمنه    

أو جــاء ثمــو هــو قولــه : نهــن  ــو ثمــو الكلــ  ى ًا خصــوا هــذا الأــديأ و 
ن فهـو    ل  ي  ن به في الشر كة وأما ما أأ خصوه بما الكل  خب أ ونأو  لك ، 

مبــا  ، والقــول بتكمــي   لــك هــو الصــواب وهــو أن الكلــ    يجــوز بيكــه مطلقــًا 
ـــاو  وثمنـــه ـــز اقتن ـــو أج  ـــن ول ـــًا حت ـــان : جهـــة  ه ألن المســـجلة لهـــاحـــراي مطلق جهت

ا قتناء ، واليانيـة جهـة الـيمو والبيـع والشـراء فالأـديأ هـذا فـي الـيمو والأـديأ 
ايخـــر اللـــي فيـــه التـــرخيأ مـــو اقتنـــن كلبـــًا ى  كلـــ   ـــ د أو ماشـــية أو زرا 
نقأ مو  مله كل يوي ق راط في رواية لمسل  ق را ان ، قالوا وما الق را ـان ؟ 

ــاء قــال : ميــل جبــل أحــد فــدل هــذا  لــن أ ــاء اقتن ــاء فا قتن ن المســجلة فــي ا قتن
الكل  مأري وثمو الكل  مأـري و  يلـزي مـو ىباحـة ا قتنـاء ىباحـة الـيمو يقتنيـه 

 يكطيه في بكض الناب بكضًا أو هو يجخذه و كلمه وما أشبه  لك . 
أما مهر الب ي : فالب ن كان في اإلمـاء يتكسـ  األ ـياد مـو الجـواري أن 

باع ، وهللا جل و ال تدرج في تأر    لك فقال فـي أثنائـه  يجكلها تفجر والعيا 
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 :  وال تِّرهــوا فتيــاتِّم علـــى البغــاء إن أردن تحصــنَا لتبتغـــوا عــرض الحيـــاة
فكانوا يكرهون اإلماء  لن الزنا ومو أرادها أ طاها بيمو يتكس  بفـرج   الدنيا

  نوا ه .  جاء تأر   الزنا بجميع أأمته فنهي  و  لك نهي  و اإلكراه ث
مهـــر الب ـــي هـــو فـــي الأقيقـــة مـــا تكطـــاه المـــرأة الزانيـــة  و ـــًا  ـــو  فـــإ اً 

ا  تمتاا بفرجها هذا هو مهر الب ي ، و مي مهرًا ألنه فـي مقابلـة الب ـي ومـا 
كـان فـي مقابلـة الب ـي يسـمن مهـرًا ولـيس هـذا بـدل ل  لـن ا تأسـانه ألنـه  كــر 

   لـك والعيـا  بـاع فهـو أشـد لأـرة ى ا فكلـخبيـه وهـذا لـيس خا ـًا باإلمـاء بـل ا
مـو زنـا بــامرأة  ـ  صـمني هللا وىيـاك  مــو  لـك ومـو أ ـبابه ـلكـو مـو زنـا بــامرأة 

وقد وا دها بشيء بمهر  لن أن يكط ها كذا وكذا فليس له أ  يكط ها بل زنـاه 
مأـري وكب ـرة مــو كبـائر الـذنوب و  يجــوز لـه أن يظلمهـا أيضــًا وأ  يكط هـا مــا 

هذا قال شيخ اإل الي بو تيمية لمـا  كـر هـذه المسـجلة وهـو كـالي وا دها به ، ول
مكروي مواف  للقوا د قال : مو فكل  لك اجتمع فيـه األمـران ، الكب ـرة والظلـ  
، ألنه ما وفن الكهد وفكل كب رة الزنا والعيا  باع ، المقصود مو  لك أن مهـر 

خب ــأ ى ا أخــذه الب ــي وهــو مــا تكطــاه الب ــي خب ــأ ، خب ــأ ى ا أخذتــه هــي و 
 ــ دها قــال : وحلــوان الكــاهو ، حلــوان الكــاهو حالوتــه اللــي كانــ  الكــرب ى ا 
تكهــو أحــد  نــد كــاهو يكطــون الكــاهو حــالوة يكنــي ميــل مــا يســمن فــي الوقــ  
الأا ــر يكنــي  طيــة ىكراميـــة أي شــيء يســمونه حـــالوة مــو   ــر اشـــتراط أو 

د تكـون كفـرًا ومـا كـان باشتراط يسمن  لك حلـوان الكـاهو ، والكهانـة مأرمـة وقـ
 و  لة لذلك فهو مأري . 

 
َِ اْلَ ْحِل ـ  21  .َباب َعْس
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َثَنا َعْبدُ  2123 ٌد َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ يَم َعـْن َعِلـيِ   َحدَّ ُِ اْلَواِرِث َوِإْسَماِعيُل ْبـُن ِإْبـَرا
لنَِّبـيُّ َصـلَّى َّللاَّ ْبِن اْلَحَِِّم َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيي َّللاَّ َعْنهَما َقاَل َنَهـى ا

َِ اْلَ ْحِل   .َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َعْس
 ـــــــــــــــ

 الشرح :
 س  الفأل ، الفأل هو الذكر مو اإلبل أو مو البقـر أو مـو ال ـن  مـو 

 ز كــــانوا ي جرونــــه يكنــــي مــــا كــــان النــــاب يتخــــذون الفأــــل ، االضــــجن أو المــــ
تتطـر  لطـر  اإلنـال الكـرب نـ  والفأول مختلفة في أ نافها وفـي  ـفاتها كا

مــو الماشــية تتطلــ  فأــاًل خا ــًا ، و ســ  الفأــل هــذا يكنــي بــه المــاء ، مــاء 
الفأل ، يكني مني الدابة ، يكني يطل   لك ليقع  لن ىنـال مـو اإلبـل أو مـو 
البقـر أو مـو ال ــن  لتأسـ و الفصــ لة ، فكانـ  الكــرب تـ جر الفأــل يكنـي تقــول 

ا فتــ جر مــاء ، الكســ  هــو المــاء يكنــي تــ جر خليــه  نــدا يــوي تجخــذ هــذا بكــذ
 . رقه : يكني ت جر ماءه فنهن  نه النبي  ليه الصالة والسالي 

ـــذي ـــن فأـــل فـــالن فيســـتأ  أن  وال ـــاجوا ىل ـــاب ى ا احت ـــا أن الن ينب ـــي هن
يكطوه بدون مقابل ألن هذا مـو هللا جـل و ـال يكنـي  سـ  الفأـل مـو هللا جـل 

 يأل له أن ي جره . و ال الكبد ما له فيه اختيار فال
 َباب ِإَذا اْسَتْأَجَر َأْرَيا َفَماَت َأَحُدُهَما ـ  22

َجـِل َوَقـاَل اْلَحَِّـُم ْن ُيْخِرُجـوُه ِإَلـى َتَمـاِم الَ ْهِلـِه أَ َوَقـاَل اْبـُن ِسـيِريَن َلـْيَس لَ 
ُِ ْبُن ُمَعاِوَيَح ُتْمَضى اإِلَجـاَرُة ِإَلـى َأَجِلَهـا َوَقـالَ  اْبـُن ُعَمـَر َأْعَطـى  َواْلَحَسُن َوِإَيا

ـْطِر َفَِّـاَن َذِلـَك َعَلـى َعْهـِد النَِّبـيِ  َصـلَّى  هللاالنَِّبيُّ َصلَّى  َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيَبَر ِبالشَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأِبي َبٍِّْر َوَصْدَرا ِمْن ِخَاَفِح ُعَمَر َوَلْم ُيـْيَكْر َأنَّ َأَبـا َبِّْـٍر َوُعَمـَر  هللا
دَ   .َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاَجاَرَة َبْعَدَما ُقِبَض النَِّبيُّ َصلَّى إلِ ا اَجدَّ



 
 كتاب اإلجارة                                        عليقات على صحيح البخاري          ت

 285 

َثَنا ُجَوْيِرَيـُح ْبـُن َأْسـَماَء َعـْن َنـاِفٍع  2124 َثَنا ُموَسى ْبـُن ِإْسـَماِعيَل َحـدَّ َحدَّ
َم َخْيَبـَر َعَلْيِه َوَسـلَّ  هللاَقاَل َأْعَطى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  عنه هللاَّللاَِّ َرِيي  َعْن َعْبدِ 

َثـُه  ْطُر َمـا َيْخـُرُ  ِمْنَهـا َوَأنَّ اْبـَن ُعَمـَر َحدَّ َْ اْلَيُهوَد َأْن َيْعَمُلوَها َوَيْ َرُعوَها َوَلُهْم 
اُه َنـاِفٌع الَأنَّ اْلَمَ اِرَع َكاَنْت ُتَِّْرى  ـْيٍء َسـمَّ َْ  َأْحَ ُظـُه َوَأنَّ َراِفـَع ْبـَن َخـِديٍج َعَلى 

َث َأنَّ النَِّبـيَّ  َّللاَِّ  َعَلْيـِه َوَسـلََّم َنَهـى َعـْن ِكـَراِء اْلَمـَ اِرِع َوَقـاَل ُعَبْيـدُ  هللا َصـلَّى َحدَّ
 .ُهْم ُعَمُر َعِن اْبِن ُعَمَر َحتَّى َأْجا َعْن َناِفعٍ 
 ـــــــــــــــ

 الشرح :
هذا الباب اشتمل  لن مسائل منها أن ىجارة األر  مطلقـًا جـائزة أمـا مـا 

 ـو المخـابرة وهـي  ـو ا ـت جار األر  أو فـي حـديأ  جاء فـي حـديأ النهـي
رافـع بــو خــديي الــذي  ــمك  هــذا مأمــول  لـن أمــر قــد كــان ثــ  نســخ أو  لــن 
 أوجه أخر المقصود أن هذا الأديأ وهو النهي  و كراء األر  فليس مكمو ً 

به ألنه منسـو  أو لـه توج هـا  كي ـرة للكلمـاء ى ا أكـر  األر  بكقـد ىمـا ىكـراًء 
و  لــن مزار ــة  لــن أن يزر هــا أو  لــن مســاقاة أن يســقي شــجرها ثــ  مطلقــًا أ

مــا  فــإن وارثــه يقــوي مقامــه فــإ ا كــان األول أجلــه بججــل فيقــوي مقامــه اليــاني ، 
ر  ـنوا  ثـ  مـا  ون نـه  شـ ي مقاي األول يكني  قد مياًل ب نـهيكني الوارل يقو 

رة بـل تمضـي  لـن بـو أو للورثـة أن يقولـوا أبطلنـا هـذه اإلجـااألب فإنه ليس لال
مــا كــان  ليــه ، وهــذه المســجلة ف هــا خــالي بــ و أهــل الكلــ  ، والــذي دلــ   ليــه 
السنة أن الوارل يقوي مقاي مورثه في ا تدامة الكقـود وكـون اإلجـارة  قـد جـائز 

 .في ، كون المزار ة  قد جائز هذا قول لبكض أهل الكل  
هـــي  قـــد  زي ألن  والقـــول اليـــاني أن المزار ـــة ليســـ   قـــدًا جـــائزًا وىنمـــا

بـو ايلأ  الضرر بالناب وهو اختيـار المأققـ و مـو أهـل الكلـ  كشـيخ اإل ـالي 
ــة  لــن أنهــا  قــد جــائز ، ا ــتدل  ليــه المــذه  ، مــذتيميــة و  ــره و  ه  الأنابل
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البخاري بـدل ل  ظـي  وهـو أن النبـي  ليـه الصـالة والسـالي لمـا زارا ال هـود فـي 
يخــرج منهــا ، لمــا جــاء أبــو بكــر  أر  خ بــر  لــن أن لهــ  النصــا شــطر ممــا

أمضـن األمـر  لـن  ر ي هللا  نه ث  جاء  مر ، أبو بكر خليفـة ر ـول هللا 
  ما كان  ليه .

ألنـه لـو كـان أن الكقـد األول ( ولـ  ينقـل أنـه جـدد  قـده ع قال البخـاري : 
يذه  بالمو  ث  يجتي الياني فيقوي مقاي األول  حتاج ىلن تجديـد  قـد فلمـا لـ  

ــاي ينقــل  ــد الكقــد بــل مضــن  لــن الكقــد األول دل  لــن أن اليــاني يقــوي مق تجدي
األول فــي ا ــتدامة الكقــد وهــذا فــي الكقــد الم جــل ىلــن  ــنة  ــنت و خمــس ىلــن 

 لقولــــه  ليـــــه الصــــالة والســـــالي : ، أخــــره ، ولــــذلك  مـــــر أجالهــــ  مـــــو خ بــــر 
 عع أخرجوا ال هود والنصار  مو جز رة الكرب (( . 

  أو شيء ؟جارة في   ال يتكل  باإل
ي ينب ي لطال  الكل  أن يرنط ب و كت  الفقه وكت  السـنة ألن كتـ  والذ

الفقـــه تكطيـــك تصـــور  ـــو البـــاب تصـــور كامـــل  ـــو البـــاب ، تكر ـــن اإلجـــارة 
شـرو ها ايـص  ــلة اإلجـارة بــالبيع ، نـوا  قـد اإلجــارة أحـوال اإلجــارة كـل هــذه 

هي القوا د اللي تأكمها  تكط ها كت  الفقه ، ث  ى ا تصور  اإلجارة مو ح أ
تفهــ  النصــوص الشــرأية التــي ف هــا ، مــو ح ــأ د لــة  والضــوابط فإنــه ح ن ــذ

يكــون  الــ  الكلــ  يجمــع بــ و مــا اإلجــارة ونــوا  قــدها ومكناهــا .. ىلــن آخــره ، 
جــاء فــي كتــ  أهــل الكلــ  فــي كتــ  الفقــه ونــ و مــا جــاء فــي كتــ  الســنة ، هــذا 

ن كتـ  الأـديأ وحـدها مـا تكطيـك تصـور يكطيه فقهًا  ظيمًا في الشـر كة   أل
 ــو ىيــص البــاب مــو جهــة الفقــه ،   تكطيــك تصــور مــو ح ــأ تكر فــه و  مــو 

 ح أ أحكامه وقوا ده التي تضبطه و  كالي الكلماء فيه   لهذا ينب ي الرنط .
فـإ ا بــدأنا نقـرأ هنــا ، واحـد يقــرأ فـي الكتــاب حتـن يســجل  مـا يأشــكل ونأــو 

  لك .
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  ىليك يا شيخ ، هل الكل  له مالية ؟: أحسو هللا س ال
: هو  لن الصأي  لـيس لـه ماليـة ، ىيـص مكنـن   ماليـة لـه ؟  الجواب

ألن البيع ما هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة .. ىلن آخـره ، المـال هـذا  بـد 
 أن يكون ماً  مو جهة الشرا ليس ماً  ، ىن الناب يكتبرونه ماً  .

فرو  مصنع خمر أو مائة كرتون خمر ، هذا قد لذلك الخمر مياًل الم
تكــون ًيمتهــا مائــة ألــا أو مــائت و ألــا ، هــذا مــال  نــد النــاب ،  نــد أهلهــا ، 
لكو فـي الشـرا لـيس لهـا ماليـة ، فـال يجـوز بيكهـا و  شـرائها ، و  ىبقائهـا ، بـل 
يجــ  أن تــرا  ، تكســر وتــرا  ، ميــل مــا جــاء فــي الأــديأ : لمــا نــزل تأــر   

 ه أمر بجوأية الخمر ودنان الخمر أن تش  وأن تخر .الخمر أن
وا   ؟ .. المقصود أن الكل  لـيس لـه ماليـة ، فـالبيع هـو مبادلـة مـال 
بمال ، لّ  ل   يكو له مالية ؟  ار  و ه ىيص ؟ شيء ليس له مالية ، ولذلك 

فــامك كفــه ترابــًا   ألنــه مــا تأقــ  فيــه مبادلــة المــال قــال : ى ا جــاء يطلــ  ثمنــًا 
 المال .ب

اإلمـاي مالــك يـر  جــواز بيــع الكلـ  ، وجما ــة أيضـًا   ألنهــ  يقولــون   
ـــالبيع ، مـــا ا يصـــنع ؟  يأصـــل ى  بالشـــراء ى ا احتاجـــه المـــرء ، و  يبـــذل ى  ب
يشتري و كون اإلث   لن البائع ، احتاجه لص د لزرا ة ، أو نأو  لـك ، لـه أن 

 يشتر ه لكو يكون  لك  ليه خب أ .
هللا ىليــك يــا شــيخ ، الم ار ــة والمســاقاة والمزار ــة  نــد  : أحســو ســ ال

 الجمهور  قد جائز ؟
 : الصأي  أنها  قد  زي ليس جائز . الجواب
 : والخمر هل لها مالية ؟ س ال

 : ليس لها مالية يج  ىراقتها وىتالفها . الجواب
 : الكل  ما ا يأفكل به ؟ س ال
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  يأتاجـــه يكطيـــه مـــو : يأكطـــن لمـــو يأتاجـــه ، ى ا كـــان هـــو  الجـــواب
يأتاجــه ، يكنــي فيمــا أبــي  شــر ًا ، لــيس لــه ماليــة ، مــا يجــوز أن يجخــذ  و ــًا 

  نه ، ى ا رأ  ألخيه حاجة به يكطيه ىياه .
ميل كت  أهل البدا ، هذه أيضًا يج  ىتالفها ، ليس لها مالية ، وميـل 

 ليـه  ـمان  آ   اللهو المختلفة ما لها ماليـة ، يجـ  ىتالفهـا ، ولـو أتلفهـا مـا
، ما يضمو ، وميل اين المجال  الخب ية التي ليس  لشيء ينفع ، متمأضة 
ىمـــا لصـــور نســـاء أو إلفســـاد أو فـــو ، أو نأـــو  لـــك   فهـــذه لـــيس لهـــا ماليـــة ، 
ليس  مال في الشرا مو أتلفها ما  ليـه  ـو  فـي  لـك ، ونأـو  لـك ، يكنـي 

 لها نظائر كي رة .
أمـا مـا لـ  يـب    فإنـه لـيس بمـال ، وى ا المال في الشرا هـو لمـا يبـا  ، 

قلنـا لــيس بمــال ف ترتـ   ليــه مســجلة اإلتـالي والضــمان فــي الب ـوا ، أولهــا  نــد 
تكر ــن المــال وفــي آخــر ال صــ  ، يــذكرون أحكــاي اإلتــالي وأحكــاي مــا لــيس 
بمــال ع و   ــمان فــي ىتــالي كتــ  مضــللة ككتــ  زندقــة وند ــة وفــي ىتــالي 

 ونأوه ( . مزمار
روا أن الم نيــــة ى ا بيكــــ  وهــــي الجار ــــة األمــــة مــــياًل ت نــــي ولــــذلك  كــــ

وتأسو ال ناء والضرب  لن المكازي ، هذه كان يتنـافس ف هـا ، نـأ الكلمـاء 
 لـن أنهــا تبــاا  لــن أنهــا  ــا جة ، يكنـي خاليــة مــو كــون أنهــا تأســو األشــياء 
و لــن أنهــا أمــة بــدون مــا تأســو هــذه ، تأســو خدمــة ، جم لــة للفــرا  ، ونأــو 

، وأمــا كونهــا م نيــة فــال تأَقــيَّ  بــذلك ، ميــل مــياًل ًيَقــيَّ  آلــة لهــو مك نــة  نــد  لــك 
أهلها تساوي مبل ًا كب رًا ، لكنها ى ا نظر  ىل ها لـو واحـد ب ـتخلأ منهـا يبيكهـا 
 لن أنها خش  ، يبيكها  لن أنها ف ها تلـك الصـفة ، هـذا   بـجب بكـد ىتـالي 

 ه المأري .ما يمكو مكه ا  تفادة منها  لن الوج
 المقصود مو هذا البأأ راجكوا كت  الفقه .
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