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تعقب العالمة قاسم بن قطلوبغا على جواب الشیخ شمس الدین القونوي في مسألة 
دراسة ) "ھـ٨٠٢-٨٧٩(قاسم بن قطلوبغا الحنفي : تألیف العالمة إجارة اإلقطاع

  "وتحقیق

 إبراھیم بن سلیمان الفھید

ات النظریة بالجامعة السعودیة اإللكترونیة، قسم العلوم اإلنسانیة، كلیة العلوم والدراس
  .المملكة العربیة السعودیة

  ١٣٩٣asaf@com.hotmail: البرید االلكتروني

  :الملخص

تعقب العالم�ة قاس�م ب�ن قطلوبغ�ا عل�ى        (ھدفت الدراسة إلى تحقیق ودراسة مخطوط       
قاس��م ب��ن : ت��ألیف العالم��ة ي ف��ي م�سألة إج��ارة اإلقط��اع ج�واب ال��شیخ ش��مس ال��دین القون��و 

، وإخ��راج ھ��ذا المخط��وط وخدمت��ھ بم��ا یی��سر وص��ول   ))ھ��ـ٨٠٢-٨٧٩(قطلوبغ��ا الحنف��ي 
القراء إلیھ واطالعھم على محتوى ھ�ذا التعق�ب م�ع خدم�ة ال�نص بم�ا یج�ب ح�سب قواع�د             

إخ�ـراج  ل�ى   تحقیق المخطوطات ال�ذي یھ�دف إ      واستخدمت الدراسة منھج    . التحقیق المتبعة 
حیث ق�ام الباح�ث ب�التحقق م�ن اس�م      . نـص الكتـاب عـلى أقـرب صـورة وضعـھا المؤلـف      

وغیرھ��ا م��ن ... المؤل��ف ومقابل��ة الن��سخ وتخ��ریج األحادی��ث واآلث��ار واألع��الم واألم��اكن  
. خط��وات التحقی��ق المعتم��دة، ث��م ق��ام الباح��ث بعم��ل دراس��ة م��وجزة لمحتوی��ات المخط��وط  

ففیھ�ا  : فأم�ا المقدم�ة  . مقدمـة وتمھید والنص المحق�ق والفھ�ارس    وتكونت خطة البحـث من     
وأم��ا التمھی��د ففی��ھ   . أھمی��ة الموض��وع وأس��باب اختی��اره وخط��ة البح��ث ومنھج��ھ وھدف��ھ      

.                                    وصف الن�سخ الخطی�ة وم�نھج التحقی�ق        : والثاني. ترجمة موجزة للمؤلف  : األول: مطلبان
األحادی��ث واآلث���ار واألع���الم    ث���م الفھ���ارس واش��تملت عل���ى فھ���ارس . ث��م ال���نص المحق��ق  

  .والمصادر والمراجع والموضوعات

 تعقب، العالمة قاسم بن قطلوبغا، الشیخ شمس ال�دین القون�وي، م�سألة     :الكلمات المفتاحیة 
   .إجارة اإلقطاع

mailto:asaf1393@hotmail.com
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The Scholar Qasim bin Qutlubaga Investigations on the 
Responses of Sheikh Sheikh Shams al-Din al-Qunawy 

Concerning the Issue of Approving Feudalism Authored 
by: Qasim bin Qutlubaga Al-Hanafi (٨٠٢-٨٧٩ A.H.) “Study 

and Investigation” 
Ibrahim bin Suleiman Al-Fuhaid 
Department of Humanities, Faculty of Science and 
Theoretical Studies, Saudi Electronic University, 
Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: asaf١٣٩٣@hotmail.com 
ABSTRACT: 
The current study aimed to investigate and verify a 
manuscript (investigation of the scholar Qasim bin Qutlubaga 
on the response of Sheikh Shams al-Din al-Qunawy on the 
issue of approving feudalism authored by: Qasim bin 
Qutlubaga Al-Hanafi (٨٠٢-٨٧٩ AH)). The study also aimed at 
developing and refining the output of the manuscript to 
facilitate reading and portray the text according to the 
applicable investigation rules. The study used the manuscript 
investigation approach, which aims to bring the text of the 
book in its nearest form in relation to the author. The 
researcher has verified the author's name, got the available 
copies, and investigated hadiths, figures, scholars, places... 
The researcher has developed a brief study of the contents of 
the manuscript. The research plan consisted of the 
introduction, the investigated text, and the indexes. The 
introduction tackled the importance of the topic, the reasons 
for choosing the topic, the research plan, the methodology, 
and objectives. The introduction addressed two requirements: 
The first was a brief preface about the author. The second 
was a description of the written copies and the method of 
investigation followed by the investigated text. The research 
contained the indexes which included hadiths, figures, 
sources, references and topics. 
Keywords: Investigation, The Scholar Qasim bin Qutlubaga, 
Sheikh Shams al-Din al-Qunawy, Feudal Permision Issue. 
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لرحمن الرحیمبسم اهللا ا  

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ، ونستغفره ونتوب إلیھ، ونعوذ ب�اهللا م�ن ش�رور أنف�سنا         
ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ ومن ُیضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إل�ھ                
إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ صلى  اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ 

  : صحبھ، أما بعدو

فقد وقفت على مخطوط ألحد علماء الحنفیة وھ�و ال�شیخ العالم�ة قاس�م ب�ن قطلوبغ�ا                   
، وھ�ذا المخط��وط تعق��ب فی��ھ ج�واب ال��شیخ ش��مس ال��دین   ) ھ��ـ٨٧٩ت (الحنف�ي رحم��ھ اهللا  

في مسألة  إجارة اإلقطاع، ولم یعنون لھ وسمیتھ ) ھـ ٧٨٨ت (القونوي الحنفي رحمھ اهللا 
اسم ب�ن قطلوبغ�ا عل�ى ج�واب ال�شیخ ش�مس ال�دین القون�وي ف�ي م�سألة             تعقب العالمة ق  (

   .)إجارة اإلقطاع

وال شك أن إخراج ھذا المخطوط یوضح ما جرى بین علم�اء اإلس�الم م�ن مدارس�ة              
ومناق��شة لم��سألة إج��ارة اإلقط��اع ف��ي الق��رن التاس��ع الھج��ري وھ��ذا ُیع��د خدم��ة للمكتب��ة           

  . خاصةاإلسالمیة بصفة عامة، وللفقھ الحنفي بصفة

  : أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

 :ترجع أھمیة الموضوع وأسباب اختیار تحقیق ھذا المخطوط لآلتي

 أن ھذا الموضوع یتعلق بمسألة م�ن م�سائل اإلقط�اع وھ�ذه الم�سائل لھ�ا أھمیتھ�ا             -١ 
 .في الفقھ اإلسالمي 

أن ك��ان  أن تحقی��ق ھ��ذا المخط��وط فی��ھ إخ��راج ل��ھ وإب��راز للمكتب��ة اإلس��المیة بع��د -٢
  .حبیسا ضمن المخطوطات

 .أن الشیخ قاسم قطلوبغا من فقھاء الحنفیة ومحدثیھم ولھ مكانة علمیة بارزة -٣ 

  :الدراسات السابقة للكتاب

  .ال توجد دراسات سابقة خدمت ھذا المخطوط 

 إخراج ھذا المخطوط المتعلق بتعقب الشیخ قاس�م ب�ن قطلوبغ�ا الحنف�ي عل�ى           :ھدف البحث 
دین القونوي الحنفي وخدمتھ بما ییسر وصول القراء إلی�ھ واطالعھ�م عل�ى            الشیخ شمس ال  

  .محتوى ھذا التعقب مع خدمة النص بما یجب حسب قواعد التحقیق المتبعة

  :خطة البحث

  .خطة ھذا البحـث مكونة من مقدمـة وتمھید والنص المحقق والفھارس
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البحث ومنھجھ وھدفھ   ففیھا أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره وخطة       : فأما المقدمة 
.  

  :وأما التمھید ففیھ مطلبان

  .ترجمة موجزة للمؤلف: األول

  .                                   وصف النسخ الخطیة ومنھج التحقیق: الثاني

  . ثم النص المحقق 

األحادی�ث واآلث�ار واألع�الم  والم�صادر والمراج�ع           )١(ثم الفھارس واشتملت على فھارس    
  .والموضوعات

وأس�أل اهللا تع�الى أن یجع��ل ھ�ذا العم�ل خال��صًا لوجھ�ھ الك�ریم ونافع��ا لعب�اده، وص��لى اهللا         
 . وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

                                                           

 . لم یضع الباحث فھرسًا لآلیات ألنھا لم ترد في النص المحقق (١)
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  التمهيد

  :وفیھ مطلبان

  .ترجمة موجزة للمؤلف: المطلب األول

  .وصف النسخ الخطیة ومنھج التحقیق : المطلب الثاني

  اطب اول

 زةو رفؤ  

 ھو قاسم بن قطلوبغا بن عبد اهللا ال�سودوني،  :اسمھ ونسبھ ولقبھ وكنیتھ ومولده ونشأتھ 
  .زین الدین أو الزین، وربما لقب بالشرف: لقبھ.  الجمالي المصري، الحنفي

  .أبو الفداء:  أبو العدل، وقیل:كنیتھ

ي ذل��ك  ال��سودوني، وھ��ي ن��سبة لمعت��ق أبی��ھ س�ودون ال��شیخوني نائ��ب ال��سلطنة ف�� :ون�سبتھ 
  .العصر

ومات أب�وه   . بالقاھرة)  ھـ ٨٠٢(ولد الحافظ ابن قطلوبغا في المحرم سنة اثنتین وثمانمائة          
  .وھو صغیر، فنشأ یتیًما، وحفظ القرآن صغیرا

  :طلبھ للعلم وشیوخھ

أقبل الحافظ ابن قطلوبغا على االشتغال بالعلم مبكًرا فسمع تجوید القرآن عل�ى الزراتیت�ي،    
  .ى العالء البخاريوبعض التفسیر عل

وأخذ علوم الحدیث عن التاج أحمد الفرغاني النعماني، قاضي بغداد، والحافظ ابن حج�ر،           
والفق��ھ وأص��ولھ ع��ن ال��سراج، والمج��د الروم��ي، والنظ��ام ال��سیرامي، والع��ز عب��د ال��سالم     

  .البغدادي، وعبداللطیف الكرماني، والعالء البخاري، والشرف السبکی

  . ناصر الدین البارنباري وغیرهوالفرائض والمیقات عن 

  .واشتدت عنایتھ بمالزمة ابن الھمام

وطل��ب الح��دیث بنف��سھ ی��سیًرا ف��سمع عل��ى الح��افظ اب��ن حج��ر، واب��ن الج��زري، وال��شھاب    
  .الواسطي، والزین الزرکشي، وآخرین
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  :تصدیھ للتدریس واإلفتاء، ونبذة عن تالمیذه

  . عنھ الفضالء في فنون كثیرةتصدى الحافظ ابن قطلوبغا للتدریس واإلفتاء وأخذ

صحبتھ قدیًما، وسمعت منھ مع ول�دي  : وممن أخذ عنھ السخاوي رحمھ اهللا فقال عن نفسھ   
المسلسل بسماعھ لھ على الواسطي، وكتبت عنھ من نظمھ وفوائده أشیاء، بل ق�رأت علی�ھ         

  .وممن كتب عنھ من نظمھ ونثره البقاعي. شرح ألفیة العراقي

  : أبناء عصرهمكانتھ العلمیة بین 

تمی��ز ال��شیخ قاس��م ب��ن قطلوبغ��ا ب��الحفظ وأش��یر إلی��ھ ب��العلم، وأذن ل��ھ غی��ر واح��د باإلفت��اء     
  .والتدریس

ال�شیخ  : وق�ال أی�ضا  . اإلم�ام العالم�ة المح�دث الفقی�ھ الح�افظ     : وقال عن�ھ الح�افظ اب�ن حج�ر       
  .الفاضل المحدث الكامل األوحد

  .الفوائد واستفاد وأفادمن حذاق الحنفیة، كتب : ووصفھ الزین رضوان بقولھ

ھ��و إم��ام، عالم��ة، ق��وي الم��شاركة ف��ي فن��ون، ذاک��ر لكثی��ر م��ن األدب       : وق��ال ال��سخاوي 
ومتعلقاتھ، واس�ع الب�اع ف�ي استح�ضار مذھب�ھ وكثی�ر م�ن زوای�اه وخبای�اه، متق�دم ف�ي ھ�ذا                    

... الفن، طلق اللسان، قادر على المناظرة وإفحام الخصم، لكن حافظتھ أحسن م�ن تحقیق�ھ               
  .بالفتاوى في النوازل والمھمات فبلغوا باعتنائھ بھم مقاصدھم غالًبا؛ واشتھر بذلكوقصد 

ك�ان غای�ة ف�ي التواض�ع، وط�رح التكل�ف وص�فاء الخ�اطر ج�دا، وح�سن           : وقال عنھ أی�ضا  
المحاض��رة، ال س��یما ف��ي األش��یاء الت��ي یحفظھ��ا، وع��دم الی��بس وال��صالبة، والرغب��ة ف��ي      

  .االقتباس ممن دونھ مما لعلھ لم یكن أتقنھالمذاكرة للعلم، وإثارة الفائدة، و

  :إقبالھ على التألیف والتصنیف

اعتنى الشیخ قاسم بن قطلوبغا بالتألیف في س�ن مبك�رة وأل�ف ف�ي فن�ون مختلف�ة أكث�ر م�ن                   
  .تسعین مؤلفا

  :المؤاخذات علیھ

 ذكر السخاوي أن ابن قطلوبغا مغرم باالنتقاد ولو لمشایخھ حتى باألشیاء الواضحة، وھذا           
  ظاھر في مقدمة ھذا المخطوط الذي تعقب بھ القونوي 
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  : وفاتھ

وتأس�ف  ). ھ�ـ ٨٧٩(مات بح�ارة ال�دیلم بالق�اھرة ف�ي لیل�ة الخم�یس راب�ع ربی�ع اآلخ�ر س�نة             
  .)١(الناس على فقده 

ب اطا  

 وف ا اط و اق

  :وصف النسخ الخطیة

  :نھا على النحو التاليوقفت على ثالث نسخ خطیة لھذا المخطوط بیا

وھي من ) ٨٠ /١٦١( محفوظة بمكتبة عارف حكمت بالمجموع رقم      : النسخة األولى  -١
  .مصورات الجامعة اإلسالمیة  بالمدینة المنورة بمكتبة الملك عبدالعزیز 

وھذا المجموع یشتمل على عدة رسائل خطی�ة لع�دد م�ن فقھ�اء الحنفی�ة م�ن ض�منھا كت�اب                
 قطلوبغ��ا، وھ��ي الرس��الة الثانی��ة فی��ھ، ھك��ذا ن��سبة الكت��اب للح��افظ    إج��ارة اإلقط��اع للح��افظ 

قطلوبغًا، لكن عند قراءة مقدمتھ نجد أنھ لیس من تألیفھ بل ھو ن�ص م�ا وج�ده ع�ن ال�شیخ             
شمس الدین القونوي الحنفي، ثم إنھ بعد م�ا انتھ�ى م�ن ن�سخ ج�واب القون�وي تعقب�ھ بك�الم                 

  .حو ما ستراه في النص المحقق على ن-وھو النص الذي أقوم بتحقیقھ-مستقل 

وینتھ�ي ف�ي الورق�ة الیمن�ى     ) ٩٦(ویبدأ ھذا التعقب في آخر الورقة الیمنى من الل�وح رق�م            
  )   ١٠١(من اللوح رقم 

س��طرًا، وتت��راوح الكلم��ات ف��ي ) ٢٧(ورق��ة، و ف��ي ك��ل ورق��ة ) ١١( أي أن ع��دد أوراق��ھ 
  .كلمة) ٢٠-١٦(السطر الواحد مابین 

دة خطھ��ا حی��ث كتب��ت بخ��ط ن��سخ جمی��ل، وعلیھ��ا ت��صحیحات        وتتمیزھ��ذه الن��سخة بج��و  
  . بھامشھا

وتتمیز ھذه النسخة أیضًا بكونھا مقابلة على خ�ط المؤل�ف كم�ا ھ�و مقی�د ف�ي ع�دة م�واطن                      
  ).ع(بھامش أوراق المخطوط ، ولھذا فقد جعلتھا األصل ورمزت لھا 

                                                           

 ، ٣٢٦/ ٧ ، ش�ذرات ال�ذھب   ١٨٤/ ٦م�ع   ال�ضوء الال  :  لالستزادة تنظر ترجمتھ في المصادر التالی�ة       (١)
 ، ١٢، ١٠ ، ك�شف الظن�ون   ١/٨٣٠،ھدی�ة الع�ارفین   ١١١/ ٨، معج�م الم�ؤلفین      ٤٥/ ٢البدر الط�الع    

  .  ١٨٠/ ٥ ،األعالم  ٤٤٩ ،٢/٢٥١ ، ١٥٢ ، ١/١٤ ،إیضاح المكنون ٧٠
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لمخطوط وعلى ماقبلھ ولم یذكر اسم ناسخھا وال تاریخ نسخھا لكن قیود المقابلة على ھذا ا
من رسائل وما بعده في ھذا المجموع من مؤلفات الشیخ قاس�م ب�ن قطلوبغ�ا ی�دل عل�ى أن�ھ            

  .كتب في عصر الشیخ قاسم بن قطلوبغا

  : النسخة الثانیة-٢

لوح�ًا  ) ٨٤(محفوظة بمكتبة تشستربیتي في مجموع یضم ثالث رسائل لفقھاء الحنفیة في            
، وتق�ع   )٣٢٠٢(حمد بن سعود اإلسالمیة بالفلم رقم       ، وھي من مصورات جامعة اإلمام م      

وكما ذكرت ف�ي الن�سخة ال�سابقة أن ن�سبة الكت�اب      -رسالة كتاب إجارة اإلقطاع في آخرھا    
، وأن�ھ  عن�د ق�راءة مقدم�ة     -للحافظ قطلوبغًا لی�ست ص�حیحة ، ك�ذلك وق�ع ف�ي ھ�ذه الن�سخة             

خ ش�مس ال�دین القون�وي    الكتاب  نجد  أنھ لیس من تألیفھ بل ھو نص م�ا وج�ده  ع�ن ال�شی                  
وھ�و ال�نص   -الحنفي ، ثم إنھ بعد ما انتھى م�ن ن�سخ ج�واب القون�وي  تعقب�ھ بك�الم م�ستقل        

  .  على نحو ماستراه في النص المحقق -الذي أقوم بتحقیقھ

ویبدأ ھذا التعقب من ھذه النسخة في آخر ستة أسطر م�ن الورق�ة الی�سرى م�ن الل�وح رق�م        
  )   ٨٤(من اللوح رقم وینتھي في الورقة الیمنى ) ٧٥(

) ٢٢-١٨(ورق��ة، و تت��راوح األس��طر ف��ي ك��ل ورق��ة م��ا ب��ین    ) ١٨( أي أن ع��دد أوراق��ھ 
  . كلمة ) ١٥-١٠(سطرًا، وتتراوح الكلمات في السطر الواحد ما بین 

وتتمی��ز ھ��ذه الن��سخة بكونھ��ا كتب��ت ف��ي حی��اة المؤل��ف، والناس��خ ھ��و عل��ي ب��ن س��ودون ب��ن 
، وخطھ في ) ھـ٨٦٦-٨٦٤(د نسخ الرسالة فیما بین عامي عبداهللا اإلبراھیمي الحنفي، وق

  ).   ع(ھذه الرسالة جید ومقروء لكن لیس بجودة وجمال النسخة 

  ).ت(وقد رمزت لھذه النسخة 

  : النسخة الثالثة-٣

، وھ��ي م��ن م��صورات  )٧٤٧٠(محفوظ��ة بالمكتب��ة الظاھری��ة بدم��شق بالمخطوط��ة رق��م    
ج�اء فیھ�ا تعق�ب ال�شیخ قاس�م ب�ن قطلوبغ�ا ف�ي               و) ١٥٩٤(مركز جمع�ة الماج�د ب�الفلم رق�م          

رسالة مستقلة غیر متصلة بما وجده عن القونوي، لكن ھذا التعقب لم یعنون لھ، ویقع في           
) ٣٢(، وع��دد أوراق��ھ  )١٧(، وتنتھ��ي ب��اللوح رق��م  )٢(لوح��ًا تب��دأ م��ن الل��وح رق��م   ) ١٦(

، ویت�راوح ع�دد   س�طراً ) ١٥-١٢(ورقة، ویتراوح عدد األسطر في الورقة الواحدة م�ابین         
  .كلمة) ١٢-١٠(الكلمات في السطر الواحد مابین 

وتتمیز ھذه النسخة بالعناوین الجانبیة للمسائل واألقسام، ذلك أن ناسخھا م�ن العلم�اء فھ�و                 
تن�ویر  : مؤلف كت�اب  )  ھـ ١٠٠٤ت  (العالمة محمد بن عبداهللا الخطیب التمرتاشي الحنفي        

  . األبصار وجامع البحار
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وق�د رم�زت   . ھو العاشر من محرم سنة إحدى وثمانین وت�سعمائة للھج�رة   وتاریخ نسخھا  
  ) .ظ(لھذه النسخة 

وجمیع ھذه النسخ الثالث قد دون في مقدمتھا اسم المؤلف الشیخ العالمة قاسم بن قطلوبغا 
  . الحنفي

 :المنھج المتبع في التحقیق

  : وسأسلك في تحقیق ھذا المخطوط المنھج التالي

اب ع���ـلى أق���ـرب ص���ـورة وضع���ـھا المؤل���ـف، وذل���ـك ح���سـب   إخ���ـراج ن���ـص الكت���ـ 
  :                                      الخطوات التالیة

ف�إذا تب�ین أن ھن�اك خط�أ واض�حًا ال        .أصًال، لم�ا ذكرت�ھ عن�د وص�فھا        ) ع( اعتماد نسخة    -ا
یستقیم معھ الكالم فأصوبھ من النسخ األخرى، وأجعل الصواب في النص ب�ین معق�وفین،               
وأشیر إلى ذلك في الھامش، فإن لم یكن في النسخ األخرى ما ی�صوب العب�ارة، فأص�وبھا           
بالرجوع إلى المصادر األص�لیة، وأجع�ل ال�صواب ف�ي ال�نص ب�ین معق�وفین، وأش�یر إل�ى            
ذلك في الھامش، مع إثبات ما ورد في النسخ األخ�رى أی�ضًا، أم�ا إذا ك�ان االخ�تالف ب�ین            

  .بإثبات الفروق في الھامشالنسخ ال أثر لھ فإني اكتفي 

 عند وجود زیادة في إحدى النسخ والحاج�ة ت�دعو إلثباتھ�ا، أثبتھ�ا ف�ي ال�نص وأجعلھ�ا              -ب
بین معقوفین ولو كانت حرفًا، وأشیر إلى ذلك في الھامش، وأم�ا إذا كان�ت ھ�ذه الزی�ادة ال       

  . في الھامشحاجة إلیھا أو ال یستقیم معھا الكالم فال أثبتھا، وأكتفي باإلشارة إلى ذلك

، أنبھ علیھ )ع( عند وجود نقص أو عدم وضوح في النسخ األخرى عن ما في النسخة -ج
) ظ(، غیر واض�ح ف�ي   : ...قولھ:  ، أو أقول)ت(، لیس في : ...  قولھ: في الھامش بقولي 

  .وھكذا

 اعتماد التصحیح الوارد في ھامش الن�سخ إذا أش�ار إلیھ�ا الناس�خ ف�ي ال�نص بإش�ارة ث�م                    -د
عند الكالم الذي في ھامش النسخة، أو إذا كان المقام یقتضیھ، واعتبار ) صح(كلمة وضع 

  .واإلشارة إلى العناوین الجانبیة التي كتبھا الناسخ في الھامش. ذلك كالنص األصلي

 ستتم اإلشارة إلى أوراق المخطوط�ات ال�ثالث عن�د نھای�ة الورق�ة م�ن ك�ل ن�سخة ف�ي            -ھـ  
  ]. ع/١[فًا للھوامش ھكذا داخل النص بین معقوفین تخفی

 إثبات الصالة والسالم على الرسول علیھ السالم، والترضي والت�رحم عل�ى ال�صحابة          -٢ 
  .والتابعین والفقھاء، من أي نسخة ورد فیھا ذلك، مع عدم اإلشارة إلى الفروق فیھ

  . رسم الكتاب بالرسم الحدیث بدون اإلشارة إلى ذلك في الھامش-٣
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  .الكتاب من الكلمات مع عدم اإلشارة إلى ذلك في الھامش إعجام ما أھملھ -٤

 . ضبط ما یحتاج إلى ضبط من ألفاظ الكتاب-٥

  . توثیق النقول التي ذكرھا المؤلف من مصادرھا األصلیة-٦ 

 األحادیث واآلثار من مصادرھا، ف�إن ك�ان الح�دیث ف�ي ال�صحیحین أو ف�ي       )١(تخریج  -٧
ھ وإال فأخرجھ من المصادر األخرى دون استقصاء أحدھما فإني أكتفي بذلك للحكم بصحت

  .لالختصار مع بیان درجتھ إنَ وَجْدُت من حكم علیھ

  . عزو األبیات الشعریة إلى قائلیھا-٨

  . شرح المفردات اللغویة، والمصطلحات الغامضة الواردة في المخطوط-٩

 كالخلفاء األربعة  التعریف باألعالم تعریفًا مختصرًا ما عدا المشھورین من الصحابة-١٠
  .  ونحوھم ومن بعدھم كاألئمة األربعة ونحوھم

  . التعریف بالمدن والبلدان والمواضع، عدا مكة والمدینة-١١

 وضع الفھارس العامة واشتملت على فھارس األحادیث واآلثار واألعالم والمصادر           -١٢
  .والمراجع والموضوعات 

                                                           

 أذك�ر ذل�ك ف�ي     من منھج التحقیق عزو اآلیات إلى سورھا بذكر أرقامھا ولخلو ال�نص م�ن اآلی�ات ل�م               (١)
 .منھج التحقیق 
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 صور النسخ الخطیة

  

  ) ٩٦(أسطر  من اللوح رقم) ٤(ة الیمنى في آخر بدایة التعقب من الورق

 .(ع(من نسخة 

  

 .(ع(من نسخة ) ١٠١(نھایة التعقب من الورقة الیمنى  من اللوح رقم
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م�ن ن�سخة   ) ٧٥(أس�طر  م�ن الل�وح رق�م    ) ٦(بدایة التعقب من الورقة الیسرى ف�ي آخ�ر          
  .(ت(

  

  .(ت(من نسخة ) ٨٤(لیمنى  من اللوح رقمنھایة التعقب من الورقة ا
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  .في رسالة مستقلة) ظ(وھو اول التعقب والذي جاء في نسخة ) ٢(صورة للوح رقم 

  

  ) ١٧(صورة للوح رقم 

  .في رسالة مستقلة) ظ(وھو آخر  التعقب والذي جاء في نسخة 
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  :النص المحقق

   )١(]بسم اهللا الرحمن الرحیم اللھم یسر[

  ... وسالم على عباده الذین اصطفى، وبعد)٢(]ىوكف[الحمد هللا 

  :قاسم بن قطلوبغا الحنفي:   الفقیر إلى رحمة ربھ الغني)٣(فیقول العبد 

 ، رأی��ت فی��ھ اإلس��ھاب )٤(]ف��ي ج��واز إج��ارات اإلقط��اع[لم��ا تی��سر ل��ي كتاب��ة ھ��ذا الج��واب 
ریٍف كثیٍر ال     من الباب وتح    )٦(]ھو[  الممل، والتكرار المخل، وخلط ما لیس         )٥(]الطویل[

  أدري أمن المصنف أم من الُكتَّاب؟

  أول��ى )٩(ف��ي الم��ذھب، أك��ون  ] ع/١[ مجتھ��د )٨(  أن الم��صنف )٧(فعل��ى زع��م الُح��سباني  
رحمھ اهللا مجتھدًا ] ت/١ [)١٠(باالجتھاد منھ، ویكون شیخنا العالمة كمال الدین ابن الھمام   

 ش�رذَمة    ُأعط�يَ )١١( م�ن العل�م، و    مطلقًا، یشھد بذلك على ھذا الزعم كل من مارس ش�یئاً          
  . من الفھم، ووقف على ما كتْبُت وكتَب شیخي، واهللا الموفق للصواب) ١٢(

وإذا ُعلَم مما ُذكَر أن اإلقطاع جائز، وأن إجارتھ ج�ائزة، ف�إذا أخ�رج اإلم�ام اإلقط�اع ع�ن         
لت�ي  الجندي؛ یجب أن تنفسخ اإلجارة ل�زوال مل�ك المنفع�ة ع�ن الم�ؤجر كم�ا ف�ي النظ�ائر ا                 

  . ُخرَِّج جواز اإلجارة علیھا، وكذا إذا مات

                                                           

 ).ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (١)
 ).ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (٢)
 ).ظ(و) ت( لیست في (٣)

، والجواب الذي ی�شیر إلی�ھ ھ�و م�ا ن�سخھ م�ن ك�الم القون�وي جواب�ا                  ) ظ(ما بین المعقوفین زیادة من      (٤) 
إذا ملَّك�ھ أو أذن ل�ھ ف�ي    :اإلقط�اع م�صدر أفطع�ھ    على سؤال ورد علی�ھ ف�ي م�سألة إج�ارة اإلقط�اع ، و              
 وف��ي تحری�ر ألف��اظ التنبی��ھ  ٣٣٩المطل��ع : انظ�ر .الت�صرف ف��ي ال�شيء ، ویك��ون تملیك��ًا وغی�ر تملی��ك    

 .أذن لي فیھا وأعطانیھا: سألتھ إیاھا فأقطعنیھا ،أي:استقطعت اإلمام قطعة،أي: قال أھل اللغة:٢٣٢
 ).ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (٥)
 ).ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (٦)
 ھو أحمد بن إسماعیل بن خلیفة شھاب الدین أبو العباس الدمشقي الشافعي المع�روف ب�ابن الح�سباني                (٧)

ھ�ـ إم�ام ع�الم بالفق�ھ والعربی�ة والح�دیث وغی�ر ذل�ك ، ت�صدر لإلق�راء والت�دریس                  ٧٤٩، المولود سنة    
  .٢٣٧/ ١، الضوء الالمع ١٦٠حفاظ ص ذیل طبقات ال: ھـ انظر٨١٥والقضاء ، توفي سنة 

 یشیر الى شمس الدین القونوي محم�د ب�ن یوس�ف الحنف�ي، وأقب�ل آخ�ر عم�ره عل�ى الح�دیث، وت�وفي               (٨)
  .٣٠٥/ ٦، شذرات الذھب ٢٨٣ھـ تاج التراجم  ٧٨٨مطعونا سنة 

 .فأكون ): ظ( في (٩)
م ال��سكندري، كم��ال ال��دین،  ھ��و محم��د ب��ن عب��د الواح��د ب��ن عب��د الحمی��د اب��ن م��سعود، ال��سیواسي ث��  (١٠)

 ، ش�ذرات  ١٢٧/ ٨ ھ�ـ ال�ضوء الالم�ع    ٨٦١المعروف ب�ابن الھم�ام، إم�ام، م�ن علم�اء الحنفی�ة ت�وفي                
  .٧/٢٩٨الذھب 

 .أو): ظ(و) ت( في (١١)
 .الطائفة من الناس و القطعة من الشيء : الشرذمة: ١٦٣قلیًال ، وفي مختار الصحاح :  أي(١٢)
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س�نیَن ث�م   ] ظ/١[وقد وقفت على جواٍب لبعض أھل العصر من الحنفیة فیمن أّجر إقطاع�ھ     
نع�م، یج�وز للجن�دي أن ی�ؤجر     : أخرج اإلمام األعظم اإلقطاع عنھ قبل مضي الم�دة، فق�ال         

ف�ي الع�رف الع�ام بم�ا     إقطاعھ حیث كان یتضمن إقطاع�ھ ل�ھ مل�ك المنفع�ة والت�صرف فی�ھ                 
یراه، ولیس ھذا نظیر المستعیر، وتكون اإلجارة من المقطع صحیحة الزم�ة حی�ث كان�ت                
مشتملًة عل�ى ش�روطھا ش�رعًا وال تنف�سخ ب�الموت وال بإقطاع�ھ غی�ره ؛ ف�إن اإلم�ام جعل�ھ              
كالوكیل عنھ في ذلك، وتبقى  بالمسمَّى الذي وجد فی�ھ ش�رط الل�زوم، وی�شھد ل�ذلك قواع�د                

  .ا والحالة ھذه، انتھىعلمائن

ھو الدلیل على م�ا ذك�ر، فل�یس بت�اٍم ؛ألن�ا ال نعم�ل            " في العرف العام  : " إن كان قولھ   :قلت
بكل ما تعورف، وإن كان دلیل التصرف فكذلك، أو ھو م�ستدرٌك الس�تفادة الت�صرف م�ن               

  .ملك المنفعة

 لحكم النظ�ائر  مخالٌف" إنھا ال تنفسخ بالموت، وال بخروج اإلقطاع عن المؤجر   " :وقولھ
  .التي ُخرَِّج جواز اإلجارة علیھا

  .مخالف لما صدََّر بھ من أنھ ملك المنفعة"إن اإلمام جعلھ كالوكیل  " :وقولھ

ممنوع ببادئ الرأي، حیث ال یتصور من مال�ك المنفع�ة    " أن القواعد تشھد بذلك    " :وقولھ
  . واهللا تعالى أعلم)١(أن یكون وكیًال في إیجارھا 

ف��ي ] ظ/٢ [)٤(] محم��د ب��ن الح��سین  [ ) ٣(ل اإلم��ام أب��و یعل��ى ب��ن الف��راء الحنبل��ي     ق��ا)٢(و 
  :اإلقطاع  ضربان: " )٦(]لھ] [ت/٢ [)٥(األحكام السلطانیة 

إقطاع تملی�ك، وإقط�اع اس�تغالل، فأم�ا إقط�اع التملی�ك فتنق�سم فی�ھ األرض المقطع�ة ثالث�ة                      
  :مواٌت وعامٌر ومعادٌن: أقسام

  ل�م تج�ر فی�ھ    )٢(  ال�دھر  )١(ما لم یزل مواتًا على مر   : أحدھما: نفأما الموات فعلى ضربی   
 عمارة وال یثبت علیھ ملك، فللسلطان أن یقطع�ھ ویك�ون الُمقَط�ُع أح�قَّ الن�اس بإحیائ�ھ،                 )٣(

  .)٤(وفیھ حدیث الزبیر 

                                                           

إنم�ا  : أق�ول : كتب الناسخ ف�ي الھ�امش أس�فل الورق�ة الی�سرى           )  في إیجارھا  وكیًال:( عند قولھ ) ظ( في   (١)
كالوكی�ل ،ویكف�ي ف�ي الت�شبیھ     : وھ�و إنم�ا ق�ال   ) ث�م كلم�ة غی�ر واض�حة    (یرد ھذا ل�و جعل�ھ وك�یًال عن�ھ      

 . وجود الشبھ بوجٍھ ما، وذلك موجود؛ الن السلطان یملك عنھ كالوكیل 
 ).ظ( لیست في (٢)
 ) .ظ(و) ت( لیست في (٣)
،وھواإلمام العالَّمة، شْیخ الحنابلة، القاضي أبو یعل�ى، محم�د   )ظ(و ) ت( ما بین المعقوفین زیادة من     (٤)

بن الحسین بن محمد بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفرَّاء، صاحب الت�صانیف وفقی�ھ ع�صره ،ت�وفي       
 .٣٠٦/ ٣ ، شذرات الذھب ١٨/٨٩سیر أعالم النبالء : انظر. ھـ ٤٥٨سنة 

  .٢٢٨ ص(٥)
 ).ظ(و ) ت( ما بین المعقوفین زیادة من (٦)
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  :  ضربان)٥( ما كان عامرًا فخرب وصار مواتًا عاطًال، فذلك :الثاني

  . كأرض عاٍد وثمود ، فھو كاألول)٦( ما كان جاھلیًا :أحدھما

 ما كان إسالمیًا جرى علیھ ملك المسلمین ثم خرب حتى ص�ار موات�ًا ع�اطًال ففی�ھ                  :الثاني
إن : ل��م یعرف��وا ، والثانی��ة) ٧(ال یمل��ك باإلحی��اء س��واًء ُع��ِرَف أرباب��ھ أو : أح��دھما: روایت��ان

  .ُعِرَف أربابھ لم یملك باإلحیاء، وإن لم یعرفوا ملك باإلحیاء

 ما تع�ین م�الكوه؛ ف�إن ك�ان ف�ي دار الح�رب الت�ي ل�م یثب�ت          :أحدھما :وأما العامر فضربان 
ج��از، وفی��ھ : للم�سلمین علیھ��ا ی��د ف�أراد اإلم��ام أن یقطعھ��ا لیملكھ�ا المقط��ع عن��د الظف�ر بھ��ا    

 ، وینظر حال الفتح؛ فإن كان صلحًا لم ی�دخل ف�ي ال�صلح، وإن ك�ان َعن�وّة      )٨(حدیث تمیم  
في الغانمین فإن علموا باإلقطاع قبل الفتح فلیس لھم ]  ظ/٣[بھا ، وینظركان المقطع أحق 

ال یل�زم  : المطالبة بعوض، وإن لم یعلموا أعاضھم اإلمام م�ا ی�ستطیب ب�ھ نفوس�ھم ، وقی�ل          
  .استطابة نفوسھم إذا رأى المصلحة في أخذه

م�ا اص�طفاه   : اأحدھ:  ما لم یتعین مالكوه، فھو على ثالثة أقسام      :الضرب الثاني من العامر   
وإم��ا أن . أھل��ھ ل��ھ] ت/٣[  الخم��س ؛ فیأخ��ذه باس�تحقاق  )٩(الم��ال بح�ق ] ع/٢[األئم�ة لبی��ت  

یصطفیھ باستطابة نفوس الغ�انمین عن�ھ، وھ�ذا ال یج�وز إقط�اع رقبت�ھ ؛ ألن�ھ ص�ار لبی�ت                      

                                                                                                                                                          

 ممر ): ظ(و ) ت( في (١)
 .الدھور): ظ( في (٢)
 .فیھا): ظ( في (٣)
 ، وفی�ھ أن  ٣٠٧٢ وأب�وداود ع�ن اب�ن عم�ر ب�رقم      ٦٤٥٨ یشیر ال�ى الح�دیث ال�ذي رواه اجم�د ب�رقم             (٤)

بل�وغ  : انظ�ر . وفی�ھ ض�عف  :  حجر، قال ابن...النبي صلى اهللا علیھ وسلم أقطع  الزبیر ًحْضَر فرسھ        
ولھ أصل في الصحیح م�ن ح�دیث أس�ماء بن�ت أب�ي بك�ر       :  وقال في التلخیص الحبیر ٩٤٩المرام رقم   

 ١٣٠١ رق��م ١٥٢/ ٣  أن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ و س��لم أقط��ع الزبیرأرض��ا م��ن أم��وال بن��ي الن��ضیر  
  ،وأصلھ الذي یشیر 

ر بن العوام ح�واري رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ و             والزبی. ٥٢٢٤ و ٣١٥١في البخاري برقم    :إلیھ الحافظ 
  .    ٤١/ ١ وسیرأغالم النبالء ٥/٧اإلصابة : انظر.سلم وابن عمتھ وأحد العشرة المبشرین 

 .وذلك ): ظ(و) ت( في (٥)
 .عامرًا ): ظ( في (٦)
 .أم ): ظ(و) ت( في (٧)
 ،واب�ن  ٦٨٢ی�د ف�ي األم�وال  رق�م      یشیر الى ح�دیث تم�یم ال�داري ، وس�یأتي لفظ�ھ ، وق�د رواه أب�و عب         (٨)

وج�اء م�ن وج�وه عدی�دة     :٤٤٩/ ١،قال ابن حجر في تھذیب التھذیب ١٠١٦زنجویھ في األموال برقم  
 ، وتم��یم ١/٢٦٧الطبق��ات الب��ن س��عد : وانظ��ر. أن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أقطع��ھ بی��ت حب��رون 

ادی�ث ف�ي ال�صجیحن وغیرھ�ا     ھوابن أوس بن خارجھ الداري أبو رقیة الصحابي الجلی�ل، ل�ھ ع�دة أح            
بفل�سطین ، وم�ات بھ�ا س�نة     ) الخلی�ل (،أفطعھ النبي صلى اهللا علیھ و س�لم قری�ة  عی�ون البل�د حب�رون                 

  .٤٢٨/ ١ وأسد الغابة ١٩٣/ ١االستیعاب :انظر. ھـ٤٠
 .نحو ): ظ(و) ت( في (٩)
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 )٢( یوض�ع علی�ھ مق�درًا    ) ١(المال فتجري علیھ حكم الوقوف المؤبدة ، فیستغلھ إما بخ�راٍج         
 الخراج أجرًة تصرف في وجوه المصالح، وإن كان من الخمس فیصرف في أھ�ل      ویكون
  .الخمس

  الخ�راج فیھ�ا وإن من�ع م�ن     )٣(یج�وز  : وإما بخراج مقاس�مًة عل�ى اخ�تالف الفقھ�اء، وقی�ل          
 یتعلق بھا من عموم المصالح التي یتسع حكمھا عن أحكام العقود       )٤(المخابرة علیھا ، لما     

شر واجب��ًا ف��ي  ال��زرع دون الثم��رة ألن ال��زرع مل��ٌك لزارع��ھ،    ، ویك��ون الع��)٥(الخاص��ة 
  .)٦(والثمرة ملٌك لكافة المسلمین، مصروفًة في مصالحھم 

  :أرض الخراج: القسم الثاني من العامر

  )٧(رقابھ�ا وقف�ًا   ] ظ/٤[ضرٌب تك�ون  : فال یجوز إقطاع رقابھا تملیكًا؛ ألنھا تنقسم ضربین  
 یصح بإقط�اٍع وال بی�ٍع والھب�ٍة، وض�رٌب تك�ون رقابھ�ا               وخراجھا أجرة، وتملیك الوقف ال    

ملكًا وخراجھا جزیًة، فال یصح إقطاعھ ألنھ ممل�وك للغی�ر، فأم�ا إقط�اع خراجھ�ا ف�سیذكر        
  .في إقطاع االستغالل

 ما مات عنھ أربابھ ولم یستحقھ وارث بفرض و ال تعصیب فینتقل إلى بیت :القسم الثالث
  .ین ال على طریق المیراث، فھذا في التملیك المال مصروفًا في مصالح المسلم

ع�شٌر وخ��راٌج، أم��ا الع�شر فإقطاع��ھ ال یج��وز؛   :  فعل��ى ض��ربین)٨(فأم�ا إقط��اع االس�تغالل   
 ، فإن أقطعھا لمن ھم من أھلھا كانت حوالًة بعشٍر قد وج�ب عل�ى               )٩(ألنھا زكاة ألصناف    

لقبض ، ف�إن ُمِن�َع من�ھ ل�م     ربھ لمن ھو من أھلھ ، فیصح ویجوز دفعھ إلیھ وال یمل�ك إال ب�ا               
)١٠ (  

  .یكن خصمًا فیھ، وكان عامل الُعشر أحق بالمطالبة] ت /٤ [

                                                           

وأص�لھ الغل�ة ،   ش�يء یوظ�ف عل�ى األرض أو غیرھ�ا ،     : ٣٢٢قال في تحری�ر ألف�اظ التنبی�ھ         : الخراج (١)
: م�ایخرج م�ن غل�ة األرض،ث�م س�مي م�ا یأخ�ذه ال�سلطان خراج�اً         :الخ�راج : ٦٦وقال في أنیس الفقھ�اء     

 .أدى فالن خراج أرضھ : فیقال
یوضع الخراج على أراضي   : (یخط مختلف ) ظ( كتب بجوارھا في ھامش الورقة الیسرى من نسخة          (٢)

 .،ثم كلمة غیر واضحة ) بیت المال
 . وازبج): ظ( في (٣)
 .لم ): ظ( في (٤)
 .والخاصة ): ظ( في (٥)
 ) .ظ(لیس في : في مصالحھم:  قولھ(٦)
 ال: بعد كلمة وقفًا): ظ( في (٧)
 .إقطاع االستغالل: كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ( في ھامش الورقة الیمنى من نسخة (٨)
 .األصناف ): ظ(و) ت( في (٩)

 ) .ت( تكررت في (١٠)
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أن : أح�دھا :  فیختلف حكم إقطاعھ باختالف حال مقطعھ، ولھ ثالثة أحوال     )١(وأما الخراج   
ال : یكون من أھل الصدقة، فیجوز ألنھ یجوز صرف الفيء ف�ي أھ�ل ال�صدقة، وق�ال ق�ومٌ                   

  .یجوز

فال ی�صح   : مفروٌض] ظ/٥[ أن یكون من أھل المصالح ممن لیس لھ رزٌق           :ثانیةالحالة ال  
أن ُیقِطُعوه على اإلطالق، وإن جاز أن ُیعَطوا من مال الخراج ألن ما ُیعَطوه من ص�الت     
المصالح، فإن ُجِعَل لھ من مال الخراج شيء ُأْجِرَي علی�ھ حك�م الحوال�ة والت�سبب ال حك�م                

أن یك��ون بم��اٍل مق��دٍر وق��د وج��د س��بب     : أح��دھما:  ش��رطاناإلقط��اع، فیعتب��ر ف��ي ج��وازه  
  . أن یكون مال الخراج قد حل ووجب: استباحتھ، والثاني

 أن یكون من أھل ف�رض ال�دیوان ، وھ�م الج�یش، فھ�م أخ�ص  الن�اس بج�واز          :)٢(والثالثة  
مق�درة ت�صرف إل�یھم م�صرف االس�تحقاق، ألنھ�ا أع�واض          ) ٣(] أرزاق�اً [اإلقطاع ألن لھ�م       

أرصدوا أنفسھم لھ من حمایة البیضة والذب ع�ن الح�ریم ، وإذا ص�ح أن یكون�وا م�ن             عمَّا  
تك�ون جزی�ًة ،   ) ٦(] ح�االً : [ ل�ھ ح�الین  )٥( ف�إن   )٤(أھل اإلقط�اع روع�ي حینئ�ٍذ م�ال الخ�راج            

تكون أجرًة، فأما ما كان منھ جزیًة فھو غیر  مستقٍر على التأبید ؛ ألنھ مأخوٌذ ) ٧(] حاًال[و
 ،وزائٌل م�ع ح�دوث اإلس�الم، ف�ال یج�وز إقطاع�ھ أكث�ر م�ن س�نٍة؛ ألن�ھ غی�ر               مع بقاء الكفر  

موثوٍق باس�تحقاقھ بع�دھا ، ف�إن أقطع�ھ س�نًة بع�د حلول�ھ واس�تحقاقھ ص�حَّ، وإن أقطع�ھ ف�ي                 
السنة قبل استحقاقھ لم یجز؛ ألنھ مصروٌف للوجوب، وأما ما كان من الخ�راج أج�رًة فھ�و          

ی�صح إقطاع�ھ س�نین وال یل�زم االقت�صار عل�ى س�نٍة              الوجوب على التأبی�د ، ف     ] ظ/٦[مستقر
  .واحدٍة، بخالف الجزیة التي ال تستقر 

  :وإذا كان كذلك لم یخل حال إقطاعھ من ثالثة أقساٍم

س��نین، فی��صح إذا روع��ي فی��ھ    ] ع/٣[ أن یك��ون ب��سنین معلوم��ة كإقطاع��ھ ع��شر    :أح��دھا
قطاع، فإن كان مجھوًلا أن یكون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل اإل: أحدھما: شرطان

ف�إن  . أن یكون قدر الخراج معلوًما عند المقطع وعند باذل اإلقطاع         : الثاني. عنده لم یصح  
وإذا كان كذلك لم یخل حال الخراج       . عند أحدھما لم یصح   ] ت/٥[كان مجھوًلا عندھما أو     

لفقھ�اء  إما أن یكون مقاسمًة أو مساحًة، فإن ك�ان مقاس�مًة، فم�ن ج�وز م�ن ا     :من أحد أمرین 
 )٨(وم�ن من�ع  م�ن    . وضع الخراج على المقاس�مة جعل�ھ م�ن المعل�وم ال�ذي یج�وز إقطاع�ھ                

                                                           

 .مقطع الخراج لھ ثالثة أحوال: كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ(لیمنى من نسخة  في ھامش الورقة ا(١)
إنم�ا اس�تحق الج�یش اإلقط�اع        : كت�ب الناس�خ عنوان�ًا ن�صھ       ) ظ( في ھامش الورقة الی�سرى م�ن ن�سخة           (٢)

 .ألنھم أرصدوا أنفسھم للحمایة والذب عن بیضة اإلسالم 
 . أرازق ):ظ(اسم إن، وفي أرزاق، والصواب ما أثبتھ ألنھا ): ت(و) ع( في (٣)
 .جزیة وأجرة : الخراج خراجان: كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ( في ھامش الورقة الیسرى من نسخة (٤)
 .كان): ظ( في (٥)
 .حال بالرفع ، والصواب ماأثبتھ ألنھ بدل من اسم إن المؤخر :  في النسخ الخطیة(٦)
 .بتھ ألنھ بدل من اسم إن المؤخر حال بالرفع ، والصواب ماأث:  في النسخ الخطیة(٧)
 ) .ظ( لیست في (٨)
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وضع الخراج على المقاسمة جعلھ من المجھول الذي ال یجوز إقطاعھ ، وإن كان الخراج 
 فھ�ذا معل�وٌم ی�صح     )١(أن ال یختلف باختالف ال�زروع       : أحدھما: مساحة فھو على ضربین   

 ، فینظ�ر رزق مقطع�ھ، ف�إن ك�ان ف��ي     )٢(تل�ف ب�اختالف ال��زروع   أن یخ: والث�اني . إقطاع�ھ 
مقابلة أعلى الخراجین صح إقطاعھ، ألنھ راٍض بنقص إن دخل علیھ، وإن كان في مقابلة 

ث�م یراع�ي   . فی�ھ زی�ادٌة ال ی�ستحقھا   ] ظ/٧[أقل الخراجین لم یصح إقطاعھ، ألنھ ق�د  یوج�د            
ة اإلقط�اع، فإنھ�ا ال تخل�و م�ن ثالث�ة      بعد صحة اإلقطاع في ھذا القسم حال المقط�ع ف�ي م�د          

أن تبق��ى إل��ى انق��ضائھا عل��ى ال��سالمة، فھ��و عل��ى اس��تحقاق اإلقط��اع إل��ى  : أح��دھا: أح��واٍل
أن یموت قبل انقضاء المدة، فیبطل اإلقطاع في الم�دة الباقی�ة           : الحالة الثانیة . انقضاء المدة 

عط�اء ال�ذراري ال ف�ي     بعد موتھ ویع�ود إل�ى بی�ت الم�ال، ف�إن كان�ت ل�ھ ذری�ٌة دخل�وا ف�ي إ                      
، ) ٣(أن تح�دث زمان�ًة      : والحال�ة الثالث�ة   . أرزاق األجناد وكان ما یعطونھ ت�سبیبا ال إقطاع�ا         

:  ب��اقي الحی��اة مفق��ود ال��صحة، فف��ي بق��اء إقطاع��ھ بع��د زمانت��ھ احتم��االن     )٤(] ف��ي[فیك��ون 
: ث��انيوال. أن��ھ ب��اٍق علی��ھ إل��ى انق��ضاء مدت��ھ إذا قی��ل إن رزق��ھ بالزمان��ة ال ی��سقط  : أح��دھما

فھذا حكم القسم األول إذا قدر اإلقط�اع بم�دٍة          . إن رزقھ بالزمانة یسقط   : یرتجع منھ إذا قیل   
  .معلومة

أن ی��ستقطعھ م��دة حیات��ھ ل��ھ و لورثت��ھ وعقب��ھ بع��د موت��ھ، فھ��ذا  الق��سم الث��اني م��ن أق��سامھ 
) ٥(اإلقطاع باطل، ألنھ قد خرج بھذا اإلقطاع من  حقوق بیت المال إلى األمالك المورَّث�ة   

كان ما اجتباه منھ مأذوًنا فیھ عن عقد فاسد، فیبرأ أھل الخراج بقبضھ     ] ظ/٨[، فإذا  بطل     
الزیادة، وإن ك�ان أق�ل رج�ع  بالب�اقي،     ) ٦(وحوسب بھ من جملة رزقھ، فإن كان أكثر أدَّى       

  فساد اإلقطاع حتى یمتنع من القبض ویمتنع أھل الخراج من )٧(]السلطان[وأظھر ] ت/٦[
  .یبرؤا منھ) ٨(] لم[إن دفعوه بعد إظھار ذلك الدفع، ف

أن��ھ : أح��دھما:   اإلقط��اع احتم��االن)٩( أن ی��ستقطعھ م��دة حیات��ھ، فف��ي  ص��حةالق��سم الثال��ث
إن : أنھ باطل إذا قیل: والثاني. إن حدوث زمانتھ ال یقتضي سقوط رزقھ:  صحیح إذا قیل

  .حدوث زمانتھ موجب لسقوط رزقھ

                                                           

 .المزروع ): ظ(في (١) 
 .المزروع ): ظ( في (٢)
َتِع�َب ، وھ�و م�رض ی�دوم زمن�ًا ط�ویًال، والق��وم       :  َزِم�َن ال�شخص َزَمن�ًا وَزَمان�ًة ، فھ�و َزِم�ن م�ن ب�اب        (٣)

 ، و مخت��ار ال��صحاح ٢٥٦الم��صباح المنی��ر : انظ��ر. مرض��ى ، وأزمن��ھ اهللا فھ��و م��زمن: َزْمَن��ى مث��ل
١٣٧.  

 ) .ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (٤)
 .الموروثة ):ظ(و) ت( في (٥)
 .َردَّ ):ظ(و) ت( في (٦)
 ) .ظ(و) ت(للسلطان ، والمثبت من ): ع( في (٧)
 ) .ظ(و) ت( ما بین المعقوفین زیادة من (٨)
 .حجة ) :ت( في (٩)
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طان استرجاعھ من مقطعھ جاز ذلك فیما بعد السنة الت�ي ھ�و     وإذا صح اإلقطاع فأراد السل    
فیھا، ویعود رزقھ إلى دیوان العطایا، فأما في السنة التي ھو فیھا فینظ�ر، ف�إن ح�ل رزق�ھ      

 خراجھ�ا ف�ي رزق�ھ، وإن    )١(فیھا قبل حلول خراجھا لم یسترجع من�ھ ف�ي س�نتھ الس�تحقاقھ      
ن تعجی�ل المؤج�ل وإن ك�ان ج�ائزا     حل خراجھا قبل حلول رزق�ھ ج�از اس�ترجاعھ من�ھ، أل        

  . فلیس بالزم

  : فأما أرزاق من عدا الجیش إذا أقطعوا بھا مال الخراج فتنقسم ثالثة أقسام

وجب��اة الخ��راج،  ] ظ/٩[كعم��ال الم��صالح،  :  م��ن ی��رزق عل��ى عم��ٍل غی��ر م��ستدیمٍ  :أح��دھا
اس�تحقاق  فاإلقطاع بأرزاقھم ال یصح، ویكون ما لھم من مال الخراج ت�سبیبا وحوال�ة بع�د                 

  . الرزق وحلول الخراج

مج��رى الجعال��ة وھ��م ] ع/٤[م��ن ی��رزق عل��ى عم��ل م��ستدیم یج��ري رزق��ھ  : الق��سم الث��اني
  واألئمة، )٢(الناظرون في أعمال البر التي یصح التطوع بھا إذا ارتزقوا علیھا كالمؤذنین       

  .فیكون ما جعل لھم في أرزاقھم تسبیبا وحوالة علیھ وال یكون إقطاعا

 من ی�رزق عل�ى عم�ٍل م�ستدیٍم یج�ري رزق�ھ مج�رى اإلج�ارة، وھ�و م�ن ال                    :الثالقسم الث 
 وكتاب الدواوین، فیجوز أن یعط�وا  )٣(مثل القضاة والحكام  : یصح نظره إال بوالیٍة وتقلیدٍ    

یجوز : أحدھما: بأرزاقھم خراج سنٍة واحدٍة، ویحتمل جواز إقطاعھم أكثر من سنٍة وجھین
  .كالجیش

وأم��ا إقط��اع المع��ادن فھ��ي  . ا یتوج��ھ إل��یھم م��ن الع��زل واالس��تبدال  ال یج��وز، لم��:والث��اني
أما الظ�اھرة فم�ا ك�ان جوھرھ�ا الم�ستودع فیھ�ا ب�ارًزا كمع�ادن                 . ظاھرة، وباطنة : ضربان

فھو كالماء ال یجوز إقطاعھ، والناس فیھ س�واء یأخ�ذه         . والنفط] ت/٧[،  )٤(الكحل، والملح   
دن ل�م یك�ن إلقطاعھ�ا حك�ٌم، وك�ان المقط�ع             أقطع�ت ھ�ذه المع�ا     ] ظ/١٠[ف�إن   . من ورد إلی�ھ   

وغیره فیھا سواء، فإن منعھم المقطع منھا كان بالمنع متعدًیا، وكان لما یأخذه مالًكا، ألن�ھ                 
متعٍد بالمنع ال باألخذ، وك�ف ع�ن المن�ع وص�رف ع�ن مداوم�ة العم�ل ل�ئال ی�شتبھ إقطاع�ھ                      

ن الباطن�ة فھ�ي م�ا ك�ان        وأم�ا المع�اد   . بالصحة، أو یصیر معھ ف�ي حك�م األم�الك الم�ستقرة           
جوھرھا مستكنا فیھا ال یوصل إلیھ إال بالعمل، كمعادن الذھب والفضة والصفر والحدید،           

 وم�ا أش�بھھا مع�ادن باطن�ٌة، س�واٌء احت�اج الم�أخوذ منھ�ا إل�ى س�بك وت�صفیة أو ل�م                   )٥(فھذه  
ا ف��إن أحی��ا موات��. یح��تج، ف��ال یج��وز إقطاعھ��ا كالمع��ادن الظ��اھرة، وك��ل الن��اس فیھ��ا س��واء 

                                                           

 .سنة استحقاقھ ): ظ( في (١)
 .لمؤذنین  ا): ت( في (٢)
 .الحكام والقضاة): ت( في (٣)
 .ال یجوز إقطاع الكحل والملح : كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ( في ھامش الورقة الیسرى من نسخة (٤)
 .بعده  ): ظ(و) ت( في (٥)
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بإقطاع او غیره فظھر فیھ   معدٌن ظاھٌر أو باطٌن، ملكھ المحیي على التأبید كما یملك م�ا    
  . انتھى )١("استنبطھ من العیون و احتفره من اآلبار

 قد أخذ ھذا من األحكام السلطانیة لإلمام الع�الم العالم�ة أب�ي الح�سن عل�ي الم�اوردي           :قلت
أصحاب األقوال، ویتبین لك ذلك بسوق عب�ارة   ، وترك بیان الراجح و أسماء   )٢(الشافعي  

  .الماوردي رحمھ اهللا

فی�ھ ت�صرفھ، ونف�ذت فی�ھ أوام�ره، وال        ]  ظ/١١[وإقط�اع ال�سلطان مخ�َتّص بم�ا ج�از         :"قال
  .إقطاع تملیك، وإقطاع استغالل: یصّح فیما تعیَّن مالكھ وتمیَّز مستحقھ، وھو ضربان

م�وات وع�امر ومع�ادن،    : طع�ة ثالث�ة أق�سام   فأمَّا إقط�اع التملی�ك فتنق�سم فی�ھ األرض المق          
  :فأمَّا الموات فعلى ضربین

 ما لم یزل مواًتا على ق�دیم الزم�ان، ل�م تج�ر علی�ھ عم�ارة، وال یثب�ت علی�ھ مل�ك،              :أحدھما
فھذا الذي یجوز للسلطان أن یقطعھ من یحییھ ومن یعّم�ره، ویك�ون اإلقط�اع عل�ى م�ذھب                  

اإلحیاء ؛ ألنھ یمنع من إحیاء الموات إّلا بإذن أبي حنیفة رضي اهللا عنھ  شرًطا في جواز     
اإلمام، وعلى مذھب الشافعي رضي اهللا عنھ أنَّ اإلقطاع یجعل�ھ أح�ق بإحیائ�ھ م�ن غی�ره،               
وإن ل��م یك��ن ش��رًطا ف��ي ج��وازه؛ ألن��ھ یج��وز إحی��اء الم��وات بغی��ر إذن اإلم��ام، وعل��ى ك��ال  

اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    ق�د أقط�ع رس�ول    . المقَط�ع أح�ق بإحیائ�ھ     ] ت/٨[المذھبین یكون   
 رغبة )٤( ،فأجراه ثم رمى بسوطھ   )٣(الزبیر رضي اهللا عنھ ركض فرسھ من موات الَبقیع          

   .)٦("أعطوه منتھى سوطھ":  صلى اهللا علیھ وسلم)٥(في الزیادة، فقال رسول اهللا 

 م��ن الم��وات م��ا ك��ان ع��امًرا فخ��رب، ف��صار مواًت��ا عاطًل��ا، وذل��ك عل��ى    وال��ضرب الث��اني
  : ضربین]ظ/١٢[

                                                           

 .مع تصرف واختصار من المؤلف   ) ٢٣٦ - ٢٢٨(األحكام السلطانیة ألبي یعلى :  انظر(١)
ة أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الب�صري ، الم�اوردي ، ال�شافعي ، ص�احب       وھو اإلمام العالم   (٢)

 ، طبق�ات ال�شافعیة الب�ن ھدای�ة اهللا     ١٨/٦٤سیر أعالم النبالء   :  ھـ ، انظر   ٤٥٠التصانیف توفي سنة    
١٥١. 

الموضع الذي فیھ أروم الشجر من ضروب شتى، : النقیطع ، وھي خطأ ، والبقیع في اللغة): ت( في (٣)
 الموضع ُیعرف ببقیع الزبیر وھوبالمدینة فیھ دور ومنازل ،وھوغیر بقیع الخیل  الذي عن�د دار          وھذا

/ ١معجم البلدان لیاقوت الحموي: انظر. زید بن ثابت ، وغیر بقیع الغرقد الذي ھو مفبرة أھل المدینة
٤٧٤-٤٧٣. .  

 .سوط ): ت( في (٤)
 .النبي ): ظ( في (٥)
 .  سبق تخریجھ  (٦)
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م��ا ك��ان جاھلی��ا ك��أرض ع��اد وثم��ود، فھ�ي ك��الموات ال��ذي ل��م یثب��ت فی��ھ عم��ارة،  : أح�دھما 
هللا ] ع/٥[ األرض )١(ع��اديُّ ": ویج��وز إقطاع��ھ، ق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم     

  .یعني أرض عاد . )٤(" مني)٣(] لكم [   ثم ھي )٢(ولرسولھ 

رى علیھ حكم المسلمین، ث�م خ�رب حت�ى ص�ار      ما كان إسالمیا ج:)٦( الثاني )٥(والضرب  
فم�ذھب ال�شافعي    :  في حك�م إحیائ�ھ عل�ى ثالث�ة م�ذاھب     )٧(مواًتا عاطًلا، فقد اختلف الفقھاء   

  .رحمھ اهللا  فیھ أنھ ال یملك باإلحیاء سواٌء عرف أربابھ أو لم یعرفوا

حنیف�ة  رض�ي    ، وقال أب�و   )٨( یملك باإلحیاء سواء عرف أربابھ أو لم یعرفوا        :وقال مالك   
  لم یعرفوا مل�ك باإلحی�اء، وإن ل�م یج�ز عل�ى      )٩(إن عرف أربابھ لم یملك ، وإذا       : اهللا عنھ 

  عرف أربابھ لم یجز إقطاعھ، )١٠(مذھب الشافعي أن یملك باإلحیاء من غیر إقطاع، فإن 
  الم�وات عل�ى م�ا ش�رحناه إقطاًع�ا لم�ن خ�صھ                )١١(وكانوا أحق ببیعھ وإحیائ�ھ، ف�إذا ص�ار        

  )١٢(بھ وصار باإلقطاع أخص الناس ب�ھ ؛ ل�م ی�ستقر ملك�ھ علی�ھ قب�ل اإلحی�اء، ف�إن               اإلمام  
شرع في إحیائھ صار  بكمال اإلحیاء مالًكا لھ، وإن أمسك ع�ن إحیائ�ھ ك�ان أح�ق ب�ھ ی�ًدا،                

  ل��م )١٣(وإن ل��م ی��صر ل��ھ ملًك��ا ، ث��م روع��ي إم��ساكھ ع��ن إحیائ��ھ، ف��إن ك��ان لع��ذر ظ��اھر    
في یده إلى زوال عذره، وإن كان غیر معذور، قال أب�و    علیھ فیھ، وأقّر    ] ظ/١٣[یعترض  

ال یعارض فیھ قبل مضّي ثالث س�نین، ف�إن أحی�اه فیھ�ا، وإّل�ا بط�ل            : حنیفة رضي اهللا عنھ   
) ١٥(  عمر رضي اهللا عنھ جعل  اإلقطاع ثالث س�نین      )١٤(حكم إقطاعھ بعدھا احتجاًجا بأنَّ    

.  

                                                           

 .ھذه ): ظ( في (١)
 .ورسولھ ): ظ( في (٢)
 ) .ظ(منكم ، والمثبت من ): ت(و ) ع( في (٣)
 والبیھق�ي ق�ي ال�سنن    ١٠٠٨ واب�ن زنجوی�ھ ف�ي األم�وال ب�رقم      ٦٧٤ رواه  ابوعبید ف�ي األم�وال ب�رقم     (٤)

مرس��ل ، وض��عفھ : ١٤٨/ ٣، ق��ال اب��ن حج��ر ف��ي التلخ��یص الحبی��ر ١١٧٨٤ ب��رقم ٢٣٧/ ٦الكب��رى  
  .١٥٤٩واء برقم األلباني في اإلر

 .إحیاء األرض : كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ(في ھامش الورقة الیمنى من نسخة (٥) 
 .الثالث ): ظ( في (٦)
 . العلماء ): ظ( في (٧)
 ).ظ(و) ت(،إلى ھنا ، لیس في ...وقال مالك: من قولھ(٨)
 .وإن ): ظ(و) ت( في (٩)

 .وإن ): ظ( في (١٠)
 ) .ظ( في جاز، وھي مطموسة): ت(في (١١) 
 .وإن ): ظ(في (١٢) 
 ) .ظ( لیست في (١٣)
 .فإن  ): ت( في (١٤)
 وھ��ذا األث�ر منقط�ع فعم��رو ب�ن ش�عیب ل��م     ١١٨٢١ ب�رقم  ٢٤٥/ ٦ رواه البیھق�ي ف�ي ال��سنن الكب�رى    (١٥)

 ..یدرك عمربن الخطاب رضي اهللا عنھ
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 یل�زم، وإنَّم�ا المعتب�ر فی�ھ الق�درة عل�ى           وعلى مذھب الشافعي رضي اهللا عنھ أنَّ بإحیائھ ال        
إما أن  تحیی�ھ ف�ي ی�دك، وإّم�ا     : إحیائھ، فإذا مضى علیھ زمان یقدر على إحیائھ فیھ قیل لھ     

 فھ�و  -رضي اهللا عنھ- لیعود إلى حالھ قبل إقطاعھ، فأما تأجیل عمر          )١(أن ترفع یدك عنھ     
  .رآه] ت/٩[اقتضاه أو الستحسان ) ٢(قضیة في عین یجوز أن یكون لسبب 

 المستقطع متغلِّب فأحیاه، فقد اختلف الفقھاء في حكمھ عل�ى      )٣(فلو تغلَّب على ھذا الموات      
وق�ال أب�و   . فذھب الشافعي رحمھ اهللا إل�ى أنَّ محیی�ھ أح�ق ب�ھ م�ن م�ستقطعھ             : ثالثة مذاھب 

ن  كان ملًكا للمقطع، وإن أحیاه بعدھا ك�ا        )٥(إن أحیاه ثالث سنین   :  رضي اهللا عنھ   )٤(حنیفة  
إن أحیاه عالًما باإلقطاع كان ملًكا للمقطع، وإن أحی�اه  : وقال مالك رحمھ اهللا  . ملًكا للمحیي 

بین أخ�ذه وإعط�اء المحی�ي نفق�ة عمارت�ھ، وب�ین             ] ظ/١٤[غیر عالم باإلقطاع خّیر المقَطع      
  .) ٦ (تركھ للمحیي والرجوع بقیمة الموات قبل عمارتھ

  :وأما العامر فضربان:)٧(فصل

  م�ن  )٩(  للسلطان فیھ، إلَّا ما یتعل�ق بتل�ك األرض�ین            )٨(] نظر[ تعیََّن مالكھ فال     ما: أحدھما
  ف�ي دار اإلس�الم، س�واء كان�ت لم�سلٍم أو ذم�ّي، وإن       )١١( عمارة بیت الم�ال إذا كان�ت        )١٠(

كانت في دار الحرب الت�ي ل�م یثب�ت للم�سلمین علیھ�ا ی�د، ف�أراد اإلم�ام أن یقطعھ�ا لیملكھ�ا             
  . بھا جازالمقطع عند الظفر

 اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم أن    )١٣(] رس�ول [ ق�د س�أل تم�یم ال�داري رض�ي اهللا عن�ھ       )١٢(] و[
   .)١٦( الذي كان منھ بالشام ففعل ) ١٥( عیون البلد )١٤(یقطعھ 

                                                           

 .عنھ یدك ): ظ( في (١)
 .بسبب ): ت( في (٢)
 ) .ظ( لیست في (٣)

إن أحی�اه ث�الث س�نین ك�ان ملك�ا      : كتب الناسخ عنوانًا ن�صھ  ) ظ(ورقة الیسرى من نسخة     في ھامش ال  (٤) 
 .للمقطع 

 .خاللھا وقبل مضیھا :  أي(٥)
 ) .ت(،إلى ھنا ،لیس في ...وبین تركھ: من قولھ(٦)

 ) .ظ(دخل، ومكانھا فراغ في ): ت(في (٧) 
 ) .ظ(و) ت(یظھر، والمثبت من ): ع( في (٨)
  .األرض): ظ( في (٩)

 .في ): ظ( في (١٠)
 .كان ): ت( في (١١)
 ) .ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (١٢)
 ) .ظ(لرسول، والمثبت من ): ت(و) ع( في (١٣)
 ) .ت(أن  یقطعھ ، لیس قي :  قولھ(١٤)
/ ٢معج�م البل�دان للحم�وي    : انظ�ر .  ھي بلدة حب�رون والمعروف�ة بالخلی�ل ب�القرب م�ن بی�ت المق�دس              (١٥)

٢١٢.  
 .جھ  سبق تخری(١٦)
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: )٣( أن یقطعھ أرًضا كانت بید الروم فأعجب�ھ ذل�ك، وق�ال    )٢( أبو ثعلبة  الخشني    )١(وسألھ  
 )٥( ب�ذلك   )٤(فكت�ب  ل�ھ      . والذي بعثك ب�الحق لیف�تحّن علی�ك       : فقال" أال تسمعون ما یقول؟     "

   .)٦(كتاًبا 

وھكذا لو كان استوھب ماًال من اإلمام في دار الحرب وھي على ملك أھلھا، أو اس�توھب        
 م�ع  )٨( إذا فتحھ�ا، ج�از وص�حَّت العطی�ة من�ھ           )٧(أحد من سبیھا وذراریھا لیكون أح�ق ب�ھ          

  أنَّ خریم بن أوس بن حارثة الطائي  )٩(روى الشعبي   .  امةالجھالة بھا لتعلقھا باألمور الع    

ف�أعطني بن�ت     )١١( الحیرة إذا فتح اهللا علیك]: ظ/١٥[ قال للنبي صلى اهللا علیھ وسلم        )١٠(
إن رسول ] ع/٦: [  خریم)١٤(  صلح أھل الحیرة، قال لھ    )١٣( ، فلمَّا أراد خالد      )١٢(  ] نفیلة[

[ ، ف�ال ت�دخلھا ف�ي ص�لحك، وش�ھد ل�ھ        )١٥(]  نفیلة [اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جعل لي بنت 

                                                           

 .وسأل ): ظ( في (١)
وأبو ثعلب�ة الخ�شني ص�حابي م�شھور بكنیت�ھ ، اختل�ف ف�ي اس�مھ واس�م أبی�ھ عل�ى                      . الحسین): ت(في  (٢) 

أقوال كثیرة منھا انھ جرث�وم ب�ن ناش�ر ، روى ع�دة أحادی�ث ف�ي ال�صحیحین وغیرھم�ا ، ش�ھد ص�لح                      
 علی�ھ وس�لم ب�سھمھ ی�وم     الحدیبیة، وبایع تحت الشجرة بیع�ة الرض�وان، وض�رب ل�ھ النب�ي  ص�لى اهللا             

غزوة خیبر، وشارك في غزوة حنین وأرسلھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم إل�ى قوم�ھ، فأس�لموا، ون�زل                 
  .٥٦٨/ ٢ ، سیرأعالم النبالء ٤٤/ ٦أسد الغابة : انظر. الشام، مات سنة خمس وسبعین للھجرة 

 . فقال ): ظ(و) ت( في (٣)
 .بھ ): ت( في (٤)
 .مة مطموسة مع نصف الكلمة التي تلیھا ھذه الكل): ظ( في (٥)
 ، ١٠١٥ ب�رقم  ٦١٤/ ٢ وابن زنجویھ ف�ي األم�وال   ١٧٧٣٧ برقم ٢٧٣/ ٢٩ رواه  أحمد في المسند       (٦)

 .  وھو منقطع ألن أبا قالبة لم یسمع من أبي ثعلبة كما ذكر محققو المسند 
 .بھا ): ظ( في (٧)
 .منھ ) : ت( في (٨)
اب�ن   عبي أب�و عم�رو الھم�داني اإلم�ام الح�افظ م�ن كب�ار الت�ابعین ج�اء ع�ن           ھو عامر بن شراحیل  ال�ش   (٩)

ما كتبت سوداء ف�ي بی�ضاء إل�ى ی�ومي ھ�ذا ، وال ح�دثني رج�ل بح�دیث               : یقول الشعبي سمعت:شبرمة
 ، س�یر أع�الم الن�بالء    ٢٤٦/ ٦طبق�ات اب�ن س�عد    : قط إال حفظتھ ، وال أحبب�ت أن یعی�ده عل�ي ، انظ�ر     

٤/٢٩٦.  
أوس ھ�و ج�ده ، وانظ�ر اس�د     : أوس بن حارثة الطائي صحابي لھ حدیث واح�د ، وقی�ل   ھو خریم بن  (١٠)

 ، تلق�یح فھ�وم أھ�ل األث�ر الب�ن        ٢٩٥/ ١ و   ٢٣٥/ ٢ ،اإلصابة البن حجر       ٢/١٦٥الغابة البن األثیر    
 .١٣٤الجوزي ص

حم��وي معج��م البل��دان لی��اقوت ال:انظ�ر .  ھ�ي مدین��ة قدیم��ة ب��العراق ق�رب الكوف��ة كان��ت بی��د المن��اذرة   (١١)
٣/٤٣١. 
ن�ون ث�م ف�اء بع�دھا مثن�اة      . معیلة، والمثبت من  المصادر الحدیثیة     ): ظ(معلیة ،وفي   ): ت(و) ع( في   (١٢)

:   ،ووق�ع ف�ي بع�ض الم�صادر    ١٦٥/ ٢اس�د الغاب�ة   : تحتیة ، وھي الشیماء بن�ت نفیل�ة األزدی�ة ، انظ�ر          
  . ٢١٣/ ٤بقیلة كما عند الطبراني في المعجم الكبیر 

 الولی��د ال��صحابي الجلی��ل ، س��یف اهللا وف��ارس اإلس��الم ،مناقی��ھ غزی��رة وم��ات بحم��ص   ھ��و خال��د ب��ن(١٣)
  .١/٣٦٦ ، سیر أعالم النبالء ١٠٩/ ٢أسد الغابة : ھـ انظر٢١سنة

 .لھم ): ظ(، وفي ) ت( لیست في (١٤)
 .معیلة، والمثبت من  المصادر الحدیثیة ): ظ(معلیة ، وفي): ت(و) ع( في ١٥)
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 ، )٣(  ، فاستثناھا م�ن ال�صلح ودفعھ�ا إل�ى خ�ریم          )٢( بن سعد ومحمد بن مسلمة       ) ١(] بشیر
ویح�ك ق�د   :   عھ�ده فقی�ل ل�ھ   )٤(فاشُتِرَیت من�ھ ب�ألف درھ�م، وكان�ت عج�وزًا ق�د حال�ت ع�ن             
ما كنت أظن أن عدًدا : ، فقالأرخصتھا، إن أھلھا كانوا  یدفعون إلیك ضعف ما سألت بھا 

  .)٥(یكون ألفًا 

 إذا صحَّ اإلقطاع والتملیك على ھذا الوجھ نظر حال الفتح، فإن كان ص�لًحا ح�صلت       )٦(و  
األرض لمقطعھا، وكانت خارجة عن حكم الصلح باإلقطاع السابق، وإن كان الفتح عن�وة              

 ، )٨( م��ن الغ��انمین  اس��توھبھ واس��تقطعھ ] ت/١٠[) ٧(ك��ان المقط��ع والم��ستوھب أح��ق بم��ا   
  )٩(وُنِظَر في الغانمین، فإن علموا باإلقطاع والھبة قبل الفتح فلیس لھم مطالبة بِع�َوض م�ا       

استقطع ووھب؛ وإن لم یعلموا حتى فتحوا عاوضھم اإلمام عنھ بما یستطیب ب�ھ نفوس�ھم،     
 ال :ق�ال أب�و حنیف�ة رض�ي اهللا عن�ھ          .  ع�ن غی�ر ذل�ك م�ن الغن�ائم          )١٠(كما یستطیب نفوس�ھم     

من الغنائم إذا رأى المصلحة في ] ظ/١٦[  وال عن غیره      )١١(یلزمھ استطابة نفوسھم عنھ     
  .واحد منھم

  عل�ى  )١٢(] فھ�و [أن العامر ما لم یتع�ّین م�الكوه ول�م یتمّی�ز م�ستحقوه،            :والضرب الثاني 
  :ثالثة أقسام

وه باس�تحقاق    الخم�س فیأخ�ذ  )١٣( ما اصطفاه لبیت المال من فتوح البالد، إمَّا بحق          :أحدھا
أھلھ، وإمَّا أن یصطفیھ باستطابة نفوس الغانمین ، قد اصطفى عم�ر رض�ي اهللا عن�ھ  م�ن           

                                                           

 بشر ، والمثیت من المصادر الحدیثیة ، وھو ب�شیر ب�ن س�عد ب�ن ثعلب�ة ب�ن خ�الس        : في النسخ الخطیة (١)
أس�د  :  ھـ وابنھ النعمان بن بشیر رض�ي اهللا عنھم�ا انظ�ر    ١٢الخزرجي األنصاري البدري توفي سنة      

  .١/٤٤٢ ، اإلصابة البن حجر ١/٣٩٨الغابة 
ھ�ـ  ٤٦ھ�ـ  وقی�ل   ٤٣ت�وفي س�نة    ھو محمد بن مسلمة بن خالد بن ع�دي األوس�ي الح�ارثي األن�صاري           (٢)

   .٦/٢٨ ،اإلصابة البن حجر ٥/١٠٦أسد الغابة : انظر
 .حرم): ت( في (٣)
 . على ): ظ( في (٤)
، ٢٤١، ورواه ال��بالذري ف��ي فت��وح البل��دان ٤١٦٨ ب��رقم ٢١٣/ ٤رواه الطبران��ي ف��ي المعج��م الكبی��ر (٥)

صابة في تمیی�ز ال�صحابة الب�ن      وانظر اإل٧١١ برقم   ٤٣٧/ ٢ورواه ابن زنجویھ في كتاب األموال       
، وانظ�ر ترجم�ة أوس ب�ن حارث�ة الط�ائي رق�م            ٢٢٧٤ في ترجمة خ�ریم ب�ن أوس رق�م           ٢/٢٧٤حجر  
٣٢٤. 

 ) .ظ(و) ت( لیست في (٦)
 ) .ت(أجق بما ، تكرر في :  قولھ(٧)
 ) .ظ( غیر واضحة في (٨)
 . عما ):ظ(و) ت( في  (٩)

 .) ظ(كما یستطیب نفوسھم ، لیست في :  قولھ(١٠)
 ) . ظ( لیست في (١١)
 ) .ظ(وھو ، والمثیت من ): ت(و) ع( في (١٢)
 .لحق ):ظ(و) ت( في (١٣)



 - ١٩٢ -

  )٢(  ، فك�ان  )١(أرض السواد أموال ك�سرى وأھ�ل بیت�ھ، وم�ا ھ�رب عن�ھ أرباب�ھ أو ھلك�وا           
 تسعة آالف ألف درھم، كان یصرفھا في مصالح المسلمین، ولم یقطع شیًئا )٣(مبلغ فیمتھا 

م إنَّ عثمان رضي اهللا عنھ أقطعھا؛ ألنھ رأى إقطاعھ�ا أوف�ى لغلتھ�ا م�ن تعطیلھ�ا،                 منھا، ث 
  ذل�ك من�ھ إقط�اع إج��ارة ال    )٥(، فك��ان ) ٤(وش�رط عل�ى م�ن أقطعھ��ا أن  یأخ�ذ من�ھ  الف�يء       

 درھ�م، فك�ان     )٦(خم�سین أل�ف أل�ف       : إقطاع تملیك، فتوفَّرت غلتھا حتى بلغت على ما قیل        
 س�نة اثن�ین   )٨(ثم تناقلھا الخلف�اء بع�ده، فلمَّ�ا ك�ان ع�ام الجم�اجم         منھا صالتھ وعطایاه،      )٧(

 الدیوان فأخذ كل قوم ما یلیھم ؛ فھذا النوع     )١٠(] أحرق  [)٩(وثمانین في فتنة ابن األشعث      
  ص�ار باص�طفائھ لبی�ت الم�ال ملًك�ا لكاف�ة              )١١(من العامر ال یجوز إقطاع رقبت�ھ؛ ألن�ھ ق�د            

وص�ار اس�تغاللھ ھ�و الم�ال        ]  ظ/١٧[الوق�وف المؤبَّ�دة،   المسلمین، فجرى على رقبتھ حك�م       
والسلطان فیھ بالخیار على وجھ النظر في األصلح ب�ین أن ی�ستغلَّھ             . الموضوع في حقوقھ  
عمر رضي اهللا عنھ، وبین أن یتخّیر لھ م�ن ذوي الملك�ة والعم�ل    ) ١٢(لبیت المال كما فعل     

 االستغالل ونقصھ ، كما فعل عمر من یقوم بعمارة رقبتھ بخراج یوضع علیھ مقدَّر لوفور
رضي اهللا عنھ، ویكون الخراج أجرة تصرف ف�ي وج�وه الم�صالح، إلَّ�ا أن یك�ون م�أخوًذا                    

في أھل الخمس، فإن كان ما وضعھ من الخ�راج مقاس�مة            ] ت/١١[ بالخمس فیصرف    )١٣(
 على الشطر من الثمار والزرع جاز في النخل، كما ساقى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

 )١(] فی�ھ  [  ، وج�وازه ف�ي ال�زرع مختل�ف    )١٥( على النصف من ثم�ار النخ�ل     )١٤(أھل خیبر 

                                                           

 واب��ن ٣٣٠٣٦ ب��رقم ٤٧٣/ ٦، وأث��ر عم��ر رواه اب��ن أب��ي ش��یبة   ) ظ(أو ھلك��وا ، لی��ست ف��ي  :  قول��ھ(١)
 ،ق�ال  ١٨٨٣٤ ب�رقم    ٢٢٦/ ٩ والبیھقي في السنن الكبرى      ١٠٣٩ برقم   ٦٣١/ ٢زنجوبھ في األموال    

 .في إسناده جھالة:جب في كتاب الخراجابن ر
 . وكان ): ظ( في (٢)
 . مبلغھا ): ظ(و) ت( في (٣)
 ب��رقم ٦٣١/ ٢ واب��ن زنجوب��ھ ف��ي األم��وال   ٣٣٠٣٤ ب��رقم ٤٧٣/ ٦ أثرعثم��ان رواه اب��ن أب��ي ش��یبة   (٤)

١٠٤٠. 
 وكان ): ظ(و) ت( في (٥)
 ) . ظ(الف ألف ،غیر واضحة في :  قولھ(٦)
 وكان ): ظ( في (٧)
ھ�ـ  ف�ي مك�ان ب�ین الكوف�ة والب�صرة ی�سمى دی�ر الجم�اجم          ٨٣وقعة مشھورة قتل فیھا خلق كثیر عام    (٨)

 .٩/٤٣انظر البدایة والنھایة البن كثیر .
 ھو عبدالرحمن بن محمد بن األشعث من بني كندة خرج مع أھ�ل الب�صرة م�ن الق�راء والفقھ�اء عل�ى                  (٩)

راق من قبل عبدالملك ب�ن م�روان وفتنت�ھ م�شھورة         الحجاج بن یوسف الثقفي الذي كان أمیرا على الع        
  .٩/٥٧ و البدایة والنھایة ١٨٣/ ٤ھـ انظر سیر أعالم النبالء ٨٤قتل فیھا خلق كثیر ، توفي سنة 

 ).ت(أحرم ، والمثبت من ): ظ(احر ، وسقطت القاف ، وفي ): ع( في (١٠)
 ) .ظ( لیست في (١١)
 .فعلھ ): ظ( في (١٢)
بل�غ مقابل�ة م�ع موث�وٍق ب�ھ عل�ى          : كتب الناسخ في ھامش الورق�ة الیمن�ى       ) ع( في   مأخوذًا،:  عند قولھ  (١٣)

خط المؤلف حسب الطاقة واإلمكان ، فطابق الصحة إال م�ا طغ�ى ب�ھ القل�م وزاغ�ت عن�ھ العین�ان وهللا            
 .الحمد 

  .٤٠٩/ ٢معجم البلدان للحموي   : انظر.  خیبر فیھا حصون ومزارع وقرى شمال المدینة (١٤)
 . من حدیث ابن عمر بنحوه١٥٥١ ومسلم برقم ٢٣٢٩ البخاري برقم  رواه(١٥)
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ب��اختالف الفقھ��اء ف��ي ج��واز المخ��ابرة، فم��ن أجازھ��ا أج��از الخ��راج بھ��ا، وم��ن من��ع م��ن        
 ، وإن من��ع  م��ن ج��واز )٢(ب��ل یج��وز الخ��راج بھ��ا : المخ��ابرة من��ع م��ن الخ��راج بھ��ا، وقی��ل

بھا من عم�وم الم�صالح الت�ي تتَّ�سع أحكامھ�ا ع�ن أحك�ام        ] ع/٧[المخابرة  علیھا لما یتعّلق    
الخراجیة، ویكون العشر واجًبا ف�ي ال�زرع دون الثم�رة؛ ألنَّ ال�زرع مل�ك             ] ظ/١٨[العقود  

  .للزارع، والثمرة لكافَّة المسلمین مصروفة في مصالحھم

ا تنق�سم    أرض الخ�راج، ف�ال یج�وز إقط�اع رقابھ�ا تملیًك�ا؛ ألنھ�               :والقسم الثاني من الع�امر    
أج��رة، فتملی��ك الوق��ف ال ی��صح ) ٣(] وخراجھ��ا[ض��رب تك��ون رقابھ��ا وقًف��ا : عل��ى ض��ربین

بإقطاع وال بیع وال ھبة، وضرب تك�ون رقابھ�ا ملًك�ا وخراجھ�ا جزی�ة، ف�ال ی�صح إقط�اع                      
[  إقطاع خراجھا فن�ذكره م�ن بع�د إقط�اع االس�تغالل              )٦(مالكھ ، فأمَّا    ) ٥(] تعین [)٤(مملوك  

   .)٧(] لى أن شاء اهللا تعا

 بف�رض وال تع�صیب، فینتق�ل    )٨( ما مات عنھ أربابھ ولم ی�ستحقھ م�ستحٌق          :والقسم الثالث 
 قال أبو حنیفة رضي اهللا تعالى )١٠(و .   المسلمین مصروًفا في مصالحھم)٩(إلى بیت مال 

  میراث من ال وارث لھ مصروف ف�ي الفق�راء خاص�ة ص�دقة ع�ن                 )١١(] بیت المال   :[عنھ
 عند الشافعي رضي اهللا عنھ في وجوه المصالح أع�ّم؛ ألن�ھ ق�د ك�ان                 )١٢(المیت، ومصرفھ   

من األموال الخاصة، فقد صار االنتقال إل�ى بی�ت الم�ال م�ن األم�الك العام�ة، وق�د اختل�ف             
أصحاب الشافعي فیما ینتقل إلى بیت المال من رقاب األمالك ھل یصیر وقًفا علی�ھ ب�نفس        

  ] ظ/١٩:[االنتقال إلیھ؟ على وجھین

 تصیر وقًفا لعموم مصالحھا الذي ال یختص بجھة ، فعلى ھ�ذا ال یج�وز       )١٣( أنھا   :دھماأح
  .بیعھا وال إقطاعھا

 ال تصیر وقًفا حتى یقفھا اإلمام، فعلى ھذا یج�وز ل�ھ بیعھ�ا إذا رأى بیعھ�ا               :والوجھ الثاني 
أصلح لبیت المال، ویكون ثمنھ�ا م�صروًفا ف�ي عم�وم الم�صالح، وف�ي ذوي الحاج�ات م�ن             
                                                                                                                                                          

 ) . ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (١)
ب�ل یج�وز الخ�راج بھ�ا ،     : ومن منع من  المخ�ابرة من�ع م�ن الخ�راج بھ�ا، وقی�ل         : تكرر قولھ ): ظ( في   (٢)

 . وضرب علیھا الناسخ 
 ) .ظ(وخارجھا ، والمثبت من ): ت(و) ع( في (٣)
 .ملك ): ظ ( في(٤)
 .الغیر ، والمثبت من األحكام السلطانیة للماوردي :  في النسخ الخطیة(٥)
 .وأما ): ظ( في (٦)
 ) . ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (٧)
 . أحد ): ظ( في (٨)
 .المال): ت( في (٩)

 ) . ظ( لیست في (١٠)
 ) . ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (١١)
 .ومصروفھ ):  ظ( في (١٢)
 .أنھ ): ظ( في (١٣)
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 الفيء و الصدقات، وأمَّا إقطاعھا على ھذا الوجھ فقد قیل بجوازه؛ ألنَّھ لما جاز بیعھا أھل
وص��رف ثمنھ��ا إل��ى م��ن ی��راه م��ن ذوي الحاج��ات وأرب��اب الم��صالح ج��از إقطاع��ھ لھ��ا،       

إنَّ إقطاعھا ال یجوز وإن جاز بیعھ�ا؛        : ویكون تملیك رقبتھا كتملیك ثمنھا، وقیل     ] ت/١٢[
حك��م یخ��الف ف��ي  ) ١(اإلقط��اع ص��لة، ولألثم��ان إذا ص��ارت ناضَّ��ة   ألنَّ البی��ع معاوض��ة و  

األصول الثابتة فافترق�ا؛ وإن ك�ان الف�رق بینھم�ا ض�عیًفا، فھ�ذا الك�الم ف�ي         ) ٢(العطایا لحكم   
  .إقطاع التملیك

  .ُعْشٌر، وخراج:  فعلى ضربین)٣( وأما إقطاع االستغالل :فصل

 یعتب�ر وص�ف اس�تحقاقھم عن�د دفعھ�ا      فأما الع�شر فإقطاع�ھ ال یج�وز؛ ألن�ھ زك�اة ألص�ناف          
 )٤(إل��یھم، وق��د یج��وز أن ال یكون��وا م��ن أھلھ��ا وق��ت اس��تحقاقھا؛ وتج��ب ب��شروط یج��وز        

أن ال توجد فال تجب، فإن وجبت وكان مقطعھا وقت الدفع مستحقا كان�ت حوال�ة            ] ظ/٢٠[
ھ  وج�ب عل�ى رّب�ھ لم�ن ھ�و أھل�ھ، ف�صح وج�از دفع�ھ إلی�ھ، وال ی�صیر دیًن�ا ل�                     )٥(بعشر قد   

مستحقا حتى یقبضھ؛ ألن الزكاة ال تملك إلَّا بالقبض، فإن منع العشر لم یكن خ�صًما فی�ھ،                   
  .وكان عامل العشر أحق بالمطالبة

  : فیختلف حال إقطاعھ باختالف حال مقطعھ، ولھ ثالثة أحوال)٦(وأمَّا الخراج 

خراج فيء ال  أن یكون من أھل الصدقات، فال یجوز أن یقطع مال الخراج؛ ألن ال  :أحدھا
یستحقھ أھل الصدقة، كما ال یستحق أھل الصدقة الفيء، وجوَّز أبو حنیفة رضي اهللا عن�ھ        

  .ذلك؛ ألنَّ صرف الفيء في أھل الصدقة

ل��ھ رزق مف��روض، ف��ال ی��صح أن ) ٧( أن یكون��وا م��ن أھ��ل الم��صالح مَم��ن  :الحال��ة الثانی��ة
؛ ألنَّھم من نفل أھل الفيء ال  أن یعطوا من مال الخراج)٨(] جاز[یقطعوه على اإلطالق، و

من فرضھ، وما یعطونھ إنَّما ھ�و م�ن غ�الت الم�صالح، ف�إن جع�ل لھ�م  م�ن م�ال الخ�راج                      
، ال حكم اإلقطاع، فیعتب�ر ف�ي ج�وازه    ) ١٠(حكم الحوالة والتسبیب ) ٩(شيء   أجري علیھم      

  :شرطان

                                                           

  .١١٥-١١٤تحریر ألفاظ التنبیھ للنووي : انظر. إذا صارت دراھم ودنانیر:  أي(١)
 .حكم ): ظ(و) ت( في (٢)
 . إقطاع االستغالل : كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ( في ھامش الورقة الیسرى من نسخة (٣)
 . سقط حرف الزاي ): ظ( في (٤)
 ) . ظ( لیست في (٥)

 . إقطاع الخراج : كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ(لورقة الیمنى من نسخة في ھامش ا(٦) 
 .من ): ظ(و) ت( في (٧)
 ) .ظ(أجاز ، والمثبت من ): ت(و) ع( في (٨)
 .علیھ ): ظ( في (٩)

 .السبب ): ظ( في (١٠)
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  .استباحتھ] ع/٨[ وجد سبب )١(قد ] ظ/٢١[ أن یكون بماٍل :أحدھما

 علی�ھ والحوال��ة ب��ھ،  )٢( أن یك��ون م��ال الخ�راج ق��د ح��لَّ ووج�ب؛ لی��صحَّ الت��سبیب   :نيوالث�ا 
  .فخرج بھذین الشرطین عن حكم اإلقطاع

  ) ٣( أن یكون من مرتزقة أھل الفيء وفرضیة :والحالة الثالثة

أھل الدیوان، وھم أھل الجیش، وھم أخص الناس بجواز اإلقطاع؛ ألنَّ لھ�م أرزاًق�ا مق�دَّرة       
  ل�ھ  )٦( أع�واض  عمَّ�ا أرص�دوا نفوس�ھم     )٥(  إلیھم مصرف االستحقاق؛ ألنھا   )٤(لتصرَف  

عن الحریم، فإذا صحَّ أن یكونوا من أھل اإلقط�اع  ] ت/١٣[  البیضة والذّب    )٧(من حمایة   
  یك�ون  )٩(] ح�االً [  یك�ون جزی�ة، و  )٨(] ح�االً : [روعي حینئذ مال الخ�راج، ف�إن ل�ھ ح�التین        

  عل��ى التأبی��د؛ ألن��ھ )١١ (]حینئ��ٍذ [م��ستقرٌّ ) ١٠(] غی��ر[ھ جزی��ة فإن��ھ أج��رة، فأمَّ��ا م��ا ك��ان من�� 
مأخوذ مع بقاء الكفر، وزائل مع حدوث اإلسالم، فال یج�وز إقطاع�ھ أكث�ر م�ن س�نة؛ ألن�ھ          
غیر موثوق باستحقاقھ بعدھا، فإن أقطعھ سنة بعد حلولھ واستحقاقھ صح، وإن أقطعھ ف�ي         

  :ن ففي جوازه وجھا)١٢(السنة قبل استحقاقھ 

  .األداء ) ١٣(إنَّ جواز الجزیة مضروب :  یجوز إذا قیل:أحدھما

الوج��وب، وأمَّ��ا م��ا ك��ان م��ن ) ١٤(إنَّ ج��واز الجزی��ة م��ضروب :  ال یج��وز إذا قی��ل:والث��اني
  )١٥(ف�ال  ] ظ/٢٢[الخراج أجرة فھو م�ستقر الوج�وب عل�ى التأبی�د، فی�صح إقطاع�ھ س�نین،               

  . التي ال تستقریلزم االقتصار على سنة واحدة، بخالف الجزیة

  :وإذا كان كذلك فال یخلو حال إقطاعھ من ثالثة أقسام
                                                           

 . وقد ): ظ( في (١)
 . السبب ): ظ( في (٢)
 .مرضیة ): ظ(و) ت( في (٣)

 .تصرف ): ظ(في (٤) 
 .كأنھا ): ظ(و) ت(ي  ف(٥)
 .أنفسھم ): ظ( في (٦)

ما یصرف للجیش كأنھ أعواض  : كتب الناسخ عنوانًا نصھ   ) ظ(في ھامش الورقة الیسرى من نسخة       (٧) 
. 
 .ألنھ بدل من اسم إن المؤخر) ظ(حال ، والمثبت من ): ت(و) ع( في (٨)
 .رألنھ بدل من اسم إن المؤخ) ظ(حال ، والمثبت من ): ت(و) ع(في (٩)

  . ما بین المعقوفین زیادة من األحكام السلطانیة للماوردي  لیستقیم بھا الكالم (١٠)
 .وأما ): ظ(في ( ) 
 ) .ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (١١)
 ) . ظ(إلى ھنا ، لیس في ... بعدھا، فإن أقطعھ سنة بعد حلولھ :  من قولھ(١٢)
 .بضروب ): ظ(و ) ت(في (١٣)
 .بضروب ): ظ( في (١٤)
 .وال ): ظ( في (١٥)
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  :شرطان )١( أن یقدِّر بسنین معلومة كإقطاعھ عشر سنین، فیصّح إذا روعي بھ :أحدھا

  كان مجھوًلا عنده )٢( أن یكون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل اإلقطاع؛ فإن          :أحدھما
  .لم یصح

خ�راج معلوًم�ا عن�د ب�اذل اإلقط�اع، ف�إن ك�ان مجھوًل�ا عن�دھما أو               أن یكون قدر ال    :والثاني
  : من أحد أمرین)٤( كان كذلك لم یخل حال الخراج )٣(عند أحدھما لم یصح، وإن 

إما أن یكون مقاسمة أو مساحة، فإن كان مقاسمة فَمن جوَّز ِمَن الفقھاء وض�ع الخ�راج      
وإن كان الخراج م�ساحة فھ�و   . على المقاسمة جعلھ من المجھول الذي ال یجوز إقطاعھ        

  :على ضربین

  . ال یختلف باختالف الزرع، فھذا معلوم یصح إقطاعھ:أحدھما

 ، فینظر رزق مقطعھ، فإن كان في مقابلة أعل�ى        )٦(  باختالف الزرع     )٥( یختلف   :والثاني
] ظ/٢٣[الخراجین صحَّ إقطاعھ؛ ألن�ھ راٍض ب�نقص إن دخ�ل علی�ھ، وإن ك�ان ف�ي مقابل�ة                    

 بع��د )٧(اجین ل��م ی��صح إقطاع��ھ؛ ألنَّ��ھ ق��د یوج��د فی��ھ زی��ادة ال ی��ستحقھا، فیراع��ى أق�ل الخ��ر 
 ھذا القسم ح�ال المقط�ع ف�ي م�دة اإلقط�اع، فإنھ�ا ال تخل�و م�ن ثالث�ة                )٨(صحة اإلقطاع من    

  :أحوال

  . أن تبقى إلى انقضائھا حال السالمة، فھو على اإلقطاع إلى آخر المدة:أحدھا

الم��دة ) ١١(] فف��ي[ قب��ل انق��ضاء م��دة اإلقط��اع  )١٠(أن یم��وت ] ت/١٤ [: الثانی��ة)٩(والحال��ة 
الذراري ال ) ١٢(الباقیة بعد موتھ یعود إلى بیت المال، فإن كانت لھ ذریة دخلوا في إعطاء   

  .في أرزاق الجند، فكان ما یعطونھ تسبًبا ال إقطاًعا

                                                           

 .فیھ ): ظ( في (١)
 .فإذا ): ظ(و) ت( في (٢)
 . وإذا ): ظ( في (٣)

 .الخراج قسمان مقاسمة ومساحة : كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ(في ھامش الورقة الیمنى من نسخة (٤) 
 .مختلف ):  ظ(و) ت( في (٥)
 .مختلف باختالف الزرع : والثاني:  تكرر قولھ) ظ( في (٦)
 ثم تراعى  ): ظ(و) ت( في (٧)
 . في): ظ(و) ت( في (٨)
 . والحال ) : ت( في (٩)

إذا م��ات قب��ل انق��ضاء م��دة : كت��ب الناس��خ عنوان��ًا ن��صھ) ظ( ف��ي ھ��امش الورق��ة الی��سرى م��ن ن��سخة  (١٠)
 . اإلقطاع 

 ) .ظ(في ، والمثبت من ): ت(و) ع( في (١١)
 .عطاء ): ظ( في (١٢)
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فف��ي بق��اء  أن یح��دث ب��ھ زمان��ة فیك��ون ب��اقي الحی��اة مفق��ود ال��صحة،    : الثالث��ة)١(والحال��ة 
  :إقطاعھ بعد زمانتھ قوالن

: إن رزق�ھ بالزمان�ة ال ی�سقط، والث�اني    :  أن�ھ ب�اٍق علی�ھ إل�ى انق�ضاء مدت�ھ إذا قی�ل           :أحدھما
] فی�ھ [إن رزقھ بالزمانة یسقط، فھذا حكم القسم األول إذا قدِّر اإلقطاع : یرتجع منھ إذا قیل 

  .بمدة معلومة) ٢(

مدة حیاتھ ثم لعقبھ وورثتھ بعد موتھ، فھذا باطل؛  أن یستقطعھ :والقسم الثاني من أقسامھ
ألنھ خرج بھذا اإلقطاع من حقوق بیت الم�ال إل�ى األم�الك الموروث�ة، وإذا بط�ل ك�ان م�ا                   

مأذوًن�ا فی�ھ ع�ن عق�د فاس�د، فیب�رأ أھ�ل الخ�راج وحوس�ب ب�ھ م�ن                    ] ظ/٢٤ [)٤(جبي منھ   )٣(
ج��ع بالب��اقي، وأظھ��ر   ر] ع/٩[جمل��ة رزق��ھ، ف��إن ك��ان أكث��ر رد الزی��ادة، وإن ك��ان أق��ل       

  فساد اإلقطاع حتى یمنع م�ن الق�بض، ویمن�ع أھ�ل الخ�راج م�ن ال�دفع؛ ف�إن                      )٥(] السلطان[
  . بعد إظھار ذلك لھم لم یبرؤا منھ)٦(دفعوه 

  :أن یستقطعھ مدة حیاتھ، ففي صحة إقطاعھ قوالن: والقسم الثالث

  .قوط رزقھ إنَّ حدوث زمانتھ ال یقتضي س:  صحیح إذا قیل)٧(]أنھ  [:أحدھما

 ، وإذا ص�حَّ    )٨(إنَّ حدوث زمانتھ موجب لسقوط رزق�ھ        : إنَّھ باطل؛ إذا قیل   : والقول الثاني 
اإلقطاع ف�أراد ال�سلطان اس�ترجاعھ م�ن مقطع�ھ ج�از ذل�ك فیم�ا بع�د ال�سنة الت�ي ھ�و فیھ�ا،                  

 یسترجع منھ في سنٍة؛ الستحقاق خراجھا ف�ي  )٩(فینظر، فإن حلَّ رزقھ فیھا قبل حلولھ لم         
رزقھ، وإن حلَّ خراجھا قبل حلول رزقھ جاز استرجاعھ ؛ ألنھ تعجل المؤّجل ، وإن كان 

  .جائًزا فلیس بالزم

  :ثالثة أقسام]  ظ/٢٥[ بھا مال الخراج فُیَقسَّمون )١٠(وأما أرزاق من عدا الجیش إذا أقطع 

                                                           

 ) . ظ( لیست في (١)
 ) .ظ(و ) ت( والمثبت من منھ ،): ع( في (٢)
 ).ت( لیست في (٣)
 .فیئھ): ت( في (٤)
 ). ظ(و) ت(للسلطان ، والمثبت من ): ع( في (٥)
 . دفعوا لھ ): ظ( في (٦)
 ) . ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (٧)
إذا أراد ال�سلطان اس�ترجاعھ م�ن    : كتب الناسخ عنوان�ًا ن�صھ  ) ظ( في ھامش الورقة الیمنى من نسخة     (٨)

 . قطعھ م
 .لرزقھ ): ظ( في (٩)

 . قطع ): ظ( في (١٠)
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كعم�ال الم�صالح، وجب�اة الخ�راج، فاإلقط�اع      - من ی�رزق عل�ى عم�ل غی�ر م�ستدیم            :أحدھا
من مال الخراج ت�سبیًبا وحوال�ة بع�د    ]  ت/١٥[بأرزاقھم ال یصح، ویكون ما جعل لھم بھا   

  .استحقاق الرزق وحلول الخراج

 م��ن ی��رزق عل��ى عم��ل م��ستدیم، ث��م یج��ري رزق��ھ مج��رى الجعال��ة، وھ��م   :والق��سم الث��اني
ئم�ة،  الناظرون في أعمال البرِّ التي یصّح التط�وع بھ�ا، إذا ارتزق�وا علیھ�ا ك�المؤذنین واأل       

  . یكون إقطاًعا)١(فیكون ما جعل لھم من الخراج في أرزاقھم تسبیًبا بھ وحوالة علیھ، وال 

 من یرزق على عمل مستدیم، ویجري رزقھ مجرى اإلجارة، وھو م�ن ال     :والقسم الثالث 
 )٣(، فإن�ھ یج�وز      ) ٢(القضاة والحك�ام وُكتَّ�اب ال�دواوین        : یصح نظره إّلا بوالیة وتقلید، مثل     

  احتم�ال إقط�اعھم أكث�ر م�ن س�نة      )٤(عوا بأرزاقھم خراج س�نة واح�دة، وف�ي ج�واز      أن یقط 
  ):٦(وجھان ) ٥(] واحدة] [ظ/٢٦[

؛ لما یتوجَّھ إلیھم من العزل واالس�تبدال بع�د          )٧(ال یجوز : والثاني.  یجوز كالجیش  :أحدھما
  .)٨(ذلك 

ى ج��واھر األرض،  وأم�ا إقط��اع المع�ادن، وھ��ي البق�اع الت�ي أودعھ��ا اهللا تع�ال     :)٩(] ف�صل [
  .فھي ظاھرة وباطنة

  ما كان جوھرھا المستودع فیھ�ا ب�ارًزا كمع�ادن  المل�ح، والكح�ل                )١٠( فھي   :فأمَّا الظاھرة 
 ، )١٣(  كالماء الذي ال یجوز إقطاعھ، والناس فیھ شرع واحد)١٢(  والقار، والنفط، فھي)١١(

 األب�یض ب�ن َحمَّ�ال     عن أبیھ عن جده أنَّ   )١٤(] بن سعید [یأخذه من وصل إلیھ، روى ثابت       

                                                           

 .فال ): ظ(و) ت( في (١)
 .الدیوان ): ظ( في (٢)
 .فیجوز ): ظ(و) ت( في (٣)
 ) . ظ(و) ت( لیست في (٤)
 ).ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (٥)
 .وجھین ): ظ(و) ت( في (٦)
 ) . ظ(ال یجوز ، لیس في :  قولھ(٧)
 ).ظ(و) ت( في بعد ذلك ، لیس:قولھ(٨)
 ).ظ(و) ت( ما بین المعقوفین زیادة من (٩)

 .فھو ): ت( في (١٠)
 . الكحل والملح ): ظ( في (١١)
 . فھو ) : ظ(و) ت( في (١٢)

 )  .ظ(و) ت(لیست في (١٣) 
 . سعد ، والمثبت من المصادر الحدیثیة ): ظ(و) ت(، وفي ) ع( لیس في(١٤)
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، فق�ال األق�رع ب�ن    ) ٣( فأقطع�ھ  )٢( استقطع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم مل�ح م�أرب     )١(
، وھو ب�أرض ل�یس فیھ�ا مل�ح      )٥(یا رسول اهللا، إني وردت ھذا الملح بالجاھلیة : )٤(حابس  

 ف�ي   )٦(]ب�ن حم�ال     [من َوَرَده أخ�ذه، وھ�و مث�ل الم�اء الع�د م�ن األرض، فاس�تقال األب�یض                    
النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ    ] ظ/٢٧[إقطاعھ الملح، فقال أقلتك على أن تجعلھ مني صدقة، فقال       

  .)٧(" ھو منك صدقة، وھو مثل الماء العد من ورده أخذه:"وسلم

وق�ال  .  تم�ده مث�ل العی�ون واآلب�ار    )١٠( ھو ال�ذي ل�ھ م�وارد     )٩(والماء الِعدُّ   : )٨(قال أبو عبید  
المع��ادن الظ��اھرة ل��م یك��ن   ] ت/١٦[د، ف��إن أقطع��ت ھ��ذه  ھ��و الم��اء المجتم��ع المع��  : غی��ره

 وجمی�ع م��ن ورد إلیھ��ا أس��وة  )١١(إلقطاعھ�ا حك��م، وك��ان المقط��ع وغی�ره فیھ��ا س��واء، وھ��و  
 ، فإن منعھم المقِطع منھا كان بالمنع متعدًیا وكان لما أخذه مالًكا؛ ألنھ )١٢(مشتركون فیھا   

 ع�ن مداوم�ة العم�ل؛ لئلَّ�ا ی�شتبھ إقطاع�ھ         متعدٍّ بالمنع ال باألخذ، وُكفَّ ع�ن المن�ع وُص�ِرفَ          
  . األمالك المستقرة)١٣(] حكم[بالصحة، أو یصیر معھ في 

 م�ستكًنا فیھ�ا ال یوص�ل إلی�ھ إلَّ�ا      )١٦( ما ك�ان جوھرھ�ا       )١٥(فھي  :  الباطنة )١٤(وأمَّا المعادن   
بالعمل؛ كمعادن الذھب والفضة والصفر والحدید، فھذه وم�ا أش�بھھا مع�ادن باطن�ة، س�واء              

                                                           

لسبائي قال البخاري لھ صحبة وأحادیث یعد في أھل ال�یمن       ھو األبیض بن حمال ابن مرثد المأربي ا        (١)
  .١/١٧٧ ،اإلصابة في تمییز الصحابة  ١٠٧/ ١تھذیب األسماء واللغات للنووي : ، انظر

  . ٥/٣٤انظر معجم البلدان للحموي رق صنعاء وھي بالد األزد بالیمن، ھي مدینة في الیمن شمال ش(٢)

 ) .ظ(و ) ت( لیست في (٣)
ق��رع ب��ن ح��ابس ب��ن ِعَق��ال ب��ن محم��د ب��ن س��فیان التمیم��ي المجاش��عّي ال��دارمي ك��ان ش��ریفا ف��ي   ھ��و األ(٤)

 ، اإلصابة في ١/٢٦٤أسد الغابة   : انظر. الجاھلیة واإلسالم قتل في معركة الیرموك رضي اهللا عنھ          
 .١/١٠٢تمییز الصحابة 

 .في الجاھلیة ): ظ(و) ت( في (٥)
 ) .ظ(ما بین المعقوفین زیادة من (٦) 
 وح��سنھ األلب��اني ف��ي ٢٤٧٥ واب��ن ماج��ھ ب��رقم ١٣٨٠ والترم��ذي ب��رقم ٣٠٦٤ رواه أب��و داود ب��رقم (٧)

 .صحیح ابن ماجھ
غری�ب الح�دیث،   :  ھ�ـ، م�ن أھ�م مؤلفات�ھ    ١٥٧ ھو أبو عبید، القاسم بن س�الم ب�ن عب�د اللَّ�ھ، ول�د س�نة                  (٨)

س�یر أع�الم الن�بالء      ،٤/٦٠وفی�ات األعی�ان    : انظ�ر  ھ�ـ ٢٢٤وفضائل القرآن، واألموال، ت�وفي س�نة   
١٠/٤٩٠.  

 .الماء العد : كتب الناسخ عنوانًا نصھ) ظ( في ھامش الورقة الیسرى من نسخة (٩)
 .مواد ): ظ( في (١٠)

 ) .ظ(و) ت( لیست في (١١) 
 ) .ظ(و) ت( لیست في (١٢)
 ) .ظ(و) ت(حق ، والمثبت من ): ع( في (١٣)
 .المعادن الباطنة : ناسخ عنوانًا نصھكتب ال) ظ( في ھامش الورقة الیسرى من نسخة (١٤)
 . فھو ): ظ(و) ت( في (١٥)
 . جوھره ): ظ(و) ت(  في (١٦)
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 )٢(فف��ي .   تح��صیل أو ل��م یح��تج )١(أو ]  ظ/٢٨] [ع/١٠[حت��اج الم��أخوذ منھ��ا إل��ى س��بك  ا
  :قوالن) ٣(جواز إقطاعھ 

  . ال یجوز كالمعادن الظاھرة، وكل الناس فیھا سواء:أحدھما

ب�ن عب�د اهللا ب�ن عم�رو ب�ن ع�وف المزن�ي              إقطاعھ؛ لروایة كثی�ر    )٤( جواز   :والقول الثاني 
 مع�ادن  )٥(أقطع بالل بن الحارث : "صلى اهللا علیھ وسلم- عن أبیھ عن جده أن رسول اهللا  

، ول��م یقطع��ھ ح��ق   )٨(، حی��ث ی��صلح ال��زرع م��ن ق��دس    ) ٧( َجْل��ِسیََّھا وَغْوِریََّھ��ا  ) ٦(الَقَبِلیَّ��ة 
   .)٩("مسلم

  :وفي الجلسي والغوري تأویالن

   .)١٠( أنھ أعالھا وأسفلھا، وھو قول عبد اهللا بن وھب :أحدھما

جلسي بالد نجد، والغوري بالد تھامة، وھو قول أبي      عبید، ومن�ھ ق�ول             إن ال  :والثاني
   :)١١(الشماخ 

                                                           

 . و جلسھا وغورھا): ظ( في (١)
 . وفي ): ظ(و) ت(  في (٢)
 .إقطاعھا ): ظ(و) ت( في (٣)

 .یجوز ): ظ(و) ت( في (٤) 
ى النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي     ھو بالل بن الحارث من بني ثعلبة أبو عبدالرحمن المزني ،قدم عل        (٥)

وفد مزینة في رجب سنة خم�س ، وأقطع�ھ العقی�ق وك�ان یحم�ل ل�واء مزین�ة ی�وم ف�تح مك�ة، ث�م س�كن                      
/ ١ ،أس�د الغاب�ة   ١٨٣/ ١االستیعاب الب�ن عب�دالبر   : انظر.  سنة ٨٠ھـ ولھ   ٦٠البصرة ن وتوفي سنة     

٤١٣.  
ع�ون  :انظر.حل البحر بینھا وبین المدینة خمسة أیام  منسوبة إلى َقَبل بفتح القاف والباء ،ناحیة من سا  (٦)

  .٢١٦/ ٨المعبود 
 .جلسھا وغورھا ): ظ( في (٧)
بضم القاف وسكون الدال المھملة یعدھا سین مھمل�ة جب�ل عظ�یم بنج�د         :جلس ،وقدس ): ظ(و) ت( في   (٨)

  . ٢١٧/ ٨عون المعبود : انظر.الموضع المرتفع الذي یصلح للزرع : وقیل
 وح�سنھ األلب�اني ف�ي    ٧٦٣٦ برقم  ٢٥٦/ ٤والبیھقي في السنن الكبرى     ) ٣٠٦٢(و داود برقم     رواه أب  (٩)

 .صحیح أبي داود 
 ھو عبداهللا بن وھب بن مسلم القرشي اإلمام شیخ اإلسالم أبو محمد الفھري من أوعیة العل�م وكن�وز      (١٠)

  .١/٣٤٧ت الذھب ، شذرا) ٩/٢٢٤(سیر أعالم النبالء : انظر. العمل لقي بعض صغار التابعین 
 ھو الشّمأخ بن ضرار بن حرملة بن سنان شاعر مخضرم أدرك الجاھلیة واإلسالم ت�وفي ف�ي زم�ن            (١١)

،اإلص��ابة ف��ي تمیی��ز   ١٥٢٢/ ٤االس��تیعاب الب��ن عب��دالبر   : الخلیف��ة عثم��ان رض��ي اهللا عن��ھ ، انظ��ر   
 ٢٨٥/ ٣الصحابة 
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فعل�ى ھ�ذا یك�ون        ق�د تغ�ورا    )١(كوق�ب ال�صفا جل�سیھا       ... فمرت على ماء الع�ذیب وعینھ�ا        
  :وفي حكمھ قوالن.  ، ولھ منع الناس منھا)٣(] من غیره [ بھا )٢(المقطع أحق 

لیك ی�صیر المقط�ع مالًك�ا لرقب�ة المع�دن ك�سائر أموال�ھ ف�ي                 أنھ إقطاع تم  ] ظ/٢٩ [:أحدھما
  .لھ بیعھ في حیاتھ، وینتقل إلى ذریَّتھ بعد موتھ) ٥(و٤(حال عملھ، وبعد فراغھ 

 )٦(] ب�ھ االرتف�اق م�دة   [ أنھ إقطاع إرفاق ال یمل�ك ب�ھ رقب�ة المع�دن، ویمل�ك         :والقول الثاني 
ال [ العم��ل، ف��إذا ت��رك العم��ل )٧(] ل��ىم��ا أق��ام ع[مقام��ھ علی��ھ، ول��یس ألح��د أن ینازع��ھ فی��ھ 

إل�ى حال�ھ ف�ي اإلباح�ة؛ ف�إن أحی�ا مواًت�ا بإقط�اع أو غی�ر إقط�اع،             ) ٩( عن�ھ، ع�اد      )٨(] إقطاع
) ١١( ظاھر أو باطن ملك�ھ المحی�ي عل�ى التأبی�د، كم�ا یمل�ك م�ا        )١٠(فظھر فیھ باإلحیاء أمٌر     

  . انتھى)١٣(" ) ١٢(استنبطھ من العیون واحتفره من اآلبار 

بم�ا نح�ن   ) ١٧( ت�صریح  )١٦( ولیس فیھ   )١٥(]عن ابن الفراء  [)١٤(تبین ما ذكرنا  ] ت/١٧[وبھ    
 )١٨(محتاجون إلیھ اآلن ، والتصریح بھ عند الحنابلة فیما ذكر الشیخ زین الدین ابن رجب 

وأم��ا إج��ارة اإلقط��اع  :"  ق��ال) ١٩(ف��ي القاع��دة الخام��سة والثم��انین   ]  ظ/٣٠[ف��ي قواع��ده ، 
فعة األرض دون رقبتھا فال نقل فیھا یعلم ، وك�الم القاض�ي ق�د        لالستغالل التي موردھا من   

یشعر بالمنع فإنھ جعل مناط صحة اإلجارة لزوم العقد ، وھذا منتٍف ف�ي اإلقط�اع ، وق�ال                
                                                           

 . جلسھما ): ظ(و) ت( في (١)
 .أولى ): ظ( في (٢)
 ) .ظ( المعقوفین زیادة من  ما بین(٣)
 .قطعھ ): ظ(و) ت( في (٤)
 .یجوز):ظ(و) ت( في (٥)
 .االنتفاع بھ ویقوم ارتفاق یده ): ع(ومكانھا  في ) ظ(و) ت( ما بین المعقوفین من (٦)
          .                           وال أن ینتفع بھ حتى یترك ): ع(ومكانھا في ) ظ(و) ت(  ما بین المعقوفین من (٧)
 .ال إقطاع لھ: والمعنى) .ظ(و) ت(لإلقطاع ، والمثبت من ) ع( في (٨)
 .وعاد ): ظ(و) ت( في (٩)

أم��ر ، فق��صد ت��صحیحھا كم��ا ف��ي الن��سخ   : و بخط��ھ: مع��دن ، وف��ي الھ��امش كت��ب الناس��خ  ): ع( ف��ي (١٠)
 .األخرى 

 .من ): ظ( في (١١)
 .األنھار): ظ(و) ت( في (١٢)
  .٢٤٨-٢٣٩نیة للماوردي  مع تصرف واختالف  األحكام السلطا:  انظر(١٣)
 .ذكرناه ): ظ(و) ت( في (١٤)
 ). ظ(و) ت( ما بین المعقوفین زیادة من (١٥)
 . فیھا): ظ(و) ت(  في (١٦)
 ما یصرح): ظ(و) ت( في (١٧)

 ھو أبو الفرج، زین الدین عب�د ال�رحمن ب�ن أحم�د ب�ن رج�ب البغ�دادي ث�م الدم�شقي ال�شیخ العالم�ة                      (١٨)
 ، ش�ذرات  ٢/٣٢١الدررالكامنة  :ھـ انظر٧٩٥صنف المشھور ذو التصانیف النافعة توفي الحافظ الم 

 .٦/٣٣٩الذھب 
م�ا یقب�ل النق�ل والمعاوض�ة ف��ي     :ال�سابعة والثم��انون وھ�ي ف�ي   :  ف�ي المطب�وع م�ن كت�اب القواع�د أنھ�ا      (١٩)

 .الحقوق المالیة واألمالك 
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 اإلم�ام جع�ل   )٢(] وق�رره ، ف�إن   [ جعل الخالف فیھ مبت�دعًا       )١(]و[یجوز،  : الشیخ تقي الدین  
وألن إذنھ في اإلیجار عرفي فجاز كما ) ٣(عوض للجند عوضًا عن أعمالھم فھو كالمملك لل

  . انتھى  . )٥("  بھ)٤(لو صرح  لھم 

اإلقط�اع ج�اء م�ا عن�دھم ف�ي إج�ارة       )  ٦(وإذا كانت جائزة ث�م م�ات أح�دھما أوانق�ضت م�دة              
  .)٧(الملك من الخالف في الفسخ 

 إذا أقط�ع    :مسألة:" وأما التصریح عن الشافعیة ففي فتاوى الشیخ محیي الدین النووي قال          
نع��م ، یج��وز ل��ھ ألن��ھ   :  یج��وز ل��ھ إجارتھ��ا؟ الج��واب  )٩( أرض��ًا ھ��ل  )٨(] جن��دیًا[ال��سلطان 

  ی�ستردھا    )١١( معرض�ة ألن     )١٠(] كونھ�ا [فال ُیمنع من ذل�ك ،       ]  ظ/٣١[مستحٌق لمنفعتھا ،  
 للزوج�ة أن ت�ؤجر األرض    )١٥(] یج�وز [ ، كما    )١٤(  أو غیره     )١٣( منھ بموٍت    )١٢(السلطان  
 )١٦(" ھا قبل الدخول ، وإن كانت معرضة ألن ُی�سترد منھ�ا النف�ساخ النك�اح          صداق التي في 

  .انتھى.

                                                           

 ).ظ(و) ت( ما بین المعقوفین زیادة من (١)
 .وكتاب القواعد) ظ(و) ت( وحیث إن ، والمثبت من ):ع(  في (٢)
 . مملوكًا بعوض) ظ(مملوكًا بمملوك بعوض ، وفي ): ت( في (٣)
 ). ظ(و) ت( لیست في (٤)
  .١٩٨قواعد ابن رجب ص:   انظر(٥)
 .      انتقل ): ظ(و) ت(انقضت مدة، مكانھا في : قولھ(٦)
بی��اض ف��ي أص��لھ المكت��وب بخ��ط  : ناس��خ م��ا یل��ي كت��ب ال) ظ( ف��ي ھ��امش الورق��ة الیمن��ى م��ن ن��سخة   (٧)

 .المصنف رحمھ اهللا تعالى
 .وفتاوى النووي ) ظ(و) ت(لرجل، والمثبت من ): ع( في (٨)
 . فھل): ظ(و) ت( في (٩)

 .وفتاوى النووي ) ظ(و) ت(وإن كانت، والمثبت من ): ع( في (١٠)
 .أن): ظ( في (١١)
 ). ظ( لیست في (١٢)
 .بموتھ): ظ(و ) ت( في (١٣)
 .بغیره): ظ( في (١٤)
 .وفتاوى النووي ) ظ(و) ت(جاز، والمثبت من ): ع( في (١٥)
 .١٥٢: فتاوى اإلمام النووي المسمى المسائل المنثورة:  انظر(١٦)
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التي [ وإذا تقرر الجواز ثم مات أحدھما أو انتقل اإلقطاع جاء ما قالوه في إجارة األرض 
  ]ظ/٣٢] [ت/١٨] [ع/١١[)  ٢(.  الصداق )١(] في 

                                                           

 ).ظ( ما بین المعقوفین زیادة من (١)
قوبل على خط المؤل�ف وألح�ق   :(ما یلي) ع(  وكتب الناسخ في أسفل ھامش الورقة الیمنى من نسخة          (٢)

ظاھرا أو باطنا لزوال محلھ م�ن أص�لھ بأك�ل األرض�ة       : في البیاض الذي ترك الناسخ في ھذه الورقة       
،وكت�ب الناس�خ   )والتقطیع ما أمكن إلحاقھ بحسب الفھم ولعلھ یك�ون مطابق�ا لل�صحة إن ش�اء اهللا تع�الى       

لعط�ار،  تحری�ر األنظ�ار ف�ي ج�واب اب�ن ا     :بعد نھایة ھذا الجواب عنوان رسالة أخرى للمؤلف بعن�وان  
وقد فرغ من تسوید ھ�ذه األوراق محم�د       : (ما یلي ) ظ(وكتب الناسخ بعد نھایة ھذا الجواب من نسخة         

ب��ن عب��داهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم الخطی��ب التمرتاش��ي الحنف��ي لط��ف اهللا ب��ھ           
الفقی�ر  دخ�ل ف�ي مل�ك       : ، وفي أسفل الورقة   ) ھـ٩٨١والمسلمین، بتاریخ عاشر من محرم الحرام سنة        

، ث�م الخ�تم باس�م    )إلیھ تعالى عبدالرحمن سالم البیروت�ي غف�ر اهللا ل�ھ ولوالدی�ھ وجمی�ع الم�سلمین آم�ین              
 .المتملك
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  فھرس المصادر والمراجع

ألب�ي عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د الب�ر النم�ري القرطب�ي،          ، االستیعاب في معرفة األصحاب    -١
  . ھـ١٤١٢علي البجاوي، نشر دار الجیل ، بیروت ط: تحقیق

عل��ي :  أس��د الغاب��ة ف��ي معرف��ة ال��صحابة، ألب��ي الح��سین ب��ن األثی��ر الج��زري ،تحقی��ق     -٢
  . ھـ١٤١٥-١معوض وعادل عبدالموجود،نشر دار الكتب العلمیة ط

-١حم�د الذھبي،ن�شر  دار الكت�ب العلمی�ة ، بی�روت ،ط      تذكرة الحفاظ ، لشمس ال�دین م       -٣
  . ھـ١٤١٩

:  سیر أعالم النبالء ، لشمس ال�دین محم�د ال�ذھبي، تحقی�ق مجموع�ة محقق�ین، إش�راف                   -٤
  . ھـ١٤٠٥-٣شعیب األرناؤوط ،نشر مؤسسة الرسالة ، بیروت، ط

ادل ع� :  اإلصابة في تمییز  ااصحابة، ألب�ي الف�ضل أحم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني،تحقیق                  -٤
  . ھـ١٤١٥-١عبدالموجود وعلي معوض ،نشر دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

مجل��س دائ��رة  : ال��درر الكامن��ة ف��ي أعی��ان المئ��ة الثامن��ة، الب��ن حج��ر العسقالني،ن��شر      -٥
  .ھـ١٣٩٣/-٢المعارف العثمانیة، حیدر أباد،الھند،ط

ر  دار الكت�ب  لحظ األلحاظ ، وھو ذیل طبقات الحفاظ ،لمحمد اب�ي الف�ضل اب�ن فھد،ن�ش        -٦
  . ھـ١٤١٩-١العلمیة ، بیروت ،ط

د محم�د  :  المنھل الصافي والم�ستوفي بع�د ال�وافي ، لیوس�ف ب�ن تغ�ري ب�ردي، تحقی�ق                -٧
  .ت.أمین ، نشر الھیئة العامة للكتاب،ب

محم��د خی��ر رمضان،ن��شر دار القل��م بدم��شق  : ت��اج الت��راجم لقاس��م ب��ن قطلوبغ��ا، تحقی��ق -٨
  . ھـ١٤١٣-١،ط

ھل القرن التاسع ، ل�شمس ال�دین أب�و الخی�ر محم�د السخاوي،ن�شر دار         الضوء الالمع أل  -٩
  .مكتبة الحیاة ، بیروت

الب��در الط��الع بمحاس��ن م��ن بع��د الق��رن ال��سابع،لمحمد ب��ن عل��ي ال��شوكاني، ن��شر دار     -١٠
  .المعرفة، بیروت

  . م٢٠٠٢-١٥ األعالم ، لخیر الدین الزركلي، نشر دار العلم للمالیین، ط-١١
فین، لعم���ر رض���ا كحال���ة، ن���شر مكتب���ة المثن���ى ودار إحی���اء الت���راث        معج���م الم���ؤل -١٢

  .العربي،بیروت
كشف الظنون عن أسامي الكت�ب والفن�ون لح�اجي خلیف�ة ، ن�شر دار الكت�اب العرب�ي،           -١٣

  .ت. بیروت، ب
 إیضاح اامكنون في الذیل على كشف الظنون، إلسماعیل بن محمد أمین، دار إحی�اء               -١٤

  .ت.التراث العربي، بیروت،ب
   ھدیة العارفین،  -١٥

  .ت.إلسماعیل بن محمد أمین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،ب
  . ھـ١٤٠٥-١األحكام السلطانیة، ألبي الحسن، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت،ط-١٦
محمد حامد : األحكام السلطانیة، ألبي یعلى محمد بن الفراء الحنبلي، تصحیح وتعلیق        -١٧

  . ھـ١٤٠٦كر الفقي، نشر دار الف
محمد حام�د الفق�ي، ن�شر    : بلوغ المرام ، للحافظ ابن حجر العسقالني،تصحیح وتعلیق      -١٨

  .ت.دار الكتب العلمیة، ب
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كم����ال الح����وت، ن����شر مكتب����ة   : الم����صنف ، ألب����ي بك����ر ب����ن أب����ي ش����یبة، تحقی����ق   -١٩
  .ھـ١٤٠٩-١الرشدبالریاض،ط

د عب�داهللا   : ن، إش�راف  المسند لإلمام أحمد،تحقیق شعیب األرن�اؤوط ومجموع�ة محقق�ی         -٢٠
  التركي ،نشر مؤسسة الرسالة ، بیروت، 

  ھـ١٤٢١-١
د ش�اكر ذی�ب،   :  األموال ألبي أحمد حمید ب�ن مخل�د  المع�روف ب�ابن زنجوی�ھ،تحقیق               -٢١

  . ھـ١٤٠٦-١نشر مركز الملك فیصل بالریاض ،ط
: ی�ق ، ترتی�ب تلی�ذه اب�ن العط�ار ،تحق     " الم�سائل المنث�ورة   "  فتاوى النووي الم�سماه ب     -٢٢

  . ھـ١٤١٧-٦محمد الحجار،نشر دار البشائر اإلسالمیة،ط
  .ت.القواعد البن رجب الحنبلي،نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، ب-٢٣
 ١٩٨٨ط.فتوح البلدان، ألحمد بن یحیى البالذري،ن�شر دار ومكتب�ة الھ�الل ، بی�روت        -٢٤

  .م
ن�شر ش�ركة    ج بن الجوزي، ألبي الفر في عیون التاریخ والسیر،     تلقیح فھم أھل االثر      -٢٥

  . م١٩٩٧-١دار األرقم بن أبي األرقم، بیروت،ط
یوس�ف محم�د ، ن�شر المكتب�ة     :مختار الصحاح، ألب�ي عب�د اهللا محم�د ال�رازي ،تحقی�ق             -٢٦

  . ھـ١٤٢٠-٥العصریة والدار النموذجیة، بیروت،ط
الدقر،ن�شر  عب�د الغن�ي   : تحریر ألفاظ التنبیھ ،ألبي زكریا محي الدین الن�ووي ،تحقی�ق    -٢٧

  . ھـ١٤٠٨-١دار القلم ، دمشق، ط
: لشمس الدین محمد بن أبي الف�تح  البعل�ي الحنبل�ي، تحقی�ق     المطلع على ألفاظ المقنع،   -٢٨

  . ھـ١٤٢٣-١شعیب األرناؤوط ویاسین الخطیب ، نشر مكتبة السوادي بجدة، ط
ر دار الكت�ب    ألحمد ب�ن محم�د الفیومى،ن�ش       المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،        -٢٩

  .بت.العلمیة،بیروت
لقاس�م ب�ن عب�د اهللا القون�وي      أنیس الفقھاء في تعریفات األلف�اظ المتداول�ة ب�ین الفقھ�اء،            -٣٠

  . م٢٠٠٤نشر دار الكتب العلمیة بیروت ط یحیى حسن مراد، : ،تحقیق
 ١٩٩٥-٢معجم البلدان ،ألبي عبد اهللا یاقوت الحم�وي ،ن�شر دار ص�ادر، بی�روت، ط                -٣١

  .م
إرواء الغلی����ل ف����ي تخ����ریج احادی����ث من����ار ال����سبیل،للمحدث محم����د ناص����ر ال����دین     -٣٢

  . ھـ ١٤٠٥-٢،نشر المكتب اإلسالمي ،بیروت ط األلباني
عون المعبود شرح سنن أب�ي داود،لمحم�د العظ�یم أب�ادي ، ن�شر دار الكت�ب العلمی�ة ،              -٣٣

  . ھـ١٤١٥-٢بیروت، ط
محم�د عب�د الق�ادر عط�ا،        :تحقی�ق  لبیھق�ي،   السنن الكبرى،ألبي بكر أحم�د ب�ن الح�سین ا          -٣٤

  . ھـ١٤٢٤-٣ط.نشر المكتبة العلمیة ،بیروت
حمدي السلفي ،ن�شر مكتب�ة اب�ن    :المعجم الكبیر، ألبي القاسم سلیمان الطبراني ،تحقیق     -٣٥

  .ت.ب.٢ط. تیمیة، القاھرة
 تلخ�یص الحبی��ر ف��ي تخ��ریج أحادی��ث الرافع��ي الكبی��ر، ألب��ي الف��ضل أحم��د ب��ن حج��ر   -٣٦

   ھـ١٤١٩-١ط.سقالني،نشر دار الكتب العلمیة، بیروتالع



 - ٢٠٦ -

 ش�ذرات ال��ذھب، ألب�ي الف��الح ب��ن العم�اد الحنبل��ي، ن��شر دار إحی�اء الت��راث العرب��ي،     -٣٧
  .ت.بیروت،ب

  .ت. الطبقات  الكبرى لمحمد بن  سعد، نشر دار صادر ، بیروت،ب-٣٨
 ھ�راس، ن�شر دار   محم�د خلی�ل  : األموال ألب�ي عبی�د القاس�م ب�ن س�الم،تحقیق وتعلی�ق            .-٣٩

  . ھـ١٤٠٦-١الكتب العلمیة، بیروت،ط
ع�ادل أب�و نھض،ن�شر دار       : طبقات الشافعیة ألبي بكر بن ھدایة اهللا الحسیني، تحقی�ق          -٤٠

  . ھـ١٤٠٢-٣اآلفاق الجدیدة ،بیروت،ط
الخ���راج ألب���ي الف���رج ب���ن رج���ب الحنبلي،مطب���وع ض���من موس���وعة الخ���راج ،ن���شر  -٤١

  .ت.دارالمعرفة،بیروت،ب
ة والنھای��ة ألب��ي الف��داء اس��ماعیل ب��ن كثی��ر الدم��شقي، ن��شر دار الری��ان للت��راث،  البدای��-٤٢

  . ھـ١٤٠٨-١القاھرة ،ط
تھذیب األس�ماء واللغ�ات ألب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین النووي،ن�شر دار الكت�ب العلمی�ة،                  -٤٣

  .ت.بیروت ، ب
د إح�سان عب�اس، ن�شر دار     :  وفیات األعی�ان ل�شمس ال�دین أحم�د ب�ن خلك�ان، تحقی�ق               -٤٤

  . ھـ١٤١٤ادر ، بیروت، طص
 صحیح س�نن اب�ن ماج�ھ، للمح�دث محم�د ناص�ر ال�دین األلب�اني، ن�شر مكت�ب التربی�ة             -٤٥

  . ھـ١٤٠٨-٣العربي لدول الخلیج، الریاض ط
 ص��حیح س��نن أب��ي داود،للمح��دث محم��د ناص��ر ال��دین األلب��اني، ن��شر مكت��ب التربی��ة    -٤٦

  .ھـ١٤٠٩-١العربي لدول الخلیج، الریاض ،ط
محم�د عبدالحمی�د ، ن�شر      :  داود لإلمام أبي داود سلیمان السج�ستاني، تحقی�ق         سنن أبي -٤٧

   ھـ١٤١٦المكتبة العصریة، بیروت، ط
أحم�د ش�اكر، ن�شر دار    :  سنن الترمذي ألب�ي عی�سى محم�د الترم�ذي، تحقی�ق وش�رح              -٤٨

  .ت.الكتب العلمیة ، بیروت ،ب
: ب�دالباقي، ت�صحیح  محم�د ع :  صحیح البخاري لمحم�د ب�ن إس�ماعیل البخ�اري، ت�رقیم      -٤٩

  . ھـ١٤٠٠-١محب الدین الخطبب، نشر المطبعة السلفیة ، القاھرة ،ط
محمد عب�دالباقي، ن�شر   :  صحیح مسلم ألبي الحسین مسلم بن الحجاج، تحقیق وترقیم         -٥٠

  .ت.المكتبة اإلسالمة استانبول ،ب
محم�د  : یم سنن ابن ماجھ،ألبي عبداهللا محمد بن یزید القرویني بن ماجھ،تحقیق وت�رق            -٥١

  .ت.عبدالباقي، نشر دار الریان ، القاھرة ، ب
 تھ���ذیب التھ���دیب ألب���ي الف���ضل أحم���د ب���ن حج���ر الع���سقالني، ن���شر دار الفك���ر ،         -٥٢

 . ھـ١٤٠٤-١بیروت،ط
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