
البرهانى المحيط

يقضى السواء على وتاريخهما أرخا أو يؤرخا، لم يوسف: إذا أبي قول وعلى
لن وهذا الشراءان، اجتمع اذا فيما كالجواب فيه الجواب وصار نصفان، بينهما

بنفسه، الملك يفيد منهما واحد كل أن حيث من يستويان النكاح مع الشراء
ًا العقد بنفس ثبت الصداق في الملك حيث من وجه من قوة وللنكاح متأكد

القبض، قبل الصداق في التصرف ويجوز التسليم، قبل بالهلكا يبطل ل حتى
المساواة. يثبت أن من أقل ل النكاح جانب يترجح لم فإن الشراء بخلف

مقبوضة، صدقة آخر وادعى عبد، أو دار في مقبوضة بينة رجل ادعى وإن
بينة يوقت لم وإن أولى، الوقت فصاحب أحدهما بينة وقتت فإن البينة، وأقاما

يحتمل ل ففيما السواء على ووقتهما منهما، واحد كل بينة وقت أو أحدهما
الدار نحو القسمة يحتمل وفيما بالتفاق، نصفان بينهما يقضى القسمة

ًا، البينتان تبطل وأشباهها بالنصف، واحد لكل قضينا بهما عملنا لو لنا جميع
حنيفة، أبي قول هذا قبل يجوز ل القسمة يحتمل مشاع في والصدقة والهبة

على بالنصف واحد لكل يقضى أن ينبغي ومحمد يوسف أبي قول على فأما
رجلين. من الدار بينة قياس
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ثم الكل، في الهبة أثبت بالنصف منهما واحد لكل يقضى أن قيل: ينبغي
الئأمة شمس قال والصدقة، الهبة صحة يمنع ل وذلك طارئ ذلك بعد الشيوع

لو لنا الكل «الكتاب» قول في ذكر ما أن عندي الله: الصح رحمه السرخسي
اختلف عند شهوده به شهد الذي بالعقد يقضى فإنما بالنصف واحد لكل قضينا

رجلين. من الدار هبة العقدين
وإن الدار، هذه ادعيت كنت إني بينة أقام رجل يد في «المنتقى»: دار في

أبرأه أنه الدار يديه في الذي وأقام درهم، مئة على منها صالحني اليد صاحب
..... . ل أقوى الصلح فبينة الدار، هذه في دعواه من حقه من
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يدعيان الخارجين في الفصل هذا من آخر نوع
أو العتاق الرقيق وادعى الشراء، والرقيق العبد صاحب على رجل ادعى إذا

الستيلد.  أو الكتابة أو التدبير

وأنه درهم، بألف اليد صاحب من اشتراها أنه رجل يدي في أمة ادعى رجل
بألف اليد صاحب من اشتراها أنه بينة آخر وأقام بينة، ذلك على وأقام أعتقها
أول في المسألة ذكر هكذا أولى، العتق فصاحب العتاق، يذكر ولم درهم

ًا قبض العتاق لن وهذا الدعوى، الكتاب الملك تلقي ادعيا فقد تبين، لما حكم
ونبين أولى، فكان العتق مدعي وهو به مشهود قبض ولحدهما واحد، جهة من

ولم تعالى، الله شاء إن المسألة هذه تلي التي المسألة في الكلم هذا شرح
أولى هو كان العبد قبض كان فلو العبد قبض الشراء مدعي كان إذا ما ثمة يذكر

تليها. التي المسألة بدليل
بينة آخر رجل وأقام أعتقه، المولى أن بينة العبد أقام عبد، له وصورتها: رجل

فبينة العبد قبض المشتري يكن لم فإن درهم، بألف منه العبد باع المولى أن
به مشهود قبض ولحدهما ثالث جهة من الملك تلقي يدعيان لنهما أولى؛ العبد
للخر. قبض ول العبد وهو



والخر بالعتاق موله جهة من نفسه في الملك تلقي ادعى العبد بيانه: أن
ًا موله جهة من العبد في الملك تلقي ادعى بالعتاق العبد أن غير بالشراء أيض
ًا يصير شهادة تكون العتق على فالشهادة نفسه، يد في يقع لنه نفسه؛ قابض
ًا، والقبض الملك على ًا يصير ل الشراء بنفس والمشتري جميع فالشهادة قابض
الملك تلقي قولنا: ادعيا معنى فهو القبض، على شهادة تكون ل الشراء على
) من4أ182( الشراء دعوى في كما مشهود قبض ولحدهما الثالث جهة من

ًا المدعيين لحد كان إذا ثالث ًا قبض المدعيين أحد شهود شهد بأن به، مشهود
القبض.  دون بالشراء الخر شهود وشهد والقبض، بالشراء

له المشتري لن أولى؛ المشتري فبينة العبد قبض المشتري كان قال: فإن
العبد لن وهذا معاين، قبض له وليس به، مشهود قبض له والعبد معاين، قبض
ًا يصير إنما ًا العبد قبض فكان به، مشهود والعتاق بالعتاق، نفسه قابض مشهود
دعوى في أن ترى أل به، المشهود القبض على رجحان المعاين وللقبض به،

ًا المتداعيين لحد كان إذا ثالث من الشراء ًا قبض ًا وللخر معاين ًا قبض به مشهود
ههنا. كذا المعاين القبض له من يترجح

الخر يدعيه وما حقيقة، ثابت قبضه معاين قبض له الذي ذلك: أن في والمعنى
ًا كان إن ًا كان وإن الحقيقة، هذه نقض يجب مقدم فل نقضها يجب ل متأخر

نظير التدبير ادعى العبد كان إذا فيما والجواب والحتمال، بالشك نقضها يجب
العبد فبينة العبد، قبض المشتري يكن لم إن العتق ادعى إذا فيما الجواب

أولى. فبينته العبد قبض كان وإن أولى،
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آخر رجل وأقام بينة، ذلك على وأقامت مولها من ولدت أنها أمة ادعت ولو
أو المشتري قبض في كانت سواء أولى المة فبينة مولها، من اشتراها أنه بينة
الستيلد دعوة فلن المشتري؛ قبض في يكن لم إذا أما قبضه، في يكن لم

فكذا معاين، قبض للمشتري يكن لم إذا أولى التدبير وبينة سواء، التدبير ودعوة
تكون أن ينبغي وكان فكذلك، المشتري قبض في كان إذا وإما الستيلد، بينة
هذا علوق كان إن نقضه في الشك وقع معاين قبض له لن أولى؛ المشتري بينة

يجب الشراء وقت من أشهر ستة من لقل بالولد جاءت فإن الشراء قبل الولد
من لكثر بالولد جاءت إن الشراء بعد الولد هذا علوق كان وإن قبضه، نقض
كما فصار بالشك، نقضه يجب فل نقضه، يجب ل الشراء وقت من أشهر ستة
التدبير.  دعوى في

قبض ينقض ل إنما والتدبير العتق دعوى يقال: بأن أن هذا عن والجواب
التاريخ؛ يعرف لم إذا نقضه في الشك وقع حقيقة، ثابت قبضه لن المشتري

ل التقدير هذا وعلى لحقان، والتدبير العتق أن يحتمل التاريخ يعرف لم إذا لنه
نقضنا لو الستيلد دعوى وفي بالشك قبضه ينقض فل المشتري، قبض ينقض
بالشك. ل بيقين نقضناه المشتري قبض

البيع قبل دعوته تكون أن يحتمل أنه إل بالبينة ثبتت قد البائأع دعوة بيانه: أن
ًا صار لنه المشتري؛ قبض نقض يجب التقدير هذا وعلى كان وإن ولده أم بائأع
ًا؛ المشتري قبض نقض يجب فكذلك البيع، بعد دعوته المسألة موضوع لن أيض



البائأع. ملك على الولد فيبقى الولد، يدع ولم الجارية، شراء ادعى المدعي أن
ًا، ولدت جارية له رجل مسألتنا وصارت ادعى ثم الجارية، المولى فباع ولد
كل على البائأع دعوة صحت وإذا دعوته، تصح وهناكا أشهر لستة الولد بنسب
وجب أشهر، لستة أو الشراء وقت من أشهر ستة من لقل بالولد وجاءت حال،
المعاين والقبض قبضه بنقض تيقنا فقد حال، كل على المشتري قبض نقض
أحدهما وتاريخ أرخا إذا ثالث من الشراء دعوى في أن ترى أل ينقض، أن يجوز

ولو ههنا، كذا الخر قبض وينقض للخارج يقضى معاين قبض والخر أسبق
ًا المشتري بينة وقتت أولى المشتري بينة كانت سنين بثلثا الحبل قبل وقت
ًا إذا والتدبير العتق في الجواب وكذلك معاينة، بالثابت بالبينة للثابت اعتبار
ًا لسبقهما يقضى أسبق أحدهما وتاريخ أرخا، ًا تاريخ بالبينة للثابت اعتبار

معاينة.  بالثابت

عبده أنه بينة آخر وأقام يقر، أو ينكر وهو أعتقه موله أن البينة عبد أقام وإذا
لم لنهم باطل؛ بعتق شهدوا العتق شهود لن عبده، أنه البينة أقام للذي قضي
شهادة، غير من يثبت ل لفلن والملك يملكه، شهادتهم: وفلن في يقولوا
هذه عدم ولو بمنزلة، والعدم البينة هذه وجود فصار باطل، عتق ملك بل فالعتق

ًا أن شهدوا لو وكذلك ههنا، كذا عبده أنه البينة أقام للذي يقضى لكان البينة فلن
العتق نفوذ لن ههنا؛ كذا عبده، أنه البنية أقام للذي يقضى يده في وهو أعتقه
أن العبد شهود شهد وإن بالملك، له يشهدوا لم والشهود اليد دون الملك يعتمد
ًا لن العتق ببينة قضي عبده أنه الخر شهود وشهد يملكه، وهو أعتقه، فلن

المولى أن ولو بنفسه، لنفسه الملك المعتق كإثبات لمعتقه الملك العبد إثبات
كإثبات لمعتقه الملك العبد إثبات لن العتق؛ ببينة قضي عبده أنه بينة أقام

وأقام أعتقه؛ عبده أنه بينة أقام المولى أن ولو بنفسه، لنفسه الملك المعتق
الملك إثبات في استويا البينتين لن العتق؛ ببينة قضي عبده أنه بينة آخر رجل
ههنا. كذا العتق إثبات أحدهما وفي
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ًا أن العبد أقام لو وكذلك عبده أنه بينة أخر رجل وأقام يملكه، وهو دبره فلن
الخر وأقام دبره، عبده أنه بينة بنفسه المولى أقام لو كما التدبير، ببينة قضي

ًا أن بينة العبد أقام ولو المولى، ببينة يقضى عبده أنه بينة يملكه، وهو كاتبه فلن
الذي أقام لو أنه ترى أل عبده، أنه البينة أقام للذي يقضى عبده أنه بينة وأقام

البنية أقام للذي قضي عبده أنه بينة الخر وأقام كاتبه، ملكه أنه بينة يديه في
مع الملك لنفسه اليد صاحب ادعى إذا بينما فرق فقد ههنا، كذا عبده أنه

ًا لنفسه الخارج وادعى الكتابة، ًا، ملك لنفسه اليد صاحب ادعى إذا وبينما مطلق
ًا الخارج وادعى التدبير، أو العتاق مع الملك ًا، ملك دعوى أن والفرق مطلق
الولء، يوجب لنه المعنى حيث من النتاج دعوى بمنزلة اليد ذي من التدبير
حقيقة، النتاج اليد صاحب ادعى ولو النتاج، معنى في والنسب كالنسب، والولء
ًا الخارج وادعى ًا، ملك دعوى أما أولى، اليد صاحب بينة كانت البينة وأقاما مطلق
حيث من ول الحقيقة حيث من ل النتاج دعوى بمنزلة فليس اليد ذي من الكتابة

ًا ليست الكتابة لن المعنى؛ فيكون الفسخ يقبل ولهذا الحال، في للولء سبب



يترجح ل البيع أو الجارة اليد صاحب وبدعوى والجارة، البيع دعوى بمنزلة
ههنا، كذا الملك دعوى في الخارج بينة على ببينته
أعتقه، له أنه البينة رجل أقام رجل يدي في العتق: عبد بمسائأل يتصل ومما
ذكره أولى الموالة فصاحب وعاقده، واله وأنه الصل حّر أنه البينة آخر وأقام

«المنتقى».  دعوى في

ًا: عبد وفيه آخر وأقام يملكه، وهو أعتقه له أنه بينة رجل أقام رجل يدي في أيض
وإن أولى، فبينته أحدهما عتق العبد ادعى فإن يملكه، وهو أعتقه أنه بينة

على أعتقه أنه بينة منهما واحد كل أقام ولو نصفين، بينهما ولءه جعلت كذبهما
بولئأه وقضيت وتكذيبه، العبد تصديق إلى ألتفت لم يملكه، وهو درهم ألف

ً البينتين إحدى ذكر وإن درهم، ألف على منهما واحد ولكل بينهما يذكر ولم مال
ً الجنبي كذب. أو العبد أصدقه أبالي ول له، وولؤاه المال بينة فالبينة مال

ًا: شاهدان وفيه ًا، هذا غصب أنه رجل على شهدا أيض أعتقه، موله وأن عبد
ًا غصبته بالغصب: ما عليه المشهود وقال فإني حي، والعبد أعتقته، ول عبد

علل ذلك، الغاصب يدع لم وإن الضمان عن الغاصب وأبرئ العبد، بعتق أقضي
) وفي4ب182( بالشهادة فأعتقه به، ويقوم يدعيه العبد حق العتق فقال: لن

أن البينة وأقام له ابن ادعى عبد يديه في محمد: رجل سماعة» عن ابن «نوادر
أعتقه، قد الب أن بينة العبد وأقام عياله، في صغير وهو عليه به تصدق أباه

العتق. بينة قال: أقبل
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إياه، قبضه وعاينوا وقبضه، هذا الكبير لبنه وهبه أو به تصدق أنه شهدوا ولو

العتق. وأبطلت الصدقة أجزت يوقتوا ولم أعتقه أنه العبد شهود وشهد
وقال مريض، وهو غلمه أعتق أنه رجل على شهد «المنتقى»: رجل وفي

قال: بالعتاق، الوارثا يقر ولم الشهود، عليه دخل حين يهذي الوارثا: كان
الوارثا أقر ولو العقل صحيح كان أنه الشهود يشهد حتى الوارثا قول القول
يقيم حتى حر وهو الغلم، قول فالقول يهذي كان أنه ادعى أنه إل بالعتق
يهذي.  كان أنه البينة الوارثا

عن بشر والمعتق، المعتق بين الختلف وقع العتق: إذا بمسائأل يتصف ومما
ولدت بعدما وقال: أعتقتها ولدها المولى ادعى ثم أمة أعتق يوسف: رجل أبي
من قول فالقول ألده، أن قبل أعتقني المة: بل وقالت عبدي، والولد الولد هذا
في المسألة مرت وقد يوسف، وأبي حنيفة أبي قول وهذا يده، في الولد كان

العتاق. كتاب
ًا أيديهما في كان وإن فالقول يدها في متاع في اختلفا إذا وكذلك حر، فهو جميع

ًا، المسألتين في المة بينة فالبينة البينة أقاما وإن قولها، كتاب وفي جميع
يده، في وهم يخدمونه، وصبيان ونساء رجال ومعه بلدة قدم «القضية»: رجل

بالملك له يقروا لم ما قولهم فالقول أحرار، أنهم وادعوا رقيقه أنهم فادعى
أو الهند أو التركا أو السند من كانوا قال: وإن عليهم، بينة تقوم أو بيع، أو بكلم

فمن الحرار دار السلم ودار الخصومة، وقت السلم دار في لنهم الروم،
جنسه من كان وإن قوله، القول فكان بالصل تمسك فقد فيه الحرية ادعى



ذلك لن والتسليم البيع انقادوا فقد باعهم إذا إل قولهم القول كان فلهذا أرقاء،
في قولهم يقبل فل بالرق عليهم البينة تقوم أو بالرق، القرار بمنزلة بينهم

كانوا إذا أما مقهورين، غير بهم جاء إذا تأويله ذكر هكذا ذلك، بعد الحرية
Hأحرار. أنهم قولهم يقبل فل جهته من مقهورين

أن يجوز لنه يجوز أمه أب واسم أمه اسم يذكر ولم الصل حرية رجل ادعى
نفسه جارية استولد من أن ترى أل رقيقة تكون وأمه الصل حر النسان يخلق

رقيقة.  والم الصل حر المغرور وولد رقيقة، والم الصل، حر يعلق فالولد

أم أنها فادعت ولد، حجرها وفي جارية إل يتركا ولم ديون وعليه الرجل مات
إقرار على تقوم بينة غير من قولها يقبل ل الميت من هذا وأن الميت، ولد

كان إذا بينتها تقبل أن ينبغي إشكال نوع وفيه ولده، أم أنها حياته في المولى
ًا تنتصب المة أن على بناء ولد معها الب من النسب إثبات في أبيه عن خصم
ًا انتصبت وإذا تعالى، الله شاء إن هذا بعد بيانه يأتي ما على صار عنه خصم

ًا، كان لو الغلم كإقامة الغلم نسب على البينة إقامتها ًا البن كان ولو بالغ بالغ
ههنا. فكذا منه؟ نسبه يثبت أنه أليس الميت الرجل هذا ابن أنه البينة وأقام
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ولد معها يكن لم إذا ما بخلف التبعية بطريق حقها يثبت الغلم نسب ثبت وإذا
ًا، حقها إثبات على قبلنا بينتها قبلنا لو هناكا لن الباب هذا في وحقها مقصود

بمقصود. ليس
عليها. للغرماء سبيل ول شهادتهم، قبلت الميت ولد أم أنها الورثة شهدت ولو
وأقام زيد، من الدار هذه اشترى أنه رجل وادعى رجل يدي في الدار كانت إذا

أي: الول هو والمدعي زيد، من اشتراها أنه البينة أقام اليد وذو بينة، ذلك على
فقد قبل من المسألة مرت وقد للخارج، بها يقضي فإنه أولى، الخارج تاريخ
لنها قبلها إنما غائأب والبائأع البائأع، على قامت وإن الخارج، من البينة قبل

ومن لنفسه الملك يدعي الدار يديه في الذي لن حاضر خصم على قامت
لنفسه، الملك يدعي والحاضر الحاضر يد في والعين غائأب على شراء ادعى

كثيرة. مواضع في ذلك عرف الغائأب عن الحاضر ينتصب
اليد؟ صاحب من الدار يقبض أن للخارج هل للخارج بالشراء قضينا وإذا

أوجه. ثلثة على فالمسألة
القاضي.  عند الثمن نقدهما يثبت أن إما

فإنه القاضي عند ثبت الثمن نقدهما ثبت فإن الخر، دون أحدهما نقد ثبت أو
الثمن ونقده ذكرنا، لما الخارج بينة ثبت الشراء لن الخارج إلى الدار يسلم
ًا صار للبائأع اليد ذو نقد ما لن القاضي عند ثبت عن البائأع عند له دين

لم الديون ملك كان ولو الديون، غير ملك الدار من يده في وما الستحقاق،
أولى. فههنا لحقه أن له يكن
ل القاضي فإن بالمعاينة، أو البائأع بإقرار الثمن منهما واحد نقد يثبت لم وإن

نصب القاضي لن وذلك منه، الثمن يستوفى حتى الخارج إلى الدار يسلم
ًا ينظر أن يجب الشراء على بينته وجمع للخارج نظر فكما للمسلمين، ناظر

الدار. بقبض يأمره ثم الثمن، منه ويستوفي للغائأب



نقد ثبت إن بالمعاينة، أو البائأع بإقرار إما القاضي، عند أحدهما نقد ثبت وإن
أو البائأع بإقرار الثمن ونقده بالبينة الشراء ثبت لنه إليه الدار يسلم فإنه الخارج

الثمن نقده يثبت لم لنه شيء اليد لذي يكون ول إليه، الدار فيسلم بالمعاينة
إذا الستحقاق عند شيء البائأع على له يجب ل والمشتري القاضي، عند للبائأع

القاضي، بمعاينة أو البائأع، بإقرار اليد ذي نقد ثبت إذا فأما الثمن، نقد يكن لم
الثمن منه يستوفى حتى إليه الدار يسلم ل القاضي فإن الخارج، نقد يثبت ولم
يسلم ل والمبيع الثمن، نقد يثبت لم القاضي عند الشراء ثبت وإن لنه

مما اليد ذا يعطى هل ثم منه، الثمن فيستوفى الثمن، نقد بعد إل للمشتري
عند الدين من البائأع على اليد لذي وجب ما الخارج من الثمن من قبض

الستحقاق؟.
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ًا، يعطي ل فإنه مختلفين جنسين من الثمنان كان إن إن البائأع لن وذلك شيئ
ًا كان ًا كان إذا فكذا البائأع، رضا بغير ذلك يأخذ أن له يكن لم حاضر يكون ل غائأب

يعطيه.  أن للقاضي

شيء فضل إن ثم حقه، تمام قبض مما يعطيه فإنه واحد جنس من كانا إذا فأما
وذلك حضر، إذا البائأع اتبع شيء اليد ذي يد من بقي وإن البائأع، على أمسكه

له فكان حقه جنس قبض وما البائأع، على اليد ذي دين بوجوب علم القاضي لن
ًا البائأع كان لو أنه ترى البائأع. أل رضا بغير ذلك يعطيه أن يأخذ أن له كان حاضر

أو القاضي عند البائأع بإقرار اليد ذي نقد أثبت إذا هذا ههنا، فكذلك رضاه؟ بغير
ل فإنه للبائأع الثمن نقده على البينة يقيم أن اليد ذو أراد إذا فأما بالمعاينة،

الغائأب عن وليس عليه، دين بإثبات غائأب على البينة يقيم لنه بينته يسمع
بمنزلة وكان باطل، بالبينة الغائأب على القضاء لن بينته يسمع فل حاضر، خصم
له وديعة من آخذه حتى دين عليه لي أن غائأب على البينة أقيم قال: أنا رجل
من النفقة لخذ فلن امرأة أنها على البينة أقيم المرأة: أنا قالت أو فلن، عند
وليس الغائأب، على قامت بينة لنها بينتها يسمع ل فإنه فلن، عند وديعة له مال
بهبة اليد ذي يدي في الدار كانت ولو هذا، فكذلك يسمع، فلم حاضر خصم عنه

إليه، دفعتها قد زيد من اشتراها أنه بينة هذا فأقام الثمن، ينقد لم بيع أو صدقة
فكان الثمن، نقد يثبت ولم أولً، الخارج شراء ثبت لنه للبائأع الثمن منه وأخذت
ً الخارج شراء ثبت لنه للبائأع الثمن يستوفي أن للقاضي )4أ183( ولم أول

الخارج شراء ثبت لنه للبائأع؛ الثمن يستوفي أن للقاضي فكان الثمن نقد يثبت
ً ًا منه الثمن يستوفي أن للقاضي فكان الثمن نقد يثبت ولم أولل للغائأب، نظر

ًا؛ ذلك من اليد ذا يعطي ول أو عليه متصدق أو له موهوب اليد ذا لن شيئ
عند المالك على الرجوع حق هؤلء من لواحد يثبت ول الثمن، ينقد لم مشتري

الستحقاق. 

فرفع هو، أين يدري ول المشتري، غاب ثم رجل، من جارية الرجل باع قال: وإذ
ل القاضي فإن منه، ويوفي الجارية يبيع أن منه وطلب القاضي إلى المر البائأع
ًا يدعي لنه البينة؛ إقامة قبل ذلك إلى يجيبه خصم عنه وليس الغائأب، على حق

ًا يكون أن يجوز ولنه حاضر، نفسه ليبرئ الحيلة بهذه احتال الجارية لهذه غاصب



من البائأع قاله لما القاضي يتعرض فل نفسه عن النفقة وتسقط ضمانها عن
أنه يزعم لنه الحال؛ هذا في القاضي على حفظ إيجاب يدعي ولنه بينة، غير
إذا الغائأب مال حفظ القاضي وعلى التلف عليه يخشى مما وأنه الغائأب مال
ببينة. إل الحفظ يلتزم ل أن القاضي على فكان التلف عليه يخشى كان
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ل القاضي فإن فبعها، لقطة وقال: هذه القاضي، إلى به جاء رجل نظير وهو

فكان القاضي، على حفظ إيجاب يدعي لنه ذلك؛ على البينة يقيم حتى يبيعها
ذكر ذلك على البينة أقام قال: فإن ههنا، كذا ببينة، إل يصدقه (أن) ل للقاضي

من واستوثق البائأع، على الثمن بنقد المشتري على الجارية يبيع القاضي أن
هذه يسمع ل أن والقياس الستحسان جواب ذكر الذي وهذا ثقة بكفيل البائأع

في والستحسان القياس هذا على نص المشتري، على الجارية يبيع ول البينة،
هذه نظير في اثنين بين الختلف باب في الجارات كتاب الكبير» في «الجامع
المسألة.

الغائأب على حق إثبات على قامت بينة هذا إن ظاهر ذلك في القياس وجه
ًا تقبل ل أن فوجب حكمي ول قصدي ل حاضر خصم الغائأب عن وليس قياس
ًا المشتري، مكان يعرف كان إذا ما على إثبات على بينة أقام من على وقياس
ًا لينزع مكانه يعرف ل الغائأب على حق هاتين في فإن الغائأب، يد في مما شيئ

قلنا.  لما البينة هذه تقبل وإنما البينة هذه تقبل ل الصورتين

إذا المشتري جهة من الثمن إلى الوصول عن عجز البائأع الستحسان: أن وجه
أن إلى واحتاج غيره، مال لنه بالمبيع؛ النتفاع عن وعجز مكانه، يعرف ل كان

متى وزيادة الثمن على النفقة باقي وربما المشتري، يحضر لم ما عليه ينفق
إلى أدى البائأع من البينة هذه يسمع لم فمتى المشتري حضور القاضي انتظر
ًا انتصب والقاضي حقه، إبطال أن للقاضي فكان الناس، حقوق لحياء ناظر
القاضي على لن البائأع، بها ابتلي التي والبلية الضرر ليدفع البينة هذه يسمع

كان لنه البائأع؛ مكان يعرف كان إذا ما بخلف أمكنه، ما الناس عن البلية دفع
المشتري كان حيث إلى بالذهاب يأمره بأن البائأع، عن والبلية الضرر دفع يمكنه

ًا ادعى إذا ما وبخلف عليه، البينة وإقامة وأراد مكانه يعرف ل غائأب على حق
ًا لينتزع ذلك على البينة يقيم أن ذلك يسمع ل القاضي فإن الغائأب، مال من شيئ

لنه الغائأب؛ على البينة تسمع ل أن البيع مسألة في القياس لن وذلك منه،
فإنا ذلك، على العلماء بإجماع فيها القياس تركنا أنا إل حاضر، خصم عنه ليس

مكان يعرف ل كان إذا البائأع بينة تسمع المسألة هذه في أن أجمعنا والشافعي
والجماع غيره عليه يقاس ل القياس بخلف بالجماع ثبت وما المشتري،

قبولها في وليس البائأع، بها ابتلي التي البلية لتندفع المسألة هذه في المنعقد
في التي الجارية من يستوفى إنما الغائأب حق لن يده؛ في عما الغائأب يد إزالة
ًا يكون ل قوله القول كان له أنها ادعى لو يده انتزاع على البينة قامت إذا إجماع
ذلك المدعي ادعى لو حتى ويده البائأع ملك إزالة ذلك وفي الغائأب، يد في مال

القياس، يقتضيه ما إلى هذا فيرد يده؛ في ليس لنه ذلك؛ في يصدق ل لنفسه
وإنما الغائأب يد في مما شيء انتزاع يدعي ل المدعي كان إذا استحسنوا فإنما
يده. في الذي المال من حقه إيفاء يدعي
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بما ثبت أنه اليفاء طريق وليس البائأع، يوفي أنه ذكر الجارية القاضي باع إذا ثم
حفظ اليفاء في أن طريقه ولكن المشتري، على الدين البينة من البائأع أقام

ًا يصير لنه الغائأب؛ على الثمن بمعنى فيكون بالمثل، القابض على مضمون
في ليس حفظ زيادة من فيه لما الغائأب مال يقرض أن وللقاضي القرض،

من الحفظ سبيل على كان الثمن وإيفاء البيع أن على والدليل هذا، فكذا اليداع
بأن الحاضر أقامها بينة غير من ذلك فعل لو أنه القضاء سبيل على ل القاضي

البينة، إقامة بعد ذلك القاضي فعل لو وكذا ذلك؛ له كان الناس من ذلك يعرف
البينة إقامة إلى البائأع يحتاج الصل من جاريتي وقال: الجارية الشراء، وجحد
ًا، ًا الغائأب صار القضاء وجه على ذلك القاضي فعل ولو ثاني بالشراء، عليه مقضي
ًا صار ولو صح هذا مع ذلك بعد إنكاره إلى يلتفت ل لكان بالشراء عليه مقضي

سبيل على ل الحفظ سبيل على فعله القاضي فعله ما أن عرف إنكاره،
الجارية القاضي باع إذا ثم الغائأب، مال في الحفظ ولية وللقاضي القضاء،
ً منه يأخذ فإنه حقه، البائأع وأوفى المشتري من الثمن آخذ أنه لجواز ثقة كفيل
يجد ل وربما بالثمن البائأع على يرجع أن إلى احتاج المشتري حضر فمتى مرة،
ً فيأخذ البائأع ًا كفيل الكفيل اتبع البائأع اتباع عليه تعذر إن حتى للمشتري، نظر

فيه كان وإن المشتري، فعلى وضيعة فيه كان إن ثم الكفيل، من فيستوفي
الوجه من المشتري على البيع ولية وله القاضي بيع لن فللمشتري؛ فضل
فيه كان إن بنفسه الجارية باع المشتري أن ولو المشتري، كبيع ذكرنا الذي

القاضي، باعه إذا فكذا المشتري على الدين لن المشتري؛ على يكون وضيعة
الجارية في المسألة وضع ثم له، فيكون ماله بدل لنه فله فضل فيه كان وإن
ول لذلك القاضي يتعرض ل الدار في بأنه يقال أن ويجب الدار، في يضع ولم
ًا يبيعها وإنما المشتري، على الجارية يبيع ل أن القياس لن الدار؛ يبيع استحسان
 عنه، النفقة إسقاط وهو البائأع عن البلية لدفع إما

ًا، كان إذا النفقة إلى يحتاج وإنما إلى يحتاج وإنما الغائأب على للحفظ أو حيوان
ًا المبيع كان إذا الحفظ وإنها العقار، دون ونحوها كالجارية التلف فيه يخاف شيئ
يبيع أن للقاضي ليس فإنه المشتري مكان يعرف كان وإن بنفسها، محصنة
الجارية كانت إذا وبينما هذا بين فرق ذلك، على البينة البائأع أقام وإن الجارية،

من وطلب ذلك على البينة وأقام آبقة أنها الجارية يده في الذي فادعى آبقة
أن القاضي من وطلب والبقر، كالبعير ضالة أو وديعة كانت أو بيعها، القاضي

القاضي وأن للغائأب، الصلح يرى ما حسب على بالنفقة يأمره أو ذلك، يبيع
أمر متى أنه وخاف قريب عن قدومه يرجو ل القاضي كان وإن مكانه، يعرف
وذلك الجارية، يبيع الجارية قيمة على تربى أنها بالنفقة الجارية يديه في الذي
ماله جميع على النفقة أتى يبع لم فمتى ربها، على والوديعة البقة نفقة لن

فكان أمكنه، ما الناس أموال عن الهلكا يدفع أن القاضي وعلى ماله فيهلك
من العين تزول ل حتى يبيع ل أن في للغائأب النظر وههنا يبيع، أن للغائأب النظر
هلكت وإذا فيقبض، المشتري يحضر أن إلى البائأع على المبيع نفقة لن ملكه،
بطلب يأمره ولكن يعرف، كان إذا يبيع ل أن للغائأب فالنظر عليه كانت

البائأع احتاج الشراء أنكر إذا فأما بذلك، وأقر المشتري جاء إذا وهذا المشتري
ًا المشتري على البينة إقامة إلى لنه البينة؛ من أقام بما يثبت لم البيع لن ثاني



) حاضر.4ب183( خصم عنه يكن لم
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فادعى غائأب، وأحدهم ورثة أيدي في الدار كانت الله: إذا رحمه حنيفة أبو قال

الذين الورثة بقية على البينة هذه تقبل هل الغائأب نصيب اشترى أنه أحدهم
وجهين:  على فهذا الدار؟ أيديهم في

كانوا أو الغائأب، بنصيب مقرين الدار أيديهم في الذين الورثة بقية تكون أن إما
لنها بينته يقبل ل فإنه الغائأب؛ بنصيب مقرين كانوا فإن الغائأب نصيب منكرين

قلنا: ليس وإنما حاضر خصم عنه وليس الغائأب على الشراء إثبات على قامت
ًا ينتصب إنما الورثة أحد لن حاضر، خصم الغائأب عن للميت يستحق فيما خصم

البعض عن البعض ينتصب ل أحدهم على يستحق فيما فأما عليه، ويستحق
البينة، هذه يسمع منكرين كانوا تعالى: وإن الله شاء إن بيانه يأتي ما على

لنه البينة؛ إعادة المدعي يكلف ل حضر لو حتى الغائأب على الشراء ويثبت
هذه فسمع جاحد، حاضر خصم وعنه الشراء إثبات في الغائأب على البينة أقام

ًا ادعى لنه وذلك ذلك، قلنا وإنما بالخصومة، وكله الغائأب كان لو كما البينة حق
وصح المدعي ادعى ما الحاضر جحد وقد الغائأب، على بسبب الحاضر على

ًا الحاضر فينتصب له اليد لن جحوده؛ الغائأب. عن خصم
ذلك العبد وأنكر أعتقه، موله أن يده المقطوع وادعى رجل، يد قطع كعبد

ًا انتصب ًا ادعى يده المقطوعة لن عليه؛ العتق إثبات في المولى عن خصم حق
ًا الحاضر، فانتصب الولي وهو الغائأب على بسبب العبد وهو الحاضر على خصم
هذا.  فكذلك الغائأب عن

اليد ذي غير من رجل اشتراها دار يديه في «الزيادات»: رجل في محمد قال
أو بهبة منه فأخذها الدار اليد صاحب المشتري خاصم ثم إليه، العبد وسلم بعبد

سبيل؛ العبد على له فليس ذلك، أشبه ما أو غصب أو وديعة أو شراء أو صدقة
عن نفع بجهة والمستحق الشراء بجهة له مستحق القبض أن زعمه في لن
الشراء بجهة القبض هذا فوقع أخرى، بجهة الموقع أوقعه وإن المستحق، جهة

هذه أورد سبيل، العبد على له يكون ول الشراء، بجهة للمشتري الدار وسلم
الشراء بجهة وصوله يعتبر المشترى إلى وصل إذا المشتري أن ليبين المسألة

الدار واسترد اليد صاحب جاء فإن غيره، جهة من أو البائأع جهة من إليه وصل
الوديعة بسبب أو الغصب بسبب المشتري يد في كان بأن المشتري يد من

ل القبض أصل بالشراء قيل: المستحق فإن بالعبد، البائأع على يرجع فالمشتري
أصله. ل القبض إدامة تتقدم وبالسترداد إدامته

قبضه فارتفع عقده على سابق بسبب نقض المشتري قبض أن إل قلنا: بلى
المشتري رجع الصل من القبض انعدم ولو يكن، لم كأن وصار الصل، من

كذلك. فهنا بالعبد البائأع على
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المشتري يد إلى فوصلت بالعبد اشتراها جارية الدار مكان كان قال: ولو
لنه سبيل؛ العبد على له يكون ل يده في هلكت ثم ذكرناها، التي بالسباب

العبد على ذلك بعد له يكون ول بالهلكا القبض وتقرر المستحق، بجهة قبضها
ًا كانت لو الجارية أن وهو صورة في إل سبيل اليد ذو جاء المشتري يد في غصب

القيمة أخذ لن بالعبد؛ البائأع على يرجع أن له كان الغصب بحكم قيمتها وضمنه
ً القيمة لكون العين كأخذ يد في قائأمة الجارية كانت ولو العين، عن بدل

فههنا البائأع؟ على يرجع المشتري أن أليس عينها اليد صاحب وأخذ المشتري
ًا الجارية كانت لو وكذلك كذلك، صاحب فجاء فأبقت المشتري يد في غصب
فإن قلنا، لما البائأع على بالعبد المشتري رجع قيمتها المشتري وضمن العبد،
مذهبنا من ذلك عرف المشتري وهو الغاصب ملك على عادت الباق من عادت
البيع نقض القاضي لن عليه؛ الجارية لبائأع سبيل ل للمشتري سالم والعبد
سبيل العبد على الجارية لبائأع يكون فل بالعبد، بالرجوع له قضى حيث بينهما
أداء بحكم له سلمت أنها إل للمشتري سلمت قد الجارية أن القدر هذا ينفي

له.  العبد سلمة ذلك يمنع فل البيع بحكم ل الضمان

ًا آخر من اشترى رجل يدعي اليد وصاحب البائأع، غير يدي في والدار بعبد، دار
المشتري فطلب بشيء، له يقض فلم اليد، صاحب المشتري فخاصم له أنها
لما ذلك إلى إجابة التسليم عن البائأع لعجز بينهما العقد يفسخ أن القاضي من
ثم المشتري، على العبد برد البائأع وأمر بينهما العقد فسخ فإن هذا، قبل مر

ًا المشتري يد إلى الدار وصل ماض فالفسخ السباب من بسب الدهر من يوم
إنما القاضي لن كذلك؛ كان وإنما البائأع، على العبد برد المشتري يؤمر ل حتى
يد إلى الدار وبوصول التسليم، عن البائأع عجز باعتبار بينهما العقد فسخ

ًا يكن لم العجز أن يتبين ل السباب من بسبب ذلك بعد المشتري وهل نافذ
الدار اشترى حين بالدار للبائأع لقراره البائأع إلى الدار بتسليم المشتري يؤمر
رواية فعلى يؤمر ل أنه ههنا ذكر له، بالقرار صرح المشتري كان إن ينظر منه؟
ًا الشراء على القدام يجعل لم الكتاب هذا ًا المشترى يكون إقرار للبائأع، ملك

صحة ول الشراء، بصحة إقرار الشراء على القدام «الجامع» أن في وذكر
على القدام فصار البائأع، بملك إل للبيع صحة ول البيع، بصحة إل للشراء
ًا الشراء الوجه. هذا من البائأع بملك إقرار

كما الشراء فإن محالة ل بالملك لها تعلق ل الشراء صحة أن ههنا ذكر ما وجه
أو والرسول، كالوكيل المالك بإنابة إما المالك، غير من يصح المالك من صح
ًا الشراء على القدام يكن فلم كالوصي، الشرع إنابة لهذا. بالملك إقرار
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للبائأع بالملك إقرار الشراء على القدام «الجامع» أن في ذكر ما والصحيح
الصحيح أن مع لكن لنفسه، النسان يصرف الصل «الصل» لن اعتبار على

ليس هذا لن الروايتين؛ باتفاق ههنا الدار بتسليم يؤمر «الجامع» ل في ذكر ما
ههنا، الشراء انتقض وقد الشراء، ضمن في إقرار هو بل مصرح، بإقرار

حصل هناكا القرار لن المصرح؛ كالقرار وليس ضمنه، في ثبت ما فينتقض
كما فبقي القرار، انتقاض يوجب ل الشراء فانتقاض الشراء ضمن في ل ابتداء



كان.
ًا استام إذا التعليل هذا قول فعلى بيع، بينهما يتفق فلم واستباعه آخر من عين

ًا العين ذلك إليه وصل ثم استامه الذي إلى بالتسليم يؤمر الدهر من يوم
لم أنه إل والستباعة الستيام ضمن في حصل وإن هناكا القرار لن واستباعه؛

كان. كما القرار فبقي ضمنها في الثابت القرار ينتقض حتى نقض عليهما يرد
ًا آخر من اشترى رجل مشتري كان الدار نصف استحق ثم وتقابضا، بعبد، دار
ًا أوجب التفرق وهذا عليه، الصفقة تفرقت لنه بالخيار؛ الدار إذ الباقي في عين

شاء وإن العبد بنصف أخذ شاء إن الخيار له فيكون عيب، العيان في الشركة
الباقي ويعيب عليه الصفقة تفرقت وإن الخيار، العبد لمشتري يكون ول تركا،
الدار كل بيع وهو جهته من تدليس بسبب كان إنما العيب هذا لن الشركة بعيب

ًا يبقى فل النصف، إل يملك ل أنه علمه مع استحق إذا هذا وعلى للنظر، مستحق
خيار ل الدار بنصف العبد نصف أخذ اختار فإن الخيار، لمشتريه كان العبد نصف

قلنا. لما الدار لمشتري
من واحد كل «الكتاب»: أن في ذكر الدار ونصف العبد نصف استحق وإن

البدلين في الخيار علة لوجود تركا شاء وإن أخذ شاء إن بالخيار، المشتريين
قال من أصحابنا من المتروكا، وقدر المأخوذ قدر يبين ولم الشركة، وهو

شاء وإن الدار، بربع العبد ربع أخذ شاء إن ) بالخيار4أ184( الدار مشتري
تركا. 

المستحق النصف أن إل نصفه البدلين من واحد كل من استحق ذلك: أنه ووجه
الدار من المستحق وغير العبد، من المستحق النصف بإزاء يكون ل الدار من

يقابله الدار من المستحق هو الذي النصف بل العبد، من المستحق غير بإزاء
ًا العبد نصف كل والعبد الدار فيجعل المستحق، غير ومن المستحق من شائأع
ًا، منهما واحد وربع مستحق ربع العبد من يقابله الدار ربعا استحق فإذا أرباع
فيما ينفسخ العبد من المستحق الربع في العقد انفسخ فإذا مستحق، غير

ثلثة وفي العبد أرباع ثلثة في العقد فانفسخ الدار، ربع وهو الدار من يقابله
واحد كل قال: لن فلهذا الدار، وربع العبد ربع في العقد وبقي الدار، أرباع
dتركا. شاء وإن بالربع الربع أخذ شاء إن بالخيار منهما
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وإن بالنصف النصف أخذ شاء إن بالخيار منهما واحد قالوا: كل أصحابنا وبعض
واحد كل بيع فينصرف يملك ل وما يملك ما باع منهما واحد كل لن تركا؛ شاء

ًا يملك ما إلى منهما ذلك ينصرف نصفه أحدهما باع اثنين بين كعبد للجواز، طلب
ًا منهما واحد يجز لم وإن قلنا، ما وطريقه ملكه، هو الذي النصف إلى حتى شيئ
صدقة أو بهبة العبد مشتري إلى النصف ذلك وسلم العبد بنصف المستحق جاء

جميع له سلم وقد بالعقد، العبد جميع استحق لنه العبد؛ مشتري خيار تبطل
المستحق أن بينا وقد المستحق، من ونصفه العبد بائأع من نصفه بالعقد العبد
من أو عليه المستحق جهة من وقع سواء المستحق جهة عن يقع وقع إذا بجهة
من استحق ما جميع له يسلم لم إذا الدار لمشتري الخيار ويكون غيره، جهة

الدار.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

اعتباره يجب الستحقاقوما معنى في هو وما الستحقاق السادس: في الفصل
 يجب ل وما الفصل هذا في



إجازة على السابق العقد توقف يوجب المشتري على المبيع استحقاق
أن البيوع كتاب في ذكرنا الرواية» وقد «ظاهر في نقضه يوجب ول المستحق،
كان إذا البائأع على بالثمن الرجوع يوجب المشتري على المشترى استحقاق

على المعاوضة وتنبني معاوضة، البيع لن الشراء على سابق بسبب الستحقاق
ل البيع عن متأخر بسبب الستحقاق كان وإذا قلنا، فيما والمساواة التساوي

المشترى يد إثبات البائأع، على الواجب لن البائأع؛ على بالثمن الرجوع يوجب
على يشتمل الفصل وهذا ذلك، عن البائأع لعجز يده لدامة المشتري على

أنواع: 

بالثمن البائأع على الرجوع وأراد المشترى، استحقاق المشتري ادعى الول: إذا
يوجب إنما الستحقاق أن ذكرنا لما سببه ويبين الستحقاق يفسر وأن لبد

ولن البيع؛ عن متأخر بسبب الستحقاق كان إذا البائأع على بالثمن الرجوع
ًا الستحقاق دعوى البيع على سابق بسبب الستحقاق دعوى يحتمل كما مطلق

الشراء بسبب الستحقاق يحتمل المطلق بالملك أو بالنتاج الستحقاق كان بأن
منه البيع البائأع وأنكر ذلك، وصح الستحقاق سبب بين إذا ثم المشتري، من

ول بالثمن، الرجوع له وكان بينته، قبلت البيع على البينة المشتري وأقام
يفتي كان وبه المشايخ، بعض عند البينة هذه لسماع المشتري حضرة يشترط

مقدار وذكر وصفاته العبد سن ذكر إذا بل الله، رحمه المرغيناني الدين ظهير
فل الشهادة، هذه وفي الدعوى هذه في مقصود غير العبد لن كفاه؛ الثمن

على حريته وادعى اليدي تداولته إذا العبد هذا وعلى حضرته، يشترط
الرجوع عند العبد حضرة يشترط ل البعض على البعض ورجع الخر، المشتري

هذا باعه حريته على البينة أقام الذي العبد الشهود: إن يقول أن ويكفي بالثمن
ورجع المشتري بينة قبل إذا ثم حضرته، يشترط بعضهم وعند هذا من

بائأعه على يرجع أن البائأع أراد القاضي، بقضاء بالثمن البائأع على المشتري
أن إل البيع أنكر لما الرجوع حق له ليس أنه زعم وإن ذلك، له كان بالثمن

أبرأ ولو بالعدم، والتحق زعمه رد فقد بالبينة بالبيع عليه قضى لما القاضي
ل المشتري يد من المبيع استحق ثم منه، وهبه أو الثمن عن المشتري البائأع
يرجع ل الباعة بقية وكذلك بائأعه، على له شيء ل لنه بشيء؛ بائأعه على يرجع

أو الثمن يؤد لم وهو المشتري يد من المبيع استحق وإذا البعض، على بعضهم
في الباقي أداء وعلى الول، الفصل في الثمن أداء على يجبر بعضه أدى

أداء على يجبر ل حيث بعيب المشتري طعن إذا ما بخلف الثاني، الفصل
ًا يسترد دفع لو العبد فصل في لن الثمن؛ الستحقاق فصل وفي محالة، ل ثاني

ًا يسترد ل  ل ثاني

المستحق يجيز أو المستحق ببينة يقضي ل عسى القاضي أن لجواز محالة
بائأعه، على بالثمن الرجوع المشتري وأراد المشتري يد من استحق وإذا البيع،
ذلك، إلى ثم الثمن يدفعه أن السجل وقبل بالستحقاق، فأقر السجل وأراه

دفع له وعد ولكن بالستحقاق يقر لم ولو الثمن دفع على يجبره فالقاضي



ًا، يلزم ل الوعد فمجرد عليه يجبر ل الثمن بائأعه على المشتري رجع وإذا شيئ
الثمن. بجميع بائأعه على يرجع أن للبائأع كان قليل شيء على البائأع وصالحه
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آخر نوع

ًا آخر من رجل اشترى ًا اشتراه الول المشتري إن ثم غيره، من وباعه عبد ثاني
شمس فتوى حكى هكذا الول، البائأع على هو رجع يده من الدار استحق ثم

الرواية على يستقيم إنما الجواب وهذا الله، رحمه الوزجندي محمود السلم
فخرج البياعات، انفساخ يوجب للمستحق بالملك القضاء فيها: إن يقول التي
ًا وشراؤاه الول المشتري بيع أما غيره، من يبع لم كأنه فصار اثنين، من ثاني

البياعات انفساخ يوجب ل للمستحق بالملك الرواية» القضاء «ظاهر على
ًا وشراؤاه الول المشتري بيع فيبقى على الرجوع له يكون فل حاله، على ثاني
ًا المشتري فيسمي الول البائأع ًا، المشترى ويسمي الول: زيد منه: جعفر

في بائأعه جعفر لن جعفر وهو بائأعه على زيد وهو الولى المشتري فيرجع
ًا لن زيد على جعفر يرجع ثم الثانية، الكرة يرجع ثم الولى، الكرة في بائأعه زيد

نظير بالعيب الرد في الجواب يكون أن وقيل: يجب الول، البائأع على زيد
زيد وهو الول المشتري وجد أو مسألتنا في أن حتى الستحقاق، في الجواب

ًا بالدار ًا عيب ًا اشتراه ثم جعفر، من باعه بعدما قديم أن لزيد كان جعفر من ثاني
وهذا الول، البائأع على زيد يرده ثم زيد، على جعفر يرده ثم جعفر على يرده
الخر المشتري بين جرى الذي العقد ينقطع كان وإن بالعيب الرد حق لن

بغير الخر المشتري من الرد كان لو حتى يكن لم كأن فصار الخر، والبائأع
بائأعه.  على يرده أن لبائأعه يكون ل قضاء

في وكالة يكون ما باب قبل باب في تعليقي «الجامع» من وكالة شرح وفي
وباعه وقبضه عبد رجل من اشترى رجل الستشهاد: وقبضه سبيل على الطلق

ًا، الغير ذلك من اشتراه ثم الغير، ذلك وقبضه غيره، من عيب على اطلع ثم ثاني
لو لنه يفيد؛ ل لنه منه اشتراه الذي على يرده لم الول البائأع عند كان قد به

يرده ول الرجوع، يفيد فل الحال، في عليه يرده أن عليه للمردود كان عليه رده
هذه قياس فعلى البائأع، جهة من مستفاد غير الملك هذا لن الول؛ البائأع على

ًا الستحقاق: إن فصل في يقال أن يجب المسألة ل لنه جعفر على يرجع ل زيد
يفيد.

ًا آخر من اشترى للمشتري: خذ المستحق فقال يده من واستحقت وقبضها دار
أن المستحق أراد ثم فأخذ مني ) البائأع4ب184( إلى دفعتها الذي الثمن
ذلك له يكون ل أن قيل: يجب فقد ذلك؟ له هل المشتري من دفع ما يسترد

البياعات تنفسخ للمستحق بالملك القاضي بقضاء فيها: إن يقول رواية، على
ًا، البائأع دين أدى لنه المتقدمة؛ بالستحقاق انفسخ لما السابق البيع لن متبرع

ًا غيره دين أدى ومن المشتري، على الثمن رد البائأع على وجب يكون ل متبرع
على لن ذلك، يسترد أن له الرواية ظاهر وعلى أدى، فيما يرجع أن للمؤدي

الثمن يجب فل للمستحق، القضاء بمجرد السابق البيع ينفسخ ل الرواية ظاهر
ًا يصير فل البائأع، على وطالبه البائأع، على رجع المشتري أن فلو البائأع دين مؤدي

أن المستحق أراد ثم فأخذ مني الثمن للمشتري: خذ المستحق فقال بالثمن،
فيصير البائأع على الثمن ووجب الروايات، باتفاق ذلك له ليس منه يسترد



ًا المستحق منه. يسترده أن له يكون فل التبرع وجه على البائأع دين قاضي
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ًا، رجل من اشترى «الزيادات»: رجل في محمد قال رجل وضمن وقبضه، عبد
من الثاني المشتري باعه ثم إليه، وسلمه آخر رجل من أدركه ما للمشتري

بالبينة، الخر المشتري يد من مستحق استحق ثم إليه، وسلمه آخر رجل
ًا الباعة وعلى الخر المشتري على قضاء ذلك يكون بذلك القاضي وقضى جميع

أن غير من بالثمن بائأعه على يرجع أن من واحد أو الخر المشتري أقام لو حتى
البعض، عن البعض تلقي ثبت لنه كذلك؛ كان وإنما البينة، إعادة إلى يحتاج

اليد ذو تلقى من وعلى عليه قضاء بالبينة اليد ذي على المطلق بالملك والقضاء
يقضى ولهذا الصل، من بالملك قضاء بالملك القضاء لن جهته؛ من الملك

ًا.  والمنفصلة المتصلة بالزوائأد للمستحق جميع

ذو تلقى من وعلى عليه قضاء بالبينة اليد ذي على الصل من بالملك والقضاء
ًا الملك كان كذلك يجعل لم لو أنه ضرورة منه الملك اليد البائأع حق في باقي

ًا ًا الصل من الملك يكون أن ويستحيل المشتري، حق في عدم حق في عدم
ًا ويكون المشتري ًا الباعة من واحد كل فصار البائأع، حق في باقي عليه مقضي
ًا وكان المطلق، بالملك المستحق على منهم واحد بينة تقبل فل عليه، ومستحق

كل يرجع إنما ولكن لهذا، بالثمن بائأعه على الرجوع حق منهم واحد لكل
أن الوسط للمشتري يكون ل حتى مشتريه عليه رجع إذا بائأعه على مشتري

الول للمشتري يكون ول الخر، المشتري عليه يرجع أن قبل بائأعه على يرجع
للمشتري يكون ول الخر، المشتري عليه يرجع أن قبل بائأعه على يرجع أن

لن كذلك؛ كان وإنما المشتري، عليه يرجع أن قبل بائأعه على يرجع أن الول
لكنه ينعقد عندنا المستحق على العقد فإن عندنا، مملوكا المستحق بدل

مشتريه عليه يرجع أن قبل بالثمن بائأعه على رجع فلو الجازة، على موقوف
للمشتري يكون ل وكذلك يجوز، ل وإنه واحد، رجل ملك في الثمنان يجتمع
تضمين ولية له ليس إذ عليه؛ يرجع لم ما بالدركا الكفيل يضمن أن الول

على يجب ل الصيل على يجب لم وما مشتريه، عليه يرجع أن قبل الصيل
الكفيل. 

ٍر كل يحتاج وهل على الرجوع أراد إذا عليه الرجوع على البينة إقامة إلى مشت
آخر قاض عند الرجوع كان بأن عليه بالرجوع القاضي يعلم لم إن ينظر بائأعه؟
وإن يحتاج، ل القاضي هذا عند الرجوع كان بأن بذلك القاضي علم وإن يحتاج،

حرية على الخر المشتري على بينة العبد أقام ولكن يستحق لم العبد كان
يرجع أن قبل بالثمن بائأعه على منهم واحد كل رجع بها القاضي وقضى الصل،

غير الحر وبدل البياعات، انفساخ يوجب بالحرية القضاء لن مشتريه؛ عليه
في الثمنان يجتمع ل مشتريه عليه يرجع أن قبل بائأعه على رجع ولو مملوكا،

عليه؛ يرجع أن قبل الكفيل على يرجع الول المشتري وكذلك واحد، رجل ملك
للمشتري وثبت الصيل على الوجوب تقرر وقد الصيل، على ما التزم لنه
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ًا كان أنه بينة أقام ولكن الصل حرية على البينة العبد يقم لم ولو منذ لفلن عبد

القاضي وقضى أعتقه، سنة منذ له كان العبد أن بينة رجل أقام أو أعتقه، سنة
ٍر كل يرجع كلها البياعات تاريخ قبل العتق تاريخ وكان بذلك، بائأعه على مشت

بطلن يوجب البياعات على سابق بالعتق القضاء لن عليه؛ يرجع أن قبل
يرجع أن قبل بائأعه على بائأع كل رجع فلو بمملوكا، ليس العتق وبدل البياعات،

إذا لنه التاريخ؛ يعرف لم إذا وكذلك واحد، رجل ملك في الثمنان يجتمع ل عليه
ًا العتق يجعل التاريخ يعرف لم لم إذا والحادثان حادثان، لنهما للشراء مقارن

عرف.  ما على متقاربين جعل تاريخ بينهما يعرف

كان أنه البينة العبد أقام لو وكذلك الشراء بطلن يوجب بالشراء العتق واقتران
ًا أقامت جارية كانت أو ذلك، على بينة رجل وأقام دبره، سنة منذ لفلن عبد
تاريخ وكان ذلك، على بينة رجل وأقام استولدها، سنة منذ لفلن كانت أنها بينة
القاضي وقضى أصلً، التاريخ يعرف لم أو كلها البياعات تاريخ قبل السباب هذه

يرجع سواء، العتق على أو الصل حرية على البينة أقامت لو وما فهذا بذلك،
وحق الحرية، حق لهما ثبت لنه عليه؛ يرجع أن قبل مشتريه على واحد كل

الحرية. حقيقة بمنزلة الحرية
وقال:  والستيلد التدبير فصل في الله رحمه حازم أبو طعن

يرجع ل المطلق الملك استحقاق في كالجواب فيهما الجواب يكون أن يجب
ٍر كل الولد وأم المدبر على العقد لن عليه؛ يرجع أن قبل بائأعه على مشت

الولد أم وفي واحدة، رواية القاضي بقضاء المدبر في البيع نفذ ولهذا منعقد،
عند بالغصب يضمن المدبر أن ترى أل مملوكا، وبدلهما الروايتين، إحدى على
التدبير مع عليهما ينعقد ل العقد أن والجواب عندهما، الولد أم وكذا الكل

بقضاء ولكن والستيلد التدبير مع القاضي بقضاء البيع ينفذ ول والستيلد،
قن وهو يلقيه البيع ثم أولً، التدبير فسخ يتضمن المدبر بيع لجواز القاضي
ل العقد والستيلد التدبير مع فأما القن، في القاضي قضاء الولد أم في وكذلك
يملك، ل مقابلتهما في العقد في شرط الذي والبدل بالقضاء ينفذ ول ينعقد
قامت وإن الوجه، هذا من والعتق الحرية نظير والستيلد التدبير فصل فصار
العبد أقام بأن كلها البياعات بعد بتاريخ والستيلد والتدبير العتق على البينة

استولدها أعتقه فلن جارية أو فلن عبد أنه الخر المشتري على بينة والجارية
بذلك، القاضي وقضى ذلك على بينة رجل وأقام الخر، المشتري شراء بعد
ًا، كان جرى عقد كل لن سواء؛ المطلق بالملك والقضاء هذا كان والبدل منعقد

ًا كان فيه ذكر الذي المتقدم، الملك ينافي ل المتأخر العتق لن بالقبض؛ مملوك
وبعضها العتق قبل بعضها وقع حتى البياعات بين العبد من العتق تاريخ كان ولو
ٍر كل فيه يرجع ل العتق قبل كان فما العتق، بعد يرجع أن قبل بائأعه على مشت

ٍر كل فيه يرجع العتق بعد كان وما عليه، عليه يرجع أن قبل بائأعه على مشت
ًا بالكل. للبعض اعتبار
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آخر نوع
جاء ثم وقبضها، جارية أخر من اشترى «الزيادات»: رجل في محمد قال

على المسألة فهذه بذلك القاضي وقضى المشتري يد من واستحقها مستحق
أوجه:  ثلثة

لن البائأع على بالثمن المشتري يرجع الوجه هذا وفي ببينة يستحقها الول: أن
أ185( فيظهر كافة الناس حق في حجة هو بما المشتري على استحق المبيع

المشتري. حق في يظهر كما البائأع حق في ) الستحقاق4
المشتري يرجع ل الوجه هذا وفي المشتري، بإقرار يستحقها الثاني: أن الوجه
حق له يثبت فل البائأع، حق في حجة القرار أن عرف لما البائأع على بالثمن

البائأع. على الرجوع
المشتري يرجع ل الوجه هذا وفي المشتري بنكول يستحقها الثالث: أن الوجه
إذا بالمبيع الوكيل وبين هذا بين وفرق بإقراره، نكوله واعتبر البائأع، على بالثمن

بمنزلة بنكوله عليه الرد واعتبر الموكل يلزم فإنه بنكوله، بالعيب المبيع عليه رد
بالبينة. عليه الرد

اليمن له يطلق ما منه سبق إذا النكول في مختار المشتري أن والفرق: وهو
قيام مع ضرورة ول الملك أسباب من الشراء فإن الشراء وهو مملوكة، بكونها
ًا يكن فلم الدليل بإقراره نكوله فاعتبر فيه، مختار كان بل النكول في مضطر
يطلق ما بينة يسق لم إذا النكول في مضطر الوكيل الوكالة فصل في أما لهذا،

كما والنسان بالبيع، الوكالة قبول منه سبق الذي لن العيب؛ بانتفاء اليمن له
وقد المعيب، يبيع السليم يبيع وكما المعيب، في تقبل السليم في الوكالة تقبل
فكان الوكيل يعلم فكيف به العيب قيام يعلم فل نفسه مال النسان يبيع

ًا ل بإقراره عليه فرد بالعيب أقر لو حتى البينة بمنزلة منه النكول في مضطر
عليه يعرض حتى يسكت أن يمكنه لنه القرار؛ في مختار لنه الموكل؛ يلزم

نكل: أنا أو أقر بعدما المشتري قال فإن بنكوله، عليه فينقضي فينكل اليمين
ل البائأع على بالثمن الرجوع به يريد المستحق ملك الجارية أن على البينة أقيم

ثلثة:  لوجوه ل وإنما بينته تسمع

تصح لم هنا والدعوى صحيحة دعوى على ترتبت إذا تسمع إنما البينة أحدها: أن
ًا حصل لنه التناقض؛ لمكان الشراء على إقدامه مقتضى للبائأع الملك أن مقر

ًا يصر ولم ًا. المستحق ملك أنها بدعواه فيصير أقر فيما مكذب متناقض
فإن المستحق، ملك وهو ثابت، هو ما إثبات على قامت البينة هذه والثاني: أن

لغو. الثابت وإثبات بنكوله أو بإقراره ثابت المستحق ملك
المستحق عن بخصم ليس المشتري لن خصم؛ غير من قامت والثالث: أنها

ًا يصلح ل المستحق لن له؛ الملك إثبات في في وذكر بنفسه، ذلك في خصم
تقبل ل إنما للمستحق المشتري بينة يوسف: أن أبي «الملء» عن من البيوع

قبل المشتري وصدقه المستحق حضر لو حتى عنه بوكيل ليس لنه غيبته؛ حال
في الملك إثبات على قامت البينة لن البائأع؛ على بالثمن ويرجع المشتري بينة
ًا؛ يكن لم البائأع حق قبولها، وجب بثابت ليس ما إثبات على قامت إذا والبينة ثابت
بينته. قبلت المستحق ملك أنها البائأع إقرار على البينة المشتري أقام ولو
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ًا يجعله ما بينة يسبق لم الول: لنه المعنى على أما إقرار دعوى في متناقض

إقرار يثبت البينة بهذه الثاني: فلنه المعنى على وأما المستحق، ملك أنها البائأع
ًا، يكن لم البائأع وإقرار المستحق ملك أنها البائأع إثبات على قامت بينة فهذه ثابت

إقراره يثبت البينة بهذه الثالث: فلنه المعنى على وأما فقبلت، بثابت ليس ما
ههنا. المسألة ذكر هكذا ذلك في خصم وهو بالثمن، عليه ليرجع
ملك أنها البائأع إقرار على المشتري بينة الصغير»: أن «الجامع في وذكر قالوا

الجواب اختلف وإنما الروايتين اختلف المسألة في وليس تقبل، ل المستحق
الموضوع. لختلف
بذلك البائأع إقرار على البينة أقام الصغير»: أنه «الجامع في ذكر ما موضوع

إقرار ينفي الشراء على إقدامه لن بينته؛ تقبل ل هكذا كان ولو البيع، قبلت
ًا، فيصير للمستحق أنها البيع قبل البائأع ول دعواه يصح ل والتناقض متناقض
بينته.  تسمع

وإذا البيع، بعد البائأع إقرار على البينة أقام «الزيادات» أنه في ذكر ما وموضوع
البيع بعد البائأع إقرار ينفي ليس الشراء على إقدامه لن بينته؛ تقبل هكذا كان
ًا يصير فل للمستحق، أنها يعني بينة للمشتري يكن لم وإذ بينته، فيقبل متناقض

عن البائأع القاضي: سأل فقال المستحق، ملك الجارية أن البائأع إقرار على
أنه يزعم المشتري لن وهذا القاضي سأل ل؟ أم المستحق ملك أهي الجارية
فسأله بإقراره، عليه بالثمن الرجوع حق له وأن البائأع، جهة من مظلوم
وإن عليه، الرجوع بحق لقراره الثمن لزمه أقر فإن عنه، الظلم إزالة القاضي

يفيد، ههنا الستحلف لن ذلك إلى أجابه يحلفه أن القاضي من فطلب أنكر
ًا. فيصير ينكل ربما استحلف لو فإنه مقر
المشتري فأقر الصل، حرة أنها ادعت ولكن أحد، الجارية يستحق لم ولو

إذا أما البائأع، على بالثمن يرجع ل بحريتها القاضي وقضى اليمين، أبى أو بذلك،
مشايخنا من القرار بمنزلة نكوله فإن نكل إذا وأما قاصرة، حجة فلنه أقر

الستحلف يرى ل حنيفة أبا لن الكاتب؛ من غلط اليمين، أبى قال: قوله: أو
كانا وإن وهما الصل حرة أنها تزعم لنها الرق؛ دعوى ههنا والدعوى الرق، في

تنكر لنها عليها اليمين الدعوى هذه في لكن الرق دعوى في الستحلف يريان
 اليمينز المشتري «الكتاب»: وأبى في لقوله معنى فل للرق،

بالرق، القرار نظير هو ما منها تقدم لنه صحيح؛ ذكر ما بل قال: ل من ومنهم
في قولها يقبل فل لذلك وانقادت وسلمت بيعت إذا فيما المسألة موضوع فإن

هذه وفي الظاهر، شهادة باعتبار قولها قبول فإن ذلك، بعد الحرية دعوى
العتاق دعوى بمنزلة ههنا الحرية دعواها وكان لها، يشهد ل الظاهر الصورة

ًا ادعت ولو العارضي ًا عتق عندهما؟ يحلف أنه أليس المشتري على عارضي
أقيم المشتري: أنا فقال المشتري، قاله ما وأنكر البائأع حضر فإن كذلك، فههنا
أقام إذا وبينما هذا بين فرق بينته، قبلت الصل حرة أنها البائأع على البينة

بينته. تقبل ل حيث المستحق ملك على البينة المشتري
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ًا صار وإن المشتري فلن الول، المعنى على أما والفرق هذه في متناقض
ما على العتق وعلى الحرية على البينة قبول يمنع ل التناقض ولكن الدعوى،

عرف.
البائأع غصب وهو بثابت ليس ما يثبت البينة بهذه الثاني: فلنه المعنى على وأما

فهو الثمن مقابلتها في يجب ول أصلً، العقد تحت تدخل ل الحرة لن الثمن
أما غصب، حق بغير الغير مال وقبض حق، بغير ماله قبض أنه يثبت البينة بهذه
ما أن يثبت لنه الثمن؛ البائأع غصب أنه يثبت ببينته فالمشتري الستحقاق في

الملك يثبت ولكن مملوكا، المستحق بدل لن حق، بغير أخذ البائأع أخذه
البينة الملك إلى يرجع وفيما العقد، هذا فسخ حق لنفسه ليثبت للمستحق

ثابت.  هو ما إثبات على قامت

ادعى ولو فيه، خصم وهو حقه سبب هو ما يثبت الثالث: فلنه المعنى على وأما
وأقر استولدها، أو دبرها أو أعتقها وأنه جاريته أنها المشتري على المستحق
فإن ذكرنا، لما البائأع، على بالثمن المشتري يرجع ل نكل أو بذلك المشتري

شهدت إن ينظر البائأع، على بالثمن يرجع بذلك البائأع، على بينة المشتري أقام
لما بالثمن ويرجع قبلت، الشراء قبل بتاريخ مؤرخ بعتق أو مطلق بعتق بينته

ما إثبات على قامت ولنها البينة؛ سماع يمنع ل الباب هذا في التناقض قلنا: إن
شهدوا إذا وأما فقبلت، بينا ما نحو على الثمن البائأع غصب وهو بثابت ليس
ثابت والملك الملك، على لقبلت بينته قبلت لو الشراء بعد بتاريخ مؤرخ بعتق

فل ثابت هو ما إثبات على البينة فقامت بنكوله، أو المشتري بإقرار للمستحق
hتقبل.
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ًا، في الله رحمه محمد قال ب185( له يقال رجل يد في أمة «الزيادات»: أيض

المة محمد له: محمد: يا يقال لرجل له: إبراهيم يقال رجل فقال الله، ) عبد4
ينقد ولم إليك وسلمتها درهم، بألف منك بعتها أمتي كانت الله عبد يد في التي

كله، ذلك في محمد وصدقه منك، وغصبها، عليك غلب الله عبد أن إل الثمن،
عبد قول الجارية في فالقول جاريتي، ويقول: الجارية كله، ذلك ينكر الله وعبد
على تصادقا لنهما محمد؛ على لبراهيم بالثمن ويقضي يد، صاحب لكونه الله
والثابت والتسليم، البيع بعد غصبها الله عبد أن وعلى والتسليم، البيع

ًا كالثابت حقها في بتصادقهما بالثمن يقضى أليس ذلك، القاضي عاين ولو عيان
ل المبيع، على المشتري يد إثبات البائأع على الواجب لن محمد؛ على لبراهيم
ههنا.  فكذلك يده ابتدائأية

فأراد محمد من الثمن إبراهيم أخذ بعدما الله عبد يد من المة رجل استحق فلو
عليه ورد مني بعتها التي وقال: الجارية إبراهيم، على بالثمن يرجع أن محمد

اقتصر الله عبد على بالستحقاق القضاء لن ذلك؛ إلى يلتفت ل الستحقاق
اليد ذي على المطلق بالملك القضاء لن محمد إلى يتعد ولم الله، عبد على
ل الله عبد وهو اليد وذو جهته، من الملك تلقي يدعي غائأب إلى يتعدى إنما

ًا محمد يصر فلم محمد، جهة من الملك تلقي يدعي على بالقضاء عليه مقضي



اشتراها جاريته الجارية أن المستحق على البينة محمد أقام لو ولهذا الله، عبد
ًا صار ولو له، بالجارية وقضي بينته قبلت يملكها وهو إبراهيم من عليه مقضي
ًا يصر لم وما بينته قبلت لما إبراهيم. على بالثمن يرجع ل عليه مقضي

جاريته أنها على البينة أقام بأن بالنتاج استحقها استحقها، الذي كان لو وكذلك
على بالثمن محمد يرجع لم للمستحق بها القاضي وقضى ملكه، في ولدت

القضاء لن الغير؛ جارية باع إبراهيم أن المستحق بينة ظهرت وإن إبراهيم
ًا محمد يصر فلم محمد إلى يتعد ولم الله، عبد على اقتصر بالستحقاق مقضي

عليه.
أنه ترى أل خارج، المستحق لن إليه؛ محتاج غير ههنا النتاج دعوى أن بيانه: هو

دعوى اعتبار فسقط بينته، قبلت المطلق الملك على البينة المستحق أقام لو
محمد يصير ل المطلق، الملك دعوى وفي المطلق، الملك دعوى وبقي النتاج

ًا ههنا. فكذا الله عبد على بالقضاء عليه مقضي
ًا أن ترى «الكتاب»: أل في قال الجارية أن المستحق على البينة أقام لو محمد

صار ولو لمحمد، بها يقضي إنه كذا يملكها، وهو إبراهيم، من اشتراها جاريته
ًا محمد له. قضى لما الله عبد على بالقضاء عليه مقضي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 فرع

أنها محمد على البينة المستحق أعاد فقال: لو به للستشهاد المسألة هذه على
لن محمد؛ بينة على بينته وترجحت للمستحق، بها قضي ملكه في ولدت أمته
إبراهيم على بالثمن محمد ويرجع المطلق، الملك بينة يعارضها ل النتاج بينة
ًا لن الصورة؛ هذه في ًا صار محمد يستحق لم ولو القضاء، بهذا عليه مقضي

وقضى الصل، حرة أنها الله عبد على البينة الجارية أقامت ولكن أحد الجارية
وبما بالحرية، القضاء لن إبراهيم؛ على بالثمن محمد رجع بحريتها القاضي

ًا محمد فصار كافة الناس على قضاء بها ألحق وثبت بذلك، عليه مقضي
ل إبراهيم من والشراء الملك على البينة محمد أقام لو ولهذا عليه، الستحقاق

ّية لثبت عليه الستحقاق يثبت لم ولو له، يقضى ول بينته تقبل استحقاق بن
البائأع على الرجوع يوجب الشراء على سابق بسبب المشتري؛ على المبيع

بالثمن.
القاضي وقضى أعتقها أمته كانت أنها الله عبد على البينة أقامت لو وكذلك

بمقصود، ليس ههنا الملك دعوى لن إبراهيم؛ على بالثمن محمد رجع بذلك
كان ولما العتق، إلى وسيلة لكونه الملك ودعوى العتق دعوى المقصود وإنما

من بأولى بالعتق فيه للقضاء الوقات بعض وليس العتق، دعوى المقصود
ًا تعين لم أنها لما البعض، سواء. الصل بحرية والقضاء هذا كان الدعوى في وقت
كان استولدها، أو دبرها أمته كانت أنها الله عبد على البينة أقامت لو وكذلك

ًا فيكون العتق، حق والستيلد بالتدبير الثابت لن قلنا، كما الجواب ملحق
والتدبير الستيلد دعوى فصار والفسخ، النقض يحتمل ل ولهذا العتق، بحقيقة
والستيلد والتدبير العتاق على البينة أقامت إذا وهذا العتق، حقيقة كدعوى

تاريخ.  غير من



أو وأعتقها سنة، منذ ملكها الله عبد أن على البينة أقامت إن أرخت إذا فأما
كان الذي العقد تاريخ إلى ينظر فإنه بذلك، القاضي وقضى استولدها أو دبرها

على بالثمن محمد يرجع ذلك من أقل أو سنة منذ كان فإن ومحمد، إبراهيم بين
ًا صار الله عبد ملك لن إبراهيم، والملك بالعتق، ألحق بما أو بالعتق مؤكد
ألحق عما أو العتق عن الخالي الملك مع بالعتق ألحق بما أو بالعتق المؤكد
في استويا فإذا فيه؛ لقوة بالثبات أولى المؤكد الملك كان اقترنا، إذا بالعتق
من محمد شراء بطلن ضرورته من كان أولى بالعتق المؤكد وصار التاريخ

أقل إبراهيم وبين محمد بين جرى الذي العقد تاريخ كان إذا كذلك هو إبراهيم،
الولى. طريق عن سنة من
ًا يبقى الموقع العتق يقول: بأن أو ًا ملك ًا مقارن ًا وملك العتق لن عنه، متأخر

ًا، بعده يتصور ول يبطله بما الملك اقتران يتصور ول الملك، إبطال كان وإن أيض
بالثمن محمد يرجع ل سنتين منذ وإبراهيم محمد بين جرى الذي العتق تاريخ
ًا صار وإن الله، عبد ملك ضرورة من ليس إذ إبراهيم على بطلن بالعتق مؤكد

إبراهيم. على الرجوع حق له نثبت فل إبراهيم، من محمد شراء
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ل بذلك القاضي وقضى كاتبها، أنه الله عبد على البينة أقامت الجارية أن ولو

كسائأر معاوضة وإنه العبد، حق الكتابة عقد لن إبراهيم؛ على بالثمن يرجع
البيع.  فأشبه المتعاقدين جهة من والفسخ النقض يحتمل ولهذا المعاوضات،

لمحمد يكن لم للمستحق بها وقضى الله، عبد من البيع على البينة أقامت ولو
بدل أدت إذا «الكتاب»: إل في قال ههنا، كذا إبراهيم على بالثمن يرجع أن

بالكتابة القضاء لن إبراهيم؛ على بالثمن محمد يرجع فحينئذ وعتقت الكتابة
ًا محمد فصار كافة، الناس على فنفذ بالعتق، قضاء الداء عند عليه، مقضي

اشتراها جاريته الجارية أن بينة محمد أقام لو ولهذا إبراهيم، على بالثمن فيرجع
ل الكتابة بدل أداء بعد كان وإن تقبل، الكتابة بدل أداء قبل كان إن إبراهيم، من

تقبل.
الثمن، ونقده وقبضها دينار بمئة محمد من اشتراها أنه الله عبد أقر وإن

ثلثة: وجوه على فهذا ذلك، في محمد وصدقه
الله. عبد يد من الجارية استحقت ثم عليه يتصادقا الول: أن الوجه
الله. عبد يد من الجارية استحقت بعدما عليه يتصادقا الثاني: أن الوجه
ًا كان ومحمد محمد، من بالشراء الله عبد يقّر الثالث: أن الوجه حاضرا، أو غائأب

محمد صدقه ثم الله، عبد يد من الجارية استحقت حتى يكذبه ولم يصدقه فلم
قال. فيما
على بالثمن محمد ويرجع محمد، على بالثمن الله عبد يرجع الول الوجه ففي

استئناف يملكان زمان في الشراء على تصادقا محمد مع الله عبد لن إبراهيم؛
بالمعاينة، ثبوته حسب بإثباته البيع وصار التصادق، فيصح التهمة فانتفت الشراء

ًا بينهما البيع ثبت ولو محمد ورجع محمد على الله عبد رجع استحقت ثم عيان
يدعي الله عبد لن محمد؛ على قضاء الله عبد على القضاء وصار إبراهيم، على
ًا محمد صار وإذا محمد، جهة من الملك تلقي على بالثمن يرجع عليه مقضي

ّق لم الله عبد هناكا لن النوع؛ هذا مسألة بخلف ضرورة، إبراهيم من الملك يتل
ًا محمد يصير فل محمد، جهة ههنا أما مر، لما الله عبد على بالقضاء عليه مقضي

بخلفه. 



بالثمن محمد يرجع ول محمد، على بالثمن الله عبد الثاني: يرجع الوجه وفي
الشراء؛ ) استئناف4أ186( يملكان ل حال في وجد التصادق لن إبراهيم؛ على
ًا هذا فكان تحقق، قد الستئناف من المانع لن فصح التهمة موضع في تصادق

غيرهما على يصح ولم محمد، على بالثمن يرجع أن الله لعبد كان حتى عليهما
إبراهيم. على بالثمن يرجع أن لمحمد يكن لم حتى

يرجع ول محمد، على بالثمن الله عبد الثالث: يرجع الوجه في الجواب وكذلك
ًا ههنا التصديق يعتبر فلم إبراهيم، على بالثمن لو إذ القرار، وقت إلى مستند
الوجه نظير يكون أن ينبغي وكان الستحقاق، قبل كان التصادق أن لظهر اعتبر

الول.
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إنما قالوا: التصديق بعضهم المسألة، تخريج في المشايخ عبارة واختلفت
ذلك بطل قد وههنا فل، بطلت إذا أما القرار بقي إذا القرار، وقت إلى يستند

القاضي، قضاء إلى يفتقر الله عبد على بالبينة الستحقاق هو: أن القرار. بيانه
فكيف إقراره، في الله عبد تكذيب يوجب للمستحق بالملك القاضي وقضاء
إقراره، على ثابت الستحقاق بعد أن إل نفسه؟ بطل وقد إليه التصديق يستند

بعد تصادقا كأنهما فصار للحال، القائأم القرار هذا إلى التصديق فيستند
لهذا.  الثاني الوجه نظير فكان الستحقاق،

ًا قالوا: بأن وبعضهم ّتهم محمد به قصد لنه الستحقاق؛ بعد التصديق في م
السناد إلى يرجع فيما تصديقه يصح فل إبراهيم، على لنفسه الرجوع حق إثبات
التصديق منه يوجد لم ولو يوجد، لم منه التصديق كان السناد حق في وصار
ً ًا يصير ل لنه إبراهيم؛ على بالثمن محمد يرجع ل أصل أنه ترى أل عليه، مقضي

على بها قضي إبراهيم من اشتراها أمته أنها على البينة وأقام يصدق لم لو
ًا يصير ل أنه فدل المستحق، التصديق تقدم إذا فكذا التصديق قبل عليه مقضي

ًا يصر لم ما أقيم محمد: أنا فقال إبراهيم، على بالثمن يرجع ل عليه مقضي
لن خصم، على خصم من قامت بينة هذه لن بينته؛ قبلت إبراهيم، على البينة

فصار إبراهيم على لمحمد الرجوع حق لثبوت سبب الله عبد من محمد بيع
ًا محمد ًا إبراهيم وصار البيع هذا إثبات في خصم ودفعه، إنكاره في خصم

ًا، كالثابت بها الثابت صار البينة قبلت وإذا بينته، فقبلت محمد يقع عاينا ولو عيان
ههنا. كذا إبراهيم على بالثمن يرجع أن لمحمد كان بحاله والباقي الله، عبد من

قبل منه الشراء دعواه في الله عبد صدق أنه بينة محمد أقام لو وكذلك
إبراهيم على بالثمن محمد ورجع بينته، قبلت الله عبد من الجارية استحقاق

ًا ًا.  بالثابت بالبينة الثابت للتصادق اعتبار عيان

ًا أن على الله وعبد محمد تصادق ولو وسلمها الله، عبد من الجارية وهب محمد
الثاني الوجه ففي الشراء، في ذكرنا ما نحو ثلثة: على وجوه على فهو إليه

وكان الول: يرجع، الوجه وفي إبراهيم، على بالثمن محمد يرجع والثالث: ل
ما إبراهيم على بالثمن محمد يرجع ل الشراء فصل في لن يرجع ل أن ينبغي



أصلً، محمد على الله عبد يرجع ل وههنا محمد؛ على بالثمن الله عبد يرجع لم
في يقال: بأن أن ذلك في الوجه ولكن إبراهيم؟ على بالثمن محمد يرجع فكيف
ًا محمد ليصير شرط ما محمد على بالثمن الله عبد رجوع الشراء فصل مقضي
تلقى من وعلى عليه، قضاء اليد ذي على المطلق بالملك القضاء لن عليه؛
محمد فصار محمد، جهة من الملك الله عبد تلقي ثبت وقد جهته من الملك
ًا رجع فلو العاقد، مملوكا المستحق بدل أن باعتبار شرط إنما ولكن عليه مقضي
يجتمع بالثمن محمد على الله عبد يرجع أن قبل إبراهيم على بالثمن محمد

ً محمد ملك في الثمنان إليه، سبيل ول له وجه ل مما وهذا واحد، ثمن عن بدل
على بالثمن يرجع أن لمحمد فكان والصدقة، الهبة في معدوم المعنى هذا

محمد. على بالثمن يرجع أن لله لعبد يكن لم وإن إبراهيم،
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ًا آخر، من اشترى رجل ًا والنخيل الرض اشترى كرم ثم وقبضهما، جميع

َعَرَصُة استحقت عليه ويرجع البائأع، على الشجار يرد أن للمشتري كان وحدها ال
ًا اشترى لو الثمن. ومثله بجميع والبردعة الحمار اشترى بردعته مع حمار
ًا يرد أن للمشتري ليس البردعة دون الحمار استحق ثم وقبضهما، جميع

الثمن. من بحصتها البردعة يمسك بل الثمن، بجميع البائأع على ويرجع البردعة،

استحقاق وبعد والمثمرة، النامية الشجار اشترى الكرم فصل في والفرق: أن
َعَرَصُة ًا، ويصير الثمر حد عن يخرج وبالقلع الشجار، بقلع المشتري يؤمر ال حطب

فصل في يتأتى ل المعنى هذا الرد، حق للمشتري فيثبت فاحش عيب وهذا
ًا البردعة تصير ل الحمار باستحقاق لن البردعة؛ النتفاع يخرج ول آخر، شيئ

افترقا. فلهذا لجله اشتراها الذي
ً البائأع أحال ّدى بالثمن، المشتري على رجل له، المحتال إلى الثمن المشتري وأ

في ذكر بالثمن؟ يرجع من على فالمشتري المشتري، يد من الدار استحقت ثم
يرجع المشتري السغدي: أن السلم شيخ المام الشيخ النوازل» عن «مجموع

له؟ المحتال عل يرجع هل بالبائأع المشتري يظفر لم له: فإن قيل البائأع، على
قال: ل.

ًا اشترى وإذا فعند المشتري، يد من المشترى فاستحق الوكيل من شيئ
دفع كان إن المشتري كان إن الوكيل على بالثمن المشتري يرجع الستحقاق

للوكيل: طالب يقال الموكل إلى الثمن دفع كان وإن الوكيل، إلى الثمن
في إنه الصورتين، بين وتفاوت المشتري، إلى وادفعه وحده بالثمن الموكل
من أخذه ينتظر ول نفسه، مال من الثمن بنقد الوكيل يطالب الولى الصورة
«الجامع» أن وفي الموكل، من أخذه ينتظر الثانية الصورة وفي الموكل،

المر. على رجع شاء وإن القابض، على رجع شاء إن بالخيار المشتري
ًا اشترى ًا المشتري إلى فصل ثم يده، من واستحق وقبضه شيئ يؤمر مالً، يوم

ًا حصل وإن لنه البائأع؛ إلى بالتسليم الشراء مقتضى لكن للبائأع بالملك مقر
ًا أقر لو جرم ل القرار فينفسخ بالستحقاق الشراء انفسخ وقد (القبض)، نص

ًا إليه وصل ثم البائأع ملك أنه بالملك إقراره لن بائأعه؛ على بالتسليم يؤمر يوم
يبطل.  لم له



وفي دين، عليه الميت باب في الله، السلم» رحمه شيخ قسمة «شرح في
دعوى في الرابع الباب وفي «الزيادات»، من المئة بعد عشر الرابع الباب

ًا عليه: اشترى الله رحمة السلم «الجامع» لشيخ البائأع ملك أنه أقر عبد
أن للبائأع وليس بالثمن، البائأع على يرجع بالبينة يده من استحق ثم وتقابضا،

فل غاصب، المستحق أن زعمك ومن ملكي، أنه أقررت للمشتري: إنك يقول
لك أقررت يقول: إنما المشتري لن حقيقة، منك غصب لو كما علي يرجع

ًا المبيع أملك أن بشرط بالثمن ًا، ظاهر ًا، القضاء على نفذ وقد وباطن وإذا ظاهر
ًا العبد صار ًا للمستحق ملك ًا لك الثمن يبقى ل ظاهر ًا، ملك لك بقي وإن ظاهر
ًا ًا ملك لن الغصب، بخلف للتساوي الموجب للعقد قضية يستوفي حتى باطن

ًا، المغصوب ملك يزيل ل الغصب الباطن. حيث من يزيله ل كما ظاهر
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يد من المشترى استحق حنيفة: إذا أبي عن يوسف أبي «المنتقى» عن وفي

الشهود أن علمت للمشتري: قد البائأع فقال بالثمن، يرجع أن وأراد المشتري
وإن لك المبيع أن لك أشهد المشتري: أنا فقال لي، المبيع فإن بزور شهدوا
القرار هذا مع بالثمن البائأع على يرجع أن فللمشتري بزور، شهدوا الشهود

من المبيع استحق وقد الثمن، أخذ للبائأع يحل فل له، يسلم لم المبيع قال: لن
المشتري. يد

وقبضها، جارية رجل من اشترى محمد: رجل عن سماعة «النوادر» لبن وفي
أن المشتري فأراد المدعي، لهذا أنها المشتري وأقر وادعاها، رجل جاء ثم

لنك للمدعي؛ هي كانت للمشتري: إنما البائأع فقال بالثمن، البائأع على يرجع
بالثمن.  عليه المشتري يرجع ول قوله، فالقول له وهبتها

ًا استحق بائأعه ووجد عليه، المستحق وقبض ببخارى رجل يدي من حمار
) عليه4ب186( الرجوع فأراد سمرقند بمصر القاضي إلى فقدمه بسمرقند

الستحقاق، أنكر ولكن بالبيع، البائأع فأقر بخارى، قاضي سجل وأظهر بالثمن،
سجل هذا أن بينة عليه المستحق فأقام بخارى، قاضي سجل السجل، وكون
عليه للمستحق ويقضى به، يعمل أن سمرقند لقاضي يجوز ل بخارى قاضي

المستحق على قضى بخارى قاضي أن الشهود يشهد لم ما بالثمن بالرجوع
وهذا عليه، المستحق يد من وأخرجه البائأع هذا من اشتراه الذي بالحمار عليه
أن يشترط بل السجل نفس على العتماد يجوز فل الخط، يشبه الخط لن

عليه. المستحق يد قصر وعلى القاضي، قضاء على يشهدوا
ًا «المنتقى»: استحق شهادات في عدلهما عدلين شاهدين بشهادة حمار

البائأع على عليه المشهود رجع زكيا إن الشاهدين عن قال: أسأل عليه، الشهود
القرار. بمنزلة بالثمن
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 بأمر كفيل بالثمن كفل وقد المبيع استحقاق في آخر نوع

معرفة وعلى الغير، عن بحق الكفالة معرفة على مبنية الفصل هذا مسائأل
الصيل ذمة إلى ذمته بضم الكفالة بعقد فنقول: الكفيل الغير، عن الدين قضاء

بعد الكفيل قضاء ثم الضم، من مشتقة الكفالة لن الصيل؛ على ما ليحمل



الصيل مقام ماله يقيم الغير عن الدين والقاضي الكفيل يحمل ما لسقاط ذلك
بأمر والقضاء الكفالة كانت فمتى الدين، من الصيل على ما إسقاط في

ًا والقاضي الكفيل * أعني منهما واحد كل صار الصيل يلقيه ما * مقرض
ًا يصير للدين فالقاضي عليه، بمن يصرفه من دين به أدى الذي ماله مقرض
ًا جعله فقد عنه الدين بقضاء أمر لما المديون لن عليه؛ في نفسه عن نائأب

ًا يصير وإنما الحق، صاحب إلى يؤدي بما القضاء ًا المؤدى صار إذا نائأب للمر ملك
ًا يصير الدين بقضاء المأمور قولنا: إن معنى وهو بالقراض، به وقع ما مقرض

ًا يصير والكفيل المر، من القضاء عليه، ما اللتزام في المر من ذمته مقرض
حق في المال مقام الكفيل وحق الذمة في ما بالتزام أمر بالكفالة المر لن

الصيل، على بما مشغولة تصير الكفيل ذمة لن وهذا الدين، بقضاء المأمور
فكان بالقراض، الصيل كذمة الكفيل ذمة صارت إذا بذلك مشغولة تصير وإنما
أمر بغير الدين وقضاء الكفالة كانت ومتى الوجه، هذا من القراض معنى في
ًا، والقاضي الكفيل صار عليه من صاحب كأن الصيل حق في فيعتبر متبرع

والتزامه المال أداء هذا والقاضي الكفيل حق في ويعتبر قبض، بغير أبرأه الدين
المال إسقاط بمقابلة وأداؤاه المال والتزام الغير، من المال إسقاط بمقابلة

حق في ذلك يعتبر نفسه، مال على المال صاحب يصالح كالفضولي غيره عن
المال التزام المصالح حق في ويعتبر قبض غير من أبرأه كأنه المال صاحب
الغير.  عن المال إسقاط بمقابلة وأداؤاه

اشترى الكبير» :رجل «الجامع في الله رحمه محمد قال المسائأل، إلى جئنا
ًا آخر من المشتري، بأمر كفيل بالثمن المشتري عن وكفل درهم، بألف عبد

أو المشتري، يد من العبد واستحق الكفيل غاب ثم الثمن، للبائأع الكفيل ونقد
ًا وجد ًا أو حر ًا، أو مكاتب المشتري فأراد الولد، أم فوجدها جارية كاتب أو مدبر
المشتري على رجع قد الكفيل كان إن بالثمن. قال: ينظر البائأع على يرجع أن
الوجه هذا في المشتري لن البائأع؛ على يرجع أن للمشتري كان للبائأع نقده بما
الثمن، من له نقد بما البائأع على يرجع أن للمكفول كان وقد الكفيل؛ مقام قام

نقد ما منه وأخذ المشتري على رجع لما نقول: الكفيل أو مقامه قام لمن فكذا
ًا المنقود صار عند بذلك البائأع على يرجع أن للمشتري فكان للمشتري، ملك
ل للبائأع نقد بما المشتري على يرجع لم الكفيل كان وإن له، المبيع سلمة عدم

ما المشتري الصورة، هذه في لن بالثمن؛ البائأع على يرجع أن للمشتري يكون
جعل الكفيل نقد أن بحكم رجع رجع لو المنقود يملك ولم الكفيل، مقام قام

المشتري. كنقد
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أن تبين إذ المشتري؛ كنقد يجعل لم الكفيل نقد أن يتبين السباب هذه وبظهور
ًا يكن لم الثمن هذا في ولن باطلة، وقعت الكفالة وأن المشتري، على واجب

يرجع أن بين يتخير حضر إذا الكفيل فإن حضر، إذا الكفيل خيار قطع الرجوع
ما وبعد هذا، بعد يتبين لما البائأع، على يرجع أن وبين نقد بما المشتري على
للمشتري وليس الخيار، هذا للكفيل يبقى ل بالثمن البائأع على المشتري رجع
خياره.  الكفيل على يقطع أن



على رجع شاء وإن نقد، بما البائأع على رجع شاء فإن الكفيل حضر إذا ثم
الكفيل، حق في الضمان سبب هو ما منهما واحد كل في وجد لنه المشتري؛

هذه بظهور لنه الباطلة؛ الكفالة بحكم الكفيل مال قبض فلنه البائأع أما
ًا يكن لم الثمن أن تبين السباب أو عنه يتحمل والكفيل الصيل، على واجب

ًا قضى الكفيل نقول أن له فكان عليه، ليس أنه وتبين عليه، أنه ظن على دين
بالكفالة أمره لما المشتري فلن المشتري وأما القابض، على قضي بما يرجع
لنه يصح؛ لم إن بالقضاء الضمان بشرط دينه يقضي بأن أمره فقد بالثمن عنه

ًا، يكن لم الثمن أن ظهر قال: لم كأنه الضمان، بشرط بالدفع المر نفى واجب
فقد بالكفالة أمره نقول: لما أو لك، ضامن أني على درهم ألف فلن إلى أدفع

ذمته، براءة وهو ذلك، في له لمنفعة نفسه ملك من يؤدي ما تسليم له ضمن
لن الولد؛ بقيمة البائأع على يرجع كالمغرور له ضمن لما الرجوع حق له فيثبت
أخذ فإن الثمن، من لنفسه عليه شرط بما الولد سلمة للمشتري ضمن البائأع

لم المشتري أن ظهر لنه ظاهر وهذا المشتري، على البائأع يرجع لم البائأع من
المشتري رجع المشتري من أخذ وإن عليه، الثمن البائأع يملك فل المبيع، يملك
المنقود صار المشتري على رجع لما الكفيل لن الكفيل؛ نقد بما البائأع على
ًا sذكرنا. ما على البائأع مقام المشتري قام أو للمشتري، ملك
الكفيل يختار أن قبل وذلك البائأع، اتباع الكفيل حضر بعدما المشتري أراد وإن
أن الكفالة لن ذلك؛ له يكون أن ينبغي وكان ذلك، له ليس المشتري اتباع

ًا البائأع إلى مطلق بدفع المر بقي بينا، لما استحقاق من يطلب دفع صار صحيح
كذلك.  فهنا قلنا، كما الجواب وهناكا بنفسه، المشتري كدفع الكفيل

لنه للمشتري؛ يكن لم بعضهم: إنما فيه. قال المشايخ عبارة اختلفت والجواب
البائأع على الرجوع حق للمشتري ثبت ولو بينا، ما على الخيار للكفيل ثبت

دفع ما منه ويأخذ البائأع يبيع أن ذلك بعد الكفيل يمكن ل لنه الكفيل؛ خيار يبطل
إل مأمور وإنه ألفين وأخذ درهم ألف قبض بسبب لنه البائأع، به يتضرر لنه إليه
عين منه ويأخذ الثاني، اتباع ولية له فإن الول، بالغاصب يشكل العذر هذا أن
ًا، كان إن منه الثاني أخذ ما ًا، كان إن وقيمته قائأم تضمين في بأن أجد ولم هالك

وبين الول تضمين بين الخيار من للمالك ثبت ما إبطال للثاني الول الغاصب
الثاني. تضمين

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يرجع أن إما رجع؛ لو لنه البائأع؛ على المشتري يرجع ل قالوا: إنما وبعضهم

حق، بغير الكفيل عن قبضه الذي المال عن المشتري يد أزال البائأع أن بحكم
ًا صار المنقود لن أو يد أزال ما البائأع لن الول؛ إلى وجه ل للمشتري، ملك

وجه ول المشتري، يد في يكن لم ذلك لن الكفيل؛ عن قبضه عما المشتري
البائأع إلى الدفع بمجرد المر وبقي الكفالة بطلت بالستحقاق لنه الثاني إلى

المأمور يرجع لم ما الضمان بشرط بالدفع المر في أن إل الضمان بشرط
ًا المدفوع يصير ل بالضمان المر على كفالة يكن لم ) ولو4أ187( للمر، ملك
ًا كان جميع في الكفالة بمنزلة هذا كان بحالها المسألة وباقي الثمن، بقضاء أمر

ًا، يكن لم الثمن أن تبين السباب هذه بظهور لن وصفنا؛ ما أن فيتبين واجب
سواء. الكتابة وفصل هذا فكان يصح، لم الثمن بقضاء المر

قبل العبد مات لكن الكفالة، فصل في السباب من ذكرنا مما يكن لم قال: ولو



البائأع على يرجع أن للمشتري كان وغاب، الثمن نقد قد الكفيل وكان القبض،
يرجع.  لم أو نقد بما المشتري على الكفيل رجع سواء بالثمن

بما المشتري على الكفيل يرجع لم إذا فيما الستحقاق وبين الهلكا بين فرق
الموت فصل وفي البائأع، على يرجع ل المشتري الستحقاق فصل في فإن نقد،

ًا، يكن لم الثمن أن يتبين ل العبد بهلكا أن والفرق يرجع، لم الكفالة وأن واجب
أدى فحين الصل من البيع يفسد ل القبض قبل العبد بهلكا لن صحيحة؛ تكن

ًا البائأع قبض ما فكان صحيحة، كفالة بحكم أداه البائأع إلى الثمن الكفيل مقبوض
على يرجع أن له وكان البائأع، على يرجع أن للكفيل فكان فاسدة، كفالة بحكم

الرجوع للمشتري يكون ل إنما الستحقاق فصل في ولن ذكرنا، لما المشتري
ل المعنى وهذا الكفيل، خيار قطع يوجب لنه الكفيل؛ غيبة حال البائأع على

الله شاء إن هذا بعد يتبين ما على ههنا للكفيل خيار ل لنه الهلكا؛ فصل ينافي
ًا الكفيل كان أو العبد، موت فصل في الكفيل حضر فإن تعالى، يكن لم حاضر
بالثمن. البائأع على يرجع أن للكفيل

يظهر بالستحقاق ذكرنا: أن ما والفرق الستحقاق، فصل وبين هذا بين فرق
فيكون حق، بغير الكفيل من قبض ما قبض البائأع أن فيظهر الكفالة بطلن

بطلن يظهر ل القبض قبل العبد بهلكا أما البائأع، قبضه ما استرداد حق للكفيل
يكون فل حق، بغير قبض ما الكفيل من قبض البائأع أن يظهر ول الكفالة،
ذكرنا، لما البائأع على يرجع المشتري ولكن إليه، دفع ما استرداد حق للكفيل

كان فإن السباب، من بسبب بينهما فيما البيع انفسخ ولكن العبد، يمت لم ولو
أو بقضاء، القبض بعد بالعيب الرد نحو وجه كل من فسخ هو بسبب النفساخ

كان الشرط بخيار أو الرؤاية بخيار الرد أو قضاء بغير أو بقضاء القبض قبل
يتبين ل السباب بهذه لن القبض قبل العبد مات إذا فيما كالجواب فيه الجواب

ًا، يكن لم الثمن أن العبد هلكا في كما صحيحة تكن لم الكفالة أن يتبين ول واجب
القبض. قبل
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في العبد مات ثم فنقد، عنه الثمن ينقد أن غيره أمر المشتري كان لو وكذلك
البائأع على يرجع الذي هو المشتري فإن المشتري، إلى التسليم قبل البائأع يد

ثم المشتري أمر بغير الكفالة كانت وإن ذكرنا، لما كلها الحوال في بالثمن
بالثمن، البائأع على يرجع أن للكفيل كان وجه كل من بينهما فيما البيع انفسخ
بغير إبراء المشتري حق في هذا لن سبيل؛ المشتري على للكفيل وليس
من قبض ما للبائأع يسلم فإنما بعوض، إبراء هذا والبائأع الكفيل حق وفي عوض

لم بينهما البيع انفسخ وإذا العوض، بمقابلة للمشتري البراءة حصلت إذا الكفيل
بل البائأع قبضه الذي الثمن وهو العوض، بمقابلة للمشتري حاصلة البراءة تكن
إليه، أدى بما البائأع على يرجع أن للكفيل وكان بينهما، السبب النفساخ كان
في جديد عقد المتعاقدين، بين فيما فسخ هو بسبب بينهما البيع انفسخ وإن
للكفيل يكون ل القالة ونحو قضاء بغير القبض بعد بالعيب الرد نحو الثالث حق
حق في فيجعل المتعاقدين ثالث الكفيل لن بشيء؛ البائأع على يرجع أن

ًا باعه المشتري كأن الكفيل ًا بيع ًا هذا كان ولما البائأع، من جديد ًا بيع في جديد



العوض، بمقابلة تكن لم الثمن عن المشتري براءة أن يتبين ل الكفيل حق
على يرجع الذي هو المشتري ولكن بالثمن، البائأع على الكفيل يرجع ل فلهذا
حقهما في المشتري براءة فكانت بينهما فيما فسخ به المأتي لن بذلك؛ البائأع

ًا ل السبب بانفساخ حاصلة وسبب قبض، ما رد البائأع على فيجب للعوض، حكم
حق فيكون الفسخ، باشر الذي هو والمشتري انفسخ، قبض ما رد وجوب
المشتري؛ دون للكفيل المقبوض ويكون السبب، لمباشرته للمشتري القبض

فإن المؤدي، هذا بمقابلة للمشتري البراءة لتحصل بذلك أدى إنما الكفيل لن
ًا به المأتي كان إنما البراءة أن زعمهما في كان والمشتري البائأع حق في فسخ

ًا المؤدي بمقابلة ل للمشتري حصلت حقهما، في فيعتبر بزعمهما، للكفيل حق
مّر.  ما على للمشتري القبض حق ولكن للكفيل المؤدى كان فلهذا

الجواب كان أمر بغير المشتري عن الثمن رجل نقد ولكن كفالة، تكن لم ولو
المشتري، أمر بغير كانت إذا الكفالة في الجواب نظير وصفنا ما جميع في فيه

على الثمن عن البائأع الكفيل فصالح المشتري، بأمر الكفالة كانت قال: ولو
ًا، خمسين لن الدنانير دون بالدراهم المشتري على يرجع أن للكفيل كان دينار
تمت؛ قد اللف للتزام الذمة إقراض في المشتري وبين الكفيل بين المقابلة

وقد المشتري، عن البائأع حق انقطاع المشتري على الكفيل رجوع شرط لكن
ًا للبائأع أدى لو الكفيل أن ترى أل القدر، بهذا ذلك حصل العوض بمقابلة زيوف

المشتري على يرجع أن للكفيل كان بالزيوف البائأع وتجوز جياد والثمن
بالدراهم المشتري على الكفيل يرجع أن يجب ههنا فكذا الجياد؟ بالدراهم

ًا. أيض
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ول بالدنانير، البائأع اتباع له كان حضر ثم غائأب، والكفيل العبد استحق فإن

طالب شاء إن الخيار قال: للكفيل تقدم وفيما المشتري، على للكفيل سبيل
بالكفالة باللتزام المر ضمن في أن المشتري. والفرق طالب شاء وإن البائأع،

الول الوجه في أن إل الوجهين في الكفالة يطلب أن وبالستحقاق بالداء أمر
ما غير أدى لنه المشتري؛ بأمر يكن لم الداء ههنا أما بالداء، المر يبطل لم

قال: ل فلهذا الكفالة، بحكم الرجوع تعذر كما المر، بحكم الرجوع يتعذر به أمر
أعطاه لنه البائأع؛ على الكفيل يرجع ولكن المشتري، على الكفيل يرجع

أن هذا في ويستوي الصلح، بطلن ظهر وبالستحقاق الصلح، بحكم الدنانير
ل المعنى لن المجلس، عن الفتراق بعد أو المجلس في الستحقاق يكون

يتفاوت. 

ثم بالدنانير، المشتري عن بها كفل التي الدراهم الكفيل باع البائأع أن لو وكذلك
التسوية والصلح البيع بين التسوية بهذه محمد وأراد البيع، بطل العبد استحق

ًا، كان البيع من بينهما جرى ما لن المجلس، عن الفتراق بعد بينهما صرف
وهما العبد، استحق إذا فأما الصرف، بدل قبض قبل المجلس عن وبالفتراق

الصلح. يبطل ل أما البيع، يبطل بعد المجلس في
إنما وذلك الحق، بدون التجوز على الصلح ينبني أن والبيع الصلح بين والفرق

في يتعينان والدنانير والدراهم البعض، وتركا الحق بعض باستيفاء يكون



ًا؛ الصلح في فيتعينان الستيفاء بعينه، ثوب على الدراهم من صالح لو ولهذا أيض
الدراهم بعين يتعلق ل البيع فأما الصلح، يبطل عليه دراهم ل أنه على تصادقا ثم

ًا المجلس دام وما الدراهم، بمطلق يتعلق وإنما إليها المشار دفع يمكن قائأم
الذمة في دراهم آخر من باع لو ولهذا البيع، يبطل فل صاحبها، إلى درهم ألف

البيع. يبطل ل الذمة في دراهم ل أنه على تصادقا ثم بعينه، ثبوت
يرجع أن للمشتري فإن البائأع؛ يد في مات ولكنه العبد يستحق لم قال: ولو

لم الثمن أن يظهر ل بالموت لن البائأع؛ على للكفيل سبيل ول بألف، البائأع على
ًا، يكن ًا البيع بهذا الكفيل فصار واجب بطريق ) درهم4ب187( ألف للبائأع موفي

عقد لن به؛ كفل ما مثل درهم ألف البائأع على للكفيل وجب لنه المقاصة؛
بعقد درهم ألف البائأع على للكفيل فصار الدين، ذلك بعين يتعلق ل الصرف

بالمقاصة واليفاء المقاصة، فوقعت الكفالة، بحكم مثله عليه وللبائأع الصرف،
هذا في سبيل البائأع على للكفيل يكون ل وهنا حقيقة، بالستيفاء كاليفاء
ههنا. كذلك البائأع على وللمشتري المشتري على للكفيل السبيل وإنما الوجه،
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ًا؛ خمسين على البائأع صالح الكفيل كان لو وكذلك ًا صار الكفيل لن دينار موفي
بين الفرق أن إل سواء البيع في والجواب فيه الجواب فصار بالصلح، درهم ألف

ًا خمسين رد شاء إن الخيار للبائأع الصلح في أن والبيع، الصلح رد شاء وإن دينار
يبنى أن ذكرنا ما خيار. والفرق غير من درهم ألف يرد البيع وفي درهم، ألف

حقه إلى ليصل حقه بدون رضي إنما والبائأع الحق، بدون التجوز على الصلح
الخيار له كان الدراهم يلزمه أن إلى المر آل فإذا الدراهم، لتلزمه ل الدين من
الصلح، أبطل شاء وإن درهم، ألف وذلك الثمن وأعطى الصلح أمضى شاء إن

والستيفاء، المماكسة على مبناه لن البيع؛ بخلف الدنانير من قبض ما ورد
ًا البائأع فصار الثمن المشتري على يرد بل البيع في يتخير ل فلهذا حقه، مستوفي
مّر. ما على بخلفه الصلح في أما الدراهم، وهو
لما لنه يستوفيه؛ الذي هو فالمشتري الدراهم رد البائأع اختار إن الصلح في ثم

العقد انفساخ فعند الثمن، استيفاء وتعذر الصلح أمضى فقد الدراهم رد اختار
البائأع استوفى لو كما للمشتري، القبض حق يكون القبض قبل العبد بموت
ذلك يقبض الذي هو فالكفيل الدنانير، رد اختار وإن حقيقة، الكفيل من الثمن

الصلح باشر الذي هو والكفيل الصلح، فسخ بطريق يكون إنما الدنانير رد لن
على رجوع له يكن لم فلهذا الدنانير، في حقه الصلح انفساخ فعند معه

المشتري. 

ً أمر المشتري كان ولو فباع كفالة، غير من الثمن عنه البائأع يقضي أن رجل
ًا خمسين البائأع من المأمور البائأع المأمور صالح لو وكذلك يجوز، بالثمن دينار

ًا، خمسين على الثمن من يكن لم وإن الدين لن الصلح في يشكل ل وهذا دينار
ًا الدين بقضاء المأمور أن إل ذلك بتركا القضاء عن امتنع لو حتى عليه، واجب
فكذا يجوز، ل غيره على بدين ماله باع لو الفضولي فإن البيع، في يشكل وإنما

أن أفقه، وهذا يجوز ل عليه ليس الذي بالثمن ماله باع لو الدين بقضاء المأمور
ًا يكن لم إذا الثمن ًا هو صار الدين بقضاء المأمور على واجب الدنانير مملك



ًا الدنانير مشتري وصار غيره، على التي بالدراهم ثمن هي التي الدراهم مملك
من غير من الدين وتمليك الدنانير، بائأع وهو غيره، من العبد مشتري على له

يجوز. ل الدين عليه
ل الدين عقد الدين: أن بقضاء المأمور وبين الفضولي بين الفرق وهو والجواب

ًا كان إذا البائأع أن إل كلها الحوال في الدين بذلك يتعلق هذا في كان فضولي
العقد في المشتري وهو العقد هذا في العاقد غير على الثمن تسليم شرط
الثمن تسليم الول العبد في المشتري على يجب العقد هذا صح لو فإنه الول،
الفضولي. إلى عليه الذي
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على الثمن تسليم شرط الفضولي إلى عليه الذي الثمن تسليم قلنا: وشرط
البائأع من ماله يبيع فل الدين بقضاء المأمور فأما العقد، فيفسد العاقد غير

ما مثل الول البائأع على يجب حتى يبيع وإنما المشتري، عن الثمن لستيفاء
ًا له يجعل ثم الول، المشتري على له كان الشرط فيتقدم عليه، بما قصاص

بمنزلة المأمور صار المأمور من الصلح وصلح البيع صح وإذا فيجوز، الفاسد
وصفنا.  ما جميع في الكفيل

يجب لم إنه حيث من وجه من الفضولي بمنزلة الدين بقضاء نقول: المأمور أو
على الطالب يجبر أداء إنه حيث من المطلوب وبمنزلة دين عليه للطالب
مطلوب إنه حيث فمن البيع هذا يجوز ل كان إن فضولي، إنه حيث فمن القبول،

ً الجواز يوجب ما فرجحنا يجوز الكفيل كان ولو الممكن، بقدر للجواز احتيال
على البائأع مع صالح الكفيل إن ثم أمره، بغير بالثمن المشتري عن كفل

ًا خمسين ًا خمسين منه باع أو الثمن، من دينار قبل العبد مات ثم بالثمن، دينار
الثمن ينقد لم المشتري لن البائأع؛ على للمشتري سبيل فل استحق أو القبض،
يرجع الكفيل ولكن المشتري، أمر بغير كانت الكفالة لن نائأبه؛ نقد ول بنفسه

الدنانير؛ إعطاء وبين الدراهم إعطاء بين الصلح في البائأع ويتخير البائأع، على
هذا.  قبل مّر قد والفرق يتخير، ل البيع وفي

بائأع من دنانيره وباع متبرع جاء ولكن الدين بقضاء أمر ول كفالة يكن لم ولو
من دنانيره على الثمن من معه صالح أو المشتري على له الذي بالثمن العبد
دنانيره، على الثمن من معه صالح أو المشتري، على له الذي بالثمن العبد بائأع

وإنه العاقد، غير على الثمن تسليم شرط من فيه لما حال كل على باطل فالبيع
المشتري على الذي الثمن يكون أن شرط كان فإن الصلح وأما للبيع، مفسد

فيصير البيع معنى يحتمل والصلح البيع، بمعنى يصير لنه باطلً؛ يكون للمتبرع
براءة بشرط الصلح كان وإن سواء، والبيع الشرط هذا بحكم الصلح هذا

ًا، الصلح كان الثمن من المشتري الفراغ بمقابلة العين تمليك هذا ويكون جائأز
أطلق وإن الخلع، في كما جائأز وإنه التمليك، منه وجد لمن ل يحصل الذي

ًا الصلح معنى يحتمل الصلح لن يجوز؛ بالتمليك ول بالبراء يصرح ولم إطلق
البراء على يحمل الطلق فعند التمليك، معنى ويحتمل والسقاط البراء

ًا والسقاط ًا للجواز تحري رد البائأع على كان العبد استحق فإن للصحة، وطلب
على الدنانير رد شاء إن الخيار للبائأع كان العبد مات وإن المصالح، على الدنانير



مّر. لما الدراهم عليه رد شاء وإن الكفيل،
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ًا رجل من اشترى رجل بالثمن المشتري عن رجل وكفل جياد، درهم بألف عبد
فالكفيل البائأع، به وتجوز الزيوف، البائأع أدى الكفيل إن ثم المشتري، بأمر
بعقد اللتزام بحكم المشتري على الكفيل رجوع لن بالجياد؛ البائأع على يرجع

حتى المشتري على الكفيل يرجع لم فإن الجياد وهو الملتزم فيرجع الكفالة،
الملتزم، مثل أدى لو الكفيل لن البائأع؛ على للمشتري سبيل ل العبد استحق

وعلى المشتري على رجع شاء وإن البائأع، على يرجع ل المشتري أن ذكرنا وقد
بالزيوف.  إل يرجع ل رجع أيهما

بالستحقاق أن يعلمه البائأع على الكفيل رجوع فلن البائأع على رجع إذا أما
على رجع إذا وأما بالمقبوض، فيرجع حق، بغير قبض ما قبض البائأع أن يظهر

بالداء، أمره المشتري أن يعلمه المشتري على الكفيل رجوع فلن المشتري
مما أنقص الكفيل أدى إذا هذا المؤدى، بمثل فيرجع المؤدى سلمة له ضمن
ًا أدى إذا وأما التزم، بالملتزم إل المشتري على الكفيل يرجع ل التزم مما خير

وهناكا العدد، بزيادة تبرع لو بما فيعتبر الجودة بزيادة المشتري على متبرع لنه
كذلك. فهذا بالملتزم، إل المشتري على يرجع ل

رجع شاء إن بالخيار فالكفيل الوجه هذا في المشتري يد من العبد استحق فإن
بالمؤدى؛ رجع البائأع على رجع فإن المشتري، على رجع شاء وإن البائأع على
بالملتزم رجع المشتري على رجع وإن حق، بغير ذلك قبض البائأع أن ظهر لنه
الضمان من الكفيل لحق ما باعتبار المشتري على الكفيل رجوع أن مّر لما

رجع وإذا الملتزم، بقدر وذلك له، السلمة المشتري وضمان المشتري، بأمر
الكفيل أداه بما البائأع على المشتري رجع إن مّر لما بالملتزم المشتري على
عنه المكفول على بالجودة تبرع فإنما الجياد، أدى لما الكفيل لن الجياد؛ من

ًا الكفالة تكون فل حقه، يقبض الصيل حق في الطالب لن الطالب دون تبرع
ًا تكون وإنما الطالب، حق في ًا تكون بالزيادة فكذا المكفول حق في تبرع تبرع

قام فقد ) المشتري،4أ188( على رجع لما الكفيل ولن المطلوب، على
على الرجوع حق في مقامه فيقوم المؤدى تلك في الكفيل مقام المشتري

بالجياد. البائأع
الكفيل كان وقد القبض، قبل البائأع يد في مات ولكن العبد يستحق لم ولو

البائأع أن يتبين ل العبد بموت لن البائأع؛ على للكفيل سبيل فل التزم مما أنقص
درهم بألف المشتري على يرجع ولكن حق، بغير الكفيل من قبض ما قبض

نبهرجة. 

التزم، مما أنقص الكفيل أدى وقد للمشتري العبد سلم إذا وبينما هذا بين فرق
تجوز لما البائأع أن وهو بالملتزم، المشتري على يرجع الكفيل هناكا فإن

وهب لو بما ذلك فتفسير الكفيل، وهبت كأنها الجودة صفة صارت بالزيوف
على الكفيل يرجع للمشتري العبد سلمة عند وهناكا الدين، كل للكفيل

السلمة. صفة له وهب إذا فكذا يرجع، ل البيع انتقاض وعند بذلك، المشتري
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الثمن عن الصيل برئ فقد انتقض لما البيع الفصلين: أن بين الفقهي والفرق
ل للكفيل البراءة وقعت وبعدما الكفيل، براءة يوجب الثمن عن الصيل وبراءة
الكفيل كان ولو البيع، تم إذا ما بخلف المؤدى فيعتبر ذمته في ما ملك يتصور

سبيل، البائأع على للكفيل يكن لم البائأع يد في العبد مات ثم التزم ما أجود أدى
البائأع على المشتري ويرجع عنه، كفل بما المشتري على الكفيل يرجع ولكن
الخيار. وهو البائأع الكفيل أعطى التي الدراهم بمثل
ً أن ترى «الكتاب»: أل في الله رحمه محمد قال ً أمر لو رجل يعطي أن رجل

ً ًا يكون أن على عليه دراهم عشرة رجل ًا ويكون للمر القابض على قرض قرض
الدراهم من أجود دراهم المأمور أعطاه فإن جائأز؛ ذلك إن المر على للمعطي

التي الدراهم مثل دراهم إل المر على للمعطي يكن لم المر بها أمره التي
فيما فكذا المأمور، أعطاه ما بمثل القابض على المر ويرجع بإعطائأها، أمره

تقدم. 

ً أمر المشتري كان ولو المأمور فنقد كفالة، غير من الثمن عنه ينقد أن رجل
أمره مما أردأ نقده وإن به، أمره ما بمثل المر على يرجع لم أمره ما أفضل
المر اعتبار من فلبد بالداء، المر بحكم الرجوع ههنا لن المؤدى؛ بمثل يرجع

إن الثاني: المر وفي يوجد، لم الزيادة حق في الول: المر الوجه ففي والداء،
به وتجوز الملتزم من أدى أدى إذا فإنه الكفيل، بخلف يوجد لم فالداء وجد،
الذمة إقراض بحكم الرجوع ثمة لن بالملتزم، المشتري على يرجع البائأع

بخلفه. ههنا أما تم قد الجيد للتزام الذمة وإقراض واللتزام،
مر ما على المشتري اتباع وبين البائأع اتباع بين المأمور يخير العبد استحق فإن
أنه تبين بالستحقاق لنه المقبوض؛ بمثل رجع البائأع على رجع فإن الكفيل، في

أردأ المؤدى كان إن بالمؤدى يرجع المشتري على رجع وإن حق، بغير قبض
بمثل البائأع على يرجع المشتري ثم به، أمر بما رجع أجود كان وإن به، أمر مما
البائأع، على ل المشتري على بالجودة تبرع إنما المأمور لن المأمور؛ من أخذ ما

لم ولو تقدم، فيما هذا نظير ذكرنا وقد ذلك، في المأمور مقام المشتري وقام
ولكن البائأع، على للمأمور سبيل فل القبض، قبل مات ولكنه العبد يستحق

كان وإن به، أمره مما أردأ المؤدى كان إن أدى بما البائأع على المشتري يرجع
الجارة.  بفصل هذا الله رحمه محمد به. وشبه أمره بما يرجع أجود

ًا آخر من رجل استأجر ولو أن الدار رب أمره حتى يسكنها فلم دينار، بمئة دار
ً يعطي ًا يكون أن على الدار أجرة من دراهم عشرة رجل على الدار لرب قرض

على للمستأجر سبيل فل أحدهما بموت بينهما الجارة انتقضت ثم القابض،
فعند الجر، من القدر لهذا كالمستعمل يصير الدار رب لن المستقرض؛

إن ذلك فبعد المستقرض، على ل الدار رب على رجوعه يكون الجارة انتقاض
وإن أعطى، بما الخر رجع الدار أجرة من أردأ المستقرض نقد المستأجر كان
على الخر ويرجع به، أمره ما بمثل إل الخر على يرجع لم أفضل نقد

أعلم. والله تقدم فيما فكذا المستأجر، من قبض ما بمثل المستقرض
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وأقام زوجها، منها غصبها دارها الدار أن البينة المرأة أقامت دار، في زوجان



يد في والدار للمرأة، بالدار قضي منها واشتراها داره الدار أن بينة الزوج
الدبوسي، نصر أبو أجاب كذا ببينتهما فيقضى خارجة المرأة فكانت الزوج،
ً غصبها الزوج كأن فجعل للزوج، بالدار العياضي: يقضى بكر أبو وقال ثم أول

ذلك. بعد منها اشتراها
منذ علي به تصدق أنه بينة رجل أقام عبد، يديه في «المنتقى» رجل وفي

منذ علي به تصدق أنه بينة آخر رجل وأقام إياه، أودعته ثم منه وقبضته شهر،
فإني دعواهما، ينكر العبد يديه في والذي منه، أودعته ثم وقبضته، شهرين
رجع فإن الخر، دعوى وأبطلت شهرين، على البينة أقام للذي بالعبد أقضي
شهر منذ الصدقة ادعى للذي العبد قيمة ضمنتهما بالعبد له قضيت الذي شاهدا

الشهرين، صاحب من بمحضر شهدوا شهوده لن قبل من البينة إعادة أكلفه ول
أبطلتها إذا لني أعادها؛ هو إذا قبلتها ما يومئذ أبطلتها كنت ولو عبدين، وأثبتها

ًا، أقبلها لم مرة ولم شهوده شهد بعدما غاب لو الشهرين صاحب أن ترى أل ثاني
صاحب يحضر حتى الشهرين لصاحب الغلم يديه في الذي على يقضي ل يحضر
ًا.  جعلته لني الشهر خصم

رجل الله: في رحمهما يوسف أبي عن محمد عن عمرو أبي بن عمرو روى
ًا أباه قتل أنه رجل على بينة أقام غيره، له وارثا ول الول ربيع شهر في عمد

ًا أباه رأوا أنهم بينة عليه المدعى وأقام الخر، ربيع شهر في الوقت ذلك بعد حي
بالقود. ويقضى المدعي بينة فالبينة

ًا طلقها زوجها أن بينة امرأة أقامت ولو عبده وأقام برقة، النحر يوم في ثلث
صدق فإن باطلة، فالشهادة بمنى اليوم ذلك في أعتقه بعينه هذا موله أن بينة

بالبينة. الخرى في وقضيت به، أقر فيما بإقراره قضى البينتين إحدى
ًا امرأته طلق أنه البينتين إحدى شهدت ولو وشهدت بمنى، النحر يوم ثلث

لن امرأته؛ يطلق القاضي فإن بالرقة، بيوم ذلك بعد عبده أعتق أنه الخرى
الخر. ويبطل أول وقته
ًا الرجل هذا أبا قتل أنه رجل على الشهود شهد وإذا غيره، له وارثا ول عمد
المدعى وأقام ومئة، وثمانين خمس سنة الول ربيع شهر في كان القتل وأن
ًا كان أباه أن بينة عليه وأنها درهم ومئة وثمانين ست سنة محرم في أقرضه حي

فيؤخذ يكون أن يستقيم ل أمران قال: لنهما البن بينة فالبينة عليه، دين له
ًا الباب هذا في أستحسن الله رحمه حنيفة أبا أن قال: إل الول، بالوقت شيئ
ًا، ًا أباه قتل هذا أن البينة البن أقام فقال: إذا واحد عشرين منذ بالسيف عمد
خمسة منذ تزوجها أنه البينة وأقامت امرأة وجاءت غيره، له وارثا ل وأنه سنة،
رحمه حنيفة أبو قال هذا، ابنه مع وارثة وأنها منها، ولده هذا وأن سنة، عشر

البن بينة وأبطل النسب وأثبت المرأة، ببينة أجيزه أن هذا في الله: أستحسن
البن بينة فالبينة بولد، تأت ولم النكاح على البينة أقامت ولو القتل، على

خاصة، النسب في أستحسن إنما القاتل، ويقتل المرأة، دون للبن والميراثا
ومحمد. يوسف أبي قول وهو
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ً الحسن: أرأيت بن محمد إلى كتب «الرقيات» أنه في سماعة ابن ذكر رجل
ًا، تركته من رجل وباع مات وأقام قاض، إلى ذلك بعد وارثه فخاصمه متاع

ًا أن البينة الرجل وأقامت فلن، تركة من فلن باع ما جميع أجاز القاضي فلن
ونقضه، فلن تركة من فلن باع ما جميع أبطل القاضي ذلك أن البينة الورثة

ًا للبينتان يوقت ولم واحد والقاضي ًا وقتا أو وقت ًا، وقت رحمه محمد قال واحد
صاحبه، ينقض منهما واحد كل لن أولى فالنقض أول، أيها يعلم لم الله: إذا

المر، جائأز ول وصي غير وهو يرده، ولم القاضي ذلك يجز ولم باع كأنه فصار
الخير. بالوقت أخذ وقتين وقتا وإن
إذا أولى فالنقض مختلفين، قاضيين من والجارة النقض على البينة أقاما وإن
القاضي ذلك أن ) الفريقين4ب188( أحد شهد وإن أول، الوقتين أي يدر لم

الشهود شهد الذي الخر فالقضاء بعضه، أبطل وأنه القاضي ذلك إجارة أبطل
أولى الول أبطل
أنه بينة رجل أقام عبد، يديه في يوسف: رجل أبي المعلى» عن «نوادر وفي
خمر، من ورطل درهم بألف يملكه وهو يديه في الذي هذا من العبد هذا باع

ادعى وخنزير، درهم بألف يملكه وهو يديه في الذي هذا باع أنه بينة آخر وأقام
ًا منهما واحد كل ًا، بيع يديه في الذي وضمن نصفان، عليهما يرد فالعبد فاسد

فعليه المشتري يد في العبد مات وإن العبد، قيمة نصف منهما واحد لكل
قيمتان.

ًا العبد كان فإن القبض، ومعاينة البيع على شهدتا البينتان كانت وإن بعينه قائأم
ًا كان وإن ذلك، غير لهما شيء ول نصفين، أخذاه نصفين قيمته أخذا مستهلك

ذلك. غير لهما شيء ول
الكبرى ابنته زوج أنه الرجل هذا على بينة وأقام وكبرى، صغرى ابنتان له رجل
الزوج.  بينة فالبينة الرجل، هذا من الصغرى ابنته زوج أنه بينة الب وأقام منه،

بألف اليد صاحب من العبد هذا اشترى أنه بينة رجل أقام رجل يدي في عبد
درهم، بألفي الخر فلن من العبد هذا باع أنه بينة اليد صاحب وأقام درهم،
مدعي على بينة اليد صاحب أقام درهم. ولو بألف الشراء مدعي بينة فالبينة
بألفين، اشتراه الذي عليه المدعى عن بألفين كفل أنه درهم بألف الشراء

أولى. اليد صاحب بينة كانت
الذي من أجرها داره أنها يدعي منهما واحد كل رجلن ادعاها رجل يدي في دار
ًا يديه في قد الدار يديه في والذي بينة، ذلك على وأقام دراهم، بعشرة شهر

ًا سكنها ويأخذان نصفين، بينهما الدار يأخذان فإنهما دعواهما، جاحد وهو شهر
ًا، نصفين بينهما وتكون دراهم، عشرة منهما واحد كل يأخذ أن والقياس أيض
الجارات. كتاب في مرت المسألة هذه أن وأظن دراهم، عشرة
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أقام رجل، يدي في الجارية كانت إذا البيع، دعوى في المسألة هذه ونظير
درهم؛ ألف منهما واحد لكل اليد صاحب من باعها أنه بينة منهما أحد كل رجلن

نصف أمضى فللذي الخر، دون أحدهما أمضى فإن الثمن، في تضايق ل لن
الجارية، نصف في كان حقه المنازعة ومع باقية، الخر منازعة لن الثمن؛
لنه كلها؛ الجارية يأخذ أن يمض لم وللذي الثمن، نصف وهو ذلك بدل فيأخذ
له قامت البينة لن الشريك؛ منازعة لول كلها في وحقه الخر منازعة انقطع

منهما واحد يمض لم وإن كلها، استحق الشريك منازعة ارتفع فإذا كلها، على



شيء له يسلم لم لنه المشتري؛ على شيء ول نصفين بينهما الجارية أخذ البيع
الثمن. من شيء يلزمه فل المبيع، من

من باعه عبده أنه بينة آخر وأقام عبده، أنه بينة رجل أقام عبد يديه في رجل
ًا، دعواهما يجحد اليد وذو يديه، في الذي البينة أقام للذي به قال: يقضى جميع

يديه.  في هو الذي عن الثمن ويبطل عبده، أنه

بالسجل المشتري وجاء البائأع، بلد غير في المشتري يد من الفرس استحق
رتك ديزه المستحق، الفرس صفة السجل في المكتوب فكان البائأع، بلد إلى
بينة فالبينة البينة وأقاما كي بل كيت بعته الفرس: الذي بائأع فقال الكي، مع

المشتري.
قطنها، أحدهم يدعي نفر ثلثة يدي في سمرقند»: قلنسوة «فتاوى وفي

ادعى، ما على بينة واحد كل وأقام جميعها، الخر ويدعي بطانتها، الخر ويدعي
قطنها، نصف القطن لمدعي ويضمن جميعها لمدعي بالقلنسوة يقضي فإنه

بطانتها. نصف قيمة البطانة ولمدعي
عن خلت الظهارة في بينته لن جميعها؛ لمدعي كلها بالقلنسوة القضاء أما

حق في بها العمل يمكن ول الظهارة، حق في بها العمل فيجب المعارض،
يدعيه ول أيديهم، في فهو القطن وأما الكل، حق في بها بالعمل إل الظهارة

صار وقد نصفين، القطن مدعي وبين الكل مدعي بين فيكون البطانة، مدعي
ًا الكل مدعي ذوات من والقطن القطن، من القطن مدعي لحصة مستهلك

هذا. لمدعي القطن نصف مثل نصف فيضمن المثال،
وقد بينهما، فيكون صاحباه يدعيها وإنما القطن، مدعي يدعيها فل البطانة وأما
ًا الكل مدعي صار من والبطانة البطانة، من البطانة مدعي نصيب مستهلك

لهذا. لمدعيها البطانة قيمة نصف الكل مدعي فيضمن القيم، ذوات
ًا آخر من وغصب بطانة رجل من غصب من نظير وهو ًا قطن منهما فجعل وظهر

قيمة البطانة لصاحب ويضمن قطنه، مثل القطن لصاحب يضمن فإنه قلنسوة،
ههنا. كذا قلنا ما وطريقه بطانته،
وباقي ظهارتها، ادعى إنما كلها القلنسوة الجميع مدعي يدع لم لو وكذلك

ولمدعي قطنه مثل القطن لمدعي يضمن لكن له كلها فهي بحالها، المسألة
ًا يدعي ل لنه بطانته؛ قيمة البطانة القطن فسلم والبطانة القطن من شيئ

أعلم. والله لصاحبه والبطانة
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وادعى الدار جميع أحدهم ادعى رهط ثلثة يدي في الله: دار رحمه محمد قال
وقد يقيموا لم أو دعواهم، على بينة أقاموا وجهين: إن على فهذا نصفها، الخر
في الدار كانت إذا ما ثمة يذكر ولم الشهادة، كتاب في بتمامها المسألة ذكرنا

يديه في كان الذي يحلف لهم بينة تقم لم وقال: إن هنا، ذكر إنما غيرهم يد
اليد صاحب يد في الدار وبقيت دعواهم انقطعت حلف فإن دعواهم، على الدار
على مقبولة منهم واحد كل فبينة بينة لهم قامت وإن الدعوى، قبل كان كما

منهم واحد كل ويكون غيره، يد في منهم واحد كل يدعي ما لن ادعى؛ ما جميع
ًا لنفسه. يدعي ما جميع في خارج



طريق على بينهم الدار يقسم ادعاه ما جميع على منهم واحد كل ببينة قلنا وإذا
عشر اثني من أسهم سبعة الجميع لمدعي فيعطي حنيفة، أبي عند المنازعة

ًا الدار يقسم وعندهما سهمان، النصف لصاحب ويعطي الدار جميع من سهم
ًا، عشر ثلثة على والمضاربة العول طريق على الجميع لصاحب يعطى سهم
النصف ولصاحب أسهم، أربعة الثلثين لصاحب ويعطى ذلك، من أسهم ستة
أسهم. ثلثة
بينة ول نصفها الخر وادعى كلها أحدهما ادعى رجلين يدي في الدار كانت وإذا

يحلف ل الجميع ومدعي الجميع، لمدعي يحلف النصف مدعي فإن لهما،
ًا لنفسه يدعي ل النصف مدعي لن النصف؛ لمدعي مدعي يدي في مما شيئ
فإن النصف، مدعي يد في ما جميع لنفسه يدعي الجميع مدعي أما الجميع،

الحلف بعد الحال وصار الجميع، مدعي خصومة عن برئ النصف مدعي حلف
وإن الحلف، بعد فكذا نصفين أيديهما في الدار كانت الحلف وقبل قبله، كالحال

الدار.  بجميع الجميع لمدعي قضي نكل

ادعى النصف مدعي لن الدار؛ بجميع الجميع لمدعي قضي البينة أقاما وإن
يقبل فل يده، في ما إلى دعواه فانصرف النصف، يده وفي الدار نصف لنفسه

النصف مدعي يد في ونصفها الدار، جميع ادعى الجميع ومدعي عليه، بينته
يدع لم النصف مدعي أن إل بينته يسمع ولم يده في ونصفها فيه، بينته فيسمع

ًا الجميع لمدعي الدار جميع فصار يده، في فيتركا لنفسه النصف ذلك من شيئ
الوجه. هذا من
على حلف بينة لهما يكن لم فإن بحاله، والباقي ثالث، يد في الدار كانت وإن

كما يده في الدار وتركا خصومتهما، عن برئ حلف فإن منهما، واحد كل دعوى
ًا بينهما الدار تقسم حنيفة أبو قال البينة أقاما وإن كان، المنازعة، بطريق أرباع
ًا ومحمد: تقسم يوسف أبو وقال والمضاربة. العول بطريق أثلث

أحدهما ادعى آخر منزل منها آخر رجل يدي في منزل منها رجل يدي في دار
كل حلف لهما بينة ول نصفان، بينهما الدار أن الخر وادعى له، الدار جميع أن

يتركا الجميع مدعي يد في الذي فالمنزل حلفا فإن صاحبه، دعوى على منهما
كان ما إلى المر فعاد بالحلف، النصف مدعي دعوى عن برئ لنه يديه؛ في
ويتركا النصف، مدعي يد في المنزل ) بنصف4أ189( ويقضى الدعوى، قبل

بالساحة ويقضى حاله على يده في النصف مدعي يد في الذي المنزل نصف
له بذلك إقرار النصف مدعي يد في الذي المنزل بنصف له القضاء بينهما. أما
عن برئ لنه النصف؛ مدعي يد في النصف تركا وأما نصفان، بيننا قال: الدار

قبل كان ما إلى النصف ذلك في المر وعاد النصف، ذلك في صاحبه دعوى
الشيوع، على أيديهما في الساحة لن بينهما بالساحة القضاء أما الدعوى،

السواء. على فيهما ويتصرفان يستعملنها فإنهما
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واحد يد في وليس أيديهما في الدار كانت إذا وبينما المسألة هذه بين فرق
لي، كلها الخر: الدار وقال نصفان، بينا أحدهما: الدار فقال بعينه، شيء منهما
مما بشيء الجميع لمدعي يقضى ول يده، في بما منهما واحد لكل يقضى فإنه



الذي المنزل بنصف الجميع لمدعي قال: يقضى وههنا النصف، المدعي يد في
إثبات غير من إقراره تصحيح أمكن المسألة تلك في لن النصف؛ مدعي يد في

صاحبه يد وفي الدار من شائأع بنصف لصاحبه أقر لنه عليه؛ شيء استحقاق
باستحقاق إقراره تصحيح يمكن ل المسألة هذه وفي الدار، من شائأع نصف
ًا، الدار بنصف له أقر وقد الدار، جملة من يده في الذي المنزل نصف شائأع

ًا فيكون ًا المنزل هذا بنصف له مقر افترقا. فلهذا شائأع
ولم نصفها، الخر وادعى الدار جميع أحدهما فقال: ادعى المسألة أول إلى عاد
نصفان بيننا الدار هذه يقل ولم الدار هذه الخر: نصف قال يعني هذا، على يزد

يدي في ما ولكن النصف، مدعي يد في مما بشيء الجميع لمدعي يقضى ل
ًا يكون الخر والنصف له، نصفه يتركا النصف مدعي مدعي يقيم أن إلى موقوف
لصاحبه أقر فقد نصفان بيننا قال: الدار لما لنه الفرق؛ جاء وإنما البينة، الجميع
صحيح. يده في بما النسان وإقرار يده، في المنزل بنصف

لنفسه ادعى إنما الدار من بشيء لصاحبه أقر ما لي الدار قال: نصف وإذا
يكون أن النصف على مازاد له يكون ل أن ضرورة من وليس غير، ل النصف

يكون بل الجميع لمدعي ول له، ذلك يكون ل أن لجواز الجميع لمدعي ذلك
ما على منهما واحد كل بينة قبلت الصورة هذه في البينة أقاما وإن لغيرهما،

الجميع. مدعي يد في الذي المنزل بجميع الجميع لمدعي ويقضى صاحبه يد في

ساحة في العلو وطريق آخر، رجل يدي في وعلوها رجل يدي في سفلها دار
يقضى فإنه لهما، بينة ول له الدار جميع أن منهما واحد كل ادعى السفل

بجميع السفل لصاحب ويقضى الساحة، في الممر بحق بالعلو العلو لصاحب
يد في كأنه الممر حق في العلو طريق ويجعل العلو طريق وبرقبة السفل
السفل. صاحب يد في كأنه الرقبة حق وفي العلو، صاحب

وقال: الصلح كتاب في المسألة هذه وذكر الدعوى كتاب في المسألة ذكر هكذا
كتاب في المسألة وضع الوضع، لختلف الختلف وإنما بينهما، بالساحة يقضى

في سفلها قال: دار فإنه السفل صاحب يد في كان السفل جميع أن الدعوى
السفل صاحب يد في السفل جميع جعل فقد الدار، عن كناية والهاء رجل يدي

بجميع السفل لصاحب فيقضى الساحة، في يمر كان العلو صاحب أن إل
مدعي يد في أن الصلح كتاب في ذكر ما المرور. وموضوع حق في إل السفل
أمانة. أيديهما في والساحة السفل، منازل السفل
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في والخر السفل من منازل في أحدهما رجلن فيها يسكن دار قال: في

صاحب يد فكأن السفل، منازل السفل صاحب يد في أن إلى أشار فقد علوها،
لنهما أيديهما؛ في والساحة السفل منازل على ثابتة النفراد على السفل

ً الساحة يستعملن لهذا.  بينهما بالساحة فيقضى السواء، على استعمال

الخر وادعى الثلث، الخر وادعى النصف، أحدهم ادعى، ثلثة يدي في دار
الدار فنقول: يجعل منهم، لواحد بينة ول البعض دعوى بعضهم وجحد السدس،

ًا أيديهم في واحد لكل والثلث النصف، لمدعي ويقضي اليد، في لستوائأهم أثلث
يدعي فلنه النصف مدعي أما الثلث، وهو منهما واحد كل يد في بما منهم



وأما مقبول، يده في فيما وقوله المقدار، هذا يده وفي الدار، ثلث لنفسه
ًا فكان الثلث، يده وفي الدار نصف لنفسه ادعى فلنه النصف مدعي مدعي
فيقبل صاحبه، يد في مما النصف تمام إلى سدس وزيادة يده في ما جميع
لصاحب ويقضى ببينة، إل صاحبه يد في فيما تقبل ول يده في فيما قوله

لنفسه ادعى لنه السدس ويوقف الدار سدس وهو يده في ما بنصف السدس
ًا فكان الدار، ثلث يديه وفي الدار سدس وقوله يده في ما نصف لنفسه مدعي

لصاحب به يقر لم يده في الذي الخر النصف وأما مقبول، يده في فيما
لصاحب يكون أن له يكون ل أن ضرورة من وليس له ليس أنه أقر إنما النصف،
ًا له يكون ل أن لجواز النصف فإن عنده النصف ذلك فيوقف لغيره، ويكون أيض

ًا لنفسه ادعى لنه الدار؛ .... سدس النصف صاحب أقام ًا، نصف له تم وقد شائأع
أحدهما ليس إذ صاحبه يد في وذلك الدار، سدس في دعواه فبقي الثلث

الخر. من أولى يده في ما إلى دعواه يصرف
ًا وأقاما نصفها، الخر وادعى الدار، كل أحدهما ادعى رجلين يدي في دار جميع

الجميع ادعى الذي وأن لبيه، كانت الدار أن النصف صاحب شهود فشهد البينة
ًا فصارت الدار فإن بالجميع له الجميع صاحب شهود وشهد نصفان، بينهما ميراث

ًا؛ تكون بينهما النصف له أن شهدوا فقد الميراثا، على شهدوا لما لنهم أرباع
في ما بنصف له شهدوا فقد جميعها، في الميراثا لن صاحبه؛ ويد يده في مما
صاحبه. يد

نصفان الجميع صاحب وبين بينه الدار أن النصف صاحب شهود شهد ولو
الدار فإن الجميع، على الخر شهود وشهد نصفان، بينهما فلن من اشتراها

نصفان.  بينهما

نصفها آخر وادعى نصفها، رجل يدي في دار الله: في رحمه حنيفة أبو قال
نصف المسألة هذه في حنيفة أبو يجمع ولم نصفان، بينهما فالدار البينة، وأقاما

نصفان. بينهما فيجعل الدار؛ نصف في منهما واحد كل
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نصف في النصف صاحبي نصيب يجمع فإنه جميعها على بينة آخر أقام وإن

ًا، النصف الجميع لصاحب ويجعل الدار فقد بينهم، الخر النصف ويجعل خالص
النصف صاحبي من واحد كل يضرب أن ينبغي وكان هذا، في قوله تركا

الجميع، لصاحب نصفها فيكون بالجميع، الثالث ويضرب الدار جميع في بالنصف
نصفين. للخرين ونصفها

ًا هشام» قال: سمعت «نوادر وفي ادعى آخرين يدي في دار في يقول محمد
ادعى قال: للذي أبيهما، من بينهما ميراثا أنها الخر وادعى الدار كل أحدهما

وللخر أخيه، يد في ما ونصف يديه في الذي النصف الدار أرباع ثلثة كلها
الكل مدعي يد في الذي النصف صار ادعيا ما على البينة أقاما فإن ربعها،
ًا، مدعي يد في الذي النصف ويصير نصفان، بينهما النصف ذلك فيكون ميراث

ربعها، الميراثا ولمدعي الدار، أرباع ثلثة الكل لمدعي فيكون للخر الميراثا
الجميع، لمدعي وهبها ثم فاستحقها داره أنها البينة وأقام آخر إنسان جاء فإن
نصفها. أخوه أخذ الميراثا لمدعي وهبها وإن فيها لخيه شيء فل
ألف عليه له أن رجل على بينة أقام يوسف: رجل أبي بشر» عن «نوادر في

أبي قول قال: في نصفان، بينهما اللف تلك أن عليه بينة آخر وأقام درهم،



ربعها، وللخر اللف، أرباع ثلثة اللف على البينة أقام للذي الله، رحمه حنيفة
ًا.  بينهما ومحمد: هي يوسف أبو وقال أثلث

الذي وبين بينه أنها رجل ادعى رجل يدي في ) «المنتقى»: دار4ب189( وفي
القاضي فسأل له كلها أن وادعى يديه، في الذي وجحد نصفان، يديه في

فلن، لبيه كانت الدار هذه أن على البينة فأقام ادعى، ما على البينة المدعي
ًا وتركها مات أن المدعي يدع لم قال: إن غيره، له وارثا ل خاصة له ميراث

باطلة، شهوده فشهادة قبله من بسبب يده في الدار الذي الى خرج النصف
ولم البيع على القاضي يصدقه لم درهم، بألف نصفها بعت كنت قال: قد وإن

ًا يجعله ًا الدار بنصف له وقضي لشهوده، مكذب أبيه. عن ميراث
صالحه أنه أو درهم، بألف عليه المدعى من النصف باع أنه على بينة أحضر فإن
ذلك، من ادعى ما على بينته قبلت منها، النصف له يسلم أن على الدار من

ًا كلها بالدار وقضي ًا الخر للمدعي بنصفها وقضي الولد، عن ميراث من بيع
أقام وإن الثمن، عليه المدعى على للمدعي وكان البيع ادعى كان إن المدعي،

المدعي إلى كلها الدار ورددت الصلح أبطلت الصلح، من ادعى ما على البينة
ًا، للنصف يأخذ لم لنه أقام حين الصلح في عليه المدعى قال فإن عوض

ًا يكن لم ادعى الذي الصلح بالصلح: إن عليه البينة المدعي ولم قوله، في جائأز
بحكم منه الدار بنصف أحق فأنا الدار، نصف لي أن أقّر وقد الدار من به أملك

صار الدار نصف أن البينة أقام المدعي لن قوله؛ إلى يلتفت لم إقراره،
الصلح. قبل من إقراره فيجعل الصلح، وجه من عليه للمدعى
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ًا باع من أن ترى أل الدار، لمن الدار لبائأع قيل ثم وتقابضا، بعبد رجل من دار

أعتقه حّر العبد أن على قامت بينته إن ثم منه، المشتري يعني فقال: لفلن
كنت لني بالدار، لفلن أقررت الدار: إنما بائأع وقال الدار، بائأع بحضرة القاضي

كذا عليه، الدار ويرد البيع قبل من إقراره يجعل فالقاضي بالعبد، الدار منه بعت
lأعلم. والله مسألتنا في
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الميراثا)  دعوى التاسع: في (الفصل

ًا قال: صار أو أبي، عن ورثته ملكي العين دعواه: هذا في قال ......... إذا ميراث
قالوا: أو أبيه، عن ورثته ملكه العين هذا أن شهدوا الشهود كان أو أبي، عن لي

ًا العين هذا صار ولو شهادتهم، وتقبل دعواه يسمع فالقاضي أبيه عن له ميراث
ًا وتركا مات موته، يوم إلى أبيه ملك كان شهدوا ولم المدعي، لهذا ميراث

ًا، تركه أو العين هذا يقولوا: وتركا من ولبد الشهادة تقبل قيل: ل فقد ميراث
ًا العين هذا قوله: وتركا ذكر ليس هذا ولكن قوله: وتركه، ذكر من أو له، ميراث

ولم موته، يوم إلى أبيه ملك كان العين هذا أن شهدوا لو فإنهم بصواب،
ًا بالدار ويقضي شهادتهم، يقبل فالقاضي آخر لشيء يتعرضوا عليه نص ميراث

كتاب في مرت فروعها مع بتمامها والمسألة «الصل»، شهادات في محمد
الشهادات.

اليد صاحب من الدار هذه اشترى أبي أن البينة رجل أقام رجل يدي في دار



أبي أن البينة أكلفه قال: ل ذلك، يجحد اليد وصاحب مات، وقد درهم، بألف
ًا وتركها مات ًا له يعلمون ل أنهم البينة اسأله ولكن لي، ميراث فإن غيره، وارث

أباه أن البينة إقامة يكلف لم وإنما إليه، الدار بدفع اليد صاحب أمرت أقامها
ًا وتركها مات مقر بائأع فكل أبيه من بيعه اليد ذي على ادعى لما لنه له، ميراث

ذي إقرار دعواه بمنزلة أبيه من اليد ذي بيع دعواه صار منه للمشترى بالملك
لبيه. بالملك اليد
حجة ذلك كفى بينة ذلك على وأقام لبيه بالملك اليد ذي إقرار ادعى ولو

الملك نفس على البينة أقام لو ما بخلف الميراثا، جر فيه يشترط ول للقضاء،
في اليد ذي على القرار دعوى لن وهذا للمورثا، بالملك إقراره ل للمورثا
يدعي ل المسألة هذه في والمدعي عليه البيع دعوى ضمن في الولى المسألة

للمورثا، الملك نفس دعوى اليد ذي حق في هذا فكان اليد، ذي على البيع
الميراثا.  جر من فلبد

أبي من اشتراها أنه وادعى رجل جاء أبيه من ورثها أنه يزعم دار يديه في رجل
لم شهادتهم، في الشهود وكذلك يملكها يقل: وهو ولم حياته، حال في اليد ذي

بملك مقر اليد صاحب لن للمدعي بالدار يقضي فالقاضي يملكها، يقولوا: وهو
ًا الب كان لو وكذلك الرثا، ادعى حيث الب من الشراء المدعي وادعى حي
ببينته، للمدعي يقضي فالقاضي له، وهبها أباه أن يدعي اليد وذو اليد، ذي أبي
في الشهود قول إلى يحتاج وإنما يملكها، شهادتهم: وهو في يقولوا لم وإن

ًا اليد ذو يكن لم إذا يملكها شهادتهم: وهو بأن الشراء عليه للمدعى بالملك مقر
جهته. من التملك يدع لم
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أحدهما رجلن ادعاها دار يديه في «الجامع»: رجل في الله رحمه محمد قال
من واحد كل وأقام غيره، له وارثا ل ووارثه يديه في الدار الذي أخ ابن

ًا وتركها مات، أبيه دار الدار أن شاهدين الرجلين ًا له يعلم ل له ميراث غيره، وارث
فإن يديه، في الدار الذي العم مات يزكيا أن فقبل بينتهما القاضي فسمع

في كان فيما مقامه فيقوم الميت وارثا لنه الخ؛ ابن إلى الدار يسلم القاضي
زكيت ثم الخ ابن الى الدار القاضي سلم فإن أملكه، في مقامه يقوم كما يده،

وكان نصفان، الجنبي وبين اليد، ذي أخ ابن بين بالدار يقضي فالقاضي البينتان،
الخ وابن القضاء، وقت خارج الجنبي لن للجنبي؛ كلها بالدار يقضي أن ينبغي

اليد. ذو
يقم ولم العم، حياة حال ادعى ما على البينة أقام لو الخ ابن أن ترى أل

القاضي وسلم العم، مات حتى الخ ابن ببينة القاضي يقض ولم البينة الجنبي
ببينة يقضي فإنه ادعى ما عل البينة الجنبي أقام ثم الخ، ابن إلى الدار

أقاما ثم العم، مات حتى العم حياة حال البينة يقيما لم إذا وكذلك الجنبي؟
فهو حقيقة القضاء وقت خارج الجنبي إن لهذا للجنبي، بالدار يقضى فإنه البينة
ًا.  خارج حكم

يرثا لم الخ ابن أن بعضهم، ذلك. فعبارة بيان في المشايخ عبارة اختلفت وقد
وجه على الخ ابن إلى الدار سلم والقاضي الصور هذه في العم من الدار



الدار الكلم: أن هذا بيان الميراثا، وجه على ل العم عن النيابة بطريق الحفظ
بينة بإقامة للجنبي ثبت فإنه العم حياة حال الجنبي بحق مشغولة صارت
يجز لم ولهذا عادلة، كانت أنها ظهر وبالتزكية الدار هذه في الملك حق عادلة

كان لو كما الرثا يمنع الجنبي بحق مشغولة التركة وكون عليه، المدعى بيع
لحق الرثا امتنع وإذا وصية، الدار في كان أو للجنبي، مستغرق دين فيها

ًا العم كان ولو حي، العم كأن العم حكم على الدار بقيت الجنبي، الدار ودفع حي
بالدار يقضي أنه أليس العم عن النيابة بطريق الحفظ وجه على الخ ابن إلى

ًا الخ ابن واعتبر نصفان؟ بينهما ًا خارج صاحب كونه مع الصورة، هذه في حكم
في الوجه ذلك وسنذكر آخر، وجه من العبارة هذه تقرير ولكن حقيقة اليد

البينة الخ ابن أقام لو كما وليس تعالى، الله شاء إن المسألة هذه تفريعات
الدار بكل يقضى هناكا فإن العم، وفاة بعد البينة الجنبي وأقام العم حياة حال

حقيقة اليد صاحب القضاء وقت الخ ابن هناكا لن الخ بينة وتبطل للجنبي،
ًا.  وحكم

ل وارثا هو الذي الخ ابن بحق مشغولة العم موت حال الدار هناكا بيانه: أن
الدين أن ترى أل الرثا، يمنع ل الوارثا بحق التركة وشغل الجنبي، لحق

لبن الدار فصارت الرثا، جريان ذلك يمنع ل للوارثا كان لو للتركة المستغرق
ًا، حقيقة ويده العم ملك عن وزال الخ حقيقة الخ لبن واليد الملك فصار وحكم

ًا، ًا الجنبي وبقي وحكم ًا، حقيقة خارج حال البينة يقيما لم لو كما وليس وحكم
تكن لم العم موت وقت الدار هناكا لن البينة أقاما ثم العم مات حتى العم حياة

يثبت ل وبه الدعوى مجرد إل الجنبي من يوجد لم لنه الجنبي بحق مشغولة
الصورة هذه في لغيره به بالمدعى عليه المدعى إقرار أجري ولهذا الحق،
حقيقة اليد صاحب هو وصار الخ، لبن مملوكة الدار فصارت الرثا مجرى

ًا. وحكم
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فقد حقيقة، اليد ذو وصار العم من الدار ورثا وإن الخ ابن بعضهم: أن وعبارة
ًا بقي ًا خارج ادعى الذي الوجه على الدار يملك لم بيانه: أنه ومعنًى، حكم

في وله العم جهة من ل الب جهة من له موروثة الدار هذه أن ادعى فإنه وأراد،
حقوق الدار بهذه يتعلق ل حتى ) العم4أ190( موت بعد فائأدة الدعوى هذه
العم بموت العم لبن المقصود هذا يحصل ولم وصية، أو دين ظهر متى العم

ًا الدار وصورة ًا فبقي له ميراث ًا لكونه بالبينة ادعى ما إثبات إلى محتاج ثابت
يده.  بظاهر

البينة، أقاما ثم العم مات لو حتى العم حياة حال البينة يقيما لم لو كما وليس
ًا، الخ ابن يجعل ولم الجنبي، ببينة يقضي هناكا فإن ًا كان وإن خارج إلى محتاج

في المدعي إثبات إلى للحاجة يعتبر إنما لنا قلنا الذي بالطريق ادعاه ما إثبات
لمنازعه ثبت العم موت وقت الدار هذه في منازع الخ لبن كان إذا الخ جانب

ًا أقام بأن الناس، سائأر بين من الدار بهذه خصوصية نوع ًا شاهد لن واحد
أقام إذا بحال صار واحد شاهد وبإقامة الملك، حق له يثبت شاهدين بإقامة
ًا بين من خصوصية نوع له يثبت لم العم، موت وقت الدار يستحق آخر، شاهد



فل الحالة هذه في الخ ابن مقصود يعتبر ل الدعوى مجرد وجد بأن الناس سائأر
الخ ابن إليه يحتاج قد ادعى مما الخ ابن مقصود هو ما لن وهذا بينته، تقبل
عليه يظهر ل بأن الخ ابن إليه يحتاج ل وقد وصية، أو دين العم على ظهر بأن
دون حال في مقصوده مراعاة فوجب يظهر ل وقد يظهر وقد وصية، أو دين

ًا حال، ما على البينة الخ ابن أقام لو كما وليس بينا، الذي الوجه من مراعي
لنه للجنبي كله بالدار يقضي فإنه بينة، الجنبي يقم ولم العم، حياة حال ادعى

من الدار بهذه خصوصية نوع العم موت وقت الجنبي وهو لمنازعه، يثبت لم
يعتبر ل الحالة هذه وفي الدعوى، مجرد إل منه يوجد لم لنه الناس سائأر بين

ًا، حقيقة اليد ذو هو اعتبر يعتبر لم وإذا مقصوده، الجنبي ببينة فيقضي وحكم
لبن صار ما أخذ وأراد أبيه من ورثها داره، الدار أن الخ ابن على بينة ذلك بعد

بينة ولول الدار، كل على البينة أقام منهما واحد كل لن ذلك له يكن لم الخ،
ًا صار منهما واحد كل أن فعلم النصف، من حرم لما صاحبه فيما عليه مقضي

ًا صار فيما عليه المقضي وبينة بالقضاء، لصاحبه صار ً تقبل ل عليه، مقضي إذا إل
ههنا.  يوجد ولم له، المقضي جهة من تلقي ادعى

ابن شهود يزكا ولم العم موت بعد الجنبي الرجل شهود زكى القاضي أن فلو
ابن وحق وجه كل من ظهر قد الجنبي حق لن للجنبي؛ كلها بالدار قضي الخ،
بالدار فيقضى معلوم، وقت لظهوره وليس يظهر، ل وعسى يظهر عسى الخ
ل عدالتهم ظهرت إذا حتى الخ ابن بينة وتبطل لهذا، الجنبي للرجل كلها

ًا، البينة يقم لم ما بشيء له يقضى كلها بالدار قضى لما القاضي لن ثاني
وهو الخ لبن بالنصف القضاء يوجب ما قيام مع ذكرنا، الذي بالدليل للجنبي
الخ، ابن بينة إبطال للجنبي كلها بالدار القضاء يضمن الخ ابن شهود شهادة

البطال. دليل له لح إذا البينة إبطال ولية وللقاضي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا، الحادثة تلك في بها القضاء يجوز ل حادثة في البينة أبطل إذا والقاضي فإن أبد
قبل أبيه، من ورثها داره الدار هذه أن شهدوا بشهود ذلك بعد الخ ابن جاء

بتلك جاء أو آخرين بشهود جاء سواء للجنبي الدار بكل وقضى شهادته القاضي
ًا لصيرورته تقبل ل إنما شهوده شهادة تقبل لم لو لنه الشهود، ببينة عليه مقضي
وهذا الخ، ابن على ل العم على قامت الجنبي بينة لن إليه؛ وجه ول الجنبي،
الشهود. بتلك جاء إذا فيما مشكل آخرين بشهود جاء إذا فيما ظاهر الجواب
في شهادتهم أبطل القاضي لن الصورة هذه في شهادتهم تقبل ل أن وينبغي

تقبل ل حادثة، في الشهود شهادة أبطل متى والقاضي الحادثة، هذه عين
الشكال هذا عن والجواب عدولً، صاروا وإن الحادثة، تلك عين في شهادتهم

وجهين: من
الدار تلك القضاء ضرورة بل الكذب لتهمة شهادتهم رد ما القاضي أحدهما: أن

ذلك.  بعد قبولها يمنع ل الكذب لتهمة يكن لم إذا الشهادة ورد للجنبي،

تلك غير أخرى حادثة هذه ولكن الكذب لتهمة الشهادة رد كان والثاني: إن
الكرة في عليه والمشهود العم الولى الكرة في عليه المشهود لن الحادثة؛

ل أنا ذلك، بعد قبولها يمنع ل الكذب لتهمة ردت متى والشهادة الخ، ابن الثانية



الفاسق أن ترى أل أخرى، حادثة في ل الحادثة تلك عين في الشهادة تلك أقبل
قبلت أخرى حادثة في له المشهود في وشهد باب، في شهادته وردت شهد إذا

ههنا. كذا شهادته؟
ورثتها، داري الدار أن الخ ابن على البينة أعيد ذلك: أنا بعد الجنبي قال فإن

ًا صار لنه بينته يقبل ل فالقاضي الخ. ابن جهة من عليه مقضي
ّكى القاضي أن قال: ولو شهود زكى وما العم، موت بعد الخ ابن شهود ز
شهوده زكيت لو حتى الجنبي بينة وبطلت الخ، لبن الدار بكل قضي الجنبي

البينة الجنبي أعاد فإن الخ، ابن جانب في قلنا لما بشيء له يقضى ل ذلك، بعد
الخ: ابن قال فإن للجنبي، قضي الخ لبن القاضي قضى بعدما الخ ابن على

قلنا. لما إليه القاضي يلتفت لم الجنبي على البينة أعيد أنا
ولم أبيه من ورثها داره الدار أن العم حياة حال البينة الجنبي أقام قال: فإن

الخ ابن يد في الدار صارت العم مات حتى دعواه على البينة الخ ابن يقم
بالدار قضي بينتهما وزكيت دعواه، على البينة الخ ابن أقام ثم الميراثا، بحكم

العبارتين.  من ذكرنا لما الخ لبن اليد صار وإن بينهما،

من اشتراه عبده أنه بينة رجل أقام رجل يدي في عبد في هذا قبل ذكرنا وقد
تندفع ل إياه، أودعه الغائأب فلن عبد أنه بينة اليد ذو وأقام ونقده، بكذا، اليد ذي

ًا انتصب لنه اليد ذي عن الخصومة لم القاضي أن فلو الفعل، بدعوى خصم
فإنه إقراره، في اليد ذو وصدق له المقر حضر حتى الشراء مدعي ببينة يقض
على بالعبد الشراء لمدعي يقضى الشراء مدعي بينة زكيت فإن إليه العبد يدفع

العبد كان الذي أودعه كان عبده، العبد أن البينة أقام له المقر أن فلو له، المقر
الشراء. مدعي بينة وتبطل له للمقر كله بالعبد يقضى يده في
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إلى كتب سماعة ابن أن الله رحمه حامد بن محمد الفقيه عن ثمة وذكرنا
المكتوب: كيفية وكان المكتوب، كيفية ثمة يذكر ولم العبد، مسألة في محمد

بالعبد قضيتم المقر أودعه عبده العبد أن البينة أقام إذا له المقر الغائأب بال ما
للمقر اليد جعلتم وأنتم نصفان، الشراء المدعي وبين بينه بها تقضوا ولم له،
صار للمقر اليد جعلتم وإذا له، للمقر الغائأب يد في العبد كان وإن الحكم، في

ًا اليد ذي على مدعيان خارجين الشراء مدعي مع الغائأب ًا.  أو عبد دار

ابن المسألة، هذه وهي هذا، بعد تأتي بمسألة استشهد سماعة ابن أن وذكرنا
بين يقضى العبد تقول: أن كما المر أن الله رحمه محمد إلى فكتب سماعة

وقع التي المسألة هذه في كما نصفين، للشراء المدعي وبين له المقر
في محمد جواب يصحح كان الهيثم أبا القاضي أن ثمة وذكرنا بها، الستشهاد

الشراء مدعي ذلك: أن وجه وذكرنا له، للمقر كله بالعبد يقضي أنه العبد مسألة
يدعي له المقر والغائأب الول، اليد صاحب جهة من الستحقاق يدعي

المقر الغائأب لبينة الترجيح يثبت لهذا الول، اليد صاحب جهة من الستحقاق
الجنبي لن هذه، مسألتنا وبين العبد مسألة بين الفرق يقع الحرف وبهذا له،
أحدهما يدعي ول العم، على الستحقاق يدعي منهما واحد كل الخ ابن مع

ًا من نصفان الخ ابن وبين يترجح حتى جهته، من وصاحبه صاحبه على استحقاق



الوجه. هذا
يقضى أنه محمد جواب تصحيح في الهيثم أبا القاضي اتبع من مشايخنا ومن

ًا مسألتنا ) وبين4ب190( العبد مسألة بين وذكر له، للمقر كله بالعبد آخر. فرق
أقر بعدما العبد في ملكه إثبات إلى محتاج غير العبد مسألة في له فقال: المقر

ًا صار العبد لن اليد؛ ذو له اليد، ذي بإقرار ادعى الذي الوجه على له ملك
مدعي بينة أن يبين أن إلى حاجته إنما لنفسه، الملك إثبات عن فاستغنى

في يطعن أن اليد لذي فإن بينته، يبطل حتى خصم، غير على قامت الشراء
بينة أن البينة، من أقام بما له المقر بين وقد بينته، يبطل حتى الخارج بينة

يكون ل والمودع مودعه، على قامت لنها خصم غير على قامت الشراء مدعي
ًا يعيدها أن إل المشتري بينة فبطلت الوديعة، صاحب على يستحق فيما خصم

المقر.  على ثانية

تصر لم أنها إل العم موت بعد الخ لبن صارت وإن الدار هذه، مسألتنا في فأما
ًا فبقي بيانه، مر ما على وادعى أراد الذي الوجه على له ما إثبات إلى محتاج

ًا فاعتبر ادعى ولو بينهما، بالدار فقضي حقيقًة، خارج والجنبي معنًى، خارج
ًا منهما واحد كل أقام ًا شاهد الدار وصارت العم مات ثم العم، حياة حال واحد

ًا ًا منهما واحد كل أقام ثم الخ لبن ميراث قضي البينتان وزكيت آخر، شاهد
الخ ابن لن الثاني؛ الوجه على يشكل ل الجواب وهذا نصفان، بينهما بالدار
ًا اعتبر الثاني الوجه على مّر. ما على بالرثا الدار ملك وإن خارج
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا الجنبي بإقامة لن الول؛ الوجه على يشكل أما ًا شاهد حق له يثبت ل واحد
ًا الدار فيصير الجنبي، بحق الدار في الرثا يمتنع حتى الدار في الملك ميراث

إن الواحد الشاهد نقول: بإقامة أن ذلك في والوجه اليد، ذو هو فيعتبر الخ لبن
الملك حق للجنبي يثبت لم إنه حيث من الخ لبن الدار في الرثا يمتنع ل كان
الشاهد من الجنبي أقام ما يبطل ل حتى آخر وجه من له الرثا يمنع الدار في

والكذب. الصدق يحتمل الذي الخ ابن قول بمجرد الواحد
فلو الجملة، في معتبرة انعقدت الجنبي من الواحد الشاهد شهادة بيانه: أن

أمه من ورثها إنه قوله يقبل وأن لبد اليد ذو وصار العم، من الدار الخ ابن ورثا
واليد.  الملك جهة بيان في مقبول ملكه في النسان قول لن عمه، من ل

الله، عبد وصدقه الله، عبد لي وهبه عبدي يديك في الذي العبد ....... هذا
يجعل ملكه، حتى اليد ذي من العبد هذا اشترى الرجل هذا إن ثم اليد ذو وكذبه
فيه، يرجع أن الله لعبد كان حتى الله، عبد من له الهبة بحكم يده في العبد

ورثها قوله: إنه فيقبل الملك، جهة من مقبول ملكه في النسان قول أن فيثبت
الجنبي أقام ما يبطل عمه، من ل أبيه من ورثها قوله: إنه قبل ومتى أبيه من
ًا؛ العادة ويلزمه الواحد، الشاهد من الدار هذه في العبد مقام يقم لم لنه ثاني

في أبيه مقام قام إنما عليه، كإقامته العم على الواحد الشاهد إقامة يجعل حتى
ما فيبطل عمه، على أقامه إنما أبيه على الشاهد للجنبي يقم ولم الدار، هذه
محتمل هو الذي الخ ابن إقرار بمجرد الواحد هذا الشاهد من الجنبي أقام

ذكرنا. ما والتقريب الرثا امتنع الضرورة فلهذه والكذب، للصدق



ًا أقام منهما واحد كل كان قال: ولو ًا شاهد العم مات فلما العم، على واحد
ًا الجنبي أقام ابن إن ثم بالدار، له القاضي وقضى شاهداه، فزكي آخر، شاهد
ًا أقام الخ ذلك إلى يلتفت ل فالقاضي الول، الشاهد مع حقه على آخر شاهد
القاضي بقضاء بطل قد العم على الواحد الشاهد من الخ ابن أقام ما لن

شهادتهما تبطل العم على شاهدين أقام كان لو أنه ترى أل ببينته، للجنبي
ابن أعاد فإن الواحد، الشاهد يبطل أن فأولى بالدار؟ للجنبي القاضي بقضاء

ًا يصر لم لنه بالدار؛ له قضي الجنبي، على الشاهدين الخ ببينة عليه مقضي
من الملك تلقي يدعي ل الخ وابن العم، على قامت الجنبي بينة لن الجنبي

أبيه.  من ذلك يدعي إنما العم جهة

ّله رحمه محمد قال ًا: دار في ال داره، أنها يدعي رجل يدي في «الجامع» أيض
ًا وتركها مات فلن أبيه من ورثها داره أنها بينة رجل فأقام هذا ولخيه له ميراث
داره، أنها ويدعي يجحد، اليد وذو غيرهما، له وارثا ل يديه في الدار الذي

اليد ذي أخي وبين الجنبي الخارج بين بالدار يقضى أنه ذكر البينتان، وزكيت
ًا، اليد، لذي شيء ول اليد، ذي لخي وربعها الجنبي للخارج أرباعها ثلثة أرباع

خلف. ذكر غير من الكتاب في ذكر هكذا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
على أما الله، رحمه حنيفة أبي قول الكتاب في ذكر قال: ما من مشايخنا ومن

ًا، بينهما بالدار يقضى أن قولهما: يجب لخي وثلثها الجنبي، للخارج ثلثاها أثلث
ًا المسألة هذه جعل القائأل وهذا اليد، ذي كتاب في ذكرها أخرى لمسألة فرع

الدعوى.
الخر وادعى كلها ادعى أحدهما رجلن فيها تنازع دار يديه في وصورتها: رجل

ًا وأقاما نصفها، ًا بينهما تقضى الدار أن ذكر البينة، جميع حنيفة أبي عند أرباع
ًا بينهما يقضى وعندهما المنازعة، طريق على فههنا المضاربة، طريق على أثلث
اليد ذي وأخو الدار كل لنفسه ادعى الجنبي الخارج لن كذلك يكون أن يجب

بين بالدار يقضي القاضي محمد: أن «نوادره» عن في سماعة ابن برواية
ًا.  اليد صاحب أخي وبين الجنبي، الخارج أرباع

لبيه الدار جميع يدعي منهما واحد كل اليد ذي أخي مع الجنبي ذلك: أن وبيان
الدار جميع اليد ذي أخي دعوى وصح الميراثا، بطريق لنفسه الملك يدعي لنه

ًا ينتصب الورثة أحد لن الجنبي دعوى صح كما لبيه، فيما الميت عن خصم
واحد كل أبا كأن صار الدار جميع منهما واحد كل دعوى صح وإذا له، يستحق

بالدار يقضى وهناكا بذلك، له الشهود وشهد الدار، كل لنفسه وادعى حّي منهما
لبي والنصف الجنبي، لبي الدار نصف يكون ههنا فكذا نصفان البوين بين

إل لبيه صار الذي النصف من لنفسه يدعي ل اليد ذي أخا أن إل اليد، ذي أخي
نصفه واحد لكل ولخيه له النصف هذا أن زعمه في فإن الكل، ربع وهو نصفه،

الجنبي لن الجنبي؛ فيستحقه لنفسه الربع ذلك يدعي ل وأخوه الكل، ربع وهو
إياه، اليد ذي أخي بمنازعة الدار بجميع له يقض لم لكن لنفسه الدار كل أثبت

للجنبي الربع وراء ما فيسلم الربع، مقدار في إل معه اليد ذي لخي منازعة ول
ومدعي الدار كل لنفسه يدعي الجميع مدعي هناكا لن الدعوى، مسألة بخلف



بخلفه. ههنا أما الخلف، على المسألة فكانت غير، ل النصف يدعي النصف
أقررت له: قد وقال له، صار الذي الربع في أخيه مع يدخل أن اليد ذو أراد فإن
عليه ورد فما نصفان، وبينك بيني الدار هذه من أبونا أصاب الذي النصف أن

ًا يكون الستحقاق ذلك له فليس الكل، على يبقى بقي وما الكل على مستحق
عليك ورد الستحقاق لن عليك ورد يقول: الستحقاق أن أخيه حجة من لن

مات نصراني بمنزلة غيركا. فهو دون خاصة حقك في حجة وجحودكا بجحودكا،
يستوفى فإنه بدين، الميت على نصرانيان شهد ثم أحدهما، أسلم ثم ابنين عن
الستحقاق لن بشيء؛ أخيه على هو يرجع ول النصراني البن نصيب من كله
لذي يقول الخ أخرى، بعبارة نقول أو غيره، دون حقه في حجة هو بما عليه وقع

ًا، فكنت أنا أما اليد، ذا كنت لنك عليك ورد اليد: الستحقاق كان وما خارج
. للقاضي

 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

يقول أخرى بعبارة نقول أو خارجين، كوننا في لستوائأنا بنصيبي ...... يقضي
تصحيح لن خاصة نصيبك إلى انصرف للجنبي بالربع القاضي اليد: قضاء لذي

كل كان إذا الربع لكل القاضي قضاء يصح وإنما أمكن، ما واجب القاضي قضاء
ًا كان إذا أما اليد، لذي الربع لن أخيه نصيب في يصح ل أخيه وبين بينه مشترك

ًا صار الجنبي عليه المقضي وبينة بالقضاء اليد ذي لخي صار فيما عليه مقضي
) المقضي4أ191( جهة من الملك تلقي ادعى إذا إل له المقضي على تسمع ل

خاصة. اليد ذي نصيب إلى انصرف القضاء أن فعلم له،
الوراثة أنكر بعدما أبيه من ورثها أنه أقر الدار يديه في الذي كان قال: ولو

سواء، بالوراثة يقر لم إذا فيما والجواب فيه فالجواب البينة، أقاما وبعدما
في يصح لم إقراره لن اليد ذي لخي وبربعها للجنبي، الدار أرباع بثلثة يقضى

ذلك يبطل اليد صاحب وبإقرار بالبينة، الدار ربع استحق أخاه لن أخيه؛ حق
الورثة أحد يد في التركة لن اليد صاحب مع اليد صاحب يصير لنه الستحقاق؛

ًا الكل يد في كأنها المطلق الملك دعوى في اليد ذي وبينة عرف، ما على خصم
أخيه حق في اليد ذي إقرار يصح فلم عندنا، تقبل ل الخارج بينة مع والميراثا

بينهما بالدار يقضى أنه أليس إقراره انعدم ولو بمنزلة، والعدم وجوده وصار
ًا؟ ههنا. فكذا أرباع

بكل يقضى البينة أقاما ثم البينة، إقامتهما قبل بالوراثة اليد ذي إقرار كان وإن
ل لنه أخيه؛ حق في صحيح الصورة هذه في اليد ذي إقرار لن للجنبي؛ الدار
ًا، يستحق ل الدعوى بمجرد لن حقه عليه يبطل حق في إقراره صح فإذا شيئ
ًا صارا أخيه قضى فلهذا أولى، الخارج بينة فكان ذكرنا، ما على اليد ذا جميع

للجنبي.  الدار بجميع

وتركها مات لبيه كانت الدار هذه أن ادعى البتداء من اليد ذو كان قال: ولو
ًا داره أنها على البينة الجنبي فأقام غائأب، وأخوه فلن، أخيه وبين بينه ميراث
وأقام اليد ذي أخو حضر ثم ببينته، للجنبي بالدار القاضي وقضى أبيه، من ورثها
ًا وتركها مات فلن، لبيه كانت الدار أن البينة فإن اليد، ذي أخيه وبين بينه ميراث

في صحيح البينة الجنبي إقامة قبل اليد صاحب إقرار لن بينته؛ يقبل ل القاضي



ًا الدار كون بإقراره وثبت مّر، ما على أخيه حق الغائأب، أخيه وبين بينه ميراث
ًا ينتصب الورثة وأحد ًا الغائأب فصار الميت، عن خصم اليد، ذي على عليه مقضي

أخيه وبين بينه ميراثا الدار أن اليد ذي إقرار كان وإن ذلك، بعد بينته تقبل فل
وقضى أبيه من ورثها داره أنها البينة عليه الجنبي أقام بعدما فلن الغائأب

أن على البينة وأقام اليد ذي أخو حضر ثم الدار؛ لكل للجنبي عليه القاضي
ًا وتركها مات لبيه كانت الدار لن ببينته؛ القضاء قبل أخيه، وبين بينه ميراث
استحق ببينته الجنبي لن يصح ل الصورة هذه في أخيه على اليد ذي إقرار

اليد صاحب عليه المقضي يكون أن على الدار بجميع اليد صاحب على القضاء
ًا أخاه يجعل أن يريد ذلك بعد بإقراره اليد فذو غير، ل ًا عليه مقضي ما على أيض

إقرار يصح فلم حضر، حتى بينته يسمع ل لنه أخيه على ضرر ذلك وفي ذكرنا
ًا الخ يصر ولم أخيه على اليد ذي أجنبي بينة تقبل كما بينته فتقبل عليه، مقضي

الدار. نصف إل لنفسه يدعي ل لنه الدار بنصف له يقضى ثم آخر،
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رجل جاء فيها، لحد حق ل له أنها يدعي رجل يدي في الدار كانت قال: إذا
بالدار القاضي قضى بينة، ذلك على وأقام أبيه، من ورثها داره أنها فادعى

أن بينة وأقام يديه، في الدار كانت الذي أخو حضر ثم إليه، ودفعها للمدعي
ًا وتركها مات لبيه كانت الدار يديه، في الدار كانت الذي فلن ولخيه له ميراث

يد في حاله على الدار نصف ويدع اليد، ذي لخي الدار بنصف يقضي فالقاضي
ًا يصر لم لنه ببينته؛ قبل وإنما عليه، المقضي ذي أخيه على بالقضاء عليه مقضي

ًا، الدار كون اليد ذو جحد لما اليد يدعي ل لنه الدار؛ بنصف له قضي وإنما ميراث
الذي النصف في أخيه على يدخل أن اليد ذو أراد فإن الدار، نصف إل لنفسه
ذكرنا. لما ذلك له ليس له قضي

أنه البينة رجل فأقام أحدهم، مات مقسومة غير نفر ثلثة بين الدار كانت إذا
ًا له يعلمون ل ووارثه الميت أخو الميت، بنصيب له القاضي وقضى غيره، وارث
في الشريكان وصدقه الخ، وكذبه الميت، ابن أنه وادعى آخر رجل جاء ثم

له ليس الدار في بشركته أقرا أنهما لما نصيبهما في يدخل أن فأراد الدار،
يدخل ل أما الميت، بنصيب له المقضي الخ نصيب في يدخل ل وكذلك ذلك،
ًا صار ذلك لن الخ؛ نصيب في ًا له ملك الثابت والملك القضاء، بحكم ظاهر

ههنا. ذلك من شيء يوجد ولم تقوم ببينة أو بإقراره إل يستحق ل للنسان
في قلنا: المذكور له، بذلك شهدا الشريكان لن ههنا البينة قيل: وجدت فلو

على بحجة ليس النسان وإقرار به، شهدا أنهما ل بذلك أقرا «الكتاب»: أنهما
لنهما الدار؛ في شركة له أن أقر وإن الشريكين نصيب في يدخل ل وأما غيره،

قضاء لن القاضي؛ بقضاء للخ صار كله الميت ونصيب الميت، بنصيب له أقرا
ًا الميت نصيب إلى انصرف القاضي يد في بما له أقرا فإنما للقضاء، تصحيح

نصيبهما.  في يدخل أن له يكون فل أيديهما، في بما ل الخ

ً أن ترى «الكتاب»: أل في قال في الميت من اشترى أنه بينة أقام لو رجل
وارثا وجحد بذلك له القاضي وقضى الثمن، ونقد درهم، بألف نصيبه حياته

شهدوا شهوده وأن دعواه، في مبطل المدعي وأن يكن لم البيع أن الميت



ذلك؛ له ليس أنه شك ل الشريكين؟ نصيب في يدخل أن للوارثا أكان بزور،
ًا كالثابت بالبينة الثابت لن يكون ل الدار من نصيبه باع الميت أن عاينا ولو عيان

نصيبه إلى انصرف البيع لن الشريكين يد في فيما يدخل أن الميت لوارثا
انصرف إذا فكذا الشريكين، يد في فيما هذا بعد يدخل أن له يكن فلم خاصة

قال: الشريكين، نصيب في يدخل أن للبن يكون ل الميت نصيب إلى القضاء
رجل جاء ثم وأخذه، عليه غلب بأن قضاء بغير الميت نصيب أخذ الخ كان ولو

في البن دخل الخ، وكذبه ذلك، في الشريكان وصدقه الميت ابن أنه وادعى
خاصة، الميت نصيب إلى انصرف القاضي قضاء أن ذكرنا لما الشريكين نصيب

للب الشريكين إقرار كان الشريكين نصيب عن الميت نصيب يميز ولما
يد في فيما المشاركة حق له يكون فل أيديهما، في بما ل الميت بنصيب

ًا الدار فبقيت القاضي، قضاء وهو الشريكين، منها نوى فما بينهم مشاع
هو هذا الشركة، على يبقى بقي وما الشركة، على ينوى عليها للخ بالستيلء

الشركة على الباقي كان وإذا شيء، منه ذهب إذا المشتركا المال في الحكم
أيديهما في للميت هو بما أقرا فنقول: الشريكان الميت وبين الشريكين بين

لهذا. الشريكين يد في ما على فيدخل بإقرارهما له ذلك فيصير البنوة لمدعي
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أخ أنه البينة رجل وأقام واحد فمات الثلثة يد في كانت الدار أن قال: ولو
الخ، هذا إن ثم الخ لهذا بالثلث القاضي وقضى غيره، له وارثا ل ووارثه الميت

ً منهم واحد كل وأخذ قضاء، بغير أو بقضاء الدار اقتسموا الشريكين مع منزل
الخ وكذبه ذلك، في الشريكان وصدقه الميت ابن أنه وادعى رجل جاء ثم منها؛
قبل وبينما هذا بين فرق أيديهما في فيما الشريكين مع يدخل البن فإن

في البن يدخل ل فإنه القاضي بقضاء الميت نصيب الخ أخذ وقد القسمة،
ليس الخ يد في الميت ونصيب الميت؛ بنصيب له أقرا لنهما الشريكين نصيب

من واحد كل إلى وصل القسمة بعد فأما شيء، ذلك من الشريكين يد في
من واحد كل أخذه منزل كل لن الميت نصيب من كان ما ثلث الشريكين
وسهم الصل، في ملكه ذلك من سهم أسهم، ثلثة على بالقسمة الشريكين

منه وسهم نصيبه، من شريكه على تركه منزل ثلث بإزاء شريكه نصيب من منه
أقر فقد بالبن أقر فإذا نصيبه، من الخ على تركه ما بإزاء ملكه الخ نصيب من
إليه. بالتسليم فيؤمران له أيديهما في مما الثلث أن

الخ نصيب من كان ما ثلث الشريكين من واحد كل إلى وصل قلنا: بأنه وإنما
وجه، من ومبادلة وجه من الحق لعين إقرار المتفاوتة الشياء في القسمة لن

قسمة في كما النصباء لقرار وضعت الصل في القسمة أن حيث من إقرار
على الشركاء من واحد ) كل4ب191( يجبر ولهذا والموزونات، المكيلت
في ملكه بعضه الشركاء من واحد كل يأخذ ما أن حيث من ومبادلة القسمة
ملكه، من صاحبه على تركه الذي البعض بإزاء ملكه صاحبه ملك وبعضه القديم

كل حق في متعذر والقرار المبادلة بمعنى والعمل المبادلة معنى هو وهذا
كل فأجبرنا الشركاء؛ حق في القرار معنى فاعتبرنا التنافي، لمكان شخص

الثالث.  حق في المبادلة معنى واعتبرنا القسمة، على منهم واحد



كأن حقه في مبادلة القسمة فيعتبر ثالث، له المقر فنقول: البن هذا ثبت إذا
المنزل بثلث الخ من بالقسمة أصابه الذي المنزل ثلث اشترى منهما واحد كل

أصابه الذي المنزل ثلث تسليم منهما واحد كل على فوجب عليه، تركه الذي
البن. إلى بالقسمة

ًا اعتبرت كما القسمة قيل: هذه فإن ًا اعتبرت الشركاء حق في إقرار في إقرار
من فإن الشفعة، حق للشفيع يتجدد ل أنه ترى أل مبادلة، تعتبر ولم الثالث، حق
ًا الدار نصف باع قاسم المشتري إن ثم الشفعة، الشفيع فسلم شفيع وله شائأع

نصيب من المشتري ملكه الذي الربع في الشفعة حق للشفيع يتجدد ل البائأع،
حق للشفيع يتجدد مبادلة اعتبر ولو البائأع، على تركه الذي الربع بإزاء البائأع

اعتبر ولو المشتري، قسمة نقض للشفيع ليس عليه: أن والدليل الشفعة
بيعه. نقض حق له كان كما نقضها حق للشفيع كان الثالث، حق في مبادلة
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المشتري كان القسمة حالة لن الشفعة حق للشفيع يتجدد لم قلنا: إنما
ًا المقاسم ل وإنما الجار، على متقدم والشريك جار، والشفيع الدار، في شريك

إلى احتجنا نقضها لو لنه يفيد ل نقضها لن القسمة ينقض أن للشفيع يكون
ًا، إعادتها تمام من لنها المشتري قبض يؤيد مما القسمة والثاني: أن ثاني
غيره، حق وبعضه حقه بعضه المقبوض يكون القسمة قبل لن القبض؛

المشتري قبض ينقض أن للشفيع وليس حقه، كله المقبوض يصير وبالقسمة
.... البائأع إن حيث من البائأع على له العهدة ليكون البائأع من الذكر يأخذ حتى
يؤكده.  ما نقض له يكون ل فكذا المشتري، من

حق في مبادلة يعتبر المتفاوتة الشياء في القسمة أن ذكرتم قيل: ما فإن
وأبي حنيفة أبي قول على مستقيم غير محمد، قول على مستقيم الثالث

وأوصى نصفين، رجلين بين الدار كانت القرار: إذا كتاب في ذكرنا فقد يوسف،
شريك فاقتسم الموصي مات ثم للمشتري الدار من بعينه بمنزل أحدهما

ورثة قسم في به الموصى المنزل وقع إن الموصي؛ ورثة مع الموصي
يوسف: وأبي حنيفة أبي قول على المنزل جميع في الوصية تصح فإنه الموصي

الموصي، شريك نصيب في وقع وإن ماله، ثلث من يخرج الدار جميع كان إذا
ثلث من به الموصى المنزل ذرعان جميع يأخذ أن بالميراثا له للموصى كان
قولهما. على ماله
أن يجب كان ثالث؛ له والموصى الثالث حق في مبادلة القسمة هذه كانت ولو

تصح أن الموصي ورثة نصيب في به الموصى المنزل وقع إذا يقال: بأنه
المنزل نصف لن محمد، قال كما به، الموصى المنزل نصف في الوصية

نصف بإزاء ملكه شريكه، ملك ونصفه الوصية، وقت الموصي ملك به الموصى
بالقسمة. شريكه على تركه الذي المنزل

ذلك بعد ملكه وإن به، الوصية يصح ل فإنه ملكه ثم يملكه ل بعين أوصى ومن
فهو العين هذا ملكت قال: إن بأن الملك، حالة إلى مضافة الوصية تكون أن إل

قال: بأنه وقد الملك، إلى مضافة غير ههنا والوصية العين، ملك ثم لك، وصية
يقال: يستحق أن يجب كان شريكه نصيب في وقع إذا المنزل جميع في يصح

ورثة أصاب ما نصف لن بجميعه، ل المنزل ذرعان بنصف الخذ له الموصى
ًا كان به الموصى المنزل نصف لن به؛ الموصى المنزل بدل الموصي ملك



ًا كان ما بإزاء البدل يستحق إنما وهو شريكه ملك ونصفه للموصي، ل له، ملك
شريكه.  ملك كان ما بإزاء

اختياره، غير من العين عن ملكه زال ثم ملكه، بعين أوصى من أن والصل
ً وأخلف قبل فقتل لنسان، بعينه بعبد أوصى لو كما ببدله، الوصية تتعلق بدل

تتحول ههنا فكذا بدله، إلى الوصية بجواب القيمة وجبت حتى خطأ موته
ًا كان الذي النصف بدل إلى الوصية المنزل من الخر النصف فأما له، ملك

الغير ملك في حصل النصف بذلك فالوصية شريكه ملك كان به الموصى
يستحق فكيف آخر، شيء في ول عينه في ل تصح ل الغير ذلك في والوصية
أبي قال: مذهب من المشايخ قلنا: من النصف؟ ذلك بذرعان الخذ له الموصى

وهذا الوصية، بمنزلة والبدل محض إقرار القسمة هذه أن يوسف وأبي حنيفة
أن سلم أن وبعد قولهما، ل محمد «الجامع» قول في ذكره يقول: ما القائأل

يوسف: أن وأبي حنيفة لبي فالجواب الكل، «الجامع» قول في المذكور
تصرف أن حيث من بكماله منهما واحد لكل مملوكا جميعه به الموصى المنزل
ًا نصفه في ول جميعه في ل فيه ينفذ ل شريكه الخر. ملك الكل كان شائأع
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يعتبر الموصي، ورثة نصيب في المنزل وقع نقول: إن هكذا المر كان وإذا
ًا بكماله المنزل ًا، لشريكه مملوك على تركه بما الموصي اشتراه وقد حكم
وإن جميعه، في منه الوصية تصح هذا مع أنه إل ذلك، مثل نصيبه من شريكه
وقت به الموصى العين في ملك سبب لنه الوصية وقت يملكه ل بعين قضى

له الملك لثبوت سبب الدار في الشركة فإن الدار، في الشركة وهي الوصية
بجميع الوصية فصحت الملك، مقام الملك سبب فيقام بالقسمة، المنزل في

ًا بكماله المنزل اعتبر وإن المنزل، وقع وإذا الحكم، حيث من لشريكه ملك
ًا المنزل يعتبر شريكه نصيب في به الموصى المنزل بكماله للموصي مملوك

مثل شريكه من الموصي أخذ لما الموصي لشريك صار ثم الحكم، حيث من
إليها الوصية فتتحول العتبار، بهذا المنزل بدل المنزل ذرعان جميع فكان ذلك،

من الموصي ملك عن العين زال ثم صحت، متى بالعين الوصية أن ذكرنا لما
ً وأخلف اختياره، غير الوصية تنفيذ وجب فإنما البدل، إلى تتحول الوصية أن بدل
أبي عند المنزل ذرعان بجميع الخذ له الموصى واستحق المنزل، جميع في

وهو الثالث، حق في مبادلة تعتبر لم القسمة هذه لن لهذا، الله رحمه حنيفة
له. الموصى

ًا الدار مكان كان وإن ًا أو عروض يوزن، ول يكال ل مما ذلك أشبه ما أو ثياب
دراهم مكانه كان وإن يختلف، ل المعنى لن الدار، في كالجواب فيها فالجواب

من كان أو واحد، جنس من يوزن أو يكال مما ذلك أشبه ما أو دنانير أو
ذلك فاقتسموا جنسها، من المثل مستهلكها يضمن التي المتقاربة العدديات

في يدخل ل به المقر البن فإن قضاء، بغير أو بقضاء الثلث واحد كل وأخذ
الناس حق في الحق لعين إقرار الشياء هذه في القسمة لن المقرين؛ نصيب
يأخذ أن واحد لكل إن الجزاء بين التفاوت لعدم المبادلة معنى فيها ليس كافة،
رضى.  ول قضاء غير من نصيبه



ًا اشتروا لو ثلثة أن ترى وأل واحد كل وأخذ بينهم واقتسموه بمئة طعام من كر
ولما المئة، ثلث على اللحمة من الثلث وهو نصيبه، يبيع أن له كان ثلثه منهم
نحو على الدار مسألة كذلك ول المقرين، من واحد كل إلى يصل لم هكذا كان

بينا. ما
لبيه أخوه أنه ميت على بينة أقام يوسف: رجل أبي المعلى» عن «نوادر وفي
ًا له يعلمون ل وأمه جعلت إنما الميت بنت أنها بينة امرأة وأقامت غيره، وارث

ًا بها يعلمون ل أنهم بينة أسألها ول نصفين، بينهما الميراثا أحد فكل غيره، وارث
جميع عدد على بينة أسأله ول الميراثا، في أشركته نسبه على بينة أقام

الورثة.
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أقام دار، أيديهما في الله: رجلن رحمه يوسف أبي بشر» عن «نوادر وفي

ًا وتركها مات، لبي كانت الدار هذه أن بينة أحدهما قال: آخذ وبينك، بيني ميراث
النصف يدعي الخر لن الخر؛ بينة أقبل ول لنفسه أرباع ثلثة ادعى الذي ببينة

الخر الربع ونصف أمه قبل من لذلك أرباعها ثلثة فيكون يده، في وهي لنفسه،
إقراره. بحكم الخر الربع ونصف أبيه، من له

تدعي فجاءت الرجل مات ثم وأنكرت، تزوجها أنه امرأة على ادعى رجل
ثم الزوج، فأنكر النكاح ادعت المرأة كانت لو وكذلك الميراثا، فلها ميراثه،

) فله4أ192( تزوجها أنه وزعم ميراثها يطلب الرجل فجاء المرأة، ماتت
الثانية المسألة وفي خلف، غير «المنتقى» من في المسألتين ذكر الميراثا،

الميراثا، لها ومحمد يوسف أبي قول وعلى لها، ميراثا ل حنيفة أبي عند خلف
«الصل». إقرار في الوجه هذا على الخلف ذكر
ًا طلقها أنه زوجها على ادعت امرأة أن ولو ميراثها فطلبت الزوج، وأنكر ثلث

يطلقها لم أنه وزعمت نفسها، أكذبت كانت إن وكذلك منه، أورثها قال: لم منه،
«أدب كتاب في ذكرناها التي المسائأل من الجنس هذا من وكثير موته، قبل

«الشهادات». القاضي» و
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المرأة)  على النكاح الرجل دعوى العاشر: في (الفصل

على وأقام تزوجها أنه امرأة على ادعى الله: رجل رحمه محمد ......... قال
بينة فالبينة تزوجها، أنه منكر آخر رجل على بينة المرأة وأقامت بينة ذلك

شهد حيث الزوج على لها شهدت التي بينتها أكذبت المرأة قال: لن الرجل،
كليهما، على شهدوا فقد بالتزويج، عليها شهدوا إذا بالتزويج، عليها الرجل شهود
وأقامت تزوجها، أنه امرأة على بينة رجل أقام الله: لو رحمه حنيفة أبو وقال
يوقت لم إذا به يريد الرجل بينة فالبينة تزوجها أنه الرجل هذا على بينة أختها

ًا، للبينتان يثبت ل نكاح على البينة تقيم فقال: لنها المعنى إلى وأشار وقت
وثبت جائأز، الرجل فدعوى الرجل، بينة يوقت ولم المرأة بينة وقت ولو ويفسد،

المهر. نصف المدعي على ولها المدعية، نكاح ويبطل ادعاها، التي المرأة نكاح
ًا هشام» قال: سألت «نوادر وفي الرجل ادعى دار في وامرأة رجل عن محمد

الدار أن المرأة وادعت بينة، ذلك على وأقام امرأته، المرأة وأن داره، الدار أن
أن على المرأة بينة قال: أقبل بينة، ذلك على وأقامت عبدها، الرجل وأن دارها



في الزوج بينة البينة وأجعل الرجل، يدي في الدار أجعل لني دارها؛ الدار
لها.  بمملوكا ليس أنه منها إقرار منه نفسها وتزويجها امرأته وأجعلها التزويج،

المرأة أقامت دار، أيديهما في وامرأة رجل في يوسف أبي عن بشر وروى
المرأة وأن له الدار أن بينة الرجل وأقام عبدها، الرجل وأن لها الدار أن البينة

يقضي فإنه حر أنه بينة يقم ولم إليها؛ ودفعها درهم ألف على تزوجها زوجته
ًا بالرجل ويقضي للمرأة، بالدار الصل حر أنه بينة الرجل أقام لها. ولو عبد

من للمرأة بالدار ويقضى حر بأنه ويقضى امرأته المرأة كانت بحالها والمسألة
المدعية هي فالمرأة امرأته، جعلها حيث الزوج يدي في والمرأة الدار أن قبل

أن بينة منهما واحد كل أقام دار أيديهما في كزوجين لها، بالدار فيقضى للدار
أبي قول قياس قال: وهكذا ههنا، كذا للمرأة بالدار يقضى وهناكا داره، الدار

ابن «نوادر في محمد وقال للزوج، الدار كانت بينة بينهما يكن لم ولو حنيفة،
هذه في امرأته وهي للمرأة فالدار حر أنه بينة الرجل يقم لم سماعة»: إذا

المسألة.
أمته، والمرأة داره، الدار أن البينة الرجل أقام شجاع»: لو ابن «نوادر وفي

لم إذا نصفان، بينهما فالدار عبدها، والرجل دارها الدار أن البينة المرأة وأقامت
وتعارضت يده، في تركت أحدهما يد في كانت وإن أيديهما، في الدار تكن

على أحدهما بينة تقبل ول بالحرية منهما واحد لكل ويحكم منهما، البينتان
بالرق. صاحبه
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النساء، متاع من متاع في اختلفا وامرأة رجل في يوسف أبي عن بشر وروى
أن بينة الرجل وأقام عبدها، الرجل وأن متاعها، المتاع أن بينة المرأة فأقامت

به يقضى الرجل فإن ونقدها، ألف على تزوجها امرأته المرأة وأن له المتاع
ًا قضي الصل، حر أنه الرجل شهود شهد فإن لها، بالمتاع ويقضى للمرأة، عبد
ينبغي الولى المسألة قياس وعلى ذكر، هكذا له، بالمتاع ويقضى امرأته بأنها
ومثل المرأة، يد في المتاع وذلك ذلك، في اختلفا ولو لها، بالمتاع يقضى أن

ويعتق بالنكاح، يقضى فيه، كنا الذي الوجه غير المر فهذا الرجل، يد في ذلك
متاع أو كان النساء متاع للخر، منهما واحد كل يد في بما ويقضى الرجل،
ًا متاعهما أو الرجل، الخر، دون خاصة أحدهما يد في المتاع كان إذا جميع
المدعي. بينة فالبينة

أقرت أنها بينة منهما واحد كل رجلن عليها أقام امرأة أن «المنتقى»: لو وفي
واحد كل إلى تؤدي أن فعليها يوقتا ولم درهم، بألف منه اختلعت امرأته أنها

إل الخر، الوقت مال عنها فيبطل الول، الوقت مال لزمها وقتا وإن ماله منهما
ًا، المالن فيلزمها وتتزوج، العدة مثلها في ينقضي وقت بينهما يكون أن جميع

ًا المالن لزمها أحدهما بها يدخل لم وإن Bيوقتا. لم أو وقتا إن جميع
ًا وفي وقالت صغيرة، وأنت أبوكا لمرأة: زوجنيك قال رجل «المنتقى» أيض

الزوج. بينة والبينة المرأة قول فالقول كبيرة، وأنا المرأة: زوجنيك
وأقام ذلك، بعد تزويجها ادعى ثم ينكر، وهو تزوجها أنه رجل على ادعت امرأة
أن ترى أل البيع، يشبه ل هذا في قال: والنكاح النكاح، وثبت بينته قبلت البينة



ً ثم ذلك، المرأة وجحدت درهم ألف على المرأة هذه تزوج أنه ادعى لو رجل
ألفين، المهر وجعلت البينة، قبلت ألفين على تزوجها أنه على بينة أقامت
تقبل ل البيع في هذا كان ولو العبد، هذا على تزوجها أنه بينة أقام لو وكذلك
....؟.  أكذبهم قد لنه بينته،

فجاء المشتري وقبضه رجل من الحانوت سكنى الحانوت مستأجر باع إذا
وجهين: إن على فالمسألة به، شهر مزيد السكنى واستحق الحانوت صاحب

ً السكنى كان المستأجر، صناعة آلت من ليس وهو الحانوت ببناء متصل
على المشتري رجع حلف وإذا يمينه، مع الحانوت صاحب فالقول: قول

قول فالقول المستأجر، صناعة آلت من كان وإن السكنى، بثمن المستأجر
السكنى. على الحانوت لصاحب سبيل ول المستأجر

به المدعى المحدود يكون أن عليه المدعى أنكر الليث»: إذا أبي «فتاوى في
وإن الخصومة، عنه اندفع حلف فإن أولً، اليد على يحلفه فالقاضي يده، في
واليد القرار، النكول فائأدة لن يصح، يكاد ل مما وهذا الملك على يحلف نكل
مقام قائأم هو الذي بالنكول يثبت فكيف القرار، بصريح تثبت ل العقار على

القرار.
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ًا ادعى رجل بغير منه أخذه اليد صاحب وأن ملكه، أنه رجل يدي في محدود
قيل: فقد المدعي إلى بالتسليم عليه المدعى يؤمر هل يدي، إلى فأعدته حق،

المدعي. إلى بالتسليم يؤمر ل
القاضي عرف فإن يده، في أنها منهما واحد كل يدعي دار في رجلن تنازع وإذا
يد في كونها يعرف لم وإن اليد، لصاحب جعله أحدهما يد في الدار كون

عليه، ومدعى مدعي منهما واحد فكل ثالث، يد في ليست أنها وعرف أحدهما،
لن هذا أيديهما، في الدار ويجعل لهما، باليد قضي اليد على البينة أقاما فإن

النتفاع إلى يتوصل باليد لن مقصود؛ الملك دعوى أن كما مقصود، اليد دعوى
إقامتهما وبعد اليد، دعوى يصح الملك دعوى يصح فكما والتصرف، بالملك
والثبات. الدعوى في لستوائأهما لهما باليد يقضى اليد على البينة
أن قلنا: فائأدته القضاء، هذا وفي البينة هذه إقامة في فائأدة قيل: أي فإن

ثالث يد في وجدها أو لهما باليد وقضى لهما اليد على البينة سمع إذا القاضي
قامت وإن الثالث، يد من ينزعها ل ذلك وقبل طلبها، عند يده من ينزعها

) 4ب192( ول بينة لهما يكن لم وإن له باليد قضي بينة لحدهما

هذه في الملك ادعيا لو كما صاحبه، دعوى على منهما واحد كل يحلف لحدهما
برئ حلف فإن صاحبه يد في هي ما بالله البينة منهما واحد كل فيحلف الدار،

حقيقة يظهر أن إلى الدار القاضي ويوقف صاحبه، دعوى عن منهما واحد كل
حتى لحدهما اليد يعرف لم القاضي لن منهما؛ واحد يد في يجعلها ول الحال،
بالحلف صاحبه دعوى عن منهما واحد كل برئ وقد بعلمه، يده في يجعلها

شرحه. في المشايخ بعض قاله هكذا فيوقعها،
واحد يد في يجعلهما ل فالقاضي اختلفا إذا شرحه: أنهما في بعضهم وذكر

لم الخر وحلف اليمين عن أحدهما نكل وإن أيديهما، من ينزعه ول منهما،



يد في الدار كون يعرف لم القاضي لن الحالف، يد في القاضي يجعلهما
في فيما يصح إنما النسان من والقرار والبدل إقرار، أو والنكول: بدل الناكل،

من الناكل يمنع ولكن غيره، على بحجة وليس عليه حجة وإقراره بدله لن يده،
يد في الدار القاضي وجد وإن حقه، في حجة نكوله لن للدار، يتعرض أن

إقرار أو بدل النكول لن هذين، بين أنقده بما الثالث يد عن ينزعها ل الثالث،
ًا القرار وجد ولو دللة ًا البدل وجد أو صريح ينزع ل فالقاضي هذين، بين صريح
حق في يعمل ول بينهما، فيما يعمل وإقرارهما يدهما لن الثالث، يد من الدار

ههنا. كذا غيرهما
أقام لو أيديهما في جعلتا حتى لحدهما البينة تقم ولم بعين، رجلن تعلق إذا ثم

النصف وتركا صاحبه، يد في الذي بالنصف له قضي ملكه العين أن بينة أحدهما
المواضع بعض في وذكر المواضع، بعض في ذكر هكذا حاله، على يده في الذي

فهذا له، بكله قضي له العين أن أحدهما أقام ثم اليد على البينة أقاما إذا
أيديهما، في العين لن مشكل وإنه العين، كل في له بالملك يقضى أن تنصيص

تقبل، ل المطلق الملك على اليد وبينة اليد، صاحب بينة يده في ما على فبينته
أعرض فقد اليد على البينة أقام ما بعد الملك على البينة أقام لما الجواب: أنه

اليد. على بينته فبطلت البينة تلك عن
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

والخر اليد على البينة أحدهما وأقام عين، في تنازعا مسألتنا: رجلن وصورة
ههنا. كذا الملك لصاحب يقضى الملك، على
يده، في أنها يدعي واحد وكل دار، في اثنان تنازع «القضية» إذا كتاب وفي

من أجود هو ما على البينة أقيم قال: أنا أحدهما إن (ذلك) ثم على البينة وأقاما
ًا العين هذا وتركا مات أبي أن على البينة أقيم أنا هذا، له وارثا ل لي ميراث

الشهود خاصمه الذي على قضاء فيكون تقبل ذلك، على البينة وأقام غيري،
هذا، من أجود على البينة أقيم «الكتاب»: أنا في وقوله عليه، المدعى يد على

ًا، يصير حتى ذلك، قبل أقام الذي أقامها التي بينته عن إعراض فتقبل خارج
الملك. على بينته
ًا رجل قبل ادعى «المنتقى»: رجل وفي عليه: المدعى فقال البينة، وأقام دار

عليه، المدعى يد في الدار أن فشهدوا بينة المدعي فأقام يدي، في ليست
فقد ملكه وفي يده في شهدوا: إنها كما قال فإن المدعي، يسأل ملكه وفي
ل يده في أنها قال: أصدقهم وإن له، بالدار فيقضى عليه، للمدعى بالدار أقر

ًا عليه المدعى ويجعل ذلك، فله ملكه في أنها أصدقهم له. خصم
أنها يدعي والخر يده وفي ملكه أنها أحدهما يدعي دار في رجلن اختصم وإذا
وقد فلن، جهة من إجارة يده في كانت أنها لما غيره من بها أحق وأنه يده في

أن إلى الدار حبس حق ولي الخر فلن مات وقد إليه الجارة مال دفعت
من؟ يد في تجعل فالدار الجارة مال يستوفي

في تجعل الدار بأن يقضي الله رحمه المرعيناني الدين ظهير المام الشيخ كان
الجارة.  مدعي يد في تجعل الدار بأن يفتي كان زمانه مشايخ وبعض أيديهما،



دعواه على بينة المدعي وأقام يديه، في عقار في رجل على الدعوى وقع وإذا
يكفي ل والقرار عليه، المدعى يد في أنها شهادتهم في الشهود يذكر وأن لبد

المدعى الدار أن تصادقا إذا عليه والمدعى المدعي إن حتى يده، لثبات حجة
بشهادة للمدعي الدار بملكية يقضي ل فالقاضي عليه، المدعى يدي في

ًا الدار كون على شهوده عليه، المدعى يد على شهدوا إذا يقضي وإنما له، ملك
القاضي» «أدب في الخصاف ذكر هكذا اليوم، يده في أنها شهدوا بأن

المدعى المنقول أن أقر إذا عليه المدعى فإن العقار، يخالف هذا في والمنقول
يد في به المدعى أن الشهود يذكر أن إلى يحتاج ول يكفي، فذلك يده في به

ً تواضع ربما المدعي فإن المواضعة تهمة العقار في لن اليوم؛ المدعي رجل
في العقار أن عليه المدعى ويقر العقار عليه ويدعي القضاء مجلس ويحضره

شهوده، بشهادة للمدعي العقار بملكية القاضي فيقضي يده في يكون ول يده،
يد في كانت الحقيقة على العقار لن الحقيقة؛ في الغائأب على قضاء ويكون

وشرطنا يده، في العقار أن عليه المدعى بإقرار يكتف لم التهمة فلهذه الغائأب،
يده. في الدار كون على الشهود شهادة
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ًا كان إن المنقول لن فيه؛ التهمة هذه تتأتى ل المنقول في فأما فأقر مستهلك

ًا الدعوى كان بالهلكا أو بالستهلكا عليه المدعى أقر وقد الدين، في واقع
إلى حاجة فل صحيح، بالضمان نفسه على النسان وإقرار بذلك، عليه المدعى
ًا كان وإن يده، في أنها الشهادة الدعوى لتصحيح الحضار من لبد قائأم

فل عليه المدعى يد في أنه معاينة القاضي يعرف الحضار وعند والشهادة،
الفرق.  هو فهذا ذلك، على الشهادة إلى حاجة

هذا قبل من ذكرها مّر التي المسألة «القضية» عقيب كتاب في ذكر وقد
عليه المدعى يد على الشهود يشهد لم وإن بالملك، القضاء ويجوز بمسألتين،

بعض أخذ وبه قوله، الخصاف ذكر فقال: ما الدار في المسألة وضع أنه مع
وقيل: المشايخ، بعض أخذ وبه محمد «القضية» قول في ذكر وما المشايخ،

المدعى يد على الشهود يشهد أن لبد أنه على والفتوى روايتان، المسألة في
عن أو يده في أنها شهدوا وإذا الخصاف، ذكره ما على ثم العقار، في عليه

ذلك عن يسألهم القاضي أن أحمد بن الخليل المام القاضي عن حكي معاينة،
لهم يطلق ذلك أن فظنوا يده، في أنها إقراره سمعوا ربما لنهم الصحيح، وهو
من كثير على اشتبه فقد اشتباه موضع وإنه عليها، يده على الشهادة أداء

يحل ل عليه المدعى يد يعاينوا لم فما يده، لثبات البينة إقامة اشتراط الفقهاء
السؤال. وجب فلهذا يده، في أنها على الشهادة أداء لهم
فالقاضي والتسليم، البيع على شهدوا إذا هكذا هذا الله رحمه القاضي قال

كانت والتسليم البيع، معاينة عن أو البائأع بإقرار التسليم على أيشهدون يسألهم
الشهود أن ولو الشبهة، لهذه إزالة السؤال فوجب البيع يوم البائأع بملك شهادة

بشاهدين آتي المدعي: أنا فقال عليه المدعى يد في الدار هذه أن يشهدوا لم
منه؛ ذلك يقبل القاضي فإن عليه، المدعى يد في الدار هذه أن يشهدان آخرين

وإلى للمدعي به القضاء ليمكن الدار في المدعي ملك معرفة إلى الحاجة لن
ًا لينتصب عليه المدعى يد معرفة أن بين فرق فل دعواه، لثبات للمدعي خصم

شاهدين في كما هذا واحد، فريق بشهادة أو فريقين بشهادة المرين يثبت
شهادة يقبل فالقاضي المحدود بحدود له آخر وشهد المحدود بملك شهدا



ًا الفريقين بشهادة والحدود المحدود، ملك ثبت إذا بينما الفرق يقع ولم جميع
ههنا.  كذا فريقين بشهادة أو واحد فريق

وكل عبد في الرجلن اختصم الصل: وإذا دعوى في الله رحمه محمد قال
ًا العبد كان فإن أيديهما في وهو عبدي يقول: هو منهما واحد عن يعبر ل صغير
)4أ193( ولكن البينة يقم لم ما بالملك منهما لواحد يقضي ل فالقاضي نفسه
ولو سواء، والبهيمة نفسه عن يعبر ل الذي الصغير لن وهذا أيديهما، في يجعله

لواحد يقضي ل فالقاضي له، أنها يدعي منهما واحد وكل بهيمة أيديهما في كان
في يجعله ولكن ببينة، إل به يقضي ل القاضي يعرف لم وما فيها، بالملك منهما

ًا الغلم كان وإن ههنا، كذا عليه يدهما عرف لنه أيديهما؛ ًا أو يتكلم كبير صغير
إل بشيء لهما القاضي يقضي ول قوله فالقول حر فقال: أنا نفسه عن يعبر

يصدق لم أحدهما عبد قال: أنا ولو ذلك، على البينة يقيما لم ما باليد ول بالملك،
ًا، حقيقة عليه ردهما ثبت فقد بالرق أقر لنه عبدهما؛ وهو الحر يد لن وحكم
عليه الثانية اليد إبطال يريد أحدهما عبد بقوله: أنا فهو الرقيق، على ثبت

ًا، حقيقة لحدهما أنكر لنه الصل؛ حر أنا قال إذا ما بخلف عليه يقدر فل وحكم
ههنا أما قوله، القول فكان الحر على للحر تثبت ل فاليد نفسه على اليد ثبوت

فبخلفه.
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قول والقول يصدق، لم لخر أنه فأقر رجل يدي في العبد كان إذا وكذلك
ًا الغلم يكون «الكتاب» أن في شرط ثم اليد صاحب يقول وربما يتكلم، كبير

ما ويعقل يتكلم أن الشرط وإنما نفس، عن يعبر كان إذا النسخ بعض في
ل وهو رجل يد في العبد كان وإذا قوله، إلى يرجع الصفة بهذه كان فإذا يقول،

بالملك، له ويقضي قوله فالقول عبدي اليد: إنه لصاحب قال نفسه عن يعبر
ملٍك إبطال يريد لنه بحجة؛ إل يصدق ل الصل حر وقال: أنا الغلم كبر فإن

به. القضاء جرى
عبده، أنه بينة اليد ذو أقام فإن حر كقوله: أنا فهذا لقيط قال: أنا إذا وكذلك
أولى.  العبد فبينة الصل، حر أنه بينة العبد وأقام

معه وخرج بأمان السلم دار دخل الحرب أهل من «السير»: رجل في ذكر
وفي ملكي يقول: هو منهما واحد كل كثير، مال عليه بغل أيديهما وفي مسلم،

فإنه للمستأمن، أو للمسلم عليه وما البغل أن المسلمين من بينة وقامت يدي،
بين المنازعة هذه مثل وقعت لو كما له، الشهود شهد للذي به يقضي

الله: وبهذه رحمه السرخسي الئأمة شمس قال الذميين، بين أو المسلمين
مالي المتداعين من واحد قال: كل إذا فيما مشايخنا بعض خطأ ظهر المسألة
وفي ملكك كان ويقول: إذا الخصومة هذه إلى يلتفت ل القاضي إن وملكي،

البينة. بقبول قال حتى الدعوى سماع على ههنا نص فقد مني، تطلب ماذا يدكا
مقبولة، المقصود لهذا والبينة الخر منازعة دفع إلى يحتاج ذلك: أنه في والوجه

هذا تمنع أن منك للقاضي: أطلب يقول مني، تطلب القاضي: ماذا له قال وإذا
يدي. في الشيء هذا وتقرر منازعتي، من

كل فريقان، فيها تنازع غيضة أو أجمة في محمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي



أو يديه، في أنها الفريقين لحد الشهود فشهد يديه، وفي له أنها يدعي فريق
ولم ذلك تفسير عن القاضي يسألهم لم فإن أيديهما، في أنهما لهما شهدوا
لن وهذا وأحسن، أوثق فهو ذلك تفسير عن سألهم وإن مستقيم، فهو يزيدوه

ًا الشاهد يرى وعسى بالدليل، ثبت إنما والغيضة الجمة على اليد يظنه شيئ
ً لم وإن أحسن، فهو الشتباه ليزول سأله فإن ظن كما يكون ول اليد، على دليل

الشهادة بطلن إلى يقضي عسى السؤال لن ذلك، فله قالوا بما واكتفى يسأله
ًا، الشهادة كون مع شهدوا أو المطلق، بالملك الشهود شهد لو ما نظير وهو حق

السبب بيان عن يسألهم أن غير من بشهادتهم القاضي وقضى المطلق، بالدين
ههنا.  كذا جاز

كان الغيضة: إذا في فقال والجمة، الغيضة على الدليل به يعرف ما بين ثم
يستدل أشباهه أو هذا من تقرب منفعة بها ينتفع أو ويبيعها منها الشجار يقطع

للصرف ويأخذها القصب يقطع كان الجمة: إذا في وقال يده، في أنها على به
الملك، دليل هو الذي اليد على به يستدل أشبهه ما أو للبيع أو نفسه حاجة إلى

تختص التي التصرفات على القدرة هو الملك دليل هو الذي اليد لن وهذا
وإنما لعينه، يراد ل الملك لن وهذا العين من المطلوب النتفاع ومعناه بالملك،

غير من اليد من المطلوب النتفاع على قدرته شاهدنا فإذا بالعين، النتفاع يراد
قلنا: والنتفاع حقه في ثابت الملك دليل هي التي اليد أن علمنا منازع،

الزراعة ل والقصب والحشيش الحطب والغيضة الجمة من المطلوب
ًا بها وينتفع والقصب الشجر يقطع شاهدناه فإذا والسكنى، من ذلك وغير بيع

بالملك. له فيقضى الملك دليل هي التي باليد علمنا فقد منازع، غير
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ٍد وكل دار في الرجلن تنازع «القضية»: وإذا كتاب وفي أنه يدعي منهما واح
منها، ويخرجون يدخلونها وغلمانه دوابه رأوا أنهم بينة أحدهم فأقام يديه في

كانوا يقولوا حتى له، وصفنا بما الشهود شهد للذي باليد يقضي ل فالقاضي
ًا وهذا والدواب، الغلمان صاحب يد في بأنها قضيت ذلك قالوا فإذا فيها، سكان

لدخول يتخذ ل والدار، العين بين المطلوب على للقدرة العبرة أن ذكرنا لما
لم فما فيها، للسكنى يتخذ وإنما فيها، الدواب ولربط وخروجهم الغلمان
ًا عليها باليد يشهدوا لم ذلك على يشهدوا الملك. دليل هي يد

السرج في راكب وأحدهما دابة في رجلن تنازع «القدوري»: وإذا في قال
للقائأد بالدابة قضي يسوقها والخر الدابة يقود أحدهما كان ولو بينهما، قضي

ًا، ًا. يكن لم إذا له يد ل والسائأق الدابة، بلجام ممسك فإنه يد راكب
ًا للسائأق يكن لم قيل: إن فإن اليد أن وكما بالسوق، لها مستعمل فهو للدابة يد
ًا.  الملك دليل فالستعمال الملك دليل أيض

ً يكون إنما قلنا: الستعمال ً كان إذا الملك على دليل المالك به يختص استعمال
ًا ذلك يوجد ل أن ومعناه الغالب في من يوجد كان إذا أما المالك، من إل غالب

المالك من يكون كما الدابة وسوق الملك، على يدل ل فهذا وغيره المالك
ً يكون فل المالك، غير من يكون في المسألة هذه ذكر الملك، على دليل

ًا أحدهما كان إذا ما ثمة يذكر ولم اليمان، أبواب «السير» في بلجام ممسك



بذنبها. والمتعلق الدابة
باللجام يتعلق ل لنه بلجامها؛ ممسك هو للذي يقضي أن مشايخنا: وينبغي قال
ًا فكان المالك، غير به يتعلق المالك بالذنب يتعلق وكما المالك، إل غالب

الملك. على أدل باللجام المساكا
واحد وكل به متعلق آخر ورجل جالس رجل عليه «الجامع»: بساط في قال

هذا بين فرق نصفان، بينهما بالبساط يقضي فإنه له، البساط أن يدعي منهما
يقضي ل فإنه لنفسه يدعيها منهما واحد وكل قاعدان، رجلن فيها دار وبين

أيديهما في البساط «القدوري» وقال: يتركا في البساط مسألة وذكر بينهما،
بيد ليس البساط على القعود لن القضاء؛ طريق على ل به يريد نصفان بينهما
ما على والدار البساط بين الفرق ثم فيه فاستويا به، كالتعلق البساط على
والتعلق الجلوس لن نصفان؛ بينهما قضينا ما الدار في «الجامع» أن في ذكرنا
الثالث؛ يد في ليس أنه علم أيديهما، في البساط أن علم كما لنه اليد؛ دليل
الطريقين: بأحد إل يثبت ل البساط على اليد لن
ًا عليه اليد بإثبات إما والتحويل، النقل به يقصد فعل أو والتحويل، بالنقل حساب

ًا يده في بكونه وإما في ذلك من شيء يوجد ولم بيته في كان بأن حكم
ًا يراه فإن البساط، يد في ليس أنه علم وإذا الطريق، قارعة على موضوع
الدعوى. في لستوائأهما بينهما يقضي مدعيان، وهما أيديهما في ول غيرهما
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اليد على يدل ل فيها الجلوس أن لما أيديهما في ليس أنه علم الدار: إن وفي
بالسكنى تكون إنما الدار على اليد لن غيرهما؛ يد في ليس أنه يعلم لم

يتحول لم عليها، المحيط يد فيها ثبت الذي مكانه في بعد الدار لن وبالحطاط؛
الدار على ثابتة المحيط يد فتكون ) آخر4ب193( مكان إلى المكان ذلك عن

ًا؛ بين الدعوى فيه وقع بما يقضي إنما والقاضي اليد صاحب جهل لنه حكم
ولم غيرهما يد في ليس عليه المدعى أّن علم إذا الدعوى، بحكم المدعيين

«الجامع» جعل شرح وفي المنقول في ويثبت العقار، في العلم هذا ينتصب
ً النقليات في اليد دليل المثقل والحمل كاللبس النقل، بدون ثبوته يتصور ل فعل

اليد دليل جعل النقليات غير وفي الدواب، في كالركوب للنقل عادة يحصل
ً ليس وما ذلك وغير الدار في كالسكنى الغالب، في الملكا من يوجد فعل

ّتى فعل النقليات في اليد بدليل ّنقل بدون يتأ النقل الغالب في يحصل ول ال
من يوجد فعل النقليات، غير في اليد بدليل ليس وما البساط على كالجلوس

مع الجملة هذه ذكرنا فقد ذلك، وأشباه الدار في والنوم كالجلوس الملكا غير
الشهادات. كتاب في مسائألها

في ضياع عن الوزجندي محمود السلم شمس المام القاضي الشيخ سئل
الّضياع كانت الذي فأقام التغلب، بطريق عليها يده آخر رجل أثبت رجل يدي
ّينًة يده في ّلب، بطريق يده من أخذه وإنه ملكه، الضياع أن التغلب على ب التغ

لم ولو إليه وسلم المتغلب يد من وانتزع له بالّضياع وقضي بينته قال: قبلت
ّدعي، هذا يد في الّضياع هذا كان ما بالله المتغلب تحليف وأراد بينة يكن وما الم

ذلك.  قال: له التغلب بطريق منه أخذت



على يحلفه أن وأراد يده، في كان أنه إقراره المتغلب على ادعى لو وكذلك
نظر؛ نوع الصورة هذه في التحليف أن مشايخنا بعض فظن ذلك، قال: له ذلك
بمجرد يثبت ل العقار على واليد القرار هو الذي النكول لرجاء التحليف لن

ّتحليف في يكون فل القرار، ّنوا؛ كما المر وليس فائأدة، ال تحليف لن ظ
باتفاق ثابت ذلك لن يده؛ في الضياع كون إثبات لجل ليس ههنا المتغلب
ّتحليف وإنما والمتغلب، المدعي وأخذ جهته، من والخذ التغلب إثبات لجل ال

ّتغلب العقار العقار بغصب القرار يصح أنه ترى أل بالقرار، يثبت مما عليه وال
ّتغلب. بطريق الخذ إل ليس والغصب ال

ًا هو وسئل ّدعى رجل عن أيض كان هذا يد في الذي المحدود هذا أّن آخر على ا
ّي في بينة، ذلك على وأقام عليها يده أحدثا الرجل هذا وأّن سنين، عشر منذ يد

ًا عليه المدعى القاضي قال: يأمر بينته، قبلت بالحجة أتى لو حتى عليه مقضي
سنة، عشرين منذ يده في كان المحدود هذا أن بينة أقام عليه المدعى أن ولو
تقبل ل أن قيل: ينبغي فقد بينته؟ تقبل هل عليها يده أحدثا المدعي هذا وأّن
ّدعى يد في العين وتتركا تقبل أن قيل: ينبغي وقد باب من هذا ويكون عليه، الم

lبالبينتين. العمل
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ًا ادعيا إذا الخياط مع الخياط «المأذون» أجير في ذكر الجير، يدي في متاع
كانا وإن الخياط قول فالقول حانوته، أو الخياط دار في والجير المتاع كان فإن
الجير.  قول فالقول السكة في أو الجير، دار في

ًا أن «القدوري»: لو وفي فالقول الثوب، في تنازعا رجل دار في يخيط خياط
ًا وفيه الدار، صاحب قول كان فإن متاع، عاتقه وعلى رجل دار من خرج لو أيض
لم وإن له، فهو وحمله ببيعه يعرف المتاع هذا عاتقه على الذي الرجل هذا

«القدوري» محمد. وفي عن ابراهيم روى وهكذا الدار، لرب فهو بذلك يعرف
ًا: في حمال من كان فإن الكارة، في اختلفا بزاز دار في كارة عليه حمال أيض

الحمال. وفي قول فالقول وإل البزاز، قول فالقول يحمل مما والكارة البز
فقال مال، معه فوجد دار في دخل يوسف: رجل أبي سماعة» عن ابن «نوادر

قول الله: القول رحمه حنيفة أبو قال منزلي، من أخذته مالي الدار: هذا رب
الثياب كانت إن عليه التي ثيابه خل ما شيء، في الداخل يصدق ول الدار، رب
شيء بصناعة يعرف الداخل كان الله: إن رحمه يوسف أبو وقال يلبس، مما
ً كان بأن الشياء من وزيت، ..... زق رقبته وعلى فدخل ... الزيت يحمل حمال
أصدق ول قوله، فالقول السواق في بالمتاع ويطوف الجبن يبيع ممن كان لو

عليه. الرض رب
ّياط أو قّصار من عبده أجر رجل ومعه الطريق في عبده العبد مولى لقي ثم خ
لم وإن المستأجر، قول فالقول لي، المستأجر: هو وقال له أنه فزعم متاع،
منزل في كانا فإن العبد، رب قول فالقول المستأجر، صناعة من يكن

ًا. الوجهين في المستأجر قول فالقول المستأجر جميع
ًا اصطاد يوسف: رجل أبي المعلى» عن «نوادر وفي فإن رجل، دار في طائأر
اصطدته كنت الدار رب قال وإن للصائأد، فهو الباحة أصل على أنه على اتفقا

فالقول ذلك وغير الدار شجر من أخذه كان فإن الصائأد، وأنكر ورثته أو قبلك،
ًا: وعنه الصل، جواب خلف الله: هذا رحمه الفضل أبو قال الدار، رب قول أيض



ًا يقود رجل في القائأد فادعى راكب، رجل منها بعير وعلى البل، من قطار
للقائأد.  والباقي عليه الذي البعير فللراكب ...... البعير والراكب

وسطها في بعير وعلى راكب، منها بعير أول على بعير «المنتقى»: قطار وفي
بعض في ذكر هكذا سابق الثاني والراكب راكب، آخرها في بعير وعلى راكب،
له كله البل أن الراكبين من واحد كل وادعى سابق، الثاني الراكب أن النسخ

والخر الوسط بين الول عليه الذي البعير أن ذكر ادعوا، ما على البينة وأقاموا
عليه الذي والبعير نصفان، والخر الول بين الوسط عليه الذي والبعير نصفان،

للخر الوسط إلى الخر بين ما الذي والبل نصفان، والوسط الول بين الخر
في المسألة هذه ذكر نصفان، والوسط الول بين الخر والنصف نصفها،
كما سابق الثاني الراكب أن ثمة النسخ من شيء في يقع ولم بعينها آخر موضع

لراكبه فهو راكب عليه بعير كل أن ثمة وأجاب ههنا، النسخ بعض في وقع
كله فهو الراكب عليه الذي الوسط البعير إلى الول البعير بين وما خاصة،
البعير بين وما منها، له شيء فل سابق، والوسط قائأدها الول لن للول؛

كالول، قائأدها الوسط لن نصفان؛ والوسط الول بين فهو الخر إلى الوسط
بينة. منهم لواحد يقم لم إذا ما جواب الجواب من آخر موضع في ذكر وما
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الوسط بين الول عليه الذي فالبعير له، كلها البعير أن بينة واحد كل أقام فإن
بينته، على بينتهما فرجحت اليد ذو وراكبه خارجان فيه لنهما نصفان؛ والخر
الخير عليه الذي والبعير نصفان، والخر الول بين الوسط عليه الذي والبعير

الول بين الذي والبعير الول، البعير في ذكرنا لما والوسط الول بين
خارجان، وهما اليد ذو فيها الول لن نصفان؛ والخر الوسط بين فهو والوسط

والوسط الول بين الخر والنصف نصفها فللخر والخر الوسط بين والذي
خارج نصفها وفي اليد ذو نصفها، في والول خارج فيها الخر لن نصفان؛

مع فكانا نصفها، منهما واحد كل يد في فكان أيديهما في لنها كذلك؛ والوسط
كان الذي النصف ثم للخر والنصف لهما، النصف فيكون كخارجين الخر

في بينته فكانت صاحبه، يد في فيما خارج منهما واحد فكل والول للوسط
ذلك.
ًا يقود رجل الله: في رحمه يوسف أبو وقال ًا، أو غنم يسوقها، آخر ورجل بقر

ً أمرهما والسائأق القائأد كان إن قال كله، ذلك والسائأق القائأد فادعى ل مشكل
شياه، يقودها يكون أن إل شيء منها للقائأد وليس للسائأق، كله فذلك يعرفان
وحدها. الشاة له فيكون
يجدف ورجل سكافها، ممسك ورجل راكبها، هو رجل ادعاها سفينة في وقال
فيها يجدف الذي بسكافها تمسك ومن راكبها بين فالسفينة يمدها، ورجل فيها
يمدها. للذي شيء ول

.... إل بيته في ليس معسر رجل بيت في موسر لرجل عبد في محمد وعن
منهما واحد كل فادعى درهم آلف عشرة فيها بدرة العبد عنق وفي ملقى

باليسار. عرف للذي والبدرة البدرة،
ًا خياط إلى دفع الصغيرة: إذا المزارعة وفي صار بعدما اختلفا ثم ليخيط ثوب



ًا الثوب كان فإن خطته، الخياط: أنا وقال خطته، الثوب: أنا رب فقال مخيط
رب يد في الثوب كان وإن الجر وله الخياط، قول فالقول الخياط يد في الثوب

قول فالقول أيديهما، في الثوب كان وإن الثوب، صاحب قول فالقول الثوب،
الجر.  الثوب صاحب وعلى الخياط

ليقصرها ثياب أربع قصار إلى دفع الليث»: رجل أبي ) «فتاوى4أ194( وفي
الثياب القصار فدفع الثياب، يقبض من إلي الثوب: ابعث لرب وقال فقصرها

إليه القصار: دفعت فقال ثلثة، هي فإذا الثوب، رب إلى بها فجاء بعث من إلى
سبب إنها الثوب: صدق، لرب فقال يعده ولم إلي دفع وقال: الرسول أربعة،

عن برء حلف فإن حلفه، كذبه هما وإن الخصومة، عن برئ صدقه هما فإن
القصار كذب وإن لزمه، القصار صدق فإن ادعاه ما لزمه نكل وإن الخصومة،

أجر عن برئ حلف فإن الخر، على اليمين الثوب صاحب على فللقصار وحلف
الله. رحمه بكر أبو قاله الرابع. كذا الثوب
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا ادعى بغير بلوغه حال في منه باعها أباه وأن ملكه أنها إنسان يد في دار
قول فالقول صغركا، حال في مني باعها أباكا اليد: إن صاحب وقال رضاه،
حالة في باعها أباكا إن بينة اليد صاحب أقام وإن ملكه، زوال ينكر لنه البن؛
اليد صاحب أقام وإن البن، خصومة عنه واندفع بينته قبلت المثل، بثمن الصغر

بلوغي بعد باعها أنه بينة البن وأقام المثل بثمن صغركا حال في باعها أنه بينة
المثبتة. هي لنها اليد صاحب بينة البينة تكون أن يجب رضائأي بغير
وفاة بعد أقرت الله: امرأة رحمه حنيفة أبو قال: قال يوسف أبي عن بشر

ًا طلقها كان أنه زوجها مات، حتى عدتها تنقض لم وأنه موته، مرض في ثلث
كتاب في والمسألة المرأة، قول فالقول الصحة حالة في الورثة: طلقك وقالت

بينة أقاموا فقال: لو ثمة، يذكرها لم تفريع لزيادة ههنا أوردنا وإنما الطلق،
ًا ووقتوا ًا وقت ًا كان أنه الورثة بينة وشهدت واحد ببينة أخذت يومئذ، صحيح
الورثة.

ًا هشام» قال: سألت «نوادر وفي رجل: له قال ثوب يديه في رجل عن محمد
ًا بخمسين الثوب هذا بعتك ول قوله، فالقول لي اليد: وهبته صاحب وقال درهم

الخمسون.  يلزمه

ًا رجل من اشترى يوسف: رجل أبي بشر» عن «نوادر وفي ونقده وقبضه عبد
يقبضه، أن البائأع فأراد لفلن العبد فقال: هذا للبائأع بالعبد ذلك بعد أقر ثم الثمن

قال: قوله، فالقول درهم بألف العبد بعتك المقر: أنا فقال عبدي، وقال: العبد
قول فيه القول فيكون له المقر قبل من المقر إلى وصل العبد أن قبل من

العبد ذلك يصل لم لرجل يديه في بعبد الرجل إقرار هذا يشبه قال: ول المقر،
له. المقر قبل من المقر إلى

للمقر اليوم بالعبد له المقر وأقر أمس، لرجل بعبد أقر رجل قال: وكذلك
أقررت الثاني: إنما المقر وقال عبدي، الثاني: العبد له المقر فقال الول،
إل يأخذه ول قوله فالقول قبلك، من إلي وصل وإنما منك بعته لني بذلك،

للمدعي القاضي وقضى بالميراثا، كذا عرصة آخر على ادعى وإذا بالثمن،



بالعرصة عليه والمقضي بالعرصة له المقضي اختلف ثم أقامها، ببينة بالعرصة
عليه المقضي قول فقيل: القول منهما، لواحد بينة ول والسكنى، الشجار في

قول وقيل: القول حقيقة، والسكنى الشجار في يد صاحب لنه بالعرصة؛
وهو له، المقضي بملك متصل هو فيما اختلفا لنهما بالعرصة؛ له المقضي

بالعرصة. له المقضي هو اختلفا فيما اليد صاحب فيكون الرض
فقال الورثة، وباقي له المقر اختلف ثم المقر، ومات بشيء لوارثه الرجل أقر

فالقول المرض حالة في الورثة: أقر باقي وقال الصحة حالة في له: أقر المقر
المقر بينة فالبينة البينة أقاما وإن عليهم، يقع الستحقاق لن الورثة؛ باقي قول
ذلك. فله الورثة باقي استحلف وأراد بينة له للمقر يكن لم فإن له،

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
حال اعتبار باب الصغير» في «الجامع وصايا أول في الفصول هذه إلى أشار

له والموصى الوارثا واتفق ومات، بوصية لرجل أوصى الوصية. فقال: مريض
له: الموصى وقال المرض في أعتقه الوارثا فقال العبد هذا أعتق كان قد أنه

المسألة.  تمام إلى الورثة قول فالقول الصحة في أعتقه

ًا ابنة وتركا مات رجل ًا وأخ كان وقد لي، كله البنت: المتاع فقالت ومتاع
قول فالقول للميت كلها يقول: المتعة والخ بأمري، مالي من لي الب اشتراه

كان لو أنه ترى أل ينكر، والخ الشراء في الب وكالة تدعي البنت لن الخ؛
ًا الب وكيلي البنت: كنت فقالت المتعة؟ في البنت وبين بينه الختلف وقع حي
ذلك: أن في والمعنى قوله، القول كان ذلك ينكر والب المتعة، هذه شراء في

الصل، هو بما متمسك الوكالة بإنكار فالب لنفسه، النسان يصرف الصل
ههنا. فكذا قوله القول فكان
ماله وصار فلن، مات وقد وكذا، كذا عليك لفلن كان أنه آخر على ادعى رجل
ًا عليك وذهب المدعى، المال هذا أوفيته عليه: أنا المدعى وقال لي، ميراث
ًا دعواه أعاد المدعي إن ثم يأت فلم بالبينة ليأتي فقال آخر مجلس في ثاني

منه. ذلك سمع ... أبيك لي علم عليه: ل المدعى
عبده، كان أنه رجل يدي في عبد على البينة أقام الناطفي»: إذا «واقعات وفي
اليد ذو وأقام يديه، في هو الذي هذا اغتصبه حتى سنة منذ يده في كان وأنه

ًا. أسبق بينته لن يديه؛ في لمن فهو سنة، عشرين منذ عبده أنه البينة تاريخ
منذ يده في كان أنه البينة أحدهما فأقام شيء في «العيون»: تنازعا وفي

مدعي يد في القاضي أقره الساعة، يده في أنه بينة الخر وأقام شهر،
حنيفة أبي عند لها عبرة ل المنقضية واليد منقضية الخر يد لن الساعة؛
يده في أنه بينة الخر وأقام شهر، منذ يده في أنه بينة أحدهما أقام ولو ومحمد،

الجمعة.  لمدعي به قضى جمعة منذ

للجر: الرض رب وقال أجرها، لغيره أرض يديه في «العيون»: رجل وفي
الرض، رب قول فالقول أجرتها ثم منك، الجر: غصبتها وقال بأمري، أجرتها

الغصب بدعوى فالجر العيان، لمالك العيان منافع بدل يكون أن الصل لن
ً الرض: أمرتك رب فقال أجرها، ثم اليد ذو فيها بنى ولو لنفسه، ذلك يدعي أول
يقسم أجرتها ثم وبنيتها، منك اليد: غصبتها ذو وقال وتؤجرها، لي فيها تبني أن



ًا، الرض وعلى ببينته الرض على الجر لصاحب فهو الرض أصاب فما ثلثي
الصل إذ اليد لذي البناء في القول لن اليد، لذي فهو البناء أصاب وما الرض

قال ولو الصل، هو ما خلف يدعي الرض فرب لنفسه، النسان يعمل أن
الغاصب فبينة البينة أقاما وإن قوله فالقول ببينة، مني الرض: غصبتها صاحب
أولى.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا منك لغيره: غصبت قال ولو له: ل المقر وقال آلف، عشرة فيها وربحت ألف
والعشرة اللف غصبت له: بل المقر قال ولو له، للمقر فالقول به أمرتك بل

ًا منك قال: غصبت ولو للمقر، فالقول آلف أمركا، بغير وخطته وقطعته ثوب
للمقر. فالقول بخياطته أمرتك قال: بل أو القميص غصبتني له: بل المقر وقال
مسناة جنبه إلى لرجل نهر الصغير»: في «الجامع في الله رحمه محمد قال

له المسناة أن النهر صاحب ادعى بها متصل المسناة، خلف لرجل وأرض
وجهين:  على المسألة فهذه له، المسناة أن الرض صاحب وادعى

أحدهما زرع أو أحدهما غرس كان بأن أحدهما يد في المسناة كانت إن إما
ومحمد، يوسف أبي عند النهر لصاحب بالمسناة يقضى الوجه هذا وفي عليها،
«الكتاب» في المسألة ذكر هكذا الرض، لصاحب بها يقضى حنيفة أبي وعند
بالمسناة يقضى أعلى النهر كان إذا فيما الخلف قالوا: هذا مشايخنا بعض

يقضى أعلى، الرض كانت وإن المسناة إلى المحتاج هو لنه النهر؛ لصاحب
«الكتاب» أطلق في أن إل إليها المحتاج هو لنه الرض؛ لصاحب بالمسناة
ًا، الجواب أن أخرى، مسألة على بناء المسألة قال: هذه من مشايخنا من إطلق
ًا يستحق هل النهر صاحب ًا حفر إذا لنهره حريم على الموات أرض في نهر
من كان وإذا يستحق الله: ل رحمه حنيفة أبي قول وعلى يستحق، قولهما

صاحب يد في المسناة كانت لنهره الحريم يستحق النهر صاحب أن مذهبهما
ًا النهر أن حنيفة أبي مذهب من كان وإذا اليد، بحكم له فيقضى للنهر، تبع

صاحب يد ) في4ب194( المسناة تكن لم الحريم، يستحق ل النهر صاحب
ًا؛ الرض صاحب يد في ليست وأنها النهر، خلف بل للرض حريم ل لنه أيض
لنها بالرض، أشبه المسناة أن إل الرض، صاحب يد في المسناة تكون حتى

كذلك. يصلح والنهر كالرض والغراسة للزراعة تصلح
يد في أن إل أحدهما يد في هو وليس اثنان فيه تنازع شيء كل في والصل
هو ما يده في كان لمن به يقضى فإنه فيه، المنازع بالشيء أشبه هو ما أحدهما

الرض، على موضوع وهو باب مصراعي إحدى في تنازعا لو كما به، أشبه
كان لمن بالموضوع يقضى فإنه أحدهما باب على معلق الخر والمصراع
ًا الخر المصراع إن ههنا، كذا المعلق يشبه الموضوع كان إذا بابه، على معلق

ًء المسناة جعلنا ًء جعلناها وإن الحريم، مسألة على بنا بعض إليه ذهب كما ابتدا
له فإن النهر، لصاحب الظاهر: شاهد أن المسألة في قولهما فوجه المشايخ

يمنعه أن أراد لو الرض صاحب أن ترى أل طينه، تلقي فإنها استعمال يد عليها
الظاهر.  له يشهد من قول والقول ذلك؟ له ليس عليها الطين إلقاء عن



البرهاني الكتاب: المحيط اسم
هو فيكون أقوى الرض صاحب جانب في الظاهر حنيفة: أن أبي قول وجه

صورة: فإنها أما ومعنى، صورة النهر من بالرض أشبه الحريم بيانه: أن أولى،
ًا لذلك يصلح ل والنهر والغرس، للزرع يصلح منهما واحد كل توازي مستوي

إذا الدار رب ببيع المستأجر في قلنا كما أولى، الرض لصاحب القضاء فكان
ههنا؛ كذا الدار لرب به يقضى فإنه المركبة، اللواح يماثل وهو لوح في اختلفا
ًا كان الموضع هذا لن أسبق، الموضع هذا إلى الرض صاحب يد ولن في أرض

ًا صار ثم الصل أولى. له القضاء فكان بعارض، نهر
كان جذوع عليه والخر تربيع، اتصال ولحدهما حائأط في اثنان تنازع لو كما

على الطين إلقاء وأما سابق، يده لن أولى، التصال لصاحب بالحائأط القضاء
من النهر صاحب يمنع أن الرض لصاحب مشايخنا: إن بعض قال فقد المسناة

لن ذلك؛ له ليس أنه والصحيح الله، رحمه حنيفة أبي عند عليها الطين إلقاء
المسناة أن ظهر وقد ظهر ما حسب على القضاء فيجب بالظاهر، قضاء هذا

في قلنا ما نظير وهو عليه الطين إلقاء حق النهر ولصاحب الرض، لصاحب
الجذع، برفع الجذع صاحب يؤمر ل التربيع لصاحب به قضي إذا الحائأط مسألة
الغريم. على الغير حق لبطال يصلح ل الظاهر أن ذكرنا ما والفقه

يتعين ولم النهر، لصاحب بالمسناة يقضى قولهما على الكتاب: أن في ذكر ثم
بقدر له قالوا: يجعل فيه: بعضهم المشايخ اختلف وقد له، يقضى مقدار بأي أنه
النهر بطن يمسح «النوادر»: أنه في يوسف أبي وعن واحد، رجل عليه يمر ما

مثله.  جانب كل من له فيجعل

فإن المسناة هدم في تظهر ل المسألة هذه في المذكور الخلف وثمرة
ًا هدمها له فليس حنيف أبي عند الرض لصاحب كانت وإن المسناة للضرر دفع

تظهر وإنما المسناة، بدون فيه الماء إجراء من يتمكن ل فإنه الماء، صاحب عن
رحمه حنيفة أبي عند المسناة، على الغرس ولية في شيئين في الخلف ثمرة
كان إذا والثاني: أنه النهر، لصاحب وعندهما الرض لصاحب الغرس ولية الله

حنيفة: الشجار أبي قول فعلى غرسها، من يدري ول أشجار المسناة على
النهر. لصاحب وعندهما الرض، لصاحب

ًا، داره في الرجل حفر إذا وبينما المسناة بين فرق حنيفة أبا إن ثم مما وهو بئر
تصرف المسناة: إذا مسألة في وقال ذلك، عن يمنع ل فإنه جاره، بدار يضر

ًا المسناة في الرض صاحب عنه، يمنع الهدم بعد النهر صاحب به يتضرر تصرف
ًا الموضعين وفي ًا حصل جميع ملكه. خالص في متصرف

بالمسناة النتفاع لن بالمسناة، المثل بانتفاع ليس المسناة هدم والفرق: أن
ًا بملكه انتفع ومن الهدم، ل الشجار وغرس الزراعة عن بمثله ينتفع ل انتفاع

ًا صار الغير ملك إلى تعدى وإذا ذلك ًا نفسه أرض سقى لو كما ضامن غير سقي
بملكه انتفع ومن مثله، انتفاع بالدار انتفع داره في البئر حفر إذا فأما معتاد،
ًا يكون ل منه يتولد وما عنه، يمنع ل مثله انتفاع أرض سقى إذا كما عليه مضمون
ًا نفسه ًا. سقي معتاد
عن النهر صاحب يمنع أن أراد إذا الرض صاحب أن آخر، فصل ههنا بقي

مشايخنا بعض الله؟ رحمه حنيفة أبي عند ذلك له هل المسناة، على المرور
وهو ضرر ظاهر فيه يكن لم إذا ذلك قالوا: له وبعضهم ذلك، له قال: ليس

أعلم. والله الشبه



البرهاني الكتاب: المحيط اسم
أيضا أنواع على يشمل الفصل هذا

اليد:  ذي مع الخارج دعوى الول: في

أنها إنسان يد في دابة الرجل ادعى «الصل: »إذا في الله رحمه محمد قال
القياس: ذلك، بمثل بينة اليد صاحب وأقام البينة عليه وأقام عبده، تحت ملكه

أقام سواء اليد، لصاحب بها الستحسان: يقضى وفي للخارج، بها يقضى أن
في القياس وجه بعده، أو للخارج بها القضاء قبل دعواه على البينة اليد صاحب

ًا أكثر الخارج بينة ذلك: أن كما ببينته، الخارج لن اليد؛ ذي بينة من استحقاق
اليد لذي الثابت الملك استحقاق يثبت بالنتاج الملك أولية استحقاق يثبت

فهو ما، بوجه الخارج الثابت الملك استحقاق يثبت ل ببينته اليد وذو يده، بظاهر
ًا أكثر الخارج بينة قولنا: إن معنى دعوى في كما بالقبول أولى فكانت استحقاق
المطلق. الملك

عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي جابر الستحسان: حديث وجه
ّلمقضى المسألة: أن في والمعنى اليد، لصاحب الصورة هذه عين في وس

ًا اليد صاحب ًا سبب النتاج بسبب لنفسه الملك أولية يدعي الخارج بيانه: أن أيض
بسبب اليد لذي الملك ثبت بعدما لن ما؛ بوجه اليد ذي على التملك يحتمل ل

يمكننا فل يتكرر، ل مما النتاج، لن النتاج بسبب للخارج يصير أن يتصور ل النتاج
ًا اليد بظاهر اليد لذي الثابت الملك من الخارج يستحقه ما نجعل أن استحقاق

ًا يكون بل اليد، ذي على صار ثم اليد لذي أنه ل الصل من للخارج كان أنه بيان
هذا يقول أن المطلق الملك دعوى لن المطلق؛ الملك دعوى بخلف للخارج

جهة من له يكون أن يحتمل الصل، من له يكون أن يحتمل وقوله: كما لي،
من تملكته لني لي هذا يقال أن يستقم به التصريح يستقيم ولهذا اليد، صاحب

اليد لذي الثابت الملك من الخارج يستحقه ما نجعل أن فأمكننا المدعي، جهة
ًا اليد بظاهر الخارج بينة ترجيح حق في كذلك فجعلناه اليد ذي على استحقاق

الملك مطلق دعوى فإن الحكم، حق في كذلك يجعله، لم إن اليد ذي بينة على
ًا الملك أولية دعوى جعل الولد.  استحقاق حق في ذلك يظهر حتى حكم

ثم له وقضى البينة، بإقامة الخارج تفرد لو النتاج فصل في قلنا: إن هذا وعن
الخارج لن بالبداية، له ويقضى بينته تقبل النتاج، على البينة اليد صاحب أقام

ًا، اليد ذي على يستحق لم ببينته ًا اليد ذو يصر فلم شيئ بينته فتسمع عليه مقضي
بإقامة الخارج تفرد لو المطلق، الملك دعوى وفي آخر، أجنبي بينة تسمع كما

ببينته الخارج لن بينته؛ تسمع ل أنه بينة اليد صاحب أقام ثم له وقضى البينة
ًا اليد ذو فصار يده بظاهر له الثابت الملك اليد ذي على يستحق فل عليه، مقضي

ذلك. بعد بينته تسمع
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
وبين النتاج فصل بين الفرق في استنادي من الموروثا المعتمد الحرف هو هذا

بما يشكل النتاج فصل في العلة من ذكرتم قيل: ما فإن المطلق، الملك فصل
ًا الخارج ادعى إذا ًا ملك هذه في فإن البينة، وأقاما للنتاج اليد ذو وادعى مطلق

اليد، ذي على استحقاق زيادة ههنا الخارج بينة وفي أولى، اليد ذو بينة الصورة



)4أ195( هذه في اليد ذي على استحقاق زيادة الخارج بينة في قلنا: نعم
وجه على الملك أولية تثبت لنها التاريخ، سبق اليد ذي بينة في أن إل الصورة،

ًا، أسبقهما اليد ذو فكان الغير، جهة من التملك يحتمل ل لذي قضي فإنما تاريخ
ًا، أسبقهما اليد  fالصورة. هذه في اليد لذي قضي فإنما تاريخ

ًا ادعيا لو أنهما ترى أل لهذا ًا ملك ًا أسبقهما اليد وذو وأرخا، مطلق يقضى تاريخ
إن لهذا اليد، ذي على استحقاق زيادة الخارج بينة في كان وإن اليد؟ لذي

ًا أسبقهما في اليد لذي القضاء أن ذلك بعد المشايخ اختلف ثم اليد ذو تاريخ
الله: إنه رحمه أبان بن عيسى قال استحقاق، قضاء أو تركا قضاء الصورة هذه

تيقن القاضي لن تهاترا، البينتان لن للخارج؛ اليد ذو يحلف حتى تركا قضاء
على الشهادة لداء المطلق لن محملً؛ لذلك يجد ل وجه على أحدهما بكذب
دابة وولدة التسامح، ول الملكا يعرف ول اليد ظاهر ل الولدة معاينة النتاج
البينتان تتهاتر هذا مثل وفي لها يصور ل أن من واحدة دابة أو دابتين من واحدة

البينة يقيما لم كأنهما صار البينتان، ترتب وأدائأها ومكة الكوفة مسألة في كما
ويحلف للخارج يستحلف بعدما تركا، قضاء اليد لذي يقضى البينة، يقيما لم ولو
على الخارجين بينة تقبل ل أن يجب عيسى ذكره ما قياس وعلى ههنا كذا

القضاء بعد أقامها إذا النتاج على اليد ذي بينة تقبل ل أن يجب وكذلك النتاج،
ل الفريقين أحد بشهادة قضي متى ومكة، الكوفة مسألة في كما للخارج،

استحقاق المشايخ: قضاء عامة وقال ذلك، بعد الخر الفريق شهادة تسمع
للخارج.  اليد ذو يحلف ل حتى

بينة لكل يجد أنه إل البينتين إحدى بكذب تيقن وإن القاضي ذلك: أن ووجه
في الولدة نفس البينتين إحدى عاين بأن بالنتاج الشهادة أداء لها يطلق محملً،

ًا يعلمه لم أنها إل الملكا، يتصرف فيه الغاصب، ودار الغاصب يد فيحل غاصب
الحال حقيقة علمت الخرى والبينة ذلك، على بناء للغاصب الشهادة أداء لهم

ًا، الدابة يديه في اليد وكون بالنتاج منه للمغصوب الشهادة أداء لهم فيحل غاصب
الخرى والبينة زيد، دابة من الولدة البينتين إحدى عاين أو ذلك، على بناء

كل لشهادة القاضي وجد وإذا منها، والرتضاع عمرو دابة الولد هذا اتباع عاينت
ً فريق الخارجين من النتاج على الشهادة كانت الشهادة، له يطلق محل

البينتان. تتهاتر ل وهناكا سواء الخارجين من الملك مطلق على والشهادة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يكون أن يتصور ل الواحد العين لن البينتين؛ إحدى بكذب القاضي تيقن وإن

ًا لكل وجد للقاضي إن لهذا وكماله منهما واحد لكل زمان في لشخصين مملوك
ً فريق باشر الخصمين أحد الفريقين أحد عاين بأن الشهادة، أداء له يطلق محل
ههنا كذا الملكا، تصرف فيه تصرف الخصم الخر الفريق وعاين الملك، سبب

البينتين، إحدى بكذب تيقن القاضي هناكا لن ومكة؛ الكوفة المسألة بخلف
ً لها يجد ل وجه على بالطلق للشهادة المطلق لن الشهادة؛ أداء له يطلق محل

غير هناكا الشهادة لداء طريق ل والعتاق، الطلق إيقاع الشهود معاينة والعتاق
شخص من واحد يوم في والعتاق الطلق إيقاع الفريقين سماع يتصور ول هذه،



يكون أن يتصور ل العادة عليه ما على الواحد الشخص لن ومكة؛ بكوفة واحد
البينتان.  فتهاترت ومكة، بالكوفة واحد يوم في

سن كان إذا إل اليد لصاحب قضي أرخا أو يؤرخا، لم إذا بخلفه: هذا ههنا أما
ًا الدابة ًا اليد صاحب لوقت مخالف للخارج يقضي فحينئذ الخارج، لوقت موافق

ًا الدابة سن كان وإن الدابة، في الصل في الفصل هذا يذكر لم للوقتين، مخالف
قضاء اليد صاحب يد في الدابة وتتركا البينتان تتهاتر أنه على المشايخ وعامة
تركا.

»في «الصل في الله رحمه محمد «شرحه» وذكر في القدوري ذكر وهكذا
ووقت ملكه، في ولد عبده أنه بينة أقام رجل يدي في النتاج: عبد دعوى آخر

ًا، لذلك أكبر الوقتين من والعبد ذلك، مثل على بينة اليد صاحب وأقام وقت
ّنه كان إذا الدابة، مسألة رواية العبد مسألة فتصير البينتان، تتهاتر وأصغر س

البينتان. تتهاتر إنه الوقتين خلف على
ً الخارج ادعى إذا النوع بهذا يتصل ومما منهما واحد كل ادعى أو النتاج، مع فعل
ً ما الخارج، جهة من النتاج مع الفعل دعوى كان إذا صورته: فيما النتاج مع فعل
رجل، يدي في العتق: عبد دعوى باب «الصل» في في الله رحمه محمد ذكر
بينة يديه في الذي وأقام دبره، أو أعتقه وأنه ملكه في ولد أنه البينة رجل أقام
النتاج دعوى في لن النتاج؛ ادعيا وإن للخارج، قضي ملكه، في ولد عبده أنه

استويا البينتان لن أولى، كان اليد ذي بينة إنما الخارج من الفعل دعوى بدون
على لصاحبها، الملك أولية تثبت بينة كل فإن الدعوى، فيه وقع فيما الثبات في

وههنا اليد، بحكم اليد صاحب بينة فرجحنا جهته، من إل استحقاقها يمتنع وجه
ًا أكثر الخارج بينة للخارج الملك أولية تثبت لنها الدعوى، فيه وقع فيما إثبات

يستحق ل بحال يصير العتق بعد الملك لن أصلً، استحقاقه يمتنع وجه على
عليه، ذلك استحقاق يتصور وجه على الملك أولية يثبت ببينته اليد وذو أصلً،
يتصور وجه على للخارج، الملك أولية تثبت لنها أكثر الخارج بينة فكان

ل بحال يصير ل والجارة، البيع بعد الملك فإن جهته، من عليه الستحقاق
يده.  بحكم اليد ذي بينة فرجحنا عليه، استحقاقه يتصور

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
فإن النتاج، ادعى اليد وذو الملك، مطلق مع العتق الخارج ادعى إذا ما وبخلف

ًا يعتبر إنما العتق دعوى لن أولى؛ اليد ذي بينة في البينتين استواء عند ترجيح
أولية يثبت الخارج لن الملك؛ إثبات في ههنا البينتان استوت وما الملك، إثبات
احتمال. بل الملك أولية يثبت اليد وذو الحتمال، مع الملك

هذا وفي غير، ل النتاج اليد صاحب وادعى النتاج، مع التدبير الخارج ادعى ولو
وجعله للخارج، يقضي أنه سليمان أبي رواية في ذكر الروايات، اختلفت الوجه
بمنزلة وجعله اليد، لذي يقضي أنه حفص أبي رواية في وذكر العتاق بمنزله

الكتابة.
المدبر إعتاق يجوز ل ولهذا العتق حق يفيد التدبير حفص: أن أبي رواية وجه
العتاق ودعوى التدبير دعوى فصار بالحقيقة يلحق والحق يمينه كفارة عن

والستيلد التدبير الخارج ادعى ولو العتق حق تفيد ل لنها الكتابة؛ بخلف سواء



ًا اليد ذو وادعى النتاج، مع ًا عتق فيما استويا البينتان لن أولى؛ اليد ذو كان تام
الخارج ادعى إذا فكذا اليد، بحكم اليد صاحب بينة فرجحنا الدعوى، فيه وقع

وادعى النتاج مع الستيلد أو التدبير اليد ذو ادعى ولو الستيلد، أو التدبير
ًا الخارج ًا عتق ًا، أكثر الخارج بينة لن أولى؛ الخارج بينة كان النتاج مع تام إثبات

ول رقبة ل جهته من عليه يستحق ل وجه على للخارج الملك أولية تثبت لنها
ًا، ًا رقبة عليه استحقاقه يتصور وجه على الملك أولية أثبت اليد وذو يد ويد

ًا والستيلد، التدبير في القاضي بقضاء والنكاح. والعارة بالجارة رقبة ل ويد
وادعى النتاج اليد ذو ادعى الولء: إذا في الشهادة باب في الولء كتاب وفي

ذو ادعى إذا وكذا أولى، الخارج بينة كانت اليد ذو منه غصبه ملكه أنه الخارج
الخارج بينة كانت منه، أعاره أو منه أودعه أو ملكه أنه الخارج وادعى النتاج اليد

أولى. 

تترجح إنما النتاج على اليد ذي بينة أن الله: الحاصل رحمه السلم شيخ قال
النتاج اليد ذو ادعى بأن الملك مطلق على أو النتاج على الخارج بينة على

ً الخارج يدع لم إذا الملك الخارج ادعى أو النتاج، الخارج وادعى ذي على فعل
أما ذلك، أشبه ما أو العارية أو الرهن أو الجارة أو الوديعة أو الغصب نحو اليد
ً ذلك ) ومع4ب195( المطلق الملك الخارج ادعى إذا أولى. الخارج فبينة فعل

هذه في الخارج بينة وقال: لن المعنى إلى ثمة الله رحمه محمد وأشار
ًا، أكثر الصورة وما الستئجار أو الغصب وهو اليد ذي على الفعل يثبت لنه إثبات

ً بثابت ليس وإنه ذلك، أشبه ل كانت إن واليد الملك أولية ادعى اليد وذو أصل
ًا اليد ذو ادعاه ما فكان الملك أصل على الملك أولية على تدل وجه من ثابت

ً ثابت ذلك وغير والعارة الغصب من الخارج ادعاه وما يده، بظاهر في أصل
ًا المسألة هذه مثل آخر. طريق
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

قال: أو منه اليد ذو غصبه عبده أنه بينة أقام رجل يدي في عبد ملك وصورة
ملكه أنه بينة اليد ذو وأقام منه ارتهنه أو منه استعاره أو منه اليد ذو استأجره

الخارج بينة كان استولدها أنه بينة اليد ذو أقام أمة كانت أو دبره، أو أعتقه
يدع اليد ذا لن أولى؛ اليد ذي بينة تكون أن ينبغي وكان له بالعبد وقضي أولى،
ادعى إذا اليد وذو النتاج، معنى في والتدبير والعتاق النكاح لن معنى؛ النتاج
الخارج.  من أولى هو كان النتاج

النتاج ادعى إذا اليد فقال: ذو جوابه وذكر السؤال، هذا الله رحمه محمد ذكر
من النتاج دعوى يصح ولم النتاج دعوى منه صح إذا الخارج من أولى يكون إنما
الستئجار لن للخارج؛ له الملك أن اليد ذي على الخارج أثبته إنما ههنا اليد ذي

اليد ذي إقرار ومع والراهن، والمعير الجر بملك إقرار والرتهان والستعارة
الدعوى، بدون تسمع ل والبينة النتاج، اليد صاحب دعوى يصح ل للخارج بالملك

عليه الخارج أثبت إذا وكذلك البينة، يقم لم كأنه صار اليد ذي بينة يسمع لم وإذا
لنهم اليد، ذي على بالغصب شهدوا الخارج شهود أن الجائأز من لن الغصب؛

لنهم اليد؛ ذي على بالغصب شهدوا أنهم ويجوز الخارج، من اليد ذي أخذ عاينوا
ًا، اليد ذي من النتاج دعوى كان إن الخر فباعتبار بالغصب إقراره سمعوا صحيح



مع دعواه تصح فل منه غصبه أنه إقراره عينا لو كما يصح ل القرار فباعتبار
في كما وجه كل من إما النتاج دعواه يبطل ما اليد جانب في تمكن فقد الشك،
جانب من يتمكن ولم الغصب في كما وجه من أو والجارة، والعارة اليداع
لو اليد ذي على الغصب دعواه لن اليد؛ ذي على الغصب دعواه يمنع ما الخارج

ينبغي حتى اليد، لذي الملك حقيقة الشهود عرف لو أن تصح لم إنما تصح لم
وإنما الملك، حقيقة يعرفون ل الشهود لن ذلك، يتصور ول اليد، ذي غصب

ل اليد لذي الملك بحقيقة الشهادة تثبت لم وما الظاهر حيث من الملك يعرفون
اليد. ذي غصب ينتفي
شهدوا إنما بالغصب اليد ذي على الخارج شهود يشهدوا لم لو ما بخلف وهذا

هناكا فإن التدبير، أو والعتق المطلق اليد ذو وادعى المطلق، بالملك للمدعي
اليد ذي دعوى صحة يمنع ما الخارج بينة يثبت لم هناكا لن اليد؛ ذي ببينة يقضى
وجه.  من ول وجه كل من ل للخارج بالملك إقراره وهو النتاج،

ذي دعوى صحة يمنع ما الخارج بينة في وجد الصورة تلك في بل قيل: ل فإن
الشهادة لن الخارج؛ من اليد ذي دعوى على بالغصب الشهادة وهو النتاج، اليد

اليد ذي يد في العين كان وإذا اليد، ذي على بالغصب شهادة للخارج بالملك
ًا، والثابت اقتضاء على شهادة للخارج بالملك الشهادة قلنا: نعم سواء نص
ثابت المقتضى أن إل اقتضاء اليد ذي يد في العين كان إذا اليد، ذي غصب

بالخذ، اليد ذي غصب أثبتنا متى يرتفع الضرورة، بقدر فيتقدر الضرورة بطريق
فوق بالغصب القرار لن الخارج؛ شهادة مقتضى بالغصب القرار يثبت فل

يمنع ل أما ، الضمان يوجب بالخذ الثابت الغصب لن بالخذ، الثابت القرار
ذلك. بعد لنفسه الملك دعواه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ذي جانب في يتمكن لم الخارج بشهادة بالغصب اليد ذي إقرار يثبت لم وإذا
ًا والتدبير العتاق بدعوى صار وقد النتاج، دعواه صحة يمنع ما اليد النتاج مدعي

ثبت الغصب هناكا لن بالغصب، عليه شهدوا إذا ما بخلف بينته فتقبل معنى،
فيعتبر بالقرار، الغصب يحتمل بالخذ الغصب يحتمل وكما الشهادة، بنص

ًا القرار ًا الغصب كان لما ثابت دعوى يصح ل القرار فباعتبار الشهادة، بنص ثابت
بالشك. يصح فل يصح، الخذ وباعتبار اليد ذي

رجل أقام رجل يدي في «الصل»: شاة في محمد ذكر النوع بهذا يتصل ومما
من يملكها شاته أنها بينة اليد صاحب وأقام ملكه، في ولدت شاته أنها البينة
لصاحب بها قضي منه، يملكها الذي ذلك فلن ملك في ولدت وأنها فلن جهة
عنه المتلقي يد ويده جهته من الملك تلقى عمن خصم اليد صاحب لن اليد؛

له بالشاه يقضى وهناكا يده في والشاة النتاج، على البينة وأقام حضر فكأنه
ههنا.  كذا

ًا: شاة وفي في ولدت شاته أنها بينة وأقام رجل جاء رجل يد في «الصل» أيض
النتاج على منه له المقضي وهو اليد، صاحب يعيد أن إل له بالشاة قضي ملكه،
ٍذ بينة تندفع ل ذلك بدون أما الشاة، له وسلمت ببينته الثاني بينة تندفع فحينئ
أحد بينة دفعنا فقد البينة من الول أقام بما الثاني بينة دفعنا لو لنا وهذا الثاني،



ًا كان البينة أقام حين الول لن خارجان، وهما الخر ببينة النتاج مدعي ول خارج
وهو اليد صاحب أعاد فإذا خارجان، وهما بالخر النتاج مدعي أحد بينة دفع يجوز

بينة دفعنا فقد البينة، بهذه الثاني بينة دفعنا لو النتاج على البينة له المقضي
جائأز. وذلك اليد ذي ببينة النتاج دعوى في الخارج

أعاد ثم للثاني بالشاة القاضي قضى حتى البينة له المقضي يعد لم وإن
العبد، في الفصل «القضية»: هذا كتاب في ذكر النتاج على البينة له المقضي
يد صاحب صار إنما فقال: لنه المعنى، إلى وأشار عليه، القضاء ينقض وقال: ل

ذا الثاني له المقضي وصار الثاني، بالقضاء اليد ذلك انتقض وقد الول، بحكم
القضاء ينقض القاضي «الصل»: أن في وذكر بالقبول أولى بينته فكانت اليد،
الصحيح.  وهو للول به ويقضي الثاني، على

على البينة الخارج وأقام المطلق، الملك دعوى وقع إذا وبينما هذا بين فرق
يقيم أن اليد ذو أراد ثم اليد، ذي على للخارج القاضي وقضى اليد، ذي دون ذلك

في أن والفرق اليد، ذي بينة يقبل ل القاضي هناكا فإن له، الملك أن البينة
ًا يصير ل اليد ذو النتاج دعوى ل بالنتاج التملك لن للخارج؛ بالقضاء عليه مقضي
ًا يكون يصير أن يتصور ل لشخص بالنتاج الملك ثبت بعدما لنه أحد، على تملك
من الخارج يستحقه ما نجعل أن يمكننا فل يتكرر ل مما النتاج لن بالنتاج؛ لعبده
ًا الملك ًا يكون بل اليد، ذي على استحقاق لذي صار أنه ل الصل من كان أنه بيان

ًا يصير اليد ذو المطلق، الملك دعوى في أما للخارج، صار ثم اليد عليه مقضي
على التملك دعوى يحتمل المطلق الملك دعوى لن وجه، من للخارج بالقضاء

افترقا. فلهذا اليد ذي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً بخاري يدي في «المنتقى»: عبد في ذكر الجنس هذا ومن عليه أقام مثل

وقضى ذلك، بمثل بينة البخاري وأقام ملكه، في ولد عبده، أنه البينة سمرقندي
البينة فأقام خجندي حضر ثم السمرقندي، بينة وأبطل للبخاري بالعبد القاضي

البخاري يعيد أن إل ببينته، يستحقه فإنه ملكه، في ولد عبده أنه البخاري على
لم فإن الولى، بالبينة يكتف ولم ملكه، في ولد عبده أنه الخجندي على البينة
أحضر ثم للخجندي، بالعبد القاضي وقضى البينة إعادة على البخاري يقدر

يعد لم وإن للبخاري، به قضى ملكه في ولد عبده العبد أن بينة البخاري
فإن ملكه، في ولد عبده أنه بينة وأقام أوسي حضر ولكنه بينته، البخاري
)4أ196( ملكك، في ولد عبدكا أنه على بينتك للخجندي: أعد يقول القاضي
أنه البينة وأقام الول المدعي وهو السمرقندي حضر فإن الوسي من بمحضر

بينته تقبل فل مرة به عليه قضي قد لنه بينته؛ تقبل لم ملكه، في ولد عبده
أبي قول قياس وهو ومحمد يوسف أبي قول ثمة: وهذا قال ذلك، بعد أحد على

حنيفة. 

ًا: عن في ذكر الجنس هذا ومن أقام عبد يديه في رجل محمد «المنتقى» أيض
وقضى ذلك بمثل بينة آخر رجل وأقام ملكه، في ولد عبده أنه بمثل بينة رجل

وأقام ثالث جاء ثم الله، شاء إن هذا بعد يبين لما نصفين بينهما بالعبد القاضي
في ولد عبدهما أنه بينة لهما المقضي يقم لم إن له بالعبد يقضى ذلك بمثل بينة



الذي يدي في الذي بالنصف قضي الخر دون أحدهما ذلك أعاد فإن ملكهما،
الخر له المقضي على للثالث ويقضى الثالث، بينة فيه تقبل ولم له بينة أعاد
أعاد للذي الثالث مع فيه شركة ول يديه في الذي بالنصف البينة يعد لم الذي
لكل قضى فقد لهما المقضي بين بالعبد مرة أول قضى حين القاضي لن بينته،
على ذلك بعد بينة منهما واحد كل من يقبل فل بنصفه، صاحبه على منهما واحد

يده في العبد كان الذي وهو الول عليه المقضي وجد فإن لصاحبه، به قضي ما
له، بالعبد القاضي قضى القاضي عند وأقامها ملكه في ولد ملكه العبد أن بينة
ذلك. بعد بينة أقام إذا فكذلك أولى هو كان ذلك على بينة يومئذ أقام لو لنه

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
أيضا الفصل بهذا يتصل ومما

قضى كذا بلد قاضي أن بينة رجل أقام رجل يدي في «الصل»: أمة في ذكر ما
في ولدت أمته أنها بينة اليد ذو وأقام يديه، في هو الذي الرجل هذا على بها له

وجوه. على المسألة فهذه ملكه،
بشهادة المدعي لهذا قضى كذا بلدة قاضي أن المدعي شهود يشهد الول: أن

ذو بها تصدق أو له اليد ذو وهبها أو اليد، ذي من اشتراها أنه عنده شهدوا شهود
إلى ويدفعها القاضي ذلك قضاء يمضي القاضي الوجه هذا وفي عليه، اليد

المدعي. 

المدعي لهذا بها قضى كذا بلد قاضي أن المدعي شهود يشهد الثاني: أن الوجه
ًا القضاء ذلك يمضي القاضي الوجه هذا وفي القضاء، سبب يثبتوا ولم أيض

ًا، صح قد القضاء ذلك لن المدعي، إلى ويدفعها يكون أن الجائأز ومن ظاهر
ذي من اشتراها المدعي أن عنده شهدوا شهود بشهادة قضى إنما القاضي

على اليد ذي بينة التقدير هذا وعلى عليه، بها تصدق أو له، اليد ذو وهبها أو اليد،
يقرره. بل القضاء ذلك يبطل ل ملكه في الولدة
المدعي لهذا بها قضى كذا بلد قاضي أن المدعي شهود يشهد الثالث: أن الوجه

هذا وفي عنده، نتجت أنها شهود بشهادة أو له أنها عنده شهدوا شهود بشهادة
ًا القضاء، ذلك يمضي القاضي الوجه وعند يوسف، وأبي حنيفة أبي عند أيض
قضى بعدما الول القاضي على النتاج على البينة أقام لو اليد صاحب أن محمد

قضاءه الول القاضي نقض المطلق، بالملك أو بالنتاج للمدعي الول القاضي
من أولى النتاج على اليد ذي بينة أن ذكرنا لما اليد، لصاحب بها وقضى للمدعي

ببينة القاضي قضاء أن فتبين الملك مطلق وعلى النتاج، على المدعي بينة
مردود. والخطأ خطأ وقع الخارج

لن الول؛ قضاء الثاني يرد أن يجب الثاني القاضي عند بينة اليد ذو أقام فإذا
ولبي يتفاوت، ل قضائأه في الول القاضي خطأ وهو للرد الموجب المعنى
للثاني فليس الظاهر، حيث من نفذ الول القاضي قضاء أن يوسف وأبي حنيفة

القضاء.  سبب بينوا لو كما الحتمال مع يبطله، أن

شهود بشهادة له قضى أنه شهدوا إذا وجهين: أحدهما: أما من الحتمال بيان
من اشتراها له أنها عنده شهدوا شهود بشهادة يحتمل لنه له؛ أنها عنده شهدوا

أنها عنده شهدوا شهود بشهادة بها له قضى له أنها شهدوا إذا وأما اليد، ذي



القاضي عند الشهود شهادة عاينوا الشهود هؤلء أن تحمل لنه عنده؛ نتجت
عاينوا كما فشهدوا بزمان، للمدعي ذلك بعد القاضي قضاء عاينوا ثم بالنتاج،

بذلك القاضي علم بالشراء اليد ذي جهة من إقرار أو شراء بينهما تخلل وقد
الشهود يعلم ولم الشراء، من عاين بالذي القاضي وقضى الشهود، يعلم ولم

ثابت. الحتمال فهذا بذلك،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ذلك عند البينة هذه أقام اليد ذا أن الحتمال: يحتمل لبيان الثاني الوجه
كما اليد ذي بينة على الخارج بينة ترجيح على القاضي ذلك اجتهد ول القاضي،

أو النتاج على البينة أقام إذا الخارج أن مذهبه من فإن ليلى، أبي ابن مذهب هو
وعلى أولى، اليد ذي فبينة النتاج على البينة اليد ذو وأقام الملك، مطلق على
ًا الول قضاء يكون التقدير هذا ًا، نافذ لحصوله نقضه لغيره يجوز ل بحيث لزم
فيه. مجتهد محل في

قضى أنه عندنا أقر كذا بلد قاضي أن المدعي شهود يشهد الرابع: أن الوجه
شهود بشهادة أو له أنها عنده شهدوا شهود بشهادة الجارية، بهذه للمدعي
الله: أن رحمه السلم شيخ ذكر الوجه هذا وفي عنده، نتجت أنها شهدوا

شمس إشارات عليه ما وعلى بالجماع، القضاء ذلك ينقض الثاني القاضي
ذكرنا.  الذي الختلف على فالمسألة الله، رحمه الحلواني الئأمة

الجارية كانت وإذا النوع، هذا جنس من يكن لم وإن المسألة هذه جنس ومن
ولم هذا، اليد ذي على بها له قضى كذا بلد قاضي أن بينة أقام رجل يدي في

وإن أولى، القضاء فصاحب النتاج على بينة آخر رجل وأقام القضاء، سبب يثبتوا
أنها عنده شهدوا شهود بشهادة بها له قضى كذا بلد قاضي أن بينة الول أقام
محمد وعند عندهما، أولى القضاء فصاحب النتاج، على بينة الخر وأقام له،

قلنا. لما أولى النتاج صاحب
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
النتاج الخارجين دعوى في الفصل هذا من آخر نوع
نتجت ملكه أنها يدعي منهما واحد كل رجل يدي في دابة الرجلن ادعى إذا

السواء على وتاريخهما أرخا وإن بينهما، قضي يؤرخا لم فإن البينة وأقاما عنده،
ً كان إن الدابة، سن إلى ينظر ًا كان أو مشكل يقضى ذكرا الذي للوقت موافق

ًا كان وإن بينهما، في الفصل هذا محمد يذكر لم ذكرا، الذي للوقت مخالف
«الصل».

صاحب يد في الدابة وتتركا البينتان، تتهاتر أنه المشايخ: الصحيح عامة قال
سن قضي؟ الذي الوقت لصاحب قضي أسبق أحدهما وتاريخ أرخا وإن اليد،

ً الدابة سن كان وإن عليه، الدابة في التاريخ ألغى فقد بينهما، قضي مشكل
ًا؛ يعتبر إنما التاريخ لن المطلق الملك دعوى في واعتبره النتاج، دعوى ترجيح

دعوى في متصور وهو صاحبه، على استحقاق زيادة يثبت ببينته السابق لن
التاريخ، بدون صاحبه على لحدهما الستحقاق أصل بتصور المطلق الملك

التاريخ. بزيادة الستحقاق زيادة فيتصور
بينهما يقضى «الصل»: أنه في ذكر الوقتين، غير على الدابة سن كان وإن

رحمه السرخسي الئأمة شمس المام الشيخ منهم المشايخ، بعض ذهب وإليه
تتهاتر أنه والصحيح «الكتاب» غلط، في ذكره ما أن على المشايخ وعامة الله،



تقدم وقد النتاج، دعوى باب آخر في محمد ذكرها التي العبد ومسألة البينتان
الفصل.  هذا في المشايخ لعامة يشهد الول، النوع أول في ذكرها

تتهاتر الصورة: أنه هذه في وذكر الدابة، مسألة يوسف أبي عن بشر وروى
لحد مخالف الدابة سن أن علم فقال: إذا الرواية هذه في وذكر البينتان،
الذي الوقت لصاحب بالدابة قضي الخر، الوقت في مشكل وهو الوقتين
الدابة سن وكان الخر يؤرخ ولم أحدهما أرخ وإن عليه، الدابة سن أشكل

ً بينهما. قضي مشكل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الفصل هذا من آخر نوع
البينة ويقيم عنده، نتجت دابته أنها منهما واحد كل يدعي رجلين يدي في دابة
يده؛ في الذي بالنصف منهما واحد لكل يقضى يؤرخا لم فإن يدعي، ما على
أرخا وإن النتاج، دعوى في الخارج وبينة اليد، ذي بينة نصف كل في اجتمع لنه

ً كان فإن الدابة، إلى ينظر السواء على وتاريخهما ًا كان أو مشكل للوقت موافق
في الدار وتتركا المشايخ، عامة عند ) البينتان4ب196( تهاترت ذكرا الذي

الدابة سن وكان الخر يؤرخ ولم أحدهما أرخ هذا. وإن قبل كان كما أيديهما
ً أيديهما. في تتركا مشكل

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المتفرقات في الفصل هذا من آخر نوع

في التي المة من ملكه في ولدت ملكه أنها إنسان يد في جارية رجل ادعى
من ملكه في ولدت ملكه أنها بينة اليد صاحب وأقام بينة ذلك على وأقام يديه،
آدم بني في الولدة لن اليد، لصاحب بالجارية قضي يديه، في التي المة

المدعى عند هي التي أمها على بينة المدعي ادعى ولو البهائأم، في كالنتاج
مثل على بينة اليد صاحب وأقام ملكه في الولد هذا ولدت وأنها أمته، أنها عليه
الم في ودعواها الم في الدعوى أصل لن للمدعي؛ وأمها بها قضي ذلك

ًا الم في الملك يكن لم إذ الملك مطلق دعوى الملك مطلق دعوى وفي سبب
أن ظهر إذ الولد في أولى كانت فالم أولى الخارج صار وإذا أولى، الخارج
الخارج.  ملك في كان الولد هذا ولدة

في الختلف المسألة: وكذلك هذه «الصل» عقيب في الله رحمه محمد قال
المدعي أقام ولو صوف، في الدعوى وقع إذا به يريد هذا، على والشاة الصوف

الصوف هذا جز وأنه شاته، أنها عليه المدعى يد في هي التي الشاة على بينة
والصوف بالشاة قضي ذلك مثل على بينة اليد ذو وأقام منها، ملكه في

والولد. الجارية في ذكرنا لما للمدعي
هذا، عبده ومن هذه أمته من ولد عبده أنه وادعى رجل جاء رجل يدي في عبد

اليد، لصاحب بالعبد قضي ذلك بمثل بينة اليد صاحب وأقام بينة ذلك على وأقام
بالعبد قضي فقد عبده ابن ول الخر أمة ابن يكون ول وعبده أمته ابن ويكون

فلنهما النسب في وأما فظاهر الملك في أما والنسب، الملك في اليد لصاحب
صاحب وأحدهما الولدة النسب سبب لن النتاج، بمعنى هو سبب في تنازعا

ههنا. كذا اليد لصاحب يقضى وهناكا اليد



أمته، يسموا ولم ملكه، في ولد عبده أنه بينة رجل أقام رجل يدي في عبد
للذي بالعبد يقضي فإنه هذه، أمته من ملكه في ولد عبده أنه بينة رجل وأقام

يد ولحدهما الولد على لحدهما يد ول الولد في النتاج ادعيا لنهما يده، في إنه
وهذا الولد، على يد له كان لو يترجح كما الم، على له الذي فيترجح الم على
على أحدهما يترجح أن جاز وإذا بدونها يتصور ل والولد الم من له لبد الولد لن

أن جاز فكذا الولد على أحدهما يترجح أن جاز فكذا الولد، على اليد بسبب الولد
على بينة اليد صاحب أقام فإن الم، على اليد بسبب الولد في أحدهما يترجح

لذي لن اليد؛ لذي به قضي أخرى أمة غير هذه أمته من ملكه في ولد عبده أنه
ًا اليد ًا، والم الولد على يد يد له وممن عليهما له يد ل ممن أولى فيكون جميع

الولد. دون الم على
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

البيضاء الذي فأقام بيضاء، شاة يديه في آخر ورجل سوداء، شاة يديه في رجل
هذه من ملكي في ولدت ملكي صاحبي يدي في التي السوداء أن يده في

منهما واحد كل لن صاحبه؛ يد في بما منهما واحد لكل يقضي فإنه السوداء،
كل يد في ففيما صاحبه، يد في فيما النتاج وادعى يده في فيما الملك ادعى
لدعوى الحكم فيكون المطلق، الملك ودعوى النتاج دعوى اجتمع منهما واحد

فكل مشكلة، الشاتين سن كان إذا وهذا الله رحمه محمد ذكر هكذا النتاج،
ًا تصلح منهما واحدة وأحدهما معلومة، كانت إذا وأما العين، بمرأى للخرى أم
ًا تصلح ًا تصلح ل والخرى للخرى أم في ظاهرة الصدق علمة كانت لهذه، أم
شهوده. بشهادة فيقضى أحدهما شهود
ً الشاتين سن كان إذا فيما الله رحمه يوسف أبي وعن بينتهما، أقبل أني مشكل

قضاء ل تركا قضاء وهذا يده، في التي بالشاة منهما واحد لكل ويقضي
ًا تصلح واحد وكل مشكلة الشاتين سن كانت إذا ثم استحقاق، إنما للخرى، أم

فريق لكل وجد لنه البينتين؛ إحدى بكذب القاضي تقين وإن الشهادتان، قبلت
ً فكبرت الخرى، إحداهما ولدة الفريقين .... أحد الشهادة أداء له يطلق محمل
ولدها فاتبعت الرتضاع في عادتها تتركا لم وأمها لبن بها وتركا وولدت البنة

ذلك. الخر الفريق فعاين منها وارتضعت
والسوداء ملكي في ولدت شاتي، البيضاء أن يده في البيضاء الذي أقام ولو

يده في السوداء الذي وأقام البيضاء هذه من ولدت شاتي صاحبي يد في التي
هذه من ولدت ملكي صاحبي يد في التي والبيضاء ملكي في ولدت السوداء أن

كل المسألة هذه في لن يده، في بما منهما واحد لكل يقضي فإنه السوداء،
بينة مع اليد ذي بينة شاة كل في فاجتمع الشاتين، في النتاج ادعى منهما واحد

ببينته.  اليد لصاحب فيقضى النتاج، في الخارج

ملك في ولد قد وأنه فلن، من اشتراه عبده أنه رجل ادعاه رجل يدي في عبد
اشتراه عبده أنه بينة اليد صاحب وأقام بينة، ذلك على فأقام باعه، الذي فلن
ً به يريد فلن من لذي به قضى باعه الذي فلن ملك في ولد قد وأنه آخر رجل

يثبت لم بالولدة لمملكه الملك أولية يثبت ببينته منهما واحد كل لن اليد؛
يد صاحب وأحدهما ذلك، وادعيا حضرا المملكين فكأن نفسه إلى النتقال



ههنا. كذا اليد لصاحب يقضي وهناكا
امرأة يد في قطن غزل امرأة ادعت «الصل»: إذا في الله رحمه محمد قال

على بينة اليد صاحبة وأقامت بينة، ذلك على وأقامت غزلته ملكها أنه أخرى
ذلك، سبب الغزل لن النتاج بمعنى لنه اليد، لصاحبة بالغزل قضي ذلك مثل
ًا آخر من غصب من فإن يكرر، ول يعاد ل القطن وغزل ملكه القطن وغزل قطن

في كما اليد صاحبة ببينة فيقضي الوجه هذا من النتاج دعوى بمنزلة فكان
النتاج. دعوى
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا ادعى لو وكذلك ذلك على وأقام غنمه، من جزه صوفه أنه رجل يدي في صوف
دعوى بمنزلة لنه اليد، لصاحب به قضي ذلك، بمثل بينة اليد صاحب وأقام بينة

ًا ادعى إذا وكذلك يتكرر، ل مما واحد مجزوز في الجز لن النتاج، ًا أو سمن أو زيت
وأقام بينة، ذلك على وأقام ومله، عصره له أنه رجل يدي في سمسم دهن

يكرر ول يثنى ل مما هذا لن اليد؛ لصاحب قضي ذلك مثل بينة اليد صاحب
في والولدة هذا، على والسويق الدقيق وكذلك النتاج، دعوى بمعنى فيكون

منهما واحد كل غلم في اثنان تنازع إذا حتى البهائأم، في النتاج بمنزلة آدم بني
واحد كل وأقام أحدهما يد في والغلم ملكه، في ولد ملكه الغلم أن يدعي
هذا بعد فيه الكلم وسيأتي اليد، صاحب ببينة فيقضي دعواه، على بينة منهما

تعالى.  الله شاء إن

واحد كل فأقام أحدهما، يد في والغزل صوف غزل في (اختلف) اثنان وإذا
ملك دعوى بمعنى لنه للخارج؛ بالغزل قضي غزله، ملكه أنه بينة منهما

دعوى بمنزلة فهو مصوغ حلي في الدعوى وقع وإذا ويكرر يثنى لنه المطلق،
يتكرر. مما الصياغة لن المطلق، ملك
وساق اختطها جده، دار أنها بينة آخر رجل أقام رجل يدي في الدار كانت وإذا

بالدار يقضى فإنه ذلك، بمثل بينة اليد صاحب وأقام إليه، انتهى حتى الميراثا
ل مما والختطاط بالختطاط، الملك أولية ادعى منهما واحد كل لن للمدعي؛

الغانمين من واحد لكل فيخط الفسخ، عند المام قسمة الختطاط لن يتكرر؛
ًا يكون قد وهذا له خطه فيكون بالقسمة، ذلك ويملكه معلوم موضع في خط
غلبها ثم شرائأطها بوجود الشركا دار .... فإنها وتصير أهلها، يرتد بأن مرة غير

ًا، المسلمون بينا. كما منهما واحد لكل بالخط المام فيقسمها ثاني
له النخيل وهذه الرض هذه أن رجل ادعى نخيل، وفيها رجل يدي في أرض

قضي ذلك، مثل على بينة اليد صاحب وأقام بينة ذلك على وأقام غرسها،
فإن الرض، ملك في المنازعة الصل لن للمدعي، ) والنخيل4أ197( بالرض
ودعواهما ذكر، غير من الرض بيع في يدخل حتى للرض البيع بمنزلة النخيل

ًا الرض لملك يذكرا لم وإنهما الملك مطلق دعوى الرض في النخيل فكذا سبب
مما النخيل غراسة لن التبعية، بطريق المطلق ملك دعوى دعواهما يكون

ًا ويغرس يقلع ثم يغرس النخيل فإن يتكرر، بمنزلة الشجار دعوى فيكون ثاني
أن بينة واحد كل وأقام زرع الرض في كان لو وكذلك الملك، مطلق دعوى
ذكرنا.  لما للخارج والزرع بالرض قضي زرعه له، والزرع له الرض



بينة ذلك على وأقام أرضه، في زرعها له أنها رجل يدي في حنطة ادعى وإذا
مطلق دعوى بمنزلة لنها للخارج؛ قضي ذلك، بمثل بينة اليد صاحب وأقام

فيها وقع التي الحنطة هذه أصل زارع أن إلى اختلفهما حاصل بيانه: أن الملك،
ذو يزرع بأن يكون مما الحنطة هذه أصل وزراعة اليد صاحب أو الخارج، النزاع

مرة ويزرعها الحنطة، ويجمع الرض الخارج يغربل ثم الحنطة، هذه أصل اليد
أخرى.

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا ادعى وإذا وأقام ماله، من البناء هذه بنى وأنه داره أنها رجل يدي في دار

يكون قد البناء لن للخارج، والبناء بالدار قضي ذلك، مثل على بينة اليد صاحب
ًا قباء ادعى وإذا مرة، بعد مرة ملكه في قطعه له أنه رجل يدي في محشو

الخارج ببينة قضي البينة، وأقاما ذلك مثل اليد صاحب وادعى وخاطه وحشاه
يثنى مما والخياطة والحشو القطع لن المطلق؛ الملك دعوى بمنزلة وهذا

هذا. على الثياب من يقطع ما وكل المحشوة الحبة وكذلك ويكرر،
ذبحها له أنها آخر رجل ادعاها رجل، يدي في المسلوخة الشاة كانت إذا وكذلك

بها قضي ذلك مثل على بينة اليد صاحب وأقام بينة، ذلك على وأقام وسلخها
وإذا به يملك ل الغاصب أن ترى أل ملك، بسبب ليسا والسلخ الذبح لن للخارج؛

ًا ادعيا فكأنهما بمنزلة، وعدمه ذكره صار ملك سبب (يكن) هذا لم ًا ملك مطلق
ملكهما. في تصرف إحداثا وادعيا
ًا ادعيا إذا وكذلك ًا لحم ًا أو مشوي ًا سمك في سواه لهما أنه رجل يدي في مشوي
الشي لن للخارج، بها قضي البينة وأقاما ذلك بمثل اليد صاحب وادعى ملكهما

ليس فهو يثنى ل كان إن والسلخ يكرر، ول يثنى ل فهو ملك بسبب كان وإن
البينة منهما واحد كل وأقام المصحف، في الدعوى وقع إذا وكذلك ملك بسبب

للخارج.  قضي ملكه في كتبه له، أنه

ًا ادعى ولو وأقام البينة عليه وأقام هو، نسجه ملكه أنه رجل يدي في ثوب
سيفه أنه رجل يدي في سيف نصل ادعى أو ذلك، مثل على بينة اليد صاحب
المسألة فهذه ذلك، مثل على بينة اليد صاحب وأقام البينة عليه وأقام ضربه،

وجوه: على
ًا يعلم كان إن ًا قطع مرة إل يضرب ول ينسج ل النصل، وهذا الثوب هذا أن ويقين

ًا يعلم كان وإن النتاج، دعوى في كما اليد صاحب ببينة قضي واحدة، قطع
ًا يقضي فإنه مرة، بعد مرة ويضرب ينسج، النصل وهذا الثوب هذا أن ويقين
ادعى الول الفصل في لنه المطلق، الملك دعوى بمنزلة وهو الخارج، ببينة
الذي الثوب لن السبب، بذلك اليد ذي على التملك يحتمل ل بسبب الملك أولية

في فيكون بنسجه، للخارج يصير أن يتصور ل اليد لذي صار إذا مرة إل ينسج ل
النتاج. دعوى معنى
به، اليد ذي على التملك يحتمل بسبب الملك أولية ادعى الثاني الفصل وفي
يقصه ثم بالنسج، اليد لذي يصير أن يجوز مرة بعد مرة ينسج الذي الثوب لن

ًا فيصير أخرى مرة وينسجه وينقضه منه الخارج كان بعدما السبب، بهذا له ملك
على أشكل وإن الوجه، هذا من المطلق الملك دعوى بمعنى فكان اليد لذي

على الحكم ويبنى منهم العدول به يريد ذلك، عن العلم أهل سأل ذلك القاضي
فيما بذلك العلم أهل اختلف وإن أحوط والثنان يكفي، منهم الواحد قولهم
دعوى في كما للخارج يقضي رواية في روايتان ففيه مشكلً، بقي حتى بينهم



المطلق. الملك
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
شبهه، أو صفر أو حديد من إناء أو صفر من طست أو كوز في الدعوى وقع وإذا

على ذكرناها التي السيف ومسألة فهذا ملكه في ضعه له، أنه واحد كل وادعى
السواء.

له أنه بينة رجل أقام يفرخ مما طير أو دجاج أو حمام رجل يدي في كان وإذا
لن اليد؛ لصاحب قضي ذلك مثل على بينة اليد صاحب وأقام ملكه في فرخ

الدواب.  في النتاج بمنزلة الطيور في التفريخ

ًا ادعى وإذا وأقام البينة عليه وأقام ملكه في ضربه له أنه رجل يدي في لبن
فكان ويكرر، يعاد مما لنه للخارج؛ قضي ذلك، مثل على بينة اليد صاحب
ًا اللبن كان لو حتى المطلق الملك دعوى بمنزلة ًا أو آجر يقضى نورة أو حص

النتاج. دعوى بمنزلة فكان يكرر ول يعاد ل لنه اليد؛ لصاحب
لصاحب قضي ملكه، في صنعه أنه منهما واحد كل وأقام جبن في اختلفا وإذا
منهما واحد كل أقام ولو يكرر، ول يعاد ل مما لنه النتاج دعوى بمنزلة لنه اليد؛
أصل لن للخارج؛ يقضى له، كان الجبن هذا منه صنع الذي اللبن أن بينة

ولو المطلق، الملك على قامت اللبن في واحد كل وبينة اللبن في المنازعة
الجبن، منه وصنع ملكه وفي شاته من حلب اللبن أن البينة منهما واحد كل أقام
دعوى بمعنى فكان يتكرر ل اللبن في الحلب لن اليد، لذي بالجبن يقضى فإنه

صنع الذي اللبن منها حلب التي الشاة أن البينة منهما واحد كل أقام ولو النتاج،
كل وبينة الشاة في ههنا المنازعة لن للمدعي؛ به قضي ملكه، الجبن هذا منه

المطلق. الملك على قامت منهما واحد
هذا منه صنع الذي اللبن منها حلب التي الشاة أن بينة منهما واحد كل أقام ولو

قامت البينتين من واحد كل لن اليد؛ لذي بالجبن قضي شاته، من ولدت الجبن
فيها.  المنازعة وقعت التي الشاة في النتاج على

آخر، يدي في ورأسها وجلدها وسقطها رجل يدي في مسلوخة شاة كانت وإذا
الذي وأقام له، والسقط والرأس والجلد الشاة أن يديه في الشاة الذي فأقام

يد في بما منهما واحد لكل قضي ذلك بمثل والجلد والسقط الرأس يديه في
دعوى في الخارج وبينة صاحبه، يد في فيما خارج منهما واحد كل لن صاحبه،
رأسها هذا التي الشاة أن بينة منهما واحد كل اقام ولو أولى، المطلق الملك
ورأسها جلدها وله وسلخها ذبحها وأنه ملكه، في عنده نتجت سقطها وهذا

الشاة ملك في النتاج أثبتا لنهما يديه، في الشاة للذي بالكل يقضى وسقطها
صار بالشاة أولى اليد ذو صار وإذا بها، أولى اليد ذو فيكون اليد ذو وأحدهما

جعل فقد للشاة، تابعة الشياء هذه لكون والسقط والرأس بالجلد أولى
ً السقط ًا وجعله مر، ما على المطلق الملك دعوى في أصل دعوى في تبع

فعمل وجه من أصل السقط لن بالشبهين؛ العمل باب من ذلك وكان النتاج
ً فجعل بالشبهين ًا وجعله المطلق، الملك دعوى في أصل النتاج. دعوى في تبع

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
النتاج بمنزلة الشجرة وثمرة الشجر وورق «المنتقى»: والصوف في قال



هذا أن بينة المدعي أقام لو حتى النتاج، بمنزلة ليس والحنطة الشجر وغصن
من الغصن وهذا شجره، من الورق وهذا الثمرة وهذه شاته صوف الصوف

على البينة اليد صاحب وأقام أرضه، في بذرها حنطة من الحنطة وهذه نخله
والورق والتمر الصوف وفي للمدعي، يقضى والحنطة الغصن ففي ذلك، مثل

اليد. لصاحب يقضى
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الفصل بهذا يتصل ومما

يشهدوا ) ولم4ب197( نسجه أنه رجل يدي في ثوب على بينة الرجل أقام إذا
ادعى أو له، أنها يشهدوا ولم عنده نتجت أنها رجل يدي في دابة ادعى أو له، أنه
للمدعي يقضى ل فإنه أمته، أنها يشهدوا ولم عنده ولدت أنها رجل يدي في أمة
ًا له بالملك يشهدوا لم شهوده لن المسائأل؛ هذه في يقضى ول ظاهر، وأنه نص

أو بأجر بأمره غيره غزل ينسج قد النسان لن والنسج، بالولدة بشهادتهم
غيره. عند النسان أمة تلد وقد إعانة،
لنهم للمدعي؛ بها يقضى ل المدعي أمة أنها شهدوا إذا المة، فصل في وكذلك

ًا فيها للمدعي بالملك يشهدوا لم ابنة أنها بشهادتهم يقضى ول ظاهر، وإنه نص
ًا تكون أن أمته ابنة كونها ضرورة من ليس إذ أمة، إذا المولى فإن له، ملك

ًا وولدت نفسه أمة استولد المة وكذلك له، بمملوكة وليست أمته، ابنة فهذه بنت
هذا أمة ابنة فهذه ابنة فولدت حرة، أنها على مولها إذن بغير نفسها زوجت إذا

فهذه إنسان من أمته ابنة باع إذا الرجل وكذلك له، بمملوكة وليست الرجل،
له. بمملوكة وليست البيع، بعد البائأع أمة ابنة

هذا أمة ولدته العبد هذا أن الشهود شهد إذا وبينما المسألة هذه بين فرق
العبد مسألة في والفرق: أن للمدعي، بالعبد يقضى هناكا فإن المدعي،
المدعي أمة بملكية وشهدوا العبد، قالوا: هذا حيث الولد بملكية شهدوا الشهود

ًا تلد ل للنسان المملوكة والمة الولدة، وقت ًا ولد فكأنهم المالك، لغير مملوك
البنت؛ ملكية على شهدوا ما البنت مسألة في أما للمدعي، الولد بملكية شهدوا
مملوكة تكون أن المة ابنة كونها ضرورة من وليس أمته بنت أنها شهدوا لنهم
الصل. حرة علقت أنها لجواز أصلً،

العبد بملك شهادة إنسان، أمة من والمة العبد بولدة الشهادة والحاصل: أن
بشهادة ليست إنسان أمة من والمة البن بولدة والشهادة المة لمولى والمة
المة.  لمولى والبنت البن بملك

ل فإنه منه، ونسج فلن قطن من غزل أنه رجل يدي في ثوب على شهدوا ولو
وينسج القطن يغزل فقد لفلن، بالملك يشهدوا لم لنهم لفلن؛ بالثوب يقضي

ًا المنسوج يكون ول ذكر هكذا أمره، بغير ونسج غزل بأن القطن لصاحب ملك
منها. مسائأل المسألة هذه بعد «الصل» وذكر في
ًا أن شهدوا إذا ونسج القطن يملك وهو فلن، قطن من الثوب هذا غزل فلن

وجهين: على وجعله الثوب، يأخذ أن للمدعي هل الثوب
له يكون فل ينكر كان فإن ينكر، أو والنسج بالغزل المر المدعي يدعي أن إما
ًا يضمنه ولكن الثوب، أخذ بهذه للمدعي القطن ملك ثبت لنه قطنه، مثل قطن



بذلك المدعي أمر يثبت ولم ونسجه، القطن ذلك اليد ذي غزل وثبت الشهادة،
فل العين عن ملكه يقطع مما وهذا المدعي، أمر بغير والنسج الغزل فكان
ًا يضمنه أن له ولكن الخذ حق للمدعي يكون الذن ادعى وإن قطنه، مثل قطن

من الحنطة هذه أن شهدوا ولو الثوب، يأخذ أن وله اليمين، مع قوله فالقول
باتفاق الحنطة بملك الرض لصاحب يقضي ل فلن أرض من حصل زرع

ل ما إنسان أرض من يحصد فقد الحنطة بملك له يشهدوا لم لنهم الروايات؛
ًا يكون ًا الزارع كان بأن له، مملوك الحنطة؟ بأخذ له يقضى فهل للرض غاصب
يقضى. ل أنه سليمان أبي رواية في ذكر فقد
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في الرض لصاحب الملك يثبت لم كما سليمان: أنه أبي رواية في ذكر ما وجه
الشهود لن الشهادة، بهذه يده من الخذ يثبت لم الشهادة، بهذه الحنطة هذه
ً بالخذ عليه المشهود فكان الخذ، يعينوا لم عليه المشهود وجهالة مجهول

الشهادة. بطلن يوجب
أخذه الحصاد لن يده؛ من بالخذ شهدوا أنهم حفص أبي رواية في ذكر ما وجه
يده، من بالخذ شهدوا فكأنهم يده في وأرضه أرضه، من بالحصاد شهدوا وقد

ًا، ل اقتضاء ولكن معين هو بل ل قلنا مجهول، بالخذ عليه المشهود بأن قوله نص
الخذ.  هو فيكون يده في المأخوذ لن

المأخوذ كون ضرورة من ليس لنه أصح، سليمان أبي رواية في ذكر قالوا: وما
اليد وصاحب اليد، صاحب أودعه وقد اليد، ذي غير الخذ هو يكون أن يده من

ًا. يصر لم حتى موضعه عن يحوله Yغاصب
هذا يد من أخذ الشيء هذا أن شهدوا الله: إذا رحمه السلم شيخ قال

ًا، الروايتين على المسألة تكون أن يجب الخذ يعينوا ولم المدعي، على أيض
يقضى. حفص أبي رواية وعلى بالخذ يقضى ل سليمان أبي رواية

حيث ونسج فلن، قطن من غزل الثوب هذا أن شهدوا لو ما بخلف قال: وهذا
إنما يده، من المنسوج أخذ يثبت لم هناكا لن الثوب، يأخذ أن لفلن يكون ل

يده. من المنسوج أخذ يثبت ولم المنسوج، أخذ يريد وهو القطن أخذ يثبت
لن للمدعي، بالثمن قضي المدعي هذا نخيل من أخذ التمر هذا أن شهدوا وإذا

نخيل على يكون ما لن له، التمر بملك شهادة نخيله من التمر بأخذ الشهادة
ًا يكون التمر من إنسان في التي الحنطة بخلف غيره من يملكه أن إل له، ملك
ًا تكون قد إنسان أرض في التي الحنطة لن إنسان، أرض صاحب لغير ملك

الزبيب هذا فلن، أرض في كان زرع من الحنطة هذه أن شهدوا وإذا الرض،
لفلن. والزبيب بالحنطة يقضي ل فلن أرض في كان كرم من

هذا فلن، زرع من الحنطة هذه أن شهدوا إذا وبينما المسائأل، هذه بين فرق
لفلن، بذلك يقضى فإنه فلن، كرم من الزبيب هذا فلن، نخيل من التمر

اقتضاء، الشياء هذه بملك لفلن يشهدوا لم الخيرة الفصول في والفرق: أن
من نخيله، من كرمه، قالوا: من فإنهم إليه، الشياء هذه أصل أضافوا لنهم

الفصول في أما فيه، يحدثا ما بملك شهادة الصل بملك والشهادة زرعه،
ًا، ل لفلن، الشياء هذه بملك شهدوا فما الول أضافوا ما لنهم اقتضاء، ول نص
فلن أرض في يكون وقد أرضه في كان أنه شهدوا بل إليه الشياء هذه أصل
افترقا. فلهذا غيره ونخيل غيره زرع
فلن أرض في كان زرع من الحنطة هذه أن اليد ذي إقرار على شهدوا ولو



لفلن. بالحنطة قضي
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والفرق: ملكه، في كان زرع من الحنطة هذه أن شهدوا إذا وبينما هذا بين فرق
أمس يده في قال: كان فكأنه هذا، قبل يده في كان أنه بيان إقراره في أن

ًا الشهادة وفي عليه بالرد يؤمر وهناكا إل هذا قبل يده في كان لنه بيان، أيض
حنيفة أبي عند الشهادة تقبل ل أمس هذا يد في كان أنه شهدوا لو الشهود أن

شاة صوف أنه رجل يدي في لحم أو صوف أو جلد على شهدوا ولو ومحمد،
به يقضى ل المدعي، هذا شاة جلد المدعي، هذا شاة لحم المدعي، هذا

للمدعي.
هذا فلن، زرع من الحنطة هذه أن شهدوا إذا وبينما المسائأل هذه بين فرق
يقضى الفصول هذه في فإن فلن، كرم من الزبيب هذا فلن، نخيل من التمر
للمدعي. الشياء بهذه
هذه جميع في للمدعي يقضى أن ينبغي الله: وكان رحمه أبان بن عيسى قال

وبالغ إليه وجه فل الفرق فأما الفصول، هذه جميع في له يقضى ل أو الفصول
المشايخ. بعض ذلك في

بعض في الموضوع لختلف الجواب اختلف قالوا: إنما مشايخنا وبعض
بعض به المدعى جعلوا فقد للتبعيض وإنه من بحرف المسألة وضع المواضع،

المدعى بملكية للمدعي شهدوا فقد ملكه، النسان ملك وبعض المدعي، ملك
المشهود يجعلوا فلم من حرف يذكروا لم المواضع بعض وفي به، له فقضي به،
صوف شاته، قالوا: جلد حيث ملكه إلى نسبوه إنما المدعى، ذلك بعض به

ًا الشيء كون ضرورة من وليس شاته، ًا يكون أن الغير ملك إلى منسوب مملوك
به له يقضى فل به، المدعى بملكية للمدعي يشهدوا فلم ) الغير4أ198( لذلك
للمدعي يقضى لكان كلها المسائأل في من حرف ذكروا يقول: لو القائأل وهذا
يقضى ل لكان كلها، المسائأل في من حرف يذكروا لم ولو كلها، المسائأل في

الله.  رحمه الحلواني الئأمة شمس ذهب هذا وإلى كلها، المسائأل في للمدع

السلم شيخ مال وإليه فرق، المسائأل هذه بين بل قال: ل من المشايخ ومن
بملك شهدوا وأخواتها الحنطة مسألة في والفرق: أن زاده، بخواهر المعروف

والكرم النخيل من متولدة لنها محالة، ل والكرم النخيل توابع من الشياء هذه
تبع والرأس الجلد فأما توابعه، بملك شهادة الصل في مطلق بملك والشهادة

من وأصل الشاة، أوصاف من إنها حيث من تبع وجه، من وأصل وجه من للشاة
الشاة من الشياء هذه يحدثا لم وكذلك بنفسها، المزايلة بعد تقوم إنها حيث

ًا، الشاة مع حدوثها كان بل ً يكون العتبار فبهذا مع أحد بملك والشهادة أصل
الشهادة تثبت فل التبع، بملك شهادة الصل، بملك شهادة تكون ل الصلين
الحتمال. مع الشياء هذه بملكية
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هذا حنطة من الدقيق هذا طحن أنه رجل يدي في دقيق على شهدوا ولو

أنه شهدوا إذا فيما كالجواب فيه والجواب للمدعي، بالدقيق يقضى ل المدعي
سواه. فيه ونسج فلن، قطن من الثوب هذا غزل



بالدجاجة يقضي ل فالقاضي المدعي، ملك الدجاجة هذه أن شهدوا ولو
الدجاجة تكون أن لنسان مملوكة البيضة كون ضرورة من ليس إذ للمدعي،
ًا منها الخارجية فالدجاجة دجاجه، منها وخرج غاصب غصبها إذا فإنه له، ملك

فإن وزرعها، غاصب غصبها كحنطة البيضة، لصاحب تكون ول للغاصب تكون
اليد صاحب على يقضى ولكن ههنا، كذا للغاصب يكون يحصل الذي الحب
فرخها.  أنه اليد صاحب أمر ل مثلها ببيضة

التي وقالوا: المة شاة، أو جارية على شهدوا إذا وبينما المسألة هذه بين فرق
فإنه المدعي، ملك الشاة هذه منها خرجت التي والشاة الجارية، هذه منها خرج

مملوكة الشاة وكون المة كون والفرق: أن للمدعي، والشاة بالجارية يقضى
ًا لنسان ًا ملك كانت سواء محالة، ل ملكه على الولد حدوثا يوجب مطلق
يظهر ولم الولد تمليك المالك من يوجد لم إذا الغاصب، يد أو يده في الولدة

المة بملكية الشهادة فكانت اليد، صاحب من الولد من الوالد تمليك ههنا
ًا والشاة الولد. بملك شهادة مطلق

ًا لنسان مملوكة البيضة كون أما ًا، ملك الخارجة الدجاجة حدوثا يوجب ل مطلق
للمدعي مملوكة البيضة بكون الشهادة تكن فلم البيضة صاحب ملك على

ًا منها الخارجة الدجاجة تكون شهادة للمدعي. ملك
الذي العصفر هذا أن الشهود شهد رجل يدي في بالعصفر مصبوغ قال: ثوب

رب على يدعي الصبغ ورب به الثوب هذا صبغ المدعي، لهذا الثوب هذا في
لن الثوب، رب قول فالقول ذلك يجحد الثوب ورب صبغه، الذي هو أنه الثوب

شهادة في وليس ينكر، الثوب ورب عصفره، ثمن عليه يدعي العصفر رب
صبغ في وألقته الريح به هبت إذا النسان ثوب فإن ذلك، يوجب ما هؤلء

ًا، ويقوم أبيض الثوب يقوم ولكن الصبغ، يضمن ل الثوب فرب إنسان، مصبوغ
الثوب، يباع وإل فيه العصفر زاد ما العصفر لرب ضمن الثوب رب شاء فإن

بما الصبغ صاحب ويضرب أبيض، ثوبه بقيمة الثمن في الثوب صاحب فيضرب
فيه. العصفر زاد
أمة، رجل يدي في كان يقول: إذا يوسف أبا محمد: سمعت هشام: قال قال

على البينة أقام سبيل. وإذا البنة على له يكن لم منه وأخذها أمته هذه وأثبت
أخذ الخر، الرجل يدي في النخل هذا وثمرة نخله بأنه رجل يدي في نخل

سنين عشر نخلة بغلة أوصى لو أن ترى الولد. أل الثمر يشبه ول والنخل الثمرة
يجوز. ل سنين عشر ثيابه يصبغ بما أوصى ولو جاز،
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ًا قال ًا سألت هشام: أيض أن بينة آخر أقام حنطة، مزروعة أرض عن محمد
فالزرع الزرع يعلم لم قال: إذا الزرع، لمن ندري ل البينة قالت أو له، الرض

له يجعل زرع، الذي هو أنه بينة الرض يده في الذي أقام فإن قلت الرض، يتبع
ًا الزرع كان قلت: فإن قال: نعم، الزرع، ًا أو محصود يشهدوا لم والشهود كدس
الرض. يديه في لمن قال: الزرع لحد، بالزرع
ً يكون ل أن إما ليخلو، فيه المتنازع الحائأط أن يعلم أن يجب ببنائأهما متصل
ً يكون أو داريهما، بين يكون ولكن نوعان: اتصال والتصال أحدهما، ببناء متصل



من شيء عليه لهما يكون أن إما وليخلو وملزقة، مجاورة واتصال تربيع،
كان أو هراوي عليه لهما كان أو جذوع عليه لهما كان أو والهراوي، الجذوع
هراوي. وللخر جذوع عليه لحدهما

ً الحائأط يكن لم فإن الجذوع من شيء عليه لهما يكن ولم ببنائأهما، متصل
كذلك كان «الصل» وإنما في ذكر هكذا بينهما، بالحائأط يقضى فإنه وغيره،
من بأولى أحدهما وليس فيه، ينازعهما من ثمة وليس الدعوى في استويا لنهما
أيديهما في كونه عرف إذا بينهما: أنه يقضي قوله ومعنى بينهما، فيقضى الخر

وادعى أيديهما في كونه يعرف لم وإن كان، ما على تركا قضاء بينهما يقضى
ل فيه، لهما منازع ل لنه أيديهما، في يجعل يديه وفي ملكه أنه منهما واحد كل
بينهما. يقضي أنه
يعرف لم فإن يديه، وفي ملكه أنه منهما واحد كل يدعي رجلن ادعاها كدار هذا
وإن بينهما، يقضي أنه ل فيها لهما منازع ل لنه أيديهما، في يجعل يديه في أنها

ههنا.  كذا كان ما على أيديهما في يجعل أيديهما في أنها عرف

يقضي عليه للخر شيء ول بواري، أو هراوي عليه لحدهما كان إن وكذلك
إنما الحائأط لن استعمال، يد الحائأط على يثبت ل الهراوي موضع لن بينهما،
لن والهراوي، البواري بوضع ل عليه بالجذوع للوضع وذلك للسقف، يبتني

والبواري الهراوي توضع وإنما يمكن، ل والبواري الهراوي على السقف
على لحدهما كان لو ما نظير وهو للستظلل، يبنى ل والحائأط للستظلل،

بينهما، بالحائأط يقضى وهناكا للخر، شيء ول مبسوط مغصوب ثوب الحائأط
ههنا. كذا قلنا الذي بالطريق للحائأط مستعمل غير الثوب صاحب لن
الجذوع، لصاحب به يقضى فإنه للخر، شيء ول جذوع عليه لحدهما كان وإن
ًا الجذوع لصاحب لن صاحب فيكون استعمال، بل يد مجرد وللخر مستعملة يد
بلجامها أخذ والخر راكب أحدهما اثنان فيها تنازع كدابة أولى، المستعملة اليد

فصاحب مخلة، وللخر حمل عليها لحدهما كان إذا وكذلك أولى، فالراكب
استعمال، بل يد مجرد إل للخر وليس مستعملة يد له لن أولى، الحمولة
اللبس كان منه، بطرف متعلق والخر لبسه وأحدهما اثنان فيه تنازع وكثوب
هذا. وكذلك أولى،
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ًا الستعمال اعتبر وإنما دليل زيادة للستعمال لن اليد، في استويا إذا ترجيح
النكاح دعوى في اليد ذي كيد للترجيح فيصلح اليد جنس من ليس الصدق على

على زائأد دليل اليد لن باليد، تترجح اليد ذي بينة فإن ثالث، من والشراء
فكذا البينتين، إحدى لترجيح فصلح البينة جنس خلف من وإنه الصدق،

من يكون إنما الستعمال أن الظاهر لن الصدق، على زائأد دليل الستعمال
اليد جنس من ليس وأنه لغيره، ل للمالك تكون اليد أن الظاهر أن كما المالك،

ًا فكان اليد، ثبوت بعد انتفاع الستعمال لن فيصلح اليد سوى آخر جنس
باستعمال ليس الهراوي لن هراوي؛ عليه للخر كان إذا وكذلك للترجيح،
ّينا، ما على للحائأط بمنزلة.  وعدمه وجوده فيكون ب



فالحائأط سترة، ) حائأط4ب198( عليه وللخر جذوع عليه لحدهما كان وإن
ً لكونه الجذوع لصاحب السفل ولصاحب عليه مقصود حمل موضع له مستعمل
لخر. علو وعليه لحدهما، سفل بمنزلة حالها على السترة السترة،

يقضى هل هراوي عليه للخر أو للخر شيء ول واحد، جذع لحدهما كان وإن
وقال الرواية، ظاهر في هذا الله رحمه محمد يذكر لم الواحد؟ الجذوع لصاحب

لوضع يبنى ل الحائأط لن الواحد، الجذع لصاحب يقضى ل مشايخنا: إنه بعض
هراوي. عليه له كان إذا كما فكان واحد جذع

لن وذلك الواحد، الجذع لصاحب قال: يقضى أنه محمد عن سماعة ابن وروى
لن استعمال، نوع اليد مع الجذع لصاحب لن وذلك الواحد، الجذع لصاحب

واحد جذع وضع فيكون الجذوع، لصاحب قضينا للحائأط استعمال الجذوع وضع
ً أولى، الواحد الجذع صاحب فيكون ذلك للخر وليس بقدره، للحائأط استعمال

هراوي عليه للخر شيء ول جذوع له كان لو أولى يكون كما الستعمال بسبب
ً فيه المتنازع الحائأط يكن لم إذا هذا وبواري، ببنائأهما. متصل

ً فيه المتنازع الحائأط كان إذا وأما ًا اتصالهما كان إن ببنائأهما متصل اتصال جميع
الدعوى في استويا لنهما نصفان، بينهما يقضى فإنه ملزقة، اتصال أو تربيع

ًا، والبناء بالرض والتصال اتصال كانت إذا وأما نصفان، بهما ليقضى جميع
لن أولى التربيع فصاحب ملزقة، اتصال الخر واتصال تربيع اتصال أحدهما
التربيع بقدر الحائأط قوام لن فيه، المتنازع للحائأط مستعمل التربيع صاحب
كان آجر أو مدر من الحائأط كان إذا التربيع تفسير لن فيه، المتنازع بالحائأط
ً فيه المتنازع الحائأط لبن أنصاف فيه المتنازع غير لبن أنصاف في داخل

ً المتنازع غير لبن وأنصاف فيه.  المتنازع في داخل

في مركبة أحدهما ساحة يكون أن فالتركيب خشب، من الجدار كان وإن
ًا، يكون ل ودخل ثقب إذا فأما الخرى، كان هذا التربيع تفسير كان وإذا تربيع
غير من اتصال مجرد وللخر استعمال، نوع التصال مع التربيع لصاحب

باللجام، والمتعلق الدابة على الراكب بمنزلة أولى التصال فيكون استعمال،
ً كان إذا فأما هذا، فكذلك استعمال التصال مع له لن أولى الراكب فإن متصل
عليه له ول اتصال للخر وليس تربيع، واتصال ملزقة اتصال أحدهما ببناء

كان وإن إشكال فل تربيع اتصال كان إن التصال، لصاحب يقضي فإنه جذوع،
المملوكا، بالرض التصال حق في استويا لنهما فكذلك؛ ملزقة اتصال

على فيترجح بالبناء التصال وهو الول، جنس خلف من اتصال زيادة ولحدهما
الخر.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ً كان إذا وكذلك لصاحب يقضى هراوي، عليه وللخر أحدهما ببناء متصل
وللخر تربيع اتصال لحدهما كان وإن كعدمه، وجوده الهراوي لن التصال،

التصال فصاحب فيه المتنازع الحائأط طرفي في التصال كان فإن جذوع، عليه
«المالي» وفسر في يوسف أبي عن روي وهكذا المشايخ، عامة عليه أولى،

بحائأطين بجانبيه تداخل فيه المتنازع للحائأط يكون فقال: أن ذلك، الكرخي
الحائأط بمقابلة الحائأطين لصاحب آخر بحائأط متصلن والحائأطان لحدهما،
ًا يصير حتى المتنازع، ٍذ القبة شبه مربع واحد، بناء حكم في الكل يكون فحينئ
الكرخي.  ذكره ما على أولى التصال هذا فصاحب



فيه المتنازع الحائأط جانبي اتصال المعتبر الله: أن رحمه يوسف أبي وعن
كان وإن معتبر، غير له آخر بحائأط الحائأطين اتصال أما لحدهما، بحائأطين

ترجح فقد المشايخ عامة السرخسي: عليه الئأمة شمس قال كذبه، لوجدنا
يد الحائأط على منهما واحد لكل كان وإن الجذوع، صاحب على التصال صاحب

التربيع لن بالجذوع، الستعمال على سابق بالتربيع الستعمال لن استعمال؛
ًا يكون البناء وحالة البناء حالة يكون فالستعمال الجذوع، وضع على سابق

ًا يكون بالتربيع أولى التصال صاحب فكان الجذوع، بوضع الستعمال على سابق
أن على بينة التربيع صاحب أقام لو ما بخلف الخر، جذوع يرفع ل أنه إل لهذا

الخر. جذوع يرفع فإنه له، الحائأط
والستحقاق والبطال الرفع حق في يظهر مطلقة، حجة البينة وهو: أن والفرق

لستحقاق صلح للرفع صلح كما بالبينة الثابت الملك أن ترى أل الغير، على
ثابت به الثابت فالملك ظاهر، نوع فهو التربيع اتصال فأما الغير؟ على الشفعة

وإن الجذوع، صاحب حق لبطال يصلح ول للرفع يصلح والظاهر ظاهر، بنوع
وبه أولى، التصال صاحب أن السلم شيخ ذكر واحد، طرف في التصال كان
الئأمة شمس وذكر المرشد، الله عبد الفقيه والشيخ الطحاوي أخذ

فيه المتنازع الحائأط إعطاء في كان وإن أولى، الجذوع صاحب السرخسي: أن
فصاحب جذوع، عليه والخر خاصة أحدهما حائأط على هو عود على مركب عود

مجرد وللخر بجذوعه، للحائأط مستعمل الجذوع صاحب لن أولى، الجذوع
اتصال.

ًا خشبات ثلثا وللخر خشبات، عشر الحائأط على لحدهما كان وإذا فصاعد
الحائأط بني الذي الستعمال في استويا لنهما بينهما، فالحائأط العشرة إلى

دون بما يحصل بالعشرة يصلح كما والسقيف للسقف، بني الحائأط لن لجله؛
زيادة العشرة لصاحب أن الباب في ما أكثر اليد في فاستويا الثلثا، إلى ذلك

الواحد، الجنس في بالزيادة يثبت ل والترجيح واحد الجنس أن إل استعمال،
الرواية.  ظاهر جواب هو هذا بينهما، يقضي فلهذا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً يقول كان حنيفة أبا «المالي» إن في يوسف أبي وعن ظاهر هو كما أول

تحت ما لن خشبته، تحت بما منهما واحد لكل وقال: يقضى رجع ثم الرواية
بينهما والباقي اليد، صاحب قول والقول فيه، خارج وصاحبه يده في خشبته

فيه. لستوائأهما
ً يقول كان أنه يوسف أبي وعن خشبات، عشر عليه لحدهما كان إذا فيما أول

لصاحب بالحائأط وقال: يقضى رجع ثم الرواية ظاهر هو كما ثلثة وللخر
ما والصحيح الجذوع، برفع الخر يؤمر ل أنه إل أقوى الستعمال يد لن العشرة،

الرواية. ظاهر في ذكر
الثلثا دون ما عليه وللخر الثلثا إلى خشبات عشر عليه لحدهما كان ولو

ًا الثلثا لصاحب فالحائأط خشبات، أو خشبة ما ولصاحب العشرة إلى فصاعد
الحائأط بملك يقضى أنه ومعناه الحائأط، أصل مع جذعه موضع الثلثا دون

وللخر العشرة لصاحب الحائأط بملك يقضى أنه ل جذوعهما، قدر على بينهما
العشرة لصاحب يقال: الحائأط لكان ذلك المراد كان لو إذ الوضع، حق مجرد



علمنا الحائأط، أهل مع جذعه موضع وللخر قال، كما الجذع وضع حق وللخر
عشر لحدهما كان إذا أنه حتى أجذاعهما، عدد على بينهما الحائأط أن به أراد أنه

أبي قول وهو حنيفة، أبي قول وهذا بينهما، يقضى واحد جذع وللخر جذوع
في الكرخي ذكر هكذا بينهما، يقضى القياس في ينبغي وكان يوسف،

بالقياس يقولن يوسف وأبو حنيفة أبو «النوازل»: وكان في قال «مختصره»،
ً عنه. رجعا ثم أول

لحدهما كان إذا الدعوى: أنه كتاب «المختصر» في في الشهيد الحاكم وذكر
لكل الصلح: أن كتاب في ذكر واحدة، خشبة عليه وللخر خشبات، عشر عليه
في ذلك يستحسن نصفان بينهما يقضى ول خشبته، تحت ما منهما واحد

موضع إل العشرة، لصاحب هو القرار كتاب في ونحوها الواحدة الخشبة
الخشبة.

موضع إل العشرة لصاحب هو القرار كتاب في بقوله القدوري: أراد قال
خشبة.  وضع حق القليل لصاحب يعني الوضع حق استثناء الخشبة

وللخر أجذع، الحائأط على لحدهما كان يوسف: إذا أبو «المنتقى» قال وفي
عليه لحدهما كان ذلك: إذا بعد قال ثم نصفان، بينهما جعله ذلك من أكثر عليه
ولصاحب العشرين لصاحب ) فالحائأط4أ199( عشرون عليه وللخر ثلثة

لصاحب كان أو تقاربت إذا نصفين بينهما أجعله وإنما جذوعه موضع الثلثة
الخر. جذوع نصف من أكثر القل
ًا، والثلثة الواحد الجذع بين التسوية في القياس وجه بينهما يقضى فصاعد

تعتبر فل الحائأط، على صاحبها يد يثبت الخشبة بوضع الستعمال نصفان: أن
وطرفه أحدهما، يد في وعامته ثوب في تنازعا لو كما للترجيح، ذلك بعد الكثرة

الثلثا وترجيح عليها، زاد وما الثلثا بين التسوية رواية وجه الخر، يد في
ًا الثلثا على زاد ما صاحب ساوى الثلثا صاحب أن الثلثا دون ما على فصاعد

يتأتى التسقيف فإن التسقيف، وهو لجله الحائأط يبنى الذي الستعمال في
صاحب يساوي ل الواحد صاحب وأما الثلثا، على زاد بما يتأتى كما بالثلثا
بطريق ولكن يتأتى كان إن أو بالواحد، يتأتى ل التسقيف لن ذلك، في الثلثا
بمنزلة الخشبتان المواضع: جعل بعض وفي الوجه هذا من الفرق وظهر الندرة
بالثلثا. يمكن كما بهما التسقيف يمكن لنه المشايخ، بعض أخذ وبه الثلثا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
كان إذا خشبته تحت بما منهما واحد لكل قضي إذا الصلح، كتاب رواية على ثم

لم الخشبات؟ بين بما يقضى كيف واحد عليه وللخر عشرة، عليه لحدهما
على قالوا: يقضى بعضهم فيه، المشايخ اختلف «الكتاب» وقد في هذا يذكر
ًا، عشر أحد ذلك. أل في لستوائأهما نصفان بينهما قالوا: يقضى وبعضهم سهم
باقي آخر يد وفي منها منزل رجل يدي وفي منازل فيها التي الدار في أن ترى

كذا الساحة، في لستوائأهما بينهما بالساحة يقضى بالساحة اختلفا إذا المنازل،
سبيل على إل بهما التسقيف يمكن ل إذ الواحدة بمنزلة بعضهم وقال ههنا،

الندرة.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الفصل بهذا يتصل ومما



كل وادعى أحدهما، إلى والقمط رجلين بين ُخّص الله: في رحمه حنيفة أبو قال
أبو وقال القمط، إلى ينظر ول بينهما بالُخّص يقضى فإنه الُخّص، منهما واحد

الذي لن له؛ شاهد الظاهر لن القمط إليه لمن بالُخّص ومحمد: يقضى يوسف
إليه. القمط فيكون سطحه على الشد وقت يقوم الُخّص يشد

إلى والطاقات و..... اللبن البناء ووجه بينهما، حائأط في اختلفا إذا هذا وعلى
البناء وجه إليه لمن يقضى ول حنيفة، أبي عند بينهما بالحائأط يقضى أحدهما

البناء وجه إليه لمن ومحمد: يقضى يوسف أبو وقال والطاقات، و.... اللبن
الذي هو المالك أن الظاهر لن له؛ شاهد الظاهر لن والطاقات؛ و.... اللبن

و.... بعض، القمط أن حنيفة ولبي نفسه، إلى والطاقات البناء وجه يجعل
ً يكون ل والشيء بعض، والطاقات اللبن على يدل قال وما نفسه، على دليل

جدار وجه يزين كما فالنسان الخصوص، على الملك على يدل ل أما الملك،
قد الجص في وكذلك والستراحة، النظر لجل مشتركا جدار وجه يزين خاص
h. حتى جانبه ليسوي جاره جانب إلى القمط يجعل

ًا الدليل من ذكرنا ما بقي به، الحتجاج .... فيسقط المعارض. عن خالي
من يمر أن فأراد رجل، دار في داره من باب له الله: رجل رحمه محمد قال
حق لك وقال: ليس داره، في المرور عن الدار صاحب ومنعه الباب، ذلك

صاحب قول فالقول المرور، حق له أن الباب صاحب وادعى داري، في المرور
وصاحب يده في أجزائأها بجميع الدار لن الطريق، في يد صاحب لنه الدار،
بشهود جاء فإن البينة، الخارج وعلى اليد، صاحب قول والقول خارج، الباب

ًا بذلك يستحق لم الباب هذا من فيها يمر كان أنه فشهدوا أبي قول وهذا شيئ
الزمان في الطريق على يده على قامت شهادة هذه لن ومحمد، حنيفة

عندهما.  باطلة منقضيه بيد والشهادة منقضيه، بيد شهادة فكانت الماضي،

ًا له أن شهدوا فإن ًا طريق وعرضه طوله وبينوا حدوده وسموا فيها ثاني
طوله ول حدوده يبينوا لم إذا وكذلك بذلك، له وقضي شهادتهم قبلت بالذرعان،

ًا، العظم الباب عرض بقدر به ويقضى شهادتهم تقبل عرضه، ول وإلى عرض
ً المسمى «الكتاب». في ذكر هكذا طول

المدعى إقرار على شهدوا وتأويلها: أنهم مؤولة قال: المسألة من المشايخ من
ل الثبات على شهدوا لو أما الدار، هذه في ثابت طريق عليه للمدعى أن عليه
والشهادة بالمجهول، شهادة فهذه متفاوت الطريق مقدار لن شهادتهم، تقبل

الجهالة لن حال، كل على مقبولة الشهادة هذه والصح: أن باطلة، بالمجهول
ههنا به بالمشهود والقضاء به، بالمشهود القضاء لتعذر الشهادة قبول تمنع إنما

ترى أل الدار، باب بعرض مقدر الستثناء حالة الطريق عرض مقدار لن ممكن،
ًا الطريق مقدار في اختلفوا لو الشركاء أن بذلك. يقدر عرض

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
العرض يثبتوا لم إذا الله: هذا رحمه الكبير حفص أبو الزاهد المام الشيخ قال

لرد ذلك بيان يصير وربما جائأزة، والعرض الطول بدون شهادتهم لن والطول،
أجوز، فذلك والعرض الطول بين الله: إذا رحمه سليمان أبو وذكر الشهادة،

ًا ذكرنا وقد «الكتاب». من الثاني الفصل في ذلك من شيئ
ًا وتركا مات أباه أن شهدوا لو وكذلك ًا الدار هذه في طريق قبلت له، ميراث

في حائأطه على داره من مفتوح باب له كان إذا هذا على وكذلك الشهادة،



أن إل منعه، فلهم زقاقهم في المرور حق له يكون أن الزقاق أهل وأنكر زقاق،
ًا له أن على بينة له تقوم ًا طريق الدار.  في ذكرنا ما نحو على فيها، ثابت

فيه يسيل أن من يمنعه أن الدار رب فأراد رجل دار في ميراثا لرجل كان وإذا
لصاحب وليس فيه الماء تسييل حق له أن البينة يقيم حتى منعه فله الماء،
ًا الدار محتمل الصل في الميراثا وضع لن وهذا الميراثا، يقطع أن أيض

في الماء تسييل حق الرجل لهذا القسمة في شرط بأن بحق يكون أن يحتمل
الميراثا لصاحب يثبت ل فبالشك حق، بغير يكون أن ويحتمل الرجل، هذا دار
كتاب في وذلك الميراثا، قطع حق الدار لصاحب يثبت ول الماء تسييل حق

قول فالقول ذلك، في واختلفا الماء، فيه يسيل رجل أرض في نهر في الشرب،
ًا كان إذا فيما المسألة الشرب: وضع كتاب مسألة في أن إل الماء صاحب جاري

ًا كان وإذا الخصومة، وقت قول القول يكون أنه شك ل الخصومة وقت جاري
فيكون النهر، في يد صاحب الحالة هذه في الماء صاحب لن الماء، صاحب
بينة الرض صاحب يقيم أن إل فيه الماء تسييل حق له وكان فيه، قوله القول

ملكه. النهر أن
ًا يكن لم إذا وكذلك أرض إلى يجري كان أنه علم أنه إل الخصومة، وقت جاري

أن إل بالنهر له ويقضى الماء، صاحب قول القول كان ذلك، قبل الرجل هذا
يكن لم إذا النهر مسألة في أن حتى ملكه، النهر أن بينة النهر صاحب يقيم
ًا الماء أرضه إلى بجريانه يعلم ولم الخصومة، وقت الرجل هذا أرض إلى جاري
أن بينة الماء صاحب يقيم أن إل بالنهر الرض لصاحب يقضى فإنه ذلك، قبل

ملكه. النهر
ًا الماء يكن لم إذا فيما المسألة وضع الميراثا مسألة وفي وقت جاري

يكون ل الماء فصاحب هكذا كان وإذا ذلك، قبل جريانه علم ول الخصومة،
إذا فأما المشايخ، بين خلف بل وهذا قوله يقبل فل الحالة، هذه في يد صاحب

ًا الماء كان منهم فيه، المشايخ اختلف الخصومة: فقد وقت الميراثا في جاري
قال: من ومنهم النهر، مسألة في كما الميراثا صاحب قول قال: القول من

مسألة وبين النهر مسألة بين القائأل هذا وفّرق الميراثا، صاحب قول القول
الميراثا.
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)4ب199( استحسنوا أنهم أصحابنا من المتأخرين عن الليث أبو الفقيه وذكر
وعلم الميراثا موضع إلى الميراثا صاحب سطح تصويب كان إذا الميراثا في
حجة والقديم له شاهد الظاهر لن الماء؛ تسييل له يجعل أن قديم التصويب أن

الماء فيه يسيل رأوه أنهم فشهدوا ببينة الميراثا صاحب جاء فإن شرعية،
لنهم الله رحمهما ومحمد حنيفة أبي قول وهو بشيء، الشهادة هذه فليست
عنوا فإن الميراثا هذا في ماء مسيل له أن شهدوا وإن منقضية، بيد له شهدوا

الشهادة هذه أن شك فل الغتسال لماء أو الوضوء؛ لماء أو المطر، لماء أنه
فهو والغتسال، الوضوء لماء أنه شهدوا إن به له شهدوا ما له ويكون مقبولة،

المطر. ماء فيه يسيل أن له وليس والغتسال، الوضوء لماء
ًا يثبتوا لم وإن واختلف مقبولة الشهادة «الكتاب» أن في ذكر ذلك؛ من شيئ



ّولة قال: المسألة من فمنهم فيه؛ المشايخ إقرار على شهدوا وتأويلها: أنهم مؤ
شك ل هكذا كان وإذا الميراثا، هذا في داره في ماء مسيل له أن الدار صاحب

البيان في ويرجع عليه، حجة وإقراره بالبينة؛ إقراره ثبت لنه تقبل؛ الشهادة أن
ولم ...؟ على شهدوا إذا فأما والغتسال، الوضوء لماء أو المطر لماء أنه إليه

ًا يثبتوا ممكن، غير هنا اللفظ بإطلق العمل لن الشهادة تقبل ل ذلك؛ من شيئ
ًا الضرر كان وإذا ويدوم، يقل الوضوء ماء ضرر مع المطر ماء ضرر لن مختلف
ًا، الجنس كان القرء كاسم مختلفين أمرين ينتظم ل الواحد واللفظ مختلف

الشهادة.  تقبل فل مجهول الواحد وذلك أحدهما، يتناول وإنما وأشباهه،

حق قالوا: يثبت بعضهم؟ يثبت ماذا الشهادة تقبل قال: لو من المشايخ ومن
المطر، ماء مسيل حق المرين كل قال: يثبت من ومنهم المطر، ماء مسيل
الدار صاحب قال: يؤمر من والغتسال. ومنهم الوضوء ماء مسيل وحق

المطر قال: لماء وإن غير، ل الوضوء لماء فهو الوضوء، قال: لماء فإن بالبيان؛
البدل فيه يجري أمر هذا لن الخر؛ على ويحلف غير، ل المطر لماء فهو

اليمين. فيه فيجري والقرار
جائأز، فهو المطر وماء والغتسال للوضوء دائأم ماء مسيل أنه شهدوا وإن

ً بينة للمدعي يكن لم ولو ذلك جميع ويثبت ويقضي الدار صاحب استحلف أصل
بالنكول. فيه

ًا هشام: سألت «المنتقى»: قال وفي الشرب عظيم نهر عن الله رحمه محمد
لنا وقالوا: هو السفلين، عن النهر أعلى من قوم حبسه يحصون، ل قرى لهل
فيه. قال: إذا لكم حق ول كله لنا النهر: هو أسفل في الذين وقال أيدينا، وفي
يجري كما يجري حاله على تركا يختصمون يوم السفلين إلى يجري النهر كان

ًا وشربهم الماء كان وإن عنهم، يسكروه أن للعلين وليس كان كما منه جميع
ًا السفلين إلى يجري كان أنه علم ولكن يختصمون يوم السفلين عن منقطع

النهر أن بينة السفل أهل أقام أو عنهم، يحبسوه العلى أهل وأن مضى فيما
الحبس بإزالة العلى أهل أمر عنهم حبسوه العلى أهل وأن إليهم، يجري كان

عند صحيحة منقضية يد على الشهادة أن على دليل المسألة وهذه عنهم،
محمد.
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هذا بعضهم ادعى إذا يحصون ل الذين هؤلء لمحمد: أرأيت هشام: قلت قال
القرية لتلك بها انقضى أهلها يحصى ل معلومة لقرى أنه البينة وأقام النهر،

وفيهم بعضهم حضر وقد يحصون، ل عليهم والمدعى البينة وإقامته هذا بدعوى
ًا يصف ما على هذا كان الله: إذا رحمه محمد قال والكبير؛ الصغير هذا قائأم

دون لهم أنه البينة قوم أقام فإن نافذ، المسلمين طرق من طريق بمنزلة النهر
تلك لهل وصار المسلمين، لجماعة بهذا يكون أن من وخرج استحقوه غيرهم
عليهم، المدعى من وبواحد المدعين، من بواحد القاضي واكتفى خاصة، القرى

ًا النهر كان وإن واحد بحضور عليهم يقِض لم يحصون؛ معروفين لقوم خاص
منهم. حضر من على وقضى منهم
أو المسيل، فيها يدعي التي الدار كان «الصل»: وإذا في الله رحمه محمد قال



يكن لم الباقون ذلك وجحد والطريق بالمسيل بعضهم فأقر ورثة، بين الطريق
من والمسيل بالطريق القرار لن الماء؛ فيه يسيل والن فيه يمر أن له للمقر
بعينه، مكان في يكون إنما والمسيل الطريق لن باطل؛ إقرار الشركاء بعض

لن باطل؛ إقرار المشتركا الموضع من بعينه بمكان الشريكين أحد وإقرار
مع قسمتين: قسمة إلى يحتاج لنه ضرر؛ زيادة القرار بهذا يتضرر الساكت

به المقر المكان هذا في المقر مع أخرى وقسمة نصيبه، يتميز حتى له المقر
في الشركاء بعض ويصرف له ضرر ذلك وفي أنصباؤاه، يتفرق عسى ذلك وعند

هذا بطل وإذا باطل، بالباقين ضرر زيادة يوجب وجه على المشتركا الموضع
كذلك. فهاهنا قلنا، كما الجواب كان عدم ولو بمنزلة وعدمه وجوده صار القرار

وبين بينه المشتركا الدار من شائأع بجزء الشركاء بعض أقر لو ما بخلف وهذا
يد في ما على ضرر زيادة القرار هذا في ليس لنه القرار يصح حيث غيره

بينه واحدة قسمة إلى يحتاج إنما قسمتين؛ إلى يحتاج ل الساكت لن الشركاء؛
بعض أقر لو ما وبخلف المقر، نصيب في له المقر يدخل ثم المقر وبين

أقر وإن القرار، هذا يصح حيث نصيبه ببعض أو الشراب من بنصيبه الشركاء
هذا في ليس لنه الطريق؛ في كما النهر وهو بعينه مكان في الماء بإجراء
إنما الشرب قسمة لن قسمتين إلى يحتاج ل لنه بالساكت؛ ضرر زيادة القرار
بجميع له أقر إن له المقر لومة ويصير القرار، قبل كما المهايأة حيث من تكون

يلحق فل المقر، لومة في له المقر يدخل نصيبه ببعض له أقر وإذا نصيبه،
بخلفه. هاهنا أما القرار بهذا ضرر زيادة الساكت

الطريق فوقع الشركاء بعض من القرار هذا بعد الدار هذه الورثة قسم فإن
القرار ذلك وينقلب له، المقر إلى بتسليمه يؤمر المقر نصيب في والمسيل

ًا الطريق وقع وإن الساكت، ضرر وهو صحته، من المانع لزوال صحيح
والمسيل؛ الطريق قدر إل بنصيبه يضرب فالمقر المقر، نصيب في والمسيل

ًا. فيه يحك «الكتاب» ولم في ذكر هكذا خلف
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يوسف.  وأبي حنيفة أبي قول الكتاب في المذكور يكون أن قالوا: ويجب

والمقر والمسيل، الطريق قيمة بنصف له المقر محمد: يضرب قول وعلى
ًا والمسيل الطريق نصف قيم قدر إل بحصته يضرب كتاب مسألة على قياس

أحد أقر بيوت؛ عشر فيها رجلين بين القرار: دار كتاب في ذكر فإنه القرار،
والساكت المقر قسم فإذا للحال إقراره يصح ل لخر بعينه ببيت الشريكين

يؤمر فإنه المقر، نصيب في به المقر البيت وقع إن ذلك بعد بينهم فيما الدار
حنيفة أبي قول على أن ذكر صاحبه نصيب في وقع وإن له، المقر إلى بتسليمه

والمقر المقر، نصيب في البيت ذرعان بجميع له المقر يضرب يوسف؛ وأبي
البيت ذرعان كان إذا أنه حتى البيت ذرعان قدر إل الدار ذرعان بنصف يضرب
ذرعان بنصف يضرب له فالمقر تسعون، الباقي وذرعان عشرة، به المقر
أن يجب فهاهنا وأربعين، بخمسة يضرب والمقر أذرع، خمسة وذلك البيت،
الطريق قيمة بجميع له يضرب يوسف؛ وأبي حنيفة أبي قول على كذلك يكون

في أن إل والمسيل الطريق قيمة بنصف يضرب محمد قول وعلى والمسيل،



وفي القيمة اعتبر البيت مسألة وفي القيمة، اعتبر والطريق المسيل مسألة
حق والطريق المسيل مسألة في به المقر لن الذرعان؛ اعتبر البيت مسألة

في به والمقر بالذراعان، اعتباره يمكن فل الرقبة، ل الماء مسيل وحق المرور،
بالذراعان. اعتباره فأمكن الرقبة البيت مسألة

وفيها الدار، قيمة إلى ينظر أن الماء ومسيل المرور حق قيمة معرفة وطريق
قيمتها كانت فإن لحد، المرور حق فيها وليس قيمتها، وإلى للغير المرور حق

وأبي حنيفة أبي عند بمئة له المقر فنضرب مئة، المرور حق فيها وليس
والمقر بخمسين، له المقر يضرب محمد وعند بأربعمئة، والمقر يوسف،
وخمسين.  بأربعمئة

أن القناة صاحب فأراد قناة، في رجل دار في ) ماء4أ200( مسيل كان وإذا
ًا، يجعله ًا يجعله أن أراد إذا أما الدار؛ صاحب من إل ذلك له فليس ميراث ميراث
ًا يشغل أن يريد فلنه الهواء على يجعله أن أراد إذا وأما داره، هواء من شيئ

ًا صاحب عن الرض وجه منفعة يزيل أن يريد فلنه الرض، وجه على ميراث
الرض. وجه على يجري والن القناة تحت يجري القناة في الماء لن الدار؛

ًا كان ولو الدار صاحب على ضرر ذلك في كان فإن قناة يجعله أن فأراد ميراث
صاحب برضا إل ذلك له فليس قناة، لجعله النهر حافتي حفر إلى احتاج بأن

بأن ذلك إلى يحتج لم بأن الدار صاحب على ضرر ذلك في يكن لم وإن الدار،
ًا، الميراثا كان الضرر في المران تساوى إذا أنه الكرخي وذكر ذلك فله عرض
ًا القناة يجعل أن فله قناة. والميراثا ميراث
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كان إذا ما على «الكتاب» مجهول في محمد ذكر قال: ما من المتأخرين ومن

أن فله ملكه، الماء فيها يسيل التي البقعة كانت إذا فأما غير، ل المسيل حق له
الهواء، على الميراثا كان «الكتاب»: وإن في قال شاء، بما فيها يتصرف

أو ضرر فيه الرض لصاحب كان إذا بينما يفصل، ولم قناة يجعله أن له فليس
الضرر. عن يخلو ل وإنه الرض حفر إلى يحتاج هاهنا لن يكن؛ لم

ًا يبنوا أن الدار أهل أراد ولو بنى ولو ذلك، له يكن لم به مسيله ليسدوا حائأط
ذلك. فلهم ظهره على مسيله ليسيل بناء الدار أهل
يكن لم طريقه يقطع أن الدار صاحب فأراد رجل، دار في طريق لرجل كان ولو
الدار. باب عرض الدار ساحة في يتركوا أن وينبغي ذلك، له

ًا هشام» قال: سألت «نوادر وفي مجرى أن رجل على ادعى رجل عن محمد
ًا الماء يكن ولم بستانه، في مائأه كان أنه شاهدان فشهد اختصما يوم جاري

ًا أبو وكان الشهادة، هذه يجيز يوسف أبو قال: كان أمس؛ هذا بستان إلى جاري
الله.  رحمه محمد قول وهو الحق، أو بالملك له يشهدوا لم ما يجيزها ل حنيفة

لو ما نظير وهو قولهم في جائأز بذلك عليه المدعى إقرار على شهدوا ولو
ًا رجل ادعى يد في كانت الدار هذه أن الشهود وشهد رجل يدي في دار

أبي قول وعلى للمدعي، بالدار وقضى يوسف، أبي عند الشهادة قبلت المدعي
أنها عليه المدعى إقرار على شهدوا ولو للمدعي، بالدار يقضي ل ومحمد حنيفة
للمدعي. بالدار قضى المدعي يد في كانت



ًا: وسألته قال جاء أمس هذا نهر على موضوعة ناوقة آخر قبل ادعى عمن أيض
بها. وبقي أمس قلعها حتى السيل

كانت كما الناوقة يعيد أن به أمر بذلك شهدوا الله: إذا رحمه محمد قال
أن وجحد النهر، صاحب فمنعه الماء فيها يجري أن أراد قلت: فإن موضوعة

فيها، ماء يجري أن على البينة يقيم حتى يمنعه أن قال: له مجرى فيها له يكون
كان الميراثا: إذا صاحب قال: يقول يسل؟ لم إذا ذلك في منفعته قلت: فما

ًا الماء تسييل فيمكنني فيها مائأي يسيل أن على الحال في بينة أخذ فربما مركب
توقف. غير من فيها
دار في الماء فيها يجري كان الذي الميراثا «نوادره» في في سماعة ابن ذكر

يشهدوا حتى حنيفة أبي قول في هذا في الشهادة تقبل ل رجل؛ دار إلى رجل
فيه يجري أن له كان مائأه؛ مجرى هذا أن شهدا يوسف: إذا أبو وقال له، حق أنه

مجرى ومسألة المسألة وهذه الحق أو بالملك له يشهدوا أن يشترط ول الماء،
المسائأل هذه في بينة المجرى لصاحب يكن لم سواء. وإن البستان في الماء

أبي قول وهذا حق، فيه له ليس بأنه البستان وصاحب الدار صاحب يحلف
مجرى هذا ليس أنه الله: يحلف رحمه يوسف أبي قول وعلى ومحمد، حنيفة
أعلم. والله مائأه
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ًا ادعيا رجلن ادعيا أو أبيه عن ورثه ملكه أنه واحد كل يدعي رجل يدي في عين
ًا، الملك شهود عدالة فظهرت دعواه، على بينة منهما واحد كل وأقام مطلق

قد حقه لن شهوده؛ عدالة ظهرت لمن كله بالعين يقضي فالقاضي أحدهما،
شهوده يعدل ل بأن يظهر ل وعسى يظهر، عسى الخر وحق وجه كل من ظهر

حق تأخير يجوز ول معلوم، ووقت معلومة غاية شهوده عدالة لمعرفة وليس
معلوم وقت لظهوره وليس يظهر، وعسى يظهر ل عسى به موهوم لحق ظاهر

لن بشيء؛ يقضي ل فالقاضي عدالتهم ظهرت إذا حتى الخر بينة وتبطل
يوجب قيامها مع شهوده عدالة ظهرت للذي كله بالعين قضى لما القاضي
إبطال له كله بالدار القضاء يضمن شهوده شهادة وهو الخر، بالنصف القضاء

إذا والقاضي البطال، دليل له لح إذا البينة إبطال ولية له والقاضي الخر، بينة
الخر أقام وإن أصلً، الحادثة تلك في بها القضاء يجوز ل حادثة في البينة أبطل

وقضى بينته القاضي قبل له العين أن له المقضي صاحبه على ذلك بعد بينة
شهوده يقبل لم لو لنه الشهود، بتلك أو آخرين بشهود جاء سواء العين بكل
ًا لصيرورته يقبل لم إنما بينة لن إليه؛ وجه ول له، المقضي ببينة عليه مقضي

الخر. المدعي على ل الول يد صاحب على قامت له المقضي
أن الثاني له المقضي على البينة أعيد ذلك: أنا بعد الول له المقضي قال فإن

ًا صار لنه بينته؛ إلى يلتفت ل فالقاضي لي، العين المقضي جهة من عليه مقضي
الثاني.  له

في لستوائأهما بينهما بالعين القاضي وقضى شهودهما عدالة ظهرت ولو
يقضى ول البينة بهذه ينتفع ل عبده العبد أن بينة أقام المدعيين أحد ثم الحجة،

ًا صار المدعيين من واحد كل لن بشيء؛ صاحبه على له في عليه مقضي



صاحبه بينة ولول الكل، استحق ببينته لنه لصاحبه؛ به قضى الذي النصف
هو فصار صاحبه، ببينة النصف عن منهما واحد كل حرم فإنما العبد، بكل يقضى
ًا ًا صار متى والنسان صاحبه، جهة من عليه مقضي ل شيء في عليه مقضي
ًا يصير الشيء. ذلك عين في له مقضي
ًا المدعيين من واحد كل يجعل قيل: كيف فإن الذي النصف في عليه مقضي

قلنا: إن لصاحبه؟ القضاء قبل ملك النصف في له يكن ولم لصاحبه، به قضى
حقيقة وإنها له، الكل أن البينة أقام لنه الملك؛ حق فله ملك فيه له يكن لم

وحق الملك حق فوجب بها، القضاء اتصال فقبل بها، القضاء اتصال عند الملك
ًا يصير الحقيقة ثبتت ولو الملك بحقيقة معتبر الملك هاهنا. كذا عليه مقضي

ًا الخر يقم لم أو الخر بينة تعدل ولم أحدهما بينة عدلت ولو ً شاهد أقام أو أصل
ًا ًا، شاهد بينته؛ وقبلت بالعين، له قضي عادلة ببينة عدلت لمن به فقضي واحد

ًا لصيرورته تقبل لم إنما بينته تقبل لم لو لنه لنه صاحبه؛ جهة من عليه مقضي
الحجة انعدام في الملك حق ول الملك حقيقة ل به المقضي في له يكن لم

يكن لم فإذا الثابت، الستحقاق بإزالة النسان على والقضاء للقضاء، الموجبة
ًا الحق ًا يصر لم أنه فعلم إزالته، يتصور كيف له ثابت دعواه فسمع له، مقضي
ذلك. بعد وبينته
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اليد، صاحب من أودعه له العين أن ادعى المدعيين من واحد كل كان فلو

يقم لم الذي العبد أن اليد ذو أقر بينته يزكي أن فقبل البينة، أحدهما وأقام
يصر لم له المقر لن بالعبد؛ له وقضي بينته، قبلت اليد؛ ذو إياه أودعه البينة

ًا وجعل له، المقر على ل اليد ذي على قامت المقر غير بينة لن عليه؛ مقضي
عنه.  كالوكيل له المقر

ثم إياه له المقر وبتصديق اليد ذي بإقرار له للمقر ثبت قد قيل: الملك فإن
ًا له المقر فيجعل المدعي، ببينة بالقضاء عليه استحق قلنا: إقرار عليه، مقضي

ظهور ) وعند4ب200( اليد ذي على البينة المدعي إقامة بعد كان اليد ذي
كان اليد ذي إقرار أن فظهر الشهادة وقت من الستحقاق يثبت الشهود عدالة
ًا يكن لم أنه ظهر لنه باطلً، تصديق بطل اليد ذي إقرار بطل وإذا للعبد، مالك
والعدم وجودهما صار والتصديق القرار بطل وإذا عليه، بناء لنه له المقر

عليه المقضي كان بحالها المسألة وباقي عدما ولو بمنزلة عدم ولو بمنزلة،
هاهنا. كذا المقر دون يده في العبد كان الذي

يقضي البينة لصاحب القضاء قبل ذكرنا ما على البينة له المقر أقام لو وكذلك
على البينة أقام صاحبه أن ظهر له المقر بينة لن صاحبه؛ بينة ويبطل له للمقر
باطلة.  الخصم غير على القائأمة والبينة بخصم، ليس وهو له المقر مودع

ًا المودع كان إذا تبطل إنما المودع على قامت متى المدعي قيل: بينة فإن غائأب
ًا كان إذا أما البينة؛ إقامة وقت البينة إقامة وتكون مقبولة، البينة كانت حاضر
له المقر وهاهنا المودع، على البينة إقامة بمنزلة حاضر والمودع المودع على

المدعي أقام لو ما بمنزلة فصار مودعه، على البينة المدعي إقامة وقت حاضر
ًا؛ غائأب فهو حقيقة يده في العبد كان الذي على البينة بخصم ليس لنه حكم



وقت ملك حق ول ملك العبد في له يكن لم لنه البينة؛ إقامة وقت للمدعي
بين من ظهر العبد بهذا خصوصية زيادة له يثبت لم وكذا البينة، المدعي إقامة
ًا فصار له، يقضي شاهد أقام لو بحال كونه وهو الجانب، سائأر ًا غائأب حتى حكم

ًا أقام له المقر كان لو ًا شاهد زيادة له ويثبت بالعين له اليد ذي إقرار قبل واحد
ًا أقام لو بحال كونه وهو الناس سائأر بين من العين بهذا خصوصية ًا شاهد واحد

على البينة المدعي إقامة وقت معتبرة خصومته كانت حتى القضاء يستحق
ًا فكان مودعه، ًا حقيقة حاضر له المقر مودع على القائأمة البينة كانت وحكم
ًا المقر ويصير بينته فتقبل له، المقر على القائأمة بمنزلة تسمع فل عليه، مقضي

pذلك. بعد بينته
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
بينته؟ شهود يقبل هل له المقر على شهودي أعيد له: أنا المقر غير قال فإن
تسمع ل له المقر ببينة القاضي قضى ما بعد ذلك قال وجهين: إن على فهذا
ًا يصر لم لنه بينته؛ البينة، أعاد لما لنه العبد؛ بجميع له يقضي ثم عليه مقضي
مع الخصومة واستأنف إقراره بنفاذ ورضي الخصومة، عن اليد ذا أبرأ فقد

له؛ المقر مع الخصومة واستئناف الخصومة عن المقر إبراء ولية وله له المقر
بين واجتمع له، المقر يد فتقررت له، المقر يد في له المقر غير يدعيه ما لن
فكانت المطلق، الملك في والدعوة له المقر وهو اليد ذي وبينة الخارج بينة
أعلم.  والله أولى الخارج بينة

لهاحق يكن لم وإن ذلك، فلها زوجها على مهرها بقية إثبات المرأة أرادت إذا
إثباته أراد إذا المؤجل الدين له ممن وكذلك الحال، في المهر ببقية المطالبة

يعتمد ل الحق إثبات لن وهذا الحال، في المطالبة حق له يكن لم وإن ذلك، فله
لم وارثا على الميت على الدين إثبات أن ترى أل لمحالة؛ للحال المطالبة

المطالبة حق الدين لرب يكن لم وإن صحيح، الميت تركة من شيء إليه يصل
الفائأدة. يعتمد ولكن الميت؟ تركة من شيء له يصل لم إذا الوارثا هذا في

المؤجل الدين إثبات في وكذلك فائأدة، الحال في مهرها بقية إثبات في وللمرأة
الجل. محل عند الدين إثبات على يقدر فل يغيبون، شهوده أن لجواز الحال في

ل دراهم عشرة إليه دفع أنه الشهود وشهد دين دراهم عشرة غيره على ادعى
الدين. غير أخرى لجهة يكون قد العشرة دفع لن الشهادة؛ تقبل
وللرجل درهم، ألف عليه لي لمحمد: رجل «نوادره»: قلت في هشام قال
أني غائأب وأنا شاهدين المرأة فأقامت فيه، فخاصما درهم، ألف امرأته على

ل المرأة لهذه ملك يطالبها الذي الرجل هذا على التي الدراهم أن أقررت
يطالب الذي والرجل لها بعته عبد ثمن من باسمي هي وإنما فيها له شيء

عليه لي أن البينة المرأة فأقامت منكر، أو درهم ألف عليه لي بأن مقر المرأة
محمد قال عارية؛ ذلك في اسمي وأن لها ملكها أن أقررت وأنا درهم ألف

ًا ادعى قاطعة وشهادة جائأز، أمر : هذا الله رحمه الوصي فخص ميت، على دين
حتى حصته في الدين يلزمه بذلك الورثة أحد أو القاضي حضر فلو الوارثا أو

إثبات باب القاضي» في «أدب في الخصاف ذكر هكذا حصته؛ جميع يستغرق
الدين كل يلزمه الورثة بعض إقرار بمجرد أن الى إشارة فهذه والحقوق الدين

أحد أقر قال: لو أنه ترى أل القاضي قضاء الى فيه يحتاج أن غير من نصيبه في
فيه يشترط ولم حصته جميع يستغرق حتى حصته في الدين يلزمه بذلك الورثة



الدين كل المقر للزوم قضاء الى يحتاج بل كذلك المر وليس القاضي، قضاء
 نصيبه؟ في
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لرجل الوارثان أقر قال: لو «الزيادات» حيث في الله رحمه محمد أشار وإليه

بحكم بشيء القاضي يقض فلم أخرى ورثة ومعهما الميت على بالدين
ولو شهادتهما، قبلت الدين بذلك الميت على الرجل لذلك شهدا حتى إقرارهما

لذلك الدين بذلك شهدا ثم نصيبهما، في المقرين على بالدين القاضي قضى
غيرهما إلى يحول لم الول الوجه في لن شهادتهما؛ تقبل ل الميت على الرجل
قبل القرار بمجرد خاصة نصيبه في الدين المقر يلزم ل إنما ثم لزمها، ما بعض
لوجهين: القاضي قضاء

ثم الميت وهو الغير، على إقرار لنه الشهادة؛ معنى في إقرار هذا أحدهما: أن
معنى في مر الذي القرار فكذا القاضي، بقضاء إل موجبة تصير ل الشهادة

الشهادة.
فلو الورثة، باقي يصدق أو ذلك في بينة يجد الدين رب أن يحتمل والثاني: أنه

الحتمال، مع ذلك ألزمناه فقد الحال في نصيبه في بإقراره الدين جميع ألزمناه
القاضي. بقضاء المال كل ويلزمه الحتمال هذا ينقطع وإنما يجوز، ل وإنه
طريق فبأي إقراره بمجرد نصيبه في الدين كل المقر يلزم ل كان قيل: إذا فإن

الدين. بكل عليه القاضي يقضي
في كان إذا أنه ترى أل قضاء المالين أيسر ممن يقضي الدين أن قلنا: طريقه

التركة بعض أن ترى وأل العين، دون والدين يقضى فالدين ودين، عين التركة
ًا كان إذا ًا، والبعض حاضر إذا فنقول هذا ثبت إذا الحاضر من يقضى فالدين غائأب
يصيب قضاء المالين فأيسر الورثة باقي يصدقه ولم بينة، الدين رب يجد لم

ًا الدين كان وإن نصيبه، من يوفى حتى بذلك عليه فيقضي المقر، بكل متعلق
التركة.

وأن درهم، ألف فلن على له أن رجل على ادعى «القضية»: رجل كتاب وفي
ًا المر المودع وجحد له، عنده التي اللف هذا من إليه يدفعها أن هذا أمر فلن

القاضي وقضى بالدفع، والمر الوديعة، اللف على بينة المدعي فأقام بذلك،
ًء ذلك يكون فإنه عليه، ًا الحاضر وينتصب الغائأب، على قضا الغائأب.  عن خصم

ًا باعوا الورثة أن عل البينة أقام إذا الوديعة رب والتركة التركة، من عين
الثمن، وأخذ حياته، في العبد هذا باع أبانا الورثة: إن وقالت بالدين، مستغرقة

ًا وأقاموا الضمان يثبت ببينته الدين رب لن أولى؛ الدار رب فبينة البينة، جميع
ينفون. وهم عليهم،

ًا، مورثه على الورثة بعض ادعى تعالى: إذا الله الفضلي» رحمه «فتاوى في دين
صدقة من نصيب من الدين قالوا: يستوفى البعض وكذبه الورثة، بعض وصدقه

كتاب في الفصل هذا مسائأل من ....، ذكرنا وقد المدعي نصيب يطرح أن بعد
ًا، درهم ألف ميت على القاضي» ادعى «أدب ببينة بذلك له القاضي وقضى دين
وأنكرت دين درهم ألف الميت على وادعى آخر رجل جاء ثم وأخذها، أقامها

الثاني وبين الول، بين يكون الول أخذه ما فإن الول الغريم وأقر الورثة،



كانت إذا التركة عليه الوارثا دعوى بخلف تصح ل المودع على الدين دعوى
على يثته فإنما بالبينة، دينه إثبات وأراد آخر غريم فجاء بالدين مستغرقة

النكول الحلف فائأدة لن الوارثا؛ يحلف ل ولكن آخر، غريم على ل الوارثا
إقراره، يصح ل بالدين مستغرقة والتركة بالدين أقر لو والوارثا إقرار، هو الذي

يذكر ولم الكتب، سائأر في المذكور هو هذا آخر، غريم حق في الدين يظهر ول
لو حتى نفسه؛ حق في الوارثا هذا إقرار يصح هل أنه الكتب من شيء في

الوارثا نصيب من الغريم ) هذا4أ201( دين يستوفي آخر مال للميت ظهر
أعلم. والله الموهومة، الفائأدة لهذه يحلفه ل ولكن يصح، أن وينبغي المقر،
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بينة وأقام رجل جاء مبنية دار يديه في «الصل»: رجل الله رحمه محمد قال
يسألهما أن قبل غابا أو ماتا ثم يذكرا، لم أو شهادتهما في البناء وذكرا داره أنها

البناء ذكروا إذا أما للمدعي ببنائأها بالدار يقضي القاضي فإن البناء، عن القاضي
تركيب الرض في مركب البناء فلن البناء؛ يذكروا لم إذا وأما فيه، شك فل

ًا الرض ذكر تحت فيدخل إفراز تستعمل الغالب في لن الدار؛ ذكر في خصوص
بعد المدعي أقر ببنائأها بالدار للمدعي القاضي قضى إذا ثم المبني، في الدار
بعد ذلك قال أو له يزل ولم عليه للمدعى هو وإنما لي البناء وقال: ليس ذلك

في والقضاء الشهادة وبطلب للشاهد إكذاب هذا فإن القضاء، قبل الشهادة
ًا والدار البناء لشهوده؛ بإكذاب ليس فهذا عليه للمدعى قال: البناء وإن جميع
«القضية». في المسألة هكذا
شهادتهم، في البناء ذكروا إذا الشهود «الصل» أن شهادات آخر في وذكر

كان عليه للمدعى بالبناء ذلك بعد المدعي أقر ثم بشهادتهم، القاضي وقضى
ًا ذلك في الثاني يذكروا لم وإن والقضاء الشهادة وبطلت لشهوده، إكذاب

ذلك يكون ل عليه للمدعى بالبناء أقر ثم والبناء، بالدار عليهه وقضى شهادتهم
ًا لشهوده. إكذاب
ًا يكن لم إذا البناء «الصل»: أن شهادات رواية على الفرق وجه في ملفوظ

ًا لكونه كان ما بالبناء فالقضاء الشهادة ًا بل مشهود الصل حكم لن للرض؛ تبع
بعد بالبناء المدعي أقر فإذا التبعية، قطع يوجب دليل وجد إذا إل التبع في يثبت
ل الملك في أصلية وحجة التبعية عن قطعية حجة إقرار فهذا عليه للمدعى ذلك
ًا يكون أن ًا البناء كان إذا فأما الشهادة، لتلك إكذاب الشهادة في به ملفوظ

ًا لكونه بالبناء فالقضاء يكون عليه للمدعى ذلك بعد بالبناء فالقرار به مشهود
ًا الشهادة.  بطلن فيوجب للشهود، إكذاب

الغالب في الدار اسم مطلق «القضية»: أن كتاب رواية على التسوية ووجه
لذلك يشهد والشرع والبناء، الرض بإزاء يستعمل عاداتهم وفي الناس كلم من

ًا، يدخل ل حلف من أن حتى ًا، كانت صحراء فدخل دار ل بناؤاها انهدم وقد دار
حقيقة اللفظ بمطلق كالثابت الستعمال وعليه العادة باعتبار والثابت يحنث،

وعدمه. البناء ذكر فاستوى
لي البناء له: ليس المقضى قال إذا بينما «القضية» فرق كتاب رواية على ثم

الشهود شهادة يوم عليه للمدعى قال: البناء إذا وبينما عليه، للمدعى هو وإنما



ًا يزل قال: لم أو ًا القرار يجعل فلم عليه للمقضي ملك وجعل للشهود تكذيب
ًا. والثالث الثاني تكذيب
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للمدعى بالبناء القرار مطلق وجعل يفصل «الشهادة» لم كتاب رواية وعلى
ًا عليه ًا البناء كان إذا للشاهد تكذيب الشهادة. في مذكور
يناقض عليه للمقضي بالبناء القرار مطلق «الشهادات»: أن في ذكر ما وجه

المناقضة. حكم في والكذاب بالبناء للمدعي الشهود شهادة
عليه للمدعى هو وإنما لي ليس قوله: البناء «القضية»: أن في ذكر ما وجه
فيكون الشهود شهد يوم له كان لنه عليه؛ للمقضي أنه يحتمل محتمل كلم

ًا يكون فل الشهود شهد بعدما جهة من يملكه لنه له؛ أنه ويحتمل للشهود إكذاب
ًا ًا يزل لم الشهود، شهد يوم لي البناء قوله: كان كذلك ول بالحتمال، إكذاب ملك

له.
عليه، للمقضي وأنه له، ليس البناء أن له القضاء بعد له المقضي أقر إذا هذا
فعلى لنفسه، البناء ادعى عليه المقضي لكن بذلك يقر لم له المقضي أن ولو

في البناء الشهود ذكر إن بينته تسمع ول دعواه تسمع «القضية» ل كتاب رواية
دعواه.  تسمع لم ذكروا وإن عليه المقضي دعوى وسمع شهادتهم

ًا ادعى الله: رجل رحمه محمد «الملء» عن «المنتقى» وفي وفي في دار
للمدعي فشهد المدعي حق الدار يديه في الذي الرجل وأنكر رجل يدي

عليه: المدعى قال زكوا، فلما ذلك على يزيدوا ولم داره الدار أن شاهدان
المدعي شهود كان قال: إن ذلك على البينة يقيم أن وأراد بنيته، أنا بنائأي البناء

ًا الدار مع للمدعي قالوا: البناء فإن البناء، عن يسألهم فالقاضي حضور
أنا إل البناء لمن ندري قالوا: ل وإن عليه المدعى قول إلى يلتفت ل فالقاضي

للمدعى ويقضي بشهادتهم منهم بإكذاب ذلك فليس للمدعي الرض أن نشهد
المدعي، إلى الرض وتسليم بالهدم يؤمر البناء على البينة أقام إن بالبناء عليه
بالرض القاضي عليه قضى البناء على ببينة عليه المدعى يحضر لم وإن

ذلك بعد عليه المدعى جاء وإن للبناء، الرض وأتبع المدعي شهود بشهادة
بالبناء عليه المدعى على يقض لم القاضي لن أخذه؛ بناؤاه البناء أن بالبيينة
«الصل». شهادات رواية توافق الرواية وهذه الشهود بشهادة

يقدر فلم غابوا، أو ماتوا ثم للمدعي الدار أن شهدوا المدعي شهود أن ولو
عليه: أنا المدعى قال للمدعي ببنائأها بالدار يقضي أن القاضي أراد فلما عليهم

لن ببنائأها؛ للمدعي بالدار ويقضي منه ذلك يقبل لم بنائأي البناء أن البينة أقيم
لمن يدرون ل أنهم يثبتوا أن إل بالبناء شهدوا فقد بالدار شهدوا حين الشهود

المسألة. أول في لك وصفت ما على فيكون البناء
ثم للمدعي، ببنائأها الوجه هذا في بالدار قضى لو القاضي أن ترى قال: أل

ضمنوا عليه للمدعى كان إنما للمدعي، يكن لم البناء وقالوا: إن شهوده حضر
البناء البناء: ليس عن رجعوا حين للقاضي قالوا فإن عليه، للمدعى البناء قيمة

ًا، البناء قيمة من يضمنوا لم البناء لمن ندري ول للمدعي، البناء وكان شيئ
الذين الشهود على بناؤاكا البناء أن البينة عليه: أقم للمدعى وقيل للمدعي؛

البناء أن ترى أل البناء؛ قيمة ضمنهم البينة عليهم أقام فإن للمدعي، شهدوا
به.  شهدوا فيما دخل
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ثم غابوا أو ماتوا ثم هذا، على يزيدوا ولم له، الدار أن المدعي شهود شهد ولو
بذلك، آخران شاهدان له وشهد لنفسه، الدار هذه بناء وادعى آخر رجل جاء
بالبناء ويقضي بالدار، شهوده شهد الذي للمدعي بالرض يقضي القاضي فإن
منه. ذلك قبل بناؤاه البناء أن بينة عليه المدعى أقام فإن نصفين، المدعيين بين
لمن ندري :ل وقالوا للمدعي الرض أن شهدوا بالدار المدعي شهود أن ولو

خاصة. البناء لمدعي بالبناء وقضى له، بالرض قضى البناء
فشهد والشجار النخيل فيها يكون الرض لك وصفت ما جميع في قال: وكذلك

يفسروا، لم إذا بالدار شهادتهم بمنزلة فهذا له، الرض هذه أن المدعي شهود
شهادة ذلك يكون أن غير من والشجر النخيل ويتبعها بالرض، يقضي فالقاضي

والشجر. بالنخيل
هذا أن شهدوا أو الفص، يذكروا ولم لفلن الخاتم هذا أن شهدوا إذا وكذلك
وبالخاتم وبالحلية، بالسيف يقضي فالقاضي الحلية، يذكروا ولم لفلن السيف
ًا والحلية الفص يكون أن غير من لفلن والفص أقام لو حتى به؛ مشهود

القاضي كان شهادتهم قبلت له والحلية والفص البناء أن بينة عليه المشهود
يقض. لم أو للمدعي بذلك قضى
ًا: إذا وفيه وقضى المدعي لهذا أنها يديه في بجارية رجل على الشهود شهد أيض

المشهود يد في ولد للجارية وظهر ماتا، أو الشاهدان غاب ثم بها له القاضي
شهد أو ظاهرة الدار كانت لو وكذلك المدعي، أخذه الشهود يره لم عليه

بالجارية للمدعي يقضي فالقاضي للولد يتعرضوا ولم للمدعي بالجارية الشهود
وبالولد. 

لم لي؛ الولد أن على ) بينة4ب201( أقيم الجارية: أنا يده في الذي قال فإن
ثم بذلك القاضي قضى وإذا للمدعي، وولدها بالجارية ويقضي بينته إلى يلتفت
ل فالقاضي عليه، للمدعى وإنما للمدعي الولد يكن وقالوا: لم الشهود حضر

الشهود كان ولو الولد، على البينة أقام وإن عليه، للمدعى بالولد يقضي
ًا أو عليه، للمدعى فقالوا: هو القضاء قبل الولد عن القاضي وسألهم حضور

ندري وقالوا: ل عليه، للمدعى بالولد يقضي ل فالقاضي هو لمن ندري قالوا: ل
قال: للمدعي، بالجارية ويقضي بشيء، الولد في يقضي ل فالقاضي هو لمن
فقد بالدار موصول البناء فقال: لن وعلل البناء، الوجه هذا في الولد يشبه ول

بالدار: ل الشهادة وقت قالوا إذا الدار مسألة في المدعي شهود أن إلى أشار
الدار. لمدعي بالبناء يقضي إنه البناء لمن ندري
الشاهدان غاب ثم بها، له وقضي له أنها رجل يدي في بجارية الرجل شهد وإذا

ثم الولد المدعي وأخذ الشهود، يره لم عليه المشهود يد في ولد للجارية وظهر
والولد. الم قيمة ضمنوا شهادتهم عن الشهود رجع
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ًا، الولد كان لو وكذلك الم، بمنزلة الولد قال: لن ولم بالم، وشهدوا ظاهر
قالوا: الم وإن والولد، الم قيمة ضمنوا شهادتهم عن رجعوا ثم للولد، يتعرضوا

قالوا. كما فهو يديه في للذي عبد والولد لهذا،
أي عن يسألهم ل الله: أو رحمه لمحمد «نوادره»: قلت في سماعة ابن قال



ًا الولد صار وجه شهادتهم. قبلت يخبروا أن أبوا فإن قال: نعم، له؟ عبد
في كان يقول: إذا يوسف أبا قال: سمعت أنه محمد «نوادره»: عن في هشام

أمته هذه أن بينته رجل أقام آخر، رجل يدي في المة هذه وابنة أمة رجل يدي
سبيل. البنت على له يكن لم وأخذها

رجل يدي في النخل هذا وثمرة نخله أنه رجل يدي في نخل على البينة أقام ولو
بغلة أوصى لو أنه ترى أل الولد التمر يشبه قال: ول والنخيل، الثمرة أخذ آخر

يجز.  لم سنين عشر شاته تضع بما أوصى ولو جاز، سنين عشر نخلة

ًا هشام: سألت قال له الرض أن بينة آخر أقام حنطة مزروعة أرض عن محمد
الرض، يتبع فالزرع الزارع يعلم لم قال: إذا الزرع، لمن ندري الشهود: ل وقال

الزرع قال: أجعل زرع، الذي هو أنه بينة الرض يديه في الذي أقام قلت: فإن
ًا الزرع كان قلت: فإن له، ًا أو محصد لحد بالزرع يشهدوا لم والشهود كدس

الرض. يده في لمن قال: الزرع
ًا ادعى بالخصومة وكله لفلن أنه ذلك بعد ادعى ثم له أنه إنسان يدي في عين
ًا، يصير ول بينته قبلت ذلك على البينة وأقام فيه، لفلن أنه ادعى ولو متناقض
ًا، يصير ذلك على البينة وأقام له أنه ادعى ثم أولً، فيه بالخصومة وكله متناقض

اشتريته ثم فيه بالخصومة وكلني لفلن فيقول: كان يوفق أن إل بينته تقبل ول
ٍذ بينة ذلك على وأقام ذلك بعد منه في المسألة ذكر بينته. هكذا تقبل فحينئ

الصل. هذا من الشهادات كتاب في الفرق وجه ذكرنا وقد «الصل»،
ًا: ولو في قال بينته تقبل ل فيه بالخصومة وكله لفلن أنه ادعى «الصل» أيض

ًا ويصير ًا: والدين فيه يوفق. قال أن إل متناقض لو حتى العين نظير هذا في أيض
المال ذلك أن ادعى ثم باسمه، به جاء صك في درهم ألف دين رجل على ادعى
ًا. يصير فل بينته قبلت فيه؛ بالخصومة وكله لفلن بعينه الصك وذلك متناقض

أبي عن وصية أنه ادعى ثم أبينا، عن ميراثا المحدود هذا أن أقر إذا الورثة أحد
ًا؛ يصير ول بينته، قبلت البينة وأقام فلن، لبني ميراثا، الكل لن متناقض

الميت.  متروكا والكل الميت متروكا والميراثا

ًا واد استأجر وأقر مقاطعة، غير من وأخذه مرسومة طويلة إجارة محدود
فسخا الثاني المستأجر مع الول المستأجر أن بالقبض الثاني المستأجر

بمال الثاني المستأجر الول المستأجر وطالب بينهما، الثانية الجارة
يوم من الول للجر كان المحدود هذا الثاني: إن المستأجر فقال المقاطعة،

فقد البينة وأقام المقاطعة، مال علي يجب ولم اليوم، هذا الى الثانية الجارة
الول، الجر مني قال: غصب كأنه ذلك، على بينته وتقبل دعواه قيل: تصح

ولو التناقض، لمكان بينته تقبل ول دعواه تصح ل أنه والصحيح بعيد هذا ولكن
بينة الثاني وأقام المستأجر قبض قد الثاني أن على بينة الول المستأجر أقام
في الجرة يثبت لنه أولى؛ الول فبينة المدة تمام الول يد في كانت أنها على
ذلك. ينفي ببينته والثاني ببينته، الثاني ذمة
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فأراد المستحق، بالعبد القاضي وقضى المشتري يد من العبد استحق إذا
إثباته، يمكنه ولم عنده، نتج أنه البائأع فادعى بائأعه على يرجع أن المشتري



بائأعه على يرجع أن البائأع فأراد القاضي، بقضاء بالثمن عليه المشتري ورجع
أن زعم وإن بائأعه، على يرجع أن له منه؛ الشراء في بائأعه وصدقه بالثمن،

ًا غيره من الشراء دعوى فيكون عنده، نتج العبد التناقض أن إل منه تناقض
فقد للمستحق بالثمن عليه قضى لما القاضي ولن الخصم؛ لتصديق يرتفع
أنكر لو وكذلك بالعدم، النتاج دعوى والتحق عنده العبد نتاج من زعم فيما كذبه
صار وإن بالثمن، عليه رجع منه الشراء على هو بينة فأقام منه، الشراء بائأعه

ًا ًا صار لنه عنده؛ نتج العبد أن زعم لما متناقض ذكرنا.  ما على زعم فيما مكذب

ًا لرجل ادعى رجل النسفي: عن الدين نجم الجل المام الشيخ قال من دين
وطلب سمرقند سوق في قبضتها عليه: قد المدعى فقال الدنانير، أو الدراهم

كذا، قرية في ذلك بعد القضاء ادعى ثم ذلك، على بينة يجد فلم البينة، منه
ًا؟ يكون هل بينة ذلك على وأقام دعواه تبطل قال: ل دعواه؟ تبطل وهل تناقض

وفق. إن
كما سمرقند سوق في يقول: قبضتها ذلك: أن ووجه التوفيق وجه يبين ولم

ً ادعيت ًا فقبضتها بالبينة إثباته عن وعجزت القضاء فجحدني أول قرية في ثاني
ينبغي التوفيق بإمكان ويكتفى التوفيق يشترط ل التي الرواية وقيل: على كذا،
توفيق. غير من منه ذلك ويقبل دعواه، يبطل ل أن
ًا رجل ادعى إذا اشتراها أنه ادعى ثم أخيه من ورثها داره أنها رجل يدي في دار
ادعى لو وبمثله بينته، تقبل ل بينة ذلك على وأقام وصحته، حياته في أخيه من

ً الشراء بينة ذلك على وأقام الرثا ادعى ثم وصحته حياته في أخيه من أول
فيثبت ممكن غير الكلمين بين التوفيق الول الفصل في لن بينته؛ تقبل

التناقض. يثبت فل ممكن، الكلمين بين التوفيق الثاني الفصل وفي التناقض،
ثم أم سانيده، بتور مسيكنى كدعوى مال مبلغ الدين: أين عليه المدعى قال إذا

هذه تسمع قيل: ل فقد است، واورسانيده بودم كرده حوالة قال: بفلن
عليه المحتال إيفاء لن تناقض؛ ول وقيل: تسمع التناقض، لمكان الثانية المقالة

معنى. المحيل إيفاء
ًا ليعطين حلف من ترى أل عليه المحتال من وقبض غيره على فأحاله حقه فلن
ًا يعطي ل حلف لو وكذلك يمينه، في الحالف بر غيره على فأحاله حقه فلن

المحيل، بأمر عليه المحتال إعطاء وجعل يمينه، في حنث له؛ المحتال وقبضه
tمعنى. المحيل إعطاء
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ًا ادعى رجل النسفي: عن الدين نجم النوازل» سئل «مجموع في تركة في دين
بعد الوارثا هذا ادعى ثم الدين، إيفاء له وضمن ذلك في الوارثا وصدقه ميت؛
قال: ل بالبينة؛ ذلك إثبات وأراد حياته، في المال قضى كان قد الميت أن ذلك
المال بوجوب أقر لنه متناقض؛ لنه ظاهر وهذا بينته، تسمع ول دعواه تصح
ظاهر. تناقض وهذا واجب، غير أنه يدعى القضاء وبدعوى أولً،
ًا: عن هو سئل خانه دراين المجلس: مرا ذلك في وقال امرأته؛ خلع رجل أيض
هل البيت؛ ذلك في هي التي القمشة من أشياء عليه ادعى ثم نهبت، جيز سيح
وقت البيت ) في4أ202( كانت القمشة قال: هذه كان قال: إن دعواه؟ تصح



الشياء هذه تكن قال: لم وإن ظاهر، وهذا التناقض لمكان دعواه تصح ل الخلع
هذه كون الزوج أنكر إذا فيما أن وعندي دعوته، تصح الخلع وقت البيت ذلك في

كانت إن التفصيل على الجواب يكون أن يجب الخلع وقت البيت في الشياء
ل مدة في نهبت، جيز ينتج خانه ادراين من الزوج إقرار بعد القمشة دعوى
تيقنا لنا دعواه، تصح ل المدة؛ تلك في البيت في الشياء تلك إدخال يمكن
دعوى كان وإن هذه، الحالة كانت إذا الخلع وقت البيت في الشياء هذه بكون

تلك في البيت في الشياء تلك إدخال يمكنه مدة في ذلك إقراره بعد القمشة
إذا الخلع؛ وقت البيت في الشياء هذه بكون نتيقن لم لنا دعواه؛ تصح المدة
الحالة.  كانت

رجل على شرحي. ادعى «الجامع» من شهادات في المسألة هذه وجنس هذه
ًا ًا مقدار والمال، الشركة، عليه المدعى وأنكر يده، في الشركة مال من معلوم

ًا دعواه تسمع الدين، بجهة المقدر المال ذلك ادعى المدعي إن ثم يصير ول ثاني
ًا؛ ًا يصير الشركة مال لن متناقض ًا الشريك، على مضمون عند ذمته في دين
هذا يده في لي يقول: كان أن يمكنه إذ الدعوتين بين الجمع فيمكن جحوده،
ًا وصار الشركة، بجهة المقدار كان ولو والدين، الشركة أنكر حين عليه دين

دعواه تسمع ل الشركة؛ بجهة ادعاه ثم أولً، الدين بجهة المقدار ذلك ادعى
ًا، بحال. الشركة مال يصير ل الدين لن التناقض ويثبت ثاني
المدعى فأنكر الشركة، مال من كذا كذا، يده في له أن آخر على ادعى ولو

كان فإن المدعي، إلى المال ذلك دفع ادعى عليه المدعى إن ثم الشركة، عليه
ً الشركة أنكر ًا إلّي دفعت وما أصلً، شركة بيننا يكن قال: لم بأن أصل من شيئ

والمال الشركة أنكر وإن التناقض، لمكان المال دفع دعوى منه تسمع ل المال،
منه تسمع الشركة، مال يدي في لك وليس بيننا، شركة قال: ل بأن الحال، في
هاهنا. تناقض ول المال دفع
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أنكر إذا المودع في والجواب الشريك، يد في وديعة الشركة مال يوضحه: أن

هاهنا. كذا ذكرنا الذي التفصيل على الرد ادعى ثم الوديعة،
الشركة أو اليداع أنكر إذا فيما والشركة الوديعة فصل في الول ادعى وإن

ً يصير بالجحود لن الدعوى؛ صحت قبلي دعواكا عن أبرأتني وقال: إنك أصل
ًا الشركة ومال الوديعة، كذلك ول ثمة، تناقض ل إذ البراء دعوى فيستقيم دين

الدفع. دعوى في
ًا، عقاره باع وصيه أن بلوغه بعد ادعى موروثة عقار له صبي وسلمه مكره

ًا باعه كان قد الوصي أن ادعى ثم علي، رده وعليه المشتري يملكه فلم مكره
باع بجوابه، التنافي لعدم بينته وقبلت الثانية الدعوى منه صحت فاحش بغبن

ًا الوجه.  هذا من ممكن الدعوتين بين فالجمع فاحش بغبن مكره

ًا قال: أدعي وإذا ًا رجل يد في عين ًا، ملك ذلك على آخر وقت في ادعاه ثم مطلق
ً ادعى ولو دعواه، صح حادثا بسبب القاضي ذلك عند الرجل بسبب، الملك أول

ًا الرجل ذلك بعد ادعاه ثم ًا ملك هكذا، دعواه يصح ل القاضي؛ ذلك عند مطلق
الناطفي». «أجناس دعوى في ذكر



ًا يصير أن يجوز القديم الملك والفرق: أن ًا؛ ملك من أول المملوكا لن حادث
ًا يصير أن يجوز أمس ًا أمس مملوك ًا، ملك ثم يبيعه بأن حادثا بسبب حادث

الملك فأما الثانية، الدعوى فتصح ممكن الدعوتين بين فالتوفيق يشتريه،
ًا يصير أن يجوز ل الحادثا ًا؛ ملك يكون أن يتصور ل أمس المملوكا لن قديم
ًا دعواه تصح فل ممكن، غير الدعوتين بين فالتوفيق أمس، من أول مملوك
الثانية.

ً النتاج ادعى ولو القاضي ذلك عند بسبب ذلك بعد ادعاها ثم ذاته، في أول
ثم أولً، المطلق الملك ادعى إذا ما بخلف الثاني، دعواه يصح ل أن ينبغي
القاضي. ذلك عند بسبب ذلك بعد ادعاه

إذ جهته؛ من حادثا ملك دعوى تحتمل ل اليد ذي على النتاج دعوى والفرق: أن
الدابة هذه أن ادعى كان لو أنه ترى أل غيره، جهة من بالنتاج التملك يتصور ل

كلمه يجعل أن يمكن فل صحيحة، دعواه تكن لم اليد، ذي جهة من بالنتاج ملكه
ًا الثاني ًا يكون بل الول، لكلمه بيان ًا آخر كلم ًا؟ فيصير لكلمه مخالف متناقض

ذي جهة من حادثا ملك دعوى يحتمل اليد ذي على المطلق الملك دعوى أما
ًا الثاني كلمه يجعل أن فأمكن اليد ول الكلم يتقدر وبالبيان الول، لكلمه بيان

يتناقض. 

أو فلن، من الشراء بسبب ملكي العين القاضي: هذا هذا غير عند قال وإذا
ًا القضاة من قاٍض عند العين ذلك ادعى ثم فلن، من الرثا قال: بسبب ملك

ًا، هذا هذا: إن قبل قال قد أنه عنده ثبت إذا دعواه يسمع ل فالقاضي مطلق
ذكر بأن معلوم رجل من الشراء ادعى كان إذا وهذا كذا، بسبب ملكي العين
يقع التي السباب من ذلك أشبه ما أو جده، واسم أبيه، واسم الرجل، ذلك اسم

من قال: اشتريته بأن مجهول رجل من الشراء ادعى كان إذا فأما التعريف، بها
ًا القاضي عند ذلك بعد ادعاه ثم عليه، يزد ولم محمد، ًا، ملك فالقاضي مطلق
ملكي العين هذا: إن قبل قال قد أنه القاضي عند ثبت وإن دعواه، يسمع
كذا. بسبب
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كل لن الغير؛ لذلك بالملك أقر فقد غيره من الشراء ادعى إذا والفرق: أنه

ٍر البائأع كان إذا منه القرار هذا صح وقد منه، اشترى فيما لبائأعه مقر مشت
ًا؛ وبعدما بإقراره، لفلن الملك به فيثبت للمعلوم، بالمعلوم إقرار لنه معلوم

ودعوى النتقال، يوجب بسبب إل لنفسه إثباته يمكنه ل لفلن؛ الملك ثبت
وهو النتقال، به يثبت فل النتقال، بسبب يتعرض ل ذلك بعد المطلق الملك

ً البائأع كان إذا وفيما إليه، المحتاج القرار لن القرار؛ منه يصح لم مجهول
ّدع لم كأنه فصار يصح، ل للمجهول الملك دعوى منه يصح وهناكا أصلً، الشراء ي
كذلك. فهاهنا المطلق

ًا ادعى وإذا ًا رجل يدي في دار به المدعى الدار أن أظهر أو الشراء، بسبب ملك
هذا ثم غيره، يد في كانت بل عليه، المدعى يد في تكن لم الدعوى يوم

ًا اليد صاحب على آخر مجلس في الدار هذه ادعى المدعي ًا، ملك فقد مطلق
ً وقع الول الدعوى لن دعواه؛ قيل: تسمع بمنزلة. والعدم وجوده فصار باطل

الدار استحقاق ادعى الول بدعواه لن الصح؛ وهو دعواه يسمع وقيل: ل
ًا لنفسه ًا ملك إثبات حق في الول دعواه تعتبر لم فلن عليه، أمر وهذا مطلق



بعد لنفسه المطلق الملك دعواه بطلن حق في يعتبر لنفسه، الدار استحقاق
ذلك. 

ً أدنى يكون ل كذا، بسبب اليد صاحب غير على الدار دعواه يوضحه: أن حال
دعواه يبطل وذلك اليد، صاحب غير عند كذا بسبب له الدار أن إقراره من

ًا ًا الدارملك دعواه. فكذلك ذلك بعد مطلق
دار نصف ادعى عمن الوزجندي محمود السلم شمس المام القاضي سئل
كان ولو دعواه يسمع قال: ل جميعها، ذلك بعد ادعاه ثم رجل، يدي في معين
ًا، الوجهين في يسمع والصواب: أنه يسمع، العكس على كان. قال: إذا إل جميع
جميعها دعواه يسمع ل فحينئذ النصف سوى فيها لي حق ل النصف دعوى وقت

الدعوى. فيصح تناقض ل وبدونه التناقض كان ما
ًا، رجل من اشترى «الزيادات»: رجل بيوع آخر في وذكر ادعى البائأع إن ثم عبد

ًا كان أنه وأنكر المشتري، يد من العبد استرداد وأراد البيع، هذا في فضولي
ًا كان البائأع أن المشتري ادعى أو ذلك، المشتري رد وأراد البيع، هذا في فضولي

منه إقرار العقد هذا على إقدامه لن دعواه، يصح ل الثمن؛ واسترداد العبد،
يدعي فالذي المالك، من بالمر أو له بالملك وذلك ونفاذه، العقد هذا بصحة
ًا كونه أن أراد وإن ظاهر مناقض وأنه به، أقر ما بعد نفاذه منكر البيع في فضولي
ًا كونه من ادعى ما على بينة يقيم ( لم لو وكذلك بينته، تسمع ل البيع في فضولي
ًا كونه من ادعى ما على صاحبه يحلف أن وأراد بينة له ) يكن4ب202 فضولي
الدعوى، صحة على يترتبان والتحليف البينة سماع لن ذلك؛ له ليس البيع في

التناقض. لمكان هاهنا تصح لم الدعوى وهذه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا اشترى إذا المأذون، الكبير»: العبد «المأذون في ذكر أن أقر ثم وقبضه عبد
فاشتراه منه، يبيعه أن قبل أعتقه فلن كان قد فلن من اشتراه الذي العبد هذا
المأذون يصدق ول حاله، على له مملوكا العبد فإن ذلك البائأع وأنكر حر وهو
ًا كان لو البائأع من المشتري لن الول، البائأع به أقر ما على ما بمثل وأقّر حر
ًا المشتري كان إذا فكذا البائأع، على ليصدق المأذون به أقر أن إل مأذون

ًا كان إذا المشتري ًا كان وإذا إقراره، بحكم عليه يعتق فالعبد حر ًا عبد مأذون
الحر من صحيح وإنه الرق بعد طارئأة بحرية إقرار هذا لن عليه؛ يعتق ل فالعتق

المأذون. العبد من صحيح غير
من العبد هذا باع كان البائأع أن أقر وإنما بذلك يقر لم المأذون العبد كان ولو

ل المأذون فإن البائأع، وكذبه ذلك في فلن وصدقه مني، يبيعه أن قبل فلن
حق في ويصدق البائأع من الثمن يسترد ل حتى البائأع على ادعى فيما يصدق
أنه يده في بعين أقر المأذون لن فلن؛ إلى العبد بدفع يؤمر حتى نفسه،

ادعاه بما البائأع أقر وإن نفسه، حق في صحيح بذلك المأذون وإقرار لجنبي،
بالثمن. البائأع على المأذون رجع المأذون
البائأع المأذون حلف أو البائأع، على ادعى ما على البينة المأذون أقام لو وكذلك

بين الله رحمه جمع فقد بالثمن البائأع على المأذون رجع ولكل ادعى ما على



البائأع على البينة المأذون وإقامة المأذون، ادعاه بما البائأع أقر فصول؛ ثلثة
ادعاه.  ما على البائأع المأذون وتحليف

في ظاهر الجواب وهذا بالثمن، البائأع على رجع المأذون أن الكل في وأجاب
التناقض، لمكان تصح ل المأذون دعوى أن الباب في ما أكثر لن القرار؛ فصل
بشرط ليس الدعوى لن يصح، البائأع فأقر يدِع، لم كأنه التقدير حيث من وصار
للمأذون يسلم لم المبيع لن الثمن رد لزمه البائأع إقرار صح وإذا القرار، لصحة

إما بالثمن، يرجع أن له فكان ذلك في صدقه والمأذون بزعمه، البائأع جهة من
من البينة يسمع ل أن ينبغي وكان البائأع، تحليف وفي البينة إقامة فصل .... في
لن ادعى؛ ما على البائأع التحليف حق له يكون ول ادعى، ما على المأذون

دعوى على يترتب التحليف حق وكذا صحيحة، دعوى على يترتب البينة سماع
أن يدعي لنه التناقض؛ لمكان يصح لم المأذون من الدعوى وهذا صحيحة،

ليس المشتري أن منه إقرار الشراء على وإقدامه المغصوب منه باع البائأع
ذكرنا. ما والتقريب الدعوى، هذه في متناقض المأذون أن معنى فهو بمغصوب

«الجامع»: في أو «الزيادات»، في المسألة هذه الله رحمه محمد وضح وقد
المبيع البائأع بيع في ادعى ما على البينة أقام لو المشتري أن وذكر الحر، في
على البائأع يحلف أن أراد ولو دعواه، يسمع ل أنه منه يبيعه أن قبل غيره، من
يترتب فل ذكرنا، ما على التناقض لمكان تصح لم دعواه لن ذلك؛ له ليس ذلك
المأذون، في ذكرنا ما يصحح لم من مشايخنا فمن والتحليف، البينة سماع عليه

على روايتان المسألة بعضهم: في بينهم. قال فيما واختلفوا صححه، من ومنهم
رواية وعلى البائأع يحلف ول البينة تسمع «الجامع» ل «الزيادات» و رواية

البائأع. ويحلف البينة «المأذون» تسمع
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

حيث من ل الظاهر، حيث من ثابتة المناقضة «المأذون»: أن في ذكر ما وجه
ًا يقَر لم المشتري فإن النص، القرار هذا أثبتنا وإنما بغاصب، ليس البائأع أن نص

الغاصب، من يشتري ل المسلم العاقل أن الظاهر فإن الظاهر، حيث من
بالمناقضة المشتري بينة إبطال يجز فلم للبطال، ل للدفع حجة يصح والظاهر

أقر لو حتى مستحق واليمين مقبولة البينة فكانت الظاهر، حيث من الثابتة
ًا المشتري كان أنه ادعى ثم بيعه، من بسبيل وإنه بغاصب، ليس البائأع أن نص

ًا، الروايات على بينته تسمع ولم دعواه، تصح لم بيعه من بسبيل يكن ولم غاصب
في ذكر وما «الجامع» قياس «الزيادات» و في ذكر بعضهم: ما وقال كلها،

«المأذون» استحسان.
مسجد، أو مقبرة المشتراة الرض أن أقر إذا الرض «الجناس»: مشتري وفي
البائأع على البينة المشتري أقام ثم يخاصمه، من بحضرة إقراره القاضي وأنفذ
بينته. قبلت عليه، بالثمن ليرجع
جهة من فيها شركة أخوه ادعى رجل يدي في الليث»: دار أبي «فتاوى وفي
هذه في لبي كان الدار: ما يديه في الذي فقال فلن؛ أبيهما من ورثاها أنهما
اشترى كان أنه البينة أقام إنه ثم لبي، الدار هذه كانت قال: ما أو حق، الدار
الكلمين بين التوفيق لن بينته، قبلت وصحته حياته في أبيه من الدار هذه



ًا يصر ولم الموت وقت لبي يكن يقول: لم أن يمكنه فإنه ممكن، لما بيننا ميراث
ذلك. قبل مني باعها كان قد أنه
ادعى ثم قط، حق فيها لبي يكن قال: لم أو قط، لبي يكن قال: لم ولو

هاهنا التوفيق لن بينته يقبل ولم دعواه، يسمع لم أبيه، من ذلك بعد الشراء
لن دعواه؛ يسمع ذلك بعد الصورة هذه في الب إقرار ادعى وإن ممكن، غير

تكن لم أنها مقالته من تقدم ما وبين له، بالدار الب إقرار دعوى بين التوفيق
بها، لي أقر وقد لي، كانت لنها لبي كانت يقول: ما أن يمكنه لنه ممكن، لبيه

ًا يكن لم إذا لغيره بالعين النسان وأقرار صحيح.  له مملوك

ًا: رجل وفيه ًا اشترى أيض الكرم هذا أن بالغ غير وهو ابنها وادعى امرأة من كرم
يوم صحيحة بجهة وصية كانت ما أنها وزعمت الم وصدقته أبيه من ورثه له

أبيه. جهة من وصية كانت أنها البيع يوم أقرت كانت وقد البيع،
ًا يكون أن إل باطل البن قال: دعوى ًا أو التجارة، في مأذون الخصومة في مأذون

ما قيمة فيه فيضمن نفسها على المرأة وتصدق ولية، عليه له من جهة من
وإحدى قولهما، عليهما الضمان ووجوب المشتري، على تصدق ول باعت،

ًء الله رحمه حنيفة أبي عن الروايتين وجوب في أن هذا قبل مر ما على بنا
روايتان. والتسليم والبيع العقار ضمان

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا وتركا مات حنيفة: رجل أبي عن هذه باع أبانا أن البنين أحد فادعى وابنين؛ بنت

ًا؛ ملكنا الدار هذه واليوم الثمن، من وأبرأنا صغرنا، حال في منا الدار ثلثاه أثلث
البتداء: باع في قولهما لن الدعوى هذه تصح قيل: ل فقد للبنت، وثلثه للبن،

هذا ولكن النتهاء، في بالمثالثة صرح وقد بينهما التسوية يوجب هنا الدار هذه
المثالثة. يحتمل الدار هذه البتداء: باع في قولهما لن بعيد

وثلثه لهذا، ثلثيه أن على العين هذه منكما لرجلين: بعت قال من أن ترى أل
الكلم، ابتداء في احتمله ما تعيين النتهاء في بالمثالثة فتصريحهما صح، لهذا
ًا، يوجب ل وإنه وبدونه الصحة، حالة في كان البيع أن يثبتا أن ينبغي ولكن تناقض

عند يصح ل المورثا موت مرض في الوارثا من البيع لن دعواهما؛ يسمع ل
أصلً. حنيفة أبي

لن الثاني، دعواها يسمع المسمى ذلك بعد ادعت ثم المثل مهر المرأة ادعت
الثاني.  الوجه في كذلك ول ممكن، الدعوتين بين الجمع الول الوجه في

منه غصب أنه القاضي عند رجل على ادعى النوازل»: رجل «مجموع في
ًا ًا، غلم فأحضر حجة، عليه ويقيم ليدعيه إحضاره وطلب صفاته، وبين تركي

ًا عليه المدعى فادعى المدعي، وصفه ما بعض تخالف صفاته بعض غلم
وقبل دعواه، سمع البينة عليه وأقام ملكي، العبد وقال: هذا العبد هذا المدعي

يزد ولم ملكي، قال: هذا إذا فيما مستقيم الجواب وهذا ذكر، هكذا البينة، منه
ًا مستقيم الجواب هذا وكذلك عليه، ًا، ملكي العبد قال: هذا إذا فيما أيض أيض

ًا ويصير تسمع ل أولً، ادعيته الذي العبد هو العبد قال: هذا إذا وأما عبدين، مدعي
التناقض. لمكان دعواه

عليه: المدعى فقال النفقة، عليه وادعى أخوه، أنه غيره على رجل ادعى وإذا



وقال: هو ميراثه يطلب عليه المدعى فجاء المدعي مات ثم بأخي ليس هو
ّوة مكان كان بالميراثا. ولو له يقضى ول منه، ذلك يعتبر ل أخي دعوى الخ

ّوة، ّوة دعوى أو البن بالميراثا. له منه،ويقضي ذلك يقبل بحاله والباقي الب
أل المال، لدعوى العبرة بها والقرار وأشباهها، الخوة دعوى في والفرق: أن

ًا أن أقر من أن ترى ً عليه يدعي ول أخوه، فلن تصح ل الدعوى هذه بسبب مال
والتناقض المال، لدعوى وأشباهها بالخوة القرار في العبرة أن فعلم دعوته،

والبوة البنوة دعوى في أما ) الدعوى4أ203( صحة مانع المال دعوى في
صحة مانع غير النسب دعوى مجرد هي بل المال، لدعوى عبرة ل بهما والقرار
الدعوى.

صالح المديون إن ثم وحلف، ذلك الدين رب وأنكر القضاء المديون ادعى إذا
هل الدين، قضاه قد كان أنه البينة أقام ثم شيء، على ذلك عن الدين رب

على تدل مسألة الصلح كتاب في وذكر فيه، المشايخ اختلف بينته؟ تسمع
القبول.

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
رب وأنكر المستعير، تحت الدابة وهلكت دابة، آخر من استعار وصورتها: رجل

بينة ذلك بعد المستعير فأقام جاز، مال على المستعير وصالحه العارة، الدابة
ذلك.  فله المعير استحلف أراد ولو بينته، قبلت بيعت، وقال: إنها العارية على

ل الدين عن صالحه التفصيل: إن على الدين مسألة في الجواب أن وعندي
الدين بقيام إقرار الدين عن الصلح لن التناقض؛ لمكان القضاء دعوى منه تقبل
الدين دعوى عن صالحه وإن ذلك، قبل القضاء دعوى يناقض وإنه الصلح، وقت
هاهنا. تناقض ل لنه القضاء؛ دعوى به يقبل
كان عليه: ما المدعى فقال درهم، ألف رجل على له «المنتقى»: رجل وفي

فقال إليك، فدفعتها أمس اللف هذه ادعيت وقد قط، درهم ألف علّي لك
ًا، منك قبضت المدعي: ما دعواه من فصالحه درهم، ألف عليك لي وإن شيئ

المدعى رأوا أنهم فشهدت ببينة جاء عليه المدعى إن ثم درهم، خمسمائأة على
هذا لن الشهادة؛ هذه إلى ألتفت لم درهم؛ ألف أمس المدعي إلى دفع عليه
بها. يمينه افتدى إنما
لكني درهم، ألف علّي لك كان قد للمدعي: صدقت، قال عليه المدعى أن ولو
ًا، قضيتني المدعي: ما وقال أمس، قضيتكها قد صالحه أو عليه اللف فدفع شيئ

كان بالمس اللف إليه دفع أنه عليه للمدعى الشهود شهد ثم خمسمائأة، على
باطل. والصلح أعطاه ما عليه يرجع أن له

ًا ادعى «المنتقى»: رجل دعوى وفي فقال يجحد، وهو رجل يدي في دار
ّيب، عليها وشهودي داري للقاضي: هذه المدعي مني، يبيعها أن فاسأله غ
محمد عن حكاه هكذا دعواه، على فالمدعي يبيعه أن فأبى القاضي فسأله
عليه المدعى من البيع سؤال القاضي من المدعي طلب يجعل فلم الله، رحمه

ًا ذلك. بعد الدار رقبة دعوى في متناقض
شفعة في ذكرت مسألة على وقاسها ذلك فسر فقال: لنه المعنى إلى وأشار

«المنتقى». 



ًا باع صورتها: رجل الدار أن يزعم والشفيع شفيعه، هو رجل جوار في دار
شفعته تبطل ل رقبتها، أدعي وأنا داري للقاضي: هذه الشفيع فقال له، المبيعة
موضعين في «المنتقى» ذكرت في الشفعة مسألة في أن إل الرقبة بدعواه

ذكرت الباب آخر وفي ذكرنا، ما نحو على ذكرت الباب أول في واحد، باب في
أن ينبغي الباب آخر في ذكر ما قياس فعلى شفعته، تبطل الرقبة بدعوى أن

البيع. سؤال المسألة في الرقبة في دعواه يبطل
المشتراة الدار ادعى الشفيع: إذا في يوسف أبي «المنتقى»: عن دعوى وفي

قال: طلب بالشفعة، أخذه ويمكن لي، بينة قال: ل أو غيب، بينته وأن له
فعلى بها جاء إن الملك على بينته أقبل ول البائأع، ملك بأنها إقرار الشفعة

في البائأع بسؤال يوسف أبي عند الرقبة في دعواه يبطل أن ينبغي هذا قياس
البائأع. ملك الدار أن إقرار البيع سؤال لن المتقدمة؛ المسألة
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على ادعى محمد: رجل عن سماعة ابن الدعوى كتاب «المنتقى»: في وفي
ً منه أخذ أنه رجل فأقام معروفة، بصفة ووصف درهم، ألف كذا كذا وهو مال

أخذ المفسر المسمى المال هذا أن أقر إن المدعي هذا أن بينة عليه المدعى
بإكذاب ول المدعي، لدعوى بإبطال هذا فليس ذلك المدعي وأنكر فلن، منه

حلت إذا الخذين بين منافاة ول التنافي، لمكان يثبت إنما الكذاب لن لبينته؛
هذا فأخذه عليه، رده ثم أخذه فلن يكون أن فيجوز الوقت، عن الشهادتان

عليه.  المدعى

رجل على ادعى يوسف: رجل أبي عن سماعة «المنتقى»: ابن أقضية وفي
عليه شيء ل أن وكتب عليه، كتب قد بصك اللف فكانت دينار، ومئة درهم ألف

قال: لو أنه ترى قال: أل لزم كله فالمال فيها، وقت ل أو واحد والوقت غيرها،
وجاء درهم ألف عليه ادعى ثم ذلك، غير عليه لي مال ول درهم ألف عليه لي

عليه قوله: لي معنى ويكون المالين، وألزمه البينة أقبل إني ذلك؛ على ببينة
دينار، مئة عليك ولي الدراهم، جنس من ذلك غير عليه لي مال ول درهم ألف
هاهنا. كذلك الدنانير، جنس من ذلك غير عليه لي مال ول

ًا: عن قال: سألت المعلى وذكر في دينار مئة رجل على ادعى رجل محمد
المالين حد قال: عليهما الصكين من واحد كل وفي صك، في درهم وألف صك،

وهو رجل، يدي في معين شيء يلزمه ل أنه عنه هشام وروى شاء، أيهما يعطيه
رجل ذلك بعد العين هذه ادعى لو حتى بعينه يصح ل لي ليس العين يقول: هذا

ًا، اليد ذو وادعاه إذا الروايات باتفاق وهذا اليد، ذي دعوى صح لي وقال: هو أيض
العين يدعي منازع هناكا لي ليس العين اليد: هذا ذو قال باتفاقها، وقت يكن لم

ًا اليد ذو صار وإن لنفسه، العين هذا قوله التناقض... لن هذا أن إل متناقض
ًا، لغيره تثبت ل منازع ثمة يكن لم إذا لي ليس على القرار هذا كان وإن حق

ًا المقر على يثبت ل إقرار وكل الملك، ينفي نفسه والعدم وجوده لغيره حق
هذا يدعي منازع هناكا لي ليس العين اليد: هذا ذو قال ما حال كان وإن بمنزلة،

إلى يلتفت ل لي، ذلك: هو بعد اليد ذو قال لو حتى نفيه، صح لنفسه العين
كتاب رواية وعلى «الجامع»، رواية على بالعين لحصته ويقضي لي، قوله: هو

لنفسه.  العين ذلك بعد دعواه وتصح نفيه، يصح الدعوى: ل



على المنازع وجود عند ملكي ليس العين اليد: هذا صاحب قول قالحاصل: أن
كتاب في المسألة هذه وذكر للمنازع، فيه للملك «الجامع» إقرار رواية

وجود عند بملكي ليس العين قوله: هذا وجعل موضعين، «القضية» في
ًا المنازع ًا يجعله ولم الموضعين، إحدى في له بالملك إقرار في بالملك إقرار
ًا يكن لم إذا الدعوى كتاب رواية على ثم الخر، الموضع قال كان وقد إقرار
بهذا يكتفي ل فالقاضي لهذا بمعترض، ولست بملكي ليس اليد: هو صاحب
هو قال: نعم وإن المدعي؟ ملك يسأله: أهو بل عليه، المدعى من الجواب

يثبت والمدعي يده في وليس بملكه ليس قال وإن إليه، بالتسليم أمره ملكه
بالبينة. يده
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سمى لفلن يده في وديعة كانت وإنها لبي، تكن لم الدار الوارثا: هذه قال إذا

ً ًا رجل بعد يديه في الذي أخذها ابنه يد في كانت الدار أن البينة أقام ثم معروف
ًا كان إن البن إلى الدار ردت حياته في منه أخذها أنه بينة أقام أو موته، موضع

ًا يكن لم وإن المستودع، يقدم حتى لها عدل. يدي في جعلت لها موضع
هذه تكن قال: لم ولكن معروف، أقر يكن لم وإن معروف، رجل أقر إذا هذا

لبي كانت بل لبي؛ تكن لم إنها قولي في ذلك: كذبت بعد قال ثم لبي الدار
ًا وتركها مات يطلبها، أحد يحضر فلم ميت هو بعدما الدار إليه دفعت لي ميراث
حتى منه ذلك يأخذ ل فالقاضي لي، هذا قال: ليس ثوب أو دار يده في كمن

ًا ادعى ثم فلن قبل لي حق قال: ل وإذا فيدعيها، أحد يحضر ل يديه في عين
من الثاني الباب في إقراره صح يده في بعين فلن له أقر ولو دعواه، يسمع
السلم. شيخ صلح
ًا هشام» قال: سألت «نوادر وفي هذه في لي حق قال: ل رجل، عن محمد
قبل الدار هذه دعوى في فلن وكيل أو يزعم جاء ثم طلبة، ول خصومة ول الدار
هو ول ملكي ليس المدعى القضاء: العين وقت عليه المدعى قال إذا منه، ذلك
الكلم منه يسمع ل وحقي، ملكي الدعوى: هو وقت قال كان وقد يدي، في

التناقض.  لمكان

ً رجل على ادعى رجل ًا مال المال هذا من استوفى أنه البينة عليه وأقام معلوم
ًا، وكذا كذا على قالوا: المسألة وبينته؟ المدعي دعوى بذلك تبطل هل درهم

الدعوى هذه قبل القدر هذا استيفائأه على يدل بلفظ القرار كان إن وجهين؛
دعواه يبطل ل يدي أو مال أزاين بدي أو مال ازيين بودم قال: باقيه بأن والبينة

ادعيته بعدما المال من القدر هذا يقول: استوفيت أن يمكنه لنه بينته؛ ول
بالبينة. وأثبته
فإن ذلك، عليه المدعى ) وأنكر4ب203( درهم أربعمائأة رجل على ادعى رجل
أقر المدعي إن ثم بالربعمائأة، له القاضي وقضى دعواه على بينة المدعي أقام

عن الله: تبطل رحمه الصفار القاسم أبو قال درهم، مائأة عليه للمدعى أن
تقع المائأة بقدر لن الكريم؛ عبد أفتى وبه الباقية الثلثمائأة عليه المدعى
على عليه للمدعى ما وبين عليه، المدعى على للمدعي ما بين المقاصة
ًا المدعي فيصير عليه، المدعى عن القدر ذلك ويسقط المدعي، لشهوده، مكذب

ثلثمائأة. عليه وله بأربعمائأة له شهدوا فإنهم
الثلثمائأة عن يبطل ل أنه أصحابنا؛ من وغيره النصر بن عيسى أحمد أبو وأفتى

يسقط إنما بالقضاء، يسقط ل كما الدين يسقط ل المقاصة بوقوع لن الباقية،



المديون الدين رب أبرأ لو والمقاصة القضاء بعد أن ترى أل غير؛ ل المطالبة
التكذيب، يتحقق فل عليه المدعى عن منها المائأة يسقط فلم يصح، الدين عن
أعلم. والله الباقية الثلثمائأة تسقط قالوا: ل فلهذا الشهادة، يبطل فل
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عليه واجتمعت مدة فمضت الزوج على للمرأة النفقة فرض إذا القاضي
ًا كانت المرأة أن وادعى النفقة، فبهذا البينة، وأقام الفرض عند عليه حرام

ًا كانت أنها يجوز لنه النفقة؛ تبطل ل القدر العدة، في كانت أنها إل عليه حرام
النفقة. فرض فيستقيم

صح القاضي فرض قبل العدة ونفقة المهر على معها الخلع الزوج ادعى ولو
الفرض.  وبطل بينته قبلت ذلك على البينة أقام وإذا الدعوى،

ًا آخر من استعار الله: رجل رحمه يوسف أبي عن «المنتقى»: بشر في ثم ثوب
هذه على الستعارة تكن فلم بينته، قبلت الصغير لبنه الثوب أن بينة أقام

ًا الرواية الرجل قال إذا بمسائأل؛ المسألة بعده وذكر منه، المستعار لملك إقرار
تقبل لم لنفسه ذلك بعد ادعاه ثم الدابة هذه أعرني الدار، هذه لغيره: أسكني

ًا الستعارة وجعل حجته، هذه إلي قال: ادفع منه. ولو للمستعار بالملك إقرار
على فهو لنفسه ذلك بعد ادعاها السائأل هذا إن ثم يعطيه أن فأبى أسكنها الدار

أركبها. الدابة هذه أعطني ألبسه، الثوب هذا قال: أعطني إذا وكذلك حجته،
هذا على الرجل لهذا أن شاهدان شهد محمد: إذا إبراهيم» عن «نوادر وفي

له: أما المشهود فقال دينار مئة الخر الرجل هذا وعلى درهم، ألف الرجل
ًا، الرجلين في الشهادة قال: تبطل فباطلة، الدينار مائأة وأما فنعم، اللف جميع

فلم أحدهما له: أما المشهود فقال الثوبين هذين غصبه أنه شهد لو وكذلك
الشهادة. بطلت يقبضه

وكذبهما خمسمائأة منها وقضاه درهم ألف فلن على لفلن أن شهدا ولو
جائأزة. فالشهادة القضاء في المدعي

قد درهم ألف هذا على لهذا أن شهدا رجلين يوسف: في أبي عن بشر وروى
ًا، أقبض المدعي: لم وقال مئة منها قضى الله: أقضي رحمه حنيفة أبو قال شيئ

ًا وأجعله باللف له يوسف. أبي قول بشر: وهو قال المائأة، مقضي
ًا ادعى رجل شاهدين، وأقام شهر منذ منه واشترى داره أنها رجل يدي في دار

من أكثر على شهدا ولو جائأزة، فشهادتهما أقل، أو الشراء وقت على فشهدا
شهادتهما.  تجز لم ذلك

امرأته طلق أنه رجل على شهدا يوسف: شاهدان أبي بشر» عن «نوادر وفي
ًا، قبل تزوجها امرأته أنها الشاهدين أحد ادعى ثم شهادتهما، القاضي فأنفذ ثلث
هذا وكذلك منه؛ ذلك يقبل ل تجحد، والمرأة ببينة، ذلك على وأتى طلقها، الذي
لي، وقال: المتاع الشاهد دعوى البائأع جحد إذا ذلك وغير والبيع العتق في

شهادتهما الحكم أن بعد ما لن بالبيع؛ أمرناه الشاهد: نحن قال إذا وكذلك
البائأع كان إن وسواء ثمنه، في ول فيه لهما حق ل لنه منها؛ القرار بمنزلة
الشراء. جاحد المشتري كان أو البيع جاحد
البرهاني الكتاب: المحيط اسم



دعوى، ذلك في لهما فليس لنفسهما ادعياه شهادتهما الحاكم فرد شهدا ولو
غير .... من على وضما المبايعة شهدا ولكن الحاكم، عند عليه يشهدوا لم فإن

دعوى. لهما تقبل ل هذين فإن بكلم، إقرار
يشهد ولم المرأة، هذه طلق أنه رجل على شهد رجل محمد: في عن وروي

شهدا لو وكذلك بينته، قبلت بها دخلت أكن ولم أعرفها وقال: لم امرأته أنها
عليها القاضي فأجاز امرأته، أنها يشهد ولم امرأته أنها المرأة إقرار على

لم وإني سنة، منذ تزوجها أنه بينة الشاهد أقام ثم امرأته، وجعلها إقرارها
مسألة فصار الشاهد، على ويردها القاضي قضاء ويبطل بينته قبلت أعرفها؛
ومحمد. يوسف أبي بين مختلفة الطلق

وادعاه يجحده، يده في والذي مملوكه، أنه رجل ادعاه مملوكا يديه في رجل
عليه القاضي وقضى يحلف، أن فأبى المدعي لهذا هو ما القاضي فحلفه لنفسه
وأقام الخصومة، قبل منه اشتريته كنت يديه: قد في كانت الذي فقال بنكوله،

ًا اليمين إباؤاه يكون ول به، له وقضي بينته، قبلت بينة ذلك على للشراء. إكذاب
من اشتريته أني على بينة أقام أو ملكي، في ولد لي أنه على بينة أقام ولو

ً به يريد فلن البينة.  منه تقبل ل ملكه في ولد وقد المدعي، سوى آخر رجل

له: هذا المشهود فقال لفلن، هذا يد في التي الدار أن شاهدان شهد وإذا
قبل هذا كان فإن شهوده، أكذب فقد مولى ليس لفلن الدار هذه من البيت

البيت قال: هذا القضاء، بعيد كان وإن بشيء لفلن ول له ل أقض لم القضاء
من بقي ما ورددت له البيت وجعلت لفلن إقراره أخبرت لي يكن ولم لفلن،
ولبي عليه، للمشهود يعني البيت ذلك قيمة وضمنته عليه، المدعى على الدار

من بقي ما ويكون عليه، للمشهود البيت قيمة يضمن أنه آخر قوٌل فيها يوسف
له. المشهود يعني له الدار
ما بعد قال ثم لفلن، أنه أقر رجل يدي في محمد: ثوب «الملء» عن وفي

ولم بينته، قبلت البيع غير من لي لفلن: هو وقال درهم بمئة منه سكت: بعته
ًا إقراره يكن منه بعته لفلن فقال: هذا كلمه وصل المقر كان ولو لبينته، إكذاب
قال. بما إل يده من يخرج ولم قوله، قبل دينار بمئة
أنه ذلك بعد المقر ادعى ثم عبدكا، اليد: هذا لصاحب قال رجل يدي في عبد

له: المقر قال فإن ذلك، على يصدق لم درهم، بألف له المقر من باعه عبده
العبد؛ في الول المقر حق وجب فقد به، لي يقر أن قبل للمقر كان العبد هذا

إليك. منه انتقاله على البينة له: أقم للمقر فيقال
من قبله لهم بماٍل رجل على بينة أقاموا نفر أبان» ثلثة بن عيسى «نوادر وفي

لي ذلك: ما بعد قال أحدهم إن ثم لهم، به القاضي فقضى أبيهم، عن ميراثهم
قال: ل لخوتي، هذا وإنما حق، من فلن على به لنا قضي الذي المال هذا في

ً كان يقول: ما أن إل شيء، عليه المقضي عن القول بهذا تبطل هذا في أصل
ٍذ لخوتي؛ إل هو وما شيء، المال قال عليه. ولو المقضي عن حقه يبطل فحينئ

لخوتي، إل هو وما حق، المال هذا في لي بالمال: ما له القاضي يقضي أن قبل
فإن أبيكم، ميراثا من ادعيتم ما وإن وذلك لهما، صار وجه بأي ذلك عن يسأل

منه. قبل مخرج قوله من فيه له يكون بوجه جاء
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم



ولو المقر، نصيب وتركا بالثلث للخرين القاضي قضى ثم القول هذا قال وإن
ما لهذين إل المال يدعوا ولم معاملتهم ولوا الذين هم البينة أقاموا الذين كان
لنه منه؛ شيء عليه المدعى عن يبطل ولم لهذين، كله المال كان حق؛ فيه لي
أقر رجل آخر، رجل به يعمل رجل وقال رجل، باسم لرجل المال يكون قد

ًا، فلن تركه العبد وقال: هذا ًا أن ادعى ثم ميراث وأقام بثلثه، أوصى الميت فلن
ًا تركه يقال أنه ترى أل بينته، قبلت بينة ذلك على وكذلك لي، به وأوصى ميراث

ًا، قال: تركه لو منه. أقبل ولم دعواه أسمع لم صحته في صفة ادعى ثم ميراث
ًا هشام»: قال: سألت «نوادر وفي أنه ادعى ثم المرأة تزوج عمن محمد

من اشتراها أنه يشهد حتى ذلك على بينته أقبل قال: ل يملكها، ممن اشتراها
أنها ادعى ثم رجل يدي في بدار ساوم لو وكذلك التزويج، بعد يملكها وهو فلن

من اشتراها أنه يشهدوا حتى منه ذلك أقبل لم يملكها وهو فلن من اشتراها له
البائأع. وكيل أنه الدار يده في الذي وأقر ذلك، بعد فلن

نقابها حلت فلما بحضرتهما، وهو رجل منه اشتراها رجل، يدي في منتقبة جارية
وإن بينته ول دعواه، تقبل ل للنقاب؛ أعرفها ولم جاريتي المشتري: هذه قال

جرابه من أخرجه فلما هروي البائأع: هذا وقال مدرج، جراب في بمتاع ساومه
بينته.  قبلت متاعي، قال: هذا ورآه، ونشره

ًا ) منه4أ204( اشترى لو وكذلك هذا البائأع: أبيعك له فقال منديل، في ثوب
قال المنديل، من الثوب له فأخرج اشتراه فلما المنديل؛ هذا في الذي الثوب

الله: رحمه محمد قال وبينته، دعواه قال: أقبل أره، ولم ثوبي المشتري: هذا
مثل يعرف وهو ساومه يكون أن يمكن كان فإن الشيء، ذلك في أنظر إنما

يعرف، ل أن ويمكن به يعرف أن يمكن فهذا يديه، بين القائأمة المنتقبة الجارية
فتقبل يعرف لم أنه يديه في الذي يصدقه أن إل أعرفه لم قوله: إني يقبل فل

ًا كان وإذا بينته، يراه ل منديل في ثوب مثل يعرف وهو يساومه أن يمكن ل شيئ
عليه. بينته أقبل شيء منها يرى ل وغطاء كساء رأسها على قاعدة جارية أو

ًا أن وقال: نشهد لرجل شهدا رجلين سماعة»: في ابن «نوادر وفي غصب فلن
منه: ما المغصوب وقال موله، عند فمات ذلك بعد عليه رده قد ولكنه هذا عبد
رددته ول غصبته عليه: ما المشهود وقال الغاصب، عند مات وإنما علّي، رده
الرد على يعني شهادتهما يدع لم قال: إذا شيء، هذا من كان وما عليه

القيمة. ضمنتهما
ًا غصب أنه شهدا لو وكذلك وقال الغاصب يد في قتله موله وأن له عبد

عليه: ما المشهود وقال الغاصب، عند مات ولكن قتلته؛ منه: ما المغصوب
ًا له المشهود قتل ول غصبته يدي. في له عبد

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
وقال منها، أبرأه قد ولكنه درهم ألف هذا على لهذا أن شهدوا لو وكذلك

شيء، علّي له كان عليه: ما المشهود وقال شيء، من أبرأته له: ما المشهود
عليه قضيت البراءة على شهادتهما يدع لم قال: إذا شيء، من أبرأني ول

باللف.
الطالب: إنما فقال درهم، ألف عليهما له أن رجلين؛ على بينة له شهدت رجل

قال وحده؛ هذا على لي ما قال: إنما أو خمسمائأة، وحده هذا فلن على لي ما
ًا هذا يوسف: ليس أبو للبينة.  إكذاب



بعيب ردها وأراد رجل من جارية شراء ادعى رجل يوسف: في أبي عن بشر
وهي منه، ابتاعها أنه بشهود المشتري فأتى أبعك، وقال: لم البائأع فجحد العور،
في البراءة على بينته تقبل لم العور، من إليه برئ أنه بينة البائأع وأقام عوراء،

ًا هذا ليس يوسف: قبلتها، أبو وقال حنيفة، أبي قول يمكنه فإنه لشهوده، إكذاب
فأبرأني. إليه فطلبت طلبه حيث أبعه ولم يقول: أبرأني، أن

ًا ادعى رجل وذكر ذلك، على البينة وأقام داره أنها رجل يدي في ببينة دار
يسألهما أن قبل غابا أو ماتا ثم يذكروا لم أو شهادتهم، في البناء الشهود
بعد المدعي أقر فإن للمدعي، ببنائأها بالدار يقضي فالقاضي البناء، عن القاضي

والقضاء الشهادة، وبطلت لشهوده، إكذاب فهذا عليه للمدعى البناء أن ذلك
ًا والدار البناء في «القضية». في ذكر هكذا جميع

أقر ثم شهادتهم في البناء الشهود ذكر «الصل» قال: إذا شهادات آخر وفي
على فصل في هذا قبل ذكرنا وقد لشهوده، إكذاب فهذا للمدعي، البناء أن

الحانوت. مسألة وبين الدار مسألة بين لنفرق هاهنا أوردناها وإنما حدة،
غاب ثم للمدعي، بالحانوت الشهود وشهد رجل يدي في حانوته ادعى من فإن

يقضي القاضي فإن البناء، عن القاضي يسألهما أن قبل ماتوا أو الشهود
وكان أيف، فقال: آستانة ذلك بعد المدعي أقر فإن للمدعي، ببنائأه بالحانوت

لشهوده. إكذاب منه فهذا است، كرده عليه يدعي
«القضية»: فل كتاب رواية على أما شهادته، في البناء الشهود يذكر لم وإن

الفرق. إلى «الصل» يحتاج رواية على وأما الفرق، إلى يحتاج
ًا، والبناء للعرض اسم الحانوت والفرق: أن الحانوت في بالبناء فالقضاء جميع

ًا، البناء لكون ًا يصير عليه للمدعى ذلك بعد بالبناء أقر فإذا مشهود مكذب
بطريق فيه يدخل والبناء للعرصة، اسم فإنه الدار، اسم كذلك ول شهوده،
ًا البناء لكون ل التبعية، للمدعى بالبناء بالقرار المدعي يصير فل به، مشهود

ًا عليه شهوده.  مكذب

لنفسه بعضه أو البناء كل ادعى عليه المدعى أن لو الصورة هذه في وكذلك
شهود يذكر لم وإن دعواه، يسمع ل الحانوت بجميع عليه القاضي قضى بعدما

«الصل». رواية على الدار مسألة بخلف شهادتهم في البناء المدعي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا رجل ادعى لو حتى الدار، نظير ل الحانوت نظير هذا في والبيت يدي في بيت
لنفسه البناء عليه المدعى ادعى ثم وبنائأه، بالبيت له القاضي وقضى رجل
يذكروا. لم أو شهادتهم في البناء الشهود ذكر بينته، تقبل ل بينة ذلك على وأقام

منه إكذاب فهذا للمدعي، البناء أن الصورة هذه في له المقضي أقر لو وكذلك
كالحانوت. والبناء للعرصة اسم البيت لن الحانوت؛ مسألة في كما للشهود

أنه له الموصى فادعى درهم، بألف لرجل أوصى النوازل»: فيمن «مجموع في
محمد وقال اللف، ومن الميراثا من القل فله بينة له تقم ولم الميت ابن

له. شيء ول باطلة الله: الوصية رحمه
ونكاه كتم عليه: مابل المدعى فقال ملكه أنه رجل يدي في ضيعة ادعى رجل
في وقع المدعي لن وهذا الجواب، على القاضي ويجبره بجواب ليس فهذا كنم

فيقول: ليس ينكر أو ملكك، هذا فيقول: نعم المدعى يقر أن فجوابه الملك،



قال: أو نيست، دني توسبر مره محدود عليه: اين المدعى قال وإذا ملكك، هذا
جيزي تو عليه: مرة المدعى قال إذا الدين دعوى وفي نيست، كرد تسليم بنو
دادني جيزي تو عليه: مرة المدعى قال إذا الدين دعوى وفي نيست، ني داد

الشبه. وهو جواب هو بعضهم وعند بعضهم، عند بجواب ليس فهذا نييست،
ودر ماست ملك ضياع تيرازين أذس فقال: دوتير رجلين يدي في ضيعة ادعى

فهذا إست، أمانه ما رست ودر إست غائأب فلن ملك تر ديك ماسنت ديست
بينة يقيما لم ما الخر المتهم عن عنهما الخصومة تندفع ل ولكن تام، جواب
عرف.  ما على الوديعة على

سبب به يبلغ أين ذلك: من أشبه ما أو البيع بسبب الدين دعوى في قال وإن
فيكون الدين، لصل إنكار قيل: هذا وقد قيل، بجواب ليس فهذا نست، دادني
ًا وأخبر نيست، أعلم الدين: مرو دعوى في قال الدين. وإذا أصل في خصم

ولم ملكي المحدود قال: هذا إذا العقار دعوى وفي بجواب ليس فهذا نيست،
قال: هو وإذا الجواب، عليه المدعى يلزم ل عليه، المدعى يد في هو يقل

محدود للمدعي: أين عليه المدعى فقال عليه، المدعى هذا يد وفي ملكي،
تونست، وملك منست، قال: دردست إن إما وجهين، على فهذا نيست ملك
قيل: إنه وقد بجواب، ليس فهذا منست يقل: دردست لم وإن جواب، فهذا

غير منست العقار: دردست في عليه المدعى قول لن الشبه، وهو جواب
البينة المدعي إقامة من فلبد المدعي، على عليه المدعى به يثبت ول معتبر،

ًا يصير ذلك على البينة أقام عليه. وإذا المدعى يد في كونه على سواء خصم
يقل. لم أو يدي، في قال: هو

ً ادعى وإذا فهذا نست، ملك عليه: عرصة المدعى فقال رجل، يدي في منزل
قال إذا وكذلك بكني، دعوى كه منزل أين يقل: عرصة لم ما بجواب ليس

بتامة. ليست الشهادة فهذه است، يدعى ملك الشاهد: عرصة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
قالت: ولو جواب، فهذا نيم، يدعى أين زن فقالت: من امرأة نكاح ادعى وإذا
إليه أشارت فإن نيم، عيست بل، كه دي زن قالت: من أو نيم، يدعي زن من

المجلس في أن لجواز بجواب ليس قيل: أنه فقد إليه تشر لم وإن فجواب،
نكاحها. ادعها الذي المدعي هذا ل المدعي، ذلك بقولها أرادت وهي آخر مدعي

ًا ادعى ليس فهذا نست حق خانه عليه: أين المدعى فقال رجل يدي في دار
بالنفي ل للملك يتعرض لم عليه والمدعى الملك في وقع الدعوى لن بجواب،

ًا يكون أن ويجوز حقه، أنها ادعى إنما لنفسه بالدعوى ول المدعي، عن له، حق
ًا يكون ول يصير ل ولهذا أشبه ما أو رهن أو بإجارة يده في كانت بأن له ملك

ًا، نيست، حق خانه راين عليه: للمدعي: تراد المدعى قال إذا وكذلك خصم
أراد عليه المدعى أن ويحتمل الملك ادعى المدعي لن بجواب؛ ليس فهذا

tذلك. أشبه ما أو الرهن بجهة أو الجارة بجهة نيست حق دي ترادر بقوله
ًا ادعى إين اليد: حملك ذو فقال منه اليد ذو غصبها داره أنها رجل يدي في دار
فهذا نيست، سبردين مدعي زباني ومن شرعي بسبب مانست دردست خانه

للملك يتعرض لم لنه الملك؛ حق في تام غير الغصب إنكار حق في تام جواب



بالثبات. ول بالنفي ل
ًا ) ادعى4ب204( رجل ثم داري، عليه: إنها المدعى فقال رجل يدي في دار

في قال لو وكذلك عليه، المدعى بينة تقبل تام جواب فهذا وقف قال: إنها
أقام لو تام، جواب فهذا التولية، بحكم يدي وفي وقف، الدار البتداء: هذه

لو للمدعي القاضي قضى وبعدما بينته، تقبل لنفسه بالملك البينة عليه المدعى
ًا صار لنه بينته؛ تقبل ل الوقفية على عليه المدعى أقام عليه. مقضي
يحتاج يدي في ليس به المدعى العقار هذا عليه: العقار المدعى قال وإذا

وهذا الملك، على البينة يقيم البن اشترى فإذا البينة، هذه إثبات إلى المدعي
إل الدعوى يسمع ل المنقول في وقع إذا الدعوى فإن بالعقار، يختص حكم

بالبينة.  إثباته إلى حاجة فل عليه المدعى يد يعرف المنقول بحضرة

في به المدعى المحدود يكون أن عليه المدعى أنكر الصل»: إذا «فتاوى في
نكل وإن الخصومة، عنه تندفع حلف فإن أولً، اليد على يحلفه فالقاضي يده

تصريح تثبت ل العقار على اليد لن يصح؛ يكاد ل مما وهذا الملك، على يحلف
أهو أرى قال: ل ولو القرار؟ مقام قائأم هو الذي بالنكول يثبت فكيف القرار

لم فإن الجواب، على القاضي ويجبره بجواب، ليس فهذا المدعي هذا ملك
ًا، يجعله يجب ًا يكون ما وبيان عليه، البينة يسمع و منكر يكون ل وما إقرار

القرار. كتاب في سيأتي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
كتاب في الله رحمه محمد قال منه أنواع: نوع على يشتمل الفصل هذا

جازت مدينة، إلى بغداد من بأعيانها دواب ثلثا الرجل تكارى الجارات: إذا
أو تصدق أو له، وهب أو آخر رجل من الدواب هذه باع المكاري إن ثم الجارة،

على البينة يقيم أن فأراد الدواب ووجد المستكري فجاء أودع، أو أعار، أو أجر
وجهين. على فهذا استكرائأه

لن المكاري؛ على بينته تقبل الوجه هذا وفي حاضر المكاري كان إن إما
للمكاري كان الدابة في الملك أن تصادقا الدابة يديه في الذي مع المستأجر
فكان بتصادقهم، الدابة في للمكاري الملك فيثبت ذلك، في صدقهما والمكاري
ًا المكاري بينة سماع حق في ويستوي عليه بينته فيقبل للمستأجر خصم

ًا المكاري يكون أن المستكري ًا يكون أو منه الدواب أكرى أنه جاحد بذلك؛ مقر
بمنزلة. كالعدم القرار هذا وجود فيكون اليد، ذي لحق يصح ل إقراره لن

ًا، رجل من باع ونظيره: رجل هذا باع البائأع هذا أن وادعى آخر رجل فجاء شيئ
ل ذلك في المدعي البائأع وصدق المشتري، هذا من يبيعه أن قبل مني الشيء
بينته.  قبلت دعواه، على بينة المدعي أقام ولو البائأع، تصديق الي يلتفت

ًا كان وإن للبائأع أن القبول وطريق ل منه القرار أن إل المدعي بدعوى مقر
هاهنا، كذا بمنزلة والعدم القرار هذا وجود فيصير الظاهر المشتري بحق يصح
بعذر البيع وكان الدواب؛ باع المكاري كان إن ينظر المستكري بينة قبلت وإذا
على للمستأجر يكن لم الدواب، ثمن من إل له وفاء ل فادح دين عليه كان بأن

بعذر. البيع حصل حتى تنتقض، الجارة لن سبيل؛ الدابة
والرضى، القضاء التعذر حالة الجارة لفسخ يشترط ل التي الرواية على وهذا



الجارة، مدة تنقضي أن إلى بها أحق المستأجر كان عذر بغير باعها كان وإن
بها أحق المستكري كان أوتصدق أعار، أو غيره، من أجره المكاري كان وإن
لن عذر؛ بغير أو بعذر التصرفات هذه باشر سواء إجارته؛ يستوفي أن الى

كان وإن بمباشرتها، الجارة تنتقض ول السباب هذه في ينتقض ل العذر
ًا المكاري كانت إن مقبولة، يده في الدواب الذي على المستكري فبينة غائأب
ًا يده في الدواب ًا أو مشتري ًا أو موهوب لنفسه الملك يدعي لنه عليه؛ متصدق

ًا فينتصب يده في فيما ًا ادعى من لكل له خصم والمستأجر يده في فيما حق
ًا ادعى ًا فينتصب يده، في فيما حق باع المكاري كان إن هذا بعد له خصم

عليها.  للمستكري سبيل فل بعذر الدواب

يستوفي أن إلى به أحق المستأجر كان تصدق أو وهبه، أو عذر، بغير باع وإن
ًا الدواب يديه في الذي كان إجارته. وإن ًا ينتصب ل مستعير للمستكري؛ خصم

ًا كان وإن ًا ينتصب هل مستأجر قال المشايخ اختلف ففيه للمستكري؟ خصم
ًا بعضهم: ينتصب الطواويسي أحمد الزاهد المام الشيخ مال وإليه خصم

بعضهم: ل وقال الله، رحمهما البزدوي علي السلم فخر الزاهد المام والشيخ
ًا، ينتصب زاده بخواهر المعروف السلم شيخ المام الشيخ مال وإليه خصم
ً يدعي المستكري كان قالوا: إن زماننا مشايخ وبعض بأن المستأجر على فعل

ًا ينتصب مني قال: غصبتها ثم وقبضتها، قال: استأجرتها بينته ويسمع له خصم
ً عليه يدع لم وإن عليه، ل أنت، تستأجرها أن قبل قال: استكريتها ولكن فعل

ًا ينتصب عليه. بينته يسمع ول له خصم
ًا رجل ادعى وإذا اليد ذو وادعى فلن أجرنيها إجارتها في أنها رجل يدي في دار
اليد صاحب وينتصب المدعي دعوى يسمع آخر، فلن أجرنيها إجارتي في أنها

ًا وهذا الجارة ادعى اليد وصاحب المطلق الملك ادعى إذا ما بخلف خصم
الزاهد والشيخ الطواويسي، أحمد الزاهد المام الشيخ قول يوافق الجواب

حضرة بغير المستأجر الجر ادعى إذا وكذا البزدوي، علي السلم فخر
هو. الرقبة مالك لن دعواه؛ سمع المستأجر؛

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر: نوع
جارية آخر من اشترى الجامع»: رجل «شرح أخر في الله رحمه محمد قال

دينار بمائأة آخر رجل وباعها البائأع، إذن بغير وقبضها ثمنها ينقد ولم درهم، بألف
المشتري يد من استردادها وأراد بائأعه وحضر الول المشتري وغاب وتقابضا

الول للبائأع كان الول البائأع وصف كما المر أن الثاني المشتري أقر فإن الثاني
الول.  البائأع الثاني المشتري كذب وإن الثاني المشتري من يستردها أن

يحضر حتى بينهما خصومة فل باطل أو الول البائأع قاله ما أحق أدري وقال: ل
مقر الول والبائأع الثاني للمشتري مملوكة صارت الجارية لن الول، المشتري

ًا الغائأب على هو يدعي ثم بذلك، على تسمع ل والحجة بحجة، إل يصدق فل حق
عن بخصم ليس الثاني والمشتري حاضر خصم عنه يكون وأن إل الغائأب

الول. المشتري
وأقام له أنها ادعى رجل يدي في «الزيادات»: دار في الله رحمه محمد قال



وسلمتها شهر منذ فلن من بعتها لي كانت اليد: أنها ذو فقال بينة ذلك على
أنه أقر فقد دعواه في المدعي عن يسأل فالقاضي وغاب، أودعنيها إليه،ثم

خصومته ببطلن أقر فقد الخصم على إل لتتوجه والخصومة له بخصم ليس
ادعى فيما اليد ذو المدعي كذب وإن يعبر، إقرار حقه ببطلن النسان وإقرار

بيد ليست اليد ذي يد أن علم فقد اليد، ذو قال كما المر أن علم القاضي أن إل
تصديق عند الخصومة اندفعت لما ثم المدعي ... تصديق القاضي علم خصومة
لما لنه الخصومة؛ تندفع ل بذلك يعلم ل القاضي كان وإن أولى، فهاهنا المدعي

ً لنفسه بالملك أقر عليه. متوجهة المدعي خصومة وإن خصم، أنه أقر فقد أول
ًا يكون أن من يخرجه ما ادعى فقد ذلك، بعد واليداع البيع ادعى فإذا فل خصم

ل فالقاضي ادعيت، ما على البينة أقيم اليد: أنا ذو قال دعواه. وإن في يصدق
وإنه بالبيع الغائأب على قضاء ذلك كان بها وقضى بينته، قبل لو لنه بينته؛ يقبل
حاجته لن ذلك؛ الى له حاجة ل لنه الغائأب، على البيع إثبات في بخصم ليس
يده الى الدار وصول بإثبات تندفع الحاجة وهذه نفسه عن الخصومة دفع إلى
ًا يصر فلم الغائأب، على والبيع الملك، إثبات إلى حاجة فل غيره جهة من خصم
ذي بينة تقبل لم إذا خصم من إل تسمع ل والبينة الغائأب على البيع إثبات في

للمدعي.  بالدار القاضي قضى اليد،

لم فإن له، الدار صارت وجه أي القاضي: من يسأله داره الدار أن البينة وأقام
ًا يبين البينة يقيم آخر أجنبي بمنزلة له بالدار القاضي ويقضي بينته تقبل شيئ
ًا لصيرورته يقبل لم لو لنه وهذا المطلق؛ الملك على على بالقضاء عليه مقضي
ًء يكون ) ل4أ205( اليد ذي على المطلق بالملك والقضاء اليد، ذي على قضا
ًا، الملك يدعي من ًء يكون وإنما مطلق جهة من الملك تلقي يدعي من على قضا
اليد. ذي

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
بناء هو الذي فالقضاء ضرورية حجة والبينة البينة على بناء القضاء يوضحه: أن

تلقى ومن اليد صاحب الضرورة وموضع الضرورة موضع يعدو ل البينة على
جهتهز من الملك

على بينته يقبل ل فالقاضي اليد ذي من الشراء بجهة لي الدار قال: صارت وإن
من الملك تلقى من على قضاء اليد ذي على المطلق بالملك القضاء لن ذلك؛
ًا الغائأب فصار اليد، ذي جهة بينته قبلت فلو اليد، ذي على بالقضاء عليه مقضي
ًا صار ذلك بعد المطلق بالملك قضى لما القاضي ولن يجوز؛ ل وإنه له، مقضي

ًا يكون ل الغاصب من والشراء غصب، يد اليد ذي يد جعل فقد للمدعي، سبب
للملك.

فيه والجواب للمدعي الحكم قبل الغائأب حضر إذا «الكتاب» ما في يذكر ولم
خارجين بمنزلة المدعي مع الغاصب صار المطلق الملك على البينة أقام إن أنه

ًا يدعيان ًا، ملك البينة. وأقاما مطلق
بينة دفع في بينته قبلت البينة وأقام شهر منذ اليد ذي من الشراء ادعى ولو

على بينتك أعد ويقال: للمدعي خصم غير على قامت أنها يبين لنه المدعي،
بطلت. قد الولى بينتك لن تثبت أن حضر الذي
بكذا سنة منذ اليد ذي من اشتراها له أنها وادعى رجل جاء دار يديه في رجل
شهر منذ فلن من بعتها بل اليد: ل صاحب وقال يقبضها لم وإن الثمن، ونقد



صاحب دعوى من المدعي يسأل فالقاضي وغاب، أودعنيها ثم إليه، وسلمتها
مر.  لما بينهما خصومة فل ذلك في صدقه إن اليد

ًا ذلك القاضي يعلم لم وإن الغائأب من البيع على البينة إقامة اليد ذو فأراد أيض
الولى؛ المسألة في مر لما المدعي خصومة تندفع ول بينته يقبل ل فالقاضي

ًا، كان لو الغائأب ولن بينة كانت شهر منذ الشراء على البينة فأقام حاضر
ًا أسبقهما لنه للمدعي؛ بالدار وقضى أولى المدعي كذلك. فهاهنا تاريخ

بالبيع ببينته القاضي وقضى الصورة هذه في المدعي خصومة تندفع لم وإذا
ل فالقاضي شهر، منذ منه البيع على بينته وأقام الغائأب حضر ثم سنة منذ منه

منذ بالشراء للمدعي القضاء ضرورة من لن بالدار؛ له يقضي ول بينته يسمع
ولو يسمع، فل باطل، شراء على قامت بينة فهذه بعده، شراء كل بطلن سنة

حضر حتى بها يقض لم ولكن الصورة، هذه في المدعي بينة سمع القاضي أن
المدعي بينة دفع في بينته قبلت اليد، صاحب قال ما على بينة وأقام الغائأب

تتحول لنه ضرر؛ فيه للمدعي وليس الخصم، غير على لقيامها وجرحها
فإن حضر، الذي على بينتك للمدعي: أعد ويقال أحضر، الذي إلى الخصومة

الغاصب أن ولو بشيء، له يقضى ل يعد لم وإن تاريخه، لسبق أولى كان أعاد
فيما اليد صاحب قال ما على بينة يقم لم المدعي ببينة القضاء قبل حضر حين

استحق فقد ادعى ما على البينة أقام لما المدعي لن الخصومة تندفع قال: ل
حضر الغائأب أن ولو حضر، الذي تصديق بمجرد الحق هذا يبطل فل بها، القضاء
في أسبق لنه له؛ بالدار قضى ببينته للمدعي بالدار القاضي قضى بعدما

بالشراء اليد صاحب على القاضي قضاء لن عليه، بمقضي ليس وإنه التاريخ،
ًء يكون سنة؛ منذ منه ل سنة بعد جهته من الملك تلقي يدعي من على قضا

قبلها.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا آخر من اشترى رجل على وأقام شفيعها أنه وادعى رجل فجاء وقبضها دار
وغاب، أودعنيها ثم مني وقبضها فلن من بعتها اليد: قد صاحب فقال بينة ذلك

قلنا.  لما بينهما خصومة فل اليد، صاحب دعوى عن الشفيع يسأل فالقاضي

ًا، ذلك القاضي يعلم لم وإن ادعى، ما على بينة يقيم أن اليد صاحب فأراد أيض
وقضى الصورة، هذه في الشفيع خصومة تندفع ول بينته، يسمع ل فالقاضي
كل بطلن يوجب للشفيع بالدار القاضي قضاء لن ببينته؛ بالدار له القاضي
بينته فهذه المشتري، حق على مقدم الشفيع حق لن المشتري؛ باشره تصرف
بينة القاضي سمع ولو إليه، يلتفت فل ببطلنه الحكم جرى تصرف على قامت

اليد صاحب ادعاه ما على بينة فأقام الغائأب، حضر بها يقِض لم ولكن الشفيع
الشفيع أن تبين البينة بهذه لن وجرحها الشفيع، بينة دفع حق في بينته قبلت
الخصم. غير على البينة أقام
أقام بعدما المشتري ادعاه مما أقر لو الشفيع أن ترى «الكتاب»: أل في قال

حتى للشفيع القاضي يقضي ول خصومة، بينهما يكون ل له القضاء قبل البينة
عليه. البينة ويعيد الغائأب يحضر
قضى حضر الذي على البينة الشفيع أعاد فإن بالبينة، ذلك الغائأب أثبت إذا فكذا



هاهنا. كذا شاء، البيعين بأي الدار يأخذ أن له فكان بالشفعة، له القاضي
بعد الشفيع أقر ثم الغائأب يحضر أن قبل بالشفعة للشفيع القاضي قضى ولو

القاضي قضاء أن ذكرنا لما إليه يلتفت ل الول المشتري ادعاه بما القضاء
بهذا فالشفيع المشتري، باشره تصرف كل انتقاض يوجب للشفيع بالشفعة

يلتفت ل فلهذا الولية، هذه له وليس القاضي، أبطله بيع إظهار يريد القرار
رحمه حنيفة أبي قول على ظاهر الجواب من ذكر ما ثم إقراره، إلى القاضي

ًا ينفذ عقد معنى في وأنه بالشفعة القضاء لن الله؛ ًا ظاهر يمكن فل وباطن
ردهز

ًا ينفذ محمد: لم قول على أما قضاء فيه لن يرد؛ لم وإنما يرد أن فينبغي باطن
يجوز.  ل الغائأب على والقضاء الغائأب، على بالبعض

عند من قاما ثم دعواه، على البينة يقم لم أنه إل رجل ادعاها دار يديه في رجل
ًا ومكثا القاضي له الدار أن شهدا بشاهدين المدعي وجاء إليه تقربا ثم زمان

مجلس عن قمنا ما بعد فلن من بعتها أني إل لي كانت عليه: إنها المدعى فقال
أقر فإن وغاب أودعنيها ثم إليه، وسلمتها فلن من قال: وهبتها أو القاضي،
لم أو بذلك القاضي علم ولكن بذلك، هو يقر لم أو اليد ذو قاله بما المدعي

ًا بذلك يعلم فل بذلك، المدعي إقرار على بينة أقام اليد صاحب أن إل أيض
ما على بينة اليد صاحب وأقام ذلك، في شيء يكن لم وإن بينهما، خصومة

في هذا مر وقد اليد، ذي عن الخصومة تندفع ول بينته، يسمع ل فالقاضي ادعى
ًا أقام الدار ادعى حين المدعي كان لو وكذلك المتقدمة، المسألة ًا شاهد واحد

ًا، ومكثا القاضي عند من قاما ثم المدعي وجاء القاضي أتى بعدما ثم زمان
عند من قاما بعدما فلن من الدار باع أنه على بينة اليد صاحب وأقام بشاهد

القاضي.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أو به القاضي علم أو بذلك المدعي أقر فإن إليه، وسلمها منه قال: وهبها أو
شيء يكن لم وإن بينهما، خصومة فل بذلك المدعي إقرار على بينة اليد ذو أقام
تندفع ول بينته يسمع ل فالقاضي صنع ما على بينة اليد ذو وأقام ذلك من

عنه. الخصومة
القاضي يقضي أن فقبل فعدل شاهدين أقام الدار ادعى حين المدعي كان ولو

ًا مكثا بعدما إنهما ثم القاضي، عند من قاما للمدعي بالدار القاضي، عند زمان
وهبها أو القاضي عند من قاما بعدما فلن من الدار باع أنه اليد صاحب وادعى

ًا أن ثم إليه، وسلمها له، به علم أو بذلك المدعي وأقر وغاب، منه أودعها فلن
اليد. ذي من الخصومة تندفع ل فإنه

ًا أقام المدعي كان إذا ما بخلف ًا شاهد المسألة وباقي الدعوى، وقت واحد
بعدما الهبة أو البيع من المدعي ادعاه بما اليد صاحب أقر إذا هناكا فإن بحالها،

بين خصومة ل هناكا فإن بذلك القاضي علم أو القاضي، مجلس من قاما
اليد.  صاحب وبين المدعي،

به المدعى في الملك حقيقة للمدعي يثبت لم إن الشاهدين بإقامة والفرق: أن
الملك ثبوت حد ما أنه إل بكماله، الملك سبب لوجود الملك حق له ثبت فقد



المدعى بيع صحة يمنع المدعى في للمدعي الملك وحق القصاص، وقت إلى
صحيحة، غير بهبة أقر إنما فالمدعي المدعي، حق يبطل ل كي وهبته عليه

ًا ذلك يصلح فل صحيحة، غير هبته علم والقاضي إما المدعي خصومة دافع
لم به المدعى في الملك حقيقة للمدعي يثبت لم كما الواحد الشاهد بإقامة
سبب يقم لم لنه الملك؛ حق له يثبت لم به، المدعى في الملك حق له يثبت

( به المدعى في للمدعي يثبت لم وإذا عدلين، شاهدين شهادة وهو الملك،
ً عليه المدعى تصرف كان الملك حق ول الملك ) حقيقة4ب205 في حاصل

هبة القاضي وعلى صحيحة، بهبة المدعي أقر ما فإن فيصح، ملكه خالص
الواحد. الشاهد قيل: إقامة كما اليد ذي عن الخصومة فتندفع صحيحة

ًا رجل ادعى إذا وبينما المسألة هذه بين فرق أو واحد بشاهد رجل يدي في دار
إقراره كان لغيره بالدار عليه المدعى أقر متى بعد، يعدل لم أنهما إل بشاهدين،

ً فقد الواحد الشاهد من المدعي أقام ما يبطل حتى المدعي حق في باطل
هاهنا. بينهما وفرق ثمة الشاهدين، وبين الواحد، الشاهد بين سوى

إلحاق تضمن إذا أنه الخبارات في والصل إخبار، القرار وهو: أن والفرق
ًا يعتبر أنه بالغير الضرر بعد به للمدعى بالعين والقرار الغير، ذلك حق في كذب

ما يبطل إقراره صح متى فإنه بالمدعي، الضرر إلحاق يتضمن الواحد الشاهد
ًا فيعتبر الواحد، الشاهد من المدعي أقام ذو بيع فأما يصح، فلم حقه، في كذب
فل النشاءات دون الجارات في يتحقق الكذب وتهمة تصدق إنشاء وهبته اليد

الطريق، بهذا الرد يمكن لم وإذا كذب، إنه حيث من التصرف هذا رد يمكننا
ًا للرد طلبنا يد أو ملك، حق أو ملك إبطال وهبته بيعه تضمن فقلنا: إذا آخر وجه

إبطال تضمن تصرفه الشاهدين إقامة وبعد فل، ل، وما يرد الغير على مستحقة
ًا.  يكن فلم المدعي على الملك حق صحيح

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
من عليه المدعى فباعها بالشهود ليأتي وذهب رجل ادعاها رجل يدي في دار

ثم منه أودعها له الموهوب أو المشتري إن ثم إليه، وسلمها له، وهبها أو رجل
أقر أو الدار صاحب صنع بما يعلم القاضي كان فإن القاضي، إلى تقدما

تندفع بذلك المدعي إقرار على بينة اليد صاحب أقام أو بذلك، المدعي
ولكن ذلك من شيء يكن وإن مرة، غير هاهنا مر وقد اليد، ذي عن الخصومة

اليد، صاحب من المدعي خصومة تندفع ل صنع ما على بينة اليد صاحب أقام
الغائأب حضر حتى شهوده بشهادة بالدار للمدعي يقِض لم القاضي أن فلو

له. اليد صاحب لقرار الغائأب إلى الدار قال: تدفع فيما اليد صاحب وصدق
ًا الغائأب القاضي ويجعل لن البينة؛ إعادة المدعي يكلف ول للمدعي، خصم
ًا، صح اليد صاحب على إقامتها له المقر ويجعل اليد، ذي بإقرار يبطل فل ظاهر

وينتقض تقدم فيما هذا جنس مر وقد اليد، ذي عن كالوكيل المشتري وهو
المشتري. يد من المبيع لستحقاق البائأع على بالثمن المشتري ويرجع البيع،

فأقام إليه، العبد ودفع المشتري حضر ثم واحد رجل البائأع على شهد لو وكذلك
ًا المدعي الشاهد إعادة يكلفه ول له، بالعبد وقضى المشتري، على آخر شاهد

شهدا الشاهدين كأن فصار الول الشاهد إلى مضاف الثاني الشاهد لن الول؛
اليد. ذي على

وأقام المدعي حضر حتى يسلمه ولم غيره من الدار باع اليد ذو كان لو وكذلك
ذي بينة إلى يلتفت ل إليه يسلمه ولم فلن من العبد باع أنه البينة يده في الذي



ثم والقبض البيع على البينة أقام إذا فيما كالجواب فيه الجواب ويكون اليد،
اليداع. 

لم أعتقته المولى: حين فقال أعتقه وأنه ملكه كان أنه رجل على ادعى عبد
قبل بيعه على البينة وأقام منه اشتريته ثم فلن من بعته أني لما ملكي يكن

وقال اشتريتك، أن قبل له: أعتقتك قال المولى كان ولو بينته، تقبل ل العتاق،
ًا يدعي العبد لن العبد قول فالقول اشتريتني، بعدما أعتقتني بل العبد: ل عتق

ًا، ًا يدعي والمولى جائأز ًا. عتق فاسد
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الفصل هذا من آخر نوع
ألف قيمته لي عبد عين فقأ أنه رجل على ادعى الله: رجل رحمه محمد قال

المدعي فأقام حي العبد أن مقر والمدعي دعواه، عليه المدعى وجحد درهم،
عليه المدعى على بالرش يقضي ول بينته يسمع ل فالقاضي دعواه، على بينة
هذا وأن عبده، أنه البينة يقيم فالمدعي العبد حضر فإذا العبد، من بمحضر إل

العبد بأرش الفاقيء على ويقضي بالعبد، له القاضي فيقضي عينه فقأ
للمدعي.

يقبل القاضي فقهائأنا: أن بعض قال «الكتاب»: وقد في الله رحمه محمد قال
العبد حضر فإذا العبد، يحضر لم وإن الفاقيء، على العبد بأرش ويقضي بينته،

الرش ويرد القضاء ذلك القاضي أبطل الصل حر وقال: أنا العبودية أنكر إن
القضاء. تلك أمضى للمدعي بالعبودية أقر وإن عليه، المدعى إلى
ًا الرش ادعى المدعي القائأل: أن هذا قول وجه بسبب الحاضر ذمة في دين
للقضاء المحل حضرة يشترط ل هذا مثل وفي له، مملوكا محل في جائأز

المدعى وأنكر درهم، ألف قيمته له برذون عين فقأ أنه ادعى لو كما بالرش
المدعى على له يقضي فالقاضي دعواه على بينة المدعي فأقام دعواه، عليه
ًا البرذون يكن لم وإن البرذون، قيمة بربع عليه هاهنا.  كذا حاضر

متعذر؛ هاهنا بالرش القضاء «الكتاب»: أن في الله رحمه محمد ذكر ما وجه
أو للمدعي، العبد وبملك بالرش يقضي أن إما هاهنا بالرش قضينا لو لن

على قامت العبد حق في البينة لن الول؛ إلى وجه ول غير، ل بالرش يقضي
الصل حر أنه قوله القول كان حتى الظاهر؛ حيث من نفسه يد في لنه العبد؛

إلى وجه ول يجوز، ل حاضر خصم عنه وليس الغائأب، على والقضاء غائأب، وأنه
الصل ملك عن الفصل يفيد ل الطرف بدل وملك الطرف، ملك لن الثاني؛

مر. ما على
العبد يحضر أن إلى القضاء يوقف وحده وبالرش بالمرين، القضاء تعذر وإذا

القضاء يقع أن غير من ممكن بالرش القضاء هناكا لن البرذون، مسألة بخلف
يدعي لنه برذونه، البرذون المدعي: أن قول القول لن غائأب؛ على بالبرذون

ً ثالث، يد في البرذون كون يعرف لم فإنه منازع فيه له وليس لنفسه مال
القضاء فأمكن له البرذون أن قوله القول فكان نفسه يد للبرذون وليس

الغائأب. على بالبرذون القضاء يقع أن غير من بالرش
بذلك القضاء يمكن فل نفسه عن ويقر نفسه يد في العبد لن العبد؛ بخلف



ًا العبد كان لو حتى الغائأب على بالقضاء إل للمدعي بالرش يقضى ميت
غير من للمدعي بالرش القضاء فيمكن نفسه على للميت بد ل لنه للمدعي؛

الغائأب. على القضاء يقع أن
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ًا العبد كان إذا وكذلك بالرش يقضي فالقاضي نفسه، عن يعبر ل صغير
المام القاضي عن حكي هكذا العبد؛ حضرة يشترط ول الفاقيء، على للمدعي

هو بل نفسه يد له ليس نفسه عن يعبر ل الذي الصغير لن العامري؛ عاصم أبي
فأمكن ملكه، أنه اليد صاحب قول فيه القول كان حتى والدابة الثوب بمنزلة
الغائأب. على العبد بملك القضاء يقع أن غير من بالرش القضاء

ًا الفاقيء انتصب قيل: هل فإن ًا ادعى لنه للمدعي؛ العبد عن خصم على حق
العبد، رقبة في لنفسه الملك إثبات بعد إل إثباته يمكن ول الرش، وهو الفاقيء

ًا الحاضر ينتصب هذا مثل وفي الغائأب.  عن خصم

ًا الفاقيء يجعل أن يمكن قلنا: ل ًا، العبد عن خصم الفاقيء من ليس لنه حكم
من بد ول سبب، العبد رقبة في ملكه من إثباته المدعي يريد فيما العبد وبين
ًا الحاضر يجعل حتى والغائأب الحاضر بين يكون سبب واحد الغائأب عن خصم

هذا عبد وإنه العبد، عين فقئ أنه أقر عليه المدعى أن قال: ولو به، يقل لم
البينة. فصل بخلف له العبد بأرش يقضي فإنه غائأب، والعبد المدعي

بالرش القضاء فيمكن العبد نفس دون الرش حق في القرار والفرق: أن
ًء يكون أن غير من للمدعي فحجة البينة، فأما العبد، وهو الغائأب على قضا
يكون ل لنه العبد ورقبة الرش، حق في بها العبد ملك إثبات يمكن فل متقدمة،

الغائأب. على
سبيل على ذكرناها التي البرذون مسألة هذا بعد وذكر الفرق هو فهذا

للمدعي القيمة بربع يقضي القاضي أن بينا ما نحو على وأجاب الستشهاد،
ًا البرذون يكن لم وإن عليه، المدعى على ل أن ينبغي إشكال نوع وفيه حاضر

للقاضي البرذون المدعي يري حتى البرذون بأرش للمدعي القاضي يقضي
ل؟. أم عينه فقئ هل القاضي إليه فينظر

على للمدعي يقضي ل فالقاضي رأسه شج أنه آخر على ادعى من أن ترى أل
وهو والجواب للقاضي رأسه المدعي يرى ) حتى4أ206( بشيء عليه المدعى

رأسه إراءة فيمكنه حاضر، المدعي الشجة فصل في أن الفصلين بين الفرق
بكلفة إل البرذون إراءة يمكنه فل فغائأب البرذون فأما ومشقة، كلفة غير من

ومشقة. 

يأمره ل فالقاضي ميت وأبوه أباه، شج أنه غيره على ادعى لو ما بمنزلة وكان
البرذون كان لو أن الشجة مسألة من البرذون مسألة وزان أبيه، بإحضار
ًا، ًا، البرذون كان ولو حاضر يري حتى بأرشه للمدعي يقضي ل فالقاضي حاضر
ذلك بعد رجل جاء قال: ولو مشقة، غير من إراءة يمكنه لنه القاضي، البرذون

القاضي من وطلب له، البرذون أن يزعم وهو يده في عينه المفقوءة والبرذون
قوله إلى يلتفت ل فالقاضي إليه، الرش يدفع حتى بالرش له المقضي يأمر أن
البرذون أن البينة يقم لم ما إليه الرش يدفع حتى بالرش له المقضي يأمر ول



ٍذ وهو عينه فقئ عليه المدعى وأن له البرذون أن قوله القول أن مع له، يومئ
له.
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بخلف قوله فيه القول ليجعل يده في ليس العين لن كذلك كان ما وأن

في الذي ولعل قوله، فيه القول يجعل أن فأمكن يده في البرذون لن البرذون؛
له حكمنا إنما ولنا عينه، فقئت بعدما بالرش له المقضي جهة من البرذون يديه

ل والظاهر والرش للستحقاق، حجة يصلح ل والظاهر يده، بظاهر بالبرذون
هذا وأن له، البرذون أن بينة البرذون يديه في الذي أقام فإن بذلك، يصلح

ٍذ وهو عينه، فقئ عليه المدعى أنه ببينته ظهر لنه له؛ بالرش قضي له يومئ
بالرش له المقضي بينة أن وظهر الفقئ، يوم البرذون ويد ملك صاحب كان

كافة الناس حق في حجة البينة إذ حاضر خصم عنه ليس غائأب على قامت
بالرش. له المقضي بينة فبطلت

صاحب لنه له البرذون أن بالبرذون جاء الذي بينة تقبل ل أن قيل: ينبغي فإن
البرذون.  حق في اليد

جاء والذي يده، في ما لستحقاق أقامها إذا تقبل ل اليد ذو بينة أن إل قلنا: نعم
ترى أل خارج، الرش حق في وهو الرش، لستحقاق البينة أقام إنما بالبرذون

البينة الجار فأقام الجار ملك الجار يد في الدار كون أنكر إذا للدار المشتري أن
من غرضه لن يد؛ صاحب هو كان وإن بينته، قبلت داره يده في التي الدار أن

في كذلك المشتراة، الدار وهي يده في ليس ما استحقاق البينة هذه إقامة
هذا وأن له البرذون أن بينة فأقام بالرش له المقضي عارضه فإن مسألتنا
ٍذ وهو عينه فقئ عليه المدعى لنه أولى بالرش له المقضي فبينة له يومئ

خارج.
ٍر المشتري أن ترى أل فأقام الجار، ملك الجار يد في الدار كون أنكر إذا لدا

لن يد، صاحب هو كان وإن بينته قبلت داره يديه في التي الدار أن البينة الجار
المشتراة، الدار وهي يده في ليس ما استحقاق البينة هذه إقامة من غرضه
له، البرذون أن بينة فأقام بالرش، له المقضي عارضه فإن مسألتنا، في كذلك

ٍذ وهو عينه، فقئ عليه المدعى هذا وأن أولى؛ بالرش له المقضي فبينة له يومئ
الخارج وبينة البرذون، حق في اليد صاحب والخر البرذون، حق في خارج لنه
أولى. عندنا الملك خلف في
الرش، حق في خارج فهو البرذون حق في يد صاحب كان إن قيل: الخر فإن

حق في خارج فهو الرش حق في اليد صاحب كان إن بالرش له والمقضي
ًا كان لما بالرش له المقضي بينة ترجحت فلماذا البرذون، حق في خارج

خارج هو من لبينة الترجيح كان بينهما الجمع تعذر فعند البرذون، وهو الصل
الصل. حق في
جاء الذي بينة دافعة وتصير له المقضي بينة تترجح البينة أقام قيل: إذا فإن

الذي بينة دافعة هذا قبل له المقضي أقامها الذي بينة تصير ل فلما بالبرذون،
بينة. له المقضي يعد لم وإن بالبرذون، جاء الذي بينة تقبل ل حتى بالبرذون جاء
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وبينة البرذون، أحضر الذي على ل الفاقيء على قامت البينة ذلك قلنا: لن
بينة فكانت بالرش له المقضي وهو الفاقيء على قامت البرذون أحضر الذي

أحضر الذي حق في البرذون في ملكه إثبات على الرش على له المقضي
بمنزلة. والعدم وجودها عليه يقم ولم البرذون،
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آخر نوع
فأراد غائأب والراهن رهن، يديه في الحيل»: رجل «كتاب في الخصاف ذكر

ًا بكونه ويحكم بذلك له يستحل القاضي حتى الرهن يثبت أن المرتهن في رهن
يديه.

ً المرتهن يأمر ذلك: أن في فالحيلة ًا رجل الرهن هذا رقبة يدعي حتى غريب
عنده، رهن أنه القاضي عند بينة المرتهن فيقيم القاضي، إلى المرتهن ويقدم

ًا بكونه ويقضي الرهن على بينته القاضي فيسمع خصومة عنه ويدفع عنده رهن
الراهن وإن مقبولة الرهن على البينة أن الخصاف من تنصيص وهذا الغريب،

قالوا: وذكر المخمسة المسألة «الجامع» في في محمد ذكر وهكذا غائأب،
المواضع بعض في الجواب فيه وشوش الرهن كتاب في المسألة هذه محمد
يشترط. لم بعضها وفي الرهن، على البينة لسماع الراهن حضرة شرط

الراهن حضرة يشترط ل أنه قالوا: الصواب بعضهم فيها؛ اختلفوا قد والمشايخ
وقع الراهن حضرة يشترط «الرهن» أنه كتاب في المواضع بعض في ذكر وما

ًا الوديعة مسألة نظير الرهن مسألة القائأل هذا وجعل الكاتب، من غلط
وديعة العين هذا أن على بينة أقام إذا اليد صاحب فإن والمضاربة، والجارة

ًا، أو مضاربة، أو فلن جهة من عنده فهاهنا بينته يسمع فالقاضي إجارة، أو غصب
كذلك. 

هذه تقبل الروايتان إحدى في روايتان؛ المسألة قالوا: في مشايخنا وبعض
بإقامة إل الحفظ عليه تعذر فإذا استحفظه، فقد رهنه لما الراهن لن البينة؛
ًا صار للراهن الملك وإثبات البينة، وأشباهها، الوديعة في كما ذلك، في خصم
وإليه الغائأب، على الرهن لثبات البينة هذه يقبل ل أخرى: القاضي رواية وفي
لثبات البينة هذه قبول في لن وهذا الله؛ رحمه السرخسي الئأمة شمس مال

ليدفع الرهن إثبات على اليد لصاحب حاجة ول الغائأب، على قضاء الرهن
أنها بينة أقام لو كما الخصومة، عنه تندفع اليد بمجرد فإن نفسه، عن الخصومة

في ذكر فقد الكبير»، «السير في نظائأره في بهذا أجابه وقد يده، في وديعة
فوجده الغنيمة في وقع ثم ...؟، إذا المرهون الكبير» العبد «السير نظائأره

هذا يكون ل وأخذه لفلن، عنده رهن أنه البينة فأقام القسمة قبل المرتهن
ًء له، كاٍف اليداع لن الرهن؛ إثبات إلى يحتاج ل لنه بالرهن؛ الغائأب على قضا
إليه. وجه ول الغائأب على الرهن لثبات البينة قبول أن بهذا فتبين
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آخر نوع
درهم، ألف ثلثة وتركا هلك «الجامع»: رجل وصايا في الله رحمه محمد قال

ًا وتركا ًا وارث وجحد ماله بثلث له أوصى الميت أن البينة رجل فأقام واحد
دفع فإن بوصيته، ويقضي الوارثا على بينته يسمع فالقاضي ذلك، الوارثا
له أوصى الميت أن بينة وأقام آخر رجل جاء ثم له، الموصى إلى الثلث الوارثا

فالقاضي القاضي إلى له الموصى فأحضر ذلك، الوارثا غاب وقد ماله، بثلث



ًا، له الموصى يجعل يده في ما نصف يدفع أن ويأمره عليه بينته ويسمع خصم
والول الول، يد في ما نصف لنفسه يدعي الثاني لن الثاني؛ المدعي إلى

ًا فينتصب ذلك يجحد له.  خصم

ًا كالثابت بالبينة والثابت الثاني بينة قبلت وإذا عاين القاضي كأن صار عيان
الول عند يكن لم فإن هاهنا كذا نصفان، بينهما الثلث يجعل وهناكا وصيتهما،

وأراد الوارثا القاضي فأحضر معدم وهو استهلكه، أو يده في ما ملك بأن شيء
البينة إعادة الثاني يكلف لم وصيته الوارثا فجحد يده في ما بعض منه يأخذ أن

ًا صار الميت لن الوارثا؛ على ًا عليه مقضي أن الثاني له للموصى فكان أيض
ب206( الول يتبعان الوارثا مع الثاني ثم يده، مافي خمس الوارثا من يأخذ

أسهم؛ خمسة على اقتسماه بذلك أخذ فإذا حق، بغير أخذ ما نصف ) فيأخذان4
الذي القاضي إلى والخصومة للوارثا، أسهم وأربعة الثاني له للموصى سهم
ًا صار إنما الول لن سواء؛ آخر قاٍض وإلى للول، قضى يده. بحكم للثاني خصم
له الموصى كان ولو سواء، آخر وقاضي القاضي هذا المعنى هذا حق وفي
لن الوارثا؛ على يقضي فالقاضي الوارثا الثاني فأحضر الغائأب، هو الول

ًا فينتصب الميت، خليفة الوارثا ذلك ويكون عليه، يستحق فيما عنه خصم
ًء الوارثا على القضاء انتصب لما الوارثا لن الول؛ له الموصى على قضا
ًا ًا الميت صار عنه خصم ًا الميت صار وإذا عليه، مقضي الموصى صار عليه مقضي

ًا له الورثة.  أحد بمنزلة له الموصى لن عليه؛ مقضي

ًا إليه يدفع ولم الول، بوصية قضى القاضي كان وإن الثاني خاصمه حتى شيئ
ًا؛ جعله بعينه القاضي ذلك إلى خاصمه فإن غائأب، والوارثا القاضي لن خصم

ويد الوارثا، يد في أمانة أنه إل الول، له الموصى ملك الثلث ثلث أن عرف
وإن الول، له الموصى يد في كأنه التقدير حيث من فصار المالك، كيد المين

ًا؛ يجعله لم آخر قاٍض إلى خاصمه لنفسه الثلث نصف يدعي الثاني لن خصم
حيث من ول الحقيقة، حيث من ل يده في الثلث كون القاضي هذا يعرف ولم

ملكي، يقول: الثلث فإنه الول، له الموصى بإقرار يثبت إنما ذلك ثبت لو الحكم
ًا؛ يصير ل القرار بهذا أنه إل الوارثا، يد في أمانة وهو الحقيقة في لن خصم
ذلك في القاضي يصدقه لم وإذا ذلك، في يصدق فل الوارثا على دعوى هذه
ًا. كونه يوجب ما يثبت لم خصم
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إلى القاضي يدفع ولم حاضر، والوارثا الغائأب، هو الول له الموصى كان ولو

ًا، الول له الموصى الثاني خاصمه وإن الثاني، له للموصى خصم فالواررثا شيئ
ًا الوارثا يجعل إنما القاضي لن آخر؛ قاضي إلى ًا لكونه الميت عن خصم خلف

ًا يصير إنما له الموصى فأما بذلك، عالم الثاني والقاضي عنه، لكون خصم
ًا، أو حقيقة إما يده في المال إذا كله وهذا بذلك يعلم لم الثاني والقاضي حكم

كان أو الميت، من الوصية بحكم يده في الذي المال أن الول له الموصى أقر
ًا ذلك مالي يقول: هذا والول ذلك من شيء يكن لم إذا أما للقاضي، معلوم

ًا، ماله من أخذت وما بشيء، لي أوصى ما والميت أبي عن ورثته فإنه شيئ
ًا يكون الثاني.  له للموصى خصم



ًا رجل ادعى لو ما بمنزلة اليد: ذو وقال فلن، من اشتراه أنه رجل يدي في عبد
ًا يكون فإنه أبي، من ورثته هوعبدي المدعي ببينة عليه ويقضي للمدعي خصم

يدعي الذي الميت فلن جهة من عندي وديعة المال قال: هذا هاهنا. فإن كذا
تصادقا لنهما بينهما؛ خصومة فل مني، قال: غصبته أو جهته، من الوصية الثاني

يد أو وديعة يد يده فكانت الميت جهة من له الموصى إلى وصل المال هذا أن
غصب.

ًا جهة من فيه الملك تلقي يدعي من حق في خصومة يد يكون ل كان ما وأي
يده في العبد أن العبد يديه في الذي ادعى إذا الشراء؛ مسألة في كما المالك،
تندفع فإنه جهته، من الشراء المدعي ادعى الذي الغائأب لفلن غصب أو وديعة،

ً به يعني ؛ فلن جهة من عندي وديعة قال: هو وإن الخصومة، عنه غير آخر رجل
لنه قال؛ ما على بينة يقيم أن إل خصم فهو منه قال: غصبته أو الموصي،

ًا انتصب تندفع ل غصب يد أو وديعة يد يده أن دعواه فبمجرد اليد، بظاهر خصم
الخصومة. عنه

هذه في الخصومة تندفع يقول: ل الله رحمه البلخي بكر أبو الفقيه وكان
ًا ادعى إذا ما على وقاسه البينة أقام وإن الصورة، اشتراه أنه إنسان يد في عين

ًا أن ادعى اليد وذو يملكه، وهو الغائأب، فلن من الغائأب ذلك غير آخر فلن
كذلك. يكون أن يجب فهاهنا الخصومة، عنه تندفع ل هناكا فإن إياه أودعه
ً وتركا هلك رجل ًا مال ًا ووارث ألف الميت على له أن بينة رجل فأقام واحد
الوارثا، وغاب درهم ألف إليه ودفع الوارثا على له القاضى فقضى دين، درهم

يكون ل الول الغريم فإن درهم، ألف عليه وادعى للميت، آخر غريم فحضر
ًا إذا هناكا فإن لهما، الموصى وبين الغريمين بين فرق الثاني للغريم خصم
فالول الثاني، فحضر الثلث إليه ودفع بالثلث، الول له للموصى القاضي قضى

ًا ينتصب للثاني. خصم
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الوصية تبطل ولهذا التركة، عين بالثلث له للموصى المستحق والفرق: أن
ذلك له يكون ل ماله من الثلث له يعطي أن الوارثا أراد لو ولهذا التركة، بهلكا

ًا الثاني كان التركة عين المستحق كان ولما له الموصى برضى إل بعض مدعي
ًا الول فانتصب الميت، جهة من لنفسه الول يد في ما يده بحكم للثاني خصم

التركة. عين يستحق فل الغريم، فأما
لهما كان آخر مال من دينه قضاء دينه ثبوت بعد الوصي أو الوارثا أراد لو ولهذا
ذمة في حقه وإنما المال بهلكا حقه يبطل ل وكذلك الغريم، رضى غير من ذلك
يكون ل منه للقضاء تركته تتعين موته بعد أن غير الميت وهو الدين، عليه من

التركة. عين في حقه
دعوى وفي القضاء، ليتعين الميت ذمة في الدين إثبات من بد ل هكذا كان ولما

هو الول الغريم كان ولو الغريم، دون وصيه أو وارثه الخصم الميت على الدين
ًا كان الميت وارثا الثاني فأحضر الغائأب، فيما الميت عن نائأب لنه له؛ خصم

ًا جعله فأمكن الميت، على يدعي يجعل حتى الميت، عن النيابة بطريق خصم
ًا ًا جعله يمكن ول الميت، عن النيابة بطريق خصم ل لنه الصالة؛ بطريق خصم
ًا يدعي مر، ما على يده في ول ذمته، لفي شيئ



الثاني الغريم رجع الوارثا أخذه ما توى وقد الوارثا، على القاضي قضى إذا ثم
لهما؛ بقي بما الوارثا يتبعان ثم قبض، ما بعض منه فأخذ الول، الغريم على
الميت على لهما بأن القاضي علم ولو القاضي، بعلم كالثابت بالبينة الثابت لن

ما نصف منه يأخذ فالقاضي الباقي، وتوى حقه تمام الول قبض وقد دين،
كذا لهما بقي بما الوارثا يتبعان ثم يستويان، حتى الخر إلى ويدفعه أخذه،

هاهنا. 

ًا، الول يكن لم ولو فأقام الوارثا، وغاب وقبضه بالثلث، له موصى وكان غريم
ًا، الميت على له أن البينة رجل يدعي ل لنه له؛ بخصم ليس له فالموصى دين
ًا يدعي أما مّر، ما على التركة عين في للغريم حق ل أو يده، في ما بعض دين
ًا ينتصب إنما بالثلث له والموصى الميت على في يدعي فيما الميت عن خصم

ًا، ينتصب حيث الوارثا بخلف إليه؛ وصل الذي المال مال في يدعي فيما خصم
ًا الميت مقام قائأم الميت عن خلف لنه ذمته؛ وفي الميت إلى لحاجته مطلق
هذا. قبل مّر ما على بخلفه بالثلث له الموصى أما ذلك،

ًا الول كان لو وكذلك من مر ما على بخلفه بالثلث له موصى والثاني غريم
ًا، الول كان لو وكذلك هذا، قبل الغريم يكن لم بالثلث له موصى والثاني غريم

ًا ًا كان إن له الموصى لن له؛ خصم غاصب، الول أن زعمه في كان بالدين مقر
قلنا. لما كله ذلك في خصم والوارثا خصومة يد تكون ل الغاصب ويد
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ثلث وهي بعينها، الجارية بهذه له أوصى أنه ميت وارثا على بينة أقام رجل
على البينة آخر أقام ثم الوارثا وغاب إليه ودفعها بذلك القاضي وقضى ماله،

ًا؛ وذكروا بهذا له أوصى الميت أن له الموصى ًا يذكروا لم أو رجوع قضى رجوع
ادعى إن لنفسه، الول يد في ما جميع ادعى الثاني لن بحقه؛ للثاني القاضي
هذا مثل وفي لنفسه، كونها يدعي اليد وذو الرجوع، يدِع لم إن ونصفها الرجوع،
ًا.  ينتصب خصم

انتصب موته قبل الميت من نصفها أو الجارية هذه اشترى كان أنه ادعى كرجل
ًا له الموصى ًا انتصب إذا ثم هاهنا، كذا خصم ًا ذكروا فإن خصم قضى رجوع
ًا يذكروا لم وإن للثاني، الجارية بكل القاضي للثاني بنصفها قضى رجوع

ًء هذا ويكون والمساواة، للمزاحمة أن حتى حضر، أو غاب الوارثا على قضا
تلقى إنما الوارثا لن للثاني، الجارية كل كان حقه بطل إذا الول له الموصى

ًا الميت صار وقد الميت، جهة من الميراثا في الملك البينة، بهذه عليه مقضي
ًا يصير جهته من الملك تلقى من فكل ًا، عليه مقضي القاضي دفع فإن أيض

الوارثا ينتصب لم الوارثا وحضر له الموصى غاب ثم الول، إلى الجارية
ًا المدعي لن غيره إلى أو الول، القاضي إلى خاصمه الخر له للموصى خصم

ًا، ) ول4أ207( حقيقة ل الوارثا يد في ليست والجارية الجارية، والوارثا حكم
ًا يصلح إنما ًا يصلح ل والمورثا حياته، حال المورثا يصلح فيما خصم في خصم
الوارثا. فكذا ويده، ملكه عن زال فيما حياته حال

ًا، يصير حيث الوارثا وأحضر بالثلث، وصية يدعي الثاني كان إذا ما بخلف خصم
فينتصب مّر، ما على الوارثا يد في فيما شركة لنفسه يدعي المدعي هناكا لن



ًا الوارثا فبخلفه. هاهنا أما عليه، سببه إثبات في خصم
الثاني خاصم حتى إليه يدفعها فلم بالجارية، للول قضى القاضي كان وإن

ًا؛ يجعله لم الول القاضي إلى فيها خاصمه فإن الوارثا، القاضي لن خصم
ًا الوارثا وعرف لغيره، كونها عرف خصومة، يد تكون ل المين ويد فيها، أمين

ًا؛ جعله آخر قاٍض إلى خاصمه وإن كونها يعرف لم الثاني القاضي لن خصم
ًا، الوارثا وكون لغيره في يصدقه فل التركة من يده في كونها عرف بل أمين

عليه قضي يصدقه لم وإذا ذلك، على يقيمها ببينة إل فيها أمين وأنه لفلن، أنها
ًا الول له الموصى وصار الملك تلقي مدعي الول له الموصى لن عليه؛ مقضي

ًا صار والميت الميت، جهة من تلقي يدعي من فصار البينة، بهذه عليه مقضي
ًا الميت جهة من الملك ًا.  عليه مقضي أيض

ًا رجل ادعى إذا ما بخلف ًا رجل يدي في عين ًا، ملك ادعى اليد وصاحب مطلق
اليد صاحب على القاضي وقضى ذلك، على البينة يقم ولم فلن، مودع أنه

هناكا لن أمينه؛ أنه اليد صاحب ادعى الذي على قضاء ذلك يكون ل للمدعي،
فاقتصر اليد صاحب وهو عليه، المقضي جهة من التلقي يدعي ل اليد صاحب

فبخلفه. هاهنا أما اليد صاحب على القاضي
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خاصمه إذا وهو الفصل، بهذا الوارثا على الثاني بينة سمع إذا القاضي ثم
على شهوده شهد سواء الجارية بنصف للثاني قضى آخر قاٍض عند الثاني

شهدوا إذا فيما يشكل ل وهذا الرجوع، على يشهدوا لم أو الول، عن الرجوع
الرجوع. على

وهو العين في لنفسه الوصية أثبت الثاني له الموصى ذلك: أن في والوجه
الوصية عن الرجوع إثبات أما ذلك، في خصم والوارثا الميت على استحقاق

بخصم ليس والوارثا الوارثا، على ول الميت، على باستحقاق فليس الولى،
القضاء يصح ولم بالوصية، الوارثا على القضاء فيصح الول، له الموصى عن

بالرجوع. عليه
على البينة الثاني أعاد فإن الول حضر فإذا نصفين، بينهما الجارية كانت فلهذا

أوصى الميت أن بينة الول أقام قلنا: وإن لما نصفها أخذ وإل الكل أخذ الرجوع
رجع الميت أن الول على البينة الثاني أقام ثم إليه القاض ودفعه ماله، بثلث له

الول، من الثلث يأخذ فالقاضي للثاني، ماله بثلث وأوصى الولى، الوصية عن
ًا فينتصب ذلك يجحد والول ًا انتصب وإذا اليد، بحكم خصم الثاني كان خصم

ًا كان فلهذا فيها، خصم هو من على الول حق وبطلن نفسه، استحقاق مثبت
قلنا.  كما

عن الرجوع دون الثانية بالوصية القاضي قضى الحاضر هو الوارثا كان ولو
إليه مدفوع والعبد بعينه، بعبد له موصى الول كان ولو مر، لما الولى الوصية
بمئة له أوصى الميت أن له الموصى على البينة آخر أقام ثم القاضي، بقضاء

ًا يكون ل بالعبد له فالموصى ماله، من استحقاق يدعي ل الثاني لن له؛ خصم
استحقاق يدعي ل وهو عبد، الول يد في لن بعينه، الول يد في مما شيء
العبد. من شيء



الثاني يكن فلم المئة، صاحب وصية تبطل ل الول يد في العبد هلك لو ولهذا
ًا له الموصى وغاب الوارثا حضر ولو بعينه، يده في مما شيء استحقاق مدعي
ًا الوارثا كان الول ًا يدعي لمن خصم الوارثا لن للثاني خصم الميت على دين
ًا يكون فلذا مّر ما على ًا يدعي لمن خصم فلذا مّر، ما على الميت على دين

ًا يكون ًء عليه القضاء ويكون مرسلة، وصية يدعي لمن خصم على قضا
الول. له الموصى

هي وكانت درهم، ألف منه غصب كان أو قرض، درهم ألف رجل على له رجل
يد في بعينها قائأمة وهي درهم، ألف استودعه أو بعينها قائأمة الغاصب يد في

له التي اللف بهذه له وأوصى توفي المال صاحب أن البينة رجل فأقام المودع،
يمت لم أو فلن أمات أدري يقول: ل لكنه بالمال مقر والرجل الرجل، هذا قبل
ًا، يحضر حتى خصومة بينهما القاضي يجعل لم ًا؛ أو وارث الوديعة في أما وصي

ًا غصب، يد أو أمانة يد إما يده أن على اتفقا فلنهما والغصب، ل كان ما وأي
مّر. ما على خصومة يد يكون
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ًا ادعى ونظيره: إذا اليد وصاحب الغائأب فلن من اشتراه أنه رجل يدي في عين
ًا ينتصب ل منه غصبته أو الغائأب مودع يقول: أنا أما هاهنا، كذا للمدعي خصم

للمدعى وليس هذا، ذمة في الذي الدين ذلك الميت على يدعي فلنه الدين في
ًا عليه من ذمته في ما على له بد ل المديون فإن له، الموصى يدعيه ما على يد

ًا.  ينتصب فلم له ملك ول الدين خصم

والغاصب وأخوه ابنه فلن وارثا أنه وادعى رجل، جاء لو وبينما هذا بين فرق
قال: ل أو يمت؟ لم أو فلن أمات أدري قال: ل ولكنه بالمال مقر والمودع

البينة، تقبل وارثا أنه وعلى موته على البينة فأقام ل؟ أم وارثا أنت أدري
ًا هو وينتصب للوارثا. خصم
ًا فكونه الميت مقام قائأم الميت خليفة الواثا وهو: أن والفرق ًا أو مودع غاصب

أو المودع قال لو حتى نفسه عن والغصب الوديعة صاحب خصومة تندفع ل
هذه عنه تندفع ل ل؟ أم منك غصبت أو أودعتني، الذي أنت أدري الغاصب: ل

ًا كونه فكذلك القول، بهذا الخصومة ًا أو مودع خليفته، خصومة تندفع ل غاصب
ًا عليه المدعى ينتصب فإنما الميت، عن بخليفة ليس له الموصى أما له خصم

ًا عليه المدعى جعل وتعذر يده، باعتبار فلهذا مّر، ما على اليد بحكم له خصم
ذكرنا. الذي هذا افترقا

ًا المال قبله الذي كان إذا ملكي، المال: هذا يديه في الذي قال فإن بالمال مقر
ًا صار شيء، الميت مال من عندي وليس بدعوى نازعه لنه للمدعي؛ خصم
ًا فصار الملك سببه. إثبات وفي الملك إثبات في له خصم
ًا ادعى كرجل وصار اليد وصاحب الغاصب، فلن من اشتراه أنه رجل يد في عين

ًا ينتصب فإنه لي يقول: هو ًا القاضي جعله وإذا هاهنا، كذا للمدعي خصم خصم
الثلث، الوصية محل لن عليه؛ المدعى يده في ما بثلث له قضي الوجه هذا في

ً للميت يعرف لم والقاضي يقيم أن إل المال هذا بثلث له فيقضي آخر، مال
ذلك قبض الوارثا وأن اللف، هذه غير درهم ألفي تركا الميت أن بينة المدعي
ٍذ كل استحقاق أثبت لنه اللف؛ هذه بكل له للموصى القاضي يقضي فحينئ
العادلة. بالبينة لنفسه اللف

ًا الميت مال من أقبض وقال: لم ذلك بعد الوارثا حضر فلو إلى يلتفت لم شيئ



ًا صار لنه قوله؛ اللف ثبوت ضمن في إليه درهم ألفي بوصول عليه له مقضي
التركة.  ثلثا

ًا له الموصى مكان كان ولو ًا يدعي غريم لم بحالها والمسألة الميت على دين
ًا المال قبله الذي يكن ًا اليد صاحب كان سواء خصم ًا، أو مقر كان إذا أما جاحد

ًا؛ ًا ينتصب ل فلنه مقر شركة يدعي ل أنه مع الوجه هذا في له للموصى خصم
ًا؛ كان إذا وأما أولى، كان العين في ًا يدعي ل لنه جاحد اليد، صاحب يد في عين

ًا يدعي وإنما ًا يصلح لم فإذا له، تابع العين واستحقاق الميت، على دين في خصم
ًا يصلح ل الصل ًا. البيع في خصم أيض
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ًا أن بينة المدعي هذا أقام فإن ًا يدع ولم مات فلن ًا ول وارث القاضي يقبل وصي

ل والجواب خصم، غير على قامت لنها البينة هذه تقبل ل أن ينبغي وكان بينته،
ًا يتركا لم أنه شهدوا لما الشهود لن القاضي، وهو خصم على قامت بل وارث

ًا يدعي فالمدعي المسلمين لجماعة الميت تركة أن شهدوا فقد مال في حق
القاضي فينتصب المسلمين، جماعة مع الخصومة يمكنه ول المسلمين، جماعة
ًا ًا لكونه المسلميين جماعة عن خصم بهذا يدعي ولنه المسلمين؛ عن نائأب
ًا والقاضي ُحسبًة القاضي على الوصي نصب وجوب ب207( نفسه على قيم

ًا، ) يصلح4 ًا، الميت عن ينتصب البينة بهذه القاضي قضى وإذا قاضي ويأمر وصي
وأمر الدين، على بينته قبل فعل فإذا الدين، بذلك عليه البينة يقيم أن المدعي

ًا المال قبله الذي كان إن الغريم؛ إلى الدين بقضاء المال قبله الذي بذلك. مقر
البينة أقام له الموصى أن فقال: لو المسألة صدر إلى الله رحمه محمد عاد ثم
ًا أن ًا يدع ولم مات، فلن الشهود: ل وقال فلن، قبل التي باللف له وأوصى وارث

ًا، له نعلم بالمال يقضي فالقاضي قبله، الذي بالمال مقر المال قبله والذي وارث
للموصى. 

وارثا للميت كان إذا وهو: أنه والفرق وارثا للميت كان إذا وبينما هذا بين فرق
جعله من إبطال من فيه لما الوارثا بمنزلة له الموصى يجعل أن يمكن ل

ًا الشرع الشرع أثبته ما إبطال ولية للعبد وليس به، الموصى قدر في وارث
ًا، ثمة اليصاء فجعل ًا له الموصى وجعل تمليك بمنزلة الميت على متملك

ًا له الموصى يكن فلم والمشتري، له الموهوب ينتصب فل الميت، عن نائأب
ًا والغاصب المودع، ًا للميت يكن لم إذا فأما له، خصم يجعل له فالموصى وارث

ًا؛ الوارثا، تفسير هو وهذا يتركه، فيما نفسه مقام أقامه الموصي لن وارث
ًا؛ جعله وأمكن ًا جعله لن وارث فجعل الشرع أثبته ما إبطال إلى يؤدي ل وارث

الوارثا. خصومة يدفع ل المدعي يد أن بينا وقد كالوارثا،
أخوه أنه موته عند أقر الميت أن شهدوا لو الشهود أن ترى فقال: أل استشهد

ًا له يعلمون ل وأمه لبيه ًا، المودع وصار له الميراثا جعلت غيره وارث وإن خصم
هاهنا. كذا وارثا للمقر يكن لم ما أبيه من نسبه ثبت

أي رجل إلى أوصى كان وقد الرجل، مات محمد: إذا «القضية» عن في وذكر
ًا، جعله القاضي إلى وجاء موته، بعد أو حياته في الوصاية الوصي وقبل وصي
ً كان إن فيه ينظر فالقاضي وصايته، إثبات يريد إذا دعواه يسمع للوصاية أهل



ًا يصلح من نفسه مع حضر له موصى أو وارثا ذلك في قال: والخصم له خصم
الوصي فلن الوارثا أما دين الميت على له رجل أو دين، عليه للميت رجل أو

ًا الميت مال في الوارثا يد فوق يده أن يدعي ًا رأي ًا، وتدبير والوارثا وتصرف
ًا فيكون ذلك ينكر له. خصم
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

فلنه دين؛ عليه للميت الذي الغريم وأما الوارثا، بمنزلة فلنه له الموصى وأما
على له الذي الغريم وأما ينكر، وهو الدين، من عليه ما استيفائأه حق يدعي
ًا يكون ل مشايخنا: إنه قال: بعض فقد دين الميت عليه يدعي ل لنه له؛ خصم

ًا ًا يكون فكيف شيئ ًا؛ الخصاف: يكون وقال له، خصم يدفع أن يريد لنه خصم
من الجملة هذه الوصاية، إثبات بعد ذلك له يكون وإنما الدين، في خصومته

«القضية». كتاب
بثلث وأوصى دين وعليه مات الله: رجل رحمه إبراهيم «المنتقى»: رواية وفي
أو شهود والورثة الغريم ثم له، الموصى فيأخذها لرجل مسماة بدراهم أو ماله

ًا، يكون ل له فالموصى القاضي إلى الموصى قدم غيب، أن إلى وأشار خصم
بالوارثا. يعتبر ل له فالموصى الثلث، بقدر حصلت متى الوصية

وارثا، ثمة يكن لم بأن وصحت الثلث على زاد بما الوصية حصلت وإذا
الحالة هذه في له الموصى ويعتبر الحالة، هذه في للغريم خصم له فالموصى
والوارثا الوارثا، خصائأص من الثلث على زاد ما استحقاق لن بالوارثا؛

ًا ينتصب وصاحب كذلك الجواب يكون أن يجب الوصي حق ففي للغريم خصم
ًا له الموصى «القضية» ذكر له الموصى كان إذا بينما فصل، غير من مطلق

له الموصى كان إذا منه المراد يكون أن فيحتمل بالثلث أو الثلث على بالزيادة
الثلث. على بالزيادة

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الفصل هذا من آخر نوع

درهم ألف أبيه على له أن الحاضر فادعى غائأب، أحدهما ابنان وله مات رجل
إثبات في الحاضر البن بينة أقبل فإني درهم ألف غير للميت مال ول دين،

ول خصم، معه ليس لنه بدينه، أبيه على بينته أسمع ول الجنبي، على الدين
ميراثا ل أنه يزعم لنه بشيء؛ الجنبي على قضيت التي اللف من له أقضي

الخ.  يجيء حتى اللف فأوقف له،

ًا: رجل وفيه فقال الشفعة، الشفيع وطلب اشتراها، دار يديه في أيض
يشتريها، أن قبل القول هذا قال أنه بينة وأقام لفلن، المشتري: اشتريتها

ًا أن البينة وأقام قبلتها لو لني بينته؛ قال: أقبل سنة؛ منذ بشرائأها وكله فلن
البيع. الغائأب ألزمت

ًا: رجل وفيه الدار يديه في الذي وأقام له، أنها رجل ادعاها دار يديه في أيض
أقبل فإني بها، ووكلني المدعي، هذا فلن من اشتراها لفلن الدار هذه أن بينة
لن المدعي؛ هذا من الغائأب ألزم ول عنه، الخصومة وأدفع وكيلً، وأجعله بينته
والمدعي خصومة، بيد ليست يده أن وعلى الغائأب، شراء على البينة إقامة هذا

يقبل ول فيه، خصم هو فيما عليه بينته فقبل الخر، دون أحدهما في له خصم



فيه. بخصم ليس فيما بينته
وقال: الدار هذه رجل ادعى دار يديه في الله: رجل رحمه يوسف أبو وقال
البيع، الدار يديه في الذي وجحد لجلي، منك الغائأب فلن اشتراها لي الدار

عليه. المدعى بينة قال: أقبل
ًا المشتري كان لو وكذلك ًا ادعى رجل بمنزلة وهذا الشراء، ينكر حاضر في دار

حنيفة أبو قال منك، اشتراها فلن وكان فلن، من وقال: اشتريتها رجل يدي
في هي الذي من وقال: اشتراها فلن، من اشتراها أنه ادعى الله: إذا رحمه

بينته. قبلت يده
فلن من بعتها كنت يديه: قد في هي الذي قال الله: لو رحمه يوسف أبو وقال
وبينه، المدعي بين خصومة فل غائأب، وفلن لك، بالشراء وكلته أنك يزعم الذي

في وهي منه، اشتريتها أنك تزعم الذي فلن من بعتها كنت قال: قد لو وكذلك
قال: أودعنيها.  أو الثمن، تدفع حتى يدي

ً أن ولو هذا في الذي المال وقال: هذا رجل على غيره باسم بصك جاء رجل
المدعى أنكر فإن بذلك، البينة ولي فلن، لي به أقر قد عليك فلن باسم الصك
المدعي هذا بينة أقبل خصم، فهو شيء عليه الغائأب لفلن يكون أن عليه

باسمه، الصك الذي للرجل بالمال عليه المدعى أقر وإن بالمال، له وأقضي
له المال بأن أقر فإنه باسمه، الصك الذي الغائأب على هذا بينة أقبل ل فإني
أقبل قال: ل أنه حنيفة أبي عن وروي يوسف؛ أبي قول هو هذا يحضر، حتى
شيء. عليه الغائأب لفلن يكون أن عليه المدعى أنكر وإن بينته،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الله: رحمهما الحسن بن محمد إلى كتب «الرقيات»: أنه في سماعة ابن ذكر
ًا ادعى رجل في فلن بن لفلن كانت الدار وقال: هذه رجل، يدي في دار

أخذها وأريد شفيعها، وأنا بألف، الفلني فلن بن فلن من باعها وإنه الفلني،
وأقام قط، وفلن فلن يملكها لم داري، يديه: هي في هي الذي وقال بالشفعة،
ذلك. من ادعى ما على بينة عليه المدعى
يحضر حتى بينهما خصومة فل حنيفة، أبي قول قياس وهو قولي، في قال: أما

ًا يحضرا وحتى البائأع، من الدار قبض كان إن المشتري يكن لم إن جميع
ويقضي خصٌم، يديه في فالذي يوسف، أبي قول في وأما الدار، قبض المشتري
يدي على فيضعه الشفيع من الثمن ويأخذ إليه ويدفعها بالدار للشفيع القاضي

ًء ذلك ويكون عدل، ًا المشتري كان وإن والبائأع، المشتري على قضا ًا أيض حاضر
ًا على العهدة وأجعل للشفيع بالدار الله: أقضي رحمه محمد قال للشراء؛ منكر

إليه. الثمن وأدفع المشتري
ً أمر رجل محمد: في عن سماعة ابن بمئة دنانير عشرة له يشتري أن رجل

الدنانير يدعي رجل فجاء الدراهم، ودفع الدنانير، وقبض ذلك، ففعل درهم
ًا أن المشتري بينة أقبل ول له، خصم فالمشتري هذه واشترى أمره فلن

خصومة.  بينهما أجعل لم بذلك الدنانير مدعي أقر وإن له، الدنانير

ًا: رجل وعنه فلن، موله بأمر درهم بألف العبد هذا باع أنه رجل على ادعى أيض
أجعله فإني صاحبه، أمر بغير عليه: بعته المدعى فقال يديه، في بضاعة وهو



ًا بالبيع. عليه أقضي إنما لني المشتري إلى العبد بدفع عليه وأقضي خصم
ًا ادعى رجل المملوكا: وقال يدي، في اليوم هو وقال: ليس له أنه وزعم مملوك

فل ذكر، ما على ببينة المملوكا جاء فإن ) الغائأب،4أ208( فلن مملوكا أنا
عليه، المدعى بينة قبلت بينة ذلك على يقم لم وإن المدعي، وبين بينه خصومة
أقام فإن سبيل، العبد على له يكن لم ذلك بعد له المقر جاء فإن له، به وقضيت

«الكتاب»: في قال الول، له المقضي على بالعبد له ويقضى بينته قبلت بينة
بعينه. العبد على للول قضيت إنما لني
ً أن ولو ًا ادعى رجل ًا ادعى أو عبد يدي في عبد شيء شراء ادعى أو عليه، دين

خصومة. بينهما أجعل فل عليه، يحجر أنه المدعي يقر أن إل خصمه فهو منه،
وأنه درهم، ألف عليه له وأن فلن دار أنها وادعى رجل جاء دار، يديه في رجل
ذلك بعد أنه ثم إليه، ودفعها شهر منذ الدار هذه عليه له التي باللف بينة له كان

الدار يديه في الذي وأقام غائأب، الدار رب وفلن إياه فأعارها منه، استعارها
أمس إياه رهنها أنه المدعي زعم الذي فلن من اشتراها داره الدار أن بينة

ادعى الذي فإن بذلك، الشهود له وشهد أيام، عشرة منذ منه وقال: اشتريتها
عليها. بينته وتقبل يستحقها، الرهن

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
حتى الغائأب على بيعه ينقض ل فالقاضي البيع؛ انقض المشتري: أنا قال فإن

باعه. الذي يحضر
المشتري أو الراهن مكان كان ولو الرهن، مكان الستئجار ادعى إن وكذلك

شراء قبل شهر منذ اليد صاحب من اشتراها أنه ويزعم الدار، ملك يدعي رجل
كان وإن الثاني، البيع وينتقض بالدار له يقضى خصم فإنه يديه، في الدار الذي

الثمن منه يأخذ الحاكم فإن الثمن، البائأع قبض على يشهدوا لم المدعي شهود
الدار.  ويسلم للبائأع عنده فيكون

ًا هشام: سألت قال وقبضت الثمن، ونقدته جارية منه اشتريت رجل عن محمد
فأحضرت للمستحق، بها القاضي وقضى ببينة، إنسان مني فاستحقها الجارية

شاء وإن الخصومة، (قبله) ولي شاء إن المشتري فقال: يخير باعنيها، الذي
الخصومة البائأع ويلي أمري المشتري: أقف قال وإن البائأع، على بالثمن رده

ذلك. له ليس
ً سمى لفلن أنها يديه في بدار أقر رجل ًا رجل ًا أمر وأنه منقطعة، غيبة غائأب فلن

مات، وقد يدي، على جعلها الرجل ذلك أن ثم له، المقر على يحفظها أن
ًا يكون بيده فالمجهول الغائأب أن على البينة يقيم أن إل ادعاها، من لكل خصم

الذي هذا إلى دفعها الذي الميت إلى دفعتها معرفته أثبتوا وقد فلن، بن فلن
المدعي، وبين بينه خصومة فل بينة، ذلك على أقام فإذا وغاب، يديه في هي

ًا أجعله قال: ول أبي قول قياس في فأما محمد قول في خاصة فيها إل وصي
ًا يكون أن حنيفة: ينبغي شيء. كل في وصي

يؤديها أن قبل مات وأنه درهم، ألف فلن على له أن رجل على ادعى رجل
المال، ذلك من الدين بقضاء وطالبه درهم، ألف ماله من يديك في له وأن إليه،

يحلف أن القاضي من طلب ولو بينته، يقبل ول دعواه، يسمع ل فالقاضي
الخصم على تسمع إنما الدعوى لن وهذا يحلفه، ل فالقاضي عليه، المدعى

يده في ول عليه يدعي ل لنه الصورة؛ هذه في له بخصم ليس عليه والمدعى
ًا، ًا يدعي وإنما شيئ ليسمع الغير ذلك عن بخلف ليس لنه الغير؛ على دين



يسمع ل دعواه يسمع لم وإذا دعواه، يسمع فل الخلفة، بطريق عليه الدعوى
عليه. المدعى يحلف ول بينته،
ّفاء يدي في عمامة ادعى رجل تلميذي يد على بها بعثت عمامتي وقال: هذه ر
ّفاء وأنكر لتصلحه، إليك الدعوى هذه تصلح ل للمدعي، العمامة تكون أن الر
فلم الغير، جهة من الرفاء يد إلى وصلت العمامة أن مقر لنه المدعي؛ هذا من
المضاربة.  مال استحق إذا هذا إقراره بحكم خصومة يد الرفاء يد تكن

حضرة يشترط ول الربح، من حصته بقدر خصم فالمضارب ربح فيه كان فإن
كان وإن المضارب، دون المال رب فالخصم ربح فيه يكن لم وإن المال، رب
ًا المضاربة مال واحد كل قيمة جاريتين أو عبدين بها المضارب فاشترى ألف

ويشترط المال، رب فيها الخصم ويكون الربح، يظهر ل هاهنا فإن ألف، منهما
أحدهما. استحقاق عند حضرته

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا قال: سمعت هشام المسلمين طرق من طريق على رجل في يقول محمد

الطريق أهل فجاء إنسان، إلى ودفعه خرج، ثم زرع، أو فيه فبنى نافذ
إليه، ودفعه به وكله فلن يدي في أنها بينة يديه في الذي فأقام وخاصموه،

ًا كان قال: إن بينهما خصومة فل ببينة إل طريق أنه يعلم ول يشكل مما طريق
ًا كان وإن الدافع، يحضر حتى خصم. فهو يشكل ل شيئ
آخر من اشترى الله: رجل رحمه يوسف أبي «نوادره» عن في سماعة ابن

ًا، فأقر المشتري، على العبد هذا وادعى رجل فجاء الثمن، ونقد وقبضه عبد
الصل. حر أنه أقر أو للمدعي بالعبد المشتري

ببينة البائأع يخاصم أن له وليس جائأز، قال: إقراره الله رحمه حنيفة أبا فإن
حر أنه البائأع على بينة أقام لو المشتري أن بهذا يريد الصل؛ حر أنه يشهدون

بينته. تقبل ل البائأع؛ على بالثمن ليرجع الصل
من تقبل ل وكذلك أقبلها، فل للعبد تشهد إنما البينة هذه فقال: لن علل

أقام لو المشتري أن به؛ يريد له، المقر ملك العبد أن على البينة المشتري
بينته.  تقبل ل عليه بالثمن ليرجع المدعي هذا ملك العبد أن على البينة

بالملك، له المقر من العبد المشتري اشترى الله: إن رحمه يوسف أبو وقال
ًا جعلته وقبضه أنه به يريد يديه، في والعبد الثمن يطلب أن قبل من للبائأع خصم
ثم وقبضه، المدعي هذا من اشتراه لو للمدعي بالعبد المشتري أقر بعدما

حر العبد أن البينة منه أقبل وكذلك خصومته، سمعت ذلك في البائأع خاصم
العبد يشتر لم وإن الحاكم، يدي بين الحرية يدعي العبد يحضر لم وإن الصل،

للمدعي، العبد أن على البينة منه أقبل ثم ملكه، في هو بل بالملك له المقر من
والمشتري، والبائأع المدعي، جاء قال: وإن حنيفة أبي قول مثل هذا في وأقول

أن المدعي بينة البينة وقال: هذه للمدعي، فالعبد المشتري فأقر واختصما،
ًا، كانوا إذا بهذا البائأع على البينة منه أقبل فإني عبده، العبد إن وكذلك جميع

المدعي فجاء المدعي، إلى العبد دفع بعدما ذلك في البائأع المشتري خاصم
أبو وقال له، العبد يكون أن ينكر لعله أدري ل قال: لني له، العبد أن يزعم

استحسنت أني إل ذلك، جميع في الله رحمه حنيفة أبو قاله ما يوسف: القياس



ًا أموالهم. في للناس احتياط
هل وصي، للميت وليس أعتق، الذي محمد: الميت «نوادره» عن في إبراهيم

ًا؟ المعتق هذا يكون ًا، يكون المرض حالة في أعتقه كان فإن خصم وإن خصم
ًا. يكون ل الصحة حالة في أعتقه كان Yخصم
الذي إن ثم لرجل، به فأوصى مال رجل على له رجل يوسف: في أبي عن بشر
لهم يقضي أن القاضي أراد فإذا يخاصمونه، قال: الورثة المال جحد المال عليه

الثلث. من بها وأحاله الوصية، لصاحب بها قضي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا: تقبل وعنه بالوصية مقر وارثا بحضور إليه الميت وصية على الوصي بينة أيض
وكذلك بالوصية، مقر وصية صاحب أو بدين مطلوب أو دين طالب أو إليه،

ًا ذلك ويكون به، مقر وارثا بحضور الميت على الدين مدعي بينة تسمع حكم
الورثة.  سائأر على

ًا وتركها مات، لفلن بأنها مقر وهو دار يديه في رجل الورثة وسمى ميراث
ُغيب من الشراء وادعى غائأب، بعضهم يده في ذلك يتركا أن وسأل حقوقهم، ال

سمعت الشراء على بينة أحضر فإن يده، في أتركه لم يحضروا أن إلى
يده في ذلك أتركا ولكن الغائأب على أقضي ول البيع أنفذ ل ولكن شهادتهم
معه. الخصومة فيستأنف الغائأب يقدم حتى منه وأستوثق

ًا، أحدهما على المدعي فأقام رجل، بخصومة رجلين وكل رجل ًا شاهد واحد
ًا الخر وعلى ًا الوكيل على أقام لو وكذلك جائأز، قال: هو آخر، شاهد شاهد
ًا ًا الموكل وعلى واحد ًا شاهد ًا الحي على أقام لو وكذلك واحد وعلى شاهد
ًا. موته بعد الورثة شاهد
لك الدار لرجل: هذه اليد صاحب قال دار يديه في رجل محمد: في عن هشام
ورثتها آخر لرجل هذه بل له: ل ) المقر4ب208( وقال فلن أخيك من ورثتها

في هذا وجنس موصولً، له المقر كلم كان إذا الخر للمقر به قضي أخيه من
في الدار الذي إلى الخر له المقر وجاء الول، له المقر غاب فإن القرار، كتاب
بينته. تقبل ل له؛ الغائأب وبإقرار للغائأب، بإقراره عليه البينة وأقام يديه،

ًا باع محمد: رجل عن إبراهيم نقد بعد المشتري إلى يدفعها ولم رجل من دار
لم المشتري كان وإن المشتري، هو فالخصم أجل إلى الثمن كان أو الثمن،

البائأع. هو فالخصم الثمن ينقد
ًا آجر محمد: رجل عن هشام إن ثم بذلك، القاضي علم وقد رجل، من دار

ً ووكل غاب؛ المستأجر الوكيل الدار رب فقدم شهود، بشهادة بالدار رجل
بينة أقبل قال: ل ذلك على بينته وأقام الوكالة الوكيل فادعى داره، أنها وادعى

به. القاضي لعلم ذلك هشام: وإنما قال الوكيل،
ًا اشترى رجل جاء ثم المشتري؛ وقبض خنزير، أو خمر، أو دم، أو بميتة، شيئ

يكون ل والدم بالميت الشراء ففي بالبينة؛ المشترى واستحق مستحق
ًا، المشتري عليه.  البينة يسمع ول خصم

وقبض بدينارين، فضة إبريق آخر من اشترى «الجامع»: رجل في محمد قال
ًا ونقد البريق ًا دينار العقد فسد حتى الخر، الدينار ينقد أن قبل تفرقا ثم واحد



يشكل ل الجواب وهذا الخر، النصف إلى الفساد يتعدى ل البريق نصف في
إذا العقد أن مذهبه من لن حنيفة؛ أبي قول على يشكل وإنما قولهما، على
فساد كان إذا يكون إنما ذلك لن الباقي؛ فسد بعضه ففسد واحدة، صفقة كان

ل طارىء بمفسد الفساد كان إذا أما للعقد، مقارن بمفسد البعض في العقد
الباقي. إلى الفساد يتعدى
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الحي في العقد يفسد ل فإنه القبض قبل أحدهما وهلك عبدين اشترى إذا كما

وادعى البريق، بائأع غاب بعدما رجل حضر فإن قلنا، لما يفسد ل وإنما منهما،
ًا المشتري كان له البريق نصف أن البريق جميع مالك المشتري لن له؛ خصم

يرده، لم ما فيه ملكه يبطل ل الفتراق لكان النصف في السبب فسد وإن لنه،
فأولى به، القبض اتصال عند الملك ثبوت يمنع ل البتداء في السبب فساد لن
ًا البريق كل فكان المقبوض، في الملك بقاء يمنع ل أن فيكون للمشتري، ملك

ًا للمدعي. خصم
القاضي وقضى النصف، على البينة المستحق أقام ما بعد الغائأب حضر فلو

شائأع المستحق النصف لن البريق؛ ربع البائأع على المشتري رد له، بالنصف
وهو الخر والنصف سببه، صح الذي النصف في الربع وهو نصفه، النصفين في

مقبوض هو مما المشتري يد في بقي وإنما سببه، فسد الذي النصف في الربع
البريق، ربع عليه المشتري رد فلهذا الربع، وهو النصف نصف الفاسد بالسبب

الصحيح، بالسبب مملوكا هو مما استحق ما حصة الدينار نصف عليه البائأع ورد
ًا البائأع صار وإن الخيار، للمشتري يثبت ول رضي لنه البريق؛ في له شريك

نصف يأخذ أن للبائأع لن علمه؛ مع الخر الدينار ينقد لم لما الشركة بهذه
ًا فصار البريق، بالشركة.  راضي

ً أن ولو ًا رجل من اشترى رجل حالة، دينار بمئة نصفه واحدة بصفقة عبد
رجل فحضر البائأع، وغاب العبد، المشتري فقبض العطاء، إلى دينار بمئة ونصفه
في والجواب المسألة، هذه في الجواب كان العبد نصف له أن البينة وأقام

وصح السبب نصف فسد هاهنا لن كلها؛ الفصول في سواء الولى المسألة
مسألة في كما صحيح بسبب ونصفه فاسد بسبب نصفه العبد كل فملك نصفه،

هذا، ذلك عدا أمافيما الصرف، بدل بعض قبض قبل الفتراق لمكان البريق،
كان وإن حنيفة، أبي عند الثاني النصف إلى الفساد يتعدى ول سواء والول
غير هاهنا المقارن النصف أن إل للعقد مقارن بسبب النصفين أحد في الفساد
ًا، العقد بقي الجل أسقطا لو ولهذا متقرر، الجل، حلول عند تقرر وإنما صحيح
ًا المفسد فكان ًا كان وإن معنًى، طارئأ صورة. مقارن

ثم البائأع، وغاب الخر، النصف البائأع وأودعه رجل من عبد نصف اشترى ولو
اشترى أنه على بينة اليد ذو وأقام البينة وأقام العبد، نصف وادعى رجل جاء
المشتري يصر ولم الدعوى تصح لم نصفه، بعينه فلن وأودعه نصفه، فلن من

ًا؛ ًء الدعوة هذه صححنا لو لنا خصم ًء، أبطلناه ابتدا المشتري جعلنا ولو انتها
ًا ًا يكون أن من أخرجناه البتداء في خصم النتهاء. في خصم
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ًا كان العبد أن تبين بالنصف عليه قضينا لو بيانه: أنا وبين البائأع بين مشترك
به، المقضي النصف في واليداع نفسه إلى انصرف البائأع بيع وإن المستحق،

رجل، من العبد نصف اشترى كان ولو خصومة، بيد ليسست الوديعة ويد



ًا اليد ذو كان بحالها والمسألة العبد نصف آخر رجل وأودعه في الربع في خصم
ًا يكون أن من يخرجه أل البتداء النتهاء.  في خصم

وبين المستحق بين كان العبد أن ظهر الدعوة، هذه صححنا إن أنا بيانه: هو
ًا، والمودع البائأع بيع فانصرف منهما، واحد لكل والربع للمستحق، النصف أرباع
ًا أن بينة اليد ذو أقام فإذا يملكه، ما إلى الربع في باع الذي نصفه، باعه فلن

الشيوع، سبيل على فيهما واقعة المستحق ودعوى نصفه، أودعه آخر وفلن
ًا الستحقاق كان عليه ورد ما نصف وعلى البيع عليه ورد ما نصف على وارد

ًا المشتري فينتصب اليداع، وذلك البيع، من الستحقاق عليه ورد فيما خصم
المشتري كان فلهذا الوديعة، من عليه الستحقاق ورد ما في ل الربع قدر

ًا ًا كان البائأع حضر فإذا الربع، وهو اشترى ما نصف في خصم للمستحق خصم
من له يسلم لم لنه الثمن؛ بنصف بائأعه على المشتري ورجع الخر، الربع في

نصفه. إل المبيع
ً أن ولو أحدهما الخر نصفه منه اشترى ثم عبد نصف رجل من اشترى رجل

وادعى رجل جاء ثم فاسدين، كانا أو صحيحين كانا أو فاسد، والخر صحيح،
عليه القاضي يقضي و له خصم فالمشتري البينة، وأقام العبد نصف عليه

أقام لما المدعي لن الثاني، البيع عليه ورد الذي النصف يعني الباقي، بالنصف
ًا البائأع ملك إلى انصرف البينة ًا، أو كان صحيح إلى الثاني البيع وانصرف فاسد

فكان الثاني، النصف هذا في الملك يدعي اليد وصاحب المستحق نصيب
ًا ًا الول البيع كان ولو نازعه، لمن خصم خمر أو دم أو بميتة الثاني والبيع صحيح

مملوكا غير ميتة أو بدم المشترى لن البائأع، يحضر حتي خصومة بينهما يكن لم
أمانة. أو مضمون أنه اختلفوا وإنما بالتفاق،

الملك يدعي ل فالمشتري هكذا كان ولما مضمون، الله: هو رحمه محمد قال
ًا يكون فل والخمر، والدم بالميتة المشترى النصف في لنفسه لمن خصم
مر. ما على الول الوجه بخلف نازعه،

صحيحة فدعواه غائأب والزوج زوج، تحت وهي أمته إنها امرأة على ادعى وإذا
الزوج. حضرة يشترط ول

ًا المولى جعل بعضها في «الجامع»: مسائأل آخر في ذكر وفي عبده، عن خصم
ًا يجعله لم بعضها عبده.  عن خصم

قيمته نصف عليه وله خطأ فلن عبده يد قطع أنه رجل على ادعى فقال: رجل
ً خمسمئة وذلك والعبد، المهر عليه وله منه، فلنة أمته زوج أنه ادعى أو مثل

والمهر الرش أعطيك لكن عليه: نعم المدعى فقال غائأبان، حيان والمة
فيضمناني. لك الملك فينكران والمة العبد يحضر أن مخافة

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
أما اليد، واستحقاق بالملك له أقر لنه بإقراره؛ والرش المهر يلزمه فالقاضي

أن يستحيل إذ محاله ل والمهر الرش ملك يوجب الرقبة ملك فلن الملك
استحقاق وأما لغيره، والمهر اليد وأرش لنسان، مملكان والجارية العبد يكون

والماء. للعبيد ل للموالي والماء العبد آخر على اليد فلن اليد
ًا ادعى من أن ترى أل ًا ينتصب ل فالعبد إنسان، عبد في حق ذلك وإنما له خصم



الرش في الخصومة حق مسألتنا عين في أن ) ترى4أ209( أل للمولى،
ًا، المر كان لو أنه بدليل دين والمة العبد كان وإن للمولى، والمهر معاين

بالملك أقر أنه فثبت الغرماء إلى وسلم ذلك، يقبض الذي هو فالمولى
سائأر في كما إليه بالتسليم فيؤمر والمهر، الرش في للمولى اليد واستحقاق

العيانز
ًا قال: المهر إذا فيما الجواب وكذلك يتفاوت، ل المعنى لن العروض؛ من عرض

درهم ألف الرجل هذا غصب أو الرجل، هذا عند درهم ألف وديعة للعبد كان وإن
فأقر بيع، أو قرض من الرجل هذا على درهم ألف للعبد كان أو العبد، هذا من

ل له، المقر وصدقه الرجل، هذا عبد المال إليه دفع الذي أن المال عنده الذي
أما باليد، ول بالملك، ل له يقر لم له المقر لن المال؛ ذلك على له للمقر سبيل

ًا الدافع العبد كون ضرورة من ليس لنه بالملك؛ يده في ما يكون أن له ملك
ًا  العبدز عند غصب أو وديعة يكون أن لجواز له ملك

ً يكون أن ويجوز ضرورة من لن الول الوجه بخلف أقرضه؛ أو باعه فيما وكيل
ًا الدار كون ًا والمهر الرش لنسان، ملك ما لن باليد؛ له يقر لم وكذا له، ملك
العبد. ولهذا يد فيه يعتبر وإنما المولى، يد فيه يعتبر ل المال من العبد يد في
مر. ما على الول الوجه بخلف المولى دون الخصم هو العبد كان

عبده، منه غصبه الرجل هذا مال المال هذا يديه: إن في الذي قال لو وكذلك
يحضر حتى المال على له للمقر سبيل فل له، المقر بذلك وصدقه إليه، ودفعه
العبد يد وكانت العبد، قبل من إليه المال هذا وصول على تصادقا لنهما العبد؛
له. للمقر فيه الحق وإثبات العبد يد إبطال على يصدقان فل بتصادقهما ثابتة

يقبض ولم بألف فباعها له، أمة ببيع عبده أمر فلن أن رجل أقر إن وكذلك
المقر لن المولى؛ إلى الثمن دفع على يجبر لم بذلك، العبد رب وصدقه الثمن

في الخصم أن أقر فقد باع، الذي هو العبد أن على تصادقا لما له المقر مع
كان إذا العاقد إلى ترجع العقد حقوق أن عرف لما المولى دون العبد هو الثمن
الخصم أن أقرا أنهما فصح لذلك، أهل والمأذون الحقوق، التزام أهل من العاقد

كان إذا كله هذا الخذ ولية للمولى يكون فل المولى، دون العبد هو الثمن في
ًا المال المقر. يد في قائأم
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ًا كان وإن درهم ألف غصبك فلن عبدكا له: إن المقر قال بأن مستهلك

مني قال: أقرضته أو واستهلكتها، منه غصبتها أو فاستهلكتها، فاستودعنيها؛
المال كان إذا وبينما هذا، بين فرق بذلك؛ يأخذه أن له فللمقر له، المقر وصدقه

ًا بذلك.  يأخذه أن للمولى يكن لم حيث بحالة المسألة وباقي بعينه، قائأم

ًا كان إذا المال هو: أن والفرق عبد من والوديعة بالغصب أقر وقد بعينه قائأم
حق كان حضر لو ولهذا العين، هذا استرداد حق للغائأب أن أقر فقد فلن،

في الغائأب حق أبطلنا فقد العين، هذا له المقر إلى دفعنا فلو له، السترداد
ًا القرار هذا وكان السترداد، إذا المال أما يصح، فل العبد حق إبطال متضمن

ًا كان ًا مثله إلى وانتقل العين، عن الغائأب حق انتقل فقد مستهلك الذمة في دين
ًا يصر فلم ًا صار وإنما للغائأب، حق فيه بعين للمولى مقر المقبوض بمثل مقر



ًا ًا فكان ملكه، خاص وذلك الذمة، في دين فيه للغائأب حق ل بما للمولى مقر
فيصح.

ًا يكون أن وأنكر الغائأب قدم فإن ًا فلن غصب يكون وأن لفلن عبد كان شيئ
ًا الظاهر فكان الحرية الدميين في والصل الرق، أنكر لنه قوله؛ القول شاهد

الذي المال مثل المقر يضمن أن له كان قوله القول جعل وإذا قوله، فقبل له
وأنه حضر، الذي جهة من كان إليه المال وصول بأن مقر المقر لن بقبضه، أقر

في يصدق ولم لغيره، الملك أصل أن عليه يدعي أنه غير بالستهلكا له ضامن
يرجع هل ثم الضمان، عليه كان فلهذا الغائأب بحرية حكم لما الدعوى هذه

قدم ثم والمهر، الرش المقر من له المقر أخذ إذا ففيما له؟ المقر على المقر
ًا يكون أن وأنكر الغائأب يرجع. ل عداه وفيما يرجع، له للمقر مملوك
بالبينة، الثابت على يزيد ل فهذا بقوله، ثبت وإن الغائأب حرية وهو: أن والفرق
ًا يكون والمهر الرش عدا فيما بالبينة ثبتت لو الغائأب وحرية له للمقر ملك
ًا، الغائأب يكون أن لجواز يظهر فلم له، للمقر المقر إلى دفع الذي والمال حر

أما بها، الحكم قبل كالحال بالحرية الحكم بعد الحال فصار القرار، فساد بهذا
ًا يكون ل والمهر فالرش بالبينة الغاصب حرية ثبت لو يجوز ل إذ له للمقر سالم
ًا، الغائأب يكون أن فكذا المقر؛ إقرار فساد به فظهر لغيره، ومهره وأرشه حر
بقوله.  أثبته إذا

ًا أقرضني فلن عبد قال: إن ولو في له المقر وصدقه موله من غصب قد ألف
قال: لو وبينما هذا بين فرق بذلك يأخذه أن للمولى كان بعينه قائأم والمال ذلك؛

قائأم والمال بذلك، المولى وصدقه عينها، قال: أسترد أو فلن، عبد من غصبت
سبيل. عليه للمولى يكن لم حيث بعينه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا حصل والوديعة الغصب في وهو: أن والفرق الغائأب، فيه تعين للمولى مقر
للمولى يقر لم العرض في أما القرار، يصح فل مّر ما على السترداد حق وهو

أنه زعم لنه بعينه؛ المال هذا في بحق الغائأب يقر لم إذا الغائأب حق فيه بمال
يحصل فلم لذلك، وضع الغرض لن العين؛ عن حقه وانقطع ببدل، المال ملكه
ًا ًا فصار المال، هذا في بحق للغائأب مقر فيه للغائأب ليس بشيء للمولى مقر
له. المقر عبد الغائأب أن المقر أقر إذا كله هذا فيصح حق،
المدعي فأقام ل؟ أم عبدكا الغائأب أن أدري له: ل للمقر المقر قال إذا فأما
لم ما بشيء المقر على له يقضى ل حتى بينته تقبل لم ملكي الغائأب أن بينة

والعبد العبد، وهو الغائأب في الملك لثبات قامت بينة هذه لن العبد؛ يحضر
منقول.
يصح؛ ل غيبته حال القضاء مجلس إلى النقل يحتمل فيما بالبيينة الملك وإثبات

لن عنه، بخصم ليس والمقر الغائأب، على بها للقضاء قامت بينة هذه ولن
ًا، ول حقيقة ل المقر يد في ليس الغائأب العبد ًا ادعى ومن حكم عبد، في حق
ًا يكون فإنما ًا. أو حقيقة يده في العبد وكان للمدعي، خصم حكم
يقضي إنما قضى لو لنه بشيء؛ المقر على يقضى ل البينة هذه تقبل لم وإذا

ًا يحصل لم وهو بإقراره، عبدكا الغائأب أدري قال: ل حين بشيء للمدعي مقر
إذا ما وهو الفصل، هذا في عليه المدعى استحلف المدعي أراد فإن ل؟ أم

استحلفه قال: ل، ل؟ أم أعبدكا الغائأب أن أدري للمدعي: ل عليه المدعى قال
الغائأب.  عن ذلك في بخصم ليس لنه الغائأب؛ ملك على القاضي



المستهلك، والغصب المستهلكة والوديعة والرش المهر على يستحلفه ولكن
لنه يدعي؛ الذي المال هذا قبلك للمدعي ما بالله والقائأم المستهلك، والقرض

رجاء يستحلف أنكر فإذا مر، ما على إقراره يصح به أقر لو معنى عليه ادعى
ًا كان الذي المال في أما النكول، الغائأب أن أقر المقر وكان المقر، يد في قائأم
ثمن دعوى في يستحلف ل فكذا يستحلف ل الغائأب من هو غصب أو أودعها

ًا أقر لو لنه الجارية؛ إقراره أن لما إقراره يصح ل الشياء؛ هذه في صريح
ً صادف شرع الذي الستحلف يفيد فل مر، ما على الغير حق به تعلق محل
النكول. لرجاء

من غصبتها لني مالك يدي في المال: (المال) الذي يديه في الذي قال ولو
وأبى عبدي، من أخذته ما مالي له: المال المقر وقال عبدكا؛ أودعنيها أو عبدكا،

على بينة المقر يقيم أن إل يأخذها أن للمولى كان المولى؛ إلى المال يدفع أن
الغصب بدعوى غير إليه، التسليم يوجب للمدعي بالملك إقراره لن زعم؛ ما

يحضر أن إلى له المقر إلى التسليم استحقاق إبطال يريد العبد؛ من والوديعة
بينة. غير من يصدق ول العبد،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

هذا هو غصب أو أودعه الغائأب أن يعلم ما بالله يستحلفه أن قالوا: وينبغيي
أنكر فإذا مطالبته، عن الكف لزمه بذلك أقر لو له المقر لن الغائأب، من المال

هذا لن العلم على ) يستحلف4ب209( ولكن النكول رجاء يستحلف
حضر ثم المال المولى وقبض بينة، له يكن لم فإن الغير، فعل على استحلف

ًا يكون أن وجحد الغائأب حضر للذي يقضي القاضي الغصب؛ ففي للمدعي عبد
له المقر إلى المغصوب المقر سلم سواء غصبه أنه أقر ما بمثل المقر على

الجواب.  كذلك الوديعة وفي قضاء، بغير أو بقضاء

سلمه يكون أن إل شيء يضمنه ل الله؛ رحمه يوسف أبي وعند محمد وعند
لفلن، يدي في العبد قال: هذا فيمن الختلف نظير الختلف وهذا قضاء، بغير

أو بقضاء، الول إلى ودفع أودعني أو منه غصبته لفلن بل ذلك: ل بعد قال ثم
قلنا. الذي التفصيل على فهو قضاء، بغير

في الغائأب أراد فإن القرار، كتاب الكبير»: في «الجامع في بحججها والمسألة
القرار لن بالجماع؛ ذلك له ليس له المقر من المال يسترد أن الوجه هذا

عبد قال: هذا لو كما الغائأب؛ إنكار بمجرد ذلك يبطل فل سبق، قد له للمقر
لك، فماله عبدكا العبد لن مالك وهو عبدكا، من غصبه أو عبدكا، أودعنيه فلن
عبدي من تأخذه لم مالي المال وهذا قلت، كما عبدي له: هذا المقر فقال
فلن.
قد له المقر حق لن له؛ للمقر فهو ادعيت، ما على البينة للمقر: أقم يقال فإنه
فوجب موهوم، وذلك الغائأب تصديق اعتبار على يثبت إنما الغائأب وحق ثبت،

ما على له المقر يمين المقر وطلب بينة له يكن لم فإن له، المقر إلى التسليم
قلنا ما على علمه على ذلك على القاضي استحلفه والوديعة الغصب من زعم
الول. الفصول في
يكون أن وأنكر الغائأب، حضر ثم المال وأخذ الفصل هذا في له المقر حلف فإذا
ًا الولي وهو له، المقر من اللف يسترد أن له كان ماله وطلب له، للمقر عبد



المولى من المال يأخذ ل الغائأب ثمة فإن الولى، المسألة بخلف بينة غير من
منه. واليداع الغصب على البينة يقم لم ما

ثنى ثم الحاضر، بالملك بالقرار بدأ المقر الولى المسألة في والفرق: أن
ًا يصير ل القرار وقت إلى أسند وإن الغائأب وتصديق للغائأب بالقرار على سابق
الخذ ولية للغائأب يكن لم فلهذا الول، للقرار الحكم فيبقى للمدعي القرار
الحجة.  بدون

لحتمال الحاضر؛ إلى التسليم وجب وإنما للغائأب، بالقرار بدأ مسألتنا في أما
له القرار وقت إلى التصديق استند الغائأب صدقه فإذا الغائأب، من التكذيب

المال مسألتنا في الغائأب استرد ومتى أولى، للغائأب صار فلهذا سابق، وذلك
ًا، له للمقر المقر يضمن ل له المقر من الذي له: قد للمقر يقول المقر لن شيئ

شيء. علّي لك فليس يدكا، من استحق وإنما إليك، ودفعت بعيني لك أقررت
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المقر فصار للغائأب، المقر بإقرار له المقر يد من العين استحق قيل: إنما فإن

ًا يضمن. أن فينبغي له المقر على العين مستهلك
ً للغائأب أقر المقر أن إل قلنا: نعم، المولى وأقر منه، غصبه وأنه له، أنه أول

ًا منه. غصبه أنه يقر ولم ثاني
يضمن ل بقضاء الول إلى ودفع لفلن أنه أقر ثم لهذا أنه يده في بعين أقر ومن

ًا عندنا للثاني الستقصاء، سبيل على القرار كتاب في والمسألة لزفر، خلف
المقر وقال أودعنيه، أو منه غصبته فلن عبدكا مال المال المقر: هذا قال ولو

يقيم أو الغائأب، يحضر حتى المال على له سبيل فل عبدي، يقبضه لم له: مالي
اليد ذو أقر الولين الفصلين في لن الولين؛ الفصلين بخلف له المال أن البينة

كلمه. آخر في الثاني الفصل في لكن للمولى؛ بالملك
بالملك يقر لم هاهنا فأما إليه، بالتسليم فأمر كلمه، أول في الول الفصل وفي

ًا أن وزعم الغائأب، فلن من أخذ أنه أقر إنما المال هذا في للمولى ملكه فلن
لجواز لموله المال بذلك القرار إنسان، لعبد بالمال القرار ضرورة من وليس

في للمولى بالملك بذلك القرار يوجد ولم لجنبي، العبد يد في ما يكون أن
وهذا الحجة، بدون الخذ ولية له يكن فلم المدعي دعوى مجرد يبقى المال،

حيان.  الغائأبة والمة الغائأب كان إذا كله

له عبد على جناية أرش أو له أمة مهر رجل قبل رجل ادعى بأن ميتين إذا فأما
أن فادعى قرض أو بيع، ثمن من دين أو غصبها، أو يديه في لعبده وديعة أو

كله، بذلك للمدعي يقضى وأنه كله، بذلك عليه المدعى وصدقه مات، العبد
كلها. الوجوه في إليه المال بدفع المال قبله الذي ويؤمر

الذي الوجه في وأما يشكل، فل الحياة حالة التسليم يلزمه الذي الوجه في أما
فقد العبد موت على تصادقا لما فلنهما الحياة، حالة في التسليم يلزمه ل

أحق موله كان مات إذا العبد لن له؛ المقر إلى التسليم وجوب على تصادقا
يبقى ل أو، صاحبه، إلى حق كل يوصل حتى كلها الوجوه في يده في كان بما
خلفة موته بعد مملوكه عن كالخلف المولى فصار موته، بعد عنده العبد ليد

المورثا. الوارثا



بالتسليم يؤمر المال قبله الذي وصدقه ميت، عن الميراثا ادعى لو أنه فكما
العبد المقر: على قال فإن مر، ما على الحياة حالة بخلف كذلك فهاهنا إليه،
ظهر قد للمولى الحق ثبوت سبب لن ذلك إلى يلتفت ل بماله يحيط دين

عبد على إقرار هذا أن لما المقر بإقرار يظهر لم الدين وهو والمانع بتصادقهما،
الغير.
الذي أنكر وإن يتصور، ل الميت من والتصديق العبد، تصديق يستدعي وذلك
من المال غصبه على بينة المدعي فأقام المدعي، ادعاه ما جميع المال قبله

هذا بين فرق الصور سائأر في وكذلك بينته، تقبل مات عبده أن وعلى عبده،
ًا، الغائأب العبد كان إذا وبينما عبده، الغائأب يكون أن المال قبله الذي وأنكر حي
يقضى ول يقبل، ل فإنه عبده الغائأب أن على البينة إقامة المدعي وأراد

بشيء. للمدعي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

العبد وهو الغائأب في الملك إثبات على قامت بينة هذه ذكرنا: أن ما والفرق
ل القضاء؛ مجلس عن غيبته حال النقليات في بالبينة الملك وإثبات منقول، وإنه

ذلك يعتبر فلم ممكن غير القضاء مجلس إلى العبد فنقل الموت بعد أما يصح،
ًا بينهما.  الفرق هو فهذا بالبينة، القضاء لصحة شرط

ًا آخر وفرق ًا كان متى الغائأب أن مر ما أيض عبده أنه على المدعي فبينة حي
بخصم ليس المقر لن حاضر؛ خصم عنه وليس بها، للقضاء الغائأب على قامت

ًا عنه ينصب أن للقاضي وليس مر، ما على عنه لم إذا عليه يدعي فيما خصم
تضييع إلى أدى ذلك يفعل لم فلو حضوره، يرجى ل لنه وارثا؛ ول وصي له يكن

ًا، المال قبله الذي جعل كان ذلك للقاضي كان وإذا الناس، حقوق والمال خصم
فقبلت. خصم على قامت بينة هذه فكانت أولى، يده في

فأودعها المال هذا عبدكا اليد: غصبني لصاحب رجل قال مال، يديه في رجل
العبد يجحد أن أخاف لني عليك؛ أردها ل لكن اليد: صدقت صاحب وقال إياكا،

تقدم ما بخلف إليه؛ اللف دفع على ويجبر قوله إلى يلتفت لم عبدي، يكون أن
المسائأل. من

من كان اليد صاحب يد إلى الوصول أن على تصادقا تقدم فيما والفرق: أن
غير اليد صاحب وهناكا المولى، غير إلى بالتسليم تبطل ل العبد ويد العبد، جهة

هاهنا فأما العبد، يد من عليه تصادق لما صيانة له المقر حق فبطل العبد، مولى
لم ما المولى إلى بالتسلم تبطل العبد يد لن العبد يد بطلن على تصادقا فقد
ذلك. يثبت ولم الغير، مال المال ذلك أن يثبت أو دين العبد على يكن

ًا موله غصب أو كسبه من موله أودع إذا المأذون العبد قالوا: إن ولهذا ول شيئ
ل موله منه غصب أو موله، أودع الذي المال في العبد تصرف ثم عليه، دين

ًا العبد يد حكم كان ولو ينفذ، عن العبد يد بطلن على تصادقا ولما لنفذ، قائأم
ًا المال هذا صار المال ًا القرار هذا فكان المولى، أموال بسائأر ملحق مصادق
افترقا.  فلهذا له المقر إلى بالتسليم وأمر فصح، نفسه مال

ًا يكون أن فأنكر الغائأب حضر ثم إليه دفعه فإذا قوله، القول كان للمقر عبد
ثم دفعه فإذا افترقا، فلهذا له، المقر أخذه الذي بالمال له القاضي وقضى



ًا يكون أن فأنكر الغائأب حضر له القاضي وقضى قوله، القول كان للمقر عبد
ًا؛4أ210( وجده إن له المقر أخذه الذي بالمال متصادقين كانا لنهما ) قائأم

حضر. الذي جهة من اليد ذي إلى المال هذا وصول أن على
ًا رقبته في اليد لذي يثبت لم الرق، إنكار في قوله القول جعلنا فإذا فتبين ملك
المودع، يد مقام قائأمة المودع يد لكون معتبرة يد المال هذا في له كان أنه

ً صادف تصادقهما أن فظهر المقر فيؤمر يصح لم وإنه الغير، حق به تعلق محل
ماله، المال أن بينة للحال له المقر يقيم أن إل حضر الذي على المال برد له

المقر يضمن أن الغائأب فأراد أخذه، الذي المال ذلك استهلك له المقر كان وإن
ًا صار لنه ذلك؛ له كان المال، يديه في كان الذي للمدعي. بإقراره له متلف
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ذلك له يوسف: ليس أبي قول على أما محمد، قول مشايخنا: هذا بعض قال
ًا أن ذلك بعد أقر ثم مطلق، بملك للمدعي أقر لنه بملك أقر ومن أودعه، فلن

يضمن بقضاء الول إلى المال ودفع لغيره، بالوديعة أقر ثم لنسان، مطلق
ًا محمد؛ عند للثاني هاهنا يضمن بل قالوا: ل مشايخنا وبعض يوسف، لبي خلف
ًا، عندهم غصبه أنه ذلك بعد أقر ثم مطلق، بملك للمدعي أقر المقر لن جميع

ًا يكون ل العبد يودعه فيما المولى لن غيره؛ من ًا يكون بل حقيقة؛ مودع قابض
بعد أقر ثم الملك، بمطلق للمدعي أقر فكأنه الغاصب، بمعنى فكان لنفسه

الغائأب.  من بالغصب ذلك

بين الخلف إنما الكل، عند للثاني يضمن الول إلى دفع إذا الفصل هذا وفي
غيره من بالوديعة أقر ثم مطلق، بملك النسان أقر إذا فيما ومحمد يوسف أبي

أهو أدري ول فلن، عبدي أودعنيه المال المقر: هذا قال ولو الول، إلى ودفع
لن البينة؛ هذه منه يقبل فالقاضي ماله؛ المال أن بينة المدعي فأقام ل؟ أم لك

ًا يكون ل الوديعة، سبيل على العبد من أخذه فيما المولى ًا يكون بل مودع قابض
لنفسه.

ً ادعى ومن ًا ينتصب له مالك أنه يزعم اليد وذو غيره، يد في مال فإن له، خصم
ًا يكون أن وأنكر الغائأب حضر بينتك للمدعي: أعد ويقال ماله، أخذ للمقر عبد
الذي جهة من كان يده إلى وصوله أن على تصادقا لنهما لك؛ حق فل وإل عليه

يد أن تبين حضر، الذي رقبة في يده في كان للذي الملك يثبت لم فإذا عليه،
قامت البينة تلك أن فظهر خصومة، يد ل حفظ يد كانت هذا في اليد صاحب

ًا يكن فلم خصم، غير على قال وإن لهذا، البينة بإعادة له المقر فأمر معتبر
ليس وفلن فلن، أودعنيه لك المال المال: هذا يديه في الذي وهو المقر

ًا أن بينة المدعي فأقام بعبدي، تقبل ولم خصومة، بينهما يكن لم عبده فلن
اليد ذي يدي إلى الوصول أن على تصادقا فلنهما بينهما؛ خصومة ل أما بينته،

ًا المودع كون يدعون ذلك بعد فالمدعي الوديعة، بطريق غيره من للمودع، ملك
ًا، يجعله حتى نفسه؛ يد يده أن يدعي تقبل ل وأما ذلك، على يصدق فل خصم
ًا الغائأب كون على بينته في الملك إثبات على قامت البينة هذه لن للمقر، ملك
أقام لو حتى تقبل فل النقل يحتمل وإنه القضاء، مجلس عن غائأب عين

قبل القاضي، قبل مات قد وأنه اليد ذي غير المودع أن على بينة المدعي
مر. قد والفرق الحياة، حالة بخلف بالمال له وقضى البينة القاضي

الهبة، في الرجوع الواهب أراد ثم العبد، وقبضها جارية رجل لعبد وهب رجل



ًا العبد كان فإن غائأب، والمولى ًا كان وإن ذلك، له كان مأذون لم عليه محجور
المولى.  يحضر حتى ذلك له يكن

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا يدعي الواهب فلن الول؛ أما بين جرى بعقد المأذون كسب هو فيما حق

ًا المأذون فينتصب المأذون وبين المدعي ًا ادعى لو كما له؛ خصم يد في شيئ
ًا ملكه أنه المأذون ًا انتصب مطلق لم أو دين المأذون على كان سواء خصم

يكن.
أل المولى، جهة في المودع بمنزلة يده في فيما المحجور الثاني: فلن وأما
ًا ادعى من أن ترى ًا ادعى أو المحجور من اشتراه أنه يده في عين ًا، ملك مطلق

ًا ينتصب ل فيه. الفقه كان المحجور كسب من كان وإن له خصم
ًا للمأذون أن وهو ما المأذون باع لو ولهذا كالمكاتب، يده في ما على معتبرة يد
فهذا كسبه، من كان وإن يجوز، ل يده في ما باع لو ولهذا معتبرة، يد يده في

ًا، المولى يد المحجور ويد نفسه، يد المأذون يد أن لك يبين هكذا كان ولما حكم
ذلك، في الخصم هو فكان العبد، يد إبطال الول الوجه في الواهب رجوع كان
المولى يد إبطال الواهب رجوع الثاني الوجه وفي المولى، حضرة يشترط فل

ًا، حضرته. فيشترط ذلك في الخصم هو المولى فكان حكم
قبل فيها أرجع أن ولي مأذون، الواهب: أنت وقال محجور، العبد: أنا قال وإن

استحسان. قالوا: وهذا يمينه، مع الواهب قول فالقول مولكا، حضور
فكان الحجر، وهو بالصل متمسك لنه العبد قول القول يكون والقياس: أن

ًا الظاهر لن يمينه؛ مع الواهب قول استحسنا. وقلنا: القول أنا إل له، شاهد
تأخير يدعي محجور، بقوله: أنا فالعبد للرجوع، موجبة وقعت وقعت، حين الهبة
القول فيكون إبطال، نوع والتأخير المولى، حضرة إلى الرجوع في الواهب حق
يمينه. مع الواهب قول
من قول القول يجعل إنما ولكن قلنا: نعم، للعبد شاهد الظاهر بأن يقول وما

ًا يدفع بالظاهر كان إذا الظاهر؛ له يشهد الظاهر بهذا هو وهاهنا نفسه، عن شيئ
ًا يبطل ًا حق إنما ثم إليه، يلتفت فل الهبة في الرجوع حق وهو للواهب، مستحق
المولى، حجر وهو الغير فعل على تحليف هذا لن العلم؛ على الواهب حلفنا

العلم.  على يكون الغير فعل على والتحليف

ًا يدعي الواهب لن بينته؛ تقبل ل محجور أنه بينة العبد أقام ولو العبد على حق
ًا كونه يثبت البينة بهذه والعبد العبد، وبين بينه جرى بعقد جهة من مودع

المولى. جهة من المودع بمنزلة يده في فيما المحجور أن مر لما المولى،
ًا انتصب قلنا: ومن أنه على بينة أقام إذا عليه الفصل بدعوى لنسان خصم

الخصومة، عنه تندفع ول بينته تقبل ل نفسه، عن الخصومة ليدفع فلن مودع
أن على البينة أقام فقد فلن مودع أنه المدعي إقرار على البينة أقام إذا أما

المدعي خصومة إسقاط يريد لنه معنًى؛ الخصومة هذه عن أبرأه المدعي
ًا انتصب ومن إقراره، وهو المدعي جهة من وجد لمعنى الفعل بدعوى خصم

إياه المدعي إبراء على وتقبل غيره، إلى الخصومة إحالة على بينته تقبل ل عليه
الخصومة. من
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العبد أن المأذون، كتاب في ذكرها مسألة وبين المسألة هذه بين افترقا فلهذا

الخر العاقد إقرار على أو محجور، أنه على البينة أقام ثم واشترى، باع إذا
في يسعى لنه تقبل لم إنما هناكا لن كذلك؛ كان وإنما تقبل، ل حيث بذلك
ل بالبينة وإثباته به تم ما بنقض سعى ومن بالبينة، إثباته وأراد به تم ما نقض
ًا. لصيرورته منه ذلك يسمع متناقض
ًا، كونه على البينة أقام إذا بينما فرق ل هذا حق وفي أقام إذا وبينما محجور
ًا، بكونه العاقد إقرار على البينة ًا كان لو البائأع أن إل مجحور البينة وأقام حر
ًا، كان باع ما أن على ًا، كان اشترى ما أن المشتري إقرار وعلى حر يسمع ل حر
قلنا. لما منه ذلك
ل به تم ما نقض إلى الحجر على بينة تقبل ل «الجامع»: إنما مسألة في أما

إحالة على قامت لنها تقبل ل إنما لكن الهبة، من بينهما جرى اتفاق إلى ساٍع
إقرار على البينة أقام إذا فيما معدوم المعنى وهذا الغير، على الخصومة

افترقا.  فلهذا بالحجر، الواهب

ًا المولى كان إذا كله هكذا العبد وغاب المولى حضر فإن حاضر، والعبد غائأب
يكن لم العبد يد في الموهوب كان فإن هبته؛ في يرجع أن الواهب فأراد

ًا، المولى ًا العبد مولى على يدعي ل الواهب لن خصم ًا ول يده، في عين في حق
ًا ول يده، في عين ذمته. في دين

ًا ينتصب ) إنما4ب210( والنسان كانت وإن الوجوه، هذه بأحد لغيره خصم
ًا كان المولى يد في الهبة ما لن ملكه يده في ما أن يزعم المولى لن خصم
ًا يكون عبده من المولى يأخذ يعرف ولم دين، العبد على يكن لم إذا له ملك
العبد. على الدين ثبوت
ًا ادعى ومن له، مالك أنه يزعم العبد يديه في والذي إنسان يد عين في حق

ًا انتصب عبدي الجارية هذه المولى: أودعني قال فإن هاهنا، كذا للمدعي خصم
خصم؛ فالمولى الهبة على بينة المدعي فأقام ل؟ أم له أوهبتها أدري ول فلن
ًا فيكون عبده، يودعه المولى لن ًا يكون ول مالك فالمولى مّر، ما على مودع

ًا فينتصب لها، مالك أنه يزعم عبده إياه أودعها أنه بدعواه في للمدعي خصم
ًا يدعي لنه الغاصب؛ وبين المدعي بين جرى حق إثبات بسبب يده ما في حق
ًا فينتصب الغاصب، وبين بينه جرى الغائأب. عن خصم

يملك، وهو بكذا فلن من اشتراه قد أنه وادعى رجل جاء عبد يديه في كرجل
ًا الحاضر وصار بذلك، له قضي بينة ذلك على وأقام هاهنا. كذا الغائأب عن خصم

يد في يديها في فزادت الواهب فقبضها للواهب بالجارية القاضي قضى فإذا
ًا، يكون أن وأنكر له الموهوب حضر ثم الواهب، الحرية لكون قوله فالقول عبد

حر أنه في حضر الذي قول القول جعلنا لما لنا الجارية؛ يأخذ أن له فكان أصلً،
ًا كان يده في الجارية كانت الذي أن ظهر ًا، ل مودع كان ما أنه فظهر مالك

ًا، القاضي فيرد بالعدم، فالتحقت خصم، غير على قامت الواهب عينه وإن خصم
فيما له الموهوب يد في كان أنه الواهب بإقرار له الموهوب على الموهوب

الزيادة أن تبين لنه متصلة؛ زيادة بسبب الموهوب على الرد يمتنع ول مضى،



يصح، لم الهبة في رجوعه أن ظهر لنه له؛ الموهوب ملك على حصلت
يرجع أن للواهب ليس ثم المتصلة، الزيادة بسبب يمتنع ل المملوكا واسترداد

ملك على حاصلة المتصلة الزيادة كانت بطل لما الول الرجوع أن إل الهبة في
الهبة. في الرجوع يمنع وهذا له، الموهوب
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شاء إن الخيار؛ له للموهوب كان الواهب يد في ماتت قد الجارية كانت فإن

في الرجوع بطلن ظهر لما لنه قيمتها؛ الواهب ضمن شاء وإن المودع، ضمن
إلى الوديعة دفع المودع وأن إذنه، بغير الغير مال قبض القابض أن ظهر الهبة
الغاصب، بمنزلة المالك حق في واحد كل فصار المالك، إذن بغير المالك غير

المودع على يرجع ل الواهب ضمن فإن التضمين، في الخيار له كان فلهذا
ًا ضمن بما الواهب على يرجع ل المودع ضمن وإن الغاصب، على ضمن أيض

هاهنا. صحيح الرجوع أن المودع زعم في أن باعتبار
موله من يأخذ وما ضمنني، حيث مالي بعض أخذ وقد عبدي، الغاصب أن لما

له يكون فل موله، إلى دفع بما غرم المودع يلحق فلم موله، ملك عن ليزول
ولم المودع، «الكتاب» على في الضمان أوجب بما صاحبه على بذلك يرجع أن

ًا.  فيه يحك خلف

صار الغائأب برق أقر بما المودع لن محمد؛ قول هذا الكرخي: أن وذكر
ًا ًا فصار الوديعة، على القاضي مسلط يوسف: ل أبي قول على وأما لها، مضيع
على الضمان يجب ل هذا مثل وفي القاضي، بقضاء حصل الدفع لن يضمن
هذا. قبل مر ما على المودع

لي، بعبد ليس أنه إل أودعني للذي وهبتها أنك علمت المولى: قد قال وإن
ًا أن على بينة المدعي فأقام العبد كان إن البينة هذه تقبل ل عبده الغائأب فلن

ًا؛ القضاء مجلس عن غائأب نقلي في الملك إثبات على قامت بينة هذه لن حي
تقبل. فل

بعبد ليس الغائأب إن بالله المودع يمين وطلب بينة لي الواهب: ليست قال وإن
يستحلف أنكر فإذا لزمه، به أقر لو معنى عليه ادعى لنه القاضي؛ استحلفه له؛

لن الخصومة؛ لزمته نكل وإن الخصومة، عن برىء حلف فإن النكول، رجاء
القرار. بمنزلة النكول

ًا أن المولى إقرار على بينة المدعي أقام ولو وقضى بينته، تقبل عبده فلن
والنسان القرار، وهو الحاضر كلم إثبات على قامت بينة هذه لن بالرجوع؛

فيقضي إليه، يتعدى ل لنه بذلك والقضاء القرار، من عليه يدعى فيما خصم
بينة المدعي أقام وإن القاضي، يدي بين بذلك أقر لو كما بذلك، عليه القاضي

ًا اليد ذو وصار بينته، قبلت مات قد وأنه الرجل هذا عبد الغائأب أن على خصم
تقدم.  فيما هذا مر وقد

بألف فلن من باعه قد وأنه عبده كان الغائأب أن على بينة المدعي أقام وإن
وهو المنقول، في الملك إثبات فيه لن بينته؛ تقبل لم منه فلن وقبضه درهم،
فل غائأب وهو بالبيع، للمشتري الملك إثبات وفيه القضاء، مجلس عن غائأب
فلن باع قد أنه الجارية يده في الذي إقرار على بينة المدعي أقام وإن تقبل،



يقبل ل فالقاضي عبده، الغائأب أن إقراره على البينة يقم ولم فلن من الغائأب
ًا؛ يديه في الذي يجعل ول البينة، هذه ل معاينة ثبت لو القرار هذا لن خصم

ًا اليد صاحب يصير ًا يكون ل الغائأب ببيع القرار لن خصم ل عبده بأنه إقرار
ًا، غيره عبد يبيع نفسه عبد يبيع كما النسان لن محالة؛ هذا يكن لم فإذا أيض
ًا القرار ًا إياه ملزم يقبل ل فلهذا وفائأدة، معنى بالبينة إثباته في يكن لم شيئ

بالصواب. أعلم تعالى والله البينة هذه القاضي
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يندفع ل وما المدعي دعوى به يندفع ما بيان والعشرون: في الثالث الفصل
أنواع: على يشتمل الفصل هذا
في المدعى كون عليه المدعى ودعوى المطلق، الملك دعوى منها: في نوع
ًا، أو إجارة أو عارية أو غيره جهة من وديعة يده النوع هذا ذلك أشبه ما أو رهن

ًا. ينقسم أقسام
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قيامه حال العين في الدعوى حقت إذا الول القسم
ًا رجل ادعى الله: وإذا رحمه محمد قال ًا رجل يدي في عين ًا، ملك ًا أو مطلق دار

ًا أو العين هذه اليد: إن ذو فقال دعواه، على بينة وأقام ذلك، أشبه ما أو ثوب
قال: اغتصبتها أو منه، قال: ارتهنتها أو قال: أجرنيها، أو أودعنيها، الغائأب لفلن
خصم فهو يقم، لم وإن بينهما، خصومة فل دعواه على بينة أقام فإن منه،

أصحابنا.  رواية ظاهر في للمدعي

بين حال لنه يده بظاهر اليد صاحب على توجهت قد الخصومة ووجهه: أن
بالجواب، وتكليفه إحضاره القاضي على كان ولهذا به، المدعى وبين المدعي

من ذلك على يقدر فل عليه المتوجهة الخصومة إبطال يريد هذه بدعواه فهو
يثبت ببينته اليد صاحب أن الخصومة اندفاع طريق الحجة إقامة وبعد حجة، غير

ول نفسه، عن الجواب وإسقاط فيه، بخصم ليس وهو للغائأب شيئين: الملك
للغائأب. الملك إثبات وهو فيه بخصم ليس فيما بينته تقبل
الناس أحوال على ووقف بالقضاء ابتلي حين هذا عن رجع أنه يوسف أبي وعن

ًا عليه المدعى كان وقال: إذا القاضي قلب في ووقع والتزوير، بالفتعال معرف
البينة، بهذه عنه الخصومة تندفع ل المدعي حق ليبطل بهذا الفتعال قصد أنه
ًا، غيره مال يأخذ فالنسان الناس، بين فيما يوجد الفتعال هذا مثل لن ثم غصب

ًا يدفعه بشهادة علنية يودعه حتى البلدة عن يغيب أن يريد من إلى سر
الشهود.

اليداع على بينة يقيم عليه فالمدعى ملكه، يثبت أن وأراد المالك جاء إذا حتى
ًا يصير والقاضي بذلك، الملك خصومة ويدفع الغائأب، من للمسلمين، ناظر

إن عليه المدعى بينة إلى يلتفت ل بأن وذلك المدعي، حق في ينظر أن فينبغي
وهذا بالمدعي، الضرار بهذا قصد أنه رأيه في ووقع والتزوير، بالفتعال عرف
المودع اليد صاحب شهود عرف الرواية: إذا ظاهر جواب في ذكرنا الذي

ل فالقاضي أصلً، نعرفه ل رجل قالوا: أودعه إذا فأما ووجهه ونسبه باسمه
بالجماع. اليد صاحب من المدعي خصومة تندفع فل شهادتهم، يقبل

نعرفه ول بوجهه، المودع قالوا: نعرف لو فلنهم محمد ) قول4أ211( على أما
فهاهنا محمد، عند عنه الخصومة تندفع ول الشهادة، تقبل ل ونسبه، باسمه
أولى. 



من اليد صاحب إلى العين وصول يثبت لم الشهادة بهذه فلن قولهما على وأما
التقدير هذا وعلى المدعي، هو الدافع يكون أن لجواز بيقين، المدعي غير جهة

بالشك اليد ذي من الخصومة تندفع فل اليد، ذي عن الخصومة تندفع ل
ونسبه: باسمه ولنعرفه بوجهه المودع قالوا: نعرف وإن والحتمال،
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توجهت اليد ذي على الخصومة لن الشهادة؛ هذه تقبل محمد: ل قول فعلى

ليكون اتباعه يمكن رجل على بالحوالة إل الخصومة عنه تندفع فل يده بظاهر
ً الغائأب لن اتباعه يمكن رجل على الحوالة توجد ولم إبطالً، ل للخصومة تحويل

يذكروا لم والشهود بوجهه المدعي كان فإذا والنسب، بالتسمية إل يعرف ل
اليد صاحب حاجة لن الشهادة تقبل وعندهما الحوالة، تتحقق ل ونسبه اسمه

ليست يده أن أثبت إذا عنه الخصومة تندفع وإنما نفسه، عن الخصومة دفع إلى
يد إلى وصلت العين أن علمنا لنا هاهنا؛ ذلك حصل وقد وخصومة، ملك بيد

أصلً. نعرفه قال: ل إذا ما فارق وبه بيقين، المعين هذا غير من اليد صاحب
بن فلن الشهود: أودعنيه وقال أعرفه، ل رجل يديه: أودعنيه في الذي قال ولو

فلن.
تندفع ول الشهادة، هذه يقبل ل القاضي القاضي»: أن «أدب في الخصاف ذكر

صحيحة غير هاهنا اليداع عليه المدعى دعوى لن اليد؛ ذي عن الخصومة
أن المدعي أقر ولو صحيحة، دعوى غير من تقبل ل والشهادة المودع، لجهالة

ً المدعي بإقرار ثبت لنه بينهما خصومة فل يعرفه، ل والمدعي إليه دفعها رجل
بتفسيره.  المدعي غير جهة من عليه المدعى إلى العين وصل أنه

ً أن المدعي إقرار على اليد صاحب شهود شهد لو وكذلك إليه؛ دفعها رجل
ًا ًا، بالثابت بالبينة الثابت للقرار اعتبار عليه: نعرف المدعى شهود قال ولو عيان
الله، رحمه محمد يذكره لم فصل فهذا بوجهه، نعرفه ول ونسبه، باسمه المودع

لجواز اليد، ذي عن الخصومة تندفع قالوا: ل بعضهم فيه المشايخ اختلف وقد
كتاب في ذكر وهكذا بعضهم: تندفع، وقال المدعي، هو الدافع يكون أن

قال: فإن والنسب؟ السم بهذا هو هل المدعي سأل القاضي لن «القضية»؛
غير جهة من يده إلى وصوله البينة بهذه وظهر المودع، غير أنه ظهر ل،

المدعي.
ً أن شهود وشهد معروف، لرجل فلن يديه: أودعنيها في الذي قال ولو رجل

والشهادة، الدعوى بين الموافقة لعدم الشهادة هذه تقبل قالوا: ل إياه، أودعها
المدعي. هو الدافع أن والحتمال

ل ولكن ونسبه، واسمه، بوجهه المودع اليد: نعرف صاحب شهود قال ولو
ًا، الخصومة تندفع ل به نشهد يشهدوا، ولم شهادة عندهم أن أخبروا لنهم أيض

صاحب شهود شهد ولو به، شهد شيء يثبت ل شهادة عنده أن الشاهد وبإخبار
ًا أن اليد هي لمن ندري قالوا: ل أو فلن، ملك يقولوا: إنها ولم إليه، دفعها فلن

جهة من إليه وصل أنه الشهادة بهذه ثبت لنه اليد؛ ذي عن الخصومة اندفعت
خصومة. بيد ليست النيابة ويد نيابة، يد يده وأن فلن،
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ًا أن المدعي إقرار على شهدوا لو وكذلك عن الخصومة اندفعت إليه؛ دفعها فلن



خصومة. بيد ليست اليد صاحب يد أن يثبت المدعي بإقرار لن اليد؛ ذي
اليد وذو هذا على يزيدوا ولم لفلن، أنها المدعي إقرار على شهدوا لو وكذلك

لفلن أنها إقراره لن اليد ذي عن الخصومة اندفعت أودعنيها، يقول: فلن
أنها المدعي إقرار على اليد ذي شهود شهد ولو لنفسه، الملك دعواه ينقض
ًا أن ذلك بعد يقبل لم اليد صاحب أن إل لفلن هذا محمد يذكر لم أودعنيها، فلن

ًا.  الفصل أيض

إلى العين وصول يثبت ل لنه اليد؛ صاحب عن الخصومة تندفع أن قالوا: ويجب
مع كانت المدعي خصومة أن المدعي بإقرار وظهر فلن جهة من اليد صاحب
إليه، الخصومة تتحول اليد صاحب إلى الرقبة ملك يحول أن ذلك فبعد فلن،

كانت أنها المدعي أقر وإن والحتمال، بالشك إليه الخصومة تتحول فل ل وما
ل؟. أو هذا إلى أدفعها أدري قال: ل ولكن فلن يد في
إلى دفعها أدري ول فلن، يد في كانت أنها المدعي إقرار على الشهود شهد أو

والن فلن يد في كانت أنها على اتفقا لنهما بينهما خصومة (ل) فل أم فلن
من يده إلى وصلت أنها فالظاهر ثالث، يد يعرف ولم اليد صاحب يد في يراها
لفلن. أنها جهته من هذا إلى وصولهما على تصادقهما فثبت فلن، جهة
ًا أن يشهدوا ولم قامت لنها الشهادة؛ هذه يقبل ل فالقاضي إياه أودعها فلن
له؛ الملك إثبات في عنه بخصم ليس اليد وصاحب للغائأب، الملك إثبات على
يده إلى الثمن وصول إلى حاجته إنما للغائأب، الملك إثبات إلى له حاجة ل لنه
الخصومة. عنه تندفع فل بذلك، يشهدوا لم والشهود فلن جهة من
أن اليد صاحب بينة دفع سبيل على المسائأل هذه في بينة المدعي أقام ولو

لنه أصلً؛ اليداع على بينة اليد صاحب من تقبل لم لنفسه، ادعاها اليد صاحب
ًا (اليد) بكونه ذي إقرار المدعي ببينة ثبت اليداع على ببينته اليد فصاحب خصم
ًا كونه علم بعدما الخصومة عن نفسه إخراج يريد ذلك بعد عليه. يقدر فل خصم

ًا.  ينتصب المودع أن على تدل «المنتقى»: مسألة في وذكر خصم

ًا هشام: سألت وصورتها: قال ًا ادعى رجل الله: عن رحمه محمد يدي في دار
ًا القاضي وصيره القاضي، إلى وقدمه داره أنها رجل يقم لم أنه إل له خصم
المشتري ثم المشتري، إلى وسلمها الدار وباع ذهب عليه المدعى أن ثم بينة،
ً فيها وكل فتقدموا آخر قاٍض وولى مات أو القاضي هذا عزل ثم وغاب، وكيل
فهذا باعها، ثم الول، القاضي إلى خاصمه كان قد أنه بينة المدعي وأقام إليه،

ًا الوكيل يجعل القاضي فيه. خصم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً فيها وكل بقوله؛ يرد الفضل: لم أبو الحاكم قال وإنما بالخصومة الوكيل وكيل
ًا جعله هذا مع المودع والوكيل بالحفظ، الوكيل به أراد للمدعي. خصم

المودع أن على «الجامع»: تدل في مسألة الله رحمه محمد ذكر قالوا: وقد
ًا ينتصب للمدعي. خصم

ًا بنين، ثلثة وتركا مات وصورتها: رجل واحد، وبقي منهم، اثنان فغاب ودار
ًا وتركا مات لبينا الدار الحاضر: كانت فقال له الدار أن وادعى رجل فجاء ميراث

ًا، بيننا الدار فاقتسمنا وفلن، فلن ولخوي، لي نصيبه، منا واحد كل وقبض أثلث



نصيبهما. وأودعاني غابا إنهما ثم
بينكم، الدار قسمتم مات أن إلى أبيكم يد في كانت الدار المدعي: هذه فقال

الدار أن البينة المدعي وأقام لي، الدار ولكن نصيبهما أودعاكا أخواكا إن ثم
الدار ثلثي كون بتصادقهما ثبت وإن للمدعي، بالدار وقضى بينته، قبلت داره

كما المر وليس خصومة، يد ليست المودع ويد الحاضر، البن يد في وديعة
المدعي، حق في خصم غير المودع كون «الجامع»: أن لمسألة والوجه قالوا،

ًا كونه ينفي ل مودع إنه حيث من من أن ترى أل آخر، وجه من حقه في خصم
ًا إنسان عند أودع الشيء، ذلك في بالخصومة المودع وكل المودع إن ثم شيئ

بينته.  قبلت مودع هو الذي الوكيل على البينة قامت ثم

ًا الحاضر البن يحصل »ما «الجامع مسألة وفي لن الدار؛ كل في خصم
ينتصب الورثة وأحد عليه، قامت والبينة الميت، على الحقيقة في الدعوى

ًا المسائأل بخلف الميت على يدعي فيما الورثة سائأر وعن الميت عن خصم
المدعي كون يوجب ما يوجد لم هناكا لن النوع؛ هذا أول في ذكرها تقدم التي

ًا ًا كونه حيث ومن آخر، وجه من خصم ًا. يصلح لم مودع خصم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
النوع بهذا يتصل ومما

دار اليد: إنها ذو وقال ذلك، على البينة وأقام داره أنها ادعاها رجل يدي في دار
ًا أن شهدا بشاهدين وجاء ) أسكنيها،4ب211( وأنه فلن الدار أن أشهدنا فلن
لنه بينهما خصومة فل يديه، في الذي هذا أسكنها وأنه داره، هذا يد في التي
يفيد ل وجه على غاب من جهة من عليه المدعى يد إلى الدار وصول ثبت

في الملك تفيد ل والعارة سواء، والعارة السكان لن الرقبة؛ في الملك
ًا أن يشهدا ولم الرقبة، أسكنها وأنه داره، هذا يد في التي الدار أن أشهدنا فلن

يد في كانت الدار أن علمنا لكن ل؛ أم إليه الدار دفع نره لم أنا إل يديه، في هي
ٍذ، اليوم يديه في الذي هذا ًا بينهما خصومة فل يومئ لن الغائأب، يحضر حتى أيض

بالتسليم. شهادة السكان يوم الساكن يد في والدار بالسكان، الشهادة
بالهبة شهادة الهبة يوم له الموهوب يد في والدار بالهبة، الشهادة أن كما

المدعي لهذا هذا وهب الرجل هذا أن شهدوا إذا الشهود أن حتى والتسليم،
بالهبة شهدوا لو كما بالهبة؛ القضاء يجب الهبة يوم المدعي يد في العبد وكان

الول. الوجه نظير الوجه هذا فصار والتسليم،
ًا أن شهدوا وإن نعلم ولم اليوم، الدار يديه في الذي هذا أسكنها أنه أشهدنا فلن
فل عليه، المدعي هذا يد في أنها الن ونعلم من، يد في الدار أن السكان يوم

ًا بينهما خصومة ثابت والقبض بالسكان، شهدوا لنهم الغائأب، يحضر حتى أيض
الشهود، به شهد ما سوى أخرى جهة يده لثبوت يعرف معاينة،ولم له للمشهود

بالسكان.  ذلك على به فيحال السكان، وهو

ذلك على به يحال عقد عقيب ظهر إذا القبض المشايخ: إن قول معنى وهو
كأنهم صار السكان على بالقبض أحلنا وإذا آخر، سبب له يعرف مالم العقد

والتسليم. بالسكان شهدوا
ً أن لو الهبة، كتاب في ذكر ما نظير وهو ًا أن ادعى عبد يديه في رجل وهب فلن



كأنهم ويجعل شهادتهم يقبل فالقاضي هذا، على يزيدوا ولم منه، العبد هذا
ًا أن شهدوا ولو هاهنا، كذا القبض مع بالهبة شهدوا هذا أسكنها أنه أشهدنا فلن

ول المسكن يد في تكن لم أنها الشهاد يوم علمنا ونحن اليوم، يديه في الذي
ل الوجه هذا وفي آخر، إنسان به يعني فلن، يد في كانت بل الساكن هذا يد في

لن باطل، بإسكان شهدوا إنما الشهود لن اليد، ذي عن الخصومة تندفع
جهة من القبض يثبت ولم المسكن، جهة من بالقبض يصلح إنما السكان
فظاهر. بالشهادة أما بالمعاينة ول بالشهادة ل المسكن

الظاهر حيث من ثابت يديه في الدار للذي المعاين القبض فلن بالمعاينة، وأما
هذه فتكون المسكن، جهة من ل يده في كانت أنها الشهود شهد من جهة من

في المدعي قال فإن بمنزلة، والعدم وجوده فيكون باطل، بإسكان الشهادة
ًا أن شهدوا إذا ما وهو المتقدم الوجه يديه في الذي هذا أسكنها أنه أشهدنا فلن
يوم الدار هذه أن البينة أقيم أنا يدي في الدار أن السكان يوم يعلم ولم الدار،

السكان، على أشهدهم الذي غير آخر رجل يدي في كان السكان على الشهاد
يكون أن من الدار يديه في الذي يخرج ل حتى السكان إبطال بذلك يريد

ًا الشهادة. هذه يقبل ل فالقاضي للمدعي، خصم
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

له المشهود أن بعضهم فعبارة المسألة، تخريج في المشايخ عبارة واختلفت
تقبل ل يده، في كانت الدار هذه أن البينة وأقام حضر لو الشهادة هذه في باليد
يد كان فإن معاينة، ثابتة اليد ذي يد لن اليد؛ ذي يد ينقض ول البينة هذه منه

هذه كانت وإذا بالشك، يده نقض يجب فل اليد، ذي نقض يجب ملك يد فلن
المدعي من تقبل ل فلن الشهادة؛ هذه في له المشهود من تقبل ل الشهادة

لغير اليد إثبات الشهادة هذه من المدعي غرض ليس أنه بعضهم وعبارة أولى،
عن اليد نفي غرضه وإنما له، اليد إثبات في عنه بخصم ليس لنه المسكن؛
تقبل. ل النفي على والشهادة السكان على الشهاد يوم المسكن

على وأقام حرة، هذه أرضه أن ادعى رجل سئلوا: عن بخارى مشايخ أن وحكي
قبولها، بعدم بعضهم وأجاب الشهادة، هذه بقبول أكثرهم فأجاب بينة، ذلك

في الرض مسألة في الشهود مقصود لن وهذا المسألة، هذه على وقاسه
في المدعي قصد أن كما الرض، عن الخراج نفي الرض، حرية على شهادتهم
على قائأمة الشهادة هذه فكانت الشهاد، يوم المسكن عن اليد نفي مسألتنا
عدم على واتفقوا القائأل، هذا قول إلى فرجعوا المقصود إلى فنظر النفي،
الشهادة. هذه قبول

القائأمة بالشهادة يشكل الخراج مسألة وجواب الثانية، العبارة أقول: هذه وأنا
ًا النفي على قامت أنها مع خلف، بل مقبولة فإنها الفلس، على هو ما إلى نظر

المقصود.
ًا ادعى أبان»: رجل بن عيسى «نوادر وفي في الذي فقال رجل يدي في دار

ًا يديه: إن لك وهبها ولكنه أودعكها، فلن كان المدعي: قد فقال أودعنيها، فلن
لك فلن وهبها ما بالله يديه في الذي يستحلف القاضي فإن باعكها، أو ذلك بعد
ًا جعله اليمين عن نكل فإن منك، أودعها بعدما منك باعها ول فيها. خصم

ًا أن بينة أقام لو المدعي أن ترى قال: أل بعدما يديه في الذي من باعها فلن
ًا يديه في الذي وجعل بينته قبلت إياه أودعها كان عن نكل إذا فكذا له خصم

الوكالة.  هذا يشبه قال: ول اليمين



ً آتى وصورتها: رجل في وكيله وأنا درهم، ألف عندكا لفلن وقال: إن رجل
أنك إل وديعة درهم ألف عندي لفلن عليه: صدقت المدعى وقال منك، قبضها
يدعي لنه الوكالة على يحلفه أن للمدعي يكن لم قبضها؛ في بوكيل لست
فيه. خصمه هذا أن فادعى لنفسه ادعاه لنه الول؛ في استحلفه وإنما لغيره،

ذلك على وأقام بقبضها، المودع وكيل أنه وادعى لرجل وديعة يديه في رجل
الوكالة، من هذه أخرج قد المودع أن بينة الوديعة يديه في الذي وأقام بينة،

عينه. الوكيل شهود أن بينة أقام إذا وكذا بينته، قبلت
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا يديه في يوسف: رجل أبي سماعة» عن ابن «نوادر وفي رجل ادعاها دار

ًا أن بينة الدار يديه في الذي فأقام من واستحقها الدار هذه ادعى الغائأب فلن
ل فإنه يده؛ في الذي من أخرجها المستحق إن ثم القاضي، إليه ودفعها يده،
ادعى. ما على هذه منه تقبل
ذلك في والوجه بها، الخصومة نفسه عن تدفع ل وهي يديه في فقال: لنها علل

ًا قال: إن لما اليد صاحب أن يده، من واستحقها الدار هذه ادعى الغائأب فلن
إخراج يريد مني فلن أخذها بقوله ثم الدار، هذه في خصومة يد يده أن أقر فقد

أعلم. والله عليه بينته تسمع ول ذلك، على يصدق فل الخصومة، عن نفسه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

هلكه بعد العبد في الدعوى وقعت إذا الثاني القسم
جاء مات رجل يدي في العبد كان «الجامع»: وإذا في الله رحمه محمد قال

وديعة كان العبد أن يديه في العبد مات الذي وأقام عبده، أنه بينة وأقام رجل
ل فإنه عارية، أو فلن جهة من يديه في بإجارة كان أو فلن، جهة من يديه في

إذا ما وبين هذا بين فرق للمدعي، العبد بقيمة القاضي ويقضي الخصومة تندفع
تندفع فإنه بحالها المسألة وباقي العين، قيام حال العين في الدعوى وقع

اليد.  ذي عن الخصومة

ًا، كان إذا العين والفرق: أن إنما عليه والمدعى العين، في تقع والدعوى قائأم
ًا ينتصب أنه إل الملك، على تدل اليد ظاهر فإن يده، بظاهر العين في له خصم
يده أن ظهر عنده وديعة العين أن على البينة وبإقامة بذلك، ليس أنه يحتمل
ًا العين كان إذا أما الخصومة، عنه فيندفع ملك يد ليست في تقع فالدعوى هالك
ًا ينتصب عليه فالمدعى الذمة الدين ومحل الدين، وإنما بذمته، للمدعي خصم

ذمته في أن يتبين ل وديعة يده في كانت العين أن البينة من عليه المدعى أقام
عنه. الخصومة تتحول فل لغيره،

العين في يده كان وإن الغاصب مودع على بالقيمة يقضي القاضي أن ترى أل
غيره. يد

يمكن ل لنه هاهنا؛ العبد بقيمة القاضي يقضي ل أن ينبغي قيل: كان فإن
يكون أن يجوز ل له العبد بملك له القضاء بعد إل للمدعي العبد بقيمة القضاء

القضاء تعذر وقد لغيره العبد في الملك ) ويكون4أ212( لنسان العبد قيمة
ملك، يد ليست العبد في يده أن أثبت اليد ذا لن العبد؛ بملك للمدعي هاهنا
للغائأب. العبد في الملك وأن
قطعت أو عينه فقيت لو يده عبده ذهب رجل يدي في عبد في محمد قال كما



الذي يضمن وأن العبد يأخذ أن وأراد عبده، العبد هذا أن بينة الرجل أقام يده
ًا أن بينة العبد يديه في الذي فأقام العبد، قيمة نصف يده في العبد كان قد فلن
أرش في الخصومة عنه يندفع فإنه واليد؛ العين ذهاب قبل إياه العبد هذا أودع
ًا الرش ادعى وإن والعين اليد بعد إل بالرش القضاء يمكنه ل لنه ذمته؛ في دين

لغيره، والعبد لنسان، الرش يكون أن يجوز ل لنه للمدعي؛ العبد بملك القضاء
تعذر غيره يد في يده أن أثبت اليد صاحب لن العبد؛ بملك القضاء تعذر فإذا

هاهنا.  كذا بالرش القضاء

أن بعضهم فعبارة الشكال، هذا عن الجواب في المشايخ عبارة قلنا: اختلفت
المسألة في كما للمدعي العبد بملك القضاء تعذر إذا يتأتى إنما الشكال هذا

حي العبد لن للمدعي؛ العبد بملك القضاء تعذر هناكا لن بها؛ الشهاد وقع التي
بالعبد قضينا فلو للغائأب العبد في الملك أن اليد ذي ببينة ثبت وقد قائأم،

ًا هذا في كان للمدعي يجوز. ل الغائأب على والستحقاق الغائأب، على استحقاق
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يستحيل إذ للمدعي الفائأتة بالعين القضاء تعذر للمدعي بالعبد القضاء تعذر وإذا
الغائأبة بالعين القضاء تعذر وإذا لخر، عينه ويكون لنسان العبد يكون أن

للمدعي، بالعبد القضاء أمكن مسألتنا في أما له، بالرش القضاء تعذر للمدعي
ًء للمدعي بالعبد القضاء فيكون للغائأب، العبد أن اليد ذي ببينة ثبتت وإن قضا
شيء استحقاق فيه كان إذا يجوز ل إنما الغائأب على القضاء أن إل الغائأب على
على شيء استحقاق فيه يكن لم إذا فأما الغائأب، على شيء وإيجاب له،

يستحق أن يمكن ل والميت ميت، العبد لن الغائأب على القضاء يجوز الغائأب
الوجه. هذا من الفصلين بين الفرق فظهر الغائأب على

بملك القضاء للمدعي، العبد بقيمة القضاء ضرورة من بعضهم: ليس وعبارة
لغيره. وبدله لنسان العبد يكون أن يجوز إذ للمدعي العبد

في الذي العبد هذا منك لغيره: بعت قال رجل في أصحابنا قال ما إلى ترى أل
وما مني، بعته الرجل: ما ذلك فقال درهم، ألف عليك ولي درهم، بألف يديك

على بينة المدعي فأقام قط، به لي علم ل تقول مما بريء وأنا أنا؛ اشتريته
ًا العبد يكن ولم العبد ثمن المنكر على وجب ذلك له. ملك

منك بعت أني واحد؛ رجل على منهما واحد كل ادعى رجلين في قالوا وكذلك
المدعى وأنكر بعينه، واحد عبد في منهما الدعوى وكانت درهم، بألف العبد هذا

درهم.  ألف منهما واحد لكل درهم، ألفا عليه

وجوب أن فعلم بينهما، درهم ألف لوجب العين باعتبار البدل وجوب كان ولو
بملك القضاء بالقيمة القضاء ضرورة من يكن فلم العين، باعتبار ليس البدل
ضرورة ومن له، الفائأتة بالعين للمدعي بالرش القضاء ضرورة من فأما العبد،

العبد كل يكون أن يستحيل إذ له، العبد بكل القضاء له الفائأتة بالعين القضاء
على قضاء فيه لن للمدعي؛ العبد بكل القضاء وتعذر لخر، تكون وعينه لنسان
الغائأب.

عليه؛ المدعى من القيمة المدعي وأخذ للمدعي، بالقيمة القاضي قضى إذا ثم
أو وديعة، عبده كان العبد أن ادعى كان فيما عليه المدعى وصدق الغائأب حضر



ًا أو إجارة الغائأب على القيمة من ضمن بما يرجع أن له كان جهته، من رهن
قبض في المودع لن والوديعة، الرهن في يشكل ل الجواب وهذا حضر، الذي

وجه. كل من إليه عائأدة الحفظ منفعة فإن وجه، كل من للمودع عامل الوديعة
ً لغيره عمل من والصل: أن المعمول على بالغرم يرجع غرم بذلك ولحقه عمل

من لنفسه عامل المستأَجر قبض في المستأجر لن الجارة في يشكل إنما له،
على ضمن بما يرجع ل أن يجب فكان منفعته، ليستوفي قبضه لنه وجه؛ كل

عامل هو كما المستأجر أن عنه الجواب أن إل والغاصب كالمستعير الجر
من للجر ما أن إل المنفعة، استيفاء ويتأكد يجب إنما للجر عامل فهو لنفسه

مال. عين وإنه الجر له يحصل لنه أكثر؛ المنفعة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

لجانب الرجحان فكان المنفعة، من خير والعين المنفعة، للمستأجر والحاصل
ًا المستأجر قبض فاعتبر الجر، كان إذا ما بخلف الوجه، هذا من للجر واقع
الغاصب؛ على ضمن بما يرجع ل حيث غصب أو بعارية اليد صاحب يد في العبد
وجه. كل من لنفسه عامل القبض في الغاصب لن

واحد كل منفعة لن وجه، كل من لنفسه عامل القبض في المستعير وكذلك
وجه.  كل من له حاصلة منهما

ً لنفسه عمل ومن صدق إذا هذا عليه العهدة قرار كان عهدة بذلك ولحقه عمل
في كذبه إذا فأما جهته، من إليه وصل العبد أن إقراره في اليد صاحب الغائأب
له رجوع فل ذكرناها، التي الوجوه من بوجه جهة من إليه وصل العبد أن إقراره

الرهن؛ أو الوديعة أو الجارة من ادعى ما على البينة يقم لم ما الغائأب على
ًا لنفسه يدعي لنه ذلك. منكر والغائأب له، عمل عمل بسبب الغائأب على دين

ًا ادعى من يدي في وديعة العبد عليه: هذا المدعى فقال رجل، يدي في عبد
ًا وأحضر إلّي العبد المدعي: سلم فقال فلن، جهة عليه، البينة أقيم حتى فلن

فلن جاء ثم المدعي يد في العبد فمات بفلن، ليجيء وذهب عليه، العبد فدفع
عبده، أنه بينة المدعي وأقام اليد، صاحب أودعه كان عبده أنه بينة وأقام

ًا لن فلن؛ بينة فالبينة ًا ببينته الضمان يثبت فلن حق، بغير بالخذ محتج
ًا العبد كان ولو ذلك، ينفي والمدعي مكان إلى العبد بدفع المدعي يؤمر حي

عليه. البينة للمدعي: أقم ويقال له المقر
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

إباقه بعد العبد في الدعوى وقعت إذا الثالث القسم
بينة، ذلك على وأقام عبده، أنه وادعى رجل جاء يده من أبق رجل يدي في عبد

المسألة، آخر إلى فلن جهة من يديه في وديعة أنها على بينة اليد صاحب وأقام
القيمة ضمان يوجب الباق لن الموت، فصل في كالجواب فيه؛ فالجواب
الجواب فهو الموت في ذكرناه جواب فكل أبق، إذا دليله: المغصوب كالهلكا؛

الباق. في
العبد كان الذي على للمدعي العبد بقيمة القاضي قضى إذا الباق فصل في ثم

الباق. من العبد عاد ثم يديه في
الغصب وفي الغائأب، ملك على يعود والرهن والجارة الوديعة فصل ففي

يثبت إنما المضمون في الملك لن يده، في كان الذي ملك على يعود والعارية
على الضمان قرار والرهن والجارة الوديعة وفي عليه، الضمان قرار كان لمن

يديه.  في العبد كان الذي على الضمان قرار والغصب العارية وفي الغائأب،



الغائأب على العبد برد يديه في العبد كان الذي يؤمر أن ينبغي قيل: كان فإن
منه، استعار أو الغائأب من غصب أنه أقر لما لنه والعارية؛ الغصب فصل في
ًا كان أنه إل عليه واجب رده أن أقر فقد ًا، مادام الرد عن عاجز إلى عاد فإذا آبق
gعليه. الرد لزمه الرد على وقدر يده

ًا اشترى فيمن قالوا كما فهذا يد من العبد واستحق البائأع، ملك أنه أقر قد عبد
قضى بعدما كان إن الملك أسباب من بسبب إليه عاد إنه ثم بالبينة، المشتري
يقضي أن قبل كان وإن البائأع، على العبد رد المشتري لزم البيع بفسخ القاضي
على رجع قد كان إن البائأع على الثمن يرد المشتري فإن البيع، بفسخ القاضي

بالثمن. البائأع
للمدعي بالعبد اليد صاحب على قضى لما القاضي أن إل قلت كما قلنا: المر

على العبد رد عليه أن إقراره في كذبه فقد العبد، بقيمة عليه قضى حين
)4ب212( هذه في للمدعي بالعبد القاضي وقضاء الغصب، بسبب الغائأب

ًا نفذ الصورة ًا؛ ظاهر للقرار الغائأب، من بالغصب أقر اليد صاحب لن وباطن
المالك. غير من يغصب المالك؛ من يغصب كما النسان لن للغائأب؛ بالملك

يكن لم المالك غير من الغصب تصور والغاصب. وإذا والوصي والب كالمودع
امتنع زور شهود المدعي شهود وأن الغائأب، ملك العبد أن اليد صاحب زعم في
ًا، للمدعي المرسل بالملك بها القضاء نفاذ ًا القضاء فنفذ باطن ًا ظاهر وباطن

عليه واجب المعيب رد أن إقراره في القاضي تكذيب وثبت للمدعي، بالعبد
أقر المشتري هناكا لن المسألة؛ تلك بخلف القاضي بتكذيب يبطل والقرار

ًا، للبائأع العبد بملك وقد زور، شهود المدعي شهود أن زعمه في فكان نص
مرسل. ملك على قامت
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا، ينفذ ل المرسلة الملكا في الزور بشهادة والقضاء قضاء ينفذ لم وإذا باطن
ًا القاضي ًا المشتري يصر لم المشتري زعم في ثمة باطن جهة من مكذب

ًا إقراره فبقي بزعمه، للبائأع الملك من أقر فيما القاضي، كان، كما صحيح
إقراره. بحكم المشتري إلى وصل إذا البائأع على الرد فوجب
ًا، للبائأع بالملك يقر ولم اشترى لو أن مسألتنا؛ من المشتري مسألة وزان نص

ًا المشتري يد إلى العبد عاد إذا وهناكا البائأع؛ إلى بتسليمه يؤمر ل الدهر من يوم
أعلم. والله
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

إذا أطرافه؛ من طرف وهب بعدما العين في الدعوى وقعت وإذا الرابع القسم
الجارية وماتت ولدت بعدما الجارية في الدعوى وقعت
عبده، أنه البينة رجل فأقام عنده عينه ذهبت رجل يدي في الول: عبد صورة
العين بذهاب العبد قيمة نصف العبد يديه في الذي يضمن وأن العبد، أخذ وأراد

ًا أن بينة العبد يديه في الذي فأقام يده، في فل عينه، ذهاب قبل إياه أودعه فلن
فيه. الوجه مر وقد الغائأب، يحضر حتى الرش في ول بينهما، خصومة

ًا ولدت رجل يدي على الثانية: جارية صورة رجل وأقام الجارية، وماتت ولد
كانت الذي وأقام ملكه، في الولد هذا ولدت وأنها جاريته، الجارية أن البينة

ًا أن يده في الجارية القاضي فإن عنده، فولدت تلد أن قبل إياه أودعها فلن



حتى له، بالولد يقضي ول مر، لما اليد ذي على للمدعي الجارية بقيمة يقضي
ًا ينتصب إنما فهو يده، في عين الولد لن الغائأب؛ يحضر بحكم الولد في خصم
أمانة. يد الولد في يده أن بينته أثبتت وقد اليد،
أرش هذا في الولد يشبه المسألة: ول هذه ذكر الله: عقيب رحمه محمد قال

تكون أن يجوز ول لخر، والجارية لنسان يكون أن يجوز الولد لن العين؛
للمدعي الجارية بملك القضاء أن بهذا يريد لخر؛ عينها وأرش لنسان، الجارية

لخر.  والولد لنسان الجارية تكون أن يجوز ل الولد بدون يمكن

وكانت الوصية، صحت لنسان الجارية بطن في بما أوصى من أن ترى أل
بالولد، القضاء تعذر ضرورة من يكن فلم له، للموصى والولد للموصي، الجارية

بالولد. القضاء بالجارية، القضاء ضرورة من ول بالجارية، القضاء تعذر
أحدهما هلك وقد الخر، من متولد غير أحدهما عبدين ادعى لو ما بمنزلة وكان

أن بينة اليد صاحب وأقام دعواه، على بينة المدعي فأقام الخر، دون يده في
ًا له يقضي ول للمدعي، يده في هلك ما بقيمة عليه يقضي فإنه إياه، أودعها فلن

هاهنا. كذا قلنا؛ الذي بالطريق بالقائأم
يكون أن يتصور ل إذ ممكن؛ غير الرش بدون للمدعي العبد بملك القضاء أما

تعذر بالعبد، القضاء تعذر ضرورة من فكان لخر، عينه وأرش لنسان العبد
بينا. ما على بالرش القضاء

القضاء للمدعي بالبينة الجارية ملك بمطلق القضاء ضرورة قيل: من فإن
ًا إنسان يد في جارية ادعى من أن ترى للمدعي. أل بولدها ًا، ملك وأثبت مطلق

ضرورة من أن فدل الولد؟ مع الجارية يستحق فإنه ولد، ولها بالبينة ذلك
تعذر وإذا للمدعي، بالولد القضاء بالبينة للمدعي الجارية ملك بمطلق القضاء
ًا كونه أثبت لنه للمدعي؛ بالولد القضاء القضاء يتعذر أن يجب الولد؛ في مودع

ًا. للمدعي الجارية بملك أيض
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

بولدها القضاء بالبينة، للمدعي الجارية ملك بمطلق القضاء ضرورة قلنا: من
وقت الظاهر حيث من بالجارية عليه المقضى ملك في الولد كان إذا للمدعي
بالجارية. القضاء

يقضى فإنه غيره، من أوهبه الولد باع كان بأن ملكه في يكن لم قلنا: إذا
يكون إنما الجارية ملك بمطلق القضاء لن وهذا بالولد، يقضى ول بالجارية،

قضى وإذا الملك، بأولية قضاء الجارية ملك بمطلق القضاء لن بالولد؛ قضاء
ًا الولد كان الجارية في الملك بأولية المطلق القضاء أن إل ملكه من متولد

كان من حق في الجارية في الملك بأولية قضاء يكون إنما الجارية في بالملك
ًا ًا يكن لم من حق في ل بالجارية؛ عليه مقضي بالجارية.  عليه مقضي

ًا ذلك بعد الجارية ادعى إذا عليه المقضي غير أن ترى أل ًا ملك يسمع مطلق
لم من أن بالجارية البينة عليه قامت من بالجارية عليه قلنا: والمقضى دعواه؟

القضاء قبل الهبة أو بالبيع له الولد صار والذي بالجارية، البينة عليه تقم
ًا يصر فلم بالجارية، البينة تقم لم للمدعي بالجارية فل بالجارية، عليه مقضي

الولد لولد يظهر فل حقه، في للمدعي الجارية في الملك بأولية القضاء يظهر



بالجارية عليه المقضى ملك في الولد كون فشرطنا حقه؛ في المدعي ملك من
ًا الولد لصيرورة بالجارية القضاء وقت الوجه. هذا من به مقضي

بالجارية عليه المقضي ملك في ليس مسألتنا: الولد في فنقول هذا ثبت إذا
يبق فلم الولد في الغائأب من اليداع أثبت لنه للمدعي؛ بالجارية القضاء وقت
والله الولد، دون الم بملك القضاء فأمكن الظاهر، حيث من ملكه في الولد
. أعلم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

النوع هذا من الخامس القسم
لفلن أنها يده في الجارية الذي فأقر رجل، عند قتلها رجل يدي في جارية

وهذا الفداء، أو بالدفع الجاني العبد مولى يخاصم أن له كان إياه؛ أودعها الغائأب
ًا ينتصب المودع لن بالحفظ أمر لنه المودع يستحقه فيما المودع من خصم

ًا فينتصب الوديعة حفظ من للمودع يستحق فيما والخصومة فيه. خصم
الوديعة ويسترد الغائأب، يخاصم أن له كان غاصب منه الوديعة غصب لو ترى أل

والمودع الحفظ، باب من الغاصب من الوديعة استرداد وطريقه: أن يده، من
أن البينة رجل أقام ثم بالجناية العبد العبد؛ مولى دفع فإن بالحفظ، مأمور

عنده وديعة كانت أنها يديه في الجارية كانت الذي وأقام جاريته، كانت الجارية
قيمة أخذ تريد أو العبد أخذ تريد؛ للمدعي: ماذا يقول فالقاضي فلن، جهة من

اليد ذا أن ظهر ملكه الجارية أن البينة أقام لما المدعي لن خيره وإنما الجناية؟
ًا كان الغاصب وأخذ الغاصب، يد في عبد قتلها إذا المغصوبة والجارية لها، غاصب

هاهنا.  كذا ماله عين يجد لم لنه الخيار؛ الجارية لمولى كان العبد

بالجناية المدفوع العبد لن بينهما؛ خصومة فل العبد عين أخذ قال: أريد وإن
ًا الجارية مقام يقوم ًا لحم ذي يد في قائأمة الجارية كانت ولو هي، كأنه ودم
ًا اليد ذو يكن لم الغاصب من اليداع على بينة اليد ذو وأقام اليد، فكذا له؛ خصم

مقامها. العبد أقام إذا
ًا كان القيمة أخذ قال: أريد وإن ادعى لنه الجارية؛ بقيمة له ويقضى له خصم
ًا عن الخصومة تندفع ل هذا مثل وفي يده، في كان عين بسبب الذمة في دين
قبل. من هذا مر وقد اليداع، على البينة أقام وإن اليد، ذي
ثم اليد ذي من المدعي وأخذها يد، ذي على الجارية بقيمة القاضي قضى وإذا

ملكه، مقام قام لنه اليد؛ ذي يد من العبد أخذ بالوديعة وأقر الغائأب، حضر
الجارية. قيمة من للمدعي ضمن بما الغائأب على اليد ذو ويرجع

والمسألة باليد العبد ودفع يدها قطع ولكن العبد، يقتلها لم الجارية أن ولو
العبد، في ول الجارية، في ل الغائأب يحضر حتى خصومة بينهما يكن لم بحالها

أ213( كالرش فكان اليد بدل العبد لن العبد في وأما فظاهر، الجارية في أما
الرش. بملك القضاء يتعذر الصل بملك القضاء تعذر متى أنه ) وذكرنا4

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الفصل هذا من الثاني النوع

ًا ينقسم النوع وهذا فعلً، المطلق الملك دعوى مع المدعي يدعي أن أقسام
ًا: أيض
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الول القسم
أو مني، غصبته ملكي العين اليد: هذا ذو قال بأن اليد ذي على الفعل يدعي أن



وصل لفلن اليد: إنه ذو وقال ذلك، أشبه ما أو منك، أجرته منك، قال: أودعنيه
ذي عن الخصومة تندفع ل الوجه هذا وفي بينا، ما نحو على كذا بجهة يده إلى
ً ادعى إذا بينما فرق اليد ًا ادعى إذا وبينما اليد، ذي على فعل ًا، ملك ولم مطلق
الغائأب لفلن أنه على بينة اليد ذو أقام إذا هناكا فإن اليد، ذي على الفعل يدع

اليد.  ذي عن الخصومة تندفع فإنه ذلك، أشبه أوما إجارة أو بوديعة إليه وصل

ًا انتصب اليد صاحب المطلق الملك دعوى في والفرق: أن لن بيده؛ خصم
اليد. ذي على ال يصح ل المرسل الملك دعوى

ًا ادعى لو فإنه في أن فعلم دعواه تصح ل دار، يده في وليس رجل يدي في دار
ًا انتصب إنما اليد صاحب المطلق الملك دعوى بين تردده ويده يده بحكم خصم

ًا فيكون له يكون أن ًا يكون فل لغيره، يكون أن وبين خصم من أقام وبما خصم
حفظ. يد هي إنما خصومة، بيد وليست إنها غيره يد يده أن أثبت البينة

ًا ينتصب إنما اليد صاحب الفعل، دعوى في أما وهو عليه الفعل بدعوى خصم
يصح اليد ذي على يصح كما الغصب دعوى أن ترى أل اليد، بحكم ل الغصب

يده في وليس عبده غصب أنه آخر على ادعى من أن حتى اليد ذي غير على
حتى لغيره يكون أن بين يتردد ل قال: وفعله القيمة، ويلزمه دعوته صحت عبد،

عليه، مقصور فعله بل غيره؛ فعل اليد صاحب فعل أن تبين البينة يقال: بهذه
ًا، يكن لم الفعل أن يتبين ل البينة وبهذه الخصومة. تندفع قال: ل فلهذا موجود
ٌة تحيل بينته كانت إذا تقبل إنما اليد صاحب بينة أن الفرق أخرى: في عبار

لن بينته، تقبل فل خصومته تبطل ببينته كان إذا أما غيره، إلى المدعي خصومة
الملك في الدعوى وقعت فنقول: إذا هذا ثبت إذا للبطال ل للحالة اليد

أن البينة اليد ذو أقام فإذا الرقبة، ملك استحقاق يثبت ببينته فالمدعي المطلق
الغير. ذلك على الخصومة تتوجه غيره يد الرقبة في يده فإن لغيره، الرقبة
أما صحيح، وذلك غيره إلى الخصومة إحالة هذا في كان البينة هذه قبلنا فمتى

يثبت ل ببينته فالمدعي اليد، صاحب على الغصب في الدعوى وقعت إذا
الغصب موجب فإن اليد، صاحب على الرد وجوب يثبت وإنما الرقبة، استحقاق

على إحالته يمكن ل مما الغاصب على الواجب والرد الغاصب، على الرد وجوب
ل وإنه أصلً، المدعي خصومة إبطال هذا في كان البينة هذه قبلنا فمتى غيره،

يجوز. 

فعله، اليد صاحب على فالمدعي الغصب، في وقعت إذا الدعوى يوضحه: أن
وقع إذا الدعوى أما غيره، على إحالته يصح فل غيره، على تصح ل الدعوى وهذه

غيره على صحيحة الدعوى وهذه العين رقبة فالمدعي المطلق الملك في
عليه. إحالته فيصح
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اليد، صاحب على الفعل في وقعت إذا الدعوى أن أخرى: الفرق عبارة
ًا اليد صاحب على يثبت ببينته فالمدعي كله وذلك منه، عقد قبول أو منه أخذ

ًا أن دعواه يناقض المطلق، الملك في الدعوى وقع إذا أما أودعه، فلن
اليد صاحب دعوى يناقض ل وذلك لنفسه، الرقبة ملك يثبت ببينته فالمدعي

وقضى الفصل هذا في اليد صاحب عن الخصومة تندفع لم إذا ثم غيره،



اليد صاحب إلى دفعها كان داره أنها بينة وأقام الغائأب حضر ثم بالدار القاضي
ًا يصر لم حضر الذي لن بالدار، حضر للذي يقضي فالقاضي وديعة، عليه مقضي

يتعدى إنما اليد ذي على المطلق بالملك القضاء لن اليد، صاحب على بالقضاء
اليد ذو كان من إلى أو اليد ذي جهة من الملك تلقي يدعي من إلى اليد ذي من

ًا جهة من الملك تلقي يدعي ل حضر والذي الملك، في الخصومة في عنه خصم
اليدز ذي

ًا يكن لم اليد ذو وكذلك الذي إلى القضاء يتعدى فل حضر، الذي عن خصم
وجوده يقبل ما لن ادعى؛ ما على بينة يقم لم لو اليد صاحب أن وكذلك حضر،

عدمه. مثل
ًا إن ثم قول قيل: إنه الفصل هذا في القضاء دعوى الله: صحح رحمه محمد

المطلق الملك في الدعوى وقعت إذا فيما وكذلك الكل، قول وقيل: إنه محمد،
بالدار القاضي وقضى اليداع، من ادعى ما على بينة اليد صاحب يقم لم لو

صاحب إلى دفعها كان داره الدار أن على بينة وأقام الغائأب، حضر لو للمدعي،
قلنا.  ما وطريقه حضر للذي بالدار يقضي فالقاضي وديعة،

يقضي فالقاضي إياه، أودعه فلن عبد أنه بينة أقام رجل يدي في قال: عبد
لن إما البينة من أقام بما اليد صاحب عن الخصومة تندفع ول العبد بعتق

ًا انتصب اليد صاحب هذا مثل وفي العتاق، وهو عليه الفعل بدعوى للعبد خصم
الغير. من اليداع على البينة بأقامة اليد، صاحب عن الخصومة تندفع ل
فلن عبد أنه دعواه ينقض وإعتاقه اليد، صاحب إعتاق أثبت المدعي بينة لن أو

بالعتق، عليه يقضي حتى اليد لصاحب بالملك القاضي يقضي ثم إياه، أودعه
ول اليد ذي جهة من العتق يدعي العبد لن لنفسه؛ الملك يجحد هو كان وإن

للعبد فكان اليد، لذي الملك بإثبات إل اليد؛ ذي جهة من العتق إثبات من يتمكن
ًا، اليد ذو كان وإن اليد، لذي رقبته في الملك إثبات القاضي قضى إذا ثم منكر
بالدار وقضينا بينته قبلنا داره، أنها على البينة وأقام الغائأب حضر لو العبد بعتق

وجهين: من والفرق له،
بينة إبطال ذلك يضمن لم ما بها العمل فيجب شرعية حجة البينة أحدهما: أن

حجة صارت القاضي قضاء بها اتصل التي البينة لن القاضي، قضاء بها اتصل
إبطالها. يجوز فل الكذب، جهة على فيها الصدق جهة ليرجح كاملة
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التي البينة تبطل ببينته للغائأب قضينا العتق: لو مسألة في فنقول هذا، ثبت إذا
ً يبق لم العتق لن ضرورة؛ العتق على العبد أقامها فلو فيه، الملك لحدوثا محل
ضرورة، البينة تلك بطلن فيظهر يكن، لم العتق أن لظهر للغائأب بالملك قضينا

لو فإنا المطلق، الملك في المعنى هذا إبطالها، يجوز فل القضاء بها اتصل وقد
ًا يكن لم الملك أن يظهر ل إذ البينة تلك بطلن يظهر ل الغائأب ببينة قضينا ثابت

فلهذا البينة، إقامة وقت للغائأب صار ثم للمدعي، الملك كان ولعل للمدعي،
افترقا.
كافة، الناس على قضاء اليد ذي على بالعتق القضاء الفرق: أن من والثاني

وجوه:  من ذلك وبيان



أجمع؛ الناس حق في واحد والرق نفسه؛ رق يستحق بالعتق العبد أحدها: أن
ًا يختلف وإنما الملك، محل لنه بل يختلف ل الرق وسبب سببه، باختلف حكم
رقيقه. من والولدة الول الشيء وهو واحد شيء هو
فإنه بالعيب، كالرد الملك سبب بتحديد يبطل بالملك المتعلق الحكم أن ترى أل
والحكم يده، في كان بعيب الول البائأع على يرد ل اشتراه ثم المشتري باع إذا

يعود. بالرق المتعلق
كان وإذا العبد، عتق حنث؛ ثم اشتراه، ثم باعه ثم عبده بعتق حلف لو ترى أل

ًا ًا يتصور فل واحد، لنه أجمع الناس قضاء يتناول للمدعي به وقضي واحد مقضي
حق في حجة الحجة كون مع غيره حق في به مقضي غير حقه في للمدعي به

ويبقى لزيد، كان بما للمدعي يقضي أن جاز اختلف إذا والملك أجمع، الناس
به. مقضي غير لعمرو كان ما فيه

يكون أن يتصور ل وهذا المحل؛ مالية بسقوط قضاء بالعتق والثاني: القضاء
ًا ًء وكان عمرو، دون زيد حق في ثابت بالملك القضاء وأما الكل، على قضا

عدم ضرورة من وليس اليد، لذي الملك بعدم قضاء اليد ذي على المطلق
ًا يكون ل أن اليد لذي الملك لغيره. ثابت

الشهادة، أهلية من كافة الناس إلى متعدية أحكام به تعلق والثالث: العتق،
ًا4ب213( اليد ذو فانتصب ذلك وغير الوليات وثبوت كافة، الناس عن ) خصم
ًا الغائأب فصار ًا صار متى والنسان عليه مقضي يتصور ل حادثة؛ في عليه مقضي

ًا يصير أن أحكام به تتعلق لم المطلق الملك أما الحادثة، تلك في له مقضي
الناس على قضاء اليد ذي على به القضاء يكن فلم كافة الناس إلى متعدية

دعواه. على الغائأب فبقي كافة
العتق بسبب يزداد تعالى الله حق لن تعالى؛ الله حق العتق دعوى والرابع: في

استرقاق يجوز ل ولهذا والحج، والزكاة والحدود، والعياد الجمعة إقامة من
في تعالى الله عن كالنائأبين الناس، وجمع تعالى الله حق فيه لن برضاه؛ الحر

عبيده. إنهم حيث من حقوقه إثبات
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ثم خلفاؤاه، إنهم حيث من عليه له الحقوق إثبات في الميت عن نائأبين كالورثة
ًا ينتصب الورثة بعض هاهنا فكذا وله، الميت على يدعي فيما الباقين عن خصم
ًا الحاضر ينتصب العتبار فبهذا كذلك، يكون أن وجب ويصير الغائأب، عن خصم

ًا الغائأب إزالة دعوى العتق دعوى في أن إل الحاضر، على بالقضاء عليه مقضي
عن ينتصبون ل الناس وبعض العبد، حق من العبد في والملك العبد، عن الملك

ًا يكون ما الغائأب على يدعي بأن أو بالتوكيل، إل حقوقهم إثبات في الباقين سبب
اليد ذو ينتصب فل منهما، واحد هاهنا يؤخذ ول الحاضر، على يدعي ما لثبوت
ًا ًا الغائأب يصير فل الغائأب، عن خصم ًا العتبار، بهذا عليه مقضي بأحد الغائأب فإذ

ًا صار العتبارين ًا يصر لم الخر وباعتبار عليه، مقضي أن يمكن ول عليه، مقضي
ًا يجعل ترجيح من بد فل التنافي من بينهما لما عليه مقضي وغير عليه، مقضي

لوجهين: أولى تعالى الله حق فنقول: ترجيح أحدهما،
ً صيرورته وهو العبد، حق تعالى الله حق مراعاة في أحدهما: أن للملك أهل
العبد. مولى حق وهو واحد حق مراعاة الملك جانب مراعاة وفي والشهادة،

يوجب ما فترجح الرق، يوجب وما الحرية، يوجب ما هاهنا اجتمع والثاني: أنه
المطلق الملك دعوى أما البتداء، في البينتان هاتان اجتمعت لو كما الحرية،



ينتصب ل العباد حقوق وفي العبد، حق دعوى هو بل الله حق فيه دعوى فليس
ًا البعض فاقتصر هاهنا، ذلك يوجد ولم قلنا، الذي بالطريق إل البعض عن خصم
ًا الغائأب يصر ولم اليد، ذي على القضاء عليه. مقضي

أن لو ترى فقال: أل قلنا ما «الكتاب»: ليضاح في الله رحمه محمد واستشهد
ً ًا ادعى رجل القاضي وقضى ذلك على البينة وأقام عبده، أنه رجل يدي في عبد
(و) الول الفصل في لن ببينته؛ يقض لم عبده أنه بينة وأقام آخر جاء ثم بعتقه
ًا يصر لم الثاني ًا الثاني: صار الفصل وفي الول، ببينة عليه مقضي عليه مقضي
ذكرنا.  ما على الول ببينة

بألف اليد ذي من اشتراه عبده أنه بينة وأقام رجل، جاء رجل يدي في قال: عبد
تندفع ل فلن؛ جهة من عنده وديعة أنه بينة اليد صاحب وأقام الثمن، ونقد درهم

ًا انتصب اليد ذا لن اليد، ذي عن الخصومة عليه فعل بدعوى للمدعي خصم
ًا انتصب لو كما فصار البيع، وهو عليه. الغصب بدعوى له خصم
نقد دعواه في المدعي ذكر إذا فما المسألة الله: هذه رحمه محمد وضع فقد

شهود شهادة في ول المدعي دعوى في ل المبيع قبض يذكر ولم الثمن،
لن اليد، ذي عن الخصومة تندفع ل الصورة هذه في أن شك ول المدعي،
ً عليه ادعى المدعي ًا باٍق وهو الشراء، وهو قول وجوب وهو حكمه، لبقاء حكم

ًا، الفعل دعوى فيبقى المشتري، إلى المبيع تسليم انتصب متى اليد وذو معتبر
ًا من اليداع على البينة بإقامة عنه الخصومة يدفع ل عليه الفعل بدعوى خصم

الغائأب.
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والفعال ذمته، في فعل وهو التسليم وجوب عليه يدعي المدعي يوضحه: أن
هذه تحويل على يقدر فل غيره، إلى تحويلها يتصور ل الذمة في الواجبة

الشهود شهد وقد منه، والقبض الشراء ادعى إذا فأما غيره، إلى الخصومة
اليد؟ ذي عن الخصومة تندقع هل بحاله والباقي اليد، ذي من والقبض بالشراء

العبد. مسألة في الفصل هذا محمد يذكر لم
الثلثة: القضاة عن الهيثم أبو المام القاضي حكى فيه، المشايخ اختلف وقد
الخصومة أن الله؛ رحمهم الدباس طاهر وأبي اليزدي، سعيد وأبي حازم، أبي

تندفع. قالوا: ل مشايخنا من اليد. وغيرهم ذي عن تندفع
فيه الرجل يكون ما باب في الدار في المسألة هذه الله رحمه محمد وضع وقد

ًا، عن الخصومة تندفع أنه على الفصل هذا في ونص نفسه، عن يندفع وما خصم
 gالثلثة. القضاة مذهب هو كما اليد ذي

أن إل المطلق، الملك دعوى القبض مع الشراء دعوى القضاة: أن قول ووجه
منك لغيره: بعت قال من إن حتى البينة، لصحة بشرط ليس إعلمه أن يرى
ًا كان وإن بينته، قبلت ذلك على البينة وأقام إليك، وسلمته درهم بألف عبد
ً العبد غير، ل الثمن دعوى فكان والتسليم؛ البيع على البينة أقام لنه مجهول
يبقى ل انتهائأه وبعد بالقبض، ينتهي الشراء لن وهذا
عن تندفع الدعوى وهذه الملك مطلق دعوى أنه فثبت العقد دعوى يكون حتى

وجهين: من المشايخ من غيرهم قول وجه غيره، إلى اليد بإحالة اليد صاحب



ًا، بقي الشراء وهو المذكور، الفعل أحدهما: وهو ملك كدعوى يصر ولم معتبر
الباعة يرجع ول المنفصلة، بالزوائأد للمدعي القاضي يقضي ل ولهذا مطلق،
بخلفه. المر لكان المطلق الملك دعوى بمنزلة جعل ولو البعض، على بعضهم
اليد صاحب وبيع اليد، صاحب من الشراء أثبت ببينته المدعي الثاني: أن الوجه
صار العبد وإن صح، قد البيع فإن له، مملوكا العبد أن إقرار المدعي من العبد
ًا ًا فيصير للمشتري ملك صار فإذا الغائأب، من اليداع دعوى في متناقض

ًا وجودها فصار الدعوى بدون بالبينة يعتبر ول اليداع، دعواه يسمع ل متناقض
بمنزلة.  والعدم

كذا اليد؟ ذي عن الخصومة تندفع ل أنه أليس اليداع على البينة انعدمت ولو
هو ما على المسألة هذه في اليد صاحب عن الخصومة تندفع لم إذا ثم هاهنا،

ولم البيع، قبض يذكر ولم الثمن نقد المدعي ذكر إذا ما وهو محمد، موضوع
ًا، البيع بقبض الشهود يشهد أن فقبل الشراء، لمدعي بالعبد القضاء ووجب أيض

له أقر فيما اليد ذا وصدق له، المقر حضر بالعبد الشراء لمدعي القاضي يقضي
لمدعي بالعبد يقضي ثم له، المقر إلى العبد بدفع اليد ذا يأمر القاضي فإن به،

إنما له، المقر على البينة إعادة الشراء مدعي يكلف ول له، المقر على الشراء
يكون اليد صاحب من القرار لن له؛ المقر إلى العبد بدفع اليد صاحب يؤمر
ًا العبد ًا ملكه العبد حال في وحده له للمقر ملك إقراره فاعتبر يده، بحكم ظاهر
له. المقر إلى العبد بتسليم فأمر نفسه حق في
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صحت قد بينته لن له؛ المقر على البينة إعادة الشراء مدعي يكلف ل وأما

ًا، ًا اليد صاحب يكون ظاهر بهذه القضاء هو واستحق الظاهر، حيث من له خصم
إبطال ويريد عليه، القائأمة البينة إبطال يريد بإقراره اليد فصاحب البينة،

حق في اليد صاحب إقرار واعتبر عليه، يقدر فل البينة، بهذه القضاء استحقاقه
عن بالخصومة الوكيل بمنزلة حضرته عند الغائأب وصار المدعي، دون نفسه

ًا والخصومة للغائأب، بالملك أقّر لما اليد صاحب لن وهذا اليد، ذي تكون أبد
إليه. الخصومة فرض فقد المالك، إلى

اليد ذي على البينة أقام المدعي كان المدعي حق في مسألتنا حاصل وصار
ّكل بالعبد، له وقضي شهوده، يزكي أن فقبل ً اليد ذو و المدعي، بخصومة رجل
يكلف ول للمدعي، بالعبد يقضى الشهود زكيت إذا وهناكا إليه، العبد ودفع

هاهنا.  كذا البينة، إعادة المدعي

له المقر لن له، المقر دون اليد صاحب الصورة هذه في عليه المقضي ويكون
من ذكر ما أن مشايخنا بعض ظن المعنى هذا ولجل عنه، الوكيل بمنزلة

التوكيل، جواز يريان لنهما حنيفة، أبي قول ل «الكتاب» قولهما؛ في الجواب
ًا، ذلك يرى ل حنيفة وأبو خصم، غير من ولزومه يثبت ل هاهنا والتوكيل قصد
ًا، ًا يثبت وإنما قصد ًا، ثبت شيء من وكم بالملك، للقرار حكم يثبت ول حكم
ًا، ( البينة إعادة غير من اليد صاحب على للمدعي القاضي قضى فلهذا قصد
وكان ذلك، له كان له المقر على البينة أعيد المدعي: أنا قال ) فإن4أ214

اليد. ذا ل له المقر الحالة هذه في عليه المقضي



الصورة هذه في عليه المقضي فإن البينة، أعيد المدعي: ل قال إذا ما بخلف
لهز المقر اليد ذو

حق في اليد ذي إقرار ينفذ لم البينة بإعادة يرَض لم إذا المدعي والفرق: أن
البينة منه عدم ولو كعدمه، إقراره وجود فكان البينة إعادة يلزم ل كي المدعي

ً يكن لم وهو عليه، قامت البينة لن اليد؛ ذو عليه المقضي كان المقر عن وكيل
من اليد ذي على أقام ما ببطلن رضي فقد البينة، أعيد قال: أنا إذا فأما له،

حق في له للمقر الملك وثبت المدعي، على اليد ذي إقرار فنفذ البينة،
اليد. صاحب ل له المقر الحالة هذه في عليه المقضي وصار المدعي،

حضر الذي أقام حتى حضر الذي على للمدعي بالعبد يقِض لم القاضي أن فلو
أن البينة أقام أو اليد صاحب من أودعه كان عبده العبد أن المدعي على بينة

بينة وأبطلنا له بالعبد وقضينا بينته قبلنا اليداع على البينة يقم ولم عبده، العبد
على البينة أقام الشراء مدعي أن بينته أثبت حضر الذي لن الشراء؛ مدعي

الخصم. غير
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
في العبد لن الشراء؛ مدعي على حضر الذي بينة تقبل ل أن قيل: ينبغي فإن

بينته تقبل ل ملكه يده في ما أن على بينة أقام إذا اليد وذو حضر، الذي يد
ًا الملك يكون البينة إقامة عن لستغنائأه اليد.  بظاهر له ثابت

بينة بإبطال تقبل وإنما لنفسه الملك لثبات تقبل ل عندنا حضر الذي قلنا: بينة
غير على البينة أقام المدعي أن يثبت بينته حضر الذي لن الشراء؛ مدعي

إقرار على ذلك بعد بينة المدعي أقام لو كما مقبولة على اليد ذي وبينة الخصم،
مع والخارج اليد ذو له والمقر خارج، لنه بالعبد ويقضى بينته، قبلت له؛ المقر

الخارج، بينة تقبل آخر خارج من الشراء يدعي والخارج البينة أقاما إذا اليد؛ ذي
القضاء قبل بينة له المقر أقام إذا هذا هاهنا كذا اليد ذي على له ويقضى

للمدعي.
اليد صاحب على قامت التي بالبينة لكن للمدعي القضاء بعد بينته أقام إذا فأما
ًا، بينته قبلت اليد صاحب على بينته المدعي يعد لم بأن بالعبد له ويقضى أيض

ًا يصر لم له المقر لن المدعي؛ على اليد ذو عليه المقضي إنما عليه، مقضي
بينته. فقبلت مّر، ما على
لصاحب كان العبد أن له المقر على البينة أقيم الشراء: أنا مدعي قال فإن
قضى ما بعد البينة أعاد إن وجهين: إما على فهذا منه، اشتريته وإني اليد،

لن بينته؛ تقبل ل القضاء بعد أعاد فإذا ذلك، قبل أو ببينته حضر للذي القاضي
ًا صار المدعي المقضي وبينة عليه أقامها ببينة حضر الذي جهة من عليه مقضي

ًا صار فيما عليه وقضي ببينته، قبلت القضاء قبل أعاد وإن تقبل، ل عليه مقضي
ًا يصر لم لنه له بالعبد بينته. تقبل أن فينبغي عليه مقضي

له ثبت قد الملك وإن الصورة؟ هذه في المدعي بينة تقبل قيل: كيف فإن
ًا فكان القاضي بقضاء ثابت.  هو ما إثبات على البينة مقيم

ًا له المقر ليصير بينته قبلت قلنا: إنما بينة تقبل فل البينة، بهذه عليه مقضي
ًا له الملك لثبات ل المدعي هذا على ذلك بعد له المقر ترى أل بالبينة، مقصود



ًا المدعي يكن لم وإن قبلت، له المقر على البينة أعاد إذا أنه البينة إلى محتاج
ًا له المقر قلت: ليصير إنما الملك لثبات ذلك بعد بينته يقبل فل عليه، مقضي
ًا إن ثم هاهنا، كذا المدعي على ما وهو الول، الفصل في قال الله رحمه محمد

بينة حضر الذي أقام حتى حضر الذي على للمدعي بالعبد القاضي يقض لم إذا
وأبطلنا له، بالعبد وقضينا بينته؛ قبلنا اليد صاحب من أودعه كان عبده العبد أن

الشراء. مدعي بينة
بين بالعبد يقضى أن يقول: ينبغي كان أنه حامد بن محمد الفقيه عن حكي
نصفان. الشراء مدعي وبين حضر الذي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

بينته أن ترى أل معتبرة، غير العبد في حضر للذي التي اليد ذلك: أن ووجه
الشراء؟. مدعي على قبلت

الملك دعوى على اليد ذي بينة لن بينته قبلت لما معتبرة يده كانت ولو
ًا تقبل ل المرسل أخرى: العبد بعبارة نقول أو يعارضها بينة ثمة كان إذا خصوص

ًا. الول اليد صاحب يد في فهو حقيقة، حضر الذي يد في كان وإن حكم
في جعل أنه ولول حضر، الذي على البينة إعادة يكلف ل المدعي أن ترى أل

يد في كان إذا العبد بأن فثبت البينة، إعادة يكلف وأل المقر، يد في كان الحكم
ًا، الول اليد صاحب يد في فهو حقيقة، حضر الذي الذي كان هكذا كان وإذا حكم
ًا حضر أن على البينة منهما واحد كل أقام وقد الشراء، كمدعي العبد في خارج
نصفان. بينهما يقضي أن فينبغي له، العبد
بن محمد إلى بهذا كتب سماعة ابن أن بلغني حامد: هذا بن محمد الفقيه وقال

في وكتب الله، شاء إن هذا بعد ذكرها يأتي بمسألة عليه واحتج الحسن،
نصفان.  بينهما بالعبد يقضي أن الصحيح الجواب: إن

ما الهيثم أبا شيخنا يقول: إن كان أنه الصفار نصر أبي المام الشيخ عن حكي
يأتي مما يحكي وإنما المسألة، هذه في سماعة ابن لكلم الطعن لنا يحكي كان
المسألة هذه في يكون أن ينبغي ما يقول وكان تعالى، الله شاء إن هذا بعد

ًا حضر الذي يجعل إنما الباب في ما أكثر لن طعن؛ ًا، خارج والمدعي حكم
أحد يترجح أن ويجوز أولى، حضر الذي ببينة القضاء هذا مع حقيقة خارج

عرف. ما على الخر على الخارجين
صاحب جهة من الستحقاق يدعي الشراء مدعي هاهنا: أن الترجيح وجه وبيان

يثبت ولهذا الول، اليد صاحب على الستحقاق يدعي حضر والذي الول، اليد
يثبت اليد صاحب على الستحقاق يدعي الذي لن حضر؛ الذي لبينة الترجيح
بينة على زيادة تثبت فبينته المدعي، من وبيعه اليد، صاحب تصرف بطلن

المدعي.
من ورثه عبده أنه بينة وأقام رجل جاء رجل، يدي في عبد قالوا: في ما ونظيره

وهذا العبد، على الستحقاق يدعي لنه أولى؛ الشراء مدعي بينة كانت أبيه
هنا. كذا الب جهة من الستحقاق يدعي

ًا أقام الشراء مدعي كان قال: فإن ًا شاهد فأقر اليد ذي من الشراء على واحد
ًا يقيم أن وقبل أودعنيه، الغائأب العبد أن اليد صاحب فلن حضر آخر شاهد
ثم مر، ما على حضر الذي إلى العبد بتسليم وأمر أقر، فيما اليد صاحب وصدق

ًا أقام المدعي إن إعادة يكلف ول له، بالعبد قضى الشراء على آخر شاهد
من صح اليد ذي على الول الشاهد إقامة لن حضر، الذي على الول الشاهد



إليه، آخر شاهد انضمام عند بشهادته القضاء المدعي واستحق الظاهر، حيث
صاحب عليه المقضي ويكون له للمقر اليد ذي بإقرار الستحقاق هذا يبطل فل

الشاهد أما الول، الشاهد إلى منضم الثاني الشاهد لن حضر؛ الذي ل اليد
الثاني. الشاهد إلى منضم غير الول
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

صاحب وهو الظاهر؛ حيث من خصم هو من على قام الول الشاهد بيانه: أن
ًا حضر الذي يجعل أن وأمكن حضر الذي على قام الثاني والشاهد اليد، مانع

القضاء فيمكن إليه الخصومة بتفويض وصي اليد صاحب لن اليد؛ لصاحب
ٍذ، الول. الشاهد إلى الثاني الشاهد فضممنا حينئ
الذي وجعلنا اليد، صاحب على كالقائأم حضر الذي على القائأم الشاهد وجعلنا
ل الثاني الشاهد إلى الشاهد ضممنا لو أما اليد، صاحب عن كالوكيل حضر
أن يكن فلم اليد، صاحب بخصومة يرض لم حضر الذي لن القضاء؛ يمكن
ًا اليد صاحب يجعل الشاهد إلى الثاني الشاهد ضممنا فلهذا حضر، للذي بيع
اليد، صاحب على الشاهدين أقام المدعي كأن صار كذلك جعلنا وإذا الول،
هاهنا. كذا حضر الذي اليد صاحب عليه المقضي وهناكا

العبد رب على الشاهدين بشهادة يقضى «الكتاب»: إنه في محمد يقول وما
ذكر أنه بدليل الملك حق في ل يديه من والنتزاع الخذ، حق في القضاء به أراد
عبده؛ العبد أن البينة أقام لو له المقر ) وهو4ب214( حضر الذي أن هذا بعد

ًا صار ولو بينته، قبلت يقم لم الشراء مدعي أن ولو بينته، قبلت لما عليه مقضي
ًا ول شاهدين ل الشراء على اليد صاحب على ًا شاهد اليد صاحب أقر حتى واحد

ودفع قال، فيما اليد صاحب وصدق له المقر حضر ثم أودعنيه، فلن عبد هذا أن
ًا المدعي أقام ثم إليه، العبد لصاحب كان العبد هذا أن له المقر على شهود
هذا الله رحمه محمد يذكر لم بذلك القاضي وقضى منه، اشتريته وإني اليد،

«الكتاب». في الفصل
إقرار لن له؛ المقر الصورة هذه في عليه المقضي يكون أن قيل: وينبغي

ً البينة المدعي إقامة قبل اليد صاحب فيه ليس إذ المدعي؛ حق في صحيح أصل
أن بالبينة ثبت ولو بالبينة، كالثابت بالقرار الثابت فصار فصح بالمدعي، إضرار
بالعبد. له القاضي وقضى له، للمقر العبد

وقضى منه، اشتراه وأنه اليد، لصاحب كان العبد أن بينة الشراء مدعي أقام ثم
هاهنا.  كذا اليد؛ ذي دون له المقر عليه المقضي كان الشراء لمدعي القاضي

المدعي حق في يصح لم اليد ذي إقرار ثمة لن والثاني؛ الول الفصل بخلف
بإعادة المدعي به فيتضرر البينة، من المدعي أقام ما بطل صح لو لنه أصلً،
فبخلفه. هاهنا أما البينة،

داره أنها البينة رجل فأقام رجل يدي في دار الله: في رحمه محمد قال
أنها بينة يديه في الذي وأقام الدار، وقبض الثمن، ونقده اليد، ذي من اشتراها

الثلثة للقضاة تشهد التي المسألة وهي بينهما خصومة فل أودعنيها، فلن دار
وباقي المبيع، قبض على المدعي شهود يشهد لم ولو العبد، مسألة في

عليه، بالبيع القاضي ويقضي اليد، ذي عن الخصومة تندفع لم بحالها، المسألة



المدعي. إلى بتسليمها ويأمره
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

اليد صاحب وصدقه والقبض الشراء، اليد، صاحب على الشراء ادعى قال: ولو
بينهما؛ خصومة فل البينة، وأقام لفلن وديعة أنها اليد صاحب ادعى ثم ذلك، في
وباقي بالبينة، والقبض الشراء ثبت ولو بالبينة، كالثابت بتصادقهما الثابت لن

بالتصادق. ثبت إذا فكذا بينهما، خصومة ل أنه ذكرنا قد بحالها المسألة
اليد صاحب وصدقه القبض، بدون الشراء اليد صاحب على المشتري ادعى ولو
تندفع ل فلن، جهة من عنده وديعة أنها على بينته اليد صاحب أقام ثم ذلك، في
ل بحالها؛ المسألة وباقي بالبينة، القبض بدون الشراء ثبت لو لنه الخصومة عنه

بالتصادق. ثبت إذا فكذا اليد؛ صاحب عن الخصومة تندفع
ل والقبض الشراء في المدعي اليد صاحب تصديق بينهما: أن الفرق يوضح
أجرها ثم اليد، صاحب من اشتراها أنه لجواز الغائأب من اليداع دعواه يناقض

اليد، صاحب من أودعها الغائأب إن ثم منه، باعها أو منه، رهنها أو الغائأب من
ًا ذلك يوجب لم وإذا سماع ذلك يمنع ل الغائأب من اليداع دعواه في تناقض

الغائأب.  من اليداع دعوى

اليداع دعواه يناقض القبض بدون الشراء في المدعي اليد صاحب تصديق أما
البيع فبعد البيع، قبل الميراثا في التصرف يملك ل المشتري لن الغائأب؛ من
ًا هو فيكون الغائأب، من اليداع يتصور ل التسليم قبل منه هذه في متناقض

عاصم أبي المام القاضي عن الفرق هذا حكي دعواه؛ تسمع فل الدعوى،
العامري.

في المسألة وضع لن الله، رحمه محمد قول على يستقيم إنما الفرق هذا لكن
على أما محمد، قول على يجوز ل إنما القبض قبل العقار في والتصرف الدار،
يستقيم فل جائأز، القبض قبل العقار في التصرف يوسف؛ وأبي حنيفة أبي قول
قولهما. على الفرق هذا
ًا ادعى وإذا رهنها أو منه، أجرها أو منه وهبها اليد صاحب أن رجل يدي في دار
فلن دار أنها البينة اليد ذو وأقام منه؛ قبضها وأنه عليه، بها تصدق أو منه،

في الله رحمه محمد ذكر هكذا الخصومة؛ عنه تندفع ل فإنه إياه، أودعها
«الجامع».

القاضي الجامع»: عن «شرح في الصفار؛ نصر أبو الزاهد المام الشيخ روى
الخصومة تندفع ل «الكتاب»: أنه في ذكر ما أن الثلثة القضاة عن الهيثم أبي
أن ينبغي والصدقة الهبة في فأما والجارة، الرهن في محمد قول اليد ذي عن

يقع ولم فعلً، عليه ادعى والجارة الرهن في لن اليد؛ ذي عن الخصومة تندفع
أو الراهن يد إلى عاد لو وأنه القبض، إدامة حكمها من فإن أحكامها، عن الفراغ
ًا. الفعل دعوى فبقي والجارة، الرهن حكم يسقط الجر معتبر
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
القبض أصل صحتها شرط لن حكمها من الفراغ والصدقة: وقع الهبة في فأما

الهبة حكم يبطل ل المتصدق الواهب يد إلى عادت لو فإنها القبض، إدامة ل
جواب ذكر قال: ما من المشايخ ومن الفعل، دعوى اعتبار فسقط والصدقة

ًا فإن الظاهر، وهو الكل، ًا، عقيبها وذكر الكل بين جمع الله رحمه محمد جواب
الكل.  جواب به أراد أنه والظاهر



ًا انتصب اليد ذا ذلك: أن ووجه يسقط ولم عليه، الفعل بدعوى للمدعي خصم
ملك دعوى بمنزلة يصر ولم أحكامه استوفى وإن إليه، الفعل دعوى اعتبار
بعضهم الباعة يرجع ول المنفصلة، بالزوائأد للمدعي يقضي ل أنه بدليل مطلق

ًا، الفعل دعوى فبقي بعض، على اليد صاحب عن الخصومة تندفع ول معتبر
الغائأب. من اليداع بإثبات
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

اليد صاحب على الفعل المدعي يدعي أن النوع هذا من الثاني القسم
ًا صورته: ادعى فيه والجواب فلن، منه غصبه له أنه رجل يدي في عين

«الجامع». شرح في ذكر هكذا أصلً، الفعل يدع لم إذا فيما كالجواب
ًا ادعى «العلل»: إذا كتاب في محمد وذكر من سرقه ثوبه أنه رجل يدي في ثوب
وهذا للمدعي، بالثوب ويقضى اليد ذي عن الخصومة تندفع ل الغائأب؛ فلن

استحسان.
اليد صاحب وأقام فلن، مني غصبه ثوبي، قال: هذا لو كما يندفع والقياس: أن

الغائأب. فلن جهة من عنده وديعة أنه على بينة
ًا ذلك يصير بهذا اليد صاحب عن الخصومة دفعنا لو الستحسان: أنا وجه سبب

ويقضى عليه، السرقه وثبت ببينته، المدعي لن الغائأب، على الحد لوجوب
تندفع لم إذا فأما المالك، إلى العين وصل أن قبل سرقه ظهر لنه بالقطع عليه

بعد الغائأب على القطع يجب ل للمدعي، بالثوب وقضينا اليد ذي عن الخصومة
المالك، إلى العين وصل بعدما سرقته يظهر إنما لنه سرقته، ظهر وإن ذلك؛

الصورة بهذه اليد ذي عن الخصومة تدفع فلم أمكن، ما الحد لدرء ويحتال
ً الخصومة دفعت لو هناكا لن الغصب، مسألة هذا عن خرج الحد، لدرء احتيال

حد. الغائأب يلزم ل الغائأب؛ على ذلك بعد المدعي أثبت إذا اليد ذي عن
ًا: رجل «الكتاب» علل وفي ًا ادعى أيض منه غصبه ثوبه أنه رجل يدي في ثوب
فل أودعنيه ذلك اليد: فلن صاحب وقال بينة، ذلك على وأقام الغائأب فلن

اليداع.  على بينة اليد صاحب يقم لم وإن بينهما، خصومة

في وقال رجل، يدي في دابة ادعى في: رجل الجنس هذا «الجامع» من وفي
ذلك اليد: فلن ذو وقال منه، اشتريتها وقد فلن، دابة كانت الدابة دعواه: هذه

تصادقا لنهما دعواه على بينة اليد ذو يقم لم ولو بينهما، خصومة فل أودعنيها،
ًا، ذلك يدعي عليه المدعى غيره يد يده أن على في ذلك يدعي والمدعي صريح

فدعواه اليد، صاحب من إل يصح ل الشراء لن منه، الشراء دعوى ضمن
اليد، صاحب يد في يراها والن للغائأب، باليد منه إقرار الغائأب من الشراء

غيره يد اليد هذا كون أن فعلم فلن، جهة من اليد ذي إلى وصولها فالظاهر
بالبينة. إثباته عن فاستغنى بتصادقهما؛ ثبت
ًا وأن فلن، عبد أنه اليد ذي على بينة أقام رجل يدي في عبد وأقام أعتقه، فلن

ًا أن بينة اليد صاحب وأقام بينة، ذلك على ل فالقاضي إياه، أودعه ذلك فلن
وأن فلن، ملك أنه على تصادقا اليد صاحب مع العبد لن العبد، بعتق يقضي

غير على قامت العتق على بينة لنه عليه، مقبولة غير العتق على العبد بينة
فصار عليه، العتق دعوى في الغائأب عن بخصم ليس اليد صاحب لن خصم،
أ215( بينه ويحول العبد يقف القاضي ولكن بمنزلة، والعدم البينة، هذه وجود



استحسان. وهذا اليد، صاحب ) وبين4
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نفسه على أقر قد العبد ذلك: بأن في القياس وجه يحول؛ ل والقياس: أن
العتق ثبت إذا وجبت إنما الحيلولة؛ وجبت فلو لفلن، كان أنه أقر فإنه بالرق،

سببين: البينة هذه في أن الستحسان؛ وجه ذكرنا ما على يثت ولم البينة، بهذه
فهو اليد صاحب يد والخر: قصر فيه، بخصم ليس اليد وذو أحدهما: العتق

ًا يكون أن لجواز الخر عن منفصل وأحدها ذلك، في خصم يكون ول عبد
وإن يده، قصر وهو فيه؛ خصم هو فيما البينة فيقبل إمساكه، حق اليد لصاحب

العتق.  وهو فيه بخصم ليس فيما يقبل ل كان

ً وكل لو ما هذا ونظير أنه البينة المرأة فأقامت موضع، إلى امرأته بنقل رجل
نقلها على الوكيل يد قصر حق في البينة هذه تقبل فإنه غائأب، والموكل طلقها،
دعوى المسألة هذه في العين دعوى يجعل فلم هاهنا، كذا ذكرنا؛ الذي للمعنى

ًء اليد ذي على بالعتق القضاء جعل المتقدمة المسألة وفي اليد، ذي على قضا
ًا اليد ذا وجعل الغائأب، على النكار. في الغائأب عن خصم

إبطال غير من الحقين مراعاة أمكن الغائأب على العتق دعوى في والفرق: أن
ل حتى تعالى، الله حق باعتبار العبد عن اليد ذي يد يقصر بأن للعبد الحرية

ًا اليد ذو يستعمل في للمولى ما باعتبار بالعتق يقضي فل منه، كره على حر
الخصمين مراعاة في وليس الغائأب، يحضر حتى الملك وهو الحق، من العبد

البينة فيقيم الغائأب، يحضر أن إلى تأخير فيه بل الحرية، في العبد حق إبطال
kبالعتق. له فيقضي عليه،
الغائأب يجعل ولم الملك، جانب راعينا متى اليد ذي على العتق دعوى في فأما

ًا يرد فإنه الحرية، في العبد وحق تعالى، الله حق إبطال إلى أولى عليه، مقضي
ًا ذلك، بعد العتق إثبات يمكنه ل بحيث اليد ذي على بعتقه حكمنا بعدما رقيق
تعالى الله حق مراعاة فكان أحدهما، مراعاة ووجب الحقين مراعاة فتعذر
اليد؛ صاحب وبين العبد بين القاضي حال إذا المسألة هذه في ثم أولى،

ً كان العبد أن الجائأز من لن بكفيل؛ العبد من يستوثق الدعوى، هذه في محتال
بكفيل منه يستوثق حتى نفسه؛ عن اليد صاحب يد يزيل أن بهذا قصد وأنه

لن البينة؛ إعادة العبد القاضي كلف الغائأب حضر وإذا الغائأب، لحق صيانة
إلى دفع وإل بعتقه قضى أعاد فإن مّر، ما على معتبرة تكن لم الولى البينة

موله. 

ًا، أو إجارة أو وديعة إليه دفعه آخر لنسان فلن عبد أنه بينة أقام لو وكذلك رهن
زعم ولو مر، ما على واستحسان قياس الحيلولة وفي بعتقه، القاضي يقضي ل

ًا العبد: كنت وقال إياه، أودعه الغائأب فلن عبد أنه اليد ذو أنه إل له عبد
ًا العبد: كنت قال أو أعتقني، فرق العبد قول يقبل ل أعتقني، الخر لفلن عبد

ذلك. في قوله يقبل حيث الصل حر قال: أنا إذا وبينما هذا بين
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زواله وادعى والرق، بالملك نفسه على أقر العتاق دعوى في والفرق: أن
والرق، الملك ثبوت إنكار الصل حر وقوله: أنا بحجة، إل يصدق فل بالعتاق،



الشرع. في المنكر قول والقول نفسه، على واليد
ًا أن ترى أل ًا، كان لو فلن حر العبد: أنا وقال ملكه، العبد أن وادعى حاضر

ًا فكان الحرية، الدمي في الصل لن قوله؛ فالقول الصل، الملك، ثبوت منكر
ًا قال: كنت ولو نفسه، على واليد ادعى لنه قوله؛ يقبل ل أعتقني أنه إل له عبد
يكون أن ينبغي الصل؛ حر قوله: أنا في هاهنا كذا به؛ أقر بعدما الملك زوال

وقول الحقيقة، حيث من اليد ذي يدي في العبد لن اليد؛ ذي قول القول
مقبول. يده في فيما النسان

ما وطريقه لفلن، أنه في قوله يقبل دابة أو ثوب يده في كان لو أنه ترى أل
قلنا.

لن حادثة؛ العبد على يده أن بيقين نعلم أنا إل حقيقة اليد ذي يد في قلنا: نعم،
الحرية، الدمي في الصل لن محالة، ل حادثة تكون الدمي على الملك يد

من قول ل الصل، في له اليد كان من قول القول فيكون الغير، يد تنفي وإنها
الحال. في يده في كان

كان فيه وتنازعا آخر، رجل يدي في رأيناه ثم رجل، يدي في عرفناه كثوب
تيقنا لنا الحال، في اليد له من قول ل له، الصل في اليد كان من قول القول

هاهنا. كذا يده بحدوثا
له، قضيت فلن عبد أنه بينة يديه في الذي وأقام الصل حر العبد: أنا قال ولو

ًا يديه.  في هو الذي إلى ودفعته لفلن، عبد

ًا العبد هذا رجل ادعى إذا وبينما هذا بين فرق ًا، ملك البينة اليد ذو وأقام مطلق
العبد يصير ل فإنه اليد، ذي عن الخصومة واندفعت إياه، أودعه فلن، عبد أنه

ًا وهاهنا العبد، يلزمه ل له العبد يكون أن وأنكر حضر، لو حتى للغائأب به مقضي
العبد. لزمه له العبد يكون أن وأنكر الغائأب، حضر لو

محل مرقوق، مملوكا لنه حقيقة؛ اليد ذي يد في العبد هناكا وهو: أن والفرق
فل حفظه، فيمكنه حقيقة عليه اليد صاحب يد ثبت ولو عليه، غيره يد لثبوت
ذي حاجة وإنما الحفظ، ليمكنه اليد، ذي حق في للغائأب الملك إثبات إلى حاجة

من إليه العين وصول بإثبات ذلك ويمكنه نفسه، عن الخصومة دفع إلى اليد
للغائأب. الملك إثبات إلى ضرورة فل الغائأب، جهة
ذي يد عنه وزال نفسه، يد في صار الصل حرية بدعوى مسألتنا: العبد في أما

يده إعادة إلى محتاج اليد وذو الصل، حر أنه في قوله، القول أن مر لما اليد،
إل عليه يده إعادة يمكنه ول الحفظ، وهو به مأمور هو ما إقامة ليمكنه عليه،

ًا فصار للغائأب، الملك إثبات بعد لن له، الملك بإثبات الغائأب جهة من مأمور
ً فصار منه، له بد ل وبما به، أمر بالشيء المر إثبات في الغائأب عن وكيل

تلك في أما الغائأب، من القائأمة كالبينة اليد، ذي من القائأمة بالبينة له الملك
اليد ذي من القائأمة البينة تكن فلم للغائأب، الملك إثبات إلى حاجة فل المسألة

هناكا به يقض ولم هاهنا، للغائأب بالملك فيقضى الغائأب، من القائأمة كالبينة
لهذا.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا: بين وفرق وأقام له، بأنه العبد هذا رجل ادعى إذا وبينما المسألة هذه أيض
يقضي ل فالقاضي أودعه، فلن عبد أنه بينة اليد صاحب وأقام بينة، ذلك على
البينة إقامة بمنزلة بالملك اليد ذي على البينة إقامة يجعل ولم المدعي، ببينة



العبد رق على اليد ذي من البينة إقامة جعل المسألة هذه وفي المالك، على
المالك.  من البينة إقامة بمنزلة

العبد رق على البينة وإقامة عليه، يستحق فيما خصم المودع وهو: أن والفرق
المودع، على استحقاق العبد من البينة وإقامة المودع، من صح لهف استحقاق

المودع. على يصح فل
ول الحفظ، إلى يرجع ما فيملك بالحفظ، مأمور المودع الكلم: أن هذا بيان

فل شيء في الحفظ من ليس عليه والستحقاق الحفظ، إلى يرجع ل ما يملك
ًا يكون ًا فيكون الحفظ، من له الستحقاق فأما ذلك، في عنه نائأب في عنه نائأب
ذلك.

ًا أن بينة اليد ذو أقام قال: ولو إلى يلتفت ل أنه يشهدوا ولم إياه، أودعه فلن
اليداع، مجرد البينة بهذه الثابت لن يده؛ إلى العبد يعاد ل حتى الشهادة هذه

الرق يثبت فلم يحفظه أن منه يطلب وقد صديقه، عند ولده يودع كما والنسان
بالظاهر. الثابتة الحرية فبقيت الشهادة، هذه في
بينة العبد وأقام رهنه، أو أجره، أو إياه، أودعه فلن عبد أنه بينة اليد ذو أقام ولو
على البينة العبد أقام لو كما العبد، بعتق يقضى ل قط؛ يملك لم الصل حر أنه

كما واستحسان قياس الحيلولة وفي مّر، ما على الغائأب على العارض العتق
بكونه يقضى الصل حر أنه عليه البينة العبد أعاد فإن له، المقر حضر فإذا بينا،
ًا، بقي يعد لم وإن الصل، حر ) البينة4ب215( إعادة له المقر يكلف ول رقيق
له ليتهيأ إليه لحاجته الملك إثبات في عنه خصم المودع أن مّر لما عبده أنه

العبد ادعى إذا وبينما المسألة هذه بين فرق لنفسه، البينة أقام فكأنه الحفظ،
يقضي ل هناكا فإن العبد، بعتق القاضي وقضى اعتقه، أنه اليد صاحب على

ًا. بكونه عبد
ادعى العبد لن العبد؛ صاحب على العبد بحرية قضينا قد هناكا والفرق: أن

هاهنا أما كافة، الناس على قضاء هذا كان عليه بالعتق قضينا ولما عليه، العتق
ليس اليد وذو الصل، حر كونه يدعي ولكنه يدعي، ل لنه بالعتق؛ له يقض لم

الذي دعوى قبل هاهنا بحريته يقض لم وإذا ببينته، يقضي فل هذا؛ في بخصم
الغائأب.  من

الله عبد من اشتراها داره، أنها بينة رجل أقام دار؛ يديه في محمد: رجل قال
الشراء يدعي الذي الله عبد اليد: أودعنيها ذو وقال الثمن، ونقد درهم بألف
بينة يديه في الذي يكلف ول الله، عبد يحضر حتى بينهما خصومة ل فإنه منه،
بألف، عليه الستحقاق وادعى الله، لعبد بالملك أقر المدعي لن ادعى ما على

ذلك. في له بخصم ليس اليد وذو بخصم، إل تسمع ل والدعوى
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بخصم ليس اليد وذو الله، عبد جهة من الملك تلقي يدعي المدعي يوضحه: أن
الله عبد حضر لو أنه ترى أل الله، لعبد به أقر بعدما العين هذا في الله لعبد
ًا يكن لم وإذا يمين، ول بينة غير من إليه بالتسليم يؤمر كيف الله لعبد خصم
ًا يكون يد إلى الدار وصول ثبت ولنه جهته؟ من الملك تلقي يدعي لمن خصم

المدعي لن الظاهر، حيث من ذلك على بتصادقهما الله عبد جهة من اليد ذي



يصح ل الشراء لن يده، في كانت أنها أقر فقد الله، عبد من الشراء ادعى لما
اليد. صاحب من إل

ًا؛ باليد له أقر فقد الله عبد من باليداع أقر لما اليد وذو عبد من اليداع لن أيض
ثبت بتصادقهما الله لعبد اليد ثبتت وإذا يده، في يكون أن بعد إل يتصور ل الله

لنا الظاهر، حيث من الله عبد جهة من اليد ذي يد إلى الوصول على تصادقهما
ًا نعرف ل وصولها فتعين ثالث، يد من اليد ذي يد إلى وصولها تحيل فيها ثالثة يد

الله.  عبد جهة من يده إلى

جهة من اليد ذي يد إلى العين هذا وصول على تصادقا قولنا: إنهما معنى فهو
وكيل عمر اليد: أودعنيها ذو قال لو ما بخلف وهذا الظاهر، حيث من الله عبد
وصول يثبت لم لنه عليه، البينة يقم لم ما الخصومة تندفع ل حيث الله، عبد
ًا حصل إن المدعي لن ما، بوجه الله عبد جهة من يده إلى الدار هذه من مقر

إل منه، الشراء ادعى لما الله عبد جهة من يده إلى الدار بوصول الظاهر حيث
يثبت ولم الله، عبد جهة من إلّي وصل وقال: ما ذلك في كذبه اليد صاحب أن

ما بخلف ذلك؛ المدعي لنكار اليد ذي بإقرار عمرو جهة من يده إلى الوصول
بينا. ما على فيه نحن
إياه، أودعها الله عبد أن الدار يديه في الذي للقاضي: حلف المدعي قال وإن
نوع وفيه الله، عبد الدار هذه أودعك لقد بالله؛ يستحلفه فالقاضي قال كما

يمين. غير من الدار يديه في الذي قول قبل أنه إشكال
ادعى إذا كالمودع قوله، فيه القول ..... أن النسان يحلف أن والجواب: يجوز

الدار لوصول اليد ذي عن الخصومة دفعنا إنما أنا فيه المعنى كان الوديعة رد
وصول دعوى منه فيصح الله، عبد وكيل جهة من أو الله، عبد جهة من يده، إلى

وصل أنه أقر لو اليد وذو وكيله، جهة من أو الله، عبد غاصب جهة من إليه الدار
ًا كان الله عبد من غصبها غاصب جهة من يده إلى يقيم أن إل للمدعي؛ خصم

أنكر فإذا يلزمه، به أقر لو معنًى، اليد ذي على ادعى فقد ذلك، على البينة
ًا القاضي جعله نكل وإن بينهما، خصومة فل حلف فإن يستحلف للمدعي. خصم

صحيحة، دعوى على يترتب التحليف لن القاضي؛ يحلفه ل أن قيل: ينبغي فإن
دعواه بعد الله عبد غير جهة من اليد صاحب إلى وصلت أنها المدعي ودعوى
ًا، وقع الله عبد من الشراء ًا صار الله عبد من الشراء بدعوى لنه فاسد مقر

جهة من الوصول بدعوى فيصير الله، عبد جهة من اليد صاحب إلى بوصولها
ًا، غيره الدعوى. صحة يمنع والمتناقض متناقض
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مع الظاهر حيث من ثابت الله عبد جهة من الدار بوصول المدعي إقرار وأما
بعد الغير جهة من الوصول بدعوى يصير فل غيره، جهة من الوصول احتمال

ًا؛ ذلك الستحلف، عليه ويترتب دعواه فيصح المحيل، هو ما ادعى لنه متناقض
قال: غصبتها ولكن الله، عبد أودعنيها قال: ما استحلفه حين القاضي أن فلو
ًا القاضي جعله ذلك على وحلف الله، عبد من في مناقض لنه له؛ خصم

الغصب غير اليداع لن الغصب، ثم أولً، اليداع ادعى إنه حيث من الدعوى
دعوى ول الوديعة، دعوى منه يوجد لم كأنه فيجعل كلمه، يسمع ل والمتناقض



ًا، يجعله القاضي لكان منهما واحد يوجد لم ولو الغصب، هاهنا. فكذا خصم
ًا القاضي يجعله قيل: كيف فإن جهة من يده إلى الدار وصل وقد هاهنا، خصم
ًا، بتصادقهما الله عبد بوصول أقر الله عبد من الشراء يدعي المدعي لن ظاهر

باختلف يعتبر ول الوصول، جهة في اختلفا أنهما إل الله، عبد جهة من إليه الدار
الصل. على التفاق بعد الجهة

وقال قرض، من درهم ألف علّي الرجل: لفلن قال إذا القرار باب في كما
اتفقا لنهما باللف؛ المقر على يقضي فالقاضي غصب، من هو بل له: ل المقر
هاهنا. فكذلك الجهة، في واختلفا الدعوى أصل على
لن الخر؛ أحدهما ينقض فل اثنين، من حصل القرار: الكلمان مسألة في قلنا

جهة من إليه اللف بوصول أقر المقر أن إل غيره، كلم نقض يملك ل النسان
ًا يصير ل فلهذا وصل، جهة بأي أنه له المقر قول القول فيكون له، المقر رد

وبين كلمه، نقض يملك والنسان واحد، من حصل الكلمان وهاهنا لقراره،
كأنه ويجعل صاحبه، منهما واحد كل فنقض الظاهر، حيث من مناقضة الكلمين

الغصب.  دعوي ول الوديعة دعوى منه يوجد لم

قال: ل ثم الوديعة، المودع: هلكت قال إذا الوديعة، مسألة المسألة هذه ونظير
ًا، كان رددتها بل ًا؛ يكون ل كان لو المرين، من واحد كل كان وإن ضامن ضامن

ًا، لكونه منهما واحد يثبت لم لنه من واحد كل يثبت لم هاهنا فكذا متناقض
منهما. واحد يدع ولم سكت، كأنه وجعل المناقضة لمكان المرين

ًا القاضي جعله إذا ثم له الدار أن وادعى الله، عبد قدم ثم ببينته، للمدعي خصم
يعيد حتى المدعي من يأخذها أن وأراد يده، في كانت الذي هذا أودع كان

ًا صار الله عبد من الشراء لن ذلك له يكن لم البينة؛ عليه المدعى لما به مقضي
ًا اليد صاحب القاضي جعل يده. ببطلن عليه وقضى للمدعي، خصم
الخصومة تندفع ل الله عبد وكيل عمرو الدار: أودعنيها يديه في الذي قال ولو
فشهدوا بينة، اليد ذو أقام فإن ذلك، وجه ذكرنا وقد عليه، البينة يقم لم ما عنه
في الذي هذا إلى عمرو دفعها ندري وقالوا: ل عمرو، إلى دفعها الله عبد أن

عمرو دفع عنه، المدعي لخصومة الدافع لن للمدعي؛ خصم فهو ل؛ أم يديه
قال فإن البينة، بهذه عمرو دفع يثبت ولم عمرو، إلى الله عبد دفع ل إليه، الدار
فالقاضي عمرو، إلى دفعها ما المدعي للقاضي: استحلف الدار يديه في الذي

به أقر يعني: لو عليه، ادعى الدار يديه في الذي لن ذلك؛ على المدعي يحلف
النكول. رجاء يستحلف أنكر فإذا يلزمه،
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وإنما المدعي، بدعوى الدار يديه في الذي جعلنا الولى المسألة في أن ترى أل
رجاء استحلف أنكر فإذا يلزمه، به أقر يعني: لو عليه، ادعى المدعي لن جعلنا

على الدار يديه في الذي استحلف الولى المسألة في أن إل هاهنا، كذا النكول
على يستحلف المدعي هاهنا لن العلم؛ على المدعي يستحلف وهذا الثبات،

ول اليد، ذي إلى الدار عمرو دفع على يستحلف لنه وجه؛ كل من الغير فعل
منه الدار الله عبد اليداع على اليد ذي يستحلف وهناكا ذلك، في للمدعي فعل

اشتراه أنه ادعى لو كما الثبات على لستحلف كاٍف القدر وهذا به، اتصال له



منه.
من ندري وقالوا: ل إياه، أودعها عمرو أن البينة أقام الدار يديه في الذي أن ولو

فل الله عبد إلى الدار: دفعها يديه في ) الذي4أ216( وقال عمرو، إلى دفعها
كاٍف وإنه غيره، جهة من اليد ذي إلى الدار وصول ثبت لنه بينهما؛ خصومة

وصول أثبت لنه الدار؛ يديه في الذي على يمين ول المدعي، خصومة لدفع
يمين ول المدعي، خصومة لدفع كاٍف وإنه غيره، جهة من اليد، ذي يد إلى الدار
ادعي إذا المودع نظير فهو بالبينة، ادعاه ما أثبت لنه الدار يديه في الذي على
هاهنا. كذا المودع؛ على يمين ل وهناكا بالبينة، وأثبته الرد
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النوع هذا من الثالث القسم
سرق لي العين قال: هذا بأن فاعله يسم لم أنه إل الفعل ادعى إذا المدعي

العين هذا أن على بينة اليد صاحب وأقام مني، قال: غصب أو مني، وأخذ مني،
تندفع مني، أخذ مني، قال: غصب إذا ففيما فلن، جهة من يدي في وديعة

والتحق باطل، المجهول على الفعل دعوى لن خلف؛ بل اليد ذي عن الخصومة
مني.  قال: سرق إذا وفيما المطلق، الملك دعوى هذا فينفي بالعدم،

وهو ادعى، ما على البينة أقام إذا اليد صاحب عن الخصومة تندفع القياس: أن
وجه يوسف، وأبي حنيفة، أبي قول وهو تندفع ل الستحسان في محمد؛ قول

وصار بالعدم، فالتحق باطل المجهول على الفعل دعوى أن ذكرنا ما القياس
وجهان. وللستحسان مني، أخذ مني، قال: غصب كما

أن ترى أل صحيحة، يد له ليست والسارق صحيحة، يد له الغاصب أحدهما: أن
ًا أزال لنه يقطع؛ الغاصب من السارق ل السارق من والسارق صحيحة، يد
ًا أزال ما لنه يقطع؛ صحيحة؟. يد

فيه، لغيره صحيحة بيد أقر فقد الغصب المدعي ادعى فنقول: إذا هذا ثبت إذا
يد هي بل خصومة بيد ليست يده وأن للغائأب، ذلك أن أثبت ببينته اليد وذو

الغائأب. على حفظ
بأن ليقال العين هذا في للغير صحيحة بيد أقر فما السرقة المدعي ادعى وإذا

وقد خصومة، بيد ليست يده فإن للغائأب، اليد ملك أن أثبت ببينته اليد صاحب
طريق هو هذا افترقا، فلذلك الفعل، بدعوى اليد ذي على الخصومة توجهت
عندي. مشكلة وإنها العامة
اليد صاحب تعيين بمنزلة فهذا السارق يسّم لم لما المدعي الثاني: أن والوجه

ذو أقام وإن اليد، ذي عن الخصومة تندفع ل أنه أليس لذلك عينه ولو للسرقة،
كذلك. فهاهنا ادعى؟ ما على بينة اليد
إل اليد ذو السارق أن احتمل السارق يسم لم إذا المدعي الكلم: أن هذا بيان
ًء عليه الستر أراد المدعي أن السارق أن ويحتمل إليه، الشرع ندب ما إلى ابتدا

ًا اليد ذو كون احتمال يرجح أنه إل غيره لوجهين. سارق
ًا جعله في أحدهما: أن ًا؛ جعلناه إذا لنا الحد؛ لدفع احتيال سارق تندفع ل سارق

ظهر فإذا إليه، العين ويسلم للمدعي بالعين القاضي وقضى عنه، الخصومة
المسروق وصول بعد سرقته ظهر إنما لنه يده؛ تقطع ل يتعين ذلك بعد السارق

المالك.  إلى



ًا يجعله لم ولو فمتى للمدعي، بالعين يقضى ول عنه، الخصومة تندفع سارق
العين وصل أن قبل سرقته ظهر لنه يده؛ تقطع يتعين ذلك بعد السارق ظهر
ًا جعله في فكان المالك، إلى ً سارق تعيينه فكان به، أقررنا ونحن للدرء احتيال

ًا غيره. من أولى سارق
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ًا اليد ذي تعيين في ليس هناكا لن غصب؛ مني قال: أخذ إذا ما بخلف أخذ
فبخلفه السرقة في أما الضمان، سوى عقوبة به تتعلق لم إذ الحد درء احتيالً،

بينا. ما نحو على
ًا اليد ذي تعيين في الثاني: إن الوجه مستحقه. إلى الحق إيصال سارق

ًا للخصومة يخرج ول يتوارى سرق إذا أنه السارق عادة من بيانه: أن من خوف
ًا اليد صاحب يتعين لم فلو القطع، يحد ل والمدعي عنه، الخصومة تندفع سارق
كان إذا أما حقه، إلى المدعي يصل فل السراق، عادة عليه ما على السارق
ًا بإيصال أمرنا ونحن المدعي، إلى الحق فيصل عنه الخصومة تندفع ل سارق
ًا اليد ذي تعيين فكان أربابها، إلى الحق الغصب دعوى بخلف أولى؛ سارق

ًا اليد صاحب يتعين لم لو هناكا لن والخذ، ًا؛ غاصب المدعي، حق يبطل ل وآخذ
الخروج عاداتهم من بل والتواري، الختفاء الخذ في الغاصب عادة من ليس إذ

لو المدعي حق إبطال إلى يؤدي فل معه، ويتخاصم المدعي فيجد للخصومة،
ًا اليد صاحب يجعل لم ًا غاصب افترقا. فلهذا وآخذ
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 الفصل هذا من نوع

عليه وأقام عبده، هذا أن المدعي ادعى الفصل: إذا هذا من النوع على فرع
الخصومة تندفع لم حتى بينة؛ ول أودعنيه فلن عبد اليد: هو صاحب وقال البينة،

حضر حتى ببيته للمدعي يقض لم القاضي أن ولو مّر، ما على قوله بمجرد عنه
وقضى له، المقر إلى العبد ودفع قال، فيما اليد صاحب وصدق له، المقر

اليد صاحب على قضاء هذا كان مّر ما على البينة بتلك بالعبد، للمدعي القاضي
صاحب من أودعه كان عبده أنه المدعي على بينة له المقر أقام فإن ذكرنا، لما
رحمه محمد ذكر هكذا المدعي بينة وتبطل له بالعبد ويقضى بينته، قبلت اليد
«الجامع». في الله

أنه بصحيح ليس الجواب من ذكر ما أن الثلثة القضاة عن الهيثم أبو حكى
الهيثم أبو القاضي قال نصفان، المدعي وبين حضر الذي بين بالعبد يقضي
هذه في الله رحمه الحسن بن محمد إلى كتب سماعة ابن أن الله: بلغنا رحمه

بينهما. بالعبد يقضي أنه الصحيح أن محمد إليه فكتب المسألة،
من أقوى المسألة هذه في الله: والطعن رحمه الهيثم أبو المام القاضي قال

تلك في الطعن فساد في ذكرناه الذي الوجه لن المسألة، تلك في الطعن
ًا يدعي منهما واحد كل المسألة؛ هذه في لن هاهنا؛ يتصور ل المسألة ملك

يدعي وذلك اليد، صاحب جهة من الملك مدعي نقول: هذا أن يمكننا فل منهما،
اليد، صاحب جهة من ل الملك يدعي وذلك اليد، صاحب جهة من الملك مدعي

المدعي، بينة ويطلب دعواه، على بينة له المقر أقام إذا ثم أولى، فهو
لك. حق فل وإل حضر، الذي على بينتك للمدعي: أعد يقول فالقاضي

من الشراء المدعي ادعى إذا ما تقدم: وهو ما وبين المسألة هذه بين فرق



يكلف ل ادعى، ما على بينة حضر الذي أقام وإن هناكا فإن اليد، صاحب
البينة.  إعادة المدعي

الثبات، على البينة بهذه علي القضاء يستحق لم المدعي هاهنا والفرق: أن
بطل وإذا المدعي، استحقاق به يبطل البينة هذه أقام لو اليد ذا أن بدليل

يستحق فل المدعي هناكا لن تقدم، ما بخلف البينة؛ إعادة يكلف استحقاقه
ًا البينة بهذه القضاء حال. كل على قطع

عنه الخصومة تندفع ل له المقر ملك أنه على البينة أقام لو اليد ذا أن ترى أل
استحقاق يبطل البينة هذه أقام إذا له المقر فكذا استحقاقه، به يبطل ول

ًا، المدعي ًا، البينة إعادة المدعي يكلف ل فلهذا أيض سمع القاضي أن ولو ثاني
أقام حتى بشهادتهم يقض فلم يديه في العبد الذي على البينة عليه المدعى من

ًا أن بينة العبد يديه في الذي ذلك، إلى يلتفت ل القاضي فإن إليه؛ دفعه فلن
القضاء. بعد ما وبين القضاء، قبل ما بين فرق ماٍض، وقضاؤاه
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ًا صار اليد صاحب وجوه: أحدها: أن في والفرق في واليد بالملك، عليه مقضي

ل المعنى وهذا تقبل؛ ل الخصم ودعوى للمدعي، به القاضي بقضاء العين هذا
القضاء. قبل يتأتى

بهذه لنه ادعى؛ ما على اليد صاحب بينة قبلت إنما القضاء قبل الثاني: أن
لن القضاء؛ بعد يتأتى ل المعنى وهذا نفسه، عن الخصومة يدفع البينة

دفع إلى هو يحتاج فل للمدعي، بالعبد القاضي بقضاء انتهت قد الخصومة
نفسه. عن الخصومة

ًا كونه الثالث: أن أن يجوز إذ المدعي شراء ينتفي ل الغائأب جهة من مودع
ذلك يشتري المدعي أن الوجوه من بوجه صاحبها جهة من الوديعة هو يملك

ًا، فيكون يملكه، بعدما منه ) القضاء4ب216( ينقض ل القضاء فبعد خصم
بالشك. القضاء يجوز ل القضاء وقبل بالشك،

اليد، صاحب من أودعه كان له العبد أن على بينة وأقام له المقر حضر ولو
ًا يصر لم لنه بينته؛ قبلت للمدعي القاضي قضى بعدما وذلك لن عليه؛ مقضي

فيقبل حضر؛ الذي على ل اليد صاحب على وقع الولى بالبينة للمدعي القضاء
لهذا. حضر، الذي بينة
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 أخر دعوى على الدفع مسائأل في آخر نوع

العبد هذا منك اشتريت إنما رجل على رجل ادعى القاضي»: إذا «أدب في
دفع في البائأع فقال الشراء على بينة المدعي فأقام البيع، يجحد والبائأع بكذا؛

منه صح بينة ذلك على وأقام بالعيب، العبد هذا علّي رددت قد دعواه: إنك
لم لو لنه الدعوى؛ هذه منه صحت إنما عليه؛ بينته وسمعت الدفع، هذا دعوى
الرد دعوى تناقض وإنه البيع، جحد لنه التناقض؛ لمكان يصح لم إنما يصح

الفسخ، ادعى فكأنه حقه، في للعقد فسخ البائأع جحود لن تناقض؛ ول بالعيب
التناقض. يتأتى أين فمن عليه؛ البينة أقام ثم

ًا اشترى ًا، ذلك على وأشهد نفسه من الصغير لبنه دار ولم البن فكبر شهود



البن إن ثم إليه، وسلمها رجل من الدار كل باع الب إن ثم الب، صنع بما يعلم
على الدار فادعى الب، صنع بما علم ثم المشتري؛ من الدار استأجر

وإنها صغري؛ في لي نفسه من الدار هذه اشترى أبي وقال: كان المشتري،
بينة. ذلك على وأقام ملكي،
لن الدعوى؛ هذه في متناقض المدعي: إنك دعوى دفع في عليه المدعى فقال

لنفسك الدار ذلك بعد فدعواكا لك، ليست الدار أن إقرار مني الدار استئجاركا
ًا، يكون الفتوى. واقعة صارت المسألة فهذه متناقض
ًا يصلح ل هذا أن والصحيح هذا؛ في المفتين أجوبة اختلفت وقد لدعوى دفع

تناقض هذا أن إل منه؛ التناقض ثبت وإن صحيحة المدعي ودعوى المدعي،
يعلمه ل وعسى للصغير، بالشراء يستبد الب فإن الخفاء، طريق طريقه فيما
ًا الدار كون البن يعرف فل البلوغ، بعد ذلك، بعد الب بيع صحة فيظن له، ملك

ًا المشتري من الدار استئجار على فيقدم وفي المشتري؛ ملك الدار أن منه ظن
له مملوكة الدار وكون الب صنع ما يعلم ذلك بعد ثم ملكه، الدار الحقيقة
فيدعيها.

في والتناقض الخفاء، طريق طريقه فيما تناقض هذا قولنا: إن معنى فهو
الدعوى.  صحة تمنع ل مسألة

أنها ثم إليه، المال ودفعت مال، على زوجها من اختلعت إذا المرأة أن ترى أل
ًا طلقها كان زوجها أن ادعت بينتها قبلت بينة؛ ذلك على وأقامت الخلع، قبل ثلث

إقرار الخلع على إقدامها فإن متناقضة، صارت وقد الخلع، بدل تسترد أن ولها
قيل ولكن متناقضة، ذلك قبل الثلثا وقوع بدعوى فيصير النكاح، بقيام منها
فلعل الثلثا؛ بإيقاع يستبد الزوج لن الخفاء، طريق طريقه فيما تناقض لنها
ًا الخلع على فأقدمت بذلك، المرأة يعلم ولم الثلثا أوقع النكاح أن منها ظن
ًا الثلثا بوقوع الخلع بعد علمها ثم قائأم، ذلك. فادعت الخلع، على سابق
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إن ثم المولى، إلى المال العبد ودفع مال على عبده الرجل أعتق إذا وكذلك
قبلت علىه البينة وأقام ذلك، قبل أعتقه كان المولى أن ذلك بعد ادعى العبد
ًا؛ صار وقد العتق، بدل يسترد أن وله بينته، هذا لن بينته؛ قبلت هذا مع متناقض

ما نحو على العتق بإيقاع يستبد المولى لن الخفاء، طريق طريقه فيما تناقض
مسألتنا. في كذا الخلع مسألة في بينا

ًا ادعى عمن النسفي»: سئل «فتاوى وفي اشتراها داره أنها رجل يدي في دار
ًا، ذلك فلن من الشراء يدعي اليد وصاحب فلن، من الخارج تاريخ ولكن أيض

باطل دعواه :إن الخارج دعوى دفع في اليد صاحب فقال البينة وأقاما سابق،
ًا كانت الدار لن باطلً؛ وقع التاريخ بذلك شراءه أن قبل من ذلك في رهن

وفلن فلن يدي في جهته من الملك تلقي ادعيا الذي فلن جهة من الوقت
يصح فلم وأبطله به، يرض لم الدار هذه الخارج هذا شراء يلقاه حتى المرتهن
هذا يكون هل ؛ الرهن فلن فك بعدما كان شرائأي لن شرائأي؛ وصح شراؤاه
ًا؟. دفع

تصح فكيف ذلك يدع لم والمرتهن الرهن، ذلك في اليد لذي حق ل لنه قال: ل؛
ذكرنا. ما أحدها علل وله صحيح، الجواب وهذا الرهن؟ دعوى

والمشتري، الراهن بين فيما الصحة بوصف ينعقد المرهون بيع والثانية: أن
الفسخ.  حق للمرتهن وليس



كان البيع لن السابق؛ البيع بنفاذ أقر فقد الرهن بفكاكا أقر لما والثالثة: أنه
ًا حق في البقاء امتنع لكن والمشتري، الراهن بين فيما الصحة بوصف منعقد

كافة. الناس حق في ذلك بعد الرهن بطل فإذا لحقه، المرتهن
صفتها جارية مني اشترى أنه آخر على ادعى النوازل»: رجل «مجموع وفي
ًا، بكذا كذا، كذا وهو إلّي، الثمن هذا أداء عليه ووجب واستهلكها، وقبضها درهم
المدعى فقال إنكاره، بعد بذلك عليه المدعى على الشهود وشهد بذلك، أقر قد

في قائأمة الجارية لن الستهلكا؛ دعوى في يبطل دعواه: إنه دفع في عليه
ًا وأقام فلن، يدي في كذا بلدة في وهي يده، قائأمة حية رأيناها أنا شهدوا شهود
ًا ذلك يصير هل كذا، بلدة في في الكلم وطول قال: ل؛ المدعي؟ لدعوى دفع
وجهها. لنا يتضح ولم العلة، بيان

بالثمن، المشتري البائأع إبطالية في زائأد أمر الستهلكا ذلك: أن في والوجه
القبض، دعوى بطل قد الستهلكا دعوى أن فيه ما أكثر يكفي؛ القبض ومجرد

بالثمن. المطالبة في كان وأنه
ًا ادعى ًء رجل يدي في دار في عليه المدعى فقال بشرائأط، آخر رجل من شرا

فقال المدعي هذا من الدار هذه اشتريت كنت المدعي: إني دعوى دفع
وبين بيني جرى الذي (أقلنا) البيع كنا عليه: قد المدعى دعوى دفع في المدعي

صحيح. دفع فهذا عليه، المدعى هذا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا اليد صاحب على الدار ادعى البتداء من المدعي كان لو وكذلك ًا؛ ملك مطلق
هذا من الدار هذه اشتريت كنت دعواه: إني دفع في عليه المدعى وقال

الذي البيع أقلنا كنا عليه: قد المدعى دعوى دفع في المدعى فقال المدعي
ًا هذا كان عليه، المدعى هذا وبين بينه، جرى ًا. دفع صحيح

أنك أقررت قد عليه: إنك المدعى دعوى دفع في المدعي قال إذا وكذلك
ًا هذا كان مني اشتريتها ًا. دفع صحيح

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الميراثا دعوى في آخر نوع

ًا ادعى رجل ًا وتركها مات فلن، لبيه كانت أنها رجل يدي في دار وإن له، ميراث
دفع في بينة اليد ذو وأقام بينة، ذلك على وأقام يديه، في الدار وهذه مات، أبي

له، ليست الدار هذه أن حياته حال في أقر المدعي هذا أب أن المدعي، دعوى
«الجامع آخر في الله رحمه محمد ذكر هكذا المدعي، شهود شهادة يبطل فهذا

موته عند الدار في لمورثه الملك إثبات إلى الوارثا حاجة لن وهذا الكبير»،
ًا، فيها يخلفه حتى ليست الدار أن الوارثا إقرار عليه المدعى بينة ثبت وقد إرث
له.

بعد بنفسه، لنفسه الملك دعوى عن المورثا تمنع الصفة بهذه المورثا وإقرار
شهد لو وكذلك موته، عند لمورثه المطلق الملك دعوى عن الوارثا فيمنع ذلك

تكن لم أنها موته بعد أو المورثا، موت قبل أقر الوارثا أن عليه المدعي شهود
ًا ذلك كان لبيه، الملك إثبات إلى الوارثا حاجة أن ذكرنا لما الوارثا لبينة دفع

ًا فكان موته، عند للمورثا بينة ثبت وقد الموت، يوم لبيه كانت أنها مدعي
التناقض. فجاء لبيه، تكن لم أنها الوارثا إقرار عليه المدعي



والدار مات أباه أن الوارثا إقرار على عليه المدعى شهود شهد لو وكذلك
ًا ذلك كان له، ليست عليه: إن المدعى شهود قال إذا وأما الوارثا، لبينة دفع

وباعها وصحته، حياته في لي وهبها لنه له، ليست والدار أبي قال: مات الوارثا
ًا ذلك يكن لم وصحته، حياته في العادلة بالبينة الثابت لن المدعي؛ لبينة دفع

ًا. كالثابت عيان
وهبها لنه له، ليست الدار وهذه مات أباه أن الوارثا إقرار ) عاينا4أ217( ولو
ذلك؛ بعد الب من الميراثا ادعى ثم وصحته، حياته حال في مني وباعها لي،

أن يمكنه لنه ممكن، الكلمين بين التوفيق لن منه، الميراثا دعوى تسمع
ملك على الدار فبقيت بالبينة إثباته عن وعجزت البيع، أو الهبة تلك يقول: لي

ًا، الب ًا صار أو ظاهر ًا، عنه لي ميراث كتاب في هذا جنس مّر وقد ظاهر
بآخره.  تم الكلم ذكرنا: أن ما يوضح الشهادات،

يرد لم أنه علمنا مني، باعها لنه له؛ ليست والدار أبي بقوله: مات وصل وإذا
بخلف ذلك، بعد الميراثا دعوى فيمكنه الصل، من الب ملك نفي الكلم بأول

للب الملك نفي يوجب الكلم، هذا ظاهر لن وسكت، لبي قال: ليست إذا ما
ذلك. بعد الميراثا دعوى يمكنه فل الصل من فيه
ِا الدار هذه وتركا مات أباه أن وادعى رجل جاء رجل؛ بيدي دار وأقام له، ميراث
من الدار هذه الرجل هذا وأخذ يديه، في الدار وهذه مات، أباه أن شهدوا بينة

المدعي هذا أبي من الدار هذه أخذ الرجل هذا أن شهدوا أو وفاته، بعد تركته
له، ليست الدار أن أقر أبوه أو الوارثا، أن البينة اليد ذو وأقام حياته، حال

إقرار من بالبينة اليد ذو أثبته ما لن الوارثا؛ إلى الدار بدفع يقضي فالقاضي
له. ليست الدار أن المورثا أو الوارثا،

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا كان لو يده من الغصب بطريق الخذ إثبات من يمنعه ل فذلك للقاضي، معاين

أن ذلك في والمعنى اليد، ذي ببينة ذلك ثبت إذا فكذا بالبينة؛ اليد ذي على
لبي ليست الدار أن أقررت الوارثا: قد يقول بأن يمكن الكلمين بين الجمع
علّي أبي وفاة بعد الرد فلزمه أبي، من غصبها اليد ذا أن إل لغيره؛ هي وإنما
فصار حياته، في أبي مقام قائأم لني حياته، حال أبي على الرد يلزمه كان كما

ًا الدار هذه استحقاق اليد ذي بينة تكن لم بينهما الجمع أمكنه فإذا لي، ميراث
المدعي. بينة مبطلة
دعواها: دفع في الورثة فقال والميراثا؛ المهر زوجها ورثة على المرأة ادعت

دعواهم: إن دفع في هي قالت بسنتين، موته قبل نفسه على حرمها قد أبانا إن
صحيح. دفع فهذا عليه؛ حلل بأني الموت مرض في أقر الزوج
ًا ادعى ًا رجل يدي في دار اشترى أنه بينة عليه المدعى وأقام أبيه، عن ميراث
كنا عليه: قد المدعى دعوى دفع في المدعي فقال المدعي، هذا من الدار هذه
عليه.  المدعى لدعوى دفع فهذا بيننا كان الذي البيع أقلنا

ًا وتركا الرجل مات ًا أولد ًا، صغار ًا وادعوا الصغار فكبر وكبار رجل يدي في دار
ًا حصة اشتريت دعواهم: إني دفع في عليه المدعى فادعى أبيهم عن ميراث
القاضي جهة من أو أبيهم، جهة من وصيهم من الصغار وحصة منهم، الكبار



عليه أقام لو صحيح، دفع فهذا الصغار، حاجة عند يسير بغبن أو مثله، بثمن
دعواهم. تندفع البينة

ًا الدار مكان كان ولو عروض بيع يملك والوصي الحاجة، ذكر يشترط ل عرض
لحاجة. إل عقاره بيع يملك ول حاجة، غير من الصغير

وأنكرت له، منكوحة وقالت: كنت ميراثها، امرأة فادعت أولد، عن مات رجل
دعواها: إن دفع في الورثة فقالت النكاح، على البينة وأقامت دعواها، الورثة

ًا، طلقها كان قد أبانا ًا هذا يكون هل موته، قبل عدتها وانقضت ثلث دفع
لدعواها؟.

ً نكاحها أنكروا إن ينظر؛ قالوا: ما أو متزوجها، أبانا يكن قالوا: لم بأن أصل
ًا هذا يكون ل قط، لبينا زوجة هي كانت نكاحها ينكروا لم وإن لدعواها، دفع
ً لها قالوا: ليس أو الزوجات، ميراثا لها فقالوا: ليس ميراثها أنكروا إنما أصل

لدعواها. دفع فهذا الموت، عند له زوجة هي تكن قالوا: لم أو بالزوجية، ميراثا
قبل مات قد وأنه المال، من وكذا كذا عليك لبي كان أنه غيره على ادعى

ًا ذلك جميع وصار ذلك، من استيفائأي له وارثا ل وارثه، أني لما لي، ميراث
الكفالة بحكم علّي لبيك كان قد تدعيه الذي عليه: الدين المدعى فقال غيري،

فصدقه حياته، حال في أبيك إلى ذلك جميع أدى قد ذلك وفلن فلن، عن
ذلك فلن أداء أنكر أنه إل فلن عن الكفالة بحكم كان الدين أن الدين مدعي

دعواه. على بينة عليه المدعى فأقام إليه،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
هذه في عليه المدعى قال لو وكذلك المدعي، لدعوى صحيح دفع فهذا

الكفالة عن قال: أخرجتني أو حياته، في الكفالة عن أبوكا الصورة: أخرجني
المدعي.  دعوى تندفع ادعى، ما على بينة وأقام أبيك، موت بعد

ًا يقبض أن قبل أبي مات وكذا، كذا عليك لبي كان أنه غيره على ادعى من شيئ
ًا ذلك جميع وصار ذلك، فقال غيري، لبي وارثا ل أنه لما أبي جهة من لي ميراث

ًا أحال قد أباكا دعواه: إن دفع في عليه المدعى وقد علّي، له كان بما فلن
ذلك في له المحتال وصدقه له، المحتال إلى ذلك جميع ودفعت الحوالة قبلت
ثبت الحوالة على البينة بإقامة لن وخصومته، عنه المدعي دعوى تندفع ل كله،
ً له المحتال كون معاينة، بالقبض أقر وقد بالقبض، الميت جهة من وكيل

عن الغريم ويبرأ الموكل عن إقراره فصح بالقبض أقر إذا بالقبض والوكيل
الدين.
ً إخوة وتركت ماتت امرأة كانت المرأة أن وادعى رجل، جاء أيديهم؛ في وأموال

دفع في الخوة فقالت ميراثها، وطلب موتها، يوم إلى نكاحه وفى امرأته،
ميراثا من بودي من زني مرده بالفارسية: اكراين هذا قبل قلت دعواه: إنك

ًا؟. هذا يكون هل بالبينة، ذلك وأثبتوا أزوي، بردمي دفع
ًا، قيل: يكون فقد بنوده وي زن أنها منه إقرار بودي، من وقوله: اكرزن دفع

نست.
ليس أزوي، بردمي ميراثا بودي من زن وقوله: أكر بدفع، ليس وقيل: إنه

لذهبت الدار في فلن كان الرجل: إن كقول است، بنوده وي أنها: زن إقرار
ًا يكون ل إليه، ًا أن إقرار مفهوم ذكرتم ما أن على محالة، ل الدار في ليس فلن

رحمه محمد ذكر وإن بحجة، ليس المفهوم أن عندنا المذهب وظاهر كلمه،
المذهب. ظاهر «السير» خلف في ذكر ما ولكن حجة، «السير» أنه في الله



فهذا طلقتها، أني إل امرأتي؛ كانت قلت: إنها دعواه: إنك دفع في قالوا ولو
ينافي ل إياها؛ وتطليقه الموت، يوم نكاحها أثبت ببينته الزوج لن بدفع، ليس

ماتت.  ثم تزوجها يوم طلقها أنه لجواز موتها يوم نكاحها

ًا رجل ادعى تركة الدار المرأة: هذه وقالت أبيه؛ تركة أنها أبيه امرأة يد في دار
ًا ذلك كان صغير، وأنت بمهري، مني باعها القاضي أن إل أبيك لدعوى دفع

بالدين، التركة بيع ولية للقاضي لن بالبينة؛ ذلك أثبت لو البن، وهو المدعي،
ًا، الوارثا كان إذا وصي. للميت يكن ولم صغير

ّيم ابن ولكل صغيرين، ابنين وتركا مات رجل القيمين أحد يد وفي حدة، على ق
أن الخر، الصغير قيم عليه ادعى وليته؛ في الذي الصغير دار أنها يزعم دار

كلها الدار هذه أن بسبب قيمه، أنا الذي الصغير ملك نصفها يديك في التي الدار
ًا كانت ًا وتركها مات الصغيرين لوالد ملك نصفها إلّي دفع فإذا للصغيرين، ميراث

قيمه. أنا الذي الصغير لجل لقبضه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ّيم فأقام (حياته) أن حال في أقر قد الصغيرين والد أن بينة عليه المدعى الق
ّيم دعوى عنه تندفع وليتي، في الذي الصغير ملك الدار هذه كل المدعي، الق
ّيم أقام فإن ادعيت وقال: إنك عليه المدعى القيم دعوى لدفع بينة المدعي الق
ًا وليتك في الذي الصغير لجل الدار هذه نصف هذا قبل والن أبيه، عن إرث

المدعى القيم دعوى اندفعت أخرى، بجهة وليتك في الذي للصغير كلها تدعي
التناقض. لمكان عليه
فأقام العم، بنوة بعصوبة بيت ميراثا ادعى النسفي: عمن الدين نجم سئل
والميراثا النسب هذا منكر فأقام الجد، إلى السامي يذكر النسب على البينة
دعوى بهذا تندفع هل المدعي؛ أثبت ما غير وصى فلن الميت جد أن بينة

وبينته؟. المدعي
بينة تبطل ) ول4ب217( ماٍض فالقضاء المدعي ببينة القضاء وقع قال: إن
القضاء يقع لم فإن دعواه، تندفع ول بهذا المدعي بينة تندفع ول بهذا، المدعي

محمد قال التعارض، لمكان البينتين بإحدى يقضي ل فالقاضي المدعي، ببينة
السنة، هذه من بكوفة النحر يوم المرأة طلق مسألة نظير الله: وهو رحمه

السنة.  هذه من بمكة النحر يوم العبد وإعتاق

ًا فادعى تركستان، من سمرقند قدم النوازل»: رجل «مجموع وفي في كرم
ًا رجل يدي بن محمد أبي وإن ُحّرة، وأمي محمد وقال: أنا وأمه جده عن ميراث

الحارثا أبي تركة من عليه المدعى هذا يد في الكرم وهذا سارح، بن الحارثا
المدعى فقال إلّي، الكرم هذا تسليم فعليه غيري؛ له وارثا ل وارثه وأنا هذا

أنه قبل من هذه دعواه في يبطل المدعي المدعي: هذا دعوى دفع في عليه
بن الحسين بن علي بنت وعائأشة عائأشة، ابن أنه زعم تركستان من قدم حين

الحسين. بن علي تركة من الكرم وهذا فلن،
بن محمد الجد اسم وجعل حرة، الم اسم فجعل الجد، واسم الم، اسم غير ثم

بن عطاء السلم شيخ فأجاب دعواه، على بينة عليه المدعى وأقام الحارثا،
المدعي. دعوى دفع هذا السعدي: إن حمزة



ًا ادعى لو ما نظير الله: وهو رحمه قال ًا رجل يدي في عين ثم أبيه، عن ميراث
ًا ذلك بعد العين ذلك ادعى شمس الجل المام القاضي وكان أمه، عن ميراث

دعوى تندفع ل أنه المسائأل هذه جنس في يفتي الوزجندي محمود السلم
مشايخ بعض ذلك في وتابعه ادعاه ما على المدعي بينة تقبل ول المدعي،

عندنا. الصواب وهو المرغيناني، الدين ظهير المام يفتي كان وبه زمانه،
محمد بن القاسم أبي بن علي لبي كان أنه رجل على رجل ادعى إذا هذا وعلى
ما وصار ذلك، من شيء استيفاء قبل مات أبي وإن المال، من وكذا كذا عليك
ًا عليك له كان لنه الدعوى؛ هذه في يبطل عليه: إنه المدعى وقال لي، ميراث
ًا هذا يكون ل أحمد، القاسم ووالد محمد، القاسم والد أن زعم لدعوى دفع

بينة تقبل فل زمانه، مشايخ وبعض السلم، شمس اختيار هو ما على المدعي
الفتوى. واقعة كانت والمسألة ذلك، في عليه المدعى

 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

إثبات على تقبل أن إما الصورة؛ هذه في قبلت لو عليه المدعى بينة لن وهذا
ما لنفي تقبل أن وإما ذلك، في بخصم ليس لنه إليه؛ وجه ول المدعي هذا اسم

ًا؛ إليه وجه ول الميراثا، من المدعي ادعاه غير النفي على البينة لن أيض
مقبولة.

في كذا يوم في درهم ألف أقرضه أنه رجل على رجل ادعى لو ما نظير وهو
سمى كذا مكان في كان اليوم ذلك في أنه بينة عليه المدعى وأقام كذا، مكان
ًا كذا النفي على قامت الحقيقة في لنها عليه؛ المدعى بينة تقبل ل آخر؛ مكان
هنا.
ًا ادعى إذا ًا رجل يدي في دار دعوى دفع في عليه المدعى فقال أبيه؛ عن ميراث

صحيح دفع فهذا القاضي؛ بإطلق صغركا حال في الدار هذه المدعي: اشتريت
الميت. دين لقضاء أو الصغير، لحاجة البيع أن ثبت إذا

يده في فيما تركة أخيه على الفضل»: ادعى «فتاوى في هذا جنس مر وقد
هذه في لبي يكن وقال: لم دعواه عليه المدعى فأنكر أبيه، عن الميراثا بحق
ادعى أو أبيه، من الدار هذه اشترى كان أنه عليه المدعى ادعى ثم حق، الدار

الكلمين بين الجمع لن مسموعة، وبينته صحيحة فدعواه بها له أقر قد أباه أن
تكن قال: لم ولو منه، اشتريتها بعدما لبي تكن يقول: لم أن يمكنه لنه ممكن

لنه أبيه؛ من الشراء دعواه يسمع لم حق، فيها لبي يكن قال: لم أو قط، لبي
فيه. تناقض ل لنه له أبيه إقرار دعوى ويسمع متناقض، فيه
في عليه المدعى فقال غيري، له وارثا الميراثا: ل دعوى في المدعي قال إذا

ًا لك دعواه: إن ًا، أو أخ القاضي فتوى حكى غيري، له وارثا قلت: ل وقد أخت
تبطل بذلك أقر لو المدعي الله: أن رحمه الوزجندي السلم شمس المام

ًا، والشهادة الدعوى بينته.  يسمع ل بالبينة إثباته عليه المدعى أراد لو أما جميع

ًا وتركها مات لفلن كانت أنها رجل يدي في ضيعة رجل ادعى ل لي، ميراث
بالضيعة عليه المقضى فقال بالضيعة، له القاضي وقضى غيري، لها وارثا

لنفسك عنها الرثا أنت تدعي التي فلنة المدعي: إن لدعوى الدفع بطريق
وقد صحيح، دفع قيل: هذا فقد لفلنة، عنه الرثا يدعي الذي فلن قبل ماتت



بينة يثبت فل القضاء، تحت يدخل ل الموت زمان لن صحيح؛ غير قيل: إنه
uفلن. موت قبل فلنة موت عليه المدعى

ًا ادعى رجل سئل ًا رجل يدي في محدود فلن، الغائأب ولخيه له أبيه عن ميراث
حياته في أقر قد فلن مورثك المدعي: إن دعوى دفع في عليه المدعى فقال

فلن مورثك قال: إن قيل: إن وقد دفع، قيل: هذا فقد ملكي، المحدود هذا أن
فهذا صدقته يقل: وأنا لم فإن دفع، فهذا فيه صدقته وأنا ملكي، هذا أن أقر

الدفع عليه المدعى دعوى دفع في وادعى الغائأب الخ حضر وإن بدفع، ليس
أخيه. على
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دفع فهذا أبينا، تركة المحدود هذا أن أبينا موت بعد أقر عليه المدعى وقال: إن
المورثا، إقرار يدع لم البتداء من عليه المدعى كان ولو عليه، المدعى لدعوى

ًا المحدود يكون ًا المحدود يكون المدعي؛ الوارثا إقرار ادعى إنما له ملك ملك
عليه. للمدعى
ًا، الخلف على فيه فالجواب قول وعلى دفع، المشايخ: هذا بعض قول على أيض

بكون أقررت قال: إنك إن التفصيل؛ على المسألة تكون أن يجب بعضهم
دفع في وادعى الغائأب الخ حضر وإن الدفع، يصح صدقتك وأنا ملكي، المحدود

هذا أن أبينا موت بعد أقر قد عليه المدعى وقال: إن عليه المدعى دعوى
بجميع يتعلق بالموت تعلق ما لن الدفع؛ هذا منه يسمع ل أبينا، تركة المحدود
يقتصر. الورثة ببعض يتعلق ما أما الورثة،
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 الكراه مسائأل في آخر نوع

دعواه: إنك دفع في المشتري فقال والتسليم، البيع على الكراه ادعى إذا
ًا، مني الثمن أخذت ًا الثمن قبض لن صحيح؛ دفع فهذا طائأع لذلك إجازة طائأع
يسلم ول له، الثمن ليسلم المشتري من الثمن يأخذ إنما البائأع لن وهذا البيع،
هذا من للبيع إجازة البائأع من الثمن أخذ فكان البيع، بإجازة إل للبائأع الثمن

الوجه.
دعواه: إنك دفع في له الموهوب فقال الهبة على الكراه ادعى إذا وكذلك
ًا مني هبتك عوض أخذت ًا العوض أخذ لن صحيح؛ دفع فهذا طائأع إجازة طائأع

للهبة. منه
رحمه السغدي حمزة بن عطاء السلم شيخ النوازل»: سئل «مجموع وفي
ًا، بكذا أقر أنه بالبينة رجل على أثبت رجل عن الله عليه المدعى وأقام طائأع
ًا يكون هل بإكراه كان ذلك إقراره أن بينة ذلك دفع في المدعي؟ لبينة دفع

قيل الظاهر خلف ثبتت الكراه بينة لن بالقبول، أولى الكراه وبينة قال: نعم،
الدين، تثبت الطوع وبينة النفي، على البينة من أولى الثبات على البينة له: إن
من الزيادة تثبت التي أن إل كذلك كان قال: فإن الدين، نافية الكراه وبينة
أصحابنا مسائأل هذا وعلى بخلفه، المعنى في كان وإن أولى، هي الظاهر حيث
المزارعة. في
كان وإن صورة، الزيادة إثبات فيها اعتبر مسائأل المزارعة في محمد ذكر فقد
جملتها. فمن معنًى، العقد إفساد فيها
شرط أنه الخر وادعى وزيادة، النصف له شرط أنه المتعاقدين أحد ادعى إذا



فساد به ويثبت الزيادة، مدعي بينة فالبينة بينة، ذلك على وأقاما النصف، له
هاهنا.  كذا الصورة، حيث من الزيادة إثبات واعتبر المزارعة،

ًا وكنت مني، اشتريتها أنك رجل يدي في ضيعة ادعى رجل البيع على مكره
عليه: المدعى فقال الضيعة، استرداد وأراد بينة، ذلك على وأقام والتسليم،

على يكون مني، البيع هذا بعت الكراه زال بعدما أن إل قلت، كما المر كان
وتندفع عليه، المدعى ببينة يقضي فالقاضي بينة، ذلك على وأقام ورضى طوع

أن ثبت المدعي ببينة لن السترداد، حق للبائأع يكون ل حتى المدعي دعوى
ًء اشترى المشتري ًا، شرا ًء فالمشتري فاسد ًا شرا اشتراه ) إذا4أ218( فاسد
ًء المشتري ًا شرا في البائأع حق ويبطل الفاسد، الشراء ينفسخ صحيح

هاهنا. كذا السترداد،
بكذا، يديه في الذي من اشتراها ملكه أنها رجل يدي في ضيعة ادعى رجل
منه، إياها بشرائأي يديه في الذي أقر دعواه: وهكذا آخر في المدعي وقال
ًا كنت دعواه: إني دفع في عليه المدعى فقال بالبيع. القرار في مكره
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ًا يكون ل هذا قيل: بأن فقد الدين ظهير المام الشيخ يفتي كان وبه دفع

ًا كان أنه يحتمل يقول وكان الله، رحمه المرغيناني ًا البيع في طائأع في مكره
ًا بالبيع القرار ً يوجب ل إكراه كونه على البينة أقام لو حتى البيع في خلل
ًا ًا والبيع القرا في مكره ًا. الدفع كان جميع صحيح

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الدين دعوة في آخر نوع
القاضي: له فقال بالدفع، أجيء الدين: أنا دعوة في عليه المدعى قال إذا

ًا، هذا يكون كلهما: هل قال يدعي، فأيهما باليفاء أو بالبراء يكون الدفع تناقض
ًا يكون قال: ل أنه الله رحمه النسفي الدين نجم المام الشخ عن حكي تناقض

التوفيق. وجه وبين وفق إذا
يقول: أوفيت أو بعض، عن وأبرأني بعضه يقول: أوفيت أن التوفيق ووجه
البراء، جحد ثم يقول: أبرأني أو فأبرأني، إليه فتشفعت فجحدني الكل،

ًا، يكون وقيل: ل فأوفيت، إمكان مع لن يوفق؛ لم وإن دعواه يبطل ول متناقض
وهذا البطلن، عن للدعوة صيانة عليه فيحمل التناقض، يتحقق ل التوفيق

يكفي.  التوفيق إمكان أن إلى يشير القول

ًا غيره على ادعى رجل على بينة المدعي فأقام ذلك، عليه المدعي فأنكر دين
عليك. المال بهذا منك إقرار وذلك أيام، عشرة منك المال هذا استمهلتك أنك

عشرين منذ المال هذا عن أبرأتني دعواه: إنك دفع في عليه المدعى وقال
ًا، ًا، يكون ل فهذا بينة، ذلك على وأقام يوم إقرار ثبت المدعي ببينة لن دفع

ذلك قبل البراء دعواه يمنع وهذا أيام، عشرة منذ بالمال عليه المدعى
بعد والستمهال بالمال، عليه القاضي قضاء قبل عليه المدعي من الستمهال

المشايخ. بعض عند فكذلك بالمال، القاضي قضاء
المدعى فقال دين، دنانير عشرة أو دين، دراهم عشرة آخر على ادعى رجل
نيست خاوستني دينار دو أجز مر كردهءكه إقرار دعواه: تو دفع في عليه



الدين؛ لوازم من ليست المطالبة لن بدفع ليس فهذا نست، خواستم جزدودرم
الدينارين؛ أو الدرهمين، سوى بما له مطالبة ل أن ضرورة من يكون حتى

الدينارين. أو الدين، سوى عليه دين ل أن إقراره
الحال. في به مطالبة ول الحقيقة، على دين المؤجل الدين أن ترى أل

الدين في وقع الدعوة لن الصورة هذه في يصح يكاد ل المعنى قيل: هذا فإن
يصح. ل الديون في والتأجيل

في التأجيل أما يصح، ل والستقراض بالقرض الواجبة الديون في قلنا: التأجيل
المدعي أن مسألتنا وموضوع صحيح، البيع معنى في هو وما البيع بسبب الديون
إن القرض، بسبب الواجب واليمين القرض ول البيع يدع لم أما الدين ادعى

ً كان بأن آخر، بسبب يتصور التأجيل بسبب المطالبة انتفاء يتصور ل كان مثل
عبد محمد فأحال ذلك، مثل إبراهيم على ولمحمد دين، محمد على الله لعبد
محمد فدين عليه، لمحمد بما الله عبد دين إبراهيم ليقضي إبراهيم على الله
الحوالة. بهذه يسقط ل إبراهيم عن
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ًا أبرأ لو الله عبد أن ترى أل إبراهيم على يرجع أن لمحمد كان دينه عن محمد
الله عبد محمد حوالة بمجرد إبراهيم عن يسقط ل محمد دين أن فعلم بدينه،
بدينه الحال في إبراهيم مطالبة حق لمحمد ليس هذا مع إبراهيم، على

ً دينه لصيرورة عن المطالبة انتفاء فيجوز الحوالة، بحكم الله عبد بحق مشغول
المطالبة انتفاء يتصور ل كان إن الطريق بهذا ولزومه وجوبه مع القرض دين
التأجيل. بسبب عنه

ً غيره على ادعى رجل ًا بين أنه إل بذلك، عليه المدعى فأقر مال يصلح ل سبب
قال: لني أو القمار، بسبب درهم ألف علي قال: له بأن الوجوب سبب

عليه المدعى أقام فإن السبب، ذلك في المدعي وكذبه الميت، منه اشتريت
على بينة عليه للمدعى يكن لم وإن المدعي، دعوى عنه تندفع بينة ذلك على
ذلك.
قوله القول ويكون عليه، المدعى يحلف القاضي» أنه «أدب في الخصاف ذكر
لني أو الميت منه اشتريت لني درهم ألف علّي قوله: له لن اليمين، مع

الشيخ قال يمينه، مع قوله فيه القول فيكون أصلً، للمال جحود عليه قامرت
المدعى قول القول أن الخصاف ذكر الحلواني: ما الئأمة شمس الجل المام
ول بإقراره، عليه لزم حنيفة: المال أبي قول على أما قولهما، اليمين مع عليه

ًا فإن قال: قامرني، أو ميت، قوله: ثمن في يصدق هذه أورد الله رحمه محمد
نحو على الخلف فيها وذكر الستشهاد، سبيل على القرار كتاب في المسألة

في الله رحمه حنيفة أبي عن يكون أو الخصاف، على يرد فكأنه بينا؛ ما
خمر، ثمن من درهم ألف علّي عليه: له المدعى قال روايتان: وإن المسألة

المسلم لن حنيفة، أبي عند المدعي دعوى عنه تندفع ل بينة، ذلك على وأقام
ًا يوكل بل عنده، خمر ثمن عليه يجب قد عنه تندفع وعندهما بشرائأها، ذمي

لم وإن بحال، المسلم على الخمر ثمن يجب ل عندهما لن المدعي؛ دعوى
على لزم المال حنيفة أبي قول فعلى ذلك على بينة عليه للمدعى يكن

المال.  يلزمه ول يمينه، مع قوله القول وعندهما عليه، المدعى



ًا كذا كذا، غيره على ادعى رجل اليفاء، عليه المدعى فادعى الدراهم، من دين
ولكن الدراهم، من كذا كذا المال هذا دفع عليه المدعى أن شهدوا بشهود وجاء

دعوى بها تندفع وهل الشهادة؟ هذه القاضي يقبل هل دفع، جهة بأي يدري ل
المدعي؟.

بها تندفع ول الشهادة، هذه تقبل قال: ل أنه السغدي السلم شيخ عن حكي
وهو المدعي، دعوى به وتندفع تقبل؛ مشايخنا: أنه بعض وعن المدعي، دعوى
القول. إلى والقرب الشبه

المدعي: دفع دعوى في عليه المدعى فقال دنانير، ستة رجل على ادعى رجل
ًا المدعي فادعى بينة، ذلك على فأقام الدعوى، هذه من أبرأني إنه أن ثاني

الدفع؟. دفع يصح هل إياه؛ إبرائأي بعد دنانير بستة لي أقر كان قد عليه المدعى
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أو البراء، وقبلت الدعوى هذه عن عليه: أبرأتني المدعى قال قيل: إن فقد

ًا، القرار دعوى يعني الدعوى؛ دفع منه يصح ل ذلك؛ في قال: صدقتك وإن ثاني
يعني الدفع، دفع منه يصح ذلك، في قال: صدقتك ول البراء، قبلت يقل لم

ًا؛ القرار دعوى التصديق ول القبول يذكر لم وإذا بالرد، يرتد البراء لن ثاني
ًا. القرار دعوى فيصح الرد، يحتمل ثاني

ًا؛ القرار دعوى يصح وقيل: ل إياه المدعي إبراء تثبت عليه المدعى بينة لن ثاني
فدعوى عليه، المدعى على الدين به وجب الذي أن وارتفع الدعوى، هذه عن

ًا، عليه المدعى إقرار المدعي بشرط المال دعوى الحاصل في يكون ثاني
المشايخ. عامة عليه صحيح، غير القرار بسب المال ودعوى القرار،

ًا القرار وقيل: دعوى ًا، القرار يدعي المدعي لن فصل، غير من صحيح ثاني ثاني
يقول: دعواكا فإنه المدعي على البراء على عليه المدعى دعوى بطلن يثبت

ً وكنت تصح، لم علي البراء ذلك، بعد بالدنانير لي أقررت لما ذلك في مبطل
صحيح.  ذلك كان طرف أي من الدعوى بطلن ودعوى

ًا؛ خمسين آخر على ادعى رجل المدعي الدفع: إن في عليه المدعى فقال دينار
صح بالدنانير الخط أخذت ولكن خمسين، دينار لكل العدالة إليه دفع أنه أقر

الدفع. يصح كذا سنة في كلها الدعاوى عن أبرأتني قال: إنك لو وكذلك الدفع،
ًا، دراهم عشرة إليك دفعت إني رجل على ادعى رجل المدعى فقال قرض

وقد فلن، إلى أدفعها أن أمرتني أنك إل دراهم عشرة إلي دفعت عليه: بل
صاحب ) عن4ب218( الخصومة تندفع بينة ذلك على أقام فإن إليه، دفعتها

فل. ل وما اليد
هذا وفاة بعد أقرضت قد تركته من لها وأن الميت، هذا بنت أنها إمرأة ادعت

الدفع. هذا يصح ل مر است ده ادكر از وي مردببودم وقلت: إن الميت،
أمره، بغير أو بأمره فلن عن الكفالة بسبب مقدرة دراهم آخر على ادعى رجل

الكفيل على واجب غير المال وقال: هذا المدعي، دعوى ودفع الصيل فحضر
ًا وكنت علي، واجب غير أنه كما عليه، المدعى به. القرار في مكره

ًا، الصيل على ادعى ما المدعي لن الدفع هذا يسمع قيل:ل فقد قيل: وقد شيئ
الصيل. على المال في الدعوى هذه ضرر لن بأمر، الكفالة كانت إذا ليسمع

يدي من رجل واستحقها وقبضها، جارية آخر من اشترى من أن ترى أل
على البيينة أقام البائأع إن ثم بالجارية، القاضي وقضى بالبينة، المشتري
بينة يقبل فالقاضي فلن، مشتريه من هو يبيعها أن قبل منه باعها أنه المستحق



على كان ما المستحق من والدعوى المستحق، على بالجارية ويقضي البائأع
كذا البائأع، على المال في الدعوى هذه ضرر أن سوى الطريق كان ما البائأع
هاهنا.
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المرأة فأقامت النكاح، الورثة وأنكرت المهر، زوجها ورثة على امرأه ادعت
حال في أبانا أبرأت كانت أنها دعواها دفع في الورثة وادعت النكاح على بينة

صحيح.  دفع قيل: هذا فقد المهر، من حياته

عن أبانا قالوا: أبرأت إن التفصيل، على فيه الجواب يكون أن قيل: يجب وقد
خواهر السلم شيخ وذكر فيه، تناقض ول الدفع هذا منهم يصح المهر، دعوى
دعوى ثم عليه، المدعى وإنكار الدين دعوى مسألة في التفصيل هذا مثل زاده

والكفالة. الحوالة كتاب شرح في البراء عليه المدعى
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
والوصية الوصاية دعوى في آخر نوع

عليه المدعى وأنكر ماله، بثلث لي أوصى أباكا أن غيره على ادعى رجل
دعواه: إن دفع في عليه المدعى فقال دعواه، على بينة المدعي فأقام الوصية،

حياته: في قال أبي قال: إن أو حياته، في الوصية هذه عن رجع كان قد أبي
لمكان الدفع هذا منه يسمع قيل: ل فقد بها، أوصيت وصية كل عن رجعت

التناقض.
فإن الخفاء، طريق طريقه فيما تناقض هذا لن الصحيح وهو قيل: يسمع، وقد

ولم ورجع الوارثا، به يعلم ولم أوصى كان قد فلعل باليصاء يستبد الموصي
الجحود بهذا أخبر ثم بالوصية، يعلم لم أنه بحكم الوصية فجحد به، يعلم

يضره، ل الموضع هذا مثل في والتناقض، الرجوع، فادعى والرجوع، بالوصية
ًا هذا كان حياته، في الوصية جحد الب أن على البينة أقام لو وكذلك على دفع

رجوع، الوصية جحود «المبسوط»: أن في ذكر فقد «المبسوط»، في ذكره ما
ًا، يكون ل الوصية جحود «الجامع»: أن في وذكر المسألة في قيل رجوع

ًا يكون ل الوصية جحود «الجامع»: أن في ذكر وقيل: ما روايتان؛ قياس، رجوع
«المبسوط» استحسان. في ذكر وما

على البينة وأقام ماله، بثلث الصغير ولبنه وصية، رجل تركة في ادعى رجل
المدعي على بينة أقاموا الورثة إن ثم لبنه، بالوصية وقضي الميت، ورثة

لتركته؛ مستغرق دين الميت على أن الحكم قبل أقر قد كان أنه الدفع بطريق
ًا هذا كان ًا، دفع لم المدعي أن تبين إذ وسجله القاضي، حكم ويبطل صحيح
ًا يكن خصم غير من المستغرق الدين مع وصية ل إذ الوصية دعوى في خصم

باطل.  بها والقضاء

ًا رجل ادعى لو ما نظير وهو وذو بينة ذلك على وأقام له، أنه رجل يدي في عبد
كان قد عبده أنه بينة وأقام فلن، جهة من عندي وديعة العبد يقول: هذا اليد

إلى ويدفعه له، المقضي المدعي من العبد يأخذ فالقاضي اليد، صاحب أودعه
ًا يكن لم عليه المدعى أن تبين إذ اليد، صاحب من اليداع ادعى الذي هذا خصم

ل الخصم غير على والبينة الخصم، غير على قامت المدعي بينة وأن للمدعي،



تقبل.
مات ثم حّي، وأبوهما كبير والخر صغير وأحدهما بثلث، ابنه لبني أوصى رجل

الوصية الصغير ابنه لجل الموصي إرثا أن على الصغير أبو فادعى الموصي،
وصيتهما، الوارثا وأنكر الميت، جهة من الوصية الكبير وادعى الميت، جهة من

ما الميت أن الميت موت بعد أقر قد الكبير هذا دعواهما: إن دفع في وقال
الصغير لبني أوصى ما الميت أن أقر الصغير أب وكذلك بشيء، لي أوصى

ًا؟ هذا يكون هل بشيء، أب حق وفي دفع، الكبير: هذا حق في قيل فقد دفع
وادعى البن كبر لو حتى البن، لدعوى ل الب، لدعوى دفع الصغير: هذا

دعواه. سمع لنفسه؛ الوصية
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ًا صار لو لنه بالفقه، والشبه الظهر وهو أصلً، بدفع ليس قيل: هذا وقد دفع
ًا صار إنما ًا، فيصير الوصية، إنكار الوصية دعوى سبق لنه دفع والتناقض متناقض
الموصي لن الخفاء، طريق طريقه فيما التناقض هذا أن إل الدعوى، صحة يمنع

الموصى به يعلم ولم أوصى ولعل القبول، إلى فيها يحتاج ول بالوصية، يستبد
ادعاه. به علم فلما فنفاه له،
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 المتفرقات في الفصل هذا من آخر نوع

دفع وكذلك صحيح، الدفع فدفع صحيح، هو كما الدعوى دفع بأن يعلم أن يجب
بعد الدعوى دفع يصح وكما المختار، هو صحيح ذلك على زاد وما الدفع، دفع

المدعى ادعى وإذا البينة، المدعى إقامة قبل دفعه يصح البينة، المدعي إقامة
الثاني المجلس إلى يمهله فالقاضي المهال، القاضي من وطلب الدفع عليه
دعوى الوزجندي: أن محمود السلم «فوائأد» شمس وفي «الفتاوى»، في

ً يكون ل عليه المدعى من الدفع دفع أن لجواز ظاهر وإنه للشهود، تعديل
الشهود. في الطعن

على وأقام فلن، جهة من عنده وديعة العين هذا أن عليه المدعى ادعى وإذا
العين أن هذا قبل أقررت دعواه: إنك دفع في بينة المدعي وأقام بينة، ذلك

عليه. المدعى لدعوى دفع فهذا ملكي،
ًا كان وإذا يدي في الرض هذه أن بينة عليه المدعى وأقام إنسان، يد في أرض

بإجارة، يدي في أنها بينة أقام لو كما المدعي، دعوى دفع فهذا المزارعة، بحكم
بدفع. جاء ثم لي، دفع قال: ل وإذا وديعة، أو إعارة، أو

أبي بين الخلف على أو روايتين، على المسألة هذه تكون أن قيل: يجب فقد
المدعى واستحلف لي، بينة المدعي: ل قال إذا ما قياس على ومحمد حنيفة،
ببينة. جاء ثم عليه،

لن الروايات، باتفاق ذلك بعد دفعه يصح ل أن يجب المسألة هذه وقيل: في
قبل لي دعوى قال: ل ومن الدفع، دعوى لي ليس لي، دفع قوله: ل معنى
الصواب، إلى أقرب والول هاهنا، كذا دعواه، تسمع ل عليه يدعي جاء ثم فلن،

تندفع ل المدعي دعوى لن دافعة؛ بينة لي ليست لي، دفع قوله: ل معنى لن
كان وإذا الدفع، على يقيمها ببينة تندفع وإنما الدفع، عليه المدعى دعوى بمجرد
هذا.  لي دفع قوله: ل معنى



عليه المدعى قبل لي بينة المدعي: ل قال إذا ما نظير المسألة هذه صارت
يدي في الدار هذه نصف أو الضيعة هذه نصف أن بينة أقام إذا الدار، أو الضيعة
لن قيل: يبطل، فقد الكل؟ في دعوى يبطل هل الغائأب، فلن جهة من وديعة

وإنما الكل، في تبطل وقيل: ل كله، بطل بعضه بطل فإذا واحدة، الدعوى
«الجامع». بيوع في الله رحمه محمد أشار قالوا: وإليه النصف، في يبطل
كانت لو بدفع عليه المدعى جاء ذلك ومع فسادها، على الئأمة اتفقت دعوى

ًا الدفع ذلك كان صحيحة الدعوى المدعى دفع يسمع هل فالقاضي له، دفع
بعضهم: قال فيه؛ المشايخ اختلف فقد دعواه؟ بتصحيح المدعي يأمر أو عليه؟
ويقضي عليه المدعى دفع بعضهم: يسمع وقال دعواه، بتصحيح المدعي يأمر
به.
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ًا ادعى قبل أقررت دعواه: إنك دفع في عليه المدعى فقال رجل يدي في دار

البينة أقام ولو ذلك، فله المدعي يحلف أن وأراد مني، الدار هذه بعت أنك هذا
المدعي. دعوى واندفع بينته، قبلت بذلك المدعي إقرار على
دعوى دفع في عليه المدعى فقال دابة في ) النتاج4أ219( ادعى وإذا

من الدار هذه اشتريت أنك أقررت لما الدعوى هذه في تبطل المدعي: إنك
المدعي. لدعوى دفع فل فلن
ًا ادعى رجل أجر دعواه: إنه دفع في عليه المدعى فقال رجل، يدي في كرم

بالبينة أثبته لو صحيح دفع فهذا كذا، عمل لي، الكرم هذا في ليعمل مني نفسه
الذي الكرم في للعمل غيره من نفسه إجارة لن المدعي؛ دعوى عنه تندفع

الكرم أن بدعواه فيصير له، ليس الكرم أن الجير من إقرار الغير ذلك يد في
ًا.  له متناقض

أنه رجل على ادعى الله: رجل رحمه محمد «نوادره» عن في سماعة ابن ذكر
ً منه أخذ أن بينة عليه المدعى فأقام يعرف، بأمر ووصفه وكذا كذا وهو مال

والمدعي الخر، فلن منه أخذه المفسر المسمى المال هذا أن أقر قد المدعي
الكذاب، لن لبينته، إكذاب ول المدعي، لدعوى بإبطال هذا فليس ينكر،

في يكن لم إذا المرين بين منافاة ول التنافي، لمكان يثبت إنما والبطال
ًا أن لجواز الوقت ذكر الشهادتين أخذه ثم عليه، رده ثم أولً، أخذه الجنبي فلن

والبينات البينتين، تصحيح أمكن منافاة المرين بين يكن لم وإذا عليه، المدعى
أحدهما. يلغى ل تصحيحها أمكن فمهما تعالى، الله حجج
وإكذاب المدعي، لدعوى إبطال فهذا المال، هذا منه أخذ عليه المدعى أن ولو

لبينته.
وكيل بأخذ المدعي إقرار عليه المدعى بينة ثبتت المسألة هذه في والفرق: أن

المدعى من الخذ ذلك بعد المدعي دعوى تصح ل منه، المال عليه المدعى
على ذلك بعد الخذ بدعوى المدعي فيصير الموكل، فعل الوكيل فعل لن عليه،

ًا عليه المدعى ًا ل الخذ ذلك مدعي nضرورة. غير من آخر ووقت آخر، أخذ
ًا المدعي يجعل أن قلنا: وأمكن فعل لن عليه؛ المدعى على الخذ ذلك مدعي

المدعي صار وإذا الغير، ذلك عن الوكالة بحكم كان إذا غيره إلى ينتقل النسان
ًا ًا يصير الخذ ذلك مدعي وكيله. من وجد بأخذ عليه المدعى على المال مدعي

يصير ل النسان لن باطل؛ الغير من وجد بفعل عليه المدعى قلنا: ودعوى
ًا ًا المدعي يجعل أن يمكن الولى: ل المسألة في أما غيره، بفعل متعدي مدعي



إنما النسان فعل لن الخر؛ فلن من كان الذي الخذ ذلك عليه المدعى على
فكان الولى، المسألة في وكالة الغير ذلك عن الوكالة بحكم غيره إلى ينتقل
ًا ًا عليه مدعي الخذ بسبب غيره على المال ودعوى الصالة، بطريق آخر أخذ

وإنه المشايخ، عن المنقول الفرق هو فهذا صحيحة، دعوى الصالة، بطريق منه
عندي. مشكل
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ذو عليه المدعى وهو الموكل، يكون ل أن الوكيل مسألة من وقالوا: المراد
المدعى وهو الموكل، على فيه الضمان كان سلطان ذا كان إذا أما سلطان،

مر ما على وكيله بأخذ عليه الضمان دعوى فيستقيم هذا، قبل مر ما على عليه
هذا. قبل

رجل على ادعى وإذا الوكالة، حقيقة ل المر فيه بالمذكور الوكالة من والمراد
ًا ًا يده في عين ًا، ملك دعوى دفع في عليه المدعى وقال البينة وأقام مطلق

ثم مني العين هذه اشتريت المدعي أيها كنت وقد ملكي، العين المدعي: هذه
لن بدفع ليس فهذا بينة، ذلك على فأقاما ملكي، العين هذه واليوم البيع، أقلنا

الخارج. بينة البينة هذا مثل وفي لنفسه، المطلق الملك ادعى المدعي
مع البينة بأن يقول من قول على اليد صاحب بينة تقبل أن قيل: ينبغي وقد

بالبينة. ل بالقرار يقضي فالقاضي اجتمعا، إذا القرار
مني، العين هذه اشتريت كنت للمدعي: قد قال لما اليد صاحب ووجهه: أن

بدعوى اليد صاحب ذلك فعند المدعي، بينة وتطلب للمدعي، بالملك أقر فقد
فقبل بينة، للمدعي يبق ولم البينة، عليه ويقيم نفسه إلى القالة يدعي القالة

والقالة، المدعي من البيع ادعى لما اليد صاحب ولن ضرورة، اليد صاحب بينة
رواية، في اليد لصاحب الملك أن المدعي إقرار ثبت فقد بالبينة، ذلك وأثبت

ملك ل أن المدعي إقرار ومع الروايات، باتفاق البيع قبل له ملك ل أنه وإقراره
المطلق.  بالملك له يقضى كيف البيع قبل له

فقال صحيح، بسبب السمسم دهن من مَن مئة آخر رجل على ادعى رجل
أعطيته كنت قد لني الدعوى هذه في يبطل دعواه: إنه دفع في عليه المدعى

ًا الدهن هذا عوض بسبب وجب قد الدهن أن لجواز الحمر؛ الذهب من دينار
ًا، عوضه أخذ فإذا السلم، بالمسلم والستبدال فيه بالمسلم استبدل فقد دينار

وإن الدفع، يصح فل حاله، على ذمته في الدهن ويبقى يجوز، ل القبض قبل فيه
ًا الدهن كان ًا اشترى بأن مبيع ًا مقدار ذلك عوض أعطاه فإذا الدهن، من معين
ًا كان بعينه قائأم وهو الذهب، من يصح فل يجوز ل فإنه القبض، قبل المبيع بائأع

ًا، الدفع السبب. بيان شرطنا فلهذا أيض
وقت في نفقتها إليها تصل لم متى أنه على بيدها امرأته أمر الرجل جعل وإذا
بعد نفسها تطلق أن أرادت المرأة إن ثم شاءت، متى نفسها تطلق فهي كذا؛

وعدم النفقة، وصول في زوجها وبين بينها الختلف ووقع الوقت، ذلك مضي
يدفع لم أنه أقر دعواه: إنه دفع في المرأة فقالت الوقت، ذلك في وصولها

ًا يكون ل فهذا نفقتها، إليها المرأة: قالت لو حتى وكيله إليها دفع أنه لجواز دفع
ًا ذلك كان بينة ذلك على وأقامت نفقتها، إليها تصل لم أنه أقر إنه ًا. دفع صحيح
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وأقام بينة، ذلك على وأقام لكزه، من ومات أبي لكز أنه آخر على ادعى رجل

ضربه. من وبرىء لكزه، من صح قد أباه أن بينة الضارب
ًا: يجب وقيل المدعي، لدعوى دفع قيل: هذا فقد فيه الجواب يكون أن أيض
وشهود اللكزة، تلك من ومات لكزه، أنه ادعى المدعي كان التفصيل: إن على

من ومات لكزه أنه ادعى كان فإن المدعي، لدعوى دفع فهذا كذلك شهدوا
ًا يكون ل فهذا لكزه، باب من وهذا بالضمان، عليه ويقضى المدعي، لدعوى دفع
ًا، لكزه ثم لكزه من وبرىء لكزه، كأنه يجعل بالبينتين؛ العمل منه.  ومات ثاني

أنه بينة الغاصب أقام الغصب: إذا كتاب في الله رحمه محمد قال ما نظير وهو
ركوب من ماتت أنها بينة المالك وأقام المالك، على المغصوبة الدابة رد

العمل باب من ذلك وكان بالضمان، الغاصب على يقضي فالقاضي الغاصب،
ًا؛ ركبها ثم المالك على ردها الغاصب كأن يجعل، بأن بالبينتين، في كذا ثاني
مسألتنا.

منك رهنت آخر: إني على ادعى عمن الله: سئل النسفي» رحمه «فتاوى في
ًا كذا من عليه له ما ليقضي الرهن إحضار منه وطلب بكذا، ووصفه سماه عين

المدعي فجاء والرتهان، الرهن ينكر عليه والمدعى عليه، الرهن ويرد الدين،
عليه المدعى أن شهدا بشاهدين عليه المدعى وجاء الرهن، على بشاهدين

المشتري وقبض الثمن، ونقده بكذا المدعي هذا من العين هذه اشترى
أكثر بينته لن اليد صاحب ببينة ويقضي المدعي، لدعوى دفع فهذا بتسليمه،

ًا، الرهن. من آكد الشراء لن إثبات
يده في الدابة كانت الذي فجاء يده، في وهلكت رجل يدي من دابة أخذ رجل
حق، بغير دابته أخذ أنه يده من الدابة أخذ الذي على وادعى القاضي، إلى

وكانت ملكي، الدابة أن لما بحق أخذتها أني بينة الخذ وأقام يده، في وهلكت
اليد صاحب من الدعوى لن وهذا صحيح، دفع فهذا حق؛ بغير اليد صاحب يد في
صلحت بينا الذي الوجه على الخذ وبينة الدابة، ضمان دعوى الحاصل في

له. دافعة
بينا، ما نحو على يده في كانت الذي فادعى الخذ، يد في قائأمة الدابة كانت ولو

اليد ذو كان وإن الخذ، لن بينته، قبلت ملكها، لنه أخذها أنه بينة الخذ وأقام
صاحب أن بذلك وثبت الخذ، يد في كانت أنها بتصادقهما يثبت ولكن الحال في
في له الملك على الخذ بينة تقبل فلهذا الخذ، دون الخر الحقيقة في اليد

الدابة. 

) وأقامت4ب219( الثلثا بالطلق عليه محرمة أنها زوجها على ادعت امرأة
طلقاتها بعد اعتدت أنها أقرت دعواها: إنها دفع في الزوج فقال بينة، ذلك على

ثم عدتها، وانقضت طلقها ثم الثاني زوجها بها ودخل آخر، بزوج وتزوجت الثلثا
ًا؟ هذا يصلح هل اليوم له حلل وهي تزوجها السغدي السلم شيخ كان دفع

بالحل، إقرارها الزوج ببينة ثبت أنه فيه ما أكثر لن الدفع؛ هذا يصح يقول: ل
على البينة لسماع بشرط ليست الدعوة أن إل الحرمة، دعوى في فتناقضها

صحيح. الوجه هذا على الدفع دعوى أن والصحيح وحرمتها، المرأة طلق
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ًا ادعى محمد: رجل رستم» عن ابن «نوادر وفي ًا أو دار رجل، يدي في متاع

المدعي يقبضه فلم ادعى بما له القاضي وقضى بذلك، القاضي عند بينة وأقام
المدعي، هذا في لي حق ل أنه أقر المدعي هذا أن بينة عليه المدعى أقام حتى

إقراره على أو فسقة، شهوده أن المدعي إقرار على شهوده شهدت قال: إن
المجلس يحضروا لم أنهم إقراره على أو الشهادة، هذه على استأجرهم أنه

شهادة وبطلت شهادتهم، قبلت عليه، المدعى وادعى المر، هذا فيه كان الذي
بسبب ملكه العين هذا أن القاضي مجلس غير في أقر إذا المدعي شهود

ًا القاضي عند ادعاه ثم فلن، من الشراء ًا، ملك عليه المدعى فقال مطلق
من الشراء بسبب ملكه العين هذا أن مرة أقر دعواه: إنه دفع في للقاضي

المدعي. لدعوى دفع فهذا فلن،
ًا ادعى رجل ًا قاضي عند إنسان يدي في عين فباع إثباته، يمكنه ولم بسبب، ملك

ذلك على ومضى المشتري، إلى وسلمه رجل، من العين ذلك عليه المدعى
عند أو القاضي، ذلك عند المشتري على العين ذلك ادعى المدعي إن ثم زمان،
ًا آخر قاٍض ًا، ملك هذه في مبطل دعواه: إنه دفع في المشتري فقال مطلق

ًا يدعيه والن الشراء، بسبب بائأعي على العين هذا ادعى أنه كما الدعوة ملك
ًا، صحيح.  دفع فهذا مطلق

ًا ادعى ًا إنسان يدي في عين ًا، ملك دعواه دفع في عليه المدعى وادعى مطلق
بذلك الن ادعيته المدعي: إنما فقال بسبب، هذا قبل العين هذا ادعى كان أنه

ًا، السبب ًا دعواه سمع المطلق، الملك دعوة وتركا أيض ًا، بالسبب ثاني أيض
عليه. المدعى دفع وبطل
ًا ادعى رجل في عليه المدعى فقال بالبينة، دعواه وأثبت رجل، يدي في عبد
بينة. ذلك على وأقام الغائأب، فلن من العبد هذا بعت قد دعواه: إنك دفع

المدعى من البينة هذه تقبل «الزيادات»: ل «الجامع» و إشارات عليه ما فعلى
المدعي. دعوى تندفع ول عليه
دعوى ويدفع البينة هذه يقبل القاضي «أجناسه»: أن في الناطفي ذكر وقد

من المدعي بيع عليه المدعى دعوى الناطفي: أن ذكره لما والوجه المدعي،
هذا بأن المدعي إقرار دعواه بمنزلة منه للمشتري بالملك مقر بائأع وكل فلن،
على وأقام فلن، ملك العين هذا أن المدعي إقرار ادعى ولو لفلن، ملك العين
هنا. كذا عليه؛ المدعى خصومة وتندفع منه، ذلك يسمع بينة، ذلك

ًا ادعى القياس: إذا هذا وعلى الوارثا وأنكر وارثه، بحضرة ميت على دين
ًا عليه المدعى فعين التركة، فقال تركته، من وقال: هذا العيان، من عين

ًا فلن من حياته في العين هذا باع كان قد الميت الوارثا: إن ًا؛ دفع حتى صحيح
المدعي. دعوى تندفع ذلك على البينة أقام لو
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فيه محضر علي قال: عرض أنه النسفي الدين نجم المام الشيخ عن حكي
أحدثا عليه المدعى مورثا وإن وحقه، ملكه إنها أرض رجل على رجل دعوى

ًا، حق بغير هذا وارثه يد وفي مات، أن إلى حق بغير عليها يده قصر فواجب أيض



المدعى إنكار بعد بينة ذلك على وأقام المدعي، هذا إلى وتسليمها عنها يده
اشترى كان فلن مورثنا دعواه: إن دفع في عليه المدعى وقال دعواه، عليه
ًا المدعي هذا مورثا من المحدود هذا ًا بيع إلى بحق يده في وكان وتقابضا، بات
ًا صار ثم توفي، أن الدفع: إن هذا دفع في المدعي فقال بحق، عنه لي ميراث

على وارد وفاء بيع كان بيننا جرى الذي البيع أن أقر كان عليه المدعى مورثا
هذا على الدفع دفع يصح هل ذلك؛ على بينة وأقام الرض، رد على الثمن

الوجه؟
المام والشيخ الوهاب، عبد بن علي الدين عماد القضاة قاضي أجاب كان وقد

لنه صحيح؛ غير أنه أجيب وإني صحيح، عثمان: أنه بن عمر الدين علء الزاهد
ً ادعى على الدفع دعوى تصح أن أقول: يجب وأنا حق؛ بغير يده في كان أنه أول
أولً، له أنكره ما ببعض إقرار لنه الرهن؛ حكم الوفاء لبيع يقول: بأن من قول
كان الرهن حكم لهذا كان لما لنه وهذا حق، بغير يده في الرض كون وهو

أولً، المدعي ادعى وقد حضر، عليه المدعى أن إل المدعي، ملك على المبيع
أن ادعى فقد الوفاء، ببيع ذلك بعد أقر فإذا حق، بغير يده في الرض كون وهو

بحق. عليه المدعى يد أن وادعى له، الملك
الوفاء ببيع أقر بعدما أن إل أولً، له أنكره ما ببعض له أقر قولنا: إنه معنى فهو

تسليم على بينته تقبل ول الرض، بتسليم عليه المدعى مطالبة يمكنه ل
لم المشايخ: إن عامة قول وعلى الرض، ملكية على بينته تقبل وإنما الرض،

ًا الوفاء يكن ًا، هذا يكون ول صحيح، فالبيع البيع، في مشروط كان وإن دفع
ًا الوفاء ًا، البيع كان البيع في مشروط الدفع، يصح العقد فسخ ادعى فإن فاسد

فل.  ل وما

آخر على القضاء: ادعى من باب الجامع» في «شرح في السلم شيخ ذكر
ًا ًا ليست الدار أن المدعي إقرار على بينة عليه المدعى فأقام يديه، في دار ملك
المدعي. بينة اندفعت لي، كانت أوما لي،

ًا ادعى فأقام لي، بذلك اليد صاحب أقر وقد ملكي، أنه إنسان يدي في عين
ًا ذلك يكون مني العين هذا استوهب أنه البينة عليه المدعى لدعوى دفع
وهل الروايات، باتفاق الموهوب ملك ليس أنه إقرار الستيهاب لن المدعي

ًا يكون ًا، «الجامع»: يكون رواية على الواهب؟ بملك إقرار رواية وعلى إقرار
ًا. يكون «الزيادات»: ل إقرار
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(عليه) أن المدعى إقرار على بينة أقام المدعي كأن المسألة، هذه تقدير وصار

ملك العين هذا أن إقراره على أو كلها، الرواية على العين هذا في له ملك ل
«الجامع». رواية على الواهب
أو منه، استامه المدعي أن على بينة عليه المدعى أقام إذا هذا على وكذلك

المدعي، دعوى دفع فهذا ازمن، را عين أين خواستي بالفارسية: خريده قال
باتفاق فيه للغير ملك ل أنه إقرار الشراء وعلى الستيام، على فالقدام

ًا يكون وهل الروايات، ًا، الروايتين فعلى للبائأع؟ بالملك إقرار وكذلك أيض
هذا. على المزارعة وعلى الجارة على القدام

ًا هشام: سألت «المنتقى»: قال في القسمة كتاب وفي تزوج رجل عن محمد
حتى ذلك على بينته أقبل قال: ل يملكها، ممن اشتراها أنه ادعى ثم امرأة

رجل يدي في بدار ساوم إن وكذلك التزوج، بعد فلن من اشتراها أنه يشهدوا



يشهدوا حتى منه، ذلك أقبل لم يملكها وفلن فلن، من اشتراها أنه ادعى ثم
في مبطل المدعي هذا دعواه: إن دفع (فقال) في بعد فلن من اشتراها أنه

ًا العين هذا كون دعواه منه وهذا فلن، من العين هذا استشرى أنه لما له ملك
دفع.  فهذا المدعي في ملك ل أنه إقرار

ً ادعى وإذا استشرى دعواه: إنه دفع في عليه المدعى فقال رجل يدي في نخل
ًا كونه في المدعى من الستشراء نظير المدعى في للمدعي ملك ل أنه إقرار

ًا ادعى من أن معنى عليه، عليه: المدعى فقال ملكه، أنه إنسان يدي في عين
ثمر يكون ل أن ضرورة من ليس إذ بدفع ليس فهذا مني، النخل هذا ثمن

تقدم. فيما هذا مر وقد له، النخل يكون ل أن لنسان النخيل
ًا ادعى كه محدود عليه: أين المدعى فقال حدودها، وبين رجل يدي في محدود

ًا دعواه المدعي فادعى متست، ملك حدود أين كردانة دعوى مدعي في ثاني
واين كرده خطا حدود عليه: در المدعى فقال الحدود، تلك يعين آخر مجلس

وأعاد كرده، دعوي تو كه نيست حدود به مراست منست دردست كه حدود
ًا دعواه المدعي تو كه محدود عليه: أين المدعى فقال آخر، مجلس في ثالث

كردي دعوى دعوانك أزانك ينفى ) بودي4أ220( فروختا، بفلن تو كرده دعوي
ًا هذا يكون هل أم خريده فلن آز ومن وينتقض فقيل: ل، المدعي لدعوى دفع

الثالث. كلمه لنقض الثاني كلمه واعتبر الثاني، بالكلم الثالث كلمه
على المسمى المهر ادعت إذا أما المدعي، دعوى دفع حق في يعتبر لم وإن
قد دعواها: إنك دفع في الورثة فقالت بينة، ذلك على وأقامت زوجها، ورثة
والن المثل، مهر الواجب وإن تسمية، بغير كان النكاح أن أقررت قد كنت

بدفع ليس قيل: إنه وقد دفع، قيل: هذا فقد تناقض، وبينهما المسمى تدعي
ًا لها يسمي ثم تسمية، النكاح في يكون ل أن يجوز إذ الصح وهو ويكون مهر
مثلها. مهر تقدير ذلك
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رب صالح المديون إن ثم وحلف، ذلك الدين رب وأنكر القضاء المديون ادعى
بينته؟ تسمع هل الدين، قضاه كان أنه البينة أقام ثم شيء، على ذلك من الدين

القبول.  على تدل مسألة الصلح كتاب في وذكر فيه، المشايخ اختلف

على بينة ذلك بعد المستعير تحت الدابة وهلكت دابة آخر من وصورتها: استعار
المعير استحلف أراد وإن الصلح، وبطل بينته، قبلت نفقت؛ وقال: إنها العارية،

ذلك. فله ذلك على
عليه: ما المدعى فقال درهم، ألف رجل على ادعى «المنتقى»: رجل وفي
فقال إليك، فدفعتها أمس اللف هذه ادعيت وقد قط، درهم ألف علّي لك كانت

ًا، منك قبضت المدعي: ما دعواه من فصالحه درهم، ألف عليك لي فإن شيئ
المدعى رأوا أنهم فشهدت ببينته جاء عليه المدعى إن ثم درهم، خمسمئة على
هذا لن الشهادة؛ هذه إلى ألتفت لم درهم، ألف أمس المدعي إلى دفع عليه
بها. بينته افتدى إنما
وكذا درهم، ألف علي لك كان قد للمدعي: صدقت؛ قال عليه المدعى أن ولو
ًا، قضيتني المدعي: ما فقال أمس، قضيتها قد صالحه أو إليه اللف فدفع شيئ



بالمس، اللف إليه دفع أنه عليه للمدعى الشهود شهدت ثم خمسمئة، على
باطل. والصلح أعطاه بما عليه يرجع أن له كان
ًا هشام: سمعت «المنتقى»: قال وفي رجل على ادعى رجل في يقول محمد
أقام ثم دعواه، من صالحه أو إياه، وأعطاه عليه المدعى وجحد وصالحه مالً،

قبل لي الصلح: ليس قبل أو القضاء قبل قال المدعي أن بينة عليه المدعى
الصلح بعد بذلك أقر أنه بينة أقام وإن ماضيان، والصلح فالقضاء شيء، فلن

ببينته، بالمال عليه قضى قد القاضي كان ولو والقضاء، الصلح أبطلت والقضاء،
عليه ليس أنه القاضي يقض أن قبل أقر المدعي أن بينة عليه المدعى أقام ثم

عنه. المال أبطلت شيء
ًا ادعى رجل أن على ألف على عليه المدعى فصالحه رجل، يدي في دار

في ليرجع له أنها بينة يقيم أن أراد عليه المدعى إن ثم عليه، للمدعى يسلمها
ذلك. له فليس اللف،
ًا وتركها أبوه مات فلن لبيه كانت أنها بينة أقام إن وكذلك روى هكذا له، ميراث

يوسف.  أبي عن سماعة ابن

يستطيع فل يدل، بما يمينه افتدى فإنما قوله، فيها القول كان فقال: لنه وعلل
ببنته، قبلت الصلح قبل المدعي من اشتراها كان أنه بينة أقام ولو فيه، يرجع أن

صالحه صلح على بينة أقام وإنما الشراء، على بينة يقم لم ولو الصلح، وبطل
الثاني. وأبطلت الول الصلح هذا أمضيت الباب، هذا قبل
ًا «المنتقى»: ادعى وفي ًا رجل يدي في دار على اصطلحا ثم أبيه، عن إرث

المدعي هذا أب من الدار اشترى كان أنه بينة أقام عليه المدعى إن ثم شيء،
أب من اشتراها كان وفلن فلن، من اشتراها كان أنه بينة أقام أو حياته، حال
ذلك ظهر لو لنه به، تم ما نقض في ساعي لنه بينته، تقبل ل المدعي، هذا

الصلح. يبطل
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ً آخر على ادعى وإذا ًا، مال الصلح كان إن الصلح عليه المدعى فادعى معلوم
على الصلح كان وإن الصلح، بدل القبض ذكر إلى حاجة ل الحق، جنس على

مجلس في قبضه ذكر ومن الصلح، بدل قبض ذكر من بد ل الحق جنس خلف
قالوا: يشترط، المتأخرين بعض الصلح؟ بدل بيان يشترط وهل الصلح،

يشترط. قالوا: ل وبعضهم
ًا ادعى بيانه؛ عن يعني وذكر الصلح، عليه المدعى فادعى رجل، يدي في دار
من المدعي وباعها للمدعي، بالدار القاضي وقضى بينة، ذلك على له يقم ولم

عن صالحتني ما بالله؛ المدعي يحلف أن أراد الدار عليه المدعى إن ثم رجل،
اليمين عن ونكل حلفه فإذا ذلك، فله بالدار القاضي قضاء قبل الدار في دعواكا

ضمنه. شاء وإن الثمن وأخذ البيع أجاز شاء إن الخيار؛ عليه للمدعى كان
ًا رجل على ادعى مسماة، دراهم على عليه المدعى وصالحه يده، في دار

أن على بينة أقام عليه المدعى إن ثم ودفع، المدعي إلى عليه المدعى يدفعها
دفع بستدم، أذرى بباطل مال جندين كه أوردم الصلح: حكونه بعد قال المدعي

قياس وعلى إليه، دفعه ما المدعي من يسترد أن له وكان الصلح، وبطل بينته
له يكون فل يدل، بما يمينه افتدى لنه بينته يسمع ل أن ينبغي هذا قبل ذكرنا ما
فيه.  يرجع أن



ًا «المنتقى»: ادعى وفي على المدعي عليه المدعى فصالح رجل، يدي في ثوب
على بينة أقام عليه المدعى إن ثم ودفع المدعي، إلى يدفعها دراهم عشرة
الصلح، قبل إقراره على شهدوا إن الثوب، هذا في له حق ل أنه المدعي إقرار

فإنما منكر، وهو صالح قد عليه المدعى لن جائأز، والصلح باطلة فالشهادة
يدل. بما يمينه افتدى
عليه القاضي وقضى فنكل، عليه المدعي حلف عليه المدعى كان لو وكذلك
المدعي إقرار على يشهدون ببينة عليه المدعى جاء ثم للمدعي، بالثوب بنكوله

المدعى أقام وإن شهادته، إلى يلتفت ل الثوب، في له حق ل أنه القضاء قبل
الصلح. أبطلت حق الثوب في له يكن لم أنه الصلح بعد إقراره على بينة عليه
ًا ميت على ادعى رجل بالبينة، الدين ثبت أو ورثته، أحد بحضرة تركته في دين
ما بعض على المدعي مع وصالح البينة، عليه قامت الذي غير آخر وارثا فجاء

هذا أوفاكا قد المورثا أن المدعي على بينة أقام المصالح هذا إن ثم ادعاه،
ً وكنت المال، من المصالح غير أقام ولو بينته، تسمع ل الدعوى هذه في مبطل

يسمع. الدين هذا أوفاكا كان قد المورثا أن على بينة الميت ورثة
وجه على بينة هي فأقامت دعواه، على بينته وأقام امرأة نكاح ادعى رجل
وإن الخر دون أحدهما وقت أو يوقتا، لم إذا دفع فهذا خالعها، قد أنه الدفع
مردودة. المرأة وبينة بدفع، ليس فهذا سابق، الخلع وتاريخ وقتا،
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وأقام مني، اليد ذو غصبها وقد أمتي وقال: إنها رجل، ادعاها رجل يدي في أمة
وإنما سنة، عشرين منذ فلن أعتقها وقد فلن، أمة كانت أنها بينة اليد ذو

mدفع. فهذا تزوجتها،
إذا وكذلك دفع، فهذا بحريتها المدعي إقرار تدعي وهي امرأة نكاح ادعى وإذا

دفع.  فهذا الخلع هو وادعى النكاح، هي ادعت

فرض بدفع، ليس فهذا الغائأب فلن منكوحة أنها وادعت امرأة، نكاح ادعى وإذا
محرمة أنها الفرض دفع وجه على وادعى فطلبها النفقة، الزوج على القاضي

من ليس لنه القاضي؛ فرض يبطل ول بدفع، ليس فهذا الحالة، هذه علي
فهي عدتها، في كانت لو وأنها النفقة، عليه لها يكون ل أن محرمة كونها ضرورة
ًا، يصلح ل فهذا العدة، ونفقة النكاح ونفقة النفقة، عليه ولها محرمة ولو دفع

دفع. فهذا العدة ونفقة المهر على الخلع ادعى كان
ً زيد على ادعى رجل إجارة كذا محدود صالح من استأجرت إني بحضرته مثل

الذي هذا زيد من مقاطعة أجرته ثم المحدود، وقبضت بكذا، مرسومة طويلة
ًا العقدين في الشرائأط جميع وبين كذا، مدة بكذا أحضرته قال: ثم جميع
ًا المقاطعة مال وصار المقاطعة، مدة ومضت كذا، وذلك هذا زيد على لي دين

المحدود صاحب صالح من المحدود هذا اشتريت دعواه: إني دفع في زيد فقال
المقاطعة مال وسقط كذا، وذلك الفسخ، أيام في البيع ونفذ كذا، يوم في بكذا
مال جميع دعواه في مبطل المدعي وهذا كذا، وذلك كذا، وقت من عني

صاحب صالح بعينه ذلك وكان ادعاه، ما على بينة فأقام علّي، المقاطعة
فقد ) المدعي،4ب220( دعوى تندفع وهل البينة؟ هذه تسمع هل المحدود؛

المدعي. دعوى وتندفع البينة، يسمع أنه والظهر فيه، زماننا مشايخ اختلف



الدفع: بطريق عليه المدعى فقال العليا، سنه كسر أنه آخر على ادعى رجل
البينة وهذه بدفع، ليس فهذا بينة ذلك على وأقام أصلً، السن هذا له يكن لم إنه

النفي.  على قامت لنها مردودة

ً أن زمانننا في وقعت وكذا، كذا عندكا فلن بن لفلن أن رجل على ادعى رجل
ًا فلن أبا فلن القاضي وجعل صبي، وإنه في الصبي وهذا الصبي، لهذا وصي
ًا أبي إن ثم القاضي، هذا ولية كذا وذلك منك هذا الصغير مال بقبض وكلني فلن
إن ثم المال، المدعي وقبض بشرائأطه، المدعى بوكالة القاضي وقضى وكذا،

بن فلن الصبي هذا أن الوكيل هذا على ..... ادعى ذلك بعد عليه المدعى هذا
عن الوكيل فقال الوصي، عن الوكيل أيها ماله بقبض ووكلني أدركا قد فلن

الوكيل أصله يصدق قيل: ل وقد يصدق؟ هل الصبي؛ إلى المال الوصي: بعثت
وكالته أثبت إذا يقبض الوكيل أمس؛ الموكل: بعته عزل بعدما قال إذا بالبيع

قبل مات قد الطالب أن ادعى المطلوب إن ثم بوكالته، القاضي وقضى بالبينة،
دعوى تندفع عليه البينة أقام لو دفع؛ فهذا القبض، حق له وليس دعواه

المدعي.
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بالبينة، بائأعه على عليه المستحق ورجع بالبينة، رجل يد من استحق حانوت
كان الحانوت هذا أن أقر المستحق أن المستحق وبحضرة بحضرته بائأعه فأقام
ًا وتركه مات أبي؛ ملك حياته في قال ولي وإن غيري، له وارثا ل لي ميراث

ل الجارة بحكم يدي وفي صحيح، بسبب ملكي الحانوت هذا وصحته: جميع
المستحق من ذلك بعد بعته ثم القرار، هذا في صدقته كنت وقد فيه، لي ملك

صحيح.  دفع فهذا باطلً، وقع للمستحق القاضي قضى وإن عليه،

الحانوت دعوى قبل كان قد المستحق قال: إن وإنما هذا، يقل لم البائأع أن ولو
وهذا لنفسه، الحانوت يدعي والب فلن، بن فلن ملك فلن يد في التي

ًا ادعى إذا المدعي لدعوى دفع فهذا تناقض، المدعى فقال رجل، يدي في أرض
أن مني طلب أنه لما الدعوى هذه في مبطل المدعى دعواه: إن دفع في عليه
منه، الرض هذه أؤاجره أن مني قال: طلب أو مزارعة، إليه الرض هذه أدفع
زمردي خريده خانه راتا مردي كردم دللى دلل المدعي؛ لدعوى دفع فهذا

دفع مشتري بملكي مشتري هميم يد سنكيد دعوى خانه هميم دلل بازاين
ًا هذا يكون هل خريدم، فلن آز امرأته كرده رادللي، خانه أين كه سيكويد دفع

فهذا البائأع، هذا ملك فإنه للمشتري: اشتره قال الدلل كان إن قال: ينظر؛
ًا. يكون ل فهذا البائأع، هذا ملك يقل: فإنه لم وإن دفع، دفع
ًا ادعى رجل وأنت فلن، من عليه: اشتريتها المدعى فقال رجل يدي في دار

ًا يكون ل فهذا البيع، هذا أجزت ًا يكون ول عليه، للمدعى بالملك إقرار دفع
المدعي.  لدعوى

ًا ادعى «القضية»: رجل في قال كانت أنها اليد ذو وأقر رجل، يدي في دار
اليداع على البينة أقام إن أودعنيها، لفلن ذلك: إنها بعد قال ثم للمدعي،



على أو باليداع، بني ثم للمدعي، بالقرار بدأ سواء الخصومة عنه اندفعت
ًا الدار بكون كلمه بابتداء أقر أنه الباب في ما أكثر لن الغائأب إل للمدعي، ملك

ًا كونها أن له المقر أن لجواز أمانة، يد اليد صاحب يد كون ينافي ل للمدعي ملك
ملك كونه أن ثبت وإذا عنده، أودعها الغائأب إن ثم أعارها، أو الغائأب من أجرها

بدأ أن بينة له يكن لم وإن بيانه، يقبل أمانة يد يده كون ينافي ل المدعي
حضر إن ذلك بعد المدعي إلى بالتسليم يؤمر باليداع؛ وبنى للمدعي بالقرار
يقال لكن أسبق، كان حقه لن المدعي؛ يد من الدار ينزع ل وصدقه، الغائأب
يؤمر بالقرار وبنى باليداع، بدأ وإن لك، الدار أن على البينة له: أقم للمقر

لنه موهوم؛ الغاصب وحق المدعي، حق ثبت لنه المدعي، إلى الدار بتسليم
حق يثبت ل التكذيب؛ تقدير وعلى الغائأب، يكذبه وعسى المدعي صدق قد

أودعها الغائأب أن القاضي علم ولكن اليداع، على البينة يقم لم ولو الغائأب،
أنها القاضي علم ولو بذلك، المدعي أقر لو وكذا خصومة، بينهما يجعل لم إياه

ًا أن البينة يديه في الذي وأقام للمدعي، بينهما خصومة ل أودعها؛ الغائأب فلن
ذا وأودع المدعي من غصبها الغائأب أن القاضي علم ولو الغائأب، يحضر حتى
ذا أن اليمين باب في وذكر المدعي، إلى ويسلم اليد، ذي من يأخذها فإنه اليد،
نكل وإن برىء، حلف إن يحلف، بينة له يكن ولم الغائأب، قال: أودعنيها لو اليد

سابق، له القرار لن المدعي؛ من يأخذ أن له كان الول له المقر جاء ولو لزمه
الول له المقر مع خصومتك على له: أثبت الناكل أو الثاني، له للمقر يقال ثم
لزمه. نكل وإن برئ حلف إن يحلف، بينة له يكن لم وإن أخذه، البينة أقام إن
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هذه في مبطل المشتري: إنك وقال المشتري، من الثمن طلب إذا العبد بائأع
ًا اشتريت وقلت: إن حلفت فإنك الحر، بعت لنك الدعوى ثم حر، فهو عبد
بالبينة، أثبته لو دفع فهذا مني، وبعته عليك وعتق يمينك، بعد العبد هذا اشتريت
العبد هذا اشتريت ثم حر، فهو اشتريته عبد وقلت: كل قال: حلفت لو وكذلك

مني. بعته ثم عليك، مني اليمين بعد
ًا كله فهذا مني، تبيعه أن قبل العبد هذا قال: أعتقت لو كذلك ًا، دفع ذكر صحيح

أبي عن الخر الفصل وذكر خلف، ذكر غير «الزيادات» من في الخر الفصل
يسترد ل حتى بذلك البائأع على تقبل ل المشتري بينة أن حنيفة وأبي يوسف،

والله بذلك؛ لقراره المشتري على العبد يعتق ولكن البائأع، من الثمن المشتري
أعلم.
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بالوصية وإقراره الوارثا، وجحود الوصية، دعوى والعشرون: في الرابع الفصل
آخر لرجل بالوصية وإقراره ذلك، الوارثا وجحود الدين دعوى وفي لغيره،

على قيمتهم أعبد ثلثة وتركا مات «الجامع»: رجل في الله رحمه محمد قال
ًا وتركا غيره، له مال ل السواء الميت أن بينة رجل فأقام سواه، له وارثا ل أب
يوص وقال: لم ذلك الوارثا وأنكر له: سالم، يقال الذي هذا بعبده له أوصى
بزيع، يقال الذي هذا بعبده الخر الرجل لهذا أوصى إنما بشيء، لك الميت

للمقر يقضي ول بسالم، البينة لصاحب يقضي فالقاضي بذلك، له المقر وصدقه
ًا؛ بزيع من له ومحل الثلث، على يزيدان لنهما الوصيتين تنفيذ تعذر لنه شيئ

فيما هاهنا الورثة إجازة عدم وقد الثلث، الورثة إجازة عدم عند الوصايا تنفيذ
غير.  ل بزيع أوصى الميت أن الوارثا زعم لما الثلث، على زاد



لن الثلث، بقدر الوصايا تنفيذ يكون حتى النصف بمقدار وصية كل تنفيذ وتعذر
بالقرار، تثبت بزيع وصية لن البينة؛ صاحب حق في تثبت لم بزيع وصية

القضاء وتعذر بكمالهما، بالوصيتين القضاء تعذر فإذا قاصرة، حجة والقرار
حجة والبينة بالبينة، ثبت بما القضاء فكان بأحدهما، القضاء من بد ل بالشركة

قاصرة. حجة وإنه بالقرار، ثبت بما القضاء من أولى كافة الناس حق في
ًا لن بزيع، بجميع له للمقر يقضى أن قيل: ينبغي فإن وقد الوارثا، يد في بزيع
له. للمقر جميعه أن الوارثا أقر

ًا بزيع أقر ما قلنا: الوارثا ًا، إقرار تنفذ والوصية الوصية، بجهة به أقر إنما مطلق
على يكون القضاء لن الوصية بحكم بسالم قضى لما والقاضي الثلث، في

ً سالم تعين وإذا الوصية، بحكم ادعاه البينة وصاحب الدعوى، وفق محل
ً يكون أن من بزيع خرج للوصية؛ في حصل بزيع الوارثا من فالقرار لها، محل

يصح. فلم محله، غير
كان الثلث الوصايا ومحل الوصية، بجهة حصل لما ببزيع القرار يوضحه: أن

قضى وبعدما بزيع، ضعف للوارثا يسلم أن بشرط الوارثا من بزيع القرار
تنفيذ يكون فل ضعفه، الوارثا يسلم ل بإقراره ببزيع قضينا لو بسالم، القاضي
به. أقر كما إقراره

سوى التركة من بقي ما ثلث بقدر بزيع من له للمقر يقضى ل قيل: لَم فإن
الوارثا؟ إقرار بحكم سالم
أخذ وأنه دعواه، في مبطل البينة صاحب أن الوارثا زعم في أن ذلك وبيان
ًا، الهالك بمنزلة سالم فصار حق، بغير سالم وقال حقيقة، هلك ولو حكم

ما ثلث بقدر بزيع في الوصية تنفذ ببزيع، أوصى ) الميت4أ221( الوارثا: إن
هاهنا. فكذا العبدين؛ ثلث وهو التركة من بقي
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قضى فقد سالم، بوصية قضى لما القاضي بأن يقال أن هذا عن والجواب
بقدر بالوصية يقضي إنما القاضي لن به، اليصاء الموصى يملك ما بجميع
الميت يملك ما امتاز فقد ماله، ثلث وسالم سالم، بوصية قضى فإذا الثلث،
فجعل به اليصاء الميت يملك مما شيء الوارثا يد في يبق ولم به، اليصاء

ًا البن ًا، إقراره فرفع به، اليصاء الميت يملك ل بما بالوصية له مقر إذا ثم لغو
ًا الوارثا اشترى لو البينة لصاحب بسالم القاضي قضى الشراء جاز بزيع، سالم
بغير سالم أخذ البينة صاحب أن الوارثا زعم من لن يجوز؛ ل أن ينبغي وكان
ًا يصر لم وأنه حق، ًا وصار الميت، ملك حكم على بقي بل له ملك له، للمقر ملك

ًا الوارثا وصار أولى. غيره بملك يملكه هو ما مشتري
ًا الوارثا: أن زعم في قلنا ًا صار سالم ًا البينة لصاحب ملك محمد، عند ظاهر

روايتان؛ الزور بشهادة بالوصية القضاء في فإن حنيفة أبي عن الروايين وإحدى
ًا ينفذ رواية في حنيفة أبي عن ًا ل ظاهر وفي المرسلة، الملكا في كما باطن

ًا ينفذ رواية ًا، ظاهر ًا سالم صار وإذا وباطن ًا البينة لصاحب ملك ًا ظاهر وباطن
ًا الوارثا ملك على بزيع بقي ًا ظاهر الثلث. على الوصية تزداد ل حتى وباطن

ًا الوارثا باع لو ولهذا كان هكذا كان ولما قلنا؛ ما وطريقه يجوز غيره من بزيع
ًا، غيره ملك هو ما يشتري أنه الوارثا زعم في ًا، ظاهر ًا أو وباطن ًا، ل ظاهر باطن



شراءه أن بائأعه زعم ففي فاسد، سالم شراء أن الوارثا زعم في كان ولو
صحيح.
ًا اشترى لو كما البائأع؛ زعم على يبنى هذا مثل في والحكم بحريته، أقر عبد
ًا اشترى الوارثا كان لو وكذلك ًا، الشراء كان درهم بألف سالم ذكرنا لما جائأز

ًا لغيره مملوكا هو ما اشترى أنه ًا، ظاهر ًا أو وباطن ًا، ل ظاهر التفاوت أن إل باطن
بزيع.  له للمقر بزيع قيمة الوارثا يضمن الول الفصل في أن الفصلين؛ بين ما

الجواب وهذا له، المقر إلى بزيع بتسليم الوارثا الثاني: يؤمر الفصل وفي
في بأن الله رحمه حنيفة أبي عن الروايتين وإحدى محمد قول على مستقيم

ًا أن الوارثا زعم ًا الميت ملك على بقي سالم وإحدى محمد، عند باطن
وأن الشراء، بحكم ل الميراثا بحكم إليه وصل وأنه حنيفة، أبي عن الروايتين

ًا كان منه الشراء إليه وصل فقد الوارثا إلى سالم وصل فإذا للمغصوب تخليص
المانع لن فيه، بزيع وصية تنفيذ فيجب بزعمه، الميت ملك ثلثا الميراثا بحكم

سالم سلم لما المانع هذا زال وقد للوارثا، ضعفه سلمة عدم وصيته تنفيذ من
وصيته تنفيذ عن الوارثا عجز الول الفصل في أن غير الميراثا، بحكم للوارثا

في وصيته تنفيذ على قدر الثاني؛ الفصل وفي قيمته، في فينفذها عينه، في
له. المقر إلى عينه فيسلم عينه
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ًا وتركا مات رجل الميت أن الوارثا فأقر غيره، له مال ل درهم؛ ألف قيمته عبد

له أن بينة رجل وأقام موته، بعد وصيته أجزت وإني لفلن، العبد بهذا أوصى
بالدين العبد يبيع القاضي فإن دينه، الوارثا وجحد درهم، ألف الميت على

الدين كان بالبينة ثابتين كانا لو والوصية الدين لن ثمنه؛ من الدين ويقضي
ًا ًا الدين كان فإذا الوصية، على مقدم لن بالقرار؛ ثابتة والوصية بالبينة، ثابت
الميت وصية الوارثا إجازة الله رحمه محمد شرط وإنما أولى، كان الدين تقدم
درهم، ألف بدين القاضي باعه فإذا الميت، مال بجميع حاصلة الوصية لكون

بهبة إليه العبد رجع أو العبد اشترى الوارثا إن ثم ثمنه، من الغريم دين وقضى
ل بالوصية له بإقراره الوارثا من يأخذه أن له المقر فأراد ميراثا، أو وصية أو

عليه. له سبيل
قضى إذا المتقدمة؛ المسألة في فإن المتقدمة؛ المسألة وبين هذا بين فرق

أو هبة أو بشراء سالم الوارثا إلى وصل ثم البينة، لصاحب بسالم القاضي
بزيع.  بالوصية له المقر إلى بزيع بدفع الوارثا يؤمر فإنه وصية،

إلى العبد من له الموصى حق حول العبد يبيع القاضي مسألتنا في والفرق: أن
الولية. هذه وله ثمنه،

ً كان إذا به الموصى بيع ولية للقاضي بيانه: أن للحفظ له الموصى على منقول
عرف لما ذلك أشبه وما بالغيبة، بنفسه الحفظ عن له الموصى عجز حال عليه

الحفظ عن عجز له الموصى وهاهنا العين، حفظ من أيسر الدراهم حفظ أن
بيع حصل فقد الغريم، دين بسبب العبد وبين بينه حال القاضي لن بنفسه؛
ًا فنفذ شرعية ولية عن القاضي ًا، ظاهر الوصية، عن العبد فظهر وباطن
العبد. بدل إلى الوصية وتحولت



ًا كانوا الدين على الشهود أن ظهر لو ولهذا ويدفع القاضي، قضاء يبطل عبيد
فقد سالم إليه وصل فإذا منفعة، بالميراثا له يسلم لم لنه له؛ المقر إلى بزيع
له. المقر إلى رده فيلزمه منفعة، له سلم
تلك ورثا فإن الول، الميت وارثا وورثه الثمن قبض بعدما مات الغريم أن ولو

ً ورثا وإن يأخذها، أن له فللمقر بعينها، اللف منه يباع اللف تلك غير آخر مال
أن له والمقر الوارثا زعم في لن له؛ المقر إلى ذلك ويدفع درهم، ألف بقدر

ًا صار الثمن أخذ حين الغريم وأن العبد، ثمن إلى تحولت الوصية وصار له، غاصب
ًا ذلك لم ولو حقهما، في حجة وزعمهما الميراثا على مقدم والدين عليه دين
الوارثا على بعينها، اللف بتلك له للمقر الميت أوصى ولكن الميت، وارثا يرثه
له للمقر ذلك من يعطي آخر بمال له أوصى قد كان وإن المقر، على يردها أن

لن الميراثا؛ في الجواب نظير الوصية في الجواب درهم. وصار ألف قدر
ًا. الوصية على يقدم الميراثا على يقدم كما الدين أيض
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أو بعينها، اللف تلك له للمقر الغريم وهب ولكن ذلك من شيء يكن لم وإن
ًا في كالجواب فيها فالجواب المرض، حالة في الهبة كانت إن أخرى ألف

إن الصحة؛ حالة في الهبة كانت وإن وصية، الموت مرض في الهبة لن الوصية،
ما عين إليه وصل لنه الغريم؛ إلى بالتسليم أمر بعينها اللف تلك الموهوب كان
ًا الموهوب كان به. وإن أقر لم لنه الغريم؛ إلى بالتسليم يؤمر ل أخرى ألف

بماله يتعلق ل الصحيح الحر دين لن حقه به تعلق ما به. ول له أقر ما إليه يصل
عرف. ما على
بدينه، الغريم أعطاه لكن بالدين، الجنبي من العبد يبع لم القاضي أن ولو

هذا، على الغريم فأخذه بدينك لك قال: جعلته أو بدينك، لك بيع العبد فقال: هذا
له للمقر سبيل فل عليه، به تصدق أو الغريم وهبه أو منه، اشتراه الوارثا إن ثم

على يصح إنما القاضي بيع لن سواء؛ الجنبي من باعه لو وهذا العبد، على
سواء؛ الغريم ومن الجنبي من البيع المعنى هذا وفي الحفظ، بطريق له المقر
الثمن. إلى به المقر له الموصى حق وانتقل الغريم، من القاضي بيع فصح
اختلف فصل وهذا الجعل، بلفظ ينعقد البيع أن على دليل المسألة وهذه

بدل، العين تسليم وهو البيع معنى لوجود ينعقد أنه والصحيح فيه، المشايخ
لك لغيره: جعلت قال من أن ترى أل لللفاظ، ل للمعاني العقود في والعبرة

ًا ؛كان درهم بألف ابنتي هاهنا. كذا النكاح؛ معنى لوجود نكاح
ًا جعله ولكن الغريم من العبد يبع لم القاضي أن قال: ولو من للغريم صالح

إلى العبد وصل ثم إليه، وسلمه مالك من لك صلح العبد قال: هذا بأن ماله؛
ًا الوارثا بخلف به المقر له الموصى إلى بتسليمه الوارثا يؤمر الدهر من يوم

بتسليمه الوارثا يؤمر ل هناكا فإن الوارثا، إلى وصل ثم الغريم من باعه لو ما
له.  المقر له الموصى إلى

على غيره مع صالح لو ولهذا المضاف، بالدين يتعلق الصلح أن والفرق: وهو
دين ل أنه الوارثا زعم وفي باطلً، الصلح كان دين ل أنه ظهر ثم عليه له دين

باٍق العبد عين في له المقر حق وأن باطلً، وقع الصلح وأن الميت، على للغريم



ً له المقر إلى بتسليمه يؤمر إليه، العبد وصل فإذا حاله، على أما بزعمه، عمل
ًا باع إذا ) ولهذا4ب221( إليه المضاف بالدين يتعلق ل البيع غيره من شيئ

له الموصى حق فيتحول البيع، يبطل ل دين؛ ل أنه ظهر ثم عليه، له الذي بالدين
العين بتسليم الوارثا يؤمر ل فلهذا الكل، بزعم الثمن إلى العين من به المقر

إليه. العين وصل متى له المقر إلى
َيُمهم أعبد ثلثة وتركا مات رجل أن شهود شهد غيرهم، له مال ل سواء على ِق

أن وأقر ذلك، في الوارثا وجحد الرجل؛ لهذا الكبر العبد بهذا أوصى الميت
القاضي يقض فلم الخر؛ الرجل لهذا الصغر العبد بهذا أوصى كان الميت

ملك أعتق لنه عتقه؛ نفذ به المقر العبد له المقر أعتق حتى الشهود بشهادة
ًا، ملكه لنه إقراره وصح بالصغر، أقر الوارثا لن نفسه؛ أن ترى أل ظاهر
له المقر فملكه له، للمقر به إقراره فصح إعتاقه، صح بنفسه أعتقه لو الوارثا

عتقه. فنفذ
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له المقر يؤمر به، المشهود بالعبد له للمشهود ذلك بعد القاضي قضى فإن

له الصغر بالعبد أقر ما الوارثا لن الوارثا؛ إلى به المقر العبد قيمة بتسليم
ًا به، بالمشهود له للمشهود القاضي قضى وحين وصية، به له أقر إنما مطلق

ًا صار والثلث الثلث، الوصية محل لن له، المقر وصية بطلت فقد في موضوع
ًة رده وتعذر الصغر، العبد رد فيلزمه القضاء بولية له المشهود يد صور

القيمة.  برد معنًى رده فيجب بالعتاق،

كان لو كما إعتاقه؛ يبطل أن ينبغي له للمقر الوصية بطلت قيل: إذا فإن
القاضي قضى ثم الكبر، له المقر وأعتق الرجل، لهذا الكبر بوصية أقر الوارثا
الكبر ويسلم الكبر، في باطل العتق أن يظهر فإنه بالبينة، الكبر لمدعي

له. للمقضي
أنه فيظهر له، المقر لغير به المقر العبد بعين قضى المسألة تلك قلنا: في

به المقضي لن له؛ المقر لغير به المقر بعين قضى ما وهاهنا الغير، ملك أعتق
يسلم لم ما لنه الصغر؛ عن البدل معنى في أنه إل الصغر، دون الكبر العبد
هذا من عنه البدل معنى في فكان له، للمقر الصغر يسلم ل للمقر الكبر

الوجه.
يملك؛ ل ما أعتق أنه يظهر ل لنه العتق؛ بطلن يوجب ل العتق بدل واستحقاق

ًا للقابض مملوكا القبض بعد المستحق بدل لن ًا ملك فإذا عرف، ما على فاسد
القيمة. رد وجب العبد عين رد عن وعجز وصيته، وبطلت العتق يبطل لم

نفسه، أعتق أنه الوارثا زعم وفي للوارثا، وجبت وجبت لو قيل: القيمة فإن
عليه. قيمة ل وأنه

فيما الوارثا كذب فقد وصية، به بالمشهود له للمشهود قضى لما قلنا: القاضي
بالثمن يرجع الستحقاق عند المشتري أن ترى أل بالعدم؛ زعمه فالتحق زعم،
أن إل البائأع؛ ملك المشترى أن المشتري زعم في كان وإن البائأع، على

فالتحق زعمه، في المشتري كذب فقد للمستحق، بالملك قضى لما القاضي
هاهنا. كذا بالعدم زعمه

به المشهود بالعبد القاضي قضى حتى به المقر العبد يعتق لم له المقر أن ولو
يصح فل بمملوكا، ليس ما أعتق فإنما له، المقر وصية بطلت له؛ للمشهود

القاضي قضاء قبل لن له؛ للمشهود القاضي قضاء قبل ما كذلك ول إعتاقه،



العبد وصل فإن نفسه، ملك له المقر أعتق فإنما الصحة، على له المقر وصية
ًا الوارثا يد إلى المشهود المقر بتسليم يؤمر الوجوه، من بوجه الدهر من يوم

في وأنه به، موصًى يكن لم العبد هذا أن الوارثا زعم في لن له، المقر إلى به
 lالغصب. بحكم له المشهود يد

ً كان الطرق؛ من بطريق إليه وصل فإذا فيؤمر الميراثا، بحكم إليه واصل
أنه إقراره مع به يؤمر ل كان إنما هذا قبل لن له؛ المقر إلى به المقر بتسليم
به المشهود إليه وصل فإذا له، ضعفه سلمة وهو شرطه لنعدام به موصى
له. المقر إلى بالتسليم فأمر به المقر ضعف له سلم فقد الميراثا، بحجة
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به، بالمشهود له للمشهود قضى لما القاضي قلتم: إن إنكم قيل: أليس فإن
كيف به المقر في حقه بطل وبعدما به، المقر في له المقر وصية أبطل فقد

إليه؟. به المقر بتسليم يؤمر
به المقر في وصيته تنفيذ من امتنع أنه له المقر وصية قولنا: أبطل قلنا: معنى

بوصول الشرط هذا جعل وقد للوارثا، ضعفه سلمة وهو شرطه، لنعدام
من لمعنى الوصية نفوذ يمتنع أن ويجوز له، المقر وصية تنفيذ فيجب إليه، سالم

المعنى. ذلك زوال عند تنفيذه يجب ثم المعاني،
يجب ل فإنه مستغرق، دين وعليه مات ثم لنسان بعبد أوصى من أن ترى أل

نحو المعاني من بمعنى الدين سقط فإن الدين، لمكان العبد في الوصية تنفيذ
هاهنا. كذا المانع لزوال فيه الوصية تنفيذ يجب فإنه أشبهه، ما أو البراء

على مصر الوارثا أن إل له المقر وصية أبطل وإن القاضي نقول: بأن أو
القرار. هذا بحكم بالتسليم فأمر له، بالوصية إقراره

فلم السابق، العتاق بذلك له المقر على به المقر العبد يعتق قال: ول ثم
الملك سبب بعد وجد وإنه التوقف، سبيل على له المقر من العتق هذا يصحح

سبب وجود بعد وجد إذا المعتق على يتوقف مما والعتق الوارثا، إقرار وهو له،
الملك.

على توقف ل لنه له؛ المقر على العتق هذا يتوقف لم فإنما محمد، عند أما
ًا، الوارثا ملك به المقر فإن الوارثا، وهو ظاهر مالك أجاز لو ولهذا ظاهر

عليه.  ينفذ العتق هذا الوارثا

على يتوقف ل ظاهر مالك إجازة على توقف متى العتق محمد: أن عند والصل
توقف لنه عليه، يتوقف ل فإنه أعتق، إذا الغاصب من المشتري في كما غيره
المشتري. وهو غيره على يتوقف فل ظاهر، مالك إجازة على
على الغاصب من المشتري ومسألة مسألتنا في الفرق يقع الحرف وبهذا

دين وعليه الموصي، مات ثم لنسان، بعبده الرجل أوصى إذا وبينما مذهبه،
على ينفذ العتق فإن الدين، عن الميت أبرؤاوا الغرماء إن ثم بماله، يحيط

فإن له، الموصى سوى أحد إجازة على العتق توقف ما هناكا لن له، الموصى
إجازة على يتوقف أن فجاز ينفذ، ل العتق ذلك أجازوا لو الورثة أو الغرماء

له. الموصى
لنه له؛ المقر على العتق هذا يتوقف ل يوسف: فإنما وأبي حنيفة أبي عند وأما



وجود قبل عندهما والعتق قاصر، سبب وجود بعد أو الملك سبب قبل وجد
يتوقف. ل قاصر سبب وجود بعد أو الملك، سبب
وكذب وصيته، القاضي أبطل بعدما حصل إنما له، المقر من ذلك: العتق بيان

لملك المتيقن السبب وهو له، للمشهود به بالشهود بالقضاء إقراره في الوارثا
له المقر إلى به المقر بتسليم فأمر إقراره، على مصر الوارثا أن إل له؛ المقر

ً العتاق فكان العتاق، بعد الموجود بالقرار لم وإن الملك، سبب قبل حاصل
السبب. ينتقض أن من أقل ل القاضي بقضاء السبب يبطل
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وبهذا الملك، سبب تمام وجود بعد يتوقف إنما العتق عندهما: أن والصل
تمام بعد وجد العتق هناكا لن الغاصب؛ من المشتري مسألة خرج الحرف

أعلم. والله بخلفه، ههنا أما المسألة، تلك في عرف ما على الملك سبب
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ًا الرجلين دعوى والعشرون: في الخامس الفصل كل ودعوى آخر يد في عبد
دعوى لحدهما،وفي اليد صاحب وإقرار اليد، صاحب من منهمااليداع واحد

ًا الرجل اليد صاحب دعوى ثم له، اليدبالعين صاحب وإقرار رجل يدي في عين
 غيره جهة من اليداع

واحد كل رجلن ادعاه رجل يدي في «الجامع»: عبد في الله رحمه محمد قال
بل يقر ول يجحد اليد وذو يديه في هو (عند) الذي أودعه عبده أنه يدعيه منهما

ًا أنزل الساكت لن عليه؛ بينتهما يسمع فالقاضي يسكت، يصل حتى منكر
ل، أو بنعم إما عليه الجواب استحق المدعي لن وهذا حقه، إثبات إلى المدعي

إلى به الستحقاق في احتيج لنه النكار؛ فأثبتا المرين، محتمل والسكوت
البينة. وهي أخرى قرينة

لعدم الشهود بشهادة يقض لم أنه إل شهودهما شهادة سمع القاضي أن فلو
العبد بجميع يقضي أن ينبغي وكان نصفان، بينهما بالعبد يقضي عدالتهم ظهور
العبد صار فقد المدعيين، لحد به أقر لما اليد ذا لن اليد؛ ذو له يقر لم للذي

ًا ًا، رقبة له مملوك الخارج مع اليد ذي منزلة له المقر غير مع له المقر ونزل ويد
بما واعتبره للخارج العبد بكل قضي وهناكا المطلق، الملك على البينة أقاما إذا
لغير بالعبد يقضى وهناكا البينة أقاما ثم البينة، إقامتهما قبل لحدهما أقر إذا

قلنا.  الذي بالطريق له المقر

تجعل ل التزكية أن بعدها وبينما البينة، إقامة قبل بينما الفرق وهو والجواب
)4أ222( وقت من للستحقاق موجبة حجة كونها تظهر بل حجة، الشهادة
يظهر العدالة ظهور فعند حجة، القرار وجود قبل الشهادة كانت فإذا وجودها،

ً كان القرار أّن ويتبين القرار قبل الستحقاق ليس وهو شخص في باطل
وجودهما، صار عليه ينبني لنه التصديق، بطل القرار ظهر ومتى بمالك،
والعدم وجودهما صار إذا فكذا بينهما، أيقضي يوجد لم ولو بمنزلة، والعدم
يظهر ل العدالة ظهور فعند القرار، بعد الشهادة كانت إذا فأما بمنزلة،

القرار يبطل لم وإذا باطلً، كان القرار أن يتبين فل القرار قبل الستحقاق
عبارة الخارج، ببينة فيقضي خارج، له المقر وغير يد صاحب له المقر صار



واحد كل استحق فقد القرار بعد البينة أقاما إذا أنهما بينهما، للفرق أخرى
عبد العبد ونصف النفراد، على ببينته تركته عند العبد بجميع القضاء منهما
الثابت الستحقاق إبطال يريد لحدهما، بإقراره فهو صاحبه، وبينة ببينته تركته
المعنى: حيث من له يقول فلنه له؛ المقر استحقاق أما عليه، منهما واحد لكل

المقر على ل الجاحد على تسمع إنما والبينة العبد، في بالملك لك مقر أنا
حيث من له يقول فلنه الخر استحقاق بالبينة. وأما عليه استحقاقه فبطل

خصومة، بيد ليست المانة ويد أمانة، يدي وفي له، المقر ملك المعنى: العبد
فصاروجود بإقراره، منهما واحد لكل الثابت الستحقاق إبطال ولية له وليس

إقامة قبل أقر إذا فأما ذكرنا، ما والتقريب بمنزلة، والعدم منه القرار هذا
منهما واحد كل لن عليه، لهما الستحقاق إبطال القرار هذا في فليس البينة،

ًا عليه يستحق لم ًا يصلح ل الدعوى مجرد لن البينة، إقامة قبل شيئ سبب
وكذلك ذكرنا، ما والتقريب يد صاحب له المقر وصار إقراره، فصح للستحقاق،

ًا منهما واحد كل أقام لو ًا شاهد بالعبد أقر اليد صاحب إن ثم دعواه، على واحد
 لما له المقر الى العبد يدفع فالقاضي لحدهما،

كل أقام لو حتى الواحد، الشاهد من منهما واحد كل أقام ما يبطل ول ذكرنا،
ًا ذلك بعد منهما واحد منهما واحد كل لن بينهما، بالعبد يقضى آخر شاهد

إبطال يريد القرار بهذا فهو الحجة، تمام منذ العبد بهذا القضاء استحق
عليه. يقدر فل منهما واحد كل استحقاق
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يدركه ل والقرار بالحكم مؤكد ملك إثبات قصد منهما واحد كل يوضحه: أن

له المقر غير أقام فإن بمنزلة، والعدم مقصود هو فيما إقراره وجود فصار ذلك،
ًا شهادة تنضم تبطل لم لما الول الشاهد شهادة لن بالعبد؛ قضى آخر، شاهد
الحجة تتم ولم له، المقر غير حق في الحجة فتمت الول، شهادة الى الثاني

يقض لم فإن لهذا، له، المقر لغير العبد بجميع فقضى له، المقر حق في
ًا له المقر أقام حتى الصورة، هذه في له المقر لغير القاضي قضى آخر شاهد

ًا له المقر حق في تمت قد الحجة لن بينهما، بالعبد حيث من خارجان وهما أيض
الستحقاق ادعى منهما واحد كل لن صاحبه؛ على هما لحد ولرجحان المعنى،

ما في كما اليد صاحب جهة من الستحقاق أحدهما يدع ولم اليد، صاحب على
يقض لم فإن بينهما، بالعبد فيقضى الخر، على أحدهما يترجح فلم تقدم،

أعيد له: أنا المقر غير قال حتى الصورة، هذه في نصفان بينهما بالعبد القاضي
بكل يقضي فالقاضي وأعاد، لي العبد أن على له، المقر على الول شاهدي

تركا فقد له المقر على الول شاهده أقام لما لنه له؛ المقر لغير العبد
وأبطل اليد صاحب على شهد الذي الشاهد شهادة بحكم له الثابت الستحقاق

هذا قبل إقراره نفاذ عدم لن المقر؛ إقرار ينفذ ذلك وعند الشاهد، ذلك شهادة
زال فقد ببطلنه، رضي فإذا الشهادة، من له المقر غير أقام ما يبطل كيل

الخارج، بين الدعوى ووقع يد صاحب له المقر فصار المقر، إقرار فنفذ المانع
شاهدي أعيد له: أنا المقر قال فإن للخارج، بالعبد فيقضى اليد، صاحب وبين
ًا صار لنه إليه يلتفت لم عبدي، العبد أن الول في يتصور ل ولنه عليه، مقضي
 أن حقه



ويستأنف اليد، ذي على الشاهد من أقام بما له الثابت الستحقاق يتركا
ًا الخصومة على البينة منه تسمع فل يد صاحب لنه المقر؛ غير من استئناف

يقال غاب، أو الول شاهدي مات له: قد المقر غير قال فإن المطلق، الملك
لن وهذا العبد، بكل لك يقضى حتى له المقر على فأقمه آخر بشاهد له: هاِت

ًا وبقاؤاه وغيبته موته فكان بغيبته، ول بموته، تبطل ل الول الشاهد شهادة حي
ًا أقام فإذا سواء، له فيقضى الول الشاهد الى الثاني الشاهد انضم آخر، شاهد
ًا المقر يقيم أن إل كله، بالعبد لغير القضاء قبل الول، شهادة مع آخر شاهد
ٍذ له المقر الخصومة على بناء الخصومة هذه لن بينهما؛ بالعبد يقضى فحينئ
المعنى. أن حيث من الخصومة، تلك في خارجان وهما الولى

واحد كل أقام لو كما بينهما فيقضي مستقبلين، شاهدين له المقر يقيم قال: أو
ًا منهما الى سماعة بن محمد كتب التي المسائأل من المسألة وهذه آخر، شاهد
طعن فيها التي المسألة وبين بينهما يستفرقه الله رحمه الحسن بن محمد

بينهما، بالعبد يقضى أن الصحيح أن الله رحمه محمد إليه فكتب الثلثة، القضاة
أقام وبينما له، المقر على مستقبلين شاهدين له المقر غير أقام لو بينما ثم

له المقر غير أقام فقال: إذا له المقر غير على مستقبلين شاهدين له المقر
شاهدين له المقر أقام وقال: إذا له، العبد بكل يقضى مستقبلين شاهدين

بينهما. بالعبد يقضى مستقبلين
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ما أن له المقر مع الخصومة يستأنف أن له المقر : لغير أن هو بينهما والفرق
ًا له المقر فصار له، المقر يد في له المقر غير يدعيه وغير اليد، ذو وهو خصم
الذي يجعل أن يمكنه فل له المقر فأما للخارج، بالعبد فيقضى خارج، له المقر
ًا له بمقر ليس فاعتبر له المقر لغير بد ل لنه معه، الخصومة فيستأنف خصم
فبقيا اليد ذي على أقامها كأنه الولى الخصومة على بناء الشاهدين إقامة

إقامته يجعل أن يمكن لم قيل: أنه فإن لهذا، بينهما، بالعبد فيقضى خارجين،
المدعي مع الخصومة استئناف سبيل على له المقر من مستقبلين شاهدين

ً منه هذا يجعل أن يمكن عليه، العبد لستحقاق من له المقر غير أقام لما إبطال
اليد ذو ادعى ما وهو تقدم فيما جعل كما المقر، على أقامها الذي الول الشاهد

الشراء. مدعي ببينة القاضي يقضي أن فقبل أودعه، لفلن أنه
بينة به تبطل حيث أقر، كما اليد ذي من أودعه له أنه البينة وأقام فلن حضر

على بينته قبول أمكن ثمة والجواب كذلك، يكون أن يجب فههنا الشراء، مدعي
أقام الشراء مدعي أن يثبت ببينته له المقر لن للشراء، المدعي بينة إبطال
المودع غيبة حال المودع على المدعي وبينة غائأب، وهو مودعه على البينة

قبول يمكن مسألتنا: ل في أما المدعي، بينة لبطال بينته قبول فأمكن باطلة،
الباب مافي أكثر لن الشاهد، من له المقر غير أقام ما إبطال على المقر بينة
وبينة حاضر، له المقر لكن المودع، على البينة أقام له المقر غير أن يثبت أنه

افترقا.  فلهذا مقبولة، المودع حضرت حال المودع على المدعي

أقام منهما واحد كل رجلن، ادعاه رجل يدي في الله: عبد رحمه محمد قال
وقضى ساكت، أو جاحد، البينة وصاحب يديه في الذي أودعه عبده أنه بينة



أقام المدعيين أحد إن ثم الحجة، في لستوائأهما المدعيين بين بالعبد القاضي
كل لن بشيء؛ صاحبه على يقضى ول البينة، بتلك ينتفع لم عبده، العبد أن بينة

ًا صار المدعيين من واحد لنه لصاحبه؛ به قضى الذي النصف في عليه مقضي
واحد كل حرم وإنما العبد، بكل له يقضى صاحبه، بينة ولول الكل، استحق ببينته

ًا هو وصار صاحبه، ببينة النصف عن ًا يصير ل شيء، في عليه مقضي له مقضي
الشيء. ذلك عين في
ًا المدعيين من واحد كل يجعل قيل: كيف فإن الذي النصف في عليه مقضي
القضاء.  قبل ملك النصف ذلك ) في4ب222( له يكن ولم لصاحبه، صار

وأنها له الكل أن البينة أقام لنه الملك، حق له كان ملك فيه له يكن لم قلنا: إن
الملك وحق الملك حق فوجب بها، القضاء إيصال عند الملك حقيقة توجب
ًا يصير الحقيقة ثبتت ولو الملك، بحقيقة معتبر عدلت ولو ههنا، كذا عليه مقضي

ًا الخر يقم لم أو الخر، بينة يعدل ولم أحدهما بينة ًا، شاهد لمن به فقضى واحد
ًا يصر لم لنه به؛ له قضي عادلة، ببينة الخر جاء ثم بينته، عدلت به عليه مقضي

الملك حق ول الملك، حقيقة ل به المقضي في له يكن لم لنه صاحبه، جهة من
الثابت الستحقاق بإزالة النسان على والقضاء للقضاء، الموجبة الحجة لنعدام

ًا الحق يكن لم فإذا له، ًا يصر لم أنه فعلم إزالته يتصور كيف له، ثابت عليه مقضي
أقر حتى ببينته يزل فلم البينة، أحدهما أقام ولو ذلك، بعد وبينته دعواه، فسمع

المقر إلى العبد القاضي ودفع إياه، أودعه البينة يقم لم الذي العبد أن اليد ذو
إن ثم له، المقر من العبد البينة صاحب وأخذ أقامها، الذي بينة زكيت ثم له،

بالعبد، له وقضي بينته، قبلت اليد، ذو إياه أودعه عبده أنه ببينة أتى له المقر
ًا يصر لم له المقر لن اليد، ذي على قامت له المقر غير بينة لن عليه؛ مقضي

هذا. قبل مر ما على عنه كالوكيل له المقر وجعل
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عنه كالوكيل له المقر وجعل اليد ذي بإقرار له للمقر ثبت قيل: الملك فإن

له المقر فيجعل المدعي ببينة بالقضاء عليه استحق ثم إياه له المقر وتصديق
ًا عليه. مقضي

عدالة ظهور وعند اليد ذي على بينته المدعي إقامة بعد كان اليد ذي قلنا: إقرار
باطلً؛ كان اليد ذي إقرار أن فظهر الشهادة، وقت في الستحقاق ثبت الشهود

ًا يكن لم أنه ظهر لنه لكونه له المقر تصديق بطل إقراره بطل وإذا للعبد، مالك
عدما، ولو بمنزلة والعدم وجودهما صار والتصديق القرار بطل وإذا عليه بناء

له المقر دون يده في العبد كان الذي عليه المقضي كان بحاله المسألة وباقي
ههنا.  كذا

يقضى ببينته لصاحبه القضاء قبل ذكرنا ما على البينة له المقر أقام لو وكذلك
على قامت صاحبه بينة أن ظهر له المقر بينة لن صاحبه؛ بينة ويبطل له للمقر
باطلً. كان خصم غير على قامت متى والبينة بخصم، ليس وهو له، المقر مودع
كان إذا يبطل إنما له المقر المودع، على قامت متى المدعي قيل: بينة فإن

ًا له المقر ًا كان إذا أما مودعه، على البينة إقامة وقت غائأب مقبولة كانت حاضر
كان له المقر وههنا له، المقر مودع على البينة إقامة ويكون تقدم، فيما كما



ًا البينة. المدعي إقامة وقت حاضر
ًا كان وإن له قلنا: المقر يديه في العبد كان الذي على البينة إقامة وقت حاضر

ًا؛ غائأب لكنه ههنا، حقيقة على البينة إقامة وقت للمدعي بخصم ليس لنه حكم
ًا غائأب لكنه ههنا حقيقة يديه في العبد كان الذي للمدعي بخصم ليس لنه حكم
له يثبت ولم ولحق، ملك ل العبد في له للمقر يكن لم لنه البينة، إقامة وقت
أقام لو بحال كونه وهو الجانب، سائأر بين من العبد بهذا خصوصية زيادة

ًا ًا شاهد ًا فصار له، يقضى واحد ًا غائأب يكن لم إن ثمة لن تقدم، ما بخلف حكم
زيادة له ولكن الواحد، الشاهد بإقامة الملك حق ول الملك، حقيقة له للمقر

العبد هذا يستحق بحال صار لنه الجانب، سائأر بين من العبد هذا في خصوصية
على فيه نحن ما بخلف واعتباره معتبرة، خصوصية فكانت واحد، شاهد بإقامة
بينته، تقبل هل له، المقر على شهودي أعيد له: أنا المقر غير قال فإن مامر،
لنه بينته؛ تسمع ل له، المقر ببينة قضي ما بعد ذلك كان وجهين: إن على فهذا
ًا صار قبلت له، المقر ببينة القضاء قبل ذلك كان وإن له، المقر ببينة عليه مقضي

ًا يصر لم لنه بينته؛ فقد البينة أعاد لنه العبد، بجميع له يقضى ثم عليه، مقضي
له المقر مع الخصومة واستأنف إقراره، بنفاذ ورضي الخصومة عن اليد ذا أبرأ

بينة فكانت اليد، ذي وبينة الخارج بينة واجتمع له، المقر يد فتقررت مر، ما على
أولى. الخارج
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قال أخر، رجل ادعاها رجل يدي في «لجامع»: دار في الله رحمه محمد قال
ذلك، على البينة وأقام أودعنيها، وفلن للمدعي كانت الدار: أنها يديه في الذي

دعواه يناقض ل للمدعي، كانت أنها اليد صاحب فإقرار بينهما خصومة فل
ثم للمدعي كانت أنها فلعل ممكن، بينهما الجمع لن الخر، فلن من اليداع
ًا إن ثم الوجوه، من بوجه الخر لفلن صارت لم وإذا اليد، صاحب أودعها فلن

لم وإن اليداع، من ادعى ما على بينته قبول يجب تناقض الكلمين بين يكن
للمدعي، بالملك أقر لنه الخصومة عنه تندفع ل ادعي، ما على البينة يقم

وهو الخصومة، من يخرجه ما يثبت ولم يده، باعتبار الخصومة عليه وتوجهت
ًا كونه إلى بتسليمها ويؤمر عنه الخصومة تندفع فل غيره جهة من مودع

ينزع ل قال، فيما اليد صاحب وصدق فلن حضر فإن إقراره، بحكم المدعي
بالدار أقر اليد صاحب لن له، أنها بينة الحاضر يقيم حتى المدعي يد من الدار

وإنما للمدعي مستحقة وصارت الظاهر، حيث من إقراره وصح أولً، للمدعي
ًا للغائأب القرار فكان ذلك، بعد للغائأب أقر ويقال يصح فل المدعي، ملك لغي

عليه.  البينة أقم المدعي من الدار تأخذ أن شئت للغائأب: إن

فلن أودعنيها الدار قال: هذه بأن بالوديعة بالقرار بدأ اليد صاحب أن لو وكذلك
يقم لم وإن الخصومة، عنه تندفع اليداع على البينة أقام إن المدعي، لهذا وهي

ً أقر وإن المدعي، الى بتسليمها ويؤمر الخصومة عنه تندفع ل ثم للغائأب أول
في الحاضر وصدقه لحاضر، ثم لغائأب بعين أقر من أن عندنا فالصل للمدعي
اتصل الحاضر تصديق لن الحاضر، الى العين بتسليم المقر يؤمر إقراره،
هذا يتعطل فل يصدقه، ل وعسى بإقراره الغائأب تصديق يتصل ولم بإقراره،



لن داره، أنها البينة بالوديعة له المقر حضر فإن موهوم، لمر والتصديق القرار
أن فظهر أولً، بالوديعة إقراره وكان إقراره، وقت الى استند تصديقه

ًا، كان استحقاقه فوقع الوديعة صاحب حق في ل للمدعي القرار وأن سابق
ً فأقم الدار أخذ شئت له: إن ويقال إليه، الدار بتسليم المدعي فيؤمر باطل
بينهما خصومة فل فلن وديعة وأنها الوديعة صاحب صدق المدعي ولوأن البينة،
ًا معاينة. بالبينة بالتصادق للثابت اعتبار
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الذي فخاصمه آخر، يدي للمدعي فصارت لرجل الدار أن القاضي علم ولو
ًا يديه: إن في الدار الذي فقال القاضي، الى له الدار كانت وأقام أودعنيها، فلن
في الدار كانت الذي يد من الدار تخرج ول بينهما، خصومة فل بينة ذلك على
ًا، كالثابت قبلت إذا العادلة بالبينة الثابت لن فلن؛ يحضر حتى يده، ولو عيان
الذي يجعل ل زمان في للمدعي الدار تكون الخصومة دفع هذا القاضي عاين
ًا الدار يديه في للمدعي، كانت أنها بجواز الغائأب، من اليداع دعوى في متناقض
أن القاضي علم ولو يديه، في الذي من فلن من رهنها أو آجرها أو باعها ثم

ًا يديه، في الذي من أخذها يديه، في الذي وأودعها له كانت الذي من غصبها فلن
لو ما بخلف مبطلة، اليد ذي يد أن علم لنه له، كانت أنها علم الذي الى ودفعها

ًا أن علم لن المدعي، من غصبها أنه يعلم ولم يديه، في الذي هذا أودعها فلن
باع المدعي يكون أن يجوز ذلك في شك بل مبطلة اليد ذي بكون يعلم لم هناكا

ًا إن ثم فلن، من فل نقضها، فيجب مبطلة يده فتكون اليد، ذي من أودعها فلن
ًا إن ثم بالشك، نقضها يجب هذه في القاضي علم اعتبر الله رحمه محمد

ًا أن القاضي علم قال: إذا حتى المسألة من يأخذها المدعي، من غصبها فلن
«الصول». رواية جواب وهذا المدعي، ) الى4أ223( ويدفعها اليد صاحب
ابن قال يقضي، بعلمه القاضي الله: أن رحمه محمد عن سماعة ابن وروى

وإن بعلمه، يقضي ل القاضي عمره آخر في القول هذا إلى سماعة: رجع
القاضي قال: لعل واحد، شاهد معه يشهد حتى القضاء حالة في العلم استفاد
مع علمه يصير حتى آخر شاهد شهادة علمه مع فشرط يقول، فيما غالط

بالصواب. أعلم والله شاهدين، معنى في آخر شاهد شهادة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 والحوالة والكفالة الوكالة دعوى واالعشرون: في السادس الفصل

جهة من وكيل أنه رجل على القاضي قبل ادعى القاضي باب وكلء من رجل
هذا على وللغائأب الناس، على وديونه حقوقه بإثبات الغائأب فلن بن فلن

وكيل لكن عليه المدعى يجب فلم إلي، يسلم حتى مدة قرض دراهم عشرة
يقول موكلي وقال: إن أجاب عليه المدعى بحضرة القاضي وكلء من آخر

شاهدين الوكيل فأقام الوكالة، بهذه علم لي وليس العشرة، هذه علي ليس
وكالته، بثبوت القاضي فقضى القاضي، من الحكم وطلب التوكيل، على

ليس عليه المدعى من الوكيل وتوكيل أصلً، يجب لم ساكت عليه والمدعى
المام يفتي كان وبه قيل: ل، التوكيل؟ يثبت وهل الحكم؟ هذا يصح هل ثابت
فتحفظ. العامة واقعة وهي الله، رحمه الدين ظهير



ًا استأجر رجل بقبض وكيله وقال: أنا رجل جاء ذلك بعد وغاب طويلة إجارة كرم
فيقضي. بالباقي وأقر التوكيل هو وأنكر الجازة وفسخ المال
على قضاء ذلك كان عليه المدعى بحضرة الوكالة ثبوت القاضي ادعى رجل

واليفاء البراء المديون فادعى رجل، من الدين باستيفاء فلن وكيل أنه الغائأب
فل عزله يملك ل الخصم بالتماس التوكيل كان إن الموكل المدعي: عزلني قال

البينة أقام إذا الدعوى تثبت منه التماس بغير كان وإن الدعوى، هذه يسمع
فل. البينة بدون أما العزل على الغرماء على
مع صالح إذا أنه في هذا وأثر يسمع، ل الخصم وصدقه بوكيل قال: لست ولو

يسمع.  ل الخصم وصدقه دفع استرداده وأراد بوكيل قال: لست ثم الخصم

قد وقال: إني بالفسخ، معلقة الجارة بمال الكفالة آخر على ادعى رجل
بينته قبلت غائأب والخر بينة ذلك على وأقام المال، منك ونرد الجارة فسخت
ًا الوكيل وانتصب الخر، على قضاء ذلك ويكون ادعى المدعي لن عنه؛ خصم
الصيل على بإثبات إل الكفيل على ذلك إثبات يمكنه ول الكفيل على المال

بأمره، الكفالة كانت إن الخر على رجع الكفيل أدى وإذا عنه، الكفيل فينتصب
من المدعي يأخذ أن قبل الخر حضر فإن عليه، يرجع ل أمره بغير كانت وإن

ًا، الكفيل ًا. الفسخ وكان إنكاره، إلى يلتفت لم الفسخ وأنكر شيئ ماضي
ً فلن مات إن أنه له كفل أنه آخر على ادعى رجل كذا، وهي لوديعتي مجمل

ً فلن مات وقد علي فضمانها هذه تسمع هل عليه البينة وأقام لوديعتي، مجمل
أجزت يقول: وأنا وأن لبد الكفالة دعوى وفي قيل: تسمع، فقد الدعوى؟

قيل: ل وقد الدين، ظهير المام الشيخ يفتي كان وبه الكفالة، مجلس كفالته
ذكر تتضمن البيع كدعوى الجارة ذكر تتضمن الكفالة ودعوى ذلك، يشترط
أن إلى يحتاج ل كذا كذا مني بعت أنك آخر على ادعى من إن حتى الشراء،

اشتريت. يقول: وأنا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الذي والمال كذا، يوم في النفس تسليم بعدم معلقة بالمال الكفالة ادعى رجل

وأن بد ل اليوم؛ كاسد وإنه الصلح، بسبب الصيل على وجب الكفالة وقعت
هل صح ولو صح؟ هل أنه لينظر كان شيء أي عن الصلح أن دعواه في يبين
القبض. قبل الثمن بكساد البيع يفسد كما القبض قبل البدل بكساد فسد
ًا اشترى رجل الثمن، البائأع وطلب البائأع، بإذن العبد وقبض درهم، بألف عبد
بينة ذلك على وأقام غائأب، وفلن فلن على أحلته كنت المشتري: قد فقال
ًا الحاضر ينتصب هذا مثل وفي الغائأب، إلى ذلك ويتعدى بينته قبلت عن خصم

ذلك بعد وسيأتي القاضي، أدب كتاب في ذكرناها الجنس هذا من وكثير الغائأب
الله. شاء إن والحوالة الكفالة كتاب في

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 العتق دعوى والعشرون: في السابع الفصل

هذا: قبل مر قد الفصل هذا مسائأل بعض
ًا كنت قال: إني رجل يدي في عبد قال أنه لما حر اليوم وأنا الرجل، لهذا عبد

ذلك على وأقام وكردم، كارله سال دو ومن توازر كنز من كار وسال لي: اكرد



بعتقه. وحكم بينته، قبلت بينة
فقضى بالرق، القرار منه يسبق لم موضع في الصل حر أنه ادعى عبد

على بالثمن المشتري يرجع ل قوله، ذلك في القول أن لما بحريته القاضي
يدعي أن البائأع على بالثمن يرجع حتى ذلك في للمشتري والبينة بائأعه،

يقيم ثم عليه البينة ويقيم بالرق، لي ويقول: أقر الرق، العبد على المشتري
البائأع. على بالثمن المشتري فيرجع الصل، حر أنه عليه البينة العبد
الشهود وشهد أعتقه أنه عليه العبد وادعى ملكه، أنه يزعم رجل يدي في عبد
أن الشهود وشهد الصل، حر أنه العبد ادعى لو تقبل. وكذلك ل الصل حر أنه

الوجهين في وقيل: تقبل تقبل، ل العكس وعلى تقبل، أعتقه اليد صاحب
ًا. جميع
ًا ادعى المدعي يسأل والقاضي سنة، منذ أعتقه ملكه أنه رجل يدي في غلم
بينة له يكن ولم العتق، على البينة أقام إذا لنه العتق، على ل الكل على البينة
الملك. على عليه المدعى يحلف
أعتقها، وأنه لفلن كانت أنها بينة المة فأقامت أمته، بأنها امرأة على ادعى
ًا أن بينة المدعي وأقام فإن ومملوكتي، أمتي المة هذه أن أقر قد ذلك فلن
كأنهما يجعل يؤرخا لم وإن للمدعي، بالملك قضي أسبق القرار وتاريخ أرخا
ًا وقعا المة. ببينة بالعتق فيقضي للمدعي بالملك والعتاق القرار مع

يجب العكس على وكذلك تسمع، عارضية حرية ادعت ثم الصل حرية ادعت
تسمع.  أن

ًا ادعت أو الصل، حرة أنها فادعت اليدي، تداولتها إذا الجارية ًا عتق عارضي
رجع بائأعه وكذلك بائأعه، على الخر المشتري ورجع البياعات، تاريخ قبل بتاريخ
لم إن الصل حرية ادعت إذا ففيما عليه، الرجوع الول وللبائأع بائأعه، على

ًا ل بالرق إقرار منها يسبق ما على ذلك أشبه وما البيع، انعقاد من دللة ول نص
قولها بمجرد ثبتت الصل حرية لن يأتي؛ أن له ليس القرار كتاب في عرف

بالرق إقرار منها سبق ولو بالرق، إقرار منها يسبق لم إذا كافًة، الناس حق في
قولها بمجرد تثبت ل الصل حرية لن عليه؛ بالرجوع يأتي أن الول للبائأع كان
بالرق. القرار منها سبق موضع في

ًا ادعت إذا وفيما ًا عتق كل على عليه بالرجوع يأتي أن الول للبائأع كان عارضي
القاضي قضى موضع كل وفي قولها، بمجرد يثبت ل العارضي العتق لن حال،

بالثمن البائأع على المشتري لرجوع والمة العبد حضرة يشترط ل الصل بحرية
أعلم. والله
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

النسب دعوى والعشرون: في الثامن الفصل
أنواع: على يشتمل الفصل هذا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
النسب مراتب بيان الول: في النوع
ثلثة: مراتب النسب الله: لثبوت رحمهم أصحابنا قال

فيه: أن والحكم الفاسد، النكاح من معناه في هو وما الصحيح، أحدها: بالنكاح
ًا بنسبه يقر مالم ينفيه أن وله دعوى، غير من النسب يثبت منه يظهر أو صريح

ًا يكون ما مع المدة، تطاول أو الولدة، متاع شراء أو تهنئة، قبول في به اعتراف
متى والبطال، النقض يقبل ل حكم فيه يقع أو الستغناء، يقع أو بالولدة العلم



ذلك. بعد النفي بملك ل السباب هذه من واحد وجد
ًا؛ الولد بنسب أقر إذا أما مالية بحقوق له إقرار الولد بنسب القرار لن صريح

ًا، الحقوق بهذه له أقر ولو اقتضاء، ذلك وأشباه والميراثا، النفقة نحو ل صريح
اقتضاء. بذلك له أقر إذا فكذا ذلك، بعد رجوعه يعمل
منه.  الولد أن على التهنئة قبول التهنئة: فدل قبل إذا وأما

ًا اشترى إذا وأما أن العادة فإن عادة، دللة بالولد أقر للولدة: فلنه متاع
ًا يشتري ل النسان منه. الولد يكن ) لم4ب223( إذا للولدة متاع

يكون ل نفيه؛ عن الستغناء وقع بعدما نفيه: فلن عن الستغناء وقع إذا فأما
يفيد. ل بما يرد ل والشرع فائأدة، النفي في
دللة بالولدة العلم مع طويلة مدة النفي تركا المدة: فلن تطاولت إذا وأما

ًا، بالولد القرار مع طويلة، مدة النفي يتركا ل النسان أن الظاهر لن ظاهر
منه. الولد يكن لم إذا بالولدة، العلم

ما المدة من مضى إذا والعادة، العرف المدة تلك تطاول معرفة في والمرجع
أبي رواية هذه ذلك بعد ينفيه أن له فليس يبق، ولم عادة الولد فيها ينفى

أبي وعن القاضي، رأي إلى ذلك يفوض أخرى: أنه رواية عنه وروي حنيفة،
يصح ل الربعين فبعد بالربعين، الطويلة المدة قدرا ومحمد: أنهما يوسف
النفي.

وقضى جناية، الولد هذا جنى لو فيما بيانه النقض، يقبل ل حكم فيه وقع إذا وأما
ل حكم فيه وقع لنه الولد؛ هذا نفي يستطيع ل بالرش الب عاقلة على القاضي

بالرش قضينا لما الب من الولد هذا بنسب حكمنا لنا والبطلن؛ النقض يقبل
والبطال، النقض يقبل ل صح بعدما العاقلة على بالرش والقضاء عاقلته، على

ًا الولد نسب صار ومتى ذلك، بعد نفيه يصح ل البطلن يقبل ل بحكم به مقضي
فامتنع الحكم، ذلك قطع يمكن ول الحكم، ذلك قطع بعد إل قطعه يمكن ول

والقطع. النفي
امرأته جاءته الله: رجل رحمه يوسف أبي عن وروي أخرى مسألة في وبيانه
يلعن ول النسب ثبت فحد، بالولد أجنبي قذفها حتى يلعنها ولم فنفاه بولد

باللعان، إل الولد نسب ينتفي ل النفي وجد وبعدما ذكرنا، ما والمعنى بينهما،
الطلق. كتاب في عرفت اللعان جريان وشرائأط

 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

إذا الدعوى بدون ثبت ولدها نسب فيها: أن والحكم الولد، الثانية: أم المرتبة
ل وطؤها للمولى يحل ل بحال كان إذا أما وطؤها، للمولى يحل بحال كانت
تتطاول لم إذا ينفيه أن للمولى ول الدعوى، بدون المولى من النسب يثبت

ًا به يقر ولم بالولدة، العلم مع المدة النقض يقبل ل حكم فيه يقع ولم صريح
والبطال.

المولى عاقلة على القاضي وقضى جناية الولد هذا جنى قلنا: إذا هذا وعن
ل والقصاص الحرار جناية بالرش القاضي وقضى عليه جنى أو بالرش،
والبطال؛ النقض يقبل ل حكم فيه وقع لنه ذلك؛ بعد المولى ينفيه أن يستطيع

ًا، كان إن الرش عاقلته على قضي لما ولده أن بسبب بحريته حكمنا لن جاني



ًا كان إن الحرار بأرش له وقضى النقض يقبل ل مما والحرية عليه، مجني
ول والبطال النقض يقبل ل بحكم منه الولد بنسب حكمنا ومتى والبطال،

وذلك الحكم ذلك نقض بعد إل قطعه يمكن ل ذلك بعد نسبه وقطع نفيه؛ يمكن
النقض. يبدل ل الحكم

ًا، يكون أنه شك ل قتل إذا ما الولد أم ولد في يذكر ولم عتاق في ذكر فقد إقرار
ًا يكون فسكت المة، بولد المولى جنى لو «الفتاوى»: أنه التهنئة، لقبول إقرار

فيه. التهنئة إقرار يكون لن أو
ً تركا إذا أما نفيه المولى يملك ل الولد هذا مات ولو فلوجهين: مال

ًا صار أحدهما: أنه ًا بكونه مخلوف وهو البطلن يقبل ل بحكم مائأه من مخلوق
ًا بكونه حكم بالولدة منه والوارثة بالولدة، منه ورثا فإنه الميراثا، من مخلوق

والبطال. القطع يقبل ل والرثا مائأه،
يستحق ل أن نفيه من المولى مقصود لن نفيه؛ عن الستغناء وقع والثاني: أنه

هذا حصل وقد مائأه، من مخلوق غير وهو النسب، أحكام عليه الولد هذا
الولد. بموت للمولى المقصود

ً يتركا لم إذا وأما الثاني.  فللوجه مال

جاءت ثم عدتها، وانقضت وطلقها عنها ومات رجل من ولده أم الرجل زوج وإذا
منه توجد ل ما ينفيه أن وله المولى ابن فهو انقضت، منذ أشهر لستة بولد

وعادت للمولى، حلت عدتها انقضت لما لنه وهذا ذكرنا، التي السباب إحدى
ًا من المانع وهو وجه، كل من بحقوقه النكاح يرتفع العدة بانقضاء لن له؛ فراش
كالحال العدة انقضاء بعد الحال صار المولى فراش ظهر وإذا فراشه، ظهور

وكان النسب، ثابت كان بالولد جاءت إذا الولد أم له النكاح وقبل النكاح، قبل
ههنا. كذا ذكرناها التي السباب من واحد يوجد لم ما ينفيه أن للمولى

ما لزمه بولد فجاءته يقربها، ل أن حلف أو نفسه على ولده أم المولى حرم وإذا
يبطل ل أنه ترى أل باليلء، ول المولى بتحريم يبطل ل فراشها لن ينفه؛ لم

النكاح في اليلء أن إل اليمين ملك فراش فكذا واليلء، بالتحريم النكاح فراش
لن اليمين؛ ملك يبطل ل المة في واليلء أشهر، أربعة بعد النكاح ملك يبطل
ًا يصير اليلء ًا يصير ول المنكوحة، في أشهر أربعة مضي بعد طلق في طلق
ًا. فيبقى المة يمين
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
بعد بولد جاءت ثم المولى، على فحرمت المولى ابن أو المولى أب وطئها ولو
لن يلزمه؛ أشهر ستة من لقل به جاءت ليلزمه. ولو أشهر ستة من أكثر ذلك

لن أولى؛ اليمين ملك ففي النكاح، ملك في الفراش تزيل المصاهرة حرمة
فكان عدة، إلى ل يزول أنه إل اليمين، ملك فراش من أقوى النكاح ملك فراش
بالولد، جاءت ثم عدة إلى ل بها الدخول قبل النكاح فراش زال لو ما بمنزلة
جاءت وإن الزوج، من النسب يثبت أشهر ستة من لقل بالولد جاءت لو وهناكا

ههنا.  كذا منه النسب يثبت ل أشهر لستة به

بيان لن وهذا النفي، بمجرد نسبه ينتفي الولد أم نسب المولى نفى وإذا
الولد؛ أم فراش من وآكد أقوى، المنكوحة وفراش الفراش على ينبني النسب



من بالتمليك يزول ول الطلق، وهو واحد بسبب يزول المنكوحة فراش لن
الولد أم وفراش الزوج، فراش يزول ل غيره من منكوحته زوج لو فإنه الغير،
(بسببين) يكون (ما) يزول و الغير، من والتمليك العتاق وهو بسببين يزول

فالنسب وأكد، أقوى المنكوحة فراش كان وإذا واحد، بسبب يزول مما أضعف
نسب به ينتفي بما ينتفي أن يجز فلم أقوى، يكون الفراش هذا على بناء الثابت

ٍذ لنه الولد؛ أم وقفة وههنا يجوز، ل وإنه والضعف القوى بين تسوية يكون حينئ
في العتق يحدثا لم إذا النفي بمجرد الولد أم نسب ينتفي إنما أنه حفظها يجب
شاء إن الولد أم وولد الولد، أم بمسائأل يتعلق ونوع هذا ذلك بعد وسيأتي الم
الله.

بدون يثبت ل الولدة بعد ولدها نسب فيها: أن والحكم الثالثة: المة، المرتبة
أو الولد، بعد ولدها نسب المولى يدعي أن ذلك في ويستوي المولى، دعوى
مني، هذه أمتي بطن في الذي الحمل قال:هذا بأن بطنها في وهو نسبه يدعي

مني. هذه بطن في الذي الولد قال: هذا أو
من فهو جارية كان وإن مني، فهو غلم هذه جاريتي بطن في كان قال: إن ولو

«عتاق في ذكر هكذا منه، نسبها ثبت ابنة فولدت مني، قال: فليس أو فلن،
عصام».

ًا حملها كان فقال: إن حامل، أمة له «الصل»: رجل وفي وإن مني، فهو غلم
ًا فولدت مني، قال: فليس أو فلن، من فهو جارية كان من لقل وجارية غلم
بشرط الدعوى علق لنه يثبت؛ ل أن ينبغي وكان منه، نسبها ثبت أشهر، ستة

الدار. بدخول (لو) علقها كما يصح فل بد، منه للدعوة
ًا، الحمل بكون الدعوة علق بيانه: أنه ًا الحمل وبكون غلم الدعوى أمر مما غلم

الحمل كان وإن صحيحة، دعوته كانت مني، الحمل قال: هذا لو فإنه بد، منه
ًا الحمل كون فكان جارية، الوجه. هذا من الدار كدخول غلم
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لبد بما الدعوة تعليق هذا لن مني، فهو حمل لها كان قال: إن لو ما بخلف
ههنا والجواب: الدعوة الحمل، وجود من الحمل لدعوة بد ل لنه منه، للدعوة
صحيح. الحمل بأصل والتعليق الحمل، في بصفة ل الحمل بأصل معلقة

التعليق، يبطل الصفة حقيقة اعتبرنا لو أنا إل الحمل صفة ذكر وإن بيانه: أنه
ًا الحمل عن عبارة الصفة ذكر جعلنا ولو جعل ويمكن التعليق، يصح مجاز

ًا الصفة ًء جزيلً، يقال: أعطيه كما منهما، لتصال الموصوف عن مجاز أي: عطا
ً حملها كان إن كلمه تقدير ويصير جزيلً، قال ولما مني، فهو الحقيقة على حمل

ًا، فتقديرها مني، فليس جارية كان ذلك: وإن بعد ً حملها كان وإن أيض على حمل
بخلف ذلك بعد الرجوع يصح ول القرار فيصح ) مني،4أ224( فليس الحقيقة،

اتصال ل لنه الحمل؛ أصل عن عبارة يجعل أن الدار دخول لن الدار؛ دخول
حقيقة. بالدخول معلقة الدعوة فتبقى بينهما،

ًا حملك كان قال: إن إذا ما وبخلف أشهر ستة من لقل فولدت فهوحر، غلم
أن الى ضرورة فل صحيح، بالصفة العتق تعليق لن الجارية، تعتق ل حيث جارية
ًا صفة يجعل نسب ادعى أنه مع نسبها يثبت وإنما الحمل أصل عن مجاز

أحدهما نسب فدعوة الدعوة، وقت البطن في بوجودهما تيقنا لنا أحدهما؛
العتاق كتاب في المسائأل هذه جنس ذكرنا وقد السواء، على نسبهما ودعواه

الولد. أم فصل في



أقر حامل أمة في الله رحمه يوسف أبي الوليد» عن بن بشر «نوادر وفي
فنفاه أشهر، لستة أو أشهر ستة من لكثر بولد فجاءت منه، حامل أنها سيدها
أسقطت ولكن تلد لم إن وكذلك بإقراره، ولده أم وتكون ابنه يكون قال: ل
ًا خلقه. يستبن لم سقط

دون فيما جاريته الرجل عالج الله: وإذا رحمه حنيفة أبي «المنتقى» عن وفي
جريان في فرجها واستدخلته شيء في ماءه الجارية فأخذت وأنزل، الفرج
ًا، وولدت الجارية فعلقت ذلك، أم تصير والجارية الرجل ولد الولد فإن ولد

ولده. 

يكون ل الله: أنه رحمه محمد عن روي المة، فسكتت بولد المولى هنىء ولو
ًا ًا. كان التهنئة المولى قبل ولو الولد، أم وولد الحرة ولد بخلف اعتراف اعتراف

ولم له جارية وطء رجل في محمد عن إبراهيم روى النوع: ما بهذا يتصل ومما
وأما ويبيعها، ولدها ينفي أن الله: له رحمه حنيفة أبو قال يحصنها ....... ولم

المعلى أعتقها. وذكر مات فإذا منها، ويتمنع ولدها يعتق أن .... فأحب قول في
ل بولد؛ فجاءت عنها، يعزل ول ويحصنها يطأها أمة له رجل يوسف: في أبي عن

يطؤها كان إذا يدعيه أن إلي وأحب وقولي، حنيفة أبي قول في ينفيه أن يسعه
يحصنها. ولم
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ًا: إذا بهذا يتصل ومما ًا، الرجل أمة ولدت أيض به، أقر مولها أن فادعت ولد

على ولد ابنه أنه أحدهما وشهد شاهدين ذلك على فأقامت ذلك، المولى وجحد
قد به المشهود لن شهادتهما، تقبل ل به؛ أقر المولى أن الخر وشهد فراشه،
المولى إقرار على شهد والخر فعل، وإنها الولدة على شهد أحدهما لن اختلف

مختلفات. الفعل مع والقول قول، وإنه بها
يعلمها الولدة قلنا: أصل فراشه؟ على الولد ولدة الشاهد يعلم قيل: كيف فإن

بالشهرة أو الزنا، في كما ذلك له اتفق إن بالمعاينة بطريقين؛ الشاهد
ًا يعلمه فراشه على وكونها والتسامع، ولد أم أو منكوحة، الوالدة كانت إن شرع

ًا له لن ًا، الولد أم وعلى المنكوحة على فراش أمته الوالدة كانت وإن شرع
ًا تصير ل المة لن فراشه، على منه ولدت أنها المولى بإقرار يعلم فراش

منه.  بولدتها تقر لم ما للمولى

فراش على المة ولد (على) ولدة الشاهد وقوف طريق كان قيل: إذا فإن
هذه في الشهادة تقبل أن وينبغي منه، ولدت أنها المولى إقرار المولى،

به القول. قلنا: المشهود على قاصرة منهما واحد كل شهادة لن المسألة؛
المولى، بإقرار إل الشاهد يعلم ل كان إن المة في والفراش شيئان: الولدة

قد الولدة على فشهادتهما بالمعاينة المولى إقرار غير من يعلمها فالولدة
يكفي. ل فالفراش الولدة تثبت لم وما الشهادة، بهذه بالولدة يثبت فل اختلف،

شهادتهما قبلت منه ولدت أنها المولى إقرار على الشاهدان اتفق وإن
ًا. وكذلك الثابت كالقرار بالبينة الثابت القرار على لتفاقهما على شهدا إذا عيان

وهو الفعل نفس على لتفاقهما شهادتهما قبلت فراشه على الولدة نفس
الولدة.



أقر أنه ذميان شاهدان فشهد مسلمة، والمة الذمة أهل من المولى كان وإذا
وجهين: على فهذا فراشه على ولدته وأنها منها، ابنه أنه

ونسب مقبولة الشهادة الوجه هذا وفي المولى، ويجحد هي تدعي الول: أن
على الذمي وشهادة ذمي المولى المولى: فلن في أما منهما، ثابت الولد

له، ولد أم صارت أنها ادعت لنها مسلمة؛ كانت وإن منها وأما مقبولة، الذمي
الذمي. على للمسلم قامت ذمي شهادة هذه فكانت
الشهادة؛ تقبل ل الوجه هذا وفي المة، وتجحد المولى يدعي الثاني: أن الوجه

الله: تأويل رحمه الئأمة شمس قال المسلم، على قامت ذمي شهادة هذه لن
أقرت لو أما للمولى، المملوكية تجحد إنها الثاني الوجه في المسألة

وتصير منه، الولد نسب وثبت النسب بدعوة ينفرد بالمملوكية: فالمولى
لتكذيبها. عبرة ول بإقراره له ولد أم الجارية
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ًا الفصل بهذا يتصل ومما فنقول:  الولد أم معرفة في أيض

النكاح بملك استولدها أو اليمين، بملك الرجل يستولدها التي الجارية الولد أم
بعد اشتراها ثم بشبهة استولدها أو آخر، بسبب ملكها أو ذلك، بعد اشتراها ثم

بحكم استولدها الشافعي: إذا وقال مذهبنا؛ وهذا آخر بسبب ملكها أو ذلك،
أن القياس ملكها؛ ثم بالزنا استولدها وإذا له، ولد أم تصير ل اشتراها ثم النكاح
قول وهو له، ولد أم تصير ول الستحسان، في زفر قول وهو له، ولد أم تصير

تعالى. الله شاء إن هذا بعد تأتي والمسألة الثلثة، علمائأنا
إل ذلك يعلم ول مني، وولدت الجارية هذه الرجل: تزوجت قال إذا وكذلك
تصير ذلك بعد بهذا أقر الذي ملكها فإذا له، هي الذي المولى ذلك وأنكر بقوله،

fالله. رحمهم الثلثة علمائأنا عند له ولد أم
ًا الرجل أمة أسقطت وإذا له، ولد أم تصير خلقه بعض أو خلقه استبان سقط
عندنا. له ولد أم تصير ل خلقه من شيء يستبن لم وإن
أسقطت قد هذه جاريته أن الرجل أقر يوسف: إذا أبو «المنتقى»: قال وفي
أما خلقه؛ تبين ما على السقط اسم يقع قال: إنما ولده، أم أنها إقرار فهذا منه،

ًا، يسمى ل خلقه يبن لم إذا العتاق. كتاب في المسائأل هذه ذكرنا وقد سقط
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الولد بنفي تتعلق التي المسائأل في آخر نوع
منذ أشهر لستة بولد وجاءت امرأة، الرجل تزوج الله: إذا رحمه محمد قال

لن منها؛ ابنه فهو الخر وكذبه ابنه أنه أحدهما فادعى مسلمان، حران تزوجها
وولد تزوجها، منذ أشهر لستة جاءت لما بينهما القائأم النكاح ولد الولد هذا

باللعان. إل نسبه ينتفي ل النكاح صاحب من النسب ثابت النكاح
هو المرأة: بل وقالت قبلي، زوج من لك كان الولد الزوج: هذا قال لو وكذلك
لم لنه الزوج؛ على حد ول بينهما، القائأم النكاح ولد لنه الزوج؛ ولد فهو منك،

ًا يوجب فل حلل، وطء إلى نسبه إنما بالزنا، يقذفها ًا.  ول حد لعان

من الولد نسب ويقطع بينهما، يلعن وكذبته، الزنا من الزوج: ولدته قال ولو
بين يجري ل اللعان لن ابنهما؛ فهو صدقته وإن بالم، ويلحق الزوج



المتصادقين.
الخر؛ ونفى منهما بالول الزوج وأقر واحد بطن في ولدين المرأة ولدت وإذا

النسب، ثبات حق في يتجريان ل لنهما النكاح؛ لقطع بينهما ويلعن ابناه، فهما
ًا، نفاهما فكأنه ذلك بعد الخر نفى فإذا بهما، أقر فكأنه بأحدهما أقر فإذا جميع
لقطع يتلعنان ل كانا إن النكاح لقطع يتلعنان فإنهما نفاهما ثم بهما أقر ولو

ههنا. فكذا النسب
الول نفى لما لنه أثبته؛ وكانا الحد جلد بالثاني وأقر منهما الول نفى كان فإن

يلعن؛ ل بهما أقر ثم نفاهما ولو بهما، أقر فكأنه بالخر أقر فإذا نفاهما، فكأنما
إن هذا بعد نبين لما يلعن ول يجلد نفسه أكذب إذا والملعن نفسه، أكذب لنه
الزوج. من النسب ثابتي بقيا اللعان امتنع وإذا تعالى، الله شاء
باللعان، القاضي وقضى الزوج، فنفاهما بولدين وجاءت امرأة الرجل تزوج وإذا

لقطع ويلعن الزوج، ابنا فهما اللعان قبل الولدين أحد يعني أحدهما فمات
منهما الميت نسب قطع تعذر ) لنه4ب224( الزوج ابني كانا وإنما النكاح،

ًا الحي نسب قطع فيتعذر باللعان، ًا نسبهما فبقي له تبع الزوج. من ثابت
ًا الميت نسب قطع فيمكن باللعان الحي نسب قطع قيل: أمكن فإن له. تبع

ثبوت يوجب الميت جانب واعتبار نسبهما قطع يوجب الحي جانب قلنا: اعتبار
ًا كان والنسب القطع، في الشك وقع نسبهما لو وكذلك بالشك، يقطع فل ثابت

النسب ثابتا فالولدان اللعان قبل الزوج مات ولكن الولدين، من واحد يمت لم
الزوجين.  أحد موت بعد اللعان إقامة تعذر لنه منهما؛

أمه الولد يلزم ولم بينهما، يفرق لم القاضي أن إل القاضي عند التعنا لو وكذلك
ل اللعان بمجرد لن منهما؛ النسب ثابتا فالولدان المرأة، أو الزوج مات حتى

بعد النسب قطع وتعذر القاضي، يقطعه لم ما الزوج من الولد نسب ينقطع
اللعان وإقامة اللعان، جملة من النسب قطع فكذا متعذر، الزوجين أحد موت

اللعان. جملة من هو الذي النسب قطع فكذا متعذر، الزوجين أحد موت بعد
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ًا الرجل امرأة ولدت وإذا بينهما، وفرق بينهما القاضي ولعن الزوج، فنفاه ولد

ًا ولدت ثم أمه، الولد وألزم الب؛ يلزمان الولدين فإن البطن، ذلك في آخر ولد
النسب وثبات لعان، ول نفي فيه يوجد لم لنه الزوج من ثبت الثاني نسب لن

الول. نسب ثبات يوجب الثاني
نسب قطع يوجب الول نسب قلتم: قطع القطع جانب اعتبرتم قيل: هل فإن

الثاني.
إذا لنا القطع، حق في الول اعتبار من أولى النسب حق في الثاني قلنا: اعتبار

في كان الثاني باعتبار الول نسب وثبت النسب، ثبات حق في الثاني اعتبرنا
نفسه. الملعن أكذب لو كما جائأز وأنه المنفي، حق في النفي إبطال ذلك
انقطع فقد الول، باعتبار الثاني نسب وانقطع القطع حق في الول اعتبرنا ولو

اعتبار لكان مشروع، غير باللعان الحبل نسب وقطع باللعان، الحبل نسب
القرار اعتبار من أولى مشروع أمر إثبات وفيه النسب، إثبات حق في الثاني

ًا، ولدتهما كانت ولكن مشروع، غير أمر إثبات وفيه القطع حق في وعلم جميع
فهما بالخر؛ علم ثم بينهما، وفرق أمه، القاضي وألزمه ولعن ونفاه، بأحدهما

نفي حقه في يوجد لم لنه الزوج من ثابت ذلك بعد علم الذي النسب لن ابناه،
في يختلفان ل لنهما الخر؛ نسب ثبوت نسبه ثبوت ضرورة ومن لعان، ول



ًا باللعان أحدهما نسب يجعل ل قيل: لم فإن توأمان، لكونهما النسب في قطع
الخر.  حق

جعل أو الصريح، حيث من يوجد ولم الخر، حق في النفي يعتمد قلنا: اللعان
ًا النفي ًا يجعل إنما الخر حق في موجود النفي أن إل المعنى، حيث من موجود

نفي الخر حق في يوجد لم وإذا الصريح، يعتمد بل المعنى حيث من يثبت ل
يقطع لم ما النسب ثابت الخر فكان الخر حق في اللعان يثبت ل صريح

ًا. باللعان ثابت
ًا اللعان وأما انقطع الذي ولن بينهما، لفرقة بها انقطعت الزوجية لن فتعذر ثاني

بعدما منه النسب ثابت نفى فالذي بالكذاب منه الثبوت يحتمل باللعان نسبه
النكاح ولد نسب انتفاء لن النفي يحتمل ل فنسبه بالفرقة بينهما القاضي قضى

الثبات. لجانب الترجيح فكان ممتنع الفرقة وقوع بعد واللعان باللعان،
بينهما اللعان يعيد فالقاضي فنفاه، بينهما القاضي يفرق أن قبل الثاني علم ولو

ًا، وجد الثاني حق في النفي لن الزوج من نسبهما ويقطع الثاني، لجل صريح
قطع كما الزوج من الثاني نسب ويقطع اللعان فيعاد ممكن اللعان وإقامة
الول. نسب

وألزم بينهما القاضي فرق بعدما الولد نسب وادعى نفسه، الملعن أكذب وإذا
ًا الولد كان إن أمه، الولد لن اللعان، بطل بالكذاب لنه منه الولد نسب ثبت حي

وجوده صار اللعان بطل وإذا الشاهد، برجوع تنفسخ والشهادة شهادات، اللعان
ويقام ههنا، فكذا الزوج؛ من النسب ثابت الولد كان اللعان عدم ولو كعدمه،

الحد عليه يقام ثم الحد مثله في والحكم نفسه، أكذب ملعن لنه الحد عليه
ميتة. أو حية المرأة كانت سواء
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ًا صار لنه إشكال فل حية كانت إن محصنة. حية قاذف
ًا يصير أن بد فل ميتة كانت وإن فيصير الكذاب، عند السابق بالقذف لها قاذف

ًا ميتة.  وهي لها قاذف

ًا الولد كان إذا وهذا الحد؛ القاذف على كان ميتة قذف ومن محتاج الحي لن حي
الولد هذا تركا فإن دعوته، يصح فل به، ويتجمل بالنسب يتشرف أن إلى

ًا المنفي إن الميت لن دعوته، صحت الملعن فادعاه ابن ابن أو ابنة، أو ابن
به، فيتشرف الحد من نسبه يثبت حتى إليه محتاج فولده النسب عن استغنى
نفسه. كحاجة بعضه وهو ولده وحاجة

ًا المنفي كان ولو بعضه كان إذا فكذا دعوته، يصح أنه أليس النسب إلى محتاج
ًا ًا ابنة وتركت ابنة، المنفي الولد كان ولو إليه، محتاج الملعن أكذب ثم وابن
ويرثا. يصدق قولهما وفي حنيفة أبي قول في يرثا ولم يصدق، لم نفسه
إلى يحتاج البنة فولد أبيه، نسب إلى محتاج هو كما البن ولد قولهما: أن فوجه
يتشرف الب بشرف يتشرف وكما أبيه، إلى ينسب كما النسان لن أمه؛ نسب

الولد ولد بقاء جعل الول الفصل في فكان الطرفين كريم ويصير الم، بشرف
حنيفة ولبي كذلك، يجعل الفصل هذا في فكذا المنفي، الولد كبقاء المنفي
قوم إلى الولد نسب لن الملعن إلى منسوب غير الولد هذا الله: أن رحمه



الول. الفصل بخلف حقه في نفسه يلعن فل أمه، قوم إلى ل أبيه
يكن لم يتزوجها أن الملعن ابن أراد ثم الم وألزمها بجارية، الرجل لعن وإذا

بالم، يدخل لم أنه ادعى لو نفسه الملعن وكذلك بينهما، ويفرق ذلك، له
كما المناكحة حرمة حق في باٍق النسب لن وهذا بينهما؛ فرق بالبنت وتزوج

انقطع وإن النسب، أن الشهادةبيانه وقبول عنده، الزكاة قطع حرمة حق في
ًا يعتبر العادة ممكن كان إذا حقيقة باللعان ًا، قائأم في متمهد أصل هذا حكم
الشرع. قواعد

ًا اللعان بعد النسب كان فإذا ًا حقيقة منقطع ًا، قائأم ًا كان حكم وجه، من قائأم
ًا ًا فاعتبرناه وجه، من منقطع ًا فاعتبرناه والنفقة، الميراثا حق في منقطع قائأم

فصل. كل في بالحتياط أخذا الشهادة وقبول الزكاة، وضع حرمة حق في
من النسب لن الملعنة ولد نسب غيره دعوى يصح ل بأنه قلنا ذكرنا ما ولجل
وجه.  من باق الول

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المطلقة ولد بيان في آخر نوع

وجهين: على المسألة فهذه بولدين؛ جاءت ثم امرأته الرجل طلق
ًا. الطلق كان أن إما رجعي
ًا، أو أوجه: ثلثة على ذلك من وجه وكل بائأن

سنتين. من لقل بهما جاءت إن إما
بيوم. سنتين من لكثر بهما جاءت أو

الرجعي. بالطلق الكتاب في محمد وبدأ بيوم، سنتن من وبالخر
المرأة تقر ولم الطلق، وقت من سنتين من لقل بولدين جاءت فقال: إذا

ولدا لنهما ابناه فهما الثاني؛ ولدت ثم الول، الولد الزوج فنفى العدة بانقضاء
يتعذر. ههنا واللعان باللعان، إل ينقطع ل النكاح ولد ونسب لنكاح،

أنها إل العدة بقيام الول الولد نفي وقت له منكوحة كانت وإن المرأة بيانه: أن
الطلق في العدة وانقضاء عدتها، انقضت فقد ذلك بعد الثاني ولدت لما

لقيام اللعان جريان يمنع النفي بعد النكاح وانقطاع النكاح، بقطع الرجعي
ًا انعقد متى والعقد النفي وقت الزوجية إل ذلك بعد الحد يوجب ل للعان موجب
ههنا. الكذاب يوجد ولم نفسه، الملعن بإكذاب

لقطع بينهما يلعن ل فلنة الول نفى وقد سنتين، من لكثر بهما جاءت وإن
ًا يكون النسب وقطع النكاح، فل وإل منه نسبهما قطع الثاني نفى إن موقوف
الطلق بعد وطء من بالولدين العلوق أن نتيقن لنا النكاح لقطع بينهما يلعن

ًا الزوج فصار عندنا، سنتين من أكثر البطن في يبقى ل الولد لن لها، مراجع
ًا، النكاح فيكون الزوج، رجعته بعد حصلت الثاني الولد فولدة ولدة وقت قائأم
ًا النسب قطع كان وإنما بينهما، اللعان أهل من وهما الثاني، الولد على موقوف
ًا يكون ل الول نفي لن الثاني، نفي ) فبقي4أ225( اللعان حق في للثاني نفي

توقف الخر،فلهذا نسب ثبوت يوجب أحدهما نسب وثبوت النسب، ثابت الثاني
الثاني.  نفي على النسب قطع



الولدين بكون حكمنا لنا الثاني نفى وإن نسبهما، يقطع أل ينبغي قيل: كان فإن
ًا الولد وكون بالرجعة، حكمنا لما مائأه من مخلوقين قطع يمنع مائأه من مخلوق

ًا كان لو كما باللعان النسب به. مقر
الجواب: في المشايخ عبارة قلنا: اختلفت

ًا الولد بكون الحكم بعضهم: أن فعبارة إذا يثبت إنما ثبت لو مائأه من مخلوق
الرجعة لن الزوج؛ بوطء بالرجعة يحكم ولم الزوج بوطء بالرجعة الحكم ثبت
شهوته. عن اللمس وهي وبمقدماته، الوطء بدواعي تثبت بالوطء تثبت كما

ّنا وهو بعضهم وعبارة ًا الولدين بكون حكمنا وإن الصح: أ فإنما مائأه، من مخلوق
ًا طلقها لو فإنه ثبوتها بعد البطال تقبل مما والرجعة بالرجعة، به حكمنا بعد ثلث

ًا الولد بكون والحكم الرجعة، تبطل الرجعة كانت إذا النسان ماء من مخلوق
حكمنا النفي قبل أن ترى أل باللعان، القطع يمنع ل الطلق يقبل حكم بسبب
ًا الولد بكون جريان ذلك يمنع لم ثم النسب، بثبات حكمنا لما مائأه من مخلوق

الثبوت. بعد والبطال القطع يقبل النسب كان لما به وقطعه اللعان،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
بيوم، سنتين من لكثر بالخر وجاءت بيوم، سنتين من لقل بأحدهما جاءت وإن

كالجواب يوسف وأبي حنيفة أبي عند فيه فالجواب منهما، الول الزوج ونفى
ًا الثاني يجعلن لنهما سنتين؛ من لقل بهما جاءت إذا فيما بد ل لنه للول تبع
ًا أحدهما جعل من ًا اللحق جعل فكان واحد ماء من خلقا لنهما للخر تبع تبع

الحكام. من كثير في إبراء للسبق لن أولى للسابق
لنه سنتين من لكثر بهما جاءت إذا فيما كالجواب فيه الجواب محمد وعند
ًا الول يجعل ل الولد لن الطلق بعد أنه متيقن بالثاني العلوق لن للثاني تبع
بعد يكون أن يجوز مشكوكا بالول والعلوق سنتين من أكثر الولد في يبقى

ً المتيقن جعل بأن شك ول قبله، يكون أن ويجوز الطلق، الذي هذا أولى أصل
ًا.  الطلق كان إذا ذكرنا رجعي

ًا، الطلق كان فإن فهما الطلق وقت من سنتين من لقل بهما جاءت فإن بائأن
وعلى الزوجية، لنقطاع باللعان نسبهما قطع وتعذر لنكاح ولدا لنهما ابناه

محصنة. أجنبية وهي قذفها لنه القذف حد الزوج
الزوج، على حد ول الزوج، من نسبهما يثبت ل سنتين؛ من لكثر بهما جاءت وإن
لم ولد حجرها في ولن الزانيات، صورة في أنها لما أجنبية وهي قذفها وإن

أحد. من نسبه يثبت
سنتين؛ من لكثر بالخر وجاءت بيوم، سنتين من لقل بأحدهما جاءت وإن

سنتين من لكثر بهما جاءت لو وما هذا يوسف، وأبي حنيفة أبي قول فعلى
سواء.

ًا، تزوجها ثم بها دخل وقد بائأنة، واحدة امرأته الرجل طلق وإذا جاءت ثم ثاني
لقيام بينهما يلعن فإنه فنفاه الثاني النكاح وقت من أشهر ستة من لقل بولد

الب. من النسب ثابت والولد بينهما، ويفرق الحال في بينهما النكاح
والنكاح انقطع، قد الول والنكاح الول، النكاح في كان به العلوق أن تيقنا لنا

الولد لن باللعان ذلك بعد الولد نسب قطع يمكن ل انقطع إذا الولد منه الذي
منه. يكون ولد نسب قطع فكذا باللعان، النكاح ذلك قطع يمكن ول النكاح فرع
ًا أشهر لستة به جاءت وإن هذا علوق لن الولد نسب ويقطع يلعن فإنه فصاعد

الوقات، أقرب على به فيحال للزوج حلل الوطء لن الثاني النكاح من الولد



باللعان. نسبه فيجوز قائأم الولد هذا منه الذي فالنكاح
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
أمته كانت إذا المنكوحة ولد نفي في آخر نوع
وجهين: على فهذا بولد جاءت أمة الرجل منكوحة كانت وإذا

إن الوجه هذا وفي النكاح، وقت من أشهر ستة من لقل به جاءت الول: إن
في كان الولد هذا علوق لن المولى، بتصديق إل نسبه يثبت ل الزوج ادعاه
نفاه وإن النكاح، قبل كما نفسه لثبات المولى تصديق إلى فيحتاج المولى ملك

أولى.  النفي ففي النفي، بدون يلزم ل لنه يلزمه ل

ًا أشهر لستة به تجيء الثاني: أن الوجه هذا وفي النكاح، وقت من فصاعد
يلعن ل نفاه وإن النكاح، ولد لنه يدع لم أو ادعاه منه الولد نسب يثبت الوجه
ولد نسب لن الولد نسب ينتفي ول والمة، الحر بين يجري ل اللعان لن بينهما

بمحصنة، ليست لنها عليه حد ول بينهما؛ لعان ول باللعان، إل ينتفي ل المنكوحة
وجهين: على فهو بولد جاءت ثم المة، أعتق المولى كان فإن

وجهين على وأنه العتق، وقت من أشهر ستة من لقل بالولد تجيء الول: أن
ًا: أيض

الزوج من الولد نسب يثبت الوجه هذا وفي الولد الزوج يدعي الول: أن
فلن زوجها اختارت إن الدعوى، بعد أو الدعوى قبل نفسها أو زوجها اختارت
بدون النسب لثبات كاف وذلك الدعوى، ووقت العلوق، وقت قائأم النكاح

اختارت إن فكذلك ماتت، حتى نفسها اختارت وإن أولى، الدعوى فمع الدعوى،
كان إن النكاح فلن الدعوى؛ قبل نفسها اختارت وإن فظاهر، النكاح بعد نفسها

ًا ًا كان فقد الدعوى وقت منقطع من النسب لثبات كان وإن العلوق، وقت قائأم
أولى. الدعوى فمع دعوى غير

فنسب زوجها اختارت وإن الوجه، هذا وفي الولد؛ الزوج ينفي الثاني: أن الوجه
وتعذر النكاح؛ ولد فلنه الولد نسب أما النكاح، بقطع ويتلعنان منه، ثابت الولد

العلوق. وقت اللعان أهل من يكونا لم لنهما باللعان قطعه
اللعان أهل من وهما النفي، وقت قائأم النكاح فلن النكاح بقطع التلعن وأما

نظر وهو النسب، بقطع يتلعنان ل كانا إن النكاح بقطع فيتلعنان النفي وقت
بقطع ل النكاح؛ بقطع يتلعنان فإنهما به، أقر بعدما امرأته ولد نفى لو ما

نفى ثم الولد نفي قبل ذلك كان فإن نفسها؛، اختارت وإن ههنا، كذا النسب؛
وقت بينهما نكاح ل لنه يلعن ول الزوج من ثابت الولد فنسب الولد الزوج
ويجب البينونة، بعد اللعان يقام ول النفي، قبل نفسها باختيارها ثابت لنه النفي؛

القذف.  وقت محصنة لنها الزوج على الحد

من النسب ثابت فالولد اللعان إقامة قبل النفي بعد نفسها اختيارها كان وإن
ًا حد ول زوجها، من بانت لنها لعان ول الزوج، ًا انعقد القذف لن أيض موجب
انعقد متى والقذف للقاذف، منكوحة القذف وقت محصنة كانت لنها للعان
ًا هذا ههنا، ذلك يوجد ولم نفسه؛ الملعن أكذب إذا إل الحد يوجب ل للعان موجب

العتق. وقت من أشهر ستة من لقل بالولد جاءت إذا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم



ًا أشهر لستة بالولد جاءت إذا فأما الزوج ادعى فإن العلوق، وقت من فصاعد
فهو نفاه وإن كلها، الوجوه في لعان ول حد ول منه النسب ثابت فالولد الولد،
وجهين: على

واستحسان، قياس فيه الولد، نسب بقطع يتلعنان فهما زوجها، اختارت إن
مر. ما على الستحسان: يقطع وفي يقطع، ل القياس: أن

لعان ول الزوج من النسب ثابت الولد فإن الولد، نفي قبل نفسها اختارت وإن
القذف. وقت محصنة لنها الحد يجب ولكن أجنبية، وهي قذفها لنه
الزوج، من النسب ثابت فالولد اللعان؛ إقامة قبل النفي بعد نفسها اختارت وإن
مر. لما حد ول لعان ول

من لقل به جاءت فإن بالولد، جاءت ثم مولها؛ من اشتراها أمة تحته رجل
المرأة كانت سواء الزوج من النسب ثابت فالولد الشراء وقت من أشهر ستة

ً النسب، ثابت النكاح وولد بيقين، النكاح ولد لنه بها مدخول غير أو بها مدخول
لعان ول الزوج، من النسب ثابت فالولد الصورة هذه في الزوج نفاه فإن

ًا حد ول القذف، وقت انقطع قد النكاح لن أو أمة، المقذوف لن إما بينهما، أيض
ًا أشهر لستة بالولد جاءت وإن أمة، صادف القذف لن من سنتين إلى فصاعد

يثبت ل نفاه وإن منه، النسب ثبت الزوج ادعاه فإن )،4ب225( الشراء وقت
ً كانت سواء منه النسب المة.  ولد لنه بها مدخول غير أو بها مدخول

أقرب على بحدوثها يحال أن الحادثا في والصل حادثا العلوق بيانه: أن
الزوج نسبة الوقات أقرب على إحالتها يتضمن بأن وذلك لضرورة، إل الوقات

حرام البائأن الطلق بعد الوطء فإن البائأن، الطلق في كما الحرام ارتكاب إلى
عن له صيانة النكاح قبل ما وهو الوقات أبعد على بالعلوق فيحال الزوج، على

ًا الزوج يصير بأن السنة خلف يتضمن أو الحرام، إلى النسبة بالوطء مراجع
السنة، مخالفة إلى النسبة عن للزوج صيانة الوقات أبعد على بالعلوق فيحال
بملك الشراء بعد للزوج حلل الوطء لن مسألتنا؛ في معدومة الضرورة وهذه

ًا يصير ول اليمين، بعد ما على بالعلوق فيحال الشراء بعد بالوطء مراجع
الدعوى، بدون نسبه يثبت ل المة وولد المة، ولد قولنا: إن معنى فهو الشراء،

أولى. النفي فمع
على المسألة هذه بالولد؛ جاءت ثم فأعتقها مولها من اشتراها أمة تحته رجل
أوجه: ثلثة

ثبت ادعاه فإن العتق، وقت من أشهر ستة من لقل بالولد تجيء الول: أن
ً المرأة كانت سواء منه نسبه جاءت إن لنها بها، مدخول غير أو بها مدخول
النكاح. ولد فهذا الشراء وقت من أشهر ستة من لقل بالولد
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ومن ادعاه، وقد أمته ولد فهذا الشراء وقت من أشهر لستة به جاءت وإن

ولد أم الجارية صارت منه النسب ثبت وإذا منه، النسب يثبت أمته ولد ادعى
منه. النسب ثابت وهو ولد؛ منها له جارية ملك لنه له،

ينتفي ل الشراء وقت من أشهر ستة من لقل به جاءت إن الزوج نفاه إذا وأما
محصنة المقذوف لن القذف؛ حد ويجب النكاح، لنقطاع بينهما لعان ول نسبه،
الشراء، وقت من أشهر لستة به جاءت القذف،وإن وقت القاذف من أجنبية

على به يحال حادثا العلوق أن بينا لما أمة ولد لنه منه، يثبت ل الولد نسب فإن



في لن الزوج على حد ول النكاح، لنقطاع لعان ول أمكن، ما الوقات أقرب
الزانيات.  صورة في فكانت أحد من النسب ثابت غير ولد حجرها

ًا أشهر لستة بالولد جاءت الثاني: إذا الوجه العتق، وقت من سنتين إلى فصاعد
ً المرأة كانت سواء منه نسبه ثبت الولد نسب الزوج ادعى فإن أو بها مدخول
منه نسبه يثبت ل بها؛ مدخول غير المرأة كانت إن نفاه وإن بها، مدخول غير

ًا، عندهم ً المرأة كانت وإن جميع ُع ولم ينِف، لم أو ونفاه، بها مدخول بل يد
ول الزوج، من نسبه يثبت الله: ل رحمه يوسف أبو قال فيه؛ اختلفوا سكت؛
ويضرب الزوج من النسب الله: يثبت رحمه محمد وقال نفى، إذا الحد يضرب

صاحب من ولدها نسب ثبت قد معتدة هذه أّن محمد قول وجه نفى، إذا الحد
العدة صاحب من ولدها نسب ثبت قد معتدة قلنا: هذه وإنما سنتين، إلى العدة

حتى بالعتق وظهر بالشراء، الشرعية بالفرقة وجبت قد العدة لن سنتين إلى
يتزوج أن له يحل ول الزوج، على وحرم العدة، محظورات عن اليفاء لزمها
وقت من أشهر لستة بالولد وجاءت يعتقها، لم لو ما بخلف سواها، وأربع بأختها

وقيل: بولد، جاءت قلنا: معتدة لنا دعوى غير من نسبه يثبت ل فإنه الشراء،
ًا فإن المولى، حق في العدة تظهر ل الشراء بعد العتق ل أحكامها من شيئ
الوجه. هذا من بها الدخول قبل المطلقة بمنزلة فكان المولى، حق في يظهر
ًا الدعوى بدون نسبه يثبت فل المة ولد هذه بأن يقول يوسف أبو وأما قياس
يعتقها.  لم لو ما على

وأمكن أمكن، ما الوقات أقرب على بالحدوثا فيحال حادثا، العلوق بيانه: أن
اليمين، بملك الشراء بعد للمولى حلل الوطء لن الشراء؛ بعد ما إلى إحالته

ًا بالوطء المولى يصير ول ًا يصير حتى مراجع بعد المطلقة بخلف للسنة، مخالف
كان إن الفرقة بعد الزوج على حرام الوطء لن بولد؛ جاءت إذا بها الدخول
ًا، الطلق ًا كان وإن بائأن ًا الزوج يصير رجعي السنة، خلف وإنه لوطء، بها مراجعي
الزوج من النسب يثبت لم وإذا منكوحة، ولد فكان النكاح، حال على به فأحيل

ًا حجرها في فإن نفى، وإن الحد يجب لم يوسف أبي عند النسب ثابت غير ولد
حجرها في ليس إذ نفى وإن الحد، يجب ل النسب ثبت لما محمد وعند أحد، من
أحد. من النسب ثابت غير ولد

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ادعاه فإن العتق؛، وقت من سنتين من لكثر بالولد جاءت الثالث: إذا الوجه
وإذا المطلقة، في كما عندهم منه نسبه يثبت ل نفاه وإن منه، نسبه ثبت الزوج

ذكرنا. لما الحد يجب ل النكاح من الولد نسب يثبت لم
فهذه البيع، بعد بولد جاءت ثم غيره، من باعها ثم اشتراها أمة تحته رجل

ًا: وجوه على المسألة أيض
وفي إياها، الزوج شراء وقت من أشهر ستة من لقل بالولد تجيء الول: أن

ثابت النكاح وولد النكاح، ولد لنه سكت؛ أو ادعاه منه، نسبه ثبت الوجه هذا
لنه الزوج؛ بيع بطلن ظهر النسب ثبت وإذا أوسكت، ادعاه الزوج من النسب

ينتفي ل نفاه وإن الثمن، رد الزوج على فوجب الحر وولده ولده أم باع أنه ظهر



ًا، نسبه ههنا اللعان إقامة وتعذر باللعان، إل ينقطع ل النكاح ولد نسب لن أيض
أمته.  المقذوفة وتكون النكاح، لنقطاع

فادعاه الزوج اشتراها منذ فقط أشهر لستة بالولد جاءت الثاني: إذا الوجه
منذ أشهر ستة من لقل بالولد جاءت إذا فيما كالجواب فيه فالجواب الزوج

من لقل ولدت لنها الزوج، اشتراها منذ أشهر لستة ولدت لنها الزوج، اشتراها
لقل فيكون اشتراها منذ أشهر لستة ولدت لنها الزوج، باعها منذ أشهر ستة
منذ أشهر ستة من لقل بولد وجاءت جارية باع ومن باعها، منذ أشهر ستة من

دعوته. صحت البائأع وادعاه باعها،
الزوج وادعاه الزوج بيع منذ أشهر ستة من لكثر بالولد جاءت الثالث: إذا الوجه

تكن لم أمة باع لو كما وبطل المشتري تصديق غير من منه الولد نسب ثبت
وإن البيع، وقت من أشهر ستة من لقل المشتري عند بولد وجاءت له زوجة
لم وإذا نسبه، يدع ولم المة ولد لنه نسبه، يثبت ل الصورة هذه في الزوج نفاه
ًا أشهر لستة بالولد جاءت وإن حاله، على البيع ففي النسب، يثبت إلى فصاعد

يثبت ل بها مدخول غير المرأة كانت فإن وادعاه، الزوج، بيع وقت من سنتين
لستة بولد وجاءت له زوجة تكن لم أمة باع لو كما المشتري، بتصديق إل نسبه
ًا أشهر المشتري صدقه وإذا البائأع، وادعاه البيع، وقت من سنتين إلى فصاعد
ً المرأة كانت وإن البيع، بطل النسب ثبت حتى المسألة وباقي بها، مدخول

ً يقول يوسف أبو كان بحاله، وهو المشتري؛ تصديق غير من دعوته تصح أول
محمد. قول

بالشراء، الواقعة بالفرقة وجبت المعتدة لن المعتدة، ولد هذه ذلك: أن ووجه
إذا والمعتدة عدتها، تنقض لم ما يقربها أن للمشتري يحل ل حتى بالبيع وظهر
ودعوى، تصديق غير من العدة صاحب من نسبه يثبت سنتين إلى بولد جاءت

محمد، قول على الصورة هذه في الزوج أعتقها لو وكما المطلقة، في كما
المعتدة ولد كان وإن النسب، لثبات ههنا الدعوى الله رحمه محمد شرط وإنما
ًء الدعوى بدون النسب وأثبتها الدعوى يشترط لم متى لنها الضرورة لجل ابتدا
ًء. الدعوى اشتراط لزمنا انتها
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ولو يبع، لم كأنه وصار البيع، ينتقض الدعوى بدون النسب ثبت متى بيانه: أنه
إل النسب يثبت ل الزوج اشتراها منذ أشهر لستة بالولد وجاءت يبع، لم

ًء، الدعوى يشترط لم لو أما فيثبت، بالدعوى ًء، لشرطناها ابتدا فشرطناها انتها
لن الله، رحمه محمد أصل على أعتقها لو ما بخلف الضرورة لهذه البتداء من

في اشتراطها يلزمها ل النسب إثبات البتداء في الدعوى تشترط لم لو هناكا
تكن لم لو ما وبخلف العتق، ينتقض ل العتق بعد بالولد جاءت إذا لنها النتهاء؛
ً المرأة عدة، غير من الدخول قبل الفرقة وقعت بالشراء هناكا لن بها مدخول
لن المة ولد هذا أن الخر يوسف أبي قول وجه معتدة، ولد ل أمة ولد وكان

فقد العتق فصل في مر ما على اليمين ملك ) على4أ226( بحال العلوق
غير من دعوته تصح أل يجب البائأع ادعاه فإذا أشهر لستة البيع بعد بالولد جاءت

ل نفاه وإن ادعاه، إذا هذا له، زوجة المة تكن لم لو كما المشتري، تصديق



ًا. عندهم نسبه يثبت جميع
يثبت ل الزوج ادعاه إن الزوج، بيع وقت من سنتين من لكثر بالولد جاءت إذا

ًا، عندهم المشتري بتصديق إل نسبه إذا فلنها الخر يوسف أبي عند أما جميع
عند وأما أولى، فههنا المشتري بتصديق إل النسب يثبت ل سنتين إلى به جاءت
من سنتين من لكثر بالولد جاءت إذا والمعتدة بالمعتدة، يعتبرها فلنه محمد
يثبت ل نفاه وإن كذلك، فههنا دعوى، غير من النسب يثبت ل الفرقة وقت

ًا.  عندهم النسب جميع

ًا، المشتري يد في فولدت آخر من باعها ثم اشتراها رجل، أمة تحته رجل ولد
على فهذا النكاح، في بها دخل كان وقد البائأع ادعاه ثم الولد، المشتري وأعتق
ًا: الول: أن وجهين الزوج، اشتراها منذ أشهر ستة من لقل بالولد تجيء أيض

ولد لنه يدِع، لم أو الزوج ادعاه الزوج، من الولد نسب يثبت الوجه هذا وفي
الولد وأن ولده، أم باع أنه ثبت لنه المشتري عتق وبطل البيع، وبطل النكاح

ًا، كان لنه منه، نسبه يثبت ل الزوج اشتراها منذ أشهر لستة به جاءت وإن حر
المة تكن لم لو كما المشتري، أعتقه بعدما البائأع دعوى فيه تصح فل المة ولد

له. زوجة
أوجه: ثلثة على فهذا الم، أعتق ولكن الولد أعتق المشتري يكن لم وإن

الوجه هذا وفي الزوج؛ اشتراها منذ أشهر ستة من لقل به جاءت الول: إذا
ًا، والولد الم حق في دعوته صحت من النسب ثابت فكان النكاح ولد لنه جميع
بطلن وظهر البيع بطلن فظهر الولد أم باع أنه وظهر يدعه لم وإن الزوج،
ًا أشهر لستة به جاءت وإن المشتري، إعتاق فإن الزوج، اشتراها منذ فصاعد

المة، ولد لنه بالدعوى إل النسب يثبت ل باعها منذ أشهر ستة من لقل كان
لو كما الم، حق في دعوته تصح ولم الولد، حق في دعوته صحت ادعى وإذا
البيع وقت من أشهر ستة من لقل بالولد وجاءت له بزوجة ليست أمة باع

غير من الولد حق في دعوته صحت الولد البائأع ادعى ثم الم المشتري فأعتق
حصته من قبض ما للبائأع يسلم ول البائأع، على الولد يرد حتى المشتري تصديق

ويسلم البائأع على الم ترد ل حتى الم حق في دعوته تصح ولم الثمن، من
ستة من لكثر بالولد جاءت وإن ههنا، كذا الثمن؛ من حصتها من قبض ما للبائأع
يوسف أبي عند المشتري بتصديق إل دعوته تصح ل فإنه الزوج باعها منذ أشهر
كانت إذا المشتري تصديق غير من سنتين إلى دعوته تصح محمد وعند الخر،

ً فيما ذلك ذكرنا وقد الول، يوسف أبي قول وهو العدة، لمكان بها مدخول
تقدم.
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أو سنتين من لقل جاءت فسواء اشتراها منذ سنتين من لكثر به جاءت وإن
إل المشتري، بتصديق إل الزوج دعوى تصح ل الزوج باعها منذ سنتين من لكثر

وإن البيع، ينتقض المشتري وصدقه البيع وقت من لسنتين بالولد جاءت إذا
البيع. ينتقض ل البيع وقت من سنتين من لكثر به جاءت

إلى بالولد جاءت ثم أعتقت ثم بائأنة تطليقة المة امرأته الرجل طلق وإذا
به محال ههنا العلوق لن النكاح؛ ولد فإنه إياه، يلزمه فإنه طلقها منذ سنتين



ويضرب النكاح، بعد حرام الوطء لن النكاح؛ وقت وهو الوقات أبعد على
القاذف.  من أجنبية محصنة وهي قذفها لنه الحد الزوج

الم إعتاق وقت بوجوده حكمنا أنا .... إل معتق لنه الم لمولى الولد وولء
ًا يتبع ...... ل والمعتق النكاح، حال على العلوق أحلنا حيث الولء، في أحد

وقد الب مات ولو للمعتق»، السلم: «الولء عليه قال للمعتق، ولؤاه ويكون
إذا فيما والجواب فيه، فالجواب سنتين إلى بالولد وجاءت بيوم، بعده أعتقت
امرأة كانت وإذا بالموت، تجب بالطلق تجب كما العدة لن سواء، طلقها
ًا منه فولدت أمة، الرجل ًا ولدت ثم تزوجها، وأعتقها الزوج فاشتراها ولد ولد

ًا أشهر لستة آخر الولد ولزم بينهما، القاضي لعن فنفاه تزوجها منذ فصاعد
لن الولد؛ نسب ويقطع النفي، وقت اللعان أهل من فلنهما اللعان أما أمه،

اللعان أهل من وهما النكاح، بعد ما وهو الوقات أقرب على به يحال العلوق
من لكثر أو آخر تزوجها منذ أشهر ستة من لقل به جاءت وإن الوقت، ذلك في

له، ولد أم صارت بالشراء لنها أباه، الولد ويلزم يلعن اشتراها منذ أشهر ستة
العلوق أن علمنا الخير النكاح وقت من أشهر ستة من لقل بالولد جاءت فإذا
ًا كان ينتفي ل الولد أم ولد ونسب الولد أم ولد فكان النكاح هذا على سابق

يكونا لم العلوق حالة لن متعذر؛ واللعان العتق، فيها ثبت بعدما النفي بمجرد
لعن اشتراها منذ أشهر ستة من لقل بالولد جاءت ولو اللعان، أهل من

ل ما حال النكاح حال في كان العلوق لن أمه، الولد ولزم بينهما، القاضي
ولو محصنة، لنها مسلمة الولد أم كانت إذا الحد ويضرب اللعان، بينهما يجري

حق من النسب لن الولد على يصدقا لم منه ليس الولد أن المرأة صدقته
والله حقه إبطال على يصدقان فل النكاح، ولد لنه النسب استحق وقد الولد
أعلم.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الولد بأم تتعلق التي المسائأل من آخر نوع

ثم منهما، النسب يثبت حتى فادعياه بولد جاءت رجلين بين كانت إذا الجارية
الجارية كانت وإن منهما، دعوى غير من نسبه يثبت لم ذلك بعد آخر بولد جاءت

ذكرنا: أن ما فيه والوجه الدعوى، بدون يثبت ولد أم ولد ونسب لهما ولد أم
للمولى يحل بحال الولد أم كانت إذا الدعوى بدون يثبت إنما الولد أم ولد نسب

بدون ولدها نسب يثبت ل وطؤها للمولى يحل ل بحال كانت إذا أما وطؤها،
ول عقرها، نصف لشريكه وضمن منه، النسب ثبت أحدهما ادعاه وإن الدعوى،

ًا الولد قيمة من يضمن الولد، أم بمنزلة الولد أم ولد لن حنيفة، أبي عند شيئ
غير الولد أم ولد لن عنه؛ الله رضي حنيفة أبي عند متقومة غير الولد أم ومالية
ًا، لشريكه يضمن ل الشريكين أحد أعتقها لو حتى حنيفة؛ أبي عند متقوم شيئ

الشريكين أحد أعتقها لو متقومة الولد أم مالية وعندهما ولدها، مالية فكذا
ًا، كان إن قيمتها نصف لشريكه يضمن كان إن قيمتها نصف في وسعت موسر
ًا، المعتق الولد.  أم ولد مالية فكذا معسر



جاءت فإن المولى، فنفاه بولد فجاءت تزوجها، ثم ولده أم الرجل أعتق وإذا
اللعان أهل من لنهما يتلعنان؛ فإنهما تزوجها منذ أشهر ستة من لقل بالولد
الله رحمه محمد ذكر هكذا أباه الولد ولزم قائأم، بينهما والنكاح القذف، وقت
بالولد جاءت المسألة: إذا السرخسي: تأويل الئأمة شمس قال «الصل»، في

زوال باعتبار المولى؛ من النسب ثبت ل حتى أعتقها منذ سنتين من لقل
على المسألة أجرى زاده خواهر السلم شيخ المام والشيخ عدة، إلى الفراش
حدثا وقد له، ولد أم كونها حال في كان قال: العلوق تأويل، غير من إطلقها

بعدما النفي بمجرد ينتفي ل الولد أم ولد ونسب المولى، قبل من فيها العتق
ينتفي فل العتق، حصول قبل النفي، بمجرد ينتفي وإنما الم، في العتق حدثا

حصل ما حال اللعان أهل من يكونا لم لنهما متعذر؛ واللعان ههنا، النفي بمجرد
منذ سنتين من لكثر بالولد جاءت وإن الحالة، تلك في ولد أم كانت أنها العلوق

ًا، الولد نسب ويقطع يتلعنان، فإنهما تزوجها، وتركا الرجل مات فإذا استحسان
لم فإن الميت، من الغلم هذا ولدت أنها الوارثا فأقر ب) ولد (فجاءت امرأة
في العدد يشترط ول ويرثا الميت من الغلم نسب ثبت منازع للمقر هناكا يكن

العدد يشترط منازع ) للمقر4ب226( كان فإن الشهادة، لفظة ول المقرين،
لفظة يشترط وهل الروايات، باتفاق العدالة يشترط ول الروايات، باتفاق

روايتان: فيه الشهادة؟
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

المشتري، وادعاه بولد فجاءت به، يعلم والمشتري رجل؛ من ولده أم باع رجل
فراش الولد أم لن فراشه؛ على ولد لنه البائأع، ابن وهو منه نسبه يثبت ل

المولى نفاه فإذا باطل، الولد أم بيع لن بالبيع الفراش هذا يبطل ول المولى،
كيل المشتري من نسبه فيثبت يدعيه والمشتري المولى، من نسبه انتفى فقد

كما الجواب كان للبائأع ولد أم بكونها المشتري يعلم لم إذا وكذلك أب، بل يبقى
ًا الولد يكون الولد البائأع نفى إذا الصورة هذه في أن إل قلنا المشتري على حر

ًا صار المشتري لن بالقيمة ل الولد هناكا فإن الول، الوجه بخلف ههنا، مغرور
ًا يكون لن المشتري من النسب ثبت وإن البائأع، نفاه إذا المشتري على حر

ًا. يصر لم هناكا المشتري مغرور
البائأع: فقال البائأع، المشتري فخاصم أيام بعد الحبل بها وظهر جارية اشترى

ًا الجارية هذه فاسقطت مني، فهو ولد بطنها في كان فإن امسكها، سقط
النسب ثابت فالولد المقالة، هذه قال منذ أشهر أربعة من لقل الخلقة مستبين

ًا كان الولد أن تبين لنه له ولد أم والجارية البائأع من وقت البطن في موجود
لنه الثمن من أخذ بما المشتري على يرد أن عليه وكان منه، الولد لن إقراره

باطلً. وقع الولد أن تبين
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
النوع بهذا يتصل آخر نوع

وأم ولدكا قال: أم أو ولدكا، وأم ولدي أم أحدهما: هذه قال اثنين؛ بين جارية
لهما ولد أم الجارية صارت ذلك في صاحبه صدقه فإن ولدنا، قال: أم أو ولدي،
ًا، ولدت إذا وبينما هذا بين فرق أو وابني، ابنك لصاحبه: هو أحدهما فقال ولد

للمقر.  ولد أم الجارية صارت المقر من النسب ثبت حتى قال: ابننا



ًا الولد بنسب أقر هناكا المقر والفرق: أن ًا الولد وبأمية مقصود ذكرنا لما تبع
نسب ثبت فإذا الصل من يوجد البيع وحكم النسب لثبات تبع الولد أمية أن

ولد أم الجارية صارت والتجزؤا الشركة يقبل ل لنه خاصة المقر من الولد
ًا، التبعية بطريق للمقر ًا ل مقصود الولد بأمومية أقر ههنا أما أيض فيعتبر تبع
حمله. وقع إذا والتجزؤا الشركة يقبل أنه الستيلد حكم ومن بنفسها، حكمها
يثبت حتى فادعياه بولد رجلين بين المشتركة المة جاءت قلنا: إذا ولهذا

الشركة يقبل الستيلد أن ولول بينهما، ولد أم الجارية صارت منهما النسب
ً منهما واحد لكل ولد أم الجارية لصارت وإل والتجزؤا النسب أن ترى أل كمل

لو حتى كملً، منهما واحد كل من ثبت منهما النسب ثبت إذا يتجزأ ل كان لما
هذه في يتجزأ الستيلد أن ثبت إذا كامل ابن ميراثا منهما كل من ورثا ماتا

فيه، صاحبه صدقه وقد منهما وجد الستيلد أن المقر: أقر فيقول الصورة
ًا ذلك ادعيا فكأنهما ًا، جميع ضمان ول لهما، ولد أم الجارية صارت فلهذا مع

ًا، ادعيا لو كما الخر على منهما لواحد المقر ضمن ذلك في صاحبه كذبه وإن مع
ًا قيمتها نصف لشريكه ًا أو كان موسر ًا يصير أنه إل معسر شريكه نصيب متملك

ًا يصير ل كان إن شريكه بزعم أم النصف ذلك أن زعمه في لن بزعمه متملك
الشريك حق الضمان ولكن التملك يحتمل ل الشريك ولد وأم الشريك ولد

ًا وضمن وجد وقد الشريك، حق في التملك فيعتبر لشريكه؛ العقر نصف أيض
ولد أم الجارية نصف يكون ثم غيره وبين بينه مشتركة جارية بوطء إقراره لن

ضمن لما قلنا: إنه لما يوقف وإنما الولد، أم بمنزلة موقوف ونصفها للمقر
كأنه فصار الشريك، نصيب في له الملك سبب انعقد فقد الشريك نصيب المقر

كذا بالتوقف القول يجب وهناكا ينكر وهو البائأع، على بالستيلد وأقر اشترى،
ههنا.
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فساعة ساعة يصدقه فربما التصديق إلى الرجوع حق للشريك يوضحه: أن
إلى الشريك عاد فإن التوقف، أثبتنا التوهم هذا فلجل بينهما ولد أم فتصير

أخذ ما أخذ أنه لقراره الضمان أحدثا ما يرد أو بينهما ولد أم صارت التصديق
موقوف ونصفها للمقر ولد أم فنصفها التصديق إلى يعد لم وإن حق، بغير

ًا المقر تخدم الولد أم بمنزلة ًا وتوقف يوم لنفسه يكتسب النسخ بعض وفي يوم
ًا، أن واحد لمعنى مات أيهما عتقت التصديق فصل ففي أحدهما، مات فإن يوم

في للحي عليها سعاية ول الباقي إلى فيتعدى بموته، عتق قد الميت نصيب
عليها وعندهما بمال ليست الولد أم أن مذهبه من عرف لما حنيفة أبي قول

مال وهو الحي، نصيب عندهما أحبس فقد عندهما، مال الولد أم لن السعاية؛
ًا السعاية عليهما فيجب فصل وفي عندهما، احتبس فقد عندهما، حبس لمال رد

عتقت؛ المقر مات إن مختلفين لمعنيين ولكن مات، أيهما تعتق كذلك التكذيب
في معتبر وزعمه بموته عتقت وأنها للمقر، ولد أم كلها أن المنكر زعم في لن

وصارت ملكه عن خرجت أنها المنكر زعم في لن للمنكر؛ عليها سعاية ول حقه
عليها سعاية ول حقه في معتبر وزعمه بموته عتقت وأنها للمقر ولد أم كلها

للمقر، ولد أم كلها وصارت ملكه عن خرجت أنها المنكر زعم في لن للمنكر؛
فكيف المقر من الضمان أخذ وقد حقه في معتبر وزعمه بموته عتقت وأنها
ولد أم نصفها أن المقر زعم في لن عتقت؛ المنكر مات وإن السعاية، يأخذ



للمقر عليها سعاية ول الباقي إلى فيتعدى بموته النصف ذلك عتق وقد للمنكر
ًا حنيفة أبي عند مر.  لما لهما خلف

بحرية وحكم منه النسب ثبت أحدهما فادعاه بولد جاءت جارية بينهما رجلن
ًا قيمتها نصف لشريكه وضمن ولد أم الجارية وصارت الولد أو كان موسر

ًا، لصاحبه: المدعي قال فإن معروف، المسألة وأصل العقر نصف وهو معسر
ًا، منك ولدت قد الجارية هذه إن ولد أم وصارت مني تلد أن قبل وادعيته ولد
الجارية على يصدقان ل فإنهما الجارية، وكذبته ذلك في صاحبه وصدقه لك

يبطل ول المدعي جهة من الحقوق من لهما ثبت ما يبطل ل حتى ولدها وعلى
في المدعي كذبنا فقد للمدعي ولد أم جعلناها لما لنا المدعي عن الضمان
نصف المقر يضمن ولكن الضمان عنه يبطل لم فلهذا إقراره، فبطل إقراره
أقر فقد هذا قبل منه الستيلد بثبوت أقر لما صاحبه أن باعتبار ولد أم قيمتها
ًا فصار جهته ومن الجزء، ذلك بفوات على فيه قيمتها فضل عن للمدعي ميراث
قولهما. هذا قال من مشايخنا من مدبرة، قيمتها

ًا، له للمقر المقر يضمن حنيفة: ل أبي قول على أما غير الولد ولد أم لن شيئ
ًا؛ قولهم هو بل ل وقيل عنده، متقوم لم له المقر جهة من الولد أمية لن جميع
ًا فصار الحكم في للمقر ولد أم لنها الحكم، في يثبت ل والتملك نصيبه، متملك
ًا، يكون الى وأقرب أشبه والول قلنا، لما ولد أم قيمتها يضمن لكن مجان

أصلً، الضمان عن المقر إبراء ذلك قبل بالستيلد له المقر إقرار لن الصواب،
فإن بالتملك، لوجب ههنا الضمان وجب ولو ذلك، بعد التملك يمنع الستيلد لن

ًا، الجارية اكتسبت ولد أم لنها للمقر؛ كله فذلك ولدها، أو هي قتلت أو إكساب
هذا قال للمقر. ولو ذلك قال: كل فلهذا الحكم، في المقر ابن والولد المقر

فالمة ذلك، في الشريك وصدقه هذا، قبل أنت أعتقتها للشريك: كنت المدعي
المقر على ضمان ول بعتقها، القرار مالك وهو بعتقها، أقر المقرر لن تعتق
عندهما. الستيلد فصل بخلف عقرها نصف في ول قيمتها، نصف في
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العتق لن الضمان؛ عن المقر ببراءة إقرار ذلك قبل بالعتق القرار والفرق: أن
القرار أما به، القرار فيصح البراء، إنشاء يملك وهو أصلً، ضمانها ينافي

الضمان ينافي ل الستيلد لن أصلً؛ الضمان عن ببراءته بإقرار ليس بالستيلد
افترقا. فلهذا المسألة، تلك في عرف ما على عندهما،

ًا منه وولدت فوطئها، أمة يديه في رجل أم هي قال: كانت ثم ولدها فادعى ولد
صدقتهما فإن ذلك، في فلن وصدقه الولد، هذا لي فولدت فزوجنيها فلن ولد

أم بكونها القاضي قضاء قبل تصديقها الى رجعت ولكن كذبتها أو ذلك في المة
مات إذا فيعتقان كحكمها، ولدها حكم ويكون للمقر، ولد أم فهي للمقر ولد

في لنها الولد حق في وكذلك صحيح، نفسها حق في تصديقها لن له؛ المقر
بعد الولد كبر فإن يدها، في دابة أو كثوب فصار نفسه، عن يعبر ل وإنه يدها،
عليه نفذ قد الجارية إقرار لن تكذيبه، الى يلتفت لم أقرت، فيما وكذبها ذلك
ًا4أ227( يدها في كان حين لصيرورته ذلك يتغير فل نفسه، عن ليعبر ) صغير
ًا ًا كبير كبر ثم اللقيط، نسب ادعى إذا الملتقط في قلنا كما نفسه عن معبر



الجارية تصدقه لم ولو قلنا، ما وطريقه تكذيبه، إلى يلتفت ل وكذبه اللقيط
ًا الولد كان حتى له؛ والمقر المقر صدق ماتت حتى تكذبه ولم المقر للمقر عبد

ول حقها، زال وقد الجارية، لحق الجارية حياة حال نصدقهما ل كنا إنما لنا له؛
أو كثوب فصار المقر، يد في وهو نفسه، عن يعبر ل لنه الصغير؛ بحق يعتبر
يكون أن وأنكر الولد كبر فإن للمقر، فيه بالملك إقراره فيصح يده في دابة
ًا قلنا.  لما إنكاره إلى يلتفت لم له للمقر عبد

أمية لن للمقر؛ ولد أم يجعلها فالقاضي ذلك، على وثبتت المة، كذبتهما وإن
ًء المقر جهة من ثابتة وحرمته الولد ونسب للجارية، الولد الظاهر، على بنا

المقر وعلى عليه يصدق فل ذلك إبطال يريد نكاح من الولد بقوله: إن فالمقر
احتبست وقد له، للمقر ولد أم بكونها أقر المقر لن له؛ للمقر ولد أم قيمتها
ضمان ل حنيفة أبي قول على أما قولهما، على قيل: هذا القاضي بقضاء عنده
بالحتباس يضمن فل حنيفة، أبي عند الولد أم لمالية تقوم ل لنه المقر؛ على

ل وإنه النكاح بحكم إل بالوطء أقر ما لنه المقر على له للمقر عقر ول عنده،
قضى لما القاضي فقال: بأن آخر، فرق «الكتاب» إلى في وأشار العقر، يوجب
أنه إلى إشارة وهذا نفسه، ملك وطء المقر بأن قضى فقد للمقر ولد أم بكونها

ًا المهر يلزمه ل قضى القاضي هناكا لن ذكرها؛ تقدم التي المسألة بخلف أيض
ًا، بينهما مشتركة كانت إذ بعد للمقر ولد أم بكونها قضاء ذلك فكان ظاهر

بينا. ما على بخلفه ههنا إنما العقر يوجب وإنه المشتركة، الجارية باستيلد
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يكبر حتى الولد أم توقف ماتت حتى بشيء القاضي يقض فلم كذبتهما وإن

للمقر بولدها يقضي فإنه ماتت، حتى يصدقهما ولم يكذبهما، لم إذا ما بخلف
يد اعتبار سقوط يوجب ما يوجد لم يكذب ولم يصدقها لم إذا أنها والفرق له،

فقد المقر، كذبت إذا فأما فيه، قوله يعتبر المقر يد في والولد ماتت فإذا المقر،
برقه يحكم فل نفسه عن يعبر وهو كتكذيبه، تكذيبها لن يده؛ اعتبار سقط
بعد والتصديق المقر، فيصدق الغلم يعقل أن يحتمل أنه إل يده، باعتبار

أمره.  يوقف فلهذا يعتبر، التكذيب

ًا كان أقر فيما المقر وصدق كبر فإن له، للمقر الولد أم وأمه له، للمقر عبد
ًا القاضي جعله التكذيب على مضى وإن للمقر، ولد أم وأمه المقر، جهة من حر
الغلم، وكذبه المقر الم فصدقت نفسه عن يعبر والغلم حية الم كانت وإن

أهله، من بكونه صح قد الولد تكذيب لن للمقر؛ ولد أم والجارية حر فالغلم
الباب، هذا في أصل الولد لن الم بتصديق يعتبر ل الولد تكذيب صحة ومع

عرف. ما على تبع والم
يفسر ولم لك وصفت ما جميع في الغلم وصدقه الم كذبت إن قال: وكذلك

كانا حتى أولى الولد تصديق أن قال: تفسيره من مشايخنا فمن تفسير، لذلك
تكذيب يعتبر ول أهله، من لكونه صح قد الولد تصديق لن له؛ للمقر رقيقين

حتى أولى الم تكذيب أن قال: تفسيره من ومنهم قلنا، لما تصديقه مع الم
ًا الولد كان في قوله إلى ترى أل الغلم، كذب لو كما للمقر، ولد أم والجارية حر

كذلك ذلك يستقيم وإنما الغلم وصدقه المقر، الم كذبت لو وكذلك «الكتاب»،



ًا، الفصلين في الجواب كان إذا صحيح منهما واحد كل قول لن وهذا متحد
يوجب من على الحرية يوجب من قول يرجح التعارض فعند بانفراده، معتبر

إبطالها.
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الولد نسب الرجل دعوى أنواع بيان في آخر نوع

ودعوى استيلد، أوجه: دعوى ثلثة من تخلو ل النسب في فنقول: الدعوى
عدم حال الب كأب الب مقام يقوم ومن أبيه، جارية ولد الب ودعوى تحرير،

ًا.  حقيقة الب واعتبار

تأويل للب يكون صحتها: أن وشرط فظاهر، أبيه جارية ولد الب دعوى أما
ًا التملك وولية الدعوى، وقت إلى العلوق وقت من أبيه جارية في ملك من أيض
ً الجارية تكون وأن الدعوى، وقت إلى العلوق وقت إلى ملك من ينقل محل
الب لن ملك؛ إلى ملك من النقل محل الجارية تكون أن شرطنا وإنما ملك،
ًا البن جارية يمتلك من للتملك بد ول هذا، بعد نبين لما الوطء أصل على سابق
ً المحل كون ولية له يكون أن شرطنا وإنما ملك إلى ملك من للنقل قابل

صحت متى الب دعوة لن الدعوى؛ وقت إلى العلوق وقت من التملك
كان إذا العلوق وقت إلى بالسناد القول يمكن وإنما العلوق، وقت إلى استندت

إمكان، فل ذلك بدون أما الدعوى، وقت إلى العلوق وقت من التملك، ولية له
دعوته.  تصح فل

ًا الرجل أمة ولدت فنقول: إذا الجملة هذه عرفنا إذا الولد الرجل أبو وادعى ولد
كذبه؛ إذا وأما فظاهر، صدقه إذا أما كذبه، أو ذلك في البن صدقه دعوته صحت

قال ولده، مال في الملك تأويل للب لن ملكه بتأويل اتصل الولد علوق فلن
أنها وقال: علمت ابنه جارية وطء لو ولهذا لبيك»، ومالك السلم: «أنت عليه
ًا كان ملكه بحقيقة العلوق اتصل ولو عليه، حد ل علّي حرام الدعوى في مصدق
الملك على الملك إبطال في العادلة البينة بمنزلة بملكه العلوق اتصال وكان
صارت الدعوى صحت وإذا الملك، تأويل العلوق اتصل إذا فكذا رضاه بغير

لن الب على الجارية يملك لنه الجارية، قيمة الب وضمن له، ولد أم الجارية
طعام يأكل أن له كان ولهذا الحاجة، عند البن مال تملك ولية له أثبت الشرع

التملك، إلى ههنا الحاجة مست وقد ذلك، إلى حاجته عند ثيابه يلبس وأن البن
دون الحاجة هذه أن إل بولده أعلقها بعدما منه، الولد نسب ثبات إلى احتاج لنه

حياة والملبوس بالمأكول المتعلقة الحياة لن والملبوس؛ المأكول إلى الحاجة
ولية أثبتنا الحاجة أصل فلوجود معنوية حياة بالولد المتعلقة والحياة حقيقية،
عن الحياة هذه رتبة لتظهر بالقيمة التملك ولية أثبتنا كمالها ولنعدام التملك

الوطء. على سابق تملكها لن عندنا، الب على عقر ول الحاجة تلك رتبة
كان وإن النسب وثبات منه، النسب ثبات إلى الحاجة باعتبار التملك بيانه: أن

الوطء على الملك تقديم فيجب العلوق، مقام قائأم الوطء أن إل العلوق وقت
هناكا لن يعلقها كما وليس نفسه، ملك وطء أنه فيتبين منه، الولد نسب ليثبت

نسب ثبات إلى الحاجة باعتبار العلق عند التملك ولية لن الجارية؛ يمتلك لم



يعلقها. لم إذا الحاجة هذه انعدمت وقد منه، الولد
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في الوطء لن هناكا؛ أحدهما استولدها إذا رجلين بين المشتركة كالمة وليس
بعد وقع هناكا الشريك نصيب تملك أن بيانه الملك؛ قبل حصل الشريك نصف
ثبات إلى الحاجة باعتبار مسألتنا في الوطء قبل التملك لن قبله، ل الوطء
ترى أل نصيبه، في الملك من له ما باعتبار ثابت الولد نسب وثمة الولد، نسب

وأن استيلده، صح أحدهما واستولدها مدبرة كانت إذا المشتركة الجارية أن
من للب ما لن الملك؛ تقديم إلى الحاجة مست ههنا أما صاحبه، نصيب يمتلك
ادعى لو أنه ترى أل منه، النسب لثبات يكفي ل البن مال في الملك تأويل
البن. بتصديق إل يصح ل أبيه يد من ولده نسب
ل الجارية الله: أن رحمه يوسف أبي قول عليه استقر ما آخر أن بشر وروى
الب فيغرم المعروف، الولد بمنزلة بالقيمة حر الولد ولكن للب، ولد أم تصير

تصير ل فإنه مكاتبة، جارية ولد ادعى إذا ما على وقاسه ولدها، وقيمة عقرها
يجوز أنه ترى أل الملك، حق البن مال في للب ليس فأما له، ولد أم الجارية

الجارية، في له الملك بتقديم إل الب، من النسب إثبات يمكن فل وطؤها، للبن
ًا الب صار الجارية في الملك قدمنا وإذا أم الجارية فتصير ملكه، في مستولد
لهذا. له ولد
ً أمة الرجل اشترى وإذا أب فادعى بيوم، الشراء بعد عنده وولدت حامل

ً يكن لم العلوق لن البن؛ بتصديق إل دعوته تصح ل الولد المشتري ل متصل
غير من الدعوة لصحة أحدهما من ) بد4ب227( ول ملكه بتأويل ول بملكه،
ًا، فتلد الرجل عند تكون المدبرة وكذلك المالك، تصديق دعوة تصح ل فإنه ولد

متصل والعلوق الدعوى، صحة يمنع الجارية تدبير لن البن؛ بتصديق إل الب
الولد.  حق في تصح ل الجارية حق في الدعوة تصح لم وإذا الملك، بتأويل

صحيحة البن مدبرة ولد في الب دعوة يوسف: أن أبي عن سماعة ابن وروى
ًا، الولد وقيمة عقرها ويضمن منه الولد نسب يثبت الذي الصل على وهذا مدبر
في المغرور بمنزلة ولكنه الجارية يتملك ل أنه الله رحمه يوسف لبي ذكرنا
ًا؛ قيمته يضمن أنه إل سواء والمدبرة القنة هذا وفي النسب، دعوة لنه مدبر

ًا، انفصل أمه من انفصل كما أتلفه الذي الوجه على قيمته يضمن فإنما مدبر
بدعوته.

أم ولد والفرق: أن الولد، أم ولد وبين المدبرة ولد بين الرواية هذه على وفرق
إذا وكذلك فيه، الب دعوى صحة ذلك فيمنع مولها، من النسب ثابت الولد
تصح إنما البن دعوة لن البن، بتصديق إل دعوته تصح ل ابنه مكاتبة ولد ادعى

ًا الجارية تملك دعوته صحت إذا لنه التملك، محل الجارية كانت إذا على سابق
التملك. بمحل ليست والمكاتبة الستيلد
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الولدة، بعد الكتابة كانت أو مكاتبة وهي ولدته إن الصورة هذه في يستوي ثم

ًا، والولد الم كاتب إن وجوه: أما على هذا وكذلك خاصة الولد كاتب أو جميع
في ثبت وقد المقصود، هو الولد لن الب؛ دعوة تصح ل الوجهين هذين في



كانت وإن الب، دعوة تصح ل فلهذا الب، إلى نقله يمنع ما البن جهة من الولد
كتاب من موضع في قال الولد، نسب الب ادعى ثم خاصة، ولدت بعدما الم

يصدق ول الولد نسب وثبت آخر: تصح موضع في وقال دعوته، تصح الدعوى: ل
جوابه. في

تصح ل أنه ذكر وما الله، رحمه يوسف أبي قول دعوته تصح أنه ذكر قيل: ما
باع إذا فيما الوجه هذا على الخلف على نص الله، رحمه محمد قول دعوته
رحمه يوسف أبي قول على الولد نسب أبوه ادعى ثم الولدة، بعد الم البن

الله.  شاء إن هذا بعد البيع مسألة وستأتي الولد، نسب ويثبت دعوته الله: تصح

لم أو البن موطوءة الجارية تكون أن البن جارية ولد الرجل دعوا في ويستوي
وإن التملك، محل والجارية الحالين، في ملكه بتأويل اتصل قد العلوق لن تكن؛
له. تحل كانت لو كما بالقيمة فيتملكها للب يحل ل كان
دعوته تصح حرام علي أنها اعلم وأنا ابني جارية على الب: وقعت قال وإذا

في الوطء لن علي؛ حرام أنها أعلم وإنما يعلم، لم لو كما الولد نسب وثبت
ًا الحالين ملكه. بتأويل اتصل جميع

فإن رجل، استحقها ثم للبن قيمتها وضمن أبيه، جارية ولد ادعى وإذا
الجارية أخذ أما الب، من الولد وقيمة وعقرها الجارية يأخذ أن للمستحق

يملك ل لنه المغرور؛ معنى في الب لن الولد؛ قيمة أخذ وأما فظاهر، والعقر
والمشتري المشتري، معنى في فصار القيمة، وهو بعوض الولد على الجارية
منه أخذ بما البن على الب يرجع ثم الستحقاق، عند الجارية ولد في مغرور

حق. بغير أخذ البن وأن البن، على يمتلكها لم أنه تبين لنه الجارية؛ قيمة من
ًا، الرجل أمة ولدت وإذا ًا الولد وأبوه المولى وادعى ولد ول البن، دعوة صح مع
حقيقة. سابقة كانت لو بما تعتبر معنى سابقة البن دعوا لن الب؛ دعوا تصح

توجب ل الب ودعوى واسطة، بل منه النسب ثبات توجب البن دعوى بيانه: أن
البن، نسب يثبت الب يتملكها ما فحال التملك، بواسطة إل منه النسب ثبات

ًا البن من النسب ثبات فيكون دعوى كانت ولو الوجه، البن دعوى على سابق
كذلك. فههنا الب، دعوة تصح ل حقيقة الب دعوى على سابقة البن
ًا وولدت ملكه في الرجل جارية حبلت وإذا حقيقة حي والولد الجد، وادعاه ولد

ًا ًا الولد كان بأن واعتبار ًا، حر صحة شرط لنعدام باطلة الجد فدعوى مسلم
ملك تأويل له يكون أن حافده جارية ولد الجد، دعوى صحة شرط فإن الدعوى،

الب، مقام يقوم الجد لن الدعوى وقت إلى العلوق وقت من حافده جارية في
حاضرة. جارية ولد الجد دعوى صحة وشرط
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ًا: إن حقيقة الب قيام حال فنقول هذا ثبت إذا الملك تأويل للجد كان واعتبار
حقيقة الب قيام حال حافدة جارية وطئ إذا الجد قلنا: إن حتى حافدة مال في

ًا مال تملك ولية له فليس الب على يجب ل كما الجد على الحد يجب ل واعتبار
كان إذا المال في التصرف ولية له كان إن يثبت إنما الستيلد لحاجة حافدة
ًا المال صاحب الصغر، حالة في يثبت إنما باب الولء لن الب؛ في كما صغير

وولية الصغير، لحاجة التصرف ولية الصغر حالة في للب الثابت أن غير



الضياع، عن ماله صيانة إلى الحاجة وهي نفسه، لحاجة بالستيلد التملك
عن ببلوغه تزول لن الصغير لحاجة الولية من يثبت فما الزنا عن نفسه وصيانة
الولية ثبوت بطريق البلوغ بعد يبقى نفسه لحاجة الولية من ثبت وما عقل،
ذكرنا. ما الستيلد لحاجة البن جارية ملك في للب

ًا الب دام فنقول: ما هذا ثبت إذا ًا حقيقًة حي التصرف ولية للجد فليس واعتبار
ًا، كان وإن حافده مال في لحاجة حافده جارية تملك له يثبت فل صغير

وجه ول الملك، تأويل مجرد باعتبار دعوته لصحت دعواه صحت فلو الستيلد،
التملك ولية وباعتبار الملك، تأويل باعتبار صحت الب دعوى أن ذكرنا لما إليه

كذلك.  يكون أن يجب الجد ففي الستيلد، لحاجة

ًا الولد كان فإن ًا الب كان أو مسلمين، والحافد والجد نصراني ًا أو عبد مكاتب
حافده مال تملك ولية للجد لن الجد؛ دعوى صحت حرين والحافد والجد
الصورة، هذه في الميت حكم في الب لن الصورة؛ هذه في الستيلد لحاجة

مات ولو بالموت، تزول كما والرق بالكفر المال عن وليته تزول أنه ترى أل
ولد دعوى ويصح الستيلد، لحاجة حافده مال تملك ولية للجد ثبت حقيقة الب

تعتبر والرق بالكفر الب ولية زوال عليه: أن ههنا. والدليل كذا حافده جارية
مال في التصرف ولية ثبوت حق في الجد حق في بالموت وليته بزوال

من حافده مال باع لو حتى وبالبيع، بالنفقة الصغير مال تملك حق وفي الصغير،
الستيلد. لحاجة التملك حق في فكذا يجوز، نفسه

ًا الب كان ولو أبي عند موقوفة الجد فدعوى مسلمين، والحافد والجد مرتد
صحت الردة على قتل أو مات وإن دعوته، بطلت الب أسلم ومحمد: إن حنيفة

لدعوى لن وهذا باطلة، الجد ومحمد: دعوى يوسف أبي قول وعلى دعوته،
ًا صحة الجد أبي عند موقوفة الب ولية ونفاذ الب، ولية على ينبني وبطلن

فدعوى توقف، بل باقية الب ولية وعندهما موقوفة، الجد دعوى فكذا حنيفة
ًا. توقف بل باطلة تكون الجد أيض
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ًا؛ الجد دعوى تتوقف أن يجب قولها قيل: على فإن بالستيلد التمليك لن أيض

عليه نص الكل، عند موقوفة ولده مال في المرتد وولية البن، مال في تصرف
نفسه، مال في المرتد يتصرف فيما الخلف إنما الوكالة، كتاب في محمد
ولية يقال: بأن أن هذا عن ضرورة. والجواب موقوفة الجد دعوى فتكون
ًا تثبت إنما لنها نفسه؛ على وليتة نظير بالستيلد التملك تزول ل ولهذا له، حق
وليته توقف وفي البن مال في ل ماله في الولية نظير وكان عقل، عن بالبلوغ

صحيح.  عندهما الجد دعوى بطلن وكان اختلف، ماله في

ًا كانوا ولو ًا جميع لما دعوته تصح لم الجد فادعاه الب، مات ثم مسلمين، أحرار
إلى العلوق وقت من له التملك ولية قيام الجد دعوى صحة شرط من أن ذكرنا
ًا حقيقة البلوغ وقت للجد التملك ولية انعدمت وقد الدعوى، وقت واعتبار
ًا الب لكون حقيقة. العلوق وقت حي

ً أن ترى «الكتاب» فقال: أل في استشهد حاملً، جارية اشترى لو رجل
ولية لنعدام دعوته تصح لم المشتري والد فادعاه أشهر، لستة عنده فوضعت



ً لكونها العلوق وقت له التملك شرط أن البيان هذا أورد البن، ملك عن زائأل
الدعوى، وقت إلى العلوق وقت من له التملك ولية قيام الجد دعوى صحة

ًا، الب كان ) لو4أ288( وكذلك الب أسلم ثم مسلمين، والحافد والجد نصراني
باطلة الجد دعوى كانت أشهر ستة من لقل حملها وضعت حامل والجارية
ًا الوالد كان لو وكذلك الب، بإسلم الدعوى حالة التملك ولية لنعدام مكاتب

ًا، كان أو الجد دعوى قبل فعتق الكتابة، بدل وأدى الجد دعوى قبل فأعتق عبد
الدعوى. وقت له التملك ولية لنعدام باطلة الجد دعوى كانت
والد وللرجل ملكه، في حبلت جارية للرجل كان الله: إذا رحمه محمد قال

ًا الجارية فولدت مسلم، حر جد وله معتوه، لن جائأزة؛ فدعوته الجد فادعاه ولد
الجد ولية وظهر التصرف، عن لعجزه العته بسبب كالمعدوم جعل الب

بعد الجد دعوى تصح ل الب أفاق حتى الولد الجد يدع لم وإن دعوته، وصحت
الب أفاق بعدما الجد الولد يدع لم وإن الدعوى، وقت الجد ولية لنعدام ذلك

الستحسان: وفي دعوته، تصح ل القياس: أن أفاق؛ بعدما الب ادعاه وإنما
 دعوته، تصح

وقت التملك حق قيام الب دعوى صحة شرط مر: أن ما ذلك في القياس وجه
ًا، لكونه الدعوى وقت التملك ولية للب يكن لم وههنا الدعوى، فانعدم معتوه

وقت قائأمة كانت ذلك: الولية في الستحسان الدعوى. وجه صحة شرط
والرثا ولده، على نفقته يستوجب ولهذا الولية، ينافي ل العته فإن العلوق،
الرثا، يمنع الدين واختلف كالرق، الولية ينفي ما ولهذا الولية، طريق طريقه
عن عاجز لنه وجه؛ من العبد بمنزلة أنه إل العتق، بمنزلة الوجه هذا من فكان

العبد وعجز عبارته، لفساد المعتوه عجز أن إل عاجز، العبد أن كما التملك
كان ولو سواء، فهما العجز إلى يرجع فيما أما المال، لملك أهل غير لكونه

ًا ويكون التملك، ولية له كان بأن وجه كل من العتق بمنزلة التملك على قادر
الجد. دعوى تصح ول دعوته صحت
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ً التملك أهل من يكن لم بأن وجه كل من العبد بمنزلة كان ولو تصح ل أصل

بعد دعوته تصح معتوه إنه حيث فمن بينهما كان فإذا الجد، دعوى وتصح دعوته
صحت العبد بمنزلة إنه حيث ومن إفاقته، قبل الولد علوق كان وإن إفاقته
ًا إفاقته قبل الجد دعوى حطهما. الشبهين على توفر

باب كل في والولية الهلية ينافي إنما والجنون العته للستحسان: إن آخر وجه
ًا كان إذا بالنوم ملحق فهو يستغرقه، لم إذا فأما الحكم، ذلك مدة مستغرق

الصوم يمنع ول الحول، يستغرق حتى الزكاة في يعمل ل أنه ترى أل والغماء،
مدة وههنا صلوات، خمس على يزيد حتى الصلة يمنع ول الشهر، يستغرق حتى
هذه في العته امتداد يوجد ولم الدعوى، حين إلى العلوق حين من الحكم هذا

النوم.  بمنزلة ذلك فصار المدة،

العلوق ابتداء يكون أن الستيلد فنقول: دعوى الستيلد دعوى بيان إلى جئنا
وقت المحل في الملك قيام المحل في صحتها وشرط المدعي، ملك في

جارية باع من إن حتى الثلثة، علمائأنا عند الدعوى لصحة بشرط ليس الدعوى



الولد البائأع فادعى البيع، وقت من أشهر ستة من لقل المشتري يد في وولدت
ًا دعوته صحت تعالى. الله شاء إن هذا بعد نبين لما استحسان

في العلوق يكون ل أن التحرير فنقول: دعوى التحرير، دعوى بيان إلى جئنا
الدعوى. وقت المحل في للمدعي الملك قيام صحتها وشرط المدعي، ملك
جارية الرجل باع «الصل»: وإذا في الله رحمه محمد قال المسائأل؛ إلى جئنا
ًا، المشتري عند وولدت غيره، من فهذه المشتري)، (أن البائأع فادعاه ولد

أوجه: ثلثة على المسألة
ذلك، علم وقد البيع وقت من أشهر ستة من لقل بالولد جاءت الول: إذا

يثبت حتى كذبه؛ أو المشتري صدقه دعوته، صحت البائأع ادعاه إذا والحكم: أنه
على الثمن ورد البيع وانتقض له، ولد أم الجارية وصارت منه الولد نسب

رحمهم الثلثة علماؤانا به أخذ استحسان وهذا الثمن، نقد كان إن المشتري
الله.

زفر. أخذ وبه المشتري، كذبه إذا البائأع دعوى تصح ل والقياس: أن
به تم ما نقض في ساع متناقض الدعوى في البائأع ذلك: أن في القياس وجه
البيع. قبل دبرتها أو أعتقتها قال: كنت لو كما قوله، يقبل فل البيع، وهو

أمية بدعوى فيصير له، ولد بأم ليست أنها منه إقرار البيع على إقدامه بيانه: أن
ًا.  ذلك بعد الولد متناقض

أدنى لن البائأع، ملك في العلوق بحصول تيقنا ذلك: أنا في الستحسان وجه
بحصول تيقنا وقد ذلك من لقل بالولد جاءت فإذا أشهر، ستة الحبل مدة

إبطال في البينة منزلة ينزل النسان بملك العلوق واتصال البيع، قبل العلوق
وادعى ملكه في بولد جاءت إذا المريض جارية أن ترى أل عليها، الغير حق

وعن عنها والورثة الغرماء حق إبطال حق في البينة منزلة ذلك ينزل نسبه
النسب استحقاق حق له ثبت ملكه في العلوق بحصول لن وهذا ولدها

قلنا: متناقض بأنه يقول وما بالبيع، يبطل فل البطال يحتمل ل وذلك بالدعوى،
يعلم ول أصلً، بالعلوق يعلم ل قد النسان فإن الخفاء طريقة طريقه ولكن نعم،

الخفاء هذا ومثل عفو، هذا مثل في والتناقض ذلك، بعد يعلم لم منه، العلوق أن
بعد الولد المشتري ادعى فإن والتدبير، العتاق دعوى في تصويره يمكن ل

دعوى تصح ل البائأع، دعوى صحت لما الستحسان طريق فعلى ذلك،
دعوة تصح ل البائأع دعوة تصح لم لما القياس طريق وعلى المشتري،
المشتري.
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دعوته صحت وحده المشتري ادعاه وإن وحده، البائأع ادعاه إذا ذكرنا الذي هذا

ًا، المشتري دعوى فكانت له ولد أم الجارية وصارت منه، النسب وثبت أيض
الولد على ولء للمشتري كان حتى بملكه يتصل لم العلوق لن تحرير، دعوى

منه فيصح ملكه لنه الولد؛ تحرير منه يصح والمشتري المشتري، أعتقه لو كما
ًا، التحرير على أمره يحمل منه النسب وثبت المشتري، دعوى صحت وإذا أيض

صحت وإذا الزنا، وجه على ل فاسد أو جائأز نكاح من النسب به يثبت جهة
وإنه النسب، حقيقة فيه ثبت لنه ذلك؛ بعد البائأع دعوى تصح ل المشتري دعوى
استلحاق حق من للبائأع كان ما به فيبطل النسب، استلحاق حق من أقوى
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ًا ادعيا وإن الدعوى في صاحبه أحدهما سبق فإن والمشتري، البائأع يعني جميع
ًا، الكلمان خرج وإن أولى، فدعواه سابق لنه عندنا؛ أولى البائأع فدعوى مع
ودعوى العلوق، وقت إلى يستند وإنه استيلد، دعوى دعوته لن معنى؛

دعوى قولنا: إن معنى فهو الحال، على تقتصر وإنها تحرير، دعوى المشتري
معنى. سابق البائأع
ًا، أشهر لستة جاءت) بالولد الثاني: (إذا الوجه من سنتين وبين بينهما ما فصاعد
إل دعوته تصح ل وحده الولد بسبب البائأع ادعى فإن ذلك، علم وقد البيع وقت

وأجنبي ملكه في الولد بعلوق الصورة هذه في البائأع لن المشتري، بتصديق
ًا أن ولو سواء، آخر بتصديق إل دعوته تصح ل الولد هذا نسب ادعى آخر أجنبي

ادعى إذا الجنبي أن والجنبي البائأع بين الفرق أن إل كذلك فههنا المشتري؛
ول المشتري عند الولد يبقى الجنبي من النسب ثبت حتى المشتري وصدقه

الجنبي. ولد أم الجارية تصير
في لن البائأع، ولد لنه منه النسب ثبت حتى المشتري وصدقه البائأع ادعاه وإذا

في الولد علوق ثبت البائأع من النسب ثابت الولد أن بتصادقهما المشتري فصل
لهما والحق عليه تصادقا وقد ثابت، ملكه في العلوق حصول احتمال لن ملكه؛

ملكه. في الولد علوق فثبت يعدوهما، ل
استيلد، دعوى دعوته تكون أن ويجب دعوته، صحت وحده المشتري ادعاه وإن
العلوق أن يزعم لنه ولء، عليه للمشتري يكون ول الصل، حر الولد كان حتى

فيها. الولد لحدوثا تصلح مدة هذه لن تصديقه؛ وأمكن ملكه في حصل
ًا الكلمان وخرج ادعياه وإن فدعوى أسبق، ) أحدهما4ب228( أو مع

ًا.  المشتري مع المدعي كان لو كما حال، كل على أولى المشتري أجنبي

علم وقد البيع، وقت من سنتين من لكثر بالولد جاءت الثالث: إذا الوجه
لو حتى المشتري بتصديق إل دعوته تصح ل البائأع ادعاه فإن ذلك، القاضي
ًا الولد ويكون البائأع، من النسب ثبت دعوته صحت تصير ول للمشتري عبد

على تصادقا ما أما البائأع، من النسب ثبات على تصادقا لنهما ولد؛ أم الجارية
ًا فيكون البطن، في الولد بقاء تحتمل مدة هذه لن ملكه؛ في العلوق كون حادث
الكلمان وخرج ادعياه وإن الثاني، الوجه بخلف محالة ل البائأع ملك زوال بعد

ًا، البائأع. دعوى تصح ول المشتري، دعوى صحت صاحبه أحدهما سبق أو مع
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يعلم لم إذا فأما الولدة، وقت إلى البيع وقت من المدة علم إذا ذكرنا الذي هذا
ًا أشهر لستة أو البيع، من أشهر ستة من لقل بالولد جاءت أنها إلى فصاعد

إل دعوته تصح ل البائأع ادعاه فإن البيع، وقت من سنتين من لكثر أو سنتين،
المشتري ادعاه وإن ملكه، في العلوق بكون نتيقن لم لنا المشتري، بتصديق

ذاكا لكن ملكه، في الولد بعلوق نتيقن لم أنا الباب في ما أكثر لن دعوته؛ تصح
من أشهر ستة من لقل بالولد جاءت لو كما المشتري، دعوى صحة يمنع ل

البيع. وقت
ًا ادعياه وإن ًا منهما الكلمان وخرج جميع إن منهما، واحد دعوى تصح لم مع
فوقع البائأع، من ول المشتري من النسب يثبت ل أشهر ستة من لقل كان

الشك. مع يثبت فل منهما، واحد كل من النسب ثبوت في الشك



البائأع سبق وإن دعوته، صحت المشتري سبق فإن صاحبه، أحدهما سبق وإن
وإن منهما، واحد من النسب ثبات في الشك لوقوع منهما واحد دعوى تصح لم

الدعوى. لنعدام المشتري عند فهو كلها الوجوه في نفياه
بولد، جاءت ثم ملكه عن أخرجها فإذا ملكه، عن يخرجه لم إذا كله هذا

الوجوه على الولى المسألة في الجواب نظير المسألة هذه في فالجواب
ذكرناها.  التي والتفاصيل

لقل المشتري عند فولدت باعها، ثم رجل ملك في الجارية حبلت قال: وإذا
دعوته صحت الولد البائأع ادعى ثم الم أعتق المشتري إن ثم أشهر، ستة من
الم حق في يصح ول بحريته، وحكم منه، الولد نسب ثبت حتى الولد حق في

له. ولد أم الجارية تصير ل حتى
دعوته تصح ل فإنه البائأع، ادعاه ثم الولد المشتري أعتق إذا وبينما هذا بين فرق

المقصود هو الولد ذلك: أن في والوجه الم، حق في ول الولد، حق في ل
ًا يثبت الجارية في الستيلد وحكم بالدعوى، السلم: عليه قال ولهذا للولد، تبع
يمنع ما المشتري من الولد في جرى قلنا: إذا هكذا كان ولما ولدها»، «أعتقها

ول به، المانع لقيام الولد في ل أصلً؛ البائأع دعوى تصح ل فيه البائأع دعوى صحة
ًا الم لكون الم في من الم في جرى ومتى الستيلد، حكم حق في للولد تبع

في وتصح منه، البائأع دعوى تصح ل فيها، البائأع دعوى صحة يمنع ما المشتري
يبطل ل حتى للبائأع ولد أم الجارية تصير ول البائأع، من الولد نسب ويثبت الولد
وكان الثمن، من الم وحصة البائأع، على يجب ول الجارية، في المشتري عتق

أل منه، الولد نسب ثبات أحكام من لنه للبائأع؛ ولد أم الجارية تصير أن ينبغي
الولد نسب البائأع ادعى إذا الصورة هذه في الم المشتري إعتاق قبل أن ترى
ًا له ولد أم الجارية صارت منه الولد نسب ثبت حتى الولد نسب لثبات حكم
وليس النسب، ثبوت أحكام من للمدعي ولد أم الجارية صيرورة والجواب منه،
ترى أل بحال، عنه النفكاكا يجوز بل عنه، النسب ينفك ل بحيث ضروراته من
له. ولد أم تكون ل وإنه المستولد، من النسب ثابت حر المغرور ولد أن
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ضرورات من تكن لم لو للمدعي ولد أم الجارية فنقول: صيرورة هذا ثبت إذا
البائأع ادعى للبائأع، ولد أم الجارية تصير ل أحكامه من ول منه، الولد نسب ثبوت
ضروراته من يكن ولم أحكامه من كان ولو بعده، أو المشتري إعتاق قبل الولد
من ليس لنه المشتري، إعتاق قبل ادعاها إذا البائأع ولد أم فجعلناها بهما، عملنا

ً ضروراته المكان. بقدر بالشبهين عمل
على يقسم الثمن أن ذكر الم دون الولد حق في البائأع دعوى صحت وإذا

رده، البائأع على يجب الولد أصاب فما قيمتيهما، قدر على الولد وعلى الجارية
الم قيمة أصاب وما بدله، للبائأع يسلم فل للمشتري، الولد يسلم لم لنه

للولد جعل فقد بدلها، للبائأع يسلم فل للمشتري، سلمت الم لن البائأع؛ يمسكه
الثمن. من حصته
المشتري، قبض بعد حدثا لنه الثمن؛ من حصة له يكون ل أن ينبغي وكان

حيث من أما المشتري، قبض بعد حدثا الصورة حيث من والجواب: الولد



العقد، فسخ البائأع حال في حدثا لنه المشتري، قبض قبل حادثا الحكم: فهو
البيع هذا فسخ لو كما المشتري قبضه وإن بالدعوى، البيع هذا فسخ للبائأع فإن
ًا الولد كان وإذا بالستهلكا، القبض قبل حصته له صار معنى القبض قبل حادث
الثمن. من حصته له صار فلهذا بالدعوى، المشتري استهلكه متى الثمن من

بحقيقة فيعتبر العتق، حق يثبت بالتدبير لن دبره كان إذا فيما الجواب وكذلك
البائأع دعوى تصح لم حتى والتدبير العتق استوى الولد في أن ترى أل العتق،
ذلك من شيء يكن ولم إعتاقه، قبل دعوته تصح لم كما تدبيره، بعد الولد

حنيفة: تصح أبي قول فعلى الولد، البائأع ادعى ثم المشتري، عند ماتت ولكنها
ًا والم الولد حق في دعوته على الثمن جميع رد البائأع على يجب حتى جميع

الم حق في الدعوى تصح قولهما: ل وعلى حية، الم كانت لو كما المشتري،
البيع فسخ تعذر لنه الم، بحصة الثمن رد يلزمه ول المشتري، أعتقها لو كما
والتدبير.  العتق فصل في كما الموت بعد فيها

ًء الحاصل في المسألة قالوا: هذه هل الولد أم رق أن معروفة مسألة على بنا
بالغصب، يضمن ل حتى بمتقوم ليس الله رحمه حنيفة أبي فعند متقوم؟ هو

في حجة وزعمه ولده، أم أنها البائأع زعم وقد الثمن، من حصته له يكون ل فكذا
من حصتها فتمسك بالغصب، يضمن حتى متقوم قولهما: رقها وعلى حقه،

الثمن.
البائأع أن مع والتدبير، العتق فصل وبين الموت فصل بين حنيفة أبو فرق ثم

المتقدمة الفصول في له: أن الفرق وجه كلها، الفصول في له ولد أم أنها زعم
أم أو مدبرة أو المشتري، من معتقة جعلها حين زعم فيما البائأع كذب القاضي

زعم ما بخلف الحكم يجز لم موتها بعد ههنا فأما عبرة، لزعمه يبق فلم ولد،
ًا زعمه فبقي البائأع، من شيء يكن ولم الثمن، جميع رد فلهذا حقه؛ في معتبر
وقبضها وهبها أو زوجها، أو كاتبها أو غيره، من باعها المشتري ولكن ذلك،

ًا، والولد الم حق في دعوته صحت الولد ادعى البائأع إن ثم له، الموهوب جميع
بين الفرق إلى يحتاجان فهما البائأع، على الجارية ويرد التصرفات هذه وينقض

دعوى تصح لم إنما الم موت بعد والفرق: أن الموت، وبين التصرفات هذه
التصرفات هذه بعد أما الموت، بعد فيها البيع فسخ تعذر لنه الم، حق في البائأع
قابلة التصرفات وهذه التصرفات، هذه فسخ بواسطة يتمكن فيها البيع فسخ

للفسخ.
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وأخذ قتل، أو المشتري عند الولد مات ولكن ذلك من شيء يكن لم قال: ولو
يبق لم لنه الولد؛ حق في ل دعوته تصح لم البائأع ادعاه ثم قيمته المشتري

ً الباب.  هذا في تبع الب لن الم؛ حق في ول النسب؛ لثبات محل

دعوته؛ صحت البائأع ادعاه ثم يده قطعت ولكن يقتل ولم الولد، يمت لم ولو
ً بقي القطع بعد لن منه الولد نسب ثبت دعوته صحت وإذا النسب، لثبات محل

( حالة إلى الحرية استندت وإن العبد، أرش الجاني على ولكن بحريته، وحكم
يخلف ولم فائأتة، لنها اليد حق في النسب إثبات يكن ولم ) العلوق،4أ229
ً ً يصلح ل الرش لن النسب؛ إثبات حق في بدل ثبات حق في الولد عن بدل



فبقي حقه، في الستناد يثبت لم التدبير حق في الرش يصح لم وإذا النسب،
ًا اليد الرقيق. أرش فيجب الرق حكم على بيان
ًا المشتري يد في المبيعة الجارية ولدت وإذا وقت من أشهر ستة من لقل ولد
ًا يده قطعت أو المشتري يد في قتل ثم المشتري، وكذبه فادعاه البيع أو عمد

من ثبت قد النسب لن أو الخر، جناية عليه ما ذلك في الجاني على فإن خطأ،
الشراء وقت في كان إذا المشتري لتكذيب عبرة ل إذ دعوته بمجرد ههنا البائأع
فكانت الصل، من الولد بحرية وحكم أشهر، ستة من لقل الولدة وقت إلى

الجاني على كان الم على الجارية كانت إذا وكذلك الحر، على واردة الجناية
َكْمنا لن الولد؛ أم على بالجناية يجب ما ذلك في العلوق وقت من الولد بأمية َح

ذلك. بعد كانت والجناية بالولد،
كجناية الولد فجناية الصورة، هذه في الم من أو الولد من الجناية كانت ولو

وحكمنا الصل، من الولد بحرية حكمنا لنا الولد، أم كجناية الم وجناية الم،
كانت وإن ذلك، بعد كانت مهما والجناية بالولد، العلوق وقت من الولد بأمية

فهو الولد، نسب البائأع ادعى ثم البائأع، دعوى قبل الم من أو الولد من الجناية
من الولد بحرية وحكم صحت، قد البائأع دعوى لن المشتري، دون البائأع على

ًا الجاني صار دعوته، ونسبت الصل صار لو بما فيعتبر المشتري، على مستحق
ًا على يكون بل جنايته، من المشتري على شيء ل وهناكا بالبينة، مستحق

هنا.  كذا المستحق

ًا المشتري يد في المبيعة الجارية ولدت وإذا فكبر أشهر ستة من لقل ولد
الولد ادعى البائأع إن ثم الول، البن مات ثم المشتري، عند ابن له وولد ابنها،

ثم ولد، له وولد كبر، إذا الملعنة ولد وبين هذا بين فرق دعوته، تصح ل الثاني
الولد وعلوق دعوته، صحت الملعن فادعاه ابنه، وبقي المنفي الولد مات

المبيعة. ولد ولد في كما الملعن ملك في يكن لم الثاني
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المبيعة، ولد ولد في تصح ولم اللعان، مسألة في الدعوى قال: تصح ثم
من حكم بملكه العلوق اتصال يثبت لم إن الملعنة ولد ولد في والفرق: أن

ولد ولد وفي إياه، الغير دعوى تصح ل أن وهو بملكه العلوق اتصال الحكام
ًا، ول بملكه العلوق اتصال يثبت لم المبيعة صحت البائأع غير ادعاه لو فإنه حكم
أو حقيقة إما المدعي بملك العلوق اتصال من الدعوى لصحة بد ول دعوته،
ًا. حكم

فشهد البيع، وقت من أشهر ستة من لقل المشتري يد في المبيعة ولدت إذا
ذلك، يدعي المشتري كان فإن ينكر، والبائأع الولد، هذا ادعى البائأع أن شاهدان

الدعوى بهذه المشتري لن صحيحة؛ دعوى عن قامت لنها مقبولة؛ فالشهادة
كان فإن ذلك؛ يدعي ل المشتري كان وإن البائأع، على الثمن استحقاق يدعي
عتق على قامت شهادة هذه لن الشهادة، تقبل الجواب فكذلك أنثى، الولد
ًا. والم الولد حق في المة جميع
ًا الولد كان وإن تقبل الله رحمهما ومحمد يوسف أبي عند الجواب فكذلك ذكر
بدون فتقبل العبد، عتق على قائأمة الشهادة عندهما لن الشهادة، هذه

ل الشهادة هذه تقبل ل أن ينبغي كان وإن حنيفة؛ أبي قول على الدعوى. وأما
ول مقبولة، غير الدعوى بدون عنده العبد عتق على الشهادة لن الولد؛ حق في



بعض مال هذا وإلى تبع، الباب هذا في الجارية حق لن الجارية حق في
المشايخ. 

ًا، حنيفة أبي عند مقبولة الشهادة هذه بل قالوا: ل، وبعضهم هذه لن أيض
الم عتق لن الفرج، حرمة تضمنت أنها إل العبد عتق على قامت وإن الشهادة
على القائأمة الشهادة بمنزلة وكانت بالشهادة، الثابت الولد عتق إلى مضاف

ل لنها حنيفة؛ أبي عند الشهادة هذه تقبل ل ميتة الم كانت لو حتى المة، عتق
وإلى المة، عتق على القائأمة الشهادة بمنزلة تكن فلم الفرج، حرمة تتضمن

زاده. بخواهر المعروف السلم شيخ مال هذا
إذ ميتة؛ الم كانت وإن حنيفة أبي عند مقبولة الشهادة هذه بل بعضهم: ل وقال
عليه، بناء والعتق النسب ثبوت المقصود وإنما الولد، عتق ههنا المقصود ليس

وتصادق ولد إذا كالولد دعوى، غير من بالشهادة النسب يثبت أن ويجوز
أو أشهر ستة منذ النكاح أن الشهود فشهد شهر منذ بينهما النكاح أن الزوجان

مال هذا وإلى الدعوى، انعدم وإن الشهادة، بهذه النسب يثبت فإنه أكثر،
الله. رحمه الحلواني الئأمة شمس

تصح ل فإنه منه، الحمل وأن حامل أنها ادعى ثم جارية آخر من الرجل باع إذا
صدقه أو حبل فقلن: بها النساء أريته وإن موقوفة، تكون بل الحال في دعوته

اتصال البائأع دعوى صحة شرط من لن وهذا الحمل، دعوى في المشتري
أشهر ستة من لقل تلد ل أنها لجواز الحال في يقين ول بيقين، بملكه العلوق

أن ظهر أشهر ستة من لقل بالولد جاءت وإن فيه، فيتوقف البيع وقت من
أشهر لستة بالولد جاءت إن أو صحيحة، كانت دعواه وأن ملكه في كان العلوق

ًا تصح. لم دعواه وأن ملكه، في يكن لم العلوق أن تبين فصاعد
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لم الحبل المشتري: أصل فقال البيع، وقت من أشهر ستة من لقل ولدت فإن
كان الحبل أصل بل البائأع: ل وقال حامل، وهي اشتريتها إنما ملكك في يكن
ً كانت أنها تيقنا لنا البائأع؛ قول فالقول ملكي، في ذلك فبعد البائأع، يد في حامل

ًا يدعي المشتري ًا تاريخ أن ينبغي وكان ذلك، ينكر والبائأع العلوق في سابق
يدعي والبائأع العقد، جواز يدعي ل المشتري لن المشتري؛ قول القول يكون
البيع، يصح فلم الولد أم بعت وقد مني كان يقول: العلوق لنه العقد؛ فساد

بعدما الشراء تاريخ في اختلفا إذا أنهما ترى أل الصحة، يدعي من قول والقول
منذ المشتري: اشتريتها فقال البائأع، وادعاه المشتري يد في الجارية ولدت
قول فالقول شهر، منذ مني اشتريتها بل البائأع: ل وقال أكثر، أو أشهر ستة

ههنا. كذا العقد جواز يدعي لنه المشتري؛
بدليله، ثبت الفساد سبب مسألتنا في أن المسألتين بين الفرق والجواب: وهو

بالبينة. الفساد سبب ثبت لو كما الفساد يدعي من قول القول فكان
بقول ذلك ثبت وقد البائأع، جهة من الولد هذا علوق الفساد سبب أن بيانه: وهو

لو ما بخلف غيره دون بالوطء الممكن هو لنه للبائأع؛ يشهد الظاهر لن البائأع؛
ًا يكن لم الفساد سبب هناكا لن التاريخ؛ في اختلفا سبب لن بدليله؛ ثابت

ل الظاهر لن بقوله؛ ذلك يثبت ولم التاريخ، من البائأع يدعيه ما هناكا الفساد



قول فالقول بدليل، الفساد سبب يثبت لم وما شهر، منذ باع أنه للبائأع يشهد
الجواز. يدعي من
ًا يثبت البائأع لن البائأع؛ بينة فالبينة البينة أقاما وإن ًا تاريخ على ملكه في سابق

هذا في شك ول ذلك، في التاريخ سبق في بينته فتقبل حقه، وملكه العلوق
قال: قوله من منهم محمد، قول على المشايخ واختلف يوسف، أبي قول على

إلى المحتاج هو لنه المشتري؛ بينة قوله: البينة على قال من ومنهم هكذا،
البينة.  إقامة

بعد المشتري يد في الجارية ولدت وقد التاريخ في اختلفا إذا فيما هذا وأصل
قبل اشتريتها وإنما عندكا، تحبل المشتري: لم فقال البائأع، وادعاه بيوم البيع

قول فالقول سنة، منذ اشتريتها بل البائأع: ل، وقال شهر، قبل مني تبيعها أن
ًا أقاما فإن البائأع، البائأع لن يوسف؛ أبي عند البائأع بينة فالبينة البينة، جميع
محمد وعند النسب، استلحاق حق وثبوت ملكه، في العلوق حصول يثبت ببينته
ليثبت بالبينة شرائأه في التاريخ إثبات إلى المحتاج هو لنه المشتري؛ بينة البينة

البائأع. دعوى صحة له فيمتنع سنة، منذ كان ) شراءه4ب229( أن
البنة ولدت ثم البيع، وقت من أشهر ستة من ابنة المبيعة الجارية ولدت وإذا
ًا، دعوته؛ تصح فإنه البنت، نسب البائأع ادعى ثم البنة، ابن المشتري فأعتق ابن
ً كان البنت علوق لن في صحت البنت حق في دعوته صحت وإذا بملكه، متصل
الصل من الم حرية ضرورة من لن المشتري؛ عتق (أن) يبطل على ابنها حق

ًا؛ يكون وولدها الصل، حرة الم تكون أن يتصور ل لنه الولد، حرية بخلف رقيق
إعتاق يبطل ل حيث الم المشتري أعتق بعدما البن البائأع ادعى إذا ما

أم الم تكون أن الصل حر الولد كون ضرورة من ليس إذ الم في المشتري
المغرور. ولد في كما الولد
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ثمنها، وقبض ولدها، دون المولى فباعها مولها، يد في وولدت المة حبلت وإذا
ًا المشتري زوجها ثم ًا، فولدت له عبد المشتري فوطئها عنها، العبد مات ثم ولد

الذي الولد ادعى البائأع إن ثم المشتري، وادعاه بولد فجاءت العدة، انقضاء بعد
ملكه.  في كان الولد هذا علوق لن عنده؛ الذي الولد في دعوته صحت عنده

جرى لنه الجارية؛ في ول المشتري، ادعاه الذي الولد في دعوته تصح قال: ول
العتق، حقيقة الولد يثبت لنه البائأع، دعوى صحة يمنع ما المشتري من فيها

من بحصته البائأع على العبد ولد المشتري قال: ويرد العتق؛ حق وللجارية
ادعى حين البائأع لن وهذا بموته، يعتق الولد أم ولد البائأع عند فيكون الثمن،
إل ولده، أم ابن العبد ابن وأن ولده، أم الجارية أن أقر فقد عنده، الذي الولد

الولد، حق في مانع ول بها، قام لمانع الجارية حق في إقراره يعمل لم أنه
حقه. في إقراره فعمل

يثبت ول منه، ملكه لنه عليه عتق ابنه أنه الغلم ابن ذلك بعد البائأع ادعى فإن
كإعتاقه. إياه فدعواه غيره، من النسب معروف لنه منه؛ نسبه

ثم بيوم، البيع بعد المشتري يد في فولدت حبلى، وهي جاريته الرجل باع إذا
ًا ولدت ثم سنة، مكث ًا، الولدين البائأع فادعى الزوج، غير من آخر ولد جميع



المشتري كان إن الثمن البائأع ويرد له ولد أم وتكون إليه، المة وترد ابناه فهما
من ولد أم الجارية وصارت صح، قد الول الولد البائأع دعوى لن وهذا نقده،
الولد أن وتبين باطل، الولد أم وبيع الولد، أم باع أنه فتبين به، العلوق وقت

فمع الدعوى بدون المولى من النسب ثابت الولد أم وولد الولد، أم ولد الثاني
ًا الولدين والمشتري البائأع ادعى فلو أولى، الدعوى ًا جميع دعوى صحت مع

أولى فكانت معنًى، سابقة البائأع دعوى لن المشتري، دعوى تصح ول البائأع
حقيقة. سابقة كانت لو كما بالعتبار،

ًء، الخر الولد ادعى المشتري كان ولو أم الجارية وجعلت دعوته أخرت ابتدا
ولم الولد، حق في دعوته صحت الول الولد ذلك بعد البائأع ادعى فإن له، ولد

يمنع ما المشتري من فيهما جرى لنه حر والولد الجارية، حق في دعوته تصح
البائأع.  دعوى صحة

رجل من فباعها فحبلت؛ جارية له «الجامع»: رجل في الله رحمه محمد قال
ًا؛ المشتري يد في فولدت وصدقه المشتري وكذبه البائأع أب الولد فادعى ولد

إلى هذا في ننظر ول منه، الولد نسب يثبت ول باطلة، فدعوته كذبه، أو البائأع
الجارية لن وتصديقه؛ المشتري تكذيب إلى ننظر وإنما وتكذيبه، البائأع تصديق
ًا، البائأع ملك عن خرجت تكذيبه فصار عنها، كالجنبي البائأع وصار ظاهر

وتكذيبه. الجنبي كتصديق النسب ثبات بيان في وتصديقه
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دعوته، تصح حيث بنفسه الولد هذا نسب البائأع ادعى إذا وبينما هذا بين فرق
وجوه: من والفرق المشتري، كذبه وإن

ًا البن جارية تملك الب أن ذكرنا أحدها: ما يصير حتى الستيلد على سابق
ًا للبن. نفسه ملك في يصح إنما الب استيلد لن نفسه، ملك مستولد

بملك البن ملك في العلوق حصل متى للب فنقول: الثابت هذا ثبت إذا
ًء صحته الستيلد ثم البن، على الجارية حقيقة للمشتري ثبت وقد عليه، بنا
وحق الملك حقيقة أعني منهما واحد وكل الظاهر، حيث من بالبيع الملك
فأما أولى، الملك حقيقة مراعاة فكان مراعاتهما وتعذر للنقض، قابل التملك
ل الولد، نسب استلحاق حق البائأع قبل ملكه في العلوق بحصول للبائأع الثابت

الحق وهذا العلوق، وقت الحقيقة على مملوكة كانت فإنها الجارية، تملك حق
النقض يحتمل ل النسب، حقيقة بالحقيقة معتبر الحق لن النقض؛ يحتمل ل مما
ل ما مراعاة أن شك ول النقض، يحتمل المشتري وملك الحق فكذا ثبوتها، بعد

gأولى. النقض يحتمل
حقيقة ثبت حتى أعتقه أنه المشتري ادعى البائأع: لو من الب مسألة قياس

كان هكذا كان ولو المشتري، من النسب كلحمة هو الذي الولء أو النسب
النسب. حق مراعاة من أولى النسب حقيقة مراعاة
تقديم كان لما أبيه جارية ولد الب دعوى تصحيح طريق الثاني: أن الفرق
ًا الب ليصير الوطء على الجارية في للب الملك نفسه.  ملك مستولد

الب لن ههنا، ممكن غير الوطء على الجارية في للب الملك فنقول: تقديم
ًا يدعي ًا ملك ًا به لينقض خفي ًا، ملك ظاهر الجارية في المشتري ملك لن ظاهر



ًا ادعى ومن الوطء، وقت خفي الب وملك الدعوى، وقت ًا ملك به لينقض خفي
ًا ًا ملك لو والولد؛ الجارية باع بعدما البائأع أبا أن ترى أل دعواه، تسمع ل ظاهر

وإنما دعواه، تصح ل هذا من يبيعه أن قبل منه الولد باع كان قد البائأع أن ادعى
في البائأع ملك لن بنفسه؛ الولد نسب البائأع ادعى إذا ما بخلف قلنا لما تصح ل

موضوع لن ملكه؛ في حصل العلوق أن وتيقنا العلوق، وقت ظاهر الجارية
ل أنه إل أشهر ستة من لقل بالولد جاءت إذا فيما البائأع دعوى في المسألة

لكونه الملك حق البن جارية ولد في له لن دعوته؛ بدون الولد نسب يثبت
ًا عن ملكه حق يبطل فل غيره، من الولد هذا يكون أن ويحتمل ملكه، في متولد
وأنه ولده، الولد هذا أن وتبين الشك، هذا ارتفع فقد ادعى وإذا بالشك، الولد

يقبل أن فجاز العلوق، وقت ظاهر البائأع ملك قولنا: إن معنى فهو ولده، أم باع
المشتري. ملك وينقض قوله
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العلوق وقت البن ملك في تكن لم لو الجارية بينهما: أن الفرق على والدليل
أن علم حتى أشهر ستة من لقل بولد فجاءت البن، اشتراه ثم الولد بهذا

دعوته، تصح ل المشتري أب الولد فادعى المشتري، ملك في يكن لم العلوق
جارية ولد الب دعوى بين الفرق وقع فإذا دعوته، صحت المشتري ادعاه ولو

وقت البن ملك في الجارية تكن لم إذا فيما جاريته ولد البن دعوى وبين البن،
البن ملك في الجارية تكن لم إذا دعوتيهما بين الفرق يقع أن جاز العلوق،

ًا.  الدعوى وقت أيض

عليه الجارية تملك البن على يدعي الدعوى بهذه الب الثالث: أن الفرق
ذلك على له وليس الشراء، معنى في بالقيمة الشيء وتملك البيع، قبل بالقيمة

هذه اشترى كان قد أنه البن على ادعى لو ما بمنزلة فصار الدعوى، وقت دليل
على الجارية تملك يدعي ليس البيع بهذا البائأع فأما البيع، قبل منه الجارية

يصح ولم لي، ولد أم يقول: صارت لنه ملكه، عن زوالها ينكر بل المشتري،
ملكه. في الولد علوق وهو ظاهر، دليل ذلك على وله فيها، نفي
تملك ادعى وقد دعوته، صحة البيع قبل ادعى لو الب أن قيل: أليس فإن

قلنا: جعل الشراء، دعوى بمنزلة ذلك يجعل ولم بالقيمة، البن على الجارية
ًا، الشراء دعوى بمنزلة ذلك ما وهو ظاهر، دليل الدعوى هذه على له أن إل أيض

افترقا. فلهذا الدعوى، ووقت العلوق وقت الملك تأويل من له
أما الغير، ملك في يعمل ل والتملك تملك، دعوى الب دعوى الرابع: أن الفرق
الجارية في كما الغير، ذلك في يعمل قد والستيلد استيلد، دعوى البن دعوى

اثنين. بين المشتركة
صدقه إذا فأما كذبه، أو البائأع وصدقه المشتري كذبه إذا ذكرنا الذي هذا

فإذا المشتري، ملك الولد مع الجارية لن دعوته؛ صحت البائأع وكذبه المشتري،
الولد وأن ولده، أم الجارية أن أقر فقد دعوته، في البائأع أبا المشتري صدق
على إقرار ذلك وكل إياها، تملكه قبل البائأع على الجارية يملك وأنه ولده

ًا أن ترى أل صحيح، نفسه على النسان وإقرار نفسه، نسب ادعى لو آخر أجنبي
الجارية في للجنبي ليس أنه مع دعوته صحت المشتري وصدقه الولد، هذا

البائأع أب بتصديقه الثمن عن المشتري يبرأ ل ولكن أولى، فههنا الملك؛ تأويل
الجارية وصيرورة له، فيما ل عليه ) فيما4أ230( يعتبر تصديقه لن دعوته؛ في
تصديق فيعتبر المشتري، على أمر منه والولد نسبه وثبوت البائأع، لب ولد أم



في تصديقه يعتبر فل له، أمر الثمن عن المشتري براءة أما ذلك، في المشتري
ًا البائأع أب يضمن ول ذلك، للبائأع.  الجارية قيمة من شيئ
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ابنه جارية الب وتملك بالستيلد، البائأع على الجارية يملك أنه زعم وإن

فالتحق ذلك، في الب كذب البائأع أن إل الب، على القيمة يوجب بالستيلد
من ول الجارية قيمة من شيء البائأع أب على للمشتري وليس بالعدم، زعمه
أنه إل الجارية يملك الب أن زعم وإن فلنه الجارية، قيمة في أما الولد، قيمة
ًا فكان نفسه، على ل البائأع وهو البن، على تملكها زعم ل للبائأع القيمة مدعي

ًا الجارية تملك الب أن زعمه في فلن الولد قيمة من وأما لنفسه، على سابق
ًا يكون فل الصل، حر الولد وأن الستيلد، أصلً. الولد قيمة مدعي

ًا صدقاه ولو نسب وثبت له، ولد أم الجارية صارت والبائأع المشتري يعني جميع
باع البائأع أن ظهر بتصادقهم لن البائأع؛ على بالثمن المشتري ورجع منه، الولد

بالرد، فيؤمر له ثمن ول الثمن أخذ البائأع وأن باطل، بيعه وأن الغير، ولد أم
البائأع جارية الب تملك على تصادقا لنهما للبائأع؛ الجارية قيمة الب وضمن
ًا عرف. ما على القيمة يوجب وإنه الستيلد، على سابق

واحد، بطن في ولدين ملكه في ولدت الجارية كانت الله: وإذا رحمه محمد قال
ًا، الولدين ادعى البائأع أب إن ثم الولدين، أحد فباع البائأع وكذبه جميع

نسب وثبت له، ولد أم الجارية وصارت دعوته، صحت ذلك في والمشتري
قيمته، بغير يبع لم الذي الولد ويعتق للبن، الجارية قيمة ويغرم منه، الولدين
ًا يكون بيع الذي والولد حاله. على للمشتري عبد

الذي الولد نسب وثبوت للمدعي، ولد أم الجارية وصيرورة الدعوى صحة أما
وقت إلى العلوق وقت من التملك حق وهو شرطه فلوجود منه، يبع لم

واحد، ماء من خلقا توأمان لنهما منه؛ بيع الذي الولد نسب ثبوت وأما الدعوى،
أحدهما نسب ثبت وإذا النسب، حق في الخر عن أحدهما انفكاكا يتصور فل

ضرورة. الخر نسب ثبت
الصل.  حر خلق لنه قيمته بغير يبع لم الذي الولد عتق وأما

ًا الخر الولد كون وأما تخريجه، في المشايخ عبارة اختلفت فقد للمشتري، عبد
عليه يبطل فل الظاهر، حيث من فيه ثبت المشتري تملك قالوا: لن بعضهم

حكمنا أنا فيه ما أكثر لن ههنا؛ ضرورة ول لضرورة، إل غيره بدعوى ملكه
عن منفصل حدة؛ على شخص منهما واحد كل أن إل يبع، لم الذي الولد بحرية

عتق المنفصلين الشخصين أحد عتق ضرورة من وليس الم، وعن صاحبه
مبتدأ بعتق للحال عتق الخر البن كأن المبيع البن حق في ويجعل الخر،
الخر. عتق يوجب ل مبتدأ بإعتاق أحدهما وعتق المشتري، لملك صيانة

وبطريق العلوق، عند الصل بطريقين: بطريق شرع العتق يوضحه: أن
صيانة البتداء على حمل يبع، لم الذي عتق المبيع الولد حق ففي البتداء،

إل ثبوته يتصور ول العلوق، وقت إلى يستند النسب لن النسب؛ بخلف لملكه
الكل، نسب ثبت البعض نسب ثبت فإذا الصل، من التعيين وهو واحد بطريق
افترقا. فلهذا فيه التبعيض يتصور فل واحد، ماء من خلقا لنهما
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من حريته ضرورة ومن الصل، من يبع لم الذي الولد بحرية قيل: حكمنا فإن

قلنا: حرية واحد، ماء من خلقا توأمان لنهما الصل؛ من الولد حرية الصل
المبيع، الولد حق في يظهر ل أما حقه في يظهر الصل من يبع لم الذي الولد

مر، ما على مبتدأ بإعتاق ثبت يبع لم الذي عتق كأن المبيع الولد حق في ويجعل
به. الشراء يوجب ول

آخر، وجه من تحققت قلتم؛ الذي الوجه من الضرورة تتحقق لم قيل: إن فإن
أن منه نسبه ثبوت ضرورة ومن المدعي، من ثبت قد المبيع الولد نسب فإن

ً العلوق يكون يكون أن ملكه في علوقه حصول ضرورة ومن ملكه، في حاصل
بدليل ل الضرورة بطريق كان منه المبيع الولد نسب الصل. قلنا: ثبوت حر

بخلفه.  الدليل بل يوجبه،

حق قيام البن جارية ولد في النسب وثبوت الدعوى صحة شرط من بيانه: أن
الولد حق في الشرط انعدم وقد الدعوى، وقت إلى العلوق وقت من التملك
وإنما منه، نسبه يثبت ل أن فينبغي حقه، في الدعوى صحة فتنعدم المبيع،
والثابت توأمان، وهما يبع، لم الذي الولد نسب يثبت أنه ضرورة أثبتناه

حق في ضرورة ل النسب. أما ثبات حق في الضرورة موضع يعدو ل بالضرورة
ولو أصلً، الدعوى منه توجد لم كأنه المبيع الولد الحرية حق في فصار الحرية،

ً الدعوى منه توجد لم فيه ما أكثر ههنا، كذا الولد؟ هذا يعتق ل أنه أليس أصل
منه الولد نسب ثبوت ضرورة من ليس ولكن منه، الولد هذا نسب ثبت أنه

وإن منه، الولد نسب ثبت بالنكاح؛ الغير جارية استولد لما أنه ترى أل عتقه،
ههنا. كذا يعتق ل كان

دعوى صحة شرط ومن منفصلين، الولدان كان ادعى حين قالوا: لنه وبعضهم
الدعوى فصحت المبيع، الولد حق في معدوم وإنه فيهم، ولده ملك قيام الب
إنما فالحجة المبيع، دون والم الثاني الولد حق في فصحت شرطه، وجود بقدر
حق في ثبت الولى المسألة في الب المشتري كتصديق شرطها بقدر تثبت
ًا المبيع الولد حق في الدعوى وتعتبر البن، دون الم ًا، إعتاق فصارت فاسد

الولد المشتري أعتق لو ما بخلف تكن، لم كأنها المبيع البن حق في الدعوى
ضرورة المشتري إعتاق وينتقض تصح، الدعوى فإن الباقي، ادعى البائأع إن ثم

بعد المبيع الولد في تصح ل البائأع دعوى كانت وإن الثاني، في الدعوى صحة
البيع. بعد الولد في تصح ل الب دعوى أن كما العتق

ًا كان البائأع وملك العلوق، عند الملك البائأع دعوى صحة شرط والفرق: أن قائأم
ًا، شرطها لقيام الدعوى فصحت بالولدين؛ العلوق وقت في ثبوتها وظهر مطلق
ًا، الولدين حق ًا علق الولدين أحد يكون أن يجز لم ظهرت ولما جميع دون حر

فوقه. هو بعتق المشتري إعتاق بطلن وظهر واحد، ماء من خلقا لنهما الخر؛
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الحال وفي العتق، عند ل للحال، التملك ولية بقيام تصح فإنما الب دعوى فأما
المبيع، الولد حق في منقطع والشرط بعض، عن بعضها منفصل والم الولد

بل حقه، في الصل حر الثاني الولد يجعل فل حقه، في الدعوى ثبوت فينعدم



لو كما وصار إليه، به الشراء يوجب فل مبتدأ، بإعتاق عتق كأنه حقه في يجعل
ًا اشترى في وهو ولؤاه له يكون ول كذلك حقه في يثبت الصل حر أنه أقر عبد

ههنا. كذا عليه؛ يصدق لم لنه مبتدأ؛ إعتاق بمنزلة البائأع حق
نسب يثبت ل أن ينبغي المبيع الولد حق في الب دعوى تصح لم قيل: إذا فإن

شرط وقطعنا المشتري، على الب نصدق لم إنما قلنا: نحن منه، المبيع الولد
صحت الب المشتري صدق لو ترى أل عليه، المشتري لملك صيانة صحته
ملكه، به يصون ما بقدر الصحة شرط انقطاع فيتعذر الولدين، حق في دعوته
من المبيع الولد نسب فيثبت النسب يثبت ل أن في ل يعتق، ل أن في وذلك
البن؛ جارية قيمة الصورة هذه في الب يغرم وإنما عليه يعتق ل كان وإن الب،

ًا عندنا؛ الب على العقر يجب ول القيمة، يوجب وإنه بالستيلد، يملكها لنه خلف
معروفة. والمسألة للشافعي

الولدين أحد مع الجارية باع كان فإذا غير، ل الولدين أحد باع إذا ذكرنا الذي هذا
ًا، الولدين نسب ادعى البائأع أب ثم قول فعلى والبائأع، المشتري وكذبه جميع

يوسف: أبي قول وعلى باطلة، الصورة هذه في الب الله: دعوى رحمه محمد
دعوته وتصح له، ولد أم الجارية تصير ول الجارية، حق في تصح ل الب دعوى

ًا، الولدين حق في حق في دعوته تصح ول منه، الولدين نسب فثبت نسب
ًا يكون بل المبيع الولد بحرية يحكم فل حرية، الولدين والولد للمشتري، عبد
ًا يكون الباقي بالقيمة.  حر

قيام الب دعوى صحة شرط من المسألة: أن ) في4ب230( محمد قول وجه
ًا الب ليصير الدعوى وقت إلى العلوق وقت من للب الجارية تملك حق متملك

ًا الجارية ًا فيصير الوطء، على سابق بالبيع هذا فات وقد نفسه، ملك مستولد
الولدين؛ نسب يثبت ل الجارية ملك يثبت ولم الجارية، حق في دعوته تصح فلم
الب ملك في الستيلد وقوع حيث من الب من البن جارية ولد نسب ثبات لن
أو البن مكاتبة ولد نسب أو البن، مدبرة نسب ادعى لو كما فصار يوجد، ولم

البن. ولد أم ولد نسب
صحت الب ادعاه حتى والولد الجارية يبع لم البائأع يوسف: أن أبي قول وجه

باع فإذا الكل، في دعوته تصح لم والمدبرين الجارية باع ولو الكل، في دعوته
نفسه. حكم بعض لكل كان البعض دون البعض
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ًا كان الدعوى حق أن ذلك في والمعنى لو البن، ملك لقيام البيع قبل للب ثابت

ًا يبطل إنما بطل عنه البن ملك زوال بعد يبطل فإنما البن، ملك لزوال حكم
ًا يكن لم الدعوى حق لن والمكاتبة؛ المدبرة ولد بخلف لفوات هناكا للب ثابت

الم أن بدليل الم دون الولد بالدعوى المقصود ولكن بخلفه، ههنا أما شرطه؛
الم، ولد يقال ول الولد يقال: أم الم، إلى الولد يضاف ول الولد إلى تضاف
على بالدعوى المقصود هو ولدها» وما السلم: «أعتقها عليه قوله عليه ويدل
فيه. دعوته فتصح إليه، الملك نقل يمنع ما به يحدد لم حاله
من جاريته باع لو أنه ترى أل جائأز فقيل: هذا الم في دعوته تصح لم وإن

ادعى البائأع إن ثم الجارية، المشتري وأعتق بولد المشتري ليد وجاءت إنسان
الم. حق في دعوته تصح لم وإن الولد حق في دعوته صحت الولد نسب

نسب ادعى البائأع إن ثم مسألتنا، في الولدين أحد مع الجارية ماتت إذا وكذلك
الم حق في تصح ل كان وإن الحي، الولد حق في دعوته صحت الولدين



يمنع لم لما هناكا ثم بالبيع، ملكه عن كخروجها بالموت البن ملك عن وخروجها
ههنا.  كذا الباقي الولد في دعواه صحة

ًا ويكون المغرور، من النسب ثابت المغرور ولد والدليل: أن وأمه بالقيمة حر
مدبرة أو البن مكاتبة ولد نسب ادعى لو كما وليس حالها، على رقيقة تكون
ما هناكا الولد في حدثا فقد مكاتب، المكاتبة وولد مدبر، المدبرة ولد لن أمه؛
ً هناكا الدعوى تصح فلم الم، في ذلك حدثا كما ملكه إلى النقل يمنع أما أصل
ًا يبع لم الذي الولد ويكون فبخلفه ههنا، ههنا الجارية يتملك ل لنه بالقيمة؛ حر
ًا ً العلوق ليكون الستيلد على سابق فيكون الصل، حر فيكون ملكه، في حاصل

ًا ًا فجعلناه الولد، قيمة يظهر وأن فلبد قيمة، بغير حر إذا ما بخلف بالقيمة، حر
ًا الجارية يتملك هناكا لن ملكه؛ في الجارية كانت فيكون الستيلد، على سابق

ً العلوق ًا فيكون الصل، حر الولد فيكون ملكه، في حاصل ولن قيمة، بغير حر
نفسه. حق في مصدق الب
التملك حق له أن على بناء أصابها أنه على أمره حمل الولدين نسب ادعى وإذا
يوم التملك شرط ووجود الدوام، ولده ملك في الظاهر وأن ولده، على

للمر بناء صحته بعد ولكن فيها، التملك شرط عدم فقد بيعت وإذا الدعوى،
ًا فصار الظاهر، على أنها على ويستولدها الجارية يصيب الذي بمنزلة مغرور
ًا، له الملك أفاد سبب على بناء ملكه ًا صار استحقت فإذا ظاهر ههنا، كذا مغرور
عقد بمنزلة الغرور لن الجارية؛ تملك عن الستغناء وقع الغرور ثبت ولما

كذا الجارية تملك عن يستغنى النكاح عقد وجود وعند النسب، إثبات في النكاح
ولكن المبيع، الولد نسب فثبت الباقي الولد قيمة الب غرم ذكر ما ولجل ههنا،

ذكرنا. لما يعلق ل
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وكذبه المشتري صدقه إذا فأما والبائأع، المشتري أكذبه إذا ذكرنا الذي هذا

نسب ويثبت للبن قيمتها وعليه خلف، بل له ولد أم تصير فالجارية البائأع،
ًا المبيع الولد ويصير خلف، بل منه الولدين خلف.  بل قيمة بغير حر

حر هو محمد وعند يوسف، أبي عند الب على بالقيمة حر فهو الثاني الولد وأما
ًا المبيع الولد وكان له، ولد أم الجارية صارت وإنما قيمة، بغير قيمة بغير حر

ولد أم صارت الجارية أن أقر فقد دعواه، في صدقه لما المشتري أن باعتبار
الرجوع حق ولي فيهما يصح لم البيع وأن الصل حر علق المبيع الولد وأن له،

المشتري على إقرار كله ذلك عدا فيما لن ذلك؛ عدا فيما ويصدق البائأع على
تصديق بدون الولدين نسب يثبت وإنما الظاهر، حيث من لذلك مالك وهو

نسب ثبت محمد: فلنه قول على وأما أولى، المشتري تصديق فمع المشتري،
ثبت فإذا واحد، ماء من خلقا توأمان وهما المشتري، بتصديق المشترى الولد

ضرورة. الخر ثبت أحدهما
عتق كان لنه بالقيمة؛ حر يوسف: هو أبي قول فعلى البائأع يد في الباقي وأما

ًا بالقيمة المشتري، بتصديق ذلك يبطل فل المشتري، تصديق قبل للبائأع حق
نسب يثبت قوله: لم على لن قيمة؛ بغير الله: يعتق رحمه محمد قول وعلى

ً المدعي من الولدين يثبت المشتري وبتصديق المشتري، تصديق قبل أصل



منه؛ البائأع يد في الباقي نسب ثبوت ضرورته ومن منه، المشترى الولد نسب
ًا صار منه الولد نسب ثبت وإذا توأمان، لنهما ًا، ملكه وهو للبائأع، أخ والخ ظاهر
وكذبه ادعى فيما والده صدق البائأع أن وهو شيء، بغير بالقرابة أخيه على يعتق

البائأع. أب من الولدين نسب ثبت المشتري،
وأما يوسف، أبي قول البائأع من الولدين نسب يثبت أنه ذكر أنما ظنوا مشايخنا

ًا لن منه؛ الولدين نسب يثبت ل أن محمد: فينبغي قول يعتبر الله رحمه محمد
ً الم ًا، والولد الباب هذا في أصل ما على الم حق في دعوته تصحيح وتعذر تبع
الولد؟.  حق في دعوته يصح فكيف هذا، قبل مر

نسب يثبت عنده فلن يوسف أبي عند أما الكل، قول ذكر ما أن والصحيح
فلن محمد عند وأما أولى، البائأع تصديق فعند تكذيبهما، عند الب من الولدين
ً أدنى يكون ل الب لن منه؛ يبع لم الذي الولد نسب ثبت البائأع بتصديق من حال
ًا كان ولو الجنبي، أولى فههنا منه، نسبه يثبت البن وصدقه نسبه ادعى أجنبي

ًا البائأع عند الذي الولد ويكون الخر، نسب ثبات هذا نسب ثبوت ضرورة من حر
مملوكان المبيع والولد والجارية الصل، حر أنه مالكه لعتراف قيمة بغير

ضرورة من وليس المشتري، على يصدقان ل والمدعي البائأع لن للمشتري؛
مر. لما الخر والولد الم بحرية الحكم الولدين أحد بحرية الحكم
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ًا إن ثم ولم الفصل، هذا في الولد «الكتاب»: حكم في ذكر الله رحمه محمد

الهيثم أبو المام والقاضي حازم أبو المام القاضي وكان الم حكم يذكر
قيمة البائأع ومحمد: يضمن يوسف أبي قول قياس يقولن: على الله رحمهما
ابنه ولد أم باع أنه أقر فقد أباه صدق لما لنه الب؛ وهو للمدعي ولد أم الجارية
ًا، يصير وبه وسلمها المدعي ويضمن بالغصب، مضمونة عندهما الولد وأم غاصب

البن جارية استولد الب أن تصادقا لنهما فيه؛ قيمتها ابنه وهو للبائأع الب وهو
بالقيمة.  يملكها وأنه

ًا؛ لوالده البائأع يضمن الله: ل رحمه حنيفة أبي قول وعلى ل الولد أم لن شيئ
ًا لصاحبه أحدهما يضمن مشايخنا: ل أكثر وقال عنده، بالغصب تضمن شيئ

ًا يضمن ل حنيفة: فالبائأع أبي عند بالتفاق. أما ليضمن والب مر، لما للب شيئ
ًا لبنه ًا البيع بقي لما للبائأع سالم ثمنها لن فيه؛ الجارية قيمة من شيئ صحيح
قيمة الب من البائأع أخذ فلو الجارية، عن عوض والثمن المشتري، حق في

عندهما وأما يجوز، ل وإنه واحد معوض بإزاء عوضان ملكه في يجتمع الجارية
ًا، العلة لهذه يضمن ل فالب ًا، للبن يضمن ول أيض الولد أم بغصب أقر وإن أيض
للمشتري، مملوكة وكونها البيع بصحة قضى لما القاضي لن والتسليم؛ بالبيع
بالعدم. إقراره فيلحق أقر فيما كذبه فقد

اشتراها ثم المشتري، وقبضها حامل وهي فباعها ملكه، في حبلت لرجل جارية
الول، البائأع أب فادعاه أشهر، ستة من لقل يده في حملها فوضعت البائأع
صحة شرط من أن ذكرنا لما باطلة الب دعوى كانت ذلك في ابنه وكذبه

دعوى أن ذكرنا لما وهذا والعلوق، الدعوى بين فيما التملك حق قيام الدعوى
ًا، الولد يعلق ولهذا العلوق، وقت إلى يستند صحت متى الب ولية وانقطاع حر



تصح فل العلوق، وقت إلى الستناد يمنع والدعوى العلوق بين فيما التملك
) ويثبت4أ231( بالقيمة له ولد أم الجارية كانت البن صدقه ولو لهذا، دعوته
ًا ويكون الولد، نسب لبنه ولد أم بكونها أقر وقد للبن الملك لن قيمة؛ بغير حر

حق في يقبل ول حقه، في قوله فيقبل باطلً، كان بيعه وأن العلوق، وقت من
بينهما.  جرى كان الذي البيع ينتقض ل حتى المشتري

بغير أو القاضي بقضاء بعيب ردها ولكنه البائأع، من يبعها لم المشتري أن ولو
ًا البيع كان أو الرؤاية، بخيار أو الشرط بخيار أو القاضي قضاء قبضها وقد فاسد

فهذا الولد، ادعى البائأع أب ثم البيع، فساد بحكم البائأع على فردها المشتري،
بين فيما التملك ولية انقطعت لنه ذلك؛ وصفت ما جميع في سواء والول
الجارية عادت وبأن بالبيع، البن ملك عن الجارية لزوال والدعوى العلوق طرف

ً يكن لم أنه يبين لم الثالث حق وفي حقها، في البن ملك قديم إلى عن زائأل
ًا يكن لم للب التملك حق أن يتبين فل ملكه، دعوى صحة من المانع وهو ساقط
ًا اشترى من أن ترى أل الب؛ بخيار أو قاض بقضاء عليه رد ثم يره لم شيئ

ولم تملكه قديم إلى عاد وإن الول، للمشتري الرؤاية خيار يعود ل فإنه الرؤاية،
Yملكه. عن يزل ولم يبع لم كأنه يجعل
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ًا اشترى من أن ترى وأل المشتري إن ثم شفعة، فيها للمشتري ووجب دار

وإن الشفعة، حق فيها للشفيع كان الرؤاية بخيار أو قاض بقضاء بالعيب ردها
ولم البائأع، ملك عن تخرج لم الدار كأن يجعل ولم البائأع، ملك قديم إلى عاد

قط. المشتري ملك في تدخل
أو قاض بقضاء بالعيب ردها ثم النكاح فسد حتى منكوحة اشترى من وكذلك
كأنها تجعل ولم البائأع، ملك قديم إلى عاد وإن النكاح، يعود ل فإنه الرؤاية، بخيار

يكون أن وجب ههنا فكذا المشتري، يملكها ولم البائأع، ملك عن تخرج لم
ًا التملك ولية كان حاله على الزوال بقي وإذا كذلك، فلم بينهما، فيما منقطع

دعوته. تصح
يعود ثم غيره من المشتري ببيع يسقط فإنه العيب، بخيار يشكل قيل: قد فإن
الرد له كان حتى قط ملكه عن يزل ولم يبع لم كأنه وجعل ملكه، قديم عاد إذا

وكيف بالبيع سقط بالعيب الرد في حقه بأن نقول ل قلنا: نحن بائأعه، على
ًا، يكن ولم يسقط الرجوع له يكون ل أنه إل الرد عن لعجزه تأخر لكن عالم

لوجهين:  العيب بنقصان

فتجعل المشتري، جهة من بالمبيع ينتسب المشتري من التملك أحدهما: أن
ًا المشتري كان ولو المشتري، كنسبة نسبته له يكون ل فإنه بنفسه، بالمبيع مثبت

ًا حقه العيب في كان وإن البائأع، رضا غير من العيب بنقصان الرجوع باقي
قديم إلى يعود بأن موهوم والرد جهته من به الغير نسب فإذا الرد، لمكان
ملكه.

يكون فل العيب، عوض إليه وصل فقد غيره، من باع لما المشتري والثاني: أن
وقد يجوز، ل وهذا عوضان، العيب بإزاء يحصل لنه العيب؛ بنقصان الرجوع له

بخلف بالعيب؛ الرد له فكان ملكه، قديم إلى الشيء عاد متى المرين كل زال



ًا لغيره أثبت لما سقط لنه الرؤاية؛ خيار لعلمه له الخيار بثبوت علمه مع لزم
دعوى لن مسألتنا؛ وبخلف ذلك، بعد يعود فل المبيع بأوصاف جهله وهو بعلته،
التملك ولية وهو الدعوى، صحة شرط لفوات البن ببيع باطلة كانت الب

ً يكن لم أنه يتبين لم ملكه قديم إلى عادت وإن بالجارية، ما على ملكه عن زائأل
ًا حقيقة حاله على الزوال بقي وإذا بينا، ًا، الدعوى صحة شرط كان وحكم فائأت
دعوته. تصح فلم
أو كلهما واحد بطن في ولدين المشتري يدي في المبيعة الجارية ولدت وإذا

قطع بأن الولدين أحد على جنى ثم البيع، وقت من أشهر ستة من لقل أحدهما
دعوته، صحت الولدين نسب البائأع ادعى ثم الرش، المشتري وأخذ مثلً، يده
ستة من لقل جاء الذي أما البائأع، بملك اتصل بالولدين العلوق أن تيقنا لنا

العبد، أرش الجاني وعلى واحد؛ ماء من خلقا فلنهما الخر وأما فظاهر، أشهر
ًا ذلك ويكون لم حتى الصل من الخر الولد بحرية حكمنا وإن للمشتري، سالم

ٌء؛ الولد على للبائأع يكن حق في تظهر ل الحرية إن الواحد الولد في قلنا لما ول
اليد.
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا أحدهما اكتسب إن وكذلك نسبهما ثبت البائأع ادعاهما ثم الدعوى، قبل كسب
في الدعوى صحة ضرورته ومن الحي، حق في دعوته صحت لنه البائأع؛ من
من وحريته أحدهما نسب يثبت أن يتصور ل واحد ماء من خلقا لنهما الخر؛ حق

لورثة تكون المقتول قيمة أن ذكر فيما دعواهما صحت وإذا الخر، دون الصل
حتى الجاني حق في الصل من بحريته يحكم ولم للمشتري، تكون ول المقتول

الشخص يكون أن يجوز جائأز، هذا ومثل القيمة، أوجب بل الدية عليه يوجب لم
ًا الواحد ًا عبد أقر من أن ترى أل حكمين، حق وفي شخصين حق في وحر
ًا اعتبر اشتراه ثم غيره يد في عبد بحرية الثمن يستحق حتى البائأع حق في عبد
ًا ويعتبر المشتري، على واعتبر عليه، بعتقه يحكم حتى المشتري حق في حر

ههنا. كذا الحر، تخليص حقه في شراؤاه
وجعل للمشتري، والرش الكسب فجعل والقيمة، والكسب الرش بين وفرق
من وحريته أحدهما ثبوت ضرورة من المقتول. والفرق: أن لورثة القيمة
والحرية، النسب ثبوت حق في الخر عن أحدهما ينفصل ل التوأم لن الصل؛
يثبت الصل؛ من النفس حق في الحرية ظهرت فإذا النفس، عن بدل والقيمة

ثبات ضرورة من ليس أما ضرورة المقتول لورثة فيكون النفس؛ بدل في
المبانة، الطراف حق في ثبوتها النفس حق في الصل حرية وثبوت النسب

الصل، من الطراف فبانت كانت بأن الطراف بدون متصورة الذات حرية لن
حرية لن الكسب؛ في وكذلك الرش، عن المشتري ملك قطع إلى ضرورة فل

يتصور كما المنافع وهو الكسب، بسبب فات ما حرية بدون متصورة الذات
افترقا فلذا الكسب، عن المشتري ملك إلى ضرورة فل الطراف، حرية بدون

ذكرنا لما منه نسبهما ثبت المشتري ادعاهما وإنما البائأع، يدعهما لم قال: ولو
الواحد.  الولد في



المشتري وادعى أحدهما فباع واحد، بطن في ولدين رجل عند المة ولدت وإذا
لنهما منه؛ الولدين نسب وثبت دعوته صحت ابنه، أنه اشتراه الذي الولد

الولد يعتق ول الخر، نسب ثبوت منه أحدهما نسب ثبوت ضرورة فمن توأمان،
ملكه، في يكن لم العلوق أصل لن تحرير؛ دعوى المشتري دعوى لن الخر؛
بعتق التوأمين أحد عتق ضرورة من وليس للحال، اشترى ما أعتق فكأنه

عن تنفصل قد الولد أمية لن له، ولد أم الجارية تصير ول الخر، عتق عارض
أولى. عارضة حرية ففي المغرور، الولد في كما الصل من الولد حرية
المولى إن ثم ابنة، وولدت ابنتها؛ فكبرت ابنة وولدت رجل عند المة حبلت وإذا
ثبت العليا، البنة ادعى المولى إن ثم المشتري وأعتقها السفلى البنة باع

التوأم، بمنزلة وكانت المشتري، عتق وبطل السفلى نسب وثبت العليا نسب
شرائأه. قبل حرة كانت أنها يبين لنه المشتري؛ إعتاق بطل وإنما
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ثم آخر من باعها ثم حامل وهي اشتراها أو ولدها أو أمة الرجل اشترى وإذا

في الولد كان إذا منه، الولد نسب وثبت دعوته، صحت الولد ادعى ثم اشتراها
الدعوى قبل كان ما يبطل ول مملوكا، ولد نسب ادعى لنه ادعاه؛ يوم ملكه

كان ما يبطل فإنه ملكه، في الولد علوق كان إذا ما بخلف شراء؛ أو بيع من
شراء. أو بيع من الدعوى قبل

إلى فيستند استيلد، دعوى فدعوته ملكه، في كان إذا الولد علوق والفرق: أن
الولد، أم وفي الحر ولد في حصلت كلها الساعات أن وبين العلوق، وقت

فيقتصر تحرير دعوى فدعوته ملكه، في العلوق يكن لم إذا أما بطلنها، فيظهر
السابقة.  البيوع بطلن به يظهر فل الحال، على

ثم أحدهما وباع العبد، ملك في ولدا توأمين عبدين الرجل اشترى قال: وإذا
ًا، ادعاهما ظاهر وهذا يبع، لم الذي في دعوته صحت يبع لم الذي وادعى جميع

ثبات في يختلفان فل واحد، ماء من خلقا توأمان لنهما باع؛ الذي نسب وثبت
ملكه، في العلوق كان إذا ما بخلف باع الذي في البيع ينتقض ول النسب،
دعوى يبع لم الذي في فدعوته ملكهما، في كان إذا العلوق أن وهو والفرق
لم إذا فأما الحر، باع أنه فتبين الصل من حريته ضرورة ومن الصل، من حريته

تحرير، دعوى يبع ) لم4ب231( الذي في فدعوته ملكهما في العلوق يكن
باع أنه يبين فل الخر، حرية عارضيه بحرية أحدهما حرية ضرورة من وليس
الحر.
ًا الرجل اشترى وإذا فادعى توأمان؛ وهما العبد ذلك أخا أبوه واشترى عبد

وثبت ظاهر وهذا يديه، في فيما دعوته صحت يديه في الذي العبد أحدهما
ًا؛ ويعتقان واحد، ماء من خلقا لنهما الخر؛ نسب هو كان إن المدعي لن جميع
كان وإن أخاه، ملك لن أبيه؛ على الخر وعتق بالدعوى، عنده الذي عتق الب

ابن ملك لنه أبيه؛ على الخر وعتق بالدعوى، عنده الذي عتق البن هو المدعي
منهما واحد كل يد في ما عتق لن لصاحبه؛ منهما واحد على ضمان ول أبيه،
ًا نسبه ثبت ٍد غير عليه مقصور صاحبه. إلى متع
عند بيوم ذلك بعد فولدت أيام، ثلثة بالخيار أنه على أمة الرجل اشترى وإذا

ًا؛ عندهم دعوته صحت الولد المشتري فادعى المشتري، دعوى لن جميع
المشتري خيار فلن ومحمد، يوسف أبي عند أما ملكه، صادفت المشتري

ًا المة وصارت بالولدة، سقط وحدوثا آدم، بنات في عيب الولدة لن له؛ ملك



دعوى إن قوله معنى فهذا المشتري، خيار يسقط المشتري يد في العيب
دعوته فإن المشتري، فادعاه للبائأع الخيار كان ولو ملكه، صادفت المشتري

دعوته. بطلت فسخ وإن دعوته، صحت البيع، البائأع أجاز إن موقوفة تكون
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

بل يتوقف ل عتقه فإن للبائأع، والخيار المشتري، أعتقه إذا وبينما هذا بين فرق
للحال، النسب بإثبات وليس ثابت، بنسب إقرار الدعوى والفرق: أن يبطل؛

بحرية أقر لو كما الملك على يتوقف نفاذه ولكن الملك، قبل صحيح والقرار
في إل يصح ل تصرف وإنه للحال، مبتدأ تصرف فإنشاء العتاق فأما الغير، عبد

كان متى موقوف ملك ول مات، ملك ل العتاق حالة للمشتري وليس الملك،
أخرج لو حتى العتاق يصح فلم موضعه، في عرف ما على للبائأع الخيار

ًا كان قال: هذا كان بأن الخبار مخرج العتاق في الكلمان شرائأي قبل حر
منه. ذلك يوقف

درهم بألف شاء أيهما يأخذ بالخيار أنه على رجل من أمتين الرجل أخذ وإذا
أولً، وطئها التي يبين لم أنه إل منه، أنهما وأقر عنده، فولدتا الخرى ويرد

المشتري خيار لن وهذا البيع، تناولها التي وهي أحدهما ولد في صحيح فإقراره
باختيار ويتبين عينها، بغير أحدهما تناول البيع ولكن دعواه، صحة يمنع ل

ًا، دام ما بالبيان فيؤمر المشتري الورثة؛ إلى فالبيان البيان قبل مات فإن حي
كان لو للمورثا البيان لهم فيكون التعيين، خيار في الميت مقام قاموا لنهم
ًا. حي
من هذه ولد نسب يثبت فإنه أولً، الجارية هذه وطء أبانا الورثة: إن قالت فإن

ثمن الورثة وعلى بموته، وتعتق للميت ولد أم هي وتصير معه، ويرثا الميت،
مع البائأع على الخرى المة ويردون الميت، تركة من ذلك يؤدون للبائأع هذا

الميت. من البيان هذا حصل لو كما البائأع أمة فتكون عقرها،
وطء بل الورثة: ل بعض وقال أولً، هذه وطء أبانا الورثة: إن بعض قال وإن
ً الورثة بعض لهما قال التي كانت أولً، الخرى هذه الميت وطئها التي هي أول
ً الخرى. ويرد للستيلد، متعينة أول
ولدان، وله مات ثم عبديه، أحد يعتق أن الرجل أوصى إذا وبينما هذا بين فرق

لتنفيذ يتعين الخر فإن الخر، العبد الخر وأعتق العبدين أحد أحدهما فأعتق
الول.  دون فيه الوصية

الملك بحكم البيان في المورثا مقام قام الوارثا هذه مسألتنا في والفرق: أن
بحكم البيان لهم ثبت وإنما بالبيان، يأمرهم لم المورثا لن المر؛ بحكم ل

ًا كان ما ورثوا لنهم الملك؛ ثابت والملك الغير، بملك مختلط وإنه للميت، ملك
ًا. ولو كان لو الميت كتعيين أحدهم تعيين فيكون للكل، ًا الميت كان حي حي

ًا، منه القرار كان أولً، هذه وقال: وطئت ً والرجوع صحيح الورثة. من كذا باطل
أنه ترى أل الملك، بحكم ل المر بحكم الوارثا إلى التعيين المسألة تلك في أما
بحكم إليهم التعيين كان وإذا الميت، عن إعتاقهم يصح ل يأمرهم ولم مات لو

أمر والميت أمره، وافق لو أن الميت كإعتاق الوارثا إعتاق يصير فإنما المر،
المر حصل لو كما العبدين لتفاوت تنفيذ وإنه تعيينه، على يجتمعان عبد بإعتاق



ًا، أحدهما أعتق فإذا الحياة، حالة في فل المر، أمر يوافق لم إعتاق فهذا عبد
ًا له لن المعتق؛ على ينفذ بل الميت على ينفذ هذا بعض أعتق وإذا فيه، نصيب
ً هو يبق لم المعتق ابن من العبد لتنفيذ الخر العبد فيتعين الوصية، لتنفيذ محل

إعتاق على اجتماعهما لن فيه، بانفراده الخر البن إعتاق ويصح فيه، الوصية
الفرق. هو فهذا يفيد؛ ل بعينه عبد
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نسب يثبت ل فإنه أولً، الميت وطئها التي يدرون ل أنهم الورثة اتفقت وإن

ونصف الولدين، من واحد كل نصف يعتق ولكن الميت، من الولدين من واحد
وردت القيمة، نصف في الولدين من واحد كل وسبب الجاريتين، من واحد كل

التركة، من العقر ونصف الجاريتين، من واحد كل ثمن نصف البائأع على الورثة
ًا، الولدين نسب البائأع وادعى الولدين، نسب وادعى المشتري يمت لم فإن أيض
وجهين:  على فهذا

تصح الوجه هذا وفي المشتري، دعوى بعد البائأع من الدعوى تكون الول: أن
من لقل بالولدين جاءتا كيف أمه، في عليه يرد الذي الولد في البائأع دعوى

ولم نفسه، ملك صادفت دعواه لن أشهر؛ لستة أو البيع، وقت من أشهر ستة
تصديق غير من الصورة هذه في يصح ل للمشتري صار فيما دعواه تصح

أولى. دعوته فبعد المشتري،
ًا؛ تصح ل أشهر ستة من لقل جاءتا إذا وأما المشتري، عتق عليه دخل لما أيض
ًا ادعياهما وإن فيما صحيحة البائأع فدعوى أشهر، لستة بالولد جاءتا إذا جميع
ستة من لقل بالولد جاءتا وإن للمشتري، صار فيما دعوته تصح ول له، صار

ودعوى استيلد، دعوى دعوته لن الولدين؛ في أولى البائأع فدعوى أشهر،
تحرير. دعوى المشتري
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العتاق بعد الولد دعوى في آخر نوع
ًا الرجل أعتق إذا ًا عبد ًا، دعوته صحت ابنه أنه ادعى ثم له، صغير استحسان

على إقدامه الدعوى. بيانه: أن هذه في يتناقض لنه تصح؛ ل والقياس: أن
ًا يكن لم إذا إعتاقه يصح وإنما العتاق، بصحة منه إقرار العتاق إذا لنه له؛ ابن

ًا كان في العلوق يكن لم وإن الصل، حر كان ملكه في العلوق وكان له، ابن
على وإقدامه ذلك، بعد إعتاقه يصح فل عليه، يعتق ملكه في دخل فإذا ملكه،

ًا يكون العتاق ًا. ابنه أنه بدعواه فيصير له، بابن ليس أنه منه إقرار متناقض
هذا في المنفعة عظم لن البن؛ وهو العبد إقرار هذا الستحسان: أن وجه

على يبطلن وههنا تصديق، غير من صحيح للغير والقرار للبن، الميراثا
قلنا الدعوى هذه في متناقض بأنه وقوله ههنا، التكذيب يوجد ولم التكذيب،

ليس فقال: هذا صرح لو أنه ترى أل يضر، ل الباب هذا في التناقض ولكن نعم،
أنكر بابني؛ هذا بقوله: ليس لن لنفسه دعواه تصح ابني، قال: هذا ثم بابني،

المالية، بالحقوق أقر ذلك بعد ابني هذا وبقوله مالية حقوق عليه للبن يكون أن
صحيح.  إنكارها بعد بالحقوق والقرار



أبي عند ابنه فهو ذلك، بعد الخر ادعاه ثم أحدهما أعتقه رجلين بين صغير عبد
وبقي المعتق، نصيب على العتاق فاقتصر متجزئ، عنده العتاق لن حنيفة؛
ًا الخر نصيب فتصح مملوكا ولد نسب ادعى فإنما الخر، ادعاه فإذا له، مملوك
يكن لم بأن تحرير دعوى المدعي دعوى كانت إن لها مولى ويكون دعوته،
دعوته كانت فإن بينهما، الولء نصف استحق المعتق لن ملكهما، في العلوق
النصف، بإعتاق الولء نصف للمنعتق ملكه في العلوق كان بأن استيلد دعوى

يعتبر وزعمه عليه له ولء ل وأنه الصل، حر علق أنه زعم لنه للمدعي؛ ولء ول
حقه. في
وكان كله، عتق فقد أحدهما أعتقه ومحمد: حين يوسف أبي قول على وأما

صغير حر نسب ادعى فإنما ذلك، بعد الخر ادعاه فإذا للمعتق، الولء جميع
ًا دعوته فتصح معروف، نسب له ليس ًا، ل استحسان نسب ادعى لو كما قياس

لقيط.
الله: رحمه حنيفة أبي قول فعلى المعتق، ادعاه إذا وأما الخر، ادعاه إذا هذا

ًا دعوته صحت ًا؛ قياس قولهما: وعلى ملكه، على باٍق نصيبه لنه واستحسان
ًا، دعوته صحت من معروف نسب له ليس صغير حر نسب ادعى لنه استحسان
ًا، الولد كان إذا هذا غيره، ًا كان وإن صغير بذلك، أقر فإن نفسه، عن يعبر كبير

تصح لم ذلك جحد وإن ل، أو العتق ادعى سواء المدعي من النسب ثابت فهو
حنيفة، أبي عند الخر دعوى وتصح فيه ) له4أ232( ملك ل لنه المعتق؛ دعوى

ملك ل لنه أحدهما؛ دعوى تصح قولهما: ل وعلى ملكه، على باق نصيبه أن إل
عندهما. فيه لحدهما
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عليه والشهادة غيره نسب النسان دعوى في آخر نوع
شيئان:  النوع هذا في اعتباره يجب ما

خصم على قامت وإذا قبلت، حاضر خصم على قامت إذا البينة أحدهما: أن
حكمي أو ظاهر، وهو قصدي أما حاضر، خصم عنه كان إذا إل تقبل، ل غائأب
ًا الغائأب على المدعي يكون بطريقين: أحدهما: أن وذلك المدعي لثبوت سبب
أقام الذي يكون مرة. والثاني: أن غير ذلك ذكرنا وقد محالة، ل الحاضر على
ًا، البينة ًا الدعوى وتكون وارث إذا الوارثا على تقبل البينة فإن الميت، على واقع
هو وفيما المال، في المورثا مقام يقوم الوارثا لن المال؛ في الدعوى كانت

فيه الخصومة في مقامه فتقوم بالمال، المتصلة الحقوق وفي المال، آثار من
عليه المدعى كان إن بينة، عليه وأقام دعوى، آخر على ادعى من الثاني: أن

عليه، المدعى دعوى سمع الدعوى فيه وقع فما للمدعي إقراره يجوز ممن
إنما القرار لن خصم؛ أنه علم به إقراره جاز لما لنه عليه؛ بذلك بينته وقبلت

وإن مسموعة، عليه والدعوى مقبولة الخصم على والبينة الخصم، من يجوز
ل فإنه الدعوى، فيه وقعت ما نسب إثبات يتصور ل ممن عليه المدعى كان

ولمه، لبيه أو أمه، أو لبيه أخوه أنه آخر على يدعي كالرجل عليه، البينة تقبل
ًا عليه يدعي ليس والمدعي أو أمه، جهة من أو أبيه جهة من ميراثه من حق

إقراره يجوز ل ممن عليه المدعى لن عليه، بينته تسمع ل فإنه نحوه، أو نفقة
يحتمل لنه إقراره؛ يصح ل أخوه أنه أقر لو فإنه الدعوى، فيه وقع بما للمدعي
فيه وقع ما سبب إثبات عليه المدعى من يتصور ول وأمه، أبيه على النسب

يدعي المدعي كان إذا عليه المدعى من الخوة ثبوت سبب لن الدعوى؛



أمه، ابن أو أبيه ابن المدعي يكون أن الم جهة من أو الب، جهة من الخوة
يصح لم ولما عليه، المدعى من يتصور ل وإنه الم، بولدة أو الب بإيلد وذلك

ما بسبب إثباته منه يتصور ولم الدعوى، فيه وقع بما القرار عليه المدعى من
ًا عليه المدعى كان الدعوى، فيه وقع وجه، كل من الدعوى فيه وقع عما أجنبي
ًا يكن ولم عليه.  بينته تقبل فل للمدعي، خصم

أنه إل الدعوى فيه وقع بما للمدعي إقراره يجوز ل ممن عليه المدعى كان وإن
لما لنه البينة؛ تقبل الدعوى فيه وقع ما نسب إثبات عليه المدعى من يتصور
ًا كان ذلك النسب إثبات منه تصور وجه كل من الدعوى فيه وقع أو فيه، خصم
بينته قبلت دعواه؛ على بينة وأقام ابنها أنه امرأة على يدعي كالرجل وذلك
أقرت لو كانت وإن زوجها، من الولد هذا نسب يثبت زوج لها كان إذا أنه حتى
تحمل لنها زوجها؛ من به المقر البن نسب يثبت حتى إقرارها يصح ل بذلك
ما منها يتصور بالبنوة إقرارها يصح ل كان إن لنه الزوج، وهو غيرها على نسبه

منها الولد نسب لثبوت سبب ولدتها فإن الولدة، وهو البنوة ثبوت سبب هو
ًا فكان ولدته، أنها عليها ادعى المدعي فكان والزنا، الملعنة ولد في كما مدعي

ً عليها ًا فكان منها، يتصور فعل وإن عليه، البينة سماع حق في للمدعي خصم
إقراره. يجوز ل كان
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

«الصل» رواية على مستقيم باطل بالولد المرأة إقرار أن ذكرنا ما ثم
«الجامع»: أن في ذكر فقد «الجامع»، رواية على مستقيم غير والفرائأض،

الله شاء إن المسائأل خلل في فيه الكلم وسيأتي جائأز، بالولد المرأة إقرار
تعالى. 

«الجامع»: لو في الله رحمه محمد المسائأل: قال إلى جئنا عليها الوقوف وبعد
ً أن القاضي؛ إلى فقدمه يجحد وهو وأمه لبيه أخوه أنه رجل على ادعى رجل

نفقة من قبله لي حق قال: ل فإن تريد؟ ويقول: ماذا المدعي يسأل فالقاضي
يسمع ول دعوته إلى يلتفت ل فالقاضي غير، ل نسبي إثبات أريد ولكن ميراثا،

وهو غائأب على قامت بينة هذه الول: فلن الصل أما أقامها، إن عليه بينته
لن عليه، المدعى الحاضر من يثبت ول الب، من يثبت نسبه لن والم؛ الب

وهذا الب، على قامت بينة هذه أن فدل الخر، من يثبت ل الخوين أحد نسب
من أما الحكم، طريق من ول الدعوى، هذه في عنها بخصم ليس الحاضر
ًا ينتصب ل الوارثا الرثا: لن طريق حالة النسب من والم الب عن خصم
ًا يدع ولم المال، آثار من أثر ول بمال، ليس لنه الوفاة؛ وبعد الحياة على أيض

ًا الحاضر ينتصب فلم الغائأب، من النسب بإثبات إل ذلك إلى يتوصل ل شيئ
ًا الحاضر تقبل. ل الخصم غير على القائأمة والبينة الغائأب، عن خصم

فيه وقع بما إقراره يجوز ل ممن عليه المدعى الثاني: فلن الصل على وأما
وولدة أبيه إيلد وهو الخوة، نسب إثبات منه يتصور ول الخوة، وهو الدعوى

تقبل. قال: ل فلهذا أمه،
ًا عليه أدعي المدعي: أنا قال وإن يستحق مما ذلك غير أو نفقة أو ميراث

ًا القاضي جعله بالخوة؛ على أما عليه، المدعى بينة ويسمع للمدعي، خصم



من المدعي يدعيه ما لن حاضر، خصم على قامت بينة هذه فلن الول الصل
فانتصب البوين، من النسب بإثبات إل إثباته إلى يتوصل ل الحاضر على الحق

ًا الحاضر عليه المدعى يد في ادعى كمن النسب، إنكار في البوين عن خصم
إثبات في بينته قبلت البينة؛ عليه وأقام الغائأب فلن من اشتراه أنه إنسان

من الشراء بإثبات إل الحاضر على يدعيه ما إثبات إلى يتوصل ل لنه الشراء؛
ًا الحاضر فانتصب الغائأب،  lالشراء. إنكار في الغائأب على خصم

ً رجل على ادعى وكمن تقبل البينة عليه وأقام فلن من الكفالة بسبب مال
على يدعيه ما إثبات إلى يتوصل ل لنه الغائأب؛ على المال إثبات في بينته

ًا الحاضر فانتصب الغائأب، على المال بإثبات إل الحاضر في الغائأب عن خصم
ًا الحاضر ينتصب ههنا فكذا المال، إنكار السبب إنكار في الغائأب عن خصم

ًا الغائأب ويصير وأنكر ذلك بعد حضر لو حتى الحاضر على بالقضاء عليه مقضي
الثاني: فلن الصل على إنكاره. وأما ينفعه ل أنه عليه المدعى يكون أن

عليه المدعى بينة فيقبل إقراره، يجوز الوجه هذا في بالخوة عليه المدعى
بذلك.
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دعواه على بينة المدعي فأقام ينكر، والب ابنه أنه رجل على رجل ادعى وإن

ً ذلك مع ادعى بينته؛ قبلت لنه خصم؛ على قامت بينته هذه لن يدع؛ لم أو مال
ً عليه يدعي بذلك عليه المدعى أقر لو ولهذا عليه، نسبه ويحمل إيلده وهو فعل
إقراره. يصح

قبلت دعواه على بينة المدعي فأقام ينكر، والبن أبوه أنه رجل ادعى لو وكذلك
ً ذلك مع ادعى بينته يدعي لنه خصم؛ على قامت بينة هذه لن يدع؛ لم أو مال
ينتسب البن فإن نفسه، إلى النتساب ويلزمه ولدته يقول: أنا فإنه فعلً، عليه
إقراره. جاز بذلك عليه المدعى أقر لو ولهذا الب، إلى

ًا امرأة على رجل ادعى إذا وكذلك رجل على امرأة ادعت أو تنكر، وهي نكاح
ًا على قامت لنها بينته؛ قبلت دعواه على بينته المدعي فأقام ينكر، وهو نكاح

ًا عليه يدعي لنه خصم؛ وهي الملك عليها يدعي الزوج ولن وتوله، باشره عقد
أقر لو ولهذا بالجماع، المطالبة حق وثبوت والنفقة المهر الزوج على تدعي

عليه.  المدعى بينة فتقبل إقراره جاز بذلك عليه المدعى

أنه ادعى أو أسفل، أو فوق من عتاقه، من موله أنه رجل على رجل ادعى ولو
قبلت؛ دعواه على بينة المدعي فأقام يجحد، عليه والمدعى موالة، من موله
ًا فكان فعلً، عليه تدعي لنها أقر لو ولهذا مالً، عليه تدع لم وإن فيه خصم

وكذا جائأز، بالولد المرأة إقرار أن هذا بعد ذكر إقراره، صح بذلك عليه المدعى
باطل؛ بالولد المرأة إقرار أن الفرائأض كتاب وفي «الصل»، دعوى في ذكر
ً فيكون للب النسب لن عليه. تحميل

يقول: كان أنه البزودي علي السلم فخر المام الشيخ ) عن4ب232( حكي
إقرارها فصار معروف، زوج لها يكن لم إذا ما على محمول الجامع في ماذكر

ًا محمول والفرائأض الدعوى في ذكر وما خاصة، عليها فصار الزنا، إلى متصرف
ً فيكون معروف، زوج لها كان إذا ما على المسألة وقال: في عليه، تحميل



مقبولة بذلك عليها والبينة صحيح، بالولد «الصل» إقرارها رواية على روايتان،
ًا الروايتين على وأقامت ابنها، (رجل) أنه على ادعت لو المرأة أن حتى جميع
ً بذلك تدع لم وإن بينتها، قبلت بينة ذلك على ًا.  أو مال حق

يدع لم وإن بينة، ذلك على وأقام ابنها، أنه امرأة على رجل ادعى لو وكذلك
ً بذلك ًا، مال «الصل»، رواية على وأما «الجامع» فظاهر، رواية على أما وحق
أخبرت الخبار في لن بذلك؛ إقرارها يجوز ل كان وإن عليها، البينة قبلت فإنما
الولدة، منها النسب سبب لن القابلة؛ شهادة وهي علمة، وخبرها الصدق بخبر
يثبت ول القابلة، شهادة بدون إخبارها في تصدق فل القابلة، تحضرها وأنه

يشترط ول النكار، صحتها فشرط البينة فأما الوجه، هذا من بقولهما النسب
تصور يشترط وإنما المنكر، قول إلى المنكر غير قول انضمام النكار لصحة
منها والنكار الدعوى فيه وقع ما وتصور والنكار، الدعوى فيه وقع ما بسبب
وروى البينة، عليه تقبل فلم عليه، المدعى كذلك ول البينة، فقبلت ثابت،

مقبولة؛ غير الصورة هذه في عليه البينة أن يوسف أبي «المالي» عن أصحاب
بذلك. عليه البينة تصح فل بالثبوت، إقرارها يصح ل لنه
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ًا أن ولو يديه في الذي الرجل وزعم نفسه، عن الصبي يعبر ل رجل يد في صبي
أخوها جعلته وأمه لبيه أخوها أنه بينة الصل حرة المرأة وأقامت التقطه، أنه

على تدعي لنها خصم؛ على قامت بينة هذه لن إليها؛ ودفعته بينهما، وقضت
ًا الملتقط وهو الحاضر للحضانة حجرها إلى الصبي نقل حق وهو لنفسها، حق

من بالصبي أحق المحرم الرحم وذات المحرم الرحم ذا فإن والتربية،
أوأمه، أبيه من نسبها إثبات بعد إل الحق هذا إثبات إلى يتوصل ول الملتقط،
ًا الملتقط فينتصب وأمه. أبيه عن خصم
بأنه قضيت بحاله المسألة وباقي عبده، أنه يدعي يديه في الذي كان لو وكذلك
نسبها إثبات بعد إل الملتقط يد من النتزاع يمكنها ل لنها بعتقه؛ وقضيت أخوها،

ذلك.  إثبات لها فكان حريته، وإثبات وأمه أبيه من

أنه رجل على امرأة ادعت إذا اللقيط مسألة قياس مشايخنا: وعلى بعض قال
لنها محمد؛ عند بينتها تقبل أن ينبغي بينة ذلك على وأقامت وأمها، لبيها أخوها
ًا التزويج فكان محمد، عند به إل يجوز ل نكاحها لن النكاح حق عليه تدعي حق

ًا ًا، الخوة بسبب ادعت فقد الولي، قبل لها مستحق بالبينة إثباته فملكت حق
غير من نفسها تزويج تملك يوسف: المرأة وأبي حنيفة أبي قول وعلى عليه،
ًا التزويج يكن فلم ولي، ًا حق ًا، الخوة نسب تدع فلم الولي، على لها مستحق حق

بالبينة. إثباتها يملك فل
ً أن ولو ًا كان أنه ابنه على رجل فادعى ابن، وله ملك العرب من رجل لبيه، عبد
يشبه قال: ول بينته؛ تسمع عليه البينة فأقام البن، ذلك وأنكر أعتقه أباه وأن
وتركا المعتق العبد هذا مات لو الخوة. وكذلك دعوى بذلك يريد النسب هذا
ًا ًا، ابن عليهما وأقام مولياه، وأنهما أباهما أعتق أباه أن العربي البن فادعى وبنت

النسب. وبين العتاقة ولء بين فرق فقد بينته، تقبل فإنه البينة،
الفقيه عن حكي ما فيه الصحيحة والعبارة الفرق، في المشايخ عبارة واختلفت



ثبت لنه اليمين؛ ملك أثر فإنه المال، أثار من أثر الولء أن البلخي بكر أبي
والبن اليمين ملك آثار من وكان اليمين، ملك في إل للعتق صحة ول بالعتق،

المال.  من الميت على يدعي فيما الميت الب مقام يقوم

ًا ادعى بأن مالً، البن على يدعي ل المدعي كان وإن الميت، الب على دين
أبيه؛ على الدين إثبات بذلك يريد الميت الب تركة من شيء البن يد في وليس
كان وإذا بينته، تقبل بالبينة إثباته إلى يحتاج ول يستوفيه، مال له ظهر إذا حتى
وإن المال، أثار من الميت الب على يدعي فيما الميت الب مقام يقوم البن
ً قبله يدعي ل المدعي كان الشيء، ذلك مقام قائأم الشيء أثر إذ الحال في مال

ًا، اشترى من قلنا: إن ولهذا يرجع أن له كان به عيب على اطلع ثم وأعتقه عبد
مقام الثر وقام أثر، الملك لهذا بقي لنه ملكه؛ يبق لم وإن العيب، بنقصان

ًا البن كان ههنا. ولما كذا الملك هذه كانت الولء دعوى في الب مقام قائأم
لنه الخوة؛ دعوى بخلف فقبلت حاضر، خصم عنه غائأب على قائأمة البينة
يقوم ل والبن المتعة، ملك آثار من هو إنما المال آثار من أثر هو ول بمال، ليس
يقم لم ولما آثاره، من هو فيما مقامه يقوم ل فلهذا المتعة، ملك في الب مقام
عنه ليس غائأب على قائأمة الخ بينة كانت الخوة دعوى في الب مقام البن
تقبل. فل حاضر خصم
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لك؛ وصفت ما جميع في العتاقة ولء ثم المولة، ولء محمد: وكذلك قال ثم
من البيع فأشبه بموته، تنتقض ل وإنه المال، لكتساب الب بولي عقد حكم لنه
عليه يرد حتى وأحكامه البيع حقوق في الب مقام يقوم والبن الوجه، هذا

يقوم فكذا مال، يده في يكن لم وإن الشرط، وبخيار الرؤاية وبخيار بالعيب
بعد يبقى بعقد تثبت ل فإنها الخوة، بخلف عليه الولء دعوى في الب مقام

المورثا.  مقام دعواها في الوارثا فيقام بالبيع، يلحق حتى الموت

بينتها. قبلت بينة ذلك على وأقامت ابنها، أنه رجل على ادعت إذا المرأة ثم
بينته، قبلت إنما بينة ذلك على وأقام أمه، أنها امرأة على رجل ادعى إذا وكذلك

ّور المومية سبب لن يصح؛ ل بذلك أقرت لو المرأة كانت وإن وهو منها، متص
ًا فكانت الولدة مالً. عليها يدع لم وإن ادعى، فيما للبن خصم

لنها سواء؛ الخوة ادعت لو وما فهذا أمها، ابن أنه رجل على امرأة ادعت ولو
فكان منها، يثبت ل أبيها من نسبه يثبت لم ما فإنه غيرها، على النسب تحمل

ًا ذلك مع ادعت فإن الخوة، كدعوى ًا حق فل. ل وما البينة قبلت مستحق
ًا، وتركا أعتقوه ثلثة موالي وتركا مات «الجامع»: رجل في قال فأقام دار

غيرهم، له وارثا ل أعتقوه الذين ومواليه وورثته عصبته أنهم البينة مواليه
ًا، بينهم بالدار القاضي وقضى بينة رجل وأقام الموالي، من واحد مات ثم أثلث

له القاضي وقضى الثاني، الميت أخ يعني غيره له وارثا ل وأمه لبيه أخوه أنه
المشتري، إلى وسلمه رجل من ذلك الخ فباع مقسوم، غير إليه ودفعه بنصيبه

وأقام رجل فجاء المشتري، وغاب رجل من اشترى ما أودع المشتري إن ثم
غيره، له وارثا ل ووارثه الخر الميت ابن أنه الخر الميت أخ بحضرة بينة

حق في البن بنسب يقضي فالقاضي الدار، في الشريكان ذلك في وصدقه



حق في ببينته القاضي فيقضي الخ، وهو جاحد خصم على قامت النسب إثبات
لهذا. النسب

ًا يدعي ل البن وإن ببينته القاضي يقضي قيل: كيف فإن لن الخ؛ على حق
تصح، ل المال دعوى عن خل إذا النسب ودعوى الخ، يد في ليس الميت نصيب

وجهين: قلنا: من عليه البينة تسمع فل
الوالد عدا فيما النسب دعوى لصحة تشترط إنما الحق دعوى أحدهما: أن

ليس الحق دعوى والولد الوالد، حق في أما ذلك وأشباه والعم الخ نحو والولد
من الدعوى تصح الحياة حالة في أن ترى أل النسب، دعوى الصحة بشرط
ههنا.  كذا هذا مر وقد الحق، دعوى ذلك مع يكن لم وإن والولد، الوالد

والولد الوالد في شرط النسب دعوى مع الحق دعوى أن سلمنا الثاني: أن
ًا البن. من ههنا الحق دعوى وجد أنه إل أيض
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

وأنت ملكي، الدار ثلث الميت لخ يقول البن وجوه: أحدها: أن من ذلك وبيان
ادعى الثمن. والثاني: أنه منك وآخذ البيع أجيز أن ولي أمري، بغير بعته

لعدم الحال في بالميراثا له يقض لم القاضي أن إل النسب دعوى مع الميراثا
بالنسب. القضاء يمنع ل وهذا الخصم

على حقوقه بإثبات فلن وكيل أنه القاضي عند رجل ادعى لو ما نظير وهذا
على البينة وأقام الوكالة، بحكم إثباتها أريد وأنا حقوق، الناس على وله الناس،
الحال. في بالحقوق يقضي ل كان وإن بوكالته، يقضي القاضي فإن الوكالة،

ًا، يدعي الثالث: أنه أخ من هذا ... للمشتري المشتري يحضر بأن والثاني حق
ذلك يستحق والبن لهذا المشتري أقر إذا الميت عن ورثه مما وإنه الميت، هذا

كبيع الثاني في حكمه أفاد الحال في حكمه أفاد إذا يعتبر كما والسبب
).4أ233( الخيار بشرط والبيع الفضولي

على بينته وأقام رجل جاء رجل، على مؤجل دين وله مات رجل هذا من وأقرب
له يفيد ل دعواه كان وإن بينته، وتقبل دعواه تسمع الميت ابن أنه المديون

ًا ههنا. كذا الحال في شيئ
للخ به قضى كان الذي بالثلث للبن يقضي هل البن بنسب القاضي قضى وإذا
هو البن دعوى عنده وقع الذي القاضي كان إن ينظر الخر؟ الميت تركة من

في بخطابه علم لنه بذلك؛ للبن قضى الميت بنصيب للخ قضى الذي القاضي
ًا المشتري بكون وعلم البن، وجود مع بالميراثا للخ قضى لنه قضائأه؛ غاصب
وهو الغائأب، على قضاء منه هذا يكون ول الغاصب، مودع المدعي وبكون

المالك.  غير من اشترى حيث للمشتري يثبت لم الملك أن علم لنه المشتري؛

للخ قضى الذي القاضي غير البن خصومة عنده وقع الذي القاضي كان وإن
غاصب، المشتري أن يعلم ل الثاني القاضي لن للبن؛ يقضي ل الميت بنصيب

ل وأنه ملك، سبب بأي البائأع الخ أن يعلم ل لنه الغاصب؛ غاصب المودع وأن
نصيب للبن قضى فلو بالخوة، الميت بنصيب للخ قضى القاضي أن يعلم

ًا ينتصب ل المودع لن خصم؛ غير من الغائأب على قضاء هذا كان الميت خصم
المودع. على يستحق فيما



ًا المودع كون عرف الثاني القاضي المسألة: أن هذه وتأويل بأن بالمعاينة مودع
إذا أما المودع، أقامها ببينة أو الثاني القاضي بمعاينة منه المشتري إيداع كان
ًا، كونه الثاني القاضي يعرف لم لن الخ؛ بنصيب للبن يقضي فالقاضي مودع

ًا ينتصب اليد صاحب ًا، كونه يثبت لم ما يده بظاهر خصم يقض لم إذا ثم مودع
لن المصدقين؛ الشريكين نصيب في البن يدخل ل الخ بنصيب للبن القاضي
بشيء للبن مقرين يصيرا فلم خاصة، الميت نصيب إلى انصرف للخ القضاء

الميت نصيب الثاني القاضي أخذ ذلك بعد المشتري حضر فإن أيديهما، في مما
البن. إلى ودفعها المشتري من

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
على البينة البن أعاد إذا هذا «الكتاب» قالوا: تأويل في محمد ذكر هكذا

من ورثه كان الخ وأن الميت، أخ من هذا اشترى أنه المشتري يقر أو المشتري
حق في البن بينة لن الميت؛ بنصيب القاضي يقضي ل ذلك بدون أما الميت،
بمنزلة. والعدم وجوده فصار خصم، على ل قامت المال
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
شخص على نسبه ذلك وإحالة غيره، على النسب الرجل دعوى في آخر نوع
آخر
النفقة، عليه له وللزمن أبوه، أنه رجل على ادعى زمن «المنتقى»: رجل في

على بينة عليه المدعى وأقام أبوه، أنه بينة الزمن فأقام الرجل، ذلك وأنكر
بينة قال: البينة ينكر، والزمن ينكر، الرجل وذلك الزمن، أب أنه آخر رجل

النفقة، عليه له وتفرض بالنسب، البينة عليه أقام الذي من نسبه ويثبت الزمن،
الخرى.  البينة إلى يلتفت ول

ً ثمة ذكر يجوز فقال: ل أجاب، ثم الرجلين ابن يجعله لم فقال: كيف سؤال
ً ادعيا لو رجلين أن ترى أل ذلك، يولد وقد ابنه، أنه يزعم منهما واحد كل رجل
إحدى شهادة وادعى ذلك، على بينة منهما واحد كل فأقام لمثلهما، مثله

وهو البن، حق ههنا الحق لن وحده؛ منه نسبه يثبت أن أولى كانت البينتين
استوى البوان كان فإذا البن، إلى ينسب الب وليس الب إلى ينسب الذي

إذا فكذا بها، يؤخذ أن أولى البن يدعيها التي البينة كانت الدعوى في حالهما
يؤخذ أن أولى فهو البينتين؛ إحدى الوالد وادعى الجحود، في حالهما استوت

بها.
ًا ترى أل أن يدعي والخر يجحد، وهو أبوه أنه أحدهما على الغلم ادعى لو أيض

هذا في الغلم بينة كانت فإذا الغلم، بينة البينة وأقاما يجحد، والغلم ابنه الغلم
ًا البن كان وإن أولى، يكون أن أحرى أولى أنه وادعى موسر، والغلم محتاج
الغلم وجحد بينة ذلك على وأقام النفقة، عليه له ويفرض منه نسبه ليثبت ابنه

ً سمى فلن ابن أنه بينة وأقام ذلك، وفلن يحضره لم أو فأحضره آخر رجل
على الغلم بينة وتبطل بالنفقة، الغلم على له ويقضي الب، بينة فالبينة يجحد،
الخر.

في حالهما في يستوي أن إل رجلين من رجل بنسب أقضي ثمة: ولست قال
ً أجد ل حتى شيء كل وفي والبينة، الدعوى دون لحدهما أقضي أن إلى سبيل

ًا بالنسب يستحق بأن الخر من بالدعوى أولى أحدهما كان إذا وأما الخر، شيئ
بالنسب. أولى كان الخر يستحقه ل

ًا: لو وفي ً وتركا أحدهما مات توأمين غلمين أن «المنتقى» أيض والخر مال



بينة ذلك على وأقام الميراثا، ليأخذ أبوهما أنه وادعى رجل فجاء محتاج؛ فقير
يقضي أن وأراد أبوهما، أنه آخر رجل على الزمن وادعى الميراثا، ليأخذ

ًا، البينتان وغاب بينة ذلك على وأقام بالنفقة؛ عليه له القاضي فالقاضي مع
ًا؛ عليهما الزمن نفقة ويفرض البوين؛ من الغلمين بنسب يقضي كل لن جميع
ًا بالنسب يدعي منهما واحد الدعوى.  في حالهما فاستوى غيره على حق

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا: امرأة وفي القاضي من وطلبت القاضي إلى عمها خاصمت «المنتقى» أيض

ًا لها العم: إن فقال محتاجة، وهي العم، على النفقة لها يفرض أن ًا أخ موسر
من العم يبرأ القاضي فإن ذلك، المرأة وأنكرت مني، عليها بالنفقة أولى فهو

هذا يشبه ثمة: ول قال الخ على النفقة لك فرضت شئت لها: إن ويقول النفقة
ًا، لها أن نسبه ثبت بعدما العم بينة أقبل أني ترى قال: أل ثم البوين، ول أخ

أبوه. الخر بأن البوين أحد نسب ثبت بعدما البينة أقبل
وصدقه ابنك؛ أني رجل على ادعى إذا النسب الفتاوى: مجهول بعض وفي

يثبت ابنه أنه بينة وأقام دعواه في كذبه وإن منه، النسب يثبت عليه المدعى
بينة عليه المدعى أقام فإن قبل، من المسألة مرت وقد فل، ل وما منه؛ النسب

ابن ببينة يقضى ل ولكن البن، بينة تبطل آخر فلن ابن المدعي هذا أن ذلك بعد
منه. النسب إثبات في عنه بخصم ليس عليه المدعى لن الخر، فلن
أنك رجل على ادعى إذا الزمن؛ «المنتقى» مسألة عن ذكرنا وقد ذكروا هكذا
البينة أن الخر فلن ابن أنه البينة عليه المدعى وأقام البينة، عليه وأقام أبي؛
ذكر ما يخالف الفتاوى بعض في ذكر فما الخرى، البينة إلى يلتفت ل البن؛ بينة
«المنتقى». في
دعوى فهذا فراشي، على يقل: ولد ولم ابني، البنوة: هذا دعوى في قال إذا

ليس الولد قال: هذا وإذا ببنوته، وقضي بينته، تسمع البينة أقام وإذا صحيحة،
فلن عم ابن أنه ادعى وإذا منه، النسب بثبوت وحكم الثاني، قوله صح مني،

هكذا الجد، ذكر فيه يشترط ل فلن أخ أنه ادعى وإذا الجد، ذكر من فيه بد فل
الوزجندي. محمود الئأمة شمس المام القاضي عن حكي
إذا الملعنة، ولد في الله رحمه يوسف أبي سماعة»: عن ابن «نوادر وفي

الزوج.  فراش على ولد قال: لنه منه، نسبه يثبت ل ابنه رجل ادعاه

ًا أن لرجل الشهود شهد «المنتقى»: إذا وفي أو أخوه المدعي هذا أن أقر زيد
لو ما بخلف وهذا يثبتوا، حتى بشيء هذا فليس موله، أو أخته، ابن أو أخته،

ويورثا النسب، هذا في الغالب لن عمه، ابن أو خاله، ابن أنه أقر أنه شهدوا
منه.
ادعى نسبه يعرف ل رجل يدي في محمد: صبي سماعة» عن ابن «نوادر وفي
وإن منه، نسبه يثبت يديه في الصبي الذي صدقه قال: إن ابنه؛ أنه آخر رجل
كان إذا لنه يعبر؛ ل الذي الصغير المسألة من والمراد منه، نسبه يثبت ل كذبه
وتكذيبه. يده في من لتصديق ل وتكذيبه، لتصديقه العبرة كانت نفسه عن يعبر
أنهما وامرأة رجل على ادعى احتلم «الصل»: غلم في الله رحمه محمد قال

ابنهما، الغلم هذا أن بينة وامرأته آخر رجل وأقام بينة، ذلك على وأقام أبواه



لن الغلم؛ ادعاهما اللذين من الغلم بنسب ويقضى الغلم بينة البينة فإن
النكاح، بفراش النسب تثبت بينة كل فإن النسب، إثبات في استويا البينات
أنكرهما واللذين نفسه، حق يثبت ببينته الغلم إن حيث من الغلم بينة وترجح
النسب في المنفعة معظم لن الغلم؛ وهو غيرهما، حق يثبتان بنسبهما الغلم
ّير الولد لن للوالدين، ل للولد َع وأما معروف، والد ) له4ب233( يكن لم إذا ُي
لنه بالقبول، أولى لنفسه الحق يثبت من وبينة ولد له يكن لم إذا يعير ل الوالد
أولى؛ اليد ذي بينة النتاج وفي النتاج؛ بمعنى النسب ولن بالمدعيين، أشبه

نفسه. يد في لنه اليد ذو والغلم
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

وامرأته رجل على مسلمين شاهدين أقام احتلم قد نصراني غلم قال: وكذلك
من شاهدين مسلمة وامرأة مسلم رجل فأقام ابنهما، أنه النصارى من

اللذين من نسبه ويثبت الغلم ببينة قضيت ابنهما؛ أنه الغلم هذا على النصارى
أقام وما المسلمين، على حجة البينة من الغلم أقام ما لن الغلم، ادعاهما

بينة وترجحت الوجه، هذا من البينتان فاستوت الغلم، على حجة المسلمان
نسبه ثبت نصرانيان الغلم بينة كان ولو ذكراهما، اللذين الوجهين من الغلم

فكأن المسلمين، على حجة ليست البينة من الغلم أقام ما لن المسلمين؛ من
نسبهما؛ المسلمين من ببينته يقضى بينة الغلم يقم لم ولو بينة، يقم لم الغلم
ًا بينتان لنهما كان وإن النسب، في المنفعة معظم لن وهذا لنفسهما، حق
ًا، حق فيه وللوالدين الغلم ًا عليه يستحقان فإنهما أيض فتقبل مالية؛ حقوق
حقهما. في حجة هو ما للغلم يكن لم إذا بينتهما

البوان كان إن السلم على الغلم يجبر المسلمين من الغلم بنسب قضى وإذا
صغير؛ والغلم أسلما أنهما إل الصل؛ في كافرين كانا أو الصل، في مسلمين

ًا يصير الصغير لن ًا بلغ فإذا البوين، بإسلم مسلم لكن السلم، على يجبر كافر
السير. في معروفة والمسألة السلم، أبى إن يقتل ل

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الغلم نسب الرجل دعوى في آخر نوع
ًا: قسم ينقسم وإنه دعوى في وقسم اليد، ذي مع الخارج دعوى في أقسام

اليد. صاحب دعوى في وقسم الخارجين،
«الصل»: لو في محمد اليد: قال ذي مع الخارج دعوى في الول القسم أما
ًا أن ًا حر عبد، أو ذمي أو حر مسلم جاء ابنه؛ أنه يدعي غلم يديه في مسلم

ل البينة لن المدعي؛ من بنسبه قضي اليد لصاحب بينة ول ابنه، أنه بينة وأقام
 uاليد. ذي قول ول اليد، تعارضها

ًا الولد الله: ويكون رحمه السلم شيخ ذكر هذا بعد قال: وهذا كله، ذلك في حر
ًا، المدعي كان إذا فيما يشكل ل الجواب ًا؛ المدعي كان إذا فيما ويشكل حر عبد

يثبت لم أمته يسم لم وإذا الحرة، برحم اتصاله يثبت لم ما رقيق العبد ماء لن
ًا ثبتت قد الولد فقال: حرية أجاب ثم الحرة، برحم اتصاله ادعى حين ظاهر
الحرية؛ تلك تبطل لم البينة من العبد أقام وبما حر وهو نسبه، العبد صاحب

هذا أن بينة العبد أقام لو حتى حرة أمته تكون أن يجوز أمتهم يسموا لم لنهم



اليد. ذي بإقرار الحرية من للولد ثبت ما يبطل أمة وامرأته هذه، امرأته من ابنه
ًا الصبي الحلواني: ويكون الئأمة شمس وذكر إذا فإنه خاصة، العبد في إل حر
ًا يكون العبد من نسبه ثبت الشبه. وهو مملوك

ورجل بينة، ذلك على ويقيم ابنه أنه يدعي رجل يدي في الصبي كان قال: وإذا
وفي النتاج، معنى في النسب لن اليد؛ لصاحب قضي ابنه أنه بينة يقيم آخر

النسب. في فكذا أولى اليد ذي بينة النتاج
من ابنه أنه بينة آخر رجل وأقام هذه؛ امرأته من أنه بينة اليد صاحب أقام ولو

يد ولحدهما الم، على اليد في استويا لنهما يديه؛ في للذي قضي هذه امرأته
ابن أجعله ثم النتاج، دعوى في كما الولد؛ على يد له من ترجح قد الولد على

أو المرأة، وجحدت الب ادعى سواء أيديهما، في هو الذي والمرأة الرجل
ابنه أنه الصبي يديه في الذي الرجل ادعى إذا به يريد البن وجحد المرأة ادعت

من ابنها أنه يدها في الصبي المرأة وادعت تجحد، والمرأة هذه امرأته من
يجحد.  والزوج هذا زوجها

ًا ينتصب الب أن على بناء وهذا لن الم؛ من نسبه إثبات في ابنه عن خصم
ًا ينتصب والب الولد، حق النسب إقامة فصار حقوقه، إثبات في ابنه عن خصم

ًا، كان لو البن من البينة كإقامة الب من البينة ًا كان ولو بالغ البينة وأقام بالغ
ًا تنتصب الم ههنا. وكذلك كذا منها نسبه ثبت ابنها أنه الم على البن عن خصم
فالم الصغير، حق في منفعة محض النسب لن الب؛ من النسب إثبات في

ابنه على الب من الهبة قبول يصح كما أنه ترى أل السواء، على ذلك في والب
في والب الم بين التفاوت وإنما الصغير، على الم من قبولها يصح الصغير
ًا ينتصب والب والنفع، الضرر بين المترددة الحقوق ذلك في الصغير عن خصم

ًا الم انتصبت وإذا تنتصب، ل والم الب من نسبه إثبات في الصغير عن خصم
ًا، كان لو البن كإقامة ذلك على البينة الم إقامة صار ًا، البن وكان بالغ بالغ

ههنا. كذا منه نسبه يثبت أنه أليس الرجل، هذا ابن أنه البينة وإقامة
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الصبي هذا أن وادعى حرة؛ تحته آخر رجل جاء صبي أيديهما وفي أمة تحته عبد
هذه امرأته من ابنه أنه العبد وادعى بينة؛ ذلك على وأقام المرأة هذه من ابنه

ًا للعبد الثانية اليد يعتبر ولم للحر، به يقضى بينة ذلك على وأقام كان إذا ترجيح
ًا، الخارج ول الثبات في البينتان استوت إذا للترجيح تعتبر إنما اليد لن وهذا حر
تثبت ل العبد وبينة أحكامه بجميع النسب تثبت الحر بينة لن ههنا؛ استواء
أحكامه. بجميع النسب

وهما هذه امرأته من ابنه أنه بينة رجل أقام رجل يدي في الصبي كان وإذا
ًا حر وهو ابنه أنه بينة آخر رجل وأقام حران فإنه أمه، إلى ينسبه لم أنه إل أيض
ًا؛ أكثر بينته لن للمدعي؛ بالولد يقضي والم الب من النسب تثبت لنها إثبات
ًا، استوت فما الم، يسم لم إذا البن من النسب تثبت ل اليد صاحب وبينة جميع
ًا.  اليد لتعيين الثبات في البينتان ترجيح

من بينة وأقام مسلم جاء ابنه، أنه يدعي الذمة أصل من رجل يدي في صبي
الذمة أهل من بينة يديه في الذي وأقام ابنه، أنه الذمة أهل من أو المسلمين



حق في بحجة ليست البينة من الذمي أقام ما لن للخارج؛ قضي ابنه أنه
بينة الذمي أقام البينة. لو يقم لم الذمي كأن المسلم حق في فصار المسلم،

في الستواء عند يده بحكم للذمي قضي بحاله المسألة وباقي المسلمين، من
الحجة.
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دعوى مع المة نسب اليد ذي مع الخارج دعوى وهو القسم بهذا يتصل آخر نوع

المة ملك
أن بينة آخر رجل أقام رجل، يدي في أمة ولدت الله: وإذا رحمه محمد قال
بينة اليد ذو وأقام فراشه، وعلى ملكه في منه الولد هذا ولدت أمته المة هذه
ل صغير والغلم فراشه؛ وعلى ملكه في منه الولد هذا ولدت أمته المة هذه أن

بالغلم يقضي فالقاضي اليد؛ صاحب ابن أنه يدعي أنه إل احتلم قد أو يتكلم
ترجحها حسب مرجحة النسب دعوى في اليد ذي بينة أن ذكرنا لما اليد؛ لذي
ًا؛ المدعي كان وإن اليد، لذي بالمة ويقضى النتاج دعوى في لنهما خارج

إنما الم حق لن الولد؛ هذا نسب ثبات بسبب للم العتق حق أن على تصادقا
ًا يثبت للم العتق حق يثبت منه الولد نسب ثبت من فكل الولد، حق لثبوت تبع
ذي من ههنا الولد نسب ثبت وقد البينتين، وباتفاق الخصمين، باتفاق جهته من

ذي جهة من للم العتق حق يثبت وإنما جهته، من للم العتق حق فيثبت اليد،
اليد. لذي بالجارية قضيا إذا اليد
له بالمة ويقضي للخارج بالغلم يقضى الخارج؛ ابن أنه يدعي الغلم كان وإن

ًا، بينة صار الخارج ابن أنه ادعى لما الغلم لن للخارج؛ بالغلم القضاء أما أيض
ببينة يقضى وهناكا بنفسه، البينة أقام الغلم كأن وصار الغلم، بينة الخارج
من الول الفصل في العلة من ذكرنا فلما له بالمة القضاء وأما ههنا، كذا الغلم
اليد.  ذي جانب

محمد قال الحرة، ولد نسب اليد ذي مع الخارج القسم: دعوى بهذا يتصل ومما
تزوجها أنه البينة آخر رجل أقام رجل؛ يدي في وهما ابن لها الله: حرة رحمه
فإنه ذلك، مثل على بينة اليد ذو وأقام فراشه؛ على الولد هذا منه ولدت وأنها

ابن أنه ادعى أو اليد، ذي ابن أنه الغلم ادعى سواء اليد، لذي بالولد يقضى
قضيا فلن الخارج ابن أنه ادعى وإن فظاهر، اليد ذي ابن أنه ادعى إن الخارج،
( ولحدهما واحدة جهة من بضعها في الملك تلقي ادعيا لنهما اليد؛ لذي بالنكاح

بالنكاح القضاء ثبت وإذا الشراء، دعوى في كما اليد لذي فيقضى ) يد،4أ234
المرأة في النكاح يثبت لم وما للخارج، بالنكاح القضاء يمكن لم اليد لذي

منه. الولد نسب إثبات يمكن ل للخارج
يدعي والذي مسلمون، وشهوده الذمة أهل من يديه في هما الذي كان ولو

للذي والولد بالمرأة قضيت الذمة أهل من والمرأة مسلمون، وشهوده مسلم
النكاح دعوى وفي صاحبه، على حجة منهما واحد كل بينة لن يديه، في هما

اليد. لذي والمرأة بالولد فيقضى أولى اليد ذي بينة والنسب
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سواء للمدعي والولد بالمرأة يقضى الصورة هذه في مسلمة المرأة كانت وإن
الذمة أهل من كانوا إذا أما الذمة، أهل من كانوا أو مسلمين اليد ذي شهود كان

يقم لم اليد ذي فكأن المدعي، على بحجة ليست الذمة أهل شهود لن فظاهر،
ذي فلن السلم أهل من اليد ذي شهود كان وإن ببينته، للخارج فيقضى البينة



ًا يدعي اليد ًا؛ نكاح ذي وبينة فاسد، نكاح المسلم على الذمي نكاح لن فاسد
ًا اليد ذو ادعى إذا تترجح إنما النكاح دعوى في اليد ًا. نكاح صحيح
اليد ذو وأقام بينة، ذلك على وأقام كذا؛ وقت في تزوجها أنه المدعي ادعى وإن
ثالث، جهة من الملك تلقي ادعيا لنهما للخارج؛ بها يقضى فإنه دونه؛ وقت على

ًا لسبقهما فيقضي أسبق، أحدهما وتاريخ وأرخا النتاج.  دعوى في كما تاريخ

ودعوى أمة نكاح من الولد نسب اليد ذي دعوى في القسم بهذا يتصل ومما
أمة. ملك مع الولد نسب الخارج

فراشه، على منه الولد هذا وولدت تزوجها امرأته أنها بينة اليد ذو أقام ولو
يقضى فإنه فراشه، على ملكه في الغلم هذا ولدت أمته أنها بينة آخر وأقام
أثبت الزوج لن للزوج؛ بالولد القضاء أما للمدعي المة وبملك للزوج، بالولد
القضاء وأما اليمين بملك فراشه أثبت والمدعي النكاح، بفراش الولد نسب
يدعي إنما ملكها يدعي ل والزوج ملكها، يدعي المدعي لن للمدعي؛ بالمة
الدعوتين بين تنافي فل الغير، منكوحة النسان أمة تكون أن ويجوز فيها، النكاح

الم يتبع الولد لن له، مملوكين المة مع الولد كان لهذا للمدعي؛ بالمة فيقضى
بإقراره له ولد أم الجارية وتصير المدعي؛ بإقرار يعتق الولد أن إل الملك، في

ًا، نفسها زوجت بأن نفسها، من غرته أنها المدعي شهود يشهد أن قال: إل أيض
ٍذ حرة أنها على ًا الولد يكون فحينئ بالقيمة. حر

الولد هذا فولدت أبيه؛ أمة أنها بينة رجل أقام رجل، يدي في وولدها قال: أمة
هذا ولدت أمته هذه أن بينة اليد ذو وأقام ميت، وأبوه ملكه في أبيه فراش على
لنهما يديه؛ في ليست الذي للميت بالولد قضيت ملكه، في فراشه على الولد

بإثبات الميت بينة وترجحت اليمين، ملك بفراش النسب إثبات في استويا
الحال. في للجارية العتق حقيقة

الله: صبي رحمه محمد الولد: قال نسب الخارجين دعوى في الثاني والقسم
بينة، ذلك على وأقاما ابنه أنه منهما واحد كل وادعى رجلن جاء رجل يدي في

ًا البينتين إحدى وقت وإن منهما، بنسبه قضي سن إلى ينظران الخر، قبل وقت
ًا كان فإن الصبي، ًا الوقتين لحد موافق كان للذي يقضى الخر للوقت مخالف

ًا وقته في ًا كان وإن الصبي، لسن موافق ً يتعين، الوقتين لحد مخالف مشكل
الخر. بكذب وتيقن بكذبه يتيقن لم لنه للكل؛ يقضى الخر للوقت
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ً كان وإن وشهد سنين، تسع ابن أنه الفريقين أحد شهد أن نحو للوقتين مشكل
سنين، عشر وابن سنين تسع ابن يصلح وهو سنين، عشر ابن أنه الخر الفريق
ويقضى التاريخ؛ اعتبار الله: يسقط رحمهما ومحمد يوسف أبي قول فعلى
السلم شيخ الله: ذكر رحمه حنيفة أبي قول على الروايات. وأما باتفاق بينهما

وعلى التاريخ، يعتبر ول حفص أبي رواية في بينهما يقضى «شرحه» أنه في
ًا؛ بأسبقهما سليمان: يقضى أبي رواية التاريخ، اعتبر الرواية هذه فعلى تاريخ
رحمه حنيفة أبي قول على وأما «شرحه»؛ في الحلواني الئأمة شمس وذكر
أنه الروايات بعض في وذكر بينهما؛ يقضي أنه الروايات عامة في ذكر الله

ًا. لسبقهما يقضي تاريخ



أبي عن الروايات واتفقت الروايات عامة في ذكر ما الله: والصحيح رحمه قال
دابة نتاج ادعيا إذا الرجلين أن حتى النتاج، باب في للتاريخ عبرة ل أنه حنيفة

ً الدابة سن وكان وأرخا، البينة وأقاما آخر يد في ًا بينهما، يقضي مشكل على وإذ
كما الروايات عامة وعلى السلم، شيخ ذكره كما حفص أبي رواية في ذكر ما

العتبار ساقط والتاريخ والنسب، النتاج دعوى بين فرق الئأمة: ل شمس ذكره
كما سليمان أبي رواية في ذكر ما على مذهبهما هو كما فيهما؛ حنيفة أبي عند

السلم.  شيخ ذكره

بين الله رحمه حنيفة أبو فرق الئأمة شمس ذكره كما الروايات بعض وعلى
وهما النتاج؛ في التاريخ وأسقط النسب، في التاريخ فاعتبر النسب؛ وبين النتاج
النسب لن معهما؛ والقياس فيهما، التاريخ وأسقط والنتاج، النسب بين سواء

ًء يثبت إنه حيث من النتاج بمعنى ل بسبب أحد جهة من ل الولد على للوالد ابتدا
ًا يكون النتاج في التاريخ اعتبار فسقوط يكرر، ول يثنى وأبو النسب؛ في سقوط

يثبت ل التاريخ بزيادة لن النتاج؛ في التاريخ اعتبار سقط يقول: إنما حنيفة
ًا يوجب النسب لن استحقاق؛ زيادة الزيادة لصاحب الوالد بين فيما حقوق
ًا فأسبقهما وولده، أولى، بينته فكان استحقاق؛ زيادة تثبت التاريخ بزيادة تاريخ

قلنا. ما وطريقه التاريخ سبق اعتبرنا ثالث من الشراء دعوى في أن ترى أل
كل وأقام ذمي، والخر مسلم أحدهما خارجان نسبه يدعي رجل يدي في صبي
ويرجح المسلم، من بالنسب قضي ابنه أنه المسلمين من بينة منهما واحد

اليد؛ بحكم الترجيح تعذر المسألة هذه وفي السلم؛ بحكم الذمي على المسلم
يدعي ذمي يدي في الصبي كان إذا وفيما السلم، بحكم فرجحنا خارجان لنهما

هناكا لن للذمي؛ يقضى الذمة أهل من أو المسلمين، من بينة ويقيم ابنه أنه
الحجة. في الستواء عند اليد فرجحنا ممكن؛ اليد بحكم الترجيح
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بينة ذلك على وأقام فراشه، على ولد ابنه أنه ذمي ادعاه رجل يدي في صبي

للذمي، قضي المة هذه من فراشه على ولد ابنه أنه وادعى مسلمين؛ شاهدين
الترجيح لن تقدم؛ فيما كما خارجين كانا وإن إسلمه بحكم العبد يترجح ولم

أكثر الذمي وبينة الثبات، في للبينتين الستواء بعد يكون إنما السلم بحكم
ًا؛ أحكامه.  جميع في النسب تثبت لنها إثبات

فراشه على ولد ابنه أنه يدعي واحد كل ومجوسي ونصراني يهودي ادعى ولو
ل المجوسي بينة لن للمجوسي؛ يقضى ول بينهما؛ والنصراني لليهودي يقضى
وحل المناكحة، حل وهو السلم، أحكام بعض تثبت بينتهما لن بينهما؛ تعارض
الثبات. في لستوائأهما واليهودي الذبيحة

عبد وادعاه المة؛ المرأة هذه من ابنه أنه مسلم حر ادعاه رجل يدي في صبي
ًا؛ أكثر بينته لن للحر؛ قضي المرأة، هذه من ابنه أنه مكاتب أو تثبت لنها إثبات

أحكامه. بجميع النسب
هذه من ولد ابنه أنه مكاتب وادعاه المة، هذه من ولد ابنه أنه عبد ادعاه ولو

ًا؛ أكثر بينته لن للمكاتب؛ قضي المكاتبة إذا هذا الولد، حرية توجب ل لنها إثبات
أبي قول فعلى أكثر أو ثلثة النسب مدعي كان ولو اثنين، النسب مدعي كان



اثنين من أكثر كانوا يوسف: إن أبي قول وعلى الكل، من النسب حنيفة: يثبت
من أكثر من يثبت ول ثلثة؛ من النسب محمد: يثبت قول وعلى النسب، يثبت ل

من النسب يثبت حنيفة أبي قول وعلى ثلثة أو امرأتين المدعي كان وإذا ثلثة،
منهما، وجوه من النسب يثبت ومحمد: ل يوسف أبو وقال منهما، واحدة كل
اللقيط. كتاب في المسألة مرت وقد

قال وامرأته؛ رجل يدي في الولد: صبي اليد صاحبي دعوى الثالث: وهو القسم
كان آخر زوج من ابني المرأة: هذا وقالت أخرى، امرأة من ابني الرجل: هذا

يد من الخراج من يدعي فيما منهما واحد كل يصدق ول ابنهما؛ فهو قبلك، لي
ما وادعى الولد؛ نسب بثبوت أقر منهما واحد كل ) لن4ب234( وهذا صاحبه،
إقرارهما فصح السواء، على الولد في ثابتة ويدهما صاحبه، يد من يخرجه
صاحبه. يد من الخراج دعواهما تصح ولم الولد، نسب بثبوت

المرأة: وقالت أخرى، امرأة من ابني فقال: هذا الزوج يد في الولد كان وإن
الزوج.  قول فالقول منك؛ ابني هذا

لي كان الزوج من ابني المرأة: هذا فقالت المرأة يدي في الولد كان وإن
ًا؛ الزوج قول فالقول ملكي، في ولدته منك ابني الزوج: هذا وقال قبلك، أيض
أنا ترى أل يدها، في الولد لن الصورة؛ هذه في قولها القول أن ينبغي وكان
يده. في الولد لن الولى؛ المسألة في الزوج قول القول جعلنا
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الولد بعضهم: أن فعبارة المسألتين، بين الفرق في المشايخ عبارة واختلفت
ًا؛ الزوج يد في فهو حقيقة يدها في كان إن دعواها، في المرأة تصدق فل حكم

المرأة يد في يعتبر ل حقيقة الزوج يد في أما حقيقة، الزوج يد في كان لو كما
ًا، الزوج يد في الولد فكان النكاح، بحكم عليها بقوامة ليست المرأة لن حكم
ًا. حقيقة وحكم
في فيما الزوج قول القول يجعل ل البيت متاع في الزوجان اختلف إذا وكذلك

ًا؛ الزوج يد في المرأة يد في ما يجعل ول المرأة، يد قول يقبل ل هذا مع حكم
من النسب قطع تريد تقول بما المرأة لن يدها؛ في كان وإن الولد في المرأة

ًا؛ الزوج هذا الزوج هذا من النسب ثابت الولد وهذا للباء، النساب لن مقصود
ًا الزوج من النسب قطع تريد قولنا: إنها معنى فهو بينهما، الفراش لقيام ظاهر

ًا، لذلك تصلح ل الملك مع اليد أن ترى أل لذلك، تصلح ل اليد ومجرد مقصود
فلن ولد قالت: هذا إذا غيره؛ من النسب معروف وهو عبد، لها كان لو حتى
يقول: هذا فالزوج الزوج يدي في الولد كان إذا فأما ذلك، على تصدق ل الخر
ًا يقطع ل أخرى امرأة من ابني ًا؛ منها ثبت نسب ل للباء النساب لن مقصود

ًا فكان لها، بد ل لنه يده؛ من يخرجها وليس للمهات، وأما ادعى، فيما مصدق
ًا نسبها يقطع ل كان وإن يصدق ل إنما فالزوج أيديهما، في كان إذا من مقصود

ًا، ثابت الولد على ويدها يدها، من الولد إخراج يريد لنه جانبها؛ يصدق فل ظاهر
الخراج.  دعوى في

ًا يمنع ل وبينها بينه الفراش قالوا: قيام وبعضهم بنكاح إما غيرها؛ على له فراش
فراش على أنه إليه سببه بيان كان الزوج يد في الولد كان فإذا يمين، ملك



ًا ينافي عليها له الفراش ثبوت وأما له، حصل هذا فكان لغيره، عليها آخر فراش
ًا؛ حقها في الفراش الزوج. من النسب يثبت وباعتباره متعين

وهو منك ولدي لزوجها: هذا قالت امرأة محمد عن «المنتقى»: إبراهيم وفي
لزمه، لزمها إذا الزوج لزم الزوج؛ وكذبها ولدتها على امرأة وشهدت يدها، في
لم الولدة على امرأة الزوج فأقام المرأة، وكذبته ذلك يدعي الزوج كان ولو

ادعت. إذا الشاهدة المرأة قول يعتبر وإنما الزوج، يصدق
ًا وفيه المرأة: قالت وامرأة؛ رجل يدي في محمد: صبي عن سماعة ابن أيض
فإنه غيرها، أخرى امرأة من ابني الرجل: هذا وقال الرجل، هذا من ابني هذا

على وشهدت بامرأة المرأة جاءت فإن المرأة، ابن يكون ول الرجل، ابن يكون
وإن ابنهما، جعلته لني الشهادة؛ بهذه زوجته وكانت منه، ابنها كان إياه ولدتها

ولده أنه الرجل فادعى امرأته، والمرأة المرأة، دون الرجل يدي في الولد كان
يده. في أنه قبل من ابنه ويكون منه، ابنها أنه المرأة وادعت غيرها، من
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شاهدين؛ ذلك على وأقامت ابنها أنه وادعت امرأة جاءت رجل، يدي في صبي
ل لنفسه يدعيه اليد صاحب كان فإن امرأة، إل تقم لم وإن بالولد، لها قضي
المدعية. للمرأة يقضى

ًء المدعية للمرأة قولهما: يقضى على فأما حنيفة، أبي قول قيل: هذا على بنا
مستحق حق إبطال وتضمنت بمؤيد، يتأيد لم إذا الولدة على القابلة شهادة أن

اليد إبطال تضمنت الله. وهنا رحمه حنيفة أبي عند بحجة ليست الغير على
جانبها من الدعوى مجرد بقي بمنزلة والمعدوم وجودها فصار اليد، ذي على
القابلة شهادة وعندهما اليد، لصاحب فيقضى كذلك، اليد صاحب جانب ومن
للمدعية.  بالولد وقضي الرجلين، شهادة بمنزلة حجة

إذا اليد ذا لن المدعية؛ للمرأة بالولد يقضى لنفسه يدعي ل اليد ذو كان وإن
أن ترى أل مستحقة، يد اللقيط على له فليس لقيط، وهو لنفسه يدعيه ل كان

شهادة غير من يده إبطال ولية للقاضي كان وإذا يده، من ينزعه أن للقاضي
أولى. القابلة شهادة فمع القابلة،

بينة، ذلك على وأقامت ابنها؛ أنه أخرى امرأة ادعت امرأة يدي في صبي
قول على أما يديها، في للتي يقضى ابنها امرأة يديها في التي المرأة وأقامت

ومجرد اليد؛ ذي دعوى عند للخارجة الواحدة المرأة شهادة فلن حنيفة؛ أبي
وترجح والحجة، الدعوى في استويا فلنهما عندهما وأما سواء، الخارجة دعوى

يده. بحكم اليد ذو
امرأة اليد لصاحبة شهد اليد. ولو لذي قضي رجلن منهما واحد لكل شهد ولو

شهادة فلن حنيفة أبي عند أما للخارجة، قضي رجلن للخارجة وشهد واحدة،
عندهما وأما سواء، الدعوى ومجرد المنازعة حالة الولدة على واحدة امرأة
غير، ل الولدة على حجة واحدة امرأة شهادة لن الحجتين؛ بين تعارض ل فلنه

الحكام. من وغيرها الولدة في حجة الرجلين وشهادة
أباه؛ تسم ولم ولدته ابنها أنه بينة امرأة أقامت يدعيه، ل رجل يدي في صبي
الرجل هذا ابن يجعل فإنه أمه، يسم ولم فراشه على ولده أنه بينة رجل وأقام

في والصبي رجلن المدعي كان لو كما باليد الترجيح يعتبر ول المرأة، هذه من
تعذر عند يكون إنما اليد بحكم الترجيح لن اليد؛ لصاحب يقضي فإنه أحدهما، يد



الولد هذا نسب لثبات قامتا لنهما بالبينتين؛ العمل أمكن وقد بالبينتين، العمل
ما بخلف والمرأة، الرجل من يثبت هكذا والنسب المرأة، وهذه الرجل هذا من
ل النسب لن بالبينتين؛ العمل تعذر هناكا لن رجلين؛ من الدعوى كانت إذا

أعلم. والله اليد بحكم أحدهما بينة فرجحنا رجلين، من يثبت
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يديه، في هي التي وقال: المة رجل جاء وإن ولد منه لها رجل يدي في أمة
على وأقام يدي، في الذي الولد هذا فراش على ولدت وقد مني، زوجها وإنه
مني، زوجها وأنه المدعي، لهذا المة أن بينة اليد صاحب وأقام بينة، ذلك

بالولد منهما واحد لكل يقضى فإنه يدي، في الذي هذا فراشي على وولدت
في ينازعه ول يديه، في الذي الولد يدعي منهما واحد كل لن يديه؛ في الذي
ً لن الولدين؛ من واحد كل بحرية ويحكم أحد، ذلك يقول: المدعيين من كل

وقد به، ادعى لما بحريته أقر وصاحبي صاحبي، ملك صاحبي يد في الذي الولد
فيحكم الولدين، من واحد كل حرية على تصادقا فقد بذلك، إقراره صح

ل يديه في الذي يد في موقوفة ولد أم الجارية وتصير الوجه، هذا من بحريتهما
منهما واحد كل لن ذلك؛ على لتصادقهما ولد أم لصيرورتها منهما واحد يطؤها

ولد أم فتصير ولد، أم بكونها أقر قد وصاحبي لصاحبي، مملوكة يقول: هي
ذلك، من تبرأ وصاحبه لصاحبه، يقر منهما واحد كل لن موقوفة؛ وتكون للحال،
 Yمات. أيهما موت بعد حريتها على تصادقا لنهما عتقت، مات وأيهما

إذن بغير زوجها أنه آخر فادعى ولدها، يديه وفي رجل يدي في المة كانت وإذا
على البينة وأقام مولها، يد في الذي الولد هذا فراشه على له فولدت مولها،

أمته من فراشه على ولد ابنه الولد هذا أن بينة المة يديه في الذي وأقام ذلك،
ًا الزوج كان وإن للزوج، بالولد يقضى فإنه هذه، بمنزلة النسب ودعوى خارج

الثبات، في استويا البينات لن أولى؛ اليد صاحب بينة كانت إنما النتاج دعوى
بحكم اليد ذي بينة فترجحت أحد جهة من ل الملك، أولية أثبتت واحدة كل فإن
بفراش النسب تثبت الزوج بينة لن الثبات؛ في البينتان استوت ما وههنا اليد،

بالنكاح ) والنسب4أ235( اليمين بملك الفراش تثبت اليد صاحب وبينة النكاح،
ًا، أكثر الخارج بينة فكانت النفي، بمجرد ينفى ل حتى آكد فإن أولى، فكانت إثبات

بغير عقد لنه النكاح؛ بهذا النسب لبيان الموجب الفراش يثبت ل أن قيل: يجب
الغاصب، من أمة اشترى لو ما بمنزلة فهو به، عالم والمستولد المالك، إذن
ما وطريقه المشتري، من الولد نسب يثبت ل فإنه واستولدها، بذلك عالم وهو

حق في الجارية لن الجارية؛ وهي وجه من المالك من صدر النكاح قلنا. هذا
بالعبد المة واعتبرت للحرة كما القسم لها كان حتى الحرية على مبقًى النكاح

ًا النكاح حق في العبد فإن ولو المولى، بإذن النكاح يملك حتى الحرية على مبق
النكاح أن فعلم المال، كملك المولى؛ بإذن ملكه لما النكاح حق في الرق ثبت
الموليين أحد بمنزلة وهو شرطه لفوات فسد أنه إل وجه من المالك من صدر

وهناكا المولى، إذن بغير تزوج إذا العبد وبمنزلة الخر، إذن بغير المة زوج إذا
ذلك لن الغاصب من الشراء ههنا. بخلف كذا الفساد بوصف النكاح ينعقد



ثم بمنزلة، وعدمه وجوده فيكون وجه كل من المالك غير من صدر التصرف
بمنزلة الجارية وتكون نسبه، ادعى حيث بعتقه المولى بإقرار البن قال: ويعتق

للجارية. أقر بالولد أقر كما المولى لن بموته، تعتق للمولى الولد أم
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ودعوى هذه، أمته من فراشه على ولد فلن ابن أنه غلم دعوى في آخر نوع
ًا الغلم كون فلن فلن. عبده زوجها هذه أمته ولدته له عبد
ًا أن الله: ولو رحمه محمد قال على ولد فلن، ابن أنه بينة أقام احتلم غلم

عبدي من زوجتها هذه، أمتي ولدته عبدي فلن: إنه وقال هذه أمته من فراشه
وجهين: على فهذا فلن،

ًا العبد يكون الول: أن من الغلم نسب يثبت الوجه هذا وفي ذلك، ويدعي حي
ًا معتبرة واليد نفسه، يد في الغلم لن مشكل وهذا العبد، دعوى في ترجيح

تثبت العبد وبينة للم، العتق وحق الصل، من نفسه حرية تثبت ول النسب،
البينتان استوت إذا يقع إنما الحرية وبإثبات باليد الترجيح والجواب: أن رقهما،

ًا أكثر البينتين إحدى كان إذا أما الدعوى، فيه وقع فيما الثبات في وقع فيما إثبات
لم المطلق الملك دعوى في كما الثبات بكثرة الترجيح معتبرة الدعوى فيه

ًا أكثر الخارج بينة كانت كما باليد الترجيح يعتبر لن الدعوى؛ فيه وقع فيما إثبات
المولى من نسبه يثبت والغلم النكاح، بفراش الغلم نسب يثبت ببينته العبد

نسب ينفى ل حتى آكد؛ النكاح بفراش الثابت والنسب اليمين ملك بفراش
ًا أكثر بينته فكانت النفي، بمجرد النكاح فراش الدعوى، فيه وقع فيما إثبات
للمولى.  رقيقين وأمه الغلم كان العبد بينة قبلنا وإذا بالقبول، أولى فكانت

ًا، العبد كان الثاني: إذا والوجه ًا كان أو ميت ول الغلم نسب يدعي أنه إل حي
ًا المة ومولى النكاح يدعي البينة ويقيمون الميت ورثة يدعيه وإنما ميت، أيض
مع ويرثا الغلم، مولى من الغلم بنسب يقضى الوجه هذا وفي ذلك، على
نكاح عن أجانب وهم للعبد النكاح إثبات على قامت الورثة بينة لن ورثته سائأر
يقيموا لم الورثة فكأن أجنبي من ل الحق صاحب من تقبل إنما والبينة العبد،

ًا، لنفسهم يثبتون ل البينة بهذه الورثة يقول أو ادعوا، ما على بينة النكاح ل شيئ
والبينة المولى، من الغلم نسب نفي البينة هذه من غرضهم وإنما النسب، ول

العبد لن العبد ابن فهو المة هذه من أنه بينته تقبل لم فإذا تقبل، ل النفي على
اليمين ملك بفراش النسب يثبت والمتولي النكاح بفراش النسب يثبت ببينته

ًا، أكثر العبد بينة فكانت ذكرنا. لما العبد ابن أنه بينته الغلم إن وكذلك إثبات
ً أن ولو ً وتركا مات رجل للميت، يولد ومثله احتلم قد غلم فجاء كثيرة أموال

بذلك، أقر الميت وأن ملكه، في وولدته فلنة أمته من الميت ابن أنه بينة فأقام
فلن غيره زوجها أمته، المة وأن عبده، العبد هذا أن بينة آخر رجل وأقام

ًا العبد كان وإن الولد، هذا منه فولدت ذكرنا لما العبد ابن فهو ذلك ويدعي حي
ًا أكثر العبد بينة أن المتقدمة المسألة في ويقضي الدعوى، فيه وقع فيما إثبات

والمدعي المطلق الملك على قامت المة حق في البينتان لن للمدعي؛ بالمة
ًا العبد كان وإن المة، في المدعي ببينة فيقضي خارج، ًا كان أو ميت أنه إل حي

ابنه أنه البينة الغلم أقام الذي الميت من يثبت الغلم نسب فإن النكاح؛ أنكر



تثبت لنها مسموعة غير الغلم نكاح إثبات على المدعي بينة لن منه؛ ويرثا
النكاح. صاحب دعوى غير من تقبل ل الغير نكاح إثبات على والبينة الغير، نكاح
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بإقامة الغلم وتفرد البينة، يقم لم المدعي كأن جعل المدعي بينة تقبل لم وإذا
الدعوى لن للمدعي بالمة ويقضي ههنا، كذا الغلم ببينة يقضي وهناكا البينة،

ًا، الملك مطلق دعوى المة في في للميت الملك تثبت الغلم وبينة مفرد
أولى بينته كانت العتق مع الملك مطلق ادعى إذا اليد وذو العتق، مع الجارية

ًا. الملك مطلق يدعي الخارج كان إذا الخارج بينة من مفرد
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ًا الرجل أمة ولدت وإذا ًا ملكه ثم الزنا من ابنه أنه رجل فادعاه ولد من يوم

تصير القياس: أن أمة ملك وإن نسبه، يثبت أن غير من عليه يعتق فإنه الدهر،
له. ولد أم تصير الستحسان: ل وفي له، ولد أم

في الولد وحق الولد، لحق تبع الباب هذا في الم حق ذلك: أن في القياس وجه
ملكه إذا العتق حقيقة في يثبت الولد وحق العتق، وحقيقة النسب شيئين: في
ثبوت لن العتق؛ حق في الم حق يثبت أن وجب زنا من كان وإن المستولد،

صارت الولد نسب ثبت لو أن ترى أل الم، حق ثبوت في كما للولد الحقين أحد
الغير جارية استولد بأن للولد الحرية حقيقة يثبت لم وإن له، ولد أم الجارية
وهو للولد الحقين أحد ثبت لنه له؛ ولد أم تصير الجارية فإن تملكها، ثم بالنكاح
ههنا. كذا النسب

ثبت إذا للم الحق لثبوت كاف للولد الحقين أحد ثبوت الستحسان: أن وجه
علوقه أو بالنكاح استولدها بأن النسب ثبات أما العلوق، وقت من للولد الحق

عند ولد أم تصير إنما الجارية لن وهذا اليمين، بملك استولدها حر. الصل: إن
للولد ههنا يثبت ولم العلوق، عند للولد الحق ثبوت حقها لثبوت فشرط العلوق،

بعد طارئ بسبب الولد عتق وإنما الحرية، ول النسب ثبات حق ل العلوق، وقت
الولد.  أعتق لو كما للم، الحق ثبوت يوجب ل وهذا الملك، وهو العلوق

أو هذا، فولدت بها قال: فجرت أو فجور من ابني المدعي: هذا قال إذا وكذلك
قال: فكأنه الزنا، عن تنبىء العبارات هذه لن رشده؛ غير من ابني قال: هذا

ذي لرجل أو لخاله أو المدعي لب الولد هذا كان إن الزنا. وكذلك من ولدي هذا
لن زنا؛ من قال: هو إذا المدعي من نسبه يثبت ل المدعي من محرم رحم

يثبت ل وبالزنا ملك، تأويل ول ملك فيها له وليس محض، زنا هؤلء جارية وطأه
كان إذا العتق يثبت إنما الملك بعد لن هؤلء؛ على الولد هذا يعتق ول النسب

ما بخلف وهذا المالك، من يقضي كان أو المالك، من محرم رحم ذا المملوكا
زنا؛ من قال: هو منه. وإن المدعي نسب يثبت فإنه المدعي، لبن الولد كان إذا

ًا يكون ل لنه ما على سواه من بخلف ملك تأويل فيها له لن ابنه؛ بجارية زاني
ذكرنا.

الزنا من منها ولد الولد هذا وأن الحرة، المرأة بهذه زنى أنه الرجل أقر وإذا
ب235( حال كل على الرجل من الولد نسب يثبت ل ذلك في المرأة وصدقته



ثبت الولد؟ هذا بولدتها القابلة شهدت إن المرأة من نسبه يثبت ) وهل4
فل. ل وما منها النسب
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ًا المرأة وادعت أمة، أو حرة بامرأة بالزنا الرجل أقر وإذا ًا نكاح ًا؛ أو جائأز فاسد
الزوج أنكر لما بقولها يثبت لم النكاح لن ملكه؛ وإن الرجل من النسب يثبت ل

ملكه وإن النسب يثبت ل وبالزنا أقر، كما الزوج حق في زنا الفعل بقي النكاح،
ًا يكن لم وإن جزؤاه لنه ملكه؛ إذا عليه يعتق أنه إل الزاني ًا، إليه منسوب شرع

عليه، حد ول جزئأه على الرق له يثبت لم نفسه على الرق النسان يثبت ل وكما
النكاح الواطئين أحد بدعوى يسقط الحد «الحدود» أن كتاب في عرف فقد

غرامة أو عقوبة عن يخلو ل السلم دار في الحرام الوطء لن العقر؛ وعليه
ًا أقامت إذا وكذلك الغرامة، فتجب العقوبة إيجاب وتعذر ًا شاهد يثبت ل واحد

بحجة ليست واحد شاهد شهادة لن عدلً؛ الشاهد كان وإن الرجل من النسب
وعليه بمنزلة والعدم النكاح ثبوت حق في وجودها فصار النكاح، إثبات في

في حجة العدل الواحد وقول تعالى، الله حق العدة لن العدة؛ وعليها العقر،
لم وإن العدة، وجوب حق في الشهادة بهذه النكاح فيثبت تعالى، الله حقوق
العباد. حقوق من ذلك لن النسب؛ ثبوت حق في يثبت
كان إن «الصل»: أنه في ذكر الزنا، المرأة وادعت النكاح الرجل ادعى وإذا

ادعى لو يده في كان إذا الولد لن منه؛ الولد نسب يثبت الزوج يد في الولد
دعواه تصح لن نسبه ادعى فإذا الولد، على إقرار أنه مع يده، لقيام دعواه تصح
من نسبه يثبت ل المرأة يدي في الولد كان وإن أولى، كان للولد إقرار وأنه

ًا ملكه فإن ببينة، إل الرجل لمجدد كا ويصير منه، نسبه يثبت الدهر من يوم
له. ولد أم تصير أمة ملك إذا وكذلك القرار، لذلك
ًا ادعى رجل يوسف: في أبي سماعة» عن ابن «نوادر وفي امرأة يدي في ولد

وأقضي منه، الولد نسب أثبت قال: فإني الزنا، من منك ولدي وقال: هذا
كان إذا «الصل» أنه في ذكر ما أن سماعة ابن ذكر بما عليه. ويتبين بالمهر
محمد.  قول الرجل من نسبه يثبت ل المرأة يدي في الولد

ًا الرجل أقام إذا «الصل»: وكذلك في قال ًا شاهد يثبت ل النكاح على واحد
أقام إذا وكذلك المرأة، يد في الولد كان به: إذا يريد الرجل، من النسب

أثبت ل فإني أعميين، أو قذف في محدودين كانا أو يزكيا، لم أنهما غير شاهدين
والعميين الفاسقين بشهادة يثبت ل النكاح لن والعدة؛ المهر وأوجب النسب،

هذه في الجواب فصار الواحد، بشهادة تثبت ل كما القذف، في والمحدودين
الواحد. الشاهد في الجواب نظير الصورة

ًا، فراشه على ولدت امرأة للرجل كان وإذا وولدت بها الزوج: زنيت فقال ولد
وولد نكاح، ولد لنه يثبت الولد نسب كان ذلك؛ في المرأة وصدقته منه، هذا

بينهما لعان ول باللعان، ال نسبه ينتفي ل صاحبه من النسب ثابت النكاح
بالزنا. نفسها على لقرارها
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من بل المرأه: ل وقالت الزنا، من ابني هذا امرأة يدي في قال: الصبي وإذا



لن الرجل؛ من النسب يثبت النكاح، من ذلك: هو بعد الزوج فقال النكاح،
المال. باب في كما اللحق إقراره ينافي ل السابق إنكاره

الرجل: قال إذا وكذلك درهم، ألف علّي قال: له ثم قبلي، لفلن حق قال: ل إذا
ذكرنا.  ما والمعنى منهما، النسب يثبت فإنه نكاح، من ابني هو

مهر، عليه لها يكن لم الستر وأرخى الباب فأغلق له، تحل ل امرأة تزوج رجل
بها، خل منذ أشهر لستة بولد جاءت فإن «النكاح»، كتاب في معروفة والمسألة

ظاهر دليل بها خل منذ أشهر لستة الولد ولدة لن وهذا منه، يثبت نسبه فإن
ًا كان وإن الخلوة، حالة في بها دخوله على ًا، وطئها عن ممنوع والعمل شرع

ثبوت بها الوصول ضرورة ومن خلفه، على الدليل يقوم حتى واجب بالظاهر
ثبات حق في الصحيح بالنكاح ملحق الدخول بعد الفاسد النكاح لن النسب؛
الفاسد النكاح في والدخول بالدخول، حكمنا قد لنا المهر ويجب النسب،

أبي قول على وأما الله، رحمه حنيفة أبي قول ذكرنا الذي وهذا المهر، يوجب
ً منعقد غير النكاح ومحمد: هذا يوسف ًا ل أصل ًا، ول جائأز إلى أضيف لنه فاسد

صار عندهما النكاح هذا ينعقد لم وإذا قولهما، على الحد يوجب ولهذا محله، غير
ًا فعله فكان بمنزلة، والعدم وجوده ًا، زن المهر يجب ول النسب، يثبت فل محض

والعدة.
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تكون؟ لمن فالولد بالولد وجاءت حي وزوجها تزوجت إذا المرأة في أخر نوع

آخر بزوج وتزوجت الوفاة، عدة واعتدت زوجها المرأة إلى نعي قال: وإذا
ًا، الول جاء ثم الخر، الزوج هذا من وولدت على ترد المرأة أن على أجمعوا حي

حال، كل على الول للزوج حنيفة: الولد أبو قال الول، في الول. واختلف
ًا: إذا يوسف أبو وقال الزوج بها دخل منذ سنتين من لكثر بالولد جاءت ومحمد

الثاني الزوج بها دخل منذ أشهر لستة به جاءت وإن الول، للزوج فالولد الثاني،
أبو وروى للول، محمد: هو وقال للثاني، يوسف: هو أبو سنتين. قال إلى

عن الجرجاني الكريم عبد عن حماد بن إسماعيل عن معاذ ابن سئل عصمة
الثاني قولهما: أن للثاني. فوجه وقال: الولد القول هذا عن رجع أنه حنيفة أبي

على وترجح الفراش، وهو النسب لثبات الموجب السبب في الول يساوي
الصحيحة.  الخلوة وهو مقامه يقوم وما الوطء بحكم الول

ًا له كان إن الول بيانه: أن * ول ظاهر * وهذا حقيقة ل منه وطء فل فراش
ًا، النسان يعتبر وإنما الغيبة، لسبب حقيقة وطئها من متمكن غير لنه حكم
ًا ًا واطئ ًا كان إذا حكم على ترجح الثاني إن قولنا معنى فهو حقيقة، منه متمكن
دون الثاني من النسب يثبت أن فوجب مقامه، يقوم ما أو حقيقة، بالوطء الول

ًا، الثاني فراش كان وإن الول، ًا الول وفراش فاسد ًا صحيح امرأة على قياس
للثاني، يكون الولد هناكا فإن بالولد، وجاءت رجل، من نفسها زوجت إذا الصبي

أن سوى فيه الطريق كان ما صحيح الصبي ونكاح فاسد، بنكاح يثبت وفراشه
ًا؛ الول الزوج كان لو ما بخلف وهذا بالوطء، الصبي على ترجح الثاني حاضر

الوطء، من التمكن في فاستويا كالثاني المرأة وطء من متمكن الحاضر لن
الصحة. بحكم الول وترجح



الثاني بها دخل منذ أشهر ستة من لقل بالولد جاءت يقول: إذا يوسف أبا أن إل
يثبت بالدخول لن للثاني، فهو سنتين إلى أشهر لستة به جاءت وإذا للول، فهو

النسب، حكم حق في بالصحيح ملحق الفاسد النكاح لن الثاني؛ بفراش
أن ترى أل للثاني، العبرة وتكون النسب، حكم حق في بالثاني الول فينقطع
أن على دليل وهذا الثاني، من العدة ويلزمها الول على تحرم الثاني بدخول

ٍد فيه التقدير كان وإنما زال، قد الول الفراش ًا الحبل مدة في با للفاسد اعتبار
بالصحيح.

زال ولو يزل، لم فالملك زال وإن الول يقول: فراش الله رحمه ومحمد
وبين بينها ما بولد جاءت إذا العدة وبقيت بالملك، أو بالطلق والملك الفراش
زال إذا فكذا للثاني، فالولد سنتين، من لكثر جاءت وإن للول، فالولد سنتين،
العدة. فوق الملك لن الولى؛ طريق من الملك وبقي الفراش
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وهو الموجب السبب في الثاني ساوى يقول: الول الله رحمه حنيفة وأبو
للول الولد فيكون بالصحة، الول ويرجح الوطء، في النسب لثبات الفراش

ًا حال كل على ًا، الول كان لو ما على قياس الفراش في استواؤاهما أما حاضر
حقيقة الثاني من وجد إن لنه الوطء؛ في استواؤاهما الوطء في وأما فظاهر،
ًا؛ الوطء الول من وجد مقامه، أقيم ما أو الوطء صحيح، الول النكاح لن حكم

يثبت حتى الوطء مقام أقيم الماء أهل من هو من حق في الصحيح والنكاح
النكاح. صاحب من النسب

أن الوطء: يجب وفي الفراش في استويا فإذا حقيقة، وطئها يكن لم وإن
ًا، الول كان لو كما الصحة بحكم الول يترجح بين معارضة ل لنه وهذا حاضر

ٍه والفاسد الصحيح محالة. ل بالصحيح مدفوع الفاسد بل ما، بوج
ًا، ادعيا أو الول، وادعاه الخر نفاه قال: وإن الثاني، وادعاه الول نفاه أو جميع

ينتفي فل نكاحه، في ولد لنه الول ابن الله: هو رحمه حنيفة أبي قول فعلى
في وطئت لنها والمرأة، الول بين لعان ول باللعان، إل النكاح صاحب من نسبه
فل الحصان، يزيل الفاسد النكاح في والوطء ) فاسد،4أ236( بنكاح نكاحه
ولد لنه نفاه وإن الثاني ولد قولها: هو وعلى لعان، ول حد ذلك بعد بقذفها يجب
ًا نكاحه في ًا، نكاح لو وكذلك باللعان، نسبه يقطع ل الفاسد النكاح وولد فاسد
ًا، وولدت الحرب أهل من رجل فتزوجها المرأة سبيت كان على فهو أولد

الول والزوج وتزوجت، فاعتدت الطلق ادعت لو وكذلك مر، الذي الخلف
السرخسي الئأمة شمس الفعلين هذين ذكر الخلف، على فهو لذلك، جاحد
«شرحه». في الله رحمه
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شهر منذ كان النكاح أن أحدهما ادعى ثم ولدت إذا الرجل منكوحة في آخر نوع

ًا وولدت امرأة، الرجل تزوج الله: إذا رحمه محمد قال أن أحدهما فادعى ولد
يدعي من قول فالقول سنة، منذ كان أنه الخر وادعى شهر، منذ كان النكاح
النسب ثبات سبب على تصادقا لنهما منها؛ الولد بثبات ويحكم سنة، منذ النكاح

لمانع الفراش حكم منكر أحدهما أن إل النكاح، على تصادقا لما الفراش وهو



في واختلفا حكم، سبب على اتفقا إذا المتداعيين والصل: أن يدعيه، والخر
يدل العلة ثبوت لن الحكم؛ ثبوت يدعي من قول فالقول وعدمه، الحكم ثبوت
ًا الظاهر فكان الحكم، ثبوت على البيع؛ على اتفقا إذا كالمتبايعين له شاهد

الخر وادعى التلجئة، أو الخيار وهو السبب في لمانع الملك ثبوت أحدهما وأنكر
ههنا. كذا الثبوت يدعي من قول القول كان ثبوته،

ذلك في كان وإن الولد، نسب يثبت لم شهر منذ تزوجها أنه على تصادقا وإن
غير السبب حكم أن على اتفقا لنهما الظاهر؛ حيث من الولد نسب إبطال
مع السبب في لمانع الحكم ثبوت امتناع على تصادقا إذا والمتداعيان ثابت،

الغير، على حق إبطال ذلك في كان وإن تصادقهما، (السبب) يعتبر على اتفاقها
يعتبر فإنه خيار، فيه كان وإن تلجئة، كان البيع أن على اتفقا إذا كالمتبايعين

البينة أقامت فإن الشفيع، وهو الغير على حق إبطال فيه كان وإن اتفاقهما،
الولد كان إذا أما قبلت، سنة منذ تزوجها أنه شهر منذ تزوجها أنه تصادقا بعدما
ًا، ّنة هذه فلن بنفسه، البينة أقام وهو كبير وأما خصم، على خصم من قامت بي

ًا الولد كان إذا فكذلك.  صغير

ًا بعضهم: ينصب قال البينة، قبول طريق في المشايخ واختلف عن خصم
ًا عنه فينصب الصغير؛ حق النسب لن الصغير؛ ممن قائأمة البينة لتكون خصم

لن المرأة على ل ههنا، الزوج على البينة يقيم إنما الخصم ثم خصم، هو
غير من البينة يسمع قالوا: القاضي وبعضهم حال، كل على منهما ثابت النسب

ًا عنه ينصب أن ًء خصم ّية تقبل هل النسب على الشهادة أن على بنا من حس
حق النسب في لن قالوا: تقبل؛ بعضهم مشايخنا؛ فيه اختلف وقد دعوى؟ غير

ًا حرام أبيه غير إلى الولد نسبة فإن الشرع، على القائأمة والشهادة للشرع، حق
أعلم. والله الدعوى؛ غير من نسبه تقبل الشرع؛ حق
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زوج ولها أمته ولد المولى دعوى في آخر نوع
أشهر لستة بولد فجاءت عبده من أمته الرجل زوج الله: إذا رحمه محمد قال

ًا، بالولد جاءت لما لنها منه ينتِف لم الزوج نفاه وإن الزوج، ابن فهو فصاعد
ل النكاح وولد النكاح، ولد هذا فكان النكاح، على العلوق حالة أمكن أشهر لستة
المولى ادعاه فإن المة، وامرأته الرجل بين لعان ول باللعان، إل نسبه ينتفي

الولد يعتق ولكن منه؛ الولد نسب يثبت ولم دعوته، تجز لم ابني؛ وقال: هذا
النسب ادعى ابني بقوله: هذا المولى لن له؛ ولد أم الجارية وتصير بإقراره؛

نسب ودعواه للجارية العتق وحق الولد، بحرية وأقر نفسه، من الولد على
أما يصح، فلم منه، ثابت نسب قطع يريد لنه الزوج؛ على نفسه من الولد

فصح. نفسه على إقرار للجارية العتق وبحق الولد بحرية إقراره
يولد ل ومثله لعبده قال إحداهما: إذا مسألتين وبين المسألة هذه بين فرق

العتق بحق أقر وقد له، ولد أم تصير ل فإنها ملكه؛ في وإنه ابني، لمثله: هذا
تصير ل الزنا؛ من الجارية هذه من ولدي مسألتنا: هذا في قال إذا وكذلك لهما،

قال: تصير لمثله؛ يولد مثله كان إذا النسب معروف وفي ولد، أم الجارية
منه.  الولد نسب يثبت لم وإن ولد، أم الجارية



بأن متصور المولى من النسب ثبات سببه النسب معروف في والفرق: أن
حال في كما النسب لثبات كاٍف بشبهة الوطء فإن بشبهة، منه الوطء جعل

الفاسد الفراش صاحب من أولى جعل الصحيح الفراش صاحب أن إل النفراد،
النسب ثبات سبب كان وإذا يوجد، لم منه النسب ثبات سبب لن الصحة؛ بحكم

ًا النسب بغير المدعي من متصور النسب، أحكام من يلزمه ما حق في منه ثابت
أحكام من وإنه يلزمه، حكم هذا له ولد أم الجارية وتصير الولد يعتق وأن

ًا النسب فيعتبر النسب، ًا يعتبر لم وإن الحكم، هذا حق وفي حقه في ثابت ثابت
Hالزوج. على أمر ذلك لن الزوج؛ من النسب حق في
النسب ثبات فسبب لمثله؛ مثله يولد ل كان إذا وفيما الزنا، ولد حق في فأما
ًا النسب يعتبر أن يمكن فل متصور، غير المدعي من حق في المدعي من ثابت
ل الذي الغلم عتق وإنما للجارية، العتق حق يثبت فل الحكام؛ من يلزمه ما

ًا اعتبر النسب لن ل لمثله، مثله يوجد قوله: لن ولكن الولد، عتق حق في ثابت
ًا كناية جعل ابني هذا واللفظ ملكته، حين من هذا على قوله: عتق عن ومجاز
ًا صار إذا ولو عنه، للمكنى العبرة وتكون حقيقته، اعتبار سقط غيره عن مجاز

ولد أم الجارية تصير ل ملكته حين من علّي هذا وقال: عتق عنه بالمكنى صرح
ههنا. كذا له
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به جاءت ولو النكاح، وقت من أشهر لستة بالولد جاءت إذا ذكرنا، الذي هذا

فإن ظاهر، وإنه الزوج من نسبه يثبت لم النكاح وقت من أشهر ستة من لقل
أنه تبين لنه النكاح؛ فساد وبحكم أمته، ولد لنه منه نسبه ثبت المولى ادعاه
منه.  النسب ثابت هو ولد بطنها وفي زوجها

برضاه؛ حر من زوجها أو موله، بإذن عبده غير من أمته الرجل زوج وإذا
ًا أشهر لستة بالولد فجاءت يثبت ل المولى؛ فادعاه النكاح وقت من فصاعد

عن نفاه بالتصديق الزوج لن ذلك؛ في الزوج صدقه وإن المولى، من نسبه
من النسب ثابت الولد فيكون باللعان، إل ينتفي ل النكاح ولد ونسب نفسه،
ّدق الزوج؛ في الزوج كذبه إن النكاح بفساد يحكم وهل كذبه، أو المولى ص

النكاح. بفساد يحكم ل أنه شك ل دعواه؟
لنه النكاح؛ بفساد بعضهم: يحكم قال فيه، المشايخ اختلف فقد صدقه إذا وأما
ً بكونها أقر فقد النسب، في المولى صدق لما النكاح وقت المولى من حامل

ًا في فيصدق نفسه، على إقرار النكاح بفساد الزوج وإقرار النكاح، بفساد مقر
قال: من ومنهم نفسه، عن النسب قطع حق في يصدق لم إن النكاح فساد حق

ًا، النكاح بفساد بإقرار ليس الزوج تصديق لن النكاح بفساد يحكم ل ول نص
ًء بالفساد القرار يثبت أن يجوز دعوى في المولى صدق أنه يجوز ل لنه اقتضا
ًابفساد فيكون النكاح قبل كان منه العلوق أن علم لنه النسب؛ ثبات إقرار

النسب ثبوت وظن النكاح، بعد وطئها أنه علم لنه صدقه؛ أنه ويجوز النكاح،
ًا فيكون منه، ًا هذا يكون فل الوطء، حالة رقبتها في له الملك بقيام إقرار إقرار
الزوج كان إذا قال: إل الحتمال، مع بالفساد القرار يثبت فل النكاح، بفساد منه
ٍذ النكاح قبل به حبلت المولى من الولد أن أقر لنه النكاح، بفساد يحكم فحينئ
ًا فيكون منه، النسب ثابت بولد حامل وهي تزوجها أنه أقر النكاح.  بفساد إقرار



ًا أشهر لستة بولد جاءت ثم باعها ثم رجل من أمته الرجل زوج وإذا من فصاعد
في يصدق ل فإنه المولى؛ فادعاه باعها منذ أشهر ستة من ولقل النكاح وقت
وإنما حاله، على الزوج ابن والولد البيع، ينتقض ول الولد، يعتق ول النسب حق
لن الولد؛ يعتق ل وإنما غيره، من النسب ثابت لنه النسب؛ حق في يصدق لم

)4ب236( تصح ل تحرير ودعوى النسب، ثبات يوجد لم لما تحرير دعوة دعواه
ًا؛ النسب حق في دعوته تصح ل المشتري ادعاه وإن المالك، من إل لما أيض

دعوته لن له ولد أم الجارية وتصير الولد يعتق ولكن المولى، جانب في ذكرنا
المالك من تصح التحرير ودعوى منه، النسب يثبت لم لما تحرير دعوى

مالك. والمشتري
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا ولدت ثم الزوج، بها ودخل مولها إذن بغير المة تزوجت وإذا أشهر لستة ولد
عند الفاسد النكاح لن الزوج؛ ابن فهو والزوج، المولى فادعاه تزوجها، منذ

النكاح في والجواب الصحيح، كالنكاح النسب حق في به الدخول اتصال
المدة اعتبر ثم إقراره، بخلف المولى على الولد يعتق ولكن قلنا، ما الصحيح

بالولد جاءت إذا فيما المسألة وضع فإنه الدخول، وقت من ل النكاح وقت من
دليل المسألة الحلواني: هذه الئأمة شمس قال النكاح، وقت من أشهر لستة
ًا الفاسد النكاح في العقد بنفس ينعقد الفراش أن على بعض يقول لما خلف

بالدخول، الفاسد النكاح في ينعقد وإنما النكاح، بنفس ينعقد ل المشايخ: إنه
فتكون فصل بل النكاح عقيب كان الدخول قوله: إن على المسألة وتأويل
الولد أم في الجواب وكذلك سواء، الدخول وقت ومن النكاح وقت من المدة

ًا فولدت المولى إذن بغير تزوجت إذا والمولى. الزوج فادعاه ولد
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 معروف ولد لها امرأة في آخر نوع

قالت معروف ولد له رجل ولد وفي منك؛ ابني المرأة: هذا لهذه رجل قال
ابنها؛ أنه تعرف صغير ابن لها حرة امرأة منك، ابني الرجل: هذا لهذا المرأة

منهما؛ النسب ثابت ابنهما فهو نعم، فقالت منك، ابني للمرأة: هذا رجل قال
غيرهما؛ من معروف نسب للولد وليس بينهما، النسب ثبات على تصادقا لنهما
لتصادقهما. منهما نسبه فيثبت
الحرة، هذه من ابني فقال: هذا ابنه أنه يعرف صغير ابن له حر رجل وكذلك

ويقضى ذكرنا، لما منهما النسب ثابت ابنهما فهو ذلك في المرأة وصدقته
النسب يثبت ول منهما، النسب ثبات على تصادقا لنهما صحيح، بنكاح بينهما

النكاح على التصادق فيثبت بالنكاح، إل حرة المرأة كانت إذا الرجل من
بتصادقهما بينهما بالنكاح فيقضى منهما، النسب ثبات على التصادق مقتضى

ثبت النكاح كان وإن فاسد، بنكاح يقضى ول صحيح، بنكاح يقضى ثم ذلك، على
النسب، لثبات يكفي ما أدنى يثبت فإنما النسب، ثبات على تصادقهما مقتضى

في والعلى الدنى يستوي موضع في يثبت إنما الدنى لن الفاسد؛ النكاح وهو
ًا، الدنى كان موضع في أما الباحة، صفة ًا، والعلى حرام العلى يثبت مباح
ً والنكاح حرام، فهو أدنى كان وإن الفاسد والنكاح الصلح، على لحالهما حمل

لهذا. الصحيح النكاح فأثبتا مباح، فهو أعلى كان وإن الصحيح
فقال حرة بأنها تعرف ل كانت إذا فأما حرة، بأنها معروفة المرأة كانت إذا هذا

منك ابني وهذا ولدكا، أم المرأة: أنا وقالت امرأتي، وأنت منك، ابني رجل: هذا



بالنكاح يقضى ل ولكن ذلك، على لتصادقهما منهما النسب ثابت ابنهما، فهو
فتصادقهما بالنكاح، إل يثبت ل حرة بأنها تعرف المرأة كانت إذا ما بخلف بينهما
كما الحرة غير على الفراش فأما النكاح، على تصادق (ذلك) منهما ثبات على
الحرية في حالها يعرف لم وإذا بالستيلد، اليمين بملك يثبت بالنكاح يثبت

ًا يثبت ل والرق النسب.  على بتصادقهما بعينه فراش

يعين فالزوج عليها الفراش به يثبت ما تعيين في بينهما كل بعدد الختلف بقي
الستيلد يثبت ولم الستيلد، تعين وهي ذلك، لنكارها النكاح يثبت ولم النكاح،
ولكن به، القضاء يمكن حتى بعينه، فراش بينهما يثبت فلم ذلك، الزوج لنكار

ثبوت وهو بحكمه، القضاء عن يمنعنا ل فذلك بعينه، فراش بينهما يثبت لم بأن
الحكم. على تصادقا إذا النسب
وباقي ولدي، أم الرجل: أنت وقال زوجتك، المرأة: أنا قالت إذا وكذلك

لما بينهما بالنكاح يقضى ل لكن منهما؛ النسب ثابت فالولد بحالها؛ المسألة
المرأة: هذا وقالت جائأز، نكاح من منك ابني للمرأة: هذا الرجل قال قلنا. ولو

ابني للرجل: هذا المرأة قالت لو وكذلك ابنهما، فهو فاسد؛ نكاح من منك ابني
ابنهما، فهو فاسد؛ نكاح من منك ابني الرجل: هذا وقال جائأز، نكاح من منك

هي كانت إن الفساد مدعي أن غير الجواز، يدعي من قول القول ويكون
يصدق لم إن الزوج لن بينهما؛ يفرق الزوج هو كان وإن بينهما، يفرق ل المرأة

فيجعل بالطلق، التحريم حق في يصدق المرأة، حق في الفساد دعوى في
لها يقضي حتى عليها؛ الطلق إيقاع بمنزلة المرأة حق في بالفساد إقراره

ًا. طلقها كأنه مثلها مهر من أكثر كان وإن بالمسمى، صريح
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الولدين مع ادعاها منهما واحد كل رجلن ادعاها ولدان لها أمة في آخر نوع

جملة
والولد رجل، يد في ولديها أحد مع والمة ابنان، لها الله: أمة رحمه محمد قال

ابناه البنين وأن له، المة أن منهما واحد كل فادعى آخر، رجل يد في الخر
ًا وبالولدين بالمة قضي المة، هذه من ولدا سواء المة، يديه في للذي جميع
مختلفين.  بطنين في أو واحد، بطن في ولدا

الولد، أمية ادعى منهما واحد كل لن المة؛ يديه في للذي بالمة القضاء أما
ًء له يثبت لنه النتاج؛ بمعنى الولد وأمية يثنى ل سبب وإنه أحد، جهة من ل ابتدا

ههنا، كذا ببينته اليد لذي يقضى النتاج دعوى وفي النتاج، بمعنى فكان يكرر، ول
وإنه الولد هذا نسب ادعى منهما واحد كل لن يديه في للذي بالولد القضاء وأما

ًا هو كان وإن الخر؛ بالولد له القضاء وهنا النتاج، بمعنى الولد حق في خارج
أن على تصادقا لنهما أولى؛ النتاج في اليد وذي النتاج، بمعنى والنسب الخر،

المة، يديه في للذي المة بملك القضاء ووجب المة، هذه من ولد الولد هذا
يتبع الولد لن الخر؛ يد في الولد كان وإن ضرورة له الولد بملك القضاء فيجب

ًا الولد صار فإذا الملك، في الم بحريته الحكم وجب نسبه ادعى وقد له ملك
يديه. في الذي الولد في كما الصل، من
كانت فإن غير، ل يديه في الذي الولد مع المة منهما واحد كل ادعى إذا وأما



كانا واحد كان إذا البطن لن سواء، الول والفصل فهذا واحد؛ بطن في ولدتهما
ًا يديه في الذي الولد بدعوى منهما واحد كل فيصير توأمين، الخر، الولد مدعي

ًا، البطن كان إذا فأما وجهين: على فهذا مختلف
يعلم لم متى لنه يديه؛ في للذي بالمة قضي الصغر من الكبر يعلم لم إن

فيسقط الستيلد، في الخر على أحدهما سبق يثبت لم الصغر من الكبر
النتاج، بمعنى لنه أولى؛ اليد ذو صار التاريخ اعتبار سقط وإذا التاريخ، اعتبار

ادعى منهما واحد كل لن يديه؛ في الذي بالولد منهما واحد لكل قال: ويقضى
قول مجرد المنازعة عدم وحال فيه، الخر ينازعه ولم يديه، في الذي الولد

أولى.  البينة فمع يعتبر، اليد صاحب

الذي بالولد له يقضى أن وجب يديه في للذي بالمة القضاء وجب قيل: إذا فإن
المة يتبع والولد المة، هذه ولد الولد هذا أن على تصادقا لنهما الخر، يد في
مدعيه وصاحبه صاحبه يد في لنه الخر؛ بالولد له يقضى قلنا: إنما الملك في
ذو يدعيه غيره يد في إنسان ولد كأم يده، في فيتركا ذلك، في ينازعه ل وهو
في المة الذي يد في الكبر كان الصغر من الكبر علم إذا فأما ينازعه، ول اليد

سبق يثبت لم إذا بهما له يقضى لنه الكبر؛ والولد بالمة له يقضي فإنه يديه،
مر. ما على الصغر من الكبر يعلم لم بأن صاحبه، على استيلده

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
وإن يدعيه، ل لنه الصغر؛ بالولد له يقضى ول أولى، استيلده سبق علم فإذا
منهما واحد لكل يقضي فإنه يديه، في المة ليست الذي يد في الكبر كان

في ذكر فقد المة فأما أحد، فيه ينازعه ول يدعيه ل لنه يديه؛ في الذي بالولد
صاحبه على سبقه ثبت لنه يديه في الكبر الذي للخارج يقضي «الكتاب»: أنه

بالولد الستيلد الخر وادعى الكبر، بالولد الستيلد ادعى لما الستيلد في
الصغر. 

نتاج في تنازعا إذا أنهما حتى النتاج دعوة في العتبار ساقط قيل: التاريخ فإن
ًا، عشر أحد اليد ذو وأرخ دابة لم كأنهما اليد لذي يقضى سنة؛ أرخ والخارج شهر

في التاريخ اعتبار سقط لجله الذي قلنا: المعنى الجواب، هاهنا كذا يؤرخا
ل لنه ثمة ) التاريخ4أ237( اعتبار سقط إنما فيه، نحن فيما معدوم النتاج
على يكون ل بالنتاج الثابت الملك لن أحد؛ على استحقاق زيادة نسبه يتصور

زيادة تثبت ههنا التاريخ شهادة لن فيه؛ نحن فيما معدوم المعنى (و) هذا أحد
بعد العبد على يستحق والولء للولدة، سبب الولد أمية لن أحد؛ على استحقاق

يثنى ل بسبب غيره جهة من التملك دعوى بمنزلة الوجه هذا من فكان الحرية،
التاريخ اعتبار وجب التاريخ زيادة بسبب ههنا استحقاق زيادة ثبت وإذا يكرر، ول
كان وإن يديه، في الكبر للذي بالمة فيقضى الثالث في التملك دعوى في كما

ًا لهذا. حقها في خارج
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 لنفسه يدعيه ثم فلن ابن أنه يديه في لصبي يقر الرجل في آخر نوع



ًا، ولدت رجل يدي في المة كانت الله: وإذا رحمه محمد قال المولى فأقر غلم
ذلك بعد ادعاها ثم إياه زوجها عبد أو حر زوج من الغلم هذا المة له الذي

يصدقه لم أو ذلك في له المقر يصدقه أن إما وجوه؛ من يخلو ل فهذا لنفسه،
ًا كان أو سكت، بل يكذبه ولم ًا، أو غائأب دعوى تصح ل الوجوه هذه وفي ميت

له المقر من ثبت قد الغلم نسب فلن له المقر صدقه إذا أما المولى،
يثبت ل هذا مثل وفي غيره، من النسب معروف الغلم وصار بتصادقهما،

له المقر يصدقه لم إذا وأما بإقراره، عليه الغلم يعتق ول بالجماع، منه النسب
ًا؛ وقع قد القرار لن يكذبه، ولم حتى له المقر تكذيب به يتصل ولم صحيح

أبو قال ذلك، بعد المولى دعوى تصح فل كان، كما الصحة على فبقي يبطل،
بطل قد المولى إقرار قولهما: أن الله: يصح. فوجه رحمهم ومحمد يوسف
ًا الولد وبقي له، المقر بتكذيب حال المولى ادعاه فإنما النسب، إلى محتاج
الغير. على حق إبطال فيه وليس ذلك، إلى حاجته
من النسب شيئان: ثبوت المولى لقرار يجب الله: أنه رحمه حنيفة ولبي
هو ما بطل له المقر وتكذيب أصلً، النسب هذا دعوى من وخروجه له، المقر

له للمقر حق ول بتكذيبه، فيه القرار يبطل ل فيه له حق ل ما حقه. فأما من
الحكم هذا حق في القرار يبطل فل النسب، هذا دعوى من المقر خروج في
وجحد المولى، ابن الولد هذا أن وأقر أجنبي جاء ولكن بذلك، يقر لم ولو

الولد هذا اشترى بذلك المولى على الشاهد الجنبي للرجل إن ثم ذلك، المولى
فهو منه؟ نسبه يثبت وهل بإقراره، عليه يعتق ابنه أنه ذلك بعد فادعاه ورثه أو

له.  المشهود كذبه بعدما ادعاه الشاهد لن قلنا، الذي الختلف على

الرجل، هذا وابن ابنها، أنه حرة امرأة من صبي على رجلن شهد إذا وكذلك
عن القاضي فسأل الزوج، وجحد ذلك المرأة وادعت زوجها، الرجل هذا وأن

الولد نسب ادعى الشاهدين أحد إن ثم شهادتهم، فرد يعدلوا فلم الشهود
ًا حنيفة أبي عند دعوته تصح ل المرأة وصدقته ادعاه الشاهد لن لهما؛ خلف

له. المشهود كذبه بعدما
تقبل فلم ادعته والمرأة المرأة؛ هذه ابن أنه صبي على امرأة شهدت إذا

وأقامت الولد، هذا نسب ادعت الشاهدة إن ثم السباب، من بسبب شهادتهما
بعد تسمع إنما البينة لن بالولد لها يقضى ول بينتها، تقبل ل ذلك على البينة
لن بالجماع؛ تصح ل الصورة هذه في الشاهدة من والدعوى الدعوى، صحة

الشاهدة من الدعوى تصح ل له المشهود تصديق وحال صدقها، له المشهود
على فأقام منكرة، والشاهدة الشاهدة ابن أنه وادعى الصبي كبر بالجماع. ولو

لغير بنسبها يقر لم لو لنه صح قد الصبي من الدعوى لن بينته؛ قبلت بينة ذلك
دعوى على قامت بينة فهذه الشاهدة، من النسب دعواه فيصح الشاهدة
بالجماع. صحيحة

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الرجل وأقام تنكر والمرأة امرأة، يدي في صبي نسب رجل ادعى إذا هذا وعلى

هذا أن ادعى الشاهدين أحد إن ثم بشهادتهما، القاضي يقض ولم شاهدين،
يقبل ل فالقاضي شاهدين، ذلك على وأقام امرأته، المرأة وهذه ابنه الصبي

من ابنها المرأة ادعت وإن بالجماع، تصح لم الشاهد من الدعوى لن شهادته؛
الدعوى لن بينتها؛ سمعت شاهدين ذلك على وأقامت زوجها، وأنه الرجل هذا
للغير. الولد بنسب تقر لم لنها صحت؛ قد منها



ًا رجلن ادعى وإذا تنكر، والمرأة ابنها، أنه يدعي واحد كل امرأة يدي في صبي
لها فشهد منه، لها الصبي وهذا تزوجها أنه رجل على ادعت المرأة إن ثم

السابق دعواهما لن شهادتهما؛ يقبل ل فالقاضي للصبي، المدعيان الرجلن
قبولها مانع الشهادة في والتناقض الشهادة، هذه في متناقضين تجعلهما

وصحتها. 

القاضي ورد فلن ابن أنه رجل شهد امرأة يدي في هذا: صبي على وكذلك
يقبل ل فالقاضي الخر، الرجل هذا ابن أنه آخر ورجل هو شهد ثم شهادته،

الشهادة. هذه في متناقض الشاهدين أحد لن شهادتهما؛
منه أنه ادعى ثم مات، قد زوج من حملها أن فأقر حامل جارية للرجل كان إذا

فلقراره العتق أما منه، نسبه يثبت ول يعتق فإنه أشهر، ستة من لقل فولدت
لنا منه؛ القرار هذا وصح لغيره، بنسبه أقر لنه منه نسبه يثبت ل وأما بذلك،
لكونه له المقر تكذيب يوجد ولم القرار، وقت البطن في الولد بوجود تيقنا
ًا، الحيلة هي وهذه بالجماع، لنفسه المقر دعوى تصح ل الحالة هذه وفي ميت
ً جارية يشتري أن أراد لمن أن البائأع يأمر الولد، البائأع دعوى عن ويتحرر حامل
دعوى تصح فل المشتري، بها يشتريها ثم الميت، فلن من الولد هذا أن يقر

حامل قال: هي ثم سنة الول إقراره بعد المولى مكث ذلك. ولو بعد البائأع
ًا فولدت مني، المولى ابن فهو الخر القرار وقت من أشهر ستة من لقل ولد
القرار يصح لم لو لنه صحت؛ قد ههنا المولى دعوة لن منه؛ النسب ثابت
ًا الحمل هذا كان إن شّك الول الول، القرار صح الول، القرار وقت موجود
ًا يكن لم وإن يوجد، لم كأنه وجعل بالشك، الول إقراره يصح فل يصح ل موجود
أمته زوج أنه أقر ههنا. وإذا كذا صحيحة دعوته كانت الول القرار يوجد لم ولو

ً ًا رجل فادعاه أشهر، لستة قوله بعد بولد جاءت ثم يمت، لم حي وهو غائأب
ًا حصل لنه يصدق؛ ل فإنه المولى هذا بعد منها يحدثا ما بنسب للزوج مقر
صاحب من يثبت الولد نسب لن بالنكاح؛ إقراره يقتضي أشهر لستة القرار

إنسان ولد بنسب أقر من أن ذكرنا وقد للزوج، الفراش أن أقر وقد الفراش،
دعواه. تصح ل فإنه لنفسه، المقر ادعاه ثم يكذبه، ولم له المقر يصدقه ولم
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صاحبي، ابن أحدهما: إنه فقال بولدها جاءت رجلين بين الجارية كانت وإذا
تصح ل الثاني ادعى إن ابنه، أنه أحدهما ادعى ثم صاحبي، ابن الخر: إنه وقال

لن للثاني أنه بإقراره الول يكذبه ولم الول، بنسبه أقر لنه خلف؛ بل دعوته
ًا كان الول إقرار ًا يكون ما والتكذيب الثاني، إقرار على سابق الول عن متأخر

ًا ل ًا دعوته تصح ل حنيفة؛ أبي قول فعلى الول ادعاه وإن عليه، سابق خلف
له المقر تكذيب وعند للول، أنه أقر لما إقراره في الول كذب الثاني لن لهما،

ًا الله رحمه حنيفة أبي عند ذلك بعد المقر دعوى تصح ل الولد وعتق لهما، خلف
ًا واحد كل لن موقوفة له ولد أم الجارية وتكون حريته؛ على لتصادقهما أيض

عتقت. مات أيهما موقوفة فتكون لصاحبه، به ويقّر نفسه، عن ينفيه منهما
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تلك بيع المولى ودعوى أمها نكاح مع الجارية ولد الرجل دعوى في آخر نوع
 العكس على أو منه الجارية

وأنها تزوجها أنه رجل يدي في أمة الرجل ادعى الله: وإذا رحمه محمد قال
قال: منك، وقال: الولد درهم، بألف المولى: بعتكها وقال الولد، هذا منه ولدت

إل منه، النسب ثبات على تصادقا لنهما المستولد؛ من النسب ثابت الولد هذا
أن زعم والمولى النكاح، ملك سببه أن زعم فالزوج سببه، في اختلفا أنهما
لن النسب؛ ثبت ذلك في لختلفهما يثبت لم إن والسبب اليمين، ملك سببه

أن شاهدان شهد لو أن ترى أل ممكن، متعين سبب غير من بالنسب القضاء
يبينا لم وإن عليه المشهود من الولد نسب بثبات يقضي القاضي فإن ابنه، هذا

ًا، والميراثا، والنفقة المناكحة حرمة وهي الحرمة النسب حكم لن وهذا سبب
أنه ترى أل بيان، يشترط فل النسب، ثبت ما سبب بأي تختلف ل الحكام وهذه

الرجل لهذا أن شاهدان شهد إذا حتى المال بيان في السبب بيان يشترط لم
حكم لن بالمال؛ يقضي فالقاضي سببه، يبينا ولم درهم، ألف الرجل هذا على

لنهما الولد ويعتق ههنا، كذا السبب باختلف يختلف ل اليفاء وهو الوجوب
الولد يقول: إن والزوج الصل، حر علق أنه يزعم فالمولى حريته على تصادقا

تصادقا قلنا: إنهما معنى؛ فهو ) الصل4ب237( حر أنه أقر وقد المولى ملك
يقول: إن فالمولى ذلك؛ على تصادقا لنهما ولد أم الجارية وتصير حريته، على

في نافذ وإقراره المولى؛ ملك يقول: إنها والمستولد المستولد، ملك الجارية
عن ينفيها والمستولد للمستولد، ولد أم فصارت العتق، بحق لها أقر وقد حقها،

وملك المتعة، ملك باعتبار الغشيان إباحة لن غشيانها؛ للزوج يحل ول نفسه،
يدعي الزوج لن عليها؛ المتعة ملك سبب يثبت ولم سبب، من له بد ل المتعة

على مبني الحبل وباب ينكر، والزوج الشراء، يدعي والمولى الزوجية،
لن غشيانها؛ للمولى يحل ل وكذلك بها، يقر أن يسعه قال: ل فلهذا الحتياط؛

ولد، أم صارت لنها فيها، البيع فسخ القاضي على وتعذر بعتها، أني زعمه في
 قال: وعلى وطؤها، له يحل ل فلهذا ملكي، إلى الجارية تعد فلم

أن فللمستولد المهر، مقدار على اتفقا لنهما الثمن؛ عن قضاء المهر الزوج
ًا، درهم ألف علي يقول: لك ًا، درهم ألف عليك يقول: لي والمولى مهر ثمن

السبب. يثبت لم وإن اللف، سبب حق في فاختلفا
وباقي منه، زوجها أنه ادعى والمولى الشراء، ادعى المستولد كان وإن

إن مر ما على عليه تصادقا لنهما منه النسب ثابت فالولد بحالها؛ المسألة
لن الولى؛ المسألة بخلف للمولى رقيقان الولد مع والجارية سببه، في اختلفا

هذه وفي للجارية، العتق وبحق الولد بحرية أقر المولى الولى المسألة في
ول يعمل، ل المالك غير وإقرار المستولد، به أقر إنما بذلك أقر المولى المسألة

زعم وفي ذلك، أنكر والمولى اشتراها أنه زعمه في لنه وطؤها للمستولد يحل
ومع الحل، سبب في فاختلفا ذلك، أنكر قد وهو منه، زوجها أنه المولى

من لن وطؤها؛ للمولى ويحل بالحل القضاء يمكن ل الحل سبب في الختلف
ً فعادت القاضي، بتفريق النكاح زال وقد زوجها، أنه المولى زعم لي؛ حلل

لم والبيع باعها أنه المولى زعم في هناكا أن غير الولى؛ المسألة بخلف



الخر؛ إنكار وهو الفسخ سبب وجد وإن فسخها، عن عجز القاضي لن ينفسخ؛
Yالمالك. بإقرار ولد أم صارت لنها
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في وقال العقر، عن قضاء الثمن المستولد على أن المسألة هذه في يذكر ولم
بين فرق ول الثمن، عن قضاء العقر المستولد على الولى: إن المسألة

ألف عليه أقر المستولد الولى المسألة في لن الظاهر، حيث من المسألتين
ثمنها، درهم ألف عليه بل الجارية: ل صاحب وقال الجارية، هذه مهر درهم
صاحب وقال الجارية، هذه ثمن درهم ألف عليه أن أقر المستولد وههنا

الولى المسألة في لن الفرق جاء وإنما مهرها، درهم ألف عليه بل الجارية: ل
ًا اللف وجوب على تصادقا اللف بقاء على وتصادقا مر، ما على الذمة في دين

ًا ًا الذمة في واجب الجارية، هذه مهر درهم ألف يقول: علي المستولد لن أيض
الوطء، بعد حصل القاضي تفريق لن القاضي؛ بتفريق عني ذلك يسقط ولم

يقول: الجارية وصاحب المهر، سقوط يوجب ل النكاح في الوطء بعد والتفريق
يفسخ لم القاضي لن ذلك يسقط ولم الجارية هذه ثمن ألف عليه لي وجب
وعلى الوجوب على تصادقا فقد بإقراري، ولد أم صارت الجارية لن البيع،
مسألتنا في أما بالمال، القضاء من مانع غير وإنه السبب، في اختلفا لكن بقائأه،

صاحب لن الثمن؛ سقوط على تصادقا فقد الوجوب على تصادقا هذه: إن
ًا يكن لم يقول: الثمن الجارية يقول: والمستولد يكن، لم الشراء لن واجب
أم الجارية يجعل لم لنه الخر؛ إنكار بعد البيع فسخ القاضي أن إل كان الشراء

المستولد، بزعم وجبه ما بعد الثمن سقوط على تصادقا فقد بإقراري، ولد
ولو ينكر، وهو المهر، المولى عليه ادعى ولكن بالثمن، يقر لم المستولد فكأن
ههنا كذا بشيء عليه يقضي ل كذلك كان
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ذلك في إياه المولى وتصديق النكاح بحكم الغير أمة ولد دعوى في آخر نوع

ًا ولدت رجل يدي في قال: أمة فلن أمة قال: هذه ثم ولدها فادعى ولد
وجهين:  على فالمسألة ذلك في فلن وصدقه زوجنيها،

والولد المة الوجه هذا وفي له، للمقر أنها معروفة المة تكون الول: أن
العتق حق للجارية ول بالعتق، حقيقة الولد يثبت لم لنه له؛ للمقر رقيقان
غير المة كانت وإن له، للمقر بكونها معروفة المة كانت لما المستولد؛ بدعوة

أم والمة اليد، صاحب من النسب ثابت حر فالولد له، المقر ملك بأنها معروفة
ًا له مملوكة كانت لنها له ولد للولد ويثبت دعوته، فصحت يده، بحكم ظاهر

القرار بهذا فهو الدعوى، هذه على بناء الحرية حق وللجارية الحرية حقيقة
قيمتها يضمن ولكن ذلك، على يصدق فل الحق، من لهما ثبت ما يبطل أن يريد
ًا صار وقد حقه، في صحيح إقراره لن لول فإنه بدعوته، عليه الجارية مستهلك

الستيلد، بحكم له للمقر قيمتها فيضمن العتق، حق لها ثبت لما دعوته
دونها. ما يضمن فل بدلها كما وإنه الجارية قيمة ضمن لنه العقر؛ وليضمن

الجارية: بعتكها، صاحب قال لمن؛ أنها الجارية هذه أصل يعرف ل كان وإن
ويكون النسب ثابت الولد فإن العكس على كان أو الولد: زوجتني، أب وقال



ًا الولد أن ذكرنا لما وهذا له، للمقر قيمتها الولد ويضمن ولد، أم والجارية حر
يريد القرار بهذا فهو الظاهر، حيث من بدعوته والجارية للولد ثبت قد الحق

مر لما عقر ول مر لما قيمتها الولد أب ويضمن عليه، يقدر فل الحق ذلك إبطال
ًا. أيض
ما له؛ مملوكين وولدها الجارية يأخذ فإنه له، للمقر الصل أن يعرف كان وإن
ٍذ الولد أب من باعها أنه له المقر يقر أن واحدة خصلة خل له سبيل ل فحينئ

في قيمتها الولد أب يغرم ول بالبيع، ملكه عن بخروجها لقراره الجارية؛ على
أل باعها، أنه له المقر بإقرار كان اليد صاحب عند احتباسها لن الفصل؛ هذا
في قيمتها يضمن لم وإذا ولدها، وأخذ أخذها من تمكن ذلك أنكر لو أنه ترى
بدل كمال لوجوب يجب لم إنما تقدم فيما العقر لن العقر ضمن الصورة هذه

أعلم. والله العقر فيجب النفس، بدل هنا ها يجب ولم النفس،
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أبانا موته: إن بعد ورثته وقال ابنه، أنه يديه في لصبي يقر الرجل في آخر نوع
العبد ولد الولد وهذا المة هذه زوج كان
مات ثم فراشه، على ولد أمته من ابنه أنه يديه في بصبي الرجل أقر وإذا

المة هذه زوج كان قد أباهم أن أخواه وادعى الميراثا الغلم فطلب الرجل
على فهذا العبد، فراش على الغلم هذا ولدت سنين بثلثا يلده أن قبل عبده

وجوه:
بينتهم؛ تقبل ل الوجه هذا وفي ذلك، منكران والمة الغلم يكون أحدها: أن

ًا، لنفسهم يثبتون ل البينة بهذه لنهم مكذب وهو للعبد، النسب يثبتون إنما حق
نفي البينة هذه من غرضهم لن ممتنع ثبوته ينكر لمن الحق وإثبات لهم، جاحد
ل النفي على والبينة الميراثا، في يزاحمهم ل حتى المولى عن الولد هذا نسب
تقبل.
بينتهم تقبل الوجه هذا وفي ذلك، مدعيان والمة الغلم كان الثاني: إذا الوجه
الغلم ويعتق الميت، على النكاح وهو لنفسهما الحق يثبتان البينة بهذه لنهما
من القرار هذا كان إن ذلك فبعد عليه، حجة وإقراره له، ولد أم الجارية وتصير

من يعتبر مرضه في كان وإن المال، جميع من العتق بغير صحته في المولى
الثلث.
ويكون البينة، هذه تقبل الوجه هذا وفي ذلك الغلم ادعى الثالث: إذا الوجه

ًا، ذلك والمة الغلم ادعى إذا فيما كالجواب فيه الجواب ادعت وكذلك جميع
ًا تثبت لنها بينتها؛ تقبل التزويج المة لنفسها. حق

ًا العبد كان قال: ولو البينة هذه حكم يوقف البينة، الورثة أقامت ما حال غائأب
البينة، هذه تقبل فل ينكر وربما البينة فتقبل يدعي ربما لنه العبد؛ يحضر حتى
وقت إلى التوقف يجب وإنكاره، بدعواه يختلف البينة هذه قبول حكم فإذا

أعلم. والله حضوره
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من عليه لحدهما يجوز ما الموليان وادعاه بولد جاءت إذا الجارية في آخر نوع

وتركا كلهما أو الولدين أحد مات إذا ما فيه ويدخل ذلك، غير أو الشراء أو البيع
ًا ًا وصي  أصول على ينبني النوع هذا واحد



بين كانت إذا المة إن حتى الواحد غير من إثباته يمكن مما النسب أحدها: أن
أن روي ذلك: ما في منهما. والصل النسب ثبت فادعياه، بولد جاءت رجلين
ًا رجلين بين أمة عن يسأله عنه الله رضي عمر إلى كتب عنه الله رضي شريح
ًا، فادعياه بولد جاءت وهو ويرثانه، يرثها ابنها الجواب: هو في إليه فكتب جميع
ًا عنه الله رضي علي عن روي وهكذا منهما، للباقي البتداء في قال عما رجوع

ذلك خلف غيرهما من ينقل ولم منهما، الولد بثبوت نصا بينهما. فهما يقرع إنه
ًا. فكان إجماع
ِه، من النخلق بسبب البوة لن أحدهما؛ الب الحقيقة وفي ِئأ مخلوق والولد ما
النسب أن إل الذكرين ماء من يتخلق ل الولد لن مائأهما؛ من ل أحدهما ماء من
وجد وقد الحكام، حق في تنافي ول أحكامه، المقصود وإنما بمقصود، ليس منه

لحدهما ترجيح ول منهما، واحد كل حق في لذلك المقتضي ) الدليل4أ238(
ذلك: ما فبعد الحكام، حق في منهما واحد كل حق في به فيعمل الخر، على
ً كان وذلك ويشتركان، بينهما يثبت النسب أحكام من والتحري للنقسام قابل

ً يكون ل وما أشبه، وما المال في التصرف كولية يثبت والتحري للنقسام قابل
ًا لهما فيما الصل هو هذا أشبهه، وما النكاح كولية وذلك كملً، واحد لكل جميع

لشخصين. ثبوته على الدليل دل فإذا يتحرى، ل
من الولية يستفيد لنه الموصى؛ ولية بقدر تتعدد الوصي ولية أن آخر وأصل

ولية حق في الموت بعد نفسه مقام الوصي إقامة اليصاء إذ الموصي جهة
الموت.  عند الولية من له ما الموصي إلى فينتقل التصرف،

وولية عامة، وهي والمصالح التصرف نوعان: ولية الولية أن وهو آخر وأصل
التصرف وولية والتحصين، الحفظ إلى يفتقر بما وتخص قاصرة، الحفظ: وهي

إذ حفظه؛ يملك شيء في التصرف ملك من فإن الحفظ ولية مستتبعة
ولية له كان لحد ثابتة التصرف ولية دام فما الحفظ بدون يأتي ل التصرف
هذه وسنقرر إثباتها، فيجب بالثبات الحفظ ولية إثبات إلى ضرورة فل الحفظ،
تعالى. الله شاء إن المسائأل خلل من الجملة

فادعياه بولد، جاءت رجلين بين الله: جارية رحمه محمد قال هذا عرفنا إذا
ًا لهما، ولد أم الجارية وصارت الثابت، أصل في مر لما منهما النسب ثبت جميع

ًا، فاكتسبت الجارية أعتقا أنهما فلو يدع فلم رجل إلى وأوصت ماتت ثم أكساب
ًا الولد، مال في التصرف ولية كان يبلغ؛ لم صغير وهو هذا، ابنها غير وارث

الم. لوصي ل للوالدين وحفظه
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الم، جهة من الولية يستفيد الم مقام قائأم الم وصي التصرف: فلن ولية أما
للبوين الولية وإنما حياتها، حال الولد مال في التصرف ولية للم تكن ولم

ًا البوين بولية محفوظ الحفظ: فلنه ولية وصيها؟. وأما إلى تنتقل فكيف تبع
الوالدان غاب فإن بالثبات، الحفظ ولية إفراد إلى حاجة فل التصرف؛ لولية
وللم إليه، الحاجة مست لنه الحفظ؛ ولية له فثبت الوصي، ولية الن ظهر
تثبت إنما ولكن مقامها، قام لمن فكذا الحالة، هذه في الصغير مال حفظ ولية

وفيما الم، موت قبل للصغير كان وفيما الم، من الصغير ورثا فيما الولية له



استفاد الم وصي لن وهذا ذلك، بعد للصغير يحدثا مال في ل للصغير كان
القدر، هذا للم كان والذي للم كان ما بقدر وليته فتقدر الم، جهة من الولية

نحو الحفظ، باب من هو تصرف كل ولية له تثبت الحفظ ولية له تثبت وكما
الفساد إليه يتسارع وما المنقول لن وهذا الفساد، إليه يتسارع وما المنقول بيع
فكان بعضها، عن المن يقع وبالبيع والتلف، التوى أسباب عليه يترادف مما
حال ذلك ملكت الم أن ترى أل حفظ، أنه حيث من فملكه الحفظ باب من البيع
حفظ. أنه حيث من ملكت وإنما البوين؛ غيبة

فلنها العقار أما والدنانير، الدراهم في يتصرف أن ول العقار يبيع أن له وليس
الحفظ جملة من نفعها يكون فل والتلف، التوى عليه يخشى ل بنفسها محصنة
الدراهم وصرف العقار، بيع تملك ل الم أن ترى أل حفظ، أنه حيث من لملكه

قلنا.  لما يملكه لم وإنما البوين، غيبة حال للصغير والدنانير

ومحمد؛ حنيفة أبي عند الجواب فكذلك حاضر، والخر الوالدين أحد غاب وإن
نبين ما على معدودة أشياء في إل بالتصرف ينفرد ل البوين أحد عندهما لن
الم لوصي فيثبت كغيبتهما، أحدهما غيبة فكأن تعالى، الله شاء إن هذا بعد

ينفرد البوين يوسف: أحد أبي وعند الحفظ، باب من كان وما الحفظ، ولية
مال في التصرف ولية فتكون كحضرتهما، أحدهما حضرة فكان بالتصرف،

الم. لوصي ل الحاضر للوالد وحفظه الصغير
من يثبت والنسب النسب، الولية سبب ذلك: أن في يوسف أبي قول فوجه

ابن ميراثا منهما واحد كل من يرثا ماتا لو ولهذا بالترويج، منهما واحد كل
بسبب واحد كل تفرد فقد كملً، منهما واحد كل من النسب ثبت وإذا كامل،
بالولية. فينفرد الولية

والخر: الحقيقة؛ أحدهما: على الب ذلك: أن في ومحمد حنيفة أبي قول وجه
تفرد لو لنه واحد؛ أب ميراثا يرثانه مات لو ولهذا ذكرنا، لما حقيقة أجنبي

يجوز، ل وإنه الب غير الصغير مال في المتصرف يكون ربما بالتصرف أحدهما
ثم القضية، هذه تركنا لكنا بالتزويج واحد كل ينفرد ل أن ذكرنا ما قضيته كانت

ثبت يتجزأ ل وإنه لهما، ثبوته على الدليل دل فإذا يتجزأ، ل النكاح أن لضرورة
ً واحد لكل لن المال، في التصرف في معدومة الضرورة هذه ضرورة كمل

لهما ثبوته على الدليل دل وإذا متجزئ، محله لن يتجزأ؛ المال في التصرف
ًا أمسى مال في التصرف يكون ل حتى اجتماعهما وشرطنا بينهما، مشترك
الب. غير الصغير
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أب ميراثا منه وورثا كامل، ابن ميراثا منهما واحد كل من البن هذا ورثا وإنما
أبوه، وأنه ابنه أنه أقر منهما واحد فكل الحقيقة، على أحدهما الب لن واحد،

استحقاق إلى يرجع ففيما باطل، ولنفسه صحيح نفسه على النسان وإقرار
ًا، فكان نفسه على إقرار هذا البن القرار بحكم البن استحقاق فكان صحيح
كامل، ابن ميراثا منهما واحد كل من له فكان ابنه، أنه منهما واحد كل أقر وقد
ًء الب استحقاق إلى يرجع فيما أما وفي القرار، بحكم ل الحقيقة على بنا

أحدهما وليس واحد، أب ميراثا استحقاق فثبت منهما، واحد الب الحقيقة



بينهما. ذلك فيكون الخر، من بأولى
ًا يدع ولم الم موت بعد الوالدين أحد مات قال: ولو الصغير، هذا غير وارث
التصرف وولية للصغير، كله فالميراثا حاضر، الخر والوالد رجل إلى وأوصى

من روينا لما الم، لوصي ول الميت، الولد لوصي ل الباقي للب التركتين في
من المراد وليس منهما، للباقي وهو عنهما، الله رضي وعلي عمر حديث
أثبتنا إنما ولنا الولية، النسبة أحكام ومن النسبة، أحكام خلوص النسبة خلوص
زالت مات والذي الولوية، وعدم المزاحمة لمكان حقهما في البوة أحكام

غيره. من بالولية ..... أولى عليه البوة فتقررت الولد، يدعي والحي مزاحمته
الوصيين أحد مات ثم رجلين إلى أوصى إذا وبينما المسألة هذه بين فرق

وههنا التصرف، في الحي الوصي يزاحم الميت وصي فإن رجل؛ إلى فأوصى
مسألة في والفرق التصرف، في الحي الوالد يزاحم ل الميت الوالد وصي

ًا، يكن لم أنه يبين ل بالموت لن صح؛ قد الميت من اليصاء أن الوصيين وصي
كان وقد الميت، مقام الوصي وقام اليصاء، فيصح اليصاء ولية وللوصي

مقامه، قام لمن فكذا التصرف؛ في الخر الوصي يزاحم أن حياته حال للميت
الباقي يتعين أحدهما موت بعد لن يصح؛ لم الميت من اليصاء مسألتنا وفي
ًا، ًا، يكون أن من الميت ويخرج أب فلم اليصاء، ولية للميت يكن لم أنه فتبين أب

 المزاحمة حق له يثبت فل اليصاء، يصح

بين فرق معه، هو ليتصرف وصيه في الباقي الوالد إلى القاضي يضم قال: ول
حنيفة أبي عن بالتصرف ينفرد ل فالباقي أحدهما، مات إذا الوصيين؛ وبين هذا

ًا إليه القاضي يضم بل ومحمد الب أن وهو والفرق معه، ليتصرف آخر وصي
ينفرد لم لكن التصرف، لولية مفيدة علة البوة فإن نفسه، في لمعنى يتصرف
أحدهما موت وبعد أبا، يتعين لم أحدهما لن حياتهما؛ حال بالتصرف أحدهما

ًا، الباقي تعين نفسه، في لمعنى يتصرف فل الوصي فأما بالتصرف، فينفرد أب
فقد المثنى، إلى التصرف فوض لما والمفوض التفويض بحكم يتصرف إنما

ًا يكون ل المثنى برأي والراضي المثنى، برأي رضي فيضم الواحد، برأي راضي
ًا الحي إلى القاضي ًا مثنى؛ المتصرف ليكون آخر وصي المفوض لرضى طلب

المكان. بقدر
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ًا الباقي الوالد كان قال: وإن كان وما للم، تركا ما حفظ الم لوصي كان غائأب
مال حفظ للم كان وقد الم، مقام قائأم فلنه الم وصي أما الحفظ، باب من

فلن الميت، الوالد وصي وأما مقامهما، قام لمن فكذا الوالد غيبة حال الصغير
لن وهذا تبطل، لم الحفظ ) فولية4ب238( بالموت بطلت وإن البوة حكم

ًا يكن لم الميت أن تبين إن بالموت فل عياله، في يكن لم الصغير أن يتبين لم أب
يصح لم إن الحفظ، حق في اليصاء فيصح الحفظ، ولية له يكن لم أنه يتبين
يتعدى ول الحفظ حق في الميت مقام الوصي قام التصرف ولية حق في

الولية باعتبار الخرى التركة إلى تعديه لن الخرى؛ التركة إلى وصي كل حفظ
مات وإن الصغير، على مطلقة ولية الوصيين من لواحد وليس الصغير، على

ّيه رجل إلى وأوصى ذلك بعد الباقي الوالد من الصغير بمال أولى يكون فوص
الموصي، مقام قائأم الوصي فلن الم، وصي من أولى مات الذي الب وصي

ّيه فكذا الصغير، بمال أولى كان حياته حال الباقي والولي وفاته.  بعد وص



ً مات الذي الب كان فإن ًا أول فوصّي بحالها، والمسألة الغلم؛ هذا جد هو أب
ً مات الذي الب مات الذي الب كان لو وكذلك الصغير، مال في بالتصرف أول
ًا ًا آخر ّيه كان الغلم هذا جد هو أب الذي الب وصي كان وإنما أبيه، من أولى وص
ًا مات الب كان وقد الموصي، مقام قائأم الوصي لن أبيه؛ من أولى جد هو آخر
ًا مات الذي أولى كان وإذا مقامه، قام من فكذا أبيه، من أولى حياته حال آخر
ًا مات الذي الميت أب من ّوة استقرت أنه مع آخر أب من أولى تكون فلن ُأب

أولى. كان بالموت أبوته بطلت وقد أولً، مات الذي الميت
ًا مات الذي الب وصي مات وإن بحالها المسألة وباقي غيره إلى وأوصى آخر

ّيه حال الموصي كان وقد الموصي، مقام قائأم لنه سمينا؛ ممن أولى فوص
ّيه فكذا أولى، حياته ًا مات الذي الب وصي مات الموت. وإن بعد وص ولم آخر
ًا مات الذي الب كان أو أحد، إلى يوص الب تركا وقد أحد، إلى يوص لم آخر
ً مات الذي الذي أن إشكال: وهو نوع الفصل هذا وفي وصيته، من أولى أول
ً مات تبطل بطلت إن تبطل، لم أو بموته ووليته أبوته تبطل أن إما أول

مع الب وصي اجتمع فقد الوصاية تبطل لم وإذا الوصاية، تبطل كما الجدودة
ً مات الذي يقول: أبوة أن للموصي. والجواب الولية فتكون الغلم، جد أول

ًا به القضاء حق في بطلت الجدودة. حق في تبطل لم أب
ًا لبويهما الجدودة أثبت للبوين البوة أثبت كما الثاني السبب أن بيانه: وهو ثبوت

ًا، تبطل فل الب، بتفويض ل القرابة وهو به قائأم بسبب الجد ولية فكانت واحد
ماتا فإذا وصيه، أو الب قيام حال الجد ولية تظهر لم لكن الب، ولية ببطلن
فإذا به، قائأم بسبب ل الب تفويض بسبب الوصي ولية أما وليته، ظهرت
ضرورة. الوصي ولية بطلت الب ولية بطلت
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واحد كل وأوصى أب، منهما واحد ولكل الخر قبل أحدهما الولدان مات فإن
ً مات الذي يعرف لم إن رجل؛ إلى منهما ًا، مات الذي من أول فولية آخر

ً مات الذي يعرف لم لما لنه جملة؛ للوصيين المال في التصرف الذي من أول
ًا مات ًا، ماتا كأنهما يجعل آخر ًا ماتا وإن مع المال في التصرف ولية كانت مع

ًا، ماتا لما أحدهما أبوة بطلن يظهر لم لنه للوصيين؛ واحد كل من فاليصاء مع
بمنزلة البوين موت بعد الوصيان ونزل فصح، اليصاء ولية وله حصل منهما

ً مات الذي عرف وإن حياتهما، حال البوين ًا؛ مات الذي من أول فولية آخر
ًا؛ مات الذي لوصي المال في التصرف أبوته، استقرت أب وصّي لنه آخر

ذكرنا. ما على أبوته بطلت أب وصّي والخر
ًا موته عرف الذي الب مات أو أحد، إلى يوِص ولم الوصي هذا مات وإن آخر
ل للجدين، المال في التصرف فولية بحالها؛ المسألة وباقي أحد إلى يوِص ولم

الب وصّي فإن الوصيين، بخلف البتداء في البوين بمنزلة به أحدهما ينفرد
ً مات الذي ًا مات الذي الب وصي يزاحم ل أول التصرف. في آخر

الذي وبموت جهته، من الولية استفاد الموصي عن ثابت الوصي والفرق: أن
ًا، مات بطريق ل القرابة، بسبب له والولية بثابت؛ وليس أصل الجد فأما آخر

سبب في فاستويا واحدة بصفة للحال قائأمة الجدين وقرابة والتفويض، النتقال
صاحبه. منهما واحد كل فزاحم الولية،



قول على أما جاز، أحدهما فقبل حيان؛ والبوان هبة الغلم لهذا وهب قال: وإن
قولهما على وأما التصرفات، بجميع ينفرد منهما واحد كل فلن يوسف أبي

الذي ومن المجحود من صح أنه ترى أل الولية، إلى يفتقر ل الهبة قبول فلن
ًا عال السلم: «من عليه قال ويحفظه، الصغير يعول هباته».  قبض فله يتيم

ًا كان وما محض، نفع الهبة قبول ذلك: أن في والفقه ًا نفع صحته تفتقر ل محض
ويكتفي قلنا، لما جاز ذلك على وأشهد أحدهما وهبه لو وكذلك الولية، إلى

فل أمانة، قبض لكونها الهبة قبض عن ينوب القائأم قبض لن القائأم؛ بقبضه
الشرط، وجه على ليس ذلك على وقوله: وأشهد القبض، تجديد إلى حاجة
الصبي الوارثا ينازع فل الهبة؛ لتعلم الشهاد لكن الشهاد، بدون صحيحة فالهبة

والعذر خلف، بل جاز حاضران وهما أحدهما زوجه ولو الب، موت بعد فيها
مر، ما على الشركة تقبل ل النكاح ولية الله: أن رحمهما ومحمد حنيفة لبي
قابلة لنها المال في التصرف ولية كذلك ول كمل، واحد لكل ثبت لهما ثبت فإذا

أب. المزوج لن بلغ إذا للغلم خيار ول كمل، واحد لكل تثبت فل للشركة،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا؛ للصغير أحدهما ادعى لو وكذلك أضعف يكون ل حالهما لن خلف بل جاز شيئ
لو وكذلك أولى، فالب بالخصومة يتفرد أن الوكيلين ولحد الوكيلين، حال من

الدين قضاء لن خلف بل جاز أحدهما فقضاه لرجل مال الصغير على وجب
وأل أخذه، حقه بجنس ظفر إذا الدين صاحب أن ترى أل الولية، باب من ليس
ما للصغير أحدهما اشترى لو وكذلك خلف، بل ذلك يملك الوصيين أحد أن ترى

ذلك أشبه وما كالكفن موته وبعد والكسوة، كالطعام حياته حال له منه بد ل
ولن أولى، البوين فأحد خلف بل ذلك يملك الوصيين أحد لن خلف بل جاز
ًا اجتماعهما اشتراط في منتٍف.  والضرر بالغلم إضرار

ًا للصغير أحدهما اشترى ولو هذا على فهو بد منه وله الصغير بمال شيئ
يجوز، قولهما: ل وعلى يوسف: يجوز، أبي قول على ذكرنا، الذي الختلف

ًا أحدهما قبض لو وكذلك قبض في لن الختلف؛ على فهو للصغير وجب دين
موضعه في عرف ما على بأمثالها تقضى الديون لن المبادلة معنى الدين

الدين لصاحب لن الدين قضاء بخلف الخلف، على بالمبادلة أحدهما وتفرود
عرفته جواب وكل مبادلة، يكون ول معونة يكون فقضاؤاه فيأخذه يده يمد أن
ًا ماتا إذا أما قضيتهما، في الجواب فهو والمختلف المتفق من البوين في أو مع

ً مات الذي يدرى ول صاحبه قبل أحدهما مات البوين مقام قاما لنهما أول
التزويج يملك ل الوصي فإن التزويج، ولية في إل البوين حكم حكمهما فكان
ًا الولدين أحد جن ولو موضعه، في عرف ما على ًا جنون الولية كانت مطبق

وإن الولية، بطلن حق في الموت بمنزلة المطبق الجنون لن الخر، للوالد
يوجب فل الغماء؛ بمنزلة الجنون وهذا الصحيح، بمنزلة فهو ويفيق يجن كان

yكالغماء. الولية انقطاع
ّلُموا ثم أبي عن مروي وهو الّسنة بأكثر قدروه بعضهم المطبق حد في تك

ّدره رجع ثم أولً، محمد قول وهو بالشهر قدره وبعضهم يوسف، بسنة وق
قدروه الله: أنهم رحمهما يوسف وأبي حنيفة أبي عن الناطفي وذكر كاملة،



يجن «الكتاب» أنه في قاله ما تفسير دونه فما المطبق عرفت وإذا بالشهر،
ويفيق. 

إذا الوالد دعوى أن النوع هذا في اعتباره يجب الذي النوع بهذا يتصل مما نوع
ما الستيلد دعوى في لن التحرير دعوى تعتبر الستيلد دعوى اعتبارها تعذر
وأمومية والحرية النسب توجب الستيلد دعوى لن وزيادة؛ التحرير دعوى في

فعند الولد، أمومية توجب ول والحرية النسب توجب التحرير ودعوى الولد،
ًا مواهبها بعض في اعتبارها يجب مواهبها جميع في اعتبارها تعذر تصحيح

فدعوى التحرير ودعوى الستيلد دعوى اجتمع وإذا الممكن، بقدر للصرف
ًا؛ سابقة لنها أولى؛ الستيلد ودعوى العلوق، وقت إلى مستندة لنها حكم
أولى، ) كانت4أ239( حقيقة، سابقة كانت ولو الحال، على تقتصر التحرير

ًا. سابقة كانت إذا فكذا حكم
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ًا ًا أشهر لستة ذلك بعد آخر بولد فجاءت ملكاها، منذ فصاعد ولدت منذ فصاعد
وجهين: على فهذا شريكي، ابن والكبر ابني الموليين: الصغر أحد فقال الول،

يكذبه. أو ذلك في شريكه يصدقه أن إما
ولد أم الجارية وتصير الصغر، المدعي من الصغر الولد نسب يثبت صدقه فإن

ًا الجارية قيمة نصف لشريكه الصغر مدعي وضمن الصغر، لمدعي كان موسر
ًا؛ أو ًا، عقرها نصف ويضمن معسر ًا، الولد قيمة من يضمن ول أىض وثبت شيئ

الكبر قيمة نصف الكبر مدعي وعلى الكبر، مدعي من الكبر الولد نسب
وعلى الكبر مدعي من الكبر نسب ثبوت أما الجارية، عقر ونصف لشريكه،

للجارية.  العقر ونصف لشريكه الكبر قيمة نصف الكبر مدعي

والملك ملكه، الجارية نصف لن الصغر؛ مدعي من الصغر نسب ثبوت أما
نسب ويثبت الصغر، مدعي دعوة فتجب الستيلد، دعوة لصحة يكفي الناقص

الولد أمومية لن الصغر لمدعي ولد أم الجارية صيرورة وأما الصغر، الولد
ًا هو وصار منه، الصغر نسب ثبت وقد النسب، ثبات على تترتب نصيب متملك

في ثبت وإذا بالتحري، الوصف يحتمل ل الستيلد لن الجارية؛ من شريكه
نصيب يملك الكل في ثبوته ضرورة ومن ضرورة، الكل في يثبت البعض

الشريك.
ًا لشريكه الجارية قيمة نصف ضمان وأما ًا أو كان موسر أنه ذكرنا لما معسر

اختلف يختلف ل التملك وضمان التملك، ضمان فهذا شريكه نصيب يملك
الغير، ملك فنصفها وطئها حين لنه عقرها؛ نصف ويضمن والعسار، اليسار

يملكها أنه إل الجارية من شريكه نصف تملك وإن الصغر مدعي لن وهذا
ًا صادفت ما الوطء أول أن يتبين فل بعده، يثبت الشيء وحكم للستيلد، حكم

العقر يوجب ل فإنه ابنه جارية الب استيلد بخلف وهذا المشتركة، الجارية
ًا الجارية يملك الب لن أصلً؛ الب على ًا الستيلد عن سابق لصحته شرط

ما البن جارية في للب ليس أنه فيه الفقه وكان نفسه، ملك استولد أنه فتبين
ًا الستيلد مقتضى التملك يثبت فلم الستيلد، لصحة يكفي ًا عليه سابق شرط



ًا التملك يثبت وإنما لصحته، ذكرنا. ما والتقريب للستيلد، حكم
ًا يضمن ول دعوى الصغر حق في دعوته لن لشريكه، الصغر قيمة من شيئ

وقت إلى تستند الستيلد ودعوى له، ولد أم الجارية صارت ولهذا الستيلد،
ًء كان وإنه العلوق، ًا ما ًا الشريك على يستهلك فلم له، قيمة ل مهين له شيئ

يضمن.  ل فلهذا قيمة،

ًا يضمن ول العقر، جميع الصغر مدعي يضمن أن قيل: ينبغي فإن قيمة من شيئ
ٌق، إياها الكبر مدعي استيلد أن تصادقا لنهما الجارية؛ صارت الجارية وأن ساب

جميع يوجب وإنه الغير ولد أم استولد الصغر فمدعي الكبر، لمدعي ولد أم
ًا يوجب ول العقر، بكون قضى حين الجارية. قلنا: القاضي قيمة من شيئ

تصادقهما اعتبار فيسقط تصادقا فيما كذبها فقد الصغر لمدعي ولد أم الجارية
هو هذا كذلك، فههنا قلنا؛ كما الجواب كان تصادقهما انعدم ولو بالعدم، والتحق
الصغر. مدعي في الكلم
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على تصادقا لنهما منه الكبر نسب يثبت الكبر: فإنما مدعي في الكلم أما
نسبه ثبت نسبه يدعي أجنبي من نسبه ثبات على تصادقا ولو منه، نسبه ثبات
ًا، كان إن لشريكه الكبر قيمة نصف الكبر مدعي ويضمن أولى، فههنا موسر
ًا كان وإن ليست الكبر في دعوته لن له قيمته نصف في الكبر سعى معسر

الكبر لمدعي ولد أم الجارية تصير استيلد دعوى جعلناها لو لنا استيلد؛ دعوى
خروج يوجب وإنه الصغر، لمدعي ولد أم الجارية بكون الحكم جرى وقد

ً تكون أن من الجارية الستيلد ودعوى الكبر، مدعي حق في للستيلد محل
دعوى فجعلناها استيلد، دعوى دعوته يجعل أن فيعذر محلها في تعمل إنما

ًا الكبر مدعي فيصير النوع، هذا ابتداء في مر لما تحرير وهو للكبر معتق
بينهما. مشتركا
نصف لشريكه يضمن أن أحدهما أعتقه رجلين بين المشتركا العبد في والحكم

ًا كان إن قيمته ًا، كان إن النصف في الغلم وسعى موسر تصير ول معسر
تصادقا لما الكبر مدعي مع الصغر مدعي دون الكبر لمدعي ولد أم الجارية

ًا الكبر كون على سابق، الكبر مدعي استيلد أن تصادقا فقد الكبر، لمدعي ابن
ً تكون أن من خرجت الجارية وأن الصغر.  مدعي حق في للستيلد محل

ًا القرار هذا ووجد نفسه على أقر فقد ابني الصغر قال: مدعي قلنا: حين نفاذ
وجد إذا نفسه على النسان وإقرار النصف، في الملك وهو المنفذ لوجود عليه
ًا أم الجارية وصارت إقراره، فنفذ الغير تصديق على يتوقف ول ينفذ عليه نفاذ
حق في الولد أمية ثبت بعدما الولد أمية يدعي إنما الكبر فمدعي له، ولد

مني قال: الصغر حين الصغر مدعي يقول: بأن أو يصح، فلم الصغر مدعي
العلوق وقت من له ولد أم الجارية وتكون الصغر نسب بثبات أقر فقد

وليس حقه في الولد أمية إبطال يريد شريكي بقوله: الكبر بذلك فهو بالصغر،
بمنزلة. والعدم المقالة هذه وجود فصار الولية هذه له

أمية دعوة تصح ول له، ولد أم الجارية تصير شريكي؛ ابن يقل: الكبر لم ولو
العقر نصف الكبر مدعي ويضمن ههنا؛ فكذا الكبر مدعي من ذلك بعد الولد



صدقه إذا هذا بينهما، مشتركة كانت حال في بوطئها أقر لنه الصغر لمدعي
شريكه.

وتصير تعتد، فل ذكرنا ما الصغر مدعي حق في فالجواب شريكه كذبه إذا فأما
الكبر نسب يثبت ول وسكت الصغر نسب ادعى كأنه الصغر مدعي حق في
ينفيه وشريكه لشريكه؛ الكبر بنسب أقر الصغر مدعي لن منهما؛ واحد من
شهد اثنين بين مشتركا عبد حكم حكمه ويكون الكبر يعتق ولكن نفسه عن

الصغر: الكبر مدعي قول لول لنه منكر؛ وصاحبه بالعتق، صاحبه على أحدهما
ًا؛ الكبر لكان شريكي ابن فيكون لشريكه بنفسه بإقراره بعتقه حكم وإنما عبد

كان إن الشاهدان ويسعى حال، كل على حنيفة أبي عند قيمته في لهما العبد
ًا له المشهود ًا، كان إن يسعى ول معسر الصل في معروف خلف وهو موسر

ههنا. كذا
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شريكي، ابن والكبر ابني الوليين: الصغر أحد قال كان إذا كله ذكرنا الذي هذا
ًا: إن وجهين على فهذا شريكي ابن والصغر ابني قال: الكبر إذا فأما أيض

الشريك من الكبر نسب ثبت صدقه فإن كذبه، أو ذلك في شريكه صدقه
ونصف قيمتها، نصف الخر مدعي وضمن له، ولد أم الجارية وصارت المصدق

ًا عقرها ًا، أو كان موسر ًا، الولد قيمة من يضمن ول معسر الشريك وصار شيئ
نسب بيان أما الول، الفصل في الصغر مدعي نظير الفصل هذا في المصدق

تصديقه أن باعتبار المصدق للشريك ولد أم الجارية صيرورة أما فظاهر، الكبر
دعوى فصارت وجوده، وقت من القرار نفاذ فأوجب القرار وقت إلى يستند

قيمة نصف ضمان وأما المعنى، حيث من سابقة للكبر المصدق الشريك
ذكرنا. فلما الولد قيمة ضمان وعدم العقر نصف وضمان الجارية

مدعي ولد الصغر لن الصغر، مدعي من الصغر نسب يثبت ل والقياس: أن
وقت ظاهرة تكن لم للكبر الولد أمية لن الستحسان: يثبت وفي الكبر،
ًء الصغر مدعي استولدها فإنما بالصغر، العلوق فيكون الملك ظاهر على بنا

ًا، الصغر قيمة الصغر مدعي وضمن منه، النسب ثابت المغرور وولد مغرور
إجماع عليه بالقيمة حر المغرور وولد المغرور، ولد أنه ذكرنا لما لشريكه

الصحابة. 

الله، رحمه حنيفة أبي قول ل قولهما الجواب من ذكر قال: ما من مشايخنا من
الكل قول هذا بل قال: ل من ومنهم كالم، عنده بمتقوم ليس الولد أم ولد فإن
ًا، يكن لم بالصغر العلوق حالة الستيلد حكم لن الدعوى عند يثبت وإنما ظاهر

من ظاهر وجه من ثابت والمستند بالكبر، العلوق وقت إلى الستناد بطريق
ما على مغرور الصغر مدعي ولن بالشك، الولد مالية تقوم يسقط فل وجه،

وضمن خلف، ) بل4ب239( القيمة يغرم الغير ولد بأم والمغرور ذكرنا،
الواجب، حقيقة إلى إشارة وهو ههنا، كذا عقرها جميع لشريكه الصغر مدعي

في وذكر العقر، جميع يوجب الغير ولد أم واستيلد الغير، ولد أم استولد لنه
بعد الحاصل إلى إشارة وهو العقر، نصف يضمن «الدعوى»: أنه كتاب

ووجب العقر، نصف الكبر مدعي وعلى الصغر، لمدعي وجب لنه المقاصة؛



ًا بالنصف النصف فصار العقر، جميع الصغر مدعي على الكبر لمدعي قصاص
النصف. المقاصة بعد الحاصل بعد
لنه الكبر؛ مدعي دون الصغر لمدعي ولد أم الجارية تصير أن قيل: ينبغي فإن

ل ذلك لن الكبر؛ لمدعي ولد أم الجارية صيرورة قبل الصغر نسب ادعى
أقر فقد شريكي ابن قال: الكبر لما الصغر قلنا: مدعي تصديقه، يسبق

تكون أن من الجارية وبخروج الكبر، مدعي من الكبر نسب بشيئين: بثبات
ً توقف إن الكبر مدعي من الكبر نسب فثبات نفسه، حق في الولد لمية محل
ً تكون أن من الجارية فخروج الكبر مدعي تصديق على في الولد لمية محل
نفسه على إقرار لنه الكبر؛ مدعي تصديق على يتوقف ل الصغر مدعي حق

الصغر، لمدعي ولد أم الجارية تصير ل فلهذا للصغر، دعواه على سابق وهذا
الجارية وصارت الصغر، مدعي من الصغر ولد نسب ثبت شريكه كذبه إذا وأما

قيمة من يضمن ول عقرها ونصف قيمتها نصف لشريكه وضمن له، ولد أم
ًا. الولد شيئ
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تصير حنيفة: ل أبي قول على الجواب هذا يكون أن مشايخنا: وينبغي قال
ل حق وإنها للشريك، الولد بأمية ل إقرار لنه الصغر؛ لمدعي ولد أم الجارية
ًا به القرار فبقي والتكذيب، بالرد ينفسخ لنفسه، ذلك بعد دعواه تصح فل قائأم
ادعاه ثم ذلك، في عبده وكذبه عبده من جارية ولد بنسب أقر لو كما وصار

نسب ثبت ولكن قلنا، ما وطريقه حنيفة، أبي عند يصح لم لنفسه؛ المولى
ويمكن الولد، حق بطلن الستيلد حق بطلن ضرورة من ليس لنه منه الصغر

ووجوب حريتها، حق في القرار هذا نعتبر لنا الكل؛ قول هذا بأن يقال أن
أن فجاز الجملة، في الولد أمية عن منفصل أمر وهذا للشريك، قيمتها نصف
في كالحكم فيه الحكم ويكون الشريك، من الكبر نسب يثبت ول فيه، يصدق
هذا. قبل ذكرنا ما على بالعتق صاحبه على أحدهما شهد شريكين؛ عبدين
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ًا، عندهما ابنه، أنه الولد الخر وادعى ابنته، أنها الجارية الرجلين أحد فادعى ولد
ًا، منهما الدعوتان كانت وقد لمثله يولد بحال المدعيين من واحد وكل مع

ًا أشهر لستة الولدة كانت فإن للمدعي، دعوى كانت الشراء وقت من فصاعد
مدعي دعوى لن له؛ ولد أم والجارية ابنه، الولد ويصير أولى، الولد المدعي

موضوع لن ملكهما؛ في والجارية حصل، الولد علوق لن استيلد، دعوى الولد
ًا، أشهر لستة بالولد جاءت الجارية أن المسألة مدة الشهر ستة أو فصاعد

على بها يحال أن الحوادثا في والصل عارض، والحبل التام الولد فيها يحدثا
ودعوى استيلد، دعوى الولد مدعي دعوى أن قولنا معنى فهو الوقات؛ أقرب
أن ذكرنا وقد ملكهما، في يكن لم علوقها ولن تحرير، دعوى الجارية مدعي
أولى.  الستيلد دعوى كانت اجتمعتا إذا التحرير دعوى مع الستيلد دعوى



ويضمن له، ولد أم الجارية وتصير منه، الولد نسب ثبت أولى دعوته صارت وإذا
لما لنه الجارية من شريكه نصيب يملك لنه الجارية قيمة نصف لشريكه

أم الشريك نصيب وصار له، ولد أم الجارية من المستولد نصيب صار استولدها
ًا؛ له ولد ًا الجارية صيرورة عن عبارة الولد أمية لن أيض إذا حتى للمولى فراش

ل مما وهذا النكاح، في كما دعوى؛ غير المولى من النسب ثبت بالولد جاءت
ًا، منها البعض يكون أن يتصور ل لنه يتحرى ًا. البعض يكون ول فراش فراش

شريكه، نصيب بتملكه إل للمستولد ولد أم الشريك نصيب يصير قلنا: ول
ًا فيصير بالضمان. شريكه نصيب متملك

ًا قيمتها نصف لشريكه قال: ويضمن ًا؛ أو كان موسر الستيلد ضمان لن معسر
ًا؛ عقرها نصف لشريكه ويضمن والعسار باليسار يختلف ل العلوق لن أيض

ًا هو صار قلنا الذي بالطريق ملكها في كان لما بالولد فإن مشتركة، جارية واطئ
ًا الولد مدعي يضمن ل أن قيل: ينبغي عقرها ومن الجارية قيمة من شيئ

إقراره أن إل قلنا: نعم ابنته، أنها ادعى لّما حرة أنها أقر الشريك لن لشريكه،
وجهين: في ذلك وبيان بطل، قد

الحكم حيث من ملكه عن زائألة هي بعدما بحريتها أقر إنما أحدهما: أنه
مدعي ودعوى استيلد، دعوى الولد مدعي دعوى أن ذكرنا بيانه: ما والعتبار،

ودعوى العلوق، وقت إلى تستند الستيلد ودعوى تحرير، دعوى الجارية
ًا سابقة الولد مدعي دعوى فصارت وجودها حال على تقتصر التحرير حكم

ًا، ًا الولد مدعي فصار واعتبار وقت من الجارية، من شريكه نصيب متملك
ًا الجارية مدعي فصار العلوق، حيث من ملكه عن هي زالت بعدما بحريتها مقر
بمنزلة. والعدم وجوده فصار إقراره، يصح فلم والعتبار الحكم
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ًا القرار هذا يجعل ل قيل: لم فإن قلنا: لو العقر؟ نصف عن البراء عن مجاز
ًا جعلنا ًا البراء عن مجاز يأبى الولد مدعي وهو صاحبه لن يبرأ؛ ول يصح ل أيض
ًا ذلك عن أبرأه ولو له، ولد أم صارت الجارية أن زعم لما ذلك يقبله ولم صريح

ًا اشترى كمن وكان ههنا، فكذا يبرأ ل كان الولد مدعي أقر ثم درهم بألف عبد
يبرأ ل المشتري فإن ذلك، في المشتري وكذبه البيع قبل أعتقه كان أنه البائأع

قلنا. ما وطريقه الثمن عن
شريكه على استحق الولد بدعوى الولد مدعي إقراره: أن لبطلن الثاني الوجه
الغير مال تملك لن بالقيمة؛ عليه التملك استحق وإنما الجارية من نصيبه تملك

الستحقاق إبطال يريد القرار بهذا فهو بالقيمة، إل يجوز ل رضاه غير من
يملك ل وهو عليه، له الثابت الستحقاق إبطال يملك ل وهو عليه، له الثابت
هذا وجود وصار إقراره، يصح ل فقلنا: إنه عليه؛ للغير الثابت الستحقاق إبطال
ًا باع وكمن الجارية، قيمة نصف قال: له فلهذا بمنزلة، والعدم القرار ثم عبد

الثمن. من شيء المشتري عن يسقط ل فإنه الصل؛ حر كان أنه أقر البائأع إن
عليه العبد تملك استحق المشتري لن عليه له الثمن وجوب ينكر هو كان وإن

فلم عليه، للمشتري الثابت الستحقاق ذلك إبطال يريد القرار بهذا فهو بالثمن
فيه يدخل ل لم الجارية قيمة نصف وجب قيل: إذا ههنا. فإن كذا إقراره يصح

بالقيمة الجارية الب ملك لما هناكا فإن استولد إذا الب في كما العقر نصف
العقر.  يضمن ل حتى العقر؛ فيها دخل



باعتبار بل الجارية قيمة في دخل أنه باعتبار كان ما ثمة العقر وجود قلنا: عدم
ًا الجارية يملك الب أن ًا الوطء على سابق نصيبه لن الستيلد، لصحة شرط

ثبتت وبعدما الستيلد، بعد الشريك نصيب يتملك وإنما الستيلد، لصحة يكفي
مشتركة، جارية صادف فالوطء قلنا، الذي بالطريق نصيبه في الولد أمية

ًا الولد مدعي يضمن ول لهذا، العقر نصف فيضمن ل لنه الولد؛ قيمة من شيئ
فكان ملكه، في كلها حصلت الولدة لن الولدة بعد قيمته يضمن أن إلى وجه
ً الولد كانت وإن العلوق، حالة قيمته يضمن أن إلى وجه ول ملكه في حاصل

ًا ماء كان لنه العلوق؛ وقت ملكها الجارية جاءت إذا هذا الوقت، ذلك في مهين
ستة من لقل بالولد جاءت إذا فأما إياها، شرائأه وقت من أشهر لستة بالولد
واحد كل دعوى صحت بحالها؛ المسألة وباقي إياها شرائأه وقت من أشهر
مدعيها، من الجارية ونسب مدعيه، من الغلم نسب ويثبت ادعى، فيما منهما

في يكن لم منهما واحد كل علوق لن تحرير دعوى منهما واحد كل دعوى لن
المرجح. وزال السبق، دليل فانعدم ملكه
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ًا قال: ويضمن من شريكه نصيب يملك أنه زعم وإن الجارية، قيمة من شيئ
لم الولد مدعي بأن يقول فإنه إقراره من يكذبه شريكه أن إل بالقيمة الجارية
على عتقت أنها إل رقيقة أو حرة علقت لنها الجارية؛ من نصيبي على يتملك

)4أ240( الجارية في ملكه لقيام منه المقالة هذه صحت وقد اشتريناها، حين
ًا يصر ولم المقالة، هذه وقت ًا مكذب قضى القاضي لن المقالة؛ هذه في شرع
ًا له يضمن ل وأما قال، كما الجارية بعتق مدعي لن الولد؛ قيمة من شيئ

ولم الصل، حر علق وقد حافدي، لنه علي الولد أتلف ما يقول: إنه الجارية
ًا يصر وأما هو، يقول كما الولد بحرية حكم القاضي لن المقالة؛ هذه في مكذب

ًا له يضمن ل ًا معتبر وزعمه عقرها، من شيئ ذكرنا.  لما شرع

إن حنيفة أبي عند لشريكه الجارية قيمة من الجارية مدعي يضمن قال: ول
ًا كان ًا كان وإن قيمتها، نصف يضمن موسر ذلك. في تسعى ل فالجارية معسر

ًا كان وعندهما: إن ًا كان وإن قيمتها، نصف يضمن موسر الجارية سعت معسر
وحال ولدي، أم علّي أتلف الجارية بدعوى أنه شريكه زعم في لن ذلك في

هو وعندهما حنيفة أبي عند بمتقوم ليس الولد أم رق أن إل وبيني بينهما
من الجارية مدعي يضمن ل وكذلك الصل، عتاق في معروفة والمسألة متقوم،

بوطء أقر وإنما الجارية بوطء أقر ما الجارية مدعي لن لشريكه؛ الجارية عقر
لشريكه. مملوكة تكن لم الجارية وأم الجارية، أم

ًا، أشهر لستة ابنة ملكهما في فولدت جارية، اشتريا رجلن فكبرت فصاعد
الخر الشريك وادعى الكبرى، البنت الشريكين أحد ادعى ثم ابنًة، وولدت البنة
ًا منهما الدعوتان وكان الصغرى، البنت يثبت «الكتاب» أنه في ذكر كما مع
مدعيها؛ من يثبت فإنما الكبرى نسب أما مدعيها، من منهما واحدة كل نسب

ودعوى ملكهما، في كان الكبرى علوق لن الستيلد؛ دعوى دعوته لن
دعوته فصحت له منازع ل الحالة تلك وفي العلوق، وقت إلى تستند الستيلد

يثبت «الكتاب» أنه في ذكر ما قيل فقد الصغرى نسب وأما منه، النسب وثبت
ًا. الصغرى نسب استحسان



ًا أن إل منه، نسبها يثبت فل دعوته؛ تصح ل والقياس: أن لم الله رحمه محمد
في الصل عتاق في ذكر وإنما «الكتاب»، هذا في والستحسان القياس، يذكر

المسألة. هذه نسبه مسألة
دعوته أن لما مدعيها؛ من الكبرى نسب بثبوت حكمنا ذلك: أنا في القياس وجه

مدعي أن فتبين العلوق، وقت إلى تستند الستيلد ودعوى استيلد، دعوى
فلم نكاح، شبهة ول نكاح، وبينهما بينه وليس حرة؛ ولد نسب ادعى الصغرى

يصح.
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ًا الملك كان الصغرى ادعى حين الصغرى مدعي الستحسان: أن وجه لهما ثابت
ًا، الصغرى أم هي التي الكبرى في ًا الم وملك ظاهر الدعوى لصحة كاٍف ظاهر

الولد قيمة يضمن المغرور أن إل المغرور، ولد في كما النسب، وإثبات
لن الكبرى؛ لمدعي الصغرى قيمة يضمن ل ههنا الصغرى ومدعي للمستحق،
الولد لكان وإل الجارية بحال حامل وأنت دعوتك للمغرور: لول يقول المستحق

ًا ًا فكنت بدعوتك علي الولد تلف وإنما كالجارية، لي مملوك ل وههنا له، ضامن
لكانت الصغرى دعوتك الصغرى: لول لمدعي يقول أن الكبرى لمدعي يمكن

ًا، يكون الحرة وولد الحرة، ولد الصغرى لن لي، مملوكة الصغرى يصر فلم حر
ًا الصغرى مدعي يضمن. ل فلهذا الصغرى، في ملكه الكبرى مدعي على متلف

ًا الصغرى مدعي يضمن قال: ول وإن الكبرى، قيمة نصف الكبرى لمدعي أيض
ًا الصغرى مدعي جعل من شريكه نصيب يملك الكبرى باستيلد لنه مقر

وأنها ابنته، الكبرى أن ادعى حيث إقراره؛ في يكذبه الكبرى مدعي لن الكبرى،
ًا منه الدعوى هذه صحت وقد الصل، حرة الكبرى بحرية حكمنا حتى شرع

على لها الكبرى عقر نصف الصغرى مدعي ويضمن مدعيها، من نسبها وثبوت
مدعي محمد: يضمن قال العتاق، كتاب روايات بعض وفي الكتاب، هذا رواية

لن بحريتها؛ حكم بعدما وطئها الصغرى مدعي لن الكبرى، عقر جميع الصغرى
ذلك من بحريتها وحكم نسبها وثبت علوقها، وقت إلى استدرت الكبرى دعوى

الوقت.
ًا نصفها كان الصغرى مدعي الكتاب: أن هذا رواية وجه ًا، له مملوك فكان ظاهر
ًا أن حيث من السناد بحكم يكمل إنما العقر كمل لو العقر بنصف لشريكه مقر

إل حرة، وهي الكبرى وطىء أنه فيظهر العلوق، وقت إلى تستند الكبرى دعوى
حرية من منه للنسب بد ل وما النسب ثبات حق في يظهر إنما الستناد أن

 hالصل. من الولد

حال على الدعوى تقتصر بل حقه في الستناد يظهر فل بد منه للنسب فيما أما
من يثبت النسب لن الضرورة بطريق يثبت إنما الستناد لن وهذا وجودها،

منه النسب لثبات بد ول النسب، ثبات حق في الستناد فيظهر العلوق وقت
حقه. في السناد يظهر فل بالوطء، المستوفي من بد وللنسب

ًا الصغرى مدعي صار بالوطء المستوفي حق في السناد يظهر لم وإذا واطئ
ًا فيكون بينهما مشتركًة والكبرى الكبرى، نصف أوجبنا وإنما العقر، بنصف مقر

لن للكبرى؛ ل الكبرى لمدعي بذلك أقر الصغرى مدعي أن مع للكبرى العقر



وذلك الصل، حرة أنها بإقرار الكبرى إلى نفسه من ذلك حول الكبرى مدعي
نصيبه. حق في منه صحيح
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ونصف ميتة، أو كانت حية الجدة قيمة نصف الكبرى مدعي قال: ويضمن

فصار حقيقة، ملكهما في وهي بالكبرى علقت الجدة لن لشريكه، عقرها
ًا الكبرى مدعي قيمة نصف يضمن ول غيره، وبين بينه مشتركة جارية مستولد
قيمة نصف ضمن متى الشريكين وأحد الم، قيمة نصف ضمن لنه الكبرى
ًا له يضمن ل الستيلد دعوى في لشريكه الجارية لنه الولد؛ قيمة من شيئ

ًا ماء كان العلوق ووقت العلوق، وقت من الجارية يملك له. قيمة ل مهين
ملك كلها والجارية حصلت الولدة أن إل قيمة له صار وإن الولدة وحالة

ًا يصير أن يجز فلم المستولد، هذا ملكه، على حادثا وهو لغيره الولد من شيئ
قيمة أخذ وقد الجدة قتلت إذا فأما الدعوى، وقت ميتة أو حية الجدة كانت إذا

المسألة هذه في والجواب بحالها، المسألة وباقي نصفان بينهما الجدة
ً المتقدمة والمسألة ل الكبرى المدعي أب ههنا أحدهما: أن فصلين؛ في سؤال

غير، ل العقر نصف له يضمن إنما الصغرى لمدعي الجدة قيمة نصف يضمن
مرة، بدلها إليه وصل فقد القاتل من القيمة نصف أخذ لما الصغرى مدعي لن

ًا، يأخذها أن له فليس ما بخلف وبدلين، ضمانين واحد مال بإزاء يجوز ل إذ ثاني
ميتة.  أو حية الجدة كانت إذا

يضمن ل كان دعوتها وقت ميتة أو حية كانت متى الجدة الثاني: أن الفصل
ًا الكبرى قيمة من الكبر مدعي ًا قولهم في شيئ مقتولة كانت وإذا مّر، لما جميع
فأبو ولد، أم قيمتها نصف يضمن وعندهما حنيفة، أبي عند الجواب فكذلك
ّوى الله رحمه حنيفة الفصل، هذا في الولى المسألة وبين المسألة هذه بين س

أعتقها، بالدعوى الكبرى ومدعي له، ولد أم الكبرى أن أقر الصغرى مدعي لن
وبين المسألة هذه بين فرقا ومحمد يوسف وأبو عنده، متقوم غير الولد أم ورق

الفصل.  هذا وفي الولى المسألة

الصل، حر الولد فيكون الولد ضمان فيها فيدخل ....، الجدة لهما: أن والفرق
ًا الجدة قيمة من يضمن لم الكبرى فمدعي مقتولة الجدة كانت إذا فأما شيئ
ذكرنا الذي لهذا. هذا الكبرى قيمة نصف فيضمن فيه الولد ضمان يدخل حتى

ًا أشهر لستة الكبرى ولدة كانت إذا كانت إذا فأما شرائأها، وقت من فصاعد
صحت بحاله (شرائأها) والباقي وقت من أشهر ستة من لقل الكبرى ولدة

مدعيي دعوى تصح ولم له، ولد أم الكبرى وصارت الصغرى، مدعي دعوى
ودعوى ملكهما، في يكن لم بها العلوق إلى تحرير دعوى دعوته لن الكبرى؛
فصارت العلوق، وقت إلى تستند الستيلد ودعوى الحال، على تقتصر الصغرى

مدعي دعوى تصح لم ولذا أولى، فكانت معنًى سابقة الصغرى مدعي دعوى
الشرط فهذا له؟ ولد أم الجدة تصير هل منه، الكبرى نسب يثبت ولم الكبرى،
له، ولد أم تصير ل إنها ميتة كانت إذا الجدة أن على يدل الله رحمه لمحمد
الشراء؛ وقت من أشهر لستة الكبرى ولدة كانت إذا ما أن وهو تقدم وفيما

أو الجدة كانت حية الكبرى لمدعي ولد أم ) تصير4ب240( الجدة أن ذكر



كل على الصغرى لمدعي الجدة قيمة نصف الكبرى مدعي ضمن حتى ميتة،
ًا يثبت إنما الولد الم حق أن والفرق حال، موضعه، في عرف ما على للولد تبع
الولد حرية فتستند مر؛ ما على استيلد دعوى الكبرى مدعي دعوى تقدم ففيما

ًا الوقت ذلك من للم العتق حق فيثبت العلوق، وقت إلى ذلك وفي للولد، تبع
ً فكانت العتق لحقيقة محل هي الوقت المسألة هذه في العتق. أما لحق محل
فيثبت الدعوى حالة على الكبرى فتقتصر تحرير، دعوى الكبرى مدعي دعوى

ًا للم العتق حق ًا، الدعوى حالة على مقصور ً كانت حية كانت فإن أيض محل
ً فتكون العتق، لحقيقة العتق. لحق محل
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ً تكن لم ميتة كانت وإذا ً يكون فل العتق لحقيقة محل إذا العتق، لحق تحمل
الكبرى؛ لمدعي ولد أم صارت حتى حية الجدة كانت فإذا بالحقيقة، يلحق لحق
ًا الصغرى لمدعي قيمتها نصف يضمن الكبرى مدعي أن ذكر أو كان موسر

ًا، ضمان بخلف والعسار، اليسار باختلف يختلف ل الستيلد فضمان معسر
والعسار. اليسار باختلف يختلف حيث العتاق
ًا، يختلف العتق ضمان أن القياس قضية ذلك: أن في والوجه على ويكون أيض
حنيفة، أبي عند صاحبه لنصيب المفسد هو المعتق لن حال؛ كل على المعتق

كان إذا العبد على وأوجبناه القياس تركنا أنا إل قولهما، على المتلف وهو
ًا المعتق كان إذا العبد على العتق ضمان بإيجاب الوارد بالنص. والنص معسر
ًا، المعتق للعبد تحصل كلها الساكت نصيب في والتلف الفساد ومنفعة معسر

ًا يعتبر ل حاصلة الساكت نصيب منافع وعامة الستيلد، ضمان في دللة وارد
نقل ما معنى وهو والوطء، والستخدام والتزويج الجارة من للمة ل للمستولد

الساكت نصيب منافع عامة فإن بملك، ضمان الستيلد ضمان أن المشايخ من
ًا عليه فوجب العتبار، هذا بملك ضمان فتكون للمة ل للمستولد أو كان موسر

ًا لهذا. معسر
ًا ملكهما في فولدت جارية اشتريا رجلن الولد فادعى أشهر، ستة من لقل ولد

من دعوته فتصح شريكه عليه رد وإن إعتاقه، يملك لنه دعوته؛ صحت أحدهما
ًا أسرع الدعوى لن الولى؛ طريق دعوى تملك المة أن بدليل بالعتاق؛ ثبوت

له، ولد أم الجارية كانت دعوته صحت وإذا إعتاقه، يملك ول أمته، جارية ولد
ًا الولد؛ ادعى يوم قيمتها نصف لشريكه وضمن ًا؛ أو كان موسر صار لنه معسر
ًا الجارية.  من شريكه نصيب متملك

يثبت ل الملك قبل وبالستيلد الملك، قبل بالستيلد أقر أنه الباب في ما أكثر
ًا ينعقد قد الملك قبل الستيلد أن إل التملك، ًا الولد أمومية موجب على موقوف
ًا لشريكه يضمن ول بالنكاح، استولدها لو كما اشترى لو كما الملك، من شيئ
ًا يصر لم لنه عقرها ًا وبالوطء بالستيلد أقر لنه بالعقر له مقر على سابق

أحدهما؛ أعتق اثنين؛ بين كان إذا العبد في كالجواب الولد في والجواب المالك،
في تكن لم به العلوق لن تحرير؛ دعوى الولد حق في الدعوى هذه لن

خلف الشريكين أحد إعتاق وفي الولد، على للمدعي الولء ثبت ولهذا ملكهما،
للساكت، الخيار كيفية وفي العتق، كيفية في صاحبيه وبين حنيفة أبي بين ظاهر



ينبغي بالضمان الم من الساكت نصيب ملك لما قيل: المدعي فإن ههنا، كذا
يتملك الستيلد دعوة قلنا: في الستيلد؟ دعوة في كما الولد قيمة يضمن ل أن

وفي العلوق، يوم قيمتها يعتبر ولهذا العلوق، وقت الجارية من شريكه نصيب
ًا فيصير بها متصل الولد الحالة تلك بتملك الولد من الشريك نصيب متملك

في والولد نصفها اشترى لو كما التبعية، بطريق الجارية من شريكه نصيب
نصفها ثمن أن ترى أل التبعية، بطريق نصفه ضمان نصفها ضمان فيكون بطنها؛
ل مهين ماء الحالة: الولد تلك في يقول أو التبعية، بطريق نصفه ثمن يصير
منها الولد انفصال بعد الم ملك ههنا أما شيء، بمقابلته يلزمه فل له، قيمة

ًا الولد من شريكه نصيب المدعي يملك فل أصلً، صار وبعدما نصيب لملك تبع
ًا الولد فيبقى الم، من شريكه نصيب وأتلف أفسد وبالتحرير بينهما، مشترك

ًا. كان إذا فيضمن قيمته، وله شريكه، موسر
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 أيضا النوع بهذا يتصل آخر نوع

فادعى واحد، بطن في بولدين جاءت رجلين بين الله: أمة رحمه محمد قال
ًا؛ منهما الكلمان وخرج الصغر، ادعى والخر الكبر، أحدهما دعوى صحت مع

ًا، منهما واحد كل الكبر مدعي بدأ إن بالدعوى؛ أحدهما بدأ ولو استحسان
تخصيص لن منه؛ الصغر نسب يثبت ولم الكبرمنه، نسب ثبت الكبر بدعوى
ًا، الصغر نفي فكان دللة، الصغر نفى بالدعوى الكبر الصغر ويكون صريح

ًا الكبر مدعي ولد أم ولد لمدعي ولد أم كلها صارت الجارية لن له مملوك
ًا الصغر كان فلهذا ذلك، بعد حدثا والصغر بالكبر، العلوق حالة الكبر مملوك

ولده. أم وولد الكبر، لمدعي
يضمن ول عقرها، ونصف الجارية، قيمة نصف لشريكه الكبر مدعي ويضمن

ًا الكبر، المدعي ولد أم ولد ادعى لنه ذلك؛ بعد للصغر الولد قيمة من شيئ
ويضمن الغير، ذلك بتصديق إل دعوته تصح ل الغير ولد أم ولد ادعى ومن

أن إل ولده، أم بوطء أقر لنه عقرها؛ جميع الكبر لمدعي الصغر مدعي
فيتقاصان الجارية، قيمة ونصف العقر نصف الكبر مدعي على الصغر لمدعي

يفصل. كان إن الفصل أن ويراد فصل، ثمة يكن لم إن
الجارية وتصير منه، الصغر نسب ثبت الصغر بدعوى الصغر مدعي بدأ وإن
يضمن ول عقرها؛ ونصف الجارية قيمة نصف لشريكه ويضمن له، ولد أم كلها
ًا كان ما الكبر وينفي الولد يضمن فل الم ضمن لنه الصغر الولد قيمة من شيئ

ًا شخص نسب ادعى لنه دعوته صحت الكبر ذلك بعد ادعى فإذا بينهما، مشترك
ًا، كان إن الكبر قيمة نصف الصغر لمدعي وضمن له، مملوكا بعضه إل موسر

فصار تحرير، دعوى فجعلناه استيلد دعوى للكبر دعوته يجعل أن يمكن ل أنه
ًا فيه الجواب فيكون أعتقه، كأنه الشريك حق في وصار بدعوته، نصيبه معتق

أحدهما. أعتقه شريكين بين عبد في كالجواب
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منه، الحبل أن أحدهما وادعى ابنين، وتركا حاملً، أمًة وتركا الرجل مات وإذا
ًا، الكلمان وخرج أبيه، من الحبل أن الخر وادعى ادعى الذي دعوى صحت مع
الذي لن أبيه، من الحبل أن ادعى الذي دعوى تصح ول منه، الحبل أن الخر
ًا فيكون نفسه، على النسب يحمل منه الحبل ادعى والذي نفسه، على مقر
ًا فيكون الغير، على النسب يحمل أبيه من الحبل أن ادعى الغير، على مقر

الذي دعوى صحت وإذا أولى، نفسه على النسب يحمل من دعوى فكانت
نفسه من الحبل ادعى الذي كأن صار صاحبه دعوى دون منه الحبل أن ادعى
له ولد أم الجارية وتصير دعوته، تصح بالدعوى هو تفرد ولو بالدعوى، تفرد

ههنا. كذا لشريكه قيمتها نصف ويضمن
ليس أنه شريكه زعم من وإن لشريكه، قيمتها نصف يضمن قيل: كيف فإن
بموت عتقت وأنها للب، ولد أم أنها شريكه زعم في لنه الجارية؛ قيمة عليه

ًا صار شريكه قلنا: لن الب؟ ولد أم الجارية القاضي جعل حين زعمه في مكذب
إل لبيه، عقرها جميع وضمن بالعدم، زعمه فالتحق نفسه عن الحبل لمدعي

الخر النصف وبقي النصف عن فسقط نصفه ذلك من ورثا الب مات لما أنه
التحرير دعوى (على) أن تنصيص المسألة السلم: هذه شيخ قال لصاحبه،

مات رجل في المسألة هذه وضع لن الستيلد كدعوى بالوطء، القرار تنتظم
فتكون حامل، وهي الثنين ملك في يدخل أن يوجب فهذا حاملً، أمة وتركا
وفي العقر، عليه وجب هذا ومع تحرير، دعوى نفسه عن الحبل مدعي دعوى

تعالى. هذا الله شاء إن هذا بعد بيانه يأتي ما على المشايخ اختلف الفصل هذا
ًا. وكذلك الكلمان خرج إذا ذكرنا الذي من الحبل مدعي بدأ إذا فيما الجواب مع

أظهر. فيه والكلم بالدعوى، نفسه
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( النسب حق في دعوته تصح ل بالدعوى، ابنه عن الحبل ادعى الذي بدأ ولو
الولد ونصف الجارية نصف يعتق ولكن الغير، على النسب يحمل ) لنه4أ241

وهو الصل حر الولد وأن الب، بموت عتقت الجارية أن زعم لنه بإقراره؛
الجارية نصف ويبقى والولد، الجارية نصف بعتق إقراره فيصح لنصفها، مالك

ًا الولد ونصف ول متجزئ عنده العتق لن الله؛ رحمه حنيفة أبي عند للخر رقيق
ًا لخيه المدعي يضمن بسبب يقر لم المدعي لن الولد من ول الم من ل شيئ

أبيه، جهة من عتقا أنهما أقر وإنما جهته، من عتقا أنهما يقر لم فإنه الضمان،
ًا عليه يوجب ل الب وعتق ًا فيكون ضمان بين عبد بمنزلة وهو للضمان، منكر

ًا، لصاحبه يضمن ل نصيبه؛ أعتق صاحبه أن أحدهما أقر شريكين فسد وإن شيئ
وأما ههنا، كذا نفسه بإعتاق ل صاحبه بإعتاق أقر لنه بإقراره؛ صاحبه نصيب

كلها الجارية أعتق أبيه من الحبل أن ادعى ومحمد: إذا يوسف أبي قول على
ًا لصاحبه يضمن ول يتجّزأ ل عندهما العتق لن والولد ادعى فإن ذكرنا، لما شيئ
دعوته، صحت الله رحمه حنيفة أبي قول فعلى ابنه؛ أنه ذلك بعد الولد الخر

وصار الدعوى، لصحة كاٍف وهذا عنده، قائأم والولد الجارية نصف في ملكه لن
ًا لصاحبه يضمن ول له، ولد أم الجارية من نصيبه من ول الولد من ل شيئ

عليه عتق صاحبه نصيب لن نصيبه، صاحبه على يفسد لم المدعي لن الجارية،
صاحبه صدقه إن لصاحبه، العقر نصف ويضمن أبيه، من الحبل لن بإقراره؛

ورثا أنه إل لبيه، العقر وضمن الب جارية وطء أنه زعمه في لن منه ذلك أخذ
إن صاحبه فيأخذه لصاحبه النصف وبقي النصف، عنه فسقط ذلك من النصف



يوسف أبي قول وعلى وإقراره، زعمه بطل كذبه وإن ذلك، في صاحبه صدقه
ًا منه الولد نسب ثبت ومحمد عتق أنه لما ملك فيه له يكن لم وإن استحسان

نسب له ليس صغير نسب ادعى لنه يثبت إنما الول، المدعي بإقرار كله
ًا، دعوته فتصح معروف، العقر نصف وضمن لقيط نسب ادعى لو كما استحسان
 لما لصاحبه

ذكرنا.
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شهر منذ نصيبه أحدهما ملك وقد فادعياه، بولد جاءت رجلين بين قال: أمة
لن أولى؛ الول الملك صاحب فدعوى أشهر، ستة منذ نصيبه الخر وملك
وإذا العلوق، وقت إلى وتستند استيلد دعوى دعوته لن معنى؛ سابقة دعوته
أنه يذكر ولم عقرها، ونصف قيمتها، نصف يضمن أنه ذكر أولى دعوته صارت

صاحبه؛ لبائأع ذلك يضمن أن قالوا: وينبغي صاحبه، لبائأع أو لصاحبه يضمن لمن
بائأع ملك في كان والعلوق العلوق، وقت إلى استيلدتستند دعوى دعوته لن

ًا فصار صاحبه ونصف قيمتها، نصف فيضمن نصيبه صاحبه بائأع على متملك
أم باع النصف هذا باع حين البائأع أن وظهر الوجه، هذا من صاحبه لبائأع عقرها

صاحب على الثمن جميع يرد أن البائأع على فيجب باطلً، فيكون الول ولد
الول؟. الملك لصاحب العقر الخر الملك صاحب يضمن وهل الخر، الملك

شروحهم: أنه في المشايخ وذكر ههنا، الفصل هذا الله رحمه محمد يذكر لم
الجارية صارت بعدما بالوطء أقر أنه ظهر لنه الول؛ للمالك العقر جميع يضمن

التحرير دعوى إلى إشارة المشايخ ذكره وما الول، الملك لصاحب ولد أم كلها
إذ تحرير، دعوى الخر الملك صاحب دعوى فإن بالوطء، القرار ينتظم ل

ملكه.  في يكن لم العلوق

ينتظم ل التحرير دعوى أن إلى الطحاوي» يشير «مختصر شرح وصاحب
قبل ما إلى تستند ول الحال، على تقتصر التحرير دعوى لن بالوطء، القرار

الغير، ملك في بالوطء القرار ينتظم ل ذلك قبل ما إلى تستند لم ومتى ذلك
دعوى في يذكره إنما التحرير؛ دعوى في العقر يذكر ل الله رحمه ومحمد

ًا فكأن الستيلد، غير من الحال في الملك باعتبار التحرير دعوى صحح محمد
في بقوله وأراد للحال، الثابت الملك باعتبار العتق يصح كما الوطء، اعتبار

العتق حق في الحال: القتصار على تقتصر التحرير «الكتاب»: دعوى
ًا اعتبر وإذا والنسب، ًا النسب ثبات بيان حق في الحال على مقصور لم حكم

ًا ينتظم لم إذا فأما الخر، المالك من الول المالك علم إذا هذا بالوطء، إقرار
في استويا لنهما لهما ولد أم الجارية وتصير منهما، الولد نسب ثبت يعلم

تحرير. دعوى تكون أن احتمل منهما واحد كل دعوى لن الدعوى
على عقر ل بقوله يرد مشايخنا: لم بعض قال منهما، واحد على عقر قال: ول

ل أنه شك ول لصاحبه، منهما واحد على عقر به: ل أراد وإنما أصلً؛ منهما واحد
ًا صار وإن صاحبه، على منهما لواحد عقر في الوطء أن إل صاحبه، ملك واطئ
ول مجهولً، بالعقر له والمقضي بالعقر، عليه المقضي فكان بمعلوم، ليس ذلك



القضاء. فمنع الموضعين في الجهالة يمكن
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والمقضي معلوم، العقر نصف وهو المقضي لن للبائأع العقر نصف يضمنا إما
ًا البائأع وهو له وتمكن غير، ل عليه المقضي في الجهالة وإنما معلوم، أيض

الطلق مسألة في كما ويودع يقضي بل القضاء يمنع ل واحد موضع في الجهالة
واحد على عقر قالوا: ل مشايخنا وبعض الله، رحمه السلم شيخ مال هذا وإلى
ملك وطء منهما واحد كل أن نتيقن لم لنا مشكل فغير لصاحبه إما أصلً، منهما

في وطؤه حصل من على للبائأع العقر يجب إنما فلنه صاحبه لبائأع وإما شريكه،
شمس مال هذا وإلى المجهول، على يجب ل والمال مجهول، وأنه البائأع ملك

أصحابنا. بأصول أشبه والول السرخسي، الئأمة
نسب المرأة وأب الرجل فادعى بولد جاءت وامرأة رجل بين المة كانت وإذا

تأويل المرأة ولب الملك، حقيقة صاحب لنه أولى الرجل دعوى كانت الولد
غير من تثبت الرجل دعوى ولن الملك، حقيقة يعارض ل والتأويل الملك،
معنى. سابقة الرجل دعوى فكانت العلوق، على له الملك تقديم

ًا ولدت رجلين بين أمة ًا، ولد ًا أسقطت أو ميت فادعاه خلقه، استبان سقط
تصير ل أن ينبغي وكان له، ولد أم الجارية وصارت دعوته صحت أحدهما
عن الولد لستغناء الدعوى بهذه يثبت ل الولد نسب لن له ولد أم الجارية
ًا ثبت للم العتق وحق النسب، العمل والجواب: أن الولد، نسب لثبات تبع
ًا الولد لكون النسب إثبات وهو تعذر إن الدعوى هذه بحقيقة العمل أمكن ميت

وهذا الولد، بهذا ولدي أم قوله: هذه عن عبارة ولدي قوله: هذا ويجعل بمجازه،
ًا الولد كان بأن ثبت إذا الولد نسب لن أم الجارية تصير أن حكمته من كان حي
قال: هذه كأنه فصار حكمه، عن كناية يجعل بحقيقته العمل تعذر فعند له، ولد
الله. رحمه حنيفة أبي قول على ابني؛ هذا مسألة ونظيره الولد، بهذا ولدي أم

وثبت دعوته صحت موته مرض في أحدهما فادعاه بولد جاءت رجلين بين أمة
جميع من وتعتق ولد أم الجارية وتصير بملكه اتصل العلوق لن منه الولد نسب
مات.  إذا المال

التدبير لن المال؛ ثلث من يعتبر المدبر عتق فإن والتدبير، الستيلد بين فرق
به تعلق لنه الصلية، حوائأجه من والستيلد الحوائأج فضول من وإنه وصية،
كتاب في هذا ذكرنا وقد الطبيب، وأجرة الدوية كثمن فصار المعنوية، حياته

ًا، الولد كان إذا وهذا العتاق ًا يكن لم إذا أما ظاهر كالتدبير الثلث من يعتق ظاهر
أعلم. والله
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وفي بينهما، يكون فالقياس: أن فادعياه، بولد جاءت وابنه رجل بين أمة

النصف، في الملك في استويا الب مع البن لن الب، ابن الستحسان: هو
مال في للبن ذلك ليس البن مال في له الملك تأويل بزيادة الب ويرجح
نصف لبنه الب وضمن له، ولد أم الجارية صارت للب الولد صار وإذا والده،
البن نصيب الب بملك لن للبن الكل كان إذا ما بخلف عقرها، ونصف قيمتها



كاٍف النصف في له الملك قيام فإن بصحته، شرط ل الستيلد بحكم ههنا
ًا الجارية نصف في الوطء كان الستيلد لصحة كانت إذا أما البن، ملك ملقي

الجارية في للب ليس إذ الستيلد شرط الجارية الب فملك للبن كلها الجارية
ًا الوطء فكان الستيلد، لصحة يكفي ما هذا وعلى نفسه؛ ملك إلى مضاف

بين المة كانت إذا أما البن، وابن الجد بين المة كانت إذا والستحسان القياس
استويا لنهما بينهما يكون فالولد خاله ابن أو خاله أو وعمه رجل بين أو أخوين

وجه. كل من
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من مختلفة بطون في ولدتهم قد أولد لها أمة له الله: رجل رحمه محمد قال
ًا المولى دام فما ابني، هؤلء المولى: جد فقال زوج، غير البيان؛ على يجبر حي
دام فما عبيده، من عبد بحرية أقر فقد أحدهم بنسب أقر كما المولى لن

ًا المولى المقالة هذه قال كان وقد البيان قبل مات فإن البيان، على يجبر حي
الميت، من منهم واحد يرثا ل حتى يثبت ل النسب أن على أجمعوا صحته في
أن على وأجمعوا النسب، ثبوت يمنع مما النسب وجهالة مجهول، النسب لن
صارت بالدعوى، المراد هو الولد أب فإن بعتقها، تيقنا لنا تعتق؛ الولد أم

بموته. وتعتق ولد أم الجارية
منهم واحد كل من حنيفة: يعتق أبو قال فيه، اختلفوا الولد؟ من يعتق وكم
من ويعتق كله، الصغر محمد: يعتق قيمته. وقال ثلثي في ويسعى ثلثه،

ثلثي في وسعى ثلثه، الكبر من ويعتق قيمته، نصف في وسعى نصفه، الوسط
أحمد أبا الفقيه أن وحكي «الكتاب»، في يوسف أبي قول يذكر ولم قيمته،

قال كما كله، عتق بعتقه تيقنت قال: ما أنه يوسف أبي عن يروي كان العياضي
يعتق هذا فعلى حنيفة، أبي قول مثل فيه قولي فإن بعتقه، أتيقن لم محمد: وما

gثلثه. واحد كل من والكبر الوسط من ويعتق قوله، على كله الصغر
بالدعوى المراد كان إذا لنه الصغر؛ بعتق تيقنا الله: أنا رحمه محمد قول وجه
يعتق فكذلك الوسط، أو الكبر بالدعوى المراد كان وإذا ابنه، لنه هو، عتق هو

المراد يكون أن حالتين: وهو في يعتق الوسط فأما الولد، لم ولد لنه الصغر
االصابة وأحوال الصغر بالدعوة المراد كان إن يعتق ول الكبر، أو هو بالدعوى

الكبر وأما نصفه، فيعتق حال، في يعتق ول حال في يعتق فصار واحدة، حالة
أو الوسط بالدعوى المراد يكون أن وهو حالين في يعتق ول حال في يعتق فهو

ثلثه.  فيعتق أحوال الحرمان وأحوال الصغر،

العتاق اعتبرنا إذا نصفه والوسط كله، يعتق إنما يقول: الصغر حنيفة أبو وأما
العتاق اعتبار وتعذر محمد، اعتبره كما أمهما جهة ومن أنفسهما جهة من لهما
المشايخ عبارة اختلفت هذا فبعد والتنافي، التضاد من بينهما لما بالجهتين، لهما
الجهتين بين والتنافي التضاد بيان في

ً يثبت نفسه جهة من قالوا: العتق فبعضهم الم جهة من والعتق بالدعوى، أصل
ًا؛ يثبت ًا يعتق لنه تبع ًا الشيء كون وبين الم؛ لعتق تبع ً تبع بد فل تناٍف، وأصل
إلغاء من أولى التبعية جهة إلغاء أن شك ول الخر، وإلغاء أحدهما اعتبار من



بقيت الم جهة من العتق لهما تثبت التي للجهة إلغاء وجب وإذا الصالة، جهة
الجهة هذه وباعتبار أصلً، أنفسهما جهة من العتق لهما تثبت التي للجهة العبرة

في رق حال في يعتق منهما واحد كل لن العتق؛ ثلث منهما واحد لكل ثبت
ثلثه. منهما واحد كل من فيعتق حالتين،
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الحال، ثاني في يثبت أمهما جهة من العتق من لهما يثبت قالوا: ما وبعضهم

في يثبت وبينما الحال، في العتق من يثبت وبينما السيد، موت بعد ما وهو
في يثبت والذي الحال، في الرق يزيل الحال في يثبت الذي لن تناٍف؛ الثاني
ً الرق كون وبين الثاني، في الرق يزيل الثاني تناٍف، زائأل وغير الحال في زائأل

إلغاء من أولى الثاني في العتق يوجب ما فنقول: إلغاء أحدهما، إلغاء من بد فل
ًا يوجبه ما تثبت التي العتق جهة اعتبار فلنا أقوى، المنجز لن الحال، في منجز

جهة من العتق لهما تثبت التي للجهة العبرة وبقيت الم، جهة من لهما
ولم بينا، ما على العتق ثلث منهما واحد لكل تثبت الجهة هذه وباعتبار أنفسهما،

الفتاوى»: أنهم «وصايا في وذكر البيان؟، على يجبرون هل الورثة أن ههنا يذكر
قول إلى يلتفت ول نسبه؛ يثبت ولده وقالوا: هذا منهم واحد بين وإذا يجبرون،
وجحودهم.  الباقين

ًا الرجل أمة ولدت وإذا وولد البن كبر حتى المولى يدعه فلم زوج غير من ابن
ًا البن أحدهما المولى ادعى ثم الول، البن مات ثم للمولى، أمة من ولد

بل وهذا كله، السفل البن قال: يعتق وأبيه، الميت يعني ابني، هذين وقال: أحد
وباعتبار نفسه، جهة من العتق يعتبر ل فلنه حنيفة أبي أصل على أما خلف،

ًا يصير المولى لن كله؛ السفل يعتق الجهة هذه وقوله: وميت، حي بين جامع
كان إن فلنه محمد عند أما منهما، الحي إلى كلها الحرية تنصرف حر، أحدكما
هو عتق الميت؛ بالدعوى المراد كان وإن ابنه، لنه عتق هو بالدعوى المراد
ًا؛ لن نصفها، الجاريتين من واحد كل من ويعتق بعتقه فتيقنا ابنه ابن لنه أيض

حال في وترق حال في تعتق واحدة كل
ًا، ولدت رجلين يدي في قال: أمة ًا؛ ابنتها وولدت بنت صحته: في المولى فقال بنت

إن لنها كلها؛ السفلى تعتق فإنه يبين، أن قبل ومات ولدي، الثلثة هؤلء إحدى
وكذلك كلها، بعتقها فتيقنا الجهة، بهذه فتعتق ابنته، فهي المراد هي كانت

هي المراد كان وإن ابنته، فهي المراد هي كانت إن لنها كلها؛ تعتق الوسطى
هي كانت إن لنها قيمتها نصف في وسعت نصفها، فيعتق العليا، فهي العليا

أم ولد لنها فكذلك؛ الوسطى هي المراد كان وإن كلها، تعتق بالدعوى المرادة
والعليا العليا، تعتق ل السفلى هي المراد كان وإن الجهة، بهذه فتعتق ولده،
فكأنها الرواية، ظاهر في واحدة حالة الصابة وأحوال حال دون حالين في تعتق
ُيعتق حال في وترق حال في تعتق قيمتها.  نصف في وسعت نصفها، َف

إذا الجملة حق في حنيفة أبي قول على مستقيم الجواب في ذكر قالوا: ما
أن المتقدمة المسألة في الم جهة من أثبت الذي العتق إلغاء في العلة كانت
ًا، للولد يثبت الم جهة من العتق ًا؛ ثبت نفسه جهة ومن تبع السفلى لن مقصود
ًا؛ نفسها جهة من الثلثة الحوال في تعتق ابنته ابنة أو المدعي ابنة لنها مقصود



ًا لنها نفسها؛ جهة من تعتق البنه، بنت وابنة البنه، وابنة ابنته، ابنة ابنة أو إن أم
كالبنة نفسها جهة من تعتق البنة وابنة ولده، أم أو ابنته، ابنة أو المدعي، أثبت
ًا نفسها جهة من تعتق الولد وأم ًا أيض ًا ل مقصود مقصود أنه ترى أل لغيره؛ تبع

الولد، دون اشتراها ثم النكاح، بحكم جارية استولد بأن الولد، عتق بدون عتقها
المسألة هذه في ممكن الجهات فاعتبار بموته، تعتق فإنها المستولد مات ثم

جهة من حال في العتق نصيبه الصغر هناكا لن المتقدمة؛ المسألة بخلف
ًا، الم جهة من حالين وفي نفسه، تعتق لم ما يعتق ل الصغر أن ترى أل تبع

أما اعتبارهما، يمكن فل تناٍف، الجهتين وبين هذا، على الوسط وكذلك الم،
بخلفه. ههنا
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العتق أن المسألة تلك في حنيفة أبي قول على العتق إلغاء علة كانت إذا فأما
جهة من له يثبت والذي الحال، في يثبت منجز نفسه جهة من البن يصيب الذي
حق في قوله على مستقيم الجواب من ذكر فما الحال، ثاني في يثبت أمه

ابنة لنها إما العتق يصيبها إنما لنه الحوال؛ في منجز عتق نصيبها لنه السفلى؛
ًا، يقع السباب بهذه والعتق ابنته، ابنة ابنة أو ابنته، ابنة أو المدعي، ل أما منجز
الثاني، في الم تعتق حال في تعتق الوسطى لن الوسطى؛ حق في يستقيم
ًا العتق توجب التي الجهة وباعتبار الجهة، هذه إلغاء فيجب تعتق للوسطى منجز

المراد كان بأن حال في تعتق ول العليا، أو المرادة هي كانت بأن حالين؛ في
في تعتق فكأنها الرواية، ظاهر في واحدة حالة الصالة وأحوال السفلى، هي
العليا، حق في الجواب هذا يستقيم ل وكذلك نصفها، فيعتق حال، دون حال

ساقط الولد أمومية بسبب العتق من يصيبها ما لن ثلثها؛ منها يعتق أن ويجب
إن حال في تعتق نفسها جهة من العتق يصيبها التي الجهة وباعتبار العتبار،

الوسطى، أو السفلى هي المراد كان إن حال في وترق هي، المراد كان
في وتسعى ثلثها يعتق أن فينبغي الروايات، باتفاق أحوال الحرمان وأحوال

قيمتها.  ثلثي

ًا ولدت رجل يدي في قال: أمة آخر بطن في ابنين ولدت ثم زوج، غير من ابن
صحته: في وقال البنين أحد وإلى الكبر، البن إلى المولى فنظر زوج، غير من
منهما واحد نسب يثبت ل فإنه البيان ) قبل4أ242( مات ثم ولدي، هذين أحد
أحد أو الكبر البن بالدعوى أراد بعتقها، تيقنا لنا كلها؛ الجارية وعتقت مر، لما

من العتق يصيبه الكبر لن قيمته؛ نصف في وسعى نصفه الكبر وعتق البنين،
جهة وباعتبار البنين، ولدة قبل ولدته لن أمه؛ جهة من يصيبه ول نفسه، جهة

خلف؛ بل كله الصغر ويعتق نصفه، فيعتق حال، في ويرق حال في يعتق نفسه
وإنما أصلً، الدعوى تحت يدخل لم لنه نفسه، جهة من العتق يصيبه ل لنه

يصيبه ل كان إذا الم جهة من العتق يعتبر حنيفة وأبو الم، جهة من العتق يصيبه
الولد أم ولد لنه حال، كل على يعتق الم عتق وباعتبار نفسه، جهة من العتق
نصفها، البنتين من واحدة كل من ويعتق المولى، بموت فيعتق حال، كل على

ظاهر في ذكر هكذا الله؛ رحمه حنيفة أبي عند قيمتها نصف في وسعت
الرواية.



وسعت ربعها، منهما واحدة كل من يعتق «الصول»: أنه رواية غير في وروي
قيمتها. أرباع ثلثة في واحدة كل

وهو حكمها عن كأنه يجعل النسب بها يثبت لم إذا الدعوى الرواية: أن هذه وجه
فتثبت وقال: أحدكما، البنتين إحدى وبين الكبر البن بين جمع فكأنه الحرية،

البنتين، لحدى ونصفها للكبر، نصفها البنتين؛ إحدى وبين للكبر كاملة حرية
بين النصف ذلك فيكون الخرى، من * بأولى للحرية * لتعينها إحداهما وليست
الربع. واحدة لكل البنتين
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كناية تجعل النسب توجب لم متى الدعوى الرواية: أن ظاهر في ذكرنا ما وجه
على النسب ثبت ولو الحقيقة، على النسب ثبت لو الحرية وهو حكمه، عن

يختلفان ل توأمان لنهما البنتين؛ حرية أو الكبر حرية حكمه من كان الحقيقة
إما الحقيقة، على النسب ثبت لو الدعوى بهذه فتثبت والحرية، النسب حق في

يجعل الحقيقة على النسب يثبت لم فإذا أحدهما، حرية ل البنين حرية أو حريته
ول حال، في حريتان لهما فيكون هذان، أو حر قال: هذا كأنه هذا عن كناية
فيكون حال، في شيء ول ضمان، في كاملة حرية لهما فيكون حال، في شيء

النصف. له
ًا؛ البنتان الله: عتق رحمه محمد قول وعلى بالدعوى المراد كان إن لنه جميع

أمهما؛ جهة من عتقا الكبر هو المراد كان وإن أنفسهما، جهة من عتقا إحداهما
(و) يعتبر العتق في الحوال يعتبر الله رحمه ومحمد الولد، أم ولدا لنهما

الجهتين.
يبين؛ لم ثم ابني هذين وقال: أحد الصغر البن وإلى الكبر البن إلى نظر ولو
في ويسعى نصفه، الكبر من ويعتق الجهالة، لمكان منهما واحد نسب يثبت لم

ًا؛ عندهم قيمته نصف وباعتبار نفسه، جهة من إل العتق يصيبه ل الكبر لن جميع
أبي قول فعلى الصغر وأما حال، في يعتق ول حال في يعتق هو الجهة هذه

جهة ومن نفسه جهة من جهتين؛ من هو يعتق كان وإن نصفه، حنيفة: يعتق
جهة من العتق يصيبه ما حال في الم جهة من العتق يعتبر ل حنيفة أبا لن أمه؛

فيعتق. هو المراد كان إن حال في يعتق الجملة، هذه باعتبار نفسه؛
وباعتبار بالجهتين، العتق يعتبر لنه كله؛ الصغر محمد: يعتق قول وعلى

خلف؛ بل نصفها منهما واحدة كل من البنتين، من ويعتق يتعين حر هو الجهتين
أصلً، الدعوى تحت دخلتا ما لنهما الم؛ جهة من إل العتق يصيبها ل لنه

كان وإذا الكبر، بالدعوى المراد كان إن حال في يعتقان هما الم عتق وباعتبار
نصفها.  واحدة كل من فيعتق أصلً، يعتقان ل الصغر بالدعوى المراد

فنظر زوج، غير من (بطون) مختلفة في أولد ثلثة ولدت رجل يدي في أمة
الخرين نسب وينتفي منه، نسبه ثبت ابني وقال: هذا منهم الكبر إلى المولى

النفي، يوجد ولم بالنفي، إل ينتفي ل الولد أم ولد ونسب الثلثة، علمائأنا عند
دليل نسبه بدعوى الولد بعض تخصيص لن دللة؛ وجد الثنين نفي ولنا: أن

ًا المولى على أوجب الشرع لن وهذا الباقين، نفي منه ثابت هو لنسب إظهار
النفي ودليل الباقين، نفي دليل هذه والحالة البعض، تخصيص فيكون بالدعوى



أعلم. والله النفي بمجرد ينتفي الولد أم ولد ونسب النفي، كصريح
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(بهذا) النوع آخر) يتصل (نوع
ماتت ثم بغلم، منهما واحدة كل جاءت وأمة، حرة منكوحة للرجل كان وإذا

يثبت ل فإنه هو من أعرف ول ابني الرجل: أحدهما فقال والمة، المنكوحة
فصار إقرار، بدون ابنه أحدهما لن له؛ حكم ل القرار هذا لن منهما، واحد

ولد من المنكوحة ولد يعلم ول القرار هذا انعدم بمنزلة. وإن والعدم وجوده
ولد وهو أحدهما، نسب الثابت لن منهما؛ واحد بنسب يقضى ل المة؛

المقصود لن يمكن؛ ل المجهول نسب وإثبات بمعلوم، ليس وإنه المنكوحة،
كل من يعتق ولكن بالمجهول، يحصل ل وذلك بالنتساب، الشرف النسب من

الشتباه وعند المنكوحة، ولد وهو بيقين، حر أحدهما لن نصفه؛ منهما واحد
كل من فيعتق فيهما، العتق فنسخ الخر، من بأولى للحرية لتعيينه أحدهما ليس
«الصل».  من الجملة فهذه نصفه، واحد

ثلثة ولها أمة له يوسف: رجل أبي «أمالي» عن عن «المنتقى»: بشر وفي
هذه من ولدي هؤلء صحته: أحد في المولى قال متفرقة، بطون في أولد

فيعتق والوسط الكبر الولد وأما الم، وتعتق كله، السفل قال: يعتق المة،
الوجه بهذا العتاق في يعامل فإنما مر كما أو قال؛ كأنه ثلثه منهما واحد كل من
من بد ل حال كل على يعتق الذي وأما حال، كل على منهم يعتق لم من مع

حق في مشكل والسفل، الول حق في ظاهر الجواب وهذا عليه، عتقه
الوسط.

ًا: رجل وفيه مختلفة، بطون في ملكه في ولدوا أولد ثلثة ولها أمة له أيض
مات ثم المة، هذه من ابنه أنه بعينه الولد أحد على صحته في المولى فأشهد
ٍذ، أرانا الذي نحفظ وقالوا: ل بالشهادة وشهدوا هو، أيهم الشهود ونسي يومئ

وأما الولد، بأمية لها أقر فلنه الم أما والصغر، الم أعتق يوسف: إني أبو قال
الوسط، على أو الكبر على أو عليه أشهد حال، كل على يعتق فلنه الصغر

فل حال، في يعتقان ول حال في يعتقان لنهما فرقيقان؛ والوسط الكبر وأما
أعتق أنه رجل على شهدا لو شاهدين أن ترى وقال: أل الشهادة، بهذه أعتقهما

الشهادة. أبطلت أني نساه وقد بعينه، عبيده أحد
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النوع هذا في اعتباره يجب آخر) ما (نوع

إذا المالك تصديق غير من تصح إنما النسب ثبات حق في المدعي دعوى أن
للمدعي، الملك حق وفي البائأع، في كما المدعي ملك في العلوق كان

فإن المكاتب، في كما المالك على النسب استلحاق حق ولية الحق ولصاحب
لن المولى؛ تصديق غير من صحيحة أكسابه من جارية ولد المكاتب دعوى

ولو غيره، من بالبيع المولى على النسب استلحاق حق إبطال ولية للمكاتب
لنه المكاتب؛ تصديق غير من يصح ل المكاتب جارية ولد نسب المولى ادعى
غيره.  من بالبيع المكاتب على النسب استلحاق حق إبطال ولية للمولى ليس



الرجل جارية ولدت فنقول: إذا الباب مسائأل إلى جئنا الجملة هذه ثبتت إذا
ًا لم العلوق لن الب؛ من بتصديق إل دعوته تصح ل الولد هذا نسب وادعى ولد

حق إبطال ولية له وليست له، الملك حق في ول البن ملك في يحصل
ًا؛ الب على النسب استلحاق وأجنبي البن فكان غيره، من أمته يبيع بأن أيض

فكذا المالك، بتصديق إل يصدق ل ادعى لو والجنبي السواء، على ذلك في آخر
ملك يدعي ل الب، بتصديق إل يصدق ل تزوجها أنه البن ادعى لو وكذلك البن،
أقام فإن عليه، المة رقبة ملك ادعى لو كما يصدق؛ فل الب على المة بضع
منه، ثبت الولد نسب فإن رضاه؛ بغير أو الب برضا التزويج على بينة البن

تزوجها أنه القاضي عاين ولو معاينة، كالثابت العادلة بالبينة الثابت لن ويعتق
ًا ًا نكاح ًا أو المولى، برضى صحيح تلد مدة في بولد جاءت ثم رضاه، بغير فاسد
ملك لنه بعتقه؛ ويحكم منه، الولد نسب يثبت فإنه ) لمثلها؛4ب242( المة
أمته. ابن
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بالولد المريض إقرار في آخر نوع
ًا الله: ملك رحمه محمد قال (لمثله)، ابنه أنه مرضه في وأقر صحته، في عبد

لم وإن شيء في يسعى ول ويرثه، ويعتق ابنه، فهو معروف نسب له وليس
أملكا يزيل ل المرض لن وهذا بقيمته، يحيط دين عليه وكان غيره، مال له يكن

ملكه، صادفت فالدعوى نافذة، كلها المريض تصرفات أن ترى أل عنه، المريض
ًا؛ ول لمثله يولد مثله لن حقيقة؛ ل ادعى فيما يكذب ولم مجهول لنه حكم

لنه عليه؛ العبد وعتق الصحة، حالة في كما دعوته فصحت غيره من النسب
دين المريض على وكان غيره، ما له يكن لم وإن العبد يسعى ول ابنه، ملك

لحد.  يسعى ل الصحة ومعتق الصحة عتق هذا لن بقيمته؛ يحيط

ًا ثبت ههنا العتق بيانه: أن ًا إثباته يمكن ل والنسب النسب، لبيان حكم مقصور
ًا يثبت إنما الحال؛ على منه العتق يستند أن يجب كان العلوق، وقت إلى مستند
ممكن غير الملك قبل ما إلى العتق إسناد أن إل حكمه لنه العلوق؛ وقت إلى

ذلك من فيعتق الصحة حالة في كان والتملك التملك، حالة إلى العتق فيستند
أنه المريض أقر لو ما بخلف وهذا الصحة، معتق قولنا: إنه معنى فهو الوقت،

حالة في ملكه وأن المريض، عتق هذا يعتبر فإنه صحته، في العبد هذا أعتق
حق في نصدقه ولم للحال فأثبتناه ممكن، الحال في العتق إثبات لن الصحة؛
ًا النسب إثبات فأما الورثة، لحق السناد فثبت ممكن غير الحال على مقصور
ًا إلى العتق استند العلوق وقت إلى السبب استند وإذا العلوق، وقت إلى مستند

ًا، العلوق وقت ل الصحة حالة في ملكها وقد أمه معه ملك إذا وكذلك أيض
فههنا تبين لما المرض حالة في ملكهما لو تسعى ل الم لن الم؛ على سعاية
أولى.

ثبت الولد نسب وادعى المرض مع أو وحده الصحة حالة في العبد ملك إذا هذا
وجهين. على فهذا السعاية؟ الولد على يجب وهل عليه، وعتق منه الولد

تجب الوجه هذا وفي ثلثه، من العبد يخرج مال للمريض يكون ل الول: أن
كان المرض في ملكه متى لنه الصحة حالة في ملكه لو ما بخلف السعاية

في كان والتملك التملك، وقت إلى يستند العتق أن ذكرنا لما المرض، معتق
فأما الثلث، من عتقه يعتبر المرض ومعتق المرض، معتق فيكون المرض حالة



من عتقه فيعتبر ذكرنا ما على الصحة معتق كان الصحة حالة في ملكه إذا
المال.  جميع

على أن ذكر يسعى؟ قدر أي ففي الصورة هذه في السعاية عليه وجب إذا ثم
إل قيمته جميع في وعندهما: يسعى قيمته، ثلثي في حنيفة: يسعى أبي قول
بمنزلة وليس مديون، حر عندهما المستسعى لن وهذا الميراثا يخص ما قدر

ًا فيكون المكاتب القيمة جميع في يسعى أن عليه فكان للوارثا، وصية ول وارث
ًا أن يستحيل لنه عنه يطرح ذلك فإن الميراثا، من يخصه ما قدر إل للوصية رد

بمنزلة الله: فالمستسعى رحمه حنيفة أبي قول على فأما لنفسه، يسعى
في فيسعى الثلث بقدر له صحيحة الوصية فكانت يرثا، ل والمكاتب المكاتب

يرثا. ول لهذا حنيفة أبي عند قيمته ثلثي
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للمريض يكن لم إذا فأما ماله، ثلث من العبد يخرج مال للمريض كان إذا هذا
إل قيمته في ويسعى منه قولهما: يرثا فعلى ماله، ثلث من العبد يخرج مال
فيكون مديون حر المستسعى أن ذكرنا لما وهذا الميراثا، من يصيبه ما قدر

ًا ًا القيمة جميع في السعاية فيلزمه للوارثا، وصية ول وارث ما قدر إل للوصية رد
في يسعى ول حنيفة: يرثا أبي قول على فأما ذكرنا، لما الميراثا من يخصه
ول قال: يرثا فإنه متغايرين، أمرين بين حنيفة أبو جمع فقد قيمته، من شيء

ًا يسعى أن يجب ورثا ومتى يسعى، فإذا للوارثا، وصية ل لنه للوصية؛ رد
ًا؛ يكون ل سعى أمرين بين جمع فقد المكاتب، بمنزلة المستسعى لن وارث

الدور.  ضرورة كذلك فعل وإنما الوجه، هذا من متضادين

أبي عند المكاتب بمنزلة يكون لنه يرثا؛ ل السعاية أوجبنا متى بيانه: أنه
فيرثا، كله ويعتق له الوصية تصح يرثا لم وإذا يورثا، ل عنده والمكاتب حنيفة،

الدور وسبيل هكذا، تدور تزال فل السعاية فصحت له الوصية تصح ل ورثا وإذا
قال: ل فلهذا عليه، السعاية بإيجاب الدور يقع وإنما يقع، حيث من يطرح أن

حالة في ملكها وإن عليها سعاية ول بموته، تعتق فإنها الجارية فأما يسعى،
الغرماء حق في متقوم غير مال بالعتاق عندهما المحتبس لن عندهم المرض
ًا، الستيلد كان لو كما والورثة الغرماء حق في الولد أمومية لن والورثة؛ معاش

ما العتق قبل فيه يحدثا لم لنه متقومة؛ مالية بالعتاق عندهما المحتبس فكان
وإنه متقومة، مالية بالعتاق عنده احتبس فإنما الغرماء حق في قيمته يسقط
أعتقه. لو كما السعاية عليه فيجب المرض، معتق
الولد، بدون المرض حالة في ملكها لو ما مسألتنا من الولد أم مسألة وزان

معها يكن لم إذا الورثة و للغرماء تسعى وهناكا مات، ثم ولدي أم وقال: إنها
الغرماء حق في هذا فاعتبر إليه وجه ول إقراره، بمجرد يثبت لم لنه ولد؛

بخلفه.  ههنا أما متقومة، مالية عندهما المحتبس فكان اثنين، بين والورثة

ًا أن قالوا: ولو وعليه غيره له مال ول منه النسب معروف ابن له وهب مريض
المرض معتق لنه عندهم، قيمته جميع في يسعى أن فعليه بقيمته، يحيط دين



في يسعى أن عليه فكان الدين، مع وصية ول متقومة مالية عنده احتبس وقد
ًا، الدين كان بأن الدين من أكثر البن قيمة كانت قيمته. وإن جميع وقيمة ألف
الدين، مقدار في وصية ل لنه الدين؛ بقدر يسعى أنه شك ل آلف أربعة البن
حنيفة، أبي عند المكاتب معنى في يصير الدين بقدر السعاية وجبت ومتى

ويسعى درهم، ألف وذلك الباقي ثلث بمقدار الوصية فتصح يرثا، ل والمكاتب
لن قيمته؛ جميع في يسعى وعندهما درهم، ألفا وذلك الباقي ثلثي في

جميع في فيسعى للوارثا وصية ول فيرثا، مديون حر عندهما المستسعى
ًا القيمة ذكرنا. ما على الميراثا من يخصه ما قدر إل للوصية رد
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عندهما المحتبس أن مر لما عليها سعاية ل معروفة ولد أم للمريض وهب ولو

ول للغرماء ل عليها سعاية ل معروفة ولد أم اشترى كان ولو متقومة، غير مالية
اللف من أقل البن قيمة كانت بأن محاباة البيع في كان وإن ذكرنا لما للورثة

ماله، بجميع يحيط دين وعليه غيره، له مال ول درهم بألف المريض اشتراه وقد
مرض في المحاباة لن المحاباة، مقدار وهو القيمة، على الفضل يرد البائأع فإن

غير مال ول دين عليه يكن لم وإن الدين؛ عن مؤخرة والوصية وصية، الموت
على الباقي ورد الوصية، بطريق ثلثها قدر المحاباة من للبائأع يسلم ذلك

ولد أم صارت لنها متعذر الرد لن ثمن؛ زيادة لزمه وإن البائأع يجبر ول الورثة،
التخيير.[ يفيد فل للمريض،
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 الوارثا من الولدة على الشهادة منه) في (نوع

ًا المرأة ولدت مسلمين، وامرأته رجل كان وإذا منه، ابنها أنه وادعت ولد
هذه من ابنه أنه أقر أنه أخوه أو ابنه الزوج على فشهد ذلك، يجحد والزوج
فإن أخيه، لبن أخيه يشهدعلى فلنه الخ، شهادة أما الشهادة، قبلت المرأة
وأما مقبولة، أخيه ولبن أخيه على النسان وشهادة زعمه في أخيه ابن الولد

ولخيه أبيه على النسان وشهادة لخيه، أبيه على يشهد فلنه البن شهادة
مقبولة.

ً أبيه لمرأة يشهد لخيه أبيه على يشهد كما قيل: البن فإن وقعت إذا فيما أول
غير ابنه وامرأة لمه النسان وشهادة أمه، وبين الزوج بين الدعوى هذه

مقبولة.
للولد، الدعوى هذه منفعة لن الولد، عن نائأبة الدعوى هذه في قلنا: الم

ًا، كان لو البن كدعوى دعواها فتكون الدعوى، في الولد عن نائأبة فتكون كبير
لنها مقبولة الشهادة هذه كانت ) الم4أ243( دون البن هو المدعي كان ولو

أو المرأة أب بذلك الزوج إقرار على شهد ولو ههنا، كذا للخ الب على قامت
إن لمناقلته يشهد فلنه الجد وأما جحدت، أو المرأة ادعت شهادته تقبل ل جدها

تقبل لم جده أو الزوج أب بذلك شهد لو وكذلك جحدت، إن ناقلته ولولد ادعت
جحد. أو الزوج ادعى شهادتهم

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 التاجر العبد دعوى في آخر نوع



اشترى إذا التجارة في له المأذون «الصل»: العبد في الله رحمه محمد قال
ًا، وولدت ووطئها أمة دعوته، صحت الولد، هذا نسب ادعى العبد إن ثم ولد

للب ما الملك تأويل من أكسابه في العبد لن كذبه؛ أو ذلك في المولى صدقه
كسب أضاف السلم عليه النبي فلن التأويل أصل أما وزيادة، البن مال من

ًا باع بقوله: «من العبد إلى العبد يشترط أن إل للبائأع فماله مال وله عبد
وأما لبيك»، ومالك بقوله: «أنت الب إلى البن مال أضاف كما المبتاع»،

التصرف حق في والعبد العبد، بتصرف حصل الكسب فلن التأويل زيادة
يتصرف الذن بعد العبد أن عرف لما المولى، عن النائأب بمنزلة ل الحر بمنزلة
التصرف في العبد كان وإذا المولى، عن النيابة بحكم ل الحجر فك بحكم

لم فإن العتق، بعد كما الملك حقيقة له المستفاد يكون أن يجب الحر بمنزلة
له يثبت أن من أقل ل الملك حقيقة أهل من ليس لنه الملك؛ حقيقة له تثبت
ً كونه بسبب ملك، تأويل زيادة التصرف. في أصل
البن مال في للب ما الملك تأويل من كسبه في للعبد قولنا: إن معنى فهو

حيث ومن المولى، تصديق غير من دعوته تصح التأويل أصل حيث فمن وزيادة،
بيع العبد ويملك الب بخلف النسب لثبات التملك إلى يحتج لم التأويل زيادة
ملك الولد بيع ملك وإذا الب، مال مثل في صار منه النسب ثبت لما لنه الولد؛

الولى. بطريق الم بيع
إذا منه النسب وثبت النكاح؛ صح العبد هذا من المة هذه المولى زوج قال: ولو

ًا؛ ولدت المة هذه تزوج العبد هذا أن لو وكذلك أخرى، أمة زوجه لو كما ولد
بالولد، إقراره شرط فقد بالولد، أقر إذا منه الولد نسب ثبت المولى إذن بغير
ًا النكاح كان سواء النكاح مع بشرط ليس وإنه ًا، أو جائأز القرار ذكر فكأنه فاسد

ًا ًا.  ل اتفاق شرط

ًا العبد هذا ادعى لو وكذلك ًا حرة امرأة من ولد ًا نكاح ًا أو صحيح ثبت فاسد
ببينته، النسب يثبت أن أهل من العبد لن المرأة؛ صدقته إذا منه النسب

العبد إقرار المولى حق يتناول ل وفيما المولى، حق يمس ل بالنسب وإقراره
والطلق. بالقود القرار في كما الحر، كإقرار به

* النكاح في المولى صدقه إن فاسد؛ أو جائأز بنكاح لغيره أمة ولد ادعى وإذا
أن ذكرنا لما صدقه؛ أو الولد في كذبه منه النسب * يثبت المة يعني: مولى

هكذا. الحر في والجواب الحر، بمنزلة النسب دعوى في العبد
ًا كان إذا المأذون قال: للعبد ًا؛ له وولدت (جارية) ووطئها فاشترى مديون ولد

لن منه؛ الولد نسب وثبت دعوته، صحت موله وكذبه الولد، نسب وادعى
يكن لم إذا المولى تكذيب يعتبر ل أنه ترى أل الملك، تأويل في حصل الوطء

المولى أن العبد ادعى إذا وكذلك أولى، دين عليه كان فإذا دين، العبد على
له بقي المولى تكذيب في يثبت لم إن الحلل لن المولى وكذبه له، أحلها
مر. ما على النسب لثبات يكفي وإنه كسبه، في الملك تأويل
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أو له، أحلها مولها أن وادعى جارية من يكن لم لموله أمة ولد ادعى ولو

جارية حق في لنه منه؛ النسب يثبت ل ذلك في المولى كذبه فإن إياه، زوجها
يثبت النكاح دعوى ففي ذلك في المولى صدقه وإن آخر، كأجنبي المولى
هذا في ذلك: الحلل في القياس وجه يثبت، الستحسان: ل وفي النسب؛
الرضا، بمنزلة هو بل إل) بعقد، يثبت ل (هنا والحلل للحلل، قابل غير المحل



الستحسان: أن وجه النسب، يثبت ل وبهذا موله، برضا بها زنا أنه ادعى فكأنه
له يثبت ول الحل، ملك يسمى النكاح ملك فإن وجه؛ من النكاح نظير الحلل

ًا الحلل فكان وطؤها، له يحل إنما ومنافعها، عينها بملك النكاح ملك مورث
الوجه.  هذا من الشبهة

تصديق يشترط النكاح دعوى في أنه إل الشبهات؛ موضع في يثبت والنسب
أنه في المولى تصديق يشترط الحلل دعوى وفي خاصة، النكاح في المولى

فل المحل، في يثبت والعقد عقد النكاح لن وهذا منه، ولدت أنها وفي له، أحلها
العبد يكن لم ولو منه، الولد أن المولى إقرار إليه ينضم لم ما به النسب يثبت
صحت الولد هذا نسب ادعى المولى ولكن أمته؛ من المولود الولد نسب ادعى
ًا، دعوته وأما حقيقة، العبد كسب مالك فلنه دين، العبد على يكن لم إذا أما أيض

الدين بقضاء لنفسه كسبه استخلص يملك المولى فلن دين، عليه كان إذا
أعلم. والله النسب بدعوى فيصير
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ولد المولى دعوى وفي كسبه، من المة في المكاتب دعوى في آخر نوع

مكاتبة أمة ولد أو مكاتبة،
ًا، المكاتب أمة ولدت «الصل»: وإذا في الله رحمه محمد قال وادعى ولد

للعبد مما أقوى كسبه في للمكاتب ما لن دعوته؛ صحت نسبه المكاتب
بجارية تزوج لو حتى الملك؛ حق كسبه في للمكاتب لن كسبه، في المأذون

مثل المأذون للعبد وليس بعتقه، حقيقة الحق ذلك وينقلب يجوز، ل كسبه من
ويستوي المكاتب، دعوى تصح أن أولى المأذون دعوى صحت فإذا الحق، هذا
فيها.  كذبه أو دعوته في المكاتب المولى صدق إن

فإنه المكاتب، أمة ولد نسب ادعى إذا المولى والمولى: فإن المكاتب بين فرق
كسب في التصرف حق أن والفرق: وهو المكاتب، بتصديق إل دعوته تصح ل

غير من إكسابه في عليه التصرف إبطال للمولى وليس للمكاتب، المكاتب
فشرط التصرف، حق المكاتب على يبطل المولى دعوى صحت ومتى رضاه،
في وليس رضاه، غير من التصرف حق عليه يبطل ل حتى المكاتب تصديق
في للمولى ليس إذ المولى، على التصرف حق إبطال المكاتب دعوى تصحيح
هذا ويصير لهذا، المولى تصديق يشترط فلم التصرف، حق المكاتب أكساب

ًا؛ المكاتب حال بمثل الولد هذا ومثل المكاتب، في لزم حق الكتابة لن مكاتب
ًا، صار فلنه البن أما الم، ول البن يتبع ول الولد، إلى يسري الحق وأما مكاتب
ولو الملك، حقيقة فيها له يكن لم إن الملك حق الم في للمكاتب فلن الم
فيها له كان فإذا بيعها، ويمتنع العتق، حق لها يثبت الملك حقيقة فيها له كان
حق لها يثبت ولم الحق، أصل لمكان بيعها امتنع الملك حقيقة ل الملك حق

الملك. حقيقة لنعدام العتق
ًا عنده فولدت أمة المكاتب اشترى وإذا فادعاه أشهر، ستة من لقل ولد

ًا المكاتب مكان كان ولو دعوته؛ صحت المكاتب ًا عبد دعوته، تصح ل مأذون
في الملك حق من له ما باعتبار صحت إنما المكاتب دعوى والفرق: أن

طرف الطرفين: إما أحد في الملك وحقيقة بالحقيقة، يلحق والحق أكسابه،



أما الملك، حق في فكذا الدعوى؛ لصحة يكفي الدعوى طرف وإما العلوق
حق باعتبار ل أكسابه في الملك تأويل من له ما باعتبار تصح إنما العبد دعوى
في قيامه يشترط الملك تأويل باعتبار كانت متى الدعوى وصحة الملك؛

الب.  في كما والدعوى العلوق طرف في الطرفين

ًا المشتري عند فولدت له جارية باع المكاتب: إذا في قالوا ما هذا ونظير ولد
وباقي العبد ادعاه ولو البيع؛ وانتقض دعوته صحت أشهر ستة من لقل

فشرط الملك تأويل باعتبار العبد دعوى لن دعوته؛ تصح ل بحالها المسألة
في بقيامه فيكتفي التملك، حق باعتبار المكاتب ودعوى الطرفين في قيامه

الطرفين. أحد
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ثبت حتى الولد نسب المكاتب فادعى ولدت، وحر مكاتب بين كانت إذا المة
لشريكه. عقرها ونصف الجارية، قيمة نصف ضمن منه؛ نسبه

ًا؛ ولدت تاجر؛ وعبد حر بين كانت إذا والمة الولد هذا نسب العبد فادعى ولد
ًا، لشريكه الجارية قيمة من العبد يضمن ل منه الولد نسب يثبت حتى شيئ

يمتنع ل لنه الجارية؛ في نصيبه شريكه على يفسد لم بدعوته العبد والفرق: أن
نصيب ) في4ب243( البيع يمتنع حتى بالستيلد العبد نصيب في الجارية بيع

لن الجارية؛ من نصيبه شريكه على أفسد بدعوته المكاتب فأما الشريك،
في البيع فيمتنع بيعها، وامتنع له ولد أم صارت الجارية من المكاتب نصيب
ًا، الشريك نصيب ًا فصار أيض نصيبه. قيمة فيضمن نصيبه شريكه على مفسد

يثبت لم حرة على بعقد مكاتب أو حر والولد ابنه أمة المكاتب ادعى وإذا
ًا، الب كان إذا ما بخلف البن، بتصديق إل المكاتب من النسب عتق فإن حر

ًا الولد هذا وملك المكاتب منه، الولد نسب ثبت الجارية مع الدهر من يوم
أو مكاتبته، حال في للمكاتب ولد قد البن كان وإن له، ولد أم الجارية وصارت

ًا، البن هذا أمة فولدت اشتراه قد المكاتب كان صحت المكاتب وادعاه ولد
ًا يضمن ول له، ولد أم المة وصارت دعوته الولد كسب لن قيمتها؛ ول مهر

ولو فيه، تصرفه ينفذ حتى كسبه بمنزلة المشترى والولد الكتابة في المولود
ًا ادعى ول مهر يلزمه ولم منه، النسب ويثبت دعوته، صحت كسبه من ولد
ههنا.  كذا قيمة

زوج، للمكاتبة ول معروف، نسب للولد وليس مكاتبته ولد الحر الرجل ادعى إذا
المكاتبة رقبة لن دعوته صحت وإنما كذبه، أو المكاتب صدقه دعوته صحت

ًا، مملوكة تكون ولدها فرقبة لمولها، مملوكة ملك في النسان ودعوى أيض
العتق حق إثبات إل الدعوى هذه تصحيح في ليس ولنه صحيحة، دعوى نفسه
بالدعوى للخر العتق حقيقة إثبات يملك والمولى للولد، العتق وحقيقة للم،
ًا أسرع الدعوى لن الولى؛ طريق من من الدعوى صحت حتى العتاق من نفاذ

جهتا لها ثبت لنه المكاتبة؛ وتخير منهما، العتاق يصح ولم الب، ومن البائأع
ً الستيلد بجهة عتق: عتق ً الكتابة بجهة وعتق بدل، بغير آجل فإن بعوض، عاجل

فسخت. شاءت وإن الكتابة، في مضت شاءت
حق للمولى لن المكاتبة؛ بتصديق إل دعوته تصح ل مكاتبته أمة ولد ادعى وإن



في المكاتبة مال لن الدعوى؛ لصحة كاٍف وإنه المكاتبة، أكساب في ملك
الملك، حق أكسابه في المولى لن المولى؛ حق على راجح الحق من أكسابها
المكاتبة لحق الرجحان كان وإذا الملك، حق وللمكاتب التصرف، حق له وليس
ولد ادعى لو ما بخلف المكاتبة تصديق فيشترط المكاتبة لحق العبرة كانت

رجح إذا المولى حق لن المكاتبة؛ تصدق أن غير من دعوته تصح حيث مكاتبته
وولدها نفسها في للمكاتبة الثابت فإن وولدها، نفسها في المكاتبة حق على
ملك حتى الملك؛ حقيقة ولدها ورقبة رقبتها في للمولى والثابت الملك، حق

لجانب العبرة كانت له ولدها ورقبة رقبتها في الرجحان كان إعتاقهما. وإذا
الرواية. ظاهر جواب ذكرنا الذي وهذا المكاتبة؛ تصديق يشترط فل المولى،
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غير من المكاتب أمة ولد المولى دعوى تصح الله: أنه رحمه يوسف أبي وعن

تصديق غير من يصح فإنه أبيه جارية الب دعوى على وقاسه المكاتبة، تصديق
البن. 

حق من أقوى الحق وهذا الملك حق مكاتبه أكساب في للمولى ذلك: أن وجه
ل مكاتبة أكساب من بجارية تزوج لو المولى أن حتى البن، مال في الب

تصح ابنه جارية ولد ادعى إذا الب ثم يجوز، ابنه بجارية تزوج إذا والب يجوز،
تصديق غير من مكاتبه ولد دعوة تصح فلن البن، تصديق غير من دعوته

أولى. المكاتب
صحة إن المولى، دعوى وبين الب، دعوى بين الفرق الرواية: وهو ظاهر وجه

حق البن مال في للب ليس فإنه الملك، حق باعتبار كانت ما الب دعوى
ولية للب أن باعتبار جاز وإنما يجوز، ابنه بجارية تزوج لو ولهذا عندنا، الملك
لمائأه، صيانة ههنا التملك إلى الحاجة مست وقد الحاجة، عند البن مال تملك
ًا الستيلد مقتضى التملك فثبت ًا عليه سابق استولد أنه فتبين لصحته، شرط
له فليس المولى أما العبد؛ تصديق على دعوته صحة تتوقف فل نفسه، ملك

ًا الجارية لتصير للحاجة المكاتب أكساب من شيء بملك مقتضى له ملك
ًا يأخذ أن أراد لو أنه ترى أل نفسه، ملك استولد أنه فتبين الستيلد، من شيئ

مملوكة الجارية فبقيت عليه، يقدر ل والملبوس المأكول لحاجة أكسابه
وجه ول الملك؛ حق من فيها له ما باعتبار صحت إنما دعوته صحت لو للمكاتب،

له لن راجح، المكاتب حق لن المكاتب؛ حق بمقابلة يظهر ل حقه لن فيها إليه
إل حقه يظهر فل غير، ل الملك حق وللمولى التصرف، وحق الملك حق

المكاتب.  بتصديق

جاءت وقد المبيعة، الجارية ولد ادعى البائأع: إذا وبين المسألة هذه بين وفرق
أحد، تصديق غير من تصح دعوته فإن البيع، وقت من أشهر ستة من لقل به

أن توهم لو حتى ملكه في العلوق لحصول صحت إنما البائأع دعوى والفرق: أن
ًا أشهر لستة جاءت بأن ملكه في يكن لم العلوق تصح ل البيع وقت من فصاعد
بيعه، يصح فلم الولد أم باع وأنه ولده، أم أنها يظهر التقدير هذا وعلى دعوته،
ًا فكان ملكه، على فبقيت ههنا أما أحد، تصديق إلى يحتج فلم جاريته، ولد مدعي
ًء دعوته فتصح المولى ملك في يكن لم العلوق موضوع لن ذلك؛ على بنا



في العلوق كان لو حتى ملكه في وحبلت أمة المكاتب اشترى إذا فيما المسألة
على المولى كاتبه الكتابة، قبل العبد كسب من الجارية كانت بأن المولى، ملك

فادعاه الكتابة، وقت من أشهر ستة من لقل بالولد فجاءت وأكسابه، رقبته
ًء دعوته تصديق يمكن ل أنه فثبت أحد تصديق غير من دعوته صحت المولى بنا

حق من فيها له ما باعتبار تصح إنما دعوته صحت لو ملكه في العلوق كون على
تصديقه فشرط مر، ما على المكاتب تصديق بدون يظهر ل حقه لكن الملك،

لهذا.
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تصادقا فإذا يعدوهما، ل لهما الحق لن منه النسب ثبت المكاتب صدقه فإذا
وصدق أجنبي الولد هذا نسب ادعى قلنا: إذا الطريق؛ بهذا بينهما فيما عليه

المولى صدق لما ولنه الجنبي، من النسب يثبت ذلك على الجنبي المكاتب
بتصادقهما الوطء ثبت وبعدما بتصادقهما، المولى من الوطء ثبت فقد ذلك في

ًا صار لنه منه؛ النسب ويثبت المولى، من الدعوى تصح ّين لما مغرور هذا بعد نب
أصحابنا: إذا قال هذا وعن منه، النسب ثابت المغرور تعالى. وولد الله شاء إن

ًا الوطء كان كذبه، أو ذلك في المكاتب صدقه دعوته، جاءت المولى من ظاهر
ًا الولد وكان عقرها ويغرم للمكاتب، الولد قيمة المولى ويغرم بالقيمة، حر

ًا.  للمكاتب أيض

الولد قيمة يغرم ل فإنه ابنه، جارية ولد نسب ادعى الب: إذا وبين بينه فرق
يوسف أبي قول عليه استقر ما آخر أن سماعة ابن رواها رواية إل العقر ويغرم

وهو جامع بمعنى المكاتب في كما العقر ويضمن الولد، قيمة يضمن الب أن
ًا صار الب فإن الغرور، في الملك دليل لعتماده الستيلد هذا في مغرور

ذكرنا. ما الغرور وحكم الرقبة، ملك وهو المكاتب
ظاهر على الفرق ووجه يده، من فاستحقت واستولدها جارية اشترى أصله: إذا

حقيقة من النسب لثبات يكفي ما البن جارية في للب ليس الرواية: أنه
تأويل مجرد الثابت إنما الحق، دليل أو الملك دليل أو الملك حق أو الملك،
فل النسب، لثبات يكفي ل أما الحد، لسقاط يكفي وأنه الضافة، ظاهر باعتبار

مقتضى التملك بدون ملك ول النسب، ليثبت الجارية في الملك إثبات من بد
ًا الستيلد ًا عليه سابق حر يعلق والولد نفسه، ملك وطأ أنه فتبين لصحته شرط

جارية في فله المولى فأما الجارية، عقر يلزمه ول قيمة، غير من الصل
بتصديق الحق ذلك ظهر وقد الملك، حق وهو النسب لثبات يكفي ما المكاتب

ًا الستيلد مقتضى التملك إثبات إلى حاجة فل المكاتب، بقيت بل عليه، سابق
ًا فكان المكاتب، ملك على الجارية ًا المكاتب ملك واطئ وجود على معتمد

ًا الملك، سبب ذكرنا. ما الغرور وحكم ملكه، أنها ظان
سماعة ابن رواه رواية إل الحال في للمولى ولد ) أم4أ244( الجارية تصير ول
ولد أم تصير فإنها ابنه جارية استولد إذا الب بخلف الله رحمه يوسف أبي عن
الستيلد مقتضى الجارية يملك الب أن ذكرنا ما الرواية ظاهر على والفرق له،

ًا المولى، كذلك ول له ولد أم فتصير نفسه ملك استولد أنه فتبين عليه، سابق
له ولد أم تصير ل فلهذا المكاتب، ملك على يثبت بل الجارية يملك لم فإنه

للحال. الولد أمية ثبوت النسب ثبات ضرورة من وليس للحال،
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ولد في فإن الغرور، ولد وبين بينه فرق الولدة، يوم الولد قيمة قال: وتعتبر
الخصومة. يوم القيمة تعتبر المغرور
الستيلد، دعوى في المولى المكاتب صدق لما مسألتنا في أن وهو والفرق

أكساب في الملك حق للمولى لن العلوق وقت من تثبت الحرية أن زعم فقد
في الملك كحقيقة الملك وحق المكاتب، تصديق عند ذلك فظهر المكاتب،

ًا المولى فصار الستيلد، دعوى العلوق، وقت من المكاتب على الولد متلف
فيعتبر الولدة، قبل للولد قيمة ل إذ الولدة قبل قيمته اعتبار يمكن ل ولكن
قيمة، له لحم وقت أول لنه الولدة؛ وقت وذلك المكان، أوقات أول في قيمته
ًا علق والولد الدعوى، في المشتري يصدق لم المستحق فأما حق في رقيق

تقرير وقت فكان بالقيمة، المنع ولية للمشتري أثبت الشرع أن إل المستحق
الخصومة. يوم قيمته فاعتبرت الخصومة، وقت المنع ووقت النسب،

علم لو هناكا فإن آخر، وجه من المغرور مسألة وبين هذه مسألتنا بين وفرق
نفاذ وهو المغرور، نسب لزوال الغرور يثبت ل غاصب أنه البائأع بحال المشتري

الغرور يثبت له تحل ل أنها الجارية بحال المولى علم لو وههنا بزعمه، الشراء
ًا الذي هذا المكاتب رقبة في للمولى الملك قيام وهو الغرور؛ سبب لبقاء أيض

ذكرنا.
في العلوق كان لو حتى المكاتب اشتراها منذ أشهر لستة بالولد المة جاءت إذا

المكاتب اشتراها منذ أشهر ستة من لقل بالولد جاءت فإذا المكاتب، ملك
وإذا المكاتب، تصديق بدون النسب يثبت ول دعوته، تصح ل المولى فادعاه
ًا كان النسب ثبت حتى المكاتب صدقه حاله. على عبد
ًا المكاتب اشترى إذا وكذلك الغلم؛ هذا نسب المولى وادعى السوق، من غلم

ًا كان النسب وثبت صدقه وإذا المكاتب، بتصديق إل دعوته تصح ل للمكاتب عبد
حاله.  على

فإن المكاتب، ملك في العلوق كان إذا ما وهو الول الوجه وبين هذا بين فرق
العتق لن بالمولى؛ النسب ثبوت لجل كان ما المكاتب ملك في العلوق

ًا المولى أعتق ولو بالعتاق، كالعتق بالقرابة يعتق، ل مكاتبه أكساب من عبد
وهو موله ابن اشترى إذا قلنا: المكاتب الطريق، بهذا القرابة بعتق إل فكذا

بنى فإنه الغرور، باعتبار الولد حرية ولكن يعتق، ل أنه منه النسب معروف
وولد المكاتب، في الرقبة يملك وهو الجارية في الحق سبب على الستيلد
يصير ل فالمولى المكاتب، ملك في العلوق يكن لم إذا أما بالقيمة، حر المغرور
ًا الولد. يعتق لم فلهذا الجارية، في الحق سبب على الستيلد بنى لنه مغرور

ًا اشترى «الزيادات»: رجل في الله رحمه محمد قال إن ثم وكاتبه عبد
ًا، المكاتبة ولدت ثم له، أمة كاتب المكاتب فالمسألة المكاتب مولى فادعاه ولد

في كذباه أو والمكاتبة، المكاتب يعني ذلك في صدقاه كانا إن أما وجوه؛ على
أشهر ستة من لقل بالولد جاءت إذا وأما الخر، وكذبه أحدهما صدقه أو ذلك،
منه، النسب يثبت المكاتبة صدقته أو ذلك في صدقاه فإن لكثر، أو كوتبت منذ
الباب هذا في فالعبرة النسب، يثبت ل المكاتبة كذبته أو ذلك في كذباه وإن

هناكا فالعبرة الول، الفصل بخلف المكاتب؛ لتصديق ل المكاتبة؛ لتصديق
المكاتب. أمة دون المكاتب لتصديق
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ومكاسبها بنفسها أخص هي صارت وقد كسبها، من المكاتبة ولد والفرق: أن

ثبت ذلك في صدقه وإذا المولى، لتصديق العبرة فكانت بها، أحق المولى بل
ً أدنى يكون ل المكاتب مولى لن النسب؛ أجنبي ادعى ولو الجنبي، من حال

المكاتبة ولن أولى، فههنا منه، النسب ثبت المكاتب وصدقه الولد هذا نسب
به فيثبت منه، نفسها تزوج بأن النسب به يثبت سبب اكتساب على قادرة

ولدت إن بها العقر ويجب النسب، به فيثبت ذلك، على قادرة وهي النسب،
 uكتابتها. وقت من أشهر ستة من لكثر

ثم ملكه، في العلوق بحصول للمكاتب فالعقر أشهر ستة من لقل ولدت وإن
ًا يكون الولد هذا ًا يكون ول أمها، مع مكاتب والفرق المكاتب، أمة ولد بخلف حر
رقبة لن وهذا هنا، غرور ول الغرور لجل كانت إنما المكاتب أمة ولد حرية أن

يكون إنما الرقبة ملك أن إل الفصلين في للمولى مملوكة كانت وإن المكاتب
ًا ً الكسب كان إذا الكسب لملك سبب صح فإذا الملك، محل والمة للملك، محل

بمحل فليست المكاتبة فأما الغرور، ثبت لمانع الحكم وامتنع محله، في النسب
ثبت ولو الغرور، يثبت فل محله، غير في لوقوعه ههنا النسب فيبطل الملك،
المكاتب. أمة ولد بخلف ههنا؛ الولد بحرية القول يمكن ل أنه إل ههنا الغرور

عنهم الله رضي الصحابة بإجماع بالقيمة تثبت المغرور ولد حرية أن بيانه: وهو
ل للمكاتبة أو للمكاتب تجب أن إما وجبت لو لنها ههنا، القيمة إيجاب وتعذر
من وولدها مكاتبته، أكساب عن كالجنبي صار المكاتب لن الول، إلى وجه

ل للمكاتبة القيمة يغرم فالقائأل الولد قيل: هذا لو أنه ترى أل كسبهما،
العتق، لجل وجبت لها القيمة وجبت لو لنه الثاني، إلى وجه ول للمكاتب،

في العتق ضمان له يجب ل والمكاتب أولدها، في العتق ضمان لها فيجب
تستوجب فكيف مقصودها، لتحصيل تسعى الكتابة بعقد المكاتبة لن أولده
بعتق للمكاتب القيمة أوجبنا لو هناكا لن المكاتب؛ أمة ولد بخلف لجلها القيمة

أمته.  لولد العتق لتحصيل يسعى ل والمكاتب أمته ولد

حرية في مقصودها تحصيل مع ممكن للمكاتبة القيمة إيجاب بل قيل: ل فإن
ً غرت إذا المكاتبة أن ترى أل الولد؛ حرة أنها على منه، نفسها فزوجت رجل

ًا فولدت ًا الولد كان ولد حرية في قلنا: ليس لها، القيمة وكانت بالقيمة، حر
تصير وجه على ولدها هي تعتق أن مقصودها لن مقصودها؛ تحصيل الولد

الحرية بحكم الولد بحرية وحكم القيمة وجبت إذا وهناكا لمولها، مولى وولدها
تحصيل فيه يكون فل لمولها، مولى الولد يكون فل ولء غير من الصل من

لها. القيمة إيجاب فيمكن مقصودها
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وحكمنا مسألتنا في القيمة أوجبنا إذا فإنا بصحيح، ليس المعنى قيل: هذا فإن

تحصيل فيه يكون فل ولء، غير من الصل من بحريته حكمنا الولد بحرية
ًا، مقصودها ليس والمكاتب المكاتب، هنا موله لن صحيح، هو بل قلنا: ل أيض

تقصد بل مولها، مولى ولدها يكون أن قاصدة هي تكن فلم الولء، أهل من
بخلف القيمة إيجاد فيتعذر مقصودها حصل فقد حاصل وإنه غير؛ ل الولد عتق



عتق قاصدة فكانت الولء، أهل من المكاتبة مولى هناكا لن المسألة؛ تلك
ل مما هناكا المقصود وهذا لمولها، مولى وولدها هي تصير وجه على ولدها

بخلفه.  هنا أما يحصل،

ًا يكون الولد أن ثبت وإذا أدت وجهين: إن على ذلك بعد فالمسألة الم مع مكاتب
ًا معها الولد وعتق عتقت الكتابة بدل الم الرق إلى وردت عجزت وإن لها، تبع
للمكاتب أمة صارت عجزت لما لنها )؛4ب244( بالقيمة ابنها المولى أخذ

على الحرية وهبت القيمة فتجب أمته، ولد قيمة يستحق أن أهل من والمكاتب
لوجود له الحق ثبت وإن المكاتب تصديق إلى يحتاج ل ههنا أن غير مّر، ما

لن العجز؛ يوم ههنا الولد قيمة وتعتبر التصديق إليه ممن الدعوى يوم التصديق
الولد في الحرية لثبوت وذلك واستهلكه، الولد بمنع تجب إنما الولد قيمة

عجز يوم قيمته فتعتبر المكاتبة، عجز وقت الولد في الحرية ثبوت ووقت
بينا لما النسب يثبت ل المكاتب وصدقه المكاتبة كذبته قال: ولو لهذا المكاتبة

ًا الولد ويكون توجد، ولم المكاتبة لتصديق الباب هذا في العبرة أن أمه مع مكاتب
المولى؛ من النسب ثبت الرق في وردت عجزت وإن عتقا، الكتابة بدل أدت إن

من التصديق وجد وقد للمكاتب، أمة صارت الرق في وردت عجزت لما لنها
وإن الصل من الكتابة لنفساخ له؛ والتكذيب التصديق ولية أن وظهر المكاتب

ًا الولد كان الملك تأويل ظهر الصل من الكتابة انفسخت لما لنه بالقيمة؛ حر
ًا، صار أنه وظهر العلوق، وقت الجارية في للمولى ولدته إن أنه غير مغرور

به جاءت وإن الولدة، يوم الولد قيمة تعتبر كوتبت منذ أشهر ستة من لقل
العجز. يوم الولد قيمة تعتبر كوتبت منذ أشهر لستة

ًا المكاتب ملك في كان العلوق أن تيقنا الول الوجه في والفرق: أن على سابق
ثبوت فعند الكتابة، قبل كان والعلوق بالكتابة، ثبت حقها لن المكاتبة، عتق

ًا المولى يصير النسب ل أنه إل الوقت، ذلك من المكاتب على الولد مستهلك
ًا، كونه حال الولد قيمة اعتبار يمكن المكان أوقات أول في واعتبرناه مستحق

الولدة.  بعد ما وهو

صار وبعدما المكاتبة حق ثبوت بعد العلوق حصل الثاني الوجه في فأما
ًا المولى يصر فلم عنها كالجنبي المكاتب وهو حقه، ثبوت وقت عليه مستهلك

الول الوجه في أن الفرق يوضح لهذا العجز، يوم قيمته فاعتبرت العجز، وقت
ًا العلوق كان لما غير المكاتبة زمان في العلوق كان المكاتبة حق على سابق

إسناد يمكن بالعجز المكاتبة حق زوال فعند فيها، التصرف عن محجور
فصار العلوق وقت من الحرية وتثبت النسب فيثبت العلوق وقت إلى التصديق
ًا الوقت. ذلك من الولد مستهلك
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في العلوق كان المكاتبة حق ثبوت بعد العلوق كان الثاني: لما الوجه في أما

ًا المكاتبة زمان ذلك إلى التصديق إسناد يمكن فل فيها، التصرف عن محجور
ًا يبقى بل الوقت العجز، وقت وهو المكاتب، حق ثبوت وقت على مقصور

الخر. دون أحدهما صدقه إذا هذا لهذا، العجز يوم قيمته فاعتبرت
وقد وزيادة، المكاتبة تكذيب تكذيبهما في لن الولد؛ نسب يثبت ل كذباه وإن



صارا عجزت لما لنها النسب؛ يثبت ل بانفرادها كذبته لو المكاتبة أن ذكرنا
أولى. فههنا منه، النسب يثبت ول للمكاتب مملوكين

ًا، الكتابة بدل ردت إن للمكاتب مكاتبين الم مع الولد ويكون عجزت وإن عتق
مملوكين، صارا عجزت لما لنها النسب يثبت ول للمكاتب، مملوكين صارا
ًا المولى فكان المكاتب، بتصديق إل النسب يثبت فل المكاتب، أمة ولد مدعي
أصلً.  المكاتب من تصديق ههنا يوجد ولم

ًا صدقاه إذا وأما تصديق إياه تصديقهما في لن المولى؛ من النسب ثبت جميع
منه النسب يثبت أنه ذكرنا قد بانفرادها المكاتبة صدقته ولو وزيادة، المكاتبة

كاتبها منذ أشهر ستة من لقل بالولد جاءت إن ينظر؛ هذا بعد أولى، فههنا
ًا الولد كان المكاتب ملك في العلوق كان حتى المكاتب لنهم بالقيمة؛ حر
ًا علق الولد أن على تصادقوا للمكاتب الولد قيمة وتكون الغرور، بحكم حر
قبل قلنا لما الولدة يوم قيمته وتعتبر الثالثة، الكتابة قبل كان بسبب لوجوبها

مر لما معها مكاتب والولد المكاتب، كاتبها منذ أشهر لستة به جاءت بأن هذا
بعد، تعجز مكاتبة دامت ما المكاتب مكاتبة ولد في الحرية إثبات يمكن ل أنه

ٍذ عجزت فإن ما على العجز يوم القيمة وتعتبر بالقيمة، الولد المولى يأخذ حينئ
مر.
وكذبته المكاتب صدقه إذا ما الثاني: وهو الوجه إلى الله رحمه محمد عاد

المكاتب أدى ولكن ذلك، بعد المكاتبة تعجز ثم النسب، يثبت لم حتى المكاتبة
منذ أشهر ستة من لقل بالولد جاءت المكاتبة كانت فإن وعتق، الكتابة بدل

ًا ويكون المولى من النسب ثبت كوتبت في صدقه لما المكاتب لن بالقيمة، حر
العلوق أن أقر فقد كوتبت منذ أشهر ستة من لقل بالولد جاءت وقد الدعوى

بحرية إقرار وهو للمولى، الملك حق قيام وحال المكاتب، ملك قيام حال حصل
والمكاتب مكاتب، لنه إقراره يعمل لم أنه إل بينا؛ ما على الغرور لمكان الولد

القرار، ذلك على مصر فهو وعتق ادعى وبعدما مكاتبه، ولد تحرير يملك ل
بحريته القرار فيملك مكاتبه، ولد إعتاق يملك الحر المولى لن إقراره فيعمل
ًا، صار عتق لما الولد لن المولى؛ من النسب ويثبت بإقراره الولد فيعتق أيض

الدعوى. في المولى المكاتب صدق وقد المعتق، المكاتب يد في
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ًا ادعى ومن ًا صبي النسب يثبت ذلك في اليد صاحب وصدقه إنسان يدي في حر
ملك بإتلف أقر لنه للمكاتب ذلك ويكون الولد، قيمة المولى ويضمن منه

المكاتبة حق ثبوت قبل التلف هذا حصل فقد المكاتب وصدقه عليه المكاتب
ًا الولد كان إذا وهذا كوتبت، منذ أشهر ستة من لقل بالولد جاءت لما لنه صغير
المولى وصدقه نسبه المولى ادعى ثم كبر قد كان فإن نفسه، عن يعبر ل

لن الولد؛ قول إلى النسب حق في ويرجع قلنا، لما حر فالولد المكاتب،
ًا تمحض النسب ينفعه. فيما معتبر نفسه عن يعبر من وقول حقه، في نفع

يكون بل الولد، يعتق ل كوتبت منذ أشهر ستة من لكثر بالولد جاءت كانت وإن
ًا ًا، المولى من نسبه يثبت ول أمه، مع مكاتب في العتق فلن يعتق؛ ل أما أيض
ًا جاءت إنما أشهر ستة من لقل بالولد جاءت إذا ما وهو الول الوجه حكم



ًا يصر لم ههنا والمكاتب الولد، بعتق المكاتب لقرار يحتمل لنه الولد بعتق مقر
الغرور حكم يثبت ل الكتابة بعد كان إذا والعلوق الكتابة، بعد كان العلوق أن

ًا يصير فل مّر، ما على محله لنعدام يعتق لم وإذا الحتمال، مع الولد بعتق مقر
لثبوت تصديقها فيعتبر المكاتبة، يد في بقي بل المولى يد في يصر لم الولد

المكاتب يد في صار الولد عتق لما هناكا لن الول، الوجه بخلف النسب
بخلفه.  ههنا أما النسب، فثبت وجد فقد تصديقه، فيعتبر المعتق

ًا الولد كان الرق في وردت ذلك بعد المكاتبة عجزت وإن ثابت بالقيمة حر
من الكتابة انفسخت الرق إلى وردت عجزت لما لنها المولى؛ من النسب
ًا المولى فكان المكاتب أمة في التقدير في العلوق وولد الصل أمة ولد مدعي

الكتابة بدل أدت ولكنها تعجز لم وإن ذكرها، تقدم التي المسألة وهي المكاتب،
المكاتب تصديق لن المولى؛ من الولد نسب يثبت ول معها، الولد وعتق عتقت

أولى، عتقها فبعد المولى من الولد نسب ثبات حق في عتقها قبل يعمل لم لما
ٍذ ذلك في المولى وصدق البن كبر إذا أنه إل المولى من نسبه يثبت فحينئ

وبعدما المولى بدعوى ل الم تعتق حين الولد لن القيمة تلزمه ول بتصديقه،
معتق نسب ادعى كمن منه، نسبه ثبت من على قيمته تجب ل الم بعتق عتق

كذا قيمته المدعي على يجب ل منه نسبه يثبت حتى المعتق وصدقه إنسان
ههنا.
أدى ثم أمته، كاتب إذا فقال: المكاتب المسألة أصل إلى الله رحمه محمد عاد

ًا المكاتبة ولدت ثم وعتق، الكتابة بدل المكاتب ولدت فإن المولى، فادعاه ولد
منذ أشهر ستة من ولكثر العتق وقت من أشهر ستة ) من4أ245( لقل

ستة من لكثر ولدت وإن سواء، المكاتب عتق قبل ولدت لو وما فهذا؛ كوتبت
لنه أصلً؛ المولى من الولد نسب يثبت ل أحدهما؛ فادعاه العتق وقت من أشهر

في للنسان ليس إذ الملك؛ تأويل ول التملك، حق فيها له وليس استولدها
ً الولد هذا فكان الملك تأويل ول الملك حق معتقه مكاتبة ل الزنا من حاصل

النسب. يثبت
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

صدقاه إذا أما النسب، ثبت المكاتب عتق بعد تزوجها أنه المولى زعم وإن
ًا بمنزلة إياه تصديقهما فكان عليهما، الفراش إثبات يملكان فلنهما جميع

صدقته إذا وأما النسب، به فيثبت عليه، يقدران وهما الفراش، نصيب اكتساب
كان وإن النسب به ويثبت نفسها، تزوج بأن نفسها على تملك فلنها المكاتبة؛

ًا، فيثبت عليه، قادرة وهي الفراش، سبب اكتساب بمنزلة تصديقها فصار فاسد
استولد ومن النكاح، بحكم معتقه مكاتبة استولد لنه الولد ويعتق النسب به

ًا يكون بل الولد، يعتق ل النكاح بحكم معتقة مكاتبة ًا مكاتب أدت فإن للم، تبع
وولدها للمكاتب، أمة كانت عجزت وإن معها، الولد وعتق عتقت الكتابة بدل
ًا النكاح كان لو كما بالقيمة، المولى يأخذه ل للمكاتب عبد وعجزت ظاهر

المكاتبة.
الفراش إثبات يملك ل لنه النسب؛ يثبت ل المكاتب وصدقه المكاتبة كذبته وإن

الرق في وردت ذلك بعد المكاتبة عجزت وإن تصديقه، يعتبر ول أصلً، عليها



النكاح إنشاء يملك لنه بالنكاح عليها إقراره فينفذ المعتق، للمكاتب أمة صارت
ًا، النكاح كان لو كما الولد يعتق ل ولكن النسب، ويثبت عليها زعم وإن ظاهر

ًا صدقاه فإن المكاتب، عتق قبل منه كان بوطء ابنه الولد هذا أن المولى جميع
ًا ويكون المولى من النسب يثبت كان العلوق أن تصادقوا لنهم أمه مع مكاتب

من التصديق بها واتصل المكاتب مكاتبة ولد ادعى ومن مكاتب، والمكاتب
ًا الولد وكان النسب ثبت المكاتبة ذلك بعد عجزت فإن ههنا، كذا أمه مع مكاتب

أمة ولد في الدعوى أن وتبين الصل، من الكتابة انفسخت الرق في وردت
المكاتب.  من التصديق بها اتصل وقد المكاتب

لها، التصديق في الحق لن النسب؛ ثبت المكاتب وكذبه المكاتبة صدقته وإن
أمه مع الولد كان الرق في وردت عجزت وإن مر، لما رقيق والولد وجد وقد

ًا العلوق كون منكر المكاتب لن للمكاتب؛ مملوكين فيكون عتقه على سابق
ًا ًا، المولى كون منكر والولد، الجارية في له الملك صار العجز وبعد مغرور

ملك إبطال يده من ادعاه فيما المولى بتصديق المكاتبة الجارية فكانت
وصدقه المكاتبة كذبته وإن ذلك، تملك ل وهي الولد، في المكاتب استحقه
أخذ الرق في وردت المكاتبة عجزت فإن مر، لما النسب يثبت ل المكاتب
جعلت العجز وبعد نفسه، حق في مصدق المكاتب لن بالقيمة؛ الولد المولى

العجز يوم قيمته وتعتبر بالقيمة، الولد المولى فيأخذ تصديقه فيعمل له، الحق
أعلم. والله المكاتب كتاب في ذكرناها المسائأل، هذه جنس من وكثير مّر، لما
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الولد الذمة وأهل السلم أهل دعوى في آخر نوع
ابن فهو فادعياه، بولد جاءت وذمي مسلم بين الله: أمة رحمه محمد قال

لو أنه ترى أل البينة، بمنزلة بالملك العلوق اتصال عند الدعوى لن المسلم؛
يد في الصبي كان بأن البينة أقام لو كما ادعاه، ما يثبت بالدعوى أحدهما انفرد

ًا أكثر لنها أولى؛ المسلم بينة كانت غيرهما، بجميع النسب يثبت لنها إثبات
ههنا فكذا أحكامه ببعض النسب تثبت الكافر وبينة الولد، إسلم ويثبت أحكامه

يرثهما ابنهما فهو فادعياه، بولد المة جاءت ثم أسلم قد الذمي كان فإن
استويا لنهما بعده؛ أو الذمي إسلم قبل بالجارية العلوق كان سواء ويرثانه

أحكامه، بجميع الولد نسب يثبت بدعوته منهما واحد كل لن الدعوى، وقت
بالولد فيقضى الدعوة، حالة استويا وقد الدعوة، بحالة والعبرة الولد وإسلم
بينهما. 

فادعياه، بولد جاءت ثم بالله والعياذ أحدهما ارتد مسلمين بين المة كانت وإذا
لحالة العبرة لن بعده، أو الخر ارتداد قبل علقت منهما، المسلم ابن فهو

الولد إسلم تثبت المسلم بينة لن الدعوى؛ حالة بينهما مساواة ول الدعوى
ًا، حقيقة ًا الولد إسلم تثبت المرتد وبينة وحكم إن المرتد لن حقيقة، ل حكم
ًا اعتبر المسلم صار وإذا الحقيقة، على كافر فهو الحكام، بعض حق في مسلم
عليه يملك لنه قيمتها؛ للمرتد وضمن له، ولد أم الجارية صارت بالولد أولى

مشتركة. جارية بوطء أقر منهما واحد كل لن العقر؛ في ويتقاصان نصيبه
المة وجاءت بالله والعياذ المسلم ارتد وذمي، مسلم بين المة كانت وإذا



ًا الولد إسلم يثبت المرتد لن المرتد، ابن فهو فادعياه بالولد ل كان إذا حكم
ًا، ول حقيقة ل الولد إسلم يثبت ل والذمي حقيقة، يثبته أولى المرتد فصار حكم

لما يتقاصان العقر وفي الذمي، نصيب يملك لنه قيمتها، نصف للذمي وضمن
ذكرنا.

ولد فهو فادعوه، بالولد جاءت ومجوسي ونصراني يهودي بين المة كانت وإذا
ًا، أكثر دعواهما لن ويرثانه؛ يرثهما واليهودي النصراني للولد يثبتان لنهما إثبات

والمناكحة. الذبيحة حل من السلم أحكام بعض
فادعياه، بولد فجاءت مسلم، مكاتب وبين حر، مجوسي بين المة كانت وإذا
واحد كل دعوى في لن ابنهما؛ يكون أن ينبغي كان وإن المجوسي ابن فهو

بجميع النسب يثبت فالمجوسي الخر، دعوة في ليست إثبات زيادة منهما
ل كان إن الولد إسلم يثبت والمكاتب الولد، إسلم يثبت ل كان إن أحكامه،

في المجوسي جانب في الزيادة والجواب: أن أحكامه، بجميع النسب يثبت
وقعت والدعوى النسب، أحكام جانبه في الزيادة لن الدعوى؛ فيه وقع ما نفس

من ليس وإنه الولد، إسلم المكاتب جانب في والزيادة وأحكامه، النسب في
ً والترجيح النسب أحكام عند ثم الدعوى، فيه وقع فيما بالزيادة يعتبر أول

آخر.  شيء في بالزيادة الترجيح يعتبر ذلك في الستواء
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من نصيبه باع أحدهما إن ثم علقت، مسلمين رجلين بين المة كانت قال: وإذا

ًا فولدت الخر صحح فقد ابنهما فهو فادعياه، أشهر ستة من لقل البيع بعد ولد
من باعها لرجل كلها الجارية كانت إذا وفيما البائأع، دعوى مع المشتري دعوى
فادعياه؛ البيع وقت من أشهر ستة من لقل المشتري يد في فولدت إنسان

أولى. البائأع دعوى كان
سابقة دعوته لن أولى، البائأع دعوى كانت إنما المسألة تلك أن والفرق: وهو

تحرير، دعوى المشتري ودعوى ملكه؛ في العلوق إذ استيلد دعوى لنها معنى؛
ودعوى العلوق، وقت إلى تستند الستيلد ودعوى ملكه، في يكن لم العلوق إذ

تسبق ولم الدعوى في استويا المسألة هذه وفي الحال، على تقتصر التحرير
استيلد، دعوى منهما واحد كل دعوى لن صاحبه، دعوى على أحدهما دعوى

دعوته، صحت وحده المشتري ادعاه فإن النسب؛ في الدعوى في استويا فإذا
وغرم البائأع، من الثمن المشتري واشترى منه، البيع وبطل منه النسب ويثبت
أعلم. والله عقرها ونصف قيمتها نصف البائأع
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 آخر نوع

حرة، أنها وأخبرته رجل إلى أبقت «الصل»: أمة في الله رحمه محمد قال
ًا، لها فولدت حرة، أنها وتزوجها أمته؛ أنها على البينة وأقام مولها جاء ثم أولد

تزوجته أنها على البينة الزوج يقيم أن إل وبالولد بالجارية له القاضي قضى
بالولد، القضاء وأما ماله، عين الجارية لن بالجارية؛ القضاء أما حرة، أنها على
يظهر أن إل الجارية لصاحب مملوكة فتكون وجزؤاها الجارية فرع الولد فلن
بمجرد يثبت ل الغرور أن غير الغرور، ) ههنا4ب245( وذلك الجزء حرية سبب



أنها على البينة الزوج أقام فإذا علىه، البينة إقامة يشترط بل الزواج دعوى
ًا يجعلهم بل للمولى بالولد يقضى فل الغرور، ثبت فقد حرة، بالقيمة؛ أحرار

ًا علق المغرور ولد لن وهذا الصحابة، بإجماع بالقيمة حر المغرور ولد لن حر
ًا وعلق مائأه، برق يرَض لم لنه المستولد؛ حق في لنه المستحق حق في رقيق

ًا الشرع فجعله مرقوق، ذات من متولد ًا بالقيمة حر ومراعاة الجانبين من نظر
للطريقين.

ًا علق المغرور ولد وطريقه: أن ثبت بما الزوج فصار المستحق، حق في رقيق
ًا الحرية من فيه ًا للزوج حق المالك على الملك ومنع المستحق، عن الولد مانع
لن الخصومة؛ يوم الولد قيمة تعتبر ولهذا الضمان، وجوب سبب الطلب بعد

إنما والمنع المالك، عن المملوكا منع باعتبار المستولد على الضمان وجوب
الولد قيمة وتكون لهذا؛ الخصومة يوم القيمة فتعتبر الخصومة، عند يتحقق

وجد إنما الضمان سبب لن ماله؛ في ول الولد على يكون ول المستولد، على
إنما الولد وحرية بالحرية، الولد منع الضمان سبب لن الولد؛ من ل المغرور من

الضمان كان فلهذا العقد، عند الحرية اشتراط وهو المستولد، جهة من تثبت
ماله.  في المستولد على

ًا المستولد يضمن ل الخصومة قبل الولد من مات ومن لما قيمته؛ من شيئ
ًا علق المغرور ولد أن ذكرنا ًا علق ولو المستولد، حق في رقيق حق في رقيق

ًا كان بأن والمستولد المستحق قبل الولد من مات من يضمن ل غاصب
فههنا والطلب الخصوم بعد منهم مات من يضمن إنما والطلب الخصومة،

أولى.
لنه بقيمته؛ عليه يقضي فإنه وقبضها بديته للب فقضي خطأ منهم قتل ومن
قيمة ويضمن المبدل، كسلمة البدل وسلمة الدية، قبض لما الولد بدل له سلم
بعد المنع لن الخصومة؛ يوم قيمته يضمن أن ينبغي وكان القتل، يوم الولد

يقول: إيجاب البدل. والجواب: أن ومنع الخصومة يوم يتحقق إنما الطلب
الخصومة يوم للولد قيمة ل لنه متعذر؛ البدل منع ويوم الخصومة يوم القيمة
يمكن يوم آخر في قيمته فاعتبرنا له، قيمة ل والميت ميت، لنه البدل منع ويوم

ًا الولد كان لو ما بخلف القتل، يوم وذلك البدل، منع إذا تقويمه تقويمه قائأم
بخلفه. ههنا أما ثمة، المنع ويوم الخصومة، يوم ممكن
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ًا يقبض لم كان وإذا يسلم لم لنه الولد؛ بقيمة عليه يقضى ل الولد دية من شيئ

ًا هو يصر فلم ببدله، ول بنفسه ل الولد له بدله، بمنع ول بنفسه ل الولد مانع
فإنه الولد قيمة قدر الدية من قبض وإن الولد، بقيمة عليه يقضى ل فلهذا

ًا المستحق حق في رقيق لنه الولد بقيمة عليه يقضي ًا، حكم فإنما واعتبار
ًا، بدله له يسلم أن للمستحق المستولد على الضمان ليجاب يشترط وقد رقيق

كان ديون وعليه المستولد مات وإن قيمته، قدر قبض متى ذلك له سلم
كسائأر الميت على للمستحق دين الولد قيمة لن لغرمائأه أسوة المستحق

 wغرمائأه. لسائأر أسوة فيكون الديون،



ًا علق وإن الجارية، لمولى الولد ولء يكون قال: ول مولى حق في رقيق
ًا اعتبر إنما لنه الجارية؛ على الضمان إيجاب ليمكن المستحق حق في رقيق

ًا اعتبر لنه المستولد فإنما المستولد، على الضمان إيجاب يمكن ل حقه في حر
من ليس والولء غير، ل الضمان حكم حق في المستحق حق على رقه يظهر

المستحق. حق في الحكم هذا حق في رقه يظهر فل شيء، في الضمان إيجاب
وفي الحكام، جميع في المستحق غير حق في حر الغرور ولد فالحاصل: أن

الحكام، من سواه ما حق في حر الضمان حكم حق في رقيق المستحق حق
ذا المستحق وإن الولد قيمة المستولد يضمن أن للمستحق قلنا: إن هذا وعن
ًا يجعل ول الولد، من محرم رحم يضمن ل حتى بالقرابة المستحق جهة من حر

ًا اعتبر إنما أنه المستولد غير، ل الضمان حكم حق في المستحق حق في رقيق
ًا فيعتبر شيء في الضمان من ليس القرابة بحكم عليه يعتق وأن حق في حر
بالقرابة. عليه يعتق فل الحكم هذا

على حلفته المستحق يمين وطلب حرة أنها على بينة للزوج يكن لم قال: ولو
يستحلف أنكر فإذا لزمه، به أقر لو معنى عليه ادعى لنه العلم؛ على ذلك

الغير.  فعل على استحلف هذا لن العلم؛ على الستحلف فيكون

ًء أمة الرجل اشترى قال: وإذا ًا شرا ًا أو فاسد أو صدقة أو بهبة ملكها أو جائأز
ًا، له فولدت وصية بالجارية للمستحق يقضى فإنه رجل استحقها ثم أولد

بد ول المتولد، غرور من ثبت إذا إل له فيكون ملكه، فرع الولد لن وأولدها؛
بينة المشتري أقام فإذا ذلك، أشبه ما أو الهبة أو الشراء على البينة من لذلك
ًء ملكه أنها حسبان على وطئها لنه المستولد؛ غرور ثبت ذلك على على بنا
بالقيمة، حّر المغرور وولد الغرور، حد هو وهذا الهبة، أو الشراء وهو دليله

الجارية بعقر له ويقضي الولد، وبقيمة بالجارية للمستحق القاضي فيقضي
ًا، فيجب الشبهة لمكان الحد سقط وقد الغير ملك وطئ المستولد لن أيض

ًا بالعقر ملكها على المشتري يرجع ول العقر، ًا أو كان بائأع وهل عندنا، واهب
يرجع. ل ونظائأرها الهبة فصل وفي يرجع، الشراء ففي الولد؟ بقيمة عليه يرجع
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

قلع أو المشتراة، الرض في المشتري أحدثه بناء المستحق نقض إذا هذا وعلى
على ذلك بقيمة يرجع هل المشتراة الرض في المشتري غرسها التي الشجار
يرجع. الشراء وفي يرجع، ل وأشباهها الهبة ففي مملكه؟

ًا يصلح ليس الغرور مجرد فالحاصل: أن من أن ترى أل والرجوع، للضمان سبب
على ضمان ل ماله وأخذ فسلك آمن فإنه الطريق هذا لغيره: اسلك قال

إما السلمة ضمان والرجوع للضمان الموجب إنما الغرور، حصل فقد المخبر،
ًا ضامن فأنا مالك أخذ فإن آمن، فإنه الطريق هذا لغيره: اسلك قال بأن نص

المعاوضات، عقود من وأشباهه الشراء في كما المعاوضة عقد في أو لذلك،
له ضمن المشتري لن للمشتري؛ المبيع سلمة ضمن بالبيع البائأع لن وهذا

ًا هو فيكون الثمن سلمة معاوضة عقد هذا لن المبيع؛ سلمة للمشتري ضامن
ومقابلة. 



ًا المبيع سلمة ويكون بالعيب، الرد حق للمشتري يثبت ذلك ولجل ضمان
قيمتها ضمن لما للمشتري الزوائأد يعلم ولم التبعية، بطريق الزوائأد لسلمة

يضمن فلم الواهب، فأما الضمان، بحكم بذلك البائأع على فيرجع للمستحق،
ًا ليصير له الموهوب سلمة سلمة لن التبعية؛ بطريق الزوائأد سلمة ضامن
التبرع عقود في بدل ول البدل، سلمة صاحبه ضمان بمقابلة البائأع من المبيع
السلمة ضمان يثبت لم وإذا بمقابلته، عليه المعقود سلمة ضمان يثبت حتى
الموهوب سلمة لك يقل: ضمنت ولم لصاحبه، ول العقد ضمن في الواهب من
يصلح ل الغرور ومجرد الغرور، بمجرد ثبتت له، للموهوب الرجوع حق ثبت لو

لذلك.
ًا الثاني للمشتري وولدت آخر رجل من المة باع المشتري كان وإن ثم أولد

المشتري ورجع الثاني المشتري من الولد وقيمة الجارية، وأخد رجل استحقها
المشتري رجع الولد وبقيمة بالثمن الول المشتري وهو بائأعه على الثاني
قول فعلى الولد؟ بقيمة عليه يرجع وهل خلف، بل بالثمن بائأعه على الول

كتاب في المسألة هذه ذكرنا وقد قولهما: يرجع، وعلى يرجع، حنيفة: ل أبي
الستحقاق. فصل «البيوع» في

شريكه، من نصيبه وهب أحدهما إن ثم جارية، الرجلن اشترى قال: وإذا
ًا، له وولدت رجع الولد، وقيمة المستحق، وأخذها رجل واستحقها أولد

الواهب على يرجع ول بائأعه على الولد قيمة فينصف الثمن، بنصف المستولد
ًا صار المستولد لن بشيء؛ بنصف فيرجع البائأع جهة من النصف في مغرم
ًا عليه الولد قيمة وبنصف الثمن، صار النصف وفي بالكل، للبعض اعتبار
ًا صار لو كما بشيء، النصف ذلك في عليه يرجع فل الواهب جهة من مغرور
ًا المبيع لن الثمن؛ بنصف بائأعه على الواهب ويرجع جهته، من الكل في مغرور

لم الواهب لن ) الولد؛4أ246( قيمة من بشيء عليه يرجع ول له، يسلم لم
ًا يغرم للخذ. الولد قيمة من شيئ
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ًا وولدت رجل من أمة الرجلن اشترى قال: وإذا وغرم أحدهما وادعاه ولد
بها القاضي قضى رجل استحقها ثم لشريكه عقرها ونصف قيمتها نصف

ًا، صار لنه والعقر الولد وبقيمة للمستحق بقيام يتحقق كما والغرور مغرور
نصف في الملك قيام لن النصف؛ في الملك بقيام يتحقق الكل في الملك

على المستولد يرجع ثم للولد، الصل حرية في الستيلد لصحة يكفي الجارية
ًا صار الجارية نصف في لنه الولد؛ قيمة وبنصف الثمن بنصف بائأعه من مغرور
لن عقرها؛ ونصف الجارية قيمة نصف من أعطاه بما شريكه على ويرجع جهته

قيمة بنصف عليه يرجع ول حق، بغير منه ذلك أخذ شريكه أن أظهر الستحقاق
ًا شريكه صار وإن الولد من الشريك من البيع هذا لن منه؛ الجارية نصف مانع
ًا به البائأع يصير ل لنسان صنع غير من بيت وبيع صنعه، غير الولد سلمة ضامن

موضع في لتثبت والكفالة الكفالة، كضمان الولد سلمة ضمان لن للمشتري؛
ولم البيع فأثبتنا الملك، صنع غير من ثبت قد البيع أما المالك، من صنع غير من

لم لنه الثمن؛ بنصف بائأعه على المستولد شريك ويرجع لهذا الكفالة نثبت
جهته. من المشتري له يسلم

أنها على الغير ذلك وتزوجها حرة أنها امرأة عن غيره الرجل أخبر قال: وإذا
ًا، له وولدت حرة ًا الولد القاضي وجعل رجل استحقها ثم ولد بالقيمة حر



أنها على المخبر تزوجها وجهين: إن على المسألة فهذه مر، الذي بالطريق
في الولد سلمة له ضمن لنه المخبر على الولد بقيمة يرجع فالمستولد حرة؛
زوجت المرأة ولكن منه زوجها المخبر يكن لم وإن المفاوضة، عقد ضمن
أصل أما للمعتق، الولد بقيمة عليه يرجع فالمستولد حرة أنها على نفسها

ًا صار لنه عليها؛ الرجوع لن العتق؛ بعد عليها الرجوع وأما جهتها، من مغرور
بضمان يؤاخذ ل والمحجور عليها، محجور والمة قول ضمان الغرور ضمان
العتق.  بعد به يؤاخذ وإنما للحال القول

فوقع المولى غير أجنبي من مكاتبة أو مدبرة أو لرجل ولد أّم اشترى قال: وإذا
المدبرة لمولى والعقر الولد قيمة المستولد على فإن بولد، فجاءت عليها

في ظاهر الجواب وهذا لمكاتبه، والعقر الولد قيمة وعليه الولد، أم ولمولى
ًا يصير المستحق حق في المدبرة ولد لن المدبرة؛ حق ًا مدبر ضرورة حكم

ضرورة المستحق حق في فيما القنة ولد اعتبر كما له الضمان إيجاب إمكان
والغصب، بالمنع يضمن المدبر لن المغرور؛ فيضمنه له الضمان إيجاب إمكان

ولهذا إعتاق، ضمان ل المستحق حق في وغصب منع ضمان المغرور وضمان
ًا الولد قيمة المغرور على وجب ًا. أو كان موسر معسر
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ًا ظاهر الجواب هذا الولد أم حق وفي يعتبر الولد أم ولد لن قولهما؛ على أيض
فيضمن والغصب، بالمنع يضمن الولد أم وولد المستحق، حق في الولد أم ولد

ًا بالغرور يضمن ل الولد أم ولد لن حنيفة؛ أبي قول على (وهذا) مشكل أيض
هذا المكاتبة وفي بالغرور، يضمن فكيف الولد، كأم عنده والغصب بالمنع

ًا؛ قولهم على يشكل الجواب يعتبر المكاتبة حق في المكاتبة ولد لن جميع
ًا من مقصودها هو ما للمكاتبة حصل قد المستولد أن إل الم، حال بمثل مكاتب

وعتق عتقها الكتابة عقد من المكاتبة مقصود فإن الولد، حق في الكتابة عقد
ًا للمكاتبة يضمن ل المكاتبة ولد أعتق إذا المولى قلنا: إن ولهذا ولدها، شيئ
ًا.  عندهم جميع

هو ما للمكاتبة حصل لنه الولد؛ قيمة للمكاتبة المغرور يضمن ل أن يجب وكان
بإجماع ثابت بالغرور الولد ضمان والجواب: إيجاب الكتابة، عقد من مقصودها
بل بالقيمة حر المغرور ولد أن على أجمعوا فإنهم عنهم، الله رضي الصحابة
موافقة على حصل المواضع بعض في الولد ضمان إيجاب أن إل تفصيل،
ً منع المستولد لن والمدبرة العبد ولد في كما القياس ًا مال عن متقوم

ًا فكان المستحق أبي قول على الضمان الولد أم وفي وبالقياس، بالنص ضامن
من القياس بخلف الصحابة، بإجماع ثابت قولهم على المكاتبة وفي حنيفة،
ًا الحكم وإثبات قلنا، الذي الوجه جائأز. القياس بخلف أيض

أنها فظهر حرة، أنها على منه نفسها زوجت بأن الغارة هي المكاتبة كانت وإن
أبو وكان الخر، يوسف أبي قول في للمكاتبة يضمن المستولد فإن مكاتبة،
ًا، للمكاتبة يضمن أولً: ل يقول يوسف ضمن لو المستولد ذلك: أن ووجه شيئ

ًا؛ المكاتبة على يرجع أن له لكان الولد قيمة للمكاتبة الغارة، هي لنها ثاني
لن الولد قيمة وقال: يضمن هذا عن رجع ثم يفيد، ل لها الضمان فإيجاب



من المغرور على يجب ما لن للحال لها يضمن المستولد لن يفيد؛ التضمين
يجب للمغرور الضمان من المكاتب على يجب وما حالً، يجب الولد ضمان
والمكاتبة بالنكاح ثبت الضمان هذا لن بالقول؛ المحجور لزم ضمان لنه مؤجلً؛
فإنه بالقول، المحجور يلزم ضمان وكل الثلثة، علمائأنا عند النكاح على محجور

ًا.  الضمان فيكون العتق، بعد ما إلى يتأخر معتد

المستولد فوطئها رجل، يدي في أمة المأذون العبد أو المكاتب باع قال: وإذا
ًا، له ولدت ثم ًا الولد القاضي وجعل رجل استحقها ثم ولد فإن بالقيمة، حر

ل المأذون والعبد والمكاتب بالكفالة، البائأع على الولد بقيمة يرجع المشتري
الضمان هذا لن أصلً؛ الكفالة بضمان يؤاخذ ل والعبد للحال بالكفالة يؤاخذان

اشترى إذا كالمأذون فكان البيع، ضمان حكم في فيكون البيع، نسبة يثبت إنما
يؤاخذ ل المأذون كان وإن للحال، العقر يضمن فإنه استحقت ثم ووطئها، جارية
ههنا. كذا الثمن حكم حكمه فكان الشراء، نسبة يثبت لنه للحال؛ بالمهر
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َلٌف الذمة لن الغرور؛ في سواء والمسلمون الذمة وأهل قال السلم عن َخ
سواء. فيه والمسلم الذمي فيكون الدنيا أحكام من وهذا الدنيا أحكام في

ًا منه فولدت فوطئها أبيه، من أمة الرجل ورثا قال: وإذا رجل، استحقها ثم ولد
ًا؛ حصل لنه الولد؛ وبقيمة بالمة له يقضى فإنه حسبان على وطئها لنه مغرور
كان رجل من اشتراها قد الب كان فإن ملكه، تكن لم أنها وظهر ملكه، أنها

أبيه.  بائأع على الولد قيمة من ضمن وبما بالثمن يرجع أن للب

ًا صار إذا له الموصى وبين الوارثا بين فرق الولد قيمة وضمن مغرور
الولد، بقيمة ول بالثمن ل بشيء الموصي بائأع على يرجع ل فإنه للمستحق،

لنائأب أو للمشتري يكون إنما الولد وبقيمة بالثمن الرجوع أن والفرق
ٍر ليس له والموصى المشتري، ل له الموصى لن المشتري عن نائأب ول بمشت

عليه يرد ول بالعيب يرد ل أنه ترى أل هو، كأنه حقوقه في الموصي مقام يقوم
ًا يكن لم وإذا بالعيب، ًا ول مشتري ًا المشتري عن نائأب يرجع أن له يكن لم حكم

المشتري عن آخر وأجنبي الرجوع في هو وكان بشيء، الموصي بائأع على
ًا يكن لم إن الوارثا فأما سواء، الوارثا لن المشتري؛ عن نائأب فهو مشتري
بالعيب عليه ويرد بالعيب يرد أنه ترى أل هو، كأنه الحقوق في مقامه يقوم

ًا كان وإذا سواء، كالميت ً كان بأن حقيقة عنه نائأب عنه.  وكيل

ووديعة لفلن الجارية هذه أن مات الذي مرضه في المريض أقر قال: وإذا
فإنه رجل، استحقها ثم منه المورثا موت بعد المة الوارثا فوطئ عندي،
ًا يصر لم الوارثا لن وبالولد؛ بالجارية للمستحق يقضي وطأ لنه ههنا؛ مغرور

لفلن عنده بكونها المريض إقرار فإن له، المقر ملك أنها علمه مع الجارية
لم إذ لي قال: هي ولكن لفلن، بالجارية يقر لم ولو صحيح، منه أجنبي وفلن

الجارية تباع منه فولدت الوارثا فوطئها بماله، يحيط دين وعليه لي تقل: هي
لم لنها الجارية؛ تباع أما للغرماء، والعقر الولد قيمة الوارثا ويضمن الدين في



دين عليه كان إذا المورثا تركة في للوارثا النائأب لن للوارثا؛ ولد أم تصر
تصير ل الجارية في للمستولد الملك وبحق الملك حقيقة ل الملك حق مستغرق

المكاتب أمة ولد ادعى إذا المولى ) أن4ب246( ترى أل له، ولد أم الجارية
فيه يثبت بل له، ولد أم الجارية تصير ل دعوته صحت حتى المكاتب وصدقه

سواء. وقيل: وقبله الستيلد بعد الحال صار ولد أم تصر لم وإذا بيعها، للمكاتب
لنه الولد؛ قيمة المستولد يضمن وأما ههنا، كذا الدين في الجارية تباع الستيلد

ًا؛ صار ًا العلماء بين لن مغرور ًا خلف التركة في للوارثا الملك وقوع في ظاهر
الملك حق فقلنا: بثبوت الملك، حقيقة بثبوت نقل لم وإن بالدين المستغرقة

آخر. موضع من لنفسه استخلصها الوارثا ملك ولهذا
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قد الملك سبب لن وهذا يصح، ل الوارثا فتزوجها جارية التركة في كان ولو
إيجاب حق في عمله عمل لم أنه إل مال عن المورثا ثبوت وهو للوارثا، تحقق
لتحقق فيكفي الملك، حق له فثبت الدين، وهو لمانع للوارثا الملك حقيقة

ًا يصير المولى أن ترى أل الغرور، يصير وإنما المكاتب، جارية في مغرور
ًا أكساب في الملك سبب للمولى لن الملك؛ حق من لزمها لما مغرور

الملك، حقيقة إفادة في عمله يعمل لم لكن المكاتب رقبة ملك وهو المكاتب،
بغرم لها الغرور لتحقق يكفي الملك حق أن فعلم الحق، إفادة في وعمل
المكاتب. أمة في كما الحد يسقط إنما العقر، يسقط ل الملك حق لن العقر؛

لن الولد، وبقيمة وبالعقر بالجارية له قضيت له، أنها بينة وأقام رجل جاء ولو
على الدين كان مستغرق. ولو دين الميت على كان إذا هذا مغرور، الوارثا
الولد؛ قيمة يضمن ل فالمستولد بحالها، المسألة وباقي مستغرق غير الميت

ًا يكن لم إذا الدين لن فكان التركة، في للوارثا الملك وقوع يمنع ل مستغرق
ًا الغير، حق بالجارية تعلق وإن الولد قيمة يضمن فل نفسه، أمة مستولد
الجارية لن وعقرها قيمتها يضمن ولكن المرهونة الجارية استولد إذا كالراهن

ًا كانت إن يتعلق الموت بعد الدين فإن الغريم، حق بها تعلق أنه إل للوارثا، ملك
بالتركة.

أل الغير، حق به تعلق إذا ملكه في بخدمته يتصرف المالك يضمن أن ويجوز
كان إذا قيمتها جميع يضمن فإنه وطئها، أو المرهونة عتق إذا الراهن أن ترى

بقدر يضمن فإنه قيمتها، من أقل الدين كان إذا فأما أكثر، أو قيمتها مثل الدين
«الكتاب».  في ذكر هكذا الدين، قدر في الغريم حق لن الدين،

محمد: لقول معنى فقالوا: ل المسألة في الله رحمه محمد على وطعنوا
يتعلق ما بقدر يضمن أن وينبغي قيمتها، مثل الدين كان إذا قيمتها جميع يضمن

على بناء وهذا بغيرها، يتعلق وبعضه بها يتعلق الدين بعض فإن الدين، من بها
ًا يكن لم إذا الدين أن التركة أجزاء من جزء كل يعتبر ل للتركة مستغرق

ً ً كان لو لنه بالدين مشغول في للوارثا الملك يقع ل لكان بالدين مشغول
ًا. الدين كان لو كما التركة مستغرق

ًا يكون ل أنه مع الدين والجواب: أن يصير التركة أجزاء من جزء فكل مستغرق
ً الباقي وتعين البعض هلكا احتمال لن غيره، معه ليس كأنه بالدين، مشغول



ًا الوارثا يملك ل أن ينبغي فكان قائأم، الدين لقضاء كان لو كما التركة، من شيئ
ًا الدين الملك وقوع حق في الشغل هذا يعتبر لم لكن القياس، وهو مستغرق

اعتبرنا فلوا عليه، الدين قليل عن يخلوا ما قل النسان فإن ضرورة، للوارثا
ًا الشغل هذا ًا، إل التركات في الملك يقع ل أن إلى أدى الرثا جريان مانع نادر

كل فيعتبر ضرورة، ل للوارثا الملك وقوع عدا فيما فأما عظيم، فساد وفيه
ً التركة أجزاء من جزء معها يكن لم ولو غيره، معه ليس كأنه بالدين، مشغول

ههنا. كذا استولدها؟ إذا القيمة جميع يضمن الوارثا أن أليس آخر شيء
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أنها على امرأة تزوج أو مغصوبة، بكونها يعلم وهو مغصوبة جارية اشترى رجل
لن الجارية، صاحب ويأخذها رقيق فالولد واستولدها؛ أمة بكونها يعلم وهو حرة

ًا يصر لم المستولد الحال.  بحقيقة علم حيث ههنا مغرور

ببيعها وكلني صاحبها البائأع: إن فقال غيره، ملك بكونها يعلم وهو اشتراها ولو
وأنكر المالك حضر ثم فاستولدها ذلك، على منه فباعها إلي، وأوصى مات أو

ًا صار المشتري لن الولد؛ وقيمة يأخذها أن فله الوكالة؛ لنه ههنا، مغرور
لو به أخبر وما المعاملت في حجة الواحد قول لن ملكه؛ أنها تقدير على وطئها

ًا كان البائأع على المشتري يرجع ثم للمشتري، مملوكة الجارية كانت حق
ًا صار البائأع لن الولد؛ قيمة من غرم وبما بالثمن، وسلمة سلمتها له ملتزم
ملكه. سمع أنه أخبر فيما ذكرها تقدم التي بالطريق أولدها

ً أن ولو ً وكل رجل مال من الثمن ونقد فاشتراها جارية له يشتري أن رجل
الولد قيمة وأخذ المستحق أخذها استحقت ثم الموكل فاستولدها الموكل،

من كالمشتري وجه من الموكل لن الوكيل؛ من ل المستولد من الجارية وعقر
وجه الملك. ومن حق في عنه نائأب الوكيل لن الملك؛ باعتبار الوكيل

الحقوق حق في بالشراء الوكيل ولن الحقوق، باعتبار الوكيل من كالمشتري
المستحق فإن اعتبرنا، ما المرين وأي موكله، من باع ثم لنفسه اشترى كأنه

على الولد وقيمة بالثمن، الموكل وهو المستولد ويرجع المستولد، يضمن
الموكل لن البائأع، مع ذلك في الخصومة يلي الذي هو والوكيل البائأع،

وجه. من البائأع من بنفسه كالمشتري
ل البائأع، ذمة في الضمان يستحق البائأع من بنفسه كالمشتري إنه حيث فمن
ًا الطالب يكون الوكيل، من كالمشتري إنه حيث ومن الوكيل، ذمة في ذلك بائأع
ًا الوكيل هو من البيع البائأع أنكر فإن الممكن، بقدر حفظهما المرين على توقير

ًا أن بينة المستولد فأقام مني، هذا يشتر أوقال: لم المستولد، هذه اشترى فلن
ًا المشتري صار مالي، من الثمن ونقد بأمري، الرجل هذا من الجارية مغرور

هو والوكيل الولد وقيمة بالثمن، البائأع على الرجوع له وكان البائأع، جهة من
ذلك.  في الخصومة يلي الذي

أم المستولد أن على يشهدوا لم أو الشراء، على للمستولد الشهود شهد وإن
على فهذا لفلن، اشتراها أنه أقر المشتري أن شهدوا وإنما بذلك، المشتري

وجهين:
أنه الشراء حالة في أو الشراء قبل أقر المشتري أن الشهود يشهد الول: أن



ًا المستولد يصير الوجه هذا وفي لفلن، يشريها له وكان البائأع، جهة من مغرور
يصح حال في حصل بالتوكيل القرار لن البائأع؛ على الولد بقيمة الرجوع

بالقرار الثابتة الوكالة صارت به القرار صح وإذا به، القرار فصح التوكيل،
كذا الولد بقيمة يرجع أن للمستولد كان بالبينة الوكالة ثبتت ولو بالبينة، كالثابت

ههنا.
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لفلن، اشتراها أنه الشراء بعد أقر المشتري أن الشهود يشهد الثاني: أن الوجه
لن الولد، وبقيمة بالثمن البائأع على الرجوع للمستولد يكون ل الوجه هذا وفي
يصح ل حال في بها أقر لنه يصح؛ لم الوجه هذا في بالوكالة المشتري إقرار

ًا المستولد يصر فلم المر، يثبت لم القرار هذا يصح لم وإذا التوكيل، مشتري
ًا يصير فل الوجوه، من بوجه البائأع من حق له يكون فل جهته، من مغرور

الولد. بقيمة ول بالثمن ل البائأع على الرجوع
وكذا بكذا فلن من المستولد: اشتريتها فقال رجل واستحقها أمة استولد رجل

قول فالقول المستحق وكذبهما ذلك، في فلن وصدقه الثمن، ونقدته
الجارية، استحقاق وهو للمستحق، ظاهر الولد غير استحقاق لن المستحق؛
ذلك، على يصدقان فل الولد، غير عن حقه إبطال يريدان البائأع مع فالمستولد

كان به أقر لو لنه فلن؛ من اشتراها أنه يعلم ما بالله المستحق يحلف ولكن
ًا الولد إقرار. هو الذي النكول رجاء يستحلف أنكر فإذا بالقيمة، حر
ًا، الولد كان البائأع وجحده الشراء بهذا أقر المستحق أن ولو المستولد وعلى حر

وجوب وعلى الولد حرية على تصادقا المستولد مع المستحق لن الولد؛ قيمة
على المستولد يرجع ل ولكن حقهما، في حجة وتصادقهما المستولد على قيمته
بشيء.  البائأع

ًا الولد كان المستحق؛ به وأقر والشراء البيع والبائأع المستولد جحد ولو حر
بحرية أقر المستحق لن الولد؛ قيمة الب على يجب فل المستحق، بإقرار
mيصح. ل غيره على كان وما يصح، نفسه على إقرار وإنه الولد،

المضارب فاشترى بالنصف، مضاربة رجل يدي في درهم ألف للرجل كان وإذا
ثم فولدت، المضارب عليها فوقع درهم، ألف ) تساوي4أ247( جارية بها

ًا الولد كان رجل استحقها ويأخذ الجارية، عين المستحق فيأخذ بالقيمة، حر
ربعها أن حسبان على وطئها المضارب لن المضارب؛ من الولد وقيمة عقرها
ًا يصر فلم الصل، حر الولد لعلوق يكفي وإنه ملكه الربح من حصته وذلك راضي
ًا، فكان ماله برق ألف وذلك بالثمن، البائأع على المضارب يرجع ثم مغرور

ًا ويرجع المضاربة، بدل مال لنها كان؛ كما المضاربة على ويكون بقيمة أيض
ًا صار لنه البائأع؛ على الولد اشترى لنه الجارية؛ ربع في البائأع جهة من مغرور
لنه المضاربة؛ على يكون ول خاصة، للمضارب ذلك ويكون لنفسه، منها الربع

مال يكن ولم ماله كان الولد بمقابلة أدى وما الولد، بمقابلة أدى عما عوض
اشترى لنه البائأع؛ على الولد قيمة أرباع بثلثة المضارب يرجع ول مضاربة،

كان ولو ربعها، من اشترى والمضارب لنفسه، البائأع من الجارية أرباع بثلثة
ههنا. كذا الولد قيمة بربع إل البائأع على المضارب بذلك يرجع ل لكان كذلك
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رب من الجارية أرباع ثلثة اشترى وإن المال رب على بذلك يرجع ل وأما



ل هذا مثل وفي المال، رب جهة من بصنع ل بينهما ثبت الشراء هذا لن المال؛
ًا البائأع يصير مر.  ما على للمشتري الولد سلمة ضامن

لم لنه الولد؛ قيمة من بشيء المال رب على يرجع أن للمضارب يكن لم وإذا
رأس على فضل الجارية قيمة في كان إذا هذا الولد، قيمة من شيء منه يوجد
المستحق فإن بحالها، المسألة وباقي درهم ألف الجارية قيمة كانت بأن المال
ًا يصر لم المضارب لن وولدها؛ الجارية يأخذ الجارية وطىء لنه ههنا؛ مغرور

الجارية استحقت ثم المال، رب استولدها إذا هذا فيها؛ له ملك ل أنه علمه مع
ًا الولد كان قيمتها كانت بأن المال رأس على فضل فيها كان سواء بالقيمة، حر

أن على وطئها المولى لن درهم؛ ألف قيمتها كانت بأن يكن لم أو درهم ألفي
فيها كان إن ملكه أرباعها ثلثة أن وعلى فضل، فيها يكن لم إن ملكه جميعها

ًا، فصار فضل يكن لم إن الولد قيمة وبجميع بالثمن البائأع على يرجع ثم مغرور
صار المضارب لن ذلك؛ في الخصومة يلي الذي هو والمضارب فضل، لها

ًا الوكيل وفضل وهذا فضل فيها يكن لم إذا المال لرب الجارية كل مشتري
سواء.

تكون ل الولد فقيمة الولد وبقيمة بالثمن البائأع على المضارب رجع إذا ثم
المال فرب فضل فيها كان وإن المضاربة، على يكون والثمن خاصة، للمولى

هذا البائأع جهة من له المملوكا لن الولد؛ قيمة أرباع وبثلثة بالثمن عليه يرجع
اشتراه فقد الخر الربع فأما الربح، من وحصته المال رأس قدر وذلك القدر،

ًا المال رب صار وإنما لنفسه، المضارب أرباع ثلثة في البائأع جهة من مغرور
المال لرب ذلك ويكون لهذا، الولد أرباع ثلثة بقيمة عليه فيرجع الجارية،
خاصة.
كان الجارية استحقت ثم أحدهما، واستولدها يتيم وصي من أمة اشتريا رجلن
ًا الولد صار لنه الولد؛ قيمة بنصف الوصي على المشتري ورجع بالقيمة حر

ًا يرجع ول الجارية، نصف منه اشترى لنه الجارية؛ نصف في جهته من مغرور
ًا صار وإن شريكه على الولد من الباقي قيمة بنصف من الباقي النصف مشتري

بذلك الوصي يرجع ثم الشريك، من صنع غير من حصل بينهما البيع لن شريكه؛
ً كان لنه اليتيم؛ مال في البيع.  هذا في لليتيم عامل

الرجوع حكم في والوصي فهو الصغير، أب البائأع كان إذا فيما الجواب وكذلك
ً البائأع كان إذا فيما الجواب وكذلك السواء، على الصغير مال في أو وكيل

ًا له. البيع وقع من على العهدة من لحقه بما الرجوع له كان مستبضع
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ًا البائأع كان إذا وكذلك لزمه ما بجميع رجع فضلً، الجارية في يكن ولم مضارب
على يرجع فإنما فضل الجارية في كان إذا فأما المال، رب على الولد قيمة من
لن الربح؛ من وحصته المال، رأس (للمشتري) بقدر الولد قيمة من المال رب

ً صار القدر بذلك من المضارب حصة بقدر أما الجارية، بيع في المال لرب عامل
المال. رب على بذلك يرجع فل لنفسه فيه عامل فالمضارب الربح،

الكفيل على يرجع لم دركا من به أدركا بما للمشتري رجل كفل قال: ولو
به كفل لو حتى به يكفل لم وهو الجارية، لبي الولد في دركا قيمة من بشيء



ًا. بذلك عليه يرجع والجارية الولد في أدركك ما لك قال: كفلت بأن أيض
ً نفسها من غرت أمة أن قال: ولو واشتراها الرجل، لهذا أمة أنها أخبرت رجل

على الولد وقيمة بالثمن المستولد رجع استحقت، ثم واستولدها ذلك على منه
ضمن في السلمة ضمان التزام بحكم المستولد رجوع لن المة؛ دون البائأع
ل وإنه الختيار، مجرد المة من الموجود المة، دون البائأع للبيع والمباشر البيع،

مر.  ما على الرجوع يوجب

أحدهما مات ثم مالً، واكتسبا فكبرا واحد بطن في ولدين ولدت قال: حرة
ًا، وتركا بذلك المرأة وأقرت ابناه، وأنهما المرأة زوج أنه وادعى رجل جاء ثم ابن
دون أنفسهما على يصدقان والمرأة الرجل فإن البن، وابن الباقي البن وجحد

أقر فإن الميراثا، من نصيب في ويدخل بتصادقهما بينهما النكاح فثبت غيرهما،
ثبوت نسبه ثبوت ضرورة ومن بإقراره، نسبه ثبت الرجل بدعوى الباقي البن
الميت ابن مع هذا يرثا ل ولكن نسبهما، فيثبت توأمان، لنهما الميت، نسب
ًا، في فتصديقه الميت، ميراثا من بشيء مستحق غير الباقي البن لن شيئ
ترى أل الجملة، في الميت عن ينفصل والميراثا سواء، وتكذيبه الميراثا حكم
أحد أن ترى وأل ثابت، غير والميراثا ثابتة النسب الدين واختلف الرق عند

كان وإذا ثابت، غير والنسب ثابت، الميراثا في فالشركة بأخ أقر إذا الخوين
ً الحكمين أحد النسب ثبوت ضرورة من يكن لم الجملة في الخر عن منفصل

الرثا. استحقاق بإقراره
الرجل من ابنه نسب ثبت احتلم، وقد الرجل بدعوى الميت البن ابن أقر وإن

ثبوت يقتضي ابنه نسب وثبوت ابنه، مقام قائأم التصديق في لنه المدعي،
الميراثا في الحق لن الميت؛ ابن مع الرجل ويرثا ضرورة، الحي البن نسب
بتسليمه فيؤمر ابنه، ميراثا من أصابه ما ببعض له أقر وقد الميت، البن لبن
إليه.
مات ثم وأعتقه، أحدهما رجل فاشترى واحد، بطن في ولدين ولدت أمة أن ولو

ابنه أنه فادعى أمه من الباقي البن آخر رجل اشترى ثم موله، فورثه المعتق
ًا كان وإن منه، النسب ثبت تصديقه إلى يحتاج فل عبده لنه بذلك؛ يقر ل كبير
ًا، منه الميت نسب ويثبت منه، النسب إثبات في الذي الميراثا له يكون ول أيض

ًا هذا أورد المولى، أقره استحقاق النسب ضرورة من ليس أنه .... لعدم أيض
الرثا.
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يكن ولم أبيه، جارية ورثا يوسف: رجل أبي سماعة» عن ابن «نوادر في
استحقها ثم البن فأولدها اشتراها، أنه يعرف يكن لم الب عند حالها يعرف
هذا. بخلف هذا قبل مر وقد ههنا، كذا معها ولدها ويأخذ يأخذها فإنه رجل،

ذلك ثم رجل، من باعها عنده حالها يعرف ل أمة عنده رجل في قال وكذلك
أخذها رجل، استحقها ثم وأولدها الول اشتراها ثم آخر، رجل من باعها الرجل

عنه. الصل خرج إنما بمغرور، ليس أنه قبل من وولدها المستحق
ً أمر «المنتقى»: رجل وفي المر إن ثم جارية ) له4ب247( يشتري بأن رجل
ًا فولدت للمشتري، الجارية وهب وعقرها المستحق أخذها استحقت ثم ولد



لغيره. اشتراها لنه بشيء؛ البائأع على الواطىء يرجع ول ولدها، وقيمة
ًا، منه ولدت أمة اشترى محمد: رجل سماعة» عن ابن «نوادر وفي فجاء ولد

بنصف الرجل لهذا القاضي وقضى ولفلن، له المة هذه أن بينة وأقام رجل،
فإنه المة، ماتت وقد شريكه جاء ثم ولدها، قيمة وبنصف عقرها، وبنصف المة
نصف أخذ إذا له عقر ول المة قيمة نصف يده في المة كانت الذي من يأخذ

أعلم. والله المهر يأخذ ثم القيمة،
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ًا رجل ادعى يدي، في كانت الرض هذه العبارة: إن بهذه رجل يدي في أرض
فأقام اليد، إحداثا اليد ذو وأنكر مني، وأخذها عليها يده أحدثا اليد صاحب وإن

وسلمها الرض عن يده القاضي فقصر منه، وأخذها ...... عليها بينة المدعي
ّقه، يده في الرض كانت الذي كان إن ثم المدعي، هذا إلى يد وفي ........ وح
له، بالرض يقضي فالقاضي بينة؛ ذلك على وأقام حق بغير الن أخذه الذي هذا

البينة. ......... هذه ويعيدها
إنما له يقِض لم لو القاضي لن وهذا سمرقند، مشايخ بعض فتوى حكى هكذا

ًا صار لنه يقِض لم ًا ) صار1......( إل عليه، مقضي الرض في بالملك عليه مقضي
ًا صار إنما ما وهو بالملك، له القضاء إلى الحاجة وههنا اليد، بإحداثا عليه مقضي
ًا صار بالملك.  عليه مقضي

ًا ادعى رجل الله: عن رحمه النسفي الدين نجم سئل أنها رجل يدي في أرض
ليست عليه: هي المدعى فقال حق، بغير عليه المدعى هذا يد وفي ملكه،

عليه المدعى من القاضي فطلب متوليها، وأنا كذا على وقف هي إنما بملكي،
المدعى القاضي فأمر قال، ما على البينة إقامة يمكنه فلم قال، ما على بينة

ما على البينة يقييم أن إلى يده، في لتكون المدعي إلى الرض بتسليم عليه
عليه المدعى من البينة يطلب أن للقاضي ينبغي ليس خطأ، ذلك قال: كل قال،
على وإنما المدعي، إلى الرض بتسليم عليه المدعى يأمر أن ول مقالته، على

ذلك على وبينته عليه، المدعى على الملك دعواه على البينة إقامة المدعي
الملك يدعي لمن خصم والمتولي بزعمه، متوٍل لنه مقبولة، عليه المدعى على

الوقف. في لنفسه
ًا هشام: سألت قال الله الليث» رحمه أبي «فتاوى وفي في رجل عن محمد
أنه اليد صاحب فأقر القاضي، إلى اليد صاحب وقدم رجل ادعاها دار يده

اليد صاحب يؤمر هل بينة، له أّن وادعى المدعي هذا من الدار هذه اشترى
القرار؟ هذا بحكم المدعي إلى الدار بتسليم

ًا، يده في الدار أدع ولكن فنعم، القياس في قال: أما ً منه وآخذ استحسان كفيل
عليه. قضيت وإل بينة أحضر فإن أيام، ثلثة إلى وأؤاجله

ًا وفيه ًا أيوب: سألت بن خلف قال أيض درهم، مئتي وتركا مات عمن شداد
وادعى آخر رجل جاء ثم بها، له القاضي وقضى درهم، بمئة البينة رجل فأقام
له قضي الذي فأقر للمدعي، بينة ول ذلك، الورثة وأنكر الميت، على درهم مائأة

أخذها التي قال: المائأة هذه؟ حكم ما الورثة، أنكرت الذي المدعي لهذا بالمئة
دينهما وأن مثله، غريم أنه أقر المقضي لن نصفين؛ بينهما تكون له المقضي

في مسطورة والمسألة أخذ خلف: وبه قال حقه، في حجة وإقراره سواء



الكتب
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ًا: رجل أبي «فتاوى في أنه وادعى رجل جاء دار؛ نصف يديه في الليث» أيض
ًا، بوقفيته الشهود وشهد وقفها، يوم له وكانت الدار هذه وقف والشهود جميع

ولكن نصفها، عليه المدعى يد في أن فيه ما أكثر دعواه، موافقة على شهدوا
ًا الشهادة في ودخل الدعوى في دخل النصف هذا عليه، الشهادة فتقبل أيض
له، هذه جميع ملكية أحدهما على رجل ادعى رجلين، يدي في دار نظير وهو

عليه، المدعى هذا يد في ما على شهادتهما تقبل بذلك الشهود له وشهد
قلنا. ما وطريقه

ًا: رجل وفيه ًا منه وباعها منزلً، لها وسمى امرأة ابنه زوج أيض ًا، بيع ثم صحيح
أن قبل فلن من المنزل هذا باع أباهم أن ورثته وادعى مات، الرجل هذا إن

يقم ما أن فلن وعلى لها، والميراثا ذلك على يصدقون ل فإنهم لها، يسميه
في الورثة شهادة تقبل ول المرأة، شراء تاريخ قبل بتاريخ ميراثه على البينة
المرأة فإن المرأة، شراء عهدة عن أنفسهم إبراء يريدون بشهادتهم لنهم ذلك،

ًا المنزل وجدت لو الشهادة. هذه في متهمين فكانوا وخاصمتهم، عليه ردته عين
ذلك، الوارثا وأنكر زوجها، ورثة على مهرها الفضلي»: ادعت «فتاوى في

ويقول: أكان للورثة، المقدار ذلك ويذكر مثلها، مهر مقدار عن يسأل فالقاضي
بذلك عليه ويقضي ذلك على يصدقهم ل فالقاضي قالوا: ل، فإن كذا، مهرها

قال: وهو الزيادة، على ويحلفهم الظاهر، بحكم ثابت القدر ذلك لن المقدار؛
قال: نعم، فإن درهم؟ يقول: أهو فالقاضي مال، بغصب رجل أقر لو ما نظير

ههنا.  كذا الزيادة على ويحلفه بذلك عليه ويقضي يصدقه، فالقاضي

وقال قضاها، أنه أحدهما وشهد درهم، ألف بقرض رجل على شهدا شاهدان
للمدعى القاضي ويقضي جائأزة، القرض على فالشهادة يقضها، المدعي: لم

أصحابنا عن الطحاوي الصغير». وذكر «الجامع في ذكر كذا بالقرض، عليه
بمال يشهد لم بالقضاء شهد الذي لن بالقرض؛ يقضى ل الله: أنه رحمهم
إل يتصور ل القضاء الصغير»: أن «الجامع في ذكر ما الحال. وجه في واجب

باتفاقهما ذلك فثبت والوجوب، القرض على اتفقا فهما الوجوب، سابقة بعد
القضاء. يثبت فلم بالقضاء أحدهما تفرد ثم عليه،
رجل على يدعي الوزجندي: عمن محمود السلم شمس المام القاضي سئل
قال: القضاء، يدعي ل عليه والمدعى وبقضائأه، بالمال شاهدان له وشهد مالً،

الطحاوي: ذكره ما قياس وعلى بالمال، عليه المدعى على يقضي القاضي
الحال. في واجب بمال شهدا ما لنهما يقضى؛ ل أن ينبغي
ًا ادعى النوازل»: رجل «مجموع وفي البينة يقم ولم له، أنه رجل يدي في عبد
ًا رجل من اليد صاحب باعه حتى ًا بيع يسلم ولم الشهود، من بمحضر صحيح
وقضى عليه، المدعى على البينة المدعي أقام حتى المشتري إلى العبد

وهبه أو عليه المدعى من العبد هذا باع المشتري هذا أن فلو بالعبد، له القاضي
عليه. المدعى إلى العبد لدفع الحيلة هو وهذا جاز، منه
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أقام إذا عليه المدعى من ذكر وما النوازل»، «مجموع في المسألة ذكر هكذا
خطأ له بالعبد ويقضى بينته، تقبل عليه المدعى من اشتراه عبده العبد أن البينة

عليه، المدعى جهة من الملك تلقي يدعي المشتري لن تصحيحه؛ إلى وجه ل
ًا صار عليه والمدعى المطلق بالملك والقضاء المطلق، بالملك عليه مقضي

صار متى والنسان جهته، من الملك تلقى من وعلى عليه، قضاء إنسان على
ًا ًا يصير كيف حادثة في عليه مقضي البينة فقبول الحادثة؟ تلك عين في له مقضي

الباب في الله رحمه محمد ذكر وهكذا خطأ، الصورة هذه في المشتري من
الجامع».  «دعوى من الثاني

ًا، بالمالين شهدوا والشهود مجهول، والخر معلوم أحدهما من مال ادعى جميع
المعلوم؟ المال على تقبل وهل المجهول، على الشهادة تقبل ل أنه شك ل

فيه. المشايخ اختلف
باب في يقول أن نحو نفي، ) وفيها4أ248( الثبات على قامت إذا الشهادة

ًا يزل ولم عنده، نتجت الدابة هذه عنده، نتج غلم النكاح: هذا هل له، ملك
تقبل. أنها والصح المشايخ، اختلف فيه تقبل؟

منذ مني الدابة دعواه: غابت في المستحق وقال رجل، يدي من دابة استحق
عن بائأعه المستحق أخبر للمستحق بالدابة القاضي يقضي أن فقبل سنة،

بالدابة القاضي قضى سنة عشرين منذ ملكه الدابة أن بينة البائأع فأقام القصة،
غيبة تاريخ ذكر إنما الدابة، في الملك تاريخ ذكر ما المستحق لن للمستحق؛

دعوى ودعواه الملك، تاريخ ذكر والبائأع تاريخ، غير من الملك دعواه بقي الدابة،
ملك ادعى المشتري كأن فصار جهة، من الملك تلقى المشتري لن المشتري؛

أبي عند النفراد حالة له عبرة ل التاريخ أن غير سنة، عشرين بتاريخ بائأعه
المطلق، الملك في الدعوى وينفي غيره، تاريخ ذكر اعتبار فسقط حنيفة،

لهذا. للمستحق بالدابة فيقضي
المدعى وقال سنة، منذ مني الدابة دعواه: غابت في المستحق قال إذا وكذلك

قضي البينة وأقاما ذلك، أشبه ما أو سنين عشر منذ يده في كانت عليه: إنها
الدابة في دعواهما وكان الدابة، في الملك تاريخ ذكرا لنهما للمستحق، بالدابة
لهذا.  للمستحق بها فيقضى الملك، مطلق دعوى

فادعى ودارين، ابنين وتركا مات محمد: رجل سماعة» عن ابن «نوادر وفي
ونكل أحدهما فحلف ذلك، على وحلفهما أبوهما غصبها أنه الدارين إحدى رجل
اليمين عن نكل الذي حصة الدار بنصف للمدعي قال: أقضي اليمين، عن الخر

نصف ذلك من فيأخذ الخرى، الدار من اليمين عن الناكل حصة المدعي ووّسع
على وأن الدار، غصب أباه أن إقرار نكوله لن قبل، من ادعاها التي الدار قيمة
ًا ابنه أمه، غصب من به أقر ما يؤدي حتى الخرى من له ميراثا .... ول في دين
ًا، المدعي يدع لم ولو ضمان الناكل على له يكن لم له الدار أن وادعى غصب

الخرى. النصف
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ًا ادعى ّنة وأقام رجل، يدي في عبد وسمى فلن بن لفلن كان العبد هذا أن بي



ً ًا، رجل ًا وأن غائأب ّنه أقر فلن دعواه منكر العبد يديه في والذي المدعي، لهذا أ
بالعبد، لي فلن أقر قد الشهود يقول: صدق والمدعي العبد، رقبة ويدعي
بهذا يستحق محمد: ل قال منه، شراء أو صدقة أو بهبة جهته من ملكته ولكني

ًا ٍء أو قبض أو هبة على البينة يقيم حتى شيئ البينة أقام فإذا معلوم، بثمن شرا
المدعي: صدق قال إن وكذلك بالعبد، له وقضى الثمن القاضي نفذ ذلك على

شراء. ول هبة يدع ولم ذلك، على يزد ولم الشهود،
ًا المقر كان ولو لهذا الغلم هذا كان المدعي: قد فقال يده في والعبد حاضر

(يستحق) المقر لم يديه: صدق في الذي فقال به لي أقر وقد يديه، في الذي
ًا بذلك له ذلك.  أشبه ما أو قبض أو بهبة له يقر حتى شيئ

ًا ادعى فإذا حدودها، وبين أرض دبرات خمس وقال: إنها رجل يدي في محدود
تبطل ل أرض؛ دبرات أربع أنها إل الحدود، بهذه محدود عليه المدعى يدي في

في أرض دبرات خمس كانت الدعوى وقت المحدود هذا أن لجواز الدعوى
أربع فصارت المستساب، هدم ذلك بعد عليه المدعى أن إل قاله؛ الذي الوجه
ًا ادعى لو وبمثله أرض، دبرات دبرات خمس وقال: إنها رجل، يدي في محدود
فيها أرض دبرات خمس عليه المدعى يد في فأذن الشجار، من خالية أرض

تسمع ل الحدود بهذه هي ولكن الشجار، المستساب على أو الشجار،
تسمع فيها؛ أشجار ل وأن خمس، هي فإذا الشجار قال: فيها كان ولو الدعوى،
المدعى أن إل الدعوى، وقت أشجار المحدود هذا في كان أنه لجواز الدعوى

ويعرف الشجار، وكثرت الشجار غرس عليه المدعى إن ثم الشجار قلع عليه
المسائأل. من كثير المسألتين هاتين عن
وأراد اليد، صاحب يدي من العين هذا واستحق رجل جاء رجل يدي في عين

البائأع: قد لبن قال اليد صاحب إن ثم بالثمن، بائأعه على يرجع أن اليد صاحب
دعواه تسمع الثمن، بذلك عليك وأرجع بكذا، العين هذه منك اشتريت كنت

ًا بالثمنين عليهما ويرجع الثاني، ابن جاء ثم البائأع، من اشترى أنه لجواز جميع
ًا، منه فاشترى لنفسه، العين وادعى البائأع بالثمنين يرجع الستحقاق فعند ثاني

ًا، الستحقاق عند بالثمن الرجوع أن إل الشراءين أحد الصحيح كان وإن جميع
محالة.  ل الشراء صحة ل الثمن، ودفع الشراء صورة يعتمد

ًا منهما واحدة كل ولدت النوازل»: امرأتان «مجموع وفي مظلمة، ليلة في ابن
ًا ادعيا ثم ًا ابن فإن ولدته، الذي البن هو واحدة: هذا كل وقالت بعينه، واحد

وإنه ذكر، هكذا المال بيت من يربى الخر والولد ابنهما، ادعياه الذي الولد
اللقيط: أن كتاب وفي الصل، «الدعوى» من كتاب في ذكر وقد عندنا، مشكل

فعلى وامرأتين رجل أو رجلين، واحدة كل وأقامت ولد نسب ادعتا إذا المرأتان
حنيفة أبي قول وعلى منهما، واحدة من نسبه يثبت ومحمد: ل يوسف أبي قول
أبي رواية في ذكر واحدة امرأة منهما واحدة كل أقامت منهما. وإذا نسبه يثبت

رواية في وذكر حنيفة، أبي عند الحجة بهذه منهما لواحدة يقضى ل أنه سليمان
يقضى ل حجة منهما لواحدة يكن لم ولو بينهما، بالولد يقضى أنه حفص أبي

فما الدعوى، بمجرد ههنا منهما النسب أثبت وقد خلف، بل بينهما الولد بنسب
الرواية. النوازل» يخالف «مجموع في ذكر
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ًا الولدين أحد كان النوازل»: ولو «مجموع في قال كل ادعت أنثى والخر ذكر

أثقل. لبنها للتي البن فيجعل لبنهما، يوزن البنة، وبقيت البن، منهما واحدة
ًا ادعى رجل يوسف: في أبي سليمان» عن أبي «نوادر وفي رجل يدي في عبد

وقبض البيع البائأع وجحد الثمن، ونقدتك درهم بألف العبد هذا وقال: بعتني
نعرف وقال: ل الثمن، وقبض بالبيع البائأع إقرار على شاهدان وشهد الثمن،
العبد هذا أن آخران شاهدان فشهد زيد، عبدي لنا: اسم قال البائأع ولكن العبد،

ل العبد فإن زيد، العبد هذا أن البائأع أقر أو زيد، أنه البائأع إقرار على وشهدا زيد
 vالثمن. يرد حلف فإن البائأع ويحلف الشهادة، بهذه يتم

أو صناعة إلى نسبوه أو المولد، زيد عبده أن أقر البائأع أن البيع شاهدا شهد فإن
والول فهذا العبد، ذلك فوافق به، يعرف معروف أمر من ذلك أشبه ما أو حلية
وكذلك المة، وكذلك يجيزه، أن هذا في استحسن ولكن القياس، في سواء
بالعبد إقراره على شهدا القرار. ولو على بالشهادة هذا في القاضي كتاب
ٍذ، وقال: أراناه ووصفاه وسمياه بعينه، اليوم نعرفه ل ولكن لنا وسمى يومئ
بشهادتهما. جهل ثم معروف، على شهدا أنهما قبل من باطل فهذا بعينه،
داره أنها رجل ادعاها دار يديه في «المنتقى»: رجل من البيوع كتاب وفي

اشتراها داره أنها يديه في الذي وادعى درهم، بألف يديه في الذي من اشتراها
أنكر فإن الدار، يديه في للذي الدار فإن لهما، بينة ول درهم، بألف المدعي من
الدار يدعي منهما واحد كل شهود، بذلك إقرارهما على وشهد المقالة تلك

الول للمتكلم الدار فإن عليها، الشهود شهدت التي المقالة تلك وينكر لنفسه،
أقر فقد ) اليد4ب248( صاحب من الشراء ادعى لما الخارج لن الخارج؛ وهو
لما اليد وصاحب اليد، صاحب من شراءه يثبت ولم اليد، لصاحب كانت الدار أن

يثبت ولم للخارج، كانت الدار أن أقر فقد الخارج من ذلك بعد الشراء ادعى
ًا؛ اليد لصاحب الخارج إقرار وبطل الخارج، من شراءه اليد صاحب لقرار حكم
ذلك. بعد للخارج

ًا هشام» قال: سألت «نوادر وفي رجلن ادعاه رجل يدي في غلم عن محمد
أنه بينة آخر وأقام سنة، منذ درهم بألف منه اشتراه أنه بينة أحدهما أقام

صاحب من يقول: بعته اليد وصاحب أشهر، خمسة منذ دينار بمئة منه اشتراه
الغلم وسلم أول وقته أن لما اللف لصاحب بالغلم القاضي وقضى المئة،
ًا، بالغلم فوجد إليه، صاحب فجاء القاضي بقضاء عليه المقضي على ورده عيب
اليد وصاحب دينار، بمئة مني بعته أنك أقررت لنك الغلم آخذ وقال: أنا المئة
ًا يكون ل وبينك، بيني العقد فسخ القاضي ويقول: إن يأبى يأخذ أن وله فسخ

ذلك.  من يبعه ولم منه، باعه أنه البائأع بإقرار
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قال وإن يلزمه، أن فللبائأع هو إنما الغلم المئة: خذ لصاحب البائأع قال وإن

مجلس من وقام اللف لصاحب بالغلم القاضي قضى حين المئة صاحب
ًا يكن لم بيننا، البيع القاضي: فسخت ذلك إلى البائأع: أجيبك يقول أن إل فسخ

بينهما. العقد القاضي يفسخ أو



وأنا لي، الطيلسان هذا بعتك قد أني رجل على ادعى «المنتقى»: رجل وفي
ويرد صاحبه، دعوى على منهما واحد كل يحلف علي، فرددتها أودعتك كنت

أن أقر الطيلسان يديه في الذي لن البيع؛ ادعى الذي على الطيلسان
وعلل عليه، بالمدعى اليمين في البيع. قال: وهذا مدعي يد في كان الطيلسان

الخر. بينة البينة كانت البينة أقاما لو فقال: لنهما
ًا ادعى رجل هذا قبل اليد صاحب من اشتراها داره، أنها رجل يدي في دار

دعواه، على بينة المدعي فأقام دعواه، عليه المدعى وأنكر بشهر، التاريخ
امرأتي من هذا قبل بعتها كنت قد أني إل لي كانت عليه: الدار المدعى فقال
وقالت: ذلك، في عليه المدعى عليه المدعى امرأة وصدقت أشهر؛ ثلثة بتاريخ

وأقامت أشهر، بثلثة هذا قبل عليه المدعى هذا من الدار هذه اشتريت كنت قد
للمدعي، بالدار القضاء قبل ذلك وكان المدعي، على دعواها على بينة

بينتها. يقبل ل فالقاضي
أقر وإن لها، بالدار وقضي بينتها، قبلت زوجها على بذلك المرأة أقامت ولو

البينة المدعي أقام بعدما منها الدار ببيع لها الزوج إقرار لن بذلك؛ لها الزوج
يجوز، ل وإنه البينة من المدعي أقام ما بطل صح لو إذ تصح؛ لم دعواه على
وصارت بمنزلة، والعدم وجوده صار بذلك عليه المدعى إقرار يصح لم وإذا

صاحب وامرأة شهر، بتاريخ اليد صاحب من الشراء ادعى المدعي أن مسألتنا
بتاريخها.  بالدار فيقضى ثلثة، بتاريخ منه الشراء ادعت اليد

موسر، أنه بينة الدين رب وأقام معسر، أنه بينة أقام إذا بالدين المحبوس
في يخلده حتى ملكه مقدار يبينوا لم وإن الدين، رب بينة يقبل فالقاضي

إل يستحق ل السجن في تخليده لن إشكال؛ وفيه الدين رب ببينة السجن
ترى أل قدره، لجهالة بالملك القضاء وتعذر بالملك، إل يثبت ل واليسار باليسار،

ملكه وأنكر الشفيع جوار أنكر إذا المشتري أن الشفعة كتاب في ذكر ما إلى
ًا له أن بينة الشفيع وأقام المشتراة، الدار بجنب يديه في التي الدار في نصيب
الشهادة، بهذه يقضي ل فالقاضي النصيب مقدار يبينوا ولم الدار، هذه في

التي الدار في الملك له ثبت إذا لمدعيها تثبت إنما الشفعة حق وطريقه: أن
لمكان ممكنة غير الشهادة فهذه له، بالملك والقضاء بها، الشفعة يدعي

كذلك. يكون أن يجب فههنا الجهالة،
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بالملك القضاء المحبوس مسألة في المسألتين: أن بين الفرق وهو والجواب
بينوا إن الشهود أن ترى أل لنفسه، الملك بل لجهالته، ل لجحوده ممكن غير له

معلوم به المشهود أن مع بالملك له يقضي ل فالقاضي له، الملك مقدار
القضاء يشترط لم لجحوده بالملك القضاء تعذر وإذا لنفسه، الملك لجحوده
بالملك القضاء الشفعة؛ مسألة في فأما بالملك، له القضاء إمكان باليسار
كان بالملك له القضاء أمكن وإذا لنفسه، الملك يدعي لنه ممكن؛ للشفيع
ًا بالملك القضاء إمكان بالملك، إل تستحق ل الشفعة لن الشفعة؛ لثبوت شرط

على يدل العجز موضع في القضاء صحة شرائأط من شرط سقط إذا ليس أو
العجز.  غير من آخر موضع في يسقط أنه



الرجل هذا على له قضى فلن كذا بلد قاضي أن على بينة المدعي أقام وإذا
عن بالبراءة له يقضي القاضي ذلك أن بينة عليه المدعى وأقام درهم، بألف
ببينة يقضي ول البراءة، على قامت التي بالبينة يقضي فالقاضي اللف، هذه

ًا، صار البراءة ادعى لما عليه المدعى لن المدعي؛ عن الستغناء فوقع مقر
المدعي كأن فصار بالدين، عليه المدعى لقرار الدين على المدعي بينة قبول

بينته، فتقبل بالبينة، براءته أثبت عليه المدعى إن ثم الدين، على البينة يقم لم
لهذا. بالبراءة له ويقضى

الدار بهذه تصدق أنه رجل على ادعى يوسف: رجل أبي بشر» عن «نوادر وفي
ألف عوض على منه وهبها أو وقبضها درهم، بألف منه اشتراها أو وقبضها، عليه

بهذه أقر اليد صاحب أن بينة المدعي فأقام ذلك، اليد صاحب وأنكر وقبضها،
ادعى إن ذلك فبعد للمدعي، وأجعلها ذلك قال: أقبل المدعي، لهذا الدار

ذلك يدع لم وإن إليه، بدفعه أمرته به أقر الذي العوض أو الثمن الدار صاحب
فيه. له حق فل

يحلفه أن المدعي وأراد يدي، في ليست الضيعة عليه: هذه المدعى قال وإذا
ًا يصير حتى ذلك له اليد، على ًا صار إذا ثم باليد، مقر القاضي يحلفه باليد مقر
ًا يصير حتى المدعي، هذا ملك هي ما بالله ًا صار وإذا بالملك، له مقر له مقر

يكون ل فالغريم الغاصب، يد في التركة بعض كان إذا التعرض يتركا بالملك
ًا ل ذلك في الغاصب على الدعوى الغريم أراد لو حتى ذلك، في للغاصب خصم
وإن كان، إن للوارثا الدعوى حق ولكن «الجامع»، وصايا أول في دعواه تسمع

الغاصب، مع الخصومة عن وامتنع وارثا للميت كان فإن فللموصي، يكن لم
ًا ينصب فالقاضي ًا الغاصب مع ليخاصم وصي عتق في الدعوى للغريم نظر

القضاء لصحة بشرط ليس البائأن الطلق وفي الثلثا، الطلقات وفي المة،
ًا تكون ل الدعوى الرجعي الطلق في قالوا: وكذلك معروفة، والمسألة شرط

تعالى. الله حق وأنه العدة، انقضاء بعد الفرج حرمة حكمه لن أيضا، لصحته
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باعها ملكه، الجارية أن منهما واحد كل وادعى رجلن جاء رجل يدي في جارية
العقد أمضيا فإن بينة، ذلك على وأقام بالخيار، أنه على درهم بألف اليد ذي من
بينهما، فالجارية يمضيا لم وإن الثمن، جميع اليد ذي على منهما واحد لكل كان
الثمن. نصف له كان الخر دون أحدهما أمضى وإن
البائأع: فقال حمل، وبها له أمة باع محمد: رجل سماعة» عن ابن «نوادر وفي
ستة من لقل المشتري عند فولدت عبدي، من هو بل مني الحمل هذا ليس

الولد. حق هذا لن إليه؛ والولد الجارية وردت دعوته جازت البائأع فادعاه أشهر،
ًا اشترى رجل محمد: في عن هشام آخر من الخر وباعه آخر، من وباعه مملوك
ًا، كان وإن كلها، البيوع وتبطل ابنه فهو ابنه، أنه وادعى الول، اشتراه ثم أيض

ِر لم هو باطلة. فدعوته وادعاه يشت
وعليها قال: يلزمه أعتقها بعدما ولدها ادعى ثم ولد، ولها جارية أعتق رجل

العدة.
ثم الجاريتين هاتين ) إحدى4أ249( من ابني الغلم مرضه: هذا في قال رجل
ثبت، قد نسبه لن المال؛ جميع من الغلم الله: يعتق رحمه محمد قال مات،

الثلث. من نصفها ويعتق قيمتها، نصف في جارية كل وتسعى
ًا وتزوجت جارية أعتق «نوادره»: رجل في سماعة ابن لقل بولد وجاءت زوج



ابنه، فهو صدقته قال: أيهما والسيد الزوج تزوجها،فادعاه منذ أشهر ستة من
وادعى الزوج صدقه فإن التزويج، قبل كان الولد أن أحاط قد علمي قال: لن

ًا ًا نكاح بدون دعوى له ليس السيد وكذلك ذلك، لزمه شبهة وطأ أو فاسد
عليها. له عدة ل لنه تصديقها؛

الفرج، دون فيما جاريته الرجل عالج حنيفة: إذا أبي (سماعة) عن بن محمد
ذلك، حرمان في فرجها واستدخلته شيء في ماءه الجارية فأخذت فأنزل

ًا، وولدت الجارية فعلقت له.  ولد أم الجارية وتصير الرجل، ولد الولد فإن ولد

أجنبي وبين ابنه بين مشتركة جارية وطء رجل محمد: في عن سماعة ابن
ونصف قيمتها، نصف للخر وعليه للبن، الم قيمة نصف قال: عليه فولدت،
ًا البن نصيب يملك لنه عقرها، ًا الستيلد؛ على سابق ويملك لصحته شرط
ًا الستيلد بعد الجنبي نصيب صادف البن نصيب في فالستيلد لصحته، حكم

العقر. فيلزمه الغير ملك صادف الخر نصيب وفي العقر، يوجب فل الب ملك
ًا ادعى عبد «المنتقى»: في في ذكر أمته، وهي هذه امرأته من ابنه أنه لقيط
ًا ويكون العبد، من نسبه ثبت مات نصراني في وقال امرأته، ابن يكون ول حر

ًا وتركا أنه النصارى من بينة وأقام نصراني جاء ثم موته، بعد البن فأسلم ابن
ًا أعطه ولم ببينته، قضيت الميت ابن ظهر وإن المسلم، البن يد في لما شيئ

المسلم البن مات وإن المسلم؛ للبن المال ذلك كان مال؛ ذلك بعد للميت
أن محمد وعن ثبت، قد نسبه لن موته، قبل أسلم قد كان إن منه أخاه ورثا

أصلً. بينته يقبل ول الصورة، هذه في النصراني البن بنسب يقضي ل القاضي
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من بينة وأقام نصراني فجاء موته، بعد أحدهما فأسلم ابنين النصراني تركا ولو

وأجعله النسب، على بينته يوسف: أقبل أبو قال الميت، ابن أنه النصارى
محمد: أثبت وقال نصيبه، في المسلم البن يشاركا ول النصراني، البن شريك
أيديهما. في فيما أشركته نسبه أثبت وإذا نسبه،

وهي أولد، منه لها رجل مع امرأة الله: في رحمه يوسف أبي عن سماعة ابن
ًا، له وتلد يطأها منزله في معه أن أقرت قال: إذا امرأته تكون أن أنكرت ثم بنين
هذا على معه كان وإنما ولد منها يكن لم وإن امرأته، فهي منها ولده الولد هذا

قولها.  فالقول الحال،

بها دخل كان قال: إن امرأة، نكاح ادعوا عشرة في يوسف أبي عن بشر
ًا هي ادعت وإن امرأته، فهي أحدهم واحد كان فإن زوجها، فهو منهم، واحد

ًا هي تدع ولم بها دخل منهم كل على فلها بها، دخل الذي يدري ول منهم، واحد
ولها منهم، واحد كل على مهر عشر لها كان ماتوا وإن مهر، نصف منهم واحد
عشر منهم واحد كل على كان هي ماتت وإن واحد، كل من امرأة ميراثا عشر
يعلمون. ل أنهم تصادقوا إذا بينهم زوج ميراثا ولهم منهم

فجاءت زوجها، فمات رجل من أبوها زوجها مدركة محمد: امرأة عن هشام
وورثت، النكاح ثبت بالتزويج أبي أمرت قالت: كنت قال: إن الميراثا تدعي

وكذلك البينة فعليها أمرت، إياي تزويجه بلغني حين ولكن آمره، قالت: لم وإن
أو المر البائأع ادعى ثم المشتري يد في العبد ومات غيره عبد باع فيمن هذا



الجارة.
أن منهما واحد كل يدعي ميراثه رجلن فادعى توفي «المنتقى»: رجل وفي

يؤقتوا ولم ادعى ما على البينة وأقام غيره، له وارثا ول أعتقه موله الميت
ًا، للعتق ًا للعتق وقت ولو بينهما، فالميراثا وقت أولى. الول الوقت فصاحب وقت

سنة منذ هذه أمته من ولد ابنه أنه بينة رجل أقام رجل يدي في الصبي كان وإذا
لن للعتق؛ مخالف وهذا يديه، في الذي بينة فالبينة السن، مشكل والصبي
غاصب منه يغصبه ثم عبده النسان يعتق أن يجوز وقد مرة إل تكون ل الولدة
ًا فريق كل فيعاين ذلك، بعد فيعتقه الغاصب عبد ويكون القضاء فيمكن عتق

الوقتين. لول
ًا ادعى بنزع المدعي هذا من عليه: اشتريته المدعى فقال رجل، يدي في عين
الستحسان: تتركا وفي قياس، وهذا الشراء على البينة يقيم حتى يده من الدار
هكذا الشراء، على البينة يقيم حتى كفيل منه ويؤخذ أيام، ثلثة يده في العين

المرغيناني، الدين طهر المام الشيخ يفتي كان والقياس «الفتاوى»، في ذكر
اليفاء. بإثبات ثم بالقضاء، يؤمر اليفاء ادعى إذا هذا: المديون وعلى
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إليه يدفعه لم أنه إل عليه، المدعى فأقر رجل، يدي في دار نصف ادعى رجل
ًا يكون ل فالمقر لنفسه، الدار نصف وادعى رجل فجاء وغاب، لنه له خصم

المدعي لهذا خصم فهو حاضر والمقر له المقر غاب ولو شيء، يده في ليس
ً أن ولو الثاني، بالبينة ادعى بما له وقضي رجل يدي في دار نصف ادعى رجل
وإن الدار، نصف له أن ذلك بعد يدعي منهما واحد كل أخوان، المدعي ولهذا
هذه في القضاء لن نصفان؛ أخويه بين بالدار قضي ادعى ما الول قبض

ًا. بينهما بالدار قضي ادعى ما الول يقبض لم وإن الول، على الصورة أثلث
ًا ادعى ًا كان أنه لما ملكي أنه رجل يدي في عين إليك ودفعه منك رهنه لبي ملك

ًا وتركه أبي مات ثم العين يديه في الذي فأنكر غيري، له وارثا ول لي ميراث
وفي ملكه العين هذه أن وشهدوا يشهد المدعي فجاء منه، أبيه ورهن ملكه
الرهن أنكر إذا المرتهن لن شهادتهم؛ قبلت حق بغير عليه المدعى هذا يدي

حق. بغير يده في يكون فالمرهون
مني، اليد صاحب يد أخد يوم ملكي كانت أنها إنسان يد في جارية ادعى وإذا
يقل: ملكي، لم وإن صحيحة فدعواه الجارية، هذه مني غصب أنه ادعى فإذا
بالرد اليد صاحب يأمر فالقاضي منه، غصبها اليد صاحب أن على البينة أقام ولو

ولد يقل ولم ابني البنوة: هذا دعوى في قال إذا بالملك له يقضى ل أما عليه
بثبوته. وقضي بينته سمعت البينة أقام وإذا صحيحة، دعوى فهذه فراشي، على
بثبوت وحكم الثاني، قوله صح مني قال: هو ثم مني ليس الولد قال: هذا وإذا

الجد. ذكر من فيه بد فل فلن عم ابن أنه ادعى وإذا منه، النسب
المام القاضي عن حكي هكذا الجد، ذكر فيه يشترط ل فلن أخ أنه ادعى وإذا

الوزجندي.  محمود السلم شمس

أنه رجل ادعاه الملعنة: إذا ولد في يوسف أبي سماعة» عن ابن «نوادر وفي
شهد «المنتقى»: وإذا الزوج. وفي فراش على ولد قال: لنه منه، نسبه ليثبت



ًا أن لرجل الشهود فليس موله، أو أخته ابن أو أخوه المدعي هذا أن أقر زيد
ابن أو خاله ابن أنه أقر أنه شهدوا لو ما بخلف وهذا يثبتوا، حتى بشيء هذا

منه. ويورثا النسب هذا في الغالب لن عمه؛
يعرف ل رجل يدي في الله: صبي رحمهما محمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي
منه، نسبه ثبت يده في الصبي الذي صدقه قال: إن ابنه، أنه آخر ادعى نسبه
عن يعبر ل الذي المسألة: الصغير من والمراد منه، نسبه يثبت ل كذبه وإن

أعلم والله وتكذيبه، يده في من التصديق وتكذيبه بتصديقه العبرة كانت نفسه
بالصواب.
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المحضر في يكتب أن ينبغي الول: فيما
عمر والمسلمين السلم شمس الدين نجم الحجاج الزاهد المام الشيخ ذكر

من الشهادة ولفظة والمحاضر الدعاوي في الشارة أن الله رحمه النسفي



ًا أهم كانت وإنما إليها، يحتاج ما أهم بدعواه المدعي لن للحتمال؛ قطع
ول استحقاقه، يثبتون بشهادتهم والشهود به، المدعي على به المدعى يستحق

قالوا: حتى الشارة من لبد السجلت في وكذا الحتمال، مع الستحقاق يثبت
ًا، نفسه مع وأحضر الحكم مجلس فلن حضر الدعوى محضر في كتب إذا فلن

أحضره؛ الذي هذا فادعى ويكتب، لصحة يفتي ل عليه حضر الذي هذا فادعى
المدعي ذكر عند وكذلك غيره، على وادعى هذا أحضر أنه توهم بدونه لن

هذا المدعي فيكتب هذا، ذكر من لبد المحضر إتياء في عليه والمدعى
بدونه. بالصحة يفتون ل كانوا المشايخ بعض لن هذا عليه والمدعى

لبد هذا أحمد على هذا لمحمد كتب: وقضيت السجلت: إذا في قالوا وكذلك
وكذلك عليه، المدعى هذا أحمد على المدعي هذا لمحمد يكتب: وقضيت وأن

ل المتداعيين إلى وأشاروا الشهود، شهادة ذكر عند المحضر في كتب قالوا: إذا
موضعها، في إليها الحاجة عند الشارة هي المعتبرة الشارة لن بالصحة؛ يفتى

المدعي، إلى الشارة إلى الحاجة عند عليه المدعى إلى أشاروا ولعلهم
ويكون عليه، المدعى إلى الشارة إلى الحاجة عند عليه المدعى إلى وأشاروا

الوجوه بأبلغ ذلك بيان من فلبد معتبرة، تكون ول المتداعيين، إلى إشارة ذلك
ًا  Iللوهم. قطع

ًا: إذا وقالوا جرت بعدما أرضه فلن من فلن الجارة: آجر صك كتب أيض
ل الرض هذه في هي التي والزراحين الشجار في بينهما الصحيحة المبايعة

ثم الجر من باعها للمستأجر كانت الشجار أن لجواز الصك؛ بصحة يفتى
إجارة وهذه الرض، في الجارة تصح ل التقدير هذا وعلى الرض، استأجر
في كتب كما المتعاقدين بين الشجار في الصحيحة المبايعة جرت بعدما الرض

المستأجر. من الرض أجر يكتب أن وينبغي متعاقدان، لنهما الثانية الصورة
ًا وقالوا هذا، المستأجر من والزراحين الشجار الجر هذا باع ما بعد هذا نص

إليهم، الستماع وسألني شهوده المدعي المحضر: أحضر في كتب إذا فيما
ألفاظ يذكر أن وينبغي المحضر، بصحة يفتى ل الدعوى موافقة على فشهدوا

ول موافقة، والشهادة الدعوى بين أن يظن أن عسى القاضي لن الشهادة؛
ًا: إذا قالوا وكذلك الحقيقة، في موافقة بينهما يكون شهد السجل في كتب أيض

كتاب في قالوا وكذلك السجل، بصحة يفتي ل الدعوى موافقة على الشهود
يفتى ل الدعوى موافقة على فيه: شهدوا كتب القاضي» لو إلى «القاضي

محضر وبين والسجل القاضي كتاب بين فرق من المشايخ ومن الكتاب، بصحة
كتاب لن الدعوى؛ محضر وبفساد والسجل الكتاب بصحة فافتى الدعوى،
الفاق. من يرد إنما القاضي
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بلده، إلى الرجوع إلى بالكتاب جاء الذي احتاج الخلل من القدر بهذا رددناه فلو
أن الظاهر لن بقطعي؛ وليس موهوم القبول من والمانع بين، جرح وفيه

الدعوى محضر فأما والشهادة، الدعوى بين الموافقة يعرف بلدة كل قاضي
الحرج، إلى يؤدي ل الخلل بهذا رددناه فلو البلدة، تلك أهل يكتب بلدة كل في

إل صحة ول الصحة، على محمول وحكمه حكمه، بعد يكتب إنما القاضي وسجل



الموافقة يثبت ما فيه ليس المحضر بخلف بحكمه الموافقة فتثبت بالموافقة
آخر، مصر من يرد قد السجل ولن بيانهما، من بد فل والشهادة، الدعوى بين
بينا. ما نحو على المحضر كذلك ول الحرج، إلى يؤدي الخلل بهذا رددناه فلو

«الزيادات»: أن في ذكر ما والمحضر السجل بين الفرق صحة على والدليل
دعواه على بينة وأقام غيره، له وارثا ول الميت فلن وارثا أنه ادعى من

ول وارثه أنه ادعى ولو الوراثة، سبب يثبتوا لم ما بوراثته يقضي ل فالقاضي
قاضي أن شهدوا ببينة وجاء بوراثته قضى كذا بلد قاضي وأن غيره، له وارثا

له وارثا ل الميت فلن وارثا ) هذا4أ250( أن قضائأه على اشهدنا كذا بلد
ًا، يجعله الثاني القاضي فإن قضى، سبب بأي ندري الشهود: ل وقال غيره، وارث

الصحة، وعلى الشرع موافقة على محمول القاضي قضاء قلنا: إن ما وطريقه
الستقضاء، غاية الوراثة سبب في استقضاء أنه على يحمل أن في ههنا وذلك
مسألتنا.  في كذا وراثته بسبب بالحجة العلم بعد إل القضاء على يقدم ولم

الذي الوجه من عندي اليجاز: ثبت وجه على كتب السجل: إذا في قالوا وكذا
يبن لم ما السجل بصحة يفتى ل أنه الشرعية والنوازل الحكمية الحوادثا تثبت
محضر في قالوا: ويكتب بصحته، بعضهم: يفتى وجهه. وقال على المر

أن يظن ل حتى هذا، المدعي دعوى عقيب بكذا الشهود الدعوى: شهد
لن هذا؛ عليه المدعى من بالنكار والجواب يكتب وكذا الدعوى، قبل شهادتهم

أدب في الخصاف ذكرها معدودة مواضع في إل المقر على تسمع ل البينة
دعوى تكتب المحضر في لن بشرط؛ ليس ذلك كل أن وعندي القاضي،
المدعي، شهود شهادة ثم بعده، بالنكار عليه المدعى جواب ثم أولً، المدعي
محالة. ل بالنكار والجواب الدعوى، بعد شهادتهم فتكون
أن للمدعي يقول: ينبغي البزدوي علي السلم فخر الزاهد المام الشيخ وكان
فقوله: يكتفي ول منست، وملك منست حق به مدعى دعواه: أين في يقول

نسى. من وحق به، يحلق أن يمكن ل حتى من وحق منست، ملك مدعي أين
وينبغي من، وحق منست بقوله: ملك يكتفي ل عليه المدعى جواب في وكذلك

النفي. كلمة بآخره يحلق ل حتى منست وحق منست يقول: ملك أن
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لما وي وحق أست مدعي أين بقوله: ملك يكتفي ل الشاهد قوله في وكذلك
المدعى ويقول من، وحق منست بقوله: ملك اكتفوا مشايخنا وبعض ذكرنا،

وي. وحق است مدعي أين الشاهد: ملك ويقول من، وحق منست عليه: ملك
أمثاله. في وكذا بالتفاق، يكفي فذلك منست المدعي: وحق قال ولو
ولم است مدعى أين ملك به مدعي شهادتهم: أين في الشهود قال وإذا

فيه، المشايخ اختلف فقد است، حق بنا عليه مدعي أين يقولوا: دردست
هذه يقبل فالقاضي بالملك، القضاء القاضي من طلب إن المدعي أن والصحيح
ما به يقضي ل فالقاضي التسليم طلب فإن للمدعي، بالمال ويقضي الشهادة،

است.  حق بنا عليه مدعي أين يقولوا: دردست لم

في القضاء مجلس التسمية: حضر بعد يكتب المطلق، الدين الثاني: محضر
القضاء لعمل المتولي ونسبه واسمه لقبه بذكر فلن القاضي قبل بخارى كورة



من كذا يوم في فلن قبل من أهلها بين والمضاء القضاء نافذ ببخارى والحكام
مووفين عليه والمدعى المدعي كان إن ذلك فبعد كذا؛ سنة ومن كذا شهر

وأحضر فلن بن فلن فيكتب: حضر ونسبهما، اسمهما يكتب ونسبهما باسمهما
يكتب: حضر ونسبهما باسمهما معروفين يكونا لم وإن فلن؛ بن فلن نفسه مع

ً نفسه مع وأحضر فلن، بن فلن يسمى أنه ذكر رجل فلن يسمى أنه ذكر رجل
حضر الذي لهذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى فلن، بن

ًا كذا كذا معه أحضر الذي هذا على ًا نيسابورية دينار موزونة مناصفة جيدة حمر
ًا مكة مثاقيل بوزن ًا دين ًا لزم ًا وحق أحضره الذي هنا وأقر صحيح، بسبب واجب
ًا إقراره جواز حال في معه ًا طائأع المذكورة الدنانير هذه بجميع راضي

ًا ديناًم حضر الذي لهذا نفسه على المحضر هذا في الموصوفة ًا لزم ًا وحق واجب
ًا صحيح بسبب ًا، إقرار ًا، فيه حضر الذي هذا وصدقه صحيح على فواجب خطاب

وطالبه حضر، الذي هذا إلى فيه المذكور المال هذا أداء معه أحضره الذي هذا
مسألته. وسأل بالجواب

حاجة ول المر، تم فقد المدعي ادعاه بما عليه المدعى أقر ينظر: إن ذلك فبعد
إقامة إلى المدعي يحتاج المدعي ادعاه ما أنكر وإن البينة، إقامة إلى للمدعي

ًا هذا المدعي يكتب: فأحضر ثم البينة، الستماع وسأل شهود، أنهم ذكر نظر
وحلهم وأنسابهم الشهود أسماء يكتب وفلن، فلن بن فلن وهم فأجبت، إليهم

ومصلهم.  ومسكنهم

قرطاس قطعة على بالفارسية الشهادة لفظة بكتابة يأمر أن للقاضي وينبغي
الشهادة ولفظة القاضي يدي بين ذلك الشهود على المجلس صاحب يقرأ حتى
روايي بحال إليه ويشير عليه، مدعي أين كه بيدهم الصورة: كواهي هذه في

است يومن له كفت وجنين ورطبت بطوع يد مقرا، وجوه تهمه خويش إقرار
مناصفة سره بخارى شرح زر دينار ليست إليه ويشير را، مدعي أين من

إلى ويشير شد، بادكرده محضر أين در كه جنان مكة مثاقيل بوزن موزون
مدعي، وأين درست، إقداري درست بسببي واجب وحقي لزم فأمي المحضر

وي. ديار إقرار أين در ورا راشت كوي راست إليه ويشير
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

القاضي يقول ثم القاضي، يدي بين ذلك الشهود على المجلس صاحب يقر ثم
تشهدون وهل عليكم؟ قرئأت التي هذه الشهادة لفظة سمعتم للشهود: هل

القاضي: الحل يقول كذلك ويشهد سمعنا قالوا فإن آخرها؟ إلى أولها من كذلك
بوخو مجلس صاحب إمام خواجه كه ميدهم كواهي مجنين كه بكذا منهم واحد
كل يأمر القاضي شاء وإن عليه، مدعى أين رابر مدعى أين آخر تا أول انداز
عليهم، قرئأت كما آخرها إلى أولها من الشهادة بلفظة يأتي حتى منهم واحد
وحلهم وأنسابهم الشهود أسامي كتبه بعد المحضر في يكتب بذلك أبو فإذا

دعوى عقيب استشهدوا بعدما الشهود هؤلء فشهد ومصلهم، ومسكنهم
متفقة صحيحة مستقيمة شهادة عليه المدعى من بالنكار والجواب المدعي،
ًا، عليهم قرئأت والمعاني اللفاظ الشارات. موضع منهم واحد كل وأشار جميع

ونسبه لقبه يذكر فلن القاضي التسمية: يقول بعد الدعوى: يكتب هذه سجل
ّله أدام واسمه نافذ ونواحيها ببخارى والحكام القضاء لعمل المتولي توفيقه ال
حضر نصره، وأعز ملكه قواعد لله ثبت فلن الخاقان قبل من أهلها بين القضاء



أنه ذكر (كذا) رجل سنة من كذا شهر من كذا يوم ببخارى قضائأي مجلس في
ً معه وأحضر فلن، يسمى فلن.  يسمى أنه ذكر رجل

معه وأحضر فلن يكتب: حضر عليه والمدعى المدعي يعرف القاضي كان وإن
ًا عشرين معه أحضر الذي هذا فادعى فلن، بن فلن ًا نيسابورية دينار حمر
ًا مكة مثاقيل بوزن موزونة مناصفة جيدة ًا دين ًا لزم ًا وحق صحيح، بسبب واجب

ًا إقراره جواز حال في معه أحضر الذي هذا أقر وهكذا المال هذا بجميع طائأع
ًا الدعوى محضر في وعدده وجنسه مبلغه المذكور ًا دين الذي المدعي لهذا لزم

ًا عليه، حضر ًا وحق ًا صحيح بسبب واجب ًا، إقرار حضر الذي هذا وصدقه صحيح
فسئل ذلك، عن مسألته وسأله إليه ذلك جميع بأداء وطالبه القرار بهذا

فأحضر نيست، دادني خير سيح مدعي أباين بالفارسية: من وقال فأجاب،
ًا المدعى (المدعي) على إليهم، الستماع وسأل شهوده، أنهم ذكر (عليه) نفر

وسكنه كذا حليته فلن بن فلن بن فلن وهم الشهود واستشهدت إليه فأجبت
استشهدوا بعدما عندي الشهود هؤلء فشهد كذا، مسجد ومصله كذا، سكة

شهادة هذا عليه المدعى من بالنكار والجواب هذا، المدعي دعوى عقيب
عليهم قرئأت نسخة من مستقيمة شهادة والمعنى، اللفاظ متفقة صحيحة

يكتب ميدهم كواهي عليهم قرئأت التي النسخة تلك مضمون وهذا بالفارسية،
كتابة من فرغ فإذا المحضر، في ذكرنا ما نحو على بالفارسية الشهادة لفظة
على وساقوها وجهها على الشهادة بهذه كذلك يكتب: فأتوا الشهادة لفظة

هذه، شهادتهم فسمعت الشارة، موضع في منهم واحد كل وأشار سببها،
الحكم. خريطة في المخلل المحضر في وأثبتها
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

4ًب250( الشهود كان إن ذلك فبعد تكتب عنده بالعدالة، معروفين ) عدول
يكونوا لم وإن الشهادة وجواز بالعدالة، عندي معروفين لكونهم شهادته وقبلت

التعرف في ورجعت يكتب، المعدلين بتزكية وعدلوا بالعدالة، عنده معروفين
إن ينظر ذلك فبعد بالناحية، والتزكية التعديل رسم إليه من إلى أحوالهم عن

ًا عدلوا ًا فنسبوا يكتب، جميع شهادتهم فقبلت الشهادة وجواز العدالة إلى جميع
منهم آتيان فنسب يكتب، البعض دون بعضهم عدل وإن قبولها، العلم ليجاب

شهادتهم فقبلت فافهم، القياس هذا وعلى والثاني الول وهما العدالة إلى
كان فإن الشهود، في عليه المشهود طعن إذا وهذا قبولها، العلم ليجاب

شهادتهم، قوله: فسمعت عقيب يكتب الشهود في يطعن لم عليه المشهود
عليه المدعى يطعن ولم قبلي، الحكم خريطة في المخلد المحضر في وأثبتها

بالناحية، المزكين من أحوالهم عن التعرف يلتمس ولم الشهود هؤلء في هذا
عدالتهم بظاهر واكتفيت بالناحية المزكين من حالهم عن بالتعرف أشتغل فلم

ً السلم عدالة الدين أئأمة من العدالة بظاهر الحكم يجوز من بقول عمل
ليجاب مثلها؛ قبول شهادتهم فقبلت أجمعين، الله رحمهم المسلمين وعلماء
ما الشهود هؤلء بشهادة عندي وثبت فيه، بين الذي الوجه من قبولها الشرع
ذلك بثبوت وأخبرته هذا عليه المشهود فأعلمت به، شهدوا ما على به شهدوا
ذلك.  عن عجزه عندي وظهر بالمخلص أتى ول الدفع إيراد من ومكنته عندي،



ثبت بما عليه المشهود هذا على له الحكم له المشهود المدعي هذا سألني ثم
فيه له سجل وكتابه عليه، المشهود هذا خصمه وجه في ذلك ومن له، عندي

تعالى الله واستخرت ذلك إلى فأجبت ذلك، في له حجة ليكون عليه والشهاد
واستوفقته والخلل، الخطأ في والوقوع والزلل الزيغ عن واستعصمته ذلك، في

هذا إقرار بثبوت عليه المدعى هذا على المدعي لهذا وحكمت الحق لصابة
ًا السجل هذا في وعدده وصفته وجنسه مبلغه المذكور بالمال عليه المدعى دين

ًا ًا عليه، لزم ًا وحق عليه المدعى هذا وتصديق المدعي، لهذا صحيح بسبب واجب
ًا القرار لهذا إياه السجل. هذا في لي المبين الوجه على خطاب

الوجه على قوله عقيب يكتب بالعدالة معروفين الشهود كان إن ذلك فبعد
عدالتهم ظهرت وإن بالعدالة، المعروفين هؤلء بشهادة السجل هذا في المبين
دون البعض عدالة ظهرت وإن المعدلين، هؤلء بشهادة يكتب الشهود بتزكية
المسمين الشهود هؤلء من المعدلين الشاهدين هذين بشهادة يكتب البعض

كل إلى يشيرا وجههما في هذين عليه، المدعى ومن المدعي من بمحضر فيه
التشهير سبيل على الناس بين بخارا بكورة قضائأي مجلس في منهما واحد

ًا والعلن ًء أبرمته، حكم ًا نفذته وقضا وألزمت والنفاذ الصحة شرائأط مستجمع
فيه وعدده وصفته وجنسه مبلغه المذكور المال هذا إيفاء هذا عليه المحكوم

ودفع وحجته حق ذي وكل هذا، عليه المحكوم فتركت له، المحكوم هذا إلى
ذلك في له للمحكوم حجة السجل هذا بكتابة وأمرت ودفعه، حجته على

والصيانة، والمانة والعدالة العلم أهل من هذا مجلس حضور عليه وأشهدت
كذا. سنة من كذا يوم في وذلك
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

يتغير ل السجلت جميع في أصل السجل هذا في كتبناها التي الصورة فهذه
ًا، بعضها تشبه ل كثيرة الدعاوى كان فإن الدعاوى، إل فيها مما شيء بعض
وإعادة بعينها، المحضر في المكتوبة الدعاوى إعادة إل المسجل كتابه وليس
الشرائأط فجميع الشهادة لفظة كتابة من الفراغ بعد ثم عقيبها، الشهادة لفظة

والله يضارب والسيف السجل هذا في بينا ما نحو على السجلت سائأر في
أعلم.

في ويكتب المعروف، بتوقيعه السجل صدر على يوقع أن للقاضي ينبغي ثم
بن فلن بن يقول: فلن السجل يسار جانب من التاريخ عقيب السجل آخر

ومتى، عندي فيه بين ما عني الحكم وجرى بأمري، عني السجل هذا كتب فلن،
التوقيع وكتبت عندي لحت بحجة نفذته وقضائأي، حكمي فيه المذكور والحكم

يدي، بخط يتفق ما حسب على الخمسة أو الربعة السطر وهذه الصدر، على
آخر المسمون عليه شهد ما المعاينة: هذا سبيل على السجل هذا يكتب وقد
فلن القاضي قبل كذا بكورة القضاء مجلس حضر أنه جملة شهدوا الكتاب هذا
ٍذ وهو فلن بن فلن. قبل من الكورة بهذه والحكام القضاء عمل متولي يومئ

ً نفسه مع وأحضر فلن، يسمى أنه ذكر رجل ويذكر فلن يسمى أنه ذكر رجل
ًا الشهادة لفظة ويذكر الولى، النسخة في ذكرنا ما حسب على الدعوى أيض

القاضي يكتب: فسمع ذلك من فرغ فإذا الولى، النسخة في ذكرنا ما على
التعرف في ورجع الحكم، خريطة في المخلد المحضر في وأثبتها شهادتهم،



على ذكرنا ما آخر إلى بالناحية والتزكية التعديل رسم مواليه إلى أحوالهم عن
به شهدوا ما الشهود هؤلء بشهادة عنده يكتب: وثبت ثم ذكرنا الذي التفصيل

به.  شهدوا ما على

الفتوى في المدار عليهم الذين الئأمة على الشهادة ولفظة الدعوى وعرض
ما ثبوت عليه المشهود وأعلم بها، القضاء وجواز بصحتها فأفتوا بالناحية،

ًا ليورد به شهدوا ما على به شهدوا أتى ول بالدفع يأت فلم له كان إن دفع
من الحكم له المشهود فالتمس ذلك، عن عجزه عنده وظهر بالمخلص،

عليه والشهاد ذلك في له ذكر وكتابه ذلك، من عنده له ثبت بما له القاضي
والزلل الزيغ عن العصمة وسأله الله هذا القاضي فاستخار حجة، ليكون

على بمسألته هذا له للمشهود هذا القاضي وحكم والخلل، الخطأ في والوقوع
مبلغه فيه، المذكور بالمال عليه المدعى هذا إقرار بثبوت هذا، عليه المشهود

ًا السجل هذا في وعدده وصفته وجنسه ًا دين ًا عليه، لزم ًا وحق بسبب واجب
ًا القرار هذا في إياه له المشهود وتصديق له، المشهود لهذا صحيح على خطاب
هذين من بمحضر الشهود، هؤلء بشهادة السجل هذا في المبين الوجه

ًا كذا كورة في الناس بين قضائأه مجلس في وجهها في المتخاصمين حكم
مبلغه المذكور المال هذا بتسليم عليه المحكوم وأمر نفذه، وقضاء أبرمه

المحكوم وتركا له، المحكوم هذا إلى السجل هذا في وعدده وصفته وجنسه
ًا به أتى متى وحجته دفعة على ودفع وحجة حق ذي وكل عليه الدهر من يوم
وهذا كذا، سنة من كذا يوم في وذلك عليه، والشهاد السجل هذا بكتبه وأمر

ًا أصل السجل الول. الناس بين فيما المستعمل أن إل أيض
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

فلن بن فلن القاضي بقول فكتب اليجاز، بطريق السجل هذا يكتب وقد
به يثبت الذي الوجه من عندي ثبت آخره، إلى والحكام القضاء، لعمل المتولي
على حاضر خصم من صحيحة دعوى بعد الحكمة والنوازل الشرعية، الحوادثا

بشهادة أو عندي، قامت عادلة ببينة ذلك الى الصغاء الحكم أوجب حاضر خصم
ًا أن شهادتهم وجواز عدالتهم عندي ثبت وقد وفلن، فلن لفلن أن أقر فلن
ًا كذا كذا عليه ًا، دين ًا لزم ًا وحق ًا صحيح بسبب واجب به، الحكم أوجب ثبوت

به أقر ما بجميع هذا عليه المشهود على هذا له المشهود بمسألة فحكمت
ًا وجههما في منهما بمحضر هذا له للمشهود هذا عليه المشهود أبرمته، حكم

في عندي بذلك وجوازه الحكم صحة شرائأط استجماع بعد نفذته وقضاء
هذا قضاء عليه المحكوم هذا وكلفت بخارى، بكورة الناس بين قضائأي مجلس
متى ودفعه وحجته حقه على ودفع وحجة حق ذي وكل وتركته المذكور المال

ًا به أتى هذا بمسألة ذلك في حجة السجل هذا بكتبة وأمرت الدهر، من يوم
إثبات في محضر كذا يوم في وذلك مجلس، حضور عليه وأشهدت له المحكوم

بخارى كورة في القضاء مجلس التسمية: حضر بعد يكتب الدعوى، لهذه الدفع
يوم توفيقه الله أدام ببخارى والحكام القضاء لعمل المتولي فلن القاضي قبل
كذا.
ً نفسه مع وأحضر فلن أنه ذكر رجل هذا فادعى فلن، يسمى أنه ذكر رجل



الذي هذا فإن قبله، دعواه دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر الذي
ً أحضر الذي هذا على ادعى كان معه، أحضر حضر الذي هذا على له أن أول

ًا، عشرين وعددها.  ونوعها صفتها ويذكر دينار

ًا فيه المذكورة الدنانير بهذه إقراره جواز حال في حضر الذي هذا أقر وهكذا دين
ًا معه أحضره الذي لهذا نفسه، على ًا دين ًا لزم ًا وحق ًا صحيح بسبب واجب إقرار

ًا ًا، ذلك في معه أحضره الذي هذا صدقه صحيح الدنانير هذه برد وطالبه خطاب
هذا ادعى ) هذه4أ251( ودعواه إنكاره بعد بذلك عليه البينة وأقام المذكورة،

الذكر هذا في الموصوفة دعواه دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر الذي
معه أحضره الذي هذا لن الدعوى؛ هذه في مبطل أنه حضر الذي هذا على
ًا فيه المذكورة الدنانير حضر،هذه الذي هذا من قبض ًا قبض هذا بإيفاء صحيح
إقراره جواز حال في معه أحضره الذي هذا أقر وهكذا كله، ذلك حضر الذي
ًا ًا طائأع ًا، إقرار ًا، فيه حضر الذي هذا صدقه صحيح الذي هذا على فواجب خطاب

وسأل بالجواب وطالبه حضر الذي هذا قبل الدعوى هذه تركا معه أحضره
الول، الدعوى في معه أحضره للذي يقض لم القاضي كان إذا هذا مسألته،

المذكورة الدنانير هذه برد وطالبه قوله بعد يكتب بذلك له قضى قد كان وإن
لهذا مني الحكم وجرى هذه، دعواه إنكاره بعد بذلك عليه البينة وأقام فيه،
حضر. الذي هذا على معه أحضره الذي
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ثم ذكرنا، ما آخر الى معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى يكتب ثم
القاضي فسأله ذلك، عن مسألته وسأل بالجواب قوله: وطالبه عقيب يكتب

الدفع مدعي أحضر دعوى، أندرين أم نه مبطل بالفارسية: من فقال ذلك، عن
ًا هذا إليه، فأجبت شهادتهم إلى الستماع مني وسأل شهوده، أنهم ذكر نفر

ومساكنهم وحلهم وأنسابهم الشهود أسماء يذكر وفلن وفلن فلن وهم
والجواب هذا الدفع مدعي دعوى بعد عندي الشهود هؤلء فشهد ومصلهم،

الخر بعد منهم الواحد الستشهاد عقيب هذا الدفع عليه المدعى من بالنكار
ذلك ومضمون عليه، قرئأت نسخة من والمعاني اللفاظ متفقة صحيحة شهادة

الدفع عليه المدعى إلى وأشار فلن أمن اسد مقر كه سيدهم كواهي النسخة
أز أم كرده قبض كه كفت حنين ورغبت بطوع خويش إقرار روالي بحال هذا
شده مذكور زركه دينار اليزمت هذا الدفع عليه مدعى إلى وأشار فلن، ابن

فلن ابن نيدن برسا درست قضى هذا المحضر إلى وأشار محضر، راين اسدد
وأشار دفع مدعي وابن درست إقرار زرهارا أين هذا الدفع مدعي إلى وأشار

روبار أورد كه إقرار أندرين إليه وأشار را، مدعي مرين راشت كوا داست إليه
وي. 

ما نحو على معاينة بالقبض القرار مكان يكتب القبض معاينة على شهدوا وإن
من الموصوفة الدنانير هذه الدفع عليه المدعى ويكتب: قبض القرار، في بينا

ًا هذا الدفع مدعي ًا قبض الدفع مدعي كان وإن إليه، كله ذلك بإيفائأه صحيح



مدعي يكتب: ادعى والخصومات الدعاوى جميع عن البراء بطريق الدفع ادعى
أبرأ هذه دعواه قبل معه أحضر الذي هذا أن الدعوى؛ هذه دفع في هذا الدفع

إبراء وغيره المال دعوى من قبله وخصوماته دعاويه جميع من حضر الذي هذا
ًا، في ول المال قليل في ل قبله، له خصومة ول له دعوى ل أنه وأقر صحيح

وصدقه البراء، هذا عنه قبل وإنه السباب، من وسبب الوجوه، من بوجه كثيره
ًا، القرار هذا في كان بعدما قبله دعواه في معه أحضره الذي هذا وإن خطاب
ذلك، عن الكف عليه فواجب محق، غير مبطل الدعاوى؛ جميع عن بالبراء أقر

أنه يبطل فأجاب: من فسئل مسألته، وسأل بذلك، وطالبه له، التعرض وتركا
ًا المدعي فأحضر خويش، دعوى درين أم ما آخر إلى شهوده أنهم ذكر نفر

ثم القبض، ذكر موضع كل في أن غير القبض، بطريق الدفع دعوى في ذكرنا
 gهنا. البراء يذكر

وأحضر، حضر فلن القاضي التسمية: يقول بعد يكتب الدعوى هذه في سجل
كتابة من فرغ فإذا آخرها، إلى أولها من المحضر في المكتوبة الدعوى ويعيد

المحضر في وأثبتها هذه، شهادتهم فسمعت يكتب الدفع مدعي شهود شهادة
شهدوا ما على به شهدوا ما عندي قوله: وثبت إلى الحكم خريطة في المخلد

عندي، ذلك بثبوت وأعلمته هذا، الدفع عليه المدعى على ذلك فعرضت به،
ول مخلص ول بدفع يأت فلم ذلك في دفع له كان إن الدفع إيراد من ومكنته

مدعي وسألني الدفع، إيراد عن عجزه عندي وثبت ذلك، بها يسقط بحجة أدلى
وكتابة عندي له ثبت بما له الحكم هذا الدفع عليه مدعى وجه في هذا الدفع

على بمسألته هذا الدفع لمدعي قوله: فحكمت إلى عليه والشهاد السجل
الدفع هذا بثبوت هذا الدفع عليه المدعى وجه في هذا الدفع عليه المدعى

ببخارى؛ قضائأي مجلس في فيه المسمين الشهود هؤلء بشهادة الموصوف
ًا ًء أبرمته، حكم ًا نفذته وقضا هذين من بمحضر ونفاذه، صحته شرائأط مستجمع

ًا جملة، وجههما في المتخاصمين بتركا هذا عليه المحكوم وكلفت إليهما، مشير
وتركت السجل، هذا في المذكور المال هذا بأداء هذا له للمحكوم التعرض

ًا أتى متى وحجتة وحقه دفعه على ودفع وحق حجة ذي وكل عليه المحكوم يوم
حكم على وأشهدت له، للمحكوم حجة السجل هذا بكتابة وأمرت الدهر، من
كذا. وسنة كذا شهر من كذا يوم في وذلك قضائأي، مجلس حضر من
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الذي هذا يكتب: ادعى السلطان من الكراه بدعوى الدين دعوى كانت فإن
ًا كان أنه دعواه دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر جهة من مكره

ًا القرار هذا على السلطان ًا إكراه هذا إقراره وإن والحبس، بالضرب صحيح
عن الكف عليه فواجب المذكورة، الدنانير هذه دعواه في مبطل وإن يصح، لم

في يكتب مال على الصلح بدعوى الدين دعوى دفع كان الدعوى. وإن هذه
وقبض كذا، على عنه صالحه أنه لما الدعوى هذه في مبطل أنه الدفع دعوى

يكتب الدفع دعاوى من جاءكا فما كثيرة؛ الدفع ووجوه بتمامه، الصلح بدل منه
المثال. هذا على
كان فإن الدعوى، محضر في السبب ذلك يكتب بسبب الدين دعوى كان وإن



ًا السبب ًا وكذا كذا يكتب غصب ًا دينار ًا، دين ًا لزم ًا وحق الذي هذا أن بسبب واجب
المذكور المبلغ هذا عنه حضر الذي هذا دنانير منه غصب معه أحضره

ًا مثلها وصار واستهلكها، المحضر هذا في الموصوف كان ذمته. وإن في دين
ًا السبب ًا يكتب بيع ًا، دين ًا لزم ًا وحق وإن إليه، وسلمه منه باعه متاع ثمن واجب

ًا إجارة السبب كان ًا يكتب: دين ًا لزم ًا وحق وسلمه منه آجره مني أجرة واجب
الكفالة ففي حوالة أو كفالة السبب كان الجارة. وإن مدة في به وانتفع إليه،

ًا ًا يكتب: دين ًا لزم ًا وحق الذي هذا وإن فلن، عن بها له كفل كفالة بسبب واجب
هكذا معه أحضر الذي وهذا الضمان، مجلس في لنفسه عنه ضمانه أجاز حضر

وفي المذكور، بالسبب حضر الذي لهذا نفسه على المال هذا بوجوب أقر
ًا الحوالة ًا يكتب: دين ًا لزم ًا وحق وإنه فلن، عليه بها أحاله حوالة بسبب واجب

ًا الحوالة هذه منه قبل معه أحضره الذي هذا وأقر ومجلسه، وجهه في شفاه
ًا المال، هذا بوجوب هكذا المذكور.  بالسبب حضر الذي لهذا نفسه على دين

الذي هذا على حضر؛ الذي هذا يكتب: ادعى بصك الدين دعوى كان وإن
الرحمن الله نسخته: بسم وهذه أورده إقرار صك تضمنه ما جميع معه أحضره
حضر الذي هذا يكتب: ادعى ثم آخره إلى أوله من القرار صك وينسخ الرحيم

فيه، المذكور المال من الصك هذا تضمن ما جميع معه أحضره الذي هذا على
ًا ذلك بجميع وإقراره ًا حضر الذي لهذا نفسه على دين ًا دين ًا لزم ًا، وحق واجب
ًا بذلك إقراره في إياه أحضر الذي هذا وتصديق عليه فواجب بتاريخه، خطاب

بذلك. وطالبه إليه، المال ذلك إيفاء
صك تضمنه ما جميع عليه يكتب: ادعى بصك والكفالة الحوالة كانت وإن

ثم الحوالة، أو الكفالة كتاب نسخته: وينسخ وهذه أورده، حوالة صك أو ضمان،
من نسخته المحضر هذا إلى المحول الصك تضمنه ما جميع يكتب: ادعى

آخره. إلى أوله من الصك به نطق ما على والتصديق والقرار والقبول، الكفالة
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الذي هذا فادعى معه، وأحضر يكتب: حضر الميت على الدين إثبات في محضر
هذا والد فلن بن فلن بن فلن على حضر الذي لهذا كان أنه معه أحضره

ًا كذا كذا (الذي) أحضره ًا في ويتابع ويصفها، دينار ًا ذلك: دين ًا لزم ًا وحق واجب
حياته حال في معه أحضره الذي هذا والد فلن أقر كان وهكذا صحيح، بسبب

ًا كلها الوجوه في تصرفاته ونفاذ إقراره وجواز وصحته، الدنانير بهذه طائأع
ًا المذكورة ًا حضر الذي لهذا نفسه على دين ًا دين ًا لزم ًا وحق صحيح.  بسبب واجب

ًا أحوط كان السبب كتب وإن ًا إقرار ًا فيه حضر الذي صدقه صحيح في خطاب
ًا إن ثم كذا، تاريخ الدنانير هذه أداء قبل توفي أحضره الذي هذا والد فلن

ًا الدنانير هذه مثل وصار حضر، الذي هذا إلى فيه المذكورة حضر الذي لهذا دين
ًا الورثة من فيه المذكور المتوفى هذا وخلف تركته، في ( وهو لصلبه، له ابن

الذي هذا يد في ماله من التركة من وخلف معه أحضر الذي ) هذا4ب251
فيه المذكور المال بهذا وما به ما المذكور المال هذا جنس من معه أحضره
حضر الذي هذا عليه فواجب ذلك من علم في معه أحضره الذي وهذا وزيادة،
الشهادة لفظة مع المحضر ويتم فسئل ذلك عن مسألته وسأل بذلك وطالبه



الدعوى. وفق على
الدعوى ويعيد معه، وأحضر حضر القاضي: فلن يقول الدعوى هذه سجل
قبل وإنه الشهود، وعدالة الشهادة، ولفظة الشهود أسامي ويذكر بعينها،

بتعديل عدالتهم لثبوت أو عدولً، لكونهم أو السلم، عدالة بظاهر شهادتهم
الذي هذا على حضر الذي لهذا يكتب: وحكمت ثم قوله: وحكمت، إلى المزكين
ونفاذ وصحته، حياته حال فيه المذكور المتوفى هذا إقرار بثبوت معه أحضره

ًا فيه المذكور المال لهذا تصرفاته هذا وتصديق حضر، الذي لهذا نفسه على دين
ًا فيه إياه حضر الذي ًا أدائأه قبل وبوفاته فيه، المذكور كذا بتاريخ خطاب من شيئ
وزيادة فيه، المذكور المال هذا بمثل وفاء فيه ما يده في فيه، المذكور المال

ًا فيه المسمين الشهود هؤلء بشهادة له كله ذلك بثبوت وقضيت أبرمته، حكم
ًء بشهادتهم، عليه ًا نفذته قضا مجلس في ونفاذه صحته شرائأط مستجمع

في المتخاصمين هذين من بمحضر بخارى، كورة في الناس بين قضائأي
أبيه تركة من فيه المذكور الدين هذا أداء هذا عليه المحكوم وكلفت وجههما،
السجل.  ويتم حضر الذي هذا إلى يده في الذي المتوفى

الذي هذا فادعى معه، وأحضر الدعوى: حضر لهذه الدفع إثبات في محضر
هذا لن وذلك حضر، الذي هذا قبل فيه الموصوفة دعواه دفع في معه أحضره

أنه هذه دعواه دفع في معه أحضره الذي هذا على ادعى معه أحضره الذي
من قبض أحضره الذي هذا لن حضر؛ الذي هذا قبل الدعوى هذه في مبطل

الدنانير هذه حياته حال المحضر هذا في ونسبه اسمه المذكور المتوفى أبيه
ًا فيه المذكورة ًا، قبض وثبات صحته حال في أحضره الذي هذا أقر وهكذا صحيح

ًا الدنانير هذه بقبض عقله ًا هذا المتوفى أبيه من طائأع ًا، قبض أنه وأقر صحيح
ًا السباب من وسبب الوجوه، من بوجه المتوفى هذا على له الدعوى إقرار
ًا ًا صحيح ًا، فيه هذا المتوفى صدقه جائأز في معه أحضره الذي هذا وأن خطاب
مبطل وصف ما على المر كان بعدما حضر الذي هذا قبل فيه الموصوفه دعواه

جميع عن المتوفى أبرأته بدعوى هذا دفع يكون وقد المحضر، ويتم محق، غير
قبل كتبنا ما نحو على فيكتب هذا، قبل ذكرها مر قد أخر وبأسباب الدعاوى،

هذا.
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قوله: إلى هذا قبل المذكور الرسم على التسمية بعد الدفع: يكتب هذا سجل
فيه الموصوف الدفع هذا بثبوت الستخارة: وحكمت بعد يكتب ثم وحكمت،

المسمين الشهود هؤلء بشهادة معه أحضره الذي هذا على حضر الذي لهذا
بينا. ما نحو على السجل ويتم وجههما في المتخاصمين هذين من بمحضر فيه

على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، المحدود: حضر ملكية إثبات في محضر
ناحية في كذا قرية أرض في كذا عددها التي الراضي جميع أن أحضره الذي
بحدودها كذا والرابع، والثالث والثاني حدودها أحد كذا كورة من كذا تدعى منها
حقوقها.  من هي التي ومرافقها وحقوقها كلها

التي الثبوت على المشتملة الدار جميع أن يكتب دار في الدعوى وقعت وإن
والثالث والثاني حدودها، أحد كذا سكة في كذا، محلة في كذا كورة في هي



الذي هذا يد وفي حضر، الذي هذا ملك وحقوقها كلها، بحدودها كذا والرابع،
على فوجب ذلك، من علم في معه أحضره الذي وهذا حق، بغير معه أحضره

إلى وتسليمها الدار، هذه عن أو الراضي هذه عن يده قصر أحضره الذي هذا
بالفارسية: أين فأجاب فسئل، مسألته وسأل بذلك وطالبه هذا، حضر الذي

أين وبه منست، وحق منست ملك مدعي أين سكند دعوى كه خانه أين زمبنها
ًا، هذا المدعي أحضر ينست سبردني مدعي وفق على شهوده أنهم ذكر نفر
أنسابهم يذكر وفلن فلن وهم إليه، فأجبته إليه، الستماع وسألني دعواه،

من بالنكار والجواب المدعي دعوى عقيب فشهدوا ذكرنا، ما آخر إلى وحليتهم
نسخة من والمعاني اللفاظ متفقة صحيحة بشهادات هذين عليه المدعى

هراي أين با زمينها أين كه مندهم كواني النسخة تلك ومضمون عليهم، قرئأت
المحضر إلى وأشار إست، شد دكرده با دعوى محضر در وي وحدود جايكاه، كه

وأشار ويست، وحق إست أمده حاضر أين ملك وي وحقها جملة وي بحدها،
يروي إست وواجب إست، حق بنا أورده حاضر أين وبيدست هذا المدعي إلى

المحضر.  ويتم مدعي أين به كردن تسليم

بكورة قضائأي مجلس في حضرني فلن يكتب: يقول الدعوى هذه سجل
ًا، نفسه مع وأحضر (بخارى) فلن، آخرها إلى أولها من الدعوى ويعيد فلن

أو كذا، حدودها كذا موضع في التي الراضي أن حضر الذي هذا وادعى فيكتب،
الذي هذا ملك وحقوقها حدودها بجميع كذا حدودها كذا موضع في التي الدار

من علم في أحضره الذي وهذا حق، بغير معه أحضره الذي هذا يد وفي حضر،
المحدودة الراضي هذه عن يده قصر معه أحضره الذي هذا على فواجب ذلك،

الدعوى محضر إلى وأشار الدعوى، محضر في المحدودة الدار هذه عن أو
فسئل ذلك، عن مسألته وسأل بذلك وطالبه حضر، الذي هذا إلى وتسليمها
بالفارسية: أين فقال هذه، دعواه عن معه أحضره الذي وهو عليه المدعى

مينست، وحق مينست ملك خانه أين با مدعي أين ميكند دعوى كه زمينها
ًا المدعى أحضر ينست، ني سبرد مدعي وباين وسألني شهوده، أنهم ذكر نفر

هذا قبل بينا ما نحو على يكتب وفلن، وفلن وهم: فلن شهادتهم إلى الستماع
الحكم. موضع إلى
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الراضي بكون معه، أحضره الذي هذا على حضر الذي لهذا ويكتب: وحكمت ثم
بحدودها السجل هذا في المحدودة الدار بكون أو السجل، هذا في المحدودة

ًا حقوقها من لها هي التي ومرافقها وحقوقها كلها، ًا ملك المدعي، لهذا وحق
فيه، المسمين الشهود هؤلء بشهادة حق بغير عليه المدعى هذا يد في وكونها

هؤلء حال عن التعرف في رجعت بعدما بشهادتهم، عليه له بملكيتها وقضيت
العدالة، إلى فنسبوا بالناحية، والتزكية التعديل رسم إليه من إلى الشهود
عليهم الذين الدين أئأمة على الشهادة وألفاظ المدعي دعوى عرضت وبعدما

الحكم هذا وكان الشهادة، وجواز الدعوى بصحة فأفتوا بالناحية؛ الفتوى مدار
ًا بخارى كورة في قضائأي مجلس في مني القضاء وهذا ًء أبرمته، حكم وقضا
ًا نفذته في المتخاصمين هذين من بمحضر ونفاذه صحته شرائأط مستجمع



أو المحدودة، الراضي هذه عن يده قصر هذا عليه المحكوم وكلفت وجوههما
حضر الذي إلى وسلمها عنها، يده فقصر بها المحكوم المحدودة الدار هذه عن
ً هذا هذا.  قبل بينا ما نحو على السجل ويتم الشرع، لمر امتثال

المدعي، من الشراء يدعي عليه المدعى كان الدعوى: إن هذه دفع في محضر
دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا وادعى وأحضر يكتب: حضر

الذي هذا فإن قبله، دعواه دفع في معه أحضره الذي هذا فإن قبله، دعواه
ً حضر الذي هذا على ادعى كان معه أحضره يكتب: ثم بتمامه، دعواه وكتب أول
الذي هذا أن دعواه دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى
هذا لن حضر؛ الذي هذا قبل الموصوفة الدعوى هذه في مبطل معه أحضره

فيه المحدودة الدار هذه كلها الوجوه في تصرفاته نفوذ حال باع أحضره الذي
فيه الموصوفة دعواه قبل حقوقها من لها هي التي ومرافقها وحقوقها بحدودها

ًا المحدودة الدار هذه كون حال حضر، الذي هذا من ًا ملك الذي لهذا وحق
ًا بكذا يده وفي معه، أحضره ًا دينار ًا، بيع منه اشتراها حضر الذي هذا وإن صحيح

فيه المذكور الثمن بهذا حقوقها من لها هي التي ومرافقها وحقوقها بحدودها
ًء ًا شرا ًا وتقابضا كلها، الوجوه في تصرفاته نفوذ حال صحيح ًا. قبض صحيح

ًا قوله: وتقابضا عقيب الكتابة في يزاد ذلك مع أحضره الذي أقر ادعى وإن قبض
ًا: وهكذا تصرفاته ونفوذ إقراره جواز حال في معه أحضره الذي هذا أقر صحيح

ًا كلها الوجوه في هذا وبين بينه فيه الموصوفين والشراء البيع هذا بجريان طائأع
فيه المحدودة الدار هذه في أو فيه، المحدودة الضيعة هذه في حضر الذي

فيه المذكور الثمن بهذا حقوقها من لها هي التي ومرافقها وحقوقها، بحدودها
فيه بينهما التقابض وبجريان كلها، الوجوه ) في4أ252( تصرفاتهما نفوذ حال

ًا ًا إقرار ًا، فيه حضر الذي هذا صدقه صحيح في معه أحضره الذي هذا وإن خطاب
فيه وصف كما المر كان بعدما حضر الذي هذا قبل فيه الموصوفة دعواه
هذا قبل الدعوى هذه تركا معه أحضر الذي هذا على فواجب محق، غير مبطل
المحضر. ويتم بذلك، وطالبه فيه، له التعرض وتركا حضر، الذي
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ًا ادعى حضر الذي كان وإن الذي أن ادعى بأن الدعوى، هذه لدفع آخر سبب
من موضعه في يكتب فيه الموصوفة المحدودة الدار هذه استكرى معه أحضره

هذا دعوى أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا المحضر: ادعى هذا
ساقطة حضر الذي هذا قبل فيه المحدودة الدار هذه ملكية معه أحضره الذي
إلى بحدودها فيه المحدودة الدار هذه استكرى معه أحضره الذي هذا لن عنه؛
حضر. الذي هذا من آخره

أن أبى أو منه، يكريها أن أبى حضر الذي هذا وإن كذا، بكذا يكتب: استشرى أو
الذي هذا من فيه المحدودة الدار هذه واستشراؤاه استكراؤاه وكان منه، يبيعها
ًا حضر ًا فيه المحدودة الدار بكون منه إقرار صدر وبعدما حضر، الذي لهذا ملك

المحضر. ويتم محق، غير الدعوى هذه في مبطل فهو منه، القرار هذا
بينا ما نحو على بتمامه الدفع ودعوى السجل صدر يكتب أن الدعوى هذه سجل

فيه الموصوف الدفع هذا بثبوت يكتب: وحكمت ثم الحكم، موضع إلى هذا قبل



المسمين الشهود هؤلء بشهادة الدفع عليه المدعى على الدفع المدعي لهذا
بين ببخارى قضائأي مجلس في وجههما في المتخاصمين هذين من بمحضر فيه

السجل. ويتم الناس
من المحدودة الدار شراء بسبب الدعوى هذه دفع أراد حضر الذي هذا كان وإن

معه أحضره الذي هذا دعوى دفع في حضر الذي هذا يكتب: ادعى آخر، رجل
عنه، ساقطة حضر الذي هذا فلن، قبل الدار ملكية أحضره الذي هذا دعوى أن
بن وفلن فلن، بن فلن من المحدودة الدار هذه اشترى حضر الذي هذا أن لما

ًء بكذا يملكها كان فلن ًا شرا ويتم معه، أحضره الذي هذا دعوى قبل صحيح
المحضر. 

ًا الدار دعوى فيه محضر حضر الذي هذا فادعى وأحضر، الب: حضر عن ميراث
بحدودها كذا، حدودها كذا موضع في التي الدار أن معه أحضره الذي هذا على

ًا كانت حقوقها من هي التي ومرافقها وحقوقها فلن بن فلن لوالده ملك
ًا الفلني، ًا الورثة من وخلف مات، أن إلى تصرفه وتحت يده، وفي له وحق ابن

ًا يخلف ولم المدعي، هذا وهو لصلبه، له المبين الدار هذه وصارت سواه، وارث
ًا وحدودها موضعها فيه هذه واليوم فيه، ونسبه اسمه المذكور أبيه عن له ميراث

هذا يد وفي المذكور، النسب بهذا وحقه المدعي هذا ملك حدودها المبين الدار
فواجب ذلك، من علم في معه أحضره الذي وهذا حق، بغير معه أحضره الذي
المدعي، هذا إلى وتسليمها حدودها، المبين الدار، هذه عن يده قصر عليه

المدعي أحضر بالنكار، فأجاب فسئل ذلك عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه
ًا شهادتهم إلى الستماع وسأل هذه، دعواه وفق على شهوده أنهم ذكر نفر

عليهم قرئأت نسخة عن والمعاني، اللفاظ متفقة صحيحة بشهادات فشهدوا
وهذا بالنكار، هذا عليه المدعى من والجواب هذا، المدعي دعوى عقيب

بانكرده وحدودوى جايكاه كه خانه أين كه سدهم النسخة: كوابي تلك مضمون
فيه الموصوفة الدعوى محضر إلى وأشار دعوى اين محضر دراين شداست

بدراين فلن بن فلن ملك ونسب حقها از كه وي ومرافق وي وحقها، بحدها
آن بودتا وي وتصرف ودردست وي وحق هذا المدعي إلى وأشار بود، مدعي
هذا المدعي إلى وأشار مدعي، مين نده بسرما يكي زوي وا يافت وقا كه وقت
متوفي زاين بفدا ميراثا خانه راواين متوفي نداين ما ويكر وارثي زوي ويجز

أين ملك وي وحقها بحدها الدعوى محضر إلى وأشار مدعي، ولين بسر من
وأشار إست، حق بنا عليه مدعى أين ووردست إست وي وحق إست مدعي

المحضر. ويتم هذا، عليه المدعى إلى
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بعينها الدعوى ويعيد رسمه على يكتب فلن القاضي الدعوى: بقول هذه سجل
قوله: قبلت إلى الشهادة وألفاظ الشهود، أسامي مع آخرها، إلى أولها من

أو المزكين، بتعديل عدالتهم بظهور أو بالعدالة، معروفين لكونهم هؤلء، شهادة
ما وجميع شهادتهم، في عليه المشهود يطعن لم إذا السلم، عدالة بظاهر
على المدعي لهذا يكتب: وحكمت ثم الحكم، موضع إلى السجلت في يكتب

السجل، هذا في المسمون الشهود هؤلء شهد ما بجميع عليه المدعى هذا



ًا فيه المحدودة الدار بكون يده في وكونها المدعي، هذا والد فلن بن لفلن ملك
ًا وصيرورتها وفاته، وقت إلى تصرفه وتحت والده وفاة بعد المدعي لهذا ملك

ًا هذا، ًا هذين المتخاصمين وجه في هذا والده عن إرث ًء أبرمته، حكم نفذته وقضا
السجل. ويتم

هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضره الدعوى: حضر هذه دفع في محضر
ً ادعى كان أحضره الذي هذا فإن هذه، دعواه دفع في معه أحضره الذي أول
ًا كذا؛ حدودها كذا، موضع في دار ملكية حضر الذي هذا على وبعد أبيه، عن إرث

هذه دعواه أن معه أحضره الذي هذا عل حضر الذي هذا ادعى بتمامه، دعواه
هذه باع كان قد فلن بن فلن معه أحضر الذي هذا والد أن لما عني، ساقطة

ًا بكذا حضر الذي هذا من وصحته حياته في المحضر وهذا المحدودة، الدار بيع
ًا، الذي هذا ملك فيه المذكور الثمن بهذا منه اشتراها حضر الذي وهذا صحيح

كان بعدما قبله دعواه في معه أحضره الذي هذا وإن وحقه، السبب بهذا حضر
وسأل ذلك، عن الكف عليه فواجب محق، غير مبطل فيه وصف ما على المر

(........). وسئل ذلك عن مسألته
فيه؛ الموصوف الدفع هذا بثبوت الحكم: وحكمت عند يكتب الدعوى هذه سجل

الشهود هؤلء بشهادة الدفع عليه؛ المدعى هذا على الدفع المدعي لهذا
مجلس في وجوههما في المتخاصمين، هذين من بمحضر فيه، المسمين

وتركا هذه، دعواه عن بالكف عليه المحكوم وأمرت ببخارى، هذا قضائأي
السجل.  ويتم ذلك في له للمحكوم التعرض

ًا المنقول ملكية دعوى في محضر ًا: حضر ملك الذي هذا يد وفي وأحضر مطلق
ًا: أبلق، لمثله يقال الجثة؛ وسط فرس معه أحضره على المنخرين مشعوف لون

محجل الذنب، تاّم اليمين، إلى مائأل عرفه هكذا صورته كي اليسرى كتفه
سوقال، لمثله يقال الطول من اليمنى، أذنه رأس مقطوع والرجلين، اليدين
حضر الذي هذا فادعى إليه، مشار فيه الموصوفة الدعوة هذه مجلس محضر

ملك المدعى البرذون إلى وأشار البرذون، هذا أن معه أحضره الذي هذ على
الذي وهذا حق، بغير معه أحضره الذي هذا يد وفي وحقه حضر، الذي هذا

المدعى البرذون هذا عن يده قصر عليه فواجب كله، ذلك من علم في أحضره
فسئل ذلك، عن مسألته وسأل حضر، الذي هذا إلى وتسليمه إليه، المشار به

سبردني مدعي بدين ومرا منست وحق منست ملك است فقال: إن فأجاب
ًا المدعي هذا أحضر منست فلن وهم الشهود فاستشهد شهوده، أنهم ذكر نفر
آخره. إلى وفلن وفلن
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وهم: فلن، الشهود قوله: فأشهد إلى الرسم على الدعوى: تكتب هذه سجل
هذا، المدعي دعوى عقيب الستشهاد بعد منهم واحد كل فشهد وفلن، وفلن،

أين كه سيدهم واحد: كواني كل وقال عليه، المدعى من بالنكار والجواب
ًا به المدعى البرذون إلى وأشار إست، إلى وأشار إست، أمده حاضر أين ملك

عليه المدعى إلى وأشار أورده حاضر أين وإندردست ويست وحق هذا المدعي
يكتب: إليه بلغ فإذا قوله: وحكمت، إلى شهادتهم فسمعت إست، حق بناء

به، المدعى البرذون هذا بكون عليه، المدعى هذا على المدعي لهذا وحكمت
حق بغير عليه المدعى يد في ويكون وحقه، المدعي هذا ملك إليه المشار
هذين، المتخاصمين من بمحضر بالعدالة المعروفين الشهود هؤلء بشهادة



gالسجل. ويتم به، المدعى البرذون من وبمحضر
نكتب فنحن كثيرة، الدعوى لهذه الدفع البرذون: ووجوه دعوى دفع في محضر

عليها:  أخر وجوه من له يقع ما يبني الكاتب علمها فإذا منها، ثلثة

الذي هذا يد وفي وأحضر، ذلك: حضر وصورة بالستشراء، أحدها: الدفع
أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى كذا، سببه برذون معه أحضره

المحضر فيه، الموصى البرذون هذا ملكية حضر الذي هذا على دعواه دفع في
على ) ادعى4ب252( معه أحضره الذي هذا لن وذلك الدعاوى، هذه مجلس

ً حضر الذي هذا في حضر الذي هذا يكتب: فادعى ثم بتمامه دعواه ويكتب أول
الذي هذا فقال: دعوى فيه، الموصوفة معه أحضره الذي هذا دعوى دفع

الذي هذا لن ساقطة حضر الذي هذا قبل البرذون هذا ملكية معه أحضره
فيه، الموشى الموصوف البرذون هذا استشرى كان قد ملكية معه أحضره
في تصرفه نفاذ حال في حضر الذي هذا من به المدعى البرذون إلى وأشار

الذي هذا استشرى وكان منه، يبيعه أن أبى حضر الذي هذا وإن كلها، الوجوه
ًا حضر الذي هذا من به المدعى البرذون هذا أحضره الذي هذا من إقرار
هذا من صدر وبعدما به، المدعى البرذون هذا في له ملك ل أنه معه، أحضره

ملكية دعوى في مبطل معه أحضره الذي فهذا الستشراء، هذا أحضره الذي
حضر، الذي هذا قبل الدعوى هذه تركا عليه فواجب لنفسه، البرذون هذا

ذلك. عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه
هذا على حضر الذي هذا يكتب: فادعى الستكراء؛ بطريق الثاني: الدفع الوجه
لنفسه به المدعى البرذون هذا ملكية دعوى في مبطل أنه معه أحضره الذي
البرذون هذا استكرى كان قد معه أحضره الذي هذا لن حضر؛ الذي هذا قبل

وكان حضر، الذي هذا من كلها الوجوه في تصرفاته نفوذ حال في به، المدعى
ًا منه استكراؤاه ما نحو على به المدعى البرذون هذا في له ملك ل أنه منه إقرار

الستشراء. في ذكرنا
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هذا دعوى دفع في حضر الذي هذا ادعى بالنتاج: يكتب الثالث: الدفع الوجه
دعواه أن فيه الموصى الموصوف به المدعى البرذون ملكية معه أحضره الذي
على والمر به، المدعى البرذون هذا لن عنه، ساقطة حضر الذي هذا قبل هذه

حضر الذي هذا قبل الدعوى هذه تركا عليه فواجب محق، غير مبطل وصف ما
ذلك. عن فسئل مسألته وسأل بذلك، وطالبه
ثم الرسم، على قوله: وحكمت إلى السجل صدر الدفع: يكتب هذا سجل

المدعى خصمه وجه في بمسألته حضر الذي هذا المدعي لهذا يكتب: حكمت
حضر الذي هذا ادعى التي الدفع دعوى بصحة معه أحضره الذي هذا الدفع عليه
هذا تصرفاته، ونفاذ صحته حال في معه أحضره الذي هذا استشراء من

هذا دعوى قبل حضر الذي هذا الدفع مدعي من فيه نتاج به المدعى البرذون
الذي هذا قبل فيه الموشى به المدعى البرذون هذا ملكية معه أحضره الذي

دعوى وببطلن معه، أحضره الذي هذا من البيع حضر الذي هذا وأبى حضر،
هذا قبل فيه الموصوف البرذون هذا معه أحضره الذي هذا الدفع عليه المدعى



بمحضر فيه، المسمين الشهود هؤلء بشهادة الدفع المدعي وهو حضر، الذي
فيه، الموشى الموصوف به المدعى البرذون وبحضرة هذين، المتخاصمين من
الول.  الوجه على هذا

الذي هذا ادعى التي الدفع دعوى بصحة قوله عقيب الثاني: يكتب الوجه وعلى
حال في معه أحضره الذي هذا استكراء من معه أحضره الذي هذا على حضر
حضر الذي هذا الدفع مدعي نتاج به المدعى البرذون هذا تصرفاته ونفوذ صحته

النتاج هذا يوم تصرفه وتحت يده وفي له مملوكة كانت رمكة من عنده نتج
هذا إلى فيه المذكور النتاج هذا يوم من ملكه عن يخرج لم وإنه فيه، المذكور

هذا قبل به المدعى البرذون هذا ملكية أحضره الذي هذا دعوى وإن اليوم،
فيه المسمين الشهود هؤلء بشهادة كله بذلك حكمت عنه ساقطة حضر الذي
يكتب: أو به المدعى البرذون هذا وبحضرة هذين، المتخاصمين وجه في

شهد ما جميع بثبوت هذا، الدفع عليه المدعى على هذا الدفع لمدعي وحكمت
ًا فيه المبين الوجه على فيه المسمين الشهود هؤلء به ًء أبرمته حكم وقضا

ًا نفذته، في الناس بين قضائأى مجلس في ونفاذه صحته شرائأط مستجمع
البرذون هذا من وبمحضر المتخاصمين، هذين من بمحضر بخارى، كورة

إلى هذا له للمحكوم التعرض بتركا هذا عليه المحكوم وأمرت به، المدعى
آخره. 

اليد: يكتب: حضر صاحب من الشراء بسبب العقار ملكية دعوى في محضر
هي التي الدار إن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر،

هذا ملك اليوم معه أحضره الذي هذا يد في وهي كذا، حدودها كذا موضع في
معه أحضره الذي هذا من اشتراها حضر الذي هذا أن بسبب وحقه حضر، الذي
ًا، كذا بكذا ًا كذا بكذا أو درهم ًء دينار ًا، شرا ًا منه باعها وإنه صحيح ًا، بيع صحيح
ًا المذكور الثمن هذا قبض معه أحضره الذي هذا وإن ًا تام ًا وافي ًا، قبض صحيح

فيه؛ وموضعها حدودها المبين الدار هذه وإن إليه، ذلك حضر الذي هذا بدفع
ًا فيه المذكور الشراء يوم كانت يده، وفي معه أحضره الذي الرجل لهذا ملك

ًا فيه المحدودة الدار فصارت الذي وهذا السبب، بهذا حضر الذي لهذا ملك
حضر الذي هذا إلى فيه المحدودة الدار هذه تسليم عن يمتنع معه أحضره
ًا، ذلك، في وطالبه حضر، الذي هذا إلى تسليمها عليه فواجب ونقدها ظلم
فسئل. مسألته، وسأل
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عن ويمتنع البائأع، يد في والدار البائأع، على مضمونه فادعى صك بالبيع كان فإن
أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، يكتب: حضر التسليم

المحضر في الصك ويكتب نسخته، وهذه أورده شراء ذكر تضمنه ما جميع معه
تحويل عن الفراغ بعد يكتب ثم نقصان، ول زيادة غير من آخره إلى أوله من

هذا تضمنه ما جميع معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا الصك: ادعى
فيه، المذكور بالثمن والبيع الشراء من المحضر هذا إلى نسخته المحول الصك



هذا كله بذلك ينطق كما عليه المعقود في الدركا وضمان وقبضه، الثمن وإيفاء
الدار هذه وإن فيه، المؤرخ بتاريخه المحضر هذا إلى نسخته المحول الصك
ًا كانت المحضر، هذا إلى نسخته المحول الصك، هذا في حدودها المبين ملك

حدودها فيه المبين الدار وصارت فيه، المذكور الشراء يوم أحضره الذي لهذا
ًا المحضر هذا إلى نسخته المحول الصك في الشراء بهذا حضر الذي لهذا ملك

الذي هذا إلى الدار هذه تسليم عن يمتنع معه أحضره الذي وهذا فيه، المبين
مسألته، وسأل بذلك وطالبه حضر، الذي هذا إلى تسليمها عليه فواجب حضر،

تضمنه ما جميع حضر الذي هذا يكتب: ادعى بينهما التقابض جرى قد كان وإن
المذكور بالثمن والشراء، البيع من المحضر هذا إلى نسخته المحول الصك هذا
في الدركا وضمان وتسلمه، عليه المعقود وتسليم وقبضه، الثمن وإيفاء فيه،

هذا في حدودها المبين الدار هذه وإن الصك، به ينطق كما عليه المعقود
ًا كانت المحضر هذا إلى نسخته المحول الصك، معه أحضره الذي لهذا ملك

ًا وصارت فيه، المبين الشراء وقت ثم فيه، المبين بالسبب حضر الذي لهذا ملك
على يده أحدثا والتسلم والتسليم والشراء البيع هذا بعد أحضره الذي هذا إن

بغير حضر الذي هذا المشتري يد من وأخرجها فيه حدودها المبين الدار هذه
ذلك عن فسئل مسألته، وسأل بذلك، وطالبه إليه، تسليمها عليه فواجب حق،

فأجاب. 

البرذون بثمن للرجوع أخرى بلدة من رجل أورده سجل إثبات في محضر
ًا آخر من اشترى ذلك: رجل المستحق: صورة وتقابضا، معلوم بثمن برذون

واستحق سمرقند، إلى بالبرذون المشتري فذهب ببخارى، المبايعة هذه وكانت
سمرقند قاضي وقضى سمرقند قضاء مجلس في بالبينة البرذون هذا رجل

بذلك عليه للمستحق وكتب عليه، المستحق على للمستحق البرذون بملكية
بائأع إلى الرجوع وأراد بخارى، إلى السجل عليه المستحق فأورد سجلً،

السجل إثبات إلى يحتاج فإنه والسجل، الستحقاق بائأعه فجحد بالثمن، البرذون
إلى يحتاج ذلك وعند بخارى، قضاء مجلس في بالبينة البائأع هذا أورده الذي
المحضر. كتابة
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معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر ذلك: حضر وصورة
فينسخ نسخته وهذه سمرقند، قاضي قبل من أورده سجل ذكر تضمنه ما جميع

على سمرقند قاضي توقيع ويكتب آخره، إلى أوله من المحضر في السجل
فلن يقول السجل تاريخ بعد سمرقند قاضي خط ويكتب السجل، صدر

على حضر الذي هذا فادعى يكتب ثم آخره، إلى سجلي بسمرقند: هذا القاضي
معه أحضره الذي هذا من اشترى كان حضر الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا
هذا إلى نسخته المحول السجل هذا في الموصوف الموشى البرذون هذا

ًا، بكذا المحضر ًا، وبكذا درهم ثم تقابضا، كانا وإنهما به، منه باعه كان وإنه دينار
الذي هذا يد من بعينه البرذون هذا استحق المستحق يعني فلن بن فلن إن

التي العادلة بالبينة فلن قاضيها عند سمرقند بكورة الحكم مجلس في حضر
المستحق هذا على المستحق لهذا البرذون بهذا منه الحكم وجرى عنده، قامت



إلى وسلمه عليه، المستحق هذا يد من البرذون هذا القاضي هذا وأخرج عليه،
ويكتب المحضر، هذا إلى نسخته المحول السجل به ينطق كما المستحق هذا

بن فلن سمرقند بلده قاضي أن فيه المؤرخ بتاريخه آخره إلى أوله من السجل
كان المحضر هذا إلى نسخته المحول السجل هذا في اسمه المذكور هذا فلن

ًا ٍذ قاضي الخاقان قبل من أهلها بين ) القضاء4أ253( نافذ سمرقند بكورة يومئ
المذكور بالثمن أحضره الذي هذا على الرجوع حق حضر الذي لهذا وإن فلن،
الذي الثمن هذا رد عليه فواجب عليه، الستحقاق هذا من علم في وهو فيه،

علم سجل أين فرار فقال: من فسئل مسألته وسأل بذلك، وطالبه منه، قبضه
نيست.  دادني خيري ومرابكسبي نيست

إلى المدعي دعوى وتعاد الرسم على السجل صدر الدعوى: يكتب هذه سجل
دادنيي خير ومرايكسي نيست علم سجل أين أراء من عليه المدعى جواب

ًا المدعي يكتب: فأحضر ثم نيست، وفلن وهم: فلن شهوده أنهم ذكر نفر
هؤلء، الشهود فاستشهدت إليه، فأجبت شهادتهم إلى الستماع وسألني وفلن،

هذا عليه المدعى من والجواب هذا، المدعي من الدعوى عقيب فشهدوا
أين كه ميدهم النسخة: كوامي تلك ومضمون عليهم قرئأت نسخة من بالنكار،
ست سمرقند قاضي سجل هذا المدعي أورده الذي السجل إلى وأشار سجل،

قاضي أين وقضاء حكم وي ومضمون سجلت، دراين وي ونسب نام إينك
دراين وي وشيت صفت كه إست داماين يستحق وين كرد حكم ست سمرقند

كرد حكم قاضي أين كه روز وإن عليه، مستحق براين إست مذكور سجل
قاضي وي كردنايت كواه سجل براين ومارا إست سجل أين مضمون كه براين

وجهها، على بالشهادة فأتوا وي أهل بيان قضاء نافذ سمرقند بشهر بود
ديوان في المخلد المحضر في وأثبتها شهادتهم، فسمعت سببها، على وساقوها

التركة رسم إليه من إلى أحوالهم عن التعرف في ورجعت قبلي، الحكم
وفلن فلن وهما الشهادة، وجواز العدالة، إلى منهم اثنان فنسب بالناحية،

فأعلمت به، شهدا ما على به شهدا ما العدلين هذين شهادة عندي وثبت
إلى بالدفع يأت فلم الدفع، إيراد من ومكنته ذلك، بثبوت هذا عليه المشهود

وأن فلن، القاضي سجل أنه فيه المنتسخ السجل هذا بثبوت وحكمت قوله،
عليه الشهاد ويوم فيه، الموصوف الحكم هذا يوم كان وأنه حكمه، مضمونه

بصحته وحكمت فيه، الموصوف حكمه وأمضيت سمرقند، بكورة القضاء نافذ
الذي هذا وهو عليه للمستحق وأطلقت وجههما، في المتخاصمين من بمحضر

فسخت بعدما أحضره الذي هذا على فيه المذكور بالثمن الرجوع في حضر
حضر، الذي هذا أورده الذي السجل هذا وكان بينهما، جرى كان الذي العقد

ًا فيه نسخته وحولت ًا هذا حكم وقت محضر ذلك على وأشهدت إليه، مشار
 في بخارى كورة في قضائأي مجلس في كله ذلك وكان مجلسي، حضور

كذا. شهر من كذا يوم
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الذي المشتري إن ثم آخر، رجل من البرذون باع البرذون مشتري كان ولو

فاستحق الول، المشتري وهو بائأعه معه وذهب سمرقند، إلى بالبرذون ذهب



يدي بين بسمرقند؛ قضائأي مجلس في الثاني المشتري على البرذون رجل
بالبرذون سمرقند قاضي وقضى عليه، أقامها عادلة ببينة سمرقند قاضي

بالرجوع عليه للمستحق وقضى عليه، المستحق على للمستحق به المدعى
عليه للمستحق سمرقند قاضي وكتب الول، المشتري وهو بائأعه على بالثمن

ً الول المشتري وهو إلى بالسجل الول المشتري فجاء عليه، بالرجوع سجل
الستحقاق فجحد بالثمن عليه يرجع أن وأراد بائأعه وأحضر بخارى، قاضي

الصورة:  بهذه المحضر يكتب السجل، إثبات إلى الحاجة ووقعت والسجل،

ًا، معه وأحضر الول، المشتري يعني فلن حضر فادعى الول، البائأع يعني فلن
من باع كان أحضره الذي هذا أن معه، أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا
ًا حضر الذي هذا ًا بكذا بعينه؛ كذا شبيه برذون ًا، أو درهم الذي هذا وأن دينار

إن ثم الخر، المشتري يعني فلن؛ بن فلن من البرذون هذا اشترى كان أحضر
قاضيها قبل سمرقند بكورة القضاء مجلس حضر المستحق يعني فلن بن فلن
ًا معه وأحضر فلن، بن فلن المستحق هذا وادعى الخر، المشتري يعني فلن
إليه وأشار البرذون هذا أن بينته المذكور، البرذون هذا وبحضرة بحضرته، عليه
دعواه عليه المدعى فأنكر حق، بغير أحضره الذي هذا يدي وفي وحقه، ملكه
بينة هذا المدعي فأقام منست»، ملك به مدعى برذون بالفارسية: «أين وقال
البرذون هذا وبحضرة عليه، المدعى هذا بحضرة دعواه وفق على عادلة

فسمع فيه ونسبه لقبه المذكور هذا سمرقند؛ قاضي مجلس في سببه المذكور
فيه ونسبه اسمه المذكور للمستحق وحكم بشرائأطها، وقبلها بينته القاضي

بملكية به المدعى البرذون وبحضرة بحضرتهما المذكور عليه المستحق على
هذا إلى وسلمها عليه، المحكوم هذا من البرذون هذا وأخذ به، المدعى البرذون

ًا كان التسليم وهذا الحكم، هذا يوم القاضي وهذا له، المحكوم بكورة قاضي
ًا إن ثم فلن، قبل من أهلها بين والمضاء القضاء نافذ ونواحيها، سمرقند فلن
بالثمن حضر الذي هذا بائأعه على رجع الخر المشتري يعني عليه المحكوم

المذكور القاضي قبل سمرقند كورة قضاء مجلس في كذا وذلك نقده، الذي
الذي هذا على عليه المحكوم لهذا منه الحكم جريان بعد بكماله منه واسترده

العقد فسخ وبعدما مرات، ثلثا بالله اليمين عن حضر الذي هذا بنكول حضر؛
ونقد منه البرذون اشتراه الذي بالثمن الرجوع له وأطلق بينهما، جرى الذي
أورده الذي هذا أورده الذي السجل مضمون كله بذلك يطلق وقد كذا، وذلك

أحضره الذي هذا على الرجوع حق حضر الذي لهذا وإن الدعوى، مجلس
 أداه كان الذي فيه المذكور بالثمن

عن مسألته وسأل بذلك وطالبه فيه، المذكور المبايعة هذه جريان وقت إليه
دادني خير مدعي وماين نيست علم سجل ابن از فقال: مرا فسئل ذلك،

ًا هذا حضر الذي المدعي أورد نيست الستماع وسألني شهوده أنهم ذكر نفر
إليهم.
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حكم يذكر السجل هذا في أن غير أولً، الذي الوجه على الدعوى هذه سجل
أخرى نسخة حضر الذي هذا على الخر المشتري برجوع سمرقند قاضي



ثبت آخره، إلى ونواحيها بخارى قاضي يكتب اليجاز سبيل على الول للسجل
أن الشرعية والنوازل الحكمية الحوادثا به تثبت الذي الوجه من عندي

هذا اشترى كان السجل هذا باطن في ونسبه اسمه المذكور عليه المحكوم
هذا باع فلن؛ بن فلن من بعينه باطنه في الموشى به المحكوم البرذون

كان وإنه السجل، هذا باطن في المذكور الثمن وهو كذا، بكذا عليه المحكوم
باطن في المذكور هذا عليه المحكوم إن ثم فيه، المذكور الثمن بهذا منه باعه
المذكور بالثمن السجل هذا باطن في المذكور هذا بائأعه على رجع السجل هذا
العقد فسخت بعدما مرات؛ ثلثا بالله اليمين عن بالنكول عليه بحكمي فيه

على الرجوع هذا عليه للمرجوع وأطلقت البرذون، هذا في بينهما جرى الذي
الرجوع هذا بكتبة وأمرت البرذون، هذا منه اشترى كان الذي بالثمن فلن بائأعه
حضور ذلك على وأشهدت هذا، عليه للمرجوع حجة السجل هذا ظهر على

ًا، النسق هذا على الثاني مجلسي. السجل رجوع فيه يكتب أنه غير أيض
حضر.  الذي هذا على الول المشتري

أنه ذكر رجل فلن القاضي قبل بخارى كورة في القضاء مجلس ...... حضر
مع وأحضر بتمامه، حليته يكتب شاب رجل وهو الفلني، فلن بن فلن يسمى
ً نفسه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى فلن، يسمى أنه ذكر رجل

بن فلن ابن حضر الذي هذا أن لما والعلوق الصل حر حضر الذي هذا أن معه
كانت وهي فلن، بن فلن بنت فلنة وأمه الصل، حر كان وهو الفلني فلن
ًا، الصل حرة ًا ولد حضر الذي وهذا أيض لم هذين، الحرين أبويه فراش على حر
يسترقه معه أحضره الذي هذا وإن قط، رق هذين أبويه على ول عليه يرد

قصر معه أحضره الذي هذا على فواجب بذلك، علمه مع حق بغير ويستعبده
ذلك؛ عن مسألته وسأل بذلك، ) وطالبه4ب253( حضر، الذي هذا عن يده

أزار ومرا ومن منست، ورفيق نيست ملك يده حاضر فقال: أين فأجاب فسئل
ًا هذا أحضر نيست علم وي مي أو إلى الستماع وسألني شهوده أنهم ذكر نفر

فشهدوا الشهود، واستشهدت إليه، فأجبت وفلن وفلن وهم: فلن شهادتهم؛
وهذا عليهم، قرئأت نسخة من والمعاني اللفاظ متفقة صحيحة بشهادة

آخره. إلى النسخة تلك مضمون
نسخة من الدعوى ويكتب الرسم، على السجل صدر يكتب الدعوى هذه سجل

بعد ويكتب الشهادة، وألفاظ الشهود أسامي ويكتب بتمامه، المحضر
حر بكونه معه أحضره الذي هذا على حضر الذي لهذا الستخارة: وحكمت

والكف يده، بقصر وأمرته والديه، على ول رق عليه يرد لم والوالدين الصل،
السجل. ويتم الرق، أحكام في بالطاعة إياه مطالبته عن
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كان حضر الذي هذا أن معه، أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى
حال في حضر الذي هذا أعتق وأنه ومرقوقه، معه أحضره الذي هذا مملوكا

ًا كلها؛ الوجوه في تصرفاته وجواز له، عقله صحة وطلب تعالى، الله لوجه طائأع
ًا مرضاته، ًا عتق ًا صحيح ًا جائأز بهذا حر اليوم حضر الذي هذا وإن بدل، بغير نافذ
بالطاعة إياه مطالبته في وإنه ذلك، من علم في أحضره الذي هذا وإن السبب،



الذي هذا عن يده قصر عليه فواجب محق، غير مبطل عليه الرق ودعواه له،
ذلك. عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه له، التعرض وتركا حضر،
الستخارة: وحكمت بعد ويكتب تقدم، ما نحو على الدعوى: يكتب هذه سجل

ًا حضر الذي هذا بكون معه أحضره الذي هذا على حضر الذي لهذا ًا حر مالك
أحضره الذي هذا إعتاق وهو المذكورالمدعى، بالسبب عليه مولًى غير نفسه

يد وتقصير عليه، الرق نفسه مع أحضره الذي هذا دعوى وبطلن إياه، نفسه مع
الشهود. هؤلء بشهادة حضر الذي هذا عن معه أحضره الذي هذا
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غيره جهة من بإعتاق اليد صاحب على العتق دعوى في محضر
ًا كان حضر الذي معه. هذا أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى مملوك

ًا ًا وإن تصرفه، وتحت يده وفي الفلني، فلن بن لفلن ومرقوق من أعتقه فلن
ًا وماله ملكه خالص ًا مرضاته، وابتغاء تعالى، الله لوجه بدل بغير مجان وطلب
ًا لثوابه، ًا حضر الذي هذا وصار عقابه، أليم من وهرب المذكور العتاق بهذا حر

علمه مع يستعبده أحضره الذي هذا وإن السبب، بهذا حر اليوم وإنه فيه،
ًا بحريته ًا، ظلم آخره. إلى يده قصره عليه فواجب وتعدي
لهذا الستخارة: وحكمت بعد ويكتب تقدم، ما نحو الدعوى: على هذه سجل
ًا حضر الذي هذا تكون معه، أحضره الذي هذا على حضر الذي ًا حر نفسه مالك
من إياه فلن بن فلن إعتاق وهو المدعى، المذكور بالسبب عليه مولًى غير

يد ويقصر عليه، الرق معه أحضره الذي هذا دعوى وببطلن وماله، ملكه خالص
آخره. إلى حضر الذي هذا عن معه أحضره الذي هذا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الرق إثبات في محضر
ً نفسه مع وأحضر حضر ًا رجل ًا، سندي هذا فادعى يذكر، ثم حليته، ويذكر شاب
يملكه ومرقوقه حضر، الذي هذا مملوكا معه أحضره الذي هذا أن حضر الذي

في له والنقياد طاعته، عليه فواجب طاعته، عن خرج وأنه صحيح، بسبب
المحضر. ويتم مسألته، وسأل بذلك، وطالبه الرق، أحكام
لهذا الستخارة: وحكمت بعد ويكتب تقدم، ما نحو على الدعوى هذه سجل
هذا مملوكا معه أحضره الذي هذا بكون معه أحضره الذي هذا على حضر الذي
حضر الذي هذا وبكون المسمين، الشهود هؤلء بشهادة ومرقوقه حضر الذي

ً الذي هذا وأمرت الرق، أحكام في حضر الذي هذا طاعة عن المتناع في مبطل
ويتم له، والطاعة الرق أحكام في حضر الذي لهذا بالنقياد معه أحضره

السجل.
الحرية إثبات عن عليه المدعى عجز من فيه السجل وكتابة بالرق للحكم بد ول

السجل. يكتب ول بالرق، يحكم ل ذلك قبل فأما لنفسه،
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 الدعوى هذا دفع في محضر

الصل حرية عليه المدعى يدعي أحدها: أن طرق الدعوى هذه فنقول: لدفع
الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، كتابته: حضر وصورة لنفسه،



أنه عليه ادعى كان معه أحضره الذي هذا فإن قبله، دعواه دفع في معه أحضره
حضر الذي هذا فادعى بالطاعة، وطالبه طاعته، عن خرج وأنه ومملوكه، عبده
والعلوق الصل حر أنه قبله الدعوى هذه دفع في معه أحضره الذي هذا على
كانا وهما فلن، بن فلن بنت فلنة وأمه فلن، بن فلن بن فلن أباه أن لما

يجر لم الحرين البوين هذين فراش على ولد حضر الذي وهذا الصل، حّري
ذلك، من علم في معه أحضره الذي هذا وإن قط، رق هذين أبويه على ول عليه
ما على والحال قبله، الرق ودعواه له، بالطاعة حضر الذي هذا مطالبة في وإنه

وسأل بذلك، فطالبه ذلك، عن الكف عليه فواجب محق، غير مبطل فيه وصفت
kالمحضر. ويتم فسئل، ذلك عن مسألته
الذي هذا على حضر للذي قوله: وحكمت بعد المحضر: يكتب هذا سجل

حضر الذي هذا ادعى الذي الدفع دعوى من عندي ثبت ما بجميع معه أحضره
الصل، حر حضر الذي هذا وكون عليه، الرق معه أحضره الذي هذا دعوى لدفع

المسمين الشهود بشهادة عليه الرق معه أحضره الذي هذا دعوى وبطلن
ما على بالناحية التعديل رسم إليه من بتعديل عندي عدالتهم ظهرت بعدما

في وجوههما، في هذين عليه والمحكوم له المحكوم من بمحضر به شهدوا
المحكوم يد وقصرت كله، ذلك بصحة وقضيت ببخارى، وحكمي قضائأي مجلس

المحكوم وأطلقت طاعته، عنه ورفعت هذا، بالحرية له المحكوم عن هذا عليه
الثمن، له ونقد غيره، من اشتراه قد كان إن بائأعه على بالرجوع هذا عليه

السجل.  ويتم بينهما، جرى كان الذي العقد وفسخت

إثباتها يكون أن يجب الحرية إثبات إلى الحاجة وقعت موضع كل قالوا: وفي
يثبت ثم البينة، ويقيم المملوكا، على الرق اليد صاحب يدعي بأن الدفع بطريق

كان إذا لنه الصواب؛ إلى وأقرب أشبه هذا لن الدفع؛ بطريق حريته المملوكا
هذا وأن الصل، حر أنه رجل على رجل ادعى بأن البتداء بطريق الحرية إثبات

وكلم؛ شبهة البينة هذه قبول في كان حريته على البينة وأقام يستعبده، الرجل
كان والتسليم البيع وقت للمولى انقياد أو بالرق، إقرار منه يسبق لم إذا لنه

ثابتة وحريته حريته، على البينة منه يسمع فكيف الصل، حرية في قوله القول
ذكرنا. ما فالصوب بقوله؟
ًا الرق عليه المدعى يدعي الثاني: أن الوجه الرق. مدعي جهة من إعتاق

أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، كتابته: حضر وصورة
حضر الذي هذا يذكر: ادعى ثم حضر، الذي هذا على الرق دعواه دفع في معه
الرق أحضره الذي دعوى ويذكر دعواه، دفع في معه أحضره الذي هذا على
أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا يذكر: ادعى ثم حضر، الذي هذا على
ًا كان أنه لما حر، أنه هذه قبله دعواه دفع في معه ًا مملوك الذي لهذا ومرقوق

كلها الوجوه في تصرفاته جواز حال في أعتقه أحضره الذي هذا وإن أحضره،
ًا ًا إعتاق ًا صحيح ًا جائأز هذا وصار ومرضاته، ثوابه وطلب تعالى، الله لوجه نافذ
ًا حضر الذي هذا مطالبته في مبطل أحضره الذي وهذا العتاق، هذا بسبب حر
المحضر. ويتم الرق، الحكام في له والنقياد له، بالطاعة حضر الذي
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هاهنا: الحكم في يكتب القاضي أن إل بينا، ما نحو على المحضر هذا سجل
ًا حضر الذي هذا وكون ًا حر هذا إعتاق وهو فيه؛ المذكور بالسبب نفسه مالك



ًا وكونه أحضره، الذي العتاق يوم وكونه السبب، بهذا الحرار بسائأر ملحق
ًا فيه الموصوف السجل.  ويتم أحضره، الذي لهذا ملك

الرق. المدعي غير جهة من العتاق الرق عليه المدعى يدعي الثالث: أن الوجه
الذي هذا على حضر الذي هذا ) فادعى4أ254( وأحضر كتابته: حضر صورة

ًا كان حضر الذي هذا أن قبله، دعواه دفع في معه أحضره ًا عبد بن لفلن مملوك
ًا وملكه ماله خالص من أعتقه وأنه الفلني، فلن ًء بذل؛ بغير مجان لوجه ابتغا
ًا تعالى، الله ًا لمرضاته، وطلب صحة حال في عذابه وشديد عقابه، أليم من وهرب

هذا بسبب حر حضر الذي هذا واليوم كلها، الوجوه في تصرفه وجواز عقله،
آخره. إلى فيه الموصوف المذكور العتاق
الحكم: وحكمت في يكتب القاضي أن إل بينا ما نحو على المحضر هذا سجل
الفلني، فلن بن فلن إعتاق وهو فيه؛ المذكور بالسبب حضر الذي هذا بحرية
ًا حضر الذي هذا وكون فيه، المذكور العتاق يوم الفلني فلن بن لفلن مملوك
السجل. ويتم
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المطلق التدبير دعوى في محضر
ّبر رجل ًا عبده د ًا، تدبير الورثة وأنكرت ورثته، وخلف التدبير، بعد ومات مطلق
يكتب: المحضر وكتبه بالبينة، ذلك إثبات إلى المدبر واحتاج بالتدبير، العلم
ًا كان حضر الذي هذا أن معه، أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى عبد

ًا حياته حال في دبره أحضره الذي هذا والد الفلني فلن بن لفلن مملوك
ًا كلها؛ الوجوه في تصرفاته وجواز وصحته، ًا طائأع ًا راغب ًا، تدبير ًا وأن مطلق فلن

وقد موته، بعد حضر الذي هذا المدبر وعتق مات، معه أحضره الذي هذا والد
هذا يخرج ما ماله من التركة من أحضره الذي هذا وارثه يد في فلن خلف

الذي هذا على فواجب ذلك، من علم في أحضره الذي وهذا ثلثه، عن المدبر
آخره.  إلى حضر الذي هذا عن يده قصر أحضره

مجلس في قبلي فلن: حضر القاضي غائأب: يقول على العتق إثبات في سجل
ًا، نفسه مع وأحضر فلن، بخارى بكورة قضائأي على حضر الذي هذا فادعى فلن

كذا كذا معه أحضره الذي هذا على حضر الذي لهذا أن معه أحضره الذي هذا
ًا، ًا وصفتها نوعها وبين دينار ًا، دين ًا لزم ًا وحق عليه فواجب صحيح، بسبب واجب

أن فأنكر فسئل، عنه مسألته وسأل عنه، بالجواب فطالبه ذلك، من الخروج
شاهدا أنهما ذكر رجلين المدعي فأحضر حضر، الذي لهذا شيء عليه يكون

بن فلن موليا أنهما والشاهدان المدعي وذكر وفلن، وهما: فلن المدعي،
شهادتهما، إلى الستماع مني وسأل له، مملوكين كونهما حال أعتقهما فلن؛

الخر بعد الواحد الستشهاد، عقيب بالنكار والجواب الدعوى، بعد فشهدا
قرئأت نسخة من الدعوى موافقة على والمعنى اللفظ متفقة صحيحة بشهادة
النسخة. تلك مضمون وهذا عليهم،

أن الشهادة هذه دفع في عليه المدعى ذكر وجهها على الشهادة ساقا فلما
أنه والشاهدان المدعي زعم الذي فلن بن فلن مملوكا الشاهدين هذين

هذا المدعي على ذلك فعرضت فلن، يعتقهما لم ذلك في كذبوا وقد أعتقهما،



له مملوكين كونهما حال أعتقهما قد فلن مولهما فإن حران، فقال: إنهما
ًا ًا، إعتاق دعواه صحة على البينة إقامة فكلفته بينة، ذلك على له وإن صحيح
ًا فأحضر هذه، الستماع وسألني هذه، دعواه موافقة على شهوده أنهم ذكر نفر
الشاهدين هذين حرية بشهادتهم عندي وثبت شهادتهم، فسمعت شهادتهم، إلى

ً وكونهما إياهما، فلن بإعتاق به المدعى بالمال له وبالقضاء للشهادة، أهل
الشاهدين هذين بحرية وحكمت ذلك، إلى فأجبته الشاهدين، هذين بشهادة
ًا له مملوكين كونهما حال إياهما فلن بإعتاق ًا، إعتاق ً وبكونهما صحيح أهل

بشهادة عليه المدعى على به المدعى بالمال هذا للمدعي وقضيت للشهادة،
ًا الشاهدين هذين ًء أبرمته حكم السجل. ويتم نفذته، وقضا
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حضر لو حتى المولى حق في العتق يثبت الوجه هذا على القاضي قضى فإذا
على البينة إقامة إلى العبد يحتاج ول إنكاره، إلى يلتفت ل العتاق، وأنكر

صح وقد عليه، المشهود على الشاهدين حرية ادعى له المشهود لن المولى؛
بهذا، إل عليه، المشهود على حقه إثبات من يتمكن ل لنه الدعوى؛ هذه منه

عن الشهود دفع من يتمكن ل لنه النكار؛ منه وصح ذلك، أنكر عليه والمشهود
الحرية. بإنكار إل نفسه

ًا ادعى من أن والصل سببه بإثبات إل إثباته إلى يتوسل ول الحاضر، على حق
ًا الحاضر الغائأب. ينتصب على على البينة إقامة فصار الغائأب، عن خصم

الغائأب. المولى على كإقامتها عليه المشهود
الحكم: وحكمت ذكر عند ويكتب تقدم، ما نسق على المحضر: أوله هذا سجل

فلن تدبير من عندي ثبت ما بجميع معه أحضره الذي هذا على حضر الذي لهذا
ًا كونه حال حضر الذي هذا معه أحضره الذي هذا والد ًا مملوك من له مرقوق

ًا وملكه ماله خالص ًا تدبير ًا، صحيح حضر الذي هذا وبحرية فيه، قيد ل مطلق
حضر الذي هذا وإن ثلثه، من حضر الذي هذا والد فلن وبتخليف فلن، بموت

المسمين الشهود هؤلء بشهادة الولء سبيل إل عليه لحد سبيل ل اليوم، حر
ًا وجههما في المتخاصمين هذين من بمحضر ًء أبرمته، حكم إلى نفذته وقضا
آخره.
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 النكاح دعوى في محضر

ًا، رجل ادعى أحد، يد في هي تكن ولم زوج، للمرأة يكن لم إذا هذا وزعم نكاح
النكاح، إثبات إلى الحاجة ووقعت نكاحها، تنكر والمرأة بها، دخل أنه الرجل
تسمى أنها ذكرت امرأة نفسه مع وأحضر فلن، يكتب: حضر المحضر وكتبه
أن معه، أحضرها التي المرأة هذه على حضر الذي هذا فادعى فلن، بنت فلنة
وحلله، ومنكوحته حضر الذي هذا امرأة معه أحضرها التي المرأة هذه

نافذة بالغة عاقلة كونها حال منه نفسها زوجت صحيح، بنكاح ومدخولته
هذا من الغير جهة من والعدة النكاح عن خالية كلها، الوجوه في التصرفات

المسلمين العاقلين البالغين الحرار الرجال الشهود من بمحضر حضر الذي
الوجوه في تصرفاته نفوذ حال في تزوجها حضر الذي هذا وإن كذا، صداق على



ًا لنفسه فيه المذكور الصداق على هذا التزويج مجلس في كلها ًا، تزويج صحيح
كلم على هذا التزويج مجلس حضروا الذين الشهود أولئك سمع وقد

حضر، الذي هذا امرأة اليوم أحضرها التي المرأة وهذه هذين، المتعاقدين
النكاح أحكام في طاعته عن وتمتنع فيه، الموصوف النكاح هذا بحكم وحلله

حضر الذي هذا طاعة معه أحضرها التي المرأة هذه على فواجب واجب، بغير
(فنفت). مسألتها وسأل بذلك وطالبها ذلك، في له والنقياد النكاح، أحكام في
على حضر الذي هذا المحضر: ادعى في يكتب بها، دخل الزوج يكن لم وإن
كان فإن للدخول، يتعرض فل وحللته، ومنكوحته امرأته معه أحضرها التي هذه
يكتب بلوغها حال والدها مثل وليها وبين حضر، الذي هذا بين جرى العقد هذا
الوجوه في تصرفها نفاذ حال الفلني، فلن بن فلن والدها المحضر: زوجها في

بأمرها الغير عدة وعن الغير، نكاح عن خالية بالغة عاقلة كونها وحال كلها،
ًا كذا صداق على المرضيين الشهود بحضرة ورضائأها، ًا، تزويج ويتم صحيح
المحضر.

هذا من زوجها يكتب وكيلها وبين حضر، الذي هذا بين جرى العقد هذا كان وإن
بينا.  ما نحو على والباقي فلن، بن فلن وكيلها حضر الذي

والد وبين حضر، الذي هذا بين صغرها حال في جرى العقد هذا كان وإن
حال في الفلني فلن أبوها يكتب: زوجها بلغت بعدما يخاصمها وأنه الصغيرة،

ًا رآه لما البوة بولية صغرها صداق الصداق وهذا كذا، صداق على لها كفو
مثلها.

بلوغهما بعد وتخاصما صغرهما، حال المتداعيين والدي بين جرى العقد كان وإن
وحلله امرأته معه أحضرها التي المرأة هذه أن حضر الذي هذا يكتب: ادعى

من البوة بولية صغرها حال في الفلني فلن بن فلن أبوها زوجها ومنكوحته،
الشهود بحضرة كلها، الوجوه في تصرفاته نفاذ حال في حضر الذي هذا

ًا المرضيين ًا، تزويج هذا قبل فلن بن فلن وهو حضر، الذي أباها وإن صحيح
في حضر الذي هذا ابنه صغر حال حضر الذي هذا لبنه الموصوف التزويج
ّوة بولية هذا التزويج مجلس )4ب254( الوجوه في تصرفاته نفوذ حال الب

ً هذا التزويج مجلس في الحاضرين الشهود أولئك بحضرة كلها ًا، قبول صحيح
المحضر. ويتم
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الدعوى فيه ويعاد الرسم، هو ما على السجل صدر الدعوى: يكتب هذا سجل
موضع إلى الشهادة ولفظة الشهود، أسماء ويذكر بتمامها، المحضر نسخة من

هذه على بمسألته حضر الذي لهذا الحكم: وحكمت موضع في يكتب ثم الحكم،
ً منكوحة، كونها من عندي ثبت ما بجميع نفسه مع أحضرها التي المرأة وحلل

الصحيح النكاح هذا بسبب فيه، المسمين الشهود هؤلء بشهادة حضر الذي لهذا
مجلس في كله بذلك وقضيت المتخاصمين، هذين بحضرة فيه المبين المذكور
ًا بخارى بكورة قضائأي ًا نفذته، وقضاء أبرمته، حكم صحته شرائأط مستجمع
ويتم النكاح، أحكام في حضر الذي هذا طاعته عليها المحكوم وألزمت ونفاذه،

السجل.
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 النكاح دعوى دفع في محضر



ًا، نفسها مع وأحضرت فلنة حضرت هذا على حضرت التي هذه فادعت فلن
على ادعى كان أحضرته الذي هذا أن قبلها دعواه دفع في معها أحضرته الذي
ً حضرت التي هذه بتمامه، دعواه يعيد وحلله، امرأته حضرت التي هذه أن أول

أحضرت الذي هذا دعوى أن قبلها دعواه دفع في حضرت التي هذه فادعت
حال نفسها اختلعت حضرت التي هذه أن قبل من ساقطة هذا النكاح قبلها
الذي هذا من فيه المذكور النكاح هذا في كلها الوجوه في تصرفاتها نفوذ

على للنساء يجب حق وكل عدتها، ونفقة صداقها على واحدة بتطليقه أحضرته
وبعده. الخلع قبل الزواج

الدعاوي جميع من صاحبه عن منهما واحد كل براءة بشرط الخلع كان وإن
جميع عن صاحبه عن منهما واحد كل براءة يكتب: وعلى والخصومات،

حال نفسه من خلعها نفسها مع أحضرته الذي هذا وأن والخصومات، الدعاوي
المذكورة الشرائأط على واحدة بائأنة بتطليقه كلها الوجوه في تصرفاته نفوذ
ًا هذا الختلع مجلس في فيه ًا خلع ًا صحيح وأن المفسدة، الشروط عن خالي
التي هذه بين جرت ما بعد قبلها النكاح دعواه في معها أحضرته الذي هذا

فيه الموصوفين الختلع وهذا المخالعة، هذه أحضرته الذي هذا وبين حضرت،
قبلها، الدعوى هذه تركا معها أحضرته الذي هذا على فواجب محق، غير مبطل

أين عوى، درد أم نه مبطل من فأجاب فسئل، مسألته وسأل بذلك، وطالبته
ًا كه زن بزاين كه نكاح ومحتم، حضرت التي إلى وأشارت أم، كردة يده حاضر

ًا أحضرت شهودها.  أنهم ذكرت نفر

بشهادة عندي وثبت الحكم عند ويكتب ماتقدم، نسق عل الدعوى هذه سجل
صداقها على نفسها اختلعت حضرت التي هذه أن المسمين الشهود هؤلء
وإن واحدة، بتطليقه الخلع قبل الزواج على للنساء يجب ما وكل عدتها، ونفقة

في واحدة بتطليقة فيه المذكور بالبدل نفسه من خلعها معها أحضرته الذي هذا
حال في المتخاصمين هذين بين جرت هذه المخالعة وإن هذا، الخلع مجلس

على حضرت التي لهذه كله بذلك فحكمت كلها، الوجوه في تصرفاتهما جواز
الذي هذا على محرمة حضرت التي هذه بكون وقضيت أحضرته، الذي هذا

المتخاصمين وجه في فيه المذكورة المخالعة بسبب ثانية بتطليقة أحضرته
ًا هذين، ًا نفذته، وقضاء أبرمته، حكم ويتم والجواز، الصحة شرائأط مستجمع

السجل.
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ما وهي نكاحها يدعي رجل يدي في هي امرأة على النكاح دعوى فيه محضر
بذلك له تقر

بن فلن بنت فلنة تسمى أنها ذكر امرأة نفسه مع وأحضر فلن، يكتب: حضر
ً وذكر فلن، على حضر الذي هذا فادعى فلن، بن فلن يسمى أنه ذكر رجل
المرأة هذه أن معها أحضره الذي الرجل هذا بحضرة أحضرها التي المرأة هذه
يمنعها أحضره الذي الرجل هذا وأن حضر، الذي الرجل هذا امرأة أحضرها التي
ويسبب حق، بغير النكاح أحكام في له والنقياد حضر، الذي هذا طاعة عن

الذي هذا طاعة عن تمتنع أحضره الذي هذا منع بسبب وهي حق، بغير ناشزة
هذا عن الكف معه أحضره الذي على فواجب حق، بغير النكاح أحكام في حضر



هذا طاعة أحضرها التي المرأة هذه على وواجب إياها، فيه الموصوف المنع
بالجواب، منهما واحد كل وطالب النكاح، أحكام في له والنقياد حضر، الذي

ً المرأة فأجابت فسئل، مسألتهما وسأل أين زن وقالت: من بالفارسية، أول
ومنكوحة أم فلن بن فلن زن من نيست واجب من بر وي وطاعت نيم مدعي

نيست، زن آورده حاضر فلنة بالفارسية: أين هذا الرجل أجاب ثم ويم،
 مدعي أين راشتن طاعت إن نميكم منع حق ابن وير ومن نيست ومنكوحة

ًا المدعي أحضر فإذا شهادتهم، إلى الستماع وسأل شهوده، أنهم ذكر نفر
اللفظ متفقة بشهادات المدعي دعوى موافقة على وشهدوا استشهدوا،

أن على بينة اليد صاحب أقام فإن للمدعي، بالمرأة يقضي فالقاضي والمعنى،
بينة به وتندفع اليد، صاحب ببينة يقضي فالقاضي وحلله، منكوحته المرأة هذه

ًا النكاح على البينة أقاما إذا اليد ذي مع فالخارج المدعي، تاريخ غير من مطلق
صاحب أقام ثم ببينته للخارج قضى القاضي كان ولو اليد، صاحب ببينة يقضي

المشايخ. اختلف ففيه اليد؟ صاحب ببينة يقضى هل بينة اليد
يعني: فلنة، ومعه اليد، يعني: صاحب فلن، الدفع: حضر هذا كتابة وطريقة
ًا، معه وأحضر نكاحها، في المنازعة دفعت التي المرأة يعني: المدعي فلن
وفي دعواه، دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى الول،

ً ادعى كان أحضره الذي هذا فإن بينته، دفع هذا بحضرة المرأة هذه على أول
وهذا طاعته، عن خرجت وأنها صحيح، بنكاح وحلله منكوحته، أنها حضر الذي

الذي ومطالبة لها، بالنقياد المرأة مطالبة ويذكر طاعته، عن يمنعها الرجل
ًا الرجل إنكار ويذكر طاعته، عن إياها منعه عن بالكف حضر قبلها دعواه أيض
إياها حضر الذي هذا وتصديق حضر، الذي لهذا بالنكاح إقرارها ويذكر هذه،

الذي هذا فادعى فيها، المذكور بالنكاح عليها البينة أحضره الذي وإقامة بذلك،
هذه أن وجهه في قبلها هذه دعواه دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر

وحلله، حضر الذي الرجل هذا امرأة حضر الذي هذا مع حضرت التي المرأة
ًا وأحضر بينهما، جرى صحيح بنكاح ومنكوحة وقال: أنا ادعى، ما على شهود

ًا لي أن بحكم هذه بنكاح أولى تركا أحضره الذي هذا عل فواجب وبينة، يد
هذا زوجها طاعة في يتمكن حين إياها المطالبة وتركا قبلها، هذه النكاح دعواه
وجوه. الدفع ولهذا مسألته، وسأل بذلك، وطالبه حضر، الذي
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رجعية، أو بائأنة تطليقة طلقها أنه اليد صاحب على الخارج يدعي أحدها: أن
الدفع: هذا كتابة منه. صورة عدتها انقضاء بعد الخارج هذا وأن عدتها، وانقضت

حضر الذي هذا فادعى فلن، بنت وفلنة فلن، بن فلن نفسه مع وأحضر حضر
بتزويج كذا بتاريخ أحضرها التي هذه امرأته طلق أنه أحضره الذي هذا على
قبل وإنه معلوم، صداق على الشهود من بمحضر برضاها منه إياها فلن وليها

ً المجلس ذلك في لنفسه منه تزويجه ًا، قبول وحلله امرأته هي واليوم صحيح
المر كان بعدما قبله هذه دعواه في معه أحضره الذي هذا وإن السبب، بهذا
محق. غير مبطل وصف كما
ًا وكل أحضره الذي هذا أن يدعي الدعوى: أن هذه لدفع آخر وجه يطلق أن فلن



ًا هذه امرأته ًا طلق ًا، أو بائأن المرأة هذه معه أحضره الذي هذا وكيل فطلق رجعي
بالرضاع. أو بالمصاهرة عليه محرمة أنها أقر أحضره الذي هذا أمره كما
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ًا الصداق إثبات في محضر  الزوج تركة في دين

أحضرته الذي هذا على حضرت التي هذه فادعت معها، وأحضرت حضرت
أحضرته الذي هذا والد فلن بن فلن امرأة كانت حضرت التي هذه أن معها،
من عليه لها وكان صحيح، بنكاح ومدخولته وحلله، منكوحته وكانت معها،

ًا، كذا عليه تزوجها التي الصداق ًا بصفاتها الدنانير، نصف أو دينار ًا، دين ًا لزم وحق
ًا، ًا واجب ًا وصداق ًا كان صحيح بنكاح ثابت فلن بن فلن أقر كان وهكذا بينهما، قائأم

الوجوه في تصرفاته ونفاذ إقراره، وجواز حياته، حال في حضر الذي هذا والد
ًا، كلها ًا فيه المذكورة الدنانير بهذه طائأع ًا حضرت التي لهذه نفسه على دين دين

ًا، ًا لزم ًا، وحق ًا واجب ًا وصداق ًا ) بينهما4أ255( القائأم الصحيح بالنكاح ثابت إقرار
ًا ًا، حضرت التي هذه صدقته صحيح الصداق هذا أدائأه قبل توفي إنه ثم خطاب

ًا فيه المذكور له، امرأة الورثة من وخلف حضرت، التي لهذه تركته في دين
ًا حضرت، التي هذه وهي وارثا ل نفسها مع أحضرته الذي هذا وهو لصلبه، وابن

هذه جنس من التركة من وخلف سواهما، أخرى له يكتب: وورثة أو سواهما، له
فيه المذكور الدين بهذا يفي ما أحضرته الذي هذا يد في فيه المذكورة الدنانير
المحضر. ويتم وزيادة،
تقدم ما نحو على يكتب الدفع الدعوى. وسجل هذه ودفع الدعوى، هذه سجل

الميت. تركة في المطلق الدين دعوى سجل في
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 المثل مهر إثبات في محضر

ًا إنسان من برضاها البالغة ابنته الرجل زوج إذا ًا، نكاح ًا لها يسم ولم صحيح مهر
خل أو بها، دخل بأن المثل، مهر إثبات إلى الحاجة وقعت المثل، مهر وجب حتى

البنت كانت إن إما يخلو ول المثل، مهر وأنكر طلقها، ثم صحيحة، خلوة بها
المحضر: حضر في فكتب لها، ذلك الب يدعي حتى الدعوى بهذه أباها وكلت

جهتها من له الثابتة الوكالة بحق فلنة لبنته حضر الذي هذا فادعى وأحضر،
امرأة كانت حضر، الذي هذا موكلة فلنة ابنته أن معه أحضره الذي هذا على
بمحضر برضاها حضر الذي هذا أبوها زوجها صحيح، بنكاح معه أحضره الذي هذا
ًا لها يسم ولم الشهود، من ًا، كذا مثلها مهر وإن العقد، عند مهر كذا أو درهم

ًا؛ لبيها، أو وأمها لبيها أختها فلنة المسماة الصغرى أو الكبرى، أختها لن دينار
في هذه أختها تساوي هذه حضر الذي هذا وموكلة المقدار، هذا مهرها كان

والبكارة. والحسب والمال، والسن والجمال، الحسن
ًا ويذكر الشياء، هذه باختلف يختلف المهر لن الشياء؛ هذه ذكرنا إنما أن أيض

يختلف المهر لن فيها؛ موكلته التي البلدة بهذه مقيمة هذه موكلته أخت
أو الدراهم، هذه مثل أداء معه أحضره الذي هذا على فواجب البلدان، باختلف
عن مسألته وسأل بذلك وطالبه هذه، موكلته لبنته حضر الذي هذا إلى الدنانير

آخره. إلى فسئل ذلك،



بقي من الب، عشيرة نساء من أخرى امرأة إلى ينظر أخت لها يكن لم وإن
من المرأة تلك تكون أن ويشترط والبكارة، والسن والجمال الحسن في مثلها
ًا بلدها يعتبر الوصاف بهذه امرأة أبيها قوم من يوجد لم وإن ذكرنا، كما أيض
ذكر هكذا أمها قوم من مثلها بمهر تعتبر ول بلدتها، في الجانب من مثلها مهر
ًا الله رحمه وذكر المهور، باب أول في زاده خواهر السلم شيخ في أيض

يجوز الله: ل رحمه حنيفة أبي قول على أن المهر في الزوجين اختلف مسألة
المهور باب أول في المذكور فكان الجانب، من بأقرانها مثلها مهر تقدير

قولهما. 

ًا وكلت المرأة هذه كانت وإن الذي هذا فادعى وأحضر، يكتب: حضر بذلك أجنبي
أن الفلني، فلن بن فلن بنت فلنة لموكلته معه أحضره الذي هذا على حضر

من فلن أبوها زوجها صحيح، بنكاح أحضره الذي هذا امرأة كانت هذه موكلته
ًا لها يسم ولم الشهود، من بمحضر برضاها معها أحضره الذي هذا إلى مهر

آخره.
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المتعة إثبات في محضر
ولم صحيحة، خلوة بها خل أن وقبل بها، الدخول قبل امرأته الرجل طلق إذا

ًا، النكاح في لها سمى يكن المتعة. الزوج على لها كان مهر
ول الجودة، غاية جيد ل وسط ومقنعة، وملحفة أثواب: قميص ثلثة والمتعة

فلها مثلها، مهر نصف على ذلك زاد إذا إل ذلك لها فيجب الرداءة، غاية رديء
نصف من القل لها أن فالحاصل دراهم، خمسة عن قيمتها تنقص أن إل الثواب

ٍذ دراهم، خمسة من أقل المتعة قيمة تكون أن إل المتعة ومن المثل، مهر فحينئ
فلها المثل، مهر نصف مثل المتعة كانت وإن دراهم، خمسة عن ينقص ل

حالها. يقول: يعتبر الكرخي وكان الرجل، حال فيها ويعتبر المتعة،
يكتب: حضرت الثبات إلى الحاجة ووقعت أثواب، ثلثة المتعة وجبت إذا ثم

الذي هذا أن معها أحضرته الذي هذا على حضرت التي هذه فادعت وأحضرت،
طلقها ثم العقد، عند شيء تسمية غير من صحيح، بنكاح تزوجها معها أحضرته

درع، وسط، أثواب ثلثة المتعة عليه وجب حتى الخلوة، وقبل بها الدخول قبل
المحضر. ويتم ذلك، عن الخروج عليه فواجب وملحفة، وخمار،
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الغليظة الحرمة إثبات في محضر

أنواع:  على بالطلق الحرمة دعوى بأن يعلم أن يجب

هذا في المحضر كتابة وصورة تطليقات، ثلثا بصريح الحرمة أحدها: دعوى
أحضرته الذي هذا على حضرت التي هذه فادعت وأحضرت، الوجه: حضرت

صحيح، بنكاح ومدخولته ومنكوحته، أحضرته، الذي هذا امرأة كانت أنها معها
ًا، كذا الصداق من عليه ولها ًا كذا أو درهم ًا دينار ًا، دين ًا لزم ًا وحق بسبب واجب
تطليقات بثلثا نفسه على حرمها معها أحضرته الذي هذا وإن النكاح، هذا

ًا تنكح حتى بعد من له تحل ل غليظة، حرمة اليوم عليه محرمة وإنها غيره، زوج
الحرمة هذه بقيام علمه مع أحضرته الذي هذا وإن فيه، المذكور السبب بهذا



ًا، يمسكها بينهما الغليظة الذي هذا على فواجب عنها، يده يقصر ول حرام
فيه، المذكور عليه لها الذي الصداق وأداء سبيلها، وتخلية مفارقتها، أحضرته

وسألت بذلك، وطالبته عدتها، تنقضي أن إلى مثلها نفقة العدة، نفقة وإدرار
ذلك. عن مسألته
حضرت التي المرأة لهذه الحكم: وحكمت عند الدعوى: يكتب هذه سجل

الحرمة هذه بثبوت أحضرته، الذي هذا على الغليظة، الحرمة بهذه المدعية
ً كانت بعدما فيه المذكور بالسبب الغليظة هؤلء بشهادة النكاح بعقد له حلل
وكلفت وجههما، في المتخاصمين هذين من بمحضر فيه، المسمين الشهود

يده وقصرت حضرت، التي هذه بمفارقة أحضرته الذي هذا وهو عليه، المحكوم
عليها النفقة وبإدرار فيه، المذكور الصداق من عليه لها ما بأداء وأمرته عنها،
السجل. ويتم عدتها، تنقضي حتى مثلها نفقة

ًا، طلقها أنه بإقراره الحرمة تدعي الثاني: أن الوجه المحضر كتابة وصورة ثلث
كانت أنها أحضرته الذي هذا على حضرت التي هذه الوجه: فادعت هذا في

حال في أقر أحضرته الذي هذا وإن صحيح، بنكاح ومدخولته ومنكوحته، امرأته
ًا، يمسكها وأنه تطليقات، بثلثا حضرت التي هذه حرم أنه إقراره صحة حرام

إليها.  المذكور صداقها وأداء مفارقتها، عليه فواجب يفارقها، ول

بالحكم، القرار تذكر أنها إل الول، السجل نحو على الدعوى هذه سجل
إقرار بثبوت معها أحضرته الذي هذا على حضرت التي لهذه فيكتب: وحكمت

هؤلء بشهادة فيه المذكورة الغليظة، الحرمة بهذه معها أحضرته الذي هذا
السجل. ويتم فيه، المسمين الشهود

حلف قد حلف بسبب تطليقات بثلثا عليه الحرمة تدعي الثالث: أن الوجه
الفعل ذلك فعل وقد كذا، يفعل ل أن بينهما النكاح قيام حال تطليقاتها بثلثا

المعلقة، الثلثة الطلقات فنزل يمينه، في وحنث عليه، حلف الذي المعين
بثلثا أحضرته الذي هذا على محرمة حضرت التي المرأة هذه وصارت

الحرمة بهذه علمه مع أحضرته الذي هذا وإن فيه، المذكور بالسبب تطليقات
ًا، يمسكها بينهما الغليظة وطالبه مفارقتها، عليه فواجب يفارقها، ول حرام

ذلك بين تطليقتين أو بتطليقة، الحرمة تدعي كانت وإن المحضر، ويتم بذلك،
السبب ذلك يذكر آخر بسبب المحرمة المرأة ادعت إذا وكذلك المحضر، في
المحضر. في

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المرأة دعوى بدون تطليقات بثلثا الغليظة بالحرمة الشهود شهادة في محضر

بثلثا الحاضرة هذه امرأته طلق أنه حاضر رجل على القاضي عند شهدوا قوم
وجهها، على بالشهادة فأتوا تطليقات، بثلثا اليوم عليه محرمة وإنها تطليقات،
أنهم ذكروا قوم الحكم مجلس المحضر: حضر في يكتب سببهما على وساقوها

وحلهم وأنسابهم أسماءهم يذكر وفلن، وفلن وهم: فلن حسبة، شهود
ً معهم وأحضروا ومصلهم، كل وشهد فلنة، تسمى وامرأة فلن، يسمى رجل

امرأته * طلق أحضروه الذي الرجل إلى * وأشاروا الرجل هذا أن منهم واحد
يفارقها، ل إنه ثم تطليقات، * بثلثا أحضروها التي المرأة إلى * وأشاروا هذه

ًا، ويمسكها فالحكم الطلق، فأنكرا المرأة، وهذه الرجل هذا يعني فسئل، حرام
بينهما.  بالفرقة ويقضي هؤلء، شهادة يقبل القاضي أن الصور هذه في



القوم هذا حضور ويكتب رسمه، على السجل صورة يكتب السجل أراد وإذا
والمرأة الرجل إنكار ويكتب شهدوا، الذي الوجه على وشهادتهم مجلسه،
ديوان في المخلد المحضر في وأثبتها شهادتهم، يكتب: فسمعت ثم الطلق،
التعديل رسم إليه عمن ) الشهود4ب255( أحوال عن ويعرفه الحكم،

وثبت شهادتهم، فقبلت القول، وقبول العدالة إلى فنسبوا بالناحية، والتزكية
بذلك، عليه المشهود وأعلمت به، شهدوا ما على به شهدوا ما بشهادتهم عندي

عن عجزه عند وظهر بالدفع، يأت فلم دفع، له كان إن الدفع إيراد من ومكنته
هذه فلن بنت فلنة بكون وحكمت آخره، الى تعالى الله فاستخرت ذلك،

إلى وجوههما في منهما بمحضر تطليقات بثلثا هذا فلن زوجها على محرمة
هذا على عدتها تقضي أن إلى صاحبه بمفارقة منها واحد كل وأمرت آخره،
ثم عدتها، وتنقضي ويطلقها الثاني، الزوج بها ويدخل آخر، بزوج وتتزوج الزوج،

برضاها. يتزوجها
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الغائأب على الغليظة الحرمة إثبات في محضر
من بمحضر تطليقات بثلثا نفسه على حرمها ثم بها، دخل زوج لها امرأة

إثبات المرأة وأرادت بالحرمة، القاضي يقضي أن قبل الزوج غاب ثم الشهود،
وجهان:  فلذلك شهودها، بشهادة بذلك ليقضي القاضي؛ يدي بين الحرمة هذه

ألف فلن بن فلن زوجي على لي كان أنه حاضر رجل على تدعي أحدهما: أن
المذكور هذا فلن زوجي عن ذلك لي ضمنت وإنك صداقي، بقيمة ونصفها دينار

ًا الضمان هذا أجزت وإني تطليقات، بثلثا نفسه على حرمني إن بهذا معلق
بثلثا نفسه على حرمني فلن زوجي إن ثم هذا، الضمان مجلس في الشرط

ًا المذكورة الدنانير هذه وصارت تطليقات، المذكور الضمان بحكم عليك لي دين
فيه، المذكور بالسبب فيه المذكورة الحرمة هذه من علم في وأنت فيه،

كما بالضمان عليه المدعى فيقّر إلّي، بإزائأها ذلك من الخروج عليك فواجب
أن على يشهدون بشهود المرأة فتجيء الحرمة، بوقوع العلم وينكر ادعت،
الدعوى. صورة هو فهذا تطليقات، بثلثا نفسه على حرمها زوجها
التي هذه فادعت نفسها، مع وأحضرت حضرت، يكتب المحضر: أن صورة

إلى أوله من ذكرنا ما نحو على دعواها بذكر أحضرته الذي هذا على حضرت
آخره.
ًا المدعية قوله: أحضرت إلى بينا ما نحو على الدعوى هذه سجل ذكر(ت) نفر
ذلك، إلى فأجبتها شهادتهم، وسألتني الدعوى، موافقة على شهودها أنهم

هذه وقوع عليه المدعى من والنكار الدعوى، عقيب الشهاد بعد فشهدوا
النسخة: تلك مضمون وهذا عليهم، قرئأت نسخة من الخر بعد الواحد الحرمة
بن فلن زن هذه المدعية إلى وأشار آسده، حاضر زن اين كه سيدهم كواهي

محرمة أده حاضر زن زاين وأمرد طلق، به كرد حام يشتن برخو وبرا بود فلن
الشارة، مواضع جميع في منهم واحد كل وأشار طلق، بس فلن برين است

التي المرأة هذه بكون قوله: وحكمت إلى يصل أن إلى شهادتهم فسمعت
التي لهذه وقضيت فيه، المذكور بالسبب فلن زوجها على محرمة حضرت
وجنسه مبلغه المذكور المال هذا بوجوب معها أحضرته الذي هذا على حضرت



فلن تحريم وهو شرطه، وجود وعند المذكور، الضمان بسبب كذا وذلك فيه،
المتخاصمين وجه في فيه المذكور الوجه على إياها حضرت التي هذه زوج

السجل.  ويتم هذين،

لي ضمنت قد أنك العدة نفقة ضمان حاضر رجل على تدعي الثاني: أن الوجه
ضمانك أجزت وأنا تطليقات، بثلثا نفسه على زوجي حرمني إن عدتي نفقة
تطلقات، بثلثا نفسه على حرمني زوجي إن ثم هذا، الضمان مجلس في هذا
على حرمني زوجي إن ثم هذا، الضمان مجلس في هذا ضمانك أجزت وأنا

نفقة عليك لي ووجب اليوم، عدته في وأنا كذا، بتاريخ تطليقات بثلثا نفسه
الخروج عليك فواجب المذكور، الضمان هذا بسبب عدتي تنقضي أن الى عدتي

نفقة بضمان عليه المدعى فيقر إلي، بالداء عدتي نفقة من لزمك ما عهدة عن
فلن زوجها أن على يشهدون بشهود المرأة فتجيء الحرمة، وينكر العدة،
وجه هو فهذا فلن، زوجها عدة في وأنها تطليقات، بثلثا نفسه على حرمها

الدعوى.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

حضرت التي هذه فادعت وأحضرت، الدعوى: حضرت لهذه المحضر صورة
إن عدتها، نفقة زوجها عن لها ضمن كان قد أنه معها أحضرته الذي هذا على

آخرها، إلى أولها من دعواها ويكتب تطليقات، ثلثا نفسه على زوجها حرمها
ًا، حضرت التي هذه قوله: أحضرت إلى آخره. إلى شهودها أنهم وذكرت نفر

قوله إلى معها أحضرته الذي هذا على دعواها فيه الدعوى: يكتب هذه سجل
هذه بكون وحكمت مثلها، قبول العلم ليجاب وقبلتها شهادتهم، فسمعت

التي لهذه وقضيت اليوم، عدته في وبكونها فلن، زوجها على محرمة المرأة
عدتها تنقضي أن إلى نفقتها عدة بوجوب معها أحضرته الذي هذا على حضرت
ويتم وجوههما، في هذين المتخاصمين من بمحضر الشهود هؤلء بشهادة
السجل.

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 النفقة عن العجز بسبب الزوجين بين التفريق سجل

يملك ل فقير أنه لما عليها النفاق عن عاجز الصغير وهذا صغيرة، تحته صغير
ًا، يستخلف حتى القاضي إلى عنها بنيابة أبوها الصغيرة هذه أمر فرفع شيئ

ًا التفريق يرى الذي الشفعوي القاضي الحادثة هذه في القاضي بين جائأز
الحادثة هذه في إليه القاضي فيكتب النفاق، عن الزوج عجز بسبب الزوجين

ًا بنيابة إلّي رفع قد الشفعوي للقاضي والتحية التسمية صورته: بعد كتاب
بن فلن الصغير امرأة أنها هذا أبوها فلن بن فلن بنت فلنة المسماة الصغيرة

ّوجها فلن، من بمحضر كذا صداق على البوة بولية فلن بن فلن أبوها ز
ًا الشهود ًا، تزويج صحيح، بنكاح الصغير لهذا امرأة الصغيرة هذه وصارت صحيح

ًا تملك ل بعدم الصغيرة وهذه محترف، ول بمكتسب ليس وإنه الدنيا، من شيئ
قد معدلين شهود بشهادة الصغيرة هذه على النفاق عن عندي عجزه ظهر وقد

الله أدام مكاتبته الصغيرة هذه أب مني والتمس ذلك، بجميع عندي شهدوا
الواقعة الخصومة هذه إلى بالصغاء يستفضل وكاتبته ملتمسه، فأجبت فضله،



ًا عليه، رأيه ويقع إليه، اجتهاده يؤدي ما على بينهما وتفصيلها بينهما، مستعين
ًا تعالى بالله القاضي كتاب صورة هو فهذا الحق، لجابة التوفيق منه طالب

الشفعوي.
المكتوب يدي بين الصغير أب يخاصم إليه المكتوب إلى الكتاب وصل إذا ثم

ل معدم الحنفي القاضي كتاب في مذكور هو ما حسب على الصغير أن إليه
هذه امرأته على النفاق عن عاجز وأنه الكسب، على يقدر ل وأنه له، مال

الصغيرين، هذين بين يفرق أن الشفعوي القاضي من ويطالب الصغيرة،
السجل.  ويكتب بينهما، الشفعوي القاضي فيفرق

القاضي من كتاب إلّي ورد الشفعوي: قد فلن بن فلن السجل: يقول وصورة
الله * أدام بخارى كورة في ونواحيها القضاء لعمل المتولي فلن بن فلن

ً فلن الخاقان قبل * من توفيقه الواقعة الخصومة من إليه رفع ما على مشتمل
فلن بن فلن وبين فلنة، الصغيرة لبنته يخاصم الذي الفلني فلن بن فلن بين

ًا لن وذلك فلن، الصغير ابنه من يخاصم الذي الفلني الصغيرة هذه أبا هذا فلن
الصغير امرأة المذكورة الصغيرة ابنته أن القاضي هذا إلى رافع المذكورة
منه هذا أبوه زوجها صحيح، بنكاح وحلله امرأته هذا، فلن بن فلن المسمى

ًا ًا، تزويج لبنه النكاح هذا منه قبل هذا الصغير هذا والد فلن بن فلن وأن صحيح
ً هذا الصغير ًا قبول هذه الصغيرة ابنته وإن هذا، التزويج مجلس في صحيح
عجزه ثبت النفاق، عن عاجز معدم الصغير هذا زوجها وإن النفقة، إلى محتاجة

أن هذا القاضي من فلن بن فلن الصغيرة أب سأل وقد هذا، القاضي عند
والفصل الخصومة، هذه ) إلى4أ256( الستماع في لي ويأذن إلّي، يكتب
إلي، كتب القاضي وفلن عليه، رأيي ويقع إليه، اجتهادي يؤدي ما على بينهما

وعقدت الخصومة، هذه سماع في أمره وامتثلت وفهمته، الكتاب وقرأت
ًا وأحضر فلن، الصغيرة هذه والد ذلك مجلسي في حضر وقد لذلك، مجلس

فلن. الصغير هذا والد معه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الصغيرة أن معه أحضره الذي هذا على الصغيرة لهذه حضر الذي هذا فادعى
الذي هذا ابن هو الذي الصغير هذا امرأة حضر الذي هذا بنت فلنة المسماة
عن عاجز معدم معه أحضره الذي هذا ابن المسمى الصغير وإن معه، أحضره
إلى محتاجة الصغيرة هذه وإن فيه، المسماة الصغيرة ابنته على النفاق
ًا وأقام النفقة، ً شهود هذا ابن فلن بن فلن المسمى الصغير أن على عدول

هذه والد مني وسأل الصغيرة، هذه على النفاق عن عاجز معدم أحضره الذي
اجتهادي ووقع ذلك، في فتأملت هذا، الصغير زوجها وبين بينها التفريق الصغيرة

صار بعدما بينهما وفرقت النفقة، عن العجز بسب بينهما التفريق جواز على
ًا، بينهما النكاح ًا النفاق عن الصغير هذا عجز كان وبعدما معلوم لي معلوم
ًا ًا، تفريق ذلك. في حجة السجل هذا بكتب فأمرت صحيح

ًا الصل القاضي من طلب فإن بأن يأمر الصل فالقاضي السجل، هذا أيض
ما جميع جرى آخره، إلى فلن القاضي السجل: يقول ذلك ظهر على يكتب

إلى الكتاب كتبه من فيه المذكور بتاريخه آخره، إلى أوله من الذكر هذا تضمنه



ًا فلن بن فلن إليه، فيه المذكورة الخصومة هذه سماع تفويض متضمن
إليه، المكتوب اجتهاد إليه يؤدي بما فيها والعمل ذلك، في البينة إلى والستماع

ًا إليه المكتوب وجعلت مني، كان عليه رأيه ويقع ًا فلن بما العمل في عني ثابت
في المضاء هذا بكتبه وأمرت وأجزته، هذا في ما حكم وأمضيت رأيه، عليه يقع

كذا. تاريخ
ًا الزوج وكان بالغين، الزوجان كان وإن ما فيه فالطريق النفاق، عن عاجز

زوجها وبين المرأة بين الخصومة وقعت إذا هاهنا أن إل الصغيرين، في ذكرنا
أقر فإن النفاق، عن عاجز زوجها أن المرأة فادعت الشفعوي، القاضي عند

لم وإن ذلك، المرأة طلب عند الزوج بإقرار بينهما يفرق فالقاضي بذلك، الزوج
ًا، الزوج يكن عند بينهما، القاضي ويفرق عجزه، على البينة تقيم فالمرأة مقر

أعلم. والله ذلك، المرأة طلب
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الهبة بلفظة النكاح في وزوجها المرأة بين التفريق في سجل
الصغير أب وقبل الهبة، بلفظة العقد كان صغير، من نفسها زوجت كبيرة امرأة
ذلك إلى سبيل ل النكاح، هذا إبطال على التفاق وقع ثم الصغير، لبنه العقد

ًا، الزوج دام ما بالطلق يكون بأن النفقة عن العجز بسبب إليه سبيل ول صغير
والشافعي الهبة، بلفظة كان النكاح أن بسبب إبطاله فيتعين كثير، مال للصغير

منه ويلتمس الصل، القاضي إلى المر فرفع الهبة، بلفظ النكاح جواز يرى ل
القاضي إلى الحنفي القاضي فيكتب ذلك، في الشفعوي القاضي إلى الكتاب

إلي رفعت وسعادته، سلمته وأدام فلن المام * القاضي الله * أيده الشفعوي
ل صغير وإنه فلن، بن فلن المسمى للصغير نفسها وهبت أنها فلن بنت فلنة
وإنها له، امرأة صارت منذ بها يدخل ولم يحتاج، ل ومثله المرأة، إلى له حاجة

* توفيقه الله * أدام مكاتبته مني وسألت البلوغ، وقت إلى معه بالمقام تتضرر
وتفصيلها بينهما، الواقعة الخصومة إلى بالصغاء ليتفضل وكاتبت؛ فأجبتها،

البينة قامت بعدما ولكن رأيه، على ويقع اجتهاده، إليه يؤدي ما على بينهما
ذلك. في موفق وهو الهبة، بلفظ كان بينهما النكاح أن عنده

هذه يسمع أن إليه المكتوب وأراد إليه، المكتوب إلى الكتاب هذا ورد إذا ثم
وجهان:  ذلك ففي الخصومة

نفسها مع وتحضر القاضي، هذا مجلس المخاصمة المرأة تحضر أحدهما: أن
هذا الصغير أب بحضرته: أن الصغير أب على وتدعي أبيه، مع الصغير هذا

زوجني هذا، الصغير ابنه امرأة أني ويزعم هذا، الصغير البن بطاعة يطالبني
أن لما المطالبة هذه في مبطل وهو ورضائأي، بأمري أبي الصغير هذا من

هذا مباشرة وقت هذا الصغير لب قلت فإني الهبة، بلفظة كان بيننا النكاح
الصغير لوالد قال كان قال: أبي أو فلن، الصغير ابنك من نفسي الزوج: وهبت

الصغير: قبلت أب وقال فلن، الصغير ابنك من برضاها فلنة ابنتي هذا: وهبت
الكف فعليه السلف، بعض عند جائأز غير الهبة بلفظ والنكاح فلن، لبني ذلك
النكاح أن لما المطالبة هذه في محق يقول: أنا الصغير وأب المطالبة، هذه عن

هذه والد فإن النكاح، بلفظة كان الصغير ابني وبين المرأة، هذه بين الواقع



صداق على فلن الصغير ابنك من برضاها فلنة ابنتي لي: زوجت قال المرأة
ًا، المرأة فتقيم هذا، الصغير لبني ذلك قبلت وأنا كذا، عند يشهدوا حتى شهود

على العقد هذا بفساد القضاء منه وتلتمس دعواها، موافقة على القاضي
ًا بذلك ويكتب بذلك، فيقضي مذهبه، لها. حجة كتاب

 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ببخارى والحكام القضاء بعمل المتولي فلن قاضي من كتاب إلّي فيكتب: ورد
ً فلن قبل من ونواحيها بين الواقعة الخصومة من إليه رفع ما على مشتمل

بلفظة الواقع النكاح في فلن بن فلن المسمى الصغير وبين فلن، بنت فلنة
و فيها، البينة سماع و وفصلها الخصومة، هذه إلى بالصغاء لي أمر وقد الهبة،

ًا وعقدت أمره، فامتثلت فيها، واجتهادي برأيي فيه وقع فيما القضاء مجلس
معها وأحضرت الفلني، فلن بنت فلنة ذلك مجلسي في فحضرني لذلك،
على حضرت التي هذه فادعت فلن، أبوها ومعه فلن، بن فلن الصغير زوجها

ابنه بطاعة يطالبني الصغير هذا أب أن الصغير، هذا بحضرة الصغير هذا أب
لن الدعوى؛ هذه في مبطل وهو هذا، الصغير ابنه زوجة أني ويزعم الصغير،

هذا لب قلت فإني الهبة، بلفظة كان الصغير هذا وبين بيني، كان الذي النكاح
وقال فلن، الصغير ابنك من نفسي النكاح: وهبت عقد مباشرة وفيه الصغير،

هذا. الصغير لبني ذلك الصغير: قبلت أب
وعليه والفقهاء، العلماء من السلف بعض عند جائأز غير الهبة بلفظة والنكاح

نه مبطل فقال: من مسألته وسألت بذلك، فطالبته المطالبة، هذه عن الكف
جهة أن من وبيان كمده حاضر اين بيان نكاح عقد كه محتم مطالبت درين لم

كه كفت مرا آمده حاضر زن اين هبة بلفظ بودنه نكاح بلفظ مرا خود صبر اين
ازجبت را عقد اين كفتم ومز دادم، نيرني نكاح بعقد فلن بسرتو به خدمتن من

فتم.  درابدر بسرخو

ًا المرأة هذه فأحضرت أسمائأهم بذكر دعواها وفق على شهودها أنهم ذكر نفر
المذكورة، الدعوى هذه عقيب الستشهاد بعد منهم واحد كل وأنسابهم،فشهد

متفقة مستقيمة بشهادة المدعية هذه دعوى وفق على بالنكار عنها والجواب
صحيحة، بإشاراٍت الشارة موضع في منهم واحد كل وأشار والمعاني، اللفاظ

بالعدالة، عرفتهم كنت أو قبولها، العلم ليجاب وقبلتها شهادتهم، فسمعت
جرى الذي العقد أن هؤلء بشهادة عندي وثبت القول، وقبول الشهادة، وجواز

بلفظة كانت أحضرته الذي الصغير هذا أب وبين حضرت، التي المرأة بين
( واجتهادي رأيي عليه يقع بما الحكم حضرت التي هذه سألتني ثم الهبة،
بلفظة النكاح بطلن على رأيي ووقع وتأملت، ذلك في ) فاجتهدت4ب256
ً الهبة، هذا بفساد فحكمت الهبة، بلفظة النكاح جواز يرى ل من بقول عمل
ًا وجههما في المتخاصمين هذين وبحضرة الموصوف، العقد أبرمته، حكم

هذه في بالحكم فلن القاضي أطلقني بعدما ذلك وكان نفذته، وقضاء
من طلبوا فإن كذا، يوم في وذلك واجتهادي، رأيي عليه يقع بما الخصومة
ما حسب على السجل ذلك ظهر على يكتب الحكم، هذا إمضاء الصل القاضي



النفقة. عن العجز بسبب الزوجين بين التفريق في مر
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أنها أحضرته التي المرأة هذه على الصغير أب يحضر ذلك: أن في الثاني الوجه
من نفسي لي: وهبت فقالت الهبة، بلفظ منه الصغير ابني من نفسها زوجت

هذا الصغير ابني امرأة هي فصارت لبني، ذلك قبلت وأنا فلن، الصغير ابنك
زن وتقول: من هذه، دعواه المرأة فتنكر طاعته، عليها فواجب الوجه، هذا من
بشهود الصغير أب فيجىء نيست، واجب من بر وي وطاعت نم صغر اين

موافقة على شهدوا فإذا المرأة، هذه بحضرة هذه، دعواه وفق على يشهدون
الصغير هذا أب وبين أحضرها، التي المرأة هذه بين النكاح جريان من دعواه
هذه منه تلتمس ثم شهادتهم، يقبل الشفعوي فالقاضي هذا، الصغير ابنه لجل

فيقضي عليه، اجتهاده يقع ما على بينهما الخصومة هذه تفصل أن المرأة
ًء بفساده ًا مذهبه على بنا ً الهبة بلفظة النكاح يرى من بقول أخذ على باطل

Iوالفقهاء. العلماء من السلف بعض قول
ً ذلك في يكتب أن القاضي هذا أراد وإذا إلي فلن: ورد يكتب: يقول سجل

ًا، لذلك قوله: وعقدت إلى فلن قاضي من كتاب أب دعوى يكتب ثم مجلس
إلى بتمامها نفسه مع الصغير أب أحضرها التي المرأة وجواب هذا، الصغير

ًا هذا الصغير أب قوله: فأحضر إلى الستماع وسألني شهوده، أنهم ذكر نفر
منهم واحد كل فشهد الشهود، واستشهدت ذلك، في له فأجبت شهادتهم،

ما وفق على والمعاني، اللفاظ متفقة مستقيمة صحيحة بشهادات الخر عقيب
بإشارات الشارة موضع في منهم واحد كل وأشار هذا، الصغير أب ادعاه

كون الشهود هؤلء بشهادة عندي وثبت وقبلتها، شهادتهم فسمعت صحيحة،
التي المرأة وبين هذا، الصغير ابنه لجل هذا الصغير أب من جرى الذي النكاح

هذا بفساد الحكم المخاصمة المرأة هذه سألتني ثم الهبة، بلفظة هذه أحضرته
ًا مذهبي على العقد ذلك، إلى فأجبتها الهبة، بلفظة النكاح يجوز ل من بقول أخذ

ًا ذلك يرى من قول على النكاح هذا بفساد وحكمت السلف، علماء من فاسد
تقدم. ما نحو على السجل ويتم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 المضافة اليمين فسخ في سجل

طالق فهي أتزوجها امرأة قال: كل بأن يتزوجها امرأة كل بطلق حلف رجل
ًا، ًا، تطلق امرأة تزوج لو حتى عندنا منعقدة اليمين فهذه ثلث الشافعي: وعند ثلث

فسخ إلى الرجل هذا احتاج فإن تطلق، ل امرأة تزوج لو حتى بمنعقدة، ليست
كان إن وليها يزوج شاء، امرأة أي امرأة، يتزوج أن ينبغي ورفعها، اليمين، هذه
ثم بالجماع، النكاح هذا يصح حتى ولي، لها يكن لم إن القاضي ويزوج ولي، لها

ًا منه وتلتمس الحنفي، القاضي إلى المر المرأة ترفع القاضي إلى كتاب
ًا يكتب الحنفي فالقاضي الشفعوي، بهذه لها الشفعوي القاضي إلى كتاب

الصورة:
أن فلن، بنت فلنة المسماة إلي رفعت آخره، إلى المام الشيخ بقاء الله أطال
ًا طالق فهي أتزوجها امرأة كل بطلق النكاح قبل حلف كان وقد تزوجها، فلن



ًا، محرمة وصارت تطليقات، ثلثا عليها ووقع اليمين، هذه بعد تزوجها ثم ثلث
ًا، يمسكها وإنه السبب، بهذا عليه مني والتمست عنها، يده يقصر ول حرام

بالصغاء ليتفضل إليه الكتاب هذا وكتبت ذلك، إلى فأجبتها ذلك، في مكاتبته
وهو رأيه، عليه ويقع اجتهاده، وقع ما على بينهما الواقعة الخصومة هذه إلى

تعالى. الله من ذلك في موفق
إليه المكتوب قبل المرأة هذه تدعي إليه المكتوب إلى الكتاب هذا وصل إذا ثم

طلقت كنت وقد الشهود، من بمحضر تزوجتني الصورة: إنك بهذه زوجها على
ًا، طالق فهي أتزوجها امرأة كل تزوجي: إن قبل ووقع ذلك، بعد تزوجتني ثم ثلث
عليك فواجب السبب، بهذا غليظة حرمة عليك وحرمت تطليقات، ثلثا علي
ويقر اليمين، بهذه الزوج فيقر هذا، عن بالجواب وتطالبه عني، يدكا قصر

غير اليمين هذه لن طلق؛ عليها يقع ولم لي، حلل يقول: إنها أنه إل بتزوجها؛
ًا بينهما؛ النكاح وبقيام اليمين، هذه ببطلن إليه المكتوب فيقضي منعقدة، أخذ

ذلك في ويكتب السلف، علماء قول من اليمين هذه قال) ببطلن (من بقول
النكاح وفي النفقة، عن العجز بسبب التفريق في بينا ما نحو على السجل
الهبة.  بلفظة

تزوجتها، المرأة: إني هذه على إليه المكتوب عند الزوج يدعي آخر: أن ووجه
أنه لما علّي بواجبة ليست تقول: طاعته والمرأة طاعتي، عن خرجت وإنها
ًا، طالق فهي أتزوجها امرأة وقال: كل تزوجي، قبل حلف تزوجني، وقد ثلث
علّي فليس غليظة، حرمة عليه محرمة وصرت تطليقات، ثلثا علّي ووقع

مذهبه على إليه المكتوب هذا يقضي ثم وبالتزوج، بالحلف الزوج فيقر طاعته،
يكتب أن أراد وإن بطاعته، المرأة ويأمر بينهما، النكاح وبقيام اليمين، ببطلن

ً بذلك بينا. ما نحو على يكتب سجل
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ّنة إثبات في محضر للتفريق الع
يدعي والزوج إلّي، يصل لم وتقول: إنه القاضي، عند زوجها خاصمت إذا المرأة

ًا كانت فإن إليها، الوصول الواحدة النساء، يريها فالقاضي النكاح، وقت بكر
وإن سنة، يؤجله فالقاضي بكر، قلن: هي فإن أحوط، والثنتان تكفي، العدل

والقياس: أن استحسان، وهذا إليها، الوصول على الزوج يحلف ثيب، قلن: هي
إليها. الوصول تنكر لنها اليمين؛ مع المرأة قول القول يكون
التفريق، حق ينكر ولكنه إليها، الوصول تدعي كانت إن الستحسان: أنه وجه

ًا، الزوج حلف إذا ثم لذلك، فيحلف يؤجل، فل وصوله ثبت حلف إن استحسان
ًا صار نكل وإن سنة.  فيؤجل إليه، الوصول بعدم مقر

ًا المرأة كانت فإن الزوج يحلف ولكن النساء، يريها ل فالقاضي النكاح، وقت ثيب
ًا صار نكل وإن إليها، الوصول ثبت حلف فإن إليها، الوصول ادعى ما على مقر
ما يكتب: هذا التأجيل، ذكر كتبه أرادوا وإن سنة، فيؤجل إليها، الوصول بعدم
نافذ بخارى بكورة والحكام القضاء لعمل المتولي فلن بن فلن القاضي أمهل

ٍذ أهلها بين القضاء بنت فلنة المسماة إليه رفعت حين فلن بن فلن أمهل يومئ
ًا تزوجها له فلن ًا، نكاح ًا وجدته وإنها صحيح عند ذلك وثبت إليها، يصل ل عنين



أوجب ما فحكمها الباب، هذا في الثبوت ) طريق4أ257( هو بما القاضي هذا
رجاء الخصومة؛ وقت من واحدة سنة المهال من العنين حق في الشرع
ما على باليام واحدة سنة إياه القاضي فأمهل المهال، مدة في إليها وصوله

الخصومة يوم هو الذي الذكر هذا تاريخ وقت من المشايخ أكثر اختيار عليه
ً ًا، إمهال كذا. يوم في ذلك في حجة الذكر هذا بكتابة وأمر صحيح

التأجيل، مدة في إليها الوصول الزوج وادعى التأجيل، وقت من السنة تمت إذا
ًا، النكاح وقت المرأة كانت فإن ذلك، المرأة وأنكرت النساء يريها فالقاضي بكر

بين المرأة القاضي فيخير إليها، يصل لم أنه ثبت بكر قلن: هي وإن مامر، على
يمينه، مع الزوج قول فالقول ثيب، قلن: هي وإن الفرقة، وبين معه المقام
نكل، وإن لها، خيار فل حلف فإن مّر، ما على إليها الوصول على الزوج فيحلف

الخيار.  فلها

ًا المرأة كانت وإن يحلف ولكن النساء، يريها ل فالقاضي النكاح، وقت ثيب
لذلك يكتبوا أن أرادوا وإن الخيار، فلها نكل وإن لها، خيار فل حلف فإن الزوج،
ًا الذي هذا على حضرت التي هذه فادعت وأحضرت، يكتب: حضرت محضر

بنكاح وحلله معها، أحضرته الذي هذا امرأة حضرت التي هذه أن معها أحضرت
ًا وجدته وإنها صحيح، أمرها رفعت وإنها حالها، على بكر وهي إليها، يصل ل عنين

كما المر أن القاضي هذا عند ثبت بعدما سنة القاضي وأمهله القاضي، هذا إلى
على بكر وأنا التأجيل، وقت من السنة انقضت وقد ثبوته، طريق هو بما ادعت
أم رسيده وقال: من فأجاب ذلك، عن مسألته وسألت بذلك، وطالبته حالها،

ذكره. مر الذي التفصيل على المسألة هذا فبعد تأجيل، مدت درين زن باين
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في إليها يصل لم وإنه للحال، بكر أنها عنده وثبت ذكرنا، ما القاضي فعل إذا ثم
للزوج: يقول فالقاضي التفريق، اختارت فإن يخيرها، فالقاضي التأجيل، مدة

أبي عند الدراكا كخيار وهو بينهما، يفرق فالقاضي وإل فارقها فإن فارقها،
يحتاج ل المخيرة، كخيار وعندهما القاضي، قضاء بدون الفرقة تقع ل حنيفة،

بعد السجل في ويكتب نفسها، باختيارها الفرقة فتقع القاضي، تفريق إلى
عندي وثبت اليوم، بكر أنها منهن عدلن فأخبرت النساء الزوج: فأريها جواب

إليها. يصل لم وأنه بكر، أنها بقولهما
وإن إليها، الوصول تنكر والمرأة ثيب، أنها يكتب: فأخبرن ثيب أنها أخبرت وإن

فحلفت إليها، الوصول تنكر والمرأة ثيب، أنها يكتب: فأخبرن ثيب أنها أخبرن
عليها، اليمين فعرضت فنكل، التأجيل، مدة في إليها وصلت بالله: لقد الزوج

ًا وصار فنكلت، فأمرت نفسها، المرأةفاختارت فخيرت إليها، يصل لم أنه مقر
وجوههما.  في منهما بمحضر بينهما ففرق ذلك، فأبى يفارقها، بأن الزوج

فإن المدة، مضي قبل عزل أو مات، منه المهال كان الذي القاضي كان وإن
المهال، على البينة إقامة في لها حاجة فل المدة، ومضي بالمهال الزوج أقر

ذلك، على البينة إقامة إلى المرأة تحتاج المهال أنكر وإن المدة، ومضي
الذي هذا على حضرت التي فادعت وأحضرت، المحضر: حضرت في ويكتب

صحيح، بنكاح وحلله ومنكوحته، معها أحضرته الذي هذا امرأة أنها أحضرته



ًا، هذا زوجها وجدت وأنها نافذ فلن قاضي إلى أمرها رفعت قد وإنها عنين
ٍذ، القضاء فلن، القاضي قبل أحضرته الذي هذا على هذه دعواها وادعت يومئ

انقضت وقد طريقها، هو بما هذه دعواي صحة عنده ثبت بعدما سنة أمهله وإنه
مسألته وسألت بذلك، وطالبته حالها، على بكر وأنا التأجيل، وقت من السنة

نيست قاضي فلن تأجيل ايين اذ مرا عنين فأجاب: من فسئل ذلك، عن
إلى فأجبتها شهادتهم، إلى الستماع وسألتني شهودها، أنهم ذكر هذا أحضرت

واحد بالنكار والجواب الدعوى، عقيب فشهدوا الشهود، فاستشهدت ذلك،
كه زن اين كه ميذهم منهم: كواهي واحد كل شهادة لفظ وهذا الخر، بعد منهم

أنيحا كه كزى شوى برييز فلن بن فلن نك بنزو كرد دعوى است آمده حاضر
منكر شوي واين است برسيده وبمن است عينين من غوي اين كه است حاضر

سال ياكا زكرد أمها وبرا فلن قاضي وأبو خويش رسدن راوما خويش عنت بود
است عنن زن آن شوى اين كه كشت معلوم بندا فل قاضي أنك إذ بعد بيوسته

بكدشت. تمام سال يك إمهال وازوقت است نرسيده زن وباين
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

وقت من السنة مضت وقد إليها، يصل ولم عنين أنه الثاني القاضي عند ثبت ثم
بالشهادات السجل: فأتوا في الثاني القاضي هذا فكتب الول، القاضي إمهال
من شهدوا ما جميع بشهادتهم عندي وثبت سببها، على وساقوها وجهها، على

من بمحضر كله بذلك وحكمت هذا، أحضرت التي هذه زوج فلن القاضي إمهال
في إليها الوصول الزوج ادعى ذلك فبعد وجوههما، في المتخاصمين هذين

كان ما يصنع الثاني فالقاضي بكر، وقالت: أنا ذلك، المرأة وأنكرت المدة،
بينا. ما نحو على الول القاضي يصنع
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الدعوى هذه دفع في محضر
العنة، قبله دعواها دفع في معه أحضرت التي هذه على حضر الذي ادعى

المطالبة في مبطلة أنها التأجيل مدة مضي بعد بالتفريق إياه ومطالبتها
به التي بالعنة ورضيت القاضي، تأجيل بعد معه المقام اختارت أنها لما بالتفريق
ًء بلسانها ًا، رضا أقرت وقد التأجيل، مدة في إليها وصل يقول: إنه أو صحيح
إليها. بوصوله

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
النسب دعوى في محضر
ولدته الرجل هذا من ابنها الصبي هذا أن رجل على تدعي صبي يدها في امرأة
رجل وبكسوته. أو الغلم بنفقة وتطالبه بينهما، النكاح قيام حال فراشه على
فراشه على ولدته منها، ابنه الصبي هذا أن امرأة على يدعي صبي يديه في

بينهما. النكاح قيام حال
تجحد.  والمرأة هذه، امرأته من ابنه أنه صبي يديه في رجل ادعى أو

فهذه ينكر، والزوج هذا، زوجها من ابنها أنه صبي يدها في امرأة ادعت أو
البنوة دعوى أو البوة، دعوى بأن يعلم بأن ويجب صحيحة، كلها الدعاوى
على رجل يدعي بأن وذلك يكن، لم أو المال، دعوى معه كان سواء صحيحة



فهذه منكر، الرجل وذلك الرجل، هذا ابن أني يدعي أو الرجل، هذا أب أني
يسمع فالقاضي ادعاه، ما على البينة المدعي أقام حتى صحيحة الدعوى
دعوى بدون المومية دعوى وكذلك عليه، المدعى على ببينته ويقضي دعواه،
وأقامت الرجل، هذا أم أني رجل على ادعت لو امرأة أن حتى صحيحة، المال
ينتصب والب الم، من بنسبه ويقضي بينتها، يسمع القاضي فإن بينة، ذلك على

ًا ًا تنتصب الم وكذلك الم، من نسبه إثبات في ابنه عن خصم ابنها عن خصم
هذا أول في ذكرناها التي المسائأل في بيانه الب من نسبه إثبات في الصغير

ًا انتصابه وأما المحضر، والب الولد، ) حق4ب257( النسب لن فظاهر؛ خصم
ًا ينتصب كإقامة الب من البينة إقامة فصار حقوقه، إثبات في البن عن خصم

ًا، كان لو البن من البينة ًا، كان ولو بالغ يثبت ابنها، أنه عليها البينة وأقام بالغ
ًا الم انتصاب وأما هاهنا، كذا منها نسبه من النسب إثبات في البن عن خصم
حق في منفعة بمحض وفيما الصغير، حق في منفعة محض النسب فلن الب؛

السواء. على ذلك في والب فالم الصغير،
الم من قبولها يصح الصغير ابنه على الب من الهبة قبول يصح كما أنه ترى أل

النفع بين المترددة الحقوق حق في والم الب بين التفاوت وإنما الصغير، على
ًا تنتصب ل فالم والضرر، ًا، ينتصب والب ذلك، في البن عن خصم وإذا خصم
ًا الم انتصبت إقامة فصارت الب، من البن نسب إثباته في البن عن خصم

ًا، كان لو البن كإقامة ذلك على البينة الم ًا، كان ولو بالغ ابن أنه بينته وأقام بالغ
هاهنا.  كذا منه؟ نسبه يثبت أنه أليس الرجل هذا

أنه زوجها على تدعي صغير ابن المرأة يد في كان إذا المحضر: فيما صورة
أحضرته الذي هذا على حضرت التي هذه فادعت وأحضرت، منه: حضرت، ابنها
الذي هذا ابن * أنه إليه * وأشارت حجرها في الذي الصبي هذا أن نفسها مع

إن ذلك فبعد بينهما، النكاح قيام حال فراشه على منه ولدته هاهنا أحضرته
وإن الصبي، هذا نفقة أحضرت الذي هذا على الدعوى: وإن في ذكرت شاءت
الدعوى. في ذلك تذكر لم شاءت

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
أنه امرأته على يدعي صغير ابن الرجل يد في كان إذا المحضر: فيما صورة

هذا أن أحضرها التي هذه على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، منها: حضر
نفسه، مع أحضرها التي المرأة هذه * ابن إليه * وأشار يديه في الذي الصبي
شاء إن ذلك فبعد بينهما، النكاح قيام حال فراشه على ولدته * منه إليها وأشار

يذكر. لم شاء وإن ترضعه، أن أحضرها التي هذه على ذكر: وإن
وأحضر، ابنه: حضر أنه رجل على البالغ الرجل دعوى المحضر: في صورة
هذا ابن حضر الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى

قيام حال فراشه على معه أحضره الذي هذا من فلنة أمه ولدته أحضره، الذي
بينهما. النكاح
على حضر الذي هذا أبوه: ادعى أني رجل على رجل دعوى في المحضر صورة

هذا ابن أحضره الذي هذا وأن أبوه، حضر الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا
آخره. إلى بينهما النكاح قيام حال فلنة امرأته من فراشه على ولد حضر، الذي



إل يصح فل البن، وابن الخ وابن والخؤولة، والعمومة الخوة دعوى وأما
ًا، المدعي كان بأن المال بدعوى العمومة، أو الغير، على الخوة فيدعي زمن
من عليه المدعى الخوة الوصية يدعي أن آخر وجه وله لنفسه، النفقة ويدعي

الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، صورته: حضر متوفي، جهة
ًا أن معه أحضره مع أحضره الذي الرجل هذا إلى أوصى كان قد الميت فلن
كان وقد وكذا، كذا يديه في تركته في وخلف وفاته، بعد أموره بتسوية نفسه
وفلن فلن أخوة ثلثا فلن بن ولفلن وكذا، بكذا فلن بن فلن لخوة أوصى
من حصته تسليم معه أحضره الذي هذا على واجب وإنه المدعي، هذا وفلن

بالوصاية عليه المدعى فيقر بالجواب، ويطالبه وكذا، كذا وذلك إليه، ذلك
الطلق وقوع المرأة تدعي آخر: أن وجه وله فلن، أخ كونه وينكر والوصية،

كلمه. وإنه فلن، أخ وهذا فلن، أخ بكلم طلقها الزوج تعليق بسبب
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 العصوبة إثبات في محضر

أحمد يسمى أنه ذكر رجل القاضي: فلن قبل بخارى كورة في القضاء مجلس
ً نفسه مع وأحضر عمر، بن الله عبد بن عمر بن بن بكر أبو سمي أنه ذكر رجل

بن أسعد أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى عمر، بن محمد
بنت سارة تسمى له زوجة الورثة من وخلف توفي، عمر بن الله عبد بن أحمد
ًا فلن، عمر، ابن أنه لما حضر الذي هذا له عم وابن سعادة، تسمى له وابنت

الذي هذا والد عمر مع المتوفى هذا والد وأحمد أحمد، ابن كان المتوفى وأسعد
يد في التركة من وخلف توفي، عمر بن الله عبد أبوهما لب أخوين كانا حضر

ًا، عشر اثني النيسابورية الدنانير من نفسه مع أحضره الذي هذا وصار دينار
ًا بموته ذلك وللبنة الثمن للمرأة تعالى، الله فرائأض على لهؤلء عنهم ميراث

فواجب ذلك، من علم (أحضره) في الذي وهذا هذا العم لبن والباقي النصف،
ًا، وعشرين أربعة، من أسهم تسعة وذلك ذلك، من نصيبه تسليم عليه سهم

ميراثا از بالفارسية: مرا فأجاب فسئل، ذلك، عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه
ًا هذا المدعي أحضر نيست، معلوم مدعي اين خواركي شهوده، أنهم ذكر نفر
فسمعت وفلن، وفلن فلن وهم إليه، فأجبته شهادتهم إلى الستماع وسألني
هؤلء. شهادة
عندي الشهود هؤلء قوله: فشهد إلى فلن القاضي يقول الدعوى هذه سجل
ّدعى وإنكار هذا، المدعي دعوى عقيب استشهدوا بعدما شهادة هذا عليه الم

قرئأت نسخة من سماعها الحكم أوجب والمعاني، اللفاظ متفقة صحيحة
بن أحمد بن سعد اين كه دسم من النسخة: كواهي تلك مضمون وهذا عليهم،

فلن بن فلن بنت سارة مانر زن خواريك ميراثا دوازدي بمر عمر بن الله عبد
عمر بسر عمر بن الله عبد بن عمر بن أحمد مدعي واين سعادت حتروي ود

واين بود عمر بسر هذا المدعي إلى وأشار أحمد، أنك بدرير أزروي بود وي
برادر متوفى بدراين أحمد با مدعى بدراين وعمر بود أحمد بسر متوفى سعد

خواره ميراثا مرسة ايشان وبحزاز عمر بن عبدالله الشأن بدر ند بود يدري أن
وهذا.  انم نميد ديل



قوله: فسألني إلى السجل يسوق ثم وجوهها، على كذلك هذه بالشهادة فأتوا
عندي، ذلك من له ثبت مما له الحكم الله عبد بن عمر بن أحمد المدعي هذا

ذلك إلى فأجبت ذلك، في له حجة عليه والشهاد ذلك، في ذكر وكتب
عبد بن عمر بن أحمد المدعي لهذا قوله: وحكمت إلى تعالى، الله واستخرت

من وبمحضر وجهه، في عمر بن محمد بن بكر أبي عليه المدعى هذا على الله
ًا المتخاصمين هذين أسعد وفاة بثبوت بخارى بكورة حكمي مجلس في جميع

لب، له عم ابن المدعي هذا الورثة من وبتحليفه عمر، بن الله عبد بن أحمد بن
الشهود هؤلء بشهادة سعادة تسمى وبنت فلن، بنت سارة تسمى وامرأة

ًا المعدلين آخره. إلى أبرمته حكم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
بن محمود ذلك: حضر في المحضر صورة الميت، أب عم ابن المدعي كان وإذا

ً نفسه مع وأحضر علي، بن عمر بن الله عبد بن أحمد بن طاهر أنه ذكر رجل
الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى علي، بن الله عبد بن الحسن يسمى
عم ابن الورثة من وخلف توفي، عمر بن الله عبد بن محمد بن عمر أن أحضره

وعمر أحمد، ابن وطاهر طاهر، ابن حضر الذي هذا أن لما حضر؛ الذي هذا له
كانا حضر الذي هذا جد وأحمد هذا، المتوفى والد ومحمد محمد، ابن المتوفى

الذي هذا سوى المتوفى لهذا له وارثا ل عمر بن الله عبد أبوهما لب، أخوين
ًا كذا كذا المتوفى هذا تركة من أحضره الذي هذا يد وفي حضر، من دينار
ًا بموته المذكورة الدنانير هذه وصارت نيسابورية، الذهب الذي لهذا ميراث
أداء أحضره الذي هذا على فواجب ذلك، من علم في أحضره الذي وهذا حضر،
فأجاب ذلك، عن ) مسألته4أ258( وسأل بذلك، وطالبه إليه، ذلك جميع

ًا أحضر منست علم متوفى اين خواركي ميراثا از بالفارسية: مرا أنهم ذكر نفر
شهوده.

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 المتقدم السجل نسق على الدعوى هذه سجل

بن محمد فيه: حضر المحضر فصورة الميت، عم ابن ابن ابن المدعي كان وإن
ً نفسه مع وأحضر علي، بن عمر بن الله عبد بن أحمد بن طاهر بن محمود رجل

هذا على حضر الذي هذا فادعى الله، عبد بن علي بن الحسن يسمى أنه ذكر
وخلف توفي، علي بن عمر بن الله عبد بن محمد بن عمر أن معه أحضره الذي
ابن حضر الذي هذا أن لما حضر الذي هذا له عم ابن ابن ابن الورثة من

والد وأحمد المتوفى، هذا والد ومحمد محمد، ابن هذا المتوفى وعم محمود،
له وارثا ل علي بن عمر بن الله عبد أبوهما لب أخوين كانا حضر، الذي هذا

ًا كذا كذا البن، هذا يد في الصامت من التركة من حضر الذي هذا سوى دينار
ًا بموته الدنانير هذه وصارت نيسابورية، في معه أحضره الذي وهذا له، ميراث

آخره. إلى ذلك من علم
ًا، المتقدم النسق على المحضر هذا وسجل في عليه المدعى ادعى فإن أيض

ً أقر أنه الصورة هذه في المدعي دعوى دفع كان الرحام، ذوي من أنه أول
ًء التناقض. لمكان العصوبة لدعوى رضا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الوقفية إثبات في محضر
القاضي جهة من له الصادر الذن بحكم حضر الذي هذا فادعى وأحضر، حضر



معه أحضره الذي هذا على المحضر هذا في المذكورة الوقفية بإثبات فلن
وهذا آخره، إلى الصك وينسخ نفسه، مع أورده صدقة صك تضمنه ما جميع

فلن إيقاف من الصك هذا تضمنه ما جميع يكتب: فادعى ثم الصك، مضمون
وقف المحضر هذا في المحدودة المذكورة الضيعة هذه هذا الفلني فلن بن

على فواجب حق، بغير أحضره الذي هذا يد وفي المذكور، الوجه على وصدقة
الوقف، شرائأط فيها ليراعي حضر؛ الذي هذا إلى تسليمها معه أحضره هذا

 dفسئل. ذلك عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه

الوقف صك المدعي يد في يكن لم وإن الوقف، بصك المدعي أتى إذا هذا
التي الضيعة جميع أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا يكتب: فادعى

من كذا قرية أرض في جميعها ببعض بعضها المتصل أرض وبرات عشر هي
كذا، يدعي القرية هذه ناحية من كذا بمحلة بخارى كورة قرى من كذا عمل
الموضع هذا في النسبة بهذه والطريق العامة، طريق لزيق جميعها حدود فأحد
كلها، بحدودها والمدخل الطريق، لزيق والرابع كذا والثالث، والثاني واحد،

فلن بن فلن بها وتصدق وقفها معروف، حبيس مرتد وقف ومرافقها وحقوقها
أن على وملكه ماله خالص من وفاته وبعد وصحته، حياته حال في الفلني
فيه بما بدىء غلتها من تعالى الله يرزق فما الستغلل، وجوه بأفضل يستغل
لها. والصلح ومرمتها، عمارتها

محلة في بخارى كورة داخل مسجد إصلح إلى غلتها من الفاضل يصرف ثم
كذا، والرابع والثالث، والثاني، كذا، المسجد حدود أحد كذا بمسجد يعرف كذا
المحدودة الضيعة هذه وكانت المسلمين، فقراء إلى منها الفاضل يصرف ثم

ًا فيه المذكور اليقاف يوم فيه هذا الواقف سلم وقد يده، وفي الواقف لهذا ملك
ًا فيها فيما جعله بعدما الجنبي فلن إلى أو فلن، ابنه إلى جميعها لمرها، متولي

ً الولية وهذه القوامة، هذه منه فلن وقبل ًا، قبول ما جميع منه وقبض صحيح
ًا فيه وقفيتها بين ًا، قبض وقف فيه ووقفيتها حدودها بين ما جميع واليوم صحيح

هذا على فواجب حق، بغير أحضره الذي هذا يد وفي فيه، المذكور الوجه على
في المحدودة الموقوفة الضيعة هذه جميع تسليم معه (حضر) أحضره الذي
بذلك، وطالبه هذا، الواقف شروط فيها ليراعي الذي هذا إلى المحضر هذا

محدود اين وقفية اين از بالفارسية: مرا فأجاب فسئل ذلك، عن مسألته وسأل
إلى المدعي أحضر نيست، بسروني آمده حاضر مدعى وباين نيست علم

آخره.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 المحضر وهذا الدعوى هذه سجل

مع المدعي شهود وشهادة بكماله، المدعي دعوى ويذكر القاضي، فلن يقول
من عندي ثبت ما بجميع قوله: وحكمت إلى بتمامها، مواضعها في الشارات

ًا فيه المحدود الضيعة هذه كون ًا وقف الشرائأط على فلن جهة من صحيح
إلى إياها وتسليمه وملكه، ماله، خالص من فيه المذكورة والسبل المبينة،

ًا جعله بعدما فلن، أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا المدعي بمسألة متولي
حق بغير هذا عليه المدعى يد في وكونها المعدلين، الشهود هؤلء بشهادة معه،



آخره. إلى الناس بين قضائأي مجلس في
المحضر: فصورة المتولي، إلى سلم بعدما وقف عما رجع قد الواقف كان وإن
من المأذون حضر الذي هذا يكتب: فادعى ثم بينا، ما نحو على أوله يكتب أن

معه، أحضره الذي هذا على فيه المذكورة الوقفية إثبات في فلن القاضي جهة
خالص من كذا حدودها كذا، موضع في التي الضيعة جميع وقف أنه الواقف وهو
سلم الواقف هذا وإن فيه، المذكورة بالشرائأط علي حياته حال في وملكه ماله

بدا قد وإنه المتولي، فلن إلى فيه وقفيتها المذكورة المحدودة الضيعة جميع
لزم، غير الوقف يرى من قول على الوقفية هذه عن الرجوع المتصدق لهذا

عنها، يده قصر عليه فواجب أملكه، سائأر إلى وأعادها المتولي، يد عن فأزالها
وسأل بذلك، وطالبه فيها، هذه الوقفية شرائأط ليراعي المتولي إلى ويسلمها
من ودودست ويست محدود بالفارسية: أين فأجاب فسئل، ذلك، عن مسألته
ني. ني برد وبكسي

في هذا الواقف فلن بن فلن على قوله: وحكمت إلى المحضر هذا سجل
وأبطلت ولزومها، فيه، المذكورة الوقفية بصحة المدعي هذا بمسألة وجهه

ً عنها يده وقصرت عنها، رجوعه من لزمة الوقفية هذه يرى من بقول عمل
اليقاف هذا عندي ثبت ما بعد فلن متوليها إلى وسلمتها السلف، علماء

السجل. ويتم فيه، المذكور والتصدق
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 الشفعة دعوى في محضر

هذا أن نفسه مع أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، حضر
ًا اشترى معه أحضره الذي أحد كذا، سكة في كذا محلة في كذا كورة في دار
وحقوقها، بحدودها اشتراها كذا والرابع، والثالث والثاني الدار، هذه حدود

ًا بكذا منها الخارجة مرافقها وجميع فيها، الداخلة مرافقها وجميع وزن درهم
هذه شفيع حضر الذي هذا وأن يده، في وصارت الدار، هذه قبض وأنه سبعة،
ًا بالجوار الدار أحد المشتراة، الدار هذه بجوار ملكه هي بدار ملزقًة جوار

الذي هذا بشراء علم حضر الذي هذا وإن كذا، والرابع والثالث والثاني حدودها
كما منفعتها طلب وأنه المحضر، هذا في المحدودة المشتراة الدار معه أحضره

هذا وهو المشتري، أبى ثم وتفريط، لبث غير من موافقة طلب بشرائأها علم
المشتراة الدار من إليه أقرب كان ) قد4ب258( نفسه مع أحضره الذي

كله ذلك على وأشهد فيها، بشفعته منه وطلبها المحضر، هذا في المحدودة
ًا، الذي وهذا فيه، المذكور الثمن أحضر وقد اليوم، طلبه على وأنه شهود
ومن المشتراة، الدار هذه شفيع حضر الذي هذا كون من علم في معه أحضره

غير من المواثبة طلب معه أحضره الذي هذا بشراء علم حين الشفعة طلبه
على وإشهاده تأخير، غير من ذلك بعد هذا المشتري إتيانه ومن وتقصير، لبث

المشتراة الدار وتسليم هذا، الثمن أخذ عليه فواجب بحضرته، الشفعة طلب
مسألته وسأل بذلك، وطالبه حضر الذي هذا إلى المحضر هذا في المحدودة

فسئل. ذلك، عن
حدها، التي الدار بشراء عليه المدعى هذا يقر أن إما يخلو ل الحال ذلك فبعد

ًا هذا المدعي حدها التي الدار كون وينكر الوجه هذا وفي هذا، للمدعي ملك
ًا هذا المدعي عليه: أحضر المدعى جواب بعد يكتب وهم الشهود، من عدد
القاضي فأجابه شهادتهم، إلى الستماع القاضي من وسأل وفلن، وفلن فلن



هذا، المدعي دعوى عقيب الستشهاد بعد منهم واحد كل فشهد ذلك، إلى
عليهم.  قرئأت نسخة من بالنكار عليه المدعى من والجواب

وي حدها است موضع لفلن كه خان كه ميدهم هي النسخة: كوا تلك ومضمون
شده خديدة كه خانه أين جوار در است دكردة يا مدعي أين نكر وجنا وكذا كذا

..... موضع خانه وين عليه مدعى أين إزانك ..... بيش مدعي أين ملكه است
أمروز ندتا ما ملكوي وبر يرن نحر است شدة دكردة يا محضر درين وي وحدود
است. مدعي أين ملكه خانه أين وأمروز

ًا عليه المدعى كان إن ينظر ذلك فبعد طلب الشفعة المدعي بطلب مقر
كان وإن ذلك، على البينة إقامة إلى للمدعي حاجة فل إشهاد، وطلب مواثبة،
ًا نجر راجون مدعي أين كه وأوند هي كوا نز إيان كو يكتب: ويمين لذلك منكر
ميكر وي منفعة دعوى مدعي كه را خانه أين مر عليه مدعى أين يدن نجر وأوند

أين ديكر وبنز ودرنك خر تا بي كود طلب خانه أين شفعة ساعت وهمان
بي ست شدا ده خر كه خانه إزيز دبري أو ديكتر نز مشتري أين كه آيد مشتري

أين شفعة خويش كردن طلب بر فريدة آين ياروي دارو نيديا كروا وكواه خر تا
ووي طلبت دبرهان وامرو است شده كرده باد محضر دراين وي حدود كه خانه
ازين است شده كرده ياد محضر درين وي خريدن كه خانه بدين ترست حق

فريده.
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

من ذلك سوى بما وأقر المحدودة، الدار هذه شراء أنكر عليه المدعى كان وإن
عليه، الشراء إثبات إلى المدعي يحتاج بالطلبين الشفعة وطلبه المدعي، جوار

ًا القاضي المحضر: فسأل في فيكتب فلن عليه ادعى عما عليه المدعى فلن
فلن فأنكر إياها، وقبضه المحضر، هذا في المحدودة الدار شرائأه من المدعي
ًا، المدعي فأحضر ادعاه، ما على والقبض الشراء عليه المدعى أنهم وذكر نفر
بعد منهم واحد كل فشهدوا آخره، إلى وفلن وفلن فلن وهم شهوده،

بالنكار: هذا عليه المدعى من والجواب هذا، المدعي دعوى عقيب الستشهاد
بن فلن أنه بخريد أحضره الذي هذا المدعي فلن بن فلن كه ميدهم كواهي

مهديني است شداه كرده ياد محضر درين وي وحدود موضع راكه خائأزه فلن
واين ويست دردست وامروز كرد قبض را خانه مراين عليه مدعى واين بها

مدعي اين ملك كه بخانه جوار شفعة بحكم خانه بدين ترست وار سرا مدعى
ًا است كرده ياد محضر دراين جنانك است شده فريده كه خانه اين يكي درهم
است. شده
في يكتب ذلك، سوى بما وأقر الطلبين، أنكر البتداء من المدعي كان وإن

ًا المدعي أحضر المحضر منهم: كواهي واحد كل فشهد شهوده، أنهم ذكر نفر
اين عليه مدعي اين بخريدن ند داد خبر راجون مدعي اين جون كه سيدهم

كرد طلب شفعة وي وي خريدن است شده كرده ياد محضر درين راكه خانه
مدعي اين خريده وبنزديك وتاجر درنك يسمح بي مواثبة طلبت را خانه مراين
آخره. إلى وتأخير درنك يسح بي بوي بود يكتر نزد وي كه رفت
في يكتب المشتري، في الشركة بسبب الشفعة يدعي (كان) المدعي وإن



الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا المحضر: فادعى
ًا سهمين من سهم وذلك نصفها، كذا ضيعة من اشترى معه أحضره غير مشاع

هذه من الخر النصف أداء شركة شفعة شفيعه حضر الذي هذا وإن مقسوم،
ًا سهمين من واحد سهم وهو المحدودة، الضيعة وحقه.  ملكه مشاع

فلن بن فلن على قوله: وحكمت إلى فلن القاضي المحضر: يقول هذا سجل
بشهادة عندي ثبت ما بجميع هذا المدعي بمسألة وجهه في هذا عليه المدعى

المدعى يد في فيه المحدودة الدار هذه عليه المدعى شراء من الشهود هؤلء
ًا المدعي هذا كون ومن الخصومة، يوم هذا عليه المشتراة الدار لهذه شفيع

حين هذا المدعي طلب ومن فيه، المذكور النحو على ملزقة جوار بالجوار،
وطلب المواثبة، طلب الطلبين، المحدودة الدار فيه المذكور بالشراء أخبر

شراؤاها المذكورة المحدودة الدار في بالشفعة هذا للمدعي وقضيت الشهاد،
عليه المدعى وأمرت هذا، عليه المدعى إلى المنقود فيه المذكور بالثمن فيه

مجلس في مني كله ذلك وكان هذا، المدعي إلى فيه المحدودة الدار بتسليم
آخره. إلى هذين المتخاصمين وجه في الناس من مل على قضائأي

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 المزارعة دعوى في محضر

المزارعة، قبل تقع قد الرض ورب المزارع بين الخصومة أن يعلم أن يجب
المزارع، قبل من البذر كان إذا الخصومة تتوجه فإنما المزارعة، قبل كان فإن
يمتنع أن الرض لرب لن الخصومة؛ تتوجه فل الرض، رب قبل كان إذا فأما
المزارع، قبل من البذر كان إذا ثم الصورة، هذه في المزارعة على المضي عن

الذي هذا فادعى وأحضر، المحضر: حضر في يكتب المزارعة، إثبات وأراد
أحضره الذي هذا من أخذ حضر الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر
حدودها وبين كذا، رستاق من كذا بقرية له هي التي الراضي جميع معه

تاريخ لدن من بينهما الشرط يكون ما على واحدة سنة أو سنين، ثلثا مزارعة
الشتاء غلة من له بدا ما وأعوانه وبقره ببذره، يزرعها أن على كذا، إلى كذا

فهو ذلك، من شيء من الله أخرج ما أن على ويتعهدها ويسقيها والصيف،
بهذا مزارعة إليه الراضي هذه دفع معه أحضره الذي هذا وإن نصفان، بينهما

أحضره الذي هذا إن ثم الصحة، شرائأط مستجمعة صحيحة مزارعة الشرط
عن بالجواب وطالبه المزارعة، هذه بحق إليه الراضي هذه تسليم عن يمتنع
فأجاب. فسئل ذلك، عن مسألته وسأل ذلك،
معه أحضر الذي هذا على حضر الذي هذا يكتب: ادعى صك، للمزارع كان وإن

)4أ259( الرحيم الرحمن الله نسخته: بسم هذا أورده صك تضمنه ما جميع
الصك تضمنه ما جميع عليه يكتب: ادعى ثم آخره، إلى أوله من الصك وينسخ

بالنصف مزارعة والخذ الدفع من المحضر هذا إلى نسخته المحمول هذا
وإن بتاريخه، آخره إلى أوله من الصك به نطق ما على الصك، في المذكور
المزارعة، هذه بحق الراضي هذه تسليم معه أحضره الذي هذا على الواجب
ذلك.  عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه



يكتب الرض في قائأمة الغلة كانت فإن الزراعة، بعد المنازعة كانت وإن
شرائأط مستجمعة صحيحة قوله: مزارعة إلى الول، المثال على المحضر
ً حنطة زرعها يكتب: وإنه ثم الصحة، هي واليوم وأعوانه، وبقره، ببذره مثل

ذلك جميع وإن يكون، ما نحو على فصل أو سبيل، أنها ويذكر فيها، ثابتة قائأمة
عن يمنعه نفسه مع أحضره الذي هذا وإن نصفان، فيه المذكور بالشرط بينهما
التعرض وتركا ذلك، عن يده قصر عليه فواجب حق، بغير والحفظ فيها، العمل

بذلك، وطالبه الحصاد، بعد لنفسه حصته هو فيقبض الزرع، يدركا أن إلى له
مسألته. وسأل

في ويكتب الخارج، في تكون فالمزارعة واستحصد، أدركا قد الزرع كان وإن
ولكن فيها، باقية قائأمة وهي يكتب ل هاهنا أن إل ذكرنا، ما نحو على المحضر

وإنه واستحصد، الخارج أدركا وقد وبقره، ببذره حنطة زرعها يكتب: وإنه
يمنعه معه أحضره الذي هذا وإن نصفان، فيه المذكور بالشرط بينهما مشتركا

ذلك عن مسألته وسأل عنه، بالجواب وطالبه كذا، وهو ذلك من حصته أخذ عن
فأجاب. فسئل

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
فلن القاضي يكتب: يقول الزراعة قبل المنازعة كانت الدعوى: إن هذه سجل

عندي الحكم: وثبت موضع في ويقول سبق، ما نحو على الحكم موضع إلى
حضر الذي هذا أخذ من به شهدوا ما جميع المعدلين الشهود هؤلء بشهادة

بالشرائأط صحيحة مزارعة معه أحضره الذي هذا من فيه المذكورة المحدودة
ًا هذا المدعي بمسألة وجههما في المتخاصمين هذين بين فيه المذكورة حكم

هذا، المدعي المذكورة الراضي هذه بتسليم عليه المدعى وأمرت أبرمته،
السجل. ويتم
على الحكم: وحكمت موضع في يكتب الزرع استحصد بعدما المنازعة كان وإن

عندي ثبت ما بجميع هذا المدعي بمسألة وجهه في عليه المدعى فلن بن فلن
عليه المدعى وأمرت آخره، إلى وكذا كذا من المعدلين الشهود هؤلء بشهادة

المذكورة الراضي من خرج ما جميع النصف وذلك المدعى، هذا نصيب بدفع
السجل.  ويتم فيه، المذكورة المزارعة بحكم فيه

الرض، رب قبل من والبذر الزراعة، قبل العمل عن امتنع المزارع كان وإن
معه أحضره الذي هذا المحضر: وإن في يكتب إثباته، إلى الرض رب واحتاج
كان وإن المزارعة، عقد عليها ورد التي المذكورة الضيعة في العمل من يمتنع
في تقع فالدعوى الغلة، وخرجت الزرع استحصد بعدما المزارعة عقد يدعي

حصة تسليم عن يمتنع معه أحضره الذي هذا المحضر: وإن في فيكتب الخارج،
إليه. حضر الذي هذا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الجارة إثبات في محضر

من له بدا ما فيها ليزرع معلوم؛ بأجر معلومة مدة إنسان من أرضه آجر رجل
المؤاجر إن ثم المستأجر، إلى الرض ويسلم ذلك، غير أو الشعير أو الحنطة،

عقد إثبات إلى المستأجر واحتاج المدة، مضي قبل الرض على مدة أحرثا
الستئجار عقد وقت لنفسه المستأجر كتبه صك الجارة لعقد كان فإن الجارة،



فادعى وأحضر، المحضر: حضر في يكتب ذلك، على وأشهد له، حجة ليكون
هذا الجارة صك تضمنه ما جميع معه أحضر الذي هذا على حضر الذي هذا

بعد يكتب ثم آخره، إلى أوله من المحضر في الجارة صك ويحول نسخته،
أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا الجارة: ادعى صك تحويل عن الفراغ

إجارة من المحضر هذا إلى نسخته المحول الجارة صك تضمنه ما جميع معه
هذا إلى المحول الصك هذا في وحدودها موضعها المبين الراضي هذه

هذه وتسليم فيه، المذكورة بالجرة المضروبة المدة واستئجارها المحضر،
نسخته المحول الصك هذا كله بذلك نطق كما وتسلمها عليها، المعقود الراضي

فيه. المؤرخ بالتاريخ آخره إلى أوله من المحضر هذا إلى
قبل فيه المحدودة الراضي هذه على يده أجرة معه أحضره الذي الجر هذا ثم

يده قصر عليه فواجب حق، بغير بينهما جرى فسخ غير من الجارة هذه مضي
المدة تمام الزراعة حيث من بها لينتفع المستأجر هذا إلى وتسليمها عنها،

فأجاب فسئل، ذلك عن مسألته وسأل بذلك، وطالب فيه، المضروبة
أعلم.  تعالى والله بالفارسية،

عندي قوله: وثبت إلى ذكره تقدم الذي الرسم على الدعوى: صورة هذه سجل
المحول الصك هذا في حدودها المبين الراضي حضر الذي هذا فلن استئجار

فيه المحول الصك في المذكور بالبدل فيه المذكورة المدة المحضر هذا إلى
الراضي هذه على يده معه أحضره الذي هذا وإثبات معه، أحضره الذي هذا من

المتخاصمين هذين أحد من جرى فسخ غير من الجارة هذه مضي قبل المبينة
إلى حضر الذي هذا فلن استئجار من ذلك جميع بثبوت فحكمت حق، بغير

عندي. قوله: ثبت عند قوله: فحكمت يكتب آخره،
على حضر الذي هذا المحضر: ادعى في يكتب صك، الجارة لعقد يكن لم وإن
جميع حضر الذي هذا من آجر معه أحضره الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا

وبين كذا، رستاق من كذا بقرية معه أحضره الذي هذا ملك هي التي الراضي
ليزرع بكذا، كذا إلى كذا، تاريخ لدن من سنين ثلثا أو سنتين أو سنة حدودها،

حضر الذي هذا وإن صحيحة، إجارة والصيف الشتاء غلة من له بدا ما فيها
المذكور بالشرط المذكور البدل بهذا المذكورة المحدودة الراضي هذه استأجر

ذكرنا. ما آخر إلى صحيحة إجارة فيه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أجرت ثم والتسلم، التسليم وقع ببخارى: إذا المرسومة الطويلة الجارة وفي
واحتاج بينهما، جرى فسخ غير من المدة مضي قبل المستأجر على يده الخر

انفسخت وإذا ذكرنا، ما نحو على المحضر يكتب الجارة، إثبات إلى المستأجر
فطلب المؤاجر، من بمحضر الختيار أيام في المستأجر بفسخ الطويلة الجارة

المستأجر ويحتاج الجارة، منكر والجر الجارة، مال بقية برد الجر المستأجر
يحول الجارة صك للمشتري كان فإن المحضر؟ في يكتب كيف إثباتها إلى

يكتب: ادعى الصك تحويل عن الفراغ بعد ثم ذكرنا، ما على المحضر إلى الصك
من الصك هذا تضمنه ما جميع معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا

وتسليم وتعجلها، الجرة، وتعجيل فيه، المذكورة بالشرائأط والستئجار الجارة



نسخته المحول الجارة صك به نطق كما الدركا وضمان وتسلمه، عليه المعقود
آخره. إلى أوله من المحضر هذا إلى
المحول الصك في ) المذكور4ب259( العقد هذا فسخ المستأجر هذا كان وإن

أحضره الذي الجر هذا من بمحضر الختيار أيام في المحضر هذا إلى نسخته
ًا نفسه مع ًا، فسخ ما بمضي كذا فيه المذكورة الجرة هذه من ذهب وقد صحيح

فواجب الجارة، هذه المستأجر فسخ وقت إلى الجارة هذه مدة من مضى
ويتم حضر، الذي هذا إلى المنسوخة الجارة مال بقية إيفاء الجر هذا على

المحضر. 

ذلك وعند عندي، قوله: وثبت إلى الرسم على المحضر: الصدر هذا سجل
الصك في المحدودة الراضي هذه جميع فلن استئجار عندي يكتب: وثبت

في المذكورة بالشرائأط المذكور بالبدل المذكورة المدة هذه نسخته المحول
وإن وتسلمه، عليه المعقود وتسليم وتعجلها، الجرة وتعجيل الصك، هذا

هذا من بمحضر الفسخ أيام في العقد هذا فسخ حضر الذي هذا المستأجر
الجارة، مال بقية إيفاء هذا الجر على ووجب معه، أحضره الذي هذا الجر
عند عندي، ثبت ما بجميع يقول: وحكمت ثم المستأجر، هذا إلى كذا وذلك

المحضر يكتب الجر بموت انفسخت قد الجارة كانت وإن عندي، قوله: ثبت
ًا، كان لو الجر على يكتب الذي المال على الجر ورثة على وإن فيه، ويزيد حي
الماضية المدة بمضي وذهبت هذا، الجر فلن بموت انفسخت قد الجارة هذه
وبقي كذا، المحضر هذا في المذكورة الجرة هذه من هذا الجر موت وقت إلى
ًا الجارة مال بقية وصار كذا، المحضر ويتم المتوفى، الجر هذا تركة في دين
تقدم. ما نحو على

الجارة وانتقاض هذا، الجر وفاة بذكر يزيد أنه إل بينا، كما المحضر هذا سجل
وارثا على كذا وذلك الجر، على المعجلة الجرة من الباقي رد ووجوب بوفاته،
حضر. الذي هذا الجر،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المستأجر ورثة واحتاج ينكر، أنه إل حي والجر مات، قد المستأجر كان وإن
أنه غير ذكرنا، الذي المثال على المحضر يكتب وفسخها، الجارة إثبات إلى
الورثة من وخلف فلن، المستأجر بموت الجارة هذه فيقول: وانفسخت يزيد
ًا من مضى ما بمضي المذكورة الجرة هذه من ذهب وقد حضر، الذي هذا له ابن

بقية وصارت كذا، المستأجر موت وقت إلى الجارة هذه عقد وقت من المدة
ًا المفسوخة الجارة مال الذي هذا لوارثه هذا المتوفى المستأجر من ميراث

ّد) بقية عليه فواجب ذلك، من علم في الجر وهذا حضر، الجارة مال (ر
المحضر.  ويتم إليه، المفسوخة

ً الله: ورأيت رضي قال ًا سجل الدين جمال المام القاضي جدي عن مكتوب
عبد بن أحمد بن محمد بكر أبي المة مقتدى والمسلمين السلم شمس

ًا الجر بوفاة المنفسخة الجارة مال بثبوت الله، رحمه الرحمن تركته في دين
مستجمعة بخارى بكورة قضائأي مجلس في عندي ثبت صورته للمستأجر،

ًا كان ودينار دينار، بن لحمد بها القضاء ووجوب قبولها، صحة شرائأط هندي



كان أنه مهتران بمهتر المعروف اللباد الحسن أبي بن محمد المهتر، معتق
جميع النيسابوري، الحسيني الرحمن عبد بن غياثا بن عمر السيد من استأجر

من سارقون قريته أرض في موضعه الذي بقصره المبني المحوط الكرم أصل
هذا أرض لزيق الول حده مائأه نهر من به دوسر قرغند عمل من بخارى، قرى
أرض ولزيق كذلك، والثالث كذلك، والثاني والستئجار، الجارة يوم الجر

ٍذ، الجر هذا أرض لزيق والرابع إدريس، بن لمحمد بحدوده فيه والمدخل يومئ
صحيحة معاملة عقد بعد حقوقه من له هي التي مرافقه وجميع وحقوقه كلها،
بشرائأط وقصباته، جينه وزرا فيه المحدود الكرم هذا أشجار في بينهما جرى

xكلها. الصحة
أولها: العشرون متوالية، سنة ثلثين فيه المحدود الكرم هذا أصل استأجر وكان

ًا وخمسين بمئة وخمسمئة، اثنتين سنة شهر من الول ربيع شهر من درهم
سنة وعشرون تسع يكون أن على جيدة منتقدة قديمة سوداء بخارية بغية عطر
فيه، المسماة الجرة من درهم سدس غير دراهم بخمسة أوائألها من منها

وإن فيها، المسماة الجرة هذه ببقية سنة الثلثين هذه تتمة الخيرة والسنة
البدل بهذا فيه المذكورة المدة هذه منه آجره كان هذا عثمان بن عمر السيد

ًا فيه المذكورة بالشرائأط فيه المذكور ًا، استئجار وجرى صحيحة، وإجارة صحيح
البدلين.  في التقابض

الجارة، هذه من واحدة سنة مضي قبل توفي فيه المسمى الجر هذا إن ثم
فيه المسماة المقبوضة الجرة هذه وصارت بوفاته، العقد هذا بقية وانفسخت

ًا هذا بعض ذهب فقد منها، درهم سدس غير كلها المستأجر لهذا تركته في دين
الجر، هذا وفاة وقت إلى الجارة هذه مدة من مضى ما بمضي السدس
السيد الورثة من خلف المتوفى هذا وإن عنه، إياه المستأجر بإبراء وبعضه
ًا إبراهيم ًا، له ابن ابنه يد من ماله من التركة من خلف وقد له، أخرى وورثة بالغ
بمسألته هذا دينار بن لحمد وحكمت وزيادة، الدين هذا بجميع يفي ما إبراهيم

بن لحمد ذلك جميع بثبوت وجوههما في منهما بمحضر هذا إبراهيم السيد على
ًا هذا دينار ًء أبرمته حكم وجوازه الحكم، شرائأط استجماع بعد نفذته، وقضا
المحكوم هذا وكلفت بخارى، بكورة الناس من قضائأي مجلس في عندي بذلك
فيه، المسمى المتوفى والده تركة من يده في مما الدين هذا قضاء عليه

ًا به أتى متى ودفعه وحجة، حقه على ودفع وحجة، حق ذي وكل وتركته من يوم
ذلك، في له حجته له المحكوم هذا بمسألة السجل هذا بكتب وأمرت الدهر،

شهر رجب من الول اليوم في شيء كل وذلك مجلسي، حضور عليه وأشهدت
وخمسمئة. ثلثين سنة شهور من الصم الله

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الهبة في الرجوع إثبات في محضر
الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، المحضر: حضر في يكتب

صحيحة، هبة كذا معه أحضره الذي لهذا وهب حضر الذي هذا أن معه، أحضره
ًا العقد مجلس في منه ذلك قبض معه أحضره الذي هذا وإن ًا، قبض وإن صحيح

يتغير ولم يديه، في يزدد لم هذا معه أحضره الذي يدي في قائأم هذا الموهوب
ًا، هذه هبته عن حضر الذي هذا يعوض لم أحضره الذي هذا وإن حاله، عن شيئ

بحق إليه بتسليمها أحضره الذي وطالب الهبة، تلك في حضر الذي هذا فرجع
ذلك.  عن مسألته وسأل الرجوع،



عندي الثبوت: وثبت موضع في ويكتب تقدم، ما نحو المحضر: على هذا سجل
هذا فلن من (حضر) كذا الذي هذا فلن هبة من الشهود هؤلء به شهد ما جميع
ًا العقد مجلس في منه ذلك قبضه ومن صحيحة، هبة معه أحضره الذي قبض

ًا، فحكمت الشهود، به شهد ما على هبته في حضر الذي هذا رجوع ومن صحيح
قديم إلى هذا الموهوب وأعدت الهبة، وفسخت هذه، هبته في رجوعه بصحة
هذا، واهبه على هذا الموهوب برد هذا له الموهوب وأمرت هذا، الواهب ملك
السجل. ويتم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الهبة في الرجوع منع إثبات في محضر
الذي هذا لن وذلك معه؛ أحضره الذي هذا دعوى دفع في حضر الذي هذا ادعى

ً حضر الذي هذا على ادعى معه أحضره آخره، إلى كذا منك وهبت أني أول
أ260( الموهوب أن هذا دعواه دفع في حضر الذي هذا فادعى فيها، ورجعت

المحضر. ويتم ممتنع، رجوعه وإن متصلة، زيادة يديه في ازداد قد ) هذا4
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الرهن إثبات في محضر
من رهن حضر الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى

ًا، كذا معه أحضره الذي هذا ًا بكذا صفته ويبين ثوب ًا دينار ًا، رهن هذا وإن صحيح
ًا المذكورة الدنانير بهذه منه المذكور الثوب هذا ارتهن معه أحضره الذي ارتهان

ًا، ًا إليه بتسليمه منه وقبضه صحيح ًا، قبض المذكور الثوب هذا واليوم صحيح
المال، هذا أحضر قد حضر الذي هذا وإن معه، أحضره الذي هذا يد في رهن

وطالبه إليه، الرهن هذا وتسليم المال، هذا قبض حضر الذي هذا على فواجب
ذلك. عن مسألته وسأل بذلك،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 العنان شركة دعوى في محضر

حضر الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا صورته: ادعى
رأس أن على كذا، تجارة في عنان شركة معه أحضره الذي هذا مع اشتركا

كل ويتصرف كذا، الشركة مال في يتصرفا أن على كذا، منهما واحد كل مال
من كان وما نصفان، بينهما فهو الربح من حصل ما أن على برأيه منهما واحد

كل وأحضر منهما، واحد كل مال رأس قدر على عليهما فهو (حط) وخسران،
ً المالن صار حتى وخلطاهما الشركة، مجلس في ماله رأس منهما واحد مال

ًا، فيه، تصرف وإن معه، أحضره الذي هذا يد في الشركة مال جميع وجعل واحد
الربح، من حصته ومن ماله، رأس من الخروج عليه فواجب وكذا، كذا وربح
تقدم. ما مثال على الصك ينسخ صك الشركة على كان وإن وكذا، كذا وذلك

المال في الشركة من الصك تضمنه ما جميع عليه الصك: ادعى في يكتب ثم
برأس ماله رأس منهما واحد كل وخلط فيه، المشروط بالربح فيه قدره المبين

وجعلهما كذا، بتاريخ آخره إلى أوله من الصك به نطق ما على صاحبه مال
كذا ربح أحضره الذي هذا وإن معه، أحضره الذي هذا يد في الشركة مال جميع
هذا إلى الربح من حصته مع حضر الذي هذا المال رأس رد عليه فواجب وكذا،
المحضر. ويتم كذا، الربح من وحصته كذا، ماله رأس حضر الذي



البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الدعوى هذه دفع في محضر
الذي هذا دعوى دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى

رد قبله ودعواه كذا، مال برأس عنان شركة حضر الذي هذا قبل معه أحضره
هذه في مبطل أنه الدعوى دفع في عليه ادعى الربح، من وحصته ماله، رأس

أخذ وإنه الربح، من وحصته ماله، رأس إليه وسلم المال، قاسم أنه لما الدعوى
المحضر. ويتم إليه، ذلك جملة بتسليمه منه ذلك جميع
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 الستبضاع إثبات في محضر

ًا رجل إلى رجل يدفع الستبضاع: أن صورة ًا أو حديد أو إناء، له ليتصوغ نحاس
ول الدفع، من يمتنع أن للصانع فليس شرطه وافق فإن ذلك، أشبه ما

شاء إن الخيار، للمستبضع كان خالفه وإن القبول، عن يمتنع أن للمستبضع
ًا ضمنه الناء، أخذ شاء وإن له، أجر ول للصانع، والناء حديده، مثل حديد

وامتنع شرطه، وافق فإن المسمى، يجاوزه ل عمله مثل أجر الصانع وأعطى
أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا المحضر: ادعى في يكتب التسليم عن
يمتنع وأنه شرطه، موافقة على الناء هذا صاغ قد وأنه الجر، إليه دفع أنه معه
فأجاب فسئل ذلك، عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه إليه، الناء تسليم عن

بالفارسية.
ًا يضمنه أن المستبضع وأراد الشرط، خالف الصانع كان فإن حديده مثل حديد

ًا كذا إليه دفع أنه معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا يكتب: ادعى من
إليه ودفع كذا، بأجر كذا صفته ذلك من له إناء ليصوغ كذا صفته النحاس، من

النحاس مثل رد عليه فواجب يرَض، فلم له، شرط ما بخلف فصاغه الجر،
عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه فيه، وصفتها قدرهما المبين المذكور والجر
فسئل. ذلك،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

القود إثبات في محضر
قتل معه أحضره الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى

ًا الفلني فلن بن فلن أباه وجرحه به ضربه حديدي بسكين حق بغير عمد
ًا، ٍذ، فهلك جرح يكتب: فهلك لم وإن الشرع، في القصاص عليه ووجب ساعتئ

ٍذ، لو وكذلك به، يكتفي بذلك مات حتى فراش صاحب يزل وكتب: فلم ساعتئ
ًا، يكفي فذلك الضرب، ذلك من فهلك يكتب ولم كتب: فهلك، يكتب: ثم أيض

ًا المقتول هذا وخلف حق له وإن سواه، له وارثا ل حضر، الذي هذا لصلبه ابن
ضربه إذا وكذلك ذلك، عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه منه، القصاص استيفاء

والبرة.  بالشفى أو أخرى، بآلة ضربه إذا وكذلك الرمح، أو بالسيف،

الحديد كان سواء بالحديد القتل من القصاص لوجوب بد ل والحاصل: أنه
ًا، وسنجة كالعمود حدة له ليس أو يبضع، حدة له كان وسواء يكن، لم أو سلح

«الصل». رواية على هذا الميزان،
ل عمود أو حديد، بسنجة قتل إذا الله: أنه رحمه حنيفة أبي عن الطحاوي وذكر



يجب الهلكا منه الغالب كان إن قولهما وعلى القصاص، يجب ل له حدة
ومحمد يوسف فأبو يجب، ل القصاص منه الغالب يكن لم وإن القصاص،

وعلى بالسيف، له حدة ل الذي الحديد «الصل» ألحقا رواية على الله رحمهما
التفصيل في عندهما الخشب في بالخشب. والجواب ألحقاه الطحاوي رواية

فل. ل وما القصاص، يجب الهلكا منه الغالب كان إن
ًا المقتول تركا إن وكذلك ًا، أب ًا أو وأم ًا؛ أو امرأة أو ابنت في يجري الرثا لن أخ

ًا كان من لكل الستيفاء حق ويثبت عندنا، القصاص ما نحو على فيكتب له، وارث
ًا المقتول تركا وإن البن، في ذكرنا لكل القصاص إثبات فحق الورثة، من عدد
كان وإن بالغين، الكل كان إذا للكل الستيفاء وحق الورثة، آحاد من واحد

ًا بعضهم ًا، وبعضهم صغار معروف، خلف للكبير الستيفاء حق ثبوت ففي كبار
باسم المحضر يكتب للكبير الستيفاء ولية يرى ل ممن القاضي كان وإن

هذا قوله: وخلف ذكر عند المحضر في الورثة جميع أسماء يكتب ثم الكبير،
ًا، كذا الورثة من المقتول الكبير لهذا يكتب: وإن ثم والكبار، الصغار يذكر أولد

المحضر. ويتم القضاء، استيفاء حق
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 الدية إثبات في محضر

هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا المحضر: ادعى في يكتب
إلى الحديد من نصل ذي بسهم رمى كان فإنه خطأ، أباه قتل معه أحضره الذي
ٍذ، ذلك من ومات فجرحه، أباه السهم بذلك فأصاب رآه، قد صيد لم أو ساعتئ

ٍذ، يقل: فمات قال: بل يكفي، فذلك فراش، صاحب يزل قال: فلم ولكن ساعتئ
وهي عاقلته، وعلى القاتل، هذا على المقتول هذا دية يكتب: ووجبت ثم فمات،
مثاقيل وزن موزون جيد خالص أحمر دينار ألف أو فضة، درهم آلف عشرة

أداء عاقلته وعلى معه، أحضره الذي هذا على فواجب البل، من مئة أو مكة
مسألته. وسأل بذلك، فطالبه حضر، الذي هذا إلى الدية هذه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

القذف إثبات في محضر
معه أحضره الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى
ًا: يا له وقال بالزنا، حضر الذي هذا قذف ) عليه4ب260( ووجب زاني، صريح

ًا شتمه كان وإن آخره، إلى ثمانون القذف حد يكتب: أن التعزير، يوجب شتم
ًا ويبين شتمه، معه أحضره الذي هذا ثم كذا، له: يا فقال التعزير، يوجب شتم

ًا الشرع في التعزير عليه يكتب: ووجب وسأل بذلك، وطالبه مثله، عن له زجر
ذلك. عن مسألته

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 المناسخة مع والوراثة الوفاة إثبات في محضر

قبل ورثته أحد يموت ثم ورثة، ويخلف الرجل يموت المناسخة: أن صورة
فادعى وأحضر، يكتب: حضر أن هذا في الكتابة ووجه ورثة، ويخلف القسمة،

ويذكر المبني، المنزل جميع أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا
ًا، كان وحقوقه بحدوده بتمامه وحدوده وموضعه، صفته ًا ملك بن لفلن وحق



توفي أن إلى تصرفه وتحت يده، في وكان حضر، الذي هذا والد الفلني فلن
وهو لصلبه، وابنها فلن، بن فلن بنت فلنة تسمى له امرأة الورثة من وخلف

فلنة، تسمى والخرى فلنة، تسمى إحداهما لصلبه، له وابنتين حضر، الذي هذا
ًا فيه المحدود المنزل هذا ماله من التركة من وخلف سواهم، له وارثا ل ميراث

الولد بين والباقي الثمن، للمرأة تعالى الله فرائأض على المذكورين لهؤلء
النثيين. حظ مثل للذكر
ًا، وثلثين اثنين من وقسمتها وتصحيحها أسهم، ثمانية من المسألة أصل سهم

سبعة. منها بنت ولكل عشر، أربعة منها وللبن أربعة، منها للمرأة
ًا، الورثة من وخلفت فلنة، وهي هذا، المتوفى امرأة توفيت ثم لها، وابنتين ابن

وصار سواهم، لها وارثا ل فيه المسماتان هاتان واختاه حضر، الذي هذا وهم
ًا وثلثين اثنين من أسهم أربعة الثمن وهي ذلك، من فيه المذكورة حصتها سهم

ًا بموتها فيه المحدود المنزل هذا من فيه المسمين هؤلء لولدها عنها ميراث
سهم.  ابنة ولكل سهمان، ذلك من للبن تعالى، الله فرائأض على

قبض قبل هذه فلنة وهي فيه، المذكورتين البنتين هاتين إحدى توفيت ثم
وثلثين اثنين من أسهم ثمانية وذلك فيه، المذكورتين التركتين هاتين من حصتها
ًا وسهم الولى، الفريضة من أسهم سبعة فيه المحدود، المنزل هذا من سهم
ًا فلن، بنت فلنة وهي بنتها، الورثة من وخلفت الثانية، الفريضة من واحد وأخ
ًا حضر، الذي هذا وأم لب لها وارثا ل المذكورة فلنة وهي وأم، لب وأخت

ًا بموتها فيه المذكورتين حصتها جميع وصار سواهم، هؤلء لورثتها عنها ميراث
لب والخت للخ والباقي النصف، للبنة تعالى الله فرائأض على فيه المسمين

بالعصوبة. النثيين حظ مثل للذكر بينهما وأم
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أسهم، ثلثة منها للبن أسهم، ستة من وقسمتها سهمين، من الفريضة أصل
من المتوفاة هذه ونصيب سهم، وأم لب وللخت سهمان، وأم لب وللخ

موافقة بينهما لكن يستقيم، ل ستة على ثمانية وقسمة أسهم، ثمانية التركتين
وذلك الولى، الفريضة في ثلثة وذلك الثانية، الفرضة نصف فضربا بالنصف،

من أسهم ثمانية هذه الثالثة للمتوفاة كان وتسعين ستة فيصير وثلثون، اثنان
تستقيم وهي وعشرين، أربعة فصار ثلثة، في مضروبة صارت وثلثين اثنين
ثمانية، حضر الذي هذا ولخيها عشر، اثني لبنتها فيه، المسمين ورثتها على

وخمسون ستة الثلثا التركات من حضر الذي لهذا فصار أربعة، هذه ولختها
ًا ًا وتسعين ستة من سهم وأربعون اثنان فيه، المحدود المنزل هذا من سهم
ًا من أسهم وثمانية الثانية، التركة من أسهم وستة الولى، التركة من سهم
سبعة بالختصار الثلثا التركات من حضر الذي حصة فحاصل الثالثة، التركة
ًا عشر اثني من أسهم ستة بين بموافقة فيه المحدود المنزل هذا من سهم

فصار الول، ثمن إلى حساب كل فيعود بالثمن، وتسعين ستة وبين وخمسين،
ًا، عشر اثني وتسعين، ستة وستة فيه، المحدود المنزل سهام وهي سهم

ًا عشر اثني من أسهم سبعة وخمسون، فيه، المحدود المنزل هذا من سهم
الذي وهذا معه، أحضره الذي هذا يد في اليوم فيه المحدود المنزل هذا وجميع



الثلثا، التركات هذه من حصته حضر الذي المحضر هذا عن يمنع معه أحضره
ًا عشر اثني من أسهم سبعة وذلك ستة أو فيه، المحدود المنزل هذا من سهم

ًا وخمسون ًا وتسعين ستة من سهم بغير فيه المحدود المنزل هذا من سهم
عن يده قصر معه أحضره الذي هذا على فواجب ذلك، من علم في وهو حق،

حضر، الذي هذا إلى وتسليمها فيه، المحدود المنزل من الذي هذا حصص
المحضر. ويتم فسئل، ذلك، عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الدعوة بهذه أخرى محضر

فقبل الولد، هذه أم المرأة وهذه وابنة، بنين وثلثة امرأة، وتركا مات رجل في
ًا حصتها صارت الولد، هذه وتركت المرأة، هذه ماتت الميراثا قسمة ميراث

وأم، لب أخوان بقي البنين هذا أحد توفي الميراثا قسمة فقبل الولد، لهذه
ًا ًا نصيبه وصار وأم، لب وأخت لخويه. ميراث
وأحضر إسحاق، بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد يسمى أنه ذكر رجل حضر

ً نفسه مع إسحاق، بن إسماعيل بن إبراهيم بن ناصر يسمى أنه ذكر رجل
بن إبراهيم أباهما أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى

عمر بنت سعادة تسمى امرأة الورثة من وخلف توفي، إسحاق بن إسماعيل
وآخر معه، أحضره الذي وهذا حضر، الذي هذا بنين، وثلثا الفلني، الله عبد بن

ًا عيسى، يسمى التركة من وخلف سواهما، له وارثا ل عائأشة تسمى له وبنت
ًا ذلك وصار كذا، الصامت من معه أحضره الذي هذا يد في هؤلء لورثته ميراث

مثل للذكر الولد بين والباقي الثمن، للمرأة تعالى، الله فرائأض على المسمين
النثيين. حظ

الولد، هؤلء أم سعادة توفيت الميراثا قسمة فقبل ثمانية، من الفريضة أصل
الولد لهؤلء الصامت هذا من ثمنها وذلك الول، الميت تركة من نصيبها وصار
الذي هذا أخو عيسى توفي التركتين قسمة وقبل النثيين، حظ مثل للذكر
أحضره الذي وهذا حضر، الذي هذا وأم، لب له أخوين الورثة من وخلف حضر،
ًا معه، ًا الصامت هذا في التركتين من نصيبه وصار هذه، وأم لب له وأخت ميراث

ًا، وثمانين مئتين كلها التركات سهام وبلغ هؤلء، ولخته لخويه من للمرأة سهم
ًا، وثلثون خمسة الول الميت تركة خمسة وللبنت سبعون، ابن ولكل سهم

ًا.  وثلثون سهم

وصار الول، الميراثا قسمة قبل ماتت الولد هؤلء أم سعادة المسماة إن ثم
ًا وثمانين مئتين من وثلثون خمسة وذلك نصيبها ًا سهم هؤلء، أولدها بين ميراث

التركتين، هاتين قسمة قبل عيسى مات ثم خمسة، وللبنت عشرة، ابن لكل
ًا ثمانون وذلك التركتين، من نصيبه وصار ًا وثمانين مئتين من سهم ًا سهم ميراث

الذي هذا فأصاب عشر، ستة وللخت وثلثون، اثنان أخ لكل وأخته أخويه بين
ًا سبعون الول الميت تركة من الصامت هذا من حضر وثمانين مئتين من سهم

ًا، ًا وثلثين خمسة من أسهم عشرة الثاني الميت تركة ومن سهم من سهم
ًا، وثمانين مئتين ًا، وثلثون اثنان الثالث الميت تركة ومن سهم مئتين من سهم

ًا، وثمانين من كلها التركات من الحاضر هذا أصاب ) ما4أ261( فجملة سهم



ًا عشر واثني مائأة الصامت هذا ًا، وثمانين مئتين، من سهم بالختصار وذلك سهم
جملة فكانت وخمسين، ستة من بجزء موافقة بينهما لن الصامت، هذا خمسا
الذي وهذا الصامت، هذا خمسي قدر كلها التركات من حضر الذي هذا حصة

التركات هذه من أصابه الذي المبلغ هذا حضر الذي هذا عن يمنع معه أحضره
ًا عشر واثني مئة أو خمسها، قدر وذلك المذكور، الصامت هذا من الثلثا سهم

ًا وثمانين مئتين، من وسأل بذلك، وطالبه فيه، المذكور الصامت هذا من سهم
فسئل. ذلك، عن مسألته

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا المنزل دعوى في محضر أبيه عن ميراث

كان إذا فيما المسألة وضع تقدم فيما أن إل تقدم، فيما المحضر هذا مر قد
ًا، الوارثا ًا.  الوارثا كان إذا فيما المحضر وهذا واحد عدد

أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، صورته: حضر
وحقوقها، بحدودها كذا حدودها كذا، سكة في كذا محلة في التي الدار جميع

خارج لها هو حق وكل فيها، داخل لها هو حق وكل وعلوها، سفلها وبنائأها، أرضها
ًا كانت منها، أن إلى تصرفه وتحت يده، وفي وحقه فلن، بن فلن لوالده ملك

ًا الورثة من وخلف توفي، فلن البنين من سواه أخرى وورثة المدعي، هذا له ابن
الدار هذه وصارت سواهم، له وارثا ل وفلنة، فلنة البنات ومن وفلن،

ًا فيه المحدودة على تعالى الله فرائأض على المسمين هؤلء لورثته عنه ميراث
ًا، كذا ًا، كذا كذا حضر، الذي هذا حصة سهم يد في الدار هذه كل واليوم سهم
ًا كذا كذا وذلك وصيته، حضر الذي هذا عن يمنع وإنه معه، حضر الذي هذا سهم
آخره. إلى
هؤلء بين جرت قسمة بسبب لنفسه الدار جميع يدعي حضر الذي هذا كان وإن

والراضي والعروض، العقار من المنزل هذا سوى المتوفى تركا بأن الورثة
فوقعت بالتراضي، الميت تركة في الورثة هؤلء بين القسمة وجرت والنقود،

هذه التركة من المحضر: وخلف هذا في يكتب البن هذا نصيب في الدار هذه
العروض ومن كذا، العقار من المحدودة الدار هذه مع وتركا المحدودة، الدار
بالتراضي، الورثة هؤلء بين صحيحة قسمة جرت وقد كذا، البقر ومن كذا،

حضر الذي هذا وقبض حضر، الذي المدعي هذا نصيب في الدار هذه فوقعت
وحصصهم، أنصباءهم، الورثة باقي وقبض القسمة، هذه بحكم الدار هذه جميع

هذا يد في وإنها ذكر، الذي بالسبب حضر الذي هذا ملك الدار هذه جميع واليوم
منه.  ذلك يمنع وإنه حق، بغير حضر الذي

المدعي فلن آخره: فسأل في ويكتب تقدم، ما نسق على الدعوى هذه سجل
عندي ثبت بما القضاء إنفاذ مني السجل هذا في ونسبه اسمه المذكور هذا

ًا الورثة من تركا وإنه فلن، بوفاة القضاء فأنفذت عليه، المدعى هذا على فلن
ًا، في وكانت فلن، المدعي هذا لوالد مملوكة كانت المحدودة الدار وإن وفلن

ًا وتركها توفي أن إلى تصرفه وتحت يده، وإن فيه، المسمين هؤلء لورثته ميراث
ًا كذا من كذا حضر الذي لهذا هذا وإن المحدودة، الدار هذه جملة من سهم

المحدودة الدار من فيه المذكور حضر الذي هذا حصة يمنع معه أحضره الذي



الدار من حضر الذي هذا حصة بتسليم عليه المدعى هذا وأمرت حق، بغير فيه
قضائأي. مجلس في كله وذلك إليه، فيه المحدودة المذكورة

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يكتب ذكره، تقدم الذي بالسبب لنفسه الدار هذه جميع يدعي المدعي كان وإن

ًا الورثة من تركا وإنه فلن، لوفاة القضاء السجل: أنفذت آخر في القاضي فلن
ًا، والعروض العقار، من وسواها فيه، المحدودة الدار التركة من خلف وإنه وفلن

في صحيحة قسمة فيه المسمين الورثة هؤلء بين جرى وإنه وكذا، كذا والنقود
نصيب في وقعت المحدودة الدار هذه وإن فلن، المتوفى هذا تركا ما جميع

آخره.  إلى حضر الذي المدعي هذا

أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا الوصاية: ادعى إثبات في سجل
فلنة، وأمه فلن، أباه الورثة من وتركا توفي، فلن بن فلن حضر الذي هذا أخ

ًا البنين ومن ًا، فلن وإنه غيرهم، له وارثا ل وفلنة، فلنة البنات ومن وفلن
تركته، جميع في أمره وجواز وبدنه، عقله صحة في حضر الذي هذا إلى أوصى

بذلك، القيام وتولى الوصاية، هذه قبل وإنه وكثير، قليل من بعده يخلفه وما
ًا كذا معه أحضره الذي هذا على هذا الميت لخيه وإن بلد نقد سبعة وزن درهم
وإن لنه عليه؛ المدعى الجواب يبد ولم ادعى، ما على البينة له وإن حالً، كذا
قول وهو «القضية»، صاحب اختاره ما على الوصاية تثبت ل بالوصاية أقر

ًا، محمد إنما الجواب ولن بالدفع؛ اليمين عن عليه المدعى يبرأ ل حتى آخر
ًا المدعي كون يعرف وإنما الخصم، دعوى بعد يستحق الوصاية، بإثبات خصم

ذلك.  على البينة له بقوله: وإن بدأ فلهذا

فلن بن فلن أخو فلن بن فلن فشهدوا جماعة، الشهود من يكتب: وأحضر ثم
ووجهه: توفي ونسبه، باسمه قديمة معرفة عرفوه وقد حضر، الذي الوصي هذا

ًا، أباه الورثة من وتركا ًا البنين ومن فلنة، وأمه فلن ًا فلن ًا، وفلن ومن وفلن
له يعرفون ل يحضروا، ولم فلن، بنت فلنة اسمها وامرأة وفلنة، فلنة البنات
ًا أنه أمره وجواز وبدنه، عقله صحة في أشهدهم المتوفى هذا وإن غيرهم، وارث
حاضر وهو (أملكه)، جميع في وفاته بعد وصيته من حضر الذي هذا أخاه جعل

بالعدالة، الشهود هؤلء القاضي عرف وقد وصايته، وقبل الشهاد، مجلس
عما معه أحضره الذي هذا عليه المدعى القاضي فسأل الشهادة، في والرضى

فيه، الموصوفة الدراهم من الموصى فلن لخيه حضر الذي هذا عليه ادعى
كذا كذا عليه حضر الذي هذا أخ فلن بن لفلن أن هذا عليه المدعى فأقر

ًا، إنفاذ القاضي الذي هذا الوصاية مدعي فسأل حاله، كذا نقد سبعة وزن درهم
وعده فلن، أخيه وفاة من الشهود هؤلء بشهادة عنده ثبت ما بجميع القضاء
الدارهم من لفلن عنده به أقر ما هذا عليه المدعى وإلزام إليه ووصايته ورثته،

القاضي فأنفذ إليه، بدفعها ويأمره عليه، كله بذلك والقضاء فيه، الموصوفة
فلن ورثته وعده حضر، الذي المدعي هذا أخ فلن بن فلن بوفاة القضاء فلن

بوصاية القضاء أنفذ ثم الشهود، هؤلء عليه اجتمع ما على آخرهم، إلى وفلن
وقبوله تركته، جميع في حضر الذي هذا أخيه إلى الموصى يعني فلن بن فلن
عدالته إليه انتهت أن بعد وذلك الشهود، هؤلء عليه اجتمع بما الوصاية هذه



بن فلن أخيه تركة جميع في يقوم أن أمره وإنه لذلك، موضع وإنه وأمانته،
ًا فلن القاضي وألزم عليه، لله ذلك في يجب فيما الموصى فقام فلن، فلن

الموصوفة، الدراهم من فلن بن لفلن عنده به أقر ما هذا عليه المدعى
فلن، أخيه وصي حضر الذي هذا إلي بدفعها وأمره عليه، كله بذلك وقضى
فلن، من بمحضر الكتاب هذا في ووصف سمى، ما على عليه كله بذلك وقضى
 وذلك

بجواب يبدون الضيعة هذه أهل من وكثير كذا، كورة في قضائأي مجلس في كله
ب261( والخصومات الدعاوى سائأر سجلت في الرسم هو كما عليه المدعى

4.(
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا أن أحضر الذي هذا على حضر الذي هذا أخرى: ادعى نسخة إليه، أوصى فلن
ًا وجعله إحراز وفي وفلن، فلن الصغار أولده أمور تسوية في وفاته بعد وصي
البر وأبواب الخير سبيل إلى ذلك وصرف وفاته، بعد التركة جميع من الثلث
ًا ًا، أيض ً اليصاء هذا منه قبل حضر الذي هذا وإن صحيح ًا، قبول هذا وإن صحيح

ًا الموصي هذا وتوفي بها، أوصى وصية آخر كان إليه اليصاء هذه على ثابت
أمور تسوية في منه وصي حضر الذي هذا واليوم عنها، رجوع غير من الوصاية

ما إلى وصدقه تركته، من الثلث إحراز وفي هؤلء، الصغار المتوفى هذا أولد
هذا مال وأرض المدعي، هذا ادعى الذي الوجه على الموصي هذا أوصى

إليه ذلك دفع عليه فواجب كذا، يده في أو كذا، أحضره الذي هذا على الموصي
عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه ذلك، من علم في هو إذ ذلك في وصاياه لينفذ
فأجاب. فسئل، ذلك،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

اليتيم بلوغ إثبات في محضر
كان معه أحضره الذي هذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى
يخلف لم وإنه وارثه، على تركته وحفظ وفاته، بعد أموره بتسوية أبيه وصي
ًا في ويقول: طعن يقول: بالسن، أو بالحتلم، الرجال مبلغ بلغ وإنه غيره، وارث

تركة من كذا كذا ماله من يده في فإن سنة، عشرة تسع أو سنة، عشرة ثمانية
إليه. ذلك جميع تسليم عليه فواجب أبيه،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 ذلك يرى من قول على والفلس العدام إثبات في محضر

بوجه قبله دعواه دفع في معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا ادعى
ًا، كذا بكذا عليه المطالبة في عليه فادعى إليه، عنه الخروج ولزومه درهم

من عرض ول مال له ليس فقير لنه الدعوى؛ هذه في مبطل أنه هذه دعواه
ول مالً، له نعلم يقولون: ل والشهود الفقر، حالة عن بذلك يخرج العروض

ًا واختيار الخصاف، اختيار وهو الفقر، حالة عن بذلك يخرج العروض من عرض
له نعلم ل معدم مفلس يقولوا: إنه أن للشهود ينبغي أنه القاسم أبي الفقيه

ً والعلنية. السر في أمره اختبرنا وقد ليلة، وثياب عليه، التي كسوته سوى مال
ل فقير معدم أنه عندي الثبوت: وثبت موضع في المحضر: يكتب هذا سجل



ًا يملك المال من عليه بما مطالبته وسقوط عليه، التي بدنه ثياب سوى شيئ
ًا كونه من عندي ثبت ما بجميع وحكمت للناس، ًا معدم ًا يملك ل فقير إلى شيئ
آخره.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

رمضان هلل إثبات في محضر
رمضان، شهر إلى مؤجل معلوم بمال رجل على رجل باسم المحضر يكتب

حضر الذي لهذا أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فيكتب: ادعى
ًا كذا كذا معه أحضره الذي هذا على ًا دينار ًا، دين ًا لزم ًا وحق كذا، بسبب واجب
ً وكان بدخول حالة الدنانير هذه صار وقد السنة، هذه رمضان شهر إلى مؤجل
بالمال، عليه المدعى فيقر رمضان، شهر غرة اليوم هذا فإن رمضان، شهر

كون على البينة المدعي فيقيم رمضان، شهر اليوم هذا وكون الحلول، وينكر
اليوم هذا أن شهدوا شاؤاوا إن بالخيار والشهود رمضان، شهر غرة اليوم هذا
كه سيدهم فقالوا: كواهي فسروا شاؤاوا وإن تغيير، غير من رمضان شهر غرة
ًا بادي ديديم، مه شام نماز بوقت شعبان بودزاياه ونهم نيست، ذكاه شيئ

أحد دعوى غير من ذلك على شهدوا ولو است، اسال رمضان غرة وأمروز
وقبلت. الشهادة، سمعت
إياها المدعي مطالبة لدفع مخدرة عليها المدعى كون إثبات في محضر

بالخصومة: 

الدعاوى في عنها الوكالة ثابت فلن وكيل فلن المحضر: حضر في يكتب
ًا، معه وأحضر البينة، وإقامة والخصومات، هذا على حضر الذي هذا فادعى فلن

في منزلها من تخرج ل مخدرة أنها الدعوى هذه دفع في معه أحضره الذي
الحكم، مجلس إحضارها دعواه في مبطل وإنه الرجال، تخالط ول حوائأجها،
الدعوى. هذه عن الكف عليه فواجب

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الحكمي للكتاب الغائأب على المال دعوى في محضر

عن غائأب والمديون بلده، في المال على وشهوده مال، رجل على له رجل
وشهادة دعواه، يسمع أن بلده قاضي من المدعي فيلتمس سفر، غيبة بلده

إلى القاضي فيجيبه فيه، عليه المدعى الذي البلد قاضي إلى له ليكتب شهوده
ًا ذلك إليه.  الناس لحاجة ذلك يرى من بقول أخذ

القاضي قبل كذا كورة في الحكم مجلس ذلك: حضر في المحضر كتابة صورة
خصم عن نائأب ول أحضره، خصم غير من فلن يسمى أنه ذكر رجل فلن

يذكر فلن، بن فلن يسمى غائأب على له أن حضر الذي هذا فادعى أحضره،
ًا؛ كذا كذا يمكن ما بأقصى تعريفه في ويبالغ ومحلته، ونسبته اسمه ًا دينار دين
ًا، ًا لزم ًا وحق المسمى الغائأب هذا أقر وهكذا السبب، وبين صحيح، بسبب واجب

الوجوه في تصرفاته ونفوذ إقراره، جواز حال في المحضر هذا في المحلي
ًا كلها ًا حضر الذي لهذا فيه، المذكورة الدنانير بهذه طائأع ًا دين نفسه، على لزم

ًا ًا وحق ًا صحيح بسبب واجب ًا، إقرار ًا، حضر الذي هذا وصدقه صحيح وإن خطاب
مقيم سفر غيبة البلدة هذه من اليوم غائأب فيه المحلى المسمى المقر هذا



وفق على حضر الذي هذا شهود وإن هذا، حضر الذي هذا دعوى جاحد كذا ببلدة
الغائأب هذا وبين شهوده، بين الجمع تعذر وقد الناحية، بهذه قبله دعواه

دعواه سماع هذا القاضي من والتمس المسافة، لبعد فيه المحلى المسمى
الحكمي للكتاب وفقها على البينة وسماع فيه، المسمى الغائأب هذا على هذه
المسلمين قضاة من إليه يصل من كل إلى ونواحيها كذا بلدة قاضي إلى

ًا المدعي فأحضر ذلك، إلى فأجابه وحكامهم، وفلن، فلن وهم شهوده، من نفر
ذكرنا، ما حسب على ومساكنهم وحليتهم وأنسابهم، الشهود أسامي ويكتب

موضع في وأشاروا آخرها، إلى أولها من المدعي ادعاه بما شهدوا فإذا
وحضر حالهم، عن ويعرف يعرفهم، لم أو بالعدالة، القاضي وعرفهم الشارة،

المثال.  هذا على الحكمي الكتاب بأمر عدالتهم له

أطال هذا كتابي الرحيم، الرحمن الله هذا: بسم في الحكمي الكتاب صورة
من كل وإلى * إليه ونسبته اسمه دون ألقابه * يذكر المام القاضي بقاء الله

وسلمته وعزهم، عزه وأدام وحكامهم، المسلمين قضاة من إليه يصل
أجمعين وآله محمد رسوله على والصلة العالمين، رب لله والحمد وسلمتهم،

بها القضاء عمل أتولى بكتابته أمرت يوم وأنا كذا، بكورة قضائأي مجلس من
قبل من جارية أهلها بين فيها وأحكامي نافذة، ونواحيها بها وقضائأي ونواحيها،

تستقصى. ل التي وآلئأه تحصى، ل التي نعمائأه على لله والحمد فلن،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

كتب: والذي شاء وإن كذا، يوم كذا بكورة قضائأي مجلس حضر بعد: فقد أما
يوم كذا بكورة قضائأي مجلس حضر أنه وإليهم إليه، الكتابة هذه تحرير اقتضى

خصم غير من الفلني فلن يسمى أنه ذكر رجل كذا سنة من كذا، شهر من كذا
على حضر الذي هذا فادعى نفسه، مع أحضره خصم عن نائأب ول أحضره،

آخره. إلى أوله من الدعوى ويكتب الفلني، فلن بن فلن يسمى أنه ذكر غائأب
فيه، المحلى المسمى الغائأب على هذه دعواه سماع مني يكتب: والتمس ثم

عزه، الله أدام إليه ) الحكمي4أ262( للكتاب دعواه وفق على البينة وسماع
فأجبته عزهم، الله أدام وحكامهم المسلمين قضاة من إليه يصل من كل وإلى
ًا المدعي فأحضر ذلك، إلى وفلن، وفلن وهم: فلن شهوده، أنهم ذكر نفر

بعد هاهنا يكتب ول هذه، الدعوى بعد الستشهاد عقيب منهم واحد كل وشهد
ًا، الخصم لكون جواب ل الصورة هذه في لن والجواب؛ الدعوى يكتب ثم غائأب

كتبة من الفراغ بعد ثم النسخة، تلك مضمون وهذه عليهم، قرئأت نسخة من
سننها، على وساقوها وجهها، على كذلك بالشهادة يكتب: فأتوا شهادتهم ألفاظ

في ورجعت قبلي، الحكم ديوان في المخلد المحضر في وأثبتها فسمعتها،
وهم: فلن بالناحية، والتعديل التزكية رسم إليه من إلى حالهم عن التعرف
وفلن. 

ًا يكتب: فنسبوا العدالة إلى الكل نسب إن ذلك فبعد والرضا، العدالة إلى جميع
هذا المدعي سألني ثم قبولها، العلم ليجاب شهادتهم فقبلت القول، وقبول
كتابي إليه يصل من كل ومكاتبة فلن، القاضي مكاتبة كله هذا بعد حضر الذي
إليه، فأجبته ذلك، من عندي له جرى بما وحكامهم المسلمين قضاة من هذا



ًا ذلك من عندي جرى بما وإياهم فكاتبته ًا وإياهم، إياه، ذلك معلم إليه ذلك منهي
ًا وإليهم إليه كتابي وصل إذا حتى وإليهم على الختم صحيح بخاتمي مختوم
باب في وقدم قبله، العلم يوجب الذي الوجه من له ويثبت مثله، في الرسم
تعالى. الله بتوفيق فيه تقديمه عليه تعالى لله يحق ما مورده
تعالى؛ الله شاء إن كلمة وهو الستثناء، إلحاق عن الكتاب آخر يحفظ أن ويجب

ويقر الكتاب، به فيبطل حنيفة، أبي عند تقدم ما جميع على يأتي ذلك لن
قاضي إلى كتابه أن ويشهده المضمون، ويعلمه عليه، يشهد من على القاضي

أو أكثر، أو قرطاس، أنصاف ثلثة على يكتب أن الكتاب هذا ورسم كذا، كورة
بعنوانين: أحدهما الكتاب ويعنون ببعض، بعضها صولة إليه يحتاج ما بقدر أقل
الكتاب: إلى من اليمن الجانب من فيكتب الداخل، من والخر الخارج، من

والمضاء القضاء نافذ ونواحيها كذا كورة قاضي الفلني فلن بن فلن القاضي
وعلى صحيح، الوصل الجانبين من الخارج من أوصاله على ويعلم أهلها، بين

اسم الخارج: سوى من ويكتب تعالى، لله الحكم اليمن الجانب من داخله
بن فلن إقرار بثبوت الشهادة نقل في الحكمي الكتاب منه كتب الذي القاضي

ًا، بكذا فلن، بن لفلن فلن على أشهدوا الذين الشهود أسماء ويكتب دينار
على القاضي يوقع ثم ومصلهم، ومساكنهم وأنسابهم، الكتاب آخر في الكتاب

بخطه. بتوقيعه الكتاب صدر
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عني الكتاب هذا الفلني: كتب فلن بن فلن بن فلن يقول آخره في ويكتب
أنصاف ثلثة على مكتوب كله وهو عندي، فيه بين ما على المر وجرى بأمري

من وصليه من وصل كل على مكتوب بوصلين، موصول الكاغد من قرطاس
من وصل كل على مكتوب الداخل ومن الجانبين، من صحيح الوصل الخارج
ً بعنوانين معنون تعالى لله اليمن: الحكم الجانب ًا، داخل بتوقيعي، موقع وخارج

كذا، الكتاب هذا ختمت الذي خاتمي ونقش بخاتمي، مختوم كذا وتوقيعي
الكتاب، هذا آخر المسمين الشهود الكتاب هذا مضمون على وأشهدت

ًا الختم على وسأشهدهم وهذه الصدر، على التوقيع وكتبت ختمته، إذا أيض
ًا يدي بخط آخره في يكون كما كذا أو الثمانية أو السبعة السطر لله حامد
ًا تعالى، ويشهد الرسم، على الكتاب يختم ثم وآله، محمد نبيه على ومصلي

ًا. الختم وعلى الكتاب، على أشهدهم الذين الشهود أولئك القاضي أيض
الشهود مع تكون أخرى نسخة الكتاب هذا من يكتب أن الكاتب للقاضي وينبغي

مه. كسادنا بالفارسية ذلك ويسمى شهادتهم، إلى الحاجة عند فيه بما يشهدون

ًا: ونقل حكمي كتاب ما نحو على والدعاء الصدر بعد يكتب حكمي كتاب أيض
ًا فلن القاضي بقاء الله * أطال فلن علي تقدم: عرض ًا * كتاب هذه حكمي

يكتب: عرض نسخه من الفراغ وبعد آخره، إلى أوله من الكتاب وينسخ نسخته،
مختوم كذا، بكورة القاضي فلن بن فلن كتاب أنه وزعم الكتاب، هذا علي

إليك، بها قاضي وهو ختمه، وعلى مضمونه على أشهد بتوقيعه موقع بختمه،
بالكتاب، جاء الذي بمعنى لفلن فلن على شهادة نقل معنى في إلي وأشار

هذه عن غائأب الكتاب هذا في ونسبه باسمه المذكور فلن عليه المشهود وإن



الله أدام مجلسه، إلى الكتاب هذا نقل مني وطلب كذا، بكورة مقيم البلدة
فلن وهما شاهدين، فأحضر ذلك، على البينة فسألته فلن، القاضي بقاء تعالى
فلن بن فلن كتاب هذا الدعوى: أن هذه أثر على الستشهاد بعد شهدا وفلن
وقال: وقد إلّي وأشار إليك، كتبه بتوقيعه، موقع بختمه مختوم كذا، بكورة قاٍض

على لفلن الشهادة ثبوت معنى في ضمنه في ما وعلى خاتمه، على أشهدنا
التركة إليه من جهة من عدالتهم عندي وثبت شهادتهما، فسمعت بكذا، فلن

الصدر، موقع والخارج، الداخل معنون فوجدته وفككته، الكتاب فقبلت بالناحية،
ًا، الوصال معلم والخر، ًا، ظاهر فصح القضاة، كتب في الرسم على وباطن
كونه حال كذا معنى في كتبه إلى القاضي فلن كتاب أنه عندي وثبت عندي،
ًا، فأجبته، إليه، ذلك نقل الكتاب هذا علّي عرض الذي هذا سألني ثم قاضي
احتيج الكتاب كان وإن تقدم، ما نسق على الكتاب ويتم هذا، بكتابي وأمرت

ذكرنا. ما نحو على فترتيبه آخر، كتاب نقل نقله إلى
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فلن: القاضي يكتب: يقول حكمي بكتابي محدود ملك ثبوت في سجل
ًا، نفسه مع وأحضر فلن، كذا بكورة قضائأي مجلس في حضرني فادعى فلن

كذا، موضع في التي الدار جميع أن معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا
حق، بغير معه أحضره الذي هذا يد في وحقه حضر، الذي هذا ملك كذا، حدودها
عنه، مسألته وسأل بذلك، وطالبه حضر، الذي هذا إلى تسليمها عليه فواجب
منست ملك مسكند دعوى مدعي اين كه، خانه بالفارسية: اين فأجاب فسئل
على الحجة إقامة هذا المدعي فكلفت بحقست، من ودردست منست وحق

ًا علي يعرض دعواه، ًا كتاب نسخته.  هذه حكمي

الكتاب، هذا علي يكتب: فعرض ثم آخره، إلى أوله من الحكمي الكتاب وينسخ
كتبه وإلى الكتاب، إلى وأشار إليك، كذا بكورة القاضي فلن كتاب أنه وزعم
بخاتمه، مختوم بتوقيعه، موقع لي وحقوقها بحدودها، الدار هذه ملكية بثبوت

ٍذ وهو كتبه ًا، وخاتمه مضمونه على وأشهد كذا، بكورة قاضي يومئ فطلب شهود
ًا فأحضر البينة، منه وسألني وفلن، وفلن وهم: فلن شهوده، أنهم ذكر نفر

وأشار الكتاب، هذا أن هؤلء شهوده فشهد إليه، فأجبته شهادتهم، إلى الستماع
وهو إليك، كتبه كذا، بلدة قاضي كتاب الحكم، مجلس المحضر الكتاب إلى

ٍذ الذي المدعي لهذا المحدودة الدار هذه ملكية بثبوت كذا بلدة قاضي يومئ
بتوقيعه، موقع بختمه، مختوم هذا المدعي إلى وأشاروا الكتاب، هذا عرض
في ورجعت شهادتهم، فسمعت ختمه، وعلى الكتاب هذا مضمون على وأشهد

منهم اثنان فنسب بالناحية، والتعديل التزكية إليه من إلى أحوالهم عن التعرف
وفككته الكتاب، فقبلت وفلن، فلن وهما القول، وقبول الشهادة جواز إلى

معلم والخر، الصدر موقع والخارج الداخل معنون فوجدته الخصمين، بمحضر
ًا الوصال ًا، ظاهر هو ) كما4ب262( آخره في الشهود أسامي أثبت وقد وباطن
قاضي كتاب الكتاب هذا كون عندي وثبت فقبلته، القضاة كتاب في الرسم
ٍذ وهو إلي، كتبه كذا كورة هذا، لفلن المحدود هذا ملك ثبوت في بها قاض يومئ
مضمونه على الشهود هؤلء أشهد وقد حق، بغير هذا فلن يدي في وكونه



على ذلك فعرضت تضمنه، ما جميع عندي وثبت مورده، عندي وصح وختمه،
فلم دفع، له كان إن الدفع إيراد من ومكنته ذلك، بجميع وأعلمته عليه، المدعى

المدعي هذا إن ثم ذلك، عن عجزه عندي وظهر بالمخلص، أتى ول بالدفع، يأت
من له عندي ثبت بما عليه المدعى هذا على الحكم سألني الكتاب عرض الذي
بملكية عليه المدعى هذا على المدعي لهذا وحكمت ذلك، إلى فأجبته ذلك،
أعلم. والله آخره، إلى المحدودة الدار هذه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

والبضاعة المذكوة المضاربة دعوى في الحكمي للكتاب البينة إقامة في محضر
من ويحليه، فلن، بن فلن القاضي قبل بخارى كورة في القضاء مجلس حضر

حضر الذي هذا فادعى معه، أحضره خصم عن نائأب ول أحضره، خصم غير
ًا: أنه وذكر كذا، حليته أن وذكر فلن، يسمى أنه ذكر غائأب على إليه دفع أيض

ًا تسعين سمرقند سنجات بوزن موزونة رائأجة، جيدة بخارية مناصفة أحمر دينار
التجارات أنواع من له بدا ما ذلك في هو ليتجر فيها؛ فساد ل صحيحة مضاربة

ًا ًا، حضر ًا، بينهما فهو ربح، من ذلك في تعالى الله يرزق ما أن على وسفر أثلث
ونسبه، اسمه المذكور هذا للمضارب وثلثه حضر، الذي هذا المال لرب ثلثاه
هذا. المال رب على فهو خسران، أو وضيعة من كان وما
مال رأس جميع حضر الذي هذا من قبض هذا عن الغائأب عليه المدعى وإن
ًا فيه الموصوفة المضاربة هذه ًا قبض إليه بدفعه هذا؛ العقد مجلس في صحيح
الذي هذا من فيه المذكورة الشرائأط هذه على ذلك بقبض وأقر مضاربة، ذلك

ًا حضر ًا إقرار ًا، ذلك في حضر الذي هذا صدقه صحيح الذي هذا ودفع خطاب
ًا حضر ًا عشرين إليه أيض الضربة البخارية المناصفة الحمر الذهب من دينار
من له بدى ما ذلك عوض في له ليورد صحيحة؛ بضاعة سمرقند سنجات بوزن

وإنه والفتك، البرطاس من النهر وراء ما لهل لئأقة تكون التي جانبه المؤدى
ًا فيه البين الوجه هذا على بضاعة فيه الموصوفة الدنانير هذه منه قبل إقرار

ًا ًا، فيه حضر الذي هذا صدقه صحيح بخارى كورة من غائأب اليوم وإنه خطاب
له وإن هاتين، بحصة قامت هاتين لدعواه جاحد أوزجند بقصبة مقيم ونواحيها،

ًا آخره. إلى ههنا دعوته على شهود
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 الحلبين عمل في العنان شركة إثبات في الحكمي الكتاب

سالر قراحة يسمى أنه حضر الذي هذا ذكر غائأب على حضر الذي هذا ادعى
يعني أنه، وذكر كذا، حليته أن وذكر بحه، باكدش يعرف وإنه فلن، بن فلن بن
الحلبين تجارة في عنان شركة اشتركا المسمى الغائأب وهذا حضر، الذي هذا

مال رأس يكون أن على الخيانة عن والجتناب المانة، وأداء الله، تقوى على
الضرب البخارية الحمر الذهب من دينار مئة الشركة هذه في منهما واحد كل

هذه مال رأس جميع فيكون سمرقند، سنجات بوزن الرابحة الجيد المناصفة
رأس جميع يكون أن على آخره، إلى الضرب بخارية أحمر دينار مئتي الشركة

كل ويتجر فيه، يتجران فيه المسمى الغائأب هذا يدي في الشركة هذه مال
ًا كله بذلك منهما واحد ًا حضر كل ويشتري ويشتريان الحلبين، بتجارات وسفر



للحلبين، الصالحة السلع من منهما واحد ولكل لهما، يبدو ما بذلك منهما واحد
بالنقد ذلك منهما واحد كل ويبيع ويبيعانه، بينهم فيما المعهودة وتجاراتهم
سلعته أنه ذلك من يتفق بما منهما واحد كل ويستبدل ويستبدلن، والنسبة،

المعهودة تجاراتهم في للحلبين الصالحة السلع من منهما واحد وكل لهما، يبدو
أي إلى كله الشركة هذه بمال منهما واحد كل ويسافر ويسافران بينهم، فيما
الله يرزق ما على والكفر السلم بلد من منهما واحد لكل أو لهما، يبدو بلد

أو وضيعة من يكون وما نصفين، بينها يكون الشركة هذه في الربح من تعالى
ًا، نصفين عليهما يكون خسران المذكور ماله رأس منهما واحد كل وأحضر أيض

المسمى الغائأب يد في الخلط بعد وجعله وخلطاهما، هذه الشركة مجلس في
ً فيه ًا، جعل يده في المذكور الشركة هذه مال جميع بحصول هو وأقر صحيح

ًا ًا إقرار ًا فيه حضر الذي هذا صدقه صحيح ًا خطاب الشركة مجلس في وشفاه
 uهذه.

ًا حضر الذي هذا وذكر حمراء دينار مئة فيه المسمى الغائأب على له أن أيض
ًا سمرقند بسنجات جيدة رائأجة بخارية مناصفة ًا، دين ًا واجب ًا وحق بسبب لزم

ًا نفسه مال من إياه حضر الذي هذا أقرضها صحيح قرض ًا، إقراض وإنه صحيح
ًا حضر الذي هذا من قبضها ًا، قبض هذه في المذكور ماله رأس وجعلها صحيح

ونفاذ إقراره، صحة حال في فيه المسمى الغائأب هذا أقر وهكذا الشركة،
ًا كلها الوجوه في تصرفاته فيه، المذكورة الشركة هذه عقد بجريان طائأع
الذي هذا وبإقراض يده، في المذكورة الشركة هذه مال رأس جميع وبحصول

سالر قراحه وإن فيه، المذكور الوجه على منه وقبضها دينار، مئة إياه حضر
كذا، ببلدة مقيم ونواحيها، بخارى كورة عن غائأب لليوم فيه المسمى المحلى

آخره. إلى كله بذلك قبله حضر الذي هذا دعوى جاحد
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الحكمي كتاب إثبات في محضر
يسمى أنه ذكر رجل فلن القاضي قبل بخارى كورة في القضاء مجلس حضر
ٍذ وهو الترمذي، بكر أبي بن الله عبد ابن عمر بن محمد أخويه عن وكيل يومئ

المسماة والدتهم وعن أحمد، يسمى والخر بكر، بأبي يكنى أحدهما وأم، لب
جميع في عنهم الوكالة الثابت الترمذي البزاز أحمد بن عمر بنت كوهر بستي

وفي كلها، الوجوه في إليها والستماع البينات، وإقامة والخصومات الدعاوى
يشهد من تعديل في إل لهم قبضها وفي أجمعين، الناس قبل حقوقهم طلب

عليهم.  والقرار عليهم،

الحق الملك الله الظاهر: بسم عنوانه في مكتوب حكمي كتاب كتابه وفي
بن الموفق من وحكامهم المسلمين قضاة من إليه يصل من كل إلى المبين
محمد بن طاهر بن بكر أبي إقرار نقل في ترمذ قاضي أحمد بن منصور

آخر في ببعض بعضها الملصقة الذكار بمضمون الكاغدي بأولياء المعروف
ونقش بختمي، مختوم وهو منها، ذكر كل تضمنه ما حسب على هذا كتابي
ً نفسه مع وأحضر أحمد، بن منصور بن الموفق ختمي بأبي يكنى أنه ذكر رجل

الذي هذا فادعى بأولياء، يعرف وأنه الكاغدي، الترمذي محمد بن طاهر بن بكر



المذكورين ولموكليه الصالة، بطريق بنفسه معه أحضره الذي هذا على حضر
أبي بن الله عبد محمد للشيخ كان أنه جهتهم من له الثابتة الوكالة بحكم فيه
ًا وأربعين دينار، مئتي معه أحضره الذي هذا على الترمذي بكر ملكته دينار

ًا مكية بوزن تلجئة ًا، دين ًا واجب ًا وحق أحضره الذي هذا وإن صحيح، بسبب لزم
ًا إقراره صحة حال في له أقر معه مكتوب فيه، المذكور المال هذا بجميع طائأع

ًا، وثلثون وخمسة مئة أحدها الذكار: في من ثلثة في بذلك له إقراره دينار
ًا وثلثون خمسة الخر وفي ًا دينار ًا، نفسه على دين ًا واجب ًا وحق بسبب لزم

حال في ذلك جميع في هذا الله عبد بن محمد صدقه كان صحيحة أقارير صحيح
ًا، حياته قبل ترمذ بكورة القضاء مجلس في مسجل به، محكوم ذلك وكل خطاب

ًا كونه ) حال4أ263( أحمد بن منصور بن الموفق قاضيها القضاء نافذ بها قاضي
أهلها.  بين

ًا قبضه قبل توفي هذا بكر أبي بن الله عبد بن محمد الشيخ إن ثم هذا من شيئ
وهي له، زوجة الورثة من وخلف معه، أحضره الذي هذا من فيه المذكور المال
والثنان حضر، الذي هذا أحدهم لصلبه بنين وثلثة فيه، المذكورة كوهر ستي
من التركة من المال وخلف سواهم، له وارثا ل فيه، المذكوران الموكلن منهم
ًا فيه المذكور هذا مال الله فرائأض على فيه المذكورين هؤلء لورثته عنه ميراث

من الفريضة بالسوية. أصل بينهم الثلث لبنيه والباقي الثمن، للمرأة تعالى،
ًا، وعشرين أربعة من وقسمتها أسهم، ثمانية ولكل أسهم، ثلثة للمرأة سهم

منها. أسهم سبعة ابن
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ًا كان لما فيه المذكور المال وهذا لهذا بإقراره معه أحضره الذي هذا على ثابت

هذا قاضيها عند ترمذ بكورة القضاء مجلس في حياته حال فيه المذكور
ًا فيه، المذكور وموكلوه حضر الذي هذا التمس ومسجلً، به، ومحكوم

ًا فيه المذكور هذا ترمذ قاضي من فيه المسمون بهذا القرار نقل في كتاب
ذلك، إلى فأجابهم المسلمين، قضاة من إليه يصل من كل إلى المذكور المال
صحة شرائأط استجماع بعد ذلك في إليه وأشار المكتوب، هذا بكتابة وأمر

وكان إليه، وأشار فيه، المذكور بتاريخه آخره إلى أوله من الحكمي الكتاب
ترمذ قاضي إليه وأشار الكتاب، هذا بكتابة أمر يوم فيه المذكور ترمذ قاضي

ذلك من علم في معه أحضره الذي وهذا بها، قضائأه على هو فاليوم ونواحيها،
بالسبب فيه المذكور المال هذا أداء معه أحضره الذي هذا على فواجب كله،

فيه المذكورة الوكالة بحكم ولموكله بالصالة، لنفسه ليقبض فيه؛ المذكور
فسئل ذلك، عن مسألته وسأل بذلك، وطالبه فيه، المذكورة السهام على

دادني خيري مدعي ومرابدين نيست خير نامه وازين فام مازين فأجاب: ما
مسكندا.  دعوى كه سبب أين به نيست

ًا المدعي أحضر اللفاظ: كوامي بهذه واحد كل فشهد شهوده، أنهم ذكر نفر
بن الموفق أست ترمذ قاضي أن إليه وأشار حكمي، كتاب أين كه ميدهم
أست، مذكور نامه أين فظاهر برعنو، وي ونسب نام كه أين أحمد بن منصور
بود قاضي إليه أيينووأشار نيشتن فررمود روزكه آن الكتاب، هذا إلى وأشار



وي ونواحي بترمذ ست قضاء برعمل باز روز وازن وي ونواحي ترمد بشهر
ست أحمد بن منصور بن الموفق وي ونفس ويست بمهر إليه وأشار نامه واين

كرده إقرار عليه مدعي أييين كه أينست الكتاب إلى وأشار نامه، أين ومضمون
ودركرون منست بر كه بطوع خويش إقرار دوابي بحال إليه وأشار أست،
درين وي ونسب نام راكه بكر أبي بن الله عبد بن محمد خواجه مدين منست
وجهل دينار دويست الكتاب إلى وأشار أست، شده يادكرده نامه ودرين محضر

واجب وحقي لزم، فامي أست دادني مكه بوزن سره بلخي حكمي دينار
نامه وأندرين محضر أندرين كه له مقر واين درست إقراري درست بسبب

المحضر.  إلى وأشار أست، شدة يادكرده

خواجه بازاين روياروي إقرار أنددرين مقر بودمرين كرده تصديق هذا والكتاب
نامه وأندرين محضر أندرين وي ونسب نام كه بكر أبي بن الله عبد بن محمد

قبض أز وبيش بمر والكتاب المحضر هذا إلى وأشار أست، شده كرده ياده
محضر، أندرين وي ووزن وجنس وصنعت مبلغ، كه زره أزين خيري وي كردن

الكتاب هذا وإلى المحضر، هذا إلى وأشار أست، شده دكرده يا نامه وأندرين
أين أست مانده مراودازن خواره ميراثا وازوي إليه وأشار عليه، مدعى أزين

وأشار أست، شده دكرده يا نامه ودرين محضر أندرين وي ونسب نام كومركه
وأشار مدعي أين أزايشان يكي ماندش حلبي بسر وسه والكتاب المحضر إلى
نامه ودرين محضر دراين مردو ونسب نام كه مدعي أين موكلن ودوديكر إليه

ًا له نعلم ل مدين والكتاب المحضر إلى وأشار أست، شدة دكردده يا وارث
و المحضر إلى وأشار شده، يادكرده نامه أندرين كه زره ويحكي سواهم،
ونسب نام ويراكه خواركان ميراثا ميرين أست شدة ميراثا وي بتركا الكتاب
المحضر هذا إلى وأشار شدة، ياركرده نامه وأين محضر، أندرين أيشان

أست، شده بادكرده نامه وأندرين محضر أندرين كه تره باين أترويي والكتاب
بثبوت مني الحكم المحضر: جرى هذا أخر بخارى قاضي كتب ثم إليها، وأشار

الشاهدان. هذان به شهد ما
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عفيف المام الشيخ بخارى كورة في القضاء مجلس آخر: حضر حكمي كتاب
محمود الحجاج والشيخ الهروي، الحجاج ناصر بن إبراهيم بن الغني عبد الدين

نعيم أبي بنت العين قرة المسماة وكيل يومئذ وهو القزويني، الصفار أحمد بن
وإقامة والخصومات، الدعاوى في عنها الوكالة الثابت القزوينية ناصر بن

يشهد من وتعديل عليها، القرار في إل كلها، الوجوه في إليها والستماع البينات
وكله ما بمثل هذه يجب من أحب من توكيل في جهتها من له والمأذون عليها،

الحلب.  الحجاج الحسن بن الحسين بن أحمد السالر معها وأحضرا به

الشيخ وادعى بالصالة، لنفسه حضر الذي هذا الغني عبد المام الشيخ وادعى
معه أحضره الذي هذا على الوكالة بحكم هذه لموكلته حضر الذي هذا محمود

له ابنة الورثة من وخلف توفي، القزويني الحجاج ناصر بن نعيم أبي بن عمر أن
ًا فرخندة، تسمى لصلبه هذا، الغني عبد المام الشيخ وهو وأم، لب له وأخ
ًا سواهم، له وارثا ل هذه، حضر الذي هذا محمود موكلة وهي وأم، لب له وأخت



جلدقندر أعداد عشرة معهما أحضراه الذي هذا يدي في تركته من وخلف
رائأجة جيدة الضرب يوزنه نيسابورية دنانير أربعة منها جلد كل قيمة مدبوغ
ًا بموته ذلك جميع وصار مكة، مثاقيل بوزن مناصفة حمراء لورثته عنه ميراث
للخ، والباقي النصف، للبنت تعالى، الله فرائأض على فيه المسمين هؤلء

وأب. لم والخت
وللخ أسهم، ثلثة منها للبنت أسهم ستة من وقسمتها اثنين، من الفريضة أصل
البينة أقاما حضرا اللذين هذين وإن واحد، سهم منها وللخت سهمان، منها

بن الحميد عبد بن عمر القاضي قبل قزوين بكورة القضاء مجلس في العادلة
عبد بن الحميد عبد الله عبد أبي المام القاضي الشيخ والده خليفة العزيز عبد

وفي فيه، والنابة والمضاء القضاء نافذ ونواحيها قزوين كورة قاضي العزيز
السترابادي محمد بن الحسن بن محمد القاضي قبل ري بكورة القضاء مجلس
توفيقه الله أدام فيها، والنابة والمضاء القضاء نافذ ونواحيها، ري كورة قاضي
من قزوين كورة قاضي من أورده الذي الحكمي الكتاب في كتب ما بجميع
ابنة الورثة من وتخليفه هذا، القزويني الحجاج ناصر بن نعيم أبي بن عمر وفاة

ًا لصلبه، له ًا وأخ سواهم له وارثا ل فيه، المسمون هؤلء وأم، لب له وأخت
وهما وحكامهم، المسلمين قضاة من إليه يصل من كل إلى الحكمي للكتاب

كل وأمر إليهما، المشار حضرا، اللذان هذان أورداهما اللذان الكتابان هذان
حكمي.  بكتاب منهما واحد

عند قزوين كورة قضاء مجلس في حضرا اللذين هذين من البينة إقامة وكان
هذا قاضيها عند ري كورة قضاء مجلس وفي الحكمي، الكتاب هذا قاضيها
)4ب263( عن وكالته حضر الذي هذا محمود أثبت ما بعد الحكمي الكتاب
حضرا اللذين لهذين جرى ما بجميع هذا قاضيها قبل قزوين بكورة هذه موكلته

من واحد كل وإن وحكامهم، المسلمين قضاة من إليه يصل من كل إلى قبله
ًا كان فيه المذكورين النائأبين هذين أمر يوم بكورته والقضاء الحكم في نائأب
من وحكامهم المسلمين، قضاة من إليه يصل من كل إلى الكتاب هذا بكتابة

ًا فيه المذكور عنه المنوب كون حال فيه المذكور عنه المنوب جهة في قاضي
بها. والنابة والمضاء القضاء نافذ فيه المذكورة هذه كورته
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

هذا من كان كما كورته في والقضاء الحكم في نائأب منهما واحد كل واليوم
أحضر الذي وهذا اليوم، هذا إلى الكتاب هذا بكتابة أمره لدن من عنه المنوب

الشيخ حصة تسليم عليه فواجب إليها، المشار الكتابين هذين من علم في معه
ستة من سهمان وذلك لنفسه، لقبضه ذلك من حضر الذي هذا الغني عبد المام
واحد سهم وذلك ذلك، من حضر الذي هذا محمود موكله نصيب وتسليم أسهم،

عن مسألته وسأل بذلك، وطالباه بتوكيلها، لها ليقبضه ذلك من أسهم ستة من
مدعيان أين وارثا واذ بردة نام أين وقاة زين وقال: مراد فأجاب فسئل ذلك،

كه سبب باين نيست دنى وا بسيح مدعيان وناين نيست علم حكى نامها زين وا
بيكتند. دعوى كه اندازه أين بيكتند دعوى
ًا حضرا اللذان هذان أحضر أسامي يكتب فلن وهم شهودهما، أنهم ذكر نفر

فلن بن إبراهيم بن محمود الشيخ الصل الشاهد الوجه هذا على الشهود
إسماعيل بن أحمد الشيخ عنه الفرع السم تحت ويكتب بالشرواني، المعروف



عبد بن أحمد بن محمد الفائأق والشيخ سالر، بمعاري المعروف سعيد أبي بن
فلن.  مسجد بناحية الرومي على سكة ساكن السجزي الصائأغ الله

التاجر، القزويني الحسن أحمد بن الحسن أبو الشيخ الخر كتب: والصل ثم
على يشهدان اللذان الفرعان عنه الفرع الثاني الصل هذا اسم تحت وكتب

الكاتب كتب ثم الكتاني، محمد بن أحمد بن محمد والشيخ الول، الصل شهادة
بن محمد بن أحمد الشيخ الثالث والصل وأنسابهم، الثاني الفروع أسامي تحت

فرعان؛ الصل لهذا يكن ولم خوب، بأحمد المعروف السكاف الحجاج محمد
شهد ما بعد المحضر هذا آخر في كتب بخارى قاضي وكان بنفسه، شهد لنه

هؤلء بشهادة الحكمين الكتابين بثبوت حكمت عليهم، قرئأت نسخة من الشهود
الشهادة لفظة وأما كذا، بتاريخ المسمين الصلين هذين شهادة على الفروع

هذا:  الشهود على قرئأت التي الشهادة على

وأبو شرواني، بن إبراهيم بن محمود من نيس داد كواهي كه سيدهم هي كوا
كواهي كه يشان إذا ميريل كفتند وحين القزويني، الحسن بن أحمد بن الحسن
إلى وأشار نابه، در إذين يكي الكتابين، إلى وأشار وناينة، مرد أين كه سيدهم

ونسب مروي كه أين إست قزوين شهر قاضي نائأب نابه بعينه، الكتابين أحد
إلى وأشار إست، كردة ياد محضر أندرين وي ولقب وي عنه منوب ويست ونام

كه إست دي قاضي نامه الخر الكتاب إلى وأشار ديكر، نامه وأين هذا المحضر
وأشار إست، شده دكردة يا محضر أندرين وي ولقب وي عنه منوب ونسب نام
إلى وأشار ونامه، ومرد الحتمين إلى وأشار ومهر، مرد وأين هذا المحضر إلى

أندرين وي ونسب نام كه أين قزوينيست قاضي نائأب مهر يكي أين الكتابين
ونامه، مرد أين ومضمون والمحضر الختم إلى وأشار إست، دكردة يا محضر
إلى وأشار إست، دكردة يا محضر أندرين كه إينست الكتابين، إلى وأشار

نامه، أين نيشتن موند نفر وين مرد سان إزا يكي مر كه دوز وآن المحضر
منوب أزين قضاء عمل أندر خويش شهز نرد ندا بود نائأب الكتابين إلى وأشار

المحضر إلى وأشار إست، دكردة يا محضر أندرين وي ونسب نام كه خود عنه
والمضاء القضاء نافذ خويش شهر داندر يو قاضي نيرهم وي عنه منوب وأين

عمل أندر خويش شهر أندر إست نائأب بمحنين يشان يكي مر وذ وأمر والنابة
وأشار نامه، أين نيشتن مودند يفر كه روز دازان خو عنه منوب أزهمين إقضاء

مودند ويفر همه من خودبر كواهي دانيدبر كر أكوده ومر ود أمر تا الكتاب إلى
وي كواهي بر ميدهم كواهي واكنون همه برين وي كواهي بر دهم كواهي مراتا

أخر. تا أزلور همه من بر
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هذه على شهادته لن إليه؛ حاجة ل سيدهم بقوله: كواهي البداية أن والصحيح
أصل كواه مردو يقول: واين ثم محض، تكرار وهذا ذكرنا، كما آخره في الجمله

ونواحي بخارى شهر مروزاز ندا كردايند كواه همه خودبرين هي بركوا مرا كه
أعلم.  والله اند، وعدل سفر غيبت اند غائأب وي
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وسجله به حكمه قد بشيء الكاتب قضاء على حكمي كتاب
وينسبه فلن، يسمى أنه ذكر رجل كذا يوم في والدعاء: حضر الصدر بعد يكتب

ً معه وأحضر ويحليه، ويذكر ويحليه، وينسبه كذا، فلن يسمى أنه ذكر رجل
إلى أوله من السجل وينسخ أحضر، الذي هذا على وحكمه حضر، الذي دعوى
أن وادعى ذلك، بعد حضرني المدعي هذا إن يكتب: ثم ثم بتاريخه، آخره

ملكية جاحد وإنه كذا، ببلدة مقيم البلدة هذه عن غائأب فلن عليه المحكوم
ويتم عليه، والشهاد بذلك، علوه الله أدام مكاتبته، وسألني والحكم، به المدعى
السجل.

* فيكتب: نسخت الكتاب، آخر في السجل نسخ الكتاب: إن لهذا أخرى نسخة
ً هذا كتابي * آخر فلن المام القاضي بقاء الله أطال في لفلن أعلمته سجل
المستحق إلى وتسليمه يده، من وإخراجه لفلن، عليه كذا استحقاق ورود

بتلك المقيم فلن من ذلك اشترى وأنه عليه، المحكوم هذا وذكر فيه، المذكور
الكتاب. ويتم إليه، والكتاب الله، أيده فلن، القاضي إعلم وسألني الناحية،
بدلته سجل على هذا كتابي والصدر: طويت الدعاء بعد أخرى: يكتب نسخة
في عندي له شهدوا عدول، شهود بشهادة بكذا فلن على له فيه حكمت لفلن

فيه ثبت بعدما الكتاب عليه المطوي السجل به ينطق ما على قضائأي، مجلس
عليه، والشهاد بذلك، عزه الله أدام مكاتبته فسئلت حكمي به ومضى قضائأي،
أعلم. والله المسؤول، إلى فأجبت
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العقار دعوى في حكمي كتاب

ًا، بذلك له يكتب أن القاضي من المدعي وطلب العقار، في الدعوى وقع إذا كتاب
وجهين:  على فهذا

وفي آخر، بلد في عليه المدعى ويكون المدعي، بلد في العقار يكون الول: أن
المكتوب كان إليه المكتوب إلى الكتاب وصل وإذا له، يكتب القاضي الوجه هذا
الكاتب القاضي إلى المدعي مع ووكيله عليه المدعى بعث شاء إن بالخيار، إليه

الحجة، لوجود به حكم شاء وإن إليه، العقار ويسلم عليه، له يقضي حتى
يسلم ل ولكن ذلك، على وأشهد يده، في لتكون قصته له وكتب له، وسجل
عن العجز أن إل التسليم، على يقدر فل وليته، في ليس العقار لن إليه؛ العقار

ل ولكن للمدعي، بالعقار يحكم فلهذا الحكم، يمنع ل أما التسليم، يمنع التسليم
إليه. يسلمه

بينة وأقام الكاتب، القاضي إلى إليه المكتوب القاضي قضية المدعي ورد إذا ثم
ذلك تنفيذ إلى يحتاج لنه البينة؛ هذه يقبل ل الكاتب فالقاضي قضائأه، على

يسلم ل وكذلك الغائأب، على يجوز فل القضاء، بمنزلة القضاء وتنفيذ القضاء،
ٌء الدار تسليم لن إليه؛ الدار ينبغي ولكن الغائأب، على يجوز فل منه، قضا

ً إليه للمكتوب يبعثه أن عليه المدعى بأمر له وسجل للمدعي، قضى إذا أنه أول
ًا المدعي مع إليه المكتوب كتب ذلك أبى فإن المدعي، إلى الدار ليسلم له أمين

ًا، الكاتب إلى جرى ما بجميع ويخبره إليه، وصل الذي كتابه فيه له ويحكي كتاب
عليه المدعى على وبحكمه المدعي، بحضرة المدعي وبين عليه، المدعى بين

ًا المدعي مع يبعث أن عليه المدعى فيأمره للمدعي، بالعقار العقار ليسلم أجر
المدعي وسألني قبلك، يكتب: وذلك ثم ذلك، عن وامتناعه المدعي، إلى



فاعمل العقار، هذا إليه ليسلم بذلك فلن على بحكمي وإعلمك إليك، الكتاب
في المحدود العقار وسلم عليك، لله يحق بما وإيانا الله يرحمك ذلك في

فإذا إليك، هذا كتابي يوصل فلن بن فلن المدعي إلى ) هذا4أ264( الكتاب
الكاتب.  القاضي إلى الكتاب هذا وصل

ذلك في فكاتبته الضاعة، عن ونصوبها مصارفها إلى وتصرفها غلتها وتجمع
ًا ليختار بالجواب ويكتب وديانة، وصلح المور، في وكفاية وأمانة، عفاف ذا قيم
ًا هذا كتابي ظهر على الله بعون القوام يختاره من وأقلد عليه، لقف شرح

تعالى.
الله * يديم المام القاضي الشيخ كتاب إلي وصل إليه: قد المكتوب جواب
للوقاف القيم اختيار من به أمرني ما وامتثلت مضمونه، وفهمت * قرأته أيامه

للقيام قرى من المشايخ واختيار اختياري، فوقع قريتنا، مسجد إلى المنسوبة
صلحه من عرفنا لما فلن بن فلن على قريتنا إلى الوقاف أمور بتسوية
ًا وكونه المور، في وكفايته وديانته وعفافه، وصيانته القرية، هذه في مقيم

هذه ارتفاعات من يحصل مما يارده الده له والطلق بتقليده، فليتفضل
الله من مثاب مشكور وهو ذلك، في القيام على معونة له ليكون الوقاف؛

تعالى.
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ًا أن إلي رفع فلن: قد القاضي الوصاية: يقول تقليد ًا وتركا توفي، فلن ابن
ًا، ًا يجعل ولم صغير ًا أحد في يقوم وصي من الصغير هذا أمور تسوية في وصي
كفاية وله والديانة، والمانة الصلح أهل من وإنه فلن، عم وإنه أموره، تسوية
فأخبرني المذكور، هذا الصغير هذا عم حال عن فتفحصت المور، في وهداية

مشهور والمانة، والديانة بالصلح معروف أنه وفلن وفلن فلن وهم جماعة،
ًا فجعلته والهداية، بالكفاية ليقوم فيه المذكور الصغير هذا أسباب في قيم

هو ما واستغلل الضاعة، عن وصيانتها وتعاهدها، أمواله وسائأر أسبابه، بحفظ
إلى وصرفها وحفظها، أسبابه ارتفاعات وقبض أسبابه، من للستغلل صالح
والمشروب والملبوس المطعوم من له بد ل ما وإلى تصارفها، وجوه

وأداء تعالى، الله بتقوى ذلك في وأوصيته إسراف، ول تقتير غير من بالمعروف
يازده الده له وأطلقت والخيانة، الغدر عن والتحرز والعلنية، السر في المانة

ونهيته المر، هذا في معونة له ليكون أسبابه ارتفاعات من يده في يحصل مما
فتقلد كله، ذلك في قلدته وإني استطلع، غير من محدوداته من شيء بيع عن

حضر من عليه وأشهدت ذلك، في حجة الذكر هذا بكتابة وأمرته الوقاية، بشرط
كذا. تاريخ في ذلك وكان الثقات، من

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الحكام بعض إلى كتاب
ًا أن إلي رفع قد آخره إلى الحاكم الفقيه الشيخ بقاء تعالى الله أطال من فلن
ًا الورثة من وخلف ثم، توفي كذا قيمة ًا ابن اسمها كبيرة وابنة فلن، اسمه صغير

ً وتركا فلنة، المتوفى هذا مال جميع على استولت البنت وهذه كثيرة، أموال
وكاتبته الكبيرة، هذه يد من وانتزاعها الصغير، حصة إقرار من بد فل وسلفها،



والحيوانات، والمنقولت، المحدودات، من التركة جميع لينسخ ذلك في
المدعى يد من ويخرجه المدعي، إلى العقار يسلم عمن ذلك في وتتفحص

lعليه.
ًا:  وجهين على وإنه المدعي، بلد غير في العقار يكون الثاني: أن الوجه أيض

ًا الوجه هذا وفي عليه، المدعى فيه الذي البلد في يكون أن يكتب القاضي أيض
إليه المحكوم وأمر للمدعي، به يحكم إليه المكتوب إلى الكتاب وصل وإذا له،

فالقاضي التسليم، عن عليه المدعى امتنع وإن المدعي، إلى العقار بتسليم
وليته. في العقار لن منه؛ التسليم ويصح بنفسه، يسلم

يكتب فالقاضي عليه، المدعى فيه الذي البلد يتجر آخر بلد في العقار كان وإن
ًا بالخيار إليه المكتوب والقاضي عليه، المدعى فيه الذي البلد قاضي إلى أيض

العقار، فيه الذي البلد إلى المدعي مع وكيله أو عليه، المدعى بعث شاء إن
ًا إليه ويكتب شاء وإن عليه، المدعى بحضرة للمدعي بالعقار يقضي حتى كتاب

لن بينا؛ ما نحو على إليه العقار يسلم ل ولكن له، وسجل للمدعي به حكم
وليته. في ليس العقار
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ذلك يرى من قول على البق عبد في حكمي كتاب

رجل فأخذه سمرقند، إلى آبق عبد بخاري لرجل كان ذلك: إذا صورة
شهوده إنما بسمرقند شهود للمولى وليس المولى، به فأخبر سمرقندي،

شهوده، عنده شهد بما يكتب أن بخارى قاضي من المولى فطلب ببخارى،
ًا له ويكتب ذلك، إلى يجيبه فالقاضي بينا ما نحو على سمرقند قاضي إلى كتاب

العبد أن وفلن وفلن فلن عندي يكتب: شهد أنه غير وغيره، الديون في
هذا، المدعي فلن ملك كذا وقامته كذا، حليته له: فلن، يقال الذي السندي

على ويشهد حق، بغير بسمرقند فلن يد في واليوم سمرقند، إلى أبق وقد
يشهدوا حتى الكتاب في ما ويعلمهما سمرقند، إلى يشخصان شاهدين كتابه
فيه.  وبما بالكتاب، سمرقند قاضي عند

حتى يديه في الذي مع العبد يحضر سمرقند قاضي إلى الكتاب هذا انتهى فإذا
فإذا بالجماع، شهادتهما تقبل حتى فيه وبما بالكتاب، سمرقند قاضي عند يشهد
العبد حلية وجد فإن الكتاب، فتح عنده عدالتهما وثبتت شهادتهما، القاضي قبل

ًا فيه المذكور إذ الكتاب رد الكاتب، القاضي عند الشهود به شهد لما مخالف
ًا كان وإن الكتاب، في به المشهود غير هذا العبد أن ظهر الكتاب، قبل موافق
يشهدوا لم الشهود لن بالعبد؛ له يقضي أن غير من المدعي إلى العبد ودفع

ً ويأخذ العبد، بحضرة العبد عنق في ويجعل العبد، بنفس المدعي عن كفيل
ًا ًا ويكتب سرقه، أنه الطريق في أحد له يتعرض ل حتى رصاص؛ من خاتم كتاب

في ما وعلى وختمه، كتابه على شاهدان وشهد بذلك، بخارى قاضي إلى
الكتاب هذا أن الشهود وشهد بخارى، قاضي إلى الكتاب وصل فإذا الكتاب،

شهدوا الذين شهوده يحضر أن المدعي أمر وخاتمه، سمرقند قاضي كتاب
المدعي. هذا ملك أنه العبد بحضرة فيشهدون مرة، أول عنده
يوسف أبي عن الروايات اختلفت بخارى؟ قاضي يصنع ماذا بذلك شهدوا فإذا



بالعبد؛ للمدعي يقضي ل بخارى قاضي أن الروايات بعض في ذكر الله، رحمه
ًا يكتب ولكن غائأب، الخصم لن ما فيه ويكتب سمرقند، قاضي إلى آخر كتاب

إلى معه بالعبد ويبعث فيه، وما وختمه، كتابه، على شاهدين ويشهد عنده، جرى
وصل فإذا عليه، المدعى بحضرة بالعبد سمرقند قاضي له يقضي حتى سمرقند
في وبما والختم، بالكتاب عنده الشاهدان وشهد سمرقند، قاضي إلى الكتاب

عليه، المدعى بحضرة بالعبد للمدعي قضى الشاهدين عدالة وظهرت الكتاب،
المدعي.  كفيل وأبرأ

للمدعي، بالعبد يقضي بخارى قاضي الصح: إن وهو أخرى رواية في وقال
ًا سمرقند قاضي ويكتب التي الرواية وعلى المدعي، كفيل يبرأ حتى آخر كتاب

أن غير العبد، في ذكرنا ما وصورته الماء، في القاضي كتاب يوسف أبو جوز
ًا، ثقة يكن لم إذا المدعي ولكن إليه، يدفعها ل إليه المكتوب فالقاضي مأمون

لن معه؛ بها يبعث وعقله دينه في مأمون ثقة برجل يجيء حتى المدعي يأمر
واجب. الفرج باب في الحتياط

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
قاضي فلن القاضي يكتب: يقول الوقاف، تقليد في والحكام القضاة رسوم
جماعة اختيار فلن: وقع قبل من أهلها بين بها القضاء نافذ ونواحيها كذا كورة

بخارى، كورة في فلن محلة في فلن سكة في فلن مسجد جماعة أهل من
ًا اختيارهم وقع وفلن، وفلن، فلن وهم الوقاف أمور تسوية في للقيام جميع

المتولي هذا يكون وأن الفلني، فلن بن فلن على المسجد هذا إلى المنسوبة
فأمضيت التصرفات، في وهدايته وكفايته، وأمانته صلحه من عرفوا لما

وصيانتها وحياطتها، بحفظها ليقوم فيها فيما هذا مختارهم ونصبت اختيارهم،
الواقف شرط ومراعاة مصارفها، وجوه إلى ارتفاعاتها وصرف الضاعة، عن

والغدر المكروه عن والتجنب المانة، وأداء الله، بتقوى ذلك في وأوصيته فيها،
من مدة في يحصل مما يازده الده له وأطلقت والعلنية، السر في والخيانة

مني فتقلد كله، ذلك في قلدته الذي المر هذا في له معونة ليكون ارتفاعاتها
من عليه وأشهدت ذلك، في له حجة الذكر هذا بكتب وأمرت الوقاية، بشرط

بتوقيعه الصدر على القاضي يوقعه ثم والعدالة، العلم أهل من حضرني
وعندي، مني، كله ذلك فلن: جرى بن فلن يقول آخره في ويكتب المعروف،

يدي. بخط الخر في السطر وهذه الصدر، على التوقيع وكتبت
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
القيم لختيار النواحي في الحكام بعض إلى القاضي ) يكتب4ب264( كتاب

 الوقاف في

عن خالية قريتكم مسجد إلى المنسوبة الوقاف أن إلي رفع قد فلن، الله أيد
في الضاعة عن ويصونها مصارفها، إلى ويصرفها غلتها، ويجمع يتعاهدها، قيم
ًا ليختار ذلك ويكتب وديانة، وصلح المور، في وكفاية وأمانة، عفاف ذا قيم

ًا؛ هذا كتابي ظهر على بالجواب القوامة يختاره من وأقلد عليه، لقف مسرح
الله. بعون

الله * يديم المام القاضي الشيخ كتاب إلي وصل إليه: قد المكتوب جواب



للوقاف القيم اختيار من به أمرني ما وامتثلت مضمونه، وفهمت * قرأته أيامه
للقيام قريتي من المشايخ واختيار اختياري فوقع قريتنا، مسجد إلى المنسوبة

صلحه من عرف لما فلن بن فلن على قريتنا إلى الوقاف أمور بتسوية
ًا وكونه المور، في وكفايته وديانته، وعفافه وصيانته القرية، هذه في مقيم

هذه ارتفاعات من يحصل لما يازده الده له والطلق بتقليده، فليتفضل
الله من مثاب مشكور وهو ذلك، في القيام على معونة له ليكون الوقاف
تعالى. 

ًا أن إلي رفع قد فلن الوصاية: يقول: القاضي تقليد ًا وتركا توفي، فلن ابن
ًا، ًا يجعل ولم صغير ًا أحد الصغير لهذا بد ول الصغير، هذا أمور تسوية في وصي

والمانة الصلح أهل من وإنه فلن، عم وله تسوية، في يقوم وصي من
هذا الصغير هذا عم حال عن فتفحصت المور، في وهداية كفاية وله والديانة،
بالصلح معروف أنه وفلن وفلن وهم: فلن جماعة، وأخبرني المذكور،
ًا فجعلته والهداية، بالكفاية مشهور والمانة، والديانة هذا أسباب في قيم
عن وصيانتها وتعاهدها، أمواله، وسائأر أسبابه بحفظ ليقوم فيه المذكور الصغير

أسبابه، ارتفاعات وقبض أسبابه، من للشتغال صالح هو ما واستغلل الضاعة،
المطعوم من له بد ل ما وإلى مصارفها، وجوه إلى وصرفها وحفظها،

ذلك في وأوصيته إسراف، ول تقتير غير من بالمعروف، والمشروب والملبوس
والخيانة، الغدر عن والتحرز والعلنية، السر في المانة وأداء الله، بتقوى

له ليكون أسبابه ارتفاعات من يده في يحصل مما يازده الده له وأطلقت
استطلع غير من محدوداته من شيء بيع عن ونهيت المر، هذا في معونة
حجة الذكر هذا بكتابة وأمرت الوقاية، بشرط فتقلد كله، ذلك في قلدته رأيي،

كذا. تاريخ في ذلك وكان الثقات، من حضر من عليه وأشهدت ذلك، في
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الصغير الموارثا القيم واختيار التركة بقسمة بالناحية الحكام بعض في كتاب

ًا أن إلي رفع قد آخره، إلى فلن الحاكم الفقيه الشيخ بقاء الله أطال من فلن
ًا الورثة من وخلف توفي، كذا قرية ًا ابن اسمها كبيرة وابنة فلن، اسمه صغير

ً وتركا فلنة، المتوفى، هذا مال جميع على استولت البنت وهذه كثيرة، أموال
فكاتبته الكبيرة، هذه يد من وانتزاعها الصغير، حصة إقرار من بد فل ومبلغها

ويتفحص والحيوانات، والمنقولت المحدودات من التركة جميع ليفسخ ذلك في
الكبيرة وهذه الصغير، هذا من التركة جميع ويقيم بذلك، أخبر عمن ذلك في

ًا ويختار والنصاف، العدل القسمة هذه في ويراعي سهامها، على صلح ذا قيم
للقوامة المختار مع التركة نسخة ويبعث وهداية، وكفاية وديانة وصيانة وعفاف،

الصغير حصة وأسلم القسمة، وأمضى الصغير، حق في القوامة تلده ل التي
تعالى. الله شاء إن ذلك إتمام في موفق وهو إليه،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 القرى في الحكام نصب



ورشاده وديانته، وهداه وصيانته فلن صلح عندي ظهر فلن: لما القاضي يقول
وعلمه الحكام، حقائأق من تعالى الله حمد ما مع وكفايته المور في وهدايته
ًا كذا ناحية في نصبته والحرام، الحلل دقائأق بين الخصومات لفصل متوسط

ً الحادثة ذلك في تأمل أن بعد المصالحة سبيل على بتراضيهم الخصوم تأمل
ًا، ًا يحابي ول شافي ًا يظلم ول لشرفه، شريف يسمع أن له أجز ولم لضعفه، ضعيف

الصور، من صورة في أحد على لحد يقضي وأن الحوادثا، من حادثة في بينة
الحكم، مجلس إلى الخصوم بعث بالتراضي الخصومة فصل عليه تعذر وإذا

لم إن برضاهن أكفائأهن من والعدة النكاح عن الخاليات اليامى بإنكاح به وأمر
في القوام باختيار به وآمر الحتياط، سبيل في أمثالهن بمهر ولي، لهن يكن

منها بسبيل هو من باتفاق والثقات الصلحاء من اليتامى وأموال الوقاف،
ًا أحواله جميع في وتقواه الله بطاعة به وأمر واختيارهم، يأتي وأن وعلنية، سر

قرىء أو الكتاب، هذا قرأ ومن إليه، عهدي فهذا زواجره، عن وينتهي بأوامره،
نفسه وليصون إليه، فوض فيما أحد يخوض ول وحرمته، حقه فليعرف عليه،

للصواب. الموفق والله الملمة، عن
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
التزويج في كتاب

المسماة حال عن بالتعرف الله أيده الفقيه الشيخ يكتب: يحتسب الدعاء بعد
النكاح عن خالية بالغة حرة وجدها فإن فلن، خاطبها فقد فلن، بنت فلنة

ًا الخاطب هذا وكان والعدة، ينتظر غائأب ول حاضر، ولي لها يكن ولم لها، كفء
كذا. صداق على الشهود من بمحضر برضاها منه فزوجها حضوره،

ًا بلغت قد صغيرة كانت وإن ول حاضر ولي لها يكن ولم للرجال، تصلح مبلغ
ويكتب: فإن ذكرنا، الذي المثال على الكتاب ويكتب حضوره، ينتظر غائأب

ًا بلغت قد وجدها غائأب ول حاضر، ولي لها يكن ولم الزوج، بيت إلى تزف مبلغ
على منه فزوجها الخاطب، هذا من تزويجها في المصلحة ورأيت بلوغه، ينتظر

ثم المسمى، من تعجلته مرسوم هو ما وأقبض لها، مثل بمهر معلوم مهر
الزوج.  إلى سلمها

إلى القاضي كتاب عليها وأشهد المسمى، ببقية الزوج على الوثيقة وأكتب
له أن فلن بن فلن إلي الخصمين: رفع بين للتوسط بالناحية الحكام بعض

حقه، إياه يوفي ول ينصفه، ل وأنه الخصومة، ويبين فلن، بن فلن على خصومة
ليجمع ذلك في فكاتبته السلطان، أهل إلى ويلجأ الحكم، مجلس معه يحضر ول

بينهما يتوسط ثم عليه، المدعى وجواب المدعي، دعوى ويسمع بينهما،
قبلي الحكم مجلس إلى بهما فأبعثه وإل المر، صلح فإن ويفصلها، بتراضيهما

تعالى. الله شاء إن الحكم في بينهما لفصل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الضيعة لتوقيف بالناحية الحاكم إلى القاضي كتاب

الدعوى، صحة على بينة وأقام رجل، يدي في ضيعة ادعى ذلك: رجل صورة
إلى يكتب أن القاضي من المدعي التمس بعدما الشهود مسألة في والقاضي

ًا الضياع ذلك تكون حتى فيها المدعى الضياع التي القرية حاكم عن موقوف
يكتب. فالقاضي والنقصان، الزيادة من فيه التصرف

على فلن بن فلن ادعى بعده: قد ويكتب الرسم، على الصدر وصورته: يكتب
دبرة وكذا بقصره، مبني محوط كرم هي التي الضيعة بملكية فلن بن فلن



هذا يد وفي ملكه، أنها كذا حدودها كذا، قرية أرض في موضعها التي أرض
أحوال لي يظهر ) ولم4أ265( ذلك على البينة وأقام حق، بغير عليه المدعى
الضيعة هذه ليجعل إليه الكتاب هذا كتب مني المدعي هذا فالتمس الشهود،
يزيد ول غلتها، من ينقص فل عليه، المدعى هذا يد في موقوفة فيها المتنازع

ًا، فيها انقاد فإن الشهود، أحوال يظهر أن إلى موقوفة يده في تكون بل شيئ
تعالى. الله بعون ذلك في بالجواب أعلمني وإل لذلك،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الغائأب على الستدانة في الذن ذكر

فلن بن فلن بنت فلنة المسماة فلن: رفعت المام القاضي يكتب: يقول
وتركها ونواحيها، بخارى كورة من عنها غائأب فلن بن فلن بعلها أن الفلني
قائأم بينهما النكاح وإن ذلك، في مضطرة وإنها كسوة، ول نفقة غير من ضائأعة

ًا جيرانها من معها أحضرت الحال في ًا، فلن ًا، وفلن أسماءهم يذكر وفلن
آخره، إلى أوله من إلي رفعت كما الحال، أن هؤلء فأخبروني وأنسابهم،
هذا على استدانتها في لها والذن كسوتها، ويذكر نفقتها، تعيين مني التمست
التاريخ هذا من شهر كل عليه بالستدانة لها وأذنت ذلك، إلى فأجبتها الغائأب،

ًا كذا ًا كذا وكذا ومأدومها، لمطعومها درهم أن إلى للبوسها أشهر ستة كل درهم
هذا بكتب وأمرت بذلك، رضيت وإنها عليه، استدانت ما فتقضي الغائأب، يحضر
الثقات. من حضرني من ذلك على وأشهدت ذلك، في حجة الذكر
عليها، ينفق ل أنه زوجها من القاضي إلى شكت المرأة: امرأة نفقة فرض

فلنة فلن: رفعت القاضي يكتب: يقول لنفقتها، التقدير القاضي من والتمست
نفقتها، تقدير مني والتمست عليها، ينفق ل زوجها أن إلى الفلني فلن بنت

شهر لكل ومأدومها لمطعومها فلن زوجها على لها وفرضت ذلك، إلى فأجبتها
ًا، كذا كذا التاريخ هذا من ًا، كذا أشهر ستة كل كسوتها وبدل درهم وألزمته درهم

بكتب وأمرت بذلك، رضيت وقد نفسها، على النفاق ليتولى عليها ذلك إدرار
الذكر. هذا
فلن بنت فلنة زوجته نفقة فلن بن فلن على القاضي يكتب: فرض أو

ًا كذا التاريخ هذا من شهر لكل وأدامها لطعامها ويكتب آخره، إلى درهم
الذكر هذا كتب يقول: وفلن آخره في ويكتب الذكر، صدر على توقيعه القاضي

فيه. كانت كما مني والتقدير القرض وجرى بأمري، مني
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 بالعربية القاضي من المستورة كتاب

شهد وتسديده، وترفيعه وتأييده عزه وأدام فلن، الفقيه الشيخ بقاء الله أطال
كذا، جماعة من كذا سكة في مسكنه كهل وهو فلن، قبلي القضاء مجلس
في بالتأمل فالتفصيل الجماعة، هذه من السكة بهذه مسكنه شاب وهو وفلن

ًا، عنده صح ما إيانا وبالختيار أحوالهما، ًا، وللثواب محتسب ظاهر جواب مكتسب
أولى غيرهما يكتب عكسه وعلى فلن، إلى فلن وكتب عندي، الصلح حالهما
عزه وأدام فلن، بقاء الله بالفارسية: أطال المستورة فلن وكتب عندي، منهما
باسيده فلنست وي نام كه بيري قضاء بمجلس واو كواهي ونعمة سلمة على



وآز كند فصل جماعة وبهمين كوي بهمين باشده نام فلن وجواني فلن بجماعة
بالعربية. كتب ما نسق على بالفارسية وجوابه ومد، مارخبر ايشان أخوال

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
وسجلت محاضر

ًا وستين سبعة على مشتملة المحاضر هذه محضر
ًا أبيه جهة من صغير وصي دعوى فيه محضر رد  * في1 الصغير لذلك دين
الحكمي بالذن للصغير العقار دعوى رد  * في2
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البرهاني الكتاب: المحيط اسم
فيها بخلل ردت وسجلت محاضر

ًا أبيه جهة من صغير وصي أنه زعم رجل دعوى فيه محضر ورد الصغير لذلك دين
الصغير لهذا الدين أن المحضر في يذكر لم أنه بعلة المحضر ورد رجل، على
ًا، كان إذا الدين لن ذلك؛ بيان من بد ول سبب، بأي سوى وارثا وللميت موروث
والشهود باطلة، الدين وقسمة بالقسمة، للصغير الدين يصير فإنما الصغير، هذا
بد ول المدعي، إلى اليصاء وعلى الب، موت على يشهدوا لم شهاداتهم في
ذلك. من

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الحكمي بالذن للصغير العقار دعوى في محضر ورد

معه أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، صورته: حضر
ملك كذا حدودها معه، أحضره الذي هذا يد في التي الدار أن الحكمي بالذن
في المسمى فلن الصغير هذا والد ملك كانت أنها بسبب الصغير فلن

من الصغير بمال المحضر هذا في المسمى الصغير لبنه اشتراها المحضر،
المحدودة الدار هذه واليوم الدار، قيمة مثل هو معلوم بثمن البوة بولية نفسه
حق، بغير أحضره الذي هذا يد وفي فيه، المذكور السبب بهذا الصغير هذا ملك

في المسمى الصغير لهذا ليقبضها حضر الذي هذا إلى تسليمها عليه فواجب
المدعي لهذا الحكمي الذن أن فيه يكن لم أنه بعلة المحضر فرد المحضر، هذا
قاٍض جهة من الذن تقدير وعلى آخر، قاٍض جهة من أو القاضي، هذا جهة من
لم ولنه خصومته، يسمع القاضي هذا عند الحكمي الذن إثبات من لبد آخر

المدعي أن فيه المذكور إنما القبض، في مأذون المدعي أن المحضر في يذكر
ًا كان أنه ولعل الحكمي، بالذن ادعى Hالقبض. دون والخصومة بالدعوى مأذون
ًا يكون ل أن تقدير وعلى لن زفر؛ عند القبض حق له يكون ل بالقبض مأذون

ل بالخصومة والوكيل بالخصومة، الوكيل بمنزلة والخصومة بالدعوى المأذون
ًا كونه ذكر من بد فل الفتوى، وعليه زفر عند القبض يملك وذكر بالقبض، مأذون

ًا، كونه من عليه يدل ما في يذكر لم ولنه القبض، ولية يثبت اليصاء فإن وصي
من العقد هذا لصحة بد ول العقد، وقت عليه المعقود مثل الثمن أن المحضر

العقد. وقت عليه المعقود مثل الثمن كون
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الوارثا ودعوى للميت، الزوج وارثا على الميراثا المرأة دعوى في محضر
 عليها الصلح

ًا وتركا مات رجل وأحضر(ت) ابن القاضي، مجلس المرأة فحضرت وامرأة، ابن
نصيبها جميع من صالحته أنها البن فادعى ميراثها، وطلب(ت) منه معها، الزوج

نفسه عن الصلح قبل وإنه وكذا، كذا على دعاويها جميع وعن أبيه، ميراثا من
ًا كان الصلح وهذا الحكمي، بالذن الصغير أخيه وعن بالصالة، وقد للصغير، خير

الدعاوى هذه في وهي حق، الزوج تركة في لها يبق ولم الصلح، بدل قبضت
يكون أن ويجوز التركة، بيان المحضر في ليس أنه بعلة المحضر فرد مبطلة،

الصلح. عن الدين باستثناء إل الصلح يصح ل التقدير هذا وعلى ديون، التركة في



من يصيبها ما مقدار النقد من الصلح بدل جنس من التركة في يكن لم ولو
ًا أو الصلح، بدل قدر ذلك من الميراثا الصلح يجوز ل ذلك وعند عليه، زائأد

فيها يكون أن يجوز الصلح بدل جنس من التركة في يكن لم وإن الربا، لمكان
من الصلح بدل قبض يشترط ذلك وعند النقد، من الصلح بدل جنس خلف من

المحضر في يكن ولم المجلس، في الصلح بدل قبض يشترط ذلك وعند النقد،
المجلس. في الصلح بدل قبض ذكر

ل أن بجواز ويقول الصلح، هذا بجواز يقول الله رحمه جعفر أبو الفقيه وكان
أو الصلح، بدل جنس من التركة في يكون ل أن ويجوز دين، التركة في يكون

أزيد، يكون بل أقل، أو الصلح بدل مثل ذلك من نصيبها يكون ل أن يجوز كان إن
هو، وهم كلها ذكروا فما آخر، نقد من شيء التركة في يكون ل أن ويجوز
الصلح. إبطال يمكن ل بالوهم

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الوديعة تجهيل دعوى في محضر

أب إلى دفعت أني أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، حضر
بضاعة الله على عليها: توكلت مكتوب مسدودة صرة فلن أحضرته الذي هذا

واحد كل وزن خشاني البد اللعل من أعداد خمسة وفيها الحاجي، إبراهيم
كله ذلك قبض فلن أحضرته الذي هذا أب وإن كذا، وقيل: وكل دراهم، سبعة
ًا مني ًا، قبض وصارت بيان، غير من لها التجهيل إلى ذلك رد قبل وتوفي صحيح
ًا ذلك قيمة أن بعلة المحضر فرد بذلك، الشهود وشهد لي، تركته في دين

يوم الشياء هذه قيمة أثبتوا شهادتهم في والشهود دعواه، في المدعي
يوم القيمة فيراعي التجهيل، الموضع هذا مثل في الضمان سبب لن التجهيل؛
التجهيل.

ً أن كفالته: لو في محمد ذكر قلت: وقد ً أودع رجل ًا، رجل المودع، وجحده عبد
الجحود، يوم قيمته وعلى اليداع، على بينته المودع أقام ثم يده، في ومات
الجحود. يوم بقيمته المودع على قضي

كذا وهو اليداع، يوم قيمته علمنا ولكن الجحود، يوم قيمته نعلم قالوا: ل ولو
سبب لن وهذا اليداع، بحكم القبض يوم بقيمته المودع على القاضي قضى

يوم الوديعة قيمة علم إذا الجحود، الجحود فصل في المودع على الضمان
فسبب اليداع، يوم قيمته وعلم الجحود، يوم قيمته يعلم لم وإذا الجحود،
المودع على يجب إنما الضمان لن وهذا اليداع؛ بحكم القبض حقه في الضمان
وكان عندي، لك وديعة وقال: ل الوديعة، جحد لو فإنه السابق، والقبض بالجحود

ل يجحد ولم قبضها، كان وإذا الضمان، يجب ل قبضها يكن لم بأن كذلك المر
ًا، الضمان يجب ًا، آخرهما قلنا: والجحود أيض فجعلنا عليه، بالضمان فيحال وجود
الجحود. يوم قيمته وأوجبنا الجحود، حقه في الضمان سبب

إحالة تعذر اليداع يوم بقيمته وشهدوا الجحود، يوم بقيمته يشهدوا لم وإذا
في الضمان سبب وجعلنا السابق، القبض على فأحلناه الجحود، على الضمان

السابق.  القبض يوم قيمته وأوجبنا السابق، القبض حقه



ً قيمته نعلم الشهود: ل قال وإن فإنما اليداع، يوم ول الجحود، يوم ل أصل
أن ينبغي المسألة هذه قياس فعلى الغصب، يوم قيمته من يقر بما عليه يقضي

التجهيل، يوم البضاعة بقيمة الشهود يشهد لم التجهيل: إذا مسألة في يقال
اليضاع. يوم بقيمتها يقضي أن اليضاع يوم بقيمتها وشهدوا

ً قيمتها نعرف قالوا: ل وإن وهو التجهيل، يوم قيمتها من يقر بما يقضى أصل
الصحيح.

تركوا كذا بكورة قضائأي مجلس في بكذا آخره: وحكمت في يكتب لم سجل
الرواية. ظاهر في القضاء نفاذ شرط المصر أن بعلة السجل فرد الكورة، ذكر
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

قبل كذا كورة في قضائأي مجلس حضر السجل أول في كتب أنه قالوا: ليس
والقضاء والحكم الكورة، في الدعوة تكون أن ويجوز الدعوى، أول حكاية هذا

هذا لقطع والقضاء الحكم عند الكورة ذكر من فلبد الكورة، خارج بكورة
ليس «النوادر» المصر رواية على لن فاسد؛ عندي الطعن هذا ولكن الحتمال،

في قضاؤاه كان المصر خارج بشيء القاضي قضى فإذا القضاء، نفاذ شرط
ًا ويصير سجله، ويصح قضاؤاه، فينفذ فيه، مجتهد فصل عليه. مجمع
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

آخره في كتب قاضي من ورد سجل
عليه، فأخذوا حكمي، ومضمونه بأمري علي السجل هذا فلن: كتب يقول

التسمية، أشياء السجل مضمون لن وخطأ؛ كذب حكمي مضمونه وقالوا: قوله
ليس ذلك وكل الشهود، وشهادة عليه، المدعى وإنكار المدعي، دعوى وحكاية

يكتب: أن فينبغي السجل، مضمون بعض القاضي حكم وإنما القاضي، حكم
يكتب: أو حكمي، فيه المذكور يكتب: والحكم أو حكمي، مضمونه وفي

عندي. لحت نفذته قضائأي فيه المذكور والقضاء
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الشركة مال رأس الملكية الدنانير دعوى في محضر ورد

هذا أن أحضره الذي هذا على حضر الذي هذا فادعى وأحضر، صورتها: حضر
مال رأس يكون أن على عنان شركة اشتركا أحضر الذي هذا مع حضر الذي

ًا كذا كذا منهما واحد كل ويشتريا يبيعا أن على كذا ضرب ) من4أ266( عدلي
والقمشة، المتعة من منهما واحد ولكل لهما، بدا ما النفراد وعلى جملة،

معه أحضره الذي هذا يد في وجعلناه وخلطاه ماله، رأس واحد كل وأحضر
الكرابيس، من كذلك كلها، الشركة مال رأس هي التي العدليات بهذه اشترى

حصته أداء عليه فواجب مكية، بوزن الموزونة الملكية الدنانير من بكذا باعها ثم
وسأل بذلك، يطالبه يده في بعينها قائأمة وهي كذا، وذلك الملكية الدنانير من

الدعوى لن الملكية؛ الدنانير في وقع الدعوى أن بعلة المحضر فرد مسألته،
الملكية والدنانير الملكية، الدنانير الكربيس وثمن الكربيس، ثمن في وقع

غيبتها. حال والبينة النقليات، في والدعوى نقلية،
الحضار لن العلة؛ بهذه المحضر رد يجوز ول عندنا، بصواب ليس وهذا تسمع ل

لن الشارة؛ أشبهها وما الدنانير وفي إليه، للشارة يشترط إنما المنقول في
والفصل. التمييز يمكن ل بحيث البعض يشبه البعض

من المشهور في يوسف وأبي حنيفة أبي عند شركه يصح لم العقد هذا ثم
رأس تصلح ل والفلوس الفلوس، بمنزلة زماننا في الذي العدلي لن قولهما؛



العدليات دافع كان إن ننظر ذلك فبعد قولهما، من المشهور في الشركة مال
اشترى فإذا مرة، بعد مرة وقع اشتراها إليه العدليات دفع يوم لشريكه قال

ًا بالملكي واشترى بالملكي، الكرابيس وباع الكرابيس، بالعدليات الشريك شيئ
كل في والمشترى نافذة، البياعات فجميع مرة، بعد مرة هكذا وباعه ذلك، بعد

التصرفات هذه لن كذلك؛ الربح مع مرة كل في والثمن بينهما، مشتركا مرة
بحكم نفدت تصح، لم الشركة لن الشركة؛ بحكم الدافع على تنفذ لم إن

والمر.  الوكالة


